
 

ພຣະຄຳພີ 
ພຣະສັນຍາເດີມ 

ຊະບັບ 2015 



ສາລາບານ 

ຊ ື່ ພຣະທ  ຳ ຕວົຫຍ ໍ້ ໜໍ້ຳ 

ປະຖມົມະກຳນ ປຖກ 1 

ອບົພະຍບົ ອພຍ 86 

ລະບຽບພວກເລວ ີ ລລວ 153 

ຈດົເຊັນບນັຊ ີ ຈຊບ 200 

ພຣະບນັຍດັສອງ ພບຍ 268 

ໂຢຊວຍ ຢຊຍ 328 

ພວກຜ ໍ້ປກົຄອງ ຜປຄ 368 

ນຳງຣດຸ ນຣດ 409 

1 ຊຳມ ເອນ 1ຊມອ 415 

2 ຊຳມ ເອນ 2ຊມອ 471 

1 ກະສດັ 1ກສດ 519 

2 ກະສດັ 2ກສດ 572 

1 ຂື່ຳວຄຳວ 1ຂຄວ 625 

2 ຂື່ຳວຄຳວ 2ຂຄວ 682 

ເອັດຊະຣຳ ອສຣ 744 

ເນເຮມຢີຳ ນຮຢ 763 

ເອສະເທີ ອຊທ 788 

ໂຢບ ໂຢບ 801 

ເພງສນັລະເສນີ ພສສ 870 

ສພຸຳສດິ ສພສ 1066 

ຊ ື່ ພຣະທ  ຳ ຕວົຫຍ ໍ້ ໜໍ້ຳ 

ປນັຍຳຈຳນ ປຍຈ 1125 

ຍອດເພງ ຍດພ 1141 

ເອຊຳຢຳ ອຊຢ 1153 

ເຢເຣມຢີຳ ພຄຄ 1275 

ເພງຄ  ື່ຳຄວນ ຢຣມ 1375 

ເອເຊກເີອນ ອສກ 1389 

ດຳນເີອນ ດນອ 1471 

ໂຮເຊອຳ ຮຊອ 1496 

ໂຢເອນ ຢອນ 1511 

ອຳໂມດ ອມດ 1519 

ໂອບຳດຢີຳ ອບດ 1531 

ໂຢນຳ ໂຢນ 1533 

ມກີຳ ມກຳ 1537 

ນຳຮ ມ ນຮມ 1546 

ຮຳບຳກກຸ ຮບກ 1549 

ເຊຟຳນຢີຳ ສຟຢ 1554 

ຮກັກຳຍ ຮກຍ 1559 

ເສກຳລີຢຳ ສກຢ 1562 

ມຳລຳກ ີ ມລກ 1577 

The 2015 edition of the Lao Bible has been revised and extended 

from the Lao Shorter Old Testament and New Testament, 

copyright 1991 by Thailand Bible Society. 

For more information, please visit http://laobible.net/.  



1 

 

ປະຖົມມະການ 

ບົດທີ 1 
ພຣະເຈົ້າຊົງສ້າງໂລກ 

1ໃນ ຕ ົໍ້ນ ເດມີ ນ ັໍ້ນ         ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ນລິະມດິ ສໍ້ຳງ ແຜື່ນດນິ         ແລະ ສບັພະ ທກຸ ສິື່ ງ ໃນ ທໍ້ອງຟໍ້ຳ.          
2ໂລກ ບ ື່  ທນັ ມີ ຮ ບ ຮື່ຳງ ເທ ື່ ອ         ຄວຳມ ມ ດ ຫຸໍ້ມ ຫ ື່  ມະຫຳ ສະໝດຸ ອນັ ກວໍ້ຳງ ໃຫຍື່ ໄພສຳນ         ແລະ ພຣະ-

ວິນຍານ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ວນົວຽນ ຢ ື່ ເທິງ ນ  ໍ້ຳ.         

3ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ສ ັື່ງ ວື່ຳ,         “ໃຫໍ້ ແສງ ສະຫວື່ຳງ ເກດີ ມີ 

ຂ ໍ້ນ”         ແສງ ສະຫວື່ຳງ ກ  ມີ ຂ ໍ້ນ ມຳ.         

4ພຣະອງົ ຈ ື່ງ ຊງົ ທອດ ພຣະເນດ ແສງ ສະຫວື່ຳງ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ພ -

ພຣະໄທ.         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ຈ ື່ງ ຊງົ ແຍກ ແສງ ສະຫວື່ຳງ ອອກ ຈຳກ ຄວຳມ ມ ດ         

5ພຣະອງົ ຊງົ ເອີໍ້ນ ແສງ ສະ-

ຫວື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ,         “ກຳງເວັນ”         ແລະ ຊງົ ເອີໍ້ນ ຄວຳມ ມ ດ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ,         “ກຳງຄ ນ”         ມ ໍ້ ຄ ນ ຜື່ຳນ ໄປ         ມ ໍ້ ເຊົໍ້ຳ ຕື່ຳວ 

ມຳ         ແມ ື່ນ ມ ໍ້ ທີ ໜ ື່ ງ.          
6ຕ ື່  ມຳ         ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ສ ັື່ງ ວື່ຳ,         “ໃຫໍ້ ມີ ວງົ ໂຄໍ້ງ ແຍກ ນ  ໍ້ຳ ອອກ ຈຳກ ກນັ ເປັນ ສອງ ສື່ວນ         ຄ :         ນ  ໍ້ຳ ຢ ື່ 

ເທິງ ວງົ ໂຄໍ້ງ         ແລະ ນ  ໍ້ຳ ຢ ື່ ລຸື່ມ ວງົ ໂຄໍ້ງ.”         

7ແລໍ້ວ ສິື່ ງ ນ ັໍ້ນ ກ  ເກດີ ມີ ມຳ.         

8ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ພຣະເຈົ້າ ຈ ື່ງ ຊງົ ເຮັດ 

ວງົ ໂຄໍ້ງ         ແລະ ຊງົ ເອີໍ້ນ ວງົ ໂຄໍ້ງ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ,         “ຟໍ້ຳ”         ມ ໍ້ ຄ ນ ຜື່ຳນ ໄປ         ແລະ ມ ໍ້ ເຊົໍ້ຳ ຕື່ຳວ ມຳ         ແມ ື່ນ ມ ໍ້ ທີ ສອງ.          
9ຕ ື່  ມຳ ອີກ         ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ສ ັື່ງ ວື່ຳ,         “ໃຫໍ້ ນ  ໍ້ຳ ທີື່ ຢ ື່ ລຸື່ມ ທໍ້ອງຟໍ້ຳ ໂຮມ ເຂົໍ້ຳກນັ ຢ ື່ ບື່ອນ ດຽວ         ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ມີ 

ວດັຖ ຸແຫໍ້ງ ປະກດົ ຂ ໍ້ນ”         ແລໍ້ວ ສິື່ ງ ນ ັໍ້ນ ກ  ເກດີ ມີ ມຳ.         

10ພຣະອງົ ຊງົ ເອີໍ້ນ ວດັຖ ຸແຫໍ້ງ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ,         “ແຜື່ນດນິ”         

ແລະ ຊງົ ເອີໍ້ນ ນ  ໍ້ຳ ທີື່  ໂຮມ ເຂົໍ້ຳກນັ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ,         “ມະຫຳ ສະໝດຸ”         ພຣະອງົ ຊງົ ຊມົ ສິື່ ງ ທີື່  ນລິະມດິ ສໍ້ຳງ ຂ ໍ້ນ 

ມຳ ແລໍ້ວ ນ ັໍ້ນ         ກ  ຊງົ ພ ພຣະໄທ.          
11ຈ ື່ງ ຊງົ ສ ັື່ງ ວື່ຳ,         “ໃຫໍ້ ແຜື່ນດນິ ເກດີ ພ ດ ທກຸ ຊະນດິ         ທງັ ແນວ ເປັນ ເມດັ         ແລະ ແນວ ເປັນ ໝຳກ”         

ແລໍ້ວ ທກຸ ສິື່ ງ ກ  ເກດີ ມີ ມຳ.         

12ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ພ ດ ທກຸ ຊະນດິ ຈ ື່ງ ເກດີ ມີ ຂ ໍ້ນ ຕຳມ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ສ ັື່ງ         ພຣະອງົ 

ຊງົ ທອດ ພຣະເນດ         ສິື່ ງ ທີື່  ຊງົ ນລິະມດິ ສໍ້ຳງ ກ  ຊງົ ພ ພຣະໄທ.         

13ມ ໍ້ ຄ ນ ຜື່ຳນ ໄປ         ແລະ ມ ໍ້ ເຊົໍ້ຳ ຕື່ຳວ ມຳ         

ແມ ື່ນ ມ ໍ້ ທີ ສຳມ.          
14ຕ ື່  ມຳ         ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ສ ັື່ງ ວື່ຳ,         “ໃຫໍ້ ມີ ດວງ ແຈ ໍ້ງ ໃນ ທໍ້ອງຟໍ້ຳ         ແຍກ ກຳງເວັນ         ແລະ ກຳງຄ ນ         

ແລະ ໃຫໍ້ ກ  ຳນດົ ເວລຳ ຂອງ ມ ໍ້         ຂອງ ປີ         ແລະ ຂອງ ລະດ  ກຳນ.         

15ພໍ້ອມ ທງັ ສ ົື່ງ ແສງ ລງົ ມຳ ເທິງ ແຜື່ນ-

ດນິ ໂລກ         ແລໍ້ວ ສິື່ ງ ນ ັໍ້ນ ກ  ເກດີ ມີ ມຳ.         

16ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ພຣະເຈົ້າ ຈ ື່ງ ຊງົ ສໍ້ຳງ ດວງ ແຈ ໍ້ງ ໃຫຍື່ ສອງ ດວງ         ຄ  

ດວງ ຕຳເວັນ         ສ  ຳລບັ ຄອບຄອງ ກຳງເວັນ         ແລະ ດວງ ຈນັ ສ  ຳລບັ ຄອບຄອງ ກຳງຄ ນ         ພຣະອງົ ຍງັ 

ໄດໍ້ ຊງົ ສໍ້ຳງ ໝ ື່ ດວງ ດຳວ ຕື່ຳງ ໆ         ອີກ.         

17ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງ ດວງ ຕຳເວັນ         ດວງ ຈນັ         ແລະ ດວງ ດຳວ 

ຕື່ຳງ ໆ         ທີື່ ຢ ື່ ເທິງ ຟໍ້ຳ         ໃຫໍ້ ສ ົື່ງ ແສງ ສະຫວື່ຳງ         ລງົ ມຳສ ື່ ແຜື່ນດນິ ໂລກ.         

18ເພ ື່ ອ ກ  ຳນດົ ກຳງເວັນ ກຳງ-

ຄ ນ         ແລະ ແຍກ ແສງ ສະຫວື່ຳງ ອອກ ຈຳກ ຄວຳມ ມ ດ         ພຣະອງົ ຊງົ ທອດ ພຣະເນດ ສິື່ ງ ທີື່  ນລິະມດິ 

ສໍ້ຳງ         ກ  ຊງົ ພ ພຣະໄທ.         

19ມ ໍ້ ຄ ນ ຜື່ຳນ ໄປ         ແລະ ມ ໍ້ ເຊົໍ້ຳ ຕື່ຳວ ມຳ         ແມ ື່ນ ມ ໍ້ ທີ ສີື່ .          
20ແລໍ້ວ ຕ ື່  ມຳ         ພຣະອງົ ຊງົ ສ ັື່ງ ວື່ຳ,         “ໃຫໍ້ ສດັ ຫລຳຍ ແນວ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ໃນ ນ  ໍ້ຳ         ແລະ ໃຫໍ້ ມີ ນກົ ບນິ ໄປ ມຳ 

ໃນ ທໍ້ອງຟໍ້ຳ ອຳກຳດ”         ແລໍ້ວ ກ  ເປັນ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ.         

21ສະນ ັໍ້ນ         ພຣະເຈົ້າ ຈ ື່ງ ຊງົ ນລິະມດິ ສໍ້ຳງ ສດັທະ ເລຂະ 
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ໜຳດ ໃຫຍື່         ແລະ ສິື່ ງ ທີື່  ມີ ຊວີດິ ທກຸ ຊະນດິ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ມຳ ໃນ ນ  ໍ້ຳ         ແລະ ຊງົ ສໍ້ຳງ ນກົ ທກຸ ຊະນດິ ໃນ ທໍ້ອງ-

ຟໍ້ຳ ອຳກຳດ         ພຣະອງົ ຊງົ ທອດ ພຣະເນດ ສິື່ ງ ທີື່  ນລິະມດິ ສໍ້ຳງ         ກ  ຊງົ ພ ພຣະໄທ.         

22ແລໍ້ວ ຊງົ ອວຍ-

ພອນ ແກື່ ສດັ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ອອກ ແມ ື່ ແຜື່ ລ ກ ໃຫໍ້ ເຕັມ ມະຫຳ ສະໝດຸ         ແລະ ໃຫໍ້ ມີ ຝ ງ ນກົ ແຜື່ຜຳຍ 

ຂະຫຍຳຍ ພນັ ຫລຳຍ ຂ ໍ້ນ ເທິງ ແຜື່ນດນິ ໂລກ.”         

23ມ ໍ້ ຄ ນ ຜື່ຳນ ໄປ         ແລະ ມ ໍ້ ເຊົໍ້ຳ ຕື່ຳວ ມຳ         ແມ ື່ນ ມ ໍ້ ທີ ຫໍ້ຳ.          
24ຄນັ ຕ ື່  ມຳ         ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ສ ັື່ງ ອີກ ວື່ຳ,         “ໃຫໍ້ ສດັ ຕື່ຳງ ໆ         ຄ  ສດັ ບໍ້ຳນ ສດັປື່ຳ         ແລະ ສດັ ເລ ອ ຄຳນ 

ເກດີ ມີ ຂ ໍ້ນ ທົື່ວ ໂລກ”         ແລໍ້ວ ສິື່ ງ ນ ັໍ້ນ ກ  ເກດີ ມີ ມຳ.         

25ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ພຣະເຈົ້າ ຈ ື່ງ ຊງົ ນລິະມດິ ສໍ້ຳງ ສດັ ບໍ້ຳນ         

ສດັປື່ຳ         ແລະ ສດັ ເລ ອ ຄຳນ ທກຸ ຊະນດິ         ພຣະອງົ ຊງົ ທອດ ພຣະເນດ ສດັ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ກ  ຊງົ ພ ພຣະໄທ.          
26ຄນັ ແລໍ້ວ         ພຣະເຈົ້າ ຈ ື່ງ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ບດັ ນີໍ້ ເຮົຳ ຈະ ສໍ້ຳງ ມະນດຸ ໃຫໍ້ ມີ ຮ ບ ຮື່ຳງ ຄໍ້ຳຍຄ  ເຮົຳ ເອງ         

ເຂົຳ ຈະ ມີ ອ  ຳນຳດ ເໜ ອກ ວື່ຳ ປຳ         ນກົ         ສດັປື່ຳ         ແລະ ສດັ ເລ ອ ຄຳນ ຕື່ຳງ ໆ.”          
27ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ພຣະເຈົ້າ ຈ ື່ງ ຊງົ ສໍ້ຳງ ມະນດຸ ໃຫໍ້ ມີ ຮ ບ ຮື່ຳງ ຄໍ້ຳຍ         ຄ  ກນັ ກບັ ພຣະອງົ         ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ 

ສໍ້ຳງ ຊຳຍ         ແລະ ຍງິ.          
28ຄນັ ສໍ້ຳງ ແລໍ້ວ         ກ  ຊງົ ອວຍພອນ ໃຫໍ້ ແກື່ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ມີ ລ ກເຕົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ມຳກ ຫລຳຍ         ໃຫໍ້ ເຊ ໍ້ອສຳຍ 

ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ມີ ຢ ື່ ທົື່ວ ທກຸ ແຫື່ງ ເພ ື່ ອ ຄຸໍ້ມ ຄອງ ໂລກ ເຮົຳ         ໃຫໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ມີ ອ  ຳນຳດ ເໜ ອກ ວື່ຳ ປຳ         ນກົ         

ສດັປື່ຳ         ແລະ ສດັ ເລ ອ ຄຳນ ທກຸ ຊະນດິ.”         

29ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ຕ ື່  ໄປ ວື່ຳ,         “ສ  ຳລບັ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເຮົຳ ໄດໍ້ 

ໃຫໍ້ ພ ດ         ແລະ ໝຳກ ໄມ ໍ້ ທກຸ ຊະນດິ ເປັນ ອຳຫຳນ.         

30ແຕື່ ສ  ຳລບັ ສດັປື່ຳ         ສດັ ເລ ອ ຄຳນ         ແລະ ຝ ງ ນກົ 

ນ ັໍ້ນ ເຮົຳ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ຫຍໍ້ຳ ເປັນ ອຳຫຳນ”         ແລໍ້ວ ສິື່ ງ ນ ັໍ້ນ ກ  ເກດີ ມີ ມຳ.          
31ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ທອດ ພຣະເນດ ສບັພະ ທກຸ ສິື່ ງ ທີື່  ຊງົ ນລິະມດິ ສໍ້ຳງ         ກ  ຊງົ ພ ພຣະໄທ ຫລຳຍ         ມ ໍ້ ຄ ນ 

ຜື່ຳນ ໄປ ມ ໍ້ ເຊົໍ້ຳ ຕື່ຳວ ມຳ         ແມ ື່ນ ມ ໍ້ ທີ ຫກົ.          

ບົດທີ 2 
1ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ແຜື່ນດນິ ໂລກ         ທໍ້ອງຟໍ້ຳ         ສບັພະ ທກຸ ສິື່ ງ ໃນ ໂລກ         ແລະ ໃນ ທໍ້ອງຟໍ້ຳ ກ  ສ  ຳເລັດ ເສັດ ສິໍ້ນ.         

2ໃນ ມ ໍ້ ທີ ເຈດັ         ສບັພະ ທກຸ ສິື່ ງ ກ  ສ  ຳເລັດ ໝດົ ແລໍ້ວ         ໃນ ວນັ ນີໍ້         ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ພກັຜື່ອນ         ແລະ ຢດຸ ກດິ-

ຈະກຳນ ທງັ ປວງ.         

3ພຣະອງົ ຊງົ ອວຍພອນ ແກື່ ມ ໍ້ ທີ ເຈດັ         ແລໍ້ວ ຕ ັໍ້ງ ເປັນ ວນັ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ເພຳະ ໃນ 

ວນັ ນ ັໍ້ນ ກຳນ ນລິະມດິ ສໍ້ຳງ ກ  ສ  ຳເລັດ ໝດົ ແລໍ້ວ         ແລະ ພຣະອງົ ຊງົ ຢດຸ ກດິຈະກຳນ ທງັ ປວງ.          
4ແລະ ທກຸ ສິື່ ງ ໃນ ທໍ້ອງຟໍ້ຳ         ກ  ເປັນ ມຳ ດ ັື່ງ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ມຳ ນີໍ້.          

ມະນຸດໃນສວນເອເດັນ 
ເມ  ື່ອ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ສໍ້ຳງ ແຜື່ນດນິ ໂລກ         ແລະ ທໍ້ອງຟໍ້ຳ ສ  ຳເລັດ ແລໍ້ວ.          
5ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ ກ  ຫຍໍ້ຳ ກ  ຍງັ ບ ື່  ທນັ ມີ ເລີຍ         ເພຳະວື່ຳ ພຣະເຈົ້າ ຍງັ ບ ື່  ທນັ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຝນົຕກົ         ແລະ ບ ື່  ມີ ຄນົ ທ  ຳ 

ມຳ ຫຳ ກນິ ເທິງ ແຜື່ນດນິ ໂລກ ເທ ື່ ອ.         

6ເຖງິ ແມ ື່ນ ວື່ຳ ຈະ ບ ື່  ມີ ຝນົຕກົ ກ  ດ ີ         ກ  ຍງັ ມີ ອຳຍ ນ  ໍ້ຳ ຂ ໍ້ນ ມຳ ຈຳກ 

ດນິ         ເພ ື່ ອ ເຮັດ ໃຫໍ້ ພ ໍ້ນ ດນິ ເກດີ ຄວຳມ ຊຸ ື່ມ ຊ ື່ ນ.         

7ເມ  ື່ອນ ັໍ້ນ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ເອົຳ ດນິ ມຳ ປັໍ້ນ ເປັນ 

ຮ ບ ຄນົ ແລໍ້ວ ເປົື່ ຳ ລມົ ຫຳຍໃຈ ໃສື່ ຮ ດງັ         ໃຫໍ້ ມີ ຊວີດິ         ຮ ບ ປັໍ້ນ ນ ັໍ້ນ ກ  ກບັກຳຍ ເປັນ ຄນົ ທີື່  ມີ ຊວີດິ ຈດິ ວນິ 

ຍຳນ.          
8ຕ ື່  ມຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ສໍ້ຳງ ສວນ ແຫື່ງ ໜ ື່ ງ ຂ ໍ້ນ         ໃນ ເອເດັນ          ທຳງ ທິດຕຳເວັນອອກ         ເມ  ື່ອ 



3 ປະຖົມມະການ 3 
ສໍ້ຳງ ແລໍ້ວ ກ  ຊງົ ເອົຳ ຄນົ ທີື່  ພຣະອງົ ໄດໍ້ ປັໍ້ນ ນ ັໍ້ນ ມຳ ອຳໄສ ຢ ື່.         

9ໃນ ສວນ ນ ັໍ້ນ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ນລິະມດິ ໃຫໍ້ 

ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ຊ ື່ ງ ມີ ໃບ ຂຽວງຳມ ດ ີ         ແລະ ໝຳກ ໄມ ໍ້ ກ  ເປັນ ໜໍ້ຳ ຢຳກ ກນິ         ໃນ ກຳງ ສວນ ມີ ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ ພິ-

ເສດ ຢ ື່ ສອງ ຕ ົໍ້ນ         ຄ  ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ ທີື່  ໃຫໍ້ ມີ ຊວີດິ         ແລະ ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ ທີື່  ໃຫໍ້ ຮ ໍ້ຈກັ ຄວຳມ ດ ີ        ແລະ ຄວຳມ ຊ ົື່ວ.          
10ນອກ ນີໍ້         ຍງັ ມີ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ສຳຍ ໜ ື່ ງ ໄຫລ ອອກ ຈຳກ         ເອເດັນ ມຳ ຊຸບ ລໍ້ຽງ ສວນ ນີໍ້         ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ນີໍ້ ແບື່ງ 

ອອກ ເປັນ ສີື່  ສຳຍ.         

11ສຳຍ ທີ ໜ ື່ ງ ຊ ື່ ວ ື່ຳ ປໂີຊນ          ຊ ື່ ງ ໄຫລ ອໍ້ອມ ປະເທດ         ຮາວິລາ.         

12ໃນ ປະເທດ ນີໍ້ ມີ 

ບ ື່  ຄ  ຳ ຊ ັໍ້ນ ດ,ີ         ມີ ແກໍ້ວ ປະເສີດ ໂມລຳ         ແລະ ຕ ົໍ້ນ ຢຳງ ຫອມ ທີື່  ມຄີື່ຳ.         

13ສຳຍ ທີ ສອງ ຊ ື່ ວ ື່ຳ ກີໂຮນ ຊ ື່ ງ 

ໄຫລ ອໍ້ອມ ປະເທດ         ກ ເຊ.         

14ສຳຍ ທີ ສຳມ ຊ ື່ ວ ື່ຳ ຕິກຣິດ          ຊ ື່ ງ ໄຫລ ຜື່ຳນ ປະເທດ ອັດຊີເຣຍ ທຳງ ທິດ-

ຕຳເວັນອອກ         ແລະ ສຳຍ ທີ ສີື່  ຊ ື່ ວ ື່ຳ         ເອຟຣາດ.          
15ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ເອົຳ ຄນົ ທີື່  ພຣະອງົ ສໍ້ຳງ ນ ັໍ້ນ         ມຳ ເຝົໍ້ຳ ຮກັສຳ         ແລະ ເບິື່ ງແຍງ ສວນ.         

16ພຣະອງົ ຊງົ ສ ັື່ງ ແກື່ ຊຳຍ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ,         “ໝຳກ ໄມ ໍ້ ທກຸ ໆ         ຕ ົໍ້ນ ໃນ ສວນ ນີໍ້ ເຈົໍ້ຳ ກນິ ໄດໍ້ ໝດົ.         

17ເວັໍ້ນ ໄວໍ້ 

ແຕື່ ຕ ົໍ້ນ ທີື່  ໃຫໍ້ ຮ ໍ້ຈກັ ຄວຳມ ດ ີ         ແລະ ຄວຳມ ຊ ົື່ວ         ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ກນິ         ຖໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ຂ ນ ກນິ ໝຳກ ໄມ ໍ້ ໃນ ຕ ົໍ້ນ ນີໍ້         ເຈົໍ້ຳ ຈະ 

ຕໍ້ອງ ເຖງິ ແກື່ ຄວຳມ ຕຳຍ.”          
18ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ອີກ ວື່ຳ,         “ບ ື່  ເປັນ ກຳນ ສມົຄວນ ທີື່  ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ຊຳຍ ຢ ື່ ໂດດດື່ຽວ ເຊັື່ ນ ນີໍ້         ເຮົຳ 

ຄວນ ຫຳ ຜ ໍ້ ຊດົ ຊື່ອຍ ທີື່  ເໝຳະ ສມົ ໃຫໍ້ ລຳວ.”         

19ຄນັ ແລໍ້ວ         ພຣະອງົ ຈ ື່ງ ເອົຳ ຂີໍ້ ດນິ ປັໍ້ນ ເປັນ ສດັ         ແລະ 

ນກົ ຕື່ຳງ ໆ         ແລໍ້ວ ເອົຳ ສດັ         ແລະ ນກົ ທີື່  ປັໍ້ນ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ຊຳຍ ຜ ໍ້ ຮກັສຳ ສວນ ເບິື່ ງ         ເພ ື່ ອ ຢຳກ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ລຳວ ຈະ 

ໃສື່ ຊ ື່  ຫຍງັ ໃຫໍ້         ຄນັ ແລໍ້ວ ຊ ື່  ທີື່  ລຳວ ຕ ັໍ້ງ ນ ັໍ້ນ ກ  ເປັນ ຊ ື່  ຂອງ ສດັ ຕື່ຳງ ໆ ຕ ື່  ໆ ມຳ.         

20ຫລງັ ຈຳກ ຊຳຍ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ 

ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງ ຊ ື່  ໃຫໍ້ ສດັ ຕື່ຳງ ໆ         ແຕື່ ສດັ ເຫລົື່ ຳ         ນ ັໍ້ນ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້ ເປັນ ຜ ໍ້ ຊື່ອຍ ລຳວ ຫຍງັ ໝດົ.         

21ເມ  ື່ອ ເປັນ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈ ື່ງ ຊງົ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຊຳຍ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ນອນ ຫລບັ ສະໜິດ         ໃນ ຂະນະ ນອນ ຫລບັ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ         ພຣະອງົ 

ຊງົ ເອົຳ ກະດ ກ ຂໍ້ຳງ ຊກີ ໜ ື່ ງ ຂອງ ລຳວ ອອກ ມຳ         ແລໍ້ວ ຊງົ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເນ ໍ້ອ ໜງັ ຈອດ ຕດິ ກນັ ດ ັື່ງ ເດມີ.         

22ພຣະອງົ ຊງົ ເອົຳ ກະດ ກ ຂໍ້ຳງ ນ ັໍ້ນ ມຳ ສໍ້ຳງ ເປັນ ຜ ໍ້ຍງິ         ເມ  ື່ອ ສໍ້ຳງ ແລໍ້ວ ພຣະອງົ ກ  ຊງົ ມອບ ຍງິ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ 

ແກື່ ລຳວ.         

23ຊຳຍ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ:          

  “ໃນທີື່ ສດຸ ນີໍ້ເດ ຜ ໍ້ຊ ື່ ງມຮີ ບຮື່ຳງຄ ເຮົຳ 

   ກະດ ກຂອງນຳງ ມຳຈຳກກະດ ກຂອງເຮົຳ 

  ເນ ໍ້ອໜງັຂອງນຳງ ມຳຈຳກເນ ໍ້ອໜງັຂອງເຮົຳ 

   ນຳງຊ ື່ ວ ື່ຳ ຜ ໍ້ຍງິ ເພຳະນຳງມຳຈຳກຜ ໍ້ຊຳຍ.” 
24ດໍ້ວຍ ເຫດ ນີໍ້         ຜ ໍ້ ຊຳຍ ຈ ື່ງ ຕໍ້ອງ ລຳ ຈຳກ ພ ື່  ແມ ື່ ຂອງ ຕນົ         ໄປ ຕດິ ພນັ ຢ ື່ ກບັ ເມຍ ແລໍ້ວ ເຂົຳ ທງັ ສອງ ກ  

ກຳຍເປັນ ຄນົ         ຄນົ ດຽວ ກນັ.         

25ຜ ໍ້ ຊຳຍ         ແລະ ຜ ໍ້ຍງິ ນ ັໍ້ນ ເປ ອຍ ກຳຍ ຢ ື່         ໂດຍ ບ ື່  ຮ ໍ້ສ ກ ອຳຍ ກນັ ເລີຍ.          

ບົດທີ 3 
ມະນຸດຕົກຢ ູ່ໃນຄວາມບາບ 

1ງ   ເປັນ ສດັ ທີື່  ຫລກັແຫລມ ກວື່ຳ ສດັ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ໄວໍ້         ງ   ໄດໍ້ ຖຳມ ຜ ໍ້ຍງິ ວື່ຳ,         

“ແມ ື່ນແທໍ້ ບ          ທີື່  ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ຫໍ້ຳມ ບ ື່  ໃຫໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ກນິ ໝຳກ ໄມ ໍ້ ໃນ ສວນ ນີໍ້?”         

2ຜ ໍ້ຍງິ ນ ັໍ້ນ ຕອບ ວື່ຳ,         

“ໝຳກ ໄມ ໍ້ ທກຸ ໆ         ຕ ົໍ້ນ ໃນ ສວນ ນີໍ້         ພວກ ເຮົຳ ກນິ ໄດໍ້         

3ເວັໍ້ນ ໄວໍ້ ແຕື່ ໝຳກ ໄມ ໍ້ ໃນ ຕ ົໍ້ນ ທີື່ ຢ ື່ ກຳງ ສວນ ນ ັໍ້ນ.         
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ເພຳະ ພຣະເຈົ້າ ບອກ ບ ື່  ໃຫໍ້ ພວກ ເຮົຳ ກນິ         ຫລ          ແມ ື່ນ ແຕື່ ແຕະຕໍ້ອງ ເປັນ ເດັດຂຳດ         ຖໍ້ຳ ພວກ ເຮົຳ ຂ ນ 

ກນິ         ພວກ ເຮົຳ ຕໍ້ອງ ຕຳຍ.”         

4ງ   ຈ ື່ງ ຕອບ ວື່ຳ,         “ບ ື່  ເປັນຄວຳມ ຈງິ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ບ ື່  ຕຳຍ ດອກ.         

5ພຣະ-
ເຈົ້າ ເວົໍ້ຳ ເຊັື່ ນ ນ ັໍ້ນ         ກ  ເພຳະ ພຣະອງົ ຊງົ ຮ ໍ້ ດ ີວື່ຳ         ເມ  ື່ອ ໃດ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ກນິ ໝຳກ ໄມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຮ ໍ້ ແຈ ໍ້ງ ເຫັນ 

ຈງິ ກບັ ຈະ ຮ ໍ້ ກຳນ ດ ີ        ແລະ ກຳນ ຊ ົື່ວ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ພຣະອງົ.”          
6ຜ ໍ້ຍງິ ເຫັນ ວື່ຳ ໝຳກ ໄມ ໍ້ ໃນ ຕ ົໍ້ນ ນ ັໍ້ນ ຊື່ຳງ ງຳມ         ແລະ ເປັນ ໜໍ້ຳ ຢຳກ ກນິ ອີື່ ຫລີ         ນອກ ນີໍ້ ນຳງ ຍງັ ຄິດ 

ວື່ຳ ຈະ ມີ ສະຕປິນັຍຳ ອີກ         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ນຳງ ຈ ື່ງ ຕດັສິນ ໃຈ ປິດ ເອົຳ ໝຳກ ໄມ ໍ້ ແລໍ້ວ ກນິ         ຄນັ ແລໍ້ວ ຈ ື່ງ ເອົຳ 

ໝຳກ ໄມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ຜວົ ນຳງ ກນິ ນ  ຳ.         

7ຫລງັ ຈຳກ ກນິ ໝຳກ ໄມ ໍ້ ແລໍ້ວ         ໃນ ທນັໃດ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ຮ ໍ້ 

ແຈ ໍ້ງ ເຫັນ ຈງິ         ແລະ ຮ ໍ້ ວື່ຳ         ພວກ ຕນົ ກ  ຳລງັ ເປ ອຍ ກຳຍ ຢ ື່         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ພຳກນັ ເອົຳ ໃບ ໄມ ໍ້ ມຳ 

ຫຍບິ ເຂົໍ້ຳກນັ ເຮັດ ເປັນ ເຄ ື່ ອງນຸື່ງ.          
8ໃນ ຄ ນ ວນັ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຍນິ ສຽງ ຍື່ຳງ         ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໃນ ສວນ         ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ພຳ-

ກນັ ຫລບົ ລີໍ້ ຢ ື່ ໃນ ທື່ຳມກຳງ ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້.         

9ແຕື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ເອີໍ້ນ ຫຳ ຊຳຍ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ ຢ ື່ 

ໃສ?”         

10ລຳວ ຈ ື່ງ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ຍນິ ສຽງ ຍື່ຳງ ຂອງ ພຣະອງົ ໃນ ສວນ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຢໍ້ຳນ ຈ ື່ງ 

ຫລບົ ລີໍ້ ຊໍ້ອນ ຕວົ ຢ ື່ ເພຳະວື່ຳ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ກ  ຳລງັ ເປ ອຍ ກຳຍ.”         

11ພຣະເຈົ້າ ຈ ື່ງ ຖຳມ ວື່ຳ,         “ໃຜ ບອກ ວື່ຳ 

ເຈົໍ້ຳ ເປ ອຍ ກຳຍ         ບ ື່  ແມ ື່ນ ເຈົໍ້ຳ ກນິ ໝຳກ ໄມ ໍ້ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ຫໍ້ຳມ ນ ັໍ້ນ ຫລ ?”         

12ຊຳຍ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ທ ນ ຕອບ ວື່ຳ,         

“ໂດຍຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ແມ ື່ນ ຜ ໍ້ຍງິ ທີື່  ພຣະອງົ ປະທຳນ ໃຫໍ້ ນ ັໍ້ນ ເອົຳ ໝຳກ ໄມ ໍ້ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ກນິ.”         

13ແລໍ້ວ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ຖຳມ ຜ ໍ້ຍງິ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ,         “ເປັນ ຫຍງັ ເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ເຮັດ ເຊັື່ ນ ນ ັໍ້ນ?”         ນຳງ ທ ນ ຕອບ ວື່ຳ,         “ງ   

ໄດໍ້ ຍວົະ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ກນິ.”          

ພຣະເຈົ້າຊົງລົງໂທດ 
14ຕ ື່  ມຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ບອກ ງ   ວື່ຳ:          

  “ດໍ້ວຍເຫດວື່ຳມ  ງ ໄດໍ້ຫລອກລວງຜ ໍ້ຍງິນ ັໍ້ນ 

   ແມ ື່ນມ  ງເທົື່ ຳນ ັໍ້ນ ທີື່ ຈະໄດໍ້ຮບັກຳນສຳບແຊື່ງ 

  ໃນຈ  ຳນວນສດັທງັປວງ 

   ແຕື່ບດັນີໍ້ໄປ ມ ງຈະລີເລ ອໄປດໍ້ວຍທໍ້ອງ 

  ແລະຈະກນິຂີໍ້ດນິເປັນອຳຫຳນ. 

 15  ມ ງກບັຜ ໍ້ຍງິຈະຕໍ້ອງກຽດຊງັກນັ 

  ມະນດຸ ແລະງ  ຈະຕໍ້ອງເປັນສດັຕ ກນັ 

   ມະນດຸຈະພະຍຳຍຳມຢຽບຫວົມ  ງໃຫໍ້ແຕກ 

  ແລະມ ງກ ຈະພະຍຳຍຳມຕອດສ ົໍ້ນໜື່ອງຂອງລຳວ.” 
16ແລໍ້ວ ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ຜ ໍ້ຍງິ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ:          

  “ເຮົຳຈະເພີື່ ມຄວຳມຫຍຸໍ້ງຍຳກໃຫໍ້ແກື່ເຈົໍ້ຳເວລຳຖ ພຳ 

   ແລະຈະໃຫໍ້ເຈົໍ້ຳອອກລ ກດໍ້ວຍຄວຳມເຈບັປວດ 

  ເຖງິປຳນນ ັໍ້ນເຈົໍ້ຳກ ຍງັຢຳກໄດໍ້ຜວົຢ ື່ 

   ແລະຜວົນ ັໍ້ນຈະເປັນນຳຍປກົຄອງເຈົໍ້ຳ.” 
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17ຄນັ ແລໍ້ວ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ອາດາມ ວື່ຳ:          

  “ເຈົໍ້ຳໄດໍ້ເຊ ື່ ອຟງັເມຍຂອງເຈົໍ້ຳ 

   ເຈົໍ້ຳກນິໝຳກໄມ ໍ້ຊ ື່ ງເຮົຳໄດໍ້ຫໍ້ຳມ 

  ຍໍ້ອນສິື່ ງທີື່ ເຈົໍ້ຳໄດໍ້ກະທ  ຳມຳນ ັໍ້ນ 

   ຂີໍ້ດນິຈະຖ ກສຳບແຊື່ງ 

  ກື່ອນຈະໄດໍ້ອຳຫຳນມຳລໍ້ຽງຊບີ 

   ເຈົໍ້ຳຈະຕໍ້ອງເຮັດວຽກຢື່ຳງໜກັ 

  ຂດຸດນິຟນັໄມ ໍ້ຈນົໜໍ້ຳແຫລໍ້ໜໍ້ຳກ  ື່ຳຕະຫລອດຊວີດິຂອງເຈົໍ້ຳ. 

 18  ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ ແລະພ ດຕື່ຳງໆ ທີື່ ມໜີຳມຈະເກດີຂ ໍ້ນສ  ຳລບັເຈົໍ້ຳ 

  ແລະຈະກນິພ ດນ ັໍ້ນເປັນອຳຫຳນ. 

 19  ເຈົໍ້ຳຈະຕໍ້ອງຫຳລໍ້ຽງຊບີດໍ້ວຍເຫ ື່ ອໄຫລໄຄຍໍ້ອຍ 

  ຈນົກວື່ຳເຈົໍ້ຳຈະສິໍ້ນຊວີດິກບັຄ ນໄປສ ື່ດນິບື່ອນທີື່ ເຈົໍ້ຳມຳ 

   ເຈົໍ້ຳມຳແຕື່ດນິ ເຈົໍ້ຳຈະຕໍ້ອງກບັໄປເປັນດນິອີກ.” 
20ອາດາມ ໃສື່ ຊ ື່  ໃຫໍ້ ເມຍ ຂອງ ລຳວ ວື່ຳ,         “ເອວາ          ຊ ື່ ງ ມີ ຄວຳມ ໝຳຍວື່ຳ         ນຳງ ເປັນ ແມ ື່ ຂອງ ມະນດຸ 

ທງັ ປວງ.         

21ຕ ື່  ມຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ປະທຳນ ເສ ໍ້ອ ທີື່  ເຮັດ ດໍ້ວຍ ຂນົ ໜງັ ສດັ ໃຫໍ້ ອາດາມ          ແລະ 

ເມຍ ຂອງ ລຳວ ນຸື່ງ ຫົື່ມ.          

ອາດາມແລະເອວາຖືກໄລູ່ອອກຈາກສວນ 
22ຫລງັ ຈຳກ ນ ັໍ້ນ ຕ ື່  ມຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ບດັ ນີໍ້ ມະນດຸ ໄດໍ້ ກຳຍເປັນ ເໝ ອນ ພວກ 

ເຮົຳ ຄ  ຮ ໍ້ຈກັ ກຳນ ດ ີແລະ ກຳນ ຊ ົື່ວ         ເຂົຳ ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ ກນິ ໝຳກ ໄມ ໍ້ ທີື່  ໃຫໍ້ ມີ ຊວີດິ ຕະຫລອດ ໄປ ເປັນນດິ.”         

23ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈ ື່ງ ຂບັ ໄລື່ ເຂົຳ ອອກ ຈຳກ ສວນ ເອເດັນ          ໃຫໍ້ ເຮັດ ວຽກ ຂດຸ ດນິ ຟນັ ໄມ ໍ້         

ແລະ ທ  ຳ ມຳ ຫຳ ກນິ ໃນ ດນິ ບື່ອນ ທີື່  ກ  ຳເນດີ ມຳ ນ ັໍ້ນ.         

24ເມ  ື່ອ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຂບັ ໄລື່ ມະນດຸ ອອກ ຈຳກ 

ສວນ ແລໍ້ວ         ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ເທວະດຳ ເຄຣບຸ         ທຳງ ທິດຕຳເວັນອອກ ຂອງ ສວນ         ແລະ ຕ ັໍ້ງ 

ດຳບ ທີື່  ມີ ແສງ ໄຟ ແກວື່ງ ໄປ ທົື່ວ ທກຸ ທິດ         ເພ ື່ ອ ປໍ້ອງ ກນັ ບ ື່  ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ຜ ໍ້ ໃດ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃກໍ້ ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ ທີື່  ໃຫໍ້ ມີ ຊ-ີ

ວດິ ຕະຫລອດ ໄປ ເປັນນດິ ໄດໍ້.          

ບົດທີ 4 
ກາອິນແລະອາເບັນ 

1ຄນັ ຕ ື່  ມຳ         ອາດາມ ໄດໍ້ ສມົສ ື່ ຮື່ວມ ກບັ ເມຍ ຂອງ ຕນົ         ນຳງ ຈ ື່ງ ຖ ພຳ ແລໍ້ວ ໄດໍ້ ເກດີ ລ ກ ຊຳຍ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ         

ນຳງ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ລ ກ ຊຳຍ ຍໍ້ອນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເປັນ ຜ ໍ້ ຊດົ ຊື່ອຍ         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ນຳງ ຈ ື່ງ ຕ ັໍ້ງ ຊ ື່  

ໃຫໍ້ ເດັກນໍ້ອຍ ວື່ຳ         ກາອິນ.         

2ຕ ື່  ມຳ ນຳງ ໄດໍ້ ລ ກ ອີກ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ຊ ື່ ວ ື່ຳ         ອາເບັນ          ຊ ື່ ງ ມີ ອຳຊບີ ເປັນ ຜ ໍ້ ລໍ້ຽງ 

ແກະ         ສື່ວນ ກາອິນ ເປັນ ພ ື່  ນຳ.          
3ຄນັ ຕ ື່  ມຳ ວນັ ໜ ື່ ງ         ກາອິນ ກ  ເອົຳ ຜນົລະປ ກ ມຳ ຖວຳຍ ແກື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ.         

4ສື່ວນ ອາເບັນ ກ  

ເອົຳ ສດັ ເກດີ ແຕື່ ຫວົປີ         ທີື່  ຕຸໍ້ຍ ພີ ດງີຳມ ໃນ ຝ ງ ສດັ ມຳ ຂໍ້ຳ         ແລໍ້ວ ເອົຳ ເນ ໍ້ອ ສື່ວນ ທີື່  ດ ີໆ         ມຳ ຖວຳຍ ແກື່ 
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ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພຣະອງົ ຊງົ ພ ພຣະໄທ ຕ ື່  ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ຂອງ ອາເບັນ.         

5ສື່ວນ ກຳນ ຖວຳຍ ຂອງ ກາ-
ອິນ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ເປັນ ທີື່  ຊອບ ພຣະໄທ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເລີຍ         ກາອິນ ຈ ື່ງ ຄຽດ ແຄໍ້ນ         ແລະ ເຕັມ ໄປ 

ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ບ ື່  ພ ໃຈ.          
6ເມ  ື່ອ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ເຫັນ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ຈ ື່ງ ຊງົ ຖຳມ ກາອິນ ວື່ຳ,         “ກາອິນ ເອີຍ         ເປັນ ຫຍງັ ເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ 

ຄຽດ ແຄໍ້ນ         ແລະ ເຕັມ ໄປ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ບ ື່  ພ ໃຈ?         

7ຖໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ເຮັດ ດ ີແລໍ້ວ         ເຈົໍ້ຳ ຄວນ ເງຍີ ຫນໍ້ຳ ຂ ໍ້ນ ດໍ້ວຍ 

ຄວຳມ ຍິໍ້ມແຍໍ້ມ         ແຕື່ ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ເຮັດ ຊ ົື່ວ         ຄວຳມ ຊ ົື່ວ ກ  ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ສດັ ຮໍ້ຳຍ ທີື່  ກ  ຳລງັ ລ ຄອຍ ຖໍ້ຳ ຄບຸ 

ເຈົໍ້ຳ         ມນັ ຈະ ຄບຸ ກນິ ເຈົໍ້ຳ         ແຕື່ ເຈົໍ້ຳ ຄວນ ເອົຳ ຊະນະ ມນັ ໄດໍ້.”          
8ຕ ື່  ມຳ         ກາອິນ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ກບັ ອາເບັນ ຜ ໍ້ ເປັນ ນໍ້ອງ ຊຳຍ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ພຳກນັ ໄປ ຍື່ຳງ ຫລິໍ້ນ ໃນ ທົື່ງ ນຳ 

ເທຳະ”         ເມ  ື່ອ ສອງອໍ້ຳຍນໍ້ອງ ອອກ ໄປ ເຖງິ ທົື່ງ ນຳ ແລໍ້ວ         ກາອິນ ຜ ໍ້ ເປັນ ອໍ້ຳຍ ກ  ປ ໍ້ຳ ນໍ້ອງ ຊຳຍ ລງົ ດນິ         

ແລໍ້ວ ຂໍ້ຳ ຖິໍ້ມ.          
9ເມ  ື່ອ ເປັນ ເຊັື່ ນ ນີໍ້         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈ ື່ງ ຊງົ ຖຳມ ກາອິນ ວື່ຳ,         “ກາອິນ ເອີຍ         ນໍ້ອງ ຊຳຍ ເຈົໍ້ຳ ຢ ື່ 

ໃສ?”         ລຳວ ໄດໍ້ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ບ ື່  ຮ ໍ້ຈກັ         ຫລ  ວື່ຳ         ພຣະອງົ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເປັນ ຜ ໍ້ ຮກັສຳ ນໍ້ອງ ຊຳຍ 

ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຊ ັໍ້ນ ບ ?”         

10ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ຖຳມ ອີກ ວື່ຳ,         “ກາອິນ ເປັນ ຫຍງັ ເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ເຮັດ ເລ ື່ ອງ 

ໂຫດຮໍ້ຳຍ ເຊັື່ ນ ນີໍ້?         ນໍ້ອງ ຊຳຍ ເຈົໍ້ຳ ນອນ ເລ ອດ ອຳບ ຕວົ ຢ ື່ ໃນ ທົື່ງ ນຳ         ກິື່ນ ເລ ອດ ຂອງ ລຳວ ຂ ໍ້ນ ມຳ ຫຳ 

ເຮົຳ ເໝ ອນ ສຽງຂ  ແກໍ້ແຄໍ້ນ.         

11ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຖ ກ ດື່ຳ         ຖ ກ ສຳບ ແຊື່ງ         ແລະ ຖ ກ ເນລະເທດ ອອກ ຈຳກ ທົື່ງ 

ນຳ ບື່ອນ ຊ ື່ ງ ດ ດ ກນິ ເລ ອດ ຂອງ ນໍ້ອງ ຊຳຍ ຊ ື່ ງ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ.         

12ຖໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ເຮັດ ໄຮື່ ເຮັດ ນຳ         ດນິ ນ ັໍ້ນ ຈະ 

ບ ື່  ນ  ຳ ຄວຳມ ອດຸມົສມົບ ນ ມຳ ໃຫໍ້         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ເປັນ ຄນົ ບ ື່  ມີ ຫລກັ ແຫລື່ງ ຈະ ຊດັເຊ ພະເນຈອນ ໄປ ໃນ ໂລກ 

ນີໍ້.”         

13ກາອິນ ຈ ື່ງ ກຳບ ທ ນ ຂ          ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ວື່ຳ,         “ໂທດ ນີໍ້ ໜກັ ຫລຳຍ ເກນີ ກວື່ຳ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ 

ທນົ ໄດໍ້.         

14ພຣະອງົ ໄລື່ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໃຫໍ້ ໜີ ອອກ ຈຳກ ທີື່  ທ  ຳ ມຳ ຫຳ ກນິ ແລະ ຈຳກ ພຣະພກັ ຂອງ ພຣະອງົ         

ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ບ ື່  ມີ ທີື່  ພກັ ພຳ ອຳໄສ         ແລະ ໃຫໍ້ ເຫຳະ ຫອບ ໄປ ໃນ ໂລກ ນີໍ້         ຖໍ້ຳ ໃຜ ພບົ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ກ  ຈະ 

ຂໍ້ຳ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ.         

15ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ຕອບ ກາອິນ ວື່ຳ,         “ບ ື່  ດອກ         ຖໍ້ຳ ຜ ໍ້ ໃດ ຂໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ         ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ກ  ຈະ ໄດໍ້ 

ຮບັ ໂທດ ເຈດັ ເທົື່ ຳ”         ດໍ້ວຍ ເຫດ ນີໍ້         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈ ື່ງ ເຮັດ ເຄ ື່ ອງໝຳຍ ໄວໍ້ ໃນ ຕວົ ກາອິນ ເພ ື່ ອ ວື່ຳ         

ເມ  ື່ອ ຜ ໍ້ ໃດ ພບົ ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ລຳວ.         

16ກາອິນ ຈ ື່ງ ໜີ ໄກ ຈຳກ ພຣະພກັ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ໄປ ອຳໄສ 

ຢ ື່ ໃນ ດນິແດນ ແຫື່ງ ໜ ື່ ງ ທີື່  ມີ ຊ ື່ ວ ື່ຳ         ໂນດ          ຢ ື່ ທຳງ ທິດຕຳເວັນອອກ ຂອງ ເອເດັນ.          

ເຊື້ອສາຍຂອງກາອິນ 
17ຕ ື່  ມຳ         ກາອິນ ໄດໍ້ ສມົສ ື່ ຢ ື່ ຮື່ວມ ກບັ ເມຍ ຂອງ ລຳວ         ນຳງ ໄດໍ້ ຖ ພຳ ແລໍ້ວ ເກດີ ລ ກ ຊຳຍ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ຊ ື່         

ເອໂນກ          ກາອິນ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ເມ  ອງ ໜ ື່ ງ ຂ ໍ້ນ ແລໍ້ວ ເອົຳ ຊ ື່  ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຕນົ ເປັນ ຊ ື່  ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ.         

18ເອໂນກ ມີ 

ລ ກ ຊຳຍ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ຊ ື່         ອີຣາດ          ຊ ື່ ງ ເປັນ ພ ື່  ຂອງ ເມຮ ຢາເອນ          ເມຮ ຢາເອນ ເປັນ ພ ື່  ຂອງ ເມທ ຊາເອນ          

ແລະ ເມທ ຊາເອນ ມີ ລ ກ ຊຳຍ ຊ ື່ ວ ື່ຳ         ລາເມັກ.          
19ລາເມັກ ເອົຳ ເມຍ ສອງ ຄນົ         ຜ ໍ້ ທີ ໜ ື່ ງ ຊ ື່  ອາດາ ແລະ ຜ ໍ້ ທີ ສອງ ຊ ື່ ວ ື່ຳ         ຊິນລາ.         

20ອາດາ ໃຫໍ້ ກ  ຳ-

ເນດີ ລ ກ ຊຳຍ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ຊ ື່  ຢາບານ          ຊ ື່ ງ ເປັນ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພວກ ທີື່  ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ຜໍ້ຳ ເຕັນ.         

21ຢ ບານ 

ນໍ້ອງ ຊຳຍ ຂອງ ຢາບານ ເປັນ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ນກັ ຫລິໍ້ນ ພິນ         ແລະ ນກັ ເປົື່ ຳ ຂຸື່ຍ.         

22ຕ ື່  ມຳ ອີກ ຊິນລາ 

ກ  ເກດີ ລ ກ ຊຳຍ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ຊ ື່  ຕ ບານ-ກາອິນ          ລຳວ ເປັນ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ຊື່ຳງ ຕ ີໂລຫະ         ຊ ື່ ງ ມີ ອຳຊບີ ໃນ 
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ກຳນ ຕ ີເຫລັກ ແລະ ທອງ ສ  ຳລິດ         ຕ ບານ-ກາອິນ ມີ ນໍ້ອງ ຊຳຍ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ຊ ື່         ນາອາມາ.          

23ລາເມັກ ມກັ ເວົໍ້ຳ ອວດ ກບັ ເມຍ ທງັ ສອງ ວື່ຳ:          

  “ອາດາ ແລະ ຊິນລາ ເອີຍ ຈ ົື່ງຟງັເລ ື່ ອງອໍ້ຳຍເລົື່ ຳໃຫໍ້ດ ີ

   ອໍ້ຳຍໄດໍ້ຂໍ້ຳຊຳຍຜ ໍ້ໜ ື່ ງ ກ ເພຳະວື່ຳລຳວຕອີໍ້ຳຍໃຫໍ້ອໍ້ຳຍເຈບັຊ  ໍ້ຳ. 

 24 ຖໍ້ຳຜ ໍ້ໃດຕ ີກາອິນ ຜ ໍ້ນ ັ ໍ້ນຈະໄດໍ້ຮບັໂທດເຈດັເທົື່ ຳ 

   ແຕື່ວື່ຳ ຖໍ້ຳຜ ໍ້ໃດຕອີໍ້ຳຍ ຜ ໍ້ນ ັ ໍ້ນຈະໄດໍ້ຮບັໂທດເຈດັສິບເຈດັເທົື່ ຳ.” 

ເຊື້ອສາຍຂອງເຊດ 
25ອາດາມ          ໄດໍ້ ສມົສ ື່ ຢ ື່ ຮື່ວມ ກບັ ເມຍ         ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ລ ກ ຊຳຍ ອີກ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ         ເອວາ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ພຣະເຈົ້າ 

ຊງົ ໂຜດ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ມີ ລ ກ ຊຳຍ ອີກ         ເພ ື່ ອ ທດົ ແທນ ອາເບັນ ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ກາອິນ ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ”         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ນຳງ ຈ ື່ງ 

ໃຫໍ້ ຊ ື່  ລ ກ ຊຳຍ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ         ເຊດ.         

26ຕ ື່  ມຳ ເຊດ ມີ ລ ກ ຊຳຍ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ຊ ື່ ວ ື່ຳ         ເອໂນດ          ຕ ັໍ້ງແຕື່ ເວລຳ ນ ັໍ້ນ ມຳ         

ມະນດຸ ໄດໍ້ ເລີໍ້ມ ຕ ົໍ້ນ ນະມດັສະກຳນ         ອອກ ພຣະນຳມ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ.          

ບົດທີ 5 
ເຊື້ອສາຍຂອງອາດາມ 

1ອນັ ນີໍ້ ແມ ື່ນ ໜງັສ  ປະຫວດັ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ອາດາມ          ເມ  ື່ອ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ອາດາມ          ພຣະອງົ 

ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ເພິື່ ນ ໃຫໍ້ ເໝ ອນ ພຣະອງົ ເອງ.         

2ພຣະອງົ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ຜ ໍ້ ຊຳຍ         ແລະ ຜ ໍ້ຍງິ         ເມ  ື່ອ ສໍ້ຳງ ແລໍ້ວ ກ  ຊງົ 

ອວຍພອນ ໃຫໍ້         ແລະ ຕ ັໍ້ງ ຊ ື່  ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ມະນດຸ.”          
3ເມ  ື່ອ ອາດາມ ອຳຍ ຸໄດໍ້ ຮໍ້ອຍ ສຳມ ສິບ ປີ         ເພິື່ ນ ມີ ລ ກ ຊຳຍ ຄໍ້ຳຍຄ  ກບັ ເພິື່ ນ         ລຳວ ມີ ຊ ື່ ວ ື່ຳ         ເຊດ.         

4ຫລງັ ຈຳກ ນ ັໍ້ນ ອາດາມ ກ  ມີ ອຳຍ ຸຍ ນ ຍຳວ ມຳ ຮອດ ແປດ ຮໍ້ອຍ ປີ.         ເພິື່ ນ ມີ ລ ກ ຊຳຍ ຍງິ ອີກ ຫລຳຍ ຄນົ         

5ແລໍ້ວ ໄດໍ້ ເຖງິ ແກື່ ກ  ຳ ໄປ         ເມ  ື່ອ ອຳຍ ຸ        ເກົໍ້ຳ ຮໍ້ອຍ ສຳມ ສິບ ປີ.          
6ເມ  ື່ອ ເຊດ ອຳຍ ຸໄດໍ້ ຮໍ້ອຍ ຫໍ້ຳ ປີ         ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ລ ກ ຊຳຍ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ຊ ື່         ເອໂນດ.         

7ຫລງັ ຈຳກ ນ ັໍ້ນ         ເຊດ          ມີ 

ອຳຍ ຸຍ ນ ຍຳວ ມຳ ອີກ ແປດ ຮໍ້ອຍ ເຈດັ ປີ         ເພິື່ ນ ມີ ລ ກ ຊຳຍ         ແລະ ຍງິ ຫລຳຍ ຄນົ.         

8ແລໍ້ວ ກ  ເຖງິ ແກື່ ກ  ຳ 

ໄປ ເມ  ື່ອ ອຳຍ ຸ        ເກົໍ້ຳ ຮໍ້ອຍ ສິບ ສອງ ປີ.          
9ເມ  ື່ອ ເອໂນດ ອຳຍ ຸໄດໍ້ ເກົໍ້ຳ ສິບ ປີ         ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ລ ກ ຊຳຍ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ຊ ື່         ເກນານ.         

10ຫລງັ ຈຳກ ນ ັໍ້ນ         ເອໂນດ 

ມີ ອຳຍ ຸຍ ນ ຍຳວ ມຳ ອີກ ຮອດ ແປດ ຮໍ້ອຍ ສິບ ຫໍ້ຳ ປີ         ເພິື່ ນ ມີ ລ ກ ຊຳຍ ຍງິ ຫລຳຍ ຄນົ.         

11ແລໍ້ວ ກ  ເຖງິ ແກື່ 

ກ  ຳ ໄປ ເມ  ື່ອ ອຳຍ ຸໄດໍ້         905         ປີ.          
12ເມ  ື່ອ ເກນານ ອຳຍ ຸໄດໍ້ ເຈດັ ສິບ ປີ         ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ລ ກ ຊຳຍ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ຊ ື່         ມາຮາລາເລນ.         

13ຫລງັ ຈຳກ ນ ັໍ້ນ         

ເກນານ ມີ ອຳຍ ຸຍ ນ ຍຳວ ອີກ ຮອດ         840         ປີ         ເພິື່ ນ ມີ ລ ກ ຊຳຍ         ແລະ ຍງິ ຫລຳຍ ຄນົ.         

14ແລໍ້ວ ກ  ເຖງິ ແກື່ 

ກ  ຳ ໄປ ເມ  ື່ອ ອຳຍ ຸ        910         ປີ.          
15ເມ  ື່ອ ມາຮາລາເລນ ອຳຍ ຸໄດໍ້         65         ປີ         ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ລ ກ ຊຳຍ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ຊ ື່  ຢາເຣັດ.         

16ຫລງັ ຈຳກ ນ ັໍ້ນ         

ມາຮາລາເລນ ມີ ອຳຍ ຸຍ ນ ຍຳວ ມຳ ອີກ ຮອດ         830         ປີ         ເພິື່ ນ ມີ ລ ກ ຊຳຍ         ແລະ ຍງິ ອີກ ຫລຳຍ ຄນົ.         

17ແລໍ້ວ ກ  ເຖງິ ແກື່ ກ  ຳ ໄປ ເມ  ອ ອຳຍ ຸ        895         ປີ.          
18ເມ  ື່ອ ຢາເຣັດ ອຳຍ ຸໄດໍ້         ຮໍ້ອຍ ຫກົ ສິບ ສອງ ປີ         ເພິື່ ນ ມີ ລ ກ ຊຳຍ         ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ຊ ື່         ເອໂນກ.         

19ຫລງັ ຈຳກ 
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ນ ັໍ້ນ         ຢາເຣັດ ມີ ອຳຍ ຸຍ ນ ຍຳວ ມຳ ຮອດ         ແປດ ຮໍ້ອຍ ປີ         ເພິື່ ນ ມີ ລ ກ ຊຳຍ         ແລະ ຍງິ ຫລຳຍ ຄນົ.         

20ແລໍ້ວ 

ກ  ເຖງິ ແກື່ ກ  ຳ ໄປ ເມ  ື່ອ ອຳຍ ຸ        962         ປີ.          
21ເມ  ື່ອ ເອໂນກ ອຳຍ ຸໄດໍ້ ຫກົ ສິບ ຫໍ້ຳ ປີ         ເພິື່ ນ ມີ ລ ກ ຊຳຍ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ຊ ື່         ເມທ ເຊລາ.         

22ຫລງັ ຈຳກ ນ ັໍ້ນ ເອ-
ໂນກ ໄດໍ້ ຕດິຕຳມ ພຣະເຈົ້າ ໄປ ຕ ື່ ມ ອີກ         ສຳມ ຮໍ້ອຍ ປີ         ເພິື່ ນ ມີ ລ ກ ຊຳຍ         ແລະ ຍງິ ຫລຳຍ ຄນົ.         

23ລວມ 

ອຳຍ ຸທງັ ໝດົ ເອໂນກ ແມ ື່ນ         365         ປີ.         

24ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ຕດິຕຳມ ພຣະເຈົ້າ ໄປ ຈນົ ຊ ົື່ວ ຊວີດິ         ແລໍ້ວ ພຣະອງົ 

ກ  ໄດໍ້ ຊງົ ຮບັ ເອົຳ ເພິື່ ນ ໄປ ຢ ື່ ນ  ຳ.          
25ເມ  ື່ອ ເມທ ເຊລາ ອຳຍ ຸໄດໍ້         ຮໍ້ອຍ ແປດ ສິບ ເຈດັ ປີ         ເພິື່ ນ ມີ ລ ກ ຊຳຍ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ຊ ື່  ລາເມັກ.         

26ຫລງັ 

ຈຳກ ນ ັໍ້ນ ເມທ ເຊລາ ມີ ອຳຍ ຸຍ ນ ຍຳວ ມຳ ອີກ ຮອດ ເຈດັ ຮໍ້ອຍ ແປດ ສິບ ສອງ ປີ         ເພິື່ ນ ມີ ລ ກ ຊຳຍ         ແລະ 

ຍງິ ຫລຳຍ ຄນົ.         

27ແລໍ້ວ ກ  ເຖງິ ແກື່ ກ  ຳ ໄປ ເມ  ື່ອ ອຳຍ ຸ        969         ປີ.          
28ເມ  ື່ອ ລາເມັກ ອຳຍ ຸໄດໍ້ ຮໍ້ອຍ ແປດ ສິບ ສອງ ປີ         ເພິື່ ນ ມີ ລ ກ ຊຳຍ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ.         

29ແລໍ້ວ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ເດັກ-

ນໍ້ອຍ ຜ ໍ້ ນີໍ້ ຈະ ເປັນ ຜ ໍ້ ປະ ເລົໍ້ຳ ປະໂລມ ໃຫໍ້ ຫຳຍ ຈຳກ ຄວຳມ ອິດເມ  ື່ອຍ         ຈຳກ ກຳນ ອນັ ທກຸ ຍຳກ ຂອງ 

ພວກ ເຮົຳ         ອນັ ສ ບ ເນ ື່ ອງ ມຳ ຈຳກ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ສຳບ ແຊື່ງ ດນິ”         ສະນ ັໍ້ນ         ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ ໃສື່ ຊ ື່  ເດັກ-

ນໍ້ອຍ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ         ໂນອາ         

30ຫລງັ ຈຳກ ນ ັໍ້ນ         ລາເມັກ ມີ ອຳຍ ຸຍ ນ ຍຳວ ມຳ ອີກ ຮອດ         ຫຳ ຮໍ້ອຍ ເກົໍ້ຳ ສິບ ຫໍ້ຳ ປີ         

ເພິື່ ນ ມີ ລ ກ ຊຳຍ         ແລະ ຍງິ ຫລຳຍ ຄນົ.         

31ແລໍ້ວ ກ  ເຖງິ ແກື່ ກ  ຳ ໄປ ເມ  ື່ອ ອຳຍ ຸໄດໍ້         777         ປີ.          
32ເມ  ື່ອ ໂນອາ ອຳຍ ຸໄດໍ້ ຫໍ້ຳ ຮໍ້ອຍ ປີ         ເພິື່ ນ ມີ ລ ກ ຊຳຍ ສຳມ ຄນົ         ຄ          ເຊມ          ຮາມ          ແລະ ຢາເຟດ.          

ບົດທີ 6 
ຄວາມຊົ່ວຊ້າຂອງມະນຸດ 

1ຢ ື່ ມຳ         ເມ  ື່ອ ມະນດຸ ໄດໍ້ ເພີໍ້ມທະວ ີຫລຳຍ ຂ ໍ້ນ ໃນ ຜ ນ ແຜື່ນດນິ ໂລກ         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ກ  ຳເນດີ 

ບດຸ ສຳວ ຫລຳຍ ຄນົ.         

2ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ເທວະ ບດຸ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ເຫັນ ຄວຳມ ງຳມ ຂອງ ຍງິ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ກ  ຫຳ ຊອກ 

ເລ ອກ ແຕື່ງງຳນ ຕຳມໃຈ ມກັ.         

3ເມ  ື່ອ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ເຫັນ ເປັນ ເຊັື່ ນ ນີໍ້         ກ  ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ຈະ 

ບ ື່  ອະນຍຸຳດ ໃຫໍ້ ມະນດຸ ມີ ຊວີດິ ຕະຫລອດ ໄປ ເປັນນດິ         ດໍ້ວຍ ເຫດ ວື່ຳ         ເຂົຳ ເປັນ ມະນດຸ         ເຂົຳ ຈ  ຳເປັນ 

ຕໍ້ອງ ຕຳຍ         ແຕື່ ບດັ ນີໍ້ ໄປ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ມີ ອຳຍ ຸບ ື່  ກຳຍ ຮໍ້ອຍ ຊຳວ ປີ.          
4ໃນ ເວລຳ ນ ັໍ້ນ         ມີ ຄນົ ຮ ບ ຮື່ຳງ ໃຫຍື່         ແລະ ມີ ຄວຳມ ສຳມຳດ ຫລຳຍ         ຄນົ ພວກ ນີໍ້ ເກດີ ມຳ ຈຳກ ຜ ໍ້ຍງິ         

ແລະ ເທວະ ບດຸ ພວກ ເຂົຳ ເປັນ ວລິະບ ລດຸ ຜ ໍ້ ມີ ຊ ື່  ສຽງ ໃນ ອະດດີຕະກຳນ.          
5ເມ  ື່ອ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເຫັນ ວື່ຳ         ມະນດຸ ໂຫດຮໍ້ຳຍ ມີ ຢ ື່ ທກຸ ຫນົ ທກຸ ແຫື່ງ         ແລະ ຄວຳມ ຄິດ ຊ ົື່ວ ກ  

ບງັຄບັ ຈດິໃຈ ເຂົຳ ຢ ື່ ທກຸ ເວລຳ.         

6ພຣະອງົ ຈ ື່ງ ເສຍ ພຣະໄທ ຫລຳຍ         ແລະ ມີ ຄວຳມ ກນິແໜງ ຢື່ຳງ ຍິື່ ງ         

ທີື່  ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ພວກ ເຂົຳ ຂ ໍ້ນ ມຳ ຢ ື່ ໃນ ໂລກ ນີໍ້.         

7ດໍ້ວຍ ເຫດ ນີໍ້ ພຣະອງົ ຈ ື່ງ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ຈະ ທ  ຳລຳຍ ມະ-

ນດຸ ທກຸ ໆ         ຄນົ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ຂ ໍ້ນ ແລໍ້ວ ໃນ ທກຸ ຫນົ ທກຸ ແຫື່ງ         ເຮົຳ ຈະ ທ  ຳລຳຍ ຝ ງ ສດັ         ແລະ ຝ ງ ນກົ 

ຕື່ຳງ ໆ         ເພຳະວື່ຳ ເຮົຳ ເສຍ ໃຈ ທີື່  ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ມນັ ມຳ.”          
8ແຕື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ພ ພຣະໄທ ນ  ຳ ໂນອາ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ.          
9-10ປະຫວດັ ຂອງ ໂນອາ ເປັນ ມຳ ດ ັື່ງນີໍ້         ເພິື່ ນ ມີ ລ ກ ຊຳຍ ສຳມ ຄນົ ຄ          ເຊມ          ຮາມ ແລະ ຢາເຟດ          

ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ພ ພຣະໄທ ນ  ຳ ໂນອາ ເພຳະ ເພິື່ ນ ຜ ໍ້ ດຽວ ທີື່  ເປັນ ຄນົ ດ ີແລະ ຕດິ ສະໜິດ ກບັ ພຣະອງົ.          
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11ແຕື່ ວື່ຳ ຄນົ ພວກ ອ ື່ ນ ໄດໍ້ ກະທ  ຳ ຜິດ ຕ ື່  ນ  ໍ້ຳ ພຣະໄທ ຂອງ ພຣະອງົ         ແລໍ້ວ ຄວຳມ ຊ ົື່ວ ຂອງ ມະນດຸ ກ  

ໄດໍ້ ມີ ຢ ື່ ທກຸ ທີື່  ທກຸ ບື່ອນ.         

12ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ເຫັນ ວື່ຳ         ໂລກ ນີໍ້ ເຕັມ ໄປ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຊ ົື່ວ         ກ  ຍໍ້ອນ ວື່ຳ ມະນດຸ 

ທງັ ປວງ ກະທ  ຳ ແຕື່ ຄວຳມ ຊ ົື່ວ.          

ໂນອາສ້າງເຮືອໃຫຍູ່ 
13ຄນັ ຕ ື່  ມຳ ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ໂນອາ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ໄດໍ້ ຕດັສິນ ໃຈ ຈະ ທ  ຳລຳຍ ມະນດຸສະໂລກ 

ແລໍ້ວ         ເຮົຳ ຈະ ທ  ຳລຳຍ ພວກ ເຂົຳ ຈນົ ໝດົ ສິໍ້ນ         ເພຳະວື່ຳ ໂລກ ນີໍ້ ເຕັມ ໄປ ດໍ້ວຍ ກຳນ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ຂອງ ເຂົຳ.         

14ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ສໍ້ຳງ ເຮ ອ ດໍ້ວຍ ໄມ ໍ້ແກື່ນ ອນັ ແໜໍ້ນໜຳ ສ  ຳລບັ ເຈົໍ້ຳ         ຈ ົື່ງ ສໍ້ຳງ ເປັນ ຫລຳຍ ຫໍ້ອງ ແລໍ້ວ ເອົຳ ຂີໍ້ຊ ີ

ຢຳ ທຳງ ໃນ         ແລະ ທຳງ ນອກ ໃຫໍ້ ດ.ີ         

15ຈ ົື່ງ ສໍ້ຳງ ເຮ ອ ດ ັື່ງກ ື່ຳວ ນີໍ້         ທຳງ ຍຳວ ໃຫໍ້ ໄດໍ້ ສຳມ ຮໍ້ອຍ ສອກ         

ທຳງ ກວໍ້ຳງ ຫໍ້ຳ ສິບ ສອກ         ແລະ ທຳງ ສ ງ ສຳມ ສິບ ສອກ.         

16ຈ ົື່ງ ເຮັດ ປື່ອງຢໍ້ຽມ ຈຸ ຫລງັຄຳ ສ ງ ໜ ື່ ງ ສອກ         

ຍຳວ ຕຳມ ຝຳ ແລະ ປະຕ  ທຳງ ຂໍ້ຳງ ເຮ ອ         ແລໍ້ວ ເຮັດ ທຳງ ໃນ ເຮ ອ ໃຫໍ້ ເປັນ ສຳມ ຊ ັໍ້ນ.         

17ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ນ  ໍ້ຳ 

ມຳ ຖໍ້ວມ ໂລກ         ແລະ ທ  ຳລຳຍ ທກຸ ສິື່ ງ ທີື່  ມີ ຊວີດິ ຢ ື່         ທກຸ ໆ         ສິື່ ງ ໃນ ໂລກ ນີໍ້         ຈະ ຕຳຍ ໄປ.         

18ແຕື່ ວື່ຳ ເຮົຳ 

ຈະ ຕ ັໍ້ງ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ ໄວໍ້ ກບັ ເຈົໍ້ຳ         ສະນ ັໍ້ນ         ຈ ົື່ງ ເອົຳ ເມຍ         ລ ກ ຊຳຍ         ແລະ ລ ກ ໃພໍ້ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ 

ເຮ ອ.         

19-20ພໍ້ອມ ທງັ ເອົຳ ສດັ ທກຸ ໆ         ຊະນດິ ແນວ ລະ ຄ ື່         ນກົ ທກຸ ໆ         ຊະນດິ ແນວ ລະ ຄ ື່         ສດັ ໃຊໍ້ ງຳນ         

ສດັ ເລ ອ         ສດັ ໃຫຍື່         ສດັ ນໍ້ອຍ ທກຸ ໆ         ຊະນດິ ແນວ ລະ ຄ ື່ ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ສດັ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່.         

21ຢື່ຳ ລ ມ 

ເອົຳ ອຳຫຳນ ຫລຳຍ ໆ         ຊະນດິ ສ  ຳລບັ ຄອບຄວົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ສ  ຳລບັ ສດັ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ດໍ້ວຍ.”          
22ໂນອາ          ກ  ເຮັດ ທກຸ ຢື່ຳງ ຕຳມ ທີື່  ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ໄວໍ້.          

ບົດທີ 7 
ນຳຖ້ວມໂລກ 

1ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ຕ ື່  ໂນອາ ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ ພໍ້ອມ ຄອບຄວົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ທງັ ໝດົ ຈ ົື່ງ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ເຮ ອ         

ເຮົຳ ເຫັນ ແລໍ້ວ ວື່ຳ         ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ຜ ໍ້ ຊອບ ທ  ຳ ແລະ ແມ ື່ນ ເຈົໍ້ຳ ຜ ໍ້ ດຽວ ໃນ ຈ  ຳນວນ ພວກ ປະຊຳຊນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ທີື່  

ເຮົຳ ພ ໃຈ.         

2ຈ ົື່ງ ເອົຳ ສດັ ທີື່  ບ ື່  ມີ ມນົທິນ ແນວ ລະ ເຈດັ ຄ ື່         ແລະ ເອົຳ ສດັ ທີື່  ມີ ມນົທິນ ແນວ ລະ ຄ ື່.         

3ນກົ 

ຊະນດິ ລະ ເຈດັ ຄ ື່         ເພຳະ ເຮົຳ ຢຳກ ໃຫໍ້ ສດັ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່         ແລະ ອອກ ແມ ື່ ແຜື່ ລ ກ ຕ ື່  ໄປ ໃນ ໂລກ.         

4ໃນ ເຈດັ ມ ໍ້ ຂໍ້ຳງ ໜໍ້ຳ ນີໍ້ ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ຝນົຕກົ ລງົ ມຳ ໃນ ໂລກ ສີື່  ສິບ ມ ໍ້ ສີື່  ສິບ ຄ ນ         ແລໍ້ວ ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ທກຸ ສິື່ ງ ທີື່  ມີ 

ຊວີດິ         ຊ ື່ ງ ເຮົຳ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ມຳ ນ ັໍ້ນ ຈບິຫຳຍ ໄປ.”          
5ໂນອາ          ກ  ໄດໍ້ ເຮັດ ທກຸ ສິື່ ງ ທກຸ ຢື່ຳງ ຕຳມ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ສ ັື່ງ.          
6ຄຳວ ນ  ໍ້ຳ ຖໍ້ວມ ໂລກ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ         ໂນອາ ມີ ອຳຍ ຸຫກົ ຮໍ້ອຍ ປີ.         

7-9ໂນອາ ພໍ້ອມ ດໍ້ວຍ ເມຍ         ລ ກ ຊຳຍ ແລະ 

ລ ກ ໃພໍ້ ທງັຫລຳຍ ຕະຫລອດ ທງັ ສດັ ທີື່  ບ ື່  ມີ ມນົທິນ ແລະ ສດັ ທີື່  ມີ ມນົທິນ         ນກົ ແລະ ສດັ ນໍ້ອຍ ທກຸ ຊະນດິ 

ແນວ ລະ ຄ ື່         ໄດໍ້ ພຳກນັ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ເຮ ອ         ເພ ື່ ອ ຫລີກເວັໍ້ນ ຈຳກ ນ  ໍ້ຳ ຖໍ້ວມ         ຕຳມ ທີື່  ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ສ ັື່ງ 

ໄວໍ້.         

10ຫລງັ ຈຳກ ເຈດັ ມ ໍ້ ແລໍ້ວ ຝນົ ກ  ໄດໍ້ ຕກົລງົ ຖໍ້ວມ ໂລກ.          
11ໃນ ວນັ ທີ ສິບ ເຈດັ         ເດ ອນ ທີ ສອງ         ເມ  ື່ອ ໂນອາ ມີ ອຳຍ ຸຫກົ ຮໍ້ອຍ ປີ         ຟໍ້ຳ ກ  ມ ດ ຄ ໍ້ມ ແລໍ້ວ ຖອກ ເທ 

ຫື່ຳ ຝນົ ລງົ ມຳສ ື່ ໂລກ         ນ  ໍ້ຳ ໃນ ບ ື່  ໃນ ເຫວ         ແລະ ຫໍ້ວຍຮື່ອງ ກ  ທັື່ງ ຂ ໍ້ນ ມຳ.         

12ຝນົຕກົ ບ ື່  ຂຳດ ສຳຍ ໃນ 

ແຜື່ນດນິ ໂລກ         ສີື່  ສິບ ມ ໍ້ ສີື່  ສິບ ຄ ນ.          
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13ໃນ ມ ໍ້ ທີື່  ຝນົ ເລີໍ້ມ ຕກົ ນ ັໍ້ນ         ໂນອາ ພໍ້ອມ ດໍ້ວຍ ເມຍ ແລະ ລ ກ ຊຳຍ ສຳມ ຄນົ         ຄ          ເຊມ          ຮາມ          ຢາ-

ເຟດ          ກບັ ເມຍ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ.         

14-15ພໍ້ອມ ທງັ ສດັ ທກຸ ຊະນດິ ສດັປື່ຳ         ສດັ ບໍ້ຳນ         ສດັ ໃຫຍື່         ສດັ ນໍ້ອຍ         

ແລະ ນກົ         ໜ  ທກຸ ຊະນດິ ແນວ ລະ ຄ ື່ ກ  ພຳກນັ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ຢ ື່ ໃນ ເຮ ອ.         

16ຕຳມ ທີື່  ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ສ ັື່ງ ແລໍ້ວ 

ພຣະອງົ ກ  ຊງົ ອດັ ປະຕ  ເຮ ອ.          
17ຄນັ ແລໍ້ວ         ຝນົ ກ  ເລີໍ້ມ ຕກົ ບ ື່  ຂຳດ ສຳຍ ຕະຫລອດ ສີື່  ສິບ ມ ໍ້ ສີື່  ສິບ ຄ ນ         ນ  ໍ້ຳ ກ  ສ ງ ຂ ໍ້ນ ເລ ໍ້ອຍ ໆ         

18-20ເຮ ອ ຂອງ ໂນອາ ຟ  ຢ ື່ ເທິງ ໜໍ້ຳນ  ໍ້ຳ         ນ  ໍ້ຳ ກ  ສ ງ ຂ ໍ້ນ ເລ ໍ້ອຍ ໆ ຈນົ         ພ ຜຳ ໜື່ວຍ ສ ງ ໆ         ກ  ຖ ກ ນ  ໍ້ຳ ຖໍ້ວມ         

ແລະ ນ  ໍ້ຳ ຍງັ ໄດໍ້ ຖໍ້ວມ ພ ຜຳ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ຂ ໍ້ນ ໄປ ອີກ ສິບ ຫໍ້ຳ ສອກ.         

21ທກຸ ໆ         ສິື່ ງ ທີື່  ມີ ຊວີດິ ຢ ື່ ໃນ ໂລກ         ຄ          

ນກົ         ສດັ ທກຸ ຊະນດິ         ຕະຫລອດ ທງັ ຄນົ ກ  ຈມົ ນ  ໍ້ຳ ຕຳຍ ໝດົ.         

22ທກຸ ໆ ສິື່ ງ ທີື່  ຫນັ ໃຈ ໄດໍ້ ເທິງ ແຜື່ນດນິ 

ໂລກ ໄດໍ້ ຕຳຍ ໄປ.         

23ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ທ  ຳລຳຍ ທກຸ ສິື່ ງ ທີື່  ມີ ຊວີດິ ຢ ື່ ເທິງ ແຜື່ນດນິ ໂລກ ເຊັື່ ນ:         ມະ-

ນດຸ,         ສດັ,         ແລະ ນກົ.         ເວັໍ້ນ ໄວໍ້ ແຕື່ ຄອບຄວົ ຂອງ ໂນອາ          ແລະ ສດັ ທີື່  ມີ ຢ ື່ ໃນ ເຮ ອ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ         

24ນ  ໍ້ຳ ໄດໍ້ 

ຖໍ້ວມ ໂລກ ຢ ື່ ເປັນ ເວລຳ ຮໍ້ອຍ ຫໍ້ຳ ສິບ ມ ໍ້.          

ບົດທີ 8 
ນຳບກົລົງ 

1ຫລງັ ຈຳກ ນ  ໍ້ຳ ຖໍ້ວມ ໂລກ ໄດໍ້ ຮໍ້ອຍ ຫໍ້ຳ ສິບ ມ ໍ້ ແລໍ້ວ         ພຣະເຈົ້າ ຍງັ ບ ື່  ລ ມ ໂນອາ ພໍ້ອມ ທງັ ສດັ ຕື່ຳງ ໆ         

ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ເຮ ອ         ພຣະອງົ ຊງົ ເຮັດ ໃຫໍ້ ມີ ລມົ ພດັ ມຳ ເທິງ ໜໍ້ຳ ໂລກ         ແລໍ້ວ ນ  ໍ້ຳ ກ  ຄື່ອຍ ບກົ ລງົ.         

2ທໍ້ອງຟໍ້ຳ ກ  

ເລີໍ້ມ ແຈ ື່ມ ໃສ ຂ ໍ້ນ         ຝນົ ກ  ເຊົຳ ຕກົ.         

3-4ນ  ໍ້ຳ ໃນ ບ ື່         ໃນ ເຫວ         ແລະ ຫໍ້ວຍຮື່ອງ ກ  ຫລດຸ ນໍ້ອຍ ຖອຍ ລງົ ເປັນ 

ລ  ຳດບັ ໃນ ມ ໍ້ ວນັ ທີ ສິບ ເຈດັ ຂອງ ເດ ອນ ເຈດັ.         ເຮ ອ ຂອງ ໂນອາ ໄດໍ້ ຄໍ້ຳງ ຢ ື່ ເທິງ ພ  ອາຣາຣັດ         

5ນ  ໍ້ຳ ໄດໍ້ 

ບກົ ລງົ ເລ ໍ້ອຍ ໆ         ຈນົ ມ ໍ້ ວນັ ທີ ໜ ື່ ງ ຂອງ ເດ ອນ ສິບ ຍອດພ  ທງັຫລຳຍ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ປະກດົ ຂ ໍ້ນ.          
6-7ຢ ື່ ຕ ື່  ມຳ ອີກ ສີື່  ສິບ ວນັ         ໂນອາ ໄດໍ້ ໄຂ ປື່ອງຢໍ້ຽມ ເຮ ອ ອອກ ແລໍ້ວ ໄດໍ້ ປື່ອຍ ກຳ ໂຕ ໜ ື່ ງ ອອກ ໄປ         ກຳ 

ໂຕ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ບນິ ໄປ ມຳ ຈນົ ນ  ໍ້ຳ ແຫໍ້ງ          
8ໂນອາ          ກ  ໄດໍ້ ປື່ອຍ ນກົກຳງແກ ໂຕ ໜ ື່ ງ ອອກ ໄປ ອີກ ເພ ື່ ອ ຈະ ໄດໍ້ ຮ ໍ້ ວື່ຳ         ນ  ໍ້ຳ ບກົ ແລໍ້ວ ຫລ  ຍງັ.         

9ແຕື່ 

ວື່ຳ ນກົກຳງແກ ໂຕ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ມີ ບື່ອນ ຈະ ຈບັ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ກບັ ຄ ນ ມຳ ຫຳ ເພິື່ ນ ເພຳະວື່ຳ ນ  ໍ້ຳ ຍງັ ຖໍ້ວມ ໂລກ ຢ ື່         ພ -

ເຫັນ ນກົ ບນິ ກບັ ມຳ         ໂນອາ ໄດໍ້ ເດື່ ມ  ອອກ ໄປ ຈບັ ເອົຳ ນກົກຳງແກ ໂຕ ນ ັໍ້ນ ມຳ ໄວໍ້ ໃນ ເຮ ອ ນ  ຳ ໝ ື່.         

10ເຈດັ ມ ໍ້ຕ ື່ ມຳ ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ປື່ອຍ ນກົກຳງແກ ອອກ ໄປ ອີກ.         

11ນກົກຳງແກ ໂຕ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ບນິ ກບັ ມຳ ໃນ ຕອນ 

ແລງ ພໍ້ອມ ທງັ ຄຳບ ເອົຳ ໃບ ໝຳກກອກ ມຳ ນ  ຳ         ເມ  ື່ອ ເຫັນ ເຊັື່ ນ ນີໍ້         ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ ຮ ໍ້ ຄກັແນື່ ວື່ຳ ນ  ໍ້ຳ ໄດໍ້ ບກົ ລງົ 

ແລໍ້ວ.         

12ເຈດັ ມ ໍ້ຕ ື່ ມຳ ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ປື່ອຍ ນກົກຳງແກ ອອກ ໄປ ອີກ         ແຕື່ ເທ ື່ ອ ນີໍ້ ນກົ ໂຕ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ເຫັນ ກບັ ມຳ 

ເລີຍ.          
13ເມ  ື່ອ ໂນອາ ມີ ອຳຍ ຸໄດໍ້ ຫກົ ຮໍ້ອຍ ໜ ື່ ງ ປີ         ໃນ ວນັ ທີ ໜ ື່ ງ ຂອງ ເດ ອນ ທີ ໜ ື່ ງ ຂອງ ປີ ນ ັໍ້ນ         ນ  ໍ້ຳ ກ  ໄດໍ້ 

ແຫໍ້ງ ລງົ ໝດົ         ຫລງັ ຈຳກ ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ເປີດ ຫລງັຄຳ ເຮ ອ ອອກ ແລໍ້ວ ກ  ເຫັນ ວື່ຳ ໜໍ້ຳດນິ ໄດໍ້ ແຫໍ້ງ ແລໍ້ວ.         

14ສະນ ັໍ້ນ         ໃນ ວນັ ທີ ຊຳວ ເຈດັ ຂອງ ເດ ອນ ທີ ສອງ         ແຜື່ນດນິ ໂລກ ກ  ແຫໍ້ງ ໝດົ ແລໍ້ວ.          
15-16ແລໍ້ວ ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ແກື່ ໂນອາ ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ ພໍ້ອມ ທງັ ເມຍ ລ ກ ຊຳຍ         ແລະ ລ ກ ໃພໍ້         ຈ ົື່ງ ພຳ-

ກນັ ອອກ ຈຳກ ເຮ ອ ນ ັໍ້ນ ສຳ.         

17ຈ ົື່ງ ປື່ອຍ ສດັ ທງັຫລຳຍ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ເຮ ອ         ຄ          ສດັ ບໍ້ຳນ         ສດັປື່ຳ         ສດັ ເລ ອ 



11 ປະຖົມມະການ 9 
ຄຳນ         ນກົ ໜ  ອອກ ມຳ ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ມນັ ອອກ ແມ ື່ ແຜື່ ລ ກ ຫລຳຍ ຂ ໍ້ນ ຢ ື່ ໃນ ໂລກ ນີໍ້.”          

18ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ໂນອາ ພໍ້ອມ ທງັ ເມຍ ລ ກ ຊຳຍ         ແລະ ລ ກ ໃພໍ້ ກ  ພຳກນັ ອອກ ຈຳກ ເຮ ອ.         

19ສື່ວນ ສດັ ບໍ້ຳນ         

ສດັປື່ຳ         ສດັ ເລ ອ ຄຳນ         ແລະ         ນກົ ໜ          ກ  ພຳກນັ ອອກ ມຳ ຈຳກ ເຮ ອ         ຕຳມ ຊະນດິ ຂອງ ມນັ ເໝ ອນ ກນັ.          

ໂນອາຖວາຍເຄື່ອງບ ຊາ 
20ຄນັ ຕ ື່  ມຳ ໂນອາ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ແທື່ນ ບ ຊຳ ຖວຳຍ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ເອົຳ ສດັ         ແລະ ນກົ ທີື່  ບ ື່  

ມີ ມນົທິນ         ມຳ ຂໍ້ຳ ເຜົຳ ຖວຳຍ ເທິງ ແທື່ນ ບ ຊຳ ນ ັໍ້ນ.         

21ເມ  ື່ອ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ໄດໍ້ ຮບັ ກິື່ນ ຫອມ ຫວນ 

ເຊັື່ ນ ນ ັໍ້ນແລໍ້ວ ພຣະອງົ ຊງົ ຄິດ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ດື່ຳ ສຳບ ແຊື່ງ ໂລກ ນີໍ້ ຍໍ້ອນ ມະນດຸ ອີກ         ເພຳະ ເຮົຳ ຮ ໍ້ 

ແລໍ້ວ ວື່ຳ         ຄວຳມ ຄິດ ຊ ົື່ວຊໍ້ຳ ຂອງ ມະນດຸ ມີ ມຳ ແຕື່ ເວລຳ ຍງັ ນໍ້ອຍ         ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ທ  ຳລຳຍ ສິື່ ງ ທີື່  ມີ ຊວີດິ         

ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ທ  ຳລຳຍ ອີກ ແລໍ້ວ.          

 22 ຕຳບໃດທີື່ ໂລກຍງັຄງົຢ ື່ 

   ຍຳມຫວື່ຳນກໍ້ຳແລະຍຳມເກບັກື່ຽວ 

  ລະດ ໜຳວແລະລະດ ຮ ໍ້ອນ ກຳງເວັນແລະກຳງຄ ນ 

   ຈະມຢີ ື່ສ ບ ໆໄປ.” 

ບົດທີ 9 
ພຣະເຈົ້າຊົງສັນຍາກັບໂນອາ 

1ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ອວຍ ໄຊ ໃຫໍ້ ພອນ ແກື່ ໂນອາ          ພໍ້ອມ ທງັ ລ ກ ຊຳຍ ທງັ ສຳມ ຄນົ ຂອງ ເພິື່ ນ ວື່ຳ,         “ໃຫໍ້ 

ພວກ ເຈົໍ້ຳ ມີ ລ ກເຕົໍ້ຳ ມຳກ ທະວ ີຂ ໍ້ນ ທົື່ວ ແຜື່ນດນິ ໂລກ.         

2ສດັ ທກຸ ໆ ຊະນດິ ໃນ ໂລກ ຄ          ສດັ ໃຊໍ້ ງຳນ         

ສດັ ເລ ອ ຄຳນ         ສດັ ໃຫຍື່         ສດັ ນໍ້ອຍ         ນກົ         ໜ          ແລະ ປ  ປຳ ນຳ ໆ         ຊະນດິ         ຈະ ຢໍ້ຳນ ກວົ         ແລະ ຢ ື່ ໃຕໍ້ ອ  ຳ-

ນຳດ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ.         

3ແຕື່ ບດັ ນີໍ້ ໄປ ສດັ ທກຸ ໆ         ຊະນດິ         ແລະ ພ ດ ທກຸ ໆ         ຢື່ຳງ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ກນິ ໄດໍ້ ເພຳະ ເຮົຳ 

ໄດໍ້ ປະທຳນ ສິື່ ງ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ເປັນ ອຳຫຳນ ແກື່ ພວກ ເຈົໍ້ຳ.          
4ແຕື່ ມີ ສິື່ ງ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ຄວນ ກນິ         ຄ          ເລ ອດ         ຊ ື່ ງ ເປັນ ຊວີດິ.         

5ຖໍ້ຳ ຜ ໍ້ ໃດ ຂໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ         ເຮົຳ ຈະ ລງົໂທດ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ 

ເຖງິ ຕຳຍ         ເຮົຳ ຈະ ທ  ຳລຳຍ ສດັ ທກຸ ໂຕ ທີື່  ຂໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ເຮົຳ ຈະ ລງົໂທດ ທກຸ ໆ         ຄນົ ທີື່  ຂໍ້ຳ ເພ ື່ ອນ ມະ-

ນດຸ ດໍ້ວຍ ກນັ.          

 6 ຜ ໍ້ໃດຂໍ້ຳເພ ື່ ອນສນັໃດ 

   ຜ ໍ້ນ ັ ໍ້ນຈະຖ ກເພ ື່ ອນຂໍ້ຳສນັນ ັໍ້ນ 

  ເພຳະວື່ຳ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ຊງົສໍ້ຳງມະນດຸ 

   ຕຳມຮ ບຮື່ຳງຂອງພຣະອງົ. 
7ສະນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ສ ບ ໜ ື່  ແທນ ແນວ ໃຫໍ້ ມຳກ ຫລຳຍ         ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ແຜື່-

ຜຳຍ ໄປ ທົື່ວ ທກຸ ແຫື່ງ ໃນ ໂລກ.”          
8ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ສນັຍຳ ກບັ ໂນອາ ແລະ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເພິື່ ນ ວື່ຳ,         

9“ແຕື່ ບດັ ນີໍ້ ເປັນຕ ົໍ້ນ ໄປ         ເຮົຳ ສນັ-

ຍຳ ຕ ື່  ເຈົໍ້ຳ         ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ.         

10ແລະ ສດັ ທກຸ ຊະນດິ ທີື່  ອອກ ມຳ ຈຳກ ເຮ ອ ເຊັື່ ນ         ນກົ ໜ          ສດັ ບໍ້ຳນ         

ສດັປື່ຳ ວື່ຳ,         

11ດໍ້ວຍ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ ທີື່  ເຮົຳ ຕ ັໍ້ງ ໄວໍ້ ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ທ  ຳລຳຍ ທກຸ ໆ         ສິື່ ງ ທີື່  ມີ ຊວີດິ ດໍ້ວຍ ນ  ໍ້ຳ         ນ  ໍ້ຳ 
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ຖໍ້ວມ ໂລກ ເຊັື່ ນ ນີໍ້ ຈະ ບ ື່  ມີ ອີກ ຈກັ ເທ ື່ ອ.          

12-13ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ຕ ື່ ມ ອີກ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ຕ ັໍ້ງ ຮຸໍ້ງ ກນິ ນ  ໍ້ຳ ໄວໍ້ ເພ ື່ ອ ເປັນ ເຄ ື່ ອງໝຳຍ ສ  ຳຄນັ ຂອງ ຄ  ຳ-

ໝັໍ້ນສນັຍຳ ຕະຫລອດ ໄປ ເປັນນດິ ຊ ື່ ງ ເຮົຳ ໄດໍ້ ກະທ  ຳ ຕ ື່  ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ສດັ ຕື່ຳງ ໆ         ຮຸໍ້ງ ກນິ ນ  ໍ້ຳ ຈະ ເປັນ 

ເຄ ື່ ອງໝຳຍ ສ  ຳຄນັ ຂອງ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງ ໄວໍ້ ກບັ ໂລກ.         

14ຫຳກ ເມ  ື່ອ ໃດ ເຮົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ມີ 

ເມກ ປກົ ຫຸໍ້ມ ທົື່ວ ແຜື່ນດນິ ໂລກ         ແລະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ມີ ຮຸໍ້ງ ປະກດົ ຂ ໍ້ນ ໃນ ເມກ.         

15ແລໍ້ວ ເຮົຳ ກ  ຈະ ຄິດ ເຖງິ 

ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ ຂອງ ເຮົຳ ທີື່  ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ສດັ ທງັ ປວງ ວື່ຳ ຈະ ບ ື່  ທ  ຳລຳຍ ທກຸ ໆ         ສິື່ ງ ທີື່  ມີ ຊວີດິ 

ດໍ້ວຍ ນ  ໍ້ຳ ອີກ.         

16ເມ  ື່ອ ຮຸໍ້ງ ປະກດົ ຂ ໍ້ນ ໃນ ເມກ ເຮົຳ ກ  ຈະ ໄດໍ້ ເຫັນ         ແລະ ຈະ ໄດໍ້ ລະນ ກ ເຖງິ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັ-

ຍຳ ຕະຫລອດ ໄປ ເປັນນດິ ລະຫວື່ຳງ ເຮົຳ ກບັ ທກຸ ໆ         ສິື່ ງ ທີື່  ມີ ຊວີດິ ຢ ື່ ໃນ ໂລກ.”          
17ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ຕ ື່  ໂນອາ ວື່ຳ,         “ນີໍ້ ແຫລະ ຄ  ເຄ ື່ ອງໝຳຍ ສ  ຳຄນັ ຂອງ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ         ຊ ື່ ງ ເຮົຳ 

ໄດໍ້ ກະທ  ຳ ຕ ື່  ທກຸ ໆ         ສິື່ ງ ທີື່  ມີ ຊວີດິ ຢ ື່ ໃນ ໂລກ.”          

ໂນອາແລະລ ກຊາຍ 
18ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ໂນອາ ທີື່  ໄດໍ້ ອອກ ມຳ ຈຳກ ເຮ ອ ຄ          ເຊມ          ຮາມ          ແລະ ຢາເຟດ.         ຮາມ ເປັນ ພ ື່  

ຂອງ ການາອານ.         

19ລ ກ ຊຳຍ ທງັ ສຳມ ຂອງ ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ເປັນ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ປະເທດ ຊຳດ ທງັ ປວງ 

ໃນ ໂລກ.          
20-21ໂນອາ ຊ ື່ ງ ມີ ອຳຊບີ ເປັນ ພ ື່  ນຳ         ເປັນ ຜ ໍ້ ທ  ຳອິດ ທີື່  ປ ກ ຕ ົໍ້ນ ອະງ ຸື່ນ         ມ ໍ້ໜ ື່ ງ ເພິື່ ນ ດ ື່ ມນ  ໍ້ຳ ອະງ ຸື່ນ 

ຫລຳຍ ຈນົ ມ ນ ເມຳົ ຈນົ ຫລງົ ແກໍ້ ເຄ ື່ ອງນຸື່ງ ຫົື່ມ ຂອງ ຕນົ ອອກ ແລໍ້ວ ນອນ ເປ ອຍ ກຳຍ ຢ ື່ ໃນ ຜໍ້ຳ ເຕັນ.         

22ເມ  ື່ອ ຮາມ ພ ື່  ຂອງ ການາອານ ເຫັນ ພ ື່  ຂອງ ຕນົ ນອນ ເປ ອຍ ກຳຍ ຢື່ຳງ ມ ນ ເມຳົ ຢ ື່ ເຊັື່ ນ ນ ັໍ້ນ         ກ  ຟໍ້ຳວ ໄປ 

ບອກ ອໍ້ຳຍ ທງັ ສອງ ມຳ.         

23ເມ  ື່ອ ເຊມ ແລະ ຢາເຟດ ໄດໍ້ ຍນິ ຄ  ຳ ບອກເລົື່ ຳ ຂອງ ຮາມ ຜ ໍ້ ເປັນ ນໍ້ອງ ຈ ື່ງ 

ຟໍ້ຳວ ພຳກນັ ມຳ ທີື່  ຜໍ້ຳ ເຕັນ ນ ັໍ້ນ         ພໍ້ອມ ກບັ ຖ  ເອົຳ ເສ ໍ້ອ ຜ ນ ໜ ື່ ງ ພຳດ ໃສື່ ບື່ຳ         ຄນັ ມຳ ຮອດ ຜໍ້ຳ ເຕັນ ຂອງ ພ ື່  

ແລໍ້ວ         ພວກ ເຂົຳ ກ  ຍື່ຳງ ຖອຍຫລງັ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ຫຳ ພ ື່  ແລໍ້ວ ເອົຳ ເສ ໍ້ອ ທີື່  ພຳດ ຢ ື່ ເທິງ ບື່ຳ ນ ັໍ້ນ ປກົ ຕວົ ພ ື່  ໄວໍ້         

ເພຳະ ບ ື່  ຢຳກ ເຫັນ ພ ື່  ຢ ື່ ໃນ ສະພຳບ ເປ ອຍ ກຳຍ ເຊັື່ ນ ນ ັໍ້ນ.          
24ເມ  ື່ອ ໂນອາ ຕ ື່ ນ ແຕື່ ນອນ         ແລະ ຊວື່ຳງ ເຫລົໍ້ຳ ແລໍ້ວ ກ  ຮ ໍ້ຈກັ ສິື່ ງ ທີື່  ລ ກ ຊຳຍ ຫລໍ້ຳ ໄດໍ້ ກະທ  ຳ ຕ ື່  ຕນົ.         

25ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ ຮໍ້ອງ ຂ ໍ້ນ ວື່ຳ:          

  “ກ ຂ ສຳບແຊື່ງ ການາອານ  

   ມນັຈະເປັນຂໍ້ອຍຂໍ້ຳຂອງອໍ້ຳຍມນັ.” 
26ເພິື່ ນ ກື່ຳວ ອີກ ວື່ຳ,          

  “ຂ ສນັລະເສີນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຜ ໍ້ເປັນ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຊມ  

   ການາອານ ຈະເປັນຂໍ້ອຍຂໍ້ຳຂອງ ເຊມ.” 
 27 ຂ  ພຣະເຈົ້າ ຊງົໂຜດໃຫໍ້ ຢາເຟດ ຈະເລີນຮ ັື່ງມສີມົບ ນຂ ໍ້ນ 

   ແລະຂ ໃຫໍ້ເຊ ໍ້ອສຳຍຂອງລຳວ ຈ ົື່ງຢ ື່ຮ ື່ວມກນັ 

  ກບັປະຊຳຊນົຂອງ ເຊມ ການາອານ ຈ ົື່ງຕກົເປັນ 

   ຂໍ້ອຍຂໍ້ຳຂອງ ຢາເຟດ.” 
28ຫລງັ ຈຳກ ນ  ໍ້ຳ ຖໍ້ວມ ໂລກ ແລໍ້ວ         ໂນອາ ມີ ອຳຍ ຸຕ ື່  ມຳ ອີກ         ສຳມ ຮໍ້ອຍ ຫໍ້ຳ ສິບ ປີ.         

29ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ ເຖງິ ແກື່ 
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ກ  ຳ ໄປ ເມ  ື່ອ ອຳຍ ຸໄດໍ້         950         ປີ.          

ບົດທີ 10 
ເຊື້ອສາຍຂອງລ ກຊາຍໂນອາ 

1ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້ ແມ ື່ນ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ລ ກ ຊຳຍ ໂນອາ          ຄ          ເຊມ          ຮາມ          ແລະ ຢາເຟດ          ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ 

ໄດໍ້ ເກດີ ຫລງັ ຈຳກ ນ  ໍ້ຳ ຖໍ້ວມ ໂລກ.          
2ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຢາເຟດ ມີ ຄ          ໂກເມ          ມາໂຄກ          ມາດາຍ          ຢາວານ          ຕ ບານ          ເມເຊັກ          ແລະ ຕີ-

ຣາດ.         

3ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ໂກເມ ຄ          ອັດຊະເກນາດ          ຣີຟາດ          ແລະ ໂຕກາມາ.         

4ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຢາ-
ວານ          ຄ          ເອລຊີາ          ຕາຊິດ          ຊຳວ ກິດຕີມ          ແລະ ຊຳວ ໂດດານີມ.         

5ພວກ ເຂົຳ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເປັນ ບນັພະ-

ບ ລດຸ ຂອງ ປະຊຳຊນົ ທີື່  ອຳໄສ ຢ ື່ ຕຳມ ແຄມ ດອນ         ແລະ ຕຳມ ແຄມ ທະເລ         ພວກ ນີໍ້ ເປັນ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ 

ຢາເຟດ          ຊ ື່ ງ ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ເຜົື່ ຳ         ແລະ ໃນ ປະເທດ ແຕກ ຕື່ຳງ ກນັ         ແຕື່ ລະ ໝວດ ໝ ື່         ປຳກ ພຳສຳ ຂອງ 

ພວກ ເຂົຳ ເອງ.          
6ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຮາມ          ຄ          ກ ເຊ          ມິດຊະຣາຢິມ 

[a]         ປຸດ ແລະ ການາອານ.          
7ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ກ ເຊ          ຄ          ເຊບາ          ຮາວິລາ          ສັບຕາ          ຣາອາມາ          ແລະ ສັບເຕກາ.          

ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຣາອາມາ ຄ          ເຊບາ ແລະ ເດດານ          
8ກ ເຊ ມີ ລ ກ ຊຳຍ ອີກ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ         ຊ ື່ ວ ື່ຳ         ນິມໂຣດ.         ລຳວ ເປັນ ຜ ໍ້ ປກົຄອງ ຜ ໍ້ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ຄນົ ທ  ຳອິດ ໃນ ໂລກ         

9ລຳວ ຍງັ ເປັນ ນຳຍພຳນ ຜ ໍ້ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ໃນ ໂລກ ອີກ         ດໍ້ວຍ ເຫດ ນີໍ້         ຈ ື່ງ ມີ ຄ  ຳ ເວົໍ້ຳ ເລົື່ ຳ ລ  ກນັ ມຳ ວື່ຳ,         “ເປັນ 

ນຳຍພຳນ ຜ ໍ້ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ນິມໂຣດ.”         

10ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ທ  ຳອິດ ທີື່  ນິມໂຣດ ປກົຄອງ ມີ ຄ          ບາ-
ເບນ          ເອເຣັກ          ແລະ ອັກກາດ          ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ຢ ື່ ໃນ ປະເທດ ຊີນາ.         

11ອັດຊີເຣຍ          ອອກ 

ຈຳກ ປະເທດ ຊີນາ ໄປ         ສໍ້ຳງ ເມ  ອງ ນີເນເວ          ເຣໂຮໂບດ-ອີເຣ          ກາລາ         

12ແລະ ເຣເສັນ ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ລະ-

ຫວື່ຳງ ເມ  ອງ ໃຫຍື່ ກາລາ.          
13ມິດຊະຣາຢິມ ເປັນ ພ ື່  ຂອງ ລ ດີ          ອານາມີມ          ເລຮາບີມ          ນັບຕ ຮີມ         

14ປັດຣ ສີ          ກັດສະລ ຮີມ          

ແລະ ກັບໂຕຣີ          ພວກ ນີໍ້ ໄດໍ້ ສ ບ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ໃຫໍ້ ພວກ         ຟີລິດສະຕີນ.          
15ລ ກ ຊຳຍ ກກົ ຂອງ ການາອານ ຊ ື່         ຊີໂດນ          ແລະ ຜ ໍ້ ຕ ື່  ມຳ ແມ ື່ນ ເຮດ         

16ແລະ ຊຳວ ເຢບຸດ          ຊຳວ 

ອະໂມຣີດ          ຊຳວ ກກີາຊີ         

17-18ຊຳວ ຮີວີ          ຊຳວ ອາກ ີ                  ຊຳວ ສີນີ          ຊຳວ ອາວາດ          ຊຳວ ເຊມາ ແລະ 

ຊຳວ ຮາມັດ          ພຳຍ ລນຸ ມຳ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ການາອານ ໄດໍ້ ແຜື່ ກວໍ້ຳງ ອອກ ໄປ.         

19ຈນົ ເຂດ ແດນ ຂອງ 

ພວກ ເຂົຳ ຮອດ ຊີໂດນ ທຳງ ເບ ໍ້ອງ ເມ  ອງ ເກຣາ          ເມ  ອງ ຄາຊາ          ແລະ ຂໍ້ຳງ ເມ  ອງ ໂຊໂດມ          ຮອດ 

ເມ  ອງ ໂກໂມຣາ          ເມ  ອງ ອັດມາ          ແລະ         ເຊໂບຢິມ ຮອດ ເມ  ອງ ລາຊາ.         

20ພວກ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ແມ ື່ນ ເຊ ໍ້ອ-

ສຳຍ ຂອງ ຮາມ          ຊ ື່ ງ ອຳໄສ ຢ ື່ ເປັນ ໝ ື່ ໝວດ ເຜົື່ ຳ         ແລະ ປະເທດ         ແຕື່ ລະ ໝ ື່ ໝວດ ປຳກ ເວົໍ້ຳ ພຳສຳ 

ຂອງ ຕນົ ເອງ.          
21ເຊມ ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ເປັນ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ເດັກນໍ້ອຍ ຊຳວ ເຮເບ          ແລະ ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ເປັນ ອໍ້ຳຍ ກກົ ຂອງ ຢາເຟດ          

ກ  ມີ ລ ກ ຫລຳນ ຫລຳຍ ເຊັື່ ນ ດຽວ ກນັ.          

 

[a]ມດິຊະຣຳຢິມ ເປັນຊ ື່ ອ ື່ ນສ  ຳລບັ ເອຢິບ 
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22ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຊມ ຄ          ເອລາມ          ອັດຊີເຣຍ          ອາປັກຊາດ          ລ ດ ແລະ ອາຣາມ.         

23ລ ກ ຊຳຍ 

ຂອງ ອາຣາມ ຄ          ອ ເຊ          ຮຸນ          ເກເທ ແລະ ມາເຊ.         

24ອາປັກຊາດ ເປັນ ພ ື່  ຂອງ ເຊລາ ແລະ ເຊລາ ເປັນ 

ພ ື່  ຂອງ ເຮເບ          ເຮເບ ມີ ລ ກ ຊຳຍ ສອງ ຄນົ.         

25ຜ ໍ້ ອໍ້ຳຍ ຊ ື່  ເປເລັກ          ກື່ອນ ຈະ ໃສື່ ຊ ື່  ນີໍ້         ກ  ເພຳະວື່ຳ         ໃນ 

ສະໄໝ ຂອງ ເພິື່ ນ         ປະຊຳຊນົ ໃນ ໂລກ ຖ ກ ແບື່ງ ແຍກ ກນັ         ນໍ້ອງ ຊຳຍ ຂອງ ເພິື່ ນ ຊ ື່         ໂຢກຕານ.         

26ໂຢກຕານ ມີ ລ ກ ຊຳຍ ຫລຳຍ ຄນົ ຄ          ອານໂມດາດ          ເຊເລັບ          ຮາຊາມາເວດ          ເຢຣາ         

27-29ຮາໂດ-
ຣາມ          ອ ຊານ          ດິກລາ          ໂອບານ          ອຳ ບ ິມຳ ເອນ         ເຊບາ          ໂອຟີ          ຮາວິລາ ແລະ ໂຢບັບ.         

30ດນິແດນ 

ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ອຳໄສ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ ມີ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ເມຊາ ຂໍ້ຳງ ເບ ໍ້ອງ ເສຟາ          ຈນົ ເຖງິ ພ ເຂົຳ ທຳງ ທິດຕຳເວັນອອກ.         

31ພວກ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ແມ ື່ນ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ເຊມ          ຊ ື່ ງ ໄດໍ້ ອຳໄສ ຢ ື່ ເປັນ ໝ ື່ ໝວດ ເຜົື່ ຳ         ແລະ ປະເທດ         ແຕື່ ລະ 

ໝ ື່ ໝວດ ນ ັໍ້ນ         ປຳກ ເວົໍ້ຳ ພຳສຳ ຂອງ ຕນົ ເອງ.          
32ທກຸ ໆ ເຜົື່ ຳ         ແລະ ໝ ື່ ໝວດ ທີື່  ກື່ຳວ ມຳ ນ ັໍ້ນ         ແມ ື່ນ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ທີື່  ສ ບ ມຳ ຈຳກ ພວກ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ໂນ-

ອາ          ທີື່  ມຳ ຈຳກ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຕື່ຳງ ໆ ກນັ.         ປະຊຳຊນົ ທກຸ ໆ ຄນົ ໃນ ຊຳດ ຕື່ຳງ ໆ ໃນ ໂລກ ນີໍ້         ແມ ື່ນ ສ ບ 

ເຊ ໍ້ອສຳຍ ມຳ ຈຳກ ໂນອາ          ແລະ ຈຳກ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເພິື່ ນ ພຳຍຫລງັ ຈຳກ ນ  ໍ້ຳ ຖໍ້ວມ ໂລກ.          

ບົດທີ 11 
ຫໍຄອຍເມືອງບາເບນ 

1ແຕື່ ທ  ຳອິດ         ມະນດຸ ໃນ ໂລກ ເວົໍ້ຳ ພຳສຳ ດຽວ ກນັ         ແລະ ໃຊໍ້ ຄ  ຳ ເວົໍ້ຳ ແບບ ດຽວ ກນັ.         

2ຢ ື່ ມຳ ເມ  ື່ອ 

ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຍກົຍໍ້ຳຍ ໄປ ທຳງ ທິດຕຳເວັນອອກ ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ພບົ ທົື່ງ ຮຳບ ພຽງ ແຫື່ງ ໜ ື່ ງ ໃນ ປະເທດ 

ຊີນາ          ແລໍ້ວ ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງ ຖິື່ ນ ຖຳນ ຢ ື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ.         

3ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ເອົຳເທຳະ!         ພວກ ເຮົຳ ພຳກນັ ປັໍ້ນ 

ດນິຈີື່         ແລໍ້ວ ເຜົຳ ໃຫໍ້ ມນັ ແຂງ ດ”ີ         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ມີ ດນິຈີື່  ສ  ຳລບັ ກ ື່ສໍ້ຳງ         ແລະ ມີ ຢຳງ ໃຊໍ້ ຕຳງ 

ປະທຳຍ.         

4ແລໍ້ວ ພວກ ເຂົຳ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ບດັ ນີໍ້         ພວກ ເຮົຳ ພຳກນັ ສໍ້ຳງ ເມ  ອງ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ         ພໍ້ອມ ທງັ ກ ື່  

ຫ ຄອຍ ໃຫໍ້ ມີ ຍອດ ສ ງ ຈຸ ຟໍ້ຳ ພວກ ເຮົຳ ຄວນ ສໍ້ຳງ ຊ ື່  ສຽງ ໄວໍ້         ເພ ື່ ອ ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ ພດັ ພຳກ ຈຳກ ກນັ ໄປ ໃນ 

ໂລກ ນີໍ້.”          
5ແລໍ້ວ ພຣະອງົ ຈ ື່ງ ສະເດັດ ລງົ ມຳ ທອດ ພຣະເນດ ເມ  ອງ ແລະ ຫ ຄອຍ ສ ງ ທີື່  ມະນດຸ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ຂ ໍ້ນ.         

6ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ບດັ ນີໍ້         ມະນດຸ ທໍ້ອນໂຮມ ກນັ ເປັນ ອນັ ໜ ື່ ງ ອນັ ດຽວ         ເຂົຳ ເວົໍ້ຳ ພຳສຳ ດຽວ ກນັ         

ນີໍ້ ກ  ເປັນ ພຽງ ຂ ັໍ້ນ ເລີໍ້ມ ຕ ົໍ້ນ ທີື່  ເຂົຳ ໄດໍ້ ກະທ  ຳ ມຳ         ໃນ ຂ ັໍ້ນ ຕ ື່  ໄປ         ພວກ ເຂົຳ ກ  ຈະ ສຳມຳດ ເຮັດ ທກຸ ສິື່ ງ ທກຸ 

ຢື່ຳງ ທີື່  ເຂົຳ ປຳຖະໜຳ ຢຳກ ເຮັດ.         

7ສະນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ຕໍ້ອງ ລງົ ໄປ ເຮັດ ໃຫໍ້ ພຳສຳ ຂອງ ເຂົຳ ແຕກ ຕື່ຳງ ກນັ         

ເພ ື່ ອ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ເວົໍ້ຳ ບ ື່  ເຂົໍ້ຳໃຈ ກນັ ອີກ.”          
8ແລໍ້ວ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຊງົ ເຮັດ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ພດັ ພຳກ ຈຳກ ກນັ ໄປ ຢ ື່ ທົື່ວ ທກຸ ແຫື່ງ ໃນ ໂລກ ພວກ 

ເຂົຳ ຈ ື່ງ ເຊົຳ ສໍ້ຳງ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ.         

9ດໍ້ວຍ ເຫດ ນ ັໍ້ນ         ເມ  ອງ ນີໍ້ ຈ ື່ງ ມີ ຊ ື່ ວ ື່ຳ ບາເບນ          ເພຳະວື່ຳ ບື່ອນ ນີໍ້ ເປັນ 

ບື່ອນ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ໄດໍ້ ຊງົ ເຮັດ ໃຫໍ້ ພຳສຳ ຂອງ ເຂົຳ ແຕກ ຕື່ຳງ ກນັ         ແລະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ມະນດຸ ພດັ 

ພຳກ ຈຳກ ກນັ ໄປ ທົື່ວ ທກຸ ແຫື່ງ ໃນ ໂລກ.          

ເຊື້ອສາຍຂອງເຊມ 
10ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ເຊມ ມີ ຄວຳມ ເປັນ ມຳ ດ ັື່ງນີໍ້         ເມ  ື່ອ ສອງ ປີ ຫລງັ ຈຳກ ນ  ໍ້ຳ ຖໍ້ວມ ໂລກ.         

11ເຊມ ມີ 
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ອຳຍ ຸໄດໍ້ ຮໍ້ອຍ ປີ         ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ ມີ ລ ກ ຊຳຍ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ຊ ື່         ອາປັກຊາດ          ຕ ັໍ້ງແຕື່ ໄດໍ້ ອາປັກຊາດ ມຳ         ເພິື່ ນ ກ  ມີ ອຳ-

ຍ ຸຕ ື່  ມຳ ອີກ         ຫໍ້ຳ ຮໍ້ອຍ ປີ ແລະ ກ  ມີ ລ ກ ຊຳຍ ຍງິ ຕ ື່ ມ ອີກ ຫລຳຍ ຄນົ.          
12ເມ  ື່ອ ອາປັກຊາດ ມີ ອຳຍ ຸໄດໍ້ ສຳມ ສິບ ຫໍ້ຳ ປີ         ເພິື່ ນ ມີ ລ ກ ຊຳຍ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ຊ ື່  ເຊລາ.         

13ຕ ັໍ້ງແຕື່ ໄດໍ້ ເຊລາ 

ມຳ         ເພິື່ ນ ກ  ມີ ອຳຍ ຸຕ ື່  ມຳ ອີກ ສີື່  ຮໍ້ອຍ ສຳມ ປີ         ແລະ ມີ ລ ກ ຊຳຍ ຍງິ ຕ ື່ ມ ອີກ ຫລຳຍ ຄນົ.          
14ເມ  ື່ອ ເຊລາ ມີ ອຳຍ ຸໄດໍ້ ສຳມ ສິບ ປີ         ເພິື່ ນ ມີ ລ ກ ຊຳຍ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ຊ ື່         ເຮເບ.         

15ຕ ັໍ້ງແຕື່ ໄດໍ້ ເຮເບ ມຳ         ເພິື່ ນ 

ກ  ມີ ອຳຍ ຸຕ ື່  ມຳ ອີກ ສີື່  ຮໍ້ອຍ ສຳມ ປີ         ແລະ ມີ ລ ກ ຊຳຍ ຍງິ ຕ ື່ ມ ອີກ ຫລຳຍ ຄນົ.          
16ເມ  ື່ອ ເຮເບ ມີ ອຳຍ ຸໄດໍ້ ສຳມ ສິບ ປີ         ເພິື່ ນ ມີ ລ ກ ຊຳຍ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ຊ ື່         ເປເລັກ.         

17ຕ ັໍ້ງແຕື່ ໄດໍ້ ເປເລັກ ມຳ         

ເພິື່ ນ ກ  ມີ ອຳຍ ຸຕ ື່  ມຳ ອີກ ສີື່  ຮໍ້ອຍ ສຳມ ສິບ ປີ         ແລະ ມີ ລ ກ ຊຳຍ ຍງິ ຕ ື່ ມ ອີກ ຫລຳຍ ຄນົ.          
18-19ເມ  ື່ອ ເປເລັກ ມີ ອຳຍ ຸໄດໍ້ ສຳມ ສິບ ປີ         ເພິື່ ນ ມີ ລ ກ ຊຳຍ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ຊ ື່         ເຣອ           ຕ ັໍ້ງແຕື່ ໄດໍ້ ເຣອ  ມຳ         ເພິື່ ນ 

ກ  ມີ ອຳຍ ຸຕ ື່  ມຳ ອີກ ສອງ ຮໍ້ອຍ ເກົໍ້ຳ ປີ         ແລະ ມີ ລ ກ ຊຳຍ ຍງິ ຕ ື່ ມ ອີກ ຫລຳຍ ຄນົ.          
20-21ເມ  ື່ອ ເຣອ  ມີ ອຳຍ ຸໄດໍ້         32         ປີ         ເພິື່ ນ ມີ ລ ກ ຊຳຍ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ຊ ື່         ເສຣຸກ          ຕ ັໍ້ງແຕື່ ໄດໍ້ ເສຣຸກ ມຳ         ເພິື່ ນ ກ  

ມີ ຊວີດິ ຕ ື່  ມຳ ອີກ         ສອງ ຮໍ້ອຍ ເຈດັ ປີ         ແລະ ມີ ລ ກ ຊຳຍ ຍງິ ຕ ື່ ມ ອີກ ຫລຳຍ ຄນົ.          
22-23ເມ  ື່ອ ເສຣຸກ ມີ ອຳຍ ຸໄດໍ້ ສຳມ ສິບ ປີ ເພິື່ ນ ມີ ລ ກ ຊຳຍ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ຊ ື່         ນາໂຮ          ຕ ັໍ້ງແຕື່ ໄດໍ້ ນາໂຮ ມຳ         

ເພິື່ ນ ກ  ມີ ຊວີດິ ຕ ື່  ມຳ ອີກ         ສີື່  ຮໍ້ອຍ ປີ         ແລະ ມີ ລ ກ ຊຳຍ ຍງິ ຕ ື່ ມ ອີກ ຫລຳຍ ຄນົ.          
24ເມ  ື່ອ ນາໂຮ ມີ ອຳຍ ຸໄດໍ້         29         ປີ         ເພິື່ ນ ມີ ລ ກ ຊຳຍ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ຊ ື່         ເຕຣາ.         

25ຕ ັໍ້ງແຕື່ ໄດໍ້ ເຕຣາ ມຳ         ເພິື່ ນ ກ  

ມີ ຊວີດິ ຕ ື່  ມຳ ອີກ ຮໍ້ອຍ ສິບ ເກົໍ້ຳ ປີ         ແລະ ມີ ລ ກ ຊຳຍ ຍງິ ຕ ື່ ມ ອີກ ຫລຳຍ ຄນົ.          
26ເມ  ື່ອ ເຕຣາ ມີ ອຳຍ ຸໄດໍ້         70         ປີ         ເພິື່ ນ ມີ ລ ກ ຊຳຍ ສຳມ ຄນົ         ແລໍ້ວ ຄ :         ອັບຣາມ          ນາໂຮ          ແລະ ຮາ-

ຣານ.          
27ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້ ແມ ື່ນ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ເຕຣາ ຄ          ເຕຣາ          ມີ ລ ກ ຊຳຍ ສຳມ ຄນົ ຊ ື່  ອັບຣາມ          ນາໂຮ ແລະ ຮາ-

ຣານ.         

28ຮາຣານ ພ ື່  ຂອງ ໂລດ ໄດໍ້ ຕຳຍ ໃນ ບໍ້ຳນ ເກດີ ເມ  ອງ ນອນ ຂອງ ຕນົ         ຄ  ເມ  ອງ ອ ເຣ ແຂວງ ຄັນ-
ເດອາ          ເວລຳ ພ ື່  ຍງັ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່.         

29ອັບຣາມ ໄດໍ້ ແຕື່ງງຳນ ກບັ ນຳງ ສາຣາຍ          ແລະ ນາໂຮ ໄດໍ້ ແຕື່ງງຳນ 

ກບັ ນຳງ ມີລະກາ          ອິສະກາ          ແລະ ມີລະກາ ເປັນ ລ ກ ຂອງ ຮາຣານ         

30ອິສະກາ ແລະ ມີລະກາ ເປັນ 

ລ ກ ຂອງ ຮາຣານ          ນຳງ ສາຣາຍ ບ ື່  ມີ ລ ກ ເພຳະ ນຳງ ເປັນ ໝນັ.          

ພຣະເຈົ້າຊົງເອີ້ນອັບຣາມ 
31ເຕຣາ ພໍ້ອມ ລ ກ ຊຳຍ ຄ  ອັບຣາມ          ກບັ ຫລຳນ ຊຳຍ ຄ  ໂລດ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຮາຣານ          ແລະ ສາ-

ຣາຍ ເມຍ ຂອງ ອັບຣາມ ໄດໍ້ ພຳກນັ ໜີ ຈຳກ ເມ  ອງ ອ ເຣ ປະເທດ ຄັນເດອາ          ເຂົໍ້ຳ ໄປ ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ປະ-

ເທດ ການາອານ          ພວກ ເຂົຳ ພຳກນັ ໄປ ເຖງິ ເມ  ອງ ຮາຣານ ແລະ ຕ ັໍ້ງ ຖິື່ ນ ຖຳນ ຢ ື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ.         

32ເຕຣາ ໄດໍ້ 

ເຖງິ ແກື່ ກ  ຳ ຢ ື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ         ເມ  ື່ອ ອຳຍ ຸໄດໍ້ ສອງ ຮໍ້ອຍ ຫໍ້ຳ ປີ.          

ບົດທີ 12 
1ຄນັ ຕ ື່  ມຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ບອກ ແກື່ ອັບຣາມ ວື່ຳ,          

  “ຈ ົື່ງອອກຈຳກປະເທດຂອງເຈົໍ້ຳ 

   ຈຳກຍຳດພີື່ ນ ໍ້ອງ ແລະຈຳກບໍ້ຳນຂອງເຈົໍ້ຳ 
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  ແລໍ້ວໄປໃນປະເທດທີື່ ເຮົຳຈະບອກເຈົໍ້ຳ. 

 2  ເຮົຳຈະໃຫໍ້ເຈົໍ້ຳມເີຊ ໍ້ອສຳຍຫລຳຍຂ ໍ້ນ 

  ແລໍ້ວເກດີເປັນຊນົຊຳດໃຫຍື່ 

   ເຮົຳຈະອວຍພອນໃຫໍ້ເຈົໍ້ຳ ເປັນຜ ໍ້ທີື່ ມຊີ ື່ ສຽງ 

  ແລະຜ ໍ້ອ ື່ ນຈະໄດໍ້ຮບັພອນຍໍ້ອນເຈົໍ້ຳ. 

 3  ເຮົຳຈະອວຍພອນຜ ໍ້ທີື່ ອວຍພອນເຈົໍ້ຳ 

  ແຕື່ເຮົຳຈະສຳບແຊື່ງຜ ໍ້ທີື່ ສຳບແຊື່ງເຈົໍ້ຳ 

   ທກຸໆ ຊນົຊຳດໃນໂລກຈະຂ ໃຫໍ້ເຮົຳອວຍພອນພວກເຂົຳ 

  ເໝ ອນດ ັື່ງເຮົຳໄດໍ້ອວຍພອນໃຫໍ້ພວກເຈົໍ້ຳ.” 
4ເມ  ື່ອ ອັບຣາມ          ອຳຍ ຸໄດໍ້         75         ປີ         ເພິື່ ນ ອອກ ຈຳກ ເມ  ອງ ຮາຣານ          ໄປ ຕຳມ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ຊງົ ບອກ         ໂລດ ກ  ໄປ ນ  ຳ ເພິື່ ນ ດໍ້ວຍ.         

5ອັບຣາມ ພຳ ສາຣາຍ ເມຍ ຂອງ ຕນົ ກບັ ໂລດ ຫລຳນ ຊຳຍ         

ພໍ້ອມ ທງັ ຊບັ ສິື່ ງ ຂອງ ທີື່  ໄດໍ້ ສະ ສມົ ໄວໍ້ ໃນ ເມ  ອງ ຮາຣານ          ແລະ ພວກ ຂໍ້ອຍ ໃຊໍ້ ໄປ ນ  ຳ         ພວກ ເຂົຳ ອອກ 

ເດນີທຳງ ມຸ ໍ້ງ ໜໍ້ຳ ໄປ ຍງັ         ປະເທດ ການາອານ.          
6ເມ  ື່ອ ຮອດ ປະເທດ ການາອານ ແລໍ້ວ         ອັບຣາມ ຍງັ ເດນີທຳງ ຜື່ຳນ ປະເທດ ໄປ ຈນົ ເຖງິ ບື່ອນ ສກັ-

ສິດ ຂອງ ເມ  ອງ ເຊເຄັມ          ຄ  ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ ສກັສິດ ທີື່  ໂມເຣ          (ໃນ ເວລຳ ນ ັໍ້ນ         ຊຳວ ການາອານ ກ  ໄດໍ້ ອຳໄສ ຢ ື່ 

ໃນ ດນິແດນ ນ ັໍ້ນແລໍ້ວ).         

7ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ປະກດົ ຕ ື່         ອັບຣາມ ແລະ ກື່ຳວ ຕ ື່  ເພິື່ ນ ວື່ຳ,         “ນີໍ້ ແມ ື່ນ 

ດນິແດນ ທີື່  ເຮົຳ ຈະ ມອບ ໃຫໍ້ ແກື່ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ”         ສະນ ັໍ້ນ         ໃນ ບື່ອນ ນີໍ້ ອັບຣາມ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ແທື່ນ ບ -

ຊຳ ຖວຳຍ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ທີື່  ໄດໍ້ ຊງົ ປະກດົ ແກື່ ຕນົ.          
8ຫລງັ ຈຳກ ນ ັໍ້ນ ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ຍກົຍໍ້ຳຍ ໄປ ທຳງ ທິດໃຕໍ້         ຄ  ໄປ ເທິງ ພ  ທຳງ ທິດຕຳເວັນອອກ ຂອງ ເມ  ອງ 

ເບັດເອນ          ແລະ ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງ ທີື່  ພກັ ອຳໄສ ຢ ື່ ລະຫວື່ຳງ ເມ  ອງ ເບັດເອນ ກບັ ເມ  ອງ ອາອີ          ໃນ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ອັບຣາມ 

ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ແທື່ນ ບ ຊຳ         ແລະ ນະມດັສະກຳນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ.         

9ຕ ື່  ຈຳກ ນ ັໍ້ນ         ເພິື່ ນ ກ  ຍກົຍໍ້ຳຍ ໄປ ທຳງ 

ທິດໃຕໍ້         ອອກ ເດນີທຳງ ເປັນ ໄລຍະ ໆ ໄປ ສ ື່ ດນິແດນ ເນເກັບ.          

ອັບຣາມໃນປະເທດເນເກັບ 
10ໃນ ເວລຳ ນ ັໍ້ນ         ມກີຳນ ອ ດ ຢຳກ ຢື່ຳງ ແສນ ສຳຫດັ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ໃນ ປະເທດ ການາອານ          ຈ ື່ງ ເປັນ 

ເຫດ ໃຫໍ້ ອັບຣາມ ຕໍ້ອງ ໄປ ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ປະເທດ ເອຢິບ ໄລຍະ ໜ ື່ ງ.         

11ເມ  ື່ອ ໃກໍ້ ຈະ ຮອດ ດື່ຳນ ເຂົໍ້ຳ ປະ-

ເທດ         ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ກບັ ເມຍ ວື່ຳ,         “ສາຣາຍ ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ຍງິ ທີື່  ຈບົງຳມ.         

12ເມ  ື່ອ ຊຳວ ເອຢິບ ເຫັນ ເຈົໍ້ຳ         

ພວກ ເຂົຳ ຄງົ ຈະ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ເມຍ ຂອງ ຂໍ້ອຍ         ແລໍ້ວ ພວກ ເຂົຳ ກ  ຈະ ຂໍ້ຳ ຂໍ້ອຍ ຖິໍ້ມ ເພ ື່ ອ ຈະ ເອົຳ ເຈົໍ້ຳ 

ໄປ.         

13ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ເພ ື່ ອ ເວັໍ້ນ ຈຳກ ສິື່ ງ ນີໍ້         ຂ  ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ບອກ ກບັ ເຂົຳ ວື່ຳ         ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ນໍ້ອງ ສຳວ ຂອງ ຂໍ້ອຍ         

ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ບ ື່  ຂໍ້ຳ ຂໍ້ອຍ         ແລະ ຈະ ປະຕບິດັ ຕ ື່  ຂໍ້ອຍ ເປັນ ຢື່ຳງ ດ.ີ”          
14ເມ  ື່ອ ອັບຣາມ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ເຂດ ແດນ ປະເທດ ເອຢິບ ແລໍ້ວ         ຊຳວ ເອຢິບ ກ  ເຫັນ ວື່ຳ ເມຍ ຂອງ ເພິື່ ນ 

ເປັນ ຄນົ ງຳມ ຫລຳຍ.         

15ຄນັ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ເອຢິບ ເຫັນ ສາຣາຍ          ຈ ື່ງ ໄປ ທ ນ ຍກົຍໍ້ອງ ນຳງ ຕ ື່  ຟາຣາ-
ໂອ          ກະສດັ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ນຳງ ຈ ື່ງ ຖ ກ ພຳ ຕວົ ໄປ ຍງັ ພະລຳຊະວງັ ຂອງ ກະສດັ.         

16ຍໍ້ອນ 

ນຳງ ສາຣາຍ          ກະສດັ ຟາຣາໂອ          ຈ ື່ງ ປະຕບິດັ ຕ ື່  ອັບຣາມ ເປັນ ຢື່ຳງ ດ ີແລໍ້ວ ຍງັ ມອບ ຝ ງ ແກະ         ຝ ງ 
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ແບໍ້         ຝ ງ ງວົ         ຝ ງ ລ          ຝ ງ ອ ດ         ແລະ ຂໍ້ອຍ ໃຊໍ້ ຊຳຍ ຍງິ ໃຫໍ້.          

17ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ເຮັດ ໃຫໍ້ ກະສດັ ຟາຣາໂອ          ແລະ ຄນົ ໃນ ພະລຳຊະວງັ ເຈບັ ໂຊ ຢື່ຳງ ຮໍ້ຳຍ 

ແຮງ         ກ  ຍໍ້ອນ ວື່ຳ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ຮບັ ເອົຳ ນຳງ ສາຣາຍ ເມຍ ຂອງ ອັບຣາມ          ມຳ ຢ ື່ ໃນ ພະລຳຊະວງັ.         

18ສະນ ັໍ້ນ         ກະສດັ ຟາຣາໂອ ຈ ື່ງ ເອີໍ້ນ ອັບຣາມ ມຳ ແລໍ້ວ ຖຳມ ເພິື່ ນ ວື່ຳ,         “ເປັນ ຫຍງັ ເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ເຮັດ ດ ັື່ງນີໍ້?         

ເປັນ ຫຍງັ ຈ ື່ງ ບ ື່  ບອກ ວື່ຳ ນຳງ ເປັນ ເມຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ?         

19ເປັນ ຫຍງັ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ ເປັນ ນໍ້ອງ ສຳວ?         ຍໍ້ອນ 

ຈ ັື່ງຊ ັໍ້ນ ແຫລະ         ເຮົຳ ຈ ື່ງ ເອົຳ ລຳວ ມຳ ເປັນ ເມຍ         ນີໍ້ ລຳວ ຢ ື່ ນີໍ້         ໃຫໍ້ ເອົຳ ລຳວ ຄ ນ ໄປ ສຳ.”         

20ຄນັ ແລໍ້ວ         

ກະສດັ ຟາຣາໂອ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ຂອງ ພະ ອງົ         ພຳ ອັບຣາມ ເອົຳ ເມຍ         ແລະ ສິື່ ງ ຂອງ ອອກ 

ຈຳກ ປະເທດ ໄປ.          

ບົດທີ 13 
ອັບຣາມແລະໂລດແຍກຈາກກັນ 

1ອັບຣາມ ພຳ ເມຍ ກບັ ສິື່ ງ ຂອງ ທີື່  ເພິື່ ນ ມ ີ         ມຸ ໍ້ງ ໜໍ້ຳ ອອກ ຈຳກ ປະເທດ ເອຢິບ ໄປ ສ ື່ ເຂດ ເນເກັບ          

ໂລດ ກ  ຕດິຕຳມ ເພິື່ ນ ໄປ ດໍ້ວຍ.         

2ອັບຣາມ ເປັນ ຄນົ ຮ ັື່ງມ ີ         ເພິື່ ນ ມີ ຝ ງ ແກະ         ຝ ງ ແບໍ້         ແລະ ຝ ງ ງວົ 

ຄວຳຍ         ພໍ້ອມ ທງັ ເງນິ ຄ  ຳ ຢື່ຳງ ຫລວງຫລຳຍ.          
3ເພິື່ ນ ຍກົຍໍ້ຳຍ ຈຳກ ເຂດ ເນເກັບ ໄປ ສ ື່ ເມ  ອງ ເບັດເອນ ເປັນ ໄລຍະ ໆ         ຈນົ ເຖງິ ບື່ອນ ຊ ື່ ງ ເພິື່ ນ ໄດໍ້ 

ຕ ັໍ້ງ ທີື່  ພກັ ມຳ ແຕື່ ກື່ອນ         ຢ ື່ ລະຫວື່ຳງ ເມ  ອງ ເບັດເອນ ກບັ ເມ  ອງ ອາອີ.         

4ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ກບັ ຄ ນ ໄປ ບື່ອນ ທີື່  

ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ແທື່ນ ບ ຊຳ ໄວໍ້ ແຕື່ ກື່ອນ ແລໍ້ວ         ແລະ ໄດໍ້ ນະມດັສະກຳນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຢ ື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ.          
5ໂລດ ຜ ໍ້ ເດນີທຳງ ຮື່ວມ ໄປ ກບັ ອັບຣາມ ກ  ມ ີ         ຝ ງ ແກະ         ຝ ງ ແບໍ້         ຝ ງ ງວົ         ຄວຳຍ         ແລະ ຜໍ້ຳ ເຕັນ 

ຈ  ຳນວນ ຫລຳຍ.         

6-7ເມ  ື່ອ ເປັນ ເຊັື່ ນ ນີໍ້         ຄນົ ລໍ້ຽງສດັ ຂອງ         ອັບຣາມ ແລະ ໂລດ ຈ ື່ງ ຜິດ ຖຽງ ກນັ         ເພຳະ 

ບ ື່  ມີ ທົື່ງ ຫຍໍ້ຳ ລໍ້ຽງສດັ ພຽງພ          ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ທງັ ສອງ ຝື່ຳຍ ຢ ື່ ຮື່ວມ ກນັ ໄດໍ້         ໃນ ຄຳວ ນ ັໍ້ນ ຊຳວ ການາອານ 

ແລະ ຊຳວ ເປຣຊີິ          ກ  ໄດໍ້ ອຳໄສ ຢ ື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນແລໍ້ວ.          
8ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ອັບຣາມ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ກບັ ໂລດ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ທງັ ສອງ ກ  ເປັນ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ກນັ         ຂ  ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ຄນົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

ແລະ ຄນົ ຂອງ ຂໍ້ອຍ ຜິດ ຖຽງ ກນັ ເລີຍ.         

9ເຮົຳ ແຍກ ຈຳກ ກນັ ເສຍ         ຈ ົື່ງ ເລ ອກ ເອົຳ ດນິ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ເຫັນ ຢ ື່ ຕ ື່ -

ໜໍ້ຳ ນີໍ້ ຕຳມ ເຈົໍ້ຳ ຕໍ້ອງກຳນ         ແລໍ້ວ ໜີ ຈຳກ ຂໍ້ອຍ ໄປ         ຖໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ໄປ ທຳງ ໜ ື່ ງ         ຂໍ້ອຍ ກ  ຈະ ໄປ ອີກ ທຳງ ໜ ື່ ງ.”          
10ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ໂລດ ຈ ື່ງ ຫລຽວ ເບິື່ ງ ທົື່ວ ໆ ໄປ ເຫັນ ວື່ຳ         ທົື່ງ ຮຳບ ພຽງ ຂອງ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ ທງັ ໝດົ         ຈນົ 

ເຖງິ ເມ  ອງ ໂຊອາ          ມີ ນ  ໍ້ຳ ຫລຳຍ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ສວນ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ຫລ  ເໝ ອນ ດນິ ປະເທດ ເອຢິບ          

(ກື່ອນ ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ທ  ຳລຳຍ ເມ  ອງ ໂຊໂດມ ແລະ ເມ  ອງ ໂກໂມຣາ          ທົື່ງ ຮຳບ ພຽງ ນີໍ້ ແມ ື່ນ ອດຸມົສມົບ ນ 

ດ)ີ.         

11ໂລດ ຈ ື່ງ ຕດັສິນ ໃຈ ເລ ອກ ເອົຳ ທົື່ງ ຮຳບ ພຽງ ຂອງ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ ທງັ ໝດົ ເປັນ ບື່ອນຢ ື່ ຂອງ ຕນົ 

ແລໍ້ວ ເຄ ື່ ອນ ຂະບວນ ມຸ ໍ້ງ ໜໍ້ຳ ໄປ ທຳງ ທິດຕຳເວັນອອກ         ກຳນ ແຍກ ກນັ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ທງັ ສອງ ເປັນ 

ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ.         

12ອັບຣາມ ໄດໍ້ ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ປະເທດ ການາອານ ສື່ວນ ໂລດ ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງ ຖິື່ ນ ຖຳນ ຢ ື່ ໃນ ລະ-

ຫວື່ຳງ ກຳງຂອງ ເມ  ອງ ຕື່ຳງ ໆ         ໃນ ທົື່ງ ຮຳບ ພຽງ ຄ          ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ ພກັ ໃກໍ້ ກບັ ເມ  ອງ ໂຊໂດມ.         

13ປະຊຳຊນົ 

ໃນ ເມ  ອງ ນີໍ້ ເປັນ ຄນົ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ         ແລະ ເຮັດ ບຳບ ຕ ື່ ສ ໍ້ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ.          



ປະຖົມມະການ 14 18 
ອັບຣາມຍ້າຍໄປເມືອງເຮັບໂຣນ 

14ຫລງັ ຈຳກ ໂລດ ໄດໍ້ ໜີ ໄປ ແລໍ້ວ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ອັບຣາມ ວື່ຳ,         “ຕ ັໍ້ງແຕື່ ບື່ອນ ເຈົໍ້ຳ 

ຢ ນ ຢ ື່ ນີໍ້         ຈ ົື່ງ ເບິື່ ງ ໄປ ທົື່ວ ທກຸ ທິດ ໃຫໍ້ ດ.ີ         

15ດນິ ທກຸ ໆ         ບື່ອນ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ແນມ ເຫັນ ຢ ື່ ນີໍ້         ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ         

ແລະ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຢ ື່ ສ ບ ໆ ໄປ ເປັນນດິ.         

16ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ເພີື່ ມ ທະວ ີ

ຫລຳຍ ຂ ໍ້ນ ດ ັື່ງ ຝຸື່ນ ດນິ         ຖໍ້ຳ ຜ ໍ້ ໃດ ນບັ ຂີໍ້ຝຸື່ນ ດນິ ໃນ ໂລກ ນີໍ້ ໄດໍ້         ຈ ື່ງ ຈະ ສຳມຳດ ນບັ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ 

ໄດໍ້.         

17“ບດັ ນີໍ້         ຈ ົື່ງ ລກຸຂ ໍ້ນ         ແລໍ້ວ ອອກ ເດນີທຳງ ໄປ ທົື່ວ ດນິແດນ ນີໍ້         ເພຳະວື່ຳ ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ດນິ ຕອນ ນີໍ້ 

ແກື່ ເຈົໍ້ຳ.”          
18ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ອັບຣາມ          ຈ ື່ງ ຍກົຍໍ້ຳຍ ຂະບວນ ໄປ ຕ ັໍ້ງ ຢ ື່ ໃກໍ້ ໆ         ກບັ ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ ສກັສິດ ຂອງ ມາມເຣ          ທີື່  

ເມ  ອງ ເຮັບໂຣນ          ໃນ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ແທື່ນ ບ ຊຳ ຖວຳຍ ແກື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ.          

ບົດທີ 14 
ອັບຣາມຊູ່ອຍຊີວິດໂລດ 

1ອຳຣາເຟັນ ກະສດັ ເມ  ອງ ຊີນາ          ອາຣີໂອກ ກະສດັ ເມ  ອງ ເອັນລາສາ,         ເຄໂດ-ລາໂອເມີ          ກະ-

ສດັ ຂອງ ເມ  ອງ ເອລາມ          ແລະ ຕີດານ ກະສດັ ພວກ ໂກຢິມ ໄດໍ້ ເຮັດ ເສິກ ກບັ ກະສດັ ຫໍ້ຳ ອງົ ຄ          ເບຣາ 

ກະສດັ ເມ  ອງ ໂຊໂດມ         

2ບີຊາ ກະສດັ ເມ  ອງ ໂກໂມຣາ          ຊິນາບ ກະສດັ ເມ  ອງ ອັດມາ          ເຊເມເບ ກະ-

ສດັ ເມ  ອງ ເຊໂບຢິມ ແລະ ກະສດັ ເມ  ອງ ເບລາ          (ຫລ          ໂຊອາ).         

3ກະສດັ ທງັ ຫໍ້ຳ ອງົ ນີໍ້ ໄດໍ້ ຮື່ວມ ເຂົໍ້ຳກນັ 

ເປັນ ພນັທະ ມດິ         ແລະ ໄດໍ້ ໂຮມ ກ  ຳລງັ ກນັ ຢ ື່ ໃນ ທົື່ງ ຮຳບ ພຽງ ສິດດີມ ຊ ື່ ງ ໃນ ປດັຈບຸນັ ນີໍ້ ເປັນ ທະເລ 

ຕຳຍ.         

4ກະສດັ ທງັ ຫໍ້ຳ ໄດໍ້ ຜື່ຳຍແພໍ້ ຍອມ ຢ ື່ ໃຕໍ້ ກຳນ ຄວບ ຄມຸ ຂອງ ກະສດັ ເຄໂດ-ລາໂອເມີ          ເປັນ ເວ-

ລຳ ສິບ ສອງ ປີ         ແຕື່ ວື່ຳ ໃນ ປີ ທີ ສິບ ສຳມ         ພວກ ກະສດັ ທງັ ຫໍ້ຳ ອງົ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ພຳກນັ ກະບດົ ຂ ໍ້ນ.         

5ໃນ ປີ ທີ 

ສິບ ສີື່          ເຄໂດ-ລາໂອເມີ ພໍ້ອມ ທງັ ພນັທະ ມດິ ໄດໍ້ ຍກົ ທບັ ມຳ ປຳບ ພວກ ເຣຟາຢິມ ໃນ ເມ  ອງ ອັດຊະເຕ-
ໂຣດ-ການາຢິມ          ແລະ ພວກ ຊ ຊີມ ໃນ ເມ  ອງ ຮາມ          ພວກ ເອມີມ ໃນ ທົື່ງ ນຳ ຂອງ ເມ  ອງ ກີຣິອາດທາ-
ຢິມ ແລະ ພວກ ໂຮຣີ ໃນ ພ ເຂົຳ ເສອີ         

6ພະ ອງົ ຍງັ ໄລື່ ຕດິຕຳມ ພວກ ເຂົຳ ຈນົ ຮອດ ເມ  ອງ ເອນປາຣານ          

ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ໃກໍ້ ຖິື່ ນ ກນັດຳນ.         

7ຕ ື່  ຈຳກ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ກະສດັ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ໄດໍ້ ເຄ ື່ ອນ ທບັ ກບັ ມຳ ເຖງິ ເມ  ອງ ກາເດັດ          

(ເມ  ອງ ນີໍ້ ມີ ຊ ື່  ອີກ ວື່ຳ         ນ  ໍ້ຳພຸ ບື່ອນ ຕດັສິນ ຄວຳມ)         ແລະ ໄດໍ້ ຕ ີຊະນະ ທກຸ ໆ         ເມ  ອງ ຂອງ ຊຳວ ອາມາ-
ເລັກ          ພໍ້ອມ ທງັ ຊຳວ ອະໂມຣີດ          ຊ ື່ ງ ໄດໍ້ ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ເມ  ອງ ຮາຊາໂຊນ-ຕາມາ.          

8ຕ ື່  ມຳ ພວກ ກະສດັ ເມ  ອງ ໂຊໂດມ          ໂກໂມຣາ          ອັດມາ          ເຊໂບຢິມ ແລະ ເບລາ          ໄດໍ້ ທໍ້ອນໂຮມ 

ກ  ຳລງັ ກອງທບັ ຢ ື່ ໃນ ທົື່ງ ຮຳບ ພຽງ ສິດດີມ.         

9ເພ ື່ ອ ຕ ື່ ສ ໍ້ ເຄໂດ-ລາໂອເມີ          ກະສດັ ເມ  ອງ ເອລາມ          ຕີ-
ດານ          ກະສດັ ເມ  ອງ ໂກຢິມ          ອຳຣາເຟັນ          ກະສດັ ເມ  ອງ ຊີນາ ແລະ ອາຣີໂອກ          ກະສດັ ເມ  ອງ ເອັນ-
ລາສາ          ຝື່ຳຍ ໜ ື່ ງ ມີ ກະສດັ ຫໍ້ຳ ອງົ         ສ ໍ້ ກບັ ອີກ ຝື່ຳຍ ໜ ື່ ງ ມີ ກະສດັ ສີື່  ອງົ.         

10ທົື່ງ ຮຳບ ພຽງ ຂອງ ສິດດີມ 

ເຕັມ ໄປ ດໍ້ວຍ ບ ື່  ຢຳງ ປ  ທຳງ         ເມ  ື່ອ ກະສດັ ເມ  ອງ ໂຊໂດມ ແລະ ໂກໂມຣາ          ພະຍຳຍຳມ ເອົຳ ຕວົ ລອດ 

ຈຳກ ກຳນ ສ ໍ້ ຮບົ         ທງັ ສອງ ພະ ອງົ ຈ ື່ງ ຕກົລງົ ໃນ ບ ື່  ນ ັໍ້ນ         ສື່ວນ ກະສດັ ອງົ ອ ື່ ນ ໄດໍ້ ຫລບົ ລີໍ້ ເອົຳ ຕວົ ລອດ 

ໄປ ທຳງ ພ ເຂົຳ.         

11ພວກ ກະສດັ ທງັ ສີື່  ອງົ ໄດໍ້ ຍ ດ ເອົຳ ສິື່ ງ ຂອງ ທງັ ໝດົ         ແລະ ເຂົໍ້ຳ ປຳ ອຳຫຳນ ໃນ 

ເມ  ອງ ໂຊໂດມ ແລະ ເມ  ອງ ໂກໂມຣາ ແລໍ້ວ ໜີ ໄປ.         

12ແລໍ້ວ ຍງັ ໄດໍ້ ຈບັ ໂລດ ພໍ້ອມ ທງັ ຍ ດ ເອົຳ ຊບັ ສິນ 



19 ປະຖົມມະການ 14 
ເງນິ ທອງ ຂອງ ເພິື່ ນ ໄປ ນ  ຳ         ເພຳະ ໃນ ຂະນະ ນ ັໍ້ນ ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ອຳໄສ ຢ ື່ ເມ  ອງ ໂຊໂດມ.          

13ມີ ຊຳຍ ຄນົ ໜ ື່ ງ ປບົ ມຳ ຈຳກ ສະໜຳມຮບົ         ບອກ ເລ ື່ ອງ ທີື່  ເກດີ ຂ ໍ້ນ ກບັ ໂລດ ໃຫໍ້ ອັບຣາມ ຮ ໍ້ຈກັ         

ອັບຣາມ ເປັນ ຄນົ ເຮັບເຣີ          ຊ ື່ ງ ໄດໍ້ ອຳໄສ ຢ ື່ ໃກໍ້ ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ ສກັສິດ ຂອງ ມາມເຣ          ຊຳວ ອະໂມຣີດ          ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ 

ເປັນ ອໍ້ຳຍ ຊອງ ເອັດຊະໂຄນ ແລະ ອາເນ          ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເປັນ ພນັທະ ມດິ ຂອງ ອັບຣາມ.         

14ເມ  ື່ອ ອັບ-
ຣາມ ໄດໍ້ ຍນິ ວື່ຳ ຫລຳນ ຂອງ ເພິື່ ນ ຖ ກ ຈບັ ໄປ         ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ ນ  ຳ ກ  ຳລງັ ພນົ ທີື່  ຈ ົື່ງ ຮກັ ພກັດ ີຕ ື່  ເພິື່ ນ ຈ  ຳນວນ         

318         ຄນົ         ໄລື່ ຕດິຕຳມ ກະສດັ ທງັ ສີື່  ອງົ ໄປ ເຖງິ ເມ  ອງ ດານ.         

15ໃນ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ອັບຣາມ ໄດໍ້ ແຍກ ກ  ຳລງັ 

ອອກ ເປັນ ສອງ ສຳຍ         ແລໍ້ວ ບກຸໂຈມຕ ີພວກ ກະສດັ ທງັ ສີື່  ໃນ ເວລຳ ກຳງຄ ນ         ຈນົ ກະສດັ ທງັ ສີື່  ພື່ຳຍ 

ແພໍ້ ໄປ         ພວກ ອັບຣາມ ໄດໍ້ ໄລື່ ຕດິຕຳມ ພວກ ເຂົຳ ໄປ ຈນົ ເຖງິ ເມ  ອງ ໂຮບາ          ທຳງ ທິດເໜ ອ ຂອງ 

ເມ  ອງ ດາມາເຊ.         

16ອັບຣາມ ໄດໍ້ ຍ ດ ຊບັ ສິນ ເງນິ ທອງ ທງັ ໝດົ ກບັ ຄ ນ ມຳ         ທງັ ໄດໍ້ ນ  ຳ ໂລດ ຫລຳນ 

ຊຳຍ ຂອງ ເພິື່ ນ         ແລະ ຊບັ ສມົບດັ ຂອງ ລຳວ         ພໍ້ອມ ທງັ ພວກ ຜ ໍ້ຍງິ         ແລະ ຄນົ ອ ື່ ນ ໆ         ກບັ ຄ ນ ມຳ ດໍ້ວຍ.          

ກະສັດເມນຄີເຊເດັກໃຫ້ພອນແກູ່ອັບຣາມ 
17ເມ  ື່ອ ອບັ ຮຳມ ກບັ ຄ ນ ມຳ ແຕື່ ຮບົ         ແລະ ໄດໍ້ ໄຊຊະນະ ກະສດັ ເຄໂດ-ລາໂອເມີ          ແລະ ກະສດັ 

ອ ື່ ນ ໆ         ທີື່  ເປັນ ພນັທະ ມດິ ຂອງ ພະ ອງົ         ແລໍ້ວ ກະສດັ ເມ  ອງ ໂຊໂດມ ໄດໍ້ ສະເດັດ ອອກ ມຳ ພບົ ເພິື່ ນ ທີື່  

ຮື່ອມ ພ  ຊາເວ          (ຫລ  ມີ ຊ ື່  ອີກ ວື່ຳ         ຮື່ອມ ພ  ຂອງ ກະສດັ).         

18ແລໍ້ວ ເມັນຄີເຊເດັກ ຜ ໍ້ ເປັນ ກະສດັ ເມ  ອງ 

ຊາເລັມ          ແລະ ເປັນ ປະໂລຫິດ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ອງົ ສ ງ ສດຸ ໄດໍ້ ເອົຳ ເຂົໍ້ຳຈີື່         ແລະ ເຫລົໍ້ຳ ອະງ ຸື່ນ ໃຫໍ້ ແກື່ 

ອັບຣາມ.         

19ພໍ້ອມ ທງັ ອວຍ ໄຊ ໃຫໍ້ ພອນ ແກື່ ເພິື່ ນ ວື່ຳ:          

  “ຂ  ພຣະເຈົ້າ ອງົສ ງສດຸ 

   ຜ ໍ້ຊງົສໍ້ຳງສະຫວນັ ແລະແຜື່ນດນິໂລກ 

  ໂຜດປະທຳນພອນແກື່ອັບຣາມ ເທີໍ້ນ. 

 20  ສຳທກຸຳນແດື່ ພຣະເຈົ້າ ອງົສ ງສດຸ 

  ຜ ໍ້ຊງົໃຫໍ້ທື່ຳນຜຳບແພໍ້ສດັຕ ” 

ແລໍ້ວ ອັບຣາມ ກ  ຖວຳຍ ໜ ື່ ງ ສື່ວນ ສິບ ຂອງ ສິື່ ງ ຂອງ ທີື່  ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ມຳ ຈຳກ ກຳນ ສ ໍ້ ຮບົ ໃຫໍ້ ກະສດັ ເມັນ-
ຄເີຊເດັກ.          

21ຄນັ ແລໍ້ວ ກະສດັ ເມ  ອງ ໂຊໂດມ          ກື່ຳວ ແກື່ ອັບຣາມ ວື່ຳ,         “ຂ  ຈ ົື່ງ ຄ ນ ຄນົ ທງັ ໝດົ ນີໍ້ ໃຫໍ້ ແກື່ ເຮົຳ         

ສື່ວນ ເຄ ື່ ອງ ຂອງ ນ ັໍ້ນ ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ເອົຳ ໄປ ສຳ.”         

22ແຕື່ ອັບຣາມ ທ ນ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ສຳບຳນ ຢື່ຳງ 

ເຄັື່ ງ ຄດັ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ອງົ ສ ງ ສດຸ ຜ ໍ້ ສໍ້ຳງ ສະຫວນັ         ແລະ ແຜື່ນດນິ ໂລກ ແລໍ້ວ ວື່ຳ ຂໍ້ຳ-

ນໍ້ອຍ ຈະ ບ ື່  ເອົຳ ສິື່ ງ ໜ ື່ ງ ສິື່ ງ ໃດ ທີື່  ເປັນ ຂອງ ພະ ອງົ.         

23ແມ ື່ນ ແຕື່ ຝໍ້ຳຍ ໄໝ ຫຍບິ         ຫລ  ສຳຍຮດັ ເກບີ ເສັໍ້ນ 

ໜ ື່ ງ         ເພ ື່ ອ ພະ ອງົ ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ແມ ື່ນ ເຮົຳ ທີື່  ເຮັດ ໃຫໍ້ ອັບຣາມ ເປັນ ຄນົ ຮ ັື່ງມ.ີ         

24ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ບ ື່  ຮບັ 

ສິື່ ງ ໜ ື່ ງ ສິື່ ງ ໃດ ເລີຍ ເວັໍ້ນ ໄວໍ້ ແຕື່ ສະບຽງ ອຳຫຳນ ທີື່  ຄນົ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ກນິ ໄປ ແລໍ້ວ         ແລະ ສື່ວນ ແບື່ງ 

ຂອງ ພວກ ທີື່  ເປັນ ພນັທະ ມດິ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຄ          ອາເນ          ເອັດຊະໂຄນ          ແລະ ມາມເຣ ໃຫໍ້ ເຂົຳເຈົໍ້ຳ ຮບັ 

ເອົຳ ສື່ວນ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ໄປ ສຳ.          
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ພຣະເຈົ້າຊົງສັນຍາກັບອັບຣາມ 
1ຫລງັ ຈຳກ ນ ັໍ້ນ         ອັບຣາມ ໄດໍ້ ຍນິ ພຣະສຣຸະສຽງ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ໃນ ນມິດິ ວື່ຳ,          

  “ອັບຣາມ ເອີຍ ຢື່ຳສ ື່ຢໍ້ຳນ 

   ເຮົຳເປັນແຜື່ນເຫລັກຕໍ້ຳນທຳນເພ ື່ ອປກົປກັຮກັສຳເຈົໍ້ຳ 

  ເຮົຳຈະປະທຳນບ  ຳເໜັດອນັຍິື່ ງໃຫຍື່ໃຫໍ້ແກື່ເຈົໍ້ຳ.” 
2ອັບຣາມ ກຳບ ທ ນ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ພຣະອງົ ຢຳກ ປະທຳນ ບ  ຳເໜັດ 

ໃຫໍ້ ແກື່ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເຮັດ ຫຍງັ?         ເພຳະ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ບ ື່  ມີ ລ ກ ຜ ໍ້ ຈະ ສ ບ ມ ລະດກົ ຈຳກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ມີ ແຕື່ ຜ ໍ້ ດຽວ ກ  ຄ          

ເອລີເອເຊ          ຊຳວ ດາມາເຊ.         

3ພຣະອງົ ບ ື່  ໄດໍ້ ຊງົ ປະທຳນ ລ ກ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ແລະ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ໃນ ຈ  ຳນວນ ຂໍ້ຳ 

ໃຊໍ້ ກ  ຈະ ເປັນ ຜ ໍ້ ໄດໍ້ ຮບັ ມ ລະດກົ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ.”          
4ຄນັ ຕ ື່  ມຳ         ອັບຣາມ ໄດໍ້ ຍນິ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ແກື່ ເພິື່ ນ ອີກ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳ ໃຊໍ້ ຜ ໍ້ ນີໍ້ ຈະ ບ ື່  ສ ບ ມ ລະດກົ 

ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ດອກ         ແມ ື່ນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ເປັນ ຜ ໍ້ ໄດໍ້ ຮບັ.”         

5ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ພຳ ເພິື່ ນ ຍື່ຳງ ອອກ 

ໄປ ທຳງ ນອກ         ແລະ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ນບັ ດວງ ດຳວ ຢ ື່ ທໍ້ອງຟໍ້ຳ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ເຫັນ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ ເບິື່ ງ ດ ຸ        ນບັ ໄດໍ້ ບ ?         ເຈົໍ້ຳ 

ຈະ ມີ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຫລຳຍ ຄ  ກນັ ກບັ ດວງ ດຳວ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ.”          
6ອັບຣາມ ກ  ເຊ ື່ ອ ຟງັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຍໍ້ອນ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ນ ັໍ້ນ         ພຣະອງົ ຈ ື່ງ ຊງົ ຖ  ວື່ຳ         ເພິື່ ນ ເປັນ ຜ ໍ້ 

ຊອບ ທ  ຳ.          
7ຄນັ ຕ ື່  ມຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ແກື່ ອັບຣາມ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ແມ ື່ນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຜ ໍ້ນ  ຳ ເຈົໍ້ຳ ໜີ 

ອອກ ຈຳກ ເມ  ອງ ອ ເຣ          ປະເທດ ຄັນເດອາ          ເພ ື່ ອ ຈະ ໃຫໍ້ ປະເທດ ນີໍ້ ເປັນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ.”         

8ແຕື່ ອັບຣາມ 

ທ ນ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ປະເທດ ນີໍ້ ເປັນ ສື່ວນ ຂອງ 

ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ດໍ້ວຍ ວທີິ ໃດ?”          
9ພຣະອງົ ຊງົ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ເອົຳ ງວົ ແມ ື່ ອຳຍ ຸສຳມ ປີ ໂຕ ໜ ື່ ງ         ແບໍ້ ແມ ື່ ອຳຍ ຸສຳມ ປີ ໂຕ ໜ ື່ ງ         ແກະ 

ເຖກິ ອຳຍ ຸສຳມ ປີ ໂຕ ໜ ື່ ງ         ນກົ ເຂົຳ ໂຕ ໜ ື່ ງ         ນກົກຳງແກ ໂຕ ໜ ື່ ງ ມຳ ຖວຳຍ ແກື່ ເຮົຳ.”         

10ອັບຣາມ ໄດໍ້ 

ເອົຳ ສດັ         ແລະ ນກົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ມຳ ຖວຳຍ ແກື່ ພຣະເຈົ້າ          ສດັ ນ ັໍ້ນ ເພິື່ ນ ຜື່ຳ ເຄິື່ ງ ແລໍ້ວ ລຽນ ເປັນ ແຖວ ຊ ື່  ກນັ         

ສື່ວນ ນກົ ນ ັໍ້ນ ເພິື່ ນ ບ ື່  ໄດໍ້ ຜື່ຳ ເຄິື່ ງ.         

11ຄນັ ແຮໍ້ງ ບນິ ມຳ ຈບັ ເນ ໍ້ອ ສດັ         ເພິື່ ນ ກ  ໄລື່ ມນັ ໜີ.          
12ເມ  ື່ອ ຕຳເວັນ ຄໍ້ອຍ ລບັ ລງົ ແລໍ້ວ         ອັບຣາມ ກ  ນອນ ຫລບັ ຢື່ຳງ ສະໜິດ         ເວລຳ ນ ັໍ້ນ ຄວຳມ ຢໍ້ຳນ ກວົ 

ອນັ ໃຫຍື່ ກ  ບງັເກດີ ຂ ໍ້ນ ກບັ ເພິື່ ນ.          
13ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ແກື່ ເພິື່ ນ ວື່ຳ,         “ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ໄປ ອຳໄສ ຢ ື່ ຕື່ຳງປະເທດ ໃນ 

ຖຳນະ ຄນົ ຕື່ຳງ ຖິື່ ນ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຕກົ ເປັນ ທຳດ ຂອງ ປະເທດ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ຈະ ຖ ກ ກດົ ຂີື່  ຂ ົື່ມເຫັງ ເປັນ 

ເວລຳ ສີື່  ຮໍ້ອຍ ປີ.         

14ແຕື່ ເຮົຳ ຈະ ລງົໂທດ ປະເທດ ທີື່  ປະພ ດ ເຊັື່ ນ ນ ັໍ້ນ ຕ ື່  ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ຈະ 

ອອກ ມຳ ຈຳກ ປະເທດ ນ ັໍ້ນ         ໂດຍ ມີ ຊບັ ສມົບດັ ຢື່ຳງ ມະຫຳສຳນ.         

15ແຕື່ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ມີ ຊວີດິ ອນັ ຜຳ ສກຸ         

ແລະ ຕຳຍ ຢື່ຳງ ສະຫງບົ ສກຸ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຕຳຍ ເວລຳ ເຖົໍ້ຳ ແກື່ ຫລຳຍ         ແລໍ້ວ ເຂົຳ ຈະ ຝງັ ສບົ ເຈົໍ້ຳ ໄວໍ້.         

16ໃນ 

ຊ ົື່ວ ອຳຍ ຸສີື່  ເຊັື່ ນ ຄນົ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ກບັ ຄ ນ ມຳ ທີື່  ນີໍ້         ແລໍ້ວ ເຮົຳ ຈະ ຂບັ ໄລື່ ຊຳວ ອະໂມຣີດ          

ເພຳະ ໃນ ເວລຳ ນ ັໍ້ນ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ໄດໍ້ ກະທ  ຳ ຄວຳມ ຊ ົື່ວ ຢື່ຳງ ເຕັມ ປື່ຽມ ແລໍ້ວ.          
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17ເມ  ື່ອ ຕຳເວັນຕກົ ແລໍ້ວ         ໃນ ທນັທີ ທນັໃດ ກ  ມີ ເຕົຳໄຟ ຮໍ້ອນ ຄວນັ ພຸື່ງ ຂ ໍ້ນ         ແລະ ໂຄມໄຟ ທີື່  ມີ ແສງ 

ຮຸື່ງເຮ ອງ ປະກດົ ຂ ໍ້ນ         ແລໍ້ວ ກຳຍໄປ ລະຫວື່ຳງ ຊຳກ ສດັ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ.         

18-21ໃນ ວນັ ນ ັໍ້ນ         ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ ຊງົ ໃຫໍ້ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ ກບັ ອັບຣາມ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ຂ  ມອບ ດນິແດນ ນີໍ້ ໃຫໍ້ ແກື່ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

ຕ ັໍ້ງແຕື່ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ເຂດ ແດນ ປະເທດ ເອຢິບ          ຈນົ ເຖງິ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ໃຫຍື່ ເອຟຣາດ          ຄ  ດນິແດນ ຂອງ ພວກ ເກ-
ນີ          ພວກ ເກນິດຊີ          ພວກ ກາດໂມນ          ພວກ ຮິດຕີ          ພວກ ເປຣຊີິ          ພວກ ເຣຟາຢິມ          ພວກ ອະໂມຣີດ          

ພວກ ການາອານ          ພວກ ກີກາຊີ ແລະ ພວກ ເຢບຸດ ດໍ້ວຍ.”          

ບົດທີ 16 
ຮາກາແລະອິດຊະມາເອນ 

1ນຳງ ສາຣາຍ ເມຍ ອັບຣາມ ບ ື່  ເຄີຍ ມີ ລ ກ         ແຕື່ ນຳງ ມີ ສຳວ ໃຊໍ້ ເອຢິບ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ຊ ື່  ຮາກາ.         

2ສາຣາຍ 

ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ອັບຣາມ ວື່ຳ,         “ເບິື່ ງ ດ ຸ        ຈນົ ເຖງິ ດຽວນີໍ້ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ບ ື່  ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ຂໍ້ອຍ ມີ ລ ກ         ເປັນ ຫຍງັ ເຈົໍ້ຳ 

ຈ ື່ງ ບ ື່  ສມົສ ື່ ຮື່ວມ ກບັ ສຳວ ໃຊໍ້ ຂອງ ຂໍ້ອຍ?         ບຳງທີ ນຳງ ຈະ ມີ ລ ກ ໃຫໍ້ ຂໍ້ອຍ ກ  ໄດໍ້.”          
3ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ອັບຣາມ ກ  ເຮັດ ຕຳມ         ສາຣາຍ ຈ ື່ງ ມອບ ນຳງ ຮາກາ ສຳວ ໃຊໍ້ ຊຳວ ເອຢິບ ໃຫໍ້ ເປັນ ເມຍ 

ນໍ້ອຍ ຂອງ ຜວົ ຕນົ         ເຫດກຳນ ນີໍ້ ມີ ຂ ໍ້ນ ຫລງັ ຈຳກ ອັບຣາມ ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ປະເທດ ການາອານ ເປັນ ເວ-

ລຳ ສິບ ປີ ແລໍ້ວ.         

4ຄນັ ອັບຣາມ ໄດໍ້ ຢ ື່ ຮື່ວມ ກບັ ນຳງ ຮາກາ ແລໍ້ວ         ນຳງ ກ  ເລີຍ ຖ ພຳ         ເມ  ື່ອ ນຳງ ຮາກາ 

ຮ ໍ້ ວື່ຳ ນຳງ ຖ ພຳ ຈ ື່ງ ເກດີ ມີ ຄວຳມ ຈອງຫອງ         ແລະ         ໝິື່ ນປະໝຳດ ນຳງ ສາຣາຍ.         

5ຄນັ ແລໍ້ວ         ສາຣາຍ 

ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ກບັ ອັບຣາມ ວື່ຳ,         “ມນັ ເປັນຄວຳມ ຜິດ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ທີື່  ນຳງ ຮາກາ ໝິື່ ນປະໝຳດ ຂໍ້ອຍ         ຂໍ້ອຍ ໄດໍ້ 

ເອົຳ ສຳວ ໃຊໍ້ ຂອງ ຂໍ້ອຍ ໃຫໍ້ ເປັນ ເມຍ ເຈົໍ້ຳ         ແຕື່ ເມ  ື່ອ ມນັ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ມນັ ຖ ພຳ ແລໍ້ວ ກ  ໝິື່ ນປະໝຳດ ຂໍ້ອຍ         ຂ  

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຕດັສິນ ເອງ ສຳ ວື່ຳ ໃນ ລະຫວື່ຳງ ຂໍ້ອຍ ກບັ ເຈົໍ້ຳ ແມ ື່ນ ຜ ໍ້ ໃດ ຖ ກ         ແລະ ແມ ື່ນ ຜ ໍ້ ໃດ ຜິດ.”          
6ອັບຣາມ ຈ ື່ງ ຕອບ ເມຍ ວື່ຳ,         “ດ ີແລໍ້ວ         ຈ ົື່ງ ເຂົໍ້ຳໃຈ ວື່ຳ ນຳງ ຮາກາ ຍງັ ເປັນ ສຳວ ໃຊໍ້ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຢ ື່         

ແລະ ຍງັ ຢ ື່ ໃຕໍ້ ກຳນ ຄຸໍ້ມ ຄອງ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ຈ ົື່ງ ປະຕບິດັ ກບັ ນຳງ ຕຳມ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ເຫັນ ສມົຄວນ ສຳ”         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ 

ນຳງ ສາຣາຍ ຈ ື່ງ ຂ ົື່ມເຫັງ ນຳງ ຮາກາ ຈນົ ນຳງ ໄດໍ້ ປບົ ໜີ ໄປ.          
7ທ ດ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພບົ ນຳງ ໃກໍ້         ກບັ ບ ື່  ນ  ໍ້ຳ ໃນ ຖິື່ ນ ກນັດຳນ ທຳງ ໄປ ເມ  ອງ ຊ ເຣ          ຈ ື່ງ ຖຳມ 

ນຳງ ວື່ຳ,         

8“ສຳວ ໃຊໍ້ ນຳງ ສາຣາຍ          ເຈົໍ້ຳ ມຳ ແຕື່ ໃສ?         ແລະ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ໄປ ໃສ?”         ນຳງ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳ-

ນໍ້ອຍ ກ  ຳລງັ ປບົ ໜີ ຈຳກ ນຳງ ສາຣາຍ.”          
9ທ ດ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈ ື່ງ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ກບັ ຄ ນ ເມ  ອ ຫຳ ນຳຍ ຍງິ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ຍອມ ຖື່ອມຕວົ 

ລງົ ຢ ື່ ໃຕໍ້ ກຳນ ຄຸໍ້ມ ຄອງ ຂອງ ນຳງ ສຳ.”         

10ທ ດ ອງົ ນ ັໍ້ນ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ໄປ ອີກ ວື່ຳ:          

  “ເຮົຳຈະໃຫໍ້ເຊ ໍ້ອສຳຍຂອງເຈົໍ້ຳທະວຫີລຳຍຂ ໍ້ນ 

   ຈນົບ ື່ ມໃີຜສຳມຳດນບັໄດໍ້. 

 11 ເຈົໍ້ຳກ  ຳລງັຈະມລີ ກຊຳຍ ຊ ື່ ງເຈົໍ້ຳຈະໃສື່ຊ ື່ ວ ື່ຳອິດຊະມາເອນ  

   ເພຳະວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົໄດໍ້ຍນິຄ  ຳຮໍ້ອງທກຸຂອງເຈົໍ້ຳ. 

 12 ແຕື່ລ ກຊຳຍເຈົໍ້ຳຈະເປັນເໝ ອນລ ປື່ຳ 

   ລຳວຈະຕ ື່ ສ ໍ້ກບັທກຸໆ ຄນົ 
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  ແລະທກຸໆ ຄນົກ ຈະຕ ື່ ສ ໍ້ລຳວ 

   ລຳວຈະຢ ື່ໂດຍປຳສະຈຳກຍຳດພີື່ ນ ໍ້ອງ.” 
13ນຳງ ຮາກາ ຖຳມ ຕນົ ເອງ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ອຍ ໄດໍ້ ເຫັນ ຜ ໍ້ ທີື່  ເຫັນ ຂໍ້ອຍ ກື່ອນ ແມ ື່ນ ບ ?”         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ນຳງ ຈ ື່ງ 

ອອກ ພຣະນຳມ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ວື່ຳ,         “ພຣະອງົ ເປັນ ພຣະເຈົ້າ ຜ ໍ້ ຊງົ ເຫັນ.”         

14ດໍ້ວຍ ເຫດ ນີໍ້         

ນ  ໍ້ຳສໍ້ຳງ ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ລະຫວື່ຳງ ເມ  ອງ ກາເດັດ ແລະ ເມ  ອງ ເບເຣັດ ຈ ື່ງ ມີ ຊ ື່ ວ ື່ຳ,         “ນ  ໍ້ຳສໍ້ຳງ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຜ ໍ້ 

ຊງົ ເຫັນ.”          
15ນຳງ ຮາກາ ໄດໍ້ ລ ກ ຊຳຍ ໃຫໍ້ ແກື່ ອັບຣາມ          ແລໍ້ວ ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງ ຊ ື່  ເດັກ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ         ອິດຊະມາເອນ.         

16ໃນ ເວລຳ ນ ັໍ້ນ ອັບຣາມ ມີ ອຳຍ ຸໄດໍ້ ແປດ ສິບ ຫກົ ປີ.          

ບົດທີ 17 
ພິທີຕັດເປັນເຄື່ອງໝາຍແຫູ່ງໝັ້ນຄຳສັນຍາ 

1ເມ  ື່ອ ອັບຣາມ ອຳຍ ຸໄດໍ້ ເກົໍ້ຳ ສິບ ເກົໍ້ຳ ປີ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ປະກດົ ໃຫໍ້ ເພິື່ ນ ເຫັນ         ແລະ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         

“ເຮົຳ ແມ ື່ນ ພຣະເຈົ້າ ຜ ໍ້ ມີ ອ  ຳນຳດ ໃຫຍື່         ຈ ົື່ງ ເຊ ື່ ອ ຟງັ ເຮົຳ ແລະ ປະພ ດ ແຕື່ ຄວຳມ ຊອບ ທ  ຳ ຕະຫລອດ 

ຊວີດິ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ.         

2ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ ກບັ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ຈະ ໃຫໍ້ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ເພີື່ ມ ທະວ ີ

ຂ ໍ້ນ.”          
3ອັບຣາມ ກ ົໍ້ມ ຂຳບ ລງົ         ແລໍ້ວ ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         

4“ນີໍ້ ແມ ື່ນ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ ທີື່  ເຮົຳ ເຮັດ ກບັ ເຈົໍ້ຳ         

ເຮົຳ ສນັຍຳ ວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ເປັນ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ປະເທດ ທງັຫລຳຍ.         

5ເຈົໍ້ຳ ຈະ ບ ື່  ຊ ື່  ອັບຣາມ ອີກ ຕ ື່  ໄປ         

ແຕື່ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ມີ ຊ ື່  ໃໝື່ ວື່ຳ         ອັບຣາຮາມ          ເພຳະວື່ຳ ເຮົຳ ກ  ຳລງັ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ປະເທດ 

ທງັຫລຳຍ.         

6ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ເພີື່ ມ ທະວ ີຍິື່ ງ ໆ         ຂ ໍ້ນ         ຈນົ ກຳຍເປັນ ປະເທດ ຕື່ຳງ ໆ         

ແລະ ຫລຳຍ ຄນົ ຢ ື່ ໃນ ຈ  ຳນວນ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ນີໍ້ ຈະ ເປັນ ເຖງິ ຂ ັໍ້ນ ກະສດັ.         

7ເຮົຳ ຈະ ຖ  ຮກັສຳ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ 

ຂອງ ເຮົຳ ທີື່  ມີ ຕ ື່  ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ຕ ື່  ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໃນ ເຊັື່ ນ ຄນົ ຕ ື່  ມຳ         ໃຫໍ້ ເປັນ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ ອນັ ຕະ-

ຫລອດ ໄປ ເປັນນດິ         ເຮົຳ ຈະ ເປັນ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ເປັນ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ 

ດໍ້ວຍ.         

8ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ດນິ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ປດັຈບຸນັ ຖຳນະ ຊຳວ ຕື່ຳງ ດໍ້ຳວ ນີໍ້ ໃຫໍ້ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ເຊ ໍ້ອ-

ສຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ດນິແດນ ການາອານ ທງັ ໝດົ ຈະ ເປັນ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຕະຫລອດ ໄປ         ແລະ ເຮົຳ ກ  ຈະ 

ເປັນ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ.”          
9ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ອັບຣາຮາມ ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ ເອງ ກ  ດ ີເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໃນ ເຊັື່ ນ ຕ ື່  ໄປ ກ  ດ ີ         ຈ ົື່ງ 

ຮກັສຳ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ ຂອງ ເຮົຳ.         

10ອນັ ນີໍ້ ແມ ື່ນ ສິື່ ງ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຕໍ້ອງ ປະຕບິດັ ຄ          

ຜ ໍ້ ຊຳຍ ທກຸ ຄນົ ໃນ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຕໍ້ອງ ເຂົໍ້ຳ ພິທີ ຕດັ.         

11-12ຕ ັໍ້ງແຕື່ ບດັ ນີໍ້ ໄປ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ເຮັດ ພິທີ ຕດັ ໃຫໍ້ 

ແກື່ ຜ ໍ້ ຊຳຍ ທກຸ ໆ         ຄນົ         ເມ  ື່ອ ພວກ ເຂົຳ ອຳຍ ຸໄດໍ້ ແປດ ມ ໍ້ ທງັ ເດັກ ທີື່  ເກດີ ມຳ ຈຳກ ພວກ ຂໍ້ຳ ໃຊໍ້         ແລະ 

ຂໍ້ອຍ ຂໍ້ຳ ທີື່  ໄຖື່ ມຳ ຈຳກ ຊຳວ ຕື່ຳງ ດໍ້ຳວ         ກຳນ ກະທ  ຳ ເຊັື່ ນ ນີໍ້         ຈະ ສະແດງ ວື່ຳ         ນ ັໍ້ນ ແມ ື່ນ ກຳນ ສນັຍຳ 

ລະຫວື່ຳງ ເຈົໍ້ຳ ກບັ ເຮົຳ.         

13ທກຸ ຄນົ ຕໍ້ອງ ຮບັ ພິທີ ຕດັ         ແລະ ກຳນ ຮບັ ພິທີ ຕດັ ນ ັໍ້ນ ຕໍ້ອງ ໝຳຍ ໄວໍ້ ໃນ 

ຮື່ຳງກຳຍ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເພ ື່ ອ ສະແດງ ໃຫໍ້ ເຫັນ ວື່ຳ         ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ ຂອງ ເຮົຳ ກບັ ເຈົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ         ມີ ສ ບ ໆ         

ໄປ ເປັນນດິ.         

14ຊຳຍ ຜ ໍ້ ໃດ ບ ື່  ຮບັ ພິທີ ຕດັ         ຈະ ຕໍ້ອງ ຖ ກ ຕດັ ອອກ ຈຳກ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ຕນົ ເພຳະວື່ຳ ລຳວ ບ ື່  
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ຮກັສຳ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ ກບັ ເຮົຳ.”          

15ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ອັບຣາຮາມ ອີກ ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ຕໍ້ອງ ເອີໍ້ນ ເມຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ ສາຣາຍ ອີກ ຕ ື່  

ໄປ         ບດັ ນີໍ້ ຊ ື່  ຂອງ ນຳງ ແມ ື່ນ ຊາຣາ.         

16ເຮົຳ ຈະ ອວຍພອນ ໃຫໍ້ ນຳງ         ແລະ ຈະ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ມີ ລ ກ ຊຳຍ ທີື່  

ເກດີ ຈຳກ ນຳງ         ເຮົຳ ຈະ ອວຍພອນ ໃຫໍ້ ນຳງ ເປັນ ມຳນ ດຳ ຂອງ ປະຊຳຊຳດ ທງັຫລຳຍ         ແລະ ກະສດັ 

ຫລຳຍ ອງົ ຈະ ມຳ ຈຳກ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ນຳງ.”          
17ອັບຣາຮາມ ກ ົໍ້ມ ຂຳບ ລງົ         ທງັ ຍິໍ້ມ ຫວົ ໃນ ໃຈ ວື່ຳ,         “ຄນົ ອຳຍ ຸໄດໍ້ ຮໍ້ອຍ ປີ ແລໍ້ວ ຈະ ມີ ລ ກ ໄດໍ້ ຈ ັື່ງ 

ໃດ?”         ແລະ ຊາຣາ ອຳຍ ຸກ  ໄດໍ້ ເກົໍ້ຳ ສິບ ປີ ແລໍ້ວ ຈະ ມີ ລ ກ ໄດໍ້ ບ ?         

18ອັບຣາຮາມ ທ ນ ຕ ື່  ພຣະເຈົ້າ ວື່ຳ,         

“ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຂ  ພຣະອງົ ປກົ ປໍ້ອງ ຮກັສຳ ອິດຊະມາເອນ          ໃຫໍ້ ລຳວ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່ ທໍ້ອນ.”          
19ແຕື່ ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ແກື່ ເພິື່ ນ ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ ເຂົໍ້ຳໃຈ ຜິດ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ໄດໍ້ ລ ກ ຊຳຍ ຈຳກ ຊາຣາ ເມຍ ຂອງ 

ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ຈ ົື່ງ ໃສື່ ຊ ື່  ໃຫໍ້ ເດັກ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ ອີຊາກ          ເຮົຳ ຈະ ຮກັສຳ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ ຂອງ ເຮົຳ ກບັ ລຳວ         ແລະ 

ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ລຳວ         ເປັນ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ ອນັ ຕະຫລອດ ໄປ ເປັນນດິ.         

20ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຂ  ໃຫໍ້ ເຮົຳ ປກົ ປໍ້ອງ 

ຮກັສຳ         ອິດຊະມາເອນ          ນີໍ້ ແມ ື່ນ ສິື່ ງ ທີື່  ເຮົຳ ຈະ ປະຕບິດັ ກບັ ລຳວ ຄ  ເຮົຳ ຈະ ອວຍພອນ ໃຫໍ້ ລຳວ ມີ ລ ກ 

ຫລຳນ         ແລະ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຢື່ຳງ ຫລວງຫລຳຍ         ລຳວ ຈະ ເປັນ ພ ື່  ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຊຳຍ ສິບ ສອງ ອງົ         ແລະ ເຊ ໍ້ອ-

ສຳຍ ຂອງ ລຳວ ຈະ ເປັນ ປະເທດ ອນັ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່.         

21ເຮົຳ ຈະ ຮກັສຳ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ ຂອງ ເຮົຳ ກບັ ອີຊາກ          

ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຜ ໍ້ ຈະ ເກດີ ຈຳກ ຊາຣາ ໃນ ປີໜໍ້ຳ ລະຫວື່ຳງ ລະດ  ນີໍ້.”         

22ເມ  ື່ອ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ຕ ື່  ອັບ-
ຣາຮາມ ໝດົ ແລໍ້ວ         ພຣະອງົ ກ  ສະເດັດ ຈຳກ ໄປ.          

23ຄນັ ຕ ື່  ມຳ         ໃນ ວນັ ດຽວ ກນັ ນ ັໍ້ນ         ອັບຣາຮາມ ໄດໍ້ ເຮັດ ພິທີ ຕດັ         ດ ັື່ງ ທີື່  ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ສ ັື່ງ ໄວໍ້ ໃຫໍ້ 

ແກື່ ລ ກ ຊຳຍ         ຄ  ອິດຊະມາເອນ ພໍ້ອມ ທງັ ຂໍ້ຳ ໃຊໍ້ ທກຸ ໆ         ຄນົ         ທງັ ຜ ໍ້ ທີື່  ເກດີ ໃນ ເຮ ອນ         ແລະ ຜ ໍ້ ທີື່  ຊ ໍ້ ມຳ.         

24ອັບຣາຮາມ ກ  ຮບັ ພິທີ ຕດັ ເມ  ື່ອ ອຳຍ ຸໄດໍ້ ເກົໍ້ຳ ສິບ ເກົໍ້ຳ ປີ.         

25ແລະ ອິດຊະມາເອນ ກ  ຮບັ         ເມ  ື່ອ ອຳຍ ຸ

ໄດໍ້ ສິບ ສຳມ ປີ.         

26-27ພວກ ເຂົຳ ທງັ ສອງ ໄດໍ້ ຮບັ ພິທີ ຕດັ ມ ໍ້ ດຽວ ກນັ ກບັ ພວກ ຂໍ້ຳ ໃຊໍ້ ທກຸ ຄນົ.          

ບົດທີ 18 
ຄຳສັນຍາກູ່ຽວກັບການເກີດຂອງອີຊາກ 

1ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ປະກດົ ແກື່ ອັບຣາຮາມ ທີື່  ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ ສກັສິດ ຂອງ ມາມເຣ ຂະນະ ທີື່  ເພິື່ ນ ນ ັື່ງ ຢ ື່ ທີື່  

ປະຕ  ເຕັນ ເວລຳ ແດດ ຮໍ້ອນ.         

2ເມ  ື່ອ ອັບຣາຮາມ ເງຍີ ໜໍ້ຳ ຂ ໍ້ນ ກ  ເຫັນ ຊຳຍ ສຳມ ຄນົ ຢ ນ ຢ ື່ ທຳງ ໜໍ້ຳ ເພິື່ ນ         

ເມ  ື່ອ ເຫັນ ເຂົຳ ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ ຟໍ້ຳວ ລກຸຂ ໍ້ນ ແລໍ້ວ ອອກ ໄປ ຕໍ້ອນຮບັ ກ ົໍ້ມ ຂຳບ ລງົ ແລໍ້ວ ກື່ຳວ ວື່ຳ,          
3“ທື່ຳນ ເຈົໍ້ຳ ຂໍ້ຳ         ຖໍ້ຳ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເປັນ ຜ ໍ້ ສມົຄວນ ແກື່ ທື່ຳນ         ຈ ົື່ງ ແວື່ ບໍ້ຳນ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ກື່ອນ ຈະ ໄປ ທີື່  ອ ື່ ນ ສຳ         

ເພຳະ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເປັນ ຂໍ້ຳ ໃຊໍ້ ຂອງ ທື່ຳນ.         

4ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ເອົຳ ນ  ໍ້ຳ ມຳ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ລໍ້ຳງ ຕນີ         ແລໍ້ວ ຂ  

ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ພກັຜື່ອນ ຢື່ອນ ອຳລມົ ກໍ້ອງ ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ ນີໍ້ ກື່ອນ.         

5ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ເອົຳ ອຳຫຳນ ໜໍ້ອຍ ໜ ື່ ງ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ 

ຮບັ ປະທຳນ         ເພ ື່ ອ ທື່ຳນ ຈະ ໄດໍ້ ມແີຮງ ເດນີທຳງ ຕ ື່  ໄປ ເພຳະ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ມຳ ຮອດ ບໍ້ຳນ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ແລໍ້ວ         

ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຍນິດ  ີຮບັ ໃຊໍ້ ທື່ຳນ ຢື່ຳງ ຈງິ ໃຈ”         ຊຳຍ ທງັ ສຳມ ຈ ື່ງ ຕອບ ວື່ຳ,         “ດ ີແລໍ້ວ         ຈ ົື່ງ ເຮັດ ຕຳມ 

ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ນີໍ້ ສຳ.”          
6ອັບຣາຮາມ ຟໍ້ຳວ ແລື່ນ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ຜໍ້ຳ ເຕັນ         ແລໍ້ວ ບອກ ຊາຣາ ວື່ຳ,         “ໄວ ໆ         ຮບີ ເອົຳ ແປໍ້ງ ຢື່ຳງ 
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ລະອຽດ ສຳມ ຄ ຸມຳ ນວດ ແລໍ້ວ ເຮັດ ເຂົໍ້ຳໜມົ.”         

7ສື່ວນ ເພິື່ ນ ກ  ແລື່ນ ໄປ ຫຳ ຝ ງ ສດັ         ແລະ ເລ ອກ ເອົຳ ງວົ 

ນໍ້ອຍ ໂຕ ຕຸໍ້ຍ ພີ         ມຳ ໃຫໍ້ ຄນົ ໃຊໍ້ ຂໍ້ຳ ແລໍ້ວ ຈດັ ແຈງ ເປັນ ອຳຫຳນ.         

8ຄນັ ແລໍ້ວ         ເພິື່ ນ ກ  ເອົຳ ເນຍີ         ນ  ໍ້ຳ ນມົ 

ສດົ         ແລະ ຊີໍ້ນ ທີື່  ຈດັ ແຈງ ແລໍ້ວ ນ ັໍ້ນ         ມຳ ວຳງ ໄວໍ້ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ພວກ ເຂົຳ ທງັ ສຳມ         ເມ  ື່ອ ພວກ ເຂົຳ ຮບັ ປະທຳນ 

ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ         ເພິື່ ນ ກ  ຢ ນ ຢ ື່ ໃກໍ້ ໆ ພວກ ເຂົຳ ຢ ື່ ກໍ້ອງ ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້          
9ຕ ື່  ມຳ ຊຳຍ ທງັ ສຳມ ຈ ື່ງ ຖຳມ ອັບຣາຮາມ ວື່ຳ,         “ຊາຣາ ເມຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຢ ື່ ໃສ?         “ເພິື່ ນ ຕອບ ວື່ຳ,         

“ນຳງ ຢ ື່ ໃນ ຜໍ້ຳ ເຕັນ ພຸໍ້ນ.”         

10ແຂກ ທີື່  ມຳ ຢໍ້ຽມຢຳມ ກື່ຳວ ຕ ື່  ໄປ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ຂ  ບອກ ຕ ື່  ເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         ອີກ ເກົໍ້ຳ 

ເດ ອນ ນຳງ ຊາຣາ ຈະ ມີ ລ ກ         ແລະ ເມ  ື່ອ ຮອດ ເວລຳ ນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ຈະ ກບັ ມຳ ອີກ”         ນຳງ ຊາຣາ ຊ ື່ ງ ຢ ນ ຟງັ ຢ ື່ 

ໃກໍ້ ປະຕ  ເຕັນ ຂໍ້ຳງ ຫລງັ ສຳມີ ກ  ໄດໍ້ ຍນິ ເລ ື່ ອງ ນີໍ້.         

11ອັບຣາຮາມ ກບັ ຊາຣາ ຕື່ຳງ ກ  ເຖົໍ້ຳ ຫລຳຍ ແລໍ້ວ         

ອີກ ປະກຳນ ໜ ື່ ງ ຊາຣາ ກ  ເຊົຳ ເປັນ ປະຈ  ຳ ເດ ອນ ມຳ ດນົ ແລໍ້ວ.         

12ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ນຳງ ຈ ື່ງ ຍິໍ້ມ ຫວົ ໃນ ໃຈ         ແລະ 

ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ດຽວນີໍ້ ຂໍ້ອຍ ກ  ເຖົໍ້ຳ ເກນີ ກວື່ຳ ທີື່  ຈະ ມີ ລ ກ ໄດໍ້ ແລໍ້ວ         ອີກ ຢື່ຳງ ໜ ື່ ງ ຜວົ ຂອງ ຂໍ້ອຍ ກ  ເຖົໍ້ຳ ຫລຳຍ 

ແລໍ້ວ         ຂໍ້ອຍ ຍງັ ຈະ ມີ ຄວຳມ ຊມົຊ ື່ ນ ຍນິດ ີຢ ື່ ບ ?”          
13ແລໍ້ວ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຖຳມ ອັບຣາຮາມ ວື່ຳ,         “ເປັນ ຫຍງັ ນຳງ ຊາຣາ ຈ ື່ງ ຍິໍ້ມ ຫວົ         ແລະ ເວົໍ້ຳ 

ວື່ຳ         ເຮົຳ ຈະ ມີ ລ ກ ແທໍ້ ບ          ໃນ ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ເຖົໍ້ຳ ແລໍ້ວ ເຊັື່ ນ ນີໍ້?         

14ມີ ຫຍງັ ທີື່  ມນັ ຍຳກ ສ  ຳລບັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ຫລ ?         ໃນ ໄລຍະ ເກົໍ້ຳ ເດ ອນ ເຮົຳ ຈະ ກບັ ມຳ ອີກ         ແລະ ນຳງ ຊາຣາ ຈະ ມີ ລ ກ ຊຳຍ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ.”         

15ຍໍ້ອນ 

ຄວຳມ ຢໍ້ຳນ ກວົ ຂອງ ນຳງ ຊາຣາ ຈ ື່ງ ປະຕເິສດ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ບ ື່  ໄດໍ້ ຍິໍ້ມ ຫວົ”         ພຣະອງົ ຊງົ ຕອບ ວື່ຳ,         

“ແມ ື່ນ ແລໍ້ວ         ເຈົໍ້ຳ ຍິໍ້ມ ຫວົ ແທໍ້.”          

ອັບຣາຮາມອະທິຖານສຳລັບເມືອງໂຊໂດມ 
16ຫລງັ ຈຳກ ນ ັໍ້ນ ຊຳຍ ທງັ ສຳມ ກ  ຈຳກ ໄປ ສ ື່ ບື່ອນ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ຈະ ສຳມຳດ ເຫັນ ເມ  ອງ ໂຊໂດມ ໄດໍ້         

ອັບຣາຮາມ ກ  ໄປ ສ ົື່ງ ພວກ ເຂົຳ.         

17ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ຄິດ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ປິດ ບງັ ອັບຣາຮາມ ໃນ 

ສິື່ ງ ທີື່  ເຮົຳ ຈະ ກະທ  ຳ ນີໍ້.         

18ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ລຳວ ຈະ ກຳຍເປັນ ປະເທດ ທີື່  ຍິື່ ງ ໃຫຍື່         ແລະ ມີ ອ  ຳນຳດ         

ຊນົ ຊຳດ ທງັ ປວງ ໃນ ໂລກ ກ  ຈະ ຂ  ຮໍ້ອງ ເຮົຳ ໃຫໍ້ ອວຍພອນ ພວກ ເຂົຳ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ເຮົຳ ໄດໍ້ ອວຍພອນ ໃຫໍ້ 

ລຳວ.         

19ເຮົຳ ໄດໍ້ ເລ ອກ ເອົຳ ລຳວ ກ  ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ລຳວ ຈະ ໄດໍ້ ສ ັື່ງສອນ ພວກ ລ ກ ຊຳຍ         ແລະ ຫລຳນ ເຫ ລນັ 

ຂອງ ລຳວ ໃຫໍ້ ເຊ ື່ ອ ຟງັ ຂ ໍ້ ບນັຍດັ ຂອງ ເຮົຳ ໂດຍ ປະພ ດ ໃນ ສິື່ ງ ທີື່  ຖ ກຕໍ້ອງ         ແລະ ຊອບ ທ  ຳ ແລໍ້ວ ເຮົຳ ກ  

ຈະ ປະຕບິດັ ທກຸ ໆ ຢື່ຳງ         ເພ ື່ ອ ລຳວ ຕຳມ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ສນັຍຳ ໄວໍ້.”          
20ຕ ື່  ມຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ມີ ສຽງ ຟໍ້ອງ ຮໍ້ອງ ອນັ ໜໍ້ຳ ຢໍ້ຳນ ກວົ ຕ ື່ ສ ໍ້ ເມ  ອງ ໂຊໂດມ ກບັ 

ເມ  ອງ ໂກໂມຣາ ແລະ ຄວຳມ ຜິດ ບຳບ ຂອງ ຊຳວ ເມ  ອງ ເອງ ກ  ໜກັ ໜຳ ຫລຳຍ.         

21ເຮົຳ ຈະ ລງົ ມຳ ພິສ ດ 

ເບິື່ ງ ວື່ຳ         ກຳນ ກື່ຳວ ຫຳ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ຍນິ ນ ັໍ້ນ         ຖ ກຕໍ້ອງ ຫລ  ບ ື່?         ເຮົຳ ຈະ ຄ ົໍ້ນ ຫຳ ໃຫໍ້ ຮ ໍ້ ຄວຳມ ຈງິ.”          
22ຕ ື່  ມຳ         ຊຳຍ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ກ  ຈຳກ ໄປ         ແລະ ມຸ ໍ້ງ ໜໍ້ຳ ສ ື່ ເມ  ອງ ໂຊໂດມ          ແຕື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຍງັ ຢ ື່ ກບັ 

ອັບຣາຮາມ.         

23ອັບຣາຮາມ ຫຍບັ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃກໍ້ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ທ ນ ຖຳມ ວື່ຳ,         “ພຣະອງົ ຈະ 

ທ  ຳລຳຍ ຄນົ ຊອບ ທ  ຳ ກບັ ຄນົ ອະທ  ຳ ໄປ ພໍ້ອມ ໆ         ກນັ ແທໍ້ ຫລ ?         

24ຖໍ້ຳວື່ຳ ມີ ຄນົ ຊອບ ທ  ຳ ຫໍ້ຳ ສິບ ຄນົ ໃນ 

ເມ  ອງ         ພຣະອງົ ກ  ຈະ ທ  ຳລຳຍ ໝດົ ເມ  ອງ ບ ?         ພຣະອງົ ຈະ ບ ື່  ປື່ອຍ ເມ  ອງ ນີໍ້ ໄວໍ້ ເພ ື່ ອ ຊື່ອຍ ຫໍ້ຳ ສິບ ຄນົ 

ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຫລ ?         

25ແນື່ນອນ ທີື່  ສດຸ         ພຣະອງົ ຈະ ບ ື່  ຂໍ້ຳ ຄນົ ຊອບ ທ  ຳ ພໍ້ອມ ກບັ ຄນົ ອະທ  ຳ         ພຣະອງົ ຈະ 

ບ ື່  ກະທ  ຳ ເຊັື່ ນ ນ ັໍ້ນ         ຄນົ ຊອບ ທ  ຳ ຈະ ຖ ກ ລງົໂທດ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ຄນົ ອະທ  ຳ ເປັນ ໄປ ບ ື່  ໄດໍ້ ເດັດຂຳດ         ຜ ໍ້ ພິ-
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ພຳກສຳ ໂລກ ຕໍ້ອງ ກະທ  ຳ ທກຸ ສິື່ ງ ຢື່ຳງ ຍດຸຕ ິທ  ຳ.”          

26ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຖໍ້ຳ ເຮົຳ ພບົ ຄນົ ຊອບ ທ  ຳ ຫໍ້ຳ ສິບ ຄນົ ໃນ ເມ  ອງ ໂຊໂດມ ເຮົຳ ຈະ 

ໄວໍ້ ຊວີດິ ຄນົ ທງັ ເມ  ອງ         ເພຳະ ເຫັນແກື່ ຄນົ ຊອບ ທ  ຳ ຫໍ້ຳ ສິບ ຄນົ ນ ັໍ້ນ.”          
27ອັບຣາຮາມ ທ ນ ອີກ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຂ  ພຣະອງົ ຊງົ ໂຜດ ອະໄພ ທີື່  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ກໍ້ຳ 

ເວົໍ້ຳ ກບັ ພຣະອງົ ອີກ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເປັນ ພຽງ ມະນດຸ         ແລະ ອຳດ ເປັນ ກຳນ ບ ື່  ສມົຄວນ ທີື່  ມຳ ຮໍ້ອງ ຂ  ຕ ື່  ພຣະ-

ອງົ.         

28ແຕື່ ຖໍ້ຳ ບຳງ ທີື່  ມີ ຄນົ ຊອບ ທ  ຳ ສີື່  ສິບ ຫໍ້ຳ ຄນົ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ         ແທນ ທີື່  ຈະ ມີ ຫໍ້ຳ ສິບ         ພຣະອງົ ກ  ຈະ ທ  ຳ-

ລຳຍ ໝດົ ເມ  ອງ ເພຳະ ຍໍ້ອນ ຂຳດ ຫໍ້ຳ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ຫລ ?         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ຕອບ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ທ  ຳລຳຍ 

ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ         ຖໍ້ຳ ເຮົຳ ພບົ ຄນົ ຊອບ ທ  ຳ ສີື່  ສິບ ຫໍ້ຳ ຄນົ.”          
29ອັບຣາຮາມ ທ ນ ຖຳມ ຕ ື່  ໄປ ວື່ຳ,         “ບຳງທີ ຫຳກ ມີ ພຽງ ສີື່  ສິບ ຄນົ ເດ?”         ພຣະອງົ ຕອບ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ 

ຈະ ບ ື່  ທ  ຳລຳຍ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ຖໍ້ຳ ເຮົຳ ພບົ ສີື່  ສິບ ຄນົ.”          
30ອັບຣາຮາມ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂ  ພຣະອງົ ຢື່ຳ ຟໍ້ຳວ ພຣະພິໂລດ ທໍ້ອນ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

ຂ  ຖຳມ ອີກ ວື່ຳ         ຖໍ້ຳ ມີ ຄນົ ສຳມ ສິບ ຄນົ ເດ?”         ພຣະອງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ກະທ  ຳ ກຳນ ນ ັໍ້ນ         ຖໍ້ຳ ເຮົຳ 

ພບົ ສຳມ ສິບ ຄນົ.”          
31ອັບຣາຮາມ ທ ນ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຂ  ພຣະອງົ ຊງົ ໂຜດ ອະໄພ ທີື່  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ກໍ້ຳ ເວົໍ້ຳ 

ກບັ ພຣະອງົ ອີກ         ສມົມດຸ ວື່ຳ ມີ ພຽງ ຊຳວ ຄນົ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ ເດ”         ພຣະອງົ ຕອບ ວື່ຳ         “ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ທ  ຳລຳຍ 

ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ຖໍ້ຳ ເຮົຳ ພບົ ຊຳວ ຄນົ.”          
32ອັບຣາຮາມ ທ ນ ຖຳມ ອີກ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໂຜດ ຢື່ຳ ພຣະພິໂລດ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ທໍ້ອນ         

ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຂ  ທ ນ ພຣະອງົ ອີກ ຄ ັໍ້ງ ໜ ື່ ງ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ         ພຣະອງົ ຈະ ເຮັດ ແນວໃດ ຖໍ້ຳ ມີ ພຽງ ສິບ ຄນົ?”                  ພຣະ-

ອງົ ຕອບ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ກ  ຈະ ບ ື່  ທ  ຳລຳຍ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ເໝ ອນ ກນັ ຫຳກ ມີ ພຽງ ແຕື່ ສິບ ຄນົ.”          
33ຫລງັ ຈຳກ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ສນົທະນຳ ກບັ ອັບຣາຮາມ ສິໍ້ນ ສດຸ ລງົ ແລໍ້ວ         ພຣະອງົ ກ  ສະ-

ເດັດ ຈຳກ ໄປ         ແລະ ອັບຣາຮາມ ກ  ກບັ ຄ ນ ເມ  ອ ບໍ້ຳນ ຂອງ ຕນົ.          

ບົດທີ 19 
ຄວາມຊົ່ວຊ້າຂອງຊາວເມືອງໂຊໂດມ 

1ເມ  ື່ອ ທ ດ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ສອງ ອງົ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ເມ  ອງ ໂຊໂດມ ເວລຳ ຄ  ື່ຳ         ໂລດ ກ  ນ ັື່ງ ຢ ື່ ທີື່  ປະຕ  

ບື່ອນ ຊຳວ ເມ  ອງ ພບົ ປະ ສນົທະນຳ ກນັ         ເມ  ື່ອ ໂລດ ເຫັນ ທື່ຳນ ທງັ ສອງ ກ  ຟໍ້ຳວ ແລື່ນ ອອກ ໄປ ຕໍ້ອນຮບັ.         

ລຳວ ກ ົໍ້ມ ຂຳບ ລງົ          
2ແລະ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ອຳດຍຳ ເອີຍ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຂ  ໄຫວໍ້ ວອນ ທື່ຳນ ກະລນຸຳ ແວື່ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ເຮ ອນ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

ກື່ອນ ທໍ້ອນ         ທື່ຳນ ຈະ ລໍ້ຳງ ຕນີ         ແລະ ພກັ ແຮມ ຄ ນ ກ  ໄດໍ້         ຄນັ ຕອນ ເຊົໍ້ຳ ມຳ ທື່ຳນ ຈ ື່ງ ຄື່ອຍ ເດນີທຳງ ຕ ື່  

ໄປ”         ແຕື່ ທ ດ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຕອບ ວື່ຳ,         “ບ ື່  ດອກ         ພວກ ເຮົຳ ຈະ ຄໍ້ຳງ ຄ ນ ຢ ື່ ແຄມ ທຳງ ຖະໜນົ 

ຂອງ ເມ  ອງ ນີໍ້.”          
3ແຕື່ ໂລດ ກ  ຂ  ຮໍ້ອງ ອີກ         ແລະ ໃນ ທີື່  ສດຸ         ຊຳຍ ທງັ ສອງ ກ  ຕກົລງົ ໄປ ເຮ ອນ ຂອງ ລຳວ         ໂລດ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ 

ຈດັແຈ ື່ງ ເຂົໍ້ຳໜມົ ແລະ ອຳຫຳນ ອນັ ດ ີມຳ ຕໍ້ອນຮບັ.         

4ກື່ອນ ທື່ຳນ ທງັ ສອງ ຈະ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ນອນ ພວກ ຜ ໍ້ 
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ຊຳຍ ຊຳວ ເມ  ອງ ໂຊໂດມ ທງັ ໜຸື່ມ         ແລະ ເຖົໍ້ຳ ໄດໍ້ ພຳກນັ ອໍ້ອມ ເຮ ອນ ນ ັໍ້ນ ໄວໍ້.         

5ພວກ ເຂົຳ ຮໍ້ອງ ໂລດ 

ອອກ ມຳ ແລະ ຖຳມ ວື່ຳ,         “ຜ ໍ້ ຊຳຍ ທີື່  ມຳ ພກັ ເຊົຳ ຢ ື່ ບໍ້ຳນ ເຈົໍ້ຳ ຄ ນ ນີໍ້ ຢ ື່ ໃສ?         ຈ ົື່ງ ພຳ ພວກ ເຂົຳ ອອກ ມຳ 

ເພ ື່ ອ ເຮົຳ ຈະ ໄດໍ້ ສມົສ ື່ ກບັ ເຂົຳ.”          
6-7ໂລດ ອອກ ມຳ ຫຳ ພວກ ຊຳວ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນແລໍ້ວ ອດັ ປະຕ  ໄວໍ້         ລຳວ ເວົໍ້ຳ ກບັ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ພີື່ ນ ໍ້ອງ ເອີຍ         

ເຮົຳ ຂ  ນ  ຳ         ຢື່ຳ ເຮັດ ແນວ ບ ື່  ດ  ີເຊັື່ ນ ນີໍ້ ເທຳະ.         

8ເອົຳ ຢື່ຳງ ນີໍ້ ສຳ         ເຮົຳ ມີ ລ ກ ສຳວ ຢ ື່ ສອງ ຄນົ ທີື່  ຍງັ ບ ື່  ເຄີຍ 

ຜື່ຳນ ຜ ໍ້ ຊຳຍ ມຳ ຈກັ ເທ ື່ ອ         ເຮົຳ ຈະ ນ  ຳ ອອກ ມຳ ໃຫໍ້         ທື່ຳນ ຈະ ເຮັດ ກບັ ພວກ ເຂົຳ ແນວໃດ ກ  ໄດໍ້ ຕຳມໃຈ 

ມກັ         ແຕື່ ຂ  ຢື່ຳ ເຮັດ ສິື່ ງ ໃດ ໃຫໍ້ ແກື່ ຊຳຍ ສອງ ຄນົ ນີໍ້         ເພຳະ ເພິື່ ນ ເປັນ ແຂກ ຂອງ ເຮົຳ         ເຮົຳ ຈ  ຳເປັນ ຕໍ້ອງ 

ຄຸໍ້ມ ຄອງ ພວກ ເພິື່ ນ.”          
9ແຕື່ ພວກ ເຂົຳ ຕອບ ໂລດ ວື່ຳ,         “ຖອຍ ອອກ ໄປ ບກັ ຕື່ຳງ ດໍ້ຳວ         ມ ງ ແມ ື່ນ ໃຜ ທີື່  ບງັອຳດ ມຳ ສ ັື່ງສອນ 

ພວກ ກ ?         ຫລີກ ອອກ ໄປ         ຖໍ້ຳ ບ ື່  ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ກ  ຈະ ເຮັດ ກບັ ມ ງ ໜກັ ກວື່ຳ ເຮັດ ກບັ ພວກ ເຂົຳ”         ພວກ ເຂົຳ ຊຸກ 

ໂລດ ໃຫໍ້ ຖອຍ ໄປ         ແລໍ້ວ ຈະ ພຳກນັ ພງັ ປະຕ  ເຂົໍ້ຳ ໄປ.          
10ແຕື່ ຊຳຍ ທງັ ສອງ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ເຮ ອນ ນ ັໍ້ນ ໄຂ ປະຕ  ອອກ ມຳ ດ ງ ໂລດ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ເຮ ອນ ແລໍ້ວ ອດັ ປະຕ  

ໄວໍ້.         

11ໃນ ທນັໃດ ນ ັໍ້ນ         ຊຳຍ ທງັ ສອງ ກ  ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ພວກ ອນັຕະພຳນ ຢ ື່ ຂໍ້ຳງ ນອກ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ເຫັນຮຸື່ງ         

ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ບ ື່  ສຳມຳດ ເຫັນ ປະຕ  ເຮ ອນ ໄດໍ້.          

ໂລດໜີອອກຈາກເມືອງໂຊໂດມ 
12ຊຳຍ ທງັ ສອງ ຖຳມ ໂລດ ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ ມີ ໃຜ ອີກ ແດື່ ຢ ື່ ໃນ ເມ  ອງ ນີໍ້?         ຈ ົື່ງ ເອົຳ ພວກ ລ ກ ຊຳຍ ພວກ ລ ກ 

ສຳວ ແລະ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ອອກ ຈຳກ ເມ  ອງ ນີໍ້ ໄວ         ເພຳະວື່ຳ ພວກ ເຮົຳ ກ  ຳລງັ ຈະ ທ  ຳລຳຍ ບື່ອນ ນີໍ້.         

13ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຍນິ ສຽງ ຟໍ້ອງ ຮໍ້ອງ ອນັ ໜໍ້ຳ ຢໍ້ຳນ ກວົ ຕ ື່ ສ ໍ້ ປະຊຳຊນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້         ຈ ື່ງ ຊງົ ໃຊໍ້ ພວກ 

ເຮົຳ ມຳ ທ  ຳລຳຍ ເມ  ອງ ໂຊໂດມ ເສຍ.”          
14ຄນັ ແລໍ້ວ ໂລດ ຈ ື່ງ ໄປ ເວົໍ້ຳ ກບັ ພວກ ຄ ື່ ໝັໍ້ນ ຂອງ ລ ກ ສຳວ ຕນົ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ໜີ ອອກ ຈຳກ ເມ  ອງ ນີໍ້ ໄປ 

ໄວ ໆ         ເພຳະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ທ  ຳລຳຍ ບື່ອນ ນີໍ້”         ແຕື່ ພວກ ເຂົຳ ຄິດ ວື່ຳ         ໂລດ ເວົໍ້ຳ ຫລິໍ້ນ.          
15ເມ  ື່ອ ເວລຳ ຮຸື່ງ ເຊົໍ້ຳ         ພວກ ທ ດ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ພະຍຳຍຳມ ເລັື່ ງ ໂລດ ໂດຍ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ໄວ ໆ         ຈ ົື່ງ 

ເອົຳ ເມຍ         ແລະ ລ ກ ສຳວ ສອງ ຄນົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ອອກ ໜີ ໄປ         ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ບ ື່  ເສຍ ຊວີດິ         ເມ  ື່ອ 

ເມ  ອງ ນີໍ້ ຖ ກ ທ  ຳລຳຍ.”         

16ແຕື່ ໂລດ ຍງັ ສງົໄສ ຢ ື່         ເຖງິ ຢື່ຳງໃດ ກ  ດ ີ        ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຍງັ ສງົສຳນ ລຳວ         

ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ທ ດ ທງັ ສອງ ຈ ື່ງ ດ ງ ມ  ລຳວ         ພໍ້ອມ ທງັ ເມຍ         ແລະ ລ ກ ສຳວ ພຳກນັ ອອກ ຈຳກ ເມ  ອງ ນີໍ້ ໄປ.         

17ເມ  ື່ອ ພວກ ເຂົຳ ຖ ກ ນ  ຳພຳ ອອກ ຈຳກ ເມ  ອງ ໄປ ແລໍ້ວ         ທ ດ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ອງົ ໜ ື່ ງ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ຟໍ້ຳວ 

ໜີ ເອົຳ ຕວົ ລອດ         ຢື່ຳ ຫລຽວ ຄ ນ ຫລງັ         ແລະ ຢື່ຳ ຢດຸ ຢ ື່ ຮື່ອມ ພ          ໃຫໍ້ ພຳກນັ ແລື່ນ ຂ ໍ້ນ ໄປ ເທິງ ພ  ນໍ້ອຍ ພຸໍ້ນ         

ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ບ ື່  ຕຳຍ.”          
18-19ແຕື່ ໂລດ ຕອບ ວື່ຳ,         “ບ ື່  ດອກ ທື່ຳນ ເອີຍ         ທື່ຳນ ມີ ຄວຳມ ເມດ ຕຳ ກະລນຸຳ         ແລະ ມີ ບນຸຄນຸ ຕ ື່  

ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຫລຳຍ ແລໍ້ວ ທີື່  ໄດໍ້ ຊື່ວຍ ຊວີດິ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄວໍ້         ແຕື່ ວື່ຳ ພ  ນໍ້ອຍ ນ ັໍ້ນ ຍງັ ຢ ື່ ໄກ ຫລຳຍ         ໄພ ວບິດັ 

ຈະ ຕຳມ ມຳ ທນັ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ແລະ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ກ  ຈະ ເສຍ ຊວີດິ ກື່ອນ ຈະ ໄປ ເຖງິ ທີື່  ນ ັໍ້ນ.         

20ທື່ຳນ ເຫັນ ເມ  ອງ 

ນໍ້ອຍ ນ ັໍ້ນ ບ ?         ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ຢ ື່ ໃກໍ້ ພ  ທີື່  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ໄປ ເຖງິ ກື່ອນ ໄດໍ້         ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄປ ຫັໍ້ນ ສຳ         ທື່ຳນ ເຫັນ 

ແລໍ້ວ ວື່ຳ ມນັ ເປັນ ພຽງ ເມ  ອງ ນໍ້ອຍ ໆ         ແລະ ຊວີດິ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ອຳດ ຈະ ປອດ ໄພ.”          
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21ທ ດ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຕອບ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ຕກົລງົ         ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ທ  ຳລຳຍ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ.         

22ຮບີ ຟໍ້ຳວ ແລື່ນ ໄປ 

ໄວ ໆ         ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ທ  ຳ ສິື່ ງ ໜ ື່ ງ ສິື່ ງ ໃດ ກື່ອນ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ໄປ ຮອດ ຫັໍ້ນ”         ແລໍ້ວ ທ ດ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ກ  ປະ ພວກ 

ເຂົຳ ໄວໍ້ ທີື່  ນ ັໍ້ນ         ຍໍ້ອນ ໂລດ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ນໍ້ອຍ         ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ຈ ື່ງ ມີ ຊ ື່ ວ ື່ຳ         ໂຊອາ.          

ການທຳລາຍເມືອງໂຊໂດມ ແລະເມືອງໂກໂມຣາ 
23ເມ  ື່ອ ໂລດ ໄປ ເຖງິ ເມ  ອງ ໂຊອາ ຕຳເວັນ ກ  ກ  ຳລງັ ຂ ໍ້ນ         

24ແລໍ້ວ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈ ື່ງ ຊງົ ເຮັດ ໃຫໍ້ 

ໄຟ ແລະ ມຳດ ມຳ ແຕື່ ທໍ້ອງຟໍ້ຳ,         ຕກົລງົ ມຳ ໃສື່ ເມ  ອງ ໂຊໂດມ ແລະ ເມ  ອງ ໂກໂມຣາ.         

25ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈ ື່ງ ທ  ຳລຳຍ ສອງ ເມ  ອງ         ແລະ ຮື່ອມ ພ  ທງັ ໝດົ ພໍ້ອມ ທງັ ປະຊຳຊນົ ທກຸ ຄນົ ໃນ ເມ  ອງ         

ແລະ ພ ດ ພນັ ຕື່ຳງ ໆ         ທີື່  ເກດີ ຂ ໍ້ນ ຈຳກ ດນິ.         

26ແຕື່ ເມຍ ຂອງ ໂລດ ໄດໍ້ ຫລຽວ ຄ ນ ຫລງັ         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ນຳງ ຈ ື່ງ 

ກຳຍເປັນ ເສົຳ ເກ ອ.          
27ຕ ັໍ້ງແຕື່ ເຊົໍ້ຳ ມ ດ ຂອງ ມ ໍ້ຕ ື່ ມຳ ອັບຣາຮາມ ຈ ື່ງ ຟໍ້ຳວ ໄປ ບື່ອນ ທີື່  ເພິື່ ນ ເຝົໍ້ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ.         

28ເພິື່ ນ 

ຫລຽວ ລງົ ເບິື່ ງ ເມ  ອງ ໂຊໂດມ          ເມ  ອງ ໂກໂມຣາ ແລະ ຮື່ອມ ພ  ທງັ ໝດົ ຈ ື່ງ ເຫັນ ຄວນັ ໄຟ ພຸື່ງ ຂ ໍ້ນ ມຳ ຈຳກ 

ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ຄວນັ ໄຟ ທີື່  ພຸື່ງ ຂ ໍ້ນ ມຳ ຈຳກ ເຕົຳ ຫລອມ ໃຫຍື່.          
29ແຕື່ ເມ  ື່ອ ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ທ  ຳລຳຍ ເມ  ອງ ທງັ ສອງ ຢ ື່ ໃນ ຮື່ອມ ພ  ນ ັໍ້ນ         ພຣະອງົ ຍງັ ຈ ື່  ຈ  ຳ ຄ  ຳ ຮໍ້ອງ ຂ  

ຂອງ ອັບຣາຮາມ ຢ ື່         ໂດຍ ຊື່ວຍ ໂລດ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຈຳກ ອນັຕະລຳຍ.          

ກົກເຄົ້າຂອງພວກໂມອາບ ແລະອຳໂມນ 
30ໂລດ ມີ ຄວຳມ ຢໍ້ຳນ ຕ ື່  ເຫດກຳນ ທີື່  ຜື່ຳນ ມຳ         ຈນົ ບ ື່  ຢຳກ ອຳໄສ ຢ ື່ ເມ  ອງ ໂຊອາ          ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ລຳວ ຈ ື່ງ 

ພຳ ລ ກ ສຳວ ທງັ ສອງ ຍໍ້ຳຍ ໄປ ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ຖ  ໍ້ຳ ທີື່  ພ  ນໍ້ອຍ.         

31ຜ ໍ້ ເອ ໍ້ອຍ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ນໍ້ອງ ວື່ຳ,         “ພ ື່  ພວກ ເຮົຳ 

ກ  ເຖົໍ້ຳ ແກື່ ແລໍ້ວ         ແລະ ບ ື່  ມີ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຜ ໍ້ ໃດ ເລີຍ ເຫລ ອ ຢ ື່ ໃນ ໂລກ ນີໍ້         ທີື່  ຈະ ມຳ ແຕື່ງງຳນ ກບັ ພວກ 

ເຮົຳ         ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ເຮົຳ ຈະ ມີ ລ ກ ສ ບ ໜ ື່  ແທນ ແນວ ຕຳມ ທ  ຳນຽມ.         

32ມຳ ເທຳະ ເຮົຳ ຈ ົື່ງ ເອົຳ ເຫລົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ພ ື່  ດ ື່ ມ 

ໃຫໍ້ ເມຳົ         ແລໍ້ວ ຮື່ວມ ປະເວນ ີກບັ ເພິື່ ນ         ເພ ື່ ອ ຈະ ໄດໍ້ ລ ກ ຈຳກ ພ ື່  ຂອງ ພວກ ເຮົຳ.”          
33ໃນ ຄ ນ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ນຳງ ໄດໍ້ ເອົຳ ເຫລົໍ້ຳ ອະງ ຸື່ນ ໃຫໍ້ ພ ື່  ດ ື່ ມ ຈນົ ເມຳົ         ແລໍ້ວ ເອ ໍ້ອຍ ກ  ຮື່ວມ ປະເວນ ີກບັ ພ ື່         

ແຕື່ ພ ື່  ບ ື່  ຮ ໍ້ ຫຍງັ ເລີຍ ຍໍ້ອນ ຄວຳມ ມ ນ ເມຳົ.         

34ມ ໍ້ຕ ື່ ມຳ ເອ ໍ້ອຍ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ກບັ ນໍ້ອງ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ອຍ ໄດໍ້ ຮື່ວມ ປະ-

ເວນ ີກບັ ພ ື່  ແລໍ້ວ ຄ ນ ວຳນ ນີໍ້         ຄ ນ ມ ໍ້ ແລງ ນີໍ້ ພວກ ເຮົຳ ຕໍ້ອງ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເພິື່ ນ ເມຳົ ອີກ         ແລໍ້ວ ແມ ື່ນ ທີ ເຈົໍ້ຳ ຈະ 

ເຮັດ ຄ  ກບັ ຂໍ້ອຍ         ຄນັ ແລໍ້ວ ພວກ ເຮົຳ ທງັ ສອງ ກ  ຈະ ໄດໍ້ ລ ກ ນ  ຳ ພ ື່ .         

35ໃນ ຄ ນ ນ ັໍ້ນ ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ເອົຳ 

ເຫລົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ພ ື່  ດ ື່ ມ ຈນົ ເມຳົ         ແລໍ້ວ ຜ ໍ້ ເປັນ ນໍ້ອງ ກ  ຮື່ວມ ປະເວນ ີກບັ ພ ື່         ຍໍ້ອນ ຄວຳມ ມ ນ ເມຳົ ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ ບ ື່  ຮ ໍ້ 

ເລ ື່ ອງ ນີໍ້ ເລີຍ.          
36ດໍ້ວຍ ວທີິ ນີໍ້ ລ ກ ສຳວ ຂອງ ໂລດ ທງັ ສອງ ຈ ື່ງ ຖ ພຳ.         

37ຜ ໍ້ ເອ ໍ້ອຍ ໄດໍ້ ລ ກ ຊຳຍ ຊ ື່  ໂມອາບ          ລຳວ ໄດໍ້ 

ເປັນ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ຊຳວ ໂມອາບ ມຳ ຈນົ ຮອດ ປດັຈບຸນັ ນີໍ້.         

38ຜ ໍ້ ນໍ້ອງ ໄດໍ້ ລ ກ ຊຳຍ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ຄ  ກນັ ຊ ື່  

ເບັນ-ອຳມີ          ລຳວ ໄດໍ້ ເປັນ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ຊຳວ ອຳໂມນ ມຳ ຈນົ ເຖງິ ປດັຈບຸນັ ນີໍ້.          

ບົດທີ 20 
ອັບຣາຮາມແລະອາບີເມເລັກ 

1ອັບຣາຮາມ ໄດໍ້ ຍໍ້ຳຍ ຈຳກ ເມ  ອງ ມາມເຣ ໄປ ສ ື່ ເຂດ ເນເກັບ          ແລໍ້ວ ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງ ຖິື່ ນ ຖຳນ ອຳໄສ ຢ ື່ ລະ-



ປະຖົມມະການ 20 28 
ຫວື່ຳງ ເມ  ອງ ກາເດັດ ແລະ ເມ  ອງ ຊ ເຣ          ໃນ ເວລຳ ນ ັໍ້ນ ເພິື່ ນ ກ  ໄດໍ້ ພກັ ພຳ ອຳໄສ ຢ ື່ ເມ  ອງ ເກຣາ.         

2ເພິື່ ນ 

ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ ນຳງ ຊາຣາ ຜ ໍ້ ເປັນ ເມຍ         ເປັນ ນໍ້ອງ ສຳວ ຂອງ ເພິື່ ນ         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ອາບີເມເລັກ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ແຫື່ງ 

ເກຣາ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ເອົຳ ນຳງ ຊາຣາ ໄປ.          
3ໃນ ຄ ນ ນ ັໍ້ນ         ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ປະກດົ ໃນ ຄວຳມ ຝນັ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ         ແລະ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຕຳຍ 

ເຫດ ວື່ຳ ນຳງ ຊາຣາ ເປັນ ຍງິ ທີື່  ໄດໍ້ ແຕື່ງງຳນ ແລໍ້ວ.”          
4ແຕື່ ວື່ຳ ກະສດັ ອາບີເມເລັກ          ຊ ື່ ງ ບ ື່  ໄດໍ້ ແຕະຕໍ້ອງ ນຳງ ແຕື່ ຢື່ຳງໃດ ເລີຍ ໄດໍ້ ທ ນ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳພະອງົ 

ເຈົໍ້ຳ         ພຣະອງົ ຈະ ຂໍ້ຳ ຄນົ ທີື່  ບ ື່  ມີ ຄວຳມ ຜິດ ຫລ .         

5ອັບຣາຮາມ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ ນຳງ ເປັນ ນໍ້ອງ ສຳວ ຂອງ ຕນົ         

ແລະ ນຳງ ຊາຣາ ເອງ ກ  ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ ລຳວ ເປັນ ອໍ້ຳຍ ຂອງ ນຳງ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ກະທ  ຳ ສິື່ ງ ນ ັໍ້ນ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ບ -

ລິສດຸ ໃຈ         ແລະ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຮັດ ຜິດ ຫຍງັ ເລີຍ.”          
6ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ຕອບ ໃນ ຄວຳມ ຝນັ ແກື່ ກະສດັ ວື່ຳ,         “ຖ ກ ແລໍ້ວ ເຮົຳ ກ  ຮ ໍ້ ວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ກະທ  ຳ ດໍ້ວຍ 

ຄວຳມ ບ ລິສດຸ ໃຈ         ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ         ເຮົຳ ຈ ື່ງ ຮກັສຳ ເຈົໍ້ຳ ໄວໍ້ ບ ື່  ໃຫໍ້ ເຮັດ ຜິດ ຕ ື່  ເຮົຳ ດໍ້ວຍ ກຳນ ແຕະຕໍ້ອງ 

ນຳງ.         

7ບດັ ນີໍ້         ຈ ົື່ງ ເອົຳ ຜ ໍ້ຍງິ ໄປ ສ ົື່ງ ໃຫໍ້ ຜວົ ຂອງ ນຳງ ຄ ນ ສຳ         ຜວົ ຂອງ ນຳງ ເປັນ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ 

ຂອງ ເຮົຳ         ລຳວ ຈະ ອໍ້ອນວອນ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ເພ ື່ ອ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ບ ື່  ຕຳຍ         ແຕື່ ເຮົຳ ຂ  ເຕ ອນ ເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         ຖໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ເອົຳ 

ນຳງ ໄປ ສ ົື່ງ ຄ ນ         ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ຄອບຄວົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ທງັ ໝດົ ຈະ ຕໍ້ອງ ຕຳຍ.”          
8ແຕື່ ເຊົໍ້ຳ ມ ດ ຂອງ ມ ໍ້ ໃໝື່         ກະສດັ ອາບເີມເລັກ ໄດໍ້ ເອີໍ້ນ ຂໍ້ຳ ໃຊໍ້ ມຳ ໝດົ ທກຸ ຄນົ         ແລະ ໄດໍ້ ຊງົ ເລົື່ ຳ 

ເຫດກຳນ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ຟງັ         ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ມີ ຄວຳມ ຢໍ້ຳນ ກວົ ຫລຳຍ.         

9ຕ ື່  ມຳ         ກະສດັ ອາບີເມເລັກ 

ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ເອີໍ້ນ ອັບຣາຮາມ ມຳ ແລະ ໄດໍ້ ຖຳມ ເພິື່ ນ ວື່ຳ,         “ເປັນ ຫຍງັ ເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ເຮັດ ເຊັື່ ນ ນີໍ້ ແກື່ ພວກ ເຮົຳ?         

ເຮົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ຜິດ ຫຍງັ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ ແດື່         ເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ນ  ຳ ເອົຳ ຄວຳມ ບຳບ ອນັ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ມຳ ໃຫໍ້ ເຮົຳ         ແລະ ລຳ-

ຊະ ອຳນຳຈກັ ຂອງ ເຮົຳ?         ກຳນ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ແກື່ ເຮົຳ ນ ັໍ້ນ         ບ ື່  ເປັນ ກຳນ ສມົຄວນ ເລີຍ.         

10ເປັນ ຫຍງັ 

ເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ເຮັດ ເຊັື່ ນ ນີໍ້?          
11ອັບຣາຮາມ ຈ ື່ງ ກຳບ ທ ນ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຄິດ ວື່ຳ ໃນ ທີື່  ນີໍ້ ບ ື່  ມີ ໃຜ ຢໍ້ຳນ ຢ ຳ ກຳນ ຕດັສິນ ຂອງ ພຣະ-

ເຈົ້າ          ແລະ ຄິດ ວື່ຳ ເຂົຳ ຕໍ້ອງ ຂໍ້ຳ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ເພ ື່ ອ ຈະ ເອົຳ ເມຍ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄປ.         

12ທີື່  ຈງິ ນຳງ ເອງ ກ  

ເປັນ ນໍ້ອງ ສຳວ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ແທໍ້         ນຳງ ເປັນ ລ ກ ຕື່ຳງ ແມ ື່ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ແຕື່ ງຳນ ກບັ 

ນຳງ.         

13ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ເມ  ື່ອ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໜີ ຈຳກ ເຮ ອນ ຂອງ ບດິຳ ໄປ ສ ື່ ດນິແດນ ຕື່ຳງປະ-

ເທດ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ກບັ ນຳງ ວື່ຳ         ເຈົໍ້ຳ ຕໍ້ອງ ສະແດງ ຄວຳມ ຊ ື່ ສດັ ຕ ື່  ຂໍ້ອຍ ໃນ ທກຸ ໆ ບື່ອນ ທີື່  ເຮົຳ ໄປ 

ໂດຍ ເວົໍ້ຳ ເຖງິ ຂໍ້ອຍ ວື່ຳ         ຂໍ້ອຍ ເປັນ ອໍ້ຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ.”          
14ຄນັ ຕ ື່  ມຳ ກະສດັ ອາບີເມເລັກ          ກ  ສ ົື່ງ ນຳງ ຊາຣາ ຄ ນ ໃຫໍ້ ອັບຣາຮາມ.         ພໍ້ອມ ດຽວ ກນັ ນ ັໍ້ນ         ພະ 

ອງົ ຍງັ ໄດໍ້ ເອົຳ ຝ ງ ແກະ,         ຝ ງ ງວົ         ແລະ ຂໍ້ຳ ໃຊໍ້ ໃຫໍ້ ເພິື່ ນ         ອີກ.         

15ພຣະອງົ ເວົໍ້ຳ ກບັ ອັບຣາຮາມ ວື່ຳ,         

“ບື່ອນ ນີໍ້ ແມ ື່ນ ຖິື່ ນ ຂອງ ເຮົຳ ທງັ ໝດົ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ອຳໄສ ຢ ື່ ບື່ອນ ໃດ ກ  ໄດໍ້ ຕຳມ ແຕື່ ເຈົໍ້ຳ ຕໍ້ອງກຳນ.”          
16ແລໍ້ວ ພະ ອງົ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ນຳງ ຊາຣາ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ເອົຳ ເງນິ ພນັ ຫລຽນ ໃຫໍ້ ອໍ້ຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ເພ ື່ ອ ເປັນ ຂ ໍ້ 

ພິສ ດ ໃຫໍ້ ທກຸ ຄນົ ທີື່ ຢ ື່ ນ  ຳ ເຈົໍ້ຳ ເຫັນ ວື່ຳ         ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ຄນົ ສດັຊ ື່         ແລະ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຮັດ ຜິດ ຫຍງັ ເລີຍ.”          
17ຍໍ້ອນ ເລ ື່ ອງ ນຳງ ຊາຣາ ເມຍ ຂອງ ອັບຣາຮາມ          ພຣະເຈົ້າ ຈ ື່ງ ເຮັດ ໃຫໍ້ ພວກ ຜ ໍ້ຍງິ ທກຸ ຄນົ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ 

ພະລຳຊະວງັ         ຂອງ ກະສດັ ອາບເີມເລັກ ບ ື່  ມີ ລ ກ.         

18ສະນ ັໍ້ນ         ຍໍ້ອນ ກຳນ ອໍ້ອນວອນ ຂອງ ອັບຣາ-
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ຮາມ          ເພ ື່ ອ ກະສດັ ອາບເີມເລັກ ພຣະເຈົ້າ ຈ ື່ງ ຊງົ ໂຜດ ໃຫໍ້ ພະ ອງົ ດ ີເປັນ ປກົກະຕ ິ         ພຣະເຈົ້າ ຊງົ 

ໂຜດ ໃຫໍ້ ມະເຫສ ີ        ແລະ ພວກ ຂໍ້ຳ ໃຊໍ້ ຍງິ ທງັຫລຳຍ ດ ີ        ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ມີ ລ ກ ໄດໍ້.          

ບົດທີ 21 
ການເກີດຂອງອີຊາກ 

1ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ໂຜດ ຊື່ອຍ ນຳງ ຊາຣາ ຕຳມ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ສນັຍຳ ໄວໍ້         

2ນຳງ ໄດໍ້ ຖ ພຳ         ແລະ 

ໄດໍ້ ລ ກ ຊຳຍ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ໃຫໍ້ ອັບຣາຮາມ ເມ  ື່ອ ເພິື່ ນ ເຖົໍ້ຳ ແກື່ ແລໍ້ວ         ເດັກນໍ້ອຍ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ເກດີ ຕຳມ ເວລຳ ທີື່  

ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ບອກ ໄວໍ້.         

3ອັບຣາຮາມ ໃສື່ ຊ ື່  ລ ກ ຊຳຍ ວື່ຳ ອີຊາກ.         

4ເມ  ື່ອ ອີຊາກ ອຳຍ ຸໄດໍ້ ແປດ ມ ໍ້         

ອັບຣາຮາມ ກ  ເຮັດ ພິທີ ຕດັ ໃຫໍ້ ຕຳມ ທີື່  ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ສ ັື່ງ ເພິື່ ນ ໄວໍ້.         

5ເມ  ື່ອ ອີຊາກ ເກດີ ມຳ ອັບຣາ-
ຮາມ ອຳຍ ຸໄດໍ້ ຮໍ້ອຍ ປີ          

6ແລໍ້ວ ນຳງ ຊາຣາ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ປະທຳນ ຄວຳມ ຊມົຊ ື່ ນ ຍນິດ ີ         ແລະ ສຽງ ຫວົ ໃຫໍ້ ແກື່ 

ຂໍ້ອຍ         ທກຸ ຄນົ ທີື່  ໄດໍ້ ຍນິ ເລ ື່ ອງ ນີໍ້ ກ  ຈະ ຫວົ ໄປ ນ  ຳ ຂໍ້ອຍ.”         

7ນຳງ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່ ມ ອີກ ວື່ຳ,         “ໃຜ ຈະ ເວົໍ້ຳ ກບັ ອັບ-
ຣາຮາມ ໄດໍ້ ວື່ຳ ຊາຣາ ຍງັ ຈະ ມີ ລ ກ?         ເຖງິ ຢື່ຳງໃດ ກ  ດ ີ         ຂໍ້ອຍ ໄດໍ້ ລ ກ ຊຳຍ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ໃຫໍ້ ເພິື່ ນ ເມ  ື່ອ ເພິື່ ນ 

ເຖົໍ້ຳ ແກື່ ແລໍ້ວ.”          
8ເດັກນໍ້ອຍ ນ ັໍ້ນ ກ  ຈະເລີນ ເຕບີ ໃຫຍື່ ຂ ໍ້ນ         ແລະ ໃນ ມ ໍ້ ທີື່          ອີຊາກ ຢື່ຳ ນມົ ອັບຣາຮາມ ໄດໍ້ ຈດັ ງຳນ ກນິ 

ລໍ້ຽງ ຢື່ຳງ ໃຫຍື່ ໂຕ.          

ອັບຣາຮາມສົ່ງຮາກາ ແລະອິດຊະມາເອນໃຫ້ໜີໄປ 
9ມ ໍ້ໜ ື່ ງ         ອິດຊະມາເອນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ນຳງ ຮາກາ ຊຳວ ເອຢິບ ກ  ຳລງັ ຫລິໍ້ນ ຢ ື່ ກບັ ອີຊາກ ລ ກ ຊຳຍ 

ຂອງ ນຳງ ຊາຣາ.         

10ເມ  ື່ອ ນຳງ ຊາຣາ ເຫັນ ເຊັື່ ນ ນ ັໍ້ນ         ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ກບັ ອັບຣາຮາມ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ສ ົື່ງ ທຳດ ຍງິ ຜ ໍ້ 

ນີໍ້         ແລະ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ນຳງ ໜີ ໄປ ສຳ         ເພຳະວື່ຳ ບ ື່  ສມົຄວນ ໃຫໍ້ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ມນັ ໄດໍ້ ຮບັ ສື່ວນ ໜ ື່ ງ 

ສື່ວນ ໃດ ໃນ ກອງ ມ ລະດກົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ເລີຍ         ແມ ື່ນ ອີຊາກ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຂໍ້ອຍ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ ທີື່  ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ແຕື່ 

ຜ ໍ້ ດຽວ.          
11“ເລ ື່ ອງ ນີໍ້ ສໍ້ຳງ ຄວຳມ ໜກັ ໃຈ ໃຫໍ້ ແກື່ ອັບຣາຮາມ ເປັນ ຢື່ຳງ ຍິື່ ງ         ເພຳະ ອິດຊະມາເອນ ກ  ເປັນ ລ ກ 

ຂອງ ເພິື່ ນ ຄ  ກນັ.         

12ແຕື່ ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ອັບຣາຮາມ ວື່ຳ         ຢື່ຳ ສ ື່ ອກຸ ໃຈ ໃນ ເລ ື່ ອງ ເດັກນໍ້ອຍ         

ແລະ ທຳດ ຍງິ ຮາກາ ນ ັໍ້ນ ເລີຍ         ຈ ົື່ງ ເຮັດ ຕຳມ ທີື່  ຊາຣາ ບອກ ເຈົໍ້ຳ         ເພຳະວື່ຳ ຍໍ້ອນ ອີຊາກ          ເຈົໍ້ຳ ຈະ ມີ 

ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຢື່ຳງ ຫລວງຫລຳຍ ຕຳມ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ສນັຍຳ ໄວໍ້.         

13ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ລ ກ ຂອງ ທຳດ ຍງິ ນ ັໍ້ນ         ມີ ລ ກ 

ຫລຳນ ຢື່ຳງ ຫລວງຫລຳຍ ຄ  ກນັ         ເພ ື່ ອ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ໄດໍ້ ກຳຍເປັນ ອີກ ປະເທດ ໜ ື່ ງ         ເພຳະ ລຳວ ກ  ເປັນ 

ລ ກ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຄ  ກນັ.”          
14ມ ໍ້ຕ ື່ ມຳ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ເຊົໍ້ຳ ມ ດ         ອັບຣາຮາມ ເອົຳ ອຳຫຳນ ແລະ         ນ  ໍ້ຳເຕົໍ້ຳ ໜື່ວຍ ໜ ື່ ງ ໃຫໍ້ ນຳງ ຮາກາ          ເອົຳ 

ເດັກນໍ້ອຍ ເຈ ື່ຍ ໃສື່ ຫລງັ ຂອງ ນຳງ         ແລໍ້ວ ສ ົື່ງ ນຳງ ອອກ ໜີ ໄປ         ນຳງ ຈ ື່ງ ຊດັເຊ ພະເນຈອນ ໄປ ໃນ ຖິື່ ນ 

ກນັດຳນ ເບເອ-ເຊບາ.         

15ເມ  ື່ອ ນ  ໍ້ຳ ໃນ ເຕົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ໝດົ         ນຳງ ຈ ື່ງ ປະ ລ ກ ໄວໍ້ ຢ ື່ ກໍ້ອງ ພຸື່ມໄມ ໍ້ ແຫື່ງ ໜ ື່ ງ.         

16ແລໍ້ວ ໜີ ໄປ ນ ັື່ງ ຢ ື່ ຫື່ຳງ ຈຳກ ເດັກນໍ້ອຍ ປະມຳນ ຮໍ້ອຍ ຫລຳ.         ນຳງ ເວົໍ້ຳ ຢ ື່ ຜ ໍ້ ດຽວ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ອຍ ບ ື່  ກໍ້ຳ ເບິື່ ງ 

ລ ກ ຂໍ້ອຍ ຕຳຍ”         ເມ  ື່ອ ນຳງ ນ ັື່ງ ລງົ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         ເດັກ ກ  ເລີື່ ມ ຮໍ້ອງໄຫໍ້ ຂ ໍ້ນ.          
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17ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ໄດໍ້ ຍນິ ສຽງ ເດັກນໍ້ອຍ ຮໍ້ອງໄຫໍ້         ແລະ ທ ດ ຂອງ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ເອີໍ້ນ ນຳງ ຮາກາ ຈຳກ 

ສະຫວນັ ຊ ັໍ້ນ ຟໍ້ຳ ວື່ຳ         “ຮາກາ ເຈົໍ້ຳ ມີ ຄວຳມ ອກຸອ ັື່ງ ຫຍງັ?         ຢື່ຳ ສ ື່ ຢໍ້ຳນ ເລີຍ         ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຍນິ ສຽງ 

ເດັກນໍ້ອຍ ໄຫໍ້ ແລໍ້ວ.         

18ຈ ົື່ງ ລກຸ ໄປ ອ ໍ້ມ ແລະ ອອຍ ລຳວ ສຳ         ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ລຳວ ມີ ຢື່ຳງ 

ຫລວງຫລຳຍ ຈນົ ເກດີ ເປັນ ປະເທດ ໃຫຍື່.         

19ຄນັ ແລໍ້ວ ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ເຮັດ ໃຫໍ້ ນຳງ ເຫັນ ສໍ້ຳງ ໜື່ວຍ 

ໜ ື່ ງ         ນຳງ ຈ ື່ງ ຟໍ້ຳວ ໄປ ຕກັ ເອົຳ ນ  ໍ້ຳ ຈນົ ເຕັມ ເຕົໍ້ຳ ແລໍ້ວ ເອົຳ ໄປ ໃຫໍ້ ລ ກ ຊຳຍ ກນິ.          
20ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ສະຖດິ ຢ ື່ ກບັ ເດັກນໍ້ອຍ ນ ັໍ້ນ ຈນົ ລຳວ ຈະເລີນ ເຕບີ ໃຫຍື່ ຂ ໍ້ນ         ລຳວ ໄດໍ້ ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ 

ປື່ຳ ກນັດຳນ ປາຣານ          ໄດໍ້ ກຳຍເປັນ ນຳຍພຳນ ທີື່  ສະຫລຳດ ແລະ ຊ  ຳນຳນ.         

21ແມ ື່ ໄດໍ້ ຫຳ ເມຍ ຈຳກ 

ປະເທດ ເອຢິບ ມຳ ໃຫໍ້ ລຳວ.          

ຂໍ້ຕົກລົງລະຫວູ່າງອັບຣາຮາມແລະກະສັດອາບີເມເລັກ 
22ໃນ ຄຳວ ນ ັໍ້ນ         ກະສດັ ອາບີເມເລັກ ໄດໍ້ ສະເດັດ ໄປ ຫຳ ອັບຣາຮາມ ກບັ ຟີໂກນ ນຳຍ ທະຫຳນ 

ຂອງ ພະ ອງົ ແລໍ້ວ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ສະຖດິ ຢ ື່ ກບັ ເຈົໍ້ຳ ໃນ ກຳນ ກະທ  ຳ ທກຸ ສິື່ ງ ທກຸ ຢື່ຳງ.         

23ສະ-

ນ ັໍ້ນ         ຈ ົື່ງ ປະຕຍິຳນ ໃນ ທີື່  ນີໍ້ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະເຈົ້າ ວື່ຳ”,         “ເຈົໍ້ຳ ຈະ ບ ື່  ຫລອກ ລວງ ເຮົຳ         ລ ກ ຫລຳນ         ຫລ  

ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ເຮົຳ ໆ         ມີ ຄວຳມ ສດັຊ ື່  ຕ ື່  ເຈົໍ້ຳ         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ຈ ົື່ງ ສນັຍຳ ແກື່ ເຮົຳ ວື່ຳ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ສດັຊ ື່  ຕ ື່  ເຮົຳ ຄ  ກນັ         

ແລະ ຕ ື່  ແຜື່ນດນິ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ອຳໄສ ຢ ື່ ນີໍ້.”          
24ອັບຣາຮາມ ກ  ທ ນ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຂ  ປະຕຍິຳນ.”         

25ອັບຣາຮາມ ຮໍ້ອງ ຂ  ຕ ື່  ກະສດັ ອາບີເມ-
ເລັກ          ກື່ຽວ ເລ ື່ ອງ ນ  ໍ້ຳສໍ້ຳງ ທີື່  ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ຂອງ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ຍ ດ ເອົຳ.         

26ກະສດັ ອາບເີມເລັກ ຈ ື່ງ 

ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ບ ື່  ຮ ໍ້ ເລ ື່ ອງ ນີໍ້ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ບອກ ເຮົຳ         ແລະ ແມ ື່ນ ເທ ື່ ອ ທ  ຳອິດ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ຍນິ ເລ ື່ ອງ ນີໍ້.”          
27ຄນັ ແລໍ້ວ ອັບຣາຮາມ ກ  ເອົຳ ແກະ         ແລະ ງວົ ບຳງ ຕວົ ຖວຳຍ ແກື່ ອາບເີມເລັກ.         

28ອັບຣາຮາມ 

ແຍກ ເອົຳ ແກະ ເຈດັ ໂຕ ອອກ ມຳ ຈຳກ ຝ ງ.         

29ກະສດັ ອາບີເມເລັກ ຈ ື່ງ ຖຳມ ເພິື່ ນ ວື່ຳ         “ເຈົໍ້ຳ ແຍກ ແກະ 

ເຈດັ ໂຕ ອອກ ມຳ ເຮັດ ຫຍງັ?”         

30ອັບຣາຮາມ ທ ນ ຕອບ ວື່ຳ         ພະ ອງົ ຈ ົື່ງ ຮບັ ລ ກ ແກະ ເຈດັ ໂຕ ນີໍ້ ໄປ ສຳ         

ດໍ້ວຍ ກຳນ ກະທ  ຳ ເຊັື່ ນ ນີໍ້         ພະ ອງົ ຈະ ຊງົ ຮບັ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ຂດຸ ນ  ໍ້ຳສໍ້ຳງ ນີໍ້.         

31ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ບື່ອນ ນີໍ້ ຈ ື່ງ 

ເອີໍ້ນ ວື່ຳ         ເບເອ-ເຊບາ          ເພຳະວື່ຳ ເປັນ ບື່ອນ ທີື່  ທງັ ສອງ ໄດໍ້ ປະຕຍິຳນ ຕ ື່  ກນັ.          
32ຫລງັ ຈຳກ ທງັ ສອງ ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງ ຂ ໍ້ ຕກົລງົ ທີື່  ເບເອ-ເຊບາ ແລໍ້ວ         ກະສດັ ອາບີເມເລັກ ແລະ ຟີໂກນ 

ນຳຍ ທະຫຳນ ຂອງ ພຣະອງົ ກ  ພຳກນັ ກບັ ຄ ນ ສ ື່ ດນິແດນ ພວກ ຟີລິດສະຕີນ.         

33ຄນັ ແລໍ້ວ         ອັບຣາ-
ຮາມ ໄດໍ້ ປ ກ ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ ໃສື່ ທີື່          ເບເອ-ເຊບາ ແລະ ໄດໍ້ ນະມດັສະກຳນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ອງົ ຕ ັໍ້ງ ຢ ື່ ເປັນນດິ.         

34ອັບຣາຮາມ ໄດໍ້ ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ປະເທດ ຟີລິດສະຕີນ ເປັນ ເວລຳ ຫລຳຍ ມ ໍ້.          

ບົດທີ 22 
ພຣະຜ ້ເປັນເຈົ້າ ຊົງສັ່ງໃຫ້ອັບຣາຮາມຖວາຍອີຊາກ 

1ຄນັ ຕ ື່  ມຳ         ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ລອງ ໃຈ ອັບຣາຮາມ          ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ແກື່ ເພິື່ ນ ວື່ຳ,         “ອັບຣາຮາມ 

ເອີຍ”         ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ ທ ນ ຕອບ ວື່ຳ,         “ໂດຍຂໍ້ຳນໍ້ອຍ.”         

2ແລໍ້ວ ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ເອົຳ ອີຊາກ ລ ກ 

ຊຳຍ ສດຸ ທີື່  ຮກັ ຄນົ ດຽວ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໄປ ຍງັ ແຄວໍ້ນ ໂມຣີຢາ          ໃນ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ຈ ົື່ງ ເຜົຳ ລຳວ ຖວຳຍ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ -

ຊຳ ແກື່ ເຮົຳ ຢ ື່ ເທິງ ພ  ແຫື່ງ ໜ ື່ ງ         ທີື່  ເຮົຳ ຈະ ບອກ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ.”          



31 ປະຖົມມະການ 22 
3ອັບຣາຮາມ ຈ ື່ງ ລກຸຂ ໍ້ນ ແຕື່ ເຊົໍ້ຳ ມ ດ         ເອົຳ ອຳນ ໃສື່ ເທິງ ຫລງັ ລ  ແລໍ້ວ ເອົຳ ອີຊາກ          ກບັ ຄນົ ໃຊໍ້ ສອງ 

ຄນົ ໄປ ນ  ຳ ຕນົ         ພໍ້ອມ ນີໍ້ ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ຕຽມ ເອົຳ ຟ ນ ເພ ື່ ອ ເຜົຳ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ         ແລໍ້ວ ພຳກນັ ອອກ ເດນີທຳງ ມຸ ໍ້ງ 

ໜໍ້ຳ ໄປ ສ ື່ ບື່ອນ ທີື່  ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ບອກ ໄວໍ້.          
4ເມ  ື່ອ ເດນີທຳງ ມຳ ໄດໍ້ ສຳມ ມ ໍ້         ອັບຣາຮາມ ກ  ແລ ເຫັນ ບື່ອນ ທີື່  ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ບອກ ນ ັໍ້ນ ແຕື່ ໄກ.         

5ຄນັ ແລໍ້ວ ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ກບັ ຄນົ ໃຊໍ້ ວື່ຳ,         “ພວກ ເຈົໍ້ຳ ກບັ ລ  ຈ ົື່ງ ຖໍ້ຳ ຂໍ້ອຍ ຢ ື່ ນີໍ້         ຂໍ້ອຍ ກບັ ລ ກ ຈະ ພຳກນັ ຂ ໍ້ນ 

ໄປ ນະມດັສະກຳນ ພຣະເຈົ້າ ຢ ື່ ເທິງ ພ  ພຸໍ້ນ         ແລໍ້ວ ຈະ ກບັ ມຳ ຫຳ.”          
6ອັບຣາຮາມ ເອົຳ ຟ ນ ໃຫໍ້ ອີຊາກ ແບກ ໄປ         ສື່ວນ ເພິື່ ນ ເອງ ກ  ຖ  ເອົຳ ໄຟ         ແລະ ມດີ         ແລໍ້ວ ທງັ ສອງ ພ ື່  

ລ ກ ກ  ພຳກນັ ມຸ ໍ້ງ ໜໍ້ຳ ໄປ ທີື່  ນ ັໍ້ນ.         

7ເມ  ື່ອ ກ  ຳລງັ ເດນີທຳງ ໄປ ນ ັໍ້ນ         ອີຊາກ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ອັບຣາຮາມ ວື່ຳ,         “ພ ື່  

ເອີຍ”         ພ ື່  ຈ ື່ງ ຕອບ ວື່ຳ,         “ແມ ື່ນ ຫຍງັ ລ ກ”         ອີຊາກ ຈ ື່ງ ຖຳມ ຕ ື່  ໄປ ວື່ຳ,         “ຟ ນ         ແລະ ໄຟ ກ  ມີ ແລໍ້ວແຕື່ ລ ກ 

ແກະ ທີື່  ຈະ ເຜົຳ ຖວຳຍ ບ ຊຳ ນ ັໍ້ນ ຢ ື່ ໃສ?”.         

8ອັບຣາຮາມ ຕອບ ວື່ຳ,         “ລ ກ ເອີຍ         ພຣະເຈົ້າ ຈະ ຊງົ ຈດັ ຫຳ 

ໃຫໍ້ ເອງ”         ສອງ ພ ື່  ລ ກ ກ  ພຳກນັ ເດນີທຳງ ຕ ື່  ໄປ.          
9ເມ  ື່ອ ເຂົຳ ໄປ ຮອດ ບື່ອນ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ບອກ ໄວໍ້ ແລໍ້ວ         ອັບຣາຮາມ ຈ ື່ງ ສໍ້ຳງ ແທື່ນ ບ -

ຊຳ ຂ ໍ້ນ         ຈດັ ເອົຳ ຟ ນ ວຳງ ໄວໍ້ ເທິງ ແທື່ນ ນ ັໍ້ນ         ແລໍ້ວ ມດັ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຕນົ ວຳງ ໄວໍ້ ເທິງ ກອງ ຟ ນ ທີື່  ແທື່ນ 

ບ ຊຳ.         

10ແລໍ້ວ ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ ຈບັ ມດີ ຕຽມ ຈະ ຂໍ້ຳ ລ ກ ຊຳຍ.         

11ແຕື່ ທນັໃດ ນ ັໍ້ນ         ທ ດ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ເອີໍ້ນ ມຳ ແຕື່ ສະຫວນັ ຊ ັໍ້ນ ຟໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ອັບຣາຮາມ ເອີຍ”         ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ ທ ນ ຕອບ ວື່ຳ,         “ໂດຍຂໍ້ຳນໍ້ອຍ.”         

12ທ ດ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຈ ື່ງ ກື່ຳວ ຕ ື່  ໄປ ວື່ຳ,         “ຢື່ຳ ທ  ຳຮໍ້ຳຍ ຫລ  ເຮັດ ຫຍງັ ແກື່ ເດັກ ຊຳຍ ຜ ໍ້ ນີໍ້         ບດັ ນີໍ້ ເຮົຳ ຮ ໍ້ 

ແລໍ້ວ ວື່ຳ         ເຈົໍ້ຳ ເຊ ື່ ອ ຟງັ ແລະ ຢ ຳ ເກງ ພຣະເຈົ້າ ຢ ື່ ສະເໝີ         ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ຫວງ ລ ກ ຊຳຍ ໂທນ ຂອງ 

ເຈົໍ້ຳ ໄວໍ້         ແຕື່ ໄດໍ້ ຍອມ ຖວຳຍ ລຳວ ໃຫໍ້ ແກື່ ເຮົຳ.”          
13ອັບຣາຮາມ ແນມ ໄປ ຮອບ ໆ ຕວົ ເຫັນ ແກະ ເຖກິ ໂຕ ໜ ື່ ງ ຊ ື່ ງ ເຂົຳ ຂອງ ມນັ ຄຳ ຢ ື່ ພຸື່ມໄມ ໍ້         ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ 

ໄປ ອ ໍ້ມ ເອົຳ ມນັ ມຳ ຂໍ້ຳ ຖວຳຍ ແກື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແທນ ລ ກ ຊຳຍ.         

14ອັບຣາຮາມ ໃສື່ ຊ ື່  ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ,         

“ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ຈດັ ໃຫໍ້”         ແລະ ຈນົ ເຖງິ ທກຸ ວນັ ນີໍ້ ຊຳວ ເມ  ອງ ກ  ຍງັ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ໆ ກນັ ມຳ ວື່ຳ,         “ເທິງ ພ -

ເຂົຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ຈດັ ໃຫໍ້.”          
15ທ ດ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເອີໍ້ນ ອັບຣາຮາມ ມຳ ແຕື່ ສະຫວນັ ຊ ັໍ້ນ ຟໍ້ຳ ເທ ື່ ອ ທີ ສອງ ວື່ຳ,         

16“ເຮົຳ ຂ  

ສຳບຳນ ດໍ້ວຍ ອ  ຳນຳດ         ແລະ ຊ ື່  ສຽງ ຂອງ ເຮົຳ ວື່ຳ         ເຮົຳ ຈະ ອວຍພອນ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳງ ມະຫຳສຳນ         ກ  

ເພຳະວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ຕຳມ ທີື່  ເຮົຳ ບອກ         ແລະ ບ ື່  ໄດໍ້ ຫວງ ລ ກ ຊຳຍ ໂທນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໄວໍ້.         

17ເຮົຳ ຂ  ສນັຍຳ 

ວື່ຳ ຈະ ປະທຳນ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳງ ຫລວງຫລຳຍ         ເໝ ອນ ດວງ ດຳວ ໃນ ທໍ້ອງຟໍ້ຳ         ຫລ          ເໝ ອນ 

ເມດັ ດນິຊຳຍ ໃນ ແຄມ ທະເລ         ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຜຳບ ແພໍ້ ສດັຕ  ທງັຫລຳຍ.         

18ຊນົ ຊຳດ ທງັ ປວງ 

ທົື່ວ ໂລກ         ຈະ ຮໍ້ອງ ຂ  ໃຫໍ້ ເຮົຳ ອວຍພອນ ເຂົຳ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ອວຍພອນ ໃຫໍ້ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ສິື່ ງ ນີໍ້ ກ  ຍໍ້ອນ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຟງັ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ຂອງ ເຮົຳ.”          
19ອັບຣາຮາມ ໄດໍ້ ຫລບົຄ ນ ມຳ ຫຳ ຄນົ ໃຊໍ້ ທງັ ສອງ         ແລໍ້ວ ພຳກນັ ຄ ນ ເມ  ອ ສ ື່ ເມ  ອງ ເບເອ-ເຊບາ          

ບື່ອນ ທີື່  ຕນົ ອຳໄສ ຢ ື່.          

ເຊື້ອສາຍຂອງນາໂຮ 
20ຄນັ ຕ ື່  ມຳ         ອັບຣາຮາມ ໄດໍ້ ຊຳບ ວື່ຳ ນຳງ ມີລະກາ ເມຍ ຂອງ ນາໂຮ ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ເປັນ ນໍ້ອງ ຊຳຍ ຂອງ ຕນົ 
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ມີ ລ ກ ຫລຳຍ ຄນົ.         

21ຄ          ອ ເຊ ອໍ້ຳຍ ກກົ         ບ ເຊ ນໍ້ອງ ຊຳຍ         ເກມ ເອນ ພ ື່  ຂອງ ອາຣາມ         

22ເກເຊັດ          ຮາ-
ໂຊ          ປິນດາດ ຢິດລາບ ແລະ ເບທ ເອນ          (ເບທ ເອນ ເປັນ ພ ື່  ຂອງ ນຳງ ເຣເບກາ).         

23ມີລະກາ ໄດໍ້ 

ເກດີ ລ ກ ຊຳຍ ແປດ ຄນົ ນີໍ້ ໃຫໍ້ ແກື່         ນາໂຮ          ນໍ້ອງ ຊຳຍ ຂອງ ອັບຣາຮາມ.         

24ເມຍ ຜ ໍ້ ທີ ສອງ ຂອງ ນາໂຮ 

ຄ          ນຳງ ເຣອ ມາ          ມີ ລ ກ ສີື່  ຄນົ ຄ          ເຕບາ          ກາຮາມ          ຕາຮາດ ແລະ ມາອາກາ.          

ບົດທີ 23 
ນາງຊາຣາເຖິງແກູ່ກຳ ແລະອັບຣາຮາມຊື້ບູ່ອນຝັງສົບ 

1-2ນຳງ ຊາຣາ ໄດໍ້ ເຖງິ ແກື່ ກ  ຳ ທີື່          ກີຣິອາດ-ອາຣະບາ          (ຫລ  ເຮັບໂຣນ)         ຢ ື່ ໃນ ປະເທດ ການາ-
ອານ          ເມ  ື່ອ ອຳຍ ຸໄດໍ້ ຮໍ້ອຍ ຊຳວ ເຈດັ ປີ         ອັບຣາຮາມ ໄດໍ້ ຕບົແຕື່ງ ສບົ ເມຍ         ແລະ ໄວໍ້ ທກຸ ໃຫໍ້ ນຳງ.          

3-4ຕ ື່  ມຳ ອັບຣາຮາມ ກ  ປະສບົ ເມຍ ໄວໍ້         ແລະ ໄປ ເວົໍ້ຳ ກບັ ຊຳວ ຮິດຕີ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ອຍ ອຳໄສ ຢ ື່ ບື່ອນ ນີໍ້ 

ໃນ ນຳມ ຄນົ ຕື່ຳງ ດໍ້ຳວ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ         ຈ ົື່ງ ຂຳຍ ດນິ ບຳງ ຕອນ ໃຫໍ້ ຂໍ້ອຍ ຝງັ ສບົ ເມຍ ຂໍ້ອຍ ແດື່.”          
5-6ພວກ ເຂົຳ ຕອບ ວື່ຳ,         “ອຳດຍຳ ເອີຍ         ຂ  ຟງັ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ກື່ອນ         ອຳດຍຳ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຜ ໍ້ ມີ ອ  ຳ-

ນຳດ         ໃນ ທື່ຳມກຳງ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ຈ ົື່ງ ຝງັ ເມຍ ຂອງ ອຳດຍຳ ໃນ ຫລມຸ ຝງັ ສບົ ຂອງ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

ຕຳມ ທີື່  ອຳດຍຳ ເຫັນ ຊອບ ສຳ         ບ ື່  ມີ ໃຜ ໃນ ພວກ ເຮົຳ ຈະ ປະຕເິສດ         ແລະ ຂດັຂວຳງ ທື່ຳນ ບ ື່  ໃຫໍ້ ຝງັ ເມຍ 

ໃສື່ ຫລມຸ ຝງັ ສບົ ທີື່  ພວກ ເຮົຳ ມ.ີ”          
7ຄນັ ແລໍ້ວ ອັບຣາຮາມ ກ  ຢ ນ ຂ ໍ້ນ ແລໍ້ວ ກ ົໍ້ມ ຄ  ຳນບັ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         

8“ຖໍ້ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຍນິດ  ີ

ໃຫໍ້ ຂໍ້ອຍ ຝງັ ເມຍ ຂໍ້ອຍ ຢ ື່ ໃນ ທີື່  ນີໍ້ ຈ ົື່ງ ກະລນຸຳ ໄປ ນ  ຳ ເອຟະໂຣນ ຊຳວ ຮິດຕີ ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ໂຊ-
ຮາ.         

9ໃຫໍ້ ລຳວ ຂຳຍ ຖ  ໍ້ຳ ມັກເປລາ ທີື່  ແຄມ ນຳ ຂອງ ລຳວ ໃຫໍ້ ຂໍ້ອຍ ຕຳມ ລຳຄຳ ທີື່  ວຳງ ໄວໍ້ ແລໍ້ວ ໃນ 

ທື່ຳມກຳງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ທີື່  ນີໍ້         ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ຂໍ້ອຍ ຈະ ມີ ຖ  ໍ້ຳ ຝງັ ສບົ ໄວໍ້ ເປັນ ຂອງ ຕນົ ເອງ.”          
10ໃນ ເວລຳ ນ ັໍ້ນ         ເອຟະໂຣນ          ກ  ນ ັື່ງ ກບັ ຊຳວ ຮິດຕີ ທີື່  ບື່ອນ ປະຊຸມ ໃນ ປະຕ  ເຂົໍ້ຳ ເມ  ອງ.         ເພິື່ ນ ຕອບ 

ອັບຣາຮາມ ໃຫໍ້ ທກຸ ຄນົ ໃນ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຍນິ ວື່ຳ,         

11“ອຳດຍຳ ເອີຍ         ບ ື່  ແມ ື່ນ ຈ ັື່ງຊ ັໍ້ນ ດອກ ຈ ົື່ງ ຟງັ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

ກື່ອນ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ໃຫໍ້ ດນິ ນຳ ທງັ ໝດົ ພໍ້ອມ ທງັ ຖ  ໍ້ຳ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ນຳ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ແກື່ ທື່ຳນ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເວົໍ້ຳ ຢ ື່ ທີື່  ນີໍ້ ຕ ື່ -

ໜໍ້ຳ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ໃຫໍ້ ຖ  ໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ແກື່ ທື່ຳນ ເພ ື່ ອ ທື່ຳນ ຈະ ໄດໍ້ ຝງັ ສບົ ເມຍ.”          
12-13ແຕື່ ອັບຣາຮາມ ກ  ກ ົໍ້ມ ຄ  ຳນບັ ຊຳວ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ເວົໍ້ຳ ກບັ ເອຟະໂຣນ          ຊໍ້ອງ ໜໍ້ຳ ຊຳວ 

ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ,         “ຖໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ຍນິ ຍອມ         ກະລນຸຳ ຟງັ ຂໍ້ອຍ ກື່ອນ         ຂໍ້ອຍ ຂ  ຊ ໍ້ ນຳ ທງັ ໝດົ         ຈ ົື່ງ ຍອມຮບັ ເງນິ 

ຄື່ຳ ນຳ         ແລະ ຂໍ້ອຍ ກ  ຈະ ຝງັ ສບົ ເມຍ ຂໍ້ອຍ ຢ ື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ.”          
14-15ເອຟະໂຣນ ຕອບ ວື່ຳ,         “ທື່ຳນ ເອີຍ         ນຳ ຕອນ ນ ັໍ້ນ ມີ ລຳຄຳ ເຖງິ ສີື່  ຮໍ້ອຍ ຫລຽນ         ແຕື່ ສ  ຳລບັ ຂໍ້ຳ-

ນໍ້ອຍ ກບັ ທື່ຳນ ແລໍ້ວ ກ  ບ ື່  ເປັນ ຫຍງັ ດອກ         ຈ ົື່ງ ຝງັ ສບົ ເມຍ ຂອງ ທື່ຳນ ສຳ.”          
16ອັບຣາຮາມ ໄດໍ້ ຕກົລງົ ຊ ໍ້ ດນິ ນ ັໍ້ນ ຈຳກ ເອຟະໂຣນ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຊຳວ ຮິດຕີ ເປັນ ເງນິ ຈ  ຳນວນ ສີື່  ຮໍ້ອຍ 

ຫລຽນ ຕຳມ ອດັຕຳ ທີື່  ເຄີຍ ໃຊໍ້ ກນັ ໃນ ເວລຳ ນ ັໍ້ນ.          
17ດນິ ຂອງ ເອຟະໂຣນ ທີື່  ມັກເປລາ ທຳງ ທິດຕຳເວັນອອກ ຂອງ ມາມເຣ ຮື່ວມ ທງັ ນຳ         ແລະ ຖ  ໍ້ຳ.         

18ພໍ້ອມ ທງັ ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ ທກຸ ໆ         ຕ ົໍ້ນ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ເຂດ ແດນ ນ ັໍ້ນ         ເອຟະໂຣນ ກ  ໂອນ ໃຫໍ້ ອັບຣາຮາມ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຊຳວ 

ຮິດຕີ          ຄ  ຄນົ ທີື່  ມຳ ປະຊຸມ ຢ ື່ ທຳງ ປະຕ  ເຂົໍ້ຳ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ.          
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19ຕ ື່  ມຳ         ອັບຣາຮາມ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ຝງັ ສບົ ນຳງ ຊາຣາ ເມຍ ຂອງ ຕນົ ໄວໍ້ ໃນ ຖ  ໍ້ຳ ທີື່  ນຳ ມັກເປລາ ໃນ ປະ-

ເທດ ການາອານ.         

20ສະນ ັໍ້ນ         ນຳ         ແລະ ຖ  ໍ້ຳ ຢ ື່ ໃນ ທີື່  ນ ັໍ້ນ         ຊ ື່ ງ ເຄີຍ ເປັນ ຂອງ ຊຳວ ຮິດຕີ ກ  ເລີຍ ເປັນສມົ 

ບດັ ຂອງ ອັບຣາຮາມ ເພ ື່ ອ ໃຊໍ້ ໃຫໍ້ ເປັນ ບື່ອນ ຝງັ ສບົ.          

ບົດທີ 24 
ເມຍຂອງອີຊາກ 

1ຢ ື່ ຕ ື່  ມຳ         ອັບຣາຮາມ ກ  ເຖົໍ້ຳ ແກື່ ຫລຳຍ ແລໍ້ວ         ແລະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ອວຍພອນ ໃຫໍ້ ທກຸ ສິື່ ງ ທກຸ 

ຢື່ຳງ ທີື່  ໄດໍ້ ເຮັດ ມຳ ນ ັໍ້ນ ຈະເລີນ ຂ ໍ້ນ.         

2-3ອັບຣາຮາມ          ເວົໍ້ຳ ກບັ ຄນົ ໃຊໍ້ ຜ ໍ້ ອຳວໂຸສ ຊ ື່ ງ ຮບັຜິດຊອບ ໃນ 

ຊບັ ສມົບດັ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ວຳງ ມ  ລງົ ຫວື່ຳງ ກກົຂຳ ຂໍ້ອຍ ແລໍ້ວ ສຳບຳນ ຕ ື່  ພຣະພກັ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ແຫື່ງ ສະຫວນັ ແລະ ແຜື່ນດນິ ໂລກ ວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ບ ື່  ເອົຳ ຜ ໍ້ ສຳວ ໃນ ປະເທດ ການາອານ ບື່ອນ ທີື່  ຂໍ້ອຍ ອຳ-

ໄສ ຢ ື່ ທີື່  ນີໍ້ ມຳ ເປັນ ເມຍ ຂອງ ລ ກ ຊຳຍ ຂໍ້ອຍ.         

4ແຕື່ ວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ກບັ ເມ  ອ ປະເທດ ຂອງ ຂໍ້ອຍ         ແລໍ້ວ ຊອກ 

ຫຳ ເອົຳ ຜ ໍ້ ສຳວ ໃນ ທື່ຳມກຳງ ພວກ ຍຳດ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ມຳ ເປັນ ເມຍ ຂອງ ອີຊາກ.”          
5ຄນົ ໃຊໍ້ ຈ ື່ງ ຖຳມ ວື່ຳ,         “ຈະ ເຮັດ ແນວໃດ         ເມ  ື່ອ ຍງິ ສຳວ ຜ ໍ້ ທີື່  ຈະ ເປັນ ລ ກ ໃພໍ້ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ຍອມ ຈຳກ ບໍ້ຳນ 

ມຳ ຢ ື່ ນ  ຳ ເຮົຳ ໃນ ປະເທດ ນີໍ້         ຈະ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເອົຳ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ທື່ຳນ ໄປ ສ ື່ ນຳງ ຫລ ?”          
6ອັບຣາຮາມ ຈ ື່ງ ຕອບ ວື່ຳ,         “ບ ື່         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ລະວງັ ຢື່ຳ ພຳ ລ ກ ຊຳຍ ຂໍ້ອຍ ກບັ ໄປ ປະເທດ ຂອງ ຂໍ້ອຍ 

ອີກ.         

7ເຫດ ວື່ຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເທິງ ສະຫວນັ ໄດໍ້ ພຳ ຂໍ້ອຍ ໜີ ອອກ ຈຳກ ເຮ ອນ ບດິຳ         ແລະ ຈຳກ 

ບໍ້ຳນ ເກດີ ເມ  ອງ ນອນ         ມຳ ຍງັ ດນິ ດອນ ຕອນ ນີໍ້ ທີື່  ພຣະອງົ ຈະ ຊງົ ປະທຳນ ໃຫໍ້ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ຂໍ້ອຍ 

ຕຳມ ພຣະສນັຍຳ         ພຣະອງົ ຈະ ໃຊໍ້ ທ ດ ຂອງ ພຣະອງົ ໄປ ກື່ອນ ເຈົໍ້ຳ ເພ ື່ ອ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຫຳ ເມຍ ຢ ື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ແກື່ 

ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຂໍ້ອຍ ໄດໍ້.         

8ແຕື່ ວື່ຳ         ຖໍ້ຳ ຫຳກ ຍງິ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ຍອມ ມຳ ນ  ຳ ເຈົໍ້ຳ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຫວດິ ຈຳກ ຄ  ຳ ສຳບຳນ         

ເຖງິ ຢື່ຳງໃດ ເຈົໍ້ຳ ກ  ຢື່ຳ ພຳ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຂໍ້ອຍ ກບັ ໄປ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ເດັດຂຳດ.         

9ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ຄນົ ໃຊໍ້ ຈ ື່ງ ວຳງ ມ  ລງົ 

ວື່ຳງ ກກົຂຳ ຂອງ ອັບຣາຮາມ          ແລະ ສຳບຳນ ວື່ຳ ຈະ ເຮັດ ທກຸ ສິື່ ງ ຕຳມ ທີື່  ນຳຍ ຂ  ຮໍ້ອງ.          
10ຄນັ ແລໍ້ວ         ຄນົ ໃຊໍ້ ຈ ື່ງ ເອົຳ ອ ດ ສິບ ໂຕ ຂອງ ນຳຍ ພໍ້ອມ ທງັ ຂອງຂວນັ ທີື່  ມຄີື່ຳ ຫລຳຍ ຢື່ຳງ         ອອກ 

ເດນີທຳງ ມຸ ໍ້ງ ໜໍ້ຳ ໄປ ສ ື່ ເມ  ອງ ຂອງ ນາໂຮ ຢ ື່ ໃນ ປະເທດ ເມໂຊໂປຕາເມຍ.         

11ລຳວ ມຳ ຮອດ ເມ  ອງ ນີໍ້ 

ເວລຳ ແລງ         ພ ດ ີແມ ື່ນ ຍຳມ ທີື່  ຍງິ ສຳວ ຊຳວ ເມ  ອງ ລງົ ມຳ ຕກັ ນ  ໍ້ຳ         ເມ  ື່ອ ມຳ ຮອດ ນ  ໍ້ຳສໍ້ຳງ ທີື່ ຢ ື່ ນອກ 

ເມ  ອງ ລຳວ ຈ ື່ງ ໃຫໍ້ ອ ດ ຄເຸຂົື່ ຳ ລງົ.         

12ສື່ວນ ລຳວ ເອງ ກ  ອະທິຖຳນ ພຣະເຈົ້າ ວື່ຳ,         “ໂອ         ອງົ ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ອັບຣາຮາມ ນຳຍ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ຂ  ໂຜດ ປະທຳນ ຄວຳມ ສ  ຳເລັດ ໃນ ມ ໍ້ນີໍ້ ໃຫໍ້ ແກື່ ຂໍ້ຳ-

ນໍ້ອຍ         ແລະ ໂຜດ ສ  ຳແດງ ຄວຳມ ຮກັ ອນັ ໝັໍ້ນຄງົ ຂອງ ພຣະອງົ ຕ ື່  ນຳຍ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເທີໍ້ນ.         

13ຂໍ້ຳ-

ນໍ້ອຍ ກ  ຳລງັ ຢ ື່ ແຄມ ນ  ໍ້ຳສໍ້ຳງ ບື່ອນ ທີື່  ບນັດຳ ຍງິ ສຳວ ຊຳວ ເມ  ອງ ກ  ຳລງັ ອອກ ມຳ ຕກັ ນ  ໍ້ຳ.         

14ຖໍ້ຳ ຂໍ້ຳ-

ນໍ້ອຍ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ຍງິ ສຳວ ຜ ໍ້ ໃດ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ອຍ ຂ  ກນິ ນ  ໍ້ຳ ໃນ ໄຫ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ແດື່”         ແລໍ້ວ ຖໍ້ຳ ນຳງ ຕອບ ວື່ຳ,         

“ເຊນີ ກນິ ແມ         ຂໍ້ອຍ ຈະ ເອົຳ ໃຫໍ້ ຝ ງ ອ ດ ເຈົໍ້ຳ ກນິ ດໍ້ວຍ”         ຂ  ໃຫໍ້ ຍງິ ສຳວ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ພຣະອງົ ຊງົ 

ເລ ອກ ໃຫໍ້ ເປັນ ເມຍ ອີຊາກ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ພຣະອງົ         ດໍ້ວຍ ວທີິ ນີໍ້         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ກ  ຈະ ຮ ໍ້ ໄດໍ້ ວື່ຳ         ພຣະອງົ ຊງົ 

ສະແດງ ຄວຳມ ຮກັ ອນັ ໝັໍ້ນຄງົ ຕ ື່  ນຳຍ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ.”          
15ກື່ອນ ລຳວ ອະທິຖຳນ ແລໍ້ວ ນຳງ ເຣເບກາ          ລ ກ ສຳວ ເບທ ເອນ ກ  ແບກ ໄຫ ນ  ໍ້ຳ ຍື່ຳງ ມຳ ທີື່  ນ  ໍ້ຳສໍ້ຳງ         
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(ເບທ ເອນ ເປັນ ລ ກ ນຳງ ມີລະກາ ແລະ ນາໂຮ ຜ ໍ້ ເປັນ ນໍ້ອງ ຊຳຍ ຂອງ ອັບຣາຮາມ).         

16ນຳງ ເປັນ 

ສຳວ ໂສດ         ແລະ ງຳມ ຫລຳຍ         ນຳງ ລງົ ໄປ ທີື່  ນ  ໍ້ຳສໍ້ຳງ ແລໍ້ວ ຕກັ ນ  ໍ້ຳ ຈນົ ເຕັມ ໄຫ.         

17ໃນ ຂະນະ ທີື່  ກ  ຳລງັ 

ຈະ ກບັ ຄ ນ ເມ  ອ         ຄນົ ໃຊໍ້ ຂອງ ອັບຣາຮາມ ຈ ື່ງ ຟໍ້ຳວ ແລື່ນ ໄປ ຫຳ ນຳງ ແລໍ້ວ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ອຍ ຂ  ກນິ ນ  ໍ້ຳ 

ໃນ ໄຫ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ແດື່.”         

18ນຳງ ຕອບ ວື່ຳ,         “ເຊນີ ໂລດ ຍຳ ລງຸ”         ນຳງ ຈ ື່ງ ປງົ ໄຫ ລງົ ຈຳກ ບື່ຳ ແລໍ້ວ ເອົຳ 

ນ  ໍ້ຳ ໃຫໍ້ ລຳວ ກນິ.         

19ຫລງັ ຈຳກ ລຳວ ອີື່ ມ ແລໍ້ວ ນຳງ ກ  ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ກ  ຈະ ຕກັ ນ  ໍ້ຳ ໃຫໍ້ ອ ດ ຂອງ ຍຳ 

ລງຸ ກນິ ຈນົ ອີື່ ມ ໝດົ ທກຸ ໂຕ.”         

20ນຳງ ຈ ື່ງ ຟໍ້ຳວ ຖອກ ນ  ໍ້ຳ ໃນ ໄຫ ໃສື່ ຮຳງ ແລໍ້ວ ກ  ແລື່ນ ໄປ ຕກັ ມຳ ຖອກ ໃສື່ 

ອີກ         ຈນົ ອ ດ ທກຸ ໂຕ ກນິ ອີື່ ມ.         

21ຊຳຍ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ກ  ຢ ນ ເບິື່ ງ ນຳງ ຢື່ຳງ ງຽບ ໆ         ເພ ື່ ອ ຈະ ໄດໍ້ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ພຣະເຈົ້າ 

ປະທຳນ ຄວຳມ ສ  ຳເລັດ ໃຫໍ້ ລຳວ ແທໍ້ ຫລ  ບ ື່ .          
22ເມ  ື່ອ ນຳງ ເອົຳ ນ  ໍ້ຳ ໃຫໍ້ ອ ດ ກນິ ອີື່ ມ ໝດົ ທກຸ ໂຕ ແລໍ້ວ         ຄນົ ໃຊໍ້ ຂອງ ອັບຣາຮາມ          ກ  ເອົຳ ປອກ ຄ  ຳ 

ເຄິື່ ງ ບຳດ ເກຳະ ໃສື່ ດງັ ນຳງ         ແລະ ເອົຳ ສຳຍ ແຂນ ສິບ ບຳດ ສອງ ເສັໍ້ນ ໃສື່ ໃຫໍ້ ນຳງ.         

23ແລໍ້ວ ລຳວ ຖຳມ 

ນຳງ ຕ ື່ ມ ອີກ ວື່ຳ,         “ບອກ ຂໍ້ອຍ ແດື່ ໄດໍ້ ບ ື່  ວື່ຳ ພ ື່  ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ແມ ື່ນ ໃຜ?         ໃນ ເຮ ອນ ຂອງ ພ ື່  ເຈົໍ້ຳ ຍງັ ມີ ບື່ອນ ພກັ 

ເຊົຳ ສ  ຳລບັ ຂໍ້ອຍ         ແລະ ສດັ ຂອງ ຂໍ້ອຍ ບ ?          
24ນຳງ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເປັນ ລ ກ ສຳວ ຂອງ ເບທ ເອນ ຫລຳນ ສຳວ ຂອງ ນາໂຮ ແລະ ນຳງ ມີ-

ລະກາ.         

25ຢ ື່ ບໍ້ຳນ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ມີ ເຟ ອງ         ແລະ ຫຍໍ້ຳ ສ  ຳລບັ ສດັ         ແລະ ມີ ບື່ອນ ພກັ ສ  ຳລບັ ຍຳ ລງຸ ດໍ້ວຍ.”          
26ເມ  ື່ອ ໄດໍ້ ຍນິ ນຳງ ເວົໍ້ຳ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ຄນົ ໃຊໍ້ ຂອງ ອັບຣາຮາມ ຈ ື່ງ ຂຳບ ລງົ ນະມດັສະກຳນ ພຣະເຈົ້າ.         

27ແລະ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         “ຂ  ສນັລະເສີນ ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ອັບຣາຮາມ          ພຣະອງົ ຊງົ ສະແດງ ຄວຳມ 

ຮກັ ອນັ ໝັໍ້ນຄງົ ແລະ ທື່ຽງ ທ  ຳ ແທໍ້         ຕ ື່  ນຳຍ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ແລະ ຍງັ ຊງົ ພຳ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ມຳ ເຖງິ ບໍ້ຳນ ນໍ້ອງ 

ຊຳຍ ຂອງ ເພິື່ ນ.”          
28ຍງິ ສຳວ ຈ ື່ງ ແລື່ນ ໄປ ຫຳ ແມ ື່ ຢ ື່ ເຮ ອນ         ແລໍ້ວ ເລົື່ ຳ ເລ ື່ ອງ ທງັ ໝດົ ສ ື່ ຟງັ.         

29-30ເມ  ື່ອ ລາບານ ອໍ້ຳຍ 

ນຳງ ເຣເບກາ ເຫັນ ປອກ ຄ  ຳ ເກຳະ ດງັ         ແລະ ສຳຍ ແຂນ ຄ  ຳ ນ  ຳ ນຳງ ທງັ ໄດໍ້ ຍນິ ເລ ື່ ອງ ຂອງ ຊຳຍ ຄນົ 

ນ ັໍ້ນ ທີື່  ມຳ ເລົື່ ຳ ສ ື່ ແມ ື່ ຟງັ         ກ  ຟໍ້ຳວ ແລື່ນ ອອກ ໄປ ພບົ ຄນົ ໃຊໍ້ ຂອງ ອັບຣາຮາມ ທີື່  ຢ ນ ລ  ຢ ື່ ກບັ ຝ ງ ອ ດ ຂອງ 

ລຳວ ໃກໍ້ ນ  ໍ້ຳສໍ້ຳງ.         

31ແລໍ້ວ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ລຳວ ວື່ຳ,         “ທື່ຳນ ຜ ໍ້ ມີ ພຣະພອນ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ເຊນີ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ 

ເຮ ອນ ເທຳະ         ເປັນ ຫຍງັ ທື່ຳນ ຈ ື່ງ ລ ຖໍ້ຳ ຢ ື່ ຂໍ້ຳງ ນອກ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ຈດັ ບື່ອນ ສ  ຳລບັ ທື່ຳນ         ແລະ ສ  ຳລບັ 

ຝ ງ ອ ດ ຂອງ ທື່ຳນ ແລໍ້ວ.”          
32ເມ  ື່ອ ໄດໍ້ ຍນິ ເຊັື່ ນ ນ ັໍ້ນ ຄນົ ໃຊໍ້ ອັບຣາຮາມ ກ  ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ເຮ ອນ         ສື່ວນ ລາບານ ກ  ຂນົ ເຄ ື່ ອງ ລງົ 

ຈຳກ ຫລງັ ອ ດ ເອົຳ ເຟ ອງ         ແລະ ຫຍໍ້ຳ ໃຫໍ້ ອ ດ ກນິ ແລໍ້ວ ເອົຳ ນ  ໍ້ຳ ໃຫໍ້ ຄນົ ໃຊໍ້ ຂອງ ອັບຣາຮາມ ແລະ ຄນົ ທີື່  

ມຳ ນ  ຳ ລຳວ ລໍ້ຳງ ຕນີ.         

33ເມ  ື່ອ ເຈົໍ້ຳ ຂອງ ບໍ້ຳນ ຈດັ ໂຕະ ອຳຫຳນ ຮຽບຮໍ້ອຍ ແລໍ້ວ         ຄນົ ໃຊໍ້ ຂອງ ອັບຣາ-
ຮາມ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ອຍ ຈະ ບ ື່  ຮບັ ປະທຳນ ອຳຫຳນ ຈນົ ກວື່ຳ ຂໍ້ອຍ ຈະ ເວົໍ້ຳ ເລ ື່ ອງ ທີື່  ຂໍ້ອຍ ຢຳກ ເວົໍ້ຳ 

ເສຍ ກື່ອນ”         ລາບານ ຈ ື່ງ ຕອບ ວື່ຳ,         “ເຊນີ ເວົໍ້ຳ ສຳ.”          
34-35ລຳວ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ຂ ໍ້ນ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ອຍ ເປັນ ຄນົ ໃຊໍ້ ຂອງ ອັບຣາຮາມ          ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ໂຜດ 

ປະທຳນ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ມີ ຝ ງ ແກະ         ຝ ງ ແບໍ້         ຝ ງ ງວົ         ຝ ງ ລຳ         ແລະ ຝ ງ ອ ດ         ມີ ເງນິ ມີ ຄ  ຳ         ແລະ ຂໍ້ຳ ໃຊໍ້ ຊຳຍ 

ຍງິ.         

36ນຳງ ຊາຣາ          ເມຍ ຂອງ ນຳຍ ຂໍ້ອຍ ໄດໍ້ ມີ ລ ກ ຊຳຍ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ເວລຳ ເຖົໍ້ຳ ແລໍ້ວ         ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ມອບ ຊບັ 

ສມົບດັ ທກຸ ສິື່ ງ ທກຸ ຢື່ຳງ ໃຫໍ້ ລຳວ.         

37ເພິື່ ນ ຍງັ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ຂໍ້ອຍ ສຳບຳນ ວື່ຳ ຈະ ຍອມ ຟງັ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ນີໍ້         ຄ  ບ ື່  ໃຫໍ້ 



35 ປະຖົມມະການ 24 
ຂໍ້ອຍ ເລ ອກ ເອົຳ ຍງິ ສຳວ ຊຳວ ການາອານ          ໃນ ບື່ອນ ທີື່  ເພິື່ ນ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ ມຳ ເປັນ ລ ກ ໃພໍ້.         

38ເພິື່ ນ ຈະ ສຳບ 

ແຊື່ງ ຖໍ້ຳ ຫຳກ ຂໍ້ອຍ ບ ື່  ມຳ ຊອກ ຫຳ ເອົຳ ຍງິ ສຳວ ຂອງ ຍຳດ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ເພິື່ ນ ທີື່  ເມ  ອງ ນີໍ້         ໃຫໍ້ ມຳ ເປັນ 

ເມຍ ຂອງ ລ ກ ຊຳຍ ເພິື່ ນ.         

39ແລໍ້ວ ຂໍ້ອຍ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ນຳຍ ວື່ຳ         ຈະ ເຮັດ ແນວໃດ ຖໍ້ຳ ຫຳກ ຍງິ ສຳວ ຄນົ ນ ັໍ້ນ 

ບ ື່  ມຳ ນ  ຳ.         

40ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ຕອບ ວື່ຳ         ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຜ ໍ້ ຂໍ້ອຍ ເຊ ື່ ອ ຟງັ ມຳ ຕະຫລອດ ຈະ ສ ົື່ງ ທ ດ ຂອງ 

ພຣະອງົ ໄປ ກບັ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ປະທຳນ ຄວຳມ ສ  ຳເລັດ ໃຫໍ້         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ໄດໍ້ ຍງິ ສຳວ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ຈຳກ ຄອບຄວົ 

ຍຳດຕ ິພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ພ ື່  ຂໍ້ອຍ ມຳ ໃຫໍ້ ອີຊາກ.         

41ຖໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ເຮັດ ຕຳມ ຂໍ້ອຍ ສ ັື່ງ         ເຈົໍ້ຳ ກ  ຈະ ຫວດິ ຈຳກ ຄ  ຳ 

ສຳບ ແຊື່ງ         ແລະ ຖໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຮບັ ຄ  ຳ ປະຕເິສດ ຈຳກ ຍຳດ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຈຳກ ຄອບຄວົ ຂໍ້ອຍ         ເຈົໍ້ຳ ກ  ຈະ ຫວດິ 

ຈຳກ ຄ  ຳ ສຳບ ແຊື່ງ ນີໍ້ ເຊັື່ ນ ດຽວ ກນັ.         

42ເມ  ື່ອ ຂໍ້ອຍ ໄດໍ້ ເດນີທຳງ ມຳ ຮອດ ນ  ໍ້ຳສໍ້ຳງ ທີື່  ນີໍ້         ຂໍ້ອຍ ໄດໍ້ ອໍ້ອນ-

ວອນ ທ ນ ຂ  ນ  ຳ ພຣະເຈົ້າ ວື່ຳ         ຂໍ້ຳ ແດື່ ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ອັບຣາຮາມ ຂ  ຊງົ ໂຜດ ໃຫໍ້ ສິື່ ງ ທີື່  ຂໍ້ຳ-

ນໍ້ອຍ ເຮັດ ນີໍ້ ສ  ຳເລັດ ເທີໍ້ນ.         

43ເວລຳ ນີໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ກ  ຳລງັ ຢ ນ ຢ ື່ ໃກໍ້ ນ  ໍ້ຳສໍ້ຳງ         ຖໍ້ຳ ຍງິ ສຳວ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ອອກ ມຳ 

ຕກັ ນ  ໍ້ຳ         ແລະ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ເວົໍ້ຳ ກບັ ນຳງ ວື່ຳ         ຂ  ດ ື່ ມນ  ໍ້ຳ ແດື່.         

44ຄນັ ນຳງ ຕອບ ວື່ຳ         ເຊນີ ດ ື່ ມ ແມ         ແລະ 

ຂໍ້ອຍ ຈະ ເອົຳ ນ  ໍ້ຳ ໃຫໍ້ ອ ດ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ກນິ ດໍ້ວຍ         ຂ  ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ນີໍ້ ເປັນ ຍງິ ສຳວ         ຜ ໍ້ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ເລ ອກ 

ໃຫໍ້ ເປັນ ເມຍ ລ ກ ຊຳຍ ນຳຍ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ແດື່ທໍ້ອນ.          
45ກື່ອນ ຂໍ້ອຍ ອະທິຖຳນ ຈບົ         ກ  ພ ດ ີນຳງ ເຣເບກາ ແບກ ໄຫ ລງົ ໄປ ຕກັ ນ  ໍ້ຳ         ຂໍ້ອຍ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ນຳງ ວື່ຳ         

ຂໍ້ອຍ ຂ  ດ ື່ ມນ  ໍ້ຳ ແດື່.         

46ນຳງ ຈ ື່ງ ຟໍ້ຳວ ເອົຳ ໄຫ ລງົ ຈຳກ ບື່ຳ ແລໍ້ວ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         ເຊນີ ດ ື່ ມ ແມ         ແລໍ້ວ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ 

ເອົຳ ນ  ໍ້ຳ ໃຫໍ້ ຝ ງ ອ ດ ທື່ຳນ ກນິ ດໍ້ວຍ         ຂໍ້ອຍ ຈ ື່ງ ດ ື່ ມ         ແລໍ້ວ ນຳງ ກ  ຕກັ ນ  ໍ້ຳ ໃຫໍ້ ອ ດ ກນິ ຄ  ກນັ.         

47ຂໍ້ອຍ ຈ ື່ງ 

ຖຳມ ນຳງ ວື່ຳ         ພ ື່  ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ແມ ື່ນ ໃຜ?         ນຳງ ຕອບ ວື່ຳ         ພ ື່  ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ແມ ື່ນ ເບທ ເອນ          ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເປັນ 

ຫລຳນ ສຳວ ນາໂຮ ແລະ ນຳງ ມລີະກາ          ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ຂໍ້ອຍ ຈ ື່ງ ເອົຳ ປອກ ຄ  ຳ ເກຳະ ໃສື່ ດງັ         ແລະ ເອົຳ ສຳຍ 

ແຂນ ໃສື່ ໃຫໍ້ ນຳງ.         

48ຄນັ ແລໍ້ວ         ຂໍ້ອຍ ກ  ຂຳບ ລງົ ນະມດັສະກຳນ         ແລະ ສນັລະເສີນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ຂອງ ອັບຣາຮາມ          ຜ ໍ້ ຊງົ ພຳ ຂໍ້ອຍ ມຳ ຖ ກ ບື່ອນ ທີື່  ຂໍ້ອຍ ພບົ ຫລຳນ ສຳວ ຂອງ ນຳຍ ຂໍ້ອຍ         ຜ ໍ້ ທີື່  ຈະ ເປັນ 

ເມຍ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເພິື່ ນ.         

49ບດັ ນີໍ້ ຖໍ້ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຍອມ ສະແດງ ຄວຳມ ສດັຊ ື່         ແລະ ຄວຳມ ຈງິ ໃຈ ຕ ື່  ນຳຍ 

ຂໍ້ອຍ         ກ  ຂ  ບອກ ໃຫໍ້ ຂໍ້ອຍ ຮ ໍ້         ຫລ  ຖໍ້ຳ ຫຳກ ບ ື່  ເປັນ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ກ  ຂ  ບອກ ມຳ ເພ ື່ ອ ຂໍ້ອຍ ຈະ ໄດໍ້ ຕດັສິນ ໃຈ ວື່ຳ 

ຈະ ຄວນ ເຮັດ ແນວໃດ.”          
50ເບທ ເອນ ແລະ ລາບານ ຈ ື່ງ ຕອບ ວື່ຳ,         “ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ເລ ື່ ອງ ນີໍ້ ເປັນ ນ  ໍ້ຳ ພຣະໄທ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນ-

ເຈົ້າ ແລໍ້ວ         ບ ື່  ແມ ື່ນ ພວກ ເຮົຳ ທີື່  ຈະ ຕດັສິນ ໃຈ ແນວໃດ ແນວ ໜ ື່ ງ ໄດໍ້.         

51ນຳງ ເຣເບກາ ກ  ຢ ື່ ນີໍ້         ຈ ົື່ງ ເອົຳ 

ນຳງ ໄປ ເປັນ ເມຍ ຂອງ ລ ກ ຊຳຍ ນຳຍ ເຈົໍ້ຳ ສຳ ຕຳມ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ໄວໍ້.”          
52ເມ  ື່ອ ຂໍ້ຳ ໃຊໍ້ ອັບຣາຮາມ ໄດໍ້ ຍນິ ເຊັື່ ນ ນ ັໍ້ນ         ລຳວ ຈ ື່ງ ຂຳບ ລງົ ນະມດັສະກຳນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ.         

53ແລໍ້ວ ລຳວ ກ  ເອົຳ ເຄ ື່ ອງ ເງນິ ຄ  ຳ         ເພັດ ພອຍ         ແລະ ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ ອນັ ງຳມ ໆ ໃຫໍ້ ນຳງ ເຣເບກາ          ລຳວ ຍງັ 

ໄດໍ້ ເອົຳ ຂອງຂວນັ ລຳຄຳ ແພງ ໃຫໍ້ ແມ ື່         ແລະ ອໍ້ຳຍ ຂອງ ນຳງ ອີກ ດໍ້ວຍ.         

54ຄນັ ແລໍ້ວ         ຄນົ ໃຊໍ້ ຂອງ 

ອັບຣາຮາມ ແລະ ຄນົ ທີື່  ມຳ ກບັ ລຳວ ກ  ຮບັ ປະທຳນ ອຳຫຳນ ແລໍ້ວ ຄໍ້ຳງ ຄ ນ ຢ ື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ         ຕອນ ເຊົໍ້ຳ ເມ  ື່ອ 

ພວກ ເຂົຳ ຕ ື່ ນ ຂ ໍ້ນ         ຄນົ ໃຊໍ້ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້ ຂໍ້ອຍ ກບັ ເມ  ອ ຫຳ ນຳຍ ຂອງ ຂໍ້ອຍ ສຳ.”         

55ແຕື່ ແມ ື່         

ແລະ ອໍ້ຳຍ ຂອງ ເຣເບກາ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຂ  ໃຫໍ້ ນຳງ ຢ ື່ ກບັ ພວກ ເຮົຳ ກື່ອນ ຈກັ ອຳທິດ ໜ ື່ ງ ຫລ  ຈກັ ສິບ ມ ໍ້         

ແລໍ້ວ ຈ ື່ງ ຄື່ອຍ ໄປ ບ ື່  ໄດໍ້ ບ ?”         

56ແຕື່ ລຳວ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຢື່ຳ ຖື່ວງ ດ ງ ຂໍ້ອຍ ໄວໍ້ ເລີຍ         ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 
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ຊງົ ໃຫໍ້ກຳນ ເດນີທຳງ ຂອງ ຂໍ້ອຍ ບງັເກດີ ຜນົ ແລໍ້ວ         ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້ ຂໍ້ອຍ ກບັ ເມ  ອ ຫຳ ນຳຍ ຂໍ້ອຍ ສຳ.”         

57ພວກ 

ເຂົຳ ຈ ື່ງ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຄນັຊ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ເອີໍ້ນ ນຳງ ມຳ ຖຳມ ເບິື່ ງ ວື່ຳ         ນຳງ ຈະ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ ຈ ັື່ງ ໃດ.”         

58ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ 

ໄດໍ້ ເອີໍ້ນ ນຳງ ເຣເບກາ ມຳ ຖຳມ ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ ຈະ ໄປ ກບັ ເພິື່ ນ ບ ?”         ນຳງ ຈ ື່ງ ຕອບ ວື່ຳ,         “ໂດຍ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

ຈະ ໄປ.”          
59ດໍ້ວຍ ເຫດ ນີໍ້ ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ມອບ ນຳງ ເຣເບກາ ພໍ້ອມ ກບັ ແມ ື່ນມົ ຂອງ ນຳງ         ໃຫໍ້ ໄປ ກບັ ຄນົ ໃຊໍ້ 

ຂອງ ອັບຣາຮາມ ແລະ ຄນົ ຂອງ ລຳວ.         

60ກື່ອນ ຈະ ຈຳກ ໄປ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ອວຍພອນ ໃຫໍ້ ແກື່ ນຳງ ເຣ-
ເບກາ ມີ ຂ ໍ້ຄວຳມ ດ ັື່ງນີໍ້:         “ນໍ້ອງ ເອີຍ         ຂ  ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ແມ ື່ ຂອງ ຄນົ ຫລຳຍ ແສນ         ຂ  ໃຫໍ້ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ 

ເຈົໍ້ຳ         ຜຳບ ແພໍ້ ສດັຕ .”          
61ຄນັ ແລໍ້ວ         ນຳງ ເຣເບກາ ແລະ ສຳວ ໃຊໍ້ ກ  ຂ ໍ້ນ ຫລງັ ອ ດ ອອກ ເດນີທຳງ ໄປ ກບັ ຄນົ ໃຊໍ້ ຂອງ ອັບ-

ຣາຮາມ.          
62ຝື່ຳຍ ອີຊາກ ພວມ ຫຳ ກ  ກບັ ມຳ ແຕື່ ນ  ໍ້ຳສໍ້ຳງ ທີື່  ຊ ື່ ວ ື່ຳ,         “ນ  ໍ້ຳສໍ້ຳງ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຜ ໍ້ ຊງົ ເຫັນ ຂໍ້ອຍ”         

ຢ ື່ ໃນ ແຄວໍ້ນ ເນເກັບ.         

63ໃນ ຕອນ ແລງ ລຳວ ໄດໍ້ ອອກ ໄປ ຍື່ຳງ ຫລິໍ້ນ ໃນ ທົື່ງ ນຳ         ເລີຍ ເຫັນ ຂະບວນ 

ອ ດ ກ  ຳລງັ ມຳ.         

64ເມ  ື່ອ ນຳງ ເຣເບກາ ເຫັນ ອີຊາກ          ນຳງ ຈ ື່ງ ລງົ ຈຳກ ຫລງັ ອ ດ.         

65ແລໍ້ວ ຖຳມ ຄນົ ໃຊໍ້ 

ຂອງ ອັບຣາຮາມ ວື່ຳ,         “ຜ ໍ້ ຊຳຍ ທີື່  ກ  ຳລງັ ຍື່ຳງ ມຳ ນ ັໍ້ນ ແມ ື່ນ ໃຜ?”         ລຳວ ຈ ື່ງ ຕອບ ນຳງ ວື່ຳ,         “ແມ ື່ນ ນຳຍ 

ຂອງ ຂໍ້ອຍ.”         ເມ  ື່ອ ໄດໍ້ ຍນິ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ນຳງ ຈ ື່ງ ເອົຳ ຜໍ້ຳ ອດັ ໜໍ້ຳ ໄວ          
66ຄນົ ໃຊໍ້ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ເລົື່ ຳ ທກຸ ສິື່ ງ ທກຸ ຢື່ຳງ ທີື່  ໄດໍ້ ເຮັດ ມຳສ ື່ ອີຊາກ ຟງັ.         

67ຄນັ ແລໍ້ວ ອີຊາກ ກ  ພຳ ນຳງ 

ເຣເບກາ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃນ ເຕັນ ຂອງ ແມ ື່         ແລະ ຮບັ ເອົຳ ນຳງ ເປັນ ເມຍ         ອີຊາກ ກ  ຮກັ ນຳງ ເຣເບກາ          ດ ັື່ງ-

ນ ັໍ້ນ ລຳວ ຈ ື່ງ ມີ ຄວຳມ ສະບຳຍ ໃຈ ຂ ໍ້ນ         ຫລງັ ຈຳກ ໄດໍ້ ສ ນ ເສຍ ແມ ື່ ສດຸ ທີື່  ຮກັ ໄປ ແລໍ້ວ.          

ບົດທີ 25 
ເຊື້ອສາຍຂອງອັບຣາຮາມຈາກຍິງອື່ນ 

1ອັບຣາຮາມ ໄດໍ້ ແຕື່ງງຳນ ກບັ ຍງິ ອີກ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ຊ ື່ ວ ື່ຳ         ເກຕຸຣາ.         

2ນຳງ ໄດໍ້ ປະສ ດ ລ ກ ຊຳຍ ຫລຳຍ ຄນົ 

ໃຫໍ້ ເພິື່ ນ ຄ          ຊິມຣານ          ໂຢກຊານ          ເມດານ          ມີດີອານ          ອີຊະບາກ ແລະ ຊ ອາ.         

3ໂຢກຊານ ເປັນ ພ ື່  

ຂອງ ເຊບາ ແລະ ເດດານ          ລ ກ ຊຳຍ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ເດດານ ຄ          ຊຳວ ອັດຊີເຣຍ          ຊຳວ ເລຕ ຊີມ 

ແລະ ຊຳວ ເລອຸມມີມ.         

4ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ມີດີອານ          ເອຟາ          ເອເຟ          ຮາໂນກ          ອາບີດາ          ແລະ ເອັນ-
ດາອາ          ພວກ ເຂົຳ ທງັ ໝດົ ນີໍ້ ເປັນ ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ນຳງ         ເກຕຸຣາ.          

5-6ອັບຣາຮາມ ໄດໍ້ ມອບ ມ ລະດກົ ທກຸ ສິື່ ງ ໃຫໍ້ ອີຊາກ ກື່ອນ ເສຍ ຊວີດິ         ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ແບື່ງ ຊບັ ສິື່ ງ ຂອງ 

ບຳງ ສື່ວນ ໃຫໍ້ ລ ກ ຊຳຍ ທີື່  ໄດໍ້ ຈຳກ ເມຍ ຜ ໍ້ ທີ ສອງ ທກຸ ໆ ຄນົ ແລໍ້ວ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ໜີ ຈຳກ ອີຊາກ ລ ກ ຊຳຍ 

ຂອງ ຕນົ         ໄປ ຢ ື່ ທຳງ ດນິແດນ ທິດຕຳເວັນອອກ.          

ການຝັງສົບອັບຣາຮາມ 
7-8ອັບຣາຮາມ ເຖົໍ້ຳ ແກື່ ຫລຳຍ         ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ເຖງິ ແກື່ ກ  ຳ ໄປ ຢ ື່ ນ  ຳ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທີື່  ຕຳຍ ໄປ ກື່ອນ ແລໍ້ວ ເມ  ື່ອ 

ອຳຍ ຸ         175         ປີ.         

9ອີຊາກ ແລະ ອິດຊະມາເອນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ຝງັ ສບົ ໄວໍ້ ໃນ ອບຸ ມງຸ         ມັກເປ-
ລາ          ໃນ ນຳ ທີື່  ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ຊ ໍ້ ຈຳກ         ເອຟະໂຣນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ໂຊຮາ ຊຳວ ຮິດຕີ          ຢ ື່ ທຳງ ຕຳເວັນ ອອກ 
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ຂອງ ເມ  ອງ ມາມເຣ.         

10-11ສບົ ຂອງ ອັບຣາຮາມ ແລະ ເມຍ ຂອງ ເພິື່ ນ ກ  ໄດໍ້ ຝງັ ໃນ ນຳ ຕອນ ນີໍ້ ຄ  ກນັ         

ຫລງັ ຈຳກ ອັບຣາຮາມ ໄດໍ້ ເຖງິ ແກື່ ກ  ຳ ໄປ ແລໍ້ວ         ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ອວຍພອນ ອີຊາກ ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ໄດໍ້ ອຳໄສ ຢ ື່ 

ໃກໍ້ ນ  ໍ້ຳສໍ້ຳງ ທີື່  ຊ ື່ ວ ື່ຳ,         “ນ  ໍ້ຳສໍ້ຳງ ຂອງ ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຜ ໍ້ ຊງົ ເຫັນ ຂໍ້ອຍ.”          
12ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ອິດຊະມາເອນ ລ ກ ຊຳຍ ອັບຣາຮາມ          ແລະ ນຳງ ຮາກາ ຄນົ ເອຢິບ          ຊ ື່ ງ ເປັນ 

ສຳວ ໃຊໍ້ ນຳງ ຊາຣາ ມີ ດ ັື່ງນີໍ້:          
13ຊ ື່  ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອິດຊະມາເອນ ຕຳມ ລ  ຳດບັ ກ  ຳເນດີ ຄ          ເນບາໂຢດ ລ ກກກົ         ຕ ື່  ມຳ ເກດາ          ອັດ-

ເບເອນ          ມິບສາມ.         

14-16ມິຊະມາ          ດ ມາ          ມັດສາ          ຮາດັດ          ເຕມາ          ເຢຕ ເຣ          ນາຟິດ ແລະ ເກເດ-
ມາ ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ແມ ື່ນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອິດຊະມາເອນ ຊ ື່ ງ ຊ ື່  ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ກຳຍເປັນ ຊ ື່  ບໍ້ຳນ         ຊ ື່  ບື່ອນ 

ພກັ ອຳໄສ         ແລະ ຊ ື່  ສິບ ສອງ ເຜົື່ ຳ ໃນ ຈ  ຳນວນ ເຜົື່ ຳ ຕື່ຳງ ໆ.          
17ເມ  ື່ອ ອິດຊະມາເອນ ມີ ອຳຍ ຸ         137         ປີ         ເພິື່ ນ ກ  ເຖງິ ແກື່ ກ  ຳ ໄປ ຢ ື່ ນ  ຳ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທີື່  ຕຳຍ ໄປ ກື່ອນ ແລໍ້ວ.         

18ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ອິດຊະມາເອນ ໄດໍ້ ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ດນິແດນ         ລະຫວື່ຳງ ເມ  ອງ ຮາວິລາ          ຈນົ ເຖງິ ເມ  ອງ 

ຊ ເຣ ທຳງ ທິດຕຳເວັນອອກ ຂອງ ປະເທດ ເອຢິບ ທຳງ ໄປ ສ ື່ ປະເທດ ອັດຊີເຣຍ          ພວກ ເຂົຳ ອຳໄສ ຢ ື່ 

ຕື່ຳງຫຳກ ຈຳກ ຍຳດ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ເຂົຳ.          

ການເກີດຂອງເອຊາວແລະຢາໂຄບ 
19ເລ ື່ ອງ ຂອງ ອີຊາກ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອັບຣາຮາມ          ເປັນ ມຳ ດ ັື່ງນີໍ້:         

20ອີຊາກ ມີ ອຳຍ ຸໄດໍ້ ສີື່  ສິບ ປີ         

ເມ  ື່ອ ແຕື່ງງຳນ ກບັ ນຳງ ເຣເບກາ          ນໍ້ອງ ສຳວ ລາບານ ລ ກ ເບທ ເອນ          ຊຳວ ອາຣາມ          ຊ ື່ ງ ມຳ ຈຳກ 

ປະເທດ ເມໂຊໂປຕາເມຍ.          
21ຍໍ້ອນ ນຳງ ເຣເບກາ ບ ື່  ມີ ລ ກ         ອີຊາກ ຈ ື່ງ ອະທິຖຳນ ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພຣະອງົ ຊງົ ຕອບ ຄ  ຳ 

ອະທິຖຳນ ຂອງ ລຳວ         ໂດຍ ໃຫໍ້ ນຳງ ເຣເບກາ ຖ ພຳ.         

22ເມ  ື່ອ ນຳງ ຖ ພຳ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ         ລ ກ ຝຳແຝດ ໄດໍ້ ບຽດ 

ສຽດ ກນັ ຢ ື່ ໃນ ທໍ້ອງ         ນຳງ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຖໍ້ຳ ຫຳກ ເປັນ ເຊັື່ ນ ນີໍ້         ເປັນ ຫຍງັ ຂໍ້ອຍ ຈ ື່ງ ຢຳກ ມີ ລ ກ?”         ແລໍ້ວ 

ນຳງ ຈ ື່ງ ໄປ ອໍ້ອນວອນ ກຳບ ທ ນ ຕ ື່  ພຣະເຈົ້າ ກື່ຽວ ກບັ ເລ ື່ ອງ ນີໍ້.         

23ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ,          

  “ເດັກສອງຄນົທີື່ ຢ ື່ໃນທໍ້ອງຂອງເຈົໍ້ຳ ຈະເກດີເປັນ 

   ປະຊຳຊນົສອງປະເທດຕ ື່ ສ ໍ້ກນັ ຜ ໍ້ໜ ື່ ງຈະແຂງແຮງ 

  ກວື່ຳອີກຜ ໍ້ໜ ື່ ງ ອໍ້ຳຍຈະຮບັໃຊໍ້ນ ໍ້ອງ.” 
24-25ຄນັ ຢ ື່ ຕ ື່  ມຳ         ນຳງ ກ  ອອກລ ກ ຝຳແຝດ ສອງ ຄນົ         ລ ກ ຊຳຍ ຜ ໍ້ ອອກ ກື່ອນ ແດງ         ແລະ ມີ ຂນົ 

ເຕັມຕວົ ຄ  ເສ ໍ້ອ ທີື່  ເຮັດ ດໍ້ວຍ ຂນົ ສດັ         ດໍ້ວຍ ເຫດ ນີໍ້ ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ ເອີໍ້ນ ລຳວ ວື່ຳ         ເອຊາວ.         

26ເມ  ື່ອ ນໍ້ອງ ລຳວ 

ເກດີ ມຳ         ມ  ກ  ຈບັ ສ ົໍ້ນ ນື່ອງ ຂອງ ເອຊາວ ໄວໍ້         ສະນ ັໍ້ນ ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ ເອີໍ້ນ ລຳວ ວື່ຳ         ຢາໂຄບ          ເມ  ື່ອ ລ ກ ຊຳຍ 

ຝຳແຝດ ທງັ ສອງ ເກດີ         ອີຊາກ ອຳຍ ຸໄດໍ້ ຫກົ ສິບ ປີ ແລໍ້ວ.          

ເອຊາວຂາຍສິດທິອ້າຍກົກ 
27ເມ  ື່ອ ເດັກນໍ້ອຍ ທງັ ສອງ ໃຫຍື່ ເຕບີ ໂຕ ຂ ໍ້ນ ມຳ         ເອຊາວ ໄດໍ້ ກຳຍເປັນ ນຳຍພຳນ ທີື່  ເກ ື່ງ ກໍ້ຳ         ແລະ 

ຊ  ຳນຳນ         ລຳວ ເປັນ ຄນົ ທີື່  ບ ື່  ມກັ ຢ ື່ ເຮ ອນ.         

28ສື່ວນ ຢາໂຄບ ເປັນ ຄນົ ສຂຸມຸ         ແລະ ມກັ ຢ ື່ ແຕື່ ໃນ ເຮ ອນ         

ອີຊາກ ຮກັ ເອຊາວ ເພຳະວື່ຳ ໄດໍ້ ກນິ ຊີໍ້ນ ທີື່  ລຳວ ຫຳ ມຳ ໄດໍ້         ສື່ວນ ນຳງ ເຣເບກາ ຮກັ ຢາໂຄບ.          
29ມ ໍ້ໜ ື່ ງ         ເມ  ື່ອ ຢາໂຄບ ກ  ຳລງັ ເຮັດ ແກງ ຢ ື່         ພ ດ ີເອຊາວ ກບັ ມຳ ແຕື່ ລື່ຳ ສດັ         ລຳວ ຫິວ ຫລຳຍ.         



ປະຖົມມະການ 26 38 
30ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ກບັ ຢາໂຄບ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ອຍ ຂ  ກນິ ແກງ ໝຳກຖ ົື່ວ ແດງ ເຈົໍ້ຳ ຈກັ ຄ  ຳ ແດື່ທໍ້ອນ         ຂໍ້ອຍ ຫິວ ຈະ ຕຳຍ 

ຢ ື່ ແລໍ້ວ”         (ດໍ້ວຍ ເຫດຜນົ ດ ັື່ງກ ື່ຳວ ນີໍ້         ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ ເອີໍ້ນ ເອຊາວ ວື່ຳ         ເອໂດມ).          
31ແຕື່ ຢາໂຄບ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ອຍ ຈະ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ກນິ         ຖໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ຫຳກ ຂຳຍ ສິດທິ ອໍ້ຳຍ ກກົ ໃຫໍ້ ຂໍ້ອຍ.”         

32ເອຊາວ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ເບິື່ ງ ແມ!         ຂໍ້ອຍ ຫິວ ໃກໍ້ ຈະ ຕຳຍ ຢ ື່ ແລໍ້ວ         ສິດທິ ອໍ້ຳຍ ກກົ ຈະ ມີ ປະໂຫຍດ ຫຍງັ ກບັ 

ຂໍ້ອຍ.”         

33ຢາໂຄບ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ສຳບຳນ ກື່ອນ ແມ!         ວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ມອບ ສິດທິ ອໍ້ຳຍ ກກົ ໃຫໍ້ ຂໍ້ອຍ”         ເອ-
ຊາວ ຈ ື່ງ ສຳບຳນ ແລໍ້ວ ຂຳຍ ສິດທິ ອໍ້ຳຍ ກກົ ຂອງ ຕນົ ໃຫໍ້ ຢາໂຄບ.          

34ຄນັ ແລໍ້ວ         ຢາໂຄບ ຈ ື່ງ ເອົຳ ເຂົໍ້ຳຈີື່         ແລະ ແກງ ໝຳກຖ ົື່ວ ໃຫໍ້ ເອຊາວ          ລຳວ ກນິ         ແລະ ດ ື່ ມ ຈນົ ອີື່ ມ         

ແລໍ້ວ ກ  ໜີ ໄປ         ກຳນ ປະໝຳດ ສິດທິ ອໍ້ຳຍ ກກົ ຂອງ ເອຊາວ ກ  ເປັນ ມຳ ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ.          

ບົດທີ 26 
ອີຊາກໄປເມືອງເກຣາແລະເມືອງເບເອ-ເຊບາ 

1ຢ ື່ ຕ ື່  ມຳ ໄດໍ້ ມກີຳນ ອ ດ ຢຳກ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ໃນ ປະເທດ         ຊ ື່ ງ ກຳນ ອ ດ ຢຳກ ຢື່ຳງ ນີໍ້ ໄດໍ້ ເຄີຍ ມີ ມຳ ແລໍ້ວ ໃນ 

ສະໄໝ ອັບຣາຮາມ          ອີຊາກ ຈ ື່ງ ໄປ ຫຳ ກະສດັ ອາບເີມເລັກ          ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ຂອງ ພວກ ຟີລິດສະຕີນ ທີື່  

ເກຣາ.         

2ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ປະກດົ ແກື່ ອີຊາກ ແລະ ກື່ຳວ ແກື່ ເພິື່ ນ ວື່ຳ,         “ຢື່ຳ ໄປ ປະເທດ ເອຢິບ          

ຈ ົື່ງ ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ປະເທດ ທີື່  ເຮົຳ ຈະ ບອກ ໃຫໍ້ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ.         

3ຄ  ໃຫໍ້ ຢ ື່ ໃນ ປະເທດ ນີໍ້ ກື່ອນ         ເຮົຳ ຈະ ຢ ື່ ນ  ຳ         ແລະ 

ອວຍພອນ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ         ເພຳະວື່ຳ ເຮົຳ ຈະ ມອບ ດນິແດນ ທງັ ໝດົ ນີໍ້ ໃຫໍ້ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

ເຮົຳ ຈະ ຍ ດ ຖ  ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ກບັ ອັບຣາຮາມ ພ ື່  ຂອງ ເຈົໍ້ຳ.         

4ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ມີ ເຊ ໍ້ອສຳຍ 

ຢື່ຳງ ຫລວງຫລຳຍ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ດວງ ດຳວ ໃນ ທໍ້ອງຟໍ້ຳ         ແລະ ເຮົຳ ຈະ ມອບ ດນິແດນ ທງັ ໝດົ ນີໍ້         ໃຫໍ້ 

ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ຊນົ ຊຳດ ທງັ ປວງ ໃນ ໂລກ ຈະ ຂ  ໃຫໍ້ ເຮົຳ ອວຍພອນ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ທີື່  

ເຮົຳ ອວຍພອນ ໃຫໍ້ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ.         

5ກ  ເພຳະວື່ຳ ອັບຣາຮາມ ໄດໍ້ ເຊ ື່ ອ ຟງັ ເຮົຳ ໂດຍ ໄດໍ້ ຮກັສຳ ຂ ໍ້ 

ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ທກຸ ຢື່ຳງ ຂອງ ເຮົຳ         ເຮົຳ ຈະ ອວຍພອນ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ”.          
6-7ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ອີຊາກ ຈ ື່ງ ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ເມ  ອງ ເກຣາ          ເມ  ື່ອ ຜ ໍ້ ຊຳຍ ຊຳວ ເມ  ອງ ຖຳມ ກື່ຽວ ກບັ ເມຍ ຂອງ 

ເພິື່ ນ         ເພິື່ ນ ກ  ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ນຳງ ເປັນ ນໍ້ອງ ສຳວ ຂອງ ຂໍ້ອຍ”         ເພິື່ ນ ບ ື່  ກໍ້ຳ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ ນຳງ ເປັນ ເມຍ         ເພຳະ 

ຢໍ້ຳນ ພວກ ຜ ໍ້ ຊຳຍ ເມ  ອງ ນີໍ້ ຈະ ຂໍ້ຳ ເພິື່ ນ         ແລໍ້ວ ເອົຳ ນຳງ ເຣເບກາ ຊ ື່ ງ ເປັນ ຄນົ ງຳມ ໄປ ເປັນ ເມຍ.          
8ເມ  ື່ອ ອີຊາກ ໄດໍ້ ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ເມ  ອງ ນີໍ້ ໄດໍ້ ໄລຍະ ໜ ື່ ງ ແລໍ້ວ         ມ ໍ້ໜ ື່ ງ         ອາບີເມເລັກ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ຂອງ 

ພວກ ຟີລິດສະຕີນ          ຫລຽວ ລງົ ມຳ ຈຳກ ປື່ອງຢໍ້ຽມ ກ  ເຫັນ ອີຊາກ ຢອກ ນຳງ ເຣເບກາ ເມຍ ຂອງ ຕນົ 

ຢື່ຳງ ສະໜິດສະໜມົ.         

9ກະສດັ ອາບີເມເລັກ ຈ ື່ງ ເອີໍ້ນ ອີຊາກ ມຳ ເຝົໍ້ຳ         ແລະ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ເບິື່ ງດ          

ນຳງ ເປັນ ເມຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ແທໍ້ ໆ         ເປັນ ຫຍງັ ເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ ເປັນ ນໍ້ອງ ສຳວ?”         ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ ທ ນ ວື່ຳ,         “ເພຳະ 

ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຢໍ້ຳນ ວື່ຳ ຈະ ຖ ກ ຂໍ້ຳ         ຖໍ້ຳ ຫຳກ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ ນຳງ ເປັນ ເມຍ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ”          
10ກະສດັ ອາບີເມເລັກ ຈ ື່ງ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ເປັນ ຫຍງັ ເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ເຮັດ ກບັ ເຮົຳ ດ ັື່ງນີໍ້?         ບຳງທີ ມີ ຄນົ ຂອງ 

ເຮົຳ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ອຳດ ນອນ ກບັ ເມຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ກ  ໄດໍ້         ແລໍ້ວ ເຈົໍ້ຳ ກ  ຈະ ພຳໃຫໍ້ ພວກ ເຮົຳ ເຮັດ ຊ ົື່ວ.”         

11ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         

ກະສດັ ອາບີເມເລັກ          ຈ ື່ງ ຊງົ ມີ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ປະຊຳຊນົ ທງັ ປວງ ໃນ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ,         “ຖໍ້ຳ ຜ ໍ້ ໃດ ຂ ົື່ມເຫັງ 

ຊຳຍ ຜ ໍ້ ນີໍ້         ແລະ ເມຍ ຂອງ ລຳວ         ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈະ ຖ ກ ປະຫຳນ ຊວີດິ.”          
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12ອີຊາກ ໄດໍ້ ເຮັດ ນຳ ໃນ ປະເທດ ນີໍ້         ແລະ ໃນ ປີ ນ ັໍ້ນ ເອງ         ເພິື່ ນ ເກບັ ກື່ຽວ ເຂົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຮໍ້ອຍ ເທົື່ ຳ ໃນ ຈ  ຳ-

ນວນ ເຂົໍ້ຳ ທີື່  ປ ກ         ກ  ຍໍ້ອນ ວື່ຳ ພຣະເຈົ້າ ໄດ ຊງົ ອວຍພອນ ໃຫໍ້ ເພິື່ ນ.         

13ອີຊາກ ໄດໍ້ ຈະເລີນ ຮຸື່ງເຮ ອງ         

ແລະ ກຳຍເປັນ ຄນົ ຮ ັື່ງມ.ີ         

14ເພິື່ ນ ມີ ຝ ງ ແກະ         ຝ ງ ງວົ         ແລະ ມີ ຂໍ້ຳ ໃຊໍ້ ຢື່ຳງ ຫລວງຫລຳຍ ຈນົ ຊຳວ ຟີ-
ລິດສະຕີນ ອິດສຳ ເພິື່ ນ.         

15ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ເອົຳ ຂີໍ້ ດນິ ຖມົ ນ  ໍ້ຳສໍ້ຳງ ທກຸ ໆ ໜື່ວຍ ທີື່  ຂໍ້ຳ ໃຊໍ້ ຂອງ ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ຂດຸ 

ໄວໍ້ ໃນ ສະໄໝ ທີື່  ຍງັ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່.          
16ຢ ື່ ຕ ື່  ມຳ ກະສດັ ອາບີເມເລັກ ຈ ື່ງ ກື່ຳວ ຕ ື່  ອີຊາກ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ໜີ ຈຳກ ໝ ື່ ເຮົຳ ເສຍ         ເພຳະ ໝ ື່ ເຈົໍ້ຳ ມີ 

ອິດທິພນົ ຫລຳຍ ກວື່ຳ ພວກ ເຮົຳ.”         

17ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ອີຊາກ ຈ ື່ງ ອອກ ໜີ ຈຳກ ນຳ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ໄປ ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ ພກັ 

ອຳໄສ ຢ ື່ ຮື່ອມ ພ  ຂອງ ເມ  ອງ ເກຣາ.         

18ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ຂດຸ ນ  ໍ້ຳສໍ້ຳງ ເກົື່ ຳ ທີື່  ອັບຣາຮາມ ພ ື່  ຂອງ ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ຂດຸ ໄວໍ້ 

ໃນ ສະໄໝ ກື່ອນ ນ ັໍ້ນ         ແຕື່ ນ  ໍ້ຳສໍ້ຳງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້         ພວກ ຟີລິດສະຕີນ ໄດໍ້ ຖມົ ຫລງັ ຈຳກ         ອັບຣາຮາມ ໄດໍ້ 

ເຖງິ ແກື່ ກ  ຳ         ອີຊາກ ໄດໍ້ ເອີໍ້ນ ຊ ື່  ນ  ໍ້ຳສໍ້ຳງ ທີື່  ຂດຸ ໃໝື່ ນີໍ້ ຄ  ກບັ ຊ ື່  ເກົື່ ຳ ທີື່  ພ ື່  ຂອງ ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ເອີໍ້ນ ມຳ ແລໍ້ວ.          
19ເມ  ື່ອ ຄນົ ໃຊໍ້ ຂອງ ອີຊາກ          ໄດໍ້ ຂດຸ ນ  ໍ້ຳສໍ້ຳງ ທີື່  ຮື່ອມ ພ          ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ພບົ ນ  ໍ້ຳ ອອກ ບ ື່ .         

20ຄນົ ລໍ້ຽງ-

ສດັ ຂອງ ເມ  ອງ ເກຣາ ຊ ື່ ງ ມຳ ຜິດ ຖຽງ ກບັ ຄນົ ລໍ້ຽງສດັ ຂອງ ອີຊາກ          ພວກ ເຂົຳ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ນ  ໍ້ຳ ນີໍ້ ເປັນ 

ຂອງ ໝ ື່ ເຮົຳ”         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ອີຊາກ ຈ ື່ງ ໃສື່ ຊ ື່  ບ ື່  ນ  ໍ້ຳ ນີໍ້ ວື່ຳ,         “ຜິດ ຖຽງ ກນັ”         ກ  ຍໍ້ອນ ວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຜິດ ຖຽງ 

ກບັ ເພິື່ ນ.         

21ຄນົ ໃຊໍ້ ຂອງ ອີຊາກ ໄດໍ້ ຂດຸ ນ  ໍ້ຳສໍ້ຳງ ອີກ ໜື່ວຍ ໜ ື່ ງ ແລະ ບື່ອນ ນີໍ້ ກ  ມີ ກຳນ ຜິດ ຖຽງ ກນັ ອີກ         

ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ໃສື່ ຊ ື່  ນ  ໍ້ຳສໍ້ຳງ ບື່ອນ ນີໍ້ ວື່ຳ         ສິດນາ.         

22ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ ໜີ ຈຳກ ທີື່  ນ ັໍ້ນ         ແລະ ໄປ ຂດຸ ນ  ໍ້ຳສໍ້ຳງ ບື່ອນ ອ ື່ ນ 

ອີກ         ບດັ ນີໍ້ ບ ື່  ມກີຳນ ຜິດ ຖຽງ ກນັ ເກດີ ຂ ໍ້ນ         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ ໃສື່ ຊ ື່  ນ  ໍ້ຳສໍ້ຳງ ນີໍ້ ວື່ຳ,         “ອິດສະຫລະພຳບ”         

ເພິື່ ນ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ບດັ ນີໍ້ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ປະທຳນ ອິດສະຫລະພຳບ         ໃຫໍ້ ແກື່ ພວກ ເຮົຳ ໃນ ດນິແດນ 

ນີໍ້         ພວກ ເຮົຳ ກ  ຈະ ມີ ຄວຳມ ຈະເລີນ ຮຸື່ງເຮ ອງ ຂ ໍ້ນ ໃນ ທີື່  ນີໍ້.”          
23-24ຢ ື່ ມຳ ມ ໍ້ໜ ື່ ງ         ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ໄປ ຍງັ ເມ  ອງ ເບເອ-ເຊບາ          ໃນ ຄ ນ ນ ັໍ້ນ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ປະກດົ 

ຕ ື່  ເພິື່ ນ         ແລະ ກື່ຳວ ວື່ຳ,          

  “ເຮົຳແມ ື່ນ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ອັບຣາຮາມ ພ ື່ ຂອງເຈົໍ້ຳ 

   ຈ ົື່ງຢື່ຳສ ື່ຢໍ້ຳນ ເພຳະເຮົຳສະຖດິຢ ື່ກບັເຈົໍ້ຳ 

  ເຮົຳຈະອວຍພອນໃຫໍ້ເຈົໍ້ຳ ມເີຊ ໍ້ອສຳຍຢື່ຳງຫລວງຫລຳຍ 

   ກ ຍໍ້ອນເຫັນແກື່ ອັບຣາຮາມ ຂໍ້ຳໃຊໍ້ຂອງເຮົຳ.” 
25ສະນ ັໍ້ນ ອີຊາກ ຈ ື່ງ ສໍ້ຳງ ແທື່ນ ຖວຳຍ ບ ຊຳ         ແລະ ນະມດັສະກຳນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລໍ້ວ ເພິື່ ນ ກ  

ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ ຢ ື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ         ແລະ ຄນົ ໃຊໍ້ ຂອງ ເພິື່ ນ ກ  ໄດໍ້ ຂດຸ ນ  ໍ້ຳສໍ້ຳງ ໜື່ວຍ ໜ ື່ ງ ຂ ໍ້ນ ອີກ.          

ການຕົກລົງກັນລະຫວູ່າງອີຊາກ ແລະກະສັດອາບີເມເລັກ 
26ຢ ື່ ຕ ື່  ມຳ         ກະສດັ ອາບີເມເລັກ ໄດໍ້ ສະເດັດ ມຳ ແຕື່ ເມ  ອງ ເກຣາ          ພໍ້ອມ ອາຮ ດຊາດ          ທີື່  ປ ກສຳ 

ແລະ ຟີໂກນ ນຳຍ ທະຫຳນ         ເພ ື່ ອ ມຳ ຢໍ້ຽມຢຳມ ອີຊາກ.         

27ອີຊາກ ໄດໍ້ ທ ນ ຖຳມ ວື່ຳ,         “ດໍ້ວຍ ເຫດ ໃດ 

ພະ ອງົ ຈ ື່ງ ສະເດັດ ມຳ ຫຳ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈນົ ເຖງິ ທີື່  ນີໍ້?         ເພຳະ ເມ  ື່ອ ຄຳວ ກື່ອນ ພະ ອງົ ກຽດ ຊງັ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         

ແລະ ຊງົ ຂບັ ໄລື່ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ອອກ ຈຳກ ປະເທດ ຂອງ ພະ ອງົ.”         

28ຝື່ຳຍ ກະສດັ ອາບີເມເລັກ ຈ ື່ງ ຕອບ ວື່ຳ,         

“ບດັ ນີໍ້         ພວກ ເຮົຳ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ສະຖດິ ຢ ື່ ກບັ ເຈົໍ້ຳ         ພວກ ເຮົຳ ຈ ື່ງ ຄິດ ວື່ຳ         ຂ  ໃຫໍ້ ເຮົຳ ມກີຳນ ຕກົລງົ 

ສນັຍຳ ລະຫວື່ຳງ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ເຮົຳ.         

29ພວກ ເຮົຳ ປະສງົ ຢຳກ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ສນັຍຳ ວື່ຳ ຈະ ບ ື່  ທ  ຳຮໍ້ຳຍ ພວກ ເຮົຳ         
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ເຊັື່ ນ ດຽວ ກນັ ກບັ ທີື່  ພວກ ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຄີຍ ທ  ຳຮໍ້ຳຍ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ພວກ ເຮົຳ ໄດໍ້ ແຕື່ ສໍ້ຳງ ຄວຳມ ດ ີ         ແລະ 

ປື່ອຍ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ຢ ື່ ຢື່ຳງ ສະຫງບົ ສກຸ         ບດັ ນີໍ້ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຮບັ ພຣະພອນ ແລໍ້ວ”.          
30ອີຊາກ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ຈດັ ງຳນ ກນິ ລໍ້ຽງ ຢື່ຳງ ຄ ກຄ ໍ້ນ         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ກ  ກນິ         ແລະ ດ ື່ ມ ຢື່ຳງ ສ  ຳລຳນ ໃຈ.         

31ໃນ ຕອນ ເຊົໍ້ຳ ມ ດ         ທງັ ສອງ ຝື່ຳຍ ໄດໍ້ ສຳບຳນ ຕ ື່  ກນັ ແລະ ກນັ         ແລໍ້ວ ອີຊາກ ຈ ື່ງ ໄປ ສ ົື່ງ ພວກ ເຂົຳ ກບັ 

ເມ  ອ         ພວກ ເຂົຳ ກ  ອ  ຳ ລຳ ຈຳກ ເພິື່ ນ ໄປ ຢື່ຳງ ເປັນ ມດິ ທີື່  ດ.ີ          
32ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ເອງ         ຄນົ ໃຊໍ້ ຂອງ ອີຊາກ ມຳ ບອກ ກື່ຽວ ກບັ ກຳນ ຂດຸ ສໍ້ຳງ ວື່ຳ,         “ພວກ ເຮົຳ ພບົ ນ  ໍ້ຳ 

ແລໍ້ວ.”         

33ເພິື່ ນ ເອີໍ້ນ ຊ ື່  ນ  ໍ້ຳສໍ້ຳງ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ         ຊີບາ          ດໍ້ວຍ ເຫດຜນົ ດ ັື່ງນີໍ້         ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ຈ ື່ງ ມີ ຊ ື່ ວ ື່ຳ         ເບເອ-ເຊ-
ບາ.          

ເມຍຂອງເອຊາວ 
34ເມ  ື່ອ ເອຊາວ ມີ ອຳຍ ຸສີື່  ສິບ ປີ         ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ແຕື່ງງຳນ ກບັ ນຳງ ຢ ດິດ          ລ ກ ສຳວ ຂອງ ເບເອຣີ ຊຳວ 

ຮິດຕີ          ແລະ ນຳງ ບາເຊມາດ ລ ກ ສຳວ ຂອງ ເອໂລນ ຊຳວ ຮິດຕີ.         

35ຜ ໍ້ຍງິ ທງັ ສອງ ນີໍ້ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ຄວຳມ ບ ື່  

ພ ໃຈ ໃຫໍ້ ແກື່ ອີຊາກ          ແລະ ນຳງ ເຣເບກາ ເປັນ ຢື່ຳງ ຍິື່ ງ.          

ບົດທີ 27 
ຢາໂຄບຫລອກລວງພໍ່ເພື່ອຂໍພອນ 

1ອີຊາກ ເຖົໍ້ຳ ແກື່ ຫລຳຍ ຈນົ ຕຳ ເພິື່ ນ ບ ື່  ເຫັນຮຸື່ງ         ເພິື່ ນ ເອີໍ້ນ ເອຊາວ ລ ກ ຊຳຍ ກກົ ມຳ ແລໍ້ວ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         

“ລ ກ ເອີຍ”         ລຳວ ຈ ື່ງ ຕອບ ວື່ຳ,         “ໂດຍຂໍ້ຳນໍ້ອຍ.”         

2ອີຊາກ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ໄປ ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ ກ  ເຫັນ ແລໍ້ວ ວື່ຳ ພ ື່ ເຖົໍ້ຳ 

ຫລຳຍ         ແລະ ອຳດ ຈະ ຕຳຍ ມ ໍ້ ໃດ ມ ໍ້ໜ ື່ ງ ໃນ ໄວ ໆ ນີໍ້ ກ  ໄດໍ້.         

3ບດັ ນີໍ້         ຈ ົື່ງ ເອົຳ ອຳວດຸ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຄ  ທະນ          

ແລະ ລ ກ ສອນ         ແລໍ້ວ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ລື່ຳ ສດັ ໃນ ປື່ຳ ມຳ ໃຫໍ້ ພ ື່ .         

4ຈ ົື່ງ ເຮັດ ອຳຫຳນ ແຊບ ໆ         ທີື່  ພ ື່  ມກັ ແລໍ້ວ ເອົຳ 

ມຳ ໃຫໍ້ ພ ື່  ກນິ         ເມ  ື່ອ ພ ື່  ກນິ ອີື່ ມ ແລໍ້ວ ພ ື່  ຈະ ອວຍພອນ ໃຫໍ້ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ຄ ັໍ້ງ ສດຸ ທໍ້ຳຍ ກື່ອນ ພ ື່  ຈະ ຕຳຍ.”          
5ເມ  ື່ອ ອີຊາກ ເວົໍ້ຳ ກບັ ເອຊາວ          ນຳງ ເຣເບກາ ກ  ໄດໍ້ ຍນິ ເລ ື່ ອງ ນ ັໍ້ນ         ຄນັ ແລໍ້ວ         ພ  ເອຊາວ ອອກ 

ຈຳກ ເມ  ອງ ໄປ ລື່ຳ ສດັ ມຳ ໃຫໍ້ ພ ື່ .         

6ນຳງ ເຣເບກາ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ກບັ ຢາໂຄບ ວື່ຳ,         “ແມ ື່ ໄດໍ້ ຍນິ ພ ື່  ເຈົໍ້ຳ ເວົໍ້ຳ ກບັ 

ເອຊາວ ອໍ້ຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ.         

7ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ໄປ ລື່ຳ ສດັ         ແລໍ້ວ ເຮັດ ອຳຫຳນ ແຊບ ໆ ໃຫໍ້ ພ ື່         ເມ  ື່ອ ພ ື່  ກນິ ອີື່ ມ 

ແລໍ້ວ         ພ ື່  ຈະ ອວຍພອນ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ອນ ພ ື່  ຈະ ຕຳຍ.         

8ບດັ ນີໍ້ ລ ກ ເອີຍ         ຈ ົື່ງ ຟງັ         

ແລະ ເຮັດ ໃນ ສິື່ ງ ທີື່  ແມ ື່ ບອກ.         

9ຈ ົື່ງ ໄປ ທີື່  ຝ ງ ແບໍ້         ແລະ ເອົຳ ລ ກ ແບໍ້ ໂຕ ຕຸໍ້ຍ ພີ         ສອງ ໂຕ ມຳ ໃຫໍ້ ແມ ື່         ເພ ື່ ອ 

ແມ ື່ ຈະ ເຮັດ ອຳຫຳນ ຢື່ຳງ ແຊບ ໆ         ທີື່  ພ ື່  ເຈົໍ້ຳ ມກັ.         

10ແລໍ້ວ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ເອົຳ ອຳຫຳນ ນ ັໍ້ນ ໄປ ໃຫໍ້ ພ ື່  ເຈົໍ້ຳ ກນິ         

ແລະ ເພິື່ ນ ຈະ ອວຍ ພອຍ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ກື່ອນ ເພິື່ ນ ຈະ ຕຳຍ.”          
11ແຕື່ ຢາໂຄບ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ແມ ື່ ວື່ຳ,         “ແມ ື່ ກ  ຮ ໍ້ ວື່ຳ ເອຊາວ ເປັນ ຄນົ ມີ ຂນົ         ສື່ວນ ລ ກ ມີ ຕນົ ຕວົ ກໍ້ຽງ.         

12ບຳງທີ ພ ື່  ເພິື່ ນ ອຳດ ຈະ ລ ບ ເບິື່ ງ         ແລະ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ລ ກ ກ  ຳລງັ ຫລອກ ລວງ ເພິື່ ນ         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ແທນ ທີື່  ລ ກ ຈະ ໄດໍ້ 

ຮບັ ຄວຳມ ພອນ ຈຳກ ເພິື່ ນ ກ  ເລີຍ ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ຄວຳມ ປໍ້ອຍ ດື່ຳ ແທນ.”         

13ແມ ື່ ໄດໍ້ ຕອບ ລຳວ ວື່ຳ,         “ລ ກ 

ເອີຍ         ຂ  ໃຫໍ້ ຄວຳມ ປໍ້ອຍ ດື່ຳ ຕກົ ເປັນ ຂອງ ແມ ື່         ຈ ົື່ງ ໄປ ເອົຳ ແບໍ້ ທີື່  ແມ ື່ ບອກ ນ ັໍ້ນ ມຳ.”          
14ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ລຳວ ຈ ື່ງ ໄປ ຫຳ ເອົຳ ແບໍ້ ມຳ ໃຫໍ້         ແລະ ແມ ື່ ໄດໍ້ ເຮັດ ອຳຫຳນ ອນັ ແຊບ ໆ ທີື່  ອີຊາກ ມກັ ກນິ.         

15ແລໍ້ວ ນຳງ ເຣເບກາ ຈ ື່ງ ເອົຳ ເສ ໍ້ອ ໂຕ ງຳມ ໆ         ຂອງ ເອຊາວ ທີື່  ມີ ຢ ື່ ໃນ ເຮ ອນ ມຳ ໃຫໍ້ ຢາໂຄບ ນຸື່ງ.         
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16ນຳງ ໄດໍ້ ເອົຳ ໜງັ ແກະ ມຳ ປກົ ແຂນ         ແລະ ຄ  ອນັ ກໍ້ຽງ ຂອງ ລຳວ.         

17ແລໍ້ວ ນຳງ ຈ ື່ງ ເອົຳ ອຳຫຳນ ຢື່ຳງ 

ແຊບ ໆ         ແລະ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ທີື່  ນຳງ ເຮັດ ມຳ ໃຫໍ້ ຢາໂຄບ ຖ  ໄປ.          
18ຢາໂຄບ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ຫຳ ພ ື່  ແລະ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ພ ື່  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເອີຍ”         ທື່ຳນ ຕອບ ວື່ຳ,         “ແມ ື່ນ ຫຍງັ ລ ກ?         ເຈົໍ້ຳ 

ແມ ື່ນ ລ ກ ຊຳຍ ຄນົ ໃດ?”         

19ຢາໂຄບ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ແມ ື່ນ ເອຊາວ ລ ກ ຊຳຍ ກກົ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ 

ເຮັດ ສິື່ ງ ທີື່  ພ ື່  ບອກ ແລໍ້ວ         ຈ ົື່ງ ລກຸຂ ໍ້ນ ມຳ ຮບັ ປະທຳນ ອຳຫຳນ ນີໍ້ ສຳ         ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ຄວຳມ 

ພອນ ຈຳກ ພ ື່ .”         

20ອີຊາກ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ລ ກ ໄດໍ້ ມຳ ແຕື່ ໃສ ໄວ ແທໍ້?”         ຢາໂຄບ ຕອບ ວື່ຳ,         “ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ ຂອງ ພ ື່  ໄດໍ້ ຊື່ວຍ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ.”         

21ອີຊາກ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ຢາໂຄບ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ຫຍບັ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃກໍ້ ໆ ພີໍ້ ເພ ື່ ອ ພ ື່  ຈະ 

ໄດໍ້ ລ ບ ເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ ແມ ື່ ເອຊາວ ແທໍ້ ຫລ  ບ ື່ .”          
22ຢາໂຄບ ຫຍບັ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃກໍ້ ໆ ພ ື່         ເພິື່ ນ ລ ບຄ  ຳ ລຳວ ແລະ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ສຽງ ປຳກ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຄ  ກນັ ກບັ 

ສຽງ ປຳກ ຢາໂຄບ          ແຕື່ ແຂນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຄ  ກນັ ກບັ ແຂນ ເອຊາວ.”         

23ເພິື່ ນ ບ ື່  ຮ ໍ້ຈກັ ວື່ຳ ແມ ື່ນ ຢາໂຄບ          ກ  

ເພຳະວື່ຳ ແຂນ ຂອງ ລຳວ ມີ ຂນົ ຄ  ກນັ ກບັ ແຂນ ເອຊາວ.         

24ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ ເລີໍ້ມ ຕ ົໍ້ນ ອວຍພອນ ໃຫໍ້ ລຳວ         ແຕື່ 

ຍງັ ຖຳມ ຊ  ໍ້ຳ ອີກ         ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ ແມ ື່ນ ເອຊາວ ແທໍ້ ບ ື່?”         ລຳວ ຈ ື່ງ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ແມ ື່ນ ເອຊາວ ແທໍ້.”         

25ອີຊາກ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ເອົຳ ອຳຫຳນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ມຳ         ເມ  ື່ອ ກນິ ອີື່ ມ ແລໍ້ວ ພ ື່  ຈະ ອວຍພອນ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ”         ຢາ-
ໂຄບ ຈ ື່ງ ເອົຳ ອຳຫຳນ ມຳ ໃຫໍ້ ພ ື່  ກນິ ແລໍ້ວ ເອົຳ ເຫລົໍ້ຳ ອະງ ຸື່ນ ໃຫໍ້ ດ ື່ ມ.         

26ຄນັ ແລໍ້ວ ພ ື່  ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ລ ກ 

ເອີຍ ຈ ົື່ງ ຫຍບັ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃກໍ້ ໆ ແລໍ້ວ ຈ ບ ພ ື່ .”         

27ຢາໂຄບ ຈ ື່ງ ຫຍບັ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ຈ ບ ພ ື່         ພ  ເມ  ື່ອ ອີຊາກ ໄດໍ້ ກິື່ນ 

ເຄ ື່ ອງນຸື່ງ ຂອງ ເອຊາວ          ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ ອວຍພອນ ໃຫໍ້ ລຳວ ວື່ຳ,          

  “ກິື່ນຫອມຂອງລ ກຊຳຍຂໍ້ອຍນີໍ້ 

   ຄໍ້ຳຍຄ ກນັກບັກິື່ ນຫອມຂອງທົື່ງນຳ 

  ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົໄດໍ້ອວຍພອນໃຫໍ້. 

 28  ຂ  ພຣະເຈົ້າ ຊງົປະທຳນຄວຳມຊຸື່ມຊ ື່ ນມຳແຕື່ສະຫວນັ ເພ ື່ ອໃຫໍ້ທ ົື່ງນຳ 

  ຂອງເຈົໍ້ຳອດຸມົສມົບ ນໄປດໍ້ວຍຕ ົໍ້ນເຂົໍ້ຳ ແລະຕ ົໍ້ນອະງ ຸື່ນ. 

 29  ຂ ໃຫໍ້ປະຊຳຊນົໃນຊຳດຕື່ຳງໆ ເຊ ື່ ອຟງັ ແລະຂຳບລງົຕ ື່ໜໍ້ຳເຈົໍ້ຳ 

  ຜ ໍ້ທີື່ ດ ື່ຳເຈົໍ້ຳ ຜ ໍ້ນ ັ ໍ້ນຈະຖ ກດື່ຳ 

   ແລະຜ ໍ້ທີື່ ອວຍພອນເຈົໍ້ຳ ຜ ໍ້ນ ັ ໍ້ນຈະໄດໍ້ຮບັພອນ.” 
30ເມ  ື່ອ ຢາໂຄບ ໄດໍ້ ຮບັ ພອນ ຈຳກ ອີຊາກ ແລໍ້ວ         ລຳວ ກ  ລຳ ໄປ         ຫລງັ ຈຳກ ນ ັໍ້ນ ມຳ ໜໍ້ອຍ ໜ ື່ ງ         ເອ-

ຊາວ ຜ ໍ້ ເປັນ ອໍ້ຳຍ ກ  ກບັ ມຳ ແຕື່ ລື່ຳ ສດັ.         

31ລຳວ ໄດໍ້ ຄວົ ອຳຫຳນ ອນັ ແຊບ ໆ         ແລໍ້ວ ເອົຳ ໄປ ໃຫໍ້ ພ ື່         ລຳວ 

ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ພ ື່  ເອີຍ         ຈ ົື່ງ ລກຸຂ ໍ້ນ ມຳ ຮບັ ປະທຳນ ອຳຫຳນ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເທຳະ         ເພ ື່ ອ ພ ື່  ຈະ ໄດໍ້ ອວຍພອນ 

ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ.”         

32ອີຊາກ ຈ ື່ງ ຖຳມ ລຳວ ວື່ຳ         “ເຈົໍ້ຳ ແມ ື່ນ ໃຜ?”         ລຳວ ຈ ື່ງ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ແມ ື່ນ ເອ-
ຊາວ ລ ກກກົ ຂອງ ພ ື່ .”         

33ພ ໄດໍ້ ຍນິ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ອີຊາກ ກ  ສະດຸໍ້ງ ພໍ້ອມ ທງັ ສ ັື່ນ ໝດົ ຕວົ         ແລໍ້ວ ຖຳມ ວື່ຳ,         

“ຄນັຊ ັໍ້ນ ແມ ື່ນ ຜ ໍ້ ໃດ ທີື່  ຂໍ້ຳ ສດັ ແລໍ້ວ ຈດັແຈ ື່ງ ອຳຫຳນ ເອົຳ ມຳ ໃຫໍ້ ພ ື່  ກນິ?         ພ ື່  ໄດໍ້ ກນິ         ແລະ ໄດໍ້ ອວຍພອນ 

ເທ ື່ ອ ສດຸ ທໍ້ຳຍ ໃຫໍ້ ລຳວ ຫຳ ກ  ແລໍ້ວ ກື່ອນ ເຈົໍ້ຳ ມຳ ນີໍ້         ແລະ ລຳວ ກ  ໄດໍ້ ຮບັ ຄວຳມ ພອນ ນ ັໍ້ນ ຢື່ຳງ ເດັດ-

ຂຳດ.”          
34ເມ  ື່ອ ເອຊາວ ໄດໍ້ ຍນິ ເຊັື່ ນ ນ ັໍ້ນ         ລຳວ ກ  ຮໍ້ອງໄຫໍ້ ຂ ໍ້ນ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຂມົຂ ື່ ນ         ແລະ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ພ ື່  ຂໍ້ຳ-
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ນໍ້ອຍ         ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້ ພອນ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຄ  ກນັ ເທຳະ.”         

35ອີຊາກ ຕອບ ວື່ຳ,         “ນໍ້ອງ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຫລອກ ລວງ ພ ື່         

ລຳວ ໄດໍ້ ເອົຳ ພອນ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ຄວນ ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ໄປ ແລໍ້ວ.”         

36ເອຊາວ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ນີໍ້ ແມ ື່ນ ເທ ື່ ອ ທີ ສອງ ແລໍ້ວ ທີື່  

ລຳວ ໂກງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ກ  ບ ື່  ແມ ື່ນ ຍໍ້ອນ ລຳວ ຊ ື່  ຢາໂຄບ          ຫລ ?         ລຳວ ໄດໍ້ ເອົຳ ສິດທິ ກຳນ ເປັນ ອໍ້ຳຍ ກກົ 

ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄປ ແລໍ້ວ         ແລະ ບດັ ນີໍ້ ລຳວ ໄດໍ້ ເອົຳ ຄວຳມ ພອນ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄປ ອີກ         ພ ື່  ບ ື່  ມີ ຄວຳມ 

ພອນ ທີື່  ເຫລ ອ ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ແດື່ ບ ?”          
37ອີຊາກ ໄດໍ້ ຕອບ ເອຊາວ ວື່ຳ,         “ພ ື່  ໄດໍ້ ອວຍພອນ ໃຫໍ້ ລຳວ ເປັນ ນຳຍ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ເປັນ ນຳຍ ພວກ 

ຍຳດ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທງັຫລຳຍ         ພໍ້ອມ ທງັ ໃຫໍ້ ລຳວ ມີ ເຂົໍ້ຳ         ແລະ ເຫລົໍ້ຳ ອະງ ຸື່ນ ຢື່ຳງ ອດຸມົສມົບ ນ         ບດັ ນີໍ້         ຈະ 

ຍງັ ເຫລ ອ ຫຍງັ ອີກ         ທີື່  ພ ື່  ສຳມຳດ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້         ລ ກ ເອີຍ”         

38ເອຊາວ ຊກັ ຖຳມ ພ ື່  ວື່ຳ,         “ພ ື່  ເອີຍ         

ຄວຳມ ພອນ ຂອງ ພ ື່  ມີ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ ບ ?         ຂ  ອວຍພອນ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ແດື່ທໍ້ອນ”.          
39ລຳວ ເວົໍ້ຳ ພໍ້ອມ ທງັ ຮໍ້ອງໄຫໍ້         ຄນັ ແລໍ້ວ ອີຊາກ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ລຳວ ວື່ຳ,          

  ເຈົໍ້ຳຈະຢ ື່ໄກຈຳກດນິທີື່ ອດຸມົສມົບ ນ 

ແລະທົື່ງນຳຂອງເຈົໍ້ຳກ ຈະບ ື່ ໄດໍ້ຮບັຄວຳມຊຸື່ມຊ ື່ ນຈຳກສະຫວນັ. 

 40  ເຈົໍ້ຳຈະລໍ້ຽງຊວີດິດໍ້ວຍດຳບ ແລະຈະເປັນຂໍ້ຳໃຊໍ້ນ ໍ້ອງຊຳຍຂອງເຈົໍ້ຳ. 

  ແຕື່ວື່ຳເມ  ື່ອເຈົໍ້ຳຫຳກກະບດົເມ  ື່ອໃດ ເຈົໍ້ຳຈະປດົແອກຂອງລຳວອອກຈຳກຄ ຂອງເຈົໍ້ຳ.” 
41ເອຊາວ ກຽດ ຊງັ ຢາໂຄບ ກ  ຍໍ້ອນ ວື່ຳ         ພ ື່  ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ພອນ ແກື່ ລຳວ         ເອຊາວ ຄິດ ວື່ຳ,         “ມ ໍ້ ໄວໍ້ອຳໄລ ພ ື່  

ຂອງ ເຮົຳ ກ  ໃກໍ້ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ແລໍ້ວ         ເມ  ື່ອ ວນັ ນ ັໍ້ນ ສິໍ້ນ ສດຸ ລງົ         ເຮົຳ ກ  ຈະ ຂໍ້ຳ ຢາໂຄບ ເສຍ.”          
42“ແຕື່ ນຳງ ເຣເບກາ ຮ ໍ້ ແຜນກຳນ ຂອງ ເອຊາວ ກື່ອນ ຈ ື່ງ ໄປ ບອກ ຢາໂຄບ ວື່ຳ         “ເອຊາວ ອໍ້ຳຍ 

ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ກ  ຳລງັ ວຳງ ແຜນກຳນ ຈະ ຂໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ເພ ື່ ອ ແກໍ້ແຄໍ້ນ.         

43ບດັ ນີໍ້         ລ ກ ເອີຍ         ຈ ົື່ງ ເຮັດ ສິື່ ງ ທີື່  ແມ ື່ ບອກ         

ຈ ົື່ງ ຕຽມ ຕວົ ແລໍ້ວ ໜີ ໄປ ຢ ື່ ນ  ຳ ລາບານ ລງຸ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ທີື່  ເມ  ອງ ຮາຣານ ເສຍ.         

44-45ຢ ື່ ກບັ ເພິື່ ນ ໄລຍະ ໜ ື່ ງ 

ກື່ອນ         ຈນົ ກວື່ຳ ອໍ້ຳຍ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ເຊົຳ ຄຽດ         ແລະ ລ ມ ສິື່ ງ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ກບັ ລຳວ         ແມ ື່ ຈະ ໃຊໍ້ ໃຫໍ້ ຄນົ ໄປ 

ເອົຳ ເຈົໍ້ຳ ກບັ ຄ ນ ມຳ         ເພຳະວື່ຳ ແມ ື່ ບ ື່  ຢຳກ ຈະ ສ ນ ເສຍ ລ ກ ທງັ ສອງ ພໍ້ອມ ກນັ ໃນ ມ ໍ້ ດຽວ.”          

ອີຊາກສົ່ງຢາໂຄບໄປຫາລາບານ 
46ນຳງ ເຣເບກາ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ອີຊາກ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ອຍ ເບ ື່ ອ ໜື່ຳຍ ທີື່  ເອຊາວ ເອົຳ ເມຍ ຕື່ຳງ ຊຳດ         ຫຳກ ຢາ-

ໂຄບ ແຕື່ງງຳນ ກບັ ຍງິ ສຳວ ຊຳວ ຮິດຕີ ອີກ         ໃຫໍ້ ຂໍ້ອຍ ຕຳຍ ເສຍ ດກີ ວື່ຳ.”          

ບົດທີ 28 
1ອີຊາກ ໄດໍ້ ເອີໍ້ນ ຢາໂຄບ ມຳ         ເພ ື່ ອ ອວຍພອນ ໃຫໍ້ ລຳວ ແລໍ້ວ ຈ ື່ງ ສ ັື່ງ ວື່ຳ,         “ລ ກ ຢື່ຳ ແຕື່ງງຳນ ກບັ 

ສຳວ ການາອານ ເດີໍ້         

2ຈ ົື່ງ ຕຽມ ຕວົ ໄປ ຫຳ ເບທ ເອນ          ພ ື່ ເຖົໍ້ຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ທີື່  ປະເທດ ເມໂຊໂປຕາເມຍ          

ແລະ ຫຳ ເອົຳ ຍງິ ສຳວ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ໃນ ຈ  ຳນວນ ລ ກ ສຳວ ຂອງ ລາບານ ລງຸ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ.         

3ຂ  ພຣະເຈົ້າ ຜ ໍ້ ມີ ອ  ຳ-

ນຳດ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່         ຈ ົື່ງ ອວຍພອນ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ປະທຳນ ລ ກເຕົໍ້ຳ ຢື່ຳງ ຫລວງຫລຳຍ ໃຫໍ້ ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ໄດໍ້ 

ເປັນ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ຊນົ ຊຳດ ຕື່ຳງ ໆ.         

4ຂ  ພຣະອງົ ຊງົ ອວຍພອນ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ 

ໄດໍ້ ອວຍພອນ ໃຫໍ້ ອັບຣາຮາມ          ເພ ື່ ອ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ໄດໍ້ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ຂອງ ດນິແດນ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ອຳໄສ ຢ ື່ ນີໍ້         ທີື່  ພຣະອງົ 

ໄດໍ້ ຊງົ ປະທຳນ ໃຫໍ້ ອັບຣາຮາມ.”         

5ອີຊາກ ໄດໍ້ ສ ົື່ງ ຢາໂຄບ ໄປ ດ ັື່ງ ໄດໍ້ ບອກ         ແລໍ້ວ ລຳວ ກ  ອອກ ເດນີ-
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ທຳງ ໄປ ຫຳ ລາບານ ລງຸ ຂອງ ລຳວ         ຄ  ຊຳວ ອາຣາມ ທີື່  ປະເທດ ເມໂຊໂປຕາເມຍ          ລາບານ ເປັນ 

ອໍ້ຳຍ ຂອງ ນຳງ ເຣເບກາ ຜ ໍ້ ເປັນ ແມ ື່ ຂອງ ຢາໂຄບ ແລະ ເອຊາວ.          

ເອຊາວເອົາເມຍໃໝູ່ອີກ 
6ເອຊາວ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ອີຊາກ ໄດໍ້ ອວຍພອນ         ແລະ ສ ັື່ງ ຢາໂຄບ ວື່ຳ,         “ຢື່ຳ ໄປ ເອົຳ ສຳວ ຊຳວ ການາອານ 

ມຳ ເປັນ ເມຍ         ໃຫໍ້ ໄປ ຊອກ ຫຳ ເອົຳ ເມຍ ທີື່  ປະເທດ ເມໂຊໂປຕາເມຍ.         

7ເອຊາວ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ຢາໂຄບ ຟງັ 

ຄວຳມ ຂອງ ພ ື່  ແມ ື່         ແລະ ໄດໍ້ ໄປ ປະເທດ ເມໂຊໂປຕາເມຍ ແລໍ້ວ.         

8ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ລຳວ ຈ ື່ງ ເຂົໍ້ຳໃຈ ວື່ຳ ອີ-
ຊາກ ບ ື່  ມກັ ສຳວ ຊຳວ ການາອານ.         

9ລຳວ ຈ ື່ງ ໄປ ຫຳ ອິດຊະມາເອນ ລ ກ ຊຳຍ ອັບຣາຮາມ ແລໍ້ວ 

ແຕື່ງງຳນ ໃໝື່ ອີກ ກບັ ນຳງ ມາຮາລາດ          ນໍ້ອງ ສຳວ ເນບາໂຢດ ລ ກ ຂອງ ອິດຊະມາເອນ.          

ຄວາມຝັນຂອງຢາໂຄບທີ່ເບັດເອນ 
10ຢາໂຄບ ໜີ ຈຳກ ເບເອ-ເຊບາ          ແລະ ມຸ ື່ງ ໜໍ້ຳ ໄປ ຍງັ ເມ  ອງ ຮາຣານ.         

11ລຳວ ມຳ ຮອດ ບື່ອນ ໜ ື່ ງ 

ພ ດ ີເປັນ ເວລຳ ຄ  ື່ຳ ຈ ື່ງ ພກັ ແຮມ ຢ ື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ         ລຳວ ລ ົໍ້ມ ນອນ ລງົ ໂດຍ ເອົຳ ກໍ້ອນ ຫີນ ໝ ນ ຕຳງ ໝອນ.         

12ເມ  ື່ອ 

ຫລບັ ໄປ ລຳວ ຝນັ ເຫັນ ຂ ັໍ້ນໄດ ແຕື່ ດນິ ຈນົ ຈຸ ຟໍ້ຳ         ບນັດຳ ທ ດ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ກ  ຳລງັ ຍື່ຳງ ຂ ໍ້ນ ຍື່ຳງ ລງົ 

ຕຳມ ຂ ັໍ້ນໄດ ນ ັໍ້ນ.         

13ແລໍ້ວ ລຳວ ຈ ື່ງ ເຫັນ ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຢ ນ ຢ ື່         ແລະ ກື່ຳວ ແກື່ ລຳວ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ 

ແມ ື່ນ ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ອັບຣາຮາມ ແລະ ອີຊາກ          ເຮົຳ ຈະ ປະທຳນ ດນິແດນ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ກ  ຳລງັ 

ນອນ ຢ ື່ ນີໍ້ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ.         

14ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຫລວງຫລຳຍ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ຂີໍ້-

ຝຸື່ນ ດນິ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ແຜື່ຜຳຍ ເຂດ ແດນ ໄປ ທົື່ວ ທກຸ ທິດ         ແລະ ທກຸ ຊນົ ຊຳດ ຈະ ຂ  ໃຫໍ້ ເຮົຳ ອວຍພອນ 

ເຂົຳ ເຫມ  ອນ ດ ັື່ງ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ອວຍພອນ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ.         

15ຈ ົື່ງ ຈ ື່  ໄວໍ້ ວື່ຳ ເຮົຳ ຈະ ຢ ື່ ນ  ຳ ເຈົໍ້ຳ         

ແລະ ປກົ ປກັ ຮກັສຳ ເຈົໍ້ຳ ທກຸ ທີື່  ທກຸ ບື່ອນ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ໄປ         ແລະ ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ກບັ ມຳ ຢ ື່ ໃນ ດນິແດນ ນີໍ້         ເຮົຳ 

ຈະ ຢ ື່ ນ  ຳ ເຈົໍ້ຳ ຈນົ ກວື່ຳ ເຮົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ທກຸ ຢື່ຳງ ທີື່  ໄດໍ້ ບອກ ເຈົໍ້ຳ ແລໍ້ວ.”          
16ເມ  ື່ອ ຢາໂຄບ ຕ ື່ ນ ຂ ໍ້ນ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ສະຖດິ ຢ ື່ ບື່ອນ ນີໍ້ ແທໍ້         ແຕື່ ເຮົຳ ບ ື່  ຮ ໍ້ຈກັ.”         

17ລຳວ ຈ ື່ງ ຢໍ້ຳນ         ແລະ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ບື່ອນ ນີໍ້ ເປັນ ບື່ອນ ສກັສິດ         ອຳດ ເປັນ ເຮ ອນ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ແລະ 

ປະຕ  ສະຫວນັ ກ  ໄດໍ້.          
18ຢາໂຄບ ຈ ື່ງ ລກຸຂ ໍ້ນ ແຕື່ ເຊົໍ້ຳ ມ ດ         ແລໍ້ວ ໄດໍ້ ເອົຳ ກໍ້ອນ ຫີນ ທີື່  ໝ ນ ຫວົ ນ ັໍ້ນ ຕ ັໍ້ງ ເປັນ ເສົຳ ອະນສຸອນ         

ຄນັ ແລໍ້ວ ຈ ື່ງ ເອົຳ ນ  ໍ້ຳມນັ ຫອມ ເທ ໃສື່ ເພ ື່ ອ ອທິຸດ ບື່ອນ ນີໍ້ ແກື່ ພຣະເຈົ້າ.         

19ລຳວ ເອີໍ້ນ ບື່ອນ ນີໍ້ ວື່ຳ ເບັດ-
ເອນ          (ແຕື່ ກື່ອນ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ຊ ື່ ວ ື່ຳ         ລ ເຊ).         

20ຢາໂຄບ ສຳບຳນ ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ວື່ຳ         “ຖໍ້ຳ ພຣະອງົ ຊງົ 

ປກົ ປກັ ຮກັສຳ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໃນ ກຳນ ເດນີທຳງ         ໃຫໍ້ ອຳຫຳນ ແລະ ເຄ ື່ ອງນຸື່ງ ຫົື່ມ.         

21ຈນົ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ກບັ ຄ ນ 

ເຖງິ ບໍ້ຳນ ພ ື່  ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຢື່ຳງ ປອດ ໄພ ແລໍ້ວ         ພຣະອງົ ຈ ື່ງ ຈະ ເປັນ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ແທໍ້.         

22ກໍ້ອນ ຫີນ ຊ ື່ ງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງ ຂ ໍ້ນ ເປັນ ເສົຳ ອະນສຸອນ ນ ັໍ້ນ ກ  ຈະ ເປັນ ເຮ ອນ ຂອງ ພຣະອງົ         ແລະ ຂໍ້ຳ-

ນໍ້ອຍ ກ  ຈະ ຖວຳຍ ໜ ື່ ງ ສື່ວນ ສິບ         ໃນ ສິື່ ງ ຂອງ ທກຸ ໆ ຢື່ຳງ ທີື່  ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ປະທຳນ ໃຫໍ້ ແກື່ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ.”          

ບົດທີ 29 
ຢາໂຄບຮອດເຮືອນລາບານ 

1ຢາໂຄບ ໄດໍ້ ເດນີທຳງ ຕ ື່  ໄປ ຈນົ ເຖງິ ດນິແດນ ຂອງ ຊຳວ ຕຳເວັນ ອອກ.         

2ເມ  ື່ອ ຫລຽວ ໄປ ໃນ ທນັທີ 
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ທນັໃດ ນ ັໍ້ນ         ລຳວ ກ  ເຫັນ ນ  ໍ້ຳສໍ້ຳງ ຢ ື່ ໃນ ທົື່ງ ນຳ         ພໍ້ອມ ທງັ ແກະ ສຳມ ຝ ງ ນອນ ພກັຜື່ອນ ຢ ື່ ໃກໍ້ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ໝດົ 

ແລໍ້ວ         ແກະ ທກຸ ຝ ງ ໄດໍ້ ກນິ ນ  ໍ້ຳ ໃນ ສໍ້ຳງ ບ ື່  ນີໍ້         ຊ ື່ ງ ມີ ຝຳອດັ ເຮັດ ດໍ້ວຍ ຫີນ ກໍ້ອນ ໃຫຍື່.         

3ເມ  ື່ອ ແກະ ທກຸ ໆ         

ຝ ງ ໄດໍ້ ມຳ ໂຮມ ກນັ ຢ ື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ໝດົ ແລໍ້ວ         ພວກ ລໍ້ຽງ ແກະ ຈະ ກິໍ້ງ ກໍ້ອນ ຫີນ ນ ັໍ້ນ ອອກ ຈຳກ ປຳກ ສໍ້ຳງ         ແລໍ້ວ 

ຕກັ ນ  ໍ້ຳ ໃຫໍ້ ແກະ ກນິ         ຄນັ ແລໍ້ວ ກ  ກິໍ້ງ ກໍ້ອນ ຫີນ ນ ັໍ້ນ ອດັ ປຳກ ສໍ້ຳງ ໄວໍ້ ຄ ເກົື່ ຳ.          
4ຢາໂຄບ ຖຳມ ພວກ ລໍ້ຽງ ແກະ ວື່ຳ,         “ເພ ື່ ອນ ເອີຍ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ມຳ ແຕື່ ໃສ?         ພວກ ເຮົຳ ມຳ ແຕື່ ເມ  ອງ 

ຮາຣານ.”         

5ລຳວ ຖຳມ ອີກ ວື່ຳ,         “ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຮ ໍ້ຈກັ ທື່ຳນ ລາບານ ຫລຳນ ຊຳຍ ນາໂຮ ບ ?”         ພວກ ເຂົຳ 

ຕອບ ວື່ຳ,         “ເອ ີ         ພວກ ເຮົຳ ຮ ໍ້ຈກັ ເພິື່ ນ ດ.ີ”         

6ລຳວ ຖຳມ ອີກ ວື່ຳ,         “ເພິື່ ນ ຍງັ ຢ ື່ ສະບຳຍດ ີບ ?”         ພວກ ເຂົຳ 

ຕອບ ວື່ຳ,         “ຍງັ ຢ ື່ ສະບຳຍດ ີ         ຫັໍ້ນ ເດ ນຳງ ຣາເຄນ ລ ກ ສຳວ ເພິື່ ນ ກ  ຳລງັ ຕໍ້ອນ ຝ ງ ແກະ ມຳ.”         

7ຢາໂຄບ 

ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ເວລຳ ນີໍ້ ຍງັ ເວັນ ຢ ື່         ແລະ ຍງັ ບ ື່  ທນັ ແມ ື່ນ ຍຳມ ນ  ຳ ຝ ງ ສດັ ກບັ ຄ ນ ເມ  ອ ເທ ື່ ອ         ເປັນ ຫຍງັ ພວກ 

ເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ບ ື່  ເອົຳ ສດັ ກນິ ນ  ໍ້ຳ ເສຍ ກື່ອນ ແລໍ້ວ ຈ ື່ງ ເອົຳ ໄປ ລໍ້ຽງ ອີກ?”         

8ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ຕອບ ວື່ຳ,         “ບ ື່  ໄດໍ້ ດອກ         

ຕໍ້ອງ ລ ຖໍ້ຳ ຈນົ ແກະ ທກຸ ໆ         ຝ ງ ມຳ ຮອດ ເສຍ ກື່ອນ ຈ ື່ງ ກິໍ້ງ ກໍ້ອນ ຫີນ ນ ັໍ້ນ ອອກ         ແລໍ້ວ ເອົຳ ນ  ໍ້ຳ ໃຫໍ້ ແກະ 

ກນິ.”          
9ໃນ ເວລຳ ທີື່  ຢາໂຄບ ກ  ຳລງັ ຢ ນ ເວົໍ້ຳ ກບັ ພວກ ລໍ້ຽງ ແກະ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ         ນຳງ ຣາເຄນ ຊ ື່ ງ ເປັນ ຜ ໍ້ ລໍ້ຽງ ແກະ 

ຂອງ ພ ື່  ລຳວ         ກ  ໄດໍ້ ພຳ ຝ ງ ແກະ ມຳ ຮອດ ນ  ໍ້ຳສໍ້ຳງ         

10ພ  ຢາໂຄບ ເຫັນ ຣາເຄນ ພໍ້ອມ ທງັ ຝ ງ ແກະ         ລຳວ 

ຈ ື່ງ ໄປ ທີື່  ນ  ໍ້ຳສໍ້ຳງ         ແລໍ້ວ ກິໍ້ງ ກໍ້ອນ ຫີນ ນ ັໍ້ນ ອອກ         ແລໍ້ວ ເອົຳ ນ  ໍ້ຳ ໃຫໍ້ ສດັ ກນິ.         

11ຄນັ ແລໍ້ວ         ລຳວ ຈ ື່ງ ຈ ບ 

ນຳງ ພໍ້ອມ ທງັ ຮໍ້ອງໄຫໍ້.         

12ລຳວ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ນຳງ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ອຍ ແມ ື່ນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ນຳງ ເຣເບກາ ແລະ ເປັນ 

ພີື່ ນ ໍ້ອງ ກນັ ກບັ ພ ື່  ເຈົໍ້ຳ”         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ນຳງ ຣາເຄນ ຈ ື່ງ ຟໍ້ຳວ ແລື່ນ ໄປ ບອກ ພ ື່ .         

13ເມ  ື່ອ ລາບານ ໄດໍ້ ຍນິ ຂື່ຳວ 

ກື່ຽວ ກບັ ຢາໂຄບ ຫລຳນ ຊຳຍ ຂອງ ຕນົ         ກ  ຟໍ້ຳວ ແລື່ນ ອອກ ໄປ ພບົ         ແລະ ກອດ ຈ ບ ລຳວ         ເພິື່ ນ ພຳ 

ລຳວ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ເຮ ອນ         ແລໍ້ວ ຢາໂຄບ ກ  ໄດໍ້ ເລົື່ ຳ ເຫດກຳນ ທກຸ ໆ         ຢື່ຳງ ທີື່  ເກດີ ຂ ໍ້ນ ກບັ ຕນົ ໃຫໍ້ ແກື່ ລງຸ 

ຟງັ.         

14ລາບານ ເວົໍ້ຳ ກບັ ຫລຳນ ຊຳຍ ວື່ຳ,         “ຖ ກ ແລໍ້ວ         ເຈົໍ້ຳ ແມ ື່ນ ເລ ອດ ເນ ໍ້ອ ເຊ ໍ້ອ ໄຂ ຂອງ ຂໍ້ອຍ ແທໍ້”         

ຢາໂຄບ ໄດໍ້ ອຳໄສ ຢ ື່ ນ  ຳ ລາບານ ໜ ື່ ງ ເດ ອນ.          

ຢາໂຄບຮັບໃຊ້ລາບານເພາະຢາກໄດ້ ນາງຣາເຄນ 
15ຢ ື່ ມຳ         ລາບານ ເວົໍ້ຳ ກບັ ຢາໂຄບ ວື່ຳ,         “ພວກ ເຮົຳ ເປັນ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ກນັ ກ  ຈງິ         ແຕື່ ກຳນ ເຮັດ ວຽກ ເຮັດ 

ກຳນ ນ ັໍ້ນ ຕໍ້ອງ ມຄີື່ຳ ຈ ໍ້ຳງ ລຳງວນັ         ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ຕໍ້ອງ ເຮັດ ວຽກ ໃຫໍ້ ຂໍ້ອຍ ລໍ້ຳ ໆ ດອກ         ເຈົໍ້ຳ ຕໍ້ອງກຳນ ຄື່ຳ ຈ ໍ້ຳງ 

ເທົື່ ຳໃດ?”         

16ລາບານ ມີ ລ ກ ສຳວ ຢ ື່ ສອງ ຄນົ         ຜ ໍ້ ກກົ ມີ ຊ ື່ ວ ື່ຳ ນຳງ ເລອາ          ແລະ ຜ ໍ້ ນໍ້ອງ ມີ ຊ ື່ ວ ື່ຳ ນຳງ ຣາ-
ເຄນ.         

17ນຳງ ເລອາ ເປັນ ຄນົ ບ ື່  ງຳມ         ສື່ວນ ນຳງ ຣາເຄນ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ຄນົ ງຳມ ຫລຳຍ ຢາໂຄບ ຮກັ ນຳງ 

ຣາເຄນ.         

18ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ລຳວ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ອຍ ຈະ ເຮັດ ວຽກ ໃຫໍ້ ລງຸ ຢ ື່ ເຈດັ ປີ         ເພ ື່ ອ ແລກ ເອົຳ ກບັ ນຳງ 

ຣາເຄນ ລ ກ ສຳວ ຜ ໍ້ ນໍ້ອຍ ຂອງ ລງຸ.”         

19ລາບານ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ອຍ ຍນິດ ີມອບ ນຳງ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ດກີ ວື່ຳ ຈະ 

ມອບ ໃຫໍ້ ຄນົ ອ ື່ ນ         ຈ ົື່ງ ຢ ື່ ນ  ຳ ຂໍ້ອຍ ສຳ.”         

20ຢາໂຄບ ໄດໍ້ ເຮັດ ວຽກ ກຳນ ຢ ື່ ເຈດັ ປີ ເພ ື່ ອ ຈະ ແລກ ເອົຳ ກບັ 

ນຳງ ຣາເຄນ          ແຕື່ ເວລຳ ຜື່ຳນ ໄປ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ສອງ ສຳມ ມ ໍ້ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ ຍໍ້ອນ ວື່ຳ         ລຳວ ຮກັ ນຳງ ຫລຳຍ.          
21ຢາໂຄບ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ລາບານ ວື່ຳ,         “ເວລຳ ທີື່  ກ  ຳນດົ ໄວໍ້ ກ  ຄບົ ແລໍ້ວ         ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້ ຂໍ້ອຍ ແຕື່ງງຳນ ກບັ ນຳງ 

ຣາເຄນ ສຳ.”         

22ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ລາບານ ຈ ື່ງ ຕກົລງົ ແລໍ້ວ ຈດັ ພິທີ ແຕື່ງງຳນ ໃຫໍ້         ແລະ ໄດໍ້ ເຊ ໍ້ອ ເຊນີ ພວກ 

ເພ ື່ ອນ ບໍ້ຳນ         ແລະ ມດິ ສະຫຳຍ ມຳ ຮື່ວມ.         

23ແຕື່ ວື່ຳ ໃນ ຄ ນ ນ ັໍ້ນ         ລາບານ ໄດໍ້ ເອົຳ ນຳງ ເລອາ ໄປ ໃຫໍ້ 



45 ປະຖົມມະການ 30 
ຢາໂຄບ          ແທນ ທີື່  ຈະ ແມ ື່ນ ຣາເຄນ          ສື່ວນ ຢາໂຄບ ກ  ໄດໍ້ ສມົສ ື່ ຢ ື່ ຮື່ວມ ກບັ ນຳງ ໂດຍ ບ ື່  ໄດໍ້ ຮ ໍ້ສ ກ ຕວົ.         

24ລາບານ ໄດໍ້ ມອບ ນຳງ ຊີລະປາ ຂໍ້ຳ ໃຊໍ້ ຂອງ ເພິື່ ນ         ໃຫໍ້ ເປັນ ຂໍ້ຳ ໃຊໍ້ ຂອງ ນຳງ ເລອາ.          
25ເມ  ື່ອ ຕອນ ເຊົໍ້ຳ ຢາໂຄບ ຈ ື່ງ ພບົ ວື່ຳ         ຜ ໍ້ ທີື່  ຕນົ ແຕື່ງງຳນ ແລໍ້ວ ນ ັໍ້ນ ແມ ື່ນ ນຳງ ເລອາ ລຳວ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  

ລາບານ ວື່ຳ,         “ເປັນ ຫຍງັ ເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ເຮັດ ແບບ ນີໍ້ ກບັ ຂໍ້ອຍ?         ຂໍ້ອຍ ໄດໍ້ ເຮັດ ວຽກ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ຈນົ ເຖງິ ເຈດັ ປີ         

ເພ ື່ ອ ຈະ ໄດໍ້ ກບັ ນຳງ ຣາເຄນ          ແຕື່ ແລໍ້ວ ເປັນ ຫຍງັ ເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ຫລອກ ລວງ ຂໍ້ອຍ?”         

26ລາບານ ຕອບ ວື່ຳ         

“ກ  ເພຳະວື່ຳ ບ ື່  ແມ ື່ນ ທ  ຳນຽມ ຂອງ ເມ  ອງ ນີໍ້         ທີື່  ຈະ ໃຫໍ້ ນໍ້ອງ ສຳວ ໄດໍ້ ແຕື່ງງຳນ ກື່ອນ ເອ ໍ້ອຍ.         

27ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ 

ລ ຖໍ້ຳ ກຳນ ແຕື່ງງຳນ ນີໍ້ ໄປ ຈນົ ໝດົ ອຳທິດ ໜ ື່ ງ ກື່ອນ         ແລໍ້ວ ຂໍ້ອຍ ຈ ື່ງ ຈະ ມອບ ນຳງ ຣາເຄນ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ         

ຖໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ຫຳກ ຕກົລງົ ເຮັດ ວຽກ ໃຫໍ້ ຂໍ້ອຍ ຕ ື່ ມ ອີກ ເຈດັ ປີ.”          
28ຢາໂຄບ ກ  ຕກົລງົ         ເມ  ື່ອ ໄດໍ້ ອຳທິດ ໜ ື່ ງ ແລໍ້ວ         ລາບານ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ມອບ ນຳງ ຣາເຄນ ໃຫໍ້ ເປັນ ເມຍ.         

29ລາບານ ໄດໍ້ ມອບ ນຳງ ບິນຮາ ຂໍ້ຳ ໃຊໍ້ ຂອງ ເພິື່ ນ ໃຫໍ້ ເປັນ ຂໍ້ຳ ໃຊໍ້ ຂອງ ນຳງ ຣາເຄນ.         

30ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ຢາ-
ໂຄບ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ສມົສ ື່ ຢ ື່ ຮື່ວມ ກບັ ນຳງ ຣາເຄນ ອີກ         ແລະ ລຳວ ຮກັ ນຳງ ຫລຳຍ ກວື່ຳ ນຳງ ເລອາ          ລຳວ ໄດໍ້ 

ເຮັດ ວຽກ ໃຫໍ້ ແກື່ ລາບານ          ອີກ ເຈດັ ປີ ເຕັມ ຕຳມ ສນັຍຳ.          

ລ ກຂອງຢາໂຄບ 
31ເມ  ື່ອ ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ເຫັນ ວື່ຳ ຢາໂຄບ ບ ື່  ຮກັ ນຳງ ເລອາ          ພຣະອງົ ຈ ື່ງ ຊງົ ເຮັດ ໃຫໍ້ ນຳງ ມີ 

ລ ກ         ສື່ວນ ນຳ ຣາເຄນ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ໃຫໍ້ ມ.ີ         

32ນຳງ ເລອາ ຖ ພຳ ແລໍ້ວ ເກດີ ລ ກ ຊຳຍ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ         ນຳງ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ອງົ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ເຫັນ ຄວຳມ ອກຸອ ັື່ງ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ແລະ ບດັ ນີໍ້ ຜວົ ຄງົ ຈະ ຮກັ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ”         ດ ັື່ງ-

ນ ັໍ້ນ ນຳງ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງ ຊ ື່  ເດັກນໍ້ອຍ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ ຣ ເບັນ.          
33ຕ ື່  ມຳ         ນຳງ ໄດໍ້ ຖ ພຳ ແລໍ້ວ ອອກລ ກ ອີກ         ນຳງ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ປະທຳນ ລ ກ 

ຊຳຍ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ກ  ຍໍ້ອນ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຍນິ ວື່ຳ ຜວົ ບ ື່  ຮກັ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ”         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ນຳງ ຈ ື່ງ ໃສື່ ຊ ື່  ເດັກນໍ້ອຍ 

ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ ຊິເມໂອນ.          
34ຢ ື່ ມຳ         ນຳງ ຖ ພຳ ອີກ         ແລະ ອອກລ ກ ຊຳຍ ຜ ໍ້ ໃໝື່ ຕ ື່ ມ         ນຳງ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ບດັ ນີໍ້ ຜວົ ຕໍ້ອງ ຕດິ ພນັ ຢ ື່ 

ກບັ ຂໍ້ອຍ         ກ  ເພຳະວື່ຳ ຂໍ້ອຍ ໄດໍ້ ລ ກ ຊຳຍ ຢ ື່ ກບັ ເພິື່ ນ ສຳມ ຄນົ ແລໍ້ວ”         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ນຳງ ຈ ື່ງ ໃສື່ ຊ ື່  ເດັກນໍ້ອຍ 

ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ         ເລວີ.          
35ຕ ື່  ມຳ ອີກ         ນຳງ ຖ ພຳ         ແລະ ອອກລ ກ ຊຳຍ ຕ ື່ ມ ອີກ         ນຳງ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ເທ ື່ ອ ນີໍ້ ຂໍ້ອຍ ຈະ ສນັລະເສີນ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ”         ສະນ ັໍ້ນ         ນຳງ ຈ ື່ງ ໃສື່ ຊ ື່  ເດັກນໍ້ອຍ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ ຢ ດາ          ແຕື່ ນ ັໍ້ນ ຕ ື່  ມຳ ນຳງ ກ  ບ ື່  ມີ ລ ກ ອີກ 

ເລີຍ.          

ບົດທີ 30 
1ເມ  ື່ອ ນຳງ ຣາເຄນ ເຫັນ ວື່ຳ ຕນົ ບ ື່  ມີ ລ ກ ໃຫໍ້ ແກື່ ຢາໂຄບ          ນຳງ ຈ ື່ງ ເກດີ ມີ ຄວຳມ ອິດສຳ ເອ ໍ້ອຍ         ນຳງ 

ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ຢາໂຄບ ວື່ຳ,         “ຈະ ໃຫໍ້ ຂໍ້ອຍ ມີ ລ ກ ຫລ  ຈະ ໃຫໍ້ ຂໍ້ອຍ ຕຳຍ.”         

2ຢາໂຄບ ຮໍ້ຳຍ ນຳງ         ແລະ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         

“ຂໍ້ອຍ ບ ື່  ມີ ອ  ຳນຳດ ດ ັື່ງ ພຣະເຈົ້າ          ມີ ແຕື່ ພຣະອງົ ດຽວ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ ທີື່  ສຳມຳດ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ມີ ລ ກ ໄດໍ້.”         

3ນຳງ 

ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ນຳງ ບິນຮາ ຂໍ້ຳ ໃຊໍ້ ສຳວ ຂອງ ຂໍ້ອຍ ກ  ຢ ື່ ນີໍ້         ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ສມົສ ື່ ຮື່ວມ ກບັ ນຳງ ເສຍ                  ດໍ້ວຍ ວທີິ ນີໍ້ 

ຂໍ້ອຍ ຈະ ໄດໍ້ ເປັນ ແມ ື່ ຂອງ ເດັກ ທີື່  ເກດີ ມຳ ຈຳກ ນຳງ”          
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4ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ຣາເຄນ ຈ ື່ງ ເອົຳ ນຳງ ບິນຮາ ຂໍ້ຳ ໃຊໍ້ ສຳວ ຂອງ ຕນົ ໃຫໍ້ ແກື່ ຜວົ         ແລະ ເພິື່ ນ ກ  ໄດໍ້ ສມົສ ື່ ກບັ 

ນຳງ         

5-6ນຳງ ບິນຮາ ໄດໍ້ ຖ ພຳ ແລະ ໄດໍ້ ເກດີ ລ ກ ຊຳຍ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ         ເມ  ື່ອ ເປັນ ເຊັື່ ນ ນີໍ້         ນຳງ ຣາເຄນ ກ  ເວົໍ້ຳ 

ວື່ຳ,         “ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ໃຫໍ້ ຄວຳມ ຍດຸຕ ິທ  ຳ ແກື່ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ແລໍ້ວ         ພຣະອງົ ຊງົ ໄດໍ້ ຍນິ ຄວຳມ ອໍ້ອນວອນ 

ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ປະທຳນ ລ ກ ຊຳຍ ໃຫໍ້”         ນຳງ ໃສື່ ຊ ື່  ເດັກນໍ້ອຍ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ         ດານ.          
7ຕ ື່  ມຳ ສຳວ ໃຊໍ້ ນຳງ ຣາເຄນ ໄດໍ້ ຖ ພຳ ອີກ         ແລະ ໄດໍ້ ເກດີ ລ ກ ຊຳຍ ຜ ໍ້ ທີ ສອງ ກບັ ຢາໂຄບ.         

8ນຳງ 

ຣາເຄນ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ອຍ ພະຍຳຍຳມ ເອົຳ ຊະນະ ເອ ໍ້ອຍ ຂໍ້ອຍ ດໍ້ວຍ ກຳນ ຕ ື່ ສ ໍ້ ອນັ ລ  ຳບຳກ         ໃນ ທີື່  ສດຸ 

ຂໍ້ອຍ ກ  ເປັນ ຜ ໍ້ ມີ ໄຊ”         ນຳງ ຣາເຄນ ໄດໍ້ ໃສື່ ຊ ື່  ເດັກ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ         ນັບທາລີ.          
9ເມ  ື່ອ ນຳງ ເລອາ ເຫັນ ວື່ຳ ຕນົ ບ ື່  ມີ ລ ກ ອີກ         ຈ ື່ງ ເອົຳ ນຳງ ຊີລະປາ ຂໍ້ຳ ໃຊໍ້ ສຳວ ໃຫໍ້ ເປັນ ເມຍ ຂອງ 

ຢາໂຄບ.         

10ຄນັ ຕ ື່  ມຳ         ນຳງ ຊີລະປາ ກ  ມີ ລ ກ ຊຳຍ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ         

11ນຳງ ເລອາ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ອຍ ໄດໍ້ ຮບັ 

ໂຊກ ດ.ີ”         ສະນ ັໍ້ນ         ນຳງ ຈ ື່ງ ໃສື່ ຊ ື່  ເດັກ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ         ຄາດ          
12-13ນຳງ ຊີລະປາ ໄດໍ້ ເກດີ ລ ກ ຊຳຍ ຜ ໍ້ ທີ ສອງ ອີກ         ນຳງ ເລອາ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ອຍ ຊື່ຳງ ມີ ຄວຳມ 

ຍນິດ ີຫລຳຍ ແທໍ້         ແລະ ບດັ ນີໍ້ ພວກ ຜ ໍ້ຍງິ ທງັຫລຳຍ ຈະ ເອີໍ້ນ ຂໍ້ອຍ ວື່ຳ ຜ ໍ້ ມີ ຄວຳມ ຍນິດ”ີ         ນຳງ ໄດໍ້ ໃສື່ ຊ ື່  

ເດັກ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ ອາເຊ.          
14ຄນັ ມຳ ເຖງິ ລະດ  ກື່ຽວ ເຂົໍ້ຳ         ຣ ເບັນ ໄດໍ້ ໄປ ທື່ຽວ ຕຳມ ທົື່ງ ນຳ         ແລະ ໄດໍ້ ພບົ ໝຳກເຂ ອ ຊະນດິ ໜ ື່ ງ         

ລຳວ ເອົຳ ໝຳກເຂ ອ ນ ັໍ້ນ ມຳ ໃຫໍ້ ນຳງ ເລອາ ຜ ໍ້ ເປັນ ແມ ື່         ນຳງ ຣາເຄນ ເວົໍ້ຳ ກບັ ນຳງ ເລອາ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ອຍ 

ຂ  ໝຳກເຂ ອ ຂອງ ລ ກ ຊຳຍ ເຈົໍ້ຳ ຈກັ ໜື່ວຍ ແດື່.”         

15ນຳງ ເລອາ ເລີຍ ຕອບ ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ ເອົຳ ຜວົ ຂໍ້ອຍ ໄປ 

ແລໍ້ວ ຍງັ ບ ື່  ພ  ຫລ ?         ບດັ ນີໍ້ ເຈົໍ້ຳ ຍງັ ພະຍຳຍຳມ ເອົຳ ໝຳກເຂ ອ ຂອງ ລ ກ ຊຳຍ ໄປ ອີກ”         ນຳງ ຣາເຄນ 

ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຖໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ຫຳກ ເອົຳ ໝຳກເຂ ອ ໃຫໍ້ ຂໍ້ອຍ         ຄ ນ ມ ໍ້ ແລງ ນີໍ້         ຂໍ້ອຍ ຈະ ໃຫໍ້ ຢາໂຄບ ໄປ ນອນ ນ  ຳ 

ເຈົໍ້ຳ.”         

16ຕອນ ແລງ         ເມ  ື່ອ ຢາໂຄບ ກບັ ມຳ ແຕື່ ທົື່ງ ນຳ         ນຳງ ເລອາ ກ  ແລື່ນ ອອກ ໄປ ຫຳ         ແລະ ເວົໍ້ຳ 

ວື່ຳ,         “ຄ ນ ນີໍ້ ເຈົໍ້ຳ ຕໍ້ອງ ມຳ ນອນ ນ  ຳ ຂໍ້ອຍ         ເພຳະວື່ຳ ຂໍ້ອຍ ໄດໍ້ ຊ ໍ້ ເຈົໍ້ຳ ດໍ້ວຍ ໝຳກເຂ ອ ຂອງ ລ ກ ຊຳຍ 

ຂໍ້ອຍ”         ໃນ ຄ ນ ນ ັໍ້ນ ລຳວ ຈ ື່ງ ສມົສ ື່ ຮື່ວມ ກບັ ນຳງ.         

17ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ຕອບ ຄ  ຳ ອໍ້ອນວອນ ຂອງ ນຳງ ເລ-
ອາ          ນຳງ ໄດໍ້ ຖ ພຳ         ແລະ ເກດີ ລ ກ ຊຳຍ ຜ ໍ້ ທີ ຫໍ້ຳ.         

18ນຳງ ເລອາ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ປະທຳນ ບ  ຳ-

ເໜັດ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ກ  ຍໍ້ອນ ວື່ຳ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ເອົຳ ສຳວ ໃຊໍ້ ໃຫໍ້ ເປັນ ເມຍ ຂອງ ຜວົ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ.”         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         

ນຳງ ຈ ື່ງ ໃສື່ ຊ ື່  ເດັກ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ         ອິດຊາຄາ          
19ຕ ື່  ມຳ ນຳງ ເລອາ ຖ ພຳ ອີກ         ແລະ ເກດີ ລ ກ ຊຳຍ ຜ ໍ້ ທີ ຫກົ.         

20ນຳງ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ປະ-

ທຳນ ຂອງຂວນັ ຢື່ຳງ ດ ີໃຫໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ບດັ ນີໍ້         ຜວົ ຄງົ ຈະ ຮກັ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ເພຳະວື່ຳ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ລ ກ ກບັ 

ລຳວ ຕ ັໍ້ງ ຫກົ ຄນົ ແລໍ້ວ”         ສນັນ ັໍ້ນ         ນຳງ ຈ ື່ງ ຕ ັໍ້ງ ຊ ື່  ເດັກ ນີໍ້ ວື່ຳ         ເຊບ ລ ນ.”          
21ຄນັ ຕ ື່  ມຳ         ນຳງ ກ  ມີ ລ ກ ສຳວ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ອີກ         ລຳວ ໃຫໍ້ ຊ ື່ ວ ື່ຳ         ດີນາ.          
22ແຕື່ ເຖງິ ຢື່ຳງໃດ ກ  ຕຳມ         ພຣະເຈົ້າ ຍງັ ຊງົ ບ ື່  ຫລງົ ລ ມ ນຳງ ຣາເຄນ          ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ຕອບ ຄ  ຳ 

ອໍ້ອນວອນ ຂອງ ນຳງ         ແລະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ນຳງ ມີ ລ ກ.         

23ນຳງ ໄດໍ້ ຖ ພຳ         ແລະ ເກດີ ລ ກ ຊຳຍ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ         ນຳງ 

ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ໃຫໍ້ ອະໄພ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໂດຍ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ມີ ລ ກ ແລໍ້ວ.         

24ຂ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ 

ປະທຳນ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ມີ ລ ກ ຜ ໍ້ ໃໝື່ ອີກ ຖໍ້ອນ”         ສະນ ັໍ້ນ         ນຳງ ຈ ື່ງ ໃຫໍ້ ຊ ື່  ເດັກນໍ້ອຍ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ         ໂຢເຊັບ.          
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ຢາໂຄບຂໍອຳລາຈາກລາບານ ຄືນສ ູ່ບ້ານພໍ່ 

25ຫລງັ ຈຳກ ໂຢເຊັບ ໄດໍ້ ເກດີ ແລໍ້ວ         ຢາໂຄບ ກ  ເວົໍ້ຳ ກບັ ລາບານ ວື່ຳ,         “ຂ  ພ ື່  ຈ ົື່ງ ອະນຍຸຳດ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳ-

ນໍ້ອຍ ກບັ ເມ  ອ ບໍ້ຳນ ເກົື່ ຳ ສຳ.         

26ຈ ົື່ງ ຍກົ ເມຍ ຊ ື່ ງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ເຮັດ ວຽກ ແລກ ເອົຳ ນ  ຳ ພ ື່  ນ ັໍ້ນ         ກບັ ລ ກ ໃຫໍ້ 

ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເອົຳ ເມ  ອ ພໍ້ອມ         ເພຳະ ພ ື່  ກ  ຮ ໍ້ ຢ ື່ ແລໍ້ວ ວື່ຳ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ເຮັດ ວຽກ ໃຫໍ້ ພ ື່  ນ ັໍ້ນ ດ ີສ  ື່ຳ ໃດ          
27ລາບານ ຕອບ ລຳວ ວື່ຳ,         “ພ ື່  ກ  ຢຳກ ເວົໍ້ຳ ນ  ຳ ລ ກ ຄ  ກນັ         ຄ  ວື່ຳ ພ ື່  ໄດໍ້ ດ  ມ  ເບິື່ ງ ແລໍ້ວ         ແລະ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ພ ື່  ໄດໍ້ 

ຮບັ ພະ ພອນ ຈຳກ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກ  ຍໍ້ອນ ເຈົໍ້ຳ.         

28ຈ ົື່ງ ບອກ ຄື່ຳ ຈ ໍ້ຳງ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ຕໍ້ອງກຳນ ມຳ ແລໍ້ວ ພ ື່  ຈະ 

ຈ ື່ຳຍ ໃຫໍ້.          
29ຢາໂຄບ ຕອບ ລາບານ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ເຮັດ ວຽກ ສ  ື່ຳ ໃດ         ແລະ ຝ ງ ສດັ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ພ ື່  ຢ ື່ 

ກບັ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ສ  ື່ຳ ໃດ         ພ ື່  ກ  ຮ ໍ້ ຢ ື່ ແລໍ້ວ ເພຳະ.         

30ເພຳະວື່ຳ ກື່ອນ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ມຳ         ພ ື່  ມີ ສດັ ແຕື່ ໜໍ້ອຍ ດຽວ         

ແຕື່ ບດັ ນີໍ້         ພ ື່  ໄດໍ້ ມີ ຂ ໍ້ນ ເປັນ ຈ  ຳນວນ ຫລວງຫລຳຍ         ກ  ເພຳະ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ອວຍ-

ພອນ ພ ື່         ບດັ ນີໍ້         ກ  ເປັນ ເວລຳ ສມົຄວນ ແລໍ້ວ ທີື່  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ມີ ຝ ງ ສດັ ເປັນ ຂອງ ຕນົ ເອງ.”          
31ລາບານ ຖຳມ ວື່ຳ,         “ຄນັຊ ັໍ້ນ ຈະ ໃຫໍ້ ພ ື່  ເອົຳ ຫຍງັ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ?”         ຢາໂຄບ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ບ ື່  

ຕໍ້ອງກຳນ ຄື່ຳ ຈ ໍ້ຳງ ຫຍງັ ໝດົ         ແຕື່ ຖໍ້ຳ ພ ື່  ຕກົລງົ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ເບິື່ ງແຍງ ຝ ງ ສດັ ຂອງ ພ ື່  ຕ ື່  ໄປ.         

32ຄ  ມ ໍ້ນີໍ້         

ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ໄປ ກວດເບິື່ ງ ຝ ງ ສດັ ຂອງ ພ ື່  ທງັ ໝດົ         ແຍກ ລ ກ ແກະ ສີດ  ຳ ທກຸ ໆ ໂຕ ອອກ         ແບໍ້ ສີ ດື່ຳງ         

ແລະ ມີ ຈດຸ ດື່ຳງ ທກຸ ໆ         ໂຕ ອອກ ຈຳກ ຝ ງ         ໃຫໍ້ ເອົຳ ສດັ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ແຫລະ ເປັນ ຄື່ຳ ຈ ໍ້ຳງ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ.         

33ເມ  ື່ອ ພ ື່  ໄປ ຢໍ້ຽມຢຳມ         ແລະ ກວດເບິື່ ງ ຝ ງ ສດັ ຊ ື່ ງ ເປັນ ຄື່ຳ ຈ ໍ້ຳງ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ນີໍ້         ກ  ຈະ ເຫັນ ຢື່ຳງ ແນື່-

ນອນ ວື່ຳ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ມີ ຄວຳມ ສດັຊ ື່  ຫລ  ບ ື່         ຖໍ້ຳ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ມີ ແບໍ້ ທີື່  ບ ື່  ມີ ສີ ດື່ຳງ         ຫລ  ມີ ຈດຸ ດື່ຳງ         ແລະ ມີ ແກະ 

ທີື່  ບ ື່  ແມ ື່ນ ສດີ  ຳ ກ  ສະແດງ ວື່ຳ ສດັ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ຖ ກ ລກັ ຂອງ ພ ື່  ມຳ.         

34ລາບານ ຕອບ ວື່ຳ,         “ດ ີແລໍ້ວ         ເຮົຳ 

ຈະ ເຮັດ ດ ັື່ງ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ມຳ.”          
35ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         ລາບານ ໄດໍ້ ຄດັ ເລ ອກ ເອົຳ ແບໍ້ ເຖກິ ແລະ ແບໍ້ ແມ ື່ ສ ີລຳຍ ສີ ດື່ຳງ         ແລະ ລ ກ ແບໍ້ ສີດ  ຳ ໃນ 

ຝ ງ ອອກ ມຳ ມອບ ໃຫໍ້ ລ ກເຂຍີ ຂອງ ເພິື່ ນ ເປັນ ຜ ໍ້ ເບິື່ ງແຍງ.         

36ຄນັ ແລໍ້ວ         ເພິື່ ນ ພໍ້ອມ ຝ ງ ແບໍ້ ທີື່  ແຍກ 

ອອກ ຈ ື່ງ ໜີ ໄປ ໄກ ຈຳກ ຢາໂຄບ ເປັນ ໄລຍະ ທຳງ ຍື່ຳງ ເຖງິ ສຳມ ມ ໍ້         ສື່ວນ ຝ ງ ແກະ ທີື່  ເຫລ ອ ຈຳກ ລາ-
ບານ ນ ັໍ້ນ         ຢາໂຄບ ເປັນ ຜ ໍ້ ລໍ້ຽງ ໄວໍ້.          

37ຢາໂຄບ ໄດໍ້ ເອົຳ ງ ື່ຳໄມ ໍ້ ເປັນ ຈຳກ ຕ ົໍ້ນ ຈນັ ປື່ຳ         ຕ ົໍ້ນ ໝຳກ ບກົ         ແລະ ຕ ົໍ້ນ ຫ ກວຳງ         ແລໍ້ວ ປອກ 

ເປ ອກ ງ ື່ຳໄມ ໍ້ ບຳງ ບື່ອນ ໃຫໍ້ ເປັນ ລຳຍ.         

38ລຳວ ໄດໍ້ ເອົຳ ງ ື່ຳໄມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ໄປ ວຳງ ໄວໍ້ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ອື່ຳງ ບື່ອນ ສດັ ໄປ 

ກນິ ນ  ໍ້ຳ         ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ເກດີ ຜນົ ສະທໍ້ອນ ເວລຳ ສດັ ປະສມົ ພນັ.         

39ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ເມ  ື່ອ ຝ ງ ແກະ         ແລະ ແບໍ້ ປະສມົ 

ພນັ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ງ ື່ຳໄມ ໍ້ ກ  ຈະ ອອກລ ກ ເປັນ ສີ ດື່ຳງ ດຳວ.         

40ຢາໂຄບ ໄດໍ້ ເອົຳ ລ ກ ແບໍ້ ທີື່  ອອກ ໃໝື່ ໄປ ໄວໍ້ ຕື່ຳງ-

ຫຳກ         ແລະ ເອົຳ ໂຕ ແມ ື່ ສີ ດື່ຳງ ດຳວ ແລະ ດ  ຳ ທີື່  ລາບານ ໃຫໍ້ ນ ັໍ້ນ         ໄປ ໄວໍ້ ຕື່ຳງຫຳກ         ດໍ້ວຍ ວທີິ ນີໍ້ ລຳວ 

ຈ ື່ງ ສຳມຳດ ຜະລິດ ແກະ ເປັນ ຂອງ ຕນົ ເອງ ໄດໍ້ ແລະ ບ ື່  ເອົຳ ໄປ ປະ ປນົ ກບັ ຝ ງ ແກະ ຂອງ ລາບານ.         

41ເມ  ື່ອ ສດັ ຕວົ ພີ ປະສມົ ພນັ ຢາໂຄບ ຈ ື່ງ ເອົຳ ງ ື່ຳໄມ ໍ້ ລຳຍ ວຳງ ໄວໍ້ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ອື່ຳງ ບື່ອນ ສດັ ມຳ ກນິ ນ  ໍ້ຳ         ເພ ື່ ອ 

ວື່ຳ ສດັ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ຈະ ເກດີ ລ ກ ອອກ ມຳ ເປັນ ສີ ຄ  ງ ື່ຳໄມ ໍ້.         

42ແຕື່ ສື່ວນ ສດັ ທີື່  ຈ ື່ອຍ ບ ື່  ມແີຮງ         ຢາໂຄບ ບ ື່  

ໄດໍ້ ເອົຳ ງ ື່ຳໄມ ໍ້ ໃສື່ ໄວໍ້         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ສດັ ທີື່  ແຂງແຮງ ຈ ື່ງ ເປັນ ຂອງ ຢາໂຄບ          ແລະ ສດັ ທີື່  ບ ື່  ແຂງແຮງ ເປັນ 

ຂອງ ລາບານ         

43ຕ ື່  ມຳ ອີກ ບ ື່  ດນົ         ຢາໂຄບ ກ  ກຳຍເປັນ ຄນົ ຮ ັື່ງມ ີ        ລຳວ ມີ ແກະ ຫລຳຍ ຝ ງ         ມີ ຝ ງ ອ ດ         ມີ 
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ຝ ງ ລ          ແລະ ຂໍ້ຳ ໃຊໍ້ ຊຳຍ ຍງິ ຢື່ຳງ ຫລວງຫລຳຍ.          

ບົດທີ 31 
ຢາໂຄບຫລົບໜີຈາກລາບານ 

1ຢາໂຄບ ໄດໍ້ ຍນິ ພວກ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ລາບານ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຢາໂຄບ ໄດໍ້ ເອົຳ ຊບັ ສມົບດັ ຂອງ ພ ື່  ເຮົຳ         

ທກຸ ສິື່ ງ ທີື່  ລຳວ ມີ ນ ັໍ້ນ ແມ ື່ນ ມຳ ຈຳກ ພ ື່  ຂອງ ເຮົຳ ໝດົ.         

2ຢາໂຄບ ໄດໍ້ ເຫັນ ວື່ຳ ທື່ຳ ທີ ຂອງ ລາບານ ທີື່  ມີ ຕ ື່  

ລຳວ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ດ ີຄ  ແຕື່ ກື່ອນ.          
3ຄນັ ຕ ື່  ມຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ຕ ື່  ລຳວ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ກບັ ຄ ນ ເມ  ອ ສ ື່ ດນິແດນ ບນັພະບ ລດຸ         ແລະ 

ຍຳດ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ເຮົຳ ຈະ ຢ ື່ ກບັ ເຈົໍ້ຳ.”         

4ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ຢາໂຄບ ຈ ື່ງ ສ ັື່ງ ຄວຳມ ໄປ ຫຳ ນຳງ ຣາເຄນ 

ແລະ ນຳງ ເລອາ ໃຫໍ້ ມຳ ຫຳ ຢ ື່ ທີື່  ທົື່ງ ລໍ້ຽງສດັ.         

5ລຳວ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ເມຍ ວື່ຳ,         “ອໍ້ຳຍ ສງັເກດ ເຫັນ ວື່ຳ         ພ ື່  ຂອງ 

ພວກ ນໍ້ອງ ມີ ທື່ຳ ທີ ບ ື່  ຄ  ແຕື່ ກື່ອນ ຕ ື່  ອໍ້ຳຍ         ແຕື່ ວື່ຳ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ພ ື່  ອໍ້ຳຍ ໄດໍ້ ສະຖດິ ຢ ື່ ນ  ຳ ອໍ້ຳຍ         

6ພວກ 

ນໍ້ອງ ທງັ ສອງ ກ  ຮ ໍ້ ແລໍ້ວ ວື່ຳ         ອໍ້ຳຍ ໄດໍ້ ເຮັດ ວຽກ ໃຫໍ້ ເພິື່ ນ ເຕັມ ກ  ຳລງັ.         

7ນອກ ໄປ ຈຳກ ນີໍ້         ເພິື່ ນ ຍງັ ໂກງ 

ອໍ້ຳຍ         ແລະ ປື່ຽນ ຄື່ຳ ຈ ໍ້ຳງ ເຖງິ ສິບ ເທ ື່ ອ         ແຕື່ ວື່ຳ ພຣະເຈົ້າ ບ ື່  ຊງົ ອະນຍຸຳດ ໃຫໍ້ ເພິື່ ນ ທ  ຳລຳຍ ອໍ້ຳຍ.         

8ເມ  ື່ອ ເວລຳ ພ ື່  ຂອງ ພວກ ນໍ້ອງ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         ແບໍ້ ທີື່  ມີ ຂນົ ເປັນ ຈດຸ ຈະ ເປັນ ຄື່ຳ ຈ ໍ້ຳງ ລຳງວນັ ຂອງ ອໍ້ຳຍ         ແບໍ້ 

ທງັ ໝດົ ກ  ອອກລ ກ ເປັນ ຂນົ ກື່ຳນ ທກຸ ໂຕ.         

9ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ປະທຳນ ຝ ງ ສດັ ຂອງ ພ ື່  ພວກ ນໍ້ອງ ໃຫໍ້ ອໍ້ຳຍ.          
10ຍຳມ ສດັ ຖ  ເຊງີ         ອໍ້ຳຍ ໄດໍ້ ຝນັ ເຫັນ ວື່ຳ ແບໍ້ ເຖກິ ທີື່  ຖ  ເຊງີ ນ ັໍ້ນ ມີ ຂນົ ເປັນ ຈດຸ ດື່ຳງ.         

11ທ ດ ຂອງ 

ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ຕ ື່  ອໍ້ຳຍ ວື່ຳ,         ຢາໂຄບ ເອີຍ         ອໍ້ຳຍ ຕອບ ວື່ຳ         ໂດຍຂໍ້ຳນໍ້ອຍ.         

12ທ ດ ພຣະເຈົ້າ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  

ໄປ ວື່ຳ         ຈ ົື່ງ ເບິື່ ງ ພຸໍ້ນ ດ ຸ         ແບໍ້ ເຖກິ ທີື່  ຖ  ເຊງີ ນ ັໍ້ນ ມີ ຂນົ ເປັນ ຈດຸ ດື່ຳງ         ເຮົຳ ຮ ໍ້ຈກັ ທກຸ ຢື່ຳງ ທີື່  ລາບານ ກ  ຳລງັ 

ກະທ  ຳ ຕ ື່  ເຈົໍ້ຳ.         

13ເຮົຳ ແມ ື່ນ ພຣະເຈົ້າ ຜ ໍ້ ໄດໍ້ ປະກດົ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ເຫັນ ທີື່  ເບັດເອນ ບື່ອນ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຖວຳຍ ເສົຳ 

ອະນສຸອນ ພໍ້ອມ ກບັ ນ  ໍ້ຳມນັ ຫອມ         ແລະ ສຳບຳນ ໄວໍ້         ບດັ ນີໍ້         ຈ ົື່ງ ຕຽມ ຕວົ ອອກ ໜີ ຈຳກ ແຜື່ນດນິ ນີໍ້         

ແລະ ກບັ ຄ ນ ສ ື່ ບໍ້ຳນ ເກດີ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ.”          
14ນຳງ ຣາເຄນ ແລະ ນຳງ ເລອາ ຕອບ ຢາໂຄບ ວື່ຳ,         “ບ ື່  ມີ ມ ນ ມ ລະດກົ ຫຍງັ ທີື່  ເຫລ ອ ຢ ື່ ໃນ ເຮ ອນ 

ພ ື່ .         

15ສ  ຳລບັ ພວກ ເຮົຳ ບ ື່  ແມ ື່ນ ເພິື່ ນ ຖ  ພວກ ເຮົຳ ຄ  ຄນົ ອ ື່ ນ ບ ?         ເພິື່ ນ ຂຳຍ ພວກ ເຮົຳ         ແລະ ດຽວນີໍ້ ເພິື່ ນ ກ  

ຈ ື່ຳຍ ເງນິ ນ ັໍ້ນ ໝດົ ແລໍ້ວ         

16ຊບັ ສມົບດັ ທກຸ ຢື່ຳງ ທີື່  ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ເອົຳ ມຳ ຈຳກ ພ ື່  ຂອງ ພວກ ເຮົຳ         ກ  

ກຳຍເປັນ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ         ແລະ ລ ກ ຂອງ ເຮົຳ ໝດົ ແລໍ້ວ         ຈ ົື່ງ ເຮັດ ຕຳມ ທີື່  ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ບອກ ອໍ້ຳຍ.”          
17-18ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ຢາໂຄບ ຈ ື່ງ ຕຽມ ພໍ້ອມ ແລໍ້ວ ເອົຳ ລ ກ ເອົຳ ເມຍ ຂ ໍ້ນ ຂີື່  ຫລງັ ອ ດ         ຮບິ ໂຮມ ເອົຳ ສິື່ ງ ຂອງ 

ທກຸ ສິື່ ງ ທກຸ ຢື່ຳງ         ທີື່  ໄດໍ້ ໃນ ປະເທດ ເມໂຊໂປຕາເມຍ          ແລະ ປໍ້ອງ ຝ ງ ສດັ ອອກ ນ  ຳ ໜໍ້ຳ         ເດນີທຳງ ຄ ນ 

ເມ  ອ ຫຳ ພ ື່  ຂອງ ຕນົ ທີື່  ການາອານ.          
19ສື່ວນ ລາບານ ກ  ອອກ ໄປ ແຖ ຂນົ ແກະ         ໃນ ຂະນະ ທີື່  ເພິື່ ນ ບ ື່  ຢ ື່         ນຳງ ຣາເຄນ ໄດໍ້ ລກັ ເອົຳ ຮ ບ 

ເຄົຳລບົ ປະຈ  ຳ ເຮ ອນ ຂອງ ພ ື່  ໄປ ນ  ຳ.         

20ຢາໂຄບ ໄດໍ້ ລວງ ລາບານ ຊຳວ ອາຣາມ          ໂດຍ ບ ື່  ໄດໍ້ ບອກ 

ໃຫໍ້ ຮ ໍ້ ເຖງິ ກຳນ ຈຳກ ໄປ.         

21ລຳວ ໄດໍ້ ເອົຳ ຊບັ ສມົບດັ ທງັ ໝດົ ໜີ ຂໍ້ຳມ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ເອຟຣາດ          ມຸ ື່ງ ໜໍ້ຳ ໄປ ສ ື່ 

ພ ເຂົຳ ກິເລອາດ.          
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ລາບານໄລູ່ຕິດຕາມຢາໂຄບ 

22-23ສຳມ ມ ໍ້ຕ ື່ ມຳ         ລາບານ ຈ ື່ງ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ຢາໂຄບ ໄດໍ້ ໜີ ໄປ ແລໍ້ວ         ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ ພຳ ຄນົ ໄລື່ ຕດິຕຳມ ຢາໂຄບ 

ເປັນ ເວລຳ ເຈດັ ມ ໍ້ ຈ ື່ງ ທນັ ລຳວ ທີື່  ພ  ກິເລອາດ.         

24ໃນ ຄ ນ ນ ັໍ້ນ         ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ປະກດົ ໃນ ຄວຳມ ຝນັ ຂອງ 

ລາບານ ຊຳວ ອາຣາມ          ແລະ ຊງົ ກື່ຳວ ຕ ື່  ເພິື່ ນ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ລະວງັ!         ຢື່ຳ ມຳ ຂ ື່ ຢາໂຄບ ເລີຍ.”          
25ລາບານ ທນັ ຢາໂຄບ ທີື່  ພ  ກິເລອາດ          ບື່ອນ ລຳວ ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ ພກັ ຢ ື່         ແລະ ລາບານ ກ  ຕ ັໍ້ງ ທີື່  ພກັ ຢ ື່ 

ເທິງ ພ  ນ ັໍ້ນ.         

26ລາບານ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ກບັ ຢາໂຄບ ວື່ຳ,         “ເປັນ ຫຍງັ ເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ລວງ ຂໍ້ອຍ         ແລະ ພຳ ລ ກ ສຳວ 

ຂໍ້ອຍ ໜີ ມຳ ຄ  ກບັ ຜ ໍ້ຍງິ ຊະເລີຍ ເສິກ?         

27ເປັນ ຫຍງັ ເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ລວງ ຂໍ້ອຍ         ແລະ ປບົ ໜີ ໂດຍ ບ ື່  ຄອບ?         ຖໍ້ຳ 

ເຈົໍ້ຳ ບອກ         ຂໍ້ອຍ ກ  ຈະ ໄປ ສ ົື່ງ ເຖງິ ທຳງ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຍນິດ ີ         ໂດຍ ໃຫໍ້ ມີ ຂະບວນ ແຫື່ ທງັ ດນົຕ ີຄ          ສຽງ 

ກອງ         ສຽງ ພິນ ແລະ ສຽງ ຮໍ້ອງ ລ  ຳ ທ  ຳ ເພງ.         

28ອນັ ນີໍ້ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ໃຫໍ້ ຂໍ້ອຍ ຈ ບ ສ ັື່ງ ລຳ ລ ກ ສຳວ         ແລະ 

ຫລຳນ ໆ         ຂໍ້ອຍ ເລີຍ         ເປັນ ຫຍງັ ຈ ື່ງ ເຮັດ ແບບ ໂງ ື່ ໆ ເຊັື່ ນ ນີໍ້?         

29ຂໍ້ອຍ ມີ ສິດ ທີື່  ຈະ ລງົໂທດ ເຈົໍ້ຳ         ແຕື່ 

ຄ ນ ນີໍ້ ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ບອກ ບ ື່  ໃຫໍ້ ຂໍ້ອຍ ຂ ື່ ເຈົໍ້ຳ.         

30ຂໍ້ອຍ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ປບົ ໜີ ກ  

ເພຳະວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ຢຳກ ກບັ ເມ  ອ ບໍ້ຳນ ແຮງ         ແຕື່ ວື່ຳ ເປັນ ຫຍງັ ເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ລກັ ເອົຳ ຮ ບ ພະ ຂໍ້ອຍ ໄປ?”          
31ຢາໂຄບ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຢໍ້ຳນ         ເພຳະ ຄິດ ວື່ຳ ພ ື່  ອຳດ ຈະ ເອົຳ ລ ກ ສຳວ ໜີ ໄປ ຈຳກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ.         

32ແຕື່ ຖໍ້ຳ ພ ື່  ພບົ ຮ ບ ພະ ຂອງ ພ ື່  ຢ ື່ ນ  ຳ ໃຜ ຈ ົື່ງ ຂໍ້ຳ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ຖິໍ້ມ ໂລດ         ຄນົ ຂອງ ເຮົຳ ກ  ຢ ື່ ນີໍ້         ເພ ື່ ອ ເປັນ ພະຍຳນ 

ຫລກັ ຖຳນ         ຈ ົື່ງ ຫຳ ຊອກ ຄ ົໍ້ນ ເອົຳ ທກຸ ສິື່ ງ ທີື່  ເປັນ ຂອງ ພ ື່  ໄປ”         ຢາໂຄບ ບ ື່  ຮ ໍ້ ວື່ຳ ນຳງ ຣາເຄນ ໄດໍ້ ລກັ ເອົຳ 

ຮ ບ ພະ ນ ັໍ້ນ ມຳ ນ  ຳ.          
33ລາບານ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ຄ ົໍ້ນ ໃນ ຜໍ້ຳ ເຕັນ ຂອງ ຢາໂຄບ          ແລໍ້ວ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ຜໍ້ຳ ເຕັນ ຂອງ ເລອາ          ແລະ ຜໍ້ຳ 

ເຕັນ ຂອງ ຂໍ້ຳ ໃຊໍ້ ຊຳຍ ຍງິ ທງັ ໝດົ         ແຕື່ ບ ື່  ພບົ ຮ ບ ພະ ນ ັໍ້ນ ເລີຍ.         ຄນັ ແລໍ້ວ         ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ຜໍ້ຳ ເຕັນ 

ຂອງ ນຳງ ຣາເຄນ         

34ນຳງ ຣາເຄນ ໄດໍ້ ເອົຳ ຮ ບ ເຄົຳລບົ ປະຈ  ຳ ເຮ ອນ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ເຊ ື່ ອງ ໄວໍ້ ໃນ ຖງົ 

ອຳນ ເທິງ ຫລງັ ອ ດ ແລໍ້ວ ນ ັື່ງ ຖງົ ນ ັໍ້ນ ໄວໍ້         ລາບານ ໄດໍ້ ຊອກ ຄ ົໍ້ນ ເບິື່ ງ ໝດົ ໃນ ຜໍ້ຳ ເຕັນ         ແຕື່ ກ  ບ ື່  ພບົ ຫຍງັ.         

35ນຳງ ຣາເຄນ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ພ ື່  ຂອງ ນຳງ ວື່ຳ,         “ພ ື່  ຢື່ຳ ຮໍ້ຳຍ ລ ກ ເລີຍ ທີື່  ລ ກ ບ ື່  ສຳມຳດ ລກຸ ຢ ນ ຂ ໍ້ນ ໃນ ເວລຳ ພ ື່  

ມຳ         ກ  ເພຳະວື່ຳ ລ ກ ເປັນ ປະຈ  ຳ ເດ ອນ”         ລາບານ ຊອກ ຄ ົໍ້ນ ເບິື່ ງ ໝດົ ທກຸ ບື່ອນ         ແຕື່ ວື່ຳ ບ ື່  ພບົ ຮ ບ ພະ 

ນ ັໍ້ນ ເລີຍ.          
36ສື່ວນ ຢາໂຄບ ອຳລມົ ກ  ບ ື່  ຄື່ອຍ ດ ີ         ເລີຍ ເວົໍ້ຳ ສ  ຳນຽງ ຮໍ້ຳຍ ກບັ ລາບານ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ກະທ  ຳ 

ຜິດ ຫຍງັ?         ແລະ ໄດໍ້ ລະເມດີ ກດົໝຳຍ ຫຍງັ ທີື່  ພຳໃຫໍ້ ພ ື່  ຕໍ້ອງ ຕດິຕຳມ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ມຳ?         

37ບດັ ນີໍ້         ພ ື່  ໄດໍ້ 

ຄ ົໍ້ນ ເບິື່ ງ ໝດົ ແລໍ້ວ ສິື່ ງ ຂອງ ໃນ ເຮ ອນ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ມີ ສິື່ ງ ຂອງ ຫຍງັ ແດື່ ທີື່  ເຫັນ ວື່ຳ ເປັນ ຂອງ ພ ື່?         ເອົຳ 

ອອກ ມຳ ໃຫໍ້ ຄນົ ຂອງ ພ ື່         ແລະ ຄນົ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເບິື່ ງ ດ ຸ         ແລະ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ຕດັສິນ ຄວຳມ ລະຫວື່ຳງ ເຮົຳ 

ທງັ ສອງ.          
38ເປັນ ເວລຳ ຊຳວ ປີ ທີື່  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຢ ື່ ນ  ຳ ພ ື່         ແກະ         ແລະ ແບໍ້ ຂອງ ພ ື່  ກ  ອອກ ແມ ື່ ແພື່ ລ ກ ຢ ື່ ບ ື່  ຂຳດ         ແຕື່ 

ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ບ ື່  ໄດໍ້ ກນິ ແມ ື່ນ ແຕື່ ແກະ ເຖກິ ໂຕ ດຽວ ໃນ ຝ ງ ຂອງ ພ ື່ .         

39ເມ  ື່ອ ແກະ ຕວົ ໜ ື່ ງ ຖ ກ ສດັປື່ຳ ກດັ 

ຕຳຍ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້ ເອົຳ ມຳ ໃຫໍ້ ພ ື່  ເບິື່ ງ         ແລະ ກ  ບ ື່  ແມ ື່ນ ຄວຳມ ຜິດ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ແຕື່ ແມ ື່ນ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

ທີື່  ຈ ື່ຳຍ ຄື່ຳ ເສຍ ຫຳຍ         ພ ື່  ຍງັ ທວງ ຖຳມ ເອົຳ ນ  ຳ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ສິື່ ງ ທີື່  ຖ ກ ລກັ ຍຳມ ກຳງຄ ນ.         

40ມີ ຫລຳຍ ເທ ື່ ອ 

ທີື່  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຕໍ້ອງ ທນົ ຕ ື່  ຄວຳມ ເຜົຳ ຜຳນ ຂອງ ແສງ ແດດ ໃນ ເວລຳ ກຳງເວັນ         ແລະ ຕ ື່  ຄວຳມ ໜຳວ ກະ-
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ດໍ້ຳງ ໃນ ເວລຳ ກຳງຄ ນ ຈນົ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ບ ື່  ສຳມຳດ ນອນ ຕຳ ຫລບັ ໄດໍ້.         

41ແມ ື່ນ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ແຫລະ ທີື່  ຂໍ້ຳ-

ນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ອຳໄສ ຢ ື່ ນ  ຳ ພ ື່  ຊຳວ ປີ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ເຮັດ ວຽກ ສິບ ສີື່  ປີ         ເພ ື່ ອ ແລກ ເອົຳ ກບັ ລ ກ ສຳວ ສອງ ຄນົ 

ຂອງ ພ ື່         ແລະ ອີກ ຫກົ ປີ ເພ ື່ ອ ມີ ຝ ງ ສດັ         ແລະ ເຖງິ ປຳນ ນ ັໍ້ນ         ພ ື່  ຍງັ ປື່ຽນ ຄື່ຳ ຈ ໍ້ຳງ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເຖງິ ສິບ 

ເທ ື່ ອ.         

42ຖໍ້ຳ ຫຳກ ພຣະເຈົ້າ ອງົ ທີື່  ອີຊາກ ນະມດັສະກຳນ ບ ື່  ໄດໍ້ ສະຖດິ ຢ ື່ ນ  ຳ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ປຳນ ນີໍ້ ພ ື່  ຄງົ 

ໄລື່ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໜີ ມ  ເປົື່ ຳ ແລໍ້ວ         ແຕື່ ວື່ຳ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ເຫັນ ຄວຳມທກຸ         ແລະ ວຽກ ກຳນ ທີື່  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ເຮັດ         

ສະນ ັໍ້ນ         ພຣະອງົ ຈ ື່ງ ຊງົ ຕດັສິນ ໃນ ຄ ນ ນີໍ້.”          

ຢາໂຄບແລະລາບານຕົກລົງກັນ 
43ລາບານ ຕອບ ຢາໂຄບ ວື່ຳ,         “ລ ກ ສຳວ ກ  ແມ ື່ນ ຂອງ ຂໍ້ອຍ         ເດັກນໍ້ອຍ ກ  ແມ ື່ນ ຂອງ ຂໍ້ອຍ         ແລະ 

ຝ ງ ສດັ ກ  ແມ ື່ນ ຂອງ ຂໍ້ອຍ         ທກຸ ສິື່ ງ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ເຫັນ ຢ ື່ ນີໍ້ ກ  ເປັນ ຂອງ ຂໍ້ອຍ         ແຕື່ ວື່ຳ ບດັ ນີໍ້ ຂໍ້ອຍ ຈະ ເຮັດ ຫຍງັ 

ເພ ື່ ອ ລ ກ ສຳວ         ແລະ ເພ ື່ ອ ຫລຳນ ຂອງ ຂໍ້ອຍ ໄດໍ້?         

44ດ ີແລໍ້ວ         ພວກ ເຮົຳ ຈ ົື່ງ ພຳກນັ ມຳ ຕກົລງົ ກນັ ໂດຍ 

ເອົຳ ຫີນ ມຳ ກອງ ໄວໍ້         ເພ ື່ ອ ເຮັດ ເປັນ ອະນສຸອນ ລະຫວື່ຳງ ເຮົຳ ທງັ ສອງ.”          
45-46ສະນ ັໍ້ນ         ຢາໂຄບ ຈ ື່ງ ຕ ັໍ້ງ ເສົຳ ຫີນ ອະນສຸອນ ເສົຳ ໜ ື່ ງ ຂ ໍ້ນ         ແລໍ້ວ ຄນົ ຂອງ ລຳວ ເອົຳ ຫີນ ມຳ 

ກອງ ອໍ້ອມ ໄວໍ້         ຄນັ ແລໍ້ວ         ພວກ ເຂົຳ ທງັ ໝດົ ກ  ພຳກນັ ຮບັ ປະທຳນ ອຳຫຳນ ໃກໍ້ ໆ         ກອງ ຫີນ ນ ັໍ້ນ.         

47ລາບານ ໃຫໍ້ ຊ ື່  ກອງ ຫີນ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ         ເຢກາ-ຊາຮາ-ດ ທາ          ຂະນະ ດຽວ ກນັ ຢາໂຄບ ກ  ໃສື່ ຊ ື່  ກອງ ຫີນ ນ ັໍ້ນ 

ວື່ຳ ກາເລເອັດ.          
48ລາບານ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ກອງ ຫີນ ນ ັໍ້ນ ຈະ ເປັນ ອະນສຸອນ ແຫື່ງ ກຳນ ຕກົລງົ ລະຫວື່ຳງ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ 

ຂໍ້ອຍ”         ດໍ້ວຍ ເຫດ ນີໍ້         ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ຈ ື່ງ ມີ ຊ ື່ ວ ື່ຳ ກາເລເອັດ.         

49ລາບານ ເວົໍ້ຳ ອີກ ວື່ຳ,         “ຂ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ຊງົ ເຝົໍ້ຳ ຄອຍ ເບິື່ ງ ພວກ ເຮົຳ         ເວລຳ ຫື່ຳງເຫີນ ຈຳກ ກນັ”         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ບື່ອນ ນີໍ້ ຈ ື່ງ ມີ ຊ ື່  ອີກ ວື່ຳ ມິດຊະປາ.         

50ລາບານ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ໄປ ວື່ຳ,         “ຖໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ຂ ົື່ມເຫັງ ລ ກ ສຳວ ຂໍ້ອຍ         ຫລ  ຖໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ແຕື່ງງຳນ ກບັ ຍງິ ອ ື່ ນ ອີກ         ເຖງິ 

ແມ ື່ນ ວື່ຳ ຂໍ້ອຍ ບ ື່  ຮ ໍ້ຈກັ ເລ ື່ ອງ ນ ັໍ້ນ ກ  ຕຳມ         ຈ ົື່ງ ຈ ື່  ໄວໍ້ ວື່ຳ         ພຣະເຈົ້າ ເປັນ ຜ ໍ້ ຄອຍ ເບິື່ ງ ພວກ ເຮົຳ.”          
51ລາບານ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ຢາໂຄບ ວື່ຳ         “ອນັ ນີໍ້         ແມ ື່ນ ກອງ ຫີນ ທີື່  ຂໍ້ອຍ ໄດໍ້ ກອງ ຂ ໍ້ນ ລະຫວື່ຳງ ເຮົຳ ທງັ ສອງ.         

52ເສົຳ ຫີນ ອະນສຸອນ         ແລະ ກອງ ຫີນ ນີໍ້ ຈະ ເປັນ ສນັຍຳ ລກັ ວື່ຳ         ຂໍ້ອຍ ຈະ ບ ື່  ຂໍ້ຳມ ກອງ ຫີນ ນີໍ້ ໄປ ບກຸ-

ໂຈມຕ ີເຈົໍ້ຳ         ແລະ ເຈົໍ້ຳ ກ  ຄ  ກນັ         ຈະ ບ ື່  ຂໍ້ຳມ ເສົຳ ຫີນ ນີໍ້ ມຳ ບກຸໂຈມຕ ີຂໍ້ອຍ.         

53ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ອັບຣາ-
ຮາມ ແລະ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ນາໂຮ          ຈະ ເປັນ ຜ ໍ້ ຕດັສິນ ລະຫວື່ຳງ ພວກ ເຮົຳ”         ຄນັ ແລໍ້ວ         ຢາໂຄບ ກ  ສຳ-

ບຳນ ໃນ ນຳມ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ອງົ ທີື່  ອີຊາກ ພ ື່  ຂອງ ຕນົ ໄດໍ້ ນະມດັສະກຳນ.         

54ຢາໂຄບ ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ສດັ 

ຖວຳຍ ບ ຊຳ ຢ ື່ ເທິງ ພ          ແລະ ໄດໍ້ ເຊ ໍ້ອ ເຊນີ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ຕນົ ມຳ ຮື່ວມ ຮບັ ປະທຳນ ອຳຫຳນ.         ຫລງັ ຈຳກ 

ຮບັ ປະທຳນ ອຳຫຳນ ແລໍ້ວ         ພວກ ເຂົຳ ກ  ນອນ ຄໍ້ຳງ ຄ ນ ຢ ື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ.          
55ແຕື່ ເຊົໍ້ຳ ມ ດ         ຂອງ ມ ໍ້ ໃໝື່         ລາບານ ໄດໍ້ ຈ ບ ລຳ ລ ກ ສຳວ         ແລະ ຫລຳນ ຂອງ ຕນົ ພໍ້ອມ ທງັ ອວຍ-

ພອນ ໃຫໍ້ ແກື່ ເຂົຳ         ແລໍ້ວ ກ  ກບັ ຄ ນ ເມ  ອ ບໍ້ຳນ.          

ບົດທີ 32 
ຢາໂຄບກະຕຽມເພື່ອໄປພົບເອຊາວ 

1ຢາໂຄບ ໄດໍ້ ເດນີທຳງ ຕ ື່  ໄປ         ແລະ ທ ດ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ມຳ ພບົ ເພິື່ ນ.         

2ເມ  ື່ອ ເພິື່ ນ ເຫັນ ທ ດ 
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ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ຈ ື່ງ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ອນັ ນີໍ້ ແມ ື່ນ ກອງທບັ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ”         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ ໃສື່ ຊ ື່  ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ         

ມາຮານາຢິມ.          
3ຢາໂຄບ ໄດໍ້ ສ ົື່ງ ຄນົ ນ  ຳ ຂື່ຳວ ຈ  ຳນວນ ໜ ື່ ງ         ໄປ ບອກ ແກື່ ເອຊາວ ຜ ໍ້ ເປັນ ອໍ້ຳຍ ທີື່  ເມ  ອງ ເສອີ ໃນ ປະ-

ເທດ ເອໂດມ.         

4ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ບອກ ແກື່ ພວກ ນ  ຳ ຂື່ຳວ ນ ັໍ້ນ ໄປ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ເອຊາວ ດ ັື່ງນີໍ້         “ຢາໂຄບ ຂໍ້ຳ ໃຊໍ້ ຜ ໍ້ ອື່ອນ 

ນໍ້ອມ ຂອງ ທື່ຳນ         ຊ ື່ ງ ໄດໍ້ ໄປ ອຳໄສ ຢ ື່ ນ  ຳ ລາບານ          ແລະ ຫຳ ກ  ກບັ ມຳ ດຽວນີໍ້         ຂ  ລຳຍ ງຳນ ຕ ື່  ທື່ຳນ ວື່ຳ         

5ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ມີ ຝ ງ ງວົ         ຝ ງ ລ          ຝ ງ ແບໍ້         ແລະ ຝ ງ ແກະ         ພໍ້ອມ ທງັ ຂໍ້ຳ ໃຊໍ້ ຊຳຍ ຍງິ ຫລຳຍ ຄນົ ໄດໍ້ ມຳ ຂ  ຮໍ້ອງ 

ຕ ື່  ທື່ຳນ         ໂດຍ ຫວງັ ວື່ຳ ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ຄວຳມ ເຫັນ ອກົ ເຫັນໃຈ.”          
6ເມ  ື່ອ ຄນົ ນ  ຳ ຂື່ຳວ ກບັ ຄ ນ ມຳ         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເລົື່ ຳ ໃຫໍ້ ຢາໂຄບ ຟງັ ວື່ຳ,         “ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ໄປ ຫຳ 

ເອຊາວ ອໍ້ຳຍ ຂອງ ທື່ຳນ ແລໍ້ວ         ເພິື່ ນ ພວມ ອອກ ເດນີທຳງ ມຳ ພບົ ທື່ຳນ ພໍ້ອມ ທງັ ມີ ຄນົ ມຳ ນ  ຳ ສີື່  ຮໍ້ອຍ 

ຄນົ.”         

7ຢາໂຄບ ມີ ຄວຳມ ຢໍ້ຳນ ກວົ ຫລຳຍ ຈນົ ອຳລມົ ເສຍ         ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ແບື່ງ ຄນົ ພໍ້ອມ ທງັ ຝ ງ ແກະ         ຝ ງ 

ແບໍ້         ຝ ງ ງວົ         ແລະ ຝ ງ ອ ດ ອອກ ເປັນ ສອງ ໝ ື່.         

8ເພຳະ ເພິື່ ນ ຄິດ ວື່ຳ,         “ຖໍ້ຳ ເອຊາວ ບກຸລກຸ ໂຈມ ຕ ີໝ ື່ ທີ 

ໜ ື່ ງ         ອີກ ໝ ື່ ທີ ໜ ື່ ງ ກ  ອຳດ ຈະ ສຳມຳດ ຫລບົໜີ ໄປ ໄດໍ້.”          
9ຄນັ ແລໍ້ວ         ຢາໂຄບ ກ  ອະທິຖຳນ ວື່ຳ,         “ໂອ         ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ອັບຣາຮາມ ແລະ ຂອງ ອີຊາກ          ຜ ໍ້ 

ເປັນ ພ ື່  ຕ ໍ້         ແລະ ພ ື່  ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ຂ  ພຣະອງົ ຊງົ ຫງ ື່ຽງ ຫ  ຟງັ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ແດື່ທໍ້ອນ         ພຣະອງົ ຊງົ ບອກ ຂໍ້ຳ-

ນໍ້ອຍ ວື່ຳ         ຈ ົື່ງ ກບັ ຄ ນ ເມ  ອ ຫຳ ຍຳດຕ ິພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ທກຸ ສິື່ ງ ທກຸ ຢື່ຳງ ຜື່ຳນ ພົໍ້ນ ໄປ 

ໂດຍ ດ ີສ  ຳລບັ ເຈົໍ້ຳ.         

10ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ບ ື່  ຄ ື່ ຄວນ ກບັ ຄວຳມ ກະລນຸຳ         ແລະ ຄວຳມ ສດັຊ ື່  ສດຸຈະລິດ         ທີື່  ພຣະ-

ອງົ ຊງົ ສ  ຳແດງ ແກື່ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຜ ໍ້ ເປັນ ຂໍ້ຳ ໃຊໍ້ ຂອງ ພຣະອງົ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ຂໍ້ຳມ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ          ມີ ພຽງ 

ໄມ ໍ້ເທົໍ້ຳ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ         ແຕື່ ບດັ ນີໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ກບັ ຄ ນ ມຳ ພໍ້ອມ ດໍ້ວຍ ຝ ງ ຄນົ         ແລະ ຝ ງ ສດັ ສອງ ໝ ື່ ນີໍ້.         

11ຂ  

ພຣະອງົ ຊງົ ໂຜດ ຊື່ອຍ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ພົໍ້ນ ຈຳກ ເງ  ໍ້ອມມ   ຂອງ ອໍ້ຳຍ ເອຊາວ ແດື່ທໍ້ອນ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຢໍ້ຳນ ວື່ຳ 

ລຳວ ຈະ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ບກຸໂຈມຕ ີ         ແລະ ທ  ຳຮໍ້ຳຍ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ທງັ ໝດົ         ທງັ ຜ ໍ້ຍງິ         ແລະ ເດັກນໍ້ອຍ.         

12ຈ ົື່ງ 

ຈ ື່  ຈ  ຳ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ຂອງ ພຣະອງົ ດໍ້ວຍ         ທີື່  ວື່ຳ ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ທກຸ ສິື່ ງ ທກຸ ຢື່ຳງ ໃຫໍ້ ຜື່ຳນ ພົໍ້ນ ໄປ ໂດຍ ດ ີສ  ຳລບັ 

ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ມີ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຢື່ຳງ ຫລວງຫລຳຍ ຈນົ ນບັ ບ ື່  ໄດໍ້         ຄ  ກບັ ເມດັ ດນິຊຳຍ ທີື່  ແຄມ 

ທະເລ.”          
13ຫລງັ ຈຳກ ຢາໂຄບ          ໄດໍ້ ນອນ ຄໍ້ຳງ ຄ ນ ທີື່  ມາຮານາຢິມ          ແລໍ້ວ ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ເລ ອກ ເອົຳ ສິື່ ງ ຂອງ ທີື່  

ເພິື່ ນ ມ ີ         ເພ ື່ ອ ຈະ ໄດໍ້ ມອບ ໃຫໍ້ ແກື່ ເອຊາວ ຜ ໍ້ ເປັນ ອໍ້ຳຍ.         

14ຄ          ແບໍ້ ແມ ື່ ສອງ ຮໍ້ອຍ ໂຕ         ແບໍ້ ເຖກິ ຊຳວ ໂຕ         

ແກະ ແມ ື່ ສອງ ຮໍ້ອຍ ໂຕ ແລະ ແກະ ຜ ໍ້ ຊຳວ ໂຕ.         

15ໂຕ ອ ດ ແມ ື່ ກບັ ລ ກ ທີື່  ຍງັ ກນິ ນມົ ຢ ື່ ສຳມ ສິບ ໂຕ         ງວົ 

ແມ ື່ ສີື່  ສິບ ໂຕ         ງວົ ຜ ໍ້ ສິບ ໂຕ         ລ  ແມ ື່ ຊຳວ ໂຕ         ແລະ ລ  ຜ ໍ້ ສິບ ໂຕ.         

16ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ມອບ ຝ ງ ສດັ ແຕື່ ລະ ຝ ງ ໃຫໍ້ 

ຂໍ້ຳ ໃຊໍ້ ແຕື່ລະຄນົ ເປັນ ຜ ໍ້ ເບິື່ ງ ຮກັສຳ         ແລະ ສ ັື່ງ ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ພຳກນັ ເດນີທຳງ ໄປ ກື່ອນ ຂໍ້ອຍ         

ແລະ ໃຫໍ້ ປື່ອຍ ໄລຍະ ຫື່ຳງ ກນັ ພ  ສມົຄວນ.”         

17ເພິື່ ນ ສ ັື່ງ ຂໍ້ຳ ໃຊໍ້ ຜ ໍ້ ທີ ໜ ື່ ງ ວື່ຳ,         “ເມ  ື່ອ ເອຊາວ ອໍ້ຳຍ ຂອງ 

ຂໍ້ອຍ ພບົ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ຖຳມ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ໄປ ໃສ?         ໃຜ ເປັນ ນຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ?         ສດັ ທີື່  ຍື່ຳງ ໄປ ກື່ອນ ເປັນ ຂອງ 

ໃຜ?         

18ເຈົໍ້ຳ ຕໍ້ອງ ຕອບ ເພິື່ ນ ວື່ຳ         ສດັ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ເປັນ ຂອງ ຢາໂຄບ          ຂໍ້ຳ ໃຊໍ້ ຂອງ ທື່ຳນ         ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ 

ເອົຳ ສດັ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ມຳ ເປັນ ຂອງຕໍ້ອນ ແກື່ ເອຊາວ          ນຳຍ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ສື່ວນ ເພິື່ ນ ເອງ ກ  ຳລງັ ເດນີທຳງ 

ມຳ ຕຳມ ຫລງັ.”          



ປະຖົມມະການ 33 52 
19ຢາໂຄບ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ຜ ໍ້ ທີ ສອງ         ທີ ສຳມ         ແລະ ໝດົ ທກຸ ຄນົ ທີື່  ຄມຸ ສດັ ໄປ ນ ັໍ້ນ ແບບ ດຽວ ກນັ ວື່ຳ,         “ເມ  ື່ອ 

ເຈົໍ້ຳ ພບົ ເອຊາວ ຕໍ້ອງ ເວົໍ້ຳ ກບັ ເພິື່ ນ ແບບ ນີໍ້ ວື່ຳ,         

20ຢາໂຄບ ຂໍ້ຳ ໃຊໍ້ ຂອງ ທື່ຳນ ກ  ຳລງັ ຍື່ຳງ ຕຳມ ຫລງັ 

ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ມຳ.”                  ຢາໂຄບ ຄິດ ໃນ ໃຈ ວື່ຳ,         “ດໍ້ວຍ ຂອງຕໍ້ອນ ທີື່  ຂໍ້ອຍ ສ ົື່ງ ໄປ ໃຫໍ້ ລຳວ ກື່ອນ ນ ັໍ້ນ         

ລຳວ ຄງົ ຈະ ເຫັນໃຈ ຂໍ້ອຍ         ແລະ ເມ  ື່ອ ຂໍ້ອຍ ພບົ ລຳວ         ບຳງທີ ລຳວ ອຳດ ຈະ ຍກົໂທດ ໃຫໍ້ ຂໍ້ອຍ ກ  ໄດໍ້.”         

21ຢາໂຄບ ໄດໍ້ ສ ົື່ງ ຂອງຕໍ້ອນ ມຳ ກື່ອນ         ສື່ວນ ເພິື່ ນ ເອງ ຍງັ ນອນ ຄໍ້ຳງ ຄ ນ ຢ ື່ ທີື່  ຄໍ້ຳຍ.          

ຢາໂຄບຕໍ່ສ ້ກັບຊາຍຜ ້ໜຶ່ງທີ່ເປນ ເອນ 
22ໃນ ຄ ນ ດຽວ ກນັ ນ ັໍ້ນ         ຢາໂຄບ ໄດໍ້ ຕ ື່ ນ ຂ ໍ້ນ ພຳ ເມຍ ທງັ ສອງ         ຂໍ້ຳ ໃຊໍ້ ຍງິ ສອງ ຄນົ         ແລະ ລ ກ ສິບ 

ເອັດ ຄນົ ຂໍ້ຳມ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢັບໂບກ.         

23ຫລງັ ຈຳກ ສ ົື່ງ ພວກ ເຂົຳ ຂໍ້ຳມ ໝດົ ແລໍ້ວ ເພິື່ ນ ກ  ຈດັ ເອົຳ ສິື່ ງ ຂອງ 

ຂໍ້ຳມ ໄປ ອີກ.         

24ສື່ວນ ເພິື່ ນ ເອງ ຍງັ ຄໍ້ຳງ ຢ ື່ ຟຳກ ນ  ໍ້ຳ ພຸໍ້ນ ຄນົ ດຽວ         ແລໍ້ວ ມີ ຊຳຍ ຄນົ ໜ ື່ ງ         ໄດໍ້ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກບັ ເພິື່ ນ 

ຈນົ ຮອດ ຮຸື່ງ ເຊົໍ້ຳ.         

25ໃນ ຂະນະ ທີື່  ກ  ຳລງັ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກນັ         ຊຳຍ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ເຫັນ ວື່ຳ ຕນົ ຈະ ບ ື່  ແພໍ້         ລຳວ ຈ ື່ງ ຕ ີແອວ 

ຂອງ ຢາໂຄບ ຈນົ ພິກ ໂບກ.          
26ຊຳຍ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ປື່ອຍ ໃຫໍ້ ຂໍ້ອຍ ໄປ ເສຍ         ເພຳະ ຕຳເວັນ ກ  ກ  ຳລງັ ຈະ ຂ ໍ້ນ ແລໍ້ວ”         ແຕື່ ຢາໂຄບ 

ຕອບ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ບ ື່  ປື່ອຍ ທື່ຳນ ໄປ         ຈນົ ກວື່ຳ ທື່ຳນ ຈະ ອວຍພອນ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ.”         

27ຊຳຍ ຄນົ ນ ັໍ້ນ 

ຈ ື່ງ ຖຳມ ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ ຊ ື່  ຫຍງັ?”         ຢາໂຄບ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຊ ື່  ຢາໂຄບ”         

28ເພິື່ ນ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່ ມ ອີກ ວື່ຳ,         “ຊ ື່  

ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ບ ື່  ແມ ື່ນ ຢາໂຄບ ອີກ         ເພຳະວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກບັ ພຣະເຈົ້າ ແລະ ກບັ ມະນດຸ ຈນົ ຊະນະ         

ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ມີ ຊ ື່  ໃໝື່ ວື່ຳ         ອິສຣາເອນ.”          
29ຢາໂຄບ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ກະລນຸຳ ບອກ ຊ ື່  ທື່ຳນ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຮ ໍ້ ແດື່.”         ແຕື່ ເພິື່ ນ ຊ  ໍ້ຳ ຕອບ ວື່ຳ,         “ເປັນ 

ຫຍງັ ເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ຖຳມ ຊ ື່  ຂໍ້ອຍ”         ຄນັ ແລໍ້ວ         ຊຳຍ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ກ  ອວຍພອນ ໃຫໍ້ ຢາໂຄບ.         

30ຢາໂຄບ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         

“ຂໍ້ອຍ ໄດໍ້ ເຫັນ ພຣະເຈົ້າ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຕ ື່  ຕຳ         ແຕື່ ຂໍ້ອຍ ກ  ຍງັ ບ ື່  ຕຳຍ”         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ ເອີໍ້ນ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ ເປ-
ນ ເອນ.          

31ຢາໂຄບ ອອກ ຈຳກ ເປນ ເອນ ໄປ ເມ  ື່ອ ຕຳເວັນ ກ  ຳລງັ ຂ ໍ້ນ         ເພິື່ ນ ຍື່ຳງ ຂຳເຢັກ ໄປ ເພຳະ ເຈບັ-

ແອວ.         

32ດໍ້ວຍ ເຫດຜນົ ດ ັື່ງກ ື່ຳວ ນີໍ້         ຊຳວ ອິສຣາເອນ ຈ ື່ງ ບ ື່  ກນິ ຊີໍ້ນ ເອນ ທີື່  ຕ ື່  ກບັ ແອວ         ເພຳະວື່ຳ         

ແມ ື່ນ ຊີໍ້ນ ບື່ອນ ທີື່  ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຕ.ີ          

ບົດທີ 33 
ຢາໂຄບພົບເອຊາວ 

1ເອຊາວ ພໍ້ອມ ລ ກ ນໍ້ອງ ສີື່  ຮໍ້ອຍ ຄນົ ໄດໍ້ ມຳ ຫຳ ຢາໂຄບ          ເມ  ື່ອ ຢາໂຄບ ເຫັນ ເຊັື່ ນ ນ ັໍ້ນ         ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ ແບື່ງ 

ເດັກນໍ້ອຍ ໃຫໍ້ ເລອາ          ໃຫໍ້ ຣາເຄນ ແລະ ໃຫໍ້ ສຳວ ໃຊໍ້ ສອງ ຄນົ.         

2ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ຄນົ ໃຊໍ້ ສອງ ຄນົ ກບັ ລ ກ 

ຂອງ ລຳວ ຢ ື່ ໜໍ້ຳ ເລອາ ແລະ ລ ກ ຂອງ ລຳວ ຢ ື່ ກຳງ         ຣາເຄນ ແລະ ໂຢເຊັບ ຢ ື່ ທຳງ ຫລງັ.         

3ສື່ວນ ຢາ-
ໂຄບ ເອງ ກ  ອອກ ນ  ຳ ໜໍ້ຳ ພວກ ເຂົຳ ໄປ         ແລໍ້ວ ຂຳບ ລງົ ເຈດັ ເທ ື່ ອ ຈນົ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ຮອດ ອໍ້ຳຍ.         

4ເອຊາວ ກ  

ແລື່ນ ອອກ ໄປ ພບົ ພໍ້ອມ ທງັ ກອດ         ແລະ ຈ ບ ຢາໂຄບ          ພວກ ເຂົຳ ທງັ ສອງ ພຳກນັ ຮໍ້ອງໄຫໍ້         

5ເມ  ື່ອ ເອ-
ຊາວ ມ ນ ຕຳ ຂ ໍ້ນ ເຫັນ ຜ ໍ້ຍງິ         ແລະ ເດັກນໍ້ອຍ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ຈ ື່ງ ຖຳມ ວື່ຳ,         “ຄນົ ທີື່  ມຳ ນ  ຳ ເຈົໍ້ຳ ນີໍ້ ແມ ື່ນ ໃຜ?”         

ຢາໂຄບ ຕອບ ວື່ຳ,         “ອໍ້ຳຍ ເອີຍ         ພວກ ນີໍ້ ແມ ື່ນ ລ ກ ຂອງ ນໍ້ອງ ເອງ         ທີື່  ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ໂຜດ ປະທຳນ 



53 ປະຖົມມະການ 34 
ໃຫໍ້.”         

6ແລໍ້ວ ພວກ ເຂົຳ ກ  ຫຍບັ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ຂຳບ ເອຊາວ ເປັນ ລ  ຳດບັ ໄປ         ຄ  ສຳວ ໃຊໍ້ ທງັ ສອງ ພໍ້ອມ ລ ກ.         

7ຕ ື່  ມຳ         ແມ ື່ນ ເລອາ ລ ກ         ແລະ ສດຸ ທໍ້ຳຍ ແມ ື່ນ ຣາເຄນ ກບັ ໂຢເຊັບ.          
8ເອຊາວ ຈ ື່ງ ຖຳມ ວື່ຳ,         “ຄນັຊ ັໍ້ນ ໝວດ ທີື່  ຂໍ້ອຍ ພບົ ກື່ອນ ນ ັໍ້ນ ເດ?         ແມ ື່ນ ພວກ ໃດ ກນັ?”         ຢາໂຄບ 

ຕອບ ວື່ຳ,         “ພວກ ນ ັໍ້ນ         ນໍ້ອງ ໄດໍ້ ສ ົື່ງ ມຳ ຂ  ຄວຳມ ເມດ ຕຳ ຈຳກ ອໍ້ຳຍ ກື່ອນ.”         

9ແຕື່ ເອຊາວ ຕອບ ວື່ຳ,         

“ນໍ້ອງ ເອີຍ         ອໍ້ຳຍ ມີ ພຽງພ  ແລໍ້ວ         ຈ ົື່ງ ຮກັສຳ ໄວໍ້ ເພ ື່ ອ ນໍ້ອງ ສຳ.”         

10ຢາໂຄບ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ບ ື່  ແມ ື່ນ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ         

ຖໍ້ຳ ອໍ້ຳຍ ຫຳກ ມີ ຄວຳມ ກະລນຸຳ ຕ ື່  ນໍ້ອງ ແລໍ້ວ         ຈ ົື່ງ ຮບັ ເອົຳ ຂອງຕໍ້ອນ ນີໍ້ ສຳ         ນໍ້ອງ ເຫັນ ໜໍ້ຳ ຕຳ ຂອງ 

ອໍ້ຳຍ         ກ  ຄ  ກນັ ກບັ ເຫັນ ພຣະພກັ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ແລະ ດຽວນີໍ້ ອໍ້ຳຍ ກ  ດ  ີຕ ື່  ນໍ້ອງ ຫລຳຍ ແທໍ້ ໆ.         

11ຈ ົື່ງ 

ຮບັ ເອົຳ ຂອງຕໍ້ອນ ທີື່  ນໍ້ອງ ເອົຳ ມຳ ນີໍ້ ສຳ         ເພຳະ ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ໂຜດ ກະລນຸຳ ນໍ້ອງ         ແລະ ໄດໍ້ ປະທຳນ 

ທກຸ ສິື່ ງ ທກຸ ຢື່ຳງ ທີື່  ນໍ້ອງ ຕໍ້ອງກຳນ”         ຢາໂຄບ ອໍ້ອນວອນ ຢື່ຳງ ອື່ອນ ນໍ້ອມ ຈນົ ອໍ້ຳຍ ຍອມຮບັ ເອົຳ.          
12ຕ ື່  ມຳ ເອຊາວ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ພຳກນັ ອອກ ເດນີທຳງ ເທຳະ         ອໍ້ຳຍ ຈະ ນ  ຳ ໜໍ້ຳ ນໍ້ອງ ໄປ”.         

13ຢາ-
ໂຄບ ຈ ື່ງ ຕອບ ວື່ຳ,         “ອໍ້ຳຍ ເອີຍ         ອໍ້ຳຍ ກ  ຮ ໍ້ ວື່ຳ ພວກ ເດັກນໍ້ອຍ ກ  ຍງັ ອື່ອນ ແຮງ         ແລະ ນໍ້ອງ ຍງັ ເປັນ 

ຫື່ວງ ນ  ຳ ຝ ງ ສດັ         ແລະ ລ ກນໍ້ອຍ ຂອງ ມນັ ທີື່  ຍງັ ກນິ ນມົ ຢ ື່         ຖໍ້ຳ ພວກ ເຮົຳ ຮບີ ຮໍ້ອນ ໄລື່ ໄປ ໃນ ມ ໍ້ ດຽວ         ສດັ 

ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ກ  ຈະ ຕຳຍ ໝດົ.         

14ຂ  ອໍ້ຳຍ ຈ ົື່ງ ໄປ ກື່ອນ ນໍ້ອງ ສຳ         ສື່ວນ ນໍ້ອງ ຈະ ຕດິຕຳມ ອໍ້ຳຍ ໄປ ຊໍ້ຳ ໆ”         ແຕື່ 

ຈະ ພະຍຳຍຳມ ໄປ ໄວ ເທົື່ ຳ ທີື່  ຈະ ໄວ ໄດໍ້ ຕຳມ ຄວຳມ ສຳມຳດ ຂອງ ເດັກນໍ້ອຍ         ແລະ ຂອງ ສດັ ຈນົ ຮອດ 

ເມ  ອງ ເສອີ.”          
15ເອຊາວ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຄນັຊ ັໍ້ນ ອໍ້ຳຍ ຈະ ປະ ຄນົ ງຳນ ບຳງ ຄນົ ໄວໍ້ ກບັ ນໍ້ອງ”         ແຕື່ ຢາໂຄບ ຕອບ ວື່ຳ,         

“ເປັນຄວຳມ ກະລນຸຳ ຂອງ ອໍ້ຳຍ ຫລຳຍ ແທໍ້ ໆ         ແຕື່ ນໍ້ອງ ເຫັນ ວື່ຳ ບ ື່  ມີ ຄວຳມ ຈ  ຳເປັນ.”          
16-17ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         ເອຊາວ ໄດໍ້ ອອກ ເດນີທຳງ ກບັ ເມ  ອງ ເສອີ          ສື່ວນ ຢາໂຄບ ກ  ເດນີທຳງ ໄປ ເຖງິ 

ສຸກໂກດ          ແລໍ້ວ ສໍ້ຳງ ເຮ ອນ ຢ ື່ ຫລງັ ໜ ື່ ງ ສ  ຳລບັ ຄອບຄວົ         ແລະ ສໍ້ຳງ ຄອກ ສ  ຳລບັ ຝ ງ ສດັ         ດໍ້ວຍ ເຫດ ນີໍ້         

ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ຈ ື່ງ ມີ ຊ ື່ ວ ື່ຳ         ສຸກໂກດ.          
18ເມ  ື່ອ ເວລຳ ກບັ ມຳ ຈຳກ ປະເທດ ເມໂຊໂປຕາເມຍ          ຢາໂຄບ ໄດໍ້ ໄປ ຮອດ ເມ  ອງ ເຊເຄັມ ໃນ ປະ-

ເທດ ການາອານ ຢື່ຳງ ປອດ ໄພ         ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ ພກັ ຢ ື່ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ເມ  ອງ.         

19ແລະ ໄດໍ້ ຊ ໍ້ ທົື່ງ ນຳ ໜ ື່ ງ ລຳຄຳ 

ຮໍ້ອຍ ຫລຽນ ຈຳກ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຮາໂມ          ພ ື່  ຂອງ ເຊເຄັມ.         

20ເພິື່ ນ ສໍ້ຳງ ແທື່ນ ບ ຊຳ ຂ ໍ້ນ ທີື່  ນ ັໍ້ນ         ແລະ ໃສື່ 

ຊ ື່ ວ ື່ຳ ເອນ          ຜ ໍ້ ເປັນ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ອິສຣາເອນ.          

ບົດທີ 34 
ນາງດີນາຖືກຂົ່ມຂືນ 

1ນຳງ ດີນາ ລ ກ ສຳວ ຢາໂຄບ ແລະ ນຳງ ເລອາ          ໄດໍ້ ພຳກນັ ອອກ ໄປ ຫລິໍ້ນ ນ  ຳ ພວກ ຜ ໍ້ຍງິ ໃນ ເມ  ອງ 

ເຊເຄັມ.         

2ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຮາໂມ ຊຳວ ຮີວີ ຜ ໍ້ ເປັນ ເຈົໍ້ຳເມ  ອງ ໃນ ເມ  ອງ ນີໍ້ ເຫັນ ນຳງ         ລຳວ ຈ ື່ງ ຈບັ ເອົຳ 

ນຳງ ໄປ ຂ ົື່ມຂ ນ.         

3ເຊເຄັມ ໄດໍ້ ເຮັດ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຮກັ         ລຳວ ພະຍຳຍຳມ ອອຍ         ແລະ ປະ ເລົໍ້ຳ ປະໂລມ 

ນຳງ.         

4ຕ ື່  ມຳ         ລຳວ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ກບັ ພ ື່  ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ໄປ ຂ  ຍງິ ນີໍ້ ໃຫໍ້ ເປັນ ເມຍ ລ ກ ດໍ້ວຍ.”         

5ຢາໂຄບ ຮ ໍ້ ວື່ຳ         ລ ກ 

ສຳວ ຂອງ ຕນົ ໄດໍ້ ຮບັ ຄວຳມ ອບັອຳຍ ຂຳຍໜໍ້ຳ         ເພິື່ ນ ເລີຍ ບ ື່  ຮ ໍ້ ຈະ ເຮັດ ແນວໃດ         ເພຳະ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ 

ເພິື່ ນ ທກຸ ຄນົ ກ  ໄດໍ້ ອອກ ໄປ ລໍ້ຽງສດັ ທີື່  ທົື່ງ ນຳ         ສະນ ັໍ້ນ         ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ ລ ຖໍ້ຳ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ກບັ ມຳ ກື່ອນ.          
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6ຮາໂມ ພ ື່  ຂອງ ເຊເຄັມ ໄດໍ້ ໄປ ປ ກສຳ ຫຳລ  ກນັ ກບັ ຢາໂຄບ.         

7ເປັນ ເວລຳ ພ ດ ີກບັ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ 

ຢາໂຄບ ກບັ ມຳ ແຕື່ ທົື່ງ ນຳ         ເມ  ື່ອ ພວກ ເຂົຳ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ເຊເຄັມ ໄດໍ້ ຂ ົື່ມຂ ນ ດີນາ          ພວກ ເຂົຳ ກ  ຄຽດ ແຄໍ້ນ         

ແລະ ທກຸ ໃຈ ຫລຳຍ         ທີື່  ລຳວ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃນ ສິື່ ງ ທີື່  ບ ື່  ສມົຄວນ         ໂດຍ ໃຫໍ້ ພວກ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ຮບັ ຄວຳມ 

ໝິື່ ນປະໝຳດ ນນິທຳ         ແລະ ອບັອຳຍ ຂຳຍໜໍ້ຳ.          
8ແຕື່ ຮາໂມ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ເຊເຄັມ          ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຂໍ້ອຍ ໄດໍ້ ຫລງົ ຜິດ ຮກັ ລ ກ ສຳວ ຂອງ 

ເຈົໍ້ຳ         ຂ  ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ແຕື່ງງຳນ ກນັ ສຳ.         

9ຂ  ພວກ ເຮົຳ ຈ ົື່ງ ເປັນ ອນັ ໜ ື່ ງ ອນັ ດຽວ ກນັ         ໂດຍ ໃຫໍ້ ລ ກ 

ຂອງ ພວກ ເຮົຳ ໄດໍ້ ແຕື່ງງຳນ ກນັ         ຄ  ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຂໍ້ອຍ ຈະ ແຕື່ງງຳນ ກບັ ລ ກ ສຳວ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ 

ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ແຕື່ງງຳນ ກບັ ລ ກ ສຳວ ຂອງ ຂໍ້ອຍ ກ  ໄດໍ້.         

10ຕ ື່  ໄປ         ເຮົຳ ກ  ຈະ ຢ ື່ ໃນ ດນິແດນ ນີໍ້ ນ  ຳ 

ກນັ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຢ ື່ ບື່ອນ ໃດ ກ  ໄດໍ້         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຄໍ້ຳຂຳຍ         ແລະ ມີ ດນິ ເປັນ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຕຳມໃຈ ມກັ.”          
11ຄນັ ແລໍ້ວ ເຊເຄັມ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ພ ື່         ແລະ ອໍ້ຳຍ ນໍ້ອງ ຂອງ ດີນາ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້ ຄວຳມ ກະລນຸຳ ຕ ື່  ຂໍ້ອຍ 

ທໍ້ອນ         ແລະ ຂໍ້ອຍ ຈະ ໃຫໍ້ ທກຸ ຢື່ຳງ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ຕໍ້ອງກຳນ.         

12ຈ ົື່ງ ບອກ ຂໍ້ອຍ ມຳ ສິື່ ງ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ຕໍ້ອງກຳນ         ຈະ 

ແມ ື່ນ ຂອງຂວນັ ແລະ ເງນິ ຄ  ຳ ສິນ ສອດ ຫລຳຍ ເທົື່ ຳໃດ ກ  ໄດໍ້         ຕຳມ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ຕໍ້ອງກຳນ ຂໍ້ອຍ ຈະ ໃຫໍ້ ທກຸ 

ສິື່ ງ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ຂ  ມຳ         ຂ  ພຽງ ແຕື່ ໃຫໍ້ ຂໍ້ອຍ ໄດໍ້ ແຕື່ງງຳນ ກບັ ນຳງ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ.”          
13ລ ກ ຊຳຍ ຢາໂຄບ          ຕອບ ເຊເຄັມ ແລະ ຮາໂມ ໃນ ທ  ຳນອງ ຫລອກ ລວງ ເພຳະ ເຊເຄັມ ໄດໍ້ ເຮັດ 

ໃຫໍ້ ນໍ້ອງ ສຳວ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ອບັອຳຍ ຂຳຍໜໍ້ຳ.         

14ພວກ ເຂົຳ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ພວກ ເຮົຳ ບ ື່  ຍອມ ໃຫໍ້ ນຳງ ດີ-
ນາ ແຕື່ງງຳນ ກບັ ຜ ໍ້ ຊຳຍ ທີື່  ບ ື່  ໄດໍ້ ຮບັ ພິທີ ຕດັ         ເພຳະວື່ຳ ມນັ ເປັນ ກຳນ ເສຍ ກຽດ ສ  ຳລບັ ພວກ ເຮົຳ.         

15ມີ 

ເງ  ື່ອນໄຂ ດຽວ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ ທີື່  ພວກ ເຮົຳ ຈະ ຕກົລງົ ກນັ ໄດໍ້ ຄ  ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຕໍ້ອງ ເປັນ ຄ  ກນັ ກບັ ພວກ ເຮົຳ         ຄ  ຜ ໍ້ 

ຊຳຍ ທກຸ ໆ         ຄນົ ຈະ ຕໍ້ອງ ໄດໍ້ ຮບັ ພິທີ ຕດັ.         

16ແລໍ້ວ ພວກ ເຮົຳ ກ  ຈະ ຍອມ ໃຫໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ແຕື່ງງຳນ ກບັ ລ ກ 

ສຳວ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ         ແລະ ພວກ ເຮົຳ ກ  ຈະ ແຕື່ງງຳນ ກບັ ລ ກ ສຳວ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້         ແລໍ້ວ ພວກ ເຮົຳ 

ຈະ ຢ ື່ ຮື່ວມ ກນັ         ແລະ ເປັນ ປະຊຳຊນົ ອນັ ໜ ື່ ງ ອນັ ດຽວ ກນັ.         

17ແຕື່ ຖໍ້ຳ ຫຳກ ວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ຍນິ ຍອມຮບັ ຂ ໍ້ 

ສະເໜີ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ         ພວກ ເຮົຳ ກ  ຈະ ເອົຳ ນຳງ ຄ ນ ມຳ         ແລະ ອອກ ໜີ ຈຳກ ປະເທດ ນີໍ້ ໄປ.”          
18-19ຮາໂມ ກບັ ເຊເຄັມ ລ ກ ຊຳຍ ເຫັນ ວື່ຳ ເງ  ື່ອນໄຂ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ທີື່  ພ ໃຈ ແລໍ້ວ         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ເຊເຄັມ ຈ ື່ງ ຮບັ 

ເອົຳ ຕຳມ ຂ ໍ້ ທີື່  ສະເໜີ ມຳ         ກ  ຍໍ້ອນ ວື່ຳ ຮກັ ນຳງ ດີນາ ຫລຳຍ ເຊເຄັມ ເປັນ ຄນົ ທີື່  ໜໍ້ຳ ນບັຖ  ຫລຳຍ ໃນ 

ຄອບຄວົ ຂອງ ລຳວ.         

20ຮາໂມ ກບັ ເຊເຄັມ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ພຳກນັ ໄປ ບື່ອນ ປະຊຸມ ທີື່  ປະຕ  

ເມ  ອງ         ແລະ ເວົໍ້ຳ ກບັ ຊຳວ ເມ  ອງ ວື່ຳ,         

21“ຄນົ ພວກ ນີໍ້ ເປັນ ມດິ ກນັ ກບັ ພວກ ເຮົຳ ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ອຳໄສ 

ຢ ື່ ປະເທດ ນີໍ້         ແລະ ໂຍກ ຍໍ້ຳຍ ໄປ ມຳ ຕຳມໃຈ ມກັ         ດນິແດນ ກ  ກວໍ້ຳງຂວຳງ ຢ ື່ ສ  ຳລບັ ພວກ ເຂົຳ         ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້ 

ລ ກ ຊຳຍ ກບັ ລ ກ ສຳວ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ         ແລະ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ແຕື່ງງຳນ ກນັ.         

22ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຍນິ 

ຍອມ ຢ ື່ ນ  ຳ ພວກ ເຮົຳ ແລະ ເປັນ ປະຊຳຊນົ ອນັ ໜ ື່ ງ ອນັ ດຽວ ກນັ ກບັ ພວກ ເຮົຳ         ແຕື່ ມີ ພຽງ ເງ  ື່ອນໄຂ ດຽວ 

ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ ທີື່  ພວກ ເຮົຳ ຕໍ້ອງ ປະຕບິດັ         ຄ  ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ຊຳຍ ທກຸ ໆ         ຄນົ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ ຈ ົື່ງ ຮບັ ພິທີ ຕດັ ຄ  ກບັ ພວກ 

ເຂົຳ.         

23ຍງັ ບ ື່  ແລໍ້ວ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ         ສດັ ທງັຫລຳຍ ພໍ້ອມ ທງັ ສິື່ ງ ຂອງ ທງັ ໝດົ ກ  ຈະ ເປັນ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ         ດ ັື່ງ-

ນ ັໍ້ນ ຈ ົື່ງ ຍອມຮບັ ເອົຳ ເງ  ື່ອນໄຂ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ແລໍ້ວ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ຢ ື່ ນ  ຳ ພວກ ເຮົຳ ສຳ”          
24ປະຊຳຊນົ ທກຸ ໆ         ຄນົ ໃນ ເມ  ອງ ກ  ເຫັນ ດ ີ         ແລະ ຍອມ ປະຕບິດັ ຕຳມ ຄ  ຳ ທີື່  ຮາໂມ ກບັ ເຊເຄັມ ໄດໍ້ 

ສະເໜີ ມຳ         ແລະ ຜ ໍ້ ຊຳຍ ທກຸ ໆ         ຄນົ ກ  ເຂົໍ້ຳ ຮບັ ພິທີ ຕດັ ໝດົ.         

25ສຳມ ມ ໍ້ຕ ື່ ມຳ         ໃນ ເວລຳ ທີື່  ພວກ ຜ ໍ້ ຊຳຍ 
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ຍງັ ເຈບັ ປື່ວຍ ຢ ື່         ເນ ື່ ອງ ມຳ ຈຳກ ກຳນ ຮບັ ພິທີ ຕດັ         ຊິເມໂອນ ແລະ ເລວີ          ຊ ື່ ງ ເປັນ ອໍ້ຳຍ ຂອງ ນຳງ ດີນາ 

ແລະ ເປັນ ລ ກ ຂອງ ຢາໂຄບ          ໄດໍ້ ຖ  ດຳບ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ເມ  ອງ ຢື່ຳງ ບ ື່  ມີ ໃຜ ສງົໄສ.         

26ແລໍ້ວ ຂໍ້ຳ ຜ ໍ້ ຊຳຍ 

ທກຸ ໆ         ຄນົ ໃນ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ຂໍ້ຳ ຮາໂມ ແລະ ເຊເຄັມ          ແລໍ້ວ ພຳ ນຳງ ດີນາ ໜີ ອອກ ຈຳກ ເຮ ອນ 

ຂອງ ເຊເຄັມ ມຳ.         

27ຍໍ້ອນ ນໍ້ອງ ສຳວ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຮບັ ຄວຳມ ອບັອຳຍ ຂຳຍໜໍ້ຳ         ລ ກ ຊຳຍ ຄນົ 

ອ ື່ ນ ອີກ ຂອງ ຢາໂຄບ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກນັ ກບັ ຜ ໍ້ ບຳດເຈບັ         ແລໍ້ວ ເອົຳ ສິື່ ງ ຂອງ ທີື່  ມຄີື່ຳ ທີື່  ມີ ໃນ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ໄປ.         

28ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເອົຳ ຝ ງ ສດັ ຄ  ງວົ ຄວຳຍ         ລ  ພໍ້ອມ ສິື່ ງ ຂອງ ໃນ ເມ  ອງ         ແລະ ໃນ ທົື່ງ ນຳ ໄປ ໝດົ.         

29ຍ ດ 

ເອົຳ ສິື່ ງ ຂອງ ທີື່  ມຄີື່ຳ ທງັ ໝດົ         ຈບັ ເອົຳ ລ ກ ເມຍ ຂອງ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ແລະ ຂນົ ເອົຳ ທກຸ ສິື່ ງ ໃນ ເຮ ອນ ໄປ 

ໝດົ.          
30ຢາໂຄບ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ກບັ ຊິເມໂອນ ແລະ ເລວີ ວື່ຳ,         “ໝ ື່ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ກ ື່  ເລ ື່ ອງ ວຸໍ້ນວຳຍ ໃຫໍ້ ຂໍ້ອຍ         ບດັ ນີໍ້         

ປະຊຳຊນົ ທກຸ ຄນົ ໃນ ປະເທດ ນີໍ້         ຄ  ຊຳວ ການາອານ          ຊຳວ ເປຣຊີິ          ຕໍ້ອງ ຊງັ ໜງັ ໜໍ້ຳ ຂໍ້ອຍ         ຖໍ້ຳ ພວກ 

ປະຊຳຊນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ພໍ້ອມ ໃຈ ກນັ ມຳ ໂຈມ ຕ ີ         ຂໍ້ອຍ ກບັ ຄອບຄວົ ກ  ຈະ ຖ ກ ຂໍ້ຳ ຖິໍ້ມ         ເພຳະວື່ຳ ຂໍ້ອຍ ມີ 

ຄນົ ບ ື່  ຫລຳຍ.”         

31ແຕື່ ພວກ ເຂົຳ ຕອບ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ບ ື່  ຍອມ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ເຮັດ ນໍ້ອງ ສຳວ ເຮົຳ ຄ  ດ ັື່ງ ຍງິ ຊ ົື່ວ.”          
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ພຣະເຈົ້າອວຍພອນຢາໂຄບທີ່ເບັດເອນ 

1ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ຕ ື່  ຢາໂຄບ ວື່ຳ,         “ຮບີ ຕຽມ ຕວົ ແລໍ້ວ ອອກ ໄປ ອຳໄສ ຢ ື່ ເບັດເອນ          ໃນ ທີື່  ນ ັໍ້ນ         ຈ ົື່ງ 

ສໍ້ຳງ ແທື່ນ ບ ຊຳ ພຣະເຈົ້າ ຜ ໍ້ ປະກດົ ຕ ື່  ເຈົໍ້ຳ         ເມ  ື່ອ ເຈົໍ້ຳ ກ  ຳລງັ ປບົ ໜີ ຈຳກ ເອຊາວ ອໍ້ຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ.”         

2ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ຢາໂຄບ ຈ ື່ງ ບອກ ກບັ ຄອບຄວົ ຂອງ ຕນົ         ແລະ ທກຸ ຄນົ ທີື່  ອຳໄສ ຢ ື່ ນ  ຳ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ປະ ຖິໍ້ມ ຮ ບ 

ພະ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ມີ ຢ ື່         ພໍ້ອມ ທງັ ຊ  ຳລະ ກຳຍ ໃຈ ໃຫໍ້ ສະອຳດ ຜື່ອງ ໃສ         ແລະ ນຸື່ງ ເຄ ື່ ອງ ອນັ ຈບົງຳມ.         

3ພວກ ເຮົຳ ຈະ ໜີ ໄປ ຢ ື່ ເບັດເອນ          ໃນ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ຂໍ້ອຍ ຈະ ສໍ້ຳງ ແທື່ນ ສ  ຳລບັ ຖວຳຍ ບ ຊຳ ພຣະເຈົ້າ ອງົ 

ໄດໍ້ ຊງົ ສະຖດິ ຢ ື່ ນ  ຳ ຂໍ້ອຍ         ໃນ ທກຸ ໆ ບື່ອນ ທີື່  ຂໍ້ອຍ ໄປ         ແລະ ໄດໍ້ ຊງົ ຊດົ ຊື່ອຍ ຂໍ້ອຍ ເວລຳ ທກຸ ຍຳກ ລ  ຳ-

ບຳກ.”          
4ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ເອົຳ ຮ ບ ພະ ທີື່  ມີ ຢ ື່         ແລະ ຕຸໍ້ມຫ  ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ໃສື່ ມອບ ໃຫໍ້ ຢາໂຄບ          ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ 

ເອົຳ ເຄ ື່ ອງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ໄປ ຝງັ ໄວໍ້ ກໍ້ອງ ຕ ົໍ້ນ ໝຳກ ກ ື່  ໃກໍ້ ໆ         ເມ  ອງ ເຊເຄັມ.         

5ເມ  ື່ອ ຢາໂຄບ ພໍ້ອມ ທງັ ລ ກ 

ຊຳຍ ຂອງ ຕນົ ກ  ຳລງັ ອອກ ເດນີທຳງ         ຄນົ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ເມ  ອງ ໃກໍ້ ຄຽງ ກ  ເກດີ ມີ ຄວຳມ ຢໍ້ຳນ ຢື່ຳງ ໃຫຍື່         ຈນົ ບ ື່  

ສຳມຳດ ໄລື່ ຕດິຕຳມ ພວກ ເຂົຳ ໄປ.          
6ຢາໂຄບ ພໍ້ອມ ປະຊຳຊນົ ທກຸ ຄນົ ໄດໍ້ ມຳ ຮອດ ເມ  ອງ ລ ເຊ          (ຫລ  ເບັດເອນ)         ທີື່  ປະເທດ ການາ-

ອານ.         

7ໃນ ທີື່  ນ ັໍ້ນ         ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ແທື່ນ ສ  ຳລບັ ຖວຳຍ ບ ຊຳ ແລໍ້ວ ໃສື່ ຊ ື່  ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ         ເບັດເອນ          ກ  

ເພຳະວື່ຳ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ປຳກດົ ແກື່ ເພິື່ ນ         ຄຳວ ເພິື່ ນ ປບົ ໜີ ຈຳກ ອໍ້ຳຍ ຂອງ ເພິື່ ນ.         

8ຄນັ ຕ ື່  ມຳ         ນຳງ 

ເດໂບຣາ          ແມ ື່ນມົ ຂອງ ເຣເບກາ ກ  ເຖງິ ແກື່ ກ  ຳ         ລຳວ ໄດໍ້ ເອົຳ ສບົ ຂອງ ນຳງ ຝງັ ໄວໍ້ ກໍ້ອງ ຕ ົໍ້ນ ໝຳກ ກ ື່  

ທຳງ ທິດໃຕໍ້ ຂອງ ເມ  ອງ ເບັດເອນ          ລຳວ ຈ ື່ງ ໃສື່ ຊ ື່  ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ,         “ຕ ົໍ້ນ ໝຳກ ກ ື່  ແຫື່ງ ກຳນ ຮໍ້ອງໄຫໍ້.”          
9ເມ  ື່ອ ຢາໂຄບ ກບັ ຈຳກ ປະເທດ ເມໂຊໂປຕາເມຍ          ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ປະກດົ ຕ ື່  ເພິື່ ນ ອີກ         ແລະ ຊງົ 

ອວຍພອນ ໃຫໍ້ ເພິື່ ນ ວື່ຳ,         

10“ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້         ຊ ື່  ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ບ ື່  ແມ ື່ນ ຢາໂຄບ ອີກ         ຊ ື່  ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ແມ ື່ນ ອິ-
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ສຣາເອນ”         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ ມີ ຊ ື່ ວ ື່ຳ ອິສຣາເອນ.         

11ແລໍ້ວ ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ຕ ື່  ໄປ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ແມ ື່ນ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຜ ໍ້ ມີ ອ  ຳນຳດ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ມີ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຢື່ຳງ ຫລວງຫລຳຍ ຈນົ ເປັນ ຫລຳຍ ຊນົ 

ຊຳດ         ແລະ ຍງັ ມີ ບຳງ ຄນົ ອີກ ໃນ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ຈະ ເປັນ ກະສດັ.         

12ເຮົຳ ຈະ ເອົຳ ດນິ ຊ ື່ ງ ເຮົຳ ໄດໍ້ 

ໃຫໍ້ ອັບຣາຮາມ ແລະ ອີຊາກ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ສ ບຕ ື່  ໄປ.”         

13ຄນັ ແລໍ້ວ         ພຣະ-
ເຈົ້າ ກ  ສະເດັດ ຈຳກ ບື່ອນ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ຕ ື່  ເພິື່ ນ ຄ ນ ສ ື່ ສະຫວນັ.         

14ຢາໂຄບ ຈ ື່ງ ຝງັ ເສົຳ ຫີນ ເປັນ 

ອະນສຸອນ ໄວໍ້ ທີື່  ນ ັໍ້ນ         ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ຖອກ ເຄ ື່ ອງ ດ ື່ ມ ຖວຳຍ ບ ຊຳ ໃສື່ ເທິງ ເສົຳ ຫີນ         ແລະ ແລໍ້ວ ກ  ເອົຳ ນ  ໍ້ຳມນັ ທີື່  

ມີ ກິື່ນ ຫອມ ຖອກ ໃສື່ ອີກ.         

15ຢາໂຄບ ໃສື່ ຊ ື່  ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ         ເບັດເອນ.          

ນາງຣາເຄນເສຍຊີວິດ 
16ພວກ ເຂົຳ ພຳກນັ ອອກ ຈຳກ ເບັດເອນ ໄປ         ເມ  ື່ອ ເດນີທຳງ ໄປ ໃກໍ້ ຈະ ຮອດ ເອຟຣາທາ ແລໍ້ວ         

ນຳງ ຣາເຄນ ກ  ເຈບັທໍ້ອງ ຈະ ອອກລ ກ         ເທ ື່ ອ ນີໍ້ ນຳງ ອອກລ ກ ລ  ຳບຳກ ຫລຳຍ.         

17ເມ  ື່ອ ນຳງ ເບັື່ ງ ລ ກ 

ເມ  ື່ອ ໃດ         ນຳງ ຜະດງຸຄນັ ກ  ເວົໍ້ຳ ກບັ ນຳງ ວື່ຳ,         “ບ ື່  ຕໍ້ອງ ຢໍ້ຳນ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ໄດໍ້ ລ ກ ຜ ໍ້ ຊຳຍ ອີກ.”         

18ນຳງ ສິໍ້ນ 

ໃຈ ຕຳຍ ຫລງັ ຈຳກ ອອກລ ກ ແລໍ້ວ         ແຕື່ ກື່ອນ ສິໍ້ນ ໃຈ ຕຳຍ ນຳງ ໃສື່ ຊ ື່  ລ ກ ວື່ຳ ເບັນໂອນີ          ແຕື່ ຢາໂຄບ 

ໃສື່ ຊ ື່  ໃຫໍ້ ໃໝື່ ວື່ຳ         ເບັນຢາມິນ.         

19ຢາໂຄບ ໄດໍ້ ເອົຳ ສບົ ນຳງ ຣາເຄນ ໄປ ຝງັ ໄວໍ້ ກບັ ແຄມ ທຳງ ໄປ 

ເມ  ອງ ເອຟຣາທາ          (ປດັຈບຸນັ ແມ ື່ນ ເມ  ອງ ເບັດເລເຮັມ).         

20ຄນັ ແລໍ້ວ         ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ຝງັ ເສົຳ ຫີນ ເທິງ ຫລມຸ 

ຝງັ ສບົ ເປັນ ອະນສຸອນ         ແລະ ເສົຳ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ເອີໍ້ນ ວື່ຳ,         “ເສົຳ ນຳງ ຣາເຄນ”         ມຳ ເທົື່ ຳ ທກຸ ວນັ ນີໍ້.          
21ຕ ື່  ມຳ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ຍໍ້ຳຍ ໄປ ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ ພກັ ອຳໄສ ຢ ື່ ທຳງ ຟຳກ ຫ ຄອຍ         ເອເດ ເບ ໍ້ອງ ນ ັໍ້ນ.          

ລ ກຊາຍຂອງຢາໂຄບ 
22ເມ  ື່ອ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ປະເທດ ນ ັໍ້ນ         ຣ ເບັນ ໄດໍ້ ລກັ ນອນ ນ  ຳ ນຳງ ບິນຮາ ເມຍ ນໍ້ອຍ 

ຂອງ ພ ື່  ເມ  ື່ອ ອິສຣາເອນ ຜ ໍ້ ເປັນ ພ ື່  ຮ ໍ້ ເລ ື່ ອງ ນີໍ້ ກ  ມີ ຄວຳມ ຢຳກຮໍ້ຳຍ ຫລຳຍ.          
23ລ ກ ຊຳຍ ສິບ ສອງ ຄນົ ທີື່ ຢ ື່ ນ  ຳ ຢາໂຄບ ມີ ດ ັື່ງນີໍ້:         ລ ກ ຊຳຍ ທີື່  ເກດີ ຈຳກ ນຳງ ເລອາ          ຄ  ຣ ເບັນ ລ ກ 

ຊຳຍ ກກົ         ຊິເມໂອນ          ເລວີ          ຢ ດາ          ອິດຊາຄາ          ແລະ ເຊບ ລ ນ.          
24ລ ກ ຊຳຍ ທີື່  ເກດີ ຈຳກ ນຳງ ຣາເຄນ          ຄ  ໂຢເຊັບ ແລະ ເບັນຢາມິນ.          
25ລ ກ ຊຳຍ ທີື່  ເກດີ ຈຳກ ນຳງ ບິນຮາ ສຳວ ໃຊໍ້ ນຳງ ຣາເຄນ          ຄ  ດານ ແລະ ນັບທາລ.ີ          
26ລ ກ ຊຳຍ ທີື່  ເກດີ ຈຳກ ນຳງ ຊີລະປາ ສຳວ ໃຊໍ້ ນຳງ ເລອາ          ຄ  ຄາດ          ແລະ ອາເຊ.         ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ 

ແມ ື່ນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຢາໂຄບ          ທີື່  ເກດີ ຢ ື່ ເມໂຊໂປຕາເມຍ.          

ອີຊາກເຖິງແກູ່ກຳ 
27ຢາໂຄບ ໄດໍ້ ກບັ ຄ ນ ມຳ ຫຳ ອີຊາກ ພ ື່  ຂອງ ຕນົ ທີື່  ມາມເຣ          (ມີ ຊ ື່  ອີກ ວື່ຳ ກີຣິອາດ-ອາຣະບາ          ຫລ  

ເຮັບໂຣນ)         ບື່ອນ ທີື່  ອັບຣາຮາມ ແລະ ອີຊາກ ໄດໍ້ ເຄີຍ ອຳໄສ ຢ ື່.         

28-29ອີຊາກ ໄດໍ້ ເຖງິ ແກື່ ກ  ຳ ໄປ ຢ ື່ ນ  ຳ 

ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ເພິື່ ນ         ເມ  ື່ອ ອຳຍ ຸໄດໍ້ ຮໍ້ອຍ ແປດ ສິບ ປີ         ຢາໂຄບ ແລະ ເອຊາວ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເພິື່ ນ ເອງ ເປັນ 

ຜ ໍ້ ຝງັ ສບົ.          
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ເຊື້ອສາຍຂອງເອຊາວ 
1ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ເອຊາວ          (ຫລ  ເອໂດມ)         ມີ ດ ັື່ງນີໍ້:          
2ເອຊາວ ມີ ເມຍ ຊຳວ ການາອານ ສຳມ ຄນົ         ຄ  ນຳງ ອາດາ ລ ກ ສຳວ ຂອງ ເອໂລນ ຊຳວ ຮິດຕີ          

ນຳງ ໂອໂຮລບີາມາ ລ ກ ສຳວ ຂອງ ອານາ          ແລະ ຫລຳນ ຂອງ ຊີເບໂອນ ຊຳວ ຮີວີ.         

3ແລະ ນຳງ ບາ-
ເຊມາດ          ນໍ້ອງ ສຳວ ຂອງ ນຳງ ເນບາໂຢດ          ເປັນ ລ ກ ສຳວ ຂອງ ອິດຊະມາເອນ.          

4ອາດາ ມີ ລ ກ ຊຳຍ ກບັ ເອຊາວ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ຊ ື່  ເອລຟີັດ          ບາເຊມາດ ມີ ລ ກ ຊຳຍ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ຊ ື່  ເຣອ ເອນ.         

5ແລະ ໂອໂຮລບີາມາ ມີ ລ ກ ຊຳຍ ຊ ື່  ເຢອຸດ          ຢາລາມ ແລະ ໂກຣາ          ພວກ ເຂົຳ ທງັ ໝດົ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ 

ຂອງ ເອຊາວ          ທີື່  ເກດີ ເວລຳ ເພິື່ ນ ອຳໄສ ໃນ ປະເທດ ການາອານ.          
6ຄນັ ຕ ື່  ມຳ         ເອຊາວ ໄດໍ້ ພຳ ເມຍ         ລ ກ ຊຳຍ ຍງິ         ແລະ ໝດົ ທກຸ ຄນົ ຢ ື່ ໃນ ເຮ ອນ ຂອງ ເພິື່ ນ         ພໍ້ອມ ທງັ 

ສດັ         ແລະ ທກຸ ສິື່ ງ ທີື່  ມີ ຢ ື່ ໃນ ປະເທດ ການາອານ ໜີ ຈຳກ ຢາໂຄບ ນໍ້ອງ ຊຳຍ ຂອງ ຕນົ ໄປ ຍງັ ປະເທດ 

ອ ື່ ນ.         

7ເພິື່ ນ ໜີ ໄປ ກ  ເພຳະວື່ຳ ດນິ ບື່ອນ ທີື່  ເພິື່ ນ         ແລະ ຢາໂຄບ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ພຽງພ  ສ  ຳລບັ ພວກ ເຂົຳ         ພວກ 

ເຂົຳ ມີ ຝ ງ ສດັ ຫລຳຍ ແລະ ບ ື່  ສຳມຳດ ຢ ື່ ນ  ຳ ກນັ ໄດໍ້.         

8ສະນ ັໍ້ນ         ເອຊາວ          (ຫລ  ເອໂດມ)         ຈ ື່ງ ໄປ ອຳໄສ ຢ ື່ 

ພ  ນໍ້ອຍ ຂອງ ປະເທດ ເສອີ.          
9ຕ ື່  ໄປ ແມ ື່ນ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ເອຊາວ ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ໃຫໍ້ ກ  ຳເນດີ ຕະກ ນ ເອໂດມ ທີື່  ອຳໄສ ຢ ື່ ເທິງ ພ  ນໍ້ອຍ ເສອີ          
10ລ ກ ຊຳຍ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ເອຊາວ ມີ ຊ ື່  ດ ັື່ງນີໍ້ ຄ          ເອລຟີັດ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອາດາ          ແລະ ເຣອ ເອນ 

ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ບາເຊມາດ          
11ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເອລີຟັດ ມີ ຄ          ເຕມານ          ໂອມາ          ເຊໂຟ          ກາຕາມ          ແລະ ເກນັດ.          
12ຕິມນາ ເປັນ ເມຍ ເອລຟີັດ          ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເອຊາວ          ນຳງ ໄດໍ້ ລ ກ ຊຳຍ ຊ ື່  ອາມາເລັກ          

ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ແມ ື່ນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອາດາ ເມຍ ຂອງ ເອຊາວ.          
13ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຣອ ເອນ ມີ ຄ          ນາຮາດ          ເຊຣາ          ຊາມມາ ແລະ ມິດຊາ          ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້         ແມ ື່ນ ລ ກ 

ຊຳຍ ຂອງ ບາເຊມາດ          ເມຍ ຂອງ ເອຊາວ.          
14ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ນຳງ ໂອໂຮລບີາມາ          ຊ ື່ ງ ເປັນ ລ ກ ຂອງ ອານາ          ແລະ ຫລຳນ ຂອງ ຊີເບໂອນ          

ເມຍ ຂອງ ເອຊາວ ມີ ຄ          ເຢອຸດ          ຢາລາມ ແລະ ໂກຣາ ເຂົຳ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ນຳງ         ໂອໂຮລບີາມາ          

ແລະ ເອຊາວ.          
15ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້         ແມ ື່ນ ຫວົໜໍ້ຳ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ເອຊາວ          ຄ  ພວກ ລ ກ ຂອງ ເອລີຟັດ          ລ ກ ຊຳຍ ກກົ ຂອງ 

ເອຊາວ          ຫວົຫນໍ້ຳ ຕະກນຸ         ຄ          ເຕມານ          ໂອມາ          ເຊໂຟ          ເກນັດ         

16ໂກຣາ,         ກາຕາມ          ແລະ         ອາ-
ມາເລັກ.         ພວກ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເປັນ ຫວົໜໍ້ຳ ຕະກນຸ ເອລຟີັດ ໃນ ດນິແດນ         ເອໂດມ          ແລະ         ພວກ ເຂົຳ ເປັນ 

ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອາດາ.          
17ພວກ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຣອ ເອນ          ຊ ື່ ງ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເອຊາວ          ເປັນ ຫວົໜໍ້ຳ ຂອງ ພວກ ນາ-

ຮາດ          ເຊຣາ          ຊາມມາ          ແລະ ມິດຊາ          ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເປັນ ຫວົໜໍ້ຳ ຂອງ ຕະກນຸ ເຣອ ເອນ ຢ ື່ ໃນ ປະເທດ 

ເອໂດມ          ພວກ ເຂົຳ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ນຳງ ບາເຊມາດ ເມຍ ຂອງ ເອຊາວ.          
18ພວກ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ນຳງ ໂອໂຮລບີາມາ          ຊ ື່ ງ ເປັນ ເມຍ ຂອງ ເອຊາວ ເປັນ ຫວົໜໍ້ຳ ຂອງ ຕະກນຸ 
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ເຢອຸດ          ຢາລາມ          ແລະ ໂກຣາ          ພວກ ຫວົໜໍ້ຳ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເກດີ ຈຳກ ນຳງ ໂອໂຮລບີາມາ          ຊ ື່ ງ ເປັນ ລ ກ 

ສຳວ ຂອງ ອານາ ແລະ ເປັນ ເມຍ ຂອງ ເອຊາວ.          
19ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເປັນ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ເອຊາວ          (ເອໂດມ)         ແລະ ເປັນ ຫວົໜໍ້ຳ ຕະກນຸ ຕື່ຳງ ໆ.          

ເຊື້ອສາຍຂອງເສອ ີ
20ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້         ແມ ື່ນ ພວກ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເສອີ ຊຳວ ໂຮຣີ          ຊ ື່ ງ ເປັນ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ປະເທດ ເອໂດມ          ຄ          

ໂລຕັນ          ໂຊບານ          ຊີເບໂອນ          ອານາ         

21ດີໂຊນ          ເອເຊ          ແລະ ດີຊານ          ພວກ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ 

ຂອງ ເສອີ          ເປັນ ຫວົໜໍ້ຳ ຂອງ ຕະກນຸ         ໂຮຣີ ຢ ື່ ໃນ ປະເທດ ເອໂດມ.          
22ໂຮຣີ ແລະ ເຮມານ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ໂລຕັນ ແລະ ຕິມນາ ເປັນ ນໍ້ອງ ສຳວ ຂອງ ໂລຕັນ.          
23ພວກ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ໂຊບານ          ຄ  ອັນວານ          ມານາຮາດ          ເອບານ          ເຊໂຟ ແລະ ໂອນາມ.          
24ພວກ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຊີເບໂອນ          ຄ  ອາອີຢາ ແລະ ອານາ          (ອານາ ເປັນ ຜ ໍ້ ພບົ ນ  ໍ້ຳ ຮໍ້ອນ ອອກ ບ ື່  ຢ ື່ 

ໃນ ປື່ຳ ກນັດຳນ         ເມ  ື່ອ ເວລຳ ລຳວ ລໍ້ຽງ ຝ ງ ລ  ຂອງ ຊີເບໂອນ          ພ ື່  ຂອງ ລຳວ).          
25ພວກ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອານາ          ຄ          ດີໂຊນ ແລະ ໂອໂຮລບີາມາ          ລ ກ ສຳວ ຂອງ ອານາ.          
26ພວກ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ດີໂຊນ          ຄ          ເຮັມດານ          ເອຊະບານ          ອິດຣັນ ແລະ ເກຣານ.          
27ພວກ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເອເຊ          ຄ          ບິນຮານ          ຊາອາວານ ແລະ ອາການ.          
28-30ພວກ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ດີຊານ          ຄ          ອ ເຊ ແລະ ອາຣານ          ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເປັນ ພວກ ຫວົໜໍ້ຳ ຂອງ 

ຊຳວ ໂຮຣີ ຄ          ໂລຕັນ          ໂຊບານ          ຊີເບໂອນ          ອານາ          ດີໂຊນ          ເອເຊ ແລະ ດີຊານ          ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເປັນ 

ຫວົໜໍ້ຳ ຂອງ ຊຳວ ໂຮຣີ ຕຳມ ຕະກນຸ ຢ ື່ ໃນ ປະເທດ ເສອີ.          

ເຈົ້າຊີວິດເມືອງເອໂດມ 
31ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ທີື່  ມຳ ປກົຄອງ ປະເທດ ເອໂດມ          ກື່ອນ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ມຳ ປກົຄອງ ຢ ື່ ທີື່  

ນ ັໍ້ນ ມີ ຄ .          
32ກະສດັ ເບລາ ລ ກ ຂອງ ເບໂອ          ມຳ ແຕື່ ເມ  ອງ ດິນຮາບາ          ມຳ ປກົຄອງ ໃນ ປະເທດ ເອໂດມ.          
33ເມ  ື່ອ ເບລາ ສິໍ້ນ ພະ ຊນົ ແລໍ້ວ ໂຢບັບ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຊຣາ          ຊ ື່ ງ ມຳ ຈຳກ ເມ  ອງ ໂບຊະຣາ ກ  ມຳ 

ປກົຄອງ ແທນ.          
34ເມ  ື່ອ ໂຢບັບ ສິໍ້ນ ພະ ຊນົ         ຮ ຊາມ ຊ ື່ ງ ມຳ ຈຳກ ເມ  ອງ ເຕມານ ກ  ມຳ ປກົຄອງ ແທນ          
35ເມ  ື່ອ ຮ ຊາມ ສິໍ້ນ ພະ ຊນົ         ຮາດັດ ລ ກ ຂອງ ເບດັດ          ຜ ໍ້ ຮບົ ຊະນະ ຊຳວ ມີດີອານ ໃນ ປະເທດ ໂມ-

ອາບ ກ  ມຳ ປກົຄອງ ແທນ         ເພິື່ ນ ມຳ ແຕື່ ເມ  ອງ ອາວິດ.          
36ເມ  ື່ອ ຮາດັດ ສິໍ້ນ ພະ ຊນົ         ສາມລາ ຊ ື່ ງ ມຳ ຈຳກ ມາຊະເຣກາ ກ  ມຳ ປກົຄອງ ແທນ.          
37ເມ  ື່ອ ສາມລາ ສິໍ້ນ ພະ ຊນົ         ຊາອ ນ ຊ ື່ ງ ມຳ ຈຳກ ເມ  ອງ ເຣໂຮໂບດ          ທີື່  ຕ ັໍ້ງ ຢ ື່ ແຄມ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ເອຟຣາດ 

ກ  ມຳ ປກົຄອງ ແທນ.          
38ເມ  ື່ອ ຊາອ ນ ສິໍ້ນ ພະ ຊນົ         ບາອານ          ຮານານ          ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອັກໂບ ກ  ມຳ ປກົຄອງ ແທນ.          
39ເມ  ື່ອ ບາອານ          ຮານານ          ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອັກໂບ ສິໍ້ນ ພະ ຊນົ         ຮາດາ ກ  ມຳ ປກົຄອງ ແທນ         ເພິື່ ນ 

ມຳ ຈຳກ ເມ  ອງ ປາອ           ມະເຫສີ ຊ ື່ ວ ື່ຳ ເມເຮຕາເບນ          ລ ກ ສຳວ ມາດເຣັດ ຫລຳນ ເມຊາຮາບ.          
40ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້         ແມ ື່ນ ຫວົໜໍ້ຳ ຂອງ ຕະກນຸ ເອຊາວ ຕຳມ ຊ ື່         ແລະ ບື່ອນ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ອຳໄສ ຢ ື່         ຄ          ຕິມນາ          
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ອັນວາ          ເຢເທັດ          ໂອໂຮລບີາມາ         

41ເອລາ          ປີໂນນ         

42-43ເກນັດ          ເຕມານ          ມິບຊາ          ມັກດີເອນ 

ແລະ ອີ ຮຳນ         ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເປັນ ຫວົໜໍ້ຳ ຂອງ ຕະກນຸ ເອໂດມ          (ຄ  ເອຊາວ ບດິຳ ຂອງ ເອໂດມ)         ຕຳມ 

ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ເຂດ ທີື່  ເປັນ ກ  ຳມະສິດ ຂອງ ເພິື່ ນ.          

ບົດທີ 37 
1ຢາໂຄບ ໄດໍ້ ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ປະເທດ ການາອານ          ບື່ອນ ທີື່  ພ ື່  ຂອງ ຕນົ ເຄີຍ ອຳໄສ ຢ ື່ ແຕື່ ກື່ອນ ນ ັໍ້ນ 

ເລ ໍ້ອຍ ໆ ມຳ.          

ໂຢເຊັບແລະພວກອ້າຍ 
2ປະຫວດັ ຄອບຄວົ ຢາໂຄບ ມີ ດ ັື່ງນີໍ້:         ໂຢເຊັບ          ຊຳຍ ໜຸື່ມ ອຳຍ ຸ         17         ປີ         ເຄີຍ ໄປ ລໍ້ຽງ ຝ ງ ແກະ         

ແລະ ແບໍ້ ນ  ຳ ພວກ ອໍ້ຳຍ         ຄ  ພວກ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ນຳງ ບິນຮາ          ແລະ ນຳງ ຊີລະປາ ເມຍ ນໍ້ອຍ ຂອງ ພ ື່  ຢ ື່ 

ສະເໝີ         ລຳວ ໄດໍ້ ຟໍ້ອງ ກຳນ ກະທ  ຳ ຊ ົື່ວ ຂອງ ພວກ ອໍ້ຳຍ ສ ື່ ພ ື່  ຟງັ ເລ ໍ້ອຍ ໆ.          
3ອິສຣາເອນ ຜ ໍ້ ເປັນ ພ ື່         ຊ ື່ ງ ຮກັ ໂຢເຊັບ ຫລຳຍ ກວື່ຳ ລ ກ ຊຳຍ ຄນົ ອ ື່ ນ ໆ         ເພຳະວື່ຳ ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ລຳວ 

ເມ  ື່ອ ເວລຳ ເຖົໍ້ຳ ແລໍ້ວ         ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ຕດັ ເສ ໍ້ອ ລື່ຳມ ມີ ແຂນ ຜ ນ ໜ ື່ ງ ໃຫໍ້ ລຳວ.         

4ເມ  ື່ອ ພວກ ອໍ້ຳຍ ເຫັນ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         

ກ  ອິດສຳ         ແລະ ຊງັ ໂຢເຊັບ ຫລຳຍ ທີື່  ສດຸ ຈນົ ບ ື່  ເວົໍ້ຳ ຈຳ ປຳ ໄສ ນ  ຳ ລຳວ ຢື່ຳງ ທີື່  ເຄີຍ ສະໜິດສະໜມົ ຄ  

ແຕື່ ກື່ອນ.          
5-7ມ ໍ້ໜ ື່ ງ         ໂຢເຊັບ ໄດໍ້ ເລົື່ ຳ ຄວຳມ ຝນັ ສ ື່ ພວກ ອໍ້ຳຍ ຟງັ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ອຍ ຝນັ ເຫັນ ພວກ ອໍ້ຳຍ ກບັ ຂໍ້ອຍ 

ກ  ຳລງັ ພຳກນັ ມດັ ເຂົໍ້ຳ ຢ ື່ ທົື່ງ ນຳ         ເມ  ື່ອ ມດັ ແລໍ້ວ         ມດັ ເຂົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ກ  ຕ ັໍ້ງ ຂ ໍ້ນ         ມດັ ເຂົໍ້ຳຂອງ ພວກ ອໍ້ຳຍ ກ  ມຳ 

ລໍ້ອມ ມດັ ເຂົໍ້ຳ ຂໍ້ອຍ ເປັນ ວງົມນົ         ແລໍ້ວ ກ  ລ ົໍ້ມ ລງົ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ມດັ ເຂົໍ້ຳ ຂໍ້ອຍ.”         

8ພວກ ອໍ້ຳຍ ຈ ື່ງ ຖຳມ ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ 

ຄິດ ວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ໄດໍ້ ເປັນ ກະສດັ ປກົຄອງ ພວກ ເຮົຳ ຊ ັໍ້ນ ບ ?”         ຍໍ້ອນ ຄວຳມ ຝນັ ທີື່  ໄດໍ້ ເລົື່ ຳ ມຳ ນ ັໍ້ນ ເອງ         

ພວກ ອໍ້ຳຍ ຈ ື່ງ ພຳກນັ ຊງັ ລຳວ ຫລຳຍ ຍິື່ ງ ຂ ໍ້ນ.          
9ຕ ື່  ມຳ ໂຢເຊັບ ກ  ຝນັ ອີກ         ລຳວ ຈ ື່ງ ເລົື່ ຳ ຄວຳມ ຝນັ ສ ື່ ພວກ ອໍ້ຳຍ ຟງັ ອີກ ວື່ຳ,         “ເທ ື່ ອ ນີໍ້         ຂໍ້ອຍ ຝນັ ເຫັນ 

ຕຳເວັນ ແລະ ເດ ອນ         ພໍ້ອມ ກບັ ດວງ ດຳວ ສິບ ເອັດ ດວງ ຂຳບ ໄຫວໍ້ ຂໍ້ອຍ.”         

10ເມ  ື່ອ ລຳວ ເລົື່ ຳ ຄວຳມ ຝນັ 

ສ ື່ ພ ື່         ແລະ ພວກ ອໍ້ຳຍ ຟງັ         ພ ື່  ຈ ື່ງ ທໍ້ວງ ລຳວ ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ ມຳ ຊື່ຳງ ຝນັ ແທໍ້!         ເຈົໍ້ຳ ຄິດ ວື່ຳ ພ ື່  ແມ ື່ ແລະ ອໍ້ຳຍ 

ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ພຳກນັ ໄປ ຂຳບ ໄຫວໍ້ ເຈົໍ້ຳ ຊ ັໍ້ນ ບ ?         

11ພວກ ອໍ້ຳຍ ຈ ື່ງ ພຳກນັ ອິດສຳ ໂຢເຊັບ ຫລຳຍ ຂ ໍ້ນ ອີກ         

ແຕື່ ອິສຣາເອນ ຜ ໍ້ ເປັນ ພ ື່  ໄດໍ້ ຈ ື່  ຈ  ຳ ຄວຳມ ຝນັ ຂອງ ໂຢເຊັບ ນີໍ້ ໄວໍ້.          

ໂຢເຊັບຖືກຂາຍໄປປະເທດເອຢິບ 
12ພວກ ອໍ້ຳຍ ຂອງ ໂຢເຊັບ          ໄດໍ້ ພຳກນັ ໄປ ລໍ້ຽງສດັ         ໃຫໍ້ ພ ື່  ທີື່  ເຂດ ເຊເຄັມ.         

13ອິສຣາເອນ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  

ໂຢເຊັບ ວື່ຳ,         “ພວກ ອໍ້ຳຍ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ໄປ ລໍ້ຽງສດັ ຢ ື່ ທີື່  ເຊເຄັມ ພຸໍ້ນ         ຮບີ ຟໍ້ຳວ ຕຽມ ຕວົ ສຳ         ພ ື່  ຈະ ສ ົື່ງ ເຈົໍ້ຳ ໄປ 

ຫຳ ພວກ ເຂົຳ”         ໂຢເຊັບ ຕອບ ວື່ຳ,         “ໂດຍ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ພໍ້ອມ ແລໍ້ວ.”         

14ພ ື່  ເວົໍ້ຳ ຕ ື່ ມ ອີກ ວື່ຳ         “ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ໄປ 

ເບິື່ ງ ພວກ ອໍ້ຳຍ ດ ຸວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ພຳກນັ ຢ ື່ ກນິ ຢື່ຳງໃດ         ແລະ ໄປ ເບິື່ ງ ຝ ງ ສດັ ຂອງ ເຮົຳ ອີກ ວື່ຳ ຍງັ ຢ ື່ ດ ີບ          

ແລໍ້ວ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ກບັ ມຳ ບອກ ພ ື່ ”         ເມ  ື່ອ ພ ື່  ບອກ ແລໍ້ວ         ໂຢເຊັບ ຈ ື່ງ ອອກ ເດນີທຳງ ຈຳກ ຮື່ອມ ພ  ເຮັບໂຣນ          

ບື່ອນ ທີື່  ພ ື່  ອຳໄສ ຢ ື່ ໄປ ຫຳ ພວກ ອໍ້ຳຍ         ເມ  ື່ອ ໂຢເຊັບ ມຳ ເຖງິ ເຊເຄັມ          
15ຂະນະ ທີື່  ລຳວ ຍື່ຳງ ໄປ ມຳ ຢ ື່ ໃນ ເຂດ ນ ັໍ້ນ         ມີ ຊຳຍ ຄນົ ໜ ື່ ງ ມຳ ພບົ ລຳວ         ແລະ ຖຳມ ລຳວ ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ 
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ຊອກ ຫຳ ໃຜ?”         

16ໂຢເຊັບ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ອຍ ຊອກ ຫຳ ອໍ້ຳຍ ຂໍ້ອຍ         ກະລນຸຳ ບອກ ຂໍ້ອຍ ແດື່ ວື່ຳ ພວກ 

ເຂົຳເຈົໍ້ຳ ລໍ້ຽງສດັ ຢ ື່ ບື່ອນ ໃດ?”         

17ຊຳຍ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ເຂົຳເຈົໍ້ຳ ໜີ ໄປ ຈຳກ ທີື່  ນີໍ້ ແລໍ້ວ         ຂໍ້ອຍ ໄດໍ້ ຍນິ 

ພວກ ເຂົຳເຈົໍ້ຳ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ ຈະ ໄປ ໂດທານ”         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ໂຢເຊັບ ຈ ື່ງ ຕດິຕຳມ ໄປ ຫຳ ພວກ ອໍ້ຳຍ         ແລະ ພບົ ພວກ 

ເຂົຳ ຢ ື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ.          
18ພວກ ອໍ້ຳຍ ຫລຽວ ເຫັນ ໂຢເຊບັ ມຳ ແຕື່ ໄກ ໆ         ພວກ         ເຂົຳ ຈ ື່ງ ວຳງ ແຜນ ຂໍ້ຳ ລຳວ.         

19-20ມີ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ 

ໃນ ຈ  ຳນວນ ພວກ ອໍ້ຳຍ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຄນົ ຊື່ຳງ ຝນັ ມຳ ນີໍ້ ແລໍ້ວ         ບດັ ນີໍ້         ພວກ ເຮົຳ ພຳກນັ ຂໍ້ຳ ມນັ ເທຳະ         

ແລະ ໂຍນ ສບົ ມນັ ລງົ ສໍ້ຳງ         ແລໍ້ວ ພວກ ໝ ື່ ເຮົຳ ຈ ື່ງ ພຳກນັ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         ສດັ ຮໍ້ຳຍ ກດັ ກນິ ມນັ         ແລໍ້ວ ເຮົຳ ກ  

ຈະ ໄດໍ້ ຄອຍ ເບິື່ ງ ວື່ຳຄວຳມ ຝນັ ຂອງ ມນັ ນ ັໍ້ນ ຈະ ເປັນ ໄປ ໄດໍ້ ບ .”          
21ເມ  ື່ອ ຣ ເບັນ ໄດໍ້ ຍນິ ພວກ ອໍ້ຳຍ ເວົໍ້ຳ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ກ  ພະຍຳຍຳມ ຊອກ ຫຳ ວທີິ ຊື່ອຍ ໂຢເຊັບ.         

22ລຳວ 

ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຢື່ຳ ຕ ີຢື່ຳ ຂໍ້ຳ ມນັ ເທຳະ         ພຽງ ແຕື່ ໂຍນ ມນັ ລງົ ໃນ ສໍ້ຳງ ບື່ອນ ຖິື່ ນ ກນັດຳນ ນີໍ້ ກ  ພ ແລໍ້ວ”         ລຳວ 

ເວົໍ້ຳ ເຊັື່ ນ ນີໍ້         ກ  ເພ ື່ ອ ຈະ ຊື່ອຍ ເຫລ ອ ໂຢເຊັບ          ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຈຳກ ເງ  ໍ້ອມມ   ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ແລໍ້ວ ກ  ຈະ ສ ົື່ງ ລຳວ 

ເມ  ື່ອ ຫຳ ພ ື່ .          
23ພ  ໂຢເຊັບ ມຳ ຮອດ ບື່ອນ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ຢ ື່         ພວກ ເຂົຳ ກ  ກມຸ ແກໍ້ ເສ ໍ້ອ ລື່ຳມ ມີ ແຂນ ຂອງ ລຳວ ອອກ.         

24ແລໍ້ວ ຈບັ ລຳວ ໂຍນ ລງົ ໃນ ສໍ້ຳງ ທີື່  ບ ື່  ມີ ນ  ໍ້ຳ.          
25ແລໍ້ວ ພວກ ເຂົຳ ກ  ພຳກນັ ມຳ ນ ັື່ງ ກນິ ເຂົໍ້ຳ         ໃນ ທນັໃດ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ກ  ເຫັນ ພວກ ອິດຊະມາເອນ 

ກ  ຳລງັ ເດນີທຳງ ມຳ ຈຳກ ເມ  ອງ ກິເລອາດ          ພວກ ເຂົຳ ໃຊໍ້ ອ ດ ຕື່ຳງ ຢຳງ ໄມ ໍ້ ຫອມ         ແລະ ເຄ ື່ ອງ ເທດ ໄປ 

ຂຳຍ ທີື່  ປະເທດ ເອຢິບ.         

26ຢ ດາ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ພວກ ອໍ້ຳຍ ວື່ຳ,         “ຖໍ້ຳ ໝ ື່ ເຮົຳ ຂໍ້ຳ ມນັ         ແລະ ອ  ຳ ຄວຳມ ຜິດ ໄວໍ້         ໝ ື່ 

ເຮົຳ ຈະ ໄດໍ້ ຫຍງັ?         

27ໝ ື່ ເຮົຳ ພຳກນັ ຂຳຍ ມນັ ໃຫໍ້ ພວກ ອິດຊະມາເອນ ຈະ ບ ື່  ດກີ ວື່ຳ ບ ?         ຖໍ້ຳ ເຮັດ ຢື່ຳງ 

ຂໍ້ອຍ ວື່ຳ ນີໍ້         ກ  ບ ື່  ຕໍ້ອງ ຂໍ້ຳ ຕ ີມນັ         ເຖງິ ຢື່ຳງໃດ ມນັ ກ  ເປັນ ນໍ້ອງ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ         ແລະ ເປັນ ເລ ອດ ເນ ໍ້ອ 

ເຊ ໍ້ອ ໄຂ ອນັ ດຽວ ກນັ”         ພວກ ອໍ້ຳຍ ທກຸ ຄນົ ກ  ເຫັນ ພໍ້ອມ.         

28ເມ  ື່ອ ພ ື່ ຄໍ້ຳ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ອີກ ຄ  ຊຳວ ມີດີອານ ມຳ 

ເຖງິ         ພວກ ເຂົຳ ກ  ດ ງ ເອົຳ ໂຢເຊັບ ຂ ໍ້ນ ມຳ ຈຳກ ສໍ້ຳງ         ແລໍ້ວ ຂຳຍ ຕ ື່ ໃຫໍ້ ພວກ ພ ື່ ຄໍ້ຳ ຊຳວ ອິດຊະມາເອນ 

ເປັນ ເງນິ ຈ  ຳນວນ ຊຳວ ຫລຽນ         ພ ື່ ຄໍ້ຳ ໄດໍ້ ພຳ ໂຢເຊັບ ໄປ ຍງັ ປະເທດ ເອຢິບ.          
29ເມ  ື່ອ ຣ ເບັນ ກບັ ໄປ ເບິື່ ງ ນ  ໍ້ຳສໍ້ຳງ ບ ື່  ເຫັນ ໂຢເຊັບ ຢ ື່ ໃນ ຫັໍ້ນ         ລຳວ ຈ ື່ງ ຈກີ ເຄ ື່ ອງນຸື່ງ ຂອງ ຕນົ ດໍ້ວຍ 

ຄວຳມ ເສຍ ໃຈ.         

30ລຳວ ກບັ ມຳ ຫຳ ພວກ ນໍ້ອງ         ແລະ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ບ ື່  ເຫັນ ໂຢເຊັບ ໃນ ສໍ້ຳງ         ຂໍ້ອຍ ຈະ 

ເຮັດ ແນວໃດ ດ?ີ”         

31ຕ ື່  ມຳ         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ແບໍ້         ແລະ ເອົຳ ເລ ອດ ທຳ ໃສື່ ເສ ໍ້ອ ລື່ຳມ ຂອງ ໂຢເຊັບ         

32ແລໍ້ວ ກ  ພຳກນັ ຖ  ເສ ໍ້ອ ໄປ ຫຳ ພ ື່         ແລະ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ພບົ ເສ ໍ້ອ ນີໍ້         ຈ ົື່ງ ກວດເບິື່ ງ ດ  ວື່ຳ 

ແມ ື່ນ ຂອງ ລ ກ ຊຳຍ ພ ື່         ຫລ  ບ ື່?”          
33ອິສຣາເອນ ຈ ື່  ເສ ໍ້ອ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້         ແລະ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ແມ ື່ນ ແລໍ້ວ         ເສ ໍ້ອ ຂອງ ໂຢເຊັບ ລ ກ ຊຳຍ ຂໍ້ອຍ ສດັ 

ຮໍ້ຳຍ ໄດໍ້ ກດັ ກນິ ມນັ ຈນົ ເຖງິ ແກື່ ຄວຳມ ຕຳຍ.”         

34ຢາໂຄບ ຈກີ ເສ ໍ້ອ ຕນົ ເອງ ແລໍ້ວ ເອົຳ ຜໍ້ຳ ດ  ຳ ຄຽນ ແອວ 

ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ໂສກເສົໍ້ຳ ເສຍ ໃຈ ເພິື່ ນ ໄວໍ້ ທກຸ ໃຫໍ້ ແກື່ ລ ກ ຊຳຍ ເປັນ ຫລຳຍ ມ ໍ້.         

35ລ ກ ຊຳຍ ແລະ ລ ກ ສຳວ 

ທກຸ ຄນົ ກ  ເວົໍ້ຳ ອອຍ ພ ື່         ແຕື່ ເພິື່ ນ ບ ື່  ຍອມ ຟງັສຽງ ໃຜ ໝດົ         ເພິື່ ນ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ກ  ຈະ ໄວໍ້ ທກຸ ໃຫໍ້ ລ ກ ຊຳຍ ກ  

ຈນົ ກວື່ຳ ຈະ ຕຳຍ ຕຳມ ມນັ ໄປ.”          
36ສະນ ັໍ້ນ         ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ ໄວໍ້ ທກຸ ໃຫໍ້ ລ ກ ຊຳຍ ຕ ື່  ໄປ         ໃນ ເວລຳ ດຽວ ກນັ ນ ັໍ້ນ ຊຳວ ມີດີອານ ກ  ຂຳຍ ໂຢເຊັບ 



61 ປະຖົມມະການ 38 
ໃຫໍ້ ໂປຕີຟາ ນຳຍ ທະຫຳນ ຮກັສຳ ກຳນ ຂອງ ກະສດັ ຟາຣາໂອ          ໃນ ປະເທດ ເອຢິບ.          

ບົດທີ 38 
ຢ ດາແລະຕາມາ 

1ໃນ ຄຳວ ນ ັໍ້ນ         ຢ ດາ ໄດໍ້ ໜີ ຈຳກ ພວກ ອໍ້ຳຍ ນໍ້ອງ ໄປ ອຳໄສ ຢ ື່ ນ  ຳ ຄນົ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ຊ ື່         ຮີຣາ          ລຳວ ມຳ ຈຳກ 

ເມ  ອງ ອະດຸລາມ.         

2ຢ ື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ         ຢ ດາ ໄດໍ້ ພບົ ກບັ ລ ກ ສຳວ ຂອງ ຊ ອາ          ຊຳວ ການາອານ          ແລໍ້ວ ໄດໍ້ 

ແຕື່ງງຳນ ກບັ ນຳງ.         

3ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ລ ກ ຊຳຍ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ຊ ື່         ເອຣະ          ຕ ື່  ມຳ         ພວກ ເຂົຳ ກ  ໄດໍ້ ລ ກ ຊຳຍ ອີກ ຊ ື່  

ໂອນານ.         

4-5ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ລ ກ ຊຳຍ ອີກ ເປັນ ຄນົທີ ສຳມ         ແລະ ໃສື່ ຊ ື່  ໃຫໍ້ ວື່ຳ         ເຊລາ          ເມ  ື່ອ ໄດໍ້ ເດັກ-

ນໍ້ອຍ ຜ ໍ້ ນີໍ້ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ອຳໄສ ຢ ື່ ເມ  ອງ         ເກຊິບ.          
6-7ເມ  ື່ອ ເອຣະ          ໃຫຍື່ ແລໍ້ວ         ພ ື່  ໄດໍ້ ແຕື່ງ ເມຍ ໃຫໍ້ ລຳວ ຊ ື່  ນຳງ ຕາມາ          ເອຣະ ເປັນ ຄນົ ຊ ົື່ວ ປະພ ດ ຕນົ 

ບ ື່  ເປັນ ທີື່  ຊອບ ພຣະໄທ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ລຳວ ຕຳຍ.          
8ເມ  ື່ອ ເປັນ ເຊັື່ ນ ນີໍ້         ຢ ດາ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ໂອນານ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ເອົຳ ເມຍ ອໍ້ຳຍ ເຈົໍ້ຳ ສຳ         ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ຈະ ໄດໍ້ ສ ບ 

ເຊ ໍ້ອສຳຍ ອໍ້ຳຍ ເຈົໍ້ຳ ໄວໍ້.”         

9ແຕື່ ໂອນານ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ເດັກນໍ້ອຍ ຈະ ບ ື່  ແມ ື່ນ ລ ກ ຂອງ ລຳວ         ສະນ ັໍ້ນ         ເມ  ື່ອ ລຳວ 

ສມົສ ື່ ກບັ ນຳງ ເທ ື່ ອ ໃດ         ລຳວ ກ  ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ນ  ໍ້ຳກຳມ ຕກົເຮື່ຍ         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ລຳວ ຈ ື່ງ ບ ື່  ສ ບ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ໃຫໍ້ 

ອໍ້ຳຍ.         

10ສິື່ ງ ທີື່  ລຳວ ເຮັດ ນ ັໍ້ນ ກ  ບ ື່  ເປັນ ທີື່  ຊອບ ພຣະໄທ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພຣະເຈົ້າ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ເຮັດ 

ໃຫໍ້ ລຳວ ຕຳຍ ຄ  ກນັ.          
11ຕ ື່  ມຳ ຢ ດາ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ຕາມາ ລ ກ ສະ ໃພໍ້ ຂອງ ຕນົ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ກບັ ຄ ນ ເມ  ອ ບໍ້ຳນ ພ ື່  ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ໃຊໍ້ ຊ-ີ

ວດິ ຍງິ ໝໍ້ຳຍ ສຳ         ເພ ື່ ອ ລ ຖໍ້ຳ ຊຳມຊຳ         ເຊລາ ໃຫຍື່”         ເພິື່ ນ ເວົໍ້ຳ ເຊັື່ ນ ນີໍ້ ກ  ເພຳະ ຢໍ້ຳນ ວື່ຳ ເຊລາ ອຳດ ຈະ 

ຖ ກ ຂໍ້ຳ ຄ  ກນັ ກບັ ອໍ້ຳຍ ຂອງ ລຳວ         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ຕາມາ ຈ ື່ງ ກບັ ເມ  ອ ຢ ື່ ບໍ້ຳນ ພ ື່  ຂອງ ຕນົ.          
12ຕ ື່  ມຳ         ເມຍ ຂອງ ຢ ດາ ຊ ື່ ງ ເປັນ ລ ກ ສຳວ ຂອງ ຊ ອາ ກ  ເສຍ ຊວີດິ         ເມ  ື່ອ ຢ ດາ ໝດົ ກ  ຳນດົ ໄວໍ້ ທກຸ 

ແລໍ້ວ         ເພິື່ ນ         ແລະ ຮີຣາ ຊຳວ ອະດຸລາມ          ໝ ື່ ຂອງ ເພິື່ ນ ກ  ພຳກນັ ໄປ ບື່ອນ ຕດັ ຂນົ ແກະ ຂອງ ຕນົ ທີື່  

ເມ  ອງ ຕິມນາ.         

13ເວລຳ ນ ັໍ້ນ ມີ ຄນົ ມຳ ບອກ ຕາມາ ວື່ຳ,         “ພ ື່  ປ ື່ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ກ  ຳລງັ ຈະ ໄປ ຕດັ ຂນົ ແກະ ທີື່  

ເມ  ອງ ຕິມນາ.”         

14ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ນຳງ ຈ ື່ງ ປື່ຽນ ເຄ ື່ ອງ ໄວໍ້ ທກຸ ເອົຳ ຜໍ້ຳ ປກົ ໜໍ້ຳ ໄວໍ້ ແລໍ້ວໄປ ນ ັື່ງ ຢ ື່ ທຳງ ເຂົໍ້ຳ ບໍ້ຳນ 

ເອນາຢິມ          ບື່ອນ ທຳງ ທີື່  ຈະ ໄປ ເມ  ອງ ຕິມນາ          ນຳງ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ເຊລາ ກ  ໃຫຍື່ ຂ ໍ້ນ ແລໍ້ວ         ແຕື່ ນຳງ ຍງັ ບ ື່  ທນັ 

ໄດໍ້ ແຕື່ງງຳນ ກບັ ລຳວ ເທ ື່ ອ.          
15ເມ  ື່ອ ຢ ດາ ເຫັນ ນຳງ         ເພິື່ ນ ກ  ຄິດ ວື່ຳ ນຳງ ເປັນ ຍງິ ຫຳ ເງນິ         ກ  ຍໍ້ອນ ວື່ຳ ນຳງ ເອົຳ ຜໍ້ຳ ປກົ ໜໍ້ຳ ໄວໍ້.         

16ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ຫຳ ນຳງ ທີື່  ແຄມ ທຳງ         ແລະ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ນໍ້ອງ ສຳວ ໄປ ກບັ ອໍ້ຳຍ ເທຳະ”         ເພິື່ ນ ບ ື່  ຮ ໍ້ຈກັ 

ວື່ຳ ນຳງ ເປັນ ລ ກ ສະ ໃພໍ້ ຂອງ ຕນົ         ນຳງ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ອໍ້ຳຍ ຈະ ໃຫໍ້ ຫຍງັ ນໍ້ອງ?”         

17ເພິື່ ນ ຕອບ ວື່ຳ,         

“ອໍ້ຳຍ ຈະ ເອົຳ ລ ກ ແບໍ້ ຈຳກ ຝ ງ ສ ົື່ງ ມຳ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ໂຕ ໜ ື່ ງ”         ນຳງ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຕກົລງົ         ແຕື່ ອໍ້ຳຍ ຈະ ຕໍ້ອງ 

ມອບ ຂອງ ມດັ ຈ  ຳ ແກື່ ນໍ້ອງ         ຈນົ ກວື່ຳ ອໍ້ຳຍ ຈະ ສ ົື່ງ ລ ກ ແບໍ້ ມຳ ໃຫໍ້”.         

18ເພິື່ ນ ຕອບ ນຳງ ວື່ຳ,         “ອໍ້ຳຍ ຈະ 

ເອົຳ ຫຍງັ ໃຫໍ້ ນໍ້ອງ ເປັນ ຂອງ ມດັ ຈ  ຳ”         ນຳງ ຕອບ ວື່ຳ,         “ກຳ ທີື່  ມີ ເຊ ອກ ຫໍ້ອຍ         ແລະ ໄມ ໍ້ຄໍ້ອນ ເທົໍ້ຳ ທີື່  

ອໍ້ຳຍ ກ  ຳລງັ ຖ  ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ ເດ.”         ເພິື່ ນ ກ  ເອົຳ ຂອງ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ນຳງ         ແລໍ້ວ ທງັ ສອງ ກ  ໄດໍ້ ໄປ ນອນ ນ  ຳ ກນັ         

19ຄນັ ແລໍ້ວ         ຕາມາ ກ  ລກຸ ໜີ ໄປ         ນຳງ ເອົຳ ຜໍ້ຳ ປກົ ໜໍ້ຳ ອອກ ແລໍ້ວ ນຸື່ງ ເຄ ື່ ອງ ໄວໍ້ ທກຸ ຄ ເກົື່ ຳ         ຕ ື່  ມຳ ນຳງ ກ  
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ຮ ໍ້ສ ກ ຖ ພຳ.          

20ຢ ື່ ຕ ື່  ມຳ         ຢ ດາ ສ ົື່ງ ໝ ື່ ຂອງ ຕນົ ຊຳວ ອະດຸລາມ          ໃຫໍ້ ນ  ຳ ລ ກ ແບໍ້ ໄປ ໄຖື່ ເອົຳ ຂອງ ມດັ ຈ  ຳ ຈຳກ ຍງິ 

ຄນົ ນ ັໍ້ນ         ແຕື່ ບ ື່  ພບົ ນຳງ.         

21ລຳວ ໄດໍ້ ຖຳມ ຄນົ ແຖວ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ,         “ຍງິ ຫຳ ເງນິ ຊ ື່ ງ ນ ັື່ງ ຢ ື່ ແຄມ ທຳງ ໄປ ບໍ້ຳນ 

ເອນາຢິມ ຢ ື່ ໃສ?”         ພວກ ເຂົຳ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຢ ື່ ທີື່  ນີໍ້ ບ ື່  ເຄີຍ ມີ ຜ ໍ້ຍງິ ຫຳ ເງນິ.”         

22ສະນ ັໍ້ນ         ລຳວ ຈ ື່ງ ກບັ ຄ ນ 

ເມ  ອ ຫຳ ຢ ດາ ແລະ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ເພິື່ ນ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ອຍ ບ ື່  ພບົ ນຳງ         ເຂົຳເຈົໍ້ຳ ຍງັ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ ຢ ື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ເຄີຍ ມີ ຍງິ ປະ-

ເພດ ນ ັໍ້ນ ເລີຍ.”         

23ຢ ດາ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຖໍ້ຳ ເປັນ ເຊັື່ ນ ນີໍ້         ຢື່ຳ ພະຍຳຍຳມ ເອົຳ ສິື່ ງ ຂອງ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ກບັ ຄ ນ ມຳ         

ຢໍ້ຳນ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ຈະ ໝິື່ ນປະໝຳດ ພວກ ເຮົຳ         ຂໍ້ອຍ ໄດໍ້ ສ ົື່ງ ລ ກ ແບໍ້ ໂຕ ນີໍ້ ໄປ ໃຫໍ້ ນຳງ ແລໍ້ວ         ແຕື່ ເຈົໍ້ຳ 

ກ  ຊອກ ນຳງ ບ ື່  ພບົ.”          
24ຢ ື່ ມຳ ອີກ ປະມຳນ ສຳມ ເດ ອນ         ມີ ຄນົ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ມຳ ບອກ ຢ ດາ ວື່ຳ,         “ດຽວນີໍ້ ຕາມາ ລ ກ ສະ ໃພໍ້ ຂອງ 

ເຈົໍ້ຳ ຖ ກ ເຂົຳ ຫລິໍ້ນ ມີ ລ ກ ເສຍ ແລໍ້ວ”         ຢ ດາ ຈ ື່ງ ສ ັື່ງ ວື່ຳ,         “ເອົຳ ນຳງ ອອກ ມຳ ຂໍ້ຳງ ນອກ         ແລະ ເອົຳ ໄຟ 

ເຜົຳ ນຳງ ໃຫໍ້ ຕຳຍ ສຳ.”         

25ເມ  ື່ອ ພວກ ເຂົຳ ເອົຳ ນຳງ ອອກ ມຳ ຂໍ້ຳງ ນອກ         ນຳງ ກ  ສ ົື່ງ ຄນົ ໄປ ບອກ ກບັ ພ ື່  

ປ ື່ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ອຍ ຖ ພຳ ນ  ຳ ຄນົ ທີື່  ມີ ຂອງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້         ຈ ົື່ງ ເບິື່ ງ ກຳ ທີື່  ເຊ ອກ ຫໍ້ອຍ         ແລະ ໄມ ໍ້ຄໍ້ອນ ເທົໍ້ຳ ນີໍ້ ວື່ຳ ເປັນ 

ຂອງ ໃຜ?”         

26ຢ ດາ ເບິື່ ງ ຂອງ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ແລະ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ນຳງ ເຮັດ ຖ ກຕໍ້ອງ ແລໍ້ວ         ຂໍ້ອຍ ກ  ແມ ື່ນ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ 

ທີື່  ໄດໍ້ ເຮັດ ຜິດພຳດ         ຂໍ້ອຍ ຄວນ ຈະ ໃຫໍ້ ນຳງ ແຕື່ງງຳນ ກບັ ເຊລາ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຂໍ້ອຍ”         ຕ ື່  ນ ັໍ້ນ ມຳ         ຢ -
ດາ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້ ສມົສ ື່ ກບັ ນຳງ ອີກ.          

27ຢ ື່ ມຳ ເມ  ອ ເຖງິ ເວລຳ ກ  ຳນດົ ອອກລ ກ         ກ  ຮ ໍ້ ວື່ຳ ລ ກ ໃນ ທໍ້ອງ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ລ ກ ຝຳແຝດ.         

28ເມ  ື່ອ ນຳງ 

ຕາມາ ກ  ຳລງັ ເບັື່ ງ ລ ກ ອອກ         ລ ກ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ເອົຳ ມ  ອອກ ມຳ         ນຳງ ຜະດງຸຄນັ ກ  ຈບັ ມ          ແລໍ້ວ ເອົຳ ດໍ້ຳຍ ສ-ີ

ແດງ ມດັ ໄວໍ້         ແລໍ້ວ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຜ ໍ້ ນີໍ້ ອອກ ກື່ອນ.”         

29ແຕື່ ລ ກນໍ້ອຍ ນ ັໍ້ນ ຫດົ ມ  ເຂົໍ້ຳ ຄ ນ         ແລະ ນໍ້ອງ ຂອງ 

ລຳວ ຈ ື່ງ ເກດີ ກື່ອນ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ໃສື່ ຊ ື່  ໃຫໍ້ ວື່ຳ         ເປເຣັດ.         

30ແລໍ້ວ ອໍ້ຳຍ ຂອງ ລຳວ ຈ ື່ງ ອອກ ມຳ ໂດຍ ມີ ຝໍ້ຳ ສ-ີ

ແດງ ມດັ ມ          ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ໃສື່ ຊ ື່  ໃຫໍ້ ວື່ຳ ເຊຣາ.          
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ໂຢເຊັບແລະເມຍຂອງໂປຕີຟາ 

1ໂຢເຊັບ ໄດໍ້ ຖ ກ ພຳ ຕວົ ມຳ ຮອດ ປະເທດ ເອຢິບ          ພວກ ອິດຊະມາເອນ ຜ ໍ້ ທີື່  ໄດໍ້ ຊ ໍ້ ລຳວ ມຳ ກ  ຂຳຍ 

ໂຢເຊັບ ຕ ື່ ໃຫໍ້ ຊຳວ ເອຢິບ ຊ ື່         ໂປຕີຟາ          ຊ ື່ ງ ເປັນ ນຳຍ ທະຫຳນ         ທີື່  ຮກັສຳ ພະລຳຊະວງັ ຂອງ ຟາຣາ-
ໂອ.         

2ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊື່ອຍ ໂຢເຊັບ          ໂດຍ ບນັດຳນ ທກຸ ສິື່ ງ ທກຸ ຢື່ຳງ ໃຫໍ້ ເກດີ ເປັນ ຜນົ ດ ີແກື່ ລຳວ         

ລຳວ ໄດໍ້ ອຳໄສ ຢ ື່ ເຮ ອນ ຂອງ ໂປຕີຟາ ນຳຍ ຂອງ ລຳວ.         

3ເມ  ື່ອ ໂປຕີຟາ ເຫັນ ວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ 

ຊື່ອຍ ໂຢເຊັບ          ໂດຍ ຊງົ ໃຫໍ້ ທກຸ ສິື່ ງ ທກຸ ຢື່ຳງ ທີື່  ລຳວ ເຮັດ ເກດີ ເປັນ ຜນົສ  ຳເລັດ.         

4ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ ພ ໃຈ ກບັ 

ວຽກ ກຳນ ທີື່  ໂຢເຊັບ ໄດໍ້ ເຮັດ         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ ມອບ ເຮ ອນ         ແລະ ທກຸ ສິື່ ງ ທີື່  ເພິື່ ນ ມີ ໃຫໍ້ ລຳວ ເບິື່ ງແຍງ         

ແລະ ຮບັຜິດຊອບ.         

5ຍໍ້ອນ ໂຢເຊັບ          ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈ ື່ງ ຊງົ ອວຍພອນ ເຮ ອນ ຫລງັ ນ ັໍ້ນ         ພຣະອງົ ຊງົ 

ອວຍພອນ ໃຫໍ້ ທກຸ ສິື່ ງ ທກຸ ຢື່ຳງ ທີື່  ໂປຕີຟາ ມີ ໃນ ເຮ ອນ         ແລະ ໃນ ທົື່ງ ນຳ ຈະເລີນ ຂ ໍ້ນ.         

6ກ  ເພຳະວື່ຳ 

ໂປຕີຟາ ໄດໍ້ ມອບ ຊບັ ສິື່ ງ ຂອງ ທກຸ ຢື່ຳງ ໃຫໍ້ ໂຢເຊັບ ເບິື່ ງແຍງ ຮກັສຳ ແທນ         ສະນ ັໍ້ນ ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ ບ ື່  ໄດໍ້ ມີ 

ຄວຳມ ກງັວນົ ສນົໃຈ ຫຍງັ ເລີຍ         ເວັໍ້ນ ໄວໍ້ ແຕື່ ອຳຫຳນ ປະຈ  ຳ ວນັ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ.          
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ໂຢເຊັບ ເປັນ ຊຳຍ ໜຸື່ມ ທີື່  ມີ ຮ ບ ຮື່ຳງ ສມົສື່ວນ         ແລະ ມໜີໍ້ຳ ຕຳ ງຳມ.         

7ຫລງັ ຈຳກ ນ ັໍ້ນ ມຳ ບ ື່  ເຫິງ ເທົື່ ຳ-

ໃດ         ເມຍ ຂອງ ໂປຕີຟາ ກ  ສນົໃຈ         ແລະ ເກດີ ສະເໜື່ຫຳ ໃນ ຕວົ ຂອງ ໂຢເຊັບ          ນຳງ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ກບັ ລຳວ 

ວື່ຳ,         “ມຳ ນອນ ນ  ຳ ຂໍ້ອຍ ເທຳະ.”         

8ໂຢເຊັບ ປະຕເິສດ         ແລະ ຕອບ ນຳງ ວື່ຳ,         “ນຳຍ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເພິື່ ນ 

ບ ື່  ໄດໍ້ ກງັວນົ ສນົໃຈ ນ  ຳ ສິື່ ງ ໜ ື່ ງ ສິື່ ງ ໃດ ເລີຍ ຢ ື່ ໃນ ເຮ ອນ ນີໍ້         ກ  ຍໍ້ອນ ເພິື່ ນ ໄວໍ້ ເນ ໍ້ອ ເຊ ື່ ອ ໃຈ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ.         

9ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຮບັຜິດຊອບ ໃນ ສິື່ ງ ທີື່  ເພິື່ ນ ມ ີ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ມີ ອ  ຳນຳດ ໃນ ເຮ ອນ ຫລງັ ນີໍ້ ເທົື່ ຳ ໆ ກນັ 

ກບັ ເພິື່ ນ         ເພິື່ ນ ບ ື່  ເຄີຍ ຫວງ ຫໍ້ຳມ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໃນ ກຳນ ກະທ  ຳ ໃດ ໆ ເລີຍ         ເວັໍ້ນ ໄວໍ້ ແຕື່ ຍຳນຳງ ທີື່  ເປັນ ເມຍ 

ຂອງ ເພິື່ ນ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ກໍ້ຳ ເຮັດ ຜິດ ປະເວນ ີ         ແລະ ເຮັດ ສິື່ ງ ທີື່  ຊ ົື່ວຊໍ້ຳ ຢື່ຳງ ນີໍ້ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຢື່ຳງ-

ໃດ.”         

10ເຖງິ ແມ ື່ນ ນຳງ ຈະ ຂ  ຮໍ້ອງ ໂຢເຊັບ ມ ໍ້ ແລໍ້ວ ມ ໍ້ ອີກ ໃຫໍ້ ໄປ ນອນ ກບັ ນຳງ         ແຕື່ ໂຢເຊັບ ກ  ບ ື່  ຍອມ 

ຟງັ.          
11ຕ ື່  ມຳ ມ ໍ້ໜ ື່ ງ         ເມ  ື່ອ ໂຢເຊັບ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ເຮັດ ວຽກ ໃນ ເຮ ອນ ຂອງ ນຳຍ         ຊ ື່ ງ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ມີ ຄນົ ໃຊໍ້ ຈກັ ຄນົ ຢ ື່ 

ໃນ ເຮ ອນ ເລີຍ.         

12ເມຍ ຂອງ ນຳຍ ຈ ື່ງ ສວຍໂອກຳດ ນ ັໍ້ນ ຈ ື່ອງ ເສ ໍ້ອ ຂອງ ລຳວ ໄວໍ້ ແລໍ້ວ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ໄປ 

ນອນ ກບັ ຂໍ້ອຍ ເທຳະ”         ແຕື່ ໂຢເຊັບ ພະຍຳຍຳມ ເອົຳ ຕວົ ລອດ ຫລບົໜີ ອອກ ໄປ ຂໍ້ຳງ ນອກ         ໂດຍ ປະ 

ເສ ໍ້ອ ນອກ ໄວໍ້ ຄຳ ມ  ຂອງ ນຳງ.         

13ເມ  ື່ອ ນຳງ ເຫັນ ໂຢເຊັບ ປະ ເສ ໍ້ອ ໄວໍ້         ແລະ ແລື່ນ ອອກ ໄປ ຈຳກ 

ເຮ ອນ.         

14ນຳງ ກ  ເປັື່ ງສຽງ ຮໍ້ອງ ໃສື່ ຄນົ ໃນ ເຮ ອນ ວື່ຳ,         “ເບິື່ ງ ນີໍ້ ແມ         ຜວົ ຂໍ້ອຍ ໄດໍ້ ເອົຳ ຄນົ ຕື່ຳງ ດໍ້ຳວ 

ຊຳວ ເຮັບເຣ ີມຳ ຢ ື່ ໃນ ເຮ ອນ         ແລະ ບດັ ນີໍ້ ມນັ ໄດໍ້ ດ  ໝິື່ ນປະໝຳດ ເຮົຳ         ມນັ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃນ ຫໍ້ອງ ນອນ 

ຂອງ ຂໍ້ອຍ         ແລະ ບອກ ຂໍ້ອຍ ໃຫໍ້ ໄປ ນອນ ກບັ ມນັ.         

15ແຕື່ ຍໍ້ອນ ຂໍ້ອຍ ຮໍ້ອງ ຈນົ ສດຸ ແຮງ         ມນັ ຈ ື່ງ ຟໍ້ຳວ 

ແລື່ນ ອອກ ໜີ ມຳ ຂໍ້ຳງ ນອກ         ໂດຍ ໄດໍ້ ປະ ເສ ໍ້ອ ນອກ ຂອງ ມນັ ໄວໍ້.”          
16-17ນຳງ ໄດໍ້ ເກບັ ເສ ໍ້ອ ນອກ ຂອງ ໂຢເຊັບ ໄວໍ້ ຈນົ ຜວົ ກບັ ມຳ ເຮ ອນ ແລໍ້ວ         ນຳງ ຈ ື່ງ ເລົື່ ຳ ເລ ື່ ອງ ທີື່  

ເກດີ ຂ ໍ້ນ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ຜວົ ຟງັ ວື່ຳ,         “ຄນົ ໃຊໍ້ ຄນົ ຕື່ຳງ ດໍ້ຳວ ຊຳວ ເຮັບເຣ ີທີື່  ເຈົໍ້ຳ ເອົຳ ມຳ ຢ ື່ ນ  ຳ ນ ັໍ້ນ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ຂ ົື່ມ-

ຂ ນ ຂໍ້ອຍ ໃນ ຫໍ້ອງ ນອນ.         

18ແຕື່ ເມ  ື່ອ ຂໍ້ອຍ ຮໍ້ອງ ຂ ໍ້ນ         ມນັ ຈ ື່ງ ແລື່ນ ໜີ ອອກ ໄປ ຂໍ້ຳງ ນອກ ໂດຍ ປະ ເສ ໍ້ອ 

ຊ ັໍ້ນ ນອກ ມນັ ໄວໍ້.”          
19ເມ  ື່ອ ນຳຍ ຂອງ ໂຢເຊັບ ໄດໍ້ ຍນິ ເມຍ ເລົື່ ຳ ເລ ື່ ອງ ນີໍ້ ສ ື່ ຟງັ         ກ  ຄຽດ ທງັ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຄນົ ໃຊໍ້ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ກໍ້ຳ 

ເຮັດ ກບັ ຂໍ້ອຍ ເຖງິ ປຳນ ນີໍ້ ຫວະ?”         

20ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ ສ ັື່ງ ຂງັ ໂຢເຊັບ ໄວໍ້ ໃນ ຄກຸ ບື່ອນ ທີື່  ກະສດັ ຂງັ ນກັໂທດ         

ລຳວ ຈ ື່ງ ຖ ກ ຂງັ ໄວໍ້ ຢ ື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ.          
21ແຕື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ຊື່ອຍ ໂຢເຊັບ ແລະ ຊງົ ເມດ ຕຳ ກະລນຸຳ ລຳວ         ທ  ຳ ມະໂລງ ຈ ື່ງ ມໃີຈ 

ກະລນຸຳ ຕ ື່  ລຳວ ຫລຳຍ.         

22ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ມອບ ໃຫໍ້ ໂຢເຊັບ ເປັນ ຜ ໍ້ຕຳງໜໍ້ຳ ເບິື່ ງແຍງ ນກັໂທດ ທງັຫລຳຍ         

ລຳວ ເປັນ ຜ ໍ້ ຮບັຜິດຊອບ ວຽກ ກຳນ ທກຸ ໆ ຢື່ຳງ ທີື່  ມີ ຢ ື່ ໃນ ຄກຸ.         

23ເພິື່ ນ ບ ື່  ໄດໍ້ ກວດກຳ ສິື່ ງ ໃດ ທີື່  ໂຢເຊັບ 

ຮບັຜິດຊອບ         ເພຳະວື່ຳ ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ຊື່ອຍ ລຳວ         ແລະ ຊງົ ໃຫໍ້ ທກຸ ສິື່ ງ ທີື່  ລຳວ ເຮັດ ໄດໍ້ ຮບັ ຜນົສ  ຳເລັດ.          

ບົດທີ 40 
ໂຢເຊັບແກ້ຄວາມຝັນຂອງນັກໂທດ 

1ຫລງັ ຈຳກ ນ ັໍ້ນ ມຳ ອີກ ບ ື່  ເຫິງ ເທົື່ ຳໃດ         ຫວົໜໍ້ຳ ພະນກັງຳນ ເຮັດ ເຫລົໍ້ຳ ອະງ ຸື່ນ         ແລະ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ຂອງ 

ກະສດັ ເອຢິບ ໄດໍ້ ເຮັດ ຜິດ ຕ ື່  ນຳຍ ຂອງ ເຂົຳ.         

2ຟາຣາໂອ ຈ ື່ງ ບ ື່  ພ ພຣະໄທ ກບັ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ທງັ ສອງ 



ປະຖົມມະການ 40 64 
ຄນົ ນີໍ້.         

3ພຣະອງົ ຈ ື່ງ ສ ັື່ງ ຂງັ ທງັ ສອງ ໃນ ຄກຸ         ໃນ ເຮ ອນ ຂອງ ນຳຍ ທະຫຳນ ຮກັສຳ ພະລຳຊະວງັ         ຊ ື່ ງ 

ເປັນ ບື່ອນ ດຽວ ກນັ ກບັ ທີື່  ໂຢເຊັບ ຖ ກ ຂງັ ໄວໍ້.         

4ນຳຍ ທ  ຳ ມະໂລງ ໄດໍ້ ເອົຳ ໂຢເຊັບ ມຳ ເປັນ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ 

ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ທງັ ສອງ ຄນົ ນີໍ້         ພວກ ເຂົຳ ຢ ື່ ໃນ ຄກຸ ຮື່ວມ ກນັ ເປັນ ເວລຳ ເຫິງ ນຳນ ເຕບີ.         

5ຄ ນ ໜ ື່ ງ ໃນ 

ຫໍ້ອງ ຂງັ ນ ັໍ້ນ         ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ທງັ ສອງ ຂອງ ຟາຣາໂອ ຕື່ຳງ ກ  ຝນັ         ຄວຳມ ຝນັ ແຕື່ລະຄນົ ມີ ຄວຳມ 

ໝຳຍ ແຕກ ຕື່ຳງ ກນັ.         

6ຕອນ ເຊົໍ້ຳ ມຳ ເມ  ື່ອ ໂຢເຊັບ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃນ ຫໍ້ອງ         ຈ ື່ງ ສງັເກດ ເຫັນ ພວກ ເຂົຳ ທງັ 

ສອງ ກະວນົກະວຳຍ ໃຈ.         

7ລຳວ ຈ ື່ງ ຖຳມ ວື່ຳ,         “ມ ໍ້ນີໍ້         ພວກ ທື່ຳນ ມີ ຄວຳມທກຸ ໃຈ ເລ ື່ ອງ ຫຍງັ?”         

8ພວກ ເຂົຳ ຕອບ ວື່ຳ,         “ພວກ ຂໍ້ອຍ ທງັ ສອງ ໄດໍ້ ຝນັ ໃນ ຄກຸ ນີໍ້         ບ ື່  ມີ ໃຜ ຈະ ສຳມຳດ ແກໍ້ຄວຳມ ຝນັ ໄດໍ້”         

ໂຢເຊັບ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ແມ ື່ນ ພຣະເຈົ້າ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ ທີື່  ຈະ ແກໍ້ ໄດໍ້         ໃຫໍ້ ພວກ ທື່ຳນ ເລົື່ ຳ ຄວຳມ ຝນັ ສ ື່ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

ຟງັ ເບິື່ ງ ດ.ຸ”          
9ເມ  ື່ອ ໄດໍ້ ຍນິ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ຫວົໜໍ້ຳ ພະນກັງຳນ ເຮັດ ເຫລົໍ້ຳ ອະງ ຸື່ນ         ຈ ື່ງ ເລົື່ ຳ ຄວຳມ ຝນັ ຂອງ ຕນົ ໃຫໍ້ ໂຢ-

ເຊັບ ຟງັ ວື່ຳ,         “ມີ ຕ ົໍ້ນ ອະງ ຸື່ນ ຕ ົໍ້ນ ໜ ື່ ງ ຢ ື່ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຂໍ້ອຍ         ແລະ ມີ ງ ື່ຳ ສຳມ ງ ື່ຳ.         

10ໃນ ທນັໃດ ນ ັໍ້ນ         ງ ື່ຳ ເຫລົື່ ຳ-

ນ ັໍ້ນ ກ  ປົື່ງ ອອກ         ດອກ ກ  ບຳນ         ແລະ ພວງ ໝຳກ ອະງ ຸື່ນ ກ  ສກຸ ເຕັມ ງ ື່ຳ.         

11ຂໍ້ອຍ ຍກົ ຈອກ ຟາຣາໂອ ຂ ໍ້ນ         

ແລະ ປິດ ໝຳກ ອະງ ຸື່ນ ບບີ ລງົ ໃສື່ ຈອກ ນ ັໍ້ນ         ແລໍ້ວ ຖວຳຍ ແດື່ ພະ ອງົ.”          
12ເມ  ື່ອ ເລົື່ ຳ ສດຸ ແລໍ້ວ ໂຢເຊັບ ກ  ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຄວຳມ ຝນັ ທື່ຳນ ມີ ຄວຳມ ໝຳຍ ດ ັື່ງນີໍ້         ງ ື່ຳ ສຳມ ງ ື່ຳ ນ ັໍ້ນ 

ໝຳຍ ເຖງິ ສຳມ ມ ໍ້.         

13ໃນ ສຳມ ມ ໍ້         ຟາຣາໂອ ຈະ ຊງົ ອະໄພໂທດ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ         ເມ  ື່ອ ຊງົ ປດົ ປື່ອຍ ອອກ ຈຳກ 

ຄກຸ ແລໍ້ວ         ຈະ ຊງົ ມອບ ຕ  ຳແໜື່ງ ເກຳົ ໃຫໍ້         ທື່ຳນ ຈະ ໄດໍ້ ຖວຳຍ ຈອກ ເຫລົໍ້ຳ ອະງ ຸື່ນ ແດື່ ພະ ອງົ ຄ  ທີື່  ທື່ຳນ 

ເຄີຍ ໄດໍ້ ປະຕບິດັ ມຳ ໃນ ສະໄໝ ທື່ຳນ ຍງັ ເປັນ ຫວົໜໍ້ຳ ເຫລົໍ້ຳ ອະງ ຸື່ນ.         

14ແຕື່ ຢື່ຳ ລ ມ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເດີໍ້         ເມ  ື່ອ 

ທກຸ ສິື່ ງ ຮຽບຮໍ້ອຍ ໄປ ໂດຍ ດ  ີແລໍ້ວ         ຂ  ທື່ຳນ ກະລນຸຳ ທ ນ ເລ ື່ ອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໃຫໍ້ ຟາຣາໂອ ຊງົ ຊຳບ ແດື່         

ເພ ື່ ອ ພະ ອງົ ຈະ ໄດໍ້ ຊງົ ປື່ອຍ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ອອກ ຈຳກ ຄກຸ ນີໍ້.         

15ອນັ ທີື່  ຈງິ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ຖ ກ ເຂົຳ ລກັ ມຳ ແຕື່ 

ດນິແດນ ຊຳວ ເຮັບເຣ ີແລະ ຈນົ ເຖງິ ດຽວນີໍ້         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຮັດ ຜິດ ປະກຳນ ໃດ ພ  ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຈບັ 

ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ມຳ ຂງັ ຄກຸ ໄວໍ້ ຢ ື່ ແບບ ນີໍ້.”          
16ເມ  ື່ອ ຫວົໜໍ້ຳ ພະນກັງຳນ ເຮັດ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ເຫັນ ວື່ຳ         ຄວຳມ ໝຳຍ ຂອງ ຄວຳມ ຝນັ ຂອງ ພະນກັງຳນ 

ເຮັດ ເຫລົໍ້ຳ ອະງ ຸື່ນ ເປັນ ເລ ື່ ອງ ດ ີ         ລຳວ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ໂຢເຊັບ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ອຍ ກ  ຝນັ ຄ  ກນັ         ຄ  ຝນັ ວື່ຳ ມີ ຖຳດ 

ເຂົໍ້ຳຈີື່  ສຳມ ໃບ ຢ ື່ ເທິງ ຫວົ ຂໍ້ອຍ.         

17ຢ ື່ ໃນ ຖຳດ ໜື່ວຍ ເທິງ ນ ັໍ້ນ ມີ ຖຳດ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ທກຸ ໆ ຊະນດິ ສ  ຳລບັ ຟາ-
ຣາໂອ          ແຕື່ ນກົ ໄດໍ້ ມຳ ກນິ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ນ ັໍ້ນ ໝດົ.”          

18ເມ  ື່ອ ເລົື່ ຳ ສດຸ         ໂຢເຊັບ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຄວຳມ ໝຳຍ ມີ ດ ັື່ງນີໍ້         ຖຳດ ສຳມ ໃບ ໝຳຍ ເຖງິ ສຳມ ມ ໍ້.         

19ພຳຍ ໃນ ສຳມ ມ ໍ້         ຟາຣາໂອ ຈະ ເອົຳ ທື່ຳນ ອອກ ຈຳກ ຄກຸ         ແລໍ້ວ ຈະ ສ ັື່ງ ແຂນ ຄ  ທື່ຳນ ໄວໍ້ ເທິງ ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້         

ແລະ ແຮໍ້ງ ທງັຫລຳຍ ຈະ ບນິ ມຳ ເຈຳະ ກນິ ເນ ໍ້ອ ທື່ຳນ.”          
20ຫລງັ ຈຳກ ນ ັໍ້ນ         ມຳ ສຳມ ມ ໍ້         ເປັນ ວນັ ເກດີ ຂອງ ຟາຣາໂອ          ພະ ອງົ ຊງົ ຈດັ ລໍ້ຽງ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ບ -

ລິພຳນ ຂອງ ພະ ອງົ         ແລໍ້ວ ຊງົ ປື່ອຍ ພະນກັງຳນ ເຫລົໍ້ຳ ອະງ ຸື່ນ         ແລະ ຫວົໜໍ້ຳ ພະນກັງຳນ ເຮັດ ເຂົໍ້ຳຈີື່  

ອອກ ຈຳກ ຄກຸ         ໃຫໍ້ ມຳ ຢ ນ ຢ ື່ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ທງັຫລຳຍ.         

21ພະ ອງົ ຊງົ ມອບ ຕ  ຳແໜື່ງ ເກົື່ ຳ ຄ ນ ໃຫໍ້ 

ພະນກັງຳນ ເຮັດ ເຫລົໍ້ຳ ອະງ ຸື່ນ         ແລໍ້ວ ລຳວ ກ  ຖວຳຍ ຈອກ ເຫລົໍ້ຳ ອະງ ຸື່ນ ແດື່ ພະ ອງົ.         

22ແລະ ຊງົ ສ ັື່ງ 

ແຂນ ຄ  ພະນກັງຳນ ເຮັດ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ນ ັໍ້ນ         ທກຸ ສິື່ ງ ທກຸ ຢື່ຳງ ກ  ເປັນ ໄປ ຕຳມ ທີື່  ໂຢເຊັບ ໄດໍ້ ແກໍ້ຄວຳມ ຝນັ ໃຫໍ້ 
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ພວກ ເຂົຳ ຟງັ.         

23ແຕື່ ຫວົໜໍ້ຳ ພະນກັງຳນ ເຮັດ ເຫລົໍ້ຳ ອະງ ຸື່ນ ບ ື່  ໄດໍ້ ນ ກ ເຖງິ ໂຢເຊັບ          ໂດຍ ລ ມ ລຳວ ໄປ 

ເລີຍ.          

ບົດທີ 41 
ໂຢເຊັບແກ້ຄວາມຝັນຂອງຟາຣາໂອ 

1ຫລງັ ຈຳກ ນ ັໍ້ນ ມຳ ສອງ ປີ         ຟາຣາໂອ ໄດໍ້ ຝນັ ວື່ຳ         ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ຢ ນ ຢ ື່ ແຄມ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ນີເລ.         

2ໃນ 

ຂະນະ ນ ັໍ້ນ         ມີ ງວົ ແມ ື່ ໂຕ ຕຸໍ້ຍ ພີ ດງີຳມ ເຈດັ ໂຕ ຂ ໍ້ນ ມຳ ຈຳກ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ນີເລ ແລະ ໄດໍ້ ກດັ ກນິ ຫຍໍ້ຳ.         

3ແລໍ້ວ 

ຈ ື່ງ ມີ ງວົ ແມ ື່ ທີື່  ຈ ື່ອຍ ຜອມ         ແລະ ເປັນ ໜໍ້ຳ ຂີໍ້ດຽດ ອີກ ເຈດັ ໂຕ ຂ ໍ້ນ ມຳ ຈຳກ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ນີເລ          ແລະ ຢ ນ ຢ ື່ ກບັ 

ງວົ ແມ ື່ ທີື່  ຕຸໍ້ຍ ພີ ດງີຳມ ນ ັໍ້ນ.         

4ຕ ື່  ມຳ ງວົ ແມ ື່ ຈ ື່ອຍ ກ  ກ ນ ກນິ ງວົ ແມ ື່ ຕຸໍ້ຍ ພີ ດງີຳມ ທງັ ເຈດັ ໂຕ         ແລໍ້ວ ຟາຣາ-
ໂອ ກ  ຊງົ ຊວຳດ ຮ ໍ້ເມ  ື່ອ.          

5ພຣະອງົ ຊງົ ຫລບັ ໄປ ອີກ         ແລະ ຝນັ ວື່ຳ         ມີ ຮວງ ເຂົໍ້ຳ ທີື່  ມີ ເມດັ ຕ ື່ ງ ດ  ີເຈດັ ຮວງ ເກດີ ຈຳກ ຕ ົໍ້ນ ດຽວ 

ກນັ.         

6ແລໍ້ວ ກ  ມີ ຮວງ ເຂົໍ້ຳ ເຈດັ ຮວງ ງອກ ອອກ ມຳ ເປັນ ເຂົໍ້ຳ ເມດັ ລີບ ຫື່ຽວແຫໍ້ງ         ເພຳະ ຖ ກ ລມົ ທະເລ-

ຊຳຍ.         

7ຮວງ ເຂົໍ້ຳລີບ ເຈດັ ຮວງ ໄດໍ້ ກ ນ ກນິ ຮວງ ເຂົໍ້ຳ ເມດັ ຕ ື່ ງ ເຈດັ ຮວງ ນ ັໍ້ນ         ຟາຣາໂອ ຈ ື່ງ ຊງົ ຊວດ ຮ ໍ້-

ເມ  ື່ອ         ແລະ ເຫັນ ວື່ຳ ພະ ອງົ ຝນັ ໄປ.          
8ໃນ ເຊົໍ້ຳ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         ພະ ອງົ ຊງົ ວຸໍ້ນວຳຍ ພະ ໄທ ຫລຳຍ         ຈ ື່ງ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ຄນົ ໄປ ເຊນີ ໝ ມ          ແລະ ນກັປຳດ ໃນ 

ປະເທດ ເອຢິບ ມຳ         ພະ ອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ເລົື່ ຳ ຄວຳມ ຝນັ ໃຫໍ້ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ຟງັ         ແຕື່ ບ ື່  ມີ ໃຜ ສຳມຳດ ແກໍ້ຄວຳມ 

ຝນັ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້.         

9ຕ ື່  ຈຳກ ນ ັໍ້ນ         ຫວົໜໍ້ຳ ພະນກັງຳນ ເຮັດ ເຫລົໍ້ຳ ອະງ ຸື່ນ         ຈ ື່ງ ກຳບ ທ ນ ຕ ື່  ຟາຣາໂອ ວື່ຳ,         

“ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຄວນ ສຳລະພຳບ ຄວຳມ ຜິດ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໃນ ມ ໍ້ນີໍ້.         

10ເມ  ື່ອ ພະ ອງົ ຊງົ ພິໂລດ ຂໍ້ຳ ໃຊໍ້ ຂອງ 

ພະ ອງົ         ໂດຍ ຊງົ ຮບັ ສ ັື່ງ ຂງັ ຫວົໜໍ້ຳ ພະນກັງຳນ ເຮັດ ເຂົໍ້ຳຈີື່         ແລະ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໃນ ຄກຸ ຂອງ ທະຫຳນ ຮກັ-

ສຳ ພະ ອງົ ນ ັໍ້ນ.         

11ໃນ ຄ ນ ໜ ື່ ງ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ທງັ ສອງ ໄດໍ້ ຝນັ         ໂດຍ ຄວຳມ ໝຳຍ ຂອງ ຄວຳມ ຝນັ ນ ັໍ້ນ ກ  

ກື່ຽວ ກບັ ແຕື່ ລະ ບກຸຄນົ.         

12ມີ ຊຳຍ ໜຸື່ມ ຊຳວ ເຮັບເຣ ີຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ທີື່  ຖ ກ ຂງັ ຢ ື່ ນ  ຳ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ລຳວ ເປັນ 

ຄນົ ໃຊໍ້ ຂອງ ນຳຍ ທະຫຳນ ຮກັສຳ ພະ ອງົ         ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ເລົື່ ຳ ຄວຳມ ຝນັ ໃຫໍ້ ລຳວ ຟງັ         ລຳວ ກ  ແກໍ້-

ຄວຳມ ຝນັ ຂອງ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ແຕື່ລະຄນົ ຖ ກຕໍ້ອງ         

13ທກຸ ສິື່ ງ ໄດໍ້ ເປັນ ຈງິ ຕຳມ ທີື່  ລຳວ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ຄ          ຂໍ້ຳ-

ນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ຮບັ ພະ ລຳຊະ ທຳນ ຕ  ຳແໜື່ງ ເກົື່ ຳ         ແລະ ຫວົໜໍ້ຳ ພະນກັງຳນ ເຮັດ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ກ  ຖ ກ ແຂວນ ຄ .”          
14ຟາຣາໂອ ຈ ື່ງ ຮບັ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ຄນົ ໄປ ນ  ຳ ໂຢເຊັບ ມຳ         ພວກ ເຂົຳ ກ  ຟໍ້ຳວ ເອົຳ ລຳວ ອອກ ຈຳກ ຄກຸ         ຫລງັ 

ຈຳກ ແຖ ໜວດ         ແລະ ປື່ຽນ ເຄ ື່ ອງນຸື່ງ ແລໍ້ວ         ເຂົຳ ກ  ນ  ຳ ໂຢເຊັບ ໄປ ຢ ນ ຢ ື່ ຕ ື່  ພະ ພກັ ຂອງ ຟາຣາໂອ.         

15ພະ ອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ຕ ື່  ໂຢເຊັບ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ໄດໍ້ ຝນັ         ແລະ ບ ື່  ມີ ໃຜ ສຳມຳດ ແກໍ້ຄວຳມ ຝນັ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້         ເຮົຳ ຮ ໍ້ ມຳ 

ວື່ຳ         ເມ  ື່ອ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຍນິ ຄວຳມ ຝນັ ແລໍ້ວ         ເຈົໍ້ຳ ສຳມຳດ ແກໍ້ ໄດໍ້.”         

16ໂຢເຊັບ ຈ ື່ງ ທ ນ ຕອບ ວື່ຳ,         “ແຕື່ ບ ື່  

ແມ ື່ນ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ດອກ         ແມ ື່ນ ພຣະເຈົ້າ ຕື່ຳງຫຳກ ທີື່  ຈະ ປະທຳນ ຄ  ຳ ຕອບ ຢື່ຳງ ດ ີແກື່ ພະ ອງົ.”          
17ຟາຣາໂອ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ໄດໍ້ ຝນັ ວື່ຳ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ຢ ນ ຢ ື່ ແຄມ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ນີເລ.         

18ໃນ ເວລຳ ນ ັໍ້ນ         ມີ 

ງວົ ແມ ື່ ທີື່  ຕຸໍ້ຍ ພີ ດງີຳມ ເຈດັ ໂຕ ຂ ໍ້ນ ມຳ ຈຳກ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ນເີລ          ແລໍ້ວ ໄດໍ້ ກນິ ຫຍໍ້ຳ.         

19ຕ ື່  ມຳ ມີ ງວົ ແມ ື່ ເຈດັ ໂຕ 

ຊ ື່ ງ ຈ ື່ອຍ ຜອມ ໜໍ້ຳ ຂີໍ້ດຽດ         ແລະ ໜໍ້ຳ ຢໍ້ຳນ         ເປັນ ງວົ ແມ ື່ ທີື່  ໜໍ້ຳ ສງັເວດ ທີື່  ສດຸ ຊ ື່ ງ ເຮົຳ ບ ື່  ເຄີຍ ເຫັນ ມຳ ໃນ 

ປະເທດ ເອຢິບ.         

20-21ງວົ ຈ ື່ອຍ ຜອມ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ໄດໍ້ ກ ນ ກນິ ງວົ ໂຕ ຕຸໍ້ຍ ພີ         ແຕື່ ມນັ ກນິ ເວລຳ ໃດ ບ ື່  ມີ ໃຜ ຮ ໍ້ 
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ເຫັນ         ເພຳະ ງວົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ຍງັ ຈ ື່ອຍ ຜອມ ຢ ື່ ຄ ເກົື່ ຳ         ແລໍ້ວ ເຮົຳ ກ  ຊວຳດ ຮ ໍ້ເມ  ື່ອ.         

22ແຕື່ ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ຫລບັ ໄປ 

ອີກ         ຍງັ ໄດໍ້ ຝນັ ເຫັນ ຮວງ ເຂົໍ້ຳ ເມດັ ຕ ື່ ງ ເຈດັ ຮວງ ໃນ ຕ ົໍ້ນ ເຂົໍ້ຳ ຕ ົໍ້ນ ດຽວ ກນັ.         

23ແລໍ້ວ ມີ ຮວງ ເຂົໍ້ຳ ເຈດັ 

ຮວງ         ງອກ ອອກ ມຳ         ແຕື່ ເປັນ ເຂົໍ້ຳ ເມດັ ລີບ         ແລະ ແຫໍ້ງ         ເພຳະ ຖ ກ ລມົ ຈຳກ ທະເລຊຳຍ.         

24ຮວງ ເຂົໍ້ຳ 

ເມດັ ລີບ ໄດໍ້ ກ ນ ກນິ ຮວງ ເຂົໍ້ຳ ເມດັ ຕ ື່ ງ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ເລົື່ ຳ ຄວຳມ ຝນັ ນີໍ້ ໃຫໍ້ ໝ ມ  ຟງັ         ແຕື່ ບ ື່  ມີ ໃຜ ສຳມຳດ ແກໍ້-

ຄວຳມ ຝນັ ໄດໍ້.”          
25ໂຢເຊັບ ຈ ື່ງ ທ ນ ຕ ື່  ຟາຣາໂອ ວື່ຳ,         “ຄວຳມ ຝນັ ສອງ ຢື່ຳງ ນີໍ້ ມີ ຄວຳມ ໝຳຍ ຢື່ຳງ ດຽວ ກນັ         ພຣະ-

ເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ບອກ ໃຫໍ້ ພະ ອງົ ຮ ໍ້ຈກັ ເຖງິ ສິື່ ງ ທີື່  ຈະ ບງັເກດີ ຂ ໍ້ນ.         

26ງວົ ແມ ື່ ຕຸໍ້ຍ ພີ ດງີຳມ ເຈດັ ໂຕ ນ ັໍ້ນ ໝຳຍ 

ເຖງິ ເຈດັ ປີ         ແລະ ຮວງ ເຂົໍ້ຳ ເມດັ ຕ ື່ ງ ເຈດັ ຮວງ ນ ັໍ້ນ ກ  ໝຳຍ ເຖງິ ເຈດັ ປີ ຄ  ກນັ         ທງັ ສອງ ຢື່ຳງ ມີ ຄວຳມ 

ໝຳຍ ແບບ ດຽວ ກນັ.         

27ງວົ ແມ ື່ ຈ ື່ອຍ ຜອມ         ແລະ ເປັນ ໜໍ້ຳ ຂີໍ້ດຽດ         ຊ ື່ ງ ຂ ໍ້ນ ມຳ ຈຳກ ນ  ໍ້ຳ ຕຳມ ຫລງັ         

ແລະ ຮວງ ເຂົໍ້ຳ ເມດັ ລີບ ເຈດັ ຮວງ         ຊ ື່ ງ ເຜົຳ ແຫໍ້ງ ເພຳະ ລມົ ຈຳກ ທະເລຊຳຍ ນ ັໍ້ນ         ແມ ື່ນ ເປັນ ເວລຳ ເຈດັ 

ປີ ທີື່  ຈະ ປະສບົ ກບັ ຄວຳມ ອ ດ ຢຳກ.         

28ຄວຳມ ຝນັ ຂອງ ພະ ອງົ ແມ ື່ນ ຕຳມ ທີື່  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ກຳບ ທ ນ ນີໍ້         

ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ສະແດງ ໃຫໍ້ ພະ ອງົ ຮ ໍ້ ເຖງິ ສິື່ ງ ທີື່  ຈະ ບງັເກດີ ຂ ໍ້ນ.         

29ໃນ ທົື່ວ ດນິແດນ ຂອງ ປະເທດ ເອຢິບ 

ຈະ ມີ ຄວຳມ ອດຸມົສມົບ ນ ພ ນ ສກຸ ເປັນ ເວລຳ ເຈດັ ປີ.         

30ຫລງັ ຈຳກ ນ ັໍ້ນ ມຳ ຈະ ມກີຳນ ອ ດ ຢຳກ ເກດີ ຂ ໍ້ນ 

ປນັ ເວລຳ ເຈດັ ປີ ອີກ         ຄວຳມ ອດຸມົສມົບ ນ ໃນ ປະເທດ ເອຢິບ ຈະ ຖ ກ ລບົ ລໍ້ຳງ ໝດົ.         

31ຄວຳມ ອ ດ ຢຳກ 

ຈະ ທ  ຳລຳຍ ປະເທດ ແທນ         ໄລຍະ ແຫື່ງ ຄວຳມ ອດຸມົສມົບ ນ ຖ ກ ລບົ ລໍ້ຳງ ໝດົ ສິໍ້ນ         ກ  ເພຳະວື່ຳ ຄວຳມ 

ອ ດ ຢຳກ ທີື່  ຕດິຕຳມ ມຳ ນ ັໍ້ນ ຈະ ຮໍ້ຳຍ ແຮງ ທີື່  ສດຸ.         

32ສຳຍເຫດ ທີື່  ພະ ອງົ ຊງົ ຝນັ ສອງ ເທ ື່ ອ ນ ັໍ້ນ ໝຳຍ 

ຄວຳມ ວື່ຳ ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ກ  ຳນດົ ໄລຍະ ກຳນ ນີໍ້ ໄວໍ້ ແລໍ້ວ         ແລະ ພຣະອງົ ຈະ ຊງົ ໃຫໍ້ ບງັເກດີ ຂ ໍ້ນ ໃນ ອະ-

ນຳຄດົ ອນັ ມ ື່  ໆ ນີໍ້.          
33ບດັ ນີໍ້         ພະ ອງົ ຈ ົື່ງ ຊອກ ຫຳ ຄນົ ທີື່  ສະຫລຽວ ສະຫລຳດ ແລະ ມີ ສະຕປິນັຍຳ ຄນົ ໜ ື່ ງ ໄວໍ້         ແລໍ້ວ ຕ ັໍ້ງ 

ເພິື່ ນ ໃຫໍ້ ເປັນ ຜ ໍ້ ປກົຄອງ ປະເທດ ເອຢິບ.         

34ພະ ອງົ ຕໍ້ອງ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ປກົຄອງ ເຂດ ແຂວງ 

ຕື່ຳງ ໆ ຄ  ກນັ         ແລະ ໃຫໍ້ ເກບັ ເອົຳ ຜນົລະປ ກ ໜ ື່ ງ ສື່ວນ ຫໍ້ຳ ໃນ ລະຫວື່ຳງ ເຈດັ ປີ ທີື່  ອດຸມົສມົບ ນ ນ ັໍ້ນ ໄວໍ້.         

35ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ສະ ສມົ ອຳຫຳນ ທກຸ ໆ ຊະນດິ ໃນ ປີ ທີື່  ອດຸມົສມົບ ນ ໄວໍ້         ແລະ ປະຕບິດັ ຕຳມ ພະ ບນັຊຳ 

ຂອງ ພະ ອງົ ຄ  ເກບັ ເຂົໍ້ຳ ໄວໍ້ ໃນ ເມ  ອງ ຕື່ຳງ ໆ ພຳຍ ໃຕໍ້ ກຳນ ກວດກຳ ຂອງ ພະ ອງົ         ແລະ ຮກັສຳ ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ດ.ີ         

36ອຳຫຳນ ທີື່  ເກບັ ໄວໍ້ ນີໍ້ ຈະ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບນັເທົຳ ທກຸ ເວລຳ ອ ດ ຢຳກ ໃນ ໄລຍະ ເຈດັ ປີ ທີື່  ຈະ ມຳ ເຖງິ ນີໍ້         

ເພ ື່ ອ ປະຊຳຊນົ ຊຳວ ເອຢິບ ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ ອ ດ ເຂົໍ້ຳ ຕຳຍ.”          

ໂຢເຊັບຖືກແຕູ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນຜ ້ປົກຄອງປະເທດເອຢິບ 
37ຟາຣາໂອ ແລະ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ຂອງ ພະ ອງົ         ເຫັນ ຊອບ ໃນ ແຜນກຳນ ທີື່  ໂຢເຊັບ ສະເໜີ ມຳ ນ ັໍ້ນ.         

38ພະ ອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ຕ ື່  ພວກ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ວື່ຳ,         “ພວກ ເຮົຳ ຈະ ໄປ ຊອກ ຫຳ ຄນົ         ຊ ື່ ງ ພຣະວິນຍານ 

ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ສະຖດິ ຢ ື່ ກບັ ລຳວ ຄ  ຄນົ ນີໍ້ ໄດໍ້ ຢ ື່ ໃສ?”         

39ຟາຣາໂອ ຈ ື່ງ ກື່ຳວ ຕ ື່  ໂຢເຊັບ ວື່ຳ,         “ດໍ້ວຍ ວື່ຳ 

ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ໂຜດ ສະແດງ ສິື່ ງ ຕື່ຳງ ໆ ນີໍ້ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳງ ແຈ ື່ມ ແຈ ໍ້ງ         ໂດຍ ບ ື່  ມີ ໃຜ ເຂົໍ້ຳໃຈ         ແລະ ມີ ສະຕ-ິ

ປນັຍຳ ເທົື່ ຳ ເຈົໍ້ຳ.         

40ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ຈະ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ເປັນ ຜ ໍ້ ປກົຄອງ ປະເທດ         ແລະ ປະຊຳຊນົ ທກຸ 

ຄນົ ຈະ ຕໍ້ອງ ເຮັດ ຕຳມ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ເຮົຳ ໃຫຍື່ ກວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ         ກ  ເພຳະວື່ຳ ເຮົຳ ເປັນ ກະສດັ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ.”          
41ຕ ື່  ມຳ ກະສດັ ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ໂຢເຊັບ ວື່ຳ,         “ບດັ ນີໍ້ ເຈົໍ້ຳ ກ  ຮ ໍ້ ແລໍ້ວ ວື່ຳ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ເປັນ ຜ ໍ້ 
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ປກົຄອງ ປະເທດ ເອຢິບ ແລໍ້ວ.”         

42ຟາຣາໂອ ຊງົ ຖອດ ແຫວນ ກຳ ປະທບັ ຈຳກ ນິໍ້ວ ພະຫດັ         ແລໍ້ວ ສບຸ 

ໃສື່ ນີໍ້ວມ   ຂອງ ໂຢເຊັບ          ເອົຳ ເສ ໍ້ອ ທີື່  ງຳມ ທີື່  ສດຸ ໃຫໍ້ ລຳວ ນຸື່ງ ເອົຳ ສຳຍ ຄ  ຄ  ຳ ຄໍ້ອງ ຄ  ໃຫໍ້.         

43ແລໍ້ວ ພະ ອງົ 

ໃຫໍ້ ລຳວ ຂີື່  ລດົ ພະ ທີື່  ນ ັື່ງ ຄນັ ທີ ສອງ ຮອງ ຈຳກ ຂອງ ພະ ອງົ         ແລະ ທະຫຳນ ຮກັສຳ ພະ ອງົ ຮໍ້ອງ ປະກຳດ 

ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ຫລີກ ທຳງ ໃຫໍ້”         ໂຢເຊັບ ໄດໍ້ ຖ ກ ສະຖຳປະນຳ ຂ ໍ້ນ ໃຫໍ້ ເປັນ ຜ ໍ້ ປກົຄອງ ປະເທດ ເອຢິບ ໂດຍ 

ວທີິ ດ ັື່ງກ ື່ຳວ ມຳ ນີໍ້.         

44ຟາຣາໂອ ກື່ຳວ ຕ ື່  ໂຢເຊັບ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ເປັນ ກະສດັ ກ  ຈງິ         ແຕື່ ໃນ ປະເທດ ເອຢິບ 

ນີໍ້         ຜ ໍ້ ໃດ ບ ື່  ໄດໍ້ ຮບັ ອະນຍຸຳດ ຈຳກ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ເຮັດ ຫຍງັ ບ ື່  ໄດໍ້.”         

45ພະ ອງົ ໄດໍ້ ໃສື່ ຊ ື່  ໃຫໍ້ ໂຢເຊັບ ໃໝື່ ວື່ຳ,         

“ຊາເຟນາດ-ປາເນອາ”         ແລະ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ປະທຳນ ນຳງ ອາເສນັດ ລ ກ ສຳວ ຂອງ ໂປຕີເຟຣາ          ປະ-

ໂລຫິດ ເມ  ອງ ໂອນ          ໃຫໍ້ ເປັນ ເມຍ ຂອງ ເພິື່ ນ         ໂຢເຊັບ ໄດໍ້ ເດນີທຳງ ໄປ ກວດ ກຳນ ທົື່ວ ປະເທດ ເອຢິບ.          
46ໂຢເຊັບ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ຮບັ ໃຊໍ້ ຟາຣາໂອ ແຫື່ງ ປະເທດ ເອຢິບ ເມ  ື່ອ ອຳຍ ຸໄດໍ້ ສຳມ ສິບ ປີ         ເພິື່ ນ ທ ນ ລຳພະ 

ອງົ         ແລໍ້ວ ອອກ ເດນີທຳງ ໄປ ກວດ ກຳນ ທົື່ວ ປະເທດ ຕຳງ ພະເນດ.         

47ໃນ ໄລຍະ ເຈດັ ປີ ທີື່  ອດຸມົສມົບ ນ 

ນ ັໍ້ນ         ປະເທດ ເອຢິບ ຜະລິດ ຜນົລະປ ກ ໄດໍ້ ຢື່ຳງ ຫລວງຫລຳຍ.         

48ໂຢເຊັບ ສະ ສມົ ອຳຫຳນ ທກຸ ໆ ຊະ-

ນດິ ໄວໍ້ ໃນ ໄລຍະ ເຈດັ ປີ ທີື່  ອດຸມົສມົບ ນ         ແລໍ້ວ ເອົຳ ໄປ ເກບັ ໄວໍ້ ຕຳມ ເມ  ອງ ຕື່ຳງ ໆ ໃນ ແຕື່ ລະ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ         

ເພິື່ ນ ຮບີ ໂຮມ ເອົຳ ເຂົໍ້ຳ ທີື່  ເກບັ ໄດໍ້ ຈຳກ ນຳ ອໍ້ອມແອໍ້ມ ມຳ ເກບັ ໄວໍ້ ໃນ ຕວົ ເມ  ອງ.         

49ເພິື່ ນ ສະ ສມົ ເຂົໍ້ຳ ໄວໍ້ 

ໄດໍ້ ຫລຳຍ ປຳນ ເກບັ ເມດັ ດນິຊຳຍ ໃນ ແຄມ ທະເລ         ຫລຳຍ ຈນົ ບ ື່  ສຳມຳດ ຊ ັື່ງ ຕວງ ໄດໍ້          
50ກື່ອນ ປີ ທີື່  ຈະ ເກດີ ກຳນ ອ ດ ຢຳກ         ໂຢເຊັບ ມີ ລ ກ ຊຳຍ ສອງ ຄນົ ກບັ ນຳງ ອາເສນັດ ລ ກ ສຳວ ຂອງ 

ໂປຕີເຟຣາ          ປະໂລຫິດ ເມ  ອງ ໂອນ.         

51ໂຢເຊັບ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຂໍ້ອຍ ລ ມ ຄວຳມ-

ເຈບັ ຊ  ໍ້ຳ ນຳ ໆ ປະກຳນ         ແລະ ລ ມ ຄອບຄວົ ຂອງ ພ ື່  ຂໍ້ອຍ ທງັ ໝດົ”         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງ ຊ ື່  ໃຫໍ້ ລ ກ ຊຳຍ ກກົ 

ວື່ຳ,         “ມານາເຊ.”         

52ແລະ ຍງັ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່ ມ ອີກ ວື່ຳ,         “ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ປະທຳນ ລ ກ ຊຳຍ ໃຫໍ້ ຂໍ້ອຍ ໃນ ປະ-

ເທດ ທີື່  ຂໍ້ອຍ ມີ ຄວຳມທກຸ ໃຈ”         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ ໃສື່ ຊ ື່  ລ ກ ຊຳຍ ຄນົທີ ສອງ ວື່ຳ,         “ເອຟຣາຢິມ.”          
53ຄວຳມ ອດຸມົສມົບ ນ ເປັນ ເວລຳ ເຈດັ ປີ         ໃນ ປະເທດ ເອຢິບ ໄດໍ້ ສິໍ້ນ ສດຸ ລງົ.         

54ແລະ ຄວຳມ ອ ດ 

ຢຳກ ເປັນ ເວລຳ ເຈດັ ປີ         ກ  ບງັເກດີ ຂ ໍ້ນ ມຳ ແທນ ຕຳມ ທີື່  ໂຢເຊັບ ໄດໍ້ ທ  ຳນວຳຍ ໄວໍ້         ຢ ື່ ໃນ ປະເທດ ອ ື່ ນ ໆ 

ບ ື່  ມີ ເຂົໍ້ຳ ຈະ ກນິ ແລໍ້ວ         ແຕື່ ໃນ ປະເທດ ເອຢິບ ຍງັ ມີ ເຂົໍ້ຳ ກນິ ຢ ື່.         

55ເມ  ື່ອ ປະເທດ ເອຢິບ ເລີໍ້ມ ຕ ົໍ້ນ ອ ດ 

ຢຳກ         ປະຊຳຊນົ ກ  ແຫື່ ກນັ ມຳ ຮໍ້ອງ ຂ  ອຳຫຳນ ນ  ຳ ຟາຣາໂອ          ພະ ອງົ ຈ ື່ງ ຊງົ ກື່ຳວ ແກື່ ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ,         

“ຈ ົື່ງ ໄປ ຫຳ ໂຢເຊັບ ແລະ ເຮັດ ຕຳມ ທີື່  ລຳວ ບອກ.”          
56ເມ  ື່ອ ຄວຳມ ອ ດ ຢຳກ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ທົື່ວ ປະເທດ         ໂຢເຊັບ ກ  ໄຂ ສຳງ ເຂົໍ້ຳ ທກຸ ໆ ສຳງ         ແລໍ້ວ ຂຳຍ ໃຫໍ້ ແກື່ 

ປະຊຳຊນົ ເອຢິບ.         

57ເພຳະວື່ຳ ກຳນ ອ ດ ຢຳກ ຄ ັໍ້ງ ນີໍ້ ຮໍ້ຳຍ ແຮງ ທີື່  ສດຸ         ປະຊຳຊນົ ຈຳກ ຫລຳຍ ປະເທດ 

ໃນ ໂລກ ໄດໍ້ ພຳກນັ ມຳ ປະເທດ ເອຢິບ          ເພ ື່ ອ ຂ  ຊ ໍ້ ເຂົໍ້ຳ ນ  ຳ ໂຢເຊັບ          ເພຳະວື່ຳ ກຳນ ອ ດ ຢຳກ ໄດໍ້ ເກດີ 

ຂ ໍ້ນ ໃນ ທກຸ ໆ ປະເທດ ທົື່ວ ໂລກ ຢື່ຳງ ຮໍ້ຳຍ ແຮງ.          

ບົດທີ 42 
ພວກອ້າຍຂອງໂຢເຊັບມາປະເທດເອຢິບເພື່ອຫາຊື້ເຂົ້າ 

1ເມ  ື່ອ ຢາໂຄບ ຊຳບ ວື່ຳ ຢ ື່ ໃນ ປະເທດ ເອຢິບ ຍງັ ມີ ເຂົໍ້ຳ ຂຳຍ         ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ກບັ ພວກ ລ ກ ຊຳຍ ວື່ຳ         

“ເປັນ ຫຍງັ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ພຳກນັ ຢ ື່ ຊ ື່  ໆ?         

2ຂໍ້ອຍ ໄດໍ້ ຍນິ ວື່ຳ ທີື່  ປະເທດ ເອຢິບ ມີ ເຂົໍ້ຳ ຂຳຍ         ຈ ົື່ງ ໄປ ຊ ໍ້ ເຂົໍ້ຳ 
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ຢ ື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ແມ         ຖໍ້ຳ ບ ື່  ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ພວກ ເຮົຳ ຈະ ອ ດ ເຂົໍ້ຳ ຕຳຍ ກນັ ໝດົ.”          

3ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ພວກ ອໍ້ຳຍ ໂຢເຊັບ ທງັ ສິບ ຄນົ ຈ ື່ງ ພຳກນັ ໄປ ທີື່  ປະເທດ ເອຢິບ ເພ ື່ ອ ຫຳ ຊ ໍ້ ເຂົໍ້ຳ.         

4ຢາໂຄບ 

ບ ື່  ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ເບັນຢາມິນ ນໍ້ອງ ຊຳຍ ຄີງ ໆ ຂອງ ໂຢເຊັບ ໄປ ນ  ຳ         ເພຳະ ຢໍ້ຳນ ມີ ອນັຕະລຳຍ.         

5ພວກ ລ ກ 

ຊຳຍ ຂອງ ຢາໂຄບ          ມຳ ຊ ໍ້ ເຂົໍ້ຳ ພໍ້ອມ ກນັ ກບັ ພວກ ອ ື່ ນ ໆ         ຍໍ້ອນ ວື່ຳ ໃນ ປະເທດ ການາອານ ມກີຳນ ອ ດ 

ຢຳກ ເກດີ ຂ ໍ້ນ.          
6ໂຢເຊັບ ໃນ ຖຳນະ ເປັນ ຜ ໍ້ ປກົຄອງ ປະເທດ ເອຢິບ ໄດໍ້ ຂຳຍ ເຂົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ແກື່ ປະຊຳຊນົ ທກຸ ໆ ຊຳດ ໃນ 

ປະເທດ ຕື່ຳງ ໆ         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ພວກ ອໍ້ຳຍ ຂອງ ໂຢເຊັບ ຈ ື່ງ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ຫຳ         ແລະ ຂຳບ ລງົ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ເພິື່ ນ         ເມ  ື່ອ ໂຢ-
ເຊັບ ເຫັນ ພວກ ອໍ້ຳຍ ກ  ຈ ື່  ໄດໍ້.         

7ແຕື່ ເພິື່ ນ ເຮັດ ທ  ຳທື່ຳ ຄ  ບ ື່  ຮ ໍ້ຈກັ         ເພິື່ ນ ເວົໍ້ຳ ຢື່ຳງ ມີ ອ  ຳນຳດ ຕ ື່  ພວກ ອໍ້ຳຍ 

ວື່ຳ,         “ພວກ ເຈົໍ້ຳ ມຳ ແຕື່ ໃສ?”         ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ຕອບ ວື່ຳ,         “ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ມຳ ແຕື່ ປະເທດ ການາອານ 

ເພ ື່ ອ ມຳ ຂ  ຊ ໍ້ ເຂົໍ້ຳ.”          
8ໂຢເຊັບ ຈ ື່  ພວກ ອໍ້ຳຍ ຂອງ ຕນົ ໄດໍ້         ແຕື່ ພວກ ເຂົຳເຈົໍ້ຳ ຈ ື່  ເພິື່ ນ ບ ື່  ໄດໍ້.         

9ເພິື່ ນ ຍງັ ຈ ື່  ຈ  ຳ ຄວຳມ ຝນັ ທີື່  

ຝນັ ກື່ຽວ ກບັ ພວກ ເຂົຳເຈົໍ້ຳ         ເພິື່ ນ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ນກັ ສ ບ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ມຳ ສ ບ ເບິື່ ງ ຈດຸ ອື່ອນ ໃນ 

ປະເທດ ຂອງ ເຮົຳ.”          
10ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ຕອບ ວື່ຳ,         “ບ ື່  ແມ ື່ນ ດອກ         ອຳດຍຳ ເອີຍ         ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ມຳ ໃນ ຖຳນະ ເປັນ ຜ ໍ້ ຮບັ 

ໃຊໍ້ ຂອງ ອຳດຍຳ ເພ ື່ ອ ຂ  ຊ ໍ້ ເຂົໍ້ຳ.         

11ທງັ ໝດົ ນີໍ້ ເປັນ ອໍ້ຳຍ ນໍ້ອງ ກນັ ບ ື່  ແມ ື່ນ ເປັນ ນກັ ສ ບ ດອກ ອຳດຍຳ 

ເອີຍ         ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເປັນ ຄນົ ສດັຊ ື່ .”          
12ແຕື່ ໂຢເຊັບ ເວົໍ້ຳ ຊ  ໍ້ຳ ຢື່ຳງ ໜກັ ແໜໍ້ນ ວື່ຳ,         “ຕໍ້ອງ ແມ ື່ນ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ມຳ ສ ບ ເບິື່ ງ ຈດຸ ອື່ອນ ໃນ ປະ-

ເທດ ຂອງ ເຮົຳ.”         

13ພວກ ເຂົຳ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ອຳດຍຳ ເອີຍ         ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ມີ ອໍ້ຳຍ ນໍ້ອງ ນ  ຳ ກນັ ສິບ ສອງ 

ຄນົ         ເກດີ ຈຳກ ພ ື່  ດຽວ ກນັ ຢ ື່ ໃນ ປະເທດ ການາອານ          ດຽວນີໍ້ ນໍ້ອງ ຜ ໍ້ ຫລໍ້ຳ ຢ ື່ ນ  ຳ ພ ື່         ແລະ ອໍ້ຳຍ ຂອງ ຜ ໍ້ 

ຫລໍ້ຳ ໄດໍ້ ຕຳຍ ໄປ ແລໍ້ວ.”          
14ໂຢເຊັບ ຕອບ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ແມ ື່ນ ຄ  ຂໍ້ອຍ ເວົໍ້ຳ ແທໍ້ ໆ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຕໍ້ອງ ເປັນ ນກັ ສ ບ ອີື່ ຫລີ.         

15ສິື່ ງ ນີໍ້ ຈະ 

ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ພິສ ດ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ຄ  ເຮົຳ ຂ  ສນັຍຳ ໃນ ນຳມ ຟາຣາໂອ ວື່ຳ         ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ປື່ອຍ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ຈນົ 

ກວື່ຳ ນໍ້ອງ ຫລໍ້ຳ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ມຳ ທີື່  ນີໍ້         ໃຫໍ້ ສ ົື່ງ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ໃນ ຈ  ຳນວນ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄປ ເອົຳ ລຳວ ມຳ.         

16ພວກ ທີື່  ເຫລ ອ ນ ັໍ້ນ ຈະ ຕໍ້ອງ ຖ ກ ກກັ ຂງັ ໄວໍ້         ຈນົ ກວື່ຳ ສິື່ ງ ທີື່  ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເວົໍ້ຳ ມຳ ນ ັໍ້ນ         ຈະ ພິສ ດ ເຫັນ ວື່ຳ 

ເປັນຄວຳມ ຈງິ         ຖໍ້ຳ ບ ື່  ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ຕຳບໃດ ທີື່  ຟາຣາໂອ ຍງັ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ກ  ຄງົ ເປັນ ນກັ ສ ບ ຢ ື່ ຕຳບ-

ນ ັໍ້ນ.”         

17ຍໍ້ອນ ເລ ື່ ອງ ດ ັື່ງກ ື່ຳວ ນີໍ້         ໂຢເຊັບ ຈ ື່ງ ສ ັື່ງ ຂງັ ພວກ ເຂົຳ ສຳມ ມ ໍ້.         

18ຕ ື່  ມຳ ໃນ ມ ໍ້ ທີ ສຳມ         ໂຢເຊັບ 

ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ກບັ ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ອຍ ນະມດັສະກຳນ ພຣະເຈົ້າ          ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ຖໍ້ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເຮັດ ສິື່ ງ ນີໍ້ ໄດໍ້         

ພວກ ເຈົໍ້ຳ ກ  ຈະ ພົໍ້ນ ໂທດ.         

19ຄ  ຖໍ້ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ຄນົ ສດັຊ ື່  ແທໍ້         ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ດຽວ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ ໃນ ຈ  ຳນວນ ພວກ 

ເຈົໍ້ຳ ຢ ື່ ໃນ ຄກຸ ນີໍ້         ນອກ ນ ັໍ້ນ         ໃຫໍ້ ເອົຳ ເຂົໍ້ຳ ທີື່  ຊ ໍ້ ນີໍ້ ເມ  ອ ໃຫໍ້ ຄອບຄວົ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ທີື່  ກ  ຳລງັ ຫິວ ຢ ື່.         

20ແຕື່ 

ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຕໍ້ອງ ເອົຳ ນໍ້ອງ ຊຳຍ ຫລໍ້ຳ ມຳ ຫຳ ເຮົຳ         ເພ ື່ ອ ພິສ ດ ວື່ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ຄວຳມ ຈງິ         ແລໍ້ວ 

ພວກ ເຈົໍ້ຳ ກ  ຈະ ບ ື່  ຖ ກ ປະຫຳນ ຊວີດິ”         ພວກ ເຂົຳ ກ  ຍອມ ຕກົລງົ ຕຳມ ຂ ໍ້ ສະເໜີ ນ ັໍ້ນ.          
21ພວກ ເຂົຳ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ກນັ ແລະ ກນັ ວື່ຳ,         “ແມ ື່ນ ແລໍ້ວ ໝ ື່ ເຮົຳ ເປັນ ຜ ໍ້ ຜິດ ແທໍ້ ທີື່  ໄດໍ້ ເຮັດ ແກື່ ນໍ້ອງ ຂອງ 

ພວກ ເຮົຳ         ໝ ື່ ເຮົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ລຳວ ມີ ຄວຳມ ລ  ຳບຳກ ຫລຳຍ ເມ  ື່ອ ລຳວ ຮໍ້ອງ ຂ  ຄວຳມ ຊື່ວຍເຫລ ອ ແຕື່ ໝ ື່ 
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ເຮົຳ ບ ື່  ຍອມ ຟງັສຽງ         ຍໍ້ອນ ສິື່ ງ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ         ຄວຳມ ລ  ຳບຳກ ຈ ື່ງ ຕຳມ ມຳສະ ໜອງ ພວກ ໝ ື່ ເຮົຳ ດຽວນີໍ້.”         

22ຣ ເບັນ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ອຍ ໄດໍ້ ບອກ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ແລໍ້ວ ວື່ຳ ຢື່ຳ ຕ ີລຳວ         ແຕື່ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ກ  ບ ື່  ຍອມ ຟງັ ຂໍ້ອຍ         

ເຫັນ ບ          ບດັ ນີໍ້         ກ  ຳ ໄດໍ້ ຕຳມ ສະໜອງ ແລໍ້ວ.”         

23ໂຢເຊັບ ເຂົໍ້ຳໃຈ ໃນ ເລ ື່ ອງ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ເວົໍ້ຳ         ແຕື່ ພວກ 

ເຂົຳ ບ ື່  ຮ ໍ້ຈກັ ວື່ຳ ເພິື່ ນ ເຂົໍ້ຳໃຈ         ກ  ເພຳະວື່ຳ ໂຢເຊັບ ໃຊໍ້ ນຳຍ ພຳສຳ ເມ  ື່ອ ເວົໍ້ຳ ກບັ ເຂົຳ.         

24ໂຢເຊັບ ໄດໍ້ ໜີ 

ຈຳກ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ໄປ ລີໍ້ ຮໍ້ອງໄຫໍ້ ຢ ື່ ຜ ໍ້ ດຽວ         ເມ  ື່ອ ເພິື່ ນ ອດົ ກ ັໍ້ນ ອຳລມົ ຂມົຂ ື່ ນ ໃຈ ໄດໍ້ ແລໍ້ວ         ຈ ື່ງ ກບັ-

ເຂົໍ້ຳ ມຳ ຫຳ ອີກ         ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ເອົຳ ຊິເມໂອນ ອອກ ມຳ ຜ ກ ໄວໍ້ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຕ ື່  ຕຳ ພວກ ເຂົຳ.          

ພວກອ້າຍຂອງໂຢເຊັບຄືນສ ູ່ປະເທດການາອານ 
25ໂຢເຊັບ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ຄນົ ເອົຳ ເຂົໍ້ຳ ໃສື່ ຖງົ ພວກ ເຂົຳ ຈນົ ເຕັມ         ແລໍ້ວ ເອົຳ ເງນິ ຂອງ ແຕື່ລະຄນົ ໃສື່ ໄວໍ້ ໃນ 

ຖງົ ເຂົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ຄ ນ         ແລໍ້ວ ເອົຳ ອຳຫຳນ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ໄປ ກນິ ຕຳມ ທຳງ ນ  ຳ         ຄນົ ຂອງ ເພິື່ ນ ກ  ໄດໍ້ ເຮັດ ຕຳມ 

ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ນ ັໍ້ນ ທກຸ ປະກຳນ.         

26ພວກ ອໍ້ຳຍ ທງັຫລຳຍ ກ  ພຳກນັ ເອົຳ ເຂົໍ້ຳ ທີື່  ຊ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ຕື່ຳງ ໃສື່ ຫລງັ ລ  ແລໍ້ວ ກ  

ອອກ ເດນີທຳງ ໄປ.          
27ຄນັ ຕ ື່  ມຳ ໃນ ບື່ອນ ທີື່  ພກັ ເຊົຳ ແຮມ ຄ ນ         ຄນົ ໜ ື່ ງ ໃນ ຈ  ຳນວນ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ໄຂ ຖງົ ເພ ື່ ອ ເອົຳ ເຂົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ລ  ກນິ         

ແຕື່ ໄດໍ້ ພບົ ເງນິ ຢ ື່ ໃນ ປຳກ ຖງົ ເຂົໍ້ຳ         

28ລຳວ ຈ ື່ງ ຮໍ້ອງ ໃສື່ ພວກ ອໍ້ຳຍ ວື່ຳ,         “ເງນິ ຂອງ ຂໍ້ອຍ ຢ ື່ ນີໍ້.”         ພວກ 

ເຂົຳ ຕກົໃຈ ຈນົ ຕວົ ສ ັື່ນ         ຈ ື່ງ ຫນັ ໜໍ້ຳ ເຂົໍ້ຳ ຫຳ ກນັ         ແລະ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ເຮັດ ຕ ື່  ພວກ ເຮົຳ ຢື່ຳງ ນີໍ້ 

ຈະ ເປັນ ແນວໃດ ນ ?”          
29ເມ  ື່ອ ພວກ ເຂົຳ ກບັ ມຳ ຮອດ ພ ື່  ທີື່  ປະເທດ ການາອານ ແລໍ້ວ         ກ  ເລົື່ ຳ ເລ ື່ ອງ ຕື່ຳງ ໆ ທີື່  ເກດີ ຂ ໍ້ນ ກບັ 

ພວກ ເຂົຳ ສ ື່ ພ ື່  ຟງັ ວື່ຳ,         

30“ຜ ໍ້ ປກົຄອງ ປະເທດ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ຢື່ຳງ ຮນຸ ແຮງ ກບັ ພວກ ເຮົຳ         ທງັ ຫຳ ເລ ື່ ອງ ໃສື່ ວື່ຳ         

ພວກ ເຮົຳ ເປັນ ນກັ ສ ບ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ປະເທດ ຂອງ ເຂົຳເຈົໍ້ຳ.         

31ພວກ ເຮົຳ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ກບັ ເພິື່ ນ ວື່ຳ         ພວກ ເຮົຳ 

ເປັນ ຄນົ ສດັຊ ື່         ບ ື່  ແມ ື່ນ ນກັ ສ ບ.         

32ພວກ ເຮົຳ ມີ ອໍ້ຳຍ ນໍ້ອງ ສິບ ສອງ ຄນົ         ເປັນ ລ ກ ພ ື່  ດຽວ ກນັ         ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ໄດໍ້ 

ຕຳຍ ໄປ ແລໍ້ວ         ແລະ ນໍ້ອງ ຫລໍ້ຳ ກ  ຢ ື່ ກບັ ພ ື່  ໃນ ປະເທດ ການາອານ.          
33ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ຈະ ເຊ ື່ ອ ວື່ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ຄນົ ສດັຊ ື່  ກ  ຕ ື່  ເມ  ື່ອ ຄນົ ໜ ື່ ງ ໃນ ຈ  ຳນວນ ພວກ 

ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ຢ ື່ ກບັ ເຮົຳ         ນອກ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ພຳກນັ ເອົຳ ເຂົໍ້ຳ ກບັ ຄ ນ ເມ  ອ ໃຫໍ້ ຄອບຄວົ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ທີື່  ກ  ຳ-

ລງັ ອ ດ ຢ ື່.         

34ແຕື່ ໃຫໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ພຳ ນໍ້ອງ ຊຳຍ ຫລໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ມຳ ຫຳ ເຮົຳ         ໂດຍ ວທີິ ນີໍ້ ແຫລະ         ເຮົຳ ຈ ື່ງ ຈະ ເຊ ື່ ອ 

ວື່ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ຄນົ ສດັຊ ື່  ແລະ ບ ື່  ແມ ື່ນ ນກັ ສ ບ         ຄນັ ແລໍ້ວ ເຮົຳ ຈະ ສ ົື່ງ ອໍ້ຳຍ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຄ ນ         ແລະ 

ພວກ ເຈົໍ້ຳ ກ  ຈະ ເຮັດ ນຳ ຄໍ້ຳຂຳຍ ຢ ື່ ໃນ ປະເທດ ນີໍ້ ໄດໍ້.”          
35ໃນ ຂະນະ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ໄຂ ຖງົ ເຂົໍ້ຳ         ແຕື່ລະຄນົ ກ  ເຫັນ ຫ ື່  ເງນິ ຂອງ ຕນົ ຢ ື່ ໃນ ຖງົ         ຄນັ ພວກ ເຂົຳ ກບັ 

ພ ື່  ເຫັນ ຫ ື່  ເງນິ         ກ  ພຳກນັ ຢໍ້ຳນ ກວົ.         

36ຢາໂຄບ ຜ ໍ້ ເປັນ ພ ື່  ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ບ ື່  ໃຫໍ້ ລ ກ ຢ ື່ ກບັ 

ຂໍ້ອຍ ຈກັ ຄນົ ຫວະ?         ໂຢເຊັບ ກ  ຕຳຍ ໄປ ແລໍ້ວ         ຊິເມໂອນ ກ  ຖ ກ ຈບັ         ແລະ ບດັ ນີໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ເອົຳ 

ເບັນຢາມິນ ໜີ ຈຳກ ຂໍ້ອຍ ອີກ         ຂໍ້ອຍ ຜ ໍ້ ດຽວ ທີື່  ທກຸທ ລະມຳນ ທີື່  ສດຸ.”          
37ຣ ເບັນ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ກບັ ພ ື່  ວື່ຳ,         “ຖໍ້ຳ ຂໍ້ອຍ ບ ື່  ນ  ຳ ເບັນຢາມິນ ມຳ ສ ົື່ງ ພ ື່  ຄ ນ         ໃຫໍ້ ພ ື່  ຂໍ້ຳ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຂໍ້ອຍ 

ສອງ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ຖິໍ້ມ         ຂໍ້ອຍ ຈະ ເປັນ ຜ ໍ້ ຮກັສຳ ລຳວ ເອງ         ຂໍ້ອຍ ຈະ ຕໍ້ອງ ເອົຳ ລຳວ ກບັ ຄ ນ ມຳ.”         

38ແຕື່ ຢາ-
ໂຄບ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ອຍ ຈະ ບ ື່  ຍອມ ໃຫໍ້ ລ ກ ຊຳຍ ຂໍ້ອຍ ໄປ ນ  ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ອໍ້ຳຍ ຂອງ ລຳວ ກ  ໄດໍ້ ຕຳຍ ໄປ 

ແລໍ້ວ         ຍງັ ເຫລ ອ ແຕື່ ລຳວ ຜ ໍ້ ດຽວ         ບຳງທີ ລຳວ ອຳດ ຖ ກ ຂໍ້ຳ ຕຳຍ ຕຳມ ທຳງ ກ  ໄດໍ້         ຂໍ້ອຍ ກ  ເຖົໍ້ຳ ແກື່ 



ປະຖົມມະການ 43 70 
ຫລຳຍ ແລໍ້ວ         ຫຳກ ປະ ເຊນີ ກບັ ຄວຳມທກຸ ໂສກ ທີື່  ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ຜ ໍ້ ກ ື່  ຂ ໍ້ນ ນີໍ້         ອຳດ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຂໍ້ອຍ ຊ  ໍ້ຳ ໃຈ 

ຕຳຍ ກ  ໄດໍ້.”          

ບົດທີ 43 
ພວກອ້າຍຂອງໂຢເຊັບກັບຄືນໄປປະເທດເອຢິບພ້ອມເບັນຢາມິນ 

1ຄວຳມ ອ ດ ຢຳກ ໃນ ປະເທດ ການາອານ ຮໍ້ຳຍ ແຮງ ທີື່  ສດຸ.         

2ເມ  ື່ອ ຄອບຄວົ ຂອງ ໂຢເຊັບ          ກນິ 

ເຂົໍ້ຳ ຊ ື່ ງ ຊ ໍ້ ມຳ ຈຳກ ປະເທດ ເອຢິບ ໝດົ ແລໍ້ວ         ຢາໂຄບ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ພວກ ລ ກ ຊຳຍ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ກບັ ຄ ນ ໄປ ຊ ໍ້ 

ອຳຫຳນ ຕ ື່ ມ ອີກ ຈກັ ໜື່ອຍ ສ  ຳລບັ ພວກ ເຮົຳ ແມ.”          
3ຢ ດາ ຈ ື່ງ ຕອບ ວື່ຳ         “ຜ ໍ້ ປກົຄອງ ປະເທດ ເອຢິບ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ກບັ ພວກ ເຮົຳ ຢື່ຳງ ເດັດຂຳດ ແລໍ້ວ ວື່ຳ         ຢື່ຳ 

ໄປ ປະກດົ ຕວົ ໃຫໍ້ ເພິື່ ນ ເຫັນ ໜໍ້ຳ ອີກ         ຖໍ້ຳ ພວກ ເຮົຳ ບ ື່  ນ  ຳ ເອົຳ ນໍ້ອງ ຫລໍ້ຳ ເຮົຳ ໄປ ພບົ ເພິື່ ນ.         

4ແຕື່ ຖໍ້ຳ ພ ື່  

ຍອມ ຕກົລງົ ໃຫໍ້ ນໍ້ອງ ຊຳຍ ຫລໍ້ຳ ໄປ ກບັ ພວກ ເຮົຳ         ພວກ ເຮົຳ ກ  ຈະ ໄປ ຊ ໍ້ ເຂົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ພ ື່ .         

5ຫຳກ ພ ື່  ບ ື່  ຍອມ 

ຕກົລງົ         ພວກ ເຮົຳ ກ  ຈະ ບ ື່  ຍອມ ໄປ         ເພຳະ ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ມຳ ໃຫໍ້ ຂໍ້ອຍ ເຫັນ ໜໍ້ຳ ອີກ         

ຖໍ້ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ເອົຳ ນໍ້ອງ ຊຳຍ ເຈົໍ້ຳ ມຳ ພໍ້ອມ.”          
6ອິສຣາເອນ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ເປັນ ຫຍງັ ໝ ື່ ເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ເຮັດ ຄວຳມ ຫຍຸໍ້ງຍຳກ ໃຫໍ້ ຂໍ້ອຍ ຫລຳຍ ແທໍ້         ດນັ 

ໄປ ເວົໍ້ຳ ກບັ ເພິື່ ນ ວື່ຳ ໝ ື່ ເຈົໍ້ຳ ມີ ນໍ້ອງ ອີກ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ.”          
7ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຊຳຍ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຖຳມ ພວກ ເຮົຳ ແລະ ຄອບຄວົ ວື່ຳ         ພ ື່  ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຍງັ 

ມີ ຊວີດິ ຢ ື່ ບ ?         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ມີ ນໍ້ອງ ຊຳຍ ບ ?         ພວກ ເຮົຳ ກ  ພຳກນັ ຕອບ ຄ  ຳ ຖຳມ ເພິື່ ນ ຕຳມ ຊ ື່         ເພຳະ ພວກ 

ເຮົຳ ບ ື່  ຮ ໍ້ຈກັ ວື່ຳ         ເພິື່ ນ ຈະ ບອກ ໃຫໍ້ ມຳ ນ  ຳ ເອົຳ ນໍ້ອງ ຊຳຍ ໄປ ຫຳ ເພິື່ ນ.”          
8ຢ ດາ ເວົໍ້ຳ ກບັ ອິສຣາເອນ ພ ື່  ຂອງ ຕນົ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ອະນຍຸຳດ ໃຫໍ້ ນໍ້ອງ ຊຳຍ ໄປ ກບັ ພວກ ລ ກ ສຳ         

ແລໍ້ວ ພວກ ເຮົຳ ກ  ຈະ ໄດໍ້ ຮບີ ຕຽມ ຕວົ ອອກ ເດນີທຳງ         ແລໍ້ວ ທກຸ ຄນົ ທງັ ພ ື່         ແລະ ລ ກ ຫລຳນ ກ  ຈະ ບ ື່  ອ ດ 

ເຂົໍ້ຳ ຕຳຍ.         

9ລ ກ ຈະ ຍອມ ຖວຳຍ ຊວີດິ ເພ ື່ ອ ລຳວ         ຂ  ພ ື່  ມອບ ພຳລະ ຮບັຜິດຊອບ ນີໍ້ ໄວໍ້ ກບັ ລ ກ         ຖໍ້ຳວື່ຳ 

ລ ກ ບ ື່  ນ  ຳ ລຳວ ກບັ ຄ ນ ມຳ ຢື່ຳງ ປອດ ໄພ         ລ ກ ຈະ ຍອມ ເປັນ ຜ ໍ້ ຮບັ ຜິດ ຕ ື່  ພ ື່  ຕະຫລອດ ຊວີດິ.         

10ຖໍ້ຳ ພວກ 

ເຮົຳ ບ ື່  ຊກັ ຊໍ້ຳ ຢ ື່ ແບບ ນີໍ້         ປຳນ ນີໍ້ ພວກ ເຮົຳ ອຳດ ຈະ ກບັ ມຳ ເປັນ ຖໍ້ຽວ ທີ ສອງ ແລໍ້ວ.”          
11ອິສຣາເອນ ຜ ໍ້ ເປັນ ພ ື່  ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ກບັ ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ຖໍ້ຳ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ເຮັດ ດ ັື່ງນີໍ້         ຄ  ໃຫໍ້ ເອົຳ ຜນົລະປ ກ 

ອນັ ດ ີທີື່  ສດຸ ທີື່  ມີ ໃນ ປະເທດ ຂອງ ເຮົຳ         ໃສື່ ຖງົ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ຕໍ້ອນ ຊຳຍ ຄນົ ນ ັໍ້ນ         ເຊັື່ ນ:         ຍຳນ         ນ  ໍ້ຳເຜິໍ້ງ         

ເຄ ື່ ອງ ເທດ         ໝຳກ ກ ື່         ແລະ ໝຳກ ບກົ.         

12ຈ ົື່ງ ຖ  ເງນິ ໄປ ນ  ຳ ອີກ ສອງ ເທົື່ ຳ         ເພຳະວື່ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຕໍ້ອງ 

ເອົຳ ເງນິ ທີື່  ພບົ ໃນ ຖງົ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ສ ົື່ງ ຄ ນ         ບຳງທີ ອຳດ ເປັນ ກຳນ ຫລງົ ລ ມ ກ  ໄດໍ້.         

13ຈ ົື່ງ ຕຽມ ຕວົ ແລໍ້ວ ເອົຳ 

ນໍ້ອງ ຊຳຍ ອອກ ເດນີທຳງ ໄປ ຫຳ ຊຳຍ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ສຳ.         

14ຂ  ພຣະເຈົ້າ ຜ ໍ້ ມີ ອ  ຳນຳດ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ຈ ົື່ງ ດນົ ບນັ-

ດຳນ ໃຫໍ້ ຊຳຍ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ມີ ຄວຳມ ເມດ ຕຳ ຕ ື່  ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ເພິື່ ນ ຈະ ໄດໍ້ ປດົ ປື່ອຍ ນໍ້ອງ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ 

ອີກ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ         ກບັ ເບັນຢາມິນ ໃຫໍ້ ກບັ ຄ ນ ມຳ ຫຳ ພ ື່         ຖໍ້ຳວື່ຳ ຈະ ສ ນ ເສຍ ລ ກ ທງັ ສອງ ອີກ ກ  ຕໍ້ອງ ຈ  ຳເປັນ.”          
15ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ພວກ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ         ຢາໂຄບ ກ  ເອົຳ ຂອງຕໍ້ອນ         ແລະ ເງນິ ສອງ ເທົື່ ຳ ພໍ້ອມ ກບັ ເບັນຢາ-

ມິນ          ແລໍ້ວ ອອກ ເດນີທຳງ ໄປ ສ ື່ ປະເທດ ເອຢິບ ເພ ື່ ອ ພບົ ໂຢເຊັບ.         

16ເມ  ື່ອ ໂຢເຊັບ ເຫັນ ເບັນຢາມິນ 

ມຳ ກບັ ພວກ ເຂົຳ         ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ ສ ັື່ງ ຄນົ ໃຊໍ້ ຜ ໍ້ ທີື່  ຮບັຜິດຊອບ ໃນ ເຮ ອນ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ພຳ ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ໄປ ເຮ ອນ 
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ຂໍ້ອຍ         ແລໍ້ວ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ໄປ ຂໍ້ຳ ສດັ         ແລະ ຈດັ ແຈງ ອຳຫຳນ         ເພຳະວື່ຳ ຕອນສວຳຍ ນີໍ້         ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ຈະ ກນິ 

ເຂົໍ້ຳ ນ  ຳ ຂໍ້ອຍ.”         

17ຄນົ ໃຊໍ້ ກ  ໄດໍ້ ເຮັດ ຕຳມ ທີື່  ໂຢເຊັບ ສ ັື່ງ         ແລະ ພຳ ພວກ ເຂົຳ ໄປ ເຮ ອນ ຂອງ ເພິື່ ນ.          
18ເມ  ື່ອ ພວກ ເຂົຳ ຖ ກ ນ  ຳພຳ ໄປ ຮອດ ເຮ ອນ ຂອງ ໂຢເຊັບ          ພວກ ເຂົຳ ກ  ເກດີ ຄວຳມ ຢໍ້ຳນ ກວົ         ແລະ 

ຄິດ ໄປ ວື່ຳ,         “ພວກ ເຮົຳ ຖ ກ ພຳ ມຳ ນີໍ້ ກ  ຍໍ້ອນ ເງນິ ທີື່  ພວກ ເຮົຳ ພບົ ຢ ື່ ໃນ ຖງົ ເຂົໍ້ຳ ຕອນ ທີື່  ມຳ ຖໍ້ຽວ ທ  ຳອິດ 

ນ ັໍ້ນ         ເຂົຳເຈົໍ້ຳ ອຳດ ທບຸ ຕ ີພວກ ເຮົຳ         ເອົຳ ພວກ ເຮົຳ ໄປ ເປັນ ທຳດ         ແລະ ຍ ດ ເອົຳ ລ  ທງັ ໝດົ ຂອງ ພວກ 

ເຮົຳ.”         

19ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ມຳ ຫຳ ຄນົ ໃຊໍ້ ຜ ໍ້ ຮບັຜິດຊອບ ໃນ ເຮ ອນ ຂອງ ໂຢເຊັບ          ແລະ ເວົໍ້ຳ ກບັ 

ລຳວ ທີື່  ປະຕ  ເຮ ອນ ວື່ຳ,         

20ອຳດຍຳ ເອີຍ         ຂ  ໄດໍ້ ໂຜດ ກະລນຸຳ ທໍ້ອນ         ເມ  ອ ຄຳວ ໝ ື່ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ມຳ ຊ ໍ້ 

ສະບຽງ ອຳຫຳນ ຖໍ້ຽວ ກື່ອນ ນ ັໍ້ນ.         

21ເວລຳ ເດນີທຳງ ກບັ         ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ໄຂ ຖງົ ເຂົໍ້ຳ         ແລໍ້ວ ໄດໍ້ ພບົ 

ເງນິ ທີື່  ຈ ື່ຳຍ ຄື່ຳ ຊ ໍ້ ເຂົໍ້ຳ ຄບົ ຕຳມ ຈ  ຳນວນ ເກົື່ ຳ         ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ຖ  ເອົຳ ເງນິ ຈ  ຳນວນ ນ ັໍ້ນ ມຳ ສ ົື່ງ ຄ ນ.         

22ໝ ື່ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

ບ ື່  ຮ ໍ້ຈກັ ວື່ຳ         ແມ ື່ນ ໃຜ ເອົຳ ເງນິ ນ ັໍ້ນ ມຳ ໃສື່ ໃນ ຖງົ ເຂົໍ້ຳ ໄວໍ້         ເທ ື່ ອ ນີໍ້ ໝ ື່ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ຖ  ເງນິ ມຳ ຫລຳຍ ພ  ສມົ-

ຄວນ ເພ ື່ ອ ຂ  ຊ ໍ້ ເຂົໍ້ຳ ອີກ.”          
23ຄນົ ໃຊໍ້ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຢື່ຳ ສ ື່ ອກຸ ໃຈ         ແລະ ຢໍ້ຳນ ກວົ ເລີຍ         ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ຂອງ ພ ື່  

ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເອົຳ ຊບັ ສບົ ສມົບດັ ນີໍ້ ມຳ ໃສື່ ໃນ ຖງົ ເຂົໍ້ຳຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ເງນິ ທີື່  ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ຳຍ ນ ັໍ້ນ         ຂໍ້ອຍ 

ໄດໍ້ ຮບັ ຮຽບຮໍ້ອຍ ແລໍ້ວ”         ແລໍ້ວ ລຳວ ກ  ນ  ຳ ເອົຳ ຊິເມໂອນ ອອກ ມຳ ຫຳ ພວກ ເຂົຳ.          
24ຄນົ ໃຊໍ້ ຈ ື່ງ ພຳ ພວກ ເຂົຳ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ເຮ ອນ ໂຢເຊັບ          ລຳວ ໄດໍ້ ເອົຳ ນ  ໍ້ຳ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ລໍ້ຳງ ຕນີ         

ແລະ ເອົຳ ເຟ ອງ ໃຫໍ້ ລ  ກນິ.         

25ພວກ ເຂົຳ ຕຽມ ຈດັ ຂອງຕໍ້ອນ ໄວໍ້ ມອບ ໃຫໍ້ ໂຢເຊັບ ໃນ ຕອນສວຳຍ         

ເພຳະ ພວກ ເຂົຳ ຮ ໍ້ ວື່ຳ         ເພິື່ ນ ຈະ ມຳ ຮບັ ປະທຳນ ອຳຫຳນ ທີື່  ບໍ້ຳນ.          
26ເມ  ື່ອ ໂຢເຊັບ ມຳ ຮອດ ບໍ້ຳນ         ພວກ ເຂົຳ ກ  ພຳກນັ ເອົຳ ຂອງຕໍ້ອນ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ເຮ ອນ         ເພ ື່ ອ ມອບ ໃຫໍ້ 

ເພິື່ ນ         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຂຳບ ລງົ ກບັ ດນິ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ໂຢເຊັບ.         

27ໂຢເຊັບ ໄດໍ້ ຖຳມ ເຖງິ ຄວຳມສກຸ ທກຸ ຂອງ ພວກ 

ເຂົຳ         ແລໍ້ວ ຈ ື່ງ ຖຳມ ຕ ື່  ໄປ ວື່ຳ,         “ພ ື່  ຂອງ ໝ ື່ ເຈົໍ້ຳ         ຊ ື່ ງ ໝ ື່ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ຂໍ້ອຍ ຟງັ ວື່ຳ ເຖົໍ້ຳ ແກື່ ຫລຳຍ ແລໍ້ວ 

ນ ັໍ້ນ         ເປັນ ຢື່ຳງໃດ?         ເພິື່ ນ ຍງັ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່         ແລະ ສະບຳຍດ ີບ ?”         

28ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ຕອບ ວື່ຳ,         “ພ ື່  ຂອງ ໝ ື່ 

ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ຂໍ້ຳ ໃຊໍ້ ທີື່  ສດັຊ ື່  ຕ ື່  ອຳດຍຳ ຍງັ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່         ແລະ ຍງັ ຢ ື່ ສະບຳຍດ”ີ         ຄນັ ແລໍ້ວ ພວກ ເຂົຳ ກ  ຂຳບ 

ລງົ ດນິ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ເພິື່ ນ ອີກ.          
29ເມ  ື່ອ ໂຢເຊັບ ເຫັນ ເບັນຢາມິນ ນໍ້ອງ ຊຳຍ ຄີງ ໆ ຂອງ ຕນົ         ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຊຳຍ ຄນົ ນີໍ້ ເປັນ 

ນໍ້ອງ ຊຳຍ ຫລໍ້ຳ ຂອງ ໝ ື່ ເຈົໍ້ຳ         ຊ ື່ ງ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ຂໍ້ອຍ ຟງັ ແຕື່ ກື່ອນ ນ ັໍ້ນ ຕ ີ         ແມ ື່ນ ບ ?         ນໍ້ອງ ເອີຍ         ຂ  ພຣະ-
ເຈົ້າ ຈ ົື່ງ ອວຍພອນ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ.”         

30ຄນັ ແລໍ້ວ         ໂຢເຊັບ ກ  ຟໍ້ຳວ ຍື່ຳງ ອອກ ໜີ ໄປ         ເພຳະ ຈດິໃຈ ຂອງ ເພິື່ ນ ມີ 

ຄວຳມ ຮ ໍ້ສ ກ ຕ ື່ ນເຕັໍ້ນ ຫລຳຍ ທີື່  ເຫັນ ນໍ້ອງ ຊຳຍ ຄີງ ໆ ຂອງ ຕນົ         ເພິື່ ນ ເກ ອບ ຮໍ້ອງໄຫໍ້ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ພວກ ເຂົຳ         

ແຕື່ ເມ  ື່ອ ອດົ ບ ື່  ໄດໍ້         ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ລີໍ້ ຮໍ້ອງໄຫໍ້ ຢ ື່ ໃນ ຫໍ້ອງ ສື່ວນ ຕວົ.          
31ຫລງັ ຈຳກ ລໍ້ຳງ ໜໍ້ຳ ລໍ້ຳງ ຕຳ ແລໍ້ວ         ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ອອກ ມຳ ທຳງ ນອກ         ພະຍຳຍຳມ ລະງບັ ຄວຳມ ຮ ໍ້-

ສ ກ ໄວໍ້         ແລໍ້ວ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ຄນົ ໃຊໍ້ ຈດັ ແຈງ ເອົຳ ອຳຫຳນ ມຳ.         

32ເຂົຳ ໄດໍ້ ຈດັ ແຈງ ໂຕະ ໃຫໍ້ ໂຢເຊັບ ກນິ ຜ ໍ້ ດຽວ 

ຕື່ຳງຫຳກ         ແລະ ໄດໍ້ ຈດັ ແຈງ ໃຫໍ້ ພວກ ອໍ້ຳຍ ນໍ້ອງ ໂຕະ ໜ ື່ ງ ອີກ ຕື່ຳງຫຳກ         ເພຳະ ພວກ ເຂົຳ ຖ  ວື່ຳ ເປັນ 

ກຳນ ອບັອຳຍ ຂຳຍໜໍ້ຳ ທີື່  ຈະ ກນິ ຮື່ວມ ໂຕະ ກບັ ຊຳວ ເຮັບເຣ.ີ         

33ພວກ ອໍ້ຳຍ ນໍ້ອງ ຂອງ ໂຢເຊັບ ນ ັື່ງ 

ລຽນ ກນັ ຢ ື່ ໂຕະ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ໂຢເຊັບ          ພວກ ເຂົຳ ນ ັື່ງ ເປັນ ລ  ຳດບັ ແຕື່ ອໍ້ຳຍ ກກົ ມຳ ຫຳ ນໍ້ອງ ຫລໍ້ຳ ຕຳມ ອຳຍ ຸ        



ປະຖົມມະການ 44 72 
ເມ  ື່ອ ພວກ ເຂົຳ ນ ັື່ງ ຮຽບຮໍ້ອຍ ແລໍ້ວ         ພວກ ເຂົຳ ກ  ເບິື່ ງ ໜໍ້ຳ ກນັ ແລະ ກນັ ຢື່ຳງ ປະຫລຳດ ໃຈ.         

34ຄນົ ໃຊໍ້ 

ໄດໍ້ ແຈກ ອຳຫຳນ ແຕື່ ໂຕະ ຂອງ ໂຢເຊັບ          ແລະ ໄດໍ້ ແຈກ ໃຫໍ້ ເບັນຢາມິນ ຫລຳຍ ກວື່ຳ ພວກ ອ ື່ ນ ຫໍ້ຳ ເທົື່ ຳ         

ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ກນິ         ແລະ ດ ື່ ມ ກບັ ເພິື່ ນ ຈນົ ອີື່ ມ ໜ  ຳ ສ  ຳລຳນ          

ບົດທີ 44 
ຈອກເຫລົ້າເສຍ 

1ໂຢເຊັບ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ຄນົ ໃຊໍ້ ຜ ໍ້ ຮບັຜິດຊອບ ໃນ ເຮ ອນ ຂອງ ຕນົ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ເອົຳ ສະບຽງ ອຳຫຳນ ໃສື່ ຖງົ 

ຂອງ ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້         ໃຫໍ້ ຫລຳຍ ເທົື່ ຳ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ສຳມຳດ ເອົຳ ໄປ ໄດໍ້         ແລະ ໃຫໍ້ ເອົຳ ເງນິ ຂອງ ເຂົຳ ແຕື່-

ລະຄນົ ໃສື່ ລງົ ໃນ ຖງົ ເຂົໍ້ຳ ແຕື່ ລະ ຖງົ         

2ໃຫໍ້ ເອົຳ ເງນິ ຊ ໍ້ ເຂົໍ້ຳຂອງ ພວກ ເຂົຳ ກບັ ຈອກ ເງນິ ຂອງ ເຮົຳ ໃສື່ 

ລງົ ໃນ ຖງົ ເຂົໍ້ຳ ນໍ້ອງ ຫລໍ້ຳ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ.”         ແລໍ້ວ ຄນົ ໃຊໍ້ ກ  ເຮັດ ຕຳມ ທີື່  ໂຢເຊັບ ສ ັື່ງ ທກຸ ປະກຳນ.          
3ເມ  ື່ອ ຮຸື່ງ ຂ ໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ກ  ພຳກນັ ອອກ ເດນີທຳງ ກບັ ເມ  ອ         ພໍ້ອມ ດໍ້ວຍ ລ  ຂອງ ພວກ ເຂົຳ.         

4ຄນັ 

ພວກ ເຂົຳ ໄປ ບ ື່  ໄກ ຈຳກ ເມ  ອງ ພ  ເທົື່ ຳໃດ         ໂຢເຊັບ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ກບັ ຄນົ ໃຊໍ້ ຜ ໍ້ ຮບັຜິດຊອບ ປະຈ  ຳ ເຮ ອນ ຂອງ 

ຕນົ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ຮບີ ອອກ ໄປ ຕດິຕຳມ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ເມ  ື່ອ ເຈົໍ້ຳ ທນັ ພວກ ເຂົຳ ແລໍ້ວ         ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         ເປັນ 

ຫຍງັ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເຮັດ ກຳນ ຊ ົື່ວ ຕອບ ແທນ ກຳນ ດ?ີ         

5ເປັນ ຫຍງັ ຈ ື່ງ ລກັ ເອົຳ ຈອກ ເງນິ ນຳຍ ຂໍ້ອຍ         ຊ ື່ ງ 

ເພິື່ ນ ໃຊໍ້ ສ  ຳລບັ ດ ື່ ມນ  ໍ້ຳ         ແລະ ໃຊໍ້ ກວດເບິື່ ງ ເຫດກຳນ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເຮັດ ຜິດ ຢື່ຳງ ຮໍ້ຳຍ ແຮງ ທີື່  ສດຸ ຮ ໍ້ ບ ?”          
6ເມ  ື່ອ ຄນົ ໃຊໍ້ ນ ັໍ້ນ ອອກ ຕດິຕຳມ ທນັ ພວກ ເຂົຳ ແລໍ້ວ         ກ  ເວົໍ້ຳ ດ ັື່ງ ທີື່  ນຳຍ ສ ັື່ງ ນ ັໍ້ນ ກບັ ພວກ ເຂົຳ.         

7ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ຕອບ ວື່ຳ,         “ອຳດຍຳ ເວົໍ້ຳ ເຊັື່ ນ ນີໍ້ ໝຳຍ ຄວຳມ ວື່ຳ ຢື່ຳງໃດ?         ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ບ ື່  ເຄີຍ ໄດໍ້ 

ເຮັດ ເຊັື່ ນ ນີໍ້ ຈກັ ເທ ື່ ອ.         

8ອຳດຍຳ ກ  ໄດໍ້ ເຫັນ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ນ  ຳ ເອົຳ ເງນິ         ຊ ື່ ງ ໄດໍ້ ພບົ ຢ ື່ ຖງົ ເຂົໍ້ຳ ໃນ ປະ-

ເທດ ການາອານ ນ ັໍ້ນ ມຳ ສ ົື່ງ ຄ ນ ໃຫໍ້ ພວກ ອຳດຍຳ         ແລໍ້ວ ເປັນ ຫຍງັ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຊ ິມຳ ລກັ ເອົຳ ເງນິ 

ຫລ  ຄ  ຳ ຂອງ ນຳຍ ອຳດຍຳ ອີກ?         

9ຖໍ້ຳ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ຕກົ ຢ ື່ ນ  ຳ ຜ ໍ້ ໃດ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ໃນ ຈ  ຳນວນ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ຂ  

ໃຫໍ້ ອຳດຍຳ ຂໍ້ຳ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ເສຍ         ແລໍ້ວ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ທກຸ ຄນົ ກ  ຈະ ຍອມ ເປັນ ທຳດ ຂອງ ອຳດຍຳ.”          
10ຄນົ ໃຊໍ້ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຕກົລງົ         ແຕື່ ຖໍ້ຳວື່ຳ ຂໍ້ອຍ ພບົ ຈອກ ນ ັໍ້ນ ນ  ຳ ຜ ໍ້ ໃດ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ໃນ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ຜ ໍ້ ມີ 

ຈອກ ນ ັໍ້ນ ຈະ ຕໍ້ອງ ເປັນ ທຳດ ຂອງ ຂໍ້ອຍ         ນອກ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ເປັນ ອິດສະຫລະ ໝດົ.”         

11ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ 

ຈ ື່ງ ຟໍ້ຳວ ເອົຳ ຖງົ ສະບຽງ ອຳຫຳນ ລງົ ຈຳກ ຫລງັ ລ          ແລໍ້ວ ແຕື່ລະຄນົ ກ  ໄຂ ຖງົ ຂອງ ຕນົ ອອກ.         

12ຄນົ ໃຊໍ້ 

ຂອງ ໂຢເຊັບ ຈ ື່ງ ຄ ົໍ້ນ ເບິື່ ງ ແຕື່ ອໍ້ຳຍ ກກົ ຈກົ ຮອດ ນໍ້ອງ ຊຳຍ ຫລໍ້ຳ         ແລໍ້ວ ພບົ ຈອກ ນ ັໍ້ນ ຢ ື່ ໃນ ຖງົ ເຂົໍ້ຳຂອງ 

ເບັນຢາມິນ.         

13ເມ  ື່ອ ເປັນ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ພຳກນັ ຈກີ ເສ ໍ້ອ ຂອງ ຕນົ ເອງ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ເສຍ ໃຈ         

ພຳກນັ ເອົຳ ຖງົ ຂ ໍ້ນ ໃສື່ ຫລງັ ລ          ແລະ ກບັ ຄ ນ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ເມ  ອງ.          
14ເມ  ື່ອ ຢ ດາ ແລະ ພວກ ອໍ້ຳຍ ນໍ້ອງ ມຳ ຮອດ ເຮ ອນ ຂອງ ໂຢເຊັບ          ຊ ື່ ງ ຂະນະ ນ ັໍ້ນ ເພິື່ ນ ເອງ ກ  ຍງັ ຢ ື່ 

ເຮ ອນ         ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ພຳກນັ ຂຳບ ລງົ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ເພິື່ ນ         

15ແລໍ້ວ ໂຢເຊັບ ກ  ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ເປັນ ຫຍງັ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ 

ເຮັດ ດ ັື່ງນີໍ້?         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ອຳດ ບ ື່  ຮ ໍ້ຈກັ ວື່ຳ ຄນົ ຄ  ຂໍ້ອຍ ນີໍ້ ເປັນ ຄນົ ຕຳ ທິບ.”          
16ຢ ດາ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ບ ື່  ມີ ທຳງ ໂຕໍ້ ຖຽງ ໄດໍ້ ແລໍ້ວ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ແລະ ບ ື່ ຊື່ຳງ ຈະ ພິສ ດ ຄວຳມ ບ ລິສດຸ ຂອງ ໝ ື່ 

ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຢື່ຳງໃດ ໄດໍ້ ອີກ         ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ປະຈຳນ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ເພຳະ ຄວຳມ ຜິດ ຂອງ ໝ ື່ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

ແລໍ້ວ ທື່ຳນ ຜ ໍ້ ໃຫຍື່ ເອີຍ         ບດັ ນີໍ້         ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ທກຸ ຄນົ ໄດໍ້ ຕກົ ເປັນ ທຳດ ຂອງ ທື່ຳນ ແລໍ້ວ         ແລະ ຈະ ບ ື່  
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ແມ ື່ນ ແຕື່ ສະເພຳະ ຄນົ ທີື່  ທື່ຳນ ພບົ ຈອກ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ.”          

17ໂຢເຊັບ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ບ ື່  ແມ ື່ນ ດອກ         ຂໍ້ອຍ ຈະ ບ ື່  ເຮັດ ເຊັື່ ນ ນ ັໍ້ນ         ຜ ໍ້ ທີື່  ຂໍ້ອຍ ພບົ ຈອກ ນ  ຳ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ ທີື່  ຈະ 

ເປັນ ທຳດ ຂອງ ຂໍ້ອຍ         ສື່ວນ ນອກ ນ ັໍ້ນ ຈ ົື່ງ ກບັ ໄປ ຫຳ ພ ື່  ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳງ ປອດ ໄພ ສຳ.”          

ຢ ດາຮ້ອງຂໍເພື່ອເບັນຢາມິນ 
18ຄນັ ຕ ື່  ມຳ         ຢ ດາ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ຫຳ ໂຢເຊັບ ແລະ ຮໍ້ອງ ຂ  ວື່ຳ,         “ທື່ຳນ ຜ ໍ້ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ເອີຍ         ໂຜດ ກະລນຸຳ 

ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ລມົ ກບັ ທື່ຳນ ຢື່ຳງ ເປັນ ກນັ ເອງ ກື່ອນ ທໍ້ອນ         ຂ  ທື່ຳນ ຢື່ຳ ຟໍ້ຳວ ໂກດ ຮໍ້ຳຍ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ທື່ຳນ 

ເອງ ກ  ເປັນ ຄ  ກບັ ຟາຣາໂອ         

19-20ທື່ຳນ ຖຳມ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ວື່ຳ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ມີ ພ ື່         ແລະ ນໍ້ອງ ບ ?         ພວກ 

ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ກ  ຕອບ ວື່ຳ         ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ມີ ພ ື່  ທີື່  ເຖົໍ້ຳ ແລໍ້ວ         ມີ ນໍ້ອງ ຊຳຍ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ເກດີ ຕອນ ທີື່  ພ ື່ ເຖົໍ້ຳ ແກື່ ແລໍ້ວ         

ອໍ້ຳຍ ຂອງ ເດັກນໍ້ອຍ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຕຳຍ ໄປ ແລໍ້ວ         ແລະ ລຳວ ຜ ໍ້ ດຽວ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ ທີື່  ເກດີ ຮື່ວມ ທໍ້ອງ ແມ ື່ ດຽວ ກນັ         

ຊ ື່ ງ ຍງັ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່         ສະນ ັໍ້ນ ພ ື່  ຈ ື່ງ ຮກັ ລຳວ ຫລຳຍ.          
21ທື່ຳນ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ກບັ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ວື່ຳ         ໃຫໍ້ ເອົຳ ລຳວ ມຳ ທີື່  ນີໍ້         ເພ ື່ ອ ທື່ຳນ ຈະ ໄດໍ້ ເຫັນ ລຳວ.         

22ໝ ື່ ຂໍ້ຳ-

ນໍ້ອຍ ກ  ໄດໍ້ ຕອບ ທື່ຳນ ວື່ຳ         ເດັກນໍ້ອຍ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈຳກ ພ ື່  ມຳ ບ ື່  ໄດໍ້         ຖໍ້ຳ ລຳວ ຈຳກ ພ ື່  ໄປ ເມ  ື່ອ ໃດ         ພ ື່  ລຳວ ຕໍ້ອງ 

ຕຳຍ.         

23ຄນັ ແລໍ້ວ ທື່ຳນ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ມຳ ໃຫໍ້ ຂໍ້ອຍ ເຫັນ ໜໍ້ຳ ອີກ         ຖໍ້ຳ ບ ື່  ເອົຳ ນໍ້ອງ ຊຳຍ ຫລໍ້ຳ 

ພວກ ເຈົໍ້ຳ ມຳ ນ  ຳ.         

24ເມ  ື່ອ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ກບັ ຄ ນ ເມ  ອ ຫຳ ພ ື່  ຜ ໍ້ ເປັນ ຂໍ້ຳ ໃຊໍ້ ຂອງ ທື່ຳນ         ໝ ື່ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ເລົື່ ຳ 

ເລ ື່ ອງ ທີື່  ທື່ຳນ ເວົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ເພິື່ ນ ຟງັ.          
25ຕ ື່  ມຳ         ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ ພຳກນັ ໄປ ຊ ໍ້ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃຫໍ້ ພ ື່  ຈກັ ໜື່ອຍ ແດື່.         

26ໝ ື່ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈ ື່ງ ຕອບ ເພິື່ ນ ວື່ຳ         

ໝ ື່ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ກບັ ມຳ ຫຳ ທື່ຳນ ບ ື່  ໄດໍ້         ຖໍ້ຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ເອົຳ ນໍ້ອງ ຊຳຍ ຫລໍ້ຳ ມຳ ນ  ຳ.          
27ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ຕອບ ໝ ື່ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ວື່ຳ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ກ  ຮ ໍ້ ແລໍ້ວ ວື່ຳ         ເມຍ ຂອງ ຂໍ້ອຍ ໄດໍ້ ເກດີ ລ ກ ຊຳຍ ສອງ ຄນົ 

ນີໍ້ ໃຫໍ້ ສ  ຳລບັ ຂໍ້ອຍ.         

28ຜ ໍ້ ທ  ຳອິດ ກ  ຕຳຍ ຈຳກ ຂໍ້ອຍ ໄປ ແລໍ້ວ         ຂໍ້ອຍ ຄິດ ວື່ຳ ລຳວ ອຳດ ຈະ ຖ ກ ສດັ ຮໍ້ຳຍ 

ກດັ ຕຳຍ         ເພຳະວື່ຳ ຂໍ້ອຍ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຫັນ ລຳວ ຈນົ ເທົື່ ຳ ດຽວນີໍ້.         

29ບດັ ນີໍ້         ຖໍ້ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ເອົຳ ລ ກ ຊຳຍ 

ຫລໍ້ຳ ຜ ໍ້ ນີໍ້ ໄປ ຈຳກ ຂໍ້ອຍ         ແລະ ຖ ກ ຂໍ້ຳ ອີກ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ກ  ຈະ ສໍ້ຳງ ຄວຳມທກຸ ທ ລະມຳນ ໃຈ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ກ  

ຈະ ຂໍ້ຳ ຂໍ້ອຍ ອີກ ຍຳມ ເຖົໍ້ຳ ແກື່ ແລໍ້ວ ແບບ ນີໍ້.          
30-31ທື່ຳນ ຜ ໍ້ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ເລ ື່ ອງ ມີ ຢ ື່ ວື່ຳ         ຫຳກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ກບັ ເມ  ອ ຫຳ ພ ື່  ໂດຍ ບ ື່  ມີ ນໍ້ອງ ຄນົ ນີໍ້ ແລໍ້ວ         ເມ  ື່ອ ພ ື່  

ຮ ໍ້ ວື່ຳ ບ ື່  ມີ ລຳວ ມຳ ນ  ຳ         ເພິື່ ນ ກ  ຈະ ສິໍ້ນ ໃຈ ຕຳຍ         ຊວີດິ ຂອງ ເພິື່ ນ ຂ ໍ້ນ ຢ ື່ ກບັ ເດັກ ຄນົ ນີໍ້         ທື່ຳນ ເອີຍ         ໝ ື່ ຂໍ້ຳ-

ນໍ້ອຍ ກ  ຈະ ສໍ້ຳງ ຄວຳມທກຸ ໃຈ ຢື່ຳງ ຫລວງຫລຳຍ         ເທົື່ ຳ ກບັ ຂໍ້ຳ ເພິື່ ນ ໃນ ເວລຳ ທີື່  ເພິື່ ນ ເຖົໍ້ຳ ແກື່ ແບບ ນີໍ້.         

32ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຍງັ ເວົໍ້ຳ ກບັ ເພິື່ ນ ອີກ ວື່ຳ         ຈະ ເອົຳ ຊວີດິ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ແທນ ເດັກ ຄນົ ນີໍ້         ໂດຍ ບອກ ເພິື່ ນ ວື່ຳ         

ຖໍ້ຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ນ  ຳ ເອົຳ ລຳວ ກບັ ຄ ນ ມຳ ຫຳ ເພິື່ ນ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ກ  ຈະ ເປັນ ຜ ໍ້ ເຮັດ ຜິດ ຕ ື່  ເພິື່ ນ ຕະຫລອດ ຊ ົື່ວ ຊວີດິ.          
33ບດັ ນີໍ້         ທື່ຳນ ເອີຍ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ຢ ື່ ທີື່  ນີໍ້ ເປັນ ທຳດ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ທື່ຳນ ແທນ ເດັກ ຄນົ ນີໍ້         ກະລນຸຳ ໃຫໍ້ 

ລຳວ ກບັ ຄ ນ ເມ  ອ ກບັ ພວກ ອໍ້ຳຍ ຂອງ ລຳວ ສຳ.         

34ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ກບັ ຄ ນ ເມ  ອ ຫຳ ພ ື່  ໄດໍ້ ຢື່ຳງໃດ         ຖໍ້ຳ 

ຫຳກ ບ ື່  ມີ ເດັກ ຄນົ ນີໍ້ ເມ  ອ ນ  ຳ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ບ ື່  ຢຳກ ເຫັນ ເຄຳະ ຮໍ້ຳຍ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ກບັ ພ ື່  ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ອີກ.”          



ປະຖົມມະການ 45 74 
ບົດທີ 45 

ໂຢເຊັບບອກໃຫ້ພວກອ້າຍນ້ອງຮ ້ວູ່າເພິ່ນແມູ່ນໃຜ 
1ໂຢເຊັບ ບ ື່  ສຳມຳດ ຈະ ລະງບັ ຄວຳມ ຮ ໍ້ສ ກ ຂອງ ຕນົ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ທງັ ໝດົ ໄດໍ້         ສະນ ັໍ້ນ ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ 

ຮໍ້ອງ ອອກ ມຳ ວື່ຳ,         “ໃຫໍ້ ທກຸ ຄນົ ອອກ ໄປ”         ເວລຳ ເພິື່ ນ ບອກ ພວກ ອໍ້ຳຍ ແລະ ນໍ້ອງ ຂອງ ຕນົ ວື່ຳ ເພິື່ ນ ຄ  

ໃຜ ນ ັໍ້ນ         ບ ື່  ມີ ຄນົ ອ ື່ ນ ເລີຍ ຢ ື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ.         

2ເພິື່ ນ ໄຫໍ້ ສະ ອ ກ ສະອ ໍ້ນ ສຽງ ດງັ ຈນົ ຊຳວ ເອຢິບ ໄດໍ້ ຍນິ         ແລະ 

ຂື່ຳວ ນີໍ້ ກ  ແຜື່ ໄປ ເຖງິ ພະລຳຊະວງັ.          
3ໂຢເຊັບ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ພວກ ອໍ້ຳຍ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ອຍ ແມ ື່ນ ໂຢເຊັບ          ພ ື່  ຂອງ ຂໍ້ອຍ ຍງັ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່ ບ ?”         ພວກ ອໍ້ຳຍ 

ພຳກນັ ຢໍ້ຳນ ກວົ ຈນົ ບ ື່  ສຳມຳດ ຕອບ ເພິື່ ນ ໄດໍ້.         

4ແລໍ້ວ ໂຢເຊັບ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ໄປ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ພຳກນັ ຫຍບັ ເຂົໍ້ຳ 

ມຳ ໃກໍ້ ໆ ຂໍ້ອຍ”         ພວກ ເຂົຳ ກ  ຫຍບັ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃກໍ້ ໆ         ແລໍ້ວ ເພິື່ ນ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ອຍ ແມ ື່ນ ໂຢເຊັບ ນໍ້ອງ ຊຳຍ 

ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ຊ ື່ ງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຂຳຍ ມຳ ປະເທດ ເອຢິບ.         

5ບດັ ນີໍ້         ຢື່ຳ ໄດໍ້ ກະວນົກະວຳຍ ໃຈ         ຫລ  ຕ ິ

ຕນົ ເອງ ທີື່  ຂຳຍ ຂໍ້ອຍ ມຳ ທີື່  ນີໍ້         ແມ ື່ນ ພຣະເຈົ້າ ແທໍ້ ທີື່  ຊງົ ໃຊໍ້ ຂໍ້ອຍ ມຳ ທີື່  ນີໍ້ ກື່ອນ         ເພ ື່ ອ ຊື່ອຍ ເຫລ ອ ຊວີດິ 

ພວກ ເຈົໍ້ຳ.         

6ດຽວນີໍ້         ເປັນ ພຽງ ປີ ທີ ສອງ ຂອງ ກຳນ ອ ດ ຢຳກ ຢ ື່ ໃນ ແຜື່ນດນິ ນີໍ້         ແຕື່ ຍງັ ຈະ ມີ ອີກ ຫໍ້ຳ ປີ ທີື່  

ຈະ ບ ື່  ມກີຳນ ປ ກຝງັ ແລະ ກຳນ ເກບັ ກື່ຽວ.         

7ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ໃຊໍ້ ຂໍ້ອຍ ມຳ ກື່ອນ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ເພ ື່ ອ ຊື່ອຍ 

ເຫລ ອ ຊວີດິ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄວໍ້         ແລະ ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ ມີ ຢ ື່ ສ ບຕ ື່  ໄປ.         

8ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ຈ ື່ງ ບ ື່  

ແມ ື່ນ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ແທໍ້ ສ ົື່ງ ຂໍ້ອຍ ມຳ         ແຕື່ ແມ ື່ນ ພຣະເຈົ້າ          ພຣະອງົ ຊງົ ໂຜດ ໃຫໍ້ ຂໍ້ອຍ ເປັນ ຂນຸ ນຳງ ຜ ໍ້ ສ  ຳ-

ຄນັ ທີື່  ສດຸ ຂອງ ຟາຣາໂອ          ຄ  ຮບັຜິດຊອບ ຊບັ ສມົບດັ         ແລະ ມ ລະດກົ ທງັ ໝດົ ຂອງ ພະ ອງົ         ແລະ ປກົ-

ຄອງ ປະເທດ ເອຢິບ.         

9ບດັ ນີໍ້         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ພຳກນັ ຟໍ້ຳວ ເມ  ອ ຫຳ ພ ື່  ແລະ ນ  ຳ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ຂອງ ຂໍ້ອຍ ເມ  ອ 

ບອກ ເພິື່ ນ ວື່ຳ         ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ປະທຳນ ໃຫໍ້ ຂໍ້ອຍ ເປັນ ຜ ໍ້ ປກົຄອງ ປະເທດ ເອຢິບ          ໃຫໍ້ ພ ື່  ມຳ ຫຳ ຂໍ້ອຍ ໄວ 

ທີື່  ສດຸ.         

10ໃຫໍ້ ພ ື່  ເອງ ມຳ ພໍ້ອມ ລ ກ ຫລຳນ         ຝ ງ ແກະ         ແລະ ຝ ງ ແບໍ້         ທງັ ງວົ ຄວຳຍ         ແລະ ທກຸ ສິື່ ງ ທີື່  ພ ື່  ມ ີ        

ຂໍ້ອຍ ຈະ ໃຫໍ້ ພ ື່  ຢ ື່ ເຂດ ໂກເຊັນ ບື່ອນ ທີື່  ໃກໍ້ ກບັ ຂໍ້ອຍ.         

11ຖໍ້ຳ ພ ື່  ຢ ື່ ໂກເຊັນ          ຂໍ້ອຍ ກ  ສຳມຳດ ເບິື່ ງແຍງ 

ເພິື່ ນ ໄດໍ້         ຄວຳມ ອ ດ ຢຳກ ຍງັ ຈະ ມີ ອີກ ຫໍ້ຳ ປີ         ແລະ ຂໍ້ອຍ ບ ື່  ຢຳກ ໃຫໍ້ ພ ື່  ພໍ້ອມ ກບັ ຄນົ ທງັ ປວງ ທີື່  ພ ື່  ມີ ຕໍ້ອງ 

ອ ດ ຢຳກ.”         

12ໂຢເຊັບ ເວົໍ້ຳ ກບັ ພວກ ອໍ້ຳຍ ນໍ້ອງ ຕ ື່  ໄປ ວື່ຳ,         “ບດັ ນີໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ທກຸ ຄນົ ພໍ້ອມ ທງັ ເບັນຢາ-
ມິນ ນໍ້ອງ ຊຳຍ ຂອງ ຂໍ້ອຍ ໄດໍ້ ເຫັນ ແລໍ້ວ ວື່ຳ         ແມ ື່ນ ຂໍ້ອຍ ເອງ ທີື່  ກ  ຳລງັ ເວົໍ້ຳ ກບັ ພວກ ເຈົໍ້ຳ.         

13ຈ ົື່ງ ເລົື່ ຳ ສ ື່ 

ພ ື່  ຟງັ ວື່ຳ         ຂໍ້ອຍ ມີ ອ  ຳນຳດ ຢ ື່ ໃນ ປະເທດ ນີໍ້ ພຽງ ໃດ         ແລະ ຈ ົື່ງ ເລົື່ ຳ ທກຸ ສິື່ ງ ທີື່  ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຫັນ         ແລໍ້ວ 

ໃຫໍ້ ຮບີ ພຳ ເພິື່ ນ ມຳ ໄວ ໆ.”          
14ຄນັ ແລໍ້ວ ໂຢເຊັບ ຈ ື່ງ ກອດ ເບັນຢາມິນ ນໍ້ອງ ຊຳຍ ຂອງ ຕນົ ໄວໍ້ ໃນ ອໍ້ອມ ແຂນ ພໍ້ອມ ທງັ ຮໍ້ອງໄຫໍ້         

ເບັນຢາມິນ ກ  ຮໍ້ອງໄຫໍ້ ໃນ ອໍ້ອມ ກອດ ຂອງ ອໍ້ຳຍ ຄ  ກນັ.         

15ຕ ື່  ມຳ ເພິື່ ນ ກ  ກອດ ຈ ບ ພວກ ອໍ້ຳຍ ທກຸ ໆ ຄນົ 

ພໍ້ອມ ທງັ ຮໍ້ອງໄຫໍ້.          
16ເມ  ື່ອ ຂື່ຳວ ໄດໍ້ ແຜື່ ໄປ ເຖງິ ພະລຳຊະວງັ ຂອງ ຟາຣາໂອ          ພວກ ອໍ້ຳຍ ນໍ້ອງ ຂອງ ໂຢເຊັບ ໄດໍ້ ມຳ ຫຳ 

ເພິື່ ນ         ພະ ອງົ ພໍ້ອມ ດໍ້ວຍ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ກ  ມີ ຄວຳມ ຍນິດ ີນ  ຳ.         

17ຟາຣາໂອ ຊງົ ກື່ຳວ ຕ ື່  ໂຢເຊັບ ວື່ຳ,         

“ຈ ົື່ງ ບອກ ໃຫໍ້ ພວກ ອໍ້ຳຍ ເຈົໍ້ຳ ບນັທກຸ ສິື່ ງ ຂອງ ໃສື່ ຫລງັ ສດັ ກບັ ຄ ນ ເມ  ອ ປະເທດ ການາອານ.         

18ໃຫໍ້ 

ພວກ ເຂົຳ ເມ  ອ ເອົຳ ພ ື່         ແລະ ຄອບຄວົ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ມຳ ຫຳ ເຮົຳ         ເຮົຳ ຈະ ມອບ ທີື່  ດນິ ບື່ອນ ອດຸມົສມົ-

ບ ນ ໃນ ປະເທດ ເອຢິບ ໃຫໍ້         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ໄດໍ້ ກນິ ຜນົລະປ ກ ອນັ ດ ີໃນ ປະເທດ ນີໍ້.         

19ບອກ ໃຫໍ້ 
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ພວກ ເຂົຳ ເອົຳ ກວຽນ ຈຳກ ປະເທດ ເອຢິບ ໄປ ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ພ ື່         ພໍ້ອມ ເມຍ         ແລະ ລ ກ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຂີື່  ມຳ ທີື່  

ນີໍ້.         

20ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ອກຸອ ັື່ງ ໃຈ ທີື່  ຕໍ້ອງ ໜີ ຈຳກ ຖິື່ ນ ກນັດຳນ ແລະ ຊບັ ສິື່ ງ ຂອງ ໆ ພວກ ເຂົຳ         ເພຳະ 

ສິື່ ງ ທີ ດ ີໃນ ປະເທດ ເອຢິບ          ເຮົຳ ຈະ ມອບ ເປັນ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ.”          
21ພວກ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຢາໂຄບ ກ  ປະຕບິດັ ຕຳມ         ໂຢເຊັບ ເອົຳ ກວຽນ ຫລຳຍ ຄນັ ໃຫໍ້ ຕຳມ ພະ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ 

ຂອງ ຟາຣາໂອ          ແລະ ໄດໍ້ ເອົຳ ອຳຫຳນ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ໄປ ກນິ ຕຳມ ທຳງ ດໍ້ວຍ.         

22ເພິື່ ນ ຍງັ ໄດໍ້ ເອົຳ 

ເຄ ື່ ອງ ໃໝື່ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ຖື່ຳຍ ຜ ໍ້ ລະ ຊຸດ         ສື່ວນ ເບັນຢາມິນ ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ເອົຳ ເງນິ ສຳມ ຮໍ້ອຍ ຫລຽນ ແລະ 

ເຄ ື່ ອງນຸື່ງ ຫໍ້ຳ ຊຸດ ໃຫໍ້ ເປັນ ພິເສດ.         

23ເພິື່ ນ ຍງັ ໄດໍ້ ສ ົື່ງ ລ  ສິບ ໂຕ ຕື່ຳງ ຜນົລະປ ກ ທີື່  ດ ີໃນ ປະເທດ ເອຢິບ 

ໄປ ໃຫໍ້ ພ ື່  ຂອງ ເພິື່ ນ         ແລະ ລ  ອີກ ສິບ ໂຕ ຕື່ຳງ ເຂົໍ້ຳສຳນ         ເຂົໍ້ຳຈີື່         ແລະ ສະບຽງ ອຳຫຳນ ອ ື່ ນ ໆ ສ  ຳລບັ ພ ື່  

ເພິື່ ນ         ເພ ື່ ອ ເດນີທຳງ ກບັ ມຳ ປະເທດ ເອຢິບ.         

24ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ໄປ ສ ົື່ງ ພວກ ອໍ້ຳຍ ອອກ ເດນີທຳງ ກບັ         ແລະ 

ສ ັື່ງ ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ເວລຳ ເດນີທຳງ ຢື່ຳ ຜິດ ຖຽງ ກນັ ເດີໍ້.”          
25ພວກ ເຂົຳ ອອກ ຈຳກ ປະເທດ ເອຢິບ          ກບັ ໄປ ຫຳ ຢາໂຄບ ພ ື່  ຂອງ ຕນົ ທີື່  ການາອານ.         

26ຄນັ ເມ  ອ 

ຮອດ ແລໍ້ວ ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ພ ື່  ຟງັ ວື່ຳ,         “ໂຢເຊັບ ຍງັ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່         ເພິື່ ນ ເປັນ ຜ ໍ້ ປກົຄອງ ປະເທດ ເອ-
ຢິບ ທງັ ໝດົ”         ພ ໄດໍ້ ຍນິ ເຊັື່ ນ ນ ັໍ້ນ         ຢາໂຄບ ກ  ຕກົໃຈ         ແລະ ຍງັ ບ ື່  ຍອມ ເຊ ື່ ອ ຄວຳມ ເວົໍ້ຳ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ.         

27ແຕື່ ເມ  ື່ອ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເລົື່ ຳ ຄວຳມ ເວົໍ້ຳ ຂອງ ໂຢເຊັບ ທກຸ ໆ ຄ  ຳ ສ ື່ ພ ື່  ຟງັ         ເມ  ື່ອ ໄດໍ້ ເຫັນ ກວຽນ ທີື່  ໂຢເຊັບ 

ສ ົື່ງ ມຳ ໃຫໍ້ ເປັນ ພຳຫຳ ນະ ຂີື່  ໄປ ປະເທດ ເອຢິບ ເພິື່ ນ ກ  ຮ ໍ້ສ ກ ຕ ື່ ນເຕັໍ້ນ ດໃີຈ ຫລຳຍ.         

28ຄນັ ແລໍ້ວ         ເພິື່ ນ ກ  

ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ພ ແລໍ້ວ         ບຳດນີໍ້         ໂຢເຊັບ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຂໍ້ອຍ ຍງັ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່         ຂໍ້ອຍ ຕໍ້ອງ ໄປ ພບົ ລຳວ 

ກື່ອນ ຂໍ້ອຍ ຈະ ຕຳຍ.”          

ບົດທີ 46 
ຢາໂຄບກັບຄອບຄົວໄປປະເທດເອຢິບ 

1ຢາໂຄບ ໄດໍ້ ມ ໍ້ຽນ ມດັ ເອົຳ ສິື່ ງ ຂອງ ທກຸ ສິື່ ງ ທກຸ ຢື່ຳງ ເທົື່ ຳ ທີື່  ມ ີ        ແລໍ້ວ ກ  ໄປ ເມ  ອງ ເບເອ-ເຊບາ          ຊ ື່ ງ ຢ ື່ 

ທີື່  ນ ັໍ້ນ ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ຖວຳຍ ບ ຊຳ ແດື່ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ອີຊາກ ພ ື່  ຂອງ ຕນົ.         

2ໃນ ຄ ນ ນ ັໍ້ນ ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ 

ຢາໂຄບ ໃນ ນມິດິ ວື່ຳ,         “ຢາໂຄບ          ຢາໂຄບ ເອີຍ”         ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ ຂຳນ ຕອບ ວື່ຳ,         “ໂດຍ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ກ  ຳລງັ 

ຟງັ ພຣະອງົ ຢ ື່.”         

3ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ຕ ື່  ໄປ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ເປັນ ພຣະເຈົ້າ          ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ພ ື່  ເຈົໍ້ຳ         ບ ື່  ຕໍ້ອງ 

ຢໍ້ຳນ ກວົ ສິື່ ງ ໃດ ເລີຍ ໃນ ກຳນ ທີື່  ຈະ ໄປ ປະເທດ ເອຢິບ          ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ທະວ ີຂ ໍ້ນ 

ເປັນ ຊນົ ຊຳດ ໃຫຍື່ ຢ ື່ ໃນ ທີື່  ນ ັໍ້ນ.         

4ເຮົຳ ຈະ ນ  ຳ ໜໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ໄປ         ແລະ ເຮົຳ ຈະ ພຳ ເອົຳ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ 

ກບັ ຄ ນ ມຳ ທີື່  ນີໍ້         ໂຢເຊັບ ຈະ ໄດໍ້ ຢ ື່ ກບັ ເຈົໍ້ຳ ເມ  ື່ອ ເວລຳ ເຈົໍ້ຳ ຕຳຍ.”          
5ແລໍ້ວ ຢາໂຄບ ຈ ື່ງ ອອກ ຈຳກ ເມ  ອງ ເບເອ-ເຊບາ ໄປ         ພວກ ລ ກ ຊຳຍ ໄດໍ້ ເອົຳ ພ ື່         ລ ກນໍ້ອຍ         ແລະ 

ເມຍ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຂ ໍ້ນ ກວຽນ         ຊ ື່ ງ ຟາຣາໂອ ໄດໍ້ ສ ົື່ງ ມຳ ຮບັ ເອົຳ ພວກ ເຂົຳ.         

6ພວກ ເຂົຳ ພຳກນັ ເອົຳ 

ຝ ງ ສດັ         ແລະ ຊບັ ສມົບດັ ເທົື່ ຳ ທີື່  ມີ ຢ ື່ ໃນ ປະເທດ ການາອານ          ແລໍ້ວ ອອກ ເດນີທຳງ ມຸ ໍ້ງ ໜໍ້ຳ ໄປ ສ ື່ ປະ-

ເທດ ເອຢິບ          ຢາໂຄບ ໄດໍ້ ເອົຳ ຄນົ ຂອງ ເພິື່ ນ ທງັ ໝດົ ໄປ ນ  ຳ.         

7ຄ          ລ ກ ຊຳຍ         ຫລຳນ ຊຳຍ         ລ ກ ສຳວ         

ແລະ ຫລຳນ ສຳວ.          
8-15ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້         ແມ ື່ນ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ຢາໂຄບ          ທີື່  ໄປ ຢ ື່ ປະເທດ ເອຢິບ          ຢາໂຄບ ໄດໍ້ ມີ ເມຍ ສີື່  ຄນົ         ຄ          
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ນຳງ ເລອາ          ແລະ ນຳງ ຣາເຄນ          ນຳງ ຊີລະປາ ເປັນ ສຳວ ໃຊໍ້ ຂອງ ນຳງ ເລອາ          ແລະ ນຳງ ບິນຮາ 

ເປັນ ສຳວ ໃຊໍ້ ຂອງ ນຳງ ຣາເຄນ          ແລໍ້ວ ທງັ ສອງ ຄນົ ນີໍ້ ໄດໍ້ ເປັນ ເມຍ ນໍ້ອຍ ຂອງ ຢາໂຄບ.         ນຳງ ເລອາ 

ມີ ລ ກ ທີື່  ເກດີ ຢ ື່ ໃນ ປະເທດ ເມໂຊໂປຕາເມຍ          ມີ ດ ັື່ງນີໍ້:         ຣ ເບັນ          ຊິເມໂອນ          ເລວີ          ຢ ດາ          ອິດຊາຄາ          

ເຊບ ລ ນ          ແລະ ນຳງ ດີນາ.         ມີ ພວກ ຫລຳນ ຂອງ ນຳງ ເລອາ ອີກ         ຄ  ລ ກ ຂອງ ຣ ເບັນ ສີື່  ຄນົ ຊ ື່         ຮາໂນກ          

ປານລ           ເຮດຊະໂຣນ ແລະ ກາມີ          ລ ກ ຂອງ ຊິເມໂອນ ທີື່  ເກດີ ຈຳກ ເມຍ ຫລວງ ຫໍ້ຳ ຄນົ ຊ ື່         ເຢມ ເອນ          

ຢາມິນ          ໂອຮາດ          ຢາກິນ          ໂຊຣາ          ແລະ ລ ກ ທີື່  ເກດີ ຈຳກ ເມຍ ນໍ້ອຍ ຊຳວ ການາອານ ຊ ື່         ຊາອ ນ.         

ລ ກ ຂອງ ເລວີ ມີ ສຳມ ຄນົ ຊ ື່         ເກໂຊນ          ໂກຮາດ ແລະ ເມຣາຣີ          ລ ກ ຂອງ ຢ ດາ ມີ ຫໍ້ຳ ຄນົ ຊ ື່         ເອຣະ          

ໂອນານ          ເຊລາ          ເຊຣາ          ແລະ ເປເຣັດ ພໍ້ອມ ກບັ ລ ກ ຊ ື່         ເຮດຊະໂຣນ ແລະ ຮາມ ນ          ແຕື່ ເອຣະ ກບັ 

ໂອນານ ໄດໍ້ ຕຳຍ ໄປ ແລໍ້ວ ຢ ື່ ໃນ ປະເທດ ການາອານ.         ລ ກ ຂອງ ອິດຊາຄາ ມີ ສີື່  ຄນົ ຊ ື່         ໂຕລາ          ປ ວາ          

ອີໂອບ ແລະ ຊິມໂຣນ          ລ ກ ຂອງ ເຊບ ລ ນ ສຳມ ຄນົ ຊ ື່         ເຊເຣັດ          ເອໂລນ ແລະ ຢາເລເອນ          ຄນົ ທີື່  ກື່ຳວ 

ຊ ື່  ມຳ ນີໍ້         ມີ ທງັ ໝດົ ສຳມ ສິບ ສຳມ ຄນົ.         

16-18ນຳງ ຊີລະປາ ເມຍ ນໍ້ອຍ ຢາໂຄບ ມີ ລ ກ ສຳວ ສອງ ຄນົ ຄ          

ຄາດ          ເອເຊ ແລະ ມີ ຫລຳນ ສິບ ເອັດ ຄນົ ຄ :         ລ ກ ຂອງ ຄາດ ເຈດັ ຄນົ ຊ ື່         ຊິຟີໂອນ          ຮັກກີ          ຊ ນີ ເອັດ-
ຊະໂບນ          ເອຣີ          ອາໂຣດີ ແລະ ອາເຣລ ີ         ລ ກ ຂອງ ອາເຊ ຫໍ້ຳ ຄນົ ຊ ື່         ອິມນາ          ອີຊະວາ          ອີຊະວີ          ນຳງ 

ເຊຣາ          ແລະ ເບຣອິາ ພໍ້ອມ ກບັ ລ ກ ຊ ື່         ເຮເບ ແລະ ມັນກີເອນ          ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ມີ ທງັ ໝດົ ສິບ ຫກົ ຄນົ.         

19-22ນຳງ ຣາເຄນ ມີ ລ ກ ຊຳຍ ສອງ ຄນົ ຊ ື່         ໂຢເຊັບ ແລະ ເບັນຢາມິນ          ພວກ ຫລຳນ ຂອງ ນຳງ ຣາເຄນ 

ອີກ ຄ          ລ ກ ຂອງ ໂຢເຊັບ ທີື່  ເກດີ ຈຳກ ນຳງ ອາເສນັດ ໃນ ປະເທດ ເອຢິບ ສອງ ຄນົ ຊ ື່         ມານາເຊ ແລະ 

ເອຟຣາຢິມ          ນຳງ ອາເສນັດ ເປັນ ລ ກ ສຳວ ຂອງ ໂປຕີເຟຣາ          ປະໂລຫິດ ເມ  ອງ ໂອນ.         ລ ກ ຂອງ 

ເບັນຢາມິນ ສິບ ຄນົ ຊ ື່         ເບລາ          ເບເຄ          ອາຊະເບັນ          ເກຣາ          ນາອາມານ          ເອຣີ          ໂຣເຊ          ມ ບປີມ          

ຮຸບປີມ ແລະ ອາດ          ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເປັນ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ຣາເຄນ          ມີ ທງັ ໝດົ ສິບ ສີື່  ຄນົ.         

23-25ນຳງ ບິນ-
ຮາ ເມຍ ນໍ້ອຍ ຂອງ ຢາໂຄບ ມີ ລ ກ ສອງ ຄນົ ຊ ື່         ດານ ແລະ ນັບທາລີ          ແລະ ມີ ຫລຳນ ຫໍ້ຳ ຄນົ ຄ  ລ ກ ຂອງ 

ດານ ໜ ື່ ງ ຄນົ ຊ ື່         ຮ ຊີມ          ແລະ ລ ກ ຂອງ ນັບທາລ ີສີື່  ຄນົ ຊ ື່         ຢາເຊເອນ          ກ ນີ          ເຢດເຊ ແລະ ຊິນເລັມ          

ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເປັນ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ບິນຮາ          ມີ ທງັ ໝດົ ເຈດັ ຄນົ.          
26-27ຈ  ຳນວນ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ແທໍ້ ໆ ທງັ ໝດົ ຂອງ ຢາໂຄບ          ຊ ື່ ງ ໄປ ຢ ື່ ໃນ ປະເທດ ເອຢິບ ມີ ຫກົ ສິບ ຫກົ 

ຄນົ         ໂດຍ ບ ື່  ນບັ ເມຍ ຂອງ ພວກ ລ ກ ຊຳຍ         ໂຢເຊັບ ມີ ລ ກ ຊຳຍ ທີື່  ເກດີ ຢ ື່ ໃນ ປະເທດ ເອຢິບ ສອງ ຄນົ         

ໂຮມ ຄອບຄວົ ຂອງ ຢາໂຄບ ທງັ ໝດົ ໄປ ຢ ື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ມີ ເຈດັ ສິບ ຄນົ.          

ຢາໂຄບແລະຄອບຄົວໃນປະເທດເອຢິບ 
28ຕ ື່  ມຳ ຢາໂຄບ ໄດໍ້ ສ ົື່ງ ຢ ດາ ໄປ ບອກ ໂຢເຊັບ ລື່ວງ ໜໍ້ຳ ໃຫໍ້ ເພິື່ ນ ມຳ ລ ຖໍ້ຳ ຮບັ ພ ື່  ທີື່  ເຂດ ໂກເຊັນ.         

29ໂຢເຊັບ ກ  ຕຽມ ລດົ ມ ໍ້ຳ         ແລະ ອອກ ໄປ ພບົ ພ ື່  ຂອງ ຕນົ ທີື່  ນ ັໍ້ນ         ເມ  ື່ອ ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ເຫັນ ພ ື່         ເພິື່ ນ ກ  ຟໍ້ຳວ ແລື່ນ 

ໄປ ກອດ ຄ  ໃນ ທນັທີ         ແລະ ໄຫໍ້ ສະ ອ ກ ສະອ ໍ້ນ ເປັນ ເວລຳ ດນົ ນຳນ.          
30ຢາໂຄບ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ໂຢເຊັບ ວື່ຳ,         “ບດັ ນີໍ້ ພ ື່  ຄ  ຊ ິຕຳຍ ຕຳ ຫລບັ ຢ ື່ ດອກ         ໃນ ເມ  ື່ອ ພ ື່  ໄດໍ້ ເຫັນ ໜໍ້ຳ ລ ກ         

ແລະ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ລ ກ ຍງັ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່.”         

31ແລໍ້ວ ໂຢເຊັບ ກ  ເວົໍ້ຳ ກບັ ພວກ ອໍ້ຳຍ ນໍ້ອງ         ແລະ ຄອບຄວົ ຂອງ ພ ື່  ວື່ຳ,         

“ຂໍ້ອຍ ຈະ ຕໍ້ອງ ໄປ ທ ນ ຟາຣາໂອ ໃຫໍ້ ຊງົ ຊຳບ ວື່ຳ         ພວກ ອໍ້ຳຍ ນໍ້ອງ         ແລະ ຄອບຄວົ ພ ື່  ຂອງ ເຮົຳ         ຊ ື່ ງ 

ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ປະເທດ ການາອານ ໄດໍ້ ມຳ ຮອດ ແລໍ້ວ.         

32ທກຸ ຄນົ ເປັນ ຄນົ ລໍ້ຽງ ແກະ         ແລະ ງວົ ຄວຳຍ         
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ໄດໍ້ ເອົຳ ຝ ງ ແກະ ຝ ງ ງວົ ພໍ້ອມ ທກຸ ໆ ສິື່ ງ ທີື່  ມີ ມຳ ນ  ຳ.         

33ເມ  ື່ອ ຟາຣາໂອ ເອີໍ້ນ ເຈົໍ້ຳ ໄປ         ແລະ ຖຳມ ວື່ຳ         

ພວກ ເຈົໍ້ຳ ມີ ອຳຊບີ ຫຍງັ?         

34ໃຫໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຕອບ ວື່ຳ         ຂໍ້ຳ ແດື່ ພະ ອງົ         ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ລໍ້ຽງສດັ ເປັນ ອຳ-

ຊບີ ຄ  ດ ັື່ງ ບນັພະບ ລດຸ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຕໍ້ອງ ທ ນ ໂດຍ ວ ີທີ ນີໍ້         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ຈະ ໄດໍ້ ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ເຂດ ໂກເຊັນ”         

ໂຢເຊັບ ເວົໍ້ຳ ເຊັື່ ນ ນີໍ້ ກ  ເພຳະວື່ຳ ຊຳວ ເອຢິບ ບ ື່  ມກັ ພວກ ລໍ້ຽງ ແກະ.          

ບົດທີ 47 
1ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ໂຢເຊັບ ຈ ື່ງ ໄປ ກຳບ ທ ນ ຟາຣາໂອ ວື່ຳ,         “ພ ື່  ແລະ ພວກ ອໍ້ຳຍ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ມຳ ແຕື່ ປະ-

ເທດ ການາອານ ຮອດ ແລໍ້ວ         ພໍ້ອມ ທງັ ຝ ງ ສດັ         ແລະ ທກຸ ສິື່ ງ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ມ ີ         ດຽວນີໍ້ ພວກ ເຂົຳເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ 

ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ເຂດ ໂກເຊັນ.”         

2ຄນັ ແລໍ້ວ ໂຢເຊັບ ກ  ແນະນ  ຳ ອໍ້ຳຍ ທງັ ຫໍ້ຳ ຄນົ ທີື່  ມຳ ນ  ຳ ແດື່ ຟາຣາໂອ.          
3ພະ ອງົ ຖຳມ ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ພວກ ເຈົໍ້ຳ ມີ ອຳຊບີ ຫຍງັ?”         ພວກ ເຂົຳ ທ ນ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳ ແດື່ ພະ ອງົ         

ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ລໍ້ຽງສດັ ເປັນ ອຳຊບີ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ບນັພະບ ລດຸ.         

4ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ມຳ ຂ  ເພິື່ ງ ພະ ບ ລມົ ມະ 

ໂພທິສມົພຳນ ຂອງ ພະ ອງົ         ກ  ເພຳະວື່ຳ ໃນ ປະເທດ ການາອານ ເກດີ ມີ ຄວຳມ ອ ດ ຢຳກ ຢື່ຳງ ຮໍ້ຳຍ 

ແຮງ         ຈນົ ວື່ຳ ບ ື່  ມີ ທົື່ງ ຫຍໍ້ຳ ສ  ຳລບັ ລໍ້ຽງ ຝ ງ ສດັ         ຂໍ້ຳ ແດື່ ພະ ອງົ ຂ  ພະ ອງົ ຊງົ ກະລນຸຳ ໃຫໍ້ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

ໄດໍ້ ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ໂກເຊັນ ນີໍ້ ເທີໍ້ນ.”          
5-6ຟາຣາໂອ ກື່ຳວ ແກື່ ໂຢເຊັບ ວື່ຳ,         “ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ເຂດ ໂກເຊັນ ໄດໍ້         ແລະ ຖໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ຮ ໍ້ 

ວື່ຳ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ຜ ໍ້ ໃດ ໃນ ພວກ ເຂົຳ ມີ ຄວຳມ ສຳມຳດ ກ  ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ຮບັ ລໍ້ຽງ ຝ ງ ສດັ ຂອງ ເຮົຳ ນ  ຳ.”          

ເມ  ື່ອ ຢາໂຄບ ແລະ ລ ກ ຊຳຍ ມຳ ຮອດ ປະເທດ ເອຢິບ          ບື່ອນ ທີື່  ໂຢເຊັບ ປກົຄອງ ຢ ື່         ຟາຣາໂອ 

ແຫື່ງ ປະເທດ ເອຢິບ ກ  ຊງົ ຊຳບ ເລ ື່ ອງ ນີໍ້         ພະ ອງົ ກື່ຳວ ຕ ື່  ໂຢເຊັບ ວື່ຳ,         “ບດັ ນີໍ້         ພ ື່         ແລະ ພວກ ອໍ້ຳຍ 

ນໍ້ອງ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ກ  ໄດໍ້ ມຳ ຫຳ ເຈົໍ້ຳ ແລໍ້ວ         ແຜື່ນດນິ ທງັ ໝດົ ໃນ ປະເທດ ນີໍ້ ກ  ຢ ື່ ໃນ ກຳນ ປກົຄອງ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

ຈ ົື່ງ ຫຳ ບື່ອນ ທີື່  ດ ີເໝຳະ ສມົ ໃນ ປະເທດ ນີໍ້ ໃຫໍ້ ເຂົຳເຈົໍ້ຳ ສຳ.”          
7ຄນັ ຕ ື່  ມຳ         ໂຢເຊັບ ໄດໍ້ ພຳ ຢາໂຄບ ພ ື່  ຂອງ ຕນົ ເຂົໍ້ຳ ເຝົໍ້ຳ ຟາຣາໂອ          ຢາໂຄບ ໄດໍ້ ຖວຳຍ ພຣະພອນ 

ແດື່ ພະ ອງົ         

8-9ຟາຣາໂອ ຈ ື່ງ ຊງົ ຖຳມ ເພິື່ ນ ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ ມີ ອຳຍ ຸໄດໍ້ ຈກັ ປີ ແລໍ້ວ?”         ຢາໂຄບ ທ ນ ຕອບ ວື່ຳ,         

“ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ມີ ອຳຍ ຸພຽງ ຮໍ້ອຍ ສຳມ ສິບ ປີ         ຊ ື່ ງ ເປັນ ຊວີດິ ທີື່  ທື່ອງ ທື່ຽວ ໄປ ມຳ         ວນັ ເວລຳ ທີື່  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໃຊໍ້ ຊ-ີ

ວດິ ຢ ື່ ກ  ນໍ້ອຍ         ແລະ ລ  ຳບຳກ         ບ ື່  ຄ  ຊວີດິ ຂອງ ປ ື່ ຍື່ຳ ຕຳ ຍຳຍ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ.”          
10-11ຢາໂຄບ ໄດໍ້ ທ ນ ລຳ ຟາຣາໂອ ແລໍ້ວ ກ  ກບັ ໄປ         ຫລງັ ຈຳກ ນ ັໍ້ນ         ໂຢເຊັບ ກ  ຈດັ ທີື່  ດນິ ໃຫໍ້ ພ ື່         ແລະ 

ອໍ້ຳຍ ຂອງ ຕນົ ຢ ື່ ໃນ ປະເທດ ເອຢິບ ໂດຍ ເລ ອກ ເອົຳ ດນິ ຕອນ ດ ີໆ ໃນ ເຂດ ຣາເມເສດ          ໃຫໍ້ ເປັນສມົ 

ບດັ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຕຳມ ທີື່  ຟາຣາໂອ ໄດໍ້ ຊງົ ສ ັື່ງ.         

12ໂຢເຊັບ ໄດໍ້ ຈດັ ຫຳ ສະບຽງ ອຳຫຳນ ໃຫໍ້ ພ ື່  ໃຫໍ້ ພວກ 

ອໍ້ຳຍ ແລະ ຄອບຄວົ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ທກຸ ໆ ຄນົ ຕະຫລອດ ທງັ ຜ ໍ້ ຕດິຕຳມ ດໍ້ວຍ.          

ການປົກຄອງຂອງໂຢເຊັບໃນເວລາອຶດຢາກ 
13ກຳນ ອ ດ ຢຳກ ຄ ັໍ້ງ ນີໍ້ ຮໍ້ຳຍ ແຮງ ທີື່  ສດຸ         ຈນົ ວື່ຳ ໃນ ປະເທດ ທງັຫລຳຍ ບ ື່  ມີ ເຂົໍ້ຳ ຈະ ກນິ         ປະເທດ ເອ-

ຢິບ ແລະ ປະເທດ ການາອານ ກ  ອື່ອນເພຍ ດໍ້ວຍ ກຳນ ອ ດ ຢຳກ.         

14ໂຢເຊັບ ທໍ້ອນໂຮມ ເອົຳ ເງນິ ທງັ 

ໝດົ ທີື່  ໄດໍ້ ຈຳກ ກຳນ ຂຳຍ ເຂົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ແກື່ ຊຳວ ເອຢິບ ແລະ ຊຳວ ການາອານ ນ  ຳໄປ ຖອກ ທີື່  ຄງັ ຂອງ ຟາ-
ຣາໂອ.         

15ເມ  ື່ອ ເງນິ ຂອງ ຊຳວ ເອຢິບ ແລະ ຊຳວ ການາອານ ໝດົ         ຊຳວ ເອຢິບ ທກຸ ຄນົ ກ  ແຫື່ ກນັ ມຳ 
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ຫຳ ໂຢເຊັບ ແລະ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຂ  ອຳຫຳນ ກນິ ແດື່ທໍ້ອນ         ຢື່ຳ ປື່ອຍ ໃຫໍ້ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຕຳຍ 

ເລີຍ         ກະລນຸຳ ຊດົ ຊື່ອຍ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ດໍ້ວຍ ວທີິ ໃດ ວທີິ ໜ ື່ ງ ແດື່ທໍ້ອນ         ເພຳະ ເງນິ ຂອງ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

ກ  ໝດົ ສໍ້ຽງ ແລໍ້ວ.”          
16ໂຢເຊັບ ຈ ື່ງ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຖໍ້ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ມີ ເງນິ         ໃຫໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເອົຳ ສດັ ມຳ ຂໍ້ອຍ ຈະ ເອົຳ ເຂົໍ້ຳ ແລກ-

ປື່ຽນ ເອົຳ.”         

17ພວກ ເຂົຳ ຕື່ຳງ ກ  ເອົຳ ສດັ ຂອງ ຕນົ ມຳ ໃຫໍ້ ໂຢເຊັບ ແລະ ເພິື່ ນ ກ  ເອົຳ ອຳຫຳນ ແລກປື່ຽນ 

ເອົຳ ສດັ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ເປັນຕ ົໍ້ນ ວື່ຳ ມ ໍ້ຳ         ແກະ         ແບໍ້         ງວົ         ແລະ ລ          ໃນ ປີ ນ ັໍ້ນ ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ຈ ື່ຳຍ ອຳຫຳນ ໃຫໍ້ ແກື່ 

ປະຊຳຊນົ ໂດຍ ວທີິ ແລກປື່ຽນ ກບັ ສດັ ຕື່ຳງ ໆ         ຂອງ ພວກ ເຂົຳເຈົໍ້ຳ.          
18ປີ ຕ ື່  ມຳ         ພວກ ເຂົຳ ກ  ພຳກນັ ມຳ ຫຳ ໂຢເຊັບ ອີກ         ແລະ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ທື່ຳນ ຜ ໍ້ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ເອີຍ         ພວກ 

ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຂ  ເວົໍ້ຳ ຄວຳມ ຈງິ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ຟງັ         ໂດຍ ບ ື່  ໄດໍ້ ປິດ ບງັ ຫຍງັ         ຄ  ເງນິ ຂອງ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ກ  ໝດົ 

ແລໍ້ວ         ແລະ ສດັ ຂອງ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ກ  ເປັນ ຂອງ ທື່ຳນ ໝດົ ແລໍ້ວ         ດຽວນີໍ້         ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ບ ື່  ເຫລ ອ ຫຍງັ 

ໃຫໍ້ ອຳດຍຳ ນອກຈຳກ ຮື່ຳງກຳຍ         ແລະ ດນິ ດອນ ຂອງ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ.         

19ຢື່ຳ ປື່ອຍ ໃຫໍ້ ພວກ 

ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ອ ດ ຕຳຍ ທໍ້ອນ         ຈ ົື່ງ ຊອກ ຫຳ ວທີິ ຢື່ຳງໃດ ຢື່ຳງ ໜ ື່ ງ ຊື່ອຍ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ແດື່         ຂ  ຢື່ຳ ປື່ອຍ ໃຫໍ້ 

ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເສຍ ດນິ ດອນ ຕອນ ຫຍໍ້ຳ ໄປ ລໍ້ຳ ໆ         ກະລນຸຳ ຊ ໍ້ ແລະ ເອົຳ ເຂົໍ້ຳ ແລກ ກບັ ດນິ ຂອງ ພວກ 

ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ສຳ         ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຍນິດ ີຍອມ ເປັນ ທຳດ ຂອງ ຟາຣາໂອ          ແລໍ້ວ ພະ ອງົ ກ  ຈະ ໄດໍ້ ດນິແດນ 

ຂອງ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ຂ  ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ເອົຳ ເຂົໍ້ຳປ ກ ໃຫໍ້ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ດໍ້ວຍ         ເພ ື່ ອ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ບ ື່  ອ ດ 

ຕຳຍ         ແລະ ເພ ື່ ອ ດນິ ດອນ ຂອງ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ບ ື່  ຫວື່ຳງ ເປົື່ ຳ.”          
20ໂຢເຊັບ ກ  ຊ ໍ້ ເອົຳ ດນິ ທງັ ໝດົ ໃຫໍ້ ຟາຣາໂອ          ຊຳວ ເອຢິບ ທກຸ ຄນົ ຂຳຍ ດນິ ຂອງ ຕນົ ກ  ຍໍ້ອນ ວື່ຳ-

ກຳນ ອ ດ ຢຳກ ເທ ື່ ອ ນີໍ້ ຮໍ້ຳຍ ແຮງ ທີື່  ສດຸ         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ດນິ ທງັ ໝດົ ໃນ ປະເທດ ເອຢິບ ຈ ື່ງ ກຳຍເປັນ ດນິ ຂອງ 

ຟາຣາໂອ.         

21ໂຢເຊັບ ໄດໍ້ ເອົຳ ປະຊຳຊນົ ທງັ ໝດົ ໃນ ປະເທດ ມຳ ເປັນ ທຳດ.         

22ຍງັ ແຕື່ ດນິ ຂອງ ພວກ 

ປະໂລຫິດ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ ທີື່  ບ ື່  ໄດໍ້ ຊ ໍ້ ເອົຳ         ພວກ ປະໂລຫິດ ບ ື່  ໄດໍ້ ຂຳຍ ດນິ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ກ  ເພຳະວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ 

ໄດໍ້ ຮບັ ເງນິ ອດຸ ໜ ນ ຈຳກ ຟາຣາໂອ.          
23ໂຢເຊັບ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ປະຊຳຊນົ ວື່ຳ,         “ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເຫັນ ບ          ມ ໍ້ນີໍ້ ຂໍ້ອຍ ໄດໍ້ ຊ ໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ພໍ້ອມ ທງັ ດນິ ໃຫໍ້ ຟາ-

ຣາໂອ          ນີໍ້ ຄ  ເຂົໍ້ຳປ ກ ສ  ຳລບັ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ຊ ື່ ງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຕໍ້ອງ ເອົຳ ໄປ ຫວື່ຳນ ໃນ ດນິ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ.         

24ເມ  ື່ອ ຮອດ ເວລຳ ເກບັ ກື່ຽວ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຕໍ້ອງ ຖວຳຍ ຜນົລະປ ກ ໜ ື່ ງ ສື່ວນ ຫໍ້ຳ ໃຫໍ້ ຟາຣາໂອ          ສື່ວນ ທີື່  

ເຫລ ອ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ເປັນ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ເພ ື່ ອ ເປັນ ເຂົໍ້ຳປ ກ         ແລະ ໄວໍ້ ກນິ ສ  ຳລບັ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ຄອບ-

ຄວົ.”         

25ພວກ ເຂົຳ ພຳກນັ ຕອບ ວື່ຳ,         “ອຳດຍຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ດ ີຕ ື່  ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ໂດຍ ໄດໍ້ ຊື່ອຍ ເຫລ ອ ຊວີດິ 

ຂອງ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄວໍ້         ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຍນິດ ີເປັນ ທຳດ ຂອງ ຟາຣາໂອ.”          
26ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ໂຢເຊັບ ຈ ື່ງ ແຕື່ງ ກດົໝຳຍ ປກົຄອງ ທີື່  ດນິ ໃນ ປະເທດ ເອຢິບ ໄວໍ້         ຄ  ຕໍ້ອງ ຖວຳຍ ຜນົລະ-

ປ ກ ໜ ື່ ງ ສື່ວນ ຫໍ້ຳ ໃຫໍ້ ແກື່ ຟາຣາໂອ          ກດົໝຳຍ ນີໍ້ ຍງັ ໃຊໍ້ ກນັ ຢ ື່ ຈນົ ເຖງິ ທກຸ ວນັ ນີໍ້         ດນິ ຂອງ ປະໂລຫິດ 

ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ ທີື່  ບ ື່  ເປັນ ຂອງ ຟາຣາໂອ.          

ຄວາມປະສົງອັນສຸດທ້າຍຂອງຢາໂຄບ 
27ພວກ ອິສຣາເອນ ທີື່  ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ປະເທດ ເອຢິບ          ໄດໍ້ ຮ ັື່ງມ ີ ເປັນ ດ ີຂ ໍ້ນ ພໍ້ອມ ທງັ ມີ ລ ກ ຫລຳນ 

ຫລຳຍ ຂ ໍ້ນ.          
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28ຢາໂຄບ ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ປະເທດ ເອຢິບ          ສິບ ເຈດັ ປີ ຈນົ ເພິື່ ນ ອຳຍ ຸໄດໍ້         ຮໍ້ອຍ ສີື່  ສິບ ເຈດັ ປີ.         

29ເມ  ື່ອ 

ຢາໂຄບ ຮ ໍ້ສ ກ ວື່ຳ ຕນົ ເອງ ໃກໍ້ ຈະ ຕຳຍ ແລໍ້ວ         ເພິື່ ນ ກ  ຮໍ້ອງ ໂຢເຊັບ ລ ກ ຊຳຍ ມຳ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ສຳບຳນ 

ຕ ື່ໜໍ້ຳ ພ ື່  ໂດຍ ໃຫໍ້ ເອົຳ ມ  ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ນບົ ໄວໍ້ ໃນ ຫວື່ຳງ ຂຳ ພ ື່         ແລໍ້ວ ສນັຍຳ ວື່ຳ ລ ກ ຈະ ສດັຊ ື່         ແລະ ປະພ ດ ດ ີ

ຕ ື່  ພ ື່         ແລະ ຢື່ຳ ຝງັ ສບົ ພ ື່  ໄວໍ້ ໃນ ປະເທດ ເອຢິບ ນີໍ້.         

30ພ ື່  ຕໍ້ອງກຳນ ໃຫໍ້ ລ ກ ຝງັ ພ ື່  ໄວໍ້ ໃນ ບື່ອນ ທີື່  ຝງັ ປ ື່ ຍື່ຳ 

ຕຳ ຍຳຍ ຂອງ ພ ື່         ຈ ົື່ງ ເອົຳ ພ ື່  ອອກ ໜີ ຈຳກ ປະເທດ ເອຢິບ          ແລະ ຝງັ ພ ື່  ໄວໍ້ ໃນ ອບຸ ໂມງ ຂອງ ພວກ ປ ື່ ຍື່ຳ 

ຕຳ ຍຳຍ ນ ັໍ້ນ”         ໂຢເຊັບ ຕອບ ວື່ຳ,         “ລ ກ ຈະ ເຮັດ ຕຳມ ທີື່  ພ ື່  ບອກ.”          
31ຢາໂຄບ ຜ ໍ້ ມີ ຊ ື່ ວ ື່ຳ         ອິສຣາເອນ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ສຳບຳນ ຕ ື່  ພ ື່  ວື່ຳ ລ ກ ຈະ ເຮັດ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ”         ໂຢເຊັບ ກ  

ສຳບຳນ ຕຳມ ອິສຣາເອນ ຕໍ້ອງກຳນ ທກຸ ຢື່ຳງ         ແລໍ້ວ ໄດໍ້ ຂຳບ ລງົ ທີື່  ຫວົ ຕຽງ ນອນ ຂອງ ພ ື່  ຕນົ.          
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ຢາໂຄບອວຍພອນເອຟຣາຢິມແລະມານາເຊ 

1ຫລງັ ຈຳກ ນ ັໍ້ນ ມີ ຄນົ ມຳ ບອກ ໂຢເຊັບ ວື່ຳ,         “ພ ື່  ຂອງ ອຳດຍຳ ເຈບັ ໜກັ         ພ ໄດໍ້ ຍນິ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ໂຢເຊັບ ກ  

ພຳ ລ ກ ຊຳຍ ທງັ ສອງ         ຄ  ມານາເຊ ແລະ ເອຟຣາຢິມ ໄປ ເບິື່ ງ ພ ື່  ຂອງ ຕນົ.         

2ເມ  ື່ອ ຢາໂຄບ ໄດໍ້ ຍນິ ເຂົຳ 

ມຳ ບອກ ວື່ຳ,         “ໂຢເຊັບ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ມຳ ເບິື່ ງ”         ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ ຮວບຮວມ ເຫ ື່ ອແຮງ ທີື່  ມີ ຢ ື່ ລກຸຂ ໍ້ນ ນ ັື່ງ 

ເທິງ ຕຽງ.         

3ຢາໂຄບ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ໂຢເຊັບ ວື່ຳ,         “ພຣະເຈົ້າ ຜ ໍ້ ມີ ອ  ຳນຳດ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ໄດໍ້ ປະກດົ ຕ ື່  ພ ື່  ທີື່  ເມ  ອງ ລ ເຊ 

ໃນ ປະເທດ ການາອານ ແລະ ຊງົ ອວຍພອນ ໃຫໍ້ ພ ື່ .         

4ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ມີ ລ ກ 

ຫລຳນ ຫລຳຍ         ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ວງົ ວຳນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ກຳຍເປັນ ຫລຳຍ ໆ ຊນົ ຊຳດ         ເຮົຳ ຈະ ເອົຳ ດນິ 

ຕອນ ນີໍ້ ໃຫໍ້ ເປັນສມົ ບດັ ແກື່ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຕະຫລອດ ໄປ.”          
5ບດັ ນີໍ້         ລ ກ ຊຳຍ ສອງ ຄນົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຄ          ເອຟຣາຢິມ          ແລະ ມານາເຊ          ຊ ື່ ງ ໄດໍ້ ເກດີ ໃນ ປະເທດ ເອ-

ຢິບ ກື່ອນ ພ ື່  ມຳ ຢ ື່ ນີໍ້ ຈະ ຕໍ້ອງ ເປັນ ລ ກ ຂອງ ພ ື່  ຄ  ກນັ ກບັ ຣ ເບັນ ແລະ ຊິເມໂອນ.         

6ແຕື່ ວື່ຳ ລ ກ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ທີື່  

ເກດີ ຫລງັ ພວກ ເຂົຳ ທງັ ສອງ ຄນົ ນີໍ້ ກ  ຈະ ເປັນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ມ ລະດກົ ສ ບຕ ື່  ຈຳກ ອໍ້ຳຍ 

ຂອງ ພວກ ເຂົຳ.         

7ພ ື່  ເຮັດ ດ ັື່ງນີໍ້ ກ  ເພຳະວື່ຳ ເມ  ື່ອ ພ ື່  ກບັ ຈຳກ ປະເທດ ເມໂຊໂປຕາເມຍ          ຂະນະ ທີື່  ພວກ 

ເຮົຳ ຍງັ ຢ ື່ ບ ື່  ຫື່ຳງ ໄກ ເທົື່ ຳໃດ ຈຳກ ເອຟຣາທາ ໃນ ປະເທດ ການາອານ          ຣາເຄນ ແມ ື່ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ກ  ໄດໍ້ 

ເສຍ ຊວີດິ ໄປ         ເລ ື່ ອງ ນີໍ້ ສໍ້ຳງ ຄວຳມທກຸ ໃຈ ອນັ ໃຫຍື່ ຫລວງ ໃຫໍ້ ແກື່ ພ ື່         ພ ື່  ໄດໍ້ ຝງັ ສບົ ແມ ື່ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຢ ື່ 

ແຄມ ທຳງ ໄປ ເມ  ອງ ເອຟຣາທາ          (ເອຟຣາທາ ແມ ື່ນ ເມ  ອງ ເບັດເລເຮັມ).          
8ເມ  ື່ອ ອິສຣາເອນ ເຫັນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ໂຢເຊັບ          ແລໍ້ວ ຈ ື່ງ ຖຳມ ວື່ຳ,         “ເດັກ ສອງ ຄນົ ນີໍ້ ແມ ື່ນ ໃຜ.?”         

9ໂຢເຊັບ ຕອບ ວື່ຳ,         “ເດັກ ສອງ ຄນົ ນີໍ້ ແມ ື່ນ ລ ກ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ຊ ື່ ງ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ປະທຳນ ໃຫໍ້ ໃນ ປະ-

ເທດ ເອຢິບ ນີໍ້”         ອິສຣາເອນ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ເອົຳ ພວກ ເຂົຳ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ຫຳ ພ ື່  ເບິື່ ງ         ເພ ື່ ອ ພ ື່  ຈະ ໄດໍ້ ອວຍພອນ 

ໃຫໍ້ ແກື່ ພວກ ເຂົຳ.”         

10ສຳຍຕຳ ຂອງ ອິສຣາເອນ ກ  ອື່ອນ ລງົ ຍໍ້ອນ ຄວຳມ ເຖົໍ້ຳ ແກື່         ເພິື່ ນ ບ ື່  ເຫັນຮຸື່ງ         

ໂຢເຊັບ ຈ ື່ງ ນ  ຳ ເດັກນໍ້ອຍ ສອງ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ເຂົໍ້ຳ ມຳ         ແລໍ້ວ ເພິື່ ນ ກອດ         ແລະ ຈ ບ ພວກ ເຂົຳ.         

11ອິສຣາເອນ 

ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ໂຢເຊັບ ວື່ຳ,         “ພ ື່  ບ ື່  ເຄີຍ ຄິດ ເລີຍ ວື່ຳ ຈະ ໄດໍ້ ເຫັນ ລ ກ ອີກ         ແຕື່ ດຽວນີໍ້ ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ນ  ຳ ພ ື່  ໃຫໍ້ ເຫັນ 

ຮອດ ລ ກ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ.”          
12ແລໍ້ວ ໂຢເຊັບ ກ  ເອົຳ ພວກ ເຂົຳ ທງັ ສອງ ອອກ ຈຳກ ຕກັ ຂອງ ອິສຣາເອນ          ແລໍ້ວ ພຳກນັ ກ ົໍ້ມ ຂຳບ 
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ລງົ ດນິ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ເພິື່ ນ.         

13ໂຢເຊັບ ກ  ໄດໍ້ ຈ ງ ເອົຳ ພວກ ເຂົຳ ທງັ ສອງ ມຳ         ຄ  ເອົຳ ມ  ຂວຳ ຈ ງ ເອຟຣາຢິມ          

ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ລຳວ ຈະ ໄດໍ້ ຢ ື່ ທຳງ ກ  ໍ້ຳ ຊໍ້ຳຍ ຂອງ ອິສຣາເອນ          ແລະ ມ  ຊໍ້ຳຍ ຈ ງ ມານາເຊ          ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ລຳວ ຈະ 

ໄດໍ້ ຢ ື່ ທຳງ ກ  ໍ້ຳ ຂວຳ ຂອງ ອິສຣາເອນ ແລໍ້ວ ນ  ຳ ພວກ ເຂົຳ ມຳ ຫຳ ເພິື່ ນ.         

14ແຕື່ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ໄຂວື່ 

ແຂນ ຂອງ ຕນົ         ເອົຳ ມ  ຂວຳ ວຳງ ເທິງ ຫວົ ເອຟຣາຢິມ ຜ ໍ້ ເປັນ ນໍ້ອງ         ແລະ ມ  ຊໍ້ຳຍ ວຳງ ເທິງ ຫວົ ຂອງ 

ມານາເຊ ຜ ໍ້ ເປັນ ອໍ້ຳຍ.          
15ແລໍ້ວ ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ ອວຍພອນ ແກື່ ພວກ ເຂົຳ ທງັ ສອງ ວື່ຳ,          

  “ຂ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ອງົຊງົເປັນ ພຣະເຈົ້າ ຂອງປ ື່ຍື່ຳຕຳຍຳຍຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ຄ  ອັບຣາຮາມ ແລະ ອີຊາກ  

  ຈ ົື່ງອວຍພອນໃຫໍ້ແກື່ເຂົຳທງັສອງຄນົນີໍ້. 

   ຂ  ພຣະເຈົ້າ ຊງົນ  ຳພຳຂໍ້ຳນໍ້ອຍທກຸ ໆວນັ ອວຍພອນແກື່ພວກເຂົຳ. 

 16 ເທວະດຳທີື່ ໄດໍ້ຊື່ອຍຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໃຫໍ້ລອດພ ົໍ້ນຈຳກຄວຳມຊ ົື່ວທງັຫລຳຍ 

   ຈ ົື່ງອວຍພອນໃຫໍ້ແກື່ພວກເຂົຳ ໃຫໍ້ຊ ື່ ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ແລະຊ ື່ ຂອງປ ື່ຍື່ຳ 

  ຕຳຍຳຍ ຄ ອັບຣາຮາມ ແລະ ອີຊາກ ຢ ື່ນ  ຳພວກເຂົຳ ໃຫໍ້ພວກເຂົຳ 

   ມລີ ກຫລຳນຫລຳຍຈນົກຳຍເປັນແຜື່ນດນິໃຫຍື່.” 
17ເມ  ື່ອ ໂຢເຊັບ ເຫັນ ພ ື່  ຂອງ ຕນົ ເອົຳ ມ  ຂວຳ         ວຳງ ເທິງ ຫວົ         ເອຟຣາຢິມ ກ  ເກດີ ບ ື່  ພ ໃຈ         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ເພິື່ ນ 

ຈ ື່ງ ປື່ຽນ ມ  ຂອງ ພ ື່  ທີື່  ວຳງ ເທິງ ຫວົ ຂອງ ເອຟຣາຢິມ ນ ັໍ້ນ ມຳ ວຳງ ເທິງ ຫວົ ຂອງ ມານາເຊ.         

18ເພິື່ ນ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  

ພ ື່  ວື່ຳ,         “ບ ື່  ແມ ື່ນ ທຳງ ນີໍ້ ພ ື່  ເອີຍ         ທຳງ ນີໍ້ ແມ ື່ນ ຜ ໍ້ ອໍ້ຳຍ         ຂ  ເອົຳ ມ  ຂວຳ ວຳງ ເທິງ ຫວົ ລຳວ.”          
19ຢາໂຄບ ປະຕເິສດ         ແລະ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ພ ື່  ຮ ໍ້ ດ ີລ ກ ເອີຍ         ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ມານາເຊ ຈະ ກຳຍເປັນ ຊນົ 

ຊຳດ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ຄ  ກນັ         ແຕື່ ວື່ຳ ຜ ໍ້ ນໍ້ອງ ຂອງ ລຳວ ຈະ ເປັນ ຊຳດ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ກວື່ຳ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ອໍ້ຳຍ         ລຳວ 

ຈະ ກຳຍເປັນ ຊນົ ຊຳດ ທີື່  ຍິື່ ງ ໃຫຍື່.”         

20ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ ອວຍພອນ ພວກ ເຂົຳ ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ:          

  “ພວກ ອິສຣາເອນ ຈະຂ  ພຣະເຈົ້າ ອວຍພອນໃຫໍ້ຜ ໍ້ອ ື່ ນ 

   ເໝ ອນດ ັື່ງພຣະອງົຊງົອວຍພອນເຈົໍ້ຳ 

  ພວກເຂົຳຈະເວົໍ້ຳວື່ຳ ຂ  ພຣະເຈົ້າ ຊງົກະທ  ຳຕ ື່ ເຈົໍ້ຳຄ  

   ກບັ ເອຟຣາຢິມ ແລະມານາເຊ” 

ໂດຍ ວທີິ ນີໍ້ ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ ເອົຳ ເອຟຣາຢິມ ອອກ ໜໍ້ຳ ມານາເຊ.          
21ຄນັ ແລໍ້ວ         ອິສຣາເອນ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ໂຢເຊັບ ວື່ຳ,         “ລ ກ ເຫັນ ບ          ພ ື່  ໃກໍ້ ຈະ ຕຳຍ ຢ ື່ ແລໍ້ວ         ແຕື່ ວື່ຳ ພຣະເຈົ້າ 

ຈະ ສະຖດິ ຢ ື່ ກບັ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ຈະ ນ  ຳ ເຈົໍ້ຳ ກບັ ຄ ນ ເມ  ອ ປະເທດ ຂອງ ປ ື່ ຍື່ຳ ຕຳ ຍຳຍ ເຈົໍ້ຳ.         

22ພ ື່  ຈະ ມອບ 

ເຊເຄັມ          ບື່ອນ ພ ື່  ເລ ອກ ໄວໍ້         ແລະ ໄດໍ້ ມຳ ຈຳກ ຊຳວ ອະໂມຣີດ ດໍ້ວຍ ຄມົ ດຳບ         ແລະ ດໍ້ວຍ ທະນ          ເພ ື່ ອ 

ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ         ບ ື່  ແມ ື່ນ ໃຫໍ້ ພວກ ອໍ້ຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ.”          

ບົດທີ 49 
ການທຳນວາຍຂອງຢາໂຄບກູ່ຽວກັບລ ກຊາຍ 

1ຢາໂຄບ ເອີໍ້ນ ພວກ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຕນົ ມຳ         ແລະ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ໃຫໍ້ ພຳກນັ ມຳ ໂຮມ ຢ ື່ ທີື່  ນີໍ້ ທກຸ ຄນົ         ແລໍ້ວ 
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ພ ື່  ຈະ ທ  ຳນວຳຍ ສິື່ ງ ທີື່  ຈະ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ກບັ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໃນ ອຳນຳ ຄດົ.”          

 2 “ລ ກເອີຍ ຈ ົື່ງພໍ້ອມພຽງກນັມຳຟງັພ ື່ ຂອງພວກເຈົໍ້ຳ. 

 3  ຣ ເບັນ ລ ກຄນົທ  ຳອິດຂອງພ ື່ ເອີຍ ເຈົໍ້ຳເປັນກ  ຳລງັ 

  ແລະເປັນຜນົງຳນທ  ຳອິດຂອງເຫ ື່ ອແຮງ 

   ຂອງພ ື່ ເປັນຜ ໍ້ອງົອຳດ ແລະແຂງແຮງໃນບນັດຳລ ກພ ື່ . 

 4 ເຈົໍ້ຳຮ ໍ້ຳຍແຮງຄ ນ  ໍ້ຳໄຫລ 

   ແຕື່ເຈົໍ້ຳຈະບ ື່ ເປັນຜ ໍ້ສ  ຳຄນັກວື່ຳນໍ້ອງ 

  ເພຳະເຈົໍ້ຳໄດໍ້ເປັນຊ ໍ້ກບັເມຍຂອງພ ື່ 

   ເຈົໍ້ຳໄດໍ້ເຮັດໃຫໍ້ຕຽງນອນຂອງພ ື່ ມມີນົທິນ. 

 5 ຊິເມໂອນ ກບັ ເລວີ ເປັນອໍ້ຳຍນໍ້ອງກນັ 

   ພວກເຂົຳໃຊໍ້ອຳວດຸໄປໃນທຳງທີື່ ຜິດ. 

 6 ຂໍ້ອຍບ ື່ ຮ ື່ວມປ ກສຳເລ ື່ ອງລບັນ  ຳພວກເຂົຳ 

   ຂໍ້ອຍບ ື່ ເຂົໍ້ຳສື່ວນໃນກຳນປະຊຸມກບັພວກເຂົຳ 

  ເພຳະວື່ຳພວກເຂົຳຂໍ້ຳຄນົດໍ້ວຍຄວຳມໂກດຮໍ້ຳຍ 

   ແລະພວກເຂົຳຕດັເອັນຄະນື່ອງງວົຜ ໍ້ຫລິໍ້ນ. 

 7 ຂ ໃຫໍ້ຄວຳມຮໍ້ຳຍທີື່ ແສນທ ລະມຳນ ແລະຄວຳມໂກດຮໍ້ຳຍ 

   ທີື່ ແສນຮໍ້ຳຍຂຳດຂອງພວກເຂົຳຖ ກສຳບແຊື່ງ 

  ຂໍ້ອຍຈະໃຫໍ້ພວກເຂົຳແຕກແຍກກນັໃນດນິແດນ ຢາໂຄບ  

   ຂໍ້ອຍຈະໃຫໍ້ພວກເຂົຳພດັພຳກຈຳກກນັໃນໝ ື່ ອິສຣາເອນ. 
 8 ຢ ດາ ເອີຍ ພວກອໍ້ຳຍນໍ້ອງຈະສນັລະເສິນເຈົໍ້ຳ 

   ເຈົໍ້ຳຈບັຄ ຂອງສດັຕ ຍ ຂ ໍ້ນ 

  ພວກອໍ້ຳຍນໍ້ອງຈະກ ົໍ້ມຂຳບລງົຕ ື່ໜໍ້ຳເຈົໍ້ຳ. 

 9  ຢ ດາ ເປັນລ ກສິງ ລຳວກດັກນິເຫຍ ື່ ອແລໍ້ວກບັຄ ນສ ື່ບື່ອນຊ ົໍ້ນ 

  ລຳວບດິໂຕແລໍ້ວກ ກ ົໍ້ມນອນລງົເໝ ອນສິງໂຕໜ ື່ ງ 

   ແລະບ ື່ ມໃີຜກໍ້ຳຕ ື່ ລອງກບັລຳວ. 

 10 ລຳວຖ ໄມ ໍ້ຄໍ້ອນຂອງກະສດັ ແລະວຳງໄວໍ້ໃນຫວື່ຳງຕນີຂອງລຳວ 

   ລຳວຈະຄຸໍ້ມຄອງອ  ຳນຳດຂອງຕນົ 

  ຈນົກວື່ຳຜ ໍ້ສມົຄວນມອີ  ຳນຳດຈະມຳ 

   ແລະປກົຄອງປະຊຳຊນົທກຸທ ົື່ວໜໍ້ຳ. 

 11 ລຳວມດັລ ໜຸື່ມຂອງລຳວໄວໍ້ທີື່ ຕ ົໍ້ນອະງ ຸື່ນທີື່ ມໝີຳກດກົ 

   ລຳວຊກັເຄ ື່ ອງນຸື່ງດໍ້ວຍເຫລົໍ້ຳອະງ ຸື່ນສີແດງ. 

 12 ຕຳລຳວແດງເພຳະດ ື່ ມເຫລົໍ້ຳອະງ ຸື່ນ 

   ແຂໍ້ວລຳວຂຳວເພຳະດ ື່ ມນ  ໍ້ຳນມົ. 
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 13 ເຊບ ລ ນ ມຳອຳໄສຢ ື່ແຄມທະເລ 

   ຝ ັື່ງທະເລຂອງລຳວຈະເປັນບື່ອນຈອດເຮ ອ 

  ເຂດແດນຂອງລຳວຈະໄກຈນົຈເຸມ  ອງ ຊີໂດນ. 
 14  ສື່ວນ ອິດຊາຄາ ແມ ື່ນລ ຜ ໍ້ທີື່ ມກີ  ຳລງັ 

  ແຕື່ລຳວໝອບລງົເມ  ື່ອເວລຳໃສື່ອຳນ. 

 15  ເມ  ື່ອລຳວເຫັນບື່ອນພກັທີື່ ດ ີ

  ແລະແຜື່ນດນິທີື່ ສະໜກຸສກຸສະບຳຍ 

   ລຳວກ ຫງ ື່ຽງບື່ຳຂອງຕນົລງົຮບັແບກ 

  ຍອມເປັນທຳດເຮັດວຽກໜກັ. 

 16  ດານ ຈະເປັນຜ ໍ້ປກົຄອງປະຊຳຊນົຂອງຕນົ 

  ພວກເຂົຳຈະເປັນອີກເຜົື່ ຳໜ ື່ ງຂອງ ອິສຣາເອນ. 
 17  ດານ ຈະເປັນງ  ຢ ື່ແຄມຖະໜນົ 

  ເປັນງ  ພິດຢ ື່ແຄມທຳງ 

   ຊ ື່ ງກດັສ ົໍ້ນຄະນື່ອງມ ໍ້ຳໃຫໍ້ຄນົຂີື່ ຫງຳຍຕກົລງົ. 

 18 ໂອພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເອີຍ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຂ ຄວຳມຊື່ອຍໃຫໍ້ພ ົໍ້ນມຳຈຳກພຣະອງົ. 

 19 ຄາດ ຈະມພີວກປຸໍ້ນໄລື່ຕຳມປຸໍ້ນລຳວ 

   ແຕື່ລຳວຈະຕ ື່ ສ ໍ້ຂບັໄລື່ພວກເຂົຳໜີ. 

 20 ດນິແດນຂອງ ອາເຊ ຈະຜະລິດເຂົໍ້ຳໄດໍ້ຢື່ຳງສມົບ ນ 

   ລຳວຈະຖວຳຍອຳຫຳນແດື່ກະສດັເລ ໍ້ອຍ ໆ. 

 21 ນັບທາລ ີເປັນກວຳງແມ ື່ອິດສະຫລະ ຊ ື່ ງມລີ ກງຳມ. 

 22  ໂຢເຊັບ ເປັນໂຕລ ປື່ຳ ເປັນລ ປື່ຳທີື່ ໃຫຍື່ຈຳກນ  ໍ້ຳພ ຸ

  ເປັນມ ໍ້ຳນ ໍ້ອຍປື່ຳຢ ື່ເທິງເນນີເຂົຳ. 

 23  ພວກນຳຍພຳນຈະຕຳມລື່ຳລຳວຢື່ຳງໂຫດຮໍ້ຳຍ 

  ພໍ້ອມທງັໜໍ້ຳທະນ  

 24  ພວກເຂົຳໄລື່ຕຳມລຳວ 

  ແຕື່ຄນັທະນ ຂອງພວກພຳນໄດໍ້ຫກັດດີໄປຢື່ຳງແຮງ 

   ເອັນແຂນຂອງພວກພຳນກ ຂຳດ 

  ກ ຍໍ້ອນອ  ຳນຳດຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຜ ໍ້ຍິື່ ງໃຫຍື່ຂອງ ຢາໂຄບ  

   ຍໍ້ອນຜ ໍ້ລໍ້ຽງ ອິສຣາເອນ  

  ແລະຍໍ້ອນໂງ ື່ນຫີນ ອິສຣາເອນ. 
 25  ດໍ້ວຍກຳນຊດົຊື່ອຍຂອງ ພຣະບິດາ ເຈົໍ້ຳ 

  ດໍ້ວຍ ພຣະເຈົ້າ ມອີ  ຳນຳດຍິື່ ງໃຫຍື່ ຜ ໍ້ຊງົອວຍພອນເຈົໍ້ຳ 
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   ຄວຳມພອນທີື່ ມຳກບັຝນົຈຳກເບ ໍ້ອງເທິງ 

  ແລະຄວຳມພອນທີື່ ມຳກບັນ  ໍ້ຳຈຳກພ ໍ້ນທ ລະນ ີ

   ຄວຳມພອນທີື່ ມຳຈຳກເຕົໍ້ຳນມົ ແລະທໍ້ອງແມ ື່. 

 26 ຄວຳມພອນທີື່ ມຳຈຳກເມດັເຂົໍ້ຳ ແລະດອກໄມ ໍ້ 

   ຄວຳມພອນທີື່ ມຳຈຳກພ ເຂົຳອນັເກົື່ ຳແກື່ 

  ຄ ມຳຈຳກຄວຳມສມົບ ນຂອງເນນີເຂົຳເປັນນດິ 

   ຂ ພອນເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນຈ ົື່ງຢ ື່ເທິງຫວົຂອງ ໂຢເຊັບ  

  ຢ ື່ເທິງໜໍ້ຳຜຳກຂອງຜ ໍ້ທີື່ ຕື່ຳງຈຳກອໍ້ຳຍນໍ້ອງ. 

 27  ເບັນຢາມິນ ເປັນໝຳໃນລື່ຳເນ ໍ້ອ ເວລຳເຊົໍ້ຳກ ກນິເຫຍ ື່ ອທີື່ ລື່ຳໄດໍ້ 

  ແລະຕອນແລງກ ແບື່ງປນັເຫຍ ື່ ອທີື່ ລຳວຊອກຫຳມຳໄດໍ້.” 
28ພວກ ທີື່  ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ມຳ ນີໍ້ ແມ ື່ນ ສິບ ສອງ ຕະກ ນ ອິສຣາເອນ          ແລະ ສິື່ ງ ທີື່  ເລົື່ ຳ ມຳ ນ ັໍ້ນ         ແມ ື່ນ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ 

ທີື່  ຢາໂຄບ ໄດໍ້ ທ  ຳນວຳຍ ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ         ເພິື່ ນ ໃຫໍ້ ພອນ ພວກ ເຂົຳ ຕຳມ ພອນ ທີື່  ແຕື່ລະຄນົ ສມົຄວນ 

ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ.          

ການຕາຍ ແລະການຝັງສົບຂອງຢາໂຄບ 
29ຄນັ ແລໍ້ວ ຢາໂຄບ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ບດັ ນີໍ້         ພ ື່  ໃກໍ້ ຈະ ສິໍ້ນ ໃຈ ຄ ນ ໄປ ຢ ື່ ກບັ ພວກ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ເຮົຳ ທີື່  

ຕຳຍ ໄປ ແລໍ້ວ         ຈ ົື່ງ ຝງັ ພ ື່  ໄວໍ້ ກບັ ປ ື່ ຍື່ຳ ຕຳ ຍຳຍ ຢ ື່ ໃນ ຫລມຸ ຝງັ ສບົ.         

30ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ໃນ ນຳ ຂອງ ເອຟະໂຣນ 

ຊຳວ ຮິດຕີ          ທີື່  ມັກເປລາ ທຳງ ທິດຕຳເວັນອອກ ຂອງ ມາມເຣ          ຢ ື່ ໃນ ປະເທດ ການາອານ          ອັບຣາ-
ຮາມ ໄດໍ້ ຊ ໍ້ ຖ  ໍ້ຳ ໃນ ທົື່ງ ນຳ ຂອງ ເອຟະໂຣນ ຊຳວ ຮິດຕີ ນ ັໍ້ນ ໄວໍ້         ເພ ື່ ອ ເຮັດ ຖ  ໍ້ຳ ຝງັ ສບົ.         

31ແມ ື່ນ ໃນ ບື່ອນ 

ນ ັໍ້ນ ເອງ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ຝງັ ອັບຣາຮາມ ແລະ ນຳງ ຊາຣາ ເມຍ ຂອງ ເພິື່ ນ         ອີຊາກ ແລະ ນຳງ ເຣເບກາ 

ເມຍ ຂອງ ເພິື່ ນ         ແລະ ຂໍ້ອຍ ໄດໍ້ ຝງັ ນຳງ ເລອາ ເມຍ ຂອງ ຂໍ້ອຍ          
32-33ທົື່ງ ນຳ         ແລະ ຖ  ໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຊ ໍ້ ມຳ ຈຳກ ຊຳວ ຮິດຕີ.”         ເມ  ື່ອ ຢາໂຄບ ສ ັື່ງ ລ ກ ຊຳຍ ເພິື່ ນ ໝດົ ແລໍ້ວ         

ເພິື່ ນ ກ  ຍ  ຕນີ ຂ ໍ້ນ ເທິງ ຕຽງ ແລໍ້ວ ສິໍ້ນ ໃຈ ຕຳຍ         ແລະ ໄປ ຢ ື່ ຮື່ວມ ກບັ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ເພິື່ ນ.          

ບົດທີ 50 
1ໂຢເຊັບ ແລື່ນ ອອກ ກອດ ຮື່ຳງກຳຍ ຊ ື່ ງ ປຳດ ສະ ຈຳກ ວນິ ຍຳນ ທງັ ຮໍ້ອງໄຫໍ້         ແລະ ຈ ບ ໜໍ້ຳຜຳກ 

ເພິື່ ນ.         

2ແລໍ້ວ ກ  ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ແພດ ທີື່ ຢ ື່ ພຳຍ ໃຕໍ້ ກຳນ ຄຸໍ້ມ ຄອງ ຂອງ ເພິື່ ນ ອຳບນ  ໍ້ຳ ຢຳ ຮກັສຳ ສບົ ຢາໂຄບ          

ນຳຍ ແພດ ກ  ເຮັດ ຕຳມ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ນ ັໍ້ນ ທກຸ ປະກຳນ.         

3ພວກ ເຂົຳ ໃຊໍ້ ເວລຳ ສີື່  ສິບ ມ ໍ້         ໃນ ກຳນ ອຳບນ  ໍ້ຳ ຢຳ 

ຮກັສຳ ສບົ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ໃຫໍ້ ເປ ື່ ອຍ ເນົື່ ຳ         ແລໍ້ວ ຊຳວ ເອຢິບ ກ  ໄວໍ້ ທກຸ ໃຫໍ້ ເພິື່ ນ ເຈດັ ສິບ ມ ໍ້.          
4ເມ  ື່ອ ເວລຳ ໄວໍ້ ທກຸ ສິໍ້ນ ສດຸ ລງົ ແລໍ້ວ         ໂຢເຊັບ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ຂນຸ ວງັ ຂອງ ຟາຣາໂອ ວື່ຳ,         “ຖໍ້ຳ ພວກ 

ທື່ຳນ ມີ ຄວຳມ ເມດ ຕຳ ຕ ື່  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ແລໍ້ວ         ກະລນຸຳ ໄປ ທ ນ ຟາຣາໂອ ໃຫໍ້ ແດື່ ວື່ຳ,         

5ເມ  ື່ອ ພ ື່  ຂໍ້ອຍ ໃກໍ້ ຈະ 

ສິໍ້ນ ໃຈ ຕຳຍ         ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ຂໍ້ອຍ ສນັຍຳ ຕ ື່  ເພິື່ ນ ວື່ຳ         ຕໍ້ອງ ນ  ຳ ເອົຳ ສບົ ຂອງ ເພິື່ ນ ໄປ ຝງັ ໄວໍ້ ໃນ         ອບຸ ໂມງ 

ຝງັ ສບົ ທີື່  ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ຂດຸ ໄວໍ້ ເອງ ໃນ ປະເທດ ການາອານ          ສະນ ັໍ້ນ         ຂ  ພະ ອງົ ຊງົ ອະນຍຸຳດ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

ໄປ ຝງັ ສບົ ພ ື່  ຂອງ ຂໍ້ອຍ ທໍ້ອນ         ແລໍ້ວ ຂໍ້ອຍ ກ  ຈະ ກບັ ຄ ນ ມຳ.”         

6ຕ ື່  ມຳ ຟາຣາໂອ ຊງົ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ໄປ 



ປະຖົມມະການ 50 84 
ຝງັ ພ ື່  ເຈົໍ້ຳ ຕຳມ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ສນັຍຳ ກບັ ເພິື່ ນ.”          

7ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ໂຢເຊັບ ຈ ື່ງ ໄປ ຝງັ ສບົ ພ ື່  ຂອງ ຕນົ ໂດຍ ມີ ບນັດຳ ຂນຸ ວງັ ຂອງ ຟາຣາໂອ ທກຸ ໆ ຄນົ         ລຳຊະ 

ມນົຕ ີໃນ ພະລຳຊະວງັ         ຜ ໍ້ນ  ຳ ຂອງ ຊຳວ ເອຢິບ.         

8ພໍ້ອມ ທງັ ຄອບຄວົ ຂອງ ໂຢເຊັບ ທກຸ ໆ ຄນົ         ພວກ 

ອໍ້ຳຍ ແລະ ຄອບຄວົ ຂອງ ພ ື່  ໄປ ນ  ຳ ເວັໍ້ນ ໄວໍ້ ແຕື່ ເດັກນໍ້ອຍ         ຝ ງ ແກະ         ແບໍ້         ແລະ ງວົ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ເຂດ ໂກ-
ເຊັນ.         

9ນອກ ນີໍ້ ຍງັ ມີ ລດົ ມ ໍ້ຳ         ແລະ ທະຫຳນ ມ ໍ້ຳ ຕດິຕຳມ ເພິື່ ນ ໄປ ເປັນ ຂະບວນ ແຫື່ ຢື່ຳງ ຍ ດຍຳວ.          
10ເມ  ື່ອ ຂະບວນ ແຫື່ ມຳ ຮອດ ລຳນ ເຂົໍ້ຳຂອງ ອາຕາດ          ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ທຳງ ທິດຕຳເວັນອອກ ຂອງ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍ-

ແດນ          ພວກ ເຂົຳ ກ  ພຳກນັ ເຮັດ ພິທີ ປງົ ສບົ ຢື່ຳງ ໃຫຍື່ ໂຕ         ແລະ ສມົ ກຽດ         ໂຢເຊັບ ໄດໍ້ ຈດັ ພິທີ ໄວໍ້ ທກຸ 

ເຈດັ ມ ໍ້.         

11ເມ  ື່ອ ຊຳວ ການາອານ ເຫັນ ກຳນ ໄວໍ້ ທກຸ ອນັ ໃຫຍື່ ໂຕ ທີື່  ອາຕາດ          ພວກ ເຂົຳ ກ  ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         

“ອນັ ນີໍ້ ແມ ື່ນ ພິທີ ຮໍ້ອງໄຫໍ້ ໄວໍ້ ທກຸ ອນັ ສ  ຳຄນັ ຂອງ ຊຳວ ມິດຊະຣາຢິມ”         ສະນ ັໍ້ນ         ເຂົຳ ຈ ື່ງ ໃສື່ ຊ ື່  ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ 

ວື່ຳ         ອາເບັນ-ມິດຊະຣາຢິມ          ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ທຳງ ທິດຕຳເວັນອອກ ຂອງ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ.          
12ພວກ ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ຢາໂຄບ ໄດໍ້ ເຮັດ ຕຳມ ທີື່  ເພິື່ ນ ສ ັື່ງ ພວກ ເຂົຳ ໄວໍ້ ກື່ອນ ແລໍ້ວ ທກຸ ປະກຳນ.         

13ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຫຳມ ສບົ ຂອງ ພ ື່  ໄປ ປະເທດ ການາອານ          ແລະ ຝງັ ໄວໍ້ ໃນ ອບຸ ໂມງ ຝງັ ສບົ ໃນ ມັກເປ-
ລາ          ທຳງ ທິດຕຳເວັນອອກ ຂອງ ມາມເຣ          ຊ ື່ ງ ອັບຣາຮາມ ໄດໍ້ ຊ ໍ້ ນ  ຳ ເອຟະໂຣນ ຊຳວ ຮິດຕີ          ເພ ື່ ອ 

ເອົຳ ໄວໍ້ ເຮັດ ບື່ອນ ຝງັ ສບົ.         

14ຫລງັ ຈຳກ ໂຢເຊັບ ຝງັ ສບົ ພ ື່  ແລໍ້ວ         ເພິື່ ນ ກ  ກບັ ຄ ນ ສ ື່ ປະເທດ ເອຢິບ          

ພໍ້ອມ ກບັ ພວກ ອໍ້ຳຍ ນໍ້ອງ         ແລະ ຜ ໍ້ ທີື່  ຕດິຕຳມ ເພິື່ ນ ໄປ ທກຸ ຄນົ.          

ໂຢເຊັບໃຫ້ຄວາມແນູ່ໃຈແກູ່ພວກອ້າຍ 
15ຫລງັ ຈຳກ ພ ື່  ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຕຳຍ ແລໍ້ວ         ພວກ ອໍ້ຳຍ ນໍ້ອງ ໂຢເຊັບ ກ  ພຳກນັ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ພວກ ເຮົຳ 

ຈະ ເຮັດ ແນວໃດ         ໂຢເຊັບ ອຳດ ຍງັ ຊງັ ພວກ ເຮົຳ         ແລະ ຢຳກ ແກໍ້ແຄໍ້ນ ຄວຳມ ຊ ົື່ວ ທກຸ ຢື່ຳງ ທີື່  ພວກ ເຮົຳ 

ໄດໍ້ ເຮັດ ຕ ື່  ລຳວ.”         

16ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ສ ັື່ງ ຄວຳມ ໄປ ຫຳ ໂຢເຊັບ ວື່ຳ,         “ພ ື່  ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ຄວຳມ ນີໍ້ ໄວໍ້ ກບັ 

ເຮົຳ ໃຫໍ້ ໄປ ບອກ ເຈົໍ້ຳ ກື່ອນ ເພິື່ ນ ຕຳຍ ວື່ຳ         

17ພ ື່  ຂ  ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ຍກົໂທດ ຄວຳມ ຜິດ         ຊ ື່ ງ ພວກ ອໍ້ຳຍ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ 

ຂອງ ພ ື່  ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຮັດ.”         ເມ  ື່ອ ເຂົຳ ເວົໍ້ຳ ຄວຳມ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ຟງັ ແລໍ້ວ         ໂຢເຊັບ ກ  ຮໍ້ອງໄຫໍ້ ຂ ໍ້ນ.         

18ຄນັ ແລໍ້ວ 

ພວກ ອໍ້ຳຍ ຂອງ ເພິື່ ນ ກ  ພຳກນັ ມຳ ໂດຍ ຕນົ ເອງ         ແລໍ້ວ ຂຳບ ລງົ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ເພິື່ ນ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ພວກ ເຮົຳ ຢ ື່ ນີໍ້ 

ເໝ ອນ ຂໍ້ຳ ໃຊໍ້ ຂອງ ທື່ຳນ ແລໍ້ວ.”         

19ແຕື່ ໂຢເຊັບ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ຢື່ຳ ພຳກນັ ຢໍ້ຳນ ກວົ ເລີຍ         

ຂໍ້ອຍ ບ ື່  ສຳມຳດ ຍກົ ຕວົ ຂໍ້ອຍ ເອງ ຂ ໍ້ນ ສ ື່ ບື່ອນ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້.         

20ກຳນ ທີື່  ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ອບຸຳຍ 

ຊ ົື່ວ ຕ ື່  ຂໍ້ອຍ ນ ັໍ້ນ         ບດັ ນີໍ້ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຕອບ ຄ ນ ດໍ້ວຍ ກຳນ ດ ີ        ເພ ື່ ອ ຮກັສຳ ຊວີດິ ຂອງ ປະຊຳຊນົ ທງັ ມວນ 

ໄວໍ້         ຊ ື່ ງ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່ ໄດໍ້ ທກຸ ມ ໍ້ນີໍ້ ກ  ຍໍ້ອນ ຄວຳມ ດ ີອນັ ນີໍ້.         

21ບດັ ນີໍ້         ຢື່ຳ ສ ື່ ຢໍ້ຳນ ເລີຍ         ຂໍ້ອຍ ຈະ ປກົ ປກັ ຮກັ-

ສຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ພໍ້ອມ ທງັ ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ.”          

ໂຢເຊັບເຖິງແກູ່ກຳ 
22ໂຢເຊັບ ຢ ື່ ໃນ ປະເທດ ເອຢິບ ກບັ ຄອບຄວົ ພ ື່  ຂອງ ເພິື່ ນ         ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ເຖງິ ແກື່ ກ  ຳ ໄປ ເມ  ື່ອ ອຳຍ ຸຮໍ້ອຍ 

ສິບ ປີ.         

23ເພິື່ ນ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່ ຈນົ ເຫັນ ລ ກ         ແລະ ຫລຳນ ຂອງ ເອຟຣາຢິມ          ເມ  ື່ອ ລ ກ ຂອງ ມາກີ          ຫລຳນ 

ຂອງ ມານາເຊ ເກດີ ມຳ         ໂຢເຊັບ ກ  ຮບັ ເອົຳ ລຳວ ໄວໍ້ ໃນ ຄອບຄວົ ຂອງ ຕນົ.          
24ຕ ື່  ມຳ ເພິື່ ນ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ພວກ ອໍ້ຳຍ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ອຍ ໃກໍ້ ຈະ ຕຳຍ ຢ ື່ ແລໍ້ວ         ແຕື່ ພຣະເຈົ້າ ຈະ ໂຜດ ຮກັສຳ ພວກ 

ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳງ ແນື່ນອນ         ແລະ ຈະ ພຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໜີ ອອກ ຈຳກ ແຜື່ນດນິ ນີໍ້         ຄ ນ ສ ື່ ແຜື່ນດນິ ທີື່  ພຣະອງົ ໄດໍ້ 
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ສຳບຳນ ໄວໍ້ ແລໍ້ວ ກບັ ຢາໂຄບ          ອີຊາກ ແລະ ອັບຣາຮາມ.”         

25ແລໍ້ວ ໂຢເຊັບ ກ  ໃຫໍ້ ພວກ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ 

ອິສຣາເອນ ສຳບຳນ         ເພິື່ ນ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ສຳບຳນ ຕ ື່  ຂໍ້ອຍ ວື່ຳ         ເມ  ື່ອ ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ໂຜດ ຮກັສຳ ພວກ 

ເຈົໍ້ຳ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຕໍ້ອງ ເອົຳ ກະດ ກ ຂອງ ຂໍ້ອຍ ໜີ ຈຳກ ບື່ອນ ນີໍ້ ໄປ ກບັ ພວກ ເຈົໍ້ຳ.”         

26ຄນັ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ 

ແລໍ້ວ         ໂຢເຊັບ ກ  ສິໍ້ນ ໃຈ ຕຳຍ         ເພິື່ ນ ເຖງິ ແກື່ ກ  ຳ ໄປ ໃນ ເມ  ື່ອ ອຳຍ ຸຮໍ້ອຍ ສິບ ປີ         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ອຳບນ  ໍ້ຳ ຢຳ 

ຮກັສຳ ສບົ ເພິື່ ນ         ເພ ື່ ອ ບ ື່  ໃຫໍ້ ເປ ື່ ອຍ ເນົື່ ຳ         ແລໍ້ວ ເອົຳ ສບົ ບນັຈຸ ໃສື່ ໂລງ ເກບັ ຮກັສຳ ສບົ ໄວໍ້ ໃນ ປະເທດ 

ເອຢິບ.          
 50 

*       *       * 
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ບົດທີ 1 
ຊາວອິສຣາເອນຕົກເປັນທາດໃນປະເທດເອຢິບ 

1ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້         ແມ ື່ນ ລຳຍ ຊ ື່  ລ ກ ຂອງ ຢາໂຄບ          ທີື່  ໄດໍ້ ອບົພະຍບົ ໄປ ຢ ື່ ປະເທດ ເອຢິບ ຄ :         

2-3ຣ ເບັນ          ຊິ-
ເມໂອນ          ເລວີ          ຢ ດາ          ອິດຊາຄາ          ເຊບ ລ ນ          ເບັນຢາມິນ,         

4ດານ          ນັບທາລີ          ຄາດ ແລະ ອາເຊ          

ທກຸ ຄນົ ຕື່ຳງ ກ  ໄດໍ້ ເອົຳ ລ ກ ເອົຳ ເມຍ ໄປ ນ  ຳ ດໍ້ວຍ,         

5ພວກ ລ ກ ຫລຳນ ທີື່  ໄປ ນ  ຳ ຢາໂຄບ ມີ ທງັ ໝດົ ເຈດັ 

ສິບ ຄນົ         ສື່ວນ ລ ກ ຊຳຍ         ອີກ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ຂອງ ຢາໂຄບ ຄ          ໂຢເຊັບ ນ ັໍ້ນ         ໄດໍ້ ໄປ ຢ ື່ ໃນ ປະເທດ ເອຢິບ ກື່ອນ 

ແລໍ້ວ.         

6ພຳຍ ລນຸ ມຳ         ໂຢເຊັບ ກບັ ພວກ ອໍ້ຳຍ ນໍ້ອງ ແລະ ບນັດຳ ຄນົ ໃນ ສະໄໝ ດຽວ ກນັ ກ  ໄດໍ້ ຕຳຍ ໄປ.         

7ແຕື່ ເນ ື່ ອງ ຈຳກ ຊຳວ ອິສຣາເອນ          ເປັນ ຄນົ ມີ ລ ກ ໄວ         ປະຊຳຊນົ ຈ ື່ງ ເພີື່ ມ ທະວ ີ         ແລະ         ມີ ກ  ຳລງັ ແຜື່ 

ຂະຫຍຳຍ ໄປ ທົື່ວ ທງັ ປະເທດ ນ ັໍ້ນ.          
8ຕ ື່  ມຳ         ໄດໍ້ ມີ ກະສດັ ອງົ ໃໝື່ ຂ ໍ້ນ ສະເຫວຍີ ລຳຊະ ສມົບດັ ໃນ ປະເທດ ເອຢິບ          ກະສດັ ອງົ ນີໍ້ ບ ື່  ຊງົ ຮ ໍ້ 

ເລ ື່ ອງ ຫຍງັ ກື່ຽວ ກບັ ໂຢເຊັບ.         

9ພະ ອງົ ໄດໍ້ ປະກຳດ ຕ ື່  ປະຊຳຊນົ ຂອງ ພະ ອງົ ວື່ຳ,         “ເບິື່ ງດ          ຄນົ ອິ-
ສຣາເອນ ນບັ ມ ໍ້ ນບັ ເພີື່ ມ ທະວ ີມີ ກ  ຳລງັ ຫລຳຍ ຂ ໍ້ນ         ຊ ື່ ງ ອຳດ ຈະ ເປັນ ອນັຕະລຳຍ ແກື່ ພວກ ເຮົຳ.         

10ບດັ ນີໍ້ ໃຫໍ້ ພວກ ເຮົຳ ໃຊໍ້ ອບຸຳຍ ອນັ ເລິກ ແລບ         ເພ ື່ ອ ຂດັຂວຳງ ບ ື່  ໃຫໍ້ ຄນົ ພວກ ນີໍ້ ເພີື່ ມ ທະວ ີຫລຳຍ ຂ ໍ້ນ         

ເພຳະວື່ຳ ຖໍ້ຳ ຫຳກ ເກດີ ສງົຄຳມ ຂ ໍ້ນ ເມ  ື່ອ ໃດ         ຄນົ ພວກ ນີໍ້ ກ  ອຳດ ຈະ ເຂົໍ້ຳ ຮື່ວມ ມ  ກບັ ສດັຕ  ຫນັ ມຳ ຕ ື່ ສ ໍ້ 

ເຮົຳ         ແລໍ້ວ ພວກ ເຂົຳ ກ  ຈະ ໜີ ອອກ ຈຳກ ປະເທດ ນີໍ້ ໄດໍ້.”          
11ດໍ້ວຍ ເຫດ ນີໍ້         ຝື່ຳຍ ກະສດັ ເອຢິບ ຈ ື່ງ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ຜ ໍ້ ຄວບ ຄມຸ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ເພ ື່ ອ ບງັຄບັ ໃຫໍ້ ພວກ 

ເຂົຳ ເຮັດ ວຽກ ກຳນ ໜກັ         ໃຫໍ້ ເຂົຳ ສໍ້ຳງ ເມ  ອງ ປໂີທມ ແລະ ເມ  ອງ ຣາເມເສດ          ເພ ື່ ອ ໄວໍ້ ເຄ ື່ ອງ ຂອງ ໆ         

ກະສດັ ຟາຣາໂອ.         

12ເຖງິ ແມ ື່ນ ວື່ຳ ຊຳວ ເອຢິບ ຈະ ຂ ົື່ມເຫັງ ເຂົຳ ຫລຳຍ ປຳນໃດ         ຊຳວ ອິສຣາເອນ ກ  

ຍິື່ ງ ເພີື່ ມ ທະວ ີຂ ໍ້ນ ຫຼຳຍ ຈນົ ຝື່ຳຍ ເອຢິບ ມີ ຄວຳມ ຫວ ັື່ນ ເກງ ໃນ ຈ  ຳນວນ ຄນົ ພວກ ນີໍ້.         

13-14ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         

ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ຊວີດິ ຂອງ ເຂົຳ ຂມົຂ ື່ ນ         ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ຖ ກ ບງັຄບັ ໃຫໍ້ ເຮັດ ວຽກ ໜກັ ຈນົ ເຫລ ອ ບື່ຳ ກວື່ຳ ແຮງ         

ເຊັື່ ນ         ໃຫໍ້ ເຂົຳ ນວດ ດນິ         ປັໍ້ນ ດນິຈີື່  ແລະ ເຮັດ ວຽກ ໜກັ ຕື່ຳງ ໆ         ຢ ື່ ຕຳມ ທົື່ງ ນຳ.          
15ຕ ື່  ມຳ         ກະສດັ ເອຢິບ          ໄດໍ້ ຊງົ ບອກ ນຳງ ຜະດງຸຄນັ ຊຳວ ເຮັບເຣ ີສອງ ຄນົ         ຄນົ ໜ ື່ ງ ຊ ື່  ຊິຟຣາ 

ແລະ ອີກ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຊ ື່  ປ ອາ          ວື່ຳ,         

16“ເມ  ື່ອ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄປ ເອົຳ ລ ກ ອອກ ໃຫໍ້ ຍງິ ສຳວ ເຮັບເຣ ີ         ຖໍ້ຳ ເດັກ-

ນໍ້ອຍ ທີື່  ເກດີ ມຳ ນ ັໍ້ນ ຫຳກ ເປັນ ຜ ໍ້ ຊຳຍ         ໃຫໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຂໍ້ຳ ຖິໍ້ມ         ຖໍ້ຳ ເປັນ ຜ ໍ້ຍງິ ບ ື່  ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳ.”         

17ແຕື່ ນຳງ ຜະ-

ດງຸຄນັ ທງັ ສອງ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ຜ ໍ້ ຢ ຳ ເກງ ພຣະເຈົ້າ          ຈ ື່ງ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຮັດ ຕຳມ ພະ ບນັຊຳ ຂອງ ກະສດັ ເອຢິບ ພວກ 

ນຳງ ໄດໍ້ ປື່ອຍ ໃຫໍ້ ເດັກນໍ້ອຍ ຜ ໍ້ ຊຳຍ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່.          
18ເມ  ື່ອ ກະສດັ ເອຢິບ ຊງົ ຊຳບ         ດ ັື່ງນີໍ້         ກ  ມີ ພະ ກະແສ ດ  ຳລດັ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ນຳງ ຜະດງຸຄນັ ສອງ ຄນົ ເຂົໍ້ຳ 

ເຝົໍ້ຳ         ແລໍ້ວ ຊງົ ຖຳມ ວື່ຳ,         “ເປັນ ຫຍງັ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ປື່ອຍ ໃຫໍ້ ເດັກນໍ້ອຍ ຜ ໍ້ ຊຳຍ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່?”         

19ພວກ 

ນຳງ ຜະດງຸຄນັ ທ ນ ຕອບ ວື່ຳ,         “ເພຳະ ຜ ໍ້ຍງິ ຊຳວ ເຮັບເຣ ີບ ື່  ຄ  ຜ ໍ້ຍງິ ຊຳວ ເອຢິບ          ຄ  ພວກ ເຂົຳ ອອກລ ກ 

ງ ື່ຳຍ ຫລຳຍ         ຈນົ ນຳງ ຜະດງຸຄນັ ໄປ ບ ື່  ທນັ.”         

20-21ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ພວກ ນຳງ ຜະດງຸຄນັ ຢ ຳ ເກງ ພຣະເຈົ້າ          
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ພຣະອງົ ຈ ື່ງ ຊງົ ພ  ພະ ໄທ ພວກ ນຳງ         ແລະ         ຊງົ ໂຜດ ໃຫໍ້ ຄອບຄວົ ຂອງ ນຳງ ມີ ລ ກ ຫລຳນ ຫລຳຍ         ປະ-

ຊຳຊນົ ອິສຣາເອນ ຈ ື່ງ ເພີື່ ມ ທະວ ີຈ  ຳນວນ ຫລຳຍ ຂ ໍ້ນ.          
22ຕ ື່  ມຳ         ກະສດັ ຟາຣາໂອ ຊງົ ຮບັ ສ ັື່ງ ຕ ື່  ປະຊຳຊນົ ຂອງ ພະ ອງົ ວື່ຳ,         “ລ ກ ຊຳຍ ຊຳວ ເຮັບເຣ ີທກຸ ຄນົ 

ທີື່  ເກດີ ມຳ         ໃຫໍ້ ເອົຳ ໄປ ຖິໍ້ມ ໃນ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ນນິ ເສຍ         ແຕື່ ລ ກ ຜ ໍ້ຍງິ ທກຸ ຄນົ ໃຫໍ້ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່.”          

ບົດທີ 2 
ໂມເຊເກີດ ແລະ ໄດ້ຮັບການຊູ່ວຍເຫລືອ 

1ຍງັ ມີ ຊຳຍ ເຜົື່ ຳ ເລວີ ຄນົ ໜ ື່ ງ ໄດໍ້ ແຕື່ງງຳນ ກບັ ຍງິ ສຳວ ເຜົື່ ຳ ດຽວ ກນັ.         

2ຕ ື່  ມຳ ຍງິ ຜ ໍ້ ນີໍ້ ໄດໍ້ ຖ ພຳ ແລະ 

ອອກລ ກ ເປັນ ຜ ໍ້ ຊຳຍ         ເມ  ື່ອ ນຳງ ເຫັນ ວື່ຳ ລ ກ ທີື່  ເກດີ ມຳ ນ ັໍ້ນ         ມີ ຮ ບ ຮື່ຳງ ງຳມ         ກ  ເຊ ື່ ອງ ລ ກ ໄວໍ້ ເຖງິ ສຳມ 

ເດ ອນ.         

3ເມ  ື່ອ ນຳງ ບ ື່  ສຳມຳດ ຈະ ເຊ ື່ ອງ ໄວໍ້ ຕ ື່  ໄປ ໄດໍ້ ອີກ         ນຳງ ກ  ເອົຳ ໄມ ໍ້ ມຳ ເຮັດ ອ ື່         ທຳ ດໍ້ວຍ ຢຳງ ມຳ 

ໃສື່ ລ ກນໍ້ອຍ ນ ັໍ້ນ         ແລໍ້ວ ນ  ຳໄປ ໄວໍ້ ເທິງ ນ  ໍ້ຳ ບື່ອນ ທີື່  ມີ ກ  ຫຍໍ້ຳ ແຄມ ຕຳຝ ັື່ງ.         

4ສື່ວນ ເອ ໍ້ອຍ ຂອງ ເດັກນໍ້ອຍ 

ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ໄປ ຢ ນ ຊອມ ຢ ື່ ຫື່ຳງ ໄກ         ເພຳະ ຢຳກ ຮ ໍ້ ວື່ຳ         ຈະ ມີ ຫຍງັ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ກບັ ນໍ້ອງ ຂອງ ຕນົ.          
5ຕ ື່  ມຳ ພະ ລຳຊະ ທິດຳ ຂອງ ກະສດັ ຟາຣາໂອ          ໄດໍ້ ສະເດັດ ໄປ ສງົ ນ  ໍ້ຳ ທີື່  ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ນີເລ          ແລໍ້ວ ໃນ ຂະ-

ນະ ທີື່  ພວກ ສຳວ ໃຊໍ້ ຍື່ຳງ ໄປ ໃກໍ້ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ         ພະ ນຳງ ກ  ຊງົ ຫລຽວ ເຫັນ ອ ື່ ຢ ື່ ກຳງ ກ  ຫຍໍ້ຳ         ຈ ື່ງ ຮບັ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ສຳວ 

ໃຊໍ້ ໄປ ເອົຳ ມຳ.         

6ເມ  ື່ອ ສຳວ ໃຊໍ້ ນ  ຳ ມຳ ຖວຳຍ         ພະ ນຳງ ກ  ຊງົ ເປີດ ເບິື່ ງ         ຈ ື່ງ ຊງົ ເຫັນ ເດັກນໍ້ອຍ ຜ ໍ້ ຊຳຍ 

ນອນ ຢ ື່         ເດັກນໍ້ອຍ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຮໍ້ອງໄຫໍ້ ຂ ໍ້ນ         ພະ ນຳງ ຊງົ ເກດີ ຄວຳມ ສງົສຳນ         ແລະ         ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ນີໍ້ 

ແມ ື່ນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຊຳວ ເຮັບເຣ”ີ.          
7ຝື່ຳຍ ເອ ໍ້ອຍ ຂອງ ເດັກນໍ້ອຍ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ທ ນ ຖຳມ ພະ ລຳຊະ ທິດຳ ຂອງ ກະສດັ ຟາຣາໂອ ວື່ຳ,         “ພະ 

ນຳງ ບ ື່  ຢຳກ ໃຊໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄປ ຫຳ ແມ ື່ຍງິ ຊຳວ ເຮັບເຣ ີມຳ ລໍ້ຽງ ເດັກນໍ້ອຍ ຜ ໍ້ ນີໍ້ ແນື່ ບ ?”         

8ພະ ນຳງ ກ  ຊງົ 

ຕອບ ວື່ຳ,         “ໄປ ແມ”         ຍງິ ສຳວ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈ ື່ງ ໄປ ເອີໍ້ນ ເອົຳ ແມ ື່ ຂອງ ເດັກນໍ້ອຍ ນ ັໍ້ນ ມຳ.         

9ຝື່ຳຍ ພະ ລຳຊະ ທິ-

ດຳ ຂອງ ກະສດັ ຟາຣາໂອ ໄດໍ້ ຊງົ ຮບັ ສ ັື່ງ ແກື່ ຍງິ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ເອົຳ ເດັກ ຜ ໍ້ ນີໍ້ ໄປ ລໍ້ຽງ ໃຫໍ້ ຂໍ້ອຍ ແດື່         

ຂໍ້ອຍ ຈະ ໃຫໍ້ ຄື່ຳ ຈ ໍ້ຳງ ເຈົໍ້ຳ.         ຍງິ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         ຈ ື່ງ ຮບັ ເອົຳ ເດັກນໍ້ອຍ ຊ ື່ ງ ເປັນ ລ ກ ຂອງ ຕນົ         ໄປ ລໍ້ຽງ ໄວໍ້.          
10ເມ  ື່ອ ເດັກນໍ້ອຍ ນ ັໍ້ນ ໃຫຍື່ ສ ງ ຂ ໍ້ນ ແດື່ ແລໍ້ວ         ນຳງ ກ  ນ  ຳ ມຳ ມອບ ໃຫໍ້ ພະ ລຳຊະ ທິດຳ         ພະ ນຳງ ກ  ຊງົ 

ຮບັ ເອົຳ ເປັນ ພະ ລຳຊະບດຸ         ແລະ         ຊງົ ປະທຳນ ຊ ື່ ວ ື່ຳ         ໂມເຊ          ໂດຍ ພະ ນຳງ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ເພຳະ ເຮົຳ 

ໄດໍ້ ຍກົ ຂ ໍ້ນ ມຳ ຈຳກ ນ  ໍ້ຳ.”          

ໂມເຊຫນີຈາກປະເທດເອຢິບ 
11ຢ ື່ ມຳ ວນັ ໜ ື່ ງ         ເມ  ື່ອ ໂມເຊ ໃຫຍື່ ແລໍ້ວ         ລຳວ ໄດໍ້ ອອກ ໄປ ຢໍ້ຽມຢຳມ ພວກ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທີື່  ເປັນ ຊຳດ ດຽວ 

ກນັ ກບັ ຕນົ         ລຳວ ໄດໍ້ ເຫັນ ເຂົຳ ຖ ກ ບງັຄບັ ໃຫໍ້ ເຮັດ ວຽກ ຢື່ຳງ ໜກັ         ແລະ         ເຫັນ ຊຳວ ເອຢິບ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຂໍ້ຳ 

ຕ ີຊຳວ ເຮັບເຣ ີຄນົ ໜ ື່ ງ         ຊ ື່ ງ ເປັນ ຊຳດ ດຽວ ກນັ ກບັ ຕນົ.         

12ໂມເຊ ຈ ື່ງ ຫລຽວ ໜໍ້ຳ ຫລຽວ ຫລງັ         ເມ  ື່ອ ບ ື່  

ເຫັນ ຜ ໍ້ ໃດ ຢ ື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ         ກ  ຈດັກຳນ ຂໍ້ຳ ຄນົ ເອຢິບ ນ ັໍ້ນ ເສຍ         ແລໍ້ວ ຝງັ ສບົ ເຊ ື່ ອງ ໄວໍ້ ໃນ ດນິຊຳຍ.         

13ວນັ ຕ ື່  

ມຳ ໂມເຊ ໄດໍ້ ອອກ ໄປ ອີກ         ເທ ື່ ອ ນີໍ້ ລຳວ ໄດໍ້ ພບົ ຄນົ ເຮັບເຣ ີສອງ ຄນົ ກ  ຳລງັ ຕ ີກນັ ຢ ື່         ລຳວ ຈ ື່ງ ຖຳມ ຜ ໍ້ ທີື່  

ລຳວ ຄິດ ວື່ຳ ເປັນ ຄນົ ຜິດ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ         ເປັນ ຫຍງັ ຈ ື່ງ ຕ ີຄນົ ຊຳດ ດຽວ ກນັ?”          
14ຄນົ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ກ  ຕອບ ວື່ຳ,         “ໃຜ ເປັນ ຜ ໍ້ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ມຳ ຕດັສິນ ພວກ ເຮົຳ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ 
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ຂໍ້ຳ ຂໍ້ອຍ ຄ  ກບັ ທີື່  ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ຄນົ ເອຢິບ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ບ ?”         ໂມເຊ ເລີຍ ຕກົໃຈ ພໍ້ອມ ກບັ ຄິດ ວື່ຳ,         “ໂທ!         ເລ ື່ ອງ ນີໍ້ ໄດໍ້ 

ມີ ຄນົຮ ໍ້ ເຫັນ ແລໍ້ວ ເປັນ ແນື່.”         

15ເມ  ື່ອ ກະສດັ ຟາຣາໂອ ໄດໍ້ ຊງົ ຊຳບ ເລ ື່ ອງ ນີໍ້ ກ  ຫຳ ຊື່ອງ ທຳງ ທີື່  ຈະ ຂໍ້ຳ 

ໂມເຊ ເສຍ         ແຕື່ ໂມເຊ ໄດໍ້ ເອົຳ ຕວົ ໜີ ໄປ ຢ ື່ ປະເທດ ມດີີອານ ເສຍ ກື່ອນ.         ເວລຳ ໂມເຊ ໄປ ເຖງິ ປະ-

ເທດ ມດີີອານ          ລຳວ ໄດໍ້ ໄປ ນ ັື່ງ ຢ ື່ ໃກໍ້ ນ  ໍ້ຳສໍ້ຳງ ແຫື່ງ ໜ ື່ ງ.          
16ແລໍ້ວ ມີ ລ ກ ສຳວ ເຈດັ ຄນົ ຂອງ ເຣອ ເອນ ຜ ໍ້ ເປັນ ປະໂລຫິດ ໃນ ປະເທດ ມີດີອານ          ໄດໍ້ ພຳກນັ ມຳ 

ຕກັ ນ  ໍ້ຳ ໃຫໍ້ ຝ ງ ແບໍ້         ແລະ         ແກະ ຂອງ ພວກ ຕນົ ກນິ.         

17ແຕື່ ພວກ ລໍ້ຽງສດັ ໄດໍ້ ມຳ ຂບັ ໄລື່ ພວກ ນຳງ ໜີ         

ໂມເຊ ຈ ື່ງ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ຊື່ອຍ ຕກັ ນ  ໍ້ຳ ໃຫໍ້ ສດັ ຂອງ ພວກ ນຳງ ກນິ.         

18ເມ  ື່ອ ຜ ໍ້ ສຳວ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ກບັ ຄ ນ ເມ  ອ ເຣອ -
ເອນ ພ ື່  ຂອງ ເຂົຳ ກ  ຖຳມ ວື່ຳ,         “ເປັນ ຫຍງັ ມ ໍ້ນີໍ້ ຈ ື່ງ ກບັ ມຳ ໄວ ແທໍ້?”         

19ຝື່ຳຍ ລ ກ ສຳວ ກ  ຕອບ ວື່ຳ,         “ມີ ຄນົ 

ເອຢິບ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ         ໄດໍ້ ຊື່ອຍ ເຫລ ອ ພວກ ເຮົຳ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຈຳກ ກຳນ ຂ ົື່ມເຫັງ ຂອງ ຄນົ ລໍ້ຽງສດັ         ທງັ ໄດໍ້ ຊື່ອຍ ຕກັ 

ນ  ໍ້ຳ ໃຫໍ້ ສດັ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ ກນິ ດໍ້ວຍ.”         

20ພ ື່  ໄດໍ້ ຖຳມ ລ ກ ສຳວ ຕ ື່  ໄປ ວື່ຳ,         “ຊຳຍ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ຢ ື່ ໃສ?         ເປັນ ຫຍງັ 

ຈ ື່ງ ມຳ ປະ ລຳວ?         ຮບີ ໄປ ເຊນີ ລຳວ ມຳ ກນິ ເຂົໍ້ຳ ນ  ຳ ເຮົຳ.”          
21ຝື່ຳຍ ໂມເຊ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ມຳ ຫຳ ເຣອ ເອນ ແລະ         ຍນິດ ີຢ ື່ ນ  ຳ ເລີຍ         ເຣອ ເອນ ໄດໍ້ ຍກົ ຊິບໂປຣາ ລ ກ 

ສຳວ ຂອງ ຕນົ ໃຫໍ້ ເປັນ ເມຍ ໂມເຊ.         

22ນຳງ ຊິບໂປຣາ ໄດໍ້ ເກດີ ລ ກ ຊຳຍ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ         ໂມເຊ ຈ ື່ງ ໃສື່ ຊ ື່  ໃຫໍ້ ລ ກ 

ຊຳຍ ຜ ໍ້ ນີໍ້ ວື່ຳ ເກໂຊມ ເພຳະ ໂມເຊ ຄິດ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເປັນ ຄນົ ຕື່ຳງປະເທດ ທີື່  ມຳ ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ປະ-

ເທດ ນີໍ້.”          
23ເມ  ື່ອ ຫລຳຍ ປີ ຜື່ຳນ ໄປ         ກະສດັ ເອຢິບ ກ  ສິໍ້ນ ພະ ຊນົ         ຊຳວ ອິສຣາເອນ ກ  ຍງັ ຮໍ້ອງ ຄຳງ ຍໍ້ອນ 

ຄວຳມ ເປັນ ທຳດ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຮໍ້ອງ ຂ  ຄວຳມ ຊື່ອຍ ເຫລ ອ         ສຽງ ຮໍ້ອງ ຂ  ຂອງ ເຂົຳ ໄດໍ້ ດງັ ຂ ໍ້ນ ໄປ ເຖງິ ພຣະ-
ເຈົ້າ.         

24ເມ  ື່ອ ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ໄດໍ້ ຍນິ ສຽງ ຮໍ້ອງ ຄຳງ ຂອງ ເຂົຳ         ກ  ຊງົ ລະນ ກ ເຖງິ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ ທີື່  ພຣະ-

ອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ໃຫໍ້ ໄວໍ້ ກບັ ອັບຣາຮາມ          ອີຊາກ ແລະ ຢາໂຄບ.         

25ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ທອດ ພະເນດ ເຫັນ         

ແລະ         ສນົ ພະ ໄທ ໃນ ຄວຳມທກຸ ຍຳກ ລ  ຳບຳກ ຂອງ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ເຫລົື່ ຳ         ນ ັໍ້ນ.          

ບົດທີ 3 
ພຣະເຈົ້າຊົງເອີ້ນໂມເຊ 

1ວນັ ໜ ື່ ງ         ເມ  ື່ອ ໂມເຊ ລໍ້ຽງ ຝ ງ ແກະ ຂອງ ເຢດໂຣ          ພ ື່ ເຖົໍ້ຳ ຂອງ ຕນົ                  ຜ ໍ້ ເປັນ ປະໂລຫິດ ຂອງ ຊຳວ 

ມີດີອານ          ລຳວ ໄດໍ້ ພຳ ຝ ງ ສດັ ນ ັໍ້ນ ຂໍ້ຳມ ຖິື່ ນ ກນັດຳນ ມຳ ຍງັ ໂຮເຣັບ ພ  ຂອງ ພຣະເຈົ້າ.         

2ຂະນະ ນ ັໍ້ນ 

ທ ດ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ປະກດົ ເປັນ ແປວໄຟ ໃຫໍ້ ໂມເຊ ເຫັນ ຢ ື່ ກຳງ ພຸື່ມໄມ ໍ້         ໂມເຊ ຈ ື່ງ ຫລຽວ 

ເບິື່ ງ ໄຟ ນ ັໍ້ນ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ປະຫລຳດ ໃຈ         ແຕື່ ບ ື່  ເຫັນ ວື່ຳ ພຸື່ມໄມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ຖ ກ ໄໝໍ້.         

3ໂມເຊ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ກບັ ຕວົ ເອງ 

ວື່ຳ,         “ບະ໊!         ຕໍ້ອງ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ເບິື່ ງ ແສງ ປະຫລຳດ ນີໍ້ ໃກໍ້ ໆ ເສຍ ກື່ອນ         ເພຳະ ຢຳກ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ເປັນ ຫຍງັ ໄຟ ລກຸ ຢ ື່ 

ພຸື່ມໄມ ໍ້ ຈ ື່ງ ບ ື່  ໄໝໍ້.”         

4ເມ  ື່ອ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ເຫັນ ໂມເຊ ຍື່ຳງ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃກໍ້         ພຣະອງົ ກ  ຊງົ ເອີໍ້ນ ອອກ 

ມຳ ຈຳກ ພຸື່ມໄມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ,         “ໂມເຊ          ໂມເຊ ເອີຍ!”         ໂມເຊ ໄດໍ້ ທ ນ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳພະອງົ ຢ ື່ ທີື່  ນີໍ້”         

5ພຣະ-
ເຈົ້າ ຈ ື່ງ ຊງົ ບອກ ວື່ຳ,         “ຢື່ຳ ຫຍບັ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃກໍ້         ຈ ົື່ງ ຖອດ ເກບີ ອອກ ເສຍ         ເພຳະ ບື່ອນ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ຢ ນ ຢ ື່ ທີື່  ນີໍ້ 

ເປັນ ບື່ອນ ສກັສິດ.”         

6ພຣະອງົ ຊງົ ບອກ ຕ ື່  ໄປ ອີກ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ເປັນ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ພ ື່  ເຈົໍ້ຳ         ຂອງ ອັບ-
ຣາຮາມ          ຂອງ ອີຊາກ          ແລະ ຂອງ ຢາໂຄບ”         ແລໍ້ວ ໂມເຊ ໄດໍ້ ເຊ ື່ ອງ ໜໍ້ຳ ເພຳະ ບ ື່  ກໍ້ຳ ຫລຽວ ເບິື່ ງ 
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ພຣະເຈົ້າ.          

7ຕ ື່  ມຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ໄດໍ້ ເຫັນ ຄວຳມ ຕກົທກຸ ໄດໍ້ ຍຳກ ແຫື່ງ ໄພື່ ພນົ ຂອງ 

ເຮົຳ ໃນ ເອຢິບ ຢື່ຳງ ຄກັແນື່ ແລໍ້ວ         ແລະ         ໄດໍ້ ຍນິ ສຽງ ຮໍ້ອງ ຂ  ຄວຳມ ຊື່ອຍ ເຫລ ອ ຂອງ ເຂົຳ ຍໍ້ອນ ນຳຍ 

ຄມຸ ຂ ົື່ມເຫັງ ດໍ້ວຍ.         ເຮົຳ ຮ ໍ້ຈກັ ຄວຳມທກຸ ຍຳກ ຂອງ ເຂົຳ ທີື່  ສດຸ.         

8ເຮົຳ ລງົ ມຳ ຊື່ອຍ ເຂົຳ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຈຳກ 

ເງ  ໍ້ອມມ   ຂອງ ຊຳວ ເອຢິບ          ເພ ື່ ອ ນ  ຳພຳ ພວກ ເຂົຳ ໄປ ຍງັ ແຜື່ນດນິ ອນັ ອດຸມົສມົບ ນ         ແລະ         ກວໍ້ຳງ-

ຂວຳງ         ຄ  ແຜື່ນດນິ ຂອງ ຊຳວ ການາອານ          ຊຳວ ຮິດຕີ          ຊຳວ ອະໂມຣີດ          ຊຳວ ເປຣຊີິ          ຊຳວ ຮີວີ          

ແລະ         ຊຳວ ເຢບຸດ.         

9ສຽງ ຮໍ້ອງ ຂ  ຂອງ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ມຳ ເຖງິ ເຮົຳ ແລໍ້ວ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ເຫັນ ຊຳວ ອິ-
ສຣາເອນ ຖ ກ ກດົ ຂີື່  ຂ ົື່ມເຫັງ.         

10ບດັ ນີໍ້ ເຮົຳ         ຈະ ສ ົື່ງ ເຈົໍ້ຳ ໄປ ເຝົໍ້ຳ ກະສດັ ຟາຣາໂອ          ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ເປັນ 

ຜ ໍ້ນ  ຳ ພຳ ອິສຣາເອນ          ໄພື່ ພນົ ຂອງ ເຮົຳ ອອກ ຈຳກ ປະເທດ ເອຢິບ.”          
11ຝື່ຳຍ ໂມເຊ ໄດໍ້ ກຳບ ທ ນ ພຣະເຈົ້າ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເປັນ ຄນົ ທ  ຳ ມະ ດຳ         ຈະ ໄປ ເຝົໍ້ຳ ກະສດັ ຟາ-

ຣາໂອ          ແລະ ນ  ຳ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ອອກ ຈຳກ ເອຢິບ ໄດໍ້ ແນວໃດ?”         

12ພຣະອງົ ຊງົ ຕອບ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ 

ຈະ ຢ ື່ ນ  ຳ ເຈົໍ້ຳ         ໝຳຍ ສ  ຳຄນັ ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້ ຈະ ບອກ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ແມ ື່ນ ເຮົຳ ແທໍ້ ໄດໍ້ ສ ົື່ງ ເຈົໍ້ຳ ໄປ         ຄ  ເມ  ື່ອ ເຈົໍ້ຳ ນ  ຳ-

ພຳ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ອອກ ຈຳກ ເອຢິບ ແລໍ້ວ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ໄດໍ້ ຂຳບ ໄຫວໍ້ ເຮົຳ ຢ ື່ ເທິງ ພ  ນີໍ້.”          
13ແລໍ້ວ ໂມເຊ ໄດໍ້ ທ ນ ຖຳມ ພຣະເຈົ້າ ວື່ຳ,         “ເມ  ື່ອ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄປ ເຖງິ ຊຳວ ອິສຣາເອນ          ແລະ         ບອກ 

ເຂົຳ ວື່ຳ         ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ສ ົື່ງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ມຳ ຫຳ ທື່ຳນ         ພວກ ເຂົຳ ກ  ຈະ 

ຖຳມ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ວື່ຳ         ພຣະເຈົ້າ ອງົ ນ ັໍ້ນ ຊງົ ພຣະນຳມ ວື່ຳ ແນວໃດ?         ແລໍ້ວ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ຕອບ ເຂົຳ ວື່ຳ ຈ ັື່ງ 

ໃດ         ຖໍ້ຳ ພຣະອງົ ບ ື່  ບອກ ພຣະນຳມ ຂອງ ພຣະອງົ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຮ ໍ້ ເສຍ ກື່ອນ”          
14ພຣະເຈົ້າ ຈ ື່ງ ຊງົ ບອກ ໂມເຊ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ເປັນ ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ເຮົຳ ເປັນ”         ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ຕ ື່  ໄປ ວື່ຳ         ໃຫໍ້ 

ເຈົໍ້ຳ ໄປ ບອກ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ວື່ຳ,         “ຜ ໍ້ ຊ ື່ ວ ື່ຳ ເຮົຳ ເປັນ”         ໄດໍ້ ສ ົື່ງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ມຳ ຫຳ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ.         

15ພຣະເຈົ້າ ຍງັ ຊງົ ບອກ ໂມເຊ ອີກ ວື່ຳ,         “ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ບອກ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ວື່ຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງ 

ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ         ຄ          ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ອັບຣາຮາມ          ຂອງ ອີຊາກ          ແລະ         ຢາໂຄບ          

ໄດໍ້ ສ ົື່ງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ມຳ ຫຳ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ.         ອນັ ນີໍ້ ແຫລະ         ແມ ື່ນ ຊ ື່  ຂອງ ເຮົຳ         ຊ ື່  ອນັ ນີໍ້ ຈະ ບ ື່  ປື່ຽນແປງ 

ຕະຫລອດ ໄປ ເປັນນດິ         ແຕື່ ຈະ ເປັນ ຢ ື່ ຢື່ຳງ ນີໍ້ ທກຸ ຊ ົື່ວ ອຳຍ ຸຄນົ.          
16ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ໄປ ຮື່ວມ ປະຊຸມ ກບັ ພວກ ເຖົໍ້ຳ ແກື່ ອິສຣາເອນ          ແລະ         ບອກ ເຂົຳ ວື່ຳ         ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ 

ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ         ຄ  ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ອັບຣາຮາມ          ຂອງ ອີຊາກ ແລະ ຂອງ ຢາໂຄບ 

ໄດໍ້ ປະກດົ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ບອກ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ມຳ ຫຳ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ໄດໍ້ ເຫັນ ສິື່ ງ ທີື່  ຊຳວ ເອ-
ຢິບ ປະພ ດ ຕ ື່  ພວກ ເຈົໍ້ຳ ແລໍ້ວ.         

17ເຮົຳ ໄດໍ້ ຕດັສິນ ໃຈ ແລໍ້ວ ວື່ຳ         ຈະ ນ  ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ອອກ ຈຳກ ປະເທດ 

ເອຢິບ          ຄ  ບື່ອນ ທີື່  ພວກ ເຈົໍ້ຳ ທກຸ ຍຳກ ລ  ຳບຳກ ນີໍ້         ໄປ ຍງັ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ຊຳວ ການາອານ          ຊຳວ ຮິດຕີ          

ຊຳວ ອະໂມຣີດ          ຊຳວ ເປຣຊີິ          ຊຳວ ຮີວີ ແລະ ຊຳວ ເຢບຸດ          ຊ ື່ ງ ເປັນ ແຜື່ນດນິ ທີື່  ອດຸມົສມົບ ນ                                                               

ແລໍ້ວ ເຂົຳ ຈະ ເຊ ື່ ອ ຟງັ ຄ  ຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ.          
18ແລໍ້ວ ເຂົຳ ຈະ ເຊ ື່ ອ ຟງັ ຄ  ຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ.         ເຈົໍ້ຳ ກບັ ພວກ ເຖົໍ້ຳ ແກື່ ຊຳວ ອິສຣາເອນ          ຈ ົື່ງ ພຳກນັ ໄປ ເຝົໍ້ຳ 

ກະສດັ ຂອງ         ເອຢິບ          ແລະ         ທ ນ ວື່ຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ຊຳວ ເຮັບເຣີ          ໄດໍ້ ຊງົ ປະກດົ ຕ ື່  ພວກ ຂໍ້ຳ-

ນໍ້ອຍ         ບດັ ນີໍ້ ຂ  ພະ ອງົ ຊງົ ໂຜດ ໃຫໍ້ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ຖິື່ ນ ກນັດຳນ         ຊ ື່ ງ ເປັນ ໄລຍະ ທຳງ ຍື່ຳງ 
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ສຳມ ມ ໍ້         ເພ ື່ ອ ຖວຳຍ ສດັ ບ ຊຳ ແກື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ.         

19ເຮົຳ ຮ ໍ້ ແລໍ້ວ ວື່ຳ         ກະສດັ 

ເອຢິບ ຈະ ບ ື່  ຍອມ ໃຫໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄປ         ເວັໍ້ນ ໄວໍ້ ແຕື່ ຈະ ໃຊໍ້ ອ  ຳນຳດ ບງັຄບັ         ກະສດັ ຈ ື່ງ ຈະ ຍອມ         

20ຄ  ເຮົຳ 

ຈະ ໃຊໍ້ ຣດິອ  ຳນຳດ ກະທ  ຳ ກຳນ ອດັສະຈນັ ລງົໂທດ ຄນົ ເອຢິບ          ແລໍ້ວ ກະສດັ ເອຢິບ ກ  ຈະ ຍອມ ປື່ອຍ 

ໃຫໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄປ.          
21ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຮບັ ຄວຳມ ນບັຖ  ຈຳກ ຊຳວ ເອຢິບ          ເພ ື່ ອ ບ ື່  ໃຫໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄປ 

ດໍ້ວຍ ມ  ເປົື່ ຳ.         

22ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ຍງິ ທກຸ ຄນົ ຂ  ເຄ ື່ ອງ ເງນິ         ເຄ ື່ ອງ ຄ  ຳ         ແລະ         ຂ  ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ ຈຳກ ຜ ໍ້ຍງິ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ເຮ ອນ         

ຫລ          ຈຳກ ເພ ື່ ອນ ບໍ້ຳນ ຂອງ ຕນົ         ແລໍ້ວ ໃຫໍ້ ເອົຳ ເຄ ື່ ອງ ເອໍ້ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ໄປ ຕກົແຕື່ງ ໃຫໍ້ ລ ກ ຊຳຍ ຍງິ ຂອງ 

ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ດໍ້ວຍ ກຳນ ກະທ  ຳ ຢື່ຳງ ນີໍ້         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ຈະ ໄດໍ້ ສິື່ ງ ຂອງ ຈຳກ ຊຳວ ເອຢິບ ໄປ.”          

ບົດທີ 4 
1ໂມເຊ ໄດໍ້ ທ ນ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຖໍ້ຳ ສມົມດຸ ວື່ຳ ຄນົ ອິສຣາເອນ ບ ື່  ເຊ ື່ ອ ຟງັ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ຄ  ບ ື່  ເຊ ື່ ອ ວື່ຳ ພຣະອງົ 

ໄດໍ້ ປະກດົ ຕ ື່  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ແລໍ້ວ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ເຮັດ ແນວໃດ?”         

2ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ຖຳມ ໂມເຊ ວື່ຳ,         

“ແມ ື່ນ ຫຍງັ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ຖ  ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ?”         ໂມເຊ ກຳບ ທ ນ ວື່ຳ,         “ໄມ ໍ້ເທົໍ້ຳ,         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ”.         

3ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈ ື່ງ ຊງົ 

ບອກ ວື່ຳ,         “ຖິໍ້ມ ມນັ ລງົ ດນິ ເບິື່ ງດ ”         ພ  ໂມເຊ ຖິໍ້ມ ລງົ         ໄມ ໍ້ເທົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ກ  ກຳຍເປັນ ງ           ໂມເຊ ຢໍ້ຳນ ຈ ື່ງ ຫລບົ-

ໜີ ໄປ.         

4ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ບອກ ໂມເຊ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ກ ົໍ້ມ ລງົ ຈບັ ຫຳງ ງ   ໄວໍ້”         ພ  ໂມເຊ ກ ົໍ້ມ ລງົ ຈບັ         ງ   ນ ັໍ້ນ 

ກ  ກຳຍເປັນ ໄມ ໍ້ເທົໍ້ຳ ຕຳມ ເດມີ.         

5ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈ ື່ງ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ເຮັດ ຢື່ຳງ ນີໍ້         ເພ ື່ ອ ຈະ ໃຫໍ້ 

ຊຳວ ອິສຣາເອນ ເຊ ື່ ອ ວື່ຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ເຂົຳ         ຄ  ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ອັບຣາ-
ຮາມ          ຂອງ ອີຊາກ          ແລະ         ຂອງ ຢາໂຄບ ໄດໍ້ ປະກດົ ຕ ື່  ເຈົໍ້ຳ ແທໍ້.”          

6ຕ ື່  ມຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ບອກ ໂມເຊ ອີກ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ເອົຳ ມ  ສອດ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ ໜໍ້ຳ ເອິກ”         

ໂມເຊ ກ  ເຮັດ ຕຳມ         ເມ  ື່ອ ໂມເຊ ເອົຳ ມ  ອອກ ມຳ ກ  ເຫັນ ວື່ຳ         ມ  ຂອງ ຕນົ ເປັນ ພະຍຳດ         ຄ  ເປັນ ດອກ ຂຳວ 

ເໝ ອນ ນວນ ຝໍ້ຳຍ.         

7ແລໍ້ວ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ບອກ ວື່ຳ,         “ໃຫໍ້ ເອົຳ ມ  ສອດ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ ໜໍ້ຳ 

ເອິກ ອີກ ເທ ື່ ອ ໜ ື່ ງ”         ໂມເຊ ກ  ສອດ ເຂົໍ້ຳ ໄປ         ເມ  ື່ອ ລຳວ ເອົຳ ມ  ອອກ ມຳ         ກ  ເຫັນ ມ  ຂອງ ຕນົ ສະອຳດ ດ ີຄ -

ເກົື່ ຳ.         

8ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ຖໍ້ຳ ເຂົຳ ບ ື່  ເຊ ື່ ອ ເຈົໍ້ຳ         ຫລ          ບ ື່  ເຊ ື່ ອ ກຳນ ກະທ  ຳ ເທ ື່ ອ ທີ ໜ ື່ ງ         ເຂົຳ 

ອຳດ ຈະ ເຊ ື່ ອ ກຳນ ກະທ  ຳ ເທ ື່ ອ ທີ ສອງ         ຖໍ້ຳ ເຂົຳ ບ ື່  ເຊ ື່ ອ ກຳນ ກະທ  ຳ ທງັ ສອງ ຢື່ຳງ ນີໍ້.         

9ຖໍ້ຳ ເຂົຳ ບ ື່  ເຊ ື່ ອ 

ກຳນ ກະທ  ຳ ທງັ ສອງ ຢື່ຳງ ນີໍ້                  ທງັ ບ ື່  ຍອມ ຟງັສຽງ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ຕກັ ເອົຳ ນ  ໍ້ຳ ໃນ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ໄປ ເທ ໃສື່ 

ດນິ ແຫໍ້ງ         ແລໍ້ວ ນ  ໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ຈະ ກຳຍເປັນ ເລ ອດ.”          
10ຝື່ຳຍ ໂມເຊ ໄດໍ້ ກຳບ ທ ນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຕ ື່  ໄປ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເປັນ 

ຄນົ ເວົໍ້ຳ ບ ື່  ເກັື່ງ         ຄ  ໃນ ຄຳວ ກື່ອນ ກ  ດ ີ         ຫລ          ຕ ັໍ້ງແຕື່ ເວລຳ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ແລໍ້ວ ກ  ດ ີ        

ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເປັນ ຄນົ ເວົໍ້ຳ ບ ື່  ລື່ຽນໄຫລ ເລີຍ.”          
11ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ຖຳມ ໂມເຊ ວື່ຳ,         “ໃຜ ສໍ້ຳງ ປຳກ ມະນດຸ?         ໃຜ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ປຳກກ ກ         ຫ -

ໜວກ         ຕຳ ດ ີ         ຫລ          ຕຳບອດ         ບ ື່  ແມ ື່ນ ເຮົຳ ບ ?         

12ດໍ້ວຍ ເຫດ ນີໍ້ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ໄປ ເສຍ         ເຮົຳ ຈະ ຊື່ວຍ ເຈົໍ້ຳ ເວົໍ້ຳ         

ແລະ ຈະ ບອກ ເລ ື່ ອງ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ເວົໍ້ຳ.          
13ແຕື່ ໂມເຊ ທ ນ ຂ  ອີກ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຂ  ພຣະອງົ ຊງົ ສ ົື່ງ ຜ ໍ້ ອ ື່ ນ ໄປ ສຳ.”          
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14ພ  ໂມເຊ ເວົໍ້ຳ ດ ັື່ງນີໍ້         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກ  ຊງົ ໂກດ ຮໍ້ຳຍ ໂດຍ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ອາໂຣນ ຄນົ ເລວີ ເປັນ 

ອໍ້ຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ແມ ື່ນ ບ ?         ເຮົຳ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ລຳວ ເປັນ ຄນົ ເວົໍ້ຳ ເກັື່ງ         ບດັ ນີໍ້ ລຳວ ກ  ຳລງັ ຍື່ຳງ ມຳ ພບົ ເຈົໍ້ຳ         ລຳວ 

ຈະ ດໃີຈ ຫລຳຍ ທີື່  ໄດໍ້ ພບົ ເຈົໍ້ຳ.          
15ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ເວົໍ້ຳ ກບັ ລຳວ         ແລະ         ບອກ ເລ ື່ ອງ ໃຫໍ້ ລຳວ ເວົໍ້ຳ         ຝື່ຳຍ ເຮົຳ ຈະ ຊື່ອຍ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເວົໍ້ຳ         ກບັ 

ທງັ ຈະ ຊື່ອຍ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ທງັ ສອງ ໃຫໍ້ ຮ ໍ້ ວື່ຳ         ຄວນ ຈະ ເຮັດ ແນວໃດ.         

16ອາໂຣນ ຈະ ເປັນ ຜ ໍ້ ເວົໍ້ຳ ກບັ ປະ-

ຊຳຊນົ ແທນ ເຈົໍ້ຳ         ລຳວ ຈະ ເປັນ ໂຄສກົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ເປັນ ເໝ ອນ ພຣະເຈົ້າ          ເພ ື່ ອ ບອກ ສິື່ ງ ທີື່  

ຄວນ ເວົໍ້ຳ ແກື່ ລຳວ.         

17ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ຖ  ເອົຳ ໄມ ໍ້ເທົໍ້ຳ ນີໍ້         ເພ ື່ ອ ກະທ  ຳ ກຳນ ອດັສະຈນັ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ.”          

ໂມເຊກັບຄືນເອຢິບ 
18ຫລງັ ຈຳກ ນ ັໍ້ນ ໂມເຊ ກບັ ຄ ນ ໄປ ຫຳ ເຢດໂຣ ພ ື່ ເຖົໍ້ຳ ຂອງ ຕນົ         ເພ ື່ ອ ຂ  ລຳ ກບັ ຄ ນ ໄປ ຍງັ ເອຢິບ          

ໂມເຊ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ອຍ ຂ  ລຳ ກບັ ໄປ ຢໍ້ຽມຢຳມ         ພີື່ ນ ໍ້ອງ ໃນ ປະເທດ ເອຢິບ          ເພ ື່ ອ ຢຳກ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ເຂົຳ ຍງັ ມີ 

ຊວີດິ ຢ ື່         ຫລ          ບ ື່?”         ຝື່ຳຍ ເຢດໂຣ ກ  ບອກ ລ ກເຂຍີ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ໄປ ດ ີສຳ”.         

19ຕ ື່  ມຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ 

ກື່ຳວ ກບັ ໂມເຊ ໃນ ເມ  ອງ ມີດີອານ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ກບັ ຄ ນ ໄປ ຍງັ ເອຢິບ ເສຍ         ເພຳະ ຈ  ຳພວກ ຄນົ ທີື່  ຢຳກ 

ຂໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ກ  ຕຳຍ ໝດົ ແລໍ້ວ.”         

20ໂມເຊ ຈ ື່ງ ຈດັແຈ ື່ງ ໃຫໍ້ ລ ກ ເມຍ ຂ ໍ້ນ ຂີື່  ລ  ກບັ ຄ ນ ໄປ         ເອຢິບ          ສື່ວນ ໂມເຊ 

ກ  ຖ  ໄມ ໍ້ເທົໍ້ຳ ທີື່  ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ປະທຳນ ໃຫໍ້.         

21ແລໍ້ວ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ໂມເຊ ວື່ຳ,         “ເມ  ື່ອ 

ເຈົໍ້ຳ ຄ ນ ໄປ ເຖງິ ເອຢິບ          ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ກະທ  ຳ ກຳນ ອດັສະຈນັ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ກະສດັ ຟາຣາໂອ ຕຳມ ສິດ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ 

ມອບ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ         ຝື່ຳຍ ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ກະສດັ ຟາຣາໂອ ດ ໍ້ ດໍ້ຳນ         ບ ື່  ຍອມ ປື່ອຍ ປະຊຳຊນົ ໄປ.         

22ແລໍ້ວ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ບອກ ກະສດັ ຟາຣາໂອ ວື່ຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້:         ຄນົ ອິສຣາເອນ ເປັນ 

ລ ກກກົ ຂອງ ເຮົຳ.         

23ເຮົຳ ບອກ ເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         ຈ ົື່ງ ປື່ອຍ ລ ກ ຂອງ ເຮົຳ ໄປ ບວົລະບດັ ເຮົຳ         ຖໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ຍອມ ໃຫໍ້ 

ລ ກ ເຮົຳ ໄປ         ເຮົຳ ກ  ຈະ ຂໍ້ຳ ລ ກກກົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ເສຍ.”          
24ຄນັ ຕ ື່  ມຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ພບົ ໂມເຊ ໃນ ທີື່  ພກັ ກຳງ ທຳງ         ແລະ         ຈະ ຊງົ ຂໍ້ຳ ໂມເຊ ເສຍ.         

25ແຕື່ ນຳງ ຊິບໂປຣາ ໄດໍ້ ເອົຳ ຫີນ ຄມົ ປຳດ ໜງັ ປຳຍ ອະ ໄວ ຍະ ວະ ລບັ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຕນົ ອອກ         ແລໍ້ວ 

ເອົຳ ໄປ ແປະ ໃສື່ ອະ ໄວ ຍະ ວະ ລບັ ຂອງ ໂມເຊ          ນຳງ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ຜວົ ແຫື່ງ ເລ ອດ.”         

26ພຣະ-
ຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈ ື່ງ ຊງົ ໂຜດ ໃຫໍ້ ໂມເຊ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່ ຕ ື່  ໄປ         ແລະ         ຝື່ຳຍ ນຳງ ຊິບໂປຣາ ກ  ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ ເປັນ 

ຜວົ ແຫື່ງ ເລ ອດ ດໍ້ວຍ ກຳນ ຕດັ ປຳຍ ອະ ໄວ ຍະ ວະ ລບັ ນ ັໍ້ນ.”          
27ຕ ື່  ມຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ບອກ ອາໂຣນ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ໄປ ຫຳ ໂມເຊ ໃນ ຖິື່ ນ ກນັດຳນ”         ອາໂຣນ ຈ ື່ງ 

ໄປ ຫຳ ໂມເຊ ຢ ື່ ທີື່  ພ  ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ເມ  ື່ອ ທງັ ສອງ ພບົ ກນັ ກ  ກອດ ຈ ບ ກນັ.         

28ເວລຳ ນ ັໍ້ນ ໂມເຊ ໄດໍ້ ເລົື່ ຳ 

ເລ ື່ ອງ ທງັ ໝດົ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ບອກ ໃຫໍ້ ອາໂຣນ ຟງັ         ພໍ້ອມ ທງັ ເລົື່ ຳ ເລ ື່ ອງ ກຳນ ອດັສະຈນັ ທງັ 

ປວງ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ບອກ ໃຫໍ້ ໂມເຊ ເຮັດ.         

29ຫລງັ ຈຳກ ນ ັໍ້ນ ໂມເຊ ກບັ ອາໂຣນ ໄດໍ້ ໄປ ປະຊຸມ ຮື່ວມ ກນັ 

ກບັ ບນັດຳ ພວກ ເຖົໍ້ຳ ແກື່ ຊຳວ ອິສຣາເອນ.         

30ໃນ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ອາໂຣນ ກ  ໄດໍ້ ເລົື່ ຳ ເລ ື່ ອງ ທງັ ໝດົ ທີື່  ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ບອກ ໂມເຊ          ໃຫໍ້ ທີື່  ປະຊຸມ ຟງັ ແລະ         ໂມເຊ ກ  ເຮັດ ກຳນ ອດັສະຈນັ ຕື່ຳງ ໆ         ຕ ື່ໜໍ້ຳ ປະຊຳ-

ຊນົ.         

31ຝື່ຳຍ ປະຊຳຊນົ ກ  ເຊ ື່ ອ         ແລະ         ເມ  ື່ອ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຍນິ ວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ສະເດັດ ມຳ ຢໍ້ຽມຢຳມ 

ປະຊຳຊນົ         ອິສຣາເອນ          ເພ ື່ ອ ທອດ ພຣະເນດ ເບິື່ ງ ຄວຳມທກຸ ຍຳກ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ພວກ ເຂົຳ ກ  ພຳ-

ກນັ ຂຳບ ລງົ ນະ ມດັ ສະ         ກຳນ ພຣະອງົ.          
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ໂມເຊແລະອາໂຣນ ເຂົ້າເຝົ້າກະສັດຟາຣາໂອ 
1ຕ ື່  ມຳ ໂມເຊ ກບັ ອາໂຣນ ໄດໍ້ ພຳກນັ ເຂົໍ້ຳ ເຝົໍ້ຳ ກະສດັ ຟາຣາໂອ ທ ນ ວື່ຳ,         “ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ 

ຊຳວ         ອິສຣາເອນ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ຈ ົື່ງ ປື່ອຍ ໃຫໍ້ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ເຮົຳ ໄປ         ເພ ື່ ອ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ ໄດໍ້ ຈດັ ພິທີ 

ກນິ ລໍ້ຽງ ຖວຳຍ ເຮົຳ ໃນ ຖິື່ ນ ກນັດຳນ”         

2ກະສດັ ຟາຣາໂອ ຈ ື່ງ ຊງົ ຖຳມ ວື່ຳ,         “ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຄ  ໃຜ?         

ຈ  ຳເປັນ ຫຍງັ ທີື່  ໃຫໍ້ ປື່ອຍ ຄນົ ອິສຣາເອນ ໄປ         ເຮົຳ ບ ື່  ຮ ໍ້ຈກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ດອກ         ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ປື່ອຍ ໃຫໍ້ 

ຄນົ         ອິສຣາເອນ ໄປ ເດັດຂຳດ.”         

3ຝື່ຳຍ ໂມເຊ ກບັ ອາໂຣນ ກ  ທ ນ ຕ ື່  ໄປ ວື່ຳ,         “ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ຊຳວ 

ເຮັບເຣ ີໄດໍ້ ຊງົ ປະກດົ ຕ ື່  ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ຂ  ຊງົ ໂຜດ ໃຫໍ້ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄປ ໃນ ຖິື່ ນ ກນັດຳນ ຊ ື່ ງ 

ເປັນ ໄລຍະ ທຳງ ຍື່ຳງ ສຳມ ມ ໍ້         ເພ ື່ ອ ຖວຳຍ ສດັ ບ ຊຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ຖໍ້ຳ ບ ື່  

ໄປ         ພຣະອງົ ຈະ ຊງົ ລງົໂທດ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ດໍ້ວຍ ໂຣກໄພ         ຫລ          ເສິກ ສງົຄຳມ.”         

4ກະສດັ ເອຢິບ ຊງົ 

ຕອບ ວື່ຳ,         “ເຫດ ໃດ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ຢຳກ ໃຫໍ້ ປະຊຳຊນົ ປະ ຖິໍ້ມ ວຽກ ຂອງ ເຂົຳ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ຄ ນ ໄປ ເຮັດ ວຽກ 

ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ດຽວນີໍ້!”         

5ກະສດັ ຟາຣາໂອ ຊງົ ກື່ຳວ ຕ ື່  ໄປ ວື່ຳ,         “ປະຊຳຊນົ         ອິສຣາເອນ          ກ  ມີ ຈ  ຳ-

ນວນ ຫລຳຍ ແລໍ້ວ ໃນ ປະເທດ ນີໍ້         ເຈົໍ້ຳ ທງັ ສອງ ຢຳກ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ປະ ວຽກ ກຳນ ຫລ ?”          
6ແລໍ້ວ ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ເອງ         ກະສດັ ຟາຣາໂອ ຊງົ ສ ັື່ງ ຜ ໍ້ ຄວບ ຄມຸ ງຳນ         ຊ ື່ ງ ເປັນ ຄນົ ເອຢິບ          ກບັ ຫວົໜໍ້ຳ 

ຄນົ ງຳນ         ຊ ື່ ງ ເປັນ ຄນົ ອິສຣາເອນ ວື່ຳ,         

7“ຕ ັໍ້ງແຕື່ ມ ໍ້ນີໍ້ ໄປ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ເອົຳ ເຟ ອງ ໃຫໍ້ ຄນົ         ອິສຣາ-
ເອນ ໃຊໍ້ ເຮັດ ດນິຈີື່  ອີກ         ໃຫໍ້ ເຂົຳ ໄປ ຫຳ ເກບັ ເອົຳ ເອງ.         

8ແຕື່ ດນິຈີື່  ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ເຮັດ ໄດໍ້ ທ ື່  ເກົື່ ຳ         ຢື່ຳ ໃຫໍ້ 

ຫລດຸ ລງົ         ເພຳະວື່ຳ ເຂົຳ ເປັນ ຄນົ ຂີໍ້ຄໍ້ຳນ         ເຂົຳ ຈ ື່ງ ພຳກນັ ໄປ ຮໍ້ອງ ຂ  ຖວຳຍ ສດັ ບ ຊຳ ແດື່ ພຣະເຈົ້າ 

ຂອງ ເຂົຳ.         

9ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ເຮັດ ວຽກ ໜກັ ຂ ໍ້ນ ກວື່ຳ ເກົື່ ຳ         ເພ ື່ ອ ເຂົຳ ຈະ ໄດໍ້ ຫຍຸໍ້ງ ຢ ື່ ກບັ ວຽກ         ແລໍ້ວ ຈະ ບ ື່  ມີ 

ເວລຳ ຟງັ ຄ  ຳ ຕວົະ ຍວົະ.”          
10ຫລງັ ຈຳກ ນ ັໍ້ນ         ຜ ໍ້ ຄວບ ຄມຸ ງຳນ ແລະ         ຫວົໜໍ້ຳ ຄນົ ງຳນ ກ  ອອກ ໄປ ເວົໍ້ຳ ກບັ ຄນົ ອິສຣາເອນ ວື່ຳ,         

“ບດັ ນີໍ້         ກະສດັ ຟາຣາໂອ ຈະ ບ ື່  ໃຫໍ້ ເຟ ອງ ແກື່ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ອີກ.         

11ໃຫໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄປ ຊອກ ຫຳ ເອົຳ ເອງ         

ແຕື່ ຈ  ຳນວນ ດນິຈີື່  ຕໍ້ອງ ໃຫໍ້ ໄດໍ້ ທ ື່  ເກົື່ ຳ.”         

12ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ພວກ ອິສຣາເອນ ຈ ື່ງ ແຕກ ກະຈດັກະຈຳຍ ກນັ ໄປ 

ຫຳ ເອົຳ ເຟ ອງ ທົື່ວ ປະເທດ ເອຢິບ.         

13ຝື່ຳຍ ພວກ ຄວບ ຄມຸ ງຳນ ກ  ບບີ ບງັຄບັ ຄນົ ອິສຣາເອນ          ໜກັ ຂ ໍ້ນ         

ໂດຍ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ແຕື່ ລະ ມ ໍ້         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຕໍ້ອງ ເຮັດ ດນິ         ຈີື່  ໃຫໍ້ ໄດໍ້ ທ ື່  ກບັ ຄຳວ ທີື່  ມີ ເຟ ອງ ຢ ື່.”         

14ພວກ ຄວບ 

ຄມຸ ງຳນ ຂອງ ກະສດັ ຟາຣາໂອ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້         ໄດໍ້ ຂໍ້ຽນ ຕ ີຫວົໜໍ້ຳ ຄນົ ງຳນ ຂອງ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ພໍ້ອມ ກບັ 

ຖຳມ ວື່ຳ,         “ເປັນ ຫຍງັ ມ ໍ້ວຳນ ນີໍ້ ກບັ ມ ໍ້ນີໍ້         ຈ ື່ງ ບ ື່  ໄດໍ້ ດນິຈີື່  ເຕັມ ຈ  ຳນວນ ຄ  ແຕື່ ກື່ອນ?”          
15ແລໍ້ວ ພວກ ຫວົໜໍ້ຳ ຄນົ ງຳນ ຂອງ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ເຝົໍ້ຳ ກະສດັ ຟາຣາໂອ ທ ນ ວື່ຳ,         “ດໍ້ວຍ 

ເຫດ ໃດ         ພະ ອງົ ຈ ື່ງ ຊງົ ເຮັດ ດ ັື່ງນີໍ້ ກບັ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ.         

16ຄ          ພະ ອງົ ບ ື່  ອະນຍຸຳດ ໃຫໍ້ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຮບັ 

ເຟ ອງ ຄ  ແຕື່ ກື່ອນ         ແຕື່ ຍງັ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເຮັດ ດນິຈີື່  ຢ ື່         ແລະ ດຽວນີໍ້         ຜ ໍ້ ຄວບ ຄມຸ ງຳນ ຂອງ ພະ 

ອງົ ໄດໍ້ ຂໍ້ຽນ ຕ ີພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ເລ ື່ ອງ ນີໍ້ ແມ ື່ນ ພະ ອງົ ເອງ ເປັນ ຝື່ຳຍ ຜິດ.”          
17ກະສດັ ຟາຣາໂອ ຊງົ ຕອບ ວື່ຳ,         “ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຂີໍ້ຄໍ້ຳນ ຫລຳຍ ແທໍ້ ໆ!         ດໍ້ວຍ ເຫດ ນີໍ້ ແຫລະ         ພວກ 

ເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ຮໍ້ອງ ຂ  ຕ ື່  ຂໍ້ອຍ ວື່ຳ ຢຳກ ໄປ ຖວຳຍ ສດັ ບ ຊຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ.         

18ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຕໍ້ອງ ກບັ ໄປ 

ເຮັດ ວຽກ ດຽວນີໍ້         ຂໍ້ອຍ ບ ື່  ມີ ເຟ ອງ ໃຫໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ດອກ         ແຕື່ ດນິຈີື່  ນ ັໍ້ນ ຕໍ້ອງ ໃຫໍ້ ໄດໍ້ ຄບົ ຕຳມ ຈ  ຳນວນ.”         
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19ເມ  ື່ອ ຫວົໜໍ້ຳ ຄນົ ງຳນ ອິສຣາເອນ ຮ ໍ້ ວື່ຳ         ພວກ ເຂົຳ ຖ ກ ບງັຄບັ ໃຫໍ້ ເຮັດ ດນິຈີື່  ໃຫໍ້ ໄດໍ້ ແຕື່ ລະ ມ ໍ້ ຄບົ ຕຳມ 

ຈ  ຳນວນ         ພວກ ເຂົຳ ກ  ມີ ຄວຳມທກຸ ຫລຳຍ.          
20ຄນັ ພວກ ເຂົຳ ອອກ ມຳ ແຕື່ ເຝົໍ້ຳ ກະສດັ ຟາຣາໂອ          ກ  ພບົ ເຫັນ ໂມເຊ ກບັ ອາໂຣນ ຢ ນ ຖໍ້ຳ ພວກ 

ເຂົຳ ຢ ື່.         

21ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ກບັ ໂມເຊ          ແລະ         ອາໂຣນ ວື່ຳ,         “ຂ  ໃຫໍ້ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ລງົໂທດ ພວກ ທື່ຳນ         ທີື່  

ພວກ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ກະສດັ ຟາຣາໂອ          ແລະ         ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ຂອງ ພະ ອງົ ຄຽດ ຊງັ ພວກ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         

ພວກ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ເຮັດ ເຊັື່ ນ ນີໍ້ ກ  ເໝ ອນ ກບັ ເອົຳ ດຳບ ໃຫໍ້ ພວກ ເພິື່ ນ ມຳ ຂໍ້ຳ ພວກ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເສຍ.”          

ໂມເຊອ້ອນວອນພຣະເຈົ້າ 
22ຕ ື່  ມຳ ໂມເຊ ໄດໍ້ ໄປ ກຳບ ທ ນ ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ອີກ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ເຫດ ໃດ 

ພຣະອງົ ຈ ື່ງ ຊງົ ລງົໂທດ ປະຊຳຊນົ ອິສຣາເອນ          ແລະ         ເຫດ ໃດ         ພຣະອງົ ຈ ື່ງ ຊງົ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ມຳ.         

23ຄ  ຕ ັໍ້ງແຕື່ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄປ ເຂົໍ້ຳ ເຝົໍ້ຳ ກະສດັ ຟາຣາໂອ          ທ ນ ໃນ ພຣະນຳມ ຂອງ ພຣະອງົ ແລໍ້ວ         ກະສດັ 

ຟາຣາໂອ ຍງັ ຊງົ ຂ ົື່ມເຫັງ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ພຣະອງົ ເລ ໍ້ອຍ ມຳ         ບ ື່  ເຫັນ ວື່ຳ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊື່ອຍ ເຫລ ອ ອນັ ໃດ 

ເຂົຳ ເລີຍ.”          

ບົດທີ 6 
1ແລໍ້ວ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ບອກ ໂມເຊ ວື່ຳ,         “ບດັ ນີໍ້         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ໄດໍ້ ເຫັນ ເຫດກຳນ ທີື່  ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ຕ ື່  ກະ-

ສດັ ຟາຣາໂອ          ຄ          ເຮົຳ ຈະ ບງັຄບັ ກະສດັ ຟາຣາໂອ ປື່ອຍ ຄນົ         ອິສຣາເອນ ໄປ ຈຳກ ເອຢິບ          ຈະ ບ ື່  ໃຫໍ້ 

ເພິື່ ນ ປື່ອຍ ໄປ ທ  ຳ ມະ ດຳ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ         ແຕື່ ຈະ ບງັຄບັ ໃຫໍ້ ເພິື່ ນ ໄລື່ ພວກ ເຂົຳ ໄປ ໂດຍ ໄວ.”          

ພຣະເຈົ້າຊົງເອີ້ນໂມເຊອີກ 
2-3ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ໂມເຊ ອີກ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ຄ          ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ເຮົຳ ໄດໍ້ ປະກດົ ໃຫໍ້ ອັບຣາ-

ຮາມ          ອີຊາກ          ແລະ         ຢາໂຄບ ເຫັນ ໃນ ຖຳນະ ເປັນ ພຣະເຈົ້າ ຜ ໍ້ ມີ ອ  ຳນຳດ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່         ແຕື່ ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ 

ສ  ຳແດງ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ຊ ື່  ຂອງ ເຮົຳ ແມ ື່ນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ.         

4ແລະ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ ແກື່ ເຂົຳ 

ດໍ້ວຍ ວື່ຳ         ເຮົຳ ຈະ ຍກົ ແຜື່ນດນິ ການາອານ          ທີື່  ເຂົຳ ເຄີຍ ອຳໄສ ຢ ື່ ຄຳວ ເປັນ ຄນົ ຕື່ຳງ ດໍ້ຳວ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ແກື່ 

ເຂົຳ.         

5ບດັ ນີໍ້ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຍນິ ສຽງ ຮໍ້ອງ ຄຳງ ຂອງ ຊຳວ ອິສຣາເອນ          ຊ ື່ ງ ຖ ກ ຊຳວ ເອຢິບ ບງັຄບັ ໃຫໍ້ ເປັນ 

ທຳດ         ແລະ         ເຮົຳ ລະນ ກ ເຖງິ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ ຂອງ ເຮົຳ.         

6ດໍ້ວຍ ເຫດ ນີໍ້         ເຮົຳ ຈ ື່ງ ບອກ ຄນົ ອິສຣາເອນ 

ວື່ຳ         ເຮົຳ ຄ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຜ ໍ້ ຈະ ຊື່ອຍ ໃຫໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ລອດ ພົໍ້ນ ຈຳກ ຊຳວ ເອຢິບ          ທີື່  ບງັຄບັ ໃຫໍ້ ເຮັດ 

ວຽກ ໜກັ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຈຳກ ກຳນ ເປັນ ທຳດ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ເຮົຳ ຈະ ໄຖື່ ເອົຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ດໍ້ວຍ ແຂນ ອນັ ມີ ຣດິ-

ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ         ດໍ້ວຍ ກຳນ ລງົໂທດ ພວກ ເຂົຳ ຢື່ຳງ ຮນຸ ແຮງ.         

7ເຮົຳ ຈະ ຮບັ ເອົຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ໄພື່ 

ພນົ ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ         ເຮົຳ         ຈະ ເປັນ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ເຮົຳ ຄ  ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ຜ ໍ້ ຊື່ອຍ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຈຳກ ຊຳວ ເອຢິບ ທີື່  ບບີ ບງັຄບັ ໃຫໍ້ ເຮັດ ວຽກ ໜກັ.         

8ເຮົຳ 

ຈະ ນ  ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ຍງັ ແຜື່ນດນິ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ປະຕ ິ         ຍຳນ ໄວໍ້         ວື່ຳ ຈະ ຍກົ ໃຫໍ້ ແກື່ ອັບຣາຮາມ          ແກື່ 

ອີຊາກ          ແລະ         ຢາໂຄບ          ເຮົຳ ຈະ ຍກົ ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ເປັນ ກ  ຳ ມະ         ສິດ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ເຮົຳ ຄ  ພຣະ-
ຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ.”          

9ຝື່ຳຍ ໂມເຊ ຈ ື່ງ ນ  ຳ ຄວຳມ ນ ັໍ້ນ ໄປ ບອກ ຊຳວ         ອິສຣາເອນ          ແຕື່ ເນ ື່ ອງ ຈຳກ ວື່ຳ ຊຳວ ອິສຣາເອນ 
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ໄດໍ້ ອິດເມ  ື່ອຍ         ແລະ         ເບ ື່ ອ ໜື່ຳຍ ໃນ ວຽກ ກຳນ ອນັຫໍ້ຽມໂຫດ         ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ບ ື່  ເຊ ື່ ອ ຟງັ ຄວຳມ ເວົໍ້ຳ ຂອງ 

ໂມເຊ.         

10-11ຕ ື່  ມຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ບອກ ໂມເຊ ອີກ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ໄປ ບອກ ໃຫໍ້ ຟາຣາໂອ ກະສດັ 

ຂອງ ເອຢິບ ປື່ອຍ ຊນົ ຊຳດ ອິສຣາເອນ ອອກ ຈຳກ ເອຢິບ.”         

12ແຕື່ ໂມເຊ ກຳບ ທ ນ ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ ວື່ຳ,         “ແມ ື່ນ ແຕື່ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ເອງ ກ  ບ ື່  ເຫັນ ເຊ ື່ ອ ຟງັ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ແລໍ້ວ ກະສດັ ຟາຣາໂອ ຈະ ເຊ ື່ ອ 

ຟງັ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ແນວໃດ         ເພຳະ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເປັນ ຄນົ ເວົໍ້ຳ ບ ື່  ເກັື່ງ.”          
13ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ໂມເຊ          ແລະ         ອາໂຣນ          ບອກ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ກບັ ກະສດັ ຟາຣາ-

ໂອ ວື່ຳ         ເຂົຳ ທງັ ສອງ ໄດໍ້ ຮບັ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ນ  ຳ ຊນົ ຊຳດ ອິສຣາເອນ ອອກ ຈຳກ ເອຢິບ.          

ລຳດັບເຊື້ອວົງຂອງໂມເຊ ແລະ ອາໂຣນ 
14ຣ ເບັນ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ກກົ ຂອງ ຢາໂຄບ          ມີ ລ ກ ຊຳຍ ສີື່  ຄນົ ດ ັື່ງນີໍ້:         ຮາໂນກ,         ປານລ ,         ເຮດຊະ-

ໂຣນ,         ແລະ         ກາມີ.         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເປັນ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ຕະກນຸ ຕື່ຳງ ໆ         ທີື່  ສ ບ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ພວກ 

ເຂົຳ.          
15ຊິເມໂອນ          ມີ ລ ກ ຊຳຍ         ຫກົ ຄນົ         ດ ັື່ງນີໍ້:         ເຢມ ເອນ,         ຢາມິນ,         ໂອຮາດ,         ຢາກິນ,         ໂຊຮາ          ແລະ         

ຊາອ ນ          ຜ ໍ້ ເກດີ ຈຳກ ຍງິ ການາອານ          ຊ ື່ ງ ເປັນ ຕະກນຸ ເຜົື່ ຳ ຊິເມໂອນ.          
16ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້         ເປັນ ຊ ື່         ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເລວີ          ຕຳມ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ເຂົຳ ຄ :         ເກໂຊນ,         ໂກຮາດ,         ແລະ         

ເມຣາຣີ.         ແລະ ເລວີ ນ ັໍ້ນ         ມີ ອຳຍ ຸໄດໍ້         ຮໍ້ອຍ ສຳມ ສິບ ເຈດັ ປີ.          
17ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເກໂຊນ          ຊ ື່         ລິບນີ          ແລະ         ຊິເມອີ          ຜ ໍ້ ສ ບ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຕະກນຸ ຂອງ ເຂົຳ.          
18ໂກຮາດ          ມີ ລ ກ ຊຳຍ ຊ ື່ ວ ື່ຳ,         ອຳຣາມ,         ອິດຊະຮາ,         ເຮັບໂຣນ,         ແລະ         ອຸດຊີເອນ          ແລະ         ເພີື່ ນ 

ກ  ມີ ອຳຍ ຸໄດໍ້ ຮໍ້ອຍ ສຳມ ສິບ ສຳມ ປີ.          
19ເມຣາຣີ          ມີ ລ ກ ຊຳຍ ຊ ື່ ວ ື່ຳ:         ມາລ ີ         ແລະ         ມ ຊີ          ພວກ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເປັນ ຕະກນຸ         ເລວີ          ຕຳມ ເຊ ໍ້ອ-

ສຳຍ ຂອງ ເຂົຳ.          
20ຝື່ຳຍ         ອຳຣາມ          ໄດໍ້ ໂຢເກເບັດ          ນໍ້ອງ ສຳວ ບດິຳ ຂອງ ຕນົ ເປັນ ພນັ ລະ ຍຳ         ແລໍ້ວ ນຳງ ໄດໍ້ ກ  ຳ-

ເນດີ ບດຸ ໃຫໍ້ ແກື່ ເຂົຳ ຊ ື່ ວ ື່ຳ,         ອາໂຣນ          ແລະ         ໂມເຊ,         ອຳຣາມ ມີ ອຳຍ ຸໄດໍ້ ຮໍ້ອຍ ສຳມ ສິບ ເຈດັ ປີ.          
21ອິດຊະຮາ          ມີ ລ ກ ຊ ື່         ໂກຣາ,         ເນເຟັກ          ແລະ         ຊິກຣ.ີ          
22ລ ກ ຂອງ         ອຸດຊີເອນ          ຊ ື່         ມີຊາເອນ,         ເອນຊາຟັນ          ແລະ         ສິດຣີ.          
23ຝື່ຳຍ         ອາໂຣນ ໄດໍ້ ນຳງ ເອລເີຊບາ          ລ ກ ສຳວ ຂອງ ອຳມີນາດາບ          ນໍ້ອງ ສຳວ ຂອງ ນາໂຊນ 

ເປັນ ພນັ ລະ ຍຳ         ແລະ ມີ ລ ກ ກບັ ເຂົຳ ຊ ື່         ນຳ ດບັ,         ອາບີຮ ,         ເອເລອາຊາ          ແລະ         ອີທາມາ.          
24ລ ກ ຂອງ ໂກຣາ          ຊ ື່  ອັດສີ,         ເອນການາ          ແລະ         ອາບີອາສັບ          ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເປັນຕ ົໍ້ນ ຕະກນຸ ຂອງ 

ຄນົ ໂກຣາ.          
25ຝື່ຳຍ         ເອເລອາຊາ          ບດຸ ຂອງ ອາໂຣນ          ໄດໍ້ ຮບັ ລ ກ ສຳວ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຂອງ ປ ຕີເອນ ເປັນ ພນັ ລະ ຍຳ         

ນຳງ ມີ ລ ກ ກບັ ເຂົຳ ຊ ື່         ຟີເນຮາດ          

ພຣະຜ ້ເປັນເຈົ້າຊົງສັ່ງໂມເຊ ແລະ ອາໂຣນ 
26ແມ ື່ນ ໂມເຊ ກບັ ອາໂຣນ ນີໍ້ ແຫລະ         ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ບອກ ວື່ຳ         ຈ ົື່ງ ພຳ ຊຳວ ອິສຣາເອນ 

ອອກ ຈຳກ ເອຢິບ ເປັນ ໝວດ ເປັນ ໝ ື່.         

27ສອງ ຄນົ ນີໍ້ ແຫລະ         ທີື່  ໄດໍ້ ບອກ ກະສດັ ຟາຣາໂອ ປື່ອຍ ຊນົ 
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ຊຳດ ອິສຣາເອນ ອອກ ຈຳກ ເອຢິບ.          

28ໃນ ມ ໍ້ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ໂມເຊ ໃນ ປະເທດ ເອຢິບ ນ ັໍ້ນ.         

29ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         

“ເຮົຳ ຄ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ເລົື່ ຳ ຂ ໍ້ຄວຳມ ທງັ ໝດົ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ບອກ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ກະສດັ         ຟາ-
ຣາໂອ ຟງັ.”         

30ແຕື່ ໂມເຊ ໄດໍ້ ກຳບ ທ ນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ວື່ຳ,         “ພຣະອງົ ຊງົ ຊຳບ ແລໍ້ວ ວື່ຳ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

ເປັນ ຄນົ ເວົໍ້ຳ ບ ື່  ເກັື່ງ         ແລໍ້ວ ກະສດັ         ຟາຣາໂອ ຈະ ເຊ ື່ ອ ຟງັ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ຢື່ຳງໃດ?”          

ບົດທີ 7 
1ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ໂມເຊ ວື່ຳ,         “ເບິື່ ງ ແມ         ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ເໝ ອນ ພຣະເຈົ້າ 

ຕ ື່ໜໍ້ຳ         ຟາຣາໂອ ແລະ ອາໂຣນ ອໍ້ຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ຈະ ເປັນ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ແກື່ ກະສດັ ຟາຣາໂອ 

ແທນ ເຈົໍ້ຳ.         

2ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ບອກ ຂ ໍ້ຄວຳມ ທງັ ໝດົ ທີື່  ເຮົຳ ສ ັື່ງ ເຈົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ແກື່         ອາໂຣນ          ແລໍ້ວ ອາໂຣນ ຈະ ບອກ 

ໃຫໍ້ ຟາຣາໂອ          ປື່ອຍ ຊນົ ຊຳດ ອິສຣາເອນ ອອກ ໄປ ຈຳກ ປະເທດ         ເອຢິບ.         

3ແຕື່ ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ກະ-

ສດັ ຟາຣາໂອ ໃຈ ແຂງ         ເຖງິ ແມ ື່ນ ວື່ຳ ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ກຳນ ອດັສະຈນັ ຢື່ຳງ ຫລວງຫລຳຍ ຊ ື່ ງ ເປັນ ໝຳຍ 

ສ  ຳຄນັ ໃນ ປະເທດ ເອຢິບ ແລໍ້ວ ກ  ຕຳມ.         

4ຟາຣາໂອ ກ  ຈະ ບ ື່  ເຊ ື່ ອ ຟງັ ເຈົໍ້ຳ         ຫລງັ ຈຳກ ນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ຈະ ໃຊໍ້ 

ອ  ຳນຳດ ບບີ ບງັຄບັ ຄນົ ເອຢິບ          ແລະ         ລງົໂທດ ຄນົ         ເອຢິບ ຢື່ຳງ ໜກັ         ເພ ື່ ອ ນ  ຳພຳ ກອງທບັ ຂອງ ເຮົຳ 

ຄ  ປະຊຳ         ຊນົ ອິສຣາເອນ ອອກ ຈຳກ ປະເທດ ເອຢິບ.         

5ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ຢຽດ ມ  ອອກ ຕ ື່ ສ ໍ້ ຄນົ ເອຢິບ          ແລະ         

ນ  ຳພຳ ຊຳວ         ອິສຣາເອນ ອອກ ຈຳກ ປະເທດ ນ ັໍ້ນແລໍ້ວ         ຊຳວ         ເອຢິບ ຈ ື່ງ ຈະ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ເຮົຳ ຄ  ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ.          

6ໂມເຊ ແລະ ອາໂຣນ          ກ  ໄດໍ້ ເຮັດ ຕຳມ ພຣະບນັຊຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ.         

7ເມ  ື່ອ ເຂົຳ ທງັ ສອງ ໄປ 

ທ ນ ກະສດັ ຟາຣາໂອ ນ ັໍ້ນ         ໂມເຊ ມີ ອຳຍ ຸແປດ ສິບ ປີ         ສື່ວນ ອາໂຣນ ມີ ອຳຍ ຸແປດ ສິບ ສຳມ ປີ.          

ອາໂຣນໃຊ້ໄມ້ເທົ້າເຮັດການອັດສະຈັນ 
8-9ຕ ື່  ມຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ໂມເຊ ແລະ         ອາໂຣນ ວື່ຳ,         “ຖໍ້ຳ ຟາຣາໂອ ບອກ ໃຫໍ້ ພວກ 

ເຈົໍ້ຳ ສະແດງ ກຳນ ອດັ ສະ         ຈນັ ໃຫໍ້ ເພິື່ ນ ເບິື່ ງ         ກ  ໃຫໍ້ ໂມເຊ          ບອກ ອາໂຣນ ຖິໍ້ມ ໄມ ໍ້ເທົໍ້ຳ ຂອງ ຕນົ ລງົ ຕ ື່ -

ໜໍ້ຳ         ຟາຣາໂອ          ແລໍ້ວ ໄມ ໍ້ເທົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ຈະ ກຳຍເປັນ ງ  .”         

10ໂມເຊ ກບັ ອາໂຣນ ຈ ື່ງ ພຳກນັ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ເຝົໍ້ຳ ກະ-

ສດັ         ຟາຣາໂອ ແລະ         ເຮັດ ຕຳມ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ສ ັື່ງ ໄວໍ້         ຄ  ອາໂຣນ ໄດໍ້ ຖິໍ້ມ ໄມ ໍ້ເທົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ລງົ ຊໍ້ອງ 

ພະ ພກັ ກະສດັ         ຟາຣາໂອ ແລະ         ບນັດຳ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ຂອງ ພະ ອງົ         ແລໍ້ວ ໄມ ໍ້ເທົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ກ  ກຳຍເປັນ ງ  .         

11ຂະນະ ນ ັໍ້ນ ກະສດັ ຟາຣາໂອ ໄດໍ້ ຊງົ ເອີໍ້ນ ພວກ ນກັປຳດ ແລະ         ໝ ມນົ ຂອງ ພະ ອງົ ມຳ         ພວກ ເຂົຳ 

ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ຕື່ຳງ ກ  ເຮັດ ເຊັື່ ນ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຄ  ກນັ.         

12ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຖິໍ້ມ ໄມ ໍ້ເທົໍ້ຳ ຂອງ ຕນົ ລງົ         ໄມ ໍ້ເທົໍ້ຳ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ກ  

ກຳຍເປັນ ງ           ແຕື່ ງ   ຂອງ ອາໂຣນ ໄດໍ້ ກ ນ ກນິ ງ   ຂອງ ເຂົຳ ທງັ ໝດົ.         

13ເຖງິ ປຳນ ນ ັໍ້ນ         ກະສດັ ຟາຣາໂອ 

ກ  ຍງັ ພະ ໄທ ແຂງ ຢ ື່         ບ ື່  ຍອມ ເຊ ື່ ອ ຟງັ ໂມເຊ ແລະ ອາໂຣນ          ເປັນຄວຳມ ຈງິ ຕຳມ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ໄດໍ້ ຊງົ ບອກ ໄວໍ້.          

ນຳກາຍເປັນເລືອດ 
14ຕ ື່  ມຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ບອກ ໂມເຊ ວື່ຳ,         “ຟາຣາໂອ ນ ັໍ້ນ ດ ໍ້ ດໍ້ຳນ ບ ື່  ຍອມ ປື່ອຍ ໃຫໍ້ ປະຊຳຊນົ 

ໄປ.         

15ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ໄປ ຫຳ ກະສດັ ຟາຣາໂອ ໃນ ຕອນ ເຊົໍ້ຳ ລະຫວື່ຳງ ເພິື່ ນ ອອກ ໄປ ຍງັ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ນີເລ          ໃຫໍ້ 
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ເຈົໍ້ຳ ຢ ນ ຄອຍ ຢ ື່ ແຄມ         ຕຳຝ ັື່ງ         ໃຫໍ້ ຖ  ໄມ ໍ້ເທົໍ້ຳ ທີື່  ໄດໍ້ ກຳຍເປັນ ງ   ນ ັໍ້ນ ໄປ ນ  ຳ.         

16ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ກະສດັ 

ຟາຣາໂອ ວື່ຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ຊຳວ ເຮັບເຣ ີໄດໍ້ ໃຊໍ້ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ມຳ         ເພ ື່ ອ ບອກ ໃຫໍ້ ພະ ອງົ ປື່ອຍ 

ໄພື່ ພນົ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄປ         ເພ ື່ ອ ເຂົຳ ຈະ ໄດໍ້ ຂຳບ ໄຫວໍ້ ບ ຊຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຢ ື່ ໃນ ຖິື່ ນ ກນັ-

ດຳນ         ແຕື່ ຈນົ ບດັ ນີໍ້         ພະ ອງົ ກ  ຍງັ ບ ື່  ເຊ ື່ ອ ຟງັ ຄ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເລີຍ.         

17ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ 

ກື່ຳວ ວື່ຳ         ພະ ອງົ ຈະ ຮ ໍ້ຈກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ດໍ້ວຍ ກຳນ ກະທ  ຳ         ດ ັື່ງນີໍ້         ເບິື່ ງ ເດີໍ້         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ເອົຳ ໄມ ໍ້         

ເທົໍ້ຳ ຟຳດ ລງົ ໃນ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ນີເລ          ແລໍ້ວ ພຣະເຈົ້າ ຈະ ໃຫໍ້ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ກຳຍເປັນ ເລ ອດ.         

18ປຳ ທງັຫລຳຍ 

ຈະ ຕຳຍ         ນ  ໍ້ຳ ຈະ ເນົື່ ຳ ເໝັນ         ຊຳວ ເອຢິບ          ຈະ ດ ື່ ມນ  ໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ໄດໍ້.”         

19ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ໂມ-
ເຊ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ບອກ ໃຫໍ້         ອາໂຣນ ເດື່ ໄມ ໍ້ເທົໍ້ຳ ຂອງ ລຳວ ໃສື່ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ລ  ຳ ຄອງ         ໃສື່ ໜອງ ບ ງ         ແລະ         ອື່ຳງ 

ນ  ໍ້ຳ ໃນ ປະເທດ ເອຢິບ          ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ນ  ໍ້ຳ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ກຳຍເປັນ ເລ ອດ         ຕະຫລອດ ທົື່ວ ທງັ ແຜື່ນດນິ ຈະ ມີ ແຕື່ 

ເລ ອດ         ທງັ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ພຳຊະນະ ໄມ ໍ້         ແລະ         ພຳຊະນະ ຫີນ.”         

20ໂມເຊ ກບັ ອາໂຣນ ໄດໍ້ ເຮັດ ຕຳມ ພຣະ-
ຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ສ ັື່ງ         ຄ  ອາໂຣນ ໄດໍ້ ຍກົ ໄມ ໍ້ເທົໍ້ຳ ຂ ໍ້ນ ຕ ີນ  ໍ້ຳ ໃນ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ         ນີເລ ຊໍ້ອງ ພະ ພກັ ກະສດັ ຟາຣາ-
ໂອ ແລະ         ພວກ ຂໍ້ຳ         ລຳຊະກຳນ         ແລໍ້ວ ນ  ໍ້ຳ ໃນ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ກ  ກຳຍເປັນ ເລ ອດ ທງັ ໝດົ.         

21ຝ ງ ປຳ ກ  

ຕຳຍ         ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ         ກ  ເນົື່ ຳ ເໝັນ         ຊຳວ ເອຢິບ ກ  ດ ື່ ມນ  ໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ໄດໍ້         ເພຳະ ມີ ເລ ອດ ທົື່ວ ປະເທດ ເອຢິບ.         

22ຝື່ຳຍ ພວກ ໝ ມນົ ຂອງ ເອຢິບ ກ  ໃຊໍ້ ຄຳຖຳ ອຳຄມົ ຂອງ ເຂົຳ         ເຮັດ ສິື່ ງ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຄ  ກນັ         ສະນ ັໍ້ນ         ກະສດັ 

ຟາຣາໂອ ຈ ື່ງ ຊງົ ແຂງ ພະ ໄທ ຢ ື່ ຄ ເກົື່ ຳ         ພະ ອງົ ບ ື່  ຍອມ ເຊ ື່ ອ ຟງັ ໂມເຊ ແລະ ອາໂຣນ ເລີຍ         ເປັນຄວຳມ 

ຈງິ ຕຳມ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ບອກ ໄວໍ້.         

23ກະສດັ ຟາຣາໂອ ສະເດັດ ກບັ ສ ື່ ພະລຳຊະວງັ         ໂດຍ ບ ື່  

ໄດໍ້ ສນົ ພະ ໄທ ໃນ ເຫດກຳນ ທີື່  ເກດີ ຂ ໍ້ນ ແຕື່ ຢື່ຳງໃດ.          
24-25ຊຳວ ເອຢິບ ທງັ ໝດົ ຕື່ຳງ ກ  ພຳກນັ ຂດຸ ນ  ໍ້ຳສໍ້ຳງ ຕຳມ ແຄມ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ນເີລ          ເພຳະວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ 

ດ ື່ ມນ  ໍ້ຳ ໃນ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ນີເລ ບ ື່  ໄດໍ້.          

ບົດທີ 8 
ເລື່ອງຝ ງກົບ 

1ຫລງັ ຈຳກ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ເຮັດ ໃຫໍ້ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ         ນເີລ ກຳຍເປັນ ເລ ອດ ຜື່ຳນ ໄປ ໄດໍ້ ເຈດັ ມ ໍ້ ແລໍ້ວ         

ພຣະອງົ ກ  ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ໂມເຊ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ໄປ ຫຳ ຟາຣາໂອ          ບອກ ວື່ຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ປື່ອຍ 

ຊນົ ຊຳດ ຂອງ ພຣະອງົ ໄປ ບວົລະບດັ ພຣະອງົ.         

2ຖໍ້ຳ ບ ື່  ຍອມ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ໃຫໍ້ ຝ ງ ກບົ ຂ ໍ້ນ ມຳ 

ລບົ ກວນ ທົື່ວ ປະເທດ ເອຢິບ.         

3ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ນເີລ ຈະ ເຕັມ ໄປ ດໍ້ວຍ ຝ ງ ກບົ         ມນັ ຈະ ຂ ໍ້ນ ມຳ ຢ ື່ ໃນ ພະລຳຊະ-

ວງັ         ໃນ ຫໍ້ອງ ບນັທມົ         ໃນ ແທື່ນ ບນັທມົ         ໃນ ເຮ ອນ ຂອງ ພວກ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ         ໃນ ເຮ ອນ ປະຊຳຊນົ         

ໃນ ເຕົຳ ອບົ ເຂົໍ້ຳໜມົ         ແລະ         ໃນ ອື່ຳງ ນວດ ແປໍ້ງ.         

4ຝ ງ ກບົ ນ ັໍ້ນ ຈະ ຂ ໍ້ນ ມຳ ເທິງ ພະ ກຳຍ ຂອງ ພະ ອງົ         

ແລະ         ຂ ໍ້ນ ເທິງ ຕນົ ຕວົ ຂອງ ປະຊຳຊນົ ກບັ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ທງັ ໝດົ.”          
5ຕ ື່  ມຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ບອກ ໂມເຊ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ບອກ ໃຫໍ້ ອາໂຣນ ເດື່ ໄມ ໍ້ເທົໍ້ຳ ໄປ ຕຳມ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ລ  ຳ 

ຄອງ         ແລະ ໜອງ ບ ງ ທງັຫລຳຍ         ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ຝ ງ ກບົ ຂ ໍ້ນ ມຳ ເທິງ ປະເທດ         ເອຢິບ.”         

6ອາໂຣນ ຈ ື່ງ ເດື່ ໄມ ໍ້-

ເທົໍ້ຳ ຊີໍ້ ໄປ ທຳງ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ໃນ ປະເທດ ເອຢິບ ຝ ງ ກບົ ກ  ຂ ໍ້ນ ມຳ ທົື່ວ ປະເທດ ເອຢິບ.          
7ຝື່ຳຍ ພວກ ໝ ມນົ ກ  ເຮັດ ໃຫໍ້ ມີ ຝ ງ ກບົ ຂ ໍ້ນ ມຳ ເທິງ ແຜື່ນດນິ ໄດໍ້ ຄ  ກນັ.          
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8ຕ ື່  ມຳ         ກະສດັ ຟາຣາໂອ ຊງົ ເອີໍ້ນ ໂມເຊ ມຳ         ແລະ ບອກ ວື່ຳ,         “ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ອໍ້ອນວອນ ໃຫໍ້ ພຣະ-

ຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ບອກ ຝ ງ ກບົ ໄປ ຈຳກ ເຮົຳ ເສຍ         ແລະ         ຈຳກ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ເຮົຳ         ແລໍ້ວ ເຮົຳ ຈະ ປື່ອຍ ໃຫໍ້ 

ຄນົ ອິສຣາເອນ ໄປ ຖວຳຍ ສດັ ບ ຊຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ.”         

9ໂມເຊ ໄດໍ້ ທ ນ ຕອບ ກະສດັ ຟາຣາໂອ 

ວື່ຳ,         “ສດຸ ແລໍ້ວແຕື່ ພະ ອງົ ຈະ ກ  ຳນດົ ເວລຳ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ອໍ້ອນວອນ ສ  ຳລບັ ພະ ອງົ         ສ  ຳລບັ ຂໍ້ຳລຳຊະ-

ກຳນ         ແລະ         ປະຊຳຊນົ ຂອງ ພະ ອງົ         ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ຝ ງ ກບົ ໜີ ໄປ ຈຳກ ຄນົ         ແລະ         ຈຳກ ບື່ອນຢ ື່ ອຳໄສ         ໃຫໍ້ 

ມນັ ມີ ແຕື່ ໃນ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ນເີລ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ.”         

10ກະສດັ ຟາຣາໂອ ຊງົ ຕອບ ວື່ຳ,         “ໃຫໍ້ ເຮັດ ໃນ ມ ໍ້ອ ື່ ນ ນີໍ້”         ໂມເຊ 

ຈ ື່ງ ທ ນ ວື່ຳ,         “ໂດຍ         ຈະ ເປັນ ໄປ ຕຳມ ທີື່  ພະ ອງົ ຕໍ້ອງກຳນ ນ ັໍ້ນ         ເພ ື່ ອ ພະ ອງົ ຈະ ໄດໍ້ ຊຳບ ວື່ຳ         ບ ື່  ມີ ພະ ອງົ 

ໃດ ຄ  ກບັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ.         

11ຝ ງ ກບົ ຈະ ໜີ ໄປ ຈຳກ ພະ ອງົ         ຈຳກ ພະ ສ  ຳນກັ         

ຈຳກ ຂໍ້ຳ ລຳ         ຊະ ກຳນ         ແລະ         ຈຳກ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ພະ ອງົ         ຈະ ມີ ເຫລ ອ ຢ ື່ ແຕື່ ໃນ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ນີເລ ເທົື່ ຳ 

ນ ັໍ້ນ.”          
12ແລໍ້ວ ໂມເຊ ກບັ ອາໂຣນ ໄດໍ້ ທ ນ ລຳ ກະສດັ         ຟາຣາໂອ ໄປ         ໂມເຊ ໄດໍ້ ອໍ້ອນວອນ ຂ  ໃຫໍ້ ພຣະຜ ູ້-

ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ເລີກ ໃຊໍ້ ຝ ງ ກບົ ທ ລະມຳນ ກະສດັ ເອຢິບ.         

13ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກ  ຊງົ ເຮັດ ຕຳມ ຄ  ຳ ທ ນ ຂ  

ຂອງ ໂມເຊ          ຝ ງ ກບົ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ບໍ້ຳນ ເຮ ອນ         ໃນ ເດີື່ ນ ບໍ້ຳນ         ແລະ         ໃນ ທົື່ງ ນຳ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ຕຳຍ ໝດົ.         

14ຊຳວ 

ເອຢິບ ໄດໍ້ ກອງ ກບົ ຕຳຍ ໄວໍ້ ເປັນ ກອງ ໃຫຍື່ ແລໍ້ວ ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ ກ  ເນົື່ ຳ ເໝັນ ທົື່ວ ໄປ.         

15ເມ  ື່ອ ກະສດັ 

ຟາຣາໂອ ຊງົ ເຫັນ ວື່ຳ         ຄວຳມທກຸ ຮໍ້ອນ ນ ັໍ້ນ ເບົຳບຳງ ລງົ ແລໍ້ວ         ກ  ກບັ ມີ ພະ ໄທ ແຂງ ກໍ້ຳ ຂ ໍ້ນ ອີກ         ຄ  ບ ື່  

ຍອມ ເຊ ື່ ອ ຟງັ ໂມເຊ ແລະ ອາໂຣນ          ເປັນຄວຳມ ຈງິ ຕຳມ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ກື່ຳວ ໄວໍ້.          

ເລື່ອງຮີ້ນ ແລະ ຍຸງ 
16ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ບອກ ໂມເຊ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ບອກ ໃຫໍ້ ອາໂຣນ ຈບັ ໄມ ໍ້ເທົໍ້ຳ ຂ ໍ້ນ ມຳຕ ີດນິ         ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ 

ຝຸື່ນ ດນິ ກຳຍເປັນ ຮີໍ້ນ         ແລະ         ຍງຸ ທົື່ວ ປະເທດ ເອຢິບ.         

17ເຂົຳ ທງັ ສອງ ກ  ເຮັດ ຕຳມ         ອາໂຣນ ໄດໍ້ ຈບັ 

ໄມ ໍ້ເທົໍ້ຳ ຂ ໍ້ນ ຕ ີດນິ         ແລໍ້ວ ຝຸື່ນ ດນິ ທງັ ໝດົ ໃນ ປະເທດ ເອຢິບ ໄດໍ້ ກຳຍເປັນ ຮີໍ້ນ         ແລະ         ຍງຸ ມຳ ຕອມ ມະ-

ນດຸ         ແລະ         ສດັ.         

18ພວກ ໝ ມນົ ກ  ພະຍຳ ຍຳ ເຮັດ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ເໝ ອນ ກນັ         ແຕື່ ພວກ ເຂົຳ ເຮັດ ບ ື່  ໄດໍ້.         

19ຂະນະ ນ ັໍ້ນ ພວກ ໝ ມນົ ໄດໍ້ ທ ນ ກະສດັ ຟາຣາໂອ ວື່ຳ,         “ສິື່ ງ ທີື່  ເກດີ ຂ ໍ້ນ ນີໍ້ ແມ ື່ນ ກຳນ ກະທ  ຳ ຂອງ 

ພຣະເຈົ້າ”         ແຕື່ ກະສດັ ຟາຣາໂອ ຊງົ ມີ ພະ ໄທ ແຂງ ຢ ື່ ຄ ເກົື່ ຳ         ບ ື່  ຍອມ ເຊ ື່ ອ ຟງັ ໂມເຊ ແລະ ອາໂຣນ          

ເປັນຄວຳມ ຈງິ ຕຳມ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ໄວໍ້.          

ເລື່ອງເຫລືອກ 
20ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ບອກ ໂມເຊ ວື່ຳ,         “ມ ໍ້ອ ື່ ນ ແຕື່ ເຊົໍ້ຳ         ຈ ົື່ງ ໄປ ເຝົໍ້ຳ ກະສດັ ຟາຣາໂອ          ຂະນະ ທີື່  

ເພິື່ ນ ໄປ ຍງັ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ         ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ບອກ ວື່ຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ປື່ອຍ ຊນົ ຊຳດ ຂອງ ພຣະອງົ ໄປ 

ບວົລະບດັ ພຣະອງົ.         

21ຖໍ້ຳ ບ ື່  ຍອມ ປື່ອຍ ໄປ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຝ ງ ເຫລ ອກ ມຳ ຕອມ ພະ 

ກຳຍ ຂອງ ພະ ອງົ         ຕອມ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ         ຕອມ ປະຊຳຊນົ         ແລະ         ຕອມ ພະ ລຳຊະ ສ  ຳນກັ ຂອງ ພະ ອງົ         

ຕຳມ ບໍ້ຳນ ເຮ ອນ ຂອງ ຊຳວ ເອຢິບ          ແລະ         ຕຳມ ພ ໍ້ນ ດນິ ຈະ ເຕັມ ໄປ ດໍ້ວຍ ເຫລ ອກ.         

22ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ບ ື່  ໃຫໍ້ ແຄວໍ້ນ ໂກເຊັນ          ບື່ອນ ປະຊຳຊນົ ອິສຣາເອນ ອຳໄສ ຢ ື່ ມີ ເຫລ ອກ         ເພ ື່ ອ ພະ 

ອງົ ຈະ ໄດໍ້ ຮ ໍ້ ວື່ຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກະທ  ຳ ພຳລະກດິ ຢ ື່ ໃນ ປະເທດ ນີໍ້.         

23ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ຊງົ 

ແບື່ງ ເຂດ ລະຫວື່ຳງ ປະຊຳຊນົ         ອິສຣາເອນ ກບັ ປະຊຳຊນົ ເອຢິບ          ເຫດກຳນ ນີໍ້ ຈະ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ໃນ ມ ໍ້ອ ື່ ນ 
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ນີໍ້.”         

24ແລໍ້ວ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ກະທ  ຳ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ         ຝ ງ ເຫລ ອກ ອນັ ມະຫຳສຳນ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ພະ-

ລຳຊະວງັ ຂອງ ກະສດັ         ຟາຣາໂອ          ໃນ ເຮ ອນ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ         ແລະ         ທົື່ວ ປະເທດ         ເອຢິບ          ທົື່ວ ປະ-

ເທດ         ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ຮບັ ກຳນ ທ ລະມຳນ ທີື່  ສດຸ ຍໍ້ອນ ຝ ງ ເຫລ ອກ ນ ັໍ້ນ.          
25ຕ ື່  ມຳ         ກະສດັ ຟາຣາໂອ ຊງົ ເອີໍ້ນ ໂມເຊ ກບັ         ອາໂຣນ ເຂົໍ້ຳ ເຝົໍ້ຳ         ແລະ         ຊງົ ສ ັື່ງ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ພຳກນັ 

ໄປ ຖວຳຍ ບ ຊຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໃນ ດນິ         ແດນ ປະເທດ ນີໍ້.”         

26ໂມເຊ ທ ນ ຕອບ ວື່ຳ,         

“ເປັນ ກຳນ ບ ື່  ຖ ກຕໍ້ອງ ທີື່  ຈະ ເຮັດ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ         ເພຳະ ຖໍ້ຳ ຖວຳຍ ສດັ ບ ຊຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ພວກ 

ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໃຫໍ້ ຊຳວ ເອຢິບ ເຫັນ         ຊ ື່ ງ ເຂົຳ ຖ  ວື່ຳ ເປັນ ຂອງ ໜໍ້ຳ ຂີໍ້ດຽດ         ເຂົຳ ກ  ຈະ ເອົຳ ກໍ້ອນ ຫີນ ຄວື່ຳງ ໃສື່ 

ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ.         

27ສະນ ັໍ້ນ         ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈ ື່ງ ຈ  ຳເປັນ ຕໍ້ອງ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ຖວຳຍ ສດັ ບ ຊຳ ໃນ ຖິື່ ນ ກນັດຳນ         

ຊ ື່ ງ ເປັນ ໄລຍະ ທຳງ ຍື່ຳງ ສຳມ ມ ໍ້         ຕຳມ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຊງົ ສ ັື່ງ ໄວໍ້.”          
28ກະສດັ ຟາຣາໂອ ຊງົ ຮບັ ສ ັື່ງ ຕ ື່  ໄປ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ຈະ ປື່ອຍ ໃຫໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄປ ຖວຳຍ ສດັ ບ ຊຳ ແດື່ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ແຕື່ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ບ ື່  ໄປ ໄກ         ແລະ         ໃຫໍ້ ອໍ້ອນວອນ ສ  ຳລບັ ເຮົຳ 

ດໍ້ວຍ.”          
29ໂມເຊ ທ ນ ຕອບ ວື່ຳ,         “ພ  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ທ ນ ລຳພະ ອງົ ໄປ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ກ  ຈະ ອໍ້ອນວອນ ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນ-

ເຈົ້າ          ຂ  ໃຫໍ້ ຝ ງ ເຫລ ອກ ໜີ ຈຳກ ພະ ອງົ         ຈຳກ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ         ແລະ         ຈຳກ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ພະ ອງົ ໃນ 

ມ ໍ້ອ ື່ ນ ນີໍ້         ແຕື່ ພະ ອງົ ຢື່ຳ ໄດໍ້ ຫລອກ ລວງ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຕ ື່  ໄປ ອີກ         ຄ  ຢື່ຳ ຂດັຂວຳງ ປະຊຳຊນົ         ອິສຣາ-
ເອນ ໃນ ກຳນ ຖວຳຍ ສດັ ບ ຊຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ.”         

30ແລໍ້ວ ໂມເຊ ໄດໍ້ ທ ນ ລຳ ກະສດັ ຟາຣາໂອ ໄປ 

ອໍ້ອນວອນ ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ.         

31ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ເຮັດ ຕຳມ ຄ  ຳ ທ ນ ຂ  ຂອງ ໂມເຊ ຄ  ໄດໍ້ ຊງົ ເຮັດ 

ໃຫໍ້ ຝ ງ ເຫລ ອກ ໜີ ໄປ ເສຍ ຈຳກ ກະສດັ         ຟາຣາໂອ          ຈຳກ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ         ແລະ         ຈຳກ ປະຊຳຊນົ 

ຂອງ ພະ ອງົ         ບ ື່  ໃຫໍ້ ເຫລ ອກ ເຫລ ອ ຢ ື່ ຈກັ ໂຕ ເລີຍ.         

32ແຕື່ ແລໍ້ວ ກະສດັ ຟາຣາໂອ ກ  ຍງັ ມີ ພະ ໄທ ແຂງ ຢ ື່ 

ຄ ເກົື່ ຳ         ໂດຍ ບ ື່  ຍອມ ປື່ອຍ ໃຫໍ້ ປະຊຳຊນົ ອິສຣາເອນ ໄປ.          

ບົດທີ 9 
ເລື່ອງສັດທັງຫລາຍຕາຍ 

1ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ບອກ ໂມເຊ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ໄປ ຫຳ         ຟາຣາໂອ ແລໍ້ວ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ຂອງ ຊຳວ ເຮັບເຣ ີ         ຊງົ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ປື່ອຍ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ພຣະອງົ ໄປ ບວົລະບດັ ພຣະອງົ.         

2-3ຖໍ້ຳ ບ ື່  ຍອມ 

ປື່ອຍ ໄປ         ຍງັ ຖື່ວງ ດ ງ ເຂົຳ ໄວໍ້ ອີກ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ໃຫໍ້ ເກດີ ໂຣກລະບຳດ ຢື່ຳງ ຮໍ້ຳຍ ແຮງ ແກື່ ຝ ງ 

ສດັ ຊຳວ ເອຢິບ ຄ  ແກື່ ຝ ງ ມ ໍ້ຳ         ຝ ງ ລ          ຝ ງ ອ ດ         ຝ ງ ງວົ         ຝ ງ ຄວຳຍ ແລະ         ຝ ງ ແກະ ແບໍ້.         

4ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຝ ງ ສດັ ຊຳວ ເອຢິບ ຕຳຍ ແລະ         ຈບິຫຳຍ ໄປ         ແຕື່ ຈະ ໃຫໍ້ ຝ ງ ສດັ ອິສຣາເອນ ມີ ຊ ີ        ວດິ 

ຢ ື່.          
5-6ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກ  ຳນດົ ວື່ຳ         ຈະ ໃຫໍ້ ສິື່ ງ ນີໍ້ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ໃນ ມ ໍ້ອ ື່ ນ ນີໍ້”         ຄນັ ມ ໍ້ອ ື່ ນ ມຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນ-

ເຈົ້າ ກ  ຊງົ ກະທ  ຳ ຕຳມ ທີື່  ຊງົ ກື່ຳວ ໄວໍ້ ຄ  ໄດໍ້ ຊງົ ເຮັດ ໃຫໍ້ ສດັ ທງັ ປວງ ຂອງ ເອຢິບ ຕຳຍ         ແຕື່ ສດັ ຂອງ ອິ-
ສຣາເອນ ບ ື່  ຕຳຍ ຈກັ ໂຕ.         

7ກະສດັ ຟາຣາໂອ ຈ ື່ງ ຊງົ ໃຊໍ້ ຄນົ ໄປ ເບິື່ ງ         ແລໍ້ວ ກ  ຊງົ ຊຳບ ວື່ຳ         ສດັ ຂອງ 

ຊຳວ ອິສຣາເອນ ບ ື່  ໄດໍ້ ຕຳຍ ເລີຍ         ເມ  ື່ອ ຊງົ ຊຳບ ດ ັື່ງນີໍ້ ກ  ຊງົ ມີ ພະ ໄທ ແຂງ ຢ ື່ ຄ ເກົື່ ຳ         ໂດຍ ບ ື່  ຍອມ ປື່ອຍ 
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ໃຫໍ້ ປະຊຳຊນົ ອິສຣາເອນ ໄປ.          

ເລື່ອງຝີ 
8ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ໂມເຊ ແລະ         ອາໂຣນ ວື່ຳ,         “ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ກ  ຳ ເອົຳ ຂີໍ້ເຖົື່ ຳ ໄຟ ເຕັມ 

ກ  ຳມ   ແລໍ້ວ ໃຫໍ້ ໂມເຊ ຫວື່ຳນ ຂ ໍ້ນ ໄປ ເທິງ ອຳກຳດ ຕ ື່ໜໍ້ຳ         ຟາຣາໂອ.         

9ຂີໍ້ເຖົື່ ຳ ໄຟ ນ ັໍ້ນ ຈະ ກຳຍເປັນ ຝຸື່ນ 

ດນິ ປິວ ໄປ ທົື່ວ ປະເທດ         ເອຢິບ ຈະ ຕກົ ຖ ກ ມະນດຸ         ແລະ         ສດັ ເດຍລະສຳນ         ແລໍ້ວ ຈະ ເກດີ ເປັນ ຝີ 

ແຕກ ເປັນ ບຳດ ໃນ ຕນົ ຕວົ.”         

10ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ໂມເຊ ກບັ ອາໂຣນ ຈ ື່ງ ກ  ຳ ເອົຳ ຂີໍ້ເຖົື່ ຳ ໄຟ ຢ ນ ຢ ື່ ຊໍ້ອງ ໜໍ້ຳ ກະສດັ 

ຟາຣາໂອ          ແລໍ້ວ ໂມເຊ ໄດໍ້ ຫວື່ຳນ ຂ ໍ້ນ ໄປ ເທິງ ອຳກຳດ         ຂີໍ້ເຖົື່ ຳ ໄຟ ນ ັໍ້ນ ກ  ປິວ ໄປ ຕກົ ຖ ກ ມະນດຸ ແລະ         

ສດັ ເດຍລະສຳນ         ເປັນ ເຫດ ໃຫໍ້ ມະນດຸ         ແລະ         ສດັ ເກດີ ເປັນ ຝີ ແຕກ ເປັນ ບຳດ ໃນ ຕນົ ຕວົ.          
11ພວກ ໝ ມນົ ຊຳວ ເອຢິບ ບ ື່  ສຳມຳດ ຈະ ເຮັດ ແຂື່ງ ກບັ         ໂມເຊ ໄດໍ້         ເພຳະວື່ຳ ຝີ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ເກດີ ກບັ ເຂົຳ 

ເອງ ເໝ ອນ ຊຳວ ເອຢິບ ທງັ ປວງ.         

12ແຕື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ເຮັດ ໃຫໍ້ ກະສດັ ຟາຣາໂອ ມີ ພະ ໄທ 

ແຂງ ຢ ື່         ໂດຍ ບ ື່  ຍອມ ປື່ອຍ ໃຫໍ້ ຄນົ ອິສຣາເອນ          ໄປ         ເປັນຄວຳມ ຈງິ ຕຳມ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ບອກ ໄວໍ້ ກບັ         

ໂມເຊ ນ ັໍ້ນ.          

ເລື່ອງຫມາກເຫັບ 
13ຕ ື່  ມຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ບອກ ໂມເຊ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ໄປ ເຝົໍ້ຳ ກະສດັ ຟາຣາໂອ ແຕື່ ເຊົໍ້ຳ         ທ ນ ວື່ຳ         

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ຊຳວ ເຮັບເຣ ີຊງົ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ປື່ອຍ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ພຣະອງົ ໄປ ບວົລະບດັ ພຣະອງົ.         

14ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ຄຳວ ນີໍ້         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ລງົໂທດ ພະ ອງົ         ກບັ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ         ແລະ         ປະຊຳຊນົ ເອ-
ຢິບ ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ພະ ອງົ ຊງົ ຊຳບ ວື່ຳ         ທົື່ວ ໂລກ ນີໍ້         ຈະ ບ ື່  ມີ ໃຜ ສະເໝີ ເໝ ອນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້.         

15ຖໍ້ຳ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ທ  ຳລຳຍ ພະ ອງົ ກບັ ປະຊຳຊນົ         ເອຢິບ ດໍ້ວຍ ພະຍຳດ         ພະ ອງົ ກ  ຈະ ຖ ກ ທ  ຳລຳຍ 

ຈນົ ໝດົ ຊິໍ້ນ.         

16ແຕື່ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ໃຫໍ້ ພະ ອງົ ຊວີດິ ຢ ື່ ນີໍ້         ກ  ເພ ື່ ອ ຈະ ໃຫໍ້ ເຫັນ ອ  ຳນຳດ ຂອງ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ເພ ື່ ອ ວື່ຳ         ຊ ື່  ສຽງ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ໄດໍ້ ແຜື່ຜຳຍ ໄປ ທົື່ວ ໂລກ.         

17ດຽວນີໍ້         ພະ 

ອງົ ຍງັ ແຂງ ພະ ໄທ ບ ື່  ຍອມ ປື່ອຍ ໃຫໍ້ ປະຊຳຊນົ         ອິສຣາເອນ ໄປ.         

18ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ມ ໍ້ອ ື່ ນ ປະມຳນ ເວລຳ ນີໍ້         

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ໝຳກເຫັບ ໃຫຍື່         ຕກົລງົ ມຳ ຢື່ຳງ ໜກັ         ຢື່ຳງ ທີື່  ບ ື່  ເຄີຍ ມີ ຈກັ ເທ ື່ ອ ຕ ັໍ້ງແຕື່ 

ເປັນ ປະເທດ ເອຢິບ ມຳ.         

19ບດັ ນີໍ້         ຈ ົື່ງ ຕໍ້ອນ ຝ ງ ສດັ ກບັ ບນັດຳ ສິື່ ງ ທີື່  ມີ ຢ ື່ ໃນ ກຳງແຈ ໍ້ງ ເຂົໍ້ຳ ບື່ອນ ກ  ຳ ບງັ         

ເພຳະ ຄນົ ທກຸ ຄນົ         ແລະ         ສດັ ທກຸ ໂຕ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ກຳງແຈ ໍ້ງ         ຈະ ຖ ກ ໝຳກເຫັບ ໃຫຍື່ ຕກົ ໃສື່ ຕຳຍ ໝດົ.”          
20ເມ  ື່ອ ໄດໍ້ ຍນິ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ພວກ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ຂອງ ກະສດັ         ຟາຣາໂອ ກ  ເຊ ື່ ອ ຟງັ         ແລະ         ຢ ຳ ເກງ 

ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ນ  ຳ ພວກ ທຳດ ກບັ ຝ ງ ສດັ ຂອງ ຕນົ ເຂົໍ້ຳ ບື່ອນ ກ  ຳ ບງັ.         

21ແຕື່ ພວກ ທີື່  ບ ື່  ສນົໃຈ ໃນ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ກ  ປະປື່ອຍ ໃຫໍ້ ພວກ ທຳດ         ແລະ         ຝ ງ ສດັ 

ຂອງ ຕນົ ຢ ື່ ໃນ ກຳງ         ແຈ ໍ້ງ.          
22ຕ ື່  ມຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ບອກ ໂມເຊ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ຍກົ ມ  ຂ ໍ້ນ ເທິງ ທໍ້ອງຟໍ້ຳ ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ໝຳກເຫັບ 

ໃຫຍື່ ຕກົລງົ ມຳ ຖ ກ ຄນົ         ຖ ກ ສດັ         ແລະ         ພ ດ ພນັ ຕື່ຳງ ໆ ໃນ ກຳງແຈ ໍ້ງ ທົື່ວ ປະເທດ         ເອຢິບ.”         

23ໂມເຊ 

ຈ ື່ງ ຍກົ ໄມ ໍ້ເທົໍ້ຳ ຂ ໍ້ນ ເທິງ ຟໍ້ຳ         ແລໍ້ວ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ໃຫໍ້ ມີ ຟໍ້ຳຮໍ້ອງ         ມີ ຟໍ້ຳແມບ ເຫລ ໍ້ອມ         ແລະ         

ມີ ໝຳກ         ເຫັບ ຕກົລງົ ມຳ ເທິງ ປະເທດ ເອຢິບ.         

24ພະຍ ຸຝນົ         ຟໍ້ຳແມບ ເຫລ ໍ້ອມ         ແລະ         ໝຳກເຫັບ ໃຫຍື່ 

ໄດໍ້ ຕກົລງົ ມຳ ຢື່ຳງ ໜກັ         ຢື່ຳງ ທີື່  ບ ື່  ເຄີຍ ມີ ຈກັ ເທ ື່ ອ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ເປັນ ຊຳດ ເອຢິບ.         

25ສິື່ ງ ສຳລະພດັ ທງັ ຄນົ         
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ແລະ         ສດັ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ກຳງແຈ ໍ້ງ ທົື່ວ ປະ         ເທດ ເອຢິບ          ໄດໍ້ ຖ ກ ໝຳກເຫັບ ໃຫຍື່ ຕກົລງົ ມຳ ທ  ຳລຳຍ ຈບິຫຳຍ 

ໝດົ         ຜກັ ຫຍໍ້ຳ         ແລະ         ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ ກ  ເສຍ ຫຳຍ ຫກັ ລ ົໍ້ມ ໝດົ.         

26ມີ ແຕື່ ແຄວໍ້ນ ໂກເຊັນ ບື່ອນ ຊຳວ ອິສຣາ-
ເອນ ອຳໄສ ຢ ື່ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ         ທີື່  ໝຳກເຫັບ ບ ື່  ໄດໍ້ ຕກົລງົ ໃສື່.          

27ໃນ ເທ ື່ ອ ນີໍ້         ກະສດັ ຟາຣາໂອ ຊງົ ໃຊໍ້ ຄນົ ໄປ ເອີໍ້ນ ໂມເຊ ແລະ ອາໂຣນ ມຳ ເຝົໍ້ຳ         ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         

“ເຮົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ບຳບ ແລໍ້ວ         ໃນ ຄຳວ ນີໍ້         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເປັນ ຝື່ຳຍ ຖ ກ.         

28ຂ  ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ອໍ້ອນວອນ ຂ  ນ  ຳ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ເລ ື່ ອງ ໝຳກ         ເຫັບ         ແລະ         ຟໍ້ຳຮໍ້ອງ ນີໍ້         ເພຳະ ເຮົຳ ທນົ ບ ື່  ໄຫວ ແລໍ້ວ         ບດັ ນີໍ້ ເຮົຳ ຈະ 

ປື່ອຍ ໃຫໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄປ ໂດຍ ບ ື່  ຕໍ້ອງ ລງັ ເລ ຕ ື່  ໄປ ອີກ.         ”          
29ໂມເຊ ໄດໍ້ ທ ນ ຕອບ ວື່ຳ,         “ພ  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ອອກ ໄປ ຈຳກ ເມ  ອງ ນີໍ້         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ຍກົ ມ  ຂ ໍ້ນ ອໍ້ອນວອນ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລໍ້ວ ສຽງ ຟໍ້ຳຮໍ້ອງ ກ  ຈະ ເຊົຳ         ແລະ         ໝຳກເຫັບ ກ  ຈະ ບ ື່  ຕກົລງົ ມຳ ອີກ         ເພ ື່ ອ ພະ ອງົ 

ຈະ ໄດໍ້ ຮ ໍ້ ວື່ຳ         ໂລກ ນີໍ້ ເປັນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ.         

30ແຕື່ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຮ ໍ້ ຢ ື່ ແລໍ້ວ ວື່ຳ         ພະ ອງົ ກບັ ພວກ ຂໍ້ຳ-

ລຳຊະກຳນ ຂອງ ພະ ອງົ ຈະ ຍງັ ບ ື່  ຢ ຳ ເກງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ.”          
31ຕ ົໍ້ນ ປື່ຳນ ກບັເຂົໍ້ຳ ເດ ອຍ ກ  ຖ ກ ທ  ຳລຳຍ ໝດົ         ເພຳະ ໃນ ເວລຳ ນ ັໍ້ນ ເຂົໍ້ຳ ເດ ອຍ ກ  ຳລງັ ມີ ຮວງ.         

32ແລະ         ຕ ົໍ້ນ ປື່ຳນ ກ  ອອກດອກ ແລໍ້ວ         ແຕື່ ເຂົໍ້ຳ ບຳ ເລ ກບັເຂົໍ້ຳ         ຝໍ້ຳງ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ໄດໍ້ ຖ ກ ທ  ຳລຳຍ         ເພຳະວື່ຳ 

ມນັ ຍງັ ບ ື່  ທນັ ຂ ໍ້ນ ມຳ ພົໍ້ນ ດນິ.          
33ເມ  ື່ອ ໂມເຊ ທ ນ ລຳ ກະສດັ ຟາຣາໂອ ອອກ ຈຳກ ເມ  ອງ ໄປ         ໂມເຊ ກ  ຍກົ ຂ ໍ້ນ ມ  ອໍ້ອນວອນ ພຣະຜ ູ້-

ເປັນເຈົ້າ          ແລໍ້ວ ສຽງ ຟໍ້ຳຮໍ້ອງ ກ  ເຊົຳ         ໝຳກເຫັບ         ແລະ         ຝນົ ກ  ເຊົຳ ຕກົ.         

34ເມ  ື່ອ ຊງົ ເຫັນ ວື່ຳ ຝນົ ກບັ 

ໝຳກເຫັບ         ແລະ         ຟໍ້ຳຮໍ້ອງ ເຊົຳ ແລໍ້ວ         ຝື່ຳຍ ກະສດັ ຟາຣາໂອ ກບັ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ຂອງ ພະ ອງົ         ກ  ຊງົ 

ປື່ຽນ ພະ ໄທ ເຮັດ ຜິດ ຕ ື່  ໄປ ອີກ.         

35ຄ  ບ ື່  ຍອມ ປື່ອຍ ໃຫໍ້ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ໄປ         ເປັນຄວຳມ ຈງິ ຕຳມ ທີື່  

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ບອກ ໂມເຊ ໄວໍ້.          

ບົດທີ 10 
ເລື່ອງຕັກແຕນ 

1ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ບອກ ໂມເຊ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ໄປ ຫຳ         ຟາຣາໂອ          ເຮົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຟາຣາໂອ ກບັ ຂໍ້ຳ 

ລຳຊະ         ກຳນ ມໃີຈ ແຂງ ກະດໍ້ຳງ         ເພ ື່ ອ ເຮົຳ ຈະ ໄດໍ້ ເຮັດ ກຳນ ອດັ ສະ         ຈນັ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ໃນ ທື່ຳມກຳງ ພວກ 

ເຂົຳ.         

2ເພ ື່ ອ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ໄດໍ້ ເລົື່ ຳ ເລ ື່ ອງ ກຳນ ອດັສະຈນັ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຄນົ ເອຢິບ          ເສຍໜໍ້ຳ ເສຍ ຕຳ         ສ ື່ 

ລ ກ ຫລຳນ ຟງັ         ແລະ ເພ ື່ ອ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ ໄດໍ້ ຮ ໍ້ ວື່ຳ         ເຮົຳ ຄ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ.”          
3ໂມເຊ ກບັ ອາໂຣນ ຈ ື່ງ ເຂົໍ້ຳ ເຝົໍ້ຳ ກະສດັ         ຟາຣາໂອ ທ ນ ວື່ຳ,         “ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ຊຳວ         ເຮັບ-

ເຣ ີຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ພະ ອງົ ຈະ ຊງົ ຂດັ ຂ ນ         ບ ື່  ຍອມ ອື່ອນ ນໍ້ອມ ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຢ ື່ ອີກ ເຫິງ ປຳນໃດ         ຈ ົື່ງ 

ປື່ອຍ ໃຫໍ້ ຊນົ ຊຳດ ອິສຣາເອນ ໄປ ບວົລະບດັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເສຍ.         

4ຖໍ້ຳ ພະ ອງົ ຍງັ ປະຕເິສດ         ບ ື່  

ຍອມ ປື່ອຍ ໄປ         ເບິື່ ງ ເດີໍ້         ມ ໍ້ອ ື່ ນ ນີໍ້ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ໃຫໍ້ ຕກັແຕນ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃນ ປະເທດ ຂອງ ພະ ອງົ         

ຝ ງ ຕກັແຕນ ຈະ ປກົ ຄມຸ ຢ ື່ ທົື່ວ ໄປ ຈນົ ບ ື່  ເຫັນ ດນິ.         

5ຝ ງ ຕກັແຕນ ຈະ ປກົ ຄມຸ ຢ ື່ ທົື່ວ ໄປ ຈນົ ບ ື່  ເຫັນ ດນິ.         

ມນັ ຈະ ກນິ ທກຸ ສິື່ ງ ທີື່  ເຫລ ອ ຈຳກ ໝຳກເຫັບ ທ  ຳລຳຍ         ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ ທກຸ ຕ ົໍ້ນ ຂອງ ພະ ອງົ         ມນັ ຈະ ກນິ ໝດົ.         

6ມນັ ຈະ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ຢ ື່ ໃນ ພະລຳຊະວງັ         ໃນ ເຮ ອນ ຂອງ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ         ແລະ         ໃນ ເຮ ອນ ຂອງ ຄນົ ເອຢິບ          



101 ອົບພະຍົບ 10 
ມນັ ຈະ ໂຫດ         ຮໍ້ຳຍ ກວື່ຳ ທກຸ ຢື່ຳງ         ທີື່  ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພະ ອງົ ເຄີຍ ປະສບົ ມຳ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ຢ ື່ ໃນ ປະເທດ ນີໍ້”         

ແລໍ້ວ ໂມເຊ ກ  ທ ນ ລຳ ກະສດັ         ຟາຣາໂອ ໄປ.          
7ຕ ື່  ມຳ         ພວກ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ໄດໍ້ ທ ນ ກະສດັ ຟາຣາໂອ          ວື່ຳ,         “ບກຸຄນົ ຜ ໍ້ ນີໍ້ ຍງັ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ພວກ ເຮົຳ 

ເດ ອດຮໍ້ອນ ຢ ື່ ເຫິງ ປຳນໃດ         ຂ  ພະ ອງົ ຊງົ ພະ ກະລນຸຳ ໂຜດ ປື່ອຍ ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ໄປ ບວົລະບດັ ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ເຂົຳ ເສຍ         ພະ ອງົ ຍງັ ບ ື່  ເຫັນ ບ  ວື່ຳ ເອຢິບ ໄດໍ້ ຈບິຫຳຍ ແລໍ້ວ?”          

8ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ໂມເຊ ກບັ ອາໂຣນ ຈ ື່ງ ຖ ກ ນ  ຳ ເຂົໍ້ຳ ເຝົໍ້ຳ ກະສດັ ຟາຣາໂອ ອີກ         ໃນ ເທ ື່ ອ ນີໍ້ ກະສດັ ຟາຣາ-
ໂອ          ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ໄປ ບວົລະບດັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ເສຍ         ແຕື່ ໃຜ ແດື່ ຈະ ໄປ?”         

9ໂມເຊ 

ທ ນ ຕອບ ວື່ຳ,         “ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ໄປ ກນັ ໝດົ         ທງັ ຄນົ ໜຸື່ມ ຄນົ ແກື່         ທງັ ລ ກ ຊຳຍ ຍງິ         ທງັ ຝ ງ ແກະ ຝ ງ 

ແບໍ້         ທງັ ງວົ ທງັ ຄວຳຍ         ເພຳະ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ຈດັ ໃຫໍ້ ມີ ພິທີ ລໍ້ຽງ ທຳງ ສຳດສະໜຳ ຖວຳຍ ບ ຊຳ ແດື່ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ.”          
10ກະສດັ ຟາຣາໂອ ຊງົ ກື່ຳວ ຕອບ ວື່ຳ,         “ໃຫໍ້ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊື່ອຍ ເຈົໍ້ຳ ສຳ         ຝື່ຳຍ ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ອະນ-ຸ

ຍຳດ ໃຫໍ້ ພວກ ຜ ໍ້ຍງິ         ແລະ         ເດັກນໍ້ອຍ ໄປ ດອກ         ມນັ ເປັນຄວຳມ ຈງິ ແລໍ້ວ ວື່ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ມີ ແຜນກຳນ 

ຮໍ້ຳຍ.         

11ອະນຍຸຳດ ບ ື່  ໄດໍ້ ດອກ         ຖໍ້ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຢຳກ ນະມດັສະກຳນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແທໍ້         ໃຫໍ້ ພຳ ແຕື່ 

ພວກ ຜ ໍ້ ຊຳຍ ໄປ”         ແລໍ້ວ         ໂມເຊ ກບັ ອາໂຣນ ກ  ຖ ກ ໄລື່ ໜີ ຈຳກ ພະ ພກັ ກະສດັ         ຟາຣາໂອ.          
12ຕ ື່  ມຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ບອກ ໂມເຊ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ຍກົ ມ  ຂ ໍ້ນ ເໜ ອ ປະເທດ ເອຢິບ          ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ຝ ງ 

ຕກັແຕນ ມຳ ທ  ຳ         ລຳຍ ທກຸ ສິື່ ງ ທີື່  ເກດີ ຂ ໍ້ນ ໃນ ແຜື່ນດນິ         ແລະ         ທ  ຳລຳຍ ທກຸ ສິື່ ງ ທີື່  ເຫລ ອ ຈຳກ ໝຳກ-

ເຫັບ ນ ັໍ້ນ.”         

13ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ໂມເຊ ຈ ື່ງ ຍກົ ໄມ ໍ້ເທົໍ້ຳ ຂ ໍ້ນ         ແລໍ້ວ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ໃຫໍ້ ລມົ ຕຳເວັນ ອອກ ພດັ 

ມຳ ຍງັ ປະເທດ ທງັ ກຳງເວັນ ແລະ         ກຳງຄ ນ         ຄນັ ເວລຳ ເຊົໍ້ຳ         ລມົ ຕຳເວັນ ອອກ ກ  ພດັ ເອົຳ ຝ ງ ຕກັແຕນ 

ມຳ.         

14ຝ ງ ຕກັແຕນ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ເຕັມ ປະເທດ ເອຢິບ          ຊ ື່ ງ ແຕື່ ກື່ອນ         ຫລ          ຫລງັ ຈຳກ ນ ັໍ້ນ ມຳ ກ  ບ ື່  

ເຄີຍ ມີ ຝ ງ ຕກັແຕນ ຫລວງ         ຫລຳຍ ຢື່ຳງ ນີໍ້ ຈກັ ເທ ື່ ອ.         

15ຝ ງ ຕກັແຕນ ນີໍ້ ໄດໍ້ ປກົ ຫຸໍ້ມ ພ ໍ້ນ ດນິ ຈນົ ດ  ຳ ມ ດ         

ມນັ ໄດໍ້ ກນິ ຜກັ         ຫຍໍ້ຳ         ແລະ         ໝຳກ ໄມ ໍ້ ທກຸ ຢື່ຳງ ທີື່  ເຫລ ອ ຈຳກ ໝຳກ         ເຫັບ ຕກົ ໃສື່         ຕະຫລອດ ທົື່ວ 

ປະເທດ ເອຢິບ ບ ື່  ມີ ພ ດ ພນັ ຫລ          ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ ໃບ ຂຽວ ເຫລ ອ ຢ ື່ ເລີຍ.          
16ຂະນະ ນ ັໍ້ນ         ກະສດັ ຟາຣາໂອ ກ  ຟໍ້ຳວ ໃຫໍ້ ຄນົ ໄປ ເອົຳ         ໂມເຊ ກບັ ອາໂຣນ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ເຝົໍ້ຳ         ຊງົ ບອກ 

ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ບຳບ ຕ ື່ ສ ໍ້ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ         ຕ ື່ ສ ໍ້ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ດໍ້ວຍ.         

17ບດັ ນີໍ້         ຂ  

ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້ ອະໄພໂທດ ແກື່ ເຮົຳ ແຕື່ ເທ ື່ ອ ນີໍ້ ເທ ື່ ອ ດຽວ         ຈ ົື່ງ ອໍ້ອນວອນ ຂ  ໃຫໍ້ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ 

ຍກົ         ໂທດ ອນັ ຈະ ນ  ຳໄປ ສ ື່ ຄວຳມ ຕຳຍ ນີໍ້ ອອກ ຈຳກ ເຮົຳ ດໍ້ວຍ.”         

18ແລໍ້ວ ໂມເຊ ໄດໍ້ ທ ນ ລຳ ກະສດັ ຟາ-
ຣາໂອ ໄປ ອໍ້ອນວອນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ.         

19ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈ ື່ງ ຊງົ ໃຫໍ້ ລມົແດງ ພດັ ໄປ ທຳງ ທິດ ຕຳ-

ເວັນ         ຕກົ         ລມົ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ພດັ ເອົຳ ຝ ງ ຕກັແຕນ ໄປ ຕກົລງົ ໃນ ທະເລ ແດງ         ຈນົ ບ ື່  ມີ ຕກັແຕນ ຈກັ ໂຕ ເຫລ ອ 

ຢ ື່ ໃນ ປະເທດ         ເອຢິບ.         

20ແຕື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ເຮັດ ໃຫໍ້ ກະສດັ ຟາຣາໂອ ມີ ຈດິໃຈ ແຂງ ກະ-

ດໍ້ຳງ ຢ ື່ ຄ ເກົື່ ຳ         ໂດຍ ບ ື່  ຊງົ ຍອມ ປື່ອຍ ໃຫໍ້ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ໄປ ອີກ.          

ເລື່ອງຄວາມມືດ 
21ຕ ື່  ມຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ບອກ ໂມເຊ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ຍກົ ມ  ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຂ ໍ້ນ ເທິງ ທໍ້ອງຟໍ້ຳ         ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ເກດີ 

ຄວຳມ ມ ດ ອນັ ໜຳ ຕ ບ ຈນົ ຈບັບຳຍ ອນັ ໃດ ບ ື່  ໄດໍ້ ໃນ ແຜື່ນດນິ ເອຢິບ.”          
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22ໂມເຊ ຈ ື່ງ ຍກົ ມ  ຂ ໍ້ນ ສ ື່ ທໍ້ອງຟໍ້ຳ         ແລໍ້ວ ຄວຳມ ມ ດ ອນັ ໜຳ ຕ ບ ກ  ເກດີ ຂ ໍ້ນ ທົື່ວ ແຜື່ນດນິ ເອຢິບ ຕະ-

ຫລອດ ສຳມ ມ ໍ້.         

23ຄນົ ເອຢິບ ຫລຽວ ເບິື່ ງ ກນັ ບ ື່  ເຫັນ         ແລະ         ບ ື່  ມີ ໃຜ ໜີ ໄປ ຈຳກ ເຮ ອນ ຂອງ ຕນົ ເປັນ 

ເວລຳ ສຳມ ມ ໍ້         ແຕື່ ໃນ ບື່ອນຢ ື່ ຂອງ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ມີ ແສງ ສະຫວື່ຳງ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ເຫັນຮຸື່ງ ໄດໍ້.          
24ກະສດັ ຟາຣາໂອ ຈ ື່ງ ຊງົ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ໂມເຊ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ເຝົໍ້ຳ         ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ໄປ ບວົລະບດັ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເສຍ         ພວກ ຜ ໍ້ຍງິ         ແລະ         ເດັກນໍ້ອຍ ກ  ໄປ ກບັ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້         ແຕື່ ຝ ງ ແກະ ແບໍ້         ແລະ         

ງວົ ຄວຳຍ ໃຫໍ້ ຢ ື່ ທີື່  ນີໍ້.”          
25ໂມເຊ ຈ ື່ງ ທ ນ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຕໍ້ອງ ໂຜດ ໃຫໍ້ ມີ ຝ ງ ສດັ ໄປ ນ  ຳ         ເພ ື່ ອ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ໄດໍ້ ເຜົຳ ບ ຊຳ 

ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ.         

26ຝ ງ ສດັ ຂອງ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ຕໍ້ອງ ເອົຳ ໄປ ນ  ຳ         ບ ື່  ໃຫໍ້ 

ເຫລ ອ ຄໍ້ຳງ ຢ ື່ ຈກັ ໂຕ         ເພຳະວື່ຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ເລ ອກ ເອົຳ ສດັ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ເຜົຳ ຖວຳຍ ບ ຊຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ          ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຍງັ ບ ື່  ຮ ໍ້ຈກັ ວື່ຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ເອົຳ ສດັ ໂຕ ໃດ         ຖວຳຍ ບ ຊຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຈນົ 

ກວື່ຳ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ໄປ ເຖງິ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ເສຍ ກື່ອນ.”          
27ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ເຮັດ ໃຫໍ້ ກະສດັ ຟາຣາໂອ ມີ ພະ ໄທ ແຂງ ກະດໍ້ຳງ ຢ ື່ ຄ ເກົື່ ຳ         ໂດຍ ບ ື່  ຍອມ 

ປື່ອຍ ໃຫໍ້ ຊນົ ຊຳດ         ອິສຣາເອນ ໄປ.         

28ກະສດັ ຟາຣາໂອ ຊງົ ຮໍ້ຳຍ ໂມເຊ ໂດຍ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ         ອອກ 

ໜີ ຈຳກ ເຮົຳ!         ລະວງັ ໃຫໍ້ ດ ີ         ຢື່ຳ ມຳ ເບິື່ ງ ໜໍ້ຳ ກ  ອີກ         ເພຳະ ຖໍ້ຳ ມ ງ ເບິື່ ງ ໜໍ້ຳ ກ  ໃນ ມ ໍ້ ໃດ         ມ ງ ຈະ ຕໍ້ອງ ຕຳຍ 

ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ.”         

29ໂມເຊ ກ  ທ ນ ຕອບ ວື່ຳ,         “ພະ ອງົ ຊງົ ເວົໍ້ຳ ຖ ກຕໍ້ອງ ແລໍ້ວ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ບ ື່  ກບັ ມຳ ໃຫໍ້ ພະ ອງົ 

ເຫັນ ໜໍ້ຳ ອີກ ຈກັ ເທ ື່ ອ.”          

ບົດທີ 11 
ໂມເຊເວົ້າເຖິງຄວາມຕາຍຂອງລ ກກົກຊາວເອຢິບ 

1ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ບອກ ໂມເຊ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ຈະ ນ  ຳ ໄພ ວບິດັ ອີກ ຢື່ຳງ ໜ ື່ ງ ມຳ ລງົໂທດ ກະສດັ ຟາ-
ຣາໂອ          ແລະ         ຄນົ ເອຢິບ          ຫລງັ ຈຳກ ນ ັໍ້ນ ເຂົຳ ຈະ ປື່ອຍ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄປ         ໃນ ເທ ື່ ອ ນີໍ້ ເຂົຳ ຈະ ໄລື່ ພວກ ເຈົໍ້ຳ 

ໄປ ໝດົ.         

2ບດັ ນີໍ້         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້ ຄນົ ອິສຣາເອນ ທງັ ໝດົ         ທງັ ຜ ໍ້ ຊຳຍ ແລະ         ຜ ໍ້ຍງິ         ຂ  ເອົຳ ເຄ ື່ ອງ ເງນິ 

ເຄ ື່ ອງ ຄ  ຳ ຈຳກ ເພ ື່ ອນ ບໍ້ຳນ ຂອງ ເຂົຳ.”          
3ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຄນົ ເອຢິບ ຢ ຳ ເກງ ຄນົ ອິສຣາເອນ          ແລະ         ຍງັ ຊງົ ເຮັດ ໃຫໍ້ ໂມເຊ 

ໄດໍ້ ຮບັ ຄວຳມ ນບັຖ  ຈຳກ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ         ແລະ         ຊຳວ ເອຢິບ ທງັ ປວງ ດໍ້ວຍ.          
4ໂມເຊ ໄດໍ້ ທ ນ ກະສດັ ຟາຣາໂອ ວື່ຳ,         “ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ບອກ ວື່ຳ         ໃນ ເວລຳ ປະມຳນ ທື່ຽງ ຄ ນ         

ພຣະອງົ ຈະ ສະເດັດ ໄປ ໃນ ທື່ຳມກຳງ ຊຳວ ເອຢິບ          ໃນ ເວລຳ ນ ັໍ້ນ         ລ ກ ຊຳຍ ກກົ ທງັ ໝດົ ໃນ ປະເທດ 

ເອຢິບ.         

5ໃນ ເວລຳ ນ ັໍ້ນ         ລ ກ ຊຳຍ ກກົ ທງັ ໝດົ ໃນ ປະເທດ ເອຢິບ.         ຄ  ຕ ັໍ້ງແຕື່ ອງົ ມງຸກດຸ ລຳຊະ ກມຸ-

ມຳນ         ລງົ ມຳ ເຖງິ ລ ກກກົ ຂອງ ຂໍ້ຳ ໃຊໍ້ ຍງິ ໃນ ໂຮງ ໂມ ໍ້ ແປໍ້ງ ຕະຫລອດ ທງັ ລ ກກກົ ຂອງ ສດັ ເດຍລະ-

ສຳນ ຈະ ຕຳຍ ໝດົ.         

6ແລໍ້ວ ຈະ ມີ ສຽງ ຮໍ້ອງໄຫໍ້ ທົື່ວ ປະເທດ ເອຢິບ          ຊ ື່ ງ ແຕື່ ກື່ອນ         ຫລ          ຫລງັ ຈຳກ ນ ັໍ້ນ 

ມຳ ກ  ບ ື່  ເຄີຍ ມີ ຢື່ຳງ ນີໍ້ ຈກັ ເທ ື່ ອ ໃນ ປະເທດ ເອຢິບ.         

7ແຕື່ ໃນ ທື່ຳມກຳງ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ນ ັໍ້ນ ຈະ ງຽບ 

ສະຫງບົ ແມ ື່ນ ແຕື່ ສຽງ ໝຳ ເຫົື່ ຳ ຄນົ         ຫລ          ສດັ ກ  ບ ື່  ມ ີ        ທງັ ນີໍ້ ກ  ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ພະ ອງົ ຊງົ ຊຳບ ວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ ຊງົ ກະທ  ຳ ກບັ ຊຳວ ເອຢິບ ຕື່ຳງ ກບັ ຊຳວ ອິສຣາເອນ.         

8ຫລງັ ຈຳກ ນ ັໍ້ນ         ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ທງັ ໝດົ 
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ຂອງ ພະ ອງົ ຈະ ມຳ ຫຳ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ແລະ         ຂຳບ ລງົ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         ຂ  ທື່ຳນ ກບັ ປະຊຳຊນົ ທງັ ປວງ ຂອງ ທື່ຳນ ໄປ 

ເສຍ ຈຳກ ທີື່  ນີໍ້         ແລໍ້ວ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ກ  ຈະ         ອອກ ໜີ ໄປ”         ຄນັ ແລໍ້ວ         ໂມເຊ ກ  ທ ນ ລຳ ກະສດັ         ຟາຣາໂອ ໄປ 

ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຄຽດ ຮໍ້ຳຍ ທີື່  ສດຸ.          
9ຕ ື່  ມຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ບອກ ໂມເຊ ວື່ຳ,         “ຟາຣາໂອ ຍງັ ຈະ ບ ື່  ເຊ ື່ ອ ຟງັ ເຈົໍ້ຳ         ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ເຮົຳ ຈະ 

ໄດໍ້ ເຮັດ ກຳນ ອດັສະຈນັ ເພີໍ້ມຂ ໍ້ນ ອີກ ໃນ ປະເທດ ເອຢິບ.”          
10ໂມເຊ ກບັ ອາໂຣນ ໄດໍ້ ກະທ  ຳ ກຳນ ອດັສະຈນັ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ຊໍ້ອງ ໜໍ້ຳ ພະ ພກັ ກະສດັ ຟາຣາໂອ          ແຕື່ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ເຮັດ ໃຫໍ້ ກະສດັ ຟາຣາໂອ ມີ ພະ ໄທ ແຂງ ກະດໍ້ຳງ ຢ ື່ ຄ ເກົື່ ຳ         ໂດຍ ບ ື່  ຊງົ ຍອມ 

ໃຫໍ້ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ໄປ ເສຍ ຈຳກ ປະເທດ ເອຢິບ.          

ບົດທີ 12 
ງານປັດສະຄາ 

1ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ບອກ ໂມເຊ ກບັ ອາໂຣນ          ໃນ ປະເທດ ເອຢິບ ວື່ຳ,         “ເດ ອນ ນີໍ້ ກ  ເປັນ ເດ ອນ ທີ 

ໜ ື່ ງ ຂອງ ປີ ໃໝື່ ສ  ຳລບັ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ແລໍ້ວ.         

2-3“ໃຫໍ້ ເດ ອນ ນີໍ້ ເປັນ ເດ ອນ ທີ ໜ ື່ ງ ຂອງ ປີ ໃໝື່ ສ  ຳລບັ ເຈົໍ້ຳ 

ທງັ         ຫລຳຍ ແລໍ້ວ. ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ປະກຳດ ຕ ື່  ຊຸມນມຸຊນົ ອິສຣາເອນ ວື່ຳ         ໃນ ວນັ ທີ ສິບ ເດ ອນ ນີໍ້         ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ 

ຊຳຍ ທກຸ ຄນົ ຈດັ ຕຽມ ລ ກ ແກະ         ຫລ          ລ ກ ແບໍ້ ຄອບຄວົ ລະ ໜ ື່ ງ ໂຕ.         

4ຖໍ້ຳ ຄອບຄວົ ໃດ ມີ ໜອຍ ຄນົ         ຊ ື່ ງ 

ຈະ ກນິ ສດັ ບ ື່  ໝດົ         ກ  ໃຫໍ້ ຮື່ວມ ກບັ ເພ ື່ ອນ ບໍ້ຳນ ທີື່ ຢ ື່ ໃກໍ້ ຄຽງ ກນັ         ຈດັ ຕຽມ ລ ກ ແກະ ຫລ          ລ ກ ແບໍ້ ຄອບ-

ຄວົ ລະ ໜ ື່ ງ ໂຕ ຕຳມ ທີື່  ຄິດ ວື່ຳ ຈະ ກນິ ໄດໍ້ ໝດົ         ແລະ         ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ນບັ ຈ  ຳນວນ ຄນົ ທີື່  ຈະ ກນິ ສດັ ນ ັໍ້ນ ດໍ້ວຍ.         

5ລ ກ ແກະ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ປຳດ ສະ ຈຳກ ຕ  ຳໜິ         ເປັນ ສດັ ໂຕ ເຖກິ         ອຳຍ ຸໜ ື່ ງ ປີ         ຈ ົື່ງ ເລ ອກ ເອົຳ ໃນ 

ຝ ງ ແກະ         ຫລ          ຝ ງ ແບໍ້.         

6ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ຮກັສຳ ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ດ ີຈນົ ເຖງິ ວນັ ທີ ສິບ ສີື່          ແລໍ້ວ ໃນ ຄ  ື່ຳ ວນັ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ທີື່  ຊຸມ-

ນມຸຊນົ ອິສຣາເອນ ຂໍ້ຳ ສດັ ຂອງ ເຂົຳ.         

7ໃຫໍ້ ເຂົຳ ເອົຳ ເລ ອດ ທຳ ໃສື່ ໄມ ໍ້ ຂອບ ວງົ ປະຕ  ບື່ອນ ກນິ ລໍ້ຽງ ກນັ 

ນ ັໍ້ນ ທງັ ຂໍ້ຳງ ຊໍ້ຳຍ         ຂໍ້ຳງ ຂວຳ         ແລະ         ຂໍ້ຳງ ເທິງ.         

8ໃນ ຄ ນ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ກນິ ປີໍ້ງ ຊີໍ້ນ ກບັເຂົໍ້ຳ ຈີື່  ບ ື່  ໃສື່ ເຊ ໍ້ອ 

ແປໍ້ງ ແລະ         ຜກັ ຂມົ.         

9ຢື່ຳ ກນິ ຊີໍ້ນ ທີື່  ຍງັ ດບິ         ຫລ          ຊີໍ້ນ ຕ ົໍ້ມ         ແຕື່ ໃຫໍ້ ປີໍ້ງ ເສຍ ກື່ອນ ທງັ ຫວົ         ທງັ ຂຳ         

ແລະ         ເຄ ື່ ອງ ໃນ ທງັ ໝດົ.         

10ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ມີ ອນັ ໃດ ເຫລ ອ ໄວໍ້ ຮອດ ມ ໍ້ ເຊົໍ້ຳ         ຖໍ້ຳ ມີ ອນັ ໃດ ຍງັ ເຫລ ອ ຢ ື່ ກ  ໃຫໍ້ ຖິໍ້ມ 

ໃສື່ ໄຟ ເສຍ.         

11ກື່ອນ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ກນິ ໃຫໍ້ ເຮັດ ດ ັື່ງນີໍ້         ໃຫໍ້ ຮດັ ສຳຍແອວ         ສບຸ ເກບີ         ແລະ         ຖ  ໄມ ໍ້ເທົໍ້ຳ 

ໄວໍ້         ແລໍ້ວ ໃຫໍ້ ພໍ້ອມ ກນັ ກນິ ໄວ ໆ         ກຳນ ກນິ ລໍ້ຽງ ຢື່ຳງ ນີໍ້ ເປັນ ວນັ ສະຫລອງ ປັດສະຄາ ຖວຳຍ ແດື່ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ.          
12ເພຳະ ໃນ ຄ ນ ນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ຈະ ຜື່ຳນ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ປະເທດ         ເອຢິບ          ເຮົຳ ຈະ ຂໍ້ຳ ລ ກກກົ ຂອງ ມະນດຸ         

ແລະ         ຂອງ ສດັ ເດຍລະສຳນ ທງັ ໝດົ ໃນ ປະເທດ ເອຢິບ          ເຮົຳ ຈະ ລງົ         ໂທດ ພະ ທຽມ ຂອງ ເອຢິບ          

ເຮົຳ ຄ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ.         

13ເລ ອດ ທີື່  ພວກ ເຈົໍ້ຳ ທຳ ໃສື່ ເຮ ອນ ນ ັໍ້ນ ຈະ ເປັນ ເຄ ື່ ອງໝຳຍ ສ  ຳຄນັ ບອກ ໃຫໍ້ 

ຮ ໍ້ ວື່ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຢ ື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ         ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ທ  ຳລຳຍ ປະເທດ ເອຢິບ ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ທ  ຳລຳຍ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ         ເມ  ື່ອ 

ເຮົຳ ເຫັນ ເລ ອດ ນ ັໍ້ນ ເຮົຳ ຈະ ຜື່ຳນ ເວັໍ້ນ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄປ.          
14ໃຫໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຖ  ເອົຳ ມ ໍ້ນີໍ້ ເປັນ ມ ໍ້ ລະນ ກ ເຖງິ         ຈ ົື່ງ ຈດັ ສະ         ຫລອງ ມ ໍ້ນີໍ້         ເປັນ ພິທີ ລໍ້ຽງ ທຳງ ສຳດສະ-

ໜຳ ຖວຳຍ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ໃຫໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຖ  ເອົຳ ມ ໍ້ນີໍ້ ເປັນ ມ ໍ້ ລໍ້ຽງ ສະຫລອງ ຕະຫລອດ ໄປ ທົື່ວ ທກຸ ຊ ົື່ວ 
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ອຳຍ ຸຄນົ.         

15ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ກນິ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ບ ື່  ໃສື່ ເຊ ໍ້ອ ແປໍ້ງ ໃຫໍ້ ຄບົ ເຈດັ ມ ໍ້         ໃນ ມ ໍ້ ທ  ຳອິດ ຕໍ້ອງ ຍໍ້ຳຍ ເຊ ໍ້ອ ແປໍ້ງ 

ອອກ ຈຳກ ເຮ ອນ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ເພຳະວື່ຳ         ຖໍ້ຳ ຜ ໍ້ ໃດ ກນິ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ທີື່  ໃສື່ ເຊ ໍ້ອ ແປໍ້ງ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ວນັ ທີ ໜ ື່ ງ ຈນົ 

ເຖງິ ວນັ ທີ ເຈດັ ຈະ ຕໍ້ອງ ຕດັ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ອອກ ຈຳກ ເຊ ໍ້ອ ຊຳດ ອິສຣາເອນ.          
16ໃນ ມ ໍ້ ທ  ຳອິດ ກບັ ມ ໍ້ ທີ ເຈດັ ໃຫໍ້ ມກີຳນ ຊຸມນມຸ ທຳງ ສຳດສະໜຳ         ໃນ ສອງ ມ ໍ້ນີໍ້ ບ ື່  ໃຫໍ້ ເຮັດ ວຽກ ຫຍງັ         

ເວັໍ້ນ ໄວໍ້ ແຕື່ ກຳນ ຕຽມ ອຳຫຳນ ສ  ຳລບັ ຮບັ ປະທຳນ.         

17ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ຖ  ຮກັສຳ ພິທີ ກນິ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ບ ື່  ໃສື່ ເຊ ໍ້ອ 

ແປໍ້ງ ນີໍ້ ໄວໍ້         ເພຳະ ໃນ ມ ໍ້ນີໍ້ ເຮົຳ ໄດໍ້ ນ  ຳ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ອອກ ມຳ ຈຳກ ປະເທດ ເອຢິບ          ສະນ ັໍ້ນ         ຈ ົື່ງ ຖ  ມ ໍ້-

ນີໍ້ ເປັນ ມ ໍ້ ສະຫລອງ ປະຈ  ຳ ປີ ຕະຫລອດ ໄປ ທກຸ ຊ ົື່ວ ອຳຍ ຸຄນົ         ໃນ ຕອນ ຄ  ື່ຳ ວນັ ທີ ສິບ ສີື່  ຂອງ ເດ ອນ ທີ 

ໜ ື່ ງ.         

18ໃນ ຕອນ ຄ  ື່ຳ ວນັ ທີ ສິບ ສີື່  ຂອງ ເດ ອນ ທີ ໜ ື່ ງ.         ໃຫໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ກນິ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ບ ື່  ໃສື່ ເຊ ໍ້ອ ແປໍ້ງ ໄປ ຈນົ 

ເຖງິ ຕອນ ຄ  ື່ຳ ວນັ ທີ ຊຳວ ເອັດ ຂອງ ເດ ອນ ນ ັໍ້ນ.         

19ໃນ ເຈດັ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ໃຫໍ້ ມີ ເຊ ໍ້ອ ແປໍ້ງ ໃນ ເຮ ອນ ຂອງ ພວກ 

ເຈົໍ້ຳ         ເພຳະ ຖໍ້ຳ ຄນົ ອິສຣາເອນ ຫລ          ຄນົ ຕື່ຳງ ຊຳດ ຄນົ ໃດ ກນິ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ໃສື່ ເຊ ໍ້ອ ແປໍ້ງ         ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈະ ຕໍ້ອງ ຖ ກ 

ຕດັ ອອກ ຈຳກ ຊຸມນມຸຊນົ ອິສຣາເອນ.         

20ຢ ື່ ໃນ ບໍ້ຳນ ເຮ ອນ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ຈະ ຕໍ້ອງ ບ ື່  ກນິ ເຂົໍ້ຳຈີື່  

ໃດ ໆ         ທີື່  ໃສື່ ເຊ ໍ້ອ         ຈະ ຕໍ້ອງ ກນິ ແຕື່ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ບ ື່  ໃສື່ ເຊ ໍ້ອ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ.”          
21ຕ ື່  ມຳ         ໂມເຊ ໄດໍ້ ເຊນີ ພວກ ເຖົໍ້ຳ ແກື່ ອິສຣາເອນ ມຳ ພໍ້ອມ ກນັ         ແລໍ້ວ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ 

ຈ ົື່ງ ໄປ ເລ ອກ ເອົຳ ລ ກ ແກະ         ຫລ          ລ ກ ແບໍ້ ຕຳມ ບໍ້ຳນ ເຮ ອນ ຂອງ ຕນົ ມຳ ຂໍ້ຳ ເປັນ ສດັ ສ  ຳລບັ ງຳນ ສະ-

ຫລອງ ປັດສະຄາ.         

22ແລໍ້ວ ໃຫໍ້ ເອົຳ ໃບ ໄມ ໍ້ ມດັ ໜ ື່ ງ ຈຸື່ມ ເລ ອດ ໃນ ຂນັ         ທຳ ໃສື່ ໄມ ໍ້ ຂອບ ວງົ ປະຕ  ຂໍ້ຳງ 

ຊໍ້ຳຍ         ຂໍ້ຳງ ຂວຳ         ແລະ         ຂໍ້ຳງ ເທິງ         ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ໃດ ອອກ ໄປ ພົໍ້ນ ປະຕ  ເຮ ອນ ຂອງ ຕນົ ຈນົ ຮອດ ມ ໍ້ ເຊົໍ້ຳ.         

23ເມ  ື່ອ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ສະເດັດ ມຳ ທ  ຳລຳຍ ຊຳວ ເອຢິບ          ພຣະອງົ ຈະ ທອດ ພຣະເນດ ເຫັນ ເລ ອດ ທີື່  

ທຳ ໄວໍ້ ນ ັໍ້ນ         ແລໍ້ວ ພຣະອງົ ຈະ ບ ື່  ໃຫໍ້ ທ ດ ມ ລະນຳ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ເຮ ອນ         ແລະ         ທ  ຳ         ລຳຍ ທື່ຳນ.         

24ທື່ຳນ 

ທງັຫລຳຍ ຈ ົື່ງ ຖ  ກດົ ອນັ ນີໍ້ ເປັນ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ຕະຫລອດ ໄປ ສ  ຳລບັ ທື່ຳນ         ແລະ         ລ ກ ຫລຳນ.         

25ເມ  ື່ອ ທື່ຳນ 

ທງັຫລຳຍ ໄປ ເຖງິ ແຜື່ນດນິ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ຊງົ ປະທຳນ ໃຫໍ້         ຕຳມ ທີື່  ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ໃຫໍ້ ຄ  ຳ-

ໝັໍ້ນສນັຍຳ ໄວໍ້ ນ ັໍ້ນ.                  ພວກ ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ຖ  ຮກັສຳ ພິທີ ນີໍ້ ໄວ         

26ພວກ ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ຖ  ຮກັສຳ ພິທີ ນີໍ້ ໄວໍ້                  ຄນັ ລ ກ 

ຫລຳນ ຂອງ ທື່ຳນ ຖຳມ ວື່ຳ         ພິທີ ອນັ ນີໍ້ ໝຳຍ ຄວຳມ ວື່ຳ ແນວໃດ?         

27ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈ ົື່ງ ຕອບ ວື່ຳ         

ແມ ື່ນ ງຳນ ສະຫລອງ ປັດສະຄາ ຖວຳຍ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ເພຳະ ເວລຳ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ທ  ຳລຳຍ 

ຊຳວ ເອຢິບ ນ ັໍ້ນ         ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ຜື່ຳນ ເວັໍ້ນ ບໍ້ຳນ ເຮ ອນ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ໃນ ປະເທດ ເອຢິບ”         ແລໍ້ວ 

ປະຊຳຊນົ ໄດໍ້ ຂຳບ ລງົ ນະມດັສະກຳນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ.         

28ແລໍ້ວ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ກ  ເຮັດ ຕຳມ ຄ  ຳ 

ສ ັື່ງ         ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ສ ັື່ງ ໂມເຊ ແລະ ອາໂຣນ ນ ັໍ້ນ.          

ການຕາຍຂອງລ ກກົກ 
29ຕ ື່  ມຳ ໃນ ເວລຳ ທື່ຽງ ຄ ນ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ຂໍ້ຳ ລ ກ ຊຳຍ ກກົ ທງັ ໝດົ ໃນ ປະເທດ ເອຢິບ          

ຕ ັໍ້ງແຕື່ ອງົ ມງຸກດຸ ລຳຊະ ກມຸມຳນ ຜ ໍ້ ຈະ ປະທບັ ເທິງ ບນັລງັ         ຈນົ ເຖງິ ລ ກ ຊຳຍ ກກົ ຂອງ ນກັໂທດ ຜ ໍ້ ຢ ື່ ໃນ 

ຄກຸ ມ ດ         ແລະ         ລ ກກກົ ຂອງ ສດັ ເດຍລະສຳນ ທງັ ປວງ ກ  ຊງົ ຂໍ້ຳ ດໍ້ວຍ.         

30ເມ  ື່ອ ກະສດັ ຟາຣາໂອ ກບັ 

ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ         ແລະ ຊຳວ         ເອຢິບ ທງັ ປວງ         ຕ ື່ ນ ຂ ໍ້ນ ໃນ ເວລຳ ກຳງຄ ນ         ກ  ໄດໍ້ ຍນິ ສຽງ ຮໍ້ອງໄຫໍ້ ທົື່ວ 

ປະເທດ ເອຢິບ          ເນ ື່ ອງ ຈຳກ ວື່ຳ ບ ື່  ມີ ບໍ້ຳນ ເຮ ອນ ໃດ         ທີື່  ລ ກ ຊຳຍ ບ ື່  ຕຳຍ.         

31ກະສດັ ຟາຣາໂອ ຈ ື່ງ ຊງົ 

ຮບັ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ໂມເຊ ກບັ         ອາໂຣນ ເຂົໍ້ຳ ເຝົໍ້ຳ ໃນ ຄ ນ ນ ັໍ້ນ ຊງົ ບອກ ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ ທງັ ສອງ ກບັ ຊຳວ ອິສຣາເອນ          
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ຈ ົື່ງ ອອກ ໄປ ເສຍ ຈຳກ ປະ         ເທດ ຂອງ ເຮົຳ         ຈ ົື່ງ ໄປ ບວົລະບດັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຕຳມ ທີື່  ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຂ  

ຮໍ້ອງ ນ ັໍ້ນ.         

32ໃຫໍ້ ເອົຳ ຝ ງ ແກະ ແບໍ້         ແລະ         ຝ ງ ງວົ ຄວຳຍ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄປ ນ  ຳ         ຈ ົື່ງ ໄປ ເສຍ         ໃຫໍ້ 

ອໍ້ອນວອນ ຂ  ພອນ ສ  ຳລບັ ເຮົຳ ດໍ້ວຍ.”          
33ປະຊຳຊນົ ເອຢິບ ໄດໍ້ ບງັຄບັ ໃຫໍ້ ຊຳວ ອິສຣາເອນ          ໄປ ຈຳກ ປະເທດ ໂດຍ ໄວ         ພວກ ເຂົຳ ເວົໍ້ຳ 

ວື່ຳ,         “ພວກ ເຮົຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ຕຳຍ ກນັ ໝດົ,         ຖໍ້ຳ ພວກ ນີໍ້ ບ ື່  ໜີ.”         

34ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ຊຳວ ອິສຣາເອນ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ເອົຳ 

ແປໍ້ງ ດບິ ທີື່  ຍງັ ບ ື່  ໄດໍ້ ໃສື່ ເຊ ໍ້ອ ແປໍ້ງ ກບັ ຮຳງ ນວດ ແປໍ້ງ ຫ ື່  ໃສື່ ຜໍ້ຳ ແບກ ໄປ.         

35ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ຕຳມ 

ໂມເຊ ສ ັື່ງ         ຄ  ໄດໍ້ ຂ  ເອົຳ ເຄ ື່ ອງ ເງນິ         ເຄ ື່ ອງ ຄ  ຳ         ແລະ         ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ ຈຳກ ຊຳວ ເອຢິບ.         

36ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ກ  ຊງົ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຊຳວ ເອຢິບ ຢ ຳ ເກງ ຊຳວ ອິສຣາເອນ          ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ມອບ ສິື່ ງ ຂອງ ໃຫໍ້ ຕຳມ ທີື່  ຊຳວ ອິ-
ສຣາເອນ ຂ          ຊຳວ ອິສຣາເອນ ຈ ື່ງ ສຳມຳດ ຮບີ ໂຮມ ເອົຳ ສິື່ ງ ຂອງ ຕື່ຳງ ໆ ຈຳກ ຊຳວ ເອຢິບ ໄປ.          

ຊາວອິສຣາເອນອອກຈາກເອຢິບ 
37ປະຊຳຊນົ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ອອກ ຈຳກ ເມ  ອງ ຣາເມເສດ          ເຖງິ ເມ  ອງ ສຸກໂກດ          ມີ ຜ ໍ້ ຊຳຍ ທງັ ໝດົ 

ທີື່  ຍື່ຳງ ໄປ ດໍ້ວຍ ກນັ ປະມຳນ ຫກົ ແສນ ຄນົ ທງັ ນີໍ້ ບ ື່  ນບັ ຜ ໍ້ຍງິ         ແລະ         ເດັກນໍ້ອຍ.         

38ນອກ ນ ັໍ້ນ         ກ  ຍງັ ມີ 

ຊຳວ ຕື່ຳງ ຊຳດ ກບັ ຝ ງ ແກະ ແບໍ້         ແລະ         ງວົ ຄວຳຍ ໄປ ນ  ຳ ອີກ ຈ  ຳນວນ ຫລຳຍ.         

39ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເອົຳ 

ກໍ້ອນ ແປໍ້ງ ທີື່  ຍງັ ບ ື່  ທນັ ໄດໍ້ ໃສື່ ເຊ ໍ້ອ ແປໍ້ງ ຊ ື່ ງ ພວກ ເຂົຳ ນ  ຳ ອອກ ຈຳກ ປະເທດ ເອຢິບ ປີໍ້ງ ເປັນ ອຳຫຳນ         

ເພຳະວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ຖ ກ ບງັຄບັ ໃຫໍ້ ອອກ ຈຳກ ປະເທດ ເອຢິບ ໂດຍ ໄວ         ຈ ື່ງ ບ ື່  ມີ ເວລຳ ຈດັ ຕຽມ ສະບຽງ 

ອຳຫຳນ.          
40-41ຊຳວ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ຢ ື່ ໃນ ປະເທດ ເອຢິບ ເປັນ ເວລຳ ສີື່  ຮໍ້ອຍ ສຳມ ສິບ ປີ.         ໄພື່ ພນົ ຂອງ ພຣະ-

ຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ອອກ ຈຳກ ປະເທດ         ເອຢິບ ໃນ ມ ໍ້ ທີື່  ຄບົ         430         ປີ ພ ດ.ີ         

42ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ເວລຳ ກຳງຄ ນ         

ແລະ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກ  ຊງົ ເຝົໍ້ຳ ເບິື່ ງ ຢ ື່         ເພ ື່ ອ ຊງົ ນ  ຳ ເຂົຳ ອອກ ຈຳກ ປະເທດ ເອຢິບ          ຊຳວ ອິສຣາ-
ເອນ ຈ ື່ງ ຖ  ເອົຳ ມ ໍ້ ຄ ນ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ຄ ນ ຢ ື່ ເຝົໍ້ຳ         ເພ ື່ ອ ລະນ ກ ເຖງິ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຕະຫລອດ ມຳ ທກຸ ຊ ົື່ວ ອຳຍ ຸ

ຄນົ.          

ກົດລະບຽບງານລະຫລອງປັດສະຄາ 
43ຕ ື່  ມຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ບອກ ໂມເຊ ແລະ         ອາໂຣນ ວື່ຳ,         “ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້ ແມ ື່ນ ກດົ ລະບຽບ ກື່ຽວ ກບັ 

ງຳນ ສະຫລອງ ປັດສະຄາ          ຄ  ຄນົ ຕື່ຳງ ຊຳດ ບ ື່  ໃຫໍ້ ຮື່ວມ ກນິ ນ  ຳ.         

44ແຕື່ ຂໍ້ຳ ທຳດ ທີື່  ນຳຍ ຊ ໍ້ ມຳ         ແລະ         

ຮບັ ພິທີ ຕດັ ແລໍ້ວ ໃຫໍ້ ຮື່ວມ ກນິ ນ  ຳ ໄດໍ້         ສື່ວນ ຄນົ ຜ ໍ້ ອຳໄສ ຊ ົື່ວຄຳວ         ຫລ          ລ ກຈ ໍ້ຳງ ບ ື່  ໃຫໍ້ ກນິ ນ  ຳ.         

45-46ສື່ວນ ຄນົ ຜ ໍ້ ອຳໄສ ຊ ົື່ວຄຳວ         ຫລ          ລ ກຈ ໍ້ຳງ ບ ື່  ໃຫໍ້ ກນິ ນ  ຳ. ປັດສະຄາ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ກນິ ຢ ື່ ເຮ ອນ ໃຜລຳວ         

ຢື່ຳ ເອົຳ ຊີໍ້ນ ອອກ ໄປ ນອກ ເຮ ອນ         ຢື່ຳ ຫກັ ກະດ ກ ໃດ ໆ         ຂອງ ສດັ ນ ັໍ້ນ                           ໃຫໍ້ ຊຸມນມຸຊນົ ອິສຣາເອນ 

ທງັ ໝດົ ໃຫໍ້ ເຂົໍ້ຳ ຮື່ວມ ໃນ ພິທີ ກນິ ລໍ້ຽງ ນີໍ້.         

47-48ໃຫໍ້ ຊຸມນມຸຊນົ ອິສຣາເອນ ທງັ ໝດົ ໃຫໍ້ ເຂົໍ້ຳ ຮື່ວມ ໃນ ພິທີ 

ກນິ ລໍ້ຽງ ນີໍ້          

ຖໍ້ຳ ຄນົ ຕື່ຳງ ຊຳດ ທີື່  ອຳໄສ ຢ ື່ ນ  ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຢຳກ ຈະ ຈດັ ງຳນ ສະຫລອງ ປັດສະຄາ ຖວຳຍ ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ ກ  ໃຫໍ້ ຊຳຍ ພວກ ນ ັໍ້ນ ທກຸ ຄນົ ຮບັ ພິທີ ຕດັ ເສຍ ກື່ອນ         ແລໍ້ວ ຈ ື່ງ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ເຂົໍ້ຳ ຮື່ວມ ໃນ ພິທີ ລໍ້ຽງ ນີໍ້ 

ໄດໍ້         ເຂົຳ ຈະ ຖ ກ ຖ  ວື່ຳ ເປັນ ຄນົ ເຊ ໍ້ອ ຊຳດ ອິສຣາເອນ          ແຕື່ ຜ ໍ້ ໃດ ບ ື່  ໄດໍ້ ຮບັ ພິທີ ຕດັ         ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ກນິ.         

49ທງັ 

ຄນົ ອິສຣາເອນ ແລະ         ຄນົ ຕື່ຳງ ດໍ້ຳວ ທີື່  ອຳໄສ ຢ ື່ ນ  ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ກ  ໃຫໍ້ ໃຊໍ້ ກດົ ລະບຽບ ອນັ ດຽວ ກນັ ນີໍ້.”          
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50ຊຳວ ອິສຣາເອນ ທງັ ປວງ ໄດໍ້ ເຊ ື່ ອ ຟງັ         ແລະ         ເຮັດ ຕຳມ ນີໍ້ ທກຸ ຢື່ຳງ         ຄ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ 

ສ ັື່ງ ໂມເຊ          ແລະ ອາໂຣນ ຢື່ຳງໃດ         ເຂົຳ ກ  ເຮັດ ຕຳມ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ.         

51ໃນ ມ ໍ້ນີໍ້ ແຫລະ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ 

ນ  ຳ ຊຳວ ອິສຣາເອນ          ອອກ ຈຳກ ເອຢິບ ເປັນ ຂະບວນ ກອງທບັ.          

ບົດທີ 13 
ການຖວາຍລ ກກົກ 

1ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ບອກ ໂມເຊ ວື່ຳ,         

2“ຈ ົື່ງ ຖວຳຍ ລ ກກກົ ທງັ ປວງ ຂອງ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ແກື່ 

ເຮົຳ         ຄ  ລ ກກກົ ຂອງ ຄນົ         ແລະ         ຂອງ ສດັ ທງັ ໝດົ ເປັນ ຂອງ ເຮົຳ.”          

ພິທີລ້ຽງດ້ວຍເຂົ້າຈີ່ບໍ່ໃສູ່ເຊື້ອແປ້ງ 
3ໂມເຊ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ກບັ ປະຊຳຊນົ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ລະນ ກ ເຖງິ ມ ໍ້ນີໍ້         ຄ  ມ ໍ້ ທີື່  ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ອບົພະຍບົ ອອກ 

ຈຳກ         ເອຢິບ          ຈຳກ ປະເທດ ທີື່  ພວກ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ຕກົ ເປັນ ທຳດ ເພຳະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ນ  ຳ ທື່ຳນ 

ທງັຫລຳຍ ອອກ ຈຳກ ທີື່  ນ ັໍ້ນ         ດໍ້ວຍ ອ  ຳນຳດ ອນັ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່         ສະນ ັໍ້ນ         ຢື່ຳ ກນິ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ທີື່  ໃສື່ ເຊ ໍ້ອ ແປໍ້ງ.          
4-5ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ອບົພະຍບົ ອອກ ຈຳກ ເອຢິບ          ໃນ ມ ໍ້ນີໍ້         ໃນ ເດ ອນ ທີ ໜ ື່ ງ.          ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ໄດໍ້ ຊງົ ສນັຍຳ ໄວໍ້ ເດັດຂຳດ ກບັ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ວື່ຳ         ຈະ ຊງົ ຍກົ ແຜື່ນດນິ ທີື່  ອດຸມົ         

ສມົບ ນ ຂອງ ຊຳວ ການາອານ          ຊຳວ ຮິດຕີ          ຊຳວ         ອະໂມຣີດ          ຊຳວ ຮີວີ ແລະ ຊຳວ ເຢບຸດ ໃຫໍ້ ແກື່ 

ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ         ເມ  ື່ອ ພຣະອງົ ຊງົ ນ  ຳ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ເຖງິ ແຜື່ນດນິ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້         ພວກ ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ 

ຈດັ ງຳນ ສະຫລອງ ນີໍ້ ໃນ ເດ ອນ ນີໍ້.         

6ຈ ົື່ງ ກນິ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ບ ື່  ໃສື່ ເຊ ໍ້ອ ແປໍ້ງ ເປັນ ເວລຳ ເຈດັ ມ ໍ້         ໃນ ມ ໍ້ ທີ ເຈດັ ໃຫໍ້ 

ຈດັ ງຳນ ສະຫລອງ ຖວຳຍ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ.         

7ຈ ົື່ງ ກນິ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ບ ື່  ໃສື່ ເຊ ໍ້ອ ແປໍ້ງ ໃຫໍ້ ຄບົ ເຈດັ ມ ໍ້         ຢື່ຳ ໃຫໍ້ 

ມີ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ໃສື່ ເຊ ໍ້ອ ແປໍ້ງ ໃນ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ.          
8ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         ຈ ົື່ງ ອະທິບຳຍ ໃຫໍ້ ລ ກ ຂອງ ທື່ຳນ ຟງັ ວື່ຳ         ທີື່  ໄດໍ້ ຈດັ ພິທີ ລະນ ກ ເຖງິ ຂ ໍ້ນ ກ  ເນ ື່ ອງ ຈຳກ ວື່ຳ         

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ຊື່ອຍ ເຫລ ອ ເຮົຳ         ຄຳວ ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ໄດໍ້ ອບົພະຍບົ ອອກ ຈຳກ ປະເທດ ເອຢິບ.         

9ງຳນ ສະຫລອງ ນີໍ້ ຈະ ເປັນ ເໝ ອນ ເຄ ື່ ອງໝຳຍ ໄວໍ້ ໃນ ມ  ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ         ຫລ          ເປັນ ອະນສຸອນ ຂອງ 

ກຳນ ລະນ ກ ເຖງິ ຢ ື່ ເທິງ ໜໍ້ຳຜຳກ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ         ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ພວກ ທື່ຳນ ຈະ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ເຖງິ ພຣະທ  ຳ ຂອງ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ສ ບຕ ື່  ໄປ         ເພຳະ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ນ  ຳ ພວກ ທື່ຳນ ອອກ ຈຳກ ເອຢິບ ດໍ້ວຍ ອ  ຳນຳດ ອນັ 

ຍິື່ ງ ໃຫຍື່.         

10ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈ ົື່ງ ຈດັ ງຳນ ສະຫລອງ ນີໍ້ ທກຸ ໆ         ປີ ເມ  ື່ອ ເຖງິ ກ  ຳນດົ.          

ເລື່ອງລ ກກົກ 
11ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ຊງົ ນ  ຳ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ         ເຂົໍ້ຳ ໄປ ຍງັ ແຜື່ນດນິ ການາອານ          ຄ  ແຜື່ນດນິ ທີື່  

ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ສນັຍຳ ວື່ຳ         ຈະ ໃຫໍ້ ພວກ ທື່ຳນ         ແລະ         ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ.         

12ເມ  ື່ອນ ັໍ້ນ         

ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈ ົື່ງ ຖວຳຍ ລ ກ ຊຳຍ ກກົ ທງັ ໝດົ ແກື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ         ສ  ຳລບັ ສດັ ໂຕ ເຖກິ ທີື່  

ເປັນ ລ ກກກົ ທກຸ ໂຕ ຂອງ ທື່ຳນ ເປັນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຈ ົື່ງ ຈດັ ເອົຳ ລ ກ ແກະ ໄຖື່ ເອົຳ ລ ກກກົ ລ  ໂຕ 

ເຖກິ.         

13ຈ ົື່ງ ຈດັ ເອົຳ ລ ກ ແກະ ໄຖື່ ເອົຳ ລ ກກກົ ລ  ໂຕ ເຖກິ.         ຖໍ້ຳ ພວກ ທື່ຳນ ບ ື່  ໄຖື່         ຈ ົື່ງ ຫກັ ຄ  ມນັ ເສຍ         

ສື່ວນ ລ ກ ຊຳຍ ກກົ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ         ຈ ົື່ງ ໄຖື່ ໄວໍ້.          
14ຕ ື່  ໄປ ພຳຍ ໜໍ້ຳ ເມ  ື່ອ ລ ກ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ ຖຳມ ວື່ຳ         ທີື່  ເຮັດ ນີໍ້ ໝຳຍ ຄວຳມ ວື່ຳ ແນວໃດ?         ທື່ຳນ ທງັ-



107 ອົບພະຍົບ 14 
ຫລຳຍ ຈ ົື່ງ ບອກ ເຂົຳ ວື່ຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ນ  ຳ ພວກ ເຮົຳ ອອກ ມຳ ຈຳກ ປະເທດ ເອຢິບ ບື່ອນ ຕກົ 

ເປັນ ທຳດ         ດໍ້ວຍ ຣດິທຳນພຸຳບ ອນັ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່.         

15ເມ  ື່ອ ກະສດັ ຟາຣາໂອ ມີ ພະ ໄທ ແຂງ ກະດໍ້ຳງ         ບ ື່  

ຍອມ ປື່ອຍ ໃຫໍ້ ພວກ ເຮົຳ ມຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈ ື່ງ ຊງົ ຂໍ້ຳ ລ ກກກົ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ຊຳວ ເອຢິບ ທງັ ລ ກ-

ກກົ ຂອງ ຄນົ         ແລະ         ສດັ ເດຍລະສຳນ         ດໍ້ວຍ ເຫດ ນີໍ້         ເຮົຳ ຈ ື່ງ ເຜົຳ ລ ກກກົ ຂອງ ໂຕ         ສດັ ຖວຳຍ,         

ສື່ວນ ລ ກກກົ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ເຮົຳ ນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ກ  ໄຖື່ ເອົຳ ໄວໍ້.         

16ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ງຳນ ສະຫລອງ ນີໍ້ ຈະ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ 

ເຕ ອນ ຈດິໃຈ ຂອງ         ທື່ຳນ ຄ  ກບັ ເຄ ື່ ອງໝຳຍ ໃນ ມ  ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ         ຫລ          ຄ  ກບັ ເຄ ື່ ອງໝຳຍ ສ  ຳຄນັ ທີື່ ຢ ື່ 

ເທິງ ໜໍ້ຳຜຳກ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ         ເພຳະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ນ  ຳ ພວກ ເຮົຳ ອອກ ມຳ ຈຳກ ປະເທດ 

ເອຢິບ ດໍ້ວຍ ອ  ຳນຳດ ອນັ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່.”          

ກ້ອນເສົາເມກ ແລະ ແປວໄຟ 
17ເມ  ື່ອ ກະສດັ ຟາຣາໂອ ຊງົ ປື່ອຍ ປະຊຳຊນົ         ອິສຣາເອນ ໄປ         ພຣະເຈົ້າ ບ ື່  ໄດໍ້ ນ  ຳ ພວກ ເຂົຳ ຂ ໍ້ນ 

ໄປ ທຳງ ປະເທດ ຟີລິດສະຕີນ          ເຖງິ ແມ ື່ນ ວື່ຳ ທຳງ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ທຳງ ໃກໍ້ ກ  ຕຳມ         ເພຳະ ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ 

ວື່ຳ,         “ປະຊຳຊນົ ອຳດ ຈະ ປື່ຽນ ໃຈ ກບັ ຄ ນ ເອຢິບ ອີກ         ເມ  ື່ອ ພວກ ເຂົຳ ເຫັນ ສງົຄຳມ ທີື່  ຕໍ້ອງ ສ ໍ້ ຮບົ.”         

18ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ພຣະເຈົ້າ ຈ ື່ງ ຊງົ ນ  ຳ ເຂົຳ ອໍ້ອມ ໄປ ທຳງ ຖິື່ ນ ກນັດຳນ         ມຸ ື່ງ ໜໍ້ຳ ໄປ ຍງັ ທະເລ ແດງ         ຊຳວ ອິ-
ສຣາເອນ ໄດໍ້ ອບົພະຍບົ ອອກ ຈຳກ ປະເທດ ເອຢິບ          ເປັນ ຂະບວນ ເສິກ ພໍ້ອມ ທີື່  ຈະ ເຮັດ ສງົຄຳມ         

ໂມເຊ ໄດໍ້ ເອົຳ ກະດ ກ ຂອງ ໂຢເຊັບ ໄປ ດໍ້ວຍ.         

19ໂມເຊ ໄດໍ້ ເອົຳ ກະດ ກ ຂອງ ໂຢເຊັບ ໄປ ດໍ້ວຍ.          

ເພຳະ ໂຢເຊັບ ໄດໍ້ ສນັຍຳ ກບັ ຊຳວ ອິສຣາເອນ          ວື່ຳ,         “ພຣະເຈົ້າ ຈະ ຊື່ອຍ ເຫລ ອ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳງ 

ແນື່ນອນ         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຕໍ້ອງ ເອົຳ ກະດ ກ ຂອງ ເຮົຳ ອອກ ໄປ ຈຳກ ທີື່  ນີໍ້ ດໍ້ວຍ.”          
20ປະຊຳຊນົ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ອບົພະຍບົ ອອກ ຈຳກ ສຸກໂກດ          ໄປ ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ ພກັ ເຊົຳ ຢ ື່ ເອທາມ 

ແຄມ ຖິື່ ນ ກນັດຳນ.         

21ໃນ ລະຫວື່ຳງ ເວລຳ ນ ັໍ້ນ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ສະເດັດ ນ  ຳ ໜໍ້ຳ ພວກ ເຂົຳ ໄປ         

ດໍ້ວຍ ກໍ້ອນ ເສົຳ ເມກ ໃນ ເວລຳ ກຳງເວັນ         ເພ ື່ ອ ບອກ ທຳງ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ໄປ         ແລະ         ຊງົ ນ  ຳ ໜໍ້ຳ ພວກ 

ເຂົຳ ໄປ ດໍ້ວຍ ແປວ ເສົຳ ໄຟ ໃນ ເວລຳ ກຳງຄ ນ         ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຮບັ ແສງ ສະຫວື່ຳງ         ໃຫໍ້ ສຳມຳດ ເດນີ-

ທຳງ ໄປ ໄດໍ້ ທງັ ກຳງເວັນ         ແລະ         ກຳງຄ ນ.         

22ກໍ້ອນ ເສົຳ ເມກ ໄດໍ້ ນ  ຳ ໜໍ້ຳ ເຂົຳ ໄປ ໃນ ເວລຳ ກຳງເວັນ         

ແລະ ແປວ ເສົຳ ໄຟ ໄດໍ້ ນ  ຳ ໜໍ້ຳ ໄປ ໃນ ເວລຳ ກຳງຄ ນ.          

ບົດທີ 14 
ຂ້າມທະເລ 

1ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ບອກ ໂມເຊ ວື່ຳ,         

2“ຈ ົື່ງ ບອກ ໃຫໍ້ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ກບັ ຄ ນ ໄປ ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ ພກັ 

ເຊົຳ ຢ ື່ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ປີຮາຮີໂຣດ          ລະຫວື່ຳງ ມິກໂດນ ກບັ ທະເລ         ຕ ື່ໜໍ້ຳ ບາອານ ເຊໂຟນ ໃກໍ້ ໆ ທະເລ.         

3ແລໍ້ວ ກະສດັ ຟາຣາໂອ ຄິດ ວື່ຳ ປະຊຳຊນົ ອິສຣາເອນ ໜີ ໄປ ຈຳກ ປະເທດ ເພິື່ ນ ບ ື່  ໄດໍ້         ເພຳະວື່ຳ ເຂົຳ 

ຫລງົ ທຳງ ໄປ ຖິື່ ນ ກນັດຳນ.         

4ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຈດິໃຈ ກະສດັ ຟາຣາໂອ ແຂງ ກະດໍ້ຳງ         ແລໍ້ວ ເພິື່ ນ ຈະ 

ໄລື່ ຕດິຕຳມ ມຳ         ເຮົຳ ຈະ ມໄີຊຊະນະ ກະສດັ ຟາຣາໂອ ແລະ ທະຫຳນ ທງັ ໝດົ ຂອງ ເພິື່ ນ         ຈະ ນ  ຳ ຊ ື່  

ສຽງ ມຳສ ື່ ເຮົຳ         ຊຳວ ເອຢິບ ຈະ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ເຮົຳ ຄ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ”         ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ພຳກນັ ເຮັດ ຕຳມ ພະ 

ດ  ຳລດັ ນ ັໍ້ນ.          



ອົບພະຍົບ 14 108 
5ເມ  ື່ອ ຟາຣາໂອ ກະສດັ ຂອງ ເອຢິບ ຊງົ ຊຳບ ວື່ຳ         ປະຊຳຊນົ ອິສຣາເອນ ໜີ ໄປ ໄດໍ້ ແລໍ້ວ         ພະ ອງົ 

ກບັ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ຂອງ ພະ ອງົ ກ  ປື່ຽນ ຄວຳມ ຄິດ ໃໝື່         ໂດຍ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ເຫດ ໃດ ພວກ ເຮົຳ ຈ ື່ງ ປື່ອຍ ໃຫໍ້ 

ປະຊຳຊນົ ອິສຣາເອນ ໜີ ຈຳກ ກຳນ ເປັນ ທຳດ ຮບັ ໃຊໍ້ ພວກ ເຮົຳ.”         

6ກະສດັ ຟາຣາໂອ ຈ ື່ງ ຈດັ ຕຽມ ລດົ 

ຮບົ ແລະ ພນົທະຫຳນ ຕດິຕຳມ ໄປ ກບັ ພະ ອງົ.         

7ພະ ອງົ ໄດໍ້ ເອົຳ ລດົ ຮບົ ຢື່ຳງ ດ  ີຫກົ ຮໍ້ອຍ ຄນັ ກບັ ລດົ ຮບົ 

ອ ື່ ນ ໆ         ອີກ ໄປ ດໍ້ວຍ ມີ ນຳຍ ທະຫຳນ ປະຈ  ຳ ຢ ື່ ທກຸ ຄນັ.          
8ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ເຮັດ ໃຫໍ້ ກະສດັ ຟາຣາໂອ ມີ ພະ ໄທ ແຂງ ກະດໍ້ຳງ         ຟາຣາໂອ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ໄລື່ 

ຕດິຕຳມ ປະຊຳຊນົ ອິສຣາເອນ ໄປ         ຊ ື່ ງ ເຂົຳ ກ  ຳລງັ ຍກົ ຂະບວນ ອອກ ໄປ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ         ຄຸໍ້ມ ຄອງ ຂອງ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ.         

9ຊຳວ ເອຢິບ ພໍ້ອມ ດໍ້ວຍ ຂະບວນ ລດົ ມ ໍ້ຳ         ຄນົ ຂບັ ລດົ ແລະ ເຫລົື່ ຳ ທະຫຳນ ໃນ 

ກອງທບັ ຂອງ ກະສດັ ຟາຣາໂອ ໄດໍ້ ໄລື່ ຕດິຕຳມ ມຳ         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ມຳ ທນັ ພວກ ອິສຣາເອນ ຢ ື່ ຄໍ້ຳຍ 

ພກັ ແຄມ ທະເລ         ໃກໍ້ ໆ         ກບັ ປີຮາຮີໂຣດ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ບາອານ ເຊໂຟນ.         

10ເມ  ື່ອ ກອງທບັ ຂອງ ກະສດັ ຟາ-
ຣາໂອ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃກໍ້         ຊຳວ ອິສຣາເອນ ກ  ເຫັນ ກອງທບັ ທີື່  ຍກົ ມຳ ຕ ື່ ສ ໍ້ ຕນົ         ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ຢໍ້ຳນ ແລະ ຮໍ້ອງ-

ໄຫໍ້         ຂ  ໃຫໍ້ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ຊື່ອຍ.         

11ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ກບັ ໂມເຊ ວື່ຳ,         “ໃນ ເອຢິບ ບ ື່  ມີ ບື່ອນ ຝງັ 

ສບົ ບ          ທື່ຳນ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ພຳ ພວກ ເຮົຳ ອອກ ມຳ ຕຳຍ ໃນ ຖິື່ ນ ກນັດຳນ ນີໍ້?         ເປັນ ຫຍງັ ຈ ື່ງ ພຳ ພວກ ເຮົຳ ອອກ 

ມຳ ຈຳກ ເອຢິບ?         

12ຄຳວ ຢ ື່ ໃນ ເອຢິບ ພວກ ເຮົຳ ໄດໍ້ ບອກ ທື່ຳນ ແລໍ້ວ ເລ ື່ ອງ ນີໍ້ ຈະ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ແມ ື່ນ ບ ?         

ພວກ ເຮົຳ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ ຈ ົື່ງ ປື່ອຍ ໃຫໍ້ ພວກ ເຮົຳ ຢ ື່ ຕຳມ ລ  ຳພງັ         ພວກ ເຮົຳ ຈະ ຢ ື່ ເປັນ ທຳດ ຮບັ ໃຊໍ້ ຄນົ ເອຢິບ 

ເພຳະ ຢ ື່ ເປັນ ທຳດ ຮບັ ໃຊໍ້ ຄນົ ເອຢິບ ຍງັ ດກີ ວື່ຳ ຈະ ມຳ ຕຳຍ ໃນ ຖິື່ ນ ກນັດຳນ ນີໍ້.”          
13ໂມເຊ ໄດໍ້ ຕອບ ປະຊຳຊນົ ວື່ຳ,         “ຢື່ຳ ຢໍ້ຳນ ເລີຍ         ຈ ົື່ງ ຍ ດໝັໍ້ນ ຢ ື່         ຈ ົື່ງ ຄອຍ ເບິື່ ງ ສິື່ ງ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນ-

ເຈົ້າ ຈະ ຊື່ອຍ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ໃນ ມ ໍ້ນີໍ້         ແລໍ້ວ ຊຳວ ເອຢິບ ທີື່  ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ເຫັນ ໃນ ມີໍ້ ນີໍ້         ຕ ື່  ໄປ ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຫັນ 

ອີກ ຈກັ ເທ ື່ ອ.         

14ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ຊງົ ຮບົ ແທນ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ດອກ         ພວກ ທື່ຳນ ບ ື່  ຕໍ້ອງ ເຮັດ 

ຫຍງັ.”          
15ຕ ື່  ມຳ ພຣະຜ ູ້ເປນັເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ໂມເຊ ວື່ຳ,         “ເປັນ ຫຍງັ ເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ຮໍ້ອງທກຸ ຕ ື່  ເຮົຳ         ຈ ົື່ງ ບອກ ໃຫໍ້ 

ຊຳວ ອິສຣາເອນ ມຸ ື່ງ ໜໍ້ຳ ຕ ື່  ໄປ.         

16ຝື່ຳຍ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ຍກົ ໄມ ໍ້ເທົໍ້ຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຂ ໍ້ນ         ແລໍ້ວ ເດື່ ມ  ອອກ ໄປ ທຳງ 

ທະເລ         ເຮັດ ໃຫໍ້ ນ  ໍ້ຳ ທະເລ ນ ັໍ້ນ ແຍກ ອອກ         ເພ ື່ ອ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ຈະ ໄດໍ້ ຍື່ຳງ ຂໍ້ຳມ ໄປ ເທິງ ດນິ ກຳງ 

ທະເລ.         

17ສື່ວນ ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ໃຈ ຊຳວ ເອຢິບ ແຂງ ກະດໍ້ຳງ ແລະ ໄລື່ ຕດິຕຳມ ໄປ         ເຮົຳ ຈະ ມໄີຊ-

ຊະນະ ເໜ ອ ກະສດັ ຟາຣາໂອ          ກອງທບັ ພໍ້ອມ ທງັ ລດົ ຮບົ ແລະ ຄນົ ຂບັ ລດົ ຂອງ ຟາຣາໂອ ຈະ ນ  ຳ 

ກຽດຕຍິດົ ມຳ ໃຫໍ້ ເຮົຳ.         

18ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ຊະນະ ເຂົຳ ທງັ ໝດົ ແລໍ້ວ         ຊຳວ ເອຢິບ ຈ ື່ງ ຈະ ຮ ໍ້ ວື່ຳ         ເຮົຳ ຄ  ພຣະ-
ຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ.”          

19ຝື່ຳຍ ທ ດ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ທີື່  ນ  ຳ ໜໍ້ຳ ກອງທບັ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ກບັ ໄປ ຢ ື່ ຂໍ້ຳງ ຫລງັ         ກໍ້ອນ ເສົຳ ເມກ 

ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ຂໍ້ຳງ ໜໍ້ຳ         ກ  ກບັ ມຳ ຕ ັໍ້ງ ຢ ື່ ຂໍ້ຳງ ຫລງັ ພວກ ເຂົຳ ຄ  ໄດໍ້ ມຳ ຢ ື່ ລະຫວື່ຳງ ກອງທບັ ເອຢິບ ກບັ ກອງທບັ 

ອິສຣາເອນ.         

20ເມກ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ມີ ຄວຳມ ມ ດ         ບ ື່  ໃຫໍ້ ທງັ ສອງ ຝື່ຳຍ ເຂົໍ້ຳ ໃກໍ້ ກນັ ໄດໍ້         ຄ ນ ນ ັໍ້ນ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ 

ຜື່ຳນ ພົໍ້ນ ໄປ.         

21ໂມເຊ ໄດໍ້ ເດື່ ມ  ຂອງ ລຳວ ອອກ ໄປ ທຳງ ທະເລ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈ ື່ງ ຊງົ ໃຫໍ້ ລມົ ຮໍ້ອນ 

ທຳງ ທິດຕຳເວັນອອກ ພດັ ທະເລ ຕະຫລອດ ຄ ນ         ເຮັດ ໃຫໍ້ ທະເລ ເປັນ ດນິ ແຫໍ້ງ ນ  ໍ້ຳ ໄດໍ້ ແຍກ ອອກ ຈຳກ 

ກນັ.         

22ປະຊຳຊນົ ອິສຣາເອນ ຈ ື່ງ ພຳກນັ ຍື່ຳງ ຂໍ້ຳມ ໄປ ເທິງ ດນິ ກຳງ ທະເລ         ໂດຍ ມີ ກ  ຳແພງ ນ  ໍ້ຳ ຕນັ 
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ໄວໍ້ ທງັ ສອງ ຂໍ້ຳງ ທຳງ ຝື່ຳຍ ເອຢິບ ກ  ໄລື່ ຕດິຕຳມ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ເຖງິ ທະເລ.          

23ພໍ້ອມ ກບັ ຝ ງ ມ ໍ້ຳ ລດົ ຮບົ ແລະ ຄນົ ຂບັ ລດົ ຂອງ ກະສດັ ຟາຣາໂອ.         

24ຄນັ ຮອດ ເວລຳ ເຊົໍ້ຳ ມ ດ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ທອດ ພະເນດ ເບິື່ ງ ກອງທບັ ເອຢິບ ຈຳກ ທຳງ ແປວ ເສົຳ ໄຟ         ແລະ ກໍ້ອນ ເສົຳ ເມກ 

ຈ ື່ງ ຊງົ ໃຫໍ້ ກອງທບັ ເອຢິບ ເກດີ ໂກລຳຫນົ ຂ ໍ້ນ.         

25ພຣະອງົ ຊງົ ເຮັດ ໃຫໍ້ ລ ໍ້ ລດົ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຝ ດ         ເພ ື່ ອ 

ໃຫໍ້ ມນັ ແລື່ນ ໄປ ໄດໍ້ ຍຳກ ທີື່  ສດຸ         ຊຳວ ເອຢິບ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ພວກ ເຮົຳ ພຳກນັ ແລື່ນ ໜີ ໄປ ຈຳກ ຊຳວ ອິ-
ສຣາເອນ ເສຍ ເທຳະ         ເພຳະວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ຕ ື່ ສ ໍ້ ເຮົຳ ແທນ ເຂົຳ ແລໍ້ວ.”          

26ຕ ື່  ມຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ໂມເຊ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ເດື່ ມ  ເຈົໍ້ຳ ອອກ ໄປ ທຳງ ທະເລ         ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ນ  ໍ້ຳ 

ໄຫລ ມຳ ຖໍ້ວມ ຊຳວ ເອຢິບ          ຖໍ້ວມ ລດົ ຮບົ ແລະ ຄນົ ຂບັ ລດົ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ.”         

27ໂມເຊ ຈ ື່ງ ເດື່ ມ  ອອກ ໄປ 

ທຳງ ທະເລ         ຄນັ ຕກົ ມ ໍ້ ເຊົໍ້ຳ ມຳ ນ  ໍ້ຳ ທະເລ ກ  ກບັ ຄ ນ ສ ື່ ສະພຳບ ເດມີ         ຊຳວ ເອຢິບ ໄດໍ້ ພະຍຳຍຳມ ໜີ         

ແຕື່ ໜີ ບ ື່  ໄດໍ້         ເພຳະ ຖ ກ ກະແສນ  ໍ້ຳ ພດັ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ຊຸກຍ ໍ້ ຊຳວ ເອຢິບ ລງົ ທະເລ.         

28ນ  ໍ້ຳ 

ໄດໍ້ ໄຫລ ຖໍ້ວມ ລດົ ຮບົ         ພໍ້ອມ ທງັ ຄນົ ຂບັ ລດົ ແລະ ກອງທບັ ຂອງ ກະສດັ ຟາຣາໂອ ທງັ ໝດົ         ຊ ື່ ງ ພວກ 

ເຂົຳ ໄດໍ້ ໄລື່ ຕດິຕຳມ ເຖງິ ທະເລ         ນ  ໍ້ຳ ໄດໍ້ ຖໍ້ວມ ໝດົ ບ ື່  ເຫລ ອ ຈກັ ຄນົ.         

29ແຕື່ ຝື່ຳຍ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ພຳກນັ 

ຍື່ຳງ ໄປ ເທິງ ດນິ ກຳງ ທະເລ         ໂດຍ ມີ ກ  ຳແພງ ຕນັ ໄວໍ້ ທງັ ຂໍ້ຳງ ຊໍ້ຳຍ ແລະ ຂໍ້ຳງ ຂວຳ.         

30ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ພຣະ-
ຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ໂຜດ ຊື່ອຍ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຈຳກ ເງ  ໍ້ອມມ   ຂອງ ຊຳວ ເອຢິບ          ຊຳວ ອິສຣາເອນ 

ໄດໍ້ ເຫັນ ຊຳວ ເອຢິບ ຕຳຍ ຢ ື່ ຕຳມ ທະເລ.         

31ເມ  ື່ອ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ເຫັນ ກຳນ ກະທ  ຳ ອນັ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ທີື່  

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ກະທ  ຳ ຕ ື່ ສ ໍ້ ຊຳວ ເອຢິບ          ພວກ ເຂົຳ ກ  ຢ ຳ ເກງ ແລະ ເຊ ື່ ອ ຖ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກບັ 

ໂມເຊ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ພຣະອງົ.          

ບົດທີ 15 
ບົດເພງຂອງໂມເຊ 

1ຂະນະ ນ ັໍ້ນ ໂມເຊ ກບັ ປະຊຳຊນົ ອິສຣາເອນ          ໄດໍ້ ຮໍ້ອງ ເພັງ ສນັລະເສີນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ດ ັື່ງ ຕ ື່  

ໄປ ນີໍ້:          

  “ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳຈະຮໍ້ອງເພງສນັລະເສີນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ເພຳະພຣະອງົຊງົມໄີຊຊະນະຢື່ຳງໃຫຍື່ຫລວງ 

  ພຣະອງົໄດໍ້ຊງົຊຸກມ ໍ້ຳ ແລະ ຄນົຂບັລດົລງົໃນທະເລ. 

 2 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົເຮັດໃຫໍ້ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳແຂງແຮງ ແລະມກີ  ຳລງັ 

   ພຣະອງົຊງົຊື່ອຍໃຫໍ້ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳພ ົໍ້ນ. 

  ພຣະອງົຊງົເປັນ ພຣະເຈົ້າ ຂອງຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ 

   ແລະ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳຈະສນັລະເສີນພຣະອງົ 

  ຊງົເປັນ ພຣະເຈົ້າ ບນັພະບ ລດຸຂອງຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ 

   ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳຈະຮໍ້ອງເພງສນັລະເສີນຄວຳມຍິື່ ງໃຫຍື່ຂອງພຣະອງົ. 

 3 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົເປັນນກັຮບົ 

   ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແມ ື່ນພຣະນຳມຂອງພຣະອງົ. 



ອົບພະຍົບ 15 110 
 4 ພຣະອງົຊງົໂຍນລດົຮບົ ແລະ ເຫລົື່ ຳທະຫຳນຂອງຟາຣາໂອ ລງົໃນທະເລ 

   ນຳຍທະຫຳນຊ ັໍ້ນຍອດຂອງຟາຣາໂອ ໄດໍ້ຈມົລງົພ ໍ້ນທະເລແດງ. 

 5 ນ  ໍ້ຳທະເລເລິກໄດໍ້ຖໍ້ວມເຂົຳ 

   ເຂົຳໄດໍ້ຈມົລງົພ ໍ້ນທະເລເໝ ອນດ ັື່ງກ ໍ້ອນຫີນ. 

 6 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະຫດັເບ ໍ້ອງຂວຳອນັແຂງ ແຮງຂອງພຣະອງົ 

   ຊງົອດັສະຈນັຫລຳຍ 

  ພຣະຫດັນ ັໍ້ນຊງົທ  ຳລຳຍສດັຕ ຂຳດເປັນຕື່ອນ ໆ. 

 7 ພຣະອງົຊງົທ  ຳລຳຍຄ ື່ຕ ື່ ສ ໍ້ຂອງພຣະອງົ ດໍ້ວຍເດຊະນພຸຳບອນັຍິື່ ງໃຫຍື່” 

   ພຣະພິໂລດຂອງພຣະອງົຊງົແຜດເຜົຳເຂົຳໄໝໍ້ ເໝ ອນດ ັື່ງຕ ເຟ ອງ. 

 8 ພຣະອງົຊງົເປົື່ ຳໃຫໍ້ນ  ໍ້ຳຂ ໍ້ນສ ງດໍ້ວຍລມົຫນັໃຈຂອງພຣະອງົ 

   ນ  ໍ້ຳໄດໍ້ຖໍ້ວມສ ງຂ ໍ້ນຊ ື່ 

  ເໝ ອນດ ັື່ງກ  ຳແພງນ  ໍ້ຳທະເລເລິກໄດໍ້ແຫໍ້ງລງົໄປເຖງິພ ໍ້ນ. 

 9  ພວກສດັຕ ໄດໍ້ເວົໍ້ຳວື່ຳ ເຮົຳຈະໄລື່ຕດິຕຳມຈບັເອົຳໃຫໍ້ໄດໍ້ 

  ເຮົຳຈະຍ ດເອົຳຊບັສມົບດັຂອງພວກເຂົຳ 

   ເຮົຳຈະຊກັດຳບອອກ ແລະ ຍ ດເອົຳທກຸສິື່ ງທີື່ ເຂົຳມດີ ໍ້ວຍກ  ຳ ລງັຂອງເຮົຳ. 

 10 ແຕື່ພຣະອງົຊງົໃຫໍ້ລມົຂອງພຣະອງົພດັມຳ ນ  ໍ້ຳທະເລຈ ື່ງຖໍ້ວມພວກເຂົຳ 

   ພວກເຂົຳໄດໍ້ຈມົລງົໃນນ  ໍ້ຳເລິກເໝ ອນຂີໍ້ກ ົື່ວ. 

 11 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ໃນບນັດຳພະນ ັໍ້ນ ແມ ື່ນອງົໃດນ  ຈະເໝ ອນກບັພຣະອງົ 

  ຜ ໍ້ຊງົບ ລິສດຸຮຸື່ງເຮ ອງ ອງົໃດນ  ຈະເໝ ອນກບັພຣະອງົ 

   ຜ ໍ້ຊງົກະທ  ຳກຳນອດັສະ ຈນັ ແລະ ກຳນຍິື່ ງໃຫຍື່ອນັໜໍ້ຳຢໍ້ຳນ. 

 12 ພຣະອງົຊງົຢຽດພຣະຫດັເບ ໍ້ອງຂວຳອອກ 

   ແຜື່ນດນິຈ ື່ງໄດໍ້ກ ນເຂົຳທງັຫລຳຍເສຍ. 

 13 ພຣະອງົໄດໍ້ຊງົນ  ຳປະຊຳຊນົອອກມຳດໍ້ວຍຄວຳມຮກັໝັໍ້ນຄງົຂອງພຣະອງົ 

   ຄ ປະຊຳຊນົທີື່ ພຣະອງົໄດໍ້ຊງົໄຖື່ໄວໍ້ 

  ພຣະອງົໄດໍ້ຊງົພຳເຂົຳມຳເຖງິທີື່ ສກັສິດຂອງພຣະອງົ 

   ດໍ້ວຍເດຊະນພຸຳບຂອງພຣະອງົ. 

 14 ຊນົຊຳດທງັຫລຳຍໄດໍ້ຍນິແລໍ້ວກ ສະທໍ້ຳນຢໍ້ຳນກວົ 

   ຊນົຊຳດ ຟີລິດສະເຕຍ ໄດໍ້ເຈບັປວດເໝ ອນເຈບັທໍ້ອງອອກລ ກ. 

 15 ພວກເຈົໍ້ຳນຳຍໃນເມ  ອງ ເອໂດມ ກ ຢໍ້ຳນກວົ 

   ຜ ໍ້ມອີ  ຳນຳດໃນເມ  ອງ ໂມອາບ ກ ຕວົສ ັື່ນ 

  ທກຸ ໆຄນົໃນປະເທດ ການາອານ ໄດໍ້ໝດົກ  ຳລງັໃຈ. 

 16  ຄວຳມຕກົໃຈໄດໍ້ເກດີຂ ໍ້ນໃນໃຈຂອງເຂົຳ 
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  ເນ ື່ ອງດໍ້ວຍອ  ຳນຳດຂອງພຣະອງົ 

   ໂອພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພວກເຂົຳຢ ນນິໍ້ງຢ ື່ເໝ ອນກໍ້ອນຫີນ 

  ຈນົໄພື່ພນົຂອງພຣະອງົໄດໍ້ຜື່ຳນພ ົໍ້ນໄປ 

   ຈນົປະຊຳຊນົທີື່ ພຣະອງົຊງົໄຖື່ໄວໍ້ໄດໍ້ຜື່ຳນພ ົໍ້ນໄປ. 

 17 ໂອພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ພຣະອງົຊງົນ  ຳເຂົຳມຳຮກັສຳໄວໍ້ເທິງພ ຂອງພຣະອງົ 

  ຊ ື່ ງພຣະອງົໄດໍ້ຊງົສໍ້ຳງໄວໍ້ເປັນບື່ອນສະຖດິຂອງພຣະອງົ 

   ໂອພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະວຫິຳນເປັນບື່ອນພຣະອງົເອງຊງົສໍ້ຳງ. 

 18 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະຊງົເປັນເຈົໍ້ຳຊວີດິຕະຫລອດໄປເປັນນດິ.” 

19ເພຳະ ເມ  ື່ອ ຝ ງ ມ ໍ້ຳ ພໍ້ອມ ທງັ ລດົ ຮບົ         ແລະ         ຄນົ ຂບັ ລດົ ຂອງ ຟາຣາໂອ ໄດໍ້ ລງົ ໄປ ໃນ ທະເລ         

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກ  ຊງົ ໃຫໍ້ ນ  ໍ້ຳ ທະເລ ໄຫລ ຄ ນ ມຳ ຖໍ້ວມ         ແຕື່ ຊຳວ         ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ຍື່ຳງ ໄປ ເທິງ ດນິ 

ກຳງ ທະເລ ນ ັໍ້ນ.          
20ນຳງ ມີຣີອາມ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ         ຊ ື່ ງ ເປັນ ເອ ໍ້ອຍ ຂອງ ອາໂຣນ ໄດໍ້ ຖ  ກອງໂທນ         ແລະ         ຜ ໍ້ຍງິ 

ທງັ ໝດົ ກ  ຍື່ຳງ ຟໍ້ອນ ລ  ຳ ຕດິຕຳມ ສຽງ ກອງ ໄປ.         

21ນຳງ ມີຣີອາມ ໄດໍ້ ຮໍ້ອງເພງ ອອກ ໜໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ 

ຮໍ້ອງເພງ ສນັລະເສີນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ເພຳະ ພຣະອງົ ຊງົ ມີ ໄຊ ຊະ         ນະ ຢື່ຳງ ໃຫຍື່ ຫລວງ         ພຣະອງົ 

ຊງົ ຊຸກ ມ ໍ້ຳ         ແລະ         ຄນົ ຂບັ ລດົ ລງົ ໃນ ທະເລ.          

ນຳຂົມທີ່ ມາຣາ 
22ຕ ື່  ມຳ ໂມເຊ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ຕຽມ ຕວົ ອອກ ຈຳກ ທະເລ ແດງ ໄປ ຍງັ ຖິື່ ນ ກນັດຳນ ຊ ເຣ          

ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ພຳກນັ ຍື່ຳງ ຢ ື່ ຖິື່ ນ ກນັດຳນ ເຖງິ ສຳມ ມ ໍ້ ກ  ບ ື່  ພບົ ນ  ໍ້ຳ.         

23ຄນັ ແລໍ້ວ         ເຂົຳ ກ  ມຳ ເຖງິ ບ ື່  ນ  ໍ້ຳ ຂມົ 

ແຫື່ງ ໜ ື່ ງ         ນ  ໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຂມົ ຫລຳຍ ຈນົ ເຂົຳ ດ ື່ ມ ບ ື່  ໄດໍ້         ເຂົຳ ຈ ື່ງ ເອີໍ້ນ ຊ ື່  ນ  ໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ         ມາຣາ.          
24ປະຊຳຊນົ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ພຳກນັ ຈ ົື່ມ ຮໍ້ຳຍ ໂມເຊ ແລະ         ຖຳມ ວື່ຳ,         “ພວກ ເຮົຳ ຈະ ດ ື່ ມ ຫຍງັ?”         

25ໂມເຊ ຈ ື່ງ ອໍ້ອນວອນ ດໍ້ວຍ ໃຈຮໍ້ອນ ຮນົ ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລໍ້ວ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊີໍ້ ໃຫໍ້ ໂມເຊ ເຫັນ 

ທື່ອນ ໄມ ໍ້ ອນັ ໜ ື່ ງ         ໂມເຊ ຈ ື່ງ ຈບັ ໄມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ຖິໍ້ມ ລງົ ໃນ ນ  ໍ້ຳ         ນ  ໍ້ຳ ກ  ຈ ດ         ບ ື່  ຂມົ ຄ ເກົື່ ຳ.         ໃນ ທີື່  ນ ັໍ້ນ         ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ປະທຳນ ກດົ ບນັ         ຍດັ ໃຫໍ້ ແກື່ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ         ໄດໍ້ ຊງົ ທດົ ລອງ ໃຈ ເຂົຳ ຢ ື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ດໍ້ວຍ.         

26ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ຖໍ້ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເຊ ື່ ອ ຟງັ ເຮົຳ ຜ ໍ້ ເປັນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ຈ ົື່ງ 

ເຮັດ ໃນ ສິື່ ງ ທີື່  ເຮົຳ ເຫັນ ວື່ຳ ຖ ກຕໍ້ອງ         ເອົຳໃຈໃສື່ ເຮັດ ຕຳມ ພຣະບນັຍດັ ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ         ປະຕບິດັ 

ຕຳມ ກດົ ບນັຍດັ ຂອງ ເຮົຳ ທກຸ ຢື່ຳງ         ເຮົຳ ກ  ຈະ ບ ື່  ລງົໂທດ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ດໍ້ວຍ ໂຣກໄພ ໄຂໍ້ ເຈບັ ຕື່ຳງ ໆ         

ເໝ ອນ ຢື່ຳງ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ນ  ຳ ມຳ ລງົໂທດ ຊຳວ ເອຢິບ ນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ນີໍ້ ແຫລະ         ເປັນ ຜ ໍ້ ປິື່ ນປວົ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ດ.ີ”          
27ຕ ື່  ໄປ ພວກ ອິສຣາເອນ ກ  ມຳ ເຖງິ         ເອລີມ          ບື່ອນ ມີ ນ  ໍ້ຳຄ  ຳ ສິບ ສອງ ບ ື່         ແລະ         ມີ ຕ ົໍ້ນ ອິນ ທະ ພະ 

ລ  ຳ ເຈດັ ສິບ ຕ ົໍ້ນ         ແລໍ້ວ ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ ພກັ ເຊົຳ ຢ ື່ ໃກໍ້ ນ  ໍ້ຳ ທີື່  ນ ັໍ້ນ.          
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ມານາ ແລະນົກຂຸ້ມ 
1ແລໍ້ວ ຊຸມນມຸຊນົ ອິສຣາເອນ ທງັ ໝດົ         ໄດໍ້ ອອກ ຈຳກ ຄໍ້ຳຍ ພກັ ເອລີມ ແລະ         ໃນ ວນັ ທີ ສິບ ຫໍ້ຳ 

ຂອງ ເດ ອນ ທີ ສອງ         ຄ  ນບັ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ເວລຳ ອອກ ຈຳກ ເອຢິບ ແລໍ້ວ         ພວກ ເຂົຳ ທງັ ໝດົ ໄດໍ້ ມຳ ເຖງິ ຖິື່ ນ 

ກນັດຳນ ຊນິ         ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ລະຫວື່ຳງ ເອລີມ ກບັ ພ  ຊີນາຍ.         

2ເມ  ື່ອ ຢ ື່ ໃນ ຖິື່ ນ ກນັດຳນ         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ພຳກນັ 

ຈ ົື່ມ ຮໍ້ຳຍ ໂມເຊ ແລະ ອາໂຣນ.         

3ພວກ ເຂົຳ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ພ ໃຈ ໃຫໍ້ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂໍ້ຳ 

ຕຳຍ ຢ ື່ ເອຢິບ          ບື່ອນ ທີື່  ໄດໍ້ ນ ັື່ງ ກນິ ເຂົໍ້ຳ ປຳ ອຳຫຳນ ອີື່ ມ ຕຳມ ຄວຳມ ຕໍ້ອງກຳນ         ແຕື່ ນີໍ້ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ນ  ຳ ພວກ 

ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ທງັ ໝດົ ອອກ ມຳ ອ ດ ຢຳກ ຕຳຍ ຢ ື່ ໃນ ຖິື່ ນ ກນັດຳນ.”          
4ຕ ື່  ມຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ໂມເຊ ວື່ຳ,         “ບດັ ນີໍ້ ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ອຳຫຳນ ຕກົລງົ ມຳ ຈຳກ 

ທໍ້ອງຟໍ້ຳ ດ ັື່ງ ຫື່ຳ ຝນົ ສ  ຳລບັ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ໃຫໍ້ ປະຊຳຊນົ ໄປ ຊອກ ເກບັ ເອົຳ ທກຸ ມ ໍ້         ໃຫໍ້ ເກບັ ເອົຳ ພ ດ ີກນິ 

ສ  ຳລບັ ວນັ ໜ ື່ ງ         ທີື່  ໃຫໍ້ ເຮັດ ດ ັື່ງນີໍ້         ກ  ເພ ື່ ອ ເຮົຳ ຈະ ໄດໍ້ ທດົ ລອງ ເບິື່ ງ ໃຈ ເຂົຳ ວື່ຳ         ເຂົຳ ຈະ ເຮັດ ຕຳມ ຄ  ຳ 

ບອກສອນ ຂອງ ເຮົຳ ຫລ  ບ ື່ .         

5ໃນ ມ ໍ້ ທີ ຫກົ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ເກບັ ເອົຳ ຫລຳຍ ກວື່ຳ ມ ໍ້ກ ື່ອນ ໜ ື່ ງ ເທົື່ ຳ         ແລໍ້ວ ໃຫໍ້ ຈດັ 

ຕຽມ ເຮັດ ອຳຫຳນ ໄວໍ້.”          
6ໂມເຊ ກບັ ອາໂຣນ ຈ ື່ງ ບອກ ປະຊຳຊນົ ອິສຣາເອນ ທງັ ປວງ ວື່ຳ,         “ໃນ ຕອນ ຄ  ື່ຳ ນີໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ທງັ-

ຫລຳຍ ຈະ ໄດໍ້ ຮ ໍ້ ວື່ຳ         ແມ ື່ນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ນ  ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ອອກ ຈຳກ ເອຢິບ.         

7ແລະ         ໃນ ຕອນ ເຊົໍ້ຳ         

ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ໄດໍ້ ເຫັນ ພຣະລດັສະໝີ ຄວຳມ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພຣະອງົ ຊງົ ໄດໍ້ ຍນິ ຄ  ຳ 

ຈ ົື່ມ ຮໍ້ຳຍ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ທີື່  ມີ ຕ ື່  ພຣະອງົ ແລໍ້ວ         ແມ ື່ນແທໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຈ ົື່ມ ຮໍ້ຳຍ ພຣະອງົ         ເພຳະ ເຮົຳ ທງັ 

ສອງ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ສ  ຳຄນັ ຫຍງັ.”          
8ໂມເຊ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ໄປ ວື່ຳ,         “ແມ ື່ນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ໃຫໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ມີ ຊີໍ້ນ ກນິ ຕອນ ແລງ         ແລະ         ມີ 

ເຂົໍ້ຳ ກນິ ຢື່ຳງ ບ ລິບ ນ ໃນ ຕອນ ເຊົໍ້ຳ         ເພຳະ ພຣະອງົ ຊງົ ໄດໍ້ ຍນິ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ມ ຮໍ້ຳຍ ພຣະອງົ ແລໍ້ວ         ພວກ 

ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ຈ ົື່ມ ຮໍ້ຳຍ ເຮົຳ         ແຕື່ ໄດໍ້ ຈ ົື່ມ ຮໍ້ຳຍ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພວກ ເຮົຳ ບ ື່  ສ  ຳຄນັ ດອກ.”          
9ຕ ື່  ມຳ ໂມເຊ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ກບັ ອາໂຣນ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ບອກ ຊຸມນມຸຊນົ ອິສຣາເອນ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ຢ ນ ຢ ື່ ຊໍ້ອງ ພຣະ-

ພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ເພຳະວື່ຳ ພຣະອງົ ຊງົ ໄດໍ້ ຍນິ ຄ  ຳ ຈ ົື່ມ ຮໍ້ຳຍ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ແລໍ້ວ.”          
10ໃນ ຂະນະ ທີື່  ອາໂຣນ ກ  ຳລງັ ເວົໍ້ຳ ກບັ ຊຸມນມຸຊນົ         ອິສຣາເອນ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ         ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ຕື່ຳງ ກ  ພຳ-

ກນັ ຫນັ ໜໍ້ຳ ຫລຽວ ໄປ ທຳງ ຖິື່ ນ ກນັດຳນ         ທນັໃດ ນ ັໍ້ນ         ໄດໍ້ ເກດີ ມີ ຄວຳມ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ປະກດົ ຂ ໍ້ນ ໃນ ເມກ.         

11-12ແລໍ້ວ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ໂມເຊ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ໄດໍ້ ຍນິ ຄ  ຳ ຈ ົື່ມ ຮໍ້ຳຍ 

ຂອງ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ແລໍ້ວ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ບອກ ເຂົຳ ວື່ຳ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ໄດໍ້ ກນິ ຊີໍ້ນ ໃນ ເວລຳ ຄ  ື່ຳ ມ ດ         ແລະ         

ຈະ ໄດໍ້ ກນິ ເຂົໍ້ຳ ອີື່ ມ ໃນ ເວລຳ ເຊົໍ້ຳ         ແລໍ້ວ ເຈົໍ້ຳ ທງັ         ຫລຳຍ ຈະ ໄດໍ້ ຮ ໍ້ ວື່ຳ         ເຮົຳ ຄ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ 

ພວກ ເຈົໍ້ຳ.”          
13-14ຄນັ ເຖງິ ເວລຳ ຄ  ື່ຳ ກ  ມີ ນກົ ຂຸໍ້ມ ບນິ ມຳ ເຕັມ ຄໍ້ຳຍ ພກັ ເຊົຳ         ແລະ         ໃນ ຕອນ ເຊົໍ້ຳ ກ  ມີ ນ  ໍ້ຳໝອກ ປກົ 

ຫຸໍ້ມ ຢ ື່ ຮອບ ຄໍ້ຳຍ         ເມ  ື່ອ ນ  ໍ້ຳໝອກ ເຫີຍໄປ ໝດົ ແລໍ້ວ         ໄດໍ້ ມີ ສິື່ ງ ໜ ື່ ງ ຢ ື່ ເທິງ ດນິ ໃນ ຖິື່ ນ ກນັດຳນ         ສິື່ ງ ນ ັໍ້ນ 

ເປັນ ແຜື່ນ ບຳງ ໆ         ເໝ ອນ ນ  ໍ້ຳ         ໝອກ ກໍ້ຳມ.         

15ເມ  ື່ອ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ເຫັນ         ກ  ບ ື່  ຮ ໍ້ຈກັ ວື່ຳ ແມ ື່ນ ຫຍງັ 

ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ຖຳມ ກນັ         ແລະ         ກນັ ວື່ຳ,         “ອນັ ນີໍ້ ແມ ື່ນ ຫຍງັ?”         ໂມເຊ ໄດໍ້ ບອກ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ອນັ ນີໍ້ ແມ ື່ນ 
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ເຂົໍ້ຳ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ປະທຳນ ໃຫໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ກນິ.          

16ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ສ ັື່ງ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ທກຸ ໆ ຄນົ ຈ ົື່ງ ເກບັ ເອົຳ ຕຳມ ທີື່  ຕນົ ຈະ ກນິ ໄດໍ້ ໝດົ         ຈ ົື່ງ ເກບັ 

ເອົຳ ຄນົ ລະ ປະມຳນ ສອງ ກໂິລ         ໃຫໍ້ ເກບັ ຕຳມ ຈ  ຳນວນ ຄນົ ທີື່  ມີ ຢ ື່ ໃນ ຕ ບ ຜໍ້ຳ ເຕັນ ຂອງ ຕນົ.”         

17ປະຊຳ-

ຊນົ ອິສຣາເອນ ກ  ໄດໍ້ ເຮັດ ຕຳມ         ລຳງ ຄນົ ໄດໍ້ ເກບັ ເອົຳ ຫລຳຍ ລຳງ ຄນົ ໄດໍ້ ເກບັ ເອົຳ ໜໍ້ອຍ.         

18ແຕື່ ເມ  ື່ອ 

ພວກ ເຂົຳ ຊ ັື່ງ ເບິື່ ງ         ຄນົ ທີື່  ເກບັ ເອົຳ ຫລຳຍ ກ  ບ ື່  ມີ ຫລຳຍ         ແລະ         ຄນົ ທີື່  ເກບັ ເອົຳ ໜໍ້ອຍ ກ  ບ ື່  ມີ ໜໍ້ອຍ         ທກຸ 

ຄນົ ຈ ື່ງ ເກບັ ໄດໍ້ ພ ດ ີກບັ ກນິ ອີື່ ມ.          
19ໂມເຊ ໄດໍ້ ບອກ ວື່ຳ,         “ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ໃດ ເກບັ ມ ໍ້ຽນ ໄວໍ້ ຈນົ ຮອດ ມ ໍ້ອ ື່ ນ.”         

20ແຕື່ ມີ ລຳງ ຄນົ ບ ື່  ເຊ ື່ ອ ຟງັ ໂມ-
ເຊ          ຄ  ເຂົຳ ໄດໍ້ ເອົຳ ສື່ວນ ໜ ື່ ງ ມ ໍ້ຽນ ໄວໍ້ ຈນົ ຮອດ ມ ໍ້ອ ື່ ນ         ພ  ຮອດ ມ ໍ້ ເຊົໍ້ຳ ອຳຫຳນ ນ ັໍ້ນ ກ  ເປັນ ໜອນ         ແລະ         

ບ ດເນົື່ ຳ         ໂມເຊ ຈ ື່ງ ຮໍ້ຳຍ ພວກ ເຂົຳ.         

21ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ຫຳ ເກບັ ເອົຳ ທກຸ ເຊົໍ້ຳ ເທົື່ ຳ ທີື່  ຕນົ ພ  ຈະ ກນິ 

ອິື່ ມ         ແຕື່ ພ  ແດດ ຮໍ້ອນ ຂ ໍ້ນ         ອຳຫຳນ ນ ັໍ້ນ ກ  ລະລຳຍ ຫຳຍ ໄປ.         

22ຕ ື່  ມຳ ໃນ ວນັ ທີ ຫກົ         ເຂົຳ ໄດໍ້ ເກບັ ເອົຳ 

ອຳຫຳນ ນ ັໍ້ນ ສອງ ເທົື່ ຳ         ຄ  ຄນົ ລະ ປະມຳນ ສີື່  ກໂິລ         ແລໍ້ວ ບນັດຳ ຫວົໜໍ້ຳ ຊຸມນມຸຊນົ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ມຳ 

ລຳຍ ງຳນ ເລ ື່ ອງ ນີໍ້ ຕ ື່  ໂມເຊ.         

23ໂມເຊ ໄດໍ້ ບອກ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ມີ ພຣະດ  ຳລດັ ດ ັື່ງນີໍ້:         

ມ ໍ້ອ ື່ ນ ແມ ື່ນ ວນັ ສິນ         ຄ  ມ ໍ້ ບ ລິສດຸ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ສະນ ັໍ້ນ         ມີ ອນັ ໃດ ປີໍ້ງ ກ  ໃຫໍ້ ປີໍ້ງ ເສຍ         ມີ ອນັ ໃດ 

ຕ ົໍ້ມ ກ  ຕ ົໍ້ມ ເສຍ         ສິື່ ງ ທີື່  ເຫລ ອ ຈ ົື່ງ ເອົຳ ມ ໍ້ຽນ ໄວໍ້ ຮອດ ມ ໍ້ອ ື່ ນ.”          
24ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ເຮັດ ຕຳມ ໂມເຊ ສ ັື່ງ         ຄ  ໄດໍ້ ເກບັ ອຳຫຳນ ທີື່  ເຫລ ອ ມ ໍ້ຽນ ໄວໍ້ ຈນົ ຮອດ ມ ໍ້ອ ື່ ນ         ອຳຫຳນ 

ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ໄດໍ້ ບ ດ ເໝັນ ເປັນ ໜອນ ເລີຍ.         

25ຕ ື່  ໄປ ໂມເຊ ໄດໍ້ ບອກ ວື່ຳ,         “ມ ໍ້ອ ື່ ນ ຈ ົື່ງ ກນິ ອຳຫຳນ ນ ັໍ້ນ ເສຍ         

ເພຳະວື່ຳ ມ ໍ້ນີໍ້ ເປັນ ວນັ ສິນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ         ພວກ ທື່ຳນ ຈະ ຫຳ ອຳຫຳນ ໃດ ໆ         ບ ື່  ໄດໍ້ ອີກ 

ໃນ ທີື່  ທົື່ວ ໄປ.         

26ຈ ົື່ງ ໄປ ຫຳ ເກບັ ເອົຳ ເສຍ ຫກົ ມ ໍ້         ແຕື່ ໃນ ມ ໍ້ ທີ ເຈດັ ຊ ື່ ງ ເປັນ ວນັ ສິນ ນ ັໍ້ນ ຈະ ບ ື່  ມີ ອຳຫຳນ 

ເລີຍ.”          
27ຄນັ ແລໍ້ວ         ໃນ ມ ໍ້ ທີ ເຈດັ ໄດໍ້ ມີ ລຳງ ຄນົ ອອກ ໄປ ຫຳ ເອົຳ ອຳຫຳນ ນ ັໍ້ນ ແຕື່ ເຂົຳ ກ  ຫຳ ບ ື່  ໄດໍ້.         

28ພຣະ-
ຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈ ື່ງ ຊງົ ກື່ຳວ ຕ ື່  ໂມເຊ ວື່ຳ,         “ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຂດັ ຂ ນ ຂ ໍ້ ບນັຍດັ         ແລະ         ກດົໝຳຍ ຂອງ ເຮົຳ ຢ ື່ 

ເຫິງ ປຳນໃດ?         ຈ ົື່ງ ຈ ື່  ໄວໍ້ ວື່ຳ         ເຮົຳ ຄ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ວນັ ສິນ ແກື່ ພວກ ເຈົໍ້ຳ.         

29ຈ ົື່ງ ຈ ື່  ໄວໍ້ ວື່ຳ         

ເຮົຳ ຄ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ວນັ ສິນ ແກື່ ພວກ ເຈົໍ້ຳ.         ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ         ໃນ ມ ໍ້ ທີ ຫກົ         ເຮົຳ ຈິື່ງ ໄດໍ້ ປະທຳນ 

ອຳ         ຫຳນ ໃຫໍ້ ພ  ກນິ ໄດໍ້ ສອງ ມ ໍ້         ໃນ ມ ໍ້ ທີ ເຈດັ         ທກຸ ຄນົ ຕໍ້ອງ ຢ ື່ ກບັ ທີື່          ບ ື່  ໃຫໍ້ ມີ ຜ ໍ້ ໃດ ອອກ ຈຳກ ບໍ້ຳນ ເຮ ອນ 

ຂອງ ຕນົ.”         

30ດໍ້ວຍ ເຫດ ນີໍ້         ຄນົ ທງັ ປວງ ຈ ື່ງ ບ ື່  ເຮັດ ວຽກ ໃນ ມ ໍ້ ຖໍ້ວນ ເຈດັ.          
31ປະຊຳຊນົ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ເອີໍ້ນ ຊ ື່  ອຳຫຳນ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ ມານາ          ອຳຫຳນ ນີໍ້ ເປັນ ເມດັ ຂຳວ ໆ         ຄ  ໃນ 

ຜກັຊ ີ        ມີ ລດົ ເໝ ອນ ເຂົໍ້ຳໜມົ ແຜື່ນ ປະສມົ ນ  ໍ້ຳເຜີໍ້ງ.          
32ໂມເຊ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ສ ັື່ງ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ຈ ົື່ງ ຜອງ ເອົຳ ມານາ ສອງ ກໂິລ ເກບັ ໄວໍ້ 

ຕະຫລອດ ຊ ົື່ວ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ເພ ື່ ອ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ ໄດໍ້ ເຫັນ ອຳຫຳນ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ 

ກນິ ໃນ ຖິື່ ນ ກນັດຳນ         ເມ  ື່ອ ຄຳວ ເຮົຳ ໄດໍ້ ນ  ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ອອກ ຈຳກ ເອຢິບ ນ ັໍ້ນ.”         

33ໂມເຊ ໄດໍ້ ບອກ ອາ-
ໂຣນ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ຜອງ ມານາ          ໜ ື່ ງ ໂອເມ ີ[a]         ໃສື່ ໄຫ ໄວໍ້ ສ  ຳລບັ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ແລໍ້ວ ເອົຳ ໄປ ໄວໍ້ 

ໃນ ເຕັນ ສກັສິດ ຊໍ້ອງ ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ .”         

34ອາໂຣນ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ວຳງ ມານາ ນ ັໍ້ນ ໄວໍ້ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຫີບ 

 

[a]ປະມຳນສອງກໂີລ 
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ພຣະສນັຍຳ         ເພ ື່ ອ ເກບັ ຮກັສຳ ໄວໍ້ ຕຳມ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ສ ັື່ງ         ໂມເຊ.          

35ປະຊຳຊນົ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ກນິ ມານາ ເປັນ ອຳຫຳນ ຢ ື່ ສີື່  ສິບ ປີ         ຈນົ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ມຳ ເຖງິ ແຜື່ນ-

ດນິ ບື່ອນ ມີ ຄນົ ຢ ື່         ຄ  ມຳ ຮອດ ຊຳຍ ແດນ ປະເທດ ການາອານ.         

36(ໜ ື່ ງ ໂອເມ ີ ເທົື່ ຳ ກບັ ໜ ື່ ງ ໃນ ສິບ ຂອງ 

ເອຟຳ).          

ບົດທີ 17 
ນຳອອກມາຈາກຫີນ 

1ຊຸມນມຸຊນົ ອິສຣາເອນ ທງັ ໝດົ         ໄດໍ້ ຍໍ້ຳຍ ອອກ ຈຳກ ຖິື່ ນ ກນັດຳນ ຊນິ         ໄປ ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ ຢ ື່ ເປັນ ໄລ-

ຍະ ໆ         ຕຳມ ພຣະບນັຊຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ ພກັ ເຊົຳ ຢ ື່ ທີື່  ເຣຟີດີມ          ແຕື່ ໃນ 

ທີື່  ນີໍ້ ບ ື່  ມີ ນ  ໍ້ຳ ໃຫໍ້ ປະຊຳຊນົ ດ ື່ ມ.         

2ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ຜິດ ຖຽງ ກບັ ໂມເຊ ແລະ         ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ໃຫໍ້ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

ດ ື່ ມນ  ໍ້ຳ ແດື່”         ໂມເຊ ໄດໍ້ ຕອບ ວື່ຳ,         “ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຫຳ ເລ ື່ ອງ ຜິດ ຖຽງ ກບັ ຂໍ້ອຍ ເຮັດ ຫຍງັ?         ເປັນ ຫຍງັ ຈ ື່ງ 

ບງັອຳດ ລອງ ດ ີກບັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ?”         

3ປະຊຳຊນົ ໄດໍ້ ຫິວ ນ  ໍ້ຳ ຫລຳຍ ຂ ໍ້ນ ຈ ື່ງ ຈ ົື່ມ ຮໍ້ຳຍ ໃສື່ ໂມເຊ          ວື່ຳ,         

“ເປັນ ຫຍງັ ທື່ຳນ ຈ ື່ງ ພຳ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ອອກ ມຳ ຈຳກ         ເອຢິບ?         ຮ ໍ້ ບ  ວື່ຳ         ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ທງັ ເດັກນໍ້ອຍ         

ແລະ         ຝ ງ ສດັ ຫິວ ນ  ໍ້ຳ ຈະ ຕຳຍ ແລໍ້ວ?”          
4ໂມເຊ ຈ ື່ງ ອໍ້ອນວອນ ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຮໍ້ອນຮນົ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ເຮັດ ແນວໃດ 

ກບັ ປະຊຳຊນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້         ພວກ ເຂົຳ ເກ ອບ ຈະ ເອົຳ ຫີນ ຄວື່ຳງ ໃສື່ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ແລໍ້ວ.”         

5ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ 

ຕອບ ໂມເຊ ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ຍື່ຳງ ໄປ ກື່ອນ ປະຊຳຊນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ໃຫໍ້ ເອົຳ ຫວົໜໍ້ຳ ບຳງ ຄນົ ຂອງ ຊຳວ ອິ-
ສຣາເອນ ໄປ ດໍ້ວຍ         ໄມ ໍ້ເທົໍ້ຳ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ໃຊໍ້ ຕ ີແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ກ  ໃຫໍ້ ຖ  ໄປ         ໃຫໍ້ ຮບີ ອອກ ເດນີທຳງ ໄປ.         

6ເຮົຳ ຈະ ຢ ນ ຢ ື່ 

ຕ ື່ໜໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ເທິງ ໂງ ື່ນ ຫີນ ທີື່  ໂຮເຣັບ          ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ຕ ີຫີນ ນ ັໍ້ນ         ແລໍ້ວ ນ  ໍ້ຳ ຈະ ໄຫລ ອອກ ມຳ ໃຫໍ້ ປະຊຳຊນົ ດ ື່ ມ 

ໄດໍ້”         ໂມເຊ ຈ ື່ງ ເຮັດ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ພວກ ຫວົໜໍ້ຳ ຂອງ ຊຳວ ອິສຣາເອນ.          
7ສະຖຳນທີື່  ນ ັໍ້ນ ຈ ື່ງ ມີ ຊ ື່ ວ ື່ຳ ມາສາ          ຫລ          ບຳງ ຄນົ ເອີໍ້ນ ວື່ຳ ເມຣິບາ          ເພຳະ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ຜິດ 

ຖຽງ ກນັ         ແລະ         ລອງ ດ ີກບັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຢ ື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ         ໂດຍ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ສະຖດິ ຢ ື່ 

ກບັ ພວກ ເຮົຳ ຫລ  ບ ື່?”          

ເສິກສົງຄາມກັບຊາວ ອາມາເລັກ 
8-9ຊຳວ ອາມາເລັກ ໄດໍ້ ຍກົ ທບັ ມຳຕ ີຊຳວ         ອິສຣາເອນ ທີື່  ເຣຟີດີມ          ໂມເຊ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ກບັ         ໂຢຊວຍ 

ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ໂຮມ ກ  ຳລງັ ຄນົ ຂອງ ເຮົຳ ອອກ ໄປ ສ ໍ້ ຮບົ ກບັ ຊຳວ ອາມາເລັກ ໃນ ມ ໍ້ອ ື່ ນ ນີໍ້         ເຮົຳ ຈະ ຖ  ໄມ ໍ້ເທົໍ້ຳ 

ທີື່  ພຣະເຈົ້າ ປະທຳນ ໃຫໍ້ ຢ ນ ຢ ື່ ເທິງ ຈອມ ພ .”          
10ໂຢຊວຍ ໄດໍ້ ເຮັດ ຕຳມ ໂມເຊ ສ ັື່ງ         ຄ  ໄດໍ້ ສ ໍ້ ຮບົ ກບັ ພວກ ອາມາເລັກ          ສື່ວນ ໂມເຊ          ອາໂຣນ ແລະ         

ຮ ເຣ ໄດໍ້ ຂ ໍ້ນ ໄປ ເທິງ ຈອມ ພ  ນ ັໍ້ນ.         

11ເມ  ື່ອ ໃດ ໂມເຊ ຍກົ ແຂນ ຂ ໍ້ນ         ຊຳວ ອິສຣາເອນ ກ  ເປັນ ຝື່ຳຍ ໄດໍ້ 

ປຽບ         ແຕື່ ພ  ໂມເຊ ເອົຳ ແຂນ ລງົ         ຝື່ຳຍ         ອາມາເລັກ ກ  ເລີໍ້ມ ໄດໍ້ ປຽບ.         

12ເມ  ື່ອ ໂມເຊ ເມ  ື່ອຍ ແຂນ ອາ-
ໂຣນ ກບັ ຮ ເຣ ກ  ນ  ຳ ກໍ້ອນ ຫີນ ມຳ ໃຫໍ້ ໂມເຊ ນ ັື່ງ         ແລໍ້ວ ເຂົຳ ທງັ ສອງ ກ  ຢ ນ ຈບັ ແຂນ ໂມເຊ ຍກົ ຂ ໍ້ນ ຄນົ 

ລະ ຂໍ້ຳງ         ແຂນ ຂອງ ໂມເຊ ຈ ື່ງ ຍກົ ຢ ື່ ຈນົ ຕຳເວັນຕກົ ດນິ.         

13ໂຢຊວຍ ຈ ື່ງ ຊະນະ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ອາ-
ມາເລັກ ໄດໍ້ ທງັ ໝດົ.”          
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14ຕ ື່  ມຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ບອກ ໂມເຊ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ຂຽນ ເລ ື່ ອງ ທີື່  ເກດີ ຂ ໍ້ນ ນີໍ້ ໄວໍ້ ໃນ ປ ໍ້ມ         ເພ ື່ ອ ຈະ 

ໄດໍ້ ລະນ ກ ເຖງິ         ແລະ         ຈ ົື່ງ ເລົື່ ຳ ໃຫໍ້ ໂຢຊວຍ ຟງັ ວື່ຳ         ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຊ ື່  ສຽງ ຂອງ ອາມາເລັກ ໝດົ ສິໍ້ນ 

ໄປ.”         

15ແລໍ້ວ ໂມເຊ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ແທື່ນ ບ ຊຳ ອນັ ໜ ື່ ງ ຂ ໍ້ນ         ເອີໍ້ນ ແທື່ນ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ເປັນ 

ທງຸໄຊ ຂອງ ຂໍ້ອຍ.         

16ເພິື່ ນ ສ ັື່ງ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ຍກົ ສ ງ ທງຸໄຊ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ!         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ສ ໍ້ 

ຮບົ ກບັ ຊຳວ ອາມາເລັກ ຕະຫລອດ ໄປ!”          

ບົດທີ 18 
ພໍ່ເຖົ້າຂອງໂມເຊມາເຖິງຊົນຊາດອິສຣາເອນ 

1ເມ  ື່ອ ເຢດໂຣ          ປະໂລຫິດ ແຫື່ງ ມີດີອານ          ພ ື່         ເຖົໍ້ຳ ຂອງ ໂມເຊ          ໄດໍ້ ຍນິ ເຖງິ ກດິຈະກຳນ ທງັ-

ຫລຳຍ ທີື່  ພຣະເຈົ້າ ຊງົ         ກະທ  ຳ ເພ ື່ ອ ໂມເຊ ແລະ ອິສຣາເອນ          ໄພື່ ພນົ ຂອງ ພຣະອງົ ວື່ຳ         ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ນ  ຳ         ອິສຣາເອນ ອອກ ຈຳກ ເອຢິບ          

2ເຢດໂຣ ພ ື່ ເຖົໍ້ຳ ຂອງ ໂມເຊ ຈ ື່ງ ພຳ ຊິບໂປຣາ          ເມຍ ຂອງ ໂມເຊ ຊ ື່ ງ ໂມເຊ ໄດໍ້ ສ ົື່ງ ກບັ ໄປ ແຕື່ ຄຳວ 

ກື່ອນ ນ ັໍ້ນ         

3ພໍ້ອມ ກບັ ລ ກ ຊຳຍ ທງັ ສອງ ຄນົ ຂອງ ນຳງ         ຄນົ ໜ ື່ ງ ຊ ື່         ເກໂຊມ          ເພຳະ ໂມເຊ ກື່ຳວ ວື່ຳ         

“ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເປັນ ຄນົ ຕື່ຳງ ດໍ້ຳວ ອຳໄສ ຢ ື່ ຕື່ຳງປະເທດ”         

4ອີກ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຊ ື່  ເອລີເອເຊ          ເພຳະ ທື່ຳນ ກື່ຳວ 

ວື່ຳ         “ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ພ ື່  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເປັນ ຜ ໍ້ ອປຸະຖ  ຳ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ແລະ         ຊງົ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ລອດ ພົໍ້ນ ຈຳກ 

ແສງ ດຳບ ຂອງ         ຟາຣາໂອ”          
5ເຢດໂຣ ພ ື່ ເຖົໍ້ຳ ຂອງ ໂມເຊ ໄດໍ້ ພຳ ເມຍ         ແລະ         ລ ກ ຊຳຍ ທງັ ສອງ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ມຳ ຫຳ ໂມເຊ ຢ ື່ ໃນ ຖິື່ ນ 

ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ ບື່ອນ ທີື່  ໂມເຊ ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ ຢ ື່ ທີື່  ພ ເຂົຳ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ         

6ເພິື່ ນ ບອກ ໂມເຊ ວື່ຳ         “ເຮົຳ ຄ  

ເຢດໂຣ ພ ື່ ເຖົໍ້ຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ພຳ ເມຍ ກບັ ລ ກ ຊຳຍ ທງັ ສອງ ຂອງ ນຳງ ມຳ ຫຳ ເຈົໍ້ຳ”         

7ໂມເຊ ອອກ ໄປ 

ຕໍ້ອນຮບັ ພ ື່ ເຖົໍ້ຳ ຂຳບ ລງົ         ແລະ         ຈ ບ ເພິື່ ນ         ທງັ ສອງ ຄນົ ໄດໍ້ ສອບ ຖຳມ ເຖງິ ຄວຳມທກຸ ສກຸ         ຊ ື່ ງ ກນັ 

ແລະ ກນັ         ແລໍ້ວ ພຳກນັ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ເຕັນ         

8ໂມເຊ ເລົື່ ຳ ໃຫໍ້ ພ ື່ ເຖົໍ້ຳ ຟງັ ເຖງິ ເຫດກຳນ ທກຸ ປະກຳນ ຊ ື່ ງ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ກະທ  ຳ ກບັ ຟາຣາໂອ          ແລະ         ແກື່         ຊຳວ ເອຢິບ ເພຳະ ເຫັນແກື່ ພວກ ອິສຣາ-
ເອນ          ພໍ້ອມ ທງັ ຄວຳມທກຸ ຍຳກ ລ  ຳບຳກ ທງັ ປວງ ຊ ື່ ງ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ກບັ ຄນົ         ອິສຣາເອນ ໃນ ລະຫວື່ຳງ ກຳນ 

ເດນີທຳງ         ແລະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ຊື່ວຍ ພວກ ເຂົຳ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ໄພ ຢື່ຳງໃດ          
9ເຢດໂຣ ກ  ມີ ຄວຳມ ຍນິດ ີທີື່  ໄດໍ້ ຮ ໍ້ ເຖງິ ພຣະກະລນຸຳ ທງັຫລຳຍ         ຊ ື່ ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ສະແດງ 

ແກື່ ຄນົ         ອິສຣາເອນ          ທີື່  ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊື່ວຍ ພວກ ເຂົຳ ໃຫໍ້ ລອດ ພົໍ້ນ ຈຳກ ເງ  ໍ້ອມມ   ຊຳວ ເອຢິບ         

10ເຢດ-
ໂຣ ຈ ື່ງ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ສຳທກຸຳນ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຜ ໍ້ ຊງົ ຊື່ວຍ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ໃຫໍ້ ລອດ ພົໍ້ນ ຈຳກ ເງ  ໍ້ອມມ           

ຊຳວ ເອຢິບ          ແລະ         ຈຳກ ເງ  ໍ້ອມມ   ຂອງ ຟາຣາໂອ          ແລະ         ຊື່ວຍ ໄພື່ ພນົ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຈຳກ ມ  ຂອງ ຊຳວ ເອ-
ຢິບ         

11ບດັ ນີໍ້ ເຮົຳ ຮ ໍ້ ວື່ຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ເປັນ ໃຫຍື່ ກວື່ຳ ພະ ທງັ ປວງ         ໃຫຍື່ ກວື່ຳ ພະ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ທີື່  

ໄດໍ້ ກະທ  ຳ ຕ ື່  ຊນົ ຊຳດ         ອິສຣາເອນ ຢື່ຳງ ທະ ນງົ ອງົອຳດ”         

12ເຢດໂຣ ພ ື່ ເຖົໍ້ຳ ຂອງ ໂມເຊ ກ  ນ  ຳ ເຄ ື່ ອງ 

ເຜົຳ ບ ຊຳ         ແລະ         ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ອ ື່ ນ ໆ ຖວຳຍ ແກື່ ພຣະເຈົ້າ          ຝື່ຳຍ         ອາໂຣນ          ກບັ ບນັດຳ ຫວົໜໍ້ຳ ແຫື່ງ 

ອິສຣາເອນ ກ  ມຳ ຮື່ວມ ຮບັ ປະທຳນ ລໍ້ຽງ ກບັ ພ ື່ ເຖົໍ້ຳ ຂອງ ໂມເຊ ສະເພຳະ ພຣະພກັ ພຣະເຈົ້າ          
13ໃນ ມ ໍ້ຕ ື່ ມຳ         ໂມເຊ          ອອກ ມຳ ນ ັື່ງ ພິພຳກສຳ ຄວຳມ ໃຫໍ້ ໄພື່ ພນົ         ໄພື່ ພນົ ກ  ຢ ນ ອໍ້ອມ ໂມເຊ ຕ ັໍ້ງ         ແຕື່ 
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ເຊົໍ້ຳ ຈນົ ຄ  ື່ຳ         

14ເມ  ື່ອ ພ ື່ ເຖົໍ້ຳ ຂອງ ໂມເຊ ເຫັນ ງຳນ ທງັ ປວງ ທີື່  ໂມເຊ          ກະທ  ຳ ເພ ື່ ອ ໄພື່ ພນົ ເຊັື່ ນ ນ ັໍ້ນ         ຈ ື່ງ 

ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ເຈົໍ້ຳ ໃຊໍ້ ວທີິ ນີໍ້ ບ  ປະຕບິດັ ກບັ ໄພື່ ພນົ?         ເຫດ ໃດ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ນ ັື່ງ ເຮັດ ວຽກ ຢ ື່ ແຕື່ ຜ ໍ້ ດຽວ         ແລະ         

ໄພື່ ພນົ ທງັ ປວງ ກ  ຢ ນ ອໍ້ອມ ເຈົໍ້ຳ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ເຊົໍ້ຳ ຈນົ ຄ  ື່ຳ”          
15ໂມເຊ ຈ ື່ງ ຕອບ ພ ື່ ເຖົໍ້ຳ ວື່ຳ         “ເພຳະ ໄພື່ ພນົ ມຳ ຫຳ ຂໍ້ອຍ         ເພ ື່ ອ ຂ  ໃຫໍ້ ທ ນ ຖຳມ ພຣະເຈົ້າ         

16ເມ  ື່ອ 

ພວກ ເຂົຳ ມກີຳນ ໂຕໍ້ ຖຽງ ກນັ ກ  ມຳ ຫຳ ຂໍ້ອຍ         ຂໍ້ອຍ ກ  ຕດັສິນ ຄວຳມ ລະຫວື່ຳງ ເຂົຳ ກບັ ເພ ື່ ອນ ບໍ້ຳນ         

ສອນ ເຂົຳ ໃຫໍ້ ຮ ໍ້ຈກັ ກດົເກນ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ແລະ         ກດົໝຳຍ ຂອງ ພຣະອງົ”          
17ຝື່ຳຍ ພ ື່ ເຖົໍ້ຳ ຂອງ ໂມເຊ ຈ ື່ງ ກື່ຳວ ແກື່ ເພິື່ ນ ວື່ຳ         “ເຈົໍ້ຳ ເຮັດ ຢື່ຳງ ນີໍ້ ແມ ື່ນ ບ ື່  ດ ີ         

18ທງັ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ         ໄພື່ 

ພນົ ທີື່  ມຳ ຫຳ ເຈົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ຈະ ອື່ອນ ໃຈ         ເພຳະ ພຳລະ ອນັ ໜກັ ນີໍ້ ເຫລ ອ ກ  ຳລງັ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ສຳມຳດ ທີື່  

ຈະ ເຮັດ ແຕື່ ຜ ໍ້ ດຽວ ໄດໍ້         

19ຈ ົື່ງ ຟງັສຽງ ຂອງ ເຮົຳ ແດື່         ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ຄ  ຳ ແນະນ  ຳ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ         ຂ  ໃຫໍ້ 

ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ສະຖດິ ຢ ື່ ກບັ ເຈົໍ້ຳ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ເປັນ ຜ ໍ້ ແທນ ຂອງ ໄພື່ ພນົ ຕ ື່  ພຣະເຈົ້າ          ນ  ຳ ຄວຳມ ກຳບ ທ ນ 

ພຣະເຈົ້າ         

20ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ສ ັື່ງສອນ ເຂົຳ ໃຫໍ້ ຮ ໍ້ ກດົ         ແລະ         ບນັຍດັ ຕື່ຳງ ໆ         ແລະ ສະແດງ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ຮ ໍ້ຈກັ ທຳງ 

ທີື່  ເຂົຳ ຕໍ້ອງ ດ  ຳເນນີ ຊວີດິ         ແລະ ສິື່ ງ ທີື່  ຕໍ້ອງ ປະຕບິດັ         

21-22ຍິື່ ງ ກວື່ຳ ນ ັໍ້ນ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ເລ ອກ ຄນົ ທີື່  ມີ ຄວຳມ 

ສຳມຳດ ຈຳກ ພວກ ໄພື່ ພນົ         ຄ  ຄນົ ທີື່  ຢ ຳ ເກງ ພຣະເຈົ້າ          ໄວໍ້ໃຈ ໄດໍ້         ແລະ ກຽດ ຊງັ ສິນ ບນົ         ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ 

ຄະນະ ຢື່ຳງ ນີໍ້ ໄວໍ້ ເປັນ ຜ ໍ້ ປກົຄອງ ຄນົ ພນັ ຄນົ         ຮໍ້ອຍ ຄນົ         ຫໍ້ຳ ສິບ ຄນົ         ສິບ ຄນົ.         ໃຫໍ້ ເຂົຳເຈົໍ້ຳ ພິພຳກສຳ 

ຄວຳມ ຂອງ ໄພື່ ພນົ ຢ ື່ ສະເໝີ                  ສື່ວນ ຄະດ ີໃຫຍື່ ໆ ກ  ໃຫໍ້ ເຂົຳ ນ  ຳ ມຳ ແຈ ໍ້ງ ຕ ື່  ເຈົໍ້ຳ         ແຕື່ ຄະດ ີເລັກ ໆ 

ນໍ້ອຍ ໆ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ຕດັສິນ ກນັ ເອງ         ກຳນ ງຳນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ເບົຳ ລງົ         ແລະ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ແບກ ພຳລະ 

ຮື່ວມ ກບັ ເຈົໍ້ຳ         

23ຖໍ້ຳ ເຮັດ ດ ັື່ງນີໍ້         ແລະ         ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ບນັຊຳ ແລໍ້ວ         ເຈົໍ້ຳ ກ  ຈະ ສຳມຳດ ທນົ ໄດໍ້         ໄພື່ ພນົ 

ທງັ ປວງ ກ  ຈະ ກບັ ໄປ ຍງັ ທີື່  ອຳໄສ ຂອງ ເຂົຳ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ສະຫງບົ ສກຸ”          
24ໂມເຊ ກ  ຟງັສຽງ ຂອງ ພ ື່ ເຖົໍ້ຳ         ແລະ         ເຮັດ ຕຳມ ທີື່  ເພິື່ ນ ແນະນ  ຳ ທກຸ ປະກຳນ         

25-26ໂມເຊ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ 

ເລ ອກ ຄນົ ທີື່  ມີ ຄວຳມ ສຳມຳດ ຈຳກ ຄນົ         ອິສຣາເອນ ທງັ ປວງ         ຕ ັໍ້ງ ໃຫໍ້ ເປັນ ຫວົໜໍ້ຳ ໄພື່ ພນົ         ເປັນ ຜ ໍ້ 

ປກົຄອງ ຄນົ ພນັ ຄນົ         ຮໍ້ອຍ ຄນົ         ຫໍ້ຳ ສິບ ຄນົ         ສິບ ຄນົ. ໃຫໍ້ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ພິພຳກສຳ ຄວຳມ ຂອງ ໄພື່ 

ພນົ ຢ ື່ ສະເໝີ         ແຕື່ ຄະດ ີຍຳກ ໆ         ໃຫໍ້ ເຂົຳ ນ  ຳໄປ ແຈ ໍ້ງ ໂມເຊ          ສື່ວນ ຄະດ ີເລັກ ໆ ນໍ້ອຍ ໆ         ແມ ື່ນ ໃຫໍ້ ເຂົຳ 

ຕດັສິນ ເອງ          
27ໂມເຊ ສ ົື່ງ ພ ື່ ເຖົໍ້ຳ ຂອງ ຕນົ ກບັ ໄປ         ພ ື່ ເຖົໍ້ຳ ກ  ກບັ ໄປ ຍງັ ເມ  ອງ ຂອງ ເພິື່ ນ          

ບົດທີ 19 
ຊາວອິສຣາເອນທີ່ພ ຊີນາຍ 

1ໃນ ວນັ ທີ ໜ ື່ ງ ຂອງ ເດ ອນ ທີ ສຳມ ນບັ ແຕື່ ຊຳວ         ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ອອກ ຈຳກ ເອຢິບ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ມຳ 

ເຖງິ ຖິື່ ນ ກນັດຳນ ຊີນາຍ.         

2ເມ  ື່ອ ອອກ ຈຳກ ເຣຟີດີມ ມຳ ເຖງິ ຖິື່ ນ ກນັດຳນ ຊີນາຍ          ແລໍ້ວ         ພວກ ເຂົຳ 

ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ ພກັ ເຊົຳ ຢ ື່ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ພ  ນ ັໍ້ນ.          
3ແລໍ້ວ ໂມເຊ ໄດໍ້ ຂ ໍ້ນ ໄປ ເທິງ ພ          ເພ ື່ ອ ເຝົໍ້ຳ ພຣະເຈົ້າ          ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ເອີໍ້ນ ຈຳກ ພ  ມຳ ຫຳ ໂມເຊ 

ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ບອກ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຢາໂຄບ ແລະ         ບອກ ຊຳວ         ອິສຣາເອນ ດ ັື່ງນີໍ້.         

4ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຫັນ ສິື່ ງ ທີື່  

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ກະທ  ຳ ຕ ື່  ຊຳວ         ເອຢິບ ແລໍ້ວ         ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຍກົ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຂ ໍ້ນ ເໝ ອນ ນກົ ອິນ ຊ ີຍກົ 
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ລ ກ ຂ ໍ້ນ ດໍ້ວຍ ປີກ ຂອງ ມນັ                  ເພ ື່ ອ ນ  ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ມຳ ຫຳ ພຣະອງົ         

5ເພ ື່ ອ ນ  ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ມຳ ຫຳ ພຣະອງົ         

ບດັ ນີໍ້         ຖໍ້ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເຊ ື່ ອ ຟງັ ພຣະອງົ         ແລະ         ຮກັສຳ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ ຂອງ ພຣະອງົ ໄວໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ກ  ຈະ 

ໄດໍ້ ເປັນ ໄພື່ ພນົ ພິເສດ ຂອງ ພຣະອງົ.         

6ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ ໄດໍ້ ເປັນ ປະໂລຫິດ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ພຣະອງົ         ແລະ         

ເປັນ ໄພື່ ພນົ ບ ລິສດຸ ຂອງ ພຣະອງົ         ນີໍ້ ແມ ື່ນ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ບອກ ຊຳວ ອິສຣາເອນ.”          
7ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ໂມເຊ ຈ ື່ງ ໄປ ເອີໍ້ນ ພວກ ຫວົໜໍ້ຳ ປະຊຳຊນົ ມຳ ພໍ້ອມ ກນັ         ແລະ         ບອກ ສິື່ ງ ທງັ ປວງ ທີື່  ພຣະ-

ເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ສ ື່ ພວກ ເຂົຳ ຟງັ.         

8ແລໍ້ວ ປະຊຳຊນົ ໄດໍ້ ຕອບ ພໍ້ອມ ກນັ ວື່ຳ         “ທກຸ ສິື່ ງ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ຊງົ ບອກ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ເຮັດ ຕຳມ”         ໂມເຊ ຈ ື່ງ ກຳບ ທ ນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຕຳມ ທີື່  ປະຊຳຊນົ 

ໄດໍ້ ຕອບ.          
9ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ຕ ື່  ໂມເຊ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ຈະ ມຳ ຫຳ ເຈົໍ້ຳ ດໍ້ວຍ ເມກ ອນັ ໜຳ ຕ ບ         ເພ ື່ ອ ປະຊຳ-

ຊນົ ຈະ ໄດໍ້ ຍນິ ຂະນະ ເຮົຳ ເວົໍ້ຳ ກບັ ເຈົໍ້ຳ         ເຂົຳ ຈະ ໄດໍ້ ເຊ ື່ ອ ເຈົໍ້ຳ ສະເໝີ”         ໂມເຊ ຈ ື່ງ ກຳບ ທ ນ ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ ຕຳມ ທີື່  ປະຊຳຊນົ ໄດໍ້ ຕອບ.          

10ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ບອກ ໂມເຊ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ໄປ ບອກ ໃຫໍ້ ປະຊຳຊນົ ຕຽມ ຕວົ ນະມດັສະກຳນ ໃນ 

ມ ໍ້ນີໍ້         ແລະ         ມ ໍ້ອ ື່ ນ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ຊກັ ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ ຂອງ ເຂົຳ ໃຫໍ້ ສະອຳດ.         

11ໃນ ມ ໍ້ ຖໍ້ວນ ສຳມ         ໃຫໍ້ 

ພວກ ເຂົຳ ຕຽມ ຕວົ ໄວໍ້         ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ຈະ ລງົ ມຳ ເທິງ ພ  ຊີນາຍ          ຄນົ ທງັ ປວງ ຈະ ໄດໍ້ ເຫັນ ເຮົຳ ຢ ື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ.         

12ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ກ  ຳນດົ ເຂດ ໃຫໍ້ ປະຊຳຊນົ ຮອບ ພ  ນ ັໍ້ນ         ແລໍ້ວ ບອກ ເຂົຳ ວື່ຳ         ຈ ົື່ງ ລະວງັ ໃຫໍ້ ດ ີ         ຢື່ຳ ລື່ວງ ເຂດ 

ຂ ໍ້ນ ໄປ ເທິງ ພ          ຫລ  ຕນີ ພ  ນ ັໍ້ນ         ຖໍ້ຳ ຜ ໍ້ ໃດ ຂ ນ ລື່ວງ ລ  ໍ້ຳ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ຢຽບ ຕນີ ພ  ຈະ ມີ ໂທດ ເຖງິ ຕຳຍ.         

13ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ 

ຈະ ຖ ກ ຄວື່ຳງ ດໍ້ວຍ ກໍ້ອນ ຫີນ         ຫລ          ຍງິ ດໍ້ວຍ ໜໍ້ຳ ທະນ          ບ ື່  ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳ ດໍ້ວຍ ໃຊໍ້ ມ  ຖ ກຕໍ້ອງ ຕວົ ລຳວ         ຈະ 

ເປັນ ມະນດຸ         ຫລ  ສດັ ກ  ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳ ເສຍ ຢື່ຳ ໄວໍ້ ຊວີດິ         ເມ  ື່ອ ໄດໍ້ ຍນິ ສຽງ ເປົື່ ຳ ແກ ແລໍ້ວ         ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້ ປະຊຳຊນົ ຂ ໍ້ນ 

ມຳ ເທິງ ພ  ໄດໍ້.”          
14ໂມເຊ ຈ ື່ງ ລງົ ຈຳກ ພ  ມຳ ຫຳ ປະຊຳຊນົ         ເພ ື່ ອ ບອກ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ຕຽມ ຕວົ ນະມດັສະກຳນ         ພວກ ເຂົຳ 

ໄດໍ້ ຊກັ ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ ຂອງ ຕນົ ໃຫໍ້ ສະອຳດ.         

15ແລໍ້ວ ໂມເຊ ໄດໍ້ ບອກ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈ ົື່ງ ຕຽມ ຕວົ 

ໃຫໍ້ ດ ີໃນ ມ ໍ້ ທີ ສຳມ         ຢື່ຳ ຮື່ວມ ຫລບັ ນອນ ນ  ຳ ຍງິ ເດັດ         ຂຳດ.”          
16ຢ ື່ ມຳ ໃນ ຕອນ ເຊົໍ້ຳ ຂອງ ມ ໍ້ ທີ ສຳມ         ໄດໍ້ ເກດີ ຟໍ້ຳຮໍ້ອງ ຟໍ້ຳ         ແມບ         ແລະ         ມີ ເມກ ອນັ ໜຳ ຕ ບ ປກົ ຫຸໍ້ມ 

ຢ ື່ ເທິງ ພ  ນ ັໍ້ນ         ພໍ້ອມ ກບັ ມີ ສຽງ ແກ ດງັ ສະໜັື່ນ ຫວ ັື່ນໄຫວ         ຈນົ ຄນົ ທງັ ປວງ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ຄໍ້ຳຍ ຢໍ້ຳນ ກວົ ຕວົ 

ສ ັື່ນ.         

17ໂມເຊ ຈ ື່ງ ນ  ຳ ປະຊຳຊນົ ອອກ ຈຳກ ຄໍ້ຳຍ ໄປ ເຝົໍ້ຳ ພຣະເຈົ້າ.         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ມຳ ຢດຸ ຢ ນ ຢ ື່ ທີື່  ຕນີ ພ          

18ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ມຳ ຢດຸ ຢ ນ ຢ ື່ ທີື່  ຕນີ ພ          ທົື່ວ ພ  ຊີນາຍ          ມີ ຄວນັ ປກົ ຫຸໍ້ມ ຢ ື່         ເພຳະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ສະ-

ເດັດ ລງົ ມຳ ເທິງ ພ  ນ ັໍ້ນ ດໍ້ວຍ         ຄວນັ ໄຟ ໄດໍ້ ພຸື່ງ ຂ ໍ້ນ ເໝ ອນ ຄວນັ ໃນ ເຕົຳ ໃຫຍື່         ປະຊຳຊນົ ທງັ ປວງ ຈ ື່ງ 

ຢໍ້ຳນ ສ ັື່ນ ຢື່ຳງ ຮນຸ ແຮງ.         

19ເມ  ື່ອ ສຽງ ແກ ດງັ ແຮງ ຂ ໍ້ນ ໂມເຊ ໄດໍ້ ຂຳບ ທ ນ ພຣະເຈົ້າ          ພຣະອງົ ກ  ຊງົ 

ຕອບ ດໍ້ວຍ ສຽງ ຟໍ້ຳຮໍ້ອງ.          
20ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ສະເດັດ ລງົ ມຳ ເທິງ ຈອມ ພ          ຊີນາຍ          ຊງົ ເອີໍ້ນ ໂມເຊ ໃຫໍ້ ຂ ໍ້ນ ໄປ ເທິງ ຈອມ         

ໂມເຊ ຈ ື່ງ ຂ ໍ້ນ ໄປ.         

21ແລໍ້ວ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ບອກ ໂມເຊ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ລງົ ໄປ ຕກັເຕ ອນ ປະຊຳຊນົ         

ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ຂໍ້ຳມ ເຂດ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ເບິື່ ງ ເຮົຳ         ຖໍ້ຳ ບ ື່  ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ເຂົຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ຕຳຍ ເປັນ ຈ  ຳນວນ ຫລຳຍ.         

22ອີກ 

ປະກຳນ ໜ ື່ ງ         ພວກ ປະໂລຫິດ ຜ ໍ້ ທີື່  ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃກໍ້ ເຮົຳ ນ ັໍ້ນ         ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ຊ  ຳລະ ຕວົ ໃຫໍ້ ບ ລິສດຸ         ຖໍ້ຳ ບ ື່  ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         
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ເຮົຳ ຈະ ລງົ         ໂທດ ເຂົຳ.”          

23ໂມເຊ ໄດໍ້ ຂຳບ ທ ນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ວື່ຳ,         “ປະຊຳຊນົ ຂ ໍ້ນ ມຳ ບ ື່  ໄດໍ້         ເພຳະ ພຣະອງົ ຊງົ ເຕ ອນ 

ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ວື່ຳ         ຈ ົື່ງ ກ ັໍ້ນ ເຂດ ໄວໍ້ ຮອບ ພ  ນ ັໍ້ນ         ແລະ         ໃຫໍ້ ເຮັດ ເປັນ ບື່ອນ ສກັ         ສິດ.”         

24ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ ຊງົ ບອກ ໂມເຊ ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ລງົ ໄປ ເສຍ         ແລໍ້ວ ໃຫໍ້ ເອົຳ ອາໂຣນ ຂ ໍ້ນ ມຳ ນ  ຳ ເຈົໍ້ຳ         ແຕື່ ພວກ ປະ-

ໂລຫິດ ກບັ ປະຊຳຊນົ ຢື່ຳ ຂໍ້ຳມ ເຂດ ຂ ໍ້ນ ມຳ ຫຳ ເຮົຳ.         

25ຖໍ້ຳ ບ ື່  ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ເຮົຳ ລງົໂທດ ເຂົຳ”         ໂມເຊ ຈ ື່ງ ລງົ 

ໄປ         ແລະ ບອກ ປະຊຳຊນົ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ.          

ບົດທີ 20 
ພຣະບັນຍັດສິບປະການ 

1ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້ ວື່ຳ,          

 2 “ເຮົຳແມ ື່ນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງພວກເຈົໍ້ຳ ຜ ໍ້ໄດໍ້ນ  ຳພຳພວກເຈົໍ້ຳອອກຈຳກປະເທດ ເອຢິບ 

ຄ ອອກຈຳກປະເທດທີື່ ພວກເຈົໍ້ຳໄດໍ້ຕກົເປັນທຳດ. 

 3 ພວກເຈົໍ້ຳຢື່ຳມພີະອ ື່ ນ ນອກຈຳກເຮົຳ. 

 4 ພວກເຈົໍ້ຳຢື່ຳເຮັດຮ ບໂຄລບົສ  ຳລບັຕນົ ຫລ  ຮ ບສິື່ ງໜ ື່ ງສິື່ ງໃດທີື່ ມຢີ ື່ໃນສະຫວນັຊ ັໍ້ນຟໍ້ຳ 

ໃນແຜື່ນດນິ ຫລ  ໃນນ  ໍ້ຳລຸື່ມແຜື່ນດນິ. 
5ຢື່ຳຂຳບໄຫວໍ້ຮ ບເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ເພຳະວື່ຳເຮົຳເປັນ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງພວກເຈົໍ້ຳ ແລະ ເປັນ ພຣະເຈົ້າ ຜ ໍ້ຫວງແຫນພວກເຈົໍ້ຳ 

ເຮົຳຈະລງົໂທດລ ກຫລຳນຂອງຜ ໍ້ທີື່ ຊງັເຮົຳເຖງິສຳມສີື່ ຊ ົື່ວອຳຍຄຸນົ. 
6ແຕື່ຈະສະແດງຄວຳມຮກັໝັໍ້ນຄງົຕ ື່ ຜ ໍ້ທີື່ ຮກັເຮົຳ ແລະ 

ຕ ື່ ຜ ໍ້ທີື່ ປະພ ດຕຳມພຣະບນັຍດັຂອງເຮົຳສ ບໄປຫລຳຍຊ ົື່ວອຳຍພຸນັຄນົ. 

 7 ພວກເຈົໍ້ຳຢື່ຳໃຊໍ້ຊ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງເຈົໍ້ຳໄປໃນທຳງທີື່ ຜິດ 

ເພຳະເຮົຳຈະລງົໂທດຜ ໍ້ທີື່ ໃຊໍ້ຊ ື່ ເຮົຳໄປໃນທຳງທີື່ ຜິດ. 

 8 ພວກເຈົໍ້ຳຈ ົື່ງນບັຖ ວນັສິນ ໃຫໍ້ຖ ເປັນວນັສກັສິດຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ຈ ົື່ງເຮັດວຽກທງັປວງຂອງເຈົໍ້ຳແຕື່ໃນຫກົມ  ໍ້ ແຕື່ມ  ໍ້ຖ ໍ້ວນເຈດັໃຫໍ້ຖ ເປັນມ  ໍ້ສກັສິດຂອງ ພຣະ-
ຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງເຈົໍ້ຳ. 9-10ຈ ົື່ງເຮັດວຽກທງັປວງຂອງເຈົໍ້ຳແຕື່ໃນຫກົມ  ໍ້ 

ແຕື່ມ  ໍ້ຖ ໍ້ວນເຈດັໃຫໍ້ຖ ເປັນມ  ໍ້ສກັສິດຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງເຈົໍ້ຳ. ໃນມ ໍ້ນ ັ ໍ້ນ 

ໃຫໍ້ເຈົໍ້ຳເອງພໍ້ອມດໍ້ວຍລ ກຊຳຍຍງິ ຂໍ້ອຍທຳດແລະ 

ສດັລໍ້ຽງຂອງພວກເຈົໍ້ຳຕະຫລອດທງັຄນົຕື່ຳງດໍ້ຳວທີື່ ອຳໄສຢ ື່ໃນບໍ້ຳນເມ  ອງຂອງເຈົໍ້ຳ 

ຢດຸເຮັດວຽກທງັໝດົ. 11ໃນຫກົມ  ໍ້ນ ັ ໍ້ນພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ຊງົສໍ້ຳງສະຫວນັຊ ັໍ້ນຟໍ້ຳ 

ແຜື່ນດນິໂລກ ທະເລ ແລະ ສິື່ ງສຳລະພດັທີື່ ມຢີ ື່ໃນສຳມແຫື່ງນີໍ້ 

ແຕື່ໃນມ  ໍ້ຖ ໍ້ວນເຈດັພຣະອງົໄດໍ້ຢດຸພກັ ດໍ້ວຍເຫດນີໍ້ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ຈ ື່ງໄດໍ້ອວຍພອນໃຫໍ້ມ  ໍ້ຖ ໍ້ວນເຈດັເປັນວນັສິນບ ລິສດຸສ  ຳລບັພຣະອງົ. 

 12 ຈ ົື່ງນບັຖ ບດິຳມຳນດຳຂອງເຈົໍ້ຳ ເພ ື່ ອເຈົໍ້ຳຈະມອີຳຍໝຸ ັໍ້ນຍ ນຢ ື່ໃນແຜື່ນດນິທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ ຂອງເຈົໍ້ຳໄດໍ້ມອບໃຫໍ້. 
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 13 ພວກເຈົໍ້ຳຢື່ຳຂໍ້ຳຄນົ. 

 14 ຢື່ຳລື່ວງເກນີຜວົເມຍຜ ໍ້ອ ື່ ນ. 

 15 ຢື່ຳລກັຊບັ. 

 16 ຢື່ຳເປັນພະຍຳນເທັດ ໃສື່ຮ ໍ້ຳຍເພ ື່ ອນບໍ້ຳນຂອງຕນົ. 

 17 ຢື່ຳອິດສຳຢຳກໄດໍ້ເຮ ອນຂອງຜ ໍ້ອ ື່ ນ ຢື່ຳອິດສຳຢຳກໄດໍ້ຜວົ ຫລ  ເມຍຂອງເພ ື່ ອນບໍ້ຳນ 

ຢຳກໄດໍ້ຂໍ້ອຍທຳດ ຢຳກໄດໍ້ງວົ ຄວຳຍ ຢຳກໄດໍ້ລ  ຫລ  ສິື່ ງອ ື່ ນໃດທີື່ ເປັນຂອງຄນົອ ື່ ນ.” 

ຄວາມຢ້ານກົວຂອງປະຊາຊົນ 
18ເມ  ື່ອ ປະຊຳຊນົ ໄດໍ້ ຍນິ ສຽງ ຟໍ້ຳຮໍ້ອງ         ສຽງ ແກ         ເຫັນ ຟໍ້ຳແມບ ເຫລ ໍ້ອມ         ແລະ         ເຫັນ ຄວນັ ໄຟ ພຸື່ງ 

ຂ ໍ້ນ ຈຳກ ພ          ພວກ ເຂົຳ ກ  ຢໍ້ຳນ ກວົ ຕວົ ສ ັື່ນ         ແລະ         ຢ ນ ຢ ື່ ຫື່ຳງ ໄກ.         

19ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ກບັ ໂມເຊ          ວື່ຳ         

“ເຊນີ ທື່ຳນ ເວົໍ້ຳ ເຖີໍ້ນ         ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ຟງັ         ແຕື່ ຖໍ້ຳ ພຣະເຈົ້າ ເວົໍ້ຳ         ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ກ  ຈະ ຕຳຍ.”         

20ໂມເຊ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ກບັ ປະຊຳຊນົ ວື່ຳ         “ຢື່ຳ ສ ື່ ຢໍ້ຳນ         ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ສະເດັດ ມຳ ທດົ ລອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຊ ື່  ໆ 

ດອກ         ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຢ ຳ ເກງ ພຣະອງົ         ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ບ ື່  ເຮັດ ບຳບ ອີກ.”         

21ແຕື່ ປະຊຳຊນົ ກ  

ຍງັ ຢ ນ ຢ ື່ ຫື່ຳງ ໄກ         ມີ ແຕື່ ໂມເຊ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ ທີື່  ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃກໍ້ ເມກ ອນັ ໜຳ ຕ ບ ບື່ອນ ພຣະເຈົ້າ ສະຖດິ ຢ ື່.          

ຂໍ້ບັນຍັດກູ່ຽວກັບແທູ່ນບ ຊາ 
22ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ບອກ ໂມເຊ ວື່ຳ,         “ໃຫໍ້ ບອກ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ດ ັື່ງນີໍ້:         ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ 

ເຫັນ ແລໍ້ວ ວື່ຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ກບັ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈຳກ ສະຫວນັ ຊ ັໍ້ນ ຟໍ້ຳ.         

23ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ເຮັດ ຮ ບ 

ພະ ເງນິ         ພະ ຄ  ຳ ສ  ຳລບັ ຂຳບ ໄຫວໍ້ ທຽບ ຄຽງ ກບັ ພຣະອງົ         ຈ ົື່ງ ເອົຳ ດນິ ກ ື່  ແທື່ນ ບ ຊຳ ສ  ຳລບັ ພຣະອງົ.          
24ຈ ົື່ງ ເອົຳ ດນິ ກ ື່  ແທື່ນ ບ ຊຳ ສ  ຳລບັ ພຣະອງົ         ແລະ         ເທິງ ແທື່ນ ນ ັໍ້ນ         ຈ ົື່ງ ເອົຳ ແກະ         ຫລ          ງວົ ເປັນ 

ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ         ແລະ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ຖວຳຍ         ເພ ື່ ອ ຄວຳມ ສຳມກັຄ ີ         ໃນ ບື່ອນ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ບອກ ໃຫໍ້ 

ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຂຳບ ໄຫວໍ້ ພຣະອງົ ນ ັໍ້ນ         ພຣະອງົ ຈະ ມຳ ຫຳ         ແລະ         ອວຍພອນ ພວກ ເຈົໍ້ຳ.         

25ຖໍ້ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ 

ກ ື່  ແທື່ນ ບ ຊຳ ດໍ້ວຍ ຫີນ ສ  ຳລບັ ພຣະອງົ         ຢື່ຳ ໄດໍ້ ກ ື່  ດໍ້ວຍ ຫີນ ທີື່  ຕດັ ຖ  ແລໍ້ວ         ເພຳະ ຖໍ້ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເອົຳ ຫີນ ທີື່  

ຕດັ ຖ  ແລໍ້ວ ມຳ ກ ື່  ແທື່ນ ບ ຊຳ         ຫີນ ນ ັໍ້ນ ກ  ຈະ ໃຊໍ້ ບ ື່  ໄດໍ້ ສ  ຳລບັ ພຣະອງົ.         

26ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ເຮັດ ແທື່ນ ທີື່  ມີ 

ຂ ັໍ້ນໄດ         ເພຳະວື່ຳ ຈະ ເປັນ ເຫດ ໃຫໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເຜີຍ ຂອງລບັ ໃສື່ ແທື່ນ ນ ັໍ້ນ.”          

ບົດທີ 21 
ຄວາມຍຸດຕິທຳລະຫວູ່າງນາຍກັບຂ້າທາດ 

1“ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້         ເປັນ ຄ  ຳ ຕດັສິນ ຊ ື່ ງ ເຈົໍ້ຳ ຕໍ້ອງ ປະກຳດ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ຮ ໍ້ ໄວໍ້          
2ຖໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຊ ໍ້ ຄນົ ເຮັບເຣ ີໄວໍ້ ເປັນ ຂໍ້ຳ ທຳດ         ເຂົຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ບວົລະບດັ ເຈົໍ້ຳ ຫກົ ປີ         ແຕື່ ປີ ທີ ເຈດັ ເຂົຳ 

ຈະ ໄດໍ້ ເປັນ ອິດສະຫລະ ໂດຍ ບ ື່  ຕໍ້ອງ ເສຍ ຄື່ຳ ໄຖື່         

3ຖໍ້ຳ ຂໍ້ຳ ທຳດ ໄດໍ້ ມຳ ແຕື່ ຜ ໍ້ ດຽວ         ຈ ົື່ງ ປື່ອຍ ລຳວ ໄປ 

ແຕື່ ຜ ໍ້ ດຽວ         ຖໍ້ຳ ລຳວ ມີ ເມຍ ຕໍ້ອງ ປື່ອຍ ເມຍ ຂອງ ລຳວ ໄປ ດໍ້ວຍ         

4ຖໍ້ຳ ນຳຍ ຫຳ ເມຍ ໃຫໍ້ ລຳວ         ແລະ         

ເມຍ ນ ັໍ້ນ ເກດີ ລ ກ ຊຳຍ ກ  ດ ີ         ລ ກ ສຳວ ກ  ດ ີ         ເມຍ ກບັ ລ ກ ນ ັໍ້ນ ຈະ ເປັນ ຄນົ ຂອງ ນຳຍ         ລຳວ ຈະ ເປັນ ອິດ-

ສະຫລະ ໄດໍ້ ແຕື່ ຜ ໍ້ ດຽວ         

5ຖໍ້ຳ ຂໍ້ຳ ທຳດ ນ ັໍ້ນ ມຳ ກື່ຳວ ເປັນ ທີື່  ເຂົໍ້ຳໃຈ ແຈ ື່ມ ແຈ ໍ້ງວື່ຳ         ‘ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຮກັ ນຳຍ         

ແລະ         ລ ກ ເມຍ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ຢຳກ ອອກ ໄປ ເປັນ ອິດສະຫລະ’         

6ໃຫໍ້ ນຳຍ ພຳ ຂໍ້ຳ 
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ທຳດ ນ ັໍ້ນ ໄປ ຫຳ ພວກ ຜ ໍ້ ພິພຳກສຳ         ພຳ ລຳວ ໄປ ທີື່  ປະຕ          ຫລ          ໄມ ໍ້ ວງົ ກບົ ປະຕ          ແລໍ້ວ ໃຫໍ້ ນຳຍ ເຈຳະ ຫ  

ລຳວ ດໍ້ວຍ ເຫລັກ ໝຳດ         ລຳວ ກ  ຈະ ຢ ື່ ບວົລະບດັ ນຳຍ ຕ ື່  ໄປ ຈນົ ຊ ົື່ວ ຊວີດິ ຂອງ ລຳວ          
7ຖໍ້ຳ ຄນົ ໃດ ຂຳຍ ລ ກ ສຳວ ເປັນ ຂໍ້ຳ ທຳດ         ຍງິ ນ ັໍ້ນ ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ ເປັນ ອິດສະຫລະ ເໝ ອນ ກບັ ຂໍ້ຳ ທຳດ 

ຊຳຍ         

8ຖໍ້ຳ ຍງິ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ເປັນ ທີື່  ພ ໃຈ ຂອງ ນຳຍ ທີື່  ຮບັ ນຳງ ໄວໍ້ ເປັນ ເມຍ         ຕໍ້ອງ ຍອມ ໃຫໍ້ ຄນົ ອ ື່ ນ ໄຖື່ ນຳງ ໄປ         

ແຕື່ ບ ື່  ມີ ສິດ ຈະ ຂຳຍ ຍງິ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ແກື່ ຊຳວ ຕື່ຳງ ຊຳດ         ເພຳະ ບ ື່  ໄດໍ້ ສດັຊ ື່  ຕ ື່  ຍງິ ນ ັໍ້ນແລໍ້ວ         

9ຖໍ້ຳ ນຳຍ ຍກົ ຍງິ 

ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ເປັນ ເມຍ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຕນົ         ກ  ໃຫໍ້ ລຳວ ປະຕບິດັ ຕ ື່  ຍງິ ນ ັໍ້ນ ດ ັື່ງ ເປັນ ລ ກ ສຳວ ຂອງ ຕນົ         

10ຖໍ້ຳ 

ລຳວ ຫຳ ຍງິ ອ ື່ ນ ມຳ ເປັນ ເມຍ         ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ລຳວ ຢດຸ ອຳຫຳນ ກຳນ ກນິ         ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ         ແລະ         ປະເພນ ີຜວົ ເມຍ ກບັ 

ຄນົ ເກົື່ ຳ         

11ຖໍ້ຳ ລຳວ ບ ື່  ໄດໍ້ ກະທ  ຳ ຕຳມ ປະກຳນ ໃດ ໃນ ສຳມ ປະກຳນ ນີໍ້         ຍງິ ນ ັໍ້ນ ຈະ ໄປ ເສຍ ກ  ໄດໍ້ ໂດຍ ບ ື່  

ຕໍ້ອງ ມຄີື່ຳ ໄຖື່         ບ ື່  ຕໍ້ອງ ເສຍ ເງນິ          

ຄວາມຍຸດຕິທຳກູ່ຽວກັບຄວາມເຈັບປູ່ວຍ 
ແລະ ການກະທຳຜິດຕໍ່ຄົນອື່ນ 

12ຜ ໍ້ ໃດ ໄດໍ້ ຕ ີຄນົ ໜ ື່ ງ ໃຫໍ້ ຕຳຍ         ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈ  ຳ ຕໍ້ອງ ຮບັ ໂທດ ເຖງິ ຕຳຍ ຄ  ກນັ         

13ຖໍ້ຳ ລຳວ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຈດຕະນຳ 

ຂໍ້ຳ ຄນົ ນ ັໍ້ນ         ແຕື່ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ຕຳຍ ເພຳະ ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ປື່ອຍ ໃຫໍ້ ຕຳຍ ດໍ້ວຍ ມ  ຂອງ ລຳວ         ເຮົຳ ຈະ ຕ ັໍ້ງ ບື່ອນ 

ໜ ື່ ງ ໄວໍ້         ໃຫໍ້ ລຳວ ໜີ ໄປ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         

14ແຕື່ ຖໍ້ຳ ຜ ໍ້ ໃດ ເຈດຕະນຳ ຫກັຫລງັ ຂໍ້ຳ ເພ ື່ ອນ ບໍ້ຳນ         ກ  ໃຫໍ້ ດ ງ ລຳວ 

ໄປ ຈຳກ ແທື່ນ ບ ຊຳ ຂອງ ເຮົຳ         ເພ ື່ ອ ລງົໂທດ ໃຫໍ້ ເຖງິ ຕຳຍ          
15ຜ ໍ້ ໃດ         ທີື່  ຕ ີບດິຳ ມຳນ ດຳ ຂອງ ຕນົ         ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈະ ຕໍ້ອງ ຖ ກ ໂທດ ເຖງິ ຕຳຍ          
16ຜ ໍ້ ໃດ ລກັ ຄນົ ໄປ ຂຳຍ ກ  ດ ີ         ຫລ          ເອົຳ ໄປ ເປັນ ທຳດ ຂອງ         ຕນົ ກ  ດ ີ         ຜ ໍ້ ລກັ ນ ັໍ້ນ ຈະ ຕໍ້ອງ ຖ ກ ໂທດ 

ເຖງິ ຕຳຍ          
17ຜ ໍ້ ໃດ ດື່ຳ ສຳບ ແຊື່ງ ບດິຳ ມຳນ ດຳ ຂອງ ຕນົ         ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ຕໍ້ອງ ຖ ກ ໂທດ ເຖງິ ຕຳຍ          
18-19ຖໍ້ຳ ມີ ຜ ໍ້ ຜິດ ກນັ         ຕ ີກນັ         ແລະ         ຝື່ຳຍ ໜ ື່ ງ ເອົຳ ຫີນ ຄວື່ຳງ ຫລ          ທບຸ ຕ ີ         ແຕື່ ອີກ ຝື່ຳຍ ໜ ື່ ງ ບ ື່  ເຖງິ 

ແກື່ ຄວຳມ ຕຳຍ         ພຽງ ແຕື່ ເຈບັ ປື່ວຍ         ຕໍ້ອງ ນອນ ພກັ         ຖໍ້ຳ ຜ ໍ້ ທີື່  ເຈບັ ນ ັໍ້ນ ລກຸຂ ໍ້ນ         ຖ  ໄມ ໍ້ເທົໍ້ຳ ຍື່ຳງ ອອກ ໄປ 

ໄດໍ້ ອີກ         ຜ ໍ້ ຕ ີນ ັໍ້ນ ກ  ພົໍ້ນ ໂທດ         ແຕື່ ເຂົຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ເສຍ ຄື່ຳ ເຈບັ ປື່ວຍ         ແລະ         ຄື່ຳ ຮກັສຳ ບຳດແຜ ຈນົ ຫຳຍ 

ເປັນ ປກົກະຕ ິ         
20ຖໍ້ຳ ຜ ໍ້ ໃດ ທີື່  ຕ ີຂໍ້ຳ ທຳດ ຊຳຍ ຍງິ ຂອງ ຕນົ ດໍ້ວຍ ໄມ ໍ້ ຈນົ ຕຳຍຄຳ ມ          ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ຕໍ້ອງ ຖ ກ ໂທດ         

21ຫຳກ ວື່ຳ 

ຂໍ້ຳ ທຳດ ນ ັໍ້ນ ມີ ຊວີດິ ຕ ື່  ໄປ ໄດໍ້ ມ ໍ້ໜ ື່ ງ         ຫລ          ສອງ ມ ໍ້ ຈ ື່ງ ຕຳຍ         ນຳຍ ກ  ບ ື່  ຕໍ້ອງ ຖ ກ ໂທດ         ເພຳະ ຂໍ້ຳ ທຳດ ນ ັໍ້ນ 

ເປັນ ດ ັື່ງ ເງນິ ຂອງ ນຳຍ          
22ຖໍ້ຳ ມີ ຜ ໍ້ ຊຳຍ ຕ ີກນັ         ແລໍ້ວ ບງັເອີນ ໄປ ຖ ກ ຜ ໍ້ຍງິ ແມ ື່ ມຳນ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຫລ ຸລ ກ         ແຕື່ ຍງິ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ເປັນ ອນັ-

ຕະລຳຍ         ຕໍ້ອງ ປບັ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         ຕຳມ ແຕື່ ຜວົ ຂອງ ຍງິ ນ ັໍ້ນ ຈະ ຮຽກຮໍ້ອງ ເອົຳ ຈຳກ ລຳວ ແລະ         ລຳວ ຈະ ຕໍ້ອງ 

ເສຍ ຕຳມ ທີື່  ພວກ ຜ ໍ້ ພິພຳກສຳ ຈະ ຕດັສິນ         

23ຖໍ້ຳ ຫຳກ ວື່ຳ ເປັນ ເຫດ ໃຫໍ້ ເກດີ ອນັຕະລຳຍ ປະກຳນ ໃດ         

ກ  ໃຫໍ້ ພິຈຳລະນຳ ດ ັື່ງນີໍ້         ຄ  ຊວີດິ ແທນ ຊວີດິ         

24ຕຳ ແທນ ຕຳ         ແຂໍ້ວ ແທນ ແຂໍ້ວ         ມ  ແທນ ມ          ຕນີ ແທນ 

ຕນີ         

25ຮອຍ ໄໝໍ້ ແທນ ຮອຍ ໄໝໍ້         ແຜ ແທນ ແຜ         ຮອຍ ຊ  ໍ້ຳ ແທນ ຮອຍ ຊ  ໍ້ຳ          

ກົດໝາຍກູ່ຽວກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງເຈົ້າຂອງສັດ 
26ຖໍ້ຳ ຜ ໍ້ ໃດ ຕ ີໃນ ຕຳ ຂອງ ຂໍ້ຳ ທຳດ ຊຳຍ ຍງິ ໃຫໍ້ ບອດ ໄປ         ລຳວ ຕໍ້ອງ ປື່ອຍ ຂໍ້ຳ ທຳດ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ເປັນ 
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ອິດສະຫລະ         ເນ ື່ ອງ ດໍ້ວຍ ໃນ ຕຳ ຂອງ ທຳດ ນ ັໍ້ນ         

27ຖໍ້ຳ ຜ ໍ້ ໃດ ເຮັດ ໃຫໍ້ ແຂໍ້ວ ຂໍ້ຳ ທຳດ ຊຳຍ ຍງິ ຫລດຸ ໄປ         

ລຳວ ຕໍ້ອງ ປື່ອຍ ຂໍ້ຳ ທຳດ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ອິດສະຫລະ         ເນ ື່ ອງ ດໍ້ວຍ ແຂໍ້ວ ຂອງ ທຳດ ນ ັໍ້ນ          
28ຖໍ້ຳ ງວົ ຊນົ ຊຳຍ         ຫລ          ຍງິ ເຖງິ ຕຳຍ         ຈ ົື່ງ ເອົຳ ຫີນ ຄວື່ຳງ ງວົ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ຕຳຍ         ແລະ         ຢື່ຳ ກນິ ເນ ໍ້ອ 

ຂອງ ມນັ         ແຕື່ ເຈົໍ້ຳ ຂອງ ງວົ ໂຕ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ມີ ໂທດ         

29ແຕື່ ຖໍ້ຳ ງວົ ນ ັໍ້ນ ເຄີຍ ຊນົ ຄນົ ມຳ ກື່ອນ         ແລະ         ມີ ຜ ໍ້ ມຳ 

ເຕ ອນ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ຂອງ ຮ ໍ້         ແຕື່ ເຈົໍ້ຳ ຂອງ ບ ື່  ໄດໍ້ ກກັ ຂງັ ມນັ ໄວໍ້         ມນັ ຈ ື່ງ         ໄປ ຊນົ ຊຳຍ         ຫລ          ຍງິ ເຖງິ ຕຳຍ         

ໃຫໍ້ ເອົຳ ຫີນ ຄວື່ຳງ ງວົ ນ ັໍ້ນ ເສຍ ໃຫໍ້ ຕຳຍ         ແລະ         ໃຫໍ້ ລງົໂທດ ເຈົໍ້ຳ ຂອງ ເຖງິ ຕຳຍ ດໍ້ວຍ         

30ຖໍ້ຳ ຈະ ຮຽກ-

ຮໍ້ອງ ເອົຳ ຄື່ຳ ໄຖື່ ຈຳກ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         ລຳວ ຕໍ້ອງ ເສຍ ຄື່ຳ ໄຖື່ ແທນ ຊວີດິ ຂອງ ລຳວ ຕຳມ ທີື່  ໄດໍ້ ຮຽກຮໍ້ອງ         

31ຫຳກ 

ງວົ ນ ັໍ້ນ ຊນົ ລ ກ ຊຳຍ         ແລະ         ລ ກ ສຳວ         ກ  ຈ ົື່ງ ປບັ ໂທດ ຕຳມ ຄ  ຳ ຕດັສິນ ຂ ໍ້ ນີໍ້ ດ ັື່ງ ດຽວ ກນັ         

32ຖໍ້ຳ ງວົ ນ ັໍ້ນ 

ຊນົ ຂໍ້ຳ ທຳດ ຊຳຍ ຍງິ ຂອງ ຜ ໍ້ ໃດ         ເຈົໍ້ຳ ຂອງ ງວົ ຕໍ້ອງ ໃຫໍ້ ເງນິ ແກື່ ນຳຍ ຂອງ ຂໍ້ຳ ທຳດ ນ ັໍ້ນ ສຳມ ສິບ ເຊ ເຂ         

ແລໍ້ວ ຕໍ້ອງ ເອົຳ ຫີນ ຄວື່ຳງ ງວົ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ຕຳຍ ເສຍ          
33ຖໍ້ຳ ຜ ໍ້ ໃດ ເປີດ ບ ື່         ຫລ          ຂດຸ ບ ື່         ແຕື່ ບ ື່  ໄດໍ້ ປິດ ໄວໍ້         ແລໍ້ວ ມີ ງວົ ຫລ          ລຳ ຕກົລງົ ໄປ ຕຳຍ ໃນ ບ ື່  ນ ັໍ້ນ         

34ເຈົໍ້ຳ ຂອງ ບ ື່  ຕໍ້ອງ ໃຫໍ້ ຄື່ຳ ຊດົ ໃຊໍ້ ລຳວ         ຕໍ້ອງ ເສຍ ເງນິ ຄື່ຳ ສດັ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ ຂອງ         ຊຳກ ສດັ ທີື່  ຕຳຍ 

ນ ັໍ້ນ ຈະ ຕກົ ເປັນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຂອງ ບ ື່         

35ຖໍ້ຳ ງວົ ຂອງ ຜ ໍ້ ໃດ ຊນົ ງວົ ຂອງ ຜ ໍ້ ອ ື່ ນ ໃຫໍ້ ຕຳຍ         ລຳວ ຕໍ້ອງ ຂຳຍ ງວົ 

ທີື່  ເປັນ ຢ ື່         ແລໍ້ວ ມຳ ແບື່ງ ເງນິ ກນັ         ແລະ         ງວົ ທີື່  ຕຳຍ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ແບື່ງ ກນັ ດໍ້ວຍ         

36ຫລ          ຖໍ້ຳ ຮ ໍ້ ແລໍ້ວ ວື່ຳ ງວົ 

ນ ັໍ້ນ ເຄີຍ ຊນົ ມຳ ກື່ອນ         ແຕື່ ເຈົໍ້ຳ ຂອງ ບ ື່  ໄດໍ້ ກກັ ຂງັ ໄວໍ້         ເຈົໍ້ຳ ຂອງ ຕໍ້ອງ ໃຊໍ້ ງວົ ແທນ ງວົ         ແລະ         ງວົ ທີື່  

ຕຳຍ ນ ັໍ້ນ ກ  ຕກົ ເປັນ ຂອງ ຕນົ”          

ບົດທີ 22 
ສິດທິອຳນາດຂອງເຈົ້າຂອງສັດ ແລະ ສິ່ງຂອງ 

1“ຖໍ້ຳ ຜ ໍ້ ໃດ ລກັ ງວົ         ຫລ          ແກະ ໄປ ຂໍ້ຳ         ຫລ          ຂຳຍ         ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ໃຊໍ້ ງວົ ຫໍ້ຳ ໂຕ ແທນ ງວົ ໜ ື່ ງ ໂຕ         ແລະ         

ແກະ ສີື່  ໂຕ ແທນ ແກະ ໂຕ ໜ ື່ ງ          
2ຖໍ້ຳ ຜ ໍ້ ໃດ ເຫັນ ຄນົ ຂີໍ້ລກັ ກ  ຳລງັ ຂດຸ ຮ  ເຂົໍ້ຳ ໄປ         ແລໍ້ວ ໃຫໍ້ ຕ ີຄນົ ຂີໍ້ລກັ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ຕຳຍ         ໂດຍ ທີື່  ຜ ໍ້ ຕ ີບ ື່  ຕໍ້ອງ 

ຖ ກ ໂທດ         ເພຳະ ກຳນ ຕ ີຄນົ ນ ັໍ້ນ         

3ຖໍ້ຳ ເປັນ ຕອນ ກຳງເວັນ         ລຳວ ຕໍ້ອງ ໄດໍ້ ຮບັ ໂທດ         ເພຳະ ກຳນ ຕ ີຄນົ 

ນ ັໍ້ນ         ແຕື່ ຜ ໍ້ ຮໍ້ຳຍ ນ ັໍ້ນ ຕໍ້ອງ ໃຫໍ້ ຄື່ຳ ຊດົ ໃຊໍ້         ຖໍ້ຳ ລຳວ ບ ື່  ມີ ຫຍງັ ຈະ ໃຊໍ້ ໃຫໍ້         ຕໍ້ອງ ຂຳຍ ຕວົ ລຳວ ເປັນ ຄື່ຳ 

ຂອງ ທີື່  ລກັ ໄປ ນ ັໍ້ນ         

4ຖໍ້ຳ ຈບັ ຂອງ ທີື່  ລກັ ໄປ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຢ ື່ ໃນ ມ  ຂອງ ລຳວ         ຈະ ເປັນ ງວົ ກ  ດ ີ         ຫລ          ລຳ ກ  ດ ີ        

ຫລ          ແກະ ກ  ດ ີ        ຊ ື່ ງ ຍງັ ເປັນ ຢ ື່         ຂອງ ລກັ ນ ັໍ້ນ ຕໍ້ອງ ໃຫໍ້ ຄື່ຳ ຊດົ ໃຊໍ້ ເປັນ ສອງ ເທົື່ ຳ          
5ຖໍ້ຳ ຜ ໍ້ ໃດ ປື່ອຍ ໃຫໍ້ ສດັ ກນິ ຂອງ ໃນ ນຳ         ຫລ          ໃນ ສວນ ອະງ ຸື່ນ         ຫລ          ປື່ອຍ ສດັ ຂອງ ຕນົ         ແລໍ້ວ ມນັ 

ໄປ ກນິ ໃນ ນຳ ຂອງ ຜ ໍ້ ອ ື່ ນ         ລຳວ ຕໍ້ອງ ໃຫໍ້ ຄື່ຳ ຊດົ ໃຊໍ້ ໂດຍ ໃຫໍ້ ຂອງ ທີື່  ດ ີທີື່  ສດຸ ໃນ ນຳ ຂອງ ຕນົ         ແລະ         

ຂອງ ທີື່  ດ ີທີື່  ສດຸ ໃນ ສວນ ອະງ ຸື່ນ ຂອງ ຕນົ ເປັນ ຄື່ຳ ເສຍ ຫຳຍ          
6ຖໍ້ຳ ຈ ດ ໄຟ ທີື່  ກອງ ໜຳມ         ແລະ         ໄຟ ລຳມ ໄປ ຕດິ ກອງ ເຂົໍ້ຳ         ຫລ          ຕດິ ຕ ົໍ້ນ ເຂົໍ້ຳ ຊ ື່ ງ ບ ື່  ໄດໍ້ ກື່ຽວ         ຫລ          

ຕດິ ທົື່ງ ນຳ ໄໝໍ້ ເສຍ         ຜ ໍ້ ທີື່  ຈ ດ ໄຟ ນ ັໍ້ນ ຕໍ້ອງ ໃຊໍ້ ຄື່ຳ ເສຍ ຫຳຍ ເຕັມ ຈ  ຳນວນ          
7ຖໍ້ຳ ຜ ໍ້ ໃດ ຝຳກ ເງນິ         ຫລ          ສິື່ ງ ຂອງ ໄວໍ້ ກບັ ເພ ື່ ອນ ບໍ້ຳນ ແລໍ້ວ ຂອງ ນ ັໍ້ນ ຖ ກ ລກັ ໄປ ຈຳກ ເຮ ອນ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         

ຖໍ້ຳ ຈບັ ຄນົ ລກັ ໄດໍ້ ຕໍ້ອງ ໃຊໍ້ ແທນ ເປັນ ສອງ ເທົື່ ຳ         

8ຖໍ້ຳ ຈບັ ຄນົ ລກັ ບ ື່  ໄດໍ້         ຈ ົື່ງ ນ  ຳ ເຈົໍ້ຳ ຂອງ ເຮ ອນ ມຳ ຫຳ 
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ພວກ ຜ ໍ້ ພິພຳກສຳ ເພ ື່ ອ ຈະ ເບິື່ ງ ວື່ຳ ມ  ຂອງ ຕນົ ເອງ ໄດໍ້ ລກັ         ສິື່ ງ ຂອງ ຂອງ ເພ ື່ ອນ ເຮ ອນ ນ ັໍ້ນ         ຫລ          ບ ື່  ໃນ 

ຄະດ ີຟໍ້ອງ ຮໍ້ອງທກຸ ຢື່ຳງ         ຈະ ເປັນ ເລ ື່ ອງ ງວົ         ລຳ         ແກະ         ຫລ          ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ         ຫລ          ເລ ື່ ອງ ສິື່ ງ ຂອງ ໃດ ໆ ທີື່  

ຫຳຍ ໄປ         ຖໍ້ຳ         

9ບ ື່  ໃນ ຄະດ  ີຟໍ້ອງ ຮໍ້ອງທກຸ ຢື່ຳງ         ຈະ ເປັນ ເລ ື່ ອງ ງວົ         ລຳ         ແກະ         ຫລ          ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ         ຫລ          

ເລ ື່ ອງ ສິື່ ງ ຂອງ ໃດ ໆ ທີື່  ຫຳຍ ໄປ         ຖໍ້ຳ ມີ ຄນົ ມຳ ອໍ້ຳງ ວື່ຳ ສິື່ ງ ນີໍ້ ສິື່ ງ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ຂອງ ຕນົ         ຈ ົື່ງ ນ  ຳ ຄະດ ີຂອງ ຄ ື່ 

ຄວຳມ ນ ັໍ້ນ ໄປ ຫຳ ພວກ ຜ ໍ້ ພິພຳກສຳ         ພວກ ຜ ໍ້ ພິພຳກສຳ ນ ັໍ້ນ ຈະ ຕດັສິນ ວື່ຳ ຜ ໍ້ ໃດ ຜິດ         ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈະ ຕໍ້ອງ ໃຊໍ້ 

ຄື່ຳ ຊດົ ໃຊໍ້ ເປັນ ສອງ ເທົື່ ຳ         

10ຖໍ້ຳ ຜ ໍ້ ໃດ ຝຳກ ລຳ         ຫລ          ງວົ         ຫລ          ແກະ         ຫລ          ສດັ ໃດ ໆ ໄວໍ້ ກບັ ເພ ື່ ອນ 

ບໍ້ຳນ         ແລະ         ສດັ ນ ັໍ້ນ ເກດີ ຕຳຍ ລງົ         ຫລ          ເປັນ ອນັຕະລຳຍ         ຫລ          ມີ ຜ ໍ້ ມຳ ໄລື່ ຕໍ້ອນ ໄປ ຈຳກ ເຮ ອນ ນ ັໍ້ນ 

ໂດຍ ບ ື່  ມີ ໃຜ ເຫັນ         

11ຕໍ້ອງ ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ຮບັ ຝຳກ ນ ັໍ້ນ ປະຕຍິຳນ ຕວົ ຕ ື່  ເພ ື່ ອນ ບໍ້ຳນ         ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ເພ ື່ ອ ເບິື່ ງ ວື່ຳ         ມ  ຂອງ ລຳວ ລກັ ຂອງ ຂອງ ເພ ື່ ອນ ບໍ້ຳນ ນ ັໍ້ນ ຈງິ ຫລ  ບ ື່         ແລໍ້ວ ເຈົໍ້ຳ ຂອງ ນ ັໍ້ນ ຈະ ຕໍ້ອງ ຍນິ 

ຍອມ         ສື່ວນ ຜ ໍ້ ຮບັ ຝຳກ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ຕໍ້ອງ ໃຫໍ້ ຄື່ຳ ຊດົ ໃຊໍ້         

12ແຕື່ ຖໍ້ຳ ສດັ ນ ັໍ້ນ ຖ ກ ລກັ ໄປ         ຂະນະ ເມ  ື່ອ ຜ ໍ້ ຮບັ ຝຳກ 

ຢ ື່ ນ  ຳ         ຜ ໍ້ ຮບັ ຝຳກ ຕໍ້ອງ ໃຫໍ້ ຄື່ຳ ຊດົ ໃຊໍ້ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ ຂອງ         

13ຖໍ້ຳ ມີ ສດັ ຮໍ້ຳຍ ມຳ ກດັ ຈກີ ສດັ ນ ັໍ້ນ ຕຳຍ         ຈ ົື່ງ ເອົຳ 

ຊຳກ ມຳ ໃຫໍ້ ກວດເບິື່ ງ ເປັນ ຫລກັ ຖຳນ         ແລໍ້ວ ຜ ໍ້ ຮບັ ຝຳກ ບ ື່  ຕໍ້ອງ ໃຫໍ້ ຄື່ຳ ຊດົ ໃຊໍ້ ແທນ ສດັ ຖ ກ ກດັ ຈກີ ນ ັໍ້ນ          
14ຖໍ້ຳ ຜ ໍ້ ໃດ ຢ ມ ສິື່ ງ ໃດ ໆ ໄປ ຈຳກ ເພ ື່ ອນ ບໍ້ຳນ ແລໍ້ວ ເກດີ ເປັນ ອນັຕະລຳຍ         ຫລ          ຕຳຍ ລະຫວື່ຳງ ເວ-

ລຳ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ຂອງ ບ ື່  ຢ ື່         ຜ ໍ້ ຢ ມ ຕໍ້ອງ ໃຫໍ້ ຄື່ຳ ຊດົ ໃຊໍ້ ເຕັມ ຕຳມ ຈ  ຳນວນ         

15ຖໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ຂອງ ຢ ື່ ນ  ຳ         ຜ ໍ້ ຢ ມ ບ ື່  ຕໍ້ອງ 

ໃຫໍ້ ຄື່ຳ ຊດົ ໃຊໍ້         ຖໍ້ຳ ເປັນ ຂອງ ເຊົື່ ຳ         ໃຫໍ້ ເອົຳ ແຕື່ ຄື່ຳ ເຊົື່ ຳ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ          

ກົດຫມາຍກູ່ຽວກັບສິນລະທຳ ແລະ ສາດສະຫນາ 
16ຖໍ້ຳ ຜ ໍ້ ໃດ ຫລອກ ລວງ ຍງິ ພມົມະຈຳລີ ທີື່  ຍງັ ບ ື່  ມີ ຄ ື່ ໝັໍ້ນ         ແລະ         ນອນ ຮື່ວມ ກບັ ຍງິ ນ ັໍ້ນ         ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈະ 

ຕໍ້ອງ ເສຍ ເງນິ ສິນ ສອດ         ແລະ         ຕໍ້ອງ ຮບັ ຍງິ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ເມຍ ຂອງ ຕນົ         

17ຖໍ້ຳ ພ ື່  ບ ື່  ຍອມ ຢື່ຳງ ເດັດຂຳດ ທີື່  

ຈະ ຍກົ ຍງິ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ເປັນ ເມຍ         ລຳວ ກ  ຕໍ້ອງ ເສຍ ເງນິ ເທົື່ ຳ ສິນ ສອດ ຕຳມ ທ  ຳນຽມ ສ ື່ຂ  ຍງິ ພມົມະຈຳລີ ນ ັໍ້ນ          
18ສ  ຳລບັ ຍງິ ແມ ື່ມດົ         ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ລອດ ຊວີດິ ຢ ື່ ເລີຍ          
19ຜ ໍ້ ໃດ ຮື່ວມ ສມົສ ື່ ທຳງ ເພດ ກບັ ສດັ         ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈະ ຕໍ້ອງ ຖ ກ ລງົໂທດ ເຖງິ ຕຳຍ          
20ຜ ໍ້ ໃດ ຖວຳຍ ບ ຊຳ ແກື່ ພະ ຕື່ຳງ ໆ ເວັໍ້ນ ແຕື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ອງົ ດຽວ         ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ຕໍ້ອງ ຖ ກ ທ  ຳລຳຍ ເສຍ 

ຊິໍ້ນ          
21ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ບບີ ບງັຄບັ         ຫລ          ຂ ົື່ມເຫງ ຄນົ ຕື່ຳງ ດໍ້ຳວ ເລີຍ         ເພຳະ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ກ  ເຄີຍ ເປັນ ຄນົ ຕື່ຳງ 

ດໍ້ຳວ ຢ ື່ ໃນ ປະ         ເທດ ເອຢິບ          
22ຢື່ຳ ຂ ົື່ມເຫງ ແມ ື່ໝໍ້ຳຍ         ຫລ          ລ ກ ກ  ຳພໍ້ຳ ພ ື່         

23-24ຖໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ຂ ົື່ມເຫງ ເຂົຳ ໂດຍ ວທີິ ໃດ ກ  ຕຳມ         ແລະ         

ເຂົຳ ຮໍ້ອງ         ທກຸ ເຖງິ ເຮົຳ         ເຮົຳ ຈະ ຟງັ ຄ  ຳ ຮໍ້ອງທກຸ ຂອງ ເຂົຳ ແນື່ນອນ ຄວຳມ ຮໍ້ຳຍ ຂອງ ເຮົຳ ຈະ ຮໍ້ອນ 

ຂ ໍ້ນ         ແລະ         ເຮົຳ ຈະ ປະຫຳນ ເຈົໍ້ຳ ດໍ້ວຍ ດຳບ         ເມຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ເປັນ ໝໍ້ຳຍ         ແລະ ລ ກ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ 

ຈະ ຕໍ້ອງ ເປັນ ກ  ຳພໍ້ຳ ພ ື່          
25ຖໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ເຮົຳ ຜ ໍ້ ທີື່  ເປັນ ຄນົ ຍຳກຈນົ         ແລະ ຢ ມ ເງນິ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໄປ         ຢື່ຳ ຖ  ວື່ຳ ຕນົ ເປັນ 

ເຈົໍ້ຳ ໜີໍ້         ແລະ ຢື່ຳ ຄິດ ດອກ ເບັໍ້ຍ ຈຳກ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         

26ຖໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຮບັ ເສ ໍ້ອ ຄມຸ ຂອງ ເພ ື່ ອນ ບໍ້ຳນ ໄວໍ້ ເປັນ ຂອງ 

ປະກນັ         ຈ ົື່ງ ຄ ນ ຂອງ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ລຳວ ກື່ອນ ຕຳເວັນຕກົ ດນິ         

27ເພຳະ ລຳວ ມີ ເສ ໍ້ອ ຄມຸ ໂຕ ນ ັໍ້ນ ໂຕ ດຽວ ເປັນ 

ເຄ ື່ ອງ ປກົ ຄມຸ ຮື່ຳງກຳຍ         ບ ື່  ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ເວລຳ ນອນ         ລຳວ ຈະ ເອົຳ ຫຍງັ ຫົື່ມ?         ຕ ື່  ມຳ         ເມ  ື່ອ ລຳວ ທ ນ ຮໍ້ອງ-
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ທກຸ ຕ ື່  ເຮົຳ         ເຮົຳ ຈະ ຮບັ ຟງັ         ເພຳະ ເຮົຳ ເປັນ ຜ ໍ້ ມີ ເມດ ຕຳ ກະລນຸຳ          

28ຢື່ຳ ດື່ຳ ພຣະເຈົ້າ          ຫລ          ສຳບ ແຊື່ງ ຜ ໍ້ ປກົຄອງ ຊນົ ຊຳດ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ          
29ຢື່ຳ ຊກັ ຊໍ້ຳ ທີື່  ຈະ ນ  ຳ ພ ດ ຜນົ         ແລະ         ນ  ຳ ໝຳກ ໄມ ໍ້ ອນັ ທ  ຳອິດ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ມຳ ຖວຳຍ ພຣະເຈົ້າ          ຈ ົື່ງ 

ຖວຳຍ ລ ກ ຊຳຍ ຫວົປີ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ແກື່ ເຮົຳ         

30ສ  ຳລບັ ງວົ         ແລະ         ແບໍ້         ແກະ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ຈ ົື່ງ ເຮັດ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ 

ຄ  ກນັ         ໃຫໍ້ ລ ກ ມນັ ຢ ື່ ກບັ ແມ ື່ ເຈດັ ວນັ         ເຖງິ ວນັ ທີື່  ແປດ ຈ ົື່ງ ພຳ ມຳ ຖວຳຍ ແກື່ ເຮົຳ          
31ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ເປັນ ຄນົ ບ ລິສດຸ ອທິຸດ ແກື່ ເຮົຳ         ເຫດ ສະນ ັໍ້ນ         ເນ ໍ້ອ ສດັ ທີື່  ຖ ກ ກດັ ຕຳຍ ໃນ ທົື່ງ ນຳ         

ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ກນິ         ຈ ົື່ງ ຖິໍ້ມ ໃຫໍ້ ໝຳ ກນິ ເສຍ”          

ບົດທີ 23 
ກົດສິນລະທຳ 

1“ຢື່ຳ ນ  ຳ ເລ ື່ ອງ ບ ື່  ຈງິ ໄປ ບອກ ຕ ື່  ໆ ກນັ         ຢື່ຳ ຮື່ວມ ມ  ເປັນ ພະຍຳນ ໃສື່ ຮໍ້ຳຍ ຜ ໍ້ ອ ື່ ນ         ຮື່ວມ ກບັ ຄນົ ຊ ົື່ວ          
2ຢື່ຳ ເຮັດ ຊ ົື່ວ ຕຳມ ຢື່ຳງ ຄນົ ຈ  ຳນວນ ຫລຳຍ ທີື່  ເຂົຳ ເຮັດ ກນັ ນ ັໍ້ນ ເລີຍ         ຢື່ຳ ອໍ້ຳງ ພະຍຳນ ເຂົໍ້ຳ ຂໍ້ຳງ ໝ ື່ 

ຫລຳຍ         ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຂຳດ ຄວຳມ ຍດຸຕ ິທ  ຳ ໄປ         

3ທງັ ຢື່ຳ ເຂົໍ້ຳ ຂໍ້ຳງ ຄນົ ຈນົ ໃນ ຄະດ ີຂອງ ເຂົຳ          
4ຖໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ພບົ ງວົ         ຫລ          ລຳ ຂອງ ສດັຕ  ຫລງົ ມຳ         ຈ ົື່ງ ພຳ ໄປ ສ ົື່ງ ຄ ນ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ຂອງ ຈນົ ໄດໍ້         

5ຖໍ້ຳ ເຫັນ ລຳ 

ຂອງ ຜ ໍ້ ທີື່  ກຽດ ຊງັ ເຈົໍ້ຳ ລ ົໍ້ມ ລງົ ເພຳະ ບນັທກຸ ຂອງ ໜກັ         ຢື່ຳ ໄດໍ້ ເມນີເສີຍ ເສຍ         ຈ ົື່ງ ຊື່ວຍ ເຂົຳ ຍກົ ມນັ ຂ ໍ້ນ          
6ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ບດິ ເບ ອນ ຄ  ຳ ພິພຳກສຳ ໃຫໍ້ ຜິດ ໄປ ຈຳກ ຄວຳມ ຍດຸຕ ິທ  ຳ ທີື່  ຄນົ ຈນົ ຄວນ ໄດໍ້ ຮບັ ໃນ ຄະດ ີ

ຂອງ ເຂົຳ         

7ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ຫລີກ ໃຫໍ້ ຫື່ຳງ ໄກ ຈຳກ ກຳນ ໃສື່ ຄວຳມ ຄນົ ອ ື່ ນ         ຢື່ຳ ປະຫຳນ ຊວີດິ ຄນົ ທີື່  ປຳດ ສະ 

ຈຳກ ຄວຳມ ຜິດ         ແລະ         ຄນົ ຊອບ ທ  ຳ         ເພຳະ ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ຍກົໂທດ ໃຫໍ້ ຄນົ ຊ ົື່ວ          
8ຢື່ຳ ຮບັ ສິນ ບນົ ເລີຍ         ເພຳະວື່ຳ ສິນ ບນົ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຄນົ ຕຳ ດ ີກຳຍເປັນ ຄນົ ຕຳບອດ ໄປ         ແລະ         ພິກ 

ຄະດ ີຂອງ ຄນົ ຊອບ ທ  ຳ ເສຍ ໄດໍ້          
9ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ຂ ົື່ມເຫງ ຄນົ ຕື່ຳງ ດໍ້ຳວ ເພຳະ ເຈົໍ້ຳ ຮ ໍ້ຈກັ ໃຈ ຄນົ ຕື່ຳງ ດໍ້ຳວ ແລໍ້ວ         ເພຳະວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ກ  

ເຄີຍ ເປັນ ຄນົ ຕື່ຳງ ດໍ້ຳວ ໃນ ປະເທດ ເອຢິບ ມຳ ກື່ອນ          

ປີແຫູ່ງການຢຸດພັກ 
10ຈ ົື່ງ ຫວື່ຳນ ພ ດ         ແລະ         ກື່ຽວ ເກບັ ຜນົ ໃນ ນຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຕະຫລອດ ຫກົ ປີ         

11ແຕື່ ປີ ທີ ເຈດັ ນ ັໍ້ນ ຈ ົື່ງ ງດົ 

ເສຍ         ປື່ອຍ ໃຫໍ້ ນຳ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳງ ຢ ື່         ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ຄນົ ຈນົ ໃນ ຊນົ ຊຳດ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ເກບັ ກນິ         ສື່ວນ ທີື່  ເຫລ ອ ນອກ 

ນ ັໍ້ນ ກ  ໃຫໍ້ ສດັປື່ຳ ກນິ         ສື່ວນ ສວນ ອະງ ຸື່ນ         ແລະ         ສວນ ໝຳກກອກເທດ                  ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ເຮັດ ຢື່ຳງ ດຽວ ກນັ         

12ຈ ົື່ງ ເຮັດ ກຳນ ງຳນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຫກົ ວນັ         ແຕື່ ໃນ ວນັ ທີ ເຈດັ ນ ັໍ້ນ ຈ ົື່ງ ຢດຸ ງຳນ         ເພ ື່ ອ ງວົ         ລຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຈະ 

ໄດໍ້ ພກັ         ແລະ         ລ ກ ຊຳຍ ຂໍ້ຳ ໃຊໍ້ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ກບັ ຄນົ ຕື່ຳງ ດໍ້ຳວ ຈະ ໄດໍ້ ພກັຜື່ອນ ໃຫໍ້ ສດົຊ ື່ ນ ດໍ້ວຍ          
13ສິື່ ງ ທງັ ປວງ ທີື່  ເຮົຳ ສ ັື່ງ ເຈົໍ້ຳ ໄວໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈ ົື່ງ ລະວງັ         ຖ  ໃຫໍ້ ດ ີ         ແລະ         ຢື່ຳ ອອກຊ ື່  ພະ ອ ື່ ນ ເລີຍ         ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ໄດໍ້ 

ຍນິ ຊ ື່  ຂອງ ພະ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ອອກ ຈຳກ ປຳກ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ          

ເທດສະການປະຈຳປີ 
14ຈ ົື່ງ ຖ  ເທດສະກຳນ ຖວຳຍ ແກື່ ເຮົຳ ປີ ລະ ສຳມ ເທ ື່ ອ         

15ຈ ົື່ງ ຖ  ເທດສະກຳນ ກນິ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ບ ື່  ມີ ເຊ ໍ້ອ ແປໍ້ງ 

ຕຳມ ເວລຳ ທີື່  ກ  ຳນດົ ໄວໍ້         (ໃນ ເດ ອນ ອາບິບ          ອນັ ເປັນ ເດ ອນ ຊ ື່ ງ ເຮົຳ ບນັຊຳ ໄວໍ້         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ກນິ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ບ ື່  ມີ 
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ເຊ ໍ້ອ ແປໍ້ງ ເຈດັ ວນັ ຕຳມ ທີື່  ເຮົຳ ສ ັື່ງ ເຈົໍ້ຳ ໄວໍ້ ແລໍ້ວ ເພຳະ ໃນ ເດ ອນ ນ ັໍ້ນ ເຈົໍ້ຳ ອອກ ຈຳກ ເອຢິບ          ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ 

ໃດ ມຳ ເຝົໍ້ຳ ເຮົຳ ມ  ເປົື່ ຳ ເລີຍ)          
16ຈ ົື່ງ ຖ  ເທດສະກຳນ ກນິ ລໍ້ຽງ ສະຫລອງ ກຳນ ເກບັ ກື່ຽວ         ຖວຳຍ ພ ດ ຜນົ ທ  ຳອິດ ທີື່  ເກດີ ຈຳກ ແຮງ 

ງຳນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ຊ ື່ ງ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຫວື່ຳນ ພ ດ ລງົ ໃນ ນຳ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ຖ  ເທດສະກຳນ ກນິ ລໍ້ຽງ ສະຫລອງ ກຳນ 

ເກບັ ພ ດ ຜນົ ປຳຍ ປີ         ເມ  ື່ອ ເຈົໍ້ຳ ເກບັ ພ ດ ຜນົ ຈຳກ ທົື່ງ ນຳ ອນັ ເປັນ ຜນົງຳນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

17ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ຊຳຍ ທງັ 

ປວງ ເຂົໍ້ຳ ເຝົໍ້ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພຣະເຈົ້າ ປີ ລະ ສຳມ ເທ ື່ ອ          
18ຢື່ຳ ຖວຳຍ ເລ ອດ ຈຳກ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ຂອງ ເຮົຳ         ພໍ້ອມ ກບັເຂົໍ້ຳ ຈີື່  ມີ ເຊ ໍ້ອ ແປໍ້ງ         ຫລ          ປື່ອຍ ໃຫໍ້ ມີ ໄຂ-

ມນັ ໃນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ຂອງ ເຮົຳ ເຫລ ອ ຢ ື່ ຈນົ ເຖງິ ຮຸື່ງ ເຊົໍ້ຳ          
19ພ ດ ຜນົ ອນັ ດເີລີດ         ຊ ື່ ງ ໄດໍ້ ເກບັ ເທ ື່ ອ ທ  ຳອິດ ຈຳກ ໄຮື່ນຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ         ຈ ົື່ງ ນ  ຳ ມຳ ຖວຳຍ ໃນ 

ພຣະວຫິຳນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ຢື່ຳ ຕ ົໍ້ມ ເນ ໍ້ອ ລ ກ ແບໍ້ ດໍ້ວຍ ນ  ໍ້ຳ ນມົ ຂອງ ແມ ື່ ມນັ ເລີຍ          

ລະບຽບໃນການຊະນະແຜູ່ນດິນການາອານ 
20ເບິື່ ງ ແມ,         ເຮົຳ ໃຊໍ້ ຜ ໍ້ ສ ົື່ງ ຂື່ຳວ ສະຫວນັ ອງົ ໜ ື່ ງ ຍື່ຳງ ນ  ຳ ໜໍ້ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ເພ ື່ ອ ຄອຍ ຖໍ້ຳ ລະວງັ ຮກັ-

ສຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຕຳມ ທຳງ         ນ  ຳໄປ ເຖງິ ບື່ອນ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ຕຽມ ໄວໍ້         

21ຈ ົື່ງ ເອົຳໃຈໃສື່ ຜ ໍ້ ສ ົື່ງ ຂື່ຳວ ນ ັໍ້ນ         ແລະ         

ເຊ ື່ ອ ຟງັສຽງ ຂອງ ເຂົຳ         ຢື່ຳ ຝື່ຳຝ ນ ເຂົຳ         ເພຳະ ເຂົຳ ຈະ ບ ື່  ຍກົໂທດ ກຳນ ລະເມດີ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ເລີຍ         ດໍ້ວຍ ວື່ຳ 

ເຂົຳ ກະທ  ຳ ໃນ ນຳມ ຂອງ ເຮົຳ         

22ຖໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ເຊ ື່ ອ ຟງັສຽງ ຂອງ ເຂົຳ ແທໍ້ ໆ         ແລະ         ເຮັດ ທກຸ ສິື່ ງ 

ຕຳມ ທີື່  ເຮົຳ ສ ັື່ງ ໄວໍ້         ເຮົຳ ຈະ ເປັນ ສດັຕ  ຕ ື່  ສດັຕ  ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ         ຈະ ເປັນ ສດັຕ  ຕ ື່  ຜ ໍ້ ທີື່  ຕ ື່ ສ ໍ້ ພວກ 

ເຈົໍ້ຳ         

23ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ທ ດສະຫວນັ ຂອງ ເຮົຳ ຈະ ໄປ ຂໍ້ຳງ ໜໍ້ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ         ຈະ ນ  ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄປ ເຖງິ ຄນົ 

ອະໂມຣີດ          ຄນົ ຮິດຕ ີ         ຄນົ ເປຣຊີິ          ຄນົ ການາອານ          ຄນົ ຮີວີ          ແລະ ຄນົ ເຢບຸດ          ແລໍ້ວ ເຮົຳ ຈະ ຕດັ 

ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ອອກ ເສຍ          
24ຢື່ຳ ຂຳບ ໄຫວໍ້ ພະ ຂອງ ເຂົຳ         ຫລ          ບວົລະບດັ         ຫລ          ເຮັດ ຕຳມ ແບບຢື່ຳງ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ກະທ  ຳ         ແຕື່ 

ຈ ົື່ງ ທ  ຳລຳຍ ຮ ບ ເຄົຳລບົ ຂອງ ເຂົຳ         ແລະ         ຕ ີເສົຳ ສກັສິດ ຂອງ ເຂົຳ ເສຍ ໃຫໍ້ ແຫລກ ລະອຽດ         

25ຈ ົື່ງ ບວົ-

ລະບດັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ແລໍ້ວ ພຣະອງົ ຈະ ຊງົ ອວຍພອນ ແກື່ ອຳຫຳນ         ແລະ         

ນ  ໍ້ຳຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ເຮົຳ ຈະ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ພະຍຳດ ຕື່ຳງ ໆ ຫຳຍ ໄປ ຈຳກ ທື່ຳມກຳງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         

26ຈະ ບ ື່  ມກີຳນ 

ຫລ ຸລ ກ         ຫລ          ເປັນ ໝນັ ໃນ ດນິແດນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ມີ ອຳຍ ຸຍ ນ ຍຳວ          
27ເຮົຳ ຈະ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ເກດີ ຄວຳມ ຢໍ້ຳນ ກວົ ຂ ໍ້ນ ກື່ອນ ໜໍ້ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ເຮົຳ ຈະ ທ  ຳລຳຍ ຊຳວ ເມ  ອງ 

ທງັ ປວງ ທີື່  ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄປ ຜະເຊນີ ໜໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ພວກ ສດັຕ  ທງັ ປວງ ຫນັ ຫລງັ ໜີ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         

28ເຮົຳ ຈະ ໃຊໍ້ ໃຫໍ້ ຝ ງ ຕ ື່  ລື່ວງ ໜໍ້ຳ ໄປ ກື່ອນ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ພວກ ມນັ ຈະ ໄລື່ ຄນົ ຮີວີ          ຄນົ ການາອານ          ຄນົ 

ຮິດຕີ ໄປ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ໜໍ້ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         

29ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ໄລື່ ເຂົຳ ໄປ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ໜໍ້ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໃນ ລະຍະ ປີ ດຽວ                  ຢໍ້ຳນ 

ວື່ຳ         ແຜື່ນດນິ ຈະ ຮກົ ຮໍ້ຳງ ໄປ         ແລະ         ສດັປື່ຳ ຈະ ທະວ ີຈ  ຳນວນ ຂ ໍ້ນ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກບັ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         

30ແຕື່ ເຮົຳ ຈະ 

ໄລື່ ເຂົຳ ໄປ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ໜໍ້ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເທ ື່ ອ ລະ ໜໍ້ອຍ ຈນົ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ທະວ ີຈ  ຳນວນ ຫລຳຍ ຂ ໍ້ນ         ແລໍ້ວ ໄດໍ້ ຮບັ 

ດນິ         ແດນ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ກ  ຳມະສິດ         

31ເຮົຳ ຈະ ກ  ຳນດົ ເຂດ ແດນ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄວໍ້ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ທະເລ ແດງ ຈນົ 

ເຖງິ ທະເລ ຂອງ ຊຳວ ຟີລິດສະຕີນ          ຕ ັໍ້ງແຕື່ ຖິື່ ນ ກນັດຳນ ຈນົ ເຖງິ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ         ເພຳະ ເຮົຳ ຈະ ມອບ ຊຳວ 

ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ໄວໍ້ ໃນ ມ  ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ໃຫໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄລື່ ເຂົຳ ໄປ ເສຍ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ໜໍ້ຳ          
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32ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ເຮັດ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ ກບັ ເຂົຳ         ຫລ          ກບັ ພະ ຂອງ ເຂົຳ ເລີຍ         

33ເຂົຳ ຈະ ອຳໄສ ໃນ ດນິ-

ແດນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ໄດໍ້         ຢໍ້ຳນ ວື່ຳ ເຂົຳ ຈະ ຊກັ ຈ ງ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ເຮັດ ບຳບ ຕ ື່  ເຮົຳ         ເພຳະວື່ຳ ຖໍ້ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ບວົລະ-

ບດັ ພະ ຂອງ ເຂົຳ         ເລ ື່ ອງ ນີໍ້ ກ  ຈະ ເປັນ ບໍ້ວງ ແຮໍ້ວ ດກັ ຈບັ ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ແນື່”          

ບົດທີ 24 
ຊົງໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ 

1ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ບອກ ໂມເຊ ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ ກບັ ອາໂຣນ          ນາດາບ          ອາບີຮ           ແລະ         ພວກ ຫວົ-

ໜໍ້ຳ ເຈດັ ສິບ ຄນົ ຂອງ ຊຳວ ອິສຣາເອນ          ຈ ົື່ງ ຂ ໍ້ນ ມຳ ຫຳ ເຮົຳ ເທິງ ພ  ໃຫໍ້ ຂຳບ ໄຫວໍ້ ເຮົຳ ຢ ື່ ໃນ ໄລຍະ ໄກ.         

2ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ຄນົ ດຽວ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃກໍ້ ເຮົຳ         ຄນົ ອ ື່ ນ ຢື່ຳ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃກໍ້ ແລະ         ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ປະຊຳຊນົ ຂ ໍ້ນ ມຳ ກບັ ເຈົໍ້ຳ.”          
3ໂມເຊ ຈ ື່ງ ນ  ຳ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ກບັ ກດົໝຳຍ ທງັ ໝດົ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ມຳ ຊີໍ້ ແຈງ ໃຫໍ້ ປະຊຳຊນົ ໄດໍ້ ຮ ໍ້         

ປະຊຳຊນົ ທງັ ໝດົ ໄດໍ້ ຕອບ ເປັນ ສຽງ ດຽວ ກນັ ວື່ຳ,         “ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ທງັ ໝດົ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ສ ັື່ງ 

ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ຕຳມ”         ໂມເຊ ໄດໍ້ ຈຳລ ກ ຂ ໍ້ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ທງັ ໝດົ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄວໍ້.         

4ຕອນ 

ເຊົໍ້ຳ ມ ດ ຂອງ ມ ໍ້ຕ ື່ ມຳ         ໂມເຊ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ແທື່ນ ບ ຊຳ ໄວໍ້ ທີື່  ຕນີ ພ          ແລະ         ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງ ຫີນ ສິບ ສອງ ກໍ້ອນ ຕຳມ ຈ  ຳ-

ນວນ ຕະກ ນ ຂອງ ອິສຣາເອນ ໄວໍ້ ເປັນ ອະນສຸອນ.         

5ຕ ື່  ມຳ ໂມເຊ ໄດໍ້ ໃຊໍ້ ພວກ ຄນົ ໜຸື່ມ ຊຳວ ອິສຣາ-
ເອນ          ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ         ແລະ         ເຜົຳ ງວົ ຖວຳຍ         ເພ ື່ ອ ຄວຳມ ສຳມກັຄີ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ.         

6ໂມເຊ ໄດໍ້ ແບື່ງ ເລ ອດ ງວົ ເຄິື່ ງ ໜ ື່ ງ ໄວໍ້ ໃນ ຊຳມ.         

7ອີກ ເຄິື່ ງ ໜ ື່ ງ ໄດໍ້ ຊດິ ໃສື່ ແທື່ນ ບ ຊຳ         ແລໍ້ວ ເພິື່ ນ ໄດໍ້ 

ອື່ຳນ ໜງັ         ສ  ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ ດໍ້ວຍ ສຽງ ດງັ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ປະຊຳຊນົ         ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ພວກ ເຮົຳ ຈະ ເຊ ື່ ອ ຟງັ         

ແລະ         ເຮັດ ຕຳມ ທກຸ ຢື່ຳງ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ສ ັື່ງ.”         

8ຂະນະ ນ ັໍ້ນ         ໂມເຊ ໄດໍ້ ເອົຳ ເລ ອດ ໃນ ຊຳມ ຊດິ 

ໃສື່ ປະຊຳຊນົ         ແລະ         ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ເບິື່ ງ ແມ,         ນີໍ້ ແມ ື່ນ ເລ ອດ ແຫື່ງ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ ທີື່  ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ຊງົ ມອບ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ ດໍ້ວຍ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ທງັ ໝດົ ຂອງ ພຣະອງົ.”          
9ໂມເຊ          ອາໂຣນ          ນາດາບ          ອາບຮີ           ແລະ ພວກ ຫວົໜໍ້ຳ ເຈດັ ສິບ ຄນົ ຂອງ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ 

ຂ ໍ້ນ ໄປ ເທິງ ພ                   ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເຫັນ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ຊຳວ         ອິສຣາເອນ.         

10ຢ ື່ ລຸື່ມ ພຣະບຳດ ຂອງ ພຣະ-

ອງົ         ມີ ສິື່ ງ ໜ ື່ ງ ເບິື່ ງ ຄ  ກບັ ແກໍ້ວ ໄພທ ນ ສີ ສກຸ ໃສື່ ຄ  ກບັ ທໍ້ອງຟໍ້ຳ.         

11ພຣະອງົ ບ ື່  ໄດໍ້ ທ  ຳຮໍ້ຳຍ ບນັດຳ ຫວົ-

ໜໍ້ຳ ຂອງ ຊຳວ         ອິສຣາເອນ          ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເຫັນ ພຣະເຈົ້າ          ແຕື່ ຍງັ ມີ ຊວີດິ         ແລະ         ກນິ ດ ື່ ມ ຢ ື່ ຕ ື່  ໄປ.          

ໂມເຊເທິງພ ຊີນາຍ 
12ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ບອກ ໂມເຊ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ຂ ໍ້ນ ມຳ ຫຳ ເຮົຳ ເທິງ ພ          ແລະ         ພກັ ຢ ື່ ທີື່  ນີໍ້         ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ 

ແຜື່ນ ຫີນ ທີື່  ມີ ຂ ໍ້ ພຣະທ  ຳ         ແລະ         ຂ ໍ້ ບນັຍດັ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ         ຊ ື່ ງ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຈຳລ ກ ໄວໍ້ ເພ ື່ ອ ສອນ ປະຊຳຊນົ.”         

13ໂມເຊ ຈ ື່ງ ຕຽມ ຕວົ ຂ ໍ້ນ ໄປ ເທິງ ພ  ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ພໍ້ອມ ກບັ ໂຢຊວຍ ຄນົ ໃຊໍ້ ຂອງ ຕນົ.         

14ໂມເຊ ໄດໍ້ 

ເວົໍ້ຳ ກບັ ພວກ ຫວົໜໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ລ ຖໍ້ຳ ພວກ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຢ ື່ ທີື່  ນີໍ້ ຈນົ ກວື່ຳ ເຮົຳ ຈະ ກບັ ມຳ ຫຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ອີກ         

ອາໂຣນ ກບັ ຮ ເຣ ໄດໍ້ ຢ ື່ ນ  ຳ ພວກ ທື່ຳນ         ຖໍ້ຳ ມີ ເລ ື່ ອງ ຫຍງັ ເກດີ ຂ ໍ້ນ         ກ  ໃຫໍ້ ໄປ ຫຳ ທື່ຳນ ທງັ ສອງ ນີໍ້ ເດ.ີ”          
15-16ໂມເຊ ໄດໍ້ ຂ ໍ້ນ ໄປ ເທິງ ພ          ແລະ         ມີ ເມກ ປກົ ຫຸໍ້ມ ພ  ນ ັໍ້ນ ຢ ື່         ພຣະລດັສະໝີ         ຄວຳມ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ຂອງ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ລງົ ມຳ ເທິງ ພ  ຊີນາຍ          ເມກ ໄດໍ້ ປກົ ຫຸໍ້ມ ພ  ນ ັໍ້ນ ຢ ື່ ເປັນ ເວລຳ ຫກົ ມ ໍ້         ໃນ ມ ໍ້ ຖໍ້ວນ ເຈດັ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ເອີໍ້ນ ໂມເຊ ຈຳກ ທື່ຳມກຳງ ໝ ື່ ເມກ.         

17(ຊຳວ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ເຫັນ ພຣະລດັ-



ອົບພະຍົບ 25 126 
ສະໝີ ຄວຳມ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຄ  ເຫັນ ເປັນ ເໝ ອນ ກບັ ແປວ         ໄຟ ລກຸ ໄໝໍ້ ຢ ື່ ເທິງ ຈອມ 

ພ ).         

18ໂມເຊ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ເມກ         ແລະ         ຂ ໍ້ນ ໄປ ເທິງ ພ          ແລໍ້ວ ໄດໍ້ ຢ ື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ເປັນ ເວລຳ ສີື່  ສິບ ມ ໍ້ ສີື່  ສິບ ຄ ນ.          

ບົດທີ 25 
ອິສຣາເອນຊູ່ວຍກັນຖວາຍເພື່ອສ້າງຫໍເຕັນສັກສິດ 

1ຝື່ຳຍ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ກບັ ໂມເຊ ວື່ຳ         

2“ຈ ົື່ງ ສ ັື່ງ ຊນົ ຊຳດ ອິສຣາເອນ ໃຫໍ້ ນ  ຳ ຂອງ ມຳ ຖວຳຍ 

ແກື່ ເຮົຳ         ຂອງ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ຮບັ ມຳ ຈຳກ ທກຸ ໆ ຄນົ ທີື່  ເຕັມ ໃຈ ຖວຳຍ         

3ຂອງ ຖວຳຍ ຊ ື່ ງ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ຮບັ ຈຳກ 

ເຂົຳ ຄ          ທອງຄ  ຳ         ເງນິ         ທອງ ສ  ຳລິດ         

4ດໍ້ຳຍ ສີຟໍ້ຳ         ສີມ ື່ວງ         ສີແດງ ເຂັໍ້ມ         ຜໍ້ຳ ປື່ຳນ ເນ ໍ້ອ ລະອຽດ ແລະ 

ຂນົ ແບໍ້         

5ໜງັ ແກະ ໂຕ ຜ ໍ້ ຍໍ້ອມ ສີແດງ         ໜງັ ເຫງນັ         ແລະ ໄມ ໍ້ ກະຖນິ ເທດ         

6ນ  ໍ້ຳມນັ ເຕມີ ຕະກຽງ         

ເຄ ື່ ອງ ເທດ ປງຸ ນ  ໍ້ຳມນັ ສ  ຳລບັ ເຈມີ         ແລະ ປງຸ ເຄ ື່ ອງ ຫອມ         

7-9ພອຍ ສີນ  ໍ້ຳ ເຂົໍ້ຳ         ແລະ ພອຍ ສ  ຳລບັ ຝງັ ໃນ 

ເອໂຟດ          ແລະ ທບັ ຊວງ. ແລໍ້ວ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ສໍ້ຳງ ສະຖຳນ ບ ລິສດຸ ຖວຳຍ ແກື່ ເຮົຳ         ເພ ື່ ອ ເຮົຳ ຈະ ໄດໍ້ ຢ ື່ 

ທື່ຳມກຳງ ພວກ ເຂົຳ ແບບຢື່ຳງ ຫ ເຕັນ ສກັສິດ ແລະ ເຄ ື່ ອງ ທງັ ປວງ ຂອງ ຫ ເຕັນ ນ ັໍ້ນ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ເຮັດ ຕຳມ 

ທີື່  ເຮົຳ ແຈ ໍ້ງ ໄວໍ້ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ ນີໍ້ ທກຸ ປະກຳນ          

ຫີບຄຳໝັ້ນສັນຍາ 
10ໃຫໍ້ ເຂົຳ ເຮັດ ຫີບ ໃບ ໜ ື່ ງ ດໍ້ວຍ ໄມ ໍ້ ກະຖນິ ເທດ         ຍຳວ ສອງ ສອກຄ ບ         ກວໍ້ຳງ ສອກຄ ບ         ແລະ         ສ ງ 

ສອກຄ ບ         

11ຫີບ ນ ັໍ້ນ ຫຸໍ້ມ ດໍ້ວຍ ທອງຄ  ຳ ບ ລິສດຸ ທງັ ດໍ້ຳນ ໃນ         ແລະ ດໍ້ຳນ ນອກ         ແລໍ້ວ ເຮັດ ຂອບ ຄ  ຳ 

ອໍ້ອມ ຮອບ ຫີບ ນ ັໍ້ນ.         

12ໃຫໍ້ ຫລ ື່  ຫ  ທອງຄ  ຳ ສີື່  ຫ  ສ  ຳລບັ ສອດ ຄຳນ ຫຳມ ຫີບ ນ ັໍ້ນ         ຕດິ ໄວໍ້ ທີື່  ມມຸ ທງັ ສີື່          

ເບ ໍ້ອງ ນີໍ້ ສອງ ຫ          ແລະ ເບ ໍ້ອງ ນ ັໍ້ນ ສອງ ຫ          

13ໃຫໍ້ ເຮັດ ຄຳນ ຫຳມ ດໍ້ວຍ ໄມ ໍ້ ກະຖນິ ເທດ ຫຸໍ້ມ ດໍ້ວຍ ທອງຄ  ຳ         

14ແລໍ້ວ ສອດ ຄຳນ ຫຳມ ເຂົໍ້ຳ ທີື່  ຫ  ຂໍ້ຳງ ຫີບ ສ  ຳລບັ ໃຊໍ້ ຍກົ ຫຳມ ຫີບ ນ ັໍ້ນ         

15ໄມ ໍ້ຄຳນ ຫຳມ ໃຫໍ້ ສອດ ໄວໍ້ ໃນ 

ຫ  ຂອງ ຫີບ         ຢື່ຳ ຖອດ ອອກ         

16ພຣະບນັຍດັ ທີື່  ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ         ຈ ົື່ງ ເກບັ ໄວໍ້ ໃນ ຫີບ ນ ັໍ້ນ          
17ແລໍ້ວ ຈ ົື່ງ ເຮັດ ພຣະທີື່ ນ ັື່ງ ກະລນຸຳ         (ຝຳອດັ ຫີບ)         ດໍ້ວຍ ທອງຄ  ຳ ບ ລິສດຸ         ຍຳວ ສອງ ສອກຄ ບ         

ກວໍ້ຳງ ສອກຄ ບ         

18-20ຈ ົື່ງ ເຮັດ ເທວະດຳ ເຄຣບຸ ທອງຄ  ຳ ສອງ ຮ ບ         ໂດຍ ຕ ັໍ້ງ ໄວໍ້ ທີື່  ປຳຍ ພຣະທີື່ ນ ັື່ງ ກະ-

ລນຸຳ ທງັ ສອງ ຂໍ້ຳງ ເຮັດ ເຄຣບຸ ໄວໍ້ ທີື່  ປຳຍ ພຣະທີື່ ນ ັື່ງ ກະລນຸຳ ຂໍ້ຳງ ລະ ຮ ບ         ເຮັດ ເຄຣບຸ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ໃຫໍ້ 

ຕອນ ປຳຍ ທງັ ສອງ ຂໍ້ຳງ ຕດິ ເປັນ ເນ ໍ້ອ ດຽວ ກບັ ພຣະທີື່ ນ ັື່ງ ກະລນຸຳ         ໃຫໍ້ ເຄຣບຸ ກຳງ ປີກ ອອກ ໄວໍ້ ເບ ໍ້ອງ 

ເທິງ         ປກົ ພຣະທີື່ ນ ັື່ງ ກະລນຸຳ ໄວໍ້ ດໍ້ວຍ ປີກ         ແລະ ໃຫໍ້ ຫນັ ໜໍ້ຳ ເຂົໍ້ຳ ຫຳ ກນັ         ໃຫໍ້ ເຄຣບຸ ຫນັ ໜໍ້ຳ ມຳ ຫຳ 

ພຣະທີື່ ນ ັື່ງ ກະລນຸຳ         

21ແລໍ້ວ ຈ ົື່ງ ຕ ັໍ້ງ ພຣະທີື່ ນ ັື່ງ ກະລນຸຳ ນ ັໍ້ນ ໄວໍ້ ເທິງ ຫີບ         ຈ ົື່ງ ບນັຈຸ ພຣະບນັຍດັ         ຊ ື່ ງ 

ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ ໄວໍ້ ໃນ ຫີບ ນ ັໍ້ນ         

22ໃນ ທີື່  ນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ຈະ ຢ ື່ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ເຂົໍ້ຳ ເຝົໍ້ຳ         ແລະ ຈະ ສນົທະນຳ ກບັ 

ເຈົໍ້ຳ ຈຳກ ພຣະທີື່ ນ ັື່ງ ກະລນຸຳ ລະຫວື່ຳງ ກຳງ ເຄຣບຸ ທງັ ສອງ         ຊ ື່ ງ ຕ ັໍ້ງ ຢ ື່ ເທິງ ຫີບ ພຣະບນັຍດັ         ເຮົຳ ຈະ 

ສນົທະນຳ ກບັ ເຈົໍ້ຳ ທກຸ ເລ ື່ ອງ         ຊ ື່ ງ ເຮົຳ ຈະ ສ ັື່ງ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ປະກຳດ ແກື່ ຊນົ ຊຳດ         ອິສຣາເອນ          
23ແລໍ້ວ ຈ ົື່ງ ເອົຳ ໄມ ໍ້ ກະຖນິ ເທດ ມຳ ເຮັດ ໂຕະ ຫນື່ວຍ ໜ ື່ ງ         ຍຳວ ສອງ ສອກ         ກວໍ້ຳງ ໜ ື່ ງ ສອກ         ແລະ         

ສ ງ ສອກຄ ບ         

24ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ຫຸໍ້ມ ໂຕະ ນ ັໍ້ນ ດໍ້ວຍ ທອງຄ  ຳ ບ ລິສດຸ         ແລະ ເຮັດ ກະຈງັ ທອງຄ  ຳ ຮອບ ໂຕະ ນ ັໍ້ນ 

ດໍ້ວຍ         

25ຂອບ ນອກ ໂຕະ ນ ັໍ້ນ ເຮັດ ໃຫໍ້ ກວໍ້ຳງ ໜ ື່ ງ ຝຳ ມ  ໂດຍ ຮອບ         ແລໍ້ວ ເຮັດ ກະຈງັ ທອງຄ  ຳ ປະກອບ 

ໃຫໍ້ ຮອບ ຂອບ ນ ັໍ້ນ         

26ຈ ົື່ງ ເຮັດ ຫ  ທອງຄ  ຳ ສີື່  ຫ  ຕດິ ໄວໍ້ ທີື່  ມມຸ ຂຳ ໂຕະ ທງັ ສີື່          

27ຫ  ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ຕດິ ກບັ ຂອບ 
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ນອກ         ເພ ື່ ອ ເອົຳ ໄວໍ້ ສອດ ຄຳນ ຫຳມ         

28ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ເຮັດ ຄຳນ ຫຳມ ດໍ້ວຍ ໄມ ໍ້ ກະຖນິ ເທດ         ຫຸໍ້ມ ດໍ້ວຍ ທອງ-

ຄ  ຳ         ໃຫໍ້ ຫຳມ ໂຕະ ດໍ້ວຍ ໄມ ໍ້ ນີໍ້         

29ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ເຮັດ ຈຳນ         ແລະ ບື່ວງ         ຈອງ         ແລະ ອື່ຳງ ນ  ໍ້ຳ ທີື່  ໃຊໍ້ ສ  ຳລບັ ລິນ 

ເຄ ື່ ອງ ດ ື່ ມ ບ ຊຳ         ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ເຮັດ ດໍ້ວຍ ທອງຄ  ຳ ບ ລິສດຸ         

30ແລະ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ວຳງ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ໜໍ້ຳ ພຣະ-

ພກັ ໄວໍ້ ເທິງ ໂຕະ ນ ັໍ້ນ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ເຮົຳ ເປັນນດິ          
31ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ເຮັດ ຄນັ ຕະກຽງ ອນັ ໜ ື່ ງ ດໍ້ວຍ ທອງຄ  ຳ ບ ລິສດຸ         ຈ ົື່ງ ໃຊໍ້ ຄໍ້ອນ ຕ ີເຮັດ ຄນັ ຕະກຽງ         ໃຫໍ້ ທງັ 

ລ  ຳ ຕວົ         ກິື່ ງ         ດອກ         ດອກ ຈ ມ         ແລະ ກບີ ຕດິ ເປັນ ເນ ໍ້ອ ດຽວ ກນັ ກບັ ຄນັ ຕະກຽງ ນ ັໍ້ນ         

32ໃຫໍ້ ມີ ກິື່ ງ ຫກົ ກິື່ ງ         

ແຍກ ອອກ ຈຳກ ຄນັ ຕະກຽງ ນ ັໍ້ນ ຂໍ້ຳງ ລະ ສຳມ ກິື່ ງ         

33ກິື່ ງ ໜ ື່ ງ ມີ ດອກ ເໝ ອນ ດອກ ໄມ ໍ້ ໝຳກ ບກົ ສຳມ 

ດອກ         ທກຸ ໆ ດອກ ໃຫໍ້ ມີ ດອກ ຈ ມ         ແລະ ກບີ         ອີກ ກິື່ ງ ໜ ື່ ງ         ໃຫໍ້ ມີ ດອກ ສຳມ ດອກ ເໝ ອນ ດອກ ໝຳກ 

ບກົ ບຳນ ທກຸ ໆ ດອກ ໃຫໍ້ ມີ ດອກ ຈ ມ         ແລະ ກບີ ໃຫໍ້ ເປັນ ດ ັື່ງນີໍ້         ທງັ ຫກົ ກິື່ ງ ຊ ື່ ງ ຍ ື່ ນ ອອກ ຈຳກ ຄນັ ຕະກຽງ         

34ສ  ຳລບັ ຄນັ ຕະກຽງ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ມີ ດອກ ສີື່  ດອກ ເໝ ອນ ດອກ ໄມ ໍ້ ໝຳກ ບກົ         ທງັ ດອກ ຈ ມ         ແລະ ກບີ         

35ກໍ້ອງ ກິື່ ງ ທກຸ ໆ ຄ ື່ ທງັ ຫກົ ກິື່ ງ ທີື່  ຄນັ ຕະກຽງ ນ ັໍ້ນ         ໃຫໍ້ ມີ ດອກ ຕ ມ ເປັນ ເນ ໍ້ອ ດຽວ ກນັ ກບັ ຄນັ ຕະກຽງ         

36ດອກ ຈ ມ         ແລະ ກິື່ ງ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເປັນ ເນ ໍ້ອ ດຽວ ກນັ ກບັ ຄນັ ຕະກຽງ         ໃຫໍ້ ທກຸ ສື່ວນ ເປັນ ເນ ໍ້ອ ດຽວ ກນັ ດໍ້ວຍ 

ທອງຄ  ຳ ບ ລິສດຸ ທີື່  ໃຊໍ້ ຄໍ້ອນ ຕ ີ         
37ຈ ົື່ງ ເຮັດ ຕະກຽງ ເຈດັ ດວງ ສ  ຳລບັ ຄນັ ຕະກຽງ ນ ັໍ້ນ         ແລໍ້ວ ຈ ດ ຕະກຽງ ໃຫໍ້ ສື່ອງ ແສງ ໄປ ທຳງ ໜໍ້ຳ 

ຄນັ ຕະກຽງ         

38ມດີຕດັ ໃສໍ້ຕະກຽງ         ແລະ ຖຳດ ໃສື່ ມດີຕດັ ໃຫໍ້ ເຮັດ ດໍ້ວຍ ທອງຄ  ຳ ບ ລິສດຸ         

39ຄນັ ຕະ-

ກຽງ ກບັ ເຄ ື່ ອງໃຊໍ້ ທກຸ ຢື່ຳງ ໃຫໍ້ ເຮັດ ດໍ້ວຍ ທອງຄ  ຳ ບ ລິສດຸ ໜ ື່ ງ ຕະລນັ[a]                  

40ຈ ົື່ງ ລະວງັ ເຮັດ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ 

ນີໍ້ ຕຳມ ແບບຢື່ຳງ ທີື່  ເຮົຳ ແຈ ໍ້ງ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ ເທິງ ພ ເຂົຳ.”          

ບົດທີ 26 
ຫໍເຕັນສັກສິດ 

1“ນອກຈຳກ ນ ັໍ້ນ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ເຮັດ ຫ ເຕັນ ສກັສິດ ດໍ້ວຍ ຜໍ້ຳກ ັໍ້ງ ສິບ ຜ ນ         ເຮັດ ດໍ້ວຍ ຜໍ້ຳ ປື່ຳນ ເນ ໍ້ອ ລະອຽດ         

ແລະ ຜໍ້ຳ ຖກັ ດໍ້ວຍ ດໍ້ຳຍ ຍໍ້ອມ ສີຟໍ້ຳ         ສີມ ື່ວງ         ສີແດງ ເຂັໍ້ມ         ກບັ ໃຫໍ້ ມີ ພຳບ ເຄຣບຸ ຂອງ ຊື່ຳງ ຝີ ມ  ອອກ 

ແບບ ໄວໍ້         

2ຜໍ້ຳກ ັໍ້ງ ຜ ນ ໜ ື່ ງ ໃຫໍ້ ຍຳວ ຊຳວ ແປດ ສອກ         ກວໍ້ຳງ ສີື່  ສອກ         ຜໍ້ຳກ ັໍ້ງ ທກຸ ຜ ນ ໃຫໍ້ ເທົື່ ຳ ກນັ         

3ຜໍ້ຳ-

ກ ັໍ້ງ ຫໍ້ຳ ຜ ນ ໃຫໍ້ ເກຳະ ຕດິ ກນັ         ແລະ ອີກ ຫໍ້ຳ ຜ ນ ນ ັໍ້ນ ກ  ໃຫໍ້ ເກຳະ ຕດິ ກນັ ດໍ້ວຍ         

4ຈ ົື່ງ ເຮັດ ຫ  ຜໍ້ຳກ ັໍ້ງ ດໍ້ວຍ 

ດໍ້ຳຍ ສຟີໍ້ຳ ຕດິ ໄວໍ້ ຕຳມ ຂອບ ຜໍ້ຳກ ັໍ້ງ ດໍ້ຳນ ນອກ ສດຸ ຊຸດ ທີື່  ໜ ື່ ງ         ແລະ ຕຳມ ຂອບ ຜໍ້ຳກ ັໍ້ງ ດໍ້ຳນ ນອກ ສດຸ 

ຊຸດ ທີື່  ສອງ         ຈ ົື່ງ ຕດິ ຫ  ໄວໍ້ ຄ  ກນັ         

5ຜໍ້ຳກ ັໍ້ງ ຜ ນ ໜ ື່ ງ ໃຫໍ້ ເຮັດ ຫ  ຫໍ້ຳ ສິບ ຫ          ແລະ ຕຳມ ຂອບ ຜໍ້ຳກ ັໍ້ງ ຊຸດ ທີື່  

ສອງ         ໃຫໍ້ ເຮັດ ຫ  ຫໍ້ຳ ສິບ ຫ  ໃຫໍ້ ຊ ື່  ກນັ         

6ຈ ົື່ງ ເຮັດ ຂ  ທອງຄ  ຳ ຫໍ້ຳ ສິບ ຂ  ສ  ຳລບັ ໃຊໍ້ ເກຳະ ຜໍ້ຳກ ັໍ້ງ         ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ 

ເປັນ ຫ ເຕັນ ສກັສິດ ດຽວ ກນັ          
7ຈ ົື່ງ ເຮັດ ຜໍ້ຳກ ັໍ້ງ ດໍ້ວຍ ຂນົ ແບໍ້         ສ  ຳລບັ ເປັນ ເຕັນ ຄມຸ ຫ ເຕັນ ສກັສິດ ຊ ັໍ້ນ ນອກ ອີກ ສິບ ເອັດ ຜ ນ         

8ຜໍ້ຳ-

ກ ັໍ້ງ ຜ ນ ໜ ື່ ງ ໃຫໍ້ ເຮັດ ຍຳວ ສຳມ ສິບ ສອກ         ກວໍ້ຳງ ສີື່  ສອກ         ທງັ ສິບ ເອັດ ຜ ນ ໃຫໍ້ ເທົື່ ຳ ກນັ         

9ຜໍ້ຳກ ັໍ້ງ ຫໍ້ຳ ຜ ນ 

ໃຫໍ້ ເກຳະ ຕດິ ກນັ ຕື່ຳງຫຳກ         ແລະ ຜໍ້ຳກ ັໍ້ງ ອີກ ຫກົ ຜ ນ ໃຫໍ້ ເກຳະ ຕດິ ກນັ ຕື່ຳງຫຳກ ເຊັື່ ນ ກນັ         

10ແລະ ຜໍ້ຳ-

ກ ັໍ້ງ ຜ ນ ທີື່  ຫກົ ນ ັໍ້ນ         ຈ ົື່ງ ຫໍ້ອຍ ຊໍ້ອນ ລງົ ມຳ ຂໍ້ຳງ ໜໍ້ຳ ຫ ເຕັນ ສກັສິດ         ເຮັດ ຫ  ຫໍ້ຳ ສິບ ຫ  ຕດິ ກບັ ຂອບ ຜໍ້ຳກ ັໍ້ງ 

 

[a]ໜ ື່ ງຕະລນັນ  ໍ້ຳໜກັ 35 ກໂິລ 



ອົບພະຍົບ 26 128 
ດໍ້ຳນ ນອກ ສດຸ ຊຸດ ໜ ື່ ງ         ແລະ ຫ  ຫໍ້ຳ ສິບ ຫ  ຕດິ ກບັ ຂອບ ຜໍ້ຳກ ັໍ້ງ ດໍ້ຳນ ນອກ ສດຸ ຊຸດ ທີື່  ສອງ         

11ແລໍ້ວ ເຮັດ 

ຂ  ທອງ ສ  ຳລິດ ຫໍ້ຳ ສິບ ຂ          ເກຳະ ຂ  ເຂົໍ້ຳ ທີື່  ຫ          ເກຳະ ໃຫໍ້ ຕດິ ເປັນ ເຕັນ ຫລງັ ດຽວ ກນັ         

12ຜໍ້ຳກ ັໍ້ງ ເຕັນ ສື່ວນ 

ທີື່  ເກນີ ຢ ື່         ຄ  ຜໍ້ຳກ ັໍ້ງ ເຄິື່ ງ ໜ ື່ ງ ສື່ວນ ທີື່  ເຫລ ອ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ         ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້ ຫໍ້ອຍ ລງົ ມຳ ດໍ້ຳນ ຫລງັ ຫ ເຕັນ ສກັສິດ         

13ສື່ວນ ຜໍ້ຳກ ັໍ້ງ ຄມຸ ຫ ເຕັນ ສກັສິດ         ຊ ື່ ງ ຍຳວ ເກນີ ໄປ ຂໍ້ຳງ ລະ ໜ ື່ ງ ສອກ ນ ັໍ້ນ         ໃຫໍ້ ຫໍ້ອຍ ລງົ ມຳ ຂໍ້ຳງ ໆ ຫ -

ເຕັນ ທງັ ຂໍ້ຳງ ນີໍ້         ແລະ ຂໍ້ຳງ ນ ັໍ້ນ         ສ  ຳລບັ ໃຊໍ້ ກ  ຳ ບງັ          
14ເຄ ື່ ອງ ດຳດ ເຕັນ ຂໍ້ຳງ ເທິງ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ເຮັດ ດໍ້ວຍ ໜງັ ແກະ ໂຕ ຜ ໍ້         ຍໍ້ອມ ສີແດງ ຊ ັໍ້ນ ໜ ື່ ງ         ແລະ ຄມຸ 

ດໍ້ວຍ ໜງັ ທຳ ຄດັ[a]         ອີກ ຊ ັໍ້ນ ໜ ື່ ງ          
15ໄມ ໍ້ ຂອບ ສ  ຳລບັ ເຮັດ ຝຳ ຫ ເຕັນ ນ ັໍ້ນ         ໃຫໍ້ ໃຊໍ້ ໄມ ໍ້ ກະຖນິ ເທດ ຕ ັໍ້ງ ຊ ໍ້ ຂ ໍ້ນ         

16ໄມ ໍ້ ຂອບ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ຍຳວ 

ແຜື່ນ ລະ ສິບ ສອກ         ກວໍ້ຳງ ສອກຄ ບ         

17ໃຫໍ້ ມີ ເດ ອຍ ຂອບ ລະ ສອງ ເດ ອຍ         ເດ ອຍ ຂອບ ໜ ື່ ງ ມີ ໄມ ໍ້ ຂອບ 

ນອກ ຕດິ ກບັ ເດ ອຍ ອີກ ຂອບ ໜ ື່ ງ         ໄມ ໍ້ ຂອບ ຫ ເຕັນ ທງັ ໝດົ ໃຫໍ້ ເຮັດ ຢື່ຳງ ນີໍ້         

18ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ເຮັດ ໄມ ໍ້ ຂອບ ຫ -

ເຕັນ ດ ັື່ງນີໍ້         ເບ ໍ້ອງ ໃຕໍ້ ໃຫໍ້ ເຮັດ ຊຳວ ແຜື່ນ         

19ຈ ົື່ງ ເຮັດ ຖຳນ ຮອງ ຮບັ ດໍ້ວຍ ເງນິ ສີື່  ສິບ ຖຳນ ສ  ຳລບັ ໄມ ໍ້ 

ຂອບ ຊຳວ ແຜື່ນ         ກໍ້ອງ ໄມ ໍ້ ຂອບ ແຜື່ນ ໜ ື່ ງ ໃຫໍ້ ມີ ຖຳນ ຮອງ ຮບັ ແຜື່ນ ລະ ສອງ ຖຳນ         ສ  ຳລບັ ສວມ ເດ ອຍ 

ສອງ ອນັ         

20ເບ ໍ້ອງ ທີື່  ສອງ ຂອງ ຫ ເຕັນ         ເບ ໍ້ອງ ທິດເໜ ອ ນ ັໍ້ນ         ໃຫໍ້ ໃຊໍ້ ໄມ ໍ້ ຂອບ ຊຳວ ແຜື່ນ         

21ແລະ ເຮັດ 

ຖຳນ ເງນິ ຮອງ ຮບັ ສີື່  ສິບ ຖຳນ         ກໍ້ອງ ໄມ ໍ້ ຂອບ ໃຫໍ້ ເຮັດ ຖຳນ ແຜື່ນ ລະ ສອງ ຖຳນ         

22ສື່ວນ ເບ ໍ້ອງ ຫລງັ 

ທິດຕຳເວັນຕກົ ຂອງ ຫ ເຕັນ         ໃຫໍ້ ເຮັດ ໄມ ໍ້ ຂອບ ຫກົ ແຜື່ນ         

23ແລະ ເຮັດ ອີກ ສອງ ແຜື່ນ ສ  ຳລບັ ມມຸ ຫ ເຕັນ 

ເບ ໍ້ອງ ຫລງັ         

24ໄມ ໍ້ ຂອບ ນ ັໍ້ນ ຂໍ້ຳງ ລຸື່ມ ໃຫໍ້ ແຍກ ກນັ         ແຕື່ ຕອນ ເທິງ ຍອດ ໃຫໍ້ ຕດິ ກນັ ທີື່  ຫ  ທ  ຳອິດ ທງັ ສອງ 

ແຫື່ງ         ໃຫໍ້ ເຮັດ ດ ັື່ງນີໍ້ ກ  ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເກດີ ມມຸ ສອງ ມມຸ         

25ຄ  ລວມ ເປັນ ໄມ ໍ້ ຂອບ ແປດ ແຜື່ນ ນ  ຳ ກນັ         ແລະ 

ຖຳນ ເງນິ ສິບ ຫກົ ອນັ ກໍ້ອງ ໄມ ໍ້ ຂອບ ໃຫໍ້ ມີ ຖຳນ ຮອງ ຮບັ ແຜື່ນ ລະ ສອງ ຖຳນ ໄມ ໍ້          
26ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ເຮັດ ກອນ ດໍ້ວຍ ໄມ ໍ້ ກະຖນິ ເທດ ຫໍ້ຳ ອນັ         ສ  ຳລບັ ໄມ ໍ້ ຂອບ ຝຳ ຫ ເຕັນ ເບ ໍ້ອງ ໜ ື່ ງ         

27ແລະ 

ກອນ ອີກ ຫໍ້ຳ ອນັ ສ  ຳລບັ ຄດັ ໄມ ໍ້ ຂອບ ຝຳ ຫ ເຕັນ ອີກ ເບ ໍ້ອງ ໜ ື່ ງ         ແລະ ກອນ ອີກ ຫໍ້ຳ ອນັ ສ  ຳລບັ ຄດັ ໄມ ໍ້ 

ຂອບ ຝຳ ຫ ເຕັນ ເບ ໍ້ອງ ຫລງັ         ຄ  ທຳງ ຕຳເວັນຕກົ         

28ກອນ ໂຕ ກຳງ ຄ  ຢ ື່ ຕອນ ກຳງຂອງ ໄມ ໍ້ ຂອບ ສ  ຳລບັ 

ຄດັ ຝຳ ຮໍ້ອຍ ໃຫໍ້ ຕດິ ກນັ         

29ຈ ົື່ງ ຫຸໍ້ມ ໄມ ໍ້ ຂອບ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ດໍ້ວຍ ທອງຄ  ຳ         ແລະ ເຮັດ ຫ  ໄມ ໍ້ ຂອບ ດໍ້ວຍ 

ທອງຄ  ຳ ສ  ຳລບັ ຮໍ້ອຍ ກອນ         ແລະ ກອນ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ຫຸໍ້ມ ດໍ້ວຍ ທອງຄ  ຳ         

30ຫ ເຕັນ ນ ັໍ້ນ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ຈດັ ຕ ັໍ້ງ ໄວໍ້ 

ຕຳມ ແບບຢື່ຳງ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ແຈ ໍ້ງ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ ແລໍ້ວ ທີື່  ເທິງ ພ ເຂົຳ          
31ຈ ົື່ງ ເຮັດ ຜໍ້ຳກ ັໍ້ງ ຜ ນ ໜ ື່ ງ         ຖກັ ດໍ້ວຍ ດໍ້ຳຍ ສີຟໍ້ຳ         ສີມ ື່ວງ         ສີແດງ ເຂັໍ້ມ         ແລະ ດໍ້ວຍ ຜໍ້ຳ ປື່ຳນ ເນ ໍ້ອ ລະ-

ອຽດ         ໃຫໍ້ ມີ ຮ ບ ເຄຣບຸ ຝີ ມ  ຊື່ຳງ ທີື່  ໄດໍ້ ອອກ ແບບ ໄວໍ້         

32ຜໍ້ຳກ ັໍ້ງ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ແຂວນ ໄວໍ້ ດໍ້ວຍ ຂ  ທອງຄ  ຳ ຢ ື່ ເສົຳ 

ໄມ ໍ້ ກະຖນິ ເທດ ສີື່  ເສົຳ ທີື່  ຫຸໍ້ມ ດໍ້ວຍ ທອງຄ  ຳ         ແລະ ຊ ື່ ງ ຕ ັໍ້ງ ຢ ື່ ເທິງ ຖຳນ ເງນິ ສີື່  ອນັ         

33ຜໍ້ຳກ ັໍ້ງ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ເຂົຳ 

ແຂວນ ໄວໍ້ ກບັ ຂ  ສ  ຳລບັ ເກຳະ ຜໍ້ຳກ ັໍ້ງ         ແລໍ້ວ ເອົຳ ຫີບ ພຣະບນັຍດັ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໄວໍ້ ຂໍ້ຳງ ໃນ ພຳຍ ໃນ ຜໍ້ຳກ ັໍ້ງ         

ແລະ ຜໍ້ຳກ ັໍ້ງ ນ ັໍ້ນ ຈະ ເປັນ ໂຕ ແບື່ງ ຫ ເຕັນ ສກັສິດ ລະຫວື່ຳງ ຫໍ້ອງ ບ ລິສດຸ ກບັ ຫໍ້ອງ ທີື່  ບ ລິສດຸ ທີື່  ສດຸ         

34ພຣະທີື່ ນ ັື່ງ ກະລນຸຳ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ຕ ັໍ້ງ ໄວໍ້ ເທິງ ຫີບ ພຣະບນັຍດັ ໃນ ຫໍ້ອງ ທີື່  ບ ລິສດຸ ທີື່  ສດຸ         

35ຈ ົື່ງ ຕ ັໍ້ງ ໂຕະ ໄວໍ້ 

ນອກ ຜໍ້ຳກ ັໍ້ງ         ແລະ ຈ ົື່ງ ຕ ັໍ້ງ ຄນັ ຕະກຽງ ໄວໍ້ ທຳງ ໃຕໍ້ ໃນ ຫ ເຕັນ ກງົກນັຂໍ້ຳມ ກບັ ໂຕະ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ຕ ັໍ້ງ ໂຕະ ໄວໍ້ 

ທຳງ ເໜ ອ          

 

[a]ທຳຄດັແມ ື່ນສດັທະເລທີື່ ມໜີງັລະອຽດດ ີພຳສຳອງັກດິ sea cow ຫຼ  dugong 
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36ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ເຮັດ ບງັຕຳ ເບ ໍ້ອງ ປະຕ  ເຕັນ ນ ັໍ້ນ ດໍ້ວຍ ດໍ້ຳຍ ສີຟໍ້ຳ         ສມີ ື່ວງ         ສແີດງ ເຂັໍ້ມ         ແລະ ດໍ້ວຍ ຜໍ້ຳ 

ປື່ຳນ ເນ ໍ້ອ ລະອຽດ ປະກອບ ດໍ້ວຍ ຝີ ມ  ຊື່ຳງ ດໍ້ຳຍ ສີ         

37ຈ ົື່ງ ເຮັດ ເສົຳ ຫໍ້ຳ ຕ ົໍ້ນ ດໍ້ວຍ ໄມ ໍ້ ກະຖນິ ເທດ ສ  ຳລບັ 

ຕດິ ບງັຕຳ ຢ ື່ ປະຕ          ແລໍ້ວ ຫຸໍ້ມ ເສົຳ ນ ັໍ້ນ ດໍ້ວຍ ທອງຄ  ຳ         ຂ  ແຂວນ ເສົຳ         ຈ ົື່ງ ເຮັດ ດໍ້ວຍ ທອງຄ  ຳ         ແລໍ້ວ ຫລ ື່  

ຖຳນ ທອງ ສ  ຳລິດ ຫໍ້ຳ ຖຳນ ສ  ຳລບັ ຮອງ ຮບັ ເສົຳ ນ ັໍ້ນ”          

ບົດທີ 27 
1“ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ເຮັດ ແທື່ນ ບ ຊຳ ດໍ້ວຍ ໄມ ໍ້ ກະຖນິ ເທດ ໃຫໍ້ ຍຳວ ຫໍ້ຳ ສອກ         ກວໍ້ຳງ ຫໍ້ຳ ສອກ         ໃຫໍ້ ເປັນ ແທື່ນ 

ສີື່ ຫລື່ຽມມນົທນົ         ສ ງ ສຳມ ສອກ         

2ຈ ົື່ງ ເຮັດ ຍອດ ແທື່ນ ເປັນ ຮ ບ ເຂົຳ ສດັ ຕດິ ໄວໍ້ ທງັ ສີື່  ມມຸ ຂອງ ແທື່ນ         

ໃຫໍ້ ເປັນ ເນ ໍ້ອ ດຽວ ກນັ ກບັ ແທື່ນ         ແລະ ຈ ົື່ງ ຫຸໍ້ມ ແທື່ນ ດໍ້ວຍ ທອງ ສ  ຳລິດ         

3ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ປັໍ້ນ ໝ ໍ້  ສ  ຳລບັ ໃສື່ ສິື່ ງ 

ເປິເປ ໍ້ອນ         ຂີໍ້ເຖົື່ ຳ         ຊໍ້ວນ         ຊຳມ         ຂ ເກຳະ ເນ ໍ້ອ         ແລະ ຖຳດ ຮອງ ໄຟ         ຄ  ເຄ ື່ ອງໃຊໍ້ ສ  ຳລບັ ແທື່ນ ທງັ ໝດົ         

ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ເຮັດ ດໍ້ວຍ ທອງ ສ  ຳລິດ         

4ແລໍ້ວ ເອົຳ ທອງ ສ  ຳລິດ ເຮັດ ຕຳ ຂື່ຳຍ ປະດບັ ແທື່ນ ນ ັໍ້ນ         ກບັ ເຮັດ ຫ  

ທອງ ສ  ຳລິດ ຕດິ ທີື່  ມມຸ ທງັ ສີື່  ຂອງ ຕຳ ຂື່ຳຍ         

5ຕຳ ຂື່ຳຍ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ຢ ື່ ກໍ້ອງ ກະຈງັ ຂອງ ແທື່ນ         ແລະ ໃຫໍ້ ຫໍ້ອຍ 

ຢ ື່ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ກຳງ ແທື່ນ ລງົ ມຳ         

6ໄມ ໍ້ຄຳນ ຫຳມ ແທື່ນ ໃຫໍ້ ເຮັດ ດໍ້ວຍ ໄມ ໍ້ ກະຖນິ ເທດ         ແລະ ຫຸໍ້ມ ດໍ້ວຍ ທອງ 

ສ  ຳລິດ         

7ໄມ ໍ້ຄຳນ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ສອດ ໄວໍ້ ໃນ ຫ          ໃນ ເວລຳ ຫຳມ         ໄມ ໍ້ຄຳນ ຈະ ຢ ື່ ຂໍ້ຳງ ແທື່ນ ເບ ໍ້ອງ ລະ ອນັ         

8ແທື່ນ ນ ັໍ້ນ ເຮັດ ດໍ້ວຍ ໄມ ໍ້ ກະດຳນ         (ໄມ ໍ້ ເປັນ ໂກນ)         ແຕື່ ຂໍ້ຳງ ໃນ ແທື່ນ ກວໍ້ຳງ ຕຳມ ແບບ ທີື່  ແຈ ໍ້ງ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ 

ແລໍ້ວ ທີື່  ພ ເຂົຳ         ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ເຮັດ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ          
9ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ສໍ້ຳງ ລຳນ ຫ ເຕັນ         ໃຫໍ້ ຮ ົໍ້ວ ເບ ໍ້ອງ ໃຕໍ້ ມີ ຜໍ້ຳ ບງັ         ລຳນ ນ ັໍ້ນ ເຮັດ ດໍ້ວຍ ຜໍ້ຳ ປື່ຳນ ເນ ໍ້ອ ລະອຽດ 

ຍຳວ ໜ ື່ ງ ຮໍ້ອຍ ສອກ         

10ໃຫໍ້ ມີ ເສົຳ ຊຳວ ຕ ົໍ້ນ ກບັ ຖຳນ ທອງ ສ  ຳລິດ ຮອງ ຮບັ ເສົຳ ຊຳວ ຖຳນ         ຂ  ຕດິ ເສົຳ         

ແລະ ຮຳວ ຍ ດ ເສົຳ ນ ັໍ້ນ         ໃຫໍ້ ເຮັດ ດໍ້ວຍ ເງນິ         

11ທ  ຳນອງ ດຽວ ກນັ         ທຳງ ທິດເໜ ອ ໃຫໍ້ ມີ ຜໍ້ຳ ບງັ ຍຳວ ຮໍ້ອຍ 

ສອກ         ຄ  ກນັ ກບັ ເສົຳ ຊຳວ ຕ ົໍ້ນ         ແລະ ຖຳນ ທອງ ສ  ຳລິດ ຊຳວ ຖຳນ         ຂ  ຕດິ ເສົຳ         ແລະ ເຫລັກ ຕອກ ຍ ດ 

ເສົຳ ນ ັໍ້ນ         ໃຫໍ້ ເຮັດ ດໍ້ວຍ ເງນິ         

12ຕຳມ ຄວຳມ ກວໍ້ຳງ ຂອງ ລຳນ ທຳງ ທິດຕຳເວັນຕກົ         ໃຫໍ້ ມີ ຜໍ້ຳ ບງັ ຍຳວ 

ຫໍ້ຳ ສິບ ສອກ         ກບັ ເສົຳ ສິບ ຕ ົໍ້ນ         ແລະ ຖຳນ ຮອງ ຮບັ ເສົຳ ສິບ ຖຳນ         

13ຄວຳມ ກວໍ້ຳງ ຂອງ ລຳນ ທຳງ 

ທິດຕຳເວັນອອກ         ໃຫໍ້ ຍຳວ ຫໍ້ຳ ສິບ ສອກ         

14ຜໍ້ຳ ບງັ ຮມີ ປະຕ  ຂໍ້ຳງ ໜ ື່ ງ ໃຫໍ້ ຍຳວ ສິບ ຫໍ້ຳ ສອກ         ມີ ເສົຳ 

ສຳມ ຕ ົໍ້ນ         ແລະ ຖຳນ ຮອງ ຮບັ ເສົຳ ສຳມ ຖຳນ         

15ອີກ ຂໍ້ຳງ ໜ ື່ ງ ໃຫໍ້ ມີ ຜໍ້ຳ ບງັ ຍຳວ ສິບ ຫໍ້ຳ ສອກ         ມີ ເສົຳ 

ສຳມ ຕ ົໍ້ນ         ແລະ ຖຳນ ຮອງ ຮບັ ເສົຳ ສຳມ ຖຳນ         

16ໃຫໍ້ ມີ ຜໍ້ຳ ບງັຕຳ ທີື່  ປະຕ  ລຳນ ຍຳວ ຊຳວ ສອກ         ຜໍ້ຳ ສີ-

ຟໍ້ຳ         ສີມ ື່ວງ         ສແີດງ ເຂັໍ້ມ         ແລະ ຜໍ້ຳ ປື່ຳນ ເນ ໍ້ອ ລະອຽດ         ປະກອບ ດໍ້ວຍ ສີມ   ຂອງ ຊື່ຳງ ດໍ້ຳຍ ສີ         ກບັ ເສົຳ 

ສີື່  ຕ ົໍ້ນ         ແລະ ຖຳນ ຮອງ ຮບັ ເສົຳ ສີື່  ຖຳນ         

17ເສົຳ ອໍ້ອມ ຮອບ ລຳນ ທງັ ໝດົ         ໃຫໍ້ ມີ ເຫລັກ ຕອກ ສ  ຳລບັ ຍ ດ 

ເສົຳ ໃຫໍ້ ຕດິຕ ື່  ກນັ         ເຮັດ ດໍ້ວຍ ເງນິ         ແລະ ໃຫໍ້ ເຮັດ ຂ  ດໍ້ວຍ ເງນິ         ຖຳນ ຮອງ ຮບັ ເສົຳ ນ ັໍ້ນ ເຮັດ ດໍ້ວຍ ທອງ 

ສ  ຳລິດ         

18ຄວຳມ ຍຳວ ຂອງ ລຳນ ນ ັໍ້ນ ຈະ ເປັນ ຮໍ້ອຍ ສອກ         ຄວຳມ ກວໍ້ຳງ ຫໍ້ຳ ສິບ ສອກ         ສ ງ ຫໍ້ຳ ສອກ         

ກ ັໍ້ນ ດໍ້ວຍ ຜໍ້ຳ ປື່ຳນ ເນ ໍ້ອ ລະອຽດ         ແລະ ມີ ຖຳນ ທອງ ສ  ຳລິດ         

19ເຄ ື່ ອງໃຊໍ້ ສອຍ ທງັ ປວງ ຂອງ ຫ ເຕັນ 

ພໍ້ອມ ທງັ ຫລກັໝດຸ ຂອງ ຫ ເຕັນ         ກບັ ຫລກັໝດຸ ສ  ຳລບັ ຮ ົໍ້ວ ທີື່  ກ ັໍ້ນ ລຳນ ທງັ ໝດົ         ໃຫໍ້ ເຮັດ ດໍ້ວຍ ທອງ ສ  ຳ-

ລິດ          
20ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ສ ັື່ງ ຊນົ ຊຳດ ອິສຣາເອນ ໃຫໍ້ ນ  ຳ ນ  ໍ້ຳມນັ ໝຳກກອກເທດ ບ ລິສດຸ ທີື່  ຄ ັໍ້ນ ໄວໍ້ ນ ັໍ້ນ ມຳ ສ  ຳລບັ 
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ເຕມີ ຕະກຽງ         ເພ ື່ ອ ຈະ ໃຫໍ້ ຕະກຽງ ນ ັໍ້ນ ສື່ອງ ສະຫວື່ຳງ ຢ ື່ ສະເໝີ         

21ໃນ ຫ ເຕັນ ແຫື່ງ ຊຸມນມຸ ທຳງ ນອກ 

ຜໍ້ຳກ ັໍ້ງ         ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ໜໍ້ຳ ຫີບ ພຣະບນັຍດັ         ໃຫໍ້ ອາໂຣນ ແລະ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອາໂຣນ          ເບິື່ ງແຍງ ຕະກຽງ ນ ັໍ້ນ 

ຢ ື່ ຈ  ຳເພຳະ ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຕ ັໍ້ງແຕື່ ເວລຳ ຫວົຄ  ື່ຳ ຈນົ ເຖງິ ຮຸື່ງ ເຊົໍ້ຳ         ໃຫໍ້ ເປັນ ກດົເກນ ທີື່  ຊນົ 

ຊຳດ ອິສຣາເອນ ຕໍ້ອງ ປະຕບິດັ ຕຳມ ຊ ົື່ວ ອຳຍ ຸຂອງ ເຂົຳ          

ບົດທີ 28 
1“ຈ ົື່ງ ນ  ຳ ອາໂຣນ ອໍ້ຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ກບັ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ລຳວ ແຍກ ອອກ ມຳ ຈຳກ ໝ ື່ ຊນົ ຊຳດ ອິສຣາ-

ເອນ ໃຫໍ້ ມຳ ຢ ື່ ໃກໍ້ ເຈົໍ້ຳ         ເພ ື່ ອ ຈະ ໃຫໍ້ ບວົລະບດັ ເຮົຳ ໃນ ຕ  ຳແໜື່ງ ປະໂລຫິດ         ຄ  ທງັ ອາໂຣນ ກບັ ລ ກ 

ຊຳຍ ຂອງ ອາໂຣນ          ຄ  ນາດາບ          ອາບຮີ           ເອເລອາຊາ          ກບັ ອີທາມາ         

2ແລໍ້ວ ໃຫໍ້ ເຮັດ ເຄ ື່ ອງ ຍດົ ບ ລິ-

ສດຸ ສ  ຳລບັ ອາໂຣນ ອໍ້ຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ສມົ ກຽດ         ແລະ ງດົ ງຳມ         

3ໃຫໍ້ ກື່ຳວ ແກື່ ຄນົ ທງັ ປວງ ຜ ໍ້ ສະຫລຽວ 

ສະຫລຳດ         ຊ ື່ ງ ເຮົຳ ໄດໍ້ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ມີ ຈດິໃຈ ອນັ ປະກອບ ດໍ້ວຍ ສະຕປິນັຍຳ ນ ັໍ້ນ         ໃຫໍ້ ເຂົຳ ເຮັດ 

ເຄ ື່ ອງ ຍດົ ສ  ຳລບັ ສະຖຳປະນຳ ອາໂຣນ ໃຫໍ້ ບວົລະບດັ ເຮົຳ ໃນ ຕ  ຳແໜື່ງ ປະໂລຫິດ.          

ເຄື່ອງຍົດຂອງພວກປະໂລຫິດ 
4ໃຫໍ້ ເຂົຳ ເຮັດ ເຄ ື່ ອງ ຍດົ ດ ັື່ງ ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້         ຄ  ທບັ ຊວງ         ເສ ໍ້ອ ເອໂຟດ          ເສ ໍ້ອ ຄມຸ         ເສ ໍ້ອ ຕຳດ ມດຸ         ຜໍ້ຳ ມຳລຳ         

ແລະ ສຳຍຮດັ ແອວ         ແລະ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ເຮັດ ເຄ ື່ ອງ ຍດົ ບ ລິສດຸ ສ  ຳລບັ ອາໂຣນ ອໍ້ຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ລ ກ 

ຊຳຍ ຂອງ ເຂົຳ         ເພ ື່ ອ ຈະ ໃຫໍ້ ບວົລະບດັ ເຮົຳ ໃນ ຕ  ຳແໜື່ງ ປະໂລຫິດ         

5ໃຫໍ້ ເຂົຳ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ຮບັ ເອົຳ 

ທອງຄ  ຳ         ດໍ້ຳຍ ສຟີໍ້ຳ         ສີມ ື່ວງ         ສີແດງ ເຂັໍ້ມ         ແລະ ຜໍ້ຳ ປື່ຳນ ເນ ໍ້ອ ລະອຽດ          
6ໃຫໍ້ ເຂົຳ ເຮັດ ເອໂຟດ 

[a]         ດໍ້ວຍ ທອງຄ  ຳ         ດໍ້ວຍ ດໍ້ຳຍ ສີຟໍ້ຳ         ສີມ ື່ວງ         ສີແດງ ເຂັໍ້ມ         ແລະ ຜໍ້ຳ ປື່ຳນ 

ເນ ໍ້ອ ລະອຽດ         ຕດັ ດໍ້ວຍ ຝີ ມ  ຊື່ຳງ ອອກ ແບບ         

7ແຖບ ທີື່  ຜ ກ ບື່ຳ ຂອງ ເອໂຟດ ນ ັໍ້ນ         ໃຫໍ້ ຕດິ ກບັ ຮມິ ຕອນ 

ເທິງ ທງັ ສອງ ສື່ວນ         ເພ ື່ ອ ຈະ ຕດິ ເປັນ ອນັ ດຽວ ກນັ         

8ໃຫໍ້ ຖກັ ສຳຍຮດັ ຢື່ຳງ ປະນດີ         ສ  ຳລບັ ຄຳດ ທບັ 

ເອໂຟດ          ໃຫໍ້ ເຮັດ ດໍ້ວຍ ຊື່ຳງ ຝີ ມ  ຢື່ຳງ ດຽວ ກນັ         ແລະ ໃຊໍ້ ວດັຖ ຸຢື່ຳງ ດຽວ ກບັ ເອໂຟດ          ຄ  ເຮັດ ດໍ້ວຍ 

ທອງຄ  ຳ         ດໍ້ຳຍ ສຟີໍ້ຳ         ສີມ ື່ວງ         ສີແດງ ເຂັໍ້ມ         ແລະ ຜໍ້ຳ ປື່ຳນ ເນ ໍ້ອ ລະອຽດ          
9ແລໍ້ວ ໃຫໍ້ ໃຊໍ້ ພອຍ ສີນ  ໍ້ຳ ເຂົໍ້ຳ ສອງ ແຜື່ນ         ສ  ຳລບັ ຈຳລ ກ ຊ ື່  ລ ກ ຂອງ ອິສຣາເອນ ໄວໍ້         

10ພອຍ ແຜື່ນ 

ທີ ໜ ື່ ງ ໃຫໍ້ ຈຳລ ກ ຊ ື່  ຫກົ ຊ ື່         ແລະ ແຜື່ນ ທີື່  ສອງ ກ  ໃຫໍ້ ຈຳລ ກ ຊ ື່  ໄວໍ້ ອີກ ຫກົ ຊ ື່  ທີື່  ເຫລ ອ ຍ ື່ ຕຳມ ກ  ຳເນດີ         

11ໃຫໍ້ 

ຊື່ຳງ ແກະ ຈຳລ ກ ຊ ື່  ບນັດຳ ລ ກ ອິສຣາເອນ ໄວໍ້ ທີື່  ພອຍ ທງັ ສອງ ແຜື່ນ ນ ັໍ້ນ         ຢື່ຳງ ດຽວ ກນັ ກບັ ແກະ ຕຳ 

ແລໍ້ວ ຝງັ ໄວໍ້ ເທິງ ກະໂບກ ທອງຄ  ຳ         ຊ ື່ ງ ມີ ລວດລຳຍ ລະອຽດ         

12ພອຍ ທງັ ສອງ ແຜື່ນ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ຕດິ ໄວໍ້ 

ກບັ ເອໂຟດ ເທິງ ບື່ຳ ທງັ ສອງ ຂໍ້ຳງ         ພອຍ ນ ັໍ້ນ ຈະ ເປັນ ທີື່  ລະນ ກ ເຖງິ ບນັດຳ ລ ກ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ          

ແລະ ອາໂຣນ ຈະ ແບກ ຊ ື່  ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ໄວໍ້ ເທິງ ບື່ຳ ທງັ ສອງ ຈ  ຳເພຳະ ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເປັນ 

ທີື່  ລະນ ກ         

13ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ເຮັດ ກະໂບກ         (ກຳ ຕດິ ຫນໍ້ຳ ເອິກ)         ທອງຄ  ຳ ມີ ລວດລຳຍ ລະອຽດ ສ  ຳລບັ ເປັນ 

ເຄ ື່ ອງໝຳຍ ຕ  ຳແຫນື່ງ         

14ກບັ ເຮັດ ສຳຍສໍ້ອຍ ສອງ ສຳຍ ດໍ້ວຍ ທອງຄ  ຳ ບ ລິສດຸ         ເປັນ ສະ ຫລໍ້ອຍ ຖກັ 

ກຽວ         ແລໍ້ວ ຕດິ ໄວໍ້ ທີື່  ກະໂບກ ນ ັໍ້ນ          
15ຈ ົື່ງ ເຮັດ ທບັ ຊວງ ແຫື່ງ ກຳນ ພິພຳກສຳ         ດໍ້ວຍ ຝີ ມ  ຊື່ຳງ ທີື່  ອອກ ແບບ ເຮັດ ເອໂຟດ ຄ  ເຮັດ ດໍ້ວຍ 

 

[a]ເອໂຟດເປັນເສ ໍ້ອແສື່ວຂອງປະໂລຫິດ 
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ທອງຄ  ຳ         ດໍ້ຳຍ ສຟີໍ້ຳ         ສີມ ື່ວງ         ສີແດງ ເຂັໍ້ມ         ແລະ ຜໍ້ຳ ປື່ຳນ ເນ ໍ້ອ ລະອຽດ         

16ໃຫໍ້ ເຮັດ ທບັ ຊວງ ເປັນ ຮ ບ 

ສີື່  ຫລື່ຽມ ຈະຕຸ ລດັ         ພບັ ທບົ ກຳງ         ຍຳວ ຄ ບ ໜ ື່ ງ         ກວໍ້ຳງ ຄ ບ ໜ ື່ ງ         

17ຈ ົື່ງ ຝງັ ພອຍ ສີື່  ແຖວ ເທິງ ທບັ ຊວງ 

ນ ັໍ້ນ         ແຖວ ທີື່  ໜ ື່ ງ ຝງັ ທບັທິມ         ລ ກ ລຳ ຄ  ຳ         ແລະ ພອຍ ສີແດງ ເຂັໍ້ມ         

18ແຖວ ທີື່  ສອງ ຝງັ ມ  ລະ ກດົ         ມະນ-ີ

ໂຊດ         ແລະ ເພັດ         

19ແຖວ ທີື່  ສຳມ ຝງັ ນນິ         ໂມລຳ         ແລະ ພອຍ ສີມ ື່ວງ         

20ແຖວ ທີື່  ສີື່  ຝງັ ພອຍ ຂຽວ         

ພອຍ ສີນ  ໍ້ຳ ເຂົໍ້ຳ         ແລະ ພອຍ ສີນ  ໍ້ຳຕຳນ         ພອຍ ທງັ ໝດົ ນີໍ້ ໃຫໍ້ ຝງັ ໃນ ລວດລຳຍ ອນັ ລະອຽດ ທີື່  ເຮັດ ດໍ້ວຍ 

ທອງຄ  ຳ         

21ພອຍ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ມີ ຊ ື່  ບນັດຳ ລ ກ ອິສຣາເອນ ສິບ ສອງ ຊ ື່  ຈຳລ ກ ໄວໍ້ ເຊັື່ ນ ດຽວ ກນັ ກບັ 

ແກະ ຕຳ         ຈະ ມີ ຊ ື່  ຕະກນຸ ທກຸ ຕະກນຸ ຕຳມ ລ  ຳດບັ ສິບ ສອງ ຕະກນຸ          
22ແລະ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ເຮັດ ສຳຍສໍ້ອຍ

[a]         ຖກັ ກຽວ ດໍ້ວຍ ທອງຄ  ຳ ບ ລິສດຸ ສ  ຳລບັ ທບັ ຊວງ         

23ແລະ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ 

ເຮັດ ຫ  ທອງຄ  ຳ ສອງ ຫ  ຕດິ ໄວໍ້ ທີື່  ມມຸ ເທິງ ທງັ ສອງ ຂອງ ທບັ ຊວງ         

24ສື່ວນ ສຳຍສໍ້ອຍ ທີື່  ເຮັດ ດໍ້ວຍ 

ທອງຄ  ຳ ນ ັໍ້ນ         ໃຫໍ້ ເກຳະ ດໍ້ວຍ ຫ  ທີື່  ມມຸ ທບັ ຊວງ         

25ແລະ ປຳຍ ສຳຍສໍ້ອຍ ອີກ ສອງ ຂໍ້ຳງ ໃຫໍ້ ຕດິ ກບັ ກະ-

ໂບກ ທີື່  ມີ ລວດລຳຍ ລະອຽດ         ທງັ ສອງ ໃຫໍ້ ຕດິ ໄວໍ້ ທຳງ ໜໍ້ຳ ແຖບ ຍ ດ ເອໂຟດ ທງັ ສອງ ຂໍ້ຳງ ເທິງ ບື່ຳ         

26ຈ ົື່ງ ເຮັດ ຫ  ທອງຄ  ຳ ສອງ ອນັ ຕດິ ໄວໍ້ ທີື່  ມມຸ ລຸື່ມ ທງັ ສອງ ຂໍ້ຳງ ຂອງ ທບັ ຊວງ         ທຳງ ໃນ ທີື່  ຕດິ ເອໂຟດ         

27ຈ ົື່ງ ເຮັດ ແຫວນ ຄ  ຳ ອີກ ສອງ ວງົ ຜ ກ ຕດິ ກນັ ກບັ ທຳງ ລຸື່ມ ຂອງ ສຳຍ ດ ງ         ທງັ ສອງ ຂໍ້ຳງ ທຳງ ໜໍ້ຳ ບື່ຳ 

ໄຫລື່ ຂອງ ເສ ໍ້ອ ຄມຸ ເອໂຟດ.         

28ໃຫໍ້ ຜ ກ ທບັ ຊວງ ນ ັໍ້ນ ຕດິ ກບັ ເອໂຟດ          ໂດຍ ໃຊໍ້ ດໍ້ຳຍ ຖກັ ສີຟໍ້ຳ ຮໍ້ອຍ 

ຜ ກ ທີື່  ຫ          ໃຫໍ້ ທບັ ຊວງ ທບັ ສຳຍຮດັ ທີື່  ເຮັດ ດໍ້ວຍ ຊື່ຳງ ຝີ ມ  ປະນດີ ຂອງ ເອໂຟດ          ເພ ື່ ອ ບ ື່  ໃຫໍ້ ທບັ ຊວງ 

ຫລດຸ ໄປ ຈຳກ ເອໂຟດ         

29ອາໂຣນ ຈ ື່ງ ຈະ ມີ ຊ ື່  ບນັດຳ ລ ກ ອິສຣາເອນ ຈຳລ ກ ໄວໍ້ ທີື່  ທບັ ຊວງ ແຫື່ງ ກຳນ 

ພິພຳກສຳ         ຕດິ ໄວໍ້ ທີື່  ຫວົໃຈ ຂອງ ຕນົ         ໃຫໍ້ ເປັນ ທີື່  ລະນ ກ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ສະເໝີ         ເມ  ື່ອ 

ລຳວ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ຫໍ້ອງ ທີື່  ບ ລິສດຸ ນ ັໍ້ນ          
30ຈ ົື່ງ ໃສື່ ອ ຣີມ ແລະ ທ ມມີມ ໄວໍ້ ໃນ ທບັ ຊວງ ແຫື່ງ ກຳນ ພິພຳກສຳ         ແລະ ຂອງ ສອງ ສິື່ ງ ນີໍ້ ຈະ ຢ ື່ ທີື່  

ຫວົໃຈ ຂອງ ອາໂຣນ ເມ  ື່ອ ເຂົໍ້ຳ ເຝົໍ້ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ອາໂຣນ ຈະ ຮບັ ພຳລະ ກຳນ ພິພຳກສຳ ບນັດຳ ລ ກ 

ອິສຣາເອນ ໄວໍ້ ທີື່  ຫວົໃຈ ຂອງ ຕນົ ສະເໝີ ຈ  ຳເພຳະ ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          
31ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ເຮັດ ເສ ໍ້ອ ຄມຸ ໃຫໍ້ ເຂົໍ້ຳ ຊຸດ ກບັ ເອໂຟດ ດໍ້ວຍ ຜໍ້ຳ ສີຟໍ້ຳ ລໍ້ວນ         

32ໃຫໍ້ ເຮັດ ຮ  ຄ  ກຳງ ຜ ນ ເສ ໍ້ອ         

ແລໍ້ວ ແຂບ ຮອບ ຄ  ເຮັດ ດໍ້ວຍ ຜໍ້ຳ ຖກັ         ເຊັື່ ນ ດຽວ ກບັ ຄ  ເສ ໍ້ອ ທະຫຳນ         ເພ ື່ ອ ຈະ ບ ື່  ໃຫໍ້ ຂຳດ         

33ລຸື່ມ ຂອງ 

ເສ ໍ້ອ ຄມຸ ໃຫໍ້ ປກັ ຮ ບ ທບັທິມ         ໃຊໍ້ ດໍ້ຳຍ ສີຟໍ້ຳ         ສີມ ື່ວງ         ສີແດງ ເຂັໍ້ມ ຮອບ ເສ ໍ້ອ         ແລະ ຕດິ ໝຳກ ກະ ດິື່ ງ         

ທອງຄ  ຳ ສະຫລບັ ກບັ ທບັທິມ         

34ໝຳກ ກະ ດິື່ ງ ທອງຄ  ຳ ໜື່ວຍ ໜ ື່ ງ         ກບັ ທບັທິມ ໜ ື່ ງ ໜື່ວຍ         ໝຳກ ກະ 

ດິື່ ງ ທອງຄ  ຳ ອີກ ໜື່ວຍ ໜ ື່ ງ         ກບັ ທບັທິມ ອີກ ໜື່ວຍ ໜ ື່ ງ         ຮອບ ລຸື່ມ ຂອງ ເສ ໍ້ອ ຄມຸ         

35ອາໂຣນ ຈະ ສວມ 

ເສ ໍ້ອ ໂຕ ນ ັໍ້ນ ເມ  ື່ອ ເຮັດ ວຽກ ບວົລະບດັ ແລະ ຈະ ໄດໍ້ ຍນິ ສຽງ ໝຳກ ກະ ດິື່ ງ         ເມ  ື່ອ ເຂົໍ້ຳ ເຝົໍ້ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ ໃນ ທີື່  ບ ລິສດຸ         ແລະ ເມ  ື່ອ ຍື່ຳງ ອອກ ມຳ         ດໍ້ວຍ ຢໍ້ຳນ ວື່ຳ ລຳວ ຈະ ຕໍ້ອງ ຕຳຍ          

36ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ເຮັດ ແຜື່ນ ທອງຄ  ຳ ບ ລິສດຸ ຈຳລ ກ ຄ  ຳ ວື່ຳ         ‘ບ ລິສດຸ ແກື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ’         ໄວໍ້ ເໝ ອນ ຢື່ຳງ 

ແກະ ຕຳ         

37ແລະ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ເອົຳ ດໍ້ຳຍ ຖກັ ສີຟໍ້ຳ         ຜ ກ ແຜື່ນ ທອງຄ  ຳ ນ ັໍ້ນ ໄວໍ້ ເທິງ ມຳລຳ         ໃຫໍ້ ຢ ື່ ທຳງ ຂໍ້ຳງ 

ມຳລຳ ດໍ້ຳນ ໜໍ້ຳ         

38ແຜື່ນ ທອງຄ  ຳ ນ ັໍ້ນ ຈະ ຢ ື່ ທີື່  ໜໍ້ຳຜຳກ ຂອງ ອາໂຣນ          ແລະ ອາໂຣນ ຈະ ຮບັ ຄວຳມ 

ຊ ົື່ວຊໍ້ຳ ອນັ ເກດີ ແກື່ ຊນົ ຊຳດ ອິສຣາເອນ ເນ ື່ ອງ ຈຳກ ຂອງ ຖວຳຍ ອນັ ບ ລິສດຸ         ຊ ື່ ງ ນ  ຳ ມຳ ຊ  ຳລະ ໃຫໍ້ 

 

[a]ຜໍ້ຳບື່ຽງ 
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ເປັນ ຂອງ ຖວຳຍ ອນັ ບ ລິສດຸ         ແລະ ແຜື່ນ ທອງຄ  ຳ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ຢ ື່ ທີື່  ໜໍ້ຳຜຳກ ຂອງ ອາໂຣນ ສະເໝີ         ເພ ື່ ອ ສິື່ ງ 

ຂອງ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ຈະ ເປັນ ທີື່  ພ ພຣະໄທ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

39ຈ ົື່ງ ຖກັ ເສ ໍ້ອ ໃຫໍ້ ເປັນ ລວດລຳຍ         

ດໍ້ວຍ ຜໍ້ຳ ປື່ຳນ ເນ ໍ້ອ ລະອຽດ         ສື່ວນ ຜໍ້ຳ ມຳລຳ ນ ັໍ້ນ         ຈ ົື່ງ ເຮັດ ດໍ້ວຍ ຜໍ້ຳ ປື່ຳນ ເນ ໍ້ອ ລະອຽດ         ແລະ ເຮັດ 

ສຳຍຮດັ ດໍ້ວຍ ຝີ ມ  ຊື່ຳງ ດໍ້ຳຍ ສີ          
40ຈ ົື່ງ ເຮັດ ເສ ໍ້ອ         ສຳຍຮດັ         ແລະ ມຳລຳ ສ  ຳລບັ ລ ກ ຊຳຍ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ອາໂຣນ ໃຫໍ້ ສມົ ກຽດ         

ແລະ ງດົ ງຳມ          
41ຈ ົື່ງ ແຕື່ງ ຕວົ ອາໂຣນ ອໍ້ຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ລ ກ ຊຳຍ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ລຳວ ດໍ້ວຍ ເຄ ື່ ອງ ຍດົ         ແລໍ້ວ 

ເຈມີ         ແລະ ສະຖຳປະນຳ         ແລະ ຊ  ຳລະ ລຳວ ໃຫໍ້ ບ ລິສດຸ         ເພ ື່ ອ ຈະ ໃຫໍ້ ບວົລະບດັ ເຮົຳ ໃນ ຕ  ຳແໜື່ງ ປະ-

ໂລຫິດ         

42ຈ ົື່ງ ຫຍບິ ໂສໍ້ງ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ດໍ້ວຍ ຜໍ້ຳ ປື່ຳນ         ເພ ື່ ອ ຈະ ປກົ ປິດ ກຳຍ ທີື່  ເປ ອຍ ຂອງ 

ພວກ ເຂົຳ         ໃຫໍ້ ຍຳວ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ແອວ ຈນົ ເຖງິ ຕ ົໍ້ນ ຂຳ         

43ໃຫໍ້ ອາໂຣນ ກບັ ລ ກ ຊຳຍ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ລຳວ 

ສວມ ໃສື່ ເມ  ື່ອ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ຫ ເຕັນ ແຫື່ງ ຊຸມນມຸ         ແລະ ເມ  ື່ອ ເຂົໍ້ຳ ໃກໍ້ ແທື່ນ ບ ຊຳ         ເວລຳ ຈະ ບວົລະບດັ ໃນ ທີື່  

ບ ລິສດຸ         ຢໍ້ຳນ ວື່ຳ ລຳວ ຈະ ເຮັດ ບຳບ         ແລະ ເຖງິ ຕຳຍ         ເລ ື່ ອງ ນີໍ້ ໃຫໍ້ ເປັນ ກດົເກນ ທີື່  ລຳວ         ແລະ ເຊ ໍ້ອ-

ສຳຍ ຂອງ ລຳວ ທີື່  ມຳ ພຳຍຫລງັ ຕໍ້ອງ ປະຕບິດັ ຕຳມ ຕະຫລອດ ໄປ          

ບົດທີ 29 
1“ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້ ເປັນ ກຳນ         ຊ ື່ ງ ເຈົໍ້ຳ ຄວນ ກະທ  ຳ ເພ ື່ ອ ຊ  ຳລະ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ໃຫໍ້ ບ ລິສດຸ         ເພ ື່ ອ ເຂົຳ ຈະ 

ບວົລະບດັ ເຮົຳ ໃນ ຕ  ຳແໜື່ງ ປະໂລຫິດ         ຄ  ຈ ົື່ງ ເອົຳ ງວົ ໜຸື່ມ ໂຕ ໜ ື່ ງ         ແລະ ແກະ ໂຕ ຜ ໍ້ ສອງ ໂຕ ຊ ື່ ງ ປຳດ 

ສະ ຈຳກ ຕ  ຳໜິ         

2ເຂົໍ້ຳຈີື່  ບ ື່  ມີ ເຊ ໍ້ອ ແປໍ້ງ         ເຂົໍ້ຳຈີື່  ບ ື່  ມີ ເຊ ໍ້ອ ແປໍ້ງ ນວດ ດໍ້ວຍ ນ  ໍ້ຳມນັ ແລະ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ແຜື່ນ ບຳງ ບ ື່  

ມີ ເຊ ໍ້ອ ແປໍ້ງ ທຳ ນ  ໍ້ຳມນັ         ເຂົໍ້ຳຈີື່  ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ຈ ົື່ງ ເຮັດ ດໍ້ວຍ ຍອດ ແປໍ້ງ ເຂົໍ້ຳຈີື່ .         

3ແລໍ້ວ ຈ ົື່ງ ໃສື່ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ຕື່ຳງ ໆ 

ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ໄວໍ້ ໃນ ກະຕື່ຳ ດຽວ ກນັ         ຈ ົື່ງ ນ  ຳ ມຳ ໃນ ກະຕື່ຳ ພໍ້ອມ ກບັ ງວົ ໂຕ ຜ ໍ້         ແລະ ລ ກ ແກະ ໂຕ ຜ ໍ້ ສອງ 

ໂຕ ມຳ ເຜົຳ ຖວຳຍ          
4ຈ ົື່ງ ນ  ຳ ອາໂຣນ ແລະ ລ ກ ຊຳຍ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ລຳວ ມຳ ທີື່  ປະຕ  ຫ ເຕັນ ແຫື່ງ ຊຸມນມຸ         ແລໍ້ວ ຈ ົື່ງ ຊ  ຳ-

ລະ ຕວົ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ດໍ້ວຍ ນ  ໍ້ຳ         

5ຈ ົື່ງ ສວມ ເຄ ື່ ອງ ຍດົ ໃຫໍ້ ອາໂຣນ          ຄ  ເສ ໍ້ອ ໃນ ກບັ ເສ ໍ້ອ ເອໂຟດ ກບັ 

ເອໂຟດ          ແລະ ທບັ ຊວງ         ແລະ ເອົຳ ສຳຍຮດັ ທີື່  ຕ  ື່ຳ ດໍ້ວຍ ຝີ ມ  ປະນດີ         ສ  ຳລບັ ໃຊໍ້ ກບັ ເອໂຟດ ນ ັໍ້ນ ຄຳດ 

ແອວ ໄວໍ້         

6ຈ ົື່ງ ສວມ ຜໍ້ຳ ມຳລຳ ທີື່  ຫວົ ຂອງ ອາໂຣນ          ແລະ ຈ ົື່ງ ສວມ ມງົກດຸ ບ ລິສດຸ ທບັ ມຳລຳ         

7ຈ ົື່ງ ເອົຳ 

ນ  ໍ້ຳມນັ ເຈມີ ຖອກ ລງົ ເທິງ ຫວົ ຂອງ ລຳວ         ແລະ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ເຂົຳ ໄວໍ້         

8ຈ ົື່ງ ນ  ຳ ລ ກ ຊຳຍ ທງັຫລຳຍ ຂອງ 

ລຳວ ມຳ         ແລະ ສວມ ເສ ໍ້ອ ໃຫໍ້         

9ແລໍ້ວ ຈ ົື່ງ ເອົຳ ສຳຍຮດັ ຄຳດ ແອວ ພວກ ເຂົຳ ໄວໍ້         ທງັ ຕວົ ອາໂຣນ ເອງ         

ແລະ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ລຳວ         ແລະ ຄຳດ ມຳລຳ ໃຫໍ້ ລຳວ         ແລໍ້ວ ລຳວ ກ  ຈະ ຮບັ ຕ  ຳແໜື່ງ ເປັນ ປະໂລຫິດ 

ຕຳມ ກດົເກນ         ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ສະຖຳປະນຳ ອາໂຣນ          ແລະ ລ ກ ຊຳຍ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ລຳວ ໄວໍ້          
10ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ນ  ຳ ງວົ ໂຕ ຜ ໍ້ ມຳ ທີື່  ໜໍ້ຳ ຫ ເຕັນ ແຫື່ງ ຊຸມນມຸ ໃຫໍ້ ອາໂຣນ ກບັ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ລຳວ ເອົຳ ມ  ວຳງ 

ລງົ ເທິງ ຫວົ ງວົ ໂຕ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         

11ແລໍ້ວ ຈ ົື່ງ ຂໍ້ຳ ງວົ ໂຕ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ທີື່  ປະຕ  ຫ ເຕັນ ແຫື່ງ 

ຊຸມນມຸ         

12ຈ ົື່ງ ເອົຳ ນີໍ້ວມ   ຈຸື່ມ ເລ ອດ ງວົ ໂຕ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         ທຳ ໄວໍ້ ທີື່  ເຂົຳ ແທື່ນ ສື່ວນ ເລ ອດ ທີື່  ເຫລ ອ ທງັ ໝດົ ຈ ົື່ງ 

ຖອກ ໄວໍ້ ທີື່  ພ ໍ້ນ ແທື່ນ ບ ຊຳ         

13ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ເອົຳ ໄຂມນັ ທງັ ໝດົ ທີື່  ຫຸໍ້ມ ເຄ ື່ ອງ ໃນ         ສື່ວນ ນອກ ຂອງ ຕບັ         ແລະ 
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ໝຳກ ໄຂື່ຫລງັ ທງັ ສອງ ກບັ ໄຂມນັ ທີື່  ຕດິ ຫມຳກ ໄຂື່ຫລງັ ນ ັໍ້ນ ມຳ ເຜົຳ ເທິງ ແທື່ນ         

14ແຕື່ ຊີໍ້ນ ກບັ ໜງັ         

ແລະ ຂີໍ້ ຂອງ ງວົ ໂຕ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         ຈ ົື່ງ ເຜົຳ ໄຟ ເສຍ ຢ ື່ ນອກ ຄໍ້ຳຍ         ທງັ ນີໍ້ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ບຳບ          
15ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ນ  ຳ ແກະ ຜ ໍ້ ໂຕ ໜ ື່ ງ ມຳ         ໃຫໍ້ ອາໂຣນ ກບັ ລ ກ ຊຳຍ ລຳວ ເອົຳ ມ  ຂອງ ຕນົ ວຳງ ເທິງ ຫວົ ແກະ 

ໂຕ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         

16ແລໍ້ວ ຈ ົື່ງ ຂໍ້ຳ ແກະ ໂຕ ນ ັໍ້ນ ເສຍ         ເອົຳ ເລ ອດ ພມົ ອໍ້ອມ ຮອບ ແທື່ນ         

17ຈ ົື່ງ ຕດັ ແກະ ໂຕ ນ ັໍ້ນ 

ອອກ ເປັນ ທື່ອນ ໆ         ແລະ ເຄ ື່ ອງ ໃນ ກບັ ຂຳ ຈ ົື່ງ ລໍ້ຳງ ນ  ໍ້ຳ ວຳງ ໄວໍ້ ກບັ ຊີໍ້ນ ແລະ ຫວົ         

18ແລໍ້ວ ຈ ົື່ງ ເຜົຳ ແກະ 

ໂຕ ນ ັໍ້ນ ທງັ ໂຕ ເທິງ ແທື່ນ ບ ຊຳ         ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ ຖວຳຍ ແກື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ເປັນ ກິື່ນ ທີື່  ພ ພຣະ-

ໄທ         ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ດໍ້ວຍ ໄຟ ຖວຳຍ ແກື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          
19ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ນ  ຳ ແກະ ໂຕ ຜ ໍ້ ອີກ ໂຕ ໜ ື່ ງ ມຳ         ແລໍ້ວ ໃຫໍ້ ອາໂຣນ ກບັ ລ ກ ຊຳຍ ລຳວ ເອົຳ ມ  ຂອງ ຕນົ ວຳງ 

ເທິງ ຫວົ ແກະ ຜ ໍ້ ໂຕ ນ ັໍ້ນ         

20ແລໍ້ວ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ຂໍ້ຳ ແກະ ໂຕ ນ ັໍ້ນ ເສຍ         ເອົຳ ເລ ອດ ສື່ວນ ຫນ ື່ ງ ເຈມີ ທີື່  ປຳຍ ໃບ ຫ  

ຂໍ້ຳງ ຂວຳ ຂອງ ອາໂຣນ          ແລະ ທີື່  ປຳຍ ໃບ ຫ  ຂໍ້ຳງ ຂວຳ ຂອງ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ທກຸ ຄນົ         ແລະ ທີື່  

ຫວົ ໂປໍ້ ມ  ຂໍ້ຳງ ຂວຳ         ແລະ ທີື່  ຫວົ ໂປໍ້ ຕນີ ຂໍ້ຳງ ຂວຳ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ນ  ຳ         ແລໍ້ວ ຈ ົື່ງ ເອົຳ ເລ ອດ ທີື່  ເຫລ ອ 

ຫດົສງົ ອໍ້ອມ ຮອບ ແທື່ນ ບ ຊຳ         

21ຈ ົື່ງ ເອົຳ ເລ ອດ ສື່ວນ ຫນ ື່ ງ ທີື່ ຢ ື່ ເທິງ ແທື່ນ         ແລະ ນ  ໍ້ຳມນັ ເຈມີ ນ ັໍ້ນ ພມົ 

ອາໂຣນ ແລະ ເຄ ື່ ອງ ຍດົ ຂອງ ລຳວ         ຈ ົື່ງ ຫດົສງົ         ລ ກ ຊຳຍ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ລຳວ         ແລະ ເຄ ື່ ອງ ຍດົ ຂອງ 

ລ ກ ຊຳຍ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ດໍ້ວຍ         ອາໂຣນ ແລະ ເຄ ື່ ອງ ຍດົ ຂອງ ລຳວ ຈະ ບ ລິສດຸ ລວມ ທງັ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ລຳວ         

ແລະ ເຄ ື່ ອງ ຍດົ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ດໍ້ວຍ          
22ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ເອົຳ ໄຂມນັ ແກະ ໂຕ ຜ ໍ້         ແລະ ຫຳງ ທີື່  ເປັນ ໄຂມນັ         ກບັ ໄຂມນັ ທີື່  ຕດິ ເຄ ື່ ອງ ໃນ         ແລະ ສື່ວນ 

ນອກ ຂອງ ຕບັ         ກບັ ໝຳກ ໄຂື່ຫລງັ ທງັ ສອງ         ແລະ ໄຂມນັ ທີື່  ຕດິ ຢ ື່ ກບັ ໝຳກ ໄຂື່ຫລງັ         ກບັ ຕ ົໍ້ນ ຂຳ ຂໍ້ຳງ 

ຂວຳ ດໍ້ວຍ         ເພຳະ ເປັນ ແກະ ໃຊໍ້ ສ  ຳລບັ ກຳນ ສະຖຳປະນຳ         

23ກບັເຂົໍ້ຳ ຈີື່  ກໍ້ອນ ໜ ື່ ງ         ແລະ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ນວດ 

ດໍ້ວຍ ນ  ໍ້ຳມນັ ແຜື່ນ ໜ ື່ ງ         ແລະ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ບຳງ ແຜື່ນ ໜ ື່ ງ ຈຳກ ກະຕື່ຳ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ມຳ ເປັນ ເຊ ໍ້ອ ແປໍ້ງ         ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ຕ ື່  ພຣະ-

ພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

24ແລໍ້ວ ຈ ົື່ງ ວຳງ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ໄວໍ້ ໃນ ມ  ຂອງ ອາໂຣນ          ແລະ ໃນ ມ  ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ 

ລຳວ         ໃຫໍ້ ແກວື່ງ ໄປ ແກວື່ງ ມຳ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ຖວຳຍ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

25ແລໍ້ວ ຈ ົື່ງ ຮບັ ສິື່ ງ 

ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ຈຳກ ມ  ຂອງ ລຳວ ນ  ຳໄປ ເຜົຳ ເທິງ ແທື່ນ ບ ຊຳ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ         ເປັນ ກິື່ນ ທີື່  ພ ພຣະໄທ ຕ ື່  

ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ດໍ້ວຍ ໄຟ ຖວຳຍ ແກື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

26ຈ ົື່ງ ເອົຳ ຊີໍ້ນ ຢ ື່ 

ເອິກ ແກະ ໂຕ ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ເປັນ ແກະ ສະຖຳປະນຳ ອາໂຣນ ແລໍ້ວ ໃຫໍ້ ແກວື່ງ ໄປ ແກວື່ງ ມຳ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ 

ຖວຳຍ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ນ ັໍ້ນ ຈະ ເປັນ ສື່ວນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

27ແລະ ຈ ົື່ງ ເອົຳ ຊີໍ້ນ ຢ ື່ ເອິກ 

ແກະ ໂຕ ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ນ ັໍ້ນ ໄວໍ້         ແລະ ຊີໍ້ນ ຕ ົໍ້ນ ຂຳ ອນັ ເປັນ ສື່ວນ ຍກົ ໃຫໍ້ ແກື່ ປະໂລຫິດ ຊ ື່ ງ ແກວື່ງ 

ໄປ ແກວື່ງ ມຳ         ແລະ ເປັນ ຂອງ ຖວຳຍ ຈຳກ ແກະ ໃຊໍ້ ສ  ຳລບັ ກຳນ ສະຖຳປະນຳ         ດໍ້ວຍ ເປັນ ສື່ວນ ຂອງ 

ອາໂຣນ ແລະ ລ ກ ຊຳຍ ລຳວ         

28ນ ັໍ້ນ ແຫລະ         ເປັນ ສື່ວນ ຊ ື່ ງ ອາໂຣນ ແລະ ລ ກ ຊຳຍ ລຳວ ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ 

ຈຳກ ຊນົ ຊຳດ ອິສຣາເອນ ເປັນ ກດົເກນ         ເພຳະ ເປັນ ສື່ວນ ທີື່  ຍກົ ໃຫໍ້ ແກື່ ປະໂລຫິດ         ແລະ ຊນົ ຊຳດ ອິ-
ສຣາເອນ ຈະ ຍກົ ໃຫໍ້ ຈຳກ ເຄ ື່ ອງ ສນັຕ ິບ ຊຳ         ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ຂອງ ລຳວ ຖວຳຍ ແກື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          

29ເຄ ື່ ອງ ຍດົ ບ ລິສດຸ ຂອງ ອາໂຣນ ຈະ ເປັນ ຂອງ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ລຳວ ຕ ື່  ໆ ໄປ         ໃຫໍ້ ລຳວ ສວມ ໃສື່ ເມ  ື່ອ 

ລຳວ ຮບັ ກຳນ ເຈມີ         ແລະ ໄດໍ້ ຮບັ ກຳນ ສະຖຳປະນຳ ໄວໍ້ ໃນ ຕ  ຳແໜື່ງ         

30ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້ ລ ກ ຊຳຍ ຊ ື່ ງ ຈະ ເປັນ 

ປະໂລຫິດ ແທນ ລຳວ ນ ັໍ້ນ ສວມ         ໃສື່ເຄ ື່ ອງ ຍດົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ຄບົ ເຈດັ ມ ໍ້         ຂະນະ ທີື່  ລຳວ ມຳ ຍງັ ຫ ເຕັນ ແຫື່ງ 
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ຊຸມນມຸ ເພ ື່ ອ ບວົລະບດັ ໃນ ທີື່  ບ ລິສດຸ          

31ຈ ົື່ງ ຕ ົໍ້ມ ຊີໍ້ນ ແກະ ໂຕ ຜ ໍ້ ສ  ຳລບັ ກຳນ ສະຖຳປະນຳ ໃນ ທີື່  ບ ລິສດຸ         

32ແລໍ້ວ ໃຫໍ້ ອາໂຣນ ກບັ ລ ກ ຊຳຍ 

ຂອງ ລຳວ ກນິ ຊີໍ້ນ ແກະ ໂຕ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ໃນ ກະຕື່ຳ ທີື່  ປະຕ  ຫ ເຕັນ ແຫື່ງ ຊຸມນມຸ         

33ໃຫໍ້ ລຳວ 

ກນິ ຂອງ ຊ ື່ ງ ນ  ຳ ມຳ ບ ຊຳ ລ ບລໍ້ຳງ ບຳບ         ເພ ື່ ອ ຈະ ສະຖຳປະນຳ         ແລະ ຊ  ຳລະ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ບ ລິສດຸ         

ແຕື່ ຄນົ ພຳຍ ນອກ ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ຮບັ ປະທຳນ         ເພຳະ ເປັນ ຂອງ ບ ລິສດຸ         

34ແລະ ຖໍ້ຳ ແມ ື່ນ ຊີໍ້ນ ທີື່  ໃຊໍ້ ໃນ ພິທີ ສະ-

ຖຳປະນຳ         ແລະ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ນ ັໍ້ນ ຍງັ ເຫລ ອ ຢ ື່ ຈນົ ຮຸື່ງ ເຊົໍ້ຳ         ກ  ໃຫໍ້ ເຜົຳ ສື່ວນ ທີື່  ເຫລ ອ ນ ັໍ້ນ ດໍ້ວຍ ໄຟ ເສຍ         ຢື່ຳ ໃຫໍ້ 

ຮບັ ປະທຳນ ເພຳະ ເປັນ ຂອງ ບ ລິສດຸ          
35ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ແຫລະ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ເຮັດ ໃຫໍ້ ແກື່ ອາໂຣນ          ແລະ ລ ກ ຊຳຍ ລຳວ ຕຳມ ຄ  ຳ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ບນັຊຳ ເຈົໍ້ຳ 

ໄວໍ້         ຈ ົື່ງ ເຮັດ ພິທີ ສະຖຳປະນຳ ພວກ ເຂົຳ ໃຫໍ້ ຄບົ ເຈດັ ມ ໍ້         

36ຈ ົື່ງ ນ  ຳ ງວົເຖກິ ໂຕ ໜ ື່ ງ ມຳ ຖວຳຍ ທກຸ ໆ ວນັ         

ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ບຳບ         ເພ ື່ ອ ກຳນ ລ ບລໍ້ຳງ ບຳບ         ແລະ ຈ ົື່ງ ຊ  ຳລະ ແທື່ນ ບ ຊຳ         ດໍ້ວຍ ກຳນ ລ ບລໍ້ຳງ 

ມນົທິນ ຂອງ ແທື່ນ ນ ັໍ້ນ         ຈ ົື່ງ ເຈມີ ແທື່ນ ນ ັໍ້ນ ເພ ື່ ອ ຈະ ຊ  ຳລະ ໃຫໍ້ ບ ລິສດຸ         

37ຈ ົື່ງ ເຮັດ ກຳນ ລ ບລໍ້ຳງ ມນົທິນ 

ແທື່ນ ນ ັໍ້ນ ຄບົ ເຈດັ ມ ໍ້         ແລະ ຊ  ຳລະ ແທື່ນ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ບ ລິສດຸ         ແລໍ້ວ ແທື່ນ ນ ັໍ້ນ ຈະ ບ ລິສດຸ ທີື່  ສດຸ         ສິື່ ງ ໜ ື່ ງ ສິື່ ງ 

ໃດ ທີື່  ຖ ກຕໍ້ອງ ແທື່ນ ນ ັໍ້ນ ກ  ຈະ ບ ລິສດຸ ດໍ້ວຍ          
38ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້ ເປັນ ສິື່ ງ ຊ ື່ ງ ເຈົໍ້ຳ ຕໍ້ອງ ຖວຳຍ ເທິງ ແທື່ນ ນ ັໍ້ນ ທກຸ ມ ໍ້ ຕະຫລອດ ໄປ         ຄ  ລ ກ ແກະ ສອງ ໂຕ         

ອຳຍ ຸໜ ື່ ງ ປີ.         

39ຈ ົື່ງ ນ  ຳ ລ ກ ແກະ ໂຕ ໜ ື່ ງ ມຳ ບ ຊຳ ຕອນ ເຊົໍ້ຳ         ແລະ ນ  ຳ ລ ກ ແກະ ອີກ ໂຕ ໜ ື່ ງ ມຳ ບ ຊຳ 

ຕອນ ແລງ         

40ພໍ້ອມ ກບັ ລ ກ ແກະ ໂຕ ທີື່  ໜ ື່ ງ ນ ັໍ້ນ         ຈ ົື່ງ ຖວຳຍ ຍອດ ແປໍ້ງ ໜ ື່ ງ ໃນ ສິບ ເອຟຳ ນວດ ກບັ ນ  ໍ້ຳ-

ມນັ ທີື່  ຄ ັໍ້ນ ໄວໍ້ ນ ັໍ້ນ         ໜ ື່ ງ ໃນ ສີື່  ຮນິ         ແລະ ນ  ໍ້ຳ ອະງ ຸື່ນ ໜ ື່ ງ ໃນ ສີື່  ຮນິ[a]         ຄ ື່ ກນັ         ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ດ ື່ ມ ບ ຊຳ         

41ຈ ົື່ງ 

ຖວຳຍ ລ ກ ແກະ ອີກ ໂຕ ໜ ື່ ງ ໃນ ຕອນ ແລງ         ຖວຳຍ ອຳຫຳນ ບ ຊຳ ແລະ ເຄ ື່ ອງ ດ ື່ ມ ບ ຊຳ ຄ ື່ ກນັ         ເໝ ອນ 

ຢື່ຳງ ໃນ ຕອນ ເຊົໍ້ຳ         ໃຫໍ້ ເປັນ ກິື່ນ ທີື່  ພ ພຣະໄທ         ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ດໍ້ວຍ ໄຟ ຖວຳຍ ແກື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          
42ນີໍ້ ຈະ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ ຕະຫລອດ ຊ ົື່ວ ອຳຍ ຸຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ທີື່  ປະຕ  ຫ ເຕັນ ແຫື່ງ ຊຸມນມຸ ຈ  ຳເພຳະ 

ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ທີື່  ເຮົຳ ຈະ ພບົ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ         ແລະ ສນົທະນຳ ກບັ ເຈົໍ້ຳ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         

43ບື່ອນ 

ນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ຈະ ພບົ ກບັ ຊນົ ຊຳດ ອິສຣາເອນ ແລະ ຫ ເຕັນ ນ ັໍ້ນ ຈະ ຮບັ ກຳນ ຊ  ຳລະ ໃຫໍ້ ບ ລິສດຸ ດໍ້ວຍ ສະ-

ຫງ ື່ຳຣຳສີ ຂອງ ເຮົຳ          
44ເຮົຳ ຈະ ຊ  ຳລະ ຫ ເຕັນ ແຫື່ງ ຊຸມນມຸ ແລະ ແທື່ນ ບ ຊຳ ໄວໍ້ ເປັນ ທີື່  ບ ລິສດຸ ແລະ ເຮົຳ ຈະ ຊ  ຳລະ ອາ-

ໂຣນ ແລະ ລ ກ ຊຳຍ ລຳວ ໃຫໍ້ ບ ລິສດຸ ດໍ້ວຍ         ເພ ື່ ອ ລຳວ ຈະ ບວົລະບດັ ເຮົຳ ໃນ ຕ  ຳແໜື່ງ ປະໂລຫິດ         

45ເຮົຳ ຈະ ສະຖດິ ຢ ື່ ທື່ຳມກຳງ ຊນົ ຊຳດ ອິສຣາເອນ          ແລະ ຈະ ເປັນ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຂົຳ         

46ເຂົຳ ຈະ ຮ ໍ້ 

ວື່ຳ ເຮົຳ ຄ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຂົຳ         ຜ ໍ້ ໄດໍ້ ນ  ຳ ເຂົຳ ອອກ ຈຳກ ແຜື່ນດນິ ເອຢິບ ເພ ື່ ອ ເຮົຳ ຈະ 

ສະຖດິ ຢ ື່ ທື່ຳມກຳງ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ         ເຮົຳ ຄ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຂົຳ”          

ບົດທີ 30 
1“ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ສໍ້ຳງ ແທື່ນ ສ  ຳລບັ ເຜົຳ ເຄ ື່ ອງ ຫອມ         ຈ ົື່ງ ເຮັດ ແທື່ນ ນ ັໍ້ນ ດໍ້ວຍ ໄມ ໍ້ ກະຖນິ ເທດ         

2ໃຫໍ້ ຍຳວ 

ສອກ ໜ ື່ ງ         ກວໍ້ຳງ ສອກ ໜ ື່ ງ         ເປັນ ຮ ບ ສີື່ ຫລື່ຽມມນົທນົ         ແລະ ສ ງ ສອງ ສອກ         ຍອດ ມມຸ ແທື່ນ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ 

 

[a]ສຳຍພຳຍຈ ື່ອງໂສໍ້ງ 
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ເປັນ ໄມ ໍ້ ທື່ອນ ດຽວ ກບັ ແທື່ນ         

3ແລະ ຈ ົື່ງ ຫຸໍ້ມ ແທື່ນ ດໍ້ວຍ ທອງຄ  ຳ ບ ລິສດຸ         ທງັ ດໍ້ຳນ ເທິງ ແລະ ດໍ້ຳນ ຂໍ້ຳງ 

ທກຸ ດໍ້ຳນ         ແລະ ຍອດ ດໍ້ວຍ         ແລະ ຈ ົື່ງ ເຮັດ ກະຈງັ ທອງຄ  ຳ ອໍ້ອມ ຮອບ ແທື່ນ         

4ຈ ົື່ງ ເຮັດ ຫ  ທອງຄ  ຳ ສອງ 

ຫ          ຕດິ ໄວໍ້ ກໍ້ອງ ກະຈງັ ເບ ໍ້ອງ ລະ ຫ  ຕງົ ກນັ ຂໍ້ຳມ         ຫ  ນ ັໍ້ນ ສ  ຳລບັ ສອດ ໃສື່ ໄມ ໍ້ຄຳນ ຫຳມ         

5ໄມ ໍ້ຄຳນ ຫຳມ 

ນ ັໍ້ນ ຈ ົື່ງ ເຮັດ ດໍ້ວຍ ໄມ ໍ້ ກະຖນິ ເທດ ຫຸໍ້ມ ດໍ້ວຍ ທອງຄ  ຳ          
6ຈ ົື່ງ ຕ ັໍ້ງ ແທື່ນ ນ ັໍ້ນ ໄວໍ້ ນອກ ຜໍ້ຳກ ັໍ້ງ ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ໃກໍ້ ຫີບ ພຣະບນັຍດັ         ຕ ື່ໜໍ້ຳ ພຣະທີື່ ນ ັື່ງ ກະລນຸຳ ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ເໜ ອ 

ຫີບ ພຣະບນັຍດັ         ບື່ອນ ທີື່  ເຮົຳ ຈະ ພບົ ກບັ ເຈົໍ້ຳ         

7ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້ ອາໂຣນ ເຜົຳ ເຄ ື່ ອງ ຫອມ ເທິງ ແທື່ນ ນ ັໍ້ນ ທກຸ 

ຕອນ ເຊົໍ້ຳ         ເມ  ື່ອ ລຳວ ແຕື່ງ ຕະກຽງ ກ  ຈ ົື່ງ ເຜົຳ ເຄ ື່ ອງ ຫອມ ດໍ້ວຍ         

8ແລະ ໃນ ຕອນ ແລງ ເມ  ື່ອ ອາໂຣນ ໄຕໍ້ 

ຕະກຽງ         ໃຫໍ້ ເຜົຳ ເຄ ື່ ອງ ຫອມ ເທິງ ແທື່ນ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ຫອມ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຕະຫລອດ ຊ ົື່ວ 

ອຳຍ ຸຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

9ແຕື່ ເຄ ື່ ອງ ຫອມ ຢື່ຳງ ທີື່  ຫໍ້ຳມ ນ ັໍ້ນ         ຢື່ຳ ໄດໍ້ ເຜົຳ ເທິງ ແທື່ນ ເລີຍ         ຫລ  ເຜົຳ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ -

ຊຳ         ຫລ  ເຄ ື່ ອງ ອຳຫຳນ ບ ຊຳ         ຫລ  ຖອກ ເຄ ື່ ອງ ດ ື່ ມ ບ ຊຳ ເທິງ ແທື່ນ ນ ັໍ້ນ         

10ໃຫໍ້ ອາໂຣນ ເຮັດ ກຳນ ບ ຊຳ 

ໄຖື່ ບຳບ ທີື່  ຈອມ ແທື່ນ ປີ ລະ ເທ ື່ ອ ດໍ້ວຍ ເລ ອດ ຂອງ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ບຳບ ລ ບລໍ້ຳງ ມນົທິນ         ໃຫໍ້ ລຳວ ເຮັດ 

ກຳນ ລ ບລໍ້ຳງ ມນົທິນ ແທື່ນ ນ ັໍ້ນ ປີ ລະ ເທ ື່ ອ         ຕະຫລອດ ຊ ົື່ວ ອຳຍ ຸຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ແທື່ນ ນ ັໍ້ນ ຈະ ບ ລິສດຸ ທີື່  ສດຸ 

ແກື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ”          

ເງິນເຄິ່ງເຊເຂເປັນຄູ່າໄຖູ່ຊີວິດ 
11ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ກບັ ໂມເຊ ວື່ຳ         

12“ເມ  ື່ອ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຈດົ ສ  ຳມະໂນ ຄວົ ຊນົ ຊຳດ ອິສຣາເອນ ຈ ົື່ງ 

ໃຫໍ້ ເຂົຳເຈົໍ້ຳ ພຳກນັ ນ  ຳ ຊບັ ສິນ ມຳ ຖວຳຍ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ເປັນ ຄື່ຳ ໄຖື່ ຊວີດິ         ເມ  ື່ອ ເຈົໍ້ຳ ນບັ ຈ  ຳນວນ 

ເຂົຳ         ເພ ື່ ອ ຈະ ບ ື່  ໃຫໍ້ ເກດີ ໄພພິບດັ ຂ ໍ້ນ ໃນ ໝ ື່ ພວກ ເຂົຳ ເມ  ື່ອ ເຈົໍ້ຳ ນບັ ເຂົຳ         

13ທກຸ ຄນົ ທີື່  ຂ ໍ້ນ ທະບຽນ ສ  ຳ-

ມະໂນ ຄວົ         ຈະ ຕໍ້ອງ ຖວຳຍ ຂອງ ຢື່ຳງ ນີໍ້         ຄ  ເງນິ ເຄິື່ ງ ເຊ ເຂ ຕຳມ ເຊ ເຂ ຂອງ ບ ລິສດຸ ສະຖຳນ         (ເຊ ເຂ 

ໜ ື່ ງ ມີ ຊຳວ ເກຣຳ)         ເຄິື່ ງ ເຊ ເຂ ເປັນ ເງນິ ຖວຳຍ ແກື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

14ທກຸ ໆ ຄນົ ທີື່  ຂ ໍ້ນ ທະບຽນ ສ  ຳ-

ມະໂນ ຄວົ         ອຳຍ ຸຕ ັໍ້ງແຕື່ ຊຳວ ປີ ຂ ໍ້ນ ໄປ         ໃຫໍ້ ນ  ຳ ເງນິ ມຳ ຖວຳຍ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

15ເມ  ື່ອ ເຈົໍ້ຳ ທງັ-

ຫລຳຍ ນ  ຳ ເງນິ ມຳ ຖວຳຍ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ເພ ື່ ອ ຈະ ໄດໍ້ ໄຖື່ ຊວີດິ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ນ ັໍ້ນ ສ  ຳລບັ ຄນົ 

ຮ ັື່ງມ ີ ກ  ຢື່ຳ ຖວຳຍ ເກນີ         ແລະ ສ  ຳລບັ ຄນົ ຈນົ ກ  ຢື່ຳ ຖວຳຍ ໜໍ້ອຍ ກວື່ຳ ເຄິື່ ງ ເຊ ເຂ         

16ຈ ົື່ງ ເກບັ ເງນິ ຄື່ຳ ໄຖື່ 

ຈຳກ ຊນົ ຊຳດ ອິສຣາເອນ          ແລະ ຈ ົື່ງ ກ  ຳນດົ ເງນິ ໄວໍ້ ໃຊໍ້ ຈ ື່ຳຍ ໃນ ຫ ເຕັນ ແຫື່ງ ຊຸມນມຸ         ເພ ື່ ອ ເປັນ ທີື່  ລະ-

ນ ກ ແກື່ ຊນົ ຊຳດ ອິສຣາເອນ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ສ  ຳລບັ ກຳນ ໄຖື່ ຊວີດິ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ”          

ຂັນທອງສຳລິດສຳລັບລ້າງມື ແລະ ຕີນຂອງພວກປະໂລຫິດ 
17ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ກບັ ໂມເຊ ວື່ຳ         

18“ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ເຮັດ ຂນັ ທອງ ສ  ຳລິດ         ແລະ ພຳນ ຮອງ ຂນັ ທອງ 

ສ  ຳລິດ ດໍ້ວຍ         ສ  ຳລບັ ຊ  ຳລະ ລໍ້ຳງ         ຈ ົື່ງ ຕ ັໍ້ງ ຂນັ ນ ັໍ້ນ ໄວໍ້ ລະຫວື່ຳງ ຫ ເຕັນ ແຫື່ງ ຊຸມນມຸ         ແລະ ແທື່ນ ບ ຊຳ         

ແລໍ້ວ ຈ ົື່ງ ຕກັ ນ  ໍ້ຳ ໃສື່ ໄວໍ້ ໃນ ຂນັ ນ ັໍ້ນ         

19ໃຫໍ້ ອາໂຣນ ແລະ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ລຳວ ໃຊໍ້ ລໍ້ຳງ ມ  ແລະ ຕນີ         

20ເມ  ື່ອ 

ລຳວ ຈະ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ຫ ເຕັນ ແຫື່ງ ຊຸມນມຸ         ລຳວ ຈະ ຕໍ້ອງ ຊ  ຳລະ ດໍ້ວຍ ນ  ໍ້ຳ         ເພ ື່ ອ ຈະ ບ ື່  ຕຳຍ         ຫລ  ເມ  ື່ອ 

ລຳວ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃກໍ້ ແທື່ນ ເຮັດ ກຳນ ບວົລະບດັ         ເພ ື່ ອ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ດໍ້ວຍ ໄຟ ແກື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

21ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້ ລຳວ ລໍ້ຳງ ມ          ແລະ ຕນີ ເພ ື່ ອ ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ ຕຳຍ         ແລະ ໃຫໍ້ ເປັນ ກດົເກນ ປະຈ  ຳ ຕວົ ລຳວ         ຄ  ອາໂຣນ 

ກບັ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ລຳວ ຕະຫລອດ ຊ ົື່ວ ອຳຍ ຸຂອງ ເຂົຳ”          
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ນຳມັນເຈີມອັນບໍລິສຸດ 

22ຍິື່ ງ ກວື່ຳ ນ ັໍ້ນ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຍງັ ກື່ຳວ ກບັ ໂມເຊ ວື່ຳ         

23“ຈ ົື່ງ ເອົຳ ເຄ ື່ ອງ ເທດ ພິເສດ ຄ  ຢຳງ ໄມ ໍ້ 

ຫອມ         ຊ ື່ ງ ໜກັ ຫໍ້ຳ ຮໍ້ອຍ ເຊ ເຂ         ແລະ ກ  ຳຍຳນ ຫອມ ເຄິື່ ງ ຈ  ຳນວນ ຄ  ສອງ ຮໍ້ອຍ ຫໍ້ຳ ສິບ ເຊ ເຂ         ແລະ ຫວົ 

ສີ ໄຄ ສອງ ຮໍ້ອຍ ຫໍ້ຳ ສິບ ເຊ ເຂ         

24ແລະ ກຳລະບ ນ ຫໍ້ຳ ຮໍ້ອຍ ເຊ ເຂ ຕຳມ ເຊ ເຂ         ຂອງ ບ ລິສດຸ ສະຖຳນ         

ແລະ ນ  ໍ້ຳມນັ ໝຳກກອກເທດ ໜ ື່ ງ ຮນິ         

25ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ເອົຳ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ມຳ ເຮັດ ເປັນ ນ  ໍ້ຳມນັ ເຈມີ ອນັ ບ ລິສດຸ         

ເປັນ ນ  ໍ້ຳ ຫອມ ປງຸ ຕຳມ ສິລະ ປະ ຊື່ຳງ ປງຸ ນ  ໍ້ຳມນັ         ຊ ື່ ງ ຈະ ເປັນ ນ  ໍ້ຳມນັ ເຈມີ ອນັ ບ ລິສດຸ          
26ແລໍ້ວ ຈ ົື່ງ ເອົຳ ນ  ໍ້ຳມນັ ເຈມີ ຫ ເຕັນ ແຫື່ງ ຊຸມນມຸ         ແລະ ຫີບ ພຣະບນັຍດັ         

27ໂຕະ         ແລະ ເຄ ື່ ອງໃຊໍ້ 

ປະຈ  ຳ ໂຕະ         ຄນັ ຕະກຽງ ກບັ ເຄ ື່ ອງໃຊໍ້ ປະຈ  ຳ ຄນັ ຕະກຽງ         ແລະ ແທື່ນ ເຜົຳ ເຄ ື່ ອງ ຫອມ         

28ແທື່ນ ເຜົຳ 

ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ         ແລະ ເຄ ື່ ອງໃຊໍ້ ປະຈ  ຳ ແທື່ນ         ທງັ ຂນັ ແລະ ພຳນ ຮອງ ຂນັ ນ ັໍ້ນ         

29ຈ ົື່ງ ຊ  ຳລະ ໃຫໍ້ ບ ລິສດຸ         

ເພ ື່ ອ ຈະ ໄດໍ້ ບ ລິສດຸ ທີື່  ສດຸ         ແລະ ອນັ         ໃດ ກ  ຕຳມ ທີື່  ມຳ ຖ ກ         ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ກ  ຈະ ບ ລິສດຸ ດໍ້ວຍ          
30ອີກ ອນັ ໜ ື່ ງ         ຈ ົື່ງ ເຈມີ ອາໂຣນ ແລະ ລ ກ ຊຳຍ ລຳວ ແລະ ສະຖຳປະນຳ ເຂົຳເຈົໍ້ຳ ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ບວົລະບດັ 

ເຮົຳ ໃນ ຕ  ຳແໜື່ງ ປະໂລຫິດ         

31ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ກື່ຳວ ແກື່ ຊນົ ຊຳດ ອິສຣາເອນ ວື່ຳ         ‘ນີໍ້ ແຫລະ         ເປັນ ນ  ໍ້ຳມນັ 

ເຈມີ ອນັ ບ ລິສດຸ ສ  ຳລບັ ເຮົຳ ຕະຫລອດ ຊ ົື່ວ ອຳຍ ຸຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

32ນ  ໍ້ຳມນັ ນີໍ້ ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ເຈມີ ຄນົ ສຳມນັ         ແລະ ຢື່ຳ 

ປະສມົ ເຮັດ ນ  ໍ້ຳມນັ ອ ື່ ນ ເໝ ອນ ຢື່ຳງ ນ  ໍ້ຳມນັ ນີໍ້         ນ  ໍ້ຳມນັ ນີໍ້ ເປັນ ນ  ໍ້ຳມນັ ບ ລິສດຸ         ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຈ ົື່ງ ຖ  ໄວໍ້ 

ເປັນ ບ ລິສດຸ         

33ຜ ໍ້ ໃດ ຈະ ປະສມົ ນ  ໍ້ຳມນັ ຢື່ຳງ ນີໍ້         ຫລ  ຜ ໍ້ ໃດ ຈະ ໃຊໍ້ ຫດົສງົ ຄນົ ນອກ         ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈະ ຖ ກ ຕດັ 

ຈຳກ ຊນົ ຊຳດ ຂອງ ລຳວ’”          

ເຄື່ອງຫອມສຳລັບແທູ່ນເຜົາເຄື່ອງຫອມ 
34ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ກບັ ໂມເຊ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ເອົຳ ເຄ ື່ ອງ ເທດ ຄ  ຢຳງ ໄມ ໍ້         ຊຳ ມດົ         ແລະ ມະຫຳຫິງ 

ປະສມົ ກບັ ກ  ຳຍຳນ ບ ລິສດຸ         ໃຫໍ້ ເທົື່ ຳ ໆ ກນັ ທກຸ ຢື່ຳງ         

35ຈ ົື່ງ ປະສມົ ເຄ ື່ ອງ ຫອມ ປງຸ ຕຳມ ສິລະ ປະ ຊື່ຳງ 

ປງຸ ເຈ ອ ດໍ້ວຍ ເກ ອ ໃຫໍ້ ເປັນ ຂອງ ບ ລິສດຸ         ແລະ ສກັສິດ         

36ຈ ົື່ງ ເອົຳ ສື່ວນ ໜ ື່ ງ ມຳ ຕ  ຳ ໃຫໍ້ ລະອຽດ         ແລະ 

ວຳງ ອີກ ສື່ວນ ໜ ື່ ງ ໄວໍ້ໜໍ້ຳ ຫີບ ພຣະບນັຍດັ ໃນ ຫ ເຕັນ ແຫື່ງ ຊຸມນມຸ ທີື່  ເຮົຳ ຈະ ພບົ ກບັ ເຈົໍ້ຳ         ເຄ ື່ ອງ ຫອມ 

ນ ັໍ້ນ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ຖ  ວື່ຳ ບ ລິສດຸ ທີື່  ສດຸ         

37ເຄ ື່ ອງ ຫອມ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ເຮັດ ຕຳມ ສື່ວນ ທີື່  ປະສມົ ນ ັໍ້ນ         ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ເຮັດ ໃຊໍ້ ເອງ         

ໃຫໍ້ ຖ  ວື່ຳ ນີໍ້ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ຫອມ ບ ລິສດຸ ແກື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

38ຜ ໍ້ ໃດ ເຮັດ ເຄ ື່ ອງ ຫອມ ເຊັື່ ນ ນີໍ້ ໄວໍ້ ໃຊໍ້ ເປັນ 

ນ  ໍ້ຳ ຫອມ         ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ຕໍ້ອງ ຖ ກ ຕດັ ຈຳກ ຊນົ ຊຳດ ຂອງ ຕນົ”          

ບົດທີ 31 
1ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ກບັ ໂມເຊ ວື່ຳ         

2“ເບິື່ ງ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ອອກຊ ື່  ເບຊາເລນ          ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ອ ຣີ          ຜ ໍ້ 

ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ຮ ເຣ ແຫື່ງ ຕະກນຸ ຢ ດາ         

3ແລະ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ປະກອບ ດໍ້ວຍ ພຣະວິນຍານ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ 

ຄ  ໃຫໍ້ ເຂົຳ ມີ ສະຕປິນັຍຳ         ຄວຳມ ເຂົໍ້ຳໃຈ         ແລະ ຄວຳມ ຮ ໍ້ ໃນ ວຊິຳ ກຳນ ທກຸ ຢື່ຳງ         

4ຈະ ໄດໍ້ ຄິດ ອອກ 

ແບບຢື່ຳງ ປະນດີ ໃນ ກຳນ ເຮັດ ເຄ ື່ ອງ ທອງຄ  ຳ         ເງນິ         ແລະ ທອງ ສ  ຳລິດ         

5ເຈຍ ລະ ໄນ ພອຍ ຕື່ຳງ ໆ 

ສ  ຳລບັ ຝງັ ໃນ ກະໂບກ ແລະ ແກະສະຫລກັ ໄມ ໍ້ ໄດໍ້         ຄ  ປະກອບ ວຊິຳ ກຳນ ທກຸ ຢື່ຳງ         

6ແລະ ເບິື່ ງ ແມ         

ເຮົຳ ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງ ຜ ໍ້ ຊື່ວຍ ອີກ ຄນົ ໜ ື່ ງ         ຊ ື່  ໂອໂຮລຽບ          ລ ກ ຊຳຍ ອາຮີສາມັກ ແຫື່ງ ຕະກນຸ ດານ          ແລະ ສ  ຳລບັ 

ຄນົ ທງັ ປວງ ຜ ໍ້ ສະຫລຽວ ສະຫລຳດ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ບນັ ດານ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ມີ ຈດິໃຈ ອນັ ປະກອບ ດໍ້ວຍ ສະຕປິນັຍຳ         
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ເພ ື່ ອ ເຂົຳ ຈະ ໄດໍ້ ເຮັດ ສິື່ ງ ສຳລະພດັ ຊ ື່ ງ ເຮົຳ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ເຈົໍ້ຳ ໄວໍ້ ນ ັໍ້ນ         

7ຄ  ຫ ເຕັນ ແຫື່ງ ຊຸມນມຸ         ຫີບ ພຣະບນັ-

ຍດັ         ແລະ ພຣະທີື່ ນ ັື່ງ ກະລນຸຳ         ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ເທິງ ຫີບ ພຣະບນັຍດັ         ແລະ ເຄ ື່ ອງໃຊໍ້ ທກຸ ຢື່ຳງ ສ  ຳລບັ ຫ ເຕັນ         

8ໂຕະ ກບັ ເຄ ື່ ອງໃຊໍ້ ສ  ຳລບັ ໂຕະ         ຄນັ ຕະກຽງ ບ ລິສດຸ ກບັ ເຄ ື່ ອງໃຊໍ້ ສ  ຳລບັ ຄນັ ຕະກຽງ         ແລະ ແທື່ນ 

ເຄ ື່ ອງ ຫອມ         

9ແທື່ນ ເຜົຳ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ກບັ ເຄ ື່ ອງໃຊໍ້ ປະຈ  ຳ ແທື່ນ         ຂນັ ກບັ ພຳນ ຮອງ ຂນັ ນ ັໍ້ນ         

10ເສ ໍ້ອ ຍດົ 

ຫຍບິ ດໍ້ວຍ ຝີ ມ  ປະນດີ         ຄ  ເສ ໍ້ອ ຍດົ ອນັ ບ ລິສດຸ ຂອງ ອາໂຣນ ປະໂລຫິດ         ແລະ ເສ ໍ້ອ ຍດົ ຂອງ ລ ກ ຊຳຍ 

ຂອງ ລຳວ         ເພ ື່ ອ ຈະ ໄດໍ້ ສວມ ໃສື່ ປະຕບິດັ ໃນ ຕ  ຳແໜື່ງ ປະໂລຫິດ         

11ແລະ ນ  ໍ້ຳມນັ ເຈມີ ກບັ ເຄ ື່ ອງ ຫອມ 

ສ  ຳລບັ ທີື່  ບ ລິສດຸ         ຊ ື່ ງ ເຮົຳ ບນັຊຳ ເຈົໍ້ຳ         ໃຫໍ້ ເຂົຳ ເຮັດ ຕຳມ ທກຸ ປະກຳນ”          

ວັນສະບາໂຕເປັນໝາຍສຳຄັນ ລະຫວູ່າງພຣະເຈົ້າກັບອິສຣາເອນ 
12ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ກບັ ໂມເຊ ວື່ຳ         

13“ຈ ົື່ງ ສ ັື່ງ ຊນົ ຊຳດ ອິສຣາເອນ ວື່ຳ         ‘ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຈ ົື່ງ 

ຮກັສຳ ວນັ ສະບຳ ໂຕ ຂອງ ເຮົຳ ໄວໍ້         ເພຳະ ນີໍ້ ຈະ ເປັນ ໝຳຍ ສ  ຳຄນັ ລະຫວື່ຳງ ເຮົຳ ກບັ ເຈົໍ້ຳ ຕະຫລອດ 

ຊ ົື່ວ ອຳຍ ຸຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ເພ ື່ ອ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ໄດໍ້ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ເຮົຳ ຄ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຜ ໍ້ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ບ ລິສດຸ         

14ດ ັື່ງ-

ນ ັໍ້ນ         ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຈ ົື່ງ ນບັຖ  ວນັ ສິນ ນີໍ້ ໄວໍ້         ເພຳະວື່ຳ ເປັນ ວນັ ສກັສິດ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຜ ໍ້ ໃດ ບ ື່  ຖ  ຮກັສຳ ວນັ 

ສກັສິດ ນີໍ້         ຈະ ຕໍ້ອງ ຖ ກ ໂທດ ເຖງິ ຕຳຍ         ແລະ ຜ ໍ້ ໃດ ເຮັດ ວຽກ ໃນ ວນັ ສິນ ນີໍ້         ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈະ ຕໍ້ອງ ຖ ກ ກ  ຳຈດັ 

ອອກ ຈຳກ ຊນົ ຊຳດ ຂອງ ຕນົ.         

15ໃຫໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເຮັດ ວຽກ ແຕື່ ໃນ ກ  ຳນດົ ຫກົ ມ ໍ້         ແຕື່ ມ ໍ້ ຖໍ້ວນ ເຈດັ ໃຫໍ້ ຖ  

ເປັນ ມ ໍ້ ພກັ         ແລະ ເປັນ ມ ໍ້ ສກັສິດ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ.         

16ຜ ໍ້ ໃດ ເຮັດ ວຽກ ໃນ ມ ໍ້ນີໍ້ ຈະ ຕໍ້ອງ ຖ ກ ໂທດ 

ເຖງິ ຕຳຍ ປະຊຳຊນົ ອິສຣາເອນ ຈະ ຕໍ້ອງ ນບັຖ  ວນັ ສິນ ນີໍ້ ສ ບ ໄປ ທກຸ ຊ ົື່ວ ຄນົ         ໃຫໍ້ ຖ  ເປັນ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ 

ຕະຫລອດ ໄປ.         

17ວນັ ນີໍ້ ເປັນ ໝຳຍ ສ  ຳຄນັ ລະຫວື່ຳງ ເຮົຳ ກບັ ປະຊຳຊນົ ອິສຣາເອນ ຕະຫລອດ ໄປ         

ເພຳະວື່ຳ ເຮົຳ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ສະຫວນັ ຊ ັໍ້ນ ຟໍ້ຳ         ແລະ ແຜື່ນດນິ ໃນ ຫກົ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         ແຕື່ ມ ໍ້ ຖໍ້ວນ ເຈດັ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຢດຸ ທ  ຳ 

ງຳນ         ແລະ ໄດໍ້ ພກັຜື່ອນ.          
18ເມ  ື່ອ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ໂມເຊ ຢ ື່ ເທິງ ພ  ຊີນາຍ ສດຸ ແລໍ້ວ         ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ປະທຳນ 

ແຜື່ນ ຫີນ ພຣະບນັຍດັ ສອງ ແຜື່ນ ແກື່ ໂມເຊ          ແຜື່ນ ຫີນ ນ ັໍ້ນ ແມ ື່ນ ນີໍ້ວ ພຣະຫດັ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ 

ຈຳລ ກ ໄວໍ້.          

ບົດທີ 32 
1ເມ  ື່ອ ປະຊຳຊນົ ເຫັນ ໂມເຊ ພກັ ຢ ື່ ເທິງ ພ          ເຫິງ ນຳນ ບ ື່  ລງົ ມຳ ຈກັ ເທ ື່ ອ         ພວກ ເຂົຳ ກ  ພຳກນັ ມຳ ຫຸໍ້ມ 

ລໍ້ອມ ອາໂຣນ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ສໍ້ຳງ ຮ ບ ພະ ສ  ຳລບັ ນ  ຳ ໜໍ້ຳ ພວກ ເຮົຳ ໄປ ເທຳະ         ດໍ້ວຍ ວື່ຳ         ໂມເຊ ຄນົ ທີື່  

ນ  ຳ ພວກ ເຮົຳ ອອກ ຈຳກ ປະເທດ ເອຢິບ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຮົຳ ບ ື່  ຮ ໍ້ ວື່ຳ ເພິື່ ນ ເປັນ ຫຍງັ ໄປ ເສຍ ແລໍ້ວ.          
2ອາໂຣນ ໄດໍ້ ຕອບ ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ຖອດ ຕຸໍ້ມຫ  ຄ  ຳ ອອກ ຈຳກ ຫ  ເມຍ         ແລະ ລ ກ ຊຳຍ ລ ກ ສຳວ 

ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ແລໍ້ວ ໃຫໍ້ ເອົຳ ມນັ ມຳ ໃຫໍ້ ເຮົຳ.”         

3ສະນ ັໍ້ນ         ປະຊຳຊນົ ທງັ ໝດົ ຈ ື່ງ ຖອດ ຕຸໍ້ມຫ  ຄ  ຳ ຂອງ 

ຕນົ ມຳ ມອບ ໃຫໍ້ ອາໂຣນ.         

4ອາໂຣນ ກ  ຮບັ ເອົຳ ຕຸໍ້ມຫ  ນ ັໍ້ນ         ແລໍ້ວ ໃຊໍ້ ເຄ ື່ ອງມ   ຫລ ື່  ເປັນ ຮ ບ ງວົ ນໍ້ອຍ         

ປະຊຳຊນົ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ອິສຣາເອນ ເອີຍ         ອນັ ນີໍ້ ແມ ື່ນ ພະ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ         ຊ ື່ ງ ໄດໍ້ ນ  ຳ ພວກ ເຮົຳ ອອກ 

ຈຳກ ເອຢິບ.”          
5ເມ  ື່ອ ອາໂຣນ ເຫັນ ເຊັື່ ນ ນ ັໍ້ນ         ລຳວ ກ ື່ສໍ້ຳງ ແທື່ນ ອນັ ໜ ື່ ງ ໄວໍ້ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຮ ບ ງວົ ຄ  ຳ         ແລໍ້ວ ປະກຳດ ວື່ຳ,         
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“ມ ໍ້ອ ື່ ນ ຈະ ມີ ງຳນ ກນິ ລໍ້ຽງ ຖວຳຍ ພຣະກຽດ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ.”         

6ຄນັ ຮອດ ມ ໍ້ອ ື່ ນ ຕອນ ເຊົໍ້ຳ ມ ດ         

ພວກ ເຂົຳ ກ  ເຜົຳ ສດັ ຖວຳຍ         ແລະ ນ  ຳ ເອົຳ ສດັ ໂຕ ອ ື່ ນ ມຳ ຖວຳຍ ເພ ື່ ອ ຄວຳມ ສຳມກັຄ ີ         ຝື່ຳຍ ປະຊຳຊນົ 

ກ  ນ ັື່ງ ລງົ ກນິ ແລະ ດ ື່ ມ         ແລໍ້ວ ກ  ຫລິໍ້ນ ມ ື່ວນຊ ື່ ນ ກນັ.          
7ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ບອກ ໂມເຊ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ລງົ ໄປ ດຽວນີໍ້         ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ຊ ື່ ງ ເຈົໍ້ຳ 

ໄດໍ້ ພຳ ອອກ ມຳ ຈຳກ ປະເທດ ເອຢິບ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ເຮັດ ຜິດ ເສຍ ແລໍ້ວ.         

8ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ປະ ຖິໍ້ມ ທຳງ ປະພ ດ ທີື່  

ເຮົຳ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ເຮັດ         ຄ  ເຂົຳ ໄດໍ້ ຫລ ື່  ຮ ບ ງວົ ນໍ້ອຍ ດໍ້ວຍ ຄ  ຳ ຮ ບ ໜ ື່ ງ ສ  ຳລບັ ຂຳບ ໄຫວໍ້         ແລະ         ຖວຳຍ ບ ຊຳ         

ພວກ ເຂົຳ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         ອິສຣາເອນ ເອີຍ         ອນັ ນີໍ້ ແມ ື່ນ ພະ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ         ຊ ື່ ງ ໄດໍ້ ນ  ຳພຳ ພວກ ເຮົຳ ອອກ 

ຈຳກ ເອຢິບ.”          
9ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ບອກ ໂມເຊ ອີກ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ຮ ໍ້ຈກັ ປະຊຳຊນົ ພວກ ນີໍ້ ດ ີ         ພວກ ເຂົຳ ເປັນ ຄນົ 

ຫວົດ ໍ້.         

10ບດັ ນີໍ້         ປື່ອຍ ໃຫໍ້ ເປັນ ໜໍ້ຳທີື່  ຂອງ ເຮົຳ         ເຮົຳ ຈະ ທ  ຳລຳຍ ພວກ         ເຂົຳ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ໂກດ ຮໍ້ຳຍ 

ຂອງ ເຮົຳ         ແລໍ້ວ ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ປະຊຳຊນົ ໃຫຍື່.”          
11ແຕື່ ໂມເຊ ໄດໍ້ ອໍ້ອນວອນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ຕນົ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ດໍ້ວຍ ເຫດ 

ໃດ ພຣະອງົ ຈ ື່ງ ປື່ອຍ ໃຫໍ້ ພຣະພິໂລດ ຂອງ ພຣະອງົ ລກຸ ໄໝໍ້ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ພຣະອງົ         ຊ ື່ ງ ແມ ື່ນ ພຣະອງົ 

ໄດໍ້ ຊງົ ນ  ຳ ເຂົຳ ອອກ ມຳ ຈຳກ ປະເທດ ເອຢິບ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່         ແລະ ອ  ຳນຳດ.         

12ພຣະອງົ ຢຳກ 

ຈະ ໃຫໍ້ ຊຳວ ເອຢິບ ເວົໍ້ຳ ຫລ  ວື່ຳ         ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ນ  ຳ ພວກ ເຂົຳ ອອກ ມຳ ຈຳກ ເອຢິບ ດໍ້ວຍ ເຈດຕະນຳ 

ຮໍ້ຳຍ         ຄ  ເພ ື່ ອ ປະຫຳນ ຊວີດິ         ແລະ ທ  ຳລຳຍ ພວກ ເຂົຳ ໃຫໍ້ ຕຳຍ ໝດົ ຢ ື່ ເທິງ ພ          ຂ  ພຣະອງົ ຊງົ ໂຜດ ຢດຸ 

ຄວຳມ ໂກດ ຮໍ້ຳຍ ອນັ ແຮງ ກໍ້ຳ ຂອງ ພຣະອງົ ເສຍ ຖໍ້ອນ         ແລະ ຊງົ ປື່ຽນ ພຣະໄທ         ຢື່ຳ ນ  ຳ ໄພ ວບິດັ ຢື່ຳງ 

ນີໍ້ ມຳສ ື່ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ພຣະອງົ ເລີຍ.         

13ຂ  ພຣະອງົ ຊງົ ລະນ ກ ເຖງິ ອັບຣາຮາມ          ອີຊາກ ແລະ ອິສຣາ-
ເອນ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ພຣະອງົ         ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ປະຕຍິຳນ ໄວໍ້ ກບັ ເຂົຳ ດໍ້ວຍ ພຣະນຳມ ຂອງ ພຣະອງົ 

ເອງ ວື່ຳ         ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ເພີໍ້ມທະວ ີຫລຳຍ ຂ ໍ້ນ ເໝ ອນ ດຳວ ໃນ ທໍ້ອງຟໍ້ຳ         ແລະ ຈະ ໃຫໍ້ 

ແຜື່ນດນິ ທງັ ໝດົ ນີໍ້ ແກື່ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຕຳມ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ສນັຍຳ ໄວໍ້         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ໄດໍ້ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ຂອງ 

ຕະຫລອດ ໄປ ເປັນນດິ.”         

14ສະນ ັໍ້ນ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈ ື່ງ ຊງົ ປື່ຽນ ພຣະໄທ         ບ ື່  ຊງົ ນ  ຳ ໄພ ວບິດັ ມຳສ ື່ 

ໄພື່ ພນົ ຂອງ ພຣະອງົ ຕຳມ ທີື່  ຊງົ ກື່ຳວ ນ ັໍ້ນ.          
15ຝື່ຳຍ ໂມເຊ ໄດໍ້ ກບັ ລງົ ມຳ ຈຳກ ພ          ຖ  ແຜື່ນ ຫີນ ພຣະບນັຍດັ ມຳ ສອງ ແຜື່ນ.         

16ໃນ ແຜື່ນ ຫີນ ນ ັໍ້ນ 

ໄດໍ້ ຈຳລ ກ ພຣະຄ  ຳ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ໄວໍ້ ທງັ ສອງ ຂໍ້ຳງ         ເປັນ ພຣະຫດັ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ພຣະເຈົ້າ ຊງົ 

ຈຳລ ກ ໃສື່ ແຜື່ນ ຫີນ ນ ັໍ້ນ.         

17ເມ  ື່ອ ໂຢຊວຍ ໄດໍ້ ຍນິ ສຽງ ປະຊຳຊນົ ອ ກ ກະ ທ ກ ຢ ື່         ລຳວ ກ  ເວົໍ້ຳ ກບັ ໂມເຊ 

ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ຍນິ ສຽງ ສ ໍ້ ຮບົ ກນັ ຢ ື່ ໃນ ຄໍ້ຳຍ.”         

18ໂມເຊ ໄດໍ້ ຕອບ ວື່ຳ,         “ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ແມ ື່ ສຽງ ຂອງ ຄນົ ທີື່  

ມໄີຊຊະນະ         ແລະ ບ ື່  ແມ ື່ນ ສຽງ ຮໍ້ອງໄຫໍ້ ຂອງ ຄນົ ທີື່  ຍອມ ແພໍ້         ສຽງ ທີື່  ໄດໍ້ ຍນິ ນ ັໍ້ນ ແມ ື່ນ ສຽງ ຮໍ້ອງເພງ.”          
19ເມ  ື່ອ ໂມເຊ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃກໍ້ ຄໍ້ຳຍ         ກ  ເຫັນ ຮ ບ ງວົ ນໍ້ອຍ ແລະ ເຫັນ ປະຊຳຊນົ ກ  ຳລງັ ເຕັໍ້ນ ລ  ຳ ກນັ ຢ ື່         ເພິື່ ນ 

ຈ ື່ງ ຮໍ້ຳຍ ຢື່ຳງ ຮນຸ ແຮງ         ໂດຍ ໄດໍ້ ໂຍນ ແຜື່ນ ຫີນ ທີື່  ຖ  ມຳ ນ ັໍ້ນ ຖິໍ້ມ ຈນົ ແຕກ ເສຍ ຫຳຍ ຢ ື່ ທີື່  ຕນີ ພ .         

20ເພິື່ ນ 

ໄດໍ້ ເຜົຳ ຮ ບ ງວົ ນໍ້ອຍ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ເຮັດ ນ ັໍ້ນ ຖິໍ້ມ         ໄດໍ້ ບດົ ລະອຽດ ໂຮຍ ລງົ ໃນ ນ  ໍ້ຳ         ແລໍ້ວ ໄດໍ້ ບງັຄບັ ໃຫໍ້ 

ຊຳວ ອິສຣາເອນ ດ ື່ ມ.          
21ໂມເຊ ໄດໍ້ ຖຳມ ອາໂຣນ ວື່ຳ,         “ປະຊຳຊນົ ພວກ ນີໍ້ ໄດໍ້ ເຮັດ ຫຍງັ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ພຳ ພວກ ເຂົຳ 
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ເຮັດ ບຳບ ຢື່ຳງ ໃຫຍື່ ຫລວງ ນີໍ້?”         

22ອາໂຣນ ໄດໍ້ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຢື່ຳ ຄຽດ ຮໍ້ຳຍ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເທຳະ         ທື່ຳນ ກ  ຮ ໍ້ 

ວື່ຳ ປະຊຳຊນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ໄດໍ້ ອວື່ຳຍໜໍ້ຳ ໄປ ສ ື່ ທຳງ ຊ ົື່ວ ແລໍ້ວ.         

23ເຂົຳ ໄດໍ້ ມຳ ຮໍ້ອງ ຂ  ຕ ື່  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ວື່ຳ ໃຫໍ້ ສໍ້ຳງ 

ຮ ບ ພະ ສ  ຳລບັ ນ  ຳ ໜໍ້ຳ ພວກ ເຂົຳ ໄປ         ເພຳະ ພວກ ເຂົຳ ບ ື່  ຮ ໍ້ຈກັ ວື່ຳ ໂມເຊ ຄນົ ທີື່  ນ  ຳພຳ ພວກ ເຂົຳ ອອກ 

ຈຳກ ປະເທດ ເອຢິບ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ຫຍງັ ໄປ ເສຍ ແລໍ້ວ.         

24ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈ ື່ງ ຖຳມ ເຂົຳ ວື່ຳ ຜ ໍ້ ໃດ ມີ ຄ  ຳ ແດື່         ຜ ໍ້ ທີື່  ມີ 

ເຄ ື່ ອງ ຄ  ຳ ຈ ົື່ງ ຖອດ ອອກ ມຳ ມອບ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈ ື່ງ ເອົຳ ໄປ ໃສື່ ໄຟ ຫລ ື່  ເປັນ ຮ ບ ງວົ ນໍ້ອຍ ນີໍ້ 

ອອກ ມຳ.”          
25ໂມເຊ ເຫັນ ວື່ຳ ປະຊຳຊນົ ນີໍ້ ຫລງົ ງມົງວຳຍ ແລໍ້ວ         ເພຳະ ອາໂຣນ ໄດໍ້ ປື່ອຍ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ຂຳບ 

ໄຫວໍ້ ຮ ບ ພະ ທງັ ໆ ທີື່  ສດັຕ  ມີ ຢ ື່ ຮອບ ຕວົ ເຂົຳ.         

26ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ໂມເຊ ຈ ື່ງ ໄປ ຢ ນ ຢ ື່ ທີື່  ປະຕ  ຄໍ້ຳຍ         ແລະ ຮໍ້ອງ 

ຂ ໍ້ນ ວື່ຳ,         “ຜ ໍ້ ໃດ ຢ ື່ ຝື່ຳຍ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ມຳ ຫຳ ເຮົຳ ເດີໍ້.”         ພວກ ເລວີ ທງັ ໝດົ ໄດໍ້ ມຳ ຫຳ ໂມເຊ         

27ເພິື່ ນ ເວົໍ້ຳ ກບັ ເຂົຳ ວື່ຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ອິສຣາເອນ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ທກຸ ຄນົ ຖ  

ດຳບ         ບກຸ ຄໍ້ຳຍ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ແຕື່ ປະຕ  ນີໍ້ ເຖງິ ປະຕ  ນ ັໍ້ນ         ແລໍ້ວ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳ ອໍ້ຳຍ ນໍ້ອງ ມດິ ສະຫຳຍ         ແລະ ເພ ື່ ອນ 

ບໍ້ຳນ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ.”          
28ພວກ ເລວີ ຈ ື່ງ ເຮັດ ຕຳມ ໂມເຊ ສ ັື່ງ         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ປະຊຳຊນົ ຕຳຍ ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ປະມຳນ ສຳມ ພນັ 

ຄນົ.         

29ແລໍ້ວ ໂມເຊ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ພວກ ເລວີ ວື່ຳ,         “ມ ໍ້ນີໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ສະຖຳປະນຳ ຕວົ ເອງ ຂ ໍ້ນ ເປັນ ປະ-

ໂລຫິດ ຮບັ ໃຊໍ້ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແລໍ້ວ         ໂດຍ ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ລ ກ ຊຳຍ         ແລະ ເອ ໍ້ອຍ ນໍ້ອງ ຂອງ ຕນົ         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈ ື່ງ ຊງົ ອວຍ ພຣະພອນ ໃຫໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໃນ ມ ໍ້ນີໍ້.”          
30ມ ໍ້ຕ ື່ ມຳ ໂມເຊ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ກບັ ປະຊຳຊນົ ວື່ຳ,         “ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ບຳບ ຢື່ຳງ ຮໍ້ຳຍ ແຮງ         ບດັ ນີໍ້         ເຮົຳ 

ຈະ ຂ ໍ້ນ ໄປ ເຝົໍ້ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຢ ື່ ເທິງ ພ          ບຳງທີ ເຮົຳ ອຳດ ຈະ ສຳມຳດ ໄຖື່ ບຳບ ໃຫໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້.”          
31ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ໂມເຊ ຈ ື່ງ ກບັ ຄ ນ ໄປ ເຝົໍ້ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂຳບ ທ ນ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ປະ-

ຊຳຊນົ ນີໍ້ ໄດໍ້ ເຮັດ ບຳບ ຢື່ຳງ ຮໍ້ຳຍ ແຮງ.         

32ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຫລ ື່  ພະ ຄ  ຳ ສ  ຳລບັ ຕນົ ເອງ         ແຕື່ ບດັ ນີໍ້         ຂ  ພຣະ-

ອງົ ຊງົ ໂຜດ ໃຫໍ້ ອະໄພ ບຳບ ແກື່ ເຂົຳ         ຖໍ້ຳ ພຣະອງົ ບ ື່  ຊງົ ອະໄພໂທດ         ຂ  ພຣະອງົ ຊງົ ລ ບ ຊ ື່  ຂອງ ຂໍ້ຳ-

ນໍ້ອຍ ອອກ ຈຳກ ປ ໍ້ມ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ຈດົ ໄວໍ້ ເສຍ.”         

33ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ຕອບ ໂມເຊ ວື່ຳ,         “ຜ ໍ້ ໃດ ເຮັດ 

ບຳບ ຕ ື່ ສ ໍ້ ເຮົຳ         ເຮົຳ ຈະ ລ ບ ຊ ື່  ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ອອກ ຈຳກ ປ ໍ້ມ ຂອງ ເຮົຳ.         

34ບດັ ນີໍ້ ຈ ົື່ງ ໄປ ເສຍ         ໃຫໍ້ ພຳ ປະຊຳຊນົ ໄປ 

ຍງັ ທີື່  ເຮົຳ ບອກ ໃຫໍ້ ໄປ ນ ັໍ້ນ         ຈ ົື່ງ ຈ ື່  ໄວໍ້ ວື່ຳ ເທວະດຳ ຂອງ ເຮົຳ ຈະ ນ  ຳ ໜໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ໄປ ແຕື່ ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         ເມ  ື່ອ ເຮົຳ 

ຈະ ພິພຳກສຳ ເຂົຳ         ເຮົຳ ຈະ ລງົໂທດ ພວກ ເຂົຳ ເອງ.”          
35ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ໃຫໍ້ ພະຍຳດ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ໃນ ໝ ື່ ປະຊຳຊນົ         ເພຳະວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ບງັຄບັ ໃຫໍ້ 

ອາໂຣນ ຫລ ື່  ຮ ບ ງວົ ນໍ້ອຍ.          

ບົດທີ 33 
ພຣະຜ ້ເປັນເຈົ້າສັ່ງໃຫ້ຍົກຍ້າຍໄປ 

1ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ບອກ ໂມເຊ ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ ກບັ ປະຊຳຊນົ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ນ  ຳ ອອກ ມຳ ຈຳກ ປະເທດ 

ເອຢິບ          ຈ ົື່ງ ຍກົຍໍ້ຳຍ ໄປ ຈຳກ ບື່ອນ ນີໍ້ ເສຍ         ໃຫໍ້ ໄປ ຍງັ ແຜື່ນດນິ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ສນັຍຳ ໄວໍ້ ກບັ ອັບຣາຮາມ          

ກບັ ອີຊາກ ແລະ ຢາໂຄບ          ຄ  ເຮົຳ ໄດໍ້ ສນັຍຳ ຕ ື່  ເຂົຳ ວື່ຳ ຈະ ຍກົ ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ແກື່ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ເຂົຳ         
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2ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ເທວະດຳ ຕນົ ໜ ື່ ງ ນ  ຳ ໜໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ໄປ         ເຮົຳ ຈະ ຂບັ ໄລື່ ຊຳວ ການາອານ          ຊຳວ ອະໂມຣີດ          

ຊຳວ ຮິດຕີ          ຊຳວ ເປຣຊີິ          ຊຳວ ຮີວີ          ແລະ ຊຳວ ເຢບຸດ          ອອກ ຈຳກ ທີື່  ນ ັໍ້ນ.         

3ເຈົໍ້ຳ ຈະ ໄປ ເຖງິ ແຜື່ນດນິ 

ທີື່  ອດຸມົສມົບ ນ         ແຕື່ ເຮົຳ ເອງ ຈະ ບ ື່  ໄປ ກບັ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ເພຳະ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ປະຊຳຊນົ ຫວົດ ໍ້         ຖໍ້ຳ ເຮົຳ 

ໄປ         ເຮົຳ ອຳດ ຈະ ທ  ຳຮໍ້ຳຍ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເສຍ ຢ ື່ ກຳງ ທຳງ.”          
4ເມ  ື່ອ ປະຊຳຊນົ ໄດໍ້ ຍນິ ຂື່ຳວ ຮໍ້ຳຍ ນີໍ້         ພວກ ເຂົຳ ກ  ພຳກນັ ໄວໍ້ ທກຸ         ແລະ ບ ື່  ມີ ໃຜ ໃສື່ເຄ ື່ ອງ ເອໍ້ ເລີຍ.         

5ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ບອກ ໂມເຊ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ບອກ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ວື່ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ຄນົ ຫວົດ ໍ້         ຖໍ້ຳ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄປ ກບັ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ແມ ື່ນ ຊ ົື່ວ ເວລຳ ໜໍ້ອຍ ດຽວ         ພຣະອງົ ກ  ຈະ ລໍ້ຳງຜຳນ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເສຍ         

ບດັ ນີໍ້         ຈ ົື່ງ ຖອດ ເຄ ື່ ອງ ເອໍ້ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ອອກ         ເພ ື່ ອ ພຣະອງົ ຈະ ໄດໍ້ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ຄວນ ເຮັດ ຫຍງັ ກບັ ພວກ 

ເຈົໍ້ຳ”.         

6ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ປະຊຳຊນົ ອິສຣາເອນ ຈ ື່ງ ບ ື່  ໃສື່ເຄ ື່ ອງ ເອໍ້ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ຍກົຍໍ້ຳຍ ອອກ ຈຳກ ໂຮເຣັບ ເປັນ-

ຕ ົໍ້ນ ໄປ.          

ຫໍເຕັນສັກສິດ 
7ໂມເຊ ໄດໍ້ ກຳງ ເຕັນ ຫລງັ ໜ ື່ ງ ໄວໍ້ ຢ ື່ ນອກ ຄໍ້ຳຍ ໃນ ລະຍະ ໄກ         ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ເອີໍ້ນ ເຕັນ ຫລງັ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ,         “ຫ -

ເຕັນ ສກັສິດ”         ຄນົ ໃດ ຢຳກ ຈະ ເຂົໍ້ຳ ເຝົໍ້ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ກ  ອອກ ໄປ ຍງັ ຫ ເຕັນ ສກັສິດ ນ ັໍ້ນ.          
8ເມ  ື່ອ ໃດ ໂມເຊ ອອກ ໄປ ຍງັ ເຕັນ         ປະຊຳຊນົ ທງັ ໝດົ ກ  ຢ ນ ຢ ື່ ທີື່  ປະຕ  ເຕັນ ຂອງ ຕນົ         ເພ ື່ ອ ເຝົໍ້ຳ ເບິື່ ງ 

ໂມເຊ ຈນົ ເພິື່ ນ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ເຕັນ ແລໍ້ວ.         

9ກໍ້ອນ ເສົຳ ເມກ ກ  ລອຍ ລງົ ມຳ ຕ ັໍ້ງ ຢ ື່ ທີື່  ປະຕ  ເຕັນ         ແລໍ້ວ ພຣະ-
ຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ສນົທະນຳ ກບັ ໂມເຊ ຈຳກ ກໍ້ອນ ເສົຳ ເມກ ນ ັໍ້ນ.         

10ເມ  ື່ອ ປະຊຳຊນົ ເຫັນ ກໍ້ອນ ເສົຳ 

ເມກ ນ ັໍ້ນ ຕ ັໍ້ງ ຢ ື່ ທີື່  ປະຕ  ເຕັນ         ພວກ ເຂົຳ ກ  ລກຸ ຢ ນ ຂ ໍ້ນ ກ ົໍ້ມ ນະມດັສະກຳນ ທີື່  ປະຕ  ເຕັນ ຂອງ ຕນົ.         

11ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ສນົທະນຳ ກບັ ໂມເຊ ໜໍ້ຳ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ເໝ ອນ ມດິ ສະຫຳຍ ສນົທະນຳ ກນັ         ແລໍ້ວ ໂມ-
ເຊ ກ  ກບັ ໄປ ຍງັ ຄໍ້ຳຍ         ແຕື່ ໂຢຊວຍ ຄນົ ໃຊໍ້ ໜຸື່ມ         ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ນ ນ ບ ື່  ໄດໍ້ ອອກ ໄປ ຈຳກ ເຕັນ.          

ພຣະຜ ້ເປັນເຈົ້າຊົງສັນຍາວູ່າຈະຢ ູ່ນຳ 
12ໂມເຊ ໄດໍ້ ຂຳບ ທ ນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ວື່ຳ,         “ເປັນຄວຳມ ຈງິ ວື່ຳ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ບອກ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

ນ  ຳພຳ ປະຊຳຊນົ ນີໍ້ ໄປ ຍງັ ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ         ແຕື່ ພຣະອງົ ບ ື່  ໄດໍ້ ຊງົ ບອກ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຮ ໍ້ ວື່ຳ         ແມ ື່ນ ຜ ໍ້ ໃດ ຈະ 

ໄປ ນ  ຳ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ພຣະອງົ ຊງົ ບອກ ແຕື່ ພຽງ ວື່ຳ         ເຮົຳ ຮ ໍ້ຈກັ ເຈົໍ້ຳ ດ ີ         ເຮົຳ ພ ໃຈ ໃນ ເຈົໍ້ຳ.         

13ບດັ ນີໍ້         ຖໍ້ຳ 

ພຣະອງົ ຊງົ ພ ພຣະໄທ ໃນ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ຂ  ພຣະອງົ ຊງົ ບອກ ແຜນກຳນ ຂອງ ພຣະອງົ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຮ ໍ້ ແດື່         

ເພ ື່ ອ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ໄດໍ້ ຮ ໍ້ຈກັ ພຣະອງົ         ແລະ ໄດໍ້ ຮບັ ພຣະກະລນຸຳ ຈຳກ ພຣະອງົ ສະເໝີ ໄປ         ຂ  ພຣະອງົ 

ຊງົ ລະນ ກ ດໍ້ວຍ ວື່ຳ         ຊນົ ຊຳດ ນີໍ້ ເປັນ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ພຣະອງົ.”          
14ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ຕອບ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ຈະ ໄປ ນ  ຳ ເຈົໍ້ຳ         ຈະ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ມໄີຊຊະນະ         ແລະ ມີ ຄວຳມ 

ສະຫງບົ ສກຸ.”          
15ໂມເຊ ໄດໍ້ ກຳບ ທ ນ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ຖໍ້ຳ ພຣະອງົ ບ ື່  ສະເດັດ ໄປ ນ  ຳ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ຂ  ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ພວກ 

ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໜີ ໄປ ຈຳກ ທີື່  ນີໍ້ ເລີຍ.         

16ຄວຳມ ຈງິ ແລໍ້ວ         ຖໍ້ຳ ພຣະອງົ ບ ື່  ສະເດັດ ໄປ ນ  ຳ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ໃຜ 

ຈະ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ກບັ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ພຣະອງົ ເປັນ ທີື່  ພ ພຣະໄທ ຂອງ ພຣະອງົ ແລໍ້ວ         ຖໍ້ຳ ພຣະອງົ ສະເດັດ 

ໄປ ນ  ຳ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ໄພື່ ພນົ ພຣະອງົ ກບັ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ກ  ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ຄວຳມ ຮກັແພງ ຈຳກ ພຣະອງົ ຫລຳຍ 

ກວື່ຳ ຄນົ ອ ື່ ນ ໃນ ໂລກ ນີໍ້.”          
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17ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ບອກ ໂມເຊ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ຕຳມ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ເວົໍ້ຳ         ເພຳະວື່ຳ ເຮົຳ ພ ໃຈ ໃນ ເຈົໍ້ຳ         

ແລະ ຮ ໍ້ຈກັ ເຈົໍ້ຳ ດ.ີ”          
18ໂມເຊ ໄດໍ້ ທ ນ ຂ  ວື່ຳ,         “ຂ  ຊງົ ໂຜດ ສະແດງ ພຣະລດັສະໝີ         ຄວຳມ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ຂອງ ພຣະອງົ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳ-

ນໍ້ອຍ ເບິື່ ງ ແດື່ ຖໍ້ອນ.”          
19ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ຕອບ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຄນຸງຳມຄວຳມດ  ີຂອງ ເຮົຳ ທງັ ໝດົ         ປະກດົ 

ແຈ ໍ້ງ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ເຮົຳ ຈະ ປະກຳດ ຊ ື່  ຂອງ ເຮົຳ ຄ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຍນິ         ເຮົຳ ສະແດງ 

ຄວຳມ ເມດ ຕຳ ສງົສຳນ ຕ ື່  ຜ ໍ້ ທີື່  ເຮົຳ ປະສງົ ຈະ ໃຫໍ້.”         

20ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຍງັ ຊງົ ກື່ຳວ ຕ ື່  ໄປ ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ ຈະ 

ບ ື່  ເຫັນ ໜໍ້ຳ ເຮົຳ         ເພຳະວື່ຳ ມະນດຸ ນ ັໍ້ນ ເຫັນ ໜໍ້ຳ ເຮົຳ ແລໍ້ວ ຈະ ຕໍ້ອງ ຕຳຍ.”         

21ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ຕ ື່  ໄປ ວື່ຳ,         

“ເບິື່ ງດ          ໃນ ທີື່  ນີໍ້ ມີ ບື່ອນ ໜ ື່ ງ ຢ ື່ ໃກໍ້ ເຮົຳ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ໄປ ຢ ນ ຢ ື່ ເທິງ ຫີນ ໃນ ທີື່  ນ ັໍ້ນ.         

22ເມ  ື່ອ ຣດັສະໝີ         ຄວຳມ 

ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ຂອງ ເຮົຳ ຜື່ຳນ ໄປ ໃກໍ້         ເຮົຳ ຈະ ເຊ ື່ ອງ ເຈົໍ້ຳ ໄວໍ້ ຢ ື່ ຫລງັ ຫີນ         ແລະ ຈະ ເອົຳ ມ  ຂອງ ເຮົຳ ປິດ ບງັ 

ເຈົໍ້ຳ ໄວໍ້ ຈນົ ກວື່ຳ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຜື່ຳນ ພົໍ້ນ ໄປ ແລໍ້ວ.         

23ແລໍ້ວ ເຮົຳ ຈະ ເອົຳ ມ  ເຮົຳ ອອກ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ເຫັນ ຫລງັ ຂອງ 

ເຮົຳ ແຕື່ ໜໍ້ຳ ຂອງ ເຮົຳ ນ ັໍ້ນ ເບິື່ ງ ບ ື່  ໄດໍ້.”          

ບົດທີ 34 
ຊົງປະທານຫີນແຜູ່ນທີສອງ 

1ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ບອກ ໂມເຊ ວື່ຳ         ຈ ົື່ງ ຕດັ ຫີນ ອີກ ສອງ ແຜື່ນ ໃຫໍ້ ຄ  ແຜື່ນ ເກົື່ ຳ         ແລໍ້ວ ເຮົຳ ຈະ 

ຈຳລ ກ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ໃນ ແຜື່ນ ຫີນ ເກົື່ ຳ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ແຕກ ນ ັໍ້ນ.         

2ຈ ົື່ງ ເຮັດ ໃຫໍ້ ແລໍ້ວ ໃນ ຕອນ ເຊົໍ້ຳ ມ ໍ້ອ ື່ ນ         

ແລໍ້ວ ໃຫໍ້ ຂ ໍ້ນ ມຳ ຫຳ ເຮົຳ ເທິງ ຈອມ ພ  ຊີນາຍ.         

3ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ໃດ ຂ ໍ້ນ ມຳ ນ  ຳ         ບ ື່  ໃຫໍ້ ມີ ຜ ໍ້ ໃດ ຢ ື່ ເທິງ ພ          ບ ື່  ໃຫໍ້ ມີ 

ຝ ງ ແບໍ້         ຝ ງ ແກະ         ແລະ ຝ ງ ງວົ ຄວຳຍ ກນິ ຫຍງັ ຢ ື່ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ພ  ນີໍ້.”         

4ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ໂມເຊ ຈ ື່ງ ເລ ອກ ເອົຳ ຫີນ ສອງ 

ແຜື່ນ ຄ  ສອງ ແຜື່ນ ທ  ຳອິດ         ແລໍ້ວ ມ ໍ້ອ ື່ ນ ຕອນ ເຊົໍ້ຳ ມ ດ ເພິື່ ນ ກ  ຖ  ຫີນ ນ ັໍ້ນ ຂ ໍ້ນ ໄປ ເທິງ ພ  ຊີນາຍ ຕຳມ ທີື່  

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ສ ັື່ງ.          
5ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ສະເດັດ ລງົ ມຳ ດໍ້ວຍ ເມກ         ຊງົ ຢ ນ ຢ ື່ ກບັ ໂມເຊ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ແລະ ໂມເຊ ໄດໍ້ ຮໍ້ອງ 

ອອກ ພຣະນຳມ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ.         

6ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ສະເດັດ ຜື່ຳນ ໜໍ້ຳ ໂມເຊ ໄປ         ແລະ ຊງົ 

ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແມ ື່ນ ພຣະເຈົ້າ ຜ ໍ້ ເຕັມ ປື່ຽມ ໄປ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ເມດ ຕຳ 

ກະລນຸຳ         ຜ ໍ້ ບ ື່  ຮໍ້ຳຍ ງ ື່ຳຍ         ຜ ໍ້ ສະແດງ ຄວຳມ ຮກັ ໝັໍ້ນຄງົ         ແລະ ຄວຳມ ສດັຊ ື່         

7ຜ ໍ້ ມີ ຄວຳມ ຮກັ ໝັໍ້ນຄງົ 

ຫລຳຍ ຊ ົື່ວ ອຳຍ ຸພນັ ຄນົ         ຜ ໍ້ ໂຜດ ໃຫໍ້ ອະໄພ ກຳນ ລະເມດີ         ຄວຳມ ຊ ົື່ວຊໍ້ຳ         ແລະ ຄວຳມ ບຳບ         ແຕື່ ຈະ 

ລງົໂທດ ລ ກ ຫລຳນ ເຫ ລນັ ເຖງິ ສຳມ ສີື່  ຊ ົື່ວ ອຳຍ ຸຄນົ ຍໍ້ອນ ຄວຳມ ບຳບ ທີື່  ພ ື່  ແມ ື່ ຂອງ ເຂົຳ ໄດໍ້ ກະທ  ຳ.”          
8-9ໂມເຊ ຈ ື່ງ ຟໍ້ຳວ ຄເຸຂົື່ ຳ ລງົ ດນິ ນະມດັສະກຳນ         ແລໍ້ວ ຂຳບ ທ ນ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          

ຖໍ້ຳ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເປັນ ທີື່  ຊອບ ພຣະໄທ ພຣະອງົ ແທໍ້         ເຖງິ ແມ ື່ນ ປະຊຳຊນົ ນ ັໍ້ນ ຈະ ຫວົດ ໍ້         ກ  ຂ  ພຣະອງົ 

ຊງົ ໂຜດ ສະເດັດ ໄປ ກບັ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຖໍ້ອນ         ຂ  ຊງົ ໃຫໍ້ ອະໄພ ຄວຳມ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ         ແລະ ຄວຳມ ບຳບ ຂອງ 

ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ຂ  ຊງົ ໂຜດ ຮບັ ເອົຳ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເປັນ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ພຣະອງົ ເຖີໍ້ນ.”          

ຊົງສັນຍາໃໝູ່ 
10ຕ ື່  ມຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ         ຈະ ເຮັດ ກຳນ ອດັສະ-
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ຈນັ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ປະຊຳຊນົ ທງັ ປວງ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຄ  ກຳນ ອດັສະຈນັ ທີື່  ເຮົຳ ບ ື່  ເຄີຍ ເຮັດ ມຳ ກື່ອນ ໃນ ທື່ຳມກຳງ ຊນົ 

ຊຳດ ໃດ ໆ         ທົື່ວ ໂລກ ນີໍ້         ປະຊຳຊນົ ທງັ ປວງ ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ກບັ ເຈົໍ້ຳ         ຈະ ໄດໍ້ ເຫັນ ກຳນ ກະທ  ຳ ຂອງ ອງົ ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ          ເພຳະ ເຮົຳ ຈະ ກະທ  ຳ ສິື່ ງ ອນັ ໜໍ້ຳ ຢໍ້ຳນ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ເຫັນ.          

11ຈ ົື່ງ ເຮັດ ຕຳມ ຂ ໍ້ ບນັຍດັ ທີື່  ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ໃນ ມ ໍ້ນີໍ້         ເຮົຳ ຈະ ຂບັ ໄລື່ ຊຳວ ອະໂມຣີດ          ຊຳວ ການາ-
ອານ          ຊຳວ ຮິດຕີ          ຊຳວ ເປຣິຊີ          ຊຳວ ຮີວີ          ແລະ ຊຳວ ເຢບຸດ ໄປ ເສຍ ຈຳກ ເຈົໍ້ຳ.         

12ຈ ົື່ງ ລະວງັ ໃຫໍ້ ດ ີ        

ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ຜ ກ ສ  ຳພນັ ໃດ ໆ         ກບັ ຊນົ ຊຳດ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ຈະ ໄປ ເຖງິ ນ ັໍ້ນ         ເພຳະວື່ຳ ມນັ ຈະ ເປັນ ສິື່ ງ ທ  ຳລຳຍ ພວກ 

ເຈົໍ້ຳ.         

13ແຕື່ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ທ  ຳລຳຍ ແທື່ນ ບ ຊຳ         ທບັ ເສົຳ ຫີນ ສກັສິດ ແລະ ຕດັ ໄມ ໍ້ ສກັສິດ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ 

ຖິໍ້ມ.         

14ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ໄດໍ້ ຂຳບ ໄຫວໍ້ ພະ ອ ື່ ນ ເລີຍ         ເພຳະວື່ຳ ເຮົຳ ເປັນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຜ ໍ້ ຫວງ ແຫນ ພວກ 

ເຈົໍ້ຳ.         

15ເພຳະ ເມ  ື່ອ ເຈົໍ້ຳ ຂຳບ ໄຫວໍ້         ແລະ ບ ຊຳ ພະ ຂອງ ເຂົຳ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ກ  ຈະ ບ ື່  ສດັຊ ື່  ຄ  ກບັ ຍງິ ໂສເພນ ີ        

ແລະ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ເຊນີ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄປ ຮື່ວມ ດໍ້ວຍ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ອຳດ ຈະ ກນິ ອຳຫຳນ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ 

ຖວຳຍ ບ ຊຳ ນ ັໍ້ນ.         

16ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ອຳດ ຈະ ແຕື່ງງຳນ ກບັ ລ ກ ຍງິ ໂສເພນ ີ        ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຊກັ ຊວນ 

ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ເຮັດ ບ ື່  ສດັຊ ື່  ຕ ື່  ເຮົຳ         ແລະ ຮບັ ໃຊໍ້ ພະ ຂອງ ເຂົຳ.         

17ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ຫລ ື່  ຮ ບ ພະ ສ  ຳລບັ ຕນົ.          
18ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ຖ  ຮກັສຳ ພິທີ ກນິ ລໍ້ຽງ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ບ ື່  ໃສື່ ເຊ ໍ້ອ ແປໍ້ງ         ຕຳມ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ໄວໍ້         ໃຫໍ້ ກນິ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ບ ື່  ໃສື່ 

ເຊ ໍ້ອ ຈນົ ຄບົ ເຈດັ ມ ໍ້ ໃນ ເດ ອນ ທີ ໜ ື່ ງ         ເພຳະວື່ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ອອກ ຈຳກ ເອຢິບ ໃນ ເດ ອນ ນີໍ້.          
19ລ ກ ຊຳຍ ກກົ ທກຸ ຄນົ         ຫລ          ງວົ         ແລະ ແກະ ເຖກິ ທກຸ ໂຕ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ຂອງ ເຮົຳ.          
20ແຕື່ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ເອົຳ ລ ກ ແກະ ມຳ ໄຖື່ ເອົຳ ລ ກ ລ  ໂຕ ທ  ຳອິດ ໄວໍ້         ຖໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ໄຖື່ ໄວໍ້         ໃຫໍ້ ຫກັ ຄ  ມນັ ເສຍ         

ລ ກ ຊຳຍ ກກົ ທກຸ ຄນົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ໄຖື່ ໄວໍ້         ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ໃດ ມຳ ເຝົໍ້ຳ ເຮົຳ ໂດຍ ບ ື່  ມີ ເຄ ື່ ອງ ຖວຳຍ.          
21ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ເຮັດ ວຽກ ແຕື່ ໃນ ຫກົ ມ ໍ້         ສື່ວນ ມ ໍ້ ຖໍ້ວນ ເຈດັ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ຢດຸ ພກັ         ເຖງິ ຈະ ຢ ື່ ໃນ ລະຫວື່ຳງ ໄຖ ນຳ         

ແລະ ກື່ຽວ ເຂົໍ້ຳ ກ  ຕຳມ.          
22ຈ ົື່ງ ຈດັ ງຳນ ສະຫລອງ ສບັປະດຳ         ຄ  ງຳນ ກນິ ລໍ້ຽງ ສະຫລອງ ໝຳກຜນົ ທ  ຳອິດ ຂອງ ລະດ  ກື່ຽວ 

ເຂົໍ້ຳ ບຳ ເລ         ແລະ ງຳນ ກນິ ລໍ້ຽງ ສະຫລອງ ກຳນ ເກບັ ກື່ຽວ ໃນ ປຳຍ ປີ.         

23ບນັດຳ ຜ ໍ້ ຊຳຍ ທງັຫລຳຍ ຂອງ 

ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ໃຫໍ້ ມຳ ຫຳ ເຮົຳ ຜ ໍ້ ເປັນ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ປີ ລະ ສຳມ ເທ ື່ ອ.         

24ຫລງັ ຈຳກ ເຮົຳ 

ໄດໍ້ ຂບັ ໄລື່ ຊນົ ຊຳດ ທງັຫລຳຍ ອອກ ໄປ ພົໍ້ນ ໜໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ໄດໍ້ ຂະຫຍຳຍ ເຂດ ແດນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ 

ກວໍ້ຳງຂວຳງ ອອກ ໄປ ແລໍ້ວ         ຈະ ບ ື່  ມີ ໃຜ ພະຍຳຍຳມ ຍ ດ ເອົຳ ປະເທດ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ໃນ ລະຫວື່ຳງ ພວກ 

ເຈົໍ້ຳ ໄປ ຫຳ ເຮົຳ ປີ ລະ ສຳມ ເທ ື່ ອ ນ ັໍ້ນ.          
25ຢື່ຳ ໄດໍ້ ຖວຳຍ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ທີື່  ໃສື່ ເຊ ໍ້ອ ແປໍ້ງ         ເມ  ື່ອ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເຜົຳ ສດັ ຖວຳຍ ເຮົຳ         ຢື່ຳ ເກບັ ຊີໍ້ນ ສດັ ທີື່  ຂໍ້ຳ 

ກນິ ລໍ້ຽງ ໃນ ງຳນ ສະຫລອງ ປັດສະຄາ ໄວໍ້ ຈນົ ເຖງິ ມ ໍ້ ເຊົໍ້ຳ.          
26ຈ ົື່ງ ນ  ຳ ເອົຳ ພ ດ ຜນົ ທ  ຳອິດ ອນັ ດ ີທີື່  ສດຸ ໃນ ນຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ມຳ ຖວຳຍ ໃນ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້-

ເປັນເຈົ້າ          ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ຕ ົໍ້ມ ຊີໍ້ນ ລ ກ ແບໍ້ ດໍ້ວຍ ນ  ໍ້ຳ ນມົ ແມ ື່ ຂອງ ມນັ.”          
27ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ບອກ ໂມເຊ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ຂຽນ ຄ  ຳ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ໄວໍ້         ເພຳະວື່ຳ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ ທີື່  ເຮົຳ 

ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ໄວໍ້ ກບັ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ພວກ ອິສຣາເອນ ມີ ຢ ື່ ໃນ ຄ  ຳ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ແລໍ້ວ.”         

28ໂມເຊ ໄດໍ້ ເຝົໍ້ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ ຢ ື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ເປັນ ເວລຳ ສີື່  ສິບ ມ ໍ້ ສີື່  ສິບ ຄ ນ         ໂດຍ ບ ື່  ໄດໍ້ ກນິ ອຳຫຳນ         ແລະ ດ ື່ ມນ  ໍ້ຳ ເລີຍ         ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ຈຳລ ກ 

ຂ ໍ້ຄວຳມ ຂອງ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ         ຄ  ພຣະບນັຍດັ ສິບ ປະກຳນ ໄວໍ້ ໃນ ແຜື່ນ ຫີນ ນີໍ້.          
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ໂມເຊລົງມາຈາກພ  

29ເມ  ື່ອ ໂມເຊ ຖ  ແຜື່ນ ຫີນ ພຣະບນັຍດັ ສອງ ແຜື່ນ ລງົ ມຳ ຈຳກ ພ  ຊີນາຍ ນ ັໍ້ນ ໂມເຊ ບ ື່  ຮ ໍ້ ວື່ຳ ຜິວ ໜໍ້ຳ 

ຂອງ ຕນົ ສື່ອງ ແສງ         ຄ  ໜໍ້ຳ ຂອງ ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ສື່ອງ ແສງ ຍໍ້ອນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ສນົທະນຳ ກບັ ເພິື່ ນ.         

30ເມ  ື່ອ ອາໂຣນ ກບັ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ທງັ ປວງ ເຫັນ ໜໍ້ຳ ໂມເຊ ສື່ອງ ແສງ         ພວກ ເຂົຳ ກ  ບ ື່  ກໍ້ຳ ເຂົໍ້ຳ ໄປ 

ໃກໍ້ ເພິື່ ນ.         

31ແຕື່ ໂມເຊ ໄດໍ້ ເອີໍ້ນ ພວກ ເຂົຳ ມຳ         ແລໍ້ວ ອາໂຣນ ກບັ ບນັດຳ ຫວົໜໍ້ຳ ຂອງ ຊຸມນມຸຊນົ ໄດໍ້ 

ເຂົໍ້ຳ ມຳ ຫຳ ເພິື່ ນ         ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ ສນົທະນຳ ກບັ ເຂົຳ.         

32ເມ  ື່ອ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃກໍ້ ແລໍ້ວ         ໂມເຊ ກ  

ບອກ ກບັ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ຕຳມ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ບອກ ເທິງ ພ  ຊີນາຍ.         

33-34ເມ  ື່ອ ໂມເຊ ເວົໍ້ຳ ສດຸ ກ  

ເອົຳ ຜໍ້ຳ ປກົ ໜໍ້ຳ ໄວໍ້         ເມ  ື່ອ ໃດ ເພິື່ ນ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ເຝົໍ້ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໃນ ຫ ເຕັນ ສກັສິດ         ເພິື່ ນ ກ  ເອົຳ ຜໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ 

ອອກ ຈນົ ກວື່ຳ ຈະ ກບັ ອອກ ມຳ         ຄນັ ເພິື່ ນ ອອກ ມຳ ແລໍ້ວ ກ  ເລົື່ ຳ ຂ ໍ້ຄວຳມ ທງັ ໝດົ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ 

ສ ັື່ງ ສ ື່ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ຟງັ.         

35ແລະ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ກ  ໄດໍ້ ເຫັນ ຜິວ ໜໍ້ຳ ຂອງ ໂມເຊ ສື່ອງ ແສງ         ແລໍ້ວ 

ໂມເຊ ກ  ໄດໍ້ ເອົຳ ຜໍ້ຳ ປກົ ໜໍ້ຳ ໄວໍ້ ຈນົ ກວື່ຳ ຈະ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ເຝົໍ້ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ອີກ.          
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ຊົງຫ້າມບໍ່ໃຫ້ດັງໄຟໃນວັນສະບາໂຕ 

1ຝື່ຳຍ ໂມເຊ ໃຫໍ້ ຊຸມນມຸຊນົ ອິສຣາເອນ ທງັ ໝດົ ປະຊຸມ ກນັ         ແລໍ້ວ ກື່ຳວ ແກື່ ເຂົຳ ວື່ຳ         “ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້ ເປັນ 

ສິື່ ງ ຊ ື່ ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ບນັຊຳ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ປະຕບິດັ ຕຳມ         

2ຈ ົື່ງ ເຮັດ ວຽກ ໃນ ກ  ຳນດົ ຫກົ ມ ໍ້         ແຕື່ 

ມ ໍ້ ທີ ເຈດັ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ຖ  ເປັນ ມ ໍ້ ບ ລິສດຸ         ເປັນ ວນັ ສະບຳ ໂຕ ແກື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ສ  ຳລບັ ໃຊໍ້ ພກັ         ຜ ໍ້ ໃດ ເຮັດ 

ວຽກ ໃນ ວນັ ນ ັໍ້ນ ຕໍ້ອງ ຖ ກ ລງົໂທດ ເຖງິ ຕຳຍ         

3ໃນ ວນັ ສະບຳ ໂຕ ນ ັໍ້ນ ຢື່ຳ ດງັໄຟ         ຕະຫລອດ ທົື່ວ ບື່ອນ 

ອຳໄສ ຂອງ ທື່ຳນ”          
4ໂມເຊ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ແກື່ ຊຸມນມຸຊນົ ອິສຣາເອນ ທງັ ໝດົ ວື່ຳ         “ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້ ເປັນ ສິື່ ງ ຊ ື່ ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ 

ບນັຊຳ ວື່ຳ         

5ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈ ົື່ງ ນ  ຳ ຂອງ ຈຳກ ຂອງ ທີື່  ມີ ຢ ື່ ມຳ ຖວຳຍ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຜ ໍ້ ໃດ ມີ ນ  ໍ້ຳໃຈ 

ກວໍ້ຳງຂວຳງ ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ນ  ຳ ຂອງ ມຳ ຖວຳຍ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຄ  ທອງຄ  ຳ         ເງນິ         ແລະ ທອງ ສ  ຳລິດ         

6ຜໍ້ຳ ສີຟໍ້ຳ         ສມີ ື່ວງ         ສແີດງ ເຂັໍ້ມ         ຜໍ້ຳ ປື່ຳນ ເນ ໍ້ອ ລະອຽດ         ແລະ ຂນົ ແບໍ້         

7ໜງັ ແກະ ໂຕ ຜ ໍ້ ຍໍ້ອມ ສີແດງ         

ໜງັ ທຳ ຄດັ[a]         ແລະ ໄມ ໍ້ ກະຖນິ ເທດ[b]                  

8ນ  ໍ້ຳມນັ ໄຕໍ້ ຕະກຽງ         ເຄ ື່ ອງ ເທດ ສ  ຳລບັ ປະສມົ ນ  ໍ້ຳມນັ ເຈມີ         

ແລະ ປງຸ ເຄ ື່ ອງ ຫອມ ສ  ຳລບັ ກຳນ ເຜົຳ ຖວຳຍ         

9ພອຍ ສີນ  ໍ້ຳ ເຂົໍ້ຳ         ແລະ ພອຍ ຕື່ຳງ ໆ ສ  ຳລບັ ຝງັ ເຮັດ ເອ-
ໂຟດ ແລະ ທບັ ຊວງ         

10ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້ ທກຸ ຄນົ ທີື່  ສະຫລຽວ ສະຫລຳດ ໃນ ໝ ື່ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ພຳກນັ ມຳ ເຮັດ ສິື່ ງ ທງັ 

ປວງ         ຊ ື່ ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ບນັຊຳ ໃຫໍ້ ເຮັດ ນ ັໍ້ນ         

11ຄ  ຫ ເຕັນ         ເຕັນ         ແລະ ຜໍ້ຳຄມຸ ຫ ເຕັນ         ຂ ເກຳະ         

ແລະ ໄມ ໍ້ ຂອບ         ໄລ         ເສົຳ         ແລະ ຖຳນ ຮອງ ຮບັ ເສົຳ ຂອງ ຫ ເຕັນ ນ ັໍ້ນ         

12ຫີບ         ແລະ ໄມ ໍ້ຄຳນ ຫຳມ ຫີບ         

ພຣະທີື່ ນ ັື່ງ ກະລນຸຳ ກບັ ຜໍ້ຳກ ັໍ້ງ ບງັຕຳ         

13ໂຕະ ກບັ ໄມ ໍ້ຄຳນ ຫຳມ ໂຕະ         ເຄ ື່ ອງໃຊໍ້ ທງັ ປວງ ສ  ຳລບັ ໂຕະ         

ແລະ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ໜໍ້ຳ ພຣະພກັ         

14ຄນັ ຕະກຽງ ທີື່  ໃຫໍ້ ແສງ ສະຫວື່ຳງ ກບັ ເຄ ື່ ອງ ອປຸະກອນ         ແລະ ຕະກຽງ         

ແລະ ນ  ໍ້ຳມນັ ໄຕໍ້ ຕະກຽງ         

15ແທື່ນ ເຜົຳ ເຄ ື່ ອງ ຫອມ ກບັ ໄມ ໍ້ຄຳນ ຫຳມ ແທື່ນ ນ ັໍ້ນ         ນ  ໍ້ຳມນັ ເຈມີ         ແລະ 

ເຄ ື່ ອງ ຫອມ ສ  ຳລບັ ເຜົຳ ຖວຳຍ         ແລະ ຜໍ້ຳກ ັໍ້ງ ບງັຕຳ ສ  ຳລບັ ປະຕ  ຢ ື່ ປະຕ  ຫ ເຕັນ         

16ແທື່ນ ເຜົຳ ເຄ ື່ ອງ ບ -

 

[a]ໜ ື່ ງຮນິໃກໍ້ກບັສີື່ ລິດ [b]ທຳຄດັແມ ື່ນສດັທະເລທີື່ ມໜີງັລະອຽດດ ີພຳສຳອງັກດິ sea cow ຫຼ  dugong 
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ຊຳ ກບັ ຕຳ ຂື່ຳຍ ທອງ ສ  ຳລິດ         ໄມ ໍ້ຄຳນ ຫຳມ         ແລະ ເຄ ື່ ອງໃຊໍ້ ທງັ ປວງ ຂອງ ແທື່ນ         ຂນັ ກບັ ພຳນ ຮອງ 

ຂນັ ນ ັໍ້ນ         

17ຜໍ້ຳກ ັໍ້ງ ສ  ຳລບັ ກ ັໍ້ນ ລຳນ ຫ ເຕັນ ກບັ ເສົຳ         ແລະ ຖຳນ ຮອງ ຮບັ ເສົຳ         ແລະ ຜໍ້ຳກ ັໍ້ງ ສ  ຳລບັ ປະຕ  

ລຳນ         

18ຫລກັໝດຸ ສ  ຳລບັ ຫ ເຕັນ         ແລະ ຫລກັໝດຸ ສ  ຳລບັ ລຳນ ຫ ເຕັນ ພໍ້ອມ ກບັ ເຊ ອກ         

19ເສ ໍ້ອ ຍດົ 

ຫຍບິ ດໍ້ວຍ ຝີ ມ  ປະນດີ ສ  ຳລບັ ແຕື່ງ ເວລຳ ບວົລະບດັ ໃນ ຫໍ້ອງ ບ ລິສດຸ         ຄ  ເສ ໍ້ອ ຍດົ ບ ລິສດຸ ສ  ຳລບັ ອາ-
ໂຣນ ປະໂລຫິດ         ແລະ ເສ ໍ້ອ ຍດົ ສ  ຳລບັ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ລຳວ         ເພ ື່ ອ ໃຊໍ້ ປະຕບິດັ ໃນ ຕ  ຳແໜື່ງ ປະໂລຫິດ”          

20ແລໍ້ວ ຊຸມນມຸຊນົ ອິສຣາເອນ ທງັ ໝດົ ກ  ແຍກ ຍໍ້ຳຍ ກນັ ຈຳກ ໂມເຊ ໄປ         

21ທກຸ ຄນົ ທີື່  ມໃີຈ ປຳຖະ-

ໜຳ         ແລະ ທີື່  ມໃີຈ ສະໝກັ ກ  ນ  ຳ ສິື່ ງ ຂອງ ມຳ ຖວຳຍ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ສ  ຳລບັ ຫ ເຕັນ ແຫື່ງ ຊຸມນມຸ ແລະ 

ກຳນ ບວົລະບດັ ທງັຫລຳຍ         ແລະ ສ  ຳລບັ ເຄ ື່ ອງ ຍດົ ບ ລິສດຸ         

22ເຂົຳ ຈ ື່ງ ພຳກນັ ມຳ ທງັ ຊຳຍ ແລະ ຍງິ         

ບນັດຳ ຜ ໍ້ ມີ ນ  ໍ້ຳໃຈ ສະໝກັ ນ  ຳ ມຳ ຊ ື່ ງ ເຂັມຄດັ         ຕຸໍ້ມຫ          ແຫວນ         ແລະ ປອກ ແຂນ         ເປັນ ທອງ ຮ ບ ປະພນັ 

ທງັ ນ ັໍ້ນ ຄ  ທກຸ ຄນົ ນ  ຳ ທອງຄ  ຳ ມຳ ແກວື່ງ ໄປ ແກວື່ງ ມຳ ຖວຳຍ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          
23ສື່ວນ ທກຸ ຄນົ ທີື່  ມີ ດໍ້ຳຍ ສີຟໍ້ຳ         ສີມ ື່ວງ         ສີແດງ ເຂັໍ້ມ         ຫລ  ທີື່  ມີ ຜໍ້ຳ ປື່ຳນ ເນ ໍ້ອ ລະອຽດ         ຂນົ ແບໍ້ ໜງັ 

ແກະ ໂຕ ຜ ໍ້ ຍໍ້ອມ ສແີດງ         ແລະ ໜງັ ທຳ ຄດັ         ກ  ເອົຳ ຂອງ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ມຳ ຖວຳຍ         

24ທກຸ ຄນົ ທີື່  ມີ ເງນິ         ຫລ          

ທອງ ສ  ຳລິດ ຈະ ຖວຳຍ ກ  ນ  ຳ ມຳ ຖວຳຍ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ທກຸ ຄນົ ທີື່  ມີ ໄມ ໍ້ ກະຖນິ ເທດ ໃຊໍ້ ກຳນ ໄດໍ້ 

ກ  ນ  ຳ ໄມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ມຳ ຖວຳຍ         

25ສື່ວນ ຜ ໍ້ຍງິ ທງັ ປວງ ທີື່  ຊ  ຳນຳນ ກ  ປັື່ນ ດໍ້ຳຍ ດໍ້ວຍ ມ  ຂອງ ຕນົ         ແລໍ້ວ ນ  ຳ ດໍ້ຳຍ ທີື່  

ປັື່ນ ນ ັໍ້ນ ມຳ ຖວຳຍ ທງັ ສຟີໍ້ຳ         ສີມ ື່ວງ         ສີແດງ ເຂັໍ້ມ         ແລະ ເສັໍ້ນ ປື່ຳນ ປັື່ນ ຢື່ຳງ ດ ີ         

26ຝື່ຳຍ ບນັດຳ ຜ ໍ້ຍງິ ທີື່  

ມໃີຈ ປຳຖະໜຳ ກ  ປັື່ນ ຂນົ ແບໍ້ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຊ  ຳນຳນ          
27ບນັດຳ ຜ ໍ້ນ  ຳ ກ  ໄດໍ້ ເອົຳ ພອຍ ສີນ  ໍ້ຳ ເຂົໍ້ຳ         ແລະ ພອຍ ຕື່ຳງ ໆ ມຳ ສ  ຳລບັ ຝງັ ເຮັດ ເອໂຟດ          ແລະ ທບັ 

ຊວງ         

28ກບັ ເຄ ື່ ອງ ເທດ         ແລະ ນ  ໍ້ຳມນັ ໄຕໍ້ ຕະກຽງ         ນ  ໍ້ຳມນັ ເຈມີ         ແລະ ນ  ໍ້ຳມນັ ປງຸ ເຄ ື່ ອງ ຫອມ ສ  ຳລບັ 

ເຜົຳ ບ ຊຳ          
29ຄນົ ອິສຣາເອນ ທງັ ຊຳຍ ຍງິ ທກຸ ຄນົ ທີື່  ມໃີຈ ສະໝກັ ນ  ຳ ຂອງ ຖວຳຍ ສ  ຳລບັ ກຳນ ງຳນ ຕື່ຳງ ໆ         ຊ ື່ ງ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ບນັຊຳ ໂມເຊ ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ປະຕບິດັ ຕຳມ ນ ັໍ້ນ         ກ  ໄດໍ້ ນ  ຳ ຂອງ ມຳ         ຕຳມໃຈ ຖວຳຍ ແກື່ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          

ເບຊາເລນແລະໂອໂຮລີອັບເປັນຊູ່າງ ແລະຜ ້ສອນ 
30ໂມເຊ ຈ ື່ງ ກື່ຳວ ແກື່ ຄນົ ອິສຣາເອນ ວື່ຳ         “ເບິື່ ງ ກື່ອນ ທື່ຳນ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ອອກຊ ື່  ເບ-

ຊາເລນ ລ ກ ຊຳຍ ອ ຣີ          ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຮ ເຣ ຕະກນຸ ຢ ດາ         

31ແລະ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ປະ-

ກອບ ດໍ້ວຍ ພຣະວິນຍານ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ໃຫໍ້ ມີ ສະຕປິນັຍຳ         ແລະ ຄວຳມ ເຂົໍ້ຳໃຈ         ແລະ ຄວຳມ ຮ ໍ້ ໃນ 

ຊື່ຳງ ຝີ ມ  ທງັ ປວງ         

32ເພ ື່ ອ ຈະ ຄິດ ປະດດິ ລວດລຳຍ ຢື່ຳງ ສະຫລຳດ         ເຮັດ ດໍ້ວຍ ທອງຄ  ຳ         ແລະ ເງນິ         

ແລະ ທອງ ສ  ຳລິດ         

33ແລະ ເຈຍ ລະ ໄນ ພອຍ ຕື່ຳງ ໆ ສ  ຳລບັ ຝງັ ໃນ ກະໂບກ         ແລະ ກຳນ ແກະສະຫລກັ 

ໄມ ໍ້         ຄ  ໃຫໍ້ ມີ ຝີ ມ  ດເີລີດ ທກຸ ຢື່ຳງ         

34ອີກ ອນັ ໜ ື່ ງ         ພຣະອງົ ຊງົ ດນົ ໃຈ ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ມີ ນ  ໍ້ຳໃຈ ທີື່  ຈະ ສອນ ຄນົ 

ອ ື່ ນ ໄດໍ້ ດໍ້ວຍ         ພໍ້ອມ ດໍ້ວຍ ໂອໂຮລຽບ ລ ກ ຊຳຍ ອາຮີສາມັກ ຕະກນຸ ດານ         

35ຄນົ ທງັ ສອງ ນີໍ້         ພຣະອງົ 

ຊງົ ປະທຳນ ສະຕປິນັຍຳ ແກື່ ຈດິໃຈ ຂອງ ເຂົຳ ໃຫໍ້ ມີ ຄວຳມ ສຳມຳດ ໃນ ກຳນ ທີື່  ຈະ ເຮັດ ວຽກ ໄດໍ້ ທກຸ ຢື່ຳງ         

ເຊັື່ ນ ຊື່ຳງ ຝີ ມ          ຊື່ຳງ ອອກ ແບບ         ແລະ ຊື່ຳງ ດໍ້ຳຍ ສີ         ຄ  ສີຟໍ້ຳ         ສີມ ື່ວງ         ສີແດງ ເຂັໍ້ມ         ແລະ ເສັໍ້ນ ປື່ຳນ ປັື່ນ 

ຢື່ຳງ ດ ີ         ແລະ ຊື່ຳງ ຖກັ         ຄ  ເຮັດ ກຳນ ຊື່ຳງ ຝີ ມ  ໄດໍ້ ທກຸ ຢື່ຳງ         ແລະ ເປັນ ຊື່ຳງ ອອກ ແບບ ທີື່  ສະຫລຳດ 
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ດໍ້ວຍ”          

ບົດທີ 36 
ປະຊາຊົນຖວາຍຢູ່າງຫລວງຫລາຍ ແລະການສ້າງຫໍເຕັນກ້າວໜ້າ 

1ຝື່ຳຍ ເບຊາເລນ          ແລະ ໂອໂຮລຽບ          ກບັ ຄນົ ທງັ ປວງ ທີື່  ສະຫລຽວ ສະຫລຳດ         ຊ ື່ ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ ຊງົ ປະທຳນ ສະຕປິນັຍຳ         ແລະ ຄວຳມ ເຂົໍ້ຳໃຈ ໃຫໍ້ ພ  ທີື່  ຈະ ເຮັດ ກຳນ ທກຸ ຢື່ຳງ ໃນ ກຳນ ສໍ້ຳງ ບ ລິສດຸ 

ສະຖຳນ         ຕຳມ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ບນັຊຳ ໄວໍ້ ແລໍ້ວ ທກຸ ປະກຳນ          
2ໂມເຊ ຈ ື່ງ ເອີໍ້ນ ເບຊາເລນ ແລະ ໂອໂຮລຽບ ກບັ ຄນົ ທງັ ປວງ ທີື່  ສະຫລຽວ ສະຫລຳດ         ຊ ື່ ງ ພຣະຜ ູ້-

ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ປະທຳນ ສະຕປິນັຍຳ         ແລະ ຄວຳມ ປຳຖະໜຳ ແກື່ ຈດິໃຈ ຂອງ ເຂົຳ         ໃຫໍ້ ມຳ ເຮັດ ວຽກ         

3ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ໄດໍ້ ຮບັ ຂອງ ຖວຳຍ ທງັ ໝດົ ນ ັໍ້ນ ຈຳກ ໂມເຊ ທີື່  ຄນົ ອິສຣາເອນ ນ  ຳ ມຳ ຖວຳຍ ເພ ື່ ອ ນ  ຳໄປ 

ເຮັດ ບ ລິສດຸ ສະຖຳນ         ປະຊຳຊນົ ຍງັ ນ  ຳ ຂອງ ທີື່  ສະໝກັ ໃຈ ຈະ ຖວຳຍ ມຳ ຖວຳຍ ອີກ ທກຸ ໆ ຕອນ ເຊົໍ້ຳ         

4ຝື່ຳຍ ຄນົ ທງັ ປວງ ທີື່  ສະຫລຽວ ສະຫລຳດ ຊ ື່ ງ ເຮັດ ວຽກ ຕື່ຳງ ໆ ຢ ື່ ບ ລິສດຸ ສະຖຳນ ນ ັໍ້ນ ມຳ ເຖງິ ແລໍ້ວ         

ຕື່ຳງ ກ  ຢດຸ ເຮັດ ວຽກ ຫນໍ້ຳທີື່  ຂອງ ຕນົ         

5ພຳກນັ ມຳ ບອກ ໂມເຊ ວື່ຳ         “ປະຊຳຊນົ ນ  ຳ ຂອງ ມຳ ຖວຳຍ 

ຫລຳຍ ເກນີ ຄວຳມ ຕໍ້ອງກຳນ ທີື່  ຈະ ໃຊໍ້ ໃນ ງຳນ ນ ັໍ້ນ ໆ         ຊ ື່ ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ບນັຊຳ ໃຫໍ້ ເຮັດ”          
6ໂມເຊ ຈ ື່ງ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ປະກຳດ ໄປ ທົື່ວ ຄໍ້ຳຍ ວື່ຳ         “ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ຊຳຍ ຍງິ ນ  ຳ ຂອງ ສ  ຳລບັ ເຮັດ ບ ລິສດຸ ສະຖຳນ 

ມຳ ຖວຳຍ ອີກ ເລີຍ”         ເຫດ ສະນ ັໍ້ນ         ປະຊຳຊນົ ຈ ື່ງ ບ ື່  ໄດໍ້ ນ  ຳ ເຄ ື່ ອງ ຂອງ ມຳ ຖວຳຍ ອີກ         

7ເພຳະ ເຄ ື່ ອງ 

ຂອງ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ມີ ຢ ື່ ແລໍ້ວ ກ  ພ  ສ  ຳລບັ ງຳນ ທງັ ປວງ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ຍງັ ມີ ເຫລ ອ ອີກ          
8ບນັດຳ ຊື່ຳງ ຜ ໍ້ ສະຫລຽວ ສະຫລຳດ ໄດໍ້ ເຮັດ ຫ ເຕັນ ດໍ້ວຍ ຜໍ້ຳກ ັໍ້ງ ສິບ ຜ ນ         ດໍ້ວຍ ຜໍ້ຳ ປື່ຳນ ເນ ໍ້ອ ລະ-

ອຽດ         ດໍ້ວຍ ດໍ້ຳຍ ສຟີໍ້ຳ         ສີມ ື່ວງ         ສີແດງ ເຂັໍ້ມ         ມີ ຮ ບ ເຄຣບຸ ທີື່  ຊື່ຳງ ຝີ ມ  ອອກ ແບບ ໄວໍ້         

9ຜໍ້ຳກ ັໍ້ງ ຜ ນ ໜ ື່ ງ 

ຍຳວ ຊຳວ ແປດ ສອກ         ກວໍ້ຳງ ສີື່  ສອກ         ຜໍ້ຳກ ັໍ້ງ ທກຸ ຜ ນ ເທົື່ ຳ ກນັ         

10ຜໍ້ຳກ ັໍ້ງ ຫໍ້ຳ ຜ ນ         ພວກ ເຂົຳ ເຮັດ ໃຫໍ້ 

ເກຳະ ຕດິ ກນັ         ແລະ ອີກ ຫໍ້ຳ ຜ ນ ນ ັໍ້ນ ເກຳະ ຕດິ ກນັ ດໍ້ວຍ         

11ພວກ ເຂົຳ ເຮັດ ຫ  ດໍ້ວຍ ດໍ້ຳຍ ສີຟໍ້ຳ         ຕດິ ໄວໍ້ 

ຕຳມ ຂອບ ຜໍ້ຳກ ັໍ້ງ ດໍ້ຳນ ນອກ ສດຸ ຊຸດ ທີ ໜ ື່ ງ         ແລະ ຕຳມ ຂອບ ຜໍ້ຳກ ັໍ້ງ ດໍ້ຳນ ນອກ ສດຸ ຊຸດ ທີ ສອງ ກ  ເຮັດ ຫ  

ໄວໍ້ ຄ  ກນັ         

12ຜໍ້ຳກ ັໍ້ງ ຜ ນ ໜ ື່ ງ         ພວກ ເຂົຳ ເຮັດ ຫ  ຫໍ້ຳ ສິບ ຫ          ແລະ ຕຳມ ຂອບ ຜໍ້ຳກ ັໍ້ງ ຊຸດ ທີື່  ສອງ ພວກ ເຂົຳ ກ  

ເຮັດ ຫ  ຫໍ້ຳ ສິບ ຫ  ໃຫໍ້ ຊ ື່  ກນັ         

13ແລະ ພວກ ເຂົຳ ເຮັດ ຂ  ທອງຄ  ຳ ຫໍ້ຳ ສິບ ຂ          ສ  ຳລບັ ໃຊໍ້ ເກຳະ ຜໍ້ຳກ ັໍ້ງ ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ 

ຫ ເຕັນ ເປັນ ຜ ນ ດຽວ ກນັ          
14ພວກ ເຂົຳ ເຮັດ ຜໍ້ຳກ ັໍ້ງ ດໍ້ວຍ ຂນົ ແບໍ້ ສ  ຳລບັ ເປັນ ເຕັນ ຄມຸ ຫ ເຕັນ ອີກ ສິບ ເອັດ ຜ ນ         

15ຜໍ້ຳກ ັໍ້ງ ຜ ນ ໜ ື່ ງ 

ຍຳວ ສຳມ ສິບ ສອກ         ກວໍ້ຳງ ສີື່  ສອກ         ທງັ ສິບ ເອັດ ຜ ນ ເທົື່ ຳ ກນັ         

16ພວກ ເຂົຳ ເກຳະ ຜໍ້ຳກ ັໍ້ງ ຫໍ້ຳ ຜ ນ ໃຫໍ້ 

ຕດິ ກນັ ຕື່ຳງຫຳກ         ແລະ ຜໍ້ຳກ ັໍ້ງ ອີກ ຫກົ ຜ ນ ກ  ເກຳະ ຕດິ ກນັ ອີກ ຕື່ຳງຫຳກ         

17ແລະ ພວກ ເຂົຳ ເຮັດ ຫ  ຫໍ້ຳ 

ສິບ ຫ  ຕດິ ກບັ ຜໍ້ຳກ ັໍ້ງ ດໍ້ຳນ ນອກ ສດຸ ຊຸດ ທີ ໜ ື່ ງ         ແລະ ເຮັດ ຫ  ຫໍ້ຳ ສິບ ຫ  ຕດິ ກບັ ຂອບ ຜໍ້ຳກ ັໍ້ງ ດໍ້ຳນ ນອກ 

ສດຸ ຊຸດ ທີ ສອງ         

18ພວກ ເຂົຳ ເຮັດ ຂ  ທອງ ສ  ຳລິດ ຫໍ້ຳ ສິບ ຂ          ເກຳະ ຂ  ໃສື່ ຫ  ໃຫໍ້ ຕດິຕ ື່  ເປັນ ເຕັນ ຫລງັ ດຽວ 

ກນັ         

19ພວກ ເຂົຳ ເຮັດ ເຄ ື່ ອງ ດຳດ ເຕັນ ດໍ້ວຍ ໜງັ ແກະ ໂຕ ຜ ໍ້ ຍໍ້ອມ ສີແດງ ຊ ັໍ້ນ ໜ ື່ ງ         ແລະ ຄມຸ ທບັ ດໍ້ວຍ 

ໜງັ ທຳ ຄດັ ອີກ ຊ ັໍ້ນ ໜ ື່ ງ          
20ພວກ ເຂົຳ ເຮັດ ໄມ ໍ້ ຂອບ ສ  ຳລບັ ຫ ເຕັນ ດໍ້ວຍ ໄມ ໍ້ ກະຖນິ ເທດ ຍກົ ຕ ັໍ້ງ ຂ ໍ້ນ ຊ ື່  ໆ         

21ໄມ ໍ້ ກອບ ນ ັໍ້ນ ຍຳວ 
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ແຜື່ນ ລະ ສິບ ສອກ         ກວໍ້ຳງ ສອກຄ ບ         

22ມີ ເດ ອຍ ຂອບ ລະ ສອງ ເດ ອຍ         ເດ ອຍ ຂອບ ໜ ື່ ງ ມີ ໄມ ໍ້ ຕອກ ຕດິ 

ກບັ ເດ ອຍ ອີກ ຂອບ ໜ ື່ ງ         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ໄມ ໍ້ ຂອບ ຫ ເຕັນ ທງັ ໝດົ ຢື່ຳງ ນີໍ້         

23ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ໄມ ໍ້ 

ຂອບ ຫ ເຕັນ ດ ັື່ງນີໍ້         ທຳງ ທິດໃຕໍ້ ພວກ ເຂົຳ ໃຊໍ້ ຊຳວ ແຜື່ນ         

24ພວກ ເຂົຳ ເຮັດ ຖຳນ ດໍ້ວຍ ເງນິ ສີື່  ສິບ ຖຳນ 

ສ  ຳລບັ ໄມ ໍ້ ຂອບ ຊຳວ ແຜື່ນ         ກໍ້ອງ ໄມ ໍ້ ຂອບ ແຜື່ນ ໜ ື່ ງ ມີ ຖຳນ ຮອງ ຮບັ ແຜື່ນ ລະ ສອງ ຖຳນ ສ  ຳລບັ ສວມ 

ໃສື່ ເດ ອຍ ສອງ ອນັ         

25ເບ ໍ້ອງ ທີ ສອງ ຂອງ ຫ ເຕັນ ທຳງ ທິດເໜ ອ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ເຮັດ ໄມ ໍ້ ຂອບ ຊຳວ 

ແຜື່ນ         

26ພວກ ເຂົຳ ເຮັດ ຖຳນ ເງນິ ຮອງ ຮບັ ສີື່  ສິບ ຖຳນ         ກໍ້ອງ ໄມ ໍ້ ຂອບ ມີ ຖຳນ ແຜື່ນ ລະ ສອງ ຖຳນ         

27ສື່ວນ ເບ ໍ້ອງ ຫລງັ ທິດຕຳເວັນຕກົ ຂອງ ຫ ເຕັນ         ພວກ ເຂົຳ ເຮັດ ໄມ ໍ້ ຂອບ ຫກົ ແຜື່ນ         

28ພວກ ເຂົຳ ເຮັດ 

ໄມ ໍ້ ຂອບ ອີກ ສອງ ແຜື່ນ ສ  ຳລບັ ມມຸ ຫ ເຕັນ ເບ ໍ້ອງ ຫລງັ         

29ໄມ ໍ້ ຂອບ ນ ັໍ້ນ         ຂໍ້ຳງ ລຸື່ມ ໃຫໍ້ ແຍກ ກນັ         ແຕື່ 

ຕອນ ເທິງ ຍອດ ຕດິຕ ື່  ກນັ ທີື່  ຫ  ທ  ຳອິດ         ພວກ ເຂົຳ ເຮັດ ຢື່ຳງ ນີໍ້         ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ເກດີ ມມຸ ສອງ ມມຸ         

30ຄ  ລວມ 

ເປັນ ໄມ ໍ້ ຂອບ ແປດ ແຜື່ນ ນ  ຳ ກນັ         ແລະ ຖຳນ ເງນິ ສິບ ຫກົ ອນັ         ກໍ້ອງ ໄມ ໍ້ ຂອບ ມີ ຖຳນ ແຜື່ນ ລະ ສອງ 

ຖຳນ          
31ພວກ ເຂົຳ ເຮັດ ໄລ ດໍ້ວຍ ໄມ ໍ້ ກະຖນິ ເທດ ຫໍ້ຳ ອນັ ສ  ຳລບັ ຄດັ ໄມ ໍ້ ຂອບ ຝຳ ຫ ເຕັນ ເບ ໍ້ອງ ໜ ື່ ງ         

32ແລະ 

ໄລ ອີກ ຫໍ້ຳ ອນັ ສ  ຳລບັ ຄດັ ໄມ ໍ້ ຂອບ ຝຳ ຫ ເຕັນ ອີກ ເບ ໍ້ອງ ໜ ື່ ງ         ແລະ ໄລ ອີກ ຫໍ້ຳ ອນັ ສ  ຳລບັ ຄດັ ໄມ ໍ້ ຂອບ 

ຝຳ ຫ ເຕັນ ທຳງ ທິດຕຳເວັນຕກົ         

33ພວກ ເຂົຳ ເຮັດ ໄລ ໂຕ ກຳງ ໃຫໍ້ ຮໍ້ອຍ ຕອນ ກຳງຂອງ ໄມ ໍ້ ຂອບ ສ  ຳລບັ 

ຄດັ ຝຳ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ມມຸ ໜ ື່ ງ ໄປ ຈຸ ອີກ ມມຸ ໜ ື່ ງ         

34ພວກ ເຂົຳ ຫຸໍ້ມ ໄມ ໍ້ ຂອບ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ດໍ້ວຍ ທອງຄ  ຳ         ແລະ ເຮັດ 

ຫ  ຂອບ ດໍ້ວຍ ທອງຄ  ຳ ສ  ຳລບັ ຕອກ ໄລ         ແລະ ໄລ ນ ັໍ້ນ ເຂົຳ ຫຸໍ້ມ ດໍ້ວຍ ທອງຄ  ຳ ເຊັື່ ນ ກນັ          
35ພວກ ເຂົຳ ເຮັດ ຜໍ້ຳກ ັໍ້ງ ນ ັໍ້ນ ດໍ້ວຍ ດໍ້ຳຍ ສີຟໍ້ຳ         ສີມ ື່ວງ         ສີແດງ ເຂັໍ້ມ         ແລະ ດໍ້ວຍ ຜໍ້ຳ ປື່ຳນ ເນ ໍ້ອ ລະ-

ອຽດ         ມີ ຮ ບ ເຄຣບຸ ທີື່  ຊື່ຳງ ຝີ ມ  ອອກ ແບບ ໄວໍ້         

36ພວກ ເຂົຳ ເຮັດ ເສົຳ ໄມ ໍ້ ກະຖນິ ເທດ ສີື່  ເສົຳ ຫຸໍ້ມ ດໍ້ວຍ 

ທອງຄ  ຳ         ຂ  ຕດິ ເສົຳ ນ ັໍ້ນ ກ  ເປັນ ທອງຄ  ຳ         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຫລ ື່  ຖຳນ ເງນິ ສີື່  ອນັ ສ  ຳລບັ ຮອງ ຮບັ ເສົຳ ນ ັໍ້ນ          
37ແລະ ເຮັດ ບງັຕຳ ທີື່  ປະຕ  ຫ ເຕັນ ນ ັໍ້ນ ດໍ້ວຍ ດໍ້ຳຍ ສີຟໍ້ຳ         ສີມ ື່ວງ         ສແີດງ ເຂັໍ້ມ         ແລະ ຜໍ້ຳ ປື່ຳນ ເນ ໍ້ອ 

ລະອຽດ ປະກອບ ດໍ້ວຍ ຝີ ມ  ຊື່ຳງ ຖກັ         

38ແລະ ເຮັດ ເສົຳ ຫໍ້ຳ ຕ ົໍ້ນ ສ  ຳລບັ ຜໍ້ຳກ ັໍ້ງ ນ ັໍ້ນ ພໍ້ອມ ດໍ້ວຍ ຂ ເກຳະ         

ບວົ ລ ົໍ້ມ         ແລະ ຮຳວ ຍ ດ ເສົຳ ນ ັໍ້ນ ຫຸໍ້ມ ດໍ້ວຍ ທອງຄ  ຳ         ແຕື່ ຖຳນ ຫໍ້ຳ ຖຳນ ສ  ຳລບັ ຮອງ ຮບັ ເສົຳ ນ ັໍ້ນ ເຮັດ 

ດໍ້ວຍ ທອງ ສ  ຳລິດ          

ບົດທີ 37 
ຫີບຄຳໝັ້ນສັນຍາ ແລະພຣະທີ່ນັ່ງກະລຸນາ 

1ເບຊາເລນ ເຮັດ ຫີບ ດໍ້ວຍ ໄມ ໍ້ ກະຖນິ ເທດ         ຍຳວ ສອງ ສອກຄ ບ         ກວໍ້ຳງ ສອກຄ ບ         ແລະ ສ ງ ສອກ-

ຄ ບ         

2ຫີບ ນ ັໍ້ນ ຫຸໍ້ມ ດໍ້ວຍ ທອງຄ  ຳ ບ ລິສດຸ         ທງັ ຂໍ້ຳງ ໃນ ແລະ ຂໍ້ຳງ ນອກ         ແລະ ໄດໍ້ ເຮັດ ກະຈງັ ຮອບ ຫີບ 

ນ ັໍ້ນ ດໍ້ວຍ ທອງຄ  ຳ         

3ພວກ ເຂົຳ ຫລ ື່  ຫ  ທອງຄ  ຳ ສີື່  ຫ  ຕດິ ໄວໍ້ ທີື່  ມມຸ ທງັ ສີື່          ເບ ໍ້ອງ ນີໍ້ ສອງ ຫ          ແລະ ເບ ໍ້ອງ ນ ັໍ້ນ 

ສອງ ຫ          

4ພວກ ເຂົຳ ເຮັດ ຄຳນ ຫຳມ ດໍ້ວຍ ໄມ ໍ້ ກະຖນິ ເທດ ຫຸໍ້ມ ດໍ້ວຍ ທອງຄ  ຳ         

5ພວກ ເຂົຳ ສອດ ຄຳນ 

ຫຳມ ເຂົໍ້ຳ ທີື່  ຫ  ຂໍ້ຳງ ຫີບ ສ  ຳລບັ ໃຊໍ້ ຍກົ ຫີບ ນ ັໍ້ນ          
6ແລໍ້ວ ເຮັດ ພຣະທີື່ ນ ັື່ງ ກະລນຸຳ ດໍ້ວຍ ທອງຄ  ຳ ບ ລິສດຸ         ຍຳວ ສອງ ສອກຄ ບ         ກວໍ້ຳງ ສອກຄ ບ         

7ພວກ ເຂົຳ ເຮັດ ເຄຣບຸ ທອງຄ  ຳ ສອງ ຮ ບ         ໂດຍ ໃຊໍ້ ຄໍ້ອນ ເຮັດ         ຕ ັໍ້ງ ໄວໍ້ ທີ ປຳຍ ພຣະທີື່ ນ ັື່ງ ກະລນຸຳ ທງັ 
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ສອງ ຂໍ້ຳງ         

8ພວກ ເຂົຳ ເຮັດ ເຄຣບຸ ໄວໍ້ ທີື່  ປຳຍ ພຣະທີື່ ນ ັື່ງ ກະລນຸຳ ຂໍ້ຳງ ລະ ຮ ບ         ພວກ ເຂົຳ ເຮັດ ເຄຣບຸ         

ໂດຍ ໃຫໍ້ ຕອນ ປຳຍ ທງັ ສອງ ຂໍ້ຳງ ເປັນ ເນ ໍ້ອ ດຽວ ກບັ ພຣະທີື່ ນ ັື່ງ ກະລນຸຳ         

9ໃຫໍ້ ເຄຣບຸ ກຳງ ປີກ ອອກ 

ເບ ໍ້ອງ ເທິງ ປກົ ພຣະທີື່ ນ ັື່ງ ກະລນຸຳ ໄວໍ້ ດໍ້ວຍ ປີກ         ແລະ ໃຫໍ້ ຫນັ ໜໍ້ຳ ເຂົໍ້ຳ ຫຳ ກນັ         ຄ  ໃຫໍ້ ເຄຣບຸ ຫນັ ໜໍ້ຳ ມຳ 

ຫຳ ພຣະທີື່ ນ ັື່ງ ກະລນຸຳ          

ໂຕະສຳລັບເຂົ້າຈີ່ໜ້າພຣະພັກ ແລະຄັນຕະກຽງ 
10ພວກ ເຂົຳ ເອົຳ ໄມ ໍ້ ກະຖນິ ເທດ ເຮັດ ໂຕະ ຫນື່ວຍ ໜ ື່ ງ         ຍຳວ ສອງ ສອກ         ກວໍ້ຳງ ໜ ື່ ງ ສອກ         ແລະ 

ສ ງ ສອກຄ ບ         

11ພວກ ເຂົຳ ຫຸໍ້ມ ໂຕະ ນ ັໍ້ນ ດໍ້ວຍ ທອງຄ  ຳ ບ ລິສດຸ         ແລະ ເຮັດ ກະຈງັ ທອງຄ  ຳ ຮອບ ໂຕະ 

ນ ັໍ້ນ ດໍ້ວຍ         

12ພວກ ເຂົຳ ເຮັດ ຮອບ ຂອບ ໂຕະ ນ ັໍ້ນ ກວໍ້ຳງ ໜ ື່ ງ ຝຳ ມ  ໂດຍ ຮອບ         ແລໍ້ວ ເຮັດ ກະຈງັ ທອງຄ  ຳ 

ປະກອບ ຮອບ ນ ັໍ້ນ         

13ພວກ ເຂົຳ ຫລ ື່  ຫ  ທອງຄ  ຳ ສີື່  ອນັ ຕດິ ໄວໍ້ ທີື່  ມມຸ ໂຕະ ທງັ ສີື່  ຂຳ ໂຕະ         

14ຫ  ນ ັໍ້ນ ຕດິ ກບັ 

ກະຈງັ         ສ  ຳລບັ ສອດ ຄຳນ ຫຳມ ໂຕະ         

15ພວກ ເຂົຳ ເຮັດ ຄຳນ ຫຳມ ດໍ້ວຍ ໄມ ໍ້ ກະຖນິ ເທດ ຫຸໍ້ມ ດໍ້ວຍ 

ທອງຄ  ຳ ສ  ຳລບັ ຫຳມ ໂຕະ ນ ັໍ້ນ         

16ແລະ ເຮັດ ເຄ ື່ ອງໃຊໍ້ ສ  ຳລບັ ໂຕະ ນ ັໍ້ນ ມ ີ         ຖໍ້ວຍ,         ບື່ວງ         ກບັ ຈອກ ນ  ໍ້ຳ         

ແລະ ໂຖ ນ  ໍ້ຳ         ທີື່  ໃຊໍ້ ລິນ ເຄ ື່ ອງ ດ ື່ ມ ບ ຊຳ ຊ ື່ ງ ເຮັດ ດໍ້ວຍ ທອງຄ  ຳ ບ ລິສດຸ ທງັ ໝດົ          
17ພວກ ເຂົຳ ເຮັດ ຄນັ ຕະກຽງ ອນັ ໜ ື່ ງ ດໍ້ວຍ ທອງຄ  ຳ ບ ລິສດຸ         ພວກ ເຂົຳ ໃຊໍ້ ຄໍ້ອນ ຕ ີເຮັດ ຄນັ ຕະກຽງ         

ໃຫໍ້ ທງັ ລ  ຳ ຕວົ         ກິື່ ງ         ດອກ         ດອກ ຕ ມ         ແລະ ກບີ ຕດິ ເປັນ ເນ ໍ້ອ ດຽວ ກນັ ກບັ ຄນັ ຕະກຽງ ນ ັໍ້ນ         

18ມີ ກິື່ ງ ຫກົ 

ກິື່ ງ ແຍກ ອອກ ຈຳກ ລ  ຳ ຄນັ ຕະກຽງ ນ ັໍ້ນ ຂໍ້ຳງ ລະ ສຳມ ກິື່ ງ         

19ແຕື່ ລະ ກິື່ ງ ມີ ດອກ ຄ  ດອກ ໄມ ໍ້ ໝຳກ ບກົ 

ສຳມ ດອກ         ທກຸ ໆ ດອກ ມີ ດອກ ຕ ມ         ແລະ ກບີ         ເປັນ ດ ັື່ງນີໍ້ ທງັ ຫກົ ກິື່ ງ         ຊ ື່ ງ ຍ ື່ ນ ອອກ ຈຳກ ລ  ຳ ຄນັ ຕະ-

ກຽງ         

20ສ  ຳລບັ ລ  ຳ ຄນັ ຕະກຽງ ນ ັໍ້ນ ມີ ດອກ ສີື່  ດອກ ເໝ ອນ ດອກ ໄມ ໍ້ ໝຳກ ບກົ ທງັ ດອກ ຈ ມ         ແລະ ກບີ         

21ກໍ້ອງ ກິື່ ງ ທກຸ ໆ ຄ ື່ ທງັ ຫກົ ກິື່ ງ ທີື່  ລ  ຳ ຄນັ ຕະກຽງ ນ ັໍ້ນ         ໃຫໍ້ ມີ ດອກ ຈ ມ ເປັນ ເນ ໍ້ອ ດຽວ ກນັ ກບັ ຄນັ ຕະກຽງ         

22ດອກ ຈ ມ         ແລະ ກິື່ ງ ເປັນ ເນ ໍ້ອ ດຽວ ກນັ ກບັ ຄນັ ຕະກຽງ         ເຮັດ ທກຸ ສື່ວນ ເປັນ ເນ ໍ້ອ ດຽວ ກນັ ດໍ້ວຍ ທອງ-

ຄ  ຳ ບ ລິສດຸ         ແລະ ໃຊໍ້ ຄໍ້ອນ ເຮັດ         

23ພວກ ເຂົຳ ເຮັດ ຕະກຽງ ເຈດັ ໜື່ວຍ ສ  ຳລບັ ຄນັ ຕະກຽງ ນ ັໍ້ນ         ມດີຕດັ 

ໄສໍ້ ຕະກຽງ         ແລະ ຖຳດ ໃສື່ ມດີຕດັ ດໍ້ວຍ ທອງຄ  ຳ ບ ລິສດຸ         

24ຄນັ ຕະກຽງ         ແລະ ເຄ ື່ ອງໃຊໍ້ ທງັ ໝດົ ສ  ຳ-

ລບັ ຄນັ ຕະກຽງ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ເຮັດ ດໍ້ວຍ ທອງຄ  ຳ ບ ລິສດຸ ໜກັ ໜ ື່ ງ ຕະລນັ          

ແທູ່ນບ ຊາສຳລັບເຜົາເຄື່ອງຫອມ ແລະນຳມັນເຈີມ 
25ເຂົຳ ສໍ້ຳງ ແທື່ນ ບ ຊຳ ສ  ຳລບັ ເຜົຳ ເຄ ື່ ອງ ຫອມ ດໍ້ວຍ ໄມ ໍ້ ກະຖນິ ເທດ         ຍຳວ ສອກ ໜ ື່ ງ         ກວໍ້ຳງ ສອກ 

ໜ ື່ ງ         ເປັນ ຮ ບ ສີື່ ຫລື່ຽມມນົທນົ         ແລະ ສ ງ ສອງ ສອກ         ຍອດ ທີື່  ມມຸ ແທື່ນ ນ ັໍ້ນ ກ  ເປັນ ໄມ ໍ້ ທື່ອນ ດຽວ ກນັ ກບັ 

ແທື່ນ         

26ພວກ ເຂົຳ ຫຸໍ້ມ ແທື່ນ ນ ັໍ້ນ ດໍ້ວຍ ທອງຄ  ຳ ບ ລິສດຸ         ທງັ ດໍ້ຳນ ເທິງ ແລະ ດໍ້ຳນ ຂໍ້ຳງ ທງັ ສີື່  ດໍ້ຳນ         

ແລະ ຍອດ ດໍ້ວຍ         ແລະ ເຮັດ ກະຈງັ ທອງຄ  ຳ ຮອບ ແທື່ນ ນ ັໍ້ນ         

27ພວກ ເຂົຳ ເຮັດ ຫ  ທອງຄ  ຳ ສອງ ຫ  ຕດິ 

ໄວໍ້ ກໍ້ອງ ກະຈງັ ທງັ ສອງ ຂໍ້ຳງ         ກງົກນັຂໍ້ຳມ ກນັ         ເປັນ ບື່ອນ ສ  ຳລບັ ສອດ ໃສື່ ໄມ ໍ້ຄຳນ ຫຳມ         

28ພວກ 

ເຂົຳ ເຮັດ ໄມ ໍ້ຄຳນ ຫຳມ ນ ັໍ້ນ ດໍ້ວຍ ໄມ ໍ້ ກະຖນິ ເທດ ຫຸໍ້ມ ດໍ້ວຍ ທອງຄ  ຳ          
29ພວກ ເຂົຳ ປງຸ ນ  ໍ້ຳມນັ ເຈມີ ອນັ ບ ລິສດຸ         ແລະ ປງຸ ເຄ ື່ ອງ ຫອມ ບ ລິສດຸ ດໍ້ວຍ ເຄ ື່ ອງ ເທດ ຕຳມ ສິລະ 

ປະ ຂອງ ຊື່ຳງ ປງຸ          
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ແທູ່ນເຄື່ອງເຜົາບ ຊາ ແລະຂັນທອງສຳລິດ 
1ພວກ ເຂົຳ ເຮັດ ແທື່ນ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ ດໍ້ວຍ ໄມ ໍ້ ກະຖນິ ເທດ         ຍຳວ ຫໍ້ຳ ສອກ         ກວໍ້ຳງ ຫໍ້ຳ ສອກ         ເປັນ 

ແທື່ນ ສີື່ ຫລື່ຽມມນົທນົ         ສ ງ ສຳມ ສອກ         

2ພວກ ເຂົຳ ເຮັດ ຍອດ ຕດິ ໄວໍ້ ທງັ ສີື່  ມມຸ ຂອງ ແທື່ນ ນ ັໍ້ນ         ຍອດ 

ນ ັໍ້ນ ເປັນ ໄມ ໍ້ ເນ ໍ້ອ ດຽວ ກນັ ກບັ ແທື່ນ ບ ຊຳ         ພວກ ເຂົຳ ຫຸໍ້ມ ແທື່ນ ດໍ້ວຍ ທອງ ສ  ຳລິດ         

3ພວກ ເຂົຳ ເຮັດ 

ເຄ ື່ ອງໃຊໍ້ ເທິງ ແທື່ນ ນ ັໍ້ນ ທກຸ ຢື່ຳງ         ຄ          ປັໍ້ນ ໝ ໍ້         ຊໍ້ວນ         ຊຳມ         ຂ ເກຳະ ຊີໍ້ນ         ແລະ ຖຳດ ຮອງ ໄຟ         ເຄ ື່ ອງ-

ໃຊໍ້ ສ  ຳລບັ ແທື່ນ ທງັ ໝດົ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ເຮັດ ດໍ້ວຍ ທອງ ສ  ຳລິດ         

4ແລະ ພວກ ເຂົຳ ເອົຳ ທອງ ສ  ຳລິດ ເຮັດ 

ເປັນຕຳ ຂື່ຳຍ ປະດບັ ແທື່ນ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ຢ ື່ ກໍ້ອງ ກະຈງັ ຂອງ ແທື່ນ         ແລະ ຫໍ້ອຍ ຢ ື່ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ກຳງ ແທື່ນ ລງົ ມຳ         

5ພວກ ເຂົຳ ຫລ ື່  ຫ  ສີື່  ຫ  ຕດິ ທີື່  ມມຸ ທງັ ສີື່  ຂອງ ຕຳ ຂື່ຳຍ ທອງ ສ  ຳລິດ ສ  ຳລບັ ສອດ ໄມ ໍ້ຄຳນ ຫຳມ         

6ພວກ ເຂົຳ 

ເຮັດ ໄມ ໍ້ຄຳນ ຫຳມ ດໍ້ວຍ ໄມ ໍ້ ກະຖນິ ເທດ         ແລະ ຫຸໍ້ມ ດໍ້ວຍ ທອງ ສ  ຳລິດ         

7ພວກ ເຂົຳ ສອດ ໄມ ໍ້ຄຳນ ນ ັໍ້ນ 

ໄວໍ້ ໃນ ຫ  ຢ ື່ ຂໍ້ຳງ ແທື່ນ ສ  ຳລບັ ຫຳມ         ພວກ ເຂົຳ ເຮັດ ແທື່ນ ນ ັໍ້ນ ດໍ້ວຍ ໄມ ໍ້ ແປໍ້ນ         ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳງ ໃນ ເປັນ ໂໝໍ້ງ 

ທຳງ ກຳງ          
8ພວກ ເຂົຳ ເຮັດ ຂນັ ທອງ ສ  ຳລິດ         ແລະ ພຳນ ຮອງ ຂນັ ທອງ ສ  ຳລິດ ຈຳກ ແວື່ນ ແຍງ ຂອງ ບນັດຳ ຜ ໍ້-

ຍງິ ທີື່  ບວົລະບດັ         ປະຕ  ຫ ເຕັນ ແຫື່ງ ຊຸມນມຸ          

ລານ ແລະປະຕ  
9ແລະ ພວກ ເຂົຳ ເຮັດ ລຳນ ໄວໍ້ ພໍ້ອມ         ໃຫໍ້ ຮ ົໍ້ວ ທຳງ ທິດໃຕໍ້ ມີ ຜໍ້ຳ ບງັ         ເຮັດ ດໍ້ວຍ ຜໍ້ຳ ປື່ຳນ ເນ ໍ້ອ ລະອຽດ         

ຍຳວ ຮໍ້ອຍ ສອກ         

10ມີ ເສົຳ ຊຳວ ຕ ົໍ້ນ ກບັ ຖຳນ ທອງ ສ  ຳລິດ ຮອງ ຮບັ ເສົຳ ຊຳວ ຖຳນ         ຂ  ຕດິ ເສົຳ         ແລະ 

ຮຳວ ຍ ດ ເສົຳ ນ ັໍ້ນ ເຮັດ ດໍ້ວຍ ເງນິ         

11ທຳງ ທິດເໜ ອ ມີ ຜໍ້ຳ ບງັ ຍຳວ ຮໍ້ອຍ ສອກ         ກບັ ເສົຳ ຊຳວ ຕ ົໍ້ນ ແລະ 

ຖຳນ ທອງ ສ  ຳລິດ ຊຳວ ຖຳນ         ຂ  ຕດິ ເສົຳ         ແລະ ຮຳວ ຍ ດ ເສົຳ ນ ັໍ້ນ ເຮັດ ດໍ້ວຍ ເງນິ         

12ສື່ວນ ທຳງ ທິດຕຳ-

ເວັນຕກົ ມີ ຜໍ້ຳ ບງັ ຍຳວ ຫໍ້ຳ ສິບ ສອກ         ກບັ ເສົຳ ສິບ ຕ ົໍ້ນ         ແລະ ຖຳນ ຮອງ ຮບັ ເສົຳ ສິບ ຖຳນ         ຂ  ຕດິ ເສົຳ 

ແລະ ຮຳວ ຍ ດ ເສົຳ ເຮັດ ດໍ້ວຍ ເງນິ         

13ທິດຕຳເວັນອອກ ໃຊໍ້ ຜໍ້ຳ ຍຳວ ຫໍ້ຳ ສິບ ສອກ         

14ຜໍ້ຳ ບງັ ຮມິ ປະຕ  

ຂໍ້ຳງ ໜ ື່ ງ ຍຳວ ສິບ ຫໍ້ຳ ສອກ         ມີ ເສົຳ ສຳມ ຕ ົໍ້ນ ແລະ ຖຳນ ຮອງ ຮບັ ເສົຳ ສຳມ ຖຳນ         

15ແລະ ອີກ ຂໍ້ຳງ ໜ ື່ ງ         

ຮມິ ປະຕ  ຂໍ້ຳງ ນີໍ້         ແລະ ຂໍ້ຳງ ນ ັໍ້ນ         ມີ ຜໍ້ຳ ບງັ ຍຳວ ສິບ ຫໍ້ຳ ສອກ         ມີ ເສົຳ ສຳມ ຕ ົໍ້ນ         ແລະ ຖຳນ ຮອງ ຮບັ ເສົຳ 

ສຳມ ຖຳນ         

16ຜໍ້ຳ ບງັ ລຳນ ໂດຍ ຮອບ ນ ັໍ້ນ ເຮັດ ດໍ້ວຍ ຜໍ້ຳ ປື່ຳນ ເນ ໍ້ອ ລະອຽດ         

17ຖຳນ ຮອງ ຮບັ ເສົຳ ນ ັໍ້ນ 

ເຮັດ ດໍ້ວຍ ທອງ ສ  ຳລິດ         ຂ  ຕດິ ເສົຳ ແລະ ຮຳວ ຍ ດ ເສົຳ ເປັນ ເງນິ         ແລະ ບວົ ລ ົໍ້ມ ຂອງ ເສົຳ ນ ັໍ້ນ ຫຸໍ້ມ ດໍ້ວຍ 

ເງນິ         ແລະ ເສົຳ ທກຸ ຕ ົໍ້ນ ຂອງ ລຳນ ມີ ຮຳວ ຍ ດ ເສົຳ ເຮັດ ດໍ້ວຍ ເງນິ         

18ຜໍ້ຳກ ັໍ້ງ ຢ ື່ ປະຕ  ລຳນ ນ ັໍ້ນ ແສື່ວ ດໍ້ວຍ 

ຝີ ມ  ຂອງ ຊື່ຳງ ແສື່ວ         ເປັນ ສີຟໍ້ຳ         ສີມ ື່ວງ         ສີແດງ ເຂັໍ້ມ         ແລະ ຜໍ້ຳ ປື່ຳນ         ຍຳວ ຊຳວ ສອກ         ສ ງ ຫໍ້ຳ ສອກ         

ເທົື່ ຳ ກນັ ກບັ ຜໍ້ຳ ບງັ ລຳນ         

19ມີ ເສົຳ ສີື່  ຕ ົໍ້ນ ກບັ ຖຳນ ຮອງ ຮບັ ເສົຳ ສີື່  ຖຳນ ເປັນ ທອງ ສ  ຳລິດ         ຂ  ຕດິ ເສົຳ 

ເຮັດ ດໍ້ວຍ ເງນິ         ແລະ ສື່ວນ ທີື່  ຫຸໍ້ມ ບວົ ລ ົໍ້ມ ກບັ ຮຳວ ຍ ດ ເສົຳ ເປັນ ເງນິ         

20ຫລກັໝດຸ ທກຸ ຫລກັ ຂອງ ຫ -

ເຕັນ         ແລະ ຂອງ ລຳນ ຮອບ ຫ ເຕັນ ນ ັໍ້ນ ເຮັດ ດໍ້ວຍ ທອງ ສ  ຳລິດ          
21ນີໍ້ ແຫລະ         ເປັນ ບນັຊ ີສິື່ ງ ຂອງ ທີື່  ໃຊໍ້ ໃນ ຫ ເຕັນ         ຄ  ຫ ເຕັນ ພຣະບນັຍດັ         ຊ ື່ ງ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ 

ນບັ ຕຳມ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ຂອງ ໂມເຊ ມີ ຄນົ ເລວີ ຈດັ ເຮັດ ຕຳມ ບນັຊຳ ຂອງ ອີທາມາ ລ ກ ຊຳຍ ອາໂຣນ ປະໂລ-

ຫິດ         

22ສື່ວນ ເບຊາເລນ ລ ກ ຊຳຍ ອ ຣີ ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຮ ເຣ ແຫື່ງ ຕະກນຸ ຢ ດາ          ເຮັດ ສິື່ ງ ສຳລະ-
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ພດັ ຊ ື່ ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ບນັຊຳ ໂມເຊ ແລໍ້ວ         

23ຜ ໍ້ ຮື່ວມ ງຳນ ກບັ ລຳວ ຄ          ໂອໂຮລຽບ          ລ ກ ຊຳຍ 

ອາຮີສາມັກ ແຫື່ງ ຕະກນຸ ດານ          ເປັນ ຊື່ຳງ ຝີ ມ          ຊື່ຳງ ອອກ ແບບ         ແລະ ຊື່ຳງ ດໍ້ຳຍ ສີ ໃຊໍ້ ດໍ້ຳຍ ສີຟໍ້ຳ         ສີ-

ມ ື່ວງ         ສີແດງ ເຂັໍ້ມ         ແລະ ຜໍ້ຳ ປື່ຳນ ເນ ໍ້ອ ລະອຽດ          
24ທອງຄ  ຳ ທງັ ໝດົ ຊ ື່ ງ ພວກ ເຂົຳ ໃຊໍ້ ໃນ ກຳນ ສໍ້ຳງ ຫໍ້ອງ ບ ລິສດຸ ນ ັໍ້ນ         ຄ  ທອງຄ  ຳ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ນ  ຳ ມຳ 

ຖວຳຍ         ມີ ນ  ໍ້ຳໜກັ ຊຳວ ເກົໍ້ຳ ຕະລນັ         ເຈດັ ຮໍ້ອຍ ສຳມ ສິບ ເຊ ເຂ         ຕຳມ ເຊ ເຂ ແຫື່ງ ບ ລິສດຸ ສະຖຳນ          
25ເງນິ ຕຳມ ຈ  ຳນວນ ຊຸມນມຸຊນົ ໄດໍ້ ນບັ ໄວໍ້         ລວມ ເປັນ ໜ ື່ ງ ຮໍ້ອຍ ຕະລນັ ກບັ ໜ ື່ ງ ພນັ ເຈດັ ຮໍ້ອຍ ເຈດັ 

ສິບ ຫໍ້ຳ ເຊ ເຂ         ຕຳມ ເຊ ເຂ ແຫື່ງ ບ ລິສດຸ ສະຖຳນ         

26ຄນົ ລະ ເບ ຄຳ         ຄ  ເຄິື່ ງ ໜ ື່ ງ ຂອງ ເຊ ເຂ ຕຳມ ເຊ ເຂ 

ຂອງ ບ ລິສດຸ ສະຖຳນ         ຊ ື່ ງ ເກບັ ມຳ ຈຳກ ທກຸ ຄນົ ທີື່  ໄປ ຈດົ ທະບຽນ ສ  ຳມະໂນ ຄວົ         ຄ  ນບັ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ອຳຍ ຸ

ຊຳວ ປີ ຂ ໍ້ນ ໄປ ລວມ ຫກົ ແສນ ສຳມ ພນັ ຫໍ້ຳ ຮໍ້ອຍ ຫໍ້ຳ ສິບ ຄນົ         

27ເງນິ ໜ ື່ ງ ຮໍ້ອຍ ຕະລນັ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ໃຊໍ້ 

ຫລ ື່  ເຮັດ ຖຳນ ຮອງ ຮບັ ເສົຳ ຂອງ ບ ລິສດຸ ສະຖຳນ         ແລະ ຖຳນ ຂອງ ຜໍ້ຳກ ັໍ້ງ         ຖຳນ ຮໍ້ອຍ ຖຳນ ເປັນ ເງນິ 

ໜ ື່ ງ ຮໍ້ອຍ ຕະລນັ         ຄ  ຖຳນ ລະ ໜ ື່ ງ ຕະລນັ         

28ແຕື່ ເງນິ ໜ ື່ ງ ພນັ ເຈດັ ຮໍ້ອຍ ເຈດັ ສິບ ຫໍ້ຳ ເຊ ເຂ ນ ັໍ້ນ         ພວກ 

ເຂົຳ ໃຊໍ້ ເຮັດ ຂ  ສ  ຳລບັ ເສົຳ         ແລະ ຫຸໍ້ມ ບວົ ລ ົໍ້ມ ຂອງ ເສົຳ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ເຮັດ ຮຳວ ຍ ດ ເສົຳ ດໍ້ວຍ          
29ທອງ ສ  ຳລິດ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ນ  ຳ ມຳ ຖວຳຍ ໜກັ ເຈດັ ສິບ ຕະລນັ         ກບັ ສອງ ພນັ ສີື່  ຮໍ້ອຍ ເຊ ເຂ         

30ທອງ 

ສ  ຳລິດ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ໃຊໍ້ ເຮັດ ຖຳນ ປະຕ  ຫ ເຕັນ ແຫື່ງ ຊຸມນມຸ ແລະ ເຮັດ ແທື່ນ ທອງ ສ  ຳລິດ         ແລະ ຕຳ 

ຂື່ຳຍ ທອງ ສ  ຳລິດ ປະດບັ ແທື່ນ         ແລະ ເຮັດ ເຄ ື່ ອງໃຊໍ້ ທງັ ໝດົ ຂອງ ແທື່ນ ນ ັໍ້ນ         

31ເຮັດ ຖຳນ ອໍ້ອມ ຮອບ 

ລຳນ         ແລະ ຖຳນ ຢ ື່ ປະຕ  ລຳນ         ຫລກັໝດຸ ທງັ ໝດົ ຂອງ ຫ ເຕັນ         ແລະ ຫລກັໝດຸ ຮອບ ລຳນ ນ ັໍ້ນ          

ບົດທີ 39 
ເຄື່ອງຍົດບໍລິສຸດສຳລັບອາໂຣນ 

1ດໍ້ຳຍ ສຟີໍ້ຳ         ສມີ ື່ວງ         ສີແດງ ເຂັໍ້ມ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ໃຊໍ້ ເຮັດ ເສ ໍ້ອ ຍດົ ຫຍບິ ດໍ້ວຍ ຝີ ມ  ປະນດີ ສ  ຳລບັ ໃສື່ 

ເວລຳ ບວົລະບດັ ໃນ ຫໍ້ອງ ບ ລິສດຸ         ແລະ ໄດໍ້ ເຮັດ ເຄ ື່ ອງ ຍດົ ບ ລິສດຸ ສ  ຳລບັ ອາໂຣນ          ຕຳມ ທີື່  ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ບນັຊຳ ແກື່ ໂມເຊ          

2ພວກ ເຂົຳ ເຮັດ ເອໂຟດ ດໍ້ວຍ ທອງຄ  ຳ         ດໍ້ວຍ ດໍ້ຳຍ ສີຟໍ້ຳ         ສີມ ື່ວງ         ສີແດງ ເຂັໍ້ມ         ແລະ ຜໍ້ຳ ປື່ຳນ ເນ ໍ້ອ 

ລະອຽດ         

3ພວກ ເຂົຳ ຕ ີຄ  ຳ ແຜື່ ອອກ ເປັນ ແຜື່ນ ບຳງ ໆ ແລໍ້ວ ຕດັ ເປັນ ເສັໍ້ນ ໆ ເພ ື່ ອ ຈະ ຖກັ ເຂົໍ້ຳ ກບັ ດໍ້ຳຍ 

ສີຟໍ້ຳ         ເຂົໍ້ຳ ກບັ ດໍ້ຳຍ ສີມ ື່ວງ         ເຂົໍ້ຳ ກບັ ດໍ້ຳຍ ສີແດງ ເຂັໍ້ມ         ແລະ ເຂົໍ້ຳ ກບັ ເສັໍ້ນ ປື່ຳນ ຢື່ຳງ ດ ີດໍ້ວຍ ຝີ ມ  ຊື່ຳງ 

ຊ  ຳນຳນ         

4ພວກ ເຂົຳ ເຮັດ ແຖບ ຕດິ ໄວໍ້ ທີື່  ບື່ຳ ເພ ື່ ອ ຍ ດ ເອໂຟດ          ໃຫໍ້ ຕດິ ກບັ ຮມິ ຕອນ ເທິງ ທງັ ສອງ 

ຕື່ອນ         

5ສຳຍຮດັ ຢື່ຳງ ປະນດີ ສ  ຳລບັ ຮດັ ທບັ ເອໂຟດ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ເຮັດ ດໍ້ວຍ ວດັຖ ຸຢື່ຳງ ດຽວ ກນັ         

ແລະ ຝີ ມ  ຢື່ຳງ ດຽວ ກບັ ເອໂຟດ          ຄ  ເຮັດ ດໍ້ວຍ ທອງຄ  ຳ         ດໍ້ຳຍ ສີຟໍ້ຳ         ສມີ ື່ວງ         ສີແດງ ເຂັໍ້ມ         ແລະ ຜໍ້ຳ 

ປື່ຳນ ເນ ໍ້ອ ລະອຽດ ຕຳມ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ບນັຊຳ ແກື່ ໂມເຊ          
6ພວກ ເຂົຳ ເອົຳ ພອຍ ສີນ  ໍ້ຳ ເຂົໍ້ຳ ຝງັ ໄວໍ້ ໃນ ກະໂບກ ທອງຄ  ຳ ຊ ື່ ງ ມີ ລວດລຳຍ ລະອຽດ         ແລະ ຈຳລ ກ 

ເປັນ ຊ ື່  ລ ກ ອິສຣາເອນ         

7ແລໍ້ວ ຕດິ ໄວໍ້ ກບັ ເອໂຟດ ເທິງ ແຖບ ບື່ຳ ນ ັໍ້ນ ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ພອຍ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ທີື່  ລະນ ກ 

ເຖງິ ບນັດຳ ລ ກ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ          ຕຳມ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ບນັຊຳ ແກື່ ໂມເຊ          
8ພວກ ເຂົຳ ເຮັດ ທບັ ຊວງ ດໍ້ວຍ ຝີ ມ  ຊື່ຳງ ອອກ ແບບ ໃຫໍ້ ຝີ ມ  ຄ  ກບັ ເຮັດ ເອໂຟດ          ຄ  ເຮັດ ດໍ້ວຍ ທອງ-
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ຄ  ຳ         ດໍ້ຳຍ ສຟີໍ້ຳ         ສີມ ື່ວງ         ສີແດງ ເຂັໍ້ມ         ແລະ ຜໍ້ຳ ປື່ຳນ ເນ ໍ້ອ ລະອຽດ         

9ພວກ ເຂົຳ ເຮັດ ທບັ ຊວງ ເປັນ ຮ ບ 

ສີື່ ຫລື່ຽມມນົທນົ         ພບັ ທບົ ກຳງ         ຍຳວ ຄ ບ ໜ ື່ ງ         ກວໍ້ຳງ ຄ ບ ໜ ື່ ງ         ເປັນ ສອງ ທບົ ນ  ຳ ກນັ         

10ພວກ ເຂົຳ ຝງັ 

ພອຍ ສີື່  ແຖວ ເທິງ ທບັ ຊວງ ນ ັໍ້ນ         ແຖວ ທີື່  ໜ ື່ ງ ຝງັ ທບັທິມ         ລ ກ ລຳ ຄ  ຳ[a]         ແລະ ພອຍ ສີແດງ ເຂັໍ້ມ         

11ແຖວ ທີື່  ສອງ ຝງັ ມ  ລະ ກດົ[b]         ໄພທ ນ         ແລະ ເພັດ         

12ແຖວ ທີື່  ສຳມ ຝງັ ນນິ         ໂມລຳ         ແລະ ພອຍ ສມີ ື່ວງ         

13ແຖວ ທີື່  ສີື່  ຝງັ ພອຍ ຂຽວ         ພອຍ ສີນ  ໍ້ຳ ເຂົໍ້ຳ         ແລະ ພອຍ ສີນ  ໍ້ຳຕຳນ         ພອຍ ທງັ ໝດົ ນີໍ້         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຝງັ 

ໃນ ກະໂບກ ລວດລຳຍ ລະອຽດ ເຮັດ ດໍ້ວຍ ທອງຄ  ຳ         

14ພອຍ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ມີ ຊ ື່  ລ ກ ອິສຣາເອນ ສິບ ສອງ ຊ ື່         

ຈຳລ ກ ໄວໍ້         ມີ ຊ ື່  ຕະກນຸ ທກຸ ຕະກນຸ ຕຳມ ລ  ຳດບັ ສິບ ສອງ ຕະກນຸ          
15ພວກ ເຂົຳ ເຮັດ ສຳຍສໍ້ອຍ ຖກັ ກຽວ ດໍ້ວຍ ທອງຄ  ຳ ບ ລິສດຸ ສ  ຳລບັ ທບັ ຊວງ         

16ແລະ ພວກ ເຂົຳ ທງັ-

ຫລຳຍ ເຮັດ ກະໂບກ ລວດລຳຍ ລະອຽດ ດໍ້ວຍ ທອງຄ  ຳ ສອງ ອນັ         ແລະ ຫ  ທອງຄ  ຳ ສອງ ຫ          ຕດິ ໄວໍ້ ທີື່  

ປຳຍ ທງັ ສອງ ຂອງ ທບັ ຊວງ         

17ພວກ ເຂົຳ ຫໍ້ອຍ ສຳຍສໍ້ອຍ ທີື່  ເຮັດ ດໍ້ວຍ ທອງຄ  ຳ ນ ັໍ້ນ ໃນ ຫ  ຢ ື່ ປຳຍ ທບັ 

ຊວງ         

18ແລະ ປຳຍ ສຳຍສໍ້ອຍ ອີກ ສອງ ຂໍ້ຳງ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ເຮັດ ຕດິ ກບັ ກະໂບກ ລວດລຳຍ ລະອຽດ 

ທງັ ສອງ         ໃຫໍ້ ຕດິ ໄວໍ້ ທຳງ ໜໍ້ຳ ຢ ື່ ແຖບ ຍ ດ ເອໂຟດ ທງັ ສອງ ຂໍ້ຳງ ເທິງ ບື່ຳ         

19ພວກ ເຂົຳ ເຮັດ ຫ  ທອງຄ  ຳ 

ສອງ ອນັ ຕດິ ໄວໍ້ ທີື່  ຂອບ ທຳງ ລຸື່ມ ທງັ ສອງ ຂອງ ທບັ ຊວງ ດໍ້ຳນ ໃນ ຕດິ ເອໂຟດ         

20ແລະ ພວກ ເຂົຳ ເຮັດ 

ແຫວນ ຄ  ຳ ອີກ ສອງ ວງົ ຜ ກ ຕດິ ກນັ ກບັ ທຳງ ລຸື່ມ ຂອງ ສຳຍຮດັ         ທງັ ສອງ ຂໍ້ຳງ ທຳງ ໜໍ້ຳ ບື່ຳ ໄຫລື່ ຂອງ 

ເສ ໍ້ອ ຄມຸ ຊ ັໍ້ນ ເອໂຟດ.         

21ແລະ ພວກ ເຂົຳ ຜ ກ ທບັ ຊວງ ນ ັໍ້ນ ຕດິ ກບັ ເອໂຟດ ດໍ້ວຍ         ໃຊໍ້ ດໍ້ຳຍ ຖກັ ສຟີໍ້ຳ 

ຮໍ້ອຍ ຜ ກ ຢ ື່ ຫ          ໃຫໍ້ ທບັ ຊວງ ທບັ ສຳຍຮດັ ຊ ື່ ງ ຖກັ ດໍ້ວຍ ຝີ ມ  ປະນດີ ຂອງ ເອໂຟດ          ເພ ື່ ອ ບ ື່  ໃຫໍ້ ທບັ ຊວງ 

ຫລດຸ ໄປ ຈຳກ ເອໂຟດ          ຕຳມ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ບນັຊຳ ແກື່ ໂມເຊ          
22ພວກ ເຂົຳ ເຮັດ ເສ ໍ້ອ ຄມຸ ເຂົໍ້ຳ ຊຸດ ກບັ ເອໂຟດ ດໍ້ວຍ ດໍ້ຳຍ ສີຟໍ້ຳ ລໍ້ວນ ເປັນ ຝີ ມ  ຖກັ         

23ແລະ ຮ  ກຳງ 

ຜ ນ ເສ ໍ້ອ ນ ັໍ້ນ         ເຂົຳ ເຮັດ ເປັນ ຄ  ເສ ໍ້ອ ເຊັື່ ນ ດຽວ ກບັ ຄ  ເສ ໍ້ອ ທະຫຳນ         ແລະ ມີ ແຂບ ຮອບ ຄ  ເພ ື່ ອ ບ ື່  ໃຫໍ້ ຂຳດ         

24ຕນີ ເສ ໍ້ອ ຄມຸ         ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ແສື່ວ ເປັນ ລ ກ ທບັທິມ         ໃຊໍ້ ດໍ້ຳຍ ສີຟໍ້ຳ         ສີມ ື່ວງ         ສແີດງ ເຂັໍ້ມ         

ແລະ ຜໍ້ຳ ປື່ຳນ ເນ ໍ້ອ ລະອຽດ         

25ພວກ ເຂົຳ ເຮັດ ໝຳກ ຕຸໍ້ມ ດໍ້ວຍ ທອງຄ  ຳ ບ ລິສດຸ ແລໍ້ວ ຕດິ ໝຳກ ຕຸໍ້ມ ລະ-

ຫວື່ຳງ ທບັທິມ ຮອບ ປຳຍ ເສ ໍ້ອ ຄມຸ ນ ັໍ້ນ         

26ຄ  ໝຳກ ຕຸໍ້ມ ໜື່ວຍ ໜ ື່ ງ         ກບັ ທບັທິມ ໜື່ວຍ ໜ ື່ ງ         ແລະ ໝຳກ 

ຕຸໍ້ມ ອີກ ໜື່ວຍ ໜ ື່ ງ         ທບັທິມ ອີກ ໜື່ວຍ ໜ ື່ ງ ປື່ຽນ ກນັ ດ ັື່ງນີໍ້         ຮອບ ປຳຍ ເສ ໍ້ອ ຄມຸ ນ ັໍ້ນ         ສ  ຳລບັ ສວມ ໃສື່ ເວ-

ລຳ ບວົລະບດັ ພຣະອງົ         ຕຳມ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ບນັຊຳ ແກື່ ໂມເຊ          
27ພວກ ເຂົຳ ເຮັດ ເສ ໍ້ອ ດໍ້ວຍ ຜໍ້ຳ ປື່ຳນ ເນ ໍ້ອ ລະອຽດ ຂອງ ຊື່ຳງ ຕ  ື່ຳແຜື່ນ ສ  ຳລບັ ອາໂຣນ ແລະ ສ  ຳລບັ 

ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ລຳວ.         

28ແລະ ເຮັດ ມຳລຳ ດໍ້ວຍ ຜໍ້ຳ ປື່ຳນ ເນ ໍ້ອ ລະອຽດ         ແລະ ມຳລຳ ງຳມ ດໍ້ວຍ ຜໍ້ຳ ປື່ຳນ 

ເນ ໍ້ອ ລະອຽດ         ແລະ ເຮັດ ໂສໍ້ງ ດໍ້ວຍ ຜໍ້ຳ ປື່ຳນ ເນ ໍ້ອ ລະອຽດ         

29ແລະ ເຮັດ ສຳຍຮດັ ດໍ້ວຍ ຜໍ້ຳ ປື່ຳນ ປັື່ນ 

ເນ ໍ້ອ ລະອຽດ         ແລະ ແສື່ວ ດໍ້ວຍ ດໍ້ຳຍ ສີຟໍ້ຳ         ສີມ ື່ວງ         ສີແດງ ເຂັໍ້ມ         ດໍ້ວຍ ຝີ ມ  ຊື່ຳງ ປກັ ແສື່ວ         ຕຳມ ທີື່  

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ບນັຊຳ ແກື່ ໂມເຊ         

30ພວກ ເຂົຳ ເຮັດ ແຜື່ນ ມງົກດຸ ບ ລິສດຸ ດໍ້ວຍ ທອງຄ  ຳ ບ ລິສດຸ 

ຈຳລ ກ ຄ  ຳ ວື່ຳ         “ບ ລິສດຸ ແກື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ”         ໄວໍ້ ຄ  ກບັ ແກະ ຕຳ ປະທບັ         

31ແລໍ້ວ ເອົຳ ດໍ້ຳຍ ຖກັ ສຟີໍ້ຳ 

ຜ ກ ແຜື່ນ ທອງຄ  ຳ ນ ັໍ້ນ ໄວໍ້ ເທິງ ມຳລຳ         ຕຳມ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ບນັຊຳ ແກື່ ໂມເຊ          
32ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ         ເຂົຳ ເຮັດ ວຽກ ສ  ຳລບັ ຫ ເຕັນ ຂອງ ເຕັນ ແຫື່ງ ຊຸມນມຸ ໃຫໍ້ ສ  ຳເລັດ ທກຸ ປະກຳນ         

 

[a]ໄມ ໍ້ຊະນດິໜ ື່ ງ ພຳສຳອງັກດິ acacia [b]ເພັດພອຍຊະນດິໜ ື່ ງ ພຳສຳອງັກດິ topaz 
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ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ບນັຊຳ ແກື່ ໂມເຊ ໄວໍ້ ຢື່ຳງໃດ         ຄນົ ອິສຣາເອນ ກ  ເຮັດ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ທກຸ ປະກຳນ         

33ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ນ  ຳ ຫ ເຕັນ ມຳ ມອບ ໄວໍ້ ກບັ ໂມເຊ          ທງັ ເຕັນ ແລະ ເຄ ື່ ອງໃຊໍ້ ທງັ ປວງ ຄ          ຂ          ໄມ ໍ້ ຂອບ         

ໄລ         ເສົຳ         ແລະ ຖຳນ ຮອງ ຮບັ ເສົຳ         

34ເຄ ື່ ອງ ມງຸ ຫ ເຕັນ ທຳງ ເທິງ ເຮັດ ດໍ້ວຍ ໜງັ ແກະ ໂຕ ຜ ໍ້ ຍໍ້ອມ ສີ-

ແດງ         ແລະ ໜງັ ເຫງນັ         ແລະ ຜໍ້ຳກ ັໍ້ງ ສ  ຳລບັ ບງັຕຳ         

35ຫີບ ພຣະບນັຍດັ ກບັ ໄມ ໍ້ຄຳນ ຫຳມ ຂອງ ຫີບ ນ ັໍ້ນ         

ແລະ ພຣະທີື່ ນ ັື່ງ ກະລນຸຳ         

36ໂຕະ ກບັ ເຄ ື່ ອງໃຊໍ້ ທງັ ໝດົ ເທິງ ໂຕະ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ໜໍ້ຳ ພຣະພກັ         

37ຄນັ ຕະກຽງ ບ ລິສດຸ ກບັ ຕະກຽງ         ຄ  ຕະກຽງ ຢ ື່ ທຳງ ເຂົໍ້ຳ ເຕັນ ແລະ ເຄ ື່ ອງໃຊໍ້ ທງັ ໝດົ ຂອງ ຄນັ ຕະກຽງ 

ນ ັໍ້ນ         ແລະ ນ  ໍ້ຳມນັ ສ  ຳລບັ ໄຕໍ້ ຕະກຽງ         

38ແທື່ນ ທອງຄ  ຳ         ນ  ໍ້ຳມນັ ເຈມີ         ເຄ ື່ ອງ ຫອມ ສ  ຳລບັ ເຜົຳ ບ ຊຳ         

ແລະ ຜໍ້ຳ ບງັຕຳ ສ  ຳລບັ ປະຕ  ຫ ເຕັນ         

39ແທື່ນ ບ ຊຳ ທອງ ສ  ຳລິດ         ກບັ ຕຳ ຂື່ຳຍ ທອງ ສ  ຳລິດ ສ  ຳລບັ ແທື່ນ 

ນ ັໍ້ນ         ໄມ ໍ້ຄຳນ ຫຳມ         ແລະ ເຄ ື່ ອງໃຊໍ້ ທງັ ໝດົ ຂອງ ແທື່ນ         ຂນັ ກບັ ພຳນ ຮອງ ຂນັ         

40ຜໍ້ຳກ ັໍ້ງ ບງັ ລຳນ         

ເສົຳ ກບັ ຖຳນ ຮອງ ຮບັ         ຜໍ້ຳ ບງັຕຳ ປະຕ  ລຳນ         ເຊ ອກ         ແລະ ຫລກັໝດຸ ສ  ຳລບັ ລຳນ         ແລະ ເຄ ື່ ອງໃຊໍ້ 

ທງັ ໝດົ ສ  ຳລບັ ກຳນ ບວົລະບດັ ໃນ ຫ ເຕັນ         ສ  ຳລບັ ເຕັນ ແຫື່ງ ຊຸມນມຸ         

41ເສ ໍ້ອ ຍດົ ຫຍບິ ດໍ້ວຍ ຝີ ມ  ປະນດີ 

ສ  ຳລບັ ສວມ ໃສື່ ໃນ ເວລຳ ບວົລະບດັ ໃນ ຫໍ້ອງ ບ ລິສດຸ         ເຄ ື່ ອງ ຍດົ ບ ລິສດຸ ສ  ຳລບັ ອາໂຣນ ປະໂລຫິດ         

ເຄ ື່ ອງ ຍດົ ສ  ຳລບັ ລ ກ ຊຳຍ ອາໂຣນ          ສ  ຳລບັ ໃຊໍ້ ສວມ ໃສື່ ໃນ ເວລຳ ປະຕບິດັ ຕ  ຳແໜື່ງ ປະໂລຫິດ          
42ສິື່ ງ ສຳລະພດັ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ບນັຊຳ ແກື່ ໂມເຊ ແລໍ້ວ         ຊນົ ຊຳດ ອິສຣາເອນ ເຮັດ ໃຫໍ້ ສ  ຳ-

ເລັດ ທກຸ ປະກຳນ         

43ໂມເຊ ຈ ື່ງ ກວດເບິື່ ງ ງຳນ ທງັ ປວງ         ແລະ ເບິື່ ງ ແມ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ບນັຊຳ ໄວໍ້ 

ຢື່ຳງໃດ         ພວກ ເຂົຳ ກ  ເຮັດ ສ  ຳເລັດ ທກຸ ຢື່ຳງ         ໂມເຊ ຈ ື່ງ ອວຍພອນ ແກື່ ພວກ ເຂົຳ.          

ບົດທີ 40 
ການຕັ້ງຫໍເຕັນສັກສິດ 

1ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ບອກ ໂມເຊ ວື່ຳ,         

2“ໃນ ມ ໍ້ ທີ ໜ ື່ ງ ຂອງ ເດ ອນ ທີ ໜ ື່ ງ ຈ ົື່ງ ຕ ັໍ້ງ ຫ ເຕັນ ສກັສິດ         

3ຈ ົື່ງ 

ເອົຳ ຫີບ ພຣະບນັຍດັ ໄວໍ້ ໃນ ທີື່  ນ ັໍ້ນ         ແລະ ໃຫໍ້ ກຳງ ຜໍ້ຳກ ັໍ້ງ ບງັ ຫີບ ນ ັໍ້ນ ໄວໍ້.         

4ຈ ົື່ງ ຍກົ ໂຕະ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ຕ ັໍ້ງ ໄວໍ້         

ແລະ ຈດັ ເຄ ື່ ອງ ເທິງ ໂຕະ ໄວໍ້ ຕຳມ ບື່ອນ ຂອງ ມນັ         ແລໍ້ວ ນ  ຳ ຫລກັ ຕະກຽງ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ແລະ ໄຕໍ້ ຕະກຽງ ເທິງ 

ຫລກັ ຕະກຽງ ນ ັໍ້ນ.         

5ໃຫໍ້ ຕ ັໍ້ງ ແທື່ນ ຄ  ຳ ສ  ຳລບັ ເຜົຳ ເຄ ື່ ອງ ຫອມ ໄວໍ້ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຫີບ ພຣະບນັຍດັ         ແລໍ້ວ ກຳງ 

ຜໍ້ຳກ ັໍ້ງ ໄວໍ້ ທີື່  ປະຕ  ຫ ເຕັນ ສກັສິດ.         

6ຈ ົື່ງ ຕ ັໍ້ງ ແທື່ນ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ ໄວໍ້ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຫ ເຕັນ ສກັສິດ.         

7ແລະ ຕ ັໍ້ງ 

ຂນັ ໄວໍ້ ລະຫວື່ຳງ ຫ ເຕັນ ສກັສິດ ກບັ ແທື່ນ         ແລໍ້ວ ຕກັ ນ  ໍ້ຳ ໃສື່ ໄວໍ້ ໃນ ຂນັ ນ ັໍ້ນ.         

8ໃຫໍ້ ເຮັດ ຮ ົໍ້ວ ອໍ້ອມ ຮອບ         

ແລະ ກຳງ ຜໍ້ຳກ ັໍ້ງ ໄວໍ້ ທີື່  ປະຕ  ຮ ົໍ້ວ.         

9ໃຫໍ້ ເອົຳ ນ  ໍ້ຳມນັ ຫອມ ທຳ ຫ ເຕັນ ສກັສິດ ກບັ ທກຸ ສິື່ ງ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ນ ັໍ້ນ         

ແລະ ຈ ົື່ງ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເຄ ື່ ອງໃຊໍ້ ທງັ ໝດົ ສກັສິດ         ແລໍ້ວ ຫ ເຕັນ ນ ັໍ້ນ ຈະ ເປັນ ບື່ອນ ສກັສິດ.         

10ໃຫໍ້ ເຈມີ ແທື່ນ 

ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ         ແລະ ເຄ ື່ ອງໃຊໍ້ ທງັ ໝດົ ໃນ ແທື່ນ         ຈ ົື່ງ ເຮັດ ໃຫໍ້ ແທື່ນ ນ ັໍ້ນ ສກັສິດ ດໍ້ວຍ ວທີິ ນີໍ້         ແລໍ້ວ 

ແທື່ນ ນ ັໍ້ນ ຈະ ສກັສິດ ທີື່  ສດຸ.         

11ໃຫໍ້ ເຈມີ ຂນັ ກບັ ພຳນ ຮອງ ຂນັ         ແລະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ສກັສິດ ດໍ້ວຍ.          
12ໃຫໍ້ ນ  ຳ ອາໂຣນ ກບັ ພວກ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ລຳວ ມຳ ຍງັ ປະຕ  ຫ ເຕັນ ສກັສິດ         ແລໍ້ວ ໃຊໍ້ ນ  ໍ້ຳ ລໍ້ຳງ ຊ  ຳລະ 

ຕວົ ລຳວ.         

13ແລະ ນຸື່ງ ຫົື່ມ ເຄ ື່ ອງ ຍດົ ໃຫໍ້ ອາໂຣນ ພໍ້ອມ ທງັ ເຈມີ ນ  ໍ້ຳມນັ         ແລະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ລຳວ ບ ລິສດຸ ເພ ື່ ອ 

ລຳວ ຈະ ໄດໍ້ ເປັນ ປະໂລຫິດ ຜ ໍ້ ບວົລະບດັ ເຮົຳ.         

14ຈ ົື່ງ ນ  ຳ ພວກ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອາໂຣນ ມຳ         ແລະ ນຸື່ງ 

ເສ ໍ້ອ ຍດົ ໃຫໍ້.         

15ແລໍ້ວ ເຈມີ ພວກ ເຂົຳ ເໝ ອນ ເຈມີ ບດິຳ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ເພ ື່ ອ ພວດ ເຂົຳ ຈະ ໄດໍ້ ເປັນ ປະ-



ອົບພະຍົບ 40 152 
ໂລຫິດ ຜ ໍ້ ບວົລະບດັ ເຮົຳ         ກຳນ ເຈມີ ນ ັໍ້ນ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເປັນ ປະໂລຫິດ ຕະຫລອດ ໄປ ເປັນ-

ນດິ.”          
16-17ໂມເຊ ໄດໍ້ ເຮັດ ຕຳມ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ສ ັື່ງ ທກຸ ຢື່ຳງ         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ເຕັນ ສກັສິດ ຈ ື່ງ ຖ ກ ຕ ັໍ້ງ ຂ ໍ້ນ ໃນ 

ມ ໍ້ ທີ ໜ ື່ ງ         ແລະ ເດ ອນ ທີ ໜ ື່ ງ ຂອງ ປີ ທີ ສອງ         ຫລງັ ຈຳກ ອອກ ມຳ ຈຳກ ເອຢິບ ແລໍ້ວ.         

18ໂມເຊ ໄດໍ້ ຕດິ 

ຕ ັໍ້ງ ຫ ເຕັນ ສກັສິດ ດ ັື່ງນີໍ້         ຄ  ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງ ຕນີ ໃສື່ ໄມ ໍ້ ແປໍ້ນ         ສອດ ຮຳວ         ແລະ ຕ ັໍ້ງ ຫລກັ ຂ ໍ້ນ         

19ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ກຳງ ຜໍ້ຳ 

ເຕັນ ເທິງ ຫ ເຕັນ ສກັສິດ         ແລະ ມງຸ ປກົ ເຕັນ ຕຳມ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ສ ັື່ງ.         

20ໄດໍ້ ເອົຳ ແຜື່ນ ຫີນ ພຣະ-

ບນັຍດັ ໄວໍ້ ໃນ ຫີບ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ສອດ ໄມ ໍ້ຄຳນ ຫຳມ ໄວໍ້         ແລໍ້ວ ຕ ັໍ້ງ ພຣະທີື່ ນ ັື່ງ ກະລນຸຳ ໄວໍ້ ເທິງ ຫີບ.         

21ແລະ ໄດໍ້ ເອົຳ ຫີບ ພຣະບນັຍດັ ໄວໍ້ ໃນ ຫ ເຕັນ ສກັສິດ         ພໍ້ອມ ທງັ ກຳງ ຜໍ້ຳກ ັໍ້ງ ບງັ ຫີບ ໄວໍ້ ຕຳມ ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ສ ັື່ງ.          

22ໂມເຊ ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງ ໂຕະ ໄວໍ້ ໃນ ຫ ເຕັນ ສກັສິດ         ທຳງ ທິດເໜ ອ ຂອງ ຫ ເຕັນ ສກັສິດ ນອກ ຜໍ້ຳກ ັໍ້ງ.         

23ແລໍ້ວ ຈດັ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ສ  ຳລບັ ຖວຳຍ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄວໍ້ ເທິງ ໂຕະ ນ ັໍ້ນ ຕຳມ ພຣະອງົ ຊງົ ສ ັື່ງ.          
24ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງ ຫລກັ ຕະກຽງ ໄວໍ້ ໃນ ຫ ເຕັນ ສກັສິດ ຄ  ຕ ັໍ້ງ ໄວໍ້ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ໂຕະ ຂໍ້ຳງ ເຕັນ ເບ ໍ້ອງ ໃຕໍ້.         

25ແລໍ້ວ 

ເອົຳ ຕະກຽງ ໄວໍ້ ເທິງ ຄນັ ຕະກຽງ ຊໍ້ອງ ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຕຳມ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ສ ັື່ງ.          
26ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງ ແທື່ນ ຄ  ຳ ໄວໍ້ ໃນ ຫ ເຕັນ ສກັສິດ ເບ ໍ້ອງ ໜໍ້ຳ ຜໍ້ຳກ ັໍ້ງ.         

27ໄດໍ້ ເຜົຳ ເຄ ື່ ອງ ຫອມ ເທິງ ແທື່ນ 

ຕຳມ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ສ ັື່ງ.          
28-29ແລະ ໄດໍ້ ກຳງ ຜໍ້ຳກ ັໍ້ງ ໄວໍ້ ທີ ປະຕ  ເຂົໍ້ຳ ເຕັນ         ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງ ແທື່ນ ເຜົຳ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄວໍ້ ທີື່  ປະຕ  ຫ ເຕັນ ສກັ-

ສິດ         ແລະ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ         ແລະ ອຳຫຳນ ເທິງ ແທື່ນ ນ ັໍ້ນ ຕຳມ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ສ ັື່ງ.          
30ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງ ຂນັ ໄວໍ້ ລະຫວື່ຳງ ເຕັນ ກບັ ແທື່ນ ບ ຊຳ         ແລໍ້ວ ເອົຳ ນ  ໍ້ຳ ໃສື່ ຂນັ ໄວໍ້ ສ  ຳລບັ ຊ  ຳລະ ລໍ້ຳງ.         

31ໂມເຊ ກບັ ອາໂຣນ ແລະ ພວກ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອາໂຣນ ໄດໍ້ ລໍ້ຳງ ມ          ແລະ ຕນີ ທີື່  ຂນັ ນ ັໍ້ນ.         

32ເມ  ື່ອ ພວກ 

ເຂົຳ ຈະ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ຫ ເຕັນ ສກັສິດ         ຫລ          ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃກໍ້ ແທື່ນ         ພວກ ເຂົຳ ກ  ຕໍ້ອງ ຊ  ຳລະ ລໍ້ຳງ ເສຍ ກື່ອນ 

ຕຳມ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ສ ັື່ງ.          
33ໂມເຊ ໄດໍ້ ເຮັດ ຮ ົໍ້ວ ອໍ້ອມ ຮອບ ເຕັນ ກບັ ແທື່ນ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ກຳງ ຜໍ້ຳກ ັໍ້ງ ໄວໍ້ ທີື່  ປະຕ  ຮ ົໍ້ວ         ແລໍ້ວ ເພິື່ ນ ກ  

ສ  ຳເລັດ ກຳນ ງຳນ ທງັ ປວງ.          

ເມກປົກຄຸມຫໍເຕັນສັກສິດ 
34ເມກ ໄດໍ້ ປກົ ຄມຸ ຫ ເຕັນ ສກັສິດ         ແລະ ມີ ພຣະລດັສະໝີ         ຄວຳມ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຢ ື່ 

ໃນ ທີື່  ນ ັໍ້ນ.         

35ໂມເຊ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ຫ ເຕັນ ສກັສິດ ບ ື່  ໄດໍ້         ເພຳະວື່ຳ ມີ ເມກ ປກົ ຄມຸ ຢ ື່         ແລະ ພຣະລດັສະໝີ         

ຄວຳມ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກ  ຢ ື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ.         

36ຊຳວ ອິສຣາເອນ ອອກ ຈຳກ ຄໍ້ຳຍ ນີໍ້ ໄປ ຍງັ ຄໍ້ຳຍ 

ອ ື່ ນ ໄດໍ້         ກ  ຕ ື່  ເມ  ື່ອ ເມກ ໄດໍ້ ລອຍ ຂ ໍ້ນ ຈຳກ ຫ ເຕັນ ສກັສິດ ແລໍ້ວ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ.         

37ຖໍ້ຳ ເມກ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ລອຍ ຂ ໍ້ນ ໄປ         

ພວກ ເຂົຳ ກ  ບ ື່  ອອກ ເດນີທຳງ ໄປ ຍງັ ຄໍ້ຳຍ ອ ື່ ນ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ຖໍ້ຳ ຢ ື່ ຈນົ ເຖງິ ມ ໍ້ ທີື່  ເມກ ນ ັໍ້ນ ລອຍ ຂ ໍ້ນ.         

38ເພຳະ ຕະຫລອດ ກຳນ ເດນີທຳງ ໄປ ມຳ ນ ັໍ້ນ         ໃນ ກຳງເວັນ ເມກ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ສະຖດິ ຢ ື່ 

ເທິງ ຫ ເຕັນ ສກັສິດ         ແລະ ຕອນ ກຳງຄ ນ ໄດໍ້ ມີ ໄຟ ໃນ ເມກ ນ ັໍ້ນ         ຊຳວ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ເຫັນ ເມກ ເມ  ື່ອ 

ພວກ ເຂົຳ ຍກົຍໍ້ຳຍ ໄປ.          
 40 

*       *       * 
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ກົດລະບຽບການຂອງພວກເລວີ 

ບົດທີ 1 
ເຄື່ອງບ ຊາດ້ວຍໄຟເປັນກິ່ນຫອມທີ່ພໍພຣະໄທພຣະຜ ້ເປັນເຈົ້າ 

1ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ເອີໍ້ນ ໂມເຊ ແລະ ກື່ຳວ ກບັ ທື່ຳນ ຈຳກ ຫ ເຕັນ ແຫື່ງ ຊຸມນມຸ ວື່ຳ         

2“ຈ ົື່ງ ເວົໍ້ຳ ກບັ 

ລ ກ ຫລຳນ ອິສຣາເອນ ແລະ ກື່ຳວ ແກື່ ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ         ຫຳກ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຄນົ ໃດ ໃນ ພວກ ທື່ຳນ ຈະ ເອົຳ ເຄ ື່ ອງ         

ບ ຊຳ ມຳ ຖວຳຍ         ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ໃຫໍ້ ເອົຳ ສດັລໍ້ຽງ ອນັ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ຂອງ ທື່ຳນ ມຳ ຈຳກ ຝ ງ ງວົ         

ຫລ  ຝ ງ ແກະ         ຝ ງ ແບໍ້          
3ຖໍ້ຳ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ເອົຳ ງວົ ຂອງ ລຳວ ມຳ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ         ກ  ໃຫໍ້ ລຳວ ເລ ອກ ເອົຳ ງວົເຖກິ ໂຕ ທີື່  ດ ີທີື່  ສດຸ 

ໃຫໍ້ ລຳວ ເອົຳ         ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ນ ັໍ້ນ ມຳ ຖວຳຍ ທີື່  ປະຕ  ຫ ເຕັນ ແຫື່ງ ຊຸມນມຸ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ເຕັມ ໃຈ ຕ ື່  ພຣະພກັ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

4ແລະ ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ເອົຳ ມ  ວຳງ ໄວໍ້ ເທິງ ຫວົ ສດັ         ຊ ື່ ງ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ ນ ັໍ້ນ         ແລະ 

ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ ນ ັໍ້ນ ຈະ ເປັນ ທີື່  ພ ພຣະໄທ ເພ ື່ ອ ເຮັດ ກຳນ ລ ບລໍ້ຳງ ມນົທິນ         (ໄຖື່ ໂທດ ບຳບ)         ຂອງ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         

5ແລໍ້ວ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ຂໍ້ຳ ງວົເຖກິ ນ ັໍ້ນ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລໍ້ວ ພວກ ປະໂລຫິດ         ຄ  ລ ກ ຊຳຍ 

ຂອງ ອາໂຣນ          ຈ ົື່ງ ເອົຳ ເລ ອດ ມຳ ຖວຳຍ         ແລະ ຈ ົື່ງ ເອົຳ ເລ ອດ ມຳ ຊດິ ໃສື່ ເທິງ ແທື່ນ ບ ຊຳ         ແລະ ຮອບ 

ແທື່ນ ບ ຊຳ         ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ທີື່  ປະຕ  ຫ ເຕັນ ແຫື່ງ ຊຸມນມຸ         

6ແລະ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ລອກ ໜງັ ອອກ         ເອົຳ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ ນ ັໍ້ນ 

ອອກ ໄປ         ແລໍ້ວ ຕດັ ໂຕ ສດັ ເປັນ ຕື່ອນ ໆ         

7ແລະ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອາໂຣນ ຜ ໍ້ ເປັນ ປະໂລຫິດ ຈະ ດງັໄຟ 

ເທິງ ແທື່ນ ບ ຊຳ         ແລະ ເອົຳ ຟ ນ ມຳ ວຳງ ໄວໍ້ ໃນ ໄຟ ນ ັໍ້ນ         

8ແລະ ພວກ ປະໂລຫິດ         ຄ  ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອາ-
ໂຣນ          ຈະ ວຳງ ທື່ອນ ຫວົ         ແລະ ໄຂມນັ ສດັ ຕຳມ ລ  ຳດບັ ໄວໍ້ ເທິງ ຟ ນ ໃນ ໄຟ ທີື່ ຢ ື່ ເທິງ ແທື່ນ ບ ຊຳ         

9ແຕື່ 

ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ເອົຳ ນ  ໍ້ຳ ລໍ້ຳງ ເຄ ື່ ອງ ໃນ         ແລະ ຂຳ ສດັ ເສຍ         ແລໍ້ວ ປະໂລຫິດ ຈ ື່ງ ເອົຳ ທງັ ໝດົ ມຳ ເຜົຳ ເທິງ 

ແທື່ນ ບ ຊຳ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ         ຊ ື່ ງ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ດໍ້ວຍ ໄຟ         ເປັນ ກິື່ນ ຫອມ ທີື່  ພ ພຣະໄທ ແດື່ ພຣະ-
ຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          

10ຖໍ້ຳ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ເອົຳ ສດັ ນໍ້ອຍ ມຳ ຈຳກ ຝ ງ ແກະ         ຫລ  ຝ ງ ແບໍ້ ມຳ ຖວຳຍ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ         ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ 

ເລ ອກ ເອົຳ ສດັ ໂຕ ຜ ໍ້ ທີື່  ດ  ີທີື່  ສດຸ ມຳ ຖວຳຍ         

11ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ຂໍ້ຳ ສດັ ນ ັໍ້ນ ຢ ື່ ຂໍ້ຳງ ແທື່ນ ບ ຊຳ ທຳງ ທິດເໜ ອ 

ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ພວກ ປະໂລຫິດ         ຄ  ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອາໂຣນ          ຈະ ເອົຳ ເລ ອດ ສດັ 

ນ ັໍ້ນ ມຳ ຊດິ ໃສື່ ເທິງ ແທື່ນ         ແລະ ຮອບ ແທື່ນ         

12ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ປຳດ ສດັ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ຕື່ອນ ໆ ທງັ ຫວົ         ແລະ 

ໄຂມນັ ດໍ້ວຍ         ແລະ ປະໂລຫິດ ຈະ ເອົຳ ຕື່ອນ ນ ັໍ້ນ ມຳ ວຳງ ໄວໍ້         ເທິງ ຟ ນ ໃນ ໄຟ ຢ ື່ ແທື່ນ ບ ຊຳ         

13ແຕື່ 

ເຄ ື່ ອງ ໃນ ກບັ ຂຳ ນ ັໍ້ນ         ຜ ໍ້ ຖວຳຍ ບ ຊຳ ຈະ ລໍ້ຳງ ເສຍ ດໍ້ວຍ ນ  ໍ້ຳ         ແລະ ໃຫໍ້ ປະໂລຫິດ ເອົຳ ເຄ ື່ ອງ ທງັ ໝດົ 

ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ມຳ ເຜົຳ ບ ຊຳ ນ  ຳ ກນັ ເທິງ ແທື່ນ ບ ຊຳ         ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ         ຄ  ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ດໍ້ວຍ ໄຟ         ເປັນ 

ກິື່ນ ຫອມ ທີື່  ພ ພຣະໄທ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          
14ຖໍ້ຳ ຜ ໍ້ ໃດ ຈະ ເອົຳ ນກົ ມຳ ຖວຳຍ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ກ  ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ເອົຳ ຂອງ 

ບ ຊຳ ທີື່  ເປັນ ນກົ ເຂົຳ ຫລ  ນກົກຳງແກ ໜຸື່ມ ມຳ ຖວຳຍ         

15ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້ ປະໂລຫິດ ເອົຳ ນກົ ນ ັໍ້ນ ມຳ ທີື່  ແທື່ນ ບ ຊຳ         

ບດິ ຫວົ ແລໍ້ວ ເຜົຳ ບ ຊຳ ເທິງ ແທື່ນ ບ ຊຳ         ໃຫໍ້ ເລ ອດ ໄຫລ ອອກ ມຳ ຂໍ້ຳງ ໆ ແທື່ນ ບ ຊຳ         

16ໃຫໍ້ ຈກີ ໜຽງ         
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ແລະ ຫລກົ ຂນົ ນກົ ນ ັໍ້ນ ເສຍ         ຖິໍ້ມ ລງົ ຂໍ້ຳງ ແທື່ນ ບ ຊຳ ທຳງ ທິດຕຳເວັນອອກ         ບື່ອນ ທີື່  ຖິໍ້ມ ຂີໍ້ເທົື່ ຳ ໄຟ         

17ແລະ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ຈກີ ປີກ ບ ື່  ໃຫໍ້ ຂຳດ ຈຳກ ໂຕ         ແລະ ປະໂລຫິດ ຈະ ເຜົຳ ນກົ ນ ັໍ້ນ ເທິງ ແທື່ນ ບ ຊຳ         

ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ         ຄ  ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ດໍ້ວຍ ໄຟ         ເປັນ ກິື່ນ ຫອມ ທີື່  ພ ພຣະໄທ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ”          

ບົດທີ 2 
ເຄື່ອງຖວາຍພືດຜົນເປັນເມັດ 

1“ເມ  ື່ອ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ຜ ໍ້ ໃດ ເອົຳ ພ ດ ຜນົ ເປັນ ເມດັ ມຳ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ຖວຳຍ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ກ  ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ 

ນ ັໍ້ນ ເອົຳ ຍອດ ແປໍ້ງ ມຳ ຖວຳຍ         ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ຖອກ ນ  ໍ້ຳມນັ ລງົ ໃນ ແປໍ້ງ         ແລະ ຈ ົື່ງ ເອົຳ ກ  ຳຍຳນ ມຳ ວຳງ 

ໄວໍ້ ເທິງ ດໍ້ວຍ         

2ແລໍ້ວ ເອົຳ ມຳ ໃຫໍ້ ພວກ ປະໂລຫິດ         ຄ  ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອາໂຣນ          ຜ ໍ້ ຖວຳຍ ບ ຊຳ ຈະ ກ  ຳ 

ຍອດ ແປໍ້ງ ປນົ ນ  ໍ້ຳມນັ ກ  ຳມ   ໜ ື່ ງ ກບັ ກ  ຳຍຳນ ທງັ ໝດົ         ແລະ ປະໂລຫິດ ຈະ ເຜົຳ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ສື່ວນ ນີໍ້ ເປັນ 

ທີື່  ລະນ ກ ເທິງ ແທື່ນ ບ ຊຳ         ຄ  ບ ຊຳ ດໍ້ວຍ ໄຟ         ເປັນ ກິື່ນ ຫອມ ທີື່  ພ ພຣະໄທ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

3ສື່ວນ ພ ດ 

ຜນົ ເປັນ ເມດັ ທີື່  ເຫລ ອ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ ຈະ ເປັນ ຂອງ ອາໂຣນ ແລະ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ລຳວ         ເປັນ ສິື່ ງ ບ ລິສດຸ ທີື່  ສດຸ 

ຈຳກ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ດໍ້ວຍ ໄຟ ຖວຳຍ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          
4ເມ  ື່ອ ເຈົໍ້ຳ ເອົຳ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ຈຳກ ເຕົຳ ອບົ ມຳ ຖວຳຍ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ         ໃຫໍ້ ເປັນ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ບ ື່  ມີ ເຊ ໍ້ອ ແປໍ້ງ ເຮັດ 

ດໍ້ວຍ ຍອດ ແປໍ້ງ ນວດ ດໍ້ວຍ ນ  ໍ້ຳມນັ         ຫລ  ເຂົໍ້ຳຈີື່  ແຜື່ນ ບ ື່  ມີ ເຊ ໍ້ອ ແປໍ້ງ ທຳ ດໍ້ວຍ ນ  ໍ້ຳມນັ         

5ແລະ ຖໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ເອົຳ 

ເຂົໍ້ຳຈີື່  ປີໍ້ງ ເທິງ ແຜື່ນ ເຫລັກ ປີໍ້ງ ມຳ ຖວຳຍ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ກ  ໃຫໍ້ ເປັນ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ເຮັດ ດໍ້ວຍ ຍອດ ແປໍ້ງ ອນັ 

ລະອຽດ ເປັນ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ບ ື່  ມີ ເຊ ໍ້ອ ແປໍ້ງ ນວດ ດໍ້ວຍ ນ  ໍ້ຳມນັ         

6ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ຫກັ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ນ ັໍ້ນ ເປັນ ກໍ້ອນ ໆ ຈິື່ງ ເອົຳ ນ  ໍ້ຳ-

ມນັ ຖອກ ໃສື່ ເທິງ         ເປັນ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ຖວຳຍ ບ ຊຳ         

7ຖໍ້ຳ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ເຂົໍ້ຳໜມົ ຈ ນ ໃສື່ ໝ ໍ້  ຂຳງ         

ໃຫໍ້ ເຮັດ ດໍ້ວຍ ຍອດ ແປໍ້ງ ລະອຽດ ກບັ ນ  ໍ້ຳມນັ          
8ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ເອົຳ ເຂົໍ້ຳຈີື່         ຊ ື່ ງ ເຮັດ ດໍ້ວຍ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ມຳ ຖວຳຍ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ເມ  ື່ອ ເອົຳ ມຳ ໃຫໍ້ 

ປະໂລຫິດ ແລໍ້ວ ປະໂລຫິດ ຈະ ເອົຳ ມຳ ເຖງິ ແທື່ນ ບ ຊຳ         

9ແລະ ປະໂລຫິດ ຈະ ເອົຳ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ສື່ວນ ໜ ື່ ງ ທີື່  ໄດໍ້ 

ຖວຳຍ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ເຜົຳ ເທິງ ແທື່ນ ບ ຊຳ         ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ດໍ້ວຍ ໄຟ         ເປັນ ກິື່ນ ຫອມ ທີື່  

ພ ພຣະໄທ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

10ສື່ວນ ເຄ ື່ ອງ ຖວຳຍ ທີື່  ເຫລ ອ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ ຕກົ ເປັນ ຂອງ ອາໂຣນ ແລະ 

ຂອງ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ລຳວ         ເປັນ ສື່ວນ ທີື່  ບ ລິສດຸ ທີື່  ສດຸ ຈຳກ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ດໍ້ວຍ ໄຟ ຖວຳຍ ແດື່ ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ          

11ບນັດຳ ພ ດ ຜນົ ເປັນ ເມດັ ໃດ ໆ ຊ ື່ ງ ເອົຳ ມຳ ຖວຳຍ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ນ ັໍ້ນ         ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ມີ ເຊ ໍ້ອ ແປໍ້ງ 

ເພຳະວື່ຳ ທງັ ເຊ ໍ້ອ ແປໍ້ງ         ຫລ  ນ  ໍ້ຳເຜິໍ້ງ ຢື່ຳ ເອົຳ ມຳ ເຜົຳ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ດໍ້ວຍ ໄຟ ຖວຳຍ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ         

12ຖໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ເອົຳ ສິື່ ງ ທງັ ສອງ ນີໍ້ ຄ  ຜນົລະປ ກ ລຸໍ້ນ ທ  ຳອິດ ມຳ ຖວຳຍ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກ  ໄດໍ້         

ແຕື່ ຢື່ຳ ເຜົຳ ຖວຳຍ ເທິງ ແທື່ນ ບ ຊຳ ໃຫໍ້ ເປັນ ກິື່ນ ຫອມ ທີື່  ພ ພຣະໄທ         

13ແລະ ໃນ ເຄ ື່ ອງ ເຂົໍ້ຳໜມົ ທກຸ ຢື່ຳງ 

ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ໃສື່ ເກ ອ         ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ເກ ອ ແຫື່ງ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ ກບັ ພຣະເຈົ້າ          ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຂຳດ ເສຍ ຈຳກ ເຂົໍ້ຳ-

ໜມົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ຖວຳຍ ເກ ອ ພໍ້ອມ ກບັ ບນັດຳ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ທກຸ ໆ ຊະນດິ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ          
14ຖໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ຖວຳຍ ພ ດ ຜນົ ເປັນ ເມດັ ຄ  ຜນົລະປ ກ ລຸໍ້ນ ທ  ຳອິດ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ເອົຳ ຮວງ 

ເຂົໍ້ຳ ໃໝື່ ໆ ຂຳງ ໄຟ         ໃຫໍ້ ແຫໍ້ງ         ບດົ ເມດັ ໃຫໍ້ ລະອຽດ ກື່ອນ ຈິື່ງ ເອົຳ ມຳ ຖວຳຍ         

15ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ເອົຳ ນ  ໍ້ຳມນັ 
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ຖອກ ໃສື່         ແລະ ວຳງ ເຄ ື່ ອງ ກ  ຳຍຳນ ໄວໍ້ ເທິງ ນ ັໍ້ນ         ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ຖວຳຍ         

16ປະໂລຫິດ ຈະ ເອົຳ ສື່ວນ ຫນ ື່ ງ 

ຂອງ ເມດັ ທີື່  ບດົ         ນ  ໍ້ຳມນັ         ແລະ ເຄ ື່ ອງ ກ  ຳຍຳນ ເຜົຳ ຖວຳຍ ເປັນ ສື່ວນ ທີື່  ລະນ ກ         ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ດໍ້ວຍ 

ໄຟ ຖວຳຍ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ”          

ບົດທີ 3 
ເຄື່ອງຖວາຍເພື່ອຄວາມສາມັກຄີທຳ 

1“ຖໍ້ຳ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ຜ ໍ້ ໃດ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ເພ ື່ ອ ຄວຳມ ສຳມກັຄີ ທ  ຳ         ຖໍ້ຳ ລຳວ ຖວຳຍ ງວົ ຜ ໍ້         ຫລ  ງວົ ແມ ື່ 

ຈຳກ ຝ ງ         ໃຫໍ້ ລຳວ ເລ ອກ ເອົຳ ສດັ ໂຕ ທີື່  ດ ີທີື່  ສດຸ ມຳ ຖວຳຍ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

2ໃຫໍ້ ລຳວ ເອົຳ 

ມ  ວຳງ ໄວໍ້ ເທິງ ຫວົ ຂອງ ສດັ ໂຕ ທີື່  ຈະ ຖວຳຍ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ຈ ົື່ງ ຂໍ້ຳ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ປະຕ  ຫ ເຕັນ ແຫື່ງ ຊຸມນມຸ         ພວກ         

ປະໂລຫິດ         ຄ  ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອາໂຣນ          ຈະ ເອົຳ ເລ ອດ ມຳ ຊດິ ໃສື່ ເທິງ ແທື່ນ ບ ຊຳ ໃຫໍ້ ທົື່ວ         

3ຈຳກ ເຄ ື່ ອງ 

ບ ຊຳ ທີື່  ຖວຳຍ ເພ ື່ ອ ຄວຳມ ສຳມກັຄີ ທ  ຳ         ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ດໍ້ວຍ ໄຟ ຖວຳຍ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຜ ໍ້ 

ຖວຳຍ ຈະ ເອົຳ ໄຂມນັ ທີື່  ຕດິ ກບັ ເຄ ື່ ອງ ໃນ         ແລະ ໄຂມນັ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ເຄ ື່ ອງ ໃນ ທງັ ໝດົ         

4ແລະ ໝຳກ ໄຂື່-

ຫລງັ ທງັ ສອງ ໜື່ວຍ ກບັ ໄຂມນັ ທີື່  ຕດິ ຢ ື່ ບ ັໍ້ນແອວ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ໃຫໍ້ ເອົຳ ໜງັ ບຳງ ໆ ທີື່  ຕດິ ຢ ື່ ເທິງ ຕບັ ອອກ 

ພໍ້ອມ ກບັ ໝຳກ ໄຂື່ຫລງັ         

5ລ ກ ຊຳຍ ອາໂຣນ ຈະ ເອົຳ ສິື່ ງ ທງັຫລຳຍ ນີໍ້ ມຳ ເຜົຳ ເທິງ ແທື່ນ ບ ຊຳ         ເປັນ 

ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ດໍ້ວຍ ໄຟ         ເປັນ ກິື່ນ ຫອມ ທີື່  ພ ພຣະໄທ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          
6ຖໍ້ຳ ຜ ໍ້ ໃດ ເອົຳ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ເພ ື່ ອ ຄວຳມ ສຳມກັຄີ ທ  ຳ ມຳ ຖວຳຍ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເປັນ ສດັ ໂຕ ຜ ໍ້         

ຫລ  ໂຕ ແມ ື່ ທີື່  ໄດໍ້ ມຳ ຈຳກ ຝ ງ ແບໍ້         ແກະ         ໃຫໍ້ ເລ ອກ ເອົຳ ໂຕ ທີື່  ດ ີທີື່  ສດຸ         

7ຖໍ້ຳ ລຳວ ຈະ ຖວຳຍ ລ ກ ແກະ 

ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ         ກ  ໃຫໍ້ ລຳວ ເອົຳ ມຳ ຖວຳຍ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

8ໃຫໍ້ ລຳວ ເອົຳ ມ  ວຳງ ໄວໍ້ ເທິງ 

ຫວົ ຂອງ ສດັ ທີື່  ຈະ ຖວຳຍ ນ ັໍ້ນ ແລະ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຫ ເຕັນ ແຫື່ງ ຊຸມນມຸ         ແລະ ລ ກ ຊຳຍ ອາໂຣນ ຈະ ເອົຳ 

ເລ ອດ ມຳ ຊດິ ໃສື່ ເທິງ ແທື່ນ ບ ຊຳ ແລະ ໃຫໍ້ ທົື່ວ ແທື່ນ ບ ຊຳ         

9ຈຳກ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ທີື່  ຖວຳຍ ເພ ື່ ອ ຄວຳມ ສຳ-

ມກັຄີ ທ  ຳ         ຄ  ບ ຊຳ ດໍ້ວຍ ໄຟ ຖວຳຍ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ຖວຳຍ ໄຂມນັ         ກບັ ຫຳງ ທີື່  ເປັນ 

ໄຂມນັ ທງັ ໝດົ         ຕດັ ອອກ ກະດ ກ ສນັຫລງັ         ແລະ ໄຂມນັ ທີື່  ຫຸໍ້ມ ເຄ ື່ ອງ ໃນ         ກບັ ໄຂມນັ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ເຄ ື່ ອງ ໃນ 

ທງັ ໝດົ         

10ແລະ ໝຳກ ໄຂື່ຫລງັ ທງັ ສອງ ໜື່ວຍ ກບັ ໄຂມນັ ທີື່  ຕດິ ຢ ື່ ບ ັໍ້ນແອວ ນ ັໍ້ນ         ໃຫໍ້ ເອົຳ ໜງັ ບຳງ ໆ ທີື່  

ຕດິ ຢ ື່ ເທິງ ຕບັ ນ ັໍ້ນ ອອກ ພໍ້ອມ ກບັ ໝຳກ ໄຂື່ຫລງັ         

11ແລະ ປະໂລຫິດ ຈະ ເອົຳ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ມຳ ເຜົຳ ເທິງ 

ແທື່ນ ບ ຊຳ         ເປັນ ອຳຫຳນ ເຜົຳ ດໍ້ວຍ ໄຟ ຖວຳຍ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          
12ຖໍ້ຳ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ຂອງ ລຳວ ເປັນ ແບໍ້ ກ  ໃຫໍ້ ລຳວ ເອົຳ ມຳ ຖວຳຍ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

13ໃຫໍ້ 

ລຳວ ເອົຳ ມ  ວຳງ ໄວໍ້ ເທິງ ຫວົ ຂອງ ມນັ         ແລະ ຂໍ້ຳ ມນັ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຫ ເຕັນ ແຫື່ງ ຊຸມນມຸ         ແລະ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ 

ອາໂຣນ ຈະ ເອົຳ ເລ ອດ ມຳ ຊດິ ໃສື່ ເທິງ ແທື່ນ ບ ຊຳ ແລະ ຮອບ ແທື່ນ ບ ຊຳ         

14ແລໍ້ວ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ເອົຳ ສິື່ ງ 

ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ຈຳກ ແບໍ້ ໂຕ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ         ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ດໍ້ວຍ ໄຟ ຖວຳຍ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຄ  

ໄຂມນັ ທີື່  ຫຸໍ້ມ ເຄ ື່ ອງ ໃນ         ແລະ ໄຂມນັ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ເຄ ື່ ອງ ໃນ         

15ແລະ ໝຳກ ໄຂື່ຫລງັ ທງັ ສອງ ໜື່ວຍ ກບັ ໄຂ-

ມນັ ທີື່  ຕດິ ຢ ື່ ບ ັໍ້ນແອວ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ໃຫໍ້ ເອົຳ ໜງັ ບຳງ ໆ ທີື່  ຕດິ ຢ ື່ ເທິງ ຕບັ ນ ັໍ້ນ ອອກ ພໍ້ອມ ກບັ ໝຳກ ໄຂື່ຫລງັ         

16ແລະ ປະໂລຫິດ ຈະ ເຜົຳ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເທິງ ແທື່ນ ບ ຊຳ ເປັນ ອຳຫຳນ ທີື່  ເຜົຳ ດໍ້ວຍ ໄຟ         ເປັນ ກິື່ນ ຫອມ 

ເປັນ ທີື່  ພ ພຣະໄທ         ໄຂມນັ ທງັ ໝດົ ເປັນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

17ໃຫໍ້ ເປັນ ກດົເກນ ຖຳວອນ ປະຈ  ຳ 



ລະບຽບພວກເລວີ 4 156 
ຕະຫລອດ ຊ ົື່ວ ອຳຍ ຸຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໃນ ບື່ອນ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ອຳໄສ ຢ ື່ ຄ          ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ກນິ ໄຂມນັ         ຫລ  ເລ ອດ”          

ບົດທີ 4 
ເຄື່ອງບ ຊາໄຖູ່ບາບ 

1ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ກບັ ໂມເຊ ວື່ຳ         

2“ຈ ົື່ງ ກື່ຳວ ແກື່ ຄນົ ອິສຣາເອນ ວື່ຳ         ຖໍ້ຳ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ຜ ໍ້ ໃດ ໄດໍ້ 

ເຮັດ ຜິດ ບຳບ ຕ ື່ ສ ໍ້ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໃນ ສິື່ ງ ທີື່  ບ ື່  ໃຫໍ້ ເຮັດ         ໂດຍ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຈດຕະນຳ ເຮັດ ສິື່ ງ 

ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ປະກຳນ ໜ ື່ ງ ປະກຳນ ໃດ          
3ຖໍ້ຳ ປະໂລຫິດ ທີື່  ໄດໍ້ ຮບັ ຄວຳມ ຜິດ ໄວໍ້ ເປັນ ຜ ໍ້ ເຮັດ ບຳບ         ເປັນ ເຫດ ໃຫໍ້ ໄພື່ ພນົ ຫລງົ ເຮັດ ບຳບ         ເຫດ 

ດໍ້ວຍ ບຳບ ທີື່  ລຳວ ໄດໍ້ ເຮັດ ນ ັໍ້ນ         ກ  ໃຫໍ້ ລຳວ ເອົຳ ງວົ ໜຸື່ມ ໂຕ ດ ີທີື່  ສດຸ ມຳ ຖວຳຍ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເປັນ 

ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ບຳບ         

4ໃຫໍ້ ລຳວ ເອົຳ ງວົ ນ ັໍ້ນ ມຳ ໃກໍ້ ປະຕ  ຫ ເຕັນ ແຫື່ງ ຊຸມນມຸ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ          ແລະ ໃຫໍ້ ລຳວ ເອົຳ ມ  ວຳງ ໄວໍ້ ເທິງ ຫວົ ງວົ ໂຕ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳ ມນັ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

5ແລະ ປະໂລຫິດ ຜ ໍ້ ໄດໍ້ ຮບັ ຄວຳມ ຜິດ ແລໍ້ວ ຈະ ເອົຳ ເລ ອດ ງວົ ສື່ວນ ໜ ື່ ງ ມຳ ທີື່  ຫ ເຕັນ ແຫື່ງ ຊຸມນມຸ         

6ປະ-

ໂລຫິດ ຈະ ເອົຳ ນິໍ້ວ ມ  ຈຸື່ມ ລງົ ໃນ ເລ ອດ         ແລະ ຊດິ ເລ ອດ ນ ັໍ້ນ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຜໍ້ຳກ ັໍ້ງ ຫໍ້ອງ ບ ລິສດຸ ເຈດັ ເທ ື່ ອ ຕ ື່  

ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

7ແລະ ປະໂລຫິດ ຈະ ເອົຳ ເລ ອດ ຊດິ ໃສື່ ຈອມ ຂອງ ແທື່ນ ເຜົຳ ເຄ ື່ ອງ ຫອມ         

ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ໃນ ຫ ເຕັນ ແຫື່ງ ຊຸມນມຸ         ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ສື່ວນ ເລ ອດ ງວົ ທີື່  ເຫລ ອ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ ລຳວ ຈະ 

ຖອກ ລງົ ໃສື່ ຕນີ ແທື່ນ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ທີື່  ປະຕ  ຫ ເຕັນ ແຫື່ງ ຊຸມນມຸ          
8ແລະ ລຳວ ຈະ ເອົຳ ໄຂມນັ ທງັ ໝດົ ອອກ ຈຳກ ງວົ ໂຕ ທີື່  ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ບຳບ         ຄ  ໄຂມນັ ທີື່  ຫຸໍ້ມ 

ເຄ ື່ ອງ ໃນ         ແລະ ໄຂມນັ ທີື່  ຕດິ ຢ ື່ ກບັ ເຄ ື່ ອງ ໃນ ທງັ ໝດົ         

9ແລະ ໝຳກ ໄຂື່ຫລງັ ທງັ ສອງ ໜື່ວຍ ກບັ ໄຂມນັ 

ທີື່  ຕດິ ຢ ື່ ບ ັໍ້ນແອວ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ໃຫໍ້ ເອົຳ ໜງັ ບຳງ ໆ ທີື່  ຕດິ ຢ ື່ ເທິງ ຕບັ ນ ັໍ້ນ ອອກ         ພໍ້ອມ ກບັ ໝຳກ ໄຂື່ຫລງັ         

10ໃຫໍ້ ເອົຳ ອອກ ເຊັື່ ນ ດຽວ ກບັ ເອົຳ ອອກ ຈຳກ ງວົ ທີື່  ຖວຳຍ ເພ ື່ ອ ຄວຳມ ສຳມກັຄີ ທ  ຳ         ແລະ ປະໂລຫິດ ຈະ 

ເຜົຳ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເທິງ ແທື່ນ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ         

11ແຕື່ ໜງັ ຂອງ ງວົ ພໍ້ອມ ກບັ ຊີໍ້ນ ງວົ ທງັ ໝດົ         ຫວົ         ຂຳ         

ເຄ ື່ ອງ ໃນ         ແລະ ອຳຈມົ ຂອງ ມນັ         

12ໃຫໍ້ ເອົຳ ອອກ ໄປ ພຳຍ ນອກ ຄໍ້ຳຍ ໃນ ບື່ອນ ສະອຳດ ຄ  ບື່ອນ ທີື່  

ພວກ ເຂົຳ ຖິໍ້ມ ຂີໍ້ເທົື່ ຳ ໄຟ         ແລະ ໃຫໍ້ ສມຸ ໄຟ ເຜົຳ         ໃນ ບື່ອນ ຖິໍ້ມ ຂີໍ້ເທົື່ ຳ ໄຟ ຢ ື່ ບື່ອນ ໃດ ກ  ໃຫໍ້ ເຜົຳ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ          
13ຖໍ້ຳ ຊຸມນມຸຊນົ ອິສຣາເອນ ທງັ ໝດົ ເຮັດ ຜິດ ໂດຍ ບ ື່  ຮ ໍ້ ຕວົ         ແລະ ຄວຳມ ຜິດ ນ ັໍ້ນ ຍງັ ບ ື່  ປຳກດົ ແຈ ໍ້ງ 

ແກື່ ທີື່  ປະຊຸມ         ຖໍ້ຳ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ສິື່ ງ ໜ ື່ ງ ສິື່ ງ ໃດ         ຊ ື່ ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ບນັຊຳ ບ ື່  ໃຫໍ້ ເຮັດ         ພວກ ເຂົຳ 

ກ  ມີ ຄວຳມ ຜິດ         

14ເມ  ື່ອ ຄວຳມ ຜິດ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ທີື່  ປະກດົ ຂ ໍ້ນ         ໃຫໍ້ ທີື່  ປະຊຸມ ຖວຳຍ ງວົ 

ໜຸື່ມ ໂຕ ໜ ື່ ງ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ບຳບ         ໃຫໍ້ ເອົຳ ງວົ ນ ັໍ້ນ ມຳ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຫ ເຕັນ ແຫື່ງ ຊຸມນມຸ         

15ແລະ ພວກ ເຖົໍ້ຳ 

ແກື່ ທງັ ໝດົ ຂອງ ຊຸມນມຸຊນົ ຈະ ເອົຳ ມ  ວຳງ ໄວໍ້ ເທິງ ຫວົ ຂອງ ງວົ ນ ັໍ້ນ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          

ແລະ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳ ງວົ ໂຕ ນ ັໍ້ນ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

16ແລໍ້ວ ປະໂລຫິດ ຜ ໍ້ ຮບັ ຄວຳມ ຜິດ ຈະ ເອົຳ ເລ ອດ 

ຂອງ ງວົ ສື່ວນ ໜ ື່ ງ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ຫ ເຕັນ ແຫື່ງ ຊຸມນມຸ         

17ແລະ ປະໂລຫິດ ຈະ ເອົຳ ນິໍ້ວ ມ  ຈຸື່ມ ລງົ ໃນ ເລ ອດ         

ແລະ ຊດິ ໃສື່ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຜໍ້ຳກ ັໍ້ງ ເຈດັ ເທ ື່ ອ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

18ແລະ ປະໂລຫິດ ຈະ ເອົຳ ເລ ອດ ມຳ 

ໃສື່ ເທິງ ຈອມ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ແທື່ນ ບ ຊຳ ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ໃນ ຫ ເຕັນ ແຫື່ງ ຊຸມນມຸ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          

ສື່ວນ ເລ ອດ ທີື່  ເຫລ ອ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ         ລຳວ ຈະ ຖອກ ລງົ ທີື່  ຕນີ ແທື່ນ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ         ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ທີື່  ປະຕ  ຫ ເຕັນ ແຫື່ງ 
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ຊຸມນມຸ          

19ແລະ ລຳວ ຈະ ເອົຳ ໄຂມນັ ທງັ ໝດົ ອອກ ໄປ         ເອົຳ ໄປ ເຜົຳ ເທິງ ແທື່ນ         

20ລຳວ ໄດໍ້ ເຮັດ ກບັ ງວົ ໂຕ ທີື່  

ຖວຳຍ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ບຳບ ຢື່ຳງໃດ         ກ  ໃຫໍ້ ລຳວ ເຮັດ ກບັ ງວົ ໂຕ ນີໍ້ ຢື່ຳງ ດຽວ ກນັ         ແລະ ປະໂລຫິດ 

ຈະ ເຮັດ ກຳນ ໄຖື່ ບຳບ ຂອງ ຊຸມນມຸຊນົ ແລໍ້ວ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ກຳນ ອະໄພ ບຳບ         

21ໃຫໍ້ 

ພວກ ເຂົຳ ເອົຳ ງວົ ອອກ ໄປ ນອກ ຄໍ້ຳຍ         ແລະ ເຜົຳ ຄ  ກບັ ເຜົຳ ງວົ ໂຕ ກື່ອນ         ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ບຳບ 

ຂອງ ທີື່  ປະຊຸມ          
22ຖໍ້ຳ ຜ ໍ້ ປກົຄອງ ເຮັດ ບຳບ         ແລະ ຫລງົ ຜິດ ເຮັດ ສິື່ ງ ຊ ື່ ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ລຳວ ໄດໍ້ 

ບນັຊຳ ບ ື່  ໃຫໍ້ ເຮັດ ໂດຍ ບ ື່  ຮ ໍ້ ຕວົ         ລຳວ ກ  ມີ ຄວຳມ ຜິດ         

23ເມ  ື່ອ ລຳວ ຮ ໍ້ ຕວົ ວື່ຳ ເຮັດ ຜິດ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ແລໍ້ວ         ກ  ໃຫໍ້ 

ລຳວ ເອົຳ ລ ກ ແບໍ້ ໂຕ ຜ ໍ້ ທີື່  ດ ີທີື່  ສດຸ ມຳ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ         

24ໃຫໍ້ ລຳວ ເອົຳ ມ  ວຳງ ໄວໍ້ ເທິງ ຫວົ ແບໍ້         ແລະ ໃຫໍ້ 

ຂໍ້ຳ ແບໍ້ ໃນ ບື່ອນ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ຂໍ້ຳ ສດັ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ນີໍ້ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ 

ບ ຊຳ ໄຖື່ ບຳບ         

25ປະໂລຫິດ ຈະ ເອົຳ ນິໍ້ວ ຈຸື່ມ ເລ ອດ ຂອງ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ບຳບ ແລໍ້ວ ເອົຳ ໄປ ເຈມີ ຈອມ 

ທງັຫລຳຍ ຂອງ ແທື່ນ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ         ແລະ ຖອກ ເລ ອດ ທີື່  ເຫລ ອ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ ໃສື່ ຕນີ ຂອງ ແທື່ນ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ 

ບ ຊຳ         

26ແລະ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ເຜົຳ ໄຂມນັ ທງັ ໝດົ ເທິງ ແທື່ນ ບ ຊຳ ແບບ ດຽວ ກບັ ເຜົຳ ໄຂມນັ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ 

ເພ ື່ ອ ຄວຳມ ສຳມກັຄ ີທ  ຳ         ແລະ ປະໂລຫິດ ຈະ ເຮັດ ກຳນ ໄຖື່ ໂທດ ບຳບ ແທນ ຜ ໍ້ ເຮັດ ຜິດ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ລຳວ 

ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ກຳນ ອະໄພ ບຳບ          
27ຖໍ້ຳ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຄນົ ໃດ ຄ  ປະຊຳຊນົ ເຮັດ ຄວຳມ ຜິດ ໂດຍ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຈດຕະນຳ ຄ  ເຮັດ ສິື່ ງ ໜ ື່ ງ ສິື່ ງ ໃດ         ຊ ື່ ງ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ບນັຊຳ         ບ ື່  ໃຫໍ້ ລຳວ ເຮັດ         ລຳວ ກ  ມີ ຄວຳມ ຜິດ         

28ເມ  ື່ອ ລຳວ ຮ ໍ້ ຕວົ ວື່ຳ ເຮັດ ຜິດ ດ ັື່ງ-

ນ ັໍ້ນ ແລໍ້ວ         ກ  ໃຫໍ້ ລຳວ ເອົຳ ລ ກ ແບໍ້ ໂຕ ແມ ື່ ໂຕ ໜ ື່ ງ ທີື່  ດ ີທີື່  ສດຸ ມຳ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ບຳບ ທີື່  ລຳວ ໄດໍ້ ເຮັດ 

ໄປ ນ ັໍ້ນ         

29ແລະ ລຳວ ຈະ ເອົຳ ມ  ວຳງ ໄວໍ້ ເທິງ ຫວົ ຂອງ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ບຳບ         ແລະ ຂໍ້ຳ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ 

ບຳບ ນ ັໍ້ນ ໃນ ບື່ອນ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ         

30ປະໂລຫິດ ຈະ ເອົຳ ນິໍ້ວ ມ  ຈຸື່ມ ເລ ອດ ແບໍ້ ນ ັໍ້ນ ໄປ 

ເຈມີ ຈອມ ແທື່ນ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ         ແລະ ຖອກ ເລ ອດ ສື່ວນ ທີື່  ເຫລ ອ ລງົ ໃສື່ ຕນີ ຂອງ ແທື່ນ ບ ຊຳ ນ ັໍ້ນ         

31ແລະ ລຳວ ຈະ ເອົຳ ໄຂມນັ ອອກ ໃຫໍ້ ໝດົ ຄ  ທີື່  ໄດໍ້ ເອົຳ ໄຂມນັ ອອກ ຈຳກ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ເພ ື່ ອ ຄວຳມ ສຳ-

ມກັຄີ ທ  ຳ         ແລະ ປະໂລຫິດ ຈະ ເຜົຳ ໄຂມນັ ນ ັໍ້ນ ເທິງ ແທື່ນ ບ ຊຳ         ເປັນ ກິື່ນ ຫອມ ທີື່  ພ ພຣະໄທ ແດື່ ພຣະ-
ຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ປະໂລຫິດ ຈະ ເຮັດ ກຳນ ໄຖື່ ໂທດ ຂອງ ລຳວ         ແລະ ລຳວ ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ກຳນ ອະໄພ          

32ຖໍ້ຳ ລຳວ ເອົຳ ລ ກ ແກະ ມຳ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ບຳບ ກ  ໃຫໍ້ ລຳວ ເອົຳ ລ ກ ແກະ ໂຕ ແມ ື່ ທີື່  ດ ີທີື່  ສດຸ ມຳ 

ຖວຳຍ         

33ລຳວ ຈະ ເອົຳ ມ  ວຳງ ໄວໍ້ ເທິງ ຫວົ ຂອງ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ບຳບ ແລະ ຂໍ້ຳ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ບຳບ 

ໃນ ບື່ອນ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ຂໍ້ຳ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ ດໍ້ວຍ ໄຟ         

34ແລະ ປະໂລຫິດ ຈະ ເອົຳ ນິໍ້ວ ມ  ຈຸື່ມ ເລ ອດ ເຄ ື່ ອງ 

ບ ຊຳ ໄຖື່ ບຳບ ນ ັໍ້ນ         ເອົຳ ໄປ ເຈມີ ຈອມ ຂອງ ແທື່ນ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ         ແລະ ຖອກ ເລ ອດ ທີື່  ເຫລ ອ ລງົ ໃສື່ 

ຕນີ ຂອງ ແທື່ນ ບ ຊຳ         

35ໃຫໍ້ ລຳວ ເອົຳ ໄຂມນັ ທງັ ໝດົ ອອກ ໄປ ຄ  ທີື່  ໄດໍ້ ເອົຳ ໄຂມນັ ຂອງ ລ ກ ແກະ ອອກ 

ຈຳກ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ເພ ື່ ອ ຄວຳມ ສຳມກັຄີ ທ  ຳ         ແລະ         ປະໂລຫິດ ຈະ ເຜົຳ ໄຂມນັ ເທິງ ແທື່ນ ບ ຊຳ ຄ  ກບັ 

ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ດໍ້ວຍ ໄຟ ຖວຳຍ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ປະໂລຫິດ ຈະ ເຮັດ ກຳນ ໄຖື່ ໂທດ ຂອງ ລຳວ         

ຊ ື່ ງ ລຳວ ໄດໍ້ ເຮັດ ຜິດ         ແລໍ້ວ ລຳວ ກ  ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ກຳນ ອະໄພ”          
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ເຄື່ອງບ ຊາໄຖູ່ການລະເມີດ 
1“ຖໍ້ຳ ຜ ໍ້ ໃດ ເຮັດ ຄວຳມ ຜິດ ບຳບ ຍໍ້ອນ ໄດໍ້ ຍນິ ສຽງ ຄ  ຳ ສຳບຳນ         ແລະ ເປັນ ພະຍຳນ         ຈ ື່ງ ປິດ ບງັ ສິື່ ງ 

ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ທີື່  ຕນົ ໄດໍ້ ເຫັນ         ຫລ  ຮ ໍ້ຈກັ         ແລະ ເຖງິ ວື່ຳ ລຳວ ຈະ ເປັນ ພະຍຳນ ໂດຍ ທີື່  ລຳວ ເຫັນ         ຫລ  ຮ ໍ້ 

ເລ ື່ ອງ ກ  ຕຳມ         ແຕື່ ລຳວ ບ ື່  ຍອມ ໃຫໍ້ກຳນ ເປັນ ພະຍຳນ         ລຳວ ຕໍ້ອງ ຮບັ ໂທດ ຕຳມ ຄວຳມ ຊ ົື່ວຊໍ້ຳ ຂອງ 

ລຳວ         

2ຫລ  ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ຜ ໍ້ ໃດ ແຕະຕໍ້ອງ ສິື່ ງ ທີື່  ເປັນ ມນົທິນ         ຈະ ເປັນ ຊຳກ ສດັປື່ຳ ທີື່  ເປັນ ມນົທິນ         ຫລ  ຊຳກ 

ສດັລໍ້ຽງ ທີື່  ເປັນ ມນົທິນ         ຫລ  ຊຳກ ສດັ ເລ ອ ຄຳນ ທີື່  ເປັນ ມນົທິນ         ໂດຍ ບ ື່  ທນັ ຮ ໍ້ ຕວົ         ລຳວ ຈ ື່ງ ເປັນ ຄນົ ມີ 

ມນົທິນ         ລຳວ ກ  ມີ ຄວຳມ ຜິດ         

3ຫລ  ຖໍ້ຳ ລຳວ ແຕະຕໍ້ອງ ສິື່ ງ ອນັ ເປັນ ມນົທິນ ຂອງ ຄນົ ຈະ ເປັນ ສິື່ ງ ໃດ ໆ 

ກ  ຕຳມ         ຊ ື່ ງ ເປັນ ມນົທິນ         ອນັ ເປັນ ສິື່ ງ ທີື່  ເຮັດ ໃຫໍ້ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ມນົທິນ         ໂດຍ ລຳວ ບ ື່  ຮ ໍ້ ຕວົ         ເມ  ື່ອ ລຳວ ຮ ໍ້ 

ແລໍ້ວ         ລຳວ ກ  ມີ ຄວຳມ ຜິດ         

4ຫລ  ຖໍ້ຳ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຄນົ ໃດ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ຄ  ຳ ສຳບຳນ ໂລ ໆ ເລ ໆ ວື່ຳ ຈະ ເຮັດ ຊ ົື່ວ         

ຫລ  ດ ີ         ໄດໍ້ ກື່ຳວ ຄ  ຳ ສຳບຳນ ໃດ ໆ ກ  ຕຳມ         ແລະ ລຳວ ເຮັດ ໂດຍ ບ ື່  ທນັ ຮ ໍ້ ຕວົ         ເມ  ື່ອ ລຳວ ຮ ໍ້ສ ກ ແລໍ້ວ         

ລຳວ ກ  ມີ ຄວຳມ ຜິດ         

5ເມ  ື່ອ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ຜ ໍ້ ໃດ ເຮັດ ຄວຳມ ຜິດ ໃດ ໆ ທີື່  ກື່ຳວ ມຳ ນີໍ້         ກ  ໃຫໍ້ ລຳວ ສຳລະພຳບ 

ຄວຳມ ຜິດ ທີື່  ລຳວ ໄດໍ້ ເຮັດ         

6ແລະ ໃຫໍ້ ລຳວ ເອົຳ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ຄວຳມ ຜິດ ບຳບ ມຳ ຖວຳຍ ແດື່ ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ          ເພຳະ ບຳບ ຊ ື່ ງ ລຳວ ໄດໍ້ ເຮັດ ນ ັໍ້ນ         ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ຈະ ເປັນ ສດັ ໂຕ ແມ ື່ ຈຳກ ຝ ງ         ຄ  ລ ກ ແກະ         ຫລ  

ລ ກ ແບໍ້         ກ  ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ບຳບ ໄດໍ້         ແລະ ປະໂລຫິດ ຈະ ເຮັດ ກຳນ ໄຖື່ ບຳບ ແທນ ຜ ໍ້ ທີື່  ເຮັດ ຜິດ ນ ັໍ້ນ          
7ຖໍ້ຳ ລຳວ ບ ື່  ສຳມຳດ ຖວຳຍ ລ ກ ແກະ ໂຕ ໜ ື່ ງ         ກ  ໃຫໍ້ ລຳວ ເອົຳ ນກົ ເຂົຳ ສອງ ໂຕ         ຫລ  ນກົກຳງແກ 

ໜຸື່ມ ສອງ ໂຕ         ມຳ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ຖວຳຍ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ໄຖື່ ຄວຳມ ຜິດ ບຳບ ທີື່  ຕນົ ໄດໍ້ ເຮັດ         ນກົ ໂຕ ໜ ື່ ງ 

ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ບຳບ         ແລະ ນກົ ອີກ ໂຕ ໜ ື່ ງ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ ດໍ້ວຍ ໄຟ         

8ໃຫໍ້ ລຳວ ເອົຳ ນກົ ທງັ 

ສອງ ໂຕ ມຳ ໃຫໍ້ ປະໂລຫິດ         ປະໂລຫິດ ຈະ ຖວຳຍ ນກົ ໂຕ ໜ ື່ ງ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ບຳບ ກື່ອນ         ໃຫໍ້ ລຳວ 

ບດິ ຫວົ ນກົ ຫລດຸ ອອກ ຈຳກ ຄ  ແຕື່ ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ຂຳດ.         

9ແລະ ປະໂລຫິດ ຈະ ເອົຳ ເລ ອດ ຂອງ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ 

ບຳບ ມຳ ຊດິ ໃສື່ ຂໍ້ຳງ ແທື່ນ ບ ຊຳ         ສື່ວນ ເລ ອດ ທີື່  ເຫລ ອ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ         ໃຫໍ້ ໄຫລ ອອກ ຈຳກ ຫີນ ແທື່ນ         ນີໍ້ ແມ ື່ນ 

ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ບຳບ         

10ແລໍ້ວ ລຳວ ຈະ ຖວຳຍ ນກົ ໂຕ ທີ ສອງ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ ຕຳມ ກດົໝຳຍ         ແລະ 

ປະໂລຫິດ ຈະ ເຮັດ ກຳນ ໄຖື່ ໂທດ ທີື່  ລຳວ ໄດໍ້ ເຮັດ ໄປ         ແລະ ລຳວ ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ກຳນ ອະໄພໂທດ          
11ແຕື່ ຖໍ້ຳ ລຳວ ບ ື່  ສຳມຳດ ທີື່  ຈະ ເອົຳ ນກົ ເຂົຳ ສອງ ໂຕ         ຫລ  ນກົກຳງແກ ໜຸື່ມ ສອງ ໂຕ ມຳ         ກ  ໃຫໍ້ ລຳວ 

ເອົຳ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ບຳບ         ຊ ື່ ງ ລຳວ ໄດໍ້ ເຮັດ ນ ັໍ້ນ ມຳ         ຄ  ຍອດ ແປໍ້ງ ໜ ື່ ງ ໃນ ສິບ ເອຟຳ ເອົຳ ມຳ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ 

ບ ຊຳ ໄຖື່ ບຳບ         ຢື່ຳ ໃສື່ ນ  ໍ້ຳມນັ         ຫລ  ໃສື່ເຄ ື່ ອງ ກ  ຳຍຳນ ໃນ ແປໍ້ງ         ເພຳະ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ບຳບ         

12ໃຫໍ້ 

ລຳວ ເອົຳ ແປໍ້ງ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃຫໍ້ ປະໂລຫິດ         ແລະ ປະໂລຫິດ ຈະ ເອົຳ ແປໍ້ງ ເຂົໍ້ຳກ  ຳ ມ  ໜ ື່ ງ ເປັນ ສື່ວນ ທີື່  ລະນ ກ         

ແລະ ເຜົຳ         ເທິງ ແທື່ນ ບ ຊຳ ຄ  ກບັ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ ດໍ້ວຍ ໄຟ ຖວຳຍ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ -

ຊຳ ໄຖື່ ບຳບ         

13ແລະ ປະໂລຫິດ ຈະ ເຮັດ ກຳນ ໄຖື່ ບຳບ ຂອງ ລຳວ ເພຳະ ບຳບ ທີື່  ລຳວ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃນ ເລ ື່ ອງ 

ໃດ ເລ ື່ ອງ ໜ ື່ ງ ທີື່  ກື່ຳວ ມຳ ນີໍ້         ແລະ ລຳວ ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ກຳນ ອະໄພ         ແລະ ສື່ວນ ທີື່  ເຫລ ອ ນ ັໍ້ນ ຈະ ເປັນ ຂອງ 

ປະໂລຫິດ         ເຊັື່ ນ ດຽວ ກບັ ເຄ ື່ ອງ ຖວຳຍ ເພ ື່ ອ ຄວຳມ ສຳມກັຄີ ທ  ຳ”          
14ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ກບັ ໂມເຊ ວື່ຳ:         

15“ຖໍ້ຳ ຜ ໍ້ ໃດ ເຮັດ ກຳນ ບ ື່  ສດັຊ ື່         ແລະ ເຮັດ ບຳບ ໂດຍ ບ ື່  ຮ ໍ້ 

ຕວົ ໃນ ເລ ື່ ອງ ຂອງ ຄວຳມ ບ ລິສດຸ ແຫື່ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ເອົຳ ແກະ ໂຕ ຜ ໍ້ ທີື່  ດ ີທີື່  ສດຸ ຈຳກ ຝ ງ 
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ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ຄວຳມ ຜິດ ບຳບ ຖວຳຍ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ຕ ີລຳຄຳ ເປັນ ເງນິ ເຊ ເຂ ຕຳມ 

ເຊ ເຂ ຂອງ ສະຖຳນທີື່  ບ ລິສດຸ         ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ຄວຳມ ຜິດ ບຳບ         

16ແລະ ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ເອົຳ ມຳ ໃຊໍ້ ແທນ 

ຂອງ ບ ລິສດຸ ທີື່  ຂຳດ ໄປ         ແລະ ເພີື່ ມ ອີກ ໜ ື່ ງ ໃນ ຫໍ້ຳ ຂອງ ລຳຄຳ ສິື່ ງ ທີື່  ຂຳດ ໄປ ນ ັໍ້ນ ມຳ ມອບ ໃຫໍ້ ແກື່ ປະ-

ໂລຫິດ         ແລະ         ປະໂລຫິດ ຈະ ເຮັດ ກຳນ ໄຖື່ ໂທດ ຂອງ ລຳວ ດໍ້ວຍ ແກະ ຜ ໍ້ ທີື່  ຖວຳຍ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ         ບ ຊຳ 

ໄຖື່ ຄວຳມ ຜິດ ບຳບ         ແລະ ລຳວ ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ກຳນ ອະໄພໂທດ          
17ຖໍ້ຳ ຜ ໍ້ ໃດ ເຮັດ ຜິດ         ຄ  ເຮັດ ສິື່ ງ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ບນັຊຳ ບ ື່  ໃຫໍ້ ເຮັດ         ເຖງິ ແມ ື່ນ ວື່ຳ ລຳວ ເຮັດ 

ໂດຍ ບ ື່  ຮ ໍ້ ຕວົ         ລຳວ ກ  ມີ ຄວຳມ ຜິດ         ຈະ ຕໍ້ອງ ຮບັ ໂທດ ຕຳມ ຄວຳມ ຊ ົື່ວຊໍ້ຳ ຂອງ ລຳວ         

18ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ເອົຳ 

ແກະ ໂຕ ຜ ໍ້ ທີື່  ດ ີທີື່  ສດຸ ຈຳກ ຝ ງ ມຳ ໃຫໍ້ ປະໂລຫິດ         ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ຕ ີລຳຄຳ ເປັນ ລຳຄຳ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ຄວຳມ ຜິດ 

ບຳບ         ແລະ ໃຫໍ້ ປະໂລຫິດ ເຮັດ ກຳນ ໄຖື່ ໂທດ ຂອງ ລຳວ ຕຳມ ຄວຳມ ຜິດ ທີື່  ລຳວ ໄດໍ້ ເຮັດ ໂດຍ ບ ື່  ໄດໍ້ 

ເຈດຕະນຳ         ແລະ ລຳວ ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ກຳນ ອະໄພໂທດ         

19ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ຄວຳມ ຜິດ         ເພຳະ ລຳວ ໄດໍ້ 

ເຮັດ ຄວຳມ ຜິດ ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ”          

ບົດທີ 6 
ເຄື່ອງບ ຊາໄຖູ່ຄວາມຜິດ ແລະການຄືນດີກັນ 

1ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ກບັ ໂມເຊ ວື່ຳ,         

2“ຖໍ້ຳ ຜ ໍ້ ໃດ ເຮັດ ບຳບ         ແລະ ເຮັດ ກຳນ ບ ື່  ສດັຊ ື່  ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ          ດໍ້ວຍ ກຳນ ຂີໍ້ ຕວົະ ເພ ື່ ອນ ບໍ້ຳນ ໃນ ເລ ື່ ອງ ກຳນ ຝຳກ         ຫລ  ກຳນ ປະກນັ         ຫລ  ກຳນ ລກັ ມຳ         

ຫລ  ຖໍ້ຳ ລຳວ ໄດໍ້ ຫລອກ ລວງ ເພ ື່ ອນ ບໍ້ຳນ         

3ຫລ  ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ພບົ ສິື່ ງ ທີື່  ເຮື່ຍ ໄປ ແລໍ້ວແຕື່ ບ ື່  ຍອມຮບັ         ສຳ-

ບຳນ ເປັນຄວຳມ ບ ື່  ຈງິ         ໃນ ຂ ໍ້ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ຖໍ້ຳ ຜ ໍ້ ໃດ ເຮັດ ກ  ເປັນຄວຳມ ຜິດ         

4ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ ກ  ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ທີື່  ເຮັດ ຜິດ 

ມີ ໂທດ ເພຳະ ຄວຳມ ຜິດ ຂອງ ລຳວ ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ສ ົື່ງ ຄ ນ ເຄ ື່ ອງ ທີື່  ໄດໍ້ ມຳ ຈຳກ ກຳນ ລກັ                  ຫລ  ສິື່ ງ ໃດ ທີື່  

ລຳວ ໄດໍ້ ມຳ ດໍ້ວຍ ກຳນ ຫລອກ ລວງ         ຫລ  ສິື່ ງ ທີື່  ຝຳກ ລຳວ ໄວໍ້         ຫລ  ສິື່ ງ ສ ນຫຳຍ ທີື່  ລຳວ ໄດໍ້ ພບົ         

5ສິື່ ງ 

ໃດ ໆ ທີື່  ເປັນ ຄ  ຳ ສຳບຳນ ເທັດ         ລຳວ ຕໍ້ອງ ຄ ນ ໃຫໍ້ ເຕັມ ຈ  ຳນວນ         ແລະ ຈ ົື່ງ ເພີື່ ມ ອີກ ໜ ື່ ງ ໃນ ຫໍ້ຳ         ແລະ 

ມອບ ໃຫໍ້ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ ຂອງ ໃນ ມ ໍ້ ທີື່  ລຳວ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ຄວຳມ ຜິດ         

6ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ເອົຳ ແກະ ໂຕ ຜ ໍ້ ທີື່  ດ ີທີື່  

ສດຸ ມຳ ຈຳກ ຝ ງ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ຄວຳມ ຜິດ         ຖວຳຍ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ມຳ ມອບ ໃຫໍ້ ປະໂລຫິດ         

ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ຕ ີລຳຄຳ ເອງ         ເປັນ ລຳຄຳ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ຄວຳມ ຜິດ         

7ແລະ ໃຫໍ້ ປະໂລຫິດ ເຮັດ ກຳນ ໄຖື່ ໂທດ 

ຂອງ ລຳວ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ລຳວ ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ກຳນ ອະໄພ ໃນ ທກຸ ສິື່ ງ ທີື່  ລຳວ ໄດໍ້ ເຮັດ 

ໄປ ຊ ື່ ງ ເປັນຄວຳມ ຜິດ ບຳບ”          

ປະໂລຫິດກັບເຄື່ອງເຜົາບ ຊາ 
8ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ກບັ ໂມເຊ ວື່ຳ,         

9“ຈ ົື່ງ ສ ັື່ງ ແກື່ ອາໂຣນ ແລະ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ລຳວ ວື່ຳ         ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້ 

ເປັນ ກດົ ເລ ື່ ອງ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ         ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ ນ ັໍ້ນ ຈະ ຕໍ້ອງ ເຜົຳ ຢ ື່ ເທິງ ແທື່ນ ບ ຊຳ ຕະຫລອດ ຄ ນ ຈນົ 

ຮຸື່ງ ເຊົໍ້ຳ         ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້ ໄຟ ເທິງ ແທື່ນ ບ ຊຳ ເຜົຳ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ລກຸ ຢ ື່ ຕະຫລອດ         

10ໃຫໍ້ ປະໂລຫິດ ນຸື່ງ ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ 

ປື່ຳນ         ແລະ ນຸື່ງ ໂສໍ້ງ ຜໍ້ຳ ປື່ຳນ         ແລະ ໃຫໍ້ ຕກັ ຂີໍ້ເທົື່ ຳ ໄຟ ອອກ ມຳ ຈຳກ ໄຟ ທີື່  ໄໝໍ້ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ ໄປ ໄວໍ້ 

ຂໍ້ຳງ ແທື່ນ ບ ຊຳ         

11ໃຫໍ້ ຖອດ ເສ ໍ້ອ ທີື່  ນຸື່ງ ຢ ື່ ອອກ ແລໍ້ວ ນຸື່ງ ເສ ໍ້ອ ອີກ ໂຕ ໜ ື່ ງ         ແລະ ເອົຳ ຂີໍ້ເທົື່ ຳ ໄຟ ອອກ ໄປ 

ນອກ ຄໍ້ຳຍ ໃນ ບື່ອນ ສະອຳດ         

12ໃຫໍ້ ຮກັສຳ ໄຟ ທີື່ ຢ ື່ ເທິງ ແທື່ນ ບ ຊຳ ໃຫໍ້ ລກຸ ຢ ື່ ຕະຫລອດ         ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ມອດ 
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ຈກັ ເທ ື່ ອ         ໃຫໍ້ ປະໂລຫິດ ໃສື່ ຟ ນ ທກຸ ເຊົໍ້ຳ ແລະ         ໃຫໍ້ ລຽງ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ ໃຫໍ້ ເປັນ ລະບຽບ ໄວໍ້ ເທິງ ແທື່ນ 

ບ ຊຳ         ແລະ ເຜົຳ ໄຂມນັ ຂອງ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ເພ ື່ ອ ຄວຳມ ສຳມກັຄີ ທ  ຳ ເທິງ ນ ັໍ້ນ         

13ຕໍ້ອງ ຮກັສຳ ໃຫໍ້ ໄຟ ຕດິ ຢ ື່ 

ເທິງ ແທື່ນ ບ ຊຳ ຕະຫລອດ         ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ມອດ ເດັດຂຳດ          

ກົດຂອງການຖວາຍພືດຜົນເປັນເມັດ 
14ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້ ເປັນ ກດົ ຂອງ ກຳນ ຖວຳຍ ພ ດ ຜນົ ເປັນ ເມດັ ໃຫໍ້ ລ ກ ຊຳຍ ອາໂຣນ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ນີໍ້ ຕ ື່  

ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ແທື່ນ ບ ຊຳ         

15ໃຫໍ້ ປະໂລຫິດ ຄນົ ໜ ື່ ງ ກ  ຳ ຍອດ ແປໍ້ງ ກ  ຳມ   ໜ ື່ ງ ມຳ ຈຳກ 

ພ ດ ຜນົ ເປັນ ເມດັ ປນົ ນ  ໍ້ຳມນັ         ແລະ ເຄ ື່ ອງ ກ  ຳຍຳນ ທງັ ໝດົ ເທິງ ພ ດ ຜນົ ເປັນ ເມດັ         ແລະ ເຜົຳ ສື່ວນ ນີໍ້ 

ເທິງ ແທື່ນ ບ ຊຳ ເປັນ ທີື່  ລະນ ກ         ເປັນ ກິື່ນ ຫອມ ທີື່  ພ ພຣະໄທ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

16ສື່ວນ ທີື່  ເຫລ ອ ຢ ື່ 

ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ອາໂຣນ ແລະ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ລຳວ ກນິ         ໃຫໍ້ ກນິ ກບັເຂົໍ້ຳ ຈີື່  ບ ື່  ມີ ເຊ ໍ້ອ ແປໍ້ງ ໃນ ຫໍ້ອງ ທີື່  ບ ລິສດຸ         ໃຫໍ້ 

ກນິ ໃນ ລຳນ ຂອງ ຫ ເຕັນ ແຫື່ງ ຊຸມນມຸ         

17ຢື່ຳ ໃສື່ ເຊ ໍ້ອ ແປໍ້ງ ໃນ ຂະໜມົ ນ ັໍ້ນ         ແລໍ້ວ ປິໍ້ງ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ສື່ວນ 

ນີໍ້ ເປັນ ສື່ວນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ດໍ້ວຍ ໄຟ ຂອງ ເຮົຳ ອນັ ຕກົ ແກື່ ລຳວ ເປັນ ສິື່ ງ ທີື່  ບ ລິສດຸ ທີື່  ສດຸ         ເຊັື່ ນ ດຽວ ກບັ 

ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ບຳບ         ແລະ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ຄວຳມ ຜິດ         

18ໃຫໍ້ ລ ກ ຊຳຍ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ອາໂຣນ ກນິ ສິື່ ງ 

ນີໍ້         ເປັນ ກດົເກນ ຖຳວອນ         ຕະຫລອດ ຊ ົື່ວ ອຳຍ ຸຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຈຳກ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ດໍ້ວຍ ໄຟ         ຂອງ ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ          ຜ ໍ້ ໃດ ທີື່  ຖ ກຕໍ້ອງ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ຈະ ບ ລິສດຸ”          

ການຖວາຍພືດຜົນເປັນເມັດຂອງປະໂລຫິດ 
19ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ກບັ ໂມເຊ ວື່ຳ         

20“ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ທີື່  ອາໂຣນ ແລະ ລ ກ ຊຳຍ ທງັ-

ຫລຳຍ ຂອງ ລຳວ ຈະ ຕໍ້ອງ ຖວຳຍ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໃນ ມ ໍ້ ທີື່  ລຳວ ຮບັ ຄວຳມ ຜິດ         ຄ  ຍອດ ແປໍ້ງ ໜ ື່ ງ 

ໃນ ສິບ ເອຟຳ ເປັນ ພ ດ ຜນົ ເປັນ ເມດັ         ໃຫໍ້ ຖວຳຍ ຕອນ ເຊົໍ້ຳ ເຄິື່ ງ ໜ ື່ ງ         ຕອນ ແລງ ເຄິື່ ງ ໜ ື່ ງ         

21ໃຫໍ້ ປນົ ກບັ 

ນ  ໍ້ຳມນັ         ຄນົ ໃຫໍ້ ເຂົໍ້ຳກນັ ດ ີ         ແລໍ້ວ ປີໍ້ງ ເທິງ ເຫລັກ         ແລໍ້ວ ເຮັດ ເປັນ ຕື່ອນ ນໍ້ອຍ ໆ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ພ ດ ຜນົ 

ເປັນ ເມດັ         ແລໍ້ວ ຖວຳຍ ເປັນ ກິື່ນ ຫອມ ທີື່  ພ ພຣະໄທ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

22ແລະ ປະໂລຫິດ ຈຳກ ບນັ-

ດຳ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອາໂຣນ ຜ ໍ້ ຮບັ ຄວຳມ ຜິດ ແທນ ຈະ ຖວຳຍ ສິື່ ງ ນີໍ້         ເປັນ ກດົເກນ ສ ບ ໆ ໄປ ເປັນນດິ         

ໃຫໍ້ ເຜົຳ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ທງັ ໝດົ         ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

23ແລະ ພ ດ ຜນົ ເປັນ ເມດັ ຂອງ ປະໂລຫິດ ທກຸ ຢື່ຳງ 

ໃຫໍ້ ເຜົຳ ໄຟ ໃຫໍ້ ໝດົ         ຢື່ຳ ກນິ”          

ເຄື່ອງບ ຊາລົບລ້າງບາບ 
24ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ກບັ ໂມເຊ ວື່ຳ,         

25“ຈ ົື່ງ ກື່ຳວ ແກື່ ອາໂຣນ ແລະ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ລຳວ ວື່ຳ         ຕ ື່  

ໄປ ນີໍ້ ເປັນ ກດົ ຂອງ ກຳນ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ບຳບ         ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳ ສດັ ທີື່  ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ບຳບ ໃນ ບື່ອນ ທີື່  

ຂໍ້ຳ ສດັ ອນັ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ເປັນ ຂອງ ບ ລິສດຸ ທີື່  ສດຸ         

26ໃຫໍ້ ປະໂລ-

ຫິດ ຜ ໍ້ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ບຳບ ກນິ ສດັ ນ ັໍ້ນ         ໃຫໍ້ ລຳວ ກນິ ໃນ ຫໍ້ອງ ທີື່  ບ ລິສດຸ         ໃນ ລຳນ ຫ ເຕັນ ແຫື່ງ 

ຊຸມນມຸ         

27ຄນົ ທກຸ ຄນົ ທີື່  ຈະ ແຕະຕໍ້ອງ ຊີໍ້ນ ສດັ ນ ັໍ້ນ ຈະ ບ ລິສດຸ         ແລະ ເມ  ື່ອ ຊດິ ເລ ອດ ຕດິ ເສ ໍ້ອ         ກ  ໃຫໍ້ ຊກັ 

ເສ ໍ້ອ ສື່ວນ ທີື່  ຕດິ ເລ ອດ ນ ັໍ້ນ ໃນ ຫໍ້ອງ ທີື່  ບ ລິສດຸ         

28ຖໍ້ຳ ລຳວ ຕ ົໍ້ມ ຊີໍ້ນ ສດັ ນ ັໍ້ນ ໃນ ໝ ໍ້  ດນິ         ຈ ົື່ງ ທ  ຳລຳຍ ໝ ໍ້  ດນິ 

ນ ັໍ້ນ         ຖໍ້ຳ ຕ ົໍ້ມ ໃນ ໝ ໍ້  ທອງ ກ  ໃຫໍ້ ຜດັ         ແລະ ລໍ້ຳງ ດໍ້ວຍ ນ  ໍ້ຳ         

29ຜ ໍ້ ຊຳຍ ທກຸ ຄນົ ທີື່  ເປັນ ປະໂລຫິດ ຈ ົື່ງ ກນິ ຊີໍ້ນ 

ນ ັໍ້ນ         ເປັນ ຂອງ ບ ລິສດຸ ທີື່  ສດຸ         

30ແຕື່ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ບຳບ         ຊ ື່ ງ ປະໂລຫິດ ເອົຳ ເລ ອດ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ຫ ເຕັນ 

ແຫື່ງ ຊຸມນມຸ         ເພ ື່ ອ ເຮັດ ກຳນ ໄຖື່ ໂທດ ໃນ ບື່ອນ ບ ລິສດຸ ນ ັໍ້ນ         ຢື່ຳ ກນິ         ຈ ົື່ງ ເຜົຳ ໄຟ”          
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ການຖວາຍເຄື່ອງບ ຊາໄຖູ່ຄວາມຜິດ 
1“ເຊັື່ ນ ດຽວ ກບັ ພຣະບນັຍດັ ວື່ຳ ດໍ້ວຍ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ຄວຳມ ຜິດ         ຊ ື່ ງ ເປັນ ສິື່ ງ ບ ລິສດຸ ທີື່  ສດຸ         

2ໃນ 

ບື່ອນ ທີື່  ຂໍ້ຳ ສດັ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ດໍ້ວຍ ໄຟ ພວກ ເຂົຳ ຕໍ້ອງ ຂໍ້ຳ ສດັ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ ໄຖື່ ຄວຳມ ຜິດ ໃນ 

ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ໃຫໍ້ ເອົຳ ເລ ອດ ສດັ ນ ັໍ້ນ ມຳ ຊດິ ໃສື່ ແທື່ນ         ແລະ ຮອບ ແທື່ນ ບ ຊຳ         

3ແລະ ໃຫໍ້ ເອົຳ ໄຂມນັ 

ຂອງ ສດັ ນ ັໍ້ນ ຖວຳຍ ບ ຊຳ ທງັ ໝດົ         ຫຳງ ທີື່  ເປັນ ໄຂມນັ         ໄຂມນັ ທີື່  ຫຸໍ້ມ ເຄ ື່ ອງ ໃນ         

4ແລະ ຫມຳກ ໄຂື່ຫລງັ 

ທງັ ສອງ ໜື່ວຍ ກບັ ໄຂມນັ ທີື່  ຕດິ ບ ັໍ້ນແອວ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ໃຫໍ້ ເອົຳ ໜງັ ບຳງ ໆ ທີື່  ຕດິ ຢ ື່ ເທິງ ຕບັ ອອກ ພໍ້ອມ ກບັ 

ໝຳກ ໄຂື່ຫລງັ         

5ແລະ ປະໂລຫິດ ຈ ົື່ງ ເອົຳ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ມຳ ເຜົຳ         ເທິງ ແທື່ນ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ດໍ້ວຍ ໄຟ 

ຖວຳຍ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ຄວຳມ ຜິດ         

6ຜ ໍ້ ຊຳຍ ທກຸ ຄນົ ທີື່  ເປັນ ປະໂລຫິດ ຈ ົື່ງ 

ກນິ ແຕື່ ຊີໍ້ນ         ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ກນິ ໃນ ຫໍ້ອງ ບ ລິສດຸ         ເປັນ ຂອງ ບ ລິສດຸ ທີື່  ສດຸ         

7ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ໂທດ ເປັນ 

ຢື່ຳງໃດ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ບຳບ ກ  ເປັນ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ         ມີ ພຣະບນັຍດັ ອນັ ດຽວ ກນັ         ທງັ ສອງ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ນີໍ້ ເປັນ 

ຂອງ ປະໂລຫິດ         ຜ ໍ້ ໃຊໍ້ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ເຮັດ ກຳນ ໄຖື່ ໂທດ ຈະ ໄດໍ້ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ນ ັໍ້ນ          
8ຝື່ຳຍ ປະໂລຫິດ ສຳມຳດ ເອົຳ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ຂອງ ຜ ໍ້ ໃດ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ທີື່  ມຳ ຖວຳຍ ໄດໍ້         ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ ໜງັ 

ສດັ ຂອງ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ ທີື່  ຕນົ ຖວຳຍ ກ  ເປັນ ຂອງ ປະໂລຫິດ         

9ພ ດ ຜນົ ເປັນ ເມດັ ທກຸ ຢື່ຳງ ທີື່  ປິໍ້ງ ໃນ 

ເຕົຳໄຟ         ແລະ ສິື່ ງ ທງັ ໝດົ ທີື່  ຈ ນ ໃນ ໝ ໍ້  ຂຳງ         ຫລ  ທີື່  ເຫລັກ ປີໍ້ງ         ໃຫໍ້ ຕກົ ເປັນ ຂອງ ປະໂລຫິດ ຜ ໍ້ ຖວຳຍ 

ຂອງ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         

10ພ ດ ຜນົ ເປັນ ເມດັ ທີື່  ນວດ ດໍ້ວຍ ນ  ໍ້ຳມນັ         ຫລ  ບ ື່  ໄດໍ້ ນວດ ຈະ ຕກົ ເປັນ ຂອງ ລ ກ ຊຳຍ 

ອາໂຣນ ທງັ ໝດົ          

ເຄື່ອງຖວາຍເພື່ອຄວາມສາມັກຄີທຳ 
11ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້ ເປັນ ກດົ ເລ ື່ ອງ ເຄ ື່ ອງ ຖວຳຍ ເພ ື່ ອ ຄວຳມ ສຳມກັຄ ີທ  ຳ ຊ ື່ ງ ພວກ ເຂົຳ ເອົຳ ມຳ ຖວຳຍ ແດື່ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

12ຖໍ້ຳ ຊຳຍ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຖວຳຍ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ໂມທະນຳ ພຣະຄນຸ         ກ  ໃຫໍ້ ລຳວ ຖວຳຍ ເຂົໍ້ຳ-

ໜມົ ບ ື່  ມີ ເຊ ໍ້ອ ແປໍ້ງ ນວດ ດໍ້ວຍ ນ  ໍ້ຳມນັ         ເຂົໍ້ຳໜມົ ແຜື່ນ ບ ື່  ມີ ເຊ ໍ້ອ ແປໍ້ງ ທຳ ດໍ້ວຍ ນ  ໍ້ຳມນັ         ເຂົໍ້ຳໜມົ ຍອດ 

ແປໍ້ງ ນວດ ດໍ້ວຍ ນ  ໍ້ຳມນັ         

13ໃຫໍ້ ລຳວ ເອົຳ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ບ ື່  ມີ ເຊ ໍ້ອ ແປໍ້ງ ມຳ ຖວຳຍ ຮື່ວມ ກບັ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ         ພໍ້ອມ ກບັ 

ເຄ ື່ ອງ ຖວຳຍ ເພ ື່ ອ ຄວຳມ ສຳມກັຄີ ທ  ຳ ທີື່  ຖວຳຍ ເປັນ ກຳນ ໂມທະນຳ ພຣະຄນຸ         

14ແລະ ເຂົໍ້ຳໜມົ ທງັ-

ຫລຳຍ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ລຳວ ເອົຳ ແຕື່ ລະ ກໍ້ອນ ຂອງ ທກຸ ໆ ຊະນດິ ມຳ ຖວຳຍ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຊ ື່ ງ ເປັນ 

ສື່ວນ ຍກົ ໃຫໍ້ ແກື່ ປະໂລຫິດ ຜ ໍ້ ເອົຳ ເລ ອດ ໄປ ຊດິ ໃສື່ ແທື່ນ ບ ຊຳ         

15ສື່ວນ ຊີໍ້ນ ສດັ ເພ ື່ ອ ໂມທະນຳ ພຣະ-

ຄນຸ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ກນິ ໃຫໍ້ ໝດົ ໃນ ມ ໍ້ ທີື່  ເຮັດ ກຳນ ຖວຳຍ ບ ຊຳ         ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ເຫລ ອ ໄວໍ້ ຈນົ ຮອດ ຮຸື່ງ 

ເຊົໍ້ຳ          
16ຖໍ້ຳ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ທີື່  ເພິື່ ນ ເອົຳ ມຳ ຖວຳຍ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ສ  ຳ ຫລບັ ປະຕຍິຳນ         ຫລ  ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ -

ຊຳ ຕຳມໃຈ ສະໝກັ         ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ກນິ ໃນ ມ ໍ້ ທີື່  ເຮັດ ກຳນ ຖວຳຍ ບ ຊຳ         ແລະ ໃນ ມ ໍ້ອ ື່ ນ ເຊົໍ້ຳ ພວກ ເຂົຳ ຍງັ 

ກນິ ສື່ວນ ທີື່  ເຫລ ອ ໄດໍ້         

17ສື່ວນ ຊີໍ້ນ ບ ຊຳ ທີື່  ເຫລ ອ ໃຫໍ້ ເຜົຳ ໄຟ         ໃນ ມ ໍ້ ທີ ສຳມ         

18ຖໍ້ຳ ຜ ໍ້ ໃດ ກນິ ຊີໍ້ນ ສດັ ໃນ 

ມ ໍ້ ທີ ສຳມ         ຜ ໍ້ ຖວຳຍ ນ ັໍ້ນ ຈະ ບ ື່  ເປັນ ທີື່  ພ ພຣະໄທ         ແລະ ບ ື່  ໄດໍ້ ຖ  ວື່ຳ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ທີື່  ພ ພຣະໄທ         ແຕື່ 

ເປັນ ກຳນ ກະທ  ຳ ທີື່  ໜໍ້ຳ ກຽດ ຊງັ         ແລະ ຜ ໍ້ ທີື່  ກນິ ກ  ຈະ ຕໍ້ອງ ໄດໍ້ ຮບັ ໂທດ ຕຳມ ຄວຳມ ຊ ົື່ວຊໍ້ຳ ຂອງ ລຳວ         

19ຊີໍ້ນ ທີື່  ໄປ ຖ ກ ຂອງ ທີື່  ເປັນ ມນົທິນ ໃດ ໆ         ຢື່ຳ ກນິ         ຈ ົື່ງ ເຜົຳ ໄຟ ຖິໍ້ມ         ບກຸຄນົ ທີື່  ບ ລິສດຸ ທກຸ ຄນົ ກນິ ຊີໍ້ນ 
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20ແລະ ຖໍ້ຳ ບກຸຄນົ ໃດ ຫຳກ ກນິ ຊີໍ້ນ ສດັ ບ ຊຳ ອນັ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໂດຍ ທີື່  ຕນົ 

ຍງັ ມີ ມນົທິນ ຕດິ ໂຕ ຢ ື່         ຕໍ້ອງ ຕດັ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ອອກ ຈຳກ ຊຸມ ຊນົ ຂອງ ຕນົ         

21ແລະ ຖໍ້ຳ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ຜ ໍ້ ໃດ ແຕະຕໍ້ອງ 

ສິື່ ງ ທີື່  ເປັນ ມນົທິນ         ບ ື່  ວື່ຳ ຈະ ເປັນ ມນົທິນ ຂອງ ຄນົ         ຫລ  ເປັນ ສດັ ທີື່  ມນົທິນ         ຫລ  ເປັນ ສິື່ ງ ທີື່  ໜໍ້ຳ ກຽດ ຊງັ 

ອນັ ເປັນ ມນົທິນ         ແລະ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ມຳ ກນິ ຊີໍ້ນ ທີື່  ຖວຳຍ ບ ຊຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ໃຫໍ້ ຕດັ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ອອກ ຈຳກ 

ຊຸມ ຊນົ ຂອງ ຕນົ”          
22ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ກບັ ໂມເຊ ວື່ຳ,         

23“ຈ ົື່ງ ກື່ຳວ ແກື່ ຄນົ ອິສຣາເອນ ວື່ຳ         ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຢື່ຳ 

ກນິ ໄຂມນັ ຂອງ ງວົ         ຂອງ ແກະ         ຫລ  ຂອງ ແບໍ້ ຈກັຢື່ຳງ         

24ໄຂມນັ ຂອງ ສດັ ທີື່  ຕຳຍ ເອງ         ແລະ ໄຂມນັ 

ຂອງ ສດັ ທີື່  ກດັ ກນັ ຕຳຍ         ຈະ ເອົຳ ໄປ ເຮັດ ຢື່ຳງ ອ ື່ ນ ກ  ໄດໍ້         ແຕື່ ຢື່ຳ ກນິ ເດັດຂຳດ         

25ຖໍ້ຳ ບກຸຄນົ ໃດ ຄນົ 

ໜ ື່ ງ ກນິ ໄຂມນັ ສດັ ອນັ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ດໍ້ວຍ ໄຟ ຖວຳຍ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ໃຫໍ້ ຕດັ ຜ ໍ້ ທີື່  ກນິ ນ ັໍ້ນ ອອກ 

ຈຳກ ຊຸມ ຊນົ ຂອງ ຕນົ         

26ແລະ ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ກນິ ເລ ອດ ຈກັຢື່ຳງ         ບ ື່  ວື່ຳ ເລ ອດ ຂອງ ສດັ ປີກ ຫລ  ເລ ອດ ສດັ ໃນ 

ທີື່  ໃດ ໆ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ອຳໄສ ຢ ື່         

27ຜ ໍ້ ໃດ ກນິ ເລ ອດ ຢື່ຳງ ໜ ື່ ງ ຢື່ຳງໃດ          ໃຫໍ້ ຕດັ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ອອກ ຈຳກ ຊຸມ ຊນົ ຂອງ 

ຕນົ”          

ສູ່ວນສຳລັບພວກປະໂລຫິດ 
28ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ກບັ ໂມເຊ ວື່ຳ,         

29“ຈ ົື່ງ ກື່ຳວ ແກື່ ຄນົ ອິສຣາເອນ ວື່ຳ         ຜ ໍ້ ໃດ ຈະ ຖວຳຍ 

ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ອນັ ເປັນ ສຳມກັຄີ ທ  ຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ເອົຳ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ຂອງ ຕນົ ມຳ ຖວຳຍ 

ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

30ໃຫໍ້ ລຳວ ເອົຳ ເຄ ື່ ອງ ຖວຳຍ ບ ຊຳ ດໍ້ວຍ ໄຟ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ມຳ ດໍ້ວຍ ມ  

ຂອງ ຕນົ ເອງ         ໃຫໍ້ ລຳວ ເອົຳ ໄຂມນັ ມຳ ພໍ້ອມ ກບັ ຊີໍ້ນ ໜໍ້ຳ ເອິກ         ເພ ື່ ອ ເອົຳ ຊີໍ້ນ ໜໍ້ຳ ເອິກ ນ ັໍ້ນ ມຳ ເປັນ 

ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ຖວຳຍ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

31ໃຫໍ້ ປະໂລຫິດ ເອົຳ ໄຂມນັ ມຳ ເຜົຳ ເທິງ ແທື່ນ ບ ຊຳ         

ແຕື່ ຊີໍ້ນ ໜໍ້ຳ ເອິກ ນ ັໍ້ນ ຈະ ຕກົ ເປັນ ຂອງ ອາໂຣນ ແລະ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ລຳວ         

32ແຕື່ ຂຳ ໜໍ້ຳ ເບ ໍ້ອງ ຂວຳ 

ຂອງ ສດັ ນ ັໍ້ນ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້ ປະໂລຫິດ ເປັນ ສື່ວນ ຖວຳຍ ຈຳກ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ເພ ື່ ອ ຄວຳມ ສຳມກັຄີ ທ  ຳ         

33ໃນ 

ພວກ ລ ກ ຊຳຍ ອາໂຣນ ຜ ໍ້ ຖວຳຍ ເລ ອດ ແຫື່ງ ກຳນ ສຳມກັຄີ ທ  ຳ         ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ຂຳ ໜໍ້ຳ ເບ ໍ້ອງ ຂວຳ ເປັນ 

ສື່ວນ ຂອງ ລຳວ         

34ເພຳະວື່ຳ ຊີໍ້ນ ໜໍ້ຳ ເອິກ ທີື່  ເປັນ ຂອງ ຖວຳຍ         ແລະ ຊີໍ້ນ ຂຳ ທີື່  ຖວຳຍ ນ ັໍ້ນ ເຮົຳ ໄດໍ້ ເອົຳ 

ຈຳກ ຄນົ ອິສຣາເອນ ຈຳກ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ເພ ື່ ອ ຄວຳມ ສຳມກັຄີ ທ  ຳ         ແລະ ເຮົຳ ໄດໍ້ ມອບ ໃຫໍ້ ແກື່ ອາໂຣນ 

ປະໂລຫິດ         ແລະ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ລຳວ ເປັນ ກດົເກນ ອນັ ຖຳວອນ ຈຳກ ຄນົ ອິສຣາເອນ          
35ນີໍ້ ເປັນ ສື່ວນ ຈຳກ ກຳນ ເຈມີ ອາໂຣນ ແລະ ກຳນ ເຈມີ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ລຳວ ຈຳກ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ດໍ້ວຍ 

ໄຟ ຖວຳຍ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ມອບ ໝຳຍ ໃຫໍ້ ແກື່ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ໃນ ມ ໍ້ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ 

ຖ ກ ຖວຳຍ ໃຫໍ້ ບວົລະບດັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໃນ ຕ  ຳແໜື່ງ ປະໂລຫິດ         

36ຊ ື່ ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ບນັຊຳ ຄນົ 

ອິສຣາເອນ ໃຫໍ້ ມອບ ສິື່ ງ ເຫລົໍ້ຳ ນີໍ້ ໃຫໍ້ ແກື່ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ໃນ ມ ໍ້ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ຮບັ ກຳນ 

ເຈມີ ເປັນ ປະໂລຫິດ         ເປັນ ກດົເກນ ອນັ ຖຳວອນ ຕະຫລອດ ຊ ົື່ວ ອຳຍ ຸຂອງ ພວກ ເຂົຳ”          
37ທງັ ໝດົ ນີໍ້ ເປັນ ພຣະບນັຍດັ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ         ເຄ ື່ ອງ ພ ດ ຜນົ ເປັນ ເມດັ         ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ບຳບ         

ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ຄວຳມ ຜິດ         ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ສະ ຖຳ ປຳ ນຳ         ແລະ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ເພ ື່ ອ ຄວຳມ ສຳມກັຄີ ທ  ຳ         

38ຊ ື່ ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ບນັຊຳ ໂມເຊ ເທິງ ພ ເຂົຳ ຊີນາຍ          ໃນ ມ ໍ້ ທີື່  ພຣະອງົ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ຄນົ ອິສຣາເອນ 

ເອົຳ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ມຳ ຖວຳຍ         ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໃນ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ ຊີນາຍ          
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ການແຕູ່ງຕັ້ງພວກປະໂລຫິດ 
1ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ກບັ ໂມເຊ ວື່ຳ         

2“ຈ ົື່ງ ເອົຳ ອາໂຣນ ແລະ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ລຳວ ມຳ ພໍ້ອມ ກບັ 

ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ກບັ         ນ  ໍ້ຳມນັ ເຈມີ         ງວົ ອນັ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ບຳບ         ແກະ ຜ ໍ້ ສອງ ໂຕ         ກະຕື່ຳ ເຂົໍ້ຳຈີື່  

ບ ື່  ມີ ເຊ ໍ້ອ ແປໍ້ງ         

3ແລະ ຈ ົື່ງ ບອກ ຊຸມນມຸຊນົ ທງັ ໝດົ ໃຫໍ້ ປະຊຸມ ກນັ ຢ ື່ ປະຕ  ຫ ເຕັນ ແຫື່ງ ຊຸມນມຸ”         

4ແລະ 

ໂມເຊ ກ  ເຮັດ ດ ັື່ງ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ບນັຊຳ ແກື່ ທື່ຳນ         ແລະ ຊຸມນມຸຊນົ ກ  ປະຊຸມ ກນັ ຢ ື່ ປະຕ  ຫ ເຕັນ 

ແຫື່ງ ຊຸມນມຸ         

5ໂມເຊ ກື່ຳວ ແກື່ ຊຸມນມຸຊນົ ວື່ຳ         “ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້ ເປັນ ສິື່ ງ ຊ ື່ ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ບນັຊຳ ໃຫໍ້ 

ເຮັດ”          
6ໂມເຊ ກ  ເອົຳ ອາໂຣນ ແລະ ລ ກ ຊຳຍ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ລຳວ ມຳ ຊ  ຳລະ ຮື່ຳງກຳຍ ດໍ້ວຍ ນ  ໍ້ຳ         

7ແລໍ້ວ 

ໃຫໍ້ ນຸື່ງ ເສ ໍ້ອ ຊ ັໍ້ນ ໃນ         ແລະ ສຳຍ ຄຳດ ແອວ         ແລໍ້ວ ໃຫໍ້         ນຸື່ງ ເສ ໍ້ອ ຄມຸ ຊ ັໍ້ນ ນອກ         ແລະ ນຸື່ງ ເອໂຟດ ໃຫໍ້ 

ພວກ ເຂົຳ         ເອົຳ ສຳຍຮດັ ເອໂຟດ ຜ ກ ເອໂຟດ ໃຫໍ້ ຕດິ ໄວໍ້          

ການນຸູ່ງເຄື່ອງ ແລະການເຈີມມະຫາປະໂລຫິດ 
8ແລະ ໂມເຊ ໄດໍ້ ນຸື່ງ ທບັ ຊວງ ໃຫໍ້ ອາໂຣນ          ແລະ ໃສື່         ອ ຣີມ ກບັ ທ ມມີມ 

[a]         ໄວໍ້ ໃນ ທບັ ຊວງ ນ ັໍ້ນ         

9ແລະ ໄດໍ້ ເອົຳ ແພ ຄຽນ ມຳ ຄຽນ ເທິງ ຫວົ ລຳວ         ແລະ ມງົກດຸ ທອງຄ  ຳ         ອນັ ບ ລິສດຸ ມຳ ວຳງ ໄວໍ້ ເທິງ ແພ 

ຄຽນ ຫວົ ດໍ້ຳນ ໜໍ້ຳ         ດ ັື່ງ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ໂມເຊ ໄວໍ້ ນ ັໍ້ນ          
10ແລໍ້ວ ໂມເຊ ເອົຳ ນ  ໍ້ຳມນັ ເຈມີ ມຳ ເຈມີ ຫ ເຕັນ         ແລະ ທກຸ ສິື່ ງ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ນ ັໍ້ນ         ຊ  ຳລະ ໃຫໍ້ ເປັນ ຂອງ ບ ລິ-

ສດຸ         

11ລຳວ ເອົຳ ນ  ໍ້ຳມນັ ເຈມີ ຊດິ ໃສື່ ເທິງ ແທື່ນ ບ ຊຳ ເຈດັ ເທ ື່ ອ ເຈມີ ແທື່ນ ບ ຊຳ         ແລະ ເຈມີ ເຄ ື່ ອງໃຊໍ້ 

ປະຈ  ຳ ແທື່ນ ບ ຊຳ ທງັ ໝດົ         ເຈມີ ຂນັ         ແລະ ພຳນ ຮອງ ຂນັ ເພ ື່ ອ ຊ  ຳລະ ໃຫໍ້ ເປັນ ຂອງ ບ ລິສດຸ         

12ລຳວ 

ຖອກ ນ  ໍ້ຳມນັ ເຈມີ ລງົ ເທິງ ຫວົ ຂອງ ອາໂຣນ          ແລໍ້ວ ເຈມີ ລຳວ ໄວໍ້ ເພ ື່ ອ ຊ  ຳລະ ໃຫໍ້ ບ ລິສດຸ         

13ໂມເຊ ກ  

ເອົຳ ລ ກ ຊຳຍ ອາໂຣນ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ນຸື່ງ ເສ ໍ້ອ ແລໍ້ວ ຄຳດ ແອວ ໃຫໍ້         ແລະ ເອົຳ ໝວກ ໃສື່ ໄວໍ້ ເທິງ ຫວົ ຂອງ ພວກ 

ເຂົຳ         ດ ັື່ງ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ໂມເຊ ໄວໍ້          

ເຄື່ອງຖວາຍສຳລັບການແຕູ່ງຕັ້ງພວກປະໂລຫິດ 
14ແລໍ້ວ ທື່ຳນ ຈ ື່ງ ເອົຳ ງວົ ໂຕ ຜ ໍ້ ອນັ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ບຳບ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ອາໂຣນ ແລະ ລ ກ ຊຳຍ ທງັ-

ຫລຳຍ ຂອງ ລຳວ ກ  ເອົຳ ມ  ຂອງ ຕນົ ວຳງ ໄວໍ້ ເທິງ ຫວົ ງວົ ອນັ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ບຳບ ນ ັໍ້ນ         

15ໂມເຊ ກ  

ຂໍ້ຳ ງວົ ໂຕ ນ ັໍ້ນ         ເອົຳ ນິໍ້ວ ມ  ຈຸື່ມ ເລ ອດ ໄປ ເຈມີ ທີື່  ຈອມ ຮອບ ແທື່ນ ບ ຊຳ         ຊ  ຳລະ ແທື່ນ ບ ຊຳ ໃຫໍ້ ບ ລິສດຸ 

ແລໍ້ວ ຖອກ ເລ ອດ ໃສື່ ຕນີ         ຂອງ ແທື່ນ         ຖວຳຍ ແທື່ນ ບ ຊຳ ໄວໍ້ ເປັນ ສິື່ ງ ບ ລິສດຸ         ເພ ື່ ອ ເຮັດ ກຳນ ຊ  ຳລະ 

ແທື່ນ ບ ຊຳ ນ ັໍ້ນ         

16ລຳວ ເອົຳ ໄຂມນັ ທງັ ໝດົ ທີື່ ຢ ື່ ກບັ ເຄ ື່ ອງ ໃນ         ແລະ ໜງັ ບຳງ ໆ ເທິງ ຕບັ         ແລະ ໝຳກ 

ໄຂື່ຫລງັ ສອງ ໜື່ວຍ ພໍ້ອມ ກບັ ໄຂມນັ ແລໍ້ວ ໂມເຊ ກ  ເຜົຳ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເທິງ ແທື່ນ ບ ຊຳ         

17ແຕື່ ງວົ         ແລະ 

ໜງັ ງວົ         ກບັ ຊີໍ້ນ         ແລະ ອຳຈມົ ຂອງ ມນັ ລຳວ ເອົຳ ໄປ ເຜົຳ ໄຟ ຢ ື່ ນອກ ຄໍ້ຳຍ ດ ັື່ງ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ 

ສ ັື່ງ ໂມເຊ ໄວໍ້          
18ແລໍ້ວ ລຳວ ກ  ເອົຳ ແກະ ຜ ໍ້ ອນັ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ ເຂົໍ້ຳ ມຳ         ອາໂຣນ ກບັ ລ ກ ຊຳຍ ທງັຫລຳຍ ຂອງ 

ລຳວ ກ  ວຳງ ມ  ໄວໍ້ ເທິງ ຫວົ ຂອງ ແກະ ໂຕ ນ ັໍ້ນ         

19ໂມເຊ ກ  ຂໍ້ຳ ແກະ ນ ັໍ້ນ         ເອົຳ ເລ ອດ ມຳ ຊດິ ໃສື່ ເທິງ ແທື່ນ 

 

[a]ພຳສຳອງັກດິ Urim ແລະ Thummim 



ລະບຽບພວກເລວີ 8 164 
ແລະ ຮອບ ແທື່ນ ບ ຊຳ         

20ລຳວ ໄດໍ້ ຟນັ ແກະ ອອກ ເປັນ ຕື່ອນ ໆ         ໂມເຊ ກ  ເຜົຳ ຫວົ ແລະ ຕື່ອນ ແກະ ທງັ-

ຫລຳຍ ກບັ ໄຂມນັ         

21ແລະ ເອົຳ ນ  ໍ້ຳ ລໍ້ຳງ ເຄ ື່ ອງ ໃນ         ແລະ ຂຳ ແລໍ້ວ         ໂມເຊ ກ  ເອົຳ ແກະ ທງັ ໝດົ ມຳ ເຜົຳ 

ເທິງ ແທື່ນ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ         ເປັນ ກິື່ນ ຫອມ ທີື່  ພ ພຣະໄທ         ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ດໍ້ວຍ ໄຟ ຖວຳຍ ແດື່ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ດ ັື່ງ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ໂມເຊ ໄວໍ້          
22ລຳວ ຈ ື່ງ ເອົຳ ແກະ ຜ ໍ້ ອີກ ໂຕ ໜ ື່ ງ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ຄ  ແກະ ໂຕ ຜ ໍ້ ທີື່  ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ສ  ຳລບັ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ         ແລະ 

ອາໂຣນ ກບັ ລ ກ ຊຳຍ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ລຳວ ກ  ເອົຳ ມ  ຂອງ ຕນົ ວຳງ ໄວໍ້ ເທິງ ຫວົ ຂອງ ແກະ ໂຕ ນ ັໍ້ນ         

23ໂມເຊ ກ  ຂໍ້ຳ ແກະ ນ ັໍ້ນ         ເອົຳ ເລ ອດ ເຈມີ ໃສື່ ປຳຍ ຫ  ເບ ໍ້ອງ ຂວຳ ຂອງ ອາໂຣນ          ແລະ ໃສື່ ນິໍ້ວ ໂປໍ້ ມ  ຂວຳ 

ຂອງ ລຳວ         ແລະ ໃສື່ ນິໍ້ວ ໂປໍ້ ຕນີ ຂວຳ ຂອງ ລຳວ ດໍ້ວຍ         

24ແລໍ້ວ ເອົຳ ລ ກ ຊຳຍ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ອາໂຣນ 

ເຂົໍ້ຳ ມຳ         ໂມເຊ ເອົຳ ເລ ອດ ເຈມີ ໃສື່ ປຳຍ ຫ  ເບ ໍ້ອງ ຂວຳ         ໃສື່ ນິໍ້ວ ໂປໍ້ ມ  ເບ ໍ້ອງ ຂວຳ         ໃສື່ ນິໍ້ວ ໂປໍ້ ຕນີ ເບ ໍ້ອງ 

ຂວຳ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ໂມເຊ ເອົຳ ເລ ອດ ມຳ ຊດິ ໃສື່ ເທິງ ແທື່ນ         ແລະ ຮອບ ແທື່ນ ບ ຊຳ          
25ແລໍ້ວ ລຳວ ຈ ື່ງ ເອົຳ ໄຂມນັ         ແລະ ຫຳງ ທີື່  ເປັນ ໄຂມນັ         ແລະ ໄຂມນັ ທງັ ໝດົ ທີື່ ຢ ື່ ກບັ ເຄ ື່ ອງ ໃນ         

ແລະ ໜງັ ບຳງ ໆ ເທິງ ຕບັ         ແລະ ໝຳກ ໄຂື່ຫລງັ ສອງ ໜື່ວຍ ກບັ ໄຂມນັ ທີື່  ຕດິ ຢ ື່         ແລະ ຂຳ ເບ ໍ້ອງ ຂວຳ         

26ລຳວ ເອົຳ ເຂົໍ້ຳໜມົ ບ ື່  ມີ ເຊ ໍ້ອ ແປໍ້ງ ໜ ື່ ງ ກໍ້ອນ ຈຳກ ກະຕື່ຳ ເຂົໍ້ຳໜມົ ບ ື່  ມີ ເຊ ໍ້ອ ແປໍ້ງ         ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ຕ ື່  ພຣະພກັ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ເອົຳ ເຂົໍ້ຳໜມົ ນວດ ດໍ້ວຍ ນ  ໍ້ຳມນັ ກໍ້ອນ ໜ ື່ ງ         ແລະ ເຂົໍ້ຳໜມົ ແຜື່ນ ໜ ື່ ງ         ວຳງ 

ຂອງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ໄວໍ້ ເທິງ ໄຂມນັ ແລະ         ເທິງ ຂຳ ໜໍ້ຳ ເບ ໍ້ອງ ຂວຳ         

27ລຳວ ເອົຳ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ວຳງ ໄວໍ້ ໃນ ມ  

ຂອງ ອາໂຣນ          ແລະ ມ  ຂອງ ລ ກ ຊຳຍ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ລຳວ         ແລະ ເອົຳ ນ  ຳ ມຳ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ຖວຳຍ ຕ ື່  

ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

28ແລໍ້ວ ໂມເຊ ກ  ຮບັ ຂອງ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ມຳ ຈຳກ ມ  ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ         

ແລະ ເຜົຳ ເທິງ ແທື່ນ ບ ຊຳ         ເທິງ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ສ  ຳລບັ ກຳນ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ         ເປັນ ກິື່ນ ຫອມ 

ທີື່  ພ ພຣະໄທ         ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ດໍ້ວຍ ໄຟ ຖວຳຍ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

29ໂມເຊ ເອົຳ ຊີໍ້ນ ໜໍ້ຳ ເອິກ ມຳ 

ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ຖວຳຍ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແກະ ບ ຊຳ ສ  ຳລບັ ກຳນ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ເປັນ ສື່ວນ ຂອງ 

ໂມເຊ          ດ ັື່ງ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ໂມເຊ          
30ແລໍ້ວ ໂມເຊ ກ  ເອົຳ ນ  ໍ້ຳມນັ ເຈມີ         ແລະ ເລ ອດ ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ເທິງ ແທື່ນ ບ ຊຳ         ຊດິ ໃສື່ ເທິງ ອາໂຣນ ແລະ 

ເຄ ື່ ອງ ປະຈ  ຳ ຕ  ຳແໜື່ງ ຂອງ ລຳວ         ແລະ ເທິງ ລ ກ ຊຳຍ ທງັຫລຳຍ         ກບັ ເທິງ ເຄ ື່ ອງ ປະຈ  ຳ ຕ  ຳແໜື່ງ ຂອງ 

ລ ກ ຊຳຍ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ລຳວ         ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ         ໂມເຊ ກ  ຊ  ຳລະ ອາໂຣນ ກບັ ເຄ ື່ ອງ ປະຈ  ຳ ຕ  ຳແໜື່ງ ຂອງ 

ລຳວ ໃຫໍ້ ບ ລິສດຸ ລ ກ ຊຳຍ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ລຳວ ກບັ ເຄ ື່ ອງ ປະຈ  ຳ ຕ  ຳແໜື່ງ ຂອງ ລ ກ ຊຳຍ ດໍ້ວຍ         

31ໂມເຊ 

ສ ັື່ງ ອາໂຣນ ແລະ ລ ກ ຊຳຍ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ລຳວ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ຕ ົໍ້ມ ຊີໍ້ນ ທີື່  ປະຕ  ຫ ເຕັນ ແຫື່ງ ຊຸມນມຸ         ແລະ ກນິ 

ໃນ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ກບັເຂົໍ້ຳ ຈີື່  ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ໃນ ກະຕື່ຳ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ສ  ຳລບັ ກຳນ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ         ດ ັື່ງ ທີື່  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ທື່ຳນ 

ວື່ຳ         ອາໂຣນ ແລະ ລ ກ ຊຳຍ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ລຳວ ຈ ົື່ງ ກນິ ສິື່ ງ ທງັຫລຳຍ ນ ັໍ້ນ         

32ຊີໍ້ນ         ແລະ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ທີື່  

ເຫລ ອ ນ ັໍ້ນ ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ເຜົຳ ໄຟ ເສຍ         

33ແລະ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຢື່ຳ ອອກ ໄປ ນອກ ປະຕ  ຫ ເຕັນ ແຫື່ງ ຊຸມນມຸ 

ຕະຫລອດ ເຈດັ ມ ໍ້         ຈນົ ກວື່ຳ ຮອດ ມ ໍ້ ກ  ຳນດົ ກຳນ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ຈະ ສ  ຳເລັດ         ເພຳະວື່ຳ ກຳນ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ທື່ຳນ 

ທງັຫລຳຍ ໄວໍ້ ເປັນ ປະໂລຫິດ ນ ັໍ້ນ ກ  ກນິ ເວລຳ ເຈດັ ມ ໍ້         

34ສິື່ ງ ທີື່  ໄດໍ້ ເຮັດ ໃນ ມ ໍ້ນີໍ້         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ 

ໃຫໍ້ ເຮັດ ເພ ື່ ອ ເປັນ ກຳນ ໄຖື່ ໂທດ ຂອງ ທື່ຳນ         

35ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ຢ ື່ ທີື່  ປະຕ  ຫ ເຕັນ ແຫື່ງ ຊຸມນມຸ ທງັ ກຳງ ວນັ         

ແລະ ກຳງຄ ນ ຕະຫລອດ ເຈດັ ມ ໍ້ ເຮັດ ສິື່ ງ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ໄວໍ້         ໃຫໍ້ ພວກ ທື່ຳນ ຖ  ຮກັສຳ         ຈ ົື່ງ ຖ  
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ຮກັສຳ ເພ ື່ ອ ຈະ ບ ື່  ຕຳຍ         ເພຳະ ນີໍ້ ເປັນ ສິື່ ງ ທີື່  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຮບັ ບນັຊຳ ມຳ”         

36ອາໂຣນ ກບັ ລ ກ ຊຳຍ ທງັ-

ຫລຳຍ ຂອງ ລຳວ ໄດໍ້ ເຮັດ ຕຳມ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ສ ັື່ງ ທຳງ ໂມເຊ ທກຸ ປະກຳນ          

ບົດທີ 9 
ການເລີ້ມຕົ້ນບົວລະບັດຂອງພວກປະໂລຫິດ 

1ຕ ື່  ມຳ ໃນ ມ ໍ້ ທີ ແປດ ໂມເຊ ໄດໍ້ ບອກ ອາໂຣນ ແລະ ລ ກ ຊຳຍ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ລຳວ         ແລະ ພວກ ເຖົໍ້ຳ 

ແກື່ ຂອງ ອິສຣາເອນ ມຳ         

2ແລະ ລຳວ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ແກື່ ອາໂຣນ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ເອົຳ ລ ກ ງວົ ໂຕ ໜ ື່ ງ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ -

ຊຳ ໄຖື່ ບຳບ         ແລະ ແກະ ຜ ໍ້ ໂຕ ໜ ື່ ງ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ         ທງັ ສອງ ໂຕ ໃຫໍ້ ເລ ອກ ເອົຳ ໂຕ ທີື່  ດ ີທີື່  ສດຸ         ຈ ົື່ງ 

ຖວຳຍ ບ ຊຳ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

3ແລະ ກື່ຳວ ແກື່ ຄນົ ອິສຣາເອນ ວື່ຳ         ‘ຈ ົື່ງ ເອົຳ ລ ກ ແບໍ້ ຜ ໍ້ ໂຕ 

ໜ ື່ ງ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ບຳບ         ແລະ ລ ກ ງວົ ໂຕ ໜ ື່ ງ ກບັ ລ ກ ແກະ ໂຕ ໜ ື່ ງ         ທງັ ສອງ ໃຫໍ້ ມີ ອຳຍ ຸໜ ື່ ງ ປີ         ຄ  

ໂຕ ທີື່  ດ ີທີື່  ສດຸ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ         

4ແລະ ເອົຳ ງວົເຖກິ ໜ ື່ ງ ໂຕ         ແລະ ແກະ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ໂຕ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ 

ຂອບ ພຣະຄນຸ ຖວຳຍ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ເອົຳ ພ ດ ຜນົ ເປັນ ເມດັ ນວດ ດໍ້ວຍ ນ  ໍ້ຳມນັ ມຳ 

ຖວຳຍ         ເພຳະວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ໄດໍ້ ປະກດົ ແກື່ ທື່ຳນ ໃນ ມ ໍ້ນີໍ້’”         

5ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ກ  ເອົຳ ສິື່ ງ 

ທີື່  ໂມເຊ ສ ັື່ງ ນ ັໍ້ນ ມຳ ທີື່  ໜໍ້ຳ ຫ ເຕັນ ແຫື່ງ ຊຸມນມຸ         ແລະ ຊຸມນມຸຊນົ ທງັ ໝດົ ກ  ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃກໍ້         ຢ ນ ຢ ື່ ຕ ື່  ພຣະພກັ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

6ໂມເຊ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ອນັ ນີໍ້ ແມ ື່ນ ສິື່ ງ ຊ ື່ ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ 

ເຮັດ         ແລະ ສະຫງ ື່ຳ ລຳສີ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ປະກດົ ແກື່ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ”         

7ແລໍ້ວ ໂມເຊ ຈ ື່ງ ສ ັື່ງ 

ອາໂຣນ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ຫຍບັ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃກໍ້ ແທື່ນ ບ ຊຳ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ບຳບ         ແລະ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ ຂອງ 

ທື່ຳນ ເອງ         ແລະ ເຮັດ ກຳນ ໄຖື່ ໂທດ ບຳບ ຂອງ ຕວົ ທື່ຳນ ກບັ ໄພື່ ພນົ ທງັຫລຳຍ         ແລະ ຈ ົື່ງ ເອົຳ ເຄ ື່ ອງ 

ຖວຳຍ ບ ຊຳ ຂອງ ໄພື່ ພນົ ມຳ         ແລະ ເຮັດ ກຳນ ໄຖື່ ບຳບ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ດ ັື່ງ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ 

ໄວໍ້’”          
8ອາໂຣນ ຈ ື່ງ ຫຍບັ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃກໍ້ ແທື່ນ ບ ຊຳ         ແລະ ຂໍ້ຳ ລ ກ ງວົ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ບຳບ ຂອງ ຕນົ         

9ແລະ ລ ກ ຊຳຍ ອາໂຣນ ກ  ເອົຳ ເລ ອດ ມຳ ໃຫໍ້ ລຳວ         ລຳວ ກ  ເອົຳ ນິໍ້ວ ມ  ຈຸື່ມ ເລ ອດ ໄປ ເຈມີ ຈອມ ຂອງ 

ແທື່ນ ບ ຊຳ         ແລະ ຖອກ ເລ ອດ ລງົ ໃສື່ ຕນີ ແທື່ນ ບ ຊຳ         

10ສື່ວນ ໄຂມນັ         ແລະ ໝຳກ ໄຂື່ຫລງັ         ກບັ ໜງັ 

ບຳງ ໆ ເທິງ ຕບັ ຈຳກ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ບຳບ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ເຜົຳ ເທິງ ແທື່ນ ບ ຊຳ         ດ ັື່ງ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ໂມເຊ ໄວໍ້         

11ລຳວ ກ  ເຜົຳ ຊີໍ້ນ         ແລະ ໜງັ         ດໍ້ວຍ ໄຟ ຢ ື່ ພຳຍ ນອກ ຄໍ້ຳຍ          
12ພວກ ເຂົຳ ຂໍ້ຳ ສດັ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ ແລໍ້ວ ລ ກ ຊຳຍ ອາໂຣນ ກ  ເອົຳ ເລ ອດ ມຳ ໃຫໍ້ ລຳວ         ລຳວ ຈ ື່ງ 

ເອົຳ ເລ ອດ ນ ັໍ້ນ ມຳ ຊດິ ໃສື່ ແທື່ນ         ແລະ ຮອບ ແທື່ນ ບ ຊຳ         

13ລ ກ ຊຳຍ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ອາໂຣນ ກ  ສ ົື່ງ 

ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ ເທ ື່ ອ ລະ ຕື່ອນ ກບັ ຫວົ ມຳ ໃຫໍ້ ອາໂຣນ.         ອາໂຣນ ເຜົຳ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເທິງ ແທື່ນ ບ ຊຳ         

14ອາໂຣນ ໄດໍ້ ລໍ້ຳງ ເຄ ື່ ອງ ໃນ         ຂຳ ສດັ         ແລະ ເຜົຳ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ ເທິງ ແທື່ນ ບ ຊຳ          
15ແລໍ້ວ ອາໂຣນ ກ  ເອົຳ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ຂອງ ໄພື່ ພນົ ມຳ ຖວຳຍ ຄ  ເອົຳ ແບໍ້         ຊ ື່ ງ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ບຳບ 

ຊ ື່ ງ ເປັນ ຂອງ ໄພື່ ພນົ ມຳ ຂໍ້ຳ ບ ຊຳ ໄຖື່ ບຳບ         ດ ັື່ງ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ບຳບ ເທ ື່ ອ ກື່ອນ ນ ັໍ້ນ         

16ແລະ ລຳວ ກ  

ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ ອີກ ຕຳມ ກດົ ລະບຽບ ທກຸ ຢື່ຳງ         

17ລຳວ ຖວຳຍ ພ ດ ຜນົ ເປັນ ເມດັ ໂດຍ ຈບັ ມຳ 

ກ  ຳມ   ໜ ື່ ງ ເຜົຳ ເທິງ ແທື່ນ ບ ຊຳ         ນອກຈຳກ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ         ບ ຊຳ ປະຈ  ຳ ຕອນ ເຊົໍ້ຳ         

18ລຳວ ຂໍ້ຳ ງວົເຖກິ         
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ແລະ ແກະ ຜ ໍ້ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ເພ ື່ ອ ສຳມກັຄີ ທ  ຳ ສ  ຳລບັ ໄພື່ ພນົ         ແລະ ລ ກ ຊຳຍ ອາໂຣນ ເອົຳ ເລ ອດ ມຳ 

ໃຫໍ້ ອາໂຣນ          ອາໂຣນ ກ  ເອົຳ ເລ ອດ ມຳ ຊດີ ໃສື່ ແທື່ນ ແລະ ຮອບ ແທື່ນ ບ ຊຳ         

19ລຳວ ເອົຳ ໄຂມນັ ງວົ         

ແລະ ໄຂມນັ ແກະ         ກບັ ຫຳງ ທີື່  ເປັນ ໄຂມນັ         ແລະ ໄຂມນັ ທີື່  ຫຸໍ້ມ ເຄ ື່ ອງ ໃນ         ແລະ ໝຳກ ໄຂື່ຫລງັ ກບັ ໜງັ 

ບຳງ ໆ ເທິງ ຕບັ ມຳ ໃຫໍ້         

20ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ວຳງ ໄຂມນັ ໄວໍ້ ເທິງ ຊີໍ້ນ ເອິກ         ແລະ ອາໂຣນ ກ  ເຜົຳ ໄຂ-

ມນັ ເທິງ ແທື່ນ ບ ຊຳ         

21ສື່ວນ ຊີໍ້ນ ໜໍ້ຳ ເອິກ         ແລະ ຊີໍ້ນ ຂຳ ເບ ໍ້ອງ ຂວຳ ນ ັໍ້ນ         ອາໂຣນ ນ  ຳ ມຳ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ -

ຊຳ ຖວຳຍ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ດ ັື່ງ ທີື່  ໂມເຊ ສ ັື່ງ ໄວໍ້          
22ແລໍ້ວ ອາໂຣນ ຍກົ ມ  ຂ ໍ້ນ ອວຍພອນ ໄພື່ ພນົ         ແລະ ອາໂຣນ ກ  ລງົ ມຳ ຈຳກ ກຳນ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ 

ໄຖື່ ບຳບ         ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ         ແລະ ພ ດ ຜນົ ເປັນ ເມດັ         

23ໂມເຊ ກບັ ອາໂຣນ ຈ ື່ງ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ຫ ເຕັນ ແຫື່ງ 

ຊຸມນມຸ         ເມ  ື່ອ ເຂົຳ ທງັ ສອງ ອອກ ມຳ         ເຂົຳ ກ  ອວຍພອນ ໄພື່ ພນົ         ແລະ ສະຫງ ື່ຳ ລຳສີ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ ກ  ປະກດົ ແກື່ ໄພື່ ພນົ ທງັ ປວງ         

24ມີ ແປວໄຟ ພຸື່ງ ອອກ ມຳ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ເຜົຳ ເຄ ື່ ອງ 

ເຜົຳ ບ ຊຳ         ແລະ ໄຂມນັ ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ເທິງ ແທື່ນ ບ ຊຳ         ເມ  ື່ອ ໄພື່ ພນົ ທງັຫລຳຍ ເຫັນ ກ  ໂຫື່ ຮໍ້ອງ         ແລະ ກ ົໍ້ມ ໜໍ້ຳ 

ລງົ ເຖງິ ດນິ          

ບົດທີ 10 
ນາດາບກັບອາບີຮ ຖືກຂ້າເນື່ອງດ້ວຍໄຟທີ່ຕ້ອງຫ້າມ 

1ຝື່ຳຍ ນາດາບ ກບັ ອາບີຮ  ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອາໂຣນ ໄດໍ້ ເອົຳ ໝ ໍ້  ຂຳງ ໄຟ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ມຳ ແລະ ເອົຳ 

ໄຟ ໃສື່ ໃນ ນ ັໍ້ນ         ແລໍ້ວ ໃສື່ເຄ ື່ ອງ ຫອມ ລງົ         ແລະ ເອົຳ ໄຟ ທີື່  ຕໍ້ອງ ຫໍ້ຳມ ມຳ ເຜົຳ ຖວຳຍ ບ ຊຳ ຕ ື່  ພຣະພກັ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຊ ື່ ງ ພຣະອງົ ບ ື່  ໄດໍ້ ບອກ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ເຮັດ ເຊັື່ ນ ນ ັໍ້ນ         

2ໄຟ ກ  ພຸື່ງ ຂ ໍ້ນ ມຳ ຈຳກ ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ          ໄໝໍ້ ພວກ ເຂົຳ ທງັ ສອງ         ເຂົຳ ກ  ຕຳຍ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

3ໂມເຊ ຈ ື່ງ ບອກ ອາໂຣນ 

ວື່ຳ         “ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ‘ເຮົຳ ຈະ ສະແດງ ຄວຳມ ບ ລິສດຸ ຂອງ ເຮົຳ ທື່ຳມກຳງ ຜ ໍ້ ທີື່ ຢ ື່ ໃກໍ້ 

ເຮົຳ         ເຂົຳ ຈະ ຖວຳຍ ສະຫງ ື່ຳ ລຳສີ ແດື່ ເຮົຳ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ໄພື່ ພນົ ທງັ ປວງ’”         ແລະ ອາໂຣນ ກ  ມດິ ງຽບ ຢ ື່         

4ໂມ-
ເຊ ໄດໍ້ ບອກ ມີຊາເອນ ແລະ ເອນຊາຟັນ          ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອຸດຊີເອນ          ລງຸ ຂອງ ອາໂຣນ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ 

ຫຍບັ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃກໍ້         ຫຳມ ເອົຳ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ອອກ ໄປ ນອກ ຄໍ້ຳຍ ຈຳກ ໜໍ້ຳ ສະຖຳນທີື່  ບ ລິສດຸ”         

5ພວກ 

ເຂົຳ ກ  ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃກໍ້         ຫຳມ ສບົ         ທງັ ເສ ໍ້ອ ອອກ ໄປ ໄວໍ້ ນອກ ຄໍ້ຳຍ ຕຳມ ທີື່  ໂມເຊ ສ ັື່ງ         

6ໂມເຊ ກື່ຳວ ແກື່ ອາ-
ໂຣນ ແລະ ເອເລອາຊາ ແລະ ອີທາມາ          ລ ກ ຊຳຍ ອາໂຣນ ວື່ຳ         “ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຢື່ຳ ປດົ ໝວກ         ຫລ  

ຈກີ ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ ຂອງ ທື່ຳນ         ຢໍ້ຳນ ວື່ຳ ທື່ຳນ ຈະ ຕໍ້ອງ ຕຳຍ         ແລະ ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ພຣະພິໂລດ ຈະ ບ ື່  ຕກົ ໃສື່ ຊຸມນມຸ-

ຊນົ ທງັ ໝດົ         ແຕື່ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ທື່ຳນ ຄ  ເຊ ໍ້ອສຳຍ ອິສຣາເອນ ທງັ ປວງ         ຈະ ໄວໍ້ ທກຸ         ເພຳະ ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ບງັເກດີ ກຳນ ເຜົຳ ໄໝໍ້         

7ແລະ ຢື່ຳ ອອກ ໄປ ຈຳກ ປະຕ  ຫ ເຕັນ ແຫື່ງ ຊຸມນມຸ ຢໍ້ຳນ ວື່ຳ ທື່ຳນ ຈະ 

ຕໍ້ອງ ຕຳຍ         ເພຳະວື່ຳ ນ  ໍ້ຳມນັ ເຈມີ ແຫື່ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຢ ື່ ເທິງ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ”         ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ 

ກ  ເຮັດ ຕຳມ ຄ  ຳ ເວົໍ້ຳ ຂອງ ໂມເຊ          

ກົດລະບຽບສຳລັບພວກປະໂລຫິດ 
8ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ກບັ ອາໂຣນ ວື່ຳ,         

9“ເມ  ື່ອ ເຈົໍ້ຳ         ຫລ  ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ຫ ເຕັນ 

ແຫື່ງ ຊຸມນມຸ         ຢື່ຳ ດ ື່ ມ ເຫລົໍ້ຳ ອະງ ຸື່ນ         ຫລ  ເຫລົໍ້ຳ         ຢໍ້ຳນ ວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ຕຳຍ         ທງັ ນີໍ້ ໃຫໍ້ ເປັນ ກດົເກນ 
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ຖຳວອນ ຢ ື່ ຕະຫລອດ ຊ ົື່ວ ອຳຍ ຸຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         

10ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ແຍກ ຂອງ ບ ລິສດຸ ຈຳກ ຂອງ ບ ື່  ບ ລິສດຸ ແລະ 

ຂອງ ທີື່  ມີ ມນົທິນ ຈຳກ ຂອງ ທີື່  ບ ື່  ມີ ມນົທິນ         

11ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ສອນ ໄພື່ ພນົ ອິສຣາເອນ ໃຫໍ້ ຮ ໍ້ ເຖງິ ກດົເກນ 

ທງັ ປວງ         ຊ ື່ ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ແກື່ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ທຳງ ໂມເຊ”          
12ໂມເຊ ກື່ຳວ ແກື່ ອາໂຣນ ແລະ ເອເລອາຊາ          ແລະ ອີທາມາ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ລຳວ ຜ ໍ້ ທີື່  ເຫລ ອ ຢ ື່ ວື່ຳ         

“ຈ ົື່ງ ເອົຳ ພ ດ ຜນົ ເປັນ ເມດັ ຊ ື່ ງ ເຫລ ອ ຈຳກ ກຳນ ບ ຊຳ ດໍ້ວຍ ໄຟ ຖວຳຍ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ມຳ ກນິ ຢ ື່ 

ຂໍ້ຳງ ແທື່ນ ບ ຊຳ         ເປັນ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ບ ື່  ມີ ເຊ ໍ້ອ ແປໍ້ງ         ເພຳະ ເປັນ ຂອງ ບ ລິສດຸ ທີື່  ສດຸ         

13ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ກນິ ໃນ ບື່ອນ ບ -

ລິສດຸ ເພຳະ ເປັນ ສື່ວນ ຂອງ ທື່ຳນ         ແລະ ສື່ວນ ຂອງ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ທື່ຳນ ຈຳກ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ດໍ້ວຍ ໄຟ 

ຖວຳຍ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ເພຳະ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຮບັ ບນັຊຳ ດ ັື່ງນີໍ້         

14ແຕື່ ຊີໍ້ນ ໜໍ້ຳ ເອິກ ທີື່  ແກວື່ງ 

ຖວຳຍ         ແລະ ຊີໍ້ນ ຂຳ ທີື່  ຖວຳຍ ແລໍ້ວ ນ ັໍ້ນ         ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ກນິ ໃນ ບື່ອນ ທີື່  ສະອຳດ         ທງັ ຕວົ ທື່ຳນ ແລະ ລ ກ ຊຳຍ 

ລ ກ ສຳວ ຂອງ ທື່ຳນ ກ  ກນິ ໄດໍ້         ເພຳະ ເປັນ ສື່ວນ ທີື່  ໄດໍ້ ມຳ ຈຳກ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ຂອບ ພຣະຄນຸ ຂອງ ຄນົ ອິ-
ສຣາເອນ ອນັ ຕກົ ເປັນ ຂອງ ທື່ຳນ         ທງັ ລ ກ ຊຳຍ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ທື່ຳນ ດໍ້ວຍ         

15ຊີໍ້ນ ຂຳ         ແລະ ຊີໍ້ນ ໜໍ້ຳ 

ເອິກ ທີື່  ຖວຳຍ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ເອົຳ ມຳ ບ ຊຳ ພໍ້ອມ ກບັ ເຄ ື່ ອງ ໄຂມນັ ທີື່  ບ ຊຳ ດໍ້ວຍ ໄຟ         ເພ ື່ ອ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ -

ຊຳ ຖວຳຍ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເປັນ ຂອງ ທື່ຳນ ແລະ ລ ກ ຊຳຍ ທງັຫລຳຍ ຂອງ 

ທື່ຳນ         ໃຫໍ້ ເປັນ ກດົເກນ ອນັ ຕະຫລອດ ໄປ ເປັນນດິ         ດ ັື່ງ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ບນັຊຳ ໄວໍ້”          
16ຝື່ຳຍ ໂມເຊ ໄດໍ້ ພະຍຳຍຳມ ຖຳມ ເຖງິ ເລ ື່ ອງ ແບໍ້ ຊ ື່ ງ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ບຳບ         ແລະ ເບິື່ ງ ແມ         ແບໍ້ 

ໂຕ ນ ັໍ້ນ ຖ ກ ເຜົຳ ແລໍ້ວ         ໂມເຊ ຈ ື່ງ ຮໍ້ຳຍ ເອເລອາຊາ ແລະ ອີທາມາ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອາໂຣນ ທີື່  ເຫລ ອ ຢ ື່         

ໂດຍ ເວົໍ້ຳ ກບັ ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ         

17“ເຫດ ໃດ ທື່ຳນ ຈ ື່ງ ບ ື່  ໄດໍ້ ກນິ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ບຳບ ໃນ ບື່ອນ ບ ລິສດຸ         ໃນ 

ເມ  ື່ອ ເປັນ ຂອງ ບ ລິສດຸ ທີື່  ສດຸ         ແລະ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ປະທຳນ ຂອງ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ແກື່ ທື່ຳນ ເພ ື່ ອ ທື່ຳນ ຈະ 

ໄດໍ້ ຍກົ ຄວຳມ ບຳບ ຂອງ ຊຸມນມຸຊນົ         ເພ ື່ ອ ເຮັດ ກຳນ ໄຖື່ ໂທດ ບຳບ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ຕ ື່  ພຣະ-

ພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

18ເບິື່ ງ ແມ         ເລ ອດ ສດັ ນ ັໍ້ນ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້ ເອົຳ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ບື່ອນ ບ ລິສດຸ ທີື່  ຫໍ້ອງ ຊ ັໍ້ນ ໃນ         

ທື່ຳນ ຄວນ ຈະ ກນິ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ໃນ ບື່ອນ ບ ລິສດຸ         ດ ັື່ງ ທີື່  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ໄວໍ້ ແລໍ້ວ ນ ັໍ້ນ”         

19ອາໂຣນ ຈ ື່ງ 

ກື່ຳວ ແກື່ ໂມເຊ ວື່ຳ         “ເບິື່ ງ ແມ         ມ ໍ້ນີໍ້ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ບຳບ         ແລະ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ 

ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແລໍ້ວ         ແລະ ເຫດກຳນ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້         ກ  ຕກົ ຖ ກ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ຖໍ້ຳ 

ມ ໍ້ນີໍ້ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ກນິ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ບຳບ         ຈະ ເປັນ ທີື່  ພ ພຣະໄທ ໃນ ສຳຍ ພຣະເນດ ຂອງ ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຫລ ”         

20ເມ  ື່ອ ໂມເຊ ໄດໍ້ ຟງັ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ທື່ຳນ ກ  ພ ໃຈ          

ບົດທີ 11 
ບັນຍັດຕູ່າງໆເລື່ອງອາຫານ 

1ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ກບັ ໂມເຊ ແລະ ອາໂຣນ ວື່ຳ         

2“ຈ ົື່ງ ກື່ຳວ ແກື່ ຄນົ ອິສຣາເອນ ວື່ຳ         ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້ 

ເປັນ ສດັ ທີື່  ມີ ຊວີດິ ໃນ ບນັດຳ ສດັ ໃນ ໂລກ ຊ ື່ ງ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ກນິ ໄດໍ້         

3ບນັດຳ ສດັ ທີື່  ຄໍ້ຽວເອ ໍ້ອງ         ແລະ ມີ ເລັບ 

ແຍກ ກບີ         ແລະ ຕນີ ແຍກ ເປັນ ສອງ ກບີ         ເຈົໍ້ຳ ກນິ ໄດໍ້         

4ຢື່ຳງໃດ ກ  ຕຳມ         ສດັ ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້ ທີື່  ຄໍ້ຽວເອ ໍ້ອງ         ຫລ  

ທີື່  ມີ ເລັບ ແຍກ ກບີ         ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ກນິ         ອ ດ         ເພຳະ ມນັ ຄໍ້ຽວເອ ໍ້ອງ ແຕື່ ບ ື່  ແຍກ ກບີ         ເປັນ ສດັ ທີື່  ມີ ມນົທິນ ແກື່ 

ເຈົໍ້ຳ         

5ໂຕ ຕຸື່ນ         ເພຳະວື່ຳ ມນັ ເປັນ ສດັ ຄໍ້ຽວເອ ໍ້ອງ ແຕື່ ບ ື່  ແຍກ ກບີ         ເປັນ ສດັ ທີື່  ມີ ມນົທິນ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ         

6ແລະ 



ລະບຽບພວກເລວີ 11 168 
ໂຕ ກະຕື່ຳຍ         ເພຳະວື່ຳ ມນັ ເປັນ ສດັ ຄໍ້ຽວເອ ໍ້ອງ ແຕື່ ບ ື່  ແຍກ ກບີ         ເປັນ ສດັ ທີື່  ມີ ມນົທິນ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ         

7ແລະ 

ໂຕ ໝ          ເພຳະ ມນັ ເປັນ ສດັ ແຍກ ກບີ         ແລະ ມີ ກບີ ຜື່ຳ ແຕື່ ບ ື່  ຄໍ້ຽວເອ ໍ້ອງ         ຈ ື່ງ ເປັນ ສດັ ທີື່  ມີ ມນົທິນ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ         

8ຢື່ຳ ກນິ ຊີໍ້ນ ຂອງ ສດັ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້         ແລະ ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ແຕະຕໍ້ອງ ຊຳກ ຂອງ ມນັ         ມນັ ເປັນ ຂອງ ທີື່  ມີ ມນົທິນ ແກື່ 

ເຈົໍ້ຳ          
9ສດັ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ນ  ໍ້ຳ ທງັ ໝດົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເຈົໍ້ຳ ກນິ ໄດໍ້         ຂອງ ທກຸ ຢື່ຳງ ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ໃນ ນ  ໍ້ຳ ທີື່  ມີ ຄີ         ແລະ ມີ ເກດັ         ຈະ ຢ ື່ 

ໃນ ທະເລ         ຫລ  ໃນ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ກ  ຕຳມ         ເຈົໍ້ຳ ກນິ ໄດໍ້         

10ແຕື່ ຂອງ ທກຸ ຢື່ຳງ ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ໃນ ທະເລ         ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ         ຂອງ ທກຸ 

ຢື່ຳງ ທີື່  ເຄ ື່ ອນ ໄຫວ ໃນ ນ  ໍ້ຳ         ແລະ ສິື່ ງ ມີ ຊວີດິ ທກຸ ຢື່ຳງ ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ໃນ ນ  ໍ້ຳ         ບ ື່  ມີ ຄີ ປຳ         ແລະ ເກດັ         ເປັນ ສດັ ທີື່  

ໜໍ້ຳ ກຽດ ຊງັ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ         

11ໃຫໍ້ ເປັນ ສດັ ທີື່  ໜໍ້ຳ ກຽດ ຊງັ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ         ຊີໍ້ນ ມນັ ກ  ດ ີເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ກນິ         ແລະ ຊຳກ ສບົ 

ຂອງ ມນັ ກ  ເປັນ ໜໍ້ຳ ກຽດ ຊງັ ສ  ຳລບັ ເຈົໍ້ຳ         

12ຂອງ ທກຸ ຢື່ຳງ ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ໃນ ນ  ໍ້ຳ ບ ື່  ມີ ຄ ີ        ແລະ ເກດັ         ເປັນ ໜໍ້ຳ ກຽດ 

ຊງັ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ          
13ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້ ເປັນ ນກົ ຊ ື່ ງ ເຈົໍ້ຳ ຖ  ວື່ຳ ເປັນ ສິື່ ງ ທີື່  ໜໍ້ຳ ກຽດ ຊງັ         ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ກນິ         ຄ  ນກົ ອິນ ຊ ີ        ນກົ ແຮໍ້ງ         ນກົກຳ 

ດ  ຳ         

14ນກົ ອິນ ຊ ີຫຳງ ຍຳວ         ນກົ ອິນ ຊ ີດ  ຳ ຕຳມ ຊະນດິ ຂອງ ມນັ         

15ນກົ ແຫລວ ຕຳມ ຊະນດິ ຂອງ ມນັ         

16ນກົ ເຄົໍ້ຳ ແມວ         ນກົ ເຄົໍ້ຳ ໂມງ         ນກົ ນຳງ ນວນ         ນກົ ອິນ ຊ ີ         ນກົ ເຂົຳ ຕຳມ ຊະນດິ ຂອງ ມນັ         

17ນກົ ເຄົໍ້ຳ 

ນໍ້ອຍ         ນກົກຳ ນ  ໍ້ຳ         ນກົ ເຄົໍ້ຳ ໃຫຍື່         

18ນກົ ອ ຫລ          ນກົ ກະ ທງຸ         ນກົ ແລໍ້ງ         

19ນກົ ກະສຳ ດ  ຳ         ນກົ ກະສຳ 

ຕຳມ ຊະນດິ ຂອງ ມນັ         ນກົ ຫວົ ຂວຳນ         ແລະ ເຈຍ          
20ແມງໄມ ໍ້ ມີ ປີກ ຊ ື່ ງ ຄຳນ ສີື່  ຂຳ         ເປັນ ສດັ ທີື່  ໜໍ້ຳ ກຽດ ຊງັ ສ  ຳລບັ ເຈົໍ້ຳ         

21ແຕື່ ໃນ ບນັດຳ ແມງໄມ ໍ້ ມີ ປີກ 

ທີື່  ຄຳນ ສີື່  ຂຳ ນີໍ້         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ກນິ ຈ  ຳພວກ ທີື່  ມີ ຂຳ ພບັ ໃຊໍ້ ເຕັໍ້ນ ໄປ ເທິງ ດນິ ໄດໍ້         

22ໃນ ຈ  ຳພວກ ແມງໄມ ໍ້ ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້ 

ເຈົໍ້ຳ ກນິ ໄດໍ້         ຕກັແຕນ ຕຳມ ຊະນດິ ຂອງ ມນັ         ຈິ ຫລ ື່  ຕຳມ ຊະນດິ ຂອງ ມນັ         ຈກັຈ ັື່ນ ຕຳມ ຊະນດິ ຂອງ 

ມນັ         

23ແຕື່ ແມງໄມ ໍ້ ມີ ປີກ ບນິ ໄດໍ້ ຊ ື່ ງ ມີ ສີື່  ຂຳ         ເປັນ ສດັ ທີື່  ໜໍ້ຳ ກຽດ ຊງັ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ          
24ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ມີ ມນົທິນ ໄດໍ້ ຄ  ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ຜ ໍ້ ໃດ ແຕະຕໍ້ອງ ຊຳກ ສບົ ຂອງ ມນັ ຈະ ຕໍ້ອງ ມີ 

ມນົທິນ ໄປ ຮອດ ຕອນ ແລງ         

25ຜ ໍ້ ໃດ ຖ  ຊຳກ ສດັສື່ວນ ໃດ ໆ ໄປ         ຕໍ້ອງ ຊກັ ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ ຂອງ ຕນົ         ແລະ ເປັນ 

ມນົທິນ ໄປ ຈນົ ຮອດ ຕອນ ແລງ          
26ຊຳກ ສບົ ຂອງ ສດັ ທງັ ປວງ ທີື່  ແຍກ ກບີ         ແລະ ບ ື່  ມີ ກບີ ຜື່ຳ         ບ ື່  ຄໍ້ຽວເອ ໍ້ອງ ເປັນ ສດັ ທີື່  ມີ ມນົທິນ ແກື່ 

ເຈົໍ້ຳ         ຜ ໍ້ ໃດ ແຕະຕໍ້ອງ ສດັ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ຈະ ມີ ມນົທິນ         

27ໃນ ບນັດຳ ສດັ ສີື່  ຕນີ ທກຸ ຢື່ຳງ ຊ ື່ ງ ໄຕື່ ໄປ ດໍ້ວຍ ຝຳ ຕນີ 

ເປັນ ສດັ ມີ ມນົທິນ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ         ຜ ໍ້ ໃດ ແຕະຕໍ້ອງ ຊຳກ ສດັ ນີໍ້ ຈະ ຕໍ້ອງ ເປັນ ມນົທິນ ໄປ ຮອດ ຕອນ ແລງ         

28ຜ ໍ້ 

ໃດ ເອົຳ ຊຳກ ສບົ ໄປ ຈະ ຕໍ້ອງ ຊກັ ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ ຂອງ ຕນົ         ແລະ ມີ ມນົທິນ ໄປ ຈນົ ຮອດ ຕອນ ແລງ          
29ໃນ ບນັດຳ ສດັ ທີື່  ເລ ອ ຄຳນ ໄປ ເທິງ ດນິ         ຊະນດິ ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້ ເປັນ ສດັ ທີື່  ມີ ມນົທິນ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ         ຄ          ເຫງນັ         

ໜ          ກບັແກໍ້ ຕຳມ ຊະນດິ ຂອງ ມນັ         

30ຂີໍ້ ກໍ້ຽມ         ເຕົື່ ຳ         ກບົ         ແຍໍ້         ແມງ ລີໍ້ນໝຳ         ແລະ ກະປອມ         

31ໃນ ບນັ-

ດຳ ສດັ ເລ ອ ຄຳນ         ຊະນດິ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເປັນ ມນົທິນ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ         ຜ ໍ້ ໃດ ແຕະຕໍ້ອງ ເມ  ື່ອ ມນັ ຕຳຍ ແລໍ້ວ         ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈະ 

ເປັນ ມນົທິນ ໄປ ຮອດ ຕອນ ແລງ         

32ແລະ ເມ  ື່ອ ມນັ ຕຳຍ ຕກົ ຖ ກ ສິື່ ງ ໃດ         ສິື່ ງ ນ ັໍ້ນ ກ  ເປັນ ມນົທິນ         ບ ື່  ວື່ຳ 

ຈະ ເປັນ ໄມ ໍ້         ຫລ  ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ         ຫລ  ໜງັ ສດັ         ຫລ  ກະສອບ         ຫລ  ພຳຊະນະ ໃດ ໆ ທີື່  ໃຊໍ້ ເພ ື່ ອ ປະໂຫຍດ ຢື່ຳງ-

ໃດ         ຈະ ຕໍ້ອງ ແຊື່ ນ  ໍ້ຳ         ແລະ ຈະ ເປັນ ມນົທິນ ໄປ ຈນົ ຮອດ ຕອນ ແລງ         ຕ ື່  ໄປ ກ  ຖ  ວື່ຳ ສະອຳດ ໄດໍ້         

33ແລະ 

ຖໍ້ຳ ມນັ ຕກົລງົ ໄປ ໃນ ພຳຊະນະ ດນິ         ສິື່ ງ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ພຳຊະນະ ນ ັໍ້ນ ຈະ ເປັນ ມນົທິນ         ຈ ົື່ງ ຕ ີພຳຊະນະ ນ ັໍ້ນ 
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ຖິໍ້ມ ເສຍ         

34ຖໍ້ຳ ນ  ໍ້ຳ ຖ ກ ອຳຫຳນ ໃດ ໜ ື່ ງ         ອຳຫຳນ ໃນ ພຳຊະນະ ນ ັໍ້ນ ກ  ເປັນ ມນົທິນ         ແລະ ນ  ໍ້ຳ ດ ື່ ມ ໝດົ 

ທກຸ ຢື່ຳງ ຊ ື່ ງ ຈະ ດ ື່ ມ ໄດໍ້ ຈຳກ ພຳຊະນະ ນີໍ້ ກ  ຈະ ເປັນ ມນົທິນ ດໍ້ວຍ         

35ຖໍ້ຳ ສື່ວນ ໃດ ຂອງ ຊຳກ ສດັ ຕກົ ໃສື່ 

ສິື່ ງ ໃດ ໆ         ສິື່ ງ ນ ັໍ້ນ         ກ  ເປັນ ມນົທິນ         ບ ື່  ວື່ຳ ເປັນ ເຕົຳ ອບົ         ຫລ  ເຕົຳໄຟ         ຕໍ້ອງ ມ ໍ້ຳງ ຖິໍ້ມ         

36ຢື່ຳງໃດ ກ  ຕຳມ         

ນ  ໍ້ຳພ ຸ         ຫລ  ນ  ໍ້ຳ ໃນ ອື່ຳງເກບັນ  ໍ້ຳ ເປັນ ຂອງ ສະອຳດ         ແຕື່ ສິື່ ງ ໃດ ທີື່  ແຕະຕໍ້ອງ ຊຳກ ສດັ ນ ັໍ້ນ ຈະ ເປັນ ມນົ-

ທິນ         

37ຖໍ້ຳ ສື່ວນ ໃດ ຂອງ ຊຳກ ສດັ ຕກົ ໃສື່ ເມດັ ພ ດ ທີື່  ໃຊໍ້ ຫວື່ຳນ         ພ ດ ນ ັໍ້ນ ຖ  ວື່ຳ ສະອຳດ         

38ຖໍ້ຳ ເອົຳ ເມດັ 

ພ ດ ນ ັໍ້ນ ແຊື່ ນ  ໍ້ຳ ໄວໍ້         ແລະ ຊຳກ ສດັສື່ວນ ໃດ ຕກົ ໃສື່         ນ  ໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ກ  ເປັນ ມນົທິນ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ          
39ຖໍ້ຳ ສດັ ຊ ື່ ງ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ກນິ ໄດໍ້ ນ ັໍ້ນ ຕຳຍ ເອງ         ຜ ໍ້ ທີື່  ແຕະຕໍ້ອງ ຊຳກ ສດັ ນ ັໍ້ນ ຈະ ເປັນ ມນົທິນ ໄປ ຈນົ ຮອດ 

ຕອນ ແລງ         

40ແລະ ຜ ໍ້ ໃດ ທີື່  ກນິ ຊຳກ ສດັ ນ ັໍ້ນ ຈະ ຕໍ້ອງ ຊກັ ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ ຂອງ ລຳວ         ແລະ ເປັນ ມນົທິນ ໄປ ຈນົ 

ຮອດ ຕອນ ແລງ         ຜ ໍ້ ໃດ ທີື່  ຈບັ ຖ  ຊຳກ ສດັ ນ ັໍ້ນ ໄປ ກ  ຕໍ້ອງ ຊກັ ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ ຂອງ ຕນົ         ແລະ ເປັນ ມນົທິນ ໄປ ຈນົ 

ຮອດ ຕອນ ແລງ         

41ບນັດຳ ສດັ ເລ ອ ຄຳນ ທີື່  ເລ ອ ໄປ ເທິງ ໜໍ້ຳດນິ ເປັນ ສິື່ ງ ທີື່  ໜໍ້ຳ ກຽດ ຊງັ         ຢື່ຳ ກນິ         

42ສິື່ ງ 

ໃດ ທີື່  ເລ ອ ໄປ ດໍ້ວຍ ທໍ້ອງ         ຫລ  ສິື່ ງ ທີື່  ຍື່ຳງ ສີື່  ຂຳ         ຫລ  ສິື່ ງ ທີື່  ມີ ຫລຳຍ ຂຳ         ທກຸ ສິື່ ງ ທີື່  ຄຳນ ໄປ ເທິງ ໜໍ້ຳດນິ         

ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ກນິ         ເພຳະ ເປັນ ສິື່ ງ ໜໍ້ຳ ກຽດ ຊງັ         

43ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຕວົ ເອງ ເປັນ ທີື່  ກຽດ ຊງັ ດໍ້ວຍ ສດັ ເລ ອ ຄຳນ 

ໃດ ໆ         ຢື່ຳ ເຮັດ ຕວົ ໃຫໍ້ ເປັນ ມນົທິນ ໄປ ດໍ້ວຍ ສດັ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ຢໍ້ຳນ ວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ເປັນ ມນົທິນ ໄປ ນ  ຳ         

44ເພຳະ 

ເຮົຳ ຄ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ຈ ົື່ງ ຊ  ຳລະ ຕວົ ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ບ ລິສດຸ         ເພຳະ ເຮົຳ ບ ລິສດຸ         ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ 

ເຮັດ ຕວົ ໃຫໍ້ ເປັນ ມນົທິນ ໄປ ດໍ້ວຍ ສດັ ຢື່ຳງໃດ ຢື່ຳງ ໜ ື່ ງ ຊ ື່ ງ ຄຳນ ໄປ ເທິງ ໜໍ້ຳດນິ         

45ເພຳະ ເຮົຳ ຄ  ພຣະ-
ຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຜ ໍ້ ເອົຳ ເຈົໍ້ຳ ອອກ ຈຳກ ແຜື່ນດນິ ເອຢິບ          ເພ ື່ ອ ເປັນ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ເພຳະສະນ ັໍ້ນ ເຈົໍ້ຳ 

ຈ ື່ງ ຕໍ້ອງ ບ ລິສດຸ         ເພຳະ ເຮົຳ ບ ລິສດຸ”         

46ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເປັນ ພຣະບນັຍດັ ກື່ຳວ ເຖງິ ເລ ື່ ອງ ສດັ         ແລະ ນກົ         

ແລະ ສິື່ ງ ມີ ຊວີດິ ທີື່  ເຄ ື່ ອນ ໄຫວ ໄປ ມຳ ໃນ ນ  ໍ້ຳ         ແລະ ສດັ ທກຸ ຊະນດິ ທີື່  ເລ ອ ຄຳນ ເທິງ ໜໍ້ຳດນິ         

47ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ 

ສງັເກດ ຄວຳມ ແຕກ ຕື່ຳງ ລະຫວື່ຳງ ສິື່ ງ ທີື່  ເປັນ ມນົທິນ         ແລະ ສິື່ ງ ທີື່  ບ ື່  ເປັນ ມນົທິນ         ແລະ ລະຫວື່ຳງ ສດັ 

ມີ ຊວີດິ ທີື່  ກນິ ໄດໍ້         ແລະ ສດັ ມີ ຊວີດິ ທີື່  ກນິ ບ ື່  ໄດໍ້          

ບົດທີ 12 
ການເກີດລ ກ ແລະການເປັນມົນທິນ 

1ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ກບັ ໂມເຊ ວື່ຳ         

2“ຈ ົື່ງ ກື່ຳວ ແກື່ ຄນົ ອິສຣາເອນ ວື່ຳ         ຖໍ້ຳ ຍງິ ຄນົ ໃດ ເປັນ ແມ ື່ 

ມຳນ ເກດີ ລ ກ ເປັນ ຊຳຍ         ນຳງ ຕໍ້ອງ ເປັນ ມນົທິນ ເຈດັ ມ ໍ້         ນຳງ ຈະ ເປັນ ມນົທິນ ຢື່ຳງ ດຽວ ກບັ ເປັນ ມນົ-

ທິນ ເວລຳ ທີື່  ນຳງ ມີ ປະຈ  ຳ ເດ ອນ         

3ໃນ ມ ໍ້ ທີື່  ແປດ ໃຫໍ້ ຕດັ ໜງັ ປຳຍ ຂອງ ອະ ໄວ ຍະ ວະ ເພດ ຂອງ ເດັກ-

ນໍ້ອຍ ເພ ື່ ອ ເປັນ ກຳນ ເຂົໍ້ຳ ພິທີ ຕດັ         

4ໃຫໍ້ ນຳງ ລ ຖໍ້ຳ ຢ ື່ ອີກ ສຳມ ສິບ ສຳມ ມ ໍ້ ດໍ້ວຍ ເລ ື່ ອງ ເລ ອດ ຊ  ຳລະ ຂອງ 

ນຳງ         ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ນຳງ ແຕະຕໍ້ອງ ຂອງ ບ ລິສດຸ ອນັ ໃດ         ຫລ  ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ສະຖຳນທີື່  ບ ລິສດຸ         ຈນົ ກວື່ຳ ຈະ ຄບົ 

ມ ໍ້ ຊ  ຳລະ ຂອງ ນຳງ         

5ແຕື່ ຖໍ້ຳ ນຳງ ເກດີ ລ ກ ເປັນ ຍງິ         ນຳງ ຈະ ເປັນ ມນົທິນ ໄປ ສອງ ອຳທິດ         ແບບ ດຽວ 

ກນັ ກບັ ກຳນ ມີ ປະຈ  ຳ ເດ ອນ         ແລະ ນຳງ ຈະ ຕໍ້ອງ ລ ຖໍ້ຳ ຢ ື່ ຫກົ ສິບ ຫກົ ມ ໍ້         ດໍ້ວຍ ເລ ື່ ອງ ເລ ອດ ຊ  ຳລະ ຂອງ 

ນຳງ          
6ເມ  ື່ອ ມ ໍ້ ຊ  ຳລະ ຕວົ ຂອງ ນຳງ ຄບົ ແລໍ້ວ         ບ ື່  ວື່ຳ ກ  ຳ ລ ກ ຊຳຍ ຫລ  ລ ກ ສຳວ         ໃຫໍ້ ນຳງ ໄປ ຫຳ ປະໂລຫິດ 

ທີື່  ປະຕ  ຫ ເຕັນ         ແຫື່ງ ຊຸມນມຸ ເອົຳ ລ ກ ແກະ ອຳຍ ຸໜ ື່ ງ ປີ ໂຕ ໜ ື່ ງ ໄປ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ         ແລະ ນກົກຳງ-
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ແກ ໜຸື່ມ ໂຕ ໜ ື່ ງ         ຫລ  ນກົ ເຂົຳ ໂຕ ໜ ື່ ງ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ບຳບ         

7ໃຫໍ້ ປະໂລຫິດ ເອົຳ ຖວຳຍ ຕ ື່  ພຣະພກັ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ເຮັດ ກຳນ ໄຖື່ ບຳບ ໃຫໍ້ ນຳງ         ແລໍ້ວ ນຳງ ຈະ ສະອຳດ ເລ ື່ ອງ ເລ ອດ ຕກົ ຂອງ 

ນຳງ         ນີໍ້ ແມ ື່ນ ພຣະບນັຍດັ ວື່ຳ ດໍ້ວຍ ເລ ື່ ອງ ກຳນ ເກດີ ລ ກ         ບ ື່  ວື່ຳ ເປັນ ຊຳຍ         ຫລ  ຍງິ         

8ແລະ ຖໍ້ຳ ນຳງ ບ ື່  

ສຳມຳດ ຫຳ ລ ກ ແກະ ໂຕ ໜ ື່ ງ ໄດໍ້ ກ  ໃຫໍ້ ນຳງ ເອົຳ ນກົ ເຂົຳ ສອງ ໂຕ         ຫລ  ນກົກຳງແກ ໜຸື່ມ ສອງ ໂຕ         ໂຕ 

ໜ ື່ ງ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ         ແລະ ອີກ ໂຕ ໜ ື່ ງ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ບຳບ         ແລະ ໃຫໍ້ ປະໂລຫິດ ເຮັດ ກຳນ 

ໄຖື່ ບຳບ ໃຫໍ້ ນຳງ         ແລໍ້ວ ນຳງ ຈະ ສະອຳດ”          

ບົດທີ 13 
ພະຍາດຂີ້ທ ດ ແບບຢູ່າງຂອງຄວາມບາບ 

1ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ກບັ ໂມເຊ ແລະ ອາໂຣນ ວື່ຳ         

2“ຖໍ້ຳ ຜ ໍ້ ໃດ ເກດີ ຕຸື່ມ         ຫລ  ຂີໍ້ກ ໍ້ຽນ         ຫລ  ດື່ຳງ ຂ ໍ້ນ 

ທີື່  ຜິວໜງັ         ແລໍ້ວ ຜິວໜງັ ຂອງ ລຳວ ເປັນ ພະຍຳດ ຂີໍ້ທ ດ         ກ  ໃຫໍ້ ພຳ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ມຳ ຫຳ ອາໂຣນ ຜ ໍ້ ເປັນ ປະໂລ-

ຫິດ         ຫລ  ມຳ ຫຳ ລ ກ ຊຳຍ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຄນົ ໃດ ຂອງ ລຳວ ທີື່  ເປັນ ປະໂລຫິດ         

3ໃຫໍ້ ປະໂລຫິດ ກວດ ຜິວໜງັ 

ບື່ອນ ທີື່  ເປັນ ພະຍຳດ         ຖໍ້ຳ ຂນົ ໃນ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ປື່ຽນ ເປັນ ສີຂຳວ         ແລະ ເຫັນ ວື່ຳ ພະຍຳດ ນ ັໍ້ນ ຢ ື່ ເລິກ ກວື່ຳ ຜິວ-

ໜງັ ລງົ ໄປ         ນບັ ວື່ຳ ເປັນ ພະຍຳດ ຂີໍ້ທ ດ         ເມ  ື່ອ ປະໂລຫິດ ກວດ ລຳວ ສ  ຳເລັດ ແລໍ້ວ ໃຫໍ້ ປະກຳດ ວື່ຳ         

ລຳວ ເປັນ ມນົທິນ          
4ຖໍ້ຳ ຜິວໜງັ ບື່ອນ ທີື່  ດື່ຳງ ຂ ໍ້ນ ນ ັໍ້ນ ຂຳວ         ແລະ ປະກດົ ວື່ຳ ກນິ ບ ື່  ເລິກ ໄປ ກວື່ຳ ຜິວໜງັ         ແລະ ຂນົ ໃນ 

ບ ລິເວນ ນ ັໍ້ນ ກ  ບ ື່  ປື່ຽນ ເປັນ ສີຂຳວ         ໃຫໍ້ ປະໂລຫິດ ກກັ ຕວົ ຜ ໍ້ ປື່ວຍ ໄວໍ້ ເຈດັ ມ ໍ້         

5ແລະ ໃຫໍ້ ປະໂລຫິດ ກວດ 

ລຳວ ອີກ ໃນ ມ ໍ້ ທີື່  ເຈດັ         ຖໍ້ຳ ຕຳມ ສຳຍຕຳ ຂອງ ລຳວ ເຫັນ ວື່ຳ         ພະຍຳດ ຍງັ ມີ ຢ ື່         ແຕື່ ບ ື່  ລຳມ ອອກ ໄປ ໃນ 

ຜິວໜງັ         ກ  ໃຫໍ້ ປະໂລຫິດ ກກັ ຕວົ ລຳວ ຕ ື່  ໄປ ອີກ ເຈດັ ມ ໍ້         

6ເມ  ື່ອ ຮອດ ມ ໍ້ ທີື່  ເຈດັ ໃຫໍ້ ປະໂລຫິດ ກວດ ລຳວ 

ອີກ ເທ ື່ ອ ໜ ື່ ງ         ຖໍ້ຳ ບ ລິເວນ ທີື່  ປື່ວຍ ນ ັໍ້ນ ຈຳງ ລງົ         ແລະ ພະຍຳດ ບ ື່  ໄດໍ້ ລຳມ ອອກ ໄປ ໃນ ຜິວໜງັ         ກ  ໃຫໍ້ 

ປະໂລຫິດ ປະກຳດ ວື່ຳ         ລຳວ ສະອຳດ ແລໍ້ວ         ລຳວ ເປັນ ພະຍຳດ ຂີໍ້ກ ໍ້ຽນ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ         ໃຫໍ້ ລຳວ ຊກັ ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ         

ແລໍ້ວ ລຳວ ກ  ຈະ ສະອຳດ ໄດໍ້         

7ຖໍ້ຳ ຫຳກ ວື່ຳ ຫລງັ ຈຳກ ທີື່  ລຳວ ສະແດງ ຕວົ ແກື່ ປະໂລຫິດ ເພ ື່ ອ ຮບັ ກຳນ 

ຊ  ຳລະ ແລໍ້ວ ປະກດົ ວື່ຳ         ບ ລິເວນ ທີື່  ເປັນ ຂີໍ້ກ ໍ້ຽນ ລຳມ ອອກ ໄປ ໃນ ຜິວໜງັ         ລຳວ ຕໍ້ອງ ກບັ ໄປ ຫຳ ປະ-

ໂລຫິດ ອີກ ເປັນ ເທ ື່ ອ ທີ ສອງ         

8ໃຫໍ້ ປະໂລຫິດ ກວດເບິື່ ງ         ຖໍ້ຳ ບ ລິເວນ ຂີໍ້ກ ໍ້ຽນ ນ ັໍ້ນ ລຳມ ອອກ ໄປ ໃນ ຜິວ-

ໜງັ ກ  ໃຫໍ້ ປະໂລຫິດ ປະກຳດ ວື່ຳ         ລຳວ ເປັນ ມນົທິນ         ລຳວ ເປັນ ພະຍຳດ ຂີໍ້ທ ດ          
9ຖໍ້ຳ ຜ ໍ້ ໃດ ເປັນ ພະຍຳດ ຂີໍ້ທ ດ ກ  ໃຫໍ້ ພຳ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ມຳ ຫຳ ປະໂລຫິດ         

10ແລະ ໃຫໍ້ ປະໂລຫິດ ກວດເບິື່ ງ 

ຮື່ຳງກຳຍ ລຳວ         ຖໍ້ຳ ມີ ບ ລິເວນ ຕຸື່ມ ສີຂຳວ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ທີື່  ຜິວໜງັ         ຊ ື່ ງ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຂນົ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ປື່ຽນ ເປັນ ສ-ີ

ຂຳວ         ແລະ ມີ ຊີໍ້ນ ແຕກ ໃນ ຕຸື່ມ ນ ັໍ້ນ         

11ສະແດງ ວື່ຳ ເປັນ ພະຍຳດ ຂີໍ້ທ ດ ຊ  ໍ້ຳ ເຮ ໍ້ອ ທີື່  ຜິວໜງັ         ໃຫໍ້ ປະໂລ-

ຫິດ ປະກຳດ ວື່ຳ ລຳວ ເປັນ ມນົທິນ         ຢື່ຳ ກກັ ຕວົ ລຳວ ໄວໍ້         ເພຳະວື່ຳ ລຳວ ເປັນ ມນົທິນ         

12ຖໍ້ຳ ພະຍຳດ ຂີໍ້-

ທ ດ ນ ັໍ້ນ ລຳມ ໄປ ຕຳມ ຜິວໜງັ ຕຳມ ທີື່  ປະໂລຫິດ ເຫັນ ຄ  ປະກດົ ວື່ຳ         ລຳມ ໄປ ຕຳມ ຜິວໜງັ ທົື່ວ ຮື່ຳງກຳຍ 

ຜ ໍ້ ປື່ວຍ ຕ ັໍ້ງແຕື່         ຫວົ ຈນົ ຮອດ ຕນີ         

13ປະໂລຫິດ ຕໍ້ອງ ກວດເບິື່ ງ         ແລະ ຖໍ້ຳ ຂີໍ້ທ ດ ນ ັໍ້ນ ແຜື່ ໄປ ທົື່ວ ຮື່ຳງ-

ກຳຍ ໃຫໍ້ ປະໂລຫິດ ປະກຳດ ວື່ຳ ລຳວ ສະອຳດ ດໍ້ວຍ ພະຍຳດ ຂອງ ລຳວ ແລໍ້ວ ຕວົ ຂອງ ລຳວ ຂຳວ ສະ-

ອຳດ         

14ຖໍ້ຳ ມີ ຊີໍ້ນ ແຕກ ເປັນ ບຳດ ປຳກດົ ຂ ໍ້ນ ມຳ ເມ  ື່ອ ໃດ         ລຳວ ກ  ເປັນ ມນົທິນ ເມ  ື່ອນ ັໍ້ນ         

15ໃຫໍ້ ປະໂລ-
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ຫິດ ກວດເບິື່ ງ ບື່ອນ ຊີໍ້ນ ທີື່  ແຕກ ເປັນ ບຳດ         ແລະ ປະກຳດ ວື່ຳ ລຳວ ເປັນ ມນົທິນ         ເພຳະ ຊີໍ້ນ ທີື່  ແຕກ ເປັນ 

ບຳດ ນ ັໍ້ນ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເປັນ ມນົທິນ         ລຳວ ເປັນ ພະຍຳດ ຂີໍ້ທ ດ         

16ຫລ  ຖໍ້ຳ ຊີໍ້ນ ທີື່  ແຕກ ເປັນ ບຳດ ນ ັໍ້ນ ປື່ຽນ ໄປ 

ອີກ ກຳຍເປັນ ສີຂຳວ         ໃຫໍ້ ລຳວ ມຳ ຫຳ ປະໂລຫິດ         

17ແລະ ໃຫໍ້ ປະໂລຫິດ ກວດເບິື່ ງ ລຳວ         ແລະ ຖໍ້ຳ ພະ-

ຍຳດ ນ ັໍ້ນ ກຳຍເປັນ ສີຂຳວ         ໃຫໍ້ ປະໂລຫິດ ປະກຳດ ວື່ຳ         ຄນົ ທີື່  ເປັນ ພະຍຳດ ນ ັໍ້ນ ສະອຳດ         ລຳວ ກ  ສະ-

ອຳດ          
18ຖໍ້ຳ ຢ ື່ ຮື່ຳງກຳຍ ຄ  ຜິວໜງັ ຂອງ ຄນົ ໃດ ມີ ບຳດ ຊ ື່ ງ ຫຳຍ ດ ີແລໍ້ວ         

19ຖໍ້ຳ ບຳດແຜ ນ ັໍ້ນ ມີ ຕຸື່ມ ສີຂຳວ ຂ ໍ້ນ 

ມຳ         ຫລ  ມີ ບື່ອນ ດື່ຳງ ຂ ໍ້ນ ເປັນ ສີແດງ ອື່ອນ ໆ         ກ  ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ໄປ ສະແດງ ຕວົ ຕ ື່  ປະໂລຫິດ         

20ແລະ ປະ-

ໂລຫິດ ຈະ ກວດເບິື່ ງ         ຖໍ້ຳ ບື່ອນ ເປັນ ນ ັໍ້ນ ເລິກ ກວື່ຳ ຜິວໜງັ         ແລະ ຂນົ ຢ ື່ ບ ລິເວນ ນ ັໍ້ນ ປື່ຽນ ເປັນ ສີຂຳວ         

ໃຫໍ້ ປະໂລຫິດ ປະກຳດ ວື່ຳ ລຳວ ເປັນ ມນົທິນ         ພະຍຳດ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ພະຍຳດ ຂີໍ້ທ ດ         ທີື່  ໄດໍ້ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ໃນ ບຳດ 

ເກົື່ ຳ         

21ແຕື່ ຖໍ້ຳ ປະໂລຫິດ ກວດເບິື່ ງ         ແລະ ຂນົ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ກ  ບ ື່  ປື່ຽນ ເປັນ ສີຂຳວ         ແລະ ເປັນ ບ ື່  ເລິກ ກວື່ຳ 

ຜິວໜງັ         ແຕື່ ຈຳງ ໆ         ໃຫໍ້ ປະໂລຫິດ ກກັ ຕວົ ລຳວ ໄວໍ້ ເຈດັ ມ ໍ້         

22ຖໍ້ຳ ພະຍຳດ ນ ັໍ້ນ ລຳມ ອອກ ໄປ ໃນ ຜິວ-

ໜງັ         ກ  ໃຫໍ້ ປະໂລຫິດ ປະກຳດ ວື່ຳ ລຳວ ເປັນ ມນົທິນ         ລຳວ ເປັນ ພະຍຳດ ແລໍ້ວ         

23ແຕື່ ຖໍ້ຳ ບື່ອນ ດື່ຳງ 

ຂ ໍ້ນ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ແຜື່ ລຳມ ອອກ ໄປ         ກ  ເປັນ ແຕື່ ພຽງ ບຳດ ຂອງ ຝີ         ໃຫໍ້ ປະໂລຫິດ ປະກຳດ ວື່ຳ ລຳວ ສະອຳດ          
24ຫລ  ສື່ວນ ຂອງ ຮື່ຳງກຳຍ ຄ  ຜິວໜງັ ຖ ກ ໄຟ ໄໝໍ້         ແລະ ບຳດ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ບື່ອນ ດື່ຳງ ຂ ໍ້ນ ສີແດງ 

ອື່ອນ ໆ         ຫລ  ສຂີຳວ         

25ໃຫໍ້ ປະໂລຫິດ ກວດເບິື່ ງ         ແລະ         ຖໍ້ຳ ຂນົ ໃນ ບ ລິເວນ ນ ັໍ້ນ ປື່ຽນ ເປັນ ສີຂຳວ         

ແລະ ປະກດົ ວື່ຳ ເປັນ ເລິກ ກວື່ຳ ຜິວໜງັ         ກ  ເປັນ ພະຍຳດ ຂີໍ້ທ ດ         ທີື່  ໄດໍ້ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ມຳ ບື່ອນ ບຳດ ໄຟ ໄໝໍ້         

ແລະ ໃຫໍ້ ປະໂລຫິດ ປະກຳດ ວື່ຳ ລຳວ ເປັນ ມນົທິນ         ລຳວ ເປັນ ພະຍຳດ ຂີໍ້ທ ດ         

26ແຕື່ ຖໍ້ຳ ປະໂລຫິດ 

ກວດເບິື່ ງ         ແລະ         ຂນົ ໃນ ບື່ອນ ດື່ຳງ ຂ ໍ້ນ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ປື່ຽນ ເປັນ ສີຂຳວ         ແລະ ເປັນ ບ ື່  ເລິກ ກວື່ຳ ຜິວໜງັ         ແຕື່ 

ຈຳງ ໆ         ໃຫໍ້ ປະໂລຫິດ ກກັ ຕວົ ລຳວ ໄວໍ້ ເຈດັ ມ ໍ້         

27ເມ  ື່ອ ຮອດ ມ ໍ້ ທີ ເຈດັ ກ  ໃຫໍ້ ປະໂລຫິດ ກວດເບິື່ ງ ລຳວ         

ຖໍ້ຳ ບື່ອນ ທີື່  ເປັນ ນ ັໍ້ນ ລຳມ ອອກ ໄປ ໃນ ຜິວໜງັ         ກ  ໃຫໍ້ ປະໂລຫິດ ປະກຳດ ວື່ຳ ລຳວ ເປັນ ມນົທິນ         ລຳວ 

ເປັນ ພະຍຳດ ຂີໍ້ທ ດ         

28ຖໍ້ຳ ບື່ອນ ທີື່  ດື່ຳງ ຂ ໍ້ນ ນ ັໍ້ນ         ບ ື່  ແຜື່ ລຳມ ອອກ ໄປ ໃນ ຜິວໜງັ         ແຕື່ ເປັນ ຕຸື່ມ ຈຳງ ໆ         

ເພຳະ ໄຟ ໄໝໍ້         ໃຫໍ້ ປະໂລຫິດ ປະກຳດ ວື່ຳ ລຳວ ສະອຳດ         ເພຳະ ມນັ ເປັນ ພຽງ ບຳດ ຂອງ ໄຟ ໄໝໍ້          
29ຖໍ້ຳ ຊຳຍ         ຫລ  ຍງິ ຄນົ ໃດ ມີ ພະຍຳດ ທີື່  ຫວົ         ຫລ  ໜວດ         

30ໃຫໍ້ ປະໂລຫິດ ກວດເບິື່ ງ ພະຍຳດ ນ ັໍ້ນ         

ແລະ         ຖໍ້ຳ ເປັນ ເລິກ ກວື່ຳ ຜິວໜງັ         ແລະ ຜມົ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ເຫລ ອງ         ແລະ ບຳງ         ໃຫໍ້ ປະໂລຫິດ ປະກຳດ ວື່ຳ 

ລຳວ ເປັນ ມນົທິນ         ລຳວ ເປັນ ພະຍຳດ ຂີໍ້ກຳກ         ເປັນ ພະຍຳດ ຂີໍ້ທ ດ ທີື່  ຫວົ         ຫລ  ໜວດ         

31ແລະ ຖໍ້ຳ ປະ-

ໂລຫິດ ກວດເບິື່ ງ ພະຍຳດ ຂີໍ້ກຳກ ນ ັໍ້ນ         ແລະ         ເປັນ ບ ື່  ເລິກ ກວື່ຳ ຜິວໜງັ         ແລະ ບ ື່  ມີ ຜມົ ດ  ຳ ຢ ື່ ໃນ ບ ລິເວນ 

ນ ັໍ້ນ         ໃຫໍ້ ປະໂລຫິດ ກກັ ຕວົ ຄນົ ທີື່  ເປັນ ພະຍຳດ ຂີໍ້ກຳກ ນ ັໍ້ນ ໄວໍ້ ເຈດັ ມ ໍ້         

32ເມ  ື່ອ ຮອດ ມ ໍ້ ທີ ເຈດັ ກ  ໃຫໍ້ ປະ-

ໂລຫິດ ກວດ ພະຍຳດ ນ ັໍ້ນ         ຖໍ້ຳ ຂີໍ້ກຳກ ບ ື່  ລຳມ ອອກ ໄປ         ແລະ ບ ື່  ມີ ຂນົ ເຫລ ອງ ໃນ ບ ລິເວນ ນ ັໍ້ນ         ແລະ 

ປະກດົ ວື່ຳ ຂີໍ້ກຳກ ບ ື່  ເລິກ ກວື່ຳ ຜິວໜງັ         

33ກ  ໃຫໍ້ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ແຖ ຜມົ         ແຕື່ ຢື່ຳ ແຖ ບ ລິເວນ ບື່ອນ ຂີໍ້ກຳກ         ໃຫໍ້ 

ປະໂລຫິດ ກກັ ຕວົ ຄນົ ທີື່  ເປັນ ພະຍຳດ ຂີໍ້ກຳກ ນ ັໍ້ນ ໄວໍ້ ອີກ ເຈດັ ມ ໍ້         

34ເມ  ື່ອ ຮອດ ມ ໍ້ ທີ ເຈດັ ກ  ໃຫໍ້ ປະໂລຫິດ 

ກວດເບິື່ ງ ບື່ອນ ທີື່  ເປັນ ຂີໍ້ກຳກ         ຖໍ້ຳ ບື່ອນ ເປັນ ຂີໍ້ກຳກ ບ ື່  ລຳມ ອອກ ໄປ ໃນ ຜິວໜງັ         ແລະ ປະກດົ ວື່ຳ ເປັນ 

ບ ື່  ເລິກ ໄປ ກວື່ຳ ຜິວໜງັ         ໃຫໍ້ ປະໂລຫິດ ປະກຳດ ວື່ຳ ລຳວ ສະອຳດ         ໃຫໍ້ ລຳວ ຊກັ ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ         ແລໍ້ວ ຈະ ສະ-

ອຳດ         

35ແຕື່ ຖໍ້ຳ ລຳວ ຊ  ຳລະ ຕວົ ແລໍ້ວ         ຍງັ ປະກດົ ວື່ຳ ພະຍຳດ ຂີໍ້ກຳກ ນ ັໍ້ນ ລຳມ ອອກ ໄປ ໃນ ຜິວໜງັ         
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36ກ  ໃຫໍ້ ປະໂລຫິດ ກວດເບິື່ ງ ລຳວ         ແລະ         ຖໍ້ຳ ພະຍຳດ ຂີໍ້ກຳກ ລຳມ ອອກ ໄປ ໃນ ຜິວໜງັ ແລໍ້ວ         ປະໂລ-

ຫິດ ບ ື່  ຈ  ຳເປັນ ຕໍ້ອງ ເບິື່ ງ ຫຳ ຂນົ ສີເຫລ ອງ         ລຳວ ເປັນ ມນົທິນ ແລໍ້ວ         

37ແຕື່ ຖໍ້ຳ ຕຳມ ສຳຍຕຳ ຂອງ ລຳວ         

ພະຍຳດ ຂີໍ້ກຳກ ນ ັໍ້ນ ເຊົຳ ແລໍ້ວ         ແລະ ມີ ຜມົ ດ  ຳ ເລິກ ຢ ື່ ໃນ ບ ລິເວນ ນ ັໍ້ນ         ພະຍຳດ ຂີໍ້ກຳກ ກ  ຫຳຍ ແລໍ້ວ         

ລຳວ ກ  ສະອຳດ         ແລະ ໃຫໍ້ ປະໂລຫິດ ປະກຳດ ວື່ຳ         ລຳວ ສະອຳດ          
38ເມ  ື່ອ ຜ ໍ້ ຊຳຍ         ຫລ  ຜ ໍ້ຍງິ ມີ ບື່ອນ ດື່ຳງ ຂ ໍ້ນ ທີື່  ຜິວໜງັ         ຄ  ບື່ອນ ດື່ຳງ ຂ ໍ້ນ ສີຂຳວ         

39ໃຫໍ້ ປະໂລຫິດ 

ກວດເບິື່ ງ ລຳວ         ຖໍ້ຳ ບື່ອນ ດື່ຳງ ຂ ໍ້ນ ທີື່  ຜິວ ກຳຍ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ສີຂຳວ ໝົື່ນ         ນ ັໍ້ນ ແມ ື່ນ ຂີໍ້ກ ໍ້ຽນ ທີື່  ເກດີ ຂ ໍ້ນ ໃນ ຜິວ-

ໜງັ         ລຳວ ກ  ສະອຳດ          
40ຖໍ້ຳ ຊຳຍ ຄນົ ໃດ ມີ ຜມົ ຫລ ົື່ນ ຈຳກ ຫວົ         ລຳວ ເປັນ ຄນົ ຫວົລໍ້ຳນ         ແຕື່ ລຳວ ສະອຳດ         

41ຖໍ້ຳ ຊຳຍ ຄນົ 

ໃດ ມີ ຜມົ ຫລ ົື່ນ ທີື່  ໜໍ້ຳຜຳກ         ແລະ ບື່ອນ ຂະ ມບັ ຫລ ົື່ນ         ໜໍ້ຳຜຳກ ຂອງ ເຂົຳ ລໍ້ຳນ         ແຕື່ ລຳວ ສະອຳດ         

42ແຕື່ ຖໍ້ຳ ບ ລິເວນ ຫວົລໍ້ຳນ         ຫລ  ໜໍ້ຳຜຳກ         ມີ ບ ລິເວນ ເປັນ ພະຍຳດ ສີແດງ ອື່ອນ ໆ         ລຳວ ເປັນ ຂີໍ້ທ ດ 

ຂ ໍ້ນ ທີື່  ຫວົລໍ້ຳນ         ຫລ  ທີື່  ໜໍ້ຳຜຳກ         

43ໃຫໍ້ ປະໂລຫິດ ກວດເບິື່ ງ ລຳວ         ຖໍ້ຳ ພະຍຳດ ຕຸື່ມ ສີແດງ ອື່ອນ ໆ ຢ ື່ 

ບື່ອນ ຫວົລໍ້ຳນ         ຫລ  ທີື່  ໜໍ້ຳຜຳກ ຂອງ ລຳວ ຄ  ກບັ ພະຍຳດ ຂີໍ້ທ ດ ທີື່  ປະກດົ ຕຳມ ຜິວໜງັ         

44ຊຳຍ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ 

ເປັນ ພະຍຳດ ຂີໍ້ທ ດ         ລຳວ ເປັນ ມນົທິນ         ປະໂລຫິດ ຕໍ້ອງ ປະກຳດ ວື່ຳ         ລຳວ ເປັນ ມນົທິນ ຍໍ້ອນ ພະຍຳດ 

ຢ ື່ ຫວົ ຂອງ ລຳວ          
45ໃຫໍ້ ບກຸຄນົ ທີື່  ເປັນ ພະຍຳດ ຂີໍ້ທ ດ ນຸື່ງ ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ ທີື່  ຂຳດ         ແລະ ໃຫໍ້ ປື່ອຍ ຜມົ         ແລະ ໃຫໍ້ ລຳວ ເອົຳ ຜໍ້ຳ 

ປກົ ໜວດ ໄວໍ້         ແລໍ້ວ ຮໍ້ອງ ໄປ ວື່ຳ         ‘ມນົທິນ         ມນົທິນ’         

46ລຳວ ຈະ ເປັນ ມນົທິນ ຢ ື່ ຕະຫລອດ ເວລຳ ທີື່  

ລຳວ ເປັນ ພະຍຳດ         ລຳວ ເປັນ ມນົທິນ         ລຳວ ຈະ ຕໍ້ອງ ຢ ື່ ນອກ ຄໍ້ຳຍ ແຕື່ ຜ ໍ້ ດຽວ          
47ຫຳກ ໃນ ເຄ ື່ ອງ ແຕື່ງ ກຳຍ ມີ ພະຍຳດ ຂີໍ້ທ ດ         ບ ື່  ວື່ຳ ຈະ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ແຕື່ງ ກຳຍ ຂນົ ສດັ         ຫລ  ຜໍ້ຳ ປື່ຳນ         

48ຫລ  ຕດິຕຳມ ຜໍ້ຳ ປື່ຳນ ຕື່ອນ ໃດ ຕື່ອນ ໜ ື່ ງ         ຫລ  ຜໍ້ຳ ຂນົ ສດັ ຫລ  ໜງັ ສດັ         ຫລ  ສິື່ ງ ໃດ ໆ         ຊ ື່ ງ ເຮັດ ດໍ້ວຍ 

ໜງັ ສດັ         

49ຖໍ້ຳ ພະຍຳດ ນ ັໍ້ນ ຫຳກ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເຄ ື່ ອງ ແຕື່ງ ກຳຍ ມີ ສີຂຽວ         ຫລ  ສແີດງ         ກ  ສະແດງ ວື່ຳ ແມ ື່ນ ຂີໍ້ 

ເຮ ໍ້ອນ ທີື່  ກ  ຳລງັ ແຜື່ ລຳມ ອອກ ໄປ         ແລະ ຕໍ້ອງ ນ  ຳ ສິື່ ງ ນ ັໍ້ນ ໄປ ສະແດງ ຕ ື່  ປະໂລຫິດ         

50ປະໂລຫິດ ຈະ 

ກວດເບິື່ ງ ພະຍຳດ         ແລະ ເອົຳ ສິື່ ງ ທີື່  ເປັນ ພະຍຳດ ນ ັໍ້ນ ໄປ ໄວໍ້ ຕື່ຳງຫຳກ ເຈດັ ມ ໍ້         

51ໃນ ມ ໍ້ ທີື່  ເຈດັ         ເພິື່ ນ ຈະ 

ກວດເບິື່ ງ ອີກ         ແລະ ຖໍ້ຳ ພະຍຳດ ຂີໍ້ ເຮ ໍ້ອນ ແຜື່ ລຳມ ອອກ ໄປ         ສິື່ ງ ນ ັໍ້ນ ກ  ເປັນ ມນົທິນ         

52ປະໂລຫິດ ຈະ 

ຕໍ້ອງ ເຜົຳ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ເພຳະ ມນັ ມີ ຂີໍ້ ເຮ ໍ້ອນ ທີື່  ກ  ຳລງັ ແຜື່ ລຳມ ອອກ ໄປ         ຈ ື່ງ ໃຫໍ້ ເຜົຳ ໄຟ ຖິໍ້ມ ເສຍ         

53ແຕື່ ເມ  ື່ອ ກວດເບິື່ ງ ແລໍ້ວ         ຖໍ້ຳ ປະໂລຫິດ ຫຳກ ເຫັນ ວື່ຳ         ຂີໍ້ ເຮ ໍ້ອນ ບ ື່  ໄດໍ້ ແຜື່ ລຳມ ອອກ ໄປ ເຖງິ ສິື່ ງ ຂອງ         

54ເພິື່ ນ ກ  ຈະ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ເອົຳ ໄປ ຊກັ         ແລະ ປະ ໄວໍ້ ຕື່ຳງຫຳກ ອີກ ເຈດັ ມ ໍ້         

55ເມ  ື່ອ ຊກັ ແລໍ້ວ ປະໂລຫິດ ຈະ 

ກວດເບິື່ ງ         ແລະ ຖໍ້ຳ ບ ລິເວນ ບື່ອນ ເປັນ ຂີໍ້ ເຮ ໍ້ອນ ຫຳກ ບ ື່  ປື່ຽນ ສີ         ຫລ  ບ ື່  ແຜື່ ລຳມ ອອກ ໄປ ກ  ດ ີ        ມນັ ກ  ຍງັ 

ເປັນ ມນົທິນ ຢ ື່;         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ເຜົຳ ສິື່ ງ ຂອງ ນ ັໍ້ນ ເສຍ         ບ ື່  ວື່ຳ ບ ລິເວນ ທີື່  ເປັນ ພະຍຳດ ນ ັໍ້ນ ຈະ ຢ ື່ ຂໍ້ຳງ ໃນ         ຫລ  ຢ ື່ 

ຂໍ້ຳງ ນອກ ສິື່ ງ ຂອງ ກ  ຕຳມ         

56ແຕື່ ຫລງັ ຈຳກ ທີື່  ປະໂລຫິດ ໄດໍ້ ກວດເບິື່ ງ ແລໍ້ວ         ຖໍ້ຳ ບ ລິເວນ ທີື່  ເປັນ ຂີໍ້ 

ເຮ ໍ້ອນ ຫຳກ ມີ ສ ີຊດີ ໆ ລງົ         ປະໂລຫິດ ຕໍ້ອງ ຈກີ ບ ລິເວນ ທີື່  ຕດິພະຍຳດ ນ ັໍ້ນ ອອກ ຈຳກ ເຄ ື່ ອງນຸື່ງ         ຫລ  

ອອກ ຈຳກ ໜງັ ສດັ         

57ຕ ື່  ມຳ         ຖໍ້ຳ ຂີໍ້ ເຮ ໍ້ອນ ຫຳກ ປະກດົ ຂ ໍ້ນ ມຳ ອີກ         ແລະ ແຜື່ ລຳມ ອອກ ໄປ         ຜ ໍ້ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ 

ຂອງ ຈະ ຕໍ້ອງ ເຜົຳ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ເສຍ         

58ຖໍ້ຳ ລຳວ ຫຳກ ຊກັ ສິື່ ງ ນ ັໍ້ນແລໍ້ວ         ແລະ ຈດຸ ບ ລິເວນ ນ ັໍ້ນ ໝດົ ໄປ         

ຕໍ້ອງ ໃຫໍ້ ລຳວ ຊກັ ຕ ື່ ມ ອີກ         ແລະ ຈ ື່ງ ຈະ ຖ  ວື່ຳ ເຄ ື່ ອງ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ເປັນ ມນົທິນ ຕຳມ ພຣະບນັຍດັ          
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59ອນັ ນີໍ້ ແຫລະ         ແມ ື່ນ ບນັຍດັ ກື່ຽວ ກບັ ພະຍຳດ ຂີໍ້ ເຮ ໍ້ອນ         ບ ື່  ວື່ຳ ເກດີ ນ  ຳ ຂນົ ສດັ         ຫລ  ຜໍ້ຳ ປື່ຳນ         ຫລ  

ໃນ ຜໍ້ຳ ປື່ຳນ         ຫລ  ໃນ ເຄ ື່ ອງນຸື່ງ ທີື່  ເປັນ ຂນົ ສດັ         ຫລ  ສິື່ ງ ໃດ ໆ         ກ  ຕຳມ ທີື່  ເຮັດ ດໍ້ວຍ ໜງັ ສດັ;         ອນັ ນ ັໍ້ນ 

ແຫລະ ຄ  ຄ  ຳ ຕດັສິນ ວື່ຳ         ເປັນ ມນົທິນ         ຫລ  ບ ື່  ເປັນ ມນົທິນ ຕຳມ ພຣະບນັຍດັ.          

ບົດທີ 14 
ການຊຳລະຄົນທີ່ເຄີຍເປັນພະຍາດຂີ້ທ ດ 

1ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ກບັ ໂມເຊ ວື່ຳ,         

2“ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້ ເປັນ ພຣະບນັຍດັ ເລ ື່ ອງ ຄນົ ເປັນ ຂີໍ້ທ ດ ໃນ ມ ໍ້ ຊ  ຳ-

ລະ ຕວົ ຂອງ ລຳວ         ໃຫໍ້ ພຳ ລຳວ ມຳ ຫຳ ປະໂລຫິດ         

3ແລະ ໃຫໍ້ ປະໂລຫິດ ອອກ ໄປ ນອກ ຄໍ້ຳຍ         ໃຫໍ້ ປະ-

ໂລຫິດ ກວດເບິື່ ງ         ຖໍ້ຳ ຜ ໍ້ ປື່ວຍ ຫຳຍ ຈຳກ ພະຍຳດ ຂີໍ້ທ ດ ແລໍ້ວ         

4ກ  ໃຫໍ້ ປະໂລຫິດ ສ ັື່ງ ລຳວ ໃຫໍ້ ຈດັ ຂອງ 

ສ  ຳລບັ ຜ ໍ້ ຈະ ຮບັ ກຳນ ຊ  ຳລະ         ຄ  ນກົ ສະອຳດ ທີື່  ມີ ຊວີດິ ສອງ ໂຕ         ໄມ ໍ້ ແປກ         ກບັ ດໍ້ຳຍ ສແີດງ         ແລະ ຕ ົໍ້ນ 

ຫ  ສບົ         

5ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳ ນກົ ໂຕ ໜ ື່ ງ ໃນ ພຳຊະນະ ດນິ ທີື່  ມີ ນ  ໍ້ຳ ສະອຳດ         

6ສ  ຳລບັ ນກົ ໂຕ ທີື່  ຍງັ ເປັນ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ         ໃຫໍ້ 

ປະໂລຫິດ ເອົຳ ນກົ ໂຕ ທີື່  ຍງັ ເປັນ ຢ ື່ ກບັ ໄມ ໍ້ ແປກ         ດໍ້ຳຍ ສີແດງ         ຕ ົໍ້ນ ຫ  ສບົ         ຈຸື່ມ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ເລ ອດ ຂອງ 

ນກົ ທີື່  ຖ ກ ຂໍ້ຳ ໃນ ພຳຊະນະ ດນິ ນ ັໍ້ນ         

7ແລະ ໃຫໍ້ ປະໂລຫິດ ຊດິ ໃສື່ ຄນົ ທີື່  ຈະ ຮບັ ກຳນ ຊ  ຳລະ ຈຳກ ພະ-

ຍຳດ ຂີໍ້ທ ດ ເຈດັ ເທ ື່ ອ         ແລໍ້ວ ປະກຳດ ວື່ຳ         ລຳວ ສະອຳດ         ແລະ ໃຫໍ້ ປື່ອຍ ນກົ ໂຕ ທີື່  ຍງັ ມີ ຊວີດິ ນ ັໍ້ນ ໄປ ໃນ 

ທົື່ງ ນຳ          
8ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ທີື່  ຮບັ ກຳນ ຊ  ຳລະ ຊກັ ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ ຂອງ ຕນົ         ແລະ ໃຫໍ້ ແຖ ຜມົ ກບັ ຂນົ ທງັ ໝດົ         ແລະ ອຳບນ  ໍ້ຳ         

ລຳວ ກ  ຈະ ສະອຳດ         ຕ ື່  ຈຳກ ນ ັໍ້ນ ກ  ໃຫໍ້ ລຳວ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ຄໍ້ຳຍ ໄດໍ້         ແຕື່ ໃຫໍ້ ນອນ ຢ ື່ ນອກ ເຕັນ ຂອງ ລຳວ 

ເຈດັ ມ ໍ້         

9ເມ  ື່ອ ຮອດ ມ ໍ້ ທີ ເຈດັ         ໃຫໍ້ ລຳວ ແຖ ຜມົ ຈຳກ ຫວົ ຂອງ ລຳວ ໃຫໍ້ ໝດົ         ໃຫໍ້ ລຳວ ແຖ ໜວດ         ແລະ 

ແຖ ຂນົ ຄິໍ້ວ         ຄ  ແຖ ໃຫໍ້ ໝດົ ແລໍ້ວ ໃຫໍ້ ຊກັ ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ         ແລະ ອຳບນ  ໍ້ຳ         ລຳວ ກ  ຈະ ສະອຳດ          
10ໃນ ມ ໍ້ ທີ ແປດ         ໃຫໍ້ ລຳວ ເອົຳ ລ ກ ແກະ ຜ ໍ້ ສອງ ໂຕ ທີື່  ດ ີທີື່  ສດຸ ຄ  ບ ື່  ມີ ຕ  ຳໜິ         ແລະ ລ ກ ແກະ ແມ ື່ ອຳຍ ຸ

ໜ ື່ ງ ປີ ໂຕ ໜ ື່ ງ ທີື່  ດ ີທີື່  ສດຸ         ຄ  ປຳສະຈຳກ ຕ  ຳໜິ         ແລະ ຍອດ ແປໍ້ງ ນວດ ດໍ້ວຍ ນ  ໍ້ຳມນັ ສຳມ ໃນ ສິບ ເອຟຳ 

ກບັ ນ  ໍ້ຳມນັ ຈອກ ໜ ື່ ງ         

11ໃຫໍ້ ປະໂລຫິດ ຜ ໍ້ ເຮັດ ກຳນ ຊ  ຳລະ ຕວົ         ເອົຳ ຜ ໍ້ ທີື່  ຮບັ ກຳນ ຊ  ຳລະ ກບັ ສິື່ ງ ຂອງ 

ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ມຳ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ທີື່  ປະຕ  ຫ ເຕັນ ແຫື່ງ ຊຸມນມຸ          
12ໃຫໍ້ ປະໂລຫິດ ເອົຳ ລ ກ ແກະ ຜ ໍ້ ໂຕ ໜ ື່ ງ ໄປ ຖວຳຍ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ຄວຳມ ຜິດ         ພໍ້ອມ ກບັ ນ  ໍ້ຳມນັ 

ຈອກ ໜ ື່ ງ         ມຳ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ຖວຳຍ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

13ໃຫໍ້ ປະໂລຫິດ ຂໍ້ຳ ລ ກ ແກະ ນ ັໍ້ນ 

ໃນ ບື່ອນ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ຂໍ້ຳ ສດັ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ບຳບ         ແລະ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ ໃນ ບື່ອນ ທີື່  ບ ລິສດຸ         

ເພຳະວື່ຳ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ຄວຳມ ຜິດ ກ  ຄ  ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ບຳບ         ເປັນ ຂອງ ທີື່  ຕກົ ແກື່ ປະໂລຫິດ         ເປັນ 

ຂອງ ບ ລິສດຸ ທີື່  ສດຸ         

14ປະໂລຫິດ ຈະ ເອົຳ ເລ ອດ ຂອງ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ຄວຳມ ຜິດ ມຳ         ແລະ ປະໂລຫິດ 

ຈະ ເຈມີ ປຳຍ ຫ  ເບ ໍ້ອງ ຂວຳ ຂອງ ຜ ໍ້ ທີື່  ຮບັ ກຳນ ຊ  ຳລະ         ແລະ ເຈມີ ທີື່  ນິໍ້ວ ໂປໍ້ ມ  ຂວຳ         ແລະ ນິໍ້ວ ໂປໍ້ ຕນີ 

ຂວຳ ຂອງ ລຳວ         

15ປະໂລຫິດ ຈະ ເອົຳ ນ  ໍ້ຳມນັ ໜ ື່ ງ ຈອກ ມຳ         ຖອກ ໃສື່ ຝຳ ມ  ຊໍ້ຳຍ ຂອງ ຕນົ         

16ແລະ ເອົຳ 

ນິໍ້ວ ມ  ຂວຳ ຈຸື່ມ ນ  ໍ້ຳມນັ         ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ມ  ຊໍ້ຳຍ         ຊດິ ນ  ໍ້ຳມນັ ດໍ້ວຍ ນິໍ້ວ ມ  ຂອງ ລຳວ ເຈດັ ເທ ື່ ອ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ         

17ສື່ວນ ນ  ໍ້ຳມນັ ທີື່  ເຫລ ອ ຢ ື່ ໃນ ມ  ນ ັໍ້ນ         ປະໂລຫິດ ຈະ ເອົຳ ມຳ         ເຈມີ ປຳຍ ຫ  ຂວຳ ຂອງ ຜ ໍ້ ທີື່  ຮບັ 

ກຳນ ຊ  ຳລະ         ແລະ ນິໍ້ວ ໂປໍ້ ມ  ຂວຳ         ແລະ ນິໍ້ວ ໂປໍ້ ຕນີ ຂວຳ         ເທິງ ເລ ອດ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ຄວຳມ ຜິດ         
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18ສື່ວນ ນ  ໍ້ຳມນັ ທີື່  ຍງັ ເຫລ ອ ຢ ື່ ໃນ ມ  ຂອງ ປະໂລຫິດ ນ ັໍ້ນ         ລຳວ ຈະ ເຈມີ ຫວົ ຂອງ ຜ ໍ້ ຮບັ ກຳນ ຊ  ຳລະ         

ແລໍ້ວ ປະໂລຫິດ ຈະ ເຮັດ ກຳນ ໄຖື່ ບຳບ ຂອງ ລຳວ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          
19ປະໂລຫິດ ຈະ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ບຳບ         ເພ ື່ ອ ເຮັດ ກຳນ ໄຖື່ ບຳບ ຂອງ ຜ ໍ້ ຮບັ ກຳນ ຊ  ຳລະ         ໃຫໍ້ 

ພົໍ້ນ ຈຳກ ມນົທິນ ຂອງ ລຳວ         ຫລງັ ຈຳກ ນ ັໍ້ນ         ປະໂລຫິດ ຈະ ຂໍ້ຳ ສດັ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ         

20ແລະ ປະ-

ໂລຫິດ ຈະ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ         ແລະ ພ ດ ຜນົ ເປັນ ເມດັ ເທິງ ແທື່ນ ບ ຊຳ         ປະໂລຫິດ ຈະ ເຮັດ ກຳນ 

ໄຖື່ ບຳບ ຂອງ ລຳວ ຕຳມ ນີໍ້         ແລະ ລຳວ ກ  ຈະ ສະອຳດ          
21ຖໍ້ຳ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ຄນົ ຍຳກຈນົ         ແລະ ບ ື່  ສຳມຳດ ຈະ ຫຳ ມຳ ໄດໍ້ ກ  ໃຫໍ້ ລຳວ ເອົຳ ລ ກ ແກະ ໂຕ ໜ ື່ ງ ມຳ 

ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່         ຄວຳມ ຜິດ ບຳບ ຂອງ ລຳວ         ແລະ ເອົຳ ຍອດ ແປໍ້ງ ໜ ື່ ງ ໃນ ສິບ ເອຟຳ ນວດ ກບັ ນ  ໍ້ຳ-

ມນັ         ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ         

22ພໍ້ອມ ກບັ ນກົ ເຂົຳ ສອງ ໂຕ         ຫລ  ນກົກຳງແກ ໜຸື່ມ ສອງ ໂຕ         ຕຳມ ທີື່  ລຳວ ສຳ-

ມຳດ ຫຳ ມຳ ໄດໍ້         ນກົ ໂຕ ໜ ື່ ງ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ບຳບ         ນກົ ອີກ ໂຕ ໜ ື່ ງ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ          
23ໃນ ມ ໍ້ ທີ ແປດ ໃຫໍ້ ລຳວ ເອົຳ ມຳ ມອບ ໃຫໍ້ ແກື່ ປະໂລຫິດ ເພ ື່ ອ ກຳນ ຊ  ຳລະ ຕນົ ທີື່  ປະຕ  ຫ ເຕັນ ແຫື່ງ 

ຊຸມນມຸ ຖວຳຍ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

24ແລະ ປະໂລຫິດ ຈະ ເອົຳ ລ ກ ແກະ ທີື່  ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ 

ຄວຳມ ຜິດ         ແລະ ນ  ໍ້ຳມນັ ຈອກ ໜ ື່ ງ ນ ັໍ້ນ         ປະໂລຫິດ ຈະ ນ  ຳ ມຳ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ຖວຳຍ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະ-
ຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

25ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຂໍ້ຳ ລ ກ ແກະ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ຄວຳມ ຜິດ         ແລະ ປະໂລຫິດ ຈະ ເອົຳ 

ເລ ອດ ຂອງ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ຄວຳມ         ຜິດ ມຳ ເຈມີ ປຳຍ ຫ  ເບ ໍ້ອງ ຂວຳ ຂອງ ຜ ໍ້ ຮບັ ກຳນ ຊ  ຳລະ         ແລະ ນິໍ້ວ 

ໂປໍ້ ມ  ຂວຳ         ກບັ ທີື່  ນິໍ້ວ ໂປໍ້ ຕນີ ຂວຳ ຂອງ ລຳວ         

26ແລໍ້ວ ປະໂລຫິດ ຈະ ຖອກ ນ  ໍ້ຳມນັ ໃສື່ ຝຳ ມ  ຊໍ້ຳຍ ຂອງ 

ຕນົ         

27ແລະ ເອົຳ ນ  ໍ້ຳມນັ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ມ  ຊໍ້ຳຍ ນ ັໍ້ນ ມຳ ຊດິ ດໍ້ວຍ ນິໍ້ວ ມ  ຂວຳ ເຈດັ ເທ ື່ ອ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ         

28ແລະ ປະໂລຫິດ ຈະ ເອົຳ ນ  ໍ້ຳມນັ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ມ  ເຈມີ ປຳຍ ຫ  ເບ ໍ້ອງ ຂວຳ ຂອງ ຜ ໍ້ ຮບັ ກຳນ ຊ  ຳລະ         ແລະ 

ໂປໍ້ ມ  ຂວຳ ກບັ ໂປໍ້ ຕນີ ຂວຳ ຂອງ ລຳວ         ບື່ອນ ທີື່  ເຈມີ ດໍ້ວຍ ເລ ອດ ຂອງ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ຄວຳມ ຜິດ         

29ນ  ໍ້ຳມນັ ທີື່  ເຫລ ອ ຢ ື່ ໃນ ມ  ຂອງ ປະໂລຫິດ ນ ັໍ້ນ         ລຳວ ຈະ ເຈມີ ຫວົ ຂອງ ຜ ໍ້ ທີື່  ຮບັ ກຳນ ຊ  ຳລະ         ເປັນ ກຳນ 

ໄຖື່ ໂທດ ຂອງ ລຳວ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          
30ແລະ ລຳວ ຈະ ຖວຳຍ ນກົ ເຂົຳ         ຫລ  ນກົກຳງແກ ໜຸື່ມ ໂຕ ໜ ື່ ງ ຕຳມ ທີື່  ລຳວ ສຳມຳດ ຫຳ ມຳ ໄດໍ້         

31ຄ  

ຕຳມ ທີື່  ລຳວ ສຳມຳດ ຫຳ ມຳ ໄດໍ້         ໃຫໍ້ ຖວຳຍ ນກົ ໂຕ ໜ ື່ ງ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ບຳບ         ນກົ ອີກ ໂຕ ໜ ື່ ງ ເປັນ 

ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ         ພໍ້ອມ ກບັ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ພ ດ ຜນົ ເປັນ ເມດັ         ແລະ ປະໂລຫິດ ຈະ ເຮັດ ກຳນ ໄຖື່ ບຳບ ຂອງ 

ຜ ໍ້ ຮບັ ກຳນ ຊ  ຳລະ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

32ນີໍ້ ແມ ື່ນ ພຣະບນັຍດັ ສ  ຳລບັ ຜ ໍ້ ທີື່  ເປັນ ພະຍຳດ ຂີໍ້ທ ດ         

ທີື່  ບ ື່  ສຳມຳດ ຫຳ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ເພ ື່ ອ ກຳນ ຊ  ຳລະ ຕນົ ໄດໍ້”          
33ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ກບັ ໂມເຊ ແລະ ອາໂຣນ ວື່ຳ         

34“ເມ  ື່ອ ເຈົໍ້ຳ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ແຜື່ນດນິ ການາ-
ອານ          ຊ ື່ ງ ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ກ  ຳມະສິດ ນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ຈະ ໃສື່ ພະຍຳດ ຂີໍ້ທ ດ ເຂົໍ້ຳ ໃນ ເຮ ອນ ຫລງັ ໜ ື່ ງ 

ຫລງັ ໃດ ໃນ ແຜື່ນດນິ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ຈະ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ຂອງ         

35ຜ ໍ້ ໃດ ທີື່  ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ຂອງ ເຮ ອນ ນ ັໍ້ນ         ຈະ ຕໍ້ອງ ມຳ ບອກ 

ແກື່ ປະໂລຫິດ ວື່ຳ         ‘ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເຫັນ ພະຍຳດ ຢື່ຳງ ໜ ື່ ງ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ໃນ ເຮ ອນ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ’         

36ແລໍ້ວ 

ປະໂລຫິດ ຈະ ບອກ ໃຫໍ້ ລຳວ ຂນົ ສິື່ ງ ຂອງ ອອກ ຈຳກ ເຮ ອນ ໃຫໍ້ ໝດົ         ກື່ອນ ທີື່  ປະໂລຫິດ ຈະ ເຂົໍ້ຳ ໄປ 

ກວດ ພະຍຳດ         ຢໍ້ຳນ ວື່ຳ ຂອງ ທກຸ ຢື່ຳງ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ເຮ ອນ ນ ັໍ້ນ ຈະ ຖ ກ ປະກຳດ ວື່ຳ         ເປັນ ມນົທິນ         ຕ ື່  ຈຳກ ນ ັໍ້ນ 

ປະໂລຫິດ ຈ ື່ງ ຈະ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ກວດເບິື່ ງ ເຮ ອນ         

37ປະໂລຫິດ ຈະ ກວດເບິື່ ງ ພະຍຳດ         ຖໍ້ຳ ພະຍຳດ ນ ັໍ້ນ ຢ ື່ ທີື່  
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ຝຳ ເຮ ອນ         ເປັນ ຮອຍ ສີຂຽວ ໆ ແດງ ໆ         ແລະ ປະກດົ ວື່ຳ ຢ ື່ ເລິກ ລງົ ໄປ ໃນ ຝຳ ເຮ ອນ         

38ແລໍ້ວ ປະໂລ-

ຫິດ ຈະ ອອກ ຈຳກ ເຮ ອນ ໄປ ຢ ື່ ທີື່  ປະຕ  ເຮ ອນ ແລໍ້ວ ປິດ ເຮ ອນ ໄວໍ້ ເຈດັ ມ ໍ້         

39ເມ  ື່ອ ຮອດ ມ ໍ້ ທີ ເຈດັ         ປະໂລ-

ຫິດ ຈະ ກບັ ມຳ ກວດເບິື່ ງ ອີກ         ເບິື່ ງ ເຖດີ         ຖໍ້ຳ ພະຍຳດ ນ ັໍ້ນ ລຳມ ໄປ ໃນ ຝຳ ເຮ ອນ         

40ແລໍ້ວ ປະໂລຫິດ ຈະ 

ໃຫໍ້ ເອົຳ ຫີນ ກໍ້ອນ ທີື່  ຕດິພະຍຳດ ນ ັໍ້ນ ອອກ         ເອົຳ ໄປ ໂຍນ ຖິໍ້ມ ໃນ ບື່ອນ ທີື່  ເປັນ ມນົທິນ ຢ ື່ ນອກ ເມ  ອງ         

41ແລະ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ຂ ດ ຝຳ ເຮ ອນ         ຂີໍ້ ປ ນ ທີື່  ຂ ດ ອອກ ມຳ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ເອົຳ ໄປ ຖິໍ້ມ ໃນ ບື່ອນ ທີື່  ເປັນ ມນົທິນ ຢ ື່ ນອກ 

ເມ  ອງ         

42ແລໍ້ວ ໃຫໍ້ຫຳ ກໍ້ອນ ຫີນ ອ ື່ ນ ມຳ ແທນ ກໍ້ອນ ຫີນ ທີື່  ເອົຳ ອອກ ໄປ         ແລະ ເອົຳ ປ ນ ມຳ ໂບກ ຝຳ 

ເຮ ອນ ນ ັໍ້ນ          
43ເມ  ື່ອ ພວກ ເຂົຳ ເອົຳ ຫີນ ອອກ         ຂ ດ ເຮ ອນ         ແລະ ທຳ ປ ນ ໃໝື່ ແລໍ້ວ         ຍງັ ເກດີ ພະຍຳດ ຂ ໍ້ນ ໃນ ເຮ ອນ 

ນ ັໍ້ນ ອີກ         

44ປະໂລຫິດ ຈະ ໄປ ກວດເບິື່ ງ         ຖໍ້ຳ ພະຍຳດ ນ ັໍ້ນ ລຳມ ໄປ ໃນ ເຮ ອນ         ເປັນ ພະຍຳດ ຂີໍ້ທ ດ ຢື່ຳງ 

ຮໍ້ຳຍ ແຮງ ໃນ ເຮ ອນ         ເຮ ອນ ນ ັໍ້ນ ກ  ເປັນ ມນົທິນ         

45ໃຫໍ້ ລຳວ ມ ໍ້ຳງ ເຮ ອນ ນ ັໍ້ນ ລງົ         ກໍ້ອນ ຫີນ         ໄມ ໍ້         ແລະ 

ປ ນ ທີື່  ເຮັດ ເຮ ອນ ນ ັໍ້ນ         ໃຫໍ້ ຂນົ ໄປ ຖິໍ້ມ ໃນ ບື່ອນ ທີື່  ເປັນ ມນົທິນ ຢ ື່ ນອກ ເມ  ອງ         

46ຍິື່ ງ ໄປ ກວື່ຳ ນ ັໍ້ນ ອີກ         

ເມ  ື່ອ ເຮ ອນ ປິດ ຢ ື່         ຖໍ້ຳ ມີ ຜ ໍ້ ໃດ ເຂົໍ້ຳ ໄປ         ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈະ ເປັນ ມນົທິນ ຈນົ ຮອດ ຕອນ ແລງ         

47ຜ ໍ້ ໃດ ທີື່  ນອນ ລງົ 

ໃນ ເຮ ອນ ນ ັໍ້ນ ຕໍ້ອງ ຊກັ ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ ຂອງ ລຳວ         ແລະ ຜ ໍ້ ທີື່  ກນິ ໃນ ເຮ ອນ ນ ັໍ້ນ ຕໍ້ອງ ຊກັ ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ ຂອງ ລຳວ 

ດໍ້ວຍ          
48ແຕື່ ປະໂລຫິດ ມຳ ກວດກຳ         ເມ  ື່ອ ທຳ ປ ນ ໃໝື່ ແລໍ້ວ         ພະຍຳດ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ໄດໍ້ ລຳມ ໄປ ໃນ ເຮ ອນ ອີກ         

ປະໂລຫິດ ຈະ ປະກຳດ ວື່ຳ ເຮ ອນ ນ ັໍ້ນ ສະອຳດ         ເພຳະ ພະຍຳດ ຫຳຍ ໄປ ແລໍ້ວ         

49ແລະ ເພ ື່ ອ ຈະ ຊ  ຳລະ 

ເຮ ອນ ນ ັໍ້ນ         ໃຫໍ້ ລຳວ ເອົຳ ນກົ ສອງ ໂຕ ກບັ ໄມ ໍ້ ແປກ         ດໍ້ຳຍ ສີແດງ         ແລະ ຕ ົໍ້ນ ຫ  ສບົ ມຳ ເພ ື່ ອ ຊ  ຳລະ         

50ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳ ນກົ ໂຕ ໜ ື່ ງ ໃນ ພຳຊະນະ ດນິ ທີື່  ມີ ນ  ໍ້ຳ ສະອຳດ         

51ເອົຳ ໄມ ໍ້ ແປກ         ຕ ົໍ້ນ ຫ  ສບົ         ແລະ ດໍ້ຳຍ ສີແດງ         

ພໍ້ອມ ກບັ ນກົ ໂຕ ທີື່  ຍງັ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່ ຈຸື່ມ ລງົ ໃນ ເລ ອດ ນກົ ທີື່  ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ໃນ ນ  ໍ້ຳ ສະອຳດ         ແລໍ້ວ ຊດິ ໃສື່ ເຮ ອນ ນ ັໍ້ນ 

ເຈດັ ເທ ື່ ອ         

52ລຳວ ຈະ ໄດໍ້ ຊ  ຳລະ ເຮ ອນ ດໍ້ວຍ ເລ ອດ ນກົ         ດໍ້ວຍ ນ  ໍ້ຳ ທີື່  ສະອຳດ         ແລະ ດໍ້ວຍ ນກົ ທີື່  ມີ ຊວີດິ         

ດໍ້ວຍ ໄມ ໍ້ ແປກ         ຕ ົໍ້ນ ຫ  ສບົ         ແລະ ດໍ້ຳຍ ສີແດງ         

53ໃຫໍ້ ລຳວ ປື່ອຍ ນກົ ທີື່  ມີ ຊວີດິ ອອກ ຈຳກ ເມ  ອງ ໄປ ຫຳ 

ທົື່ງ ນຳ         ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ         ລຳວ ຈະ ໄດໍ້ ເຮັດ ກຳນ ໄຖື່ ບຳບ ຂອງ ເຮ ອນ         ແລະ ເຮ ອນ ນ ັໍ້ນ ກ  ສະອຳດ”          
54ນີໍ້ ແມ ື່ນ ພຣະບນັຍດັ ກື່ຽວ ກບັ ພະຍຳດ ຂີໍ້ທ ດ ຕື່ຳງ ໆ         ພະຍຳດ ຂີໍ້ກຳກ         

55ພະຍຳດ ຂີໍ້ທ ດ ໃນ ເຄ ື່ ອງ 

ແຕື່ງ ກຳຍ         ຫລ  ໃນ ເຮ ອນ         

56ເປັນ ບວມ         ຫລ  ໂພງ ຫລ  ດື່ຳງ         

57ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ອນັ ໃດ ເປັນ ມນົທິນ         ແລະ 

ອນັ ໃດ ທີື່  ສະອຳດ         ນີໍ້ ແມ ື່ນ ພຣະບນັຍດັ ເລ ື່ ອງ ພະຍຳດ ຂີໍ້ທ ດ          

ບົດທີ 15 
ເລື່ອງອື່ນໆກູ່ຽວກັບການເປັນມົນທິນ ແລະການຊຳລະ 

1ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ກບັ ໂມເຊ ແລະ ອາໂຣນ ວື່ຳ         

2“ຈ ົື່ງ ກື່ຳວ ແກື່ ຄນົ ອິສຣາເອນ ວື່ຳ         ເມ  ື່ອ ຜ ໍ້ ໃດ 

ເປັນ ພະຍຳດ ທີື່  ມີ ນ  ໍ້ຳ ໜອງ ໄຫລ ອອກ ຈຳກ ຮື່ຳງກຳຍ         ເພຳະ ສິື່ ງ ທີື່  ໄຫລ ອອກ ນ ັໍ້ນ         ລຳວ ເປັນ ມນົທິນ         

3ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້ ເປັນ ພຣະບນັຍດັ ກື່ຽວ ກບັ ສິື່ ງ ທີື່  ເປັນ ມນົທິນ ຂອງ ລຳວ ຍໍ້ອນ ພະຍຳດ ທີື່  ມີ ນ  ໍ້ຳ ໜອງ ໄຫລ ອອກ 

ມຳ ຈຳກ ຮື່ຳງກຳຍ ຂອງ ລຳວ         ຫລ  ບ ື່  ໄຫລ ອອກ ກ  ດ ີ        ເລ ື່ ອງ ນີໍ້ ກ  ຍງັ ເປັນ ມນົທິນ ແກື່ ລຳວ          
4ຕຽງ ນອນ ຊ ື່ ງ ຜ ໍ້ ໃດ ທີື່  ມີ ນ  ໍ້ຳ ໜອງ ໄຫລ ອອກ ຂ ໍ້ນ ໄປ ນອນ         ຕຽງ ນ ັໍ້ນ ກ  ເປັນ ມນົທິນ         ທກຸ ສິື່ ງ ທີື່  ລຳວ 
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ຮອງ ນ ັື່ງ ກ  ເປັນ ມນົທິນ         

5ຜ ໍ້ ໃດ ທີື່  ແຕະຕໍ້ອງ ຕຽງ ຂອງ ລຳວ         ຕໍ້ອງ ຊກັ ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ ຂອງ ຕນົ ແລະ ອຳບນ  ໍ້ຳ         

ແລະ ຈະ ເປັນ ມນົທິນ ໄປ ຈນົ ຮອດ ຕອນ ແລງ         

6ຜ ໍ້ ໃດ ໄປ ນ ັື່ງ ເທິງ ສິື່ ງ ທີື່  ຜ ໍ້ ມີ ນ  ໍ້ຳ ໜອງ ໄຫລ ອອກ ໄດໍ້ ນ ັື່ງ 

ກື່ອນ         ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ຕໍ້ອງ ຊກັ ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ ຂອງ ຕນົ         ແລະ ອຳບນ  ໍ້ຳ         ແລະ ຈະ ເປັນ ມນົທິນ ໄປ ຈນົ ຮອດ ຕອນ ແລງ         

7ຜ ໍ້ ໃດ ໄປ ແຕະຕໍ້ອງ ຮື່ຳງກຳຍ ຂອງ ຜ ໍ້ ທີື່  ມີ ນ  ໍ້ຳ ໜອງ ໄຫລ ອອກ         ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ຕໍ້ອງ ຊກັ ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ ຂອງ ຕນົ         

ແລະ ອຳບນ  ໍ້ຳ         ແລະ ເປັນ ມນົທິນ ໄປ ຈນົ ຮອດ ຕອນ ແລງ         

8ແລະ ຖໍ້ຳ ຜ ໍ້ ໃດ ທີື່  ມິ ນ  ໍ້ຳ ໜອງ ໄຫລ ອອກ         

ຖ ົື່ມນ  ໍ້ຳລຳຍ ຖ ກ ຜ ໍ້ ທີື່  ສະອຳດ         ຜ ໍ້ ທີື່  ຖ ກ ນ  ໍ້ຳລຳຍ         ຕໍ້ອງ ຊກັ ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ         ແລະ ອຳບນ  ໍ້ຳ         ແລະ ຈະ ເປັນ ມນົ-

ທິນ ໄປ ຈນົ ຮອດ ຕອນ ແລງ         

9ແລະ ສິື່ ງ ໃດ ໆ ຊ ື່ ງ ຜ ໍ້ ມີ ນ  ໍ້ຳ ໜອງ ໄຫລ ອອກ ນ ັື່ງ ຢ ື່         ສິື່ ງ ນ ັໍ້ນ ກ  ເປັນ ມນົທິນ         

10ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ຜ ໍ້ ໃດ ທີື່  ແຕະຕໍ້ອງ ສິື່ ງ ທີື່  ຮອງ ລຳວ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ         ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈະ ເປັນ ມນົທິນ ໄປ ຈນົ ຮອດ ຕອນ ແລງ         ແລະ 

ຜ ໍ້ ໃດ ທີື່  ຈບັ ຖ  ສິື່ ງ ນ ັໍ້ນ ຕໍ້ອງ ຊກັ ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ ຂອງ ຕນົ         ແລະ ອຳບນ  ໍ້ຳ         ແລະ ຈະ ເປັນ ມນົທິນ ໄປ ຈນົ ຮອດ 

ຕອນ ແລງ         

11ຫຳກ ຜ ໍ້ ທີື່  ມີ ນ  ໍ້ຳ ໜອງ ໄຫລ ອອກ ໄປ ແຕະຕໍ້ອງ ຜ ໍ້ ໃດ ດໍ້ວຍ ມ  ທີື່  ບ ື່  ໄດໍ້ ລໍ້ຳງ         ຜ ໍ້ ຖ ກ ແຕະ-

ຕໍ້ອງ ນ ັໍ້ນ         ຕໍ້ອງ ຊກັ ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ ຂອງ ຕນົ ແລະ ອຳບນ  ໍ້ຳ         ແລະ ຈະ ເປັນ ມນົທິນ ໄປ ຈນົ ຮອດ ຕອນ ແລງ         

12ພຳຊະນະ ດນິ ຊ ື່ ງ ຜ ໍ້ ທີື່  ມີ ນ  ໍ້ຳ ໜອງ ໄຫລ ອອກ ໄດໍ້ ແຕະຕໍ້ອງ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ທ  ຳລຳຍ         ແລະ ພຳຊະນະ ໄມ ໍ້ ທກຸ 

ຢື່ຳງ ກ  ໃຫໍ້ ຊ  ຳລະ ດໍ້ວຍ ນ  ໍ້ຳ          
13ເມ  ື່ອ ລຳວ ໄດໍ້ ຊ  ຳລະ ນ  ໍ້ຳ ໜອງ ທີື່  ໄຫລ ອອກ ຂອງ ລຳວ ແລໍ້ວ         ລຳວ ຕໍ້ອງ ນບັ ກຳນ ຊ  ຳລະ ຂອງ 

ລຳວ ໃຫໍ້ ຄບົ ເຈດັ ມ ໍ້         ແລະ ລຳວ ຕໍ້ອງ ຊກັ ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ         ແລະ ອຳບນ  ໍ້ຳ ໃນ ບື່ອນ ທີື່  ນ  ໍ້ຳ ໄຫລ         ລຳວ ຈ ື່ງ ຈະ ສະ-

ອຳດ         

14ໃນ ມ ໍ້ ທີ ແປດ         ໃຫໍ້ ລຳວ ເອົຳ ນກົ ເຂົຳ ສອງ ໂຕ         ຫລ  ນກົກຳງແກ ໜຸື່ມ ສອງ ໂຕ ມຳ ຕ ື່  ພຣະພກັ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ທີື່  ປະຕ  ຫ ເຕັນ ແຫື່ງ ຊຸມນມຸ         ແລະ ມອບ ຂອງ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ແກື່ ປະໂລຫິດ         

15ໃຫໍ້ ປະ-

ໂລຫິດ ຖວຳຍ ບ ຊຳ         ຄ  ຖວຳຍ ນກົ ໂຕ ໜ ື່ ງ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ຖວຳຍ ບ ຊຳ ໄຖື່ ບຳບ         ແລະ ນກົ ອີກ ໂຕ ໜ ື່ ງ ເປັນ 

ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ         ແລະ ປະໂລຫິດ ຈະ ເຮັດ ກຳນ ໄຖື່ ບຳບ ຂອງ ລຳວ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ກື່ຽວ 

ກບັ ເລ ື່ ອງ ນ  ໍ້ຳ ໜອງ ໄຫລ ອອກ ຂອງ ລຳວ          
16ຊຳຍ ຄນົ ໃດ ທີື່  ມີ ນ  ໍ້ຳກຳມ ໄຫລ ອອກ         ໃຫໍ້ ລຳວ ອຳບນ  ໍ້ຳ         ແລະ ຈະ ເປັນ ມນົທິນ ໄປ ຈນົ ຮອດ ຕອນ 

ແລງ         

17ເຄ ື່ ອງ ແຕື່ງ ກຳຍ ທກຸ ຢື່ຳງ         ແລະ ຜິວໜງັ ທກຸ ສື່ວນ ທີື່  ນ  ໍ້ຳກຳມ ໄຫລ ຖ ກ         ຕໍ້ອງ ຊ  ຳລະ ໃນ ນ  ໍ້ຳ         

ແລະ ຈະ ເປັນ ມນົທິນ ໄປ ຈນົ ຮອດ ຕອນ ແລງ         

18ຊຳຍ ຄນົ ໃດ ທີື່  ໄດໍ້ ສມົສ ື່ ກບັ ຍງິ         ແລະ ມີ ນ  ໍ້ຳກຳມ ໄຫລ 

ອອກ ທງັ ສອງ ຈະ ຕໍ້ອງ ອຳບນ  ໍ້ຳ         ແລະ ຈະ ເປັນ ມນົທິນ ໄປ ຈນົ ຮອດ ຕອນ ແລງ          
19ເມ  ື່ອ ຜ ໍ້ຍງິ ມີ ເລ ອດ ໄຫລ ອອກ ເປັນ ເລ ອດ ປະຈ  ຳ ເດ ອນ         ນຳງ ຈະ ຕໍ້ອງ ຢ ື່ ຕື່ຳງຫຳກ ເຈດັ ມ ໍ້         ແລະ 

ຜ ໍ້ ໃດ ແຕະຕໍ້ອງ ນຳງ         ຈະ ຕໍ້ອງ ເປັນ ມນົທິນ ໄປ ຈນົ ຮອດ ຕອນ ແລງ         

20ແລະ ທກຸ ສິື່ ງ ທີື່  ນຳງ ນອນ ທບັ 

ໃນ ເວລຳ ທີື່  ນຳງ ຕໍ້ອງ ແຍກ ອອກ ນ ັໍ້ນ ກ  ເປັນ ມນົທິນ         ສິື່ ງ ໃດ ທີື່  ນຳງ ໄປ ນ ັື່ງ ທບັ         ສິື່ ງ ນ ັໍ້ນ ກ  ເປັນ ມນົທິນ         

21ຜ ໍ້ ໃດ ໄປ ແຕະຕໍ້ອງ ບື່ອນ ນອນ ຂອງ ນຳງ         ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ຕໍ້ອງ ຊກັ ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ         ແລະ ອຳບນ  ໍ້ຳ         ແລະ ຈະ ເປັນ 

ມນົທິນ ໄປ ຈນົ ຮອດ ແລງ         

22ແລະ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ຜ ໍ້ ໃດ ທີື່  ແຕະຕໍ້ອງ ສິື່ ງ ທີື່  ນຳງ ໄດໍ້ ນ ັື່ງ         ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ຕໍ້ອງ ຊກັ ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ         

ແລະ ອຳບນ  ໍ້ຳ         ແລະ ຈະ ເປັນ ມນົທິນ ໄປ ຈນົ ຮອດ ຕອນ ແລງ         

23ສິື່ ງ ທີື່  ນຳງ ນ ັື່ງ ທບັ ຈະ ເປັນ ບື່ອນ ນອນ         

ຫລ  ສິື່ ງ ໃດ ກ  ດ ີ         ເມ  ື່ອ ຜ ໍ້ ໃດ ໄປ ແຕະຕໍ້ອງ         ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈະ ເປັນ ມນົທິນ ໄປ ຈນົ ຮອດ ຕອນ ແລງ         

24ຖໍ້ຳ ຊຳຍ ໃດ 

ໄປ ສມົສ ື່ ກບັ ນຳງ         ແລະ ມນົທິນ ຂອງ ນຳງ ມຳ ຕດິ ທີື່  ຊຳຍ ນ ັໍ້ນ         ຊຳຍ ນ ັໍ້ນ ຈະ ເປັນ ມນົທິນ ໄປ ເຈດັ ມ ໍ້         

ລຳວ ໄປ ນອນ ທີື່  ຕຽງ ໃດ         ຕຽງ ນ ັໍ້ນ ກ  ເປັນ ມນົທິນ          
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25ຖໍ້ຳ ຜ ໍ້ຍງິ ຄນົ ໃດ ມີ ເລ ອດ ໄຫລ ອອກ ຫລຳຍ ມ ໍ້         ຊ ື່ ງ ບ ື່  ແມ ື່ນ ເປັນ ເວລຳ ທີື່  ນຳງ ຕໍ້ອງ ຢ ື່ ຕື່ຳງຫຳກ         

ຫລ  ຖໍ້ຳ ນຳງ ມີ ເລ ອດ ໄຫລ ອອກ ດນົ ກວື່ຳ ກ  ຳນດົ ທີື່  ນຳງ ຕໍ້ອງ ຢ ື່ ຕື່ຳງຫຳກ ນ ັໍ້ນ         ທກຸ ມ ໍ້ ທີື່  ມີ ເລ ອດ ໄຫລ 

ອອກ ນຳງ ຈະ ເປັນ ມນົທິນ         ນຳງ ຈະ ເປັນ ມນົທິນ ແບບ ດຽວ ກນັ ກບັ ເວລຳ ທີື່  ນຳງ ຕໍ້ອງ ຢ ື່ ຕື່ຳງຫຳກ         

26ຕຽງ ທກຸ ໜື່ວຍ ທີື່  ນຳງ ໃຊໍ້ ນອນ         ແລະ ບື່ອນ ນ ັື່ງ ທກຸ ບື່ອນ ທີື່  ນຳງ ໃຊໍ້ ນ ັື່ງ         ແມ ື່ນ ເປັນ ມນົທິນ ໝດົ         

27ຜ ໍ້ 

ໃດ ທີື່  ແຕະຕໍ້ອງ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ກ  ເປັນ ມນົທິນ ດໍ້ວຍ         ລຳວ ຕໍ້ອງ ຊກັ ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ         ແລະ ອຳບນ  ໍ້ຳ         

ແລະ ຈະ ເປັນ ມນົທິນ ໄປ ຈນົ ຮອດ ຕອນ ແລງ          
28ຖໍ້ຳ ນຳງ ຊ  ຳລະ ເລ ອດ ທີື່  ໄຫລ ອອກ ຂອງ ນຳງ ແລໍ້ວ         ໃຫໍ້ ນຳງ ນບັ ເອງ ໃຫໍ້ ຄບົ ເຈດັ ມ ໍ້         ຕ ື່  ຈຳກ ນ ັໍ້ນ         

ນຳງ ຈ ື່ງ ຈະ ສະອຳດ         

29ແລະ ໃນ ມ ໍ້ ທີ ແປດ         ໃຫໍ້ ນຳງ ເອົຳ ນກົ ເຂົຳ ສອງ ໂຕ         ຫລ  ນກົກຳງແກ ໜຸື່ມ ສອງ 

ໂຕ ໄປ ໃຫໍ້ ປະໂລຫິດ ທີື່  ປະຕ  ຫ ເຕັນ ແຫື່ງ ຊຸມນມຸ         

30ແລະ ປະໂລຫິດ ຈະ ຖວຳຍ ນກົ ໂຕ ໜ ື່ ງ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ 

ບ ຊຳ ໄຖື່ ບຳບ         ແລະ ນກົ ອີກ ໂຕ ໜ ື່ ງ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ         ປະໂລຫິດ ຈະ ເຮັດ ກຳນ ໄຖື່ ບຳບ ໃຫໍ້ ນຳງ ຕ ື່  

ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ກື່ຽວ ກບັ ເລ ື່ ອງ ເລ ອດ ໄຫລ ອອກ ທີື່  ເປັນ ມນົທິນ ຂອງ ນຳງ          
31ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ໃຫໍ້ ຄນົ ອິສຣາເອນ ແຍກ ຈຳກ ມນົທິນ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ         

ຢໍ້ຳນ ວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ຕຳຍ ດໍ້ວຍ ມນົທິນ ຂອງ ຕນົ ເອງ         ຫຳກ ພວກ ເຂົຳ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຫ ເຕັນ ຂອງ ເຮົຳ 

ທີື່ ຢ ື່ ທື່ຳມກຳງ ພວກ ເຂົຳ ເປັນ ມນົທິນ ໄປ ນ  ຳ”         

32ນີໍ້ ແມ ື່ນ ພຣະບນັຍດັ ເລ ື່ ອງ ຜ ໍ້ ທີື່  ມີ ນ  ໍ້ຳ ໜອງ ໄຫລ ອອກ         

ແລະ ຊຳຍ ທີື່  ມີ ນ  ໍ້ຳກຳມ ໄຫລ ອອກ         ຊ ື່ ງ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຕນົ ເປັນ ມນົທິນ         

33ກື່ຽວ ກບັ ຜ ໍ້ຍງິ ທີື່  ປື່ວຍ ດໍ້ວຍ ມນົທິນ 

ຂອງ ນຳງ         ກ  ຄ  ກື່ຽວ ກບັ ຜ ໍ້ ທີື່  ມີ ເລ ອດ ໄຫລ ອອກ         ບ ື່  ວື່ຳ ຊຳຍ         ຫລ  ຍງິ         ແລະ ກື່ຽວ ກບັ ຊຳຍ ຜ ໍ້ ສມົສ ື່ ກບັ 

ຍງິ ທີື່  ມີ ມນົທິນ          

ບົດທີ 16 
ມື້ລຶບລ້າງບາບ 

1ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ກບັ ໂມເຊ ຫລງັ ຈຳກ ທີື່  ລ ກ ຊຳຍ ທງັ ສອງ ຂອງ ອາໂຣນ ເສຍ ຊວີດິ ຍໍ້ອນ 

ພວກ ເຂົຳ ຖວຳຍ ບ ຊຳ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ເຖງິ ແກື່ ຄວຳມ ຕຳຍ         

2ແລະ ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ ກື່ຳວ ກບັ ໂມເຊ ວື່ຳ         “ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ບອກ ອາໂຣນ ອໍ້ຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         ຢື່ຳ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ສະຖຳນທີື່  ບ ລິສດຸ 

ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ຜໍ້ຳກ ັໍ້ງ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ພຣະທີື່ ນ ັື່ງ ແຫື່ງ ພຣະຄນຸ ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ເທິງ ຫລງັ ຫີບ         ຕະຫລອດ ເວລຳ         ເພ ື່ ອ ລຳວ ຈະ ບ ື່  

ຕຳຍ ເພຳະວື່ຳ ເຮົຳ ຈະ ປະກດົ ໃນ ເມກ ເໜ ອ ພຣະທີື່ ນ ັື່ງ ແຫື່ງ ພຣະຄນຸ          
3ແຕື່ ອາໂຣນ ຈະ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃນ ບື່ອນ ບ ລິສດຸ ໄດໍ້ ດ ັື່ງນີໍ້         ຄ  ໃຫໍ້ ເອົຳ ງວົ ໜຸື່ມ ໂຕ ໜ ື່ ງ ໄປ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ 

ໄຖື່ ບຳບ         ແລະ ແກະ ຜ ໍ້ ໂຕ ໜ ື່ ງ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ         

4ໃຫໍ້ ລຳວ ນຸື່ງ ເສ ໍ້ອ ປື່ຳນ ບ ລິສດຸ         ແລະ ນຸື່ງ ໂສໍ້ງ ຜໍ້ຳ 

ປື່ຳນ         ຄຳດ ສຳຍຮດັ ແອວ ຜໍ້ຳ ປື່ຳນ         ແລະ ເອົຳ ປື່ຳນ ຄຽນ ຫວົ         ນີໍ້ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ແຕື່ງ ກຳຍ ບ ລິສດຸ         ລຳວ 

ຈະ ຕໍ້ອງ ອຳບນ  ໍ້ຳ ແລໍ້ວ ຈ ື່ງ ນຸື່ງ         

5ແລະ ໃຫໍ້ ລຳວ ເອົຳ ແບໍ້ ຜ ໍ້ ສອງ ໂຕ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ບຳບ ກບັ ແກະ ຜ ໍ້ 

ໂຕ ໜ ື່ ງ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ ຈຳກ ຊຸມນມຸຊນົ ອິສຣາເອນ         

6ແລະ ອາໂຣນ ຈະ ຖວຳຍ ງວົ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ -

ຊຳ ໄຖື່ ບຳບ ຂອງ ຕນົ ເອງ         ແລະ ຈະ ເຮັດ ກຳນ ໄຖື່ ບຳບ ຂອງ ຕນົ ເອງ ແລະ ຄອບຄວົ ຂອງ ຕນົ         

7ແລໍ້ວ 

ລຳວ ຈະ ເອົຳ ແບໍ້ ສອງ ໂຕ ນ ັໍ້ນ ໄປ ຖວຳຍ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ທີື່  ປະຕ  ຫ ເຕັນ ແຫື່ງ ຊຸມນມຸ         

8ແລະ ອາໂຣນ ຈະ ຈບັ ສະຫລຳກ ແບໍ້ ສອງ ໂຕ ນ ັໍ້ນ         ສະຫລຳກ ໜ ື່ ງ ຕກົ ເປັນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          
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ແລະ ອີກ ສະຫລຳກ ໜ ື່ ງ ເພ ື່ ອ ແບໍ້ ທີື່  ຮບັ ບຳບ ນ ັໍ້ນ         

9ແບໍ້ ໂຕ ທີື່  ສະຫລຳກ ຕກົ ໃສື່ ຕໍ້ອງ ເປັນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ          ອາໂຣນ ຈະ ເອົຳ ມຳ ຖວຳຍ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ບຳບ         

10ແຕື່ ແບໍ້ ອີກ ໂຕ ໜ ື່ ງ ທີື່  ຖ ກ ສະຫລຳກ 

ຕກົ ໃສື່ ໃຫໍ້ ເປັນ ແບໍ້ ທີື່  ຮບັ ບຳບ ນ ັໍ້ນ         ໃຫໍ້ ເອົຳ ມຳ ຖວຳຍ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ທງັ ເປັນ         ເພ ື່ ອ ເຮັດ 

ກຳນ ໄຖື່ ໂທດ ບຳບ ໃຫໍ້ ຕກົ ໃສື່ ມນັ         ແລໍ້ວ ໃຫໍ້ ເອົຳ ມນັ ໄປ ປື່ອຍ ໃນ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ ເປັນ ແບໍ້ ທີື່  ຮບັ 

ບຳບ          
11ອາໂຣນ ຈະ ຖວຳຍ ງວົ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ໄຖື່ ບຳບ ຂອງ ຕນົ         ແລະ ຈະ ເຮັດ ກຳນ ໄຖື່ ໂທດ ບຳບ ຕນົ ເອງ         

ກບັ ຄອບຄວົ ຂອງ ຕນົ         ລຳວ ຈະ ຂໍ້ຳ ງວົ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ບຳບ ຂອງ ລຳວ ເອງ         

12ອາໂຣນ ຈະ ເອົຳ 

ກະຖຳງ ໄຟ ທີື່  ມີ ຖື່ຳນ ລກຸ ຢ ື່ ເຕັມ ມຳ ຈຳກ ແທື່ນ ບ ຊຳ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ເຄ ື່ ອງ ຫອມ ຕ  ຳ 

ລະອຽດ ສອງ ກ  ຳມ   ເອົຳ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ພຳຍ ໃນ ຜໍ້ຳກ ັໍ້ງ         

13ແລໍ້ວ ເອົຳ ເຄ ື່ ອງ ຫອມ ນ ັໍ້ນ ໃສື່ ໄຟ ຖວຳຍ ຕ ື່  ພຣະພກັ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ໃຫໍ້ ຄວນັ ເຄ ື່ ອງ ຫອມ ຂ ໍ້ນ ຄມຸ ພຣະທີື່ ນ ັື່ງ ແຫື່ງ ພຣະຄນຸ ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ເທິງ ຫີບ ພຣະບນັຍດັ         

ເພ ື່ ອ ລຳວ ຈະ ບ ື່  ຕຳຍ         

14ລຳວ ຈະ ເອົຳ ເລ ອດ ງວົ ມຳ ຊດິ ດໍ້ວຍ ນິໍ້ວ ມ  ຂອງ ຕນົ ເທິງ ພຣະທີື່ ນ ັື່ງ ແຫື່ງ ພຣະ-

ຄນຸ ທຳງ ຕຳເວັນ ອອກ ແລໍ້ວ ຈະ ຊດິ ເລ ອດ ທີື່  ໜໍ້ຳ ພຣະທີື່ ນ ັື່ງ ແຫື່ງ ພຣະຄນຸ ເຈດັ ເທ ື່ ອ ດໍ້ວຍ ນິໍ້ວ ມ  ຂອງ 

ລຳວ          
15ແລໍ້ວ ອາໂຣນ ຈະ ຂໍ້ຳ ແບໍ້ ອນັ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ບຳບ ສ  ຳລບັ ປະຊຳຊນົ         ແລະ ເອົຳ ເລ ອດ ແບໍ້ 

ເຂົໍ້ຳ ໄປ ພຳຍ ໃນ ຜໍ້ຳກ ັໍ້ງ         ແລະ ເອົຳ ເລ ອດ ແບໍ້ ໄປ ເຮັດ ເຊັື່ ນ ດຽວ ກນັ ກບັ ເຮັດ ເລ ອດ ງວົ         ຄ  ຊດິ ໃສື່ ເທິງ 

ພຣະທີື່ ນ ັື່ງ ແຫື່ງ ພຣະຄນຸ         ແລະ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ພຣະທີື່ ນ ັື່ງ ແຫື່ງ ພຣະຄນຸ ນ ັໍ້ນ         

16ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ         ລຳວ ຈະ ເຮັດ 

ກຳນ ໄຖື່ ໂທດ ຂອງ ສະຖຳນທີື່  ບ ລິສດຸ ນ ັໍ້ນ ເພຳະ ມນົທິນ ຂອງ ຄນົ ອິສຣາເອນ ແລະ ເພຳະ ຄວຳມ ຜິດ         

ເພຳະ ບຳບ         ທງັ ໝດົ ຂອງ ລຳວ         ແລະ ອາໂຣນ ຈະ ເຮັດ ຕ ື່  ຫ ເຕັນ ແຫື່ງ ຊຸມນມຸ ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ກບັ ພວກ ເຂົຳ 

ທື່ຳມກຳງ ມນົທິນ ຂອງ ປະຊຳຊນົ         

17ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ມີ ຜ ໍ້ ໃດ ຢ ື່ ໃນ ຫ ເຕັນ ແຫື່ງ ຊຸມນມຸ ເມ  ື່ອ ອາໂຣນ ເຂົໍ້ຳ ໄປ 

ເຮັດ ກຳນ ໄຖື່ ໂທດ ໃນ ສະຖຳນທີື່  ບ ລິສດຸ ນ ັໍ້ນ         ຈນົ ກວື່ຳ ລຳວ ຈະ ອອກ ມຳ         ແລະ ເຮັດ ກຳນ ໄຖື່ ໂທດ 

ສ  ຳລບັ ຕວົ ລຳວ         ແລະ ສ  ຳລບັ ຄອບຄວົ ຂອງ ລຳວ ແລະ ສ  ຳລບັ ບນັດຳ ຊຸມນມຸຊນົ ອິສຣາເອນ          
18ແລະ ອາໂຣນ ຈະ ອອກ ໄປ ຍງັ ແທື່ນ ບ ຊຳ ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ເຮັດ ກຳນ ໄຖື່ 

ໂທດ ແທື່ນ ບ ຊຳ ນ ັໍ້ນ         ລຳວ ຈະ ເອົຳ ເລ ອດ ງວົ ເລ ອດ ແບໍ້ ເຈມີ ໃສື່ ຈອມ ຂອງ ແທື່ນ ບ ຊຳ ໃຫໍ້ ທົື່ວ         

19ແລະ 

ເອົຳ ນິໍ້ວ ມ  ຈຸື່ມ ເລ ອດ ມຳ ຊດິ ໃສື່ ເທິງ ແທື່ນ ບ ຊຳ ນ ັໍ້ນ ເຈດັ ເທ ື່ ອ         ແລະ ຊ  ຳລະ ລໍ້ຳງ         ແລະ ຕ ັໍ້ງ ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ແທື່ນ 

ບ ຊຳ ອນັ ບ ລິສດຸ ພົໍ້ນ ຈຳກ ມນົທິນ ຂອງ ຄນົ ອິສຣາເອນ          
20ເມ  ື່ອ ອາໂຣນ ສ  ຳເລັດ ກຳນ ໄຖື່ ບຳບ ຂອງ ສະຖຳນທີື່  ບ ລິສດຸ         ແລະ ຫ ເຕັນ ແຫື່ງ ຊຸມນມຸ         ແລະ 

ແທື່ນ ບ ຊຳ ບ ຊຳ ແລໍ້ວ ລຳວ ຈະ ເອົຳ ແບໍ້ ໂຕ ທີື່  ເປັນ ຢ ື່ ອອກ ມຳ         

21ແລະ ອາໂຣນ ຈະ ເອົຳ ມ  ທງັ ສອງ ວຳງ 

ໄວໍ້ ເທິງ ຫວົ ແບໍ້ ທີື່  ມີ ຊວີດິ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ກື່ຳວ ຄ  ຳ ສຳລະພຳບ ບນັດຳ ຄວຳມ ຊ ົື່ວຊໍ້ຳ ຂອງ ຄນົ ອິສຣາເອນ          

ແລະ ຄວຳມ ຜິດ ທງັ ໝດົ         ແລະ ບຳບ         ທງັ         ໝດົ ໃຫໍ້ ຕກົລງົ ເທິງ ຫວົ ແບໍ້ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ໃຫໍ້ ຄນົ ທີື່  ຕຽມ ພໍ້ອມ 

ໄວໍ້ ແລໍ້ວ ໃຫໍ້ ເອົຳ ແບໍ້ ໄປ ປື່ອຍ ໃນ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ         

22ແບໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈະ ແບກ ຄວຳມ ຊ ົື່ວຊໍ້ຳ ທງັ ໝດົ ໄປ 

ໃນ ກຳງ ປື່ຳ         ແລໍ້ວ ລຳວ ກ  ປື່ອຍ ໃຫໍ້ ແບໍ້ ນ ັໍ້ນ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ          
23ແລໍ້ວ ອາໂຣນ ຈະ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃນ ຫ ເຕັນ ແຫື່ງ ຊຸມນມຸ ລຳວ ຈະ ຖອດ ເຄ ື່ ອງ ແຕື່ງ ກຳຍ ຜໍ້ຳ ປື່ຳນ ຊຸດ ທີື່  

ແຕື່ງ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ສະຖຳນທີື່  ບ ລິສດຸ ອອກ ເກບັ ໄວໍ້ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         

24ແລະ ລຳວ ຈະ ຊ  ຳລະ ຕວົ ໃນ ນ  ໍ້ຳ ບື່ອນ ທີື່  
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ບ ລິສດຸ ແລໍ້ວ ນຸື່ງ ເຄ ື່ ອງ ແຕື່ງ ກຳຍ ຂອງ ຕນົ         ແລະ ຍື່ຳງ ອອກ ມຳ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ ຂອງ ຕນົ         ແລະ         

ເຜົຳ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ຂອງ ປະຊຳຊນົ         ແລະ ເຮັດ ກຳນ ໄຖື່ ບຳບ ຂອງ ຕນົ ເອງ ກບັ ປະຊຳຊນົ ທງັຫລຳຍ          
25ລຳວ ຈະ ເອົຳ ໄຂມນັ ຂອງ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ບຳບ ໄປ ເຜົຳ ເທິງ ແທື່ນ ບ ຊຳ         

26ຜ ໍ້ ທີື່  ປື່ອຍ ແບໍ້ ໃຫໍ້ ອາ-
ຊາເຊັນ ນ ັໍ້ນ ຈະ ຕໍ້ອງ ຊກັ ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ ຂອງ ຕນົ         ແລະ ອຳບນ  ໍ້ຳ         ແລໍ້ວ ຕ ື່  ມຳ ຈ ື່ງ ຈະ ເຂົໍ້ຳ ໃນ ຄໍ້ຳຍ ໄດໍ້         

27ລຳວ 

ຈະ ເອົຳ ງວົ ຊ ື່ ງ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ບຳບ         ແລະ ແບໍ້ ຊ ື່ ງ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ບຳບ ທີື່  ອາໂຣນ ເອົຳ ເລ ອດ 

ໄປ ເຮັດ ກຳນ ໄຖື່ ບຳບ ສະຖຳນທີື່  ບ ລິສດຸ ນ ັໍ້ນ ອອກ ໄປ ນອກ ຄໍ້ຳຍ         ແລະ ລຳວ ຈະ ເຜົຳ ຊີໍ້ນ ໜງັ         ແລະ 

ອຳຈມົ ດໍ້ວຍ ໄຟ         

28ຜ ໍ້ ທີື່  ເຜົຳ ກ  ຕໍ້ອງ ຊກັ ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ ຂອງ ຕນົ         ແລະ ອຳບນ  ໍ້ຳ         ຫລງັ ຈຳກ ນ ັໍ້ນ         ລຳວ ຈ ື່ງ ຈະ 

ກບັເຂົໍ້ຳ ຄໍ້ຳຍ ໄດໍ້          
29ໃຫໍ້ ເປັນ ກດົເກນ ຖຳວອນ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ວື່ຳ         ໃນ ວນັ ທີ ສິບ ເດ ອນ ທີ ເຈດັ         ເຈົໍ້ຳ ຕໍ້ອງ ຖື່ອມ ໃຈ 

ລງົ         ບ ື່  ເຮັດ ກຳນ ງຳນ ສິື່ ງ ໃດ         ທງັ ຕວົ ຊຳວ ເມ  ອງ ເອງ         ຫລ  ຄນົ ຕື່ຳງ ດໍ້ຳວ ທີື່  ອຳໄສ ຢ ື່ ທື່ຳມກຳງ ພວກ 

ເຈົໍ້ຳ         

30ເພຳະວື່ຳ ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         ປະໂລຫິດ ຈະ ເຮັດ ກຳນ ໄຖື່ ໂທດ ບຳບ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ຊ  ຳລະ ລໍ້ຳງ 

ເຈົໍ້ຳ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ສະອຳດ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ພົໍ້ນ ຈຳກ ບຳບ ທງັ ໝດົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

31ວນັ ສະ-

ບຳ ໂຕ         ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຢດຸ ພກັ ສະຫງບົ         ແລະ ເຈົໍ້ຳ ຕໍ້ອງ ຖື່ອມ ໃຈ ລງົ         ໂດຍ ໃຫໍ້ ເປັນ ກດົເກນ ຖຳ-

ວອນ ຕະຫລອດ ໄປ          
32ປະໂລຫິດ ຜ ໍ້ ທີື່  ຖ ກ ເຈມີ         ແລະ ຖ ກ ສະຖຳປະນຳ ໃຫໍ້ ບວົລະບດັ ໃນ ຕ  ຳແໜື່ງ ປະໂລຫິດ ແທນ ພ ື່  

ຂອງ ຕນົ         ຈະ ຕໍ້ອງ ເຮັດ ກຳນ ໄຖື່ ບຳບ ໂດຍ ນຸື່ງ ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ ປື່ຳນ         ຄ  ເຄ ື່ ອງ ປະຈ  ຳ ຕ  ຳແໜື່ງ ອນັ ບ ລິສດຸ         

33ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ເຮັດ ກຳນ ໄຖື່ ບຳບ ແກື່ ສະຖຳນທີື່  ບ ລິສດຸ         ແລະ ລຳວ ຈະ ເຮັດ ກຳນ ໄຖື່ ບຳບ ໃຫໍ້ ແກື່ ຫ -

ເຕັນ ແຫື່ງ ຊຸມນມຸ         ແລະ ໃຫໍ້ ແກື່ ແທື່ນ ບ ຊຳ         ແລະ ລຳວ ຈະ ເຮັດ ກຳນ ໄຖື່ ບຳບ ໃຫໍ້ ແກື່ ປະໂລຫິດ         ແລະ 

ປະຊຳຊນົ ທງັ ໝດົ ໃນ ຊຸມນມຸຊນົ ນ ັໍ້ນ         

34ໂດຍ ໃຫໍ້ ເປັນ ກດົເກນ ຖຳວອນ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ         ໃຫໍ້ ເຮັດ 

ກຳນ ໄຖື່ ບຳບ ເພ ື່ ອ ຄນົ ອິສຣາເອນ ປີ ລະ ເທ ື່ ອ         ເພຳະ ບຳບ         ທງັ ໝດົ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ”         ແລະ ລຳວ ກ  

ເຮັດ ຕຳມ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ໄວໍ້ ກບັ ໂມເຊ          

ບົດທີ 17 
ເລືອດແມູ່ນຊີວິດ 

1ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ກບັ ໂມເຊ ວື່ຳ,         

2“ຈ ົື່ງ ກື່ຳວ ແກື່ ອາໂຣນ ແລະ ພວກ ລ ກ ຊຳຍ ທງັຫລຳຍ ຂອງ 

ລຳວ         ແລະ ແກື່ ບນັດຳ ຄນົ ອິສຣາເອນ ວື່ຳ         ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້ ເປັນ ສິື່ ງ ຊ ື່ ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ໄວໍ້ ວື່ຳ,         

3ຖໍ້ຳ 

ຄນົ ໃດ ໃນ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ອິສຣາເອນ ຂໍ້ຳ ງວົ         ຫລ  ລ ກ ແກະ         ຫລ  ແບໍ້ ໃນ ຄໍ້ຳຍ         ຫລ  ຂໍ້ຳ ຢ ື່ ນອກ ຄໍ້ຳຍ         

4ແລະ 

ບ ື່  ໄດໍ້ ເອົຳ ມຳ ທີື່  ປະຕ  ຫ ເຕັນ ແຫື່ງ ຊຸມນມຸ ເພ ື່ ອ ຖວຳຍ ເປັນ ຂອງ ບ ຊຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ທີື່  ໜໍ້ຳ ຫ ເຕັນ 

ແຫື່ງ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ຕໍ້ອງ ມີ ໂທດ ດໍ້ວຍ ມີ ບຳບ ເລ ື່ ອງ ເລ ອດ         ຄ  ລຳວ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເລ ອດ ຕກົ         ໃຫໍ້ 

ຕດັ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ອອກ ຈຳກ ຊນົ ຊຳດ ຂອງ ຕນົ         

5ທງັ ນີໍ້ ກ  ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ຄນົ ອິສຣາເອນ ເອົຳ ເຄ ື່ ອງ ຖວຳຍ ຊ ື່ ງ ລຳວ 

ຂໍ້ຳ ທີື່  ພ ໍ້ນ ທົື່ງ ນຳ ມຳ ຖວຳຍ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ມຳ ຍງັ ປະ ໂລ         ຫິດ ທີື່  ປະຕ  ຫ ເຕັນ ແຫື່ງ ຊຸມນມຸ         ແລະ 

ເອົຳ ສດັ ນ ັໍ້ນ ຖວຳຍ ເພ ື່ ອ ຄວຳມ ສຳມກັຄີ ທ  ຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

6ແລະ ປະໂລຫິດ ຈະ ເອົຳ ເລ ອດ ສດັ 

ນ ັໍ້ນ ມຳ ຊດິ ໃສື່ ເທິງ ແທື່ນ ບ ຊຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ທີື່  ປະຕ  ຫ ເຕັນ ແຫື່ງ ຊຸມນມຸ         ແລະ ເຜົຳ ໄຂມນັ ໃຫໍ້ 
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ເປັນ ກິື່ນ ຫອມ ທີື່  ພ ພຣະໄທ ຖວຳຍ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

7ລຳວ ຈະ ບ ື່  ຖວຳຍ ບ ຊຳ ແກື່ ຜີ ອີກ ຕ ື່  ໄປ         ຊ ື່ ງ 

ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ຫລິໍ້ນ ຊ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         ໃຫໍ້ ເລ ື່ ອງ ນີໍ້ ເປັນ ກດົເກນ ແກື່ ພວກ ເຂົຳ ຕະຫລອດ ຊ ົື່ວ ອຳຍ ຸຂອງ 

ພວກ ເຂົຳ          
8ແລະ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ກື່ຳວ ແກື່ ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ         ເຊ ໍ້ອສຳຍ ອິສຣາເອນ ຄນົ ໃດ         ຫລ  ຄນົ ຕື່ຳງ ດໍ້ຳວ ຄນົ ໃດ ຜ ໍ້ ທີື່  

ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ໝ ື່ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ຜ ໍ້ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ         ຫລ  ເຄ ື່ ອງ ສດັ ບ ຊຳ         

9ແລະ ບ ື່  ໄດໍ້ ເອົຳ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ 

ນ ັໍ້ນ ມຳ ທີື່  ປະຕ  ຫ ເຕັນ ແຫື່ງ ຊຸມນມຸ ເພ ື່ ອ ຖວຳຍ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກ  ໃຫໍ້ ຕດັ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ອອກ ຈຳກ ຊນົ ຊຳດ 

ຂອງ ຕນົ          
10ຖໍ້ຳ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ອິສຣາເອນ ຄນົ ໃດ         ຫລ  ຄນົ ຕື່ຳງ ດໍ້ຳວ ຄນົ ໃດ ຜ ໍ້ ທີື່  ອຳໄສ ຢ ື່ ທື່ຳມກຳງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ກນິ 

ເລ ອດ ຢື່ຳງ ໜ ື່ ງ ຢື່ຳງໃດ         ເຮົຳ ຈະ ຕ ັໍ້ງໜໍ້ຳ ຂອງ ເຮົຳ ຕ ື່ ສ ໍ້ ຜ ໍ້ ກນິ ເລ ອດ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ຈະ ຕດັ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ອອກ ຈຳກ 

ຊນົ ຊຳດ ຂອງ ຕນົ         

11ເພຳະວື່ຳ ຊວີດິ ກ  ມີ ຢ ື່ ໃນ ເລ ອດ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ເລ ອດ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ ເພ ື່ ອ ໃຊໍ້ ເທິງ ແທື່ນ ບ -

ຊຳ         ເພ ື່ ອ ເຮັດ ກຳນ ໄຖື່ ບຳບ ແຫື່ງ ຈດິ ວນິ ຍຳນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ເພຳະວື່ຳ ເລ ອດ ເປັນ ໂຕ ທີື່  ເຮັດ ໃຫໍ້ ຈດິ ວນິ 

ຍຳນ ໄດໍ້ ຫລດຸ ຈຳກ ບຳບ         

12ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ກບັ ຄນົ ອິສຣາເອນ ວື່ຳ         ໃນ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ 

ໃຫໍ້ ຄນົ ໃດ ກນິ ເລ ອດ ເລີຍ         ຫລ  ຄນົ ຕື່ຳງ ດໍ້ຳວ ຜ ໍ້ ອຳໄສ ຢ ື່ ທື່ຳມກຳງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ກ  ຢື່ຳ ໄດໍ້ ກນິ ເລ ອດ          
13ຄນົ ອິສຣາເອນ ຄນົ ໃດ         ຫລ  ຄນົ ຕື່ຳງ ດໍ້ຳວ ທີື່  ອຳໄສ ຢ ື່ ທື່ຳມກຳງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ທີື່  ໄປ ຈບັ ສດັ         ຫລ  

ນກົ ເພ ື່ ອ ເອົຳ ມຳ ກນິ ກ  ໃຫໍ້ ເອົຳ ເລ ອດ ອອກ ແລໍ້ວ ເອົຳ ດນິ ຝງັ ໄວໍ້         

14ເພຳະວື່ຳ ຊວີດິ ກ  ມີ ຢ ື່ ໃນ ເລ ອດ         ຄ  

ຊວີດິ ຂອງ ສິື່ ງ ໃດ ໆ ກ  ມີ ຢ ື່ ໃນ ເລ ອດ ຂອງ ສິື່ ງ ນ ັໍ້ນ ເອງ         ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ແກື່ ປະຊຳຊນົ 

ອິສຣາເອນ ວື່ຳ         ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ກນິ ເລ ອດ ຂອງ ເນ ໍ້ອ ໜງັ ໃດ ໆ ເລີຍ         ເພຳະວື່ຳ ຊວີດິ ຂອງ ເນ ໍ້ອ ໜງັ ກ  ຄ  ເລ ອດ 

ນ ັໍ້ນ ເອງ         ຖໍ້ຳ ຜ ໍ້ ໃດ ກນິ ກ  ຕໍ້ອງ ຖ ກ ຕດັ ອອກ ເສຍ          
15ແລະ ທກຸ ຄນົ         ບ ື່  ວື່ຳ ຊຳວ ເມ  ອງ         ຫລ  ຄນົ ຕື່ຳງ ດໍ້ຳວ         ຜ ໍ້ ທີື່  ກນິ ສດັ ທີື່  ຕຳຍ ເອງ         ຫລ  ສດັ ທີື່  ຖ ກ ສດັ 

ອ ື່ ນ ກດັ ຕຳຍ ຕໍ້ອງ ຊກັ ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ         ແລະ ອຳບນ  ໍ້ຳ         ແລະ ຈະ ເປັນ ມນົທິນ ຢ ື່ ຈນົ ຮອດ ຕອນ ແລງ         ແລໍ້ວ ຈ ື່ງ 

ຈະ ສະອຳດ ດ ີ         

16ຖໍ້ຳ ລຳວ ບ ື່  ຊກັ ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ         ຫລ  ອຳບນ  ໍ້ຳ         ລຳວ ຕໍ້ອງ ຮບັ ໂທດ ຕຳມ ຄວຳມ ຊ ົື່ວຊໍ້ຳ ຂອງ 

ຕນົ”          

ບົດທີ 18 
ຊົງຫ້າມຄວາມຜິດຝູ່າຍສິນລະທຳທຸກຢູ່າງ 

1ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ກບັ ໂມເຊ ວື່ຳ         

2“ຈ ົື່ງ ກື່ຳວ ແກື່ ຄນົ ອິສຣາເອນ ວື່ຳ         ເຮົຳ ຄ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

3ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຢື່ຳ ເຮັດ ຕຳມ ປະເພນ ີທີື່  ພວກ ເຂົຳ ເຮັດ ກນັ ໃນ ແຜື່ນດນິ ເອຢິບ 

ຊ ື່ ງ ເຈົໍ້ຳ ເຄີຍ ອຳໄສ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ເຮັດ ຕຳມ ປະເພນ ີທີື່  ເຂົຳ ເຮັດ ກນັ ໃນ ແຜື່ນດນິ ການາອານ          

ຊ ື່ ງ ເຮົຳ ກ  ຳລງັ ຈະ ພຳ ເຈົໍ້ຳ ໄປ ນ ັໍ້ນ         ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ປະພ ດ ຕຳມ ກດົ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         

4ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຈ ົື່ງ ເຮັດ 

ຕຳມ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ ຮກັສຳ ພຣະບນັຍດັ ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ ປະພ ດ ຕຳມ         ເຮົຳ ຄ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

5ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຈ ື່ງ ຕໍ້ອງ ຮກັສຳ ພຣະບນັຍດັ ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ ຄ  ຳ 

ສ ັື່ງ ຂອງ ເຮົຳ         ດໍ້ວຍ ກຳນ ເຮັດ ຕຳມ         ນ ັໍ້ນ ແຫລະ         ມະນດຸ ຈ ື່ງ ຈະ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່ ໄດໍ້         ເຮົຳ ຄ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          
6ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ຊຳຍ ຄນົ ໃດ ຫຍບັ ເຂົໍ້ຳ ໃກໍ້ ຜ ໍ້ຍງິ         ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ຕນົ ເພ ື່ ອ ມີ ເພດ ສ  ຳພນັ ກບັ ເຂົຳເຈົໍ້ຳ         ເຮົຳ ຄ  
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ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

7ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ເປີດ ຂອງລບັ ຂອງ ພ ື່  ເຈົໍ້ຳ         ຫລ  ຂອງ ແມ ື່ ເຈົໍ້ຳ         ແມ ື່ ກ  ເປັນ ແມ ື່ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ເຈົໍ້ຳ 

ຢື່ຳ ເປີດ ຂອງລບັ ຂອງ ແມ ື່ ເຈົໍ້ຳ         

8ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ເປີດ ຂອງລບັ ຂອງ ເມຍ ຂອງ ພ ື່  ເຈົໍ້ຳ         ເພຳະ ເປັນ ຂອງລບັ 

ຂອງ ພ ື່  ເຈົໍ້ຳ         

9ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ເປີດ ຂອງລບັ ຂອງ ເອ ໍ້ອຍ         ຫລ  ນໍ້ອງ ສຳວ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ຄ  ຂອງ ລ ກ ສຳວ ຂອງ ພ ື່  

ເຈົໍ້ຳ         ຫລ  ຂອງ ລ ກ ສຳວ ຂອງ ແມ ື່ ເຈົໍ້ຳ         ບ ື່  ວື່ຳ ທີື່  ເກດີ ໃນ ເຮ ອນ         ຫລ  ທີື່  ເກດີ ຢ ື່ ຕື່ຳງ ຖິື່ ນ         

10ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ເປີດ 

ຂອງລບັ ຂອງ ລ ກ ສຳວ ຂອງ ລ ກ ຊຳຍ ເຈົໍ້ຳ         ຫລ  ຂອງ ລ ກ ສຳວ ຂອງ ລ ກ ສຳວ ເຈົໍ້ຳ         ເພຳະວື່ຳ ຂອງລບັ 

ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ກ  ເປັນ ຂອງລບັ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ເອງ         

11ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ເປີດ ຂອງລບັ ຂອງ ລ ກ ສຳວ ຂອງ ເມຍ ຂອງ ພ ື່  

ເຈົໍ້ຳ         ຊ ື່ ງ ເກດີ ຈຳກ ພ ື່  ເຈົໍ້ຳ ເອງ ເພຳະວື່ຳ ນຳງ ເປັນ ນໍ້ອງ ສຳວ         ຫລ  ເອ ໍ້ອຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

12ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ເປີດ 

ຂອງລບັ ຂອງ ອຳ ຍງິ         ຫລ  ຂອງ ປໍ້ຳ         ເພຳະ ນຳງ ເປັນ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຜ ໍ້ຍງິ ທີື່  ສະ ນດິ ຂອງ ພ ື່  ເຈົໍ້ຳ         

13ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ເປີດ 

ຂອງລບັ ຂອງ ປໍ້ຳ         ຫລ  ນໍ້ຳສຳວ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ເພຳະ ນຳງ ເປັນ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຜ ໍ້ຍງິ ທີື່  ສະ ນດິ ຂອງ ແມ ື່ ເຈົໍ້ຳ         

14ເຈົໍ້ຳ 

ຢື່ຳ ເປີດ ຂອງລບັ ຂອງ ລງຸ         ຫລ  ອຳວ ຜ ໍ້ ຊຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ຄ  ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ສມົສ ື່ ກບັ ເມຍ ຂອງ ລຳວ         ເພຳະ ນຳງ 

ເປັນ ປໍ້ຳ ສະ ໃພໍ້ ຫລ  ອຳ ສະ ໃພໍ້ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

15ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ເປີດ ຂອງລບັ ຂອງ ລ ກ ສະ ໃພໍ້ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ນຳງ ເປັນ 

ເມຍ ລ ກ ຊຳຍ ເຈົໍ້ຳ         ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ເປີດ ຂອງລບັ ຂອງ ນຳງ ເລີຍ         

16ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ເປີດ ຂອງລບັ ຂອງ ເມຍ ຂອງ ອໍ້ຳຍ         

ຫລ  ນໍ້ອງ ຊຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ເພຳະ ເປັນ ຂອງລບັ ຂອງ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຜ ໍ້ ຊຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

17ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ເປີດ ຂອງລບັ 

ຂອງ ສະຕ ີຄນົ ໃດ         ແລະ ຂອງ ລ ກ ສຳວ ຂອງ ນຳງ         ແລະ ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ເອົຳ ລ ກ ສຳວ ຂອງ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ນຳງ         

ຫລ  ລ ກ ສຳວ ຂອງ ລ ກ ສຳວ ຂອງ ນຳງ ໄປ ເປີດ ຂອງລບັ         ເພຳະວື່ຳ ລຳວ ເປັນ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຜ ໍ້ຍງິ ທີື່  ສະ ນດິ         

ກຳນ ເຮັດ ເຊັື່ ນ ນ ັໍ້ນ ກ  ເປັນ ກຳນ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ຫລຳຍ         

18ແລະ ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ເປີດ ຂອງລບັ ຂອງ ເອ ໍ້ອຍ         ຫລ  ນໍ້ອງ 

ສຳວ ຂອງ ເມຍ ມຳ ເປັນ ຄ ື່ ແຂື່ງ ກບັ ເມຍ         ເມ  ື່ອ ເມຍ ຍງັ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່          
19ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ໃຜ ເຂົໍ້ຳ ໃກໍ້ ຜ ໍ້ຍງິ ຄນົ ໃດ ໜ ື່ ງ ເພ ື່ ອ ເປີດ ທີື່  ລບັ ຂອງ ນຳງ         ເມ  ື່ອ ເປັນ ປະຈ  ຳ ເດ ອນ         ກ  ໃຫໍ້ ນຳງ 

ຢ ື່ ຕື່ຳງຫຳກ ເພຳະ ຈະ ເປັນ ມນົທິນ ແກື່ ລຳວ         

20ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ສມົສ ື່ ກບັ ເມຍ ຂອງ ເພ ື່ ອນ ບໍ້ຳນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

ເພຳະ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຕວົ ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ມນົທິນ ກບັ ນຳງ         

21ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ຖວຳຍ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ພະໂມເລັກ          

ໂດຍ ໃຫໍ້ ລຍຸ ໄຟ         ແລະ ຢື່ຳ ເຮັດ ໃຫໍ້ ພຣະນຳມ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ເສ ື່ ອມ ເສຍ ກຽດ,         ເຮົຳ ຄ  ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ.         

22ຜ ໍ້ ຊຳຍ ກບັ ຜ ໍ້ ຊຳຍ ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ສມົສ ື່ ກນັ ຄ  ເຮັດ ກບັ ຜ ໍ້ຍງິ         ເປັນ ສິື່ ງ ທີື່  ໜໍ້ຳ ກຽດ ຊງັ ຫລຳຍ         

23ແລະ ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ສມົສ ື່ ກບັ ສດັ ເດຍລະສຳນ         ກຳນ ເຮັດ ເຊັື່ ນ ນ ັໍ້ນ ຂອງ ຕນົ ຕໍ້ອງ ເປັນ ມນົທິນ         ຫລ  ຢື່ຳ ໃຫໍ້ 

ຍງິ ຄນົ ໃດ ຍອມ ຕວົ ສມົສ ື່ ກບັ ສດັ ເດຍລະສຳນ         ເພຳະ ເປັນ ເລ ື່ ອງ ກຳມ ທີື່  ບໍ້ຳ ຄ ັື່ງ          
24ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຢື່ຳ ເຮັດ ຕວົ ໃຫໍ້ ເປັນ ມນົທິນ ດໍ້ວຍ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເລີຍ         ເພຳະວື່ຳ ບນັດຳ ປະຊຳຊຳດ 

ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ໄລື່ ໄປ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ         ກ  ເປັນ ມນົທິນ ດໍ້ວຍ ສິື່ ງ ທງັຫລຳຍ ນີໍ້ ແຫລະ         

25ແລະ ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ ກ  

ເປັນ ມນົທິນ         ເຮົຳ ຈ ື່ງ ຕໍ້ອງ ລງົໂທດ ຄວຳມ ຊ ົື່ວຊໍ້ຳ ຂອງ ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ         ແລໍ້ວ ແຜື່ນດນິ ກ  ຮຳກ ເອົຳ ພນົ-

ລະເມ  ອງ ຂອງ ຕນົ ອອກ         

26ແຕື່ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ ຕໍ້ອງ ຮກັສຳ ກດົເກນ ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ ຄ  ຳ ຕດັສິນ 

ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ ຢື່ຳ ເຮັດ ສິື່ ງ ທີື່  ໜໍ້ຳ ກຽດ ຊງັ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້         ບ ື່  ວື່ຳ ເປັນ ຊຳວ ເມ  ອງ         ຫລ  ຄນົ ຕື່ຳງ ດໍ້ຳວ ຜ ໍ້ ອຳໄສ 

ຢ ື່ ໃນ ໝ ື່ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         

27(ປະຊຳຊນົ ໃນ ແຜື່ນດນິ ຜ ໍ້ ຢ ື່ ກື່ອນ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ບນັດຳ ສິື່ ງ ທີື່  ໜໍ້ຳ ກຽດ ຊງັ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້         

ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ແຜື່ນດນິ ຈ ື່ງ ເປັນ ມນົທິນ)         

28ຢໍ້ຳນ ວື່ຳ ເມ  ື່ອ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ເຮັດ ໃຫໍ້ ແຜື່ນດນິ ເປັນ ມນົທິນ         

ແຜື່ນດນິ ກ  ຈະ ຮຳກ ເຈົໍ້ຳ ອອກ         ດ ັື່ງ ທີື່  ແຜື່ນດນິ ໄດໍ້ ຮຳກ ປະຊຳຊຳດ ທີື່ ຢ ື່ ກື່ອນ ເຈົໍ້ຳ ອອກ ໄປ ນ ັໍ້ນ         

29ເພຳະ ຜ ໍ້ ໃດ ເຮັດ ສິື່ ງ ທີື່  ໜໍ້ຳ ກຽດ ຊງັ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້         ໃຫໍ້ ຕດັ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ອອກ ຈຳກ ຊນົ ຊຳດ ຂອງ ຕນົ         

30ເຫດ ສະ-
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ນ ັໍ້ນ         ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຈ ົື່ງ ປະຕບິດັ ຕຳມ ພຣະບນັຍດັ ຂອງ ເຮົຳ         ຢື່ຳ ປະພ ດ ຕຳມ ທ  ຳນຽມ ອນັ ໜໍ້ຳ ກຽດ 

ຊງັ         ຊ ື່ ງ ພວກ ເຂົຳ ປະພ ດ ກນັ ຢ ື່ ກື່ອນ ສະໄໝ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ຢື່ຳ ເຮັດ ຕວົ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ເປັນ ມນົທິນ ດໍ້ວຍ ສິື່ ງ 

ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້         ເຮົຳ ຄ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ”          

ບົດທີ 19 
ບັນຍັດກູ່ຽວກັບຄວາມບໍລິສຸດ ແລະ ຄວາມຍຸດຕິທຳ 

1ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ກບັ ໂມເຊ ວື່ຳ         

2“ຈ ົື່ງ ກື່ຳວ ແກື່ ບນັດຳ ຊຸມນມຸຊນົ ອິສຣາເອນ ວື່ຳ         ເຈົໍ້ຳ ທງັ-

ຫລຳຍ ຈ ົື່ງ ເປັນ ຄນົ ບ ລິສດຸ         ເພຳະ ເຮົຳ ຄ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ຜ ໍ້ ບ ລິສດຸ         

3ເຈົໍ້ຳ 

ທກຸ ຄນົ ຕໍ້ອງ ເຄົຳລບົ ແມ ື່         ແລະ ພ ື່  ຂອງ ຕນົ         ແລະ ເຈົໍ້ຳ ຕໍ້ອງ ຮກັສຳ ວນັ ສະບຳ ໂຕ ຂອງ ເຮົຳ         ເຮົຳ ຄ  

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         

4ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ໃດ ຄ  ຳນບັ ຮ ບ ເຄົຳລບົ         ຫລ  ຢື່ຳ ຫລ ື່  ພະ ໄວໍ້ ເປັນ 

ຮ ບ ເຄົຳລບົ ສ  ຳລບັ ຕນົ         ເຮົຳ ຄ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ          
5ເມ  ື່ອ ເຈົໍ້ຳ ຖວຳຍ ເພ ື່ ອ ຄວຳມ ສຳມກັຄີ ທ  ຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຈ ົື່ງ ຖວຳຍ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ເຕັມ ໃຈ         

6ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ກນິ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ນ ັໍ້ນ ໃນ ມ ໍ້ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ຖວຳຍ ບ ຊຳ         ຫລ  ໃນ ມ ໍ້ ຮຸື່ງ ເຊົໍ້ຳ         ຖໍ້ຳ ມີ ສື່ວນ ໃດ ເຫລ ອ ຢ ື່ ຈນົ 

ຮອດ ມ ໍ້ ທີ ສຳມ         ຈ ົື່ງ ເອົຳ ໄປ ເຜົຳ ໄຟ ເສຍ         

7ຖໍ້ຳ ເອົຳ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ນ ັໍ້ນ ມຳ ກນິ ໃນ ມ ໍ້ ທີ ສຳມ ກ  ເປັນ ໜໍ້ຳ ກຽດ 

ຊງັ         ບ ື່  ເປັນ ທີື່  ພ ພຣະໄທ         

8ແລະ ທກຸ ຄນົ ທີື່  ກນິ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ນ ັໍ້ນ ຕໍ້ອງ ຮບັ ໂທດ ຕຳມ ຄວຳມ ຊ ົື່ວຊໍ້ຳ ຂອງ 

ລຳວ         ເພຳະ ລຳວ ໄດໍ້ ເຮັດ ສິື່ ງ ບ ລິສດຸ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໃຫໍ້ ເປັນ ມນົທິນ         ໃຫໍ້ ຕດັ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ອອກ ຈຳກ 

ຊນົ ຊຳດ ຂອງ ຕນົ          
9ເມ  ື່ອ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ກື່ຽວ ເຂົໍ້ຳ ໃນ ນຳ         ຢື່ຳ ກື່ຽວ ເກບັ ເຂົໍ້ຳ ທີື່  ຂອບ ນຳ ໃຫໍ້ ໝດົ         ເມ  ື່ອ ກື່ຽວ ແລໍ້ວ ກ  ຢື່ຳ 

ເກບັ ເຂົໍ້ຳ ທີື່  ຕກົ ນ  ຳ         

10ໃນ ສວນ ໝຳກ ອະງ ຸື່ນ ຢື່ຳ ເກບັ ໝຳກ ອະງ ຸື່ນ ໃຫໍ້ ໝດົ         ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ເກບັ ອະງ ຸື່ນ ທີື່  ຕກົ 

ໃນ ສວນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ຈ ົື່ງ ເຫລ ອ ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ຄນົ ຍຳກຈນົ         ແລະ ຄນົ ຕື່ຳງ ດໍ້ຳວ ມຳ ເກບັ ເອົຳ         ເຮົຳ ຄ  ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ          

11ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ລກັ ຊບັ         ຫລ  ສ ໍ້ ໂກງ         ຫລ  ຂີໍ້ ຕວົະ ຕ ື່  ກນັ ແລະ ກນັ         

12ຢື່ຳ ສຳບຳນ ອອກ ນຳມ ຂອງ ເຮົຳ 

ເປັນຄວຳມ ບ ື່  ຈງິ         ຫລ  ເຮັດ ໃຫໍ້ ພຣະນຳມ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ທີື່  ໝິື່ ນປະໝຳດ         ເຮົຳ ຄ  ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ         

13ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ສ ໍ້ ໂກງ ເພ ື່ ອນ ບໍ້ຳນ         ຫລ  ປຸໍ້ນ ເຄ ື່ ອງ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ຄື່ຳ ຈ ໍ້ຳງ ຂອງ ລ ກຈ ໍ້ຳງ 

ຄໍ້ຳງ ຢ ື່ ກບັ ເຈົໍ້ຳ ຈນົ ເຖງິ ຮຸື່ງ ເຊົໍ້ຳ         

14ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ສຳບ ແຊື່ງ ຄນົ ຫ ໜວກ         ຫລ  ວຳງ ສິື່ ງ ຂອງ ໃຫໍ້ ຄນົ ຕຳບອດ 

ເຕະ ສະດດຸ         ແຕື່ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ຢ ຳ ເກງ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ເຮົຳ ຄ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          
15ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ພິພຳກສຳ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ອະ ຍຕຸ ິທ  ຳ         ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ເລ ອກ ໜໍ້ຳ ຄນົ ຍຳກຈນົ         ຫລ  ເຫັນແກື່ໜໍ້ຳ ຜ ໍ້ 

ຮ ັື່ງມ ີ         ແຕື່ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ພິພຳກສຳ ເພ ື່ ອນ ບໍ້ຳນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຊອບ ທ  ຳ         

16ຢື່ຳ ທຽວ ຂ ໍ້ນ ທຽວ ລງົ ຄອຍ 

ຖໍ້ຳ ເວົໍ້ຳ ນນິທຳ ໃນ ທື່ຳມກຳງ ຊນົ ຊຳດ ຂອງ ຕນົ         ແລະ ຢື່ຳ ປອງ ຮໍ້ຳຍ ຕ ື່  ເລ ອດ ຂອງ ເພ ື່ ອນ ບໍ້ຳນ         ເຮົຳ ຄ  

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

17ຢື່ຳ ກຽດ ຊງັ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຢ ື່ ໃນ ໃຈ         ແຕື່ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ຕກັເຕ ອນ ເພ ື່ ອນ ບໍ້ຳນ ຂອງ 

ເຈົໍ້ຳ         ເພ ື່ ອ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ບ ື່  ຕໍ້ອງ ຮບັ ໂທດ ເພຳະ ພວກ ເຂົຳ         

18ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ແກໍ້ແຄໍ້ນ         ຫລ  ກ ື່  ເຫດ ໃຫໍ້ ລ ກ ຫລຳນ 

ຍຳດ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ແຕື່ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ຮກັ ເພ ື່ ອນ ບໍ້ຳນ ເໝ ອນ ຮກັ ຕນົ ເອງ         ເຮົຳ ຄ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

19ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ຮກັສຳ ກດົເກນ ຂອງ ເຮົຳ         ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ປະສມົ ສດັ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ກບັ ສດັ ປະເພດ ອ ື່ ນ         ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ຫວື່ຳນ 
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ພ ດ ປນົ ກນັ ສອງ ຊະນດິ ໃນ ນຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ຢື່ຳ ໃຊໍ້ ເຄ ື່ ອງ ແຕື່ງ ກຳຍ ທີື່  ເຮັດ ດໍ້ວຍ ຂນົ ສດັ ປນົ ດໍ້ວຍ ຜໍ້ຳ 

ປື່ຳນ          
20ຖໍ້ຳ ຊຳຍ ຜ ໍ້ ໃດ ນອນ ກບັ ຜ ໍ້ຍງິ ທີື່  ເປັນ ຂໍ້ຳ ທຳດ ທີື່  ຊຳຍ ອີກ ຄນົ ໜ ື່ ງ ສ ື່ຂ  ໄວໍ້ ແລໍ້ວແຕື່ ຍງັ ບ ື່  ໄດໍ້ ໄຖື່ 

ຖອນ         ຫລ  ປື່ອຍ ເປັນ ອິດສະຫລະ         ຕໍ້ອງ ລງົໂທດ ນຳງ         ແຕື່ ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ເຖງິ ຕຳຍ         ເພຳະວື່ຳ ທຳດ ນ ັໍ້ນ ຍງັ ບ ື່  

ເປັນ ອິດສະຫລະ         

21ແຕື່ ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ເອົຳ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ຄວຳມ ຜິດ ສ  ຳລບັ ຕວົ ຂອງ ລຳວ ມຳ ຖວຳຍ ແດື່ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ທີື່  ປະຕ  ຫ ເຕັນ ແຫື່ງ ຊຸມນມຸ         ຄ  ແກະ ຜ ໍ້ ໂຕ ໜ ື່ ງ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ຄວຳມ ຜິດ         

22ແລະ 

ປະໂລຫິດ ຈະ ເຮັດ ກຳນ ໄຖື່ ບຳບ ຂອງ ລຳວ ດໍ້ວຍ ກຳນ ຖວຳຍ ແກະ ຜ ໍ້ ໂຕ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ 

ຄວຳມ ຜິດ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ເພຳະ ບຳບ ຊ ື່ ງ ລຳວ ໄດໍ້ ເຮັດ         ແລະ ໃຫໍ້ ລຳວ ໄດໍ້ ຮບັ ກຳນ ອະ-

ໄພ ບຳບ ຈຳກ ສິື່ ງ ທີື່  ລຳວ ໄດໍ້ ເຮັດ ໄປ ນ ັໍ້ນ          
23ເມ  ື່ອ ເຈົໍ້ຳ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ແຜື່ນດນິ         ແລະ ປ ກ ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ ທກຸ ຊະນດິ ທີື່  ມີ ຜນົ ເປັນ ອຳຫຳນ         ຜນົ ທີື່  ໄດໍ້ ນ ັໍ້ນ 

ຕໍ້ອງ ເປັນ ຜນົ ທີື່  ຕໍ້ອງ ຫໍ້ຳມ         ພຳຍ ໃນ ສຳມ ປີ ເປັນ ຜນົ ທີື່  ຕໍ້ອງ ຫໍ້ຳມ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ         ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ກນິ ເລີຍ         

24ແລະ ປີ 

ທີ ສີື່          ຜນົ ທີື່  ໄດໍ້ ທງັ ໝດົ ຈະ ເປັນ ຂອງ ບ ລິສດຸ ເພ ື່ ອ ໃຊໍ້ ໃນ ກຳນ ສນັລະເສີນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

25ແຕື່ ໃນ 

ປີ ທີ ຫໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ກນິ ໝຳກ ໄມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້         ເພ ື່ ອ ຈະ ບງັເກດີ ຜນົ ທະວ ີຂ ໍ້ນ ສ  ຳລບັ ເຈົໍ້ຳ         ເຮົຳ ຄ  ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ          

26ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ກນິ ຊີໍ້ນ ສດັ ທີື່  ມີ ເລ ອດ ໃນ ຊີໍ້ນ ນ ັໍ້ນ         ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ເປັນ ໝ ຜີ         ຫລ  ໝ ມ          

27ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ຕດັ ຜມົ ທີື່  ຈອນ 

ຫ          ຫລ  ແຖ ແຄມ ໜວດ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

28ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ປຳດ ຊີໍ້ນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ເພຳະ ເຫດ ມີ ຄນົ ຕຳຍ         ຫລ  ເຮັດ ເປັນ 

ເຄ ື່ ອງໝຳຍ ໃດ ໆ ລງົ ໃນ ຕວົ ເຈົໍ້ຳ         ເຮົຳ ຄ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

29ຢື່ຳ ເຮັດ ລ ກ ສຳວ ຂອງ ຕນົ ໃຫໍ້ ເປັນ ມນົ-

ທິນ ດໍ້ວຍ ໃຫໍ້ ເປັນ ຍງິ ໂສເພນ ີ         ຢໍ້ຳນ ວື່ຳ ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ ຈະ ເປັນ ບື່ອນ ໂສເພນ ີ         ແລະ ແຜື່ນດນິ ຈະ ເຕັມ 

ໄປ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ອນັ ໜໍ້ຳ ອບັອຳຍ          
30ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ຮກັສຳ ວນັ ສະບຳ ໂຕ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ ເຄົຳລບົ ຕ ື່  ສະຖຳນທີື່  ບ ລິສດຸ ຂອງ ເຮົຳ         

ເຮົຳ ຄ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

31ຢື່ຳ ໄປ ຫຳ ໝ ເຢົຳ         ຫລ  ໝ ມ          ຢື່ຳ ທື່ຽວ ຄ ົໍ້ນ ຫຳ ໃຫໍ້ ຕນົ ເປັນ ມນົທິນ ໄປ ຍໍ້ອນ 

ພວກ ເຂົຳ         ເຮົຳ ຄ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

32ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ລກຸຂ ໍ້ນ ຄ  ຳນບັ ຄນົ ຜມົ ຫງອກ         

ແລະ ເຄົຳລບົ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຄນົ ເຖົໍ້ຳ ແກື່         ແລະ ຈ ົື່ງ ຢ ຳ ເກງ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ເຮົຳ ຄ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

33ເມ  ື່ອ ຄນົ ຕື່ຳງ ດໍ້ຳວ ອຳໄສ ຢ ື່ ກບັ ເຈົໍ້ຳ ໃນ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ຢື່ຳ ຂ ົື່ມເຫງ ພວກ ເຂົຳ         

34ຄນົ ຕື່ຳງ ດໍ້ຳວ 

ທີື່  ອຳໄສ ຢ ື່ ກບັ ເຈົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ກ  ເໝ ອນ ກບັ ຊຳວ ເມ  ອງ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ຮກັ ພວກ ເຂົຳ ເໝ ອນ ກບັ ຮກັ ຕນົ 

ເອງ         ເພຳະວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ເຄີຍ ເປັນ ຄນົ ຕື່ຳງ ດໍ້ຳວ ໃນ ແຜື່ນດນິ ເອຢິບ          ເຮົຳ ຄ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ 

ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

35ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ເຮັດ ຜິດ ໃນ ກຳນ ພິພຳກສຳ         ໃນ ກຳນ ວດັແທກ ລວງ ຍຳວ         ຫລ  ຊ ັື່ງ ນ  ໍ້ຳໜກັ         ຫລ  

ນບັ ຈ  ຳນວນ ກ  ດ ີ         

36ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ໃຊໍ້ ຕຳຊ ັື່ງ ຢື່ຳງ ທື່ຽງ ທ  ຳ         ໝຳກ ໂຕໍ້ນ ທື່ຽງ ທ  ຳ         ເອຟຳ ທື່ຽງ ທ  ຳ         ແລະ ທະ-

ນຳຍ ທື່ຽງ ທ  ຳ         ເຮົຳ ຄ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ຜ ໍ້ ໄດໍ້ ພຳ ເຈົໍ້ຳ ອອກ ມຳ ຈຳກ ແຜື່ນດນິ ເອ-
ຢິບ         

37ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ຮກັສຳ ກດົເກນ ທງັ ໝດົ ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ ຄ  ຳ ຕດັສິນ ຂອງ ເຮົຳ ທງັ ໝດົ         

ຈ ົື່ງ ເຮັດ ຕຳມ         ເຮົຳ ຄ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ”          



ລະບຽບພວກເລວີ 20 184 
ບົດທີ 20 

ໂທດສຳລັບການຜິດສິນລະທຳ 
1ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ກບັ ໂມເຊ ວື່ຳ         

2“ຈ ົື່ງ ກື່ຳວ ແກື່ ຄນົ ອິສຣາເອນ ຊ  ໍ້ຳ ອີກ ວື່ຳ         ຄນົ ອິສຣາເອນ 

ຄນົ ໃດ         ຫລ  ຄນົ ຕື່ຳງ ດໍ້ຳວ ຄນົ ໃດ ທີື່  ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ອິສຣາເອນ          ຜ ໍ້ ທີື່  ມອບ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ຕນົ ໃຫໍ້ ແກື່ 

ພະໂມເລັກ          ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ຕໍ້ອງ ມີ ໂທດ ເຖງິ ຕຳຍ         ໃຫໍ້ ປະຊຳຊນົ ແຫື່ງ ແຜື່ນດນິ ເອົຳ ຫີນ ຂວື່ຳງ ລຳວ ໃຫໍ້ ຕຳຍ         

3ແລະ ເຮົຳ ຈະ ຕ ັໍ້ງໜໍ້ຳ ຂອງ ເຮົຳ ຕ ື່ ສ ໍ້ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ຈະ ຕດັ ລຳວ ອອກ ຈຳກ ທື່ຳມກຳງ ຊນົ ຊຳດ ຂອງ ຕນົ 

ເພຳະວື່ຳ ລຳວ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ລຳວ ແກື່ ພະໂມເລັກ          ເຮັດ ໃຫໍ້ ສະຖຳນທີື່  ບ ລິສດຸ ຂອງ ເຮົຳ ເປັນ 

ມນົທິນ         ແລະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ນຳມ ອນັ ບ ລິສດຸ ຂອງ ເຮົຳ ເປັນ ທີື່  ໝິື່ ນປະໝຳດ         

4ແລະ ຖໍ້ຳ ປະຊຳຊນົ ໃນ ແຜື່ນ-

ດນິ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ສນົໃຈ ທີື່  ຈະ ຂໍ້ຳ ຄນົ ທີື່  ມອບ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ຕນົ ແກື່ ພະໂມເລັກ         

5ເຮົຳ ຈະ ຕ ັໍ້ງໜໍ້ຳ ຂອງ ເຮົຳ 

ຕ ື່ ສ ໍ້ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກບັ ຄອບຄວົ ຂອງ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ຈະ ຕດັ ລຳວ ອອກ ຈຳກ ຊນົ ຊຳດ ຂອງ ຕນົ         ທງັ ຕວົ 

ລຳວ ກ  ດ ີ        ແລະ ຜ ໍ້ ໃດ ທີື່  ເຮັດ ຕຳມ ລຳວ ໃນ ກຳນ ຫລິໍ້ນ ຊ ໍ້ ກບັ ພະໂມເລັກ ກ  ດ ີ         
6ຜ ໍ້ ໃດ ໃຝື່ ຫຳ ໝ ຜີ ຫລ  ໝ ມ          ຫລິໍ້ນ ຊ ໍ້ ກບັ ພວກ ເຂົຳ         ເຮົຳ ຈະ ຕ ັໍ້ງໜໍ້ຳ ຂອງ ເຮົຳ ຕ ື່ ສ ໍ້ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ຈະ ຕດັ 

ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ອອກ ຈຳກ ຊນົ ຊຳດ ຂອງ ຕນົ          
7ເຫດ ສະນ ັໍ້ນ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ຊ  ຳລະ ຕວົ ໃຫໍ້ ບ ລິສດຸ         ເພຳະ ເຮົຳ ຄ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

8ຈ ົື່ງ ຮກັສຳ ກດົເກນ ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ ເຮັດ ຕຳມ         ເຮົຳ ຄ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຜ ໍ້ ຕ ັໍ້ງ ເຈົໍ້ຳ ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ບ ລິສດຸ          
9ເພຳະວື່ຳ ທກຸ ຄນົ ທີື່  ສຳບ ແຊື່ງ ພ ື່         ຫລ  ແມ ື່ ຂອງ ຕນົ ຈະ ຕໍ້ອງ ມີ ໂທດ ເຖງິ ຕຳຍ         ຫຳກ ລຳວ ໄດໍ້ ສຳບ 

ແຊື່ງ ພ ື່         ຫລ  ແມ ື່ ຂອງ ລຳວ         ກ  ໃຫໍ້ ເລ ອດ ຂອງ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ຕກົ ຢ ື່ ເທິງ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ເອງ         

10ຖໍ້ຳ ຜ ໍ້ ໃດ ຮື່ວມ ປະເວນ ີກບັ 

ເມຍ ຂອງ ຜ ໍ້ ອ ື່ ນ         ຄ  ລຳວ ໄດໍ້ ຮື່ວມ ປະເວນ ີກບັ ເມຍ ຂອງ ເພ ື່ ອນ ບໍ້ຳນ         ຕໍ້ອງ ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ຮື່ວມ ປະເວນ ີທງັ ຊຳຍ         

ແລະ ຍງິ ນ ັໍ້ນ ມີ ໂທດ ເຖງິ ຕຳຍ         

11ຜ ໍ້ ໃດ ນອນ ກບັ ເມຍ ຂອງ ພ ື່  ຂອງ ຕນົ         ຄ  ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ເປີດ ຂອງ ຂອງລບັ 

ຂອງ ພ ື່  ຂອງ ຕນົ         ຕໍ້ອງ ໃຫໍ້ ທງັ ສອງ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ມີ ໂທດ ເຖງິ ຕຳຍ         ໃຫໍ້ ເລ ອດ ຂອງ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ຕກົ ຢ ື່ ເທິງ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ 

ເອງ         

12ຖໍ້ຳ ຜ ໍ້ ໃດ ນອນ ກບັ ລ ກ ສະ ໃພໍ້         ຕໍ້ອງ ໃຫໍ້ ທງັ ສອງ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ມີ ໂທດ ເຖງິ ຕຳຍ         ເພຳະ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ 

ເຮັດ ກຳມ ທີື່  ບໍ້ຳ ຄ ັື່ງ         ໃຫໍ້ ເລ ອດ ຂອງ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ຕກົ ຢ ື່ ເທິງ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ເອງ         

13ຖໍ້ຳ ຊຳຍ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ນອນ ກບັ ຜ ໍ້ ຊຳຍ ອີກ ຜ ໍ້ 

ໜ ື່ ງ ເຮັດ ຄ  ກບັ ຜ ໍ້ຍງິ ທງັ ສອງ ຄນົ ເຮັດ ຜິດ ໃນ ສິື່ ງ ອນັ ໜໍ້ຳ ກຽດ ຊງັ         ຕໍ້ອງ ໃຫໍ້ ທງັ ສອງ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ມີ ໂທດ 

ເຖງິ ຕຳຍ         ໃຫໍ້ ເລ ອດ ຂອງ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ຕກົ ຢ ື່ ເທິງ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ເອງ         

14ແລະ ຖໍ້ຳ ຊຳຍ ໃດ ໄດໍ້ ເມຍ         ແລະ ໄດໍ້ ແມ ື່ ຂອງ 

ນຳງ ມຳ ເປັນ ເມຍ ດໍ້ວຍ         ຊ ື່ ງ ເປັນ ເລ ື່ ອງ ທີື່  ຊ ົື່ວ ຫລຳຍ         ໃຫໍ້ ເຜົຳ ທງັ ຜ ໍ້ ຊຳຍ ແລະ ຍງິ ທງັ ສອງ ຄນົ ນ ັໍ້ນ 

ດໍ້ວຍ ໄຟ         ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ຈະ ບ ື່  ມີ ຄວຳມ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ໃນ ໝ ື່ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         

15ຖໍ້ຳ ຊຳຍ ໃດ ສມົສ ື່ ກບັ ສດັ ເດຍລະສຳນ         

ຕໍ້ອງ ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ຊຳຍ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ມີ ໂທດ ເຖງິ ຕຳຍ         ແລະ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ຂໍ້ຳ ສດັ ເດຍລະສຳນ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ຕຳຍ ດໍ້ວຍ         

16ຖໍ້ຳ 

ຍງິ ຄນົ ໃດ ເຂົໍ້ຳ ໃກໍ້ ສດັ ເດຍລະສຳນ         ແລະ ນອນ ກບັ ມນັ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ຂໍ້ຳ ຜ ໍ້ຍງິ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ສດັ ເດຍລະສຳນ 

ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ຕຳຍ         ທງັ ສອງ ຕໍ້ອງ ມີ ໂທດ ເຖງິ ຕຳຍ         ໃຫໍ້ ເລ ອດ ຂອງ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ຕກົ ຢ ື່ ເທິງ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ເອງ          
17ຖໍ້ຳ ຊຳຍ ໃດ ພຳ ເອ ໍ້ອຍ         ຫລ  ນໍ້ອງ ສຳວ ຂອງ ຕນົ         ຄ  ລ ກ ສຳວ ຂອງ ພ ື່         ຫລ  ລ ກ ສຳວ ຂອງ ແມ ື່         ແລະ 

ເບິື່ ງ ຂອງລບັ ຂອງ ນຳງ         ແລະ ນຳງ ກ  ເບິື່ ງ ຂອງລບັ ຂອງ ຕນົ         ເປັນ ສິື່ ງ ທີື່  ໜໍ້ຳ ອບັອຳຍ ຫລຳຍ         ຈະ 

ຕໍ້ອງ ຕດັ ພວກ ເຂົຳ ອອກ ຈຳກ ສຳຍຕຳ ຂອງ ຊນົ ຊຳດ ຂອງ ເຂົຳເຈົໍ້ຳ         ເພຳະ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເປີດ ຂອງລບັ 

ຂອງ ເອ ໍ້ອຍ ນໍ້ອງ ສຳວ ຂອງ ຕນົ         ພວກ ເຂົຳ ຕໍ້ອງ ຮບັ ໂທດ ຄວຳມ ຊ ົື່ວຊໍ້ຳ ຂອງ ເຂົຳ         

18ຖໍ້ຳ ຊຳຍ ໃດ 
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ນອນ ກບັ ຍງິ ຜ ໍ້ ມີ ປະຈ  ຳ ເດ ອນ         ແລະ ເປີດ ຂອງລບັ ຂອງ ນຳງ         ລຳວ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເລ ອດ ຂອງ ນຳງ ໄຫລ         

ສື່ວນ ນຳງ ກ  ປື່ອຍ ໃຫໍ້ ເລ ອດ ຂອງ ນຳງ ໄຫລ         ໃຫໍ້ ຕດັ ພວກ ເຂົຳ ທງັ ສອງ ຄນົ ອອກ ຈຳກ ຊນົ ຊຳດ ຂອງ 

ເຂົຳເຈົໍ້ຳ         

19ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ເປີດ ຂອງລບັ ຂອງ ເອ ໍ້ອຍ         ຫລ  ນໍ້ອງ ສຳວ ແມ ື່ ເຈົໍ້ຳ         ຫລ  ເອ ໍ້ອຍ ນໍ້ອງ ສຳວ ຂອງ ພ ື່  

ເຈົໍ້ຳ         ເພຳະ ເຮັດ ເຊັື່ ນ ນ ັໍ້ນ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເປີດ ຂອງລບັ ຂອງ ຍຳດ ສະ ນດິ         ເຈົໍ້ຳ ຕໍ້ອງ ໄດໍ້ ຮບັ ໂທດ ຄວຳມ ຊ ົື່ວ-

ຊໍ້ຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

20ຖໍ້ຳ ຊຳຍ ໃດ ນອນ ກບັ ເມຍ ຂອງ ລງຸ         ລຳວ ໄດໍ້ ເປີດ ຂອງລບັ ຂອງ ລງຸ         ທງັ ສອງ ຈະ 

ຕໍ້ອງ ຮບັ ໂທດ ເພຳະ ບຳບ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ເຂົຳເຈົໍ້ຳ ຈະ ຕຳຍ ໂດຍ ບ ື່  ມີ ລ ກ         

21ຖໍ້ຳ ຊຳຍ ໃດ ເອົຳ ເມຍ 

ຂອງ ອໍ້ຳຍ         ຫລ  ນໍ້ອງ ຊຳຍ ໄປ         ກ  ເປັນ ກຳນ ຊ ົື່ວ ລຳມກົ         ລຳວ ໄດໍ້ ເປີດ ຂອງລບັ ຂອງ ອໍ້ຳຍ         ຫລ  ນໍ້ອງ 

ຊຳຍ         ລຳວ ຈະ ຕໍ້ອງ ບ ື່  ມີ ລ ກ          
22ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ຮກັສຳ ກດົເກນ ທງັ ໝດົ ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ ຄ  ຳ ຕດັສິນ ທງັ ໝດົ ຂອງ ເຮົຳ         

ແລະ ເຮັດ ຕຳມ ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ແຜື່ນດນິ ຊ ື່ ງ ເຮົຳ ເອົຳ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ ຄຳຍ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ອອກ ໄປ         

23ແລະ 

ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ປະພ ດ ຕຳມ ທ  ຳນຽມ ຂອງ ປະຊຳຊຳດ ທີື່  ເຮົຳ ໄລື່ ໄປ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ໜໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ         ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ທງັ-

ຫລຳຍ ໄດໍ້ ປະພ ດ ຜິດ ໃນ ສິື່ ງ ທງັ ປວງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້         ເຮົຳ ຈ ື່ງ ກຽດ ຊງັ ພວກ ເຂົຳ          

ແຜູ່ນດິນທີ່ມີນຳນົມ ແລະນຳເຜິ້ງໄຫລບໍລິບ ນ 
24ແຕື່ ເຮົຳ ໄດໍ້ ບອກ ເຈົໍ້ຳ ແລໍ້ວ ວື່ຳ         ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ແຜື່ນດນິ ນີໍ້ ເປັນ ມ ລະດກົ         ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ 

ແກື່ ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ກ  ຳມະສິດ         ເປັນ ແຜື່ນດນິ ທີື່  ມີ ນ  ໍ້ຳ ນມົ         ແລະ ນ  ໍ້ຳເຜິໍ້ງ ໄຫລ ບ ລິບ ນ         ເຮົຳ ຄ  ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ຜ ໍ້ ໄດໍ້ ແຍກ ເຈົໍ້ຳ ອອກ ຈຳກ ຊນົ ຊຳດ ທງັຫລຳຍ         

25ເຫດ ສະນ ັໍ້ນ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ສງັ-

ເກດ ຄວຳມ ແຕກ ຕື່ຳງ ລະຫວື່ຳງ ສດັ ສະອຳດ         ແລະ ສດັ ເປັນ ມນົທິນ         ລະຫວື່ຳງ ນກົ ເປັນ ມນົທິນ ແລະ 

ນກົ ສະອຳດ         ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ເຮັດ ຕວົ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ເປັນ ທີື່  ກຽດ ຊງັ ດໍ້ວຍ ສດັ         ຫລ  ນກົ         ຫລ  ສິື່ ງ ໃດ ໆ ທີື່  ມີ ຊວີດິ ທີື່  ເລ ອ 

ຄຳນ ຢ ື່ ເທິງ ໜໍ້ຳດນິ         ຊ ື່ ງ ເຮົຳ ໄດໍ້ ແຍກ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ຮ ໍ້ ແລໍ້ວ ວື່ຳ ເປັນ ມນົທິນ         

26ເຈົໍ້ຳ ຕໍ້ອງ ບ ລິສດຸ ສ  ຳລບັ ເຮົຳ         

ເພຳະ ເຮົຳ ຄ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຜ ໍ້ ບ ລິສດຸ         ແລະ ໄດໍ້ ແຍກ ເຈົໍ້ຳ ອອກ ຈຳກ ຊນົ ຊຳດ ທງັຫລຳຍ ເພ ື່ ອ ເຈົໍ້ຳ 

ຈະ ເປັນ ຂອງ ເຮົຳ          
27ຊຳຍ         ຫລ  ຍງິ ຄນົ ໃດ ທີື່  ເປັນ ໝ ເຢົຳ         ຫລ  ໝ ມ          ຈ ົື່ງ ເອົຳ ກໍ້ອນ ຫີນ ຂວື່ຳງ ໃຫໍ້ ຕຳຍ         ໃຫໍ້ ເລ ອດ ຂອງ 

ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ຕກົ ຢ ື່ ເທິງ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ເອງ”          
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ພຶດຕິກຳ ແລະຄຸນສົມບັດຂອງພວກປະໂລຫິດ 

1ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ກບັ ໂມເຊ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ກື່ຳວ ແກື່ ບນັດຳ ປະໂລຫິດ         ຄ  ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ອາໂຣນ 

ແລະ ສ ັື່ງ ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ         ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ໃດ ເຮັດ ຕວົ ໃຫໍ້ ເປັນ ມນົທິນ ດໍ້ວຍ ເລ ື່ ອງ ສບົ ໃນ ໝ ື່ ປະຊຳຊນົ         

2ເວັໍ້ນ 

ແຕື່ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ສະ ນດິ ທີື່  ສດຸ ຄ          ແມ ື່         ພ ື່         ລ ກ ຊຳຍ ຍງິ         ອໍ້ຳຍ ນໍ້ອງ ຊຳຍ         

3ຫລ  ເອ ໍ້ອຍ ນໍ້ອງ ສຳວ ພມົມະຈຳລີ         

ຜ ໍ້ ທີື່  ຍງັ ສະ ນດິ ກບັ ພວກ ເຂົຳ         ເພຳະ ນຳງ ຍງັ ບ ື່  ມີ ຜວົ         ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ຍອມ ເປັນ ມນົທິນ ເພຳະ ນຳງ ໄດໍ້         

4ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ມີ ມນົທິນ ຄ  ເຮັດ ໃຫໍ້ ຕນົ ເອງ ເປັນ ມນົທິນ         ເພຳະ ພວກ ເຂົຳ ເປັນ ຜ ໍ້ ໃຫຍື່ ໃນ ໝ ື່ ຊນົ 

ຊຳດ ຂອງ ຕນົ         

5ຫໍ້ຳມ ບ ື່  ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ແຖ ຫວົ         ຫລ  ແຖ ໜວດ         ຫລ  ປຳດ ຊີໍ້ນ ຕວົ ເອງ          
6ພວກ ປະໂລຫິດ ຕໍ້ອງ ເປັນ ຄນົ ບ ລິສດຸ ຕ ື່  ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ຕນົ         ແລະ ບ ື່  ເຮັດ ໃຫໍ້ ພຣະນຳມ ຂອງ 
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ພຣະເຈົ້າ ເປັນ ທີື່  ໝິື່ ນປະໝຳດ         ເພຳະ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ດໍ້ວຍ ໄຟ ແດື່ ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ອຳຫຳນ ແຫື່ງ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ         ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ຕໍ້ອງ 

ບ ລິສດຸ         

7ປະໂລຫິດ ຈະ ແຕື່ງງຳນ ກບັ ຍງິ ໂສເພນ ີ         ຫລ  ຍງິ ທີື່  ມີ ມນົທິນ ບ ື່  ໄດໍ້         ຫລ  ຈະ ແຕື່ງງຳນ ກບັ ຍງິ 

ທີື່  ປະ ຮໍ້ຳງ ຈຳກ ຜວົ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້         ເພຳະ ປະໂລຫິດ ຈະ ຕໍ້ອງ ບ ລິສດຸ ຕ ື່  ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         

8ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ 

ຊ  ຳລະ ພວກ ເຂົຳ ໃຫໍ້ ບ ລິສດຸ         ເພຳະ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຖວຳຍ ອຳຫຳນ ຕ ື່  ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ 

ຕໍ້ອງ ບ ລິສດຸ ສ  ຳລບັ ເຈົໍ້ຳ         ເພຳະ ເຮົຳ ຄ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຜ ໍ້ ຊ  ຳລະ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ໃຫໍ້ ບ ລິສດຸ         ເພຳະ 

ເຮົຳ ບ ລິສດຸ         

9ລ ກ ສຳວ ຂອງ ປະໂລຫິດ ຄນົ ໃດ         ຖໍ້ຳ ນຳງ ເຮັດ ຕວົ ໃຫໍ້ ເປັນ ມນົທິນ ໂດຍ ໄປ ເປັນ ຍງິ 

ໂສເພນ ີກ  ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ພ ື່  ເປັນ ມນົທິນ         ຈະ ຕໍ້ອງ ເຜົຳ ນຳງ ດໍ້ວຍ ໄຟ          
10ແລະ ຜ ໍ້ ທີື່  ເປັນ ມະຫຳ ປະໂລຫິດ ໃນ ໝ ື່ ພວກ ພີື່ ນ ໍ້ອງ         ຜ ໍ້ ຖ ກ ເຈມີ ຫວົ ດໍ້ວຍ ນ  ໍ້ຳມນັ         ແລະ ຜ ໍ້ ທີື່  ໄດໍ້ ຮບັ 

ກຳນ ສະຖຳປະນຳ ໃຫໍ້ ນຸື່ງ ເສ ໍ້ອ ຍດົ         ຢື່ຳ ປື່ອຍ ຜມົ         ຫລ  ຈກີ ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ ຂອງ ຕນົ         

11ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ເຂົຳເຈົໍ້ຳ ເຂົໍ້ຳ ໄປ 

ແຕະຕໍ້ອງ ສບົ         ຫລ  ເຮັດ ຕວົ ໃຫໍ້ ເປັນ ມນົທິນ         ເຖງິ ວື່ຳ ສບົ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ພ ື່         ຫລ  ແມ ື່ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ກ  ຕຳມ         

12ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ອອກ ໄປ ຈຳກ ສະຖຳນທີື່  ບ ລິສດຸ         ຫລ  ເຮັດ ໃຫໍ້ ສະຖຳນທີື່  ບ ລິສດຸ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ 

ເປັນ ມນົທິນ ເພຳະ ກຳນ ສະຖຳປະນຳ ດໍ້ວຍ ນ  ໍ້ຳມນັ ເຈມີ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ກ  ຢ ື່ ເທິງ ຕວົ ເຂົຳ         ເຮົຳ ຄ  ພຣະ-
ຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

13ເຂົຳເຈົໍ້ຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ມີ ເມຍ ເປັນ ຍງິ ພມົມະຈຳລີ         

14ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ແຕື່ງງຳນ ກບັ ແມ ື່-

ໝໍ້ຳຍ         ແມ ື່ຮ ໍ້ຳງ         ຍງິ ທີື່  ມີ ມນົທິນ         ຫລ  ຍງິ ໂສເພນ ີ         ເຂົຳເຈົໍ້ຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ຫຳ ຍງິ ພມົມະຈຳລີ ໃນ ຊນົ ຊຳດ 

ຂອງ ຕນົ ມຳ ເປັນ ເມຍ         

15ເພ ື່ ອ ເຂົຳເຈົໍ້ຳ ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ຕນົ ໃນ ໝ ື່ ຊນົ ຊຳດ ເປັນ ມນົ-

ທິນ         ເພຳະ ເຮົຳ ຄ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຜ ໍ້ ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງ ພວກ ເຂົຳ ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ບ ລິສດຸ”          
16ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ກບັ ໂມເຊ ວື່ຳ         

17“ຈ ົື່ງ ກື່ຳວ ແກື່ ອາໂຣນ ວື່ຳ         ໃນ ບນັດຳ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ 

ເຈົໍ້ຳ ຕະຫລອດ ທກຸ ຊ ົື່ວ ອຳຍ ຸຂອງ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ         ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ຄນົ ພິກຳນ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ຖວຳຍ ອຳຫຳນ ຕ ື່  

ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຂົຳເຈົໍ້ຳ         

18ເພຳະວື່ຳ ຜ ໍ້ ໃດ ທີື່  ມີ ຕ  ຳໜິ ຈະ ເຂົໍ້ຳ ໃກໍ້ ບ ື່  ໄດໍ້         ບ ື່  ວື່ຳ ເປັນ ຄນົ ຕຳບອດ         ຫລ  

ເປັນ ຄນົ ງ ື່ອຍ         ຫລ  ຢ ື່ ໜໍ້ຳ ມີ ບຳດແຜ         ຫລ  ແຂນ ຂຳ ຍຳວ ບ ື່  ເທົື່ ຳ ກນັ         

19ຫລ  ຕນີ ພິກຳນ         ຫລ  ມ  ພິກຳນ         

20ຄນົ ຫລງັ ກື່ອມ         ຄນົ ແຄະ         ຄນົ ມີ ດື່ຳງ ໃນ ຕຳ         ຄນົ ເປັນ ຂີໍ້ກຳກ ຫລ  ຂີໍ້ຫິດ         ຫລ  ຊຳຍ ເປັນ ຕອນ         

21ໃນ 

ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ອາໂຣນ ຜ ໍ້ ເປັນ ປະໂລຫິດ ທີື່  ມີ ຕ  ຳໜິ         ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ດໍ້ວຍ ໄຟ ແດື່ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ເພຳະວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ເປັນ ຄນົ ມີ ຕ  ຳໜິ         ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ເຂົຳເຈົໍ້ຳ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ຖວຳຍ ອຳຫຳນ ຕ ື່  

ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຂົຳ ເລີຍ         

22ພວກ ເຂົຳ ຈະ ກນິ ອຳຫຳນ ແຫື່ງ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້         ທງັ ຂອງ ທີື່  

ບ ລິສດຸ ທີື່  ສດຸ         ແລະ ຂອງ ບ ລິສດຸ         

23ແຕື່ ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃກໍ້ ຜໍ້ຳກ ັໍ້ງ         ຫລ  ໃກໍ້ ແທື່ນ ບ ຊຳ         

ເພຳະ ພວກ ເຂົຳ ມີ ຕ  ຳໜິ         ເພ ື່ ອ ເຂົຳເຈົໍ້ຳ ຈະ ບ ື່  ເຮັດ ໃຫໍ້ ສະຖຳນ ບ ລິສດຸ ຂອງ ເຮົຳ ເປັນ ມນົທິນ         ເພຳະ 

ເຮົຳ ຄ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຜ ໍ້ ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງ ພວກ ເຂົຳ ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ບ ລິສດຸ”          
24ໂມເຊ ຈ ື່ງ ບອກ ອາໂຣນ ແລະ ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ອາໂຣນ ແລະ ບນັດຳ ຄນົ ອິສຣາເອນ ຕຳມ ນ ັໍ້ນ          

ບົດທີ 22 
ຂອບເຂດຈຳກັດສຳລັບປະໂລຫິດ ແລະຄອບຄົວ 

1ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ກບັ ໂມເຊ ວື່ຳ         

2“ຈ ົື່ງ ບອກ ອາໂຣນ ກບັ ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ລຳວ ໃຫໍ້ ອອກ ຫື່ຳງ 
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ຈຳກ ສິື່ ງ ບ ລິສດຸ ຂອງ ຄນົ ອິສຣາເອນ          ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ນຳມ ອນັ ບ ລິສດຸ 

ຂອງ ເຮົຳ ເປັນ ມນົທິນ ດໍ້ວຍ ສິື່ ງ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ຖວຳຍ ແດື່ ເຮົຳ         ເຮົຳ ຄ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

3ຈ ົື່ງ 

ກື່ຳວ ແກື່ ເຂົຳເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ວື່ຳ         ‘ຖໍ້ຳ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຄນົ ໃດ ໃນ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຕະຫລອດ ຊ ົື່ວ ອຳຍ ຸ         ເຂົໍ້ຳ 

ໃກໍ້ ຂອງ ບ ລິສດຸ         ຊ ື່ ງ ຄນົ ອິສຣາເອນ ຖວຳຍ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ໃນ ຂະນະ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ມີ ມນົທິນ ຢ ື່         

ຈະ ຕໍ້ອງ ຕດັ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ອອກ ໄປ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ໜໍ້ຳ ເຮົຳ         ເຮົຳ ຄ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

4ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ອາໂຣນ ຄນົ 

ໃດ ທີື່  ເປັນ ພະຍຳດ ຂີໍ້ທ ດ ຫລ  ມີ ສິື່ ງ ໄຫລ ອອກ ມຳ         ກນິ ຂອງ ບ ລິສດຸ         ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ກນິ ຈນົ ກວື່ຳ ລຳວ ຈະ ສະ-

ອຳດ ແລໍ້ວ         ຜ ໍ້ ໃດ ແຕະຕໍ້ອງ ສິື່ ງ ທີື່  ເປັນ ມນົທິນ ໂດຍ ແຕະຕໍ້ອງ ສບົ         ຫລ  ຜ ໍ້ ທີື່  ມີ ນ  ໍ້ຳກຳມ ໄຫລ ອອກ         

5ຫລ  ຜ ໍ້ ໃດ ທີື່  ແຕະຕໍ້ອງ ສດັ ເລ ອ ຄຳນ         ຊ ື່ ງ ເຮັດ ໃຫໍ້ ລຳວ ເປັນ ມນົທິນ         ຫລ  ແຕະຕໍ້ອງ ຄນົ ທີື່  ເປັນ ມນົທິນ 

ຊ ື່ ງ ອຳດ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຕນົ ເປັນ ມນົທິນ ນ  ຳ         ບ ື່  ວື່ຳ ຈະ ເປັນ ມນົທິນ ຊະນດິ ໃດ ກ  ຕຳມ         

6ບກຸຄນົ ຜ ໍ້ ແຕະຕໍ້ອງ 

ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້         ຕໍ້ອງ ເປັນ ມນົທິນ ໄປ ຈນົ ຮອດ ຕອນ ແລງ         ແລະ ຈະ ກນິ ຂອງ ບ ລິສດຸ ບ ື່  ໄດໍ້         ນອກຈຳກ 

ວື່ຳ ລຳວ ຈະ ອຳບນ  ໍ້ຳ ຊ  ຳລະ ຕວົ ກື່ອນ         

7ເມ  ື່ອ ຕຳເວັນຕກົ         ລຳວ ກ  ສະອຳດ         ຫລງັ ຈຳກ ນ ັໍ້ນ         ລຳວ ຈ ື່ງ 

ກນິ ຂອງ ບ ລິສດຸ ໄດໍ້         ເພຳະ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ເປັນ ອຳຫຳນ ຂອງ ເຂົຳເຈົໍ້ຳ         

8ສິື່ ງ ໃດ ທີື່  ຕຳຍ ເອງ         ຫລ  ຖ ກ 

ສດັ ກດັ ຕຳຍ         ຢື່ຳ ກນິ         ເພຳະ ຈະ ເປັນ ມນົທິນ ດໍ້ວຍ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້         ເຮົຳ ຄ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ’         

9ເພຳະສະ-

ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ຕໍ້ອງ ຮກັສຳ ກດົ ຂອງ ເຮົຳ         ຢໍ້ຳນ ວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ຮບັ ໂທດ ບຳບ ເພຳະ 

ສິື່ ງ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ຈະ ຕໍ້ອງ ຕຳຍ         ເມ  ື່ອ ພວກ ເຂົຳ ເຮັດ ສິື່ ງ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ເປັນ ມນົທິນ         ເຮົຳ ຄ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຜ ໍ້ ທີື່  

ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງ ພວກ ເຂົຳ ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ບ ລິສດຸ          
10ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ຄນົ ພຳຍ ນອກ ກນິ ຂອງ ບ ລິສດຸ         ຜ ໍ້ ທີື່  ມຳ ອຳໄສ ຢ ື່ ກບັ ປະໂລຫິດ         ຫລ  ລ ກຈ ໍ້ຳງ ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ກນິ 

ຂອງ ບ ລິສດຸ ນ ັໍ້ນ         

11ແຕື່ ຖໍ້ຳ ປະໂລຫິດ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຊ ໍ້ ຂໍ້ຳ ທຳດ ມຳ ດໍ້ວຍ ເງນິ ເປັນ ຊບັ ຂອງ ຕນົ         ຂໍ້ຳ ທຳດ ນ ັໍ້ນ 

ຈະ ກນິ ກ  ໄດໍ້         ແລະ ຜ ໍ້ ທີື່  ເກດີ ໃນ ຄວົ ເຮ ອນ ຂອງ ປະໂລຫິດ ກນິ ອຳຫຳນ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້         

12ຖໍ້ຳ ລ ກ ສຳວ ຂອງ 

ປະໂລຫິດ ໄປ ແຕື່ງງຳນ ກບັ ຄນົ ນອກ         ນຳງ ກ  ກນິ ຂອງ ຖວຳຍ ທີື່  ບ ລິສດຸ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ໄດໍ້         

13ຖໍ້ຳ ລ ກ ສຳວ ຂອງ 

ປະໂລຫິດ ເປັນ ແມ ື່ໝໍ້ຳຍ         ຫລ  ແມ ື່ຮ ໍ້ຳງ ແລະ ບ ື່  ມີ ລ ກ         ແລະ ກບັ ມຳ ຢ ື່ ທີື່  ເຮ ອນ ຂອງ ພ ື່  ຄ  ຕອນ ທີື່  ນຳງ ຍງັ 

ເປັນ ສຳວ         ນຳງ ກ  ກນິ ອຳຫຳນ ຂອງ ພ ື່  ໄດໍ້         ແຕື່ ຄນົ ນອກ ກນິ ບ ື່  ໄດໍ້          
14ຖໍ້ຳ ຄນົ ໃດ ກນິ ຂອງ ບ ລິສດຸ ໂດຍ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຈດຕະນຳ         ລຳວ ຈະ ຕໍ້ອງ ຈ ື່ຳຍ ເງນິ ເພີື່ ມ ຄື່ຳ ຂອງ ນ ັໍ້ນ ໜ ື່ ງ 

ໃນ ຫໍ້ຳ         ແລະ ມອບ ແກື່ ປະໂລຫິດ ພໍ້ອມ ກບັ ຂອງ ບ ລິສດຸ ນ ັໍ້ນ         

15ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ປະໂລຫິດ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຂອງ ບ ລິສດຸ 

ຂອງ ຄນົ ອິສຣາເອນ ທີື່  ເອົຳ ມຳ ຖວຳຍ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເປັນ ມນົທິນ         

16ຊ ື່ ງ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ລຳວ ໄດໍ້ 

ຮບັ ໂທດ ຕຳມ ຄວຳມ ຊ ົື່ວຊໍ້ຳ ຍໍ້ອນ ກຳນ ລະເມດີ ກນິ ຂອງ ບ ລິສດຸ         ເພຳະ ເຮົຳ ຄ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຜ ໍ້ ໄດໍ້ 

ຕ ັໍ້ງ ລຳວ ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ບ ລິສດຸ”          

ເຄື່ອງບ ຊາຕ້ອງປາສະຈາກຕຳໜິ 
17ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ກບັ ໂມເຊ ວື່ຳ         

18“ຈ ົື່ງ ກື່ຳວ ແກື່ ອາໂຣນ ແລະ ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ອາໂຣນ          

ແລະ ແກື່ ຄນົ ອິສຣາເອນ ທງັ ໝດົ ວື່ຳ ເມ  ື່ອ ຄນົ ໃນ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ອິສຣາເອນ ຫລ  ຄນົ ຕື່ຳງ ດໍ້ຳວ ໃນ ອິສຣາ-
ເອນ ຜ ໍ້ ໃດ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ບ ື່  ວື່ຳ ຈະ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ປະຕຍິຳນ         ແລະ ບນັດຳ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ດໍ້ວຍ ໃຈ ສະໝກັ 

ຂອງ ຕນົ         ຊ ື່ ງ ຖວຳຍ ບ ຊຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ         

19ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ຖວຳຍ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ 

ເຕັມ ໃຈ         ຄ  ສດັ ໂຕ ຜ ໍ້ ທີື່  ປຳດ ສະ ຈຳກ ຕ  ຳໜິ         ຄ  ງວົ         ຫລ  ແກະ         ຫລ  ແບໍ້         

20ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ຖວຳຍ ສິື່ ງ ໃດ ໆ ທີື່  ມີ 
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ຕ  ຳໜິ         ເພຳະ ຈະ ບ ື່  ເປັນ ທີື່  ພ ພຣະໄທ         

21ເມ  ື່ອ ຄນົ ໃດ ນ  ຳ ເຄ ື່ ອງ ຖວຳຍ ເພ ື່ ອ ຄວຳມ ສຳມກັຄ ີທ  ຳ ມຳ 

ຖວຳຍ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ເພ ື່ ອ ເຮັດ ຕຳມ ຄ  ຳ ປະຕຍິຳນ         ຫລ  ຖວຳຍ ດໍ້ວຍ ໃຈ ສະໝກັ         ເປັນ ສດັ ທີື່  

ໄດໍ້ ມຳ ຈຳກ ຝ ງ ງວົ         ຫລ  ຝ ງ ແບໍ້ ແກະ         ສດັ ນ ັໍ້ນ ຕໍ້ອງ ບ ື່  ມີ ຕ  ຳໜິ         ຈ ື່ງ ຈະ ເປັນ ທີື່  ພ ພຣະໄທ         ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ສດັ ນ ັໍ້ນ 

ມີ ຕ  ຳໜິ ເລີຍ          
22ສດັ ທີື່  ຕຳບອດ         ຫລ  ພິກຳນ         ຫລ  ມີ ບຳດ         ຫລ  ມີ ສິື່ ງ ໄຫລ ອອກ         ຫລ  ເປັນ ຂີໍ້ກຳກ         ຫລ  ເປັນ ຂີໍ້ຫິດ         

ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ເອົຳ ມຳ ຖວຳຍ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຫລ  ເອົຳ ມຳ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ດໍ້ວຍ ໄຟ ຢ ື່ ເທິງ ແທື່ນ ບ ຊຳ 

ຖວຳຍ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

23ງວົ         ຫລ  ລ ກ ແກະ ທີື່  ມີ ຂຳ ຍຳວ ເກນີ ໄປ         ຫລ  ສ ັໍ້ນ ເກນີ ໄປ ທື່ຳນ ຈະ ເອົຳ 

ມຳ ຖວຳຍ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ດໍ້ວຍ ໃຈ ສະໝກັ ກ  ໄດໍ້         ແຕື່ ຖໍ້ຳ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ປະຕຍິຳນ ກ  ບ ື່  ເປັນ ທີື່  ພ -

ພຣະໄທ         

24ສດັ ໂຕ ໃດ ທີື່  ຊ  ໍ້ຳ         ຫລ  ຖ ກ ຕ ີ         ຫລ  ມີ ບຳດ         ຫລ  ຖ ກ ຕອນ         ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ເອົຳ ມຳ ຖວຳຍ ແດື່ ພຣະ-
ຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໃຫໍ້ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໃນ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

25ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ເອົຳ ສດັ ຊ ື່ ງ ໄດໍ້ ມຳ ຈຳກ ຄນົ ຕື່ຳງ 

ດໍ້ຳວ ຖວຳຍ ເປັນ ອຳຫຳນ ແດື່ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ເພຳະ ສດັ ນ ັໍ້ນ ມີ ຕ  ຳໜິ ດໍ້ວຍ ຖ ກ ເຮັດ ໃຫໍ້ ພິກຳນ         ຈ ື່ງ 

ບ ື່  ເປັນ ທີື່  ພ ພຣະໄທ”          
26ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ກບັ ໂມເຊ ວື່ຳ         

27“ເມ  ື່ອ ງວົ         ຫລ  ແກະ         ຫລ  ແບໍ້ ເກດີ ມຳ         ໃຫໍ້ ຢ ື່ ກບັ ແມ ື່ ເຈດັ 

ມ ໍ້         ຕ ັໍ້ງແຕື່ ມ ໍ້ ທີ ແປດ ເປັນຕ ົໍ້ນ ໄປ ຈະ ໃຊໍ້ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ດໍ້ວຍ ໄຟ ຖວຳຍ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກ  ເປັນ ທີື່  

ພ ພຣະໄທ         

28ເຖງິ ວື່ຳ ແມ ື່ ສດັ ນ ັໍ້ນ ຈະ ເປັນ ງວົ         ຫລ  ແກະ ກ  ດ ີ        ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ຂໍ້ຳ ມນັ ພໍ້ອມ ກບັ ລ ກ ຂອງ ມນັ ໃນ 

ມ ໍ້ ດຽວ ກນັ         

29ເມ  ື່ອ ເຈົໍ້ຳ ຖວຳຍ ສດັ ບ ຊຳ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໂມທະນຳ ພຣະຄນຸ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ເຈົໍ້ຳ 

ຈ ົື່ງ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ສດັ ບ ຊຳ ນ ັໍ້ນ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ເຕັມ ໃຈ         

30ຈ ົື່ງ ກນິ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ນ ັໍ້ນ ໃນ ມ ໍ້ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ         

ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ສິື່ ງ ໜ ື່ ງ ສິື່ ງ ໃດ ເຫລ ອ ໄວໍ້ ຈນົ ຮອດ ຮຸື່ງ ເຊົໍ້ຳ ເລີຍ         ເຮົຳ ຄ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          
31ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ຮກັສຳ ບນັຍດັ ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ ເຮັດ ຕຳມ         ເຮົຳ ຄ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

32ເຈົໍ້ຳ 

ຢື່ຳ ເຮັດ ໃຫໍ້ ນຳມ ບ ລິສດຸ ຂອງ ເຮົຳ ເປັນ ທີື່  ໝິື່ ນປະໝຳດ         ແຕື່ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ເປັນ ຜ ໍ້ ບ ລິສດຸ ໃນ ໝ ື່ ຄນົ ອິສຣາ-
ເອນ ເຮົຳ ຄ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຜ ໍ້ ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງ ເຈົໍ້ຳ ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ບ ລິສດຸ         

33ຜ ໍ້ ເອົຳ ເຈົໍ້ຳ ອອກ ຈຳກ ແຜື່ນດນິ ເອຢິບ          ກ  

ເພ ື່ ອ ເປັນ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ເຮົຳ ຄ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ”          

ບົດທີ 23 
ວັນສະບາໂຕ 

1ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ກບັ ໂມເຊ ວື່ຳ         

2“ຈ ົື່ງ ກື່ຳວ ແກື່ ຄນົ ອິສຣາເອນ ວື່ຳ         ເທດສະກຳນ ກນິ ລໍ້ຽງ 

ຕຳມ ກ  ຳນດົ ແກື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊ ື່ ງ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ປະກຳດ ວື່ຳ ເປັນ ກຳນ ປະຊຸມ ບ ລິສດຸ         ຄ  ເທດສະ-

ກຳນ ກນິ ລໍ້ຽງ ຕຳມ ກ  ຳນດົ ຂອງ ເຮົຳ ນ ັໍ້ນ ມີ ດ ັື່ງນີໍ້          
3ຈ ົື່ງ ເຮັດ ວຽກ ໃນ ຫກົ ມ ໍ້         ແຕື່ ມ ໍ້ ທີ ເຈດັ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ວນັ ສະບຳ ໂຕ ແຫື່ງ ກຳນ ຢດຸ ພກັ         ເປັນ ມ ໍ້ ປະຊຸມ ບ ລິ-

ສດຸ         ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ເຮັດ ວຽກ ໃດ ໆ         ເປັນ ວນັ ສະບຳ ໂຕ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ          

ເທດສະການປັດສະຄາ ແລະເທດສະການກິນເຂົ້າຈີ່ບໍ່ມີເຊື້ອແປ້ງ 
4ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້ ເປັນ ເທດສະກຳນ ກນິ ລໍ້ຽງ ຕຳມ ກ  ຳນດົ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ເປັນ ກຳນ ປະຊຸມ ບ ລິສດຸ         

ຊ ື່ ງ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ປະກຳດ ຕຳມ ເວລຳ ກ  ຳນດົ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ຮ ໍ້         

5ໃນ ຕອນ ແລງ ວນັ ທີ ສິບ ສີື່  ເດ ອນ ທີ ໜ ື່ ງ 
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ເປັນ ວນັ ເທດສະກຳນ ປັດສະຄາ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

6ແລະ ໃນ ວນັ ທີ ສິບ ຫໍ້ຳ ເດ ອນ ດຽວ ກນັ         ເປັນ 

ເທດສະກຳນ ກນິ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ບ ື່  ມີ ເຊ ໍ້ອ ແປໍ້ງ ຖວຳຍ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ກນິ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ບ ື່  ມີ ເຊ ໍ້ອ ແປໍ້ງ 

ເຈດັ ມ ໍ້         

7ໃນ ວນັ ຕ ົໍ້ນ ສບັປະດຳ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ມກີຳນ ປະຊຸມ ບ ລິສດຸ         ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ເຮັດ ວຽກ ໜກັ         

8ແຕື່ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ 

ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ດໍ້ວຍ ໄຟ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໃຫໍ້ ຄບົ ເຈດັ ມ ໍ້         ໃນ ມ ໍ້ ທີ ເຈດັ ເປັນ ວນັ ປະຊຸມ ບ ລິສດຸ         

ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ເຮັດ ວຽກ ໜກັ”          

ຜົນລຸ້ນທຳອິດ 
9ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ກບັ ໂມເຊ ວື່ຳ         

10“ຈ ົື່ງ ກື່ຳວ ແກື່ ຄນົ ອິສຣາເອນ ວື່ຳ         ເມ  ື່ອ ເຈົໍ້ຳ ມຳ ເຖງິ ແຜື່ນ-

ດນິ ຊ ື່ ງ ເຮົຳ ປະທຳນ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ເມ  ື່ອ ໄດໍ້ ກື່ຽວ ພ ດ ຜນົ ຂອງ ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ເອົຳ ຮວງ ເຂົໍ້ຳ ທີື່  

ກື່ຽວ ໃນ ລຸໍ້ນ ທ  ຳອິດ ໄປ ໃຫໍ້ ປະໂລຫິດ         

11ແລະ ປະໂລຫິດ ຈະ ເອົຳ ຮວງ ເຂົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ມຳ ຖວຳຍ ຕ ື່  ພຣະພກັ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ເພ ື່ ອ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ເປັນ ທີື່  ພ ພຣະໄທ         ຫລງັ ຈຳກ ວນັ ສະບຳ ໂຕ ແລໍ້ວ ປະໂລຫິດ ຈະ ມອບ 

ຖວຳຍ         

12ໃນ ມ ໍ້ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ຖວຳຍ ຮວງ ເຂົໍ້ຳ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ຖວຳຍ ລ ກ ແກະ ຜ ໍ້ ອຳຍ ຸໜ ື່ ງ ປີ ບ ື່  ມີ ຕ  ຳໜິ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ 

ເຜົຳ ບ ຊຳ ຖວຳຍ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

13ແລະ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ທີື່  ຄ ື່ ກນັ ນ ັໍ້ນ         ຄ  ຍອດ ແປໍ້ງ ສອງ ໃນ ສິບ ເອ-

ຟຳ ນວດ ດໍ້ວຍ ນ  ໍ້ຳມນັ ເຜົຳ ດໍ້ວຍ ໄຟ ຖວຳຍ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເປັນ ກິື່ນ ຫອມ ທີື່  ພ ພຣະໄທ         ແລະ 

ເຄ ື່ ອງ ດ ື່ ມ ບ ຊຳ ທີື່  ຄ ື່ ກນັ ຄ  ນ  ໍ້ຳ ອະງ ຸື່ນ ໜ ື່ ງ ໃນ ສີື່  ລິດ         

14ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ກນິ ເຂົໍ້ຳຈີື່         ຫລ  ເຂົໍ້ຳຂ ົໍ້ວ         ຢື່ຳ ກນິ ເມດັ ເຂົໍ້ຳ 

ໃນ ຮວງ ຈນົ ກວື່ຳ ຈະ ຮອດ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         ຄ  ເຈົໍ້ຳ ຈະ ເອົຳ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ຖວຳຍ ແດື່ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ທງັ ນີໍ້ ເປັນ 

ກດົເກນ ຖຳວອນ ຕະຫລອດ ຊ ົື່ວ ອຳຍ ຸຂອງ ເຈົໍ້ຳ          

ເທດສະການເກັບກູ່ຽວ 
15ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຈ ົື່ງ ນບັ ແຕື່ ມ ໍ້ ຮຸື່ງ ຂ ໍ້ນ         ຫລງັ ຈຳກ ວນັ ສະບຳ ໂຕ         ຈຳກ ມ ໍ້ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ເອົຳ 

ຮວງ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ຖວຳຍ ຄບົ ເຈດັ ວນັ ສະບຳ ໂຕ         

16ນບັ ໄປ ໃຫໍ້ ໄດໍ້ ຫໍ້ຳ ສິບ ມ ໍ້         ຈນົ ຮອດ ວນັ ສະບຳ ໂຕ ທີ ເຈດັ 

ແລໍ້ວ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ນ  ຳ ພ ດ ຜນົ ເປັນ ເມດັ ທີື່  ເກບັ ກື່ຽວ ໄດໍ້ ໃໝື່ ມຳ ຖວຳຍ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

17ຈ ົື່ງ ເອົຳ 

ເຂົໍ້ຳຈີື່  ສອງ ກໍ້ອນ ເຮັດ ດໍ້ວຍ ແປໍ້ງ ສອງ ໃນ ສິບ ເອຟຳ ຈຳກ ບື່ອນ ອຳໄສ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ມຳ ມອບ ຖວຳຍ ໃຫໍ້ 

ເຮັດ ດໍ້ວຍ ຍອດ ແປໍ້ງ ໃສື່ ເຊ ໍ້ອ ແປໍ້ງ         ເປັນ ຜນົ ລຸໍ້ນ ທ  ຳອິດ ຖວຳຍ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

18ພໍ້ອມ ກບັເຂົໍ້ຳ 

ຈີື່  ນ ັໍ້ນ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ເອົຳ ລ ກ ແກະ ເຈດັ ໂຕອຳ ຍ ຸໜ ື່ ງ ປີ ປຳດ ສະ ຈຳກ ຕ  ຳໜິ         ງວົ ໜຸື່ມ ໂຕ ໜ ື່ ງ         ແກະ ຜ ໍ້ ສອງ ໂຕ 

ມຳ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ ຖວຳຍ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພໍ້ອມ ກບັ ພ ດ ຜນົ ເປັນ ເມດັ         ແລະ ເຄ ື່ ອງ ດ ື່ ມ ບ -

ຊຳ ອນັ ເປັນ ຄ ື່ ກນັ ໃຫໍ້ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ດໍ້ວຍ ໄຟ         ເປັນ ກິື່ນ ຫອມ ທີື່  ພ ພຣະໄທ ຖວຳຍ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ         

19ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ຖວຳຍ ລ ກ ແບໍ້ ໂຕ ໜ ື່ ງ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ບຳບ         ແລະ ລ ກ ແກະ ອຳຍ ຸໜ ື່ ງ ປີ ສອງ ໂຕ 

ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ເພ ື່ ອ ຄວຳມ ສຳມກັຄີ ທ  ຳ         

20ໃຫໍ້ ປະໂລຫິດ ນ  ຳ ມຳ ຖວຳຍ ພໍ້ອມ ກບັເຂົໍ້ຳ ຈີື່         ຊ ື່ ງ ເປັນ ຜນົ 

ລຸໍ້ນ ທ  ຳອິດ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ຖວຳຍ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພໍ້ອມ ກບັ ລ ກ ແກະ ສອງ ໂຕ         ຈະ ເປັນ ຂອງ 

ບ ລິສດຸ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ສ  ຳລບັ ປະໂລຫິດ          
21ແລະ ໃນ ມ ໍ້ ດຽວ ກນັ ນ ັໍ້ນ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ປະກຳດ ວື່ຳ ຈ ົື່ງ ມກີຳນ ປະຊຸມ ບ ລິສດຸ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ         ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ເຮັດ ວຽກ 

ໜກັ         ໂດຍ ໃຫໍ້ ເປັນ ກດົເກນ ຖຳວອນ ສ  ຳລບັ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຕະຫລອດ ຊ ົື່ວ ອຳຍ ຸຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

22ແລະ ເມ  ື່ອ ເຈົໍ້ຳ 

ກື່ຽວ ເຂົໍ້ຳ ໃນ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ກື່ຽວ ໄປ ບື່ອນ ຂອບ ນຳ ໃຫໍ້ ໝດົ         ແລະ ຢື່ຳ ເກບັ ເຂົໍ້ຳ ທີື່  ກື່ຽວ ຕກົ         

ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ຖິໍ້ມ ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ຄນົ ຍຳກຈນົ         ແລະ ຄນົ ຕື່ຳງ ດໍ້ຳວ         ເຮົຳ ຄ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ”          



ລະບຽບພວກເລວີ 23 190 
ເທດສະການສຽງແກ 

23ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ກບັ ໂມເຊ ວື່ຳ         

24“ຈ ົື່ງ ກື່ຳວ ແກື່ ຄນົ ອິສຣາເອນ ວື່ຳ         ໃນ ວນັ ທີ ໜ ື່ ງ ຂອງ 

ເດ ອນ ທີ ເຈດັ         ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຈ ົື່ງ ຖ  ເປັນ ວນັ ສະບຳ ໂຕ ເປັນ ວນັ ປະຊຸມ ບ ລິສດຸ         ປະກຳດ ເປັນ ທີື່  ລະນ ກ 

ດໍ້ວຍ ສຽງ ແກ         

25ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ເຮັດ ວຽກ ໜກັ         ແລະ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ເອົຳ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ດໍ້ວຍ ໄຟ ມຳ ຖວຳຍ ແດື່ ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ”          

ວັນມື້ລຶບລ້າງບາບ 
26ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ກບັ ໂມເຊ ວື່ຳ         

27“ໃນ ວນັ ທີ ສິບ ຂອງ ເດ ອນ ທີ ເຈດັ ນີໍ້ ເປັນ ມ ໍ້ ໄຖື່ ບຳບ         ຈະ 

ເປັນ ວນັ ປະຊຸມ ບ ລິສດຸ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ເຈົໍ້ຳ ຕໍ້ອງ ຖື່ອມ ໃຈ ລງົ         ແລະ ເອົຳ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ດໍ້ວຍ ໄຟ ມຳ ຖວຳຍ 

ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

28ໃນ ມ ໍ້ ດຽວ ກນັ ນ ັໍ້ນ ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ເຮັດ ວຽກ ໃດ ໆ         ເພຳະ ເປັນ ມ ໍ້ ໄຖື່ ບຳບ         ທີື່  ຈະ ເຮັດ 

ກຳນ ໄຖື່ ບຳບ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

29ໃນ ມ ໍ້ ດຽວ ກນັ ນີໍ້         ຖໍ້ຳ ຜ ໍ້ ໃດ 

ບ ື່  ຖື່ອມ ໃຈ ລງົ         ກ  ໃຫໍ້ ຕດັ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ອອກ ຈຳກ ທື່ຳມກຳງ ຊນົ ຊຳດ ຂອງ ຕນົ         

30ແລະ ໃນ ມ ໍ້ ດຽວ ກນັ ນີໍ້         ຖໍ້ຳ ຜ ໍ້ 

ໃດ ເຮັດ ວຽກ ໃດ ໆ         ເຮົຳ ຈະ ທ  ຳລຳຍ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈຳກ ທື່ຳມກຳງ ຊນົ ຊຳດ ຂອງ ຕນົ         

31ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ເຮັດ ວຽກ ໃດ 

ເລີຍ         ໂດຍ ໃຫໍ້ ເປັນ ກດົເກນ ຖຳວອນ ຕະຫລອດ ຊ ົື່ວ ອຳຍ ຸຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

32ແຕື່ ໃຫໍ້ ເປັນ ວນັ ສະບຳ ໂຕ ສ  ຳ-

ລບັ ຢດຸ ພກັ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ຖື່ອມ ໃຈ ລງົ         ເລີໍ້ມ ແຕື່ ຕອນ ແລງ ໃນ ວນັ ທີ ເກົໍ້ຳ ຂອງ ເດ ອນ         ເຈົໍ້ຳ 

ຕໍ້ອງ ຮກັສຳ ວນັ ສະບຳ ໂຕ ຈຳກ ຕອນ ແລງ ມ ໍ້ນີໍ້ ເຖງິ ຕອນ ແລງ ມ ໍ້ອ ື່ ນ”          

ເທດສະການປຸກຕ ບຢ ູ່ 
33ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ກບັ ໂມເຊ ວື່ຳ         

34“ຈ ົື່ງ ກື່ຳວ ແກື່ ຄນົ ອິສຣາເອນ ວື່ຳ         ໃນ ວນັ ທີ ສິບ ຫໍ້ຳ 

ເດ ອນ ທີ ເຈດັ ນີໍ້         ເປັນ ວນັ ເທດສະກຳນ ປກຸ ຕ ບ ຢ ື່ ຖວຳຍ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໝດົ ເຈດັ ມ ໍ້         

35ຈະ ມກີຳນ 

ປະຊຸມ ບ ລິສດຸ ໃນ ມ ໍ້ ທ  ຳອິດ         ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ເຮັດ ວຽກ ໜກັ         

36ໃນ ເຈດັ ມ ໍ້ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ດໍ້ວຍ ໄຟ 

ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  ແລະ ໃນ ມ ໍ້ ທີ ແປດ ຈະ ເປັນ ມ ໍ້ ປະຊຸມ ອນັ ບ ລິສດຸ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ຖວຳຍ 

ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ດໍ້ວຍ ໄຟ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ເປັນ ກຳນ ປະຊຸມ ອນັ ສກັສິດ         ແລະ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຢື່ຳ ເຮັດ 

ວຽກ ໜກັ          
37ນີໍ້ ແຫລະ         ເປັນ ເທດສະກຳນ ກນິ ລໍ້ຽງ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຊ ື່ ງ ເຈົໍ້ຳ ຕໍ້ອງ ປະກຳດ ໃຫໍ້ ເປັນ ມ ໍ້ 

ປະຊຸມ ອນັ ບ ລິສດຸ ເພ ື່ ອ ຖວຳຍ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຊ ື່ ງ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ດໍ້ວຍ ໄຟ         ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ         ແລະ 

ພ ດ ຜນົ ເປັນ ເມດັ         ທງັ ເຄ ື່ ອງ ສດັ ບ ຊຳ         ແລະ ເຄ ື່ ອງ ດ ື່ ມ ບ ຊຳ ຕຳມ ມ ໍ້ ກ  ຳນດົ ນ ັໍ້ນ ໆ         

38ເທດສະກຳນ 

ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ຖ ກ ຈດັ ເຂົໍ້ຳ ກບັ ມ ໍ້ ຕຳມ ປກົກະຕ ິ         ຄ  ວນັ ສະບຳ ໂຕ ແຫື່ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ເຄ ື່ ອງ ຖວຳຍ 

ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ເຄ ື່ ອງ ປະຕຍິຳນ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ດໍ້ວຍ ໃຈ ສະໝກັ ທງັຫລຳຍ ຂອງ 

ເຈົໍ້ຳ         ຊ ື່ ງ ເຈົໍ້ຳ ເຄີຍ ເອົຳ ມຳ ຖວຳຍ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          
39ແລໍ້ວ ໃນ ວນັ ທີ ສິບ ຫໍ້ຳ ຂອງ ເດ ອນ ທີ ເຈດັ         ເມ  ື່ອ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເກບັ ພ ດ ຜນົ ທີື່  ໄດໍ້ ຈຳກ ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ ເຂົໍ້ຳ 

ມຳ ແລໍ້ວ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ມີ ເທດສະກຳນ ກນິ ລໍ້ຽງ ແຫື່ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເຈດັ ມ ໍ້         ໃນ ມ ໍ້ ທ  ຳອິດ ຈະ ເປັນ ວນັ ສະ-

ບຳ ໂຕ         ແລະ ໃນ ມ ໍ້ ທີ ແປດ ຈະ ເປັນ ວນັ ສະບຳ ໂຕ         

40ໃນ ມ ໍ້ ທ  ຳອິດ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ເອົຳ ໝຳກ ໄມ ໍ້ ຈຳກ ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ 

ອນັ ງຳມ         ໃບ ຕຳນ         ກິື່ ງ ໄມ ໍ້ ທີື່  ມີ ໃບ ຫລຳຍ         ງ ື່ຳ ຕ ົໍ້ນ ພໍ້ຳວ         ແລະ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ຊມົຊ ື່ ນ ຍນິດ ີຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ລະຫວື່ຳງ ເຈດັ ມ ໍ້         

41ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ຖ  ເປັນ ເທດສະກຳນ ກນິ ລໍ້ຽງ ປີ ລະ ເຈດັ ມ ໍ້ 
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ຖວຳຍ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ໂດຍ ໃຫໍ້ ເປັນ ກດົເກນ ຖຳວອນ ຕະຫລອດ ຊ ົື່ວ ອຳຍ ຸຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ຖ  

ເທດສະກຳນ ກນິ ລໍ້ຽງ ນີໍ້ ໃນ ເດ ອນ ທີ ເຈດັ         

42ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ຢ ື່ ໃນ ຕ ບ ເຈດັ ມ ໍ້         ທກຸ ຄນົ ທີື່  ເກດີ ໃນ ເຊ ໍ້ອສຳຍ 

ພວກ ອິສຣາເອນ ໃຫໍ້ ເຂົໍ້ຳ ຢ ື່ ໃນ ຕ ບ         

43ເພ ື່ ອ ຕະຫລອດ ຊ ົື່ວ ອຳຍ ຸຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ໄດໍ້ ຮ ໍ້ ວື່ຳ         ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ພຳ 

ຄນົ ອິສຣາເອນ ອອກ ຈຳກ ແຜື່ນດນິ ເອຢິບ ນ ັໍ້ນ ເຮົຳ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ຢ ື່ ໃນ ຕ ບ         ເຮົຳ ຄ  ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ”          

44ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ ໂມເຊ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ປະກຳດ ໃຫໍ້ ຄນົ ອິສຣາເອນ ຮ ໍ້ ເຖງິ ເທດສະກຳນ ກນິ ລໍ້ຽງ ຕຳມ ກ  ຳນດົ 

ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          
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ໃຫ້ເອົານຳມັນບໍລິສຸດເພື່ອໃຕ້ຕະກຽງ 

1ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ກບັ ໂມເຊ ວື່ຳ         

2“ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ສ ັື່ງ ແກື່ ຄນົ ອິສຣາເອນ ໃຫໍ້ ເອົຳ ນ  ໍ້ຳມນັ ບ ລິສດຸ 

ສະກດັ ຈຳກ ໝຳກກອກເທດ ເພ ື່ ອ ໃສື່ ຕະກຽງ         ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ຕະກຽງ ຮຸື່ງ ຢ ື່ ສະເໝີ         

3ພຳຍ ໃນ ຫ ເຕັນ ແຫື່ງ 

ຊຸມນມຸ ຂໍ້ຳງ ນອກ ຜໍ້ຳກ ັໍ້ງ ຫີບ ພຣະສນັຍຳ ນ ັໍ້ນ         ໃຫໍ້ ອາໂຣນ ຈດັ ຕະກຽງ ໃຫໍ້ ເປັນ ລະບຽບ         ຕ ັໍ້ງແຕື່ ຕອນ 

ແລງ ຈນົ ຮອດ ຕອນ ເຊົໍ້ຳ ສະເໝີ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ໂດຍ ໃຫໍ້ ເປັນ ກດົເກນ ຖຳວອນ ຕະ-

ຫລອດ ຊ ົື່ວ ອຳຍ ຸຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

4ໃຫໍ້ ອາໂຣນ ຈດັ ຕະກຽງ ໃຫໍ້ ເປັນ ລະບຽບ ຢ ື່ ເທິງ ຕະກຽງ ບ ລິສດຸ ຢ ື່ ສະເໝີ 

ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          

ເຂົ້າຈີ່ຕໍ່ໜ້າພຣະພັກສິບສອງກ້ອນ 
5ແລະ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ເອົຳ ຍອດ ແປໍ້ງ         ປິໍ້ງ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ສິບ ສອງ ກໍ້ອນ         ແຕື່ ລະ ກໍ້ອນ ໃຊໍ້ ແປໍ້ງ ສອງ ໃນ ສິບ ເອຟຳ         

6ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ຈດັ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ນ ັໍ້ນ ວຳງ ເທິງ ໂຕະ ບ ລິສດຸ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ເປັນ ສອງ ແຖວ ໆ ລະ ຫກົ 

ກໍ້ອນ         

7ແລະ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ເອົຳ ເຄ ື່ ອງ ກ  ຳຍຳນ ບ ລິສດຸ ໃສື່ ໄວໍ້ ແຕື່ ລະ ແຖວ         ເພ ື່ ອ ຈະ ຄ ື່ ກບັເຂົໍ້ຳ ຈີື່         ເປັນ ສື່ວນ 

ທີື່  ລະນ ກ         ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ດໍ້ວຍ ໄຟ ຖວຳຍ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

8ທກຸ ໆ ວນັ ສະບຳ ໂຕ         ໃຫໍ້ ອາໂຣນ 

ຈດັ ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ເປັນ ລະບຽບ ຖວຳຍ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ສະເໝີ         ໃນ ນຳມ ຂອງ ຄນົ ອິສຣາເອນ ໃຫໍ້ 

ເປັນ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ ຕະຫລອດ ໄປ ເປັນນດິ         

9ເຂົໍ້ຳຈີື່  ນີໍ້ ຕກົ ເປັນ ຂອງ ອາໂຣນ ແລະ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ລຳວ         

ໃຫໍ້ ລຳວ ກນິ ໄດໍ້ ໃນ ບື່ອນ ບ ລິສດຸ         ເພຳະ ເປັນ ສື່ວນ ບ ລິສດຸ ທີື່  ສດຸ ທີື່  ໄດໍ້ ຈຳກ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ເຮັດ ດໍ້ວຍ ໄຟ 

ຖວຳຍ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ໃຫໍ້ ເປັນ ກດົເກນ ຖຳວອນ”          

ໂທດສຳລັບການໝິ່ນປະມາດ ແລະອາດຊະຍາກອນຄົນອື່ນໆ 
10ຕອນ ນ ັໍ້ນ         ມີ ຊຳຍ ຄນົ ໜ ື່ ງ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຍງິ ຄນົ ອິສຣາເອນ          ຊ ື່ ງ ພ ື່  ເປັນ ຊຳວ ເອຢິບ          ອອກ 

ໄປ ທື່ຳມກຳງ         ຄນົ ອິສຣາເອນ ແລະ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຍງິ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ຖຽງ ກນັ ກບັ ຊຳຍ ອິສຣາເອນ 

ຄນົ ໜ ື່ ງ ໃນ ຄໍ້ຳຍ         

11ແລະ ລ ກ ຊຳຍ ຍງິ ອິສຣາເອນ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ໝິື່ ນປະໝຳດ ພຣະນຳມ ຂອງ ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ໄດໍ້ ສຳບ ແຊື່ງ ປໍ້ອຍ ດື່ຳ         ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ເອົຳ ຕວົ ມຳ ໃຫໍ້ ໂມເຊ          ແມ ື່ ຂອງ ລຳວ ຊ ື່  ເຊໂລ-
ມິດ ລ ກ ສຳວ ຂອງ ດິບຣີ ຄນົ ຕະກ ນ ດານ         

12ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ ຈອງ ຈ  ຳ ຊຳຍ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ໄວໍ້ ຈນົ ກວື່ຳ ນ  ໍ້ຳ ພຣະໄທ 

ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ເປັນ ທີື່  ກະຈ ື່ຳງ ແຈ ໍ້ງ ຕ ື່  ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ          
13ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ກບັ ໂມເຊ ວື່ຳ         

14“ຈ ົື່ງ ເອົຳ ຜ ໍ້ ທີື່  ສຳບ ແຊື່ງ ປໍ້ອຍ ດື່ຳ ນ ັໍ້ນ ອອກ ມຳ ຈຳກ ຄໍ້ຳຍ         
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ໃຫໍ້ ບນັດຳ ຜ ໍ້ ທີື່  ໄດໍ້ ຍນິ ຄ  ຳ ສຳບ ແຊື່ງ ປໍ້ອຍ ດື່ຳ ເອົຳ ມ  ຂອງ ຕນົ ວຳງ ໄວໍ້ ເທິງ ຫວົ ຂອງ ລຳວ         ແລະ ໃຫໍ້ ບນັ-

ດຳ ຊຸມນມຸຊນົ ເອົຳ ຫີນ ຂວື່ຳງ ລຳວ ໃຫໍ້ ຕຳຍ         

15ແລະ ຈ ົື່ງ ກື່ຳວ ແກື່ ຄນົ ອິສຣາເອນ ວື່ຳ         ຜ ໍ້ ໃດ ດື່ຳ ພຣະ-
ເຈົ້າ ຂອງ ຕນົ         ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈະ ຕໍ້ອງ ໄດໍ້ ຮບັ ໂທດ ບຳບ         

16ຜ ໍ້ ໃດ ທີື່  ໝິື່ ນປະໝຳດ ພຣະນຳມ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ ຈະ ຕໍ້ອງ ຖ ກ ໂທດ ເຖງິ ຕຳຍ         ແລະ ໃຫໍ້ ຊຸມນມຸຊນົ ທງັ ໝດົ ເອົຳ ຫີນ ຂວື່ຳງ ລຳວ         ຄນົ ຕື່ຳງ ດໍ້ຳວ         

ຫລ  ຊຳວ ເມ  ອງ ກ  ດ ີ         ເມ  ື່ອ ລຳວ ໝິື່ ນປະໝຳດ ພຣະນຳມ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຈະ ຕໍ້ອງ ຖ ກ ໂທດ ເຖງິ 

ຕຳຍ          
17ຜ ໍ້ ທີື່  ຂໍ້ຳ ຄນົ ຕຳຍ         ຈະ ຕໍ້ອງ ຖ ກ ໂທດ ເຖງິ ຕຳຍ         

18ຜ ໍ້ ໃດ ທີື່  ຂໍ້ຳ ສດັ ຕໍ້ອງ ໃຊໍ້         ສດັ ແທນ ສດັ         

19ຖໍ້ຳ ຜ ໍ້ 

ໃດ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເພ ື່ ອນ ບໍ້ຳນ ບຳດເຈບັ         ລຳວ ເຮັດ ໃຫໍ້ ບຳດເຈບັ ຢື່ຳງໃດ         ກ  ເຮັດ ໃຫໍ້ ແກື່ ລຳວ ຄ  ກນັ         

20ຫກັ 

ກະດ ກ ແທນ ກະດ ກ ຫກັ         ຕຳ ແທນ ຕຳ         ແຂໍ້ວ ແທນ ແຂໍ້ວ         ລຳວ ເຮັດ ໃຫໍ້ ບຳດເຈບັ ຢື່ຳງໃດ         ລຳວ ກ  ຈະ 

ຕໍ້ອງ ຖ ກ ເຮັດ ໃຫໍ້ ບຳດເຈບັ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ         

21ຜ ໍ້ ໃດ ທີື່  ຂໍ້ຳ ສດັ ຕໍ້ອງ ເສຍ ຄື່ຳ ຊດົ ໃຊໍ້         ແລະ ຜ ໍ້ ໃດ ທີື່  ຂໍ້ຳ ຄນົ ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ 

ນ ັໍ້ນ ຖ ກ ໂທດ ເຖງິ ຕຳຍ         

22ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ມີ ກດົໝຳຍ ຢື່ຳງ ດຽວ ກນັ ສ  ຳລບັ ຄນົ ຕື່ຳງ ດໍ້ຳວ         ແລະ ສ  ຳລບັ ຊຳວ 

ເມ  ອງ         ເພຳະ ເຮົຳ ຄ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ”          
23ໂມເຊ ກ  ບອກ ແກື່ ຄນົ ອິສຣາເອນ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ພຳ ຄນົ ທີື່  ປໍ້ອຍ ດື່ຳ ສຳບ ແຊື່ງ ນ ັໍ້ນ ອອກ ມຳ ຈຳກ 

ຄໍ້ຳຍ         ແລະ ເອົຳ ຫີນ ຂວື່ຳງ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ຕຳຍ         ຄນົ ອິສຣາເອນ ເຮັດ ດ ັື່ງນີໍ້ ຕຳມ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ໂມ-
ເຊ ໄວໍ້          
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ປີສະບາໂຕ ປີແຫູ່ງການຢຸດພັກຜູ່ອນ 

1ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ກບັ ໂມເຊ ທີື່  ພ ເຂົຳ ຊີນາຍ ວື່ຳ         

2“ຈ ົື່ງ ກື່ຳວ ແກື່ ຄນົ ອິສຣາເອນ ວື່ຳ         ເມ  ື່ອ 

ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ແຜື່ນດນິ ທີື່  ເຮົຳ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ         ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້ ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ ຖ  ວນັ ສະບຳ ໂຕ ແດື່ ພຣະ-
ຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

3ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ຫວື່ຳນ ພ ດ ໃນ ນຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໃນ ລະຫວື່ຳງ ຫກົ ປີ         ແລະ ຈ ົື່ງ ຕອນ ເຄ ອ ອະງ ຸື່ນ ຂອງ 

ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ເກບັ ຜນົລະປ ກ ນ ັໍ້ນ ໄວໍ້ ໃນ ຫກົ ປີ         

4ແຕື່ ໃນ ປີ ທີ ເຈດັ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ປີ ສະບຳ ໂຕ ແຫື່ງ ກຳນ ຢດຸ ພກັ-

ຜື່ອນ ສ  ຳລບັ ແຜື່ນດນິ         ເປັນ ປີ ສະບຳ ໂຕ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ຫວື່ຳນ ພ ດ ໃນ ນຳ         ຫລ  ຕອນ 

ເຄ ອ ອະງ ຸື່ນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

5ສິື່ ງ ໃດ ທີື່  ເກດີ ຂ ໍ້ນ ມຳ ເອງ ໃນ ນຳ         ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ເກບັ ກື່ຽວ         ແລະ ພວງ ອະງ ຸື່ນ ເກດີ ຢ ື່ 

ເຄ ອ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ຕອນ         ກ  ຢື່ຳ ເກບັ         ໃຫໍ້ ເປັນ ປີ ທີື່  ແຜື່ນດນິ ຢດຸ ພກັຜື່ອນ         

6ແຜື່ນດນິ ໃນ ປີ ສະບຳ ໂຕ ນ ັໍ້ນ 

ຈະ ຍງັ ມີ ພ ດ ຜນົ ໃຫໍ້ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ         ຄ  ແກື່ ຕວົ ເຈົໍ້ຳ ເອງ         ແກື່ ຂໍ້ຳ ທຳດ ຊຳຍ ຂໍ້ຳ ທຳດ ຍງິ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

ແກື່ ລ ກຈ ໍ້ຳງ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ແກື່ ຄນົ ຕື່ຳງ ດໍ້ຳວ ທີື່ ຢ ື່ ກບັ ເຈົໍ້ຳ         

7ພ ດ ຜນົ ແຫື່ງ ແຜື່ນດນິ ທງັ ໝດົ ຈະ ເປັນ 

ອຳຫຳນ ຂອງ ສດັລໍ້ຽງ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ຂອງ ສດັປື່ຳ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ          

ທຸກໆປີທີຫ້າສິບຄືປີສຽງເຂົາສັດ 
8ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ນບັ ປີ ສະບຳ ໂຕ ເຈດັ ປີ ຄ  ເອົຳ ເຈດັ ຄ ນ ເຈດັ ປີ         ປີ ສະບຳ ໂຕ ເຈດັ ປີ ຈ ື່ງ ເປັນ ສີື່  ສິບ ເກົໍ້ຳ ປີ ແກື່ 

ເຈົໍ້ຳ         

9ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ເປົື່ ຳ ເຂົຳ ສດັ ດງັ ສະໜັື່ນ ໃນ ວນັ ທີ ສິບ ເດ ອນ ທີ ເຈດັ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ເປົື່ ຳ ເຂົຳ ສດັ ທົື່ວ ແຜື່ນດນິ 

ໃນ ມ ໍ້ ລ ບລໍ້ຳງ ບຳບ         

10ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ຖ  ປີ ທີ ຫໍ້ຳ ສິບ ໄວໍ້ ເປັນ ປີ ບ ລິສດຸ         ແລະ ປະກຳດ ອິດສະຫລະພຳບ ແກື່ 

ບນັດຳ ຄນົ ທີື່  ອຳໄສ ຢ ື່ ທົື່ວ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ໃຫໍ້ ເປັນ ປີ ແຫື່ງ ສຽງ ເຂົຳ ສດັ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ         ໃຫໍ້ ທກຸ ຄນົ ກບັ ໄປ 
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ຍງັ ພ ມລ  ຳເນົຳ ອນັ ເປັນ ຊບັ ສິນ ຂອງ ຕນົ         ແລະ ກບັ ໄປ ສ ື່ ຄອບຄວົ ຂອງ ຕນົ         

11ປີ ທີ ຫໍ້ຳ ສິບ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ປີ 

ແຫື່ງ ສຽງ ເຂົຳ ສດັ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ໃນ ປີ ນ ັໍ້ນ ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ຫວື່ຳນ ພ ດ         ຫລ  ກື່ຽວ ເກບັ ຜນົ ທີື່  ເກດີ ຂ ໍ້ນ ມຳ ເອງ         ຫລ  

ເກບັ ໝຳກ ອະງ ຸື່ນ ຈຳກ ເຄ ອ ທີື່  ບ ື່  ໄດໍ້ ຕກົແຕື່ງ         

12ເພຳະ ເປັນ ປີ ແຫື່ງ ສຽງ ເຂົຳ ສດັ         ຈະ ເປັນ ປີ ບ ລິສດຸ ແກື່ 

ເຈົໍ້ຳ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ກນິ ພ ດ ຜນົ ທີື່  ເກດີ ມຳ ຈຳກ ນຳ ໃນ ປີ ນ ັໍ້ນ          
13ໃນ ປີ ແຫື່ງ ສຽງ ເຂົຳ ສດັ ນີໍ້ ໃຫໍ້ ທກຸ ຄນົ ກບັ ໄປ ສ ື່ ພ ມລ  ຳເນົຳ ອນັ ເປັນ ຊບັ ສິນ ຂອງ ຕນົ         

14ຖໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ 

ຂຳຍ ນຳ ໃຫໍ້ ເພ ື່ ອນ ບໍ້ຳນ ກ  ດ ີ         ຫລ  ຊ ໍ້ ຈຳກ ເພ ື່ ອນ ບໍ້ຳນ ກ  ດ ີ         ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ສ ໍ້ ໂກງ ກນັ         

15ຕຳມ ຈ  ຳນວນ ປີ ຫລງັ 

ຈຳກ ປີ ແຫື່ງ ສຽງ ເຂົຳ ສດັ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ຊ ໍ້ ນຳ ຈຳກ ເພ ື່ ອນ ບໍ້ຳນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ໃຫໍ້ ລຳວ ຂຳຍ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ ຕຳມ 

ຈ  ຳນວນ ປີ ທີື່  ປ ກ ພ ດ ໄດໍ້         

16ຖໍ້ຳ ຫລຳຍ ປີ ກ  ຕໍ້ອງ ເພີື່ ມ ລຳຄຳ ສ ງ ຂ ໍ້ນ         ຖໍ້ຳ ໜໍ້ອຍ ປີ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ລດຸລຳຄຳ ໃຫໍ້ 

ຕ  ື່ຳ ລງົ         ເພຳະ ທີື່  ລຳວ ຂຳຍ ນ ັໍ້ນ         ລຳວ ກ  ຂຳຍ ຕຳມ ຈ  ຳນວນ ປີ ທີື່  ປ ກ ພ ດ         

17ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ສ ໍ້ ໂກງ ກນັ         ແຕື່ ເຈົໍ້ຳ 

ຈ ົື່ງ ຢ ຳ ເກງ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ເພຳະ ເຮົຳ ຄ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

18ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         

ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ເຮັດ ຕຳມ ກດົເກນ ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ ຮກັສຳ ຄ  ຳ ຕດັສິນ ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ ປະຕບິດັ ຕຳມ         ເພ ື່ ອ ເຈົໍ້ຳ 

ຈະ ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຢື່ຳງ ປອດ ໄພ          
19ແຜື່ນດນິ ຈະ ອ  ຳນວຍ ຜນົ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ກນິ ຢື່ຳງ ອິື່ ມໜ  ຳສ  ຳລຳນ         ແລະ ອຳໄສ ຢ ື່ ຢື່ຳງ ປອດ ໄພ         

20ຖໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         ‘ເບິື່ ງ ແມ         ຖໍ້ຳ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ຫວື່ຳນ         ຫລ  ກື່ຽວ ພ ດ ຜນົ ຂອງ ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້         ໃນ ປີ ທີ 

ເຈດັ ເຮົຳ ຈະ ເອົຳ ຫຍງັ ກນິ’         

21ເຮົຳ ຈະ ບນັຊຳ ພອນ ຂອງ ເຮົຳ ໃຫໍ້ ມີ ເໜ ອ ເຈົໍ້ຳ ໃນ ປີ ທີ ຫກົ         ເພ ື່ ອ ເຈົໍ້ຳ ຈະ 

ມີ ພ ດ ຜນົ ພ  ສ  ຳລບັ ສຳມ ປີ         

22ເມ  ື່ອ ເຈົໍ້ຳ ຫວື່ຳນ ໃນ ປີ ທີ ແປດ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ກນິ ຂອງ ເກົື່ ຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຈນົ ປີ ທີ 

ເກົໍ້ຳ         ເມ  ື່ອ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ພ ດ ຜນົ ໃໝື່ ເຂົໍ້ຳ ມຳ         ເຈົໍ້ຳ ກ  ຍງັ ກນິ ພ ດ ຜນົ ເກົື່ ຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຢ ື່         

23ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ 

ຂຳຍ ທີື່  ດນິ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ຂຳດ ບ ື່  ໄດໍ້ ເພຳະວື່ຳ ດນິ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ຂອງ ເຮົຳ         ເພຳະ ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ແຂກເມ  ອງ ແລະ 

ເປັນ ຄນົ ອຳໄສ ຢ ື່ ກບັ ເຮົຳ         

24ທົື່ວ ໄປ ໃນ ແຜື່ນດນິ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ຍ ດ ຖ  ຢ ື່         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້ ມກີຳນ ໄຖື່ ຖອນ ທີື່  ດນິ ຄ ນ          

ການໄຖູ່ຖອນທີ່ດິນ 
25ຖໍ້ຳ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຍຳກຈນົ ລງົ         ແລະ ຂຳຍ ທີື່  ດນິ ສື່ວນ ຫນ ື່ ງ ຂອງ ລຳວ         ຫຳກ ວື່ຳ ມີ ຜ ໍ້ ໃດ ໃນ ພີື່ -

ນໍ້ອງ ຂອງ ລຳວ ມຳ ໄຖື່ ຖອນ ດນິ ນ ັໍ້ນ         ກ  ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້ ລຳວ ໄຖື່ ຖອນ ດນິ ຊ ື່ ງ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ລຳວ ຂຳຍ ໄປ ນ ັໍ້ນ         

26ຖໍ້ຳ ຊຳຍ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ມີ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ມຳ ໄຖື່ ຖອນ ໃຫໍ້         ແລະ ຕວົ ລຳວ ສຳມຳດ ຈະ ໄຖື່ ຖອນ ເອງ         

27ກ  ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້ 

ຄນົ ທີື່  ຈະ ໄຖື່ ນບັ ປີ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ລຳວ ຂຳຍ ໄປ         ແລະ ເງນິ ທີື່  ເຫລ ອ ນ ັໍ້ນ ຈ ົື່ງ ຄ ນ ໃຫໍ້ ແກື່ ຄນົ ທີື່  ລຳວ ຂຳຍ 

ໃຫໍ້         ແລະ ຄນົ ໄຖື່ ກ  ເຂົໍ້ຳ ຢ ື່ ໃນ ທີື່  ດນິ ຂອງ ລຳວ ໄດໍ້         

28ແຕື່ ຖໍ້ຳ ລຳວ ບ ື່  ສຳມຳດ ທີື່  ຈະ ໄຖື່ ຄ ນ ມຳ         ທີື່  ດນິ ທີື່  

ລຳວ ໄດໍ້ ຂຳຍ ໄປ ຢ ື່ ໃນ ມ  ຂອງ ຜ ໍ້ ຊ ໍ້ ຈນົ ຮອດ ປີ ແຫື່ງ ສຽງ ເຂົຳ ສດັ         ແລະ ໃນ ປີ ສຽງ ເຂົຳ ສດັ ນີໍ້         ທີື່  ດນິ ຈະ 

ອອກ ໄປ         ແລະ ລຳວ ຈະ ໄດໍ້ ທີື່  ດນິ ຂອງ ລຳວ ກບັ ຄ ນ ມຳ          
29ຖໍ້ຳ ຜ ໍ້ ໃດ ຂຳຍ ເຮ ອນ ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ໃນ ເມ  ອງ ທີື່  ມີ ກ  ຳແພງ         ເມ  ື່ອ ຂຳຍ ໄປ ແລໍ້ວ ໃຫໍ້ ລຳວ ໄຖື່ ຖອນ ຄ ນ ໄດໍ້ 

ພຳຍ ໃນ ໜ ື່ ງ ປີ ທ  ຳອິດ         ໃຫໍ້ ລຳວ ມີ ສິດ ໃນ ກຳນ ໄຖື່ ຖອນ ຄ ນ ໄດໍ້ ໜ ື່ ງ ປີ ເຕັມ         

30ຖໍ້ຳ ໃນ ເວລຳ ໜ ື່ ງ ປີ ເຕັມ 

ລຳວ ບ ື່  ເຮັດ ກຳນ ໄຖື່ ຖອນ         ກ  ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ທີື່  ຊ ໍ້ ໄປ ຈະ ມີ ສິດ ເໜ ອ ເຮ ອນ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ເມ  ອງ ທີື່  ມີ ກ  ຳແພງ ນ ັໍ້ນ         ຕະ-

ຫລອດ ຊ ົື່ວ ອຳຍ ຸຂອງ ລຳວ         ໃນ ປີ ແຫື່ງ ສຽງ ເຂົຳ ສດັ         ລຳວ ກ  ບ ື່  ຕໍ້ອງ ຄ ນ ໃຫໍ້         

31ແຕື່ ເຮ ອນ ໃນ ຊນົນະ-

ບດົ ທີື່  ບ ື່  ມີ ກ  ຳແພງ ອໍ້ອມ ໃຫໍ້ ນບັ ເຂົໍ້ຳ ເປັນ ພວກ ດຽວ ກບັ ທົື່ງ ນຳ ໃນ ປະເທດ ນ ັໍ້ນ         ຄ  ໄຖື່ ຖອນ ຄ ນ ໄດໍ້         

ແລະ ຈະ ຕໍ້ອງ ຄ ນ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ຂອງ ເດມີ ໃນ ປີ ແຫື່ງ ສຽງ ເຂົຳ ສດັ         

32ແຕື່ ຢື່ຳງໃດ ກ  ຕຳມ         ເມ  ອງ ຂອງ ຄນົ 



ລະບຽບພວກເລວີ 25 194 
ເລວີ          ຫລ  ເຮ ອນ ໃນ ເມ  ອງ ທີື່  ລຳວ ຖ  ກ  ຳມະສິດ         ຄນົ ເລວີ ຈະ ໄຖື່ ຖອນ ຄ ນ ໄດໍ້ ທກຸ ເວລຳ         

33ຖໍ້ຳ ຜ ໍ້ ໃດ ຊ ໍ້ 

ສິື່ ງ ຂອງ ຈຳກ ຄນົ ເລວີ          ເຮ ອນ ຊ ື່ ງ ຖ ກ ຂຳຍ ໄປ ນ ັໍ້ນ ກບັ ເມ  ອງ ທີື່  ລຳວ ຖ  ກ  ຳມະສິດ ຕໍ້ອງ ກບັ ຄ ນ ໃນ ປີ 

ແຫື່ງ ສຽງ ເຂົຳ ສດັ         ເພຳະ ເຮ ອນ ທງັຫລຳຍ ໃນ ຫວົ ເມ  ອງ ຂອງ ພວກ ເລວີ ກ  ເປັນ ກ  ຳມະສິດ ຂອງ ລຳວ 

ທື່ຳມກຳງ ພວກ ອິສຣາເອນ         

34ແຕື່ ທົື່ງ ນຳ ທີື່  ອໍ້ອມ ຮອບ ຫວົ ເມ  ອງ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ນ ັໍ້ນ ຈະ 

ຂຳຍ ບ ື່  ໄດໍ້         ເພຳະວື່ຳ ເປັນ ກ  ຳມະສິດ ຖຳວອນ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ          

ຂໍ້ຍົກເວັ້ນຕູ່າງໆເລື່ອງການໄຖູ່ຖອນທີ່ດິນ 
35ຖໍ້ຳ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຍຳກຈນົ ລງົ         ແລະ ລໍ້ຽງ ຕວົ ເອງ ຢ ື່ ກບັ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ໄດໍ້         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ຊ  ກ  ຳລງັ ລຳວ         

ເຖງິ ລຳວ ຈະ ເປັນ ແຂກເມ  ອງ         ຫລ  ຄນົ ອຳໄສ         ເພ ື່ ອ ລຳວ ຈະ ອຳໄສ ຢ ື່ ກບັ ເຈົໍ້ຳ         

36ຢື່ຳ ເອົຳ ດອກ ເບໍ້ຍ         

ຫລ  ເງນິ ເພີື່ ມ ຫຍງັ ຈຳກ ລຳວ         ແຕື່ ຈ ົື່ງ ຢ ຳ ເກງ ພຣະເຈົ້າ          ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຢ ື່ ໃກໍ້ຊດິ ກບັ 

ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້         

37ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ລຳວ ຢ ມ ເງນິ ດໍ້ວຍ ຄິດ ດອກ ເບໍ້ຍ         ຫລ  ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ອຳຫຳນ ເພ ື່ ອ ເອົຳ ກ  ຳໄລ ຈຳກ 

ລຳວ         

38ເຮົຳ ຄ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ຊ ື່ ງ ເອົຳ ເຈົໍ້ຳ ອອກ ຈຳກ ແຜື່ນດນິ ເອຢິບ          ເພ ື່ ອ 

ຍກົ ແຜື່ນດນິ ການາອານ ໃຫໍ້ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ເພ ື່ ອ ຈະ ເປັນ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ          
39ຖໍ້ຳ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທີື່ ຢ ື່ ໃກໍ້ຊດິ ກບັ ເຈົໍ້ຳ ຍຳກຈນົ ລງົ         ແລະ ຂຳຍ ຕວົ ໃຫໍ້ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ         ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ລຳວ ເຮັດ ວຽກ 

ເໝ ອນ ຂໍ້ຳ ທຳດ         

40ໃຫໍ້ ລຳວ ຢ ື່ ກບັ ເຈົໍ້ຳ ຄ  ລ ກຈ ໍ້ຳງ         ຫລ  ຄນົ ທີື່  ອຳໄສ ຢ ື່ ດໍ້ວຍ         ໃຫໍ້ ລຳວ ບວົລະບດັ ເຈົໍ້ຳ 

ໄປ ຮອດ ປີ ແຫື່ງ ສຽງ ເຂົຳ ສດັ         

41ແລໍ້ວ ລຳວ         ແລະ ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ລຳວ ຈະ ອອກ ໄປ ຈຳກ ເຈົໍ້ຳ ກບັ ໄປ 

ສ ື່ ຄອບຄວົ ຂອງ ລຳວ         ແລະ ກບັ ໄປ ຢ ື່ ໃນ ທີື່  ດນິ ຂອງ ພ ື່  ຂອງ ລຳວ         

42ເພຳະວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ 

ເປັນ ຂໍ້ຳ ທຳດ ຂອງ ເຮົຳ ທີື່  ເຮົຳ ພຳ ອອກ ຈຳກ ແຜື່ນດນິ ເອຢິບ          ລຳວ ຈະ ຂຳຍ ຕວົ ເປັນ ຂໍ້ຳ ທຳດ ບ ື່  ໄດໍ້         

43ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ຂ ົື່ມເຫງ ລຳວ ໃຫໍ້ ລ  ຳບຳກ         ແຕື່ ຈ ົື່ງ ຢ ຳ ເກງ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ          
44ສື່ວນ ຂໍ້ຳ ທຳດ ຊຳຍ ຍງິ ຊ ື່ ງ ຈະ ມີ ໄດໍ້ ນ ັໍ້ນ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຊ ໍ້ ຂໍ້ຳ ທຳດ ຊຳຍ ຍງິ ຈຳກ ທື່ຳມກຳງ ບນັດຳ ປະ-

ຊຳຊຳດ ທີື່ ຢ ື່ ຂໍ້ຳງ ເຈົໍ້ຳ ກ  ໄດໍ້         

45ຍິື່ ງ ກວື່ຳ ນ ັໍ້ນ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຊ ໍ້ ຈຳກ ຄນົ ຕື່ຳງ ດໍ້ຳວ ທີື່  ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ໝ ື່ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ທງັ 

ຄອບຄວົ ຂອງ ລຳວ ຊ ື່ ງ ເປັນ ຄນົ ເກດີ ໃນ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ລຳວ ຈະ ຕກົ ເປັນ ຊບັ ສິນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ກ  

ໄດໍ້         

46ເຈົໍ້ຳ ຈະ ມອບ ພວກ ເຂົຳ ໃຫໍ້ ເປັນ ມ ລະດກົ ແກື່ ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ໃຫໍ້ ເປັນ ມ ລະດກົ ແກື່ ພວກ 

ເຂົຳ         ເປັນ ກ  ຳມະສິດ         ເຈົໍ້ຳ ໃຊໍ້ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເໝ ອນ ຂໍ້ຳ ທຳດ ເປັນນດິ ກ  ໄດໍ້         ແຕື່ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຢື່ຳ 

ປກົຄອງ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຄນົ ອິສຣາເອນ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຮນຸ ແຮງ          

ການໄຖູ່ຖອນຄົນອິສຣາເອນທີ່ເປັນຂ້າທາດ 
47ຖໍ້ຳ ຄນົ ຕື່ຳງ ດໍ້ຳວ         ຫລ  ຄນົ ທີື່  ອຳໄສ ຢ ື່ ກບັ ເຈົໍ້ຳ ຮ ັື່ງມ ີ ຂ ໍ້ນ         ແລະ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ທີື່ ຢ ື່ ໃກໍ້ຊດິ ກບັ 

ພວກ ເຂົຳ ຍຳກຈນົ ລງົ ແລະ ຂຳຍ ຕວົ ໃຫໍ້ ແກື່ ຄນົ ຕື່ຳງ ດໍ້ຳວ         ຫລ  ຜ ໍ້ ທີື່  ອຳໄສ ຢ ື່ ກບັ ເຈົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ         ຫລ  ຂຳຍ ໃຫໍ້ 

ແກື່ ພີ ນໍ້ອງ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຄນົ ໃດ ຂອງ ຄນົ ຕື່ຳງ ດໍ້ຳວ ນ ັໍ້ນ         

48ເມ  ື່ອ ລຳວ ຂຳຍ ຕວົ ແລໍ້ວ ກ  ໃຫໍ້ ມກີຳນ ໄຖື່ ຖອນ         ຄ  

ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຄນົ ໃດ ຂອງ ລຳວ ເຮັດ ກຳນ ໄຖື່ ຖອນ ລຳວ ໄດໍ້         

49ຫລ  ລງຸ         ຫລ  ລ ກ ພີື່  ລ ກ ນໍ້ອງ ຈະ ເຮັດ 

ກຳນ ໄຖື່ ຖອນ ລຳວ ກ  ໄດໍ້         ຫລ  ພີື່ ນ ໍ້ອງ ສະ ນດິ ຂອງ ຄອບຄວົ ຂອງ ລຳວ ຈະ ໄຖື່ ຖອນ ລຳວ ກ  ໄດໍ້         ຫລ  ຖໍ້ຳ 

ລຳວ ມີ ຄວຳມ ສຳມຳດ         ລຳວ ຈະ ໄຖື່ ຖອນ ຕວົ ເອງ ກ  ໄດໍ້         

50ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ທີື່  ຂຳຍ ຕວົ ນບັ ປີ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ຂຳຍ 

ຕວົ ກບັ ຜ ໍ້ ທີື່  ຊ ໍ້ ຕວົ ລຳວ ໄປ ວື່ຳ         ລຳວ ໄດໍ້ ຂຳຍ ຕວົ ຈກັ ປີ ຈນົ ຮອດ ປີ ແຫື່ງ ສຽງ ເຂົຳ ສດັ         ຄື່ຳ ຕວົ ຂອງ ລຳວ 

ເປັນ ຄື່ຳ ຕຳມ ຈ  ຳນວນ ປີ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ເວລຳ ທີື່  ລຳວ ຢ ື່ ກບັ ເຈົໍ້ຳ ຂອງ         ຕວົ ລຳວ ນ ັໍ້ນ ຈະ ຄິດ ຕຳມ ເວລຳ 
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ຂອງ ລ ກຈ ໍ້ຳງ         

51ຖໍ້ຳ ມີ ເວລຳ ອີກ ຫລຳຍ ປີ         ລຳວ ຕໍ້ອງ ຊ  ຳລະ ເງນິ ຄ ນ ເທົື່ ຳ ກບັ ເງນິ ທີື່  ຖ ກ ຊ ໍ້ ມຳ         ນບັ 

ເປັນ ຄື່ຳ ໄຖື່ ຖອນ ຕວົ ລຳວ         

52ຖໍ້ຳ ຍງັ ເຫລ ອ ໜໍ້ອຍ ປີ ຈະ ຮອດ ປີ ແຫື່ງ ສຽງ ເຂົຳ ສດັ         ກ  ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ຂຳຍ ຕວົ ຄິດ 

ກບັ ຜ ໍ້ ຊ ໍ້ ຕວົ ໄວໍ້ ເປັນ ລຳຄຳ ຄື່ຳ ໄຖື່ ຂອງ ລຳວ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ຕຳມ ຈ  ຳນວນ ປີ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ລຳວ ຈະ ຄ ນ ເງນິ ໃຫໍ້ 

ກບັ ຜ ໍ້ ຊ ໍ້ ຕວົ         

53ຜ ໍ້ ຂຳຍ ຕວົ ນ ັໍ້ນ ຈະ ຢ ື່ ກບັ ຜ ໍ້ ຊ ໍ້ ຕວົ ດ ັື່ງ ລ ກຈ ໍ້ຳງ ທີື່  ຈ ໍ້ຳງ ເປັນ ປີ         ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ນຳຍ ປກົຄອງ ຂ ົື່ມເຫງ 

ລຳວ ໃນ ສຳຍຕຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

54ຖໍ້ຳ ລຳວ ບ ື່  ໄຖື່ ຖອນ ຕຳມ ທີື່  ກື່ຳວ ມຳ ນີໍ້ ກ  ໃຫໍ້ ປື່ອຍ ລຳວ ໃນ ປີ ແຫື່ງ ສຽງ 

ເຂົຳ ສດັ         ທງັ ລຳວ ພໍ້ອມ ກບັ ລ ກ ຂອງ ລຳວ         

55ສ  ຳລບັ ເຮົຳ         ຄນົ ອິສຣາເອນ ເປັນ ຂໍ້ຳ ທຳດ ຂອງ ເຮົຳ         

ພວກ ເຂົຳ ເປັນ ຂໍ້ຳ ທຳດ ຂອງ ເຮົຳ ທີື່  ເຮົຳ ພຳ ອອກ ຈຳກ ແຜື່ນດນິ ເອຢິບ          ເຮົຳ ຄ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ”          

ບົດທີ 26 
ພຣະບັນຍັດຕູ່າງໆເລື່ອງວັນສະບາໂຕ ແລະຮ ບເຄົາລົບ 

1“ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຢື່ຳ ເຮັດ ຮ ບ ເຄົຳລບົ         ຫລ  ຮ ບ ແກະສະຫລກັ ສ  ຳລບັ ຕວົ ເຈົໍ້ຳ         ຫລ  ຕ ັໍ້ງ ເສົຳ ສກັສິດ         

ແລະ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຢື່ຳ ຕ ັໍ້ງ ສິື່ ງ ໃດ ໆ ທີື່  ເປັນ ຮ ບ ຮື່ຳງ ສນັຖຳນ ໃດ ດໍ້ວຍ ສ ີລຳ ໄວໍ້ ໃນ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

ເພ ື່ ອ ກຳນ ຂຳບ ໄຫວໍ້ ເພຳະ ເຮົຳ ຄ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

2ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ຖ  ຮກັສຳ ວນັ ສະບຳ 

ໂຕ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ ນບັຖ  ວຫິຳນ ອນັ ເປັນ ສະຖຳນທີື່  ບ ລິສດຸ ຂອງ ເຮົຳ         ເຮົຳ ຄ  ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ          

ພຣະພອນສຳລັບຄົນທີ່ປະພຶດຊອບທຳ 
3ຖໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ດ  ຳເນນີ ຕຳມ ກດົເກນ ຂອງ ເຮົຳ ແລະ ຮກັສຳ ບນັຍດັ ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ ເຮັດ ຕຳມ 

ບນັຍດັ ນ ັໍ້ນ         

4ເຮົຳ ຈະ ປະທຳນ ຝນົ ຕຳມ ລະດ  ແກື່ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ແຜື່ນດນິ ຈະ ເກດີ ພ ດ ຜນົ         ແລະ ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ 

ໃນ ທົື່ງ ຈະ ເກດີ ໝຳກ         

5ແລະ ເວລຳ ຟຳດ ເຂົໍ້ຳ ຈະ ເຍີໍ້ນ ດນົ ໄປ ຮອດ ລະດ  ເກບັ ໝຳກ ອະງ ຸື່ນ         ແລະ ລະດ  

ເກບັ ໝຳກ ອະງ ຸື່ນ ຈະ ເຍີໍ້ນ ດນົ ໄປ ຮອດ ລະດ  ຫວື່ຳນ         ແລະ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ກນິ ອຳຫຳນ ຢື່ຳງ ອິື່ ມໜ  ຳສ  ຳລຳນ         

ແລະ ຢ ື່ ໃນ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳງ ປອດ ໄພ         

6ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ມີ ຄວຳມ ສະຫງບົ ສກຸ ໃນ ແຜື່ນດນິ         ເຈົໍ້ຳ ທງັ-

ຫລຳຍ ຈະ ນອນ ຫລບັ         ແລະ ບ ື່  ມີ ຜ ໍ້ ໃດ ທີື່  ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ຢໍ້ຳນ         ເຮົຳ ຈະ ກ  ຳຈດັ ສດັ ຮໍ້ຳຍ ຈຳກ ແຜື່ນດນິ         

ແລະ ດຳບ ຈະ ບ ື່  ຜື່ຳນ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ເລີຍ         

7ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຂບັ ໄລື່ ສດັຕ  ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ທງັ-

ຫລຳຍ ຈະ ຕ ື່ ສ ໍ້ ຈນົ ລ ົໍ້ມ ລງົ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ດໍ້ວຍ ດຳບ         

8ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຫໍ້ຳ ຄນົ ຈະ ຂບັ ໄລື່ ສດັຕ  ຮໍ້ອຍ ຄນົ         ແລະ 

ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຮໍ້ອຍ ຄນົ ຈະ ຂບັ ໄລື່ ສດັຕ  ໝ ື່ ນ ຄນົ ໃຫໍ້ ກະຈດັ         ກະຈຳຍ ໄປ         ແລະ ສດັຕ  ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຕ ື່ ສ ໍ້ ຈນົ 

ລ ົໍ້ມ ລງົ ດໍ້ວຍ ດຳບ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ         

9ເພຳະ ເຮົຳ ຈະ ຄິດ ເຖງິ ເຈົໍ້ຳ         ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ມີ ລ ກ ດກົ         ແລະ ທະວ ີ

ຫລຳຍ ຂ ໍ້ນ         ແລະ ຕ ັໍ້ງ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ ຂອງ ເຮົຳ ໄວໍ້ ກບັ ເຈົໍ້ຳ         

10ເຈົໍ້ຳ ຈະ ໄດໍ້ ກນິ ຂອງ ທີື່  ສະ ສມົ ໄວໍ້ ດນົ         

ແລະ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ເອົຳ ຂອງ ເກົື່ ຳ ອອກ ໄປ ເພຳະ ເຫດ ຂອງ ໃໝື່ ນ ັໍ້ນ          
11ແລະ ເຮົຳ ຈະ ຕ ັໍ້ງ ຫ ເຕັນ ຂອງ ເຮົຳ ໄວໍ້ ທື່ຳມກຳງ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ         ແລະ ຈດິໃຈ ຂອງ ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ກຽດ 

ຊງັ ເຈົໍ້ຳ         

12ເຮົຳ ຈະ ດ  ຳເນນີ ໃນ ໝ ື່ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ຈະ ເປັນ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ເປັນ ໄພື່ 

ພນົ ຂອງ ເຮົຳ         

13ເຮົຳ ຄ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ຜ ໍ້ ເອົຳ ເຈົໍ້ຳ ອອກ ຈຳກ ແຜື່ນດນິ ເອຢິບ          

ເພ ື່ ອ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ ເປັນ ຂໍ້ຳ ທຳດ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ຫກັ ໂສໍ້ ທີື່  ລຳມ ແອກ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ອອກ         ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ 
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ເຈົໍ້ຳ ຢ ນ ຕວົ         ແລະ ທຽວ ໄປ ມຳ ໄດໍ້          

ໂທດຕູ່າງໆທີ່ເປັນຜົນຈາກຄວາມບາບ 
14ຖໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຊ ື່ ອ ຟງັ ເຮົຳ         ແລະ ບ ື່  ເຮັດ ຕຳມ ບນັຍດັ ທງັ ໝດົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້         

15ຖໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ປະຕເິສດ ກດົ-

ເກນ ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ ໃຈ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ເຮັດ ຕຳມ ຄ  ຳ ຕດັສິນ ຂອງ ເຮົຳ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ບ ື່  ເຮັດ ຕຳມ ບນັຍດັ         ທງັ 

ໝດົ         ຂອງ ເຮົຳ         ແຕື່ ທ  ຳລຳຍ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ ຂອງ ເຮົຳ         

16ເຮົຳ ກ  ຈະ ເຮັດ ດ ັື່ງນີໍ້ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ         ຄ  ເຮົຳ ຈະ ຕ ັໍ້ງ 

ຄວຳມ ຢໍ້ຳນ ກວົ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ         ຄວຳມ ອື່ອນແອ         ແລະ ຄວຳມເຈບັ ໄຂໍ້         ຊ ື່ ງ ເຮັດ ໃຫໍ້ ໄນ ຕຳ ຊຸດໂຊມ         ແລະ 

ເຮັດ ໃຫໍ້ ຈດິໃຈ ເສົໍ້ຳໝອງ         ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ ຫວື່ຳນ ພ ດ ໄວໍ້         ແຕື່ ພວກ ສດັຕ  ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ມຳ ກນິ         

17ເຮົຳ ຈະ ຕ ັໍ້ງໜໍ້ຳ ຂອງ ເຮົຳ ຕ ື່ ສ ໍ້ ເຈົໍ້ຳ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຕ ື່ ສ ໍ້ ຈນົ ຕຳຍ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ສດັຕ  ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ         ຄນົ ທີື່  ກຽດ 

ຊງັ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ປກົຄອງ ຢ ື່ ເໜ ອ ເຈົໍ້ຳ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຫລບົໜີ ໄປ         ໂດຍ ທີື່  ບ ື່  ມີ ໃຜ ໄລື່ ຕດິຕຳມ          
18ຖໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຍງັ ບ ື່  ເຊ ື່ ອ ຟງັ ເຮົຳ         ເພຳະ ສິື່ ງ ທງັ ປວງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້         ເຮົຳ ຈ ື່ງ ຈະ ລງົໂທດ ເຈົໍ້ຳ ທງັ-

ຫລຳຍ ໃຫໍ້ ທະວ ີຂ ໍ້ນ ອີກ ເຈດັ ເທົື່ ຳ ເພຳະ ກຳນ ບຳບ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

19ເຮົຳ ຈະ ທ  ຳລຳຍ ຄວຳມ ຈອງຫອງ ຄ  

ກ  ຳລງັ ອ  ຳນຳດ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຟໍ້ຳ ສະຫວນັ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ເໝ ອນ ເຫລັກ         ແລະ ພ ໍ້ນ ດນິ ຂອງ 

ເຈົໍ້ຳ ເໝ ອນ ທອງເຫລ ອງ         

20ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ ໝດົ ກ  ຳລງັ ໄປ ລໍ້ຳ ໆ         ເພຳະວື່ຳ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຈະ 

ບ ື່  ມີ ພ ດ ຜນົ         ແລະ ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ ໃນ ແຜື່ນດນິ ກ  ຈະ ບ ື່  ບງັເກດີ ຜນົ          
21ຖໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ຍງັ ຂດັ ແຍໍ້ງ ກບັ ເຮົຳ ຢ ື່         ແລະ ບ ື່  ເຊ ື່ ອ ຟງັ ເຮົຳ         ເຮົຳ ຈະ ນ  ຳ ເອົຳ ໄພພິບດັ ທີື່  ທະວ ີອີກ ເຈດັ 

ເທົື່ ຳ ມຳ ຍງັ ເຈົໍ້ຳ ຕຳມ ກຳນ ບຳບ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

22ເຮົຳ ຈະ ປື່ອຍ ສດັປື່ຳ ໃຫໍ້ ມຳ ໃນ ໝ ື່ ພວກ ເຈົໍ້ຳ 

ດໍ້ວຍ         ມນັ ຈະ ປຸໍ້ນ ເອົຳ ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ທ  ຳລຳຍ ສດັລໍ້ຽງ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ 

ເຫລ ອ ໜໍ້ອຍ         ແລະ ຖະໜນົ ຫນົທຳງ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ເປົື່ ຳ ຮໍ້ຳງ          
23ແລະ ຖໍ້ຳ ດໍ້ວຍ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້         ເຈົໍ້ຳ ຍງັ ບ ື່  ຫນັ ມຳ ຫຳ ເຮົຳ         ແລະ ຍງັ ມກີຳນ ປະພ ດ ທີື່  ຂດັ ແຍໍ້ງ ກບັ ເຮົຳ 

ຢ ື່         

24ແລໍ້ວ ເຮົຳ ກ  ຈະ ຂດັ ແຍໍ້ງ ກບັ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ດໍ້ວຍ         ແລະ ຈະ ລງົໂທດ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ທະວ ີອີກ ເຈດັ ເທົື່ ຳ 

ເພຳະ ກຳນ ບຳບ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

25ເຮົຳ ຈະ ເອົຳ ດຳບ ມຳ ເໜ ອ ເຈົໍ້ຳ         ຊ ື່ ງ ລງົໂທດ ເຈົໍ້ຳ ຕຳມ ຄ  ຳ-

ໝັໍ້ນສນັຍຳ         ຖໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ລວມ ກນັ ຢ ື່ ໃນ ເມ  ອງ         ເຮົຳ ຈະ ເອົຳ ພະຍຳດ ຮໍ້ຳຍ ມຳ ໃນ ໝ ື່ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         

ແລະ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຕກົ ຢ ື່ ໃນ ມ  ຂອງ ສດັຕ          

26ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ທ  ຳລຳຍ ສະບຽງ ອຳຫຳນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ຜ ໍ້ຍງິ ສິບ ຄນົ ຈະ 

ປີໍ້ງ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ດໍ້ວຍ ເຕົຳ ອບົ ອນັ ດຽວ         ແລໍ້ວ ເອົຳ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ມຳ ຊ ັື່ງ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ກນິ ແຕື່ ຈະ ບ ື່  ອີື່ ມ          
27ແລະ ຖໍ້ຳ ເປັນ ແບບ ນີໍ້ ແລໍ້ວ         ເຈົໍ້ຳ ຍງັ ບ ື່  ເຊ ື່ ອ ຟງັ ເຮົຳ         ແຕື່ ຍງັ ປະພ ດ ຂດັ ແຍໍ້ງ ກບັ ເຮົຳ         

28ເຮົຳ ກ  ຈະ 

ຂດັ ແຍໍ້ງ ກບັ ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳງ ຮນຸ ແຮງ ຂ ໍ້ນ         ແລະ ເຮົຳ ເອງ ຈະ ລງົໂທດ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ທະວ ີອີກ ເຈດັ ເທົື່ ຳ ເພຳະ ກຳນ 

ບຳບ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

29ເຈົໍ້ຳ ຈະ ກນິ ຊີໍ້ນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ກນິ ຊີໍ້ນ ລ ກ ສຳວ ຂອງ 

ເຈົໍ້ຳ         

30ເຮົຳ ຈະ ທ  ຳລຳຍ ສະຖຳນທີື່  ສ ງ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ທ  ຳລຳຍ ຮ ບ ເຄົຳລບົ ທງັຫລຳຍ 

ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ໂຍນ ສບົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ລງົ ເທິງ ຊຳກ ຮ ບ ເຄົຳລບົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ຈດິໃຈ ຂອງ ເຮົຳ ຈະ ກຽດ 

ຊງັ ເຈົໍ້ຳ         

31ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ເມ  ອງ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຮໍ້ຳງ         ແລະ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ສະຖຳນທີື່  ບ ລິສດຸ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ວື່ຳງ ເປົື່ ຳ         

ແລະ ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ດມົ ກິື່ນ ຫອມ ຫວຳນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ          
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ຄຳຂອງຜ ້ປະກາດພຣະທຳເລື່ອງການເປັນຊະເລີຍ 

ແລະ ການກະຈັດກະຈາຍໄປ 
32ແລະ ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ເປົື່ ຳ ຮໍ້ຳງ ຈນົ ສດັຕ  ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຜ ໍ້ ຈະ ມຳ ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ນ ັໍ້ນ ປະ-

ຫລຳດ ໃຈ         

33ແລະ ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ກະຈດັກະຈຳຍ ໄປ ຢ ື່ ໃນ ບນັດຳ ປະຊຳຊຳດ         ແລະ ເຮົຳ ຈະ 

ໃຫໍ້ ດຳບ ອອກ ຈຳກ ຝກັ ໄລື່ ຕດິຕຳມ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ເພ ຮໍ້ຳງ         ແລະ ເມ  ອງ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ 

ຈະ ວື່ຳງ ເປົື່ ຳ          
34ເມ  ື່ອ ເຈົໍ້ຳ ໄປ ຢ ື່ ໃນ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ສດັຕ          ແຜື່ນດນິ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ໄດໍ້ ຊມົຊ ື່ ນ ກບັ ວນັ ສະບຳ ໂຕ         ເທົື່ ຳ 

ທີື່  ວື່ຳງ ເປົື່ ຳ ຢ ື່         ແຜື່ນດນິ ກ  ຈະ ໄດໍ້ ຢດຸ ພກັ         ແລະ ຊມົຊ ື່ ນ ກບັ ວນັ ສະບຳ ໂຕ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         

35ຕຳບໃດ ທີື່  

ແຜື່ນດນິ ວື່ຳງ ເປົື່ ຳ ຢ ື່         ແຜື່ນດນິ ກ  ຈະ ໄດໍ້ ຢດຸ ພກັ         ເພຳະ ບ ື່  ເຄີຍ ໄດໍ້ ຢດຸ ພກັ ໃນ ວນັ ສະບຳ ໂຕ ເລີຍ         

ຕອນ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ          
36ສື່ວນ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ຍງັ ເຫລ ອ ຢ ື່         ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ມໃີຈ ອື່ອນແອ ລງົ ໃນ ແຜື່ນດນິ 

ຂອງ ສດັຕ          ຈນົ ສຽງ ເໜັງ ຂອງ ໃບ ໄມ ໍ້ ຈະ ໄລື່ ຕດິຕຳມ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ໜີ ຄ  ກບັ ຄນົ ໜີ 

ຈຳກ ດຳບ         ແລະ ເຂົຳເຈົໍ້ຳ ຈະ ຕ ື່ ສ ໍ້         ທງັ ທີື່  ບ ື່  ມີ ຄນົ ໄລື່ ຕດິຕຳມ ມຳ         

37ແລະ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ ຊ ນ 

ສະດດຸ ຈນົ ລ ົໍ້ມ ທບັ ກນັ ແລະ ກນັ         ຄ  ກບັ ຄນົ ໜີ ດຳບ         ທງັ ທີື່  ບ ື່  ມີ ຄນົ ຕດິຕຳມ ມຳ         ແລະ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ບ ື່  ມີ ກ  ຳລງັ 

ຕ ື່ ຕໍ້ຳນ ສດັຕ  ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

38ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ ຈບິຫຳຍ ໄປ ທື່ຳມກຳງ ບນັດຳ ປະຊຳຊຳດ         ແລະ ແຜື່ນ-

ດນິ ຂອງ ສດັຕ  ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ກ ນ ກນິ ເຈົໍ້ຳ          
39ສື່ວນ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ເຫລ ອ ຢ ື່ ຈະ ຊຸດໂຊມ ໄປ ໃນ ແຜື່ນດນິ ສດັຕ  ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ເພຳະ ຄວຳມ ຊ ົື່ວຊໍ້ຳ 

ຂອງ ຕນົ         ແລະ ເພຳະ ຄວຳມ ຊ ົື່ວຊໍ້ຳ ຂອງ ບນັພະບລຸດຸ ຂອງ ຕນົ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ຊຸດໂຊມ ໄປ ຄ  ກບັ 

ບນັພະບ ລດຸ ດໍ້ວຍ          

ພຣະເຈົ້າໄດ້ຮັກສາຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງພຣະອົງຕໍ່ອັບຣາຮາມ 
40ແຕື່ ຖໍ້ຳ ພວກ ເຂົຳ ສຳລະພຳບ ຄວຳມ ຊ ົື່ວຊໍ້ຳ ຂອງ ຕນົ         ແລະ ຄວຳມ ຊ ົື່ວຊໍ້ຳ ຂອງ ບນັພະບ ລດຸ         ຊ ື່ ງ 

ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ກຳນ ທີື່  ບ ື່  ສດັຊ ື່  ຕ ື່  ເຮົຳ         ດໍ້ວຍ ກຳນ ບ ື່  ສດັຊ ື່  ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ໄດໍ້ ປະພ ດ ຂດັ 

ແຍໍ້ງ ກບັ ເຮົຳ ດໍ້ວຍ         

41ແລະ ເຮົຳ ຈ ື່ງ ຂດັ ແຍໍ້ງ ກບັ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ໄດໍ້ ເອົຳ ພວກ ເຂົຳ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ແຜື່ນ-

ດນິ ຂອງ ສດັຕ          ຖໍ້ຳ ຕອນ ນ ັໍ້ນ         ຈດິໃຈ ອນັ ນອກຮດີ ຂອງ ເຂົຳເຈົໍ້ຳ ຖື່ອມ ລງົ ແລໍ້ວ         ແລະ ພວກ ເຂົຳ 

ຍອມຮບັ ໂທດ         ຕຳມ ຄວຳມ ຊ ົື່ວຊໍ້ຳ ຂອງ ຕນົ ແລໍ້ວ         

42ເຮົຳ ຈ ື່ງ ຈະ ລະນ ກ ເຖງິ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ ຂອງ ເຮົຳ 

ຊ ື່ ງ ມີ ຕ ື່  ຢາໂຄບ          ແລະ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ ຂອງ ເຮົຳ ຊ ື່ ງ ມີ ຕ ື່  ອີຊາກ          ແລະ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ ຂອງ ເຮົຳ ຊ ື່ ງ ມີ ຕ ື່  

ອັບຣາຮາມ          ແລະ ເຮົຳ ຈະ ລະນ ກ ເຖງິ ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ         

43ແຕື່ ພວກ ເຂົຳ ຍງັ ຕໍ້ອງ ຖິໍ້ມ ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ ໄວໍ້         

ແລະ ແຜື່ນດນິ ຈະ ຊມົຊ ື່ ນ ກບັ ວນັ ສະບຳ ໂຕ         ຊ ື່ ງ ໄດໍ້ ວື່ຳງ ເປົື່ ຳ ໂດຍ ທີື່  ບ ື່  ມີ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ອຳໄສ ຢ ື່         

ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ຍອມຮບັ ໂທດ ເພຳະ ຄວຳມ ຊ ົື່ວຊໍ້ຳ ຂອງ ຕນົ         ດໍ້ວຍ ເລ ື່ ອງ ກຳນ ປະຕເິສດ ຄ  ຳ ຕດັສິນ 

ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ ຈດິໃຈ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ທີື່  ກຽດ ຊງັ ກດົເກນ ຂອງ ເຮົຳ         

44ເຖງິ ປຳນ ນ ັໍ້ນ ກ  ດ ີ         ເມ  ື່ອ ເຂົຳ-

ເຈົໍ້ຳ ຢ ື່ ໃນ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ສດັຕ          ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ປະ ຖິໍ້ມ ພວກ ເຂົຳ         ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ກຽດ ຊງັ ພວກ ເຂົຳ ເຖງິ ກບັ ຈະ 

ທ  ຳລຳຍ ພວກ ເຂົຳ ໃຫໍ້ ໝດົ ເທ ື່ ອ ດຽວ         ແລະ ທ  ຳລຳຍ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ ຊ ື່ ງ ມີ ກບັ ພວກ ເຂົຳ         ເພຳະ ເຮົຳ ຄ  

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         

45ເພຳະ ເຫັນແກື່ ພວກ ເຂົຳ         ເຮົຳ ຈະ ລະນ ກ ເຖງິ ຄ  ຳໝັໍ້ນ-
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ສນັຍຳ ທີື່  ມີ ຕ ື່  ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ເຂົຳເຈົໍ້ຳ         ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ເຮົຳ ໄດໍ້ ພຳ ອອກ ມຳ ຈຳກ ແຜື່ນດນິ ເອຢິບ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຕ ື່  ຕຳ 

ຂອງ ບນັດຳ ປະຊຳຊຳດ         ເພ ື່ ອ ເຮົຳ ຈະ ໄດໍ້ ເປັນ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ເຮົຳ ຄ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ”          
46ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເປັນ ກດົເກນ         ແລະ ຄ  ຳ ຕດັສິນ         ແລະ ກດົໝຳຍ         ຊ ື່ ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ໄວໍ້ 

ລະຫວື່ຳງ ພຣະອງົ ກບັ ຊນົ ຊຳດ ອິສຣາເອນ ເທິງ ພ ເຂົຳ ຊີນາຍ ໂດຍ ມ  ຂອງ ໂມເຊ          

ບົດທີ 27 
ພຣະບັນຍັດຕູ່າງໆເລື່ອງຄຳສັນຍາ 

1ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ກບັ ໂມເຊ ວື່ຳ         

2“ຈ ົື່ງ ກື່ຳວ ແກື່ ຄນົ ອິສຣາເອນ ວື່ຳ         ເມ  ື່ອ ຜ ໍ້ ໃດ ປະຕຍິຳນ 

ເປັນ ພິເສດ ໄວໍ້         ບກຸຄນົ ຜ ໍ້ ທີື່  ປະຕຍິຳນ ໄວໍ້ ນ ັໍ້ນ         ກ  ເປັນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຕຳມ ລຳຄຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

3ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ກ  ຳນດົ ລຳຄຳ ດ ັື່ງນີໍ້         ຜ ໍ້ ຊຳຍ ອຳຍ ຸຕ ັໍ້ງແຕື່ ຊຳວ ເຖງິ ຫກົ ສິບ ປີ ຈະ ເປັນ ເງນິ ຫໍ້ຳ ສິບ ເຊ ເຂ ຕຳມ ເຊ 

ເຂ ຂອງ ສະຖຳນທີື່  ບ ລິສດຸ         

4ຖໍ້ຳ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ຜ ໍ້ຍງິ         ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ກ  ຳນດົ ລຳຄຳ ເປັນ ເງນິ ສຳມ ສິບ ເຊ ເຂ         

5ຖໍ້ຳ 

ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ອຳຍ ຸຫໍ້ຳ ປີ ຫຳ ຊຳວ ປີ         ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ກ  ຳນດົ ລຳຄຳ ຜ ໍ້ ຊຳຍ ເປັນ ເງນິ ຊຳວ ເຊ ເຂ         ແລະ ຜ ໍ້ຍງິ ສິບ ເຊ ເຂ         

6ຖໍ້ຳ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ອຳຍ ຸໜ ື່ ງ ເດ ອນ ຫຳ ຫໍ້ຳ ປີ         ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ກ  ຳນດົ ລຳຄຳ ຜ ໍ້ ຊຳຍ ເປັນ ເງນິ ຫໍ້ຳ ເຊ ເຂ         ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ກ  ຳນດົ 

ລຳຄຳ ຜ ໍ້ຍງິ ເປັນ ເງນິ ສຳມ ເຊ ເຂ         

7ຖໍ້ຳ ເປັນ ບກຸຄນົ ອຳຍ ຸຕ ັໍ້ງແຕື່ ຫກົ ສິບ ປີ ຂ ໍ້ນ ໄປ         ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ກ  ຳນດົ ລຳ-

ຄຳ ຜ ໍ້ ຊຳຍ ເປັນ ເງນິ ສິບ ຫໍ້ຳ ເຊ ເຂ         ແລະ ຜ ໍ້ຍງິ ເປັນ ສິບ ເຊ ເຂ         

8ແຕື່ ຖໍ້ຳ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ຄນົ ຍຳກຈນົ         ບ ື່  ມີ ພ  

ຕຳມ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ກ  ຳນດົ ຄື່ຳ ໄວໍ້         ກ  ໃຫໍ້ ລຳວ ໄປ ຫຳ ປະໂລຫິດ         ໃຫໍ້ ປະໂລຫິດ ກ  ຳນດົ ລຳຄຳ ຕຳມ ຄວຳມ 

ສຳມຳດ ຂອງ ຜ ໍ້ ທີື່  ປະຕຍິຳນ         ປະໂລຫິດ ຈະ ກ  ຳນດົ ລຳຄຳ ຂອງ ຄນົ ນ ັໍ້ນ          
9ຖໍ້ຳ ເປັນ ສດັ ແບບ ທີື່  ມະນດຸ ເອົຳ ມຳ ຖວຳຍ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ສິື່ ງ ໃດ ໆ ທີື່  ມະນດຸ ຖວຳຍ ແດື່ ພຣະ-

ຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ກ  ຖ  ວື່ຳ ເປັນ ຂອງ ບ ລິສດຸ         

10ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ລຳວ ເອົຳ ຫຍງັ ມຳ ແທນ         ຫລ  ປື່ຽນ         ເອົຳ ອນັ ດ ີມຳ ປື່ຽນ 

ອນັ ບ ື່  ດ ີ         ຫລ  ເອົຳ ອນັ ບ ື່  ດ ີມຳ ປື່ຽນ ອນັ ດ ີ         ຖໍ້ຳ ລຳວ ປື່ຽນ ສດັ         ທງັ ໂຕ ທີື່  ເອົຳ ມຳ ປື່ຽນ         ແລະ ໂຕ ທີື່  ຖ ກ ປື່ຽນ 

ຈະ ຕໍ້ອງ ບ ລິສດຸ         

11ຖໍ້ຳ ເປັນ ສດັ ທີື່  ມີ ມນົທິນ ຢື່ຳງ ໜ ື່ ງ ຢື່ຳງໃດ         ຊ ື່ ງ ເອົຳ ມຳ ຖວຳຍ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          

ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ເອົຳ ສດັ ໂຕ ນ ັໍ້ນ ໄປ ຫຳ ປະໂລຫິດ         

12ແລໍ້ວ ປະໂລຫິດ ຈະ ຕ ີລຳຄຳ ວື່ຳ ເປັນ ຂອງ ດ ີ        ຫລ  ຂອງ ບ ື່  

ດ ີ         ຫຳກ ປະໂລຫິດ ໄດໍ້ ກ  ຳນດົ ລຳຄຳ ເທົື່ ຳໃດ         ກ  ໃຫໍ້ ເປັນ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ         

13ຖໍ້ຳ ລຳວ ຈະ ມຳ ໄຖື່ ສດັ ນ ັໍ້ນ         ກ  ໃຫໍ້ 

ລຳວ ເພີື່ ມ ອີກ ໜ ື່ ງ ໃນ ຫໍ້ຳ ຂອງ ລຳຄຳ ທີື່  ຕ ີໄວໍ້          
14ເມ  ື່ອ ຄນົ ໃດ ຖວຳຍ ເຮ ອນ ຂອງ ຕນົ ໄວໍ້ ເປັນ ຂອງ ບ ລິສດຸ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ປະໂລຫິດ ຕໍ້ອງ ຕ ີ

ລຳຄຳ ຕຳມ ດ ີ         ຫລ  ບ ື່  ດ ີ         ຫຳກ ປະໂລຫິດ ກ  ຳນດົ ລຳຄຳ ເທົື່ ຳໃດ         ກ  ໃຫໍ້ ເປັນ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ         

15ຖໍ້ຳ ຜ ໍ້ ທີື່  ຖວຳຍ 

ເຮ ອນ ໄວໍ້ ປະສງົ ຈະ ໄຖື່ ເຮ ອນ ຂອງ ຕນົ         ກ  ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ເພີື່ ມ ເງນິ ອີກ ໜ ື່ ງ ໃນ ຫໍ້ຳ ຂອງ ລຳຄຳ ເຮ ອນ ທີື່  ຕ ີໄວໍ້         

ແລໍ້ວ ເຮ ອນ ນ ັໍ້ນ ຈ ື່ງ ຕກົ ເປັນ ຂອງ ລຳວ ອີກ          
16ຖໍ້ຳ ຜ ໍ້ ໃດ ຖວຳຍ ດນິ ສື່ວນ ໜ ື່ ງ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຊ ື່ ງ ເປັນ ມ ລະດກົ ຕກົ ທອດ ຂອງ ເຂົຳ         ໃຫໍ້ 

ເຈົໍ້ຳ ກ  ຳນດົ ລຳຄຳ ຂອງ ດນິ ຕຳມ ຈ  ຳນວນ ເມດັ ພ ດ ທີື່  ຫວື່ຳນ ລງົ ໃນ ດນິ ນ ັໍ້ນ         ຖໍ້ຳ ດນິ ນຳ ໃຊໍ້ ເມດັ ເຂົໍ້ຳ 

ເດ ອຍ ສິບ ບງຸ         ໃຫໍ້ ກ  ຳນດົ ລຳຄຳ ເປັນ ເງນິ ຫໍ້ຳ ສິບ ເຊ ເຂ         

17ຖໍ້ຳ ລຳວ ຖວຳຍ ນຳ ໃນ ປີ ແຫື່ງ ສຽງ ເຂົຳ ສດັ         

ກ  ໃຫໍ້ ຄບົ ເຕັມ ລຳຄຳ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ກ  ຳນດົ         

18ຖໍ້ຳ ລຳວ ຖວຳຍ ດນິ ນຳ         ຫລງັ ຈຳກ ປີ ແຫື່ງ ສຽງ ເຂົຳ ສດັ         ກ  ໃຫໍ້ 

ປະໂລຫິດ ຄິດໄລື່ ເງນິ ຕຳມ ຈ  ຳນວນ ປີ ທີື່  ເຫລ ອ ຢ ື່ ຈນົ ຮອດ ປີ ແຫື່ງ ສຽງ ເຂົຳ ສດັ         ໃຫໍ້ ຫກັ ຈຳກ ລຳຄຳ ທີື່  
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ເຈົໍ້ຳ ກ  ຳນດົ         

19ຖໍ້ຳ ຜ ໍ້ ທີື່  ຖວຳຍ ນຳ ປະສງົ ຈະ ໄຖື່ ນຳ ນ ັໍ້ນ         ກ  ໃຫໍ້ ລຳວ ເພີື່ ມ ຄື່ຳ ເງນິ ອີກ ໜ ື່ ງ ໃນ ຫໍ້ຳ ຂອງ 

ລຳຄຳ ທີື່  ຕ ີໄວໍ້         ແລໍ້ວ ນຳ ນ ັໍ້ນ ກ  ຈະ ຕກົ ເປັນ ຂອງ ລຳວ ອີກ         

20ແຕື່ ຖໍ້ຳ ລຳວ ບ ື່  ປະສງົ ທີື່  ຈະ ໄຖື່ ນຳ         ຫລ  

ລຳວ ໄດໍ້ ຂຳຍ ນຳ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ອີກ ຄນົ ໜ ື່ ງ ແລໍ້ວ         ກ  ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ໄຖື່ ຄ ນ ອີກ ເລີຍ         

21ແຕື່ ນຳ ນ ັໍ້ນ         ເມ  ື່ອ ສະລະ ໄປ 

ໃນ ປີ ແຫື່ງ ສຽງ ເຂົຳ ສດັ         ກ  ເປັນ ຂອງ ບ ລິສດຸ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ປະໂລຫິດ ຈ ື່ງ ເຂົໍ້ຳ ຖ  ກ  ຳມະສິດ ນຳ 

ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້          
22ຖໍ້ຳ ຄນົ ໃດ ຊ ໍ້ ນຳ ມຳ ຖວຳຍ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຊ ື່ ງ ບ ື່  ແມ ື່ນ ມ ລະດກົ ທີື່  ຕກົ ເປັນ ກ  ຳມະສິດ ຂອງ 

ຕນົ         

23ປະໂລຫິດ ຈະ ຄິດໄລື່ ຄື່ຳ ນຳ ນບັ ຈນົ ຮອດ ປີ ແຫື່ງ ສຽງ ເຂົຳ ສດັ         ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         ເຈົໍ້ຳ ຂອງ ນຳ ຕໍ້ອງ 

ຖວຳຍ ເງນິ ເທົື່ ຳ ກບັ ຄື່ຳ ນຳ ທີື່  ຕ ີໄວໍ້         ເປັນ ຂອງ ບ ລິສດຸ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

24ເມ  ື່ອ ຮອດ ປີ ແຫື່ງ ສຽງ 

ເຂົຳ ສດັ         ນຳ ນ ັໍ້ນ ຕໍ້ອງ ກບັ ໄປ ຕກົ ເປັນ ຂອງ ຜ ໍ້ ທີື່  ຂຳຍ ໃຫໍ້ ລຳວ         ຊ ື່ ງ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ຂອງ ເດມີ         ຕຳມ ມ ລະດກົ 

ທີື່  ຕກົ ມຳ ເປັນ ຂອງ ລຳວ         

25ກຳນ ຕ ີລຳຄຳ ທກຸ ຢື່ຳງ ຈະ ຕໍ້ອງ ເປັນ ໄປ ຕຳມ ຄື່ຳ ເງນິ ເຊ ເຂ ຂອງ ສະຖຳນ-

ທີື່  ບ ລິສດຸ         ຊຳວ ເກົໍ້ຳ ເກຣະ          ເປັນ ໜ ື່ ງ ເຊ ເຂ          

ຢູ່າໃຫ້ໃຜຂາຍລ ກສັດຫົວປີ ຫລືສິ່ງທີ່ຖວາຍແລ້ວ 
26ແຕື່ ລ ກ ສດັ ຫວົປີ ນ ັໍ້ນ ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ໃຜ ເອົຳ ມຳ ຖວຳຍ         ເພຳະ ສດັ ຫວົປີ ກ  ຕກົ ເປັນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ແລໍ້ວ         ງວົ ກ  ດ ີ         ແກະ ກ  ດ ີ         ເປັນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

27ຖໍ້ຳ ເປັນ ສດັ ທີື່  ມີ ມນົທິນ         ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້ ເຂົຳເຈົໍ້ຳ ຊ ໍ້ 

ຄ ນ ຕຳມ ລຳຄຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ໂດຍ ເພີື່ ມ ໜ ື່ ງ ໃນ ຫໍ້ຳ ຂອງ ລຳຄຳ ທີື່  ຕ ີໄວໍ້         ຖໍ້ຳ ເຂົຳເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ໄຖື່         ກ  ໃຫໍ້ ຂຳຍ 

ຕຳມ ລຳຄຳ ທີື່  ຕ ີໄວໍ້          
28ແຕື່ ສິື່ ງ ໃດ ທີື່  ຖວຳຍ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ເປັນ ສິື່ ງ ທີື່  ລຳວ ມີ ຢ ື່         ບ ື່  ວື່ຳ ເປັນ ຄນົ         ຫລ  ສດັ         ຫລ  ທົື່ງ 

ນຳ ອນັ ເປັນ ມ ລະດກົ ຕກົ ທອດ ຂອງ ເຂົຳ         ຈະ ຂຳຍ         ຫລ  ໄຖື່ ບ ື່  ໄດໍ້ ອີກ         ເພຳະ ສິື່ ງ ທີື່  ຖວຳຍ ແລໍ້ວ         ກ  ເປັນ 

ຂອງ ບ ລິສດຸ ທີື່  ສດຸ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

29ທກຸ ສິື່ ງ ທີື່  ຖ ກ ຖວຳຍ ແລໍ້ວ ຄ  ສິື່ ງ ທີື່  ຕໍ້ອງ ທ  ຳລຳຍ ຈຳກ ມະ-

ນດຸ ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ໄຖື່ ຖອນ         ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈະ ຕໍ້ອງ ຖ ກ ຂໍ້ຳ ແນື່ນອນ          

ເລື່ອງໜຶ່ງສູ່ວນສິບ ທຸກສິ່ງ ທັງໝົດ ເປັນຂອງພຣະຜ ້ເປັນເຈົ້າ 
30ໜ ື່ ງ ສື່ວນ ສິບ ທງັ ໝດົ ທີື່  ໄດໍ້ ຈຳກ ແຜື່ນດນິ         ເປັນ ພ ດ ທີື່  ໄດໍ້ ຈຳກ ແຜື່ນດນິ ກ  ດ ີ        ຫລ  ຜນົ ຈຳກ ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ 

ກ  ດ ີເປັນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ເປັນ ຂອງ ບ ລິສດຸ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

31ຖໍ້ຳ ຄນົ ໃດ ປະສງົ ຈະ ໄຖື່ 

ໜ ື່ ງ ສື່ວນ ສິບ ສື່ວນ ໃດ ຂອງ ຕນົ         ລຳວ ຕໍ້ອງ ເພີື່ ມ ອີກ ໜ ື່ ງ ໃນ ຫໍ້ຳ ຂອງ ໜ ື່ ງ ສື່ວນ ສິບ ນ ັໍ້ນ         

32ແລະ ໜ ື່ ງ 

ສື່ວນ ສິບ ທີື່  ໄດໍ້ ມຳ ຈຳກ ຝ ງ ງວົ         ຫລ  ຝ ງ ແບໍ້         ແກະ         ຄ  ສດັ ໜ ື່ ງ ໃນ ສິບ ໂຕ ທີື່  ລອດ ກໍ້ອງ ໄມ ໍ້ເທົໍ້ຳ ຂອງ ຜ ໍ້ 

ລໍ້ຽງ         ຈະ ເປັນ ສິື່ ງ ບ ລິສດຸ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

33ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ພິຈຳລະນຳ ວື່ຳ ດ ີ         ຫລ  ບ ື່  ດ ີ         ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ລຳວ ສບັ 

ປື່ຽນ         ຖໍ້ຳ ລຳວ ສບັ ປື່ຽນ         ທງັ ໂຕ ທີື່  ເອົຳ ມຳ ປື່ຽນ ກບັ ໂຕ ທີື່  ຖ ກ ປື່ຽນ ເປັນ ຂອງ ບ ລິສດຸ ແລໍ້ວ         ໄຖື່ ບ ື່  ໄດໍ້ 

ອີກ”          
34ທງັ ຫມດົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເປັນ ກດົ ບນັຍດັ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ໄວໍ້ ກບັ ໂມເຊ ສ  ຳລບັ ຄນົ ອິສຣາ-

ເອນ ເທິງ ພ ເຂົຳ ຊີນາຍ.          
 27 

*       *       * 
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ບົດທີ 1 
ການນັບບັນດາຜ ້ຊາຍທີ່ສາມາດເຂົ້າສົງຄາມໄດ້ 

1ວນັ ທີ ໜ ື່ ງ ເດ ອນ ທີ ສອງ ປີ ທີ ສອງ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ພວກ ເຂົຳ ອອກ ຈຳກ ປະເທດ ເອຢິບ          ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ກື່ຳວ ກບັ ໂມເຊ ໃນ ຫ ເຕັນ ສກັສິດ[a]         ແຫື່ງ ຊຸມນມຸ ໃນ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ຊີນາຍ ວື່ຳ         

2ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ຈດົ ສ  ຳ ມະ 

ໂມ ຄວົ ຊຸມນມຸຊນົ ອິສຣາເອນ ທງັ ໝດົ         ຕຳມ ຕະກ ນ         ຕຳມ ຄອບຄວົ         ຕຳມ ຈ  ຳນວນ ລຳຍ ຊ ື່  ຜ ໍ້ ຊຳຍ 

ໂດຍ ລຽງ ຕຳມ ຕວົ ທກຸ ຄນົ         

3ເຈົໍ້ຳ ກບັ ອາໂຣນ ຈ ົື່ງ ນບັ ທກຸ ຄນົ ໃນ ອິສຣາເອນ ຊ ື່ ງ ອອກ ຮບົ ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງແຕື່ 

ອຳຍ ຸຊຳວ ປີ ຂ ໍ້ນ ໄປ ໄວໍ້ ເປັນ ກອງທບັ         

4ແລະ ຈ ົື່ງ ເອົຳ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ຈຳກ ທກຸ ໆ ຕະກ ນ ທີື່  ເປັນ ຫວົໜໍ້ຳ ໃນ ຍຳດ-

ຕ ິພີື່ ນ ໍ້ອງ ຕຳມ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ໃຫໍ້ ປະຈ  ຳກຳນ ກບັ ທື່ຳນ ທງັ ສອງ.          
5ແລະ ບນັດຳ ຜ ໍ້ ທີື່  ຈະ ປະຈ  ຳກຳນ ກບັ ທື່ຳນ ທງັ ສອງ ມີ ຊ ື່  ດ ັື່ງນີໍ້          

  ເອລຊີ  ລ ກຊຳຍ ເຊເດອ   ຈຳກຕະກ ນ ຣ ເບັນ 
 6 ເຊລ ມີເອນ ລ ກຊຳຍ ຊ ຣີຊັດດາຍ  ຈຳກຕະກ ນ ຊິເມໂອນ 
 7 ນາໂຊນ ລ ກຊຳຍ ອຳມີນາດາບ  ຈຳກຕະກ ນ ຢ ດາ 
 8 ເນທາເນນ ລ ກຊຳຍ ຊ ອາ  ຈຳກຕະກ ນ ອິດຊາຄາ 
 9 ເອລອີາບ ລ ກຊຳຍ ເຮໂລນ  ຈຳກຕະກ ນ ເຊບ ລ ນ 

10ຈຳກ ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ໂຢເຊັບ          ມ ີ         

  ເອລຊີາມາ ລ ກຊຳຍ ອຳມີຮຸດ  ຈຳກຕະກ ນ ເອຟຣາຢິມ ແລະ 

  ຄາມາລເີອັນ ລ ກຊຳຍ ເປດາຊ   ຈຳກຕະກ ນ ມານາເຊ 
 11 ອາບີດານ ລ ກຊຳຍ ກິເດໂອນີ  ຈຳກຕະກ ນ ເບັນຢາມິນ 
 12 ອາຮີເອເຊ ລ ກຊຳຍ ອຳມີຊັດດາຍ  ຈຳກຕະກ ນ ດານ 
 13 ປາກີເອນ ລ ກຊຳຍ ອົກຣັນ  ຈຳກຕະກ ນ ອາເຊ 
 14 ເອລຢີາສັບ ລ ກຊຳຍ ດ ເອນ  ຈຳກຕະກ ນ ຄາດ 
 15 ອາຮີຣາ ລ ກຊຳຍ ເອນັນ  ຈຳກຕະກ ນ ນັບທາລ”ີ 

16ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເປັນ ຄນົ ທີື່  ຊຸມນມຸຊນົ ເລ ອກ ໃຫໍ້ ເປັນ ປະມກຸ ແຫື່ງ ຕະກ ນ ຂອງ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ 

ພວກ ເຂົຳ         ເປັນ ຫວົໜໍ້ຳ ຄນົ ອິສຣາເອນ ທີື່  ນບັ ເປັນ ພນັ ໆ          
17ໂມເຊ ແລະ ອາໂຣນ ໄດໍ້ ນ  ຳ ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ທີື່  ລະບ ຸຊ ື່  ມຳ ແລໍ້ວ         

18ແລະ ໃນ ວນັ ທີ ໜ ື່ ງ ເດ ອນ ທີ ສອງ         

ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ກ  ເອີໍ້ນ ປະຊຸມ ຊນົ ທງັ ໝດົ         ເຂົໍ້ຳ ມຳ ຂ ໍ້ນ ທະບຽນ ຕຳມ ຄອບຄວົ         ຕຳມ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ 

ພວກ ເຂົຳ         ຕຳມ ຈ  ຳນວນ ລຳຍ ຊ ື່         ຕຳມ ລ  ຳດບັ ຄນົ ທງັ ປວງ ທີື່  ມີ ອຳຍ ຸຕ ັໍ້ງແຕື່ ຊຳວ ປີ ຂ ໍ້ນ ໄປ         

19ຕຳມ ທີື່  

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ສ ັື່ງ ໂມເຊ ໄວໍ້         ທື່ຳນ ຈ ື່ງ ນບັ ຄນົ ໃນ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ ຊີນາຍ ດ ັື່ງນີໍ້          
20ຄນົ ຣ ເບັນ ບດຸ ຫວົປີ ຂອງ ອິສຣາເອນ          ໂດຍ ພງົພນັ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ຕຳມ ຄອບຄວົ         ຕຳມ ບນັ-

 

[a]ເບິື່ ງ ອພຍ. 33:7 
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ພະບ ລດຸ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ຕຳມ ຈ  ຳນວນ ລຳຍ ຊ ື່  ຜ ໍ້ ຊຳຍ         ຕຳມ ລ  ຳດບັ         ລຽງ ຕວົ ທກຸ ຄນົ ທີື່  ມີ ອຳຍ ຸຕ ັໍ້ງແຕື່ 

ຊຳວ ປີ ຂ ໍ້ນ ໄປ ທີື່  ອອກ ຮບົ ໄດໍ້ ທງັ ໝດົ          
21ຈ  ຳນວນ ຄນົ ໃນ ຕະກ ນ ຣ ເບັນ ເປັນ ສີື່  ໝ ື່ ນ ຫກົ ພນັ ຫໍ້ຳ ຮໍ້ອຍ ຄນົ          
22ຄນົ ຊິເມໂອນ          ໂດຍ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ຕຳມ ຄອບຄວົ         ຕຳມ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພວກ 

ເຂົຳ         ທກຸ ຄນົ ທີື່  ເຂົຳເຈົໍ້ຳ ນບັ ຕຳມ ຈ  ຳນວນ ລຳຍ ຊ ື່  ຜ ໍ້ ຊຳຍ ລຽງ ຕວົ ທກຸ ຄນົ         ທີື່  ມີ ອຳຍ ຸຕ ັໍ້ງແຕື່ ຊຳວ ປີ ຂ ໍ້ນ 

ໄປ         ທີື່  ອອກ ຮບົ ໄດໍ້ ທງັ ໝດົ         

23ຈ  ຳນວນ ຄນົ ໃນ ຕະກ ນ ຊິເມໂອນ ເປັນ ຫໍ້ຳ ໝ ື່ ນ ເກົໍ້ຳ ພນັ ສຳມ ຮໍ້ອຍ ຄນົ          
24ຄນົ ຄາດ ໂດຍ ພງົພນັ ຂອງ ຕນົ         ຕຳມ ຄອບຄວົ         ຕຳມ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ຕຳມ ຈ  ຳ-

ນວນ ລຳຍ ຊ ື່  ຜ ໍ້ ທີື່  ມີ ອຳຍ ຸຕ ັໍ້ງແຕື່ ຊຳວ ປີ ຂ ໍ້ນ ໄປ ທີື່  ອອກ ຮບົ ໄດໍ້ ທງັ ໝດົ         

25ຈ  ຳນວນ ຄນົ ໃນ ຕະກ ນ ຄາດ 

ເປັນ ສີື່  ໝ ື່ ນ ຫໍ້ຳ ພນັ ຫກົ ຮໍ້ອຍ ຫໍ້ຳ ສິບ ຄນົ          
26ຄນົ ຢ ດາ          ໂດຍ ພງົພນັ ຂອງ ຕນົ         ຕຳມ ຄອບຄວົ         ຕຳມ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ຕຳມ ຈ  ຳ-

ນວນ ລຳຍ ຊ ື່  ຄນົ ທີື່  ມີ ອຳຍ ຸຕ ັໍ້ງແຕື່ ຊຳວ ປີ ຂ ໍ້ນ ໄປ         ທີື່  ອອກ ຮບົ ໄດໍ້ ທງັ ໝດົ         

27ຈ  ຳນວນ ຄນົ ໃນ ຕະກ ນ ຢ -
ດາ ເປັນ ເຈດັ ໝ ື່ ນ ສີື່  ພນັ ຫກົ ຮໍ້ອຍ ຄນົ          

28ຄນົ ອິດຊາຄາ          ໂດຍ ພງົພນັ ຂອງ ຕນົ         ຕຳມ ຄອບຄວົ         ຕຳມ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ຕຳມ 

ຈ  ຳນວນ ລຳຍ ຊ ື່  ຄນົ ທີື່  ມີ ອຳຍ ຸຕ ັໍ້ງແຕື່ ຊຳວ ປີ ຂ ໍ້ນ ໄປ         ທີື່  ອອກ ຮບົ ໄດໍ້ ທງັ ໝດົ         

29ຈ  ຳນວນ ຄນົ ໃນ ຕະກ ນ 

ອິດຊາຄາ ເປັນ ຫໍ້ຳ ໝ ື່ ນ ສີື່  ພນັ ສີື່  ຮໍ້ອຍ ຄນົ          
30ຄນົ ເຊບ ລ ນ          ໂດຍ ພງົພນັ ຂອງ ຕນົ         ຕຳມ ຄອບຄວົ         ຕຳມ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ຕຳມ 

ຈ  ຳນວນ ລຳຍ ຊ ື່  ຄນົ ທີື່  ມີ ອຳຍ ຸຕ ັໍ້ງແຕື່ ຊຳວ ປີ ຂ ໍ້ນ ໄປ         ທີື່  ອອກ ຮບົ ໄດໍ້ ທງັ ໝດົ         

31ຈ  ຳນວນ ຄນົ ໃນ ຕະກ ນ 

ເຊບ ລ ນ ເປັນ ຫໍ້ຳ ໝ ື່ ນ ເຈດັ ພນັ ສີື່  ຮໍ້ອຍ ຄນົ          
32ຈຳກ ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ໂຢເຊັບ          ຄ  ຄນົ ເອຟຣາຢິມ          ໂດຍ ພງົພນັ ຂອງ ຕນົ         ຕຳມ ຄອບຄວົ         ຕຳມ 

ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ຕຳມ ຈ  ຳນວນ ລຳຍ ຊ ື່  ຄນົ ທີື່  ມີ ອຳຍ ຸ         ຕ ັໍ້ງແຕື່ ຊຳວ ປີ ຂ ໍ້ນ ໄປ         ທີື່  ອອກ ຮບົ 

ໄດໍ້ ທງັ ໝດົ         

33ຈ  ຳນວນ ຄນົ ຕະກ ນ ເອຟຣາຢິມ ເປັນ ສີື່  ໝ ື່ ນ ຫໍ້ຳ ຮໍ້ອຍ ຄນົ         

34ຄນົ ມານາເຊ          ໂດຍ ພງົ-

ພນັ ຂອງ ຕນົ         ຕຳມ ຄອບຄວົ         ຕຳມ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ຕຳມ ຈ  ຳນວນ ລຳຍ ຊ ື່  ຄນົ ທີື່  ມີ ອຳຍ ຸ

ຕ ັໍ້ງແຕື່ ຊຳວ ປີ ຂ ໍ້ນ ໄປ         ທີື່  ອອກ ຮບົ ໄດໍ້ ທງັ ໝດົ         

35ຈ  ຳນວນ ຄນົ ໃນ ຕະກ ນ ມານາເຊ ເປັນ ສຳມ ໝ ື່ ນ 

ສອງ ພນັ ສອງ ຮໍ້ອຍ ຄນົ          
36ຄນົ ເບັນຢາມິນ          ໂດຍ ພງົພນັ ຂອງ ຕນົ         ຕຳມ ຄອບຄວົ         ຕຳມ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         

ຕຳມ ຈ  ຳນວນ ລຳຍ ຊ ື່  ຄນົ ທີື່  ມີ ອຳຍ ຸຕ ັໍ້ງແຕື່ ຊຳວ ປີ ຂ ໍ້ນ ໄປ         ທີື່  ອອກ ຮບົ ໄດໍ້ ທງັ ໝດົ         

37ຈ  ຳນວນ ຄນົ ໃນ 

ຕະກ ນ ເບັນຢາມິນ ເປັນ ສຳມ ໝ ື່ ນ ຫໍ້ຳ ພນັ ສີື່  ຮໍ້ອຍ ຄນົ          
38ຄນົ ດານ          ໂດຍ ພງົພນັ ຂອງ ຕນົ         ຕຳມ ຄອບຄວົ         ຕຳມ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ຕຳມ ຈ  ຳ-

ນວນ ລຳຍ ຊ ື່  ຄນົ ທີື່  ມີ ອຳຍ ຸຕ ັໍ້ງແຕື່ ຊຳວ ປີ ຂ ໍ້ນ ໄປ         ທີື່  ອອກ ຮບົ ໄດໍ້ ທງັ ໝດົ         

39ຈ  ຳນວນ ຄນົ ໃນ ຕະກ ນ 

ດານ ເປັນ ຫກົ ໝ ື່ ນ ສອງ ພນັ ເຈດັ ຮໍ້ອຍ ຄນົ          
40ຄນົ ອາເຊ          ໂດຍ ພງົພນັ ຂອງ ຕນົ         ຕຳມ ຄອບຄວົ         ຕຳມ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ຕຳມ ຈ  ຳ-

ນວນ ລຳຍ ຊ ື່  ຄນົ ທີື່  ມີ ອຳຍ ຸຕ ັໍ້ງແຕື່ ຊຳວ ປີ ຂ ໍ້ນ ໄປ         ທີື່  ອອກ ຮບົ ໄດໍ້ ທງັ ໝດົ         

41ຈ  ຳນວນ ຄນົ ໃນ ຕະກ ນ 

ອາເຊ ເປັນ ສີື່  ໝ ື່ ນ ໜ ື່ ງ ພນັ ຫໍ້ຳ ຮໍ້ອຍ ຄນົ          
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42ລ ກ ຫລຳນ ນັບທາລ ີ         ໂດຍ ພງົພນັ ຂອງ ຕນົ         ຕຳມ ຄອບຄວົ         ຕຳມ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         

ຕຳມ ຈ  ຳນວນ ລຳຍ ຊ ື່  ຄນົ ທີື່  ມີ ອຳຍ ຸຕ ັໍ້ງແຕື່ ຊຳວ ປີ ຂ ໍ້ນ ໄປ         ທີື່  ອອກ ຮບົ ໄດໍ້ ທງັ ໝດົ         

43ຈ  ຳນວນ ຄນົ ໃນ 

ຕະກ ນ ນັບທາລ ີເປັນ ຫໍ້ຳ ໝ ື່ ນ ສຳມ ພນັ ສີື່  ຮໍ້ອຍ ຄນົ          
44ຈ  ຳນວນ ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເປັນ ຄນົ ທີື່  ໂມເຊ ກບັ ອາໂຣນ ແລະ ປະມກຸ ທງັ ສິບ ສອງ         ຄນົ ຂອງ ຄນົ ອິ-

ສຣາເອນ ຊ ື່ ງ ເປັນ ຕວົ ແທນ ສ  ຳລບັ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ຕນົ ໄດໍ້ ນບັ ຈດົ ໄວໍ້ ໃນ ບນັຊ ີ         

45ສະນ ັໍ້ນ         ຈ  ຳນວນ 

ຄນົ ອິສຣາເອນ ທງັ ໝດົ ທີື່  ນບັ ຕຳມ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ຕຳມ ຈ  ຳນວນ ຄນົ ທີື່  ມີ ອຳຍ ຸຕ ັໍ້ງແຕື່ 

ຊຳວ ປີ ຂ ໍ້ນ ໄປ ທກຸ ຄນົ ໃນ ອິສຣາເອນ ຊ ື່ ງ ອອກ ຮບົ ໄດໍ້         

46ຈ  ຳນວນ ຄນົ ທງັ ໝດົ ທີື່  ນບັ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ຫກົ 

ແສນ ສຳມ ພນັ ຫໍ້ຳ ຮໍ້ອຍ ຫໍ້ຳ ສິບ ຄນົ          
47ແຕື່ ບ ື່  ໄດໍ້ ນບັ ຄນົ ເລວີ ຕຳມ ຕະກ ນ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ຕນົ ລວມ ດໍ້ວຍ         

48ເພຳະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ກື່ຳວ ກບັ ໂມເຊ ວື່ຳ ຄນົ ເລວີ ບ ື່  ຕໍ້ອງ ເຂົໍ້ຳ ສງົຄຳມ         

49“ສະເພຳະ ຕະກ ນ ເລວີ ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ນບັ         ແລະ ຢື່ຳ ເຮັດ 

ສ  ຳມະໂນ ຄວົ ໄວໍ້ ໃນ ຄນົ ອິສຣາເອນ         

50ແຕື່ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ຕ ັໍ້ງ ຄນົ ເລວີ ໄວໍ້ ສ  ຳລບັ ຫ ເຕັນ ສກັສິດ         ສ  ຳລບັ 

ບນັດຳ ເຄ ື່ ອງໃຊໍ້ ກບັ ທກຸ ສິື່ ງ ທີື່  ກື່ຽວຂໍ້ອງ ກບັ ຫ ເຕັນ ສກັສິດ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ຂນົ ຫ ເຕັນ         ແລະ ບນັດຳ 

ເຄ ື່ ອງໃຊໍ້         ກບັ ປະຕບິດັ ງຳນ ໃນ ຫ ເຕັນ ນ ັໍ້ນ         ແລະ         ຕ ັໍ້ງ ເຕັນ ຢ ື່ ຮອບ ຫ ເຕັນ         

51ເມ  ື່ອ ຈະ ຍກົ ຫ ເຕັນ ສກັ-

ສິດ ໄປ         ຄນົ ເລວີ ຈະ ຕໍ້ອງ ຮ ໍ້ ຫ ເຕັນ ສກັສິດ         ແລະ ເມ  ື່ອ ຈະ ຕ ັໍ້ງ ຫ ເຕັນ ສກັສິດ ຂ ໍ້ນ         ກ  ໃຫໍ້ ຄນົ ເລວີ ເປັນ ຜ ໍ້ 

ຈດັ ຕ ັໍ້ງ         ຜ ໍ້ ອ ື່ ນ ທີື່  ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃກໍ້ ຫ ເຕັນ ສກັສິດ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ຕໍ້ອງ ຖ ກ ໂທດ ເຖງິ ຕຳຍ          
52ໃຫໍ້ ຄນົ ອິສຣາເອນ ຕ ັໍ້ງ ເຕັນ ຕຳມ ທີື່  ອຳ ໃສ ຂອງ ຕນົ ແຕື່ ລະ ພວກ         ແລະ ແຕື່ລະຄນົ ຕຳມ ຄໍ້ຳຍ 

ຂອງ ຕນົ         ແລະ ແຕື່ລະຄນົ ຕຳມ ທງຸ ຕະກ ນ ຂອງ ຕນົ         

53ແຕື່ ໃຫໍ້ ຄນົ ເລວີ ຕ ັໍ້ງ ເຕັນ ຮອບ ຫ ເຕັນ ສກັສິດ         

ເພ ື່ ອ ບ ື່  ໃຫໍ້ ພຣະພິໂລດ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ເໜ ອ ຊຸມນມຸຊນົ ອິສຣາເອນ          ໃຫໍ້ ຕະກ ນ ເລວີ ປະຕບິດັ ງຳນ ຕື່ຳງ ໆ 

ໃນ ຫ ເຕັນ ສກັສິດ”          
54ຄນົ ອິສຣາເອນ ກ  ເຮັດ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ເຮັດ ຕຳມ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ສ ັື່ງ ໂມເຊ ໄວໍ້ ທກຸ ປະ-

ກຳນ          
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ການຈັດຄ້າຍ ແລະຜ ້ນຳໃຫ້ແຕູ່ລະຕະກ ນ 

1ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ກບັ ໂມເຊ ແລະ ອາໂຣນ ວື່ຳ         

2“ໃຫໍ້ ລ ກ ຫລຳນ ອິສຣາເອນ ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ ພກັ ໃກໍ້ 

ທງຸ ຂອງ ຕນົ ທກຸ ຄນົ         ຕຳມ ທງຸ         ຕຳມ ຄອບຄວົ         ຕຳມ ຍຳດຕ ິພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ຕນົ         ໃຫໍ້ ຕ ັໍ້ງ ເຕັນ ຫນັ ໜໍ້ຳ ເຂົໍ້ຳ 

ຫຳ ຫ ເຕັນ ສກັສິດ ແຫື່ງ ຊຸມນມຸ ທກຸ ດໍ້ຳນ          
3ພວກ ທີື່  ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ ທຳງ ທິດຕຳເວັນອອກ         ໃຫໍ້ ເປັນ ທງຸ ຂອງ ຄໍ້ຳຍ ຢ ດາ ຕຳມ ກອງທບັ ຂອງ ພວກ 

ເຂົຳ         ນາໂຊນ ລ ກ ຊຳຍ ອຳມີນາດາບ ຈະ ເປັນ ນຳຍ ກອງທບັ ຂອງ ຄນົ ຢ ດາ         

4ກອງທບັ ທີື່  ນບັ ໄວໍ້ ນີໍ້ ມີ 

ເຈດັ ໝ ື່ ນ ສີື່  ພນັ ຫກົ ຮໍ້ອຍ ຄນົ         

5ໃຫໍ້ ຕະກ ນ ອິດຊາຄາ ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ ລຽງ ຖດັ ມຳ         ເນທາເນນ ລ ກ ຊຳຍ ຊ ອາ 

ຈະ ເປັນ ນຳຍ ກອງທບັ ຂອງ ຄນົ ອິດຊາຄາ         

6ພນົ ໂຍທຳ ທີື່  ນບັ ໄວໍ້ ນີໍ້ ມີ ຫໍ້ຳ ໝ ື່ ນ ສີື່  ພນັ ສີື່  ຮໍ້ອຍ ຄນົ         

7ໃຫໍ້ 

ຕະກ ນ ເຊບ ລ ນ ລຽງ ຕ ື່  ຈຳກ ຢ ດາ ໄປ         ເອລອີາບ ລ ກ ຊຳຍ ເຮໂລນ ຈະ ເປັນ ນຳຍ ກອງທບັ ຂອງ ຄນົ         

ເຊບ ລ ນ         

8ພນົ ໂຍທຳ ທີື່  ນບັ ໄວໍ້ ນີໍ້ ມີ ຫໍ້ຳ ໝ ື່ ນ ເຈດັ ພນັ ສີື່  ຮໍ້ອຍ ຄນົ         

9ຈ  ຳນວນ ຄນົ ທງັ ໝດົ ທີື່  ນບັ ເຂົໍ້ຳ ໃນ 
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ຄໍ້ຳຍ ຢ ດາ ຕຳມ ກອງທບັ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ແມ ື່ນ ໜ ື່ ງ ແສນ ແປດ ໝ ື່ ນ ຫກົ ພນັ         ສີື່  ຮໍ້ອຍ ຄນົ         ເມ  ື່ອ ອອກ 

ຍື່ຳງ         ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ຈະ ຍກົ ໄປ ກື່ອນ          
10ໃຫໍ້ ທງຸ ຄໍ້ຳຍ ຂອງ ຣ ເບັນ ຕ ັໍ້ງ ຢ ື່ ທຳງ ທິດໃຕໍ້ ຕຳມ ກອງທບັ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ເອລີຊ  ລ ກ ຊຳຍ ເຊ-

ເດອ  ຈະ ເປັນ         ນຳຍ ກອງທບັ ຂອງ ຄນົ ຣ ເບັນ         

11ພນົ ໂຍທຳ ທີື່  ນບັ ໄດໍ້ ນີໍ້ ມີ ສີື່  ໝ ື່ ນ ຫກົ ພນັ ຫໍ້ຳ ຮໍ້ອຍ ຄນົ         

12ຕ ື່  ມຳ ແມ ື່ນ ໃຫໍ້ ຕະກ ນ ຊິເມໂອນ ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ         ເຊລ ມີເອນ ລ ກ ຊຳຍ ຊ ຣີຊັດດາຍ ຈະ ເປັນ ນຳຍ ກອງທບັ 

ຂອງ ຄນົ ຊິເມໂອນ         

13ພນົ ໂຍທຳ ທີື່  ນບັ ໄວໍ້ ນີໍ້ ມີ ຫໍ້ຳ ໝ ື່ ນ ເກົໍ້ຳ ພນັ ສຳມ ຮໍ້ອຍ ຄນົ         

14ໃຫໍ້ ຕະກ ນ ຄາດ ລຽງ 

ຕ ື່  ຈຳກ ຣ ເບັນ ໄປ         ເອລີຢາສັບ ລ ກ ຊຳຍ ເຣອ ເອນ ຈະ ເປັນ ນຳຍ ກອງທບັ ຂອງ ຄນົ ຄາດ         

15ພນົ ໂຍ-

ທຳ ທີື່  ນບັ ໄວໍ້ ນີໍ້ ມີ ສີື່  ໝ ື່ ນ ຫໍ້ຳ ພນັ ຫກົ ຮໍ້ອຍ ຫໍ້ຳ ສິບ ຄນົ         

16ຈ  ຳນວນ ຄນົ ທງັ ໝດົ ທີື່  ນບັ ເຂົໍ້ຳ ໃນ ຄໍ້ຳຍ ຣ ເບັນ 

ຕຳມ         ທບັ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ແມ ື່ນ ໜ ື່ ງ ແສນ ຫໍ້ຳ ໝ ື່ ນ ໜ ື່ ງ         ພນັ ສີື່  ຮໍ້ອຍ ຫໍ້ຳ ສິບ ຄນົ         ເມ  ື່ອ ອອກ ຍື່ຳງ ຄນົ 

ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ຈະ ເປັນ ພວກ ທີື່  ສອງ          
17ແລໍ້ວ ໃຫໍ້ ຍກົ         ຫ ເຕັນ ສກັສິດ ແຫື່ງ ຊຸມນມຸ ຍື່ຳງ ຕຳມ ໄປ         ໃຫໍ້ ຄໍ້ຳຍ ຄນົ ເລວີ ຢ ື່ ກຳງ ຂະບວນ ຄໍ້ຳຍ         

ພວກ ເຂົຳ ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ ຢ ື່ ອນັ ດບັ ໃດ ກ  ໃຫໍ້ ອອກ ຍື່ຳງ ໄປ ຕຳມ ອນັ ດບັ ນ ັໍ້ນ         ທກຸ ຄໍ້ຳຍ ໄປ ຕຳມ ອນັ ດບັ         ຕຳມ 

ທງຸ ຕະກ ນ ຂອງ ຕນົ          
18ໃຫໍ້ ທງຸ ຄໍ້ຳຍ ຂອງ ເອຟຣາຢິມ ຕ ັໍ້ງ ຢ ື່ ທຳງ ທິດຕຳເວັນຕກົ ຕຳມ ກອງທບັ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ເອລີ-

ຊາມາ          ລ ກ ຊຳຍ ອຳມີຮຸດ ຈະ ເປັນ ນຳຍ ກອງທບັ ຂອງ ຄນົ ເອຟຣາຢິມ         

19ພນົ ໂຍທຳ ທີື່  ນບັ ໄວໍ້ ນີໍ້ ມີ ສີື່  

ໝ ື່ ນ ຫໍ້ຳ ຮໍ້ອຍ ຄນົ         

20ໃຫໍ້ ຄນົ ຕະກ ນ ມານາເຊ ລຽງ ຕ ື່  ມຳ         ຄາມາລີເອັນ ລ ກ ຊຳຍ ເປດາຊ  ຈະ ເປັນ 

ນຳຍ ກອງທບັ         ມານາເຊ         

21ພນົ ໂຍທຳ ທີື່  ນບັ ໄວໍ້ ນີໍ້ ມີ ສຳມ ໝ ື່ ນ ສອງ ພນັ ສອງ ຮໍ້ອຍ ຄນົ         

22ໃຫໍ້ ຕະກ ນ 

ເບັນຢາມິນ ລຽງ ຕ ື່  ຈຳກ ເອຟຣາຢິມ ໄປ         ອາບດີານ ລ ກ ຊຳຍ ກິເດໂອນີ ຈະ ເປັນ ນຳຍ         ກອງທບັ ຂອງ 

ຄນົ ເບັນຢາມິນ         

23ພນົ ໂຍທຳ ທີື່  ນບັ ໄວໍ້ ນີໍ້ ມີ ສຳມ ໝ ື່ ນ ຫໍ້ຳ ພນັ ສີື່  ຮໍ້ອຍ ຄນົ         

24ຈ  ຳນວນ ຄນົ ທງັ ໝດົ ທີື່  ນບັ 

ເຂົໍ້ຳ ໃນ ຄໍ້ຳຍ ເອຟຣາຢິມ ຕຳມ ກອງທບັ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ແມ ື່ນ ໜ ື່ ງ ແສນ ແປດ ພນັ ໜ ື່ ງ ຮໍ້ອຍ ຄນົ         ເມ  ື່ອ 

ອອກ ຍື່ຳງ ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ຈະ ເປັນ ພວກ ທີື່  ສຳມ          
25ໃຫໍ້ ທງຸ ຄໍ້ຳຍ ຂອງ ດານ ຕ ັໍ້ງ ຢ ື່ ທຳງ ທິດເໜ ອ ຕຳມ ກອງທບັ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ອາຮີເອເຊ ລ ກ ຊຳຍ 

ອຳມີຊັດດາຍ ຈະ ເປັນ ນຳຍ ກອງທບັ ຂອງ ລ ກ ຫລຳນ ດານ         

26ພນົ ໂຍທຳ ທີື່  ນບັ ໄວໍ້ ນີໍ້ ມີ ຫກົ ໝ ື່ ນ ສອງ 

ພນັ ເຈດັ ຮໍ້ອຍ ຄນົ         

27ໃຫໍ້ ຕະກ ນ ອາເຊ ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ ລຽງ ຕ ື່  ມຳ         ປາກີເອນ ລ ກ ຊຳຍ ອົກຣັນ ຈະ ເປັນ ນຳຍ 

ກອງທບັ ຂອງ ລ ກ ຫລຳນ ອາເຊ         

28ພນົ ໂຍທຳ ທີື່  ນບັ ໄວໍ້ ນີໍ້ ມີ ສີື່  ໝ ື່ ນ ໜ ື່ ງ ພນັ ຫໍ້ຳ ຮໍ້ອຍ ຄນົ         

29ໃຫໍ້ ຕະກ ນ 

ນັບທາລ ີລຽງ ຕ ື່  ຈຳກ ດື່ຳນ ໄປ         ອາຮີຣາ ລ ກ ຊຳຍ ເອນັນ ຈະ ເປັນ ນຳຍ ກອງທບັ ຂອງ ລ ກ ຫລຳນ ນັບ-
ທາລ ີ         

30ພນົ ໂຍທຳ ທີື່  ນບັ ໄວໍ້ ນີໍ້ ມີ ຫໍ້ຳ ໝ ື່ ນ ສຳມ ພນັ ສີື່  ຮໍ້ອຍ ຄນົ         

31ຈ  ຳນວນ ຄນົ ທງັ ໝດົ ທີື່  ນບັ ເຂົໍ້ຳ ໃນ 

ຄໍ້ຳຍ ດານ          ເປັນ ໜ ື່ ງ ແສນ ຫໍ້ຳ ໝ ື່ ນ ເຈດັ ພນັ ຫກົ ຮໍ້ອຍ ຄນົ         ເມ  ື່ອ ອອກ ຍື່ຳງ ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ຈະ ເປັນ ພວກ 

ສດຸ ທໍ້ຳຍ         ຍື່ຳງ ຕຳມ ທງຸ ຕະກ ນ ຂອງ ຕນົ”          
32ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເປັນ ລ ກ ຫລຳນ ອິສຣາເອນ ທີື່  ນບັ ຕຳມ ຄອບຄວົ ຕຳມ ຍຳດຕ ິພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         

ຄນົ ທງັ ໝດົ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ຄໍ້ຳຍ ພກັ ນບັ ຕຳມ ກອງທບັ ມີ ຫກົ ແສນ ສຳມ ພນັ ຫໍ້ຳ ຮໍ້ອຍ ຫໍ້ຳ ສິບ ຄນົ         

33ແຕື່ ບ ື່  ໄດໍ້ 

ນບັ ພວກ ເລວີ ລວມ ເຂົໍ້ຳ ໃນ ລ ກ ຫລຳນ ອິສຣາເອນ          ຕຳມ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ສ ັື່ງ         ໂມເຊ          
34ລ ກ ຫລຳນ ອິສຣາເອນ ກ  ເຮັດ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ ຢ ື່ ຕຳມ ທງຸ         ແລະ ຍກົ ອອກ ຍື່ຳງ ໄປ         
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ທກຸ ຄນົ ຕຳມ ຄອບຄວົ ຂອງ ຕນົ         ຕຳມ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ຕນົ         ຕຳມ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ສ ັື່ງ ໂມເຊ 

ໄວໍ້ ທກຸ ປະກຳນ          

ບົດທີ 3 
ພວກປະໂລຫິດ ແລະຄົນເລວີຖືກແຍກໄວ້ຕູ່າງຫາກ 

1ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້ ເປັນ ພງົພນັ ຂອງ ອາໂຣນ ແລະ ໂມເຊ          ເມ  ື່ອ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ກບັ ໂມເຊ ເທິງ ພ ເຂົຳ         

ຊີນາຍ         

2ຊ ື່  ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອາໂຣນ ມີ ດ ັື່ງນີໍ້         ນາດາບ ບດຸ ຫວົປີ         ອາບຮີ           ເອເລອາຊາ ແລະ ອີທາມາ         

3ນີໍ້ ແຫລະ         ເປັນ ຊ ື່  ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອາໂຣນ ທີື່  ໄດໍ້ ເຈມີ ໄວໍ້ ເປັນ ປະໂລຫິດ         ເປັນ ຜ ໍ້ ທີື່  ເພິື່ ນ ສະຖຳປະນຳ 

ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ປະຕບິດັ ໃນ ຕ  ຳແໜື່ງ ປະໂລຫິດ          
4ແຕື່ ນາດາບ ແລະ ອາບີຮ  ຕຳຍ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ເມ  ື່ອ ພວກ ເຂົຳ ເອົຳ ໄຟ ທີື່  ຕໍ້ອງ ຫໍ້ຳມ 

ມຳ ຖວຳຍ ບ ຊຳ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຢ ື່ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ຊີນາຍ          ແລະ ຕື່ຳງ ກ  ບ ື່  ມີ ບດຸ         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ 

ເອເລອາຊາ          ແລະ         ອີທາມາ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ປະຕບິດັ ໃນ ຕ  ຳແໜື່ງ ປະໂລຫິດ ຕ ື່  ອາໂຣນ          ພ ື່  ຂອງ ພວກ ເຂົຳ          
5ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ກບັ ໂມເຊ ວື່ຳ         

6“ຈ ົື່ງ ນ  ຳ ເອົຳ ຕະກ ນ ເລວີ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃກໍ້         ແລະ ຕ ັໍ້ງ ພວກ ເຂົຳ 

ໄວໍ້ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ອາໂຣນ          ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ບວົລະບດັ         ອາໂຣນ         

7ພວກ ເຂົຳ ຈະ ປະຕບິດັ ໜໍ້ຳທີື່  ແທນ ອາໂຣນ 

ແລະ ແທນ ຊຸມນມຸຊນົ ທງັ ໝດົ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຫ ເຕັນ ສກັສິດ ແຫື່ງ ຊຸມນມຸ ໃນ ຂະນະ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ປະຕບິດັ ງຳນ ທີື່  

ຫ ເຕັນ ສກັສິດ         

8ພວກ ເຂົຳ ຈະ ເບິື່ ງແຍງ ບນັດຳ ເຄ ື່ ອງໃຊໍ້ ຂອງ ຫ ເຕັນ ສກັສິດ ແຫື່ງ ຊຸມນມຸ         ແລະ ປະ-

ຕບິດັ ໜໍ້ຳທີື່  ແທນ ລ ກ ຫລຳນ ອິສຣາເອນ          ເມ  ື່ອ ພວກ ເຂົຳ ເຮັດ ວຽກ ໃນ ຫ ເຕັນ ສກັສິດ         

9ຈ ົື່ງ ມອບ ພວກ 

ເລວີ ໄວໍ້ ກບັ ອາໂຣນ ແລະ ພວກ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອາໂຣນ          ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຮບັ ເລ ອກ ຈຳກ ລ ກ ຫລຳນ ອິ-
ສຣາເອນ ໃຫໍ້ ມອບ ໄວໍ້ ກບັ ອາໂຣນ ແລໍ້ວ         

10ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ອາໂຣນ ແລະ ພວກ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອາ-
ໂຣນ ໃຫໍ້ ປະຕບິດັ ງຳນ ຕຳມ ຕ  ຳແໜື່ງ         ປະໂລຫິດ         ແຕື່ ຄນົ ອ ື່ ນ ທີື່  ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃກໍ້ ຈະ ຕໍ້ອງ ຖ ກ ລງົໂທດ ເຖງິ 

ຕຳຍ”          
11ແລະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ໂມເຊ ວື່ຳ         

12“ເບິື່ ງ ແມ         ເຮົຳ ເອງ ໄດໍ້ ເລ ອກ ຄນົ ເລວີ ຈຳກ ລ ກ 

ຫລຳນ ອິສຣາເອນ ແທນ ບນັດຳ ບດຸ ຫວົປີ ທື່ຳມກຳງ ລ ກ ຫລຳນ ອິສຣາເອນ ທີື່  ເກດີ ຈຳກ ມດົ ລ ກ ຂອງ 

ແມ ື່         ກື່ອນ ທີື່  ຄນົ ເລວີ ຈະ ເປັນ ຂອງ ເຮົຳ         

13ເພຳະ ບນັດຳ ບດຸ ຫວົປີ ເປັນ ຂອງ ເຮົຳ         ໃນ ມ ໍ້ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ປະ-

ຫຳນ ຊວີດິ ບດຸ ຫວົປີ ທງັຫລຳຍ ໃນ ປະ         ເທດ ເອຢິບ ນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ເລ ອກ ບນັດຳ ບດຸ ຫວົປີ ໃນ ອິສຣາ-
ເອນ          ທງັ ມະນດຸ         ແລະ ສດັ ເດຍລະສຳນ ໄວໍ້         ເປັນ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ຕໍ້ອງ ເປັນ ຂອງ ເຮົຳ         ເຮົຳ 

ຄ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ”          
14ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ໂມເຊ ໃນ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ ຊີນາຍ ວື່ຳ         

15“ຈ ົື່ງ ນບັ ລ ກ ຫລຳນ 

ເລວີ ຕຳມ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ຕຳມ ຄອບຄວົ         ຄ  ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ນບັ ຜ ໍ້ ຊຳຍ ທກຸ ຄນົ ທີື່  ມີ ອຳຍ ຸ

ຕ ັໍ້ງແຕື່ ເດ ອນ ໜ ື່ ງ ຂ ໍ້ນ ໄປ”         

16ໂມເຊ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ນບັ ພວກ ເຂົຳ ຕຳມ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ໄວໍ້          
17ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້ ເປັນ ຊ ື່  ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເລວີ          ຄ  ເກໂຊນ          ໂກຮາດ          ແລະ ເມຣາຣີ          
18ຊ ື່  ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເກໂຊນ ຕຳມ ຄອບຄວົ         ຄ  ລິບນີ ແລະ ຊິເມອີ         

19ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ໂກຮາດ ຕຳມ 

ຄອບຄວົ         ຄ  ອຳຣາມ          ອິດຊະຮາ          ເຮັບໂຣນ          ແລະ ອຸດຊີເອນ         

20ແລະ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເມຣາຣີ ຕຳມ 
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ຄອບຄວົ         ຄ  ມາລ ີ         ແລະ ມ ຊີ          ນີໍ້ ເປັນ ຄອບຄວົ ຄນົ ເລວີ ຕຳມ         ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ          

21ຕະກ ນ ເກໂຊນ ມີ ຄອບຄວົ ລິບນີ ແລະ ຄອບຄວົ ຊິເມອີ          ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເປັນ ຄອບຄວົ ເກໂຊນ         

22ຈ  ຳ-

ນວນ ຄນົ ທງັຫລຳຍ         ຄ  ຈ  ຳນວນ ຜ ໍ້ ຊຳຍ ທງັ ໝດົ ທີື່  ມີ ອຳຍ ຸຕ ັໍ້ງແຕື່ ເດ ອນ ໜ ື່ ງ ຂ ໍ້ນ ໄປ ແມ ື່ນ ເຈດັ ພນັ ຫໍ້ຳ 

ຮໍ້ອຍ ຄນົ         

23ຄອບຄວົ ເກໂຊນ ນ ັໍ້ນ ຈະ ຕໍ້ອງ ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ ຢ ື່ ທຳງ ຫລງັ ຫ ເຕັນ ສກັສິດ ດໍ້ຳນ ຕຳເວັນຕກົ         

24ມ ີ

ເອລຢີາສັບ ລ ກ ຊຳຍ ລາເອນ ເປັນ ຫວົໜໍ້ຳ ຍຳດຕ ິພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ         ເກໂຊນ          

ການຈັດຄ້າຍ ແລະການແບູ່ງງານຕູ່າງໆຂອງຄອບຄົວເລວີ 
25ງຳນ ທີື່  ຕະກ ນ ເກໂຊນ ປະຕບິດັ ໃນ ຫ ເຕັນ ສກັສິດ ແຫື່ງ ຊຸມນມຸ ມີ ງຳນ ຫ ເຕັນ ສກັສິດ         ງຳນ ເຕັນ 

ພໍ້ອມ         ກບັ ເຄ ື່ ອງ ຄມຸ ເຕັນ         ແລະ ຜໍ້ຳກ ັໍ້ງ ປະຕ  ຫ ເຕັນ ສກັສິດ ແຫື່ງ ຊຸມນມຸ         

26ຜໍ້ຳກ ັໍ້ງ ບງັ ລຳນ         ແລະ 

ຜໍ້ຳກ ັໍ້ງ ປະຕ  ລຳນ         ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ຮອບ ຫ ເຕັນ ສກັສິດ         ແລະ ແທື່ນ ບ ຊຳ ລວມ ທງັ ເຊ ອກ         ທງັ ງຳນ ສຳລະພດັ ທີື່  

ກື່ຽວ ກບັ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້          
27ຕະກ ນ ໂກຮາດ          ມີ ຄອບຄວົ ອຳຣາມ          ຄອບຄວົ ອິດຊະຮາ          ຄອບຄວົ ເຮັບໂຣນ ຄອບຄວົ         

ອຸດຊີເອນ          ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເປັນ ຄອບຄວົ ໂກຮາດ         

28ຕຳມ ຈ  ຳນວນ ຜ ໍ້ ຊຳຍ ທງັ ໝດົ ທີື່  ມີ ອຳຍ ຸຕ ັໍ້ງແຕື່ ເດ ອນ 

ໜ ື່ ງ ຂ ໍ້ນ ໄປ ແມ ື່ນ ແປດ ພນັ ຫກົ ຮໍ້ອຍ ຄນົ         ເປັນ ຄນົ ປະຕບິດັ ໜໍ້ຳທີື່  ໃນ ສະຖຳນທີື່  ບ ລິສດຸ         

29ບນັດຳ 

ຄອບຄວົ ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ໂກຮາດ ຈະ ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ ຢ ື່ ທຳງ ທິດໃຕໍ້ ຂອງ ຫ ເຕັນ ສກັສິດ         

30ມ ີເອລີຊາຟັນ 

ລ ກ ຊຳຍ ອຸດຊີເອນ ເປັນ ຫວົໜໍ້ຳ ຍຳດຕ ິພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ຄອບຄວົ ໂກຮາດ          
31ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ມໜີໍ້ຳ ທີື່  ເບິື່ ງແຍງ ຫີບ ພຣະສນັຍຳ         ໂຕະ         ຄນັ ຕະກຽງ         ແທື່ນ ບ ຊຳ ທງັ ສອງ         ແລະ 

ເຄ ື່ ອງໃຊໍ້ ຕື່ຳງ ໆ ຂອງ ສະຖຳນທີື່  ບ ລິສດຸ         ຊ ື່ ງ ປະໂລຫິດ ໃຊໍ້ ປະຕບິດັ ງຳນ         ແລະ ຜໍ້ຳກ ັໍ້ງ         ທງັ ງຳນ ສຳ-

ລະພດັ ທີື່  ກື່ຽວ ກບັ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້         

32ເອເລອາຊາ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອາໂຣນ ເປັນ ນຳຍ ໃຫຍື່ ເໜ ອ ຫວົໜໍ້ຳ 

ຂອງ ພວກ ເລວີ ແລະ         ກວດກຳ ຜ ໍ້ ທີື່  ມໜີໍ້ຳ ທີື່  ປະຕບິດັ ງຳນ ໃນ ສະຖຳນທີື່  ບ ລິສດຸ          
33ຕະກ ນ ເມຣາຣີ ມີ ຄອບຄວົ ມາລ ີ         ແລະ ຄອບຄວົ ມ ຊີ          ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເປັນ ຄອບຄວົ ເມຣາຣີ         

34ຈ  ຳ-

ນວນ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ຄ  ຈ  ຳນວນ ຜ ໍ້ ຊຳຍ ທງັ ໝດົ ທີື່  ມີ ອຳຍ ຸຕ ັໍ້ງແຕື່ ໜ ື່ ງ ເດ ອນ ຂ ໍ້ນ ໄປ ແມ ື່ນ ຫກົ ພນັ ສອງ 

ຮໍ້ອຍ ຄນົ         

35ແລະ ຊ ຣີເອນ ລ ກ ຊຳຍ ອາບີຮາຍ ເປັນ ຫວົໜໍ້ຳ ຍຳດຕ ິພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ຄອບຄວົ ເມຣາຣີ          

ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ຈະ ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ ຢ ື່ ທິດເໜ ອ ຂອງ ຫ ເຕັນ ສກັສິດ          
36ວຽກ ທີື່  ກ  ຳນດົ ໃຫໍ້ ແກື່ ລ ກ ຫລຳນ ເມຣາຣີ ຄ  ກຳນ ເບິື່ ງແຍງ ໄມ ໍ້ ຂອບ ຫ ເຕັນ ສກັສິດ         ໄມ ໍ້ ກອນ         ໄມ ໍ້ 

ເສົຳ         ຖຳນ ຮອງ         ແລະ ເຄ ື່ ອງ ປະກອບ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ທງັ ໝດົ         ທງັ ງຳນ ສຳລະພດັ ທີື່  ກື່ຽວ ກບັ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້         

37ແລະ ເສົຳ ຮອບ ລຳນ         ພໍ້ອມ ກບັ ຖຳນ ຮອງ         ຫລກັໝດຸ         ແລະ ເຊ ອກ          
38ບກຸຄນົ ທີື່  ຈະ ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ ຢ ື່ ໜໍ້ຳ ຫ ເຕັນ ສກັສິດ ທຳງ ທິດຕຳເວັນອອກ ມ ີໂມເຊ ແລະ ອາໂຣນ ກບັ ລ ກ 

ຫລຳນ ຂອງ ລຳວ         ມໜີໍ້ຳ ທີື່  ເບິື່ ງແຍງ ກຳນ ບວົລະບດັ ພຳຍ ໃນ ສະຖຳນທີື່  ບ ລິສດຸ         ແລະ ບນັດຳ ກດິ-

ຈະກຳນ ທີື່  ຫຳ ກ  ເຮັດ ເພ ື່ ອ ລ ກ ຫລຳນ ອິສຣາເອນ ແລະ ຜ ໍ້ ອ ື່ ນ ທີື່  ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃກໍ້ ຈະ ຕໍ້ອງ ຖ ກ ລງົໂທດ ເຖງິ 

ຕຳຍ         

39ບນັດຳ ຄນົ ທີື່  ນບັ ເຂົໍ້ຳ ໃນ ຄນົ ເລວີ          ຊ ື່ ງ ໂມເຊ ແລະ ອາໂຣນ ໄດໍ້ ນບັ ຕຳມ ພຣະບນັຊຳ ຂອງ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແມ ື່ນ ບນັດຳ ຜ ໍ້ ຊຳຍ ທງັ ໝດົ ຕຳມ ຄອບຄວົ ທີື່  ມີ ອຳຍ ຸຕ ັໍ້ງແຕື່ ໜ ື່ ງ ເດ ອນ ຂ ໍ້ນ ໄປ ເປັນ 

ສອງ ໝ ື່ ນ ສອງ ພນັ         ຄນົ          
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40ແລະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ກບັ ໂມເຊ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ນບັ ລ ກ ຊຳຍ ຫວົປີ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ລ ກ ຫລຳນ ອິ-
ສຣາເອນ ທີື່  ມີ ອຳຍ ຸຕ ັໍ້ງແຕື່ ໜ ື່ ງ ເດ ອນ ຂ ໍ້ນ ໄປ         ຈ ົື່ງ ຈດົ ຈ  ຳນວນ ລຳຍ ຊ ື່  ໄວໍ້         

41ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ເອົຳ ພວກ ເລວີ 

ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ເຮົຳ         (ເຮົຳ ຄ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ)         ທງັ ນີໍ້ ເພ ື່ ອ ແທນ ບນັດຳ ບດຸ ຫວົປີ         ທື່ຳມກຳງ ລ ກ ຫລຳນ ອິ-
ສຣາເອນ          ແລະ ໃຫໍ້ ສດັ ທງັ ປວງ ຂອງ ຄນົ ເລວີ ແທນ ສດັ ຫວົປີ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ລ ກ ຫລຳນ ອິສຣາ-
ເອນ”         

42ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ໂມເຊ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ນບັ ບນັດຳ ບດຸ ຫວົປີ ທື່ຳມກຳງ ລ ກ ຫລຳນ ອິສຣາເອນ          ຕຳມ ທີື່  ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ          ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ເພິື່ ນ ໄວໍ້         

43ລ ກ ຊຳຍ ຫວົປີ ທງັຫລຳຍ ຕຳມ ຈ  ຳນວນ ຊ ື່  ທີື່  ນບັ ໄດໍ້         ຊ ື່ ງ ມີ ອຳຍ ຸຕ ັໍ້ງແຕື່ 

ໜ ື່ ງ ເດ ອນ ຂ ໍ້ນ ໄປ ມີ ສອງ ໝ ື່ ນ ສອງ ພນັ ສອງ ຮໍ້ອຍ ເຈດັ ສິບ ສຳມ ຄນົ          
44ແລະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ກບັ ໂມເຊ ວື່ຳ         

45“ຈ ົື່ງ ເອົຳ ພວກ ເລວີ ແທນ ບດຸ ຫວົປີ ທງັ ໝດົ ຂອງ 

ລ ກ ຫລຳນ ອິສຣາເອນ          ແລະ ເອົຳ ສດັ ທງັຫລຳຍ         ຂອງ ຄນົ ເລວີ ແທນ ສດັ ຂອງ ລ ກ ຫລຳນ ອິສຣາ-
ເອນ          ຄນົ ເລວີ ຈະ ເປັນ ຂອງ ເຮົຳ         ເຮົຳ ຄ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

46ສ  ຳລບັ ເປັນ ຄື່ຳ ໄຖື່ ບດຸ ຫວົປີ ຂອງ ລ ກ 

ຫລຳນ ອິສຣາເອນ ຈ  ຳນວນ ສອງ ຮໍ້ອຍ ເຈດັ ສິບ ສຳມ         ຄນົ ທີື່  ເກນີ ຈ  ຳນວນ ຜ ໍ້ ຊຳຍ ຄນົ ເລວີ          ນ ັໍ້ນ         

47ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ເກບັ ຄນົ ລະ ຫໍ້ຳ ເຊ ເຂ         ຄ  ຈ ົື່ງ ເກບັ ຕຳມ ເຊ ເຂ ຂອງ ສະຖຳນທີື່  ບ ລິສດຸ         (ເຊ ເຂ ໜ ື່ ງ ມີ ຊຳວ 

ເກຣຳ)         

48ແລະ ມອບ ເງນິ         ຊ ື່ ງ ຕໍ້ອງ ເສຍ ເປັນ ຄື່ຳ ໄຖື່ ຂອງ ຄນົ ທີື່  ເກນີ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ໄວໍ້ ແກື່ ອາໂຣນ 

ແລະ ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ລຳວ”          
49ໂມເຊ ຈ ື່ງ ເກບັ ເງນິ ຄື່ຳ ໄຖື່ ຈຳກ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ທີື່  ເກນີ ກວື່ຳ ຈ  ຳນວນ ຄນົ ທີື່  ຄນົ ເລວີ          ໄຖື່ ໄວໍ້         

50ຄ  

ລຳວ ເກບັ ເງນິ ຈຳກ ບດຸ ຫວົປີ ຂອງ ລ ກ ຫລຳນ ອິສຣາເອນ          ເປັນ ເງນິ ຈ  ຳນວນ ໜ ື່ ງ ພນັ ສຳມ ຮໍ້ອຍ ຫກົ 

ສິບ ຫໍ້ຳ ເຊ ເຂ         ນບັ ຕຳມ ເຊ ເຂ ຂອງ ສະຖຳນທີື່  ບ ລິສດຸ         

51ແລະ ໂມເຊ ໄດໍ້ ນ  ຳ ເອົຳ ເງນິ ຄື່ຳ ໄຖື່ ໃຫໍ້ ແກື່ 

ອາໂຣນ ແລະ ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ອາໂຣນ          ຕຳມ ພຣະບນັຊຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ດ ັື່ງ ທີື່  ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ສ ັື່ງ ໂມເຊ ໄວໍ້          

ບົດທີ 4 
ຄົນໂກຮາດຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສິ່ງບໍລິສຸດທີ່ສຸດໃນຫໍເຕັນສັກສິດ 

1ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ກບັ ໂມເຊ ແລະ ອາໂຣນ ວື່ຳ         

2“ຈ ົື່ງ ເຮັດ ສ  ຳມະໂນ ຄວົ ລ ກ ຫລຳນ ໂກຮາດ          

ຈຳກ ຄນົ ເລວີ          ຕຳມ ຄອບຄວົ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພ ື່         

3ຈຳກ ຄນົ ທີື່  ມີ ອຳຍ ຸສຳມ ສິບ ປີ ເຖງິ ຫໍ້ຳ ສິບ ປີ         ທກຸ 

ຄນົ ທີື່  ເຂົໍ້ຳ ປະຕບິດັ ງຳນ ໄດໍ້         ເພ ື່ ອ ເຮັດ ວຽກ ໃນ ຫ ເຕັນ ສກັສິດ ແຫື່ງ ຊຸມນມຸ         

4ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້ ແມ ື່ນ ວຽກ ທີື່  ລ ກ 

ຫລຳນ ໂກຮາດ ຈະ ເຮັດ ໃນ ຫ ເຕັນ ສກັສິດ ແຫື່ງ ຊຸມນມຸ         ຄ  ວຽກ ທີື່  ຕໍ້ອງ ປະຕບິດັ ຕ ື່  ສິື່ ງ ບ ລິສດຸ ທີື່  ສດຸ         

5ເມ  ື່ອ ຈະ ເຄ ື່ ອນ ຍໍ້ຳຍ ຄໍ້ຳຍ ໄປ         ອາໂຣນ ແລະ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ທື່ຳນ ຈະ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ຂໍ້ຳງ ໃນ         ແລະ ປດົ ຜໍ້ຳກ ັໍ້ງ 

ອອກ         ເອົຳ ໄປ ຄມຸ ຫີບ ພຣະສນັຍຳ ໄວໍ້         

6ແລໍ້ວ ເອົຳ ໜງັ ທຳ ຄດັ ຄມຸ         ແລະ ເອົຳ ຜໍ້ຳ ສີຟໍ້ຳ ລໍ້ວນ ຄມຸ ເທິງ 

ນ ັໍ້ນ         ແລະ ສອດ ຄຳນ ຫຳມ          
7ແລະ ເອົຳ ຜໍ້ຳ ສຟີໍ້ຳ ປ  ລງົ ເທິງ ໂຕະ ສ  ຳລບັ ຂະໜມົ ປງັ ໜໍ້ຳ ພຣະພກັ ແລໍ້ວ ວຳງ ຈຳນ         ແລະ ບື່ວງ         

ຊຳມ         ແລະ ໂຖ ນ  ໍ້ຳ ທີື່  ລິນ ເຄ ື່ ອງ ດ ື່ ມ ບ ຊຳ         ແລະ ຂະໜມົ ປງັ ໜໍ້ຳ ພຣະພກັ ກ  ໃຫໍ້ ວຳງ ຢ ື່ ເທິງ ຜໍ້ຳ ສີຟໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ         

8ແລໍ້ວ ເອົຳ ຜໍ້ຳ ສີແດງ ຄມຸ         ທຳງ ເທິງ ແມ ື່ນ ເອົຳ ໜງັ ທຳ ຄດັ ຄມຸ ອີກ         ແລໍ້ວ ສອດ ຄຳນ ຫຳມ ໃສື່          
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9ແລໍ້ວ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ເອົຳ ຜໍ້ຳ ສີຟໍ້ຳ ຄມຸ ຄນັ ຕະກຽງ ທີື່  ໃຊໍ້ ຈ ດ         ຄມຸ ຕະກຽງ         ມດີຕດັ ໄສໍ້ ຕະກຽງ         ຖຳດ 

ໃສື່ ມດີຕດັ         ແລະ ບນັດຳ ພຳຊະນະ ໃສື່ ນ  ໍ້ຳມນັ ໃຕໍ້ ຕະກຽງ         

10ເອົຳ ໜງັ ທຳ ຄດັ ຫ ື່  ຕະກຽງ         ແລະ ເຄ ື່ ອງ 

ປະກອບ ທງັ ໝດົ         ແລໍ້ວ ໃສື່ ໄວໍ້ ເທິງ ຄຳນ ຫຳມ          
11ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ເອົຳ ຜໍ້ຳ ສີຟໍ້ຳ ມຳ ຄມຸ ແທື່ນ ທອງຄ  ຳ         ເອົຳ ໜງັ ທຳ ຄດັ ຄມຸ ໄວໍ້         ແລໍ້ວ ສອດ ຄຳນ ຫຳມ 

ໃສື່         

12ແລະ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ເອົຳ ຜໍ້ຳ ສີຟໍ້ຳ ຫ ື່  ພຳຊະນະ ເຄ ື່ ອງໃຊໍ້ ຊ ື່ ງ ໃຊໍ້ ຢ ື່ ໃນ ສະຖຳນທີື່  ບ ລິສດຸ         ແລະ ຄມຸ 

ດໍ້ວຍ ໜງັ ທຳ ຄດັ         ແລະ ໃສື່ ໄວໍ້ ເທິງ ຄຳນ ຫຳມ         

13ໃຫໍ້ ເອົຳ ຂີໍ້ເຖົື່ ຳ ອອກ ຈຳກ ແທື່ນ ບ ຊຳ         ເອົຳ ຜໍ້ຳ ສມີ ື່ວງ 

ຄມຸ ແທື່ນ         

14ເອົຳ ພຳຊະນະ ປະຈ  ຳ ແທື່ນ ທງັ ໝດົ ຊ ື່ ງ ເປັນ ເຄ ື່ ອງໃຊໍ້ ປະຈ  ຳ ແທື່ນ         ມີ ຖຳດ ຮອງ ໄຟ         ໄມ ໍ້ 

ສຽບ ຊີໍ້ນ,         ຊໍ້ວນ,         ຊຳມ         ແລະ ພຳຊະນະ ປະຈ  ຳ ແທື່ນ ທງັ ໝດົ ວຳງ ໄວໍ້ ທຳງ ເທິງ         ແລໍ້ວ ເອົຳ ໜງັ ທຳ 

ຄດັ ຄມຸ         ແລະ ສອດ ຄຳນ ຫຳມ          
15ເມ  ື່ອ ອາໂຣນ ແລະ ລ ກ ຊຳຍ ຄມຸ ສະຖຳນທີື່  ບ ລິສດຸ ແລະ ຄມຸ ບນັດຳ ເຄ ື່ ອງໃຊໍ້ ຂອງ ສະຖຳນ ບ ລິ-

ສດຸ ສ  ຳເລັດ ແລໍ້ວ         ເມ  ື່ອ ເຖງິ ເວລຳ ເຄ ື່ ອນ ຍໍ້ຳຍ ຄໍ້ຳຍ         ລ ກ ຫລຳນ ໂກຮາດ ຈ ື່ງ ຈະ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ຫຳມ         ແຕື່ 

ພວກ ເຂົຳ ຕໍ້ອງ ບ ື່  ແຕະຕໍ້ອງ ຂອງ ບ ລິສດຸ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ຢໍ້ຳນ ວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຕຳຍ         ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ແຫລະ         

ທີື່  ເປັນ ຂອງ ປະຈ  ຳ ຫ ເຕັນ ສກັສິດ ແຫື່ງ ຊຸມນມຸ ຊ ື່ ງ ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ໂກຮາດ ຈະ ຕໍ້ອງ ຫຳມ          
16ແລໍ້ວ ເອເລອາຊາ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອາໂຣນ ຈະ ຕໍ້ອງ ເບິື່ ງແຍງ ນ  ໍ້ຳມນັ ສ  ຳລບັ ຕະກຽງ         ເຄ ື່ ອງ ຫອມ         

ພ ດ ຜນົ ເປັນ ເມດັ ເພ ື່ ອ ຖວຳຍ ບ ຊຳ         ນ  ໍ້ຳມນັ ເຈມີ         ແລະ ເບິື່ ງແຍງ ຫ ເຕັນ ສກັສິດ ທງັ ໝດົ ກບັ ບນັດຳ ສິື່ ງ 

ຂອງ ໃນ ຫ ເຕັນ ສກັສິດ ນ ັໍ້ນ         ຄ  ສະຖຳນທີື່  ບ ລິສດຸ         ແລະ ເຄ ື່ ອງ ປະກອບ ດໍ້ວຍ”          
17ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ກບັ ໂມເຊ ແລະ ອາໂຣນ ວື່ຳ         

18“ຢື່ຳ ຕດັ ຕະກ ນ ຄອບຄວົ ຄນົ ໂກຮາດ 

ອອກ ຈຳກ ຄນົ ເລວີ         

19ແຕື່ ຈ ົື່ງ ປະຕບິດັ ແກື່ ເຂົຳ ເພ ື່ ອ ຈະ ໃຫໍ້ ມີ ຊວີດິ         ແລະ ບ ື່  ຕຳຍ         ເມ  ື່ອ ພວກ ເຂົຳ ເຂົໍ້ຳ 

ມຳ ໃກໍ້ ຂອງ ບ ລິສດຸ ທີື່  ສດຸ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ຄ  ອາໂຣນ ແລະ ບນັດຳ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອາໂຣນ ຈະ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ຕ ັໍ້ງ 

ພວກ ເຂົຳ ໄວໍ້ ຕຳມ ວຽກ         ແລະ ພຳລະ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ທກຸ ຄນົ         

20ແຕື່ ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ຄນົ ໂກຮາດ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ເບິື່ ງ 

ຂອງ ບ ລິສດຸ ແມ ື່ນ ແຕື່ ອ ດ ໃຈ ດຽວ         ຢໍ້ຳນ ວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ຕຳຍ”          

ໜ້າທີ່ຕູ່າງໆຂອງຄົນເກໂຊນ 
21ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ກບັ ໂມເຊ ວື່ຳ         

22“ຈ ົື່ງ ເຮັດ ສ  ຳມະໂນ ຄວົ ລ ກ ຫລຳນ ເກໂຊນ          ຕຳມ ບນັ-

ພະບ ລດຸ         ຕຳມ ຄອບຄວົ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ດໍ້ວຍ         

23ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ນບັ ຄນົ ທີື່  ມີ ອຳຍ ຸຕ ັໍ້ງແຕື່ ສຳມ ສິບ ປີ ຫຳ ຫໍ້ຳ 

ສິບ ປີ         ທກຸ ຄນົ ທີື່  ເຂົໍ້ຳ ເຮັດ ວຽກ ໄດໍ້         ເພ ື່ ອ ເຮັດ ວຽກ ໃນ ຫ ເຕັນ ສກັສິດ ແຫື່ງ ຊຸມນມຸ         

24ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້ ເປັນ ກຳນ 

ງຳນ ຂອງ ຄອບຄວົ ເກໂຊນ          ຄ  ງຳນ ບວົລະບດັ         ແລະ ງຳນ ແບກ ພຳລະ         

25ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ຂນົ ຜໍ້ຳກ ັໍ້ງ 

ຫ ເຕັນ ສກັສິດ         ແລະ ຂນົ ຫ ເຕັນ ສກັສິດ ແຫື່ງ ຊຸມນມຸ ພໍ້ອມ ກບັ ຜໍ້ຳຄມຸ         ແລະ ໜງັ ທຳ ຄດັ ທີື່  ຄມຸ ຢ ື່ ຂໍ້ຳງ 

ເທິງ         ແລະ ຜໍ້ຳກ ັໍ້ງ ສ  ຳລບັ ບງັ ປະຕ  ຫ ເຕັນ ສກັສິດ ແຫື່ງ ຊຸມນມຸ         

26ແລະ ກ ັໍ້ງ ບງັ ລຳນ         ແລະ ຜໍ້ຳກ ັໍ້ງ ທຳງ 

ເຂົໍ້ຳ ປະຕ  ລຳນ ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ຮອບ ຫ ເຕັນ ສກັສິດ         ແລະ ແທື່ນ ບ ຊຳ         ແລະ ເຊ ອກ         ແລະ ເຄ ື່ ອງໃຊໍ້ ສອຍ ທງັ ໝດົ         

ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ເຮັດ ວຽກ ທີື່  ຄວນ ເຮັດ ທກຸ ຢື່ຳງ ກື່ຽວ ກບັ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້          
27ໃຫໍ້ ອາໂຣນ ແລະ ບນັດຳ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອາໂຣນ ບງັຄບັ ບນັຊຳ ລ ກ ຊຳຍ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ເກໂຊນ 

ເລ ື່ ອງ ທກຸ ສິື່ ງ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ຂນົ         ແລະ ງຳນ ທກຸ ຢື່ຳງ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ເຮັດ         ແລະ ເຈົໍ້ຳ ຈະ 

ຕໍ້ອງ ກ  ຳນດົ ທກຸ ສິື່ ງ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ຂນົ         

28ນີໍ້ ເປັນ ວຽກ ຂອງ ຄອບຄວົ ຄນົ ເກໂຊນ ໃນ ຫ ເຕັນ ສກັ-
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ສິດ ແຫື່ງ ຊຸມນມຸ         ແລະ ອີທາມາ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອາໂຣນ ຈະ ເບິື່ ງແຍງ ວຽກ ຂອງ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ          

ໜ້າທີ່ຕູ່າງໆຂອງຄົນເມຣາຣີ 
29ຝື່ຳຍ ລ ກ ຊຳຍ ຄນົ ເມຣາຣີ ນ ັໍ້ນ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ນບັ ພວກ ເຂົຳ ຕຳມ ຄອບຄວົ ຕຳມ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ 

ພວກ ເຂົຳ         

30ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ນບັ ຄນົ ທີື່  ມີ ອຳຍ ຸສຳມ ສິບ ປີ ຂ ໍ້ນ ໄປ ຫຳ ຫໍ້ຳ ສິບ ປີ         ທກຸ ຄນົ ທີື່  ເຂົໍ້ຳ ເຮັດ ວຽກ ໄດໍ້ ເພ ື່ ອ 

ເຮັດ ວຽກ ໃນ ຫ ເຕັນ ສກັສິດ ແຫື່ງ ຊຸມນມຸ         

31ແລະ ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້ ເປັນ ສິື່ ງ ທີື່  ກ  ຳນດົ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ຂນົ         ງຳນ ທງັ 

ໝດົ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ໃນ ກຳນ ບວົລະບດັ ຫ ເຕັນ ສກັສິດ ແຫື່ງ ຊຸມນມຸ         ຄ  ໄມ ໍ້ ຂອບ ຫ ເຕັນ ສກັສິດ         ໄມ ໍ້ 

ກອນ         ໄມ ໍ້ ເສົຳ         ແລະ ຖຳນ ຮອງ         

32ເສົຳ ຮອບ ລຳນ ພໍ້ອມ ກບັ ຖຳນ ຮອງ         ຫລກັໝດຸ         ແລະ ເຊ ອກ 

ເຄ ື່ ອງໃຊໍ້         ແລະ ເຄ ື່ ອງ ປະກອບ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ທງັ ໝດົ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ກ  ຳນດົ ຊ ື່  ສິື່ ງ ຂອງ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ຕໍ້ອງ ຫຳມ         

33ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້ ເປັນ ວຽກ ຂອງ ຄອບຄວົ ຄນົ ເມຣາຣີ          ເປັນ ວຽກ ທງັ ໝດົ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ໃນ ກຳນ ບວົລະບດັ 

ຫ ເຕັນ ສກັສິດ ແຫື່ງ ຊຸມນມຸ         ໂດຍ ກຳນ ບງັຄບັ ບນັຊຳ ຂອງ ອີທາມາ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອາໂຣນ”          

ການສຳຫລວດສຳມະໂນຄົວຂອງຄົນໂກຮາດ ຄົນເກໂຊນ ແລະຄົນເມຣາຣີ 
34ໂມເຊ ແລະ ອາໂຣນ ແລະ ບນັດຳ ຫວົໜໍ້ຳ ຂອງ ຊຸມນມຸຊນົ ໄດໍ້ ນບັ ຄນົ ໂກຮາດ          ຕຳມ ຄອບຄວົ 

ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພ ື່         

35ທກຸ ຄນົ ທີື່  ມີ ອຳຍ ຸຕ ັໍ້ງແຕື່ ສຳມ ສິບ ປີ ຂ ໍ້ນ ໄປ ຫຳ ຫໍ້ຳ ສິບ ປີ ທີື່  ເຂົໍ້ຳ ເຮັດ ວຽກ ໄດໍ້ 

ເພ ື່ ອ ເຮັດ ວຽກ ໃນ ຫ ເຕັນ ສກັສິດ ແຫື່ງ ຊຸມນມຸ         

36ແລະ ຈ  ຳນວນ ຄນົ ຕຳມ ຄອບຄວົ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ແມ ື່ນ 

ສອງ ພນັ ເຈດັ ຮໍ້ອຍ ຫໍ້ຳ ສິບ ຄນົ         

37ນີໍ້ ແຫລະ         ແມ ື່ນ ຈ  ຳນວນ ຄນົ ໃນ ຄອບຄວົ ຂອງ ໂກຮາດ          ບນັດຳ ຜ ໍ້ 

ທີື່  ເຮັດ ວຽກ ໃນ ຫ ເຕັນ ສກັສິດ ແຫື່ງ ຊຸມນມຸ         ຊ ື່ ງ ໂມເຊ ແລະ ອາໂຣນ ໄດໍ້ ນບັ ໄວໍ້ ຕຳມ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ ຊງົ ສ ັື່ງ ໂມເຊ          

38ຈ  ຳນວນ ຄນົ ໃນ ລ ກ ຫລຳນ ເກໂຊນ          ຕຳມ ຄອບຄວົ ຕຳມ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         

39ທກຸ ຄນົ 

ທີື່  ມີ ອຳຍ ຸຕ ັໍ້ງແຕື່ ສຳມ ສິບ ປີ ຂ ໍ້ນ ໄປ ຫຳ ຫໍ້ຳ ສິບ ປີ ທີື່  ເຂົໍ້ຳ ເຮັດ ວຽກ ໄດໍ້         ເພ ື່ ອ ເຮັດ ວຽກ ໃນ ຫ ເຕັນ ສກັສິດ 

ແຫື່ງ ຊຸມນມຸ         

40ຈ  ຳນວນ ຄນົ ຕຳມ ຄອບຄວົ ຕຳມ ຍຳດຕ ິພີື່ ນ ໍ້ອງ         ຕຳມ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         

ແມ ື່ນ ສອງ ພນັ ຫກົ ຮໍ້ອຍ ສຳມ ສິບ ຄນົ         

41ນີໍ້ ເປັນ ຈ  ຳນວນ ຄນົ ໃນ ຄອບຄວົ ຄນົ ເກໂຊນ          ບນັດຳ ຜ ໍ້ ເຮັດ 

ວຽກ ໃນ ຫ ເຕັນ ສກັສິດ ແຫື່ງ ຊຸມນມຸ         ຊ ື່ ງ ໂມເຊ ແລະ ອາໂຣນ ໄດໍ້ ນບັ ໄວໍ້ ຕຳມ ພຣະຄ  ຳ ສ ັື່ງ ຂອງ ພຣະ-
ຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          

42ຈ  ຳນວນ ຄນົ ໃນ ຄອບຄວົ ຄນົ ເມຣາຣີ          ຕຳມ ຄອບຄວົ ຕຳມ ຍຳດຕ ິພີື່ ນ ໍ້ອງ         ຕຳມ ບນັພະບ ລດຸ 

ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         

43ທກຸ ຄນົ ທີື່  ມີ ອຳຍ ຸຕ ັໍ້ງແຕື່ ສຳມ ສິບ ປີ ຂ ໍ້ນ ໄປ ຫຳ ຫໍ້ຳ ສິບ ປີ ທີື່  ເຂົໍ້ຳ ເຮັດ ວຽກ ໄດໍ້         ເພ ື່ ອ 

ເຮັດ ວຽກ ໃນ ຫ ເຕັນ ສກັສິດ ແຫື່ງ ຊຸມນມຸ         

44ຈ  ຳນວນ ຄນົ ຕຳມ ຄອບຄວົ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ແມ ື່ນ ສຳມ ພນັ 

ສອງ ຮໍ້ອຍ ຄນົ         

45ນີໍ້ ແຫລະ         ແມ ື່ນ ຈ  ຳນວນ ຄນົ ທີື່  ນບັ ໄດໍ້ ໃນ ຄອບຄວົ ຄນົ ເມຣາຣີ          ຊ ື່ ງ ໂມເຊ ແລະ 

ອາໂຣນ ໄດໍ້ ນບັ ໄວໍ້ ຕຳມ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ສ ັື່ງ ໂມເຊ          
46ບນັດຳ ຄນົ ເລວີ ທີື່  ນບັ ໄດໍ້         ຜ ໍ້ ທີື່  ໂມເຊ ແລະ ອາໂຣນ ແລະ ບນັດຳ ຫວົໜໍ້ຳ ຂອງ ຄນົ ອິສຣາເອນ 

ໄດໍ້ ນບັ         ໄວໍ້ ຕຳມ ຄອບຄວົ         ຕຳມ ຍຳດຕ ິພີື່ ນ ໍ້ອງ         ຕຳມ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         

47ທກຸ ຄນົ ທີື່  ມີ ອຳ-

ຍ ຸຕ ັໍ້ງແຕື່ ສຳມ ສິບ ປີ ຫຳ ຫໍ້ຳ ສິບ ປີ ທີື່  ເຂົໍ້ຳ ເຮັດ ວຽກ         ແລະ ເຮັດ ວຽກ ຂນົ ພຳລະ         ໄດໍ້ ໃນ ຫ ເຕັນ ສກັສິດ 

ແຫື່ງ ຊຸມນມຸ         

48ຈ  ຳນວນ ຄນົ ທີື່  ນບັ ໄດໍ້ ນ ັໍ້ນ         ແມ ື່ນ ແປດ ພນັ ຫໍ້ຳ ຮໍ້ອຍ ແປດ ສິບ ຄນົ         

49ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຖ ກ 

ນບັ ຕຳມ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ສ ັື່ງ ທຳງ ໂມເຊ          ໃຫໍ້ ທກຸ ຄນົ ເຮັດ ວຽກ ບວົລະບດັ         ຫລ  ງຳນ ຂນົ ຂອງ 
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ພວກ ເຂົຳ         ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ ໂມເຊ ໄດໍ້ ນບັ ພວກ ເຂົຳ ໄວໍ້ ຕຳມ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ສ ັື່ງ ເພິື່ ນ ໄວໍ້          

ບົດທີ 5 
ຄົນພະຍາດຂີ້ທ ດຕ້ອງໄປນອກຄ້າຍ 

1ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ກບັ ໂມເຊ ວື່ຳ         

2“ຈ ົື່ງ ບອກ ລ ກ ຫລຳນ ອິສຣາເອນ ໃຫໍ້ ສ ັື່ງ ບນັດຳ ຄນົ ທີື່  ເປັນ 

ພະຍຳດ ຂີໍ້ທ ດ         ແລະ ທກຸ ຄນົ ທີື່  ມີ ສິື່ ງ ໄຫລ ອອກ         ແລະ ທກຸ ຄນົ ທີື່  ມີ ມນົທິນ         ເພຳະ ກຳນ ຖ ກ ຊຳກ ສບົ 

ໃຫໍ້ ໄປ ນອກ ຄໍ້ຳຍ         

3ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ສ ັື່ງ ທງັ ຜ ໍ້ ຊຳຍ         ແລະ ຜ ໍ້ຍງິ ໃຫໍ້ ໄປ ນອກ ຄໍ້ຳຍ         ເພ ື່ ອ ບ ື່  ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ເຮັດ ໃຫໍ້ 

ຄໍ້ຳຍ ຂອງ ຕນົ         ຊ ື່ ງ ເຮົຳ ສະຖດິ ຢ ື່ ທື່ຳມກຳງ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ມນົທິນ”         

4ແລະ ລ ກ ຫລຳນ ອິສຣາເອນ ກ  ເຮັດ 

ຕຳມ         ແລະ ສ ັື່ງ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ໄປ ນອກ ຄໍ້ຳຍ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ໂມເຊ ໄວໍ້ ປະກຳນ ໃດ         ລ ກ 

ຫລຳນ ອິສຣາເອນ ກ  ເຮັດ ຕຳມ ນ ັໍ້ນ          
5ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ກບັ ໂມເຊ ວື່ຳ         

6“ຈ ົື່ງ ກື່ຳວ ແກື່ ລ ກ ຫລຳນ ອິສຣາເອນ ວື່ຳ         ຜ ໍ້ ຊຳຍ ກ  ດ ີ         ຫລ  

ຜ ໍ້ຍງິ ກ  ດ ີ         ເຮັດ ບຳບ ທີື່  ມະນດຸ ເຮັດ         ຄ  ປະພ ດ ກຳນ ລະເມດີ ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ມີ ຄວຳມ 

ຜິດ         

7ກ  ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ສຳລະພຳບ ຄວຳມ ຜິດ ທີື່  ຕນົ ໄດໍ້ ເຮັດ         ແລະ ໃຫໍ້ ລຳວ ຄ ນ ສິື່ ງ ທີື່  ລະເມດີ         ຊ ື່ ງ ລຳວ ໄດໍ້ 

ມຳ ນ ັໍ້ນ         ເຕັມ ຄ ເກົື່ ຳ         ທງັ ເພີື່ ມ ອີກ ໜ ື່ ງ ໃນ ຫໍ້ຳ ສື່ວນ ໃຫໍ້ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ ຂອງ         ຜ ໍ້ ທີື່  ລຳວ ໄດໍ້ ເຮັດ ກຳນ ລະເມດີ ຕ ື່  

ນ ັໍ້ນ         

8ຖໍ້ຳ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ມີ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທີື່  ຈະ ຮບັ ຂອງ ຄ ນ ກ  ໃຫໍ້ ຖວຳຍ ຂອງ ທີື່  ຄ ນ ນ ັໍ້ນ ແກື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ທຳງ 

ປະໂລຫິດ         ລວມ ທງັ ແກະ ຜ ໍ້ ສ  ຳລບັ ບ ຊຳ ລ ບລໍ້ຳງ ມນົທິນ ບຳບ         ຊ ື່ ງ ລຳວ ຕໍ້ອງ ບ ຊຳ ລ ບລໍ້ຳງ ບຳບ ຂອງ 

ຕນົ         

9ແລະ ຂອງ ບ ລິສດຸ ທີື່  ລ ກ ຫລຳນ ອິສຣາເອນ ນ  ຳ ມຳ ຖວຳຍ         ທກຸ ສິື່ ງ ທີື່  ນ  ຳ ມຳ ໃຫໍ້ ແກື່ ປະໂລຫິດ         

ກ  ຕກົ ເປັນ ຂອງ ປະໂລຫິດ         

10ສິື່ ງ ບ ລິສດຸ ຂອງ ທກຸ ຄນົ ໃຫໍ້ ຕກົ ເປັນ ຂອງ ປະໂລຫິດ         ແລະ ທກຸ ສິື່ ງ ທີື່  

ເຂົຳ ນ  ຳໄປ ຖວຳຍ ປະໂລຫິດ         ກ  ຕໍ້ອງ ຕກົ ເປັນ ຂອງ ປະໂລຫິດ”          
11ແລະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ກບັ ໂມເຊ ວື່ຳ          

ການທົດສອບຜ ້ຍິງທີ່ອາດຫລິ້ນຊ ້ 
12“ຈ ົື່ງ ກື່ຳວ ແກື່ ລ ກ ຫລຳນ ອິສຣາເອນ ວື່ຳ         ຖໍ້ຳ ເມຍ ຂອງ ຜ ໍ້ ຊຳຍ ຄນົ ໃດ ຫລງົ ປະພ ດ ນອກໃຈ ຜວົ         

13ຄ  ມີ ຊຳຍ ອ ື່ ນ ມຳ ນອນ ຮື່ວມ ກບັ ນຳງ ໂດຍ ພົໍ້ນ ຈຳກ ສຳຍຕຳ ຜວົ         ແມ ື່ນ ນຳງ ໄດໍ້ ເຮັດ ຕວົ ໃຫໍ້ ເປັນ ມນົ-

ທິນ ແລໍ້ວ         ແຕື່ ບ ື່  ມີ ໃຜ ຮ ໍ້ ເຫັນ         ແລະ ຍງັ ບ ື່  ມີ ພະຍຳນ         ເພຳະ ຈບັ ບ ື່  ໄດໍ້ ຄຳ ທີື່          

14ຈດິ ຫ ງ ຫວງ ກ  ມຳ ສິງ ຜວົ         

ລຳວ ຈ ື່ງ ຫ ງ ຫວງ ເມຍ ຂອງ ລຳວ         ແລະ ເມຍ ໄດໍ້ ເຮັດ ຕວົ ໃຫໍ້ ເປັນ ມນົທິນ         ຫລ  ຈດິ ຫ ງ ຫວງ ມຳ ສິງ ຜວົ         

ລຳວ ຈ ື່ງ ຫ ງ ຫວງ ເມຍ ຂອງ ລຳວ         ເຖງິ ວື່ຳ ເມຍ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຮັດ ຕວົ ໃຫໍ້ ເປັນ ມນົທິນ ກ  ຕຳມ.         

15ກ  ໃຫໍ້ ຊຳຍ ຜ ໍ້ 

ນ ັໍ້ນ ພຳ ເມຍ ຂອງ ຕນົ ໄປ ຫຳ ປະໂລຫິດ         ນ  ຳ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ສ  ຳລບັ ເມຍ ໄປ         ມີ ແປໍ້ງ ບຳ ລີ ໜ ື່ ງ ໃນ ສິບ ເອຟຳ         

ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ລຳວ ຖອກ ນ  ໍ້ຳມນັ         ຫລ  ໃສື່ ກ  ຳຍຳນ ໃນ ແປໍ້ງ ນ ັໍ້ນ         ເພຳະ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ເລ ື່ ອງ ຄວຳມ ຫ ງ ຫວງ         

ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໃຫໍ້ ລະນ ກ ເຖງິ ຄວຳມ ຊ ົື່ວຊໍ້ຳ          
16ແລະ ປະໂລຫິດ ຈະ ພຳ ນຳງ ມຳ ໃກໍ້         ໃຫໍ້ ເຂົໍ້ຳ ເຝົໍ້ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

17ແລະ ປະໂລຫິດ ຈະ ເອົຳ ນ  ໍ້ຳ 

ບ ລິສດຸ ທີື່  ໃສື່ ພຳຊະນະ ດນິ         ແລະ ຈະ ເອົຳ ຂີໍ້ຝຸື່ນ ດນິ ທີື່  ພ ໍ້ນ ຫ ເຕັນ ສກັສິດ ໃສື່ ໃນ ນ  ໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ         

18ແລະ ປະ-

ໂລຫິດ ຈະ ໃຫໍ້ ນຳງ ເຂົໍ້ຳ ເຝົໍ້ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ແກໍ້ ມວຍ ຜມົ ຂອງ ນຳງ ອອກ         ແລະ ສ ົື່ງ ເຄ ື່ ອງ ບ -

ຊຳ ແຫື່ງ ກຳນ ລະນ ກ ໃຫໍ້ ນຳງ ຖ  ໄວໍ້         ອນັ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ແຫື່ງ ຄວຳມ ຫ ງ ຫວງ         ແລໍ້ວ ປະໂລຫິດ ຈະ ຖ -
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ນ  ໍ້ຳ ແຫື່ງ ຄວຳມ ຂມົຂ ື່ ນ ທີື່  ນ  ຳ ກຳນ ສຳບ ແຊື່ງ ນ ັໍ້ນ ໄວໍ້ ເອງ         

19ແລໍ້ວ ປະໂລຫິດ ຈະ ໃຫໍ້ ນຳງ ປະຕຍິຳນ ຕນົ 

ວື່ຳ         ‘ຖໍ້ຳ ບ ື່  ມີ ຊຳຍ ໃດ ມຳ ນອນ ກບັ ເຈົໍ້ຳ         ຫລ  ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ຫນັ         ເຫ ໄປ ເຮັດ ຕນົ ໃຫໍ້ ມີ ມນົທິນ         ເມ  ື່ອ ເຈົໍ້ຳ ຍງັ ຢ ື່ ໃນ 

ອ  ຳນຳດ ຂອງ ຜວົ         ກ  ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ພົໍ້ນ ຈຳກ ນ  ໍ້ຳ ແຫື່ງ ຄວຳມ ຂມົຂ ື່ ນ         ທີື່  ເປັນ ຄ  ຳ ສຳບ ແຊື່ງ ນີໍ້         

20ແຕື່ ຖໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ 

ໄດໍ້ ຫລງົ ໄປ         ແມ ື່ນ ວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ຢ ື່ ໃນ ອ  ຳນຳດ ຂອງ ຜວົ         ແລະ ໄດໍ້ ເຮັດ ຕວົ ເອງ ໃຫໍ້ ເປັນ ມນົທິນ         ແລະ ຊຳຍ 

ອ ື່ ນ ນອກຈຳກ ຜວົ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ນອນ ນ  ຳ ແລໍ້ວ’         

21ກ  ໃຫໍ້ ປະໂລຫິດ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຍງິ ນ ັໍ້ນ ກື່ຳວ ຄ  ຳ ປະຕຍິຳນ 

ສຳບ ແຊື່ງ         ແລະ ປະໂລຫິດ ຈະ ກື່ຳວ ແກື່ ຜ ໍ້ຍງິ         ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ         ‘ຂ  ໃຫໍ້ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ສຳບ ແຊື່ງ ເຈົໍ້ຳ         

ແລະ ເປັນ ຄ  ຳ ປະຕຍິຳນ ທື່ຳມກຳງ ຊນົ ຊຳດ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ໃນ ເມ  ື່ອ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເຮັດ ໃຫໍ້ ກກົຂຳ ເຈົໍ້ຳ 

ລີບ         ແລະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ທໍ້ອງ ເຈົໍ້ຳ ໃຄື່         

22ຂ  ໃຫໍ້ ນ  ໍ້ຳ ແຫື່ງ ຄ  ຳ ສຳບ ແຊື່ງ ນີໍ້ ເຂົໍ້ຳ ໃນ ຕວົ ເຈົໍ້ຳ ເຮັດ ໃຫໍ້ ທໍ້ອງ ເຈົໍ້ຳ 

ໃຄື່         ແລະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ກກົຂຳ         ເຈົໍ້ຳ ລີບ ໄປ’         ແລະ ນຳງ ນ ັໍ້ນ ຈະ ຕໍ້ອງ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ‘ອຳ ແມນ         ອຳ ແມນ’          
23ແລໍ້ວ ປະໂລຫິດ ຈະ ຂຽນ ຄ  ຳ ສຳບ ນີໍ້ ລງົ ໃນ ໜງັສ          ແລະ ລ ບ ຄວຳມ ນ ັໍ້ນ ອອກ ດໍ້ວຍ ນ  ໍ້ຳ ແຫື່ງ         

ຄວຳມ ຂມົຂ ື່ ນ         

24ແລໍ້ວ ໃຫໍ້ ຍງິ ນ ັໍ້ນ ດ ື່ ມນ  ໍ້ຳ ແຫື່ງ ຄວຳມ ຂມົຂ ື່ ນ ທີື່  ນ  ຳ ກຳນ ສຳບ ແຊື່ງ         ແລໍ້ວ ນ  ໍ້ຳ ທີື່  ນ  ຳ 

ກຳນ ສຳບ ແຊື່ງ         ນ ັໍ້ນ ຈະ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ຕວົ ນຳງ ເຮັດ ໃຫໍ້ ນຳງ ເຈບັ ປວດ         

25ແລະ ປະໂລຫິດ ຈະ ເອົຳ ເຄ ື່ ອງ 

ບ ຊຳ ແຫື່ງ ຄວຳມ ຫ ງ ຫວງ ອອກ ຈຳກ ມ ນຳງ         ແກວື່ງ ໄປ ແກວື່ງ ມຳ         ຖວຳຍ ບ ຊຳ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ          ແລໍ້ວ ນ  ຳໄປ ຖວຳຍ ທີື່  ແທື່ນ ບ ຊຳ         

26ແລະ ປະໂລຫິດ ຈະ ຈບັ ເອົຳ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ກ  ຳມ   ໜ ື່ ງ ເປັນ 

ສື່ວນ ທີື່  ລະນ ກ         ເຜົຳ ເທິງ ແທື່ນ ບ ຊຳ         ແລໍ້ວ ຈ ື່ງ ໃຫໍ້ ນຳງ ດ ື່ ມນ  ໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ         

27ເມ  ື່ອ ໃຫໍ້ ຍງິ ນ ັໍ້ນ ດ ື່ ມນ  ໍ້ຳ ແລໍ້ວ         ຕ ື່  

ມຳ         ຖໍ້ຳ ນຳງ ເຮັດ ຕວົ ໃຫໍ້ ເປັນ ມນົທິນ         ແລະ ປະພ ດ ນອກໃຈ ຜວົ         ນ  ໍ້ຳ ທີື່  ນ  ຳ ຄ  ຳ ສຳບ ແຊື່ງ ນ ັໍ້ນ ຈະ ເຂົໍ້ຳ 

ໃນ ຕວົ ນຳງ         ເຮັດ ໃຫໍ້ ນຳງ ເຈບັ ປວດ         ທໍ້ອງ ຂອງ ນຳງ ຈະ ໃຄື່         ແລະ ກກົຂຳ ຈະ ລີບ ໄປ         ແລະ ຍງິ ນ ັໍ້ນ 

ຈະ ຖ ກ ຄ  ຳ ສຳບ ແຊື່ງ ທື່ຳມກຳງ ຊນົ ຊຳດ ຂອງ ນຳງ         

28ຖໍ້ຳ ຍງິ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ໄດໍ້ ມີ ມນົທິນ         ແຕື່ ບ ລິສດຸ         ນຳງ ຈະ 

ພົໍ້ນ ຄວຳມ ຜິດ         ແລະ ຖ ພຳ          
29ນີໍ້ ເປັນ ກດົ ເລ ື່ ອງ ຄວຳມ ຫ ງ ຫວງ         ເມ  ື່ອ ເມຍ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ອ  ຳນຳດ ຂອງ ຜວົ ໄດໍ້ ຫລງົ ໄປ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຕນົ 

ເອງ ມີ ມນົທິນ         

30ຫລ  ເມ  ື່ອ ຈດິ ຫ ງ ຫວງ ສິງ ຜ ໍ້ ຊຳຍ         ແລະ ລຳວ ຫ ງ ຫວງ ເມຍ ຂອງ ລຳວ         ແລໍ້ວ ລຳວ 

ຕໍ້ອງ ໃຫໍ້ ນຳງ ໄປ ເຂົໍ້ຳ ເຝົໍ້ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ປະໂລຫິດ ຈະ ປະຕບິດັ ຕ ື່  ນຳງ ຕຳມ ບນັຍດັ ນີໍ້ ທກຸ 

ປະກຳນ         

31ຜ ໍ້ ຊຳຍ ຈ ື່ງ ຈະ ພົໍ້ນ ຄວຳມ ຊ ົື່ວຊໍ້ຳ         ແຕື່ ຜ ໍ້ຍງິ ຈະ ຕໍ້ອງ ຮບັ ໂທດ ຕຳມ ຄວຳມ ຊ ົື່ວຊໍ້ຳ ຂອງ 

ນຳງ”          

ບົດທີ 6 
ກົດລະບຽບພວກນາຊີຣີ 

1ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ສ ັື່ງ ໂມເຊ,         

2ໃຫໍ້ ບອກ ພວກ ອິສຣາເອນ ວື່ຳ:         ຜ ໍ້ ທີື່  ຈະ ສຳບຳນ ຕວົ ເປັນ ຄນົ         

ນາຊີຣີ          ເພ ື່ ອ ອທິຸດ ຖວຳຍ ຕວົ ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ນ ັໍ້ນ         ບ ື່  ວື່ຳ ຊຳຍ         ຫລ  ຍງິ.         

3ຕໍ້ອງ ບ ື່  ດ ື່ ມນ  ໍ້ຳ ອະງ ຸື່ນ         

ຫລ  ເຫລົໍ້ຳ         ແລະ ບ ື່  ກນິ ໝຳກ ອະງ ຸື່ນ ສດົ         ຫລ  ແຫໍ້ງ.         

4ຕະຫລອດ ເວລຳ ທີື່  ເປັນ ຄນົ ນາຊີຣີ          ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈະ 

ຕໍ້ອງ ບ ື່  ກນິ ຫຍງັ ຈຳກ ຕ ົໍ້ນ ອະງ ຸື່ນ ຢື່ຳງ ເດັດຂຳດ         ແມ ື່ນ ແຕື່ ແກື່ນ         ຫລ  ເປ ອກ ມນັ ກ  ຕຳມ.          
5ໃນ ລະຫວື່ຳງ ກຳນ ອທິຸດ ຖວຳຍ ຕວົ ນ ັໍ້ນ         ລຳວ ຈະ ຕໍ້ອງ ບ ື່  ຕດັ ຜມົ         ຫລ  ແຖ ໜວດ ຕະຫລອດ ເວລຳ         

ແລະ ຈະ ຕໍ້ອງ ປະຕບິດັ ຕຳມ ຄ  ຳ ສຳບຳນ ດ ັື່ງນີໍ້ ຄ :         ຢື່ຳ ຕດັ ຜມົ         ແລະ ຢື່ຳ ແຖ ໜວດ ເດັດຂຳດ.          
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6-7ຢື່ຳ ໃກໍ້ ສບົ ຄນົ ຕຳຍ         ເຖງິ ແມ ື່ນ ວື່ຳ         ຄນົ ຕຳຍ ນ ັໍ້ນ ຈະ ແມ ື່ນ ພ ື່  ແມ ື່         ອໍ້ຳຍ ເອ ໍ້ອຍ ນໍ້ອງ ກ  ຕຳມ         ລຳວ 

ບ ື່  ຄວນ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃກໍ້ ຄນົ ເສຍ ຄວຳມ ບ ລິສດຸ         ເພຳະວື່ຳ ຜມົ ຂອງ ລຳວ ເປັນ ເຄ ື່ ອງໝຳຍ ໃນ ກຳນ ອທິຸດ 

ຖວຳຍ ຕວົ ຕ ື່  ພຣະເຈົ້າ.         

8ຕະຫລອດ ເວລຳ ທີື່  ເປັນ ຄນົ ນາຊີຣີ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ         ລຳວ ຕໍ້ອງ ເຮັດ ຕນົ ໃຫໍ້ ບ ລິສດຸ ຕ ື່  

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ.          
9ຖໍ້ຳ ມີ ຄນົ ໃດ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຕຳຍ ຢື່ຳງ ກະທນັຫນັ ຢ ື່ ໃກໍ້ ຄນົ ນາຊີຣີ          ຊ ື່ ງ ເປັນ ເຫດ ໃຫໍ້ ຜມົ ອນັ ສກັສິດ ຂອງ 

ລຳວ ມີ ມນົທິນ         ຄນົ ນາຊີຣີ ຜ ໍ້ ນີໍ້ ຈະ ຕໍ້ອງ ຄອຍ ຖໍ້ຳ ຈນົ ຮອດ ເຈດັ ມ ໍ້ ຈ ື່ງ ຕດັ ຜມົ         ແລະ ແຖ ໜວດ ອອກ         

ແລໍ້ວ ລຳວ ຈ ື່ງ ຈະ ກຳຍເປັນ ຄນົ ບ ລິສດຸ ໄດໍ້.         

10ໃນ ມ ໍ້ ທີ ແປດ         ລຳວ ຕໍ້ອງ ນ  ຳ ເອົຳ ນກົ ເຂົຳ         ຫລ  ນກົ-

ກຳງແກ ແນວ ລະ ສອງ ໂຕ ມຳ ໃຫໍ້ ປະໂລຫິດ ທີື່  ປະຕ  ຫ ເຕັນ ສກັສິດ.         

11ແລໍ້ວ ປະໂລຫິດ ຈະ ນ  ຳ ເອົຳ ນກົ 

ໂຕ ໜ ື່ ງ ມຳ ຖວຳຍ ບ ຊຳ ໄຖື່ ບຳບ         ແລະ ອີກ ໂຕ ໜ ື່ ງ ມຳ ເຜົຳ ຖວຳຍ ບ ຊຳ         ດໍ້ວຍ ວທີິ ນີໍ້ ແຫລະ         ມນົທິນ 

ອນັ ເກດີ ຈຳກ ຄນົ ຕຳຍ ນ ັໍ້ນ ຈະ ໝດົ ໄປ         ແລະ ລຳວ ຈະ ເປັນ ຄນົ ບ ລິສດຸ ໄດໍ້         ໃນ ມ ໍ້ ດຽວ ກນັ ນີໍ້         ເທິງ ຫວົ 

ຂອງ ລຳວ ກ  ຈະ ປື່ຽນ ສະພຳບ ເປັນ ຜມົ ທີື່  ສກັສິດ ຄ ເກົື່ ຳ.         

12ແລະ ຕໍ້ອງ ອທິຸດ ຖວຳຍ ຕວົ ເປັນ ຄນົ ນາຊີຣີ 

ອີກ         ເປັນ ເທ ື່ ອ ທີ ສອງ         ຄ  ລຳວ ຈະ ຕໍ້ອງ ນ  ຳ ເອົຳ ແກະ ເຖກິ ຊ ື່ ງ ມີ ອຳຍ ຸໜ ື່ ງ ປີ ມຳ ຖວຳຍ ບ ຊຳ         ເພຳະວື່ຳ 

ກຳນ ສຳບຳນ ຕວົ ເທ ື່ ອ ກື່ອນ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ໂມຄະ         ຍໍ້ອນ ວື່ຳ ຜມົ ສກັສິດ ຂອງ ລຳວ ມີ ມນົທິນ.          
13ເມ  ື່ອ ເວລຳ ຄບົ ກ  ຳນດົ ອທິຸດ ຖວຳຍ ຕວົ ແລໍ້ວ         ຄນົ ນາຊີຣີ ຈະ ຕໍ້ອງ ປະຕບິດັ ຕຳມ ກດົເກນ ຂອງ 

ສຳດສະໜຳ         ຄ  ຕໍ້ອງ ໄປ ທີື່  ປະຕ  ຫ ເຕັນ ສກັສິດ.         

14ແລະ ນ  ຳ ສດັ ທີື່  ມີ ສຂຸະພຳບ ສມົບ ນ ສຳມ ໂຕ ມຳ 

ຖວຳຍ ບ ຊຳ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຄ  ແກະ ເຖກິ ອຳຍ ຸໜ ື່ ງ ປີ ສ  ຳລບັ ເຜົຳ ຖວຳຍ ບ ຊຳ         ແກະ ແມ ື່ 

ອຳຍ ຸໜ ື່ ງ ປີ ສ  ຳລບັ ຖວຳຍ ບ ຊຳ ໄຖື່ ບຳບ         ແລະ ແບໍ້ ເຖກິ ສ  ຳລບັ ຖວຳຍ ບ ຊຳ ເພ ື່ ອ ຄວຳມ ສຳມກັຄ.ີ         

15ນອກຈຳກ ນີໍ້         ລຳວ ຈະ ຕໍ້ອງ ຖວຳຍ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ທີື່  ບ ື່  ມີ ເຊ ໍ້ອ ແປໍ້ງ ກະຕື່ຳ ໜ ື່ ງ         ເຂົໍ້ຳໜມົ ແຜື່ນ ໜຳ ໆ         ທີື່  ເຮັດ 

ດໍ້ວຍ ແປໍ້ງ ປະສມົ ກບັ ນ  ໍ້ຳມນັ ໝຳກກອກ         ແລະ ເຂົໍ້ຳໜມົ ແຜື່ນ ບຳງ ໆ         ທີື່  ປນົ ກນັ ກບັ ນ  ໍ້ຳມນັ ໝຳກ-

ກອກ         ພໍ້ອມ ທງັ ເຄ ື່ ອງ ຖວຳຍ ທີື່  ເຮັດ ດໍ້ວຍ ເຂົໍ້ຳ         ແລະ ນ  ໍ້ຳ ອະງ ຸື່ນ ຢື່ຳງ ເໝຳະ ສມົ.          
16ສິື່ ງ ຂອງ ທີື່  ກື່ຳວ ທງັ ໝດົ ນີໍ້         ປະໂລຫິດ ຕໍ້ອງ ເປັນ ຜ ໍ້ນ  ຳ ມຳ ຖວຳຍ ບ ຊຳ ໄຖື່ ບຳບ         ແລະ ເຜົຳ ຖວຳຍ 

ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຄ :         

17ແກະ ໂຕ ໜ ື່ ງ ກບັເຂົໍ້ຳ ຈີື່  ກະຕື່ຳ ໜ ື່ ງ ມຳ ຖວຳຍ ເພ ື່ ອ ຄວຳມ ສຳມກັຄີ         

ພໍ້ອມ ທງັ ເຂົໍ້ຳ         ແລະ ນ  ໍ້ຳ ອະງ ຸື່ນ ມຳ ຖວຳຍ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ.          
18ຄນົ ນາຊີຣີ ຈະ ຕໍ້ອງ ແຖ ຜມົ ທີື່  ປະຕ  ຫ ເຕັນ ສກັສິດ         ແລໍ້ວ ນ  ຳ ເອົຳ ຜມົ ທີື່  ແຖ ອອກ ນ ັໍ້ນ ໄປ ໃສື່ ກອງ 

ໄຟ         ຊ ື່ ງ ກ  ຳລງັ ເຜົຳ ຖວຳຍ ບ ຊຳ ເພ ື່ ອ ຄວຳມ ສຳມກັຄີ.         

19ຕ ື່  ມຳ         ປະໂລຫິດ ຈະ ຕໍ້ອງ ເອົຳ ຊີໍ້ນ ຂຳ ໜໍ້ຳ 

ຂອງ ແກະ ທີື່  ຕ ົໍ້ມ ສກຸ ແລໍ້ວ         ພໍ້ອມ ທງັ ເຂົໍ້ຳໜມົ ໜຳ ແຜື່ນ ໜ ື່ ງ         ແລະ ເຂົໍ້ຳໜມົ ບຳງ ແຜື່ນ ໜ ື່ ງ         ໄປ ໃສື່ ມ  

ຂອງ ຄນົ ນາຊີຣີ.         

20ຫລງັ ຈຳກ ນ ັໍ້ນ         ປະໂລຫິດ ຈະ ຕໍ້ອງ ນ  ຳ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ສະເໜີ ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          

ເພ ື່ ອ ເປັນ ຂອງຂວນັ ສກັສິດ ສ  ຳລບັ ປະໂລຫິດ         ນອກຈຳກ ນີໍ້ ແລໍ້ວ         ຊີໍ້ນ ໜໍ້ຳ ເອິກ         ແລະ ຂຳ ຂອງ ແກະ 

ຕໍ້ອງ ຕດັ ເປັນ ຂອງ ປະໂລຫິດ         ຈຳກ ນ ັໍ້ນ         ຄນົ ນາຊີຣີ ຈ ື່ງ ດ ື່ ມ ເຫລົໍ້ຳ ອະງ ຸື່ນ ໄດໍ້.          
21ສິື່ ງ ທີື່  ກື່ຳວ ມຳ ນີໍ້         ເປັນ ກດົ ລະບຽບ ຂອງ ຄນົ ນາຊີຣີ          ແຕື່ ວື່ຳ         ຖໍ້ຳ ຄນົ ນາຊີຣີ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ຜ ໍ້ ໃດ ສນັຍຳ 

ຈະ ຖວຳຍ ບ ຊຳ ນອກ ເໜ ອ ໄປ ຈຳກ ນີໍ້         ຕຳມ ທີື່  ລຳວ ຄິດ ວື່ຳ ເໝຳະ ສມົ         ລຳວ ຈະ ຕໍ້ອງ ປະຕບິດັ         ໃຫໍ້ 

ບນັລ ຸຜນົສ  ຳເລັດ ຕຳມ ທີື່  ໄດໍ້ ສນັຍຳ ໄວໍ້.          
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ຄຳອວຍພອນຂອງປະໂລຫິດ 

22-23ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ສ ັື່ງ ໂມເຊ ວື່ຳ         ໃຫໍ້ ບອກ ອາໂຣນ ແລະ ພວກ ລ ກ ຂອງ ເພິື່ ນ ອວຍພອນ 

ພວກ ອິສຣາເອນ          ຕຳມ ເນ ໍ້ອ ຄວຳມ ດ ັື່ງ ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້:          

 24 ຂ ໃຫໍ້ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົອວຍພອນ 

   ແລະເບິື່ ງແຍງຮກັສຳພວກເຈົໍ້ຳ. 

 25 ຂ ໃຫໍ້ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົເມດຕຳປຳນ ີ

   ແລະມພີຣະໄທອື່ອນໂຍນຕ ື່ ພວກເຈົໍ້ຳ. 

 26 ຂ ໃຫໍ້ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົເບິື່ ງແຍງພວກເຈົໍ້ຳດໍ້ວຍຄວຳມເມດຕຳປຳນ ີ

   ແລະຊງົໂຜດໃຫໍ້ພວກເຈົໍ້ຳມຄີວຳມສະຫງບົສກຸ. 
27ຖໍ້ຳວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ໃຊໍ້ ຄ  ຳ ອວຍພອນ ນີໍ້ ອໍ້ອນວອນ ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ສ  ຳລບັ ພວກ ອິສຣາເອນ          

ພຣະອງົ ຈ ື່ງ ຈະ ອວຍພອນ ໃຫໍ້.          

ບົດທີ 7 
ການຖວາຍສິ່ງຂອງຂອງບັນດາຜ ້ນຳຄົນອິສຣາເອນ 

1ໃນ ມ ໍ້ ທີື່  ໂມເຊ ຈດັ ຕ ັໍ້ງ ຫ ເຕັນ ສກັສິດ ສ  ຳເລັດ         ທງັ ໄດໍ້ ເຈມີ         ແລະ ໄດໍ້ ຊ  ຳລະ ຫ ເຕັນ ສກັສິດ ກບັ ບນັ-

ດຳ ເຄ ື່ ອງໃຊໍ້ ສອຍ ປະຈ  ຳ ຫ ເຕັນ ສກັສິດ ໃຫໍ້ ບ ລິສດຸ         ແລະ ໄດໍ້ ເຈມີ         ໄດໍ້ ຊ  ຳລະ ແທື່ນ ບ ຊຳ         ກບັ ພຳຊະ-

ນະ         ປະຈ  ຳ ທງັ ໝດົ ໃຫໍ້ ບ ລິສດຸ ແລໍ້ວ         

2ບນັດຳ ຫວົໜໍ້ຳ ຂອງ ຄນົ ອິສຣາເອນ          ຫວົໜໍ້ຳ ຍຳດຕ ິພີື່ ນ ໍ້ອງ 

ຕຳມ ບນັພະບ ລດຸ         ຄ  ຫວົໜໍ້ຳ ຂອງ ຕະກ ນ ຕື່ຳງ ໆ         ຜ ໍ້ ຢ ື່ ເໜ ອ ຜ ໍ້ ທີື່  ຂ ໍ້ນ ທະບຽນ ໄວໍ້         ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ຖວຳຍ 

ເຄ ື່ ອງ ຂອງ         

3ແລະ ໄດໍ້ ນ  ຳ ຂອງ ບ ຊຳ ມຳ ຖວຳຍ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ມີ ກວຽນ ຫກົ ລ  ຳ         ກບັ ງວົ 

ຫກົ ຄ ື່         ຫວົໜໍ້ຳ ສອງ ຄນົ ນ  ຳ ກວຽນ ລ  ຳ ໜ ື່ ງ         ແລະ ງວົ ຄນົ ລະ ໂຕ         ຖວຳຍ ຢ ື່ ໜໍ້ຳ ຫ ເຕັນ ສກັສິດ          
4ແລໍ້ວ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ກບັ ໂມເຊ ວື່ຳ         

5“ຈ ົື່ງ ຮບັ ຂອງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ໄວໍ້ ຈຳກ ພວກ ເຂົຳ ເພ ື່ ອ ຈະ ໄດໍ້ 

ໃຊໍ້ ໃນ ກຳນ ບວົລະບດັ ຫ ເຕັນ ສກັສິດ ແຫື່ງ ຊຸມນມຸ         ຈ ົື່ງ ມອບ ໄວໍ້ ກບັ ຄນົ ເລວີ ແກື່ ທກຸ ຄນົ ຕຳມ ງຳນ 

ບວົລະບດັ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ”          
6ໂມເຊ ຈ ື່ງ ນ  ຳ ກວຽນ         ແລະ ງວົ ໄປ ມອບ ໃຫໍ້ ແກື່ ຄນົ ເລວີ         

7ເພິື່ ນ ໃຫໍ້ ກວຽນ ສອງ ລ  ຳ ກບັ ງວົ ສອງ ຄ ື່ 

ແກື່ ລ ກ ຊຳຍ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ເກໂຊນ ຕຳມ ງຳນ ບວົລະບດັ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         

8ເພິື່ ນ ມອບ ກວຽນ ສີື່  ລ  ຳ         

ແລະ ງວົ ສີື່  ຄ ື່ ໃຫໍ້ ແກື່ ລ ກ ຊຳຍ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ເມຣາຣີ ຕຳມ ງຳນ ບວົລະບດັ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ຊ ື່ ງ ເປັນ 

ຕຳມ ຄ  ຳ ຊີໍ້ ແຈງ ຂອງ ອີທາມາ ລ ກ ຊຳຍ ອາໂຣນ         

9ແຕື່ ເພິື່ ນ ບ ື່  ໄດໍ້ ມອບ ຫຍງັ ໃຫໍ້ ແກື່ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ໂກ-
ຮາດ          ເພຳະ ງຳນ ບວົລະບດັ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ເປັນ ງຳນ ທີື່  ຕໍ້ອງ ຫຳມ ສິື່ ງ ຂອງ ບ ລິສດຸ ເທິງ ບື່ຳ          

10ແລະ ບນັດຳ ຫວົໜໍ້ຳ ກ  ນ  ຳ ຂອງ ບ ຊຳ ມຳ ເພ ື່ ອ ມອບ ຖວຳຍ ແທື່ນ ບ ຊຳ ໃນ ມ ໍ້ ທີື່  ເຮັດ ພິທີ         ເຈມີ ແທື່ນ 

ບ ຊຳ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ພວກ ຫວົໜໍ້ຳ ຕື່ຳງ ກ  ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ຂອງ ຕນົ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ແທື່ນ ບ ຊຳ         

11ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ກື່ຳວ ກບັ ໂມເຊ ວື່ຳ         “ໃຫໍ້ ພວກ ຫວົໜໍ້ຳ ມຳ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ມ ໍ້ ລະ ຄນົ ໃນ ງຳນ ມອບ 

ຖວຳຍ ແທື່ນ ບ ຊຳ”          
12ຜ ໍ້ ທີື່  ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໃນ ມ ໍ້ ທ  ຳອິດ ຄ  ນາໂຊນ ລ ກ ຊຳຍ ອຳມນີາດາບ ແຫື່ງ ຕະກ ນ ຢ ດາ         
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13ເຄ ື່ ອງ ຖວຳຍ ຂອງ ລຳວ ຄ  ຈຳນ ເງນິ ໜື່ວຍ ໜ ື່ ງ         ໜກັ ໜ ື່ ງ ຮໍ້ອຍ ສຳມ ສິບ ເຊ ເຂ         ແລະ ຊຳມ ເງນິ ໜື່ວຍ 

ໜ ື່ ງ ໜກັ ເຈດັ ສິບ ເຊ ເຂ ຕຳມ ເຊ ເຂ ຂອງ ສະຖຳນທີື່  ບ ລິສດຸ         ພຳຊະນະ ທງັ ສອງ ນີໍ້ ມີ ຍອດ ແປໍ້ງ ປະສມົ 

ກບັ ນ  ໍ້ຳມນັ ເຕັມ ເພ ື່ ອ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ພ ດ ຜນົ ເປັນ ເມດັ         

14ບື່ວງ ຄ  ຳ ອນັ ໜ ື່ ງ ໜກັ ສິບ ເຊ ເຂ         ມີ ເຄ ື່ ອງ 

ຫອມ ສ  ຳລບັ ເຜົຳ ເຕັມ         

15ງວົ ໜຸື່ມ ໂຕ ໜ ື່ ງ         ແກະ ຜ ໍ້ ໂຕ ໜ ື່ ງ         ລ ກ ແກະ ອຳຍ ຸໜ ື່ ງ ປີ ໂຕ ໜ ື່ ງ         ເປັນ ເຄ ື່ ອງ 

ເຜົຳ ບ ຊຳ         

16ລ ກ ແບໍ້ ຜ ໍ້ ໂຕ ໜ ື່ ງ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ບຳບ         

17ງວົເຖກິ ສອງ ໂຕ         ແກະ ຜ ໍ້ ຫໍ້ຳ ໂຕ         ແບໍ້ ຜ ໍ້ ຫໍ້ຳ 

ໂຕ         ລ ກ ແກະ ອຳຍ ຸໜ ື່ ງ ປີ ຫໍ້ຳ ໂຕ         ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ເພ ື່ ອ ຄວຳມ ສຳມກັຄີ ທ  ຳ         ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເປັນ ຂອງ 

ຖວຳຍ ຂອງ ນາໂຊນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອຳມີນາດາບ          
18ມ ໍ້ ທີ ສອງ ເນທາເນນ ລ ກ ຊຳຍ ຊ ອາ ຫວົໜໍ້ຳ ຂອງ ຕະກ ນ ອິດຊາຄາ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ         

19ເຄ ື່ ອງ 

ຖວຳຍ ຂອງ ລຳວ ແມ ື່ນ ຈຳນ ເງນິ ອນັ ໜ ື່ ງ ໜກັ ໜ ື່ ງ ຮໍ້ອຍ ສຳມ ສິບ ເຊ ເຂ         ຊຳມ ເງນິ         ໃບ ໜ ື່ ງ ໜກັ ເຈດັ 

ສິບ ເຊ ເຂ ຕຳມ ເຊ ເຂ ຂອງ ສະຖຳນທີື່  ບ ລິສດຸ         ພຳຊະນະ ທງັ ສອງ ນີໍ້ ມີ ຍອດ ແປໍ້ງ ປະສມົ ກບັ ນ  ໍ້ຳມນັ 

ເຕັມ ເພ ື່ ອ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ພ ດ ຜນົ ເປັນ ເມດັ         

20ບື່ວງ ຄ  ຳ ອນັ ໜ ື່ ງ ໜກັ ສິບ ເຊ ເຂ         ມີ ເຄ ື່ ອງ ຫອມ ສ  ຳລບັ 

ເຜົຳ ເຕັມ         

21ງວົ ໜຸື່ມ ໂຕ ໜ ື່ ງ         ແກະ ຜ ໍ້ ໂຕ ໜ ື່ ງ         ລ ກ ແກະ ອຳຍ ຸໜ ື່ ງ ປີ ໂຕ ໜ ື່ ງ         ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ         

22ລ ກ ແບໍ້ ຜ ໍ້ ໂຕ ໜ ື່ ງ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ບຳບ         

23ແລະ ງວົເຖກິ ສອງ ໂຕ         ແກະ ຜ ໍ້ ຫໍ້ຳ ໂຕ         ແບໍ້ ຜ ໍ້ ຫໍ້ຳ ໂຕ         

ລ ກ ແກະ ອຳຍ ຸໜ ື່ ງ ປີ ຫໍ້ຳ ໂຕ         ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ເພ ື່ ອ ຄວຳມ ສຳມກັຄ ີທ  ຳ         ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ຖວຳຍ 

ຂອງ ເນທາເນນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຊ ອາ          
24ມ ໍ້ ທີ ສຳມ ເອລອີາບ ລ ກ ຊຳຍ ເຮໂລນ ຫວົໜໍ້ຳ ຂອງ ລ ກ ຫລຳນ ເຊບ ລ ນ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ         

25ເຄ ື່ ອງ 

ຖວຳຍ ຂອງ ເຂົຳ ຄ  ຈຳນ ເງນິ ໃບ ໜ ື່ ງ ໜກັ ໜ ື່ ງ ຮໍ້ອຍ ສຳມ ສິບ ເຊ ເຂ         ຊຳມ ເງນິ ໃບ ໜ ື່ ງ ໜກັ ເຈດັ ສິບ ເຊ 

ເຂ ຕຳມ ເຊ ເຂ ຂອງ ສະຖຳນທີື່  ບ ລິສດຸ         ພຳຊະນະ ທງັ ສອງ ນີໍ້ ມີ ຍອດ ແປໍ້ງ ປະສມົ ກບັ ນ  ໍ້ຳມນັ ເຕັມ ເພ ື່ ອ 

ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ພ ດ ຜນົ ເປັນ ເມດັ         

26ບື່ວງ ຄ  ຳ ອນັ ໜ ື່ ງ ໜກັ ສິບ ເຊ ເຂ         ມີ ເຄ ື່ ອງ ຫອມ ສ  ຳລບັ ເຜົຳ ເຕັມ         

27ງວົ ໜຸື່ມ ໂຕ ໜ ື່ ງ         ແກະ ຜ ໍ້ ໂຕ ໜ ື່ ງ         ລ ກ ແກະ ອຳຍ ຸໜ ື່ ງ ປີ ໂຕ ໜ ື່ ງ         ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ         

28ລ ກ ແບໍ້ ຜ ໍ້ ໂຕ 

ໜ ື່ ງ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ບຳບ         

29ງວົເຖກິ ສອງ ໂຕ         ແກະ ຜ ໍ້ ຫໍ້ຳ ໂຕ         ແບໍ້ ຜ ໍ້ ຫໍ້ຳ ໂຕ         ລ ກ ແກະ ອຳຍ ຸໜ ື່ ງ ປີ 

ຫໍ້ຳ ໂຕ         ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ເພ ື່ ອ ຄວຳມ ສຳມກັຄີ ທ  ຳ         ສິື່ ງ ເຫລົໍ້ຳ ນີໍ້ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ຖວຳຍ ຂອງ ເອລີອາບ ລ ກ 

ຊຳຍ ຂອງ ເຮໂລນ          
30ມ ໍ້ ທີ ສີື່  ເອລຊີ  ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຊເດອ  ປະມກຸ ຂອງ ລ ກ ຫລຳນ ຣ ເບັນ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ         

31ເຄ ື່ ອງ 

ຖວຳຍ ຂອງ ລຳວ ຄ  ຈຳນ ເງນິ ໃບ ໜ ື່ ງ ໜກັ ໜ ື່ ງ ຮໍ້ອຍ ສຳມ ສິບ ເຊ ເຂ         ຊຳມ ເງນິ ໃບ ໜ ື່ ງ ໜກັ ເຈດັ ສິບ ເຊ 

ເຂ ຕຳມ ເຊ ເຂ ຂອງ ສະຖຳນທີື່  ບ ລິສດຸ         ພຳຊະນະ ທງັ ສອງ ນີໍ້ ມີ ຍອດ ແປໍ້ງ ປະສມົ ກບັ ນ  ໍ້ຳມນັ ເຕັມ ເພ ື່ ອ 

ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ພ ດ ຜນົ ເປັນ ເມດັ         

32ບື່ວງ ຄ  ຳໃບ ໜ ື່ ງ ໜກັ ສິບ ເຊ ເຂ         ມີ ເຄ ື່ ອງ ຫອມ ສ  ຳລບັ ເຜົຳ ເຕັມ         

33ງວົ ໜຸື່ມ ໂຕ ໜ ື່ ງ         ແກະ ຜ ໍ້ ໂຕ ໜ ື່ ງ         ລ ກ ແກະ ອຳຍ ຸໜ ື່ ງ ປີ ໂຕ ໜ ື່ ງ         ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ         

34ລ ກ ແບໍ້ ຜ ໍ້ ໂຕ 

ໜ ື່ ງ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ບຳບ         

35ງວົເຖກິ ສອງ ໂຕ         ແກະ ຜ ໍ້ ຫໍ້ຳ ໂຕ         ແບໍ້ ຜ ໍ້ ຫໍ້ຳ ໂຕ         ລ ກ ແກະ ອຳຍ ຸໜ ື່ ງ ປີ 

ຫໍ້ຳ ໂຕ         ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ເພ ື່ ອ ຄວຳມ ສຳມກັຄີ ທ  ຳ         ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ຖວຳຍ ຂອງ ເອລຊີ  ລ ກ ຊຳຍ 

ຂອງ ເຊເດອ           
36ມ ໍ້ ທີ ຫໍ້ຳ ເຊລ ມເີອນ ລ ກ ຊຳຍ ຊ ຣີຊັດດາຍ          ຫວົໜໍ້ຳ ຂອງ ຄນົ ຊິເມໂອນ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ         

37ເຄ ື່ ອງ 

ຖວຳຍ ຂອງ ລຳວ ຄ  ຈຳນ ເງນິ ໃບ ໜ ື່ ງ ໜກັ ໜ ື່ ງ ຮໍ້ອຍ ສຳມ ສິບ ເຊ ເຂ         ຊຳມ ເງນິ ໃບ ໜ ື່ ງ ໜກັ ເຈດັ ສິບ ເຊ 
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ເຂ ຕຳມ ເຊ ເຂ ຂອງ ສະຖຳນທີື່  ບ ລິສດຸ         ພຳຊະນະ ທງັ ສອງ ນີໍ້ ມີ ຍອດ ແປໍ້ງ ປະສມົ ກບັ ນ  ໍ້ຳມນັ ເຕັມ ເພ ື່ ອ 

ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ພ ດ ຜນົ ເປັນ ເມດັ         

38ບື່ວງ ຄ  ຳ ອນັ ໜ ື່ ງ ໜກັ ສິບ ເຊ ເຂ         ມີ ເຄ ື່ ອງ ຫອມ ສ  ຳລບັ ເຜົຳ ເຕັມ         

39ງວົ ໜຸື່ມ ໂຕ ໜ ື່ ງ         ແກະ ຜ ໍ້ ໂຕ ໜ ື່ ງ         ລ ກ ແກະ ອຳຍ ຸໜ ື່ ງ ປີ ໂຕ ໜ ື່ ງ         ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ         

40ລ ກ ແບໍ້ ຜ ໍ້ ໂຕ 

ໜ ື່ ງ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ບຳບ         

41ງວົເຖກິ ສອງ ໂຕ         ແກະ ຜ ໍ້ ຫໍ້ຳ ໂຕໍ້         ແບໍ້ ຜ ໍ້ ຫໍ້ຳ ໂຕໍ້         ລ ກ ແກະ ອຳຍ ຸໜ ື່ ງ ປີ 

ຫໍ້ຳ ໂຕ         ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ເພ ື່ ອ ຄວຳມ ສຳມກັຄີ ທ  ຳ         ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ຖວຳຍ ຂອງ ເຊລ ມີເອນ ລ ກ 

ຊຳຍ ຂອງ ຊ ຣີຊັດດາຍ          
42ມ ໍ້ ທີ ຫກົ ເອລຢີາສັບ ລ ກ ຊຳຍ ດ ເອນ ຫວົໜໍ້ຳ ຂອງ ລ ກ ຫລຳນ ຄາດ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ         

43ເຄ ື່ ອງ 

ຖວຳຍ ຂອງ ລຳວ ຄ  ຈຳນ ເງນິ ໃບ ໜ ື່ ງ ໜກັ ໜ ື່ ງ ຮໍ້ອຍ ສຳມ ສິບ ເຊ ເຂ         ຊຳມ ເງນິ ໃບ ໜ ື່ ງ ໜກັ ເຈດັ ສິບ ເຊ 

ເຂ         ຕຳມ ເຊ ເຂ ຂອງ ສະຖຳນທີື່  ບ ລິສດຸ         ພຳຊະນະ ທງັ ສອງ ນີໍ້ ມີ ຍອດ ແປໍ້ງ ປະສມົ ກບັ ນ  ໍ້ຳມນັ ເຕັມ 

ເພ ື່ ອ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ພ ດ ຜນົ ເປັນ ເມດັ         

44ບື່ວງ ຄ  ຳ ອນັ ໜ ື່ ງ ໜກັ ສິບ ເຊ ເຂ         ມີ ເຄ ື່ ອງ ຫອມ ສ  ຳລບັ ເຜົຳ 

ເຕັມ         

45ງວົ ໜຸື່ມ ໂຕ ໜ ື່ ງ         ແກະ ຜ ໍ້ ໂຕ ໜ ື່ ງ         ລ ກ ແກະ ອຳຍ ຸໜ ື່ ງ ປີ ໂຕ ໜ ື່ ງ         ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ         

46ລ ກ 

ແບໍ້ ຜ ໍ້ ໂຕ ໜ ື່ ງ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ບຳບ         

47ງວົເຖກິ ສອງ ໂຕ         ແກະ ຜ ໍ້ ຫໍ້ຳ ໂຕ         ແບໍ້ ຜ ໍ້ ຫໍ້ຳ ໂຕ         ລ ກ ແກະ 

ອຳຍ ຸໜ ື່ ງ ປີ ຫໍ້ຳ ໂຕ         ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ເພ ື່ ອ ຄວຳມ ສຳມກັຄີ ທ  ຳ         ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ຖວຳຍ ຂອງ ເອ-
ລຢີາສັບ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ດ ເອນ          

48ມ ໍ້ ທີ ເຈດັ ເອລຊີາມາ ລ ກ ຊຳຍ ອຳມີຮຸດ ຫວົໜໍ້ຳ ຂອງ ລ ກ ຫລຳນ ເອຟຣາຢິມ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ         

49ເຄ ື່ ອງ ຖວຳຍ ຂອງ ລຳວ ຄ  ຈຳນ ເງນິ ໃບ ໜ ື່ ງ ໜກັ ໜ ື່ ງ ຮໍ້ອຍ ສຳມ ສິບ ເຊ ເຂ         ຊຳມ ເງນິ ໃບ ໜ ື່ ງ ໜກັ ເຈດັ 

ສິບ ເຊ ເຂ ຕຳມ ເຊ ເຂ ຂອງ ສະຖຳນທີື່  ບ ລິສດຸ         ພຳຊະນະ ທງັ ສອງ ນີໍ້ ມີ ຍອດ ແປໍ້ງ ປະສມົ ກບັ ນ  ໍ້ຳມນັ 

ເຕັມ ເພ ື່ ອ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ພ ດ ຜນົ ເປັນ ເມດັ         

50ບື່ວງ ຄ  ຳ ອນັ ໜ ື່ ງ ໜກັ ສິບ ເຊ ເຂ         ມີ ເຄ ື່ ອງ ຫອມ ສ  ຳລບັ 

ເຜົຳ ເຕັມ         

51ງວົ ໜຸື່ມ ໂຕ ໜ ື່ ງ         ແກະ ຜ ໍ້ ໂຕ ໜ ື່ ງ         ລ ກ ແກະ ອຳຍ ຸໜ ື່ ງ ປີ ໂຕ ໜ ື່ ງ         ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ         

52ລ ກ ແບໍ້ ຜ ໍ້ ໂຕ ໜ ື່ ງ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ບຳບ         

53ງວົເຖກິ ສອງ ໂຕ         ແກະ ຜ ໍ້ ຫໍ້ຳ ໂຕ         ແບໍ້ ຜ ໍ້ ຫໍ້ຳ ໂຕ         ລ ກ 

ແກະ ອຳຍ ຸໜ ື່ ງ ປີ ຫໍ້ຳ ໂຕ         ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ເພ ື່ ອ ຄວຳມ ສຳມກັຄີ ທ  ຳ         ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ຖວຳຍ 

ຂອງ ເອລຊີາມາ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອຳມີຮຸດ          
54ມ ໍ້ ທີ ແປດ ຄາມາລເີອັນ ລ ກ ຊຳຍ ເປດາຊ  ຫວົໜໍ້ຳ ມານາເຊ         

55ເຄ ື່ ອງ ຖວຳຍ ຂອງ ລຳວ ຄ  ຈຳນ 

ເງນິ ໃບ ໜ ື່ ງ ໜກັ ໜ ື່ ງ ຮໍ້ອຍ ສຳມ ສິບ ເຊ ເຂ         ຊຳມ ເງນິ ໃບ ໜ ື່ ງ ໜກັ ເຈດັ ສິບ ເຊ ເຂ ຕຳມ ເຊ ເຂ ຂອງ ສະ-

ຖຳນທີື່  ບ ລິສດຸ         ພຳຊະນະ ທງັ ສອງ ນີໍ້ ມີ ຍອດ ແປໍ້ງ ປະສມົ ກບັ ນ  ໍ້ຳມນັ ເຕັມ ເພ ື່ ອ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ພ ດ ຜນົ 

ເປັນ ເມດັ         

56ບື່ວງ ຄ  ຳ ອນັ ໜ ື່ ງ ໜກັ ສິບ ເຊ ເຂ         ມີ ເຄ ື່ ອງ ຫອມ ສ  ຳລບັ ເຜົຳ ເຕັມ         

57ງວົ ໜຸື່ມ ໂຕ ໜ ື່ ງ         ແກະ 

ຜ ໍ້ ໂຕ ໜ ື່ ງ         ລ ກ ແກະ ອຳຍ ຸໜ ື່ ງ ປີ ໂຕ ໜ ື່ ງ         ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ         

58ລ ກ ແບໍ້ ຜ ໍ້ ໂຕ ໜ ື່ ງ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ 

ບຳບ         

59ງວົເຖກິ ສອງ ໂຕ         ແກະ ຜ ໍ້ ຫໍ້ຳ ໂຕ         ແບໍ້ ຜ ໍ້ ຫໍ້ຳ ໂຕ         ລ ກ ແກະ ອຳຍ ຸໜ ື່ ງ ປີ ຫໍ້ຳ ໂຕ         ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ 

ເພ ື່ ອ ຄວຳມ ສຳມກັຄີ ທ  ຳ         ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ຖວຳຍ ຂອງ ຄາມາລເີອັນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເປດາຊ           
60ມ ໍ້ ທີ ເກົໍ້ຳ ອາບີດານ ລ ກ ຊຳຍ ກິເດໂອນີ ຫວົໜໍ້ຳ ຂອງ ລ ກ ຫລຳນ ເບັນຢາມິນ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ         

61ເຄ ື່ ອງ ຖວຳຍ ຂອງ ລຳວ ຄ  ຈຳນ ເງນິ ໃບ ໜ ື່ ງ ໜກັ ໜ ື່ ງ ຮໍ້ອຍ ສຳມ ສິບ ເຊ ເຂ         ຊຳມ ເງນິ ໃບ ໜ ື່ ງ ໜກັ ເຈດັ 

ສິບ ເຊ ເຂ ຕຳມ ເຊ ເຂ ຂອງ ສະຖຳນທີື່  ບ ລິສດຸ         ພຳຊະນະ ທງັ ສອງ ນີໍ້ ມີ ຍອດ ແປໍ້ງ ປະສມົ ກບັ ນ  ໍ້ຳມນັ 

ເຕັມ ເພ ື່ ອ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ພ ດ ຜນົ ເປັນ ເມດັ         

62ບື່ວງ ຄ  ຳ ອນັ ໜ ື່ ງ ໜກັ ສິບ ເຊ ເຂ         ມີ ເຄ ື່ ອງ ຫອມ ສ  ຳລບັ 
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ເຜົຳ ເຕັມ         

63ງວົ ໜຸື່ມ ໂຕ ໜ ື່ ງ         ແກະ ຜ ໍ້ ໂຕ ໜ ື່ ງ         ລ ກ ແກະ ອຳຍ ຸໜ ື່ ງ ປີ ໂຕ ໜ ື່ ງ         ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ         

64ລ ກ ແບໍ້ ຜ ໍ້ ໂຕ ໜ ື່ ງ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ບຳບ         

65ງວົເຖກິ ສອງ ໂຕ         ແກະ ຜ ໍ້ ຫໍ້ຳ ໂຕ         ແບໍ້ ຜ ໍ້ ຫໍ້ຳ ໂຕ         ລ ກ 

ແກະ ອຳຍ ຸໜ ື່ ງ ປີ ຫໍ້ຳ ໂຕ         ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ເພ ື່ ອ ຄວຳມ ສຳມກັຄີ ທ  ຳ         ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ຖວຳຍ 

ຂອງ ອາບີດານ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ກິເດໂອນີ          
66ມ ໍ້ ທີ ສິບ ອາຮີເອເຊ ລ ກ ຊຳຍ ອຳມີຊັດດາຍ ຫວົໜໍ້ຳ ຂອງ ລ ກ ຫລຳນ ດານ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ         

67ເຄ ື່ ອງ 

ຖວຳຍ ຂອງ ລຳວ ຄ  ຈຳນ ເງນິ ໃບ ໜ ື່ ງ ໜກັ ໜ ື່ ງ ຮໍ້ອຍ ສຳມ ສິບ ເຊ ເຂ         ຊຳມ ເງນິ ໃບ ໜ ື່ ງ ໜກັ ເຈດັ ສິບ ເຊ 

ເຂ ຕຳມ ເຊ ເຂ ຂອງ ສະຖຳນທີື່  ບ ລິສດຸ         ພຳຊະນະ ທງັ ສອງ ນີໍ້ ມີ ຍອດ ແປໍ້ງ ປະສມົ ກບັ ນ  ໍ້ຳມນັ ເຕັມ ເພ ື່ ອ 

ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ພ ດ ຜນົ ເປັນ ເມດັ         

68ບື່ວງ ຄ  ຳ ອນັ ໜ ື່ ງ ໜກັ ສິບ ເຊ ເຂ         ມີ ເຄ ື່ ອງ ຫອມ ສ  ຳລບັ ເຜົຳ ເຕັມ         

69ງວົ ໜຸື່ມ ໂຕ ໜ ື່ ງ         ແກະ ຜ ໍ້ ໂຕ ໜ ື່ ງ         ລ ກ ແກະ ອຳຍ ຸໜ ື່ ງ ປີ ໂຕ ໜ ື່ ງ         ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ         

70ລ ກ ແບໍ້ ຜ ໍ້ ໂຕ 

ໜ ື່ ງ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ບຳບ         

71ງວົເຖກິ ສອງ ໂຕ         ແກະ ຜ ໍ້ ຫໍ້ຳ ໂຕ         ແບໍ້ ຜ ໍ້ ຫໍ້ຳ ໂຕ         ລ ກ ແກະ ອຳຍ ຸໜ ື່ ງ ປີ 

ຫໍ້ຳ ໂຕ         ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ເພ ື່ ອ ຄວຳມ ສຳມກັຄີ ທ  ຳ         ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ຖວຳຍ ຂອງ ອາຮີເອເຊ ລ ກ 

ຊຳຍ ຂອງ ອຳມີຊັດດາຍ          
72ມ ໍ້ ທີ ສິບ ເອັດ ປາກີເອນ ລ ກ ຊຳຍ ອົກຣັນ ຫວົໜໍ້ຳ ຂອງ ລ ກ ຫລຳນ ອາເຊ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ         

73ເຄ ື່ ອງ 

ຖວຳຍ ຂອງ ລຳວ ຄ  ຈຳນ ເງນິ ໃບ ໜ ື່ ງ ໜກັ ໜ ື່ ງ ຮໍ້ອຍ ສຳມ ສິບ ເຊ ເຂ         ຊຳມ ເງນິ ໃບ ໜ ື່ ງ ໜກັ ເຈດັ ສິບ ເຊ 

ເຂ ຕຳມ ເຊ ເຂ ຂອງ ສະຖຳນທີື່  ບ ລິສດຸ         ພຳຊະນະ ທງັ ສອງ ນີໍ້ ມີ ຍອດ ແປໍ້ງ ປະສມົ ກບັ ນ  ໍ້ຳມນັ ເຕັມ ເພ ື່ ອ 

ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ພ ດ ຜນົ ເປັນ ເມດັ         

74ບື່ວງ ຄ  ຳໃບ ໜ ື່ ງ ໜກັ ສິບ ເຊ ເຂ         ມີ ເຄ ື່ ອງ ຫອມ ສ  ຳລບັ ເຜົຳ ເຕັມ         

75ງວົ ໜຸື່ມ ໂຕ ໜ ື່ ງ         ແກະ ຜ ໍ້ ໂຕ ໜ ື່ ງ         ລ ກ ແກະ ອຳຍ ຸໜ ື່ ງ ປີ ໂຕ ໜ ື່ ງ         ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ         

76ລ ກ ແບໍ້ ຜ ໍ້ ໂຕ 

ໜ ື່ ງ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ບຳບ         

77ງວົເຖກິ ສອງ ໂຕ         ແກະ ຜ ໍ້ ຫໍ້ຳ ໂຕ         ແບໍ້ ຜ ໍ້ ຫໍ້ຳ ໂຕ         ລ ກ ແກະ ອຳຍ ຸໜ ື່ ງ ປີ 

ຫໍ້ຳ ໂຕ         ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ເພ ື່ ອ ຄວຳມ ສຳມກັຄີ ທ  ຳ         ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ຖວຳຍ ຂອງ ປາກີເອນ ລ ກ 

ຊຳຍ ຂອງ ອົກຣັນ          
78ມ ໍ້ ທີ ສິບ ສອງ ອາຮີຣາ ລ ກ ຊຳຍ ເອນັນ ຫວົໜໍ້ຳ ຂອງ ລ ກ ຫລຳນ ນັບທາລີ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ         

79ເຄ ື່ ອງ 

ຖວຳຍ ຂອງ ລຳວ ຄ  ຈຳນ ເງນິ ໃບ ໜ ື່ ງ ໜກັ ໜ ື່ ງ ຮໍ້ອຍ ສຳມ ສິບ ເຊ ເຂ         ຊຳມ ເງນິ ໃບ ໜ ື່ ງ ໜກັ ເຈດັ ສິບ ເຊ 

ເຂ ຕຳມ ເຊ ເຂ ຂອງ ສະຖຳນທີື່  ບ ລິສດຸ         ພຳຊະນະ ທງັ ສອງ ນີໍ້ ມີ ຍອດ ແປໍ້ງ ປະສມົ ກບັ ນ  ໍ້ຳມນັ ເຕັມ ເພ ື່ ອ 

ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ພ ດ ຜນົ ເປັນ ເມດັ         

80ບື່ວງ ຄ  ຳໃບ ໜ ື່ ງ ໜກັ ສິບ ເຊ ເຂ         ມີ ເຄ ື່ ອງ ຫອມ ສ  ຳລບັ ເຜົຳ ເຕັມ         

81ງວົ ໜຸື່ມ ໂຕ ໜ ື່ ງ         ແກະ ຜ ໍ້ ໂຕ ໜ ື່ ງ         ລ ກ ແກະ ອຳຍ ຸໜ ື່ ງ ປີ ໂຕ ໜ ື່ ງ         ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ         

82ລ ກ ແບໍ້ ຜ ໍ້ ໂຕ 

ໜ ື່ ງ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ບຳບ         

83ງວົເຖກິ ສອງ ໂຕ         ແກະ ຜ ໍ້ ຫໍ້ຳ ໂຕ         ແບໍ້ ຜ ໍ້ ຫໍ້ຳ ໂຕ         ລ ກ ແກະ ອຳຍ ຸໜ ື່ ງ ປີ 

ຫໍ້ຳ ໂຕ         ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ເພ ື່ ອ ຄວຳມ ສຳມກັຄີ ທ  ຳ         ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ຖວຳຍ ຂອງ ອາຮີຣາ ລ ກ 

ຊຳຍ ຂອງ ເອນັນ          
84ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ຖວຳຍ ໃນ ງຳນ ຖວຳຍ ແທື່ນ ບ ຊຳ ຈຳກ ຫວົໜໍ້ຳ ຂອງ ຄນົ ອິສຣາເອນ          ໃນ ມ ໍ້ ທີື່  

ມີ ພິທີ ເຈມີ ແທື່ນ ບ ຊຳ ນ ັໍ້ນ ຄ  ຈຳນ ເງນິ ສິບ ສອງ ໃບ         ຊຳມ ເງນິ ສິບ ສອງ ໃບ         ບື່ວງ ຄ  ຳ ສິບ ສອງ ອນັ         

85ຈຳນ ເງນິ ໃບ ໜ ື່ ງ ໜກັ ໜ ື່ ງ ຮໍ້ອຍ ສຳມ ສິບ ເຊ ເຂ         ແລະ ຊຳມ ໃບ ໜ ື່ ງ ໜກັ ເຈດັ ສິບ ເຊ ເຂ         ເງນິ ທີື່  ໃຊໍ້ 

ເຮັດ ພຳຊະນະ ທງັ ໝດົ ໜກັ ສອງ ພນັ ສີື່  ຮໍ້ອຍ ເຊ ເຂ         ຕຳມ ເຊ ເຂ ຂອງ ສະຖຳນທີື່  ບ ລິສດຸ         

86ບື່ວງ ຄ  ຳ 

ສິບ ສອງ ອນັ         ມີ ເຄ ື່ ອງ ຫອມ ສ  ຳລບັ ເຜົຳ ເຕັມ         ໜກັ ອນັ ລະ ສິບ ເຊ ເຂ ຕຳມ ເຊ ເຂ ຂອງ ສະຖຳນທີື່  ບ ລິສດຸ         
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ຄ  ຳ ທີື່  ໃຊໍ້ ເຮັດ ບື່ວງ ທງັ ໝດົ ໜກັ ໜ ື່ ງ ຮໍ້ອຍ ຊຳວ ເຊ ເຂ         

87ສດັ ສ  ຳລບັ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ         ມີ ງວົເຖກິ ສິບ 

ສອງ ໂຕ         ແກະ ຜ ໍ້ ສິບ ສອງ ໂຕ         ລ ກ ແກະ ອຳຍ ຸໜ ື່ ງ ປີ ສິບ ສອງ ໂຕ         ພໍ້ອມ ກບັ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ພ ດ ຜນົ ເປັນ 

ເມດັ ຄ ື່ ກນັ         ແລະ ແບໍ້ ຜ ໍ້ ສິບ ສອງ ໂຕ ສ  ຳລບັ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ບຳບ         

88ສດັ ທງັ ໝດົ ທີື່  ຖວຳຍ ເປັນ 

ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ເພ ື່ ອ ຄວຳມ ສຳມກັຄີ ທ  ຳ         ມີ ງວົເຖກິ ຊຳວ ສີື່  ໂຕ         ແກະ ຜ ໍ້ ຫກົ ສິບ ໂຕ         ແບໍ້ ຜ ໍ້ ຫກົ ສິບ ໂຕ         

ແລະ ລ ກ ແກະ ອຳຍ ຸໜ ື່ ງ ປີ ຫກົ ສິບ ໂຕ         ນີໍ້ ແຫລະ         ແມ ື່ນ ເຄ ື່ ອງ ຖວຳຍ ໃນ ງຳນ ຖວຳຍ ແທື່ນ ບ ຊຳ         ເມ  ື່ອ 

ໄດໍ້ ເຮັດ ກຳນ ເຈມີ ແລໍ້ວ          
89ເມ  ື່ອ ໂມເຊ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ຫ ເຕັນ ສກັສິດ ແຫື່ງ ຊຸມນມຸ ເພ ື່ ອ ຈະ ຂຳບ ທ ນ ພຣະອງົ         ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ຍນິ 

ພຣະສລຸະສຽງ ກື່ຳວ ກບັ ຕນົ ມຳ ຈຳກ ພຣະທີື່ ນ ັື່ງ ແຫື່ງ ພຣະກະລນຸຳ         ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ເທິງ ຫີບ ພຣະບນັຍດັ ທື່ຳມ-

ກຳງ ເຄຣບຸ ທງັ ສອງ         ແລະ ພຣະສລຸະສຽງ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ສນົທະນຳ ກບັ ເພິື່ ນ          

ບົດທີ 8 
ການຕັ້ງຕະກຽງໃຫ້ສູ່ອງແສງ 

1ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ກບັ ໂມເຊ ວື່ຳ         

2“ຈ ົື່ງ ກື່ຳວ ແກື່ ອາໂຣນ ວື່ຳ         ເມ  ື່ອ ຈະ ຕ ັໍ້ງ ຕະກຽງ ໃຫໍ້ ຕະກຽງ 

ທງັ ເຈດັ ສື່ອງ ແສງ ຂໍ້ຳງ ໜໍ້ຳ ຄນັ ຕະກຽງ”          
3ແລະ ອາໂຣນ ໄດໍ້ ເຮັດ ຕຳມ ນ ັໍ້ນ         ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງ ຕະກຽງ ໃຫໍ້ ສື່ອງ ແສງ ອອກ ທຳງ ໜໍ້ຳ ຄນັ ຕະກຽງ         

ຕຳມ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ສ ັື່ງ ກບັ ໂມເຊ         

4ຝີ ມ  ທີື່  ເຮັດ ຄນັ ຕະກຽງ ເປັນ ດ ັື່ງນີໍ້         ເປັນ ທອງຄ  ຳ ໃຊໍ້ ຄໍ້ອນ 

ຕ ີ         ຕ ັໍ້ງແຕື່ ຖຳນ ຂ ໍ້ນ ໄປ ຫຳ ດອກ         ຕຳມ ແບບ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ສະແດງ ແກື່ ໂມເຊ          ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ 

ເຮັດ ຄນັ ຕະກຽງ ຕຳມ ນ ັໍ້ນ          

ການສະຖາປະນາຄົນເລວີ 
5ແລະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ໂມເຊ ວື່ຳ         

6“ຈ ົື່ງ ຍກົ ຄນົ ເລວີ ອອກ ຈຳກ ລ ກ ຫລຳນ ອິສຣາ-
ເອນ ແລະ ຊ  ຳລະ ພວກ ເຂົຳ         

7ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ຊ  ຳລະ ພວກ ເຂົຳ ດ ັື່ງນີໍ້         ຈ ົື່ງ ເອົຳ ນ  ໍ້ຳ ຊ  ຳລະ ມຳ ຊດິ ໃສື່ ພວກ ເຂົຳ         

ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ແຖ ຂນົ ຕຳມ ຕນົ ຕວົ         ໃຫໍ້ ຊກັ ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ         ແລະ ຊ  ຳລະ ຕວົ ໃຫໍ້ ສະອຳດ         

8ແລໍ້ວ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ 

ນ  ຳ ງວົ ໜຸື່ມ ໂຕ ໜ ື່ ງ         ກບັ ພ ດ ຜນົ ເປັນ ເມດັ ມຳ ຖວຳຍ ຄ ື່ ກນັ         ຄ  ຍອດ ແປໍ້ງ ເຂົໍ້ຳ ລະອຽດ ນວດ ດໍ້ວຍ ນ  ໍ້ຳ-

ມນັ         ແລະ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ນ  ຳ ງວົ ໜຸື່ມ ອີກ ໂຕ ໜ ື່ ງ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ບຳບ         

9ແລໍ້ວ ຈ ົື່ງ ພຳ ລ ກ ຫຼຳນ ເລວີ ມຳ ຕ ື່ -

ໜໍ້ຳ ຫ ເຕັນ ບື່ອນ ຊຸມນມຸ         ແລະ ໃຫໍ້ ລ ກ ຫຼຳນ ອິສຣາເອນ ມຳ ຊຸມນມຸ ພໍ້ອມ ກນັ ທງັ ໝດົ         

10ເມ  ື່ອ ເຈົໍ້ຳ ນ  ຳ 

ພວກ ເລວີ          ທງັຫລຳຍ ຂຳບ ທ ນ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ໃຫໍ້ ລ ກ ຫລຳນ ອິສຣາເອນ ເອົຳ ມ  ຂອງ 

ພວກ ເຂົຳ ວຳງ ເທິງ ຄນົ ເລວີ         

11ແລະ ໃຫໍ້ ອາໂຣນ ຖວຳຍ ຄນົ ເລວີ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໃຫໍ້ 

ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ຖວຳຍ ຈຳກ         ລ ກ ຫລຳນ ອິສຣາເອນ          ເພ ື່ ອ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ໄດໍ້ ເຮັດ ວຽກ ບວົລະບດັ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

12ແລໍ້ວ ພວກ ເລວີ ຈະ ເອົຳ ມ  ຂອງ ຕນົ ວຳງ ເທິງ ຫວົ ງວົເຖກິ ທງັ ສອງ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ເອົຳ 

ໂຕ ໜ ື່ ງ ມຳ ຖວຳຍ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ບຳບ         ແລະ ອີກ ໂຕ ໜ ື່ ງ ໃຫໍ້ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ ແກື່ ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ          ເພ ື່ ອ ລ ບລໍ້ຳງ ມນົທິນ ບຳບ ຂອງ ຄນົ ເລວີ         

13ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ຕ ັໍ້ງ ຄນົ ເລວີ ໃຫໍ້ ຄອຍ ຖໍ້ຳ ຮບັ ໃຊໍ້ ອາ-
ໂຣນ ແລະ ບນັດຳ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອາໂຣນ ແລະ ຈ ົື່ງ ຖວຳຍ ພວກ ເຂົຳ ໃຫໍ້ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ຖວຳຍ ບ ຊຳ ແກື່ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

14ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ແຍກ ຄນົ ເລວີ ອອກ ຈຳກ ລ ກ ຫລຳນ ອິສຣາເອນ          ແລະ ຄນົ 
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ເລວີ ຈະ ເປັນ         ຂອງ ເຮົຳ          

15ຕ ັໍ້ງແຕື່ ນ ັໍ້ນ ໄປ ຄນົ ເລວີ ຈະ ເຂົໍ້ຳ ເຮັດ ວຽກ ທີື່  ຫ ເຕັນ ສກັສິດ ແຫື່ງ ຊຸມນມຸ         ເມ  ື່ອ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຊ  ຳລະ ພວກ 

ເຂົຳ         ແລະ ໄດໍ້ ຖວຳຍ ພວກ ເຂົຳ ໄວໍ້ ແລໍ້ວ         

16ເພຳະ ພວກ ເຂົຳ ທງັ ໝດົ ຖ ກ ແຍກ ອອກ ຈຳກ ລ ກ ຫລຳນ 

ອິສຣາເອນ          ແລະ ມອບ ໄວໍ້ ແກື່ ເຮົຳ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ຮບັ ພວກ ເຂົຳ ມຳ ເປັນ ຂອງ ເຮົຳ ແລໍ້ວ         ແທນ ທກຸ ຄນົ ທີື່  

ເກດີ ຈຳກ ມດົ ລ ກ ແມ ື່ ກື່ອນ ຄ          ແທນ ບດຸ ຫວົປີ ຂອງ ປະຊຳຊນົ ອິສຣາເອນ ທງັ ໝດົ         

17ເພຳະວື່ຳ ລ ກ 

ຫວົປີ ທງັ ໝດົ ຂອງ ລ ກ ຫລຳນ ອິສຣາເອນ ເປັນ ຂອງ ເຮົຳ         ທງັ ຄນົ         ແລະ ສດັ         ໃນ ມ ໍ້ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ສງັຫຳນ 

ບນັດຳ ລ ກ ຫວົປີ ໃນ ແຜື່ນດນິ ເອຢິບ          ເຮົຳ ໄດໍ້ ເລ ອກ ພວກ ເຂົຳ ໄວໍ້ ເປັນ ຂອງ ເຮົຳ         

18ແລະ ເຮົຳ ໄດໍ້ 

ເລ ອກ ຄນົ ເລວີ ແທນ ບດຸ ຫວົປີ ທງັ ໝດົ ຂອງ ລ ກ ຫລຳນ ອິສຣາເອນ         

19ແລະ ເຮົຳ ໄດໍ້ ມອບ ຄນົ ເລວີ 

ຈຳກ ລ ກ ຫລຳນ ອິສຣາເອນ ໄວໍ້ ກບັ ອາໂຣນ ແລະ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອາໂຣນ          ໃຫໍ້ ເຮັດ ວຽກ ແທນ ລ ກ 

ຫລຳນ ອິສຣາເອນ ທີື່  ຫ ເຕັນ ສກັສິດ ແຫື່ງ ຊຸມນມຸ         ແລະ ເຮັດ ກຳນ ລ ບລໍ້ຳງ ມນົທິນ ໃຫໍ້ ລ ກ ຫລຳນ ອິ-
ສຣາເອນ          ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ຈະ ບ ື່  ມີ ໄພພິບດັ ບງັເກດີ ແກື່ ລ ກ ຫລຳນ ອິສຣາເອນ          ເມ  ື່ອ ລ ກ ຫລຳນ ອິສຣາເອນ 

ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃກໍ້ ສະຖຳນທີື່  ບ ລິສດຸ”          
20ໂມເຊ          ອາໂຣນ ແລະ ຊຸມນມຸຊນົ ອິສຣາເອນ ທງັ ໝດົ ໄດໍ້ ປະຕບິດັ ຕ ື່  ຄນົ ເລວີ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ຕຳມ ທີື່  

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ສ ັື່ງ ໂມເຊ ໃນ ເລ ື່ ອງ ຄນົ ເລວີ ທກຸ ປະກຳນ         ລ ກ ຫລຳນ ອິສຣາເອນ ກ  ເຮັດ         ດ ັື່ງ-

ນ ັໍ້ນ         

21ຄນົ ເລວີ ໄດໍ້ ຊ  ຳລະ ຕນົ ໃຫໍ້ ໝດົ ບຳບ         ແລະ ຊກັ ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ ຂອງ ຕນົ         ແລະ ອາໂຣນ ກ  ຖວຳຍ 

ພວກ ເຂົຳ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ         ຖວຳຍ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ອາໂຣນ ເຮັດ ກຳນ ລ ບລໍ້ຳງ 

ມນົທິນ ແກື່ ພວກ ເຂົຳ         

22ແຕື່ ນ ັໍ້ນ ມຳ         ຄນົ ເລວີ ກ  ເຂົໍ້ຳ ໄປ ເຮັດ ວຽກ ໃນ ຫ ເຕັນ ສກັສິດ ແຫື່ງ ຊຸມນມຸ         ຄ  

ຮບັ ໃຊໍ້ ອາໂຣນ ແລະ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອາໂຣນ          ຕຳມ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ສ ັື່ງ ໂມເຊ ເລ ື່ ອງ ຄນົ ເລວີ          

ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ປະຕບິດັ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ແກື່ ພວກ ເຂົຳ          
23ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ກບັ ໂມເຊ ວື່ຳ         

24“ເລ ື່ ອງ ນີໍ້ ກື່ຽວ ກບັ ຄນົ ເລວີ          ໃຫໍ້ ຄນົ ເລວີ ທີື່  ມີ ອຳຍ ຸຕ ັໍ້ງ-

ແຕື່ ຊຳວ ຫໍ້ຳ ປີ ຂ ໍ້ນ ໄປ         ເຂົໍ້ຳ ໄປ ເຮັດ ວຽກ ໃນ ຫ ເຕັນ ສກັສິດ ແຫື່ງ ຊຸມນມຸ         

25ເມ  ື່ອ ອຳຍ ຸໄດໍ້ ຫໍ້ຳ ສິບ ປີ         ຈ ື່ງ 

ໃຫໍ້ ລຳວ ຢດຸ ເຮັດ ວຽກ         ບ ື່  ຕໍ້ອງ ເຮັດ ວຽກ ຕ ື່  ໄປ ອີກ         

26ແຕື່ ໃຫໍ້ ລຳວ ຊື່ວຍ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ໃນ ຫ ເຕັນ ສກັສິດ ແຫື່ງ 

ຊຸມນມຸ ຄ  ໃຫໍ້ ເບິື່ ງແຍງ ກຳນ ງຳນ         ບ ື່  ຕໍ້ອງ ລງົມ   ເຮັດ ເອງ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ປະຕບິດັ ເຊັື່ ນ ນີໍ້ ແກື່ ຄນົ ເລວີ ເມ  ື່ອ 

ກ  ຳນດົ ວຽກ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ”          

ບົດທີ 9 
ຄຳສັ່ງສອນເລື່ອງເທດສະການປັດສະຄາ 

1ໃນ ເດ ອນ ທີື່  ໜ ື່ ງ ປີ ທີ ສອງ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ອອກ ຈຳກ ແຜື່ນດນິ ເອຢິບ          ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ 

ກື່ຳວ ກບັ ໂມເຊ ທີື່  ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ ຊີນາຍ ວື່ຳ.          
2“ໃຫໍ້ ລ ກ ຫລຳນ ອິສຣາເອນ ຖ  ເທດສະກຳນ ປັດສະຄາ ຕຳມ ເວລຳ ທີື່  ກ  ຳນດົ ໄວໍ້         

3ຄ  ເດ ອນ ນີໍ້ ໃນ ມ ໍ້ 

ຂ ໍ້ນ ສິບ ສີື່  ຄ  ື່ຳ         ເວລຳ ຕອນ ແລງ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ຖ  ເທດສະກຳນ ປັດສະຄາ ຕຳມ ເວລຳ ທີື່  ກ  ຳນດົ ນ ັໍ້ນ         

ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ປະຕບິດັ ຕຳມ ກດົເກນ         ແລະ ພິທີ ທງັ ໝດົ ຂອງ ເທດສະກຳນ ນ ັໍ້ນ”         

4ໂມເຊ ຈ ື່ງ ບອກ ລ ກ 

ຫຼຳນ ອິສຣາເອນ ໃຫໍ້ ຖ  ເທດສະກຳນ ປັດສະຄາ         

5ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຖ  ເທດສະກຳນ ປັດສະຄາ ໃນ ເດ ອນ 
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ທີ ໜ ື່ ງ ມ ໍ້ ຂ ໍ້ນ ສິບ ສີື່  ຄ  ື່ຳ         ຕອນ ແລງ ໃນ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ ຊີນາຍ          ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ໄວໍ້ 

ກບັ ໂມເຊ ທກຸ ປະກຳນ,         ລ ກ ຫລຳນ ອິສຣາເອນ ກ  ປະຕບິດັ ຕຳມ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ.          
6ແລະ ມີ ຜ ໍ້ ຊຳຍ ບຳງ ຄນົ ທີື່  ມີ ມນົທິນ ເພຳະ ຖ ກຕໍ້ອງ ສບົ         ຈ ື່ງ ຖ  ປັດສະຄາ ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ໄດໍ້         ພວກ ເຂົຳ 

ຈ ື່ງ ມຳ ຢ ື່ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ໂມເຊ ແລະ ອາໂຣນ ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         

7ພວກ ເຂົຳ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ກື່ຳວ ແກື່ ເພິື່ ນ ວື່ຳ         “ພວກ ເຮົຳ ມີ 

ມນົທິນ ເພຳະ ໄດໍ້ ຖ ກຕໍ້ອງ ສບົ         ເປັນ ຫຍງັ ຈ ື່ງ ຫໍ້ຳມ ບ ື່  ໃຫໍ້ ພວກ ເຮົຳ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ ຕຳມ ວນັ ເວລຳ ກ  ຳນດົ ທື່ຳມກຳງ ລ ກ ຫລຳນ         ອິສຣາເອນ”         

8ແລະ ໂມເຊ ບອກ ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ 

ຄອຍ ຖໍ້ຳ ຢ ື່ ກື່ອນ ເພ ື່ ອ ເຮົຳ ຈະ ຟງັ ເບິື່ ງ ວື່ຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ກື່ຳວ ສ ັື່ງ ຢື່ຳງໃດ ເລ ື່ ອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ”          
9ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ກບັ ໂມເຊ ວື່ຳ         

10“ຈ ົື່ງ ກື່ຳວ ແກື່ ລ ກ ຫລຳນ ອິສຣາເອນ ວື່ຳ         ຖໍ້ຳ ຜ ໍ້ ໃດ ໃນ 

ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ຫລ  ໃນ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ມີ ມນົທິນ ເພຳະ ຖ ກຕໍ້ອງ ສບົ         ຫລ  ໄປ ທຳງໄກ ກ  ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ຖ  ປັດ-
ສະຄາ ແກື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

11ໃຫໍ້ ຖ  ປັດສະຄາ ໃນ ເດ ອນ ທີ ສອງ ມ ໍ້ ຂ ໍ້ນ ສິບ ສີື່  ຄ  ື່ຳ         ເວລຳ ຕອນ ແລງ         

ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ກນິ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ບ ື່  ມີ ເຊ ໍ້ອ ແປໍ້ງ ແລະ ຜກັ ລດົ ຂມົ         

12ພວກ         ເຂົຳ ຕໍ້ອງ ບ ື່  ໃຫໍ້ ຫຍງັ ເຫລ ອ ຈນົ ຮອດ 

ມ ໍ້ອ ື່ ນ ເຊົໍ້ຳ         ແລະ ບ ື່  ຫກັ ກະດ ກ ແກະ ປັດສະຄາ          ໃຫໍ້ ປະຕບິດັ ຕຳມ ກດົ ໃນ ເລ ື່ ອງ ກຳນ ຖ  ເທດສະກຳນ 

ປັດສະຄາ ທກຸ ປະກຳນ          
13ແຕື່ ຄນົ ທີື່  ສະອຳດ         ແລະ ບ ື່  ໄດໍ້ ເດນີທຳງ ໄປ ໄກ ແຕື່ ງດົ         ບ ື່  ຖ  ເທດສະກຳນ ປັດສະຄາ          ໃຫໍ້ ຕດັ ຜ ໍ້ 

ນ ັໍ້ນ ຈຳກ ທື່ຳມກຳງ ຊນົ ຊຳດ ຂອງ ຕນົ         ເພຳະ ລຳວ ບ ື່  ໄດໍ້ ນ  ຳ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ມຳ 

ຖວຳຍ ຕຳມ ກ  ຳນດົ         ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈະ ຕໍ້ອງ ໄດໍ້ ຮບັ ໂທດ ບຳບ         

14ຖໍ້ຳ ຄນົ ຕື່ຳງ ດໍ້ຳວ ມຳ ອຳໄສ ຢ ື່ ທື່ຳມກຳງ ພວກ 

ເຈົໍ້ຳ         ຢຳກ ຖ  ເທດສະກຳນ ປັດສະຄາ ແກື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຕຳມ ກດົ ຂອງ ເທດສະກຳນ ປັດສະຄາ          

ແລະ ຕຳມ ລະບຽບ         ກ  ໃຫໍ້ ລຳວ ຖ  ໄດໍ້         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ມີ ກດົ ຢື່ຳງ ດຽວ ກນັ ສ  ຳລບັ ຄນົ ຕື່ຳງ ດໍ້ຳວ         ແລະ ຊຳວ 

ເມ  ອງ”          

ກ້ອນເມກໄຟ 
15-16ໃນ ມ ໍ້ ທີື່  ຕ ັໍ້ງ ຫ ເຕັນ ສກັສິດ ຂ ໍ້ນ         ໄດໍ້ ມີ ກໍ້ອນ ເມກ ປກົ ຄມຸ ຫ ເຕັນ ໃນ ເວລຳ ກຳງເວັນ         ແລະ ເມກ 

ນ ັໍ້ນ ກຳຍເປັນ ແສງ ໄຟ ປກົ ຄມຸ ໃນ ເວລຳ ກຳງຄ ນ.         

17ເວລຳ ໃດ ກໍ້ອນ ເມກ ຫຳກ ລອຍ ຂ ໍ້ນ ໄປ         ພວກ ອິ-
ສຣາເອນ ກ  ມ ໍ້ຳງ ຄໍ້ຳຍ ຜໍ້ຳ ເຕັນ         ແຕື່ ເມ  ື່ອ ກໍ້ອນ ເມກ ຫຳກ ລງົ ມຳ ປກົ ຄມຸ         ພວກ ເຂົຳ ກ  ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ ຜໍ້ຳ ເຕັນ 

ຂ ໍ້ນ ອີກ.         

18ພວກ ປະຊຳຊນົ ໄດໍ້ ມ ໍ້ຳງ ຜໍ້ຳ ເຕັນ         ຫລ  ກຳງ ມນັ ຂ ໍ້ນ ໃໝື່ ຕຳມ ພຣະຄ  ຳ ສ ັື່ງ ຂອງ ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຢ ື່ ໃນ ຜໍ້ຳ ເຕັນ ຕະຫລອດ ເວລຳ ທີື່  ກໍ້ອນ ເມກ ປກົ ຄມຸ ຢ ື່.         

19ເມ  ື່ອ ເມກ ປກົ 

ຄມຸ ເປັນ ເວລຳ ຫລຳຍ ມ ໍ້         ພວກ ເຂົຳ ກ  ໄດໍ້ ເຊ ື່ ອ ຟງັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຄ ື່ ອນ ຍໍ້ຳຍ ໄປ ທຳງ 

ໃດ.          
20ບຳງເທ ື່ ອ         ເວລຳ ໃດ ທີື່  ກໍ້ອນ ເມກ ຫຳກ ປກົ ຄມຸ ຢ ື່ ເປັນ ເວລຳ ສອງ         ຫລ  ສຳມ ມ ໍ້ ກ  ຕຳມ         ພວກ ເຂົຳ 

ກ  ບ ື່  ໄດໍ້ ຍກົຍໍ້ຳຍ ໄປ ໃສ         ຖໍ້ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ບອກ ໃຫໍ້ ຢດຸ         ພວກ ເຂົຳ ກ  ຢດຸ         ຖໍ້ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ຊງົ ບອກ ໃຫໍ້ ໄປ         ພວກ ເຂົຳ ກ  ໄປ.         

21ບຳງເທ ື່ ອ ເມກ ປກົ ຄມຸ ຢ ື່ ພຽງ ແຕື່ ມ ໍ້ໜ ື່ ງ         ຫລ  ກຳງຄ ນ ຫຳ ຕອນ 

ເຊົໍ້ຳ         ຖໍ້ຳ ເມກ ລອຍ ຂ ໍ້ນ ໄປ ໃນ ເວລຳ ຕອນ ເຊົໍ້ຳ         ພວກ ເຂົຳ ກ  ຍໍ້ຳຍ ໄປ ນ  ຳ ໂລດ.         

22ເຖງິ ແມ ື່ນ ວື່ຳ         ກໍ້ອນ 

ເມກ ຈະ ປກົ ຄມຸ ເປັນ ເວລຳ ສອງ ມ ໍ້         ເດ ອນ ໜ ື່ ງ         ຫລ  ປີ ໜ ື່ ງ ກ  ຕຳມ         ພວກ ເຂົຳ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້ ຍໍ້ຳຍ ໄປ ທຳງ ໃດ         

ແຕື່ ຄນັ ຖໍ້ຳ ກໍ້ອນ ເມກ ໄຫລ ໄປ         ພວກ ເຂົຳ ກ  ເຄ ື່ ອນ ຍໍ້ຳຍ ໄປ ໂລດ.         

23ພວກ ເຂົຳ ມ ໍ້ຳງ ຄໍ້ຳຍ         ຫລ  ຕ ັໍ້ງ 
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ຄໍ້ຳຍ ຍຳມ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ປະຕບິດັ ຕຳມ ພິທີ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ທີື່  ໃຫໍ້ ຜື່ຳນ 

ທຳງ ໂມເຊ.          

ບົດທີ 10 
ແກເງິນສອງອັນ 

1ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ກບັ ໂມເຊ ວື່ຳ         

2“ຈ ົື່ງ ເຮັດ ແກ ເງນິ ສອງ ຄນັ ດໍ້ວຍ ໃຊໍ້ ຄໍ້ອນ ຕ ີ        ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ໃຊໍ້ ແກ 

ນ ັໍ້ນ ເອີໍ້ນ ຊຸມນມຸ         ແລະ ເມ  ື່ອ ຍໍ້ຳຍ ຄໍ້ຳຍ         

3ເມ  ື່ອ ເປົື່ ຳ ແກ ທງັ ສອງ ນ ັໍ້ນ ກ  ໃຫໍ້ ຊຸມນມຸຊນົ ທງັ ໝດົ ມຳ ປະຊຸມ 

ພໍ້ອມ ກນັ ກບັ ເຈົໍ້ຳ ທີື່  ປະຕ  ຫ ເຕັນ ສກັ         ສິດ ແຫື່ງ ຊຸມນມຸ          
4ຖໍ້ຳ ເປົື່ ຳ ແກ ຄນັ ດຽວ ໃຫໍ້ ພວກ ຫວົໜໍ້ຳ ລ ກ ຫລຳນ ອິສຣາເອນ ທີື່  ນບັ ເປັນ ພນັ ໆ         ມຳ ປະຊຸມ ກບັ ເຈົໍ້ຳ         

5ເມ  ື່ອ ເປົື່ ຳ ແກ ປກຸ ໃຫໍ້ ບນັດຳ ຄໍ້ຳຍ ທີື່  ຕ ັໍ້ງ ຢ ື່ ທຳງ ທິດຕຳເວັນອອກ ຍກົ ຍື່ຳງ ອອກ ໄປ         

6ເມ  ື່ອ ເປົື່ ຳ ແກ ປກຸ 

ເທ ື່ ອ ທີ ສອງ         ໃຫໍ້ ບນັດຳ ຄໍ້ຳຍ ທີື່ ຢ ື່ ທຳງ ທິດໃຕໍ້ ຍກົ ອອກ ຍື່ຳງ ໄປ         ເມ  ື່ອ ໃດ ຈະ ໃຫໍ້ ຍກົ ຍື່ຳງ ອອກ ໄປ ກ  

ໃຫໍ້ ເປົື່ ຳ ແກ ປກຸ         

7ແຕື່ ຖໍ້ຳ ຈະ ໃຫໍ້ ຄນົ ທງັ ປວງ ມຳ ປະຊຸມ ພໍ້ອມ ກນັ         ຈ ົື່ງ ເປົື່ ຳ ແກ         ແຕື່ ຢື່ຳ ເຮັດ ສຽງ ປກຸ         

8ໃຫໍ້ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອາໂຣນ ຄ  ປະໂລຫິດ ເປັນ ຄນົ ເປົື່ ຳ ແກ         ແກ ນີໍ້ ຈະ ເປັນ ກດົ ຖຳວອນ ຕະຫລອດ ຊ ົື່ວ 

ອຳຍ ຸຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

9ແລະ ເມ  ື່ອ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ໄປ ເຮັດ ເສິກ ໃນ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ສ ໍ້ ສດັຕ  ຜ ໍ້ ມຳ ບບີ ບງັຄບັ 

ເຈົໍ້ຳ         ກ  ໃຫໍ້ ເປົື່ ຳ ແກ ເຮັດ ສຽງ ປກຸ         ແລະ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ເປັນ ທີື່  ລະນ ກ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ 

ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ໄດໍ້ ພົໍ້ນ ຈຳກ ສດັຕ  ຂອງ ເຈົໍ້ຳ          
10ໃນ ມ ໍ້ ທີື່  ພວກ ເຈົໍ້ຳ ມີ ຄວຳມ ຍນິດ ີ         ແລະ ໃນ ງຳນ ເທດສະກຳນ         ແລະ ໃນ ວນັ ຕ ົໍ້ນ ເດ ອນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ເປົື່ ຳ ແກ ເທິງ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ         ແລະ ເໜ ອ ສດັ ບ ຊຳ ອນັ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ເພ ື່ ອ ຄວຳມ ສຳມກັຄີ 

ທ  ຳ         ໃຫໍ້ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ລະນ ກ ເຖງິ ເຈົໍ້ຳ         ເຮົຳ ເປັນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ”          

ການເດີນທາງຈາກຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານຊີນາຍ 
ໄປຫາຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານປາຣານ 

11ຕ ື່  ມຳ ວນັ ທີ ຊຳວ ເດ ອນ ທີ ສອງ ປີ ທີື່  ສອງ         ຊງົ ໃຫໍ້ ເມກ ນ ັໍ້ນ ຂ ໍ້ນ ຈຳກ ຫ ເຕັນ ສກັສິດ         

12ລ ກ ຫລຳນ 

ອິສຣາເອນ ກ  ຍກົ ເດນີທຳງ ໄປ ຈຳກ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ ຊີນາຍ          ແລະ ເມກ ນ ັໍ້ນ         ມຳ ຢດຸ ຢ ື່ ທີື່  ຖິື່ ນ 

ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ ປາຣານ          
13ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຍກົ ຍື່ຳງ ອອກ ໄປ ເປັນ ເທ ື່ ອ ທ  ຳອິດ ຕຳມ ພຣະດ  ຳລດັ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ທີື່  ຊງົ 

ສ ັື່ງ ໂມເຊ          
14ທງຸ ຄໍ້ຳຍ ຂອງ ລ ກ ຫລຳນ ຢ ດາ ອອກ ຍື່ຳງ ໄປ ເປັນ ກອງທບັ ກື່ອນ         ມ ີນາໂຊນ ລ ກ ຊຳຍ ອຳມີນາ-

ດາບ ເປັນ ຜ ໍ້ນ  ຳ ພນົ ໂຍທຳ          
15ເນທາເນນ ລ ກ ຊຳຍ ຊ ອາ ນ  ຳ ພນົ ໂຍທຳ ຕະກ ນ ຂອງ ລ ກ ຫລຳນ ອິດຊາຄາ         

16ແລະ ເອລອີາບ 

ລ ກ ຊຳຍ ເຮໂລນ ນ  ຳ ພນົ ໂຍທຳ ຕະກ ນ ລ ກ ຫລຳນ ເຊບ ລ ນ         

17ເມ  ື່ອ ຮ ໍ້ ຫ ເຕັນ ສກັສິດ ລງົ ແລໍ້ວ         ບນັດຳ 

ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເກໂຊນ ແລະ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເມຣາຣີ ຜ ໍ້ ແບກ ຫຳມ ຫ ເຕັນ ສກັສິດ ນ ັໍ້ນ ກ  ຍກົ ຍື່ຳງ ໄປ          
18ທງຸ ຄໍ້ຳຍ ຂອງ ຄນົ ຣ ເບັນ ອອກ ຍື່ຳງ ໄປ ເປັນ ກອງທບັ ເອລຊີ  ລ ກ ຊຳຍ ເຊເດອ  ເປັນ ຜ ໍ້ນ  ຳ ພນົ ໂຍ-

ທຳ         

19ເຊລ ມີເອນ ລ ກ ຊຳຍ ຊ ຣີຊັດດາຍ ນ  ຳ ພນົ ໂຍທຳ ຕະກ ນ ຂອງ ລ ກ ຫລຳນ ຊິເມໂອນ         

20ເອລີຢາ-
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ສັບ ລ ກ ຊຳຍ ດ ເອນ ນ  ຳ ພນົ ໂຍທຳ ຕະກ ນ ຂອງ ລ ກ ຫລຳນ ຄາດ         

21ແລໍ້ວ ຄນົ ໂກຮາດ ກ  ຍກົ ຍື່ຳງ 

ອອກ ແບກ ຫຳມ ສະຖຳນທີື່  ບ ລິສດຸ ກື່ອນ ທີື່  ພວກ ນີໍ້ ຈະ ໄປ ເຖງິ         ພວກ ເຂົຳ ກ  ຕ ັໍ້ງ ຫ ເຕັນ ສກັສິດ ສ  ຳເລັດ 

ແລໍ້ວ         

22ທງຸ ຄໍ້ຳຍ ລ ກ ຫລຳນ ເອຟຣາຢິມ ຍື່ຳງ ອອກ ໄປ ເປັນ ກອງທບັ          ມ ີເອລຊີາມາ ລ ກ ຊຳຍ ອຳ-
ມີຮຸດ          ນ  ຳ ພນົ ໂຍທຳ         

23ຄາມາລເີອັນ ລ ກ ຊຳຍ ເປດາຊ  ນ  ຳ ພນົ ໂຍທຳ ຕະກ ນ ມານາເຊ         

24ອາບີ-
ດານ ລ ກ ຊຳຍ ກິເດໂອນ ີນ  ຳ ພນົ ໂຍທຳ ຕະກ ນ ລ ກ ຫລຳນ ເບັນຢາມິນ          

25ແລໍ້ວ ທງຸ ຄໍ້ຳຍ ລ ກ ຫລຳນ ດານ ເປັນ ພວກ ລະວງັ ທໍ້ຳຍ ຂອງ ຄໍ້ຳຍ ທງັ ໝດົ         ໄດໍ້ ຍກົ ຍື່ຳງ ອອກ ໄປ         

ເປັນ ກອງທບັ          ມ ີອາຮີເອເຊ ລ ກ ຊຳຍ ອຳມີຊັດດາຍ ນ  ຳ ພນົ ໂຍທຳ         

26ປາກີເອນ ລ ກ ຊຳຍ ອົກຣັນ 

ນ  ຳ ພນົ ໂຍທຳ ຕະກ ນ ລ ກ ຫລຳນ ອາເຊ         

27ອາຮີຣາ ລ ກ ຊຳຍ ເອນັນ ນ  ຳ ພນົ ໂຍທຳ ຕະກ ນ ລ ກ ຫລຳນ 

ນັບທາລ ີ         

28ນີໍ້ ເປັນ ອນັ ດບັ ກຳນ ເດນີທຳງ ຂອງ ລ ກ ຫລຳນ ອິສຣາເອນ ຕຳມ ເຫລົື່ ຳ ພນົ ໂຍທຳ ຂອງ 

ພວກ ເຂົຳ         ເມ  ື່ອ ພວກ ເຂົຳ ຍກົ ຍື່ຳງ ອອກ ໄປ          
29ໂມເຊ ເວົໍ້ຳ ກບັ ໂຮບັບ ລ ກ ຊຳຍ ເຢດໂຣ ຄນົ ມີດີອານ ພ ື່ ເຖົໍ້ຳ ຂອງ ໂມເຊ ວື່ຳ         “ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ 

ອອກ ຍື່ຳງ ໄປ ສ ື່ ທື່ຳນ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ໄວໍ້ ວື່ຳ         ‘ເຮົຳ ຈະ ຍກົ ໃຫໍ້ ແກື່ ພວກ ເຈົໍ້ຳ’         ເຊນີ ໄປ ກບັ ເຮົຳ 

ເຖດີ         ແລະ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ ເຮັດ ດ ີແກື່ ທື່ຳນ         ເພຳະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ສນັຍຳ ໃຫໍ້ ຂອງ ດ ີແກື່ ຄນົ 

ອິສຣາເອນ”         

30ແຕື່ ພວກ ເຂົຳ ຕອບ ໂມເຊ ວື່ຳ         “ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ໄປ         ເຮົຳ ຈະ ກບັ ໄປ ເມ  ອງ ຂອງ ເຮົຳ         ໄປ ຫຳ 

ວງົ ຍຳດ ຂອງ ເຮົຳ”         

31ແລະ ໂມເຊ ວື່ຳ         “ຂ  ຢື່ຳ ຫວດິ ຈຳກ ເຮົຳ ໄປ ເລີຍ         ທື່ຳນ ຮ ໍ້ ຢ ື່ ແລໍ້ວ ວື່ຳ         ເຮົຳ ຕໍ້ອງ 

ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ ຢ ື່ ໃນ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ         ແລະ ທື່ຳນ ຈະ ໄດໍ້ ເປັນ ດ ັື່ງ ໜື່ວຍ ຕຳ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ         

32ຖໍ້ຳ ທື່ຳນ 

ໄປ ກບັ ພວກ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ເຮັດ ດ ີຫຍງັ ແກື່ ເຮົຳ         ພວກ ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ແກື່ 

ທື່ຳນ ດໍ້ວຍ”          

ພວກປະຊາຊົນຕັ້ງຕົ້ນອອກເດີນທາງ 
33ເມ  ື່ອ ປະຊຳຊນົ ອອກ ຈຳກ ພ  ຊີນາຍ          ທີື່  ເປັນ ພ  ສກັສິດ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແລໍ້ວ         ພວກ ເຂົຳ ກ  

ໄດໍ້ ເດນີທຳງ ເປັນ ເວລຳ ສຳມ ມ ໍ້         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເອົຳ ຫີບ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ ອອກ ໄປ ກື່ອນ         

ເພ ື່ ອ ຫຳ ຊອກ ບື່ອນ ເໝຳະ ສມົ ສ  ຳລບັ ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ ຢ ື່.         

34ເວລຳ ໃດ ພວກ ເຂົຳ ເຄ ື່ ອນ ຍໍ້ຳຍ ອອກ ແຕື່ ລະ 

ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         ກໍ້ອນ ເມກ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກ  ຊງົ ຢ ື່ ເທິງ ພວກ ເຂົຳ ຕະຫລອດ ມ ໍ້.         

35ທກຸ ເທ ື່ ອ ທີື່  ຫີບ ຄ  ຳ 

ສນັຍຳ ຖ ກ ເຄ ື່ ອນ ຍໍ້ຳຍ         ໂມເຊ ຕໍ້ອງ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຂ  ພຣະອງົ ຊງົ ເຮັດ ໃຫໍ້ ພວກ 

ສດັຕ  ຂອງ ພຣະອງົ ແຕກ ກະຈດັກະຈຳຍ         ແລະ ໃຫໍ້ ພວກ ທີື່  ກຽດ ຊງັ ພຣະອງົ ຫລບົ ຫລີກ ໜີ ໄປ.”         

36ແຕື່ ວື່ຳ         ເມ  ື່ອ ໃດ ຢດຸ ເຄ ື່ ອນ ຍໍ້ຳຍ ຫີບ ຄ  ຳ ສນັຍຳ         ເພິື່ ນ ຈະ ຕໍ້ອງ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳ ແດື່         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          

ຂ  ພຣະອງົ ຊງົ ກບັ ມຳ ຫຳ ພວກ ອິສຣາເອນ ທີື່  ມີ ໝ ື່ ນ ຄອບຄວົ ແດື່ທໍ້ອນ.”          

ບົດທີ 11 
ຕາເບຣາ 

1ປະຊຳຊນົ ພຳກນັ ຈ ົື່ມ ທກຸ         ຈ ົື່ມ ຮໍ້ຳຍ ກື່ຽວ ກບັ ເລ ື່ ອງ ໂຊກ ຮໍ້ຳຍ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          

ເມ  ື່ອ ຊງົ ໄດໍ້ ຍນິ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ພຣະອງົ ກ  ຊງົ ພຣະພິໂລດ ໜກັ         ຈ ື່ງ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເກດີ ມີ ໄຟ ໄໝໍ້ ຄໍ້ຳຍ ພກັ ຂອງ 

ພວກ ເຂົຳ         ໄຟ ໄດໍ້ ໄໝໍ້         ແລະ ໄດໍ້ ທ  ຳລຳຍ ຄໍ້ຳຍ ພກັ ໄປ ເບ ໍ້ອງ ໜ ື່ ງ.         

2ແລະ ປະຊຳຊນົ ຈ ື່ງ ຮໍ້ອງ ຂ  ຄວຳມ 
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ຊື່ອຍ ເຫລ ອ ຈຳກ ໂມເຊ          ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ໂມເຊ ຈ ື່ງ ອໍ້ອນວອນ ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລໍ້ວ ໄຟ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ມອດ ລງົ.         

3ຍໍ້ອນ ວື່ຳ ໄຟ ໄດໍ້ ໄໝໍ້ ຄໍ້ຳຍ ພກັ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ບື່ອນ ນີໍ້ ຈ ື່ງ ຖ ກ ເອີໍ້ນ ວື່ຳ         ຕາເບຣາ.          

ໂມເຊເລືອກຜ ້ນຳເຈັດສິບຄົນ 
4ພວກ ຕື່ຳງ ດໍ້ຳວ ທີື່  ເດນີທຳງ ຮື່ວມ ກບັ ພວກ ອິສຣາເອນ ກ  ອ ດ ຢຳກ ເປັນ ກຳນ ໃຫຍື່         ແມ ື່ນ ແຕື່ ພວກ 

ອິສຣາເອນ ກ  ຍງັ ຮໍ້ອງທກຸ ວື່ຳ,         “ຂ  ຊີໍ້ນ ກນິ ແດື່.”         

5ຄຳວ ຢ ື່ ປະເທດ ເອຢິບ ພຸໍ້ນ         ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ກນິ 

ປຳ ໂດຍ ບ ື່  ເສຍ ເງນິ ຄ  ຳ         ແລະ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຍງັ ໄດໍ້ ກນິ ໝຳກແຕງ         ໝຳກໂມ         ຜກັຫອມ         ຜກັບ ົື່ວ         

ຜກັທຽມ.         

6ແຕື່ ດຽວນີໍ້         ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ບ ື່  ມີ ເຫ ື່ ອແຮງ ເລີຍ         ເພຳະ ໃນ ແຕື່ ລະ ມ ໍ້         ນອກຈຳກ ມານາ 

ແລໍ້ວ ບ ື່  ມີ ສິື່ ງ ອ ື່ ນ ກນິ ອີກ ເລີຍ.”         

7-8(ມານາ ເປັນ ຄ  ເມດ ເຂົໍ້ຳ ສີເຫລ ອງ ອື່ອນ         ປະຊຳຊນົ ພຳກນັ ໄປ 

ເກບັ ມຳ ໂມ ໍ້ ເຮັດ ແປໍ້ງ         ແລໍ້ວ ຕ ົໍ້ມ ໃຫໍ້ ສກຸ ເພ ື່ ອ ເຮັດ ເຂົໍ້ຳໜມົ ແຜື່ນ         ລດົ ຊຳດ ຂອງ ມນັ ຄ  ກບັເຂົໍ້ຳ ຈີື່  ທີື່  ອບົ 

ໃສື່ ນ  ໍ້ຳມນັ ໝຳກກອກ.         

9ມານາ ໄດໍ້ ຕກົລງົ ມຳ ໃນ ບື່ອນ ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ         ຊ ື່ ງ ເປັນ ເວລຳ ດຽວ ກນັ ກບັ ຕອນ ທີື່  

ນ  ໍ້ຳໝອກ ຕກົລງົ ໃນ ຍຳມ ກຳງຄ ນ.)          
10ໃນ ຂະນະ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ຢ ນ ອໍ້ອມ ຢ ື່ ທຳງ ປະຕ  ຕ ບ ຜໍ້ຳ ເຕັນ ຂອງ ເພິື່ ນ ນ ັໍ້ນ         ເພິື່ ນ ກ  ໄດໍ້ ຍນິ ສຽງ ຈ ົື່ມ 

ທກຸ ຂອງ ປະຊຳຊນົ         ຝື່ຳຍ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກ  ຊງົ ພຣະພິໂລດ ພວກ ເຂົຳ         ສື່ວນ ໂມເຊ ກ  ມີ ຄວຳມທກຸ 

ໃຈ ຢື່ຳງ ໜກັ.         

11ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ ທ ນ ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ວື່ຳ,         “ເປັນ ຫຍງັ ພຣະອງົ ຈ ື່ງ ເຮັດ ຮໍ້ຳຍ ແຮງ ຕ ື່  ຂໍ້ຳ-

ນໍ້ອຍ ແທໍ້?         ເຫດ ໃດ ພຣະອງົ ຈ ື່ງ ບ ື່  ຊງົ ພ ພຣະໄທ ກບັ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ?         ດໍ້ວຍ ເຫດ ໃດ ພຣະອງົ ຈ ື່ງ ຊງົ ໃຫໍ້ 

ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຮບັຜິດຊອບ ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້?         

12ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ບ ື່  ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ຊວີດິ ພວກ ເຂົຳ         ຫລ  ນ  ຳ ພວກ ເຂົຳ ລງົ ມຳ 

ເກດີ         ເປັນ ຫຍງັ ພຣະອງົ ຈ ື່ງ ຂ  ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ປະຕບິດັ ຕນົ ຄ  ກບັ ຜ ໍ້ ລໍ້ຽງ         ແລະ ໃຫໍ້ ອ ໍ້ມ ພວກ ເຂົຳ ໄວໍ້ ໃນ 

ອໍ້ອມ ແຂນ ຄ  ກບັ ວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ຍງັ ເປັນ ເດັກນໍ້ອຍ         ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ພຳ ໄປ ເຖງິ ແຜື່ນດນິ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ສນັຍຳ 

ໄວໍ້ ກບັ ພວກ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ.         

13ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ໄປ ເອົຳ ຊີໍ້ນ ມຳ ຈຳກ ໃສ         ຈ ື່ງ ຈະ ພຽງພ  ກບັ 

ຄວຳມ ຕໍ້ອງກຳນ ຂອງ ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້         ເພຳະ ພວກ ເຂົຳ ກ  ຳລງັ ຂ  ກນິ ຊີໍ້ນ ຢ ື່.         

14ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ບ ື່  ສຳມຳດ ຮບັ-

ຜິດຊອບ ພວກ ເຂົຳ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ໄດໍ້         ມນັ ເປັນ ກຳນ ເຫລ ອ ບື່ຳ ກວື່ຳ ແຮງ ສ  ຳລບັ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ແລໍ້ວ.         

15ຖໍ້ຳ 

ພຣະອງົ ເຮັດ ຕ ື່  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຢື່ຳງ ນີໍ້         ຂ  ໂຜດ ປະຫຳນ ຊວີດິ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ສຳ         ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ 

ທນົ ທກຸ ຕ ື່  ພຣະພິໂລດ ຂອງ ພຣະອງົ ອີກ ຕ ື່  ໄປ.”          
16ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ຕ ື່  ໂມເຊ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ຮບີ ໂຮມ ເອົຳ ພວກ ຜ ໍ້ນ  ຳ ເຈດັ ສິບ ຄນົ         ຊ ື່ ງ ເປັນ ຜ ໍ້ ທີື່  

ເຂົໍ້ຳໃຈ ໃນ ກຳນ ນ  ຳ ປະຊຳຊນົ         ຈ ົື່ງ ພຳ ພວກ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ມຳ ຫຳ ເຮົຳ ທີື່  ຫ ເຕັນ ສກັສິດ ແຫື່ງ         ແລໍ້ວ ບອກ ໃຫໍ້ 

ພວກ ເຂົຳ ຢ ນ ຢ ື່ ໃກໍ້ ເຈົໍ້ຳ.         

17ເຮົຳ ຈະ ລງົ ມຳ ເວົໍ້ຳ ກບັ ເຈົໍ້ຳ ຢ ື່ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ອ  ຳນຳດ ຄ  ພຣະ-
ວິນຍານ ບຳງ ສື່ວນ ແກື່ ພວກ ເຂົຳ         ແລໍ້ວ ພວກ ເຂົຳ ກ  ຈະ ສຳມຳດ ຮບັ ພຳລະ ຊື່ອຍ ເຫລ ອ ພວກ ປະຊຳ-

ຊນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້         ສື່ວນ ເຈົໍ້ຳ ກ  ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ ຮບັ ພຳລະ ນີໍ້ ແຕື່ ຄນົ ດຽວ.          
18ຈ ົື່ງ ບອກ ປະຊຳຊນົ ໃຫໍ້ ຊ  ຳລະ ຕນົ ໃຫໍ້ ບ ລິສດຸ ໃນ ມ ໍ້ອ ື່ ນ         ແລໍ້ວ ພວກ ເຂົຳ ກ  ຈະ ມີ ຊີໍ້ນ ກນິ         ເພຳະ 

ພວກ ເຂົຳ ຮໍ້ອງ ຂ  ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ວື່ຳ         ໃຜ ຈະ ເອົຳ ຊີໍ້ນ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ກນິ         ຖໍ້ຳ ພວກ ເຂົຳ ຢ ື່ ປະເທດ 

ເອຢິບ ກ  ຈະ ດກີ ວື່ຳ ນີໍ້         ແລະ ໃນ ເວລຳ ນີໍ້         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກ  ຈະ ໃຫໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ມີ ຊີໍ້ນ ກນິ.         

19ພວກ ເຈົໍ້ຳ 

ຈະ ມີ ຊີໍ້ນ ກນິ ບ ື່  ແມ ື່ນ ວື່ຳ ພຽງ ແຕື່ ມ ໍ້ໜ ື່ ງ         ຫລ  ສອງ ມ ໍ້         ຫໍ້ຳ ມ ໍ້         ຫລ  ຊຳວ ມ ໍ້ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ.         

20ແຕື່ ຈະ ມີ ກນິ ຕະ-

ຫລອດ ເດ ອນ ຈນົ ມນັ ລ ົໍ້ນ ອອກ ມຳ ຈຳກ ຮ ດງັ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ຈະ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ເພຳະວື່ຳ ພວກ 
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ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ປະ ຖິໍ້ມ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຜ ໍ້ ຊງົ ສະຖດິ ຢ ື່ ກບັ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຮໍ້ອງທກຸ ຕ ື່  ພຣະອງົ 

ວື່ຳ         ພວກ ເຮົຳ ເສຍ ໃຈ ທີື່  ໄດໍ້ ອອກ ໜີ ຈຳກ ປະເທດ ເອຢິບ.”          
21ໂມເຊ ທ ນ ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ວື່ຳ,         “ຜ ໍ້ ຊຳຍສະກນັ ທີື່  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ກ  ຳລງັ ນ  ຳ ໜໍ້ຳ ໄປ ມີ ເຖງິ ຫກົ ແສນ 

ຄນົ         ແຕື່ ພຣະອງົ ຊງົ ບອກ ວື່ຳ ຈະ ປະທຳນ ຊີໍ້ນ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ກນິ ຢື່ຳງ ພຽງພ  ສ  ຳລບັ ໜ ື່ ງ ເດ ອນ.         

22ຈະ 

ຕໍ້ອງ ຂໍ້ຳ ງວົ         ແລະ ແກະ ຈກັ ຕວົ         ຈະ ພ  ກນິ?         ຫລ  ປຳ ທງັ ໝດົ ໃນ ນ  ໍ້ຳ ທະເລ ອີກ ຈກັ ເທົື່ ຳໃດ ຈ ື່ງ ຈະ ພ  ໃຫໍ້ 

ປະຊຳຊນົ ກນິ ອີື່ ມ?         

23ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ຕອບ ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ ຄິດ ວື່ຳ ອ  ຳນຳດ ຂອງ ເຮົຳ ມີ ຂອບ ເຂດ 

ຈ  ຳກດັ ຊ ັໍ້ນ ບ ?         ໃນ ບ ື່  ຊໍ້ຳ ນີໍ້ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ໄດໍ້ ເຫັນ ວື່ຳ         ຄ  ຳ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ໄປ ນ ັໍ້ນ ຈະ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ແທໍ້         ຫລ  ບ ື່?”          
24ຄນັ ແລໍ້ວ         ໂມເຊ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ອອກ ໄປ ບອກ ປະຊຳຊນົ ຕຳມ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ໄວໍ້         ເພິື່ ນ ໄດໍ້ 

ທໍ້ອນໂຮມ ພວກ ຜ ໍ້ນ  ຳ ເຈດັ ສິບ ຄນົ         ແລະ ໄດໍ້ ຈດັ ໃຫໍ້ ທກຸ ຄນົ ໄປ ຢ ນ ອໍ້ອມ ຫ ເຕັນ ສກັສິດ.         

25ແລໍ້ວ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ສະເດັດ ລງົ ມຳ ເປັນ ກໍ້ອນ ເມກ ແລະ ກື່ຳວ ກບັ ໂມເຊ          ໃນ ຂະນະ ດຽວ ກນັ ນ ັໍ້ນ         

ພຣະອງົ ກ  ຊງົ ປະທຳນ ພຣະວິນຍານບໍລສິຸດ ທີື່  ໂມເຊ ມີ ແລໍ້ວ ນ ັໍ້ນ         ໃຫໍ້ ພວກ ຜ ໍ້ນ  ຳ ເຈດັ ສິບ ຄນົ         ເມ  ື່ອ 

ພຣະວິນຍານ ໄດໍ້ ລງົ ມຳ ເທິງ ພວກ ເຂົຳ ນ ັໍ້ນ         ຕື່ຳງ ກ  ຮໍ້ອງ ອອກ ເປັນ ສຽງ ດ ັື່ງ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ         ແຕື່ 

ຫລງັ ຈຳກ ນ ັໍ້ນ ພວກ ເຂົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ກະທ  ຳ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ອີກ.          
26ໃນ ຈ  ຳນວນ ພວກ ຜ ໍ້ນ  ຳ ເຈດັ ສິບ ຄນົ         ມີ ສອງ ຄນົ ຄ          ເອັນດັດ          ແລະ ເມດັດ          ທີື່  ບ ື່  ໄດໍ້ ອອກ ຈຳກ 

ຕ ບ ຜໍ້ຳ ເຕັນ ນ  ຳ ໝ ື່         ແຕື່ ພຣະວິນຍານ ໄດໍ້ ຊງົ ສວມ ທບັ ພວກ ເຂົຳ ທງັ ສອງ ຄນົ         ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ຮໍ້ອງ ຂ ໍ້ນ 

ຢື່ຳງ ດງັ ຄ  ກບັ ຄນົ ເສຍສະຕ.ິ         

27ເມ  ື່ອ ເຫັນ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ຊຳຍ ໜຸື່ມ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ກ  ແລື່ນ ໄປ ບອກ ໂມເຊ          ກື່ຽວ ກບັ 

ເລ ື່ ອງ ທີື່  ເກດີ ຂ ໍ້ນ ກບັ         ເອັນດັດ ແລະ ເມດັດ.         

28ແລໍ້ວ ໂຢຊວຍ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ນ ນ ທີື່  ເປັນ ຜ ໍ້ ຊື່ອຍ ຂອງ 

ໂມເຊ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ຍງັ ໜຸື່ມ ນໍ້ອຍ         ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ໂມເຊ ວື່ຳ,         “ທື່ຳນ ເອີຍ         ໄປ ບອກ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ຢດຸ ແມ.”         

29ໂມເຊ ຕອບ ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ ມຳ ສນົໃຈ ຫຍງັ ກບັ ວຽກ ຂອງ ຂໍ້ອຍ?         ຂໍ້ອຍ ຢຳກ ໃຫໍ້ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ປະ-

ທຳນ ພຣະວິນຍານ ໃຫໍ້ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ພຣະອງົ         ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ເປັນ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ.”         

30ແລໍ້ວ 

ໂມເຊ ພໍ້ອມ ທງັ ພວກ ຜ ໍ້ນ  ຳ ເຈດັ ສິບ ຄນົ ກ  ພຳກນັ ກບັ ຄ ນ ເມ  ອ ຄໍ້ຳຍ ພກັ.          

ພຣະຜ ້ເປັນເຈົ້າຊົງສັ່ງນົກຂຸ້ມລົງມາ 
31ໃນ ທນັໃດ ນ ັໍ້ນ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ມີ ລມົ ພດັ ມຳ         ແລະ ມີ ຝ ງ ນກົ ຂຸໍ້ມ ບນິ ມຳ ຈຳກ 

ທະເລ         ມນັ ບນິ ຫື່ຳງ ຈຳກ ພ ໍ້ນ ດນິພຽງ ສອງ ສອກ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ         ນກົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ໄດໍ້ ມຳ ຈບັ ຢ ື່ ຕຳມ ຄໍ້ຳຍ         ແລະ 

ທົື່ວ ທກຸ ບື່ອນ ອໍ້ອມແອໍ້ມ ຄໍ້ຳຍ ເປັນ ໄລຍະ ຫລຳຍ ຫລກັ.         

32ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ພວກ ປະຊຳຊນົ ຈ ື່ງ ພຳກນັ ຈບັ 

ເອົຳ ນກົ ຂຸໍ້ມ ນ ັໍ້ນ ຕະຫລອດ ມ ໍ້ ຕະຫລອດ ຄ ນ         ທກຸ ຄນົ ຈບັ ໄດໍ້ ຢື່ຳງ ຕ  ື່ຳ ບ ື່  ໜໍ້ອຍ ກວື່ຳ ຫໍ້ຳ ຍຳງ         ພວກ ເຂົຳ 

ໄດໍ້ ພຳກນັ ຄວົ ນກົ         ແລໍ້ວ ເອົຳ ຕຳກ ໄວໍ້ ເຕັມ ທົື່ວ ຄໍ້ຳຍ.         

33ກື່ອນ ຊີໍ້ນ ຈະ ໝດົ ໄປ         ແລະ ໃນ ຂະນະ ທີື່  ຍງັ ມີ 

ຊີໍ້ນ ກນິ ຢື່ຳງ ອດຸມົສມົບ ນ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ພຣະພິໂລດ         ແລະ ຊງົ ເຮັດ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ເກດີ 

ເປັນ ກຳລະໂລກ.          
34ບື່ອນ ນີໍ້ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ໃສື່ ຊ ື່ ວ ື່ຳ         ຂມຸ ຝງັ ສບົ ຂອງ ຜ ໍ້ ຂ  ກນິ         ເພຳະວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຝງັ ສບົ ພວກ ທີື່  ຂ  ກນິ ຊີໍ້ນ 

ໄວໍ້ ຢ ື່ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ.         

35ຫລງັ ຈຳກ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ປະຊຳຊນົ ກ  ຍໍ້ຳຍ ໄປ ຢ ື່         ຮາເຊໂຣດ          ແລະ ພຳກນັ ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ 

ພກັ ເຊົຳ ຢ ື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ.          
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ອາໂຣນແລະມີຣີອາມອິດສາໂມເຊ 
1ມີຣີອາມ ແລະ ອາໂຣນ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ຕຕິຽນ ໂມເຊ          ເຫດ ຍງິ ຄນົ ກ ເຊ ທີື່  ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ແຕື່ງງຳນ ນ  ຳ         ເພຳະ 

ໂມເຊ ໄດໍ້ ແຕື່ງງຳນ ກບັ ຍງິ ຄນົ ກ ເຊ ຄນົ ໜ ື່ ງ         

2ພວກ ເຂົຳ ທງັ ສອງ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ 

ທຳງ ໂມເຊ ຄນົ ດຽວ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ ຈງິ ຫລ          ພຣະອງົ ບ ື່  ຊງົ ກື່ຳວ ທຳງ ເຮົຳ ນ  ຳ ຫລ ”         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ໄດໍ້ 

ຍນິ          
3(ໂມເຊ ເປັນ ຄນົ ຖື່ອມ ໃຈ ຫລຳຍ ຍິື່ ງ ກວື່ຳ ຄນົ ທງັ ປວງ ທີື່  ຜ ນ ແຜື່ນດນິ)          
4ທນັໃດ ນ ັໍ້ນ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ກບັ ໂມເຊ ແລະ ອາໂຣນ ກບັ ມີຣີອາມ ວື່ຳ         “ເຈົໍ້ຳ ທງັ ສຳມ ຈ ົື່ງ 

ອອກ ມຳ ທີື່  ຫ ເຕັນ ສກັສິດ ແຫື່ງ ຊຸມນມຸ”         ພວກ ເຂົຳ ທງັ ສຳມ ກ  ອອກ ມຳ         

5ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກ  ສະເດັດ 

ລງົ ມຳ ໃນ ເສົຳ ເມກ         ປະທບັ ຢ ື່ ທີື່  ປະຕ  ຫ ເຕັນ ສກັສິດ ແຫື່ງ ຊຸມນມຸ         ຊງົ ເອີໍ້ນ ອາໂຣນ ແລະ ມີຣີອາມ          

ພວກ ເຂົຳ ທງັ ສອງ ກ  ມຳ ຢ ນ ຢ ື່ ຂໍ້ຳງ ໜໍ້ຳ          
6ພຣະອງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ຟງັ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ຂອງ ເຮົຳ         ຖໍ້ຳ ຈະ ມີ ຜ ໍ້ ພະຍຳກອນ

[a]         ທື່ຳມກຳງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         

ເຮົຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ສະແດງ ຕວົ ແກື່ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ນມິດິ         ເຮົຳ ຈະ ເວົໍ້ຳ ກບັ ລຳວ ທຳງ ຄວຳມ ຝນັ         

7ສ  ຳລບັ ໂມເຊ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ເຮົຳ ກ  ບ ື່  ເປັນ ເຊັື່ ນ ນ ັໍ້ນ         ໃນ ບ ລິວຳນ ທງັ ໝດົ ຂອງ ເຮົຳ         ລຳວ ເປັນ ຄນົ 

ສດັຊ ື່         

8ເຮົຳ ເວົໍ້ຳ ກບັ ເຂົຳ ປຳກ ຕ ື່ ປຳກ ຢື່ຳງ ຊດັ ເຈນ         ບ ື່  ເວົໍ້ຳ ລີໍ້ ລບັ         ແລະ ລຳວ ກ  ໄດໍ້ ເຫັນ ສນັຖຳນ ຂອງ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ເຫດ ໃດ ເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ບ ື່  ຢໍ້ຳນ ທີື່  ຈະ ເວົໍ້ຳ ຕຕິຽນ ໂມເຊ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ເຮົຳ”         

9ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ ຊງົ ໂກດ ຮໍ້ຳຍ ພວກ ເຂົຳ ຫລຳຍ         ແລໍ້ວ ສະເດັດ ໄປ         

10ເມ  ື່ອ ເມກ ລອຍ ພົໍ້ນ ຫ ເຕັນ ສກັສິດ ໄປ         ເບິື່ ງ 

ແມ         ມີຣີອາມ ກ  ເປັນ ພະຍຳດ ຂີໍ້ທ ດ         ຂຳວ ດ ັື່ງ ຫິມະ         ອາໂຣນ ຫນັ ໄປ ເບິື່ ງ ມີຣີອາມ ແລະ ເບິື່ ງ ແມ         

ນຳງ ເປັນ ພະຍຳດ ຂີໍ້ທ ດ          
11ແລະ ອາໂຣນ ເວົໍ້ຳ ກບັ ໂມເຊ ວື່ຳ         “ຂໍ້ຳ ແດື່ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເອີຍ         ຂ  ຢື່ຳ ລງົໂທດ ບຳບ ເຮົຳ 

ທງັ ສອງ ທີື່  ໄດໍ້ ເຮັດ ໄປ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ໂງ ື່ ຈ ໍ້ຳ         ແລະ ບຳບ ເຊັື່ ນ ນີໍ້         

12ຂ  ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ມີຣີອາມ ເປັນ ເໝ ອນ ຄນົ ທີື່  

ຕຳຍ ແລໍ້ວ         ດ ັື່ງ ຄນົ ທີື່  ເກດີ ຈຳກ ມດົ ລ ກ ແມ ື່ ແລໍ້ວ ມີ ເນ ໍ້ອ ກດຸ ຫຳຍ ໄປ ເຄິື່ ງ ໜ ື່ ງ”          
13ແລະ ໂມເຊ ໄດໍ້ ຮໍ້ອງ ທ ນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ວື່ຳ         “ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະເຈົ້າ          ຂ  ພຣະອງົ ຊງົ ຮກັສຳ ນຳງ         

ຂໍ້ຳ ພຣະອງົ ທ ນ ອໍ້ອນວອນ ຕ ື່  ພຣະອງົ”         

14ແຕື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ໂມເຊ ວື່ຳ         “ຖໍ້ຳ ພ ື່  ຂອງ 

ນຳງ ຖ ົື່ມນ  ໍ້ຳລຳຍ ໃສື່ ໜໍ້ຳ ນຳງ         ນຳງ ຈະ ອບັອຳຍ ຢ ື່ ເຈດັ ມ ໍ້ ບ ື່  ແມ ື່ນ ຫລ ?         ຈ ົື່ງ ກກັ ນຳງ ໄວໍ້ ນອກ ຄໍ້ຳຍ ເຈດັ 

ມ ໍ້         ຫລງັ ຈຳກ ນ ັໍ້ນ ຈ ື່ງ ໃຫໍ້ ກບັເຂົໍ້ຳ ມຳ ໄດໍ້”          
15ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ມຣີີອາມ ຈ ື່ງ ຖ ກ ກກັ ຢ ື່ ນອກ ຄໍ້ຳຍ ເຈດັ ມ ໍ້         ແລະ ປະຊຳຊນົ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້ ຍກົ ຍື່ຳງ ໄປ ຈນົ ກວື່ຳ 

ມີຣີອາມ ກບັເຂົໍ້ຳ ມຳ ອີກ         

16ແລໍ້ວ ຫລງັ ຈຳກ ນ ັໍ້ນ         ປະຊຳຊນົ ຈ ື່ງ ຍກົ ຍື່ຳງ ຈຳກ ຕຳແສງ ຮາເຊໂຣດ ໄປ 

ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ ຢ ື່ ທີື່  ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ ປາຣານ          

 

[a]ຜ ໍ້ປະກຳດພຣະທ  ຳ 
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ພວກນັກສືບສອດແນມ 
1ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ຕ ື່  ໂມເຊ ວື່ຳ,         

2“ຈ ົື່ງ ເລ ອກ ເອົຳ ຜ ໍ້ນ  ຳ ຄນົ ໜ ື່ ງ         ໃນ ແຕື່ ລະ ຕະກ ນ ໃຫໍ້ ໄປ 

ສ ບ ສອດແນມ ເບິື່ ງ ປະເທດ ການາອານ          ຊ ື່ ງ ເປັນ ບື່ອນ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ມອບ ໃຫໍ້ ພວກ ອິສຣາເອນ.         

3-15ແລໍ້ວ ໂມເຊ ກ  ປະຕບິດັ ຕຳມ ໂດຍ ໄດໍ້ ຈດັ ສ ົື່ງ ພວກ ຜ ໍ້ນ  ຳ ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້ ອອກ ຈຳກ ຖິື່ ນ ກນັດຳນ         ປາຣານ          

ເພ ື່ ອ ໄປ ຍງັ ປະເທດ ການາອານ ຄ :          

  ຊາມມ ອາ ລ ກຊຳຍຂອງຊາກ ເຣ  ມຳຈຳກຕະກ ນຣ ເບັນ  

  ຊາຟາດ ລ ກຊຳຍຂອງໂຮຣີ  ມຳຈຳກຕະກ ນຊິເມໂອນ  

  ກາເລັບ ລ ກຊຳຍຂອງເຢຟຸນເນ  ມຳຈຳກຕະກ ນຢ ດາ  

  ອີການ ລ ກຊຳຍຂອງໂຢເຊັບ  ມຳຈຳກຕະກ ນອິດຊາຄາ  

  ໂຮເຊອາ ລ ກຊຳຍຂອງ ນ ນ  ມຳຈຳກຕະກ ນເອຟຣາຢິມ  

  ປັນຕີ ລ ກຊຳຍຂອງຣາຟ   ມຳຈຳກຕະກ ນເບັນຢາມິນ  

  ກາດດີເອນ ລ ກຊຳຍຂອງໂສດີ  ມຳຈຳກຕະກ ນເຊບ ລ ນ  

  ກາດດີ ລ ກຊຳຍຂອງສ ສີ  ມຳຈຳກຕະກ ນໂຢເຊັບ (ມານາເຊ) 
  ອຳມີເອນ ລ ກຊຳຍຂອງເກມາລ ີ ມຳຈຳກຕະກ ນດານ  

  ເສທ ເຣ ລ ກຊຳຍຂອງມີກາເອນ  ມຳຈຳກຕະກ ນອາເຊ  

  ນາບີ ລ ກຊຳຍຂອງໂວບສີ  ມຳຈຳກຕະກ ນນັບທາລີ  
  ເກອ ເອນ ລ ກຊຳຍຂອງມາກີ  ມຳຈຳກຕະກ ນຄາດ 

16ພວກ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້         ຄ  ພວກ ນກັ ສ ບ ສອດແນມ         ທີື່  ໂມເຊ ສ ົື່ງ ໄປ ສ  ຳຫລວດ ກວດເບິື່ ງ ຜ ນ ແຜື່ນດນິ         

ການາອານ          ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ປື່ຽນ ຊ ື່  ໃໝື່ ໃຫໍ້ ໂຮເຊອາ          ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ນ ນ ວື່ຳ         ໂຢຊວຍ.          
17ໂມເຊ ໄດໍ້ ສ ົື່ງ ພວກ ນີໍ້ ອອກ ໄປ         ແລະ ສ ັື່ງ ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ໃຫໍ້ ໄປ ແຕື່ ທິດເໜ ອ ຫຳ ທິດໃຕໍ້         ແລະ 

ຕະຫລອດ ທົື່ວ ທງັ ປະເທດ         ແລໍ້ວ ໃຫໍ້ ໄປ ຍງັ ເນນີ ພ .         

18ເພ ື່ ອ ສ  ຳຫລວດ ກວດເບິື່ ງ ວື່ຳ         ປະເທດ ນີໍ້ ເປັນ 

ຢື່ຳງໃດ         ມີ ປະຊຳຊນົ ຈກັ ຄນົ         ແລະ ມີ ກ  ຳລງັ ພນົ ໜໍ້ອຍ ຫລຳຍ         ແລະ ເຂັໍ້ມແຂງ ປຳນໃດ.         

19ໃຫໍ້ ສ  ຳ-

ຫລວດ ກວດເບິື່ ງ ອີກ ວື່ຳ         ປະເທດ ນີໍ້ ອດຸມົສມົບ ນ ຫລ  ບ ື່         ປະຊຳຊນົ ຢ ື່ ໃນ ເມ  ອງ ທີື່  ບ ື່  ມີ ກ  ຳແພງ         ຫລ  ຢ ື່ 

ໃນ ປໍ້ອມ.         

20ໃຫໍ້ ເບິື່ ງ ວື່ຳ ເມ  ອງ ນີໍ້ ອດຸມົສມົບ ນ         ຫລ  ແຫໍ້ງແລໍ້ງ         ແລະ ມີ ປື່ຳໄມ ໍ້ ຫລຳຍ ບ ?         ຈ ົື່ງ ມໃີຈ ອງົ-

ອຳດ ກໍ້ຳຫຳນ         ແລະ ໃຫໍ້ ນ  ຳ ເອົຳ ຜນົລະປ ກ ບຳງ ຢື່ຳງ ທີື່  ເກດີ ຂ ໍ້ນ ຈຳກ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ມຳ         (ຍຳມ ນ ັໍ້ນ ເປັນ 

ຍຳມ ທີື່  ໝຳກ ອະງ ຸື່ນ ກ  ຳລງັ ສກຸ).          
21ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ພວກ ນກັ ສ ບ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ເດນີທຳງ ໄປ ຍງັ ເຂດ ເໜ ອ         ເພ ື່ ອ ສ  ຳຫລວດ ກວດເບິື່ ງ ດນິແດນ 

ຕ ັໍ້ງແຕື່ ປື່ຳ ກນັດຳນ ຊິນ          ທຳງ ເຂດ ໃຕໍ້ ຈນົ ຮອດ ທຳງ ໄປ ສ ື່ ເຣໂຮບ          ໃກໍ້ ກບັ ຮາມັດ          ຢ ື່ ທຳງ ທິດເໜ ອ.         

22ພວກ ເຂົຳ ພຳກນັ ໄປ ທຳງ ເຂດ ໃຕໍ້ ກື່ອນ         ແລໍ້ວ ມຳ ທຳງ ເຮັບໂຣນ          ຊ ື່ ງ ເປັນ ບື່ອນຢ ື່ ຂອງ ຊຳວ ເຜົື່ ຳ         

ອາຮີມານ ເຜົື່ ຳ ເຊຊາຍ          ແລະ ເຜົື່ ຳ ຕານມາຍ          ພວກ ເຜົື່ ຳ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເປັນ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ຊນົ ຊຳດ ຮ ບ 

ຮື່ຳງ ໃຫຍື່         ຄ  ພວກ ອານາກີມ          (ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ເມ  ອງ ເຮັບໂຣນ ກື່ອນ ເມ  ອງ ໂຊອານ ທີື່  ປະເທດ ເອຢິບ 

ເຈດັ ປີ).         

23ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເດນີທຳງ ມຳ ຮື່ອມ ເອັດຊະໂຄນ          ຢ ື່ ທີື່  ນີໍ້         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຕດັ ເອົຳ ງ ື່ຳ ຕ ົໍ້ນ ອະ-
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ງ ຸື່ນ ຊ ື່ ງ ມີ ພວງ ດກົໜຳ         ຈນົ ມີ ສອງ ຄນົ ໃຊໍ້ ໄມ ໍ້ ຫຳມ         ພວກ ເຂົຳ ຍງັ ໄດໍ້ ນ  ຳ ເອົຳ ໝຳກ ພິລຳ         ແລະ ໝຳກ-

ເດ ື່ ອ ມຳ ນ  ຳ.         

24(ບື່ອນ ນີໍ້ ເອີໍ້ນ ຊ ື່ ວ ື່ຳ ຮື່ອມ ເອັດຊະໂຄນ          ຮື່ອມ ໝຳກ ອະງ ຸື່ນ         ເພຳະວື່ຳ ພວກ ອິສຣາ-
ເອນ ໄດໍ້ ຕດັ ເອົຳ ພົໍ້ວ ໝຳກ ອະງ ຸື່ນ ຢ ື່ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ).          

25-26ຫລງັ ຈຳກ ສ  ຳຫລວດ ກວດເບິື່ ງ ດນິແດນ ໄດໍ້ ສີື່  ສິບ ມ ໍ້ ແລໍ້ວ         ພວກ ເຂົຳ ກ  ພຳກນັ ກບັ ຄ ນ ມຳ ຫຳ 

ໂມເຊ          ກບັ ອາໂຣນ          ແລະ ພວກ ຊຸມນມຸຊນົ ອິສຣາເອນ ທີື່  ກາເດັດ          ໃນ ຖິື່ ນ ກນັດຳນ         ປາຣານ          

ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ລຳຍ ງຳນ ທກຸ ສິື່ ງ ທີື່  ໄດໍ້ ເຫັນ         ແລະ ໄດໍ້ ເອົຳ ໝຳກ ໄມ ໍ້ ທີື່  ນ  ຳ ມຳ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ທກຸ ຄນົ ເບິື່ ງ.         

27ພວກ ເຂົຳ ບອກ ກບັ ໂມເຊ ວື່ຳ,         “ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ສ  ຳຫລວດ ເບິື່ ງ ຜ ນ ແຜື່ນດນິ ຕຳມ ທີື່  ໄດໍ້ ສ ົື່ງ ໄປ 

ນ ັໍ້ນແລໍ້ວ         ດນິແດນ ແຫື່ງ ນີໍ້ ຮ ັື່ງມ ີ         ແລະ ອດຸມົສມົບ ນ ຫລຳຍ         ແລະ ນີໍ້ ເດ         ໝຳກ ໄມ ໍ້ ບຳງ ຊະນດິ ຈຳກ 

ປະເທດ ນ ັໍ້ນ.         

28ແຕື່ ວື່ຳ         ປະຊຳຊນົ ຢ ື່ ບື່ອນ ນີໍ້ ມີ ອ  ຳນຳດ ຫລຳຍ         ແລະ ຫວົ ເມ  ອງ ຕື່ຳງ ໆ         ຂອງ ພວກ 

ເຂົຳ ກ  ກວໍ້ຳງ ໃຫຍື່ ໄພສຳນ ທງັ ມີ ກ  ຳແພງ ປໍ້ອງ ກນັ ໄວໍ້ ຢື່ຳງ ດ ີ         ຍິື່ ງ ໄປ ກວື່ຳ ນີໍ້         ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຍງັ ໄດໍ້ 

ເຫັນ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ອານາກ ຊ ື່ ງ ເປັນ ຄນົ ມີ ຮ ບ ຮື່ຳງ ໃຫຍື່ ສ ງ.         

29ສື່ວນ ອາມາເລັກ ກ  ຢ ື່ ທຳງ ເຂດ 

ເບ ໍ້ອງ ໃຕໍ້         ແລະ ພວກ ຮິດຕີ          ພວກ ເຢບຸດ          ພວກ ອະໂມຣີດ          ກ  ຢ ື່ ເທິງ ພ  ນໍ້ອຍ         ພວກ ການາອານ ຢ ື່ 

ໃກໍ້ ທະເລ ເມດິແຕຣາເນ          ແລະ ຢ ື່ ຕຳມ ຝ ັື່ງ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ.”          
30ແລໍ້ວ ກາເລັບ ຈ ື່ງ ບອກ ໃຫໍ້ ປະຊຳຊນົ ທີື່  ຮໍ້ອງທກຸ ຕ ື່  ໂມເຊ ມດິ ງຽບ         ແລະ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ໄປ ວື່ຳ,         “ພວກ 

ເຮົຳ ມີ ກ  ຳລງັ ພຽງພ  ທີື່  ຈະ ຊະນະ ໄດໍ້         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຮົຳ ຕໍ້ອງ ເຂົໍ້ຳ ໂຈມ ຕ ີ        ແລະ ຍ ດ ເອົຳ ດນິແດນ ແຫື່ງ 

ນີໍ້ ດຽວນີໍ້.”         

31ແຕື່ ວື່ຳ         ພວກ ທີື່  ໄປ ນ  ຳ ກາເລັບ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ບ ື່  ໄດໍ້         ພວກ ເຮົຳ ຍງັ ບ ື່  ທນັ ມີ ກ  ຳລງັ ພຽງພ  

ທີື່  ຈະ ໄປ ຕ ີ         ເພຳະວື່ຳ ປະຊຳຊນົ ຢ ື່ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ມີ ກ  ຳລງັ ຫລຳຍ ກວື່ຳ ພວກ ເຮົຳ.”         

32ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ລຳຍ 

ງຳນ ຄວຳມ ບ ື່  ຈງິ ກື່ຽວ ກບັ ແຜື່ນດນິ ທີື່  ໄດໍ້ ໄປ ສ  ຳຫລວດ ມຳ ຕ ື່  ພວກ ອິສຣາເອນ ໂດຍ ພວກ ເຂົຳ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         

“ດນິແດນ ແຫື່ງ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ມີ ພ ດ ຜນົ ຢື່ຳງໃດ ພ  ທີື່  ຈະ ລໍ້ຽງ ຝ ງ ຄນົ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້         ທກຸ ຄນົ ທີື່  ພວກ ເຮົຳ ໄດໍ້ ພບົ ເຫັນ 

ເປັນ ຄນົ ສ ງ ໃຫຍື່         ທີື່  ເປັນ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ອານາກ.         

33ພວກ ເຂົຳ ຫລຽວ ເບິື່ ງ ພວກ ເຮົຳ ຄ  ກບັ ຝ ງ ຕກັ-

ແຕນ ໂຕ ນໍ້ອຍ ໆ         ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ກ  ເປັນ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ໃນ ສຳຍຕຳ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ ດໍ້ວຍ.”          

ບົດທີ 14 
ປະຊາຊົນຮ້ອງທຸກ 

1ປະຊຳຊນົ ຮໍ້ອງທກຸ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ໂສກເສົໍ້ຳ ຕະຫລອດ ຄ ນ         

2ພວກ ເຂົຳ ຈ ົື່ມ ທກຸ ຕ ື່  ໂມເຊ          ແລະ ອາ-
ໂຣນ ວື່ຳ,         “ຖໍ້ຳ ຕຳຍ ຢ ື່ ໃນ ປະເທດ ເອຢິບ          ຫລ  ແມ ື່ນ ວື່ຳ ຕຳຍ ຢ ື່ ໃນ ຖິື່ ນ ກນັດຳນ ນີໍ້ ກ  ຍງັ ດກີ ວື່ຳ.         

3ເຫດ 

ໃດ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈ ື່ງ ນ  ຳ ພວກ ເຮົຳ ໄປ ສ ື່ ດນິແດນ ແຫື່ງ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຮົຳ ຈະ ຖ ກ ຂໍ້ຳ ຕຳຍ ໃນ ສະ-

ໜຳມຮບົ         ແລະ ລ ກ ເມຍ ກ  ຈະ ຖ ກ ຈບັ ໄປ         ສະນ ັໍ້ນ         ກບັ ຄ ນ ເມ  ອ ປະເທດ ເອຢິບ ຈະ ບ ື່  ດກີ ວື່ຳ ບ ?         

4ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ກນັ ວື່ຳ,         “ຂ  ໃຫໍ້ ພວກ ເຮົຳ ເລ ອກ ເອົຳ ຜ ໍ້ນ  ຳ ຄນົ ໜ ື່ ງ ແລໍ້ວ ກບັ ຄ ນ ເມ  ອ ປະ-

ເທດ ເອຢິບ ເທຳະ.”          
5ແຕື່ ແລໍ້ວ         ໂມເຊ ກບັ ອາໂຣນ          ໄດໍ້ ກ ົໍ້ມ ໜໍ້ຳ ໝ ບ ລງົ ຕ ື່  ປະຊຳຊນົ ທກຸ ຄນົ.         

6ສື່ວນ ໂຢຊວຍ ລ ກ 

ຊຳຍ ຂອງ ນ ນ          ແລະ ກາເລັບ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ         ເຢຟຸນເນ          ສອງ ຄນົ ໃນ ຈ  ຳນວນ ນກັ ສ ບ ໄດໍ້ ພຳກນັ ຈກີ 

ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ ຂອງ ຕນົ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ເສຍ ໃຈ         ແລໍ້ວ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ປະຊຳຊນົ ວື່ຳ,         

7“ປະເທດ ທີື່  ພວກ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ 
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ໄປ ສ  ຳຫລວດ ກວດເບິື່ ງ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ແຜື່ນດນິ ທີື່  ດເີລີດ.         

8ຖໍ້ຳວື່ຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ພ ພຣະໄທ ໃນ 

ພວກ ເຮົຳ         ພຣະອງົ ກ  ຈະ ຊງົ ນ  ຳ ພວກ ເຮົຳ ໄປ ສ ື່ ແຜື່ນດນິ ທີື່  ຮ ັື່ງມ ີ         ແລະ ອດຸມົສມົບ ນ ນີໍ້.         

9ແຕື່ ຂ  ສິື່ ງ 

ດຽວ ຄ          ຢື່ຳ ກະບດົ ຕ ື່ ສ ໍ້ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເລີຍ         ແລະ ຢື່ຳ ຢໍ້ຳນ ປະຊຳຊນົ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ແຖບ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຮົຳ 

ຈະ ຊະນະ ພວກ ເຂົຳ ຢື່ຳງ ງ ື່ຳຍດຳຍ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ທ  ຳລຳຍ ຮ ບ ພະ ທີື່  ປກົ ປໍ້ອງ ພວກ ເຂົຳ ນ ັໍ້ນ 

ສ ນ ສິໍ້ນ ໄປ ໝດົ ແລໍ້ວ         ຢື່ຳ ຢໍ້ຳນ ຫຍງັ ເລີຍ         ເພຳະວື່ຳ ພຣະອງົ ສະຖດິ ຢ ື່ ນ  ຳ ພວກ ເຮົຳ.”          
10ແຕື່ ພວກ ຊຸມນມຸ ທງັ ໝດົ ໄດໍ້ ວຳງ ແຜນ ຂວື່ຳງ ກໍ້ອນ ຫີນ ໃສື່ ໂມເຊ ແລະ ອາໂຣນ ໃຫໍ້ ຕຳຍ         ໃນ 

ທນັໃດ ນ ັໍ້ນ         ປະຊຳຊນົ ໄດໍ້ ເຫັນ ແປວໄຟ         ຊ ື່ ງ ສະແດງ ເຖງິ ລດັສະໝີ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ປະກດົ 

ຂ ໍ້ນ ເທິງ ຫ ເຕັນ ສກັສິດ.          

ໂມເຊອ້ອນວອນເພື່ອປະຊາຊົນ 
11ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ຕ ື່  ໂມເຊ ວື່ຳ,         “ເຖງິ ແມ ື່ນ ວື່ຳ ເຮົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ກຳນ ອດັສະຈນັ ຫລຳຍ ຢື່ຳງ 

ທື່ຳມກຳງ ພວກ ເຂົຳ ມຳ ແລໍ້ວ ກ  ຕຳມ         ປະຊຳຊນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ກ  ຍງັ ຈະ ໝິື່ ນປະໝຳດ         ແລະ ປະຕເິສດ ບ ື່  

ຍອມ ເຊ ື່ ອ ຟງັ ເຮົຳ ອີກ ຢ ື່.         

12ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ແຫລະ         ເຮົຳ ຈະ ສ ົື່ງ ໂຣກລະບຳດ ມຳ ທ  ຳລຳຍ ພວກ ເຂົຳ         ແຕື່ ເຮົຳ 

ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ຊນົ ຊຳດ ທີື່  ຍິື່ ງ ໃຫຍື່         ແລະ ມີ ອ  ຳນຳດ ກວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ອີກ.          
13ແຕື່ ໂມເຊ ທ ນ ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ວື່ຳ,         “ດໍ້ວຍ ອ  ຳນຳດ ຂອງ ພຣະອງົ ຊງົ ນ  ຳ ພວກ ປະຊຳຊນົ 

ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ອອກ ຈຳກ ປະເທດ ເອຢິບ          ເມ  ື່ອ ພວກ ເອຢິບ ຮ ໍ້ຈກັ ສິື່ ງ ທີື່  ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ກະທ  ຳ ຕ ື່  ໄພື່ ພນົ 

ຂອງ ພຣະອງົ.         

14ພວກ ເຂົຳ ກ  ຈະ ເລົື່ ຳ ໃຫໍ້ ປະຊຳຊນົ ໃນ ແຖບ ນ ັໍ້ນ ຟງັ         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ກ  ຈະ ໄດໍ້ ຍນິ 

ແລໍ້ວ ວື່ຳ         ພຣະອງົ ຊງົ ເປັນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຜ ໍ້ ຊງົ ສະຖດິ ຢ ື່ ກບັ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຄ          ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ 

ເຫັນ ກໍ້ອນ ເມກ ຂອງ ພຣະອງົ         ພຣະອງົ ຊງົ ນ  ຳ ໜໍ້ຳ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ອອກ ກື່ອນ         ດໍ້ວຍ ເສົຳ ເມກ ໃນ ຍຳມ 

ກຳງເວັນ         ແລະ ເສົຳ ໄຟ ໃນ ຍຳມ ກຳງຄ ນ.         

15ດຽວນີໍ້         ຖໍ້ຳ ພຣະອງົ ຈະ ຊງົ ຂໍ້ຳ ໄພື່ ພນົ ທງັ ໝດົ ຂອງ 

ພຣະອງົ         ຊນົ ຊຳດ ຕື່ຳງ ໆ         ທີື່  ໄດໍ້ ຍນິ ຊ ື່  ສຽງ ລຽງ ນຳມ ຂອງ ພຣະອງົ ກ  ຈະ ພຳກນັ ປະນຳມ ວື່ຳ,         

16ພຣະອງົ ຊງົ ຂໍ້ຳ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ພຣະອງົ ໃນ ຖິື່ ນ ກນັດຳນ         ເພຳະ ພຣະອງົ ຂຳດ ຄວຳມ ສຳມຳດ ທີື່  ຈະ ນ  ຳ 

ພວກ ເຂົຳ ໄປ ເຖງິ ແຜື່ນດນິ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ສນັຍຳ ວື່ຳ ຈະ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ນ ັໍ້ນ.         

17ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          

ດໍ້ວຍ ເຫດ ນີໍ້ ແຫລະ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈ ື່ງ ອໍ້ອນວອນ ຕ ື່  ພຣະອງົ         ຂ  ຊງົ ສະແດງ ລິດ ອ  ຳນຳດ ຂອງ ພຣະອງົ ໃຫໍ້ 

ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ເຫັນ         ແລະ ເຮັດ ຕຳມ ທີື່  ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ສນັຍຳ ໄວໍ້ ໂດຍ ໄດໍ້ ຊງົ ກື່ຳວ ໄວໍ້ ວື່ຳ,         

18“ເຮົຳ 

ເປັນ ຜ ໍ້ ມີ ຄວຳມ ອດົ ກ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ມີ ຄວຳມ ຮກັ ອນັ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່         ມີ ຄວຳມ ເມດ ຕຳ         ໃຫໍ້ກຳນ ອະໄພໂທດ         ແລະ 

ໃຫໍ້ ອະໄພ ກຳນ ທ ລະ ຍດົ         ແຕື່ ເຮົຳ ຈະ ລງົໂທດ ລ ກ ຫລຳນ ສ ບ ໆ         ໄປ ສຳມ ສີື່  ຊ ົື່ວ ອຳຍ ຸຄນົ         ຍໍ້ອນ 

ຄວຳມ ບຳບ ທີື່  ຕກົ ທອດ ມຳ ຈຳກ ພ ື່  ແມ ື່ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ.”         

19ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ອໍ້ອນວອນ ຂ  ຕ ື່  ພຣະອງົ ໂຜດ ໃຫໍ້ 

ອະໄພໂທດ ປະຊຳຊນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້         ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຮກັ ອນັ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ທີື່  ບ ື່  ປື່ຽນແປງ ຂອງ ພຣະອງົ         ເໝ ອນ ດ ັື່ງ 

ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ໃຫໍ້ ອະໄພ ພວກ ເຂົຳ ໃນ ຄຳວ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ອອກ ມຳ ຈຳກ ປະເທດ ເອຢິບ.”          
20ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ຕອບ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ອະໄພ ແກື່ ພວກ ເຂົຳ ຕຳມ ຄ  ຳ ຂ  ຮໍ້ອງ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ.         

21ແຕື່ ເຮົຳ ຂ  ສນັຍຳ ວື່ຳ         ເຮົຳ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່ ຢື່ຳງ ແນື່ນອນ         ແລະ ດໍ້ວຍ ລດັສະໝີ ຄວຳມ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ຂອງ ເຮົຳ 

ເຕັມ ຢ ື່ ທົື່ວ ໂລກ ນີໍ້.         

22ເຮົຳ ຈ ື່ງ ຈະ ບ ື່  ໃຫໍ້ ໃຜ ໃນ ຈ  ຳນວນ ປະຊຳຊນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ແຜນ ດນິ ນ ັໍ້ນ         

ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເຫັນ ລດັສະໝີ ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ ໄດໍ້ ເຫັນ ກຳນ ອດັສະຈນັ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ຢ ື່ ໃນ ປະເທດ ເອ-
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ຢິບ          ແລະ ໃນ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ ນ ັໍ້ນ         ແຕື່ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ທດົ ລອງ ຄວຳມ ອດົທນົ ພະຍຳຍຳມ ຂອງ 

ເຮົຳ ຫລຳຍ ເທ ື່ ອ         ທງັ ປະຕເິສດ ບ ື່  ຍອມ ຟງັ ຄວຳມ ເຮົຳ.         

23ພວກ ເຂົຳ ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ແຜື່ນດນິ ທີື່  

ເຮົຳ ໄດໍ້ ສນັຍຳ ໄວໍ້ ກບັ ພວກ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ຜ ໍ້ ທີື່  ໝິື່ ນປະໝຳດ ເຮົຳ         ຈະ ບ ື່  ມີ ໃຜ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ 

ໄປ ໃນ ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ.         

24ແຕື່ ວື່ຳ         ຍໍ້ອນ ກາເລັບ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ເຮົຳ ມີ ຈດິໃຈ ແຕກ ຕື່ຳງ ຄນົ ອ ື່ ນ         ແລະ 

ຍງັ ຄງົ ສດັຊ ື່  ຕ ື່  ເຮົຳ ຢ ື່         ເຮົຳ ຈ ື່ງ ຈະ ນ  ຳ ລຳວ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ແຜື່ນດນິ ທີື່  ລຳວ ໄດໍ້ ໄປ ສ  ຳຫລວດ ມຳ ແລໍ້ວ ນ ັໍ້ນ         

ແລະ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ລຳວ ຈະ ມີ ສິດ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ຂອງ ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ.         

25ຄ  ໃນ ຮື່ອມ ພ  ບື່ອນ ທີື່  ຊຳວ ອາມາ-
ເລັກ          ແລະ ຊຳວ ການາອານ ອຳ ໃສ ຢ ື່ ໃນ ປະຈຸ ບນັ ນີໍ້         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ໃນ ມ ໍ້ອ ື່ ນ ຈ ົື່ງ ກບັ ຄ ນ ເມ  ອ ຫຳ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງ-

ແລໍ້ງ ກນັດຳນ ຕຳມ ເສັໍ້ນທຳງ ສ ື່ ທະເລ ແດງ.          

ພຣະຜ ້ເປັນເຈົ້າຊົງລົງໂທດ 
ໄພູ່ພົນຂອງພຣະອົງຍ້ອນການຈົ່ມທຸກ 

26-27ແລໍ້ວ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ກບັ ໂມເຊ ແລະ ອາໂຣນ ວື່ຳ,         “ຍງັ ດນົ ປຳນໃດ         ພວກ ປະ-

ຊຳຊນົ ທີື່  ຊ ົື່ວຊໍ້ຳ ພວກ ນີໍ້ ຈະ ເຊົຳ ຈ ົື່ມ ທກຸ ຕ ື່  ເຮົຳ         ກຳນ ຈ ົື່ມ ທກຸ ນີໍ້ ມນັ ລ ົໍ້ນ ຫ  ເຮົຳ ແລໍ້ວ.         

28ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ຕອບ 

ພວກ ເຂົຳ ດ ັື່ງນີໍ້ ເດີໍ້         ເຮົຳ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່ ສນັໃດ         ເຮົຳ ຂ  ສຳບຳນ ວື່ຳ         ເຮົຳ ຈະ ປະຕບິດັ ຕຳມ ຄ  ຳ ຈ ົື່ມ ທກຸ ຕ ື່  ເຮົຳ 

ສນັນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ຄ          ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້.         

29ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຕຳຍ         ແລະ ຊຳກ ສບົ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ 

ຈະ ກະຈດັກະຈຳຍ ໄປ ທົື່ວ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ ນີໍ້         ກ  ຍໍ້ອນ ວື່ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ມ ທກຸ ໃສື່ ເຮົຳ         ໃນ ຈ  ຳ-

ນວນ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ນບັ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ອຳຍ ຸຊຳວ ປີ ຂ ໍ້ນ ໄປ         ຈະ ບ ື່  ມີ ໃຜ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ.         

30ເຮົຳ ໄດໍ້ 

ສນັຍຳ ໄວໍ້ ວື່ຳ ຈະ ພຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         ແຕື່ ບ ື່  ມີ ໃຜ ຈະ ໄດໍ້ ໄປ ນອກຈຳກ         ກາເລັບ ແລະ ໂຢ-
ຊວຍ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ.         

31ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ພຳກນັ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         ພວກ ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ຖ ກ ຈບັ         ແຕື່ 

ວື່ຳ         ເຮົຳ ຈະ ນ  ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄປ ຍງັ ແຜື່ນດນິ ບື່ອນ ທີື່  ພວກ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ຍອມ ໄປ ນ ັໍ້ນ         ຊ ື່ ງ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ຈະ ເປັນ ບໍ້ຳນ 

ເມ  ອງ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ.         

32ແຕື່ ສື່ວນ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ຊຳກ ສບົ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຖ ກ ປະ ຖິໍ້ມ ໃນ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງ-

ແລໍ້ງ ກນັດຳນ ນີໍ້.         

33ແລະ ພວກ ລ ກ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ຈະ ເປັນ ຜ ໍ້ ລໍ້ຽງ ແກະ ໃນ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ ນີໍ້ 

ເປັນ ເວລຳ ສີື່  ສິບ ປີ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ທກຸ ຍຳກ ລ  ຳບຳກ ຈນົ ກວື່ຳ ຊຳກ ສບົ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ເປ ື່ ອຍ ເໜົື່ ຳ 

ໄປ.         

34ຍໍ້ອນ ວື່ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ສດັຊ ື່         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ໄປ ສ  ຳຫລວດ ເບິື່ ງ ແຜື່ນດນິ ເປັນ ເວລຳ ສີື່  ສິບ ມ ໍ້         ສະ-

ນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ຈະ ລງົໂທດ ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ເວລຳ ສີື່  ສິບ ປີ ຍໍ້ອນ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ເຊ ື່ ອ ຟງັ ເຮົຳ         ແລໍ້ວ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ຈະ ຮ ໍ້ 

ວື່ຳ         ຄວຳມ ບ ື່  ພ ໃຈ ຂອງ ເຮົຳ ມີ ຄວຳມ ໝຳຍ ເທົື່ ຳໃດ.         

35ເຮົຳ ຂ  ສຳບຳນ ວື່ຳ         ເຮົຳ ຈະ ປະຕບິດັ ດ ັື່ງນີໍ້ ຕ ື່  

ພວກ ຄນົ ຊ ົື່ວຊໍ້ຳ ທີື່  ຮື່ວມ ໃຈ ກນັ ຕ ື່ ສ ໍ້ ເຮົຳ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ທກຸ ຄນົ ຈະ ຕໍ້ອງ ຕຳຍ ຢ ື່ ໃນ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ 

ນີໍ້         ເຮົຳ ຄ          ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ.”          
36-37ພວກ ທີື່  ໂມເຊ ສ ົື່ງ ໄປ ສ  ຳຫລວດ ເບິື່ ງ ແຜື່ນດນິ ແລໍ້ວ         ກບັ ມຳ ລຳຍ ງຳນ ຂື່ຳວ         ຊ ື່ ງ ເປັນ ເຫດ ໃຫໍ້ 

ປະຊຳຊນົ ຈ ົື່ມ ທກຸ ໃສື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ນ ັໍ້ນ         ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ເຮັດ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ຕຳຍ ຍໍ້ອນ ໂຣກໄພ ໄຂໍ້ 

ເຈບັ.         

38ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ໃນ ຈ  ຳນວນ ນກັ ສ ບ ສິບ ສອງ ຄນົ         ຈ ື່ງ ມີ ແຕື່ ໂຢຊວຍ ແລະ ກາເລັບ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ         ທີື່  ຍງັ ມີ 

ຊວີດິ ເຫລ ອ ຢ ື່.          

ປະເທດການາອານຖືກໂຈມຕີເທື່ອທຳອິດ 
39ເມ  ື່ອ ໂມເຊ ໄດໍ້ ບອກ ພວກ ອິສຣາເອນ          ກື່ຽວ ກບັ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ນ ັໍ້ນ         
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ພວກ ເຂົຳ ກ  ພຳກນັ ເສົໍ້ຳ ໂສກ ເສຍ ໃຈ ຫລຳຍ.          

40ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ໃນ ເວລຳ ຮຸື່ງ ເຊົໍ້ຳ ຂອງ ມ ໍ້ ໃໝື່         ພວກ ອິສຣາເອນ ກ  ອອກ ໄປ ຕ ີເສິກ ທຳງ ພ  ນໍ້ອຍ         ແລະ 

ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ດຽວນີໍ້         ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ພໍ້ອມ ທີື່  ຈະ ໄປ ຍງັ ບື່ອນ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ບອກ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ຂໍ້ຳ-

ນໍ້ອຍ ຍອມຮບັ ວື່ຳ ຕນົ ເອງ ເປັນ ຄນົ ບຳບ ແທໍ້.”         

41ແຕື່ ໂມເຊ ບອກ ວື່ຳ,         “ເປັນ ຫຍງັ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ບ ື່  ຟງັ 

ຄວຳມ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ.         

42ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ບ ື່  ມີ ຜນົສ  ຳເລັດ ດອກ         ບ ື່  ຕໍ້ອງ ໄປ         ເພຳະວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ ບ ື່  ສະຖດິ ຢ ື່ ກບັ ພວກ ເຈົໍ້ຳ.         

43ສດັຕ  ຈະ ຊະນະ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ຍໍ້ອນ ວື່ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ຍອມ ຕດິຕຳມ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພຣະອງົ ຈ ື່ງ ບ ື່  ຊງົ ສະຖດິ ຢ ື່ ກບັ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ເມ  ື່ອ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄປ ປະ ເຊນີ ໜໍ້ຳ ກບັ ພວກ 

ອາມາເລັກ          ແລະ ພວກ ການາອານ ໃນ ສະໜຳມຮບົ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ຖ ກ ຂໍ້ຳ ຕຳຍ.”          
44ແຕື່ ພວກ ເຂົຳ ກ  ຍງັ ບງັອຳດ ຂ ໍ້ນ ໄປ ຍງັ ພ  ນໍ້ອຍ ນ ັໍ້ນ         ທງັ ໆ         ທີື່  ຫີບ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້-

ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ໂມເຊ ບ ື່  ໄດໍ້ ອອກ ໄປ ຈຳກ ຄໍ້ຳຍ ເລີຍ.         

45ພວກ ອາມາເລັກ ແລະ ພວກ ການາອານ 

ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ກ  ລງົ ມຳ ໂຈມ ຕ ີ         ແລະ ຊະນະ ພວກ ເຂົຳ ພໍ້ອມ ທງັ ໄລື່ ຕດິຕຳມ ພວກ ເຂົຳ ອອກ ໄປ ໄກ 

ທີື່  ສດຸ ຈນົ ເຖງິ ເມ  ອງ ໂຮມາ.          

ບົດທີ 15 
ຄຳສັ່ງສອນເລື່ອງການຖວາຍເຄື່ອງບ ຊາ 

1ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ກບັ ໂມເຊ ວື່ຳ         

2“ຈ ົື່ງ ກື່ຳວ ແກື່ ລ ກ ຫລຳນ ອິສຣາເອນ ວື່ຳ         ເມ  ື່ອ ພວກ ເຈົໍ້ຳ 

ຈະ ເຂົໍ້ຳ ໃນ ແຜື່ນດນິ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ຈະ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ອຳໄສ ຢ ື່         ຊ ື່ ງ ເຮົຳ ໃຫໍ້ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ         

3ຖໍ້ຳ ຜ ໍ້ ໃດ ຈະ ນ  ຳ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ 

ຈຳກ ຝ ງ ງວົ         ຫລ  ຈຳກ ຝ ງ ແບໍ້ ແກະ ໄປ ຖວຳຍ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ         ດໍ້ວຍ ໄຟ         ຄ  ເຄ ື່ ອງ 

ເຜົຳ ບ ຊຳ         ຫລ  ເຄ ື່ ອງ ສດັ ບ ຊຳ ເຮັດ ຕຳມ ຄ  ຳ ປະຕຍິຳນ         ຫລ  ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ດໍ້ວຍ         ໃຈ ສະໝກັ         ຫລ  

ໃນ ກຳນ ກນິ ລໍ້ຽງ ຕຳມ ກ  ຳນດົ         ຈ ື່ງ ເຮັດ ໃຫໍ້ ມີ ກິື່ນ ທີື່  ພ ພຣະໄທ ແກື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

4ກ  ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ທີື່  ນ  ຳ 

ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ນ ັໍ້ນ ນ  ຳ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ພ ດ ຜນົ ເປັນ ເມດັ ຖວຳຍ ແກື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຄ  ຍອດ ແປໍ້ງ ໜ ື່ ງ ໃນ ສິບ 

ເອຟຳ ນວດ ກບັ ນ  ໍ້ຳມນັ ໜ ື່ ງ ໃນ ສີື່  ຮນິ         

5ແລະ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ຈດັ ນ  ໍ້ຳ ອະງ ຸື່ນ ໜ ື່ ງ ໃນ ສີື່  ຮນິ ສ  ຳລບັ ລ ກ ແກະ ທກຸ ໂຕ         

ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ດ ື່ ມ ບ ຊຳ ຄ ື່ ກບັ ເຄ ື່ ອງ         ເຜົຳ ບ ຊຳ ຄ ື່ ກບັ ເຄ ື່ ອງ ສດັ ບ ຊຳ         

6ຫລ  ສ  ຳລບັ ແກະ ຜ ໍ້ ໂຕ ໜ ື່ ງ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ 

ຈດັ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ພ ດ ຜນົ ເປັນ ເມດັ ດໍ້ວຍ ຍອດ ແປໍ້ງ ສອງ ໃນ ສິບ ເອຟຳ ນວດ ກບັ         ນ  ໍ້ຳມນັ ໜ ື່ ງ ໃນ ສຳມ ຮນິ         

7ແລະ ສ  ຳລບັ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ດ ື່ ມ ບ ຊຳ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ຖວຳຍ ນ  ໍ້ຳ ອະງ ຸື່ນ ໜ ື່ ງ ໃນ ສຳມ ຮນິ ໃຫໍ້ ເປັນ ກິື່ນ ທີື່  ພ ພຣະໄທ 

ແກື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

8ເມ  ື່ອ ເຈົໍ້ຳ ຈດັ ງວົເຖກິ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ         ຫລ  ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ສດັ ບ ຊຳ ຕຳມ ຄ  ຳ 

ປະຕຍິຳນ         ຫລ  ໃຫໍ້ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ເພ ື່ ອ ຄວຳມ ສຳມກັຄີ ທ  ຳ ແກື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

9ກ  ໃຫໍ້ ນ  ຳ ບ ຊຳ ພ ດ 

ຜນົ ເປັນ ເມດັ ມີ ຍອດ ແປໍ້ງ ສຳມ ໃນ ສິບ ເອຟຳ ນວດ ກບັ ນ  ໍ້ຳມນັ ເຄິື່ ງ ຮນິ ມຳ ບ ຊຳ ພໍ້ອມ ກບັ ງວົເຖກິ ນ ັໍ້ນ         

10ແລະ ໃຫໍ້ ນ  ຳ ເຄ ື່ ອງ ດ ື່ ມ ບ ຊຳ         ມີ ນ  ໍ້ຳ ອະງ ຸື່ນ ເຄິື່ ງ ຮນິ ໃຫໍ້ ເປັນ ກຳນ ບ ຊຳ ດໍ້ວຍ ໄຟ         ເປັນ ກິື່ນ ທີື່  ພ ພຣະໄທ 

ແກື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

11ຈ ົື່ງ ເຮັດ ຢື່ຳງ ນີໍ້ ສ  ຳລບັ ງວົເຖກິ         ຫລ  ແກະ ຜ ໍ້ ທກຸ ໂຕ         ຫລ  ສ  ຳລບັ ລ ກ ແກະ         ຫລ  

ລ ກ ແບໍ້ ທກຸ ໂຕ         

12ຕຳມ ຈ  ຳນວນ ສດັ ທີື່  ຈດັ ມຳ         ຈ ົື່ງ ປະຕບິດັ ຕຳມ ສື່ວນ ນີໍ້ ແກື່ ສດັ ທກຸ ໆ ໂຕ          
13ບນັດຳ ຊຳວ ພ ໍ້ນເມ  ອງ ຕໍ້ອງ ເຮັດ ຢື່ຳງ ນີໍ້ ທກຸ ຄນົ         ເມ  ື່ອ ຈະ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ດໍ້ວຍ ໄຟ         ໃຫໍ້ ເປັນ 

ກິື່ນ ທີື່  ພ ພຣະໄທ ແກື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

14ຖໍ້ຳ ຄນົ ຕື່ຳງ ດໍ້ຳວ ທີື່  ມຳ ອຳໄສ ຢ ື່ ກບັ ເຈົໍ້ຳ         ຫລ  ຄນົ ໜ ື່ ງ ຄນົ ໃດ 
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ທື່ຳມກຳງ ເຈົໍ້ຳ ຕະຫລອດ ຊ ົື່ວ ອຳຍ ຸຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ຈະ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ດໍ້ວຍ ໄຟ         ໃຫໍ້ ເປັນ ກິື່ນ ທີື່  ພ ພຣະ-

ໄທ ແກື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ກ  ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ເຮັດ ຄ  ກບັ ທີື່  ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ນ ັໍ້ນ         

15ຈະ ຕໍ້ອງ ມີ ກດົເກນ 

ຢື່ຳງ ດຽວ ກນັ ສ  ຳລບັ ຊຸມນມຸຊນົ         ແລະ ສ  ຳລບັ ຄນົ ຕື່ຳງ ດໍ້ຳວ ຜ ໍ້ ທີື່  ມຳ ອຳໄສ ຢ ື່ ກບັ ເຈົໍ້ຳ         ເປັນ ກດົ ຖຳ-

ວອນ ຕະຫລອດ ຊ ົື່ວ ອຳຍ ຸຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ຄ  ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ຢື່ຳງໃດ         ຄນົ ຕື່ຳງ ດໍ້ຳວ ກ  ເປັນ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ຕ ື່  ພຣະພກັ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

16ຈະ ຕໍ້ອງ ມີ ບນັຍດັ ຢື່ຳງ ດຽວ ກນັ         ແລະ ຄ  ຳ ຕດັສິນ ຢື່ຳງ ດຽວ ກນັ ສ  ຳລບັ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ 

ສ  ຳລບັ ຄນົ ຕື່ຳງ ດໍ້ຳວ ທີື່  ມຳ ອຳໄສ ຢ ື່ ກບັ ເຈົໍ້ຳ”          
17ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ໂມເຊ ວື່ຳ         

18“ຈ ົື່ງ ກື່ຳວ ແກື່ ລ ກ ຫລຳນ ອິສຣາເອນ ວື່ຳ         ເມ  ື່ອ ພວກ 

ເຈົໍ້ຳ ມຳ ເຖງິ ແຜື່ນດນິ ທີື່  ເຮົຳ ຈະ ພຳ ເຈົໍ້ຳ ໄປ         

19ແລະ ເມ  ື່ອ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຮບັ ປະທຳນ ອຳຫຳນ ຈຳກ ແຜື່ນດນິ 

ນ ັໍ້ນ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ນ  ຳ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ຖວຳຍ ແກື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

20ຈ ົື່ງ ເອົຳ ແປໍ້ງ ປຽກ ຜນົ ແຮກ ເຮັດ ຂະໜມົ 

ກໍ້ອນ ໜ ື່ ງ ຖວຳຍ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ         ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ທີື່  ໄດໍ້ ຈຳກ ລຳນ ນວດ ເຂົໍ້ຳ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ຖວຳຍ ດ ັື່ງ ທີື່  

ເວົໍ້ຳ ນີໍ້         

21ຈ ົື່ງ ເອົຳ ແປໍ້ງ ປຽກ ຜນົ ແຮກ ຖວຳຍ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ແກື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຕະຫລອດ ຊ ົື່ວ ອຳຍ ຸ

ຂອງ ເຈົໍ້ຳ          
22ຖໍ້ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ປະພ ດ ຜິດ         ບ ື່  ໄດໍ້ ຮກັສຳ ພຣະບນັຍດັ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ຈກັ ປະກຳນ         ຊ ື່ ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນ-

ເຈົ້າ ກື່ຳວ ສ ັື່ງ ແກື່ ໂມເຊ         

23ທກຸ ປະກຳນ ຊ ື່ ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ສ ັື່ງ ໄວໍ້ ທຳງ ໂມເຊ          ຕ ັໍ້ງແຕື່ ມ ໍ້ ທີື່  ພຣະ-
ຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ປະທຳນ ພຣະຄ  ຳ ສ ັື່ງ ແກື່ ໂມເຊ          ແລະ ຕ ື່  ໆ ໄປ ຕະຫລອດ ຊ ົື່ວ ອຳຍ ຸຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

24ແລໍ້ວ ຖໍ້ຳ 

ປະຊຳຊນົ ໄດໍ້ ເຮັດ ຜິດ ໂດຍ ບ ື່  ເຈດຕະນຳ         ໂດຍ ທີື່  ຊຸມນມຸຊນົ ບ ື່  ຮ ໍ້ ເຫັນ         ຊຸມນມຸຊນົ ທງັ ໝດົ ຕໍ້ອງ 

ຖວຳຍ ງວົ ໜຸື່ມ ໂຕ ໜ ື່ ງ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ         ໃຫໍ້ ເປັນ ກິື່ນ ທີື່  ພ ພຣະໄທ ແກື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພໍ້ອມ ກບັ 

ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ພ ດ ຜນົ ເປັນ ເມດັ         ແລະ ເຄ ື່ ອງ ດ ື່ ມ ບ ຊຳ ຄ ື່ ກນັ ຕຳມ ລະບຽບ         ແລະ ຖວຳຍ ລ ກ ແບໍ້ ຜ ໍ້ ໂຕ ໜ ື່ ງ 

ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ບຳບ         

25ແລະ ໃຫໍ້ ປະໂລຫິດ ເຮັດ ກຳນ ລ ບລໍ້ຳງ ມນົທິນ ບຳບ ໃຫໍ້ ແກື່ ຊຸມນມຸຊນົ ອິ-
ສຣາເອນ ທງັ ໝດົ         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ອະໄພໂທດ         ເພຳະ ເປັນ ກຳນ ຜິດ ໂດຍ ບ ື່  ເຈດຕະນຳ         

ແລະ ລຳວ ຈະ ນ  ຳ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ມຳ ຖວຳຍ ດໍ້ວຍ ໄຟ ແກື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ຖວຳຍ 

ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ບຳບ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ເພຳະ ຄວຳມ ຜິດ ໂດຍ ບ ື່  ເຈດຕະນຳ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         

26ແລະ ຊຸມນມຸຊນົ ອິສຣາເອນ ທງັ ໝດົ ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ອະໄພໂທດ         ພໍ້ອມ ກບັ ຄນົ ຕື່ຳງ ດໍ້ຳວ ຜ ໍ້ ຢ ື່ ທື່ຳມກຳງ 

ພວກ ເຂົຳ         ເພຳະວື່ຳ ພນົລະເມ  ອງ ທງັ ໝດົ ກ  ກື່ຽວ ພນັ ກບັ ຄວຳມ ຜິດ ນ ັໍ້ນ         ອນັ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ໂດຍ ບ ື່  ເຈດຕະ-

ນຳ          
27ຖໍ້ຳ ບກຸຄນົ ໜ ື່ ງ ຄນົ ໃດ ເຮັດ ຜິດ ໂດຍ ບ ື່  ຮ ໍ້ ຕວົ         ກ  ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ເອົຳ ແບໍ້ ແມ ື່ ອຳຍ ຸປີ ໜ ື່ ງ ໄປ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ -

ຊຳ ໄຖື່ ບຳບ         

28ແລະ ໃຫໍ້ ປະໂລຫິດ ເຮັດ ກຳນ ລ ບລໍ້ຳງ ມນົທິນ ບຳບ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໃຫໍ້ 

ບກຸຄນົ ນ ັໍ້ນ         ເມ  ື່ອ ລຳວ ເຮັດ ບຳບ ໂດຍ ບ ື່  ຮ ໍ້ ຕວົ         ເພ ື່ ອ ເຮັດ ກຳນ ລ ບລໍ້ຳງ ມນົທິນ ບຳບ ຂອງ ລຳວ         ແລະ 

ລຳວ ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ອະໄພໂທດ         

29ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ມີ ກດົ ຢື່ຳງ ດຽວ ສ  ຳລບັ ຜ ໍ້ ເຮັດ ຜິດ ໂດຍ ບ ື່  ຮ ໍ້ ຕວົ ຄ  ລ ກ ຫລຳນ ອິ-
ສຣາເອນ ຜ ໍ້ ເປັນ ຊຳວ ພ ໍ້ນເມ  ອງ         ແລະ ຄນົ ຕື່ຳງ ດໍ້ຳວ ທີື່ ຢ ື່ ທື່ຳມກຳງ ພວກ ເຂົຳ ດໍ້ວຍ.          

30ແຕື່ ບກຸຄນົ ໃດ ທີື່  ບງັອຳດ ເຮັດ ຜິດ         ລຳວ ເປັນ ຄນົ ພ ໍ້ນເມ  ອງ         ຫລ  ຄນົ ຕື່ຳງ ດໍ້ຳວ ກ  ດ ີ         ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ 

ໝິື່ ນປະໝຳດ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ໃຫໍ້ ຕດັ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ອອກ ຈຳກ ຊນົ ຊຳດ ຂອງ ຕນົ         

31ເພຳະ ລຳວ ໄດໍ້ ໝິື່ ນ-

ປະໝຳດ ພຣະຄ  ຳ ສ ັື່ງ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ຂດັ ຂ ນ ພຣະບນັຍດັ ຂອງ ພຣະອງົ         ໃຫໍ້ ຕດັ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ 
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ອອກ         ໃຫໍ້ ລຳວ ຮບັ ໂທດ ຕຳມ ຄວຳມ ຊ ົື່ວຊໍ້ຳ ຂອງ ຕນົ”          

32ຂະນະ ເມ  ື່ອ ລ ກ ຫລຳນ ອິສຣາເອນ ຢ ື່ ໃນ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ         ພວກ ເຂົຳ ພບົ ຄນົ ໜ ື່ ງ ໄປ ເກບັ 

ຟ ນ ໃນ ວນັ ສະບຳ ໂຕ         

33ຜ ໍ້ ທີື່  ພບົ ລຳວ ເກບັ ຟ ນ ກ  ພຳ ລຳວ ມຳ ຫຳ ໂມເຊ ແລະ ອາໂຣນ          ແລະ ມຳ ຫຳ 

ຊຸມນມຸຊນົ ທງັ ໝດົ         

34ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ຈບັ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ໄວໍ້         ເພຳະ ຍງັ ບ ື່  ແຈ ໍ້ງວື່ຳ ຈະ ເຮັດ ຢື່ຳງໃດ ແກື່ ລຳວ         

35ແລະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ກບັ ໂມເຊ ວື່ຳ         “ຊຳຍ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ຕໍ້ອງ ເຖງິ ຕຳຍ         ຊຸມນມຸຊນົ ທງັ ໝດົ ຕໍ້ອງ 

ເອົຳ ຫີນ ຂວື່ຳງ ລຳວ ຢ ື່ ນອກ ຄໍ້ຳຍ”         

36ແລະ ຊຸມນມຸຊນົ ທງັ ໝດົ ຈ ື່ງ ພຳ ລຳວ ອອກ ມຳ ນອກ ຄໍ້ຳຍ         ແລະ 

ເອົຳ ຫີນ ຂວື່ຳງ ລຳວ ຈນົ ຕຳຍ         ຕຳມ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ສ ັື່ງ ໂມເຊ          

ພຣະເຈົ້າຊົງພິພາກສາຄົນທີ່ບໍ່ຮັກສາວັນສະບາໂຕ 
37ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ກບັ ໂມເຊ ວື່ຳ         

38“ຈ ົື່ງ ເວົໍ້ຳ ກບັ ລ ກ ຫລຳນ ອິສຣາເອນ ແລະ ສ ັື່ງ ພວກ ເຂົຳ 

ໃຫໍ້ ເຮັດ ຍອຍ ເສ ໍ້ອ ຕຳມ ມມຸ ແຈ ເສ ໍ້ອ ຕະຫລອດ ຊ ົື່ວ ອຳຍ ຸຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ໃຫໍ້ ເອົຳ ດໍ້ຳຍ ສຟີໍ້ຳ ຜ ກ ຕດິ ທີື່  

ມມຸ ແຈ ທກຸ ມມຸ         

39ເພ ື່ ອ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ເບິື່ ງ ຍອຍ ເສ ໍ້ອ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ຈດົ ຈ  ຳ ພຣະບນັຍດັ ທງັ ໝດົ ຂອງ ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ປະຕບິດັ ຕຳມ         ເພ ື່ ອ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ບ ື່  ເຮັດ ຫຍງັ ຕຳມ ຄວຳມ ພ ໃຈ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ຊ ື່ ງ ເຈົໍ້ຳ ມກັ ຫລງົ 

ເຮັດ ຕຳມ ນ ັໍ້ນ         

40ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຈດົ ຈ  ຳ         ແລະ ເຮັດ ຕຳມ ບນັຍດັ ທງັ ໝດົ ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ ເປັນ ຄນົ ບ -

ລິສດຸ ຕ ື່  ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

41ເຮົຳ ຄ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຜ ໍ້ນ  ຳ ເຈົໍ້ຳ ອອກ ຈຳກ ແຜື່ນ-

ດນິ ເອຢິບ          ເພ ື່ ອ ເປັນ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ເຮົຳ ຄ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ”          

ບົດທີ 16 
ດ້າຍສີຟ້າ 

1ໂກຣາ          ລ ກ ຊຳຍ ອິດຊະຮາ          ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ໂກຮາດ          ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ເລວີ          ກບັ ດາທານ ແລະ 

ອາບີຣາມ          ລ ກ ຊຳຍ ເອລອີາບ          ກບັ ໂອນ ລ ກ ຊຳຍ ເປເລດ          ລ ກ ຊຳຍ ຣ ເບັນ          ພຳ ຄນົ ໄປ         

2ແລະ ໄປ 

ຢ ນ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ໂມເຊ          ພໍ້ອມ ກບັ ລ ກ ຫລຳນ ອິສຣາເອນ ຈ  ຳນວນ ໜ ື່ ງ         ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຂອງ ຊຸມນມຸຊນົ ມີ 

ສອງ ຮໍ້ອຍ ຫໍ້ຳ ສິບ ຄນົ ທີື່  ເລ ອກ ມຳ ຈຳກ ທີື່  ປະຊຸມ         ເປັນ ຄນົ ມີ ຊ ື່  ສຽງ         

3ແລະ ພວກ ເຂົຳ ມຳ ປະຊຸມ ກນັ ຕ ື່  

ໂມເຊ ຕ ື່  ອາໂຣນ          ກື່ຳວ ແກື່ ທື່ຳນ ທງັ ສອງ ວື່ຳ         “ທື່ຳນ ເຮັດ ເກນີ ເຫດ ໄປ         ຊຸມນມຸຊນົ ທງັ ໝດົ ກ  ບ ລິສດຸ 

ທກຸ ໆ ຄນົ         ແລະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ສະຖດິ ທື່ຳມກຳງ ພວກ ເຂົຳ         ເຫດ ໃດ ທື່ຳນ ຈ ື່ງ ຈອງຫອງ ຂ ໍ້ນ 

ເໜ ອ ຊຸມນມຸຊນົ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ”          
4ຄນັ ໂມເຊ ໄດໍ້ ຍນິ ກ  ກ ົໍ້ມ ໜໍ້ຳ ລງົ ເຖງິ ດນິ         

5ທື່ຳນ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ກບັ ໂກຣາ ແລະ ພກັ ພວກ ທງັ ໝດົ ຂອງ 

ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ         “ມ ໍ້ອ ື່ ນ ເຊົໍ້ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ຊງົ ສະແດງ ໃຫໍ້ ເຫັນ ວື່ຳ         ຜ ໍ້ ໃດ ເປັນ ຂອງ ພຣະອງົ         

ແລະ ໃຜ ເປັນ ຄນົ ບ ລິສດຸ         ແລະ ຈະ ຊງົ ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ເຂົໍ້ຳ ໃກໍ້ ພຣະອງົ         ຜ ໍ້ ໃດ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ເລ ອກ         ພຣະອງົ 

ຈະ ຊງົ ໃຫໍ້ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃກໍ້ ພຣະອງົ         

6ຈ ົື່ງ ເຮັດ ຢື່ຳງ ນີໍ້         ໃຫໍ້ ໂກຣາ ແລະ ພກັ ພວກ ທງັ ໝດົ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ນ  ຳ 

ຖຳດ ຮອງ ໄຟ ມຳ         

7ຈ ົື່ງ ເອົຳ ໄຟ ໃສື່         ແລະ ໃສື່ເຄ ື່ ອງ ຫອມ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໃນ ມ ໍ້ອ ື່ ນ ເຊົໍ້ຳ ນີໍ້         

ຜ ໍ້ ໃດ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ເລ ອກ ກ  ຈະ ເປັນ ຄນົ ບ ລິສດຸ         ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເລວີ ເອີຍ         ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ 

ໄດໍ້ ເຮັດ ເກນີ ເຫດ ໄປ”         

8ແລະ ໂມເຊ ເວົໍ້ຳ ກບັ ໂກຣາ ວື່ຳ         “ພວກ ທື່ຳນ ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເລວີ ຈ ົື່ງ ຟງັ         

9ເປັນ ກຳນ ເລັກ ນໍ້ອຍ ສ  ຳລບັ ທື່ຳນ ຢ ື່ ອີກ ຫລ          ຊ ື່ ງ ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ແຍກ ທື່ຳນ ອອກ 
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ຈຳກ ຊຸມນມຸຊນົ ອິສຣາເອນ ເພ ື່ ອ ນ  ຳ ທື່ຳນ ໃຫໍ້ ມຳ ໃກໍ້ ພຣະອງົ ໃຫໍ້ ເຮັດ ວຽກ ໃນ ຫ ເຕັນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ຢ ນ ຢ ື່ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຊຸມນມຸຊນົ ເພ ື່ ອ ບວົລະບດັ ພວກ ເຂົຳ         

10ແລະ ພຣະອງົ ຊງົ ນ  ຳ ທື່ຳນ ມຳ ໃກໍ້ 

ພຣະອງົ ລວມ ທງັ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທງັ ໝດົ ຂອງ ທື່ຳນ         ຄ  ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ເລວີ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ສະແຫວງຫຳ 

ຕ  ຳແໜື່ງ ປະໂລຫິດ ດໍ້ວຍ ຫລ          

11ເພຳະສະນ ັໍ້ນ ກຳນ ທີື່  ທື່ຳນ         ແລະ ພກັ ພວກ ທງັ ໝດົ ຂອງ ທື່ຳນ ໄດໍ້ 

ປະຊຸມ ກນັ ກ  ເປັນ ກຳນ ຕ ື່ ສ ໍ້ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ສື່ວນ ອາໂຣນ ເປັນ ຫຍງັ ບ  ທີື່  ທື່ຳນ ໄດໍ້ ຈ ົື່ມ ວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ”         

12ໂມເຊ ໃຊໍ້ ໃຫໍ້ ໄປ ເອີໍ້ນ ດາທານ ແລະ ອາບີຣາມ ລ ກ ຊຳຍ ເອລີອາບ          ພວກ ເຂົຳ ທງັ ສອງ ວື່ຳ         “ເຮົຳ 

ຈະ ບ ື່  ຂ ໍ້ນ ໄປ         

13ເປັນ ກຳນ ເລັກ ນໍ້ອຍ ຢ ື່ ຫລ  ທີື່  ທື່ຳນ ນ  ຳ ພວກ ເຮົຳ ອອກ ຈຳກ ແຜື່ນດນິ ທີື່  ມີ ນ  ໍ້ຳ ນມົ         ແລະ 

ນ  ໍ້ຳເຜິໍ້ງ ໄຫລ ບ ລິບ ນ         ເພ ື່ ອ ຈະ ຂໍ້ຳ ພວກ ເຮົຳ ໃນ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ         ແລະ ທື່ຳນ ຈະ ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງ ຕວົ ຂ ໍ້ນ 

ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ເໜ ອ ພວກ ເຮົຳ ດໍ້ວຍ         

14ຍິື່ ງ ກວື່ຳ ນ ັໍ້ນ ອີກ ທື່ຳນ ບ ື່  ໄດໍ້ ນ  ຳ ພວກ ເຮົຳ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ຍງັ ແຜື່ນດນິ ທີື່  

ມີ ນ  ໍ້ຳ ນມົ         ແລະ ນ  ໍ້ຳເຜິໍ້ງ ໄຫລ ບ ລິບ ນ         ບ ື່  ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ພວກ ເຮົຳ ຮບັ ທີື່  ນຳ         ຫລ  ສວນ ອະງ ຸື່ນ ເປັນ ມ ລະດກົ         

ທື່ຳນ ຈະ ຄວກັ ຕຳ ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ອອກ ບ          ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ຂ ໍ້ນ ໄປ”          
15ໂມເຊ ໃຈ ຮໍ້ຳຍ ຫລຳຍ         ແລະ ຂຳບ ທ ນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ວື່ຳ         “ຂ  ຢື່ຳ ຊງົ ພ ພຣະໄທ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ 

ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ເລີຍ         ຂໍ້ຳພະອງົ ບ ື່  ໄດໍ້ ເອົຳ ລ  ຂອງ ເຂົຳເຈົໍ້ຳ ມຳ ຈກັ ໂຕ ໜ ື່ ງ         ແລະ ຂໍ້ຳພະອງົ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຮັດ 

ອນັຕະລຳຍ ເຂົຳເຈົໍ້ຳ ຈກັ         ຄນົ ດຽວ”          
16ແລະ ໂມເຊ ເວົໍ້ຳ ກບັ ໂກຣາ ວື່ຳ         “ຕວົ ທື່ຳນ         ແລະ ພກັ ພວກ ທງັ ໝດົ ຂອງ ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ເຂົໍ້ຳ ເຝົໍ້ຳ ພຣະ-

ຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໃນ ມ ໍ້ອ ື່ ນ ນີໍ້         ທງັ ຕວົ ທື່ຳນ         ພກັ ພວກ ຂອງ ທື່ຳນ ແລະ ອາໂຣນ         

17ໃຫໍ້ ທກຸ ຄນົ ນ  ຳ ຖຳດ ຮອງ 

ໄຟ ຂອງ ຕນົ ໄປ         ໃສື່ເຄ ື່ ອງ ຫອມ ໃນ ນ ັໍ້ນ         ໃຫໍ້ ທກຸ ຄນົ ນ  ຳ ຖຳດ ຮອງ ໄຟ ເຂົໍ້ຳ ເຝົໍ້ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ມີ 

ຖຳດ ຮອງ ໄຟ ສອງ ຮໍ້ອຍ ຫໍ້ຳ ສິບ ນ  ຳ ກນັ         ຕວົ ທື່ຳນ ດໍ້ວຍ         ແລະ ອາໂຣນ          ຈ ົື່ງ ເອົຳ ຖຳດ ຮອງ ໄຟ ຂອງ 

ຕນົ ໄປ ນ  ຳ”         

18ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ທກຸ ຄນົ ຈ ື່ງ ນ  ຳ ຖຳດ ຮອງ ໄຟ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ມຳ         ຕື່ຳງ ກ  ເອົຳ ໄຟ ໃສື່         ແລະ ເອົຳ 

ເຄ ື່ ອງ ຫອມ ໃສື່         ແລໍ້ວ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ຢ ນ ຢ ື່ ທີື່  ປະຕ  ຫ ເຕັນ ສກັສິດ ແຫື່ງ ຊຸມນມຸ ພໍ້ອມ ກບັ ໂມເຊ ແລະ ອາໂຣນ         

19ໂກຣາ ກ  ຮື່ວມ ຊຸມນມຸຊນົ ທງັ ໝດົ ທີື່  ປະຕ  ຫ ເຕັນ ສກັສິດ ແຫື່ງ ຊຸມນມຸ ປະ ເຊນີ ໜໍ້ຳ ກບັ ພວກ ເຂົຳ ທງັ 

ສອງ         ແລະ ສະຫງ ື່ຳ ລຳສີ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກ  ປະກດົ ຕ ື່  ບນັດຳ ຊຸມນມຸຊນົ          
20ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ກບັ ໂມເຊ ແລະ ອາໂຣນ ວື່ຳ         

21“ຈ ົື່ງ ແຍກ ຕວົ ອອກ ຈຳກ ຊຸມນມຸຊນົ ນີໍ້         

ເພ ື່ ອ ເຮົຳ ຈະ ລໍ້ຳງຜຳນ ພວກ ເຂົຳ ໃນ ພບັ ຕຳ ດຽວ”         

22ພວກ ເຂົຳ ທງັ ສອງ ກ ົໍ້ມ ໜໍ້ຳ ລງົ ເຖງິ ດນິ ຂຳບ ທ ນ 

ວື່ຳ         “ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະເຈົ້າ          ຜ ໍ້ ຊງົ ເປັນ ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ຈດິ ວນິ ຍຳນ ຂອງ ມະນດຸ ທງັ ປວງ         ເມ  ື່ອ ຄນົ ດຽວ 

ເຮັດ ຜິດ         ພຣະອງົ ຈະ ຊງົ ພຣະພິໂລດ ແກື່ ຊຸມນມຸຊນົ ທງັ ໝດົ ຫລ ”          

ການກະບົດຂອງໂກຣາ ດາທານແລະອາບີຣາມ 
23ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ກບັ ໂມເຊ ວື່ຳ         

24“ຈ ົື່ງ ກື່ຳວ ແກື່ ຊຸມນມຸຊນົ ວື່ຳ         ຈ ົື່ງ ອອກ ໄປ ໃຫໍ້ ຫື່ຳງ ຈຳກ 

ເຕັນ ຂອງ ໂກຣາ          ດາທານ          ແລະ ອາບີຣາມ”         

25ແລໍ້ວ ໂມເຊ ກ  ລກຸຂ ໍ້ນ ໄປ ຫຳ ດາທານ ແລະ ອາບີ-
ຣາມ ແລະ ພວກ ຜ ໍ້ ໃຫຍື່ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ         

26ໂມເຊ ຈ ື່ງ ກື່ຳວ ແກື່ ຊຸມນມຸຊນົ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ         “ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ 

ອອກ ໄປ ໃຫໍ້ ຫື່ຳງ ຈຳກ ເຕັນ ຂອງ ຄນົ ຊ ົື່ວ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້         ຢື່ຳ ແຕະຕໍ້ອງ ຫຍງັ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ຢໍ້ຳນ ວື່ຳ ທື່ຳນ 

ທງັຫລຳຍ ຈະ ຕໍ້ອງ ຖ ກ ກວຳດ ໄປ         ກບັ ບນັດຳ ຄວຳມ ບຳບ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ດໍ້ວຍ”         

27ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ພວກ 

ເຂົຳ ກ  ອອກ ໄປ ໃຫໍ້ ຫື່ຳງ ຈຳກ ເຕັນ ຂອງ ໂກຣາ          ດາທານ          ແລະ ອາບີຣາມ          ແລະ ດາທານ ກບັ ອາບີ-
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ຣາມ ອອກ ມຳ ຢ ນ ຢ ື່ ທີື່  ປະຕ  ເຕັນ ຂອງ ຕນົ ພໍ້ອມ ກບັ ເມຍ         ລ ກ ຊຳຍ         ແລະ ລ ກນໍ້ອຍ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         

28ແລະ ໂມເຊ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         “ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ         ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈະ ໄດໍ້ ຮ ໍ້ ວື່ຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ໃຊໍ້ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳ-

ພະເຈົໍ້ຳ ມຳ ເຮັດ ກຳນ ທງັ ປວງ ນີໍ້         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຮັດ ຕຳມໃຈ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເອງ         

29ຖໍ້ຳ ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ 

ຕຳຍ ຢື່ຳງ ຄນົ ທ  ຳ ມະ ດຳ ທງັ ປວງ         ຫລ  ມີ ເຫດກຳນ ຢື່ຳງ ຄນົ ທ  ຳ ມະ ດຳ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ກບັ ພວກ ເຂົຳ         ກ  ໝຳຍ 

ຄວຳມ ວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ບ ື່  ໄດໍ້ ຊງົ ໃຊໍ້ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ມຳ         

30ແຕື່ ຖໍ້ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ອນັ 

ໃໝື່ ເກດີ ຂ ໍ້ນ         ແລະ ແຜື່ນດນິ ອໍ້ຳ ປຳກ ກ ນ ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ພໍ້ອມ ກບັ ເຄ ື່ ອງ ຂອງ ທງັ ໝດົ ຂອງ ພວກ 

ເຂົຳ         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ລງົ ໄປ ສ ື່ ແດນ ຄນົ ຕຳຍ ທງັ ເປັນ         ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ         ຈ ົື່ງ ຮ ໍ້ ໄວໍ້ ວື່ຳ ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ໄດໍ້ 

ໝິື່ ນປະໝຳດ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ”          
31ຕ ື່  ມຳ         ເມ  ື່ອ ເພິື່ ນ ກື່ຳວ ບນັດຳ ຄ  ຳ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ຈບົ         ແຜື່ນດນິ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ຢ ນ ຢ ື່ ກ  ແຍກ ອອກ         

32ແລະ ແຜື່ນດນິ ກ  ອໍ້ຳ ປຳກ ອອກ ກ ນ ກນິ ພວກ ເຂົຳ ກບັ ຄອບຄວົ         ແລະ ບນັດຳ ຄນົ ຂອງ ໂກຣາ ແລະ 

ເຄ ື່ ອງ ຂອງ ທງັ ໝດົ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         

33ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ພໍ້ອມ ກບັ ເຄ ື່ ອງ ຂອງ ທງັ ໝດົ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ 

ກ  ຕກົລງົ ໄປ ສ ື່ ແດນ ຄນົ ຕຳຍ ທງັ ເປັນ         ແລະ ແຜື່ນດນິ ກ  ງບັ ພວກ ເຂົຳ ໄວໍ້         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ກ  ພິນຳດ ໄປ 

ຈຳກ ທື່ຳມກຳງ ທີື່  ປະຊຸມ         

34ອິສຣາເອນ ທງັ ໝດົ ທີື່ ຢ ື່ ຮອບ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຍນິ ສຽງ ຮໍ້ອງ ພວກ ເຂົຳ ກ  ໜີ 

ໄປ         ແລະ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ຢໍ້ຳນ ວື່ຳ ດນິ ຈະ ກ ນ ກນິ ພວກ ເຮົຳ”         

35ແລະ ມີ ໄຟ ອອກ ມຳ ຈຳກ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          

ເຜົຳ ຜຳນ ຄນົ ທງັ ສອງ ຮໍ້ອຍ ຫໍ້ຳ ສິບ ຄນົ ທີື່  ໄດໍ້ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ຫອມ ນ ັໍ້ນ          
36ແລໍ້ວ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ກບັ ໂມເຊ ວື່ຳ         

37“ຈ ົື່ງ ບອກ ເອເລອາຊາ ລ ກ ຊຳຍ ອາໂຣນ ປະໂລ-

ຫິດ         ໃຫໍ້ ເອົຳ ຖຳດ ຮອງ ໄຟ ອອກ ຈຳກ ແປວໄຟ         ແລະ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ນ  ຳ ກໍ້ອນ ໄຟ ອອກ ຫື່ຳງ ໆ ກນັ         ເພຳະ 

ຖຳດ ຮອງ ໄຟ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ບ ລິສດຸ         

38ຄ  ຖຳດ ຮອງ ໄຟ ຂອງ ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ທີື່  ໄດໍ້ ເຮັດ ບຳບ ຈນົ ເສຍ ຊວີດິ ນ ັໍ້ນ         

ຈ ົື່ງ ຕ ີແຜື່ ໂລຫະ ເຮັດ ເປັນ ແຜື່ນ ຄມຸ ແທື່ນ ບ ຊຳ         ເພຳະ ໄດໍ້ ຖວຳຍ ຖຳດ ຮອງ ໄຟ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ຕ ື່  ພຣະພກັ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຈ ື່ງ ເປັນ ສິື່ ງ ບ ລິສດຸ         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ຈະ ເປັນ ໝຳຍ ສ  ຳຄນັ ແກື່ ລ ກ ຫລຳນ ອິ-
ສຣາເອນ”         

39ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ເອເລອາຊາ ຈ ື່ງ ນ  ຳ ຖຳດ ຮອງ ໄຟ ທອງ ສ  ຳລິດ         ຊ ື່ ງ ຜ ໍ້ ທີື່  ຖ ກ ໄຟ ເຜົຳ ນ  ຳໄປ ບ ຊຳ         

ມຳຕ ີແຜື່ ອອກ ເປັນ ແຜື່ນ ຄມຸ ແທື່ນ ບ ຊຳ         

40ໃຫໍ້ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ເຕ ອນໃຈ ລ ກ ຫລຳນ ອິສຣາເອນ          ເພ ື່ ອ ວື່ຳ 

ຄນົ ສຳມນັ ຜ ໍ້ ທີື່  ບ ື່  ແມ ື່ນ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ອາໂຣນ          ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ເຜົຳ ເຄ ື່ ອງ ຫອມ ຖວຳຍ ຕ ື່  ພຣະພກັ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຢໍ້ຳນ ວື່ຳ ຈະ ເປັນ ແບບ ໂກຣາ ແລະ ພກັ ພວກ ຂອງ ລຳວ         ດ ັື່ງ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ກື່ຳວ ກບັ ເອເລອາຊາ ທຳງ ໂມເຊ         

41ເມ  ື່ອ ຮຸື່ງ ເຊົໍ້ຳ ຂ ໍ້ນ         ບນັດຳ ຊຸມນມຸຊນົ ອິສຣາເອນ ກ  ຈ ົື່ມ ຮໍ້ຳຍ ໂມ-
ເຊ ແລະ ອາໂຣນ ວື່ຳ         “ທື່ຳນ ໄດໍ້ ປະຫຳນ ຊວີດິ ຄນົ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ”         

42ຕ ື່  ມຳ ເມ  ື່ອ ຊຸມນມຸຊນົ ມຳ 

ປະຊຸມ ປະ ເຊນີ ໜໍ້ຳ ໂມເຊ ແລະ ອາໂຣນ          ພວກ ເຂົຳ ຫນັ ໜໍ້ຳ ມຳສ ື່ ຫ ເຕັນ ສກັສິດ ແຫື່ງ ຊຸມນມຸ         ແລະ 

ເບິື່ ງ ແມ         ເມກ ມຳ ຄມຸ ຫ ເຕັນ ສກັສິດ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ສະຫງ ື່ຳ ລຳສີ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກ  ປະກດົ         

43ໂມເຊ 

ກບັ ອາໂຣນ ຈ ື່ງ ມຳ ຢ ື່ ໜໍ້ຳ ຫ ເຕັນ ສກັສິດ ແຫື່ງ ຊຸມນມຸ          

ແຜູ່ນດິນອ້າປາກອອກກືນກິນພວກກະບົດ 
44ແລະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ກບັ ໂມເຊ ວື່ຳ         

45“ຈ ົື່ງ ອອກ ໄປ ຈຳກ ທື່ຳມກຳງ ປະຊຸມ ນີໍ້         ເພ ື່ ອ ເຮົຳ 

ຈະ ຜຳນ ພວກ ເຂົຳ ໃນ ພບັ ຕຳ ດຽວ”         ແລະ ເພິື່ ນ ທງັ ສອງ ກ  ກ ົໍ້ມ ໜໍ້ຳ ລງົ ເຖງິ ດນິ         

46ໂມເຊ ເວົໍ້ຳ ກບັ ອາ-
ໂຣນ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ເອົຳ ຖຳດ ຮອງ ໄຟ         ເອົຳ ໄຟ ຈຳກ ແທື່ນ ບ ຊຳ ໃສື່ ໄວໍ້         ແລໍ້ວ ໃສື່ເຄ ື່ ອງ ຫອມ         ຮບີ ນ  ຳໄປ ທີື່  
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ຊຸມນມຸຊນົ         ເພ ື່ ອ ເຮັດ ກຳນ ລ ບລໍ້ຳງ ມນົທິນ ບຳບ ຂອງ ຊຸມນມຸຊນົ ນ ັໍ້ນ         ເພຳະ ພຣະພິໂລດ ກ  ພຸື່ງ ອອກ 

ມຳ ຈຳກ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແລໍ້ວ         ໄພພິບດັ ໄດໍ້ ບງັເກດີ ຂ ໍ້ນ ແລໍ້ວ”         

47ອາໂຣນ ຈ ື່ງ ນ  ຳ ຖຳດ ຮອງ ໄຟ ດ ັື່ງ 

ທີື່  ໂມເຊ ບອກ         ແລື່ນ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ທື່ຳມກຳງ ທີື່  ປະຊຸມ         ແລະ ເບິື່ ງ ແມ         ໄພພິບດັ ໄດໍ້ ບງັເກດີ ຂ ໍ້ນ ແກື່ ປະຊຳ-

ຊນົ ແລໍ້ວ         ແລະ ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ໃສື່ເຄ ື່ ອງ ຫອມ         ແລະ ເຮັດ ກຳນ ລ ບລໍ້ຳງ ມນົທິນ ບຳບ ຂອງ ປະຊຳຊນົ         

48ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ຢ ນ ຢ ື່ ລະຫວື່ຳງ ຄນົ ຕຳຍ ກບັ ຄນົ ເປັນ         ແລະ ໄພພິບດັ ນ ັໍ້ນ ກ  ສະຫງບົ ລງົ         

49ບນັດຳ ຄນົ ທີື່  

ຕຳຍ ດໍ້ວຍ ໄພພິບດັ ມີ ໜ ື່ ງ ໝ ື່ ນ ສີື່  ພນັ ເຈດັ ຮໍ້ອຍ ຄນົ         ບ ື່  ນບັ ຄນົ ທີື່  ຕຳຍ ດໍ້ວຍ ເລ ື່ ອງ ຂອງ ໂກຣາ         

50ເມ  ື່ອ 

ໄພພິບດັ ສະຫງບົ ລງົ ແລໍ້ວ         ອາໂຣນ ກ  ກບັ ໄປ ຫຳ ໂມເຊ ທີື່  ປະຕ  ຫ ເຕັນ ສກັສິດ ແຫື່ງ ຊຸມນມຸ          

ບົດທີ 17 
ການອ້ອນວອນຂອງໂມເຊ 

ຊູ່ວຍລ ກຫລານອິສຣາເອນໃຫ້ລອດພົ້ນ 
1ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ກບັ ໂມເຊ ວື່ຳ         

2“ຈ ົື່ງ ເວົໍ້ຳ ກບັ ລ ກ ຫລຳນ ອິສຣາເອນ ແລະ ເອົຳ ໄມ ໍ້ເທົໍ້ຳ ມຳ 

ຈຳກ ພວກ ເຂົຳ         ແຕື່ ລະ ອນັ ຈຳກ ຫວົໜໍ້ຳ ທກຸ ຄນົ         ຕຳມ ຍຳດຕ ິພີື່ ນ ໍ້ອງ         ຕຳມ ບນັພະບ ລດຸ         ເປັນ ໄມ ໍ້-

ເທົໍ້ຳ ສິບ ສອງ ອນັ         ຂຽນ ຊ ື່  ຊຳຍ ຜ ໍ້ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ຂອງ ໄມ ໍ້ ໄວໍ້ ເທິງ ໄມ ໍ້ເທົໍ້ຳ ທກຸ ອນັ         

3ຂຽນ ຊ ື່  ຂອງ ອາໂຣນ ໄວໍ້ 

ເທິງ ໄມ ໍ້ເທົໍ້ຳ ຂອງ ຄນົ ເລວີ          ເພຳະ ຈະ ມີ ໄມ ໍ້ເທົໍ້ຳ ອນັ ດຽວ ສ  ຳລບັ ຫວົໜໍ້ຳ ຍຳດຕ ິພີື່ ນ ໍ້ອງ ຕຳມ ບນັພະບ -

ລດຸ ໜ ື່ ງ         

4ຈ ົື່ງ ວຳງ ໄມ ໍ້ເທົໍ້ຳ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ໄວໍ້ ໃນ ຫ ເຕັນ ສກັສິດ ແຫື່ງ ຊຸມນມຸ         ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຫີບ ພຣະສນັຍຳ ທີື່  ເຮົຳ 

ພບົ ກບັ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         

5ແລະ ຕ ື່  ມຳ ໄມ ໍ້ເທົໍ້ຳ ຂອງ ຊຳຍ ຜ ໍ້ ທີື່  ເຮົຳ ເລ ອກ ນ ັໍ້ນ ຈະ ງອກ         ດໍ້ວຍ ວທີິ ນີໍ້         ເຮົຳ ຈະ 

ເຮັດ ໃຫໍ້ ສຽງ ຈ ົື່ມ ຂອງ ລ ກ ຫລຳນ ອິສຣາເອນ          ຊ ື່ ງ ພວກ ເຂົຳ ຈ ົື່ມ ຕ ື່  ເຈົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ສະຫງບົ ລງົ”          
6ໂມເຊ ຈ ື່ງ ສ ັື່ງ ລ ກ ຫລຳນ ອິສຣາເອນ          ແລະ ຫວົໜໍ້ຳ ຂອງ ລຳວ ທກຸ ຄນົ ກ  ມອບ ໄມ ໍ້ເທົໍ້ຳ ແກື່ ເພິື່ ນ ຄນົ 

ລະ ອນັ         ຕຳມ ຍຳດຕ ິພີື່ ນ ໍ້ອງ         ຕຳມ ບນັພະບ ລດຸ         ເປັນ ໄມ ໍ້ເທົໍ້ຳ ສິບ ສອງ ອນັ         ແລະ ໄມ ໍ້ເທົໍ້ຳ ຂອງ ອາ-
ໂຣນ ກ  ຢ ື່ ໃນ ໄມ ໍ້ເທົໍ້ຳ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ດໍ້ວຍ         

7ແລະ ໂມເຊ ວຳງ ໄມ ໍ້ເທົໍ້ຳ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ໃນ ຫ ເຕັນ ສກັສິດ          
8ເມ  ື່ອ ຮຸື່ງ ເຊົໍ້ຳ ຂ ໍ້ນ         ໂມເຊ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ຫ ເຕັນ ສກັສິດ         ເບິື່ ງ ແມ         ໄມ ໍ້ເທົໍ້ຳ ຂອງ ອາໂຣນ ສ  ຳລບັ 

ຕະກ ນ ເລວີ ໄດໍ້ ງອກ         ມີ ດອກ ຈ ມ         ແລະ ດອກ ບຳນ         ແລະ ເກດີ ເປັນ ໝຳກ ບກົ         ບຳງ ໜື່ວຍ ກ  ສກຸ         

9ແລໍ້ວ ໂມເຊ ໄດໍ້ ນ  ຳ ໄມ ໍ້ເທົໍ້ຳ ທງັ ໝດົ ຈຳກ ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ມຳ ຍງັ ລ ກ ຫລຳນ ອິສຣາເອນ ທງັ 

ໝດົ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ກວດເບິື່ ງ         ແລະ ທກຸ ຄນົ ກ  ນ  ຳ ເອົຳ ໄມ ໍ້ເທົໍ້ຳ ຂອງ ຕນົ ໄປ          
10ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ກບັ ໂມເຊ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ນ  ຳ ໄມ ໍ້ເທົໍ້ຳ ຂອງ ອາໂຣນ ກບັ ໄປ ວຳງ ໄວໍ້ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ພຣະ-

ສນັຍຳ         ເກບັ ໄວໍ້ ເປັນ ໝຳຍ ສ  ຳຄນັ ສ  ຳລບັ ເຕ ອນ ພວກ ກະບດົ         ເພ ື່ ອ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ເຊົຳ ຈ ົື່ມ ວື່ຳ 

ເຮົຳ         ເພ ື່ ອ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ບ ື່  ຕໍ້ອງ ຕຳຍ”         

11ໂມເຊ ກ  ເຮັດ ຕຳມ ນ ັໍ້ນ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ສ ັື່ງ ເພິື່ ນ ຢື່ຳງ-

ໃດ         ເພິື່ ນ ກ  ເຮັດ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ          
12ແລະ ລ ກ ຫລຳນ ອິສຣາເອນ ເວົໍ້ຳ ກບັ ໂມເຊ ວື່ຳ         “ເບິື່ ງ ແມ         ເຮົຳ ພິນຳດ         ເຮົຳ ຈບິຫຳຍ ໝດົ ແລໍ້ວ         

13ຜ ໍ້ ໃດ ທີື່  ມຳ ໃກໍ້ ຫ ເຕັນ ສກັສິດ ແຫື່ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຕໍ້ອງ ຕຳຍ         ເຮົຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ຕຳຍ ໝດົ ຫລ ”          
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ໄມ້ເທົ້າຂອງອາໂຣນໄດ້ປົ່ງດອກ ມີດອກຈ ມ ແລະດອກບານ 
1ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈ ື່ງ ກື່ຳວ ກບັ ອາໂຣນ ວື່ຳ         “ເຈົໍ້ຳ ແລະ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ຕະກ ນ ພ ື່  

ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ຮບັ ໂທດ ຕຳມ ຄວຳມ ຊ ົື່ວຊໍ້ຳ ເນ ື່ ອງ ດໍ້ວຍ ສະຖຳນທີື່  ບ ລິສດຸ         ທງັ ເຈົໍ້ຳ ແລະ ລ ກ ຊຳຍ 

ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ຮບັ ໂທດ ຕຳມ ຄວຳມ ຊ ົື່ວຊໍ້ຳ ເນ ື່ ອງ ດໍ້ວຍ ໜໍ້ຳທີື່  ປະໂລຫິດ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ          
2ແລະ ຈ ົື່ງ ນ  ຳ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ມຳ ໃກໍ້ ເຈົໍ້ຳ         ຊ ື່ ງ ແມ ື່ນ ຕະກ ນ ເລວີ          ຕະກ ນ ພ ື່  ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ເພ ື່ ອ ພວກ 

ເຂົຳ ຈະ ສມົທບົ ກບັ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ບວົລະບດັ ເຈົໍ້ຳ         ໃນ ຂະນະ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ແລະ ລ ກ ຊຳຍ ບວົລະບດັ ຢ ື່ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຫ -

ເຕັນ ສກັສິດ         

3ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຄອຍ ຖໍ້ຳ ຮບັ ໃຊໍ້ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ຮບັ ໃຊໍ້ ບນັດຳ ໜໍ້ຳທີື່  ຕື່ຳງ ໆ ຂອງ ຫ ເຕັນ ສກັ-

ສິດ         ແຕື່ ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ເຂົໍ້ຳ ໃກໍ້ ເຄ ື່ ອງໃຊໍ້ ຂອງ ສະຖຳນທີື່  ບ ລິສດຸ         ຫລ  ແທື່ນ ບ ຊຳ         ຢໍ້ຳນ ວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ 

ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ຕຳຍ         

4ພວກ ເຂົຳ ຈະ ສມົທບົ ກບັ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ຄອຍ ຖໍ້ຳ ຮບັ ໃຊໍ້ ຢ ື່ ຫ ເຕັນ ສກັສິດ ແຫື່ງ 

ຊຸມນມຸ         ໃນ ງຳນ ບວົລະບດັ ທງັ ປວງ ຂອງ ຫ ເຕັນ ສກັສິດ         ແລະ ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ອ ື່ ນ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃກໍ້ ເຈົໍ້ຳ         

5ພວກ 

ເຈົໍ້ຳ ຕໍ້ອງ ຄອຍ ຖໍ້ຳ ຮບັ ໃຊໍ້ ໃນ ໜໍ້ຳທີື່  ຂອງ ສະຖຳນທີື່  ບ ລິສດຸ         ແລະ ໜໍ້ຳທີື່  ຂອງ ແທື່ນ ບ ຊຳ         ເພ ື່ ອ ພຣະ-

ພິໂລດ ຈະ ບ ື່ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ແກື່ ລ ກ ຫລຳນ ອິສຣາເອນ ອີກ         

6ແລະ ເບິື່ ງ ແມ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ເລ ອກ ຄນົ ເລວີ ພີື່ ນ ໍ້ອງ 

ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ອອກ ຈຳກ ລ ກ ຫລຳນ ອິສຣາເອນ          ເປັນ ຂອງ ປະທຳນ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ ຖວຳຍ ແກື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          

ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ເຮັດ ວຽກ ຂອງ ຫ ເຕັນ ສກັສິດ ແຫື່ງ ຊຸມນມຸ         

7ທງັ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ລ ກ ຊຳຍ ຈ ົື່ງ ຄອຍ ຖໍ້ຳ ຮບັ ໃຊໍ້ ໃນ 

ຕ  ຳແໜື່ງ ປະໂລຫິດ         ເພ ື່ ອ ງຳນ ທກຸ ສິື່ ງ ທີື່  ກື່ຽວຂໍ້ອງ ກບັ ແທື່ນ ບ ຊຳ ແລະ ສິື່ ງ ທີື່ ຢ ື່ ພຳຍ ໃນ ຜໍ້ຳກ ັໍ້ງ         ເຈົໍ້ຳ 

ຕໍ້ອງ ຢ ື່ ບວົລະບດັ ເຮົຳ         ເຮົຳ ໃຫໍ້ ຕ  ຳແໜື່ງ ປະໂລຫິດ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ຂອງ ປະທຳນ ສ  ຳລບັ ກຳນ ເຮັດ ວຽກ         

ແລະ ຜ ໍ້ ອ ື່ ນ ທີື່  ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃກໍ້ ຕໍ້ອງ ເຖງິ ແກື່ ຄວຳມ ຕຳຍ”          
8ແລໍ້ວ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ກບັ ອາໂຣນ ວື່ຳ         “ເບິື່ ງ ແມ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ຂອງ ເຮົຳ ສື່ວນ 

ໜ ື່ ງ         ແກື່ ເຈົໍ້ຳ ຄ  ບນັດຳ ເຄ ື່ ອງ ຖວຳຍ ຂອງ ລ ກ ຫລຳນ ອິສຣາເອນ          ເຮົຳ ໃຫໍ້ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ ສື່ວນ ໜ ື່ ງ         ແລະ 

ແກື່ ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ເປັນ         ກດົ ຖຳວອນ         ເພຳະ ເຫດ ວື່ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຮບັ ກຳນ ເຈມີ ແລໍ້ວ         

9ໃນ 

ບນັດຳ ຂອງ ບ ລິສດຸ ທີື່  ສດຸ         ສື່ວນ ທີື່  ບ ື່  ໄດໍ້ ເຜົຳ ໄຟ ທີື່  ເປັນ ຂອງ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ມີ ດ ັື່ງນີໍ້         ບນັດຳ ຂອງ ຖວຳຍ 

ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ບນັດຳ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ພ ດ ຜນົ ເປັນ ເມດັ         ບນັດຳ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ບຳບ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         

ບນັດຳ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ກຳນ ລະເມດີ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ຊ ື່ ງ ພວກ ເຂົຳ ຖວຳຍ ແກື່ ເຮົຳ         ຈະ ເປັນ ຂອງ ບ ລິ-

ສດຸ ທີື່  ສດຸ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ແກື່ ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

10ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ຮບັ ປະທຳນ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ໃນ ທີື່  ບ ລິສດຸ ທີື່  

ສດຸ         ຜ ໍ້ ຊຳຍ ທກຸ ຄນົ ຮບັ ປະທຳນ ໄດໍ້         ເປັນ ຂອງ ບ ລິສດຸ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ          
11ສິື່ ງ ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້ ກ  ເປັນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ດໍ້ວຍ         ເຄ ື່ ອງ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ຖວຳຍ         ບນັດຳ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ແກວື່ງ ຖວຳຍ 

ຂອງ ລ ກ ຫລຳນ ອິສຣາເອນ          ເຮົຳ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ໄວໍ້ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ແກື່ ລ ກ ຊຳຍ ຍງິ         ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ກບັ ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ກດົ-

ເກນ ຖຳວອນ         ທກຸ ຄນົ ທີື່  ສະອຳດ ຢ ື່ ໃນ ຄອບຄວົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຮບັ ປະທຳນ ໄດໍ້          
12ນ  ໍ້ຳມນັ ທີື່  ດ ີທີື່  ສດຸ ທງັ ໝດົ         ແລະ ນ  ໍ້ຳ ອະງ ຸື່ນ ທີື່  ດ ີທີື່  ສດຸ ແລະ ເມດັ ພ ດ ທງັ ໝດົ         ແລະ ຜນົ ລຸໍ້ນ ທ  ຳອິດ 

ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ຖວຳຍ ແກື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ເຮົຳ ມອບ ໃຫໍ້ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ         

13ຜນົ ສກຸ ລຸໍ້ນ ທ  ຳອິດ ຂອງ ທກຸ ຢື່ຳງ         

ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ໃນ ແຜື່ນດນິ         ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ນ  ຳ ມຳ ຖວຳຍ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຈະ ເປັນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ທກຸ ຄນົ ທີື່  ສະອຳດ 

ຢ ື່ ໃນ ຄອບຄວົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຮບັ ປະທຳນ ໄດໍ້          



235 ຈົດເຊັນບັນຊ ີ18 
14ບນັດຳ ຂອງ ມອບ ຖວຳຍ ໃນ ອິສຣາເອນ ຈະ ເປັນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

15ບນັດຳ ເນ ໍ້ອ ໜງັ ທີື່  ເກດີ ຈຳກ ມດົ 

ລ ກ         ບ ື່  ວື່ຳ ມະນດຸ         ຫລ  ສດັ         ຊ ື່ ງ ພວກ ເຂົຳ ຖວຳຍ ແກື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ເປັນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ແຕື່ ຢື່ຳງໃດ 

ກ  ຕຳມ         ບດຸ ຫວົປີ ຂອງ ມະນດຸ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ໄຖື່ ໄວໍ້         ເຈົໍ້ຳ ຕໍ້ອງ ໄຖື່ ລ ກ ຫວົປີ ຂອງ ບນັດຳ ສດັ ທງັ ປວງ ທີື່  

ມີ ມນົທິນ ດໍ້ວຍ         

16ແລະ ຄື່ຳ ໄຖື່         ເມ  ື່ອ ອຳຍ ຸໄດໍ້ ໜ ື່ ງ ເດ ອນ ເຈົໍ້ຳ ກ  ຕໍ້ອງ ໄຖື່         ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ກ  ຳນດົ ວື່ຳ ເປັນ ເງນິ 

ຫໍ້ຳ ເຊ ເຂ ຕຳມ ເຊ ເຂ ຂອງ ສະຖຳນທີື່  ບ ລິສດຸ         ຊ ື່ ງ ເປັນ ຊຳວ ເກຣຳ         

17ແຕື່ ລ ກ ຫວົປີ ຂອງ ງວົ         ຫລ  ລ ກ 

ຫວົປີ ຂອງ ແກະ         ຫລ  ລ ກ ຫວົປີ ຂອງ ແບໍ້         ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ຕໍ້ອງ ໄຖື່         ເພຳະ ເປັນ ຂອງ ບ ລິສດຸ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ເອົຳ ເລ ອດ 

ຂອງ ມນັ ຊດິ ໃສື່ ແທື່ນ ບ ຊຳ         ແລະ ເອົຳ ໄຂມນັ ຂອງ ມນັ ເຜົຳ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ດໍ້ວຍ ໄຟ         ໃຫໍ້ ເປັນ ກິື່ນ 

ຫອມ ທີື່  ພ ພຣະໄທ ແກື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

18ແຕື່ ຊີໍ້ນ ຂອງ ມນັ ຈະ ເປັນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ເຊັື່ ນ ດຽວ ກບັ ຊີໍ້ນ ໜໍ້ຳ 

ອກົ ທີື່  ແກວື່ງ ຖວຳຍ         ຫລ  ຊີໍ້ນ ກກົຂຳ ຂວຳ ເປັນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

19ບນັດຳ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ບ ລິສດຸ ທີື່  ລ ກ ຫລຳນ ອິ-
ສຣາເອນ ມອບ ຖວຳຍ ແກື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ເຮົຳ ໃຫໍ້ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ແກື່ ລ ກ ຊຳຍ ຍງິ         ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ກບັ ເຈົໍ້ຳ 

ເປັນ ກດົເກນ ຖຳວອນ         ເປັນ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ ດໍ້ວຍ ເກ ອ ເປັນນດິ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ສ  ຳລບັ 

ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ດໍ້ວຍ”          
20ແລະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ກບັ ອາໂຣນ ວື່ຳ         “ເຈົໍ້ຳ ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ ຮບັ ມ ລະດກົ ໃນ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ພວກ 

ເຂົຳ         ທງັ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ບ ື່  ມີ ສື່ວນ ອນັ ໃດ ກບັ ພວກ ເຂົຳ ເລີຍ         ເຮົຳ ເປັນ ສື່ວນ ແບື່ງ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ແລະ ເປັນ ມ ລະ-

ດກົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ທື່ຳມກຳງ ລ ກ ຫລຳນ ອິສຣາເອນ         

21ເບິື່ ງ ແມ         ເຮົຳ ໃຫໍ້ ທກຸ ສິື່ ງ ໜ ື່ ງ ສື່ວນ ສິບ ໃນ ອິສຣາ-
ເອນ ແກື່ ລ ກ ຫລຳນ ເລວີ ເປັນ ມ ລະດກົ         ເປັນ ຄື່ຳ ຕອບ ແທນ ວຽກ ທີື່  ເຂົຳ ປະຕບິດັ         ຄ  ວຽກ ທີື່  ເຮັດ ໃນ 

ຫ ເຕັນ ສກັສິດ ແຫື່ງ ຊຸມນມຸ         

22ຕ ັໍ້ງແຕື່ ນີໍ້ ຕ ື່  ໄປ         ລ ກ ຫລຳນ ອິສຣາເອນ ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃກໍ້ ຫ ເຕັນ ສກັ-

ສິດ ແຫື່ງ ຊຸມນມຸ         ຢໍ້ຳນ ວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຮບັ ໂທດ ບຳບ         ແລະ ຈະ ຕໍ້ອງ ຕຳຍ         

23ແຕື່ ຄນົ ເລວີ ຈະ ຕໍ້ອງ 

ເຮັດ ວຽກ ຂອງ ຫ ເຕັນ ສກັສິດ ແຫື່ງ ຊຸມນມຸ         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ຮບັ ໂທດ ຕຳມ ຄວຳມ ຊ ົື່ວຊໍ້ຳ ຂອງ 

ພວກ ເຂົຳ ເປັນ ກດົເກນ ຖຳວອນ ຕະຫລອດ ຊ ົື່ວ ອຳຍ ຸຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ບ ື່  ມີ ສື່ວນ ໃນ ມ ລະດກົ 

ທື່ຳມກຳງ ລ ກ ຫລຳນ ອິສຣາເອນ         

24ເພຳະວື່ຳ ໜ ື່ ງ ສື່ວນ ສິບ ຂອງ ລ ກ ຫລຳນ ອິສຣາເອນ          ຊ ື່ ງ ນ  ຳ ມຳ 

ຖວຳຍ ແກື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ເຮົຳ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ແກື່ ຄນົ ເລວີ ເປັນ ມ ລະດກົ         ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ບອກ 

ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ         ‘ພວກ ເຂົຳ ຈະ ບ ື່  ມີ ສື່ວນ ມ ລະດກົ ທື່ຳມກຳງ ລ ກ ຫລຳນ ອິສຣາເອນ’”          
25ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ກບັ ໂມເຊ ວື່ຳ         

26“ຍິື່ ງ ກວື່ຳ ນ ັໍ້ນ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ກື່ຳວ ແກື່ ຄນົ ເລວີ          ວື່ຳ         ‘ເມ  ື່ອ 

ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຮບັ ໜ ື່ ງ ສື່ວນ ສິບ ຈຳກ ລ ກ ຫລຳນ ອິສຣາເອນ          ຊ ື່ ງ ເຮົຳ ໃຫໍ້ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ ອນັ ມຳ ຈຳກ ພວກ ເຂົຳ 

ເປັນ ມ ລະດກົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ນ  ຳ ໜ ື່ ງ ສື່ວນ ສິບ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ມຳ ນ ັໍ້ນ ຖວຳຍ ແກື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

27ແລະ ສື່ວນ ຖວຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ແມ ື່ນ ພ ດ ທີື່  ໄດໍ້ ມຳ ຈຳກ ລຳນ ນວດ ເຂົໍ້ຳ         ແລະ ເຫລົໍ້ຳ ອະງ ຸື່ນ ຈຳກ ໄຫ 

ອະງ ຸື່ນ         

28ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ເຈົໍ້ຳ ຕໍ້ອງ ນ  ຳ ຂອງ ບ ຊຳ ຈຳກ ໜ ື່ ງ ສື່ວນ ສິບ ທງັ ໝດົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຖວຳຍ ແກື່ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຄ  ໜ ື່ ງ ສື່ວນ ສິບ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຮບັ ຈຳກ ຄນົ ອິສຣາເອນ ນ ັໍ້ນ         ຈຳກ ສື່ວນ ນີໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ 

ມອບ ຖວຳຍ ແກື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແກື່ ອາໂຣນ         

29ຈຳກ ບນັດຳ ຂອງ ທີື່  ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຮບັ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ນ  ຳ 

ເຄ ື່ ອງ ຖວຳຍ ທກຸ ສິື່ ງ ທີື່  ຕໍ້ອງ ຖວຳຍ ແກື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຄ  ເຄ ື່ ອງ ຖວຳຍ ທີື່  ດ ີທີື່  ສດຸ’          
30ສະນ ັໍ້ນ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ເວົໍ້ຳ ກບັ ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ         ‘ເມ  ື່ອ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຖວຳຍ ສື່ວນ ທີື່  ດ ີທີື່  ສດຸ ແລໍ້ວ         ໃຫໍ້ ຄນົ ເລວີ 

ນບັ ສື່ວນ ທີື່  ເຫລ ອ ຄ  ພ ດ ທີື່  ໄດໍ້ ມຳ ຈຳກ ລຳນ ນວດ ເຂົໍ້ຳ         ແລະ ຜນົ ທີື່  ໄດໍ້ ຈຳກ ໄຫ ອະງ ຸື່ນ         

31ແລະ ເຈົໍ້ຳ ຈະ 
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ຮບັ ປະທຳນ ສື່ວນ ນ ັໍ້ນ ຢ ື່ ໃສ ກ  ໄດໍ້         ທງັ ຕວົ ເຈົໍ້ຳ ແລະ ຄອບຄວົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ເພຳະວື່ຳ ເປັນ ລຳງວນັ ຕອບ 

ແທນ ກຳນ ເຮັດ ວຽກ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໃນ ຫ ເຕັນ ສກັສິດ ແຫື່ງ ຊຸມນມຸ         

32ເມ  ື່ອ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຖວຳຍ ສື່ວນ ທີື່  ດ ີທີື່  ສດຸ 

ແລໍ້ວ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ບ ື່  ມີ ໂທດ ບຳບ ຍໍ້ອນ ຂອງ ຖວຳຍ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ເຮັດ ໃຫໍ້ ສິື່ ງ ທີື່  ບ ລິສດຸ ຂອງ ຄນົ ອິ-
ສຣາເອນ ເປັນ ມນົທິນ         ຢໍ້ຳນ ວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ຕຳຍ’”          

ບົດທີ 19 
ຄຳສັ່ງສອນ ແລະຄຳສັ່ງສຳລັບອາໂຣນແລະຄົນເລວີ 

1ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ກບັ ໂມເຊ ແລະ ອາໂຣນ ວື່ຳ         

2“ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້ ແມ ື່ນ ກດົ ບນັຍດັ ຊ ື່ ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ສ ັື່ງ ວື່ຳ         ຈ ົື່ງ ບອກ ຄນົ ອິສຣາເອນ ໃຫໍ້ ນ  ຳ ງວົ ໂຕ ແມ ື່ ສີແດງ ບ ື່  ພິກຳນ ຄ  ບ ື່  ມີ ຕ  ຳໜິ         ແລະ ຍງັ ບ ື່  

ເຄີຍ ເຂົໍ້ຳ ທຽມ ແອກ         

3ແລະ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້ ງວົ ນ ັໍ້ນ ແກື່ ເອເລອາຊາ ປະໂລຫິດ         ແລະ ໃຫໍ້ ເອົຳ ງວົ ນ ັໍ້ນ ໄປ 

ນອກ ຄໍ້ຳຍ ຂໍ້ຳ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ພວກ ເຂົຳ         

4ແລະ ເອເລອາຊາ ຈະ ເອົຳ ນິໍ້ວ ມ  ຈຸື່ມ ເລ ອດ ງວົ ຊດິ ໃສື່ ໜໍ້ຳ ຫ ເຕັນ ສກັ-

ສິດ ແຫື່ງ ຊຸມນມຸ ເຈດັ ເທ ື່ ອ         

5ແລະ ໃຫໍ້ ມີ ຄນົ ເຜົຳ ງວົ ໂຕ ແມ ື່ ນ ັໍ້ນ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຂອງ ລຳວ         ຄ  ໜງັ         ເນ ໍ້ອ         ແລະ 

ເລ ອດ         ກບັ ຂີໍ້ ຂອງ ມນັ ໃຫໍ້ ເຜົຳ ໝດົ         

6ແລະ ປະໂລຫິດ ຈະ ເອົຳ ໄມ ໍ້ ສນົ ສີດຳ         ໄມ ໍ້ ຫ  ສບົ ກບັ ດໍ້ຳຍ ສີແດງ 

ໂຍນ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ໄຟ ທີື່  ເຜົຳ ງວົ ໂຕ ແມ ື່ ນ ັໍ້ນ         

7ແລໍ້ວ ປະໂລຫິດ ຈະ ຊກັ ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ ຂອງ ຕນົ         ແລະ ຊ  ຳລະ 

ຮື່ຳງກຳຍ ໃນ ນ  ໍ້ຳ         ຫລງັ ຈຳກ ນ ັໍ້ນ         ຈ ື່ງ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ຄໍ້ຳຍ         ແລະ ປະໂລຫິດ ນ ັໍ້ນ ຈະ ເປັນ ມນົທິນ ຢ ື່ ຈນົ 

ຮອດ ຕອນ ຄ  ື່ຳ         

8ຜ ໍ້ ໃດ ຢ ື່ ບື່ອນ ເຮັດ ວຽກ ເຜົຳ ງວົ ໂຕ ແມ ື່ ຕໍ້ອງ ຊກັ ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ ແລະ ຊ  ຳລະ ຮື່ຳງກຳຍ ຂອງ 

ຕນົ ໃນ ນ  ໍ້ຳ         ແລະ ລຳວ ຈະ ເປັນ ມນົທິນ ຢ ື່ ຈນົ ຮອດ ຕອນ ຄ  ື່ຳ          
9ໃຫໍ້ ຊຳຍ ຄນົ ທີື່  ສະອຳດ ເກບັ ຂີໍ້ເຖົື່ ຳ ງວົ ໂຕ ແມ ື່         ເອົຳ ໄປ ໄວໍ້ ນອກ ຄໍ້ຳຍ ໃນ ທີື່  ສະອຳດ         ໃຫໍ້ ເກບັ ຂີໍ້-

ເຖົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ ໄວໍ້ ເຮັດ ເປັນ ນ  ໍ້ຳ ແຫື່ງ ມນົທິນ ເພ ື່ ອ ຊຸມນມຸຊນົ ອິສຣາເອນ          ສ  ຳລບັ ກຳນ ລ ບລໍ້ຳງ ບຳບ         

10ແລະ ຄນົ ທີື່  ເກບັ ຂີໍ້ເຖົື່ ຳ ຂອງ ງວົ ໂຕ ແມ ື່ ຕໍ້ອງ ຊກັ ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ ຂອງ ຕນົ         ແລະ ລຳວ ຈະ ເປັນ ມນົທິນ ຢ ື່ ຈນົ 

ຮອດ ຕອນ ຄ  ື່ຳ         ຈະ ເປັນ ຢື່ຳງ ນີໍ້ ແກື່ ຄນົ ອິສຣາເອນ          ແລະ ແກື່ ຄນົ ຕື່ຳງ ດໍ້ຳວ ຜ ໍ້ ອຳໄສ ຢ ື່ ທື່ຳມກຳງ ພວກ 

ເຂົຳ         ໃຫໍ້ ເປັນ ກດົເກນ ຖຳວອນ          
11ຜ ໍ້ ທີື່  ແຕະຕໍ້ອງ ສບົ ຂອງ ຜ ໍ້ ໃດ ກ  ຕຳມ ຕໍ້ອງ ເປັນ ມນົທິນ ຢ ື່ ເຈດັ ມ ໍ້         

12ໃນ ມ ໍ້ ທີ ສຳມ         ລຳວ ຕໍ້ອງ ຊ  ຳ-

ລະ ຕວົ ດໍ້ວຍ ນ  ໍ້ຳ         ແລໍ້ວ ໃນ ມ ໍ້ ທີ ເຈດັ         ລຳວ ຈະ ສະອຳດ         ແຕື່ ຖໍ້ຳ ລຳວ ບ ື່  ຊ  ຳລະ ຕວົ ຕະຫລອດ ໃນ ມ ໍ້ ທີ 

ສຳມ         ໃນ ມ ໍ້ ທີ ເຈດັ ລຳວ ຈະ ສະອຳດ ບ ື່  ໄດໍ້         

13ຜ ໍ້ ໃດ ແຕະຕໍ້ອງ ຄນົ ຕຳຍ         ຄ  ຮື່ຳງກຳຍ ຂອງ ຄນົ ທີື່  ຕຳຍ 

ແລໍ້ວ ແລະ ບ ື່  ໄດໍ້ ຊ  ຳລະ ຕນົ         ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ກ  ເຮັດ ໃຫໍ້ ຫ ເຕັນ ສກັສິດ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ມີ ມນົທິນ         ຕໍ້ອງ ຕດັ 

ຄນົ ນ ັໍ້ນ ອອກ ຈຳກ ອິສຣາເອນ          ເພຳະ ບ ື່  ໄດໍ້ ເອົຳ ນ  ໍ້ຳ ລໍ້ຳງ ຕນົ ເອງ         ລຳວ ຈະ ເປັນ ມນົທິນ         ມນົທິນ ຍງັ 

ຄໍ້ຳງ ຢ ື່ ກບັ ລຳວ          
14ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້ ແມ ື່ນ ກດົ ບນັຍດັ ເລ ື່ ອງ ຄນົ ຕຳຍ ໃນ ເຕັນ         ທກຸ ຄນົ ທີື່  ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃນ ເຕັນ         ແລະ ສຳລະພດັ ທີື່ ຢ ື່ 

ໃນ ເຕັນ         ຈະ ເປັນ ມນົທິນ ໄປ ເຈດັ ມ ໍ້         

15ພຳຊະນະ ທກຸ ຢື່ຳງ ທີື່  ບ ື່  ມີ ຝຳ ປິດ ຕໍ້ອງ ເປັນ ມນົທິນ         

16ຄນົ ໃດ ທີື່  

ແຕະຕໍ້ອງ ຄນົ ທີື່  ຖ ກ ດຳບ ຕຳຍ         ຫລ  ແຕະຕໍ້ອງ ສບົ         ຫລ  ກະດ ກ ຄນົ         ຫລ  ຂມຸ ສບົ ຈະ ເປັນ ມນົທິນ ໄປ 

ເຈດັ ມ ໍ້          
17ສ  ຳລບັ ຄນົ ທີື່  ເປັນ ມນົທິນ ນີໍ້         ຈ ົື່ງ ເອົຳ ຂີໍ້ເຖົື່ ຳ ຈຳກ ກຳນ ເຜົຳ ງວົ ໂຕ ແມ ື່ ໃນ ກຳນ ບ ຊຳ ໄຖື່ ບຳບ         
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ແລະ ເອົຳ ນ  ໍ້ຳ ມຳ ປນົ ໃນ ພຳຊະນະ         

18ໃຫໍ້ ຄນົ ສະອຳດ ເອົຳ ກໍ້ຳນ ຫ  ສບົ ຈຸື່ມ ນ  ໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ຊດິ ໃສື່ ເຕັນ ແລະ 

ເຄ ື່ ອງໃຊໍ້ ສອຍ ທງັ ໝດົ         ແລະ ເທິງ ຄນົ ທີື່ ຢ ື່ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ເທິງ ຄນົ ທີື່  ແຕະຕໍ້ອງ ກະດ ກ         ຫລ  ຄນົ ຖ ກ 

ຂໍ້ຳ         ຫລ  ຄນົ ຕຳຍ         ຫລ  ຂມຸ ຝງັ ສບົ         

19ໃຫໍ້ ຄນົ ສະອຳດ ຊດິ ໃສື່ ຄນົ ທີື່  ເປັນ ມນົທິນ ໃນ ມ ໍ້ ທີ ສຳມ ແລະ ມ ໍ້ ທີື່  

ເຈດັ         ເຮັດ ຢື່ຳງ ນີໍ້         ເມ  ື່ອ ຮອດ ມ ໍ້ ທີ ເຈດັ         ລຳວ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ສະອຳດ         ແລະ ລຳວ ຕໍ້ອງ ຊກັ ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ         

ແລະ ອຳບນ  ໍ້ຳ         ເມ  ື່ອ ຮອດ ຕອນ ຄ  ື່ຳ ລຳວ ກ  ຈະ ສະອຳດ         

20ແຕື່ ຄນົ ທີື່  ເປັນ ມນົທິນ         ແລະ ບ ື່  ຊ  ຳລະ ຕວົ         

ໃຫໍ້ ຕດັ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ອອກ ຈຳກ ທື່ຳມກຳງ ທີື່  ປະຊຸມ         ເພຳະ ລຳວ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ສະຖຳນທີື່  ບ ລິສດຸ ຂອງ ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ ເປັນ ມນົທິນ         ຄ  ບ ື່  ໄດໍ້ ເອົຳ ນ  ໍ້ຳ ລໍ້ຳງ ມນົທິນ ລຳວ         ລຳວ ຈ ື່ງ ຍງັ ເປັນ ມນົທິນ          

21ແລະ ໃຫໍ້ ເປັນ ກດົເກນ ຖຳວອນ ແກື່ ພວກ ເຂົຳ         ຜ ໍ້ ທີື່  ຊດິ ນ  ໍ້ຳ ລໍ້ຳງ ມນົທິນ ຈະ ຕໍ້ອງ ຊກັ ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ ຂອງ 

ຕນົ         ແລະ ຜ ໍ້ ທີື່  ແຕະຕໍ້ອງ ນ  ໍ້ຳ ລໍ້ຳງ ມນົທິນ         ລຳວ ຈະ ເປັນ ມນົທິນ ຈນົ ຮອດ ຕອນ ຄ  ື່ຳ         

22ແລະ ສິື່ ງ ໃດ ທີື່  ຜ ໍ້ 

ເປັນ ມນົທິນ ແຕະຕໍ້ອງ         ສິື່ ງ ນ ັໍ້ນ ຈະ ເປັນ ມນົທິນ         ແລະ ຜ ໍ້ ທີື່  ແຕະຕໍ້ອງ ສິື່ ງ ນ ັໍ້ນ ຈະ ເປັນ ມນົທິນ ຈນົ ຮອດ 

ຕອນ ຄ  ື່ຳ”          

ບົດທີ 20 
ງົວໂຕແມູ່ສີແດງກັບຂີ້ເຖົ່າ 

1ຕ ື່  ມຳ         ໃນ ເດ ອນ ທ  ຳອິດ         ປະຊຳຊນົ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ພຳກນັ ມຳ ຍງັ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ ຊິນ          

ແລະ ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ ຢ ື່ ກາເດັດ ຊ ື່ ງ ເປັນ ບື່ອນ ທີື່  ນຳງ ມີຣີອາມ          ໄດໍ້ ຕຳຍ         ແລະ ຖ ກ ຝງັ ໄວໍ້ ຢ ື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ.          
2ຢ ື່ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         ບ ື່  ມີ ນ  ໍ້ຳ ກນິ         ພວກ ປະຊຳຊນົ ຈ ື່ງ ພຳກນັ ມຳ ອໍ້ອມ ໂມເຊ ແລະ ອາໂຣນ.         

3ພວກ ເຂົຳ 

ຈ ົື່ມ ທກຸ ໃສື່ ເພິື່ ນ ທງັ ສອງ ວື່ຳ,         “ຖໍ້ຳວື່ຳ         ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຕຳຍ ຢ ື່ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຫ ເຕັນ ສກັສິດ ພໍ້ອມ ກບັ ເພ ື່ ອນ 

ຊຳວ ອິສຣາເອນ ຄງົ ຈະ ດກີ ວື່ຳ.         

4ເປັນ ຫຍງັ ພວກ ທື່ຳນ ຈ ື່ງ ນ  ຳ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ອອກ ຈຳກ ປະເທດ ເອ-
ຢິບ          ແລະ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃນ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ ນີໍ້         ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຕຳຍ ໄປ ພໍ້ອມ ທງັ ຝ ງ ສດັ ຂອງ 

ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຊ ັໍ້ນ ບ ?         

5ຢ ື່ ບື່ອນ ນີໍ້ ບ ື່  ມີ ເຂົໍ້ຳ         ບ ື່  ມີ ຕ ົໍ້ນ ໝຳກເດ ື່ ອ         ບ ື່  ມີ ຕ ົໍ້ນ ອະງ ຸື່ນ         ບ ື່  ມີ ຕ ົໍ້ນ ໝຳກ ພິລຳ 

ເລີຍ         ແລະ ແມ ື່ນ ແຕື່ ນ  ໍ້ຳ ຈະ ດ ື່ ມ ກ  ຍງັ ບ ື່  ມ.ີ”          
6ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ໂມເຊ ແລະ ອາໂຣນ ຈ ື່ງ ພຳກນັ ຍື່ຳງ ໜີ ຈຳກ ປະຊຳຊນົ         ແລະ ໄປ ຢ ນ ຢ ື່ ທຳງ ປະຕ  ເຂົໍ້ຳ ຫ -

ເຕັນ ສກັສິດ         ເມ  ື່ອ ທງັ ສອງ ກ ົໍ້ມ ຂຳບ ລງົ         ພຣະລດັສະໝີ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກ  ປະກດົ ຂ ໍ້ນ ແກື່ ຄນົ 

ທງັ ສອງ.         

7-8ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ຕ ື່  ໂມເຊ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ຈບັ ເອົຳ ໄມ ໍ້ເທົໍ້ຳ ຢ ື່ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຫີບ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ນ ັໍ້ນ         

ແລໍ້ວ ເຈົໍ້ຳ ກບັ ອາໂຣນ ຈ ົື່ງ ໄປ ຈດັ ຊຸມນມຸຊນົ         ແລະ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ປະຊຳຊນົ ທງັ ໝດົ         ແລະ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ນ  ໍ້ຳ 

ໄຫລ ອອກ ມຳ ຈຳກ ກໍ້ອນ ຫີນ ຢ ື່ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         ແລໍ້ວ ນ  ໍ້ຳ ກ  ຈະ ໄຫລ ອອກ ມຳ ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ປະຊຳຊນົ ດ ື່ ມ         ພວກ 

ເຂົຳ ພໍ້ອມ ທງັ ຝ ງ ສດັ ຈ ື່ງ ຈະ ມີ ນ  ໍ້ຳ ດ ື່ ມ.”          
9ໂມເຊ ຈ ື່ງ ໄປ ເອົຳ ໄມ ໍ້ເທົໍ້ຳ ຕຳມ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ.         

10ຕ ື່  ມຳ         ໂມເຊ ກບັ ອາໂຣນ ກ  ຈດັ 

ເອົຳ ປະຊຳຊນົ ທງັ ໝດົ ໄປ ຊຸມນມຸ ຢ ື່ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ໂງ ື່ນ ຫີນ         ໂມເຊ ເວົໍ້ຳ ຂ ໍ້ນ ວື່ຳ,         “ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຜ ໍ້ ເປັນ ຄນົ ກະບດົ         

ຈ ົື່ງ ຟງັ ເທີໍ້ນ         ພວກ ເຮົຳ ຈະ ສຳມຳດ ເຮັດ ໃຫໍ້ ນ  ໍ້ຳ ໄຫລ ອອກ ຈຳກ ໂງ ື່ນ ຫີນ ນີໍ້ ໄດໍ້ ແທໍ້ ບ ?”         

11ແລໍ້ວ ໂມເຊ 

ກ  ຕ ີໂງ ື່ນ ຫີນ ນ ັໍ້ນ ສອງ ເທ ື່ ອ         ນ  ໍ້ຳ ໄດໍ້ ໄຫລ ອອກ ມຳ ຢື່ຳງ ຫລວງຫລຳຍ         ປະຊຳຊນົ ທກຸ ຖໍ້ວນ ໜໍ້ຳ         ແລະ 

ຝ ງ ສດັ ກ  ພຳກນັ ດ ື່ ມ.          
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12ແຕື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ຕ  ຳໜິ ຕຕິຽນ ໂມເຊ ແລະ ອາໂຣນ ວື່ຳ,         “ຍໍ້ອນ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ມີ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ 

ພຽງພ          ຈ ື່ງ ບ ື່  ສຳມຳດ ສະແດງ ອ  ຳນຳດ ອນັ ສກັສິດ ຂອງ ເຮົຳ ໃຫໍ້ ປະຊຳຊນົ ອິສຣາເອນ ຮ ໍ້ຈກັ         ພວກ 

ເຈົໍ້ຳ ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ ນ  ຳ ພວກ ເຂົຳ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ແຜື່ນດນິ ທີື່  ເຮົຳ ກ  ຳລງັ ຈະ ມອບ ໃຫໍ້ ນ ັໍ້ນ.”          
13ເລ ື່ ອງ ນີໍ້ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ທີື່          ເມຣິບາ          ບື່ອນ ທີື່  ປະຊຳຊນົ ອິສຣາເອນ ຈ ົື່ມ ທກຸ ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ 

ເປັນ ບື່ອນ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ສະແດງ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ຮ ໍ້ຈກັ ວື່ຳ ພຣະອງົ ຜ ໍ້ ຊງົ ບ ລິສດຸ.          

ເຫດການທີ່ເມືອງກາເດັດ 
14ໂມເຊ ໄດໍ້ ສ ົື່ງ ທ ດ ນ  ຳ ຂື່ຳວ ຈຳກ ກາເດັດ ໄປ ຫຳ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ແຫື່ງ         ເອໂດມ ເພ ື່ ອ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ນີໍ້ ເປັນ 

ຂື່ຳວ ມຳ ຈຳກ ປະເທດ ອໍ້ຳຍ ນໍ້ອງ ອິສຣາເອນ          ຄ  ພຣະອງົ ກ  ຮ ໍ້ ເຖງິ ຄວຳມ ຫຍຸໍ້ງຍຳກ ທີື່  ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

ໄດໍ້ ປະສບົ ພບົພ ໍ້.         

15ແລະ ທງັ ຮ ໍ້ ວື່ຳ         ດໍ້ວຍ ເຫດ ໃດ         ພວກ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພວກ ຂໍ້ຳ ນອຍ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ໄປ ຢ ື່ 

ໃນ ປະເທດ ເອຢິບ ເປັນ ເວລຳ ຫລຳຍ ປີ         ພວກ ເອຢິບ ໄດໍ້ ກດົ ຂີື່  ຂ ົື່ມເຫັງ ພວກ ເພິື່ ນ         ແລະ ພວກ ຂໍ້ຳ-

ນໍ້ອຍ.         

16ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ຮໍ້ອງ ຂ  ຄວຳມ ຊື່ອຍ ເຫລ ອ ຈຳກ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຍນິ ຄ  ຳ 

ຮໍ້ອງ ຂ  ຂອງ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ພຣະອງົ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ສ ົື່ງ ທ ດສະຫວນັ ນ  ຳ ໜໍ້ຳ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ອອກ ມຳ ຈຳກ ປະ-

ເທດ ເອຢິບ          ດຽວນີໍ້         ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ຢ ື່ ທີື່  ກາເດດັ          ຊ ື່ ງ ເປັນ ເມ  ອງ ທີື່ ຢ ື່ ໃກໍ້ ເຂດ ແດນ ຂອງ ພຣະອງົ.         

17ຂ  ຄວຳມ ກະລນຸຳ ໃຫໍ້ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຜື່ຳນ ປະເທດ ຂອງ ພະ ອງົ ໄປ ເທີໍ້ນ         ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ແລະ ຝ ງ 

ສດັຈະ ບ ື່  ຢດຸ ຢ ື່ ຕຳມ ຖະໜນົ ຫນົທຳງ         ຈະ ບ ື່  ລື່ວງ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ທົື່ງ ນຳ         ຫລ  ສວນ ອະງ ຸື່ນ         ແລະ ພວກ ຂໍ້ຳ-

ນໍ້ອຍ ຈະ ບ ື່  ດ ື່ ມນ  ໍ້ຳ ຈຳກ ສໍ້ຳງ ຂອງ ພະ ອງົ ເລີຍ         ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ເດນີທຳງ ໄປ ຕຳມ ຫນົທຳງ ຫລວງ 

ຈນົ ກວື່ຳ ຈະ ພົໍ້ນ ເຂດ ແດນ ຂອງ ພະ ອງົ ໄປ.”          
18ແຕື່ ພວກ ເອໂດມ ຕອບ ວື່ຳ,         “ພວກ ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ຍອມ ໃຫໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຜື່ຳນ ປະເທດ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ ໄປ 

ເປັນ ເດັດຂຳດ         ຖໍ້ຳ ຫຳກ ວື່ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຍງັ ຝ ນ ມຳ         ພວກ ເຮົຳ ຈະ ຕ ື່ ສ ໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ທນັທີ.”         

19ຄນົ ອິສຣາ-
ເອນ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ພຳກນັ ໄປ ຕຳມ ທຳງ ຫລວງ ນີໍ້         ຖໍ້ຳ ຫຳກ ວື່ຳ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ຫລ  

ຝ ງ ສດັ ຂອງ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຫຳກ ກນິ ນ  ໍ້ຳຂອງ ພວກ ທື່ຳນ         ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ໃຊໍ້ ທດົ ແທນ ໝດົ         ຂ  ແຕື່ 

ໃຫໍ້ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ຜື່ຳນ ໄປ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ.”          
20ພວກ ເອໂດມ ກ  ຍງັ ເວົໍ້ຳ ອີກ ວື່ຳ,         “ພວກ ເຮົຳ ບ ື່  ຍອມ ໃຫໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຜື່ຳນ ໄປ ຢື່ຳງ ເດັດຂຳດ”         ແລໍ້ວ 

ພວກ ເຂົຳ ກ  ຍກົ ທບັ ທີື່  ໃຫຍື່         ແລະ ເຂັໍ້ມແຂງ ອອກ ມຳ ເພ ື່ ອ ຈະ ຕ ື່ ສ ໍ້ ພວກ ອິສຣາເອນ.         

21ພວກ ອິສຣາ-
ເອນ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ກບັ ຄ ນ         ແລະ ໄປ ຕຳມ ເສັໍ້ນທຳງ ອ ື່ ນ.          

ເຈົ້າຊີວິດເມືອງເອໂດມ 
ບໍ່ຍອມໃຫ້ພວກອິສຣາເອນຜູ່ານໄປ 

22ພວກ ຊຸມນມຸຊນົ ອິສຣາເອນ ທງັ ໝດົ ໄດໍ້ ເດນີທຳງ ອອກ ຈຳກ ກາເດັດ ແລະ ໄດໍ້ ມຳ ຮອດ ພ  ໂຮເຣ          

ໃກໍ້ ເຂດ ແດນ ເມ  ອງ ເອໂດມ.         

23ຢ ື່ ບື່ອນ ນີໍ້ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ຕ ື່  ອາໂຣນ ແລະ ໂມເຊ ວື່ຳ,         

24“ອາໂຣນ ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ແຜື່ນດນິ ທີື່  ເຮົຳ ກ  ຳລງັ ຈະ ມອບ ໃຫໍ້ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ນ ັໍ້ນ         ອາໂຣນ ຈະ 

ຕໍ້ອງ ຕຳຍ         ເພຳະວື່ຳ ຢ ື່ ເທິງ ເມ  ອງ ເມຣິບາ ນ ັໍ້ນ         ເຈົໍ້ຳ ທງັ ສອງ ໄດໍ້ ກະບດົ ຕ ື່ ສ ໍ້ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ຂອງ ເຮົຳ.         

25ຈ ົື່ງ 

ພຳ ອາໂຣນ          ແລະ ເອເລອາຊາ          ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ລຳວ ຂ ໍ້ນ ໄປ ເທິງ ພ  ໂຮເຣ         

26ແລະ ໃຫໍ້ ແກໍ້ ເສ ໍ້ອ ປະຈ  ຳ 

ຕ  ຳແໜື່ງ ຂອງ ລຳວ ອອກ         ແລໍ້ວ ເອົຳ ໄປ ນຸື່ງ ໃຫໍ້ ເອເລອາຊາ          ເພຳະ ອາໂຣນ ຈະ ເສຍ ຊວີດິ ຢ ື່ ບື່ອນ 
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ນ ັໍ້ນ.”          

27ສື່ວນ ໂມເຊ ກ  ປະຕບິດັ ຕຳມ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ສ ັື່ງ         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ທງັ ສອງ         ຈ ື່ງ ພຳກນັ ຂ ໍ້ນ ໄປ 

ເທິງ ພ  ໂຮເຣ          ທື່ຳມກຳງ ສຳຍຕຳ ຂອງ ຊຸມນມຸຊນົ ທງັ ໝດົ.         

28ໂມເຊ ໄດໍ້ ແກໍ້ ເສ ໍ້ອ ຂອງ ອາໂຣນ ອອກ         

ແລະ ນຸື່ງ ໃຫໍ້ ເອເລອາຊາ          ອາໂຣນ ໄດໍ້ ຕຳຍ ຢ ື່ ເທິງ ຈອມ ພ  ນ ັໍ້ນ         ແລໍ້ວ ໂມເຊ ກບັ ເອເລອາຊາ ກ  ກບັ ລງົ 

ມຳ.         

29ເມ  ື່ອ ຊຸມນມຸຊນົ ທງັ ໝດົ ຮ ໍ້ ວື່ຳ         ອາໂຣນ ໄດໍ້ ຕຳຍ ໄປ ແລໍ້ວ         ພວກ ເຂົຳ ທງັ ໝດົ ກ  ພຳກນັ ໄວໍ້ ທກຸ 

ໃຫໍ້ ເພິື່ ນ ເປັນ ເວລຳ ສຳມ ສິບ ມ ໍ້.          

ບົດທີ 21 
ອາໂຣນເສຍຊີວິດ 

1ເມ  ື່ອ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ອາຣັດ          ຄນົ ການາອານ ຊ ື່ ງ ປກົຄອງ ຢ ື່ ພຳກ ໃຕໍ້ ຂອງ ປະເທດ ໄດໍ້ ຍນິ ວື່ຳ         ຊຳວ 

ອິສຣາເອນ ກ  ຳລງັ ມຳ ທຳງ ອາທາຣີມ          ພະ ອງົ ກ  ອອກ ໄປ ໂຈມ ຕ ີ         ແລະ ຈບັ ເອົຳ ພວກ ອິສຣາເອນ 

ບຳງ ຄນົ ມຳ ເປັນ ຊະເລີຍ.          
2ແລໍ້ວ ພວກ ອິສຣາເອນ ກ  ສຳບຳນ ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ວື່ຳ,         “ຖໍ້ຳ ພຣະອງົ ອະນຍຸຳດ ໃຫໍ້ ພວກ ຂໍ້ຳ-

ນໍ້ອຍ ຕ ີຊະນະ ພວກ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້         ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ກ  ຈະ ຂ  ອທິຸດ ຖວຳຍ ພວກ ເຂົຳ ພໍ້ອມ ທງັ ຫວົ ເມ  ອງ ຕື່ຳງ ໆ 

ໃຫໍ້ ພຣະອງົ         ແລະ ຈະ ທ  ຳລຳຍ ພວກ ເຂົຳ ທງັ ໝດົ.”         

3ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ສະດບັ ຮບັ ຟງັ         ແລະ ຊື່ອຍ 

ເຫລ ອ ພວກ ເຂົຳ ໃຫໍ້ ຕ ີຊະນະ ພວກ ການາອານ          ດໍ້ວຍ ເຫດ ນີໍ້         ຊຳວ ອິສຣາເອນ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ທ  ຳລຳຍ ພວກ 

ເຂົຳ ກບັ ຫວົ ເມ  ອງ ຕື່ຳງ ໆ         ແລໍ້ວ ບື່ອນ ນີໍ້ ຈ ື່ງ ມີ ຊ ື່ ວ ື່ຳ         ໂຮມາ.          

ໄຊຊະນະຕໍ່ພວກການາອານ 
4ຊຳວ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ອອກ ຈຳກ ພ  ໂຮເຣ          ໄປ ຕຳມ ທຳງ ສ ື່ ທະເລ ແດງ ເມ  ື່ອ ກ  ຳລງັ ຍື່ຳງ ອໍ້ອມ ເຂດ 

ແດນ ເອໂດມ ໄປ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ເລີຍ ໝດົ ຄວຳມ ອດົທນົ.         

5ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ຈ ົື່ມ ທກຸ ຕ ື່  ພຣະເຈົ້າ          ແລະ 

ໂມເຊ ວື່ຳ,         “ເຫດ ໃດ ໜ          ທື່ຳນ ຈ ື່ງ ນ  ຳ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ອອກ ມຳ ຈຳກ ປະເທດ ເອຢິບ          ເພ ື່ ອ ມຳ ຕຳຍ ໃນ 

ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ ແຫື່ງ ນີໍ້         ຊ ື່ ງ ເປັນ ບື່ອນ ທີື່  ບ ື່  ມີ ອຳຫຳນ         ແລະ ນ  ໍ້ຳ         ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ບ ື່  ອຳດ ທນົ ກນິ 

ອຳຫຳນ ເຊັື່ ນ ນີໍ້ ອີກ ໄດໍ້ ດອກ.”          
6ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈ ື່ງ ຊງົ ສ ົື່ງ ງ   ພິດ ມຳ ໃນ ທື່ຳມກຳງ ຊຳວ ອິສຣາເອນ          ໄດໍ້ ມີ ຫລຳຍ ຄນົ ຖ ກ 

ງ   ຕອດ         ແລະ ຕຳຍ ໄປ.         

7ແລໍ້ວ ປະຊຳຊນົ ໄດໍ້ ພຳກນັ ມຳ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ໂມເຊ ວື່ຳ,         “ເວລຳ ທີື່  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ຈ ົື່ມ 

ທກຸ ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ຕ ື່  ທື່ຳນ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ເຮັດ ບຳບ ແລໍ້ວ         ແລະ ບດັ ນີໍ້ ຂ  ໃຫໍ້ ທື່ຳນ 

ອໍ້ອນວອນ ຂ  ໃຫໍ້ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ເອົຳ ງ   ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ອອກ ໜີ ໄປ ເສຍ”         ແລໍ້ວ ໂມເຊ ກ  ອໍ້ອນວອນ ຕ ື່  

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເພ ື່ ອ ພວກ ເຂົຳ.          
8ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈ ື່ງ ບອກ ໂມເຊ ໃຫໍ້ ເອົຳ ທອງ ມຳ ເຮັດ ເປັນ ຮ ບ ງ           ແລໍ້ວ ເອົຳ ໄປ ໄວໍ້ ເທິງ ກກົ ເສົຳ 

ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ເມ  ື່ອ ມີ ຄນົ ໃດ ຖ ກ ງ   ຕອດ         ກ  ຈະ ໄດໍ້ ຫລຽວ ເບິື່ ງ ຮ ບ ງ   ນ ັໍ້ນ         ແລະ ຈະ ບ ື່  ຕຳຍ.         

9ໂມເຊ ກ  ໄດໍ້ ເຮັດ 

ຮ ບ ງ   ທອງ         ແລະ ເອົຳ ໄວໍ້ ເທິງ ກກົ ເສົຳ         ເມ  ື່ອ ຜ ໍ້ ທີື່  ຖ ກ ງ   ຕອດ ຫລຽວ ເບິື່ ງ ງ   ທອງ ນ ັໍ້ນ         ກ  ຈະ ບ ື່  ຕຳຍ.          
10ແລະ ຄນົ ອິສຣາເອນ ກ  ຍກົ ຍື່ຳງ ອອກ ໄປ ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ ຢ ື່ ທີື່  ໂອໂບດ         

11ແລະ ພວກ ເຂົຳ ຍື່ຳງ ອອກ 

ຈຳກ ໂອໂບດ ໄປ ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ ຢ ື່ ທີື່  ອີເຢ-ອາບາຣີມ          ຢ ື່ ໃນ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ ກງົກນັຂໍ້ຳມ ກບັ ໂມ-
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ອາບ          ທຳງ ທິດຕຳເວັນອອກ         

12ພວກ ເຂົຳ ຍກົ ອອກ ຈຳກ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ມຳ ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ ຢ ື່ ທີື່  ຮື່ອມ ພ  ເຊເຣັດ         

13ພວກ ເຂົຳ ຍກົ ອອກ ຈຳກ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ໄປ ຕ ັໍ້ງ ຢ ື່ ຟຳກ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ອາໂນນ ຂໍ້ຳງ ນ ັໍ້ນ         ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ໃນ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ 

ກນັດຳນ ທີື່  ຍ ດ ມຳ ຈຳກ ພມົ ແດນ ຂອງ ຄນົ ອະໂມຣີດ          ເພຳະວື່ຳ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ອາໂນນ ເປັນ ພມົ ແດນ ຂອງ 

ໂມອາບ ລະຫວື່ຳງ ໂມອາບ ກບັ ຄນົ ອະໂມຣີດ         

14ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ໃນ ໜງັສ  ສງົຄຳມ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ຈ ື່ງ ມີ ຄ  ຳ ວື່ຳ         “ພຣະອງົ ຊງົ ຊະນະ ທີື່  ທະເລ ແດງ         ແລະ ລຸື່ມ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ອາໂນນ         

15ແລະ ທີື່  ທົື່ງພຽງ ເຫລົື່ ຳ-

ນ ັໍ້ນ ຊ ື່ ງ ຍຳວ ໄປ ຈນົ ເຖງິ ທີື່  ຕ ັໍ້ງ ເມ  ອງ ອາຣະ          ແລະ ຕ ື່  ເນ ື່ ອງ ໄປ ເຖງິ ພມົ ແດນ ໂມອາບ”          
16ຈຳກ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ອອກ ຍື່ຳງ ຕ ື່  ໄປ ເຖງິ ເມ  ອງ ເບເອ          ຊ ື່ ງ ເປັນ ບ ື່  ນ  ໍ້ຳ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ກື່ຳວ ກບັ ໂມເຊ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ລວບ ລວມ ປະຊຳຊນົ ເຂົໍ້ຳ ນ  ຳ ກນັ         ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ນ  ໍ້ຳ ແກື່ ເຂົຳ”         

17ແລໍ້ວ ອິສຣາ-
ເອນ ຈ ື່ງ ຮໍ້ອງເພງ ນີໍ້ ວື່ຳ         “ບ ື່  ນ  ໍ້ຳ ເອີຍ         ຈ ົື່ງ ມີ ນ  ໍ້ຳ ພຸື່ງ ຂ ໍ້ນ ມຳ         ໃຫໍ້ ເຮົຳ ມຳ ຮໍ້ອງເພງ ນ  ຳ ກນັ         

18ເປັນ ບ ື່  ນ  ໍ້ຳ ທີື່  

ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ໄດໍ້ ຂດຸ ໄວໍ້         ເປັນ ບ ື່  ທີື່  ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ຂອງ ປະຊຳຊນົ ເຈຳະ ໄວໍ້ ດໍ້ວຍ ຕະບອງ         ແລະ ໄມ ໍ້ເທົໍ້ຳ 

ຂອງ ຜ ໍ້ ຊງົ ຕ ັໍ້ງ ພຣະບນັຍດັ”         ແລະ ຈຳກ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ ນ ັໍ້ນ ໄປ         ພວກ ເຂົຳ ກ  ມຳ ເຖງິ ມັດຕາ-
ນາ         

19ແລະ ຈຳກ ມັດຕານາ ຮອດ ຕຳແສງ ນາຮາລີເອນ          ແລະ ຈຳກ ນາຮາລີເອນ ເຖງິ ຕຳແສງ ບາ-
ໂມດ         

20ແລະ ຈຳກ ບາໂມດ ເຖງິ ຮື່ອມ ພ  ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ໃນ ທໍ້ອງຖິື່ ນ ໂມອາບ ຂໍ້ຳງ ຍອດພ  ປຊິະກາ ຊ ື່ ງ ຫລຽວ 

ລງົ ມຳ ເຫັນ ສີໂຮນ          
21ແລໍ້ວ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ສ ົື່ງ ຜ ໍ້ ສ ົື່ງ ຂື່ຳວ ໄປ ຫຳ ສີໂຮນ ກະສດັ ຄນົ ອະໂມຣີດ ກື່ຳວ ວື່ຳ         

22“ຂ  ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳ-

ພະເຈົໍ້ຳ ຜື່ຳນ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ທື່ຳນ         ພວກ ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ລໍ້ຽວ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ນຳ         ຫລ  ໃນ ສວນ ອະງ ຸື່ນ         ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  

ດ ື່ ມນ  ໍ້ຳ ຈຳກ ບ ື່         ເຮົຳ ຈະ ຍື່ຳງ ໄປ ຕຳມ ທຳງ ຫລວງ ຈນົ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຜື່ຳນ ພມົ ແດນ ເມ  ອງ ຂອງ ທື່ຳນ”          
23ແຕື່ ສີໂຮນ ບ ື່  ຍອມ ໃຫໍ້ ອິສຣາເອນ ຍື່ຳງ ຜື່ຳນ ພມົ ແດນ ຂອງ ຕນົ         ສີໂຮນ ລວບ ລວມ ພນົ ທງັ ໝດົ 

ຍກົ ອອກ ມຳ ສ ໍ້ ຮບົ ກບັ ອິສຣາເອນ ໃນ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ         ແລະ ມຳ ເຖງິ ຢາຮາດ          ເພິື່ ນ ຮບົ ເສິກ 

ກບັ ອິສຣາເອນ ຢ ື່ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         

24ແລະ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ເພິື່ ນ ດໍ້ວຍ ຄມົ ດຳບ         ຍ ດ ເອົຳ ແຜື່ນດນິ ຂອງ 

ເພິື່ ນ ຈຳກ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ອາໂນນ ຈນົ ຮອດ ແຖວ ຢັບໂບກ          ໄກ ໄປ ຈນົ ເຖງິ ດນິແດນ ຂອງ ຄນົ ອຳໂມນ 

ເພຳະວື່ຳ ພມົ ແດນ ຂອງ ຄນົ ອຳໂມນ ເຂັໍ້ມແຂງ         

25ແລະ ອິສຣາເອນ ຍ ດ ເມ  ອງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ທງັ ໝດົ         ແລະ 

ເຂົໍ້ຳ ຕ ັໍ້ງ ຢ ື່ ໃນ ບນັດຳ ຫວົ ເມ  ອງ ຂອງ ຄນົ ອະໂມຣີດ          ໃນ ເຮັດຊະໂບນ          ແລະ ຕຳມ ຊນົນະບດົ ທງັ ໝດົ         

26ເພຳະວື່ຳ ເຮັດຊະໂບນ ເປັນ ເມ  ອງ ຫລວງ ຂອງ ສີໂຮນ ກະສດັ ຂອງ ຄນົ ອະໂມຣີດ          ຜ ໍ້ ທີື່  ຕ ື່ ສ ໍ້ ກບັ ກະ-

ສດັ ຊຳວ ໂມອາບ ອງົ ກື່ອນ         ແລະ ຍ ດ ໄດໍ້ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ລຳວ ທງັ ໝດົ ໄກ ໄປ ຮອດ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ອາໂນນ         

27ເພຳະສະນ ັໍ້ນ ນກັ ຮໍ້ອງ ບດົ ສພຸຳສິດ ຈ ື່ງ ຮໍ້ອງ ວື່ຳ         “ມຳ ທີື່  ເຮັດຊະໂບນ          ໃຫໍ້ ສໍ້ຳງ         ແລະ ສະຖຳປະນຳ 

ເມ  ອງ ແຫື່ງ ສີໂຮນ ຂ ໍ້ນ         

28ເພຳະວື່ຳ ມີ ໄຟ ອອກ ໄປ ຈຳກ ເຮັດຊະໂບນ          ເປັນ ແປວໄຟ ທີື່  ອອກ ໄປ ຈຳກ 

ເມ  ອງ ແຫື່ງ ສີໂຮນ          ໄດໍ້ ທ  ຳລຳຍ ເມ  ອງ ອາຣະ ຂອງ ໂມອາບ          ເຈົໍ້ຳ ຂອງ ແຫື່ງ ປ ຊະນຍີະສະຖຳນ ສ ງ 

ຂອງ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ອາໂນນ         

29ໂອ         ໂມອາບ ເອີຍ         ວບິດັ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ         ໂອ         ຊນົ ຊຳດ ແຫື່ງ ພະເຄມົດ ເອີຍ         ເຈົໍ້ຳ 

ຕໍ້ອງ ພິນຳດ         ພະເຄມົດ ໄດໍ້ ມອບ ທງັ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຕນົ ທີື່  ຫລບົ ໄພ ແລໍ້ວ ກບັ ບດຸ ສຳວ ຂອງ ຕນົ         ໃຫໍ້ 

ເປັນ ຊະເລີຍ ຂອງ ສີໂຮນ ກະສດັ ຄນົ ອະໂມຣີດ         

30ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ຍງິ ເຂົຳ ທງັ ປວງ         ເຮັດຊະໂບນ 

ພິນຳດ ຈນົ ເຖງິ ດີໂບນ          ເຮົຳ ໄດໍ້ ກວຳດ ລໍ້ຳງ ເຖງິ ໂນຟາ ຄ  ເຖງິ ເມເດບາ”          
31ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ແຜື່ນດນິ ຄນົ ອະໂມຣີດ         

32ແລະ ໂມເຊ ໃຊໍ້ ຄນົ ໄປ ສອດ-
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ແນມ ເມ  ອງ ຢາເຊ          ແລະ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຍ ດ ເຂດ ຊນົນະບດົ ຂອງ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ຂບັ ໄລື່ ຄນົ ອະໂມ-
ຣີດ ທີື່ ຢ ື່ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ອອກ          

33ແລໍ້ວ ພວກ ເຂົຳ ກ  ຍກົ ຍື່ຳງ ໄປ ຕຳມ ທຳງ ເມ  ອງ ບາຊານ          ແລະ ໂອກ ກະສດັ ເມ  ອງ ບາຊານ ກ  

ອອກ ມຳ         ທງັ ຕວົ ເພິື່ ນ ກບັ ໄພື່ ພນົ ທງັ ໝດົ ຂອງ ເພິື່ ນ         ເພ ື່ ອ ສ ໍ້ ຮບົ ກບັ ພວກ ເຂົຳ ທີື່  ເອັດເຣອີ         

34ແຕື່ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ກບັ ໂມເຊ ວື່ຳ         “ຢື່ຳ ຢໍ້ຳນ ພວກ ເຂົຳ         ເພຳະ ເຮົຳ ໄດໍ້ ມອບ ພວກ ເຂົຳ ໄວໍ້ ໃນ ມ  ຂອງ 

ເຈົໍ້ຳ ແລໍ້ວ         ທງັ ບນັດຳ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ປະຕບິດັ ຕ ື່  

ພວກ ເຂົຳ ແບບ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ປະຕບິດັ ແກື່ ສີໂຮນ ກະສດັ ຄນົ ອະໂມຣີດ ຜ ໍ້ ຢ ື່ ທີື່  ເຮັດຊະໂບນ”         

35ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         

ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ຂໍ້ຳ ໂອກ         ແລະ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເພິື່ ນ         ກບັ ປະຊຳຊນົ ທງັ ໝດົ ຂອງ ເພິື່ ນ         ບ ື່  ເຫລ ອ ຈກັ ຄນົ 

ເລີຍ         ແລໍ້ວ ຍ ດ ເອົຳ ດນິແດນ ນ ັໍ້ນ ມຳ ປກົຄອງ.          

ບົດທີ 22 
ງູທອງ 

1ຊຳວ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ເຄ ື່ ອນ ຍໍ້ຳຍ ໄປ ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ ຢ ື່ ຕຳມ ທົື່ງພຽງ ໂມອາບ ຢ ື່ ທຳງ ທິດຕຳເວັນອອກ 

ຂອງ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ          ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ກງົກນັຂໍ້ຳມ ກບັ ເມ  ອງ         ເຢຣິໂກ.         

2-3ເມ  ື່ອ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ         ບາລາກ          ລ ກ ຊຳຍ 

ຂອງ ຊິບໂປ ໄດໍ້ ເຫັນ ສິື່ ງ ທີື່  ຊຳວ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ເຮັດ ຕ ື່  ຊຳວ ອະໂມຣີດ          ແລໍ້ວ ພະ ອງົ ແລະ ປະຊຳຊນົ 

ຊຳວ ໂມອາບ ກ  ເກດີ ມີ ຄວຳມ ສະທໍ້ຳນ ຢໍ້ຳນ ກວົ ຊຳວ ອິສຣາເອນ          ຍໍ້ອນ ວື່ຳ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ມີ ຈ  ຳ-

ນວນ ຫລວງຫລຳຍ.          
4ຊຳວ ໂມອາບ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ພວກ ຜ ໍ້ນ  ຳ ຊຳວ         ມີດີອານ ວື່ຳ,         “ໃນ ບ ື່  ຊໍ້ຳ ນີໍ້         ຝ ງ ຊນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ຈະ ທ  ຳລຳຍ 

ທກຸ ສິື່ ງ ທີື່ ຢ ື່ ອໍ້ອມ ເຮົຳ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ງວົ ກນິ ຫຍໍ້ຳ ຢ ື່ ຕຳມ ທົື່ງ”         ໃນ ສະໄໝ ນ ັໍ້ນ         ບາລາກ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ 

ຊຳວ ໂມອາບ.         

5ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ພະ ອງົ ຈ ື່ງ ຈດັ ສ ົື່ງ ຜ ໍ້ນ  ຳ ຂື່ຳວ ໄປ ຫຳ         ບາລາອາມ          ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເບໂອ ຢ ື່ 

ເມ  ອງ ເປໂທ ໃກໍ້ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ         ເອຟຣາດ          ທີື່  ປະເທດ ອຳ ມຳວ ໃຫໍ້ ລຳຍ ງຳນ ຂື່ຳວ ຕ ື່  ບາລາອາມ ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ 

ບາລາກ ຢຳກ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ຮ ໍ້ ວື່ຳ         ຊນົ ຊຳດ ທງັ ໝດົ ທີື່  ມຳ ຈຳກ ປະເທດ ເອຢິບ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຢຳຍ ຢ ື່ ທກຸ ໆ ບື່ອນ         

ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຂ ື່ເຂັນ ວື່ຳ         ຈະ ຍ ດ ເອົຳ ປະເທດ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ.         

6ພວກ ເຂົຳ ມີ ຈ  ຳນວນ ຫລຳຍ ກວື່ຳ 

ພວກ ເຮົຳ         ສະນ ັໍ້ນ         ຂ  ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ມຳ ສຳບ ແຊື່ງ ພວກ ເຂົຳ ໃຫໍ້ ພວກ ເຮົຳ ແດື່ທໍ້ອນ         ບຳງທີ ພວກ ເຮົຳ ອຳດ 

ຈະ ຊະນະ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ຂບັ ໄລື່ ພວກ ເຂົຳ ໜີ ຈຳກ ແຜື່ນດນິ ນີໍ້ ໄດໍ້         ເຈົໍ້ຳ ບາລາກ ຮ ໍ້ ດ ີວື່ຳ ຖໍ້ຳ ຕນົ ກື່ຳວ 

ຄ  ຳ ອວຍພອນ         ປະຊຳຊນົ ກ  ຈະ ໄດໍ້ ພອນ         ແຕື່ ຖໍ້ຳ ລຳວ ປໍ້ອຍ ດື່ຳ         ປະຊຳຊນົ ກ  ຈະ ຖ ກ ປໍ້ອຍ ດື່ຳ ເຊັື່ ນ 

ກນັ.”          
7ແລໍ້ວ ພວກ ຜ ໍ້ນ  ຳ ຊຳວ ໂມອາບ          ກບັ ຊຳວ ມີດີອານ ກ  ອອກ ເດນີທຳງ ໄປ ຫຳ ບາລາອາມ          ພໍ້ອມ 

ທງັ ເງນິ ຄື່ຳ ພິທີ ສຳບ ແຊື່ງ ໄປ ນ  ຳ         ແລະ ລຳຍ ງຳນ ຄ  ຳ ເວົໍ້ຳ ຂອງ ບາລາກ ຕ ື່  ເພິື່ ນ.         

8ແລໍ້ວ ບາລາອາມ 

ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ພວກ ນີໍ້ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ພຳກນັ ນອນ ຄໍ້ຳງ ຄ ນ ຢ ື່ ນີໍ້ ສຳກື່ອນ         ແລໍ້ວ ມີໍ້ ອ ື່ ນ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈະ ບອກ ໃຫໍ້ 

ພວກ ທື່ຳນ ຮ ໍ້ ວື່ຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ຢື່ຳງໃດ ຕ ື່  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ”         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ພວກ ຜ ໍ້ນ  ຳ ຊຳວ ໂມອາບ 

ຈ ື່ງ ພກັ ຢ ື່ ກບັ         ບາລາອາມ.         

9ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ສະເດັດ ມຳ ຖຳມ ບາລາອາມ ວື່ຳ,         “ພວກ ທີື່  ມຳ ພກັ ກບັ 

ເຈົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ແມ ື່ນ ໃຜ?”         

10ບາລາອາມ ກ  ຕອບ ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ ບາລາກ ແຫື່ງ ປະເທດ ໂມອາບ ໄດໍ້ ສ ົື່ງ ພວກ ນີໍ້ 
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ມຳ ບອກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ວື່ຳ,         

11ພວກ ທີື່  ມຳ ຈຳກ ປະເທດ ເອຢິບ ໄດໍ້ ແຜື່ຜຳຍ ອອກ ໄປ ທົື່ວ ທກຸ ບື່ອນ ໃນ ປະ-

ເທດ         ເພິື່ ນ ຢຳກ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ປໍ້ອຍ ດື່ຳ ສຳບ ແຊື່ງ ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ໃຫໍ້ ເພິື່ ນ         ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ເພິື່ ນ ຈະ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກບັ ພວກ 

ເຂົຳ ແລະ ຂບັ ໄລື່ ພວກ ເຂົຳ ອອກ ໄດໍ້.”         

12ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ຕ ື່  ບາລາອາມ ວື່ຳ,         “ຢື່ຳ ໄປ ກບັ ພວກ ນີໍ້         

ແລະ ຢື່ຳ ສຳບ ແຊື່ງ ປະຊຳຊນົ ອິສຣາເອນ ເລີຍ         ເພຳະວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ມີ ພອນ ຂອງ ເຮົຳ ແລໍ້ວ.”          
13ເຊົໍ້ຳ ມ ໍ້ ໃໝື່ ມຳ         ບາລາອາມ ຈ ື່ງ ໄປ ຫຳ ພວກ ຜ ໍ້ນ  ຳ ຂື່ຳວ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ບາລາກ ແລະ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ 

ພຳກນັ ກບັ ຄ ນ ເມ  ອ ສຳ         ເພຳະວື່ຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ບ ື່  ໄດໍ້ ອະນຍຸຳດ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄປ ກບັ ທື່ຳນ.”         

14ແລໍ້ວ ພວກ ເຂົຳ ກ  ກບັ ຄ ນ ເມ  ອ ຫຳ ບາລາກ ແລະ ລຳຍ ງຳນ ຕ ື່  ພະ ອງົ ຕຳມ ທີື່  ບາລາອາມ          ປະຕເິສດ 

ບ ື່  ຍອມ ມຳ ກບັ ພວກ ຕນົ.          
15ສື່ວນ ເຈົໍ້ຳ ບາລາກ          ກ  ຈດັ ສ ົື່ງ ພວກ ຜ ໍ້ນ  ຳ ຫລຳຍ ຄນົ ກວື່ຳ ເທ ື່ ອ ທ  ຳອິດ         ແລະ ມີ ກຽດຕຍິດົ ສ ງ 

ກວື່ຳ ໄປ ອີກ.         

16ພວກ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ກ  ກບັ ຄ ນ ໄປ ລຳຍ ງຳນ ຕ ື່  ບາລາອາມ ຕຳມ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ຂອງ ບາລາກ ວື່ຳ,         

“ຢື່ຳ ປະຕເິສດ ເລີຍ         ຈ ົື່ງ ມຳ ຕຳມ ຄ  ຳ ຮໍ້ອງ ຂ  ຂອງ ເຮົຳ ສຳ.         

17ເຮົຳ ຈະ ຕອບ ບນຸ         ແທນ ຄນຸ ທື່ຳນ ໂດຍ 

ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ຮ ັື່ງມ ີ ເປັນ ດ ີ         ແລະ ຈະ ປະຕບິດັ ທກຸ ສິື່ ງ ທີື່  ທື່ຳນ ຮໍ້ອງ ຂ  ມຳ         ຂ  ກະລນຸຳ ປໍ້ອຍ ດື່ຳ ສຳບ ແຊື່ງ 

ພວກ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ແດື່ທໍ້ອນ.”          
18ແຕື່ ບາລາອາມ ຕອບ ວື່ຳ,         “ເຖງິ ແມ ື່ນ ວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ບາລາກ ຈະ ມອບ ເງນິ         ມອບ ຄ  ຳ ພຳຍ ໃນ ພະລຳ-

ຊະວງັ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກ  ບ ື່  ອຳດ ຂດັ ຂ ນ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຜ ໍ້ ຊງົ ເປັນ ພຣະ-
ເຈົ້າ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ດອກ.         

19ແຕື່ ຂ  ໃຫໍ້ ພວກ ທື່ຳນ ຄໍ້ຳງ ຄ ນ ຢ ື່ ບື່ອນ ນີໍ້ ຄ  ກບັ ພວກ ອ ື່ ນ ໆ         ທີື່  ເຄີຍ ມຳ 

ແລໍ້ວ         ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ບຳງທີ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈະ ໄດໍ້ ຮ ໍ້ຈກັ ຕ ື່ ມ ວື່ຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ມີ ສິື່ ງ ອ ື່ ນ ທີື່  ຈະ ບອກ ຂໍ້ຳ-

ພະເຈົໍ້ຳ ອີກ ຫລ  ບ .”         

20ແລໍ້ວ ໃນ ຄ ນ ນ ັໍ້ນ         ພຣະເຈົ້າ ກ  ຊງົ ສະເດັດ ມຳ ບອກ ບາລາອາມ ວື່ຳ,         “ຖໍ້ຳ ພວກ 

ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ມຳ ຮໍ້ອງ ຂ  ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ໄປ ກບັ ພວກ ເຂົຳ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ຕຽມ ຕວົ ໄປ ສຳ         ແຕື່ ຂ  ພຽງ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ເຮັດ ຕຳມ ສິື່ ງ 

ທີື່  ເຮົຳ ບອກ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ.”         

21ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ເຊົໍ້ຳ ມ ໍ້ ໃໝື່ ມຳ         ບາລາອາມ ຈ ື່ງ ຈດັ ແຈງ ເອົຳ ອຳນ ໃສື່ ຫລງັ ລ          ແລະ 

ອອກ ເດນີທຳງ ໄປ ກບັ ພວກ ຜ ໍ້ນ  ຳ ຊຳວ ໂມອາບ.          

ເຈົ້າຊີວິດຊາວໂມອາບສົ່ງຄົນໄປຫາບາລາອາມ 
22ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ພຣະພິໂລດ ທີື່  ບາລາອາມ ໄປ ກບັ ພວກ ເຂົຳ         ໃນ ຂະນະ ທີື່  ບາລາອາມ ຂີື່  ລ  ໄປ 

ໂດຍ ມີ ຄນົ ໃຊໍ້ ສອງ ຄນົ ເປັນ ຄນົ ຕດິຕຳມ ໄປ ນ ັໍ້ນ         ເທວະດຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກ  ຊງົ ຢ ນ ຢ ື່ ກຳງ 

ທຳງ         ເພ ື່ ອ ຂດັຂວຳງ ທຳງ ຍື່ຳງ ຂອງ ເພິື່ ນ.         

23ເມ  ື່ອ ໂຕ ລ  ຫລຽວ ເຫັນ ເທວະດຳ ຊງົ ຢ ນ ຖ  ດຳບ ຢ ື່         ມນັ ກ  

ແລື່ນ ໜີ ອອກ ຈຳກ ທຳງ ນ ັໍ້ນ         ໄປ ທຳງ ທົື່ງ ນຳ         ແຕື່ ບາລາອາມ ໄດໍ້ ຕ ີລ          ແລະ ດ ງ ມນັ ກບັ ຄ ນ ມຳ ຫຳ 

ຫນົທຳງ ໃຫຍື່.          
24ຕ ື່  ມຳ ອີກ         ເທວະດຳ ກ  ມຳ ຢ ນ ຢ ື່ ແຄມ ທຳງ ລະຫວື່ຳງ ສວນ ອະງ ຸື່ນ         ຊ ື່ ງ ມີ ກ  ຳແພງ ຫີນ ຢ ື່ ສອງ ຟຳກ 

ຂໍ້ຳງ.         

25ເມ  ື່ອ ລ  ຫລຽວ ເຫັນ ເທວະດຳ ມນັ ກ  ເຊ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ຕ  ຳ ຝຳ ກ  ຳແພງ         ແລະ ໜີບ ຕນີ ຂອງ ບາລາອາມ 

ເຂົໍ້ຳ ໃສື່ ຝຳ         ບາລາອາມ ຈ ື່ງ ຕ ີລ  ອີກ ເທ ື່ ອ ໜ ື່ ງ.          
26ແລໍ້ວ ເທວະດຳ ກ  ໜີ ໄປ ທຳງ ໜໍ້ຳ ອີກ         ໄປ ຢ ື່ ບື່ອນ ແຄບ ໆ         ຊ ື່ ງ ໃນ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ມີ ປື່ອງ ທຳງ ຈະ 

ຜື່ຳນ ໄປ ທຳງ ອ ື່ ນ ໄດໍ້ ເລີຍ.         

27ເທ ື່ ອ ນີໍ້         ເມ  ື່ອ ລ  ຫລຽວ ເຫັນ ເທວະດຳ ມນັ ກ  ໝ ບ ລງົ         ສື່ວນ ບາລາອາມ ກ  

ແຮງ ໃຈ ຮໍ້ຳຍ         ເພິື່ ນ ເອົຳ ໄມ ໍ້ແສໍ້ ຕ ີຫລງັ ລ  ອີກ.          
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28ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈ ື່ງ ເຮັດ ໃຫໍ້ ລ  ປຳກ ເປັນ         ແລະ ມນັ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ບາລາອາມ ວື່ຳ,         “ທື່ຳນ ຈະ ໃຫໍ້ 

ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເຮັດ ຈ ັື່ງ ໃດ         ເປັນ ຫຍງັ ທື່ຳນ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ຂໍ້ຽນ ຕ ີຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເຖງິ ສຳມ ເທ ື່ ອ.”         

29ບາລາອາມ ກ  ຕອບ 

ວື່ຳ,         “ເພຳະວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ເຮັດ ກວນ ຂໍ້ອຍ         ຖໍ້ຳວື່ຳ ຂໍ້ອຍ ມີ ດຳບ         ຂໍ້ອຍ ຈະ ຂໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ໂລດ.”         

30ລ  ກ  ເວົໍ້ຳ ອີກ ວື່ຳ,         

“ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ບ ື່  ແມ ື່ນ ລ  ໂຕ ທີື່  ທື່ຳນ ເຄີຍ ຂີື່  ມຳ ເລ ໍ້ອຍ ໆ         ນ ັໍ້ນ ບ ?         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ເຮັດ ກບັ ທື່ຳນ ແບບ ນີໍ້ ມຳ ກື່ອນ 

ບ ?”         ບາລາອາມ ຈ ື່ງ ຕອບ ວື່ຳ,         “ບ ື່  ດອກ.”         

31ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກ  ເຮັດ ໃຫໍ້         ບາລາອາມ          ເຫັນ ເທວະ-

ດຳ ຖ  ດຳບ ຢ ນ ຢ ື່ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         ບາລາອາມ ຈ ື່ງ ກ ົໍ້ມ ຂຳບ ລງົ.         

32ເທວະດຳ ໄດໍ້ ຖຳມ ວື່ຳ,         “ເປັນ ຫຍງັ ເຈົໍ້ຳ 

ຈ ື່ງ ຕ ີລ  ເຈົໍ້ຳ ເຖງິ ສຳມ ເທ ື່ ອ ດ ັື່ງນີໍ້         ເຮົຳ ມຳ ນີໍ້ ເພ ື່ ອ ຂດັຂວຳງ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ໃຫໍ້ ເດນີທຳງ ໄປ ທຳງ ນີໍ້.         

33ແຕື່ ລ  

ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຫັນ ເຮົຳ ກື່ອນ         ແລະ ງວກ ໜໍ້ຳ ໜີ ໄປ ທຳງ ອ ື່ ນ ເຖງິ ສຳມ ເທ ື່ ອ         ຖໍ້ຳວື່ຳ ມນັ ບ ື່  ເຮັດ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         

ເຮົຳ ຕໍ້ອງ ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ລ  ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ກ  ຈະ ຖ ກ ປື່ອຍ ໄປ.”         

34ບາລາອາມ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ 

ເຮັດ ຜິດ ແລໍ້ວ         ເພຳະ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ບ ື່  ຮ ໍ້ ມຳ ກື່ອນ ວື່ຳ ພຣະອງົ ມຳ ຢ ນ ຂວຳງ ທຳງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ໃນ ເມ  ື່ອ ພຣະອງົ 

ຄິດ ວື່ຳ         ກຳນ ທີື່  ຈະ ເດນີທຳງ ຕ ື່  ໄປ ເປັນ ກຳນ ຜິດ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ກ  ຈະ ກບັ ຄ ນ ເມ  ອ.”         

35ແຕື່ ເທວະດຳ ບອກ 

ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ເດນີທຳງ ຕ ື່  ໄປ ກບັ ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້         ແຕື່ ໃຫໍ້ ເວົໍ້ຳ ຄ  ຳ ທີື່  ເຮົຳ ບອກ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ເວົໍ້ຳ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ”         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         

ບາລາອາມ ຈ ື່ງ ອອກ ເດນີທຳງ ຕ ື່  ໄປ ກບັ ຜ ໍ້ນ  ຳ ໂມອາບ ຊ ື່ ງ ເຈົໍ້ຳ ບາລາກ ໄດໍ້ ຈດັ ສ ົື່ງ ມຳ.          

ບາລາອາມແລະລໍຂອງເພິ່ນ 
36ເມ  ື່ອ ບາລາກ ຮ ໍ້ ວື່ຳ         ບາລາອາມ ກ  ຳລງັ ມຳ ພບົ ກ  ອອກ ໄປ ຕໍ້ອນຮບັ ເພິື່ ນ ທີື່  ເມ  ອງ ອາຣະ          ຢ ື່ 

ແຄມ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ອາໂນນ          ໃກໍ້ ເຂດ ແດນ ໂມອາບ.         

37ບາລາກ ຈ ື່ງ ຖຳມ ບາລາອາມ ວື່ຳ,         “ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ສ ົື່ງ 

ຄນົ ໄປ ຫຳ ທື່ຳນ         ເປັນ ຫຍງັ ທື່ຳນ ຈ ື່ງ ບ ື່  ມຳ?         ຫລ  ທື່ຳນ ຄິດ ວື່ຳ ເຮົຳ ບ ື່  ສຳມຳດ ໃຫໍ້ ເຄ ື່ ອງ ບນັນຳກຳນ ແກື່ 

ທື່ຳນ ພຽງພ  ຊ ັໍ້ນ ບ ?”         

38ບາລາອາມ ຈ ື່ງ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ມຳ ນີໍ້ ແລໍ້ວ ເດ         ແຕື່ ວື່ຳ ດຽວນີໍ້ ພະ ອງົ ບ ື່  

ຮ ໍ້ ວື່ຳ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ບ ື່  ມີ ອ  ຳນຳດ ຫຍງັ ໝດົ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເວົໍ້ຳ ໄດໍ້ ພຽງ ແຕື່ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ທີື່  ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ບອກ ໃຫໍ້ 

ເວົໍ້ຳ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ.”         

39ບາລາອາມ ຈ ື່ງ ໄປ ເມ  ອງ ກຣິີອາດ-ຮຸດໂຊດ ກບັ ບາລາກ.         

40ຢ ື່ ເມ  ອງ ນີໍ້         ບາລາກ 

ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ງວົ         ແລະ ແກະ         ແລໍ້ວ ໄດໍ້ ເອົຳ ຊີໍ້ນ ບຳງ ສື່ວນ ໃຫໍ້ ແກື່ ບາລາອາມ          ກບັ ພວກ ຜ ໍ້ນ  ຳ ທີື່ ຢ ື່ ກບັ ເພິື່ ນ.         

41ຕ ື່ ນ ເຊົໍ້ຳ ມຳ         ບາລາກ          ກ  ພຳ ບາລາອາມ ຂ ໍ້ນ ໄປ ຍງັ         (ບາໂມດ-ບາອານ)         ຈຳກ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         ເພິື່ ນ ໄດໍ້ 

ເຫັນ ປະຊຳຊນົ ສື່ວນ ທີື່ ຢ ື່ ໃກໍ້ ທີື່  ສດຸ          
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ບາລາກຕ້ອນຮັບ ບາລາອາມ 

1ບາລາອາມ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ບາລາກ ວື່ຳ,         “ຂ  ໃຫໍ້ ສໍ້ຳງ ແທື່ນ ບ ຊຳ ເຈດັ ແທື່ນ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ແດື່         ແລະ ໃຫໍ້ 

ນ  ຳ ເອົຳ ງວົເຖກິ         ແລະ ແກະ ແນວ ລະ ເຈດັ ໂຕ ມຳ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ.”         

2ບາລາກ ໄດໍ້ ປະຕບິດັ ຕຳມ ຄ  ຳ ທີື່          

ບາລາອາມ ໄດໍ້ ບອກ         ທງັ ສອງ ໄດໍ້ ຖວຳຍ ບ ຊຳ ງວົ         ແລະ ແກະ ໃສື່ ເທິງ ແທື່ນ ບ ຊຳ ແຕື່ ລະ ແທື່ນ.         

3ແລໍ້ວ ບາລາອາມ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ບາລາກ ວື່ຳ,         “ໃນ ຂະນະ ທີື່  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄປ ເບິື່ ງ ວື່ຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ 

ມຳ ພບົ ຫລ  ບ ື່  ນ ັໍ້ນ         ຂ  ໃຫໍ້ ພະ ອງົ ຢ ນ ຢ ື່ ໃກໍ້ ໆ         ກບັ ບື່ອນ ເຜົຳ ຖວຳຍ ຂອງ ພະ ອງົ ນີໍ້ ເດີໍ້         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ບອກ 

ພະ ອງົ ທກຸ ສິື່ ງ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ນມິດິ ໃຫໍ້ ເຫັນ”         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ບາລາອາມ ຈ ື່ງ ຂ ໍ້ນ ໄປ ບື່ອນ ສ ງ ໆ         

ແລະ ຮຳບ ພຽງ.          
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4ໃນ ຂະນະ ນ ັໍ້ນ         ພຣະເຈົ້າ ກ  ຊງົ ສະເດັດ ມຳ ພບົ ເພິື່ ນ         ບາລາອາມ ຈ ື່ງ ທ ນ ຕ ື່  ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳ-

ນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ແທື່ນ ບ ຊຳ         ແລະ ໄດໍ້ ຖວຳຍ ງວົ ກບັ ແກະ ໄວໍ້ ທກຸ ແທື່ນ.”         

5ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ຕອບ 

ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ນ  ຳ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ຂອງ ເຮົຳ ຄ ນ ໄປ ບອກ ກບັ ບາລາກ.”          
6ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ບາລາອາມ ຈ ື່ງ ກບັ ຄ ນ ໄປ         ແລະ ໄດໍ້ ພບົ ບາລາກ ກ  ຳລງັ ຢ ນ ຢ ື່ ໃກໍ້ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ         

ພໍ້ອມ ທງັ ພວກ ຜ ໍ້ນ  ຳ ຊຳວ ໂມອາບ ທກຸ ຄນົ.          
7ບາລາອາມ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ຄ  ຳ ທ  ຳນວຳຍ ນີໍ້ ໂດຍ ເປັື່ ງສຽງ ຂ ໍ້ນ ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ ບາລາກ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ຂອງ ຊຳວ 

ໂມອາບ ໄດໍ້ ພຳ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ມຳ ຈຳກ ອາຣາມ ຈຳກ ພ  ທຳງ ທິດຕຳເວັນອອກ         ພະ ອງົ ໄດໍ້ ບອກ ຂໍ້ຳພະ-

ເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ປໍ້ອຍ ດື່ຳ ສຳບ ແຊື່ງ ປະຊຳຊນົ ອິສຣາເອນ ເທີໍ້ນ.         

8ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈະ ປໍ້ອຍ ດື່ຳ ໄດໍ້ ຢື່ຳງໃດ         

ໃນ ເມ  ື່ອ ພຣະເຈົ້າ ບ ື່  ໄດໍ້ ດື່ຳ         ຫລ  ວື່ຳ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈະ ປະນຳມ ໄດໍ້ ຢື່ຳງໃດ ໃນ ເມ  ື່ອ ພຣະເຈົ້າ ບ ື່  ໄດໍ້ ຊງົ 

ປະນຳມ.         

9ເມ  ື່ອ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຢ ນ ຢ ື່ ເທິງ ພ  ສ ງ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຫລຽວ ເຫັນ ພວກ ອິສຣາເອນ          ຂໍ້ຳພະ-

ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຫລຽວ ເຫັນ ພວກ ເຂົຳ ຈຳກ ພ  ນໍ້ອຍ         ພວກ ເຂົຳ ເປັນ ຊນົ ຊຳດ ທີື່ ຢ ື່ ແບບ ໂດດດື່ຽວ         ພວກ ເຂົຳ ຮ ໍ້ 

ດ ີວື່ຳ         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຮບັ ພຣະພອນ ພິເສດ ບ ື່  ຄ  ຊຳດ ອ ື່ ນ ໆ.         

10ລ ກ ຫລຳນ ອິສຣາເອນ ເປັນ ເໝ ອນ ກບັ 

ຂີໍ້ຝຸື່ນ ດນິ         ມນັ ມີ ຫລວງຫລຳຍ ຈນົ ບ ື່  ສຳມຳດ ນບັ ໄດໍ້         ຂ  ໃຫໍ້ ມ ໍ້ ສດຸ ທໍ້ຳຍ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເປັນ ຄ  ກບັ ມ ໍ້ 

ສດຸ ທໍ້ຳຍ ຂອງ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ໃນ ໝ ື່ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ຂ  ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຕຳຍ ຢື່ຳງ ມີ ຄວຳມສກຸ ເໝ ອນ ກບັ 

ພວກ ທື່ຽງ ທ  ຳ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້.”          
11ແລໍ້ວ ບາລາກ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ບາລາອາມ ວື່ຳ,         “ເປັນ ຫຍງັ ເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ເຮັດ ກບັ ຂໍ້ອຍ ແບບ ນີໍ້?         ກຳນ ທີື່  

ຂໍ້ອຍ ພຳ ເຈົໍ້ຳ ມຳ ບື່ອນ ນີໍ້         ບ ື່  ແມ ື່ນ ວື່ຳ ໃຫໍ້ ມຳ ອວຍພອນ ໃຫໍ້ ພວກ ສດັຕ  ຂອງ ຂໍ້ອຍ         ແຕື່ ວື່ຳ         ໃຫໍ້ ມຳ 

ປໍ້ອຍ ດື່ຳ ສຳບ ແຊື່ງ ພວກ ເຂົຳ.         

12ບາລາອາມ ຈ ື່ງ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເວົໍ້ຳ ໄດໍ້ ພຽງ ແຕື່ ສິື່ ງ ທີື່  ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ບອກ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເວົໍ້ຳ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ.”          

ຄຳທຳນວາຍເທື່ອທຳອິດຂອງບາລາອາມ 
13ແລໍ້ວ ບາລາກ ກ  ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ບາລາອາມ ອີກ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ໄປ ບື່ອນ ອ ື່ ນ ອີກ ກບັ ຂໍ້ອຍ         ແລະ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ໄດໍ້ 

ເຫັນ ພວກ ອິສຣາເອນ ພຽງ ແຕື່ ຈ  ຳນວນ ໜໍ້ອຍ ຄນົ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ         ແລໍ້ວ ຂ  ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ສຳບ ແຊື່ງ ພວກ ເຂົຳ ຢ ື່ 

ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ.”          
14ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ບາລາກ ຈ ື່ງ ນ  ຳ ບາລາອາມ ໄປ ຍງັ ທົື່ງ ນຳ         ໂຊຟີມ          ແລະ ໄປ ເທິງ ຈອມ ພ          ປິຊະກາ          ຢ ື່ 

ບື່ອນ ນີໍ້ ພະ ອງົ ຊງົ ສໍ້ຳງ ແທື່ນ ບ ຊຳ ເຈດັ ແທື່ນ         ແລະ ຖວຳຍ ບ ຊຳ ງວົ ກບັ ແກະ ໃສື່ ແຕື່ ລະ ແທື່ນ.         

15ບາ-
ລາອາມ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ບາລາກ ວື່ຳ,         “ຂ  ໃຫໍ້ ພະ ອງົ ຢ ນ ຢ ື່ ໃກໍ້ ໆ         ກບັ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ ຂອງ ພະ ອງົ ນີໍ້ ເດີໍ້         

ແລະ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ໄປ ເຂົໍ້ຳ ເຝົໍ້ຳ ພຣະເຈົ້າ ຢ ື່ ທຳງ ເບ ໍ້ອງ ພຸໍ້ນ.”         

16ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ສະເດັດ ມຳ ພບົ         

ບາລາອາມ          ແລະ ບອກ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ທີື່  ຈະ ເວົໍ້ຳ         ແລໍ້ວ ພຣະອງົ ກ  ຊງົ ສ ົື່ງ ບາລາອາມ          ນ  ຳ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ກບັ 

ຄ ນ ໄປ ບອກ ບາລາກ.         

17ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ບາລາອາມ ຈ ື່ງ ກບັ ຄ ນ ໄປ         ແລະ ພບົ         ບາລາກ          ກ  ຳລງັ ຢ ນ ຢ ື່ 

ໃກໍ້ ໆ         ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ ພໍ້ອມ ທງັ ພວກ ຜ ໍ້ນ  ຳ ຊຳວ ໂມອາບ ທກຸ ຄນົ         ບາລາກ ໄດໍ້ ຖຳມ ເຖງິ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ທີື່  

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ໄວໍ້.          
18ບາລາອາມ ຈ ື່ງ ກື່ຳວ ຄ  ຳ ທ  ຳນວຳຍ ນີໍ້ ໂດຍ ເປັື່ ງສຽງ ຂ ໍ້ນ ວື່ຳ:         “ບາລາກ          ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຊິບໂປ 

ເອີຍ         ຈ ົື່ງ ມຳ ພີໍ້         ແລະ ຟງັ ຄ  ຳ ທີື່  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ກື່ຳວ ອອກ ໄປ.         

19ພຣະເຈົ້າ ບ ື່  ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ຕວົະ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ 
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ມະນດຸ         ພຣະອງົ ບ ື່  ແມ ື່ນ ມະນດຸ ທີື່  ມກັ ປື່ຽນ ໃຈ         ທກຸ ສິື່ ງ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ສນັຍຳ ພຣະອງົ ກ  ຊງົ ເຮັດ ຕຳມ 

ສນັຍຳ         ພຣະອງົ ຊງົ ເວົໍ້ຳ ຫຍງັ ມນັ ກ  ເປັນ ໄປ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ.         

20ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເປັນ ຜ ໍ້ ອວຍພອນ         

ເມ  ື່ອ ພຣະອງົ ຊງົ ອວຍພອນ ແລໍ້ວ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ລ ບລໍ້ຳງ ຄ  ຳ ອວຍພອນ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ໄດໍ້.          
21ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເບິື່ ງ ເຫັນ ສິື່ ງ ຈະ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ກບັ ຊຳວ ອິສຣາເອນ          ຈະ ບ ື່  ມີ ຄວຳມທກຸ ຍຳກ         ຫລ  ລ  ຳບຳກ 

ແຕື່ ຢື່ຳງໃດ.         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ກ  ຊງົ ສະຖດິ ຢ ື່ ກບັ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ກ  ໄດໍ້ ປະ-

ກຳດ ວື່ຳ         ພຣະອງົ ຊງົ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ.         

22ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ໄດໍ້ ນ  ຳ ພວກ ເຂົຳ ອອກ ມຳ ຈຳກ 

ປະເທດ ເອຢິບ          ພຣະອງົ ຊງົ ຕ ື່ ສ ໍ້ ເພ ື່ ອ ພວກ ເຂົຳ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ຄວຳຍ ປື່ຳ         

23ບ ື່  ມີ ໝ  ເວດມນົ ຄຳຖຳ ຜ ໍ້ ໃດ ທີື່  

ຈະ ຕ ື່ ສ ໍ້ ຊນົ ຊຳດ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້         ສະນ ັໍ້ນ         ປະຊຳຊນົ ຈ ື່ງ ພຳກນັ ກື່ຳວ ເຖງິ ອິສຣາເອນ ວື່ຳ,         “ເບິື່ ງ ແມ         

ສິື່ ງ ທີື່  ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ເຮັດ ຕ ື່  ອິສຣາເອນ.”         

24ຊນົ ຊຳດ ອິສຣາເອນ ເປັນ ຄ  ກບັ ສິງໂຕ ຮໍ້ຳຍ ແຮງ         ມນັ ຈະ 

ບ ື່  ຢດຸ ນິໍ້ງ ຈນົ ກວື່ຳ ໄດໍ້ ຈກີ         ແລະ ກດັ ສວບ         ແລະ ຈນົ ກວື່ຳ ມນັ ຈະ ໄດໍ້ ກນິ ເລ ອດ ຂອງ ຜ ໍ້ ທີື່  ມນັ ຂໍ້ຳ ເສຍ 

ກື່ອນ.”          
25ແລໍ້ວ ບາລາກ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ບາລາອາມ ວື່ຳ,         “ຖໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ປະຕເິສດ ບ ື່  ຍອມ ປໍ້ອຍ ດື່ຳ ສຳບ ແຊື່ງ ປະ-

ຊຳຊນົ ອິສຣາເອນ          ກ  ຂ  ຢື່ຳ ໄດໍ້ ອວຍພອນ ພວກ ເຂົຳ.”         

26ບາລາອາມ ໄດໍ້ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເຄີຍ 

ບອກ ພະ ອງົ ແລໍ້ວ ວື່ຳ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ເຮັດ ແຕື່ ສິື່ ງ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ບອກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ.”          

ຄຳທຳນວາຍເທື່ອທີສອງຂອງບາລາອາມ 
27ບາລາກ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ມຳ ກບັ ຂໍ້ອຍ         ແລະ ຂໍ້ອຍ ຈະ ພຳ ເຈົໍ້ຳ ໄປ ບື່ອນ ອ ື່ ນ ອີກ         ບຳງ ທີື່  ພຣະ-

ເຈົ້າ ຈະ ຊງົ ອະນຍຸຳດ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ປໍ້ອຍ ດື່ຳ ສຳບ ແຊື່ງ ພວກ ເຂົຳ ໃນ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ.”         

28ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ພະ ອງົ ຈ ື່ງ ພຳ 

ບາລາອາມ ໄປ ເທິງ ຈອມ ພ  ເປໂອ          ຊ ື່ ງ ເປັນ ບື່ອນ ທີື່  ຫລຽວ ເຫັນ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ ໄດໍ້.         

29ບາ-
ລາອາມ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ບາລາກ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ສໍ້ຳງ ແທື່ນ ບ ຊຳ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເຈດັ ແທື່ນ         ແລະ ນ  ຳ ເອົຳ ງວົ ກບັ 

ແກະ ມຳ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ແນວ ລະ ເຈດັ ໂຕ.”         

30ບາລາກ ກ  ປະຕບິດັ ຕຳມ ຄ  ຳ ບອກ ກື່ຳວ         ແລະ ໄດໍ້ ຖວຳຍ 

ບ ຊຳ ງວົ ກບັ ແກະ ໄວໍ້ ເທິງ ແທື່ນ ບ ຊຳ ແຕື່ ລະ ແທື່ນ.          

ບົດທີ 24 
1ໃນ ເທ ື່ ອ ນີໍ້         ບາລາອາມ ຮ ໍ້ ວື່ຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຢຳກ ໃຫໍ້ ເພິື່ ນ ອວຍພອນ ພວກ ອິສຣາເອນ          ສະ-

ນ ັໍ້ນ         ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ ບ ື່  ໄດໍ້ ໄປ ເບິື່ ງ ໂຊກ ເບິື່ ງ ລຳງ ຕຳມ ທີື່  ໄດໍ້ ເຄີຍ ປະຕບິດັ ມຳ.         

2ເພິື່ ນ ຈ ໍ້ອງ ເບິື່ ງ ໄປ ທຳງ ຖິື່ ນ 

ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ         ແລະ ເຫັນ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ ຢ ື່ ເປັນ ເຜົື່ ຳ ເປັນ ຕະກ ນ         ພຣະວິນຍານບໍ-
ລສິຸດ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ຊງົ ສະຖດິ ລງົ ມຳ ເທິງ ເພິື່ ນ.         

3ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ ກື່ຳວ ຄ  ຳ ທ  ຳນວຳຍ ວື່ຳ,         “ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້         ແມ ື່ນ 

ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ຂອງ ບາລາອາມ          ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເບໂອ          ຊ ື່ ງ ເປັນ ຄ  ຳ ເວົໍ້ຳ ຂອງ ຜ ໍ້ ທີື່  ຮ ໍ້ ແຈ ໍ້ງ ເຫັນ ຈງິ ຄ :         

4ຂໍ້ຳ-

ພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຍນິ ຄ  ຳ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ         ໄດໍ້ ເຫັນ ນມິດິ ມຳ ຈຳກ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ອງົ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່         ດໍ້ວຍ ຕຳ 

ທີື່  ເປີດ ຢ ື່.         

5ຕ ບ ຜໍ້ຳ ເຕັນ ຂອງ ອິສຣາເອນ ກ  ສວຍ ງຳມ.         

6ຄ  ກບັ ແຖວ ຕ ົໍ້ນ ຕຳນ ອນັ ຍຳວ ຢຽດ         ຫລ  

ສວນ ທີື່ ຢ ື່ ແຄມ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ         ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ ຫອມ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ປ ກ ໄວໍ້         ຫລ  ຕ ົໍ້ນສນົ ທີື່ ຢ ື່ ໃກໍ້ ແມ ື່-

ນ  ໍ້ຳ.         

7ກອງທບັ ອິສຣາເອນ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຊນົ ຊຳດ ທງັຫລຳຍ ສ ັື່ນ ສະທໍ້ຳນ         ອິສຣາເອນ ປກົຄອງ ຫລຳຍ 

ຊນົ ຊຳດ.         ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ກວື່ຳ ພວກ         ອັກອາກ          ແລະ ບນັລງັ ຂອງ ພຣະອງົ ຈະ 
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ຕໍ້ອງ ກວໍ້ຳງຂວຳງ         ແລະ ແຜື່ຜຳຍ ຮຸື່ງເຮ ອງ ອອກ ໄປ.         

8ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ນ  ຳ ພວກ ເຂົຳ ອອກ ມຳ ຈຳກ 

ປະເທດ ເອຢິບ          ພຣະອງົ ຊງົ ຕ ື່ ສ ໍ້ ເພ ື່ ອ ພວກ ເຂົຳ ເໝ ອນ ຄວຳຍ ປື່ຳ         ພວກ ເຂົຳ ສງັຫຳນ ສດັຕ          ຫກັ ກະ-

ດ ກ         ແລະ ຫກັ ລ ກ ໜໍ້ຳ ທະນ  ຂອງ ພວກ ເຂົຳ.         

9ຊນົ ຊຳດ ນີໍ້ ເປັນ ເໝ ອນ ສິງ ຕວົ ຮໍ້ຳຍ ແຮງ         ເມ  ື່ອ ເວລຳ 

ມນັ ນອນ ຫລບັ ບ ື່  ມີ ໃຜ ກໍ້ຳ ປກຸ         ຜ ໍ້ ທີື່  ອວຍພອນ ອິສຣາເອນ ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ຄ  ຳ ອວຍພອນ ຕອບ ແລະ ຜ ໍ້ ທີື່  

ສຳບ ແຊື່ງ ອິສຣາເອນ ຈະ ຖ ກ ສຳບ ແຊື່ງ ຕອບ.”          
10ບາລາກ ລກຸ ຢ ນ ຂ ໍ້ນ         ກ  ຳ ກ  ຳປັໍ້ນ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ໂກດ ຮໍ້ຳຍ         ແລະ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ບາລາອາມ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ອຍ 

ເອີໍ້ນ ເຈົໍ້ຳ ມຳ ນີໍ້         ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ປໍ້ອຍ ດື່ຳ ສຳບ ແຊື່ງ ສດັຕ  ຂອງ ຂໍ້ອຍ         ແຕື່ ວື່ຳ         ທງັ ສຳມ ເທ ື່ ອ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ອວຍ-

ພອນ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ແທນ ທີື່  ຈະ ປໍ້ອຍ ດື່ຳ.         

11ບດັ ນີໍ້         ຈ ົື່ງ ກບັ ຄ ນ ເມ  ອ ສຳ         ຂໍ້ອຍ ສນັຍຳ ວື່ຳ ຈະ ໃຫໍ້ ລຳ-

ງວນັ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ         ແຕື່ ດຽວນີໍ້         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ບ ື່  ອະນຍຸຳດ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ຮບັ ລຳງວນັ ນີໍ້.”          
12ບາລາອາມ ຈ ື່ງ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ບອກ ພວກ ທີື່  ສ ົື່ງ ຂື່ຳວ ທີື່  ພະ ອງົ ສ ົື່ງ ໄປ ຫຳ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ແລໍ້ວ 

ວື່ຳ,         

13“ແມ ື່ນ ແຕື່ ພະ ອງົ ຈະ ເອົຳ ເງນິ ຄ  ຳ ທງັ ໝດົ ໃນ ພະລຳຊະວງັ ມຳ ໃຫໍ້ ແກື່ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ກ  ບ ື່  

ສຳມຳດ ເຮັດ ຫຍງັ ໄດໍ້         ຖໍ້ຳ ຫຳກ ສິື່ ງ ນ ັໍ້ນ         ເປັນ ກຳນ ຂດັ ຂ ນ ຕ ື່  ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

ເວົໍ້ຳ ໄດໍ້ ພຽງ ແຕື່ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ບອກ ໃຫໍ້ ເວົໍ້ຳ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ.”          

ບາລາອາມທຳນວາຍເທື່ອທີສາມ 
14ບາລາອາມ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ບາລາກ ວື່ຳ,         “ເວລຳ ນີໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ກບັ ຄ ນ ເມ  ອ ບໍ້ຳນ ເມ  ອງ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

ແລໍ້ວ         ແຕື່ ວື່ຳ         ກື່ອນ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ໄປ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຢຳກ ຈະ ເຕ ອນ ພະ ອງົ ໃນ ສິື່ ງ ທີື່  ຊຳວ ອິສຣາເອນ          ຈະ 

ປະຕບິດັ ຕ ື່  ປະຊຳຊນົ ຂອງ ພະ ອງົ ໃນ ພຳຍ ໜໍ້ຳ.”          
15ແລໍ້ວ ບາລາອາມ ກ  ເວົໍ້ຳ ຄ  ຳ ທ  ຳນວຳຍ ວື່ຳ:         “ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້         ແມ ື່ນ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ຂອງ ບາລາອາມ          ລ ກ ຊຳຍ 

ຂອງ ເບໂອ          ເປັນ ຄ  ຳ ເວົໍ້ຳ ຂອງ ຜ ໍ້ ທີື່  ຮ ໍ້ ແຈ ໍ້ງ ເຫັນ ຈງິ.         

16ຜ ໍ້ ທີື່  ໄດໍ້ ຍນິ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          

ແລະ ຍອມຮບັ ເອົຳ ສະຕປິນັຍຳ ຂອງ ຜ ໍ້ ສ ງ ສດຸ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ເຫັນ ນມິດິ ທີື່  ມຳ ຈຳກ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ອງົ 

ຍິື່ ງ ໃຫຍື່         ດໍ້ວຍ ສຳຍຕຳ ທີື່  ເປີດ ຢ ື່.         

17ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຫລຽວ ເຫັນ ອຳນຳ ຄດົ ຂໍ້ຳງ ໜໍ້ຳ         ແລະ ເຫັນ ຊນົ ຊຳດ ອິ-
ສຣາເອນ          ຈະ ມີ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ອນັ ຮຸື່ງເຮ ອງ         ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ດຳວ ທີື່  ເກດີ ຂ ໍ້ນ ມຳ ໃນ ທື່ຳມກຳງ ຊນົ ຊຳດ ນີໍ້         ຜ ໍ້ ນີໍ້ 

ຈະ ເປັນ ເໝ ອນ ເຄ ື່ ອງໝຳຍ ແຫື່ງ ອ  ຳນຳດ ທີື່  ມຳ ຈຳກ ອິສຣາເອນ          ພະ ອງົ ຈະ ທບຸ ຕ ີພວກ ຜ ໍ້ນ  ຳ ຊຳວ 

ໂມອາບ.         ຈະ ທ  ຳລຳຍ ພວກ ທີື່  ຈອງຫອງ         ແລະ ຮໍ້ຳຍ ກຳດ ທກຸ ຄນົ.         

18ພະ ອງົ ຈະ ຕ ີຊະນະ ສດັຕ  ຂອງ 

ພະ ອງົ ທີື່  ເມ  ອງ ເອໂດມ          ແລະ ຈະ ຍ ດ ເອົຳ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ມຳ ເປັນ ຊບັ ສມົບດັ ຂອງ ພະ ອງົ         

ໃນ ໄລຍະ ທີື່  ພວກ ອິສຣາເອນ ເຮັດ ສງົຄຳມ ຢື່ຳງ ມີ ໄຊ ນ ັໍ້ນ.         

19ຊນົ ຊຳດ ອິສຣາເອນ ຈະ ຢຽບ ພວກ 

ເຂົຳ ລງົ         ແລະ ຈະ ທ  ຳລຳຍ ພວກ ທີື່  ລອດ ຕຳຍ ໃຫໍ້ ໝດົ ສິໍ້ນ.”          
20ແລໍ້ວ ບາລາອາມ          ໄດໍ້ ເຫັນ ພວກ ອາມາເລັກ ທຳງ ນມິດິ         ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ ທ  ຳນວຳຍ ວື່ຳ,         “ຊຳວ ອາ-

ມາເລັກ          ເປັນ ຊນົ ຊຳດ ທີື່  ມີ ອ  ຳນຳດ ກວື່ຳ ຊຳດ ໃດ ໆ         ແຕື່ ວື່ຳ         ຊນົ ຊຳດ ນີໍ້ ຈະ ຖ ກ ທ  ຳລຳຍ ໃຫໍ້ ດບັ ສ ນ 

ໄປ ໃນ ບ ັໍ້ນປຳຍ.”          
21ຕ ື່  ມຳ         ບາລາອາມ ກ  ເຫັນ ພວກ ເກນີ          ທຳງ ນມິດິ ອີກ         ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ ທ  ຳນວຳຍ ວື່ຳ,         “ບື່ອນ ທີື່  ພວກ 

ທື່ຳນ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ ແໜໍ້ນໜຳ ຖຳວອນ         ແລະ ປອດ ໄພ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ຮງັ ນກົ ຢ ື່ ເທິງ ໜໍ້ຳຜຳ.         

22ແຕື່ ວື່ຳ         ຊຳວ ກາ-
ອິນ ເອີຍ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຖ ກ ທ  ຳລຳຍ         ເມ  ື່ອ ຊຳວ ອັດຊີເຣຍ ມຳ ຍ ດ ຄອງ ເອົຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ.”          
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23ບາລາອາມ ໄດໍ້ ທ  ຳນວຳຍ ວື່ຳ:         ແມ ື່ນ ປະຊຳຊນົ ໃດ ທີື່  ທໍ້ອນໂຮມ ກນັ ທຳງ ພຳກ ເໜ ອ ນ ັໍ້ນ.         

24ພວກ ທີື່  ຢຽບ ທ  ຳລຳຍ ຈະ ລງົ ມຳ ຈຳກ ກິດຕີມ          ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຊະນະ ຊຳວ ອັດຊີເຣຍ          ແລະ ເຮເບ          

ແຕື່ ວື່ຳ         ພວກ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ຈະ ດບັ ສ ນ ໄປ ໃນ ທີື່  ສດຸ.”          
25ແລໍ້ວ         ບາລາອາມ ໄດໍ້ ເດນີທຳງ ກບັ ເມ  ອ ບໍ້ຳນ         ສື່ວນ ບາລາກ ໄດໍ້ ເດນີທຳງ ໄປ ທຳງ ອ ື່ ນ.          

ບົດທີ 25 
ບາລາອາມທຳນວາຍເທື່ອສຸດທ້າຍ 

1ເມ  ື່ອ ອິສຣາເອນ ພກັ ຢ ື່ ໃນ ເມ  ອງ ຊິດຕີມ          ປະຊຳຊນົ ກ  ໄດໍ້ ເລີໍ້ມ ຫລິໍ້ນ ຊ ໍ້ ກບັ ຍງິ ຊຳວ ໂມອາບ         

2ຍງິ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ກ  ເຊນີ ປະຊຳຊນົ ໃຫໍ້ ໄປ ບ ຊຳ ຕ ື່  ພະ ຂອງ ນຳງ         ປະຊຳຊນົ ກ  ຮບັ ປະທຳນ         ແລະ ຂຳບ ໄຫວໍ້ 

ພະ ຂອງ ພວກ ນຳງ         

3ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ອິສຣາເອນ ກ  ເຂົໍ້ຳ ຖ  ພະບາອານ ແຫື່ງ ເປໂອ          ແລະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກ  

ຊງົ ພຣະພິໂລດ ຕ ື່  ອິສຣາເອນ          
4ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ໂມເຊ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ນ  ຳ ຫວົໜໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ປະຊຳຊນົ ແຂວນ ຕຳກ-

ແດດ ໄວໍ້ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ພຣະພິໂລດ ອນັ ຮໍ້ຳຍ ແຮງ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ 

ຫນັ ເຫ ໄປ ຈຳກ ອິສຣາເອນ”         

5ແລະ ໂມເຊ ບອກ ພວກ ຜ ໍ້ ພິພຳກສຳ ຂອງ ອິສຣາເອນ ວື່ຳ         “ທື່ຳນ ທກຸ 

ຄນົ ຈ ົື່ງ ຂໍ້ຳ ຄນົ ຂອງ ທື່ຳນ ທີື່  ເຂົໍ້ຳ ຖ  ພະບາອານ ແຫື່ງ ເປໂອ”          
6ແລະ ເບິື່ ງ ແມ         ມີ ຊຳຍ ອິສຣາເອນ ຄນົ ໜ ື່ ງ ພຳ ຍງິ ຄນົ ມີດີອານ ຄນົ ໜ ື່ ງ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃນ ຄອບຄວົ ຕ ື່ໜໍ້ຳ 

ຕ ື່  ຕຳ ຂອງ ໂມເຊ          ແລະ ຕ ື່  ຊຸມນມຸຊນົ ທງັ ໝດົ ຂອງ ອິສຣາເອນ ໃນ ຂະນະ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ກ  ຳລງັ ຮໍ້ອງໄຫໍ້ 

ຢ ື່ ໜໍ້ຳ ປະຕ  ຫ ເຕັນ ສກັສິດ ແຫື່ງ ຊຸມນມຸ         

7ຄນັ ຟີເນຮາດ ລ ກ ຊຳຍ ເອເລອາຊາ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອາໂຣນ 

ເຫັນ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ກ  ລກຸຂ ໍ້ນ ໄປ ຈຳກ ຊຸມນມຸຊນົ         ມ  ຖ  ຫອກ         

8ຕດິຕຳມ ຊຳຍ ອິສຣາເອນ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ 

ເຕັນ         ແລະ ແທງ ຊອດ ພວກ ເຂົຳ ທງັ ສອງ ຄນົ         ທງັ ຊຳຍ ອິສຣາເອນ ແລະ ຍງິ ຄນົ ນ ັໍ້ນ         ທໍ້ອງ ຂອງ ນຳງ 

ກ  ຊອດ ອອກ         ແລໍ້ວ ໄພພິບດັ ໃນ ຄນົ ອິສຣາເອນ ກ  ສະຫງບົ         

9ແຕື່ ຢື່ຳງໃດ ກ  ຕຳມ         ຄນົ ທີື່  ຕຳຍ ດໍ້ວຍ 

ໄພພິບດັ ມີ ສອງ ໝ ື່ ນ ສີື່  ພນັ ຄນົ          
10ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ກບັ ໂມເຊ ວື່ຳ         

11“ຟີເນຮາດ          ລ ກ ຊຳຍ ເອເລອາຊາ ລ ກ ຊຳຍ ອາໂຣນ ໄດໍ້ 

ຫໍ້ຳມ ຄວຳມ ໂກດ ຮໍ້ຳຍ ຂອງ ເຮົຳ ຕ ື່  ຄນົ ອິສຣາເອນ          ໃນ ກຳນ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ມີ ຄວຳມ ກະຕ ລ ລ ົໍ້ນ         ເພຳະ 

ເຫັນແກື່ ເຮົຳ ໃນ ທື່ຳມກຳງ ປະຊຳຊນົ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ຈ ື່ງ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຜົຳ ຜຳນ ຄນົ ອິສຣາເອນ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຫ ງ 

ຫວງ ຂອງ ເຮົຳ         

12ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ຈ ົື່ງ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ‘ເບິື່ ງ ແມ         ເຮົຳ ໃຫໍ້ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ ແກື່ ພວກ ເຂົຳ         

13ຄ  ຳໝັໍ້ນ-

ສນັຍຳ ນ ັໍ້ນ ຈະ ເປັນ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ທີື່  ມຳ ພຳຍຫລງັ ເຂົຳເຈົໍ້ຳ         ເປັນ 

ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ ເລ ື່ ອງ ຕ  ຳແໜື່ງ ປະໂລຫິດ ອນັ ຖຳວອນ         ເພຳະ ພວກ ເຂົຳ ມີ ຄວຳມ ກະຕ ລ ລ ົໍ້ນ ຕ ື່  ພຣະ-
ເຈົ້າ ຂອງ ຕນົ         ແລະ ໄດໍ້ ເຮັດ ກຳນ ລ ບລໍ້ຳງ ມນົທິນ ບຳບ ຄນົ ອິສຣາເອນ’”          

14ຊ ື່  ຂອງ ຊຳຍ ອິສຣາເອນ ຄນົ ທີື່  ຖ ກ ຂໍ້ຳ ຮື່ວມ ກບັ ຍງິ ຊຳວ ມີດີອານ          ຊ ື່  ຊິມຣ ີ         ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ສາລ           

ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຂອງ ຄອບຄວົ ສ  ຳຄນັ ໃນ ຕະກ ນ ຊິເມໂອນ         

15ແລະ ຊ ື່  ຂອງ ຍງິ ຊຳວ ມີດີອານ ຜ ໍ້ ຖ ກ ຂໍ້ຳ         

ແມ ື່ນ ໂກດຊະບີ          ບດຸ ສຳວ ຂອງ ຊ ເຣ          ຜ ໍ້ ເປັນ ຫວົໜໍ້ຳ ຕະກ ນ         ແລະ ຄອບຄວົ ສ  ຳຄນັ ໃນ ມີດີອານ          
16ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ກບັ ໂມເຊ ວື່ຳ         

17“ຈ ົື່ງ ຮກຸ ຮຳນ ຄນົ ມີດີອານ          ແລະ ສ ໍ້ ຮບົ ກບັ ເຂົຳ         
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18ເພຳະ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຮກຸ ຮຳນ ເຈົໍ້ຳ ດໍ້ວຍ ອບຸຳຍ         ຊ ື່ ງ ພວກ ເຂົຳ ລ ໍ້ ເຈົໍ້ຳ ໃນ ເລ ື່ ອງ ເປໂອ          ແລະ ໃນ ເລ ື່ ອງ 

ນຳງ ໂກດຊະບີ ບດຸ ສຳວ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ແຫື່ງ ມີດີອານ          ຜ ໍ້ ເປັນ ນໍ້ອງ ສຳວ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ຜ ໍ້ ທີື່  ຖ ກ ຂໍ້ຳ ຕຳຍ 

ໃນ ມ ໍ້ ທີື່  ບງັເກດີ ໄພພິບດັ ດໍ້ວຍ ເລ ື່ ອງ ເປໂອ”          

ບົດທີ 26 
ອິສຣາເອນຂາບໄຫວ້ຮ ບເຄົາລົບ ແລະຫລິ້ນຊ ້ກັບຍິງຊາວໂມອາບ 

1ຕ ື່  ມຳ         ຫລງັ ຈຳກ ໄພພິບດັ ນ ັໍ້ນ ສະຫງບົ ລງົ ແລວ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ກບັ ໂມເຊ ແລະ ເອເລອາ-
ຊາ ລ ກ ຊຳຍ ອາໂຣນ ວື່ຳ         

2“ຈ ົື່ງ ເຮັດ ສ  ຳມະໂນ ຄວົ ຊຸມນມຸຊນົ ອິສຣາເອນ ທງັ ໝດົ         ອຳຍ ຸຕ ັໍ້ງແຕື່ ຊຳວ 

ປີ ຂ ໍ້ນ ໄປ ຕຳມ ຍຳດຕ ິພີື່ ນ ໍ້ອງ ຕຳມ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ທງັ ໝດົ ໃນ ອິສຣາເອນ          ຜ ໍ້ ທີື່  ສຳມຳດ 

ເຂົໍ້ຳ ສງົຄຳມ ໄດໍ້”         

3ໂມເຊ ກບັ ເອເລອາຊາ ປະໂລຫິດ         ປຳ ໄສ ກບັ ພວກ ເຂົຳ ທີື່  ທົື່ງພຽງ ໂມອາບ ແຄມ 

ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ ໃກໍ້ ເມ  ອງ ເຢຣິໂກ ວື່ຳ         

4“ຈ ົື່ງ ເຮັດ ສ  ຳມະໂນ ຄວົ ປະຊຳຊນົ         ອຳຍ ຸຕ ັໍ້ງແຕື່ ຊຳວ ປີ ຂ ໍ້ນ ໄປ”         

ຕຳມ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ສ ັື່ງ ໂມເຊ ແລະ ຄນົ ອິສຣາເອນ          ຜ ໍ້ ທີື່  ອອກ ຈຳກ ແຜື່ນດນິ ເອຢິບ ຄ           
5ຣ ເບັນ          ລ ກ ຊຳຍ ຫວົປີ ຂອງ ອິສຣາເອນ          ບດຸ ຂອງ ຣ ເບັນ          ຄ  ຮາໂນກ          ຄນົ ຄອບຄວົ ຮາໂນກ          

ປານລ  ຄນົ ຄອບຄວົ ປານລ          

6ເຮດຊະໂຣນ          ຄນົ ຄອບຄວົ ເຮດຊະໂຣນ          ກາມີ          ຄນົ ຄອບຄວົ ກາມີ         

7ຕະກ ນ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເປັນ ຄອບຄວົ ຂອງ ຄນົ ຣ ເບັນ          ມີ ຈ  ຳນວນ ສີື່  ໝ ື່ ນ ສຳມ ພນັ ເຈດັ ຮໍ້ອຍ ສຳມ ສິບ ຄນົ         

8ແລະ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ປານລ           ຄ  ເອລອີາບ         

9ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເອລອີາບ ຄ          ເນມ ເອນ          ດາທານ          ແລະ 

ອາບີຣາມ ນີໍ້ ຄ  ດາທານ ແລະ ອາບຣີາມ ທີື່  ເລ ອກ ຈຳກ ຊຸມນມຸຊນົ         ເປັນ ຜ ໍ້ ຂດັຂວຳງ ໂມເຊ ແລະ ອາ-
ໂຣນ ໃນ ພກັ ພວກ ໂກຣາ          ຕອນ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ຂດັຂວຳງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

10ແລະ ແຜື່ນ ທ ລະນ ີໄດໍ້ ອໍ້ຳ 

ປຳກ ອອກ ກ ນ ພວກ ເຂົຳ ພໍ້ອມ ກບັ ໂກຣາ          ແລະ ພກັ ພວກ ເຖງິ ຕຳຍ         ໂດຍ ຖ ກ ໄຟ ເຜົຳ ຜຳນ ສອງ ຮໍ້ອຍ 

ຫໍ້ຳ ສິບ ຄນົ         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ເປັນ ເລ ື່ ອງ ເຕ ອນໃຈ         

11ແຕື່ ບດຸ ຂອງ ໂກຣາ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ຕຳຍ          
12ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຊິເມໂອນ ຕຳມ ຄອບຄວົ ຂອງ ລຳວ         ຄ  ເນມ ເອນ          ຄນົ ຄອບຄວົ ເນມ ເອນ          ຢາ-

ມິນ          ຄນົ ຄອບຄວົ ຢາມິນ          ຢາກິນ          ຄນົ ຄອບຄວົ ຢາກິນ         

13ເຊຣາ          ຄນົ ຄອບຄວົ ເຊຣາ          ຊາອ ນ          

ຄນົ ຄອບຄວົ ຊາອ ນ         

14ຕະກ ນ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເປັນ ຄອບຄວົ ຂອງ ຄນົ ຊິເມໂອນ          ມີ ຈ  ຳນວນ ສອງ ໝ ື່ ນ ສອງ 

ພນັ ສອງ ຮໍ້ອຍ ຄນົ          
15ບດຸ ຂອງ ຄາດ          ຕຳມ ຄອບຄວົ ຂອງ ລຳວ         ຄ  ເຊໂຟນ          ຄນົ ຄອບຄວົ ເຊໂຟນ          ຮັກກີ          ຄນົ 

ຄອບຄວົ ຮັກກີ          ຊ ນ ີ         ຄນົ ຄອບຄວົ ຊ ນີ         

16ໂອດຊະນີ          ຄນົ ຄອບຄວົ ໂອດຊະນີ          ເອຣີ          ຄນົ ຄອບຄວົ 

ເອຣີ         

17ອາໂຣດ          ຄນົ ຄອບຄວົ ອາໂຣດ          ອາເຣລີ          ຄນົ ຄອບຄວົ ອາເຣລີ         

18ຕະກ ນ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເປັນ 

ຄອບຄວົ ຂອງ ບດຸ ຂອງ ຄາດ          ຕຳມ ຈ  ຳນວນ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ມີ ສີື່  ໝ ື່ ນ ຫໍ້ຳ ຮໍ້ອຍ ຄນົ          
19ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຢ ດາ ຄ          ເອຣະ ແລະ ໂອນານ          ເອຣະ ກບັ ໂອນານ ຕຳຍ ໃນ ແຜື່ນດນິ ການາ-

ອານ         

20ແລະ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຢ ດາ ຕຳມ ຄອບຄວົ ຂອງ ລຳວ         ຄ  ເຊລາ          ຄນົ ຄອບຄວົ ເຊລາ          ເປເຣັດ          

ຄນົ ຄອບຄວົ ເປເຣັດ          ເຊຣາ          ຄນົ ຄອບຄວົ ເຊຣາ.         

21ແລະ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເປເຣັດ ຄ          ເຮດຊະໂຣນ          

ຄນົ ຄອບຄວົ ເຮດຊະໂຣນ          ຮາມ ນ          ຄນົ ຄອບຄວົ ຮາມ ນ         

22ຕະກ ນ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເປັນ ຄອບຄວົ ຂອງ ຢ -
ດາ          ຕຳມ ຈ  ຳນວນ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ມີ ເຈດັ ໝ ື່ ນ ຫກົ ພນັ ຫໍ້ຳ ຮໍ້ອຍ ຄນົ          
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23ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອິດຊາຄາ ຕຳມ ຄອບຄວົ ຂອງ ລຳວ         ຄ  ໂຕລາ          ຄນົ ຄອບຄວົ ໂຕລາ          ປ ວາ          ຄນົ 

ຄອບຄວົ ປ ວາ         

24ຢາຊຸບ          ຄນົ ຄອບຄວົ ຢາຊຸບ          ຊິມໂຣນ          ຄນົ ຄອບຄວົ ຊິມໂຣນ         

25ຕະກ ນ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ 

ເປັນ ຄອບຄວົ ຂອງ ອິດຊາຄາ          ຕຳມ ຈ  ຳນວນ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ມີ ຫກົ ໝ ື່ ນ ສີື່  ພນັ ສຳມ ຮໍ້ອຍ ຄນົ          
26ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຊບ ລ ນ ຕຳມ ຄອບຄວົ ຂອງ ລຳວ         ຄ  ເສເຣັດ          ຄນົ ຄອບຄວົ ເສເຣັດ          ເອໂລນ          

ຄນົ ຄອບຄວົ ເອໂລນ          ຢາເລເອນ          ຄນົ ຄອບຄວົ ຢາເລເອນ         

27ຕະກ ນ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເປັນ ຄອບຄວົ ຂອງ 

ຄນົ ເຊບ ລ ນ          ຕຳມ ຈ  ຳນວນ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ມີ ຫກົ ໝ ື່ ນ ຫໍ້ຳ ຮໍ້ອຍ ຄນົ          
28ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ໂຢເຊັບ ຕຳມ ຄອບຄວົ ຂອງ ລຳວ         ຄ  ມານາເຊ ແລະ ເອຟຣາຢິມ         

29ລ ກ ຊຳຍ 

ຂອງ ມານາເຊ          ຄ  ມາກີ          ຄນົ ຄອບຄວົ ມາກີ          ມາກີ ໃຫໍ້ ກ  ຳເນດີ ບດຸ ຊ ື່  ກິເລອາດ          ກິເລອາດ          ຄນົ 

ຄອບຄວົ ກິເລອາດ         

30ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ກິເລອາດ          ຄ  ອີເອເຊ          ຄນົ ຄອບຄວົ ອີເອເຊ ເຮເລັກ          ຄນົ 

ຄອບຄວົ ເຮເລັກ         

31ແລະ ອາຊະຣີເອນ          ຄນົ ຄອບຄວົ ອາຊະຣີເອນ          ເຊເຄັມ          ຄນົ ຄອບຄວົ ເຊເຄັມ         

32ແລະ ເຊມີດາ          ຄນົ ຄອບຄວົ ເຊມີດາ          ເຮເຟ          ຄນົ ຄອບຄວົ ເຮເຟ.         

33ສື່ວນ ເຊໂລເຟຂາດ ລ ກ 

ຊຳຍ ເຮເຟ.         ບ ື່  ມີ ລ ກ ຊຳຍ ມີ ແຕື່ ບດຸ ສຳວ         ຊ ື່  ບດຸ ສຳວ ຂອງ ເຊໂລເຟຂາດ ຄ          ມາລາ          ໂນອາ          ໂຮກ-
ລາ          ມີລະກາ ແລະ ຕີຣະຊາ         

34ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເປັນ ຄອບຄວົ ມານາເຊ          ແລະ ຈ  ຳນວນ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ມີ 

ຫໍ້ຳ ໝ ື່ ນ ສອງ ພນັ ເຈດັ ຮໍ້ອຍ ຄນົ          
35ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເອຟຣາຢິມ ຕຳມ ຄອບຄວົ ຂອງ ລຳວ ຄ          ຊ ເທລາ          ຄນົ ຄອບຄວົ ຊ -

ເທລາ          ເບເຄ.         ຄນົ ຄອບຄວົ ເບເຄ.         ຕາຮານ          ຄນົ ຄອບຄວົ ຕາຮານ         

36ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຊ ເທລາ ຄ          

ເອຣານ          ຄນົ ຄອບຄວົ ເອຣານ         

37ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເປັນ ຄອບຄວົ ຂອງ ລ ກ ຊຳຍ ເອຟຣາຢິມ          ຕຳມ ຈ  ຳ-

ນວນ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ມີ ສຳມ ໝ ື່ ນ ສອງ ພນັ ຫໍ້ຳ ຮໍ້ອຍ ຄນົ         ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ແມ ື່ນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ໂຢເຊັບ 

ຕຳມ ຄອບຄວົ ຂອງ ລຳວ          
38ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເບັນຢາມິນ ຕຳມ ຄອບຄວົ ຂອງ ລຳວ         ຄ          ເບລາ          ຄນົ ຄອບຄວົ ເບລາ          ອາຊະ-

ເບັນ          ຄນົ ຄອບຄວົ ອາຊະເບັນ          ອາຮີຣາມ          ຄນົ ຄອບຄວົ ອາຮີຣາມ         

39ເຊຟ ຟາມ          ຄນົ ຄອບຄວົ ຊ -
ຟາມ          ຮ ຟາມ          ຄນົ ຄອບຄວົ ຮ ຟາມ         

40ແລະ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເບລາ          ຄ  ອາດ ແລະ ນາອາມານ          ຄນົ 

ຄອບຄວົ         ອາດ          ນາອາມານ          ຄນົ ຄອບຄວົ ນາອາມານ         

41ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເບັນ-
ຢາມິນ ຕຳມ ຄອບຄວົ ຂອງ ລຳວ         ແລະ ຈ  ຳນວນ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ແມ ື່ນ ສີື່  ໝ ື່ ນ ຫໍ້ຳ ພນັ ຫກົ ຮໍ້ອຍ ຄນົ          

42ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ດານ ຕຳມ ຄອບຄວົ ຂອງ ລຳວ         ຄ  ຊ ຮາມ          ຄນົ ຄອບຄວົ ຊ ຮາມ          

ເປັນ ຄອບຄວົ ຂອງ ດານ ຕຳມ ຄອບຄວົ ຂອງ ລຳວ         

43ຄອບຄວົ ທງັ ໝດົ ຂອງ ຄນົ ຊ ຮາມ ຕຳມ ຈ  ຳ-

ນວນ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ມີ ຫກົ ໝ ື່ ນ ສີື່  ພນັ ສີື່  ຮໍ້ອຍ ຄນົ          
44ບດຸ ຂອງ ອາເຊ ຕຳມ ຄອບຄວົ ຂອງ ລຳວ         ຄ  ອິມນາ          ຄນົ ຄອບຄວົ ອິມນາ          ອີຊະວີ          ຄນົ ຄອບ-

ຄວົ ອີຊະວີ          ເບຣອິາ          ຄນົ ຄອບຄວົ ເບຣອິາ         

45ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເບຣອິາ ຄ          ເຮເບ.         ຄນົ ຄອບຄວົ ເຮ-
ເບ.         ມັນກເີອນ          ຄນົ ຄອບຄວົ ມັນກີເອນ         

46ບດຸ ສຳວ ຂອງ ອາເຊ          ຄ  ເສຣາ         

47ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເປັນ 

ຄອບຄວົ ຂອງ ລ ກ ຊຳຍ ອາເຊ ຕຳມ ຈ  ຳນວນ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ມີ ຫໍ້ຳ ໝ ື່ ນ ສຳມ ພນັ ສີື່  ຮໍ້ອຍ ຄນົ          
48ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ນັບທາລ ີຕຳມ ຄອບຄວົ ຂອງ ລຳວ         ຄ  ຢາເຊເອນ          ຄນົ ຄອບຄວົ ຢາເຊເອນ ກ ນີ          

ຄນົ ຄອບຄວົ ກ ນ ີ         

49ເຢດເຊ ຄນົ ຄອບຄວົ ເຢດເຊ          ຊິນເລັມ          ຄນົ ຄອບຄວົ ຊິນເລັມ         

50ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ 
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ເປັນ ຄອບຄວົ ຂອງ ນັບທາລີ ຕຳມ ຄອບຄວົ ຂອງ ລຳວ         ແລະ ຕຳມ ຈ  ຳນວນ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ມີ ສີື່  ໝ ື່ ນ 

ຫໍ້ຳ ພນັ ສີື່  ຮໍ້ອຍ ຄນົ          
51ຈ  ຳນວນ ຄນົ ອິສຣາເອນ          ມີ ຫກົ ແສນ ໜ ື່ ງ ພນັ ເຈດັ ຮໍ້ອຍ ສຳມ ສິບ ຄນົ          
52ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ກບັ ໂມເຊ ວື່ຳ         

53“ໃຫໍ້ ແບື່ງ ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ມ ລະດກົ ແກື່ ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ 

ຕຳມ ຈ  ຳນວນ ລຳຍ ຊ ື່         

54ມ ລະດກົ ສື່ວນ ໃຫຍື່ ກ  ໃຫໍ້ ແບື່ງ ແກື່ ຄນົ ຕະກ ນ ໃຫຍື່         ແລະ ມ ລະດກົ ສື່ວນ 

ນໍ້ອຍ ກ  ໃຫໍ້ ແບື່ງ ແກື່ ຄນົ ຕະກ ນ ນໍ້ອຍ         ທກຸ ຕະກ ນ ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ສື່ວນ ມ ລະດກົ ຕຳມ ຈ  ຳນວນ ຄນົ         

55ແຕື່ 

ໃຫໍ້ ຈບັ ສະຫລຳກ ແບື່ງ ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ         ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຮບັ ມ ລະດກົ ຕຳມ ລຳຍ ຊ ື່  ຕະກ ນ ຂອງ ບນັພະ-

ບ ລດຸ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         

56ໃຫໍ້ ຈບັ ສະຫລຳກ ແບື່ງ ມ ລະດກົ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ນ ັໍ້ນ ຕຳມ ສື່ວນ ຕະກ ນ ໃຫຍື່         

ແລະ ຕະກ ນ ນໍ້ອຍ”          
57ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້ ເປັນ ຄນົ ເລວີ ທີື່  ນບັ ຕຳມ ຄອບຄວົ ຂອງ ລຳວ         ຄ          ເກໂຊນ          ຄນົ ຄອບຄວົ ເກໂຊນ          ໂກ-

ຮາດ          ຄນົ ຄອບຄວົ ໂກຮາດ          ເມຣາຣີ          ຄນົ ຄອບຄວົ ເມຣາຣີ         

58ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້ ເປັນ ຄອບຄວົ ຂອງ ເລວີ          ຄ  

ຄນົ ຄອບຄວົ ລິບນີ          ຄນົ ຄອບຄວົ ເຮັບໂຣນ          ຄນົ ຄອບຄວົ ມາລີ          ຄນົ ຄອບຄວົ ມ ຊີ          ຄນົ ຄອບຄວົ 

ໂກຣາ          ແລະ ໂກຮາດ ໃຫໍ້ ກ  ຳເນດີ ບດຸ ຊ ື່  ອຳຣາມ         

59ເມຍ ຂອງ ອຳຣາມ ຄ  ໂຢເກເບັດ ບດຸ ສຳວ ຂອງ 

ເລວີ ເກດີ ແກື່ ເລວີ ທີື່  ເອຢິບ          ແລະ ນຳງ ເກດີ ບດຸ ໃຫໍ້ ອຳຣາມ ຊ ື່         ອາໂຣນ ແລະ ໂມເຊ          ແລະ ມີຣີ-
ອາມ ເອ ໍ້ອຍ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ທງັ ສອງ         

60ແລະ ອາໂຣນ ໃຫໍ້ ກ  ຳເນດີ ບດຸ ຊ ື່  ນາດາບ          ອາບີຮ           ເອເລ-
ອາຊາ.         ແລະ ອີທາມາ.         

61ແຕື່ ນາດາບ ແລະ ອາບີຮ  ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ເສຍ ຊວີດິ         ຕອນ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ຖວຳຍ ບ -

ຊຳ ດໍ້ວຍ ໄຟ ທີື່  ຕໍ້ອງ ຫໍ້ຳມ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

62ແລະ ຈ  ຳນວນ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ເປັນ ສອງ ໝ ື່ ນ 

ສຳມ ພນັ ຄນົ         ເປັນ ຜ ໍ້ ຊຳຍ ທກຸ ຄນົ ອຳຍ ຸຕ ັໍ້ງແຕື່ ໜ ື່ ງ ເດ ອນ ຂ ໍ້ນ ໄປ         ເພຳະ ພວກ ເຂົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ນບັ ລວມ ໄວໍ້ 

ໃນ ຄນົ ອິສຣາເອນ          ແລະ ບ ື່  ມີ ມ ລະດກົ ໃຫໍ້ ແກື່ ພວກ ເຂົຳ ທື່ຳມກຳງ ຄນົ ອິສຣາເອນ          
63ຈ  ຳນວນ ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ໂມເຊ ແລະ ປະໂລຫິດ ເອເລອາຊາ ໄດໍ້ ນບັ ໄວໍ້         ຕອນ ທີື່  ນບັ ຄນົ ອິສຣາເອນ 

ຢ ື່ ທົື່ງພຽງ ໂມອາບ          ແຄມ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ ໃກໍ້ ເມ  ອງ ເຢຣິໂກ         

64ແຕື່ ຕຳມ ລຳຍ ຊ ື່  ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ບ ື່  ມີ ຊຳຍ ຈກັ 

ຄນົ ໜ ື່ ງ ຊ ື່ ງ ໂມເຊ ແລະ ອາໂຣນ ປະໂລຫິດ ໄດໍ້ ນບັ ໄວໍ້ ຕອນ ທີື່  ນບັ ຄນົ ອິສຣາເອນ ໃນ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ 

ກນັດຳນ ຊີນາຍ         

65ເພຳະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ເລ ື່ ອງ ພວກ ເຂົຳ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ວື່ຳ         “ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຕໍ້ອງ 

ຕຳຍ ໃນ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ”         ບ ື່  ມີ ຊຳຍ ຈກັ ຄນົ ໜ ື່ ງ ເຫລ ອ ຢ ື່ ນອກຈຳກ ກາເລັບ ລ ກ ຊຳຍ ເຢຟຸນ-
ເນ ແລະ ໂຢຊວຍ          ລ ກ ຊຳຍ ນ ນ          

ບົດທີ 27 
1ຕອນ ນ ັໍ້ນ         ລ ກ ສຳວ ທງັຫລຳຍ ຂອງ         ເຊໂລເຟຂາດ                   ຜ ໍ້ ເປັນ ບດຸ ຂອງ ເຮເຟ          ຜ ໍ້ ເປັນ ບດຸ ຂອງ 

ກິເລອາດ          ຜ ໍ້ ທີື່  ເປັນ ບດຸ ຂອງ ມາກ,ີ         ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ມານາເຊ          ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ສ ບ ຕະກ ນ ຂອງ ໂຢເຊັບ ໄດໍ້ 

ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃກໍ້         ລ ກ ສຳວ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຄ :         ມາລາ,         ໂນອາ,         ໂຮກລາ,         ມີລະກາ          ແລະ         ຕີ-
ຣະຊາ         

2ແລະ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ມຳ ຢ ນ ຢ ື່ ຕ ື່ໜໍ້ຳ         ໂມເຊ          ແລະ ຕ ື່ໜໍ້ຳ         ເອເລອາຊາ          ຜ ໍ້ ເປັນ ປະໂລ-

ຫິດ         ແລະ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຕະກ ນ         ແລະ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຊຸມນມຸຊນົ ທີື່  ຫ ເຕັນ ນດັ ພບົ         ກື່ຳວ ວື່ຳ,         

3“ບດິຳ ຂອງ ເຮົຳ ຕຳຍ 

ເສຍ ໃນ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ ໂດຍ ປຳດ ສະ ຈຳກ ກຳນ ມີ ລ ກ ຊຳຍ ສ ບ ແທນ ແນວ,         ເພິື່ ນ ບ ື່  ໄດໍ້ ຢ ື່ ໃນ 
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ທື່ຳມກຳງ ພວກ ໂກຣາ          ຜ ໍ້ ທີື່  ກະບດົ ຕ ື່ ສ ໍ້ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແຕື່ ເພິື່ ນ ເສຍ ຊວີດິ ເພຳະ ບຳບ ຂອງ ຕນົ         

ແລະ ບ ື່  ມີ ລ ກ ຊຳຍ ເລີຍ.         

4ເຫດ ໃດ ຈິື່ງ ລ ບ ຊ ື່  ຂອງ ບດິຳ ເຮົຳ ອອກ ຈຳກ ຕະກ ນ ຂອງ ເພິື່ ນ         ເພຳະ ເຫດ ທີື່  

ເພິື່ ນ ບ ື່  ມີ ລ ກ ຊຳຍ ນ ັໍ້ນ ບ ?         ຂ  ໃຫໍ້ ເຮົຳ ມີ ສິດ ໃນ ກຳນ ເປັນ ຜ ໍ້ ມີ ກ  ຳມະສິດ ຂອງ ທີື່  ດນິ ໃນ ທື່ຳມກຳງ ອໍ້ຳຍ 

ເອ ໍ້ອຍ ນໍ້ອງ ຂອງ ເຮົຳ ແດື່.”          
5ໂມເຊ ໄດໍ້ ນ  ຳ ເລ ື່ ອງ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຂຳບ ທ ນ ພຣະເຈົ້າ.         

6ແລະ ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ເພິື່ ນ ວື່ຳ,         

7“ລ ກ ສຳວ ຂອງ ເຊໂລເຟຂາດ          ເວົໍ້ຳ ຖ ກຕໍ້ອງ ແລໍ້ວ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້ ກ  ຳມະສິດ ທີື່  ດນິ ໃນ ທື່ຳມກຳງ ພີື່ ນ ໍ້ອງ 

ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ໃຫໍ້ ມ ລະດກົ ບດິຳ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຕກົ ທອດ ມຳ ເຖງິ ພວກ ເຂົຳ.         

8ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ກື່ຳວ 

ແກື່ ຄນົ ອິສຣາເອນ ວື່ຳ,         “ຖໍ້ຳ ຜ ໍ້ ຊຳຍ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຕຳຍ         ໂດຍ ທີື່  ລຳວ ບ ື່  ມີ ລ ກ ຊຳຍ         ກ  ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້ ມ ລະດກົ ຂອງ 

ລຳວ ຕກົ ໄປ ເປັນ ຂອງ ລ ກ ສຳວ ຂອງ ລຳວ ໄດໍ້.         

9ແລະ         ຖໍ້ຳ ລຳວ ບ ື່  ມີ ລ ກ ສຳວ         ກ  ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້ ມ ລະດກົ ສື່ວນ 

ນ ັໍ້ນ ຕກົ ເປັນ ຂອງ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ລຳວ.         

10ແລະ ຖໍ້ຳ ລຳວ ບ ື່  ມີ ອໍ້ຳຍ ນໍ້ອງ         ກ  ຈ ົື່ງ ມອບ ໃຫໍ້ ເປັນ ຂອງ ພີື່ ນ ໍ້ອງ 

ຂອງ ພ ື່  ລຳວ.         

11ແລະ ຖໍ້ຳ ບດິຳ ຂອງ ລຳວ ກ  ບ ື່  ມີ ພີື່ ນ ໍ້ອງ         ກ  ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້ ມ ລະດກົ ນ ັໍ້ນ ຕກົ ເປັນ ຂອງ ຍຳດ ພີື່ -

ນໍ້ອງ ທີື່  ໃກໍ້ຊດິ ຕ ື່  ໄປ         ເປັນ ຜ ໍ້ ມີ ສິດ ໃນ ກຳນ ສ ບ ມ ລະດກົ ນ ັໍ້ນ.         ອນັ ນີໍ້ ເປັນ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ         ເປັນ ກດົເກນ ສ  ຳລບັ 

ອິສຣາເອນ          ທີື່  ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ໄວໍ້ ກບັ ໂມເຊ.”          

ການເຮັດສຳມະໂນຄົວຄົນອິສຣາເອນເປັນເທື່ອທີ່ສອງ 
12ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ໂມເຊ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ເດນີທຳງ ໄປ ພ          ອາບາຣີມ          ເພ ື່ ອ ໄປ ເບິື່ ງ ແຜື່ນ-

ດນິ ທີື່  ເຮົຳ ຈະ ມອບ ໃຫໍ້ ພວກ ອິສຣາເອນ.         

13-14ເມ  ື່ອ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຫັນ ແລໍ້ວ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຕຳຍ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ອາ-
ໂຣນ ອໍ້ຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ຍໍ້ອນ ວື່ຳ         ແຕື່ ກື່ອນ ເຈົໍ້ຳ ທງັ ສອງ ໄດໍ້ ລະເມດີ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ຂອງ ເຮົຳ ຢ ື່ ໃນ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງ-

ແລໍ້ງ ກນັດຳນ ຊິນ          ຄ  ໃນ ຄຳວ ຊຸມນມຸຊນົ ທກຸ ຄນົ ຮໍ້ອງທກຸ ຕ ື່ ສ ໍ້ ເຮົຳ ທີື່          ເມຣິບາ          ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ປະຕເິສດ ບ ື່  

ຮບັ ຮ ໍ້ ອ  ຳນຳດ ອນັ ສກັສິດ ຂອງ ເຮົຳ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ພວກ ເຂົຳ”         (ເມຣິບາ ເປັນ ຊ ື່  ບ ື່  ນ  ໍ້ຳ ທີື່  ເມ  ອງ ກາເດັດ ໃນ ຖິື່ ນ 

ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ ຊິນ).          
15-16ແລໍ້ວ ໂມເຊ ກ  ໄດໍ້ ອໍ້ອນວອນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ວື່ຳ         “ໂອ         ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພຣະເຈົ້າ 

ຜ ໍ້ ຊງົ ເປັນ ບ ື່ ເກດີ ແຫື່ງ ຊວີດິ ຂອງ ທກຸ ຄນົ         ພຣະອງົ ຊງົ ເປັນ ຜ ໍ້ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ອໍ້ອນວອນ ຂ  ຕ ື່  ພຣະ-

ອງົ         ຂ  ຊງົ ໂຜດ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ໃຫໍ້ ມີ ຜ ໍ້ນ  ຳ ປະຊຳຊນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້.         

17ແລະ ທງັ ເປັນ ຜ ໍ້ ບງັຄບັ ບນັຊຳ ພວກ ເຂົຳ 

ອອກ ສ ື່ ສະໜຳມຮບົ         ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ຊຸມນມຸຊນົ ຂອງ ພຣະອງົ ນີໍ້         ຈະ ບ ື່  ເປັນ ເໝ ອນ ແກະ ທີື່  ຂຳດ ຜ ໍ້ ລໍ້ຽງ.”          
18ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈ ື່ງ ກື່ຳວ ຕ ື່  ໂມເຊ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ໄປ ເອົຳ ໂຢຊວຍ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ທື່ຳນ ນ ນ          ຊ ື່ ງ ເປັນ 

ຜ ໍ້ ທີື່  ມີ ຄວຳມ ສຳມຳດ         ແລະ ມ ີພຣະວິນຍານ          ແລໍ້ວ ໃຫໍ້ ວຳງ ມ  ເທິງ ຫວົ ເພິື່ ນ.         

19ໃຫໍ້ ເອົຳ ລຳວ ຢ ນ ຢ ື່ ຕ ື່ -

ໜໍ້ຳ ປະໂລຫິດ         ເອເລອາຊາ ແລະ ຊຸມນມຸຊນົ ທງັ ໝດົ         ແລໍ້ວ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ປະກຳດ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ໃຫໍ້ ລຳວ ເປັນ ຜ ໍ້ 

ສ ບ ແທນ ເຈົໍ້ຳ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້.         

20ເພ ື່ ອ ວື່ຳ         ໃຫໍ້ ຊຸມນມຸຊນົ ອິສຣາເອນ ຟງັ ຄວຳມ ເພິື່ ນ         ຂ  ໃຫໍ້ ມອບ 

ສິດ         ແລະ ອ  ຳນຳດ ບຳງ ຢື່ຳງ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ໂຢຊວຍ         

21ໂຢຊວຍ ຈະ ປ ກສຳ ກບັ ປະໂລຫິດ         ເອເລອາ-
ຊາ          ຜ ໍ້ ທີື່  ຮ ໍ້ຈກັ ນ  ໍ້ຳ ພຣະໄທ ຂອງ ເຮົຳ         ໂດຍ ອ ຣີມ ແລະ ທ ມມີມ          ໂດຍ ວທີິ ນີໍ້ ເອເລອາຊາ ຈະ ແນະນ  ຳ         

ໂຢຊວຍ ແລະ ຊຸມນມຸຊນົ ອິສຣາເອນ ທງັ ໝດົ ຕຳມ ໜໍ້ຳທີື່  ຂອງ ພວກ ເຂົຳ.”          
22ແລໍ້ວ ໂມເຊ ໄດໍ້ ປະຕບິດັ ຕຳມ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ໂຢຊວຍ ຢ ນ ຂ ໍ້ນ ຢ ື່ ຕ ື່ -

ໜໍ້ຳ ປະໂລຫິດ.         

23ເອເລອາຊາ          ແລະ ຊຸມນມຸຊນົ ທງັ ໝດົ ວຳງ ມ  ເທິງ ຫວົ ຂອງ ໂຢຊວຍ          ແລະ ປະ-
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ກຳດ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ໃຫໍ້ ເປັນ ຜ ໍ້ ສ ບ ແທນ ຕນົ.          

ບົດທີ 28 
ໂຢຊວຍເປັນຜ ້ຮັບໜ້າທີ່ແທນໂມເຊ 

1ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ກບັ ໂມເຊ ວື່ຳ         

2“ຈ ົື່ງ ບອກ ຄນົ ອິສຣາເອນ ແລະ ກື່ຳວ ແກື່ ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ         

ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ຂອງ ເຮົຳ         ອຳຫຳນ ຂອງ ເຮົຳ         ຊ ື່ ງ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ດໍ້ວຍ ໄຟ         ໃຫໍ້ ເປັນ ກິື່ນ ທີື່  ພ ພຣະໄທ         

ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ເອົຳໃຈໃສື່ ທີື່  ຈະ ຖວຳຍ ບ ຊຳ ແກື່ ເຮົຳ ຕຳມ ເວລຳ ກ  ຳນດົ         

3ແລະ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ກື່ຳວ ແກື່ ພວກ 

ເຂົຳ ວື່ຳ         ນີໍ້ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ດໍ້ວຍ ໄຟ ຊ ື່ ງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຄວນ ຖວຳຍ ແກື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຄ  ລ ກ ແກະ ອຳຍ ຸ

ໜ ື່ ງ ປີ ບ ື່  ມີ ຕ  ຳໜິ ສອງ ໂຕ         ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ປະຈ  ຳ ທກຸ ວນັ         

4ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ຖວຳຍ ລ ກ ແກະ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ 

ໃນ ຕອນ ເຊົໍ້ຳ ໂຕ ໜ ື່ ງ         ແລະ ລ ກ ແກະ ອີກ ໂຕ ໜ ື່ ງ ນ ັໍ້ນ ເຈົໍ້ຳ         ຈ ົື່ງ ຖວຳຍ ບ ຊຳ ໃນ ຕອນ ຄ  ື່ຳ         

5ແລະ ຍອດ 

ແປໍ້ງ ໜ ື່ ງ ໃນ ສິບ ເອຟຳ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ພ ດ ຜນົ ເປັນ ເມດັ ນວດ ກບັ ນ  ໍ້ຳມນັ ສະກດັ ໜ ື່ ງ ໃນ ສີື່  ຮນິ         

6ເປັນ 

ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ ປະຈ  ຳ         ຊ ື່ ງ ໄດໍ້ ບນັຊຳ ຕ ັໍ້ງ ໄວໍ້ ທີື່  ພ ເຂົຳ ຊີນາຍ ໃຫໍ້ ເປັນ ກິື່ນ ທີື່  ພ ພຣະໄທ         ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ -

ຊຳ ດໍ້ວຍ ໄຟ ຖວຳຍ ແກື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          
7ສື່ວນ ເຄ ື່ ອງ ດ ື່ ມ ບ ຊຳ ຄ ື່ ກນັ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ຖວຳຍ ໜ ື່ ງ ໃນ ສີື່  ຮນິ ກບັ ແກະ ໂຕ ໜ ື່ ງ         ໃນ ທີື່  ບ ລິສດຸ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ 

ຖອກ ເຄ ື່ ອງ ດ ື່ ມ ບ ຊຳ ຊ ື່ ງ ເປັນ ເຫລົໍ້ຳ ອະງ ຸື່ນ ຖວຳຍ ແກື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

8ລ ກ ແກະ ອີກ ໂຕ ໜ ື່ ງ         ເຈົໍ້ຳ 

ຈ ົື່ງ ຖວຳຍ ບ ຊຳ ໃນ ຕອນ ຄ  ື່ຳ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ຖວຳຍ ບ ຊຳ ດໍ້ວຍ ໄຟ ເຊັື່ ນ ດຽວ ກນັ ກບັ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ພ ດ ຜນົ ເປັນ 

ເມດັ ຂອງ ຕອນ ເຊົໍ້ຳ         ແລະ ເຄ ື່ ອງ ດ ື່ ມ ບ ຊຳ ພໍ້ອມ         ໃຫໍ້ ເປັນ ກິື່ນ ຫອມ ທີື່  ພ ພຣະໄທ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          
9ໃນ ວນັ ສະບຳ ໂຕ         ລ ກ ແກະ ອຳຍ ຸໜ ື່ ງ ປີ ສອງ ຕວົ ທີື່  ບ ື່  ມີ ຕ  ຳໜິ         ແລະ ຍອດ ແປໍ້ງ ສອງ ໃນ ສິບ ເອຟຳ 

ນວດ ກບັ ນ  ໍ້ຳມນັ ໃຫໍ້ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ພ ດ ຜນົ ເປັນ ເມດັ         ແລະ ເຄ ື່ ອງ ດ ື່ ມ ບ ຊຳ         

10ນີໍ້ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ 

ທກຸ ວນັ ສະບຳ ໂຕ ນອກ ເໜ ອ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ ປະຈ  ຳ         ແລະ ເຄ ອງ ດ ື່ ມ ບ ຊຳ          
11ເວລຳ ຕ ົໍ້ນ ເດ ອນ ທກຸ ເດ ອນ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ ແກື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຄ  ງວົ 

ໜຸື່ມ ສອງ ໂຕ         ແກະ ຜ ໍ້ ໂຕ ໜ ື່ ງ         ລ ກ ແກະ ໜ ື່ ງ ປີ ບ ື່  ມີ ຕ  ຳໜິ ເຈດັ ໂຕ         

12ສ  ຳລບັ ງວົ ໂຕ ໜ ື່ ງ ຈ ົື່ງ ເອົຳ ຍອດ 

ແປໍ້ງ ສຳມ ໃນ ສິບ ເອຟຳ ນວດ ກບັ ນ  ໍ້ຳມນັ ສ  ຳລບັ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ພ ດ ຜນົ ເປັນ ເມດັ         ແລະ ສ  ຳລບັ ແກະ ຜ ໍ້ 

ໂຕ ໜ ື່ ງ ນ ັໍ້ນ ຈ ົື່ງ ເອົຳ ຍອດ ແປໍ້ງ ສອງ ໃນ ສິບ ເອຟຳ ນວດ ກບັ ນ  ໍ້ຳມນັ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ພ ດ ຜນົ ເປັນ ເມດັ         

13ສ  ຳລບັ ລ ກ ແກະ ທກຸ ໂຕ         ຈ ົື່ງ ເອົຳ ຍອດ ແປໍ້ງ ໜ ື່ ງ ໃນ ສິບ ເອຟຳ ນວດ ກບັ ນ  ໍ້ຳມນັ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ພ ດ 

ຜນົ ເປັນ ເມດັ         ໃຫໍ້ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ ທີື່  ມີ ກິື່ນ ຫອມ ທີື່  ພ ພຣະໄທ         ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ດໍ້ວຍ ໄຟ ຖວຳຍ 

ແກື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

14ສື່ວນ ເຄ ື່ ອງ ດ ື່ ມ ບ ຊຳ ຄ ື່ ກນັ ນ ັໍ້ນ         ສ  ຳລບັ ງວົເຖກິ ໂຕ ໜ ື່ ງ ຈ ົື່ງ ເອົຳ ນ  ໍ້ຳ ອະງ ຸື່ນ ເຄິື່ ງ 

ຮນິ         ສ  ຳລບັ ແກະ ຜ ໍ້ ໂຕ ໜ ື່ ງ ຈ ົື່ງ ເອົຳ ໜ ື່ ງ ໃນ ສຳມ ຮນິ         ສ  ຳລບັ ລ ກ ແກະ ໂຕ ໜ ື່ ງ ຈ ົື່ງ ເອົຳ ໜ ື່ ງ ໃນ ສີື່  ຮນິ         ນີໍ້ 

ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ ປະຈ  ຳ ເດ ອນ         ທກຸ ເດ ອນ ຕະຫລອດ ປີ         

15ແລະ ເອົຳ ລ ກ ແບໍ້ ຜ ໍ້ ໂຕ ໜ ື່ ງ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ 

ບ ຊຳ ໄຖື່ ບຳບ ຖວຳຍ ແກື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ໃຫໍ້ ນ  ຳ ມຳ ບ ຊຳ ນອກ ເໜ ອ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ ປະຈ  ຳ         ແລະ 

ເຄ ື່ ອງ ດ ື່ ມ ບ ຊຳ ພໍ້ອມ          
16ເດ ອນ ທີ ໜ ື່ ງ ວນັ ທີ ສິບ ສີື່  ເປັນ ປັດສະຄາ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

17ແລະ ວນັ ທີ ສິບ ຫໍ້ຳ ຂອງ 

ເດ ອນ ນີໍ້ ເປັນ ມ ໍ້ ແຫື່ງ ກຳນ ກນິ ລໍ້ຽງ         ຈ ົື່ງ ກນິ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ບ ື່  ມີ ເຊ ໍ້ອ ແປໍ້ງ ເຈດັ ມ ໍ້         

18ໃນ ມ ໍ້ ທ  ຳອິດ ໃຫໍ້ ມກີຳນ ປະ-
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ຊຸມ ບ ລິສດຸ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ເຮັດ ວຽກ ໜກັ ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ          

19ແຕື່ ຈ ົື່ງ ຖວຳຍ ບ ຊຳ ດໍ້ວຍ ໄຟ         ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ ແກື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຄ  ເອົຳ ງວົ ໜຸື່ມ ສອງ ໂຕ         

ແກະ ຜ ໍ້ ໂຕ ໜ ື່ ງ         ແລະ ລ ກ ແກະ ອຳຍ ຸໜ ື່ ງ ປີ ເຈດັ ໂຕ         ເບິື່ ງ ໃຫໍ້ ດ ີວື່ຳ ບ ື່  ມີ ຕ  ຳໜິ         

20ແລະ ເອົຳ ຍອດ ແປໍ້ງ 

ນວດ ນ  ໍ້ຳມນັ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ພ ດ ຜນົ ເປັນ ເມດັ ຂອງ ສດັ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ສ  ຳລບັ ງວົເຖກິ ໂຕ ໜ ື່ ງ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ 

ຖວຳຍ ສຳມ ໃນ ສິບ ເອຟຳ         ແລະ ສ  ຳລບັ ແກະ ຜ ໍ້ ໂຕ ໜ ື່ ງ ສອງ ໃນ ສິບ ເອຟຳ         

21ສ  ຳລບັ ລ ກ ແກະ ໂຕ ໜ ື່ ງ 

ໃນ ລ ກ ແກະ ເຈດັ ໂຕ ນ ັໍ້ນ         ຈ ົື່ງ ເອົຳ ແປໍ້ງ ໜ ື່ ງ ໃນ ສິບ ເອຟຳ         

22ແລະ ເອົຳ ແບໍ້ ຜ ໍ້ ໂຕ ໜ ື່ ງ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ 

ໄຖື່ ບຳບ         ເພ ື່ ອ ເຮັດ ກຳນ ລ ບລໍ້ຳງ ມນົທິນ ບຳບ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

23ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້         ນອກ 

ເໜ ອ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ ຕອນ ເຊົໍ້ຳ         ຊ ື່ ງ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ປະຈ  ຳ ນ ັໍ້ນ         

24ໃນ ທ  ຳນອງ ດຽວ ກນັ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ 

ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ທກຸ ວນັ ຕະຫລອດ ທງັ ເຈດັ ມ ໍ້         ຄ  ຖວຳຍ ອຳຫຳນ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ດໍ້ວຍ ໄຟ         ເປັນ ກິື່ນ 

ຫອມ ທີື່  ພ ພຣະໄທ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຈ ົື່ງ ຖວຳຍ ບ ຊຳ ນອກ ເໜ ອ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ ປະຈ  ຳ         ແລະ ເຄ ື່ ອງ 

ດ ື່ ມ ບ ຊຳ ດໍ້ວຍ         

25ແລະ ໃນ ມ ໍ້ ທີ ເຈດັ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ມກີຳນ ປະຊຸມ ບ ລິສດຸ         ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ເຮັດ ວຽກ ໜກັ ໃນ ມ ໍ້ 

ນ ັໍ້ນ          
26ໃນ ວນັ ຖວຳຍ ຜນົ ລຸໍ້ນ ທ  ຳອິດ         ເມ  ື່ອ ເຈົໍ້ຳ ເອົຳ ເຂົໍ້ຳ ໃໝື່ ມຳ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ພ ດ ຜນົ ເປັນ ເມດັ ຖວຳຍ 

ແກື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໃນ ເທດສະກຳນ ລະດ  ເກບັ ກື່ຽວ ນ ັໍ້ນ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ມກີຳນ ປະຊຸມ ບ ລິສດຸ         ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ເຮັດ 

ວຽກ ໜກັ ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         

27ແຕື່ ຈ ົື່ງ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ ໃຫໍ້ ເປັນ ກິື່ນ ຫອມ ທີື່  ພ ພຣະໄທ ແກື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ          ຄ  ຖວຳຍ ງວົ ໜຸື່ມ ສອງ ໂຕ         ແກະ ຜ ໍ້ ໂຕ ໜ ື່ ງ         ລ ກ ແກະ ອຳຍ ຸໜ ື່ ງ ປີ ເຈດັ ໂຕ         

28ແລະ ຖວຳຍ ຍອດ 

ແປໍ້ງ ນວດ ກບັ ນ  ໍ້ຳມນັ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ພ ດ ຜນົ ເປັນ ເມດັ         ຄ  ສ  ຳລບັ ງວົ ໂຕ ໜ ື່ ງ ຖວຳຍ ແປໍ້ງ ສຳມ ໃນ ສິບ 

ເອຟຳ         ສ  ຳລບັ ແກະ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ໂຕ ນ ັໍ້ນ ແມ ື່ນ ສອງ ໃນ ສິບ ເອຟຳ         

29ສ  ຳລບັ ລ ກ ແກະ ເຈດັ ໂຕ         ໂຕ ລະ ໜ ື່ ງ ໃນ 

ສິບ ເອຟຳ         

30ພໍ້ອມ ກບັ ລ ກ ແບໍ້ ຜ ໍ້ ໂຕ ໜ ື່ ງ ສ  ຳລບັ ລ ບລໍ້ຳງ ມນົທິນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

31ນອກຈຳກ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ -

ຊຳ ປະຈ  ຳ         ແລະ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ພ ດ ຜນົ ເປັນ ເມດັ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ແລະ ເຄ ື່ ອງ ດ ື່ ມ ບ -

ຊຳ ດໍ້ວຍ         (ເບິື່ ງ ໃຫໍ້ ດ ີວື່ຳ ຕໍ້ອງ ປຳດ ສະ ຈຳກ ຕ  ຳໜິ)”          

ບົດທີ 29 
ຄຳສັ່ງສອນເລື່ອງເຄື່ອງບ ຊາຕູ່າງໆ 

1“ໃນ ວນັ ທີ ໜ ື່ ງ ເດ ອນ ທີ ເຈດັ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ມກີຳນ ປະຊຸມ ບ ລິສດຸ         ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ເຮັດ ວຽກ ໜກັ         ເປັນ ວນັ ໃຫໍ້ 

ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເປົື່ ຳ ແກ         

2ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ         ເປັນ ກິື່ນ ຫອມ ທີື່  ພ ພຣະໄທ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຄ  

ຖວຳຍ ງວົ ໜຸື່ມ ໂຕ ໜ ື່ ງ         ແກະ ຜ ໍ້ ໂຕ ໜ ື່ ງ         ລ ກ ແກະ ອຳຍ ຸໜ ື່ ງ ປີ ບ ື່  ມີ ຕ  ຳໜິ ເຈດັ ໂຕ          
3ແລະ ຖວຳຍ ຍອດ ແປໍ້ງ ນວດ ນ  ໍ້ຳມນັ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ພ ດ ຜນົ ເປັນ ເມດັ         ຄ  ສ  ຳລບັ ງວົເຖກິ ນ ັໍ້ນ         ຈ ົື່ງ 

ຖວຳຍ ແປໍ້ງ ສຳມ ໃນ ສິບ ເອຟຳ         ສ  ຳລບັ ແກະ ຜ ໍ້ ໂຕ ນ ັໍ້ນ ແມ ື່ນ ສອງ ໃນ ສິບ ເອຟຳ         

4ລ ກ ແກະ ເຈດັ ໂຕ         

ໂຕ ລະ ໜ ື່ ງ ໃນ ສິບ ເອຟຳ         

5ແລະ ຖວຳຍ ລ ກ ແບໍ້ ຜ ໍ້ ໂຕ ໜ ື່ ງ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ບຳບ         ເພ ື່ ອ ລ ບລໍ້ຳງ ມນົ-

ທິນ ບຳບ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

6ນອກ ເໜ ອ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ ປະຈ  ຳ         ແລະ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ພ ດ ຜນົ ເປັນ ເມດັ         ແລະ 

ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ ປະຈ  ຳ ຄ ື່ ກບັ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ພ ດ ຜນົ ເປັນ ເມດັ         ແລະ ເຄ ື່ ອງ ດ ື່ ມ ບ ຊຳ ພໍ້ອມ         ຕຳມ ກດົ ລະ-

ບຽບ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້         ໃຫໍ້ ເປັນ ກິື່ນ ຫອມ ທີື່  ພ ພຣະໄທ         ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ດໍ້ວຍ ໄຟ ຖວຳຍ ແກື່ ພຣະ-
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ຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          

7ໃນ ວນັ ທີ ສິບ ເດ ອນ ທີ ເຈດັ ນີໍ້         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ມກີຳນ ປະຊຸມ ບ ລິສດຸ         ເຈົໍ້ຳ ຕໍ້ອງ ຖື່ອມ ໃຈ ລງົ         ຢື່ຳ ເຮັດ 

ວຽກ ໜກັ ໃດ ໆ         

8ແຕື່ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ ແກື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ໃຫໍ້ ເປັນ ກິື່ນ ຫອມ ທີື່  ພ -

ພຣະໄທ         ຄ  ຖວຳຍ ງວົ ໜຸື່ມ ໂຕ ໜ ື່ ງ         ແກະ ຜ ໍ້ ໂຕ ໜ ື່ ງ         ລ ກ ແກະ ອຳຍ ຸໜ ື່ ງ ປີ ເຈດັ ໂຕ         ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ມີ ຕ  ຳໜິ         

9ແລະ ຍອດ ແປໍ້ງ ປະສມົ ກບັ ນ  ໍ້ຳມນັ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ພ ດ ຜນົ ເປັນ ເມດັ         ສ  ຳລບັ ງວົ ໂຕ ນ ັໍ້ນ ຖວຳຍ ແປໍ້ງ 

ສຳມ ໃນ ສິບ ເອຟຳ         ສ  ຳລບັ ແກະ ຜ ໍ້ ໂຕ ໜ ື່ ງ ນ ັໍ້ນ ແມ ື່ນ ສອງ ໃນ ສິບ ເອຟຳ         

10ສ  ຳລບັ ລ ກ ແກະ ເຈດັ ໂຕ ນ ັໍ້ນ         

ໂຕ ລະ ໜ ື່ ງ ໃນ ສິບ ເອຟຳ         

11ແລະ ຖວຳຍ ລ ກ ແບໍ້ ຜ ໍ້ ໂຕ ໜ ື່ ງ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ບຳບ         ນອກ ເໜ ອ ເຄ ື່ ອງ 

ບ ຊຳ ໄຖື່ ບຳບ ລ ບລໍ້ຳງ ມນົທິນ         ແລະ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ ປະຈ  ຳ ຊ ື່ ງ ຄ ື່ ກບັ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ພ ດ ຜນົ ເປັນ ເມດັ         

ແລະ ເຄ ື່ ອງ ດ ື່ ມ ບ ຊຳ ພໍ້ອມ          
12ໃນ ວນັ ທີ ສິບ ຫໍ້ຳ ເດ ອນ ທີ ເຈດັ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ມກີຳນ ປະຊຸມ ບ ລິສດຸ         ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ເຮັດ ວຽກ ໜກັ         ແລະ 

ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ມກີຳນ ກນິ ລໍ້ຽງ ເຈດັ ມ ໍ້ ແກື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

13ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ         ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ 

ດໍ້ວຍ ໄຟ         ເປັນ ກິື່ນ ຫອມ ທີື່  ພ ພຣະໄທ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຄ  ງວົ ໜຸື່ມ ສິບ ສຳມ ໂຕ         ແກະ ຜ ໍ້ ສອງ ໂຕ         ລ ກ 

ແກະ ອຳຍ ຸໜ ື່ ງ ປີ ສິບ ສີື່  ໂຕ         ສດັ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ມີ ຕ  ຳໜິ         

14ແລະ ຖວຳຍ ຍອດ ແປໍ້ງ ນວດ ນ  ໍ້ຳມນັ ເປັນ 

ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ພ ດ ຜນົ ເປັນ ເມດັ         ສ  ຳລບັ ງວົ ສິບ ສຳມ ໂຕ         ໂຕ ໜ ື່ ງ ຖວຳຍ ແປໍ້ງ ສຳມ ໃນ ສິບ ເອຟຳ         ສ  ຳລບັ 

ແກະ ຜ ໍ້ ສອງ ໂຕ         ໂຕ ລະ ສອງ ໃນ ສິບ ເອຟຳ         

15ສ  ຳລບັ ລ ກ ແກະ ສິບ ສີື່  ໂຕ         ໂຕ ລະ ໜ ື່ ງ ໃນ ສິບ ເອຟຳ         

16ແລະ ຖວຳຍ ລ ກ ແບໍ້ ຜ ໍ້ ໂຕ ໜ ື່ ງ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ບຳບ         ນອກ ເໜ ອ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ ປະຈ  ຳ         ຊ ື່ ງ ຄ ື່ 

ກບັ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ພ ດ ຜນົ ເປັນ ເມດັ         ແລະ ເຄ ື່ ອງ ດ ື່ ມ ບ ຊຳ ພໍ້ອມ          
17ໃນ ມ ໍ້ ທີ ສອງ         ຈ ົື່ງ ຖວຳຍ ງວົ ໜຸື່ມ ສິບ ສອງ ໂຕ         ແກະ ຜ ໍ້ ສອງ ໂຕ         ລ ກ ແກະ ອຳຍ ຸໜ ື່ ງ ປີ ບ ື່  ມີ ຕ  ຳໜິ 

ສິບ ສີື່  ໂຕ         

18ກບັ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ພ ດ ຜນົ ເປັນ ເມດັ         ແລະ ເຄ ື່ ອງ ດ ື່ ມ ບ ຊຳ ຄ ື່ ກນັ ສ  ຳລບັ ງວົ         ແກະ ຜ ໍ້         ແລະ 

ລ ກ ແກະ ນ ັໍ້ນ ຕຳມ ຈ  ຳນວນ ຕຳມ ກດົໝຳຍ         

19ແລະ ຖວຳຍ ລ ກ ແບໍ້ ຜ ໍ້ ໂຕ ໜ ື່ ງ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ບຳບ         

ນອກ ເໜ ອ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ ປະຈ  ຳ         ຊ ື່ ງ ຄ ື່ ກບັ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ພ ດ ຜນົ ເປັນ ເມດັ         ແລະ ເຄ ື່ ອງ ດ ື່ ມ ບ ຊຳ ປະ-

ຈ  ຳ          
20ໃນ ມ ໍ້ ທີ ສຳມ         ຈ ົື່ງ ຖວຳຍ ງວົ ສິບ ເອັດ ໂຕ         ແກະ ຜ ໍ້ ສອງ ໂຕ         ລ ກ ແກະ ອຳຍ ຸໜ ື່ ງ ປີ ບ ື່  ມີ ຕ  ຳໜິ ສິບ ສີື່  

ໂຕ         

21ກບັ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ພ ດ ຜນົ ເປັນ ເມດັ         ແລະ ເຄ ື່ ອງ ດ ື່ ມ ບ ຊຳ ຄ ື່ ກນັ         ສ  ຳລບັ ງວົ         ແກະ ຜ ໍ້         ແລະ ລ ກ 

ແກະ         ຕຳມ ຈ  ຳນວນ         ຕຳມ ກດົໝຳຍ         

22ແລະ ຖວຳຍ ແບໍ້ ຜ ໍ້ ໂຕ ໜ ື່ ງ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ບຳບ         ນອກ 

ເໜ ອ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ ປະຈ  ຳ         ຊ ື່ ງ ຄ ື່ ກນັ ກບັ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ພ ດ ຜນົ ເປັນ ເມດັ         ແລະ ເຄ ື່ ອງ ດ ື່ ມ ບ ຊຳ ດໍ້ວຍ          
23ໃນ ມ ໍ້ ທີ ສີື່  ຈ ົື່ງ ຖວຳຍ ງວົ ສິບ ໂຕ         ແກະ ຜ ໍ້ ສອງ ໂຕ         ລ ກ ແກະ ອຳຍ ຸໜ ື່ ງ ປີ ບ ື່  ມີ ຕ  ຳໜິ ສິບ ສີື່  ໂຕ         

24ກບັ 

ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ພ ດ ຜນົ ເປັນ ເມດັ         ແລະ ເຄ ື່ ອງ ດ ື່ ມ ບ ຊຳ ຄ ື່ ກນັ         ສ  ຳລບັ ງວົ         ແກະ ຜ ໍ້         ແລະ ລ ກ ແກະ         ຕຳມ 

ຈ  ຳນວນ         ຕຳມ ກດົໝຳຍ         

25ແລະ ຖວຳຍ ລ ກ ແບໍ້ ຜ ໍ້ ໂຕ ໜ ື່ ງ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ບຳບ         ນອກ ເໜ ອ 

ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ ປະຈ  ຳ         ຊ ື່ ງ ຄ ື່ ກບັ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ພ ດ ຜນົ ເປັນ ເມດັ         ແລະ ເຄ ື່ ອງ ດ ື່ ມ ບ ຊຳ ດໍ້ວຍ.          
26ໃນ ມ ໍ້ ທີ ຫໍ້ຳ         ຈ ົື່ງ ຖວຳຍ ງວົ ເກົໍ້ຳ ໂຕ         ແກະ ຜ ໍ້ ສອງ ໂຕ         ລ ກ ແກະ ອຳຍ ຸໜ ື່ ງ ປີ ບ ື່  ມີ ຕ  ຳໜິ ສິບ ສີື່  ໂຕ         

27ກບັ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ພ ດ ຜນົ ເປັນ ເມດັ         ແລະ ເຄ ື່ ອງ ດ ື່ ມ ບ ຊຳ ຄ ື່ ກນັ         ສ  ຳລບັ ງວົ         ແກະ ຜ ໍ້         ແລະ ລ ກ ແກະ         

ຕຳມ ຈ  ຳນວນ         ຕຳມ ກດົໝຳຍ         

28ແລະ ຖວຳຍ ແບໍ້ ຜ ໍ້ ໂຕ ໜ ື່ ງ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ບຳບ         ນອກ ເໜ ອ 
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ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ ປະຈ  ຳ         ຊ ື່ ງ ຄ ື່ ກນັ ກບັ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ພ ດ ຜນົ ເປັນ ເມດັ         ແລະ ເຄ ື່ ອງ ດ ື່ ມ ບ ຊຳ ພໍ້ອມ.          

29ໃນ ມ ໍ້ ທີ ຫກົ         ຈ ົື່ງ ຖວຳຍ ງວົ ແປດ ໂຕ         ແກະ ຜ ໍ້ ສອງ ໂຕ         ລ ກ ແກະ ອຳຍ ຸໜ ື່ ງ ປີ ບ ື່  ມີ ຕ  ຳໜິ ສິບ ສີື່  ໂຕ         

30ກບັ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ພ ດ ຜນົ ເປັນ ເມດັ         ແລະ ເຄ ື່ ອງ ດ ື່ ມ ບ ຊຳ ຄ ື່ ກນັ         ສ  ຳລບັ ງວົ         ແກະ ຜ ໍ້         ແລະ ລ ກ ແກະ         

ຕຳມ ຈ  ຳນວນ         ຕຳມ ກດົໝຳຍ         

31ແລະ ຖວຳຍ ແບໍ້ ຜ ໍ້ ໂຕ ໜ ື່ ງ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ບຳບ         ນອກ ເໜ ອ 

ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ ປະຈ  ຳ         ຊ ື່ ງ ຄ ື່ ກບັ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ພ ດ ຜນົ ເປັນ ເມດັ         ແລະ ເຄ ື່ ອງ ດ ື່ ມ ບ ຊຳ ພໍ້ອມ          
32ໃນ ມ ໍ້ ທີ ເຈດັ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ຖວຳຍ ງວົ ເຈດັ ໂຕ         ແກະ ຜ ໍ້ ສອງ ໂຕ         ລ ກ ແກະ ອຳຍ ຸໜ ື່ ງ ປີ ບ ື່  ມີ ຕ  ຳໜິ ສິບ ສີື່  

ໂຕ         

33ກບັ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ພ ດ ຜນົ ເປັນ ເມດັ         ແລະ ເຄ ື່ ອງ ດ ື່ ມ ບ ຊຳ ຄ ື່ ກນັ         ສ  ຳລບັ ງວົ         ແກະ ຜ ໍ້         ແລະ ລ ກ 

ແກະ         ຕຳມ ຈ  ຳນວນ         ຕຳມ ກດົໝຳຍ         

34ແລະ ຖວຳຍ ແບໍ້ ຜ ໍ້ ໂຕ ໜ ື່ ງ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ບຳບ         ນອກ 

ເໜ ອ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ ປະຈ  ຳ         ຊ ື່ ງ ຄ ື່ ກບັ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ພ ດ ຜນົ ເປັນ ເມດັ         ແລະ ເຄ ື່ ອງ ດ ື່ ມ ບ ຊຳ ພໍ້ອມ          
35ໃນ ມ ໍ້ ທີ ແປດ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ມກີຳນ ປະຊຸມ ອນັ ສກັສິດ         ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ເຮັດ ວຽກ ໜກັ         

36ແຕື່ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ຖວຳຍ 

ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ         ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ດໍ້ວຍ ໄຟ         ໃຫໍ້ ເປັນ ກິື່ນ ຫອມ ທີື່  ພ ພຣະໄທ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຄ  ງວົເຖກິ 

ໂຕ ໜ ື່ ງ         ແກະ ຜ ໍ້ ໂຕ ໜ ື່ ງ         ລ ກ ແກະ ອຳຍ ຸໜ ື່ ງ ປີ ບ ື່  ມີ ຕ  ຳໜິ ເຈດັ ໂຕ         

37ແລະ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ພ ດ ຜນົ 

ເປັນ ເມດັ         ແລະ ເຄ ື່ ອງ ດ ື່ ມ ບ ຊຳ ຄ ື່ ກນັ         ສ  ຳລບັ ງວົ         ແກະ ຜ ໍ້         ແລະ ລ ກ ແກະ         ຕຳມ ຈ  ຳນວນ         ຕຳມ ກດົ-

ໝຳຍ         

38ແລະ ຖວຳຍ ແບໍ້ ຜ ໍ້ ໂຕ ໜ ື່ ງ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ບຳບ         ນອກ ເໜ ອ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ ປະຈ  ຳ         ຊ ື່ ງ 

ຄ ື່ ກນັ ກບັ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ພ ດ ຜນົ ເປັນ ເມດັ         ແລະ ເຄ ື່ ອງ ດ ື່ ມ ບ ຊຳ ດໍ້ວຍ.          
39ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ຖວຳຍ ແກື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຕຳມ ເທດສະກຳນ ກ  ຳນດົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ເພີື່ ມ 

ເຂົໍ້ຳ ກບັ ກຳນ ຖວຳຍ ຕຳມ ຄ  ຳ ປະຕຍິຳນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ກຳນ ຖວຳຍ ດໍ້ວຍ ໃຈ ສະໝກັ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ເປັນ 

ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ         ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ພ ດ ຜນົ ເປັນ ເມດັ         ເຄ ື່ ອງ ດ ື່ ມ ບ ຊຳ         ແລະ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ເພ ື່ ອ ຄວຳມ ສຳມກັ-

ຄີ ທ  ຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ”         

40ແລະ ໂມເຊ ໄດໍ້ ບອກ ຄນົ ອິສຣາເອນ ຕຳມ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ບນັຊຳ ເພິື່ ນ 

ໄວໍ້ ທກຸ ປະກຳນ          
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ເທດສະການເປົ່າແກ ແລະການປະຊຸມບໍລິສຸດ 

1ໂມເຊ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ກບັ ຫວົໜໍ້ຳ ຕະກ ນ ກື່ຽວ ກບັ ຄນົ ອິສຣາເອນ ວື່ຳ         “ນີໍ້ ເປັນ ສິື່ ງ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ 

ຊງົ ສ ັື່ງ ໄວໍ້         

2ເມ  ື່ອ ຊຳຍ ຜ ໍ້ ໃດ ປະຕຍິຳນ ໄວໍ້ ກບັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຫລ  ໃຫໍ້ ປະຕຍິຳນ ຜ ກ ມດັ ຕວົ ໄວໍ້ 

ດໍ້ວຍ ຄ  ຳ ສນັຍຳ[a]         ຢື່ຳງ ໜ ື່ ງ ຢື່ຳງໃດ         ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ລຳວ ເສຍ ສດັຈະ         ລຳວ ຕໍ້ອງ ເຮັດ ຕຳມ ຄ  ຳ ທີື່  ອອກ ຈຳກ 

ປຳກ ຂອງ ລຳວ ທງັ ໝດົ          
3ຫລ  ເມ  ື່ອ ຍງິ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຄນົ ໃດ ປະຕຍິຳນ ໄວໍ້ ແກື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ຜ ກ ມດັ ຕວົ ເອງ ໄວໍ້ ດໍ້ວຍ ຄ  ຳ 

ສນັຍຳ         ເມ  ື່ອ ນຳງ ຍງັ ສຳວ ຢ ື່ ໃນ ເຮ ອນ ຂອງ ພ ື່         

4ແລະ ພ ື່  ຂອງ ນຳງ ໄດໍ້ ຍນິ ຄ  ຳ ທີື່  ນຳງ ປະຕຍິຳນ ໄວໍ້         

ແລະ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ທີື່  ນຳງ ຜ ກ ມດັ ຕວົ ເອງ         ແຕື່ ບ ື່  ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ຫຍງັ ກບັ ນຳງ         ກ  ໃຫໍ້ ຄ  ຳ ທີື່  ປະຕຍິຳນ ໄວໍ້ ນ ັໍ້ນ ຄງົ 

ຢ ື່         ແລະ ໃຫໍ້ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ທີື່  ຜ ກ ມດັ ນຳງ ໄວໍ້ ນ ັໍ້ນ ຄງົ ຢ ື່         

5ແຕື່ ຖໍ້ຳ ພ ື່  ຂອງ ນຳງ ຄດັຄໍ້ຳນ ໃນ ມ ໍ້ ທີື່  ລຳວ ໄດໍ້ ຍນິ 

ນ ັໍ້ນ         ກຳນ ທີື່  ນຳງ ປະຕຍິຳນ ໄວໍ້ ກ  ດ ີ         ຄ  ຳ ສນັຍຳ ທີື່  ຜ ກ ມດັ ນຳງ ໄວໍ້ ກ  ດ ີ         ຈະ ໝດົ ໄປ ນ  ຳ         ແລະ ພຣະຜ ູ້-
 

[a]ຄ  ຳສນັຍຳດໍ້ວຍຈດິໃຈໝັໍ້ນຄງົ 
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ເປັນເຈົ້າ ຈະ ຊງົ ອະໄພ ໃຫໍ້ ແກື່ ນຳງ         ເພຳະ ພ ື່  ຂອງ ນຳງ ໄດໍ້ ຄດັຄໍ້ຳນ ນຳງ ໄວໍ້          

6ແລະ ຖໍ້ຳ ນຳງ ແຕື່ງງຳນ ມີ ຜວົ ແລໍ້ວ         ສິື່ ງ ທີື່  ນຳງ ປະຕຍິຳນ ໄວໍ້         ຫລ  ກື່ຳວ ດໍ້ວຍ ຮມີປຳກ ທີື່  ບ ື່  ທນັ ຄິດ 

ຊ ື່ ງ ຜ ກ ມດັ ນຳງ         

7ຝື່ຳຍ ຜວົ ກ  ໄດໍ້ ຍນິ ແລໍ້ວ         ແລະ ໃນ ມ ໍ້ ທີື່  ໄດໍ້ ຍນິ         ລຳວ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ຫຍງັ ກບັ ນຳງ         ສິື່ ງ ທີື່  

ນຳງ ປະຕຍິຳນ ໄວໍ້ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ທີື່  ຜ ກ ມດັ ນຳງ ຈະ ຍງັ ຢ ື່         

8ແຕື່ ຖໍ້ຳ ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ຄ  ຜວົ ມຳ ໄດໍ້ ຍນິ 

ນຳງ         ແລະ ລຳວ ຄດັຄໍ້ຳນ         ກ  ໃຫໍ້ ຄ  ຳ ທີື່  ນຳງ ປະຕຍິຳນ ໄວໍ້ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ໂມຄະ         ທງັ ຄ  ຳ ກື່ຳວ ດໍ້ວຍ ຮມີປຳກ 

ທີື່  ບ ື່  ທນັ ຄິດ ຂອງ ນຳງ         ຊ ື່ ງ ຜ ກ ມດັ ນຳງ ນ ັໍ້ນ ກ  ເປັນ ໂມຄະ ດໍ້ວຍ         ແລະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ອະໄພ ໃຫໍ້ 

ແກື່ ນຳງ          
9ແຕື່ ຄ  ຳ ປະຕຍິຳນ ທີື່  ແມ ື່ໝໍ້ຳຍ         ຫລ  ແມ ື່ຮ ໍ້ຳງ ໃຫໍ້ ໄວໍ້         ຫລ  ຄ  ຳ ໃດ ທີື່  ນຳງ ເວົໍ້ຳ ຜ ກ ມດັ ຕນົ ເອງ         ຄ  ຳ 

ເວົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ຈະ ຍງັ ຢ ື່         

10ແລະ ຖໍ້ຳ ນຳງ ປະຕຍິຳນ ໄວໍ້ ໃນ ເຮ ອນ ຂອງ ຜວົ ນຳງ         ຫລ  ໃຫໍ້ ສນັຍຳ ດໍ້ວຍ ຜ ກ ມດັ 

ຕນົ ເອງ ໄວໍ້         

11ແລະ ຜວົ ຂອງ ນຳງ ໄດໍ້ ຍນິ ແລໍ້ວ         ແຕື່ ບ ື່  ເວົໍ້ຳ ຫຍງັ ແກື່ ນຳງ         ແລະ ບ ື່  ຄດັຄໍ້ຳນ ນຳງ         ຄ  ຳ 

ປະຕຍິຳນ ຂອງ ນຳງ ທງັ ໝດົ ຈະ ຍງັ ຢ ື່         ແລະ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ທກຸ ຢື່ຳງ ຊ ື່ ງ ນຳງ ຜ ກ ມດັ ຕວົ ເອງ ຈະ ຍງັ ຢ ື່ ເຊັື່ ນ 

ກນັ.         

12ແຕື່ ຖໍ້ຳ ຜວົ ຂອງ ນຳງ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເປັນ ໂມຄະ ໃນ ມ ໍ້ ທີື່  ລຳວ ໄດໍ້ ຍນິ ແລໍ້ວ         ສິື່ ງ ໃດ ທີື່  ອອກ ຈຳກ 

ຮມີປຳກ ຂອງ ນຳງ ກື່ຽວ ດໍ້ວຍ ຄ  ຳ ປະຕຍິຳນ         ຫລ  ຄ  ຳ ສນັຍຳ ຂອງ ນຳງ ກ  ຈະ ເປັນ ໂມຄະ         ຜວົ ຂອງ ນຳງ 

ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເປັນ ໂມຄະ         ແລະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ຊງົ ອະໄພ ໃຫໍ້ ແກື່ ນຳງ          
13ຄ  ຳ ປະຕຍິຳນ ທງັ ໝດົ ທີື່  ເຮັດ ໃຫໍ້ ນຳງ ຖື່ອມ ໃຈ ເອງ         ຜວົ ຂອງ ນຳງ ສຳມຳດ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຄງົ ຢ ື່         ຫລ          

ເປັນ ໂມຄະ ໄດໍ້         

14ແຕື່ ຖໍ້ຳ ຜວົ ຂອງ ນຳງ ບ ື່  ກື່ຳວ ສິື່ ງ ໃດ ແກື່ ນຳງ         ລຳວ ຍື່ອມ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຄ  ຳ ປະຕຍິຳນ         

ແລະ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ທງັ ໝດົ ຂອງ ນຳງ         ຊ ື່ ງ ຈະ ຕກົ ແກື່ ນຳງ ໃຫໍ້ ຍງັ ຢ ື່         ເພຳະ ລຳວ ບ ື່  ເວົໍ້ຳ ສິື່ ງ ໃດ ໃນ ມ ໍ້ ທີື່  ລຳວ 

ໄດໍ້ ຍນິ         ລຳວ ຈ ື່ງ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຄງົ ຢ ື່         

15ແຕື່ ຖໍ້ຳ ພຳຍຫລງັ ທີື່  ລຳວ ໄດໍ້ ຍນິ         ແລໍ້ວ ມຳ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເປັນ ໂມຄະ         

ລຳວ ຕໍ້ອງ ຮບັ ໂທດ ຕຳມ ຄວຳມ ຊ ົື່ວຊໍ້ຳ ຂອງ ນຳງ”          
16ຂ ໍ້ຄວຳມ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເປັນ ກດົເກນ ຊ ື່ ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ສ ັື່ງ ໂມເຊ ໄວໍ້ ເປັນ ເລ ື່ ອງ ລະຫວື່ຳງ ຜວົ 

ກບັ ເມຍ ຂອງ ລຳວ         ເລ ື່ ອງ ລະຫວື່ຳງ ພ ື່  ກບັ ລ ກ ສຳວ         ໃນ ຂະນະ ທີື່  ນຳງ ຍງັ ເປັນ ສຳວ ຢ ື່         ຄ  ຍງັ ຢ ື່ ໃນ 

ເຮ ອນ ພ ື່  ຂອງ ນຳງ          
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ບັນຍັດເລື່ອງການປະຕິຍານໄວ້ກັບພຣະເຈົ້າ 

1ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ກບັ ໂມເຊ ວື່ຳ         

2“ຈ ົື່ງ ແກໍ້ແຄໍ້ນ ຄນົ ມີດີອານ ເພ ື່ ອ ຄນົ ອິສຣາເອນ          ແລໍ້ວ 

ພຳຍຫລງັ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຕຳຍ ໄປ ຢ ື່ ກບັ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ”          
3ແລະ ໂມເຊ ກື່ຳວ ກບັ ປະຊຳຊນົ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ຕຽມ ຄນົ ບຳງ ຄນົ ໃນ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ພໍ້ອມ ດໍ້ວຍ ອຳວດຸ         

ເພ ື່ ອ ເຮັດ ສງົຄຳມ         ແລໍ້ວ ຍກົ ໄປ ສ ໍ້ ພວກ ມີດີອານ ເພ ື່ ອ ກຳນ ແກໍ້ແຄໍ້ນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຕ ື່  ຄນົ ມີ-
ດີອານ         

4ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ສ ົື່ງ ຄນົ ຈຳກ ຕະກ ນ ອິສຣາເອນ ທງັ ໝດົ         ຕະກ ນ ລະ ພນັ ຄນົ ເຂົໍ້ຳ ຮື່ວມ ສງົຄຳມ”         

5ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ຈດັ ຄນົ ຈຳກ ອິສຣາເອນ ທີື່  ນບັ ພນັ ໆ         ຕະກ ນ ລະ ພນັ ຄນົ         ເປັນ ຄນົ ໝ ື່ ນ ສອງ 

ພນັ ພໍ້ອມ ດໍ້ວຍ ອຳວດຸ ເພ ື່ ອ ເຂົໍ້ຳ ສງົຄຳມ          
6ແລະ ໂມເຊ ສ ົື່ງ ຄນົ ຕະກ ນ ລະ ພນັ ຄນົ ອອກ ໄປ ເຮັດ ສງົຄຳມ         ທງັ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ກບັ ຟີເນຮາດ ລ ກ 
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ຊຳຍ ເອເລອາຊາ ໄປ ເຮັດ ສງົຄຳມ         ພໍ້ອມ ກບັ ເຄ ື່ ອງໃຊໍ້ ອນັ ບ ລິສດຸ         ແລະ ມີ ແກ ປກຸ ຢ ື່ ໃນ ມ          

7ພວກ 

ເຂົຳ ເຮັດ ສງົຄຳມ ຕ ື່ ສ ໍ້ ຄນົ ມີດີອານ ຕຳມ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ສ ັື່ງ ໂມເຊ ແລະ ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ຜ ໍ້ ຊຳຍ ທກຸ ຄນົ         

8ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ປະຫຳນ ຊວີດິ ບນັດຳ ກະສດັ ຄນົ ມີດີອານ ພໍ້ອມ ກບັ ຄນົ ອ ື່ ນ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ຂໍ້ຳ         ມ ີເອວີ,         

ເຣເກັມ          ຊ ເຣ,         ຮ ເຣ,         ແລະ ເຣບາ          ກະສດັ ທງັ ຫໍ້ຳ ອງົ ຂອງ ຄນົ ມີດີອານ          ແລະ ໄດໍ້ ປະຫຳນ ຊວີດິ 

ບາລາອາມ ລ ກ ຊຳຍ ເບໂອ ດໍ້ວຍ ດຳບ          
9ແລະ ຄນົ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ຈບັ ຜ ໍ້ຍງິ ຊຳວ ມດີີອານ ທງັ ໝດົ ມຳ ເປັນ ຊະເລີຍ         ພໍ້ອມ ກບັ ພວກ ເດັກ-

ນໍ້ອຍ ທງັຫລຳຍ         ແລະ ກວຳດ ເອົຳ ຝ ງ ງວົ ຝ ງ ແບໍ້ ແກະ ແລະ ເຄ ື່ ອງ ຂອງ ທງັ ປວງ ໄປ ໝດົ         ຊ ື່ ງ ເປັນ ຊບັ 

ທີື່  ປຸໍ້ນ ມຳ ໄດໍ້         

10ແລະ ເອົຳ ໄຟ ເຜົຳ ບນັດຳ ເມ  ອງ ທີື່  ອຳໄສ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ເຜົຳ ຄໍ້ຳຍ ທງັ ໝດົ ຂອງ 

ພວກ ເຂົຳ ດໍ້ວຍ         

11ແລໍ້ວ ເກບັ ບນັດຳ ເຄ ື່ ອງ ທີື່  ຍ ດ ໄດໍ້         ແລະ ຊບັ ທີື່  ປຸໍ້ນ ມຳ ໄດໍ້ ທງັ ຄນົ         ແລະ ສດັ ໄປ ໝດົ         

12ແລໍ້ວ ພວກ ເຂົຳ ນ  ຳ ຊະເລີຍ         ແລະ ຊບັ ສິນ ທີື່  ປຸໍ້ນ ໄດໍ້ ກບັ ເຄ ື່ ອງ ທີື່  ຍ ດ ໄດໍ້ ທງັ ໝດົ ມຳ ຫຳ ໂມເຊ ແລະ 

ເອເລອາຊາ ແລະ ຊຸມນມຸຊນົ ອິສຣາເອນ ທີື່  ຄໍ້ຳຍ         ໃນ ທົື່ງພຽງ ໂມອາບ          ແຄມ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ ໃກໍ້ 

ເມ  ອງ ເຢຣິໂກ         

13ໂມເຊ ແລະ ເອເລອາຊາ          ປະໂລຫິດ         ແລະ ບນັດຳ ຫວົໜໍ້ຳ ແຫື່ງ ຊຸມນມຸຊນົ ອອກ 

ໄປ ຕໍ້ອນຮບັ ພວກ ເຂົຳ ນອກ ຄໍ້ຳຍ          
14ໂມເຊ ຮໍ້ຳຍ ພວກ ນຳຍ ທະຫຳນ         ຄ  ນຳຍ ພນັ         ແລະ ນຳຍຮໍ້ອຍ ຜ ໍ້ ກບັ ຈຳກ ກຳນ ເຮັດ ສງົຄຳມ         

15ໂມເຊ ເວົໍ້ຳ ກບັ ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ         “ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ໄວໍ້ ຊວີດິ ພວກ ຜ ໍ້ຍງິ ທງັ ໝດົ ຫລ          

16ເບິື່ ງ ແມ         ຍໍ້ອນ 

ຄ  ຳ ປ ກສຳ ຂອງ ບາລາອາມ          ຍງິ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຄນົ ອິສຣາເອນ ຫລງົ ລະເມດີ ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ ໃນ ເລ ື່ ອງ ເປໂອ          ແລະ ໄພພິບດັ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ທື່ຳມກຳງ ຊຸມນມຸຊນົ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

17ບດັ ນີໍ້         ຈ ົື່ງ ປະຫຳນ ຊວີດິ ເດັກນໍ້ອຍ ຜ ໍ້ ຊຳຍ ທກຸ ຄນົ         ແລະ ປະຫຳນ ຊວີດິ ຜ ໍ້ຍງິ ທີື່  ເຄີຍ ນອນ ຮື່ວມ ກບັ 

ຊຳຍ ທກຸ ຄນົ         

18ແຕື່ ຈ ົື່ງ ໄວໍ້ ຊວີດິ ເດັກນໍ້ອຍ ຜ ໍ້ຍງິ ທີື່  ຍງັ ບ ື່  ເຄີຍ ນອນ ຮື່ວມ ກບັ ຊຳຍ ໄວໍ້ ສ  ຳລບັ ເຈົໍ້ຳ ທງັ-

ຫລຳຍ ເອງ          
19ຈ ົື່ງ ຢ ື່ ພຳຍ ນອກ ຄໍ້ຳຍ ເຈດັ ມ ໍ້         ຜ ໍ້ ໃດ ທີື່  ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ຄນົ         ແລະ ຜ ໍ້ ໃດ ທີື່  ໄດໍ້ ແຕະຕໍ້ອງ ຜ ໍ້ ທີື່  ຖ ກ ຂໍ້ຳ         ຈ ົື່ງ ຊ  ຳ-

ລະ ຕວົ         ແລະ ຊະເລີຍ ຂອງ ຕນົ ເອງ ໃນ ມ ໍ້ ທີ ສຳມ         ແລະ ມ ໍ້ ທີ ເຈດັ         

20ເຈົໍ້ຳ ຕໍ້ອງ ຊ  ຳລະ ເຄ ື່ ອງ ແຕື່ງ ກຳຍ 

ທກຸ ສື່ວນ         ເຄ ື່ ອງ ໜງັ ສດັ ທກຸ ສື່ວນ         ແລະ ເຄ ື່ ອງ ຂນົ ແບໍ້ ທງັ ໝດົ         ແລະ ເຄ ື່ ອງ ທີື່  ເຮັດ ດໍ້ວຍ ໄມ ໍ້ ທກຸ 

ສື່ວນ”          
21ແລະ ເອເລອາຊາ          ປະໂລຫິດ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ແກື່ ທະຫຳນ ຜ ໍ້ ອອກ ໄປ ເຮັດ ສງົຄຳມ ວື່ຳ         “ນີໍ້ ເປັນ ກດົ 

ບນັຍດັ ຊ ື່ ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ໂມເຊ ໄວໍ້         

22ສະເພຳະ ທອງຄ  ຳ         ເງນິ         ທອງ ສ  ຳລິດ         ເຫລັກ         ດ ີ

ບກຸ         ແລະ ຊ ນ         

23ທກຸ ສິື່ ງ ທີື່  ທນົ ໄຟ ໄດໍ້         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ລວກ ດໍ້ວຍ ໄຟ         ແລໍ້ວ ຈະ ສະອຳດ         ຢື່ຳງໃດ ກ  ດ ີ        

ຕໍ້ອງ ຊ  ຳລະ ດໍ້ວຍ ນ  ໍ້ຳ ລໍ້ຳງ ມນົທິນ         ແລະ ສິື່ ງ ໃດ ທີື່  ທນົ ໄຟ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຈົໍ້ຳ ຕໍ້ອງ ໃຫໍ້ ຜື່ຳນ ນ  ໍ້ຳ         

24ເຈົໍ້ຳ ຕໍ້ອງ ຊກັ 

ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໃນ ມ ໍ້ ທີ ເຈດັ         ແລະ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ສະອຳດ         ຫລງັ ຈຳກ ນ ັໍ້ນ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ຈະ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃນ ຄໍ້ຳຍ ໄດໍ້”          
25ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ກບັ ໂມເຊ ວື່ຳ         

26“ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ເອເລອາຊາ ກບັ ບນັດຳ ຫວົໜໍ້ຳ ຂອງ ຊຸມ-

ນມຸຊນົ         ຈ ົື່ງ ນບັ ສິື່ ງ ຂອງ ທີື່  ໄດໍ້ ມຳ ທງັ ຄນົ         ແລະ ສດັ         

27ແລະ ແບື່ງ ສິື່ ງ ຂອງ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ອອກ ເປັນ ສອງ 

ສື່ວນ         ໃຫໍ້ ທະຫຳນ ຜ ໍ້ ອອກ ໄປ ເຮັດ ສງົຄຳມ ສື່ວນ ຫນ ື່ ງ         ແລະ ໃຫໍ້ ບນັດຳ ຊຸມນມຸຊນົ ອີກ ສື່ວນ ໜ ື່ ງ          
28ແລະ ຈ ົື່ງ ຫກັ ເອົຳ ສື່ວນ ໜ ື່ ງ ຈຳກ ທະຫຳນ ທີື່  ອອກ ໄປ ເຮັດ ສງົຄຳມ ເປັນ ຂອງ ຖວຳຍ ແກື່ ພຣະຜ ູ້-
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ເປັນເຈົ້າ          ຫໍ້ຳ ຮໍ້ອຍ ຫກັ ໜ ື່ ງ         ທງັ ຄນົ         ແລະ ງວົ         ແລະ ລ          ແລະ ຝ ງ ແບໍ້         ແກະ         

29ຈ ົື່ງ ເອົຳ ຈຳກ ເຄິື່ ງ 

ສື່ວນ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ມອບ ໃຫໍ້ ແກື່ ເອເລອາຊາ          ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ແກື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

30ແລະ ຈຳກ 

ເຄິື່ ງ ສື່ວນ ຂອງ ຄນົ ອິສຣາເອນ ນ ັໍ້ນ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ນ  ຳ ຫໍ້ຳ ສິບ ຫກັ ໜ ື່ ງ ຈຳກ ຄນົ         ຝ ງ ງວົ         ຝ ງ ລ          ແລະ ຝ ງ ແບໍ້ 

ແກະ         ແລະ ສດັ ທງັ ໝດົ         ມອບ ໃຫໍ້ ແກື່ ຄນົ ເລວີ ຜ ໍ້ ເບິື່ ງແຍງ ຫ ເຕັນ ສກັສິດ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ”          
31ແລະ ໂມເຊ ກບັ ເອເລອາຊາ          ປະໂລຫິດ ໄດໍ້ ເຮັດ ຕຳມ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ສ ັື່ງ ແກື່ ໂມເຊ         

32ບນັດຳ ຊບັ ທີື່  ປຸໍ້ນ ມຳ ໄດໍ້         ອນັ ເຫລ ອ ຈຳກ ສິື່ ງ ທີື່  ທະຫຳນ ຍ ດ ມຳ ນ ັໍ້ນ         ຄ          ແກະ ຫກົ ແສນ ເຈດັ ໝ ື່ ນ ຫໍ້ຳ 

ພນັ ໂຕ         

33ງວົ ເຈດັ ໝ ື່ ນ ສອງ ພນັ ໂຕ         

34ລ  ຫກົ ໝ ື່ ນ ໜ ື່ ງ ພນັ ໂຕ         

35ແລະ ຄນົ         ຄ  ຜ ໍ້ຍງິ ທີື່  ຍງັ ບ ື່  ເຄີຍ ນອນ 

ຮື່ວມ ກບັ ຊຳຍ         ທງັ ໝດົ ມີ ສຳມ ໝ ື່ ນ ສອງ ພນັ ຄນົ          
36ແລະ ໃນ ເຄິື່ ງ ສື່ວນ ຂອງ ຄນົ ທີື່  ອອກ ໄປ ເຮັດ ສງົຄຳມ         ມີ ແກະ ສຳມ ແສນ ສຳມ ໝ ື່ ນ ເຈດັ ພນັ ຫໍ້ຳ 

ຮໍ້ອຍ ໂຕ         

37ສື່ວນ ແກະ ທີື່  ເປັນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ມີ ຫກົ ຮໍ້ອຍ ເຈດັ ສິບ ຫໍ້ຳ ໂຕ         

38ມີ ງວົ ສຳມ ໝ ື່ ນ ຫກົ 

ພນັ ໂຕ         ງວົ ທີື່  ເປັນ ສື່ວນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເຈດັ ສິບ ສອງ ໂຕ         

39ມີ ລ  ສຳມ ໝ ື່ ນ ຫໍ້ຳ ຮໍ້ອຍ ໂຕ         ຊ ື່ ງ 

ເປັນ ສື່ວນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຫກົ ສິບ ເອັດ ໂຕ         

40ສື່ວນ ຄນົ ມີ ໜ ື່ ງ ໝ ື່ ນ ຫກົ ພນັ ຄນົ         ຊ ື່ ງ ເປັນ ສື່ວນ 

ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ສຳມ ສິບ ສອງ ຄນົ          
41ໂມເຊ ໄດໍ້ ມອບ ສື່ວນ ທີື່  ໄດໍ້ ມຳ ຊ ື່ ງ ເປັນ ຂອງ ພິເສດ ຖວຳຍ ແກື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ນ ັໍ້ນ ມອບ ໃຫໍ້ ແກື່ 

ເອເລອາຊາ ຕຳມ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ສ ັື່ງ ໄວໍ້ ກບັ ໂມເຊ          
42ຈຳກ ເຄິື່ ງ ສື່ວນ ຂອງ ຄນົ ອິສຣາເອນ ຊ ື່ ງ ໂມເຊ ໄດໍ້ ແບື່ງ ມຳ ຈຳກ ສື່ວນ ທີື່  ທະຫຳນ ໄປ ເຮັດ ສງົ-

ຄຳມ ໄດໍ້ ນ ັໍ້ນ         

43(ເຄິື່ ງ ສື່ວນ ຂອງ ຊຸມນມຸຊນົ         ຄ          ແກະ ສຳມ ແສນ ສຳມ ໝ ື່ ນ ເຈດັ ພນັ ຫໍ້ຳ ຮໍ້ອຍ ໂຕ         

44ງວົ 

ສຳມ ໝ ື່ ນ ຫກົ ພນັ ໂຕ         

45ລ  ສຳມ ໝ ື່ ນ ຫໍ້ຳ ຮໍ້ອຍ ໂຕ         

46ແລະ ຄນົ ໜ ື່ ງ ໝ ື່ ນ ຫກົ ພນັ ຄນົ)          
47ຈຳກ ເຄິື່ ງ ສື່ວນ ຂອງ ຄນົ ອິສຣາເອນ ນ ັໍ້ນ         ໂມເຊ ໄດໍ້ ເອົຳ ໜ ື່ ງ ສື່ວນ ຫໍ້ຳ ສິບ         ທງັ ຄນົ         ແລະ ສດັ 

ມອບ ໃຫໍ້ ແກື່ ຄນົ ເລວີ ຜ ໍ້ ເບິື່ ງແຍງ ຫ ເຕັນ ສກັສິດ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ດ ັື່ງ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ສ ັື່ງ 

ໂມເຊ ໄວໍ້          
48ແລໍ້ວ ນຳຍ ທະຫຳນ ຜ ໍ້ ບງັຄບັ ກອງພນັ ທງັ ປວງ         ຄ  ນຳຍ ພນັ ນຳຍຮໍ້ອຍ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃກໍ້ ໂມເຊ         

49ແລະ ກື່ຳວ ແກື່ ໂມເຊ ວື່ຳ         “ຄນົ ໃຊໍ້ ຂອງ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ກວດ ນບັ ທະຫຳນ ຜ ໍ້ ຢ ື່ ໃຕໍ້ ບງັຄບັ ບນັຊຳ ຂອງ ຂໍ້ຳ-

ນໍ້ອຍ ແລໍ້ວ ບ ື່  ມີ ຄນົ ຫຳຍ ໄປ ຈກັ ຄນົ ດຽວ         

50ແລະ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ນ  ຳ ສື່ວນ ທີື່  ຖວຳຍ ແກື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          

ຊ ື່ ງ ຕື່ຳງ ຄນົ ຕື່ຳງ ໄດໍ້ ມຳ         ຄ          ສິື່ ງ ທີື່  ເຮັດ ດໍ້ວຍ ທອງຄ  ຳ         ມີ ປອກ ຂຳ         ແລະ ສຳຍ ຄ          ແຫວນ         ຕຸໍ້ມຫ          

ແລະ ປອກ ແຂນ         ເພ ື່ ອ ເຮັດ ກຳນ ລ ບລໍ້ຳງ ມນົທິນ ບຳບ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ”         

51ໂມເຊ ແລະ ເອເລອາຊາ ກ  ຮບັ ເອົຳ ບນັດຳ ສິື່ ງ ຂອງ ທີື່  ເຮັດ ດໍ້ວຍ ທອງຄ  ຳ ຈຳກ ພວກ ເຂົຳ         

52ແລະ ທອງຄ  ຳ ທງັ ໝດົ ຈຳກ ເຄ ື່ ອງ ຖວຳຍ         ຊ ື່ ງ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຖວຳຍ ແກື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຈຳກ ນຳຍ 

ພນັ         ແລະ ນຳຍຮໍ້ອຍ         ມີ ນ  ໍ້ຳໜກັ ໜ ື່ ງ ໝ ື່ ນ ຫກົ ພນັ ເຈດັ ຮໍ້ອຍ ຫໍ້ຳ ສິບ ເຊ ເຂ         

53(ທະຫຳນ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ຕື່ຳງ 

ຄນົ ຕື່ຳງ ກ  ໄດໍ້ ເກບັ ເຄ ື່ ອງ ຂອງ ຂອງ ຂໍ້ຳເສິກ ມຳ ນ  ຳ)         

54ໂມເຊ ແລະ ເອເລອາຊາ          ໄດໍ້ ຮບັ ທອງຄ  ຳ 

ຈຳກ ນຳຍ ພນັ ນຳຍຮໍ້ອຍ         ນ  ຳ ມຳ ໃນ ຫ ເຕັນ ສກັສິດ ແຫື່ງ ຊຸມນມຸ         ເປັນ ທີື່  ລະນ ກ ແກື່ ຄນົ ອິສຣາເອນ ຕ ື່  

ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          
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ການແກ້ແຄ້ນຄົນມີດີອານ 
1ຄນົ ຣ ເບັນ ແລະ ຄນົ ຄາດ ມີ ຝ ງ ງວົ ເປັນ ຈ  ຳນວນ ຫລຳຍ         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເຫັນ ແຜື່ນດນິ ຢາເຊ ແລະ 

ແຜື່ນດນິ ກິເລອາດ          ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ບື່ອນ ທີື່  ເໝຳະ ແກື່ ຝ ງ ສດັ         

2ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ຄນົ ຄາດ ແລະ ຄນົ ຣ ເບັນ 

ຈ ື່ງ ມຳ ຫຳ ໂມເຊ ແລະ ເອເລອາຊາ ແລະ ຫວົໜໍ້ຳ ຂອງ ຊຸມນມຸຊນົ ກື່ຳວ ວື່ຳ         

3“ອາຕາໂຣດ          ດີໂບນ          

ຢາເຊ          ນິມຣາ          ເຮັດຊະໂບນ          ເອເລອາເລ          ເສບາມ          ເນໂບ          ແລະ ເບໂອນ         

4ເປັນ ແຜື່ນດນິ ຊ ື່ ງ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ທ  ຳລຳຍ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຄນົ ອິສຣາເອນ          ເປັນ ແຜື່ນດນິ ເໝຳະ ກບັ ຝ ງ ສດັ         ແລະ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

ຄນົ ໃຊໍ້ ຂອງ ທື່ຳນ ມີ ຝ ງ ງວົ”         

5ແລະ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ຖໍ້ຳ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ທງັຫຼຳຍ ເປັນ ທີື່  ມກັ ໃນ 

ສຳຍຕຳ ຂອງ ທື່ຳນ         ຂ  ມອບ ແຜື່ນດນິ ນີໍ້ ເປັນ ກ  ຳມະສິດ ແກື່ ຄນົ ໃຊໍ້ ຂອງ ທື່ຳນ         ຂ  ຢື່ຳ ພຳ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ທງັ-

ຫຼຳຍ ຂໍ້ຳມ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ ໄປ ເລີຍ”          
6ແຕື່ ໂມເຊ ເວົໍ້ຳ ກບັ ຄນົ ຄາດ ແລະ ຄນົ ຣ ເບັນ ວື່ຳ         “ຄວນ ໃຫໍ້ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໄປ ເຮັດ ສງົຄຳມ         

ແຕື່ ຝື່ຳຍ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຄອຍ ຢ ື່ ບື່ອນ ນີໍ້ ແບບ ນ ັໍ້ນ ບ ?         

7ເປັນ ຫຍງັ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຈດິໃຈ ຂອງ ຄນົ 

ອິສຣາເອນ ທ ໍ້ຖອຍ ທີື່  ຈະ ຍກົ ຂໍ້ຳມ ໄປ ຍງັ ແຜື່ນດນິ ຊ ື່ ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ປະທຳນ ແກື່ ພວກ ເຂົຳ         

8ພ ື່  ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ເຮັດ ເຊັື່ ນ ນີໍ້         ຕອນ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ໃຊໍ້ ພວກ ເຂົຳ ໄປ ຈຳກ ກາເດັດ-ບາເນອາ ໃຫໍ້ 

ສອດແນມ ເບິື່ ງ ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ         

9ເມ  ື່ອ ພວກ ເຂົຳ ຂ ໍ້ນ ໄປ ຍງັ ພ ເຂົຳ ເອັດຊະໂຄນ ແລະ ໄດໍ້ ເຫັນ ແຜື່ນດນິ 

ນ ັໍ້ນແລໍ້ວ         ພວກ ເຂົຳ ກ  ເຮັດ ໃຫໍ້ ຈດິໃຈ ຄນົ ອິສຣາເອນ ທ ໍ້ຖອຍ ທີື່  ຈະ ຍກົ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ແຜື່ນດນິ ຊ ື່ ງ ພຣະ-
ຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ປະທຳນ ແກື່ ພວກ ເຂົຳ         

10ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ໂກດ ຮໍ້ຳຍ ພວກ ເຂົຳ ຢື່ຳງ 

ໜກັ         ພຣະອງົ ຊງົ ປະຕຍິຳນ ໄວໍ້ ວື່ຳ         

11‘ແນື່ນອນ ທີື່  ສດຸ         ທກຸ ຄນົ ທີື່  ໄດໍ້ ອບົພະຍບົ ອອກ ຈຳກ ເອຢິບ 

ອຳຍ ຸຕ ັໍ້ງແຕື່ ຊຳວ ປີ ຂ ໍ້ນ ໄປ ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຫັນ ແຜື່ນດນິ ຊ ື່ ງ ເຮົຳ ໄດໍ້ ສນັຍຳ ວື່ຳ ຈະ ມອບ ໃຫໍ້ ອັບຣາຮາມ          ອີ-
ຊາກ          ແລະ ຢາໂຄບ          ເພຳະ ພວກ ເຂົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ຕດິຕຳມ ເຮົຳ ດໍ້ວຍ ໃຈ ຈງິ         

12ເວັໍ້ນ ແຕື່ ກາເລັບ ລ ກ ຊຳຍ 

ເຢຟຸນເນ ຄນົ ເກນິດຊີ ແລະ ໂຢຊວຍ ລ ກ ຊຳຍ ນ ນ          ເພຳະວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ທງັ ສອງ ຕດິຕຳມ ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ ດໍ້ວຍ ໃຈ ຈງິ’         

13ແລະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ໂກດ ຮໍ້ຳຍ ຕ ື່  ອິສຣາເອນ          ພຣະອງົ ຈ ື່ງ ຊງົ ໃຫໍ້ 

ພວກ ເຂົຳ ພະເນຈອນ ຢ ື່ ໃນ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ ສີື່  ສິບ ປີ         ຈນົ ລຸໍ້ນ ພວກ ທີື່  ເຮັດ ຜິດ ໃນ ສຳຍ ພຣະເນດ 

ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຕຳຍ ໄປ ຈນົ ໝດົ         

14ແລະ ເບິື່ ງ ແມ         ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຕບີ ໃຫຍື່ ຂ ໍ້ນ ມຳ ແທນ ພ ື່  ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

ເປັນ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຄນົ ບຳບ ທີື່  ຈະ ເພີື່ ມ ທະວ ີພຣະພິໂລດ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຕ ື່  ອິສຣາເອນ ໃຫໍ້ ຫລຳຍ 

ຍິື່ ງ ຂ ໍ້ນ         

15ເພຳະວື່ຳ ຖໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຫນັ ໜີ ຈຳກ ກຳນ ຕດິຕຳມ ພຣະອງົ         ພຣະອງົ ຈະ ຊງົ ປະ ຖິໍ້ມ 

ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໃນ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ ອີກ         ແລະ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ ທ  ຳລຳຍ ຊນົ ຊຳດ ທງັ ໝດົ ນີໍ້”          
16ແລໍ້ວ ພວກ ເຂົຳ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃກໍ້ ໂມເຊ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ທງັຫລຳຍ ຈະ ສໍ້ຳງ ຄອກ ສ  ຳລບັ ຝ ງ ແບໍ້ 

ແກະ ບື່ອນ ນີໍ້         ແລະ ສໍ້ຳງ ເມ  ອງ ສ  ຳລບັ ລ ກນໍ້ອຍ ທງັຫລຳຍ         

17ແຕື່ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ ຖ  ອຳວດຸ ພໍ້ອມ ທີື່  

ຈະ ໄປ ຂໍ້ຳງ ໜໍ້ຳ ຄນົ ອິສຣາເອນ ຈນົ ກວື່ຳ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ ນ  ຳ ພວກ ເຂົຳ ໄປ ເຖງິ ບື່ອນ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         

ເດັກນໍ້ອຍ ຂອງ ເຮົຳ ຈະ ໄດໍ້ ຢ ື່ ໃນ ເມ  ອງ ທີື່  ມີ ກ  ຳແພງ ອໍ້ອມ ຮອບ         ເພຳະ ຢໍ້ຳນ ຊຳວ ແຜື່ນດນິ ນີໍ້         

18ເຮົຳ 

ທງັຫລຳຍ ຈະ ບ ື່  ຍອມ ກບັ ເຮ ອນ ຈນົ ກວື່ຳ ຄນົ ອິສຣາເອນ ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ມ ລະດກົ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ທກຸ ຄນົ         

19ເພຳະ ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ ຮບັ ມ ລະດກົ ກບັ ພວກ ເຂົຳ ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ຟຳກ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ ແລະ ຕ ື່  ອອກ ໄປ         ເພຳະວື່ຳ 
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ມ ລະດກົ ທີື່  ຕກົ ທອດ ມຳ ເຖງິ ເຮົຳ ກ  ຢ ື່ ຟຳກ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ ເບ ໍ້ອງ ຕຳເວັນ ອອກ ນີໍ້”          

20ໂມເຊ ຈ ື່ງ ກື່ຳວ ແກື່ ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ         “ຖໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ ເຮັດ ເຊັື່ ນ ນີໍ້         ຄ  ຈບັ ອຳວດຸ ຂ ໍ້ນ ເຂົໍ້ຳ ສ ື່ ສງົ-

ຄຳມ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

21ແລະ ຄນົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ທີື່  ຖ  ອຳວດຸ ທກຸ ຄນົ         ຈະ ຂໍ້ຳມ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ 

ໄປ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຈນົ ກວື່ຳ ພຣະອງົ ຈະ ຊງົ ຂບັ ໄລື່ ສດັຕ  ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ພຣະອງົ         

22ແລະ 

ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ ຈະ ພື່ຳຍ ແພໍ້ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແລໍ້ວ         ພຳຍຫລງັ ເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ຈະ ກບັ         ແລະ ພົໍ້ນ 

ຈຳກ ພນັທະ ທີື່  ມີ ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ຊຳວ ອິສຣາເອນ          ແລະ ແຜື່ນດນິ ນີໍ້ ຈະ ຕກົ ເປັນ ກ  ຳມະສິດ 

ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          
23ແຕື່ ຖໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຮັດ ເຊັື່ ນ ນີໍ້         ເບິື່ ງ ແມ         ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ເຮັດ ບຳບ ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນ-

ເຈົ້າ          ຈ ົື່ງ ຮ ໍ້ ໄວໍ້ ວື່ຳ         ບຳບ ຂອງ ທື່ຳນ ກ  ຈະ ໄລື່ ຕຳມ ທນັ         

24ຈ ົື່ງ ສໍ້ຳງ ເມ  ອງ ສ  ຳລບັ ເດັກນໍ້ອຍ ທງັຫລຳຍ 

ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ສໍ້ຳງ ຄອກ ສ  ຳລບັ ແບໍ້ ແກະ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ເຮັດ ຕຳມ ຄ  ຳ ທີື່  ອອກ ຈຳກ ປຳກ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ”          
25ຄນົ ຄາດ ກບັ ຄນົ ຣ ເບັນ ຈ ື່ງ ກື່ຳວ ແກື່ ໂມເຊ ວື່ຳ         “ຄນົ ໃຊໍ້ ຂອງ ທື່ຳນ ຈະ ເຮັດ ດ ັື່ງ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຂອງ 

ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ບນັຊຳ         

26ເດັກນໍ້ອຍ ທງັຫລຳຍ         ເມຍ ທງັຫລຳຍ         ຝ ງ ສດັ         ແລະ ສດັ ໃຊໍ້ ທງັ ໝດົ ຂອງ ພວກ 

ເຮົຳ         ຈະ ຢ ື່ ບື່ອນ ນີໍ້ ໃນ ເມ  ອງ ກິເລອາດ         

27ແຕື່ ຄນົ ໃຊໍ້ ຂອງ ທື່ຳນ ທກຸ ຄນົ ຜ ໍ້ ມີ ອຳວດຸ ເຮັດ ສງົຄຳມ ຈະ 

ຂໍ້ຳມ ໄປ         ເພ ື່ ອ ສ ໍ້ ຮບົ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ດ ັື່ງ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ສ ັື່ງ”          
28ກື່ຽວ ກບັ ເລ ື່ ອງ ພວກ ເຂົຳ ນີໍ້ ໂມເຊ ຈ ື່ງ ອອກ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ແກື່ ເອເລອາຊາ          ແລະ ໂຢຊວຍ ລ ກ ຊຳຍ ນ ນ          

ແລະ ແກື່ ຫວົໜໍ້ຳ ຕະກ ນ ຂອງ ຄນົ ອິສຣາເອນ         

29ແລະ ໂມເຊ ກື່ຳວ ແກື່ ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ         “ຖໍ້ຳ ຄນົ ຄາດ 

ແລະ ຄນົ ຣ ເບັນ ທກຸ ຄນົ ຜ ໍ້ ມີ ອຳວດຸ ທີື່  ຈະ ເຮັດ ສງົຄຳມ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຈະ ຂໍ້ຳມ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ 

ຢໍແດນ ໄປ ພໍ້ອມ ກບັ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ         ແລະ ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ ຈະ ພື່ຳຍ ແພໍ້ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ແລໍ້ວ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ມອບ 

ແຜື່ນດນິ ກິເລອາດ ໃຫໍ້ ເປັນ ກ  ຳມະສິດ ແກື່ ພວກ ເຂົຳ         

30ແຕື່ ຖໍ້ຳ ພວກ ເຂົຳ ບ ື່  ຖ  ອຳວດຸ ຂໍ້ຳມ ໄປ ກບັ ເຈົໍ້ຳ         

ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ໄດໍ້ ສື່ວນ ແຜື່ນດນິ ການາອານ ຮື່ວມ ກບັ ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ກ  ຳມະສິດ”         

31ຄນົ ຄາດ ກບັ ຄນົ 

ຣ ເບັນ ຕອບ ວື່ຳ         “ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ກບັ ຄນົ ໃຊໍ້ ຂອງ ທື່ຳນ ຢື່ຳງໃດ         ພວກ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ ເຮັດ 

ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ         

32ພວກ ເຮົຳ ຈະ ຖ  ອຳວດຸ ຂໍ້ຳມ ໄປ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ສ ື່ ແຜື່ນດນິ ການາອານ          

ແລະ ທີື່  ດນິ ມ ລະດກົ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ ນ ັໍ້ນ ຈະ ຄງົ ຢ ື່ ຟຳກ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ ເບ ໍ້ອງ ນີໍ້”          
33ໂມເຊ ໄດໍ້ ມອບ ດນິແດນ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ແກື່ ຄນົ ຄາດ          ແລະ ຄນົ ຣ ເບັນ          ແລະ ເຄິື່ ງ ໜ ື່ ງ ຂອງ ຕະກ ນ 

ມານາເຊ ລ ກ ຊຳຍ ໂຢເຊັບ          ຄ  ອຳນຳຈກັ ຂອງ ສີໂຮນ ກະສດັ ແຫື່ງ ຄນົ ອະໂມຣີດ          ແລະ ອຳນຳຈກັ 

ຂອງ ໂອກ ກະສດັ ແຫື່ງ ບາຊານ          ທງັ ແຜື່ນດນິ         ແລະ ຫວົ ເມ  ອງ         ຕະຫລອດ ພມົ ແດນ         ຄ  ຫວົ ເມ  ອງ 

ໃຫຍື່ ໃນ ແຜື່ນດນິ ນີໍ້ ຕະຫລອດ ປະເທດ         

34ແລະ ຄນົ ຄາດ ກ  ສໍ້ຳງ ເມ  ອງ ດີໂບນ          ອາຕາໂຣດ          ອາໂຣ-
ເອ.         

35ອາດໂຣດ-ໂຊຟັນ          ຢາເຊ          ໂຢກເບຮາ         

36ເບັດ-ນິມຣາ          ແລະ ເບັດ-ຮາຣານ          ໃຫໍ້ ເປັນ 

ເມ  ອງ ມີ ກ  ຳແພງ ອໍ້ອມ ຮອບ         ແລະ ສໍ້ຳງ ຄອກ ໃຫໍ້ ແກະ         

37ຄນົ ຣ ເບັນ ກ  ສໍ້ຳງ ເມ  ອງ ເຮັດຊະໂບນ          ເອ-
ເລອາເລ          ກຣິີອາດທາຢິມ         

38ເນໂບ          ແລະ ບາອານ-ເມໂອນ          (ຊ ື່  ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ຕໍ້ອງ ປື່ຽນ ໃໝື່)         ແລະ 

ສິບມາ ແລະ ຕ ັໍ້ງ ຊ ື່  ໃໝື່ ໃຫໍ້ ແກື່ ເມ  ອງ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ສໍ້ຳງ ຂ ໍ້ນ ນ ັໍ້ນ          
39ຄນົ ມາກີ ບດຸ ຊຳຍ ມານາເຊ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ຍ ດ ເມ  ອງ ກິເລອາດ          ແລະ ຂບັ ໄລື່ ພວກ ອະໂມຣີດ ຊ ື່ ງ 

ຢ ື່ ໃນ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ         

40ໂມເຊ ຈ ື່ງ ຍກົ ກິເລອາດ ໃຫໍ້ ແກື່ ມາກີ ບດຸ ຊຳຍ ມານາເຊ ແລະ ພວກ ເຂົຳ ກ  ເຂົໍ້ຳ ອຳ 
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ໃສ ຢ ື່ ໃນ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ         

41ຢາອີ          ບດຸ ຊຳຍ ມານາເຊ ຍກົ ທບັ ໄປ ຍ ດ ຊນົນະບດົ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         

ແລະ ເອີໍ້ນ ຊ ື່ ວ ື່ຳ ຮາໂວດ-ຢາອີ.         

42ໂນບາ ໄປ ຍ ດ ເກນາດ ແລະ ຊນົນະບດົ ຂອງ ເມ  ອງ ນີໍ້         ແລະ ເອີໍ້ນ 

ວື່ຳ ເມ  ອງ ໂນບາ ຕຳມ ຊ ື່  ຂອງ ພວກ ເຂົຳ          

ບົດທີ 33 
ຕະກ ນຣ ເບັນ ຕະກ ນຄາດແລະເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງຕະກ ນມານາເຊ 
ຈະໄດ້ຮັບແຜູ່ນດິນດ້ານຕາເວັນອອກຂອງແມູ່ນຳຢໍແດນ 

1ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້ ແມ ື່ນ ໄລຍະ ທຳງ ຍື່ຳງ ຂອງ ຄນົ ອິສຣາເອນ          ເມ  ື່ອ ເຂົຳ ຍື່ຳງ ອອກ ຈຳກ ແຜື່ນດນິ ເອຢິບ 

ເປັນ ໝວດ ໝ ື່ ພຳຍ ໃຕໍ້ ກຳນ ນ  ຳ ຂອງ ໂມເຊ ແລະ ອາໂຣນ         

2ໂມເຊ ໄດໍ້ ຈດົ ສະຖຳນທີື່  ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ອອກ 

ຍື່ຳງ ເທ ື່ ອ ລະ ໄລຍະ ໆ ຕຳມ ພຣະບນັຊຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້ ເປັນ ໄລຍະ ຕຳມ ສະຖຳນທີື່  ທີື່  

ພວກ ເຂົຳ ຍື່ຳງ ໄປ         

3ເຂົຳ ຍກົ ຍື່ຳງ ອອກ ຈຳກ ຣາເມເສດ ໃນ ເດ ອນ ຕ ົໍ້ນ         ໃນ ວນັ ທີ ສິບ ຫໍ້ຳ ຂອງ ເດ ອນ 

ຕ ົໍ້ນ ນ ັໍ້ນ         ຖດັ ຈຳກ ວນັ ປັດສະຄາ ໄປ ມ ໍ້ໜ ື່ ງ         ຄນົ ອິສຣາເອນ ຍື່ຳງ ອອກ ຢື່ຳງ ມີ ໄຊ ໃນ ສຳຍຕຳ ຂອງ 

ບນັດຳ ຊຳວ ເອຢິບ ທງັ ໝດົ         

4ໃນ ຂະນະ ນ ັໍ້ນ         ຊຳວ ເອຢິບ ກ  ຳລງັ ຝງັ ສບົ ລ ກ ຫວົປີ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ຕນົ         

ຜ ໍ້ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ປະຫຳນ ຊວີດິ ທື່ຳມກຳງ ພວກ ເຂົຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ລງົໂທດ ພະ ທງັ-

ຫລຳຍ ຂອງ ເຂົຳ ດໍ້ວຍ          
5ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ຄນົ ອິສຣາເອນ ຈ ື່ງ ຍກົ ຍື່ຳງ ອອກ ຈຳກ ຣາເມເສດ          ແລະ ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ ທີື່  ສຸກໂກດ          
6ແລະ ພວກ ເຂົຳ ຍກົ ຍື່ຳງ ອອກ ຈຳກ ສຸກໂກດ          ແລະ ມຳ ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ ທີື່  ເອທາມ ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ແຄມ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງ-

ແລໍ້ງ ກນັດຳນ         

7ພວກ ເຂົຳ ຍກົ ຍື່ຳງ ອອກ ຈຳກ ເອທາມ          ຖອຍຫລງັ ກບັ ມຳ ຢ ື່ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ບາອານ-ເຊໂຟນ          

ແລະ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ ຢ ື່ ໜໍ້ຳ ເມ  ອງ ມິກໂດນ          
8ແລະ ພວກ ເຂົຳ ຍກົ ຍື່ຳງ ອອກ ຈຳກ ໜໍ້ຳ ຮາຮິໂຣດ ຂໍ້ຳມ ກຳງ ທະເລ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັ-

ດຳນ         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ຍື່ຳງ ໄປ ໃນ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ ເອທາມ ໄລຍະ ທຳງ ສຳມ ມ ໍ້         ແລະ ມຳ ຕ ັໍ້ງ 

ຄໍ້ຳຍ ທີື່  ມາຣາ          
9ແລະ ພວກ ເຂົຳ ຍກົ ຍື່ຳງ ອອກ ຈຳກ ມາລາ ມຳ ເຖງິ ເອລີມ          ທີື່  ເອລີມ ມີ ນ  ໍ້ຳພຸ ສິບ ສອງ ແຫື່ງ         ແລະ 

ຕ ົໍ້ນ ຕຳນ ເຈດັ ສິບ ຕ ົໍ້ນ         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ          
10ພວກ ເຂົຳ ຍກົ ຍື່ຳງ ອອກ ຈຳກ ເອລີມ ມຳ ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ ທີື່  ທະເລ ແດງ          
11ແລະ ພວກ ເຂົຳ ຍກົ ຍື່ຳງ ອອກ ຈຳກ ທະເລ ແດງ ມຳ ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ ຢ ື່ ໃນ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ ສິນ          
12ພວກ ເຂົຳ ຍກົ ຍື່ຳງ ອອກ ຈຳກ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ ສິນ ມຳ ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ ທີື່  ໂດບຟະກາ          
13ແລະ ພວກ ເຂົຳ ຍກົ ຍື່ຳງ ອອກ ຈຳກ ໂດບຟະກາ          ມຳ ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ ທີື່  ອາລ ຊາ          
14ແລະ ພວກ ເຂົຳ ຍກົ ຍື່ຳງ ອອກ ຈຳກ ອາລ ຊາ ມຳ ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ ທີື່  ເຣຟີດີມ          ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ມີ ນ  ໍ້ຳ ໃຫໍ້ ປະ-

ຊຳຊນົ ດ ື່ ມ          
15ແລະ ພວກ ເຂົຳ ຍກົ ຍື່ຳງ ອອກ ຈຳກ ເຣຟີດີມ ມຳ ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ ໃນ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ ຊີນາຍ          
16ແລະ ພວກ ເຂົຳ ຍກົ ຍື່ຳງ ອອກ ຈຳກ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ ຊີນາຍ ມຳ ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ ຢ ື່ ກິບໂຣດ-ຮັດ-

ຕາວາ          
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17ພວກ ເຂົຳ ອອກ ຍື່ຳງ ອອກ ຈຳກ ກິບໂຣດ-ຮັດຕາວາ ມຳ ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ ທີື່  ຮາເຊໂຣດ          
18ແລະ ພວກ ເຂົຳ ຍກົ ຍື່ຳງ ອອກ ຈຳກ ຮາເຊໂຣດ          ມຳ ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ ທີື່  ຣິດມາ          
19ພວກ ເຂົຳ ຍກົ ຍື່ຳງ ອອກ ຈຳກ ຣິດມາ          ມຳ ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ ທີື່  ຣິມໂມນ-ເປເຣັດ          
20ພວກ ເຂົຳ ຍກົ ຍື່ຳງ ອອກ ຈຳກ ຣິມໂມນ-ເປເຣັດ          ມຳ ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ ທີື່  ລິບນາ          
21ພວກ ເຂົຳ ຍກົ ຍື່ຳງ ອອກ ຈຳກ ລິບນາ          ມຳ ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ ທີື່  ຣິດສາ          
22ແລະ ພວກ ເຂົຳ ຍກົ ຍື່ຳງ ອອກ ຈຳກ ຣິດສາ          ມຳ ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ ທີື່  ເກເຮລາທາ          
23ພວກ ເຂົຳ ຍກົ ຍື່ຳງ ອອກ ຈຳກ ເກເຮລາທາ          ມຳ ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ ທີື່  ພ ເຂົຳ ເຊເຟ.          
24ແລະ ພວກ ເຂົຳ ຍກົ ຍື່ຳງ ອອກ ຈຳກ ພ ເຂົຳ ເຊເຟ          ມຳ ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ ທີື່  ຮາຣາດາ          
25ພວກ ເຂົຳ ຍກົ ຍື່ຳງ ອອກ ຈຳກ ຮາຣາດາ          ມຳ ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ ທີື່  ມັກເຮໂລດ          
26ແລະ ພວກ ເຂົຳ ຍກົ ຍື່ຳງ ອອກ ຈຳກ ມັກເຮໂລດ          ມຳ ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ ທີື່  ຕາຮາດ          
27ພວກ ເຂົຳ ຍກົ ຍື່ຳງ ອອກ ຈຳກ ຕາຮາດ          ມຳ ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ ທີື່  ເຕຣາ          
28ແລະ ພວກ ເຂົຳ ຍກົ ຍື່ຳງ ອອກ ຈຳກ ເຕຣາ          ມຳ ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ ທີື່  ມີທະກາ          
29ພວກ ເຂົຳ ຍກົ ຍື່ຳງ ອອກ ຈຳກ ມີທະກາ          ມຳ ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ ທີື່  ຮາຊະໂມນາ          
30ແລະ ພວກ ເຂົຳ ຍກົ ຍື່ຳງ ອອກ ຈຳກ ຮາຊະໂມນາ          ມຳ ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ ທີື່  ໂມເສໂຣດ          
31ພວກ ເຂົຳ ຍກົ ຍື່ຳງ ອອກ ຈຳກ ໂມເສໂຣດ          ມຳ ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ ທີື່  ເບເນ-ຢາອາການ          
32ແລະ ພວກ ເຂົຳ ຍກົ ຍື່ຳງ ອອກ ຈຳກ ເບເນ-ຢາອາການ          ມຳ ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ ທີື່  ໂຮເຣ-ຮັກກິດກາດ          
33ພວກ ເຂົຳ ຍກົ ຍື່ຳງ ອອກ ຈຳກ ໂຮເຣ-ຮັກກິດກາດ          ມຳ ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ ທີື່  ໂຢດບາທາ          
34ແລະ ພວກ ເຂົຳ ຍກົ ຍື່ຳງ ອອກ ຈຳກ ໂຢດບາທາ          ມຳ ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ ທີື່  ອາບໂຣນາ          
35ພວກ ເຂົຳ ຍກົ ຍື່ຳງ ອອກ ຈຳກ ອາບໂຣນາ          ມຳ ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ ທີື່  ເອັດຊິໂອນ-ເກເບ.          
36ແລະ ພວກ ເຂົຳ ຍກົ ຍື່ຳງ ອອກ ຈຳກ ເອັດຊິໂອນ-ເກເບ          ມຳ ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ ໃນ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ 

ຊິນ          ຄ  ກາເດັດ          
37ພວກ ເຂົຳ ຍກົ ຍື່ຳງ ອອກ ຈຳກ ກາເດັດ          ມຳ ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ ທີື່  ພ ເຂົຳ ໂຮເຣ          ຕດິ ກບັ ແຜື່ນດນິ ເອໂດມ         

38ແລະ ປະໂລຫິດ ອາໂຣນ ໄດໍ້ ຂ ໍ້ນ ໄປ ເທິງ ພ ເຂົຳ ໂຮເຣ          ຕຳມ ພຣະບນັຊຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          

ແລະ ໄດໍ້ ເສຍ ຊວີດິ ຢ ື່ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         ໃນ ວນັ ທີ ໜ ື່ ງ ເດ ອນ ທີ ຫໍ້ຳ ປີ ທີື່  ສີື່  ສິບ         ນບັ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ມ ໍ້ ທີື່  ຄນົ ອິສຣາເອນ 

ຍກົ ຍື່ຳງ ອອກ ຈຳກ ປະເທດ ເອຢິບ         

39ເມ  ື່ອ ອາໂຣນ ເສຍ ຊວີດິ ທີື່  ພ ເຂົຳ ໂຮເຣ ນ ັໍ້ນ         ເພິື່ ນ ມີ ອຳຍ ຸໜ ື່ ງ 

ຮໍ້ອຍ ຊຳວ ສຳມ ປີ         

40ແລະ ກະສດັ ເມ  ອງ ອາຣັດ          ຊຳວ ການາອານ ຜ ໍ້ ທີື່ ຢ ື່ ທຳງ ພຳກ ໃຕໍ້ ໃນ ແຜື່ນດນິ 

ການາອານ ໄດໍ້ ຍນິ ຂື່ຳວ ວື່ຳ ຄນົ ອິສຣາເອນ ຍກົ ມຳ          
41ແລະ ພວກ ເຂົຳ ຍກົ ຍື່ຳງ ອອກ ຈຳກ ພ ເຂົຳ ໂຮເຣ          ມຳ ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ ທີື່  ຊັນໂມນາ          
42ພວກ ເຂົຳ ຍກົ ຍື່ຳງ ອອກ ຈຳກ ຊັນໂມນາ          ມຳ ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ ທີື່  ປ ໂນນ          
43ແລະ ພວກ ເຂົຳ ຍກົ ຍື່ຳງ ອອກ ຈຳກ ປ ໂນນ          ມຳ ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ ທີື່  ໂອໂບດ          
44ພວກ ເຂົຳ ຍກົ ຍື່ຳງ ອອກ ຈຳກ ໂອໂບດ          ມຳ ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ ທີື່  ອີເຢ-ອາບາຣີມ          ໃນ ດນິແດນ ໂມອາບ          
45ແລະ ພວກ ເຂົຳ ອອກ ຍື່ຳງ ອອກ ຈຳກ ອີຢິມ          ມຳ ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ ທີື່  ດີໂບນ-ກາດ          
46ພວກ ເຂົຳ ຍກົ ຍື່ຳງ ອອກ ຈຳກ ດີໂບນ-ກາດ          ແລະ ມຳ ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ ທີື່  ອັນໂມນ-ດິບລະທາຢິມ          
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47ແລະ ພວກ ເຂົຳ ຍກົ ຍື່ຳງ ອອກ ຈຳກ ອັນໂມນ-ດິບລະທາຢິມ          ມຳ ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ ໃນ ພ ເຂົຳ ເນໂບ          
48ແລະ ພວກ ເຂົຳ ຍກົ ຍື່ຳງ ອອກ ຈຳກ ພ ເຂົຳ ອາບາຣີມ          ມຳ ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ ຢ ື່ ທົື່ງພຽງ ໂມອາບ          ແຄມ ແມ ື່         

ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ ໃກໍ້ ເມ  ອງ ເຢຣິໂກ         

49ພວກ ເຂົຳ ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ ຢ ື່ ແຄມ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ເບັດ-ເຢຊີໂມດ          

ໄກ         ໄປ ຈນົ ຮອດ ອາເບັນ-ຊິດຕີມ          ໃນ ທົື່ງພຽງ ໂມອາບ          
50ແລະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ກບັ ໂມເຊ          ໃນ ທົື່ງພຽງ ໂມອາບ          ແຄມ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ ໃກໍ້ ເມ  ອງ 

ເຢຣິໂກ ວື່ຳ         

51“ຈ ົື່ງ ກື່ຳວ ແກື່ ຄນົ ອິສຣາເອນ ວື່ຳ         ເມ  ື່ອ ເຈົໍ້ຳ ຂໍ້ຳມ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ແຜື່ນດນິ 

ການາອານ         

52ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ຂບັ ໄລື່ ຊຳວ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ອອກ ທງັ ໝດົ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ໜໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ທ  ຳລຳຍ ຮ ບ ແກະ-

ສະຫລກັ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ໃຫໍ້ ໝດົ ແລະ ທ  ຳລຳຍ ຮ ບ ເຄົຳລບົ ທີື່  ເປັນ ໂລຫະ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ໃຫໍ້ ໝດົ         

ແລະ ທ  ຳລຳຍ ບນັດຳ ປ ຊະນຍີະສະຖຳນ ສ ງ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         

53ແລະ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ຂບັ ໄລື່ ຊຳວ ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ 

ອອກ         ແລະ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ ຢ ື່ ໃນ ນ ັໍ້ນ         ເພຳະ ເຮົຳ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ຖ  ກ  ຳມະສິດ         

54ພວກ 

ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ຈບັ ສະຫລຳກ ມ ລະດກົ ທີື່  ດນິ ນ ັໍ້ນ ຕຳມ ຄອບຄວົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ຄອບຄວົ ທີື່  ໃຫຍື່ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ         ໃຫໍ້ ມ ລະ-

ດກົ ສື່ວນ ໃຫຍື່         ຄອບຄວົ ທີື່  ນໍ້ອຍ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້ ມ ລະດກົ ສື່ວນ ນໍ້ອຍ         ດນິ ຜ ນ ໃດ ທີື່  ສະຫລຳກ ຕກົ ແກື່ ຄນົ 

ໃດ ກ  ເປັນ ຂອງ ຄນົ ນ ັໍ້ນ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ຮບັ ມ ລະດກົ ຕຳມ ຕະກ ນ ຂອງ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

55ຖໍ້ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ 

ບ ື່  ໄດໍ້ ຂບັ ໄລື່ ຊຳວ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ອອກ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ໜໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ         ຕ ື່  ມຳ ຜ ໍ້ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ເຫລ ອ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ ກ  ຈະ ກຳຍເປັນ ສໍ້ຽນ 

ໃນ ຕຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ເປັນ ໜຳມ ທີື່  ສີ ຂໍ້ຳງ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຮກຸ ຮຳນ ເຈົໍ້ຳ ໃນ ແຜື່ນດນິ ທີື່  

ເຈົໍ້ຳ ເຂົໍ້ຳ ອຳໄສ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ         

56ແລະ ຕ ື່  ມຳ         ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ແກື່ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ດ ັື່ງ ທີື່  ເຮົຳ ຄິດ ຈະ ປະຕບິດັ ແກື່ ພວກ 

ເຂົຳ ນ ັໍ້ນ”          

ບົດທີ 34 
ການທົບທວນການເດີນທາງຈາກເອຢິບ 

1ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ກບັ ໂມເຊ ວື່ຳ         

2“ຈ ົື່ງ ບອກ ຄນົ ອິສຣາເອນ ວື່ຳ         ເມ  ື່ອ ເຈົໍ້ຳ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ແຜື່ນ-

ດນິ ການາອານ          (ອນັ ເປັນ ແຜື່ນດນິ ທີື່  ເຮົຳ ໃຫໍ້ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ມ ລະດກົ         ຄ  ແຜື່ນດນິ ການາອານ ຕຳມ 

ເຂດ ແດນ ທງັ ໝດົ)         ນ ັໍ້ນ          
3ເຂດ ເບ ໍ້ອງ ໃຕໍ້ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ນບັ ຈຳກ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ ຊິນ ຕຳມ ເບ ໍ້ອງ ເອໂດມ          ແລະ ອຳນຳ-

ເຂດ ໃຕໍ້ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ນບັ ຈຳກ ປຳຍ ທະເລ ຕຳຍ ທຳງ ທິດຕຳເວັນອອກ         

4ແລະ ອຳນຳເຂດ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ 

ຈະ ລໍ້ຽວ ໄປ ທຳງ ໃຕໍ້ ເນນີ ສ ງ ອັກຣັບບີມ          ຂໍ້ຳມ ໄປ ຫຳ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ ຊິນ ໄປ ສດຸ ລງົ ທີື່  ທິດໃຕໍ້ 

ກາເດັດ-ບາເນອາ          ໄປ ຈນົ ຮອດ ຮາຊາ-ອັດດາ.         ຜື່ຳນ ໄປ ຈນົ ຮອດ ອາຊະໂມນ         

5ແລະ ອຳນຳເຂດ 

ຈະ ລໍ້ຽວ ຈຳກ ອາຊະໂມນ ຫຳ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ເອຢິບ ໄປ ສິໍ້ນ ສດຸ ລງົ ທີື່  ທະເລ          
6ອຳນຳເຂດ ທຳງ ທິດຕຳເວັນຕກົ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ໄດໍ້ ທະເລ ເມ ດ ີຕຳລຳ ເນ         ແລະ ຝ ັື່ງ ທະເລ ນ ັໍ້ນ         ນີໍ້ ຈະ 

ເປັນ ເຂດ ແດນ ທຳງ ທິດຕຳເວັນຕກົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ          
7ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້         ເປັນ ອຳນຳເຂດ ທຳງ ທິດເໜ ອ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ຄ  ຈຳກ ທະເລ ເມ ດ ີຕຳລຳ ເນ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ເຮັດ 

ເຄ ື່ ອງໝຳຍ ໄປ ຈນົ ຮອດ ພ ເຂົຳ ໂຮເຣ         

8ຈຳກ ພ ເຂົຳ ໂຮເຣ          ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ເຮັດ ເຄ ື່ ອງໝຳຍ ເລ ື່ ອຍ ໄປ ຈນົ 

ຮອດ ທຳງ ເຂົໍ້ຳ ເມ  ອງ ຮາມັດ          ແລະ ປຳຍ ສດຸ ຂອງ ອຳນຳເຂດ ເບ ໍ້ອງ ນີໍ້ ຄ  ເຊດາດ         

9ແລໍ້ວ ອຳນຳເຂດ 
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ຈະ ຍຳວ ໄປ ຮອດ ຊິໂຟຣນ          ໄປ ສິໍ້ນ ສດຸ ທີື່  ຮາຊາ-ເອນັນ          ນີໍ້ ເປັນ ອຳນຳເຂດ ທຳງ ທິດເໜ ອ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ          

10ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ເຮັດ ເຄ ື່ ອງໝຳຍ ອຳນຳເຂດ ທຳງ ທິດຕຳເວັນອອກ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຈຳກ ຮາຊາ-ເອນັນ ຫຳ ເຊ-
ຟາມ         

11ແລະ ອຳນຳເຂດ ຈະ ລງົ ມຳ ຈຳກ ເຊຟາມ ຮອດ ຣິບລາ ຂໍ້ຳງ ຕຳເວັນ ອອກ ຂອງ ເມ  ອງ ອາອິນ 

ແລະ ອຳນຳເຂດ ຈະ ລງົ ມຳ ເຖງິ ທີື່  ສດຸ ປຳຍ ທະເລ ກິນເນເຣດ 

[a]         ທຳງ ທິດຕຳເວັນອອກ         

12ແລະ ອຳ-

ນຳເຂດ ຈະ ລງົ ມຳ ຮອດ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ ສດຸ ລງົ ທີື່  ທະເລ ຕຳຍ ນີໍ້ ເປັນ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຕຳມ ອຳນຳ-

ເຂດ ໂດຍ ຮອບ”          
13ໂມເຊ ບອກ ຄນົ ອິສຣາເອນ ໂດຍ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ນີໍ້ ເປັນ ແຜື່ນດນິ ທີື່  ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ໄດໍ້ ຈບັ ສະຫລຳກ 

ຮບັ ເປັນ ມ ລະດກົ         ຊ ື່ ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ສ ັື່ງ ວື່ຳ         ໃຫໍ້ ຍກົ ໃຫໍ້ ທງັ ເກົໍ້ຳ ຕະກ ນ ກບັ ອີກ ເຄິື່ ງ ຕະກ ນ         

14ເພຳະວື່ຳ ຕະກ ນ ຄນົ ຣ ເບັນ ຕຳມ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ຕະກ ນ ຄນົ ຄາດ ຕຳມ ບນັພະ-

ບ ລດຸ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ແມ ື່ນ ໄດໍ້ ຮບັ ມ ລະດກົ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ແລໍ້ວ         ຄນົ ເຄິື່ ງ ຕະກ ນ ມານາເຊ ກ  ໄດໍ້ ຮບັ 

ມ ລະດກົ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ແລໍ້ວ         

15ທງັ ສອງ ຕະກ ນ         ແລະ ເຄິື່ ງ ຕະກ ນ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຮບັ ມ ລະດກົ ຂອງ ພວກ 

ເຂົຳ ທີື່  ຟຳກ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ ເບ ໍ້ອງ ນີໍ້ ໃກໍ້ ກບັ ເມ  ອງ ເຢຣິໂກ ທຳງ ທິດຕຳເວັນອອກ”          
16ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ກບັ ໂມເຊ ວື່ຳ         

17“ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້ ເປັນ ຊ ື່  ບກຸຄນົ ທີື່  ຈະ ແບື່ງ ດນິແດນ ແກື່ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         

ຄ  ເອເລອາຊາ ປະໂລຫິດ         ແລະ ໂຢຊວຍ ລ ກ ຊຳຍ ນ ນ         

18ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ນ  ຳ ຫວົໜໍ້ຳ ຂອງ ຄນົ ທກຸ ຕະກ ນ ໄປ         

ແບື່ງ ດນິແດນ ເພ ື່ ອ ເປັນ ມ ລະດກົ          
19ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້ ເປັນ ຊ ື່  ຂອງ ຫວົໜໍ້ຳ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ຄ           

  ກາເລັບ ລ ກຊຳຍ ເຢຟຸນເນ  ຈຳກຕະກ ນ ຢ ດາ 
 20 ເຊມ ເອນ ລ ກຊຳຍ ອຳມີຮຸດ  ຈຳກຄນົຕະກ ນ ຊິເມໂອນ 
 21 ເອລດີາດ ລ ກຊຳຍ ກິຊະໂລນ  ຈຳກຕະກ ນ ເບັນຢາມິນ 
 22 ບຸກກ ີລ ກຊຳຍ ໂຢກລີ  ຫວົໜໍ້ຳຄນົໜ ື່ ງຈຳກຕະກ ນ ດານ 
 23 ຮານນີເອນ ລ ກຊຳຍ ເອໂຟດ  ຫວົໜໍ້ຳຄນົໜ ື່ ງຈຳກລ ກຫລຳນຂອງ 

    ໂຢເຊັບ ຕະກ ນ ມານາເຊ 
 24 ເກມ ເອນ ລ ກຊຳຍ ຊິບຕານ  ຫວົໜໍ້ຳຄນົໜ ື່ ງຈຳກຕະກ ນຄນົ ເອຟຣາຢິມ 
 25 ເອລຊີາຟັນ ລ ກຊຳຍ ປານັກ  ຫວົໜໍ້ຳຄນົໜ ື່ ງຈຳກຕະກ ນຄນົ ເຊບ ລ ນ 
 26 ປັນຕີເອນ ລ ກຊຳຍ ອັດຊານ  ຫວົໜໍ້ຳຄນົໜ ື່ ງຈຳກຕະກ ນຄນົ ອິດຊາຄາ 
 27 ອາຮີຮ ດ ລ ກຊຳຍ ເຊໂລມີ  ຫວົໜໍ້ຳຄນົໜ ື່ ງຈຳກຕະກ ນຄນົ ອາເຊ 
 28 ເປດາເອນ ລ ກຊຳຍ ອຳມີຮຸດ  ຫວົໜໍ້ຳຄນົໜ ື່ ງຈຳກຕະກ ນຄນົ ນັບທາລີ” 

29ບກຸຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເປັນ ຄນົ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ບອກ ໃຫໍ້ ແບື່ງ ມ ລະດກົ ໃຫໍ້ ຄນົ ອິສຣາເອນ ໃນ         

ແຜື່ນດນິ ການາອານ          

 

[a]ທະເລກນິເນເຣດເປັນທະເລຄຳລີເລ 
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ການຈັດຕຽມແບູ່ງແຜູ່ນດິນການາອານ 
1ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ກບັ ໂມເຊ          ໃນ ທົື່ງພຽງ ໂມອາບ          ແຄມ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ ໃກໍ້ ກບັ ເມ  ອງ ເຢຣິ-

ໂກ          ວື່ຳ         

2“ຈ ົື່ງ ບອກ ຄນົ ອິສຣາເອນ          ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ຍກົ ເມ  ອງ ໃຫໍ້ ຄນົ ເລວີ ໄດໍ້ ອຳໄສ ຢ ື່ ຈຳກ ມ ລະດກົ 

ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຮບັ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ຍກົ ທົື່ງ ຫຍໍ້ຳ ອໍ້ອມ ຮອບ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ຄນົ ເລວີ ດໍ້ວຍ         

3ໃຫໍ້ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ 

ເປັນ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ເພ ື່ ອ ຈະ ໄດໍ້ ອຳໄສ ຢ ື່         ໃຫໍ້ ທົື່ງ ຫຍໍ້ຳ         ເພ ື່ ອ ຝ ງ ສດັ         ແລະ ຊບັ ສິື່ ງ ຂອງ         ແລະ ສດັ 

ທງັຫລຳຍ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         

4ທົື່ງ ຫຍໍ້ຳ ຂອງ ເມ  ອງ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ຍກົ ໃຫໍ້ ແກື່ ຄນົ ເລວີ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ມີ ເຂດ ຈຳກ ກ  ຳ-

ແພງ ເມ  ອງ         ແລະ ຫື່ຳງ ອອກ ໄປ ໜ ື່ ງ ພນັ ສອກ ໂດຍ ຮອບ          
5ແລະ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ວດັແທກ ພຳຍ ນອກ ເມ  ອງ ສອງ ພນັ ສອກ ເປັນ ດໍ້ຳນ ຕຳເວັນ ອອກ         ສອງ ພນັ ສອກ 

ເປັນ ທິດໃຕໍ້         ສອງ ພນັ ສອກ ເປັນ ທິດຕຳເວັນຕກົ         ສອງ ພນັ ສອກ ເປັນ ທິດເໜ ອ         ໃຫໍ້ ຕວົ ເມ  ອງ ຢ ື່ ກຳງ         

ນີໍ້ ເປັນ ທົື່ງ ຫຍໍ້ຳ ປະຈ  ຳເມ  ອງ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         

6ເມ  ອງ ຊ ື່ ງ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຍກົ ໃຫໍ້ ແກື່ ຄນົ ເລວີ          ຄ          ເມ  ອງ ລີໍ້ ໄພ ຫກົ 

ເມ  ອງ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ອະນຍຸຳດ ໃຫໍ້ ຄນົ ຂໍ້ຳ ຄນົ ໜີ ໄປ ຢ ື່         ແລະ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ເພີື່ ມ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ອີກ ສີື່  ສິບ ສອງ 

ເມ  ອງ          
7ເມ  ອງ ທງັ ໝດົ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ຍກົ ໃຫໍ້ ຄນົ ເລວີ ເປັນ ສີື່  ສິບ ແປດ ຫວົ ເມ  ອງ         ມີ ທົື່ງ ຫຍໍ້ຳ ຕຳມ ເມ  ອງ ຕື່ຳງ ໆ 

ດໍ້ວຍ         

8ແລະ ຫວົ ເມ  ອງ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ຈະ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ຈຳກ ກ  ຳມະສິດ ຂອງ ຄນົ ອິສຣາເອນ ນ ັໍ້ນ         ຈຳກ ຕະກ ນ 

ໃຫຍື່ ເຈົໍ້ຳ ກ  ເອົຳ ເມ  ອງ ອື່ຳວ ຫລຳຍ         ຈຳກ ຕະກ ນ ນໍ້ອຍ ເຈົໍ້ຳ ກ  ເອົຳ ເມ  ອງ ນໍ້ອຍ         ທກຸ ຕະກ ນ ຕຳມ ສື່ວນ 

ຂອງ ມ ລະດກົ ທີື່  ຕນົ ໄດໍ້ ຮບັ         ໃຫໍ້ ຍກົ ໃຫໍ້ ແກື່ ຄນົ ເລວີ”          
9ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ກບັ ໂມເຊ ວື່ຳ         

10“ຈ ົື່ງ ກື່ຳວ ແກື່ ຄນົ ອິສຣາເອນ ວື່ຳ         ເມ  ື່ອ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຂໍ້ຳມ 

ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ          ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ແຜື່ນດນິ         ການາອານ         

11ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ເລ ອກ ເມ  ອງ ໃຫໍ້ ເປັນ ເມ  ອງ ລີໍ້ ໄພ ສ  ຳລບັ 

ເຈົໍ້ຳ         ເພ ື່ ອ ຄນົ ທີື່  ຂໍ້ຳ ຄນົ ໂດຍ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຈດຕະນຳ ຈະ ຫລບົໜີ ໄປ ຢ ື່ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້         

12ໃຫໍ້ ເມ  ອງ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ 

ເປັນ ເມ  ອງ ລີໍ້ ໄພ ຈຳກ ຜ ໍ້ ທີື່  ອຳ ຄຳດ         ເພ ື່ ອ ບ ື່  ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ຂໍ້ຳ ຄນົ ຈະ ຕໍ້ອງ ຕຳຍ ກື່ອນ ທີື່  ລຳວ ຈະ ຢ ນ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຊຸມ-

ນມຸຊນົ ເພ ື່ ອ ຮບັ ກຳນ ພິພຳກສຳ         

13ແລະ ເມ  ອງ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ຍກົ ໃຫໍ້ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ເປັນ ເມ  ອງ ລີໍ້ ໄພ ຫກົ ເມ  ອງ          
14ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້ ຟຳກ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ ເບ ໍ້ອງ ນີໍ້ ສຳມ ເມ  ອງ         ແລະ ອີກ ສຳມ ເມ  ອງ ໃນ ແຜື່ນດນິ ການາ-

ອານ          ໃຫໍ້ ເປັນ ເມ  ອງ ລີໍ້ ໄພ         

15ທງັ ຫກົ ເມ  ອງ ນີໍ້ ໃຫໍ້ ເປັນ ເມ  ອງ ລີໍ້ ໄພ ຂອງ ຄນົ ອິສຣາເອນ ແລະ ສ  ຳລບັ 

ຄນົ ຕື່ຳງ ດໍ້ຳວ         ແລະ ສ  ຳລບັ ຄນົ ທີື່  ອຳໄສ ຢ ື່ ທື່ຳມກຳງ ພວກ ເຂົຳ         ເພ ື່ ອ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຄນົ ໃດ ທີື່  ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ຜ ໍ້ ອ ື່ ນ 

ໂດຍ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຈດຕະນຳ ຈະ ໄດໍ້ ຫລບົໜີ ໄປ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ          
16ຖໍ້ຳ ຜ ໍ້ ໃດ ຕ ີຄນົ ອ ື່ ນ ດໍ້ວຍ ເຄ ື່ ອງມ   ເຫລັກ ຈນົ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ຕຳຍ         ລຳວ ກ  ເປັນ ຜ ໍ້ ຂໍ້ຳ ຄນົ         ໃຫໍ້ ປະຫຳນ ຊ-ີ

ວດິ ຄນົ ນ ັໍ້ນ         

17ຜ ໍ້ ໃດ ຕ ີລຳວ ໃຫໍ້ ລ ົໍ້ມ ລງົ ດໍ້ວຍ ກໍ້ອນ ຫີນ ໃນ ມ  ທີື່  ມີ ຂະໜຳດ ຂໍ້ຳ ຄນົ ໄດໍ້         ແລະ ລຳວ ຕຳຍ         

ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ຜ ໍ້ ຂໍ້ຳ ຄນົ         ໃຫໍ້ ປະຫຳນ ຊວີດິ ຄນົ ນ ັໍ້ນ         

18ຫລ  ຜ ໍ້ ໃດ ໃຊໍ້ ອຳວດຸ ໄມ ໍ້ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ມ  ທີື່  ມີ ຂະໜຳດ ຂໍ້ຳ 

ຄນົ ໄດໍ້         ຕ ີລຳວ ລ ົໍ້ມ ລງົ         ແລະ ຕຳຍ         ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ຜ ໍ້ ຂໍ້ຳ ຄນົ         ໃຫໍ້ ປະຫຳນ ຊວີດິ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ເສຍ         

19ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ທີື່  

ຄຽດ ແຄໍ້ນ ເອງ ເປັນ ຜ ໍ້ ປະຫຳນ ຊວີດິ ຄນົ ນ ັໍ້ນ         ຖໍ້ຳ ຜ ໍ້ ທີື່  ຄຽດ ແຄໍ້ນ ພບົ ລຳວ ເມ  ື່ອ ໃດ ກ  ໃຫໍ້ ປະຫຳນ ຊວີດິ 

ເມ  ື່ອນ ັໍ້ນ          
20ຖໍ້ຳ ຜ ໍ້ ໃດ ແທງ ລຳວ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ກຽດ ຊງັ         ຫລ  ຄອຍ ຖໍ້ຳ ແກວື່ງ ກໍ້ອນ ຫີນ ໃສື່ ລຳວ ຈນົ ຕຳຍ         

21ຫລ  
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ເພຳະ ເປັນ ສດັຕ  ກນັ ຕ ີລຳວ ລ ົໍ້ມ ລງົ         ຈນົ ລຳວ ຕຳຍ         ໃຫໍ້ ປະຫຳນ ຊວີດິ ຜ ໍ້ ທີື່  ເຮັດ ໃຫໍ້ ລຳວ ຕຳຍ ນ ັໍ້ນ         ລຳວ 

ເປັນ ຄນົ ຂໍ້ຳ ຄນົ         ເມ  ື່ອ ຜ ໍ້ ຄຽດ ແຄໍ້ນ ພບົ ລຳວ ເມ  ື່ອ ໃດ         ກ  ໃຫໍ້ ປະຫຳນ ຊວີດິ ລຳວ          
22ຖໍ້ຳ ຜ ໍ້ ໃດ ບ ື່  ໄດໍ້ ເປັນ ສດັຕ  ກນັ ແທງ ລຳວ         ຫລ  ເອົຳ ຫຍງັ ແກວື່ງ ໃສື່ ລຳວ ໂດຍ ບ ື່  ໄດໍ້ ຄອຍ ຖໍ້ຳ ດກັ 

ໂຈມ ຕ ີຢ ື່         

23ຫລ  ໃຊໍ້ ກໍ້ອນ ຫີນ ທີື່  ມີ ຂະໜຳດ ຂໍ້ຳ ຄນົ ໄດໍ້ ແກວື່ງ ຖ ກ ລຳວ ໂດຍ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຫັນ         ແລະ ລຳວ ຕຳຍ         

ທງັ ທີື່  ລຳວ ບ ື່  ໄດໍ້ ເປັນ ສດັຕ          ແລະ ບ ື່  ໄດໍ້ ປອງ ຮໍ້ຳຍ ກນັ         

24ກ  ໃຫໍ້ ຊຸມນມຸຊນົ ຕດັສິນ ຄວຳມ ລະຫວື່ຳງ ຜ ໍ້ 

ຂໍ້ຳ         ແລະ ຜ ໍ້ ຄຽດ ແຄໍ້ນ ຕຳມ ຄ  ຳ ຕດັສິນ ນີໍ້         

25ໃຫໍ້ ຊຸມນມຸຊນົ ຊື່ວຍ ຜ ໍ້ ຂໍ້ຳ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຈຳກ ມ  ຜ ໍ້ ຂອງ ຄຽດ ແຄໍ້ນ         

ໃຫໍ້ ຊຸມນມຸຊນົ ພຳ ຕວົ ລຳວ ກບັ ໄປ ເມ  ອງ ລີໍ້ ໄພ         ຊ ື່ ງ ລຳວ ໄດໍ້ ໜີ ໄປ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ         ໃຫໍ້ ລຳວ ຢ ື່ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ຈນົ ກວື່ຳ 

ມະຫຳ ປະໂລຫິດ ຜ ໍ້ ໄດໍ້ ຖ ກ ເຈມີ ໄວໍ້ ດໍ້ວຍ ນ  ໍ້ຳມນັ ບ ລິສດຸ ຈະ ຕຳຍ ເສຍ ກື່ອນ         

26ຖໍ້ຳ ຜ ໍ້ ຂໍ້ຳ ຄນົ ອອກ ໄປ 

ຈຳກ ເຂດ ເມ  ອງ ລີໍ້ ໄພ ເວລຳ ໃດ         

27ແລະ ຜ ໍ້ ຄຽດ ແຄໍ້ນ ພບົ ລຳວ ນອກ ເຂດ ເມ  ອງ ລີໍ້ ໄພ         ແລະ ຜ ໍ້ ຄຽດ 

ແຄໍ້ນ ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ຜ ໍ້ ຂໍ້ຳ ຄນົ ນ ັໍ້ນ         ຜ ໍ້ ທີື່  ຄຽດ ແຄໍ້ນ ຈະ ບ ື່  ມີ ຄວຳມ ຜິດ ໃດ ໆ         

28ເພຳະວື່ຳ ຊຳຍ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ຕໍ້ອງ ຢ ື່ ໃນ 

ເຂດ ເມ  ອງ ລີໍ້ ໄພ ຈນົ ມະຫຳ ປະໂລຫິດ ຕຳຍ ກື່ອນ         ຫລງັ ຈຳກ ທີື່  ມະຫຳ ປະໂລຫິດ ຕຳຍ ແລໍ້ວ         ຜ ໍ້ ຂໍ້ຳ ຄນົ 

ນ ັໍ້ນ ຈິື່ງ ຈະ ສຳມຳດ ກບັ ໄປ ຍງັ ແຜື່ນດນິ ທີື່  ເຂົຳ ຖ  ກ  ຳມະສິດ ຢ ື່ ໄດໍ້         

29ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ຄວນ ເປັນ ກດົເກນ 

ແຫື່ງ ຄ  ຳ ຕດັສິນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຕະຫລອດ ຊ ົື່ວ ອຳຍ ຸຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໃນ ທີື່  ອຳໄສ ທງັ ປວງ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ          
30ຜ ໍ້ ໃດ ຂໍ້ຳ ລຳວ ຕຳຍ         ໃຫໍ້ ປະຫຳນ ຊວີດິ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ຕຳມ ປຳກ ຂອງ ພະຍຳນ         ແຕື່ ຢື່ຳ ປະຫຳນ ຊວີດິ ຜ ໍ້ 

ໃດ ດໍ້ວຍ ມີ ພະຍຳນ ປຳກ ດຽວ         

31ຍິື່ ງ ກວື່ຳ ນ ັໍ້ນ ອີກ         ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ຮບັ ຄື່ຳ ໄຖື່ ຊວີດິ ຂອງ ຜ ໍ້ ຂໍ້ຳ ຄນົ         ຜ ໍ້ ມີ ຄວຳມ 

ຜິດ ເຖງິ ຕຳຍ ນ ັໍ້ນ         ແຕື່ ລຳວ ຕໍ້ອງ ຕຳຍ         

32ແລະ ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ຮບັ ຄື່ຳ ໄຖື່ ຄນົ ທີື່  ຫລບົໜີ ໄປ ຍງັ ເມ  ອງ ລີໍ້ ໄພ 

ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ກບັ ມຳ ຢ ື່ ໃນ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ລຳວ         ກື່ອນ ທີື່  ມະຫຳ ປະໂລຫິດ ຈະ ຕຳຍ          
33ດໍ້ວຍ ວທີິ ນີໍ້         ເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ບ ື່  ເຮັດ ໃຫໍ້ ແຜື່ນດນິ ທີື່  ພວກ ເຈົໍ້ຳ ອຳໄສ ຢ ື່ ມີ ມນົທິນ         ເພຳະວື່ຳ ເລ ອດ ເຮັດ ໃຫໍ້ 

ແຜື່ນດນິ ເປັນ ມນົທິນ         ແລະ ບ ື່  ມີ ສິື່ ງ ໃດ ທີື່  ຈະ ຊ  ຳລະ ແຜື່ນດນິ ໃຫໍ້ ໝດົ ມນົທິນ ທີື່  ເກດີ ຂ ໍ້ນ ຈຳກ ເລ ອດ 

ໃນ ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້         ນອກຈຳກ ຈະ ປະຫຳນ ຜ ໍ້ ທີື່  ເຮັດ ໃຫໍ້ ເລ ອດ ຕກົ ເສຍ ກື່ອນ         

34ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເກດີ 

ມນົທິນ ໃນ ແຜື່ນດນິ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ອຳໄສ ຢ ື່         ທີື່  ເຮົຳ ຢ ື່ ທື່ຳມກຳງ         ເພຳະວື່ຳ ເຮົຳ ຄ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ທີື່ ຢ ື່ ທື່ຳມ-

ກຳງ ຄນົ ອິສຣາເອນ”          

ບົດທີ 36 
ເມືອງລີ້ໄພ 

1ຫວົໜໍ້ຳ ຄອບຄວົ ຄນົ ກິເລອາດ          ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ມາກີ          ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ມານາເຊ          ຄອບຄວົ 

ຕື່ຳງ ໆ ຂອງ ລ ກ ຊຳຍ ໂຢເຊັບ          ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃກໍ້         ແລະ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ໂມເຊ          ແລະ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຫວົໜໍ້ຳ         ຄ  ບນັດຳ 

ຫວົໜໍ້ຳ ຄນົ ອິສຣາເອນ         

2ພວກ ເຂົຳ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         “ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ບອກ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໃຫໍ້ 

ຈບັ ສະຫລຳກ ຍກົ ແຜື່ນດນິ         ໃຫໍ້ ເປັນ ມ ລະດກົ ແກື່ ຄນົ ອິສຣາເອນ          ແລະ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ 

ຮບັ ບນັຊຳ ຈຳກ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໃຫໍ້ ຍກົ ມ ລະດກົ ຂອງ ເຊໂລເຟຂາດ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ ແກື່ ລ ກ 

ສຳວ ຂອງ ລຳວ         

3ຖໍ້ຳ ນຳງ ທງັຫລຳຍ ແຕື່ງງຳນ ກບັ ລ ກ ຊຳຍ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ຄນົ ອິສຣາເອນ ຕະກ ນ 

ອ ື່ ນ ແລໍ້ວ         ສື່ວນ ມ ລະດກົ ຂອງ         ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ ຈະ ເພີື່ ມ ໃຫໍ້ ກບັ ມ ລະດກົ ຂອງ ຄນົ ຕະກ ນ 

ທີື່  ນຳງ ໄປ ຢ ື່ ນ  ຳ         ເພຳະສະນ ັໍ້ນ ຈ ື່ງ ເປັນ ກຳນ ນ  ຳ ມ ລະດກົ ໄປ ຈຳກ ສື່ວນ ທີື່  ເປັນ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ         

4ແລະ 
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ເມ  ື່ອ ເຖງິ ປີ ແຫື່ງ ສຽງ ເຂົຳ ສດັ ຂອງ ຄນົ ອິສຣາເອນ          ມ ລະດກົ ທີື່  ເປັນ ສື່ວນ ຂອງ ນຳງ ກ  ຈະ ຖ ກ ຍກົ ໄປ 

ເພີື່ ມ ເຂົໍ້ຳ ກບັ ສື່ວນ ຂອງ ຕະກ ນ ທີື່  ນຳງ ໄປ ຢ ື່ ນ  ຳ         ຈ ື່ງ ເປັນ ກຳນ ນ  ຳ ເອົຳ ສື່ວນ ມ ລະດກົ ຂອງ ນຳງ ໄປ 

ຈຳກ ສື່ວນ ມ ລະດກົ ຂອງ ຕະກ ນ ພ ື່  ຂອງ ພວກ ເຮົຳ”          
5ແລະ ໂມເຊ ບອກ ຄນົ ອິສຣາເອນ ຕຳມ ພຣະຄ  ຳ ສ ັື່ງ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ວື່ຳ         “ຕະກ ນ ຄນົ ໂຢ-

ເຊັບ          ເວົໍ້ຳ ຖ ກຕໍ້ອງ ແລໍ້ວ         

6ນີໍ້ ຄ  ສິື່ ງ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ບນັຊຳ ກື່ຽວ ກບັ ລ ກ ສຳວ ຂອງ ເຊໂລເຟ-
ຂາດ          ວື່ຳ         ‘ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້ ນຳງ ແຕື່ງງຳນ ກບັ ໃຜ ກ  ໄດໍ້ ທີື່  ນຳງ ພ ໃຈ         ແຕື່ ນຳງ ຕໍ້ອງ ແຕື່ງງຳນ ກບັ ຄນົ ພຳຍ ໃນ 

ຄອບຄວົ ຕະກ ນ ພ ື່  ຂອງ ນຳງ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ         

7ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ         ສື່ວນ ມ ລະດກົ ຂອງ ຄນົ ອິສຣາເອນ ຈະ ບ ື່  ຖ ກ 

ຍກົຍໍ້ຳຍ ຈຳກ ຕະກ ນ ໜ ື່ ງ ໄປ ໃຫໍ້ ອີກ ຕະກ ນ ໜ ື່ ງ ຄນົ ອິສຣາເອນ ທກຸ ຄນົ ຕໍ້ອງ ຢ ື່ ໃນ ມ ລະດກົ ຂອງ ຕະ-

ກ ນ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ຕນົ         

8ແລະ ລ ກ ສຳວ ທກຸ ຄນົ         ຜ ໍ້ ທີື່  ຮບັ ກ  ຳມະສິດ ມ ລະດກົ ໃນ ຕະກ ນ ອິສຣາ-
ເອນ ຕະກ ນ ໃດ         ກ  ໃຫໍ້ ເປັນ ເມຍ ຂອງ ຄນົ ໃດ ຄນົ ໜ ື່ ງ ໃນ ຄອບຄວົ ໃນ ຕະກ ນ ພ ື່  ຂອງ ຕນົ         ເພ ື່ ອ ຄນົ ອິ-
ສຣາເອນ ທກຸ ຄນົ ຈະ ໄດໍ້ ຖ  ກ  ຳມະສິດ ມ ລະດກົ ຂອງ ພ ື່  ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         

9ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ຈະ ບ ື່  ມີ ມ ລະດກົ ທີື່  

ຖ ກ ໂຍກ ຍໍ້ຳຍ ຈຳກ ຕະກ ນ ໜ ື່ ງ ໄປ ອີກ ຕະກ ນ ໜ ື່ ງ         ເພຳະວື່ຳ ຄນົ         ອິສຣາເອນ ແຕື່ ລະ ຕະກ ນ ຄວນ ຢ ື່ 

ໃນ ທີື່  ມ ລະດກົ ຂອງ ຕນົ’”          
10ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ບອກ ໂມເຊ ຢື່ຳງໃດ         ລ ກ ສຳວ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ເຊໂລເຟຂາດ ກ  ປະຕບິດັ 

ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ         

11ເພຳະວື່ຳ ມາລາ          ຕີຣະຊາ          ໂຮກລາ          ມີລະກາ          ແລະ ໂນອາ          ລ ກ ສຳວ ຂອງ ເຊໂລເຟ-
ຂາດ ໄດໍ້ ແຕື່ງງຳນ ກບັ ລ ກ ຊຳຍ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ພ ື່  ຂອງ ຕນົ         

12ນຳງ ໄດໍ້ ແຕື່ງງຳນ ກບັ ຄອບຄວົ 

ມານາເຊ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ໂຢເຊັບ ແລະ ສື່ວນ ມ ລະດກົ ຂອງ ນຳງ ກ  ຍງັ ຢ ື່ ໃນ ຕະກ ນ ພ ື່  ຂອງ ນຳງ          
13ຂ ໍ້ຄວຳມ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເປັນ ບດົ ບນັຍດັ         ແລະ ຄ  ຳ ຕດັສິນ ຊ ື່ ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ສ ັື່ງ ຜື່ຳນ ທຳງ         

ໂມເຊ ແກື່ ຄນົ ອິສຣາເອນ          ໃນ ທົື່ງພຽງ ໂມອາບ ແຄມ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ ໃກໍ້ ກບັ ເມ  ອງ ເຢຣິໂກ          
 36 
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ບົດທີ 1 
1ໜງັສ  ພຣະທ  ຳ ນີໍ້         ແມ ື່ນ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ທີື່  ໂມເຊ ໄດໍ້ ບອກ ປະຊຳຊນົ ອິສຣາເອນ          ເມ  ື່ອ ຄຳວ ພວກ ເຂົຳ ຢ ື່ 

ໃນ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ ຟຳກ ຕຳເວັນ ອອກ ຂອງ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ          ຄ          ໃນ ຮື່ອມ ພ  ຢໍແດນ ໃກໍ້ ໆ ຊ ຟະ          

ລະຫວື່ຳງ ເມ  ອງ ປາຣານ ໂຕເຟັນ ລາບານ ຮາເຊໂຣດ ແລະ ດີຊາຮັບ.         

2ຫນົທຳງ ຕຳມ ສຳຍພ  ໃນ 

ປະເທດ ເອໂດມ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ພ  ຊີນາຍ ໄປ ເຖງິ ກາເດັດ-ບາເນອາ          ເປັນ ໄລຍະ ທຳງ ຍື່ຳງ ສິບ ເອັດ ມ ໍ້ ພຳຍ-

ຫລງັ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ອອກ ຈຳກ ເອຢິບ ແລໍ້ວ.         

3ໃນ ວນັ ທີ ໜ ື່ ງ ເດ ອນ ທີ ສິບ ເອັດ ປີ ທີ ສີື່  ສິບ         ໂມເຊ ໄດໍ້ ບອກ 

ຊຳວ ອິສຣາເອນ ທກຸ ຢື່ຳງ ຕຳມ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ສ ັື່ງ ໄວໍ້.         

4ຄ  ຫລງັ ຈຳກ ທີື່  ຕ ີຊະນະ ສີໂຮນ ກະ-

ສດັ ອະໂມຣີດ ຜ ໍ້ ຊງົ ປກົຄອງ ເມ  ອງ ເຮັດຊະໂບນ          ແລະ ກະສດັ ໂອກ ຂອງ ຊຳວ ບາຊານ          ຜ ໍ້ ຊງົ ປກົ-

ຄອງ ເມ  ອງ ອັດຊະຕະໂຣດ ແລະ ເມ  ອງ ເອັດເຣອີ ແລໍ້ວ.         

5ໂມເຊ ໄດໍ້ ເລີື່ ມ ອະທິບຳຍ ພຣະທ  ຳ         ແລະ 

ຄ  ຳ ສອນ ນີໍ້ ໃຫໍ້ ແກື່ ປະຊຳຊນົ ຢ ື່ ໃນ ເຂດ ແດນ ໂມອາບ          ຟຳກ ຕຳເວັນ ອອກ ຂອງ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ ວື່ຳ,          
6ເມ  ື່ອ ພວກ ເຮົຳ ຢ ື່ ທີື່  ພ  ຊີນາຍ          ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຊງົ ບອກ ວື່ຳ,         “ພວກ ເຈົໍ້ຳ 

ໄດໍ້ ພກັ ຢ ື່ ພ  ນີໍ້ ເຫິງ ນຳນ ແລໍ້ວ.         

7ບດັ ນີໍ້         ຈ ົື່ງ ມ ໍ້ຳງ ຄໍ້ຳຍ ແລໍ້ວ ອອກ ເດນີທຳງ ໄປ ຍງັ ດນິແດນ ສຳຍພ  ຂອງ 

ຊຳວ ອະໂມຣີດ          ຕຳມ ບື່ອນ ຕື່ຳງ ໆ         ທີື່  ເພ ື່ ອນ ບໍ້ຳນ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ອຳໄສ ຢ ື່ ຄ          ຮື່ອມ ພ  ຢໍແດນ ສຳຍພ  

ນໍ້ອຍ ບື່ອນ ດນິ ຕ  ື່ຳ         ດນິແດນ ພຳກ ໃຕໍ້         ແລະ ຢ ື່ ແຄມ ທະເລ ເມດິແຕຣາເນ ຈນົ ຮອດ ດນິແດນ ຂອງ 

ຊຳວ ການາອານ          ແລະ ເທິງ ພ  ເລບານອນ ເລີຍ ໄປ ຈນົ ຮອດ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ໃຫຍື່ ເອຟຣາດ.         

8ຈ ົື່ງ ເບິື່ ງ ແມ         

ນ ັໍ້ນ ແມ ື່ນ ດນິແດນ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ສນັຍຳ ວື່ຳ ຈະ ຍກົ ໃຫໍ້         ອັບຣາຮາມ          ອີຊາກ          ຢາໂຄບ          ບນັພະບ ລດຸ 

ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ຍ ດ ຄອງ ເອົຳ ເທີໍ້ນ.”         

9ໃນ ຄຳວ ນ ັໍ້ນ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ບອກ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ວື່ຳ         ‘ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຜ ໍ້ ດຽວ ແບກ ພວກ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ 

ບ ື່  ໄຫວ         

10ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ຊງົ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ເພີື່ ມ ທະວ ີຫລຳຍ ຂ ໍ້ນ         

ແລະ ເບິື່ ງ ແມ         ທກຸ ມ ໍ້ນີໍ້ ພວກ ທື່ຳນ ມີ ຈ  ຳນວນ ຫລຳຍ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ດວງ ດຳວ ໃນ ທໍ້ອງຟໍ້ຳ         

11ຂ  ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຊງົ ເຮັດ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ເພີື່ ມ ທະວ ີຂ ໍ້ນ 

ພນັ ເທົື່ ຳ ແລະ ຊງົ ອ  ຳນວຍ ພຣະພອນ ແກື່ ທື່ຳນ         ດ ັື່ງ ທີື່  ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ສນັຍຳ ໄວໍ້ ແກື່ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ 

ແລໍ້ວ ນ ັໍ້ນ         

12ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຄນົ ດຽວ ຈະ ແບກ ຮບັ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຜ ໍ້ ເປັນ ພຳລະ         ແລະ ເປັນຄວຳມ ຍຳກ 

ລ  ຳບຳກ         ແລະ ກຳນ ຖກົ ຖຽງ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ຢື່ຳງໃດ         

13ຈ ົື່ງ ເລ ອກ ຄນົ ທີື່  ມີ ປນັຍຳ         ມີ ຄວຳມ ເຂົໍ້ຳ-

ໃຈ         ແລະ ມີ ຊ ື່  ສຽງ ດ ີຕຳມ ຕະກ ນ ຂອງ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ         ແລະ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈະ ຕ ັໍ້ງ ພວກ ເຂົຳ ໃຫໍ້ ເປັນ 

ຫວົໜໍ້ຳ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ’         

14ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ຕອບ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         ‘ສິື່ ງ ທີື່  ທື່ຳນ ກື່ຳວ ມຳ ນ ັໍ້ນ ເປັນ 

ກຳນ ດ ີແລໍ້ວ         ພວກ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ ປະຕບິດັ ຕຳມ’         

15ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ເລ ອກ ເອົຳ ຫວົໜໍ້ຳ 

ຈຳກ ທກຸ ຕະກ ນ         ຊ ື່ ງ ເປັນ ຄນົ ມີ ປນັຍຳ         ແລະ ມີ ຊ ື່  ສຽງ ດ ີຕ ັໍ້ງ ໄວໍ້ ເປັນ ໃຫຍື່ ເໜ ອ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ         ໃຫໍ້ 

ເປັນ ນຳຍ ພນັ         ນຳຍຮໍ້ອຍ         ນຳຍ ຫໍ້ຳ ສິບ         ນຳຍ ສິບ         ແລະ ພະນກັງຳນ ຕື່ຳງ ໆ ຕຳມ ຕະກ ນ ຂອງ ທື່ຳນ         

16ໃນ ຄຳວ ນ ັໍ້ນ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ພວກ ຕລຸຳກຳນ         ຜ ໍ້ ປກົຄອງ ຂອງ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ວື່ຳ         ‘ຈ ົື່ງ ພິຈຳ-
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ລະນຳ ຄະດ ີຂອງ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ແລະ ຕດັສິນ ຄວຳມ ຕຳມ ຄວຳມ ຍດຸຕ ິທ  ຳ ລະຫວື່ຳງ ຊຳຍ ຄນົ ໜ ື່ ງ         ແລະ ພີື່ -

ນໍ້ອງ ຂອງ ຕນົ         ຫລ  ຄນົ ຕື່ຳງ ດໍ້ຳວ ທີື່  ອຳໄສ ຢ ື່ ກບັ ພວກ ທື່ຳນ         

17ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຢື່ຳ ລ  ຳອຽງ ໃນ ກຳນ ພິ-

ພຳກສຳ         ຈ ົື່ງ ຟງັ ຜ ໍ້ ນໍ້ອຍ ແລະ ຜ ໍ້ ໃຫຍື່ ໃຫໍ້ ຄ  ກນັ         ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຢື່ຳ ຊ  ຢໍ້ຳນ ໜໍ້ຳ ມະນດຸ ເລີຍ         ເພຳະວື່ຳ 

ກຳນ ພິພຳກສຳ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ງຳນ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ແລະ ຄະດ ີໃດ ທີື່  ຍຳກ ເກນີ ໄປ ສ  ຳລບັ ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ນ  ຳ ມຳ 

ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈະ ພິຈຳລະນຳ ເອງ’          
18ໃນ ຄຳວ ນ ັໍ້ນ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ເຖງິ ບນັດຳ ສິື່ ງ ທີື່  ພວກ ທື່ຳນ ຕໍ້ອງ ປະຕບິດັ         

19ເຮົຳ ໄດໍ້ ອອກ ໄປ ຈຳກ ໂຮເຣັບ ເດນີທຳງ ຜື່ຳນ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ ໃຫຍື່ ອນັ ເປັນ ໜໍ້ຳ ຢໍ້ຳນ         ຕຳມ 

ທີື່  ທື່ຳນ         ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ເຫັນ ນ ັໍ້ນ         ເດນີທຳງ ໄປ ຕຳມ ພ ເຂົຳ ຂອງ ຄນົ ອະໂມຣີດ          ດ ັື່ງ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຮົຳ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ເຮົຳ ໄວໍ້         ແລະ ເຮົຳ ມຳ ເຖງິ ກາເດັດ-ບາເນອາ         

20ແລະ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ 

ກື່ຳວ ແກື່ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ວື່ຳ         ‘ພວກ ທື່ຳນ ມຳ ເຖງິ ພ ເຂົຳ ຂອງ ຄນົ ອະໂມຣີດ ແລໍ້ວ         ເປັນ ບື່ອນ ທີື່  ພຣະ-
ຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຮົຳ ປະທຳນ ໃຫໍ້ ແກື່ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ         

21ເບິື່ ງ ແມ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະ-
ເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ຊງົ ຕ ັໍ້ງ ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ ໄວໍ້ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ທື່ຳນ ແລໍ້ວ         ຈ ົື່ງ ຂ ໍ້ນ ໄປ ຍ ດ ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ         ຕຳມ ທີື່  

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ໄວໍ້         ຢື່ຳ ຢໍ້ຳນ         ຫລ  ຢື່ຳ ຕກົໃຈ ໄປ’         

22ແລໍ້ວ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ທກຸ ຄນົ ໄດໍ້ ຫຍບັ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ຫຳ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         ‘ໃຫໍ້ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ໃຊໍ້ ຄນົ ໄປ 

ກື່ອນ ເຮົຳ         ແລະ ສອດແນມ ເບິື່ ງ ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ ແທນ ເຮົຳ         ນ  ຳ ຂື່ຳວ ເລ ື່ ອງ ທຳງ ທີື່  ເຮົຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ຂ ໍ້ນ ໄປ         

ແລະ ເລ ື່ ອງ ຫວົ ເມ  ອງ ທີື່  ເຮົຳ ຈະ ໄປ ນ ັໍ້ນ ມຳ ໃຫໍ້ ເຮົຳ’         

23ເລ ື່ ອງ ນ ັໍ້ນ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເຫັນ ດ ີ        ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ 

ເລ ອກ ສິບ ສອງ ຄນົ ມຳ ຈຳກ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ         ຕະກ ນ ລະ ຄນົ         

24ແລໍ້ວ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ພຳກນັ ຂ ໍ້ນ ໄປ 

ພ ເຂົຳ         ມຳ ຮອດ ຮື່ອມ ພ ເຂົຳ ເອັດຊະໂຄນ          ແລະ ສອດແນມ ເບິື່ ງ ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ         

25ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເອົຳ 

ໝຳກ ໄມ ໍ້ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ຕດິ ມ  ມຳ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ         ແລະ ນ  ຳ ຂື່ຳວ ມຳ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ວື່ຳ         ‘ບື່ອນ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຮົຳ ປະທຳນ ແກື່ ເຮົຳ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ແຜື່ນດນິ ທີື່  ດ’ີ          

26ແຕື່ ວື່ຳ ພວກ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ກ  ບ ື່  ຍອມ ຂ ໍ້ນ ໄປ         ໂດຍ ຂດັ ຂ ນ ພຣະບນັຊຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ         

27ແລະ ພວກ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ຈ ົື່ມ ຢ ື່ ໃນ ເຕັນ ຂອງ ຕນົ         ແລະ ກື່ຳວ ວື່ຳ         

‘ເພຳະວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກຽດ ຊງັ ພວກ ເຮົຳ         ພຣະອງົ ຈ ື່ງ ຊງົ ພຳ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ອອກ ມຳ ຈຳກ 

ແຜື່ນດນິ ເອຢິບ          ເພ ື່ ອ ຈະ ໄດໍ້ ມອບ ພວກ ເຮົຳ ໄວໍ້ ໃນ ມ  ຂອງ ຄນົ ອະໂມຣີດ ໃຫໍ້ ຈະ ທ  ຳລຳຍ ເຮົຳ         

28ເຮົຳ 

ທງັຫລຳຍ ຈະ ຂ ໍ້ນ ໄປ ຢ ື່ ໃສ         ພວກ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ເຮົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ພວກ ເຮົຳ ຕກົໃຈ ໂດຍ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ຄນົ 

ປະເທດ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ໃຫຍື່ ກວື່ຳ         ແລະ ສ ງ ກວື່ຳ ພວກ ເຮົຳ ອີກ         ເມ  ອງ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ກ  ໃຫຍື່ ມີ ກ  ຳແພງ ສ ງ ພຽງ 

ຟໍ້ຳ         ແລະ ຫລຳຍ ກວື່ຳ ນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ເຫັນ ພວກ ຄນົ ອານາກ ຢ ື່ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ດໍ້ວຍ”         

29ແລໍ້ວ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ 

ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ກບັ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ວື່ຳ         ‘ຢື່ຳ ຊ  ຕກົໃຈ         ຫລ  ຢື່ຳ ຊ  ຢໍ້ຳນ ພວກ ເຂົຳ         

30ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ 

ຂອງ ທື່ຳນ ຜ ໍ້ນ  ຳ ໜໍ້ຳ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ         ພຣະອງົ ຈະ ຊງົ ຕ ື່ ສ ໍ້ ເພ ື່ ອ ພວກ ທື່ຳນ ດ ັື່ງ ທີື່  ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ເຮັດ ໃຫໍ້ 

ແກື່ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ໃນ ເອຢິບ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຕ ື່  ຕຳ ທື່ຳນ ນ ັໍ້ນ         

31ແລະ ໃນ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ         ໃນ ທີື່  ນ ັໍ້ນ 

ພວກ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ເຫັນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ ຊງົ ອຸໍ້ມ ຊ  ພວກ ທື່ຳນ ດ ັື່ງ ພ ື່  ອຸໍ້ມ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ 

ຕນົ         ຕະຫລອດ ທຳງ ທີື່  ທື່ຳນ ໄດໍ້ ໄປ ນ ັໍ້ນ         ຈນົ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ມຳ ຮອດ ບື່ອນ ນີໍ້’         

32ແຕື່ ຢື່ຳງໃດ ກ  

ຕຳມ         ພວກ ທື່ຳນ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຊ ື່ ອ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ         

33ຜ ໍ້ ໄດໍ້ ຊງົ ນ  ຳ ໜໍ້ຳ ທື່ຳນ         



ພຣະບັນຍັດສອງ 2 270 
ເພ ື່ ອ ຈະ ຫຳ ບື່ອນ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຕ ັໍ້ງ ເຕັນ ຂອງ ຕນົ         ໂດຍ ຊງົ ເປັນ ໄຟ ໃນ ກຳງຄ ນ         ເພ ື່ ອ ໂຜດ ໃຫໍ້ 

ພວກ ທື່ຳນ ເຫັນ ທຳງ ທີື່  ຈະ ໄປ         ແລະ ເປັນ ເມກ ໃນ ກຳງເວັນ          
34ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ສະດບັ ຮບັ ຟງັສຽງ ຂອງ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ         ຈ ື່ງ ຊງົ ຄຽດ ຮໍ້ຳຍ         ແລະ ປະຕ-ິ

ຍຳນ ວື່ຳ         

35‘ຈະ ບ ື່  ມີ ຜ ໍ້ ໃດ ໃນ ລຸໍ້ນ ທີື່  ຊ ົື່ວຊໍ້ຳ ນີໍ້ ຈກັ ຄນົ ໜ ື່ ງ ທີື່  ຈະ ໄດໍ້ ເຫັນ ແຜື່ນດນິ ດ ີນ ັໍ້ນ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ປະຕ-ິ

ຍຳນ         (ສນັຍຳ)         ວື່ຳ ຈະ ໃຫໍ້ ແກື່ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ         

36ເວັໍ້ນ ແຕື່ ກາເລັບ ລ ກ ຊຳຍ ເຢ-
ຟຸນເນ          ລຳວ ຈະ ເຫັນ ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ແຜື່ນດນິ ທີື່  ລຳວ ໄດໍ້ ຢຽບ ນ ັໍ້ນ         ແກື່ ລຳວ         ແລະ 

ແກື່ ລ ກ ຫລຳນ         ເພຳະວື່ຳ ລຳວ ໄດໍ້ ຕດິຕຳມ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຢື່ຳງ ສດຸ ໃຈ’         

37ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກ  ຊງົ 

ພຣະພິໂລດ ເຮົຳ ດໍ້ວຍ         ເພຳະວື່ຳ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ         ບອກ ວື່ຳ         ‘ເຈົໍ້ຳ ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ດໍ້ວຍ ຄ  

ກນັ         

38ແຕື່ ໂຢຊວຍ ລ ກ ຊຳຍ ນ ນ ຜ ໍ້ ຢ ນ ຢ ື່ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ         ຈະ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ໄປ         ຈ ົື່ງ ສະໜບັສະໜ ນ ລຳວ         

ເພຳະວື່ຳ ລຳວ ຈະ ພຳ ພວກ ອິສຣາເອນ ໄປ ເອົຳ ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ກ  ຳມະສິດ         

39ຫລຳຍ ກວື່ຳ ນ ັໍ້ນ ອີກ         

ລ ກນໍ້ອຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ພວກ ເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ ຈະ ຕກົ ເປັນ ທຳດ         ແລະ ລ ກ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໃນ ມ ໍ້ນີໍ້ ຍງັ ບ ື່  ຮ ໍ້ຈກັ 

ຜິດ         ແລະ ຖ ກ         ຈະ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ແຜື່ນດນິ         ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ ແກື່ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ພວກ ເຂົຳ 

ຈະ ຖ  ກ  ຳມະສິດ ໃນ ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ         

40ແຕື່ ຝື່ຳຍ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຈ ົື່ງ ກບັເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ຖິື່ ນ ກນັດຳນ         ຕຳມ 

ທຳງ ທີື່  ໄປ ສ ື່ ທະເລ ແດງ ສຳ’          
41ໃນ ຄຳວ ນ ັໍ້ນ         ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ຕອບ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         ‘ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ເຮັດ ບຳບ ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້-

ເປັນເຈົ້າ ແລໍ້ວ         ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ ຂ ໍ້ນ ໄປ ສ ໍ້ ຮບົ ຕຳມ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຮົຳ ທງັ-

ຫລຳຍ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ນ ັໍ້ນ’         ແລະ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ຖ  ອຳວດຸ ຕຽມ ຕວົ ໄວໍ້ ທກຸ ຄນົ         ໂດຍ ຄິດ ວື່ຳກຳນ ທີື່  ຈະ ຂ ໍ້ນ 

ໄປ ຍງັ ພ ເຂົຳ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ເລ ື່ ອງ ງ ື່ຳຍ         

42ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ສ ັື່ງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         ‘ຈ ົື່ງ ກື່ຳວ ແກື່ ຄນົ ທງັຫລຳຍ 

ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ         ຢື່ຳ ຂ ໍ້ນ ໄປ ສ ໍ້ ຮບົ ເລີຍ         ຢໍ້ຳນ ວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ ພື່ຳຍ ແພໍ້ ສດັຕ          ເພຳະວື່ຳ ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ຢ ື່ ທື່ຳມ-

ກຳງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ’         

43ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ແກື່ ທື່ຳນ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ແຕື່ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຊ ື່ ອ ຟງັ         ແລະ 

ໄດໍ້ ຂດັ ຂ ນ ພຣະບນັຊຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ໂດຍ ມໃີຈ ຈອງຫອງ         ແລະ ໄດໍ້ ຂ ໍ້ນ ໄປ ທີື່  ພ ເຂົຳ ນ ັໍ້ນ         

44ແລະ ຄນົ ອະໂມຣີດ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ພ ເຂົຳ ນ ັໍ້ນ         ໄດໍ້ ອອກ ມຳ ຕ ື່ ສ ໍ້ ແລະ ໄລື່ ຕ ີພວກ ທື່ຳນ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ຝ ງ ເຜີໍ້ງ ໄລື່         

ແລະ ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ໃນ ເມ  ອງ ເສອີ ຈນົ ຮອດ ໂຮມາ         

45ແລະ ພວກ ທື່ຳນ ກບັ ມຳ ຮໍ້ອງໄຫໍ້ ຕ ື່ໜໍ້ຳ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຕື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ບ ື່  ໄດໍ້ ຊງົ ຟງັສຽງ ຮໍ້ອງ         ຫລ  ຫງ ື່ຽງ ພຣະກນັ ຟງັ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ         

46ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈ ື່ງ ພກັ ຢ ື່ ທີື່  ກາເດັດ ຫລຳຍ ມ ໍ້ ຕຳມ ທີ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ”          

ບົດທີ 2 
ຄຳແນນຳ 

1“ຄຳວ ນ ັໍ້ນ ພວກ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ກບັເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ ຕຳມ ທຳງ ໄປ ສ ື່ ທະເລ 

ແດງ ຕຳມ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ສ ັື່ງ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ແລະ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ຍື່ຳງ ວນົວຽນ ພ ເຂົຳ ເສອີ 

ຫລຳຍ ມ ໍ້         

2ແລໍ້ວ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ສ ັື່ງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         

3‘ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ຍື່ຳງ ວນົວຽນ ຢ ື່ ທີື່  ພ ເຂົຳ ນີໍ້ 

ດນົ ພ ແລໍ້ວ         ຈ ົື່ງ ໄປ ທຳງ ທິດເໜ ອ ສຳ         

4ແລະ ຈ ົື່ງ ບອກ ຄນົ ທງັ ປວງ ວື່ຳ         ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ໃກໍ້ ຈະ ຍື່ຳງ 

ຜື່ຳນ ເຂດ ແດນ ເມ  ອງ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຄ  ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ເອຊາວ ທີື່ ຢ ື່ ເມ  ອງ ເສອີ ແລໍ້ວ         ແລະ ພວກ 
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ເຂົຳ ຈະ ຢໍ້ຳນ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ສະນ ັໍ້ນ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຈ ົື່ງ ລະວງັ ຕວົ         

5ຢື່ຳ ຕ ື່ ສ ໍ້ ພວກ ເຂົຳ         ເພຳະວື່ຳ ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  

ໃຫໍ້ ປະເທດ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ         ຈະ ບ ື່  ໃຫໍ້ ທີື່  ດນິ ແມ ື່ນ ແຕື່ ພຽງ ຝື່ຳຕນີ ຢຽບ ໄດໍ້         ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ພ ເຂົຳ ເສ-
ອີ ນ ັໍ້ນ ເຮົຳ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ເອຊາວ ຍ ດ ຄອງ ແລໍ້ວ         

6ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຈ ົື່ງ ເອົຳ ເງນິ ຊ ໍ້ ອຳຫຳນ ຈຳກ ພວກ ເຂົຳ ເພ ື່ ອ 

ຈະ ໄດໍ້ ກນິ         ແລະ ຈ ົື່ງ ເອົຳ ເງນິ ຊ ໍ້ ນ  ໍ້ຳ ຈຳກ ພວກ ເຂົຳ ດໍ້ວຍ ເພ ື່ ອ ຈະ ໄດໍ້ ດ ື່ ມ         

7ເພຳະວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ອ  ຳນວຍ ພຣະພອນ ແກື່ ບນັດຳ ກດິຈະກຳນ ທີື່  ມ  ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຮັດ         

ພຣະອງົ ຊງົ ຮ ໍ້ ທຳງ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຍື່ຳງ ໄປ ໃນ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ ໃຫຍື່ ນີໍ້         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ 

ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ສະຖດິ ຢ ື່ ກບັ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ສີື່  ສິບ ປີ ມຳ ແລໍ້ວ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ຂດັ ສນົ ສິື່ ງ ໃດ ເລີຍ’          
8ແລໍ້ວ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ຍື່ຳງ ກຳຍໄປ ຈຳກ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ເຮົຳ ຄ  ພວກ ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ເອຊາວ ຜ ໍ້ ທີື່ ຢ ື່ 

ເສອີ ໄປ ຈຳກ ທຳງ ທົື່ງພຽງ ເອລັດ ແລະ ຈຳກ ເອັດຊິໂອນ-ເກເບ          ແລະ ພວກ ເຮົຳ ໄດໍ້ ລໍ້ຽວ ໄປ ຕຳມ 

ທຳງ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ ໂມອາບ         

9ແລະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ບອກ ກບັ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         ‘ເຈົໍ້ຳ ທງັ-

ຫລຳຍ ຢື່ຳ ເຮັດ ເສິກ ຕ ື່ ສ ໍ້ ພວກ ໂມອາບ ເພຳະວື່ຳ ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ໃຫໍ້ ດນິ ຕອນ ໜ ື່ ງ ຕອນ ໃດ ຈຳກ ປະເທດ 

ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ         ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ເຮົຳ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ເມ  ອງ ເອລັດ ນ ັໍ້ນ ແກື່ ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ໂລດ ໄດໍ້ ປກົຄອງ 

ແລໍ້ວ’         

10ແຕື່ ກື່ອນ ຄນົ ເອມີມ ໄດໍ້ ຢ ື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ເປັນ ຊນົ ຊຳດ ໃຫຍື່ ຫລຳຍ         ແລະ ສ ງ ຄ  ຄນົ ອານາກ         

11ຄນົ 

ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ໄດໍ້ ນບັ ວື່ຳ ເປັນ ພວກ ຄນົ ຍກັ         ຄ  ຄນົ ອານາກ          ແຕື່ ຄນົ ໂມອາບ ເອີໍ້ນ ພວກ ນີໍ້ ວື່ຳ         ເອມີມ         

12ເມ  ື່ອ ກື່ອນ ພວກ ໂຮຣີ ໄດໍ້ ຢ ື່ ທີື່  ເສອີ ດໍ້ວຍ         ແຕື່ ລ ກ ຫລຳນ ເອຊາວ ໄດໍ້ ມຳ ຢ ື່ ແທນ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ໄດໍ້ 

ທ  ຳລຳຍ ພວກ ເຂົຳ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ໜໍ້ຳ         ແລະ ໄດໍ້ ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ບື່ອນ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຄ  ພວກ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ເຮັດ 

ແກື່ ເມ  ອງ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ປະທຳນ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ຍ ດ ຄອງ ນ ັໍ້ນ         

13ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ‘ບດັ ນີໍ້ ເຈົໍ້ຳ 

ທງັຫລຳຍ ຈ ົື່ງ ລກຸຂ ໍ້ນ ຂໍ້ຳມ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ເຊເຣັດ’         ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ຈ ື່ງ ຂໍ້ຳມ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ເຊເຣັດ         

14ແລະ ນບັ ຕ ັໍ້ງແຕື່ 

ເຮົຳ ມຳ ຈຳກ ກາເດັດ-ບາເນອາ          ຈນົ ໄດໍ້ ຂໍ້ຳມ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ເຊເຣັດ ນ ັໍ້ນ         ໄດໍ້ ສຳມ ສິບ ແປດ ປີ ຈນົ ໝດົ ຄນົ 

ລຸໍ້ນ ນ ັໍ້ນ         ຄ  ຄນົ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ຈະ ອອກ ເສິກ ໄດໍ້ ຕຳຍ ໝດົ ຈຳກ ທື່ຳມກຳງ ຄໍ້ຳຍ         ຕຳມ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ຊງົ ປະຕຍິຳນ ໄວໍ້ ກບັ ພວກ ເຂົຳ         

15ແລະ ພຣະຫດັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ຕ ື່ ສ ໍ້ ພວກ ເຂົຳ         ເພ ື່ ອ ຊງົ ທ  ຳ-

ລຳຍ ພວກ ເຂົຳ ຈຳກ ທື່ຳມກຳງ ຄໍ້ຳຍ ຈນົ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ຈບິຫຳຍ ໝດົ          
16ຕ ື່  ມຳ ເມ  ື່ອ ຄນົ ທີື່  ອອກ ເສິກ ໄດໍ້ ຕຳຍ ໄປ ໝດົ ຈຳກ ທື່ຳມກຳງ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ແລໍ້ວ         

17ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ ໄດໍ້ ບອກ ແກື່ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         

18‘ມ ໍ້ນີໍ້         ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ເຂດ ແດນ ຂອງ ຄນົ ໂມອາບ ທີື່  

ເມ  ອງ ເອລັດ         

19ແລະ ຈ ົື່ງ ຫຍບັ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃກໍ້ ໜໍ້ຳ ພວກ ລ ກ ຫລຳນ ອຳໂມນ ຢື່ຳ ເຮັດ ເສິກ ຕ ື່ ສ ໍ້ ພວກ ເຂົຳ         

ເພຳະວື່ຳ ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ໃຫໍ້ ດນິ ຕອນ ໜ ື່ ງ ຕອນ ໃດ ຂອງ ລ ກ ຫລຳນ ຄນົ ອຳໂມນ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ         ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ເຮົຳ ໄດໍ້ 

ໃຫໍ້ ແກື່ ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ໂລດ ເປັນ ຜ ໍ້ ຍ ດ ຄອງ ແລໍ້ວ’          
20ທງັ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ກ  ຖ  ວື່ຳ ເປັນ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ພວກ ເຣຟາຢິມ          ແຕື່ ກື່ອນ ພວກ ເຣຟາຢິມ ໄດໍ້ ຢ ື່ ໃນ 

ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         ແຕື່ ຄນົ ອຳໂມນ ໄດໍ້ ເອີໍ້ນ ຊ ື່  ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ ຊຳຊ ມ         

21ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ໃຫຍື່ ຫລຳຍ         ແລະ 

ສ ງ ຄ  ຄນົ ອານາກ          ແຕື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ທ  ຳລຳຍ ພວກ ເຂົຳ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ໜໍ້ຳ         ແລະ ພວກ ອຳໂມນ 

ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ຍ ດ ບື່ອນ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ແລະ ອຳໄສ ຢ ື່ ແທນ         

22ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ເຮັດ ໃຫໍ້ ແກື່ ພວກ 

ລ ກ ຫລຳນ ເອຊາວ ຜ ໍ້ ທີື່ ຢ ື່ ເສອີ ເມ  ື່ອ ພຣະອງົ ຊງົ ທ  ຳລຳຍ ພວກ ໂຮຣີ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ໜໍ້ຳ         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ 

ຍ ດ ບື່ອນ ຂອງ ພວກ ໂຮຣີ ແລໍ້ວ ອຳໄສ ຢ ື່ ແທນ ຈນົ ຮອດ ທກຸ ມ ໍ້ນີໍ້         

23ສື່ວນ ຊຳວ ອາວາ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ບໍ້ຳນ ຈນົ 
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ຮອດ ຄາຊາ          ຄນົ ກັບໂຕຣີ ຊ ື່ ງ ອອກ ມຳ ຈຳກ ກັບໂຕເຣ          ກ  ໄດໍ້ ທ  ຳລຳຍ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ອຳໄສ ຢ ື່ 

ແທນ          
24‘ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ລກຸຂ ໍ້ນ ເດນີທຳງ ຂໍ້ຳມ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ອາໂນນ          ເບິື່ ງ ແມ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ມອບ ສີໂຮນ ຊຳວ ອະ-

ໂມຣີດ ຜ ໍ້ ເປັນ ກະສດັ ເມ  ອງ ເຮັດຊະໂບນ          ແລະ ເມ  ອງ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ໄວໍ້ ໃນ ມ  ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ເຈົໍ້ຳ 

ທງັຫລຳຍ ຈ ົື່ງ ຕ ັໍ້ງຕ ົໍ້ນ ຍ ດ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ສ ໍ້ ຮບົ ກບັ ພວກ ເຂົຳ         

25ຕ ັໍ້ງແຕື່ ມ ໍ້ນີໍ້ ໄປ ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ຊນົ ຊຳດ 

ທງັຫລຳຍ ທົື່ວ ໃຕໍ້ ຟໍ້ຳ ຢໍ້ຳນ ກວົ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ເພຳະວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ໄດໍ້ ຍນິ ຊ ື່  ສຽງ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ກ  ຈະ ຢໍ້ຳນ ຈນົ 

ຕວົ ສ ັື່ນ         ແລະ ມີ ຄວຳມ ອກຸ ໃຈ ເພຳະ ໄດໍ້ ຍນິ ຊ ື່  ສຽງ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ’          
26ສະນ ັໍ້ນ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ໃຊໍ້ ຜ ໍ້ ສ ື່ ສຳນ ຈຳກ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ ເກເດໂມດ ໄປ ເຝົໍ້ຳ ສີໂຮນ ກະ-

ສດັ ເມ  ອງ ເຮັດຊະໂບນ ເພ ື່ ອ ທ ນ ຕອບ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ອນັ ສນັຕ ິວື່ຳ         

27‘ຂ  ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຍື່ຳງ ຂໍ້ຳມ ແຜື່ນດນິ 

ຂອງ ທື່ຳນ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈະ ຍື່ຳງ ໄປ ຕຳມ ທຳງ ຫລວງ         ຈະ ບ ື່  ລໍ້ຽວ ໄປ ທຳງ ຂວຳ ມ          ຫລ  ຊໍ້ຳຍ ມ  ເດັດຂຳດ         

28ຂ  ທື່ຳນ ໄດໍ້ ຂຳຍ ອຳຫຳນ ເອົຳ ເງນິ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເພ ື່ ອ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈະ ໄດໍ້ ກນິ         ແລະ ຂ  ຂຳຍ ນ  ໍ້ຳ ເອົຳ 

ເງນິ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເພ ື່ ອ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈະ ໄດໍ້ ດ ື່ ມ         ຂ  ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຍື່ຳງ ຜື່ຳນ ປະເທດ ຂອງ ທື່ຳນ ເທົື່ ຳ 

ນ ັໍ້ນ         

29(ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ພວກ ລ ກ ຫລຳນ ເອຊາວ ທີື່ ຢ ື່ ເມ  ອງ ເສອີ          ແລະ ພວກ ໂມອາບ ທີື່ ຢ ື່ ເມ  ອງ ເອລັດ          

ໄດໍ້ ເຮັດ ແກື່ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ)         ຈນົ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຂໍ້ຳມ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ແຜື່ນດນິ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ຊງົ ປະທຳນ ແກື່ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ’         

30ແຕື່ ສີໂຮນ ກະສດັ ເມ  ອງ 

ເຮັດຊະໂບນ          ບ ື່  ຍອມ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ຂໍ້ຳມ ປະເທດ ຂອງ ເພິື່ ນ         ເພຳະວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະ-
ເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຊງົ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຈດິໃຈ ຂອງ ສີໂຮນ ແຂງ ກະດໍ້ຳງ ໄປ         ເພ ື່ ອ ຈະ ໄດໍ້ ຊງົ ມອບ ພວກ 

ເຂົຳ ໄວໍ້ ໃນ ມ  ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ         ດ ັື່ງ ເປັນ ຢ ື່ ທກຸ ມ ໍ້ນີໍ້         

31ແລະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ບອກ ກບັ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         

‘ເບິື່ ງ ແມ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ມອບ ສີໂຮນ ແລະ ເມ  ອງ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ໄວໍ້ ກບັ ເຈົໍ້ຳ         ຈ ົື່ງ ຕ ັໍ້ງຕ ົໍ້ນ ເຂົໍ້ຳ ຍ ດ ຄອງ ເພ ື່ ອ 

ເຈົໍ້ຳ ຈະ ໄດໍ້ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ມຳ ເປັນ ກ  ຳມະສິດ’         

32ແລໍ້ວ ສີໂຮນ ກ  ຍກົ ທບັ ອອກ ມຳ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກບັ 

ພວກ ເຮົຳ         ທງັ ເພິື່ ນ         ແລະ ພນົທະຫຳນ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ເພິື່ ນ ທີື່  ເມ  ອງ ຢາຮາດ         

33ແລະ ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ຊງົ ມອບ ເພິື່ ນ ໄວໍ້ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ພວກ ເຮົຳ         ແລະ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຕ ີທ  ຳລຳຍ ເພິື່ ນ 

ກບັ ລ ກ ຊຳຍ         ແລະ ພນົທະຫຳນ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ເພິື່ ນ.         

34ໃນ ຄຳວ ນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ຍ ດ ເມ  ອງ ທງັຫລຳຍ 

ຂອງ ເພິື່ ນ         ແລະ ເຮົຳ ໄດໍ້ ທ  ຳລຳຍ ຈນົ ໝດົ ກໍ້ຽງ ຄ  ຜ ໍ້ ຊຳຍ         ຜ ໍ້ຍງິ         ແລະ ເດັກນໍ້ອຍ ທງັຫລຳຍ ໃນ ທກຸ 

ເມ  ອງ         ບ ື່  ໃຫໍ້ ມີ ເຫລ ອ ຢ ື່ ເລີຍ ແມ ື່ນ ແຕື່ ຄນົ ດຽວ         

35ແຕື່ ຝ ງ ສດັ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຍ ດ ມຳ ເປັນ ຂອງ ເຮົຳ         ທງັ ສິື່ ງ 

ຂອງ ໃນ ເມ  ອງ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ທີື່  ເຮົຳ ຕ ີມຳ         

36ຕ ັໍ້ງແຕື່ ອາໂຣເອ ທີື່ ຢ ື່ ແຄມ ລຸື່ມ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ອາໂນນ ແລະ ຕ ັໍ້ງແຕື່ 

ເມ  ອງ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ລຸື່ມ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ຈນົ ເຖງິ ເມ  ອງ ກເິລອາດ          ບ ື່  ມີ ເມ  ອງ ໃດ ທີື່  ຕ ື່ ຕໍ້ຳນ ເຮົຳ ໄດໍ້         ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຊງົ ມອບ ທງັ ໝດົ ໄວໍ້ ແກື່ ເຮົຳ         

37ແຕື່ ວື່ຳ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ບ ື່  ໄດໍ້ ຫຍບັ ເຂົໍ້ຳ ມຳ 

ໃກໍ້ ແຜື່ນດນິ ຄນົ ອຳໂມນ          ຄ  ຝ ັື່ງ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢັບໂບກ ແລະ ເມ  ອງ ທີື່ ຢ ື່ ເທິງ ພ ເຂົຳ         ແລະ ບື່ອນ ອ ື່ ນ ໆ         ຊ ື່ ງ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຮົຳ ສ ັື່ງ ຫໍ້ຳມ ເຮົຳ ນ ັໍ້ນ”          
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ໂມເຊທົບທວນຕໍ່ໄປເລື່ອງການເດີນທາງໃນຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ 
1“ພວກ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ຫນັ ໄປ ຂ ໍ້ນ ຕຳມ ທຳງ ສ ື່ ເມ  ອງ ບາຊານ          ແລໍ້ວ ໂອກ ກະສດັ ເມ  ອງ 

ບາຊານ ກ  ອອກ ມຳ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກບັ ພວກ ເຮົຳ         ຕວົ ໂອກ ເອງ ແລະ ພນົທະຫຳນ ທງັ ໝດົ ຂອງ ເພິື່ ນ ມຳ ສ ໍ້ ຮບົ ກບັ 

ພວກ ເຮົຳ ທີື່  ເມ  ອງ ເອັດເຣອີ         

2ແຕື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ບອກ ກບັ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         ‘ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ຊ  ຢໍ້ຳນ ພວກ 

ເຂົຳ ເລີຍ         ເພຳະວື່ຳ ເຮົຳ ຈະ ມອບ ພວກ ເຂົຳ ກບັ ພນົທະຫຳນ         ທງັ ໝດົ ຂອງ ເຂົຳ ແລະ ແຜື່ນດນິ ຂອງ 

ເຂົຳ ໄວໍ້ ໃນ ມ  ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ເຮັດ ແກື່ ພວກ ເຂົຳ ຄ  ກບັ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ແກື່ ສີໂຮນ ກະສດັ ຂອງ ຄນົ 

ອະໂມຣີດ ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ເມ  ອງ ເຮັດຊະໂບນ ນ ັໍ້ນ’         

3ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຮົຳ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ຊງົ ມອບ ໄວໍ້ 

ໃນ ມ  ຂອງ ພວກ ເຮົຳ         ທງັ ໂອກ ກະສດັ ເມ  ອງ ບາຊານ          ແລະ ພນົທະຫຳນ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ເພິື່ ນ         ແລະ 

ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ພວກ ເຂົຳ ຈນົ ບ ື່  ມີ ເຫລ ອ ຢ ື່ ຈກັ ຄນົ ດຽວ         

4ແລະ ພວກ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຕ ີເອົຳ ບໍ້ຳນ ເມ  ອງ 

ທງັຫລຳຍ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຈນົ ບ ື່  ມີ ເຫລ ອ ຈກັ ເມ  ອງ ດຽວ         ຊ ື່ ງ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຍ ດ ມຳ ລວມ ຫກົ ສິບ ເມ  ອງ         ດນິ-

ແດນ ອາໂກບ ທງັ ໝດົ         ຊ ື່ ງ ເປັນ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ຂອງ ໂອກ ກະສດັ ເມ  ອງ ບາຊານ         

5ບນັດຳ ເມ  ອງ 

ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເປັນ ເມ  ອງ ທີື່  ມີ ກ  ຳແພງ ສ ງ ອໍ້ອມ         ມີ ປະຕ          ມີ ດື່ຳນ ປະຕ          ແລະ ຍງັ ມີ ເມ  ອງ ອີກ ຫລຳຍ ເມ  ອງ ທີື່  

ບ ື່  ມີ ກ  ຳແພງ         

6ພວກ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຕ ີທ  ຳລຳຍ ຈນົ ໝດົ         ໄດໍ້ ທ  ຳລຳຍ ທກຸ ໆ ເມ  ອງ ທງັ ໝດົ         ລວມ ທງັ ຜ ໍ້ ຊຳຍ ຜ ໍ້-

ຍງິ         ແລະ ເດັກນໍ້ອຍ ທງັຫລຳຍ         ຄ  ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ກບັ ສີໂຮນ ກະສດັ ເມ  ອງ ເຮັດຊະໂບນ ນ ັໍ້ນ         

7ແຕື່ ຝ ງ 

ສດັ ທງັ ໝດົ         ແລະ ສິື່ ງ ຂອງ ທີື່  ຍ ດ ມຳ ໄດໍ້ ໃນ ເມ  ອງ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຍ ດ ມຳ ເປັນ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ ເອງ         

8ໃນ ຄຳວ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຍ ດ ແຜື່ນດນິ ຈຳກ ມ  ຂອງ ກະສດັ ທງັ ສອງ ຂອງ ຄນົ ອະໂມຣີດ          ຜ ໍ້ ຢ ື່ ຟຳກ 

ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ ຟຳກ ນີໍ້ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ລຸື່ມ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ອາໂນນ ຮອດ ພ ເຂົຳ ເຮີໂມນ         

9(ພ ເຂົຳ ເຮີໂມນ ນ ັໍ້ນ ຊຳວ ຊີ-
ໂດນ ເອີໍ້ນ ຊ ື່ ວ ື່ຳ ສີຣີໂອນ          ແລະ ຊຳວ ອະໂມຣີດ ເອີໍ້ນ ຊ ື່ ວ ື່ຳ ເສນ)ີ         

10ຄ  ເມ  ອງ ທງັຫລຳຍ ໃນ ທົື່ງພຽງ ສ ງ         

ແລະ ກິເລອາດ ທງັ ໝດົ         ແລະ ບາຊານ ທງັ ໝດົ         ຈນົ ເຖງິ ສາເລກາ ແລະ ເອັດເຣອີ          ຊ ື່ ງ ເປັນ ຫວົ 

ເມ  ອງ ແຫື່ງ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ໂອກ ໃນ ເມ  ອງ ບາຊານ         

11ເຫດ ວື່ຳ         ໂອກ ກະສດັ ເມ  ອງ ບາຊານ ຍງັ 

ເຫລ ອ ຢ ື່ ແຕື່ ຜ ໍ້ ດຽວ         ຊ ື່ ງ ເປັນ ພວກ ຄນົ ຍກັ         ຕຽງ ນອນ ຂອງ ເພິື່ ນ ເຮັດ ດໍ້ວຍ ເຫລັກ         ຕຽງ ນອນ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ຢ ື່ ທີື່  

ເມ  ອງ ຣັບບາ ຂອງ ຄນົ ອຳໂມນ ບ ື່  ແມ ື່ນ ບ          ຍຳວ ຕ ັໍ້ງ ເກົໍ້ຳ ສອກ ກວໍ້ຳງ ສີື່  ສອກ ຂະໜຳດ ສອກ ຂອງ ຄນົ 

ເຮົຳ          
12ໃນ ເທ ື່ ອ ນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ຍ ດ ຄອງ ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ເມ  ອງ ອາໂຣເອ          ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ແຄມ ລຸື່ມ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ອາ-

ໂນນ ແລະ ເຂດ ແດນ ພ ເຂົຳ ກິເລອາດ ເຄິື່ ງ ໜ ື່ ງ         ກບັ ຫວົ ເມ  ອງ ທງັຫລຳຍ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ແກື່ 

ພວກ ຣ ເບັນ ແລະ ຄນົ ຄາດ         

13ສື່ວນ ກິເລອາດ ທີື່  ຍງັ ເຫລ ອ ຢ ື່ ກບັ ເມ  ອງ ບາຊານ ທງັ ໝດົ         ຊ ື່ ງ ເປັນ 

ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ຂອງ ໂອກ          ຄ  ດນິແດນ ອາໂກບ ທງັ ໝດົ         ເຮົຳ ກ  ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ກບັ ຕະກ ນ ມານາເຊ ເຄິື່ ງ 

ເຜົື່ ຳ         ທງັ ໝດົ ເມ  ອງ ບາຊານ ນ ັໍ້ນ ເອີໍ້ນ ວື່ຳ ດນິແດນ ຂອງ ພວກ ເຣຟາຢິມ         

14ຢາອີ ມານາເຊ ກ  ຕ ີໄດໍ້ 

ດນິແດນ ອາໂກບ ທງັ ໝດົ         ຈນົ ເຖງິ ເຂດ ແດນ ເມ  ອງ ຊຳວ ເກຊ           ແລະ ເມ  ອງ ມາອາກາ          ແລະ ໄດໍ້ 

ເອີໍ້ນ ຊ ື່  ເມ  ອງ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ຕຳມ ຊ ື່  ຂອງ ຕນົ ວື່ຳ         ບາຊານ ຮາໂວດ-ຢາອີ ຈນົ ເຖງິ ທກຸ ມ ໍ້ນີໍ້         

15ເມ  ອງ ກິເລ-
ອາດ ນ ັໍ້ນ ເຮົຳ ໃຫໍ້ ແກື່ ມາກີ         

16ຕ ັໍ້ງແຕື່ ກິເລອາດ ຫຳ ລຸື່ມ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ອາໂນນ ຖ  ເອົຳ ກຳງ ລຸື່ມ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ເປັນ 

ເຂດ ແດນ ມຳ ເຖງິ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢັບໂບກ ອນັ ເປັນ ເຂດ ແດນ ຂອງ ພວກ ລ ກ ຫລຳນ ອຳໂມນ ເຮົຳ ປະທຳນ ໃຫໍ້         
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ແກື່ ຄນົ ຣ ເບັນ ແລະ ຄນົ ຄາດ         

17ພໍ້ອມ ທງັ ແຖບ ທົື່ງພຽງ ດໍ້ວຍ         ມີ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ ເປັນ ເຂດ ແດນ         ຕ ັໍ້ງ-

ແຕື່ ທະເລ ກິນເນເຣດ          (ຄາລເີລ ທຳງ ຕອນ ເໜ ອ)         ຈນົ ເຖງິ ທະເລ ແຫື່ງ ທົື່ງພຽງ         ຄ  ທະເລ ເຄັມ         

(ທະເລ ຕຳຍ ທຳງ ຕອນ ໃຕໍ້)         ທີື່  ປິຊະກາ          ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ທິດຕຳເວັນອອກ          
18ໃນ ຄຳວ ນ ັໍ້ນ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ວື່ຳ         ‘ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ ໄດໍ້ 

ຊງົ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຍ ດ ຄອງ ແຜື່ນດນິ ນີໍ້         ທະຫຳນ ທງັ ໝດົ ຂອງ ທື່ຳນ         ຈ ົື່ງ ຖ  ອຳວດຸ ຍກົ ທບັ ຂໍ້ຳມ 

ໄປ ກື່ອນ ພວກ ລ ກ ຫລຳນ ອິສຣາເອນ ຜ ໍ້ ເປັນ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ທື່ຳນ         

19ແຕື່ ວື່ຳ ລ ກ ເມຍ         ທງັຫລຳຍ ຂອງ 

ທື່ຳນ ກບັ ຝ ງ ສດັ ຂອງ ທື່ຳນ         (ເພຳະວື່ຳ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຮ ໍ້ ຢ ື່ ແລໍ້ວ ວື່ຳ         ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ມີ ຝ ງ ສດັ ເປັນ ຈ  ຳ-

ນວນ ຫລຳຍ)         ຈ ົື່ງ ຢ ື່ ໃນ ເຂດ ເມ  ອງ ທີື່  ເຮົຳ ຍກົ ໃຫໍ້ ນ ັໍ້ນ ກື່ອນ         

20ຈນົ ກວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ໂຜດ ໃຫໍ້ 

ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ຢດຸ ພກັ ຄ  ໄດໍ້ ປະທຳນ ແກື່ ທື່ຳນ ແລໍ້ວ         ຈນົ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ ຍ ດ ຄອງ 

ແຜື່ນດນິ ຊ ື່ ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ ປະທຳນ ແກື່ ພວກ ເຂົຳ ທີື່  ຟຳກ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ 

ເບ ໍ້ອງ ນ ັໍ້ນແລໍ້ວ         ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈ ື່ງ ຈະ ກບັ ມຳ ຍງັ ບື່ອນຢ ື່ ຂອງ ຕນົ         ຊ ື່ ງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ແກື່ ທື່ຳນ 

ທງັຫລຳຍ’         

21ໃນ ຄຳວ ນ ັໍ້ນ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ໂຢຊວຍ ວື່ຳ         ‘ໃນ ຕຳ ຂອງ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ເຫັນ ບນັດຳ ກດິຈະ-

ກຳນ ຊ ື່ ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ຊງົ ເຮັດ ແກື່ ກະສດັ ທງັ ສອງ ນ ັໍ້ນແລໍ້ວ         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ຊງົ ເຮັດ ແກື່ ອຳນຳຈກັ ທງັ ປວງ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ຈະ ເຂົໍ້ຳ ໄປ         

22ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຢື່ຳ ໄດໍ້ ຢໍ້ຳນ 

ພວກ ເຂົຳ ເລີຍ         ເພຳະວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ         ພຣະອງົ ນ ັໍ້ນ ຊງົ ສ ໍ້ ຮບົ ເພ ື່ ອ ທື່ຳນ’          
23ໃນ ເທ ື່ ອ ນ ັໍ້ນ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ອໍ້ອນວອນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ວື່ຳ         

24‘ຂໍ້ຳ ແດື່ ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ພຣະເຈົ້າ          ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງຕ ົໍ້ນ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳ ໃຊໍ້ ຂອງ ພຣະອງົ ເຫັນ ອຳນພຸຳບ         ແລະ ພຣະຫດັ ອນັ ມີ ລິດເດດ 

ຂອງ ພຣະອງົ         ເຫດ ວື່ຳ ມີ ພະ ໃດ ໆ ແດື່ ໃນ ຟໍ້ຳ ສະຫວນັ         ຫລ  ໃນ ແຜື່ນດນິ ໂລກ         ຊ ື່ ງ ສຳມຳດ ເຮັດ ກຳນ 

ສ  ຳຄນັ         ແລະ ກຳນ ອິດທິລິດ ດ ັື່ງ ພຣະອງົ ໄດໍ້         

25ຂ  ພຣະອງົ ຊງົ ໂຜດ ອະນຍຸຳດ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳພະອງົ ຂໍ້ຳມ ໄປ 

ເບິື່ ງ ແຜື່ນດນິ ອນັ ດ ີທີື່ ຢ ື່ ຟຳກ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ ເບ ໍ້ອງ ນ ັໍ້ນ         ຄ  ເຂດ ແດນ ພ ເຂົຳ ງດົ ງຳມ         ແລະ ພ  ເລບາ-
ນອນ’         

26ແຕື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ພຣະພິໂລດ ຕ ື່  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເພຳະວື່ຳ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ເປັນຕ ົໍ້ນ ເຫດ         

ພຣະອງົ ຈ ື່ງ ບ ື່  ໄດໍ້ ຊງົ ໂຜດ ຟງັ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ແລະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ບອກ ກບັ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         ‘ພ ແລໍ້ວ         

ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ກບັ ເຮົຳ ດໍ້ວຍ ເລ ື່ ອງ ນີໍ້ ຕ ື່  ໄປ ອີກ         

27ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ຂ ໍ້ນ ໄປ ເຖງິ ຈອມ ພ  ປິຊະກາ          ແລະ ເບິື່ ງ 

ດໍ້ວຍ ຕຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ເບິື່ ງ ທິດຕຳເວັນຕກົ         ທິດເໜ ອ         ທິດໃຕໍ້         ແລະ ທິດຕຳເວັນອອກ         ແລະ ເບິື່ ງ 

ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ ດໍ້ວຍ ຕຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ເພຳະວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຂໍ້ຳມ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ ນີໍ້ ໄປ ບ ື່  ໄດໍ້ ເດັດຂຳດ         

28ແຕື່ ວື່ຳ 

ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ສ ັື່ງ ໂຢຊວຍ          ຈ ົື່ງ ຊ  ກ  ຳລງັ         ແລະ ຊ  ໃຈ ຂອງ ລຳວ ໃຫໍ້ ເຂັໍ້ມແຂງ         ເພຳະວື່ຳ ລຳວ ຈະ ຕໍ້ອງ ນ  ຳ ໜໍ້ຳ 

ຊນົ ຊຳດ ນີໍ້ ຂໍ້ຳມ ໄປ         ແລະ ຈະ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ເຂົໍ້ຳ ຖ  ກ  ຳມະສິດ ໃນ ແຜື່ນດນິ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ຫລຽວ ເຫັນ 

ນ ັໍ້ນ’         

29ສະນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ຈ ື່ງ ຢດຸ ຢ ື່ ໃນ ຮື່ອມ ພ  ຕ ື່ໜໍ້ຳ ເບັດ-ເປໂອ          

ບົດທີ 4 
ອິສຣາເອນຍຶດແຜູ່ນດິນຂອງໂອກກະສັດເມືອງບາຊານ 

1ໂມເຊ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ຕ ື່  ປະຊຳຊນົ ວື່ຳ,         “ພຣະທ  ຳ ທງັ ໝດົ ທີື່  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ບອກສອນ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ 

ປະຕບິດັ ຕຳມ ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ຈະ ໄດໍ້ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່         ແລະ ເພ ື່ ອ ຈະ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ຍ ດ ຄອງ ເອົຳ ແຜື່ນດນິ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
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ເຈົ້າ          ຂອງ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ ກ  ຳລງັ ຈະ ປະທຳນ ໃຫໍ້.         

2ຢື່ຳ ເພີື່ ມ ເຕມີ         ຫລ  ຕດັ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ 

ໃດ ໆ         ທີື່  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ສ ັື່ງ ນ ັໍ້ນ ອອກ         ໃຫໍ້ ເຊ ື່ ອ ຟງັ ທງັ ໝດົ         ເພຳະວື່ຳ ເປັນ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ແຫື່ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ.         

3ພວກ ທື່ຳນ ເອງ ກ  ເຫັນ ແລໍ້ວ ສິື່ ງ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ກະທ  ຳ ໃນ ພ  ເປໂອ ນ ັໍ້ນ         

ຄ  ຊງົ ທ  ຳລຳຍ ທກຸ ຄນົ ທີື່  ຂຳບ ໄຫວໍ້ ພະບາອານ.         

4ແຕື່ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ຍ ດ ຖ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ 

ພວກ ເຈົໍ້ຳ ກ  ຍງັ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່ ທກຸ ວນັ ນີໍ້.         

5-6ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ສອນ ພຣະທ  ຳ ທງັ ໝດົ ນີໍ້ ແກື່ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ເໝ ອນ 

ດ ັື່ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ບອກສອນ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ສະນ ັໍ້ນ ຢ ື່ ໃນ ດນິແດນ ທີື່  ພວກ ເຈົໍ້ຳ 

ກ  ຳລງັ ຈະ ບກຸ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ຍ ດ ຄອງ ນ ັໍ້ນ         ຈ ົື່ງ ປະຕບິດັ ຕຳມ ພຣະຄ  ຳ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ສດັຊ ື່         ເພຳະວື່ຳ 

ກຳນ ເຮັດ ເຊັື່ ນ ນີໍ້ ຈະ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ສະແດງ ໃຫໍ້ ຊນົ ຊຳດ ອ ື່ ນ ໆ         ເຫັນ ເຖງິ ສະຕປິນັຍຳ ແລະ ຄວຳມ ຮອບ ຮ ໍ້ 

ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ         ເມ  ື່ອ ຊນົ ຊຳດ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຟງັ ພຣະທ  ຳ ນີໍ້ ທງັ ໝດົ         ພວກ ເຂົຳ ກ  ຈະ ພຳກນັ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         

ຊນົ ຊຳດ ໃຫຍື່ ນີໍ້ ມີ ສະຕປິນັຍຳ         ແລະ ຄວຳມ ຮອບ ຮ ໍ້ ແທໍ້.         

7ບ ື່  ມີ ຊນົ ຊຳດ ໃຫຍື່ ອ ື່ ນ ໃດ ມີ ພະ ຢ ື່ ໃກໍ້ ເໝ ອນ 

ກບັ ພວກ ເຮົຳ ມ ີພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຢ ື່ ໃກໍ້         ຄ  ເມ  ື່ອ ໃດ ພວກ ເຮົຳ ຮໍ້ອງ ຂ  ໃຫໍ້ ຊງົ ຊື່ອຍ ເຫລ ອ         ພຣະອງົ ກ  ຊງົ 

ຕອບ.         

8ບ ື່  ມີ ປະເທດ ໃຫຍື່ ອ ື່ ນ ໃດ ທີື່  ມີ ພຣະທ  ຳ ທີື່  ຍດຸຕ ິທ  ຳ ຄ  ດ ັື່ງ ທີື່  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ສອນ ພວກ ທື່ຳນ ມ ໍ້ນີໍ້.          
9ຈ ົື່ງ ເຝົໍ້ຳ ລະວງັ ຢ ື່         ແລະ ລະມດັລະວງັ ໃຫໍ້ ດ ີຕະຫລອດ ຊ ົື່ວ ຊວີດິ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ ນ ັໍ້ນ         ຢື່ຳ ໄດໍ້ ຫລງົ 

ລ ມ ສິື່ ງ ທີື່  ພວກ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ເຫັນ ກບັ ຕຳມຳ ແລໍ້ວ         ຈ ົື່ງ ບອກ ໃຫໍ້ ພວກ ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ ຮ ໍ້.         

10ເຖງິ 

ເລ ື່ ອງ ເຫດກຳນ ໃນ ມ ໍ້ ທີື່  ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ເຝົໍ້ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ທີື່  ພ  ຊີນາຍ          ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         

ພຣະອງົ ຊງົ ບອກ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ບອກ ໃຫໍ້ ປະຊຳຊນົ ມຳ ໂຮມ ກນັ         ເພຳະວື່ຳ ເຮົຳ ຢຳກ ເວົໍ້ຳ ໃຫໍ້ 

ພວກ ເຂົຳ ຟງັ         ເພ ື່ ອ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ         ຈະ ໄດໍ້ ຮ ໍ້ຈກັ ກຳນ ເຄົຳລບົ ຢ ຳ ເກງ ເຮົຳ ຈນົ ຕະຫລອດ ຊວີດິ         

ແລະ ເພ ື່ ອ ຈະ ໄດໍ້ ບອກສອນ ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ໃຫໍ້ ຢ ຳ ເກງ ເຮົຳ.”         

11ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ເອງ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ 

ໄດໍ້ ຫຍບັ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ຢ ນ ຢ ື່ ໃນ ຕນີ ພ          ຊ ື່ ງ ມີ ເມກ ເປັນ ຄວນັ ໜຳ ຕ ບ ປກົ ຄມຸ ຢ ື່         ແລະ ມີ ໄຟ ລກຸ ພຸື່ງ ຂ ໍ້ນ ສ ງ ເຖງິ 

ທໍ້ອງຟໍ້ຳ.         

12ແລະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ພວກ ທື່ຳນ ຮ ໍ້ ວື່ຳ         ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ເວົໍ້ຳ ແນວໃດ ແດື່ ກບັ 

ພວກ ທື່ຳນ ອອກ ມຳ ຈຳກ ໄຟ ນ ັໍ້ນ         ທງັ ໆ         ທີື່  ພວກ ທື່ຳນ ບ ື່  ເຫັນ ຮ ບ ຮື່ຳງ ໃດ ໆ ຂອງ ພຣະອງົ ເລີຍ.         

13ພຣະອງົ ຊງົ ບອກ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ເຮັດ ຕຳມ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ ທີື່  ຊງົ ໃຫໍ້ ໄວໍ້         ແລະ ຊງົ ໃຫໍ້ ເຊ ື່ ອ ຟງັ 

ພຣະບນັຍດັ ສິບ ປະກຳນ         ທີື່  ຊງົ ຈຳລ ກ ໄວໍ້ ໃນ ຫີນ ສອງ ແຜື່ນ.         

14ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ບອກ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳ-

ພະເຈົໍ້ຳ         ສອນ ພຣະທ  ຳ ທງັ ໝດົ ນີໍ້ ແກື່ ພວກ ທື່ຳນ         ເພ ື່ ອ ຈະ ໄດໍ້ ນ  ຳໄປ ປະພ ດ ປະຕບິດັ ຢ ື່ ໃນ ແຜື່ນດນິ ທີື່  

ກ  ຳລງັ ຈະ ເຂົໍ້ຳ ຍ ດ ຄອງ ນ ັໍ້ນ.          

ໂມເຊຕັກເຕືອນຊາວອິສຣາເອນໃຫ້ເຊື່ອຟັງ 
15ເມ  ື່ອ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ຕ ື່  ພວກ ທື່ຳນ ອອກ ມຳ ຈຳກ ໄຟ ຢ ື່ ເທິງ ພ  ຊີນາຍ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ທື່ຳນ ບ ື່  

ໄດໍ້ ເຫັນ ຮ ບ ຮື່ຳງ ໃດ ໆ         ມນັ ຈ ື່ງ ເປັນ ກຳນ ດ ີສ  ຳລບັ ພວກ ທື່ຳນ.         

16ສະນ ັໍ້ນ         ຈ ົື່ງ ລະວງັ ໃຫໍ້ ດ ີ         ຢື່ຳ ໄດໍ້ 

ເຮັດ ບຳບ ດໍ້ວຍ ກຳນ ສໍ້ຳງ ຮ ບ ເຄົຳລບົ ໃດ ໆ         ຂ ໍ້ນ ມຳ ເລີຍ.         

17-19ບ ື່  ວື່ຳ ຮ ບ ຜ ໍ້ ຊຳຍ         ຫລ  ຜ ໍ້ຍງິ         ບ ື່  ວື່ຳ ຮ ບ 

ສດັ ເດຍລະສຳນ         ຮ ບ ນກົ         ຮ ບ ສດັ ເລ ອ ຄຳນ         ຫລ  ຮ ບ ປຳ ກ  ດ ີ         ຢື່ຳ ຫລງົ ຂຳບ ໄຫວໍ້ ຫລ  ບວົລະບດັ ສິື່ ງ 

ທີື່  ເຫັນ ໃນ ທໍ້ອງຟໍ້ຳ         ຄ  ຕຳເວັນ         ເດ ອນ ແລະ ດວງ ດຳວ ທງັຫລຳຍ         ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ 

ພວກ ເຮົຳ ຊງົ ປະທຳນ ໃຫໍ້ ຊນົ ຊຳດ ອ ື່ ນ ທງັ ໝດົ ຂຳບ ໄຫວໍ້.         

20ແຕື່ ທື່ຳນ ບ ື່  ຕໍ້ອງ ຂຳບ ໄຫວໍ້         ເພຳະວື່ຳ 

ພວກ ທື່ຳນ ເປັນ ປະຊຳຊນົ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ນ  ຳ ອອກ ມຳ ຈຳກ ເຕົຳໄຟ ໃນ ປະເທດ ເອຢິບ          ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ເປັນ 
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ໄພື່ ພນົ ຂອງ ພຣະອງົ         ຢື່ຳງ ທີື່  ພວກ ທື່ຳນ ກ  ຳລງັ ເປັນ ຢ ື່ ທກຸ ມ ໍ້ນີໍ້.         

21ຍໍ້ອນ ພວກ ທື່ຳນ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ         ພຣະ-
ຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ         ຈ ື່ງ ຊງົ ພຣະພິໂລດ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ຄ  ພຣະອງົ ຊງົ ປະກຳດ ຢື່ຳງ ໜກັ ແໜໍ້ນ 

ວື່ຳ ຈະ ບ ື່  ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຂໍ້ຳມ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ ໄປ ຍງັ ແຜື່ນດນິ ອນັ ອດຸມົສມົບ ນ         ຊ ື່ ງ ພຣະອງົ ຈະ ຊງົ ປະ-

ທຳນ ໃຫໍ້ ແກື່ ພວກ ທື່ຳນ ນ ັໍ້ນ.         

22ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ຕຳຍ ຢ ື່ ໃນ ແຜື່ນດນິ ນີໍ້         ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ ຂໍ້ຳມ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍ-
ແດນ ໄປ         ແຕື່ ພວກ ທື່ຳນ ນ ັໍ້ນ ຈະ ໄດໍ້ ຂໍ້ຳມ ໄປ ຍ ດ ເອົຳ ແຜື່ນດນິ         ອນັ ອດຸມົສມົບ ນ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ກ  ຳມະສິດ.         

23ຈ ົື່ງ ລະວງັ ໃຫໍ້ ດ ີ         ຢື່ຳ ໄດໍ້ ລ ມ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ຊງົ ໃຫໍ້ ໄວໍ້         ໃຫໍ້ 

ເຊ ື່ ອ ຟງັ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ຂອງ ພຣະອງົ         ຊງົ ສ ັື່ງ ຫໍ້ຳມ ບ ື່  ໃຫໍ້ ເຮັດ ຮ ບ ເຄົຳລບົ ໃດ ໆ         ຂຳບ ໄຫວໍ້.         

24ເພຳະວື່ຳ         

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ເປັນ ພຣະເຈົ້າ ຜ ໍ້ ຊງົ ຫວງ ແຫນ ພວກ ທື່ຳນ         ແລະ ຊງົ ເປັນ 

ເໝ ອນ ໄຟ ທີື່  ລກຸ ໄໝໍ້ ເຜົຳ ຜຳນ.          
25ເມ  ື່ອ ພວກ ທື່ຳນ ມີ ລ ກ ຫລຳນ         ແລະ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ຢ ື່ ໃນ ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ ເຫິງ ນຳນ ແລໍ້ວ         ຢື່ຳ ໄດໍ້ ເຮັດ 

ບຳບ ດໍ້ວຍ ກຳນ ສໍ້ຳງ ຮ ບ ເຄົຳລບົ ໃດ ໆ         ຂ ໍ້ນ ມຳ ເລີຍ         ເພຳະ ໃນ ສຳຍ ພຣະເນດ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ນ ັໍ້ນ         ຊງົ ຖ  ວື່ຳກຳນ ກະທ  ຳ ຢື່ຳງ ນີໍ້ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ຫລຳຍ         ແລະ ເປັນ ກຳນ ກະທ  ຳ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ພຣະພິໂລດ.         

26ຖໍ້ຳ ພວກ ທື່ຳນ ເຮັດ ຢື່ຳງ ນີໍ້         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈະ ເຊນີ ເອົຳ ຟໍ້ຳ ດນິ ມຳ ເປັນ ພະຍຳນ ກື່ຳວ ໂທດ ທື່ຳນ ໃນ ມ ໍ້ນີໍ້         

ວື່ຳ ພວກ ທື່ຳນ ຈະ ຈບິຫຳຍ ຈຳກ ແຜື່ນດນິ ນີໍ້ ໃນ ບ ື່  ຊໍ້ຳ         ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ ຢ ື່ ເຫິງ ນຳນ ໃນ ແຜື່ນດນິ ທີື່  ທື່ຳນ ກ  ຳລງັ 

ຈະ ຂໍ້ຳມ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ ໄປ ຍ ດ ຄອງ ນ ັໍ້ນ         ແຕື່ ຈະ ຖ ກ ທ  ຳລຳຍ ຈນົ ໝດົ ສິໍ້ນ.         

27ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ 

ເຮັດ ໃຫໍ້ ພວກ ທື່ຳນ ແຕກ ກະຈດັກະຈຳຍ ໄປ ຢ ື່ ໃນ ປະເທດ ຕື່ຳງ ໆ         ແລໍ້ວ ຈະ ໃຫໍ້ ເຫລ ອ ຢ ື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ພຽງ ແຕື່ 

ຈ  ຳນວນ ໜໍ້ອຍ ດຽວ.         

28ພວກ ທື່ຳນ ຈະ ຮບັ ໃຊໍ້ ພະ ໄມ ໍ້         ແລະ ພະ ຫີນ ທີື່  ມະນດຸ ເຮັດ ຂ ໍ້ນ         ພະ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ 

ເບິື່ ງ         ຟງັ         ກນິ         ແລະ ດມົ ກິື່ນ ບ ື່  ໄດໍ້.         

29ຖໍ້ຳວື່ຳ ຢ ື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ພວກ ທື່ຳນ ສະແຫວງຫຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ 

ພວກ ທື່ຳນ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ເຕັມ ໃຈ         ພວກ ທື່ຳນ ກ  ຈະ ພບົ ພຣະອງົ.         

30ແຕື່ ເມ  ື່ອ ໃດ ຫຳກ ພວກ ທື່ຳນ ມີ 

ຄວຳມ ລ  ຳບຳກ ໃຈ ໃນ ພຳຍ ໜໍ້ຳ         ຍໍ້ອນ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ທງັ ໝດົ ໄດໍ້ ມຳ ຖ ກ ທື່ຳນ         ພວກ ທື່ຳນ ກ  ຈະ ກບັ ຄ ນ 

ມຳ ຫຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ເຊ ື່ ອ ຟງັ ພຣະອງົ.         

31ເພຳະວື່ຳ         ພຣະອງົ ຊງົ ເປັນ ພຣະເຈົ້າ ທີື່  ເຕັມ ໄປ 

ດໍ້ວຍ ພຣະເມດຕຳ         ຈະ ບ ື່  ຊງົ ປະ ຖິໍ້ມ         ຫລ  ທ  ຳລຳຍ ພວກ ທື່ຳນ         ແລະ ຈະ ບ ື່  ຊງົ ຫລງົ ລ ມ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ 

ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ໃຫໍ້ ໄວໍ້ ກບັ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ.          
32ໃຫໍ້ ຖຳມ ທົື່ວ ໂລກ ນີໍ້ ເບິື່ ງດ  ວື່ຳ         ໃນ ອະດດີຕະກຳນ ກື່ອນ ພວກ ທື່ຳນ ເກດີ         ຕ ັໍ້ງແຕື່ ຄຳວ ພຣະເຈົ້າ 

ຊງົ ສໍ້ຳງ ມະນດຸ ໃນ ໂລກ         ເຄີຍ ມີ ເລ ື່ ອງ ໃຫຍື່ ໂຕ ເໝ ອນ ຢື່ຳງ ນີໍ້ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ມຳ ແລໍ້ວ ຫລ  ບ ?         ມີ ໃຜ ເຄີຍ ໄດໍ້ 

ຍນິ ເລ ື່ ອງ ຢື່ຳງ ນີໍ້ ຫລ  ບ ?         

33ມີ ຊນົ ຊຳດ ໃດ ແດື່         ເມ  ື່ອ ໄດໍ້ ຍນິ ພຣະເຈົ້າ ເວົໍ້ຳ ອອກ ມຳ ຈຳກ ໄຟ ແລໍ້ວ ກ  

ຍງັ ບ ື່  ຕຳຍ ເໝ ອນ ຢື່ຳງ ພວກ ທື່ຳນ?         

34ມີ ພະ ໃດ ອີກ         ທີື່  ກໍ້ຳ ໄປ ເອົຳ ຄນົ ອອກ ມຳ ຈຳກ ຊຳດ ໜ ື່ ງ ມຳ ຕ ັໍ້ງ 

ເປັນ ຊຳດ ຂອງ ພະ ເອງ         ເໝ ອນ ຢື່ຳງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ເຮັດ ເພ ື່ ອ ທື່ຳນ ໃນ ປະເທດ 

ເອຢິບ ນ ັໍ້ນ?         ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ໃຊໍ້ ອ  ຳນຳດ         ແລະ ອ  ຳນຳດ ອນັ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ຂອງ ພຣະອງົ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເກດີ ມີ 

ໂລກ ແລະ ສງົຄຳມ         ເຮັດ ກຳນ ອດັສະຈນັ         ແລະ ໝຳຍ ສ  ຳຄນັ ຕື່ຳງ ໆ         ພໍ້ອມ ທງັ ເຮັດ ສິື່ ງ ອນັ ໜໍ້ຳ ຢໍ້ຳນ 

ໃຫໍ້ ພວກ ທື່ຳນ ເຫັນ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຕ ື່  ຕຳ.         

35ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ສ  ຳແດງ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ໃຫໍ້ ພວກ ທື່ຳນ ເຫັນ         ກ  

ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ພວກ ທື່ຳນ ຮ ໍ້ ວື່ຳ         ພຣະອງົ ໆ ດຽວ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ ທີື່  ຊງົ ເປັນ ພຣະເຈົ້າ          ບ ື່  ມີ ອງົ ອ ື່ ນ ອີກ.         

36ທີື່  ຊງົ ໂຜດ 

ໃຫໍ້ ພວກ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ຍນິ ສຽງ ຂອງ ພຣະອງົ ຈຳກ ສະຫວນັ ໄດໍ້         ກ  ເພ ື່ ອ ສ ັື່ງສອນ ທື່ຳນ         ແລະ ຍງັ ຊງົ ໂຜດ 
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ໃຫໍ້ ພວກ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ເຫັນ ໄຟ ອນັ ສກັສິດ ຂອງ ພຣະອງົ ຢ ື່ ໃນ ໂລກ         ພໍ້ອມ ທງັ ຊງົ ກື່ຳວ ອອກ ມຳ ຈຳກ ໄຟ 

ນ ັໍ້ນ.         

37ເພຳະວື່ຳ ພຣະອງົ ຊງົ ຮກັ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ         ຊງົ ເລ ອກ ເອົຳ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ພວກ 

ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ         ແລະ ຊງົ ນ  ຳພຳ ພວກ ທື່ຳນ ອອກ ຈຳກ ປະເທດ ເອຢິບ          ດໍ້ວຍ ລິດທຳນພຸຳບ ອນັ ຍິື່ ງ 

ໃຫຍື່ ຂອງ ພຣະອງົ ເອງ.         

38ໃນ ເວລຳ ທີື່  ພວກ ທື່ຳນ ຍື່ຳງ ກໍ້ຳວ ໄປ ຂໍ້ຳງ ໜໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ         ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ຂບັ ໄລື່ 

ຊນົ ຊຳດ ໃຫຍື່         ແລະ ມີ ກ  ຳລງັ ເໜ ອກ ວື່ຳ ພວກ ທື່ຳນ ອອກ ໜີ ໄປ         ເພ ື່ ອ ນ  ຳ ທື່ຳນ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ຢ ື່ ໃນ ແຜື່ນດນິ 

ນ ັໍ້ນ         ຊ ື່ ງ ຍງັ ເປັນ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ ຢ ື່ ຈນົ ເທົື່ ຳ ທກຸ ມ ໍ້ນີໍ້.         

39ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ         ໃຫໍ້ ຈ ື່  ໄວໍ້         ແລະ ຢື່ຳ ລ ມ ວື່ຳ         

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແມ ື່ນ ພຣະເຈົ້າ ເທິງ ສະຫວນັ ຊ ັໍ້ນ ຟໍ້ຳ         ແລະ ເທິງ ແຜື່ນດນິ         ບ ື່  ມີ ພະ ອ ື່ ນ ອີກ ນອກຈຳກ 

ພຣະອງົ.         

40ຈ ົື່ງ ເຮັດ ຕຳມ ພຣະທ  ຳ         ແລະ ກດົ ບນັຍດັ ທງັ ໝດົ ຂອງ ພຣະອງົ         ຊ ື່ ງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ບອກ 

ພວກ ທື່ຳນ ແລໍ້ວ ໃນ ມ ໍ້ນີໍ້         ເພ ື່ ອ ທກຸ ສິື່ ງ ທກຸ ຢື່ຳງ ຈະ ເປັນ ໄປ ໂດຍ ດ ີສ  ຳລບັ ພວກ ທື່ຳນ         ແລະ ລ ກ ຫລຳນ 

ຂອງ ທື່ຳນ         ຊງົ ປະທຳນ ໃຫໍ້ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ຂອງ ຕະຫລອດ ໄປ ເປັນນດິ.”          
41ແລໍ້ວ ໂມເຊ ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງ ຫວົ ເມ  ອງ ສຳມ ຫວົ ເມ  ອງ ໄວໍ້ ຢ ື່ ຕື່ຳງຫຳກ ທີື່          ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ ຟຳກ ນີໍ້         ທຳງ 

ທິດຕຳເວັນອອກ         

42ເພ ື່ ອ ຜ ໍ້ ໃດ ທີື່  ຂໍ້ຳ ຄນົ ຈະ ໄດໍ້ ຫລບົໜີ ໄປ ຢ ື່ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         ຄ  ຜ ໍ້ ທີື່  ຂໍ້ຳ ເພ ື່ ອນ ບໍ້ຳນ ໂດຍ ບ ື່  

ໄດໍ້ ເຈດຕະນຳ         ໂດຍ ບ ື່  ໄດໍ້ ກຽດ ຊງັ ລຳວ ມຳ ກື່ອນ         ແລະ ເມ  ື່ອ ໜີ ໄປ ຢ ື່ ໃນ ເມ  ອງ ນີໍ້ ບື່ອນ ໃດ ບື່ອນ ໜ ື່ ງ ກ  

ຈະ ລອດ ຊວີດິ         

43ຫວົ ເມ  ອງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ຄ  ເມ  ອງ ເບເຊ ຢ ື່ ໃນ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ ທີື່  ທົື່ງພຽງ ສ ງ ສ  ຳລບັ 

ຄນົ ຣ ເບັນ          ແລະ ເມ  ອງ ຣາໂມດ ທີື່  ກິເລອາດ ສ  ຳລບັ ຄນົ ຄາດ          ແລະ ເມ  ອງ ໂກລານ ໃນ ບາຊານ 

ສ  ຳລບັ ມານາເຊ          
44ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້ ເປັນ ພຣະບນັຍດັ ທີື່  ໂມເຊ ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງ ໄວໍ້ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ພວກ ລ ກ ຫລຳນ ອິສຣາເອນ         

45ພຣະບນັຍດັ 

ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເປັນ ພຣະໂອວຳດ         ເປັນ ກດົເກນ ແລະ ກດົໝຳຍ ຊ ື່ ງ ໂມເຊ ກື່ຳວ ແກື່ ພວກ ລ ກ ຫລຳນ ອິສຣາ-
ເອນ ເມ  ື່ອ ພວກ ເຂົຳ ອອກ ຈຳກ ເອຢິບ ແລໍ້ວ         

46ເມ  ື່ອ ຢ ື່ ຟຳກ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ ຟຳກ ນີໍ້ ທີື່  ຮື່ອມ ພ  ກງົກນັ-

ຂໍ້ຳມ ກບັ ເບັດ-ເປໂອ          ໃນ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ສີໂຮນ ກະສດັ ຄນົ ອະໂມຣີດ ຜ ໍ້ ທີື່ ຢ ື່ ເຮັດຊະໂບນ ຊ ື່ ງ ໂມເຊ 

ແລະ ພວກ ລ ກ ຫລຳນ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ຕ ີພື່ຳຍ ແພໍ້ ໄປ ເມ  ື່ອ ອອກ ມຳ ຈຳກ ເອຢິບ ແລໍ້ວ         

47ຄນົ ອິສຣາ-
ເອນ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ຍ ດ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ເພິື່ ນ         ແລະ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ໂອກ ກະສດັ ເມ  ອງ ບາຊານ ເປັນ ກະສດັ 

ສອງ ອງົ ຂອງ ຄນົ ອະໂມຣີດ          ຜ ໍ້ ທີື່ ຢ ື່ ທຳງ ຕຳເວັນ ອອກ ຟຳກ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ ຟຳກ ນີໍ້         

48ຕ ັໍ້ງແຕື່ ເມ  ອງ 

ອາໂຣເອ ທີື່ ຢ ື່ ແຄມ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ອາໂນນ          ໄປ ຈນົ ເຖງິ ພ ເຂົຳ ສີໂອນ          ຄ  ເຮີໂມນ         

49ລວມ ກບັ ທົື່ງພຽງ ທງັ 

ໝດົ         ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ຟຳກ ຕຳເວັນ ອອກ ຂອງ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ ຟຳກ ນີໍ້         ຈນົ ເຖງິ ທະເລ ແຫື່ງ ທົື່ງພຽງ ທີື່  ນ  ໍ້ຳພຸ ພ  ປິ-
ຊະກາ          

ບົດທີ 5 
ຕັກເຕືອນບໍ່ໃຫ້ຂາບໄຫວ້ຮ ບເຄົາລົບ 

1ໂມເຊ ໄດໍ້ ເອີໍ້ນ ບນັດຳ ພວກ ອິສຣາເອນ ທງັ ໝດົ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ແລໍ້ວ ກື່ຳວ ແກື່ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ວື່ຳ         

“ໂອ         ພວກ ອິສຣາເອນ ທງັຫລຳຍ         ຈ ົື່ງ ຟງັ ກດົເກນ         ແລະ ກດົໝຳຍ         ຊ ື່ ງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກື່ຳວ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ 

ທງັຫລຳຍ ຟງັ ໃນ ມ ໍ້ນີໍ້         ເພ ື່ ອ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈະ ໄດໍ້ ຮຽນ ຮ ໍ້         ຮກັສຳ ໄວໍ້         ແລະ ປະຕບິດັ ຕຳມ         

2ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຮົຳ ຊງົ ເຮັດ ພນັທະ ສນັຍຳ ກບັ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ໂຮເຣັບ         

3ບ ື່  ແມ ື່ນ ພຣະຜ ູ້-
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ເປັນເຈົ້າ ຈະ ຊງົ ເຮັດ ພນັທະ ສນັຍຳ ນີໍ້ ກບັ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ         ແຕື່ ຊງົ ເຮັດ ກບັ ເຮົຳ         ຄ  

ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ຜ ໍ້ ທີື່  ມີ ຊວີດິ ຢ ື່ ບື່ອນ ນີໍ້ ໃນ ມ ໍ້ນີໍ້         

4ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ບອກ ກບັ ພວກ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ເທິງ ພ -

ເຂົຳ ນ ັໍ້ນ ຈຳກ ທື່ຳມກຳງ ໄຟ ໜໍ້ຳ ຕ ື່ໜໍ້ຳ         

5(ໃນ ຄຳວ ນ ັໍ້ນ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຢ ນ ຢ ື່ ລະຫວື່ຳງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກບັ 

ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ເພ ື່ ອ ຈະ ປະກຳດ ພຣະຄ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແກື່ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ         ເພຳະວື່ຳ ທື່ຳນ 

ທງັຫລຳຍ ຢໍ້ຳນ ໄຟ         ຈ ື່ງ ບ ື່  ໄດໍ້ ຂ ໍ້ນ ໄປ ເທິງ ພ ເຂົຳ)         ພຣະອງົ ບອກ ວື່ຳ          
6‘ເຮົຳ ແມ ື່ນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ຜ ໍ້ ໄດໍ້ ນ  ຳ ເຈົໍ້ຳ ອອກ ຈຳກ ແຜື່ນດນິ ເອຢິບ ອອກ 

ຈຳກ ແຜື່ນດນິ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ທຳດ          

ພັນທະສັນຍາທີ່ໂຮເຣັບ 
7ຢື່ຳ ມ ີພຣະເຈົ້າ ອ ື່ ນ ໃດ ນອກ ເໜ ອ ຈຳກ ເຮົຳ         

8ຢື່ຳ ເຮັດ ຮ ບ ເຄົຳລບົ ສ  ຳລບັ ຕນົ ເປັນ ຮ ບ ສິື່ ງ ໜ ື່ ງ ສິື່ ງ 

ໃດ         ຊ ື່ ງ ມີ ຢ ື່ ໃນ ຟໍ້ຳ ເບ ໍ້ອງ ເທິງ         ຫລ  ມີ ຢ ື່ ທີື່  ແຜື່ນດນິ ເບ ໍ້ອງ ລຸື່ມ         ຫລ  ມີ ຢ ື່ ໃນ ນ  ໍ້ຳ ໃຕໍ້ ແຜື່ນດນິ         

9ຢື່ຳ ຂຳບ 

ໄຫວໍ້         ຫລ  ບວົລະບດັ ຮ ບ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ເຮົຳ ແມ ື່ນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ເປັນ 

ພຣະເຈົ້າ ທີື່  ຫວງ ແຫນ ໃຫໍ້ ໂທດ         ເພຳະວື່ຳ ຄວຳມ ຊ ົື່ວຊໍ້ຳ ຂອງ ພ ື່  ຕກົ ທອດ ໄປ ເຖງິ ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ຜ ໍ້ ທີື່  

ກຽດ ຊງັ ເຮົຳ ຈນົ ເຖງິ ສຳມ ຊ ົື່ວ ສີື່  ຊ ົື່ວ ອຳຍ ຸຄນົ         

10ແຕື່ ສະແດງ ຄວຳມ ຮກັ ໝັໍ້ນຄງົ ຕ ື່  ຄນົ ທີື່  ຮກັ ເຮົຳ         ແລະ 

ປະຕບິດັ ຕຳມ ບນັຍດັ ຂອງ ເຮົຳ         ຈນົ ເຖງິ ພນັ ຊ ົື່ວ ອຳຍ ຸຄນົ         

11ຢື່ຳ ອອກ ພຣະນຳມ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳງ ບ ື່  ສມົຄວນ         ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ຜ ໍ້ ທີື່  ອອກ ພຣະນຳມ ພຣະອງົ ຢື່ຳງ ບ ື່  ສມົຄວນ ນ ັໍ້ນ         

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ຊງົ ຖ  ວື່ຳ ບ ື່  ມີ ໂທດ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້         

12ຈ ົື່ງ ຖ  ວນັ ສະບຳ ໂຕ         ຖ  ເປັນ ວນັ ບ ລິສດຸ         ດ ັື່ງ ທີື່  ພຣະ-
ຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຊງົ ສງັ ໄວໍ້ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ         

13ຈ ົື່ງ ເຮັດ ກຳນ ງຳນ ທງັ ໝດົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຫກົ ມ ໍ້         

14ແຕື່ 

ມ ໍ້ ທີ ເຈດັ ນ ັໍ້ນ         ເປັນ ວນັ ສະບຳ ໂຕ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ຢື່ຳ ເຮັດ ກຳນ 

ງຳນ ໃດ ໆ         ບ ື່  ວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ເອງ         ຫລ  ລ ກ ຊຳຍ         ລ ກ ສຳວ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ຫລ  ຂໍ້ອຍ ໃຊໍ້ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ຫລ  ງວົ ຂອງ 

ເຈົໍ້ຳ         ຫລ  ລຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ຫລ  ສດັ ໃຊໍ້ ງຳນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ຫລ  ແຂກ ທີື່  ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ປະຕ  ເມ  ອງ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

ເພ ື່ ອ ຂໍ້ອຍ ໃຊໍ້ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ໄດໍ້ ຢດຸ ພກັ ຄ  ເຈົໍ້ຳ         

15ຈ ົື່ງ ລະນ ກ ວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ເຄີຍ ເປັນ ຂໍ້ຳ ທຳດ ຢ ື່ ໃນ ແຜື່ນດນິ 

ເອຢິບ          ແລະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ພຳ ເຈົໍ້ຳ ອອກ ມຳ ຈຳກ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ດໍ້ວຍ ພຣະຫດັ 

ອນັ ຊງົ ລິດ         ແລະ ດໍ້ວຍ ພຣະກອນ ທີື່  ຢຽດ ອອກ         ເຫດ ສນັ ນີໍ້ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ 

ຊງົ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ຖ  ຮກັສຳ ວນັ ສະບຳ ໂຕ         

16ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້ ກຽດ ແກື່ ບດິຳ ມຳນ ດຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ດ ັື່ງ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຊງົ ບນັຊຳ ເຈົໍ້ຳ ໄວໍ້         ເພ ື່ ອ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ມີ ຊວີດິ ຍ ນ ຍຳວ         ແລະ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ໄປ ດ ີມຳ ດ ີໃນ 

ແຜື່ນດນິ ຊ ື່ ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ປະທຳນ ໃຫໍ້ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ         

17ຢື່ຳ ຂໍ້ຳ ຄນົ         

18ຢື່ຳ ລື່ວງ ປະ-

ເວນ  ີຜວົ ເມຍ ເຂົຳ         

19ຢື່ຳ ລກັ ຊບັ         

20ຢື່ຳ ເປັນ ພະຍຳນ ເທັດ ໃສື່ ຮໍ້ຳຍ ເພ ື່ ອນ ບໍ້ຳນ         

21ຢື່ຳ ຢຳກ ໄດໍ້ ພນັ ລະ 

ຍຳ ຂອງ ເພ ື່ ອນ ບໍ້ຳນ         ແລະ ຢື່ຳ ຢຳກ ໄດໍ້ ເຮ ອນ ຂອງ ເພ ື່ ອນ ບໍ້ຳນ         ຄ  ໄຮື່ນຳ ຂອງ ລຳວ         ຫລ  ຂໍ້ອຍ ໃຊໍ້ 

ຂອງ ລຳວ         ຫລ  ງວົ         ລຳ ຂອງ ເຂົຳ         ຫລ  ສິື່ ງ ໃດ ໆ ຊ ື່ ງ ເປັນ ຂອງ ເພ ື່ ອນ ບໍ້ຳນ’          
22ພຣະບນັຍດັ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ແກື່ ຊຸມນມຸຊນົ ທງັ ປວງ ຂອງ ທື່ຳນ ທີື່  ພ ເຂົຳ ມຳ ຈຳກ 

ທື່ຳມກຳງ ໄຟ         ແລະ ຈຳກ ເມກ ມ ດ ຄ ໍ້ມ ໜຳ ຕ ບ         ດໍ້ວຍ ພຣະສລຸະສຽງ ອນັ ດງັ         ແລະ ບ ື່  ໄດໍ້ ຊງົ ເພີື່ ມ ເຕມີ 

ສິື່ ງ ໃດ ອີກ         ແລະ ພຣະອງົ ຊງົ ຈຳລ ກ ໄວໍ້ ເທິງ ແຜື່ນ ສິລຳ ສອງ ແຜື່ນ         ແລະ ປະທຳນ ແກື່ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         

23ເມ  ື່ອ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ຍນິ ພຣະສລຸະສຽງ ອອກ ມຳ ຈຳກ ຄວຳມ ມ ດ ນ ັໍ້ນ         (ຂະນະ ທີື່  ພ ເຂົຳ ນ ັໍ້ນ ມີ ໄຟ 
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ລກຸ ຢ ື່)         ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຫຍບັ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃກໍ້ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ຄ  ຫວົໜໍ້ຳ ຕະກ ນ ຂອງ ທື່ຳນ ທງັ ໝດົ         ແລະ ພວກ 

ຜ ໍ້ ໃຫຍື່ ຂອງ ທື່ຳນ         

24ແລະ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ‘ເບິື່ ງ ແມ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຮົຳ 

ໄດໍ້ ຊງົ ສະແດງ ສະຫງ ື່ຳ ລຳສີ         ແລະ ຄວຳມ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ຂອງ ພຣະອງົ         ແລະ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຍນິ ພຣະສລຸະສຽງ 

ຂອງ ພຣະອງົ ຈຳກ ທື່ຳມກຳງ ໄຟ         ໃນ ມ ໍ້ນີໍ້ ເຮົຳ ໄດໍ້ ເຫັນ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ກບັ ມະນດຸ         ແລະ ມະນດຸ ຍງັ ຄງົ 

ມີ ຊວີດິ ຢ ື່ ໄດໍ້         

25ເຫດ ສນັ ນີໍ້         ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ ຕໍ້ອງ ຕຳຍ ເສຍ ເຮັດ ຫຍງັ         ເພຳະວື່ຳ ໄຟ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ນີໍ້ ຈະ 

ເຜົຳ ຜຳນ ເຮົຳ         ຖໍ້ຳ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຍນິ ພຣະສລຸະສຽງ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຮົຳ ອີກ         ເຮົຳ ກ  

ຈະ ຕໍ້ອງ ຕຳຍ         

26ເພຳະວື່ຳ ໃນ ບນັດຳ ມະນດຸ         ມີ ໃຜ ແດື່ ໄດໍ້ ຍນິ ພຣະສລຸະສຽງ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຜ ໍ້ ຊງົ 

ພຣະຊນົ ຢ ື່         ກື່ຳວ ອອກ ມຳ ຈຳກ ທື່ຳມກຳງ ໄຟ ແບບ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ຍນິ         ແລະ ຍງັ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່ ໄດໍ້         

27ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ 

ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃກໍ້         ແລະ ຟງັ ທກຸ ສິື່ ງ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຮົຳ ກື່ຳວ         ແລະ ນ  ຳ ເອົຳ ພຣະວດັຈະ-

ນະ ທງັ ໝດົ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຮົຳ ກື່ຳວ ແກື່ ທື່ຳນ ຫລຳຍ ເທ ື່ ອ ນ ັໍ້ນ ແກື່ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ         

ແລະ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ ຟງັ         ແລະ ປະຕບິດັ ຕຳມ’         

28ເມ  ື່ອ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ເວົໍ້ຳ ກບັ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ         

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ສະດບັ ຮບັ ຟງັສຽງ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ຂອງ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ         ແລະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ບອກ 

ກບັ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         ‘ເຮົຳ ໄດໍ້ ຍນິ ສຽງ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ຂອງ ຊນົ ຊຳດ ຊ ື່ ງ ພວກ ເຂົຳ ເວົໍ້ຳ ກບັ ເຈົໍ້ຳ ແລໍ້ວ         ສິື່ ງ ທີື່  

ພວກ ເຂົຳ ເວົໍ້ຳ ກບັ ເຈົໍ້ຳ ເຊັື່ ນ ນ ັໍ້ນ ກ  ດ ີຢ ື່         

29ໂອ         ຢຳກ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ມີ ຈດິໃຈ ແບບ ນີໍ້ ຢ ື່ ສະເໝີ ໄປ ເດ ໜ          ຄ  

ທີື່  ຈະ ຢ ຳ ເກງ ເຮົຳ         ແລະ ຮກັສຳ ບນັຍດັ ທງັ ໝດົ ຂອງ ເຮົຳ         ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ກ  ຈະ ສກຸ ສະບຳຍ         

ແລະ ຈະເລີນ ຢ ື່ ຕະຫລອດ ຊ ົື່ວ ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ເປັນນດິ         

30ຈ ົື່ງ ກບັ ໄປ ບອກ ແກື່ ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ         

“ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ກບັ ໄປ ເຕັນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ທກຸ ຄນົ ເຖດີ”         

31ແຕື່ ຕວົ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ຢ ນ ຢ ື່ ບື່ອນ ນີໍ້ ໃກໍ້ ເຮົຳ         ແລະ ເຮົຳ ຈະ 

ບອກ ຂ ໍ້ ບນັຍດັ         ແລະ ກດົເກນ         ແລະ ກດົໝຳຍ ທງັ ໝດົ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ         ຊ ື່ ງ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ສອນ ພວກ ເຂົຳ ທງັ-

ຫລຳຍ ເພ ື່ ອ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ ໄດໍ້ ປະຕບິດັ ຕຳມ ໃນ ແຜື່ນດນິ ທີື່  ເຮົຳ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ຍ ດ ຄອງ ນ ັໍ້ນ’         

32ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ         ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈ ົື່ງ ລະວງັ ທີື່  ຈະ ປະຕບິດັ ຕຳມ ດ ັື່ງ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ 

ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ຊງົ ສ ັື່ງ ໄວໍ້ ນ ັໍ້ນ         ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຢື່ຳ ຫນັ ໄປ ທຳງ ຂວຳ         ຫລ  ທຳງ ຊໍ້ຳຍ         

33ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ 

ດ  ຳເນນີ ຕຳມ ວທີິ ທຳງ ທງັ ໝດົ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ຊງົ ສ ັື່ງ ທື່ຳນ ໄວໍ້         ເພ ື່ ອ ທື່ຳນ 

ຈະ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່         ແລະ ເພ ື່ ອ ທື່ຳນ ຈະ ໄປ ດ ີມຳ ດ ີ         ແລະ ມີ ຊວີດິ ຍ ນ ຍຳວ ຢ ື່ ໃນ ແຜື່ນດນິ ທີື່  ທື່ຳນ ຈະ ຍ ດ ຄອງ 

ນ ັໍ້ນ”          
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ການກູ່າວຊຳເຖິງພຣະບັນຍັດສິບປະການ 

1ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້ ແມ ື່ນ ກດົ ບນັຍດັ         ພຣະທ  ຳ         ແລະ ຮດີຄອງ ປະເພນ ີທງັ ໝດົ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ບອກ 

ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ສອນ ພວກ ທື່ຳນ         ສະນ ັໍ້ນ         ເມ  ື່ອ ພວກ ທື່ຳນ ຢ ື່ ໃນ ແຜື່ນດນິ ທີື່  ກ  ຳລງັ ຈະ ເຂົໍ້ຳ ຍ ດ ຄອງ ນ ັໍ້ນ         

ຈ ົື່ງ ໄດໍ້ ເຮັດ ຕຳມ ພຣະຄ  ຳ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້.         

2ທື່ຳນ ກບັ ພວກ ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ທື່ຳນ ຈະ ຕໍ້ອງ ຢ ຳ ເກງ ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ ຈນົ ຕະຫລອດ ຊວີດິ         ແລະ ປະພ ດ ຕຳມ ພຣະທ  ຳ ທງັ ໝດົ ຂອງ ພຣະອງົ         ຊ ື່ ງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ 

ບອກ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ແລໍ້ວ ນ ັໍ້ນ         ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ພວກ ທື່ຳນ ຈະ ມີ ອຳຍ ຸໝັໍ້ນຍ ນ.         

3ຊຳວ ອິສຣາເອນ ເອີຍ         ຈ ົື່ງ 

ສະດບັ ຮບັ ຟງັ ພຣະທ  ຳ         ແລະ ປະພ ດ ຕຳມ ເທີໍ້ນ         ເພ ື່ ອ ກດິຈະກຳນ ທກຸ ຢື່ຳງ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ ຈະ ລ ຸລື່ວງ 
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ໄປ ດໍ້ວຍ ດ ີ         ແລໍ້ວ ພວກ ທື່ຳນ ກ  ຈະ ກຳຍເປັນ ຊນົ ຊຳດ ໃຫຍື່ ຢ ື່ ໃນ ແຜື່ນດນິ ທີື່  ອດຸມົສມົບ ນ         ເໝ ອນ ຢື່ຳງ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ຊງົ ສນັຍຳ ໄວໍ້.          
4ອິສຣາເອນ ເອີຍ         ຈ ົື່ງ ຟງັ ເທີໍ້ນ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ອງົ ດຽວ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ ທີື່  ເປັນ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຮົຳ.         

5ຈ ົື່ງ ຮກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໃຫໍ້ ສດຸ ຈດິ         ສດຸ ໃຈ         ແລະ ສດຸ ກ  ຳລງັ ຂອງ ທື່ຳນ.          
6-7ຢື່ຳ ລ ມ ສິື່ ງ ທີື່  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ພວກ ທື່ຳນ ໃນ ມ ໍ້ນີໍ້         ໃຫໍ້ ບອກສອນ ລ ກ ຫລຳນ ດໍ້ວຍ         ເມ  ື່ອ ພວກ 

ທື່ຳນ ຢ ື່ ໃນ ເຮ ອນ ຫລ  ອອກ ໜີ ໄປ ກ  ດ ີ         ເມ  ື່ອ ເຮັດ ວຽກ         ຫລ  ຢດຸ ພກັ ກ  ດ ີ         ໃຫໍ້ ທື່ອງ ຈ  ຳ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ນີໍ້.         

8-9ໃຫໍ້ 

ຕດິ ມນັ ໄວໍ້ ຢ ື່ ແຂນ         ແລະ ເທິງ ໜໍ້ຳຜຳກ         ພໍ້ອມ ທງັ ໃຫໍ້ ຂຽນ ໄວໍ້ ຕຳມ ປະຕ  ເຮ ອນ ຂອງ ທື່ຳນ ດໍ້ວຍ         ເພ ື່ ອ 

ເປັນ ສິື່ ງ ເຕ ອນໃຈ.          

ບັນຍັດຂໍ້ສຳຄັນ 
10ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ຊງົ ສນັຍຳ ແກື່ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ         ຄ  ອັບຣາ-

ຮາມ          ອີຊາກ ແລະ ຢາໂຄບ ວື່ຳ         ພຣະອງົ ຈະ ຊງົ ມອບ ແຜື່ນດນິ ຊ ື່ ງ ມີ ຫວົ ເມ  ອງ ໃຫຍື່ ທີື່  ຈະເລີນ ຮຸື່ງ-

ເຮ ອງ ຊ ື່ ງ ທື່ຳນ ເອງ ບ ື່  ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ         ໃຫໍ້ ແກື່ ພວກ ທື່ຳນ.         

11ໃນ ເຮ ອນ ທງັຫລຳຍ ກ  ຈະ ເຕັມ ໄປ ດໍ້ວຍ ຂອງ ດ  ີ

ທີື່  ທື່ຳນ ບ ື່  ໄດໍ້ ຫຳ ໄວໍ້         ມີ ນ  ໍ້ຳສໍ້ຳງ ທີື່  ພວກ ທື່ຳນ ບ ື່  ໄດໍ້ ຂດຸ ໄວໍ້         ພໍ້ອມ ທງັ ມີ ສວນ ອະງ ຸື່ນ         ແລະ ສວນ ໝຳກ-

ກອກເທດ ທີື່  ປ ກ ຮຽບຮໍ້ອຍ ແລໍ້ວ         ສະນ ັໍ້ນ         ເມ  ື່ອ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ນ  ຳ ພວກ ທື່ຳນ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ຢ ື່ ໃນ 

ແຜື່ນດນິ ແລໍ້ວ         ກ  ຈະ ມີ ອຳຫຳນ ກຳນ ກນິ ທກຸ ຢື່ຳງ ຕຳມ ຄວຳມ ຕໍ້ອງກຳນ.         

12ແຕື່ ພວກ ທື່ຳນ ຕໍ້ອງ ລະ-

ວງັ ໃຫໍ້ ດ ີ         ຈ ົື່ງ ຢື່ຳ ລ ມ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຜ ໍ້ ຊງົ ນ  ຳ ພວກ ທື່ຳນ ອອກ ຈຳກ ເອຢິບ ບື່ອນ ຕກົ ເປັນ ທຳດ.         

13ໃຫໍ້ ຢ ຳ ເກງ         ແລະ ຂຳບ ໄຫວໍ້ ແຕື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ ອງົ ດຽວ         ກບັ ທງັ ໃຫໍ້ ສຳບຳນ ໂດຍ 

ອອກ ພຣະນຳມ ຂອງ ພຣະອງົ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ.         

14ຢື່ຳ ຂຳບ ໄຫວໍ້ ພະ ຂອງ ຊນົ ຊຳດ ອ ື່ ນ ໃດ ທີື່ ຢ ື່ ອໍ້ອມແອໍ້ມ 

ທື່ຳນ.         

15ຖໍ້ຳ ພວກ ທື່ຳນ ຫຳກ ດ ໍ້ ດໍ້ຳນ ຂຳບ ໄຫວໍ້ ພະ ນ ັໍ້ນ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ຊງົ ພຣະພິໂລດ ທື່ຳນ 

ຢື່ຳງ ຮນຸ ແຮງ         ແລະ ຈະ ທ  ຳລຳຍ ພວກ ທື່ຳນ ຈນົ ໝດົ ສິໍ້ນ         ເພຳະວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ ຊງົ 

ຫວງ ແຫນ ພວກ ທື່ຳນ.          
16ຢື່ຳ ທດົ ລອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ດ ັື່ງ ທີື່  ພວກ ທື່ຳນ ເຄີຍ ໄດໍ້ ທດົ ລອງ ກບັ ພຣະອງົ ມຳ ແລໍ້ວ ຢ ື່ ທີື່  ມາ-

ສາ ນ ັໍ້ນ.         

17ຈ ົື່ງ ເອົຳໃຈໃສື່ ເຮັດ ຕຳມ ກດົ ບດັ ບນັຍດັ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ຮດີຄອງ ປະເພນ ີທງັ 

ໝດົ ທີື່  ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ສອນ ທື່ຳນ.         

18ໃຫໍ້ ເຮັດ ແຕື່ ສິື່ ງ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ເຫັນ ວື່ຳ ດ ີ        ແລະ ຖ ກຕໍ້ອງ         

ເພ ື່ ອ ທກຸ ສິື່ ງ ທກຸ ຢື່ຳງ ຈະ ໄດໍ້ ເປັນ ໄປ ໂດຍ ດ ີ         ແລະ ເພ ື່ ອ ຈະ ໄດໍ້ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ຂອງ ແຜື່ນດນິ ທີື່  ອດຸມົສມົບ ນ         

ຊ ື່ ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ສນັຍຳ ວື່ຳ         ຈະ ປະທຳນ ໃຫໍ້ ແກື່ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ.         

19ທງັ ຈະ 

ຂບັ ໄລື່ ສດັຕ  ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ ໜີ ຕຳມ ທີື່  ຊງົ ສນັຍຳ ໄວໍ້.          
20ໃນ ພຳຍ ໜໍ້ຳ         ເມ  ື່ອ ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ທື່ຳນ ຖຳມ ວື່ຳ         ເປັນ ຫຍງັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ເຮົຳ ຈ ື່ງ ສ ັື່ງ 

ໃຫໍ້ ເຮັດ ກດົ ບນັຍດັ         ແລະ ຮດີຄອງ ປະເພນ ີເຫລົື່ ຳ ນີໍ້.         

21ຈ ົື່ງ ບອກ ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ         ເມ  ື່ອ ພວກ ເຮົຳ ເປັນ 

ທຳດ ຂອງ ກະສດັ ເອຢິບ          ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ຊື່ອຍ ເຫລ ອ ເອົຳ ພວກ ເຮົຳ         ໃຫໍ້ ລອດ ພົໍ້ນ ດໍ້ວຍ 

ອ  ຳນຳດ ອນັ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່.         

22ທງັ ໄດໍ້ ເຫັນ ພຣະອງົ ຊງົ ເຮັດ ກຳນ ອດັສະຈນັ         ແລະ ສິື່ ງ ອນັ ເປັນຕຳ ຢໍ້ຳນ ຕ ື່ -

ໜໍ້ຳ ຕ ື່  ຕຳ ພວກ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ຕ ື່  ຊຳວ ເອຢິບ          ຕ ື່  ກະສດັ ຟາຣາໂອ ແລະ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ທງັ ໝດົ.         

23ພຣະອງົ ຊງົ ນ  ຳພຳ ພວກ ເຮົຳ ອອກ ມຳ ຈຳກ ເອຢິບ          ແລະ ຊງົ ມອບ ແຜື່ນດນິ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ຢ ື່ ອຳໄສ         ດ ັື່ງ ທີື່  
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ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ສນັຍຳ ໄວໍ້ ກບັ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ ນ ັໍ້ນ.         

24-25ແລໍ້ວ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ເຮົຳ 

ໄດໍ້ ຊງົ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ເຊ ື່ ອ ຟງັ ພຣະທ  ຳ ທງັ ໝດົ ນີໍ້         ແລະ ໃຫໍ້ ເຄົຳລບົ ຢ ຳ ເກງ ພຣະອງົ         ຖໍ້ຳ ພວກ ເຮົຳ ປະຕບິດັ 

ຕຳມ ທກຸ ສິື່ ງ ທກຸ ຢື່ຳງ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ສ ັື່ງ ນ ັໍ້ນ         ກ  ຈະ ເປັນ ກຳນ ຖ ກຕໍ້ອງ ດ ີ         ພຣະອງົ ກ  ຈະ ຊງົ ຮກັແພງ         

ແລະ ເບິື່ ງແຍງ ພວກ ເຮົຳ ຕ ື່  ໄປ         ພໍ້ອມ ທງັ ເຮັດ ໃຫໍ້ ປະເທດ ຂອງ ເຮົຳ ຈະເລີນ ຮຸື່ງເຮ ອງ ຕະຫລອດ ໄປ.          

ບົດທີ 7 
ຄຳຕັກເຕືອນໃຫ້ເຊື່ອຟັງ 

1ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ນ  ຳ ພວກ ທື່ຳນ ໄປ ຍງັ ແຜື່ນດນິ         ທີື່  ພວກ ທື່ຳນ ກ  ຳລງັ ຈະ ເຂົໍ້ຳ ຍ ດ ຄອງ         ແລະ 

ຈະ ຊງົ ຂບັ ໄລື່ ຫລຳຍ ຊນົ ຊຳດ ອອກ ໜີ ໄປ         ເມ  ື່ອ ພວກ ທື່ຳນ ໄປ ຮອດ         ພຣະອງົ ຈະ ຊງົ ຂບັ ໄລື່ ຊນົ ຊຳດ 

ໃຫຍື່         ແລະ ມີ ອ  ຳນຳດ ກວື່ຳ ພວກ ທື່ຳນ ເຈດັ ຊຳດ ດ ັື່ງ ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້ ອອກ ໜີ ໄປ         ຄ          ຊຳວ ຮິດຕີ          ກີກາຊີ          

ອະໂມຣີດ          ເປຣຊີິ          ຮີວີ ແລະ ເຢບຸດ.         

2ເມ  ື່ອ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ໃຫໍ້ ຊນົ ຊຳດ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເສຍ ໄຊ         ແລະ 

ຢ ື່ ໃຕໍ້ ອ  ຳນຳດ ຂອງ ທື່ຳນ ແລໍ້ວ         ພວກ ເຂົຳ ກ  ຈະ ຕໍ້ອງ ຖ ກ ພວກ ທື່ຳນ ລງົໂທດ ເຖງິ ຕຳຍ         ຢື່ຳ ໄດໍ້ ເມດ ຕຳ         

ແລະ ເຮັດ ສນັຍຳ ກບັ ພວກ ເຂົຳ.         

3ພວກ ທື່ຳນ ຕະຫລອດ ທງັ ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ທື່ຳນ         ຢື່ຳ ໄດໍ້ ແຕື່ງງຳນ 

ກບັ ພວກ ເຂົຳ.         

4ເພຳະວື່ຳ ເຂົຳ ຈະ ພຳ ພວກ ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ທື່ຳນ ໜີ ຈຳກ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄປ ຂຳບ 

ໄຫວໍ້ ພະ ອ ື່ ນ         ແລໍ້ວ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ຊງົ ພຣະພິໂລດ         ແລະ ທ  ຳລຳຍ ພວກ ທື່ຳນ ທນັທີ.         

5ໃຫໍ້ ພວກ 

ທື່ຳນ ເຮັດ ກບັ ປະຊຳຊນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້         ດ ັື່ງນີໍ້         ຄ  ໃຫໍ້ ພວກ ທື່ຳນ ທ  ຳລຳຍ ແທື່ນ ບ ຊຳ         ທບັ ເສົຳ ຫີນ ສກັສິດ         

ແລະ ເຜົຳ ແທື່ນ ບ ຊຳ ຮ ບ ເຄົຳລບົ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຖິໍ້ມ.         

6ທີື່  ຕໍ້ອງ ເຮັດ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ກ  ເພຳະວື່ຳ         ພວກ ທື່ຳນ 

ເປັນ ຄນົ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ເລ ອກ ເອົຳ ພວກ ທື່ຳນ ມຳ ຈຳກ ຊນົ ຊຳດ ທງັ ປວງ ໃນ 

ທົື່ວ ໂລກ         ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ເປັນ ຊນົ ຊຳດ ພິເສດ ຂອງ ພຣະອງົ ເອງ.          
7ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ຮກັ         ແລະ ເລ ອກ ພວກ ທື່ຳນ         ບ ື່  ແມ ື່ນ ຍໍ້ອນ ຊງົ ເຫັນ ວື່ຳ ພວກ ທື່ຳນ ມີ ຈ  ຳນວນ 

ຫລວງຫລຳຍ ກວື່ຳ ຊນົ ຊຳດ ອ ື່ ນ.         

8ຕຳມ ຄວຳມ ຈງິ ແລໍ້ວ         ພວກ ທື່ຳນ ເປັນ ຊນົ ຊຳດ ນໍ້ອຍ ທີື່  ສດຸ ໃນ 

ໂລກ         ພຣະອງົ ຊງົ ຮກັ ພວກ ທື່ຳນ ດໍ້ວຍ ໃຈ ຈງິ         ແລະ ຊງົ ຮກັສຳ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ ທີື່  ຊງົ ໃຫໍ້ ໄວໍ້ ກບັ ບນັ-

ພະບ ລດຸ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ         ດໍ້ວຍ ເຫດ ນີໍ້         ພຣະອງົ ຈ ື່ງ ຊງົ ຊື່ອຍ ພວກ ທື່ຳນ ໃຫໍ້ ລອດ ພົໍ້ນ ຈຳກ 

ກຳນ ເປັນ ທຳດ ຂອງ ກະສດັ ເອຢິບ ດໍ້ວຍ ລິດທຳນພຸຳບ ອນັ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່.         

9ຈ ົື່ງ ຈ ື່  ໄວໍ້ ວື່ຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ ທີື່  ຊງົ ເປັນ ພຣະເຈົ້າ          ພຣະອງົ ຊງົ ສດັຊ ື່         ຊງົ ເຮັດ ຕຳມ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ         ແລະ 

ຊງົ ມີ ຄວຳມ ຮກັ ໝັໍ້ນຄງົ ຫລຳຍ ຊ ົື່ວ ອຳຍ ຸພນັ ຄນົ ຕ ື່  ຜ ໍ້ ທີື່  ຮກັ ພຣະອງົ         ແລະ ຕ ື່  ຜ ໍ້ ທີື່  ເຊ ື່ ອ ຟງັ ຄ  ຳ ສ ັື່ງສອນ 

ຂອງ ພຣະອງົ.         

10ແຕື່ ຈະ ຊງົ ລງົໂທດ ຜ ໍ້ ທີື່  ກຽດ ຊງັ ພຣະອງົ ໂດຍ ໄວ.         

11ດໍ້ວຍ ເຫດ ນີໍ້ ແຫລະ         ຈ ົື່ງ ເຊ ື່ ອ 

ຟງັ ແລະ ເຮັດ ຕຳມ ກດົ ບນັຍດັ         ແລະ ຮດີຄອງ ປະເພນ ີທງັ ໝດົ         ທີື່  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ບອກສອນ ພວກ 

ທື່ຳນ ແລໍ້ວ ໃນ ມ ໍ້ນີໍ້.          

ໄພູ່ພົນຂອງພຣະຜ ້ເປັນເຈົ້າ 
12ຖໍ້ຳ ພວກ ທື່ຳນ ເຊ ື່ ອ ຟງັ         ແລະ ເຮັດ ຕຳມ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ ຈະ ຊງົ 

ເຮັດ ຕຳມ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ         ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ໃຫໍ້ ໄວໍ້ ກບັ ພວກ ທື່ຳນ ສ ບຕ ື່  ໄປ         ແລະ ຈະ ຊງົ ສະແດງ ຄວຳມ 

ຮກັ ໝັໍ້ນຄງົ ຕ ື່  ພວກ ທື່ຳນ         ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ສນັຍຳ ໄວໍ້ ກບັ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ 
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ນ ັໍ້ນ.         

13ໃນ ນ  ໍ້ຳ ມີ ປຳ         ໃນ ທົື່ງ ນຳ ມີ ເຂົໍ້ຳ         ມີ ນ  ໍ້ຳ ອະງ ຸື່ນ         ມີ ນ  ໍ້ຳມນັ ໝຳກກອກເທດ         ມີ ງວົ ຄວຳຍ         ແລະ 

ຝ ງ ແບໍ້ ຈ  ຳນວນ ຫລວງຫລຳຍ         ຈະ ຊງົ ປະທຳນ ພອນ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ໃຫໍ້ ພວກ ທື່ຳນ ໃນ ແຜື່ນດນິ ທີື່  ຊງົ ສນັຍຳ 

ວື່ຳ ຈະ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ.         

14ຈະ ບ ື່  ມີ ຊນົ ຊຳດ ໃດ ໄດໍ້ ຮບັ ພອນ ອນັ ປະເສີດ ເໝ ອນ ກບັ ພວກ ທື່ຳນ         ຈະ ບ ື່  ມີ ຄນົ         

ແລະ ສດັລໍ້ຽງ ໂຕ ໃດ ໃນ ທື່ຳມກຳງ ພວກ ທື່ຳນ ເປັນ ໝນັ.         

15ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ຊງົ ຄຸໍ້ມ ຄອງ ໃຫໍ້ ພວກ 

ທື່ຳນ ພົໍ້ນ ຈຳກ ຄວຳມເຈບັ ໄຂໍ້ ໄດໍ້ ປື່ວຍ ທງັ ປວງ         ຈະ ບ ື່  ຊງົ ນ  ຳ ໂລກ ຮໍ້ຳຍ ແຮງ ໃດ ໆ         ດ ັື່ງ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ເຫັນ 

ໃນ ເອຢິບ ນ ັໍ້ນ ມຳ ຖ ກ ພວກ ທື່ຳນ         ແຕື່ ຈະ ຊງົ ນ  ຳ ມຳ ຖ ກ ສດັຕ  ທງັ ປວງ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ.          
16ຊນົ ຊຳດ ທງັ ປວງ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ມອບ ໃຫໍ້ ຢ ື່ ໃຕໍ້ ອ  ຳນຳດ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ ນ ັໍ້ນ         ຈ ົື່ງ ທ  ຳ-

ລຳຍ ເສຍ         ຢື່ຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ຕຳມ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ຢື່ຳ ຂຳບ ໄຫວໍ້ ພະ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ເພຳະວື່ຳ 

ກຳນ ເຮັດ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ກຳນ ທ  ຳລຳຍ ພວກ ທື່ຳນ ເອງ.         

17ຢື່ຳ ຄິດ ໃນ ໃຈ ວື່ຳ         ຊນົ ຊຳດ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ມີ ຈ  ຳ-

ນວນ ຫລຳຍ ກວື່ຳ ທື່ຳນ         ຈນົ ວື່ຳ ພວກ ທື່ຳນ ຈະ ບ ື່  ສຳມຳດ ຂບັ ໄລື່ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້.         

18ຢື່ຳ ສ ື່ ຢໍ້ຳນ ພວກ ເຂົຳ         

ໃຫໍ້ ລະນ ກ ເຖງິ ສິື່ ງ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ເຮັດ ຕ ື່  ກະສດັ ເອຢິບ ແລະ ຕ ື່  ພນົລະເມ  ອງ 

ຂອງ ພຣະອງົ.         

19ຄ  ໄດໍ້ ຊງົ ນ  ຳ ໂຣກລະບຳດ ອນັ ຮໍ້ຳຍ ແຮງ ມຳ ຖ ກ ຊຳວ ເອຢິບ          ຊງົ ເຮັດ ກຳນ ອດັສະ-

ຈນັ         ແລະ ໝຳຍ ສ  ຳຄນັ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຕ ື່  ຕຳ ພວກ ທື່ຳນ         ພໍ້ອມ ທງັ ຊງົ ໃຊໍ້ ອ  ຳນຳດ ອນັ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ຊື່ອຍ ເອົຳ ພວກ 

ທື່ຳນ ອອກ ມຳ         ພຣະອງົ ຈະ ຊງົ ທ  ຳລຳຍ ຊນົ ຊຳດ ທງັ ປວງ ທີື່  ທື່ຳນ ຢໍ້ຳນ ໃນ ເວລຳ ນີໍ້ ເໝ ອນ ຊງົ ທ  ຳລຳຍ 

ຊຳວ ເອຢິບ ນ ັໍ້ນ.         

20ຍິື່ ງ ໄປ ກວື່ຳ ນ ັໍ້ນ         ພຣະອງົ ຍງັ ຈະ ຊງົ ໃຫໍ້ ຝ ງ ຕ ື່  ຝ ງ ແຕນ ຕອດ ຜ ໍ້ ທີື່  ໜີ ໄປ ລີໍ້ ຢ ື່ ດໍ້ວຍ.         

21ຢື່ຳ ສ ື່ ຢໍ້ຳນ ຊນົ ຊຳດ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ຊງົ ສະຖດິ ຢ ື່ ນ  ຳ ພວກ ທື່ຳນ         ພຣະອງົ ຊງົ ເປັນ 

ພຣະເຈົ້າ ອງົ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ທີື່  ໜໍ້ຳ ຢໍ້ຳນ         ແລະ ຊງົ ຂບັ ໄລື່ ຊນົ ຊຳດ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ອອກ ໜີ ຈຳກ ທື່ຳນ ເທ ື່ ອ ລະ 

ໜໍ້ອຍ.         

22ແຕື່ ທື່ຳນ ຢື່ຳ ກ  ຳຈດັ ພວກ ເຂົຳ ໃຫໍ້ ໝດົ ໄປ ໃນ ທນັທີ         ເພຳະ ຖໍ້ຳ ເຮັດ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ         ບນັດຳ ສດັປື່ຳ 

ຈະ ມີ ຫລຳຍ ຂ ໍ້ນ         ແລໍ້ວ ມນັ ຈະ ມຳ ຮບົ ກວນ ພວກ ທື່ຳນ.         

23ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ຊງົ ໃຫໍ້ ພວກ ສດັຕ  ຢ ື່ ໃຕໍ້ 

ອ  ຳນຳດ ຂອງ ທື່ຳນ         ຈະ ຊງົ ເຮັດ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ເກດີ ຄວຳມ ວຸໍ້ນວຳຍ ຈນົ ຈບິຫຳຍ ໄປ.         

24ຈະ ຊງົ ໃຫໍ້ 

ພວກ ກະສດັ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ຢ ື່ ໃຕໍ້ ອ  ຳນຳດ ຂອງ ທື່ຳນ         ທື່ຳນ ຈະ ຂໍ້ຳ ພວກ ເຂົຳ ຕຳຍ         ແລະ ຊ ື່  

ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ກ  ຈະ ໝດົ ສິໍ້ນ ໄປ         ພວກ ທື່ຳນ ຈະ ທ  ຳລຳຍ ທກຸ ໆ         ຄນົ ໂດຍ ບ ື່  ມີ ໃຜ ຈະ ຂດັຂວຳງ ໄດໍ້.         

25ຈ ົື່ງ ເຜົຳ ຮ ບ ເຄົຳລບົ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຖິໍ້ມ         ຢື່ຳ ຄິດ ຢຳກ ໄດໍ້ ເງນິ ຫລ  ຄ  ຳ ທີື່  ໂອບ ຮ ບ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ຢື່ຳ ໄດໍ້ ນ  ຳ 

ມນັ ໄປ ເປັນ ຂອງ ທື່ຳນ         ຖໍ້ຳ ທື່ຳນ ເຮັດ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ຈະ ເປັນ ອນັຕະລຳຍ         ເພຳະວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ 

ກຽດ ຊງັ ຮ ບ ເຄົຳລບົ.         

26ຢື່ຳ ນ  ຳ ຮ ບ ເຄົຳລບົ ໃດ ໆ         ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ບໍ້ຳນ ເຮ ອນ ຂອງ ຕນົ         ເພຳະ ຢໍ້ຳນ ວື່ຳ ຄ  ຳ 

ສຳບ ແຊື່ງ ທີື່  ມີ ຢ ື່ ໃນ ນ ັໍ້ນ ຈະ ຕກົ ຖ ກ ທື່ຳນ         ໃຫໍ້ ກຽດ ຊງັ ຮ ບ ເຄົຳລບົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ຢື່ຳງ ທີື່  ສດຸ         ເພຳະວື່ຳ ມນັ 

ເປັນ ສິື່ ງ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ສຳບ ແຊື່ງ.          

ບົດທີ 8 
ພຣະເຈົ້າຊົງອວຍພອນໃຫ້ຜ ້ທີ່ເຊື່ອຟັງ 

1ທກຸ ສິື່ ງ ທີື່  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ບອກສອນ ທື່ຳນ ໃນ ມ ໍ້ນີໍ້         ຈ ົື່ງ ເຮັດ ຕຳມ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ສດັຊ ື່         ເພ ື່ ອ ທື່ຳນ ທງັ-

ຫລຳຍ ຈະ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່         ມີ ລ ກ ຫລຳນ ຫລຳຍ         ແລະ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ຍ ດ ຄອງ ແຜື່ນດນິ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ 

ສນັຍຳ ໄວໍ້ ກບັ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ.         

2ຈ ົື່ງ ລະນ ກ ວື່ຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ຊງົ 
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ນ  ຳພຳ ພວກ ທື່ຳນ ເດນີທຳງ ຢ ື່ ໃນ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ ຕະຫລອດ ສີື່  ສິບ ປີ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ຢື່ຳງໃດ         ພຣະ-

ອງົ ຊງົ ທດົ ລອງ ທື່ຳນ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຍຳກ ລ  ຳບຳກ         ເພ ື່ ອ ຈະ ຊງົ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ຈດິໃຈ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ ເປັນ ຢື່ຳງ-

ໃດ         ແລະ ທື່ຳນ ຈະ ເຊ ື່ ອ ຟງັ ຂ ໍ້ ຄ  ຳ ສ ັື່ງສອນ ຂອງ ພຣະອງົ ຫລ  ບ ື່ .         

3ພຣະອງົ ຊງົ ເຮັດ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ອ ດ ຢຳກ         

ແຕື່ ຊງົ ປະທຳນ ມານາ ໃຫໍ້ ພວກ ທື່ຳນ ກນິ ຊ ື່ ງ ເປັນ ອຳຫຳນ ທີື່  ທື່ຳນ         ແລະ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພວກ 

ທື່ຳນ ບ ື່  ເຄີຍ ກນິ ມຳ ກື່ອນ         ພຣະອງົ ຊງົ ເຮັດ ດ ັື່ງນີໍ້ ກ  ເພ ື່ ອ ສອນ ທື່ຳນ ວື່ຳ         ບ ື່  ແມ ື່ນ ແຕື່ ອຳຫຳນ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ ທີື່  

ໃຫໍ້ ມະນດຸ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່         ແລະ ມະນດຸ ຈ  ຳເປັນ ຕໍ້ອງ ລໍ້ຽງ ຊວີດິ ດໍ້ວຍ ພຣະຄ  ຳ ທກຸ ຂ ໍ້ ທີື່  ອອກ ມຳ ຈຳກ ພຣະ-

ໂອດ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ.         

4ໃນ ເວລຳ ສີື່  ສິບ ປີ ນ ັໍ້ນ         ເສ ໍ້ອ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ ບ ື່  ໄດໍ້ ຂຳດ         ແລະ ຕນີ ບ ື່  ໄດໍ້ ໄຄື່ 

ບວມ.         

5ຈ ົື່ງ ຈ ື່  ໄວໍ້ ວື່ຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ ຊງົ ຕ ີສອນ ແລະ ຊງົ ລງົໂທດ ທື່ຳນ ເໝ ອນ ພ ື່  ຕ ີ

ສອນ ລ ກ.         

6ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ແຫລະ         ຈ ົື່ງ ເຮັດ ຕຳມ ຄ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ບອກສອນ         ຄ  ປະພ ດ ຕຳມ 

ບດົ ບນັຍດັ ຂອງ ພຣະອງົ         ແລະ ເຄົຳລບົ ຢ ຳ ເກງ ພຣະອງົ.         

7ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ຊງົ ນ  ຳພຳ ພວກ 

ທື່ຳນ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ຍງັ ແຜື່ນດນິ ທີື່  ມີ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ         ມີ ນ  ໍ້ຳ ອອກ ບ ື່         ແລະ ມີ ນ  ໍ້ຳ ບຳ ດຳນ ໄຫລ ອອກ ມຳ ແຕື່ ຮື່ອມ ພ          

ແລະ ພ  ນໍ້ອຍ ທງັຫລຳຍ.         

8ມີ ເຂົໍ້ຳ ບຳ ເລ         ເຂົໍ້ຳ ເດ ອຍ         ຕ ົໍ້ນ ອະງ ຸື່ນ         ຕ ົໍ້ນ ເດ ື່ ອ ເທດ         ຕ ົໍ້ນ ໝຳກ ພີລຳ         ນ  ໍ້ຳ-

ມນັ ໝຳກກອກເທດ         ແລະ ນ  ໍ້ຳເຜິໍ້ງ.         

9ຢ ື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ         ພວກ ທື່ຳນ ຈະ ບ ື່  ອ ດຫິວ         ຫລ  ເຮັດ ສິື່ ງ ໃດ ໂດຍ ຂຳດ 

ປະໂຫຍດ ເລີຍ         ມນັ ເປັນ ແຜື່ນດນິ ທີື່  ມີ ບ ື່  ເຫລັກ         ແລະ ບ ື່  ທອງແດງ ຫລຳຍ.         

10ພວກ ທື່ຳນ ຈະ ມີ ອຳ-

ຫຳນ ກນິ ຕຳມ ຄວຳມ ຕໍ້ອງກຳນ         ແລະ ຈະ ຂອບ ພຣະຄນຸ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ         ຍໍ້ອນ ວື່ຳ 

ພຣະອງົ ຊງົ ໂຜດ ປະທຳນ ແຜື່ນດນິ ທີື່  ອດຸມົສມົບ ນ ນີໍ້ ໃຫໍ້.          

ແຜູ່ນດິນທີ່ອຸດົມສົມບ ນ 
11ຈ ົື່ງ ລະວງັ ໃຫໍ້ ດ ີ         ຢື່ຳ ຫລງົ ລ ມ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ         ຈ ົື່ງ ເຮັດ ຕຳມ ກດົ ບນັຍດັ         ແລະ 

ຮດີຄອງ ປະເພນ ີທງັ ໝດົ ຂອງ ພຣະອງົ         ຊ ື່ ງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ບອກ ທື່ຳນ ແລໍ້ວ ໃນ ມ ໍ້ນີໍ້.         

12ເມ  ື່ອ ພວກ 

ທື່ຳນ ມີ ອຳຫຳນ ກຳນ ກນິ ຕຳມ ຄວຳມ ຕໍ້ອງກຳນ         ແລະ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ບໍ້ຳນ ເຮ ອນ ດ ີໆ         ຢ ື່.         

13ມີ ຝ ງ ງວົ ຄວຳຍ         

ແລະ ຝ ງ ແກະ         ມີ ເງນິ ຄ  ຳ         ແລະ ສິື່ ງ ຂອງ ອ ື່ ນ ໆ         ເພີື່ ມ ທະວ ີຫລຳຍ ຂ ໍ້ນ ແລໍ້ວ.         

14ພວກ ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ລະວງັ 

ຢື່ຳ ໄດໍ້ ຈອງຫອງ ຂ ໍ້ນ ຈນົ ຫລງົ ລ ມ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຜ ໍ້ ຊງົ ນ  ຳ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ອອກ ມຳ ຈຳກ ປະເທດ 

ເອຢິບ ບື່ອນ ຕກົ ເປັນ ທຳດ.         

15ພຣະອງົ ຊງົ ນ  ຳພຳ ພວກ ທື່ຳນ ຜື່ຳນ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ ອນັ ກວໍ້ຳງ 

ໃຫຍື່ ໄພສຳນ         ແລະ ເປັນຕຳ ໜໍ້ຳ ຢໍ້ຳນ         ຊ ື່ ງ ມີ ງ   ຮໍ້ຳຍ         ແລະ ແມງງອດ         ເມ  ື່ອ ຢ ື່ ໃນ ດນິ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ         ແລະ 

ບ ື່  ມີ ນ  ໍ້ຳ         ກ  ເຮັດ ໃຫໍ້ ມີ ນ  ໍ້ຳ ໄຫລ ອອກ ມຳ ຈຳກ ຫີນ ໃຫໍ້ ພວກ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ດ ື່ ມ.         

16ຊງົ ປະທຳນ ມານາ ໃຫໍ້ ກນິ 

ໃນ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ         ຊ ື່ ງ ເປັນ ອຳຫຳນ ທີື່  ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ ບ ື່  ເຄີຍ ກນິ ມຳ ກື່ອນ         ຊງົ 

ທດົ ລອງ ພວກ ທື່ຳນ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ລ  ຳບຳກ         ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ໃນ ບ ັໍ້ນປຳຍ ຈະ ຊງົ ປະທຳນ ຂອງ ດ ີໃຫໍ້ ທື່ຳນ.         

17ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ພວກ ທື່ຳນ ຢື່ຳ ຄິດ ວື່ຳ ຊບັ ສມົບດັ ນີໍ້ ຫຳ ມຳ ໄດໍ້ ດໍ້ວຍ ກ  ຳລງັ         ແລະ ເຫ ື່ ອແຮງ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ 

ເອງ.         

18ຈ ົື່ງ ຈ ື່  ໄວໍ້ ວື່ຳ         ພວກ ທື່ຳນ ຮ ັື່ງມ ີ ຍໍ້ອນ ເຫ ື່ ອແຮງ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ປະທຳນ ໃຫໍ້         ພຣະອງົ 

ຊງົ ເຮັດ ດ ັື່ງນີໍ້         ກ  ຍໍ້ອນ ວື່ຳ ຊງົ ສດັຊ ື່  ຕ ື່  ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ ນ ັໍ້ນ ຈນົ ເທົື່ ຳ ທກຸ ມ ໍ້ນີໍ້.         

19ຢື່ຳ ປະ ຖິໍ້ມ ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ ໄປ ຂຳບ ໄຫວໍ້         ແລະ ບວົລະບດັ ພະ ອ ື່ ນ         ຖໍ້ຳ ທື່ຳນ ຫຳກ ເຮັດ ດ ັື່ງນີໍ້         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຂ  ເຕ ອນ ໃນ ມ ໍ້ນີໍ້ ວື່ຳ         

ພວກ ທື່ຳນ ຈະ ຈບິຫຳຍ ໄປ ແນື່ນອນ.         

20ຖໍ້ຳ ບ ື່  ເຊ ື່ ອ ຟງັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພວກ ທື່ຳນ ຈະ ຈບິຫຳຍ ໄປ 

ເໝ ອນ ຊນົ ຊຳດ ທີື່  ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ທ  ຳລຳຍ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ທື່ຳນ ນ ັໍ້ນ.          
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ບົດທີ 9 

ຄຳຕັກເຕືອນບໍ່ໃຫ້ລືມພຣະຜ ້ເປັນເຈົ້າ 
1ຊນົ ຊຳດ ອິສຣາເອນ ເອີຍ         ຈ ົື່ງ ຟງັ ເດີໍ້         ພວກ ທື່ຳນ ກ  ຳລງັ ຈະ ຂໍ້ຳມ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ ໄປ ຍ ດ ຄອງ 

ແຜື່ນດນິ ຂອງ ຊນົ ຊຳດ ໃຫຍື່         ແລະ ແຂງແຮງ ກວື່ຳ ທື່ຳນ         ເມ  ອງ ກ  ໃຫຍື່         ກ  ຳແພງ ກ  ສ ງ ຈຸ ຟໍ້ຳ.         

2ປະ-

ຊຳຊນົ ກ  ມີ ຮ ບ ຮື່ຳງ ສ ງ ໃຫຍື່         ມີ ຄວຳມ ສຳມຳດ ຢື່ຳງ ເລີດ ລ  ໍ້ຳ         ແລະ ຄ  ຳ ທີື່  ເລົື່ ຳ ລ  ກນັ ວື່ຳ         ບ ື່  ມີ ໃຜ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກບັ 

ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້         ພວກ ທື່ຳນ ກ  ເຄີຍ ໄດໍ້ ຍນິ ມຳ ແລໍ້ວ.         

3ແຕື່ ບດັ ນີໍ້         ທື່ຳນ ຈະ ເຫັນ ດໍ້ວຍ ຕວົ ທື່ຳນ ເອງ ວື່ຳ         

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ນ  ຳ ໜໍ້ຳ ພວກ ທື່ຳນ ໄປ ເໝ ອນ ໄຟ ເພ ື່ ອ ເຜົຳ ຜຳນ         ຈະ ຊງົ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ພື່ຳຍ ແພໍ້ ຕ ື່  

ພວກ ທື່ຳນ         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຖ ກ ພວກ ທື່ຳນ ຂບັ ໄລື່ ພວກ ເຂົຳ ອອກ ໄປ ແລະ ສໍ້ຳງ ຄວຳມ ຈບິຫຳຍ ໃຫໍ້ 

ແກື່ ພວກ ເຂົຳ ຕຳມ ດ ັື່ງ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ສນັຍຳ ໄວໍ້.         

4-5ຫລງັ ຈຳກ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ຂບັ ໄລື່ ພວກ ເຂົຳ 

ອອກ ໄປ ຈຳກ ທື່ຳນ ແລໍ້ວ         ຢື່ຳ ໄດໍ້ ພຳກນັ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ພຣະອງົ ຊງົ ນ  ຳ ທື່ຳນ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ຄອບຄອງ ແຜື່ນດນິ 

ນີໍ້ ຍໍ້ອນ ຄວຳມ ດເີດັື່ ນ ແລະ ກດິຈະກຳນ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ ເອງ”         ແຕື່ ພຣະອງົ ຊງົ ຂບັ ໄລື່ ປະຊຳຊນົ 

ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ອອກ ໄປ ເພຳະ ພວກ ເຂົຳ ເຮັດ ຊ ົື່ວ         ເພຳະວື່ຳ         ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຮກັສຳ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ         ທີື່  ຊງົ ໃຫໍ້ ໄວໍ້ 

ກບັ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ         ຄ  ອັບຣາຮາມ          ອີຊາກ ແລະ ຢາໂຄບ.         

6ສະນ ັໍ້ນ ທື່ຳນ ທງັ-

ຫລຳຍ ຈ ົື່ງ ຮບັ ຮ ໍ້ ໄວໍ້ ວື່ຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ບ ື່  ຊງົ ປະທຳນ ແຜື່ນດນິ ທີື່  ອດຸມົສມົບ ນ ນີໍ້ ໃຫໍ້ ຍໍ້ອນ ກດິ-

ຈະກຳນ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ         ເພຳະວື່ຳ         ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ເປັນ ຊນົ ຊຳດ ທີື່  ດ ໍ້ ດໍ້ຳນ.          
7ຢື່ຳ ລ ມ ວື່ຳ ພວກ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ພຣະພິໂລດ ໃນ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ         

ໄດໍ້ ກະບດົ ຕ ື່ ສ ໍ້ ພຣະອງົ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ມ ໍ້ ອອກ ມຳ ຈຳກ ປະເທດ ເອຢິບ ຈນົ ມຳ ຮອດ ນີໍ້.         

8ແມ ື່ນ ແຕື່ ໃນ ພ  ຊີນາຍ          

ພວກ ທື່ຳນ ກ  ເຮັດ ໃຫໍ້ ພຣະອງົ ຊງົ ພຣະພິໂລດ ຫລຳຍ ຈນົ ວື່ຳ ພ  ທີື່  ຈະ ທ  ຳລຳຍ ພວກ ທື່ຳນ ໄດໍ້.         

9ເມ  ື່ອ 

ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຂ ໍ້ນ ໄປ ຮບັ ເອົຳ ແຜື່ນ ຫີນ ເທິງ ພ          ຄ  ແຜື່ນ ຫີນ ແຫື່ງ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ໃຫໍ້ 

ໄວໍ້ ກບັ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ນ ັໍ້ນ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ພກັ ຢ ື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ສີື່  ສິບ ມ ໍ້ ສີື່  ສິບ ຄ ນ         ໂດຍ ບ ື່  ໄດໍ້ ກນິ ເຂົໍ້ຳ         ຫລ  ດ ື່ ມ-

ນ  ໍ້ຳ ເລີຍ.         

10ແລໍ້ວ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ປະທຳນ ຫີນ ສອງ ແຜື່ນ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ເປັນ ແຜື່ນ ຫີນ ທີື່  

ນິໍ້ວ ພຣະຫດັ ຂອງ ພຣະອງົ ເອງ         ໄດໍ້ ຊງົ ຈຳລ ກ ພຣະທ  ຳ ໃສື່         ຊ ື່ ງ ເປັນ ພຣະທ  ຳ ທີື່  ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ທື່ຳນ ທງັ-

ຫລຳຍ ອອກ ມຳ ຈຳກ ໄຟ ໃນ ມ ໍ້ ຊຸມນມຸ ກນັ ຢ ື່ ເທິງ ພ  ນ ັໍ້ນ.         

11ຫລງັ ຈຳກ ຄບົ ສີື່  ສິບ ມ ໍ້ ສີື່  ສິບ ຄ ນ ແລໍ້ວ         

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກ  ຊງົ ປະທຳນ ແຜື່ນ ຫີນ ທີື່  ຈຳລ ກ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ.         

12ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ 

ຊງົ ກື່ຳວ ຕ ື່  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໃນ ເວລຳ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ລງົ ໄປ ຈຳກ ພ  ດຽວນີໍ້         ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ປະຊຳຊນົ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ນ  ຳ ມຳ 

ຈຳກ ປະເທດ ເອຢິບ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຫລງົ ຜິດ ເສຍ ແລໍ້ວ         ຄ  ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຫນັ ໜີ ຈຳກ ທຳງ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ 

ປະຕບິດັ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຫລ ື່  ຮ ບ ເຄົຳລບົ ຂ ໍ້ນ ສ  ຳລບັ ຕວົ ເອງ.”         

13ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຍງັ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ຕ ື່  

ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ຮ ໍ້ ດ ີວື່ຳ ປະຊຳຊນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ຫວົດ ໍ້.         

14ສະນ ັໍ້ນ         ຢື່ຳ ຂດັຂວຳງ ເຮົຳ         ເຮົຳ ຕ ັໍ້ງໃຈ ຈະ 

ທ  ຳລຳຍ ພວກ ເຂົຳ         ເພ ື່ ອ ບ ື່  ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ໃດ ລະນ ກ ເຖງິ ພວກ ເຂົຳ ອີກ ຕ ື່  ໄປ         ແລໍ້ວ ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເປັນ 

ພ ື່  ຂອງ ຊນົ ຊຳດ ໜ ື່ ງ ທີື່  ໃຫຍື່ ແລະ ເຂັໍ້ມແຂງ.”          
15ຫລງັ ຈຳກ ນ ັໍ້ນ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ກບັ ຄ ນ ລງົ ມຳ ຈຳກ ພ          ຊ ື່ ງ ໄຟ ກ  ຳລງັ ລກຸ ຢ ື່         ໂດຍ ໄດໍ້ ຖ  ແຜື່ນ 

ຫີນ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ ສອງ ແຜື່ນ ລງົ ມຳ ພໍ້ອມ.         

16ແລໍ້ວ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກ  ໄດໍ້ ພບົ ວື່ຳ         ພວກ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ລະເມດີ 

ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ໃຫໍ້ ໄວໍ້ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ໄດໍ້ ເຫັນ ພວກ ທື່ຳນ ເຮັດ ບຳບ ຕ ື່ ສ ໍ້ ພຣະອງົ         ດໍ້ວຍ ກຳນ 
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ຫລ ື່  ຮ ບ ງວົ ນໍ້ອຍ ໄວໍ້ ຂຳບ ໄຫວໍ້.         

17ດໍ້ວຍ ເຫດ ນ ັໍ້ນ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ໂຍນ ຫີນ ສອງ ແຜື່ນ ນ ັໍ້ນ ຖິໍ້ມ ຕ ື່ໜໍ້ຳ 

ຕ ື່  ຕຳ ພວກ ທື່ຳນ ໃຫໍ້ ມນັ ແຕກ ມຸ ື່ນ ເສຍ.         

18ແລໍ້ວ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກ  ກ ົໍ້ມ ຂຳບ ລງົ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ອີກ ເທ ື່ ອ ໜ ື່ ງ         ເປັນ ເວລຳ ສີື່  ສິບ ມ ໍ້ ສີື່  ສິບ ຄ ນ         ໂດຍ ບ ື່  ໄດໍ້ ກນິ ເຂົໍ້ຳ ຫລ  ດ ື່ ມນ  ໍ້ຳ ເລີຍ         ທີື່  ເຮັດ ດ ັື່ງນີໍ້         ກ  ຍໍ້ອນ 

ພວກ ທື່ຳນ ເຮັດ ບຳບ ຕ ື່ ສ ໍ້ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ພຣະອງົ ຊງົ ພຣະພິໂລດ.         

19ເພຳະ ຂໍ້ຳພະ-

ເຈົໍ້ຳ ຢໍ້ຳນ ພຣະພິໂລດ ອນັ ຮນຸ ແຮງ ຂອງ ພຣະອງົ ຈະ ຫລຳຍ ພ  ທີື່  ຈະ ທ  ຳລຳຍ ພວກ ທື່ຳນ ໄດໍ້         ແຕື່ ພຣະ-

ອງົ ກ  ຍງັ ຊງົ ຟງັ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ອີກ ເທ ື່ ອ ໜ ື່ ງ.         

20ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ພຣະພິໂລດ ອາໂຣນ ພ  ທີື່  ຈະ ຂໍ້ຳ 

ລຳວ ໄດໍ້         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ອໍ້ອນວອນ ເພ ື່ ອ ລຳວ ໃນ ຕອນ ນ ັໍ້ນ.         

21ພໍ້ອມ ທງັ ໄດໍ້ ເອົຳ ສິື່ ງ ທີື່  ເປັນ ບຳບ         

ຄ  ຮ ບ ງວົ ນໍ້ອຍ ທີື່  ພວກ ທື່ຳນ ເຮັດ ໄວໍ້ ບ ຊຳ ນ ັໍ້ນ ໃສື່ ໄຟ         ແລໍ້ວ ນ  ຳ ມຳ ບດົ ໃຫໍ້ ລະອຽດ         ແລໍ້ວ ເທ ລງົ ໃສື່ ແມ ື່-

ນ  ໍ້ຳ ທີື່  ໄຫລ ລງົ ມຳ ຈຳກ ພ .         

22ເມ  ື່ອ ຢ ື່ ທີື່  ຕາເບຣາ          ມາສາ ແລະ ກິບໂຣດ-ຮັດຕາວາ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ທື່ຳນ 

ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ພຣະພິໂລດ.         

23ແລະ ເມ  ື່ອ ຊງົ ໃຊໍ້ ທື່ຳນ ໄປ ຈຳກ ກາເດັດ-ບາເນອາ          

ເພ ື່ ອ ຍ ດ ຄອງ ເອົຳ ແຜື່ນດນິ ທີື່  ຊງົ ປະທຳນ ໃຫໍ້         ພວກ ທື່ຳນ ກ  ໄດໍ້ ກະບດົ ຕ ື່ ສ ໍ້ ພຣະອງົ ອີກ         ໂດຍ ບ ື່  ໄວໍ້ 

ວຳງໃຈ         ຫລ  ເຊ ື່ ອ ຟງັ ພຣະອງົ ເລີຍ.         

24ພວກ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ກະບດົ ຕ ື່ ສ ໍ້ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຕະຫລອດ ມຳ         

ຕ ັໍ້ງແຕື່ ມ ໍ້ ທີື່  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຮ ໍ້ຈກັ ກບັ ພວກ ທື່ຳນ.          
25ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ກ ົໍ້ມ ຂຳບ ລງົ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ສີື່  ສິບ ມ ໍ້ ສີື່  ສິບ ຄ ນ         ເພຳະວື່ຳ 

ພຣະອງົ ຊງົ ຕດັສິນ ພຣະໄທ ຈະ ທ  ຳລຳຍ ພວກ ທື່ຳນ.         

26ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ອໍ້ອນວອນ ວື່ຳ         ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະ-
ຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຂ  ຢື່ຳ ຊງົ ທ  ຳລຳຍ ໄພື່ ພນົ ພິເສດ ຂອງ ພຣະອງົ         ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ພຣະອງົ ຊງົ ໂຜດ ຊື່ອຍ ເອົຳ ອອກ 

ຈຳກ ເອຢິບ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່         ແລະ ລິດທຳນພຸຳບ.         

27ຂ  ຊງົ ລະນ ກ ເຖງິ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ພຣະອງົ         

ຄ          ອັບຣາຮາມ          ອີຊາກ ແລະ ຢາໂຄບ          ຢື່ຳ ຊງົ ສນົ ພຣະໄທ ໃນ ຄວຳມ ດ ໍ້ ດໍ້ຳນ         ຄວຳມ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ         ແລະ 

ຄວຳມ ບຳບ ຂອງ ປະຊຳຊນົ ນີໍ້.         

28ເພຳະ ຢໍ້ຳນ ຊຳວ ເອຢິບ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ພຣະອງົ ບ ື່  ສຳມຳດ ພຳ ພວກ 

ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ໄປ ຍງັ ແຜື່ນດນິ ທີື່  ຊງົ ສນັຍຳ ຈະ ໃຫໍ້         ແຕື່ ຊງົ ພຳ ພວກ ເຂົຳ ໄປ ຕຳຍ ໃນ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ         

ຍໍ້ອນ ວື່ຳ ຊງົ ກຽດ ຊງັ ພວກ ເຂົຳ.”         

29ເພຳະ ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ແມ ື່ນ ໄພື່ ພນົ ພິເສດ ຂອງ ພຣະອງົ         ຊ ື່ ງ ພຣະອງົ 

ຊງົ ນ  ຳ ອອກ ມຳ ຈຳກ ເອຢິບ ດໍ້ວຍ ກ  ຳລງັ         ແລະ ລິດທຳນພຸຳບ ອນັ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່.          

ບົດທີ 10 
ປະຊາຊົນບໍ່ເຊື່ອຟັງພຣະຜ ້ເປັນເຈົ້າ 

1ຕ ື່  ມຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ບອກ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ຕດັ ເອົຳ ຫີນ ສອງ ແຜື່ນ ໃຫໍ້ ຄ ເກົື່ ຳ         ແລະ 

ເຮັດ ຫີບ ໄມ ໍ້ ສ  ຳລບັ ໃສື່ ດໍ້ວຍ         ແລໍ້ວ ນ  ຳ ຂ ໍ້ນ ມຳ ຫຳ ເຮົຳ ເທິງ ພ .         

2ເຮົຳ ຈະ ຈຳລ ກ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ໃສື່ ຄ  ກບັ ແຜື່ນ 

ເກົື່ ຳ ທີື່  ແຕກ ໄປ ແລໍ້ວ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ອີກ         ແລໍ້ວ ໃຫໍ້ ຮກັສຳ ໄວໍ້ ໃນ ຫີບ ໄມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ.”         

3ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ 

ເຮັດ ຫີບ ດໍ້ວຍ ໄມ ໍ້ ກະຖນິ ເທດ         ແລະ ໄດໍ້ ເອົຳ ແຜື່ນ ຫີນ ໃໝື່ ສອງ ແຜື່ນ ຖ  ຂ ໍ້ນ ໄປ ເທິງ ພ .         

4ແລໍ້ວ ພຣະ-
ຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ຈຳລ ກ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ຄ  ກບັ ເທ ື່ ອ ກື່ອນ ໃສື່ ໃນ ຫີນ ສອງ ແຜື່ນ ນີໍ້         ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ທີື່  ຊງົ ຈຳລ ກ ໃສື່ 

ນີໍ້ ແມ ື່ນ ພຣະບນັຍດັ ສິບ ປະກຳນ ເທ ື່ ອ ທີ ສອງ         ຊ ື່ ງ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ປະທຳນ ໃຫໍ້ ພວກ ທື່ຳນ ເມ  ື່ອ ຊງົ 

ກື່ຳວ ອອກ ມຳ ຈຳກ ໄຟ         ໃນ ມ ໍ້ ທີື່  ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ຊຸມນມຸ ກນັ ຢ ື່ ເທິງ ພ  ນ ັໍ້ນ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ 

ປະທຳນ ແຜື່ນ ຫີນ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ.         

5ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ກບັ ລງົ ມຳ ຈຳກ ພ          ແລໍ້ວ ກ  ມ ໍ້ຽນ ແຜື່ນ ຫີນ ໄວໍ້ 
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ໃນ ຫີບ ທີື່  ເຮັດ ຂ ໍ້ນ ຕຳມ ພຣະອງົ ຊງົ ສ ັື່ງ         ແຜື່ນ ຫີນ ນ ັໍ້ນ ກ  ຍງັ ຢ ື່ ໃນ ຫີບ ສ ບຕ ື່  ມຳ.          

6ຊຳວ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ອອກ ຈຳກ ນ  ໍ້ຳສໍ້ຳງ ຂອງ ເບເນ-ຢາອາການ          ເມ  ື່ອ ມຳ ເຖງິ ໂມເສຣາ          ອາ-
ໂຣນ ກ  ສິໍ້ນ ຊວີດິ         ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ຝງັ ສບົ ເພິື່ ນ ໄວໍ້ ທີື່  ນ ັໍ້ນ         ແມ ື່ນ ເອເລອາຊາ          ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ໄດໍ້ ປະ-

ຕບິດັ ໜໍ້ຳທີື່  ປະໂລຫິດ ແທນ ເພິື່ ນ.         

7ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ອອກ ຈຳກ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ມຳ ເຖງິ ກຸດໂກດາ          ແລໍ້ວ ໄດໍ້ ໄປ 

ຍງັ ໂຢດບາທາ ຄ  ດນິແດນ ທີື່  ມີ ນ  ໍ້ຳ ຫລຳຍ.         

8ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ໃຫໍ້ ພວກ ຄນົ 

ຕະກ ນ ເລວີ ເບິື່ ງແຍງ ຫີບ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ         ໃຫໍ້ ເປັນ ປະໂລຫິດ ຮບັ ໃຊໍ້ ພຣະອງົ         ແລະ ໃຫໍ້ ອ  ຳນວຍ 

ພອນ ໃນ ພຣະນຳມ ຂອງ ພຣະອງົ ສ ບຕ ື່  ມຳ ຈນົ ເຖງິ ທກຸ ມ ໍ້ນີໍ້.         

9ດໍ້ວຍ ເຫດ ນີໍ້         ຕະກ ນ ເລວີ ຈ ື່ງ ບ ື່  ໄດໍ້ ຮບັ 

ສື່ວນ ມ ລະດກົ ຄ  ກບັ ຕະກ ນ ອ ື່ ນ ໆ         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ແຕື່ ຮບັ ໃຊໍ້ ເປັນ ປະໂລຫິດ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ         ໂດຍ ມ ີພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ ເປັນ ມ ລະດກົ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ຊງົ ສນັ-

ຍຳ ໄວໍ້.         

10ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ພກັ ຢ ື່ ເທິງ ພ  ສີື່  ສິບ ມ ໍ້ ສີື່  ສິບ ຄ ນ ຄ  ກບັ ເທ ື່ ອ ກື່ອນ ໆ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກ  ຊງົ ຟງັ 

ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ອີກ ເທ ື່ ອ ໜ ື່ ງ         ແລະ ບ ື່  ຊງົ ທ  ຳລຳຍ ພວກ ທື່ຳນ.         

11ແລໍ້ວ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ບອກ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ 

ນ  ຳພຳ ພວກ ທື່ຳນ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ຍ ດ ເອົຳ ແຜື່ນດນິ ທີື່  ຊງົ ສນັຍຳ ວື່ຳ         ຈະ ໃຫໍ້ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ 

ນ ັໍ້ນ.          

ພຣະເຈົ້າຊົງປະທານພຣະບັນຍັດແກູ່ໂມເຊອີກ 
12ຊຳວ ອິສຣາເອນ ເອີຍ         ບດັ ນີໍ້         ຈ ົື່ງ ຟງັ ສິື່ ງ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ         ຕໍ້ອງກຳນ ໃຫໍ້ 

ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ເຮັດ         ຄ  ໃຫໍ້ ຢ ຳ ເກງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ເຮັດ ທກຸ ສິື່ ງ ຕຳມ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ບອກ         ໃຫໍ້ 

ຮກັ         ແລະ ຮບັ ໃຊໍ້ ພຣະອງົ ຈນົ ສດຸ ຈດິ ສດຸ ໃຈ.         

13ໃຫໍ້ ປະພ ດ ຕຳມ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ທງັ ປວງ ຂອງ ພຣະອງົ         ຊ ື່ ງ 

ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກ  ຳລງັ ບອກ ພວກ ທື່ຳນ ໃນ ມ ໍ້ນີໍ້         ເພ ື່ ອ ປະໂຫຍດ ຂອງ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ.         

14ເພຳະວື່ຳ ສະ-

ຫວນັ ທີື່  ສ ງ ສດຸ ເປັນ ຂອງ ພຣະອງົ         ໂລກ         ແລະ ທກຸ ໆ         ສິື່ ງ ໃນ ໂລກ ກ  ເປັນ ຂອງ ພຣະອງົ ເໝ ອນ ກນັ         

ແຕື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ຮກັ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ ຫລຳຍ ທີື່  ສດຸ.         

15ດໍ້ວຍ ເຫດ ນ ັໍ້ນ         ພຣະອງົ 

ຈ ື່ງ ຊງົ ເລ ອກ ເອົຳ ພວກ ທື່ຳນ ໃຫໍ້ ໄດໍ້ ເປັນ ຊນົ ຊຳດ ພິເສດ ຂອງ ພຣະອງົ         ດກີ ວື່ຳ ເອົຳ ຊນົ ຊຳດ ອ ື່ ນ         ທກຸ 

ມ ໍ້ນີໍ້ ພຣະອງົ ກ  ຍງັ ຮກັ         ແລະ ເລ ອກ ເອົຳ ພວກ ທື່ຳນ ຢ ື່.         

16ແຕື່ ບດັ ນີໍ້ ເປັນຕ ົໍ້ນ ໄປ         ຈ ົື່ງ ເຊ ື່ ອ ຟງັ ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ເຊົຳ ດ ໍ້ ດໍ້ຳນ ເສຍ.         

17ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ ຊງົ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ກວື່ຳ ພະ         ແລະ 

ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ທງັ ປວງ         ຊງົ ເປັນ ພຣະເຈົ້າ ອງົ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່         ມີ ລິດທຳນພຸຳບ         ແລະ ໜໍ້ຳ ຢ ຳ ເກງ         ພຣະອງົ ບ ື່  

ຊງົ ເຫັນແກື່ໜໍ້ຳ         ແລະ ສິນ ຈ ໍ້ຳງ ຮຳງວນັ ໃດ ໆ.         

18ຊງົ ໃຫໍ້ ຄວຳມ ເປັນ ທ  ຳ ແກື່ ລ ກ ກ  ຳພໍ້ຳ         ແລະ ພວກ 

ຍງິ ແມ ື່ໝໍ້ຳຍ         ຊງົ ຮກັ ຄນົ ຕື່ຳງ ດໍ້ຳວ ທີື່ ຢ ື່ ນ  ຳ ພວກ ເຮົຳ         ຊງົ ປະທຳນ ອຳຫຳນ         ແລະ ເຄ ື່ ອງນຸື່ງ ຫົື່ມ ໃຫໍ້ 

ແກື່ ພວກ ເຂົຳ.         

19ດໍ້ວຍ ເຫດ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ຮກັແພງ ຄນົ ຕື່ຳງ ດໍ້ຳວ         ເພຳະວື່ຳ         ພວກ ທື່ຳນ ກ  ເຄີຍ 

ເປັນ ຄນົ ຕື່ຳງ ດໍ້ຳວ ມຳ ແລໍ້ວ ໃນ ປະເທດ ເອຢິບ.         

20ຈ ົື່ງ ຢ ຳ ເກງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ         

ແລະ ຂຳບ ໄຫວໍ້ ແຕື່ ພຣະອງົ         ຈ ົື່ງ ສດັຊ ື່  ຕ ື່  ພຣະອງົ         ແລະ ຈ ົື່ງ ສຳບຳນ ແຕື່ ໃນ ພຣະນຳມ ຂອງ ພຣະອງົ.         

21ຈ ົື່ງ ສນັລະເສີນ ພຣະອງົ ຜ ໍ້ ຊງົ ເປັນ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ         ແລະ ພວກ ທື່ຳນ ກ  ໄດໍ້ ເຫັນ ກຳນ 

ກະທ  ຳ ອນັ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່         ແລະ ໜໍ້ຳ ຢໍ້ຳນ         ຊ ື່ ງ ພຣະອງົ ຊງົ ເຮັດ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຕ ື່  ຕຳ ພວກ ທື່ຳນ ເອງ ແລໍ້ວ.         

22ເມ  ື່ອ 

ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ ໄປ ຍງັ ປະເທດ ເອຢິບ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ມີ ພຽງ ເຈດັ ສິບ ຄນົ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ         ແຕື່ 

ບດັ ນີໍ້         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ         ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ພວກ ທື່ຳນ ມີ ຫລຳຍ ຂ ໍ້ນ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ດວງ ດຳວ ໃນ 
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ທໍ້ອງຟໍ້ຳ.          

ບົດທີ 11 
ສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງຕ້ອງການ 

1ຈ ົື່ງ ຮກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ         ແລະ ປະຕບິດັ ຕຳມ ຂ ໍ້ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ທງັ ໝດົ ຂອງ ພຣະອງົ ສະເໝີ.         

2-3ຈ ົື່ງ ຈ ື່  ໄວໍ້ ວື່ຳ         ພວກ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ຮຽນ ຮ ໍ້ ເລ ື່ ອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ດໍ້ວຍ ເຫັນ ກຳນ ກະທ  ຳ ຂອງ ພຣະອງົ         ບ ື່  

ແມ ື່ນ ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ເຫັນ ເຫດກຳນ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້         ແຕື່ ແມ ື່ນ ພວກ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ເຫັນ ຄວຳມ ຍິື່ ງ 

ໃຫຍື່         ລິດ ອ  ຳນຳດ         ກຳນ ອດັສະຈນັ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ໄດໍ້ ເຫັນ ພຣະອງົ ຊງົ ເຮັດ ຕ ື່  ກະສດັ ເອ-
ຢິບ ແລະ ຕ ື່  ປະເທດ ຂອງ ເພິື່ ນ.         

4ເມ  ື່ອ ກອງທບັ ເອຢິບ ໄລື່ ຕດິຕຳມ ມຳ         ພວກ ທື່ຳນ ກ  ໄດໍ້ ເຫັນ ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ເຮັດ ໃຫໍ້ ນ  ໍ້ຳ ທະເລ ແດງ ໄຫລ ຖໍ້ວມ ກອງທບັ         ພໍ້ອມ ທງັ ຝ ງ ມ ໍ້ຳ         ແລະ ລດົ ຮບົ ຂອງ ເອຢິບ 

ຈນົ ໝດົ ກໍ້ຽງ.         

5ພວກ ທື່ຳນ ຮ ໍ້ ສິື່ ງ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ເຮັດ ຕ ື່  ພວກ ທື່ຳນ ໃນ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັ-

ດຳນ         ກື່ອນ ມຳ ຮອດ ບື່ອນ ນີໍ້ ແລໍ້ວ.         

6ຈ ົື່ງ ລະນ ກ ເຖງິ ສິື່ ງ ທີື່  ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ເຮັດ ຕ ື່  ດາທານ ກບັ ອາບີ-
ຣາມ          ທງັ ສອງ ຄນົ ນີໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເອລອີາບ ແຫື່ງ ຕະກນຸ ຣ ເບັນ          ຄ  ພຣະອງົ ຊງົ ໃຫໍ້ ແຜື່ນດນິ 

ຍະ ອອກ ກ ນ ກນິ ພວກ ເຂົຳ ລງົ ໄປ         ພໍ້ອມ ທງັ ຄອບຄວົ         ຕ ບ ຜໍ້ຳ ເຕັນ         ພວກ ຄນົ ໃຊໍ້         ແລະ ສດັລໍ້ຽງ ທງັ 

ໝດົ.         

7ພະ ລຳຊະ ກດິ ອນັ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ກະທ  ຳ ນີໍ້         ພວກ ທື່ຳນ ກ  ໄດໍ້ ເຫັນ ກບັ ຕຳ-

ມຳ ແລໍ້ວ.          

ຄວາມຍິ່ງໃຫຍູ່ຂອງພຣະຜ ້ເປັນເຈົ້າ 
8ຈ ົື່ງ ເຮັດ ຕຳມ ທກຸ ໆ         ສິື່ ງ ທີື່  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ບອກ ທື່ຳນ ໃນ ມ ໍ້ນີໍ້         ພວກ ທື່ຳນ ຈ ື່ງ ຈະ ສຳມຳດ ເຂົໍ້ຳ ໄປ 

ຍ ດ ຄອງ ເອົຳ ແຜື່ນດນິ ທີື່  ກ  ຳລງັ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ນ ັໍ້ນ.         

9ແລະ ຈະ ມີ ຊວີດິ ໝັໍ້ນຍ ນ ຢ ື່ ໃນ ແຜື່ນດນິ ທີື່  ອດຸມົສມົບ ນ         

ຊ ື່ ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ສນັຍຳ ວື່ຳ         ຈະ ຍກົ ໃຫໍ້ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ         ກບັ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ 

ພວກ ເຂົຳ.         

10ແຜື່ນດນິ ທີື່  ພວກ ທື່ຳນ ກ  ຳລງັ ຈະ ເຂົໍ້ຳ ຍ ດ ຄອງ ນ ັໍ້ນ         ບ ື່  ຄ  ແຜື່ນດນິ ເອຢິບ ທີື່  ພວກ ທື່ຳນ 

ໄດໍ້ ເຄີຍ ອຳໄສ ຢ ື່ ແຕື່ ກື່ອນ         ຢ ື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ         ເມ  ື່ອ ພວກ ທື່ຳນ ປ ກ ເຂົໍ້ຳ ຕໍ້ອງ ເຮັດ ວຽກ ໜກັ ເພ ື່ ອ ປໍ້ຳນ ຄນັ ຄ  ກ ັໍ້ນ 

ນ  ໍ້ຳ ໄວໍ້.         

11ແຕື່ ແຜື່ນດນິ ທີື່  ພວກ ທື່ຳນ ກ  ຳລງັ ຈະ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ນີໍ້         ເປັນ ພ          ແລະ ທົື່ງ         ຈະ ມີ ຝນົຕກົ ລງົ ຫດົ ໃຫໍ້.         

12ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ ຊງົ ເບິື່ ງແຍງ         ແລະ ເຝົໍ້ຳ ຮກັສຳ ທົື່ວ ແຜື່ນດນິ ນີໍ້ ຕະຫລອດ ປີ.         

13ດໍ້ວຍ ເຫດ ນ ັໍ້ນ         ຈ ົື່ງ ເຮັດ ຕຳມ ຂ ໍ້ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ທີື່  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ບອກ ທື່ຳນ ໃນ ມ ໍ້ນີໍ້         ຄ  ໃຫໍ້ ຮກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ         ແລະ ບວົລະບດັ ພຣະອງົ ດໍ້ວຍ ສດຸ ຈດິ ສດຸ ໃຈ.         

14ຖໍ້ຳ ພວກ ທື່ຳນ ເຮັດ ໄດໍ້ ຕຳມ ນີໍ້         

ພຣະອງົ ຈະ ຊງົ ໃຫໍ້ ຝນົຕກົ ລງົ ມຳ ເທິງ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ ຖ ກຕໍ້ອງ ຕຳມ ລະດ  ກຳນ         ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ໄດໍ້ 

ເຂົໍ້ຳ ກນິ         ໄດໍ້ ໝຳກ ອະງ ຸື່ນ ເຮັດ ເຫລົໍ້ຳ         ໄດໍ້ ໝຳກກອກເທດ ເຮັດ ນ  ໍ້ຳມນັ         ແລະ ໄດໍ້ ຫຍໍ້ຳ ໃຫໍ້ ຝ ງ ສດັ ກນິ.         

15ແລໍ້ວ ພວກ ທື່ຳນ ກ  ຈະ ມີ ອຳຫຳນ ກນິ ຕຳມ ຄວຳມ ຕໍ້ອງກຳນ.          
16ຈ ົື່ງ ລະວງັ ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ນ  ຳພຳ ໄປ ໃນ ທຳງ ທີື່  ຜິດ         ເພຳະ ຢໍ້ຳນ ວື່ຳ         ພວກ ທື່ຳນ ຈະ ປະ ຖິໍ້ມ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ໄປ ຂຳບ ໄຫວໍ້         ແລະ ບວົລະບດັ ພະ ອ ື່ ນ.         

17ຖໍ້ຳ ຫຳກ ເຮັດ ດ ັື່ງກ ື່ຳວ ມຳ ນີໍ້         ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ ຈະ ຊງົ ພຣະພິໂລດ ພວກ ທື່ຳນ         ຈະ ບ ື່  ຊງົ ໃຫໍ້ ຝນົຕກົ ລງົ ມຳ ເທິງ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ         

ແລໍ້ວ ແຜື່ນດນິ ຈະ ແຫໍ້ງ         ພ ດ ຜນົ ຈະ ບ ື່ ເກດີ         ໃນ ບ ື່  ເຫິງ         ພວກ ທື່ຳນ ກ  ຈະ ຕຳຍ ຈຳກ ແຜື່ນດນິ ດ ີໆ         ທີື່  
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ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ປະທຳນ ໃຫໍ້ ນີໍ້.         

18ຈ ົື່ງ ໃສື່ ຈດິໃຈ ຈດົ ຈ  ຳ ເອົຳ ຂ ໍ້ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້         ໃຫໍ້ ຕດິ ມນັ ໄວໍ້ ຢ ື່ ແຂນ         

ແລະ ເທິງ ໜໍ້ຳຜຳກ ເພ ື່ ອ ເປັນ ສິື່ ງ ເຕ ອນໃຈ.         

19ໃຫໍ້ ບອກ ລ ກ ຫລຳນ ຮຽນ ເອົຳ         ແລະ ເມ  ື່ອ ທື່ຳນ ຢ ື່ ໃນ 

ເຮ ອນ ຫລ  ອອກ ໜີ ໄປ ກ  ດ ີ         ເມ  ື່ອ ທື່ຳນ ເຮັດ ວຽກ         ຫລ  ຢດຸ ພກັ ກ  ດ ີໃຫໍ້ ທື່ອງ ຈ  ຳ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ນີໍ້.         

20ພໍ້ອມ ທງັ ໃຫໍ້ 

ຂຽນ ມນັ ໄວໍ້ ຕຳມ ປະຕ  ເຮ ອນ ຂອງ ທື່ຳນ ດໍ້ວຍ.         

21ແລໍ້ວ ທື່ຳນ ກບັ ພວກ ລ ກ ຫລຳນ ຈະ ມີ ອຳຍ ຸໝັໍ້ນຍ ນ ຢ ື່ 

ໃນ ແຜື່ນດນິ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ສນັຍຳ ວື່ຳ ຈະ ມອບ ໃຫໍ້ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ທື່ຳນ         ແລະ ພວກ 

ທື່ຳນ ຈະ ຢ ື່ ໃນ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ຊ ົື່ວ ຟໍ້ຳ ດນິ ສະຫລຳຍ.         

22ຈ ົື່ງ ເຮັດ ຕຳມ ຂ ໍ້ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ທີື່  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ບອກ ພວກ ທື່ຳນ 

ນີໍ້ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ສດັຊ ື່         ຄ  ໃຫໍ້ ຮກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ         ເຮັດ ຕຳມ ທກຸ ໆ         ສິື່ ງ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ບອກ         

ແລະ ເຊ ື່ ອ ວຳງໃຈ ໃນ ພຣະອງົ.         

23ແລໍ້ວ ພຣະອງົ ຈະ ຊງົ ຂບັ ໄລື່ ຊນົ ຊຳດ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ທງັ ໝດົ ໃຫໍ້ ໜີ ໄປ 

ຈຳກ ທື່ຳນ         ແລະ ພວກ ທື່ຳນ ຈະ ເຂົໍ້ຳ ຍ ດ ຄອງ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ຊນົ ຊຳດ ທີື່  ໃຫຍື່         ແລະ ມີ ກ  ຳລງັ ກວື່ຳ 

ທື່ຳນ.         

24ດນິ ທກຸ ໆ         ບື່ອນ ທີື່  ທື່ຳນ ຢຽບ ຍື່ຳງ ໄປ ຈະ ເປັນ ຂອງ ທື່ຳນ         ເຂດ ແດນ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ ຈະ 

ເລີື່ ມ ຕ ົໍ້ນ ແຕື່ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ ທຳງ ທິດໃຕໍ້         ໄປ ຈນົ ຮອດ ພ  ເລບານອນ ທຳງ ທິດເໜ ອ         ສື່ວນ 

ທຳງ ທິດຕຳເວັນອອກ ກ  ຈະ ເລີື່ ມ ຕ ົໍ້ນ ແຕື່ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ເອຟຣາດ          ໄປ ຈນົ ຮອດ ທະເລ ເມດິແຕຣາເນ ທຳງ 

ທິດຕຳເວັນຕກົ.         

25ຈະ ບ ື່  ມີ ໃຜ ກໍ້ຳ ຂດັຂວຳງ ທື່ຳນ ໄດໍ້         ບ ື່  ວື່ຳ ທື່ຳນ ຈະ ຢຽບ ຍື່ຳງ ໄປ ບື່ອນ ໃດ ໃນ ແຜື່ນ-

ດນິ ນ ັໍ້ນ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ຊງົ ເຮັດ ໃຫໍ້ ປະຊຳຊນົ ຢໍ້ຳນ ກວົ ທື່ຳນ ຕຳມ ທີື່  ຊງົ ສນັຍຳ ໄວໍ້.          
26ມ ໍ້ນີໍ້         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈະ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ເລ ອກ ເອົຳລະ ຫວື່ຳງ ຄ  ຳ ອວຍພອນ ກບັ ຄ  ຳ ສຳບ ແຊື່ງ.         

27ຖໍ້ຳ ພວກ 

ທື່ຳນ ຫຳກ ເຮັດ ຕຳມ ຂ ໍ້ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊ ື່ ງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈະ ບອກ ທື່ຳນ ມ ໍ້ນີໍ້         ພວກ ທື່ຳນ ກ  

ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ພອນ.         

28ຖໍ້ຳວື່ຳ ບ ື່  ເຮັດ ຕຳມ ຂ ໍ້ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້         ແຕື່ ຫນັ ໜີ ໄປ ຂຳບ ໄຫວໍ້ ພະ ອ ື່ ນ ທີື່  ບ ື່  ເຄີຍ 

ຂຳບ ໄຫວໍ້ ມຳ ກື່ອນ         ພວກ ທື່ຳນ ກ  ຈະ ຖ ກ ສຳບ ແຊື່ງ.         

29ເມ  ື່ອ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ນ  ຳ ພວກ ທື່ຳນ ເຂົໍ້ຳ 

ໄປ ຍ ດ ຄອງ ເອົຳ ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ         ຈ ົື່ງ ປະກຳດ ຄ  ຳ ອວຍພອນ ນີໍ້ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ພ  ເກຣີຊີມ          ແລະ ປະກຳດ ຄ  ຳ 

ສຳບ ແຊື່ງ ແຕື່ ພ  ເອບານ.         

30ພ  ສອງ ໜື່ວຍ ນີໍ້ ຢ ື່ ທຳງ ທິດຕຳເວັນຕກົ ຂອງ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ          ໃນ ອຳນຳ-

ເຂດ ຂອງ ຊຳວ ການາອານ          ຊ ື່ ງ ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ຮື່ອມ ພ  ຢໍແດນ ທຳງ ທິດຕຳເວັນຕກົ         ໃກໍ້ ໆ         ກບັ ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ 

ສກັສິດ ທີື່  ເມ  ອງ ກິນການ.         

31-32ພວກ ທື່ຳນ ກ  ຳລງັ ຈະ ຂໍ້ຳມ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ ໄປ ຍ ດ ຄອງ ແຜື່ນດນິ ທີື່  

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ປະທຳນ ໃຫໍ້         ເມ  ື່ອ ເຂົໍ້ຳ ຍ ດ ຄອງ         ແລະ ອຳໄສ ຢ ື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນແລໍ້ວ         ພວກ ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ເຮັດ 

ຕຳມ ຂ ໍ້ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ທີື່  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈະ ບອກ ພວກ ທື່ຳນ ໃນ ມ ໍ້ນີໍ້.          

ບົດທີ 12 
ພຣະພອນໃນແຜູ່ນດິນທີ່ຊົງສັນຍາໄວ້ 

1ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້ ແມ ື່ນ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແຫື່ງ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ         ພວກ ທື່ຳນ 

ຕໍ້ອງ ປະຕບິດັ ຕຳມ ຂ ໍ້ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ນີໍ້ ຕະຫລອດ ຊວີດິ ໃນ ແຜື່ນດນິ ທີື່  ຈະ ຊງົ ປະທຳນ ໃຫໍ້.         

2ຢ ື່ ໃນ ແຜື່ນດນິ ນີໍ້         

ຈ ົື່ງ ທ  ຳລຳຍ ບື່ອນ ທີື່  ປະຊຳຊນົ ຂຳບ ໄຫວໍ້ ພະ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຖິໍ້ມ ທງັ ໝດົ         ຄ  ເທິງ ພ  ໃຫຍື່         ພ  ນໍ້ອຍ ແລະ 

ກໍ້ອງ ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ ຂຽວ ສດົ ທກຸ ຕ ົໍ້ນ.         

3ຈ ົື່ງ ມ ໍ້ຳງ ແທື່ນ ບ ຊຳ         ທບັ ເສົຳ ຫີນ ສກັສິດ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ໃຫໍ້ ແຕກ ມຸ ື່ນ         

ເຜົຳ ຫລກັ ສກັສິດ         ແລະ ທ  ຳລຳຍ ຮ ບ ເຄົຳລບົ ຖິໍ້ມ         ເພ ື່ ອ ບ ື່  ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ຂຳບ ໄຫວໍ້ ໃນ ສະຖຳນທີື່  

ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ອີກ.         

4ແລະ ຢື່ຳ ຂຳບ ໄຫວໍ້ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ         ຕຳມ ແບບຢື່ຳງ ປະຊຳຊນົ 
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ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ຂຳບ ໄຫວໍ້ ພະ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ.         

5ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ຊງົ ເລ ອກ ເອົຳ ບື່ອນ ໜ ື່ ງ ໃນ ເຂດ ແດນ 

ແຫື່ງ ຕະກ ນ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ         ເພ ື່ ອ ປະຊຳຊນົ ຈະ ໄດໍ້ ມຳ ຂຳບ ໄຫວໍ້ ພຣະອງົ ຢ ື່ ທີື່  ນີໍ້.         

6ໃນ ທີື່  ນ ັໍ້ນ         ພວກ 

ທື່ຳນ ຕໍ້ອງ ເຜົຳ ສດັ ຖວຳຍ ບ ຊຳ         ແລະ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ອ ື່ ນ ໆ         ເຊັື່ ນ ໜ ື່ ງ ສື່ວນ ສິບ ຂອງ ຊບັ ສິື່ ງ ຂອງ 

ຕື່ຳງ ໆ         ຂອງ ຕນົ         ເຄ ື່ ອງ ທີື່  ສນັຍຳ ວື່ຳ ຈະ ຖວຳຍ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ເຄ ື່ ອງ ຖວຳຍ ຕຳມໃຈ ສະໝກັ         

ລ ກກກົ ຂອງ ງວົ ແລະ ແກະ ທກຸ ໆ ໂຕ.         

7ໃຫໍ້ ພວກ ທື່ຳນ ກບັ ຄອບຄວົ ກນິ ຢ ື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ຊໍ້ອງ ພຣະພກັ ພຣະ-
ຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ໃຫໍ້ ມີ ຄວຳມສກຸ ມ ື່ວນຊ ື່ ນ ຕຳມ ພຣະພອນ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ປະທຳນ ໃຫໍ້ 

ນ ັໍ້ນ.         

8ເມ  ື່ອ ເຖງິ ເວລຳ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ທື່ຳນ ບ ື່  ຈ  ຳເປັນ ທີື່  ຈະ ຕໍ້ອງ ທຸໍ້ມເທ ກ  ຳລງັ ຄ  ທີື່  ເຄີຍ ເຮັດ ມຳ         ເພຳະ 

ດຽວນີໍ້ ພວກ ທື່ຳນ ທກຸ ຄນົ ກ  ຳລງັ ເຮັດ ຕຳມ ຄວຳມ ພ ໃຈ ຂອງ ຕນົ.         

9ຍໍ້ອນ ວື່ຳ ຍງັ ບ ື່  ທນັ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ເຖງິ 

ດນິແດນ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ຊງົ ປະທຳນ ໃຫໍ້         ຢ ື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ພວກ ທື່ຳນ ຈະ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ສະ-

ຫງບົ ສກຸ.         

10ເມ  ື່ອ ຂໍ້ຳມ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ ໄປ         ພຣະອງົ ຈະ ຄຸໍ້ມ ຄອງ ຮກັສຳ ພວກ ທື່ຳນ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຈຳກ ສດັຕ          

ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ຊວີດິ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຢ ື່ ຢື່ຳງ ສະຫງບົ ສກຸ.         

11ແລະ ຈະ ຊງົ ເລ ອກ ເອົຳ ບື່ອນ ໜ ື່ ງ ໃຫໍ້ ເປັນ ບື່ອນ 

ຂຳບ ໄຫວໍ້ ພຣະອງົ         ແລໍ້ວ ໃຫໍ້ ພວກ ທື່ຳນ ນ  ຳ ເອົຳ ທກຸ ສິື່ ງ ທີື່  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ສ ັື່ງ ໄວໍ້ ໄປ ຖວຳຍ ພຣະອງົ ຢ ື່ ທີື່  

ນ ັໍ້ນ         ຄ  ສດັ ສ  ຳລບັ ເຜົຳ ບ ຊຳ         ແລະ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ອ ື່ ນ ໆ         ເຊັື່ ນ ໜ ື່ ງ ສື່ວນ ສິບ ຂອງ ສິື່ ງ ຂອງ ຕື່ຳງ ໆ         ຂອງ 

ຕນົ         ແລະ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ທີື່  ທື່ຳນ ໄດໍ້ ສນັຍຳ ວື່ຳ ຈະ ຖວຳຍ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ.         

12ແລໍ້ວ ພວກ ທື່ຳນ ພໍ້ອມ 

ທງັ ລ ກ         ຄນົ ໃຊໍ້         ແລະ ຄນົ ເລວີ ທີື່  ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ເມ  ອງ         ຈ ົື່ງ ມ ື່ວນຊ ື່ ນ ຍນິດ  ີຊໍ້ອງ ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ          ໃຫໍ້ ຈ ື່  ໄວໍ້ ວື່ຳ         ຄນົ ເລວີ ນ ັໍ້ນ ຈະ ບ ື່  ມີ ແຜື່ນດນິ ຢ ື່ ເປັນ ຂອງ ຕນົ ເອງ.         

13ພວກ ທື່ຳນ ຢື່ຳ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ 

ບ ຊຳ ໃນ ບື່ອນ ທີື່  ຕນົ ມກັ         ໃຫໍ້ ຖວຳຍ ຢ ື່ ບື່ອນ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ຊງົ ເລ ອກ ໃນ ເຂດ ແດນ ຕະກ ນ ໜ ື່ ງ 

ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ.         

14ມີ ແຕື່ ບື່ອນ ດ ັື່ງກ ື່ຳວ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ         ທີື່  ທື່ຳນ ສຳມຳດ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ ໄດໍ້         

ແລະ ຈ ົື່ງ ເຮັດ ສິື່ ງ ອ ື່ ນ ໆ         ທງັ ໝດົ ຕຳມ ທີື່  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ໄວໍ້.          
15ອີກ ຢື່ຳງ ໜ ື່ ງ         ພວກ ທື່ຳນ ສຳມຳດ ກນິ ສດັ ຂອງ ຕນົ ເອງ ບື່ອນ ໃດ ກ  ໄດໍ້         ຈະ ກນິ ໜໍ້ອຍ ຫລຳຍ 

ປຳນໃດ ກ  ໄດໍ້ ຕຳມ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ປະທຳນ ໃຫໍ້         ກນິ ໄດໍ້ ທງັ ຜ ໍ້ ທີື່  ສະອຳດ         ແລະ ຜ ໍ້ ມີ ມນົທິນ         

ຢື່ຳງ ດຽວ ກນັ ກບັ ກນິ ຊີໍ້ນ ກວຳງ ແລະ ຊີໍ້ນ ຟຳນ.         

16ແຕື່ ຈະ ຕໍ້ອງ ບ ື່  ກນິ ເລ ອດ ຂອງ ມນັ         ໃຫໍ້ ເທ ລງົ ດນິ ຄ  

ກບັ ເທ ນ  ໍ້ຳ ເສຍ.         

17ຢື່ຳ ກນິ ຂອງ ທີື່  ໄດໍ້ ມຳ ຈຳກ ໜ ື່ ງ ສື່ວນ ສິບ ໃນ ບໍ້ຳນ ເຮ ອນ ຂອງ ຕນົ         ຄ  ເຂົໍ້ຳ         ເຫລົໍ້ຳ 

ອະງ ຸື່ນ         ຫລ  ນ  ໍ້ຳມນັ ໝຳກກອກເທດ         ສິື່ ງ ໃດ ທີື່  ຖວຳຍ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຢ ື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ຕໍ້ອງ ກນິ         ລ ກກກົ 

ຂອງ ງວົ         ແລະ ແກະ ພໍ້ອມ ທງັ ສິື່ ງ ຂອງ ທີື່  ໄດໍ້ ສນັຍຳ ໄວໍ້ ເຄ ື່ ອງ ຖວຳຍ ຕຳມໃຈ ສະໝກັ         ຫລ  ເຄ ື່ ອງ 

ຖວຳຍ ອ ື່ ນ ໆ         ຢື່ຳງໃດ ຢື່ຳງ ໜ ື່ ງ.         

18ໃຫໍ້ ພວກ ທື່ຳນ ພໍ້ອມ ທງັ ລ ກ ກບັ ຄນົ ໃຊໍ້         ແລະ ຄນົ ເລວີ ທີື່  ອຳໄສ ຢ ື່ 

ໃນ ບໍ້ຳນ ເມ  ອງ         ກນິ ເຄ ື່ ອງ ຖວຳຍ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ຢ ື່ ໃນ ບື່ອນ ຂຳບ ໄຫວໍ້ ຊໍ້ອງ ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຈ ົື່ງ 

ກນິ ແລະ ມ ື່ວນຊ ື່ ນ ເທີໍ້ນ         ຍໍ້ອນ ວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ປະທຳນ ຂອງ ດ ີໃຫໍ້ ພວກ ທື່ຳນ ແລໍ້ວ.         

19ແລະ 

ຕຳບໃດ ທີື່  ພວກ ທື່ຳນ ຍງັ ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ຕນົ ນີໍ້         ຢື່ຳ ໄດໍ້ ປະ ຖິໍ້ມ ຄນົ ເລວີ.          
20ເມ  ື່ອ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ຂະຫຍຳຍ ເຂດ ແດນ ຂອງ ທື່ຳນ ຕຳມ ທີື່  ຊງົ ສນັຍຳ ໄວໍ້ ແລໍ້ວ         ພວກ ທື່ຳນ 

ຈະ ກນິ ຊີໍ້ນ ໄດໍ້ ທກຸ ເວລຳ ຕຳມໃຈ ຢຳກ.         

21ຖໍ້ຳ ບື່ອນ ຂຳບ ໄຫວໍ້ ຫຳກ ຢ ື່ ໄກ ເກນີ ໄປ         ຈ ົື່ງ ເຮັດ ຕຳມ ທີື່  ຂໍ້ຳ-

ພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ໄວໍ້         ຄ  ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳ ງວົ         ຫລ  ແກະ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ປະທຳນ ໃຫໍ້ ນ ັໍ້ນ         ກນິ ຢ ື່ ເຮ ອນ ຂອງ ຕນົ 

ຕຳມໃຈ ຢຳກ         ທງັ ຜ ໍ້ ສະອຳດ         ແລະ ຜ ໍ້ ທີື່  ມີ ມນົທິນ ກ  ກນິ ໄດໍ້ ຄ  ກນັ.         

22ຢື່ຳງ ດຽວ ກນັ ກບັ ກນິ ຊີໍ້ນ ກວຳງ         



ພຣະບັນຍັດສອງ 13 290 
ຫລ  ຊີໍ້ນ ຟຳນ.         

23ແຕື່ ເມ  ື່ອ ທື່ຳນ ກນິ ຊີໍ້ນ ຂອງ ມນັ         ຢື່ຳ ໄດໍ້ ກນິ ເລ ອດ ນ  ຳ         ເພຳະວື່ຳ ຊວີດິ ນ ັໍ້ນ ຢ ື່ ໃນ ເລ ອດ         

ສະນ ັໍ້ນ         ຢື່ຳ ໄດໍ້ ກນິ ຊວີດິ ນ  ຳ ກນັ ກບັ ຊີໍ້ນ ຂອງ ມນັ.         

24-25ຢື່ຳ ໄດໍ້ ກນິ ເລ ອດ         ໃຫໍ້ ເທ ມນັ ລງົ ດນິ ຄ  ກບັ ເທ 

ນ  ໍ້ຳ ຖິໍ້ມ         ຖໍ້ຳ ທື່ຳນ ບ ື່  ກນິ ເລ ອດ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ຊງົ ພ ພຣະໄທ         ແລະ ຄວຳມ ຈະເລີນ ຮຸື່ງເຮ ອງ ຈະ 

ເກດີ ມີ ແກື່ ພວກ ທື່ຳນ         ແລະ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ທງັຫລຳຍ.         

26ແຕື່ ວື່ຳ ຈ ົື່ງ ເອົຳ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ         ແລະ ເຄ ື່ ອງ ທີື່  ສນັຍຳ 

ວື່ຳ ຈະ ຖວຳຍ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄປ ຍງັ ບື່ອນ ຂຳບ ໄຫວໍ້.         

27ແລໍ້ວ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ ທງັ ໝດົ         ແລະ 

ເລ ອດ ເທິງ ແທື່ນ ບ ຊຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ໃຫໍ້ ເທ ເລ ອດ ສດັ ເຜົຳ ບ ຊຳ ລງົ ເທິງ ແທື່ນ         ແຕື່ ຊີໍ້ນ 

ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ພວກ ທື່ຳນ ກນິ ສຳ.         

28ຂ ໍ້ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ທງັ ໝດົ ທີື່  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ບອກ ພວກ ທື່ຳນ ນີໍ້         ຈ ົື່ງ ເຮັດ ຕຳມ ດໍ້ວຍ 

ຄວຳມ ເອົຳໃຈໃສື່         ພວກ ທື່ຳນ ກບັ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ທື່ຳນ ກ  ຈະ ຈະເລີນ ຮຸື່ງເຮ ອງ ສ ບ ໄປ ເປັນນດິ.          

ໃຫ້ມີສະຖານທີ່ນະມັດສະການພຽງແຫູ່ງດຽວ 
29ເມ  ື່ອ ພວກ ທື່ຳນ ບກຸ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ຍ ດ ຄອງ ແຜື່ນດນິ         ຂອງ ຊນົ ຊຳດ ທງັຫລຳຍ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ 

ຊງົ ທ  ຳລຳຍ ຊນົ ຊຳດ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ແລໍ້ວ ຈະ ຊງົ ໃຫໍ້ ພວກ ທື່ຳນ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ຂອງ ອຳໄສ ຢ ື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ.         

30ຫລງັ 

ຈຳກ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ທ  ຳລຳຍ ຊນົ ຊຳດ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ແລໍ້ວ         ພວກ ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ລະວງັ         ຢື່ຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ຕຳມ 

ຫລກັ ຄ  ຳ ສອນ ແຫື່ງ ສຳດສະໜຳ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ເພຳະວື່ຳ ກຳນ ເຮັດ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ໄພ ອນັຕະລຳຍ 

ຮໍ້ຳຍ ແຮງ         ຢື່ຳ ສນົໃຈ ວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຂຳບ ໄຫວໍ້ ພະ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຢື່ຳງໃດ         ເພຳະ ຢໍ້ຳນ ວື່ຳ ພວກ 

ທື່ຳນ ຈະ ເອົຳ ແບບຢື່ຳງ ພວກ ເຂົຳ.         

31ສະນ ັໍ້ນ         ຢື່ຳ ຂຳບ ໄຫວໍ້ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຄ  ກບັ ພວກ ເຂົຳ ຂຳບ 

ໄຫວໍ້ ພະ ອ ື່ ນ         ເພຳະວື່ຳ ໃນ ເວລຳ ຂຳບ ໄຫວໍ້ ພະ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ສິື່ ງ ຂີໍ້ດຽດ ທີື່  ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກຽດ ຊງັ         ຄ  ພວກ ເຂົຳ ເຜົຳ ລ ກ ຊຳຍ ຍງິ ຂອງ ຕນົ ເທິງ ແທື່ນ ບ ຊຳ          

32ທກຸ ໆ         ສິື່ ງ ທີື່  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ບອກ ພວກ ທື່ຳນ ນີໍ້         ຈ ົື່ງ ໄດໍ້ ເຮັດ ຕຳມ ທງັ ໝດົ         ຢື່ຳ ເພີື່ ມ ເຕມີ         ຫລ  ຕດັ 

ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ໃດ ໆ ອອກ.          

ບົດທີ 13 
1ອຳດ ຈະ ມີ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ         ຫລ  ຜ ໍ້ ຝນັ ເຫັນ ເຫດກຳນ ບອກ ໃຫໍ້ ພວກ ທື່ຳນ ຂຳບ ໄຫວໍ້         ແລະ 

ບວົລະບດັ ພະ ທີື່  ບ ື່  ເຄີຍ ຂຳບ ໄຫວໍ້ ມຳ ກື່ອນ.         

2ບຳງທີ         ພວກ ເຂົຳ ອຳດ ເຮັດ ໃຫໍ້ ມີ ໝຳຍ ສ  ຳຄນັ         ຫລ  

ກຳນ ອດັສະຈນັ ເກດີ ຂ ໍ້ນ         ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ເຊ ື່ ອ ຟງັ ພວກ ເຂົຳ         ຖໍ້ຳ ຫຳກ ວື່ຳ ເລ ື່ ອງ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ເວົໍ້ຳ ນີໍ້ ເກດີ 

ຂ ໍ້ນ ແທໍ້         ກ  ຢື່ຳ ເຊ ື່ ອ ຟງັ ພວກ ເຂົຳ.         

3ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ຊງົ ໃຊໍ້ ພວກ ເຂົຳ ມຳ ທດົ ລອງ         ເພ ື່ ອ ຈະ ຊງົ ຮ ໍ້ 

ວື່ຳ ທື່ຳນ ຈະ ຮກັ         ແລະ ນບັຖ  ພຣະອງົ ດໍ້ວຍ ສດຸ ຈດິ ສດຸ ໃຈ ຫລ  ບ ື່ .         

4ຈ ົື່ງ ຕດິຕຳມ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ໃຫໍ້ 

ຢ ຳ ເກງ         ເຊ ື່ ອ ຟງັ         ແລະ ເຮັດ ຕຳມ ຂ ໍ້ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ຂອງ ພຣະອງົ         ໃຫໍ້ ຂຳບ ໄຫວໍ້         ແລະ ສດັຊ ື່  ຕ ື່  ພຣະອງົ.         

5ແຕື່ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ         ຫລ  ຜ ໍ້ ຝນັ ເຫັນ ເຫດກຳນ         ຜ ໍ້ ໃດ ບອກ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ເປັນ ກະບດົ ຕ ື່ ສ ໍ້ ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ          ຜ ໍ້ ຊງົ ໂຜດ ເອົຳ ພວກ ທື່ຳນ ອອກ ຈຳກ ເອຢິບ ບື່ອນ ຕກົ ເປັນ ທຳດ         ລຳວ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈະ ຕໍ້ອງ ຖ ກ ໂທດ 

ເຖງິ ຕຳຍ         ຄນົ ແບບ ນີໍ້ ເປັນ ຄນົ ຊ ົື່ວ         ແລະ ຈະ ນ  ຳ ພວກ ທື່ຳນ ອອກ ຈຳກ ທຳງ ແຫື່ງ ຊວີດິ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ ຊງົ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ດ  ຳເນນີ ຕຳມ         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ຖ ກ ໂທດ ເຖງິ ຕຳຍ         ທື່ຳນ ຈະ ຕໍ້ອງ ກ  ຳຈດັ 

ຄວຳມ ຊ ົື່ວ ໃຫໍ້ ໝດົ ໄປ.          
6ຖໍ້ຳວື່ຳ ອໍ້ຳຍ ນໍ້ອງ ລ ກ ຊຳຍ ຍງິ         ເມຍ ຮກັ         ຫລ  ເພ ື່ ອນ ສະໜິດ ຂອງ ທື່ຳນ ຊກັ ຊວນ ຢື່ຳງ ລບັ ໆ         ໃຫໍ້ 
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ທື່ຳນ ຂຳບ ໄຫວໍ້ ພະ ອ ື່ ນ         ຄ  ພະ ທີື່  ທື່ຳນ ເອງ         ແລະ ພວກ ບນັພະບ ລດຸ ບ ື່  ເຄີຍ ຂຳບ ໄຫວໍ້ ມຳ ກື່ອນ.         

7ແລະ ບຳງ ຄນົ ອຳດ ຊກັ ຊວນ ທື່ຳນ ຂຳບ ໄຫວໍ້ ພະ ຂອງ ຊນົ ຊຳດ ທີື່ ຢ ື່ ອໍ້ອມ ຂໍ້ຳງ         ຫລ  ຢ ື່ ຫື່ຳງ ໄກ.         

8ແຕື່ 

ທື່ຳນ ຢື່ຳ ຍອມ ຕຳມ         ຫລ  ເຊ ື່ ອ ຟງັ         ຢື່ຳ ເມດ ຕຳ ປຳນ ີ         ແລະ ໃຫໍ້ກຳນ ຄຸໍ້ມ ຄອງ ພວກ ເຂົຳ.         

9ແຕື່ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳ 

ພວກ ເຂົຳ ເສຍ         ໂດຍ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ລງົມ   ແກວື່ງ ກໍ້ອນ ຫີນ ໃສື່ ພວກ ເຂົຳ ກື່ອນ         ແລໍ້ວ ຈ ື່ງ ໃຫໍ້ ທກຸ ໆ         ຄນົ 

ແກວື່ງ ກໍ້ອນ ຫີນ ໃສື່ ນ  ຳ ກນັ ອີກ.         

10ຈ ົື່ງ ແກວື່ງ ກໍ້ອນ ຫີນ ໃສື່ ຈນົ ຕຳຍ         ເພຳະວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ພະຍຳຍຳມ 

ເອົຳ ທື່ຳນ ໜີ ຈຳກ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຜ ໍ້ ຊງົ ຊື່ອຍ ທື່ຳນ ອອກ ຈຳກ ເອຢິບ ບື່ອນ ຕກົ ເປັນ ທຳດ.         

11ເມ  ື່ອ 

ຊຳວ ອິສຣາເອນ ທງັ ປວງ ໄດໍ້ ຍນິ ເລ ື່ ອງ ນີໍ້ ພວກ ເຂົຳ ກ  ຈະ ຢໍ້ຳນ         ແລະ ຈະ ບ ື່  ເຮັດ ຊ ົື່ວ ແບບ ນີໍ້ ອີກ.”          
12ຖໍ້ຳ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ຍນິ ວື່ຳ         ໃນ ຫວົ ເມ  ອງ ໜ ື່ ງ ຫວົ ເມ  ອງ ໃດ ຊ ື່ ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ 

ຂອງ ທື່ຳນ ປະທຳນ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ອຳໄສ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ         

13ມີ ບຳງ ຄນົ ທີື່  ເປັນ ຄນົ ອນັທະພຳນ ໄດໍ້ ອອກ ໄປ ຈຳກ 

ທື່ຳມກຳງ ທື່ຳນ         ຊກັ ຊວນ ຊຳວ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ         ‘ໃຫໍ້ ເຮົຳ ໄປ ບວົລະບດັ ພະ ອ ື່ ນ ກນັ ເທຳະ’         ຊ ື່ ງ ເປັນ ພະ 

ທີື່  ທື່ຳນ ບ ື່  ຮ ໍ້ຈກັ         

14ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈ ົື່ງ ສອບ ຖຳມ ເບິື່ ງ ຢື່ຳງ ຖີື່  ຖໍ້ວນ         ແລະ ຖຳມ ເບິື່ ງ         ຖໍ້ຳ ເປັນຄວຳມ ຈງິ         

ແລະ ແນື່ນອນ ວື່ຳ         ສິື່ ງ ທີື່  ໜໍ້ຳ ກຽດ ຊງັ ນ ັໍ້ນ ມີ ຄນົ ປະຕບິດັ ກນັ ຢ ື່ ໃນ ໝ ື່ ພວກ ທື່ຳນ         

15ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ຂໍ້ຳ ຊຳວ 

ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ດໍ້ວຍ ຄມົ ດຳບ         ທ  ຳລຳຍ ໃຫໍ້ ໝດົ ດໍ້ວຍ ຄມົ ດຳບ ຂອງ ທື່ຳນ         ທງັ ຄນົ ທີື່  ອຳໄສ ໃນ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ 

ແລະ ຝ ງ ສດັ ດໍ້ວຍ         

16ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ເກບັ ເຄ ື່ ອງ ຂອງ ທງັ ໝດົ ໃນ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ໄປ ກອງ ໄວໍ້ ຢ ື່ ກຳງ ຖະໜນົ         

ແລະ ເຜົຳ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ກບັ ບນັດຳ ເຄ ື່ ອງ ຂອງ ໃນ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ດໍ້ວຍ ໄຟ         ເພ ື່ ອ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ         ໃຫໍ້ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ຮໍ້ຳງ ຢ ື່ ເປັນນດິ         ຢື່ຳ ສໍ້ຳງ ຂ ໍ້ນ ມຳ ໃໝື່ ອີກ ເລີຍ         

17ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ຂອງ 

ຕໍ້ອງ ຫໍ້ຳມ ນ ັໍ້ນ ມຳ ຕດິ ພນັ ມ  ຂອງ ທື່ຳນ         ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ຊງົ ຫນັ ຈຳກ ພຣະພິໂລດ ຂອງ 

ພຣະອງົ         ແລະ ຊງົ ສະແດງ ພຣະກະລນຸຳ ຕ ື່  ທື່ຳນ         ແລະ ຊງົ ເມດ ຕຳ ທື່ຳນ         ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ທະວ ີຫລຳຍ ຂ ໍ້ນ         

ດ ັື່ງ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ປະຕຍິຳນ ໄວໍ້ ກບັ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ ນ ັໍ້ນ         

18ເມ  ື່ອ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ເຊ ື່ ອ ຟງັ 

ພຣະສລຸະສຽງ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ         ຄ  ຮກັສຳ ພຣະບນັຍດັ ທງັ ໝດົ ຂອງ 

ພຣະອງົ ດ ັື່ງ ທີື່  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ສ ັື່ງ ທື່ຳນ ໄວໍ້ ໃນ ມ ໍ້ນີໍ້         ແລະ ເຮັດ ສິື່ ງ ທີື່  ຖ ກຕໍ້ອງ ຕຳມ ສຳຍ ພຣະເນດ ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ”          

ບົດທີ 14 
ຄຳຕັກເຕືອນບໍ່ໃຫ້ຂາບໄຫວ້ຮ ບເຄົາລົບ 

1“ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ເປັນ ລ ກ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ         ທື່ຳນ ຢື່ຳ ປຳດ ຊີໍ້ນ ຕວົ ເອງ         

ຫລ  ແຖ ຫວົ ເພ ື່ ອ ຄນົ ຕຳຍ         

2ເພຳະວື່ຳ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ເປັນ ຊນົ ຊຳດ ບ ລິສດຸ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ         ແລະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ເລ ອກ ຈຳກ ປະຊຳຊຳດ ທງັຫລຳຍ ທີື່ ຢ ື່ ເທິງ ແຜື່ນດນິ 

ໂລກ ໃຫໍ້ ເປັນ ຊນົ ຊຳດ ໃນ ກ  ຳມະສິດ ຂອງ ພຣະອງົ         

3ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຢື່ຳ ກນິ ສິື່ ງ ທີື່  ໜໍ້ຳ ກຽດ ຊງັ         

4ສດັ 

ທີື່  ກນິ ໄດໍ້ ມີ ດ ັື່ງ ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້         ຄ          ງວົ         ແກະ         ແບໍ້         

5ກວຳງ         ເຍ ອງ         ຟຳນ         ແບໍ້ ປື່ຳ         ງວົ ປື່ຳ         ແລະ ແກະ ປື່ຳ         

6ທື່ຳນ ກນິ ສດັ ທກຸ ຊະນດິ ທີື່  ແຍກ ກບີ         ຄ  ກບີ ຜື່ຳອອກ ເປັນ ສອງ         ແລະ ຄໍ້ຽວເອ ໍ້ອງ ໄດໍ້         

7ຢື່ຳງໃດ ກ  

ຕຳມ         ໃນ ຈ  ຳພວກ ສດັ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ຄໍ້ຽວເອ ໍ້ອງ ຫລ  ມີ ກບີ ຜື່ຳ         ທື່ຳນ ຢື່ຳ ກນິ ສດັ ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້ ຄ          ອ ດ         ກະຕື່ຳຍ         

ໂຕ ຕຸື່ນ         ເພຳະວື່ຳ ສດັ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ຄໍ້ຽວເອ ໍ້ອງ         ແຕື່ ກບີ ບ ື່  ຜື່ຳ         ຈ ື່ງ ເປັນ ສດັ ທີື່  ມີ ມນົທິນ ແກື່ ທື່ຳນ         

8ແລະ ໝ  
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ດໍ້ວຍ         ເພຳະວື່ຳ ໝ  ມີ ກບີ ຜື່ຳ         ແຕື່ ບ ື່  ຄໍ້ຽວເອ ໍ້ອງ         ຈ ື່ງ ເປັນ ສດັ ທີື່  ມີ ມນົທິນ ແກື່ ທື່ຳນ         ທື່ຳນ ຢື່ຳ ກນິ ຊີໍ້ນ 

ຂອງ ມນັ         ແລະ ຊຳກ ສບົ ຂອງ ມນັ ທື່ຳນ ກ  ຢື່ຳ ແຕະຕໍ້ອງ         

9ໃນ ບນັດຳ ສດັ ນ  ໍ້ຳ ທງັ ໝດົ         ທື່ຳນ ກນິ ສດັ 

ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ໄດໍ້         ຄ          ສດັ ໃດ ໆ ທີື່  ມີ ຄີ         ແລະ ເກດັ         ທື່ຳນ ກນິ ໄດໍ້         

10ແຕື່ ສດັ ໃດ ໆ ທີື່  ບ ື່  ມີ ຄີ         ແລະ ບ ື່  ມີ ເກດັ         

ທື່ຳນ ຢື່ຳ ກນິ         ເປັນ ສດັ ທີື່  ມີ ມນົທິນ ແກື່ ທື່ຳນ         

11ນກົ ສະອຳດ ທກຸ ຊະນດິ         ທື່ຳນ ກນິ ໄດໍ້         

12ແຕື່ ນກົ ເຫລົື່ ຳ 

ນີໍ້         ທື່ຳນ ຢື່ຳ ກນິ ຄ          ນກົ ອິນ ຊ ີ         ນກົ ແຮໍ້ງ         ນກົ ຈອກ ເທດ         

13ນກົ ແຫລວ ຫຳງ ຍຳວ         ນກົ ແຫລວ ດ  ຳ         ນກົ 

ແຮໍ້ງ ຕຳມ ຊະນດິ ຂອງ ມນັ         

14ບນັດຳ ນກົກຳ ຕຳມ ຊະນດິ ຂອງ ມນັ         

15ນກົ ເຄົໍ້ຳ ແມວ         ນກົ ເຄົໍ້ຳ         ນກົ 

ນຳງ ນວນ         ນກົ ເຂົຳ ຕຳມ ຊະນດິ ຂອງ ມນັ         

16ນກົ ເຄົໍ້ຳ ນໍ້ອຍ         ນກົ ເຄົໍ້ຳ ໃຫຍື່         ນກົ ອ ຫລ          

17ນກົ ກະ ທງຸ         

ແຮໍ້ງ         ແລະ ນກົກຳ ນ  ໍ້ຳ         

18ນກົ ກະສຳ ດ  ຳ         ນກົ ກະສຳ ຕຳມ ຊະນດິ ຂອງ ມນັ         ນກົ ຫວົ ຂວຳນ         ແລະ ເຈຍ         

19ແມງໄມ ໍ້ ມີ ປີກ ທກຸ ຊະນດິ ເປັນ ສດັ ທີື່  ມີ ມນົທິນ ແກື່ ທື່ຳນ         ຢື່ຳ ກນິ         

20ສດັ ມີ ປີກ ທີື່  ສະອຳດ ທກຸ ຊະນດິ         

ທື່ຳນ ກນິ ໄດໍ້         

21ທື່ຳນ ຢື່ຳ ກນິ ສດັ ຊະນດິ ໃດ ທີື່  ຕຳຍ ເອງ         ທື່ຳນ ຈະ ໃຫໍ້ ແກື່ ຄນົ ຕື່ຳງ ດໍ້ຳວ ທີື່ ຢ ື່ ພຳຍ ໃນ 

ປະຕ  ເມ  ອງ ຂອງ ທື່ຳນ ກນິ ກ  ໄດໍ້         ຫລ  ທື່ຳນ ຈະ ຂຳຍ ໃຫໍ້ ແກື່ ຄນົ ຕື່ຳງປະເທດ ກ  ໄດໍ້         ເພຳະວື່ຳ ທື່ຳນ ເປັນ 

ຊນົ ຊຳດ ທີື່  ບ ລິສດຸ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ         ທື່ຳນ ຢື່ຳ ຕ ົໍ້ມ ລ ກ ແບໍ້ ດໍ້ວຍ ນ  ໍ້ຳ 

ນມົ ແມ ື່ ຂອງ ມນັ          
22ຜນົລະປ ກ ໄດໍ້ ແຕື່ ລະ ປີ ຈຳກ ພ ດ ໃນ ນຳ ຂອງ ທື່ຳນ ນ ັໍ້ນ         ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ຖວຳຍ ໜ ື່ ງ ສື່ວນ ສິບ         

23ທື່ຳນ 

ຈ ົື່ງ ກນິ ໜ ື່ ງ ສື່ວນ ສິບ ທີື່  ໄດໍ້ ຈຳກ ເຂົໍ້ຳ         ຫລ  ນ  ໍ້ຳ ອະງ ຸື່ນ ຂອງ ທື່ຳນ         ຫລ  ນ  ໍ້ຳມນັ ຂອງ ທື່ຳນ         ແລະ ຜນົ ລຸໍ້ນ 

ທ  ຳອິດ ຈຳກ ຝ ງ ງວົ         ແລະ ຝ ງ ແບໍ້ ແກະ ຂອງ ທື່ຳນ         ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ 

ໃນ ສະຖຳນທີື່  ຊ ື່ ງ ພຣະອງົ ຈະ ຊງົ ເລ ອກ ໄວໍ້         ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ພຣະນຳມ ຂອງ ພຣະອງົ ສະຖດິ ຢ ື່ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         

ເພ ື່ ອ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈະ ໄດໍ້ ຮຽນ ຮ ໍ້ ທີື່  ຈະ ຢ ຳ ເກງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ ຢ ື່ ສະເໝີ         

24ຖໍ້ຳ ໄລຍະ ທຳງໄກ ເກນີ ໄປ         ທື່ຳນ ບ ື່  ສຳມຳດ ນ  ຳ ເອົຳ ໜ ື່ ງ ສື່ວນ ສິບມຳ ໄດໍ້         ໃນ ເມ  ື່ອ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ອວຍພອນ ແກື່ ທື່ຳນ         

25ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ຂຳຍ ສິື່ ງ ຂອງ ນ ັໍ້ນ ເອົຳ ເງນິ         ແລະ ຫ ື່  ເງນິ ຖ  

ໄວໍ້         ແລະ ໄປ ຍງັ ສະຖຳນທີື່  ຊ ື່ ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ ຈະ ຊງົ ເລ ອກ ໄວໍ້         

26ແລະ ເອົຳ 

ເງນິ ນ ັໍ້ນ ຊ ໍ້ ສິື່ ງ ໃດ ໆ ທີື່  ທື່ຳນ ປຳດຖະໜຳ         ຈະ ເປັນ ງວົ         ແກະ         ຫລ  ເຫລົໍ້ຳ ອະງ ຸື່ນ         ແລະ ສິື່ ງ ໃດ ໆ ທີື່  ທື່ຳນ 

ປຳດຖະໜຳ         ແລະ ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ກນິ ຢ ື່ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ         ແລະ 

ຈ ົື່ງ ມ ື່ວນຊ ື່ ນ ທງັ ຕວົ ທື່ຳນ         ແລະ ຄອບຄວົ ຂອງ ທື່ຳນ ດໍ້ວຍ         

27ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຢື່ຳ ປະ ຖິໍ້ມ ຄນົ ເລວີ ຊ ື່ ງ 

ຢ ື່ ພຳຍ ໃນ ປະຕ  ເມ  ອງ ຂອງ ຕນົ         ເພຳະວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ບ ື່  ມີ ສື່ວນ ແບື່ງ         ຫລ  ມ ລະດກົ ກບັ ທື່ຳນ         

28ເມ  ື່ອ 

ຄບົ ສຳມ ປີ         ທກຸ ເທ ື່ ອ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈ ົື່ງ ນ  ຳ ເອົຳ ໜ ື່ ງ ສື່ວນ ສິບ ຈຳກ ພ ດ ຜນົ ທີື່  ໄດໍ້ ໃນ ປີ ນ ັໍ້ນ         ມຳສະ ສມົ 

ໄວໍ້ ພຳຍ ໃນ ປະຕ  ເມ  ອງ ຂອງ ທື່ຳນ         

29ຄນົ ເລວີ          (ເພຳະວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ບ ື່  ມີ ສື່ວນ ແບື່ງ         ຫລ  ມ ລະດກົ ກບັ 

ທື່ຳນ)         ຄນົ ຕື່ຳງ ດໍ້ຳວ         ລ ກ ກ  ຳພໍ້ຳ ພ ື່         ແລະ ແມ ື່ໝໍ້ຳຍ ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ພຳຍ ໃນ ປະຕ  ເມ  ອງ ຂອງ ທື່ຳນ         ຈະ ໄດໍ້ ມຳ 

ກນິ ຢື່ຳງ ອິື່ ມ ເຕັມ         ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ ຈະ ຊງົ ອ  ຳນວຍ ພຣະພອນ ແກື່ ບນັ-

ດຳ ກດິຈະກຳນ ທີື່  ມ  ຂອງ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ເຮັດ ນ ັໍ້ນ”          
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ຄຳສັ່ງສອນເລື່ອງອາຫານ 
1“ເມ  ື່ອ ຄບົ ທກຸ ໆ ເຈດັ ປີ         ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຕໍ້ອງ ມກີຳນ ປດົ ປື່ອຍ         

2ໃຫໍ້ ເຮັດ ກຳນ ປດົ ປື່ອຍ ດ ັື່ງນີໍ້         

ເຈົໍ້ຳ ໜີໍ້ ທກຸ ຄນົ ຈະ ຕໍ້ອງ ຍກົ ສິື່ ງ ທີື່  ຕນົ ໃຫໍ້ ເພ ື່ ອນ ບໍ້ຳນ ຢ ມ ໄປ ນ ັໍ້ນ         ຢື່ຳ ທວງ ສິື່ ງ ນ ັໍ້ນ ຄ ນ ຈຳກ ເພ ື່ ອນ ບໍ້ຳນ         

ຫລ  ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ຕນົ         ເພຳະວື່ຳ ໄດໍ້ ປະກຳດ ກຳນ ປດົ ປື່ອຍ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແລໍ້ວ         

3ທື່ຳນ ທງັ-

ຫລຳຍ ຈະ ທວງ ຄ ນ ຈຳກ ຄນົ ຕື່ຳງ ດໍ້ຳວ ກ  ໄດໍ້         ແຕື່ ທື່ຳນ ຕໍ້ອງ ຍກົ ໜີໍ້ ແກື່ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ທື່ຳນ ທີື່  ເປັນ ໜີໍ້ 

ທື່ຳນ         

4ຍກົເວັໍ້ນ ເມ  ື່ອ ບ ື່  ມີ ຄນົ ທກຸ ຍຳກ ໃນ ໝ ື່ ພວກ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ         ເພຳະວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ຊງົ 

ອ  ຳນວຍ ພຣະພອນ ແກື່ ທື່ຳນ ໃນ ແຜື່ນດນິ         ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ ປະທຳນ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ 

ເປັນ ມ ລະດກົ ນ ັໍ້ນ         

5ຖໍ້ຳ ທື່ຳນ ພຽງ ແຕື່ ປະຕບິດັ ຕຳມ ພຣະສລຸະສຽງ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ 

ຂອງ ທື່ຳນ         ຄວນ ລະວງັ ທີື່  ຈະ ເຮັດ ຕຳມ ພຣະບນັຍດັ ທງັຫລຳຍ         ຊ ື່ ງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ທື່ຳນ ໃນ ມ ໍ້ນີໍ້         

6ເພຳະວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ ຈະ ຊງົ ອ  ຳນວຍ ພຣະພອນ ທື່ຳນ ດ ັື່ງ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ 

ສນັຍຳ ຕ ື່  ທື່ຳນ ນ ັໍ້ນ         ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈະ ໃຫໍ້ ປະຊຳຊຳດ ຫລຳຍ ຊຳດ ຢ ມ ສິື່ ງ ຂອງ ຂອງ ທື່ຳນ         ແຕື່ ທື່ຳນ 

ຢື່ຳ ຢ ມ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈະ ປກົຄອງ ຢ ື່ ເໜ ອ ປະຊຳຊຳດ         ແຕື່ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ 

ບ ື່  ປກົຄອງ ເໜ ອ ທື່ຳນ          
7ຖໍ້ຳ ໃນ ທື່ຳມກຳງ ພວກ ທື່ຳນ ມີ ຄນົ ຈນົ ຄນົ ໜ ື່ ງ ເປັນ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ທື່ຳນ ຢ ື່ ພຳຍ ໃນ ປະຕ  ເມ  ອງ ໃດ ໆ         

ໃນ ແຜື່ນດນິ ຊ ື່ ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ ປະທຳນ ແກື່ ທື່ຳນ         ທື່ຳນ ຢື່ຳ ມໃີຈ ແຂງ ກະດໍ້ຳງ         

ແລະ ຫດົ ມ  ຂອງ ທື່ຳນ ໄວໍ້ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ຕນົ ຜ ໍ້ ທກຸ ຍຳກ ນ ັໍ້ນ         

8ແຕື່ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈ ົື່ງ ຍ ື່ ນ ມ  ຂອງ 

ທື່ຳນ ຢື່ຳງ ໃຈກວໍ້ຳງ ຂວຳງ ຕ ື່  ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ຢ ມ ເຄ ື່ ອງ ຂອງ ພ  ແກື່ ຄວຳມ ຕໍ້ອງກຳນ 

ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ບ ື່  ວື່ຳ ຈະ ເປັນ ສິື່ ງ ຂອງ ໃດ ໆ ກ  ຕຳມ         

9ຈ ົື່ງ ລະວງັ ໃຫໍ້ ດ  ີຢໍ້ຳນ ວື່ຳ ຈະ ມີ ຄວຳມ ຄິດ ໃນ 

ຈດິໃຈ ຊ ົື່ວ ຂອງ ທື່ຳນ ວື່ຳ         ‘ປີ ທີ ເຈດັ         ປີ ທີື່  ຈະ ຕໍ້ອງ ປດົ ປື່ອຍ ມຳ ເຖງິ ແລໍ້ວ’         ແລະ ຕຳ ທື່ຳນ ກ  ອິດສຳ ຕ ື່  ພີື່ -

ນໍ້ອງ ຂອງ ຕນົ         ທື່ຳນ ຈ ື່ງ ບ ື່  ຍອມ ໃຫໍ້ ອນັ ໃດ ແກື່ ພວກ ເຂົຳ ເລີຍ         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຮໍ້ອງ ທ ນ ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ          ເລ ື່ ອງ ຄວຳມ ຜິດ ບຳບ ກ  ຈະ ຕກົ ຖ ກ ທື່ຳນ ເອງ         

10ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ເມ  ື່ອ ໃຫໍ້ 

ພວກ ເຂົຳ ແລໍ້ວ         ຢື່ຳ ມໃີຈ ຄິດ ເສຍດຳຍ         ເພຳະວື່ຳ ເຫດ ນີໍ້         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ ຈະ 

ຊງົ ອ  ຳນວຍ ພຣະພອນ ແກື່ ທື່ຳນ ໃນ ບນັດຳ ກດິຈະກຳນ ທງັ ໝດົ ຂອງ ທື່ຳນ         ບ ື່  ວື່ຳ ທື່ຳນ ຈະ ລງົມ   ເຮັດ 

ສິື່ ງ ໃດ ກ  ຕຳມ         

11ເພຳະວື່ຳ ຄນົ ຈນົ ຈະ ບ ື່  ໝດົ ໄປ ຈຳກ ແຜື່ນດນິ         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ສ ັື່ງ ທື່ຳນ ວື່ຳ         

‘ທື່ຳນ ຕໍ້ອງ ຍ ື່ ນ ມ  ໃຫໍ້ ຢື່ຳງ ໃຈກວໍ້ຳງ ຂວຳງ ຕ ື່  ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ຕນົ         ຄ  ຕ ື່  ຄນົ ທກຸ ຍຳກ         ຄນົ ຂດັ ສນົ         ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ໃນ 

ແຜື່ນດນິ ຂອງ ທື່ຳນ’          
12ຖໍ້ຳ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ທື່ຳນ ຊ ື່ ງ ເປັນ ຄນົ ເຮັບເຣ ີບ ື່  ວື່ຳ ຊຳຍ ຫລ  ຍງິ         ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ຂຳຍ ໄວໍ້ ແກື່ ທື່ຳນ         ຈ ົື່ງ 

ໃຫໍ້ ບວົລະບດັ ທື່ຳນ ຫກົ ປີ         ເມ  ື່ອ ເຖງິ ປີ ທີ ເຈດັ ກ  ໃຫໍ້ ປື່ອຍ ພວກ ເຂົຳ ເປັນ ອິດສະຫລະພຳບ ພົໍ້ນ ໄປ ຈຳກ 

ທື່ຳນ         

13ແລະ ເມ  ື່ອ ທື່ຳນ ປື່ອຍ ພວກ ເຂົຳ ເປັນ ອິດສະຫລະ ໄປ ຈຳກ ທື່ຳນ         ທື່ຳນ ຢື່ຳ ປື່ອຍ ພວກ ເຂົຳ ໄປ 

ມ  ເປົື່ ຳ         

14ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ມໃີຈ ກວໍ້ຳງຂວຳງ         ໂດຍ ຈດັ ບນັດຳ ສິື່ ງ ຂອງ ໃຫໍ້ ແກື່ ພວກ ເຂົຳ         ຊ ື່ ງ ເປັນ ສິື່ ງ ຂອງ 

ຈຳກ ຝ ງ,         ແບໍ້         ແກະ ຂອງ ທື່ຳນ ຈຳກ ລຳນ ຟຳດ ເຂົໍ້ຳຂອງ ທື່ຳນ         ແລະ ຈຳກ ອື່ຳງ ຢຽບ ໝຳກ ອະງ ຸື່ນ 

ຂອງ ທື່ຳນ         ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້ ແກື່ ພວກ ເຂົຳ ຕຳມ ສມົຄວນ ຕຳມ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ 



ພຣະບັນຍັດສອງ 16 294 
ຊງົ ອ  ຳນວຍ ພຣະພອນ ແກື່ ທື່ຳນ         

15ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ຈ ື່  ໄວໍ້ ວື່ຳ         ທື່ຳນ ເຄີຍ ເປັນ ຂໍ້ຳ ທຳດ ໃນ ແຜື່ນດນິ ເອຢິບ 

ແລະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ຊງົ ໄຖື່ ທື່ຳນ ໄວໍ້         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ສ ັື່ງ ເລ ື່ ອງ ນີໍ້ 

ແກື່ ທື່ຳນ ໃນ ມ ໍ້ນີໍ້         

16ແຕື່ ຖໍ້ຳ ຂໍ້ຳ ທຳດ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈະ ກື່ຳວ ແກື່ ທື່ຳນ ວື່ຳ         ‘ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ບ ື່  ໄປ ຈຳກ ທື່ຳນ’         ເພຳະ-

ວື່ຳ ລຳວ ຮກັ ທື່ຳນ         ແລະ ຄອບຄວົ ຂອງ ທື່ຳນ         ເພຳະວື່ຳ ລຳວ ຢ ື່ ກບັ ທື່ຳນ         ມນັ ກ  ສະບຳຍດ ີ         

17ຈ ົື່ງ ເອົຳ 

ເຫລັກ ແທງ ໃບ ຫ  ຂອງ ລຳວ ໃຫໍ້ ຊອດ ໄປ ຕດິ ກບັ ປະຕ  ເຮ ອນ         ດ ັື່ງນີໍ້         ລຳວ ຈະ ເປັນ ຂໍ້ຳ ທຳດ ຂອງ ທື່ຳນ 

ຕະຫລອດ ໄປ         ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ເຮັດ ເຊັື່ ນ ນີໍ້ ແກື່ ຂໍ້ຳ ທຳດ ຍງິ ດໍ້ວຍ         

18ເມ  ື່ອ ທື່ຳນ ປື່ອຍ ພວກ ເຂົຳ ໃຫໍ້ ເປັນ ອິດ-

ສະຫລະ ນ ັໍ້ນ         ທື່ຳນ ຢື່ຳ ຮ ໍ້ສ ກ ໜກັ ອກົ ໜກັ ໃຈ         ເພຳະວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ທື່ຳນ ມຳ ຫກົ ປີ ແລໍ້ວ         

ແລະ ທງັ ກຳຍ ຄື່ຳ ແຮງ ຫລຳຍ ກວື່ຳ ລ ກຈ ໍ້ຳງ ເປັນ ສອງ ເທົື່ ຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ ຈະ 

ຊງົ ອ  ຳນວຍ ພຣະພອນ ແກື່ ທື່ຳນ ໃນ ກຳນ ທງັ ປວງ ທີື່  ທື່ຳນ ໄດໍ້ ເຮັດ ນ ັໍ້ນ          
19ສດັ ໂຕ ຜ ໍ້ ຫວົປີ         ຊ ື່ ງ ເກດີ ໃນ ຝ ງ ງວົ         ຫລ  ຝ ງ ແບໍ້,         ແກະ ນ ັໍ້ນ         ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈ ົື່ງ ຖວຳຍ ໄວໍ້ ແດື່ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ         ທື່ຳນ ຢື່ຳ ໃຊໍ້ ງວົ ຫວົປີ ເຮັດ ວຽກ         ຫລ  ຕດັ ຂນົ ຈຳກ ແກະ ຫວົປີ         

20ທື່ຳນ         ແລະ ຄອບຄວົ ຂອງ ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ກນິ ສດັ ຫວົປີ ນ ັໍ້ນ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ 

ທື່ຳນ ທກຸ ໆ ປີ         ໃນ ສະຖຳນທີື່  ຊ ື່ ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ຊງົ ກ  ຳນດົ ໄວໍ້ ນ ັໍ້ນ         

21ແຕື່ ຖໍ້ຳ ສດັ ນ ັໍ້ນ ມີ ຕ  ຳໜິ 

ໃດ ໆ ຄ  ເປັນ ງ ື່ອຍ         ຫລ  ຕຳບອດ         ຫລ  ມີ ຕ  ຳໜິ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ຢື່ຳງໃດ ຢື່ຳງ ໜ ື່ ງ         ທື່ຳນ ຢື່ຳ ຖວຳຍ ບ ຊຳ ແດື່ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ         

22ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ກນິ ສດັ ນ ັໍ້ນ ພຳຍ ໃນ ປະຕ  ເມ  ອງ ຂອງ ທື່ຳນ         ທງັ ຜ ໍ້ ທີື່  

ມີ ມນົທິນ         ແລະ ຜ ໍ້ ທີື່  ສະອຳດ ກ  ກນິ ໄດໍ້         ບ ື່  ວື່ຳ ຈະ ເປັນ ຊີໍ້ນ ຟຳນ         ຫລ  ຊີໍ້ນ ກວຳງ         

23ພຽງ ແຕື່ ທື່ຳນ ຢື່ຳ ກນິ 

ເລ ອດ ຂອງ ມນັ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ         ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ເທ ຖິໍ້ມ ລງົ ດນິ ຄ  ເທ ນ  ໍ້ຳ”          

ບົດທີ 16 
ການປົດປູ່ອຍທຸກໆເຈັດປີ 

1“ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ຖ  ເດ ອນ ອາບິບ 

[a]         ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈ ົື່ງ ຖ  ປັດສະຄາ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ 

ຂອງ ທື່ຳນ         ເພຳະວື່ຳ ໃນ ເດ ອນ ອາບິບ ນ ັໍ້ນ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ ຊງົ ນ  ຳ ທື່ຳນ ອອກ 

ຈຳກ ເອຢິບ ໃນ ເວລຳ ກຳງຄ ນ         

2ແລະ ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ຖວຳຍ ປັດສະຄາ          ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ         ຈຳກ ຝ ງ ແບໍ້,         ແກະ ຫລ  ຝ ງ ງວົ         ໃນ ບື່ອນ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ຊງົ ເລ ອກ 

ໄວໍ້         ໃຫໍ້ ພຣະນຳມ ຂອງ ພຣະອງົ ປະທບັ ທີື່  ນ ັໍ້ນ         

3ຢື່ຳ ກນິ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ມີ ເຊ ໍ້ອ ແປໍ້ງ ໃນ ປັດສະຄາ          ຕະຫລອດ 

ເຈດັ ມ ໍ້ ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ກນິ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ບ ື່  ມີ ເຊ ໍ້ອ ແປໍ້ງ         ເປັນ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ແຫື່ງ ຄວຳມທກຸ ໃຈ         ເພຳະວື່ຳ ທື່ຳນ ຮບີ ໜີ ອອກ 

ມຳ ຈຳກ ແຜື່ນດນິ ເອຢິບ ເພ ື່ ອ ທື່ຳນ ຈະ ລະນ ກ ເຖງິ ມ ໍ້ ທີ ທື່ຳນ ອອກ ມຳ ຈຳກ ແຜື່ນດນິ ເອຢິບ ຕະຫລອດ 

ຊວີດິ ຂອງ ທື່ຳນ         

4ຕະຫລອດ ເຈດັ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ເຫັນ ເຊ ໍ້ອ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ພຳຍ ໃນ ອຳນຳເຂດ ປະເທດ ຂອງ 

ທື່ຳນ         ຫລ  ຊີໍ້ນ ສດັ ຊ ື່ ງ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ບ ຊຳ ໃນ ຕອນ ແລງ ມ ໍ້ ທ  ຳອິດ ເຫລ ອ ຢ ື່ ຕະຫລອດ ຄ ນ ຈນົ ຮອດ ມ ໍ້ອ ື່ ນ ເຊົໍ້ຳ         

5ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຢື່ຳ ຖວຳຍ ປັດສະຄາ ພຳຍ ໃນ ປະຕ  ເມ  ອງ ໃດ ໆ         ຊ ື່ ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ 

ຂອງ ທື່ຳນ ຊງົ ປະທຳນ ແກື່ ທື່ຳນ         

6ແຕື່ ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ຖວຳຍ ປັດສະຄາ ໃນ ສະຖຳນທີື່  ຊ ື່ ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ ຈະ ຊງົ ເລ ອກ ໄວໍ້         ໃຫໍ້ ພຣະນຳມ ຂອງ ພຣະອງົ ປະທບັ ຢ ື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ         ໃນ ຕອນ ແລງ 

 

[a]ຈຽງ ຫລ  ເດ ອນທີໜ ື່ ງ 
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ເມ  ື່ອ ຕຳເວັນຕກົ ແລໍ້ວ         ຊ ື່ ງ ເປັນ ເວລຳ ດຽວ ກນັ ກບັ ທີື່  ທື່ຳນ ອອກ ຈຳກ ເອຢິບ         

7ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ເຮັດ ໃຫໍ້ ສກຸ         

ແລະ ກນິ ໃນ ສະຖຳນທີື່  ຊ ື່ ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ ຈະ ຊງົ ເລ ອກ ໄວໍ້         ເມ  ື່ອ ຮຸື່ງ ເຊົໍ້ຳ ທື່ຳນ 

ຈ ົື່ງ ກບັ ໄປ ເຕັນ ຂອງ ຕນົ ເອງ         

8ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ກນິ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ບ ື່  ມີ ເຊ ໍ້ອ ແປໍ້ງ ຫກົ ມ ໍ້         ແຕື່ ໃນ ມ ໍ້ ທີ ເຈດັ ເປັນ ປະຊຸມ 

ອນັ ສກັສິດ ຖວຳຍ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ         ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ຢື່ຳ ເຮັດ ກຳນ ງຳນ ໃດ ໆ          

ເທດສະການປັດສະຄາ ແລະເຂົ້າຈີ່ບໍ່ມີເຊື້ອແປ້ງ 
9ຈ ົື່ງ ຕ ັໍ້ງຕ ົໍ້ນ ນບັ ໃຫໍ້ ຄບົ ເຈດັ ອຳທິດ ເລີື່ ມ ແຕື່ ມ ໍ້ ທ  ຳອິດ ທີື່  ທື່ຳນ ກື່ຽວ ເຂົໍ້ຳ         

10ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈ ົື່ງ ຖ  

ເທດສະກຳນ ສະຫລອງ ກຳນ ເກບັ ກື່ຽວ ຖວຳຍ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ         ດໍ້ວຍ ກຳນ 

ຖວຳຍ ຕຳມໃຈ ສະໝກັ ຈຳກ ມ  ຂອງ ທື່ຳນ         ຊ ື່ ງ ທື່ຳນ ຈະ ຖວຳຍ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ 

ທື່ຳນ         ຕຳມ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ ຊງົ ອ  ຳນວຍ ພຣະພອນ ແກື່ ທື່ຳນ         

11ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ 

ມ ື່ວນ ຊ ນ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ         ທງັ ຕວົ ທື່ຳນ         ແລະ ລ ກ ຊຳຍ ຍງິ ຂອງ 

ທື່ຳນ         ທງັ ຂໍ້ຳ ທຳດ ຊຳຍ ຍງິ ຂອງ ທື່ຳນ         ທງັ ຄນົ ເລວີ ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ພຳຍ ໃນ ປະຕ  ເມ  ອງ ຂອງ ທື່ຳນ         ທງັ ຄນົ 

ຕື່ຳງ ດໍ້ຳວ         ເດັກ ກ  ຳພໍ້ຳ ພ ື່  ແລະ ແມ ື່ໝໍ້ຳຍ ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ທື່ຳມກຳງ ພວກ ທື່ຳນ ໃນ ສະຖຳນທີື່  ຊ ື່ ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ ຊງົ ເລ ອກ ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ພຣະນຳມ ຂອງ ພຣະອງົ ປະທບັ ຢ ື່ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         

12ທື່ຳນ ຄວນ ຈ ື່  ໄວໍ້ 

ວື່ຳ ທື່ຳນ ເຄີຍ ເປັນ ຂໍ້ຳ ທຳດ ໃນ ເອຢິບ          ທື່ຳນ ຄວນ ລະວງັ ໃນ ກຳນ ປະຕບິດັ ຕຳມ ກດົເກນ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້          

ເທດສະການສະຫລອງລະດ ເກັບກູ່ຽວ 
13ຈ ົື່ງ ສະຫລອງ ເທດສະກຳນ ປກຸ ຕ ບ ຢ ື່ ເປັນ ເວລຳ ເຈດັ ມ ໍ້ ເມ  ື່ອ ທື່ຳນ ເກບັ ລວບ ລວມ ພ ດ ຜນົ ຂອງ 

ທື່ຳນ ຈຳກ ລຳນ ຟຳດ ເຂົໍ້ຳ         ແລະ ຈຳກ ອື່ຳງ ຢຽບ ໝຳກ ອະງ ຸື່ນ ຂອງ ທື່ຳນ ແລໍ້ວ         

14ໃນ ກຳນ ລໍ້ຽງ ນ ັໍ້ນ         

ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ມ ື່ວນຊ ື່ ນ         ທງັ ທື່ຳນ         ແລະ ລ ກ ຊຳຍ ຍງິ ຂອງ ທື່ຳນ         ແລະ ຂໍ້ຳ ທຳດ ຊຳຍ ຍງິ ຂອງ ທື່ຳນ         ທງັ ຄນົ 

ເລວີ ແລະ ຄນົ ຕື່ຳງ ດໍ້ຳວ         ທງັ ເດັກ ກ  ຳພໍ້ຳ ພ ື່         ແລະ ແມ ື່ໝໍ້ຳຍ ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ພຳຍ ໃນ ປະຕ  ເມ  ອງ ຂອງ ທື່ຳນ         

15ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ຖ  ເທດສະກຳນ ນ ັໍ້ນ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ ເຈດັ ມ ໍ້         ໃນ ສະຖຳນທີື່  ຊ ື່ ງ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ຊງົ ເລ ອກ ໄວໍ້         ເພຳະວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ ຈະ ຊງົ ອ  ຳນວຍ 

ພຣະພອນ ແກື່ ພ ດ ຜນົ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ທື່ຳນ         ແລະ ແກື່ ຜນົງຳນ ທງັ ໝດົ ທີື່  ມ  ທື່ຳນ ໄດໍ້ ເຮັດ         ເພ ື່ ອ ວື່ຳ 

ທື່ຳນ ຈະ ມີ ແຕື່ ຄວຳມ ປິຕຍິນິດ ີ         

ເທດສະການສະຫລອງປຸກຕ ບຢ ູ່ 
16ບນັດຳ ຜ ໍ້ ຊຳຍ ທງັ ໝດົ ຈະ ຕໍ້ອງ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ເຝົໍ້ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ ປີ ລະ ສຳມ 

ເທ ື່ ອ         ໃນ         ສະຖຳນທີື່  ຊ ື່ ງ ພຣະອງົ ຈະ ຊງົ ເລ ອກ ໄວໍ້         ຄ          ໃນ ເທດສະກຳນ ກນິ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ບ ື່  ມີ ເຊ ໍ້ອ ແປໍ້ງ         

ເທດສະກຳນ ເກບັ ກື່ຽວ         ແລະ ເທດສະກຳນ ປກຸ ຕ ບ ຢ ື່         ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ໄປ ເຝົໍ້ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ມ  

ເປົື່ ຳ         

17ໃຫໍ້ ທກຸ ຄນົ ຖວຳຍ ຕຳມ ຄວຳມ ສຳມຳດ ຂອງ ຕນົ         ຕຳມ ສື່ວນ ພຣະພອນ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ປະທຳນ ແກື່ ທື່ຳນ          

ບັນດາຜ ້ຊາຍຈະຕ້ອງເຂົ້າເຝົ້າພຣະເຈົ້າປີລະສາມເທື່ອ 
18ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈ ົື່ງ ເລ ອກ ຕ ັໍ້ງ ຜ ໍ້ ພິພຳກສຳ         ແລະ ເຈົໍ້ຳ ໜໍ້ຳທີື່  ຕຳມ ບນັດຳ ປະຕ  ເມ  ອງ ຂອງ ທື່ຳນ         

ຊ ື່ ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ ປະທຳນ ແກື່ ທື່ຳນ         ຕຳມ ຕະກ ນ ຂອງ ທື່ຳນ ນ ັໍ້ນ         ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ພິພຳກ-

ສຳ ປະຊຳຊນົ ຕຳມ ຄວຳມ ຍດຸຕ ິທ  ຳ         

19ທື່ຳນ ຢື່ຳ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເສຍ ຄວຳມ ຍດຸຕ ິທ  ຳ         ຢື່ຳ ລ  ຳອຽງ         ຢື່ຳ ຮບັ ສິນ 
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ບນົ         ເພຳະວື່ຳ ສິນ ບນົ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຕຳ ຂອງ ຄນົ ມີ ປນັຍຳ ມ ດ ມວົ ໄປ         ແລະ ຄະດ  ີຂອງ ຄນົ ຊອບ ທ  ຳ ເສຍ         

20ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ຕດິຕຳມ ຄວຳມ ຍດຸຕ ິທ  ຳ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ         ເພ ື່ ອ ທື່ຳນ ຈະ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່         ແລະ ຮບັ ມ ລະດກົ ໃນ ແຜື່ນດນິ         

ຊ ື່ ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ ປະທຳນ ແກື່ ທື່ຳນ          
21ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຢື່ຳ ຕ ັໍ້ງ ເສົຳ ໄມ ໍ້ ໃດ ໆ ໃຊໍ້ ເປັນ ຮ ບ ເຄົຳລບົ ຂໍ້ຳງ ແທື່ນ ບ ຊຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ 

ທື່ຳນ ຊ ື່ ງ ທື່ຳນ ຈະ ສໍ້ຳງ ໄວໍ້ ນ ັໍ້ນ         

22ແລະ ທື່ຳນ ຢື່ຳ ຕ ັໍ້ງ ເສົຳ ສກັສິດ ເປັນ ຮ ບ ເຄົຳລບົ         ຊ ື່ ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ຂອງ ທື່ຳນ ຊງົ ກຽດ ຊງັ”          

ບົດທີ 17 
ຜ ້ພິພາກສາ ແລະເຈົ້າຫນ້າທີ່ຕູ່າງໆ 

1“ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຢື່ຳ ນ  ຳ ເອົຳ ງວົ ຜ ໍ້         ຫລ  ແກະ ທີື່  ມີ ຕ  ຳໜິ         ຫລ  ພິກຳນ ໃດ ໆ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ແດື່ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ         ເພຳະວື່ຳ ເປັນ ສິື່ ງ ທີື່  ກຽດ ຊງັ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ          

ຈົ່ງຖວາຍສະເພາະສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດແດູ່ພຣະເຈົ້າ 
2ພຳຍ ໃນ ປະຕ  ເມ  ອງ ໃດ ໆ ຂອງ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຊ ື່ ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ ປະ-

ທຳນ ແກື່ ທື່ຳນ ນ ັໍ້ນ         ຖໍ້ຳ ມີ ຊຳຍ         ຫລ  ຍງິ ຄນົ ໃດ ເຮັດ ສິື່ ງ ທີື່  ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ໃນ ສຳຍ ພຣະເນດ ຂອງ ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ         ໂດຍ ລະເມດີ ຕ ື່  ພນັທະ ສນັຍຳ ຂອງ ພຣະອງົ         

3ແລະ ໄປ ບວົລະບດັ ພະ 

ອ ື່ ນ         ແລະ ນະມດັສະກຳນ ພະ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ຫລ  ຕຳເວັນ         ດວງ ເດ ອນ         ຫລ  ດວງ ດຳວ ທງັຫລຳຍ ໃນ 

ທໍ້ອງຟໍ້ຳ         ຊ ື່ ງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຫໍ້ຳມ ໄວໍ້         

4ມີ ຄນົ ບອກ ທື່ຳນ ແລໍ້ວ         ແລະ ທື່ຳນ ກ  ໄດໍ້ ຍນິ         ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ 

ຈ ົື່ງ ພະຍຳຍຳມ ສ ບສວນ         ແລະ ຖໍ້ຳ ເປັນຄວຳມ ຈງິ         ແລະ ພິສ ດ ໄດໍ້ ວື່ຳ         ສິື່ ງ ທີື່  ໜໍ້ຳ ກຽດ ຊງັ ນ ັໍ້ນ ມີ ຄນົ 

ເຮັດ ໃນ ພວກ ອິສຣາເອນ         

5ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ນ  ຳ ເອົຳ ຊຳຍ         ຫລ  ຍງິ ຜ ໍ້ ເຮັດ ສິື່ ງ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ນ ັໍ້ນ ມຳ ທີື່  ປະຕ  ເມ  ອງ         

ແລະ ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ເອົຳ ຫີນ ແກວື່ງ ໃສື່ ຊຳຍ         ຫລ  ຍງິ         

6ຜ ໍ້ ທີື່  ຖ ກ ກື່ຳວ ໂທດ ເຖງິ ຕຳຍ ນ ັໍ້ນ         ໃຫໍ້ ມີ ພະຍຳນ ສອງ         

ຫລ  ສຳມ ປຳກ ຢ ນຢນັ ວື່ຳ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ມີ ຄວຳມ ຜິດ         ຈ ື່ງ ໃຫໍ້ ປບັ ໂທດ ເຖງິ ຕຳຍ ໄດໍ້         ຢື່ຳ ລງົໂທດ ຜ ໍ້ ໃດ ເຖງິ 

ຕຳຍ ດໍ້ວຍ ພະຍຳນ ປຳກ ດຽວ         

7ຜ ໍ້ ທີື່  ເປັນ ພະຍຳນ ຕໍ້ອງ ລງົມ   ກື່ອນ ໃນ ກຳນ ລງົໂທດ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ເຖງິ ຕຳຍ         

ຕ ື່  ໄປ ຄນົ ທງັ ປວງ ຈ ື່ງ ຮື່ວມ ມ  ນ  ຳ ກນັ         ທງັ ນີໍ້ ເພ ື່ ອ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈະ ກ  ຳຈດັ ຄວຳມ ຊ ົື່ວ ຈຳກ ທື່ຳມກຳງ 

ພວກ ທື່ຳນ          
8ຖໍ້ຳ ຄະດ ີໃດ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ເປັນ ເລ ື່ ອງ ຍຳກ ທີື່  ຈະ ຕດັສິນ ໄດໍ້ ວື່ຳ         ເປັນ ຄະດ ີຂໍ້ຳ ຄນົ ຕຳຍ ໂດຍ ເຈດຕະ-

ນຳ ຫລ  ບ ື່         ເປັນ ຄະດ ີກື່ຽວ ກບັ ກຳນ ຖຽງ ກ  ຳມະສິດ ໃນ ຊບັ         ເປັນ ຄະດ ີທ  ຳຮໍ້ຳຍ ຮື່ຳງກຳຍ         ເປັນ ຄະດ  ີ

ໃດ ໆ ຊ ື່ ງ ໂຕໍ້ ແຍໍ້ງ ກນັ ພຳຍ ໃນ ປະຕ  ເມ  ອງ ຂອງ ທື່ຳນ         ຈ ົື່ງ ລກຸຂ ໍ້ນ ພຳກນັ ໄປ ຍງັ ສະຖຳນທີື່  ຊ ື່ ງ ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ ຊງົ ເລ ອກ ໄວໍ້         

9ຈ ົື່ງ ໄປ ຫຳ ຄນົ ເລວີ ຊ ື່ ງ ເປັນ ປະໂລຫິດ         ແລະ ໄປ ຫຳ ຜ ໍ້ 

ພິພຳກສຳ ປະຈ  ຳກຳນ ໃນ ສະໄໝ ນ ັໍ້ນ         ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ປ ກສຳ ຫຳລ  ກບັ ເພິື່ ນ         ແລະ ເພິື່ ນ ຈະ ຊີໍ້ ແຈງ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ຮ ໍ້ 

ເຖງິ ກດົໝຳຍ         

10ແລໍ້ວ ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ປະຕບິດັ ຕຳມ ຄ  ຳ ແນະນ  ຳ         ຊ ື່ ງ ເພິື່ ນ ຊີໍ້ ແຈງ ແກື່ ທື່ຳນ         ຈຳກ ສະຖຳນທີື່  

ຊ ື່ ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ເລ ອກ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ລະວງັ ໃນ ກຳນ ປະຕບິດັ ຕຳມ ທກຸ ສິື່ ງ ທີື່  ເພິື່ ນ ແນະ-

ນ  ຳ ທື່ຳນ         

11ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ເຮັດ ຕຳມ ຄ  ຳ ແນະນ  ຳ ຈຳກ ພຣະບນັຍດັ ທີື່  ເພິື່ ນ ໃຫໍ້ ແກື່ ທື່ຳນ         ແລະ ເຮັດ ຕຳມ ກດົ-

ໝຳຍ ທີື່  ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ທື່ຳນ         ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຢື່ຳ ຫນັ ເຫ ໄປ ຈຳກ ກດົໝຳຍ         ຢື່ຳ ຫນັ ໄປ ທຳງ ຂວຳ ມ          ຫລ  
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ຊໍ້ຳຍ ມ          

12ຜ ໍ້ ໃດ ທີື່  ຂດັ ຂ ນ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຮັດ ຕຳມ         ຄ  ບ ື່  ໄດໍ້ ເຊ ື່ ອ ຟງັ ຄວຳມ ປະໂລຫິດ ຜ ໍ້ ທີື່  ຢ ນ ບວົລະບດັ ຕ ື່  

ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ ຢ ື່ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         ຫລ  ຟງັ ຄວຳມ ຜ ໍ້ ພິພຳກສຳ         ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ຕໍ້ອງ 

ຕຳຍ         ທງັ ນີໍ້ ກ  ເພ ື່ ອ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈະ ກ  ຳຈດັ ຄວຳມ ຊ ົື່ວ ໄປ ຈຳກ ອິສຣາເອນ         

13ແລະ ປະຊຳຊນົ ທງັ-

ຫລຳຍ ຈະ ໄດໍ້ ຍນິ         ແລະ ຢ ຳ ເກງ         ແລະ ບ ື່  ໄດໍ້ ຂດັ ຂ ນ ຕ ື່  ໄປ ອີກ          

ຈົ່ງເອົາຫີນແກວູ່ງໃສູ່ຄົນທີ່ຂາບໄຫວ້ຮ ບເຄົາລົບໃຫ້ຕາຍ 
14ເມ  ື່ອ ທື່ຳນ ມຳ ເຖງິ ແຜື່ນດນິ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ ປະທຳນ ແກື່ ທື່ຳນ         ແລະ 

ທື່ຳນ ຖ  ກ  ຳມະສິດ ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນແລໍ້ວ         ທື່ຳນ ຈະ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ເຮົຳ ຈະ ຕ ັໍ້ງ ກະສດັ ໄວໍ້ ເໜ ອ ເຮົຳ 

ຄ  ປະຊຳຊຳດ ອ ື່ ນ ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ອໍ້ອມ ເຮົຳ”         

15ກ  ຈ ົື່ງ ຕ ັໍ້ງ ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ ຊງົ ເລ ອກ 

ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ເປັນ ກະສດັ ເໜ ອ ທື່ຳນ         ຄ  ຕ ັໍ້ງ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ຜ ໍ້ ໃດ ໃນ ພວກ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ທື່ຳນ ໃຫໍ້ ເປັນ ກະສດັ         ທື່ຳນ ຢື່ຳ 

ຕ ັໍ້ງ ຄນົ ຕື່ຳງ ດໍ້ຳວ ຊ ື່ ງ ບ ື່  ແມ ື່ນ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ທື່ຳນ ໃຫໍ້ ຢ ື່ ເໜ ອ ທື່ຳນ         

16ແຕື່ ວື່ຳ ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ມີ ມ ໍ້ຳ ຂອງ ຕນົ 

ເອງ ຫລຳຍ ເກນີ ໄປ         ຫລ  ເປັນ ເຫດ ໃຫໍ້ ປະຊຳຊນົ ກບັ ໄປ ເອຢິບ ເພ ື່ ອ ຈະ ມີ ມ ໍ້ຳ ຫລຳຍ ໆ         ເພຳະວື່ຳ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ບອກ ກບັ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ແລໍ້ວ ວື່ຳ         ‘ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ ກບັ ໄປ ທຳງ ນ ັໍ້ນ ອີກ 

ເລີຍ’         

17ແລະ ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ມີ ເມຍ ຫລຳຍ         ຢໍ້ຳນ ວື່ຳ ຈດິໃຈ ຂອງ ລຳວ ຈະ ຫນັ ເຫ ໄປ         ຫລ  ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ມີ ເງນິ ມີ 

ຄ  ຳ ເປັນ ຂອງ ຕນົ ຢື່ຳງ ຫລວງຫລຳຍ         

18ເມ  ື່ອ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ນ ັື່ງ ເທິງ ບນັລງັ ໃນ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ         ກ  ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ 

ຄດັ ເລ ອກ ພຣະບນັຍດັ ນີໍ້ ໄວໍ້ ໃນ ໜງັສ          ເພ ື່ ອ ປະໂຫຍດ ແກື່ ຕນົ ເອງ         ຈຳກ ໜງັສ  ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ພວກ ປະ-

ໂລຫິດ ທີື່  ເປັນ ຄນົ ເລວີ         

19ໃຫໍ້ ກດົໝຳຍ ນ ັໍ້ນ ຢ ື່ ກບັ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ໃຫໍ້ ລຳວ ອື່ຳນ ຢ ື່ ສະເໝີ ຕະຫລອດ ຊວີດິ 

ຂອງ ຕນົ         ເພ ື່ ອ ລຳວ ຈະ ໄດໍ້ ຮຽນ ຮ ໍ້ ທີື່  ຈະ ຢ ຳ ເກງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ຕນົ         ໂດຍ ຖ  ຮກັສຳ 

ບນັດຳ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ໃນ ພຣະບນັຍດັ         ແລະ ກດົເກນ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ແລະ ປະຕບິດັ ຕຳມ         

20ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ຈດິໃຈ ຂອງ 

ລຳວ ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ ພອງ ຂ ໍ້ນ ສ ງ ກວື່ຳ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ຕນົ         ແລະ ເພ ື່ ອ ລຳວ ເອງ ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ ຫນັ ເຫ ຈຳກ ພຣະບນັ-

ຍດັ ໄປ ທຳງ ຂວຳ ມ          ຫລ  ທຳງ ຊໍ້ຳຍ ມ          ເພ ື່ ອ ລຳວ ຈະ ໄດໍ້ ປກົຄອງ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ຂອງ ລຳວ ໄດໍ້ ດນົ         

ທງັ ຕນົ ເອງ ແລະ ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ຕນົ ໃນ ອິສຣາເອນ”          

ບົດທີ 18 
ການເລືອກກະສັດສຳລັບຄົນອິສຣາເອນ 

1“ຄນົ ເລວີ ຊ ື່ ງ ເປັນ ປະໂລຫິດ         ແລະ ຕະກ ນ ເລວີ ທງັ ໝດົ         ຈະ ບ ື່  ມີ ສື່ວນ ແບື່ງ         ຫລ  ມ ລະດກົ ຮື່ວມ 

ກບັ ຄນົ ອິສຣາເອນ          ພວກ ເຂົຳ ຈະ ກນິ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ທີື່  ຖວຳຍ ດໍ້ວຍ ໄຟ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ 

ສື່ວນ ທີື່  ຕກົ ເປັນ ຂອງ ພຣະອງົ         

2ສະນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ບ ື່  ມີ ມ ລະດກົ ໃນ ໝ ື່ ພວກ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ເປັນ ມ ລະດກົ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ຕຳມ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ສນັຍຳ ໄວໍ້ ແລໍ້ວ ນ ັໍ້ນ         

3ໃຫໍ້ ສື່ວນ 

ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້ ເປັນ ສື່ວນ ທີື່  ປະໂລຫິດ ໄດໍ້ ຮບັ ຈຳກ ປະຊຳຊນົ         ຄ  ສື່ວນ ທີື່  ໄດໍ້ ຈຳກ ຜ ໍ້ ທີື່  ຖວຳຍ ສດັ ບ ຊຳ         ບ ື່  ວື່ຳ 

ຈະ ເປັນ ງວົ ຜ ໍ້         ຫລ  ແກະ         ກ  ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ມອບ ຊີໍ້ນ ຂຳ ໜໍ້ຳ         ຊີໍ້ນ ແກໍ້ມ ທງັ ສອງ ເບ ໍ້ອງ         ແລະ ຊີໍ້ນ ທໍ້ອງ 

ໃຫໍ້ ແກື່ ປະໂລຫິດ         

4ຜນົລະປ ກ ລຸໍ້ນ ທ  ຳອິດ ຂອງ ທື່ຳນ ຄ          ເຂົໍ້ຳ         ໝຳກ ອະງ ຸື່ນ         ນ  ໍ້ຳມນັ         ແລະ ຂນົ ແກະ 

ລຸໍ້ນ ທ  ຳອິດ ທີື່  ໄດໍ້ ຈຳກ ແກະ ຂອງ ທື່ຳນ         ຈ ົື່ງ ມອບ ໃຫໍ້ ແກື່ ປະໂລຫິດ         

5ເພຳະວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະ-
ເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ເລ ອກ ພວກ ເຂົຳ ຈຳກ ຕະກ ນ ທງັ ໝດົ ຂອງ ທື່ຳນ         ໃຫໍ້ ຢ ນ ບວົລະບດັ ໃນ ພຣະນຳມ 



ພຣະບັນຍັດສອງ 18 298 
ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ທງັ ຕວົ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ສ ບຕ ື່  ກນັ ໄປ ເປັນນດິ         

6ຖໍ້ຳ ຄນົ 

ເລວີ ຄນົ ໃດ ມຳ ຈຳກ ປະຕ  ເມ  ອງ ໃດ ໃນ ອິສຣາເອນ ອນັ ເປັນ ທີື່ ຢ ື່ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ຈະ ມຳ ຍງັ ສະຖຳນທີື່  

ຊ ື່ ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ເລ ອກ ໄວໍ້ ກ  ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ມຳ ໄດໍ້ ຕຳມໃຈ ປຳດຖະໜຳ         

7ແລໍ້ວ ພວກ ເຂົຳ ຈະ 

ບວົລະບດັ ໃນ ພຣະນຳມ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ແບບ ດຽວ ກນັ ກບັ ບນັດຳ ຄນົ 

ເລວີ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ຜ ໍ້ ຢ ນ ບວົລະບດັ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຢ ື່ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         

8ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ 

ໄດໍ້ ສື່ວນ ທີື່  ຈະ ກນິ ເທົື່ ຳ ໆ ກນັ         ນອກ ເໜ ອ ຈຳກ ສື່ວນ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ມຳ ດໍ້ວຍ ກຳນ ຂຳຍ ຊບັ ສິນ ຂອງ 

ຕນົ ເອງ          

ມໍລະດົກສຳລັບຄົນເລວີແລະພວກປະໂລຫິດ 
9ເມ  ື່ອ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ແຜື່ນດນິ ຊ ື່ ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ ປະທຳນ ແກື່ 

ທື່ຳນ         ທື່ຳນ ຢື່ຳ ຮຽນ ຮ ໍ້ ທີື່  ຈະ ເຮັດ ສິື່ ງ ໜໍ້ຳ ກຽດ ຊງັ ຕຳມ ປະຊຳຊຳດ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         

10ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ມີ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຄນົ 

ໃດ ໃນ ໝ ື່ ພວກ ທື່ຳນ ຊ ື່ ງ ໃຫໍ້ ລ ກ ຊຳຍ ຫລ  ລ ກ ສຳວ ຂອງ ຕນົ ລຍຸ ໄຟ         ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ໃດ ເປັນ ໝ ມ          ເປັນ ໝ ດ          

ເປັນ ຜ ໍ້ ສື່ຽງ ໂຊກ ເບິື່ ງ ເຫດກຳນ         ຫລ  ເປັນ ໝ ມນົ         

11ເປັນ ໝ ຜີ         ເປັນ ຄນົ ຊງົ         ເປັນ ພ ື່  ມດົ ແມ ື່ມດົ         ຫລ  

ເປັນ ໝ  ພຳຍ         

12ເພຳະວື່ຳ ທກຸ ຄນົ ທີື່  ເຮັດ ຢື່ຳງ ນີໍ້ ຄວນ ເປັນ ທີື່  ກຽດ ຊງັ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ເພຳະວື່ຳ 

ໄດໍ້ ເຮັດ ສິື່ ງ ໜໍ້ຳ ກຽດ ຊງັ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈ ື່ງ ຊງົ ຂບັ ໄລື່ ພວກ 

ເຂົຳ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ໜໍ້ຳ ທື່ຳນ         

13ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈ ົື່ງ ເປັນ ຄນົ ປຳດ ສະ ຈຳກ ຕ  ຳໜິ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ         

14ເພຳະວື່ຳ ປະຊຳຊຳດ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້         ຊ ື່ ງ ທື່ຳນ ກ  ຳລງັ ຈະ ຍ ດ ຄອງ ນ ັໍ້ນ         ຟງັ ຄວຳມ 

ໝ ມ          ແລະ ພວກ ສື່ຽງ ໂຊກ         ແຕື່ ສື່ວນ ຕວົ ທື່ຳນ ນ ັໍ້ນ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ ບ ື່  ຊງົ ຍນິ 

ຍອມ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ເຮັດ ເຊັື່ ນ ນ ັໍ້ນ          

ໂມເຊຕັກເຕືອນບໍ່ໃຫ້ເຮັດຕາມຜ ້ທີ່ບໍ່ນັບຖືພຣະເຈົ້າ 
15ໂມເຊ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ໄປ ວື່ຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ຊງົ ເລ ອກ ເອົຳ ຄນົ ຈຳກ ຊນົ ຊຳດ ຂອງ ທື່ຳນ ເອງ 

ເປັນ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ເໝ ອນ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ສະນ ັໍ້ນ ຈ ົື່ງ ເຊ ື່ ອ ຟງັ ພວກ ເພິື່ ນ ສຳ.         

16ໃນ ມ ໍ້ ທີື່  ຊຸມນມຸ ກນັ ຢ ື່ 

ເທິງ ພ  ຊີນາຍ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ທື່ຳນ ຂ  ຮໍ້ອງ ບ ື່  ໃຫໍ້ ໄດໍ້ ຍນິ ສຽງ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຫລ  ເຫັນ ໄຟ ອນັ ໜໍ້ຳ 

ຢໍ້ຳນ ຂອງ ພຣະອງົ ຕ ື່  ໄປ ອີກ         ເພຳະວື່ຳ ຖໍ້ຳ ເປັນ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ພວກ ທື່ຳນ ຈະ ຕໍ້ອງ ຕຳຍ.         

17ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ພຣະ-
ຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈ ື່ງ ຊງົ ບອກ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ຂ  ຮໍ້ອງ ນ ັໍ້ນ ດ ີຫລຳຍ ແລໍ້ວ.         

18ເຮົຳ ຈະ ເລ ອກ ເອົຳ 

ຄນົ ໜ ື່ ງ ໃນ ຊນົ ຊຳດ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ເອງ ເປັນ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ເຮົຳ ຄ  ກບັ ທື່ຳນ ນີໍ້         ເຮົຳ ຈະ ບອກ 

ເລ ື່ ອງ ໃຫໍ້ ລຳວ ເວົໍ້ຳ         ແລະ ລຳວ ຈະ ບອກ ປະຊຳຊນົ ທກຸ ສິື່ ງ ຕຳມ ທີື່  ເຮົຳ ສ ັື່ງ.         

19ຜ ໍ້ ໃດ ບ ື່  ເຊ ື່ ອ ຟງັ ຜ ໍ້ ປະ-

ກຳດ ພຣະທ  ຳ ທີື່  ເວົໍ້ຳ ໃນ ນຳມ ຂອງ ເຮົຳ         ເຮົຳ ຈະ ລງົໂທດ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ.          
20ຖໍ້ຳ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ຄນົ ໃດ ບງັອຳດ ເວົໍ້ຳ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ         ທີື່  ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ສ ັື່ງ         ຫລ  ຜ ໍ້ ທີື່  ເວົໍ້ຳ ໃນ ນຳມ ຂອງ 

ພະ ອ ື່ ນ         ຄນົ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ຕໍ້ອງ ມີ ໂທດ ເຖງິ ຕຳຍ.         

21ຖໍ້ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຄິດ ໃນ ໃຈ ວື່ຳ         ເຮັດ ແນວ ໃນ ຈ ື່ງ ຈະ ຮ ໍ້ ຄ  ຳ ທີື່  

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ບ ື່  ໄດໍ້ ກື່ຳວ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້.         

22ຈ ົື່ງ ເຂົໍ້ຳໃຈ ວື່ຳ         ເມ  ື່ອ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ຄນົ ໃດ ເວົໍ້ຳ ໃນ ນຳມ 

ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແຕື່ ວື່ຳ ເວົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ເປັນ ຈງິ         ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ນ ັໍ້ນ ກ  ບ ື່  ແມ ື່ນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ເປັນ 

ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ທີື່  ລຳວ ເວົໍ້ຳ ເອົຳ ເອງ         ສະນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ຢໍ້ຳນ ພວກ ເຂົຳ ເລີຍ.”          
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ພຣະເຈົ້າຊົງສັນຍາຈະໃຫ້ມີຜ ້ປະກາດພຣະທຳ 
1“ເມ  ື່ອ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຊງົ ຕດັ ບນັດຳ ປະຊຳຊຳດ         ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ພຣະຜ ູ້-

ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ ປະທຳນ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ແກື່ ທື່ຳນ         ແລະ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຍ ດ 

ຄອງ ຢ ື່ ໃນ ຫວົ ເມ  ອງ         ແລະ ໃນ ບໍ້ຳນ ເຮ ອນ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         

2ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ແຍກ ເມ  ອງ ໄວໍ້ ສຳມ 

ເມ  ອງ ສ  ຳລບັ ພວກ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ໃນ ທື່ຳມກຳງ ແຜື່ນດນິ         ຊ ື່ ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ 

ປະທຳນ ແກື່ ທື່ຳນ ເປັນ ກ  ຳມະສິດ ນ ັໍ້ນ         

3ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ຈດັ ຕຽມ ໃຫໍ້ ມີ ທຳງ         ແລະ ຈ ົື່ງ ແບື່ງ ອຳນຳເຂດ ແຜື່ນ-

ດນິ         ຊ ື່ ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ ປະທຳນ ແກື່ ທື່ຳນ ອອກ ເປັນ ສຳມ ສື່ວນ         ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ຜ ໍ້ ໃດ 

ທີື່  ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ຄນົ ແລໍ້ວ ຈະ ຫລບົໜີ ໄປ ຢ ື່ ໃນ ເມ  ອງ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ໄດໍ້         

4ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້         ເປັນ ເລ ື່ ອງ ຂອງ ຄຳດຕະກອນ 

ຜ ໍ້ ທີື່  ໜີ ໄປ ຢ ື່ ໃນ ເມ  ອງ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ໄດໍ້         ແລະ ລອດ ຊວີດິ ຢ ື່         ຄ  ຜ ໍ້ ໃດ ທີື່  ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ເພ ື່ ອນ ບໍ້ຳນ ຂອງ ຕນົ ໂດຍ ບ ື່  

ໄດໍ້ ເຈດຕະນຳ         ໂດຍ ບ ື່  ໄດໍ້ ກຽດ ຊງັ ລຳວ ມຳ ກື່ອນ         

5ເຊັື່ ນ         ຊຳຍ ຄນົ ໜ ື່ ງ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ປື່ຳ ພໍ້ອມ ກບັ 

ເພ ື່ ອນ ບໍ້ຳນ ຂອງ ຕນົ ເພ ື່ ອ ຈະ ຕດັ ໄມ ໍ້         ເມ  ື່ອ ລຳວ ແກວື່ງ ຂວຳນ ເພ ື່ ອ ຈະ ຕດັ ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ ລງົ         ຫວົ ຂວຳນ 

ຫລດຸ ຈຳກ ດໍ້ຳມ ຖ ກ ເພ ື່ ອນ ບໍ້ຳນ ຂອງ ລຳວ         ແລະ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ກ  ເຖງິ ແກື່ ຄວຳມ ຕຳຍ         ກ  ໃຫໍ້ ລຳວ ໜີ ໄປ ຍງັ 

ເມ  ອງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເມ  ອງ ໃດ ເມ  ອງ ໜ ື່ ງ         ແລະ ລອດ ໄດໍ້         

6ດໍ້ວຍ ຢໍ້ຳນ ວື່ຳ ຜ ໍ້ ອຳ ຄຳດ ແຄໍ້ນ ກ  ຳລງັ ຈະ ໄລື່ ຕຳມ 

ຊຳຍ ຜ ໍ້ ຂໍ້ຳ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ທນັ         ເພຳະວື່ຳ ຫນົທຳງ ໄກ ແລໍ້ວ ຂໍ້ຳ ລຳວ ເສຍ         ເຖງິ ວື່ຳ ຊຳຍ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ມີ ໂທດ ເຖງິ 

ຕຳຍ         ເພຳະວື່ຳ ລຳວ ບ ື່  ໄດໍ້ ກຽດ ຊງັ ເພ ື່ ອນ ບໍ້ຳນ ຂອງ ລຳວ ມຳ ກື່ອນ         

7ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ສ ັື່ງ ທື່ຳນ 

ວື່ຳ         ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ຈດັ ແຍກ ຫວົ ເມ  ອງ ໄວໍ້ ສຳມ ຫວົ ເມ  ອງ         

8ແລະ ຖໍ້ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ 

ຂະຫຍຳຍ ອຳນຳເຂດ ຂອງ ທື່ຳນ         ດ ັື່ງ ທີື່  ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ສນັຍຳ ໄວໍ້ ກບັ ບນັພະບລຸດຸ ຂອງ ທື່ຳນ         ແລະ 

ປະທຳນ ແຜື່ນດນິ ທງັ ໝດົ ຊ ື່ ງ ພຣະອງົ ຊງົ ສນັຍຳ ຈະ ປະທຳນ ແກື່ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ທື່ຳນ ໃຫໍ້ ແກື່ ທື່ຳນ         

9ຖໍ້ຳ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ຖ  ຮກັສຳ ບນັຍດັ ທງັ ໝດົ ນີໍ້ ຢື່ຳງ ລະມດັລະວງັ         ຊ ື່ ງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ທື່ຳນ ໃນ ມ ໍ້ນີໍ້         ໂດຍ 

ທີື່  ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຮກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ         ແລະ ດ  ຳເນນີ ຢ ື່ ໃນ ພຣະບນັຊຳ ຂອງ 

ພຣະອງົ ສະເໝີ         ແລໍ້ວ ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ເພີື່ ມ ເຕມີ ຫວົ ເມ  ອງ ອີກ ສຳມ ຫວົ ເມ  ອງ ນອກຈຳກ ສຳມ ຫວົ ເມ  ອງ 

ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         

10ດໍ້ວຍ ຢໍ້ຳນ ວື່ຳ ເລ ອດ ທີື່  ບ ື່  ມີ ຄວຳມ ຜິດ ຈະ ຕກົ ໃນ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ທື່ຳນ         ຊ ື່ ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ ປະທຳນ ແກື່ ທື່ຳນ ເປັນ ມ ລະດກົ         ແລະ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈະ ຕໍ້ອງ ຮບັຜິດ-

ຊອບ ເລ ອດ ນ ັໍ້ນ         

11ແຕື່ ຖໍ້ຳວື່ຳ ຜ ໍ້ ໃດ ກຽດ ຊງັ ເພ ື່ ອນ ບໍ້ຳນ ຂອງ ຕນົ         ແລະ ຄອຍ ຖໍ້ຳ ດກັ ລຳວ ຢ ື່         ແລະ ໄດໍ້ 

ລກັ ຕ ີລຳວ ເຖງິ ແກື່ ຄວຳມ ຕຳຍ         ແລໍ້ວ ຊຳຍ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ກ  ໜີ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ຫວົ ເມ  ອງ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ເມ  ອງ ໃດ ເມ  ອງ 

ໜ ື່ ງ         

12ແລໍ້ວ ພວກ ຜ ໍ້ ໃຫຍື່ ໃນ ເມ  ອງ ຂອງ ຊຳຍ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈະ ສ ົື່ງ ຄນົ ໃຫໍ້ ໄປ ຮບັ ຕວົ ຊຳຍ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ມຳ ຈຳກ ບື່ອນ 

ນ ັໍ້ນ         ແລະ ສ ົື່ງ ຕວົ ລຳວ ໄວໍ້ ໃນ ມ  ຜ ໍ້ ຄຽດ ແຄໍ້ນ         ເພ ື່ ອ ລຳວ ຈະ ຕໍ້ອງ ຖ ກ ໂທດ ເຖງິ ຕຳຍ         

13ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ໃນ ຕຳ 

ຂອງ ທື່ຳນ ເມດ ຕຳ ສງົສຳນ ລຳວ         ແຕື່ ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ກ  ຳຈດັ ຄວຳມ ຜິດ ອນັ ເນ ື່ ອງ ຈຳກ ເລ ອດ ທີື່  ບ ື່  ມ ີ         ຄວຳມ 

ຜິດ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ໝດົ ໄປ ຈຳກ ອິສຣາເອນ          ເພ ື່ ອ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈະ ໄດໍ້ ໄປ ດ ີມຳ ດ ີ         

ເມືອງລີ້ໄພ 
14ໃນ ເລ ື່ ອງ ມ ລະດກົ ຊ ື່ ງ ທື່ຳນ ຈະ ຮບັ ໃນ ແຜື່ນດນິ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ ປະ-

ທຳນ ແກື່ ທື່ຳນ ເປັນ ກ  ຳມະສິດ ນ ັໍ້ນ         ທື່ຳນ ຢື່ຳ ຍໍ້ຳຍ ເສົຳ ເຂດ ແດນ ຂອງ ເພ ື່ ອນ ບໍ້ຳນ ຂອງ ທື່ຳນ         ຊ ື່ ງ ຄນົ 
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ບ ຮຳນ ໄດໍ້ ປກັ ໄວໍ້          

ຈົ່ງຮັກສາເສົາເຂດຂອງເພື່ອນບ້ານຂອງຕົນ 
15ພະຍຳນ ປຳກ ດຽວ ຈະ ຢ ນຢນັ ກື່ຳວ ໂທດ ຜ ໍ້ ເຮັດ ຜິດ ແນວ ໜ ື່ ງ ແນວໃດ ບ ື່  ໄດໍ້         ຢື່ຳງ ໜໍ້ອຍ ທີື່  ສດຸ 

ຕໍ້ອງ ມີ ສອງ ປຳກ ຂ ໍ້ນ ໄປ         ຈ ື່ງ ຈະ ພິສ ດ ໄດໍ້ ວື່ຳ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ເຮັດ ຜິດ.         

16-18ຖໍ້ຳ ຄນົ ໜ ື່ ງ ກື່ຳວ ຮໍ້ຳຍ ປໍ້ຳຍ ສ ີອີກ 

ຄນົ ໜ ື່ ງ ວື່ຳ ເຮັດ ຜິດ         ກ  ໃຫໍ້ ທງັ ສອງ ຝື່ຳຍ ເຂົໍ້ຳ ເຝົໍ້ຳ ພຣະເຈົ້າ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ປະໂລຫິດ         ແລະ ຜ ໍ້ ພິພຳກສຳ ຊ ື່ ງ ຢ ື່ 

ທີື່  ນ ັໍ້ນ         ແລໍ້ວ ຜ ໍ້ ພິພຳກສຳ ຈະ ສ ບສວນ ຫຳ ຄວຳມ ຈງິ ຢື່ຳງ ລະອຽດ         ແລະ ເລິກເຊິື່ ງ         ຖໍ້ຳ ພບົ ວື່ຳ ມີ ຜ ໍ້ ຫຳ 

ເລ ື່ ອງ ໃສື່ ຮໍ້ຳຍ ປໍ້ຳຍ ສ ີເພ ື່ ອນ ບໍ້ຳນ ຂອງ ຕນົ.         

19ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ໂທດ         ແລະ ຖ ກ ໃສື່ ຮໍ້ຳຍ ປໍ້ຳຍ ສີ ຄ  ກນັ         

ພວກ ທື່ຳນ ຈະ ກ  ຳຈດັ ຄວຳມ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ໃຫໍ້ ໝດົ ໄປ ໄດໍ້ ດໍ້ວຍ ວທີິ ນີໍ້ ແຫລະ.         

20ເມ  ື່ອ ຄນົ ອ ື່ ນ ໄດໍ້ ຍນິ ເລ ື່ ອງ 

ນີໍ້         ພວກ ເຂົຳ ກ  ຈະ ຢໍ້ຳນ         ແລະ ຈະ ບ ື່  ມີ ໃຜ ເຮັດ ສິື່ ງ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ອີກ.         

21ພວກ ທື່ຳນ ຢື່ຳ ເມດ ຕຳ ສງົ-

ສຳນ         ຈ ົື່ງ ລງົ ໂທ ດໍ້ວຍ ວທີິ ເອົຳ ຊວີດິ ແທນ ຊວີດິ         ຕຳ ແທນ ຕຳ         ແຂໍ້ວ ແທນ ແຂໍ້ວ         ມ  ແທນ ມ          ແລະ ຕນີ 

ແທນ ຕນີ.          

ບົດທີ 20 
ບັນຍັດກູ່ຽວກັບພະຍານ 

1“ເມ  ື່ອ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈະ ຍກົ ທບັ ໄປ ເຮັດ ສງົຄຳມ ກບັ ພວກ ສດັຕ  ຂອງ ທື່ຳນ         ແລະ ເຫັນ ມ ໍ້ຳ         ລດົ 

ຮບົ         ແລະ ກອງທບັ ຫລວງຫລຳຍ ໃຫຍື່ ກວື່ຳ ຂອງ ທື່ຳນ         ທື່ຳນ ຢື່ຳ ຊ  ຢໍ້ຳນ ເຂົຳ         ເພຳະວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ ຊງົ ສະຖດິ ຢ ື່ ກບັ ທື່ຳນ         ຜ ໍ້ ຊງົ ນ  ຳ ທື່ຳນ ຂ ໍ້ນ ມຳ ຈຳກ ແຜື່ນດນິ ເອຢິບ         

2ແລະ 

ເມ  ື່ອ ໃກໍ້ ຈະ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກນັ         ປະໂລຫິດ ຈະ ອອກ ມຳ ຢ ື່ ຂໍ້ຳງ ໜໍ້ຳ         ແລະ ກື່ຳວ ແກື່ ປະຊຳຊນົ         

3ໂດຍ ຈະ ກື່ຳວ ວື່ຳ         

‘ໂອ         ອິສຣາເອນ          ຈ ົື່ງ ຟງັ ເທີໍ້ນ         ມ ໍ້ນີໍ້ ທື່ຳນ ມຳ ໃກໍ້         ຈະ ສ ໍ້ ຮບົ ກບັ ສດັຕ  ຂອງ ທື່ຳນ         ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ໃຈ ຂອງ ທື່ຳນ 

ທງັຫລຳຍ ວຕິກົ ກງັວນົ         ຢື່ຳ ຊ  ຢໍ້ຳນ         ຫລ  ຫວ ັື່ນໄຫວ         ຫລ  ຕກົໃຈ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ສດັຕ          

4ເພຳະວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ          ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ ສະເດັດ ໄປ ກບັ ທື່ຳນ         ຊງົ ຕ ື່ ສ ໍ້ ສດັຕ  ຂອງ ທື່ຳນ ເພ ື່ ອ ທື່ຳນ         ຈະ ປະທຳນ ໄຊ-

ຊະນະ ແກື່ ທື່ຳນ’         

5ແລໍ້ວ ນຳຍ ທະຫຳນ ຈະ ເວົໍ້ຳ ກບັ ປະຊຳຊນົ ວື່ຳ         ‘ໃຜ ທີື່  ສໍ້ຳງ ບໍ້ຳນ ໃໝື່         ແລະ ຍງັ ບ ື່  ໄດໍ້ 

ເຮັດ ພິທີ ຖວຳຍ ບໍ້ຳນ ນ ັໍ້ນ         ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ກບັ ໄປ ບໍ້ຳນ ຂອງ ຕນົ         ຢໍ້ຳນ ວື່ຳ ລຳວ ຈະ ຕຳຍ ໃນ ສງົຄຳມ         ແລະ 

ຄນົ ອ ື່ ນ ຈະ ຖວຳຍ ບໍ້ຳນ ນ ັໍ້ນ         

6ໃຜ ທີື່  ປ ກ ສວນ ໝຳກ ອະງ ຸື່ນ         ແລະ ຍງັ ບ ື່  ໄດໍ້ ກນິ ຜນົລະປ ກ ຈຳກ ສວນ 

ອະງ ຸື່ນ ນ ັໍ້ນ         ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ກບັ ໄປ ບໍ້ຳນ         ຢໍ້ຳນ ວື່ຳ ລຳວ ຈະ ຕຳຍ ໃນ ສງົຄຳມ         ແລະ ຄນົ ອ ື່ ນ ຈະ ກນິ ໝຳກ ອະ-

ງ ຸື່ນ ນ ັໍ້ນ         

7ຜ ໍ້ ໃດ ທີື່  ໝັໍ້ນ ຜ ໍ້ຍງິ ໄວໍ້ ເປັນ ເມຍ ແລໍ້ວ         ແຕື່ ຍງັ ບ ື່  ໄດໍ້ ແຕື່ງງຳນ ກນັ         ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ກບັ ໄປ ບໍ້ຳນ ຂອງ 

ຕນົ         ຢໍ້ຳນ ວື່ຳ ລຳວ ຈະ ຕຳຍ ໃນ ສງົຄຳມ         ແລະ ຊຳຍ ອ ື່ ນ ຈະ ໄດໍ້ ນຳງ ໄປ”         

8ແລະ ນຳຍ ທະຫຳນ ຈະ ເວົໍ້ຳ 

ກບັ ປະຊຳຊນົ ຕ ື່  ໄປ ອີກ ວື່ຳ         “ຜ ໍ້ ໃດ ທີື່ ຢ ື່ ບື່ອນ ນີໍ້ ມີ ຈດິໃຈ ຢໍ້ຳນ         ແລະ ວຕິກົ ກງັວນົ         ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ກບັ ໄປ 

ບໍ້ຳນ ຂອງ ຕນົ         ຢໍ້ຳນ ວື່ຳ ຈດິໃຈ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ລຳວ ຈະ ອື່ອນ ໄປ ຄ  ກນັ ກບັ ຈດິໃຈ ຂອງ ລຳວ’         

9ເມ  ື່ອ ນຳຍ 

ທະຫຳນ ເວົໍ້ຳ ກບັ ປະຊຳຊນົ ໝດົ ແລໍ້ວ         ກ  ໃຫໍ້ ເລ ອກ ຕ ັໍ້ງ ຜ ໍ້ ບງັຄບັ ບນັຊຳ ກອງ ຕື່ຳງ ໆ ໃຫໍ້ ເປັນ ຫວົໜໍ້ຳ 

ປະຊຳຊນົ          
10ເມ  ື່ອ ພວກ ທື່ຳນ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃກໍ້ ເມ  ອງ ຊ ື່ ງ ທື່ຳນ ຈະ ໄປ ສ ໍ້ ຮບົ ນ ັໍ້ນ         ຈ ົື່ງ ສະເໜີ ສນັຕພິຳບ ແກື່ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ 

ກື່ອນ         

11ຖໍ້ຳ ພວກ ເຂົຳ ຕອບ ທື່ຳນ ຢື່ຳງ ສນັຕ ິ         ແລະ ເປີດ ປະຕ  ເມ  ອງ ໃຫໍ້ ແກື່ ທື່ຳນ         ກ  ໃຫໍ້ ປະຊຳຊນົ ທງັ 
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ປວງ ທີື່  ພບົ ຢ ື່ ໃນ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ເຮັດ ວຽກ ໃຫໍ້ ແກື່ ທື່ຳນ         ແລະ ບວົລະບດັ ທື່ຳນ         

12ຖໍ້ຳ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ຮື່ວມ ສນັຕ ິ

ກບັ ທື່ຳນ         ແຕື່ ກບັ ອອກ ມຳ ຮບົ         ກ  ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ເຂົໍ້ຳ ໂຈມ ຕ ີເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້         

13ເມ  ື່ອ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະ-
ເຈົ້າ ປະທຳນ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ໄວໍ້ ໃນ ມ  ຂອງ ທື່ຳນ ແລໍ້ວ         ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ຂໍ້ຳ ຊຳຍ ທກຸ ຄນົ ດໍ້ວຍ ຄມົ ດຳບ         

14ແຕື່ ຜ ໍ້ຍງິ         

ແລະ ເດັກນໍ້ອຍ         ສດັ         ແລະ ທກຸ ສິື່ ງ ໃນ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ         ຄ  ຂອງ ທີື່  ຍ ດ ມຳ ໄວໍ້ ທງັ ໝດົ         ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ຍ ດ ເອົຳ ເປັນ 

ຂອງ ຕນົ         ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ພ ໃຈ ໃນ ສິື່ ງ ຂອງ ທີື່  ຍ ດ ມຳ ຈຳກ ສດັຕ  ຂອງ ທື່ຳນ         ຊ ື່ ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ 

ຂອງ ທື່ຳນ ປະທຳນ ແກື່ ທື່ຳນ         

15ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈ ົື່ງ ເຮັດ ເຊັື່ ນ ນີໍ້ ແກື່ ທກຸ ຫວົ ເມ  ອງ ທີື່ ຢ ື່ ໄກ ຈຳກ ທື່ຳນ         

ຊ ື່ ງ ບ ື່  ແມ ື່ນ ຫວົ ເມ  ອງ ຂອງ ປະຊຳຊຳດ ໃກໍ້ ໆ ນີໍ້          
16ແຕື່ ໃນ ຫວົ ເມ  ອງ ຂອງ ຊນົ ຊຳດ ທງັຫລຳຍ ນີໍ້         ຊ ື່ ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ ປະທຳນ 

ແກື່ ທື່ຳນ ເປັນ ມ ລະດກົ         ທື່ຳນ ຢື່ຳ ໄວໍ້ ຊວີດິ ສິື່ ງ ໃດ ໆ ທີື່  ຫນັ ໃຈ ໄດໍ້ ເລີຍ         

17ແຕື່ ຈ ົື່ງ ທ  ຳລຳຍ ພວກ ເຂົຳ ໃຫໍ້ 

ໝດົ ໄປ         ຄ  ຄນົ ຮິດຕີ          ຄນົ ອະໂມຣີດ          ຄນົ ການາອານ          ຄນົ ເປຣຊີິ          ຄນົ ຮີວີ          ແລະ ຄນົ ເຢບຸດ          ດ ັື່ງ 

ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ ຊງົ ສ ັື່ງ ໄວໍ້         

18ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ ສອນ ທື່ຳນ ໃຫໍ້ ເຮັດ 

ສິື່ ງ ທີື່  ໜໍ້ຳ ກຽດ ຊງັ ທງັຫລຳຍ         ຊ ື່ ງ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ຕ ື່  ພະ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ເພຳະວື່ຳ ກຳນ ເຮັດ ເຊັື່ ນ ນ ັໍ້ນ 

ເປັນ ກຳນ ເຮັດ ບຳບ ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ         

19ເມ  ື່ອ ທື່ຳນ ອໍ້ອມ ຫວົ ເມ  ອງ ໜ ື່ ງ ຢ ື່ ດນົ 

ນຳນ         ເພ ື່ ອ ຈະ ສ ໍ້ ຮບົ ເອົຳ ຫວົ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ຢື່ຳ ໃຊໍ້ ຂວຳນ ຟນັ ທ  ຳລຳຍ ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ ຂອງ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ         ເພຳະວື່ຳ 

ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈະ ກນິ ໝຳກ ຈຳກ ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         ຢື່ຳ ຕດັ ລງົ ເພ ື່ ອ ໃຊໍ້ ໃນ ກຳນ ອໍ້ອມ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ         (ເພຳະວື່ຳ 

ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ ໃນ ທົື່ງ ນຳ ເປັນ ຊວີດິ ມະນດຸ)         

20ສື່ວນ ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ ທີື່  ທື່ຳນ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ບ ື່  ໃຊໍ້ ເປັນ ອຳຫຳນ         ທື່ຳນ ຈະ ທ  ຳ-

ລຳຍ         ແລະ ຕດັ ລງົ ກ  ໄດໍ້         ເພ ື່ ອ ຈະ ໃຊໍ້ ສໍ້ຳງ ເຄ ື່ ອງ ລໍ້ອມ ເມ  ອງ ໃນ ກຳນ ສ ໍ້ ຮບົ ຂອງ ທື່ຳນ         ຈນົ ກວື່ຳ 

ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ຈະ ແຕກ”          

ບົດທີ 21 
ກົດຕູ່າງໆເລື່ອງສົງຄາມ 

1“ໃນ ແຜື່ນດນິ ຊ ື່ ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ ປະທຳນ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ເປັນ ກ  ຳມະສິດ ນ ັໍ້ນ         

ຖໍ້ຳ ພບົ ສບົ ຄນົ ທີື່  ຖ ກ ຂໍ້ຳ ຖິໍ້ມ ຢ ື່ ກຳງແຈ ໍ້ງ         ບ ື່  ຮ ໍ້ ວື່ຳ ຜ ໍ້ ໃດ ຂໍ້ຳ ລຳວ ຕຳຍ         

2ກ  ໃຫໍ້ ພວກ ຜ ໍ້ ໃຫຍື່         ແລະ ຜ ໍ້ ພິ-

ພຳກສຳ ຂອງ ທື່ຳນ ອອກ ມຳ ວດັແທກ ເບິື່ ງ ໄລຍະ ທຳງ ເຖງິ ເມ  ອງ ຕື່ຳງ ໆ ທີື່ ຢ ື່ ອໍ້ອມ ຮອບ ສບົ         ຜ ໍ້ ຕຳຍ 

ນ ັໍ້ນ         

3ແລໍ້ວ ເມ  ອງ ທີື່ ຢ ື່ ໃກໍ້ ທີື່  ສດຸ ກບັ ສບົ ຜ ໍ້ ຕຳຍ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ພວກ ຜ ໍ້ ໃຫຍື່ ຂອງ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ນ  ຳ ເອົຳ ງວົ ແມ ື່ ໜ ື່ ງ 

ໂຕ ຊ ື່ ງ ຍງັ ບ ື່  ເຄີຍ ໃຊໍ້ ງຳນ         ແລະ ຍງັ ບ ື່  ເຄີຍ ທຽມ ແອກ         

4ແລະ ໃຫໍ້ ພວກ ຜ ໍ້ ໃຫຍື່ ຂອງ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ນ  ຳ ງວົ 

ແມ ື່ ໂຕ ນ ັໍ້ນ ໄປ ທີື່  ຮື່ອມ ພ  ຊ ື່ ງ ມີ ນ  ໍ້ຳ ໄຫລ         ຊ ື່ ງ ບ ື່  ມີ ໃຜ ໄຖ         ຫລ  ຫວື່ຳນ ເລີຍ         ແລະ ໃຫໍ້ ຫກັ ຄ  ງວົ ແມ ື່ ທີື່  ຮື່ອມ 

ພ  ນ ັໍ້ນ         

5ແລະ ປະໂລຫິດ ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ເລວີ ຈະ ຕໍ້ອງ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃກໍ້ ດໍ້ວຍ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ຊງົ ເລ ອກ ພວກ ເຂົຳ ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ບວົລະບດັ ພຣະອງົ         ແລະ ໃຫໍ້ ອວຍພອນ ໃນ 

ພຣະນຳມ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ໃຫໍ້ກຳນ ຜິດ ຖຽງ         ແລະ ກຳນ ທ  ຳຮໍ້ຳຍ ທກຸ ເລ ື່ ອງ ສິໍ້ນ ສດຸ ລງົ ດໍ້ວຍ 

ຄ  ຳ ຂອງ ປະໂລຫິດ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້         

6ແລະ ພວກ ຜ ໍ້ ໃຫຍື່ ທກຸ ຄນົ ຂອງ ເມ  ອງ ທີື່ ຢ ື່ ໃກໍ້ ທີື່  ສດຸ ຈະ ລໍ້ຳງ ມ  ຂອງ ພວກ 

ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ເທິງ ງວົ ແມ ື່ ທີື່  ຖ ກ ຫກັ ຄ  ໃນ         ຮື່ອມ ພ ເຂົຳ ນ ັໍ້ນ         

7ແລະ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ເປັນ ພະຍຳນ ວື່ຳ         ‘ມ  

ຂອງ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເລ ອດ ຂອງ ຊຳຍ ຜ ໍ້ ນີໍ້ ຕກົ         ແລະ ຕຳ ຂອງ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້ ເຫັນ 



ພຣະບັນຍັດສອງ 21 302 
ເລ ອດ ຂອງ ລຳວ ຕກົ         

8ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຂ  ຊງົ ລ ບລໍ້ຳງ ມນົທິນ ບຳບ ຂອງ ປະຊຳຊນົ ຊຳວ ອິ-
ສຣາເອນ ຂອງ ພຣະອງົ         ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ໄຖື່ ໄວໍ້         ຂ  ຢື່ຳ ຊງົ ຖ  ໂທດ ປະຊຳຊນົ ຊຳວ ອິສຣາເອນ 

ຂອງ ພຣະອງົ ຍໍ້ອນ ເລ ອດ ທີື່  ບ ື່  ມີ ຄວຳມ ຜິດ’         ແລະ ຂ  ຊງົ ອະໄພໂທດ ອນັ ເນ ື່ ອງ ຈຳກ ເລ ອດ ນີໍ້ ໃຫໍ້ ແກື່ 

ພວກ ເຂົຳ         

9ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ         ທື່ຳນ ຈະ ກ  ຳຈດັ ຄວຳມ ຜິດ ອນັ ເນ ື່ ອງ ຈຳກ ເລ ອດ ທີື່  ບ ື່  ມີ ຄວຳມ ຜິດ ນ ັໍ້ນ ໄປ 

ຈຳກ ທື່ຳມກຳງ ທື່ຳນ ໄດໍ້         ເມ  ື່ອ ທື່ຳນ ເຮັດ ສິື່ ງ ທີື່  ພ ພຣະໄທ ໃນ ສຳຍ ພຣະເນດ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          

ການສອບສວນຄະດີຄາດຕະກຳ 
10ເມ  ື່ອ ທື່ຳນ ອອກ ໄປ ສ ໍ້ ຮບົ ກບັ ສດັຕ  ຂອງ ທື່ຳນ         ແລະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ ຊງົ 

ມອບ ພວກ ເຂົຳ ໄວໍ້ ໃນ ມ  ຂອງ ທື່ຳນ ແລໍ້ວ         ແລະ ທື່ຳນ ຈບັ ພວກ ເຂົຳ ມຳ ເປັນ ຊະເລີຍ         

11ທື່ຳນ ເຫັນ ຍງິ 

ງຳມ ຄນົ ໜ ື່ ງ ໃນ ໝ ື່ ຊະເລີຍ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ປຳດຖະໜຳ ຢຳກ ໄດໍ້ ມຳ ເປັນ ເມຍ ຂອງ ທື່ຳນ         

12ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ພຳ ຜ ໍ້-

ຍງິ ນ ັໍ້ນ ມຳ ໄວໍ້ ທີື່  ເຮ ອນ ຂອງ ທື່ຳນ         ໃຫໍ້ ນຳງ ແຖ ຫວົ         ແລະ ຕດັ ເລັບມ   ເສຍ         

13ແລະ ໃຫໍ້ ນຳງ ແກໍ້ ເຄ ື່ ອງ 

ແຕື່ງ ກຳຍ ຢື່ຳງ ຊະເລີຍ ອອກ         ແລະ ໃຫໍ້ ຢ ື່ ໃນ ເຮ ອນ ຂອງ ທື່ຳນ         ໃຫໍ້ ໄວໍ້ ທກຸ ເຖງິ ບດິຳ ມຳນ ດຳ ຂອງ 

ນຳງ ໜ ື່ ງ ເດ ອນ ເຕັມ         ຫລງັ ຈຳກ ນ ັໍ້ນ ທື່ຳນ ຈ ື່ງ ຈະ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ຫຳ ນຳງ         ແລະ         ເປັນ ຜວົ ຂອງ ນຳງ ໄດໍ້         ແລະ 

ໃຫໍ້ ນຳງ ເປັນ ເມຍ ຂອງ ທື່ຳນ         

14ພຳຍຫລງັ         ຖໍ້ຳ ທື່ຳນ ບ ື່  ພ ໃຈ ນຳງ ນ ັໍ້ນແລໍ້ວ         ຈ ົື່ງ ປື່ອຍ ນຳງ ໄປ ຕຳມ ແຕື່ 

ນຳງ ຈະ ພ ໃຈ ໄປ ໃສ         ຢື່ຳ ຂຳຍ ນຳງ ເອົຳ ເງນິ         ຢື່ຳ ເຮັດ ກບັ ນຳງ ຢື່ຳງ ຂໍ້ຳ ທຳດ         ເພຳະວື່ຳ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ເຮັດ 

ໃຫໍ້ ນຳງ ອບັອຳຍ ແລໍ້ວ          
15ຖໍ້ຳ ຊຳຍ ຄນົ ໜ ື່ ງ ມີ ເມຍ ສອງ ຄນົ         ຮກັ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຊງັ ອີກ ຄນົ ໜ ື່ ງ ເມຍ ທງັ ສອງ ຄ  ທງັ ຄນົ ທີື່  ຮກັ         ແລະ 

ຄນົ ທີື່  ຊງັ ກ  ກ  ຳເນດີ ລ ກ ນ  ຳ ກນັ         ແລະ ລ ກ ຊຳຍ ຫວົປີ ເປັນ ລ ກ ຂອງ ເມຍ ຄນົ ທີື່  ຕນົ ຊງັ         

16ເມ  ື່ອ ເຖງິ ມ ໍ້ 

ແບື່ງ ຊບັ ສິນ ໃຫໍ້ ແກື່ ລ ກ ຊຳຍ ເປັນ ມ ລະດກົ ນ ັໍ້ນ         ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ລຳວ ເຮັດ ແກື່ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເມຍ ຄນົ ທີື່  ຕນົ ຮກັ 

ນ ັໍ້ນ ຄ  ກບັ ເປັນ ລ ກ ຫວົປີ         ແທນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເມຍ ທີື່  ຕນົ ຊງັ         ຊ ື່ ງ ເປັນ ລ ກ ຫວົປີ         

17ແຕື່ ລຳວ ຕໍ້ອງ 

ຍອມຮບັ ລ ກ ຫວົປີ ຄ  ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເມຍ ຄນົ ທີື່  ຕນົ ຊງັ         ໂດຍ ແບື່ງ ເຄ ື່ ອງ ຂອງ ໃຫໍ້ ແກື່ ລ ກ ຫວົປີ ສອງ 

ເທົື່ ຳ         ເພຳະວື່ຳ ຄນົ ນີໍ້ ເປັນຕ ົໍ້ນ ກ  ຳລງັ ຂອງ ພ ື່         ສິດທິ ຂອງ ລ ກ ຫວົປີ ເປັນ ຂອງ ລຳວ          

ການແຕູ່ງງານກັບຊະເລີຍ ແລະຈົ່ງຮັກສາສິດທິລ ກຫົວປີໄວ້ 
18ຖໍ້ຳ ຊຳຍ ຄນົ ໃດ ມີ ລ ກ ຊຳຍ ທີື່  ດ ໍ້         ແລະ ບ ື່  ຢ ື່ ໃນ ໂອວຳດ         ບ ື່  ຟງັ ຄວຳມ ພ ື່  ຂອງ ຕນົ         ຫລ  ຖຽງ ແມ ື່ ຂອງ 

ຕນົ         ເຖງິ ວື່ຳ ບດິຳ         ມຳນ ດຳ ຈະ ໄດໍ້ ຕ ີສອນ         ລຳວ ກ  ບ ື່  ຍອມ ຟງັ         

19ໃຫໍ້ ບດິຳ         ມຳນ ດຳ ຈບັ ຕວົ ລຳວ 

ອອກ ມຳ ຫຳ ພວກ ຜ ໍ້ ໃຫຍື່ ຂອງ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ         ໃນ ປະຕ  ເມ  ອງ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ອຳໄສ ຢ ື່         

20ແລະ ລຳວ ຈະ ເວົໍ້ຳ 

ກບັ ພວກ ຜ ໍ້ ໃຫຍື່ ຂອງ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ         ‘ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຮົຳ ຄນົ ນີໍ້ ເປັນ ຄນົ ດ ໍ້ ດໍ້ຳນ         ແລະ ບ ື່  ຢ ື່ ໃນ ໂອວຳດ         

ບ ື່  ຟງັ ຄວຳມ ພ ື່         ແມ ື່         ເປັນ ຄນົ ຂີໍ້ ດ ໍ້         ແລະ ຂີໍ້ ເມຳົ’         

21ແລໍ້ວ ບນັດຳ ຜ ໍ້ ຊຳຍ ໃນ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ຈະ ເອົຳ ຫີນ 

ແກວື່ງ ລຳວ ໃຫໍ້ ຕຳຍ         ເພ ື່ ອ ທື່ຳນ ຈະ ໄດໍ້ ກ  ຳຈດັ ຄວຳມ ຊ ົື່ວ ໄປ ຈຳກ ທື່ຳມກຳງ ທື່ຳນ         ຄນົ ອິສຣາເອນ 

ທງັ ປວງ ຈະ ໄດໍ້ ຍນິ ແລະ ຢ ຳ ເກງ          
22ຖໍ້ຳ ຄນົ ໃດ ໄດໍ້ ເຮັດ ຄວຳມ ຜິດ ອນັ ມີ ໂທດ ເຖງິ ຕຳຍ         ແລະ ລຳວ ຖ ກ ປະຫຳນ ຊວີດິ         ແລະ ແຂວນ 

ລຳວ ໄວໍ້ ທີື່  ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້         

23ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ສບົ ຄໍ້ຳງ ຢ ື່ ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ ຂໍ້ຳມ ຄ ນ         ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ຝງັ ລຳວ ໃນ ມ ໍ້ ດຽວ ກນັ ນ ັໍ້ນ         (ດໍ້ວຍ ວື່ຳ 

ຜ ໍ້ ທີື່  ຕໍ້ອງ ຖ ກ ແຂວນ         ໄວໍ້ ເທິງ ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ ກ  ຕໍ້ອງ ຖ ກ ສຳບ ແຊື່ງ ໂດຍ ພຣະເຈົ້າ)         ທື່ຳນ ຢື່ຳ ເຮັດ ໃຫໍ້ ແຜື່ນ-

ດນິ ຂອງ ທື່ຳນ ຊ ື່ ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ ປະທຳນ         ແກື່ ທື່ຳນ ໃຫໍ້ ເປັນ ມ ລະດກົ ນ ັໍ້ນ         



303 ພຣະບັນຍັດສອງ 22 
ເປັນ ມນົທິນ”          

ບົດທີ 22 
ລ ກຊາຍທີ່ດື້ ແລະບໍ່ຢ ູ່ໃນໂອວາດ 

1“ເມ  ື່ອ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ເຫັນ ງວົ         ຫລ  ແກະ ຂອງ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ທື່ຳນ ຫລງົ ມຳ         ຢື່ຳ ຢ ື່ ເສີຍ         ຈ ົື່ງ ພຳ ສດັ 

ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ກບັ ໄປ ໃຫໍ້ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ທື່ຳນ         

2ຖໍ້ຳ ບໍ້ຳນ ລຳວ ຢ ື່ ໄກ         ຫລ  ທື່ຳນ ບ ື່  ຮ ໍ້ຈກັ ຕວົ ລຳວ         ຈ ົື່ງ ນ  ຳ ສດັ 

ນ ັໍ້ນ ມຳ ໄວໍ້ ທີື່  ບໍ້ຳນ ຂອງ ທື່ຳນ         ແລະ ໃຫໍ້ ຢ ື່ ກບັ ທື່ຳນ ຈນົ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ມຳ ທື່ຽວ ຫຳ         ແລໍ້ວ ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ມອບ ຄ ນ ໃຫໍ້ 

ລຳວ ໄປ         

3ລ  ຂອງ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທື່ຳນ ກ  ຈ ົື່ງ ຄ ນ ໃຫໍ້ ຄ  ກນັ         ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ ຂອງ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທື່ຳນ ກ  ຈ ົື່ງ ຄ ນ ໃຫໍ້ ຄ  ກນັ         ສິື່ ງ 

ໃດ ຂອງ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທີື່  ຫຳຍ ໄປ         ແລະ ທີື່  ທື່ຳນ ພບົ ເຫັນ         ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ສ ົື່ງ ຄ ນ ໃຫໍ້ ຄ  ກນັ         ທື່ຳນ ຢື່ຳ ຢ ື່ ເສີຍ         

4ຖໍ້ຳ 

ທື່ຳນ ເຫັນ ລ          ຫລ  ງວົ ຂອງ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ລ ົໍ້ມ ຢ ື່ ຕຳມ ທຳງ         ຢື່ຳ ຢ ື່ ເສີຍ         ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ຊື່ວຍ ໂຈມ ສດັ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ລກຸ-

ຂ ໍ້ນ ອີກ          

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຊູ່ວຍເພື່ອນບ້ານ 
5ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ຍງິ ໃຊໍ້ ເຄ ື່ ອງ ແຕື່ງ ກຳຍ ຂອງ ຜ ໍ້ ຊຳຍ         ແລະ ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ຊຳຍ ແຕື່ງ ກຳຍ ດໍ້ວຍ ເຄ ື່ ອງ ຂອງ ຜ ໍ້-

ຍງິ         ເພຳະວື່ຳ ທກຸ ຄນົ ທີື່  ເຮັດ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ກ  ເປັນ ທີື່  ໜໍ້ຳ ກຽດ ຊງັ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ 

ທື່ຳນ          
6ຖໍ້ຳ ທື່ຳນ ບງັເອີນ ໄປ ພບົ ຮງັ ນກົ ຢ ື່ ຕຳມ ທຳງ         ເທິງ ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ ຫລ  ພ ໍ້ນ ດນິ         ມີ ລ ກ ນກົ         ຫລ  ໄຂື່         ແລະ 

ແມ ື່ ນກົ ກ  ຳລງັ ຟກັ ຢ ື່ ເທິງ ລ ກ ນກົ         ຫລ  ໄຂື່ ນ ັໍ້ນ         ທື່ຳນ ຢື່ຳ ເອົຳ ແມ ື່ ນກົ ກບັ ລ ກ ນກົ ໄປ         

7ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ປື່ອຍ ແມ ື່ 

ນກົ ໄປ         ແຕື່ ລ ກ ນກົ ນ ັໍ້ນ ທື່ຳນ ຈະ ເອົຳ ໄປ ເປັນ ຂອງ ທື່ຳນ ກ  ໄດໍ້         ເພ ື່ ອ ທື່ຳນ ຈະ ໄປ ດ ີມຳ ດ ີ         ແລະ ທື່ຳນ 

ຈະ ມີ ອຳຍ ຸຍ ນ ຍຳວ          
8ເມ  ື່ອ ທື່ຳນ ກ ື່  ເຮ ອນ ໃໝື່         ຈ ົື່ງ ກ ື່  ຂອບ ຂ ໍ້ນ ກນັ ໄວໍ້ ທີື່  ດຳດ ຟໍ້ຳ ຫລງັຄຳ         ເພ ື່ ອ ທື່ຳນ ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ ນ  ຳ ເອົຳ 

ໂທດ         ເນ ື່ ອງ ດໍ້ວຍ ເລ ອດ ຕກົ ມຳສ ື່ ເຮ ອນ ນ ັໍ້ນ         ເພຳະ ຢໍ້ຳນ ວື່ຳ ຈະ ມີ ຄນົ ຕກົລງົ ມຳ ຈຳກ ຫລງັຄຳ ຕຳຍ          

ວິທີແຕູ່ງຕົວທີ່ຖືກຕ້ອງສຳລັບຊາຍ ແລະຍິງ 
9ຢື່ຳ ເອົຳ ເມດັ ພ ດ ສອງ ຊະນດິ ຫວື່ຳນ ລງົ ໃນ ສວນ ອະງ ຸື່ນ ຂອງ ທື່ຳນ         ຢໍ້ຳນ ວື່ຳ ທງັ ພ ດ ຜນົ ທີື່  ທື່ຳນ 

ຫວື່ຳນ         ແລະ ໝຳກ ອະງ ຸື່ນ ຂອງ ສວນ ນ ັໍ້ນ ຈະ ເປັນ ມນົທິນ         

10ທື່ຳນ ຢື່ຳ ເອົຳ ງວົ         ແລະ ລ  ເຂົໍ້ຳ ທຽມ ໄຖ 

ນ  ຳ ກນັ         

11ທື່ຳນ ຢື່ຳ ສວມ ໃສື່ເຄ ື່ ອງ ແຕື່ງ ກຳຍ ທີື່  ຕ  ື່ຳ ດໍ້ວຍ ຂນົ ສດັ ປນົ ດໍ້ວຍ ຜໍ້ຳ ປື່ຳນ         

12ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ເຮັດ 

ຍອຍ ຫໍ້ອຍ ໄວໍ້ ທີື່  ມມຸ ທງັ ສີື່  ຂອງ ສ ົໍ້ນ ເສ ໍ້ອ ຄມຸ ຂອງ ທື່ຳນ         ຊ ື່ ງ ທື່ຳນ ໃຊໍ້ ຄມຸ ຕວົ          

ບັນຍັດຂອງໂມເຊສອນເລື່ອງການແຍກອອກຈາກຄວາມຊົ່ວ 
13ຖໍ້ຳ ຊຳຍ ຄນົ ໃດ ໄດໍ້ ພນັ ລະ ຍຳ         ແລະ ໄດໍ້ ສມົສ ື່ ຢ ື່ ກບັ ນຳງ         ແລໍ້ວ ເກດີ ກຽດ ຊງັ ນຳງ         

14ແລະ ຫຳ 

ເຫດ ວື່ຳ ຍງິ ນ ັໍ້ນ ປະພ ດ ສິື່ ງ ໜໍ້ຳ ອບັອຳຍ         ເຮັດ ໃຫໍ້ ຊ ື່  ສຽງ ຂອງ ນຳງ ເສຍ ຫຳຍ         ໂດຍ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ‘ຂໍ້ອຍ 

ຮບັ ຜ ໍ້ຍງິ ຄນົ ນີໍ້ ມຳ ເປັນ ພນັ ລະ ຍຳ         ຄນັ ຂໍ້ອຍ ເຂົໍ້ຳ ສມົສ ື່ ກບັ ນຳງ ກ  ເຫັນ ວື່ຳ ນຳງ ບ ື່  ໄດໍ້ ເປັນ ພມົມະຈຳລີ’         

15ພ ື່  ຂອງ ຍງິ ສຳວ ຄນົ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ແມ ື່ ຈະ ຕໍ້ອງ ນ  ຳ ເອົຳ ເຄ ື່ ອງ ສ  ຳຄນັ ອນັ ເປັນ ພະຍຳນ ວື່ຳ         ຍງິ ນ ັໍ້ນ ເປັນ 

ພມົມະຈຳລີ ມຳ ໃຫໍ້ ພວກ ຜ ໍ້ ໃຫຍື່ ຂອງ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ທີື່  ປະຕ  ເມ  ອງ         

16ແລະ ພ ື່  ຂອງ ຍງິ ສຳວ ນ ັໍ້ນ ຈະ ບອກ 

ກບັ ພວກ ຜ ໍ້ ໃຫຍື່ ວື່ຳ         ‘ຂໍ້ອຍ ໄດໍ້ ຍກົ ລ ກ ສຳວ ຂອງ ຂໍ້ອຍ ໃຫໍ້ ເປັນ ເມຍ ຂອງ ຜ ໍ້ ຊຳຍ ຄນົ ນີໍ້         ແລະ ລຳວ ກບັ 
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ກຽດ ຊງັ         

17ເບິື່ ງ ແມ         ຊຳຍ ຜ ໍ້ ນີໍ້ ຫຳ ເຫດ ກື່ຳວ ຕຕິຽນ ວື່ຳ         “ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ເຫັນ ວື່ຳ ລ ກ ສຳວ ຂອງ ທື່ຳນ 

ເປັນ ພມົມະຈຳລີ ເລີຍ”         ນີໍ້ ແຫລະ         ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ສ  ຳຄນັ ວື່ຳ ລ ກ ສຳວ ຂອງ ຂໍ້ອຍ ເປັນ ຍງິ ພມົມະຈຳລີ’         

ແລໍ້ວ ລຳວ ຈະ ພ  ຜໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ອອກ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ພວກ ຜ ໍ້ ໃຫຍື່ ຂອງ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ເປັນ ພະຍຳນ         

18ໃຫໍ້ ພວກ ຜ ໍ້ ໃຫຍື່ 

ຂອງ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ຈບັ ຊຳຍ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ມຳ ຂໍ້ຽນ ຕ ີ         

19ແລະ ປບັ ລຳວ ເປັນ ເງນິ ໜ ື່ ງ ຮໍ້ອຍ ເຊ ເຂ         ແລະ ມອບ ເງນິ 

ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ແກື່ ພ ື່  ຂອງ ຍງິ ສຳວ         ເພຳະວື່ຳ ລຳວ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຍງິ ພມົມະຈຳລີ ອິສຣາເອນ ຄນົ ໜ ື່ ງ ເສຍຊ ື່  ສຽງ         

ຍງິ ນ ັໍ້ນ ຈະ ເປັນ ພນັ ລະ ຍຳ ຂອງ ລຳວ ຕ ື່  ໄປ         ລຳວ ຈະ ຢື່ຳ ຮໍ້ຳງ ບ ື່  ໄດໍ້ ເລີຍ ຕະຫລອດ ຊວີດິ          

ຈົ່ງລົງໂທດຜ ້ຊາຍທີ່ກູ່າວຮ້າຍເລື່ອງເມຍທີ່ບໍ່ມີຄວາມຜິດ 
20ແຕື່ ຖໍ້ຳ ເລ ື່ ອງ ນ ັໍ້ນ ເປັນຄວຳມ ຈງິ         ແລະ ບ ື່  ສຳມຳດ ຫຳ ເຄ ື່ ອງ ສ  ຳຄນັ ມຳ ເປັນ ພະຍຳນ ວື່ຳ         ຍງິ ນ ັໍ້ນ 

ເປັນ ພມົມະຈຳລີ         

21ລຳວ ຈະ ພຳ ຍງິ ສຳວ ນ ັໍ້ນ ອອກ ມຳ ນອກ ປະຕ  ເຮ ອນ ພ ື່  ຂອງ ນຳງ         ແລໍ້ວ ພວກ ຜ ໍ້ 

ຊຳຍ ໃນ ເມ  ອງ ຂອງ ນຳງ ຈະ ເອົຳ ຫີນ ແກວື່ງ ໃສື່ ນຳງ ໃຫໍ້ ຕຳຍ         ເພຳະວື່ຳ ນຳງ ໄດໍ້ ເຮັດ ຄວຳມ ໂງ ື່ ຈ ໍ້ຳ ໃນ 

ອິສຣາເອນ          ຄ  ເປັນ ຍງິ ໂສເພນ ີໃນ ເຮ ອນ ຂອງ ພ ື່         ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ         ທື່ຳນ ຈະ ກ  ຳຈດັ ຄວຳມ ຊ ົື່ວ ອອກ 

ຈຳກ ທື່ຳມກຳງ ທື່ຳນ ໄດໍ້          
22ຖໍ້ຳ ພບົ ຊຳຍ ຄນົ ໜ ື່ ງ ໄປ ຮື່ວມ ກບັ ພນັ ລະ ຍຳ ຂອງ ຄນົ ອ ື່ ນ         ທງັ ສອງ ຄນົ ຄ  ຊຳຍ ທີື່  ໄປ ຮື່ວມ ກບັ ຍງິ         

ແລະ ຍງິ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ຈະ ຕໍ້ອງ ມີ ໂທດ ເຖງິ ຕຳຍ         ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ         ທື່ຳນ ຈະ ກ  ຳຈດັ         ຄວຳມ ຊ ົື່ວ ຈຳກ ອິສຣາ-
ເອນ          

23ຖໍ້ຳ ມີ ຍງິ ພມົມະຈຳລີ ຄນົ ໜ ື່ ງ ໝັໍ້ນ ໄວໍ້ ກບັ ຜວົ ແລໍ້ວ         ແລະ ມີ ຊຳຍ ຄນົ ໜ ື່ ງ ໄປ ພບົ ນຳງ ໃນ ເມ  ອງ         

ແລະ ໄດໍ້ ຮື່ວມ ນອນ ກບັ ນຳງ         

24ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ພຳ ພວກ ເຂົຳ ທງັ ສອງ ອອກ ໄປ ນອກ ປະຕ  ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ແລະ 

ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ເອົຳ ຫີນ ແກວື່ງ ໃສື່ ພວກ ເຂົຳ ທງັ ສອງ ໃຫໍ້ ຕຳຍ ເສຍ         ເພຳະວື່ຳ ຕອນ ຢ ື່ ໃນ ເຫດກຳນ         ຍງິ ນ ັໍ້ນ 

ບ ື່  ໄດໍ້ ຮໍ້ອງ ຂ  ຄວຳມ ຊື່ວຍເຫລ ອ         ເພຳະວື່ຳ ຊຳຍ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ພນັ ລະ ຍຳ ຂອງ ເພ ື່ ອນ ບໍ້ຳນ ໄດໍ້ ຮບັ 

ຄວຳມ ອບັອຳຍ         ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈະ ກ  ຳຈດັ ຄວຳມ ຊ ົື່ວ ເສຍ ຈຳກ ທື່ຳມກຳງ ພວກ ທື່ຳນ ໄດໍ້         

25ແຕື່ ຖໍ້ຳ ຊຳຍ ຄນົ ໜ ື່ ງ ໄປ ພບົ ຍງິ ສຳວ ທີື່  ຄນົ ອ ື່ ນ ໝັໍ້ນ ໄວໍ້ ແລໍ້ວ ທີື່  ກຳງ ທົື່ງ         ຊຳຍ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ຈບັ ຕວົ ຍງິ ຄນົ 

ນ ັໍ້ນ         ແລະ ໄດໍ້ ຮື່ວມ ນອນ ກບັ ນຳງ         ສະເພຳະ ຜ ໍ້ ຊຳຍ ຄນົ ທີື່  ຮື່ວມ ນອນ ກບັ ນຳງ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ ຈະ ຕໍ້ອງ ມີ ໂທດ 

ເຖງິ ຕຳຍ         

26ແຕື່ ທື່ຳນ ຢື່ຳ ລງົໂທດ ຍງິ ສຳວ ນ ັໍ້ນ ເລີຍ         ຝື່ຳຍ ຍງິ ສຳວ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ມີ ຄວຳມ ຜິດ ໃດ ທີື່  ຈະ ຕໍ້ອງ ມີ 

ໂທດ ເຖງິ ຕຳຍ         ເພຳະວື່ຳ ຄະດ ີເລ ື່ ອງ ນີໍ້ ກ  ຄ  ກນັ ກບັ ຄະດ ີເລ ື່ ອງ ຊຳຍ ຄນົ ໜ ື່ ງ ເຂົໍ້ຳ ຕ ື່ ສ ໍ້ ແລະ ຂໍ້ຳ ເພ ື່ ອນ 

ບໍ້ຳນ ຂອງ ຕນົ         

27ເພຳະວື່ຳ ລຳວ ພບົ ນຳງ ທີື່  ກຳງ ທົື່ງ ນຳ         ໂດຍ ທີື່  ນຳງ ມີ ຄ ື່ ໝັໍ້ນ ໄວໍ້ ແລໍ້ວ         ແລະ ນຳງ ໄດໍ້ 

ຮໍ້ອງ ຂ  ຄວຳມ ຊື່ວຍເຫລ ອ ກ  ບ ື່  ມີ ຜ ໍ້ ໃດ ມຳ ຊື່ວຍ ໄດໍ້          
28ຖໍ້ຳ ຊຳຍ ຄນົ ໜ ື່ ງ ພບົ ຍງິ ພມົມະຈຳລີ ຍງັ ບ ື່  ມີ ຄນົ ໝັໍ້ນ ລຳວ ຈ ື່ງ ຈບັ ຕວົ ນຳງ         ແລະ ໄດໍ້ ຮື່ວມ ນອນ 

ກບັ ນຳງ ໂດຍ ມີ ຜ ໍ້ ພບົ ເຫັນ         

29ຊຳຍ ຜ ໍ້ ທີື່  ໄດໍ້ ຮື່ວມ ນອນ ກບັ ນຳງ ນ ັໍ້ນ ຈະ ຕໍ້ອງ ມອບ ເງນິ ຫໍ້ຳ ສິບ ເຊ ເຂ ໃຫໍ້ 

ແກື່ ພ ື່  ຂອງ ຍງິ ສຳວ ຄນົ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ໃຫໍ້ ຍງິ ນ ັໍ້ນ ຕກົ ເປັນ ພນັ ລະ ຍຳ ຂອງ ຕນົ         ເພຳະວື່ຳ ລຳວ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ 

ນຳງ ໄດໍ້ ຮບັ ຄວຳມ ອບັອຳຍ         ແລະ ລຳວ ຈະ ຢື່ຳ ຮໍ້ຳງ ນຳງ ບ ື່  ໄດໍ້ ຕະຫລອດ ຊວີດິ          
30ຫໍ້ຳມ ບ ື່  ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ຊຳຍ ຄນົ ໃດ ເອົຳ ພນັ ລະ ຍຳ ຂອງ ພ ື່  ມຳ ເປັນ ພນັ ລະ ຍຳ ຂອງ ຕນົ         ແລະ ຫໍ້ຳມ ບ ື່  ໃຫໍ້ 

ເປີດ ຜໍ້ຳ ຂອງ ນຳງ ຜ ໍ້ ເປັນ ຂອງ ພ ື່ ”          
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ຈົ່ງເອົາຫີນແກວູ່ງໃສູ່ຄົນຜິດປະເວນີໃຫ້ຕາຍເສຍ 
1“ຊຳຍ ຄນົ ໃດ ມີ ລ ກ ອນັທະ         ຫລ  ອະ ໄວ ຍະ ວະ ສ ບ ພນັ ດໍ້ວນ         ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ເຂົໍ້ຳ ໃນ ຊຸມນມຸຊນົ ຂອງ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

2ຫໍ້ຳມ ບ ື່  ໃຫໍ້ ລ ກ ນອກ ກດົໝຳຍ ເຂົໍ້ຳ ໃນ ຊຸມນມຸຊນົ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຢື່ຳ ໃຫໍ້ 

ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ເຂົໍ້ຳ ໃນ ຊຸມນມຸຊນົ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈນົ ຮອດ ສິບ ຊ ົື່ວ ອຳຍ ຸຄນົ          
3ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ຄນົ ອຳໂມນ ຫລ  ຄນົ ໂມອາບ ເຂົໍ້ຳ ໃນ ຊຸມນມຸຊນົ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ບກຸຄນົ ທີື່  ເປັນ 

ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ຄນົ ທງັ ສອງ ຕະກ ນ ນີໍ້         ຫໍ້ຳມ ບ ື່  ໃຫໍ້ ເຂົໍ້ຳ ໃນ ຊຸມນມຸຊນົ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເລີຍ ຈນົ 

ຮອດ ສິບ ຊ ົື່ວ ອຳຍ ຸຄນົ         

4ເພຳະວື່ຳ ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ບ ື່  ໄດໍ້ ມຳ ຕໍ້ອນຮບັ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຕຳມ ທຳງ ດໍ້ວຍ ເຂົໍ້ຳຈີື່         

ແລະ ນ  ໍ້ຳ ເມ  ື່ອ ທື່ຳນ ອອກ ຈຳກ ເອຢິບ          ແລະ ເພຳະວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຈ ໍ້ຳງ ບາລາອາມ ລ ກ ຊຳຍ ເບໂອ 

ມຳ ຈຳກ ເປໂທ ແຫື່ງ ເມໂຊໂປຕາເມຍ ໃຫໍ້ ສຳບ ແຊື່ງ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ         

5ຢື່ຳງໃດ ກ  ດ ີ        ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ ບ ື່  ໄດໍ້ ຟງັ ບາລາອາມ ແຕື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ ຊງົ ປື່ຽນ ຄ  ຳ ສຳບ 

ແຊື່ງ ໃຫໍ້ ເປັນ ຄ  ຳ ອວຍພອນ ທື່ຳນ         ເພຳະວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ ຊງົ ຮກັ ທື່ຳນ         

6ທື່ຳນ ຢື່ຳ ຊອກ ຫຳ ຄວຳມສກຸ ສ  ຳລຳນ         ຫລ  ຄວຳມ ຈະເລີນ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ຕະຫລອດ ຊວີດິ ຂອງ ທື່ຳນ 

ທງັຫລຳຍ         

7ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຢື່ຳ ກຽດ ຊງັ ຄນົ ເອໂດມ          ເພຳະວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ເປັນ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ທື່ຳນ         

ທື່ຳນ ຢື່ຳ ກຽດ ຊງັ ຄນົ ເອຢິບ          ເພຳະວື່ຳ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ເປັນ ຄນົ ຕື່ຳງ ດໍ້ຳວ ຢ ື່ ໃນ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ພວກ 

ເຂົຳ ນ ັໍ້ນ         

8ພຳຍ ຂໍ້ຳງ ໜໍ້ຳ         ລ ກ ຫລຳນ ສຳມ ສີື່  ຊ ົື່ວ ເຊັື່ ນ ຄນົ ຊ ື່ ງ ເກດີ ກບັ ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ຈະ ເຂົໍ້ຳ ໃນ ຊຸມນມຸ-

ຊນົ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກ  ໄດໍ້ ດໍ້ວຍ ກຳນ ຊ  ຳລະ ຕວົ          
9ເມ  ື່ອ ທື່ຳນ ອອກ ໄປ ສ ໍ້ ຮບົ ກບັ ສດັຕ  ຂອງ ທື່ຳນ         ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ລະວງັ ຕວົ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຈຳກ ສິື່ ງ ຊ ົື່ວ ທກຸ ຢື່ຳງ         

10ຖໍ້ຳ ຄນົ ໃດ ໃນ ພວກ ທື່ຳນ ບ ື່  ສະອຳດ ດໍ້ວຍ ເຫດກຳນ ທີື່  ເກດີ ຂ ໍ້ນ ໃນ ເວລຳ ກຳງຄ ນ         ລຳວ ຕໍ້ອງ ໄປ ຢ ື່ 

ນອກ ຄໍ້ຳຍ         ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ລຳວ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃນ ຄໍ້ຳຍ         

11ແຕື່ ເມ  ື່ອ ຮອດ ຕອນ ແລງ ແລໍ້ວ         ໃຫໍ້ ລຳວ ອຳບນ  ໍ້ຳ ຊ  ຳລະ 

ຕວົ         ແລະ ເມ  ື່ອ ຕຳເວັນຕກົ ແລໍ້ວ         ລຳວ ຈະ ກບັເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃນ ຄໍ້ຳຍ ກ  ໄດໍ້          
12ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຕໍ້ອງ ມີ ບື່ອນຢ ື່ ພຳຍ ນອກ ຄໍ້ຳຍ         ເພ ື່ ອ ຈະ ອອກ ໄປ ເຖງິ ໄດໍ້         

13ແລະ ທື່ຳນ ຕໍ້ອງ ມີ 

ສຽມ ກບັ ເຄ ື່ ອງ ອຳວດຸ         ແລະ ເມ  ື່ອ ທື່ຳນ ນ ັື່ງ ລງົ ຂໍ້ຳງ ນອກ ນ ັໍ້ນ         ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ໃຊໍ້ ໄມ ໍ້ ຂດຸ ຂມຸ ໄວໍ້         ແລະ ຫນັ ໄປ 

ຝງັ ຂອງ ເສຍ         (ອຳຈມົ)         ຂອງ ທື່ຳນ ເສຍ         

14ເພຳະວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ ຊງົ ດ  ຳ-

ເນນີ ຢ ື່ ທື່ຳມກຳງ ຄໍ້ຳຍ ຂອງ ທື່ຳນ         ເພ ື່ ອ ຈະ ຊື່ວຍ ທື່ຳນ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ         ແລະ ມອບ ສດັຕ  ຂອງ ທື່ຳນ ໄວໍ້ ຕ ື່ໜໍ້ຳ 

ທື່ຳນ         ເຊັື່ ນ ນ ັໍ້ນ         ຄໍ້ຳຍ ຂອງ ທື່ຳນ ຕໍ້ອງ ບ ລິສດຸ         ເພ ື່ ອ ພຣະອງົ ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຫັນ ສິື່ ງ ທີື່          ເປິເປ ໍ້ອນ ໃນ ໝ ື່ 

ພວກ ທື່ຳນ         ແລໍ້ວ ສະເດັດ ໄປ ຈຳກ ທື່ຳນ          

ບາງຄົນເຂົ້າໃນຊຸມນຸມຊົນຂອງພຣະຜ ້ເປັນເຈົ້າບໍ່ໄດ້ 
15ຖໍ້ຳ ມີ ຂໍ້ຳ ທຳດ ໜີ ຈຳກ ນຳຍ ຂອງ ຕນົ ມຳ ຢ ື່ ກບັ ທື່ຳນ         ຢື່ຳ ຈບັ ຂໍ້ຳ ທຳດ ນ ັໍ້ນ ໄປ ສ ົື່ງ ນຳຍ ຂອງ ລຳວ         

16ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳ ທຳດ ນ ັໍ້ນ ຢ ື່ ກບັ ທື່ຳນ         ຢ ື່ ໃນ ໝ ື່ ພວກ ທື່ຳນ         ໃຫໍ້ ຢ ື່ ໃນ ບື່ອນ ທີື່  ລຳວ ຈະ ເລ ອກ ໃນ ປະຕ  ເມ  ອງ 

ໜ ື່ ງ ເມ  ອງ ໃດ ຕຳມ ຄວຳມ ພ ໃຈ ຂອງ ລຳວ         ຢື່ຳ ກດົ ຂີື່  ຂ ົື່ມເຫງ ລຳວ          
17ຜ ໍ້ຍງິ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ນ ັໍ້ນ         ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຄນົ ໃດ ເປັນ ຍງິ ໂສເພນ ີ        ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ລ ກ ຊຳຍ ອິສຣາເອນ 

ຄນົ ໜ ື່ ງ ຄນົ ໃດ ເປັນ ກະເທີຍ         

18ທື່ຳນ ຢື່ຳ ນ  ຳ ຄື່ຳ ຈ ໍ້ຳງ ຂອງ ຍງິ ໂສເພນ ີ         ຫລ  ຄື່ຳ ຊ ໍ້ ຂຳຍ ມຳ ໃນ ພຣະວ-ິ



ພຣະບັນຍັດສອງ 24 306 
ຫຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ ສ  ຳລບັ ຄ  ຳ ປະຕຍິຳນ ຢື່ຳງ ໜ ື່ ງ ຢື່ຳງໃດ ເພຳະວື່ຳ ສິື່ ງ 

ທງັ ສອງ ນີໍ້ ເປັນ ສິື່ ງ ທີື່  ໜໍ້ຳ ກຽດ ຊງັ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ          
19ທື່ຳນ ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ທື່ຳນ ຢ ມ ເງນິ ເພ ື່ ອ ເອົຳ ດອກ ເບັໍ້ຍ         ບ ື່  ວື່ຳ ດອກ ເບັໍ້ຍ ເງນິ ກ ໍ້         ຫລ  ດອກ 

ເບັໍ້ຍ ເຄ ື່ ອງ ບ ລິໂພກ         ຫລ  ດອກ ເບັໍ້ຍ ຂອງ ສິື່ ງ ໃດ ໆ ທີື່  ໃຫໍ້ ຢ ມ         ເພ ື່ ອ ເອົຳ ດອກ ເບັໍ້ຍ         

20ທື່ຳນ ຈະ ໃຫໍ້ ຄນົ 

ຕື່ຳງ ດໍ້ຳວ ຢ ມ ເພ ື່ ອ ເອົຳ ດອກ ເບັໍ້ຍ ກ  ໄດໍ້         ແຕື່ ສ  ຳລບັ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ທື່ຳນ ທື່ຳນ         ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ຢ ມ ເພ ື່ ອ ເອົຳ ດອກ 

ເບັໍ້ຍ         ເພ ື່ ອ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ ຈະ ຊງົ ອ  ຳນວຍ ພຣະພອນ ແກື່ ທື່ຳນ ໃນ ທກຸ ສິື່ ງ ຊ ື່ ງ ມ  

ທື່ຳນ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃນ ແຜື່ນດນິ         ຊ ື່ ງ ທື່ຳນ ກ  ຳລງັ ຈະ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ຍ ດ ຄອງ ນ ັໍ້ນ          

ເລື່ອງຂ້າທາດທີ່ໜີໄປ, ຫ້າມເປັນຍິງໂສເພນີ, ເປັນກະເທີຍ 
ແລະ ການເອົາດອກເບັ້ຍ 

21ເມ  ື່ອ ພວກ ທື່ຳນ ບະບນົ ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຢື່ຳ ລະເລີຍ ຕ ື່  ສິື່ ງ ທີື່  ໄດໍ້ ສນັຍຳ ໄວໍ້         ຈ ົື່ງ ແກໍ້ບະ ເສຍ         

ເພຳະວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ໝັໍ້ນ ພຣະໄທ ວື່ຳ         ຈະ ໄດໍ້ ສິື່ ງ ນ ັໍ້ນ ຈຳກ ທື່ຳນ ອີື່ ຫລີ.         

22ກຳນ ບ ື່  ຮກັສຳ ຄ  ຳ-

ໝັໍ້ນສນັຍຳ ຈະ ເປັນ ບຳບ         ແລະ ເມ  ື່ອ ບ ື່  ບະບນົ ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກ  ບ ື່  ມີ ບຳບ.         

23ແຕື່ ຖໍ້ຳ ທື່ຳນ ເຕັມ ໃຈ 

ບະບນົ ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ         ຈ ົື່ງ ໄດໍ້ ເອົຳໃຈໃສື່ ເຮັດ ຕຳມ ນ ັໍ້ນ.         

24ເມ  ື່ອ ທື່ຳນ ຍື່ຳງ ຜື່ຳນ ໄປ ໃນ 

ສວນ ອະງ ຸື່ນ ຂອງ ເພ ື່ ອນ ບໍ້ຳນ         ທື່ຳນ ຈະ ກນິ ໝຳກ ອະງ ຸື່ນ ໃນ ສວນ ນ ັໍ້ນ ຈນົ ອີື່ ມ ກ  ໄດໍ້         ແຕື່ ບ ື່  ຕໍ້ອງ ເກບັ 

ໃສື່ ກະຕື່ຳ ຖ  ໄປ ນ  ຳ.         

25ແລະ ເມ  ື່ອ ຍື່ຳງ ຜື່ຳ ໄປ ໃນ ທົື່ງ ນຳ         ທື່ຳນ ຈະ ໃຊໍ້ ມ  ເດັດ ເອົຳ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ກນິ ກ  ໄດໍ້         ແຕື່ 

ຢື່ຳ ໄດໍ້ ກື່ຽວ ເອົຳ.          

ບົດທີ 24 
ການແກ້ບະ ແລະການກິນ 

1ສມົມດຸ ວື່ຳ ຊຳຍ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ມີ ເມຍ ແລໍ້ວ         ພຳຍຫລງັ ມຳ ນຳງ ບ ື່  ຮກັ ຜວົ ອີກ ຕ ື່  ໄປ         ແລະ ນຳງ ມກີຳນ ປະ-

ພ ດ ທີື່  ບ ື່  ດ ີບ ື່  ງຳມ         ຊຳຍ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ຈ ື່ງ ເຮັດ ໜງັສ  ຢື່ຳ ຮໍ້ຳງ ຍ ື່ ນ ໃຫໍ້ ນຳງ         ແລໍ້ວ ລຳວ ກ  ບອກ ໃຫໍ້ ນຳງ ໜີ ອອກ 

ຈຳກ ເຮ ອນ ໄປ.         

2ຕ ື່  ມຳ         ສມົມດຸ ວື່ຳ         ນຳງ ແຕື່ງງຳນ ກບັ ຊຳຍ ອີກ ຄນົ ໜ ື່ ງ.         

3ຊຳຍ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ກ  ຄິດ ຢຳກ ປະ 

ນຳງ ຄ  ກນັ         ລຳວ ຈ ື່ງ ເຮັດ ໜງັສ  ຢື່ຳ ຮໍ້ຳງ ຍ ື່ ນ ໃຫໍ້ ນຳງ         ແລໍ້ວ ບອກ ໃຫໍ້ ນຳງ ໜີ ອອກ ຈຳກ ເຮ ອນ ໄປ.         

4ຫລ  ສມົມດຸ ວື່ຳ         ຜວົ ຜ ໍ້ ທີ ສອງ ຂອງ ນຳງ ຕຳຍ ໄປ         ໃນ ກ ລະນ ີຢື່ຳງ ນີໍ້         ຜວົ ຜ ໍ້ ທ  ຳອິດ ຈະ ເອົຳ ນຳງ ຜ ໍ້ ທີື່  ມີ 

ມນົທິນ ແລໍ້ວ ມຳ ເປັນ ເມຍ ອີກ ບ ື່  ໄດໍ້         ເພຳະ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ເສຍ ພຣະໄທ         ພວກ ທື່ຳນ 

ຢື່ຳ ເຮັດ ໃຫໍ້ ແຜື່ນດນິ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ປະທຳນ ໃຫໍ້ ນ ັໍ້ນ ມີ ຄວຳມ ຜິດ.          

ການຢູ່າຮ້າງແລະການແຕູ່ງງານໃໝູ່ 
5ເມ  ື່ອ ຊຳຍ ຜ ໍ້ ໃດ ເອົຳ ເມຍ ໃໝື່         ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ທະຫຳນ         ຫລ  ຮບັ ລຳຊະກຳນ ຢື່ຳງ ໜ ື່ ງ ຢື່ຳງໃດ         

ໃຫໍ້ ລຳວ ພກັ ຢ ື່ ບໍ້ຳນ ໜ ື່ ງ ປີ         ເພ ື່ ອ ຈະ ໄດໍ້ ມີ ຄວຳມສກຸ ຢ ື່ ກບັ ເມຍ.          
6ເມ  ື່ອ ທື່ຳນ ໃຫໍ້ ຄນົ ຢ ມ ເຄ ື່ ອງ         ຢື່ຳ ໄດໍ້ ເອົຳ ຫີນ ໂມ ໍ້ ແປໍ້ງ ຂອງ ລຳວ ໄວໍ້ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ປະກນັ         ເພຳະ ຫີນ 

ນ ັໍ້ນ ໃຊໍ້ ເປັນ ເຄ ື່ ອງມ   ສ  ຳລບັ ລໍ້ຽງ ຊບີ ຂອງ ລຳວ.          
7ຜ ໍ້ ໃດ ລກັ ເອົຳ ຄນົ ອິສຣາເອນ ເພ ື່ ອນ ບໍ້ຳນ ຂອງ ຕນົ         ໄປ ໃຊໍ້ ເປັນ ທຳດ         ຫລ  ຂຳຍ ໄປ ເປັນ ທຳດ 

ເສຍ         ຄນົ ນ ັໍ້ນ ຈະ ຕໍ້ອງ ມີ ໂທດ ເຖງິ ຕຳຍ         ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ກ  ຳຈດັ ຄນົ ຊ ົື່ວ ດໍ້ວຍ ວທີິ ຢື່ຳງ ນີໍ້ ແຫລະ.          
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8ກື່ຽວ ກບັ ໂລກ ຜິວໜງັ ນ ັໍ້ນ         ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ເອົຳໃຈໃສື່ ປິື່ ນປວົ ຕຳມ ຄ  ຳ ແນະນ  ຳ ຂອງ ປະໂລຫິດ ຊຳວ ເລ-

ວີ          ຕຳມ ທີື່  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ບອກ ພວກ ເຂົຳ ແລໍ້ວ.         

9ແລະ ຈ ົື່ງ ລະນ ກ ເຖງິ ເລ ື່ ອງ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ 

ທື່ຳນ ຊງົ ເຮັດ ຕ ື່         ຊຳວ ມີຣີອາມ ໃນ ເວລຳ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ເດນີທຳງ ມຳ ຈຳກ         ເອຢິບ ນ ັໍ້ນ.          
10ເມ  ື່ອ ທື່ຳນ ໃຫໍ້ ຄນົ ຢ ມ ເຄ ື່ ອງ         ຢື່ຳ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ເອົຳ ຂອງ ປະກນັ ໃນ ບໍ້ຳນ ເຮ ອນ ຂອງ ລຳວ.         

11ຈ ົື່ງ 

ຢ ນ ຢ ື່ ຂໍ້ຳງ ນອກ         ໃຫໍ້ ລຳວ ເອົຳ ອອກ ມຳ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ເອງ.         

12ຖໍ້ຳ ລຳວ ເປັນ ຄນົ ທກຸ ຍຳກ         ຢື່ຳ ເກບັ ຂອງ 

ປະກນັ ນ ັໍ້ນ ໄວໍ້ ຈນົ ຄໍ້ຳງ ຄ ນ.         

13ເມ  ື່ອ ຕຳເວັນຕກົ ໃຫໍ້ ສ ົື່ງ ລຳວ ໂລດ         ເພ ື່ ອ ລຳວ ຈະ ໄດໍ້ ໃຊໍ້ ຫົື່ມ ໃນ ເວລຳ 

ເຂົໍ້ຳ ນອນ         ແລໍ້ວ ລຳວ ຈະ ຂອບໃຈ ທື່ຳນ         ແລະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກ  ຈະ ຊງົ ພ ພຣະໄທ ດໍ້ວຍ.          
14ຢື່ຳ ບບີ ລ ກຈ ໍ້ຳງ ທີື່  ທກຸ ຍຳກ         ແລະ ຂດັ ສນົ         ບ ື່  ວື່ຳ ລຳວ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈະ ເປັນ ອິສຣາເອນ ເພ ື່ ອນ ບໍ້ຳນ 

ຂອງ ທື່ຳນ         ຫລ  ເປັນ ຄນົ ຕື່ຳງ ດໍ້ຳວ ທີື່  ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ເມ  ອງ ຂອງ ທື່ຳນ ກ  ຕຳມ.         

15ຈ ົື່ງ ຈ ື່ຳຍ ຄື່ຳ ຈ ໍ້ຳງ ໃຫໍ້ 

ລຳວ ທກຸ ໆ         ມ ໍ້ກ ື່ອນ ຕຳເວັນຕກົ         ເພຳະ ລຳວ ຕໍ້ອງກຳນ ເງນິ         ແລະ ເອົຳໃຈ ຈດົຈ ື່  ຢ ື່ ໃນ ຄື່ຳ ຈ ໍ້ຳງ ນ ັໍ້ນ         ຖໍ້ຳ 

ທື່ຳນ ບ ື່  ຈ ື່ຳຍ ໃຫໍ້ ລຳວ ກ  ຈະ ຟໍ້ອງ ຮໍ້ອງ ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລໍ້ວ ທື່ຳນ ຈະ ຖ ກ ໂທດ.          
16ຢື່ຳ ລງົໂທດ ພ ື່  ແມ ື່ ເຖງິ ຕຳຍ ຍໍ້ອນ ລ ກ ເຮັດ ຜິດ         ຫລ  ລງົໂທດ ລ ກ ເຖງິ ຕຳຍ ຍໍ້ອນ ພ ື່  ແມ ື່ ເຮັດ ຜິດ         

ບກຸຄນົ ໃດ ເຮັດ ຜິດ         ກ  ແມ ື່ນ ບກຸຄນົ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຮບັ ໂທດ.          
17ຢື່ຳ ຕດັສິນ ຊຳວ ຕື່ຳງ ດໍ້ຳວ         ແລະ ລ ກ ກ  ຳພໍ້ຳ         ຢື່ຳ ເອົຳ ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ ຂອງ ແມ ື່ໝໍ້ຳຍ ໄວໍ້ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ປະ-

ກນັ.         

18ຈ ົື່ງ ຈ ື່  ໄວໍ້ ວື່ຳ         ພວກ ທື່ຳນ ຕກົ ເປັນ ທຳດ ຢ ື່ ໃນ ປະເທດ ເອຢິບ          ແລໍ້ວ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ຊື່ອຍ 

ໃຫໍ້ ມີ ອິດສະຫລະພຳບ         ດໍ້ວຍ ເຫດ ນີໍ້         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ພວກ ທື່ຳນ ເຮັດ ສິື່ ງ ດ ັື່ງກ ື່ຳວ ນີໍ້.         

19ເມ  ື່ອ 

ທື່ຳນ ລ ມ ຟື່ອນ ເຂົໍ້ຳ ບຳງ ຟື່ອນ ໄວໍ້ ໃນ ນຳ         ຢື່ຳ ໄດໍ້ ກບັ ຄ ນ ໄປ ເອົຳ ມນັ ມຳ         ຈ ົື່ງ ປະ ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ຄນົ ຕື່ຳງ ດໍ້ຳວ         

ລ ກ ກ  ຳພໍ້ຳ ແລະ ແມ ື່ໝໍ້ຳຍ ເສຍ         ເພ ື່ ອ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ຊງົ ອວຍພອນ ໃຫໍ້ກຳນ ງຳນ ຂອງ ທື່ຳນ ຈະ-

ເລີນ ຂ ໍ້ນ.         

20-21ເມ  ື່ອ ທື່ຳນ ໄປ ເກບັ ເອົຳ ໝຳກກອກເທດ         ແລະ ໝຳກ ອະງ ຸື່ນ ມຳ         ຢື່ຳ ກບັ ຄ ນ ໄປ ເກບັ-

ເລັມ ເອົຳ ທີື່  ຍງັ ເຫລ ອ ຄໍ້ຳງ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ ອີກ         ຈ ົື່ງ ປະ ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ຄນົ ຕື່ຳງ ດໍ້ຳວ         ລ ກ ກ  ຳພໍ້ຳ         ແລະ ແມ ື່ໝໍ້ຳຍ ເສຍ         

22ຢື່ຳ ລ ມ ວື່ຳ ພວກ ທື່ຳນ ເຄີຍ ຕກົ ເປັນ ທຳດ ໃນ ປະເທດ ເອຢິບ ມຳ ແລໍ້ວ         ດໍ້ວຍ ເຫດ ນີໍ້         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ 

ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ເຮັດ ສິື່ ງ ດ ັື່ງກ ື່ຳວ ນີໍ້.          

ບົດທີ 25 
1ສມົມດຸ ວື່ຳ         ມີ ຄນົ ອິສຣາເອນ ສອງ ຄນົ ເປັນຄວຳມ ກນັ ຢ ື່ ສຳນ         ຄນົ ໜ ື່ ງ ຖ ກ ຕດັສິນ ວື່ຳ ເປັນ ຝື່ຳຍ 

ຖ ກ         ອີກ ຄນົ ໜ ື່ ງ ເປັນ ຝື່ຳຍ ຜິດ.         

2ຖໍ້ຳ ສຳນ ຕດັສິນ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຽນ ຕ ີຜ ໍ້ ຜິດ         ກ  ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ພິພຳກສຳ ບອກ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ 

ນອນ ລງົ         ແລໍ້ວ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຽນ ຕ ີໜໍ້ອຍ ຫລຳຍ ຕຳມ ກ  ຳໜດົ ຄວຳມ ຜິດ.         

3ອຳດ ຈະ ເປັນ ສີື່  ສິບ ບຳດ ກ  ໄດໍ້         ແຕື່ 

ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ຫລຳຍ ກວື່ຳ ນ ັໍ້ນ         ເພຳະ ຈະ ເປັນ ກຳນ ຫຍ ໍ້ ຫຍນັ ຄນົ ຜິດ ໃນ ທີື່  ສຳທຳລະນະ.          
4ຢື່ຳ ເອົຳ ກະສອບ ອດັ ປຳກ ງວົ ທີື່  ກ  ຳລງັ ຢຽບ ເຂົໍ້ຳ.          

ກົດໝາຍຕູ່າງໆ 
5ຖໍ້ຳ ມີ ສອງອໍ້ຳຍນໍ້ອງ ຢ ື່ ໃນ ຄອບຄວົ ດຽວ ກນັ         ແລໍ້ວ ຄນົ ໜ ື່ ງ ໄດໍ້ ຕຳຍ ໄປ ໂດຍ ທີື່  ຍງັ ບ ື່  ມີ ລ ກ         ເມຍ 

ຂອງ ຜ ໍ້ ຕຳຍ ຈະ ເອົຳ ຊຳຍ ໃນ ຄອບຄວົ ອ ື່ ນ ມຳ ເປັນ ຜວົ ບ ື່  ໄດໍ້         ໃຫໍ້ ອໍ້ຳຍ ຫລ  ນໍ້ອງ ຂອງ ຜ ໍ້ ຕຳຍ ເອງ ຮບັ 

ນຳງ ໄປ ເປັນ ເມຍ.         

6ຖໍ້ຳ ນຳງ ໄດໍ້ ລ ກ ຊຳຍ ກື່ອນ         ໃຫໍ້ ນບັ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຜ ໍ້ ຕຳຍ ນ ັໍ້ນ         ເພ ື່ ອ ເຊ ໍ້ອ-



ພຣະບັນຍັດສອງ 26 308 
ສຳຍ ວງົ ວຳນ ຂອງ ລຳວ ຈະ ມີ ຢ ື່ ໃນ ອິສຣາເອນ ສ ບຕ ື່  ໄປ.         

7ແຕື່ ຖໍ້ຳ ອໍ້ຳຍ         ຫລ  ນໍ້ອງ ຂອງ ຜ ໍ້ ຕຳຍ ບ ື່  

ຢຳກ ໄດໍ້ ນຳງ ເປັນ ເມຍ         ກ  ໃຫໍ້ ນຳງ ໄປ ບອກ ພວກ ເຈົໍ້ຳເມ  ອງ ວື່ຳ         ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທຳງ ຜວົ ຂອງ ນຳງ ບ ື່  ເອົຳ 

ນຳງ ເປັນ ເມຍ         ລຳວ ບ ື່  ຍອມ ສ ບ ໜ ື່  ແນວ ໃຫໍ້ ມີ ຢ ື່ ໃນ ອິສຣາເອນ.         

8ແລໍ້ວ ພວກ ເຖົໍ້ຳ ແກື່ ຈະ ໄດໍ້ ເອີໍ້ນ 

ລຳວ ມຳ ເວົໍ້ຳ ຈຳ ກນັ         ຖໍ້ຳວື່ຳ ລຳວ ຍງັ ບ ື່  ຍອມ ແຕື່ງງຳນ ຢ ື່.         

9ກ  ໃຫໍ້ ນຳງ ໝໍ້ຳຍ ນ ັໍ້ນ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ຫຳ ລຳວ ຕ ື່ໜໍ້ຳ 

ພວກ ເຖົໍ້ຳ ແກື່         ດ ງ ເອົຳ ເກບີ ຂອງ ລຳວ ກິື່ ງ ໜ ື່ ງ ພໍ້ອມ ກບັ ຖ ົື່ມນ  ໍ້ຳລຳຍ ໃສື່ ໜໍ້ຳ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         ຜ ໍ້ ບ ື່  

ຍອມ ສ ບ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ໃຫໍ້ ອໍ້ຳຍ ນໍ້ອງ ຜ ໍ້ ຕຳຍ ກ  ເປັນ ຢື່ຳງ ນີໍ້ ແຫລະ         

10ແລໍ້ວ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ໃນ ອິສຣາເອນ 

ຈະ ເອີໍ້ນ ຄອບຄວົ ນີໍ້ ວື່ຳ         ຄອບຄວົ ຂອງ ຜ ໍ້ ຖ ກ ຖອດ ເກບີ.          
11ຖໍ້ຳ ຊຳຍ ສອງ ຄນົ ຜິດ ຖຽງ ທບຸ ຕ ີກນັ         ແລະ ເມຍ ຂອງ ຊຳຍ ຄນົ ໜ ື່ ງ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃກໍ້ ຈະ ຊື່ວຍ ຜວົ ຂອງ 

ຕນົ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຈຳກ ມ  ຂອງ ຜ ໍ້ ທີື່  ຕ ີ         ແລະ ນຳງ ຍ ື່ ນ ມ  ອອກ ບບີ ຂອງລບັ ຂອງ ຜ ໍ້ ຊຳຍ ຄນົ ນ ັໍ້ນ         

12ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ຕດັ 

ມ  ຂອງ ນຳງ ຖິໍ້ມ ເສຍ         ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ຕຳ ຂອງ ທື່ຳນ ສງົສຳນ ນຳງ          
13ທື່ຳນ ຢື່ຳ ມີ ລ ກ ຕຸໍ້ມ

[a]         ສ  ຳລບັ ຕຳຊ ັື່ງ ຕື່ຳງ ກນັ ໄວໍ້ ໃນ ຖງົ         ຄ  ອນັ ໜ ື່ ງ ໜກັ ອນັ ໜ ື່ ງ ເບົຳ         

14ໃນ ເຮ ອນ 

ຂອງ ທື່ຳນ ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ມີ ເຄ ື່ ອງ ຕວງ ສອງ ຊະນດິ         ຄ  ອນັ ໜ ື່ ງ ໃຫຍື່ ອນັ ໜ ື່ ງ ນໍ້ອຍ         

15ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ມີ ລ ກ ຕຸໍ້ມ ອນັ 

ສມົບ ນ         ແລະ ທື່ຽງ ກງົ         ແລະ ມີ ຖງັ ຕວງ ອນັ ສມົບ ນ         ແລະ ທື່ຽງ ກງົ ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ອຳຍ ຸຂອງ ທື່ຳນ ຈະ ຍ ນ 

ຍຳວ ໃນ ແຜື່ນດນິ ຊ ື່ ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ ປະທຳນ ແກື່ ທື່ຳນ         

16ເພຳະວື່ຳ ຜ ໍ້ ໃດ ທີື່  

ເຮັດ ດ ັື່ງນີໍ້         ຄ  ທກຸ ຄນົ ທີື່  ຄດົ ໂກງ         ເປັນ ຜ ໍ້ ທີື່  ໜໍ້ຳ ກຽດ ຊງັ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ          

ພາລະໜ້າທີ່ຂອງພີ່ນ້ອງຝູ່າຍຜ ້ຕາຍ 
17ຈ ົື່ງ ລະນ ກ ເຖງິ ສິື່ ງ ທີື່  ຄນົ ອາມາເລັກ ເຮັດ ແກື່ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຕຳມ ທຳງ ທີື່  ທື່ຳນ ອອກ ຈຳກ ເອ-

ຢິບ         

18ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ອອກ ມຳ ພບົ ທື່ຳນ ຕຳມ ທຳງ         ແລະ ໂຈມ ຕ ີພວກ ທີື່ ຢ ື່ ສດຸ ທໍ້ຳຍ         ຄ  ບນັດຳ ຄນົ ທີື່  

ອື່ອນ ກ  ຳລງັ ທີື່ ຢ ື່ ສດຸ ທໍ້ຳຍ         ເມ  ື່ອ ທື່ຳນ ອື່ອນເພຍ ເມ  ື່ອຍ ແຮງ         ພວກ ເຂົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ຢ ຳ ເກງ ພຣະເຈົ້າ         

19ເຊັື່ ນ ນ ັໍ້ນ         ເມ  ື່ອ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ ປະທຳນ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ເຊົຳ ເມ  ື່ອຍ ຈຳກ ບນັດຳ ສດັຕ  

ທີື່ ຢ ື່ ອໍ້ອມ ຂໍ້ຳງ ແລໍ້ວ         ໃນ ແຜື່ນດນິ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ ປະທຳນ ແກື່ ທື່ຳນ ເປັນ ກ  ຳ-

ມະສິດ ນ ັໍ້ນ         ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈ ົື່ງ ທ  ຳລຳຍ ລໍ້ຳງ ຄນົ ອາມາເລັກ ຈຳກ ຄວຳມ ຊງົ ຈ  ຳ ເສຍ         ທື່ຳນ ທງັ-

ຫລຳຍ ຢື່ຳ ໄດໍ້ ລ ມ”          

ບົດທີ 26 
ການທຳລາຍຄົນອາມາເລັກ 

1ເມ  ື່ອ ພວກ ທື່ຳນ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ຍ ດ ຄອງ ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ         ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ປະທຳນ ໃຫໍ້         ແລະ ອຳໄສ 

ຢ ື່ ໃນ ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນແລໍ້ວ.         

2ແຕື່ລະຄນົ ຈ ົື່ງ ເອົຳ ຜນົລະປ ກ ແຕື່ ລະ ຢື່ຳງ ທີື່  ເກບັ ກື່ຽວ ມຳ ທ  ຳອິດ         ໃສື່ ກະ-

ຕື່ຳ ນ  ຳໄປ ຖວຳຍ ໄວໍ້ ໃນ ສະຖຳນທີື່  ສກັສິດ         ຊ ື່ ງ ເປັນ ບື່ອນ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ຊງົ 

ເລ ອກ ໄວໍ້         ເພ ື່ ອ ຈະ ໄດໍ້ ໄປ ນະມດັສະກຳນ ພຣະນຳມ ຂອງ ພຣະອງົ.         

3ແລໍ້ວ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ຫຳ ປະໂລຫິດ ຜ ໍ້ 

ເຮັດ ໜໍ້ຳທີື່  ຮບັ ຕໍ້ອນ ຢ ື່ ໃນ ເວລຳ ນ ັໍ້ນ         ໃຫໍ້ ເວົໍ້ຳ ນ  ຳ ເພິື່ ນ ວື່ຳ,         “ບດັ ນີໍ້         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຍອມຮບັ ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ ວື່ຳ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ມຳ ຢ ື່ ໃນ ແຜື່ນດນິ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ສນັຍຳ ໄວໍ້         ຕ ື່  ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

 

[a]ໂຕໍ້ນຊງິ 
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ແລໍ້ວ         ວື່ຳ ຈະ ມອບ ໃຫໍ້ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ນ ັໍ້ນ.”         

4ປະໂລຫິດ ຈະ ຮບັ ເອົຳ ກະຕື່ຳ ຈຳກ ທື່ຳນ         ໄປ ວຳງ ໄວໍ້ ຕ ື່ -

ໜໍ້ຳ ແທື່ນ ບ ຊຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ.         

5ແລໍ້ວ ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ເລົື່ ຳ ເລ ື່ ອງ ນີໍ້ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ບນັ-

ພະບ ລດຸ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເປັນ ຊຳວ ອາຣາມ          ເພິື່ ນ ທື່ອງ ທື່ຽວ ໄປ ມຳ ບ ື່  ມີ ທີື່ ຢ ື່ ເປັນ ຫລກັ ແຫລື່ງ         ໄດໍ້ ພຳ 

ຄອບຄວົ ໄປ ອຳໄສ ຢ ື່ ປະເທດ ເອຢິບ          ເມ  ື່ອ ຢ ື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ກ  ມີ ໜໍ້ອຍ ຄນົ         ແຕື່ ຕ ື່  ມຳ ໄດໍ້ ກຳຍເປັນ ຊນົ ຊຳດ 

ໃຫຍື່ ທີື່  ເຂັໍ້ມແຂງ ຊຳດ ໜ ື່ ງ.         

6ຄນົ ເອຢິບ ໄດໍ້ ເຮັດ ຕ ື່  ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຢື່ຳງ ໂຫດຮໍ້ຳຍ ໄດໍ້ ຂ ົື່ມເຫັງ ໃຫໍ້ ເຮັດ 

ວຽກ ໜກັ ຢື່ຳງ ທຳດ.         

7ຕ ື່  ມຳ         ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ຮໍ້ອງໄຫໍ້ ຂ  ຄວຳມ ຊື່ອຍ ເຫລ ອ ຈຳກ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ແຫື່ງ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ພຣະອງົ ຊງົ ໄດໍ້ ຍນິ ສຽງ ຮໍ້ອງໄຫໍ້ ນ ັໍ້ນ         ທງັ ໄດໍ້ ເຫັນ ຄວຳມ ລ  ຳ-

ບຳກ         ຄວຳມທກຸ ຍຳກ         ແລະ ເຄຳະ ຮໍ້ຳຍ ຂອງ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ.         

8ແລໍ້ວ ໄດໍ້ ຊງົ ເຮັດ ກຳນ ອດັສະຈນັ         

ແລະ ສິື່ ງ ໜໍ້ຳ ຢໍ້ຳນ ດໍ້ວຍ ອ  ຳນຳດ ອນັ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ຂອງ ພຣະອງົ         ເພ ື່ ອ ຊື່ອຍ ເອົຳ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ອອກ ຈຳກ 

ເອຢິບ.         

9ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ນ  ຳພຳ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ມຳ ຮອດ ບື່ອນ ນີໍ້         ແລະ ຊງົ ປະທຳນ ແຜື່ນດນິ ອນັ ອ-ຸ

ດມົສມົບ ນ ນີໍ້ ໃຫໍ້.         

10ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ແຫລະ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈ ື່ງ ນ  ຳ ໝຳກຜນົ ອນັ ທ  ຳອິດ ທີື່  ພຣະອງົ ປະທຳນ ໃຫໍ້ ມຳ 

ຖວຳຍ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ.         ແລໍ້ວ ໃຫໍ້ ປງົ ກະຕື່ຳ ລງົ ຖວຳຍ         ແລະ ຂຳບ ໄຫວໍ້         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຢ ື່ ທີື່  

ນ ັໍ້ນ.         

11ທື່ຳນ ກບັ ຄອບຄວົ ຕະຫລອດ ທງັ ຊຳວ ຕື່ຳງ ດໍ້ຳວ ທີື່  ອຳໄສ ຢ ື່ ນ  ຳ         ຈ ົື່ງ ມ ື່ວນຊ ື່ ນ ຍນິດ ີໃນ ຂອງ ດ ີ

ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ປະທຳນ ໃຫໍ້ ນ ັໍ້ນ.          
12-13ພ ດ ຜນົ ໜ ື່ ງ ສື່ວນ ສິບ ທີື່  ເກບັ ກື່ຽວ ໄດໍ້ ໃນ ທກຸ ໆ         ສຳມ ປີ         ຈ ົື່ງ ເອົຳ ໃຫໍ້ ຄນົ ເລວີ          ຄນົ ຕື່ຳງ ດໍ້ຳວ         

ລ ກ ກ  ຳພໍ້ຳ         ແລະ ແມ ື່ໝໍ້ຳຍ ເສຍ         ເພ ື່ ອ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ໄດໍ້ ກນິ ອີື່ ມ ໜ  ຳ ສ  ຳລຳນ ຕຳມ ຄວຳມ ຕໍ້ອງກຳນ         

ເມ  ື່ອ ທື່ຳນ ໃຫໍ້ ຂອງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ແລໍ້ວ ຈ ົື່ງ ຂຳບ ທ ນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ວື່ຳ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ເອົຳ ຂອງ ສກັສິດ 

ອອກ ຈຳກ ເຮ ອນ ໝດົ ແລໍ້ວ         ໄດໍ້ ເອົຳ ໃຫໍ້ ຄນົ ເລວີ          ຄນົ ຕື່ຳງ ດໍ້ຳວ         ລ ກ ກ  ຳພໍ້ຳ         ແລະ ແມ ື່ໝໍ້ຳຍ ຕຳມ ທີື່  

ພຣະອງົ ຊງົ ສ ັື່ງ         ບ ື່  ໄດໍ້ ລະເມດີ         ຫລ  ຫລງົ ລ ມ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ຂອງ ພຣະອງົ ໃນ ຂ ໍ້ ໃດ ເລີຍ.         

14ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ບ ື່  ໄດໍ້ ກນິ 

ຂອງ ນີໍ້ ເມ  ື່ອ ເວລຳ ໄວໍ້ ທກຸ         ບ ື່  ໄດໍ້ ເອົຳ ສື່ວນ ໃດ ສ  ຳລບັ ຄນົ ຕຳຍ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ເຊ ື່ ອ ຟງັ ພຣະອງົ ຜ ໍ້ ຊງົ 

ເປັນ ພຣະເຈົ້າ          ແລໍ້ວ ໄດໍ້ ປະຕບິດັ ທກຸ ໆ ສິື່ ງ ຕຳມ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ສ ັື່ງ ໄວໍ້.         

15ຂ  ຈ ົື່ງ ທອດ ພຣະເນດ ລງົ 

ມຳ ຈຳກ ສະຫວນັ ອນັ ບ ລິສດຸ         ຂ  ຊງົ ອວຍພອນ ໃຫໍ້ ອິສຣາເອນ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ພຣະອງົ         ແລະ ອວຍ-

ພອນ ແຜື່ນດນິ ອນັ ອດຸມົສມົບ ນ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ປະທຳນ ໃຫໍ້ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ດ ັື່ງ ທີື່  ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ສນັ-

ຍຳ ໄວໍ້ ກບັ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ນ ັໍ້ນ.          

ການຖວາຍຜົນເກັບກູ່ຽວ 
16ມ ໍ້ນີໍ້         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ ຊງົ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ເຮັດ ຕຳມ ພຣະທ  ຳ         ແລະ ຮດີຄອງ ປະເພນ ີຂອງ 

ພຣະອງົ ທງັ ໝດົ         ສະນ ັໍ້ນ         ຈ ົື່ງ ເຮັດ ຕຳມ ຢື່ຳງ ສດຸ ຈດິ ສດຸ ໃຈ.         

17ມ ໍ້ນີໍ້         ທື່ຳນ ໄດໍ້ ຮບັ ເອົຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ ເປັນ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ         ທງັ ໄດໍ້ ສນັຍຳ ວື່ຳ ຈະ ເຊ ື່ ອ ຟງັ         ຈະ ເຮັດ ຕຳມ ກດົ ບນັຍດັ         ແລະ ຮດີ-

ຄອງ ປະເພນ ີທງັ ໝດົ ຂອງ ພຣະອງົ.         

18ມ ໍ້ນີໍ້         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ຮບັ ເອົຳ ທື່ຳນ ເປັນ ໄພື່ ພນົ ພິເສດ 

ຂອງ ພຣະອງົ ຕຳມ ທີື່  ຊງົ ສນັຍຳ ໄວໍ້         ພໍ້ອມ ທງັ ຊງົ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ເຮັດ ຕຳມ ກດົ ບນັຍດັ ທງັ ໝດົ ຂອງ ພຣະອງົ.         

19ແລໍ້ວ ພຣະອງົ ຈະ ຊງົ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຊຳດ ຂອງ ທື່ຳນ ໃຫຍື່ ກວື່ຳ ທກຸ ໆ         ຊຳດ ທີື່  ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ຂ ໍ້ນ ມຳ         ທື່ຳນ ຈະ 

ເປັນ ໄພື່ ພນົ ຜ ໍ້ ບ ລິສດຸ ຂອງ ພຣະອງົ         ຕຳມ ທີື່  ຊງົ ສນັຍຳ ໄວໍ້         ແລະ ທງັ ຈະ ເປັນ ຜ ໍ້ນ  ຳ ເອົຳ ກຽດຕຍິດົ         

ແລະ ຊ ື່  ສຽງ ມຳສ ື່ ພຣະນຳມ ຂອງ ພຣະອງົ ດໍ້ວຍ.”          



ພຣະບັນຍັດສອງ 27 310 
ບົດທີ 27 

ໄພູ່ພົນພິເສດຂອງພຣະຜ ້ເປັນເຈົ້າ 
1ໂມເຊ ແລະ ພວກ ຜ ໍ້ ໃຫຍື່ ຂອງ ຄນົ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ບອກ ປະຊຳຊນົ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ຖ  ຮກັສຳ ພຣະບນັຍດັ 

ທງັ ໝດົ ຊ ື່ ງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ສ ັື່ງ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ໃນ ມ ໍ້ນີໍ້         

2ໃນ ມ ໍ້ ທີື່  ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈະ ຂໍ້ຳມ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ 

ເຂົໍ້ຳ ສ ື່ ແຜື່ນດນິ ຊ ື່ ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ ປະທຳນ ແກື່ ທື່ຳນ         ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ຕ ັໍ້ງ ສີ ລຳ ກໍ້ອນ 

ໃຫຍື່ ໆ ຂ ໍ້ນ         ເອົຳ ປ ນ ໂບກ ໄວໍ້         

3ແລໍ້ວ ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ຈຳລ ກ ບນັດຳ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ຂອງ ພຣະບນັຍດັ ນີໍ້ ໄວໍ້ ເທິງ ນ ັໍ້ນ         

ເມ  ື່ອ ທື່ຳນ ຂໍ້ຳມ ໄປ ເພ ື່ ອ ເຂົໍ້ຳ ແຜື່ນດນິ ຊ ື່ ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ ປະທຳນ ແກື່ ທື່ຳນ         

ເປັນ ແຜື່ນດນິ ຊ ື່ ງ ມີ ນ  ໍ້ຳ ນມົ         ແລະ ນ  ໍ້ຳເຜິໍ້ງ ໄຫລ ບ ລິບ ນ         ດ ັື່ງ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ບນັ-

ພະບ ລດຸ ຂອງ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ຊງົ ສນັຍຳ ໄວໍ້ ກບັ ທື່ຳນ         

4ສະນ ັໍ້ນ         ເມ  ື່ອ ທື່ຳນ ຂໍ້ຳມ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ ໄປ ແລໍ້ວ         

ເທິງ ພ ເຂົຳ ເອບານ ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ຕ ັໍ້ງ ສີ ລຳ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ຕຳມ ເລ ື່ ອງ ທີື່  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ສ ັື່ງ ທື່ຳນ ໃນ ມ ໍ້ນີໍ້         ແລໍ້ວ ຈ ົື່ງ ໂບກ 

ດໍ້ວຍ ປ ນ         

5ແລະ ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ສໍ້ຳງ ແທື່ນ ບ ຊຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ ຢ ື່ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         ເປັນ 

ແທື່ນ ສີ ລຳ         ຢື່ຳ ໃຊໍ້ ເຄ ື່ ອງມ   ເຫລັກ ຕດັ ສີ ລຳ ນ ັໍ້ນ         

6ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ສໍ້ຳງ ແທື່ນ ບ ຊຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະ-
ເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ ດໍ້ວຍ ສ ີລຳ ທີື່  ບ ື່  ຕໍ້ອງ ຕກົແຕື່ງ         ແລະ ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ ເທິງ ແທື່ນ ນ ັໍ້ນ ແດື່ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ         

7ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ຖວຳຍ ເພ ື່ ອ ຄວຳມ ສຳມກັຄີ         ແລະ ກນິ ຢ ື່ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         

ແລະ ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ມ ື່ວນຊ ື່ ນ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ         

8ແລະ ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ຈຳລ ກ ບນັ-

ດຳ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ຂອງ ພຣະບນັຍດັ ນີໍ້ ເທິງ ສີ ລຳ ນ ັໍ້ນ ຢື່ຳງ ຊດັ ເຈນ”          

ຈົ່ງຈາລຶກພຣະບັນຍັດເທິງສີລາກ້ອນໃຫຍູ່ 
ແລະຕັ້ງໄວ້ເທິງພ ເຂົາເອບານ 

9ໂມເຊ ແລະ ປະໂລຫິດ ຄນົ ເລວີ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ແກື່ ຄນົ ອິສຣາເອນ ທງັຫລຳຍ ວື່ຳ         “ໂອ         ອິສຣາເອນ          

ຈ ົື່ງ ງຽບ         ແລະ ສະດບັ ຟງັ         ມ ໍ້ນີໍ້ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ເປັນ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ 

ຂອງ ທື່ຳນ         

10ເຊັື່ ນ ນ ັໍ້ນ         ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ຟງັ ພຣະສລຸະສຽງ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ         ຄ  ຖ  

ຮກັສຳ ພຣະບນັຍດັ         ແລະ ກດົເກນ ຂອງ ພຣະອງົ         ຊ ື່ ງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ສ ັື່ງ ທື່ຳນ ໄວໍ້ ໃນ ມ ໍ້ນີໍ້”         

11ໃນ ມ ໍ້ ດຽວ 

ກນັ ນ ັໍ້ນ ໂມເຊ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ເນັໍ້ນ ປະຊຳຊນົ ວື່ຳ         

12“ເມ  ື່ອ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຂໍ້ຳມ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ ແລໍ້ວ         ໃຫໍ້ ຄນົ ຕ ື່  

ໄປ ນີໍ້ ຢ ນ ເທິງ ພ ເຂົຳ ເກຣຊີີມ ກື່ຳວ ຄ  ຳ ອວຍພອນ ແກື່ ປະຊຳຊນົ         ຄ  ຊິເມໂອນ          ເລວີ          ຢ ດາ          ອິດຊາ-
ຄາ          ໂຢເຊັບ ແລະ ເບັນຢາມິນ         

13ແລະ ໃຫໍ້ ຄນົ ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້ ຢ ນ ສຳບ ແຊື່ງ ຢ ື່ ເທິງ ພ ເຂົຳ ເອບານ          ຄ  ຣ ເບັນ          

ຄາດ          ອາເຊ          ເຊບ ລ ນ          ດານ ແລະ ນັບທາລ ີ         
14ແລະ ໃຫໍ້ ຄນົ ເລວີ ກື່ຳວ ປະກຳດ ແກື່ ຄນົ ອິສຣາເອນ ທງັ ປວງ ດໍ້ວຍ ສຽງ ດ ັື່ງ ວື່ຳ         

15‘ຜ ໍ້ ໃດ ທີື່  ເຮັດ 

ຮ ບ ເຄົຳລບົ ເປັນ ຮ ບ ແກະສະຫລກັ         ຫລ  ຮ ບ ຫລ ື່  ຊ ື່ ງ ເປັນ ສິື່ ງ ທີື່  ໜໍ້ຳ ກຽດ ຊງັ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເປັນ 

ສິື່ ງ ທີື່  ເຮັດ ດໍ້ວຍ ຊື່ຳງ ຝີ ມ          ແລະ ຕ ັໍ້ງ ໄວໍ້ ຢື່ຳງ ລບັ ໆ         ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ຖ ກ ສຳບ ແຊື່ງ’         ໃຫໍ້ ປະຊຳຊນົ ທງັ ປວງ 

ຕອບ ພໍ້ອມ ກນັ         ແລະ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ‘ອຳ ແມນ’         

16‘ຜ ໍ້ ໃດ ໝິື່ ນປະໝຳດ ພ ື່  ຂອງ ຕນົ         ຫລ  ແມ ື່ ຂອງ ຕນົ         ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ 

ນ ັໍ້ນ ຖ ກ ສຳບ ແຊື່ງ’         ໃຫໍ້ ປະຊຳຊນົ ທງັ ປວງ ກື່ຳວ ພໍ້ອມ ກນັ ວື່ຳ         ‘ອຳ ແມນ’         

17‘ຜ ໍ້ ໃດ ທີື່  ຍກົຍໍ້ຳຍ ເສົຳ 

ເຂດ ແດນ ຂອງ ເພ ື່ ອນ ບໍ້ຳນ         ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ຖ ກ ສຳບ ແຊື່ງ’         ໃຫໍ້ ປະຊຳຊນົ ທງັ ປວງ ກື່ຳວ ພໍ້ອມ ກນັ ວື່ຳ         ‘ອຳ 

ແມນ’         

18‘ຜ ໍ້ ໃດ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຄນົ ຕຳບອດ ຫລງົ ທຳງ         ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ຖ ກ ສຳບ ແຊື່ງ’         ໃຫໍ້ ປະຊຳຊນົ ທງັ ປວງ ກື່ຳວ 
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ພໍ້ອມ ກນັ ວື່ຳ         ‘ອຳ ແມນ’         

19‘ຜ ໍ້ ໃດ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເສຍ ຄວຳມ ຍດຸຕ ິທ  ຳ ອນັ ຄວນ ໄດໍ້ແກື່ ຄນົ ຕື່ຳງ ດໍ້ຳວ         ລ ກ 

ກ  ຳພໍ້ຳ ພ ື່         ແລະ ແມ ື່ໝໍ້ຳຍ         ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ຖ ກ ສຳບ ແຊື່ງ’         ໃຫໍ້ ປະຊຳຊນົ ທງັ ປວງ ກື່ຳວ ພໍ້ອມ ກນັ ວື່ຳ         ‘ອຳ 

ແມນ’         

20‘ຜ ໍ້ ໃດ ສມົສ ື່ ກບັ ເມຍ ຂອງ ພ ື່  ຕນົ         ເພຳະວື່ຳ ລຳວ ໄດໍ້ ເປີດ ຜໍ້ຳ ຂອງ ນຳງ ຜ ໍ້ ເປັນ ຂອງ ພ ື່         ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ 

ນ ັໍ້ນ ຖ ກ ສຳບ ແຊື່ງ’         ໃຫໍ້ ປະຊຳຊນົ ທງັ ປວງ ກື່ຳວ ພໍ້ອມ ກນັ ວື່ຳ         ‘ອຳ ແມນ’         

21‘ຜ ໍ້ ໃດ ສມົສ ື່ ກບັ ສດັ ເດຍ-

ລະສຳນ ຊະນດິ ໃດ ໆ ກ  ຕຳມ         ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ຖ ກ ສຳບ ແຊື່ງ’         ໃຫໍ້ ປະຊຳຊນົ ທງັ ປວງ ກື່ຳວ ພໍ້ອມ ກນັ ວື່ຳ         ‘ອຳ 

ແມນ’         

22‘ຜ ໍ້ ໃດ ທີື່  ສມົສ ື່ ກບັ ເອ ໍ້ອຍ         ຫລ  ນໍ້ອງ ສຳວ         ຈະ ເປັນ ລ ກ ສຳວ ຂອງ ພ ື່         ຫລ  ລ ກ ສຳວ ຂອງ ແມ ື່ 

ຕນົ ກ  ຕຳມ         ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ຖ ກ ສຳບ ແຊື່ງ’         ໃຫໍ້ ປະຊຳຊນົ ທງັ ປວງ ກື່ຳວ ພໍ້ອມ ກນັ ວື່ຳ         ‘ອຳ ແມນ’         

23‘ຜ ໍ້ ໃດ 

ສມົສ ື່ ກບັ ແມ ື່ເຖົໍ້ຳ ຂອງ ຕນົ         ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ຖ ກ ສຳບ ແຊື່ງ’         ໃຫໍ້ ປະຊຳຊນົ ທງັ ປວງ ກື່ຳວ ພໍ້ອມ ກນັ ວື່ຳ         ‘ອຳ 

ແມນ’         

24‘ຜ ໍ້ ໃດ ຂໍ້ຳ ເພ ື່ ອນ ບໍ້ຳນ ຂອງ ຕນົ ຢື່ຳງ ລບັ ໆ         ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ຖ ກ ສຳບ ແຊື່ງ’         ໃຫໍ້ ປະຊຳຊນົ ທງັ ປວງ 

ກື່ຳວ ພໍ້ອມ ກນັ ວື່ຳ         ‘ອຳ ແມນ’         

25‘ຜ ໍ້ ໃດ ຮບັ ຄື່ຳ ຈ ໍ້ຳງ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳ ຄນົ ທີື່  ບ ື່  ໄດໍ້ ເຮັດ ຜິດ         ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ຖ ກ ສຳບ 

ແຊື່ງ’         ໃຫໍ້ ປະຊຳຊນົ ທງັ ປວງ ກື່ຳວ ພໍ້ອມ ກນັ ວື່ຳ         ‘ອຳ ແມນ’         

26ຜ ໍ້ ໃດ ບ ື່  ຖ  ຮກັສຳ ບນັດຳ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ແຫື່ງ 

ພຣະບນັຍດັ ນີໍ້ ໂດຍ ກຳນ ບ ື່  ປະຕບິດັ ຕຳມ         ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ຖ ກ ສຳບ ແຊື່ງ ໃຫໍ້ ປະຊຳຊນົ ທງັ ປວງ ກື່ຳວ ພໍ້ອມ 

ກນັ ວື່ຳ         ‘ອຳ ແມນ’”          

ບົດທີ 28 
ການກູ່າວເຖິງພຣະພອນ ແລະຄຳສາບແຊູ່ງຕູ່າງໆ 

ເທິງພ ເຂົາເກຣີຊີມແລະພ ເຂົາເອບານ 
1“ຕ ື່  ມຳ         ຖໍ້ຳ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ເຊ ື່ ອ ຟງັ ພຣະສລຸະສຽງ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ         

ແລະ ເອົຳໃຈໃສື່ ປະຕບິດັ ຕຳມ ບນັດຳ ພຣະບນັຍດັ ຂອງ ພຣະອງົ ຊ ື່ ງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ສ ັື່ງ ທື່ຳນ ໃນ ມ ໍ້ນີໍ້         

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ ຈະ ຊງົ ຕ ັໍ້ງ ທື່ຳນ ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ສ ງ ກວື່ຳ ບນັດຳ ປະຊຳຊຳດ ທງັຫລຳຍ 

ທົື່ວ ໂລກ         

2ພຣະພອນ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ຈະ ຕຳມ ມຳ ທນັທີ         ຖໍ້ຳ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຟງັ ພຣະສລຸະສຽງ ຂອງ ພຣະ-
ຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ         

3ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈະ ຮບັ ພຣະພອນ ໃນ ເມ  ອງ         ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈະ 

ຮບັ ພຣະພອນ ໃນ ທົື່ງ ນຳ         

4ພງົພນັ ຂອງ ທື່ຳນ         ຜນົລະປ ກ ແຫື່ງ ພ ໍ້ນ ດນິ ຂອງ ທື່ຳນ         ແລະ ພງົພນັ ແຫື່ງ 

ສດັ ຂອງ ທື່ຳນ ຈະ ຮບັ ພຣະພອນ         ຄ  ຝ ງ ງວົ ຂອງ ທື່ຳນ ທີື່  ເພີື່ ມ ຂ ໍ້ນ         ຝ ງ ແກະ ຂອງ ທື່ຳນ ທີື່  ເພີື່ ມ ທະວ ີຂ ໍ້ນ         

5ກະຕື່ຳ ຂອງ ທື່ຳນ         ແລະ ຮຳງ ນວດ ແປໍ້ງ ຂອງ ທື່ຳນ ຈະ ຮບັ ພຣະພອນ         

6ທື່ຳນ ຈະ ຮບັ ພຣະພອນ ເມ  ື່ອ 

ທື່ຳນ ເຂົໍ້ຳ ມຳ         ແລະ ທື່ຳນ ຈະ ຮບັ ພຣະພອນ ເມ  ື່ອ ທື່ຳນ ອອກ ໄປ         

7ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ຊງົ ເຮັດ ໃຫໍ້ 

ສດັຕ  ຜ ໍ້ ລກຸຂ ໍ້ນ ຕ ື່ ສ ໍ້ ທື່ຳນ ພື່ຳຍ ແພໍ້ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ທື່ຳນ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ອອກ ມຳ ຕ ື່ ສ ໍ້ ທື່ຳນ ທຳງ ໜ ື່ ງ         ແລະ ໜີ ໃຫໍ້ 

ພົໍ້ນ ໜໍ້ຳ ທື່ຳນ ເຈດັ ທຳງ         

8ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ຊງົ ບນັຊຳ ພຣະພອນ ໃຫໍ້ ແກື່ ເລົໍ້ຳ ເຂົໍ້ຳຂອງ ທື່ຳນ         ແລະ 

ບນັດຳ ກດິຈະກຳນ ທີື່  ມ  ທື່ຳນ ເຮັດ         ແລະ ພຣະອງົ ຈະ ຊງົ ອ  ຳນວຍ ພຣະພອນ ແກື່ ທື່ຳນ ໃນ ແຜື່ນດນິ ຊ ື່ ງ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ ປະທຳນ ແກື່ ທື່ຳນ         

9ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ຊງົ ຕ ັໍ້ງ ທື່ຳນ ໃຫໍ້ ເປັນ 

ຊນົ ຊຳດ ບ ລິສດຸ ແດື່ ພຣະອງົ         ດ ັື່ງ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ປະຕຍິຳນ ແກື່ ທື່ຳນ ແລໍ້ວ ຖໍ້ຳ ທື່ຳນ ຖ  ຮກັສຳ ພຣະບນັ-

ຍດັ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ         ແລະ ດ  ຳເນນີ ໃນ ພຣະບນັຍດັ ຂອງ ພຣະອງົ         

10ແລະ 

ຊນົ ຊຳດ ທງັຫລຳຍ ໃນ ໂລກ ຈະ ເຫັນ ວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ເອີໍ້ນ ທື່ຳນ ຕຳມ ພຣະນຳມ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ 
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ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ ຢໍ້ຳນ ກວົ ທື່ຳນ         

11ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ຊງົ ເຮັດ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ອດຸມົສມົ-

ບ ນ ໄປ ດໍ້ວຍ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ແຫື່ງ ຕວົ ຂອງ ທື່ຳນ         ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ຝ ງ ສດັ ຂອງ ທື່ຳນ         ແລະ ຜນົລະປ ກ ແຫື່ງ 

ພ ໍ້ນ ດນິ ຂອງ ທື່ຳນ         ໃນ ແຜື່ນດນິ ຊ ື່ ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ປະຕຍິຳນ ແກື່ ບນັພະບ ລດຸ ວື່ຳ ຈະ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ 

ນ ັໍ້ນ         

12ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ຊງົ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຄງັ ອນັ ອດຸມົສມົບ ນ ຂອງ ພຣະອງົ ໃນ ທໍ້ອງຟໍ້ຳ         ແລະ ປະທຳນ 

ຝນົ ແກື່ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ທື່ຳນ ຕຳມ ລະດ  ກຳນ         ແລະ ຊງົ ອ  ຳນວຍ ພຣະພອນ ແກື່ ກດິຈະກຳນ ຈຳກ ມ  

ຂອງ ທື່ຳນ         ແລະ ທື່ຳນ ຈະ ໃຫໍ້ ປະຊຳຊຳດ ຫລຳຍ ປະຊຳຊຳດ ທີື່  ຂ  ຢ ມ         ແຕື່ ທື່ຳນ ຈະ ບ ື່  ຂ  ຢ ມ ຈຳກ ພວກ 

ເຂົຳ         

13ຖໍ້ຳ ທື່ຳນ ເຊ ື່ ອ ຟງັ ພຣະບນັຍດັ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ         ຊ ື່ ງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ 

ບນັຊຳ ທື່ຳນ ໃນ ມ ໍ້ນີໍ້         ແລະ ລະວງັ ທີື່  ຈະ ເຮັດ ຕຳມ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ຊງົ ເຮັດ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ເປັນ ຫວົ         ບ ື່  

ແມ ື່ນ ເປັນ ຫຳງ         ຈະ ຊງົ ເຮັດ ໃຫໍ້ ສ ງ ຂ ໍ້ນ         ບ ື່  ແມ ື່ນ ໃຫໍ້ ຕ  ື່ຳ ລງົ         

14ແລະ ທື່ຳນ ຈະ ບ ື່  ຫນັ ເຫ ໄປ ຈຳກ ຖໍ້ອຍ 

ຄ  ຳ ຊ ື່ ງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ສ ັື່ງ ທື່ຳນ ໃນ ມ ໍ້ນີໍ້ ໂດຍ ຫນັ ໄປ ທຳງ ຂວຳ ມ          ຫລ  ທຳງ ຊໍ້ຳຍ ມ          ໄປ ຕດິຕຳມ ບວົລະບດັ 

ພະ ອ ື່ ນ          

ຄົນທີ່ຟັງຄວາມພຣະເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບພຣະພອນຍິ່ງໃຫຍູ່ 
15ແຕື່ ຕ ື່  ມຳ         ຖໍ້ຳ ທື່ຳນ ບ ື່  ຟງັ ພຣະສລຸະສຽງ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ         ແລະ ບ ື່  ໃສື່-

ໃຈ ປະຕບິດັ ຕຳມ ພຣະບນັຍດັ         ແລະ ກດົເກນ ທງັ ໝດົ ຂອງ ພຣະອງົ         ຊ ື່ ງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ສ ັື່ງ ທື່ຳນ ໃນ ມ ໍ້ນີໍ້         

ແລໍ້ວ ບນັດຳ ຄ  ຳ ສຳບ ແຊື່ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ຈະ ຕຳມ ມຳ ທນັທີ         

16ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈະ ຮບັ ຄ  ຳ ສຳບ ແຊື່ງ ໃນ 

ເມ  ອງ         ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈະ ຮບັ ຄ  ຳ ສຳບ ແຊື່ງ ໃນ ທົື່ງ ນຳ         

17ກະຕື່ຳ ຂອງ ທື່ຳນ         ແລະ ຮຳງ ນວດ ແປໍ້ງ 

ຂອງ ທື່ຳນ ຈະ ຮບັ ຄ  ຳ ສຳບ ແຊື່ງ         

18ເຊ ໍ້ອສຳຍ ແຫື່ງ ຕວົ ຂອງ ທື່ຳນ         ຜນົລະປ ກ ແຫື່ງ ພ ໍ້ນ ດນິ ຂອງ ທື່ຳນ         

ຝ ງ ງວົ ຂອງ ທື່ຳນ ທີື່  ເພີື່ ມ ຂ ໍ້ນ         ຝ ງ ແກະ ຂອງ ທື່ຳນ ທີື່  ເພີື່ ມ ຂ ໍ້ນ ຈະ ຮບັ ຄ  ຳ ສຳບ ແຊື່ງ         

19ທື່ຳນ ຈະ ຮບັ ຄ  ຳ 

ສຳບ ແຊື່ງ ເມ  ື່ອ ທື່ຳນ ເຂົໍ້ຳ ມຳ         ແລະ ທື່ຳນ ຈະ ຮບັ ຄ  ຳ ສຳບ ແຊື່ງ ເມ  ື່ອ ທື່ຳນ ອອກ ໄປ          
20ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ຊງົ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ຄ  ຳ ສຳບ ແຊື່ງ         ຄວຳມ ວຸໍ້ນວຳຍ         ແລະ ກຳນ ຕ  ຳໜິ ມີ ຂ ໍ້ນ ແກື່ 

ບນັດຳ ກດິຈະກຳນ ທີື່  ມ  ທື່ຳນ ເຮັດ ຈນົ ທື່ຳນ ຖ ກ ທ  ຳລຳຍ         ແລະ ຈບິຫຳຍ ຢື່ຳງ ວື່ອງໄວ         ເປັນ ຍໍ້ອນ 

ຄວຳມ ຊ ົື່ວ ຊ ື່ ງ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ເຮັດ         ເພຳະວື່ຳ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ປະ ຖິໍ້ມ ເຮົຳ         

21ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ຊງົ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ 

ພະຍຳດ ຮໍ້ຳຍ ຕດິ ພນັ ທື່ຳນ         ຈນົ ພຣະອງົ ຈະ ຊງົ ເຜົຳ ຜຳນ ທື່ຳນ ໃຫໍ້ ໝດົ ໄປ ຈຳກ ແຜື່ນດນິ         ຊ ື່ ງ ທື່ຳນ 

ເຂົໍ້ຳ ໄປ ຍ ດ ຄອງ ນ ັໍ້ນ         

22ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ຊງົ ຂໍ້ຽນ ຕ ີທື່ຳນ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຈ ື່ອຍ ຜອມ         ແລະ ດໍ້ວຍ ກຳນ 

ເຈບັ ໄຂໍ້         ກຳນ ອກັເສບ         ຄວຳມ ຮໍ້ອນ ຢື່ຳງ ຮນຸ ແຮງ         ດໍ້ວຍ ດຳບ         ດໍ້ວຍ ພຳຍ ຸແຮງ ກໍ້ຳ         ດໍ້ວຍ ໂຣກລະ-

ບຳດ         ແລະ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ຈະ ຕດິຕຳມ ທື່ຳນ ໄປ ຈນົ ທື່ຳນ ຈບິຫຳຍ         

23ແລະ ຟໍ້ຳ ສະຫວນັ ທີື່ ຢ ື່ ເທິງ ຫວົ ຂອງ 

ທື່ຳນ ຈະ ເປັນ ທອງເຫລ ອງ         ແລະ ແຜື່ນດນິ ທີື່ ຢ ື່ ກໍ້ອງ ທື່ຳນ ຈະ ເປັນ ເຫລັກ         

24ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ຊງົ 

ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ຝນົ ໃນ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ທື່ຳນ ເປັນ ຝຸື່ນ         ລງົ ມຳ ຈຳກ ອຳກຳດ ຢ ື່ ເທິງ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈນົ ກວື່ຳ 

ທື່ຳນ ຈະ ຖ ກ ທ  ຳລຳຍ          
25ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ຊງົ ເຮັດ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ພື່ຳຍ ແພໍ້ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ສດັຕ  ຂອງ ທື່ຳນ         ທື່ຳນ ຈະ ອອກ ໄປ ຕ ື່ ສ ໍ້ 

ພວກ ເຂົຳ ທຳງ ດຽວ         ແຕື່ ຈະ ໜີ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ໜໍ້ຳ ພວກ ເຂົຳ ເຈດັ ທຳງ         ແລະ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈະ ຖ ກ ຖອນ 

ອອກ ໄປ ຢ ື່ ຕຳມ ບນັດຳ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ທົື່ວ ໂລກ         

26ຊຳກ ສບົ ຂອງ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈະ ເປັນ ອຳຫຳນ 

ຂອງ ນກົ ທງັຫລຳຍ ໃນ ອຳກຳດ         ແລະ ສ  ຳລບັ ສດັປື່ຳ ໃນ ໂລກ         ແລະ ຈະ ບ ື່  ມີ ຜ ໍ້ ໃດ ຂບັ ໄລື່ ຝ ງ ສດັ 
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ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ໄປ         

27ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ຊງົ ຂໍ້ຽນ ຕ ີທື່ຳນ ດໍ້ວຍ ຕຸື່ມ ຝີ         ດ ັື່ງ ທີື່  ເຮັດ ກບັ ເອຢິບ          ດໍ້ວຍ ພະ-

ຍຳດ ຂີໍ້ຫິດ         ແລະ ດໍ້ວຍ ພະຍຳດ ຂີໍ້ກຳກ         ຊ ື່ ງ ຈະ ຮກັສຳ ບ ື່  ໄດໍ້         

28ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ຊງົ ຂໍ້ຽນ ຕ ີທື່ຳນ 

ດໍ້ວຍ ພະຍຳດ ແປກ ໆ         ພະຍຳດ ຕຳບອດ         ແລະ ໃຫໍ້ ຈດິໃຈ ວຸໍ້ນວຳຍ         

29ທື່ຳນ ຈະ ຕໍ້ອງ ຄ  ຳ ໄປ ໃນ ເວລຳ 

ກຳງເວັນ         ຄ  ຄນົ ຕຳບອດ ຄ  ຳ ໄປ ໃນ ຄວຳມ ມ ດ         ແລະ ທື່ຳນ ຈະ ບ ື່  ມີ ຄວຳມ ຈະເລີນ ໃນ ຫນົທຳງ ຂອງ 

ທື່ຳນ         ທື່ຳນ ຈະ ຖ ກ ບບີຄ ັໍ້ນ         ແລະ ຖ ກ ປຸໍ້ນ ຈີໍ້ ຢ ື່ ສະເໝີ         ແລະ ຈະ ບ ື່  ມີ ໃຜ ຊື່ວຍ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ເລີຍ         

30ທື່ຳນ ຈະ 

ໝັໍ້ນ ຜ ໍ້ຍງິ ຄນົ ໜ ື່ ງ ໄວໍ້ ເປັນ ເມຍ         ແລະ ຊຳຍ ອ ື່ ນ ຈະ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ສມົສ ື່ ກບັ ນຳງ         ທື່ຳນ ຈະ ກ ື່ສໍ້ຳງ ເຮ ອນ         ແຕື່ 

ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ນ ັໍ້ນ         ທື່ຳນ ຈະ ປ ກ ສວນ ອະງ ຸື່ນ         ແຕື່ ທື່ຳນ ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ ເກບັ ໝຳກ ອະງ ຸື່ນ ນ ັໍ້ນ ເຂົໍ້ຳ ມຳ         

31ຄນົ ຈະ ຂໍ້ຳ ງວົ ຂອງ ທື່ຳນ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຕ ື່  ຕຳ ທື່ຳນ         ທື່ຳນ ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ ກນິ ຊີໍ້ນ ງວົ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ມຳ ຍຳດ 

ແຍື່ງ ເອົຳ ລຳ ໄປ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຕ ື່  ຕຳ ທື່ຳນ         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ບ ື່  ເອົຳ ກບັ ຄ ນ ມຳ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ         ຝ ງ ແບໍ້ ແກະ ຂອງ 

ທື່ຳນ ຈະ ຕໍ້ອງ ເອົຳ ໄປ ໃຫໍ້ ສດັຕ  ຂອງ ທື່ຳນ         ແລະ ຈະ ບ ື່  ມີ ໃຜ ຊື່ວຍ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ເລີຍ         

32ພວກ ເຂົຳ ຈະ ເອົຳ 

ລ ກ ຊຳຍ         ແລະ ລ ກ ສຳວ ຂອງ ທື່ຳນ ໄປ ໃຫໍ້ ແກື່ ປະຊຳຊຳດ ອ ື່ ນ         ສື່ວນ ຕຳ ຂອງ ທື່ຳນ ຈະ ເບິື່ ງ         ແລະ ມ ດ 

ມວົ ລງົ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ອຳໄລ ອຳ ວອນ ຕະຫລອດ ເວລຳ         ອ  ຳນຳດ ໃນ ມ  ຂອງ ທື່ຳນ ກ  ບ ື່  ສຳມຳດ ຈະ ປໍ້ອງ 

ກນັ ໄດໍ້         

33ຊນົ ຊຳດ ທີື່  ທື່ຳນ ບ ື່  ເຄີຍ ຮ ໍ້ຈກັ ມຳ ແຕື່ ກື່ອນ ຈະ ມຳ ກນິ ພ ດ ຜນົ ແຫື່ງ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ທື່ຳນ         

ແລະ ກນິ ຜນົງຳນ ທງັ ປວງ ຂອງ ທື່ຳນ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ບບີຄ ັໍ້ນ         ແລະ ກດົ ຂີື່  ທື່ຳນ ສະເໝີ ໄປ         

34ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         

ພຳບ ທີື່  ທື່ຳນ ເຫັນ ຈ ື່ງ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ບໍ້ຳ ຄ ັື່ງ ໄປ         

35ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ຊງົ ຂໍ້ຽນ ຕ ີທື່ຳນ ດໍ້ວຍ ຕຸື່ມ ຝີ 

ຮໍ້ຳຍ ທີື່  ຫວົເຂົື່ ຳ         ແລະ ທີື່  ຂຳ         ຊ ື່ ງ ທື່ຳນ ຈະ ຮກັສຳ ໃຫໍ້ ຫຳຍ ບ ື່  ໄດໍ້         ເປັນ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ຝື່ຳຕນີ ຈນົ ຮອດ ຂະໝື່ອມ 

ຂອງ ທື່ຳນ         

36ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ຊງົ ນ  ຳ ທື່ຳນ         ແລະ ກະສດັ ຜ ໍ້ ທີື່  ທື່ຳນ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ໄວໍ້ ເໜ ອ ທື່ຳນ ນ ັໍ້ນ         ໄປ 

ຍງັ ປະຊຳຊຳດ ຊ ື່ ງ ທື່ຳນ ແລະ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ທື່ຳນ ບ ື່  ຮ ໍ້ຈກັ ມຳ ກື່ອນ         ໃນ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ທື່ຳນ ຈະ ບວົລະບດັ 

ພະ ອ ື່ ນ ທີື່  ເຮັດ ດໍ້ວຍ ໄມ ໍ້         ແລະ ດໍ້ວຍ ຫີນ         

37ທື່ຳນ ຈະ ເປັນ ທີື່  ໜໍ້ຳ ຕກົໃຈ         ເປັນ ຄ  ຳ ສພຸຳສິດ         ເປັນ ທີື່  ນນິ-

ທຳ ທື່ຳມກຳງ ຊນົ ຊຳດ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ພຳ ທື່ຳນ ໄປ ນ ັໍ້ນ          
38ທື່ຳນ ຈະ ຕໍ້ອງ ເອົຳ ພ ດ ໄປ ຫວື່ຳນ ໄວໍ້ ໃນ ນຳ ຫລຳຍ         ແລະ ເກບັ ຜນົລະປ ກ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ແຕື່ ໜໍ້ອຍ ດຽວ         

ເພຳະວື່ຳ ຕກັ ກະ ແຕນ ໃຫຍື່ ຈະ ກດັ ກນິ ເສຍ         

39ທື່ຳນ ຈະ ປ ກ ສວນ ຕ ົໍ້ນ ອະງ ຸື່ນ         ແລະ ບວົລະບດັ ນ ັໍ້ນ         

ແຕື່ ທື່ຳນ ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ ດ ື່ ມນ  ໍ້ຳ ອະງ ຸື່ນ         ຫລ  ເກບັ ຜນົລະປ ກ ເຂົໍ້ຳ ມຳ         ເພຳະວື່ຳ ຕວົ ໜອນ ຈະ ກນິ ມນັ ເສຍ         

40ທື່ຳນ ຈະ ມີ ຕ ົໍ້ນ ໝຳກກອກເທດ ຢ ື່ ທົື່ວ ອຳນຳເຂດ ຂອງ ທື່ຳນ         ແຕື່ ທື່ຳນ ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ ນ  ໍ້ຳມນັ ມຳ ຊ  ຳລະ ຕວົ 

ທື່ຳນ         ເພຳະວື່ຳ ໝຳກກອກເທດ ຂອງ ທື່ຳນ ຈະ ຫລ ົື່ນ ລງົ         

41ທື່ຳນ ຈະ ໃຫໍ້ ກ  ຳເນດີ ລ ກ ຊຳຍ         ແລະ ລ ກ 

ສຳວ         ແຕື່ ຈະ ບ ື່  ເປັນ ຂອງ ທື່ຳນ         ເພຳະວື່ຳ ເຂົຳ ຈະ ຕກົ ໄປ ເປັນ ຊະເລີຍ         

42ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ ທງັຫລຳຍ ຂອງ 

ທື່ຳນ ແລະ ຜນົລະປ ກ ຈຳກ ພ ໍ້ນ ດນິ ຂອງ ທື່ຳນ ນ ັໍ້ນ         ຕກັແຕນ ຈະ ຖ  ກ  ຳມະສິດ ໝດົ         

43ຄນົ ຕື່ຳງ ດໍ້ຳວ ຊ ື່ ງ 

ຢ ື່ ທື່ຳມກຳງ ທື່ຳນ         ຈະ ສ ງ ຂ ໍ້ນ ໄປ ເໜ ອ ທື່ຳນ ທກຸ ໆ ເທ ື່ ອ          ແລະ ທື່ຳນ ຈະ ຕ  ື່ຳ ລງົ ທກຸ ໆ ເທ ື່ ອ         

44ພວກ 

ເຂົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຢ ມ ເຄ ື່ ອງ ຂອງ ຈຳກ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້         ແລະ ທື່ຳນ ຈະ ບ ື່  ມີ ຫຍງັ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ 

ຢ ມ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ເປັນ ຫວົ         ແລະ ທື່ຳນ ຈະ ເປັນ ຫຳງ          
45ຫລຳຍ ກວື່ຳ ນ ັໍ້ນ         ຄ  ຳ ສຳບ ແຊື່ງ ທງັ ໝດົ ນີໍ້ ຈະ ຕຳມ ມຳ ຫຳ ທື່ຳນ         ແລະ ຕຳມ ທນັ ທື່ຳນ ຈນົ ກວື່ຳ 

ທື່ຳນ ຈະ ຖ ກ ທ  ຳລຳຍ         ເພຳະວື່ຳ ທື່ຳນ ບ ື່  ຟງັ ພຣະສລຸະສຽງ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ         

ໂດຍ ບ ື່  ໄດໍ້ ຖ  ຮກັສຳ ພຣະບນັຍດັ         ແລະ ກດົເກນ ຂອງ ພຣະອງົ ຊ ື່ ງ ພຣະອງົ ຊງົ ສ ັື່ງ ທື່ຳນ ໄວໍ້ ນ ັໍ້ນ         

46ສິື່ ງ 



ພຣະບັນຍັດສອງ 28 314 
ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ຈະ ເປັນ ໝຳຍ ສ  ຳຄນັ         ແລະ ກຳນ ອດັສະຈນັ ຢ ື່ ເໜ ອ ທື່ຳນ         ແລະ ເໜ ອ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ທື່ຳນ 

ເປັນນດິ          
47ເພຳະວື່ຳ ທື່ຳນ ບ ື່  ໄດໍ້ ບວົລະບດັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ມ ື່ວນຊ ື່ ນ         

ແລະ ໃຈ ຍນິດ ີ         ເພຳະວື່ຳ ເຫດ ມີ ສິື່ ງ ສຳລະພດັ ບ ລິບ ນ         

48ສະນ ັໍ້ນ         ທື່ຳນ ຈ ື່ງ ຕໍ້ອງ ບວົລະບດັ ສດັຕ  ຂອງ 

ທື່ຳນ         ຊ ື່ ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ຊງົ ໃຊໍ້ ມຳ ຕ ື່ ສ ໍ້ ທື່ຳນ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຫິວ ແລະ ກະຫຳຍ         ເປ ອຍ ກຳຍ         ແລະ 

ຂດັ ສນົ ທກຸ ຢື່ຳງ         ແລະ ພຣະອງົ ຈະ ຊງົ ວຳງ ແອກ ເຫລັກ ເທິງ ຄ  ຂອງ ທື່ຳນ         ຈນົ ກວື່ຳ ພຣະອງົ ຈະ ທ  ຳ-

ລຳຍ ທື່ຳນ ໝດົ         

49ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ຊງົ ນ  ຳ ປະຊຳຊຳດ ໜ ື່ ງ ມຳ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກບັ ທື່ຳນ ຈຳກ ທຳງໄກ         ຈຳກ ທີື່  

ສດຸ ປຳຍ ແຜື່ນດນິ ໂລກ         ໄວ ຄ  ນກົ ອິນ ຊ ີບນິ ມຳ         ເປັນ ປະຊຳຊຳດ ທີື່  ທື່ຳນ ບ ື່  ຮ ໍ້ຈກັ ພຳສຳ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         

50ເປັນ ປະຊຳຊຳດ ທີື່  ມໜີໍ້ຳ ຕຳ ໜໍ້ຳ ຢໍ້ຳນ         ຄ  ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ບ ື່  ເຄົຳລບົ ຄນົ ແກື່         ແລະ ບ ື່  ເມດ ຕຳ ໜຸື່ມ ສຳວ         

51ແລະ 

ຈະ ກນິ ລ ກ ຂອງ ຝ ງ ສດັ ຂອງ ທື່ຳນ         ແລະ ພ ດ ຜນົ ຈຳກ ພ ໍ້ນ ດນິ ຂອງ ທື່ຳນ         ຈນົ ທື່ຳນ ຈະ ຖ ກ ທ  ຳລຳຍ         

ທງັ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ບ ື່  ເຫລ ອ ເຂົໍ້ຳ         ນ  ໍ້ຳ ອະງ ຸື່ນ         ຫລ  ນ  ໍ້ຳມນັ         ລ ກ ງວົ         ຫລ  ລ ກ ແກະ ອື່ອນ ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ         ຈນົ 

ກວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ຈບິຫຳຍ ໄປ         

52ພວກ ເຂົຳ ຈະ ລໍ້ອມ ທື່ຳນ ໄວໍ້ ທກຸ ປະຕ  ເມ  ອງ         ຈນົ ກ  ຳ-

ແພງ ສ ງ         ແລະ ເຂັໍ້ມແຂງ ຊ ື່ ງ ທື່ຳນ ໄວໍ້ ວຳງໃຈ ນ ັໍ້ນ ພງັ ລງົ ທົື່ວ         ແຜື່ນດນິ ຂອງ ທື່ຳນ         ຄ  ພວກ ເຂົຳ ຈະ 

ລໍ້ອມ ທື່ຳນ ໄວໍ້ ທກຸ ປະຕ  ເມ  ອງ ທົື່ວ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ທື່ຳນ         ຊ ື່ ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ ປະ-

ທຳນ ແກື່ ທື່ຳນ         

53ທື່ຳນ ຈະ ຕໍ້ອງ ກນິ ພງົພນັ ຂອງ ທື່ຳນ ເອງ ເປັນ ອຳຫຳນ         ຄ  ຊີໍ້ນ ລ ກ ຊຳຍ         ແລະ ລ ກ 

ສຳວ ຂອງ ທື່ຳນ ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ ປະທຳນ ແກື່ ທື່ຳນ         ຍໍ້ອນ ກຳນ ປິດ ລໍ້ອມ         

ແລະ ຄວຳມທກຸ ລ  ຳບຳກ ຊ ື່ ງ ສດັຕ  ຂອງ ທື່ຳນ ມຳ ມອບ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ນ ັໍ້ນ         

54ຜ ໍ້ ຊຳຍ ໃນ ໝ ື່ ພວກ 

ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈະ ຫວງ ອຳຫຳນ ຕ ື່  ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ຕນົ         ຕ ື່  ເມຍ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ອໍ້ອມ ເອິກ ຂອງ ຕນົ         ແລະ ຕ ື່  ລ ກ ໆ 

ຄນົ ສດຸ ທໍ້ຳຍ ທີື່  ເຫລ ອ ຢ ື່ ກບັ ຕນົ         

55ຈນົ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ບ ື່  ຍອມ ໃຫໍ້ ໃຜ ກນິ ຊີໍ້ນ ລ ກ ຂອງ ຕນົ ຊ ື່ ງ ກ  ຳລງັ ກນິ 

ຢ ື່         ເພຳະວື່ຳ ບ ື່  ມີ ອນັ ໃດ ເຫລ ອ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ອີກ ແລໍ້ວ         ຍໍ້ອນ ພວກ ສດັຕ  ປິດ ລໍ້ອມ ທື່ຳນ         ແລະ ຍໍ້ອນ 

ຄວຳມທກຸ ລ  ຳບຳກ ຊ ື່ ງ ສດັຕ  ຂອງ ທື່ຳນ ມຳ ມອບ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ທກຸ ປະຕ  ເມ  ອງ         

56ຜ ໍ້ຍງິ ໃນ ໝ ື່ 

ພວກ ທື່ຳນ ຊ ື່ ງ ບ ື່  ເຄີຍ ວຳງ ຕນີ ລງົ ທີື່  ພ ໍ້ນ ດນິ ເພຳະວື່ຳ ເປັນ ຄນົ ສ  ຳອຳງ ແນວ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ນຳງ ຈະ ຫວງ 

ອຳຫຳນ ຕ ື່  ຜວົ ໃນ ອໍ້ອມ ເອິກ ຂອງ ນຳງ         ແລະ ຕ ື່  ລ ກ ຊຳຍ ແລະ ລ ກ ສຳວ ຂອງ ນຳງ         

57ເພຳະ ໄດໍ້ ເດັກ-

ນໍ້ອຍ ທີື່  ຫຳ ກ  ອອກ ມຳ ຈຳກ ຫວື່ຳງ ຂຳ ຂອງ ນຳງ         ແລະ ລ ກ ແດງ ທີື່  ຫຳ ກ  ເກດີ         ນຳງ ຈະ ກນິ ເປັນ ອຳ-

ຫຳນ ງຽບ ໆ         ເພຳະວື່ຳ ຂດັ ສນົ ທກຸ ຢື່ຳງ         ຍໍ້ອນ ກຳນ ຖ ກ ສດັຕ  ປິດ ລໍ້ອມ         ແລະ ຍໍ້ອນ ຄວຳມທກຸ ລ  ຳ-

ບຳກ         ຊ ື່ ງ ສດັຕ  ຂອງ ທື່ຳນ ມຳ ມອບ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ທກຸ ປະຕ  ເມ  ອງ          
58ຖໍ້ຳ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ບ ື່  ໃສື່ໃຈ ເຮັດ ຕຳມ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ທງັ ໝດົ ໃນ ພຣະບນັຍດັ ຊ ື່ ງ ຂຽນ ໄວໍ້ ໃນ ໜງັສ  

ມ ໍ້ວນ ນີໍ້         ໂດຍ ບ ື່  ຢ ຳ ເກງ ພຣະນຳມ ທີື່  ຊງົ ສະຫງ ື່ຳ ລຳສີ         ແລະ ທີື່  ໜໍ້ຳ ຢໍ້ຳນ ເກງ ນີໍ້         ຄ  ພຣະນຳມ ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ         

59ແລໍ້ວ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ຊງົ ນ  ຳ ມຳສ ື່ ທື່ຳນ         ແລະ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ 

ທື່ຳນ ຄ  ໄພພິບດັ ແບບ ຜິດ ທ  ຳ ມະ ດຳ         ໄພພິບດັ ຮໍ້ຳຍ ແຮງ         ແລະ ດນົ ນຳນ         ແລະ ຄວຳມເຈບັ ໄຂໍ້ ຕື່ຳງ ໆ 

ທີື່  ຮໍ້ຳຍ ແຮງ ແລະ ດນົ ນຳນ         

60ຫລຳຍ ກວື່ຳ ນ ັໍ້ນ         ພຣະອງົ ຈະ ຊງົ ນ  ຳ ພະຍຳດ ທງັຫລຳຍ ແຫື່ງ ເອຢິບ          

ຊ ື່ ງ ທື່ຳນ ຢໍ້ຳນ ນ ັໍ້ນ ມຳສ ື່ ທື່ຳນ         ແລະ ມນັ ຈະ ຕດິ ພນັ ຢ ື່ ກບັ ທື່ຳນ         

61ຄ  ກນັ ກບັ ພະຍຳດ         ແລະ ໄພພິບດັ 

ທກຸ ຢື່ຳງ         ຊ ື່ ງ ບ ື່  ໄດໍ້ ລະບ ຸໄວໍ້ ໃນ ໜງັສ  ພຣະບນັຍດັ ນີໍ້         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ຊງົ ນ  ຳ ມຳ ຍງັ ທື່ຳນ         ຈນົ 



315 ພຣະບັນຍັດສອງ 29 
ກວື່ຳ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈະ ຖ ກ ທ  ຳລຳຍ         

62ສິື່ ງ ທີື່  ພວກ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ມີ ຫລຳຍ ຢື່ຳງ         ດວງ ດຳວ ໃນ 

ທໍ້ອງຟໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ         ທື່ຳນ ກ  ຈະ ເຫລ ອ ແຕື່ ຈ  ຳນວນ ໜໍ້ອຍ ດຽວ         ເພຳະວື່ຳ ທື່ຳນ ບ ື່  ຟງັ ພຣະສລຸະສຽງ ຂອງ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ          

ຊົນຊາດທີ່ບໍ່ຟັງຄວາມພຣະເຈົ້າຈະຖືກສາບແຊູ່ງ 
ແລະຖືກໄພພິບັດຕູ່າງໆ 

63ແລະ ຕ ື່  ມຳ         ຖໍ້ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພ ພຣະໄທ ທີື່  ຈະ ຊງົ ເຮັດ ດ ີຕ ື່  ທື່ຳນ         ແລະ ອ  ຳນວຍ ພຣະພອນ ໃຫໍ້ 

ທື່ຳນ ເພີື່ ມ ທະວ ີຫລຳຍ ຂ ໍ້ນ ນ ັໍ້ນ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກ  ຈະ ຊງົ ພ ພຣະໄທ ທີື່  ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ຈບິຫຳຍ         

ແລະ ທ  ຳລຳຍ ທື່ຳນ ເສຍ ຄ  ກນັ         ທື່ຳນ ຈະ ຕໍ້ອງ ຖ ກ ປະ ຖິໍ້ມ ໄປ ຈຳກ ແຜື່ນດນິ ຊ ື່ ງ ທື່ຳນ ກ  ຳລງັ ຈະ ເຂົໍ້ຳ ໄປ 

ຍ ດ ຄອງ ນ ັໍ້ນ         

64ແລະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ຊງົ ເຮັດ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ກະຈດັກະຈຳຍ ໄປ ທື່ຳມກຳງ 

ຊນົ ຊຳດ ທງັຫລຳຍ         ຕ ັໍ້ງແຕື່ ທີື່  ສດຸ ປຳຍ ແຜື່ນດນິ ໂລກ ຟຳກ ນີໍ້ ໄປ ເຖງິ ຟຳກ ນ ັໍ້ນ         ໃນ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ທື່ຳນ ຈະ 

ບວົລະບດັ ພະ ອ ື່ ນ ໆ         ຊ ື່ ງ ທື່ຳນ         ແລະ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ທື່ຳນ ບ ື່  ຮ ໍ້ຈກັ ຄ          ພະ ຊ ື່ ງ ເຮັດ ດໍ້ວຍ ໄມ ໍ້         ແລະ 

ຫີນ         

65ເມ  ື່ອ ທື່ຳນ ຢ ື່ ທື່ຳມກຳງ ປະຊຳຊຳດ ຕື່ຳງ ໆ ນ ັໍ້ນ         ທື່ຳນ ຈະ ບ ື່  ພບົ ຄວຳມ ສະບຳຍ ເລີຍ         ຝື່ຳຕນີ 

ຂອງ ທື່ຳນ ຈະ ບ ື່  ມີ ຢດຸ ພກັ         ເພຳະວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ປະທຳນ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ມີ ຈດິໃຈ ທີື່  ຢໍ້ຳນ ກວົ         ມີ ຕຳ 

ທີື່  ມ ດ ມວົ ລງົ         ແລະ ມີ ຊວີດິ ທີື່  ຄື່ອຍ ໆ ມອດ ລງົ         

66ແລະ ຊວີດິ ຂອງ ທື່ຳນ ກ  ຈະ ແຂວນ ຢ ື່ ເທິງ ຄວຳມ ສງົ-

ໄສ         ທື່ຳນ ຈະ ຕກົໃຈ ຢ ື່ ທງັ ກຳງຄ ນ         ແລະ ກຳງເວັນ         ບ ື່  ມີ ຄວຳມ ແນື່ ໃຈ ໃນ ຊວີດິ ຂອງ ທື່ຳນ ເລີຍ         

67ໃນ 

ຕອນ ເຊົໍ້ຳ ທື່ຳນ ຈະ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ‘ຖໍ້ຳ ເປັນ ຕອນ ແລງ ກ  ຈະ ດ’ີ         ແລະ ໃນ ຕອນ ແລງ ທື່ຳນ ຈະ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ‘ຖໍ້ຳ 

ເປັນ ຕອນ ເຊົໍ້ຳ ກ  ຈະ ດ’ີ         ຍໍ້ອນ ຄວຳມ ຕກົໃຈ ຊ ື່ ງ ມີ ຢ ື່ ໃນ ຈດິໃຈ ທື່ຳນ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ຍໍ້ອນ ສິື່ ງ ທີື່  ຕຳ ທື່ຳນ ຈະ 

ເຫັນ         

68ແລະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ນ  ຳ ທື່ຳນ ກບັ ມຳ ທຳງ ເຮ ອ ເຖງິ ເອຢິບ          ເປັນ ກຳນ ເດນີທຳງ ຊ ື່ ງ ຂໍ້ຳ-

ພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ທື່ຳນ ຈະ ບ ື່  ພບົ ເຫັນ ອີກ ເລີຍ         ໃນ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ທື່ຳນ ຈະ ຕໍ້ອງ ມອບ ຕວົ ຂຳຍ ໃຫໍ້ ສດັຕ  

ເປັນ ຂໍ້ຳ ທຳດ ຊຳຍ         ແລະ ຂໍ້ຳ ທຳດ ຍງິ         ແຕື່ ຈະ ບ ື່  ມີ ຜ ໍ້ ໃດ ຊ ໍ້ ທື່ຳນ”          
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ຄຳທຳນວາຍເຖິງການກະຈັດກະຈາຍໄປທົ່ວໂລກ 

1ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້ ເປັນ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ໃນ ພນັທະ ສນັຍຳ ຊ ື່ ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ສ ັື່ງ ໂມເຊ ໃຫໍ້ ປະຕບິດັ ກບັ ພວກ 

ລ ກ ຫລຳນ ອິສຣາເອນ ໃນ ແຜື່ນດນິ ໂມອາບ          ນອກຈຳກ ພນັທະ ສນັຍຳ ຊ ື່ ງ ພຣະອງົ ຊງົ ເຮັດ ກບັ 

ພວກ ເຂົຳ ທີື່  ໂຮເຣັບ          
2ໂມເຊ ເອີໍ້ນ ບນັດຳ ພວກ ລ ກ ຫລຳນ ອິສຣາເອນ ມຳ         ແລະ ກື່ຳວ ແກື່ ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ         “ທື່ຳນ ທງັ-

ຫລຳຍ ໄດໍ້ ເຫັນ ທກຸ ສິື່ ງ ຊ ື່ ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ເຮັດ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຕ ື່  ຕຳ ຂອງ ທື່ຳນ ໃນ ແຜື່ນດນິ ເອຢິບ          ຕ ື່  

ຟາຣາໂອ ແລະ ຕ ື່  ບນັດຳ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ຂອງ ເພິື່ ນ         ແລະ ຕ ື່  ປະເທດ ຂອງ ເພິື່ ນ ທງັ ໝດົ         

3ທງັ ກຳນ ທດົ 

ລອງ ໃຫຍື່ ຊ ື່ ງ ໃນ ຕຳ ຂອງ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ເຫັນ         ທງັ ໝຳຍ ສ  ຳຄນັ         ແລະ ກຳນ ອດັສະຈນັ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         

4ແຕື່ ຈນົ ເຖງິ ທກຸ ມ ໍ້ນີໍ້         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຍງັ ບ ື່  ໄດໍ້ ປະທຳນ ຈດິໃຈ ທີື່  ເຂົໍ້ຳໃຈ         ຕຳ ທີື່  ເບິື່ ງ ເຫັນ ໄດໍ້         ແລະ ຫ  

ທີື່  ຍນິ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ແກື່ ທື່ຳນ         

5‘ເຮົຳ ໄດໍ້ ນ  ຳ ເຈົໍ້ຳ ຢ ື່ ໃນ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ ສີື່  ສິບ ປີ         ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ໄດໍ້ 

ຂຳດ ໄປ ຈຳກ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ເກບີ ບ ື່  ໄດໍ້ ຂຳດ ຫລດຸ ໄປ ຈຳກ ຕນີ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

6ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ບ ື່  ໄດໍ້ ກນິ ເຂົໍ້ຳຈີື່         
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ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ດ ື່ ມນ  ໍ້ຳ ອະງ ຸື່ນ         ຫລ  ເຫລົໍ້ຳ         ເພ ື່ ອ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ໄດໍ້ ຮ ໍ້ ວື່ຳ         ເຮົຳ ເປັນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ 

ເຈົໍ້ຳ’         

7ແລະ ເມ  ື່ອ ທື່ຳນ ມຳ ເຖງິ ທີື່  ນີໍ້         ສີໂຮນ ກະສດັ ເມ  ອງ ເຮັດຊະໂບນ          ແລະ ໂອກ ກະສດັ ເມ  ອງ 

ບາຊານ          ອອກ ມຳ ເຮັດ ສງົຄຳມ ກບັ ພວກ ເຮົຳ         ແຕື່ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ກ  ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ພື່ຳຍ ແພໍ້ 

ໄປ         

8ເຮົຳ ຍ ດ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ມອບ ໃຫໍ້ ເປັນ ມ ລະດກົ ແກື່ ຄນົ ຣ ເບັນ          ຄນົ ຄາດ          ແລະ 

ຄນົ ມານາເຊ ເຄິື່ ງ ເຜົື່ ຳ          
9ສະນ ັໍ້ນ         ຈ ົື່ງ ໃສື່ໃຈ ເຮັດ ຕຳມ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ແຫື່ງ ພນັທະ ສນັຍຳ ນີໍ້         ເພ ື່ ອ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈະ ຈະເລີນ ໃນ 

ບນັດຳ ກດິຈະກຳນ ຊ ື່ ງ ທື່ຳນ ເຮັດ         

10ໃນ ມ ໍ້ນີໍ້         ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ທກຸ ຄນົ ຢ ນ ຢ ື່ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ         ຄ  ບນັດຳ ຫວົໜໍ້ຳ ຕະກ ນ ທງັຫລຳຍ         ພວກ ຜ ໍ້ ໃຫຍື່ ຂອງ ທື່ຳນ         ແລະ ເຈົໍ້ຳ 

ໜໍ້ຳທີື່  ຂອງ ທື່ຳນ         ບນັດຳ ຜ ໍ້ ຊຳຍ ຂອງ ອິສຣາເອນ         

11ລ ກ ຂອງ ທື່ຳນ         ເມຍ ຂອງ ທື່ຳນ         ແລະ ຄນົ ຕື່ຳງ 

ດໍ້ຳວ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ຄໍ້ຳຍ ຂອງ ທື່ຳນ         ທງັ ຄນົ ທີື່  ຕດັ ຟ ນ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ         ແລະ ຄນົ ທີື່  ຕກັ ນ  ໍ້ຳ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ         

12ເພ ື່ ອ ທື່ຳນ ຈະ 

ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃນ ພນັທະ ສນັຍຳ ແຫື່ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ ຄ  ໃນ ພນັທະ ສນັຍຳ ທີື່  ປະຕ-ິ

ຍຳນ ໄວໍ້         ຊ ື່ ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ ຊງົ ເຮັດ ກບັ ທື່ຳນ ໃນ ມ ໍ້ນີໍ້         

13ເພ ື່ ອ ພຣະອງົ ຈະ ຊງົ 

ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ໃນ ມ ໍ້ນີໍ້ ໃຫໍ້ ເປັນ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ພຣະອງົ         ແລະ ເພ ື່ ອ ພຣະອງົ ຈະ ເປັນ ພຣະ-
ເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ         ດ ັື່ງ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ທື່ຳນ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ດ ັື່ງ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ປະຕຍິຳນ ກບັ ບນັພະບ -

ລດຸ ຂອງ ທື່ຳນ         ຄ  ກບັ ອັບຣາຮາມ          ອີຊາກ ແລະ ຢາໂຄບ         

14ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຮັດ ພນັທະ ສນັຍຳ ກບັ 

ຄ  ຳ ປະຕຍິຳນ ນີໍ້ ກບັ ທື່ຳນ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ         

15ແຕື່ ກບັ ຜ ໍ້ ທີື່  ຢ ນ ຢ ື່ ກບັ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ໃນ ມ ໍ້ນີໍ້         ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ ກບັ ຜ ໍ້ ທີື່  ບ ື່  ໄດໍ້ ຢ ື່ ບື່ອນ ນີໍ້ ກບັ ເຮົຳ ໃນ ມ ໍ້ນີໍ້          

16(ທື່ຳນ ຮ ໍ້ ຢ ື່ ແລໍ້ວ ວື່ຳ         ເຮົຳ ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ແຜື່ນດນິ ເອຢິບ ຢື່ຳງໃດ         ແລະ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ຜື່ຳນ 

ທື່ຳມກຳງ ປະຊຳຊຳດ         ຊ ື່ ງ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຜື່ຳນ ພົໍ້ນ ຢື່ຳງໃດ         

17ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ເຫັນ ສິື່ ງ ທີື່  ໜໍ້ຳ ຂີໍ້-

ດຽດ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ແລໍ້ວ         ຄ  ເຫັນ ຮ ບ ເຄົຳລບົ ທີື່  ເຮັດ ດໍ້ວຍ ໄມ ໍ້         ດໍ້ວຍ ຫີນ         ແລະ ດໍ້ວຍ ເງນິ         ແລະ ຄ  ຳ         

ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ທື່ຳມກຳງ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ)         

18ຈ ົື່ງ ລະວງັ ໃຫໍ້ ດ ີ         ຢໍ້ຳນ ວື່ຳ ຈະ ມີ ຊຳຍ         ຫລ  ຍງິ ຄນົ ໃດ         ຫລ  

ຄອບຄວົ ໃດ         ຫລ  ຕະກ ນ ໃດ ຊ ື່ ງ ໃນ ມ ໍ້ນີໍ້ ຈດິໃຈ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຫນັ ໄປ ຈຳກ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ 

ຂອງ ພວກ ເຮົຳ ໄປ ບວົລະບດັ ພະ ຂອງ ປະຊຳຊຳດ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ຢໍ້ຳນ ວື່ຳ ທື່ຳມກຳງ ທື່ຳນ ຈະ ມີ ຮຳກ ຊ ື່ ງ 

ເກດີ ເປັນ ບ ີໝີ         ແລະ ເຄ ອ ຄ  ຮ          

19ແລະ ຕ ື່  ມຳ         ເມ  ື່ອ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຍນິ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ແຫື່ງ ຄ  ຳ ສຳບ ແຊື່ງ ນີໍ້         ຈະ 

ນ ກ ອວຍພອນ ຕວົ ເອງ ໃນ ໃຈ ວື່ຳ         ‘ແມ ື່ນ ຂໍ້ອຍ ຈະ ຍື່ຳງ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ດ ໍ້ ດໍ້ຳນ ຕຳມໃຈ ຂອງ ຂໍ້ອຍ ກ  ຕຳມ         

ຂໍ້ອຍ ກ  ຈະ ເປັນ ສກຸ’         ຄວຳມ ຄິດ ເຊັື່ ນ ນີໍ້ ກ  ຈະ ນ  ຳ ກຳນ ທ  ຳລຳຍ ມຳ ເຖງິ ພ ດ ຜນົ         ບ ື່  ວື່ຳ ໃນ ບື່ອນ ຊຸ ື່ມ ນ  ໍ້ຳ         

ຫລ  ບື່ອນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ’         

20ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ ຊງົ ໃຫໍ້ ອະໄພ ແກື່ ຄນົ ນ ັໍ້ນ         ແຕື່ ພຣະພິໂລດ ຂອງ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ຄວຳມ ຫວງ ແຫນ ຂອງ ພຣະອງົ ຈະ ພຸື່ງ ຂ ໍ້ນ ຕ ື່  ຊຳຍ ຄນົ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ຄ  ຳ ສຳບ 

ແຊື່ງ ທງັ ໝດົ ຊ ື່ ງ ຂຽນ ໄວໍ້ ໃນ ໜງັສ  ມ ໍ້ວນ ນີໍ້ ຈະ ຕກົ ຢ ື່ ເທິງ ລຳວ ແລະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ຊງົ ລ ບ ຊ ື່  ຂອງ 

ລຳວ ອອກ ຈຳກ ທໍ້ອງຟໍ້ຳ         

21ແລໍ້ວ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ຊງົ ແຍກ ລຳວ ອອກ ຈຳກ ຕະກ ນ ຄນົ ອິສຣາ-
ເອນ ທງັ ປວງ         ໃຫໍ້ ປະສບົ ຄວຳມ ລ  ຳບຳກ ຕຳມ ຄ  ຳ ສຳບ ແຊື່ງ ທງັ ໝດົ ຂອງ ພນັທະ ສນັຍຳ         ຊ ື່ ງ ຈຳລ ກ 

ໄວໍ້ ໃນ ໜງັສ  ພຣະບນັຍດັ ນີໍ້         

22ແລະ ຄນົ ຊ ົື່ວ ລຸໍ້ນ ຕ ື່  ມຳ ຄ  ລ ກ ຫລຳນ ຊ ື່ ງ ເກດີ ມຳ ພຳຍຫລງັ ທື່ຳນ         ແລະ 

ຊນົ ຕື່ຳງ ດໍ້ຳວ ຊ ື່ ງ ມຳ ຈຳກ ແຜື່ນດນິ ທີື່ ຢ ື່ ຫື່ຳງ ໄກ         ຈະ ກື່ຳວ ເມ  ື່ອ ພວກ ເຂົຳ ເຫັນ ໄພພິບດັ ຕື່ຳງ ໆ ຂອງ 
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ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ໂຣກໄພ ຊ ື່ ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ເປັນ         

23ຄ  ແຜື່ນດນິ ທງັ ໝດົ ເປັນ ກ  ຳ 

ມະ ຖນັ         ແລະ ເປັນ ເກ ອ         ແລະ ຖ ກ ເຜົຳ ໄຟ         ບ ື່  ມີ ໃຜ ປ ກ         ຫລ  ຫວື່ຳນ         ແລະ ບ ື່  ມີ ອນັ ໃດ ງອກ ຂ ໍ້ນ         ເປັນ 

ບື່ອນ ທີື່  ຫຍໍ້ຳ ບ ື່  ງອກ         ເປັນ ກຳນ ຖ ກ ທ  ຳລຳຍ ແບບ ໂຊໂດມ ແລະ ໂກໂມຣາ          ເມ  ອງ ອັດມາ          ເມ  ອງ 

ເຊໂບຢິມ ຊ ື່ ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ທ  ຳລຳຍ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ໂກດ ຮໍ້ຳຍ         ແລະ ພຣະພິໂລດ         

24ປະຊຳຊຳດ 

ທງັຫລຳຍ ຈະ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ‘ເປັນ ຫຍງັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ເຮັດ ເຊັື່ ນ ນີໍ້ ແກື່ ແຜື່ນດນິ ນີໍ້         ພຣະພິໂລດ 

ຫລວງຫລຳຍ ເຊັື່ ນ ນີໍ້ ໝຳຍ ຄວຳມ ວື່ຳ ຢື່ຳງໃດ’         

25ແລໍ້ວ ຄນົ ຈະ ເວົໍ້ຳ ກນັ ວື່ຳ         ‘ເພຳະວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ປະ 

ຖິໍ້ມ ພນັທະ ສນັຍຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ຊ ື່ ງ ພຣະອງົ ຊງົ 

ເຮັດ ໄວໍ້ ກບັ ພວກ ເຂົຳ ເມ  ື່ອ ພຣະອງົ ຊງົ ພຳ ພວກ ເຂົຳ ອອກ ຈຳກ ແຜື່ນດນິ ເອຢິບ         

26ໄປ ບວົລະບດັ ນະ-

ມດັສະກຳນ ພະ ອ ື່ ນ         ເປັນ ພະ ຊ ື່ ງ ພວກ ເຂົຳ ບ ື່  ເຄີຍ ຮ ໍ້ຈກັ         ແລະ ຊ ື່ ງ ພຣະອງົ ບ ື່  ໄດໍ້ ປະທຳນ ແກື່ ພວກ 

ເຂົຳ         

27ສະນ ັໍ້ນ         ພຣະພິໂລດ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈ ື່ງ ລກຸຂ ໍ້ນ ຕ ື່  ແຜື່ນດນິ ນີໍ້         ນ  ຳ ເອົຳ ບນັດຳ ຄ  ຳ ສຳບ 

ແຊື່ງ ຊ ື່ ງ ຈຳລ ກ ໄວໍ້ ໃນ ໜງັສ  ນີໍ້ ມຳ ເຖງິ         

28ແລະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈ ື່ງ ຊງົ ຖອນ ຮຳກ ພວກ ເຂົຳ ເສຍ ຈຳກ 

ແຜື່ນດນິ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຮໍ້ຳຍ         ພຣະພິໂລດ ອນັ ຫລວງຫລຳຍ         ແລະ ຖິໍ້ມ ພວກ ເຂົຳ ໄປ ໃນ ອີກ ແຜື່ນດນິ 

ໜ ື່ ງ         ດ ັື່ງ ທີື່  ເປັນ ຢ ື່ ທກຸ ມ ໍ້ນີໍ້’         

29ສິື່ ງ ເລິກ ລບັ ທງັ ປວງ ເປັນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຮົຳ 

ທງັຫລຳຍ         ແຕື່ ສິື່ ງ ຊງົ ສະແດງ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ຂອງ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ         ແລະ         ຂອງ ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ເຮົຳ ຕະ-

ຫລອດ ໄປ ເປັນນດິ         ເພ ື່ ອ ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ຕຳມ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ທງັ ໝດົ ໃນ ພຣະບນັຍດັ ນີໍ້”          

ບົດທີ 30 
ຄຳເຕືອນໃຈເລື່ອງພັນທະສັນຍາກູ່ຽວກັບການາອານ 

1ບດັ ນີໍ້         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຂ  ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ເລ ອກ ເອົຳລະ ຫວື່ຳງ ພຣະພອນ ກບັ ຄ  ຳ ສຳບ ແຊື່ງ         ເມ  ື່ອ ເຫດກຳນ 

ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ກບັ ທື່ຳນ ແລໍ້ວ         ແລະ ເມ  ື່ອ ຢ ື່ ໃນ ທື່ຳມກຳງ ຊນົ ຊຳດ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ຂບັ ໄລື່ 

ທື່ຳນ ໄປ ນ ັໍ້ນ         ທື່ຳນ ຈະ ລະນ ກ ໄດໍ້ ເຖງິ ສິື່ ງ ທີື່  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເວົໍ້ຳ.         

2ແລໍ້ວ ທື່ຳນ ກບັ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ທື່ຳນ ຈະ 

ກບັ ຄ ນ ມຳ ຫຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ຈະ ເຮັດ ຕຳມ ຂ ໍ້ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ຂອງ ພຣະອງົ         ຊ ື່ ງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ບອກ 

ໃນ ມ ໍ້ນີໍ້ ຢື່ຳງ ສດຸ ອກົ ສດຸ ໃຈ.         

3ເມ  ື່ອນ ັໍ້ນ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ຊງົ ເມດ ຕຳ ທື່ຳນ         ຈະ ນ  ຳ ທື່ຳນ ກບັ ຄ ນ ມຳ 

ຈຳກ ຊນົ ຊຳດ ທີື່  ຊງົ ຂບັ ໄລື່ ໄປ         ທງັ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ກບັ ມຳ ທໍ້ອນໂຮມ ກນັ ຄ ເກົື່ ຳ ອີກ.         

4-5ເຖງິ ແມ ື່ນ 

ວື່ຳ ທື່ຳນ ຈະ ຕກົ ໄປ ຢ ື່ ໄກ ຄນົ ລະ ຟຳກ ຟໍ້ຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກ  ຈະ ຊງົ ຮວບຮວມ ເອົຳ ພວກ ທື່ຳນ ກບັ ມຳ 

ຄອບຄອງ ແຜື່ນດນິ ທີື່  ບນັພະບ ລດຸ ເຄີຍ ຢ ື່ ມຳ ກື່ອນ         ພໍ້ອມ ທງັ ຈະ ຊງົ ເຮັດ ໃຫໍ້ ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ ອດຸມົສມົ-

ບ ນ         ແລະ ມີ ຄນົ ຈ  ຳນວນ ຫລຳຍ ກວື່ຳ ທີື່  ເຄີຍ ມີ ມຳ ແລໍ້ວ ໃນ ສະໄໝ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ທື່ຳນ.         

6ຈະ ຊງົ 

ເຮັດ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ກບັ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ມໃີຈ ເຊ ື່ ອ ຟງັ         ເພ ື່ ອ ຈະ ໄດໍ້ ຮກັ ພຣະອງົ ຢື່ຳງ ສດຸ ຈດິ ສດຸ ໃຈ         ແລະ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່ 

ໃນ ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ ສ ບຕ ື່  ໄປ.         

7-9ຈະ ຊງົ ສຳບ ແຊື່ງ ພວກ ສດັຕ  ຜ ໍ້ ກຽດ ຊງັ         ແລະ ຂ ົື່ມເຫັງ ທື່ຳນ         ແລໍ້ວ 

ທື່ຳນ ຈະ ເຊ ື່ ອ ຟງັ         ແລະ ເຮັດ ຕຳມ ຂ ໍ້ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ບອກ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ມ ໍ້ນີໍ້ ອີກ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ຈະ ຊງົ ໃຫໍ້ກຳນ ງຳນ ຂອງ ທື່ຳນ ຈະເລີນ ຮຸື່ງເຮ ອງ         ໃຫໍ້ ມີ ລ ກ ຫລຳນ ແລະ ງວົ ຄວຳຍ ຫລຳຍ         ພໍ້ອມ ທງັ ມີ 

ເຂົໍ້ຳປຳນຳນ  ໍ້ຳ ອດຸມົສມົບ ນ         ຈະ ຊງົ ພ ພຣະໄທ ເຮັດ ໃຫໍ້ ອດຸມົສມົບ ນ         ແລະ ຮ ັື່ງມ ີ ຄ  ກບັ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ 

ເຮັດ ໃຫໍ້ ພວກ ບນັພະບ ລດຸ.         

10ແຕື່ ທື່ຳນ ຈະ ຕໍ້ອງ ເຊ ື່ ອ ຟງັ         ແລະ ເຮັດ ຕຳມ ກດົ ບນັຍດັ         ແລະ ພຣະທ  ຳ         
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ຊ ື່ ງ ໄດໍ້ ບ ົື່ງ ໄວໍ້ ໃນ ໜງັສ  ຄ  ຳ ສອນ ນີໍ້         ພໍ້ອມ ກບັ ໃຫໍ້ ເຊ ື່ ອ ຟງັ ພຣະອງົ ຢື່ຳງ ສດຸ ຈດິ ສດຸ ໃຈ.          

11ພຣະບນັຍດັ ທີື່  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈະ ບອກ ທື່ຳນ ໃນ ມ ໍ້ນີໍ້         ບ ື່  ແມ ື່ນ ວື່ຳ ເປັນ ຂອງ ຍຳກ         ຫລ  ເຫລ ອ ວໄິສ ທີື່  

ທື່ຳນ ຈະ ເຂົໍ້ຳໃຈ ໄດໍ້.         

12-13ມນັ ບ ື່  ໄດໍ້ ຢ ື່ ເທິງ ຟໍ້ຳ         ຫລ  ຟຳກ ທະເລ         ສະນ ັໍ້ນ         ທື່ຳນ ບ ື່  ຕໍ້ອງ ຖຳມ ດອກ ວື່ຳ         

ໃຜ ຈະ ຂ ໍ້ນ ເທິງ ຟໍ້ຳ         ຫລ  ຂໍ້ຳມ ທະເລ ໄປ ເອົຳ ມຳ ໄດໍ້         ເພ ື່ ອ ເຮົຳ ຈະ ໄດໍ້ ຟງັ         ແລະ ປະພ ດ ຕຳມ.         

14ບ ື່  ແມ ື່ນ 

ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ         ມນັ ຢ ື່ ກບັ ທື່ຳນ ນີໍ້ ເອງ         ຊ ື່ ງ ທື່ຳນ ສຳມຳດ ເຂົໍ້ຳໃຈ         ແລະ ຍກົ ມຳ ເປັນ ຂ ໍ້ ອໍ້ຳງ ອີງ ໄດໍ້         ສະນ ັໍ້ນ         

ຈ ົື່ງ ປະພ ດ ຕຳມ ເທີໍ້ນ.          
15ມ ໍ້ນີໍ້         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເອົຳ ຄວຳມ ຮ ັື່ງມ ີ         ແລະ ຊວີດິ         ຫລ  ກຳນ ທ  ຳລຳຍ         ແລະ ຄວຳມ ຕຳຍ ມຳ ໃຫໍ້ 

ທື່ຳນ ເລ ອກ.         

16ຖໍ້ຳວື່ຳ ທື່ຳນ ເຮັດ ຕຳມ ພຣະບນັຍດັ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ທີື່  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ໃນ ມ ໍ້ນີໍ້         ຄ  

ວື່ຳ         ຮກັ         ແລະ ເຊ ື່ ອ ຟງັ ພຣະອງົ ພໍ້ອມ ທງັ ປະຕບິດັ ຕຳມ ກດົ ບນັຍດັ         ແລະ ຮດີຄອງ ປະເພນ ີທງັ ໝດົ         

ທື່ຳນ ກ  ຈະ ຈະເລີນ ຮຸື່ງເຮ ອງ         ແລະ ກຳຍເປັນ ຊນົ ຊຳດ ໃຫຍື່         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ຊງົ ອວຍພອນ ທື່ຳນ 

ໃນ ແຜື່ນດນິ ທີື່  ຈະ ເຂົໍ້ຳ ຍ ດ ຄອງ.         

17ແຕື່ ຖໍ້ຳ ມໃີຈ ດ ໍ້         ບ ື່  ຍອມຮບັ ຟງັ         ແລະ ຖ ກ ພວກ ເຂົຳ ລ ໍ້ ລວງ ໃຫໍ້ 

ຂຳບ ໄຫວໍ້ ພະ ອ ື່ ນ.         

18ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຂ  ເຕ ອນ ໃນ ທີື່  ນີໍ້         ແລະ ດຽວນີໍ້ ວື່ຳ         ພວກ ທື່ຳນ ຈະ ຖ ກ ທ  ຳລຳຍ         ຈະ ມີ 

ຊວີດິ ບ ື່  ຍ ນ ຍຳວ ຢ ື່ ໃນ ແຜື່ນດນິ ທີື່  ກ  ຳລງັ ຈະ ຂໍ້ຳມ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ ໄປ ຍ ດ ຄອງ ນ ັໍ້ນ.         

19ບດັ ນີໍ້         ຂໍ້ຳພະ-

ເຈົໍ້ຳ ຂ  ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ເລ ອກ ເອົຳລະ ຫວື່ຳງ ຊວີດິ ກບັ ຄວຳມ ຕຳຍ         ລະຫວື່ຳງ ພຣະພອນ ກບັ ຄ  ຳ ສຳບ ແຊື່ງ 

ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ຂ  ໃນ ສະຫວນັ         ແລະ ໂລກ         ຈ ົື່ງ ເປັນ ພະຍຳນ ຕ ື່  ກຳນ ເລ ອກ ນີໍ້.         

20ສະນ ັໍ້ນ         ຂ  ໃຫໍ້ ທື່ຳນ 

ເລ ອກ ເອົຳ ຊວີດິ ເທີໍ້ນ         ຈ ົື່ງ ຮກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ເຊ ື່ ອ ຟງັ         ແລະ ຕດິ ພນັ ຢ ື່ ກບັ ພຣະອງົ         ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ທື່ຳນ 

ກບັ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ທື່ຳນ ຈະ ມີ ອຳຍ ຸໝັໍ້ນຍ ນ ຢ ື່ ໃນ ແຜື່ນດນິ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ສນັຍຳ ວື່ຳ ຈະ ຍກົ ໃຫໍ້ ບນັພະ-

ບ ລດຸ ຂອງ ທື່ຳນ         ຄ  ອັບຣາຮາມ          ອີຊາກ ແລະ ຢາໂຄບ ນ ັໍ້ນ.          

ບົດທີ 31 
ເງື່ອນໄຂໃນການສ້າງຂຶ້ນໃໝູ່ ແລະຮັບພຣະພອນ 

1ໂມເຊ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ກບັ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ຕ ື່  ໄປ ວື່ຳ,         

2“ດຽວນີໍ້ ອຳຍ ຸຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຮໍ້ອຍ ຊຳວ ປີ ແລໍ້ວ         

ເຫັນ ວື່ຳ ຈະ ເປັນ ຜ ໍ້ນ  ຳ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ ຕ ື່  ໄປ ອີກ ບ ື່  ໄດໍ້         ນອກຈຳກ ນີໍ້         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຍງັ ຊງົ ບອກ ວື່ຳ         

ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ ຂໍ້ຳມ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢແໍດນ ໄປ.         

3ພຣະອງົ ເອງ ຈະ ເປັນ ຜ ໍ້ນ  ຳ ໜໍ້ຳ ທື່ຳນ ໄປ         ໂດຍ ຈະ ຊງົ 

ທ  ຳລຳຍ ຊນົ ຊຳດ ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ         ເພ ື່ ອ ທື່ຳນ ຈະ ໄດໍ້ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ຂອງ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ໂຢ-
ຊວຍ ຈະ ເປັນ ຜ ໍ້ນ  ຳ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ         ຕຳມ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ.         

4ພຣະອງົ ຈະ ຊງົ ທ  ຳລຳຍ 

ປະຊຳຊນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້         ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ຊງົ ທ  ຳລຳຍ ກະສດັ ສີໂຮນ ແລະ ກະສດັ ໂອກ          ຂອງ ຊຳວ ອະໂມຣີດ 

ກບັ ປະເທດ ຂອງ ເພິື່ ນ ນ ັໍ້ນ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ມໄີຊຊະນະ.         

5ແລະ ພວກ ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ເຮັດ ກບັ 

ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ທກຸ ຢື່ຳງ ຕຳມ ທີື່  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ບອກ.         

6ຈ ົື່ງ ເຂັໍ້ມແຂງ         ແລະ ກໍ້ຳຫຳນ ເທີໍ້ນ         ຢື່ຳ ສ ື່ ຢໍ້ຳນ ພວກ 

ເຂົຳ         ເພຳະວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເອງ ຈະ ຊງົ ຢ ື່ ນ  ຳ ທື່ຳນ         ພຣະອງົ ຈະ ບ ື່  ຊງົ ປື່ອຍ ໃຫໍ້ ໝດົ ຫວງັ         ຫລ  ປະ 

ຖິໍ້ມ ທື່ຳນ ດອກ.”         

7ແລໍ້ວ ໂມເຊ ໄດໍ້ ເອີໍ້ນ ໂຢຊວຍ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ຫຳ         ແລະ ເວົໍ້ຳ ກບັ ເພິື່ ນ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຊຳວ ອິສຣາ-
ເອນ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ເຂັໍ້ມແຂງ ແລະ ກໍ້ຳຫຳນ ເທີໍ້ນ         ເພຳະ ທື່ຳນ ເປັນ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຊ ື່ ງ ຈະ ນ  ຳພຳ ປະຊຳຊນົ ເຫລົື່ ຳ 

ນີໍ້         ໄປ ຍ ດ ຄອງ ແຜື່ນດນິ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ສນັຍຳ ວື່ຳ ຈະ ຍກົ ໃຫໍ້ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         
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ແລະ ແມ ື່ນ ທື່ຳນ ຊ ື່ ງ ເປັນ ຜ ໍ້ ທີື່  ຈະ ໃຫໍ້ ແຜື່ນດນິ ນີໍ້ ແກື່ ພວກ ເຂົຳ ເປັນ ກ  ຳມະສິດ.         

8ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ຢ ື່ 

ນ  ຳ ທື່ຳນ         ແລະ ນ  ຳ ໜໍ້ຳ ທື່ຳນ ໄປ         ຈະ ບ ື່  ປື່ອຍ ໃຫໍ້ ໝດົ ຫວງັ         ຫລ  ປະ ຖິໍ້ມ ທື່ຳນ ເລີຍ         ສະນ ັໍ້ນ         ຈ ົື່ງ ກໍ້ຳ-

ຫຳນ         ແລະ ຢື່ຳ ສ ື່ ຢໍ້ຳນ.”          

ໂຢຊວຍຮັບໜ້າທີ່ສືບແທນໂມເຊ 
9ຕ ື່  ມຳ         ໂມເຊ ໄດໍ້ ຂຽນ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ແລໍ້ວ ມອບ ໃຫໍ້ ພວກ ຜ ໍ້ນ  ຳ ຂອງ ຊຳວ ອິສຣາເອນ 

ກບັ ປະໂລຫິດ ຊຳວ ເລວີ          ຜ ໍ້ ຫຳມ ຫີບ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ.         

10-11ພໍ້ອມ ກບັ ສ ັື່ງ ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ,         

“ເມ  ື່ອ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ມຳ ຂຳບ ໄຫວໍ້ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ ໃນ ບື່ອນ ທີື່  ຊງົ ເລ ອກ ໄວໍ້ ແລໍ້ວ         ໃນ ໂອກຳດ 

ວນັ ສະຫລອງ ຢ ື່ ຕ ບ ທກຸ ໆ         ເຈດັ ປີ         ຕໍ້ອງ ອື່ຳນ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ໃຫໍ້ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ຟງັ         

ເພຳະວື່ຳ ປີ ທີ ເຈດັ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ປີ ຍກົເລີກ ໜີໍ້.         

12ຈ ົື່ງ ເອີໍ້ນ ຄນົ ທງັ ປວງ ມຳ ປະຊຸມ ກນັ         ທງັ ຜ ໍ້ຍງິ ເດັກນໍ້ອຍ 

ແລະ ຊຳວ ຕື່ຳງ ດໍ້ຳວ ໃນ ເມ  ອງ ຂອງ ທື່ຳນ         ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ທກຸ ຄນົ ຈະ ໄດໍ້ ຍນິ ພຣະທ  ຳ ນ ັໍ້ນ         ແລໍ້ວ ຈະ ໄດໍ້ ຢ ຳ 

ເກງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ເອົຳໃຈໃສື່ ເຮັດ ຕຳມ ຄ  ຳ ສອນ ຂອງ ພຣະອງົ.         

13ແລະ ເພ ື່ ອ ລ ກ ຫລຳນ 

ຂອງ ທື່ຳນ ຜ ໍ້ ຍງັ ບ ື່  ທນັ ໄດໍ້ ຍນິ ພຣະທ  ຳ ນີໍ້         ແລໍ້ວ ພວກ ເຂົຳ ກ  ຈະ ຮ ໍ້ຈກັ ຢ ຳ ເກງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຕຳບ 

ເທົື່ ຳ ເວລຳ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ແຜື່ນດນິ ທີື່  ພວກ ທື່ຳນ ຈະ ຂໍ້ຳມ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ ໄປ ຍ ດ ຄອງ ນ ັໍ້ນ.”          

ອູ່ານພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າທຸກໆ ເຈັດປີ 
14ຕ ື່  ມຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ຕ ື່  ໂມເຊ ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ ໃກໍ້ ຈະ ໝດົ ອຳຍ ຸແລໍ້ວ         ຈ ົື່ງ ເອີໍ້ນ ໂຢຊວຍ ໄປ 

ຍງັ ເຕັນ ນດັ ພບົ         ເພ ື່ ອ ເຮົຳ ຈະ ໄດໍ້ ບອກສອນ ລຳວ.”         

15ໂມເຊ ກບັ ໂຢຊວຍ ກ  ໄປ ຍງັ ເຕັນ ນ ັໍ້ນ         ແລໍ້ວ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ປະກດົ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ເຫັນ ໃນ ກໍ້ອນ ເມກ ໃກໍ້ ໆ         ປະຕ  ຕ ບ ນ ັໍ້ນ.”         

16ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ ຊງົ ບອກ ໂມເຊ ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຕຳຍ ໃນ ບ ື່  ຊໍ້ຳ ນີໍ້         ເມ  ື່ອ ເຈົໍ້ຳ ຕຳຍ ແລໍ້ວ         ປະຊຳຊນົ ຈະ ເຮັດ ບ ື່  ສດັຊ ື່  ຕ ື່  

ເຮົຳ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ລະເມດີ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ໃຫໍ້         ແລະ ຈະ ປະ ຖິໍ້ມ ເຮົຳ ໄປ ຂຳບ ໄຫວໍ້ ພະ ໃນ 

ປະເທດ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ເຂົໍ້ຳ ໄປ.         

17ເມ  ື່ອ ມນັ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ຈະ ຍໍ້ຳຍ         ຈະ ປະ ຖິໍ້ມ         ແລະ ທ  ຳລຳຍ 

ພວກ ເຂົຳ         ໄພ ວບິດັ ໜໍ້ຳ ຢໍ້ຳນ ຫລຳຍ ຢື່ຳງ ຈະ ມຳ ຖ ກ ພວກ ເຂົຳ         ແລໍ້ວ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ສ  ຳນ ກ ໃນ ໃຈ ວື່ຳ         

ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ໄດໍ້ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ຍໍ້ອນ ວື່ຳ ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ຢ ື່ ນ  ຳ ພວກ ເຂົຳ ຕ ື່  ໄປ.         

18ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ຊື່ອຍ ເຫລ ອ ພວກ ເຂົຳ         

ເພຳະວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ຊ ົື່ວ         ແລະ ຂຳບ ໄຫວໍ້ ພະ ອ ື່ ນ.         

19ດໍ້ວຍ ເຫດ ນີໍ້         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ຂຽນ ບດົເພງ ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້         

ແລໍ້ວ ສອນ ໃຫໍ້ ພວກ ອິສຣາເອນ ຮໍ້ອງ ສຽດ ສີ ພວກ ເຂົຳ ເອງ.         

20ເຮົຳ ຈະ ພຳ ພວກ ເຂົຳ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ຍງັ 

ແຜື່ນດນິ ອນັ ອດຸມົສມົບ ນ ແລະ ຮ ັື່ງມ ີ         ຕຳມ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ສນັຍຳ ໄວໍ້ ກບັ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ຢ ື່ ທີື່  

ນ ັໍ້ນ ຈະ ມີ ອຳຫຳນ ທກຸ ຢື່ຳງ ກນິ         ແລະ ຈະ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຜຳ ສກຸ         ແຕື່ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ປື່ຽນ ໃຈ ໄປ 

ຂຳບ ໄຫວໍ້ ພະ ອ ື່ ນ         ຈະ ປະ ຖິໍ້ມ ເຮົຳ         ແລະ ລະເມດີ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ.         

21ໄພ ວບິດັ ອນັ ໜໍ້ຳ ຢໍ້ຳນ ຫລຳຍ 

ຢື່ຳງ ຈະ ຕກົ ຖ ກ ພວກ ເຂົຳ         ແລໍ້ວ ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຮໍ້ອງເພງ ສຽດ ສີ ພວກ ເຂົຳ ເອງ         ເພຳະ 

ກື່ອນ ເຮົຳ ຈະ ນ  ຳ ພວກ ເຂົຳ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ຍງັ ແຜື່ນດນິ ທີື່  ເຮົຳ ສນັຍຳ ວື່ຳ ຈະ ໃຫໍ້ ນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ຮ ໍ້ ຄວຳມ ຄິດ ໃນ 

ໃຈ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ແລໍ້ວ.”         

22ໂມເຊ ໄດໍ້ ຂຽນ ບດົເພງ ນີໍ້         ແລະ ນ  ຳ ເອົຳ ມຳ ສອນ ປະຊຳຊນົ ອິສຣາເອນ 

ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ເລີຍ.         

23ຕ ື່  ມຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ບອກ ໃຫໍ້ ໂຢຊວຍ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ນ ນ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ເຂັໍ້ມ-

ແຂງ         ແລະ ກໍ້ຳຫຳນ ເທີໍ້ນ         ເພຳະວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ນ  ຳ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ແຜື່ນດນິ ທີື່  ເຮົຳ ສນັຍຳ 

ວື່ຳ ຈະ ໃຫໍ້ ແກື່ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ເຮົຳ ຈະ ຢ ື່ ກບັ ເຈົໍ້ຳ.”          
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24ໂມເຊ ໄດໍ້ ຂຽນ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ລງົ ໃນ ປ ໍ້ມ         ໄດໍ້ ຂຽນ ລງົ ທງັ ໝດົ ບ ື່  ໄດໍ້ ເວັໍ້ນ ຈກັ ຄ  ຳ.         

25ເມ  ື່ອ ຂຽນ ສດຸ ແລໍ້ວ         ລຳວ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ກບັ ຊຳວ ເລວີ ທີື່  ຫຳມ ຫີບ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ວື່ຳ,         

26“ຈ ົື່ງ ເອົຳ ໜງັສ  ພຣະທ  ຳ ນີໍ້ ໃສື່ ໄວໍ້ ໃນ ຫີບ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ເພ ື່ ອ ໄວໍ້ ເປັນ ພະຍຳນ ຕ ື່ ສ ໍ້ 

ໄພື່ ພນົ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຢ ື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ.         

27ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຮ ໍ້ ດ ີວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ເປັນ ຄນົ ຫວົດ ໍ້         ແລະ ທ ລະ ຍດົ         ໃນ 

ລະຫວື່ຳງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເປັນ ກະບດົ ຕ ື່ ສ ໍ້ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຫລຳຍ ເທ ື່ ອ         ສະ-

ນ ັໍ້ນ         ເມ  ື່ອ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຕຳຍ ແລໍ້ວ         ເຂົຳ ແຮງ ຈະ ເປັນ ກະບດົ ຫລຳຍ ຂ ໍ້ນ ອີກ.         

28ຈ ົື່ງ ເອີໍ້ນ ບນັດຳ ຜ ໍ້ນ  ຳ 

ຕະກ ນ         ແລະ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ທກຸ ໆ         ຄນົ ມຳ ປະຊຸມ ຊໍ້ອງ ໜໍ້ຳ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເສຍ         ເພ ື່ ອ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈະ ໄດໍ້ ບອກ 

ສິື່ ງ ນີໍ້ ແກື່ ພວກ ເຂົຳ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈະ ຂ  ໃຫໍ້ ສະຫວນັ ແລະ ໂລກ ເປັນ ພະຍຳນ ໃນ ກຳນ ຕ ື່ ສ ໍ້ ພວກ ເຂົຳ.         

29ອີກ ຢື່ຳງ ໜ ື່ ງ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຮ ໍ້ ດ ີວື່ຳ         ເມ  ື່ອ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຕຳຍ ແລໍ້ວ         ພວກ ທື່ຳນ ຈະ ເຮັດ ຊ ົື່ວ         ແລະ ລະ-

ເລີຍ ສິື່ ງ ທີື່  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ສອນ ໄວໍ້         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ໄພ ວບິດັ ຈະ ຕກົ ຖ ກ ທື່ຳນ ໃນ ພຳຍ ຂໍ້ຳງ ໜໍ້ຳ         ເພຳະວື່ຳ ພວກ 

ທື່ຳນ ໄດໍ້ ລະເມດີ ຕ ື່  ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ.”          

ພຣະຄຳສັ່ງເທື່ອສຸດທ້າຍທີ່ພຣະອົງປະທານແກູ່ໂມເຊ 
30ແລໍ້ວ ໂມເຊ ໄດໍ້ ຮໍ້ອງເພງ ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້ ໃຫໍ້ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ຟງັ ຈນົ ຈບົ          
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 1 ແຜື່ນດນິ ແລະທໍ້ອງຟໍ້ຳ 

   ຈ ົື່ງຟງັສຽງຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ຟງັຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳໃກໍ້ ໆ. 

 2 ຄ  ຳສອນຂອງຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳຈະຕກົລງົເໝ ອນເມດັຝນົ 

   ຈະກ ື່ຕວົຢ ື່ເທິງໂລກເໝ ອນນ  ໍ້ຳໝອກ ຄ  ຳເວົໍ້ຳຂອງ 

  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳຈະຕກົລງົມຳເທິງຫຍໍ້ຳອື່ອນ 

   ເໝ ອນຝນົເໝ ອນຫື່ຳຝນົໂຮຍລງົເທິງຫຍໍ້ຳຂຽວ. 

 3 ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳຈະສນັລະເສີນພຣະນຳມ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ໄພື່ພນົຂອງພຣະອງົຈະປະກຳດຄວຳມຍິື່ ງໃຫຍື່ຂອງພຣະອງົ. 

 4 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົເປັນທີື່ ເພິື່ ງອນັຍິື່ ງໃຫຍື່ 

   ຂອງພວກເຈົໍ້ຳ ທຳງທງັຫລຳຍຂອງພຣະອງົກ ສມົບ ນ ແລະຖ ກຕໍ້ອງ 

  ພຣະເຈົ້າ ຂອງພວກເຈົໍ້ຳຊງົສດັຊ ື່ 

   ແລະທື່ຽງທ  ຳ ຊງົເຮັດແຕື່ສິື່ ງຖ ກຕໍ້ອງ ແລະດງີຳມ. 

 5 ແຕື່ພວກເຈົໍ້ຳເຮັດບ ື່ ສດັຊ ື່ ບ ື່ ເໝຳະສມົທີື່ ຈະເປັນໄພື່ພນົ 

   ຂອງພຣະອງົ ເປັນຊນົຊຳດບຳບ ແລະຄດົໂກງ. 

 6 ຊນົຊຳດໂງ ື່ຈ ໍ້ຳເບົຳປນັຍຳເອີຍ ພວກເຈົໍ້ຳ 

   ຈະເຮັດຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຢື່ຳງນີໍ້ບ ? 

  ພຣະອງົຊງົເປັນພ ື່ ແລະຜ ໍ້ສໍ້ຳງເຈົໍ້ຳ 

   ຊງົສໍ້ຳງເຈົໍ້ຳໃຫໍ້ເປັນຊນົຊຳດໜ ື່ ງ. 
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 7 ຈ ົື່ງລະນ ກເຖງິ ຄຳວອະດດີຕະກຳນທີື່ ລື່ວງມຳເຫິງແລໍ້ວ 

   ຈ ົື່ງຮໍ້ອງຂ ໃຫໍ້ພ ື່ ຂອງເຈົໍ້ຳບອກສິື່ ງທີື່ ເກດີຂ ໍ້ນ 

  ແລະຮໍ້ອງຂ ໃຫໍ້ພວກຜ ໍ້ເຖົໍ້ຳເລົື່ ຳເລ ື່ ອງໃນອະດດີ. 

 8  ຜ ໍ້ສ ງສດຸຊງົໃຫໍ້ທກຸຊຳດມແີຜື່ນດນິຂອງຕນົເອງ 

  ຊງົໃຫໍ້ພວກເຂົຳມບີື່ອນຢ ື່ເປັນຂອງຕນົເອງ ພຣະອງົຊງົມອບ 

   ໝຳຍໃຫໍ້ແຕື່ລະຊນົຊຳດມເີທວະດຳອງົໜ ື່ ງ. 

 9 ແຕື່ຊງົເລ ອກເອົຳເຊ ໍ້ອສຳຍ ຢາໂຄບ ເປັນຂອງພຣະອງົເອງ. 

 10 ພຣະອງົຊງົພບົເຫັນພວກເຂົຳທື່ອງທື່ຽວໄປມຳ 

   ໃນຖິື່ ນແຫໍ້ງແລໍ້ງກນັດຳນ ໃນບື່ອນເປົື່ ຳປື່ຽວລມົແຮງ 

  ຊງົຄຸໍ້ມຄອງ ແລະເບິື່ ງແຍງພວກເຂົຳ ຊງົເອົຳໃຈໃສື່ພວກເຂົຳ 

   ຄ ກບັພຣະເນດຂອງພຣະອງົ. 

 11 ເໝ ອນນກົອິນທີສອນລ ກໃຫໍ້ບນິ ມນັບນິລງົຮງັ 

   ແລະໃຫໍ້ລ ກເກຳະຢ ື່ເທິງປີກຢື່ຳງປອດໄພ 

  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົຮກັສຳ ອິສຣາເອນ ບ ື່ ໃຫໍ້ເສຍໄປ. 

 12  ພຣະເຈົ້າ ອງົດຽວໄດໍ້ຊງົນ  ຳໄພື່ພນົຂອງພຣະອງົ 

  ມຳໂດຍປຳດສະຈຳກຄວຳມຊື່ອຍເຫລ ອ 

   ຂອງພະຕື່ຳງດໍ້ຳວ. 

 13 ພຣະອງົຊງົໃຫໍ້ພວກເຂົຳປກົຄອງແຜື່ນດນິອນັກວໍ້ຳງໃຫຍື່ 

   ແລະໄດໍ້ກນິພ ດຜນົທີື່ ເກດີໃນນຳ ພວກເຂົຳໄດໍ້ພບົຮງັເຜີໍ້ງ 

  ຢ ື່ຕຳມໂງ ື່ນຫີນ ຕ ົໍ້ນໝຳກກອກ 

   ຂອງເຂົຳໄດໍ້ເກດີຂ ໍ້ນໃນດນິແຂງ. 

 14 ຝ ງງວົແລະແບໍ້ໃຫໍ້ນ  ໍ້ຳນມົຢື່ຳງພຽງພ  ພວກເຂົຳມແີກະແບໍ້ 

   ແລະງວົຕ ໍ້ຍພີດ ີມເີຂົໍ້ຳບຳເລ ແລະເຫລົໍ້ຳອະງ ຸື່ນດທີີື່ ສດຸ. 

 15 ໄພື່ພນົຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ຮ ັື່ງມສີມົບ ນ 

   ແລະເປັນກະບດົ ພວກເຂົຳຕຸໍ້ຍ 

  ແລະກນິຫລຳຍ ໄດໍ້ປະຖິໍ້ມ ພຣະເຈົ້າ ຜ ໍ້ຊງົສໍ້ຳງພວກເຂົຳ 

   ແລະປະຖິໍ້ມ ພຣະຜ ູ້ຊ່ອຍ ອງົຍິື່ ງໃຫຍື່ຂອງຕນົ. 

 16 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົກຽດຊງັທີື່ ພວກເຂົຳຂຳບໄຫວໍ້ຮ ບເຄົຳລບົ 

   ຊງົພຣະພິໂລດທີື່ ພວກເຂົຳເຮັດຊ ົື່ວ. 

 17 ພວກເຂົຳບ ຊຳພະອ ື່ ນທີື່ ບ ື່ ມປີະໂຫຍດ 

   ຄ ພະທີື່  ອິສຣາເອນ ບ ື່ ເຄີຍຂຳບໄຫວໍ້ມຳກື່ອນ 

  ແລະປ ື່ຍື່ຳຕຳຍຳຍຂອງພວກເຂົຳບ ື່ ເຄີຍຢ ຳເກງ. 

 18  ພວກເຂົຳຫລງົລ ມ ພຣະເຈົ້າ ອງົຊງົຊື່ອຍຄຸໍ້ມຄອງ 
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  ຂອງຕນົ ອງົຊງົໃຫໍ້ຊວີດິແກື່ພວກເຂົຳ. 

 19  ເມ  ື່ອ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເຫັນດ ັື່ງນີໍ້ ກ ຊງົພຣະພິໂລດ 

  ແລະຊງົປະຖິໍ້ມລ ກຊຳຍຍງິຂອງພວກເຂົຳ. 

 20  ພຣະອງົຊງົກື່ຳວວື່ຳເຮົຳຈະບ ື່ ຊື່ອຍພວກເຂົຳອີກຕ ື່ ໄປ 

  ເພຳະວື່ຳເຂົຳດ ໍ້ ແລະບ ື່ ສດັຊ ື່ 

   ເຮົຳຈະຊອມເບິື່ ງວື່ຳພວກເຂົຳຈະເຮັດແນວໃດ. 

 21 ພວກເຂົຳໄດໍ້ເຮັດໃຫໍ້ເຮົຳໂກດຮໍ້ຳຍຍໍ້ອນຮ ບເຄົຳລບົ 

   ເຮົຳກຽດຊງັພວກເຂົຳຍໍ້ອນມພີະຢື່ຳງນ ັໍ້ນ ຊ ື່ ງບ ື່ ແມ ື່ນພຣະແທໍ້ເລີຍ 

  ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ເຮົຳຈ ື່ງຈະໃຫໍ້ພວກເຂົຳຮໍ້ຳຍ 

   ຍໍ້ອນຊນົຊຳດໂງ ື່ຈະເຮັດໃຫໍ້ພວກເຂົຳມໃີຈອິດສຳ ພວກທີື່ ບ ື່ ມຊີຳດ. 

 22 ຄວຳມໂກດຮໍ້ຳຍຂອງເຮົຳຈະຮໍ້ຳຍແຮງ 

   ເໝ ອນໄຟຈະໄໝໍ້ທກຸໆສິື່ ງເທິງໂລກໃຫໍ້ໝດົ 

  ໄປ ມນັຈະລກຸລຳມໄປ 

   ຈນົເຖງິພິພບົຄນົຕຳຍ ແລະຈະໄໝໍ້ລງົໄປເຖງິຮຳກພ . 

 23 ເຮົຳຈະນ  ຳໄພວບິດັອນັເຫລ ອຄ  ຳພນັລະນຳມຳຍງັພວກເຂົຳ 

   ຈະໃຊໍ້ລ ກທະນ ຍງິໃສື່ພວກເຂົຳ. 

 24 ພວກເຂົຳຈະຕຳຍຍໍ້ອນຄວຳມອ ດຢຳກ ແລະເຈບັໂຊ 

   ຍໍ້ອນໂຣກໄພໄຂໍ້ເຈບັອນັຮໍ້ຳຍແຮງ 

  ເຮົຳຈະໃຫໍ້ສດັປື່ຳມຳທ  ຳຮໍ້ຳຍພວກເຂົຳ 

   ແລະໃຫໍ້ງ  ພິດມຳຂບົຕອດພວກເຂົຳ. 

 25 ຈະມກີຳນຮບົເສິກກນັຕຳມຖະໜນົຫນົທຳງ 

   ໃນບໍ້ຳນເຮ ອນຈະມແີຕື່ຄວຳມຢໍ້ຳນ ພວກຊຳຍໜຸື່ມຍງິສຳວ 

  ກ ຈະຕຳຍແມ ື່ນແຕື່ເດັກອື່ອນ ແລະຜ ໍ້ເຖົໍ້ຳກ ຈະບ ື່ ເຫລ ອ. 

 26  ເຮົຳຈະທ  ຳລຳຍພວກເຂົຳໃຫໍ້ໝດົສິໍ້ນໄປເພ ື່ ອຈະບ ື່ ມໃີຜໄດໍ້ລະນ ກເຖງິພວກເຂົຳ. 

 27 ແຕື່ເຮົຳຈະບ ື່ ໃຫໍ້ສດັຕ ຄບຸອວດອໍ້ຳງໄດໍ້ 

   ວື່ຳພວກເຂົຳໄດໍ້ຊະນະໄພື່ພນົຂອງເຮົຳ 

  ແລະວື່ຳເຮົຳກ  ຳຈດັພວກເຂົຳບ ື່ ໄດໍ້. 

 28-29 ອິສຣາເອນ ເປັນຊນົຊຳດຂຳດສະຕປິນັຍຳ 

   ແລະບ ື່ ມຄີວຳມສະຫລຳດເລີຍ. 

 30 ພວກເຂົຳບ ື່ ຮ  ໍ້ເລີຍວື່ຳເປັນຫຍງັ 

   ຈ ື່ງພື່ຳຍແພໍ້ໄປ ບ ື່ ເຂົໍ້ຳໃຈໃນສິື່ ງທີື່ ບງັເກດີຂ ໍ້ນ. 

 31 ເປັນຫຍງັຄນົຜ ໍ້ດຽວຈ ື່ງຊະນະຄນົເປັນພນັຄນົເປັນໝ ື່ ນ 

   ຈ ື່ງພື່ຳຍແພໍ້ຄນົສອງຄນົ ກ ເພຳະວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  
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  ຂອງພວກເຂົຳໄດໍ້ປະຖິໍ້ມພວກເຂົຳແລໍ້ວ ພຣະເຈົ້າ ອງົຍິື່ ງໃຫຍື່ໄດໍ້ໃຫໍ້ພວກເຂົຳພື່ຳຍແພໍ້. 

 32  ສດັຕ ຂອງພວກເຂົຳຮ ໍ້ວ ື່ຳພະຂອງຕນົອື່ອນແອ 

  ບ ື່ ມອີ  ຳນຳດຄ ກບັ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ອິສຣາເອນ. 
   ພວກເຂົຳຖ ກທ  ຳລຳຍເສຍຫຳຍຄ ກບັເມ  ອງ ໂຊໂດມ  

  ແລະເມ  ອງ ໂກໂມຣາ ຄ ກບັຕ ົໍ້ນອະງ ຸື່ນ 

   ທີື່ ເກດີໝຳກຂມົແລະເປັນພິດ 

  ຊງົຄອຍຖໍ້ຳວນັເວລຳເພ ື່ ອລງົໂທດພວກເຂົຳ. 

 33  ປຽບເໝ ອນນ  ໍ້ຳອະງ ຸື່ນທີື່ ມພິີດຮໍ້ຳຍຂອງງ  ເຫົື່ ຳ 

 34 ເລ ື່ ອງນີໍ້ບ ື່ ໄດໍ້ສະສມົໄວໍ້ກບັເຮົຳດອກຫລ ? 

   ພຣະອງົຊງົລ ຄອຍເວລຳແຫື່ງກຳນພິພຳກສຳໂທດ. 

 35 ພຣະອງົຈະຊງົແກໍ້ແຄໍ້ນ ແລະລງົໂທດພວກເຂົຳ 

   ເວລຳພວກເຂົຳຕ  ຳສະດດຸລ ົໍ້ມຈະມຳຮອດ 

  ແລໍ້ວວນັເວລຳແຫື່ງກຳນລງົໂທດໃກໍ້ເຂົໍ້ຳມຳແລໍ້ວ. 

 36 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະຊງົປໍ້ອງກນັສິດທິໄພື່ພນົຂອງພຣະອງົ 

   ເມ  ື່ອຊງົເຫັນວື່ຳພວກເຂົຳໝດົເຫ ື່ ອແຮງ ຈະຊງົເມດຕຳປຳນ ີ

  ຜ ໍ້ຮບັໃຊໍ້ພຣະອງົ ເມ  ື່ອຊງົເຫັນວື່ຳບ ື່ ມໃີຜເຫລ ອຢ ື່. 

 37  ແລໍ້ວ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະຊງົຖຳມໄພື່ພນົຂອງພຣະອງົວື່ຳ, 

  “ພະທີື່ ມອີ  ຳນຳດທີື່ ເຈົໍ້ຳນບັຖ ນ ັ ໍ້ນຢ ື່ໃສ? 

 38  ຄ ພະທີື່ ເຈົໍ້ຳຖວຳຍໄຂມນັເປັນເຄ ື່ ອງບ ຊຳ 

  ແລະຖວຳຍເຫລົໍ້ຳອະງ ຸື່ນໃຫໍ້ດ ື່ ມ ຈ ົື່ງເອົຳມນັມຳຊື່ອຍເຈົໍ້ຳດຽວນີໍ້ 

   ໃຫໍ້ມນັມຳຊື່ອຍຊວີດິຂອງເຈົໍ້ຳສຳ.” 

 39 ບດັນີໍ້ ເບິື່ ງແມ! ແມ ື່ນເຮົຳຜ ໍ້ດຽວເປັນ ພຣະເຈົ້າ  

   ບ ື່ ມພີະແທໍ້ອງົອ ື່ ນອີກ 

  ເອົຳຄວຳມຕຳຍ ແລະໃຫໍ້ຊວີດິແກື່ພວກເຈົໍ້ຳ 

   ໃຫໍ້ບຳດເຈບັ ແລະປວົໃຫໍ້ດ ີບ ື່ ມໃີຜຂດັຂວຳງເຮົຳໄດໍ້. 

 40 ແນື່ນອນ ເຮົຳເປັນ ພຣະເຈົ້າ ຜ ໍ້ມຊີວີດິ 

   ຢ ື່ ເຮົຳຍກົມ  ຂ ໍ້ນສຳບຳນວື່ຳ, 

 41 ຈະຝນົດຳບຂອງເຮົຳໃຫໍ້ຄມົໆ 

   ແລະຈະເປັນຜ ໍ້ພິພຳກສຳ 

  ເຮົຳຈະແກໍ້ແຄໍ້ນສດັຕ ຂອງເຮົຳ ຈະລງົໂທດຜ ໍ້ກຽດຊງັເຮົຳ. 

 42 ເລ ອດຂອງພວກເຂົຳຈະໄຫລອອກຍໍ້ອນລ ກທະນ ຂອງເຮົຳ ດຳບຂອງເຮົຳ 

   ຈະຂໍ້ຳຜ ໍ້ທີື່ ຂດັຂວຳງເຮົຳ 
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  ເຮົຳຈະບ ື່ ໄວໍ້ຊວີດິຜ ໍ້ທີື່ ຕ ື່ ສ ໍ້ເຮົຳແມ ື່ນແຕື່ຜ ໍ້ບຳດເຈບັ 

   ແລະພວກຊະເລີຍກ ຈະຕຳຍ. 

 43 ຊນົຊຳດທງັຫລຳຍເອີຍ ຈ ົື່ງສນັລະເສີນຍໍ້ອງຍ ໄພື່ພນົ 

   ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະອງົຊງົລງົໂທດຄນົທງັປວງທີື່ ຂ ໍ້ຳພວກເຂົຳ 

  ຊງົແກໍ້ແຄໍ້ນສດັຕ ຂອງພຣະອງົ 

   ແລະຊງົໃຫໍ້ອະໄພບຳບແກື່ໄພື່ພນົຂອງພຣະອງົ.” 

44ໂມເຊ ກບັ ໂຢຊວຍ ລ ກ ຂອງ ນ ນ          ໄດໍ້ ຮໍ້ອງເພງ ນີໍ້ ໃຫໍ້ ປະຊຳຊນົ ອິສຣາເອນ ຟງັ.          

ບົດເພງຂອງໂມເຊ 
45ເມ  ື່ອ ໂມເຊ ເລົື່ ຳ ຄ  ຳ ສອນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ໃຫໍ້ ປະຊຳຊນົ ຟງັ ສດຸ ແລໍ້ວ.         

46ລຳວ ກ  ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         

“ຈ ົື່ງ ເຮັດ ຕຳມ ຂ ໍ້ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ທີື່  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ພວກ ທື່ຳນ ແລໍ້ວ         ໃນ ມ ໍ້ນີໍ້         ໃຫໍ້ ບອກສອນ ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ 

ພວກ ທື່ຳນ ດໍ້ວຍ         ເພ ື່ ອ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ໄດໍ້ ເຮັດ ຕຳມ ຄ  ຳ ສອນ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ດໍ້ວຍ ເອົຳໃຈໃສື່.         

47ຄ  ຳ 

ສອນ ນີໍ້ ບ ື່  ແມ ື່ນ ຂອງ ບ ື່  ມີ ປະໂຫຍດ         ແຕື່ ມນັ ເປັນ ຊວີດິ ຈດິໃຈ ຂອງ ທື່ຳນ ແທໍ້         ສະນ ັໍ້ນ         ຈ ົື່ງ ເຮັດ ຕຳມ 

ເພ ື່ ອ ພວກ ທື່ຳນ ຈະ ໄດໍ້ ມີ ອຳຍ ຸໝັໍ້ນຍ ນ ຢ ື່ ໃນ ແຜື່ນດນິ ຟຳກ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ          ຊ ື່ ງ ພວກ ທື່ຳນ ກ  ຳລງັ ຕຽມ 

ຈະ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ຍ ດ ຄອງ ເອົຳ ນ ັໍ້ນ.”          
48-49ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ບອກ ໂມເຊ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ຂ ໍ້ນ ໄປ ເທິງ ພ  ອາບາຣີມ ໃນ ປະເທດ 

ໂມອາບ          ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ກງົກນັຂໍ້ຳມ ກບັ ເມ  ອງ ເຢຣິໂກ          ໃຫໍ້ ປີນ ຂ ໍ້ນ ໄປ ເຖງິ ຍອດພ  ເນໂບ          ແລໍ້ວ ຫລຽວ ເບິື່ ງ 

ປະເທດ ການາອານ ທີື່  ເຮົຳ ຈະ ຍກົ ໃຫໍ້ ປະຊຳຊນົ ອິສຣາເອນ.         

50ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຕຳຍ ຢ ື່ ເທິງ ພ  ໜື່ວຍ ນ ັໍ້ນ         

ເໝ ອນ ກບັ ອາໂຣນ ອໍ້ຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຕຳຍ ຢ ື່ ເທິງ ພ  ໂຮເຣ         

51ເພຳະວື່ຳ ຢ ື່ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຄນົ ອິສຣາເອນ ເຈົໍ້ຳ ທງັ 

ສອງ ບ ື່  ເຊ ື່ ອ ເຮົຳ         ເມ  ື່ອ ຢ ື່ ທີື່  ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ເມຣິບາ          ໃກໍ້ ເມ  ອງ ກາເດັດ ໃນ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ ຊິນ          ພວກ 

ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຄົຳລບົ ເຮົຳ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຄນົ ທງັຫລຳຍ         

52ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຫລຽວ ເຫັນ ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ ໃນ ໄລຍະ ໄກ         ແຕື່ ເຈົໍ້ຳ 

ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ແຜື່ນດນິ ທີື່  ເຮົຳ ຈະ ຍກົ ໃຫໍ້ ຊຳວ ອິສຣາເອນ.”          

ບົດທີ 33 
ຄຳສອນເທື່ອສຸດທ້າຍຂອງໂມເຊ 

1ກື່ອນ ໂມເຊ ຄນົ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ໃກໍ້ ຈະ ຕຳຍ         ລຳວ ໄດໍ້ ອວຍພອນ ໃຫໍ້ ຄນົ ອິສຣາເອນ ດ ັື່ງ ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້:          
2ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ສະເດັດ ມຳ ຈຳກ ພ  ຊີນາຍ ຊງົ ຂ ໍ້ນ ມຳ ເໝ ອນ ຕຳເວັນ ສື່ອງ ແສງ ເທິງ ເມ  ອງ ເສອີ 

ຊງົ ສື່ອງ ແສງ ຈຳກ ພ  ປາຣານ ມຳ ຍງັ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ພຣະອງົ         ມີ ພວກ ເທວະດຳ ເປັນ ໝ ື່ ນ ໆ         ຢ ື່ ກບັ 

ພຣະອງົ         ແລະ ມີ ໄຟ ລກຸ ຮຸື່ງເຮ ອງ ຢ ື່ ໃກໍ້ ພຣະຫດັ ເບ ໍ້ອງ ຂວຳ ຂອງ ພຣະອງົ.          
3ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ຮກັ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ພຣະອງົ         ຊງົ ປກົ ປໍ້ອງ ຄຸໍ້ມ ຄອງ ຄນົ ຂອງ ພຣະອງົ         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         

ພວກ ເຮົຳ ຈ ື່ງ ນໍ້ອມ ລງົ ຕ ື່  ພຣະບຳດ ຂອງ ພຣະອງົ         ແລະ ເຮັດ ຕຳມ ຂ ໍ້ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ຂອງ ພຣະອງົ.          
4ພວກ ເຮົຳ ເຊ ື່ ອ ຟງັ ພຣະທ  ຳ ທີື່  ໂມເຊ ມອບ ໃຫໍ້ ມນັ ເປັນສມົ ບດັ ອນັ ລ  ໍ້ຳ ຄື່ຳ ແຫື່ງ ຊນົ ຊຳດ ຂອງ ເຮົຳ.          
5ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ເປັນ ກະສດັ ຂອງ ອິສຣາເອນ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ພຣະອງົ         ເມ  ື່ອ ຜ ໍ້ນ  ຳ         ແລະ ເຜົື່ ຳ 

ຕື່ຳງ ໆ         ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຊຸມນມຸ ກນັ.          
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6ໂມເຊ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ເຖງິ ຕະກນຸ ຣ ເບັນ ວື່ຳ,          

  “ຂ  ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ຣ ເບັນ ຕຳຍ ແລະ ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ຄນົ ຂອງ ລຳວ ມີ ນໍ້ອຍ.”          

7ເວົໍ້ຳ ເຖງິ ຕະກ ນ ຢ ດາ ວື່ຳ,          

  “ໂອ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂ  ຊງົ ຟງັສຽງ ຮໍ້ອງໄຫໍ້ ຂ  ຄວຳມ ຊື່ອຍ ເຫລ ອ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ 

ແດື່ທໍ້ອນ         ຈ ົື່ງ ຮວບຮວມ ເອົຳ ພວກ ເຂົຳ ເຂົໍ້ຳ ກບັ ຕະກ ນ ອ ື່ ນ ໆ         ອີກ         ໂອ         ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ          ຂ  ຊງົ ຕ ື່ ສ ໍ້ ແທນ ພວກ ເຂົຳ ແລະ ຊງົ ຕ ື່ ສ ໍ້ ພວກ ສດັຕ  ຊື່ອຍ ເຂົຳເຈົໍ້ຳ.”          

8ເວົໍ້ຳ ເຖງິ ຕະກ ນ ເລວີ ວື່ຳ,          

  “ໂອ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂ  ຊງົ ເປີດເຜີຍ ພຣະປະສງົ ຂອງ ພຣະອງົ ຜື່ຳນ ພວກ ເລວີ 

ພວກ ເຂົຳ ເປັນ ໄພື່ ພນົ ຜ ໍ້ ສດັຊ ື່  ຂອງ ພຣະອງົ         ພຣະອງົ ຊງົ ທດົ ສອບ ພວກ ເຂົຳ ແລໍ້ວ ທີື່  

ມາສາ ແລະ ໄດໍ້ ຊງົ ພິສ ດ ເບິື່ ງ ພວກ ເຂົຳ ແລໍ້ວ ທີື່  ນ  ໍ້ຳ ອອກ ບ ື່  ເມຣິບາ.          9ພວກ ເຂົຳ ມີ 

ຄວຳມ ສດັຊ ື່  ຕ ື່  ພຣະອງົ ຫລຳຍ ກວື່ຳ ຕ ື່  ພ ື່  ແມ ື່ ອໍ້ຳຍ ນໍ້ອງ         ຫລ  ລ ກ ຫລຳນ ໄດໍ້ ເຮັດ ຕຳມ ຂ ໍ້ 

ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ຂອງ ພຣະອງົ         ແລະ ສດັຊ ື່  ຕ ື່  ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ ຂອງ ພຣະອງົ.          10ພວກ ເຂົຳ ຈະ 

ບອກສອນ ໃຫໍ້ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ພຣະອງົ ເຮັດ ຕຳມ ພຣະທ  ຳ         ແລະ ຈະ ຖວຳຍ ບ ຊຳ ເທິງ 

ແທື່ນ ຂອງ ພຣະອງົ.          11ໂອ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຂ  ຊງົ ຊື່ອຍ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ແຂງແຮງ 

ຂ ໍ້ນ ຂ  ຊງົ ຍນິດ ີໃນ ສິື່ ງ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ເຮັດ         ຊງົ ທ  ຳລຳຍ ສດັຕ  ໃຫໍ້ ໝດົ ກໍ້ຽງ         ແລະ ຢື່ຳ ໃຫໍ້ 

ພວກ ເຂົຳ ໂງ ຄ  ຂ ໍ້ນ ໄດໍ້ ອີກ.”          

12ເວົໍ້ຳ ເຖງິ ຕະກ ນ ເບັນຢາມິນ ວື່ຳ,          

  “ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ຮກັ         ແລະ ຄຸໍ້ມ ຄອງ ຕະກ ນ ນີໍ້         ໃນ ແຕື່ ລະ ມ ໍ້         ພວກ ເຂົຳ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່ 

ຢື່ຳງ ປອດ ໄພ ຊໍ້ອງ ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ.”          

13ເວົໍ້ຳ ເຖງິ ຕະກ ນ ໂຢເຊັບ ວື່ຳ,          

  “ຂ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ອວຍພອນ ໃຫໍ້ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ມີ ຝນົຕກົ         ແລະ ນ  ໍ້ຳ 

ບຳ ດຳນ.          14ຂ  ຊງົ ອວຍພອນ ໃຫໍ້ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຮບັ ໝຳກຜນົ ຈຳກ 

ຕຳເວັນ         ແລະ ໄດໍ້ ຮບັ ໝຳກຜນົ ຢື່ຳງ ດ ີທີື່  ສດຸ ໃນ ທກຸ ລະດ .          15ຂ  ຊງົ ໃຫໍ້ ໜື່ວຍ ພ  ອນັ 

ເກົື່ ຳ ແກື່ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ເຕັມ ໄປ ດໍ້ວຍ ເຄ ື່ ອງ ປ ກ ຢື່ຳງ ດ.ີ          16ຂ  ໃຫໍ້ ແຜື່ນດນິ 

ນ ັໍ້ນ ເຕັມ ໄປ ດໍ້ວຍ ຂອງ ດ ີ         ຂ  ໃຫໍ້ ພຣະຄນຸ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ອອກ ມຳ ຈຳກ 

ໄຟ ໃນ ພຸື່ມໄມ ໍ້         ຄ  ຳ ອວຍພອນ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ໃຫໍ້ ຕະກ ນ ໂຢເຊັບ ເພຳະວື່ຳ ລຳວ ເປັນ ຫວົໜໍ້ຳ 

ພວກ ອໍ້ຳຍ ນໍ້ອງ ຂອງ ຕນົ.          17ໂຢເຊັບ ມີ ເຫ ື່ ອແຮງ ເໝ ອນ ງວົເຖກິ         ມີ ກ  ຳລງັ ເໝ ອນ 

ຄວຳຍ ປື່ຳ ມານາເຊ ມີ ກ  ຳລງັ ຫລຳຍ ພນັ ຄນົ ແລະ ເອຟຣາຢິມ ມີ ຫລຳຍ ໝ ື່ ນ ຄນົ ໂຢ-
ເຊັບ ຂບັ ໄລື່ ຊນົ ຊຳດ ອ ື່ ນ ອອກ ໄປ ດໍ້ວຍ ກ  ຳລງັ ນ ັໍ້ນ         ໄດໍ້ ຂບັ ໄລື່ ພວກ ເຂົຳ ໄປ ຈນົ ສດຸ 

ແຜື່ນດນິ ໂລກ.”          

18ເວົໍ້ຳ ເຖງິ ຕະກ ນ ເຊບ ລ ນ ແລະ ອິດຊາຄາ ວື່ຳ,          

  “ຂ  ໃຫໍ້ກຳນ ຄໍ້ຳຂຳຍ ທຳງ ທະເລ ຂອງ ເຊບ ລ ນ ຈະເລີນ ກໍ້ຳວໜໍ້ຳ         ແລະ ຂ  ໃຫໍ້ ລຳຍ ໄດໍ້ 
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ໃນ ຄອບຄວົ ອິດຊາຄາ ເພີື່ ມ ທະວ ີຫລຳຍ ຂ ໍ້ນ.          19ພວກ ເຂົຳ ເຊນີ ຊຳດ ທງັຫລຳຍ ມຳ 

ທີື່  ພ ເຂົຳ ແລໍ້ວ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ຢື່ຳງ ຖ ກຕໍ້ອງ ຢ ື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ         ເພຳະວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ຮ ັື່ງມ ີ 

ຍໍ້ອນ ທະເລ         ແລະ ດນິຊຳຍ ຕຳມ ຝ ັື່ງ.”          

20ເວົໍ້ຳ ເຖງິ ຕະກ ນ ຄາດ ວື່ຳ,          

  “ສນັລະເສີນ ພຣະເຈົ້າ ຜ ໍ້ ຊງົ ຂະຫຍຳຍ ເຂດ ແດນ ຂອງ ຊຳວ ຄາດ          ພວກ ເຂົຳ ໝ ບ ຢ ື່ 

ເໝ ອນ ສິງ ເພ ື່ ອ ຄອຍ ຖໍ້ຳ ຫກັ ແຂນ         ແລະ ລອກ ໜງັ ຫວົ.          21ພວກ ເຂົຳ ເລ ອກ ເອົຳ 

ແຜື່ນດນິ ທີື່  ອດຸມົສມົບ ນ         ແລະ ຮ ັື່ງມ ີ ເປັນ ຂອງ ຕນົ ເອງ         ສື່ວນ ແບື່ງ ຂອງ ຜ ໍ້ນ  ຳ ກ  ເປັນ 

ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ເມ  ື່ອ ພວກ ຜ ໍ້ນ  ຳ ອິສຣາເອນ ເຂົໍ້ຳ ຮື່ວມ ປະຊຸມ ກນັ ພວກ ເຂົຳ ກ  ເຮັດ 

ຕຳມ ພຣະທ  ຳ         ແລະ ຂ ໍ້ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ”          

22ເວົໍ້ຳ ເຖງິ ຕະກ ນ ດານ ວື່ຳ,          

  “ດານ ເປັນ ລ ກ ສິງ ທີື່  ແລື່ນ ເຕັໍ້ນ ມຳ ຈຳກ ບາຊານ.”          

23ເວົໍ້ຳ ເຖງິ ຕະກ ນ ນັບທາລ ີວື່ຳ,          

  “ນັບທາລ ີອີື່ ມ ບ ລິບ ນ ດໍ້ວຍ ພຣະຄນຸ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ອວຍພອນ ໃຫໍ້         ແຜື່ນດນິ 

ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຍຳວ ຢຽດ ໄປ ເຖງິ ທະເລສຳບ ຄາລເີລ ທຳງ ໃຕໍ້.”          

24ເວົໍ້ຳ ເຖງິ ຕະກ ນ ອາເຊ ວື່ຳ,          

  “ອາເຊ ໄດໍ້ ຮບັ ພຣະພອນ ຫລຳຍ ກວື່ຳ ຕະກ ນ ອ ື່ ນ         ຂ  ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຮບັ ຄວຳມ ເມດ 

ຕຳ ປຳນ ີຈຳກ ອໍ້ຳຍ ນໍ້ອງ ຂອງ ຕນົ         ຂ  ໃຫໍ້ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ອດຸມົສມົບ ນ ໄປ 

ດໍ້ວຍ ຕ ົໍ້ນ ໝຳກກອກເທດ.          25ຂ  ໃຫໍ້ ເມ  ອງ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ມີ ປະຕ  ເຫລັກ ເປັນ ທີື່  ປໍ້ອງ 

ກນັ ແລະ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ປອດ ໄພ ຕະຫລອດ ໄປ.”          

26ອິສຣາເອນ ເອີຍ         ບ ື່  ມີ ພະ ໃດ ເໝ ອນ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ ພຣະອງົ ສະເດັດ ມຳ ທຳງ ທໍ້ອງຟໍ້ຳ 

ດໍ້ວຍ ສະຫງ ື່ຳ ລຳສ ີສະເດັດ ຜື່ຳນ ເມກ ມຳ ຊື່ອຍ ເຫລ ອ ທື່ຳນ.          
27ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ເປັນ ອງົ ຄຸໍ້ມ ຄອງ ທື່ຳນ ຕະຫລອດ ໄປ         ແຂນ ອນັ ຊງົ ລິດ ຂອງ ພຣະອງົ ຈະ ອ ໍ້ມຊ  

ທື່ຳນ ໄວໍ້         ພຣະອງົ ຊງົ ຂບັ ໄລື່ ສດັຕ  ໃຫໍ້ ໜີ ໄປ ຈຳກ ທື່ຳນ         ແລະ ຊງົ ບອກ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ທ  ຳລຳຍ ພວກ ເຂົຳ 

ຖິໍ້ມ.          
28ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ         ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ຢາໂຄບ ຈ ື່ງ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ສະຫງບົ ສກຸ ມີ ຄວຳມ ປອດ ໄພ ຢ ື່ 

ໃນ ແຜື່ນດນິ ທີື່  ອດຸມົສມົບ ນ ດໍ້ວຍ ເຂົໍ້ຳ         ແລະ ເຫລົໍ້ຳ ອະງ ຸື່ນ         ມີ ນ  ໍ້ຳໝອກ ຈຳກ ຟໍ້ຳ ຕກົລງົ ມຳ ຍງັ ດນິ.          
29ອິສຣາເອນ ເອີຍ         ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ເປັນ ສກຸ ແທໍ້         ບ ື່  ມີ ໃຜ ຄ  ທື່ຳນ ເລີຍ         ທື່ຳນ ເປັນ ຊນົ ຊຳດ ທີື່  

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ຊື່ອຍ         ພຣະອງົ ຊງົ ເປັນ ແຜື່ນ ເຫລັກ ຕໍ້ຳນທຳນ         ແລະ ດຳບ ຂອງ ທື່ຳນ         ຊງົ ປໍ້ອງ 

ກນັ         ແລະ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ມໄີຊຊະນະ         ພວກ ສດັຕ  ຈະ ມຳ ຂ  ຄວຳມ ກະລນຸຳ ຈຳກ ທື່ຳນ         ແລໍ້ວ ທື່ຳນ ຈະ ຢຽບ 

ພວກ ເຂົຳ ລງົ.          
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ໂມເຊອວຍພອນໃຫ້ເຜົ່າຊົນອິສຣາເອນ 
1ໂມເຊ ໄດໍ້ ຂ ໍ້ນ ໄປ ທີື່  ທົື່ງພຽງ ໂມອາບ ໄປ ຍງັ ພ  ເນໂບ          ຂ ໍ້ນ ໄປ ເຖງິ ຈອມ ພ  ປຊິະກາ          ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ກງົ ຂໍ້ຳມ 

ກບັ ເມ  ອງ         ເຢຣິໂກ          ຢ ື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ສະແດງ ໃຫໍ້ ລຳວ ເຫັນ ແຜື່ນດນິ ທງັ ໝດົ         ຄ          

ຕ ັໍ້ງແຕື່ ເຂດ ແດນ ກິເລອາດ ໄປ ຮອດ ທິດເໜ ອ ເມ  ອງ ດານ.         

2ເຖງິ ເຂດ ແດນ ນັບທາລ ີທງັ ໝດົ         ຕະ-

ຫລອດ ທງັ ເຂດ ແດນ ເອຟຣາຢິມ          ມານາເຊ ແລະ ຢ ດາ          ໄປ ເຖງິ ທະເລ ເມດິແຕຣາເນ.         

3ທຳງ ທິດ-

ຕຳເວັນຕກົ         ທຳງ ພຳກ ໃຕໍ້ ຢ ດາ          ແລະ ຈຳກ ທົື່ງພຽງ ເມ  ອງ ໂຊອາ          ຮອດ ເມ  ອງ ເຢຣິໂກ          ຄ  ເມ  ອງ ຕ ົໍ້ນ 

ຕຳນ ນ ັໍ້ນ.         

4ແລໍ້ວ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ຕ ື່  ໂມເຊ ວື່ຳ,         “ນີໍ້ ແມ ື່ນ ແຜື່ນດນິ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ສນັຍຳ ຕ ື່  ອັບຣາ-
ຮາມ          ອີຊາກ ແລະ ຢາໂຄບ          ວື່ຳ ຈະ ຍກົ ໃຫໍ້ ແກື່ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ລຳວ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ເຫັນ ກບັ 

ຕຳ         ແຕື່ ຈະ ບ ື່  ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ.”          
5ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ໂມເຊ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ສິໍ້ນ ຊວີດິ ຢ ື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ໃນ ປະເທດ ໂມອາບ          

ຕຳມ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ບອກ ແລໍ້ວ.         

6ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ຝງັ ສບົ ເພິື່ ນ ໄວໍ້ ໃນ ຮື່ອມ ພ  ແຫື່ງ ໜ ື່ ງ 

ທີື່  ປະເທດ ໂມອາບ          ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ກງົກນັຂໍ້ຳມ ກບັ ເມ  ອງ ເບັດ-ເປໂອ          ແຕື່ ຈນົ ເທົື່ ຳ ທກຸ ມ ໍ້ນີໍ້ ກ  ບ ື່  ມີ ໃຜ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ສບົ 

ໂມເຊ ໄດໍ້ ຝງັ ໄວໍ້ ຢ ື່ ໃສ?         

7ໂມເຊ ຕຳຍ ເມ  ື່ອ ອຳຍ ຸໄດໍ້ ຮໍ້ອຍ ຊຳວ ປີ         ເພິື່ ນ ມີ ສຂຸະພຳບ ແຂງແຮງ         ແລະ 

ຕຳກ  ຍງັ ເຫັນຮຸື່ງ ຢ ື່ ຄ ເກົື່ ຳ.         

8ຊຳວ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ໄວໍ້ ທກຸ ໃຫໍ້ ໂມເຊ ເປັນ ເວລຳ ສຳມ ສິບ ມ ໍ້         ທີື່  ທົື່ງພຽງ 

ໂມອາບ.          
9ໂຢຊວຍ          ຊ ື່ ງ ເປັນ ຜ ໍ້ ໄດໍ້ ຮບັ ໜໍ້ຳທີື່  ແທື່ນ ໂມເຊ          ຍໍ້ອນ ວື່ຳ ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ເປັນ ຜ ໍ້ ມີ ສະຕປິນັຍຳ ດ ີໂດຍ 

ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ຮບັ ພິທີ ວຳງ ມ  ໃສື່ ຫວົ ຈຳກ ໂມເຊ          ຊຳວ ອິສຣາເອນ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ເຊ ື່ ອ ຟງັ ໂຢຊວຍ ແລະ ເຮັດ ຕຳມ ຂ ໍ້ 

ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ບອກ ໂມເຊ ນ ັໍ້ນ.         

10ໃນ ອິສຣາເອນ ບ ື່  ເຄີຍ ມີ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ຄນົ ໃດ 

ຄ  ໂມເຊ          ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ເພິື່ ນ ໜໍ້ຳ ຕ ື່ໜໍ້ຳ.         

11ຊງົ ໃຫໍ້ ເພິື່ ນ ເຮັດ ກຳນ ອດັສະຈນັ         ແລະ 

ໝຳຍ ສ  ຳຄນັ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກະສດັ ເອຢິບ          ກບັ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ         ແລະ ໝດົ ປະເທດ ຊ ື່ ງ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ອ ື່ ນ ໆ         

ເຮັດ ບ ື່  ໄດໍ້ ເພິື່ ນ.         

12ບ ື່  ມີ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະຄ  ຳ ຄນົ ໃດ         ທີື່  ສຳມຳດ ເຮັດ ສິື່ ງ ອນັ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່         ແລະ         ສິື່ ງ ອນັ ໜໍ້ຳ 

ຢໍ້ຳນ ກວົ ນີໍ້ ໄດໍ້         ຄ  ກບັ ໂມເຊ ໄດໍ້ ເຮັດ ຕ ື່ ຫນໍ້ຳ ອິສຣາເອນ ທງັ ໝດົ          
 34 

*       *       * 
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ບົດທີ 1 
ພວກອິສຣາເອນມຸູ່ງໜ້າສ ູ່ປະເທດການາອານ 

1ຫລງັ ຈຳກ ໂມເຊ          ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ເສຍ ຊວີດິ ໄປ ແລໍ້ວ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ 

ສ ັື່ງ ແກື່ ໂຢຊວຍ ລ ກ ຂອງ ນ ນ          ທີື່  ເປັນ ຜ ໍ້ ຊື່ອຍ ວຽກ ໂມເຊ ວື່ຳ,         

2“ໂມເຊ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ເຮົຳ ກ  ເສຍ ຊວີດິ 

ໄປ ແລໍ້ວ         ສື່ວນ ເຈົໍ້ຳ ພໍ້ອມ ດໍ້ວຍ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ທກຸ ຄນົ         ຈ ົື່ງ ຕຽມ ຕວົ ອອກ ໄປ ຂໍ້ຳມ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ          

ແລໍ້ວ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ແຜື່ນດນິ ທີື່  ເຮົຳ ຈະ ມອບ ໃຫໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ.         

3ຕຳມ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ສນັຍຳ ໄວໍ້ ກບັ ໂມເຊ ວື່ຳ         

ດນິ ທກຸ ບື່ອນ ທີື່  ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຢຽບ ໄປ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ ເປັນ ບື່ອນ ທີື່  ເຮົຳ ມອບ ໃຫໍ້.         

4ເຂດ ແດນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຕ ັໍ້ງ-

ແຕື່ ຖິື່ ນ ກນັດຳນ ທຳງ ທິດໃຕໍ້         ຈນົ ຮອດ ພ  ເລບານອນ ທຳງ ທິດເໜ ອ         ຕ ັໍ້ງແຕື່ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ໃຫຍື່ ເອຟຣາດ 

ທຳງ ທິດຕຳເວັນອອກ         ທົື່ວ ທງັ ປະເທດ ຊຳວ ຮິດຕີ          ຈນົ ຮອດ ທະເລ ເມດິແຕຣາເນ ທຳງ ທິດຕຳ-

ເວັນຕກົ.         

5ໃນ ຊ ົື່ວ ຊວີດິ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ຈະ ບ ື່  ມີ ໃຜ ສຳມຳດ ຕ ື່ ສ ໍ້ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້         ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ປະ ຖິໍ້ມ ເຈົໍ້ຳ         ເພຳະວື່ຳ 

ເຮົຳ ໄດໍ້ ສະຖດິ ຢ ື່ ກບັ ໂມເຊ ຢື່ຳງໃດ         ເຮົຳ ກ  ຈະ ສະຖດິ ຢ ື່ ກບັ ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ດໍ້ວຍ.         

6ສະນ ັໍ້ນ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ມ-ີ

ໃຈ ເຂັໍ້ມແຂງ         ແລະ ກໍ້ຳຫຳນ         ເພຳະວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ເປັນ ຜ ໍ້ນ  ຳ ພຳ ຊນົ ຊຳດ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ຮບັ ເອົຳ ແຜື່ນ-

ດນິ ທີື່  ເຮົຳ ສນັຍຳ ວື່ຳ         ຈະ ມອບ ໃຫໍ້ ແກື່ ປ ື່ ຍື່ຳ ຕຳ ຍຳຍ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ.         

7ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ມໃີຈ ເຂັໍ້ມແຂງ         ແລະ 

ກໍ້ຳຫຳນ ແທໍ້         ຈ ົື່ງ ເຮັດ ຕຳມ ພຣະທ  ຳ ທງັ ໝດົ ຂອງ ເຮົຳ         ຊ ື່ ງ ໂມເຊ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ເຮົຳ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ເຈົໍ້ຳ ໄວໍ້         

ຢື່ຳ ປະ ຖິໍ້ມ ຈກັ ຂ ໍ້ ເລີຍ         ເພ ື່ ອ ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ຜນົສ  ຳເລັດ ໃນ ທກຸ ໆ         ບື່ອນ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ຈະ ໄປ.         

8ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ລ ມ ພຣະ-

ທ  ຳ ຂອງ ເຮົຳ ຈກັ ເທ ື່ ອ         ເຈົໍ້ຳ ຕໍ້ອງ ຮຽນ ຮ ໍ້ ຈຳກ ປ ໍ້ມ ພຣະທ  ຳ ນ ັໍ້ນ ທກຸ ມ ໍ້ ທກຸ ຄ ນ         ແລະ ຈ ົື່ງ ຕ ັໍ້ງໃຈ ປະຕບິດັ 

ຕຳມ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ທີື່  ຂຽນ ໄວໍ້ ນ ັໍ້ນ         ແລໍ້ວ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ຜນົສ  ຳເລັດ ໃນ ທກຸ ວທີິ ທຳງ         ພໍ້ອມ ທງັ ມີ ຄວຳມ ຈະ-

ເລີນ ກໍ້ຳວໜໍ້ຳ ຂ ໍ້ນ ດໍ້ວຍ.         

9ຈ ົື່ງ ຈດົ ຈ  ຳ ເອົຳ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         ໃຫໍ້ ມໃີຈ ເຂັໍ້ມແຂງ         ແລະ 

ກໍ້ຳຫຳນ         ຢື່ຳ ຢໍ້ຳນ         ຫລ  ຕກົໃຈ ເພຳະວື່ຳ ເຮົຳ ຜ ໍ້ ເປັນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ກ  ສະຖດິ ຢ ື່ ກບັ ເຈົໍ້ຳ 

ໃນ ທກຸ ຫນົ ທກຸ ແຫື່ງ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ຈະ ໄປ ເຖງິ.”          
10-11ເມ  ື່ອນ ັໍ້ນ         ໂຢຊວຍ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ກບັ ພວກ ຫວົໜໍ້ຳ ວື່ຳ         ຈ ົື່ງ ໄປ ປື່ຳວເຕ ອນ ປະຊຳຊນົ ຕຳມ ສະຖຳນທີື່  

ພກັ ເຊົຳ         ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ຈດັ ແຈງ ເອົຳ ອຳຫຳນ ໃຫໍ້ ພຽງພ          ເພຳະວື່ຳ ຍງັ ອີກ ສຳມ ມ ໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈະ 

ພຳກນັ ຂໍ້ຳມ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢແໍດນ ນີໍ້ ໄປ ຍ ດ ຄອງ ເອົຳ ດນິແດນ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຊງົ ປະ-

ທຳນ ໃຫໍ້.”          
12ຕ ື່  ມຳ         ໂຢຊວຍ ເວົໍ້ຳ ກບັ ຊຳວ ຣ ເບັນ          ຊຳວ ຄາດ          ແລະ ເຄິື່ ງ ໜ ື່ ງ ຂອງ ຊຳວ ມານາເຊ ວື່ຳ,         

13“ຈ ົື່ງ ຈ ື່  ຄ  ຳ ທີື່  ໂມເຊ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ບອກ ໄວໍ້ ວື່ຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຊງົ 

ປະທຳນ ແຜື່ນດນິ         ທຳງ ທິດຕຳເວັນອອກ ຂອງ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ ນີໍ້ ໃຫໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ອຳໄສ ຢ ື່.         

14ໃຫໍ້ ລ ກ 

ເມຍ         ແລະ ງວົ ຄວຳຍ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ພກັ ພຳ ອຳໄສ ຢ ື່ ບື່ອນ ນີໍ້ ເສຍ ກື່ອນ         ຊ ື່ ງ ເປັນ ແຜື່ນດນິ ທີື່  ໂມເຊ 

ໄດໍ້ ມອບ ໃຫໍ້ ແລໍ້ວ         ສື່ວນ ຜ ໍ້ ເປັນ ທະຫຳນ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳມ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ອອກ ນ  ຳ ໜໍ້ຳ ໄປ ຊື່ອຍ ພວກ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທີື່  ຍງັ ບ ື່  ມີ 

ບື່ອນຢ ື່         ຕ ີເອົຳ ແຜື່ນດນິ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ປະທຳນ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ.         

15ເມ  ື່ອ ພວກ 
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ພີື່ ນ ໍ້ອງ ໄດໍ້ ແຜື່ນດນິ ແລໍ້ວ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ກບັ ຄ ນ ມຳ ຢ ື່ ໃນ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ຕນົ ເອງ ຢ ື່ ທີື່  ນີໍ້         ຊ ື່ ງ ເປັນ ບື່ອນ 

ທີື່  ໂມເຊ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ມອບ ໃຫໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ.”          
16ພວກ ເຂົຳ ຕອບ ໂຢຊວຍ ວື່ຳ,         “ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ເຮັດ ທກຸ ໆ         ສິື່ ງ ທີື່  ທື່ຳນ ບອກ         ແລະ ຈະ ໄປ 

ທກຸ ໆ         ບື່ອນ ທີື່  ທື່ຳນ ຈະ ສ ົື່ງ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄປ.         

17ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ເຊ ື່ ອ ຟງັ ຄວຳມ ຂອງ ທື່ຳນ ເໝ ອນ 

ດ ັື່ງ ໄດໍ້ ເຊ ື່ ອ ຟງັ ຄວຳມ ຂອງ ໂມເຊ          ຂ  ພຽງ ແຕື່ ວື່ຳ ໃຫໍ້ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ ສະຖດິ ຢ ື່ ກບັ ທື່ຳນ         

ດ ັື່ງ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ສະຖດິ ຢ ື່ ກບັ ໂມເຊ.         

18ຖໍ້ຳ ຜ ໍ້ ໃດ ຂດັຂວຳງ         ແລະ ບ ື່  ຍອມ ຟງັ ສິື່ ງ ທີື່  ທື່ຳນ ສ ັື່ງ ນ ັໍ້ນ         ຈະ 

ຕໍ້ອງ ຖ ກ ໂທດ ປະຫຳນ ຊວີດິ         ສື່ວນ ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ມໃີຈ ເຂັໍ້ມແຂງ ແລະ ກໍ້ຳຫຳນ ເທີໍ້ນ.”          

ບົດທີ 2 
ໂຢຊວຍສົ່ງຜ ້ສອດແນມໄປເມືອງເຢຣິໂກ 

1ຕ ື່  ມຳ         ໂຢຊວຍ ໄດໍ້ ສ ົື່ງ ຜ ໍ້ ສອດແນມ ສອງ ຄນົ ໄປ ຢື່ຳງ ລບັ ໆ         ຈຳກ ຄໍ້ຳຍ ພກັ ທີື່  ຊິດຕີມ          ເພ ື່ ອ ໄປ 

ເບິື່ ງ ປະເທດ ແລະ ເມ  ອງ ເຢຣິໂກ          ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ຜ ໍ້ ສອດແນມ ທງັ ສອງ ຈ ື່ງ ພຳກນັ ອອກ ໄປ         ເມ  ື່ອ ຮອດ 

ເມ  ອງ ເຢຣິໂກ ແລໍ້ວ         ພວກ ເຂົຳ ກ  ເຂົໍ້ຳ ໄປ ພກັ ເຊົຳ ຢ ື່ ໃນ ເຮ ອນ ຂອງ ຍງິ ສຳວ ໂສເພນ ີຄນົ ໜ ື່ ງ ຊ ື່ ວ ື່ຳ         

ຣາຮາບ.         

2ເມ  ື່ອ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ເມ  ອງ ເຢຣິໂກ          ໄດໍ້ ຍນິ ຂື່ຳວ ວື່ຳ         ໃນ ແລງ ມ ໍ້ນີໍ້ ມີ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ສອງ ຄນົ 

ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ສອດແນມ ເບິື່ ງ ປະເທດ ຂອງ ເຮົຳ.         

3ພະ ອງົ ກ  ຈດັ ສ ົື່ງ ຄນົ ໄປ ຫຳ ນຳງ ຣາຮາບ ແລໍ້ວ ບອກ 

ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ມອບ ຊຳຍ ຄນົ ທີື່  ພກັ ຢ ື່ ໃນ ເຮ ອນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ນີໍ້ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ເສຍ         ເພຳະວື່ຳ         ພວກ ເຂົຳ ມຳ ສອດ-

ແນມ ເບິື່ ງ ປະເທດ ຂອງ ເຮົຳ.”         

4-6ຝື່ຳຍ ນຳງ ຣາຮາບ ກ  ເຊ ື່ ອງ ຊຳຍ ສອງ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ໄວໍ້ ເທິງ ຫລງັຄຳ ພຽງ         

ໃນ ກອງ ລ  ຳຕ ົໍ້ນ ປື່ຳນ ທີື່  ນຳງ ໄດໍ້ ລຽນ ໄວໍ້ ຢ ື່ ເທິງ ນ ັໍ້ນ         ແຕື່ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ບ ື່  ຮ ໍ້ຈກັ ກຳນ ເປັນ ມຳ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         

ດຽວນີໍ້         ນຳງ ຈິື່ງ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຊຳຍ ພວກ ນ ັໍ້ນ ມຳ ພກັ ຢ ື່ ເຮ ອນ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ແທໍ້ ຈງິ         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ອອກ 

ໜີ ໄປ ແລໍ້ວ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ເວລຳ ເຊົໍ້ຳ ມ ດ         ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ຫວດິ ກື່ອນ ປະຕ  ເມ  ອງ ຈະ ອດັ         ສື່ວນ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເອງ ກ  ບ ື່  ຮ ໍ້-

ຈກັ ວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ໄປ ທຳງ ໃດ         ຈ ົື່ງ ຟໍ້ຳວ ອອກ ໄປ ຕດິຕຳມ ພວກ ເຂົຳ ໃຫໍ້ ທນັ.”         

7ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ 

ຟໍ້ຳວ ອອກ ຕດິຕຳມ ຈນົ ຮອດ ທື່ຳ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ          ເມ  ື່ອ ພວກ ເຂົຳ ອອກ ຫວດິ ເມ  ອງ ແລໍ້ວ ປະຕ  ເມ  ອງ ກ  

ອດັ.          
8-9ກື່ອນ ຊຳຍ ທງັ ສອງ ຈະ ນອນ         ນຳງ ຣາຮາບ ກ  ຂ ໍ້ນ ໄປ ຫຳ ພວກ ເຂົຳ ຢ ື່ ເທິງ ຫລງັຄຳ ພຽງ         ແລະ 

ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ປະທຳນ ແຜື່ນດນິ ນີໍ້ ໃຫໍ້ ແກື່ ພວກ ທື່ຳນ         ແລະ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

ຍອມຮບັ ວື່ຳ         ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ທກຸ ຄນົ ຢໍ້ຳນ ພວກ ທື່ຳນ ຫລຳຍ         ແລະ ຄນົ ທົື່ວ ທກຸ ອຳນຳເຂດ ກ  ເກດີ 

ຄວຳມ ຢໍ້ຳນ ຕກົໃຈ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ພວກ ທື່ຳນ.         

10ເພຳະ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ຍນິ ຂື່ຳວ ວື່ຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ 

ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ນ  ໍ້ຳ ທະເລ ແດງ ແຫໍ້ງ ລງົ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ພວກ ທື່ຳນ         ໃນ ຂະນະ ທີື່  ພວກ ທື່ຳນ ເດນີທຳງ ອອກ ມຳ 

ຈຳກ ປະເທດ ເອຢິບ          ແລະ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ກ  ໄດໍ້ ຍນິ ຂື່ຳວ ອີກ ວື່ຳ         ພວກ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ຊຳວ 

ອະໂມຣີດ ທງັ ສອງ ອງົ ຄ          ສີໂຮນ          ແລະ ໂອກ ຢ ື່ ທຳງ ທິດຕຳເວັນອອກ ຂອງ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ.         

11ຍໍ້ອນ 

ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ຍນິ ເລ ື່ ອງ ຕື່ຳງ ໆ         ນີໍ້ ແຫລະ         ທກຸ ຄນົ ຈ ື່ງ ເກດີ ມີ ຄວຳມ ວຸໍ້ນວຳຍ ໃຈ         ແລະ ຢໍ້ຳນ ກວົ 

ຕ ື່ໜໍ້ຳ ພວກ ທື່ຳນ         ເພຳະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ         ແມ ື່ນ ອງົ ທີື່  ສະຖດິ ຢ ື່ ເທິງ ຟໍ້ຳ ສະຫວນັ         

ແລະ ແຜື່ນດນິ ໂລກ.         

12ບດັ ນີໍ້         ຂ  ໃຫໍ້ ພວກ ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ສຳບຳນ ຊໍ້ອງ ພຣະພກັ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          
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ເນ ື່ ອງ ຈຳກ ຄວຳມ ດ ີທີື່  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ເຮັດ ຕ ື່  ພວກ ທື່ຳນ ນີໍ້         ຂ  ໃຫໍ້ ຄິດ ເຫັນ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ແລະ ຄອບຄວົ ຍຳດ 

ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ດໍ້ວຍ         ແລະ ຂ  ໃຫໍ້ ສະແດງ ຫລກັ ຖຳນ ກື່ຽວ ກບັ ຄ  ຳ ສຳບຳນ ນີໍ້ ແກື່ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ.         

13ເພ ື່ ອ ຊື່ອຍ ພ ື່  ແມ ື່ ອໍ້ຳຍ ນໍ້ອງ ຕະຫລອດ ທງັ ຄອບຄວົ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຈຳກ ຄວຳມ ຕຳຍ.”         

14ດ ັື່ງ-

ນ ັໍ້ນ         ຊຳຍ ທງັ ສອງ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ນຳງ ວື່ຳ,         “ພວກ ຂໍ້ອຍ ພໍ້ອມ ແລໍ້ວ ທີື່  ຈະ ຕຳຍ ແທນ ເຈົໍ້ຳ         ຖໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ເປີດ-

ເຜີຍ ເລ ື່ ອງ ທີື່  ພວກ ຂໍ້ອຍ ເຮັດ ນີໍ້         ພວກ ຂໍ້ອຍ ຈະ ຕອບ ສະໜອງ ຄນຸງຳມຄວຳມດ ີ         ແລະ ຄວຳມ ສດັຊ ື່  

ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໃນ ເວລຳ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ປະທຳນ ແຜື່ນດນິ ນີໍ້ ໃຫໍ້ ແກື່ ພວກ ຂໍ້ອຍ.”          
15ເນ ື່ ອງ ຈຳກ ວື່ຳ ເຮ ອນ ຂອງ ນຳງ         ຣາຮາບ          ຕດິ ກບັ ກ  ຳແພງ ເມ  ອງ ລຳວ ຈ ື່ງ ຢື່ອນ ເຊ ອກ ໃຫໍ້ ຊຳຍ 

ທງັ ສອງ ລງົ ທຳງ ປື່ອງຢໍ້ຽມ.         

16ແລະ ເວົໍ້ຳ ແກື່ ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ຂ ໍ້ນ ໄປ ລີໍ້ ຢ ື່ ເທິງ ພ  ນ ັໍ້ນ ສຳມ ມ ໍ້         ຈນົ 

ພວກ ທີື່  ຕດິຕຳມ ນ ັໍ້ນ ກບັ ມຳ ເສຍ ກື່ອນ         ເພ ື່ ອ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ບ ື່  ພບົພ ໍ້ ພວກ ທື່ຳນ         ຫລງັ ຈຳກ ນ ັໍ້ນ         ຈ ື່ງ ພຳ-

ກນັ ໄປ ຕຳມ ຫນົທຳງ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ.”         

17ຜ ໍ້ ສອດແນມ ທງັ ສອງ ຈ ື່ງ ບອກ ນຳງ ວື່ຳ,         “ພວກ ຂໍ້ອຍ ຈະ 

ເຮັດ ຕຳມ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ທີື່  ມີ ໄວໍ້ ກບັ ເຈົໍ້ຳ.         

18ຈ ົື່ງ ຟງັ ເດີໍ້         ໃນ ເວລຳ ທີື່  ພວກ ຂໍ້ອຍ ກບັ ມຳ ໂຈມ ຕ ີປະເທດ ນີໍ້         

ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ເອົຳ ເຊ ອກ ສີແດງ ເຂັໍ້ມ ຜ ກ ໄວໍ້ ທີື່  ປື່ອງຢໍ້ຽມ ບື່ອນ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ຢື່ອນ ພວກ ຂໍ້ອຍ ລງົ ນີໍ້         ແລະ ໃຫໍ້ ພວກ ພ ື່  

ແມ ື່ ອໍ້ຳຍ ນໍ້ອງ ຕະຫລອດ ທງັ ຄອບຄວົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ມຳ ໂຮມ ກນັ ຢ ື່ ເຮ ອນ ຫລງັ ນີໍ້ ໝດົ.         

19ຖໍ້ຳວື່ຳ ຜ ໍ້ ໃດ 

ອອກ ຈຳກ ເຮ ອນ ເຈົໍ້ຳ ໄປ         ຄວຳມ ຕຳຍ ຈະ ມຳ ເຖງິ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ຍໍ້ອນ ຄວຳມ ຜິດ ຂອງ ລຳວ ເອງ         ພວກ ຂໍ້ອຍ 

ຈະ ບ ື່  ຮບັຜິດຊອບ         ແຕື່ ວື່ຳ         ຖໍ້ຳ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ຜ ໍ້ ໃດ ຢ ື່ ໃນ ເຮ ອນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຖ ກ ຂໍ້ຳ         ຈ ື່ງ ແມ ື່ນ ຄວຳມ ຜິດ ຂອງ 

ພວກ ຂໍ້ອຍ.         

20ແລະ ຖໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ເປີດເຜີຍ ສິື່ ງ ທີື່  ໄດໍ້ ເຮັດ ນີໍ້         ພວກ ຂໍ້ອຍ ກ  ຈະ ຕໍ້ອງ ພົໍ້ນ ຈຳກ ຄ  ຳ ສຳບ ແຊື່ງ 

ນ ັໍ້ນ.         

21ນຳງ ຈ ື່ງ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຍນິ ຍອມ ທກຸ ຢື່ຳງ”         ເມ  ື່ອ ຊຳຍ ສອງ ຄນົ ອອກ ໄປ ແລໍ້ວ         ນຳງ ກ  

ເອົຳ ເຊ ອກ ສີແດງ ເຂັໍ້ມ ຜ ກ ໄວໍ້ ທີື່  ປື່ອງຢໍ້ຽມ.         

22ຫລງັ ຈຳກ ນ ັໍ້ນ         ຊຳຍ ທງັ ສອງ ກ  ຂ ໍ້ນ ໄປ ລີໍ້ ຢ ື່ ເທິງ ພ  ເປັນ 

ເວລຳ ສຳມ ມ ໍ້         ສື່ວນ ພວກ ທີື່  ອອກ ຕດິຕຳມ ກ  ຊອກ ຫຳ ທົື່ວ ທກຸ ບື່ອນ         ແຕື່ ບ ື່  ພບົ ຈ ື່ງ ພຳກນັ ກບັ ຄ ນ ເມ  ອ.         

23ເມ  ື່ອນ ັໍ້ນ         ສອດແນມ ທງັ ສອງ ຄນົ ກ  ພຳກນັ ລງົ ມຳ ຈຳກ ພ          ຂໍ້ຳມ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ແລໍ້ວ ມຸ ື່ງ ໜໍ້ຳ ໄປ ຫຳ ໂຢຊວຍ          

ແລະ ເລົື່ ຳ ເຫດກຳນ ທີື່  ເກດີ ຂ ໍ້ນ         ສ ື່ ເພິື່ ນ ຟງັ.         

24ພວກ ເຂົຳ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ແນື່ ໃຈ ວື່ຳ         ພຣະ-
ຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ປະທຳນ ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ແກື່ ພວກ ເຮົຳ         ເພຳະວື່ຳ ປະຊຳຊນົ ທກຸ ຄນົ ໃນ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ພຳ-

ກນັ ເກດີ ຄວຳມ ວຸໍ້ນວຳຍ ໃຈ ຍໍ້ອນ ພວກ ເຮົຳ.”          

ບົດທີ 3 
ພວກອິສຣາເອນຂ້າມແມູ່ນຳຢໍແດນ 

1ມ ໍ້ ໃໝື່ ຕ ື່  ມຳ         ໂຢຊວຍ ກ  ຕ ື່ ນ ແຕື່ ເຊົໍ້ຳ         ພຳ ພວກ ອິສຣາເອນ ທກຸ ຄນົ ອອກ ຈຳກ ຄໍ້ຳຍ ພກັ ທີື່  ຊິດຕີມ          

ມຸ ື່ງ ໜໍ້ຳ ສ ື່ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ          ພວກ ເຂົຳ ຢດຸ ພກັ ຢ ື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ກື່ອນ ຈະ ຂໍ້ຳມ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ໄປ.         

2ຄນັ ເວລຳ ລື່ວງ ມຳ ໄດໍ້ 

ສຳມ ມ ໍ້ ແລໍ້ວ         ພວກ ຫວົໜໍ້ຳ ກ  ຍື່ຳງເລຳະ ໄປ ມຳ ໃນ ຄໍ້ຳຍ ພກັ ນ ັໍ້ນ.         

3ແລະ ສ ັື່ງ ຕ ື່  ປະຊຳຊນົ ວື່ຳ,         “ເວລຳ 

ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເຫັນ ພວກ ປະໂລຫິດ         ຫຳມ ຫີບ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ອອກ ໄປ         

ຈ ົື່ງ ອອກ ຕດິຕຳມ ໂລດ.         

4ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ຮ ໍ້ຈກັ ຫນົທຳງ ທີື່  ຈະ ໄປ         ເພຳະວື່ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຍງັ ບ ື່  ເຄີຍ ຜື່ຳນ ທຳງ 

ເສັໍ້ນ ນ ັໍ້ນ ຈກັ ເທ ື່ ອ         ແຕື່ ວື່ຳ         ຢື່ຳ ຫຍບັ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃກໍ້ ຫີບ ນ ັໍ້ນ         ຈ ົື່ງ ຍື່ຳງ ໃຫໍ້ ມີ ໄລຍະ ໄກ ຈຳກ ຫີບ ຄ  ຳ ສນັຍຳ 

ປະມຳນ ສອງ ພນັ ສອກ.”          
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5ແລໍ້ວ ໂຢຊວຍ ກ  ບອກ ປະຊຳຊນົ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ຮກັສຳ ຕນົ ໃຫໍ້ ບ ລິສດຸ ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ເພຳະວື່ຳ ມ ໍ້-

ອ ື່ ນ ພຣະອງົ ຈະ ຊງົ ເຮັດ ກຳນ ອດັສະຈນັ ທື່ຳມກຳງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ.”         

6ແລໍ້ວ ໂຢຊວຍ ໄດໍ້ ບອກ ພວກ ປະ-

ໂລຫິດ ຫຳມ ຫີບ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ອອກ ໜໍ້ຳ ໄປ ກື່ອນ ຄນົ ທງັຫລຳຍ         ພວກ ເຂົຳ ກ  ປະຕບິດັ ຕຳມ.          
7ຕ ື່  ມຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ບອກ ໂຢຊວຍ ວື່ຳ,         “ມ ໍ້ນີໍ້ ເຮົຳ ຈະ ບອກ ອິສຣາເອນ ທກຸ ຄນົ ໃຫໍ້ ກຽດ 

ແກື່ ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ຜ ໍ້ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່         ແລໍ້ວ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ໄດໍ້ ຮ ໍ້ ວື່ຳ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ສະຖດິ ຢ ື່ ນ  ຳ ເຈົໍ້ຳ.         

8ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ໄດໍ້ ສະ-

ຖດິ ຢ ື່ ນ  ຳ ໂມເຊ          ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ສ ັື່ງ ພວກ ປະໂລຫິດ ທີື່  ຫຳມ ຫີບ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ         ເມ  ື່ອ ໄປ ຮອດ ແມ ື່-

ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ ແລໍ້ວ         ໃຫໍ້ ຢດຸ ຢ ື່ ແຄມ ນ  ໍ້ຳ ໃກໍ້ ໆ         ກບັ ຕຳຝ ັື່ງ ເສຍ ກື່ອນ.”          
9ແລໍ້ວ ໂຢຊວຍ ກ  ສ ັື່ງ ປະຊຳຊນົ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ພຳກນັ ຫຍບັ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃກໍ້ ໆ         ພີໍ້ ເພ ື່ ອ ຟງັ ຄ  ຳ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນ-

ເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຊງົ ສ ັື່ງ ໄວໍ້.         

10ມ ໍ້ນີໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຮ ໍ້ຈກັ ວື່ຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່         ແລະ ຊງົ 

ສະຖດິ ຢ ື່ ໃນ ທື່ຳມກຳງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ເພຳະ ພຣະອງົ ຈະ ຊງົ ຂບັ ໄລື່ ຊຳວ ການາອານ          ຮິດຕີ          ຮີວີ          ເປຣິຊີ          

ກກີາຊີ          ອະໂມຣີດ          ແລະ ຊຳວ ເຢບຸດ ໃຫໍ້ ໜີ ອອກ ໄປ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ.         

11ສື່ວນ ຫີບ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ແຫື່ງ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ຂໍ້ຳມ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ ໄປ ກື່ອນ ພວກ ເຈົໍ້ຳ.         

12ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ຈ ົື່ງ ຄດັ ເລ ອກ ເອົຳ ສິບ ຄນົ 

ຈຳກ ຕະກ ນ ອິສຣາເອນ          ແຕື່ ລະ ຕະກ ນ ໃຫໍ້ ໄດໍ້ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ.         

13ເມ  ື່ອ ເວລຳ ພວກ ປະໂລຫິດ ຫຳມ ຫີບ ຄ  ຳ 

ສນັຍຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຍື່ຳງ ໄປ ຢຽບ ນ  ໍ້ຳ         ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ ຈະ ແຍກ ອອກ ຈຳກ ກນັ         ແລະ ນ  ໍ້ຳ ທີື່  

ໄຫລ ມຳ ແຕື່ ທຳງ ເໜ ອ ຈະ ຢດຸ ໂຮມ ຢ ື່ ບື່ອນ ດຽວ.”          
14ເວລຳ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ເວລຳ ເກບັ ກື່ຽວ         ນ  ໍ້ຳ ໄດໍ້ ຂ ໍ້ນ ເຕັມ ຕຳຝ ັື່ງ         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ພວກ ປະຊຳຊນົ ຈ ື່ງ ມຸ ື່ງ ໜໍ້ຳ 

ອອກ ຈຳກ ຄໍ້ຳຍ ພກັ ໄປ ຂໍ້ຳມ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ          ສື່ວນ ປະໂລຫິດ ກ  ຫຳມ ຫີບ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ອອກ ໄປ ກື່ອນ.         

15ພ  ຮອດ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ ພວກ ປະໂລຫິດ ກ  ລງົ ຢຽບ ນ  ໍ້ຳ.         

16ທນັໃດ ນ ັໍ້ນ         ນ  ໍ້ຳ ກ  ໂຮມ ເຂົໍ້ຳກນັ         ແລະ ຢດຸ 

ໄຫລ ໄກ ຈຳກ ພວກ ເຂົຳ ທີື່  ເມ  ອງ ອາດາມ          ໃກໍ້ ໆ         ກບັ ເມ  ອງ ຊາເຣທານ          ນ  ໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ກ  ບ ື່  ໄຫລ ລງົ ສ ື່ ທະ-

ເລ ຕຳຍ ອີກ         ຝື່ຳຍ ປະຊຳຊນົ ກ  ຂໍ້ຳມ ໄປ ໃກໍ້ ໆ         ເມ  ອງ ເຢຣິໂກ.         

17ໃນ ຂະນະ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ຂໍ້ຳມ ໄປ ຢ ື່ 

ເທິງ ດນິ ແຫໍ້ງ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ປະໂລຫິດ ທີື່  ຫຳມ ຫີບ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ກ  ຢ ນ ຢ ື່ ເທິງ ດນິ 

ແຫໍ້ງ ກຳງ ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ ຈນົ ພວກ ປະຊຳຊນົ ທກຸ ຄນົ ຂໍ້ຳມ ໄປ ຫວດິ ໝດົ.          

ບົດທີ 4 
ຫີນສິບສອງກ້ອນໝາຍເຖິງຫຍັງ? 

1ຫລງັ ຈຳກ ປະຊຳຊນົ ຂໍ້ຳມ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ ໄປ ແລໍ້ວ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກ  ຊງົ ກື່ຳວ ຕ ື່  ໂຢຊວຍ ວື່ຳ,         

2“ຈ ົື່ງ ເລ ອກ ເອົຳ ສິບ ສອງ ຄນົ ຈຳກ ແຕື່ ລະ ຕະກ ນ ອິສຣາເອນ.         

3ແລໍ້ວ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ຍກົ ເອົຳ ຫີນ 

ສິບ ສອງ ກໍ້ອນ ຈຳກ ກຳງ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ         ໃນ ບື່ອນ ທີື່  ພວກ ປະໂລຫິດ ໄດໍ້ ຢ ນ ຢ ື່         ແລະ ຂນົ ໄປ ວຳງ ໄວໍ້ ໃນ ບື່ອນ 

ທີື່  ຈະ ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ ພກັ ຄ ນ ນີໍ້.”          
4-5ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ໂຢຊວຍ ຈ ື່ງ ເອີໍ້ນ ເອົຳ ສິບ ສອງ ຄນົ ທີື່  ເລ ອກ ໄວໍ້ ນ ັໍ້ນ ມຳ         ແລະ ເວົໍ້ຳ ກບັ ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ,         

“ຈ ົື່ງ ໄປ ໃນ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ          ທຳງ ດໍ້ຳນ ໜໍ້ຳ ຫີບ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ແຕື່-

ລະຄນົ ຈ ົື່ງ ແຍກ ເອົຳ ຫີນ ກໍ້ອນ ໜ ື່ ງ ມຳ ສ  ຳລບັ ຕະກ ນ ຂອງ ຕນົ.         

6ກໍ້ອນ ຫີນ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ເປັນ ສິື່ ງ ເຕ ອນ 

ໃຫໍ້ ປະຊຳຊນົ ຈ ື່  ຈ  ຳ ວື່ຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ຊື່ອຍ ເຫລ ອ ພວກ ເຂົຳ ຢື່ຳງໃດ         ຖໍ້ຳວື່ຳ         ພຳຍ ຂໍ້ຳງ ໜໍ້ຳ 
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ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ຈະ ຖຳມ ເຖງິ ຄວຳມ ໝຳຍ ຂອງ ກໍ້ອນ ຫີນ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ບອກ 

ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ວື່ຳ,         

7ກໍ້ອນ ຫີນ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ເປັນ ສິື່ ງ ທີື່  ເຕ ອນ ໃຫໍ້ ປະຊຳຊນົ ອິສຣາເອນ ຈ ື່  ຈ  ຳ ຕະຫລອດ 

ໄປ ວື່ຳ         ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ ຢດຸ ໄຫລ ເມ  ື່ອ ເວລຳ ຫຳມ ຫີບ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂໍ້ຳມ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ 

ມຳ.”          
8ຕ ື່  ມຳ         ພວກ ນ ັໍ້ນ ກ  ເຮັດ ຕຳມ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ຂອງ ໂຢຊວຍ          ຕຳມ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ບອກ ແກື່ ເພິື່ ນ         

ພວກ ເຂົຳ ແຍກ ເອົຳ ກໍ້ອນ ຫີນ ສິບ ສອງ ກໍ້ອນ ອອກ ຈຳກ ກຳງ ແມ ື່ນ ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ ຕຳມ ຈ  ຳນວນ ຕະກ ນ ອິ-
ສຣາເອນ          ເພ ື່ ອ ເອົຳ ໄປ ວຳງ ໄວໍ້ ໃນ ບື່ອນ ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ ພກັ ເຊົຳ.         

9ຕ ື່  ມຳ         ໂຢຊວຍ ຕ ັໍ້ງ ຫີນ ອີກ ສິບ ສອງ 

ກໍ້ອນ ໄວໍ້ ກຳງ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ          ໃນ ບອນ ທີື່  ພວກ ປະໂລຫິດ ຫຳມ ຫີບ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ຢ ນ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ         ຫີນ ນ ັໍ້ນ ຍງັ ມີ 

ຢ ື່ ຈນົ ເທົື່ ຳ ທກຸ ມ ໍ້ນີໍ້.          
10ສື່ວນ ພວກ ປະໂລຫິດ ກ  ຢ ນ ຢ ື່ ກຳງ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ ຈນົ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ສ ັື່ງ ໄວໍ້ ກບັ 

ໂຢຊວຍ ສ  ຳເລັດ ລງົ         ຕຳມ ທີື່  ໂມເຊ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ໄວໍ້.         

11ປະຊຳຊນົ ກ  ຟໍ້ຳວ ຂໍ້ຳມ ໄປ         ເມ  ື່ອ ທກຸ ໆ         ຄນົ ຂໍ້ຳມ 

ໄປ ໝດົ ແລໍ້ວ         ພວກ ປະໂລຫິດ ພໍ້ອມ ດໍ້ວຍ ຫີບ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ກ  ຂ ໍ້ນ ຈຳກ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ         

ແລະ ອອກ ໄປ ກື່ອນ ໜໍ້ຳ ພວກ ເຂົຳ.         

12ສື່ວນ ຕະກ ນ ຣ ເບັນ          ຄາດ          ແລະ ເຄິື່ ງ ໜ ື່ ງ ຈຳກ ຕະກ ນ ມາ-
ນາເຊ          ກ  ຂໍ້ຳມ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ໄປ ກື່ອນໝ ື່ ຕຳມ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ຂອງ ໂຢຊວຍ.         

13ຄນົ ທງັ ໝດົ ນີໍ້ ມີ ປະມຳນ ສີື່  ສິບ ພນັ ຄນົ         

ຊ ື່ ງ ຕຽມ ພໍ້ອມ ໃນ ກຳນ ຮບົ ເສິກ         ໄດໍ້ ຂໍ້ຳມ ໄປ ສ ື່ ທົື່ງພຽງ ໃກໍ້ ເມ  ອງ ເຢຣິໂກ          ແລະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ 

ທອດ ພຣະເນດ ເບິື່ ງ ພວກ ເຂົຳ ຢ ື່.         

14ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ເຮັດ ໃຫໍ້ ພວກ ອິສຣາເອນ ໃຫໍ້ 

ກຽດ ແກື່ ໂຢຊວຍ ເປັນ ຜ ໍ້ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່         ເພ ື່ ອ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຢ ຳ ເກງ ຕະຫລອດ ຊ ົື່ວ ຊວີດິ ຂອງ ເພິື່ ນ         ເໝ ອນ 

ດ ັື່ງ ທີື່  ໄດໍ້ ຢໍ້ຳນ ຢ ຳ ເກງ ໂມເຊ ນ ັໍ້ນ.          
15-17ສື່ວນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ບອກ ໂຢຊວຍ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ບອກ ປະໂລຫິດ ທີື່  ຫຳມ ຫີບ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ນ ັໍ້ນ 

ຂ ໍ້ນ ມຳ ຈຳກ ກຳງ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ”         ໂຢຊວຍ ກ  ປະຕບິດັ ຕຳມ.         

18ເມ  ື່ອ ພວກ ປະໂລຫິດ ຂ ໍ້ນ ມຳ ຮອດ ດນິ 

ແຫໍ້ງແລໍ້ງ         ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ກ  ໄຫລ ເຂົໍ້ຳ ໃສື່ ກນັ ເຕັມ ຕຳຝ ັື່ງ ຄ ເກົື່ ຳ ອີກ.          
19ໃນ ມ ໍ້ ທີື່  ປະຊຳຊນົ ຂໍ້ຳມ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ         ເປັນ ມ ໍ້ ທີ ສິບ ຂອງ ເດ ອນ ທີ ໜ ື່ ງ         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ພຳກນັ ຢດຸ 

ພກັ ຢ ື່ ທີື່  ກິນການ          ທຳງ ທິດຕຳເວັນອອກ ຂອງ ເມ  ອງ ເຢຣິໂກ.         

20ສື່ວນ ໂຢຊວຍ ກ  ເອົຳ ຫີນ ສິບ ສອງ 

ກໍ້ອນ ທີື່  ເອົຳ ຂ ໍ້ນ ມຳ ຈຳກ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ ຕ ັໍ້ງ ໄວໍ້ ຢ ື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ.         

21ແລະ ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ພວກ ອິສຣາເອນ ວື່ຳ,         

“ໃນ ອະນຳຄດົ ຂໍ້ຳງ ໜໍ້ຳ         ຖໍ້ຳ ລ ກ ຖຳມ ພ ື່  ວື່ຳ         ຫີນ ນ ັໍ້ນ ໝຳຍ ເຖງິ ຫຍງັ?         

22ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ບອກ ລ ກ ວື່ຳ         

ໝຳຍ ເຖງິ ເວລຳ ທີື່  ພວກ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ຂໍ້ຳມ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢແໍດນ ເທິງ ດນິ ແຫໍ້ງ.         

23ດໍ້ວຍ ວື່ຳ         ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ ແຫໍ້ງ ລງົ         ຈນົ ທກຸ ໆ         ຄນົ ຂໍ້ຳມ ໄປ ໄດໍ້ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ທີື່  

ພຣະອງົ ຊງົ ບນັດຳນ         ໃຫໍ້ ນ  ໍ້ຳ ທະເລ ແດງ ແຫໍ້ງ ລງົ         ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ພວກ ເຮົຳ ຂໍ້ຳມ ມຳ ໄດໍ້.         

24ຍໍ້ອນ ເລ ື່ ອງ ນີໍ້ 

ທກຸ ໆ         ຄນົ ໃນ ໂລກ ຈະ ຮ ໍ້ຈກັ ອ  ຳນຳດ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຢໍ້ຳນ ຢ ຳ ເກງ ພຣະ-
ຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຕະຫລອດ ໄປ.”          
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ການຮັບພິທີຕັດ ແລະງານສະຫລອງປັດສະຄາທີ່ກິນການ 
1ເມ  ື່ອ ໄດໍ້ ຍນິ ຂື່ຳວ ວື່ຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ໃຫໍ້ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ ແຫໍ້ງ ລງົ ເພ ື່ ອ ຊງົ ໂຜດ ໃຫໍ້ ຄນົ ອິ-

ສຣາເອນ ຂໍ້ຳມ ໄປ         ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ຊຳວ ອະໂມຣີດ ທີື່ ຢ ື່ ທຳງ ທິດຕຳເວັນຕກົ ຂອງ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ          ແລະ 

ບນັດຳ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ການາອານ ທີື່ ຢ ື່ ໃກໍ້ ທະເລ         ຈ ື່ງ ເກດີ ມີ ຄວຳມ ຢໍ້ຳນ ກວົ         ແລະ ເສຍ ຂວນັ ຍໍ້ອນ ພວກ 

ອິສຣາເອນ.          
2ໃນ ຄຳວ ນ ັໍ້ນ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ບອກ ໂຢຊວຍ ວື່ຳ,         “ໃຫໍ້ ລງົມ   ເຮັດ ມດີ ຫີນ         ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ຄນົ ອິ-

ສຣາເອນ ຮບັ ພິທີ ຕດັ ອີກ.”         

3ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ໂຢຊວຍ ຈ ື່ງ ເຮັດ ມດີ ຫີນ         ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ພວກ ອິສຣາເອນ ຮບັ ພິທີ 

ຕດັ ທີື່  ພ  ໜງັ ຫຸໍ້ມ ປຳຍ ໂຄໍ້ຍ.         

4ກຳນ ທີື່  ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ເຮັດ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ກ  ເພຳະວື່ຳ ຈ  ຳນວນ ຜ ໍ້ ຊຳຍ ທີື່  ເປັນ ທະຫຳນ 

ໄດໍ້ ເວລຳ ອອກ ຈຳກ ປະເທດ ເອຢິບ ມຳ         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຕຳຍ ໝດົ ໃນ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ.         

5ພວກ 

ນ ັໍ້ນ ແມ ື່ນ ພວກ ທີື່  ຮບັ ພິທີ ຕດັ ແລໍ້ວ         ແຕື່ ຜ ໍ້ ທີື່  ເກດີ ໃນ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ ຍງັ ບ ື່  ໄດໍ້ ຮບັ ພິທີ ຕດັ ຈກັ 

ຄນົ.         

6ໃນ ເວລຳ ທີື່  ພວກ ອິສຣາເອນ ທຽວ ໄປ ມຳ ໃນ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ ລະຫວື່ຳງ ສີື່  ສິບ ປີ ນ ັໍ້ນ         

ເພຳະ ພວກ ເຂົຳ ບ ື່  ຍອມ ຟງັ ຄວຳມ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພຣະອງົ ຊງົ ສນັຍຳ ກບັ ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ພວກ 

ເຈົໍ້ຳ ຈະ ບ ື່  ເຫັນ ແຜື່ນດນິ ອນັ ອດຸມົສມົບ ນ         ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ສນັຍຳ ໄວໍ້ ກບັ ປ ື່ ຍື່ຳ ຕຳ ຍຳຍ ວື່ຳ ຈະ ໃຫໍ້ ແກື່ ພວກ 

ເຈົໍ້ຳ.”         

7ສື່ວນ ລ ກ ຊຳຍ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຊ ື່ ງ ຈະ ເປັນ ຜ ໍ້ ແທນ ພວກ ເຂົຳ ນ ັໍ້ນ         ໂຢຊວຍ          ໄດໍ້ 

ເຮັດ ພິທີ ຕດັ ໃຫໍ້         ເພຳະ ພວກ ເຂົຳ ຍງັ ບ ື່  ທນັ ໄດໍ້ ຮບັ ມຳ ກື່ອນ         ໃນ ເວລຳ ເດນີທຳງ ຢ ື່ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັ-

ດຳນ.         

8ຫລງັ ຈຳກ ຮບັ ພິທີ ຕດັ ແລໍ້ວ         ຊນົ ຊຳດ ທງັ ໝດົ ກ  ພຳກນັ ພກັ ເຊົຳ ຢ ື່ ຈນົ ບຳດແຜ ຫຳຍ ເຈບັ.         

9ຕ ື່  

ມຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ບອກ ໂຢຊວຍ ວື່ຳ,         “ມ ໍ້ນີໍ້ ເຮົຳ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ພົໍ້ນ ຈຳກ ຄວຳມ ໝິື່ ນປະ-

ໝຳດ ໃນ ກຳນ ເປັນ ທຳດ ທີື່  ປະເທດ ເອຢິບ”         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ເອີໍ້ນ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ         ກິນການ          ເທົື່ ຳ 

ທກຸ ມ ໍ້ນີໍ້.          
10ໃນ ເວລຳ ທີື່  ພວກ ອິສຣາເອນ ພກັ ເຊົຳ ຢ ື່ ກິນການ ຕຳມ ທົື່ງພຽງ ຂອງ ເມ  ອງ ເຢຣິໂກ          ພວກ ເຂົຳ 

ໄດໍ້ ສະຫລອງ ປັດສະຄາ ໃນ ຕອນ ຄ  ື່ຳ ມ ໍ້ ວນັ ທີ ສິບ ສີື່  ຂອງ ເດ ອນ ນ ັໍ້ນ.         

11ຫລງັ ຈຳກ ປັດສະຄາ ແລໍ້ວ         

ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ກນິ ແຕື່ ສິື່ ງ ທີື່  ຊຳວ ການາອານ ປ ກ ໄວໍ້         ຄ  ເຂົໍ້ຳຂ ົໍ້ວ         ແລະ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ບ ື່  ມີ ເຊ ໍ້ອ.         

12ຕ ັໍ້ງແຕື່ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ 

ມຳ         ພວກ ອິສຣາເອນ ກ  ບ ື່  ມ ີມານາ ອີກ         ໃນ ປີ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ກນິ ແຕື່ ສິື່ ງ ທີື່  ຊຳວ ການາອານ ປ ກ ໄວໍ້.          

ໂຢຊວຍພົບຊາຍຖືດາບ 
13ເວລຳ ໂຢຊວຍ ໄປ ໃກໍ້ ຈະ ຮອດ ເມ  ອງ ເຢຣິໂກ          ໃນ ທນັໃດ ນ ັໍ້ນ         ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ເຫັນ ຊຳຍ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ຖ  ດຳບ 

ຢ ນ ຢ ື່ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ເພິື່ ນ         ໂຢຊວຍ ຈ ື່ງ ຫຍບັ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃກໍ້         ແລະ ຖຳມ ວື່ຳ,         “ທື່ຳນ ເປັນ ທະຫຳນ ຝື່ຳຍ ເຮົຳ         ຫລ  

ຝື່ຳຍ ສດັຕ ?”         

14ຊຳຍ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ຕອບ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ບ ື່  ເປັນ ທະຫຳນ ຝື່ຳຍ ໃດ         ເຮົຳ ມຳ ນີໍ້ ໃນ ຖຳນະ ເປັນ ຜ ໍ້ ບນັ-

ຊຳ ກຳນ ກອງທບັ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ”         ໂຢຊວຍ ຈ ື່ງ ໝ ບ ໜໍ້ຳ ລງົ ຂຳບ ໄຫວໍ້         ແລະ ທ ນ ຖຳມ ວື່ຳ,         

“ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເປັນ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ພຣະອງົ         ພຣະອງົ ຢຳກ ຈະ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເຮັດ ຫຍງັ?”         

15ຜ ໍ້ ບນັຊຳ ກຳນ 

ກອງທບັ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ແກື່ ໂຢຊວຍ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ຖອດ ເກບີ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ອອກ         ເພຳະ ບື່ອນ ທີື່  

ເຈົໍ້ຳ ຢ ນ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ບື່ອນ ສກັສິດ”         ແລໍ້ວ ໂຢຊວຍ ກ  ເຮັດ ຕຳມ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ.          
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ການພັງທະລາຍຂອງເມືອງເຢຣິໂກ 
1ຍໍ້ອນ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ໃກໍ້ ເມ  ອງ ເຢຣິໂກ          ປະຕ  ເມ  ອງ ກ  ອດັ ໄວໍ້ ຢື່ຳງ ແໜໍ້ນໜຳ         ໂດຍ ບ ື່  ມີ ໃຜ ເຂົໍ້ຳ 

ອອກ ໄດໍ້.         

2ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈ ື່ງ ຊງົ ບອກ ໂຢຊວຍ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ຟງັ         ເຮົຳ ຈະ ມອບ ເມ  ອງ ເຢຣິໂກ          ແລະ 

ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ໃນ ເມ  ອງ ນີໍ້         ພໍ້ອມ ທງັ ທະຫຳນ ຜ ໍ້ ກໍ້ຳຫຳນ ໄວໍ້ ໃນ ກ  ຳມ   ຂອງ ເຈົໍ້ຳ.         

3ເຈົໍ້ຳ ພໍ້ອມ ບນັດຳ ທະ-

ຫຳນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ຈ ົື່ງ ພຳກນັ ຍື່ຳງ ອໍ້ອມ ເມ  ອງ ນີໍ້ ມ ໍ້ ລະ ເທ ື່ ອ ພຳຍ ໃນ ຫກົ ມ ໍ້.         

4ໃຫໍ້ ພວກ ປະໂລຫິດ ເຈດັ ຄນົ 

ຖ  ແກ ອອກ ໄປ ກື່ອນ ຫີບ ຄ  ຳ ສນັຍຳ         ແລໍ້ວ ໃນ ມ ໍ້ ທີ ເຈດັ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ຍື່ຳງ ອໍ້ອມ ເຈດັ ຮອບ         ໂດຍ ມີ 

ພວກ ປະໂລຫິດ ເປົື່ ຳ ແກ ນ  ຳ ໜໍ້ຳ.         

5ເມ  ື່ອ ໄດໍ້ ຍນິ ສຽງ ແກ ດງັ ຂ ໍ້ນ ເປັນ ສຽງ ຍຳວ ໆ         ທກຸ ຄນົ ຈ ົື່ງ ພຳກນັ 

ຮໍ້ອງ ດໍ້ວຍ ສຽງ ດງັ         ແລໍ້ວ ກ  ຳແພງ ເມ  ອງ ຈະ ເຈ ື່ອນ ລງົ         ເມ  ື່ອນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ທກຸ ຄນົ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ເມ  ອງ ທນັທີ.”          
6ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ໂຢຊວຍ ຈ ື່ງ ເອີໍ້ນ ພວກ ປະໂລຫິດ ມຳ ແລໍ້ວ ບອກ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ຫຳມ ຫີບ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ໄປ         ສື່ວນ 

ປະໂລຫິດ ອີກ ເຈດັ ຄນົ         ໃຫໍ້ ຖ  ແກ ນ  ຳ ໜໍ້ຳ ຫີບ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ໄປ.”         

7ແລໍ້ວ ໂຢຊວຍ ໄດໍ້ ບອກ ປະຊຳຊນົ ວື່ຳ,         

“ຈ ົື່ງ ຍື່ຳງ ອໍ້ອມ ເມ  ອງ         ແລະ ໃຫໍ້ ພວກ ທະຫຳນ ຍື່ຳງ ອອກ ໜໍ້ຳ ຫີບ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ.”          
8ເມ  ື່ອ ໂຢຊວຍ ສ ັື່ງ ແລໍ້ວ         ປະໂລຫິດ ເຈດັ ຄນົ ກ  ເປົື່ ຳ ແກ ຍື່ຳງ ນ  ຳ ໜໍ້ຳ ຫີບ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້-

ເປັນເຈົ້າ.         

9ສື່ວນ ທະຫຳນ ກອງ ໜໍ້ຳ         ກ  ຍື່ຳງ ອອກ ໄປ ກື່ອນ ພວກ ປະໂລຫິດ ທີື່  ເປົື່ ຳ ແກ         ແລະ ພວກ 

ກອງ ຫລງັ ກ  ຍື່ຳງ ຕຳມ ຫີບ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ໄປ         ສຽງ ແກ ດງັ ຢ ື່ ຕະຫລອດ ເວລຳ.         

10ແຕື່ ໂຢຊວຍ ໄດໍ້ ບອກ 

ພວກ ປະຊຳຊນົ ວື່ຳ         ບ ື່  ໃຫໍ້ ໂຮຮໍ້ອງ ຫລ  ໃຊໍ້ ສຽງ ຈນົ ກວື່ຳ ຈະ ມີ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ໃໝື່.         

11ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ 

ປະໂລຫິດ ຫຳມ ຫີບ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຍື່ຳງ ອໍ້ອມ ເມ  ອງ ໜ ື່ ງ ຮອບ         ແລໍ້ວ ຈ ື່ງ ພຳກນັ ກບັ 

ໄປ ຄໍ້ຳຍ ພກັ         ເພ ື່ ອ ພກັຜື່ອນ ໃນ ເວລຳ ກຳງຄ ນ.          
12ເຊົໍ້ຳ ມ ໍ້ ໃໝື່ ມຳ ໂຢຊວຍ ລກຸ ແຕື່ ເດກິ         ສື່ວນ ພວກ ປະໂລຫິດ ກ  ຫຳມ ຫີບ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ອອກ ໄປ.         

13ເມ  ື່ອ ພວມ ຍື່ຳງ ໄປ ນ ັໍ້ນ         ປະໂລຫິດ ເຈດັ ຄນົ ກ  ເປົື່ ຳ ແກ ອອກ ໜໍ້ຳ ກື່ອນ         ສື່ວນ ທະຫຳນ ກອງ ໜໍ້ຳ ກ  

ຍື່ຳງ ອອກ ກື່ອນ         ແລະ ກອງ ຫລງັ ກ  ຍື່ຳງ ຕຳມ ໄປ ພໍ້ອມ ທງັ ສຽງ ແກ ຢ ື່ ຕະຫລອດ ເວລຳ.         

14ໃນ ມ ໍ້ ທີ 

ສອງ         ພວກ ເຂົຳ ຍື່ຳງ ອໍ້ອມ ເມ  ອງ ອີກ ຮອບ ໜ ື່ ງ         ແລໍ້ວ ກ  ຫລບົຄ ນ ເມ  ອ ຄໍ້ຳຍ ພກັ         ພວກ ເຂົຳ ພຳກນັ 

ເຮັດ ຢ ື່ ດ ັື່ງນີໍ້ ຕະຫລອດ ທງັ ຫກົ ມ ໍ້.          
15ສື່ວນ ມ ໍ້ ທີ ເຈດັ         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ລກຸ ແຕື່ ເດກິ         ແລະ ຍື່ຳງ ອໍ້ອມ ເມ  ອງ ເຖງິ ເຈດັ ຮອບ ໃນ ມ ໍ້ ດຽວ ກນັ 

ນ ັໍ້ນ         ມີ ແຕື່ ມ ໍ້ ດຽວ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຍື່ຳງ ອໍ້ອມ ເມ  ອງ ເຈດັ ຮອບ.         

16ພ  ຮອດ ຮອບ ທີ ເຈດັ         ໃນ ຂະ-

ນະ ທີື່  ພວກ ປະໂລຫິດ ກ  ຳລງັ ເປົື່ ຳ ແກ ຢ ື່         ໂຢຊວຍ ຮໍ້ອງ ບອກ ແກື່ ປະຊຳຊນົ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ຮໍ້ອງ ໂຮ ຂ ໍ້ນ         

ເພຳະວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ປະທຳນ ເມ  ອງ ນີໍ້ ໃຫໍ້ ແກື່ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ແລໍ້ວ.         

17ເພ ື່ ອ ເປັນ ກຳນ ຖວຳຍ 

ແກື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ເວັໍ້ນ ໄວໍ້ ແຕື່ ນຳງ ຣາຮາບ ຍງິ ໂສເພນ ີ         ພໍ້ອມ ທງັ ທກຸ ຄນົ ທີື່ ຢ ື່ ພຳຍ ໃນ ເຮ ອນ 

ຂອງ ນຳງ         ໃຫໍ້ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່ ໄດໍ້         ເພຳະວື່ຳ ນຳງ ໄດໍ້ ເຊ ື່ ອງ ຜ ໍ້ ສອດແນມ ສອງ ຄນົ ຂອງ ເຮົຳ ໄວໍ້.         

18ແຕື່ ຕໍ້ອງ 

ລະວງັ ຢື່ຳ ຈບັ ເອົຳ ສິື່ ງ ທີື່  ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ທ  ຳລຳຍ         ຖໍ້ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເອົຳ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈະ 

ນ  ຳ ຄວຳມ ເດ ອດຮໍ້ອນ         ແລະ ຄວຳມ ຈບິຫຳຍ ມຳສ ື່ ຄໍ້ຳຍ ອິສຣາເອນ.         

19ສື່ວນ ເງນິ ຄ  ຳ         ແລະ ເຄ ື່ ອງ-

ໃຊໍ້ ທີື່  ເປັນ ທອງເຫລ ອງ         ຫລ  ເຫລັກ         ຕໍ້ອງ ເປັນ ສິື່ ງ ທີື່  ຖວຳຍ ແກື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ຕໍ້ອງ ເກບັ ໄວໍ້ 

ໃນ ຫ  ພະ ຄງັ ຂອງ ພຣະອງົ.”          
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20ແລໍ້ວ ພວກ ປະໂລຫິດ ກ  ເປົື່ ຳ ແກ ຂ ໍ້ນ         ເມ  ື່ອ ປະຊຳຊນົ ໄດໍ້ ຍນິ ສຽງ ແກ         ພວກ ເຂົຳ ກ  ຮໍ້ອງ ໂຮ ດໍ້ວຍ 

ສຽງ ດງັ         ແລະ ກ  ຳແພງ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ກ  ເຈ ື່ອນ ລງົ         ທກຸ ໆ         ຄນົ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ເມ  ອງ ແລະ ຍ ດ ເອົຳ ທນັທີ.         

21ພວກ ເຂົຳ ໃຊໍ້ ດຳບ ຂໍ້ຳ ທງັ ຊຳຍ ຍງິ         ເດັກນໍ້ອຍ         ຜ ໍ້ ເຖົໍ້ຳ         ຕະຫລອດ ທງັ ງວົ ຄວຳຍ         ແກະ         ແລະ ລ .         

22ແລໍ້ວ ໂຢຊວຍ ໄດໍ້ ບອກ ຊຳຍ ສອງ ຄນົ ເປັນ ຜ ໍ້ ສອດແນມ ວື່ຳ,         “ໃຫໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ເຮ ອນ ຂອງ 

ຍງິ ໂສເພນ ີເພ ື່ ອ ນ  ຳ ເອົຳ ຕວົ ນຳງ         ພໍ້ອມ ທງັ ທກຸ ຄນົ ໃນ ເຮ ອນ ຂອງ ນຳງ ອອກ ມຳ ຕຳມ ທີື່  ໄດໍ້ ສນັຍຳ 

ໄວໍ້.”         

23ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ຊຳຍ ທງັ ສອງ ຈ ື່ງ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ເຮ ອນ         ພຳ ເອົຳ ນຳງ ຣາຮາບ ພໍ້ອມ ດໍ້ວຍ ພ ື່  ແມ ື່ ອໍ້ຳຍ 

ນໍ້ອງ         ແລະ ພວກ ອ ື່ ນ ໆ         ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ເຮ ອນ ຂອງ ນຳງ ອອກ ມຳ         ພຳ ໄປ ອຳໄສ ຢ ື່ ທຳງ ນອກ ຄໍ້ຳຍ ພກັ ຂອງ 

ພວກ ອິສຣາເອນ.         

24ແລໍ້ວ ພວກ ອິສຣາເອນ ກ  ຈ ດ ໄຟ ເຜົຳ ເມ  ອງ         ແລະ ທກຸ ໆ         ສິື່ ງ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ         

ເວັໍ້ນ ໄວໍ້ ແຕື່ ເງນິ ຄ  ຳ         ແລະ ເຄ ື່ ອງໃຊໍ້ ເປັນ ທອງເຫລ ອງ         ຫລ  ເຫລັກ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ເອົຳ ໄວໍ້ ໃນ ຫ  ພະ ຄງັ 

ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ.         

25ຍໍ້ອນ ນຳງ ຣາຮາບ ໄດໍ້ ເຊ ື່ ອງ ຜ ໍ້ ສອດແນມ ທງັ ສອງ ຄນົ ທີື່  ໃຊໍ້ ໄປ ຈອບເບິື່ ງ 

ເມ  ອງ         ເຢຣິໂກ          ໂຢຊວຍ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ຊື່ອຍ ຊວີດິ ຂອງ ນຳງ         ພໍ້ອມ ທງັ ພ ື່  ແມ ື່ ອໍ້ຳຍ ນໍ້ອງ         ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ 

ນຳງ ຣາຮາບ ກ  ຢ ື່ ກບັ ອິສຣາເອນ ຈນົ ເທົື່ ຳ ທກຸ ມ ໍ້ນີໍ້.         

26ຕ ື່  ມຳ         ໂຢຊວຍ ໄດໍ້ ເຕ ອນ ຢື່ຳງ ໜກັ ແໜໍ້ນ ວື່ຳ,         

“ຖໍ້ຳ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ຜ ໍ້ ໃດ ຈະ ສໍ້ຳງ ເມ  ອງ ເຢຣິໂກ ນີໍ້ ຂ ໍ້ນ ໃໝື່         ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້ ຄວຳມ ສຳບ ແຊື່ງ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຕກົ 

ຖ ກ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ.         “ໃຜ ກ  ຕຳມ ທີື່  ລງົມ   ສໍ້ຳງ ເມ  ອງ ນີໍ້         ຈະ ຕໍ້ອງ ເສຍ ລ ກ ຊຳຍ ກກົ ຂອງ ຕນົ         ແລະ ຜ ໍ້ ທີື່  ຈະ ສໍ້ຳງ 

ປະຕ  ເມ  ອງ ນີໍ້         ຈະ ເສຍ ລ ກ ຊຳຍ ຫລໍ້ຳ ຂອງ ຕນົ.”         

27ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈ ື່ງ ຊງົ ສະຖດິ ຢ ື່ ກບັ 

ໂຢຊວຍ          ແລະ ຊ ື່  ສຽງ ຂອງ ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ຊື່ຳລ  ໄປ ທົື່ວ ທງັ ປະເທດ ນ ັໍ້ນ.          

ບົດທີ 7 
ອາຄານເຮັດບາບ 

1ລ ກ ຫລຳນ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ເຮັດ ບຳບ         ດໍ້ວຍ ກຳນ ຂຳບ ໄຫວໍ້ ຮ ບ ເຄົຳລບົ         ຄ :         ອາຄານ          ລ ກ ກາມີ          

ລ ກ ຊັບດີ          ລ ກ ເຊຣາ ໃນ         ຕະກນຸ ຢ ດາ ໄດໍ້ ເກບັ ຮກັສຳ ຮ ບ ເຄົຳລບົ ໄວໍ້         ແລະ ພຣະພິໂລດ ຂອງ ພຣະ-
ຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກ  ພຸື່ງ ຂ ໍ້ນ ຕ ື່ ສ ໍ້ ລ ກ ຫລຳນ ອິສຣາເອນ          

2ໂຢຊວຍ ໄດໍ້ ໃຊໍ້ ບຳງ ຄນົ ຈຳກ ເມ  ອງ ເຢຣິໂກ ໄປ ເມ  ອງ ອາອີ ທີື່ ຢ ື່ ໃກໍ້ ກບັ ເມ  ອງ ເບັດ-ອາເວນ          

ທຳງ ທິດຕຳເວັນອອກ ຂອງ ເມ  ອງ ເບັດເອນ          ແລະ ໂຢຊວຍ ໄດໍ້ ບອກ ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ຂ ໍ້ນ ໄປ ເບິື່ ງ 

ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ”         ພວກ ເຂົຳ ກ  ຂ ໍ້ນ ໄປ ສອດແນມ ເມ  ອງ ອາອີ         

3ຫລງັ ຈຳກ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ກບັ ຄ ນ ໄປ 

ຫຳ ໂຢຊວຍ          ແລະ ບອກ ເພິື່ ນ ວື່ຳ         ບ ື່  ຕໍ້ອງ ໃຫໍ້ ປະຊຳຊນົ ທງັ ໝດົ ຂ ໍ້ນ ໄປ         ໃຫໍ້ ສ ົື່ງ ພຽງ ແຕື່ ສອງ         ຫລ  

ສຳມ ພນັ ຄນົ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ ຂ ໍ້ນ ໄປ         ກ  ສຳມຳດ ຕ ີເອົຳ ຊະນະ ເມ  ອງ ອາອີ          ເພຳະວື່ຳ ຄນົ ໃນ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ມີ 

ຫລຳຍ          
4ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ຈ ື່ງ ມີ ປະຊຳຊນົ ພຽງ ແຕື່ ສຳມ ພນັ ຄນົ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ ທີື່  ຂ ໍ້ນ ໄປ         ແຕື່ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ປບົ ໜີ ຈຳກ 

ຊຳວ ເມ  ອງ ອາອີ         

5ຊຳວ ເມ  ອງ ອາອີ ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ພວກ ເຂົຳ ຕຳຍ ປະມຳນ ສຳມ ສິບ ຫກົ ຄນົ         ແລະ ໄດໍ້ ໄລື່ 

ຕດິຕຳມ ພວກ ເຂົຳ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ປະຕ  ເມ  ອງ ໄປ ຈນົ ຮອດ ເຊບາຣີມ          ໄດໍ້ ຕ ີຊະນະ ພວກ ເຂົຳ         ເມ  ື່ອ ລງົ ພ  ມຳ,         

ຈດິໃຈ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ເກດີ ມີ ຄວຳມ ວຸໍ້ນວຳຍ         ແລະ ອື່ອນເພຍ ໄປ ຄ  ກບັ ນ  ໍ້ຳ          
6ໂຢຊວຍ ໄດໍ້ ຈກີ ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ ຂອງ ຕນົ         ແລະ ກ ົໍ້ມ ໜໍ້ຳ ລງົ ດນິ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຫີບ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
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ເຈົ້າ ຈນົ ຮອດ ຕອນ ແລງ,         ໂຢຊວຍ ພໍ້ອມ ດໍ້ວຍ ພວກ ເຖົໍ້ຳ ແກື່ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ເອົຳ ຂີໍ້ຝຸື່ນ ມຳ ໂຮຍ 

ໃສື່ ຫວົ ຂອງ ຕນົ ເອງ.         

7ໂຢຊວຍ ໄດໍ້ ຂຳບ ທ ນ ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ວື່ຳ         “ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ເຫດ 

ໃດ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ພວກ ນີໍ້ ສຳມຳດ ຂໍ້ຳມ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ ມຳ ໄດໍ້         ແລະ ມອບ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄວໍ້ ໃນ ກ  ຳມ   

ຂອງ ພວກ ອະໂມຣີດ          ແລະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຕໍ້ອງ ຈບິຫຳຍ ໄປ         ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ພ ໃຈ ແລໍ້ວ ທີື່  ຈະ 

ຢ ື່ ຟຳກ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ ເບ ໍ້ອງ ນ ັໍ້ນ.         

8ໂອໍ້         ພຣະອງົ ເຈົໍ້ຳ ຂໍ້ຳ,         ເມ  ື່ອ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ຫນັ ຫລງັ ຕ ື່ໜໍ້ຳ 

ພວກ ສດັຕ  ຂອງ ພວກ ເຂົຳ,         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ມີ ຄວຳມ ເວົໍ້ຳ ແນວໃດ?         

9ຊຳວ ການາອານ ກບັ ຊນົ ຊຳດ 

ທງັຫລຳຍ ໃນ ປະເທດ ນີໍ້ ຈະ ໄດໍ້ ຍນິ ຂື່ຳວ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ຈະ ມຳ ລໍ້ອມ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ,         ລ ບ ຊ ື່  ຂອງ ພວກ ຂໍ້ຳ-

ນໍ້ອຍ ອອກ ຈຳກ ແຜື່ນດນິ ໂລກ         ແລະ ພຣະອງົ ຈະ ເຮັດ ສິື່ ງ ໃດ ສ  ຳລບັ ນຳມ ຊ ື່  ອນັ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ຂອງ ພຣະ-

ອງົ”          
10ແລະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ບອກ ໂຢຊວຍ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ລກຸຂ ໍ້ນ!         ເປັນ ຫຍງັ ເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ໝ ບ ໜໍ້ຳ ລງົ ຢື່ຳງ 

ນ ັໍ້ນ?         

11ພວກ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ເຮັດ ບຳບ         ແລະ ໄດໍ້ ເຮັດ ຜິດ ຕ ື່  ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ຂອງ ເຮົຳ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ແກື່ ພວກ 

ເຂົຳ ໄວໍ້         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ລກັ ເກບັ ຮກັສຳ ຮ ບ ເຄົຳລບົ         ແລະ ເວົໍ້ຳ ຄ  ຳ ຕວົະ,         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເອົຳ ສິື່ ງ ຂອງ 

ນ ັໍ້ນ ມຳ ໃສື່ ໃນ ຫ ື່  ຜໍ້ຳ ຂອງ ຕນົ.         

12ແລະ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ຈະ ບ ື່  ສຳມຳດ ປະ ເຊນີ ໜໍ້ຳ ຕ ື່  ພວກ ສດັຕ ,         

ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ປບົ ໜີ         ຕ ື່ໜໍ້ຳ ພວກ ສດັຕ          ເພຳະວື່ຳ         ພວກ ເຂົຳ ຖ ກ ສຳບ ແຊື່ງ         ຖໍ້ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ທ  ຳລຳຍ 

ສິື່ ງ ຂອງ ທີື່  ຖ ກ ສຳບ ແຊື່ງ ທີື່ ຢ ື່ ທື່ຳມກຳງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ສະຖດິ ຢ ື່ ກບັ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ອີກ ຕ ື່  ໄປ.         

13ຈ ົື່ງ ລກຸຂ ໍ້ນ         ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ຊ  ຳລະ ຕວົ ໃຫໍ້ ບ ລິສດຸ         ແລະ ບອກ ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ 

ຊ  ຳລະ ຕວົ ໃຫໍ້ ບ ລິສດຸ ສ  ຳລບັ ມ ໍ້ອ ື່ ນ         ເຫດ ວື່ຳ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ຢື່ຳງ ນີໍ້ ວື່ຳ         

“ໂອໍ້         ພວກ ອິສຣາເອນ ເອີຍ ມີ ສິື່ ງ ຂອງ ທີື່  ຖ ກ ສຳບ ແຊື່ງ         ໃນ ທື່ຳມກຳງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ,         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ບ ື່  

ສຳມຳດ ຊະນະ ສດັຕ  ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້         ຈນົ ກວື່ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ເອົຳ ສິື່ ງ ທີື່  ຖ ກ ສຳບ ແຊື່ງ ນ ັໍ້ນ ອອກ ໜີ 

ຈຳກ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເສຍ ກື່ອນ.         

14ໃນ ຕອນ ເຊົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ທກຸ ຄນົ ຈ ົື່ງ ຫຍບັ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃກໍ້ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ຕຳມ ເຜົື່ ຳ ຕື່ຳງ ໆ         ແລະ         ເຜົື່ ຳ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊີໍ້ ບອກ ນ ັໍ້ນ         ຈ ົື່ງ ຫຍບັ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃກໍ້ ຕຳມ ເຊ ໍ້ອສຳຍ         

ແລະ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊີໍ້ ບອກ ນ ັໍ້ນ         ຈ ົື່ງ ຫຍບັ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃກໍ້ ຕຳມ ຄອບຄວົ         ແລະ ຄອບຄວົ 

ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊີໍ້ ບອກ ນ ັໍ້ນ         ຈ ົື່ງ ຫຍບັ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃກໍ້ ຕຳມ ບກຸຄນົ.         

15ຖໍ້ຳ ຄນົ ທີື່  ຖ ກ ຊີໍ້ ແຈ ໍ້ງວື່ຳ ເປັນ ຜ ໍ້ ທີື່  

ໄດໍ້ ເກບັ ຮກັສຳ ຮ ບ ເຄົຳລບົ         ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈະ ຕໍ້ອງ ຖ ກ ເຜົຳ ໄຟ ພໍ້ອມ ກບັ ທກຸ ໆ ສິື່ ງ ທີື່  ລຳວ ມ ີ        ເພຳະວື່ຳ ລຳວ ໄດໍ້ 

ເຮັດ ຜິດ ຄ  ໄດໍ້ ລື່ວງ ລະເມດີ ຕ ື່  ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ໄດໍ້ ເຮັດ ກຳນ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ໃນ ທື່ຳມກຳງ 

ພວກ ອິສຣາເອນ”.          
16ໂຢຊວຍ ໄດໍ້ ລກຸຂ ໍ້ນ ແຕື່ ເຊົໍ້ຳ         ແລະ ໃຫໍ້ ພວກ ອິສຣາເອນ ຫຍບັ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃກໍ້ ຕຳມ ເຜົື່ ຳ ຕື່ຳງ ໆ ຂອງ 

ພວກ ເຂົຳ;         ເຜົື່ ຳ ຢ ດາ ໄດໍ້ ຖ ກ ຊີໍ້ ບອກ.         

17ແລະ ໃຫໍ້ ເຜົື່ ຳ ຢ ດາ ທງັ ໝດົ ຫຍບັ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃກໍ້         ແລະ ຕະກ ນ 

ເຊຣາ ໄດໍ້ ຖ ກ ຊີໍ້ ບອກ,         ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ຄນົ ທງັ ໝດົ ຈຳກ ຕະກ ນ ເຊຣາ ຫຍບັ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃກໍ້         ແລະ ຄອບຄວົ 

ຊັບດີ ໄດໍ້ ຖ ກ ຊີໍ້ ບອກ.         

18ແລະ ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ຄນົ ທງັ ໝດົ ໃນ ຄອບຄວົ ຊັບດີ ຫຍບັ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃກໍ້         ແລະ ອາ-
ຄານ ລ ກ ກາມີ          ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຂອງ ຊັບດີ,         ລ ກ ຂອງ ເຊຣາ ຈຳກ ຕະກ ນ ຢ ດາ ຖ ກ ຊີໍ້ ບອກ.         

19ໂຢຊວຍ 

ໄດໍ້ ບອກ ອາຄານ ວື່ຳ         “ລ ກ ເອີຍ         ຂ  ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ຖວຳຍ ພຣະສິລິ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພຣະເຈົ້າ ຂອງ 

ຊຳວ ອິສຣາເອນ          ແລະ ຈ ົື່ງ ສນັລະເສີນ ພຣະອງົ         ຂ  ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ແຈ ໍ້ງ ຄວຳມ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ຟງັ ໃນ ສິື່ ງ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ 
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ເຮັດ ນ ັໍ້ນ         ຢື່ຳ ອ  ຳ ໄວໍ້ ຈຳກ ເຮົຳ ເລີຍ.         

20ອາຄານ ໄດໍ້ ຕອບ ໂຢຊວຍ          ແລະ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ແມ ື່ນແທໍ້,         ຂໍ້ຳ-

ນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ເຮັດ ບຳບ ຕ ື່ ສ ໍ້ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ຊຳວ ອິສຣາເອນ,         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃນ ສິື່ ງ 

ນີໍ້         ຄ  ໄດໍ້ ເກບັ ຮກັສຳ ຮ ບ ເຄົຳລບົ ໄວໍ້.         

21ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ເຫັນ ເສ ໍ້ອ ຊ ັໍ້ນ ນອກ ອນັ ງດົ ງຳມ ຫລຳຍ ຈຳກ ບາ-
ບີໂລນ ກບັ ເງນິ         200         ເຊ ເກນ         ແລະ ຄ  ຳ         1         ແທື່ງ         ໜກັ         50         ເຊ ເກນ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຄິດ ຢຳກ ໄດໍ້ ສິື່ ງ 

ຂອງ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ລກັ ເອົຳ ມຳ,         ສິື່ ງ ຂອງ ນ ັໍ້ນ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ຝງັ ໄວໍ້ ໃນ ດນິ ຢ ື່ ຄໍ້ຳຍ ພກັ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         

ແລະ ເງນິ ຢ ື່ ລຸື່ມ.          
22ໂຢຊວຍ ໄດໍ້ ໃຊໍ້ ບຳງ ຄນົ ແລື່ນ ໄປ ເບິື່ ງ ທີື່  ຜໍ້ຳ ເຕັນ[a]         ຕຳມ ທີື່  ອາຄານ ໄດໍ້ ບອກ         ແລະ ໄດໍ້ ເຫັນ 

ເສ ໍ້ອ ເຊ ື່ ອງ ໄວໍ້ ໃນ ຜໍ້ຳ ເຕັນ.         

23ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເອົຳ ມຳ ໃຫໍ້ ໂຢຊວຍ          ແລະ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ເບິື່ ງ         ໂດຍ 

ວຳງ ໄວໍ້ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

24ໂຢຊວຍ          ແລະ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ເອົຳ ອາຄານ,         ເຊຣາ          ກບັ 

ເງນິ,         ເສ ໍ້ອ ຊ ັໍ້ນ ນອກ,         ລ ກ ຊຳຍ         ລ ກ ຍງິ ທງັ ໝດົ ພໍ້ອມ ທງັ ຝ ງ ງວົ,         ຝ ງ ຄວຳຍ         ຝ ງ ສດັ ນໍ້ອຍ ກບັ ຕ ບ 

ຜໍ້ຳ ເຕັນ         ແລະ ທກຸ ໆ ສິື່ ງ ທີື່  ເປັນ ຂອງ ລຳວ ຂ ໍ້ນ ໄປ ທີື່  ຮື່ອມ ພ  ອາໂຄ         

25ໂຢຊວຍ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ 

ເຮັດ ໃຫໍ້ ພວກ ເຮົຳ ລ  ຳບຳກ ແລະ ໄດໍ້ ຮບັ ຄວຳມ ເດ ອດຮໍ້ອນ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ໃຫໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ລ  ຳ-

ບຳກ ຢື່ຳງ ແສນ ສຳຫດັ ໃນ ມ ໍ້ນີໍ້         ແລະ ບນັດຳ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ແກວື່ງ ກໍ້ອນ ຫີນ ໃສື່ ພວກ ເຂົຳ ຈນົ 

ຕຳຍ ແລະ ຈ ດ ພວກ ເຂົຳ ດໍ້ວຍ ໄຟ         

26ຫລງັ ຈຳກ ນ ັໍ້ນ         ກ  ໄດໍ້ ເກບັ ກໍ້ອນ ຫີນ ກອງ ໄວໍ້ ເທິງ ຊຳກ ສບົ ເປັນ 

ກອງ ໃຫຍື່         ແລະ ກໍ້ອນ ຫີນ ນ ັໍ້ນ ຍງັ ມີ ຈນົ ເທົື່ ຳ ທກຸ ມ ໍ້ນີໍ້         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ເຊົຳ ຄຽດ ຮໍ້ຳຍ;         ພວກ ເຂົຳ 

ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ເອີໍ້ນ ຊ ື່  ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ ຮື່ອມ         ອາໂຄ 

[b]         ຈນົ ເຖງິ ທກຸ ມ ໍ້ນີໍ້          

ບົດທີ 8 
ໂຢຊວຍຍຶດ ແລະທຳລາຍເມືອງອາອີ 

1ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ແກື່ ໂຢຊວຍ ວື່ຳ         “ຢື່ຳ ຊ ື່ ຢໍ້ຳນ         ແລະ ຢື່ຳ ຕກົໃຈ         ຈ ົື່ງ ເອົຳ ທະຫຳນ ທງັ 

ໝດົ ໄປ ນ  ຳ ເຈົໍ້ຳ ແລະ ຈ ົື່ງ ລກຸຂ ໍ້ນ ໄປ ເມ  ອງ ອາອີ          ກະສດັ ເມ  ອງ ອາອີ ພໍ້ອມ ກບັ ປະຊຳຊນົ ໃນ ຫວົ ເມ  ອງ 

ຕື່ຳງ ໆ         ແລະ ດນິແດນ ທງັ ໝດົ ຂອງ ເມ  ອງ ອາອີ          ເຮົຳ ໄດໍ້ ມອບ ໄວໍ້ ໃນ ກ  ຳມ   ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ແລໍ້ວ.         

2ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ 

ທ  ຳລຳຍ ເມ  ອງ ອາອີ          ແລະ ກະສດັ ເມ  ອງ         ຄ  ກບັ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ທ  ຳລຳຍ ເມ  ອງ ເຢຣິໂກ          ແລະ ກະສດັ         ຂອງ 

ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ;         ແຕື່ ວື່ຳ ໃຫໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ປຸໍ້ນ ເອົຳ ເຄ ື່ ອງ ຂອງ         ແລະ ສດັ ທງັຫລຳຍ ມຳ ເປັນ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         

ໃຫໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຕ ັໍ້ງ ກອງ ດກັ ໄວໍ້ ທຳງ ດໍ້ຳນ ຫລງັ ຂອງ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ.          
3ໂຢຊວຍ ໄດໍ້ ຍກົ ທບັ ພໍ້ອມ ກບັ ທະຫຳນ ທງັ ໝດົ ຂ ໍ້ນ ໄປ ຕ ື່ ສ ໍ້ ເມ  ອງ ອາອີ          ແລະ ໄດໍ້ ເລ ອກ ເອົຳ ຄນົ ທີື່  

ມໃີຈ ກໍ້ຳຫຳນ ສຳມ ໝ ື່ ນ ຄນົ         ແລະ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ເມ  ອງ ອາອີ ໃນ ເວລຳ ກຳງຄ ນ.         

4ໄດໍ້ ສ ັື່ງ 

ແກື່ ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ຕ ັໍ້ງ ກອງ ດກັ ຊຸ ື່ມ ຕ ື່ ສ ໍ້         ຢ ື່ ດໍ້ຳນ ຫລງັ         ຢື່ຳ ຊ ື່ ໄປ ໄກ ຈຳກ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ຫລຳຍ         ແລະ 

ໃຫໍ້ ທກຸ ໆ ຄນົ ຈ ົື່ງ ຕຽມ ຕວົ ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ພໍ້ອມ ສະເໝີ.         

5ຝື່ຳຍ ເຮົຳ ກບັ ປະຊຳຊນົ ທງັ ໝດົ ທີື່ ຢ ື່ ນ  ຳ ເຮົຳ ຈະ ພຳ-

ກນັ ຫຍບັ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃກໍ້ ເມ  ອງ         ຖໍ້ຳ ພວກ ເຂົຳ ອອກ ຕ ື່ ສ ໍ້ ພວກ ເຮົຳ ຄ  ກບັ ເທ ື່ ອ ກື່ອນ         ພວກ ເຮົຳ ຈະ ປບົ ໜີ ຕ ື່ -

ໜໍ້ຳ ພວກ ເຂົຳ.         

6ແລໍ້ວ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ໄລື່ ຕດິຕຳມ ທຳງ ຫລງັ ພວກ ເຮົຳ ຈນົ ໄປ ໄກ ຈຳກ ເມ  ອງ         ແລະ 

ພວກ ເຂົຳ ຈະ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         “ພວກ ເຮົຳ ໄດໍ້ ປບົ ໜີ ຈຳກ ພວກ ເຂົຳ ຄ  ເທ ື່ ອ ກື່ອນ”         ແລະ ພວກ ເຮົຳ ຈະ ປບົ ໜີ ຕ ື່ -

 

[a]ຄໍ້ຳຍພກັ [b]ອຳໂຄແປວື່ຳ ລ  ຳບຳກ 
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ໜໍ້ຳ ພວກ ເຂົຳ.         

7ຝື່ຳຍ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ຍກົ ກອງ ດກັ ຊຸ ໍ້ມ ຍ ດ ເອົຳ ເມ  ອງ         ເພຳະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ 

ໄດໍ້ ມອບ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ໄວໍ້ ໃນ ກ  ຳມ   ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ແລໍ້ວ.         

8ເມ  ື່ອ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຍ ດ ເອົຳ ເມ  ອງ ໄດໍ້ ແລໍ້ວ ຈ ົື່ງ ຈ ດ 

ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ໂດຍ ໄວ         ຈ ົື່ງ ເຮັດ ຕຳມ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ         ຈ ົື່ງ ເຮັດ ຕຳມ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ແກື່ 

ພວກ ເຈົໍ້ຳ ແລໍ້ວ”         

9ໂຢຊວຍ ໄດໍ້ ສ ົື່ງ ພວກ ເຂົຳ ໄປ         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ກ  ໄດໍ້ ໄປ ຕ ັໍ້ງ ກອງ ດກັ ຊຸ ໍ້ມ ຢ ື່ ລະຫວື່ຳງ 

ກຳງ ເມ  ອງ ເບັດເອນ ກບັ ເມ  ອງ ອາອີ ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ທຳງ ທິດຕຳເວັນຕກົ ຂອງ ເມ  ອງ ອາອີ;         ໂຢຊວຍ ໄດໍ້ ນອນ 

ຄໍ້ຳງ ຄ ນ ຢ ື່ ກບັ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ໃນ ຄ ນ ນ ັໍ້ນ.          
10ໂຢຊວຍ ໄດໍ້ ລກຸຂ ໍ້ນ ແຕື່ ເຊົໍ້ຳ         ແລະ ໄດໍ້ ກວດເບິື່ ງ ປະຊຳຊນົ ທງັ ໝດົ         ເພິື່ ນ ພໍ້ອມ ກບັ ພວກ ເຖົໍ້ຳ ແກື່ 

ຊຳວ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ຂ ໍ້ນ ໄປ ເມ  ອງ ອາອີ ກື່ອນ ປະຊຳຊນົ.         

11ແລະ ທະຫຳນ ທງັ ໝດົ ທີື່ ຢ ື່ ນ  ຳ ໂຢຊວຍ 

ກ  ໄດໍ້ ຂ ໍ້ນ ໄປ ຫມດົ ທກຸ ຄນົ ໂດຍ ເຄ ື່ ອນ ຍໍ້ຳຍ ຫຍບັ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃກໍ້ ຈນົ ໄປ ຮອດ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ເມ  ອງ         ແລະ ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ 

ພກັ ຢ ື່ ທຳງ ທິດເໜ ອ ຂອງ ເມ  ອງ ອາອີ          ຊ ື່ ງ ມີ ຮື່ອມ ພ  ຢ ື່ ລະຫວື່ຳງ ກຳງ ພວກ ເຂົຳ ກບັ ເມ  ອງ ອາອີ         

12ໂຢຊວຍ ໄດໍ້ ເອົຳ ທະຫຳນ ປະມຳນ ຫໍ້ຳ ພນັ ຄນົ ໂດຍ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ໄປ ຕ ັໍ້ງ ກອງ ດກັ ຊຸ ໍ້ມ ຢ ື່ ລະຫວື່ຳງ 

ກຳງ ເມ  ອງ ເບັດເອນ ກບັ ເມ  ອງ ອາອີ ທຳງ ທິດຕຳເວັນຕກົ.         

13ເມ  ື່ອ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຈດັ ຕ ັໍ້ງ ຄນົ ທງັ ໝດົ 

ໄວໍ້ ໃນ ຄໍ້ຳຍ ພກັ ຢ ື່ ທຳງ ທິດເໜ ອ ຂອງ ເມ  ອງ         ແລະ ຈ  ຳນວນ ຄນົ ທີື່  ຈະ ຕ ັໍ້ງ ກອງ ດກັ ຊຸ ໍ້ມ ຢ ື່ ທຳງ ທິດຕຳ-

ເວັນຕກົ ໄວໍ້ ແລໍ້ວ         ໂຢຊວຍ ໄດໍ້ ຫຍບັ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ກຳງ ຮື່ອມ ພ  ໃນ ເວລຳ ກຳງຄ ນ ຂອງ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ.          
14ຢ ື່ ມຳ         ເມ  ື່ອ ກະສດັ ເມ  ອງ ອາອີ ໄດໍ້ ຮ ໍ້ ເຫດກຳນ,         ປະຊຳຊນົ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ເມ  ອງ ກ  ໄດໍ້ ພຳກນັ ລກຸ ຕ ັໍ້ງແຕື່ 

ເຊົໍ້ຳ         ແລະ ໄດໍ້ ພຳກນັ ອອກ ໄປ;         ທງັ ກະສດັ         ແລະ ປະຊຳຊນົ ເພ ື່ ອ ໄປ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກບັ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ໃນ 

ບື່ອນ ທີື່  ກ  ຳນດົ ໄວໍ້         ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ທົື່ງພຽງ,         ແຕື່ ກະສດັ ບ ື່  ຮ ໍ້ ຕວົ ວື່ຳ ມີ ກອງ ດກັ ຊຸ ໍ້ມ ເພ ື່ ອ ຕ ື່ ສ ໍ້ ຢ ື່ ທຳງ ຫລງັ 

ເມ  ອງ         

15ໂຢຊວຍ ກບັ ບນັດຳ ຊນົ ຊຳດ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ຍອມ ໃຫໍ້ ຊຳວ ເມ  ອງ ອາອີ ຕ ີຊະນະ ພວກ ເຂົຳ         

ແລະ ໄດໍ້ ປບົ ໜີ ໄປ ທຳງ ປື່ຳ         (ເຂດ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ)         

16ຄນົ ທງັຫລຳຍ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ເມ  ອງ ໄດໍ້ ໂຮມ ກນັ 

ດໍ້ວຍ ສຽງ ໂຮຮໍ້ອງ ດງັ ໆ ໄລື່ ຕດິຕຳມ ໄປ,         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ໄລື່ ຕດິຕຳມ ໂຢຊວຍ ໄປ ຫື່ຳງ ໄກ ຈຳກ ເມ  ອງ         

17ບ ື່  ມີ ຊຳຍ ຈກັ ຄນົ ທີື່  ຄໍ້ຳງ ຢ ື່ ໃນ ເມ  ອງ ອາອີ          ແລະ ເມ  ອງ ເບັດເອນ          ພວກ ເຂົຳ ໝດົ ທກຸ ຄນົ ໄດໍ້ ອອກ 

ໄປ         ນ  ຳ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ໂດຍ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ໄຂ ປະຕ  ເມ  ອງ ປະ ໄວໍ້ ແລະ ໄດໍ້ ໄລື່ ຕດິຕຳມ ພວກ ອິ-
ສຣາເອນ ໄປ          

18ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ບອກ ໂຢຊວຍ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ເອົຳ ຫອກ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ມ  ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຢຽດ ອອກ ໄປ ສ ື່ ເມ  ອງ 

ອາອີ          ເຫດ ວື່ຳ ເຮົຳ ຈະ ມອບ ເມ  ອງ ໄວໍ້ ໃນ ກ  ຳມ   ຂອງ ເຈົໍ້ຳ”         ໂຢຊວຍ ກ  ໄດໍ້ ເອົຳ ຫອກ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ກ  ຳມ   ຢຽດ 

ອອກ ໄປ ສ ື່ ເມ  ອງ ອາອີ         

19ຄນົ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງ ກອງ ດກັ ຊຸ ໍ້ມ ກ  ໄດໍ້ ແລື່ນ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ເມ  ອງ         ສື່ວນ 

ໂຢຊວຍ ກ  ໄດໍ້ ຢຽດ ມ  ອອກ         ແລະ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ຍ ດ ເອົຳ ເມ  ອງ         ພໍ້ອມ ທງັ ຟໍ້ຳວ ຈ ດ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ         

20ຊຳວ 

ເມ  ອງ ອາອີ ໄດໍ້ ຫລຽວ ຫລງັ         ແລະ ໄດໍ້ ເຫັນ ຄວນັ ໄຟ ຈຳກ ເມ  ອງ ຂ ໍ້ນ ສ ື່ ທໍ້ອງຟໍ້ຳ         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ບ ື່  ມີ 

ເຫ ື່ ອແຮງ ທີື່  ຈະ ໜີ ໄປ ທຳງ ໃດ         ແລະ ຈ  ຳພວກ ທີື່  ກ  ຳລງັ ປບົ ໜີ ໄປ ທຳງ ປື່ຳ         (ແຫໍ້ງ ແລງ ກນັດຳນ)         ກ  

ໄດໍ້ ຕື່ຳວ ກບັ ມຳ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກບັ ພວກ ທີື່  ໄດໍ້ ໄລື່ ຕດິຕຳມ ພວກ ເຂົຳ         

21ເມ  ື່ອ ໂຢຊວຍ ກບັ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ຮ ໍ້ 

ວື່ຳ ພວກ ກອງ ດກັ ຊຸ ໍ້ມ ໄດໍ້ ຍ ດ ເມ  ອງ         ແລະ ຄວນັ ໄຟ ໃນ ເມ  ອງ ພຸື່ງ ຂ ໍ້ນ ແລໍ້ວ,         ກ  ໄດໍ້ ພຳກນັ ກບັ ຄ ນ         

ແລະ ຕ ີຊະນະ ຊຳວ ເມ  ອງ ອາອີ          ພວກ ກອງ ດກັ ຊຸ ໍ້ມ ໄດໍ້ ອອກ ມຳ ຈຳກ ເມ  ອງ         ແລະ ໄປ ຕໍ້ອນຮບັ ພວກ 

ເຂົຳ         

22ເວລຳ ນ ັໍ້ນ         ຊຳວ ເມ  ອງ ອາອີ ໄດໍ້ ຢ ື່ ລະຫວື່ຳງ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ເບ ໍ້ອງ ນີໍ້ ກອງທບັ ໜ ື່ ງ         ແລະ 
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ອີກ ເບ ໍ້ອງ ນ ັໍ້ນ ກອງທບັ ໜ ື່ ງ,         ຊຳວ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ໂຈມ ຕ ີຊະນະ ໂດຍ ຂໍ້ຳ ໃຫໍ້ ຕຳຍ ບ ື່  ໃຫໍ້ ເຫລ ອ ຈກັ ຄນົ         

23ແຕື່ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຈບັ ກະສດັ ເມ  ອງ ອາອີ ທງັ ເປັນ         ແລະ ໄດໍ້ ພຳ ໄປ ຫຳ ໂຢຊວຍ          
24ແລະ ຢ ື່ ຕ ື່  ມຳ         ເມ  ື່ອ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ຊຳວ ເມ  ອງ ອາອີ ທງັ ໝດົ         ທງັ ຢ ື່ ໃນ ທົື່ງ ນຳ,         ໃນ ປື່ຳ 

ບື່ອນ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ໄລື່ ຕດິຕຳມ ໄປ ນ ັໍ້ນ ສ  ຳເລັດ ແລໍ້ວ,         ຄນົ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ລ ົໍ້ມ ລງົ ຕຳຍ         ດໍ້ວຍ ຄມົ 

ດຳບ ຈບິຫຳຍ ໝດົ ກໍ້ຽງ         ແລະ ບນັດຳ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ກບັ ຄ ນ ມຳ ໃນ ເມ  ອງ ອາອີ          ແລະ ຕ ີດໍ້ວຍ 

ຄມົ ດຳບ         

25ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         ຄນົ ໃນ ເມ  ອງ ອາອີ ທີື່  ໄດໍ້ ລ ົໍ້ມ ຕຳຍ ທງັ ຊຳຍ ຍງິ ລວມ ທງັ ໝດົ ສິບ ສອງ ພນັ ຄນົ         

26ໂຢຊວຍ ບ ື່  ໄດໍ້ ຫດົ ມ  ທີື່  ຢຽດ ອອກ         ຈນົ ຊຳວ ເມ  ອງ ອາອີ ທງັ ໝດົ ຖ ກ ທ  ຳລຳຍ         

27ແຕື່ ວື່ຳ ບນັດຳ ຊຳວ 

ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ປຸໍ້ນ ເອົຳ ສດັ ທງັ ໝດົ ກບັ ສິື່ ງ ຂອງ ຈຳກ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ມຳ ເປັນ ຂອງ ຕນົ ຕຳມ ຄ  ຳ ທີື່  ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ແກື່ ໂຢຊວຍ         

28ໂຢຊວຍ ໄດໍ້ ຈ ດ ເມ  ອງ ອາອີ ໃຫໍ້ ເປັນ ກອງ ຂີໍ້ເຖົື່ ຳ         ແລະ ເປັນ ເມ  ອງ ທີື່  

ວື່ຳງ ເປົື່ ຳ ຈນົ ເທົື່ ຳ ທກຸ ມ ໍ້ນີໍ້         

29ລຳວ ໄດໍ້ ເອົຳ ກະສດັ ເມ  ອງ ອາອີ ແຂວນ ໄວໍ້ ເທິງ ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ ຈນົ ຮອດ ຕອນ ຄ  ື່ຳ         

ເມ  ື່ອ ຕຳເວັນຕກົ ໂຢຊວຍ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ເອົຳ ສບົ ຂອງ ກະສດັ ລງົ ຈຳກ ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ ໄປ ຖິໍ້ມ ຢ ື່ ທີື່  ປະຕ  ເມ  ອງ         ແລະ 

ໄດໍ້ ເກບັ ກໍ້ອນ ຫີນ ມຳ ກອງ ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ສ ງ ເທິງ ສບົ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ກໍ້ອນ ຫີນ ນ ັໍ້ນ ຍງັ ມີ ຢ ື່ ຈນົ ເຖງິ ທກຸ ມ ໍ້ນີໍ້          

ໂຢຊວຍອູ່ານພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ພ ເອບານ 
30ເມ  ື່ອ ໂຢຊວຍ ໄດໍ້ ກ ື່ສໍ້ຳງ ແທື່ນ ບ ຊຳ ສ  ຳລບັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແລໍ້ວ         ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ຊຳວ ອິສຣາ-

ເອນ ກ  ສະຖດິ ຢ ື່ ເທິງ ພ  ເອບານ         

31ຕຳມ ທີື່  ໂມເຊ ຂໍ້ຳ ໃຊໍ້ ແຫື່ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ໄວໍ້ ແກື່ ພວກ ລ ກ 

ຫລຳນ ຊຳວ ອິສຣາເອນ          ແລະ ຕຳມ ທີື່  ຂຽນ ໄວໍ້ ໃນ ໜງັສ  ພຣະບນັຍດັ ຂອງ ໂມເຊ          ແມ ື່ນ ແທື່ນ ບ ຊຳ ທີື່  

ເຮັດ ດໍ້ວຍ ຫີນ ໂດຍ ບ ື່  ໄດໍ້ ຕບົແຕື່ງ         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເຜົຳ ເຄ ື່ ອງ ຖວຳຍ ບ ຊຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ເທິງ ແທື່ນ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ໄດໍ້ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ເພ ື່ ອ ຄວຳມ ສຳມກັຄີ ທ  ຳ         

32ໃນ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         ໂຢຊວຍ ໄດໍ້ 

ຂຽນ ເທິງ ຫີນ ຈຳລ ກ ພຣະບນັຍດັ ຂອງ ໂມເຊ          ຊ ື່ ງ ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ຂຽນ ໄວໍ້ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ພວກ ລ ກ ຫລຳນ ຊຳວ ອິ-
ສຣາເອນ         

33ບນັດຳ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ກບັ ພວກ ເຖົໍ້ຳ ແກື່         ແລະ ພວກ ຕລຸຳກຳນ         ພວກ ຜ ໍ້ ຕດັສິນ ຊຳວ 

ອິສຣາເອນ          ກ  ໄດໍ້ ຢ ນ ຢ ື່ ທຳງ ຂໍ້ຳງ         ຂອງ ຫີບ ຄ  ຳ ສນັຍຳ         ຕ ື່ໜໍ້ຳ ພວກ ປະໂລຫິດ ຊຳວ ເລວີ ທີື່  ໄດໍ້ ຫຳມ 

ຫີບ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ທງັ ຄນົ ຕື່ຳງ ຊຳດ ກບັ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ດໍ້ວຍ         ເຄິື່ ງ ໜ ື່ ງ ຢ ື່ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ພ  

ເກຣຊີີມ          ແລະ ເຄິື່ ງ ໜ ື່ ງ ຢ ື່ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ພ  ເອບານ ຕຳມ ໂມເຊ ຂໍ້ຳ ໃຊໍ້ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ອວຍ-

ພອນ ແກື່ ພວກ ອິສຣາເອນ ໃນ ຕອນ ຕ ົໍ້ນ ນ ັໍ້ນ.         

34ພຳຍຫລງັ ເຫດກຳນ ນ ັໍ້ນ         ລຳວ ໄດໍ້ ອື່ຳນ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ທງັ 

ໝດົ ຂອງ ພຣະບນັຍດັ         ທງັ ຄວຳມ ພອນ ກບັ ຄ  ຳ ສຳບ ແຊື່ງ ຕຳມ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ທີື່  ຂຽນ ໄວໍ້ ໃນ ໜງັສ  ພຣະບນັ-

ຍດັ ນ ັໍ້ນ         

35ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ທງັ ໝດົ ທີື່  ໂມເຊ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ໄວໍ້ ບ ື່  ມີ ຈກັ ຄ  ຳ ດຽວ ທີື່  ໂຢຊວຍ ບ ື່  ໄດໍ້ ອື່ຳນ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ພວກ ຊຸມ 

ຊນົ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ທງັ ຜ ໍ້ຍງິ ກບັ ເດັກນໍ້ອຍ         ແລະ ບນັດຳ ຄນົ ຕື່ຳງ ຊຳດ ທີື່ ຢ ື່ ນ  ຳ ພວກ ເຂົຳ          

ບົດທີ 9 
ໂຢຊວຍຖືກຊາວກິເບໂອນຫລອກລວງ (ກົນອຸບາຍຂອງກິເບໂອນ) 

1ຢ ື່ ມຳ         ບນັດຳ ກະສດັ ທີື່ ຢ ື່ ເຂດ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ,         ຢ ື່ ເທິງ ພ          ແລະ ທົື່ງພຽງ,         ແຄມ ທະເລ ເມດິແຕ-
ຣາເນ ຈນົ ຮອດ ພ ເຂົຳ ເລບານອນ;         ຊຳວ ຮິດຕີ ກບັ ຊຳວ ອະໂມຣີດ,         ຊຳວ ການາອານ,         ຊຳວ ເປຣິ-
ຊີ          ຊຳວ ຮີວີ          ແລະ ຊຳວ ເຢບຸດ          ເມ  ື່ອ ໄດໍ້ ຍນິ ຂື່ຳວ ເຫດກຳນ ທງັ ປວງ ທີື່  ເກດີ ຂ ໍ້ນ         

2ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເຕົໍ້ຳ-



ໂຢຊວຍ 9 340 
ໂຮມ ກນັ ເພ ື່ ອ ໄປ ສ ໍ້ ຮບົ ກບັ ໂຢຊວຍ          ແລະ ພວກ ອິສຣາເອນ          

3ເມ  ື່ອ ປະຊຳຊນົ ເມ  ອງ ກິເບໂອນ ໄດໍ້ ຍນິ ຂື່ຳວ ເລ ື່ ອງ ທີື່  ໂຢຊວຍ ໄດໍ້ ເຮັດ ແກື່ ເມ  ອງ ເຢຣິໂກ          ແລະ 

ເມ  ອງ ອາອີ         

4ແລໍ້ວ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ກນົອບຸຳຍ ໂດຍ ແຕື່ງ ຕວົ ຄ  ກບັ ຄນົ ທີື່  ໄດໍ້ ເດນີທຳງ ມຳ ແຕື່ ໄກ         

ແລະ ໄດໍ້ ເອົຳ ຖງົ ປື່ຳນ ເກົື່ ຳ ໆ ປ  ຫລງັ ລຳ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ,         ຖ  ຖງົ ໜງັ ນ  ໍ້ຳ ອະງ ຸື່ນ ອນັ ເກົື່ ຳ ທີື່  ຂຳດ         ແລະ 

ໜງັ ຕຳບ ແລໍ້ວ         

5ແລະ ຖ  ເກບີ ທີື່  ເກົື່ ຳ ແລໍ້ວ         ແລະ ນຸື່ງ ເຄ ື່ ອງ ທີື່  ຂຳດ ຫໍ້ຽນ,         ເຂົໍ້ຳຈີື່  ຢ ື່ ໃນ ຖງົ ຂອງ ພວກ 

ເຂົຳ ກ  ແຫໍ້ງ ບ ດ         ແລະ ເນົື່ ຳ ເໝັນ         

6ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ໄປ ຫຳ ໂຢຊວຍ ທີື່  ຄໍ້ຳຍ ພກັ ໃນ ເມ  ອງ ກິນການ ແລະ 

ໄດໍ້ ກື່ຳວ ແກື່ ໂຢຊວຍ          ແລະ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ວື່ຳ         “ພວກ ເຮົຳ ມຳ ແຕື່ ປະເທດ ໄກ         ແລະ ບດັ ນີໍ້         ເຊນີ 

ພວກ ທື່ຳນ ເຮັດ ສນັຍຳ ຮື່ວມ ກບັ ເຮົຳ ທໍ້ອນ”         

7ຊຳວ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ແກື່ ຊຳວ ຮີວີ ວື່ຳ         “ຖໍ້ຳວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ 

ຢ ື່ ທື່ຳມກຳງ ພວກ ເຮົຳ,         ພວກ ເຮົຳ ຈ ື່ງ ຈະ ເຮັດ ສນັຍຳ ກບັ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້”         

8ແລະ ໂຢຊວຍ ໄດໍ້ ຖຳມ ພວກ ເຂົຳ 

ວື່ຳ         “ພວກ ທື່ຳນ ແມ ື່ນ ໃຜ ແລະ ມຳ ແຕື່ ໃສ?”         

9ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຕອບ ເພິື່ ນ ວື່ຳ         “ພວກ ຂໍ້ຳ ໃຊໍ້         ຂອງ ທື່ຳນ 

ມຳ ແຕື່ ປະເທດ ໄກ ຈຳກ ແດນ ໄກ ທີື່  ສດຸ         ດໍ້ວຍ ນຳມ ຊ ື່  ແຫື່ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ 

ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ພວກ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຍນິ ສຽງ ຂອງ ພຣະອງົ         

10ແລະ ໄດໍ້ ຍນິ ເຖງິ ກຳນ ທງັ ປວງ ທີື່  ພຣະອງົ ໄດໍ້ ເຮັດ ຢ ື່ 

ປະເທດ ເອຢິບ          ແລະ ໄດໍ້ ເຮັດ ແກື່ ກະສດັ ຊຳວ ອະໂມຣີດ ແລະ ສອງ ອງົ ທີື່ ຢ ື່ ຟຳກ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ ພຸໍ້ນ 

ຄ          ເຮັດ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ ສີໂຮນ ກະສດັ ເມ  ອງ ເຮັດຊະໂບນ          ແລະ ເຈົໍ້ຳ ໂອກ ກະສດັ ເມ  ອງ ບາຊານ ທີື່  ອຳ ໃສ ຢ ື່ 

ເມ  ອງ ອັດຊະຕະໂຣດ         

11ພວກ ເຖົໍ້ຳ ແກື່ ກບັ ປະຊຳຊນົ ທງັ ໝດົ ຂອງ ປະເທດ ພວກ ເຮົຳ ໄດໍ້ ບອກ ພວກ 

ເຮົຳ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ເອົຳ ອຳຫຳນ ແລໍ້ວ ອອກ ເດນີທຳງ ໄປ ຫຳ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ບອກ ວື່ຳ         ພວກ ເຮົຳ ເປັນ ຂໍ້ຳ 

ໃຊໍ້ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ         ແລະ ບດັ ນີໍ້         ຈ ົື່ງ ເຮັດ ສນັຍຳ ກບັ ພວກ ເຮົຳ ທໍ້ອນ         

12ອນັ ນີໍ້ ແມ ື່ນ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ຂອງ ພວກ 

ເຮົຳ,         ພວກ ເຮົຳ ໄດໍ້ ເອົຳ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ທີື່  ຍງັ ເປັນ ກໍ້ອນ ຢ ື່ ໃສື່ ຖງົ ໃນ ເວລຳ ທີື່  ອອກເຮ ອນ ມຳ ເພ ື່ ອ ຈະ ມຳ ຫຳ 

ພວກ ທື່ຳນ         ຈ ົື່ງ ເບິື່ ງ ດຽວນີໍ້ ມນັ ແຫໍ້ງ         ແລະ ບ ດ ແລໍ້ວ         

13ແລະ ອນັ ນີໍ້ ແມ ື່ນ ຖງົ ໜງັ ນ  ໍ້ຳ ອະງ ຸື່ນ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ 

ໃສື່ ເຕັມ ຖງົ ໜງັ         ຈ ົື່ງ ເບິື່ ງ ດຽວນີໍ້         ມນັ ກ  ຂຳດ ແລໍ້ວ         ແລະ ອນັ ນີໍ້ ເປັນ ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ ແລະ ເກບີ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ 

ທີື່  ຫໍ້ຽນ ແລໍ້ວ         ຍໍ້ອນ ຫນົທຳງ ຍຳວ ໄກ ຫລຳຍ”         

14ຊຳວ ອິສຣາເອນ ທງັ ໝດົ ໄດໍ້ ຮບັ ເອົຳ ເຂົໍ້ຳ ບຳງ ສື່ວນ 

ຈຳກ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ບ ື່  ໄດໍ້ ສ ບ ຖຳມ ພຣະຄ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          (ບ ື່  ໄດໍ້ ຂ  ຄ  ຳ ແນະນ  ຳ ຈຳກ ພຣະ-
ຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ)         

15ໂຢຊວຍ ໄດໍ້ ຕກົລງົ ສໍ້ຳງ ມດິຕະພຳບ ກບັ ຊຳວ ກິເບໂອນ ແລະ ໄດໍ້ ເຮັດ ສນັຍຳ ໃຫໍ້ 

ພວກ ເຂົຳ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່         ພວກ ຜ ໍ້ນ  ຳ ຂອງ ຊຸມນມຸຊນົ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ປະຕຍິຳນ ໄວໍ້ ກບັ ພວກ ເຂົຳ ດໍ້ວຍ ຄ  ຳ 

ສຳບຳນ          
16ຢ ື່ ມຳ         ເມ  ື່ອ ໄດໍ້ ເຮັດ ສນັຍຳ ກບັ ຊຳວ ກິເບໂອນ ໄດໍ້ ສຳມ ມ ໍ້         ຊຳວ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ຍນິ ວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ 

ຢ ື່ ໃກໍ້ ຄຽງ ກບັ ພວກ ຕນົ         

17ພວກ ລ ກ ຫລຳນ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ເຄ ື່ ອນ ຍໍ້ຳຍ         ແລະ ອອກ ເດນີທຳງ,         ເວລຳ 

ໄປ ຮອດ ເມ  ອງ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ໃນ ມ ໍ້ ທີ ສຳມ ກ  ຮ ໍ້ ວື່ຳ ເມ  ອງ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຊ ື່ ວ ື່ຳ         ກິເບໂອນ,         ເກຟີຣາ,         

ເບເອໂຣດ,         ກຣິີຢາດ-ເຢອາຣີມ         

18ລ ກ ຫລຳນ ອິສຣາເອນ ບ ື່  ໄດໍ້ ໂຈມ ຕ ີພວກ ເຂົຳ         ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ຜ ໍ້ນ  ຳ ໃນ 

ຊຸມນມຸຊນົ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ປະຕຍິຳນ ໄວໍ້ ກບັ ພວກ ເຂົຳ ໂດຍ ຄ  ຳ ສຳບຳນ ໃນ ນຳມ ຊ ື່  ຂອງ ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ          ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ຊຳວ ອິສຣາເອນ          ແລະ ບນັດຳ ພວກ ຊຸມນມຸ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ຈ ົື່ມ ຕ ື່  ພວກ ຜ ໍ້ນ  ຳ.         

19ບນັດຳ ຜ ໍ້ນ  ຳ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ກບັ ພວກ ຊຸມນມຸ ວື່ຳ         “ພວກ ເຮົຳ ໄດໍ້ ປະຕຍິຳນ         ແລະ ສນັຍຳ ໄວໍ້ ກບັ ພວກ ເຂົຳ         

ດໍ້ວຍ ນຳມ ຊ ື່  ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ຊຳວ ອິສຣາເອນ          ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ພວກ ເຮົຳ ຈະ ໂຈມ ຕ ີ



341 ໂຢຊວຍ 10 
ພວກ ເຂົຳ ບ ື່  ໄດໍ້         

20ພວກ ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່         ແລະ ພວກ ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ຄຽດ ແຄໍ້ນ ຕ ື່  ພວກ ເຂົຳ         

ຍໍ້ອນ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ທີື່  ເຮົຳ ມີ ຕ ື່  ພວກ ເຂົຳ ແລໍ້ວ ວື່ຳ ຈະ ບ ື່  ທ  ຳຮໍ້ຳຍ         ເພຳະ ເຮົຳ ໄດໍ້ ສນັຍຳ ຕ ື່  ພວກ ເຂົຳ ແລໍ້ວ”         

21ພວກ ຜ ໍ້ນ  ຳ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່         ແຕື່ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ເປັນ ຜ ໍ້ ໄປ ຫຳ ຟ ນ         ແລະ ຕກັ ນ  ໍ້ຳ 

ໃຫໍ້ ບນັດຳ ຊຸມນມຸຊນົ”         ຕຳມ ທີື່  ພວກ ຜ ໍ້ນ  ຳ ໄດໍ້ ສນັຍຳ ກບັ ພວກ ເຂົຳ          
22ໂຢຊວຍ ໄດໍ້ ເອີໍ້ນ ພວກ ເຂົຳ ມຳ         ແລະ ໄດໍ້ ຖຳມ ວື່ຳ         “ເຫດ ໃດ ພວກ ທື່ຳນ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ລ ໍ້ ລວງ ພວກ ເຮົຳ 

ວື່ຳ ພວກ ທື່ຳນ ອຳ ໃສ ຢ ື່ ຫື່ຳງ ໄກ ຈຳກ ພວກ ເຮົຳ         

23ຍໍ້ອນ ກຳນ ລ ໍ້ ລວງ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ຖ ກ 

ສຳບ ແຊື່ງ         ແລະ ເປັນ ທຳດ ຄ  ເປັນ ຜ ໍ້ ໄປ ຫຳ ຟ ນ         ຕກັ ນ  ໍ້ຳ ສ  ຳລບັ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຮົຳ 

ຕະຫລອດ ໄປ”         

24ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຕອບ ໂຢຊວຍ ໂດຍ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ຍໍ້ອນ ວື່ຳ ພວກ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຍນິ ພວກ ຂໍ້ຳ ໃຊໍ້ 

ຂອງ ທື່ຳນ ວື່ຳ:         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ສນັຍຳ ກບັ ໂມເຊ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ພຣະອງົ 

ວື່ຳ ຈະ ມອບ ດນິແດນ ນີໍ້ ໃຫໍ້ ແກື່ ພວກ ທື່ຳນ         ແລະ ຈະ ທ  ຳລຳຍ ບນັດຳ ຊນົ ຊຳດ ໃນ ແຜື່ນດນິ ນີໍ້         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         

ພວກ ເຮົຳ ຢໍ້ຳນ ກວົ ຫລຳຍ         ພວກ ເຮົຳ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ເຮັດ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ແກື່ ທື່ຳນ         

25ບດັ ນີໍ້         ພວກ ເຮົຳ ຢ ື່ ໃນ ກ  ຳມ   

ຂອງ ທື່ຳນ ແລໍ້ວ         ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ເຮັດ ແກື່ ພວກ ເຮົຳ ຕຳມ ທື່ຳນ ເຫັນ ດ ີສຳ”         

26ໂຢຊວຍ ໄດໍ້ ເຮັດ ດ ັື່ງນີໍ້ ແກື່ ພວກ 

ເຂົຳ ຄ :         ຊື່ວຍ ພວກ ເຂົຳ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຈຳກ ກຳນ ຂໍ້ຳ ຟນັ ຂອງ ຊຳວ ອິສຣາເອນ         

27ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         ໂຢຊວຍ ໄດໍ້ ກກັ 

ຂງັ ພວກ ເຂົຳ ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ເປັນ ຜ ໍ້ ໄປ ຫຳ ຟ ນ         ແລະ ຕກັ ນ  ໍ້ຳ ສ  ຳລບັ ພວກ ຊຸມນມຸຊນົ         ແລະ ສ  ຳລບັ ແທື່ນ ບ ຊຳ 

ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          

ບົດທີ 10 
ຊາວອະໂມຣີດເສຍໄຊ 

1ອາໂດນີ-ເຊເດັກ          ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ກງຸ ເຢຣ ຊາເລັມ ໄດໍ້ ຍນິ ຂື່ຳວ ວື່ຳ         ໂຢຊວຍ ຍ ດ         ແລະ ທ  ຳລຳຍ 

ເມ  ອງ ອາອີ          ພໍ້ອມ ທງັ ຂໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ໃນ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ໄດໍ້ ທ  ຳລຳຍ ເມ  ອງ ເຢຣິໂກ ມຳ ແລໍ້ວ         ທງັ 

ໄດໍ້ ຍນິ ຂື່ຳວ ຊຳວ ກິເບໂອນ ກ  ເຮັດ ສນັຍຳ ສນັຕພິຳບ         ແລະ ຮື່ວມ ມ  ກບັ ພວກ ອິສຣາເອນ.         

2ດໍ້ວຍ 

ເຫດ ນີໍ້         ປະຊຳຊນົ ໃນ ກງຸ ເຢຣ ຊາເລັມ ຈ ື່ງ ພຳກນັ ຢໍ້ຳນ ຫລຳຍ         ເພຳະ ເມ  ອງ ກິເບໂອນ ເປັນ ເມ  ອງ 

ໃຫຍື່ ເທົື່ ຳ ກບັ ມະຫຳ ນະຄອນ ໜ ື່ ງ         ແລະ ໃຫຍື່ ກວື່ຳ ເມ  ອງ ອາອີ ອີກ         ພໍ້ອມ ທງັ ທະຫຳນ ກ  ເປັນ ຄນົ ເກ ື່ງ 

ກໍ້ຳ.         

3ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ         ອາໂດນີ-ເຊເດັກ ຈ ື່ງ ສ ົື່ງ ຄນົ ອອກ ໄປ         ໂຮຮາມ          ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ເມ  ອງ ເຮັບ-
ໂຣນ          ປີຣາມ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ເມ  ອງ ຢາຣະມຸດ          ຢາເຟຍ          ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ເມ  ອງ ລາກິດ          ແລະ ເດບີ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ 

ເມ  ອງ ເອັກໂລນ.         

4ໂດຍ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຂ  ໃຫໍ້ ມຳ ຊື່ອຍ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຕ ີເອົຳ ເມ  ອງ ກິເບໂອນ ແດື່         ເພຳະວື່ຳ 

ປະຊຳຊນົ ເມ  ອງ ນີໍ້         ໄດໍ້ ເຮັດ ສນັຍຳ ສນັຕພິຳບ ກບັ ໂຢຊວຍ          ແລະ ພວກ ອິສຣາເອນ ແລໍ້ວ.”         

5ຝື່ຳຍ 

ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ຂອງ ພວກ ອະໂມຣີດ ທງັ ຫໍ້ຳ ອງົ ນີໍ້         ຄ          ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ກງຸ ເຢຣ ຊາເລັມ          ເມ  ອງ ເຮັບໂຣນ          ເມ  ອງ 

ຢາຣະມຸດ          ເມ  ອງ ລາກິດ          ແລະ ເມ  ອງ ເອັກໂລນ          ໄດໍ້ ພໍ້ອມ ພຳກນັ ຍກົ ກອງທບັ ມຳ ອໍ້ອມ         ແລະ ເຂົໍ້ຳ 

ໂຈມ ຕ ີເມ  ອງ ກເິບໂອນ.          
6ໃນ ເວລຳ ນ ັໍ້ນ         ຊຳວ ກເິບໂອນ ກ  ຟໍ້ຳວ ສ ົື່ງ ຄນົ ໄປ ຫຳ ໂຢຊວຍ ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ໃນ ຄໍ້ຳຍ ທີື່  ກິນການ          ໂດຍ 

ບອກ ວື່ຳ         ຈ ົື່ງ ຟໍ້ຳວ ມຳ ຊື່ອຍ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຈຳກ ກຳນ ນີໍ້         ເພຳະວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ຂອງ ພວກ ອະໂມ-
ຣີດ ທງັ ໝດົ         ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ເທິງ ພ  ຂອງ ປະເທດ ນີໍ້ ໄດໍ້ ພຳກນັ ຍກົ ທບັ ມຳ ຕ ື່ ສ ໍ້ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ຂ  ຢື່ຳ ປະ ຖິໍ້ມ ພວກ 
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ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ທໍ້ອນ.”         

7-8“ໂຢຊວຍ          ພໍ້ອມ ທງັ ກອງທບັ ກ  ພຳກນັ ອອກ ຈຳກ ກິນການ          ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ຊງົ ກື່ຳວ ແກື່ ໂຢຊວຍ ວື່ຳ,         “ຢື່ຳ ຢໍ້ຳນ ພວກ ເຂົຳ         ເພຳະວື່ຳ ເຮົຳ ໄດໍ້ ມອບ ພວກ ເຂົຳ ໄວໍ້ ໃນ ກ  ຳມ   ຂອງ 

ເຈົໍ້ຳ ແລໍ້ວ         ບ ື່  ມີ ຜ ໍ້ ໃດ ຈະ ສຳມຳດ ຕ ື່ ສ ໍ້ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້.”         

9ຫລງັ ຈຳກ ນ ັໍ້ນ         ໂຢຊວຍ ກ  ເຄ ື່ ອນ ທບັ ອອກ ໄປ ຈຳກ 

ກິນການ          ໂດຍ ເດນີທຳງ ຕະຫລອດ ທງັ ຄ ນ         ແລະ ເຂົໍ້ຳ ບກຸໂຈມຕ ີພວກ ເຂົຳ ທນັທີ.         

10ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ ກ  ຊງົ ເຮັດ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ແຕກ ຕ ື່ ນ ກະຈດັກະຈຳຍ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ກອງທບັ ພວກ ອິສຣາເອນ          ຝື່ຳຍ ພວກ 

ອິສຣາເອນ ກ  ຂໍ້ຳ ພວກ ເຂົຳ ເປັນ ຈ  ຳນວນ ຫລວງຫລຳຍ ຢ ື່ ທີື່  ເມ  ອງ ກິເບໂອນ          ແລະ ໄລື່ ຕດິຕຳມ ພວກ 

ທີື່  ຍງັ ເຫລ ອ ລງົ ຈຳກ ພ  ທີື່  ເມ  ອງ ເບັດ-ໂຮໂຣນ          ແລໍ້ວ ໄລື່ ຕດິຕຳມ ພວກ ເຂົຳ ໄປ ຈນົ ຮອດ ເມ  ອງ ອາເຊ-
ກາ          ແລະ ເມ  ອງ ມັກເກດາ.         

11ໃນ ຂະນະ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ກ  ຳລງັ ປບົ ໜີ ຈຳກ ເມ  ອງ ເບັດ-ໂຮໂຣນ ໄປ ສ ື່ 

ເມ  ອງ ອາເຊກາ          ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ເຮັດ ໃຫໍ້ ໝຳກເຫັບ ໃຫຍື່         ຈຳກ ທໍ້ອງຟໍ້ຳ ຕກົລງົ ມຳ ຖ ກ ພວກ 

ເຂົຳ ຕຳຍ         ພວກ ທີື່  ຕຳຍ ຍໍ້ອນ ໝຳກເຫັບ ຕກົ ຖ ກ ນ ັໍ້ນ         ມີ ຫລຳຍ ກວື່ຳ ພວກ ທີື່  ຕຳຍ ຍໍ້ອນ ດຳບ ຂອງ ພວກ 

ອິສຣາເອນ.          
12ໃນ ມ ໍ້ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຊງົ ເຮັດ ໃຫໍ້ ພວກ ອິສຣາເອນ ຊະນະ ພວກ ອະໂມຣີດ ນ ັໍ້ນ         ໂຢຊວຍ 

ຂຳບ ທ ນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ພວກ ອິສຣາເອນ ວື່ຳ,         “ດວງ ຕຳເວັນ ເອີຍ         ຈ ົື່ງ ຢດຸ ຢ ື່ ເມ  ອງ ກິເບ-
ໂອນ ດວງ ເດ ອນ ເອີຍ         ຈ ົື່ງ ຢດຸ ຢ ື່ ລະຫວື່ຳງ ຮື່ອມ ພ  ອາຢາໂລນ.”          

13ແລໍ້ວ ຕຳເວັນ         ແລະ ດວງ ເດ ອນ ກ  ຢດຸ ຢ ື່ ບື່ອນ ດ ັື່ງກ ື່ຳວ         ຈນົ ຄນົ ໃນ ຊຳດ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຜຳບ ແພໍ້ ສດັຕ          

ເລ ື່ ອງ ນີໍ້ ໄດໍ້ ບນັທ ກ ໄວໍ້ ໃນ ປ ໍ້ມ ຂອງ ຢາຊາ          ແລະ ຕຳເວັນ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຢດຸ ຢ ື່ ກຳງ ທໍ້ອງຟໍ້ຳ ໂດຍ ບ ື່  ຕກົ ຈນົ 

ຄບົໜ ື່ ງ ວນັ.         

14ຕ ັໍ້ງແຕື່ ກື່ອນ ຕະຫລອດ ມຳ ເຖງິ ດຽວນີໍ້         ບ ື່  ເຄີຍ ມີ ມ ໍ້ໜ ື່ ງ ມ ໍ້ ໃດ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຟງັ 

ຄວຳມ ຂອງ ມະນດຸ ຄ  ກບັ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         ເຫດ ວື່ຳ ພຣະອງົ ຊງົ ຮບົ ເສິກ ຢ ື່ ນ  ຳ ຝື່ຳຍ ພວກ ອິສຣາເອນ.          
15ຫລງັ ຈຳກ ນ ັໍ້ນ         ໂຢຊວຍ ທງັ ກອງທບັ         ກ  ກບັ ຄ ນ ສ ື່ ຄໍ້ຳຍ ທີື່          ກິນການ.          

16ກະ ສກັ ຫໍ້ຳ ອງົ ໄດໍ້ ປບົ ໜີ         ແລະ ລີໍ້ ຕວົ ຢ ື່ ໃນ ຖ  ໍ້ຳ ທີື່  ມັກເກດາ         

17ມີ ຄນົ ມຳ ບອກ ໂຢຊວຍ ວື່ຳ         “ກະ-

ສດັ ຫໍ້ຳ ອງົ ພວມ ລີໍ້ ຕວົ ຢ ື່ ໃນ ຖ  ໍ້ຳ ມັກເກດາ”         

18ໂຢຊວຍ ໄດໍ້ ບອກ ວື່ຳ         “ກິໍ້ງ ຫີນ ກໍ້ອນ ໃຫຍື່ ອດັ ປຳກ ຖ  ໍ້ຳ 

ໄວໍ້ ແລະ ໃຫໍ້ ບຳງ ຄນົ ເຝົໍ້ຳ ຍຳມ ຢ ື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ         

19ຝື່ຳຍ ພວກ ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ໄລື່ ຕດິຕຳມ ສດັຕ          ແລະ ໂຈມ ຕ ີພວກ 

ເຂົຳ ໄປ         ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ເມ  ອງ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ເພຳະວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ 

ຂອງ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ມອບ ພວກ ເຂົຳ ໄວໍ້ ໃນ ມ  ຂອງ         ທື່ຳນ ແລໍ້ວ”         

20ເມ  ື່ອ ໂຢຊວຍ          ແລະ ລ ກ ຫລຳນ ອິສຣາ-
ເອນ ໄດໍ້ ຕ ີຊະນະ ພວກ ເຂົຳ ເປັນ ຈ  ຳນວນ ຫລວງຫລຳຍ ແລໍ້ວ         ສື່ວນ ຜ ໍ້ ທີື່  ເຫລ ອ ຢ ື່ ໄດໍ້ ຫລບົໜີ ເຂົໍ້ຳ ໄປ 

ໃນ ເມ  ອງ ທີື່  ມີ ກ  ຳແພງ ອໍ້ອມ ໄວໍ້         

21ປະຊຳຊນົ ທງັ ປວງ ໄດໍ້ ກບັ ມຳ ຫຳ ໂຢຊວຍ ທີື່  ຄໍ້ຳຍ ພກັ ຢ ື່ ມັກເກດາ 

ດໍ້ວຍ ຄວຳມສກຸ ສ  ຳລຳນ         ແລະ ບ ື່  ມີ ຜ ໍ້ ໃດ ກໍ້ຳ ເວົໍ້ຳ ສິື່ ງ ໜ ື່ ງ ສິື່ ງ ໃດ ຕ ື່ ສ ໍ້ ພວກ ລ ກ ຫລຳນ ອິສຣາເອນ         

22ໂຢຊວຍ ໄດໍ້ ບອກ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ໄຂ ປຳກ ຖ  ໍ້ຳ         ແລະ ນ  ຳ ພວກ ກະສດັ ທງັ ຫໍ້ຳ ອງົ ນ ັໍ້ນ ອອກ ຈຳກ ຖ  ໍ້ຳ ມຳ ຫຳ 

ຂໍ້ອຍ ສຳ         

23ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ພຳ ກະສດັ ທງັ ຫໍ້ຳ ອອກ ມຳ ຈຳກ ຖ  ໍ້ຳ ມຳ ຫຳ ໂຢຊວຍ          ຄ  ກະສດັ ເຢຣ ຊາເລັມ          

ກະສດັ ເຮັບໂຣນ,         ກະສດັ ຢາຣະມຸດ,         ກະສດັ ລາກິດ,         ກະສດັ ເອັກໂລນ         

24ເມ  ື່ອ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ພຳ 

ກະສດັ ທງັ ຫໍ້ຳ ມຳ ຫຳ ໂຢຊວຍ ແລໍ້ວ ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ເອີໍ້ນ ຜ ໍ້ ຊຳຍ ອິສຣາເອນ ທງັຫລຳຍ ມຳ         ແລະ ສ ັື່ງ ນຳຍ 

ທະຫຳນ ທີື່  ໄດໍ້ ໄປ ນ  ຳ ວື່ຳ         “ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈ ົື່ງ ຫຍບັ ເຂົໍ້ຳ ມຳ         ແລະ ຢຽບ ຄ  ກະສດັ ທງັຫລຳຍ ນີໍ້”         ພວກ 

ເຂົຳ ກ  ປະຕບິດັ ໂດຍ ຢຽບ ຄ  ກະສດັ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         

25ໂຢຊວຍ ໄດໍ້ ບອກ ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ         “ຢື່ຳ ຊ  ຢໍ້ຳນ         ແລະ 
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ຢື່ຳ ຕກົໃຈ         ຈ ົື່ງ ເຂັມ ແຂງ         ແລະ ກໍ້ຳຫຳນ         ເຫດ ວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ເຮັດ ຢື່ຳງ ນີໍ້ ແກື່ ສດັຕ  ທງັ ປວງ 

ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ ທີື່  ພວກ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ສ ໍ້ ຮບົ ນ ັໍ້ນ”         

26ຫລງັ ຈຳກ ນ ັໍ້ນ ໂຢຊວຍ ໄດໍ້ ຕ ີກະສດັ ທງັ ຫໍ້ຳ ໃຫໍ້ ຕຳຍ         

ແລະ ໄດໍ້ ແຂວນ ໄວໍ້ ທີື່  ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ ຫໍ້ຳ ຕ ົໍ້ນ ຈນົ ຮອດ ຕອນ ຄ  ື່ຳ         

27ເມ  ື່ອ ຕຳເວັນຕກົ         ໂຢຊວຍ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ເອົຳ 

ຊຳກ ສບົ ລງົ ຈຳກ ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້         ແລະ ນ  ຳໄປ ຖິໍ້ມ ໄວໍ້ ໃນ ຖ  ໍ້ຳ ບື່ອນ ທີື່  ກະສດັ ທງັ ຫໍ້ຳ ໄດໍ້ ລີໍ້ ຕວົ ຢ ື່         ແລະ ພວກ ເຂົຳ 

ໄດໍ້ ເອົຳ ກໍ້ອນ ຫີນ ໃຫຍື່ ອດັ ປຳກ ຖ  ໍ້ຳ ໄວໍ້         ຫີນ ນ ັໍ້ນ ກ  ຢ ື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ຈນົ ເຖງິ ທກຸ ມ ໍ້ນີໍ້          
28ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         ໂຢຊວຍ ໄດໍ້ ຍ ດ ເອົຳ ເມ  ອງ ມັກເກດາ          ແລະ ໄດໍ້ ໂຈມ ຕ ີເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ດໍ້ວຍ ຄມົ ດຳບ         

ຮື່ວມ ທງັ ກະສດັ         ແລະ ທກຸ ຄນົ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ         ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ທ  ຳລຳຍ ໂດຍ ບ ື່  ໃຫໍ້ ເຫລ ອ ຈກັ ຄນົ         ແລະ ໄດໍ້ 

ທ  ຳລຳຍ ກະສດັ ມັກເກດາ ຄ  ກບັ ໄດໍ້ ທ  ຳລຳຍ ເມ  ອງ ເຢຣິໂກ          
29ໂຢຊວຍ ກບັ ບນັດຳ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ພຳກນັ ຍກົ ກອງທບັ ຈຳກ ມັກເກດາ ໄປ ເມ  ອງ ລິບນາ          

ແລະ ໄດໍ້ ເຮັດ ເສິກ ໂຈມ ຕ ີຕ ື່ ສ ໍ້ ເມ  ອງ ລິບນາ         

30ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ມອບ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ທງັ ໝດົ ພໍ້ອມ ກບັ 

ກະສດັ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ໄວໍ້ ໃນ ມ  ຊຳວ ອິສຣາເອນ          ແລະ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ໂຈມ ຕ ີເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ພໍ້ອມ ກບັ ທກຸ ໆ ຄນົ 

ທີື່ ຢ ື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ດໍ້ວຍ ຄມົ ດຳບ ບ ື່  ໃຫໍ້ ເຫລ ອ ຈກັ ຄນົ         ແລະ ໄດໍ້ ທ  ຳລຳຍ ກະສດັ ຂອງ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ຄ  ກບັ ໄດໍ້ ທ  ຳ-

ລຳຍ ກະສດັ ເມ  ອງ ເຢຣິໂກ          
31ໂຢຊວຍ ກບັ ບນັດຳ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ພຳກນັ ຍກົ ທບັ ແຕື່ ເມ  ອງ ລິບນາ ໄປ ເມ  ອງ ລາກິດ          

ແລະ ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ ພກັ ໂຈມ ຕ ີເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ         

32ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ມອບ ເມ  ອງ ລາກິດ ໄວໍ້ ໃນ ກ  ຳມ   ພວກ 

ອິສຣາເອນ          ແລະ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຍ ດ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ໃນ ມ ໍ້ ທີ ສອງ ແລະ ໄດໍ້ ໂຈມ ຕ ີເມ  ອງ ກບັ ຄນົ ທກຸ ຄນົ ໃນ 

ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ດໍ້ວຍ ຄມົ ດຳບ ຄ  ກບັ ເຫດກຳນ ທງັ ໝດົ ທີື່  ໄດໍ້ ເຮັດ ໃນ ເມ  ອງ ລິບນາ         

33ເມ  ື່ອນ ັໍ້ນ         ໂຮຣາມ 

ກະສດັ ເມ  ອງ ເກເຊ ໄດໍ້ ຂ ໍ້ນ ໄປ ຊື່ວຍ ເມ  ອງ ລາກິດ          ໂຢຊວຍ ສ ໍ້ ຮບົ ຊະນະ ກະສດັ ເມ  ອງ ເກເຊ ພໍ້ອມ 

ກບັ ປະຊຳຊນົ ໂດຍ ບ ື່  ເຫລ ອ ຈກັ ຄນົ          
34ໂຢຊວຍ ກບັ ບນັດຳ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ພຳກນັ ຍກົ ທບັ ແຕື່ ລາກິດ ໄປ ເມ  ອງ ເອັກໂລນ          ແລະ 

ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ ພກັ ເຮັດ ເສິກ ໂຈມ ຕ ີເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ         

35ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຍ ດ ເມ  ອງ ເອັກໂຣນ          ແລະ ໂຈມ ຕ ີ         (ຕ ື່ ສ ໍ້)         

ດໍ້ວຍ ຄມົ ດຳບ ທ  ຳລຳຍ ທກຸ ຄນົ ໃນ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ດບັ ສ ນ         ຄ  ກບັ ກຳນ ທງັ ປວງ ທີື່  ໄດໍ້ ເຮັດ ໃນ ເມ  ອງ ລາ-
ກິດ          

36ໂຢຊວຍ          ແລະ ບນັດຳ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ພຳກນັ ຍກົ ທບັ ແຕື່ ເອັກໂລນ ຂ ໍ້ນ ໄປ ເມ  ອງ ເຮັບ-
ໂຣນ          ແລະ ໄດໍ້ ຕ ື່ ສ ໍ້         (ໂຈມ ຕ)ີ         ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ດໍ້ວຍ ຄມົ ດຳບ         ແລະ ຍ ດ ເອົຳ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ         ກະສດັ         ແລະ 

ເມ  ອງ ພໍ້ອມ ທງັ ປະຊຳຊນົ ໄດໍ້ ຖ ກ ທ  ຳລຳຍ ໂດຍ ບ ື່  ໃຫໍ້ ເຫລ ອ ຈກັ ຄນົ ດຽວ         ກຳນ ທງັ ໝດົ ຄ  ກບັ ທີື່  ໄດໍ້ 

ເຮັດ ແກື່ ເມ  ອງ ເອັກໂລນ          ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ທ  ຳລຳຍ ເມ  ອງ ກບັ ຄນົ ທກຸ ຄນົ ໃນ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ດບັ ສ ນ         

37ໂດຍ ໄດໍ້ 

ຍ ດ ເອົຳ ເມ  ອງ         ແລະ ໂຈມ ຕ ີດໍ້ວຍ ຄມົ ດຳບ ທ  ຳລຳຍ ກະສດັ ເມ  ອງ         ແລະ ຄນົ ທກຸ ຄນົ ຢ ື່ ໃນ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ໂດຍ ບ ື່  

ໃຫໍ້ ເຫລ ອ ຈກັ ຄນົ ດຽວ ຄ  ກບັ ທີື່  ໄດໍ້ ເຮັດ ແກື່ ເມ  ອງ ເອັກໂລນ          ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ທ  ຳລຳຍ ເມ  ອງ ກບັ ທກຸ ຄນົ ໃນ ທີື່  

ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ດບັ ສ ນ          
38ໂຢຊວຍ          ແລະ ບນັດຳ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ພຳກນັ ກບັ ໄປ ໂຈມ ຕ ີເມ  ອງ ເດບ ີ         

39ໂຢຊວຍ ໄດໍ້ 

ໂຈມ ຕ ີຊະນະ ດນິແດນ ນ ັໍ້ນ ທງັ ໝດົ ຄ :         ພ ເຂົຳ,         ທົື່ງພຽງ ທຳງ ທິດໃຕໍ້         ແລະ ເນນີ ພ  ທງັຫລຳຍ         ກະສດັ 

ທງັ ໝດົ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ເພິື່ ນ ບ ື່  ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ແມ ື່ນ ແຕື່ ຄນົ ດຽວ ເຫລ ອ ຢ ື່,         ທກຸ ໆ ສິື່ ງ         ທີື່  ມີ ຊວີດິ         ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ທ  ຳ-
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ລຳຍ ຈນົ ໝດົ ກໍ້ຽງ         ຕຳມ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ພວກ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ໄວໍ້          

40ໂຢຊວຍ ຕ ີດນິແດນ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ຜຳບ ແພໍ້ ໄປ ໝດົ ຄ          ພ  ດອຍ ທີື່  ເນເກັບ          ຢ ື່ ດອຍ ເຊເຟລາ          ແລະ ຢ ື່ 

ລຳດ ພ          ລວມ ທງັ ເຈົໍ້ຳເມ  ອງ ທງັ ໝດົ ຂອງ ເມ  ອງ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ໂດຍ ບ ື່  ໃຫໍ້ ເຫລ ອ ຈກັ ຄນົ ດຽວ         ແຕື່ ໄດໍ້ 

ທ  ຳລຳຍ ທກຸ ສິື່ ງ ທີື່  ຫຳຍໃຈ         ດ ັື່ງ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ຊງົ ສ ັື່ງ ໄວໍ້         

41ໂຢຊວຍ ໄດໍ້ ໂຈມ ຕ ີຊະນະ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ກາເດັດ ບຳກ ເນອຳ ຈນົ ຮອດ ຄາຊາ          ແລະ ແຂວງ ໂກເຊັນ ທງັ 

ໝດົ ຮອດ ກິເບໂອນ         

42ໂຢຊວຍ ໄດໍ້ ຈບັ ກະສດັ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້         ແລະ ຍ ດ ເອົຳ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ໃນ 

ເວລຳ ດຽວ ກນັ         ເຫດ ວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ສ ໍ້ ຮບົ ຢ ື່ ຝື່ຳຍ ອິສຣາເອນ         

43ໂຢຊວຍ          ແລະ ບນັດຳ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ພຳກນັ ກບັ ໄປ ຢ ື່ ຄໍ້ຳຍ ພກັ ທີື່  ກິນການ          

ບົດທີ 11 
ໂຢຊວຍຜາບແພ້ຢາບິນກັບພັນທະມິດ 

1ຢ ື່ ຕ ື່  ມຳ         ເມ  ື່ອ ຢາບິນ ກະສດັ ເມ  ອງ ຮາໂຊ          ໄດໍ້ ຍນິ ຂື່ຳວ ກື່ຽວ ກບັ ເຫດກຳນ ຕື່ຳງ ໆ ຂອງ ຊຳວ ອິ-
ສຣາເອນ          ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ໃຊໍ້ ຄນົ ໄປ ຫຳ ໂຢບັບ ກະສດັ ເມ  ອງ ມາໂດນ          ກະສດັ ເມ  ອງ ຊິມໂຣນ          ແລະ ກະ-

ສດັ ເມ  ອງ ອັກຊາບ         

2ແລະ ກະສດັ ທງັຫລຳຍ ທີື່ ຢ ື່ ເທິງ ພ  ທຳງ ທິດເໜ ອ         ແລະ ທົື່ງພຽງ ທຳງ ທິດໃຕໍ້ 

ຄິນເນໂຣດ 

[a]         ຢ ື່ ທົື່ງພຽງ         ແລະ ຢ ື່ ເທິງ ພ  ນໍ້ອຍ ໂດເຣ ທຳງ ທິດຕຳເວັນຕກົ         

3ອອກ ໄປ ຫຳ ຊຳວ ກາ-
ນາອານ ທຳງ ທິດຕຳເວັນອອກ         ແລະ ທິດຕຳເວັນຕກົ,         ຊຳວ ອະໂມຣີດ,         ຊຳວ ຮິດຕີ,         ຊຳວ ເປຣຊີິ 

ແລະ ຊຳວ ເຢບຸດ ໃນ ດນິແດນ ມິດຊະປາ         

4ພວກ ເຂົຳ ພໍ້ອມ ກບັ ກອງທບັ ທງັ ໝດົ ໄດໍ້ ທໍ້ອນໂຮມ ເຂົໍ້ຳ-

ກນັ ເປັນ ຝ ງ ຊນົ ຈ  ຳນວນ ຫລວງຫລຳຍ ຄ  ກບັ ເມດັ ດນິຊຳຍ ຢ ື່ ແຄມ ທະເລ         ຊ ື່ ງ ລວມ ມີ ທງັ ມ ໍ້ຳ         ແລະ ລດົ 

ຮບົ ຫລຳຍ ຄນັ         

5ກະສດັ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ໄດໍ້ ກ  ຳນດົ ກຳນ ນດັ ໝຳຍ ໄວໍ້         ແລະ ທໍ້ອນໂຮມ ກ  ຳລງັ ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ ພກັ ຢ ື່ 

ໃກໍ້ ກບັ ຫໍ້ວຍ ເພ ື່ ອ ຕ ື່ ສ ໍ້ ຊຳວ ອິສຣາເອນ          
6ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ແກື່ ໂຢຊວຍ ວື່ຳ         “ຢື່ຳ ຊ ື່ ຢໍ້ຳນ ພວກ ເຂົຳ         ເພຳະວື່ຳ ມ ໍ້ອ ື່ ນ ເວລຳ ດຽວ ກນັ 

ນີໍ້         ເຮົຳ ຈະ ມອບ ພວກ ເຂົຳ ທງັ ໝດົ ທີື່  ຖ ກ ຂໍ້ຳ ແລໍ້ວ ໄວໍ້ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຊຳວ ອິສຣາເອນ          ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ປຳດ ເອັນ ນອງ 

ມ ໍ້ຳ ທງັ ໝດົ         ແລະ ຈ ດ ລດົ ຮບົ ທງັ ໝດົ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         

7ໂຢຊວຍ          ແລະ ບນັດຳ ທະຫຳນ ໄດໍ້ ພຳກນັ ໄປ 

ສ ໍ້ ຮບົ ພວກ ເຂົຳ ຢ ື່ ໃກໍ້ ຫໍ້ວຍ ນ  ໍ້ຳ ເມໂຣມ          ໃນ ເວລຳ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ບ ື່  ທນັ ຕ ັໍ້ງ ຕວົ,         ພວກ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ 

ບກຸໂຈມຕ ີພວກ ເຂົຳ ໂດຍ ໄວ         

8ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ມອບ ພວກ ເຂົຳ ໄວໍ້ ໃນ ກ  ຳມ   ຂອງ ພວກ ອິສຣາ-
ເອນ          ແລະ ພວກ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ໂຈມ ຕ ີຊະນະ ໂດຍ ໄລື່ ຕດິຕຳມ ພວກ ເຂົຳ ຈນົ ຮອດ ເມ  ອງ ໃຫຍື່ ຊີ-
ໂດນ,         ມິສະເຣໂຟດ-ມາຢິມ,         ຈນົ ຮອດ ຮື່ອມ ພ  ມິດຊະປາ ທຳງ ທິດຕຳເວັນອອກ         ແລະ ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ພວກ 

ເຂົຳ ບ ື່  ໃຫໍ້ ເຫລ ອ ຈກັ ຄນົ         

9ໂຢຊວຍ ໄດໍ້ ທ  ຳລຳຍ ພວກ ເຂົຳ ຕຳມ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ບອກ ເພິື່ ນ,         

ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ປຳດ ເອັນ ນອງ ມ ໍ້ຳ         ແລະ ຈ ດ ລດົ ຮບົ ທງັ ໝດົ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ          
10ໃນ ເວລຳ ນ ັໍ້ນ         ໂຢຊວຍ ໄດໍ້ ຕື່ຳວ ກບັ ຄ ນ ມຳ         ແລະ ໄດໍ້ ຕ ີເອົຳ ເມ  ອງ ຮາໂຊ ພໍ້ອມ ທງັ ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ກະສດັ 

ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ດໍ້ວຍ ຄມົ ດຳບ         ເພຳະວື່ຳ ແຕື່ ກື່ອນ ເມ  ອງ ຮາໂຊ ເປັນ ມະຫຳ ນະຄອນ ຂອງ ປະເທດ ທງັ ໝດົ 

ທີື່ ຢ ື່ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         

11ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ໂຈມ ຕ ີຄນົ ທງັຫລຳຍ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ບນັດຳ ປະເທດ ທງັ-

 

[a]ກນິເນເຣດແມ ື່ນທະເລສຳບຄຳລີເລ 
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ຫລຳຍ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ດໍ້ວຍ ຄມົ ດຳບ         ທງັ ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ທກຸ ໆ ສິື່ ງ ທີື່  ມີ ຊວີດິ ໂດຍ ບ ື່  ໃຫໍ້ ເຫລ ອ ຈກັ ສິື່ ງ ໃດ ແລະ ໄດໍ້ 

ຈ ດ ໄຟ ເຜົຳ ເມ  ອງ ຮາໂຊ          
12ໂຢຊວຍ ໄດໍ້ ຍ ດ ເມ  ອງ ທງັ ໝດົ ຂອງ ບນັດຳ ກະສດັ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ແລະ ຕ ີຊະນະ ພວກ ເຂົຳ ດໍ້ວຍ ຄມົ 

ດຳບ         ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ທ  ຳລຳຍ ພວກ ເຂົຳ ໃຫໍ້ ດບັ ສ ນ ຕຳມ ທີື່  ໂມເຊ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ໄວໍ້ 

ແລໍ້ວ         

13ແຕື່ ບນັດຳ ເມ  ອງ ທງັຫລຳຍ ທີື່ ຢ ື່ ຢື່ຳງ ສະຫງບົ ເທິງ ພ  ນໍ້ອຍ         ຊຳວ ອິສຣາເອນ ບ ື່  ໄດໍ້ ຈ ດ ຈກັ 

ເມ  ອງ         ເວັໍ້ນ ແຕື່ ເມ  ອງ ຮາໂຊ ເມ  ອງ ດຽວ ທີື່  ໂຢຊວຍ ໄດໍ້ ຈ ດ         

14ພວກ ລ ກ ຫລຳນ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ປຸໍ້ນ 

ເອົຳ ສິື່ ງ ຂອງ ທງັ ໝດົ ພໍ້ອມ ທງັ ບນັດຳ ລດົ ຈຳກ ເມ  ອງ ຕື່ຳງ ໆ ມຳ ເປັນ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ຄນົ 

ທງັ ໝດົ ດໍ້ວຍ ດຳບ ຈນົ ໝດົ ກໍ້ຽງ ບ ື່  ໃຫໍ້ ເຫລ ອ ຈກັ ສິື່ ງ ທີື່  ມີ ຊວີດິ ຢ ື່         

15ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ໂມເຊ ຜ ໍ້ ຮບັ 

ໃຊໍ້ ຂອງ ພຣະອງົ ຢື່ຳງໃດ         ພຣະອງົ ກ  ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ແກື່ ໂຢຊວຍ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ໂຢຊວຍ ໄດໍ້ ປະຕບິດັ ຕຳມ 

ພຣະຄ  ຳ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ແກື່ ໂມເຊ ໄວໍ້ ທກຸ ຢື່ຳງ         ໂຢຊວຍ ບ ື່  ໄດໍ້ ລ ມ ຈກັ ຂ ໍ້          
16ໂຢຊວຍ ໄດໍ້ ຍ ດ ດນິແດນ ທງັ ໝດົ ຄ :         ພ ,         ດນິແດນ ໂກເຊັນ ທຳງ ທິດໃຕໍ້ ທງັ ໝດົ,         ທົື່ງພຽງ ອາ-

ຣາບາ,         ພ  ອິສຣາເອນ          ແລະ ທົື່ງພຽງ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ແຖບ ນ ັໍ້ນ         

17ຕ ັໍ້ງແຕື່ ພ  ຮາລັກ ຂ ໍ້ນ ໄປ ຫຳ ເສອີ ຈນົ ໄປ 

ຮອດ ບາອານ-ກາດ ໃນ ຮື່ອມ ເລບານອນ ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ຕນີ ພ  ເຮີໂມນ          ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ຈບັ ບນັດຳ ກະສດັ ຂອງ ພວກ 

ເຂົຳ         ແລະ ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ພວກ ເຂົຳ         

18ໂຢຊວຍ ໄດໍ້ ເຮັດ ເສິກ ເປັນ ເວລຳ ດນົ ນຳນ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກບັ ບນັດຳ ກະສດັ 

ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         

19ບ ື່  ມີ ເມ  ອງ ໃດ ທີື່  ເຮັດ ສນັຍຳ ສນັຕພິຳບ ກບັ ພວກ ລ ກ ຫລຳນ ອິສຣາເອນ          ຍກົເວັໍ້ນ ແຕື່ 

ຊຳວ ຮີວີ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ເມ  ອງ ກິເບໂອນ,         ຊຳວ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ຍ ດ ເອົຳ ເມ  ອງ ທງັຫລຳຍ ນ ັໍ້ນ ດໍ້ວຍ ກຳນ ສ ໍ້ 

ຮບົ         

20ເພຳະວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ໃຈ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ແຂງ ກະດໍ້ຳງ ໄປ         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ 

ຢຳກ ເຮັດ ເສິກ ຕ ື່ ສ ໍ້ ພວກ ອິສຣາເອນ          ເພ ື່ ອ ພວກ ອິສຣາເອນ ຈະ ໄດໍ້ ທ  ຳລຳຍ ພວກ ເຂົຳ ໂດຍ ປຳດ ສະ 

ຈຳກ ຄວຳມ ສງົສຳນ,         ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ຈບິຫຳຍ ໄປ ໝດົ ຕຳມ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ແກື່ ໂມເຊ 

ໄວໍ້          
21ໃນ ເວລຳ ນ ັໍ້ນ ໂຢຊວຍ ໄດໍ້ ອອກ ໄປ ທ  ຳລຳຍ ອານາກີມ ທີື່ ຢ ື່ ຕຳມ ເນນີ ພ          ແລະ ຕຳມ ເມ  ອງ ຕື່ຳງ ໆ         

ເມ  ອງ ເຮັບໂຣນ,         ເມ  ອງ ເດບ,ີ         ເມ  ອງ ອານາບ          ແລະ ຢ ື່ ຕຳມ ພ  ດອຍ ຢ ດາ,         ພ  ອິສຣາເອນ ທົື່ວ ໄປ         

ໂຢຊວຍ ໄດໍ້ ທ  ຳລຳຍ ພວກ ເຂົຳ ພໍ້ອມ ກບັ ບນັດຳ ຫວົ ເມ  ອງ ຕື່ຳງ ໆ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຈນົ ໝດົ ກໍ້ຽງ         

22ສ  ຳ-

ລບັ ຊຳວ ອານາກີມ ບ ື່  ເຫລ ອ ຈກັ ຄນົ ໃນ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ພວກ ລ ກ ຫລຳນ ອິສຣາເອນ          ສື່ວນ ພວກ ທີື່  ຍງັ 

ເຫລ ອ ຢ ື່ ແມ ື່ນ ຄນົ ທີື່  ໄດໍ້ ອຳ ໃສ ຢ ື່ ໃນ ເມ  ອງ ຄາຊາ,         ເມ  ອງ ກັດ          ແລະ ໃນ ເມ  ອງ ອາຊະໂດດ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ         

23ໂຢຊວຍ ໄດໍ້ ຍ ດ ເອົຳ ດນິແດນ ທງັ ໝດົ ຕຳມ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ບອກ ໄວໍ້ ແກື່ ໂມເຊ          

ແລະ ໂຢຊວຍ ໄດໍ້ ມອບ ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ເປັນ ມ ລະດກົ ແກື່ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ໂດຍ ແບື່ງປນັ ເປັນ ສື່ວນ 

ຕຳມ ເຜົື່ ຳ ຕື່ຳງ ໆ         ແລະ ດນິແດນ ກ  ມີ ຄວຳມ ສະຫງບົ ສກຸ ພົໍ້ນ ຈຳກ ສງົຄຳມ          

ບົດທີ 12 
ບັນດາກະສັດທີ່ໂມເຊຮົບຊະນະ 

1ບນັດຳ ກະສດັ ໃນ ແຕື່ ລະ ປະເທດ ທີື່  ພວກ ລ ກ ຫລຳນ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ສ ໍ້ ຮບົ ຊະນະ         ແລະ ຍ ດ ເອົຳ 

ດນິແດນ ຢ ື່ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ ທຳງ ທິດຕຳເວັນອອກ         ຕ ັໍ້ງແຕື່ ນ  ໍ້ຳ ຫໍ້ວຍ ອາໂນນ ຈນົ ຮອດ ພ  ເຮີໂມນ          
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ແລະ ທົື່ງພຽງ ທຳງ ທິດຕຳເວັນອອກ ມີ ຄ  ດ ັື່ງນີໍ້          

2ເຈົໍ້ຳ ສີໂຮນ ກະສດັ ຊຳວ ອະໂມຣີດ ທີື່ ຢ ື່ ເມ  ອງ ເຮັດຊະໂບນ          ຊ ື່ ງ ໄດໍ້ ປກົຄອງ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ອາໂຣເອ 

ແຄມ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ອາໂນນ,         ຈຳກ ໃຈກຳງ ຂອງ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ         ແລະ ຈຳກ ເຄິື່ ງ ໜ ື່ ງ ກິເລອາດ ຈນົ ຮອດ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ 

ຢັບໂບກ ທີື່  ເປັນ ເຂດ ແດນ ຂອງ ພວກ ລ ກ ຫລຳນ ອຳໂມນ         

3ແຖບ ທົື່ງພຽງ ອາຣາບາ ຈນົ ຮອດ ນ  ໍ້ຳ ທະ-

ເລ ຄິນເນໂຣດ ທຳງ ທິດຕຳເວັນອອກ ຈນົ ໄປ ຮອດ ນ  ໍ້ຳ ທະເລ,         ທົື່ງພຽງ,         ໄປ ຮອດ ທະເລ ເຄັມ ທຳງ 

ທິດຕຳເວັນອອກ ໄປ ສ ື່ ເບັດ-ເຢຊີໂມດ ແລະ ຈຳກ ທຳງ ທິດໃຕໍ້ ຕຳມ ເນນີ ພ  ປິຊະກາ          
4ແຂວງ ຂອງ ໂອກ ກະສດັ ເມ  ອງ ບາຊານ ທີື່  ເຫລ ອ ຈຳກ ຊຳວ ເຣຟາຢິມ          ຊ ື່ ງ ອຳ ໃສ ຢ ື່ ເມ  ອງ ອັດ-

ຊະຕະໂຣດ          ແລະ ໃນ ເມ  ອງ ເອັດເຣອີ         

5ກະສດັ ນີໍ້ ໄດໍ້ ປກົຄອງ ພ  ເຮີໂມນ ກບັ ສາເລກາ          ພໍ້ອມ ທງັ 

ທົື່ວ ແຂວງ ບາຊານ ຈນົ ຮອດ ເຂດ ແດນ ຂອງ ຊຳວ ເກຊ           ແລະ ຊຳວ ມາອາກາ ກບັ ເຄິື່ ງ ໜ ື່ ງ ຂອງ 

ແຂວງ ກິເລອາດ ຈນົ ຮອດ ເຂດ ແດນ ສີໂຮນ ກະສດັ ເມ  ອງ ເຮັດຊະໂບນ          
6ໂມເຊ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກບັ ພວກ ລ ກ ຫລຳນ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ໂຈມ ຕ ີຊະນະ ພວກ 

ເຂົຳ         ແລະ ໄດໍ້ ມອບ ດນິແດນ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ເປັນ ຂອງ ຊຳວ ຣ ເບັນ          ແລະ ຊຳວ ຄາດ          ແລະ ເຄິື່ ງ ໜ ື່ ງ 

ຂອງ ເຜົື່ ຳ ມານາເຊ          
7ບນັດຳ ກະສດັ ໃນ ແຕື່ ລະ ປະເທດ ທີື່  ໂຢຊວຍ          ແລະ ພວກ ລ ກ ຫລຳນ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ໂຈມ ຕ ີຊະ-

ນະ         ແມ ື່ນ ຢ ື່ ທີື່  ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ ຟຳກ ນີໍ້ ທຳງ ທິດຕຳເວັນຕກົ         ຕ ັໍ້ງແຕື່ ບາອານ-ກາດ ໃນ ຮື່ອມ ພ  ເລບາ-
ນອນ ຈນົ ຮອດ ພ  ຮາລັກ          ຂ ໍ້ນ ໄປ ສ ື່ ເສອີ;         ໂຢຊວຍ ໄດໍ້ ແບື່ງປນັ ດນິແດນ ນີໍ້ ໃຫໍ້ ເປັນ ກ  ຳມະສິດ ຂອງ 

ບນັດຳເຜົື່ ຳ ຂອງ ຊນົ ຊຳດ ອິສຣາເອນ ໂດຍ ໄດໍ້ ແບື່ງປນັ ເປັນ ສື່ວນ ຕຳມ ເຜົື່ ຳ ຕື່ຳງ ໆ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         

8ຢ ື່ ເທິງ ພ ,         ຢ ື່ ຕຳມ ຮື່ອມ ພ ,         ຢ ື່ ຕຳມ ທົື່ງພຽງ,         ຕຳມ ເນນີ ພ  ທງັຫລຳຍ,         ປື່ຳ         ແລະ ປະເທດ ທຳງ ທິດ-

ໃຕໍ້;         ຊຳວ ຮິດຕີ,         ຊຳວ ອະໂມຣີດ,         ຊຳວ ການາອານ,         ຊຳວ ເປຣຊີິ,         ຊຳວ ຮີວີ          ແລະ ຊຳວ ເຢບຸດ 

ເປັນ ດ ັື່ງນີໍ້:         

9ກະສດັ ເມ  ອງ ເຢຣິໂກ,         ກະສດັ ເມ  ອງ ອາອີ ທີື່ ຢ ື່ ຂໍ້ຳງ ເມ  ອງ ເບັດເອນ,         

10ກະສດັ ເມ  ອງ 

ເຢຣ ຊາເລັມ,         ກະສດັ ເມ  ອງ ເຮັບໂຣນ,         

11ກະສດັ ເມ  ອງ ຢາຣະມຸດ,         ກະສດັ ເມ  ອງ ລາກິດ,         

12ກະ-

ສດັ ເມ  ອງ ເອັກໂລນ,         ກະສດັ ເມ  ອງ ເກເຊ,         

13ກະສດັ ເມ  ອງ ເດບີ,         ກະສດັ ເມ  ອງ ເກເດ,         

14ກະສດັ 

ເມ  ອງ ໂຮມາ,         ກະສດັ ເມ  ອງ ອາຣັດ,         

15ກະສດັ ເມ  ອງ ລິບນາ,         ກະສດັ ເມ  ອງ ອະດຸລາມ,         

16ກະສດັ 

ເມ  ອງ ມັກເກດາ,         ກະສດັ ເມ  ອງ ເບັດເອນ,         

17ກະສດັ ເມ  ອງ ຕັບປົວ,         ກະສດັ ເມ  ອງ ເຮເຟ,         

18ກະ-

ສດັ ເມ  ອງ ອາເຟັກ,         ກະສດັ ເມ  ອງ ລັດຊາໂຣນ,         

19ກະສດັ ເມ  ອງ ມາໂດນ,         ກະສດັ ເມ  ອງ ຮາໂຊ,         

20ກະສດັ ເມ  ອງ ຊິມໂຣນ,         ກະສດັ ເມ  ອງ ອັກຊາບ,         

21ກະສດັ ເມ  ອງ ຕາອານັກ,         ກະສດັ ເມ  ອງ ເມ-
ກິດໂດ,         

22ກະສດັ ເມ  ອງ ເກເດັດ,         ກະສດັ ເມ  ອງ ໂຢກເນອາມ ຢ ື່ ທີື່  ພ  ກາເມນ,         

23ກະສດັ ເມ  ອງ ໂດ-
ເຣ ຢ ື່ ທີື່  ພ  ນໍ້ອຍ ໂດເຣ,         

24ກະສດັ ເມ  ອງ ໂກຢິມ ທີື່  ກິນການ,         ກະສດັ ເມ  ອງ ຕີຣະຊາ.          

ກະສດັ ລວມ ທງັ ໝດົ ມີ ສຳມ ສິບ ເອັດ ອງົ.          

ບົດທີ 13 
ດິນແດນທີ່ຍັງຈະຕ້ອງຍຶດຄອງເອົາ 

1ໂຢຊວຍ ເຖົໍ້ຳ ແກື່ ແລໍ້ວ         ແລະ ມີ ອຳຍ ຸສ ງ ຫລຳຍ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ແກື່ ເພິື່ ນ ວື່ຳ         “ເຈົໍ້ຳ ເຖົໍ້ຳ 
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ແກື່ ແລໍ້ວ         ອຳຍ ຸກ  ສ ງ ຫລຳຍ         ແລະ ຍງັ ມີ ແຜື່ນດນິ ເປັນ ຈ  ຳນວນ ຫລວງຫລຳຍ ທີື່  ຈະ ຕໍ້ອງ ຍ ດ ເອົຳ”         

2ແຜື່ນດນິ ທີື່  ຍງັ ເຫລ ອ ຢ ື່ ມີ ດ ັື່ງນີໍ້:         ດນິແດນ ທງັ ໝດົ ຂອງ ຊຳວ ຟີລິດສະຕີນ          ແລະ ຊຳວ ເກຊ .         

3ຕ ັໍ້ງ-

ແຕື່ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຊີໂຮ ທີື່  ໄຫລ ຜື່ຳນ ທຳງ ໜໍ້ຳ ເອຢິບ ໄປ ຈນົ ຮອດ ເຂດ ແດນ ເມ  ອງ ເອັກໂຣນ ທຳງ ທິດເໜ ອ         

ຊ ື່ ງ ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ຂອງ ຊຳວ ການາອານ ຄ          ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຊຳວ ຟີລິດສະຕີນ ຫໍ້ຳ ຄນົ ຄ          ເຈົໍ້ຳເມ  ອງ 

ຄາຊາ,         ເຈົໍ້ຳເມ  ອງ ອາຊະໂດດ,         ເຈົໍ້ຳເມ  ອງ ອາຊະກາໂລນ,         ເຈົໍ້ຳເມ  ອງ ກິດຕີ,         ເຈົໍ້ຳເມ  ອງ ເອັກ-
ໂຣນ          ແລະ ຊຳວ ອາວາ.         

4ຈຳກ ແຜື່ນດນິ ທຳງ ທິດໃຕໍ້ ທງັ ໝດົ ຂອງ ຊຳວ ການາອານ ແລະ ເມ  ອງ 

ເມອາຣາ ທີື່  ເປັນ ຂອງ ຊຳວ ຊີໂດນ ຈນົ ຮອດ ເມ  ອງ ອາເຟັກ          ຈນົ ຮອດ ເຂດ ແດນ ຂອງ ຊຳວ ອະໂມ-
ຣີດ.         

5ແລະ ແຜື່ນດນິ ຊຳວ ເກບານ          ແລະ ພ  ເລບານອນ ທງັ ໝດົ;         ຕ ັໍ້ງແຕື່ ພ  ເລບານອນ ຈນົ ຮອດ 

ທຳງ ທິດຕຳເວັນອອກ,         ຈຳກ ບາອານ-ກາດ ຢ ື່ ທີື່  ຕນີ ພ  ເຮີໂມນ          ຈນົ ຮອດ ບື່ອນ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ຮາມັດ.         

6ບນັດຳ ຊຳວ ພ ເຂົຳ ທງັ ໝດົ ຈຳກ ພ  ເລບານອນ ຈນົ ຮອດ ມິສະເຣໂຟດ-ມາຢິມ          ແລະ ຊຳວ ເມ  ອງ ຊີ-
ໂດນ ທງັ ໝດົ;         ຝື່ຳຍ ເຮົຳ ຈະ ຂບັ ໄລື່ ພວກ ເຂົຳ ໃຫໍ້ ໜີ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ລ ກ ຫລຳນ ອິສຣາເອນ;         ຈ ົື່ງ ຈກົ ສະຫລຳກ 

ແບື່ງປນັ ດນິແດນ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ໃຫໍ້ ເປັນ ມ ລະດກົ ແກື່ ຊນົ ຊຳດ ອິສຣາເອນ ຕຳມ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ບອກ ເຈົໍ້ຳ ແລໍ້ວ.         

7ແລະ ບດັ ນີໍ້         ຈ ົື່ງ ແບື່ງປນັ ດນິແດນ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ໃຫໍ້ ເປັນ ມ ລະດກົ ແກື່ ເກົໍ້ຳ ເຜົື່ ຳ         ແລະ ເຄິື່ ງ ເຜົື່ ຳ ມານາເຊ.          

ໂຢຊວຍແບູ່ງປັນເຂດແດນທາງທິດຕາເວັນອອກຂອງແມູ່ນຳຢໍແດນ 
8ເຄິື່ ງ ໜ ື່ ງ ຂອງ ເຜົື່ ຳ ມານາເຊ ທີື່  ຍງັ ເຫລ ອ         ແລະ ຊຳວ ຣ ເບັນ          ຊຳວ ຄາດ ໄດໍ້ ຮບັ ມ ລະດກົ ແລໍ້ວ 

ຊ ື່ ງ ໂມເຊ ໄດໍ້ ແບື່ງປນັ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ຢ ື່ ທີື່  ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ ຟຳກ ເບ ໍ້ອງ ນ ັໍ້ນ ທຳງ ທິດຕຳເວັນອອກ         (ຕຳມ 

ທີື່  ທື່ຳນ ໂມເຊ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ມອບ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ).         

9ຕ ັໍ້ງແຕື່ ເມ  ອງ ອາໂຣເອ ທີື່ ຢ ື່ 

ແຄມ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ອາໂນນ          ແລະ ເມ  ອງ ທີື່ ຢ ື່ ໃຈກຳງ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ,         ແລະ ທົື່ງພຽງ ເມເດບາ ທງັ ໝດົ ຈນົ ຮອດ 

ເມ  ອງ ດີໂບນ.         

10ບນັດຳ ເມ  ອງ ທງັ ໝດົ ຂອງ ສີໂຮນ ກະສດັ ຊຳວ ອະໂມຣີດ ທີື່  ໄດໍ້ ປກົຄອງ ເມ  ອງ 

ເຮັດຊະໂບນ ຈນົ ຮອດ ເຂດ ແດນ ພວກ ລ ກ ຫລຳນ ອຳໂມນ          ແລະ ແຂວງ ກິເລອາດ.         

11ຮື່ວມ ທງັ ເຂດ 

ແດນ ພວກ ຊຳວ ເກຊ           ແລະ ຊຳວ ມາອາກາ ແລະ ພ  ເຮີໂມນ ທງັ ໝດົ,         ແຂວງ ບາຊານ ທງັ ໝດົ ຈນົ 

ຮອດ ສາເລກາ.         

12ບນັດຳ ອຳນຳຈກັ ຂອງ ໂອກ ໃນ ແຂວງ ບາຊານ ທີື່  ໄດໍ້ ປກົຄອງ ເມ  ອງ ອັດຊະຕະ-
ໂຣດ ກບັ ເມ  ອງ ເອັດເຣອີ          (ເພິື່ ນ ເປັນ ຄນົ ເຜົື່ ຳ ເຣຟາຢິມ ຊ ື່ ງ ເປັນ ຜ ໍ້ ດຽວ ທີື່  ຍງັ ເຫລ ອ ຢ ື່)         ບນັດຳ ເມ  ອງ 

ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ໂມເຊ ໄດໍ້ ໂຈມ ຕ ີຊະນະ         ແລະ ຂບັ ໄລື່ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ໜີ ໄປ.         

13ແຕື່ ວື່ຳ ພວກ ລ ກ ຫລຳນ ອິ-
ສຣາເອນ ບ ື່  ໄດໍ້ ໄລື່ ພວກ ຊຳວ ເກຊ ,         ຊຳວ ມາອາກາ,         ຊຳວ ເກຊ           ແລະ ຊຳວ ມາອາກາ ໜີ ແຕື່ ພວກ 

ເຂົຳ ໄດໍ້ ດ  ຳລງົ ຊວີດິ ຢ ື່ ທື່ຳມກຳງ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ຈນົ ເຖງິ ທກຸ ມ ໍ້ນີໍ້.         

14ເພິື່ ນ ບ ື່  ໄດໍ້ ແບື່ງປນັ ດນິແດນ ທີື່  

ເປັນ ມ ລະດກົ ໃຫໍ້ ແກື່ ເຜົື່ ຳ ເລວີ          ເນ ື່ ອງ ຈຳກ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ຖວຳຍ ບ ຊຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ 

ຂອງ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ເປັນ ມ ລະດກົ ຂອງ ເຜົື່ ຳ ເລວີ ຕຳມ ທີື່  ພຣະອງົ ໄດໍ້ ບອກ ພວກ ເຂົຳ ໄວໍ້ ກື່ອນ 

ແລໍ້ວ.          

ເຂດແດນທີ່ໂມເຊມອບໝາຍໃຫ້ເຜົ່າຣ ເບັນ 
15ແລະ ໂມເຊ ໄດໍ້ ມອບ ສື່ວນ ໜ ື່ ງ ໃຫໍ້ ແກື່ ລ ກ ຫລຳນ ເຜົື່ ຳ ຣ ເບັນ ຕຳມ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ.         

16ດນິແດນ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ເລີໍ້ມ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ເມ  ອງ ອາໂຣເອ ແຄມ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ອາໂນນ          ແລະ ເມ  ອງ ທີື່ ຢ ື່ ອໍ້ອມ-

ແອໍ້ມ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ພໍ້ອມ ທງັ ທົື່ງພຽງ ທງັ ໝດົ ທີື່ ຢ ື່ ໃກໍ້ ກບັ ເມເດບາ.         

17ເມ  ອງ ເຮັດຊະໂບນ          ແລະ ເມ  ອງ ທງັ 
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ໝດົ ທີື່ ຢ ື່ ທົື່ງພຽງ.         

18ຄ          ເມ  ອງ ດີໂບນ,         ເມ  ອງ ບາໂມດ-ບາອານ,         ເມ  ອງ ເບັດ-ບາອານ-ເມໂອນ          

ແລະ ເມ  ອງ ຢາຮາດ         

19ແລະ ເມ  ອງ ເກເດໂມດ,         ເມ  ອງ ເມຟະອາດ,         ເມ  ອງ ກີຣິອາດທາຢິມ,         

ເມ  ອງ ສິບມາ          ແລະ ເມ  ອງ ເຊເຣັດ-ຊາຮາ ທີື່ ຢ ື່ ຕຳມ ຮື່ອມ ພ .         

20ແລະ ເມ  ອງ ເບັດ-ເປໂອ          ແລະ ເນນີ ພ  

ປິຊະກາ,         ເມ  ອງ ເບັດ-ເຢຊີໂມດ.         

21ເມ  ອງ ທງັຫລຳຍ ທີື່ ຢ ື່ ທົື່ງພຽງ         ແລະ ບນັດຳ ນະຄອນ ສີໂຮນ,         

ກະສດັ ພວກ ອະໂມຣີດ ທີື່  ໄດໍ້ ປກົຄອງ ເມ  ອງ ເຮັດຊະໂບນ          ຊ ື່ ງ ໂມເຊ ໄດໍ້ ຕ ີຊະນະ ຮື່ວມ ທງັ ກະສດັ         

ແລະ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ມີດີອານ ຄ :         ເອວີ,         ເຣເກັມ,         ຊ ເຣ,         ຮ ເຣ          ແລະ ເຣບາ ຜ ໍ້ນ  ຳ ຂອງ ປະຊຳຊນົ 

ໃນ ດນິແດນ ນ ັໍ້ນ         

22ພວກ ລ ກ ຫລຳນ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ເອົຳ ດຳບ ຂໍ້ຳ ບາລາອາມ ລ ກ ຊຳຍ ເບໂອ ຜ ໍ້ ເປັນ 

ໝ  ທ  ຳນວຳຍ ພໍ້ອມ ກບັ ຄນົ ອ ື່ ນ ໆ ທີື່  ໄດໍ້ ຖ ກ ຂໍ້ຳ.         

23ເຂດ ແດນ ຂອງ ລ ກ ຫລຳນ ຣ ເບັນ ແມ ື່ນ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍ-
ແດນ          ແລະ ຕຳມ ແຄມ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ;         ສື່ວນ ດນິ ທີື່  ເປັນ ມ ລະດກົ ຂອງ ລ ກ ຫລຳນ ຣ ເບັນ ຕຳມ ເຊ ໍ້ອສຳຍ 

ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ກ  ເປັນ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ເມ  ອງ ທງັຫລຳຍ ກບັ ບນັດຳ ຊນົນະບດົ ຂອງ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ.          
24ໂມເຊ ໄດໍ້ ແບື່ງ ສື່ວນ ໜ ື່ ງ ໃຫໍ້ ແກື່ ເຜົື່ ຳ ຄາດ          ແກື່ ລ ກ ຫລຳນ ຄາດ ຕຳມ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ.          

ເຂດແດນທີ່ໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ແກູ່ເຜົ່າຄາດ 
25ດນິແດນ ຂອງ ເຜົື່ ຳ ຄາດ ແມ ື່ນ ເມ  ອງ ຢາເຊ          ແລະ ເມ  ອງ ທງັ ໝດົ ໃນ ແຂວງ ກິເລອາດ          ແລະ 

ເຄິື່ ງ ໜ ື່ ງ ຂອງ ດນິແດນ ພວກ ລ ກ ຫລຳນ ອຳໂມນ ຈນົ ຮອດ ເມ  ອງ ອາໂຣເອ ທີື່ ຢ ື່ ທຳງ ທິດຕຳເວັນອອກ 

ຂອງ ເມ  ອງ ຣັບບາ         

26ແລະ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ເມ  ອງ ເຮັດຊະໂບນ ຈນົ ຮອດ ຣາມາດ-ມິດຊະເປ          ແລະ ເມ  ອງ 

ເບໂຕນີມ          ຈຳກ ເມ  ອງ ມາຮານາຢິມ ຈນົ ຮອດ ເຂດ ແດນ ເດບີ         

27ຢ ື່ ຕຳມ ຮື່ອມ ພ ,         ເມ  ອງ ເບັດ-ອາ-
ຣາມ,         ເມ  ອງ ເບັດ-ນິມຣາ          ເມ  ອງ ສຸກໂກດ          ແລະ ເມ  ອງ ຊາໂຟນ          ແລະ ສື່ວນ ທີື່  ເຫລ ອ ຂອງ ອຳນຳ-

ຈກັ ສີໂຮນ ກະສດັ ເມ  ອງ ເຮັດຊະໂບນ,         ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢແໍດນ          ແລະ ຕຳມ ແຄມ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ         ຈນົ ສດຸ ນ  ໍ້ຳ ທະ-

ເລ ກິນເນເຣດ          ແລະ ກຳຍ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ ໄປ ທຳງ ທິດຕຳເວັນອອກ         

28ສື່ວນ ດນິແດນ ທີື່  ເປັນ ມ ລະ-

ດກົ ຂອງ ລ ກ ຫລຳນ ຄາດ ຕຳມ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ກ  ເປັນ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ມີ ບນັດຳ ເມ  ອງ ແລະ ຊນົນະ-

ບດົ ຂອງ ບນັດຳ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ          

ເຂດແດນທີ່ໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ເຜົ່າມານາເຊຕາເວັນອອກ 
29ໂມເຊ ໄດໍ້ ມອບ ສື່ວນ ໜ ື່ ງ ໃຫໍ້ ແກື່ ເຄິື່ ງ ໜ ື່ ງ ຂອງ ເຜົື່ ຳ ມານາເຊ          ໃຫໍ້ ແກື່ ລ ກ ຫລຳນ ມານາເຊ ຕຳມ 

ຄອບຄວົ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         

30ເຂດ ແດນ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ເລີື່ ມ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ເມ  ອງ ມາຮານາຢິມ ແຂວງ ບາ-
ຊານ ທງັ ໝດົ ນະຄອນ ໂອກ          ກະສດັ ບາຊານ ທງັ ໝດົ         ກບັ ເມ  ອງ ທງັ ໝດົ ຂອງ ຢາອີ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ແຂວງ 

ບາຊານ ຊ ື່ ງ ມີ ຫກົ ສິບ ຕວົ ເມ  ອງ         

31ທງັ ເຄິື່ ງ ໜ ື່ ງ ຂອງ ແຂວງ ກິເລອາດ,         ເມ  ອງ ອັດຊະຕະໂຣດ,         

ເມ  ອງ ເອັດເຣອີ ຊ ື່ ງ ເປັນ ເມ  ອງ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ອຳນຳຈກັ ໂອກ ຂອງ ແຂວງ ບາຊານ          ແລະ ເປັນ ສື່ວນ ແບື່ງ 

ຂອງ ລ ກ ຫລຳນ ມາກ ີ         ຊ ື່ ງ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ມານາເຊ ໂດຍ ແບື່ງປນັ ເປັນ ສື່ວນ ໃຫໍ້ ລ ກ ຫລຳນ ມາກີ 
ເຄິື່ ງ ໜ ື່ ງ ຕຳມ ຄອບຄວົ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ          

32ແຜື່ນດນິ ທີື່  ໂມເຊ ໄດໍ້ ແບື່ງປນັ ໃຫໍ້ ເປັນ ມ ລະດກົ ນ ັໍ້ນ         ແມ ື່ນ ຢ ື່ ໃນ ທົື່ງພຽງ ໂມອາບ ທີື່ ຢ ື່ ເຂດ ແມ ື່-

ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ ຟຳກ ພຸໍ້ນ         ທຳງ ທິດຕຳເວັນອອກ ຂອງ ເມ  ອງ ເຢຣິໂກ         

33ແຕື່ ໂມເຊ ບ ື່  ໄດໍ້ ມອບ ດນິ ທີື່  ເປັນ 

ມ ລະດກົ ໃຫໍ້ ແກື່ ເຜົື່ ຳ ເລວີ;         ເພຳະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ເປັນ ມ ລະດກົ 

ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຕຳມ ທີື່  ພຣະອງົ ໄດໍ້ ບອກ ແກື່ ພວກ ເຂົຳ ແລໍ້ວ          
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ໂຢຊວຍແບູ່ງປັນເຂດແດນທາງທິດຕາເວັນຕົກຂອງແມູ່ນຳຢໍແດນ 
1ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້ ແມ ື່ນ ມ ລະດກົ ທີື່  ລ ກ ຫລຳນ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ຮບັ ໃນ ແຜື່ນດນິ ການາອານ ຊ ື່ ງ ປະໂລຫິດ 

ເອເລອາຊາ ແລະ ໂຢຊວຍ ລ ກ ຂອງ ນ ນ          ແລະ ພວກ ຜ ໍ້ນ  ຳ ພໍ້ອມ ທງັ ປ ື່ ຍື່ຳ ຕຳ ຍຳຍ ຂອງ ລ ກ ຫລຳນ ອິ-
ສຣາເອນ ໄດໍ້ ແບື່ງປນັ ໃຫໍ້ ມີ ດ ັື່ງນີໍ້         

2ດນິ ມ ລະດກົ ທງັ ໝດົ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ແບື່ງປນັ ກນັ ໂດຍ ກຳນ 

ຈກົ ສະຫລຳກ         ລວມ ທງັ ໝດົ ມີ ເກົໍ້ຳ ເຜົື່ ຳ         ຕຳມ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ໄວໍ້ ໂດຍ ຜື່ຳນ ໂມເຊ         

3ໂມເຊ 

ໄດໍ້ ມອບ ດນິ ມ ລະດກົ ໃຫໍ້ ແກື່ ສອງ ເຜົື່ ຳ ເຄິື່ ງ         ທີື່ ຢ ື່ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ ຟຳກ ພຸໍ້ນ         ແຕື່ ເພິື່ ນ ບ ື່  ໄດໍ້ ມອບ ດນິ ມ -

ລະດກົ ໃຫໍ້ ແກື່ ພວກ ເຜົື່ ຳ ເລວີ         

4ເພຳະວື່ຳ ລ ກ ຫລຳນ ໂຢເຊັບ ມີ ສອງ ເຜົື່ ຳ ຄ :         ເຜົື່ ຳ ມານາເຊ ກບັ ເຜົື່ ຳ 

ເອຟຣາຢິມ          ແຕື່ ບ ື່  ໄດໍ້ ແບື່ງ ສື່ວນ ໃນ ແຜື່ນດນິ ໃຫໍ້ ພວກ ເລວີ          ຍກົເວັໍ້ນ ແຕື່ ບຳງ ເມ  ອງ ທີື່ ຢ ື່ ຮອບ ໆ 

ຂອງ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ         ເພ ື່ ອ ເປັນ ບື່ອນ ລໍ້ຽງສດັ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         

5ລ ກ ຫລຳນ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ເຮັດ ຕຳມ ທີື່  

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ໄວໍ້ ກບັ ໂມເຊ          ແລະ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເອົຳ ດນິແດນ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ແບື່ງປນັ ກນັ          
6ສື່ວນ ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ເຜົື່ ຳ ຢ ດາ ໄດໍ້ ພຳກນັ ໄປ ຫຳ ໂຢຊວຍ ທີື່  ກິນການ          ແລະ ກາເລັບ ລ ກ ຊຳຍ 

ຂອງ ເຢຟຸນເນ ຊຳວ ເກນິດຊີ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ກບັ ເພິື່ ນ ວື່ຳ         “ທື່ຳນ ໄດໍ້ ຮ ໍ້ຈກັ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ 

ກື່ຳວ ເຖງິ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ແລະ ເຖງິ ທື່ຳນ         

7ຜື່ຳນ ທຳງ ໂມເຊ ຜ ໍ້ ເປັນ ຄນົ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຢ ື່ ທີື່  ກາ-
ເດັດ ບຳກ ເນອຳ         ເມ  ື່ອ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ມີ ອຳຍ ຸສີື່  ສິບ ປີ         ຂະນະ ທີື່  ໂມເຊ ຂໍ້ຳ ໃຊໍ້ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ 

ໃຊໍ້ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄປ ກາເດັດ ບຳກ ເນອຳ ເພ ື່ ອ ຈະ ໄດໍ້ ໄປ ສອດແນມ ດນິແດນ         ແລະ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເລົື່ ຳ 

ເລ ື່ ອງ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ຟງັ         ຕຳມ ຄວຳມ ຄິດ ເຫັນ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         

8ພວກ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທີື່  ໄດໍ້ ຂ ໍ້ນ ໄປ ພໍ້ອມ ກນັ ກບັ 

ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ;         ຈດິໃຈ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ວຸໍ້ນວຳຍ ໄປ         ແຕື່ ວື່ຳ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຕດິຕຳມ ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄປ ຢື່ຳງ ສດຸ ໃຈ         

9ແລະ ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         ໂມເຊ ໄດໍ້ ສນັຍຳ ວື່ຳ         “ແຜື່ນດນິ ທີື່  

ຕນີ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ໄປ ຢຽບ ນ ັໍ້ນ ກ  ຈະ ເປັນ ດນິ ມ ລະດກົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ຂອງ ພວກ ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ 

ສ ບ ໆ ໄປ,         ເພຳະວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຕດິຕຳມ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຮົຳ ດໍ້ວຍ ສດຸ ໃຈ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

10ບດັ ນີໍ້         ຈ ົື່ງ ເບິື່ ງ ໃນ ສິື່ ງ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ບອກ ໄວໍ້,         ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຄຸໍ້ມ ຄອງ ຊວີດິ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ 

ລະຫວື່ຳງ ສີື່  ສິບ ຫໍ້ຳ ປີ         ຕ ັໍ້ງແຕື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ຄ  ຳ ນ ັໍ້ນ ແກື່ ໂມເຊ ເມ  ື່ອ ພວກ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ 

ເດນີທຳງ ໄປ ມຳ ໃນ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ         ແລະ ບດັ ນີໍ້         ຈ ົື່ງ ເບິື່ ງ ພວກ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໃນ ມ ໍ້ນີໍ້,         ຂໍ້ຳພະ-

ເຈົໍ້ຳ ມີ ອຳຍ ຸແປດ ສິບ ຫໍ້ຳ ປີ ແລໍ້ວ         

11ໃນ ມ ໍ້ນີໍ້         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຍງັ ມີ ເຫ ື່ ອແຮງ ເທົື່ ຳ ກບັ ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ທີື່  ໂມເຊ ໄດໍ້ 

ໃຊໍ້ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄປ,         ເຫ ື່ ອແຮງ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໃນ ຍຳມ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ຢື່ຳງໃດ,         ເຫ ື່ ອແຮງ ໃນ ກຳນ ຮບົ ເສິກ         

ແລະ ກຳນ ເດນີທຳງ ໄປ ມຳ ດຽວນີໍ້ ກ  ເປັນ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ         

12ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ         ພ  ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ໃນ ມ ໍ້ 

ນ ັໍ້ນ         ເຊນີ ທື່ຳນ ມອບ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ສຳ         ເພຳະວື່ຳ ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ຍນິ ວື່ຳ ພວກ ອານາກີມ ຢ ື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ         

ແລະ ມີ ເມ  ອງ ໃຫຍື່ ຊ ື່ ງ ມີ ກ  ຳແພງ ອໍ້ອມ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ສະຖດິ ຢ ື່ ຝື່ຳຍ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ແລະ ຈະ ຂບັ 

ໄລື່ ພວກ ເຂົຳ ຕຳມ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ບອກ ໄວໍ້ ແລໍ້ວ”         

13ໂຢຊວຍ ໄດໍ້ ອວຍພອນ ໃຫໍ້ ເພິື່ ນ         ແລະ 

ໄດໍ້ ມອບ ເມ  ອງ ເຮັບໂຣນ ເປັນ ດນິ ມ ລະດກົ ໃຫໍ້ ແກື່ ເພິື່ ນ ຄ          ກາເລັບ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຢຟຸນເນ         

14ສະ-

ນ ັໍ້ນ         ເມ  ອງ ເຮັບໂຣນ ຈ ື່ງ ເປັນ ດນິ ມ ລະດກົ ຂອງ ກາເລັບ          ລ ກ ຂອງ ເຢຟຸນເນ ຊຳວ ເກນິດຊີ          ຈນົ 

ເທົື່ ຳ ທກຸ ມ ໍ້ນີໍ້         ຍໍ້ອນ ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ຕດິຕຳມ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ຢື່ຳງ ແທໍ້ ຈງິ         



ໂຢຊວຍ 15 350 
15ອີກ ອນັ ໜ ື່ ງ         ຊ ື່  ເມ  ອງ ເຮັບໂຣນ ແຕື່ ກື່ອນ ແມ ື່ນ ກີຣິອາດ-ອາຣະບາ;         ອາຣະບາ ເປັນ ຜ ໍ້ ໃຫຍື່ ໃນ 

ທື່ຳມກຳງ ພວກ ອານາກີມ          ແລະ ດນິແດນ ກ  ມີ ຄວຳມ ສະຫງບົ ສກຸ ບ ື່  ມີ ສງົຄຳມ          

ບົດທີ 15 
ເຂດແດນທີ່ໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ເຜົ່າຢ ດາ 

1ດນິແດນ ຂອງ ເຜົື່ ຳ ຢ ດາ ຕຳມ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຕກົ ຢ ື່ ໃນ ເຂດ ປື່ຳ
[a]         ຈນົ ຮອດ ເຂດ 

ແດນ ເອໂດມ ທຳງ ທິດໃຕໍ້ ສດຸ         

2ເຂດ ແດນ ທຳງ ທິດໃຕໍ້ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ເລີື່ ມ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ນ  ໍ້ຳ ທະເລ ເຄັມ 

ໄປ ຮອດ ທິດໃຕໍ້ ສດຸ.         

3ແລະ ອອກ ໄປ ທຳງ ທິດໃຕໍ້ ໂດຍ ຜື່ຳນ ຂ ໍ້ນ ໄປ ອັກຣັບບີມ ໄປ ຈນົ ເຖງິ ສິນ.         

ດນິແດນ ນີໍ້ ແຕື່ ຕອນ ໃຕໍ້ ແຂງ ກາເດັດ-ບາເນອາ          ຕໍ້ອງ ໄດໍ້ ຜື່ຳນ ໄປ ທຳງ ເມ  ອງ ເຮດຊະໂຣນ,         ຂ ໍ້ນ 

ໄປ ທຳງ ອັດດາ,         ລໍ້ຽວ ໄປ ທຳງ ກາຣະກາ,         

4ຜື່ຳນ ໄປ ຫຳ ອາຊະໂມນ          ແລະ ລຽບ ໄປ ຕຳມ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ເອ-
ຢິບ          ມຳ ຮອດ ນ  ໍ້ຳ ທະເລ;         ເຂດ ແດນ ຂອງ ເຜົື່ ຳ ຢ ດາ ທຳງ ທິດໃຕໍ້ ກ  ເປັນ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ          

5ເຂດ ແດນ ທຳງ ທິດຕຳເວັນອອກ ແມ ື່ນ         ຈຳກ ນ  ໍ້ຳ ທະເລ ເຄັມ ຈນົ ຮອດ ປຳກ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ          ສື່ວນ 

ເຂດ ແດນ ທຳງ ທິດເໜ ອ ແມ ື່ນ ເລີື່ ມ ຈຳກ ປຳຍ ສດຸ ຂອງ ນ  ໍ້ຳ ທະເລ ເລີຍ ໄປ ຮອດ ປຳກ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ.         

6ແລະ ເຂດ ແດນ ໄດໍ້ ຂ ໍ້ນ ໄປ ສ ື່ ເບັດ-ໂຮກລາ ຜື່ຳນ ກຳຍໄປ ຕຳມ ທິດເໜ ອ ເມ  ອງ ເບັດ-ອາຣາບາ ຂ ໍ້ນ 

ໄປ ສ ື່ ກໍ້ອນ ຫີນ ໂບຮານ ລ ກ ຂອງ ຣ ເບັນ         

7ແລະ ເຂດ ແດນ ໄດໍ້ ຂ ໍ້ນ ໄປ ຮອດ ເດບ ີຈຳກ ຮື່ອມ ພ  ອາໂຄ,         

ແລະ ລໍ້ຽວ ໄປ ທຳງ ທິດເໜ ອ ຈນົ ຮອດ ກິນການ ກື່ອນ ຈະ ຂ ໍ້ນ ໄປ ອະດ ມມີມ ທີື່ ຢ ື່ ຟຳກ ທິດໃຕໍ້ ຂອງ 

ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ         ເຂດ ແດນ ໄດໍ້ ຜື່ຳນ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃກໍ້         ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ເອັນ-ເຊເມັດ ຈນົ ໄປ ຮອດ ເອັນ-ໂຣເກນ         

8ເຂດ ແດນ 

ຂ ໍ້ນ ໄປ ຮອດ ຮື່ອມ ພ  ຮິນໂນມ ໄປ ທຳງ ທິດໃຕໍ້ ຂອງ ເມ  ອງ ເຢບຸດ          ຊ ື່ ງ ແມ ື່ນ ເຢຣ ຊາເລັມ          ແລະ ເຂດ 

ແດນ ໄດໍ້ ຂ ໍ້ນ ໄປ ຫຳ ຍອດພ  ທີື່ ຢ ື່ ຖດັ ກບັ ຮື່ອມ ພ  ຮິນໂນມ ທຳງ ທິດຕຳເວັນຕກົ         ສດຸ ຢ ື່ ທີື່  ທຳງ ທິດເໜ ອ 

ຮື່ອມ ເຣຟາຢິມ         

9ເຂດ ແດນ ໄດໍ້ ໝຳຍ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ຍອດພ  ຈນົ ຮອດ ບ ື່  ນ  ໍ້ຳ ເນັບໂຕອາ          ແລະ ໄດໍ້ ອອກ ໄປ 

ຮອດ ເມ  ອງ ຕື່ຳງ ໆ ທີື່ ຢ ື່ ເທິງ ພ  ເອຟະໂຣນ          ແລະ ເຂດ ແດນ ໄດໍ້ ຖ ກ ໝຳຍ ໄວໍ້ ທຳງ ບາອາລາ ຊ ື່ ງ ແມ ື່ນ 

ກີຣິຢາດ-ເຢອາຣີມ         

10ຕ ັໍ້ງແຕື່ ເຂດ ແດນ ບາອາລາ ໄດໍ້ ເວັໍ້ນ ໄປ ສ ື່ ທິດຕຳເວັນຕກົ ຈນົ ຮອດ ພ  ເສອີ          

ແລະ ກຳຍໄປ ຂໍ້ຳງ ພ  ເຢອາຣີມ          ຊ ື່ ງ ແມ ື່ນ ເກສາໂລນ          ທຳງ ທິດເໜ ອ,         ລງົ ໄປ ເບັດ-ເຊເມັດ ແລະ 

ຜື່ຳນ ໄປ ທຳງ ຕິມນາ         

11ແລະ ເຂດ ແດນ ໄດໍ້ ກວໍ້ຳງ ອອກ ໄປ ຮອດ ທຳງ ຂໍ້ຳງ ເອັກໂຣນ ທຳງ ທິດເໜ ອ         

ແລະ ເຂດ ແດນ ໄດໍ້ ຖ ກ ໝຳຍ ໄວໍ້ ຈນົ ຮອດ ຊິກເກໂຣນ ກຳຍໄປ ພ  ບາອາລາ          ແລະ ໄດໍ້ ຍຳວ ອອກ ໄປ 

ຮອດ ຢັບເນເອນ          ເຂດ ແດນ ໄດໍ້ ໄປ ຮອດ ນ  ໍ້ຳ ທະເລ          
12ເຂດ ແດນ ທຳງ ທິດຕຳເວັນຕກົ ແມ ື່ນ ທະເລ ເມດິແຕຣາເນ          ແລະ ຕຳຝ ັື່ງ ນ  ໍ້ຳ ທະເລ ນ ັໍ້ນ;         ເຂດ 

ແດນ ຂອງ ບນັດຳ ລ ກ ຫລຳນ ຢ ດາ ຕຳມ ຄອບຄວົ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ກ  ເປັນ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ.          

ກາເລັບຕີເອົາເຮັບໂຣນ ແລະເດບ ີ
13ຕຳມ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ທີື່  ພຣະອງົ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ແກື່ ໂຢຊວຍ          ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ມອບ ທີື່  ດນິ ສື່ວນ ໜ ື່ ງ 

ໃນ ທື່ຳມກຳງ ດນິ ຂອງ ພວກ ລ ກ ຫລຳນ ຢ ດາ ໃຫໍ້ ແກື່ ກາເລັບ ລ ກ ຂອງ ເຢຟຸນເນ ຄ :         ເມ  ອງ ເຮັບໂຣນ 

ໃນ ກີຣິອາດ-ອາຣະບາ          (ອາຣະບາ ເປັນ ພ ື່  ຂອງ ອານາກ)         

14ກາເລັບ ໄດໍ້ ຂບັ ໄລື່ ລ ກ ຊຳຍ ທງັ ສຳມ 

 

[a]ຖິື່ນແຫໍ້ງແລໍ້ງກນັດຳນ 
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ຂອງ ອານາກ          ໃຫໍ້ ໜີ ຈຳກ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ຄ :         ທື່ຳນ ເຊຊາຍ,         ອາຮີມານ          ແລະ ຕານມາຍ         

15ຈຳກ ບື່ອນ 

ນ ັໍ້ນ         ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ຂ ໍ້ນ ໄປ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກບັ ຊຳວ ເມ  ອງ ເດບ,ີ         ແຕື່ ກື່ອນ ເມ  ອງ ເດບີ ມີ ຊ ື່ ວ ື່ຳ         ກີຣິອາດ-ເສເຟ         

16ກາ-
ເລັບ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ຖໍ້ຳ ບກຸຄນົ ໜ ື່ ງ ຄນົ ໃດ ຕ ີເອົຳ ຊະນະ ແລະ ຍ ດ ເມ  ອງ ກີຣິອາດ-ເສເຟ ໄດໍ້         ຂໍ້ອຍ ຈະ 

ຍກົ ລ ກ ສຳວ ຂອງ ຂໍ້ອຍ ຄ          ນຳງ ອັກສາ ໃຫໍ້ ເປັນ ເມຍ ຂອງ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         

17ໂອດນີເອນ ລ ກ ຂອງ ເກນັດ ນໍ້ອງ 

ຊຳຍ ຂອງ ກາເລັບ ຍ ດ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້         ແລະ ກາເລັບ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ຍກົ ນຳງ ອັກສາ ລ ກ ສຳວ ຂອງ ຕນົ ໃຫໍ້ 

ເປັນ ເມຍ ຂອງ ໂອດນເີອນ          
18ຢ ື່ ຕ ື່  ມຳ         ນຳງ ອັກສາ ໄດໍ້ ໄປ ຫຳ ໂອດນີເອນ          ແລະ ຊກັ ຊວນ ໃຫໍ້ ຂ  ນຳ ທົື່ງ ໜ ື່ ງ ນ  ຳ ພ ື່ ເຖົໍ້ຳ:         ນຳງ 

ໄດໍ້ ລງົ ຈຳກ ຫລງັ ລຳ         ແລະ ກາເລັບ ໄດໍ້ ຖຳມ ນຳງ ວື່ຳ         “ເຈົໍ້ຳ ຢຳກ ໄດໍ້ ສິື່ ງ ໃດ?”         

19ນຳງ ຕອບ ວື່ຳ         “ຂ  

ເຊນີ ຍກົ ຄວຳມ ພອນ ໃຫໍ້ ລ ກ ທໍ້ອນ         ເຫດ ວື່ຳ ພ ື່  ໄດໍ້ ມອບ ດນິ ທິດໃຕໍ້ ໃຫໍ້ ຂໍ້ອຍ ແລໍ້ວ;         ຂ  ມອບ ບ  ນ  ໍ້ຳ         

(ນ  ໍ້ຳພ)ຸ         ໃຫໍ້ ລ ກ ນ  ຳ”         ແລະ ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ບ ື່  ນ  ໍ້ຳ ເໜ ອ         ແລະ ບ ື່  ນ  ໍ້ຳ ໃຕໍ້ ໃຫໍ້ ແກື່ ນຳງ          

ເມືອງຕູ່າງໆທີ່ເປັນຂອງເຜົ່າຢ ດາ 
20ດນິ ມ ລະດກົ ຂອງ ລ ກ ຫລຳນ ຢ ດາ ຕຳມ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ເປັນ ດ ັື່ງນີໍ້:         

21ເມ  ອງ ຕື່ຳງ ໆ 

ທີື່ ຢ ື່ ທິດໃຕໍ້ ສດຸ ຂອງ ເຜົື່ ຳ ຢ ດາ ທີື່ ຢ ື່ ໃກໍ້ ກບັ ເຂດ ແດນ ເອໂດມ ເປັນ ດ ັື່ງນີໍ້:         ເມ  ອງ ກັບເຊເອນ,         ເອເດ,         

ຢາກ ເຣ         

22ກີນາ,         ດີໂມນາ,         ອະດາດາ,         

23ເກເດັດ,         ຮາໂຊ,         ອິດນັນ         

24ຊິເຟ,         ເຕເລັມ,         ເບອາ-
ໂລດ,         

25ເມ  ອງ ໃໝື່         ຮາໂຊ,         ເກຣໂີຢດ,         ເຮດຊະໂຣນ ຊ ື່ ງ ແມ ື່ນ ຮາໂຊ         

26ເມ  ອງ ອາມາມ,         ເຊມາ,         

ໂມລາດາ,         

27ເມ  ອງ ຮາຊາ-ກັດດາ,         ເຮຊະໂມນ,         ເບັດ-ເປເລັດ         

28ເມ  ອງ ຮາຊາ-ຊ ອານ,         ເບເອ-
ເຊບາ,         ບີຊີໂອທີອາ,         

29ເມ  ອງ ບາອາລາ,         ອີຢິມ,         ເອເຊັມ         

30ເມ  ອງ         ເອນໂຕລັດ,         ເກຊິນ,         ໂຮມາ         

31ເມ  ອງ ຊິກລັກ,         ມັດມານນາ,         ສັນສັນນາ         

32ເມ  ອງ ເລບາໂອດ,         ຊິນຮີມ,         ອາອິນ,         ຣິມໂມນ,         

ລວມ ບນັດຳ ເມ  ອງ ທງັ ໝດົ ມີ ຊຳວ ເກົໍ້ຳ ເມ  ອງ ຮື່ວມ ທງັ ບນັດຳ ບໍ້ຳນ ທີື່ ຢ ື່ ອໍ້ອມແອໍ້ມ ເມ  ອງ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ          
33ໃນ ຕນີ ພ  ເມ  ອງ ເອຊະຕາໂອນ,         ໂຊຣາ,         ອາຊະນາ         

34ເມ  ອງ ຊາໂນອາ ເອັນກັນນີມ,         ຕັບປົວ,         

ເອນາມ         

35ເມ  ອງ ຢາຣະມຸດ,         ອະດຸລາມ,         ໂສໂກ,         ອາເຊກາ         

36ເມ  ອງ ຊະອາຣາຢິມ,         ອາດີທາ-
ຢິມ,         ເກເດຣາ,         ເກເດໂຣທາຢິມ ສີື່  ສິບ ເມ  ອງ ກບັ ຊນົນະບດົ ທີື່ ຢ ື່ ອໍ້ອມແອໍ້ມ ບນັດຳ ເມ  ອງ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ          

37ເມ  ອງ ເຊນານ,         ຮາດາຊາ,         ມິກດັນ-ກາດ,         

38ເມ  ອງ ດິເລອານ,         ມິດຊະປາ,         ໂຢກເທເອນ,         

39ເມ  ອງ ລາກິດ,         ໂບຊະກາດ,         ເອັກໂລນ,         

40ເມ  ອງ ກັບໂບນ,         ລາມາມ,         ກິດລິດ,         

41ເມ  ອງ ເກ-
ເດໂຣດ,         ເບັດ-ດາໂກນ,         ນາອາມາ,         ມັກເກດາ          ທງັ ໝດົ ມີ ສິບ ຫກົ ເມ  ອງ         ແລະ ຊນົນະບດົ ຂອງ 

ບນັດຳ ເມ  ອງ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ          
42ເມ  ອງ ລິບນາ,         ເອເທ,         ອາຊານ,         

43ເມ  ອງ ອິບຕາ,         ອາຊະນາ,         ເນດຊິບ,         

44ເມ  ອງ ເກອີລາ,         

ອັກຊິບ,         ມາເຣຊາ          ມີ ເກົໍ້ຳ ເມ  ອງ         ແລະ ບນັດຳ ຊນົນະບດົ ຂອງ ເມ  ອງ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ          
45ເມ  ອງ ເອັກໂຣນ          ແລະ ບນັດຳ ເມ  ອງ ໃຫຍື່ ເມ  ອງ ນໍ້ອຍ ແລະ ບໍ້ຳນ ຕື່ຳງ ໆ ທງັ ໝດົ         

46ຕ ັໍ້ງແຕື່ 

ເມ  ອງ ເອັກໂຣນ ໄປ ສ ື່ ນ  ໍ້ຳ ທະເລ,         ເມ  ອງ ທງັຫລຳຍ ທີື່ ຢ ື່ ຂໍ້ຳງ ເມ  ອງ ອາຊະໂດດ          ແລະ ບນັດຳ ຊນົນະ-

ບດົ ຂອງ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ,         

47ເມ  ອງ ອາຊະໂດດ          ບນັດຳ ເມ  ອງ ໃຫຍື່ ເມ  ອງ ນໍ້ອຍ         ແລະ ບນັດຳ ໝ ື່ ບໍ້ຳນ 

ຕື່ຳງ ໆ ທີື່ ຢ ື່ ນອກ ເມ  ອງ,         ເມ  ອງ ຄາຊາ          ແລະ ບນັດຳ ໝ ື່ ບໍ້ຳນ ຕື່ຳງ ໆ ຂອງ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ຈນົ ຮອດ ນ  ໍ້ຳ ຫໍ້ວຍ 
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ເອຢິບ          ແລະ ນ  ໍ້ຳ ທະເລ ໃຫຍື່

[a]         ແລະ ຕຳມ ແຄມ ນ  ໍ້ຳ ທະເລ ນ ັໍ້ນ          
48ແລະ ເທິງ ພ  ເມ  ອງ ຊາມີ,         ຢັດຕີ,         ໂສໂກ,         

49ເມ  ອງ ດານນາ,         ກີຣິອາດ-ສັນນາ          ຊ ື່ ງ ແມ ື່ນ ເດ-
ບີ,         

50ເມ  ອງ ອານາບ,         ເອຊະເຕມົວ,         ອານີມ,         

51ເມ  ອງ ໂກເຊັນ,         ໂຮໂລນ          ແລະ ກິໂລ,         ມີ ສິບ ເອັດ 

ເມ  ອງ ແລະ ບນັດຳ ໝ ື່ ບໍ້ຳນ ຊນົນະບດົ ຂອງ ເມ  ອງ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ          
52ເມ  ອງ ອາຫລັບ,         ດ ມາ,         ເອຊານ,         

53ເມ  ອງ ຢານີມ,         ເບັດ-ຕັບປົວ,         ອະເຟກາ,         

54ເມ  ອງ ຮຸມ-
ຕາ,         ກີຣິອາດ-ອາຣະບາ ຊ ື່ ງ ແມ ື່ນ ເຮັບໂຣນ ແລະ ຊີໂອ,         ມີ ເກົໍ້ຳ ເມ  ອງ         ແລະ ບນັດຳ ໝ ື່ ບໍ້ຳນ ຊນົນະ-

ບດົ ທີື່ ຢ ື່ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ          
55ເມ  ອງ ມາໂອນ,         ກາເມນ,         ຊິເຟ,         ຢ ຕາ,         

56ເມ  ອງ ເຢດຊະເຣເອນ,         ໂຢກເດອາມ,         ຊາໂນ-
ອາ,         

57ເມ  ອງ ກາອິນ,         ກິເບອາ,         ຕິມນາ ສິບ ເມ  ອງ         ແລະ ໝ ື່ ບໍ້ຳນນອກ ທີື່ ຢ ື່ ເມ  ອງ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ          
58ເມ  ອງ ຮັນຮ ນ,         ເບັດ-ຊ ເຣ,         ເກໂດເຣ,         

59ເມ  ອງ ມາອາຣາດ,         ເບັດ-ອາໂນດ,         ເອນເຕໂກນ          

ລວມ ມີ ທງັ ຫມດົ         ຫກົ ເມ  ອງ         ແລະ ໝ ື່ ບໍ້ຳນ ຕື່ຳງ ໆ ຂອງ ເມ  ອງ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ          
60ເມ  ອງ ກີຣິອາດ-ບາອານ          ຊ ື່ ງ ແມ ື່ນ ກີຣິຢາດ-ເຢອາຣີມ          ແລະ ຣັບບາ          ມ ີ         ສອງ ເມ  ອງ         ແລະ 

ໝ ື່ ບໍ້ຳນ ຊນົນະບດົ ຂອງ ເມ  ອງ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ          
61ໃນ ປື່ຳ ເມ  ອງ ເບັດ-ອາຣາບາ,         ມິດດິນ,         ເສກາກາ,         

62ເມ  ອງ ນິບຊານ,         ເມ  ອງ ເກ ອ         ແລະ 

ເອັນ-ເກດີ          ມີ ຫກົ ຕວົ ເມ  ອງ         ແລະ ບນັດຳ ບໍ້ຳນນອກ ຂອງ ເມ  ອງ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ          
63ແຕື່ ພວກ ເຢບຸດ ໄດໍ້ ອຳ ໃສ ຢ ື່ ກບັ ພວກ ລ ກ ຫລຳນ ຢ ດາ ໃນ ເມ  ອງ ເຢຣ ຊາເລັມ ຈນົ ເຖງິ ທກຸ ມ ໍ້ນີໍ້          

ບົດທີ 16 
ເຂດແດນທີ່ໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ເອຟຣາຢິມ ແລະມານາເຊຕາເວັນຕົກ 

1ດນິແດນ ຂອງ ພວກ ລ ກ ຫລຳນ ໂຢເຊັບ ແມ ື່ນ ເລີື່ ມ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ          ຈຳກ ເມ  ອງ ເຢຣິໂກ ຈນົ 

ຮອດ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ເຢຣິໂກ ທຳງ ທິດຕຳເວັນອອກ,         ຈຳກ ປື່ຳ ຂ ໍ້ນ ໄປ ເມ  ອງ ເຢຣິໂກ ຈນົ ຮອດ ພ  ເບັດເອນ.         

2ແລະ ເຂດ ແດນ ເລີື່ ມ ຈຳກ ເບັດເອນ ໄປ ຫຳ ເມ  ອງ ລ ເຊ          ແລະ ຜື່ຳນ ໄປ ໃກໍ້ ເຂດ ແດນ ຂອງ ຊຳວ ອາຄີ 
ຢ ື່ ທີື່  ອາຕາໂຣດ         

3ລງົ ໄປ ຫຳ ເຂດ ແດນ ທຳງ ທິດຕຳເວັນຕກົ ຂອງ ຊຳວ ຢາຟະເລດ ຈນົ ຮອດ ເຂດ 

ແດນ ເບັດ-ໂຮໂຣນ ຟຳກ ລຸື່ມ         ແລະ ຈນົ ຮອດ ເກເຊ ໄປ ຮອດ ນ  ໍ້ຳ ທະເລ.          
4ພວກ ລ ກ ຫລຳນ ໂຢເຊັບ,         ມານາເຊ          ແລະ         ເອຟຣາຢິມ          ໄດໍ້ ຮບັ ດນິແດນ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ເປັນ ມ ລະ-

ດກົ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ          

ເອຟຣາຢິມ 
5ເຂດ ແດນ ຂອງ ພວກ ລ ກ ຫລຳນ ເອຟຣາຢິມ ຕຳມ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ໂດຍ ມີ ເຂດ ແດນ 

ດ ັື່ງນີໍ້:         ເຂດ ແດນ ທຳງ ທິດຕຳເວັນອອກ ແມ ື່ນ ເລີື່ ມ ຈຳກ ອາຕາໂຣດ-ອັດດາ ຈນົ ຮອດ ເບັດ-ໂຮໂຣນ 

ສ ງ         

6ເຂດ ແດນ ຈຳກ ທິດຕຳເວັນຕກົ ອອກ ໄປ ສ ື່ ມິກເມທາດ ທຳງ ທິດເໜ ອ         ແລະ ລໍ້ຽວ ໄປ ທຳງ ທິດ-

ຕຳເວັນອອກ ຈນົ ຮອດ ຕະອານັດ-ຊີໂລ          ແລະ ຍຳວ ອອກ ໄປ ທຳງ ທິດຕຳເວັນອອກ ຈນົ ຮອດ ຢາໂນ-
ອາ         

7ຈຳກ ຢາໂນອາ ລງົ ໄປ ຫຳ ອາຕາໂຣດ          ແລະ ນະອາຣາ ຮອດ ເມ  ອງ ເຢຣິໂກ          ແລະ ໄປ ຮອດ 

 

[a]ທະເລເມດແິຕຣຳເນ 
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ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ         

8ເຂດ ແດນ ທຳງ ທິດຕຳເວັນຕກົ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ຕັບປົວ          ຈຳກ ນ  ໍ້ຳ ຫໍ້ວຍ ການາ ຈນົ ໄປ ຮອດ 

ທະເລ ເມດິແຕຣາເນ          ດນິ ມ ລະດກົ ຂອງ ເຜົື່ ຳ ລ ກ ຫລຳນ ເອຟຣາຢິມ ຕຳມ ຄອບຄວົ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ກ  

ເປັນ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ.         

9ແລະ ບນັດຳ ເມ  ອງ ທີື່  ຕ ັໍ້ງ ໄວໍ້ ຕື່ຳງຫຳກ ສ  ຳລບັ ໃຫໍ້ ລ ກ ຫລຳນ ເອຟຣາຢິມ ໃນ ທື່ຳມກຳງ 

ດນິແດນ ມ ລະດກົ ຂອງ ລ ກ ຫລຳນ ມານາເຊ ມີ ຄ          ເມ  ອງ ທງັ ໝດົ         ແລະ ບນັດຳ ໝ ື່ ບໍ້ຳນນອກ ເມ  ອງ 

ນ ັໍ້ນ          
10ແຕື່ ພວກ ເຂົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ຂບັ ໄລື່ ຊຳວ ການາອານ ທີື່  ໄດໍ້ ອຳ ໃສ ຢ ື່ ເມ  ອງ ເກເຊ ໜີ ໄປ         ແຕື່ ຊຳວ ການາ-

ອານ ໄດໍ້ ອຳ ໃສ ຢ ື່ ທື່ຳມກຳງ ພວກ ເອຟຣາຢິມ ຈນົ ເຖງິ ທກຸ ມ ໍ້ນີໍ້         ແຕື່ ພວກ ເອຟຣາຢິມ ໄດໍ້ ບງັຄບັ ພວກ 

ເຂົຳ ໃຫໍ້ ເຮັດ ວຽກ ເໝ ອນ ກບັ ທຳດ          

ບົດທີ 17 
ມານາເຊຕາເວັນຕົກ 

1ດນິແດນ ຂອງ ເຜົື່ ຳ ມານາເຊ          (ມານາເຊ ເປັນ ລ ກກກົ ຂອງ ໂຢເຊັບ)         ສື່ວນ ມາກີ ເປັນ ລ ກກກົ 

ຂອງ ມານາເຊ ພ ື່  ກິເລອາດ          ຍໍ້ອນ ເພິື່ ນ ຮ ໍ້ ເຮັດ ເສິກ         ແຂວງ ກິເລອາດ          ແລະ ແຂວງ ບາຊານ ຈ ື່ງ 

ເປັນ ຂອງ ເພິື່ ນ.         

2ສື່ວນ ບນັດຳ ລ ກ ຫລຳນ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ເຜົື່ ຳ ມານາເຊ ຕຳມ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ພວກ 

ເຂົຳ ຄ :         ອາບີເອເຊ,         ເຮເລັກ,         ອາຊະຣີເອນ,         ເຊເຄັມ,         ເຮເຟ,         ເຊມີດາ          ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ແມ ື່ນ ລ ກ 

ຊຳຍ ຂອງ ມານາເຊ ລ ກ ຂອງ ໂຢເຊັບ          
3ເຊໂລເຟຂາດ ລ ກ ຂອງ ເຮເຟ          ລ ກ ຂອງ ກິເລອາດ,         ກິເລອາດ ລ ກ ຂອງ ມາກີ,         ມາກີ ລ ກ ມາ-

ນາເຊ          ມານາເຊ ບ ື່  ມີ ລ ກ ຊຳຍ ມີ ແຕື່ ລ ກ ຜ ໍ້ຍງິ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ ຄ :         ນຳງ ມາລາ,         ນຳງ ໂນອາ,         ນຳງ ໂຮກລາ,         

ນຳງ ມີລະກາ          ແລະ ນຳງ ຕີຣະຊາ         

4ບນັດຳ ຜ ໍ້ຍງິ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ຫຳ         ປະໂລຫິດ ເອເລອາຊາ          

ໂຢຊວຍ ລ ກ ຂອງ ນ ນ ພໍ້ອມ ດໍ້ວຍ ບນັດຳ ຜ ໍ້ນ  ຳ ໂດຍ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ແກື່ ໂມເຊ ໃຫໍ້ 

ມອບ ສື່ວນ ດນິ ມ ລະດກົ ໃຫໍ້ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໃນ ທື່ຳມກຳງ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ”         ໂຢຊວຍ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ 

ມອບ ດນິ ມ ລະດກົ ໃຫໍ້ ແກື່ ພວກ ເຂົຳ ໃນ ທື່ຳມກຳງ ອໍ້ຳຍ ນໍ້ອງ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຕຳມ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ຂອງ ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ         

5ພວກ ມານາເຊ ໄດໍ້ ຮບັ ສິບ ສື່ວນ ຮື່ວມ ທງັ ແຂວງ ກິເລອາດ ແລະ ແຂວງ ບາຊານ ທີື່ ຢ ື່ ແມ ື່-

ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ          ຟຳກ ນ ັໍ້ນ         

6ຍໍ້ອນ ວື່ຳ ບນັດຳ ລ ກ ຜ ໍ້ຍງິ ຂອງ ມານາເຊ ໄດໍ້ ຮບັ ດນິ ມ ລະດກົ ໃນ ທື່ຳມກຳງ 

ລ ກ ຜ ໍ້ ຊຳຍ         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ແຂວງ ກິເລອາດ ຈ ື່ງ ເປັນ ຂອງ ພວກ ລ ກ ຊຳຍ ຄນົ ອ ື່ ນ ໆ ຂອງ ມານາເຊ          
7ເຂດ ແດນ ຂອງ ມານາເຊ ເລີື່ ມ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ອາເຊ ຈນົ ຮອດ ມິກເມທາດ ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ເມ  ອງ ເຊເຄັມ,         

ເຂດ ແດນ ຍຳວ ລງົ ໄປ ທຳງ ທິດໃຕໍ້ ຈນົ ກວມ ເອົຳ ຊຳວ ເມ  ອງ ເອັນ-ຕັບປົວ         

8ເມ  ອງ ຕັບປົວ ຢ ື່ ໃນ ເຂດ 

ແດນ ມານາເຊ          ຊ ື່ ງ ເປັນ ຂອງ ພວກ ລ ກ ຫລຳນ ເອຟຣາຢິມ         

9ເຂດ ແດນ ໄດໍ້ ລງົ ໄປ ທຳງ ທິດໃຕໍ້ ຂອງ 

ນ  ໍ້ຳ ຫໍ້ວຍ ການາ ບນັດຳ ເມ  ອງ ຕື່ຳງ ໆ ໃນ ທື່ຳມກຳງ ເມ  ອງ ເປັນ ຂອງ ພວກ ເອຟຣາຢິມ         

10ທິດໃຕໍ້ ເປັນ 

ຂອງ ພວກ ເອຟຣາຢິມ          ທິດເໜ ອ ເປັນ ຂອງ ພວກ ມານາເຊ          ຊ ື່ ງ ເປັນ ນ  ໍ້ຳ ທະເລ         ແລະ ເປັນ ເຂດ 

ແດນ,         ທິດເໜ ອ ຮອດ ດນິແດນ ອາເຊ          ແລະ ທິດໃຕໍ້ ຕຳເວັນ ອອກ ໄປ ຮອດ ດນິແດນ ຂອງ ພວກ ອິດ-
ຊາຄາ         

11ຢ ື່ ໃນ ດນິແດນ ຂອງ ພວກ ອິດຊາຄາ          ແລະ ໃນ ດນິແດນ ຂອງ ພວກ ອາເຊ,         ພວກ ມານາເຊ          

ມີ ເມ  ອງ ເບັດ-ເຊອານ ແລະ ໝ ື່ ບໍ້ຳນ ທີື່ ຢ ື່ ອໍ້ອມແອໍ້ມ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ,         ເມ  ອງ ອິບເລອາມ ແລະ         ໝ ື່ ບໍ້ຳນ ທີື່ ຢ ື່ 
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ອໍ້ອມແອໍ້ມ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ         ພໍ້ອມ ທງັ ປະຊຳຊນົ ເມ  ອງ ເອັນ-ໂດເຣ          ແລະ ໝ ື່ ບໍ້ຳນ ທີື່ ຢ ື່ ອໍ້ອມແອໍ້ມ ເມ  ອງ 

ນ ັໍ້ນ,         ປະຊຳຊນົ ເມ  ອງ ເມກິດໂດ          ແລະ ໝ ື່ ບໍ້ຳນ ທີື່ ຢ ື່ ອໍ້ອມແອໍ້ມ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ         ທງັ ສຳມ ແຂວງ ນີໍ້ ເປັນ 

ດນິແດນ ທີື່  ເປັນ ພ  ນໍ້ອຍ.         

12ແຕື່ ລ ກ ຫລຳນ ມານາເຊ ຍງັ ບ ື່  ສຳມຳດ ຂບັ ໄລື່ ປະຊຳຊນົ ຊຳວ ເມ  ອງ ທງັ-

ຫລຳຍ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ໜີ ອອກ ໄປ ໄດໍ້         ແລະ ຊຳວ ການາອານ ຍງັ ມີ ຄວຳມ ປຳດຖະໜຳ ຈະ ຢ ື່ ໃນ ດນິແດນ ນ ັໍ້ນ         

13ຢ ື່ ຕ ື່  ມຳ ເມ  ື່ອ ລ ກ ຫລຳນ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ເຂັໍ້ມແຂງ ຂ ໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ຊຳວ ການາອານ ເສຍ ພຳສີ         

ແຕື່ ບ ື່  ໄດໍ້ ຂບັ ໄລື່ ພວກ ເຂົຳ ໃຫໍ້ ອອກ ໜີ          

ເອຟຣາຢິມ ແລະມານາເຊຕາເວັນຕົກຂໍຮ້ອງເອົາດິນແດນຕື່ມອີກ 
14ພວກ ລ ກ ຫລຳນ ໂຢເຊັບ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ແກື່ ໂຢຊວຍ ວື່ຳ         “ເປັນ ຫຍງັ ທື່ຳນ ຈ ື່ງ ແບື່ງ ດນິ ມ ລະດກົ ສື່ວນ 

ດຽວ ໃຫໍ້ ແກື່ ພວກ ເຮົຳ ທີື່  ເປັນ ພວກ ໃຫຍື່ ກວື່ຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ອວຍພອນ ໃຫໍ້ ພວກ ເຮົຳ ຈນົ ເຖງິ 

ທກຸ ມ ໍ້ນີໍ້”         

15ໂຢຊວຍ ໄດໍ້ ຕອບ ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ         “ຖໍ້ຳ ພວກ ທື່ຳນ ເປັນ ພວກ ໃຫຍື່         ຈ ົື່ງ ຂ ໍ້ນ ໄປ ໃນ ດງົ         ແລະ 

ຕດັ ໄມ ໍ້ ລງົ ເພ ື່ ອ ເປັນ ບື່ອນຢ ື່ ອຳ ໃສ ສ  ຳລບັ ພວກ ທື່ຳນ ໃນ ດນິແດນ ພວກ ເປຣຊີິ          ແລະ ພວກ ເຣຟາຢິມ          

ຖໍ້ຳວື່ຳ ພ  ເອຟຣາຢິມ ແຄບ ໂພດ ສ  ຳລບັ ພວກ ເຈົໍ້ຳ”         

16ລ ກ ຫລຳນ ໂຢເຊັບ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ພ  ນ ັໍ້ນ ພວກ 

ເຮົຳ ຍ ດ ເອົຳ ບ ື່  ໄດໍ້         ເພຳະ ຊຳວ ການາອານ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ຮື່ອມ ພ  ເມ  ອງ ເບັດ-ເຊອານ          ແລະ ໝ ື່ ບໍ້ຳນ ທີື່ ຢ ື່ 

ນອກ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ         ພໍ້ອມ ກບັ ພວກ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ຮື່ອມ ພ  ເຢດຊະເຣເອນ ນ ັໍ້ນ         ມີ ລດົ ຮບົ ຫລຳຍ ຄນັ         

17ໂຢຊວຍ 

ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ກບັ ຄອບຄວົ ໂຢເຊັບ ຄ          ພວກ ເອຟຣາຢິມ          ມານາເຊ ວື່ຳ         “ພວກ ທື່ຳນ ເປັນ ພວກ ທີື່  ມີ ຈ  ຳ-

ນວນ ຄນົ ຫລຳຍ         ແລະ ມີ ກ  ຳລງັ ແຮງ         ສະນ ັໍ້ນ         ພວກ ທື່ຳນ ຈະ ບ ື່  ມີ ທີື່  ດນິ ແຕື່ ຕອນ ດຽວ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ         ພ  ຈະ 

ຕໍ້ອງ ເປັນ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ         

18ພ  ນ ັໍ້ນ ຈະ ເປັນ ປື່ຳດງົ         ພວກ ທຳນ ຈ ົື່ງ ປ ໍ້ຳ ໄມ ໍ້ ລງົ         ແລະ ຖຳກ ຖຳງ ໃຫໍ້ ເປັນ 

ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ ຈນົ ສດຸ ປື່ຳດງົ ນ ັໍ້ນ         ເຖງິ ແມ ື່ນ ຊຳວ ການາອານ ມີ ລດົ ຮບົ ທີື່  ເຮັດ ດໍ້ວຍ ເຫລັກ ຫລຳຍ 

ຄນັ         ມີ ກ  ຳລງັ ຫລຳຍ         ພວກ ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ຂບັ ໄລື່ ຊຳວ ການາອານ ໃຫໍ້ ໜີ ໄປ ສຳ.          

ບົດທີ 18 
ໂຢຊວຍແບູ່ງປັນດິນແດນສູ່ວນທີ່ເຫລືອ 

1ພວກ ລ ກ ຫລຳນ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ທງັ ໝດົ ທີື່  ຍງັ ເຫລ ອ ໄດໍ້ ເຕົໍ້ຳໂຮມ ກນັ ໃນ ເມ  ອງ ຊີໂລ          ແລະ ໄດໍ້ 

ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ ພກັອຳໃສ ຂ ໍ້ນ ຢ ື່ ໃນ ທີື່  ນ ັໍ້ນ         ແລະ ດນິແດນ ນ ັໍ້ນ ກ  ຕກົ ຢ ື່ ໃນ ກຳນ ຄອບຄອງ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         

2ໃນ ທື່ຳມກຳງ ພວກ ລ ກ ຫລຳນ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ຍງັ ມີ ເຈດັ ເຜົື່ ຳ ທີື່  ຍງັ ບ ື່  ໄດໍ້ ຮບັ ສື່ວນ ດນິ ມ ລະດກົ         

3ໂຢຊວຍ ໄດໍ້ ບອກ ລ ກ ຫລຳນ ອິສຣາເອນ ວື່ຳ         “ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈະ ລ ຖໍ້ຳ ໃຫໍ້ ຊໍ້ຳ ອີກ ດນົ ປຳນໃດ         ຈ ື່ງ 

ຈະ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ຍ ດ ຄອງ ເອົຳ ແຜື່ນດນິ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ປ  ຍື່ຳ ຕຳ ຍຳຍ ໄດໍ້ ປະທຳນ ໃຫໍ້ 

ແກື່ ທື່ຳນ         

4ຈ ົື່ງ ເລ ອກ ເອົຳ ຄນົ ສຳມ ຄນົ ໃນ ແຕື່ ລະ ເຜົື່ ຳ         ແລະ ເຮົຳ ຈະ ໃຊໍ້ ພວກ ເຂົຳ ໄປ         ແລໍ້ວ ພວກ ເຂົຳ 

ຈະ ເດນີທຳງ ໄປ ມຳ ທົື່ວ ແຜື່ນດນິ         ແລະ ແຕໍ້ມ ຮ ບ ເນ ໍ້ອທີື່          ໂດຍ ປະມຳນ ຕຳມ ສື່ວນ ດນິ ມ ລະດກົ ຂອງ 

ພວກ ເຂົຳ         ຫລງັ ຈຳກ ນ ັໍ້ນ         ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ກບັ ຄ ນ ມຳ ຫຳ ເຮົຳ         

5ຈ ົື່ງ ແບື່ງ ດນິແດນ ອອກ ເປັນ ເຈດັ ສື່ວນ 

ເຜົື່ ຳ ຢ ດາ          ຈ ົື່ງ ຢ ື່ ໃນ ເຂດ ແດນ ທຳງ ທິດໃຕໍ້ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ຄອບຄວົ ຂອງ ໂຢເຊັບ ຈ ົື່ງ ຢ ື່ ໃນ ເຂດ 

ແດນ ທຳງ ທິດເໜ ອ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         

6ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ແຕໍ້ມ ແຜື່ນ ທີື່  ເປັນ ເຈດັ ສື່ວນ         ແລະ ຈ ົື່ງ ເອົຳ ມຳ ໃຫໍ້ ເຮົຳ 

ຢ ື່ ທີື່  ນີໍ້,         ເຮົຳ ຈະ ຈກົ ສະຫລຳກ ສ  ຳລບັ ພວກ ທື່ຳນ ຢ ື່ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ         
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7ແຕື່ ບ ື່  ມີ ສື່ວນ ແບື່ງ ສ  ຳລບັ ພວກ ເລວີ ໃນ ທື່ຳມກຳງ ພວກ ທື່ຳນ         ເພຳະວື່ຳ ຕ  ຳແໜື່ງ ປະໂລຫິດ ຂອງ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເປັນ ມ ລະດກົ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ;         ເຜົື່ ຳ ຄາດ,         ເຜົື່ ຳ ຣ ເບັນ,         ເຜົື່ ຳ ມານາເຊ ເຄິື່ ງ ໜ ື່ ງ ໄດໍ້ 

ຮບັ ສື່ວນ ດນິ ມ ລະດກົ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ແລໍ້ວ         ຊ ື່ ງ ໂມເຊ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ມອບ ໃຫໍ້ 

ແກື່ ພວກ ເຂົຳ ໃນ ທຳງ ທິດຕຳເວັນອອກ ຂອງ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ ຟຳກ ພຸໍ້ນ          
8ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ທີື່  ຖ ກ ເລ ອກ ກ  ໄດໍ້ ເດນີທຳງ ໄປ ແລະ ໂຢຊວຍ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ແກື່ ພວກ ທີື່  ໄປ ແຕໍ້ມ ແຜນທີື່  

ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ເດນີທຳງ ໄປ ມຳ ໃນ ດນິແດນ         ຈ ົື່ງ ແຕໍ້ມ ຮ ບ ແຜນທີື່          ແລະ ກບັ ຄ ນ ມຳ ຫຳ ເຮົຳ ອີກ,         ເຮົຳ 

ຈະ ຈກົ ສະຫລຳກ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ສ  ຳລບັ ພວກ ທື່ຳນ ຢ ື່ ໃນ ເມ  ອງ ຊີໂລ ນີໍ້         

9ບນັດຳ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ 

ກ  ໄດໍ້ ອອກ ເດນີທຳງ ໄປ ໂດຍ ແຍກ ດນິແດນ         ແລະ ໄດໍ້ ແຕໍ້ມ ຮ ບ ແຜນທີື່  ໃນ ປ ໍ້ມ         ເປັນ ສື່ວນ ຕຳມ ແຕື່ 

ລະ ເມ  ອງ,         ແລໍ້ວ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ກບັ ໄປ ຫຳ ໂຢຊວຍ ທີື່  ຄໍ້ຳຍ ພກັ ໃນ ເມ  ອງ ຊີໂລ.         

10ຢ ື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ໂຢຊວຍ ໄດໍ້ 

ແບື່ງປນັ ແຜນ ດນິ ໃຫໍ້ ແກື່ ພວກ ລ ກ ຫລຳນ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ຕຳມ ພຳກສື່ວນ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ          

ດິນແດນທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍແບູ່ງໃຫ້ເຜົ່າເບັນຢາມິນ 
11ສະຫລຳກ ໄດໍ້ ຕກົ ຖ ກ ເຜົື່ ຳ ເບັນຢາມິນ ຕຳມ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ສື່ວນ ດນິແດນ ທີື່  

ເປັນ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຢ ື່ ລະຫວື່ຳງ ກຳງດນິ ແດນ ຂອງ ພວກ ລ ກ ຫລຳນ ຢ ດາ          ແລະ ພວກ ລ ກ ຫລຳນ 

ໂຢເຊັບ         

12ເຂດ ແດນ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຢ ື່ ທຳງ ທິດເໜ ອ ໂດຍ ເລີື່ ມ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ ຂ ໍ້ນ ໄປ ດໍ້ຳນ 

ຂໍ້ຳງ ເມ  ອງ ເຢຣິໂກ ທຳງ ທິດເໜ ອ         ແລະ ຂ ໍ້ນ ໄປ ຫຳ ພ  ທຳງ ທິດຕຳເວັນຕກົ ຈນົ ໄປ ຮອດ ປື່ຳ ເບັດ-ອາ-
ເວນ         

13ຈຳກ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         ເຂດ ແດນ ໄດໍ້ ໄປ ຮອດ ດໍ້ຳນ ຂໍ້ຳງ ເມ  ອງ ລ ເຊ ທຳງ ທິດໃຕໍ້         ຊ ື່ ງ ແມ ື່ນ ເບັດເອນ          

ແລໍ້ວ ລງົ ໄປ ອາຕາໂຣດ-ອັດດາ ໃກໍ້ ກບັ ພ          ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ເບ ໍ້ອງ ລຸື່ມ ຂອງ ເມ  ອງ ເບັດ-ໂຮໂຣນ.         

14ເຂດ ແດນ 

ໄດໍ້ ຖ ກ ໝຳຍ ໄວໍ້ ແມ ື່ນ ລໍ້ຽວ ຈຳກ ທຳງ ທິດຕຳເວັນຕກົ ໄປ ຫຳ ໃຕໍ້         ຈຳກ ພ  ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ທຳງ ເບັດ-ໂຮໂຣນ ທຳງ 

ທິດໃຕໍ້         ຈນົ ຮອດ ເມ  ອງ ກີຣິອາດ-ບາອານ ຊ ື່ ງ ແມ ື່ນ ກີຣິຢາດ-ເຢອາຣີມ;         ເມ  ອງ ທີື່  ເປັນ ຂອງ ລ ກ 

ຫລຳນ ຢ ດາ ທຳງ ທິດຕຳເວັນຕກົ ກ  ເປັນ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ.         

15ພຳກ ໃຕໍ້ ເລີື່ ມ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ບື່ອນ ສດຸ ຂອງ ເມ  ອງ ກີຣິ-
ຢາດ-ເຢອາຣີມ          ຍຳວ ອອກ ໄປ ທຳງ ທິດຕຳເວັນຕກົ ໄປ ສ ື່ ນ  ໍ້ຳພ ຸເນັບໂຕອາ         

16ເຂດ ແດນ ຍຳວ ລງົ ໄປ 

ຈນົ ຮອດ ພ          ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ກບັ ຮື່ອມ ພ  ເບັນ-ຮິນໂນມ          ແລະ ຢ ື່ ໃນ ຮື່ອມ ພ  ຂອງ ພວກ ເຣຟາຢິມ ທຳງ ທິດ-

ເໜ ອ         ແລະ ລງົ ໄປ ຕຳມ ຮື່ອມ ພ  ຮນິ ໂນ ຂໍ້ຳງ ເມ  ອງ ເຢບຸດ ທຳງ ທິດໃຕໍ້         ແລໍ້ວ ລງົ ໄປ ທີື່  ເອັນ-ໂຣເກນ.         

17ເຂດ ແດນ ໄດໍ້ ໝຳຍ ໄວໍ້ ທຳງ ທິດເໜ ອ ອອກ ໄປ ທຳງ ເອັນ-ເຊເມັດ ໄປ ຮອດ ເກລີໂລດ          ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ໃກໍ້ ກບັ 

ທຳງ ຂ ໍ້ນ ໄປ ອະດ ມມີມ          ແລໍ້ວ ລງົ ໄປ ຫຳ ຫີນ ແຫື່ງ ໂບຮານ ລ ກ ຂອງ ຣ ເບັນ         

18ແລະ ກຳຍໄປ ທິດ-

ເໜ ອ         ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ກບັ ອາຣາບາ          ແລໍ້ວ ລງົ ໄປ ອາຣາບາ         

19ເຂດ ແດນ ໄດໍ້ ກຳຍໄປ ຂໍ້ຳງ ເມ  ອງ ເບັດ-
ໂຮກລາ ທຳງ ທິດເໜ ອ ຈນົ ໄປ ຮອດ ສດຸ ປຳຍ ນ  ໍ້ຳ ທະເລ ເຄັມ ທຳງ ທິດເໜ ອ         ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ໃກໍ້ ກບັ ປຳກ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ 

ຢໍແດນ ທຳງ ທິດໃຕໍ້;         ເຂດ ແດນ ທຳງ ທິດໃຕໍ້ ກ  ເປັນ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         

20ແລະ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ ກ  ເປັນ ເຂດ ແດນ 

ທຳງ ທິດຕຳເວັນອອກ;         ດນິ ມ ລະດກົ ຂອງ ລ ກ ຫລຳນ ເບັນຢາມິນ ຕຳມ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         

ແລະ ຕຳມ ເຂດ ທົື່ວ ໄປ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ກ  ເປັນ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ          
21ບນັດຳ ເມ  ອງ ຕື່ຳງ ໆ ຂອງ ລ ກ ຫລຳນ ເບັນຢາມິນ ຕຳມ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ແມ ື່ນ ເມ  ອງ ເຢ-

ຣິໂກ,         ເບັດ-ໂຮກລາ,         ເອເມັກ-ເກຊິດ         

22ເບັດ-ອາຣາບາ,         ເຊມາຣາຢິມ,         ເບັດເອນ,         

23ເມ  ອງ 

ອາວາ,         ປາຣາ          ໂອຟຣາ,         

24ເມ  ອງ ເກຟາ-ອຳໂມນີ,         ໂອຟະນີ          ແລະ ເກບາ          ມີ ສິບ ສອງ ເມ  ອງ         
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ແລະ ໝ ື່ ບໍ້ຳນ ທີື່ ຢ ື່ ອໍ້ອມແອໍ້ມ ບນັດຳ ເມ  ອງ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ          

25ເມ  ອງ ກເິບໂອນ,         ຣາມາ,         ເບເອໂຣດ,         

26ມິດຊະປາ,         ເກຟີຣາ,         ໂມຊາ,         

27ເມ  ອງ ເຣເກັມ,         

ອີຣະເປເອນ,         ຕາຣາລາ,         

28ເມ  ອງ ເຊລາ,         ເອເລັບ,         ເຢບຸດ          ຊ ື່ ງ ແມ ື່ນ ເຢຣ ຊາເລັມ,         ກິເບອາ,         

ກີຣິຢາດ ສິບ ສີື່  ເມ  ອງ ກບັ ບນັດຳ ໝ ື່ ບໍ້ຳນນອກ ເມ  ອງ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ດນິ ມ ລະດກົ ຂອງ ລ ກ ຫລຳນ ເບັນ-
ຢາມິນ ຕຳມ ບນັດຳ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ກ  ເປັນ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ          

ບົດທີ 19 
ເຂດແດນທີ່ໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ເຜົ່າຊິເມໂອນ 

1ສະຫລຳກ ສື່ວນ ທີ ສອງ ໄດໍ້ ຕກົ ຖ ກ ລ ກ ຫລຳນ ຊິເມໂອນ ຕຳມ ບນັດຳ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         

ແລະ ມ ລະດກົ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຢ ື່ ທື່ຳມກຳງ ມ ລະດກົ ຂອງ ລ ກ ຫລຳນ ຢ ດາ         

2ໃນ ສື່ວນ ມ ລະດກົ ຂອງ 

ພວກ ເຂົຳ ມີ ເມ  ອງ ເບເອ-ເຊບາ                   ຫລ  ເຊບາ          ແລະ ໂມລາດາ         

3ຮາຊາ-ຊ ອານ,         ບາລາ,         ເອເຊັມ,         

4ເອນໂຕລັດ,         ເບັດອ ນ,         ໂຮມາ,         

5ຊິກລັກ,         ເບັດ-ມັກກາໂບດ,         ຮາຊາ-ສ ສາ,         

6ເບັດ-ເລບາໂອດ          

ແລະ ຊາຣ ເຮັນ          ລວມ ທງັ ໝດົ ສິບ ສຳມ ຕວົ ເມ  ອງ         ແລະ ບໍ້ຳນນອກ ຂອງ ເມ  ອງ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         

7ເມ  ອງ 

ອາອິນ,         ຣິມໂມນ,         ເອເທ,         ອາຊານ          ລວມ ເປັນ ສີື່  ຕວົ ເມ  ອງ         ແລະ ໝ ື່ ບໍ້ຳນ ຊນົນະບດົ ຂອງ ເມ  ອງ 

ນ ັໍ້ນ         

8ລວມ ທງັ ໝ ື່ ບໍ້ຳນ ຕື່ຳງ ໆ ທີື່ ຢ ື່ ອໍ້ອມແອໍ້ມ ເມ  ອງ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ຈນົ ຮອດ ບາອາລາດ-ເບເອ ຊ ື່ ງ ແມ ື່ນ 

ຣາມາ ຈຳກ ທິດໃຕໍ້         ດນິ ມ ລະດກົ ຂອງ ລ ກ ຫລຳນ ຊິເມໂອນ          ແລະ ຄອບຄວົ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ກ  ເປັນ 

ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         

9ດນິ ມ ລະດກົ ຂອງ ລ ກ ຫລຳນ ຊິເມໂອນ ໄດໍ້ ແຍກ ອອກ ມຳ ຈຳກ ສື່ວນ ມ ລະດກົ ຂອງ ລ ກ 

ຫລຳນ ຢ ດາ          ເພຳະວື່ຳ ສື່ວນ ທີື່  ເປັນ ມ ລະດກົ ຂອງ ລ ກ ຫລຳນ ຢ ດາ ກວໍ້ຳງ ໂພດ ສ  ຳລບັ ພວກ ເຂົຳ         

ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ລ ກ ຫລຳນ ຊິເມໂອນ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ຮບັ ມ ລະດກົ ໃນ ທື່ຳມກຳງ ມ ລະດກົ ຂອງ ພວກ ຢ ດາ          

ເຂດແດນທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍໃຫ້ເຜົ່າເຊບ ລ ນ 
10ສະຫລຳກ ທີ ສຳມ ໄດໍ້ ຕກົ ຖ ກ ລ ກ ຫລຳນ ເຊບ ລ ນ ຕຳມ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ເຂດ ແດນ ມ -

ລະດກົ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ໄປ ຈນົ ຮອດ ສາຣິດ         

11ເຂດ ແດນ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຂ ໍ້ນ ໄປ ທຳງ ທິດຕຳເວັນຕກົ 

ຈນົ ຮອດ ມາຣາລາ          ແລະ ໄປ ຮອດ ດັບເບເຊັດ          ເລີຍ ໄປ ຮອດ ນ  ໍ້ຳ ຫໍ້ວຍ ທີື່ ຢ ື່ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ໂຢກເນອາມ         

12ຈຳກ ສາຣິດ ລໍ້ຽວ ໄປ ທຳງ ທິດຕຳເວັນອອກ ເທິງ ເຂດ ແດນ ກິສະໂລດ-ຕາໂບ ເລ ອອກ ໄປ ຮອດ 

ດາເບຣາດ ຂ ໍ້ນ ໄປ ຫຳ ຢາເຟຍ         

13ຈຳກ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         ເຂດ ແດນ ໄດໍ້ ກຳຍໄປ ທຳງ ທິດຕຳເວັນອອກ ຈນົ 

ຮອດ ກັດ-ເຮເຟ          ແລະ ເອັດ-ກະຊິນ          ອອກ ໄປ ສ ື່ ຣິມໂມນ ກວມ ໄປ ເຖງິ ເນອາ         

14ເຂດ ແດນ ໄດໍ້ 

ລໍ້ຽວ ຈຳກ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ໄປ ທຳງ ທິດເໜ ອ ເຖງິ ຮັນນາໂທນ          ແລະ ໄປ ຮອດ ຮື່ອມ ອິບຕາ-ເອນ,         

15ກັດຕາດ,         

ນາຮາລານ,         ຊິມໂຣນ,         ອິດາລາ          ແລະ ເບັດເລເຮັມ          ລວມ ທງັ ໝດົ ສິບ ສອງ ເມ  ອງ         ລວມ ທງັ ບນັ-

ດຳ ໝ ື່ ບໍ້ຳນ ທີື່ ຢ ື່ ນອກ ຂອງ ເມ  ອງ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         

16ດນິ ມ ລະດກົ ຂອງ ລ ກ ຫລຳນ ເຊບ ລ ນ ຕຳມ ເຊ ໍ້ອສຳຍ 

ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ກ  ເປັນ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ໂດຍ ມີ ບນັດຳ ເມ  ອງ         ແລະ ໝ ື່ ບໍ້ຳນ ທີື່ ຢ ື່ ອໍ້ອມ ເມ  ອງ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ          

ເຂດແດນທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍໃຫ້ເຜົ່າອິດຊາຄາ 
17ສະຫລຳກ ທີ ສີື່  ໄດໍ້ ຕກົ ຖ ກ ອິດຊາຄາ ສ  ຳລບັ ລ ກ ຫລຳນ ອິດຊາຄາ ຕຳມ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         

18ດນິແດນ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ລວມ ມີ ເມ  ອງ ເຢດຊະເຣເອນ,         ເກສຸນໂລດ,         

19ຊ ເນມ,         ຮາຟາຣາຢິມ,         
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ຊີໂອນ,         ອານາຮາຣາດ,         

20ຣັບບີດ,         ກີຊີໂອນ,         ເອເບັດ         

21ເຣເມັດ,         ເອັນກັນນີມ,         ເອັນ-ຮັດດາ          

ແລະ ເບັດ-ປັດເຊັດ         

22ເຂດ ແດນ ໄດໍ້ ໄປ ຮອດ ຕາໂບ,         ຊາຮາຊ ມາ,         ເບັດ-ເຊເມັດ          ແລະ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍ-
ແດນ ລວມ ມີ ສິບ ສອງ ຕວົ ເມ  ອງ         ລວມ ທງັ ໝ ື່ ບໍ້ຳນ ອໍ້ອມແອໍ້ມ ຂອງ ເມ  ອງ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         

23ດນິ ມ ລະດກົ 

ຂອງ ລ ກ ຫລຳນ ອິດຊາຄາ ຕຳມ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ກ  ເປັນ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ          

ເຂດແດນທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍໃຫ້ເຜົ່າອາເຊ 
24ສະຫລຳກ ທີ ຫໍ້ຳ ໄດໍ້ ຕກົ ຖ ກ         ພວກ ລ ກ ຫລຳນ ຕະກ ນ ອາເຊ ຕຳມ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         

25ດນິແດນ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ແມ ື່ນ ເມ  ອງ ເຮັນກາດ,         ຮາລ,ີ         ເບເຕັນ,         ອັກຊາບ,         

26ອັນລຳເມເລັກ,         

ອາມາດ,         ມຊີານ          ເຂດ ແດນ ທຳງ ທິດຕຳເວັນຕກົ ແມ ື່ນ ກາເມນ          ແລະ ຊີໂຮ-ລີບນາດ         

27ແລໍ້ວ ໄດໍ້ 

ລໍ້ຽວ ໄປ ທຳງ ທິດຕຳເວັນອອກ ໄປ ຫຳ ເບັດ-ດາໂກນ ຈນົ ຮອດ ເຂດ ແດນ ເຊບ ລ ນ,         ຮື່ອມ ອິບຕາ-
ເອນ ທຳງ ທິດເໜ ອ         ແລະ ໄປ ຮອດ ເບັດ-ເອເມັກ,         ເນອີເອນ          ອອກ ໄປ ສ ື່ ກາບ ນ ທຳງ ທິດເໜ ອ         

28ແລະ ອອກ ໄປ ສ ື່ ເອັບໂຣນ,         ເຣໂຮບ,         ຮຳໂມນ,         ການາ ຈນົ ຮອດ ເມ  ອງ ໃຫຍື່ ຊີໂດນ         

29ແລໍ້ວ ລໍ້ຽວ 

ໄປ ຫຳ ຣາມາ ຈນົ ຮອດ ເມ  ອງ ຕີເຣ ທີື່  ມີ ກ  ຳແພງ ແລະ ເຂດ ແດນ ໄດໍ້ ແວະ ໄປ ຫຳ ໂຮສາ          ສດຸ ຢ ື່ ທີື່  ນ  ໍ້ຳ 

ທະເລ[a]         ໃກໍ້ ກບັ ແຂວງ ອັກຊິບ         

30ແລະ ເມ  ອງ ອ ມມາ,         ອາເຟັກ,         ເຣໂຮບ          ລວມ ທງັ ໝດົ ມີ ຊຳວ 

ສອງ ຕວົ ເມ  ອງ         ແລະ ບໍ້ຳນ ອໍ້ອມແອໍ້ມ ບນັດຳ ເມ  ອງ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         

31ດນິ ມ ລະດກົ ຂອງ ຕະກ ນ ລ ກ 

ຫລຳນ ອາເຊ ຕຳມ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ຊ ື່ ງ ມີ ເມ  ອງ ຕື່ຳງ ໆ         ແລະ ບນັດຳ ໝ ື່ ບໍ້ຳນ ອໍ້ອມແອໍ້ມ 

ເມ  ອງ ກ  ເປັນ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ          

ເຂດແດນທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍໃຫ້ເຜົ່ານັບທາລີ 
32ສະຫລຳກ ທີ ຫກົ ໄດໍ້ ຕກົ ຖ ກ ລ ກ ຫລຳນ ນັບທາລ ີສ  ຳລບັ ລ ກ ຫລຳນ ນັບທາລີ ຕຳມ ເຊ ໍ້ອສຳຍ 

ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         

33ເຂດ ແດນ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ເລີື່ ມ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ເຮເລັບ ຈຳກ ຕ ົໍ້ນ ໂອກ[b]         ຊາອັນອັນນີມ          

ແລະ ອະດາມີ-ເນເກັບ,         ຢັບເນເອນ ໄປ ຈນົ ຮອດ ລັກກຸມ,         ສດຸ ຢ ື່ ທີື່  ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ         

34ເຂດ ແດນ ໄດໍ້ 

ລໍ້ຽວ ໄປ ທຳງ ທິດຕຳເວັນຕກົ ອອກ ໄປ ສ ື່ ອັດຊະໂນດ-ຕາໂບ          ອອກ ຈຳກ ບື່ອນ ນີໍ້ ໄປ ຮອດ ຮ ກໂກກ,         

ແລະ ໄປ ຮອດ ພຳກ ໃຕໍ້ ຂອງ ແຂວງ ເຊບ ລ ນ          ເລີຍ ໄປ ຮອດ ດໍ້ຳນ ທິດຕຳເວັນອອກ ຮອດ ແຂວງ ຢ ດາ 

ທີື່ ຢ ື່ ເທິງ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢແໍດນ ທຳງ ທິດຕຳເວັນອອກ         

35ແລະ ບນັດຳ ເມ  ອງ ທີື່  ມີ ກ  ຳແພງ ຄ  ເມ  ອງ ຊິດດີມ,         

ເຊເຣ,         ຮຳມາດ,         ຣັກກັດ,         ກິນເນເຣດ,         

36ອະດາມາ,         ຣາມາ,         ຮາໂຊ,         

37ເກເດັດ,         ເອັດເຣອີ,         

ເອັນ-ຮາໂຊ,         

38ຢີໂຣນ,         ມິກດັນ-ເອນ,         ໂຮເຣມ,         ເບັດ-ອານາດ          ແລະ ເບັດ-ເຊເມັດ;         ລວມ ມີ ສິບ 

ເກົໍ້ຳ ຕວົ ເມ  ອງ         ແລະ ບນັດຳ ໝ ື່ ບໍ້ຳນ ອໍ້ອມແອໍ້ມ ຂອງ ເມ  ອງ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ.         

39ດນິ ມ ລະດກົ ຂອງ ລ ກ 

ຫລຳນ ເຜົື່ ຳ ນັບທາລ ີຕຳມ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ເມ  ອງ ຕື່ຳງ ໆ         ແລະ ບນັດຳ ໝ ື່ ບໍ້ຳນ ອໍ້ອມແອໍ້ມ 

ເມ  ອງ ກ  ເປັນ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ          

ເຂດແດນທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍໃຫ້ເຜົ່າດູ່ານ 
40ສະຫລຳກ ທີ ເຈດັ ໄດໍ້ ຕກົ ຖ ກ ເຜົື່ ຳ ຂອງ ລ ກ ຫລຳນ ດື່ຳນ         ອີງ ຕຳມ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         

41ດນິແດນ ທີື່  ເປັນ ມ ລະດກົ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ແມ ື່ນ ເມ  ອງ ໂຊຣາ,         ເອຊະຕາໂອນ,         ອີຣະ-ເຊເມັດ,         

42ຊະອາລັບບິນ,         ອາຢາໂລນ,         ອີທະລາ,         

43ເອໂລນ,         ຕິມນາ,         ເອັກໂຣນ,         

44ເອນເຕເກ,         ກິບ-
 

[a]ທະເລເມດແິຕຣຳເນ [b]ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ໃຫຍື່ຊະນດິໜ ື່ ງ 
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ເບໂທນ,         ບາອາລາດ,         

45ເຢຮຸດ,         ເບເນ-ເບຣັກ,         ກັດ-ຣິມໂມນ,         

46ເມ-ຢາໂກນ,         ຣັກໂກນ          

ແລະ ດນິແດນ ທີື່  ຖດັ ຈຳກ ຢົບປາ         

47ເຂດ ແດນ ຂອງ ລ ກ ຫລຳນ ດື່ຳນ ໄດໍ້ ສິໍ້ນ ສດຸ ໃນ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         ລ ກ 

ຫລຳນ ດື່ຳນ ໄດໍ້ ໂຈມ ຕ ີເມ  ອງ ເລເຊັມ ດໍ້ວຍ ດຳບ         ແລະ ຍ ດ ເອົຳ ເມ  ອງ         ໂດຍ ດ  ຳລງົ ຊວີດິ ຢ ື່ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         

48ດນິ ມ ລະດກົ ຂອງ ລ ກ ຫລຳນ ເຜົື່ ຳ ດານ ຕຳມ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ,         ບນັດຳ ເມ  ອງ         ແລະ ບນັດຳ 

ໝ ື່ ບໍ້ຳນ ອໍ້ອມ ເມ  ອງ ກ  ເປັນ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ          

ການແບູ່ງປັນດິນແດນຄັ້ງສຸດທ້າຍ 
49ເມ  ື່ອ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ແບື່ງປນັ ດນິແດນ ຕຳມ ເຂດ ແດນ ສ  ຳເລັດ ແລໍ້ວ,         ພວກ ລ ກ ຫລຳນ ອິສຣາ-

ເອນ ໄດໍ້ ແບື່ງປນັ ດນິ ມ ລະດກົ ໃນ ທື່ຳມກຳງ ພວກ ເຂົຳ ໃຫໍ້ ແກື່ ໂຢຊວຍ ລ ກ ຂອງ ນ ນ         

50ຕຳມ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ 

ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ມອບ ເມ  ອງ ໃຫໍ້ ໂຢຊວຍ ຕຳມ ທີື່  ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ຂ  ຄ :         ເມ  ອງ ຕິມນາດ-
ເສຣາ          ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ເທິງ ພ  ເອຟຣາຢິມ,         ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ກ ື່ສໍ້ຳງ ເມ  ອງ         ແລະ ອຳ ໃສ ຢ ື່ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ          

51ມ ລະດກົ ທງັ ໝດົ ທີື່  ປະໂລຫິດ ເອເລອາຊາ          ແລະ ໂຢຊວຍ ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ນ ນ          ພໍ້ອມ ທງັ ບນັ-

ດຳ ຜ ໍ້ນ  ຳ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ປ ື່ ຍື່ຳ ຕຳ ຍຳຍ ຂອງ ລ ກ ຫລຳນ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ທີື່  ໄດໍ້ ແບື່ງປນັ ກນັ ດໍ້ວຍ ກຳນ ຈກົ ສະ-

ຫລຳກ ຢ ື່ ທີື່  ເມ  ອງ ຊີໂລ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຢ ື່ ທີື່  ປະຕ  ຄໍ້ຳຍ ພກັອຳໃສ ກ  ເປັນ ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ         ກຳນ 

ແບື່ງປນັ ຈ ື່ງ ສ  ຳເລັດ ເປັນ ທີື່  ຮຽບຮໍ້ອຍ.          

ບົດທີ 20 
ກຳນົດຫົວເມືອງລີ້ໄພ 

1ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ບອກ ໂຢຊວຍ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ເວົໍ້ຳ ກບັ ພວກ ລ ກ ຫລຳນ ອິສຣາເອນ ດ ັື່ງນີໍ້         

2ຈ ົື່ງ ຕ ັໍ້ງ 

ບນັດຳ ເມ  ອງ ລີໍ້ ໄພ ໄວໍ້ ສ  ຳລບັ ພວກ ທື່ຳນ ຕຳມ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ບອກ ພວກ ທື່ຳນ ໂດຍ ຜື່ຳນ ໂມເຊ ນ ັໍ້ນ         

3ຖໍ້ຳ 

ຄນົ ໃດ ຂໍ້ຳ ຄນົ ໂດຍ ບ ື່  ເຈດຕະນຳ         ແລະ ບ ື່  ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງໃຈ         ລຳວ ກ  ຕໍ້ອງ ປບົ ໜີ ໄປ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ບນັດຳ 

ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ກ  ຈະ ເປັນ ບື່ອນ ລີໍ້ ໄພ         ເພ ື່ ອ ພົໍ້ນ ຈຳກ ເງ  ໍ້ອມມ   ຂອງ ຜ ໍ້ ຄຽດ ແຄໍ້ນ         

4ແລະ ຜ ໍ້ ທີື່  ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ຄນົ ໃຫໍ້ ປບົ 

ໜີ ໄປ ລີໍ້ ຢ ື່ ໃນ ເມ  ອງ ທີື່  ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງ ໄວໍ້ ນ ັໍ້ນ,         ແລະ ຈ ົື່ງ ຢ ນ ຢ ື່ ທີື່  ປະຕ  ເມ  ອງ         ຈ ົື່ງ ເລົື່ ຳ ເລ ື່ ອງ ສິື່ ງ ທີື່  ເກດີ ຂ ໍ້ນ ກບັ 

ຕນົ ໃຫໍ້ ພວກ ຜ ໍ້ ປກົຄອງ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ຟງັ         ແລະ ເພິື່ ນ ຈະ ຮບັ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ໂດຍ ນ  ຳ ລຳວ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ເມ  ອງ         ໃຫໍ້ 

ສະຖຳນທີື່  ພກັ ເຊົຳ         ແລະ ໃຫໍ້ ລຳວ ດ  ຳລງົ ຊວີດິ ຮື່ວມ ກບັ ຄນົ ໃນ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ.         

5ຖໍ້ຳ ຜ ໍ້ ຄຽດ ແຄໍ້ນ ຕດິຕຳມ 

ລຳວ ມຳ,         ພວກ ຜ ໍ້ ປກົຄອງ         ຢື່ຳ ໄດໍ້ ມອບ ຄນົ ທີື່  ຂໍ້ຳ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ກບັ ຜ ໍ້ ຄຽດ ແຄໍ້ນ ເພຳະວື່ຳ ລຳວ ຂໍ້ຳ ເພ ື່ ອນ 

ບໍ້ຳນ ໂດຍ ບ ື່  ຮ ໍ້ຈກັ         ແລະ ບ ື່  ໄດໍ້ ກຽດ ຊງັ ກນັ ມຳ ກື່ອນ         

6ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ອຳ ໃສ ຢ ື່ ໃນ ເມ  ອງ         ນ ັໍ້ນ ຈນົ ຮອດ ເວລຳ 

ສຳນ ຕດັສິນ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ປະຊຳຊນົ         ແລະ ຈນົ ມະຫຳ ປະໂລຫິດ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ສະໄໝ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຕຳຍ ໄປ;         ເວລຳ ນ ັໍ້ນ 

ຜ ໍ້ ທີື່  ຂໍ້ຳ ຄນົ ຈະ ກບັ ຄ ນ ເມ  ອ ເມ  ອງ         ແລະ ບໍ້ຳນ ຂອງ ຕນົ ທີື່  ໄດໍ້ ປບົ ໜີ ມຳ ນ ັໍ້ນ          
7ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງ ເມ  ອງ ເກເດັດ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ແຂວງ ຄາລເີລ ຢ ື່ ພ  ນັບທາລີ,         ເມ  ອງ ເຊເຄັມ          ຢ ື່ ພ  ເອ-

ຟຣາຢິມ,         ເມ  ອງ ກີຣິອາດ-ອາຣະບາ          ຊ ື່ ງ ແມ ື່ນ ເຮັບໂຣນ ຢ ື່ ພ  ຢ ດາ         

8ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ ເມ  ອງ ເຢຣິໂກ 

ທຳງ ທິດຕຳເວັນອອກ         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງ ເມ  ອງ ເບ ເສ ໃນ ປື່ຳ ເທິງ ທົື່ງພຽງ ຂອງ ເຜົື່ ຳ ຣ ເບັນ,         ເມ  ອງ 

ຣາໂມດ ໃນ ກິເລອາດ ຂອງ ເຜົື່ ຳ ຄາດ          ແລະ ເມ  ອງ ໂກລານ ໃນ ແຂວງ ບາຊານ ຂອງ ເຜົື່ ຳ ມານາເຊ         

9ບນັດຳ ເມ  ອງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ໄດໍ້ ຖ ກ ຕ ັໍ້ງ ໃຫໍ້ ເປັນ ເມ  ອງ ທີື່  ກ  ຳນດົ ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ແກື່ ລ ກ ຫລຳນ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ທງັ 
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ໝດົ         ແລະ ແກື່ ຄນົ ຕື່ຳງ ດໍ້ຳວ ທີື່ ຢ ື່ ທື່ຳມກຳງ ພວກ ເຂົຳ         ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ຄນົ ທີື່  ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ຄນົ ອ ື່ ນ ໂດຍ ບ ື່  ເຈດຕະນຳ 

ກ  ຈະ ໄດໍ້ ປບົ ໜີ ໄປ ອຳ ໃສ ຢ ື່ ໃນ ບນັດຳ ເມ  ອງ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ເພ ື່ ອ ຈະ ລອດ ຊວີດິ ຈຳກ ເງ  ໍ້ອມມ   ຂອງ ຜ ໍ້ ທີື່  ຈະ 

ແກໍ້ແຄໍ້ນ ຈນົ ກວື່ຳ ສຳນ ຈະ ຕດັສິນ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຊຸມ ຊນົ ເສຍ ກື່ອນ.          

ບົດທີ 21 
ເມືອງຕູ່າງໆຂອງຊາວເລວີ 

1ບນັດຳ ຜ ໍ້ນ  ຳ ຂອງ ປ ື່ ຍື່ຳ ຕຳ ຍຳຍ ຊຳວ ເລວີ ໄດໍ້ ພຳກນັ ໄປ ຫຳ ປະໂລຫິດ ເອເລອາຊາ,         ໂຢຊວຍ 

ລ ກ ຂອງ ນ ນ          ແລະ ຜ ໍ້ນ  ຳ ແຫື່ງ ປ ື່ ຍື່ຳ ຕຳ ຍຳຍ ຂອງ ເຜົື່ ຳ ອິສຣາເອນ         

2ໂດຍ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ກບັ ພວກ ເພິື່ ນ ຢ ື່ ທີື່  

ເມ  ອງ ຊີໂລ ໃນ ແຜື່ນດນິ ການາອານ ວື່ຳ         “ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ຜື່ຳນ ທຳງ ໂມເຊ ໃຫໍ້ ມອບ ເມ  ອງ 

ທງັຫລຳຍ ແກື່ ພວກ ເຮົຳ ເພ ື່ ອ ເປັນ ບື່ອນຢ ື່ ອຳ ໃສ         ແລະ ດນິແດນ ທີື່ ຢ ື່ ນອກ ເມ  ອງ ສ  ຳລບັ ສດັລໍ້ຽງ ຂອງ 

ພວກ ເຮົຳ”         

3ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ລ ກ ຫລຳນ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ມອບ ສື່ວນ ມ ລະດກົ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ທີື່  ຍງັ ເຫລ ອ ຄ          

ບນັດຳ ເມ  ອງ         ແລະ ດນິແດນ ທີື່ ຢ ື່ ຮອບ ນອກ ເມ  ອງ ໃຫໍ້ ແກື່ ພວກ ເລວີ ຕຳມ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ          

4ສະຫລຳກ ໄດໍ້ ຕກົ ຖ ກ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຊຳວ ໂກຮາດ          ແລະ ລ ກ ຫລຳນ ອາໂຣນ ຜ ໍ້ ເປັນ ປະໂລຫິດ ໃນ 

ຈ  ຳພວກ ຊຳວ ເລວີ ໂດຍ ໄດໍ້ ຮບັ ສິບ ສຳມ ເມ  ອງ ຕຳມ ສະຫລຳກ ທີື່  ຕກົ ຖ ກ         ຊ ື່ ງ ແບື່ງ ອອກ ມຳ ຈຳກ ເຜົື່ ຳ 

ຢ ດາ,         ເຜົື່ ຳ ຊິເມໂອນ          ແລະ ເຜົື່ ຳ ເບັນຢາມິນ         

5ສ  ຳລບັ ລ ກ ຫລຳນ ໂກຮາດ ຜ ໍ້ ອ ື່ ນ ໆ ໄດໍ້ ຮບັ ສິບ ຕວົ 

ເມ  ອງ ອີງ ຕຳມ ສະຫລຳກ ທີື່  ຕກົ ຖ ກ         ຊ ື່ ງ ແບື່ງ ອອກ ມຳ ແຕື່ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ເຜົື່ ຳ ເອຟຣາຢິມ          ຈຳກ ເຜົື່ ຳ 

ດື່ຳນ         ແລະ ຈຳກ ເຜົື່ ຳ ມານາເຊ ເຄິື່ ງ ໜ ື່ ງ         

6ສື່ວນ ລ ກ ຫລຳນ ເກໂຊນ ມີ ສິບ ສຳມ ຕວົ ເມ  ອງ ຕຳມ ສະ-

ຫລຳກ ຕກົ ຖ ກ ໂດຍ ອອກ ມຳ ຈຳກ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ເຜົື່ ຳ ອິດຊາຄາ,         ຈຳກ ເຜົື່ ຳ ອາເຊ,         ເຜົື່ ຳ ນັບທາລີ          

ແລະ ເຄິື່ ງ ເຜົື່ ຳ ມານາເຊ ໃນ ບາຊານ         

7ສ  ຳລບັ ລ ກ ຫລຳນ ເມຣາຣີ ຕຳມ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ມີ 

ສິບ ສອງ ຕວົ ເມ  ອງ         ຊ ື່ ງ ແບື່ງ ອອກ ມຳ ຈຳກ ເຜົື່ ຳ ຣ ເບັນ,         ເຜົື່ ຳ ຄາດ          ແລະ ເຜົື່ ຳ ເຊບ ລ ນ         

8ລ ກ ຫລຳນ 

ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ມອບ ບນັດຳ ເມ  ອງ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ແລະ ດນິແດນ ທີື່ ຢ ື່ ອໍ້ອມ ນອກ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ຕຳມ ສະຫລຳກ 

ທີື່  ໄດໍ້ ຕກົ ຖ ກ ໃຫໍ້ ແກື່ ພວກ ເລວີ ຕຳມ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ຜື່ຳນ ທຳງ ໂມເຊ          
9ກຳນ ແບື່ງ ຈຳກ ຕະກ ນ ຢ ດາ          ແລະ ຈຳກ ຕະກ ນ ຊິເມໂອນ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ມອບ ບນັດຳ ເມ  ອງ 

ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເອີໍ້ນ ຕຳມ ຊ ື່  ນ ັໍ້ນ         

10ໃຫໍ້ ແກື່ ລ ກ ຫລຳນ ອາໂຣນ,         ມອບ ໃຫໍ້ ຄອບຄວົ ຊຳວ ໂກຮາດ ທີື່ ຢ ື່ 

ທື່ຳມກຳງ ລ ກ ຫລຳນ ຊຳວ ເລວີ          ເນ ື່ ອງ ຈຳກ ສື່ວນ ທ  ຳອິດ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຕກົ ຖ ກ ພວກ ເຂົຳ         

11ພວກ ລ ກ 

ຫລຳນ ອິສຣາເອນ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ມອບ ເມ  ອງ ກີຣິອາດ-ອາຣະບາ ໃຫໍ້ ແກື່ ພວກ ເຂົຳ         (ອາຣະບາ ເປັນ ພ ື່  ຂອງ 

ອານາກ)         ຊ ື່ ງ ແມ ື່ນ ເມ  ອງ ເຮັບໂຣນ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ເຂດ ພ  ດອຍ ຢ ດາ          ແລະ ດນິແດນ ອໍ້ອມແອໍ້ມ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ         

12ແຕື່ ວື່ຳ ໝ ື່ ບໍ້ຳນນອກ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ມອບ ໃຫໍ້ ເປັນ ກ  ຳມະສິດ ຂອງ ກາເລັບ ລ ກ ຂອງ ເຢ-
ຟຸນເນ         

13ແລະ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ມອບ ເມ  ອງ ລີໍ້ ໄພ ຄ          ເມ  ອງ ເຮັບໂຣນ ແລະ ດນິແດນ ອໍ້ອມແອໍ້ມ ເມ  ອງ 

ໃຫໍ້ ລ ກ ຫລຳນ ອາໂຣນ ຜ ໍ້ ເປັນ ປະໂລຫິດ         

14ເມ  ອງ ລິບນາ          ແລະ ດນິແດນ ອໍ້ອມແອໍ້ມ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ,         

ເມ  ອງ ຢັດຕີ          ແລະ ດນິແດນ ອໍ້ອມແອໍ້ມ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ,         ເມ  ອງ ເອຊະເຕມົວ          ແລະ ດນິແດນ ອໍ້ອມແອໍ້ມ 

ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ         

15ເມ  ອງ ໂຮໂລນ          ແລະ ດນິແດນ ອໍ້ອມແອໍ້ມ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ,         ເມ  ອງ ເດບີ          ແລະ ດນິແດນ 
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ອໍ້ອມ ຮອບ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ         

16ເມ  ອງ ອາອິນ          ແລະ ດນິແດນ ອໍ້ອມ ຮອບ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ,         ເມ  ອງ ຢ ຕາ          ແລະ 

ບນັດຳ ໝ ື່ ບໍ້ຳນນອກ ເມ  ອງ,         ເບັດ-ເຊເມັດ          ແລະ ບນັດຳ ບໍ້ຳນນອກ ທີື່ ຢ ື່ ເມ  ອງ         ລວມ ມີ ເກົໍ້ຳ ເມ  ອງ ທີື່  

ໄດໍ້ ແຍກ ອອກ ມຳ ຈຳກ ສອງ ຕະກ ນ ລ ກ ຫລຳນ ຢ ດາ          ແລະ ຕະກ ນ ລ ກ ຫລຳນ ຊິເມໂອນ         

17ດນິແດນ 

ທີື່  ໄດໍ້ ແບື່ງ ຈຳກ ເຜົື່ ຳ ເບັນຢາມິນ ມີ ຄ :         ເມ  ອງ ກິເບໂອນ          ແລະ ໝ ື່ ບໍ້ຳນ ທີື່ ຢ ື່ ອໍ້ອມແອໍ້ມ ເມ  ອງ,         ເກບາ          

ແລະ ໝ ື່ ບໍ້ຳນ ທີື່ ຢ ື່ ອໍ້ອມແອໍ້ມ         

18ເມ  ອງ ອານາໂທດ          ແລະ ໝ ື່ ບໍ້ຳນ ທີື່ ຢ ື່ ອໍ້ອມແອໍ້ມ,         ເມ  ອງ ອັນໂມນ          

ແລະ ໝ ື່ ບໍ້ຳນ ທີື່ ຢ ື່ ອໍ້ອມແອໍ້ມ         ລວມ ມີ ສີື່  ເມ  ອງ         

19ບນັດຳ ເມ  ອງ ທີື່  ເປັນ ຂອງ ລ ກ ຫລຳນ ອາໂຣນ ຜ ໍ້ ເປັນ 

ປະໂລຫິດ ລວມ ທງັ ໝດົ ມີ ສິບ ສຳມ ຕວົ ເມ  ອງ         ແລະ ໝ ື່ ບໍ້ຳນ ທີື່ ຢ ື່ ອໍ້ອມແອໍ້ມ ເມ  ອງ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ          
20ສ  ຳລບັ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ໂກຮາດ ຊຳວ ເລວີ ທີື່  ເຫຼ ອ ຢ ື່ ໃນ ທື່ຳມກຳງ ລ ກ ຫລຳນ ໂກຮາດ          ຊ ື່ ງ ບນັດຳ 

ເມ  ອງ ທີື່  ຕກົ ເປັນ ສື່ວນ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ແບື່ງ ອອກ ມຳ ຈຳກ ເຜົື່ ຳ ເອຟຣາຢິມ ເປັນ ດ ັື່ງນີໍ້         

21ພວກ ເຂົຳ 

ໄດໍ້ ມອບ ເມ  ອງ ລີໍ້ ໄພ ຄ          ເມ  ອງ ເຊເຄັມ          ແລະ ໝ ື່ ບໍ້ຳນ ທີື່ ຢ ື່ ອໍ້ອມແອໍ້ມ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ         ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ພ  ເອຟຣາຢິມ,         

ເມ  ອງ ເກເຊ          ແລະ ໝ ື່ ບໍ້ຳນ ທີື່ ຢ ື່ ອໍ້ອມແອໍ້ມ ນ ັໍ້ນ         

22ກິບຊາຢິມ          ແລະ ໝ ື່ ບໍ້ຳນ ທີື່  ອໍ້ອມແອໍ້ມ,         ເມ  ອງ 

ເບັດ-ໂຮໂຣນ          ແລະ ໝ ື່ ບໍ້ຳນ ທີື່ ຢ ື່ ອໍ້ອມແອໍ້ມ ນ ັໍ້ນ         ລວມ ທງັ ໝດົ ມີ ສີື່  ຕວົ ເມ  ອງ         

23ສື່ວນ ແບື່ງ ທີື່  ແບື່ງ 

ຈຳກ ເຜົື່ ຳ ດື່ຳນ ແມ ື່ນ ເມ  ອງ ເອນເຕເກ ແລະ ໝ ື່ ບໍ້ຳນ ທີື່ ຢ ື່ ອໍ້ອມແອໍ້ມ,         ເມ  ອງ ກິບເບໂທນ          ແລະ ໝ ື່ 

ບໍ້ຳນ ທີື່ ຢ ື່ ອໍ້ອມແອໍ້ມ         

24ເມ  ອງ ອາຢາໂລນ          ແລະ ໝ ື່ ບໍ້ຳນ ທີື່ ຢ ື່ ອໍ້ອມແອໍ້ມ,         ເມ  ອງ ກັດ-ຣິມໂມນ          

ແລະ ໝ ື່ ບໍ້ຳນ ທີື່ ຢ ື່ ອໍ້ອມແອໍ້ມ         ລວມ ທງັ ໝດົ ສີື່  ຕວົ ເມ  ອງ.         

25ສື່ວນ ແບື່ງ ທີື່  ແບື່ງ ຈຳກ ເຄິື່ ງ ເຜົື່ ຳ ມານາເຊ 

ຄ          ເມ  ອງ ຕາອານັກ          ແລະ ໝ ື່ ບໍ້ຳນ ທີື່ ຢ ື່ ອໍ້ອມແອໍ້ມ,         ເມ  ອງ ກັດ-ຣິມໂມນ          ແລະ ໝ ື່ ບໍ້ຳນ ທີື່ ຢ ື່ ອໍ້ອມ-

ແອໍ້ມ         ລວມ ມີ ສອງ ເມ  ອງ         

26ລວມ ບນັດຳ ເມ  ອງ ທງັ ໝດົ ມີ ສິບ ເມ  ອງ         ແລະ ໝ ື່ ບໍ້ຳນ ທີື່ ຢ ື່ ອໍ້ອມແອໍ້ມ         

ຊ ື່ ງ ເປັນ ດນິແດນ ຂອງ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ໂກຮາດ ທີື່  ຍງັ ເຫລ ອ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ          
27ສື່ວນ ລ ກ ຫລຳນ ເກໂຊນ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ທື່ຳມກຳງ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ພວກ ເລວີ ນ ັໍ້ນ         ເມ  ອງ ລີໍ້ ໄພ ແມ ື່ນ         ເມ  ອງ 

ໂກລານ ໃນ ເຂດ ບາຊານ          ແລະ ດນິແດນ ທີື່ ຢ ື່ ອໍ້ອມແອໍ້ມ ໂດຍ ແບື່ງ ອອກ ມຳ ຈຳກ ເຄິື່ ງ ເຜົື່ ຳ ມານາ-
ເຊ,         ເມ  ອງ ເບ-ເອັດເຕຣາ          ແລະ ໝ ື່ ບໍ້ຳນ ທີື່ ຢ ື່ ອໍ້ອມແອໍ້ມ ລວມ ມີ ສອງ ເມ  ອງ.         

28ສື່ວນ ແບື່ງ ທີື່  ແບື່ງ 

ອອກ ມຳ ຈຳກ ເຜົື່ ຳ ອິດຊາຄາ ຄ :         ເມ  ອງ ກີຊີໂອນ          ແລະ ໝ ື່ ບໍ້ຳນ ທີື່ ຢ ື່ ອໍ້ອມແອໍ້ມ         ເມ  ອງ ດາເບຣາດ 

ແລະ ໝ ື່ ບໍ້ຳນ ທີື່ ຢ ື່ ອໍ້ອມແອໍ້ມ,         ເມ  ອງ ຢາຣະມຸດ          ແລະ ໝ ື່ ບໍ້ຳນ ທີື່ ຢ ື່ ອໍ້ອມແອໍ້ມ         

29ເມ  ອງ ເອັນກັນນີມ          

ແລະ ໝ ື່ ບໍ້ຳນ ທີື່ ຢ ື່ ອໍ້ອມແອໍ້ມ         ລວມ ມີ ສີື່  ຕວົ ເມ  ອງ         

30ສື່ວນ ແບື່ງ ທີື່  ແບື່ງ ອອກ ຈຳກ ເຜົື່ ຳ ອາເຊ ຄ :         

ເມ  ອງ ມຊີານ ແລະ ໝ ື່ ບໍ້ຳນ ທີື່ ຢ ື່ ອໍ້ອມແອໍ້ມ         

31ເມ  ອງ ອັບໂດນ          ແລະ ໝ ື່ ບໍ້ຳນ ທີື່ ຢ ື່ ອໍ້ອມແອໍ້ມ,         ເມ  ອງ 

ເຮັນກາດ          ແລະ ໝ ື່ ບໍ້ຳນ ທີື່ ຢ ື່ ອໍ້ອມແອໍ້ມ,         ເມ  ອງ ເຣໂຮບ          ແລະ ໝ ື່ ບໍ້ຳນ ທີື່ ຢ ື່ ອໍ້ອມແອໍ້ມ         ລວມ ມີ ສີື່  ຕວົ 

ເມ  ອງ         

32ດນິແດນ ທີື່  ແບື່ງ ອອກ ຈຳກ ເຜົື່ ຳ ນັບທາລ ີມີ ຄ :         ເມ  ອງ ລີໍ້ ໄພ,         ເມ  ອງ ເກເດັດ ໃນ ເຂດ ຄາລີ-
ເລ          ແລະ ໝ ື່ ບໍ້ຳນ ທີື່ ຢ ື່ ອໍ້ອມແອໍ້ມ,         ເມ  ອງ ຮຳມົດ-ໂດເຣ          ແລະ ໝ ື່ ບໍ້ຳນ ທີື່ ຢ ື່ ອໍ້ອມແອໍ້ມ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ,         

ເມ  ອງ ກາຣະຕານ          ແລະ ໝ ື່ ບໍ້ຳນ ທີື່ ຢ ື່ ອໍ້ອມແອໍ້ມ         ລວມ ມີ ສຳມ ຕວົ ເມ  ອງ         

33ບນັດຳ ເມ  ອງ ຂອງ ຊຳວ 

ເກໂຊນ ຕຳມ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ລວມ ທງັ ໝດົ ມີ ສິບ ສຳມ ຕວົ ເມ  ອງ         ພໍ້ອມ ທງັ ບນັດຳ ໝ ື່ ບໍ້ຳນ ທີື່ -

ຢ ື່ ອໍ້ອມແອໍ້ມ ເມ  ອງ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ          
34ສ  ຳລບັ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ລ ກ ຫລຳນ ເມຣາຣີ ຊຳວ ເລວີ ທີື່  ຍງັ ເຫລ ອ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ແບື່ງ ສື່ວນ 

ຈຳກ ເຜົື່ ຳ ເຊບ ລ ນ ຄ :         ເມ  ອງ ໂຢກເນອາມ          ແລະ ໝ ື່ ບໍ້ຳນ ທີື່ ຢ ື່ ອໍ້ອມແອໍ້ມ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ,         ເມ  ອງ ກາຣະ-
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ຕາ          ແລະ ໝ ື່ ບໍ້ຳນ ທີື່ ຢ ື່ ອໍ້ອມແອໍ້ມ         

35ເມ  ອງ ດິມນາ          ແລະ         ໝ ື່ ບໍ້ຳນ ທີື່ ຢ ື່ ອໍ້ອມແອໍ້ມ,         ເມ  ອງ ນາຮາ-
ລານ          ແລະ ໝ ື່ ບໍ້ຳນ ທີື່ ຢ ື່ ອໍ້ອມແອໍ້ມ         ລວມ ທງັ ໝດົ ສີື່  ຕວົ ເມ  ອງ         

36ສື່ວນ ທີື່  ແບື່ງ ອອກ ຈຳກ ເຜົື່ ຳ ຣ ເບັນ 

ຄ :         ເມ  ອງ ເບເຊ          ແລະ ໝ ື່ ບໍ້ຳນ ທີື່ ຢ ື່ ອໍ້ອມແອໍ້ມ,         ເມ  ອງ ຢາຮາດ          ແລະ ໝ ື່ ບໍ້ຳນ ທີື່ ຢ ື່ ອໍ້ອມແອໍ້ມ ຂອງ 

ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ,         ເມ  ອງ ເກເດໂມດ          ແລະ ໝ ື່ ບໍ້ຳນ ທີື່ ຢ ື່ ອໍ້ອມແອໍ້ມ         

37ເມ  ອງ ເມຟະອາດ          ແລະ ໝ ື່ ບໍ້ຳນ ທີື່ ຢ ື່ 

ອໍ້ອມແອໍ້ມ         ລວມ ມີ ສີື່  ເມ  ອງ         

38ສື່ວນ ທີື່  ແບື່ງ ຈຳກ ເຜົື່ ຳ ຄາດ ຄ :         ເມ  ອງ ລີໍ້ ໄພ,         ເມ  ອງ ຣາໂມດ ໃນ ດນິ-

ແດນ ກິເລອາດ          ແລະ ໝ ື່ ບໍ້ຳນ ທີື່ ຢ ື່ ອໍ້ອມແອໍ້ມ,         ເມ  ອງ ມາຮານາຢິມ          ແລະ ໝ ື່ ບໍ້ຳນ ທີື່ ຢ ື່ ອໍ້ອມແອໍ້ມ         

39ເມ  ອງ ເຮັດຊະໂບນ          ແລະ ໝ ື່ ບໍ້ຳນ ທີື່ ຢ ື່ ອໍ້ອມ ຮອບ,         ເມ  ອງ ຢາເຊ          ແລະ ໝ ື່ ບໍ້ຳນ ທີື່ ຢ ື່ ອໍ້ອມແອໍ້ມ         

ລວມ ທງັ ໝດົ ສີື່  ເມ  ອງ         

40ເມ  ອງ ຕື່ຳງ ໆ ທີື່  ເປັນ ຂອງ ລ ກ ຫລຳນ ເມຣາຣີ          ຕຳມ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ພວກ 

ເລວີ ທີື່  ຍງັ ເຫລ ອ ຢ ື່ ມີ ສິບ ສອງ ເມ  ອງ          
41ບນັດຳ ເມ  ອງ ຂອງ ພວກ ເລວີ ໃນ ສື່ວນ ມ ລະດກົ ຂອງ ລ ກ ຫລຳນ ອິສຣາເອນ ມີ ທງັ ໝດົ ສີື່  ສິບ 

ແປດ ເມ  ອງ         ແລະ ໝ ື່ ບໍ້ຳນ ຕື່ຳງ ໆ ທີື່ ຢ ື່ ອໍ້ອມແອໍ້ມ ບນັດຳ ເມ  ອງ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         

42ທກຸ ໆ ເມ  ອງ ມີ ໝ ື່ ບໍ້ຳນ ຢ ື່ 

ອໍ້ອມ ຮອບ;         ແລະ ແຕື່ ລະ ເມ  ອງ ກ  ເປັນ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ          

ຊາວອິສຣາເອນຍຶດດິນແດນທັງໝົດເປັນກຳມະສິດ 
43ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ໂຜດ ໃຫໍ້ ພວກ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ຮບັ ແຜື່ນດນິ ທງັ ໝດົ ທີື່  ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ສນັ-

ຍຳ ວື່ຳ ຈະ ປະທຳນ ໃຫໍ້ ແກື່ ປ ື່ ຍື່ຳ ຕຳ ຍຳຍ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຮບັ ແຜື່ນດນິ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ 

ເປັນ ກ  ຳມະສິດ         ແລະ ອຳ ໃສ ຢ ື່ ໃນ ສະຖຳນທີື່  ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         

44ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ໂຜດ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ມີ 

ຄວຳມ ສະຫງບົ ສກຸ ໃນ ທກຸ ທີື່  ທກຸ ບື່ອນ ຕຳມ ທີື່  ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ສນັຍຳ ໄວໍ້ ກບັ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພວກ 

ເຂົຳ         ບ ື່  ມີ ສດັຕ  ຄນົ ໃດ ທີື່  ສຳມຳດ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກບັ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ມອບ ເຫລົື່ ຳ ສດັຕ  ໄວໍ້ ໃນ 

ກ  ຳມ   ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         

45ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ອນັ ປະເສີດ ທງັ ໝດົ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ສນັຍຳ ແກື່ ເຊ ໍ້ອສຳຍ 

ອິສຣາເອນ ໄວໍ້ ນ ັໍ້ນ         ບ ື່  ມີ ຂ ໍ້ ໜ ື່ ງ ຂ ໍ້ ໃດ ທີື່  ບ ື່  ເປັນ ຈງິ         ທກຸ ໆ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ຈງິ ແລະ 

ສ  ຳເລັດ ທງັ ໝດົ          

ບົດທີ 22 
1ເມ  ື່ອນ ັໍ້ນ ໂຢຊວຍ ໄດໍ້ ເອີໍ້ນ ຊຳວ ຣ ເບັນ,         ຊຳວ ຄາດ          ແລະ ຊຳວ ມານາເຊ ເຄິື່ ງ ເຜົື່ ຳ ມຳ         

2ເພິື່ ນ ໄດໍ້ 

ກື່ຳວ ແກື່ ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ         “ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ໂຢຊວຍ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ໄວໍ້ ແກື່ 

ພວກ ທື່ຳນ;         ພວກ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ຖ ກ ຮກັສຳ         ແລະ ໄດໍ້ ຟງັ ຄວຳມ ເຮົຳ ໃນ ສິື່ ງ ສຳລະພດັ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ແກື່ 

ພວກ ທື່ຳນ         

3ເປັນ ເວລຳ ດນົ ນຳນ ທີື່  ພວກ ທື່ຳນ ບ ື່  ໄດໍ້ ປະ ຖິໍ້ມ ບນັດຳ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ ຈນົ ເຖງິ ທກຸ 

ມ ໍ້ນີໍ້         ແລະ ທກຸ ໆ ສິື່ ງ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ແກື່ ໂຢຊວຍ ໃຫໍ້ ຖ  ຮກັສຳ         ທື່ຳນ 

ກ  ໄດໍ້ ຮກັສຳ ໄວໍ້.         

4ບດັ ນີໍ້         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ໂຜດ ໃຫໍ້ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທງັຫລຳຍ ຂອງ 

ທື່ຳນ ມີ ຄວຳມ ສະຫງບົ ສກຸ ຕຳມ ທີື່  ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ສນັຍຳ ໄວໍ້         ແລະ ບດັ ນີໍ້         ຈ ົື່ງ ກບັ ຄ ນ ໄປ ທີື່  ຄໍ້ຳຍ ພກັ-

ອຳໃສ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ ໃນ ແຜື່ນດນິ ທີື່  ໂມເຊ ຂໍ້ຳ ໃຊໍ້ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ປະທຳນ ໃຫໍ້ ແກື່ ພວກ 

ທື່ຳນ ທີື່ ຢ ື່ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢແໍດນ ຟຳກ ນ ັໍ້ນ         

5ແຕື່ ຈ ົື່ງ ລະວງັ ໃຫໍ້ ດ ີໃຫໍ້ ປະຕບິດັ ຕຳມ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ         ແລະ ພຣະບນັຍດັ ທີື່  

ໂມເຊ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ແກື່ ພວກ ທື່ຳນ ແລໍ້ວ         ຈ ົື່ງ ຮກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພຣະ-
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ເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ         ແລະ ດ  ຳເນນີ ໃນ ທກຸ ໆ ວທີິ ທຳງ ຂອງ ພຣະອງົ         ແລະ ຮກັສຳ ບນັດຳ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ທງັຫລຳຍ 

ຂອງ ພຣະອງົ,         ຕດິ ສະໜິດ ກບັ ພຣະອງົ         ແລະ ບວົລະບດັ ຮບັ ໃຊໍ້ ພຣະອງົ ດໍ້ວຍ ສດຸ ຈດິ ສດຸ ໃຈ ຂອງ 

ພວກ ທື່ຳນ”          
6ໂຢຊວຍ ໄດໍ້ ອວຍພອນ ໃຫໍ້ ແກື່ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ກ  ໄດໍ້ ກບັ ຄ ນ ເມ  ອ ທີື່  ຄໍ້ຳຍ ພກັອຳໃສ ທງັ-

ຫລຳຍ ຂອງ ຕນົ         

7ໂມເຊ ໄດໍ້ ມອບ ດນິ ທີື່  ເປັນ ມ ລະດກົ ໃຫໍ້ ເຜົື່ ຳ ມານາເຊ ເຄິື່ ງ ໜ ື່ ງ ໃນ ແຂວງ ບາຊານ          

ແລະ ອີກ ເຄິື່ ງ ເຜົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ມອບ ດນິ ມ ລະດກົ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ເປັນ ກ  ຳມະສິດ ດໍ້ວຍ ກນັ ກບັ ພີື່ ນ ໍ້ອງ 

ທງັຫລຳຍ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ທີື່  ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ ທຳງ ທິດຕຳເວັນຕກົ ຟຳກ ນີໍ້         

8ເມ  ື່ອ ໂຢຊວຍ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ພວກ 

ເຂົຳ ກບັ ເມ  ອ ທີື່  ຄໍ້ຳຍ ພກັອຳໃສ         ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ອວຍພອນ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ         ແລະ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         “ພວກ 

ທື່ຳນ ກ  ຳລງັ ຈະ ກບັ ຄ ນ ເມ  ອ ຄໍ້ຳຍ ພກັອຳໃສ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ         ຈ ົື່ງ ຮກັສຳ ສມົບດັ ທງັ ໝດົ         ແລະ ບນັດຳ 

ຝ ງ ສດັ,         ເງນິ,         ຄ  ຳ,         ທອງເຫລ ອງ,         ເຫລັກ ພໍ້ອມ ທງັ ບນັດຳ ເຄ ື່ ອງນຸື່ງ ຫົື່ມ,         ຈ ົື່ງ ເອົຳ ບນັດຳ ສິື່ ງ ຂອງ 

ທີື່  ຮບີ ໂຮມ ມຳ ໄດໍ້ ຈຳກ ພວກ ສດັຕ  ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ ແບື່ງປນັ ໃຫໍ້ ແກື່ ພວກ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ ສຳ”         

9ລ ກ ຫລຳນ ຣ ເບັນ,         ລ ກ ຫລຳນ ຄາດ,         ເຜົື່ ຳ ມານາເຊ ເຄິື່ ງ ເຜົື່ ຳ ໄດໍ້ ກບັ ຄ ນ ເມ  ອ         ແລະ ໄດໍ້ ແຍກ ຈຳກ 

ລ ກ ຫລຳນ ອິສຣາເອນ ຢ ື່ ທີື່  ເມ  ອງ ຊີໂລ ໃນ ແຜື່ນດນິ ການາອານ          ໄປ ສ ື່ ດນິແດນ ກິເລອາດ          ຊ ື່ ງ ເປັນ 

ດນິແດນ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຮບັ ເປັນ ກ  ຳມະສິດ ຕຳມ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໂດຍ ຜື່ຳນ ທຳງ ໂມເຊ          
10ເມ  ື່ອ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ໄປ ເຖງິ ເຂດ ແດນ ຂອງ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ          ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ໃນ ດນິແດນ ການາອານ         

11ພວກ ລ ກ ຫລຳນ ຣ ເບັນ,         ລ ກ ຫລຳນ ຄາດ,         ເຄິື່ ງ ເຜົື່ ຳ ມານາເຊ ກ  ໄດໍ້ ພຳກນັ ສໍ້ຳງ ແທື່ນ ບ ຊຳ ຂ ໍ້ນ ໃນ 

ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ທີື່ ຢ ື່ ໃກໍ້ ກບັ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ ຊ ື່ ງ ເປັນ ບື່ອນ ເຜົຳ ບ ຊຳ ທີື່  ໃຫຍື່ ຫລຳຍ         

12ເມ  ື່ອ ລ ກ ຫລຳນ ອິສຣາ-
ເອນ ໄດໍ້ ຍນິ ເຊັື່ ນ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ກ  ໄດໍ້ ມຳ ໂຮມ ກນັ ໃນ ເມ  ອງ ຊີໂລ ເຮັດ ເສິກ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກບັ ພວກ ເຂົຳ          

13ແລໍ້ວ ລ ກ ຫລຳນ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ໃຊໍ້ ຟີເນຮາດ ລ ກ ປະໂລຫິດ ເອເລອາຊາ ໄປ ຫຳ ລ ກ ຫລຳນ ຣ -
ເບັນ,         ຄາດ ແລະ ເຄິື່ ງ ເຜົື່ ຳ ມານາເຊ ໃນ ແຜື່ນດນິ ກິເລອາດ         

14ແລະ ພວກ ຜ ໍ້ນ  ຳ ສິບ ຄນົ ໄດໍ້ ໄປ ກບັ 

ຟີເນຮາດ,         ຜ ໍ້ນ  ຳ ແຕື່ລະຄນົ ແມ ື່ນ ມຳ ຈຳກ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ປ ື່ ຍື່ຳ ຕຳ ຍຳຍ ຂອງ ຕະກ ນ ອິສຣາເອນ ທງັ ໝດົ         

ຊ ື່ ງ ນບັ ເປັນ ພນັ ໆ         

15ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ໄປ ຫຳ ພວກ ລ ກ ຫລຳນ ຣ ເບັນ,         ລ ກ ຫລຳນ ຄາດ          ແລະ ເຜົື່ ຳ ມາ-
ນາເຊ ໃນ ແຜື່ນດນິ ກເິລອາດ          ແລະ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ກບັ ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ         

16“ບນັດຳ ພວກ ຊຸມນມຸຊນົ ຂອງ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ:         ກຳນ ລະເມດີ ນີໍ້ ເປັນ ຢື່ຳງໃດ?         ທີື່  ພວກ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ເຮັດ ຕ ື່ ສ ໍ້ ພຣະ-
ເຈົ້າ ຂອງ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ດໍ້ວຍ ກຳນ ຫລີກ ໜີ ຈຳກ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ດໍ້ວຍ ກຳນ ກ ື່ສໍ້ຳງ ແທື່ນ ບ ຊຳ 

ສ  ຳລບັ ພວກ ທື່ຳນ         ຊ ື່ ງ ເປັນ ກຳນ ກະບດົ ຕ ື່ ສ ໍ້ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໃນ ມ ໍ້ນີໍ້         

17ຫຼ  ວື່ຳ ມີ ໄພ ວບິດັ ທີື່  ມຳ ຖ ກ 

ພວກ ຊຸມນມຸ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ນ ັໍ້ນ         ເປັນ ກຳນ ໜໍ້ອຍ ຫລ ?         ເປັນ ຫຍງັ ໃນ ມ ໍ້ນີໍ້ ພວກ ທື່ຳນ ຈ ື່ງ ຫນັ 

ຫລງັ ໜີ ຈຳກ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແບບ ນີໍ້?         

18ແຕື່ ຖໍ້ຳ ພວກ ທື່ຳນ ກະບດົ ຕ ື່ ສ ໍ້ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໃນ ມ ໍ້ນີໍ້         

ພຣະອງົ ຈະ ໂກດ ຮໍ້ຳຍ ຕ ື່  ບນັດຳ ພວກ ຊຸມນມຸ ອິສຣາເອນ ໃນ ມ ໍ້ ໜໍ້ຳ         

19ຖໍ້ຳ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ 

ເປັນ ອນັຕະລຳຍ         ຈ ົື່ງ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊ ື່ ງ ທີື່  ສະຖດິ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ຕ ັໍ້ງ ຢ ື່         ແລະ ແບື່ງ ເອົຳ ດນິ ມ ລະດກົ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ ໃນ ທື່ຳມກຳງ ພວກ ເຮົຳ,         ຂ  ພຽງ ວື່ຳ ຢື່ຳ ກະບດົ ຕ ື່ ສ ໍ້ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ຢື່ຳ ກະບດົ ຕ ື່ ສ ໍ້ ພວກ ເຮົຳ ດໍ້ວຍ ກຳນ ກ ື່ສໍ້ຳງ ແທື່ນ ບ ຊຳ ແທື່ນ ອ ື່ ນ ແທນ ແທື່ນ ບ -

ຊຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ         

20ອາຄານ ຊ ື່ ງ ເປັນ ລ ກ ຂອງ ເຊຣາ ໄດໍ້ ກະບດົ         
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ດໍ້ວຍ ກຳນ ເກບັ ຮກັສຳ ຮ ບ ເຄົຳລບົ ໄວໍ້ ບ ື່  ແມ ື່ນ ບ ?         ແລະ ມີ ພຣະພິໂລດ ບງັເກດີ ຂ ໍ້ນ ຕ ື່ ສ ໍ້ ບນັດຳ ພວກ 

ຊຸມນມຸຊນົ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ແລະ ອາຄານ ໄດໍ້ ຕຳຍ ບ ື່  ພຽງ ແຕື່ ຜ ໍ້ ດຽວ ຍໍ້ອນ ກຳນ ເຮັດ ຊ ົື່ວ ຂອງ ລຳວ”          
21ພວກ ລ ກ ຫລຳນ ຣ ເບັນ,         ລ ກ ຫລຳນ ຄາດ,         ເຄິື່ ງ ເຜົື່ ຳ ມານາເຊ ໄດໍ້ ຕອບ         ແລະ ກື່ຳວ ແກື່ ພວກ 

ຜ ໍ້ນ  ຳ ພນັ ຄນົ ຂອງ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ວື່ຳ         

22ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ພະ ທງັຫລຳຍ,         ພຣະ-

ອງົ ຊງົ ຮ ໍ້ຈກັ         ແລະ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ກ  ຈະ ຮ ໍ້ຈກັ         ຖໍ້ຳ ເປັນ ກຳນ ກະບດົ         ເປັນ ກຳນ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ຕ ື່ ສ ໍ້ ພຣະ-
ຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຂ  ຢື່ຳ ຊື່ວຍ ພວກ ເຮົຳ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ໃນ ມ ໍ້ນີໍ້ ເລີຍ         

23ຖໍ້ຳ ພວກ ເຮົຳ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ແທື່ນ ບ ຊຳ ແທື່ນ ໜ ື່ ງ 

ເພ ື່ ອ ຫລີກ ໜີ ຈຳກ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຫລ  ຖໍ້ຳ ເຮັດ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ         ເພ ື່ ອ ຈະ ໄດໍ້ ເຜົຳ ເຄ ື່ ອງ ຖວຳຍ ບ ຊຳ         ແລະ 

ຖວຳຍ ເຂົໍ້ຳໜມົ?         ຫລ  ເພ ື່ ອ ຈະ ໄດໍ້ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໂມທະນຳ ພຣະຄນຸ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຂ  

ໃຫໍ້ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ຮຽກຮໍ້ອງ ເອົຳ ກຳນ ນ ັໍ້ນ         

24ພວກ ເຮົຳ ເຮັດ ຢື່ຳງ ນີໍ້ ກ  ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ໄປ         ບນັດຳ 

ພວກ ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ທື່ຳນ ຈະ ເວົໍ້ຳ ກບັ ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ ວື່ຳ         “ພວກ ທື່ຳນ ມີ ສື່ວນ ກື່ຽວຂໍ້ອງ 

ກບັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ອິສຣາເອນ ໃນ ຂ ໍ້ ໃດ         

25ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ 

ຢໍແດນ ເປັນ ເຂດ ແດນ ລະຫວື່ຳງ ກຳງ ພວກ ເຮົຳ ກບັ ພວກ ທື່ຳນ ຊ ື່ ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ບ ື່  ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ລ ກ 

ຫລຳນ ຣ ເບັນ,         ລ ກ ຫລຳນ ຄາດ ມີ ສື່ວນ ນ  ຳ,         ຖໍ້ຳ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ ຈະ ພຳ ລ ກ 

ຫລຳນ ຂອງ ຢ ດາ ເຊົຳ ຢ ຳ ເກງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

26ພວກ ເຮົຳ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ກນັ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ພຳກນັ ກ ື່ສໍ້ຳງ ແທື່ນ 

ບ ຊຳ ແທື່ນ ໜ ື່ ງ ຂ ໍ້ນ ບ ື່  ແມ ື່ນ ເພ ື່ ອ ເຜົຳ ຖວຳຍ ບ ຊຳ         ຫລ  ສ  ຳລບັ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ຕື່ຳງ ໆ”         

27ແຕື່ ສິື່ ງ ນ ັໍ້ນ ເພ ື່ ອ 

ເປັນ ພະຍຳນ ລະຫວື່ຳງ ກຳງ ພວກ ເຮົຳ ກບັ         ພວກ ທື່ຳນ         ແລະ ລະຫວື່ຳງ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ ຕ ື່  

ໄປ ພຳຍ ໜໍ້ຳ         ເພ ື່ ອ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ໄດໍ້ ບວົລະບດັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະອງົ         ດໍ້ວຍ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ 

ບ ຊຳ ແລະ ດໍ້ວຍ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ຕື່ຳງ ໆ         ແລະ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໂມທະນຳ ພຣະຄນຸ ຈຳກ ພວກ ເຮົຳ         ເມ  ື່ອ ຕ ື່  ໄປ 

ພຳຍ ໜໍ້ຳ         ພວກ ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ ຈະ ບ ື່  ບອກ ພວກ ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ ວື່ຳ         “ພວກ 

ທື່ຳນ ບ ື່  ມີ ສື່ວນ ນ  ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ”         

28ພວກ ເຮົຳ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ກນັ ວື່ຳ         “ຖໍ້ຳ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ເວົໍ້ຳ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ແກື່ 

ພວກ ເຮົຳ         ແລະ ແກື່ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ ໃນຕ ື່ໜໍ້ຳ         ພວກ ເຮົຳ ຈະ ບອກ ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ         ຈ ົື່ງ ເບິື່ ງ 

ແທື່ນ ບ ຊຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ທີື່  ປ ື່ ຍື່ຳ ຕຳ ຍຳຍ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ ໄດໍ້ ກ ື່ສໍ້ຳງ         ບ ື່  ແມ ື່ນ ພຽງ ແຕື່ ສ  ຳລບັ 

ເຜົຳ ຖວຳຍ ບ ຊຳ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ         ແຕື່ ສ  ຳລບັ ເຄ ື່ ອງ ຖວຳຍ ບ ຊຳ ອ ື່ ນ ໆ ນ  ຳ ອີກ         ຊ ື່ ງ ເປັນ ພະຍຳນ ລະຫວື່ຳງ         

ພວກ ເຮົຳ ກບັ ພວກ ທື່ຳນ”         

29ຂ  ໃຫໍ້ ເລ ື່ ອງ ນີໍ້ ຫື່ຳງ ໄກ ຈຳກ ເຮົຳ ເຖດີ ຄ :         ທີື່  ພວກ ເຮົຳ ຈະ ກະບດົ ຕ ື່ ສ ໍ້ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ຫນັ ໜີ ຈຳກ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໃນ ມ ໍ້ນີໍ້         ດໍ້ວຍ ກຳນ ກ ື່ສໍ້ຳງ ແທື່ນ ບ ຊຳ ແທື່ນ ອ ື່ ນ 

ສ  ຳລບັ ເຜົຳ ເຄ ື່ ອງ ຖວຳຍ ບ ຊຳ,         ເຜົຳ ຖວຳຍ ເຂົໍ້ຳໜມົ         ແລະ ສ  ຳລບັ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ຕື່ຳງ ໆ ນອກຈຳກ ແທື່ນ 

ບ ຊຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ ທີື່ ຢ ື່ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຫ ເຕັນ ຂອງ ພຣະອງົ ນ ັໍ້ນ”          
30ປະໂລຫິດ ຟີເນຮາດ          ແລະ ບນັດຳ ຜ ໍ້ນ  ຳ ຂອງ ຊຸມນມຸຊນົ ແລະ ຫວົໜໍ້ຳ ພນັ ຄນົ ທີື່  ໄດໍ້ ຢ ື່ ນ  ຳ ເພິື່ ນ         

ເມ  ື່ອ ໄດໍ້ ຍນິ ບນັດຳ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ທີື່  ລ ກ ຫລຳນ ຣ ເບັນ,         ລ ກ ຫລຳນ ຄາດ          ແລະ ລ ກ ຫລຳນ ມານາເຊ ໄດໍ້ 

ກື່ຳວ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ກ  ໄດໍ້ ເຫັນ ດ ີໃນ ສິື່ ງ ນ ັໍ້ນ         

31ຟີເນຮາດ ລ ກ ຂອງ ປະໂລຫິດ ເອເລອາຊາ ໄດໍ້ 

ກື່ຳວ ແກື່ ລ ກ ຫລຳນ ຣ ເບັນ,         ລ ກ ຫລຳນ ຄາດ ແລະ ລ ກ ຫລຳນ ມານາເຊ ວື່ຳ         “ໃນ ມ ໍ້ນີໍ້ ພວກ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຮ ໍ້-

ຈກັ ວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ສະຖດິ ຢ ື່ ໃນ ທື່ຳມກຳງ ພວກ ເຮົຳ ເພຳະວື່ຳ ພວກ ທື່ຳນ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຮັດ ກຳນ ລະເມດີ 

ຕ ື່ ສ ໍ້ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແຕື່ ພວກ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ຊື່ວຍ ລ ກ ຫລຳນ ອິສຣາເອນ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຈຳກ ພຣະຫດັ ຂອງ 
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ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ”          

32ຟີເນຮາດ ລ ກ ຂອງ ປະໂລຫິດ ເອເລອາຊາ ກບັ ພວກ ຜ ໍ້ນ  ຳ ກ  ໄດໍ້ ພຳກນັ ລຳ ຈຳກ         ລ ກ ຫລຳນ ຣ -
ເບັນ,         ລ ກ ຫລຳນ ຄາດ          ແລະ ລ ກ ຫລຳນ ມານາເຊ ໃນ ດນິແດນ ກິເລອາດ ກບັ ຄ ນ ເມ  ອ ແຜື່ນດນິ 

ການາອານ ຫຳ ລ ກ ຫລຳນ ອິສຣາເອນ ແລະ ເລົື່ ຳ ກື່ຽວ ກບັ ເລ ື່ ອງ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ແກື່ ພວກ ເຂົຳ ຟງັ         

33ລ ກ ຫລຳນ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ເຫັນ ດ ີໃນ ສິື່ ງ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ພຳກນັ ສນັລະເສີນ ພຣະເຈົ້າ          ໂດຍ ບ ື່  ຄິດ ທີື່  ຈະ 

ໄປ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກບັ ພວກ ເຂົຳ ໃນ ແຜື່ນດນິ ທີື່  ລ ກ ຫລຳນ ຣ ເບັນ,         ລ ກ ຫລຳນ ຄາດ ໄດໍ້ ໄປ ອຳ ໃສ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ         

34ລ ກ 

ຫລຳນ ຣ ເບັນ          ແລະ ລ ກ ຫລຳນ ຄາດ ໄດໍ້ ໃສື່ ຊ ື່  ໃຫໍ້ ແທື່ນ ບ ຊຳ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ         ແທື່ນ ພະຍຳນ ເພຳະວື່ຳ ແທື່ນ 

ນ ັໍ້ນ ເປັນ ພະຍຳນ ລະຫວື່ຳງ ກຳງ ພວກ ເຮົຳ ວື່ຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ເປັນ ພຣະເຈົ້າ          

ບົດທີ 23 
ໂຢຊວຍແນະນຳປະຊາຊົນ 

1ຫລງັ ຈຳກ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ໂຜດ ໃຫໍ້ ພວກ ອິສຣາເອນ          ຢ ື່ ຢື່ຳງ ສະຫງບົ ສກຸ ກບັ ພວກ ສດັຕ  ທີື່ -

ຢ ື່ ອໍ້ອມ ຮອບ ເປັນ ເວລຳ ເຫິງ ແລໍ້ວ         ໂຢຊວຍ ກ  ເຖົໍ້ຳ ແກື່ ຫລຳຍ.         

2ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ ເອີໍ້ນ ພວກ ອິສຣາເອນ ທກຸ 

ຄນົ         ຄ  ພວກ ເຖົໍ້ຳ ແກື່         ພວກ ຫວົໜໍ້ຳ         ພວກ ຜ ໍ້ ຕດັສິນ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໜໍ້ຳທີື່          ແລະ ປະຊຳຊນົ ມຳ ແລໍ້ວ         ເວົໍ້ຳ 

ວື່ຳ,         “ດຽວນີໍ້         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກ  ເຖົໍ້ຳ ຫລຳຍ ແລໍ້ວ.         

3ຝື່ຳຍ ພວກ ທື່ຳນ ກ  ເຫັນ ທກຸ ໆ         ສິື່ ງ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ         ໄດໍ້ ຊງົ ເຮັດ ຕ ື່  ຊນົ ຊຳດ ທງັ ປວງ ເພ ື່ ອ ຊື່ອຍ ພວກ ທື່ຳນ.         

4ແມ ື່ນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເອງ 

ທີື່  ເຮັດ ເສິກ ເພ ື່ ອ ພວກ ທື່ຳນ         ຈ ົື່ງ ຟງັ ເດີໍ້         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຈດັ ເອົຳ ດນິ ຂອງ ຊນົ ຊຳດ ຕື່ຳງ ໆ         ທີື່  ຍ ດ ເອົຳ 

ໄດໍ້ ແລໍ້ວ         ແລະ ທີື່  ຍງັ ບ ື່  ທນັ ຍ ດ ໄດໍ້ ມອບ ໃຫໍ້ ເປັນ ສື່ວນ ຂອງ ຕະກ ນ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ         ຊ ື່ ງ 

ເປັນ ດນິ ລະຫວື່ຳງ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ ທຳງ ຕຳເວັນ ອອກ         ກບັ ທະເລ ເມດິແຕຣາເນ ທຳງ ຕຳເວັນຕກົ.         

5ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ ຈະ ຊງົ ຂບັ ໄລື່ ຊນົ ຊຳດ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ຖອຍ ໜີ ຈຳກ ພວກ ທື່ຳນ         ແລະ 

ພວກ ທື່ຳນ ຈະ ໄດໍ້ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຕຳມ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ສນັຍຳ ໄວໍ້.         

6ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ຈ ົື່ງ ຕ ັໍ້ງໃຈ         ແລະ 

ເຮັດ ຕຳມ ທກຸ ໆ         ສິື່ ງ ທີື່  ຂຽນ ໄວໍ້ ໃນ ປ ໍ້ມ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ເຮົຳ         ຊ ື່ ງ ໂມເຊ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ໄວໍ້.         

7ຢື່ຳ ປະ ຖິໍ້ມ ຂ ໍ້ ໜ ື່ ງ ຂ ໍ້ 

ໃດ         ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ພວກ ທື່ຳນ ຈະ ບ ື່  ເຂົໍ້ຳ ສື່ວນ ກບັ ປະຊຳຊຳດ ຕື່ຳງ ໆ         ທີື່ ຢ ື່ ກບັ ພວກ ທື່ຳນ         ຫລ  ຮໍ້ອງຫຳ ພະ 

ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ສຳບຳນ ໃນ ນຳມ ຂອງ ພະ ນ ັໍ້ນ         ພໍ້ອມ ທງັ ບວົລະບດັ ຂຳບ ໄຫວໍ້ ມນັ.         

8ຈ ົື່ງ ສດັຊ ື່  ຕ ື່  

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ ຕຳມ ທີື່  ເຄີຍ ປະຕບິດັ ມຳ ແລໍ້ວ ຈນົ ເທົື່ ຳ ທກຸ ມ ໍ້ນີໍ້.          
9ເພຳະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ໃຫໍ້ ຊນົ ຊຳດ ທີື່  ສ  ຳຄນັ         ແລະ ແຂງແຮງ ໜີ ຈຳກ ພວກ ທື່ຳນ         ແລະ ຍງັ ບ ື່  

ທນັ ມີ ຜ ໍ້ ໃດ ສຳມຳດ ຕ ື່ ສ ໍ້ ພວກ ທື່ຳນ ໄດໍ້.         

10ຄນົ ໜ ື່ ງ ໃນ ພວກ ທື່ຳນ ກ  ສຳມຳດ ຂບັ ໄລື່ ຄນົ ອອກ ຈຳກ ພວກ 

ທື່ຳນ ໄດໍ້         ເພຳະວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ ຊງົ ເຮັດ ເສິກ ເພ ື່ ອ ພວກ ທື່ຳນ         ຕຳມ ທີື່  ພຣະອງົ 

ຊງົ ສນັຍຳ ໄວໍ້.         

11-12ຈ ົື່ງ ຮກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ         ຖໍ້ຳວື່ຳ ພວກ ທື່ຳນ ປະ ຖິໍ້ມ ພຣະເຈົ້າ          

ແລະ ກບັ ຄ ນ ໄປ ຕດິຕ ື່  ກບັ ຊນົ ຊຳດ ທີື່ ຢ ື່ ກບັ ພວກ ທື່ຳນ         ແລະ ແຕື່ງງຳນ ກບັ ພວກ ເຂົຳ.         

13ໃຫໍ້ ພວກ 

ທື່ຳນ ຮ ໍ້ ໄວໍ້ ຢື່ຳງ ແນື່ນອນ ວື່ຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ ຈະ ບ ື່  ຂບັ ໄລື່ ພວກ ເຂົຳ ໜີ ຈຳກ ພວກ 

ທື່ຳນ ອີກ ຕ ື່  ໄປ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ເປັນ ຄ  ແຮໍ້ວ         ແລະ ຫລມຸ ດກັ ຈບັ ໃຫໍ້ ພວກ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ຮບັ ອນັຕະລຳຍ         

ແລະ ເປັນ ຄ  ໄມ ໍ້ແສໍ້ ຂໍ້ຽນ ຫລງັ         ຫລ  ສໍ້ຽນ ຢ ື່ ໃນ ຕຳ         ທີື່  ເຮັດ         ໃຫໍ້ ພວກ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ຮບັ ຄວຳມເຈບັ ປວດ         ຈນົ 
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ພວກ ທື່ຳນ ຈະ ສ ນຫຳຍ ໄປ ຈຳກ ແຜື່ນດນິ ອນັ ຈບົງຳມ ນີໍ້         ຊ ື່ ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ ໄດໍ້ 

ມອບ ໃຫໍ້.          
14ດຽວນີໍ້         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກ  ຢ ື່ ໃນ ຂ ັໍ້ນ ຂອງ ຄວຳມ ຕຳຍ ແລໍ້ວ         ທກຸ ໆ         ຄນົ ກ  ຮ ໍ້ ແກື່ ຈດິໃຈ ແລໍ້ວ ວື່ຳ         

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ ຊງົ ປະທຳນ ສິື່ ງ ທີື່  ດ ີໆ         ທກຸ ຢື່ຳງ ໃຫໍ້ ແກື່ ພວກ ທື່ຳນ ຕຳມ ທີື່  ຊງົ ສນັຍຳ 

ໄວໍ້         ແລະ ທກຸ ສິື່ ງ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ສນັຍຳ ໄວໍ້ ບ ື່  ມີ ຂ ໍ້ ໃດ ທີື່  ບ ື່  ເປັນ ຈງິ.         

15-16ດຽວນີໍ້ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ 

ພວກ ທື່ຳນ ຊງົ ເຮັດ ສິື່ ງ ທີື່  ດ ີໆ         ທກຸ ຢື່ຳງ ໃຫໍ້ ຕຳມ ທີື່  ຊງົ ກື່ຳວ ໄວໍ້         ແຕື່ ວື່ຳ ຖໍ້ຳ ພວກ ທື່ຳນ ບ ື່  ຖ  ຮກັສຳ ຄ  ຳ 

ສນັຍຳ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ສ ັື່ງ ໄວໍ້         ໄປ ຮບັ ໃຊໍ້         ແລະ ຂຳບ ໄຫວໍ້ ພະ ອງົ ອ ື່ ນ         ພຣະອງົ ຈະ ຊງົ ລງົໂທດ ພວກ 

ທື່ຳນ ທກຸ ຄນົ         ຈນົ ວື່ຳ ທກຸ ໆ         ຄນົ ຈະ ຈບິຫຳຍ ໄປ ຈຳກ ແຜື່ນດນິ ທີື່  ຈບົງຳມ         ຊ ື່ ງ ພຣະອງົ ຊງົ ປະທຳນ 

ໃຫໍ້ ແກື່ ພວກ ທື່ຳນ.”          
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ໂຢຊວຍແນະນຳພວກອິສຣາເອນທີ່ເມືອງເຊເຄັມ 

1ຕ ື່  ມຳ         ໂຢຊວຍ ໄດໍ້ ເອີໍ້ນ ພວກ ຕະກ ນ ອິສຣາເອນ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໂຮມ ກນັ ຢ ື່ ເມ  ອງ ເຊເຄັມ          ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ເອີໍ້ນ 

ເອົຳ ພວກ ເຖົໍ້ຳ ແກື່         ພວກ ຫວົໜໍ້ຳ ພວກ ຜ ໍ້ ຕດັສິນ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໜໍ້ຳທີື່          ແລະ ປະຊຳຊນົ ມຳ         ແລໍ້ວ ຈ ື່ງ ພຳ-

ກນັ ໄປ ເຝົໍ້ຳ ພຣະເຈົ້າ.         

2ໂຢຊວຍ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ວື່ຳ,         “ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ອິສຣາເອນ 

ຊງົ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້         ເປັນ ເວລຳ ດນົ ນຳນ ແລໍ້ວ         ປ ື່ ຍື່ຳ ຕຳ ຍຳຍ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ທີື່ ຢ ື່ ຟຳກ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ເອຟຣາດ 

ເບ ໍ້ອງ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຂຳບ ໄຫວໍ້ ພະ ອ ື່ ນ         ເຕຣາ          ຊ ື່ ງ ເປັນ ພ ື່  ຂອງ ອັບຣາຮາມ          ແລະ ນາໂຮ ກ  ເປັນ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ທີື່  

ຮື່ວມ ຢ ື່ ນ  ຳ ພວກ ປ ື່ ຍື່ຳ ຕຳ ຍຳຍ ນີໍ້.         

3ດ ັື່ງນີໍ້         ເຮົຳ ຈ ື່ງ ພຳ ອັບຣາຮາມ ພ ື່  ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ອອກ ຈຳກ ແຜື່ນ-

ດນິ ນ ັໍ້ນ         ຂໍ້ຳມ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ເອຟຣາດ          ແລະ ຜື່ຳນ ໄປ ທົື່ວ ປະເທດ ການາອານ          ເຮົຳ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ 

ລຳວ ທະວ ີຫລຳຍ ຂ ໍ້ນ.         

4ໂດຍ ໃຫໍ້ ລຳວ ມີ ລ ກ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ຊ ື່ ວ ື່ຳ         ອີຊາກ          ແລະ ໄດໍ້ ປະທຳນ ລ ກ ໃຫໍ້ ອີຊາກ          

ຄ  ຢາໂຄບ ກບັ ເອຊາວ          ຕ ື່  ມຳ ກ  ມອບ ເຂດ ພ  ເສອີ ໃຫໍ້ ເປັນ         ສື່ວນ ຂອງ ເອຊາວ          ສື່ວນ ຢາໂຄບ ກບັ 

ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ລຳວ ໄດໍ້ ລງົ ໄປ ທຳງ ປະເທດ ເອຢິບ.         

5ແລໍ້ວ ເຮົຳ ໄດໍ້ ສ ົື່ງ ໂມເຊ          ແລະ ອາໂຣນ ໄປ 

ປະເທດ ເອຢິບ          ເຮົຳ ໄດໍ້ ນ  ຳ ເອົຳ ໄພພິບດັ ອນັ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ໄປ ສ ື່ ປະເທດ ນ ັໍ້ນ         ຕ ື່  ມຳ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ນ  ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ 

ອອກ ມຳ.         

6ແລະ ເຮົຳ ໄດໍ້ ພຳ ພ ື່  ແມ ື່ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ອອກ ຈຳກ ປະເທດ ເອຢິບ          ແລໍ້ວ ທກຸ ໆ         ຄນົ ຈ ື່ງ ມຳ 

ເຖງິ ທະເລ ແດງ         ຝື່ຳຍ ພວກ ເອຢິບ ກ  ຂບັ ລດົ         ຮບົ ອອກ ໄລື່ ຕດິຕຳມ ພວກ ເຮົຳ ລງົ ຮອດ ນ  ໍ້ຳ ທະເລ.         

7ເມ  ື່ອ ພວກ ເຂົຳ ອໍ້ອນວອນ ຮໍ້ອງຫຳ ເຮົຳ         ເຮົຳ ກ  ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ຄວຳມ ມ ດ ຂ ັໍ້ນ ກຳງ ລະຫວື່ຳງ ພວກ ເຂົຳ         

ແລະ ພວກ ເອຢິບ ແລະ ໃຫໍ້ ນ  ໍ້ຳ ທະເລ ໄຫລ ຖໍ້ວມ ພວກ ເອຢິບ          ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ກ  ເຫັນ ສິື່ ງ ທີື່  ເຮົຳ 

ກະທ  ຳ ຕ ື່  ປະເທດ ເອຢິບ ແລໍ້ວ         ຫລງັ ຈຳກ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ ເປັນ 

ເວລຳ ດນົ ນຳນ.         

8ແລໍ້ວ ເຮົຳ ກ  ນ  ຳ ເອົຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄປ ສ ື່ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ຊຳວ ອະໂມຣີດ          ທີື່ ຢ ື່ ທຳງ ທິດ-

ຕຳເວັນອອກ ຂອງ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ          ພວກ ເຂົຳ ຕ ື່ ສ ໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ແຕື່ ເຮົຳ ໃຫໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຊະນະ         ແລະ ຍ ດ 

ເອົຳ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ແລໍ້ວ ເຮົຳ ກ  ທ  ຳລຳຍ ພວກ ເຂົຳ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ.         

9ຕ ື່  ມຳ         ບາລາກ ລ ກ 

ຊຳຍ ຂອງ ຊິບໂປ          ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ຂອງ ປະເທດ ໂມອາບ          ກ  ໄດໍ້ ຕ ື່ ສ ໍ້ ພວກ ອິສຣາເອນ          ລຳວ ສ ົື່ງ ຄນົ ໄປ 

ບອກ ບາລາອາມ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເບໂອ ໃຫໍ້ ມຳ ສຳບ ແຊື່ງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ.         

10ແຕື່ ວື່ຳ ເຮົຳ ບ ື່  ຍອມ ຟງັ ຄ  ຳ ຂອງ 
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ບາລາອາມ          ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ບາລາອາມ ຈ ື່ງ ອວຍພອນ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ເຮົຳ ຈ ື່ງ ໂຜດ ຊື່ອຍ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ 

ຈຳກ ເງ  ໍ້ອມມ   ຂອງ ບາລາກ.         

11ແລໍ້ວ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ພຳກນັ ຂໍ້ຳມ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ ມຳສ ື່ ເມ  ອງ ເຢຣິໂກ          ຝື່ຳຍ 

ຊຳວ ເມ  ອງ ເຢຣິໂກ ກ  ຕ ື່ ສ ໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ຍງັ ມີ ພວກ ອ ື່ ນ ທີື່  ຕ ື່ ສ ໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ອີກ         ຄ          ຊຳວ ອະໂມຣີດ          

ຊຳວ ເປຣຊີິ          ຊຳວ ການາອານ          ຊຳວ ຮິດຕີ          ຊຳວ ກີກາຊີ          ຊຳວ ຮີວີ          ແລະ ຊຳວ ເຢບຸດ          ແຕື່ ວື່ຳ 

ເຮົຳ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຊະນະ ພວກ ເຂົຳ.         

12ເຮົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ອະໂມຣີດ ສອງ ຄນົ ຕກົ ສະທໍ້ຳນ 

ຢໍ້ຳນ ກວົ         ແລະ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຂບັ ໄລື່ ພວກ ເຂົຳ ອອກ ໄປ ໂດຍ ທີື່  ພວກ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ຊະນະ ຍໍ້ອນ ດຳບ         ຫລ  ໜໍ້ຳ 

ທະນ  ເລີຍ.         

13ເຮົຳ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ທີື່  ດນິ ແກື່ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ໂດຍ ທີື່  ພວກ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ຂດຸ ຄ ົໍ້ນ ຖຳກ ຖຳງ         ແລະ ເອົຳ ຫວົ 

ເມ  ອງ ຕື່ຳງ ໆ         ໃຫໍ້         ໂດຍ ທີື່  ພວກ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ກ ື່ສໍ້ຳງ         ແຕື່ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ກ  ອຳໄສ ຢ ື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ         ແລະ ໄດໍ້ ກນິ ໝຳກ 

ອະງ ຸື່ນ         ໝຳກກອກ         ໂດຍ ທີື່  ພວກ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ປ ກຝງັ.”          
14ໂຢຊວຍ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ໄປ ອີກ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ຂຳບ ໄຫວໍ້ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ຮບັ ໃຊໍ້ ພຣະອງົ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ 

ຈງິ ໃຈ         ແລະ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ສດັຊ ື່         ຈ ົື່ງ ປະ ຖິໍ້ມ ພະ ຕື່ຳງ ໆ         ທີື່  ປ ື່ ຍື່ຳ ຕຳ ຍຳຍ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ ຂຳບ ໄຫວໍ້ ຢ ື່ 

ທີື່  ປະເທດ ເມໂຊໂປຕາເມຍ          ແລະ ທີື່  ປະເທດ ເອຢິບ.         

15ແລໍ້ວ ຈ ົື່ງ ຕດັສິນ ໃຈ ມ ໍ້ນີໍ້ ວື່ຳ         ພວກ ທື່ຳນ ຈະ 

ຮບັ ໃຊໍ້ ຜ ໍ້ ໃດ         ຈະ ຮບັ ໃຊໍ້ ພະ ຂອງ ປ ື່ ຍື່ຳ ຕຳ ຍຳຍ ທີື່  ປະເທດ ເມໂຊໂປຕາເມຍ          ຫລ  ວື່ຳ ພະ ຂອງ ຊຳວ 

ອະໂມຣີດ ໃນ ແຜື່ນດນິ ທີື່  ພວກ ທື່ຳນ ອຳໄສ ຢ ື່ ນີໍ້         ແຕື່ ວື່ຳ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ແລະ ຄອບຄວົ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ 

ຈະ ຮບັ ໃຊໍ້ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ.”          
16ພວກ ປະຊຳຊນົ ຕອບ ວື່ຳ,         “ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ບ ື່  ໜີ ຈຳກ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄປ ຮບັ ໃຊໍ້ ພະ ອ ື່ ນ.         

17ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ພຳ ພ ື່  ແມ ື່         ແລະ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ອອກ ຈຳກ ກຳນ ເປັນ ຂໍ້ຳ 

ທຳດ ຂອງ ປະເທດ ເອຢິບ          ແລະ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ເຫັນ ກຳນ ກະທ  ຳ ອນັ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ຂອງ ພຣະອງົ         

ພຣະອງົ ຊງົ ຄຸໍ້ມ ຄອງ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໃນ ທກຸ ໆ         ປະເທດ ທີື່  ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຜື່ຳນ ມຳ.         

18ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ໄດໍ້ ຊງົ ຂບັ ໄລື່ ຊຳວ ອະໂມຣີດ          ທີື່  ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ ໜີ ອອກ ໄປ ກື່ອນ ໜໍ້ຳ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ດ ັື່ງ-

ນ ັໍ້ນ         ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ຮບັ ໃຊໍ້ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ເພຳະ ພຣະອງົ ຊງົ ເປັນ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ຂໍ້ຳ-

ນໍ້ອຍ.”          
19ຝື່ຳຍ ໂຢຊວຍ ກ  ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ພວກ ທື່ຳນ ອຳດ ຮບັ ໃຊໍ້ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ບ ື່  ໄດໍ້         ເພຳະ 

ພຣະອງົ ບ ລິສດຸ         ແລະ ຊງົ ເປັນ ພຣະເຈົ້າ ທີື່  ຫວງ ແຫນ ພວກ ທື່ຳນ         ພຣະອງົ ຈະ ບ ື່  ຊງົ ໃຫໍ້ ອະໄພ ບຳບ         

ແລະ ຄວຳມ ຜິດ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ.         

20ຖໍ້ຳ ພວກ ທື່ຳນ ປະ ຖິໍ້ມ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ໄປ ຮບັ ໃຊໍ້ ພະ ທງັຫລຳຍ         

ພຣະອງົ ຈະ ຊງົ ກບັ ຄ ນ ມຳ ຕ ື່ ສ ໍ້         ແລະ ລງົໂທດ ພວກ ທື່ຳນ         ພຣະອງົ ຈະ ທ  ຳລຳຍ ພວກ ທື່ຳນ         ເຖງິ ແມ ື່ນ 

ວື່ຳ ພຣະອງົ ຊງົ ເຮັດ ດ ີຕ ື່  ພວກ ທື່ຳນ ມຳ ແລໍ້ວ ກ  ຕຳມ.”          
21ພວກ ປະຊຳຊນົ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ໂຢຊວຍ ວື່ຳ,         “ບ ື່  ແມ ື່ນ!         ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ຮບັ ໃຊໍ້ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ.”         

22ໂຢຊວຍ ກ  ຕອບ ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ພວກ ທື່ຳນ ຮບັຮອງ ໄດໍ້ ບ  ວື່ຳ         ພວກ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ເລ ອກ ທີື່  ຈະ ຮບັ ໃຊໍ້ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ”         ພວກ ເຂົຳ ຕອບ ວື່ຳ,         “ໂດຍ         ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຮບັ ຮໍ້ອງ ໄດໍ້.”         

23ໂຢຊວຍ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ໄປ 

ວື່ຳ,         “ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ຈ ົື່ງ ປະ ຖິໍ້ມ ພະ ຂອງ ພວກ ຕື່ຳງ ດໍ້ຳວ ທີື່ ຢ ື່ ທື່ຳມກຳງ ພວກ ທື່ຳນ ສຳ         ແລະ ຈ ົື່ງ ຕດິຕຳມ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ອິສຣາເອນ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ສດັຊ ື່ .”          
24ຝື່ຳຍ ປະຊຳຊນົ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ໂຢຊວຍ ວື່ຳ,         “ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ຮບັ ໃຊໍ້ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ພວກ 
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ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ແລະ ຈະ ຟງັ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ຂອງ ພຣະອງົ.”          

25ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ໂຢຊວຍ ຈ ື່ງ ໃຫໍ້ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ກບັ ພວກ ເຂົຳ ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ໄດໍ້ ມອບ ກດົໝຳຍ ກບັ ຂ ໍ້ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ 

ແກື່ ພວກ ເຂົຳ ຢ ື່ ທີື່  ເມ  ອງ ເຊເຄັມ.         

26ໂຢຊວຍ ຈ ື່ງ ບນັທ ກ ຂ ໍ້ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ໃສື່ ປ ໍ້ມ ພຣະທ  ຳ ຂອງ 

ພຣະເຈົ້າ          ເພິື່ ນ ເອົຳ ກໍ້ອນ ຫີນ ໃຫຍື່ ກໍ້ອນ ໜ ື່ ງ ຕ ັໍ້ງ ຂ ໍ້ນ ຢ ື່ ຮ ົື່ມ ຕ ົໍ້ນ ກ ື່         ໃນ ບື່ອນ ສກັສິດ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ.         

27ເພິື່ ນ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ທກຸ ໆ         ຄນົ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ເບິື່ ງ ຫີນ ກໍ້ອນ ນີໍ້         ມນັ ຈະ ເປັນ ພະຍຳນ ໃຫໍ້ ພວກ ເຮົຳ         ມນັ ໄດໍ້ 

ຍນິ ທກຸ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ພວກ ເຮົຳ         ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ມນັ ຈະ ເປັນ ພະຍຳນ ບ ື່  ໃຫໍ້ 

ພວກ ທື່ຳນ ຄິດ ກະບດົ ຕ ື່ ສ ໍ້ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ.”         

28ແລໍ້ວ ໂຢຊວຍ ກ  ໃຫໍ້ ປະຊຳຊນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ 

ກບັ ໄປ ສ ື່ ດນິ ທີື່  ເປັນ ສື່ວນ ຂອງ ໃຜລຳວ.          

ໂຢຊວຍ ແລະເອເລອາຊາເສຍຊີວິດ 
29ຫລງັ ຈຳກ ນ ັໍ້ນ         ໂຢຊວຍ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ນ ນ          ຊ ື່ ງ ເປັນ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ກ  ເສຍ ຊ-ີ

ວດິ ໃນ ເວລຳ ເພິື່ ນ ມີ ອຳຍ ຸຮໍ້ອຍ ສິບ ປີ.         

30ພວກ ເຂົຳ ຝງັ ສບົ ເພິື່ ນ ໄວໍ້ ໃນ ດນິ ຂອງ ເພິື່ ນ ເອງ ທີື່  ບໍ້ຳນ ຕິມ-
ນາດ-ເສຣາ          ຢ ື່ ເທິງ ພ  ເອຟຣາຢິມ ທຳງ ທິດເໜ ອ ຂອງ ພ  ກາອາດ.         

31ໃນ ຊ ົື່ວ ຊວີດິ ຂອງ ໂຢຊວຍ ນ ັໍ້ນ         

ພວກ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຕະຫລອດ ມຳ         ພວກ ເຂົຳ ຍງັ ດ  ຳເນນີ ກຳນ ຮບັ ໃຊໍ້ 

ພຣະອງົ ຢ ື່ ຕະຫລອດ ຊວີດິ ຂອງ ພວກ ຜ ໍ້ນ  ຳ ທກຸ ໆ         ຄນົ         ທີື່  ຮ ໍ້ຈກັ ສິື່ ງ ຕື່ຳງ ໆ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ເຮັດ 

ຕ ື່  ພວກ ອິສຣາເອນ.          
32ສື່ວນ ກະດ ກ ຂອງ ໂຢເຊັບ          ທີື່  ພວກ ອິສຣາເອນ ເອົຳ ມຳ ຈຳກ ເອຢິບ ນ ັໍ້ນ         ກ  ຟງັ ໄວໍ້ ທີື່  ເມ  ອງ ເຊ-

ເຄັມ          ໃນ ດນິ ຕອນ ໜ ື່ ງ ທີື່  ຢາໂຄບ ຊ ໍ້ ຈຳກ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຮາໂມ          ພ ື່  ຂອງ ເຊເຄັມ          ເປັນ ເງນິ ຮໍ້ອຍ 

ຫລຽນ         ດນິ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ມ ນ ມ ລະດກົ ຂອງ ລ ກ ຫລຳນ ໂຢເຊັບ.          
33ຕ ື່  ມຳ         ເອເລອາຊາ          ລ ກ ຂອງ ອາໂຣນ ກ  ເສຍ ຊວີດິ ໄປ ສບົ ຂອງ ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ຝງັ ໄວໍ້ ຢ ື່ ທີື່  ເມ  ອງ         ກ  ີເບ 

ອຳ         ຊ ື່ ງ ເປັນ ເມ  ອງ ຂອງ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເພິື່ ນ ຊ ື່ ວ ື່ຳ         ຟີເນຮາດ          ເມ  ອງ ນີໍ້ ເປັນ ກ  ຳມະສິດ ຂອງ ຟີເນຮາດ 

ຢ ື່ ເທິງ ພ  ນໍ້ອຍ ເອຟຣາຢິມ.          
 24 

*       *       * 
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ພວກຜ ້ປົກຄອງ 

ບົດທີ 1 
ຄົນຢ ດາກັບຄົນຊິເມໂອນຊະນະກະສັດອາໂດນີ-ເບເຊັກ 

ແລະຄົນການາອານ1 
1ຢ ື່ ມຳ ເມ  ື່ອ ໂຢຊວຍ ສິໍ້ນ ຊວີດິ ແລໍ້ວ         ຄນົ ອິສຣາເອນ ທ ນ ຖຳມ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ວື່ຳ         “ໃຜ ໃນ ພວກ 

ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ທງັຫລຳຍ ຈະ ຂ ໍ້ນ ໄປ ກື່ອນ ເພ ື່ ອ ສ ໍ້ ຮບົ ກບັ ຄນົ ການາອານ”         

2ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ບອກ ວື່ຳ         “ຢ -
ດາ          ຈະ ຂ ໍ້ນ ໄປ         ເບິື່ ງ ແມ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ມອບ ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ ໄວໍ້ ໃນ ມ  ພວກ ເຂົຳ ແລໍ້ວ”         

3ຢ ດາ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ກບັ ຊິ-
ເມໂອນ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ຕນົ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ຂ ໍ້ນ ໄປ ກບັ ຂໍ້ອຍ ໃນ ເຂດ ແດນ ທີື່  ກ  ຳນດົ ໃຫໍ້ ແກື່ ຂໍ້ອຍ         ເພ ື່ ອ ເຮົຳ ຈະ 

ໄດໍ້ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກບັ ຄນົ ການາອານ          ແລະ ຂໍ້ອຍ ຈະ ໄປ ຮື່ວມ ຮບົ ໃນ ເຂດ ແດນ ທີື່  ກ  ຳນດົ ໃຫໍ້ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ດໍ້ວຍ”         

ຊິເມໂອນ ກ  ໄປ ກບັ ພວກ ເຂົຳ.          
4ແລໍ້ວ ຢ ດາ ກ  ຂ ໍ້ນ ໄປ         ແລະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ມອບ ຄນົ ການາອານ          ແລະ ຄນົ ເປຣຊີິ ໄວໍ້ ໃນ ມ  

ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ກ  ປະຫຳນ ຄນົ ທີື່  ເມ  ອງ ເບເຊັກ ໜ ື່ ງ ໝ ື່ ນ ຄນົ         

5ແລະ ພວກ ເຂົຳ ທງັ-

ຫລຳຍ ພບົ ອາໂດນີ-ເບເຊັກ ໃນ ເມ  ອງ ເບເຊັກ          ແລະ ສ ໍ້ ຮບົ ກບັ ເພິື່ ນ         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ປະຫຳນ ຄນົ ກາ-
ນາອານ          ແລະ ຄນົ ເປຣຊີິ         

6ອາໂດນີ-ເບເຊັກ ໜີ ໄປ         ແຕື່ ພວກ ເຂົຳ ນ  ຳ ຈບັ ໄດໍ້         ແລໍ້ວ ຕດັ ນິໍ້ວ ຫວົ ໂປໍ້ ມ          

ແລະ ນິໍ້ວ ຫວົ ໂປໍ້ ຕນີ ຂອງ ເພິື່ ນ ອອກ         

7ອາໂດນີ-ເບເຊັກ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ມີ ກະສດັ ເຈດັ ສິບ ອງົ ທີື່  ມີ ຫວົ ໂປໍ້ ມ          

ແລະ ຫວົ ໂປໍ້ ຕນີ ກດຸ         ເກບັ ເສດ ອຳຫຳນ ຢ ື່ ກໍ້ອງ ໂຕະ ຂອງ ເຮົຳ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ແກື່ ພວກ ເຂົຳ ຢື່ຳງໃດ         

ພຣະເຈົ້າ ຈ ື່ງ ເຮັດ ແກື່ ເຮົຳ ແນວ ນ ັໍ້ນ”         ພວກ ເຂົຳ ກ  ຈບັ ຕວົ ເພິື່ ນ ມຳ ທີື່  ກງຸ ເຢຣ ຊາເລັມ          ແລະ ໄດໍ້ ສິໍ້ນ ຊ-ີ

ວດິ ໃນ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         

8ແລະ ຄນົ ຢ ດາ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ໂຈມ ຕ ີເມ  ອງ ເຢຣ ຊາເລັມ          ແລະ ຍ ດ ເມ  ອງ ໄດໍ້         ຈ ື່ງ ຂໍ້ຳ ຟນັ 

ຊຳວ ເມ  ອງ ດໍ້ວຍ ຄມົ ດຳບ         ແລະ ເອົຳ ໄຟ ເຜົຳ ເມ  ອງ.          
9ພຳຍຫລງັ         ຄນົ ຢ ດາ ໄດໍ້ ລງົ ໄປ ສ ໍ້ ຮບົ ກບັ ຄນົ ການາອານ ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ຕ ັໍ້ງ ຢ ື່ ໃນ ເຂດ ແດນ ພ ເຂົຳ         ໃນ 

ພຳກ ໃຕໍ້         ແລະ ໃນ ຮື່ອມ ພ ເຂົຳ         

10ແລະ ຢ ດາ ໄດໍ້ ໄປ ສ ໍ້ ຮບົ ກບັ ຄນົ ການາອານ ຜ ໍ້ ຢ ື່ ໃນ ເຮັບໂຣນ          

(ເມ  ອງ ເຮັບໂຣນ ນ ັໍ້ນ ແຕື່ ກື່ອນ ມີ ຊ ື່ ວ ື່ຳ ກີຣິອາດ-ອາຣະບາ)         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ປະຫຳນ 

ເຊຊາຍ          ອາຮີມານ          ແລະ ຕານມາຍ         

11ພວກ ເຂົຳ ຍກົ ທບັ ຈຳກ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ໄປ ສ ໍ້ ຮບົ ກບັ ຊຳວ ເມ  ອງ 

ເດບີ          ເມ  ອງ ເດບີ ນ ັໍ້ນ ແຕື່ ກື່ອນ ມີ ຊ ື່ ວ ື່ຳ ກີຣິອາດ-ເສເຟ         

12ແລະ ກາເລັບ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ໃຜ ໂຈມ ຕ ີເມ  ອງ 

ກີຣິອາດ-ເສເຟ ແລະ ຍ ດ ໄດໍ້         ເຮົຳ ຈະ ຍກົ ອັກສາ          ລ ກ ສຳວ ຂອງ ເຮົຳ ໃຫໍ້ ເປັນ ພນັ ລະ ຍຳ”         

13ແລະ 

ໂອດນີເອນ ລ ກ ຊຳຍ ເກນັດ          ນໍ້ອງ ຊຳຍ ຂອງ ກາເລັບ ຕ ີເອົຳ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້         ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ ຍກົ ອັກສາ ລ ກ 

ສຳວ         ຂອງ ຕນົ         ໃຫໍ້ ເປັນ ພນັ ລະ ຍຳ.          
14ຢ ື່ ມຳ ເມ  ື່ອ ແຕື່ງງຳນ ກນັ ແລໍ້ວ         ນຳງ ຈ ື່ງ ຊວນ ຜວົ ໃຫໍ້ ຂ  ທີື່  ນຳ ຕ ື່  ພ ື່         ນຳງ ກ  ລງົ ຈຳກ ຫລງັ ລຳ         ແລະ 

ກາເລັບ ຖຳມ ນຳງ ວື່ຳ         “ເຈົໍ້ຳ ຕໍ້ອງກຳນ ອນັ ໃດ”         

15ນຳງ ຈ ື່ງ ຕອບ ເພິື່ ນ ວື່ຳ         “ຂ  ຂອງຂວນັ ໃຫໍ້ ລ ກ ຈກັ-

ຢື່ຳງ ໜ ື່ ງ ແດື່         ເມ  ື່ອ ພ ື່  ໃຫໍ້ ລ ກ ມຳ ຢ ື່ ໃນ ແຜື່ນດນິ ພຳກ ໃຕໍ້ ແລໍ້ວ         ລ ກ ຂ  ນ  ໍ້ຳພຸ ດໍ້ວຍ”         ແລະ ກາເລັບ ກ  ຍກົ 

ບ ື່  ນ  ໍ້ຳພຸ ເທິງ         ແລະ ບ ື່  ນ  ໍ້ຳພຸ ລຸື່ມ ໃຫໍ້ ແກື່ ນຳງ.          
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16ຄນົ ເກນີ          ພ ື່ ເຖົໍ້ຳ ຂອງ ໂມເຊ ໄດໍ້ ຂ ໍ້ນ ໄປ ຈຳກ ເມ  ອງ ທີື່  ມີ ຕ ົໍ້ນ ຕຳນ         ພໍ້ອມ ກບັ ຄນົ ຢ ດາ ມຳ ເຖງິ ຖິື່ ນ 

ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ ຢ ດາ          ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ໃນ ພຳກ ໃຕໍ້ ໃກໍ້ ອາຣັດ          ແລະ ພວກ ເຂົຳ ກ  ເຂົໍ້ຳ ໄປ ຕ ັໍ້ງ ຖິື່ ນ ຖຳນ ຢ ື່ ກບັ 

ຊນົ ຊຳດ ນ ັໍ້ນ.          
17ແລະ ຢ ດາ ກ  ຍກົ ທບັ ໄປ ຮື່ວມ ກບັ ຊິເມໂອນ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ປະຫຳນ ຄນົ ການາອານ          

ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ໃນ ເມ  ອງ ເຊຟັດ ແລະ ທ  ຳລຳຍ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ຢື່ຳງ ເດັດຂຳດ         ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ຈ ື່ງ ເອີໍ້ນ ວື່ຳ         ໂຮມາ         

18ຢ ດາ 

ໄດໍ້ ຍ ດ ເມ  ອງ ຄາຊາ          ພໍ້ອມ ທງັ ອຳນຳເຂດ         ແລະ ເມ  ອງ ອາຊະກາໂລນ ພໍ້ອມ ທງັ ອຳນຳເຂດ         ແລະ 

ເມ  ອງ ເອັກໂຣນ ພໍ້ອມ ທງັ ອຳນຳເຂດ ໄວໍ້ ດໍ້ວຍ.          
19ແລະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ສະຖດິ ກບັ ຢ ດາ          ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ຂບັ ໄລື່ ຊຳວ ເຂດ ແດນ ພ ເຂົຳ ອອກ ໄປ         

ແຕື່ ຈະ ຂບັ ໄລື່ ຊຳວ ເມ  ອງ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ຮື່ອມ ພ ເຂົຳ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ໄດໍ້         ເພຳະວື່ຳ ພວກ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ມີ ລດົ ຮບົ ເຫລັກ         

20ເມ  ອງ ເຮັບໂຣນ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ຍກົ ໃຫໍ້ ກາເລັບ ດ ັື່ງ ທີື່  ໂມເຊ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ໄວໍ້ ກາເລັບ ຈ ື່ງ ຂບັ ໄລື່ ລ ກ 

ຊຳຍ ທງັ ສຳມ ຄນົ ຂອງ ອານາກ ອອກ ໄປ.          

ຄົນເບັນຢາມິນບໍ່ໄດ້ຂັບໄລູ່ຄົນເຢບຸດອອກຈາກກຸງເຢຣ ຊາເລັມ 
21ແຕື່ ຄນົ ເບັນຢາມິນ ບ ື່  ໄດໍ້ ຂບັ ໄລື່ ຄນົ ເຢບຸດ ຜ ໍ້ ຢ ື່ ໃນ ເຢຣ ຊາເລັມ ໃຫໍ້ ອອກ ໄປ         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ຄນົ ເຢ-

ບຸດ ຈ ື່ງ ອຳໄສ ຢ ື່ ກບັ ຄນົ ເບັນຢາມິນ ໃນ ເຢຣ ຊາເລັມ ຈນົ ເຖງິ ທກຸ ມ ໍ້ນີໍ້.          
22ນອກຈຳກ ນີໍ້         ວງົ ວຳນ ຂອງ ໂຢເຊັບ ໄດໍ້ ຂ ໍ້ນ ໄປ ສ ໍ້ ຮບົ ເມ  ອງ ເບັດເອນ ດໍ້ວຍ         ແລະ ພຣະຜ ູ້ເປັນ-

ເຈົ້າ ສະຖດິ ກບັ ພວກ ເຂົຳ         

23ວງົ ວຳນ ຂອງ ໂຢເຊັບ ໄດໍ້ ໃຊໍ້ ຄນົ ໄປ ສອດແນມ ເມ  ອງ ເບັດເອນ          (ແຕື່ 

ກື່ອນ ເມ  ອງ ນີໍ້ ຊ ື່         ລ ເຊ)         

24ແລະ ຜ ໍ້ ສອດແນມ ເຫັນ ຊຳຍ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຍື່ຳງ ອອກ ມຳ ຈຳກ ເມ  ອງ         ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ກບັ 

ລຳວ ວື່ຳ         “ຂ  ຊີໍ້ ທຳງ ເຂົໍ້ຳ ເມ  ອງ ນີໍ້ ໃຫໍ້ ແກື່ ພວກ ເຮົຳ         ແລະ ເຮົຳ ຈະ ປຳນ ີເຈົໍ້ຳ”         

25ຊຳຍ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ກ  ຊີໍ້ ທຳງ 

ເຂົໍ້ຳ ເມ  ອງ ໃຫໍ້         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ປະຫຳນ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ         ທ  ຳລຳຍ ດໍ້ວຍ ຄມົ ດຳບ         ແຕື່ ພວກ ເຂົຳ ປື່ອຍ ໃຫໍ້ 

ຊຳຍ ຄນົ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ຄອບຄວົ ທງັ ໝດົ ຂອງ ລຳວ ລອດ ໄປ         

26ຊຳຍ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ກ  ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ແຜື່ນດນິ ຂອງ 

ຄນົ ຮິດຕີ          ແລະ ສໍ້ຳງ ເມ  ອງ ຂ ໍ້ນ ເມ  ອງ ໜ ື່ ງ         ເອີໍ້ນ ຊ ື່ ວ ື່ຳ ເມ  ອງ ລ ເຊ          ຊ ື່ ງ ເປັນ ຊ ື່  ຢ ື່ ຈນົ ທກຸ ມ ໍ້ນີໍ້.          

ຄົນມານາເຊກັບຕະກ ນອື່ນໆມີໄຊຊະນະໃນບາງແຫູ່ງ 
27ມານາເຊ ບ ື່  ໄດໍ້ ຂບັ ໄລື່ ຊຳວ ເມ  ອງ ເບັດ-ເຊອານ ແລະ ຊຳວ ຊນົນະບດົ ຂອງ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ອອກ 

ໄປ         ຫລ  ຊຳວ ເມ  ອງ ຕຳ ອຳ ໜກັ ກບັ ຊຳວ ຊນົນະບດົ ຂອງ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ         ຫລ  ຊຳວ ເມ  ອງ ໂດເຣ ກບັ ຊຳວ 

ຊນົນະບດົ ຂອງ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ         ຫລ  ຊຳວ ເມ  ອງ ອິບເລອາມ ກບັ ຊຳວ ຊນົນະບດົ ຂອງ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ຫລ  ຊຳວ 

ເມ  ອງ ເມກິດໂດ ກບັ ຊຳວ ຊນົນະບດົ ຂອງ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ         ແຕື່ ຄນົ ການາອານ ຍງັ ຝ ນ ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ແຜື່ນ-

ດນິ ນ ັໍ້ນ         

28ຢ ື່ ມຳ ເມ  ື່ອ ຄນົ ອິສຣາເອນ ມີ ກ  ຳລງັ ເຂັໍ້ມແຂງ ຂ ໍ້ນ ກ  ບງັຄບັ ຄນົ ການາອານ ໃຫໍ້ ເສຍ ຊື່ວຍ         

ແຕື່ ບ ື່  ໄດໍ້ ຂບັ ໄລື່ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ອອກ ໄປ ໝດົ.          
29ແລະ ເອຟຣາຢິມ ບ ື່  ໄດໍ້ ຂບັ ໄລື່ ຄນົ ການາອານ ຜ ໍ້ ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ເມ  ອງ ເກເຊ ໃຫໍ້ ອອກ ໄປ         ແຕື່ ຄນົ 

ການາອານ ຍງັ ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ເມ  ອງ ເກເຊ ທື່ຳມກຳງ ພວກ ເຂົຳ.          
30ເຊບ ລ ນ ບ ື່  ໄດໍ້ ຂບັ ໄລື່ ຊຳວ ເມ  ອງ ກິດໂຣນ          ຫລ  ຊຳວ ເມ  ອງ ນາຮາລານ ແຕື່ ຄນົ ການາອານ ໄດໍ້ 

ອຳໄສ ຢ ື່ ທື່ຳມກຳງ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ         ໄດໍ້ ເສຍ ຊື່ວຍ.          
31ອາເຊ ບ ື່  ໄດໍ້ ຂບັ ໄລື່ ຊຳວ ເມ  ອງ ອັກໂກ          ຫລ  ຊຳວ ເມ  ອງ ຊີໂດນ          ຫລ  ຊຳວ ເມ  ອງ ອາຮະລາບ          
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ຫລ  ຊຳວ ເມ  ອງ ອັກຊິບ          ຫລ  ຊຳວ ເມ  ອງ ເຮັນບາ          ຫລ  ຊຳວ ເມ  ອງ ອາເຟັກ          ຫລ  ຊຳວ ເມ  ອງ ເຣໂຮບ         

32ແຕື່ ຄນົ ອາເຊ ໄດໍ້ ອຳໄສ ຢ ື່ ທື່ຳມກຳງ ຄນົ ການາອານ ຊຳວ ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ         ເພຳະວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ 

ຂບັ ໄລື່ ໃຫໍ້ ອອກ ໄປ.          
33ຄນົ ນັບທາລ ີບ ື່  ໄດໍ້ ຂບັ ໄລື່ ຊຳວ ເມ  ອງ ເບັດ-ເຊເມັດ          ຫລ  ຊຳວ ເມ  ອງ ເບັດ-ອານາດ          ແຕື່ ອຳໄສ 

ຢ ື່ ໃນ ທື່ຳມກຳງ ຄນົ ການາອານ ຊຳວ ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ         ແຕື່ ຢື່ຳງໃດ ກ  ດ ີ        ຊຳວ ເມ  ອງ ເບັດ-ເຊເມັດ          ແລະ 

ຊຳວ ເມ  ອງ ເບັດ-ອານາດ ໄດໍ້ ເສຍ ຊື່ວຍ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ.          
34ຄນົ ອະໂມຣີດ ໄດໍ້ ຂບັ ໄລື່ ຄນົ ດານ ໃຫໍ້ ກບັເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ເຂດ ພ ເຂົຳ         ບ ື່  ຍອມ ໃຫໍ້ ລງົ ມຳ ຍງັ ຮື່ອມ ພ -

ເຂົຳ         

35ຄນົ ອະໂມຣີດ ຍງັ ຝ ນ ອຳໄສ ຢ ື່ ທີື່  ພ ເຂົຳ ເຮ ເລດ ໃນ ເມ  ອງ ອາຢາໂລນ          ແລະ ໃນ ເມ  ອງ ຊາ-
ອານບີມ ແຕື່ ມ  ຂອງ ວງົ ວຳນ ຂອງ ໂຢເຊັບ ເໜ ອກ ວື່ຳ ມ  ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ         ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ເສຍ 

ຊື່ວຍ         

36ອຳນຳເຂດ ຂອງ ຄນົ ອະໂມຣີດ ຕ ັໍ້ງຕ ົໍ້ນ ແຕື່ ທຳງ ຂໍ້ຳມ ພ ເຂົຳ ອັກຣັບບີມ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ເມ  ອງ ເຊລາ 

ຂ ໍ້ນ ໄປ ເລ ໍ້ອຍ ໆ.          

ບົດທີ 2 
ທ ດຂອງພຣະຜ ້ເປັນເຈົ້າທີ່ໂບກີມ 

1ຕ ື່  ມຳ         ທ ດ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ສະເດັດ ມຳ ຈຳກ ເມ  ອງ ກິນການ ເພ ື່ ອ ໄປ ໂບກີມ          ທ ດ ອງົ ນີໍ້ 

ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ພວກ ອິສຣາເອນ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ພຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ອອກ ມຳ ຈຳກ ປະເທດ ເອຢິບ          ແລະ ນ  ຳ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ 

ແຜື່ນດນິ ທີື່  ໄດໍ້ ສນັຍຳ ໄວໍ້ ກບັ ປ ື່ ຍື່ຳ ຕຳ ຍຳຍ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ບອກ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ລ -

ບລໍ້ຳງ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ ທີື່  ມີ ໄວໍ້ ກບັ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈກັ ເທ ື່ ອ.         

2ແລະ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ຕໍ້ອງ ສນັຍຳ ໃດ ໆ         ກບັ ປະ-

ຊຳຊນົ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ແຜື່ນດນິ ນີໍ້         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຕໍ້ອງ ທ  ຳລຳຍ ແທື່ນ ບ ຊຳ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຖິໍ້ມ ໃຫໍ້ ໝດົ         ແຕື່ ພວກ 

ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຮັດ ຕຳມ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ບອກ ໄວໍ້         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ກບັ ໄປ ເຮັດ ຢື່ຳງ ອ ື່ ນ ແທນ.         

3ສະນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ຂ  ບອກ 

ພວກ ເຈົໍ້ຳ ດຽວນີໍ້ ວື່ຳ         ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ຂບັ ໄລື່ ປະຊຳຊນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ອອກ ໄປ ຈຳກ ບື່ອນ ທີື່  ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ໄປ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ         

ພວກ ເຂົຳ ຈະ ເປັນ ຜ ໍ້ ຂ ົື່ມເຫັງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ພະ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ເປັນ ສິື່ ງ ທີື່  ລ ໍ້ ລວງ ໃຫໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ 

ຮບັ ເຄຳະ ຮໍ້ຳຍ.”          
4ເມ  ື່ອ ທ ດ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເວົໍ້ຳ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ແລໍ້ວ         ພວກ ອິສຣາເອນ ທກຸ ຄນົ ກ  ພຳກນັ ຮໍ້ອງໄຫໍ້.         

5(ດງັນ ັໍ້ນ         ບື່ອນ ນີໍ້ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ເອີໍ້ນ ວື່ຳ         ໂບກີມ          ແລໍ້ວ ພວກ ເຂົຳ ກ  ເອົຳ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ຖວຳຍ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ ຢ ື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ).          

ໂຢຊວຍເສຍຊີວິດ 
6ເມ  ື່ອ ໂຢຊວຍ ໄດໍ້ ສ ົື່ງ ພວກ ອິສຣາເອນ ກບັ ຄ ນ ເມ  ອ         ພວກ ເຂົຳ ແຕື່ລະຄນົ ກ  ໄປ ຮບັ ເອົຳ ສື່ວນ 

ແບື່ງ ຂອງ ໃຜລຳວ ໃນ ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ.         

7ພວກ ອິສຣາເອນ ຮບັ ໃຊໍ້ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຕະຫລອດ ຊ ົື່ວ ອຳຍ ຸ

ຂອງ ໂຢຊວຍ          ແລະ ຫລງັ ຈຳກ ເພິື່ ນ ເສຍ ຊວີດິ ໄປ ແລໍ້ວ         ພວກ ເຂົຳ ຍງັ ຮບັ ໃຊໍ້ ພຣະອງົ ຕ ື່  ໄປ ຈນົ ຕະ-

ຫລອດ ຊ ົື່ວ ອຳຍ ຸຂອງ ພວກ ຜ ໍ້ນ  ຳ         ພວກ ຜ ໍ້ນ  ຳ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເປັນ ຜ ໍ້ ຮ ໍ້ຈກັ ກດິຈະກຳນ ທກຸ ຢື່ຳງ ທີື່  ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ເຮັດ ຕ ື່  ພວກ ອິສຣາເອນ.         

8ໂຢຊວຍ ລ ກ ຂອງ ນ ນ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ໄດໍ້ 

ເສຍ ຊວີດິ ໄປ         ເມ  ື່ອ ອຳຍ ຸໄດໍ້ ຮໍ້ອຍ ສິບ ປີ.         

9ສບົ ຂອງ ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ຝງັ ໄວໍ້ ໃນ ດນິ ຂອງ ເພິື່ ນ ເອງ         ຢ ື່ ເທິງ ພ  
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ເອຟຣາຢິມ ທີື່  ເມ  ອງ ຕິມນັດ-ເຂເຣັດ ຢ ື່ ທຳງ ທິດເໜ ອ ຂອງ ພ  ກາອາດ.         

10ຕ ື່  ມຳ         ຄນົ ທກຸ ໆ         ຄນົ ໃນ 

ສະໄໝ ດຽວ ກນັ ນີໍ້ ກ  ເສຍ ຊວີດິ ໄປ ເຊັື່ ນ ດຽວ ກນັ         ພວກ ທີື່  ເກດີ ໃໝື່ ໃຫຍື່ ລນຸ ໄດໍ້ ລ ມ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ໄປ ໝດົ         ຕະຫລອດ ທກຸ ສິື່ ງ ທີື່  ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ເຮັດ ຕ ື່  ພວກ ອິສຣາເອນ.          

ພວກອິສຣາເອນປະຖິ້ມການນະມັດສະການພຣະຜ ້ເປັນເຈົ້າ 
11ເມ  ື່ອ ພວກ ອິສຣາເອນ ເຮັດ ຜິດ ຕ ື່ ສ ໍ້ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແລະ ຮບັ ໃຊໍ້ ພະບາອານ.         

12ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ 

ປະ ຖິໍ້ມ ກຳນ ນະມດັສະກຳນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງ ປ ື່ ຍື່ຳ ຕຳ ຍຳຍ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ຜ ໍ້ ຊງົ ນ  ຳ ໜໍ້ຳ ພວກ 

ເຂົຳ ອອກ ຈຳກ ປະເທດ ເອຢິບ          ພວກ ເຂົຳ ພຳກນັ ເລີໍ້ມ ນະມດັສະກຳນ ພະ ອ ື່ ນ         ຊ ື່ ງ ເປັນ ພະ ຂອງ ຊນົ 

ຊຳດ ຕື່ຳງ ໆ         ທີື່ ຢ ື່ ອໍ້ອມ ຮອບ ພວກ ເຂົຳ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ພຳກນັ ຂຳບ ໄຫວໍ້ ພະ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້         ແລະ ເຮັດ ໃຫໍ້ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ພຣະພິໂລດ.         

13ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ປະ ຖິໍ້ມ ກຳນ ນະມດັສະກຳນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ແລະ ຮບັ ໃຊໍ້ ພະບາອານ          ແລະ ພະ ອັດຊະຕະໂຣດ ທງັຫລຳຍ.          
14ສື່ວນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກ  ຊງົ ພຣະພິໂລດ ຕ ື່  ພວກ ອິສຣາເອນ          ພຣະອງົ ຈ ື່ງ ຊງົ ເຮັດ ໃຫໍ້ ພວກ 

ໂຈນ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໂຈມ ຕ ີ        ແລະ ປຸໍ້ນ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ພຣະອງົ ຍງັ ຊງົ ປື່ອຍ ໃຫໍ້ ພວກ ສດັຕ  ທີື່ ຢ ື່ ອໍ້ອມ ຮອບ ນ ັໍ້ນ 

ຊະນະ ພວກ ເຂົຳ         ພວກ ອິສຣາເອນ ກ  ບ ື່  ສຳມຳດ ປໍ້ອງ ກນັ ຕວົ ເອງ ໄດໍ້.         

15ທກຸ ໆ         ເທ ື່ ອ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ 

ອອກ ໄປ ສ ໍ້ ຮບົ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກ  ຊງົ ຕ ື່ ສ ໍ້ ພວກ ເຂົຳ ຕຳມ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ບອກ ໄວໍ້ ແລໍ້ວ         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ 

ຕກົ ຢ ື່ ໃນ ພຳວະ ຂດັ ສນົ ຢື່ຳງ ໃຫຍື່ ຫລວງ.          
16ເວລຳ ຕ ື່  ມຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ໂຜດ ໃຫໍ້ ພວກ ອິສຣາເອນ ມີ ຜ ໍ້ ປກົຄອງ ທີື່  ເຂັໍ້ມແຂງ         ເພ ື່ ອ 

ຊື່ອຍ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຈຳກ ເງ  ໍ້ອມມ   ຂອງ ພວກ ໂຈນ.         

17ແຕື່ ພວກ ເຂົຳ ບ ື່  ຍອມ ປະຕບິດັ ຕຳມ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ຂອງ ພວກ ຜ ໍ້ 

ປກົຄອງ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ແລໍ້ວ ບ ື່  ສດັຊ ື່  ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ໂດຍ ໄປ ນະມດັສະກຳນ ພະ ອ ື່ ນ         ພ ື່  ແມ ື່ ຂອງ 

ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຟງັ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແຕື່ ພວກ ເຂົຳ ຍງັ ບ ື່  ປະຕບິດັ ຕຳມ.         

18ທກຸ ເທ ື່ ອ ທີື່  

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ໂຜດ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ມີ ຜ ໍ້ ປກົຄອງ         ພຣະອງົ ກ  ຊງົ ຊື່ອຍ ເຫລ ອ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ຊງົ ຊື່ອຍ 

ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຈຳກ ເງ  ໍ້ອມມ   ຂອງ ສດັຕ  ຕະຫລອດ ຊ ົື່ວ ຊວີດິ ຂອງ ຜ ໍ້ ປກົຄອງ ຄນົ ນ ັໍ້ນ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ມີ 

ຄວຳມ ເມດ ຕຳ ຕ ື່  ພວກ ເຂົຳ         ເພຳະວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຮໍ້ອງ ຄວນ ຄຳງ ຢື່ຳງ ທ ລະມຳນ ຍໍ້ອນ ຖ ກ ກດົ ຂີື່  

ຂ ົື່ມເຫັງ.         

19ແຕື່ ເມ  ື່ອ ຜ ໍ້ ປກົຄອງ ເສຍ ຊວີດິ ໄປ ແລໍ້ວ         ພວກ ປະຊຳຊນົ ກ  ກບັ ຄ ນ ມຳ ເຮັດ ຢື່ຳງ ເກົື່ ຳ         

ແລະ ເຮັດ ກຳນ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ຫລຳຍ ກວື່ຳ ພ ື່  ແມ ື່ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ພວກ ເຂົຳ ຕດິຕຳມ ພະ ອ ື່ ນ ທງັ ຮບັ ໃຊໍ້         

ແລະ ບວົລະບດັ ພະ ນ ັໍ້ນ.          
20ພວກ ເຂົຳ ດ ໍ້ ດໍ້ຳນ ຖ  ຮດີຄອງ ອນັ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ         ດໍ້ວຍ ເຫດ ນີໍ້         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈ ື່ງ ຊງົ ພຣະພິໂລດ 

ພວກ ອິສຣາເອນ ຫລຳຍ ຂ ໍ້ນ         ແລະ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ເພຳະ ຊນົ ຊຳດ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້         ໄດໍ້ ທ  ຳລຳຍ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ທີື່  

ເຮົຳ ມີ ໄວໍ້ ກບັ ປ ື່ ຍື່ຳ ຕຳ ຍຳຍ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ຟງັ ຄ  ຳ ຂອງ ເຮົຳ.         

21ແຕື່ ນີໍ້ ຕ ື່  ໄປ         ເຮົຳ 

ຈະ ບ ື່  ຂບັ ໄລື່ ຊນົ ຊຳດ ໃດ ທີື່  ຍງັ ເຫລ ອ ຢ ື່ ໃນ ປະເທດ ນີໍ້         ຊ ື່ ງ ນບັ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ກຳນ ເສຍ ຊວີດິ ຂອງ ໂຢຊວຍ 

ມຳ.         

22ເພ ື່ ອ ເຮົຳ ຈະ ໄດໍ້ ຮ ໍ້ ວື່ຳ         ພວກ ອິສຣາເອນ ຈະ ຕດິຕຳມ ເສັໍ້ນທຳງ ຂອງ ເຮົຳ         ຕຳມ ທີື່  ປ ື່ ຍື່ຳ ຕຳ 

ຍຳຍ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ປະຕບິດັ ຕຳມ ມຳ ນ ັໍ້ນ ຫລ  ບ ື່ .”         

23ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈ ື່ງ ຊງົ ປື່ອຍ ຊນົ 

ຊຳດ ທີື່  ບ ື່  ໄດໍ້ ຢ ື່ ໃຕໍ້ ອ  ຳນຳດ ຂອງ ໂຢຊວຍ ໄວໍ້         ໂດຍ ບ ື່  ໄດໍ້ ຂບັ ໄລື່ ພວກ ເຂົຳ ອອກ ທນັທີ.          



ພວກຜ ້ປົກຄອງ 3 372 
ບົດທີ 3 

1ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້ ເປັນ ປະຊຳຊຳດ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໃຫໍ້ ເຫລ ອ ໄວໍ້         ເພ ື່ ອ ໃຊໍ້ ທດົ ລອງ ບນັດຳ ຄນົ ອິສຣາ-
ເອນ          ຄ  ຄນົ ອິສຣາເອນ ຄນົ ໃດ ຊ ື່ ງ ຍງັ ບ ື່  ເຄີຍ ປະສບົ ສງົຄຳມ ທງັຫລຳຍ ໃນ ການາອານ         

2ແຕື່ ໃຫໍ້ 

ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຄນົ ອິສຣາເອນ ເຂົໍ້ຳໃຈ ເລ ື່ ອງ ສງົຄຳມ         ເພ ື່ ອ ຢື່ຳງ ໜໍ້ອຍ         ພຣະອງົ ຈະ ໄດໍ້ ສອນ ຜ ໍ້ ທີື່  ຍງັ ບ ື່  ຮ ໍ້ 

ມຳ ກື່ອນ         

3ຄ  ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ທງັ ຫໍ້ຳ ຂອງ ພວກ ຟີລິດສະຕີນ          ຄນົ ການາອານ ທງັ ໝດົ         ຊຳວ ຊີໂດນ          ແລະ 

ຄນົ ຮີວີ ຜ ໍ້ ອຳໄສ ຢ ື່ ເທິງ ພ ເຂົຳ ເລບານອນ          ຕ ັໍ້ງແຕື່ ພ ເຂົຳ ບາອານ-ເຮີໂມນ ຈນົ ຮອດ ທຳງ ເຂົໍ້ຳ ເມ  ອງ 

ຮາມັດ         

4ເຫລ ອ ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ຢ ື່ ເພ ື່ ອ ທດົ ລອງ ຄນົ ອິສຣາເອນ ໃຫໍ້ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ອິສຣາເອນ ຈະ ຟງັ ພຣະບນັຍດັ 

ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຊ ື່ ງ ພຣະອງົ ສ ັື່ງ ໄວໍ້ ກບັ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ໂດຍ ໂມເຊ ນ ັໍ້ນ ຫລ  ບ ື່ .          
5ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ແຫລະ         ຄນົ ອິສຣາເອນ ຈ ື່ງ ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ທື່ຳມກຳງ ຄນົ ການາອານ          ຄນົ ຮິດຕີ          ຄນົ ອະ-

ໂມຣີດ          ຄນົ ເປຣຊີິ          ຄນົ ຮີວີ          ແລະ ຄນົ ເຢບຸດ         

6ພວກ ເຂົຳ ໄປ ສ ື່ຂ  ລ ກ ສຳວ ຂອງ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ມຳ 

ເປັນ ເມຍ ແລະ ຍກົ ລ ກ ສຳວ ຂອງ ຕນົ ໃຫໍ້ ແກື່ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ແລະ ໄດໍ້ ບວົລະບດັ ພະ 

ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ.          
7ຄນົ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ເຮັດ ຊ ົື່ວ ໃນ ສຳຍ ພຣະເນດ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພວກ ເຂົຳ ລ ມ ພຣະຜ ູ້-

ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ຕນົ         ໄປ ບວົລະບດັ ພະບາອານ ທງັຫລຳຍ         ແລະ ເສົຳ ຮ ບ ເຄົຳລບົ         

8ເພຳະ-

ສະນ ັໍ້ນ         ພຣະພິໂລດ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກ  ພຸື່ງ ຂ ໍ້ນ ຕ ື່  ອິສຣາເອນ          ແລະ ພຣະອງົ ຂຳຍ ພວກ ເຂົຳ 

ໄວໍ້ ໃນ ມ  ກ ຊານ-ຣິຊາທາຢິມ          ກະສດັ ເມ  ອງ ເມໂຊໂປຕາເມຍ          ແລະ ຄນົ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ກ -
ຊານ-ຣິຊາທາຢິມ ແປດ ປີ.          

ຜ ້ປົກຄອງໂອດນີເອນໄດ້ຊູ່ວຍຄົນອິສຣາເອນໃຫ້ລອດພົ້ນ 
9ແຕື່ ເມ  ື່ອ ຄນົ ອິສຣາເອນ ຮໍ້ອງ ທ ນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກ  ໃຫໍ້ ເກດີ ຜ ໍ້ ຊື່ວຍ ແກື່ ຄນົ 

ອິສຣາເອນ          ຜ ໍ້ ໄດໍ້ ຊື່ວຍ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ໃຫໍ້ ລອດ ພົໍ້ນ         ຄ  ໂອດນີເອນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເກນັດ          

ນໍ້ອງ ຊຳຍ ຂອງ ກາເລັບ         

10ພຣະວິນຍານ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ສະຖດິ ຢ ື່ ກບັ ໂອດນີເອນ          ແລະ 

ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ ປກົຄອງ ຄນົ ອິສຣາເອນ          ແລະ ອອກ ໄປ ເຮັດ ສງົຄຳມ         ແລະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ມອບ ກ -
ຊານ-ຣິຊາທາຢິມ          ກະສດັ ເມ  ອງ ເມໂຊໂປຕາເມຍ ໄວໍ້ ໃນ ມ  ຂອງ ເພິື່ ນ         ແລະ ມ  ຂອງ ເພິື່ ນ ຊະນະ ກ -
ຊານ-ຣິຊາທາຢິມ         

11ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ແຜື່ນດນິ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ສະຫງບົ ຢ ື່ ສີື່  ສິບ ປີ         ແລໍ້ວ ໂອດນີເອນ ລ ກ ຊຳຍ ເກນັດ 

ກ  ສິໍ້ນ ຊວີດິ.          

ເອຮຸດໄດ້ຊູ່ວຍຄົນອິສຣາເອນໃຫ້ລອດພົ້ນຈາກຄົນໂມອາບ 
12ແລະ ຄນົ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ເຮັດ ຊ ົື່ວ ໃນ ສຳຍ ພຣະເນດ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ອີກ         ພຣະຜ ູ້ເປັນ-

ເຈົ້າ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ເສີມ ກ  ຳລງັ ເອັກໂລນ ກະສດັ ເມ  ອງ ໂມອາບ          ເພ ື່ ອ ຕ ື່ ສ ໍ້ ອິສຣາເອນ          ເພຳະວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ 

ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ປະພ ດ ຊ ົື່ວ ໃນ ສຳຍ ພຣະເນດ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

13ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ຄນົ ອຳໂມນ          

ແລະ ຄນົ ອາມາເລັກ ມຳ ສມົທບົ         ຍກົ ທບັ ໄປ ໂຈມ ຕ ີອິສຣາເອນ          ແລະ ໄດໍ້ ຍ ດ ເມ  ອງ ເຢຣິໂກ ໄວໍ້         ຊ ື່ ງ 

ເປັນ ເມ  ອງ ທີື່  ມີ ຕ ົໍ້ນ ຕຳນ         

14ແລະ ຄນົ ອິສຣາເອນ ຈ ື່ງ ຮບັ ໃຊໍ້ ເອັກໂລນ ກະສດັ ເມ  ອງ ໂມອາບ ຢ ື່ ເຖງິ 

ສິບ ແປດ ປີ.          
15ແຕື່ ເມ  ື່ອ ຄນົ ອິສຣາເອນ ຮໍ້ອງ ທ ນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໃຫໍ້ ເກດີ ຜ ໍ້ ຊື່ວຍ ຄນົ ໜ ື່ ງ 
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ແກື່ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ         ຊ ື່  ເອຮຸດ          ລ ກ ຊຳຍ ເກຣະ          ຄນົ ເບັນຢາມິນ          ຄນົ ແຮງ ມ  ຊໍ້ຳຍ ຄນົ ອິສຣາ-
ເອນ ໃຫໍ້ ເພິື່ ນ ເປັນ ຜ ໍ້ນ  ຳ ເອົຳ ສື່ວຍ ໄປ ມອບ ແກື່ ເອັກໂລນ ກະສດັ ເມ  ອງ ໂມອາບ         

16ເອຮຸດ ໄດໍ້ ເຮັດ 

ດຳບ ສອງ ຄມົ ໄວໍ້ ປະຈ  ຳ ຕວົ ເຫລັໍ້ມ ໜ ື່ ງ ຍຳວ ສອກ ໜ ື່ ງ         ເໜັບ ໄວໍ້ ພຳຍ ໃນ ຜໍ້ຳ ຢ ື່ ຂຳ ເບ ໍ້ອງ ຂວຳ         

17ລຳວ 

ກ  ນ  ຳ ຂອງຂວນັ ໄປ ມອບ ແກື່ ເອັກໂລນ ກະສດັ ເມ  ອງ ໂມອາບ          ຝື່ຳຍ ເອັກໂລນ ເປັນ ຄນົ ຕຸໍ້ຍ ຫລຳຍ.          
18ແລະ ເມ  ື່ອ ເອຮຸດ ມອບ ຂອງຂວນັ ສ  ຳເລັດ ແລໍ້ວ         ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ ໄປ ສ ົື່ງ ຄນົ ທີື່  ຫຳບ ຫຳມ ຂອງຂວນັ ນ ັໍ້ນ         

19ແລໍ້ວ ຕວົ ເພິື່ ນ ກບັ ໄປ ຈຳກ ຮ ບ ເຄົຳລບົ ສະຫລກັ ທີື່ ຢ ື່ ໃກໍ້ ກິນການ ທ ນ ວື່ຳ         “ຂໍ້ຳ ແດື່ ກະສດັ         ຂໍ້ຳພະ-

ອງົ ມີ ຂ ໍ້ ລຳຊະກຳນ ລບັ ທີື່  ຈະ ກຳບ ທ ນ ໃຫໍ້ ຮ ໍ້”         ກະສດັ ຈ ື່ງ ມີ ບນັຊຳ ວື່ຳ         “ງຽບ ໆ”         ບນັດຳ ຜ ໍ້ ທີື່  ເຝົໍ້ຳ ຢ ື່ ກ  

ທ ນ ລຳ ອອກ ໄປ ໝດົ         

20ແລະ ເອຮຸດ ກ  ເຂົໍ້ຳ ໄປ ເຝົໍ້ຳ ເພິື່ ນ         ຂະນະ ນ ັໍ້ນ         ເພິື່ ນ ປະທບັ ຢ ື່ ແຕື່ ອງົ ດຽວ ໃນ 

ຫໍ້ອງ ເຢັນ ຊ ັໍ້ນ ເທິງ ຂອງ ເພິື່ ນ         ແລະ ເອຮຸດ ທ ນ ວື່ຳ         “ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ມີ ພຣະຄ  ຳ ສ ັື່ງ ຈຳກ ພຣະເຈົ້າ ຖວຳຍ ພະ 

ອງົ”         ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ ລກຸຂ ໍ້ນ ຈຳກ ພະ ທີື່  ນ ັື່ງ         

21ເອຮຸດ ກ  ຍ ື່ ນ ມ  ຊໍ້ຳຍ ຖອດ ດຳບ ນ ັໍ້ນ ອອກ ຈຳກ ຂຳ ຂວຳ ແທງ 

ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ທໍ້ອງ ຂອງ ເອັກໂລນ         

22ດຳບ ຈມົ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໝດົ ທງັ ດໍ້ຳມ         ໄຂມນັ ຫຸໍ້ມ ດຳບ ໄວໍ້         ເພິື່ ນ ກ  ຖອດ 

ດຳບ ອອກ ຈຳກ ທໍ້ອງ ຂອງ ຕນົ ບ ື່  ໄດໍ້         ແລໍ້ວ ດຳບ ໄດໍ້ ຊອດ ອອກ ທຳງ ຫວື່ຳງ ກຳງ ຂຳ         

23ແລໍ້ວ ເອຮຸດ 

ອອກ ໄປ ທຳງ ປະຕ  ໃຫຍື່         ແລະ ໄດໍ້ ປິດ ປະຕ  ຫໍ້ອງ ຊ ັໍ້ນ ເທິງ         ໃສື່ ກນຸແຈ ໄວໍ້.          
24ເມ  ື່ອ ເອຮຸດ ໄປ ແລໍ້ວ ພວກ ຂໍ້ຳ ໃຊໍ້ ຂອງ ກະສດັ ກ  ເຂົໍ້ຳ ມຳ         ເບິື່ ງ         ເມ  ື່ອ ພວກ ເຂົຳ ເຫັນ ວື່ຳ ປະຕ  

ຫໍ້ອງ ຊ ັໍ້ນ ເທິງ ປິດ ໃສື່ ກນຸແຈ ຢ ື່         ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ຄິດ ວື່ຳ         “ພະ ອງົ ເພິື່ ນ ກ  ຳລງັ ຢ ື່ ທີື່  ໃນ ຫໍ້ອງ ເຢັນ”         

25ເມ  ື່ອ ຄອຍ ຖໍ້ຳ ຢ ື່ ດນົ ຈນົ ລ  ຳ ຄຳນ         ກ  ບ ື່  ເຫັນ ມີ ໃຜ ເປີດ ປະຕ  ຫໍ້ອງ ຊ ັໍ້ນ ເທິງ         ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ເອົຳ ກນຸແຈ 

ມຳ ໄຂ ເປີດ ອອກ         ເບິື່ ງ ແມ         ເຫັນ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຂອງ ຕນົ ນອນ ສິໍ້ນ ຊວີດິ ຢ ື່ ເທິງ ພ ໍ້ນ         

26ເມ  ື່ອ ພວກ ເຂົຳ ຕື່ຳງ 

ກ  ຄອຍ ຖໍ້ຳ ກນັ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ         ເອຮຸດ ກ  ໜີ ໄປ ພົໍ້ນ ຈຳກ ຮ ບ ເຄົຳລບົ ມຳ ເຖງິ ເສອີຣາ.          
27ຕ ື່  ມຳ         ເມ  ື່ອ ເພິື່ ນ ມຳ ເຖງິ ແລໍ້ວ         ຈ ື່ງ ເປົື່ ຳ ເຂົຳ ສດັ ຂ ໍ້ນ ໃນ ເຂດ ພ ເຂົຳ ເອຟຣາຢິມ          ແລໍ້ວ ຄນົ ອິ-

ສຣາເອນ ກ  ຍື່ຳງ ໄປ ກບັ ເພິື່ ນ ຈຳກ ເຂດ ແດນ ພ ເຂົຳ         

28ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ ສ ັື່ງ ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ຕຳມ ເຮົຳ ມຳ         

ເພຳະວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ມອບ ສດັຕ  ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຄ  ຊນົ ຊຳດ ໂມອາບ ໄວໍ້ ໃນ ມ  ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ແລໍ້ວ”         

ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ຈ ື່ງ ລງົ ຕດິຕຳມ ເພິື່ ນ ໄປ         ແລະ ຍ ດ ທື່ຳ ຂໍ້ຳມ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ ສະກດັ ກ ັໍ້ນ ຄນົ ໂມ-
ອາບ ໄວໍ້ ບ ື່  ຍອມ ໃຫໍ້ ໃຜ ຂໍ້ຳມ ໄປ ໄດໍ້ ຈກັ ຄນົ ດຽວ.         

29ໃນ ຄຳວ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ປະຫຳນ ຄນົ ໂມອາບ 

ປະມຳນ ໜ ື່ ງ ໝ ື່ ນ ຄນົ         ລໍ້ວນ ແຕື່ ເປັນ ຄນົ ໜຸື່ມ         ແລະ ແຂງແຮງ ທງັ ໝດົ         ບ ື່  ພົໍ້ນ ໄປ ໄດໍ້ ຈກັ ຄນົ ດຽວ         

30ໂມອາບ ຈ ື່ງ ພື່ຳຍ ແພໍ້ ຢ ື່ ໃນ ມ  ຂອງ ອິສຣາເອນ ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ ກ  ໄດໍ້ ຢດຸ ສະຫງບົ ຢ ື່ 

ແປດ ສິບ ປີ.          

ຜ ້ປົກຄອງຊຳຄາ 
31ພຳຍຫລງັ ເອຮຸດ          ມ ີຊຳຄາ ລ ກ ຊຳຍ ອານາດ ຜ ໍ້ ຕ ື່ ສ ໍ້ ຄນົ ຟີລິດສະຕີນ ຫກົ ຮໍ້ອຍ ຄນົ         ເພິື່ ນ ກ  ເປັນ 

ຜ ໍ້ ຊື່ວຍ ອິສຣາເອນ ໃຫໍ້ ລອດ ພົໍ້ນ ຄ  ກນັ.          

ບົດທີ 4 
ເດໂບຣາ ແລະບາຣາກ 

1ຫລງັ ຈຳກ ເອຮຸດ ເສຍ ຊວີດິ ໄປ ແລໍ້ວ         ພວກ ອິສຣາເອນ ກ  ເຮັດ ຜິດ ຕ ື່ ສ ໍ້ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ອີກ.         
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2ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈ ື່ງ ຊງົ ມອບ ພວກ ເຂົຳ ໄວໍ້ ໃຕໍ້ ອ  ຳນຳດ ຂອງ ຢາບິນ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ຊຳວ ການາ-
ອານ          ທີື່  ປກົຄອງ ຢ ື່ ໃນ ເມ  ອງ ຮາໂຊ          ແມ ື່ທບັ ຂອງ ເພິື່ ນ ຊ ື່ ວ ື່ຳ         ສີເສຣາ          ເປັນ ຊຳວ ເມ  ອງ ຮາໂຣເຊັດ-
ຮາໂກຢິມ.         

3ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ຢາບິນ ມີ ລດົ ຮບົ ເກົໍ້ຳ ຮໍ້ອຍ ຄນັ         ແລະ ໄດໍ້ ບບີ ບງັຄບັ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ຢື່ຳງ 

ໜກັ ຢ ື່ ເຖງິ ຊຳວ ປີ         ແລໍ້ວ ພວກ ອິສຣາເອນ ກ  ຮໍ້ອງ ຂ  ຄວຳມ ຊື່ອຍ ເຫລ ອ ຈຳກ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ.          
4ໃນ ເວລຳ ນ ັໍ້ນ         ນຳງ ເດໂບຣາ ເມຍ ຂອງ ລັບປີໂດດ          ເປັນ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ         ແລະ ປກົຄອງ 

ພວກ ອິສຣາເອນ.         

5ພວກ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ມຳ ຫຳ ເພິື່ ນ ຢ ື່ ກໍ້ອງ ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ ຂອງ ເດໂບຣາ          ຢ ື່ ລະຫວື່ຳງ 

ກຳງ ເມ  ອງ ຣາມາ          ແລະ ເມ  ອງ ເບັດເອນ          ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ເພິື່ ນ ຕດັສິນ ຢື່ຳງ ຍດຸຕ ິທ  ຳ ໃນ ບນັຫຳ ຕື່ຳງ ໆ.          
6ນຳງ ເດໂບຣາ ຈ ື່ງ ໃຊໍ້ ຄນົ ໄປ ຫຳ ບາຣາກ          ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອາບີໂນອາມ ທີື່  ມຳ ຈຳກ ເມ  ອງ ເກເດັດ 

ໃນ ແຂວງ ນັບທາລ ີ         ໂດຍ ບອກ ວື່ຳ,         “ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         

ໃຫໍ້ ເກນ ເອົຳ ພວກ ຜ ໍ້ ຊຳຍ ສິບ ພນັ ຄນົ ຈຳກ ຕະກ ນ ນັບທາລ ີ         ແລະ ເຊບ ລ ນ          ເພ ື່ ອ ໄປ ຍງັ ພ  ຕາໂບ.         

7ສື່ວນ ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ສີເສຣາ          ແມ ື່ທບັ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ຢາບິນ ພໍ້ອມ ທງັ ລດົ ຮບົ         ແລະ ຝ ງ ທະຫຳນ 

ອອກ ໄປ ຕ ື່ ສ ໍ້ ເຈົໍ້ຳ ຢ ື່ ຫໍ້ວຍ ກີໂຊນ          ແຕື່ ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ຊະນະ ລຳວ.”         

8ບາຣາກ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ນຳງ ເດໂບ-
ຣາ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ອຍ ຈະ ອອກ ໄປ         ຖໍ້ຳວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ໄປ ກບັ ຂໍ້ອຍ         ແຕື່ ວື່ຳ ຖໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ໄປ         ຂໍ້ອຍ ກ  ຈະ ບ ື່  ໄປ ຄ  ກນັ.”         

9ນຳງ ເດໂບຣາ ຈ ື່ງ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຕກົລງົ         ຂໍ້ອຍ ຈະ ໄປ ກບັ ເຈົໍ້ຳ         ແຕື່ ວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ ຊ ື່  ສຽງ ໃນ ໄຊຊະ-

ນະ ຄ ັໍ້ງ ນີໍ້         ເພຳະວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ມອບ ສີເສຣາ ໄວໍ້ ໃນ ກ  ຳມ   ຂອງ ແມ ື່ຍງິ ຄນົ ໜ ື່ ງ”         ແລໍ້ວ ນຳງ 

ເດໂບຣາ ກ  ໄປ ເມ  ອງ ເກເດັດ ກບັ ບາຣາກ.         

10ບາຣາກ ໄດໍ້ ເກນ ເອົຳ ສິບ ພນັ ຄນົ ຈຳກ ຕະກ ນ ເຊບ ລ ນ          

ແລະ ນັບທາລ ີ         ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ຕດິຕຳມ ເພິື່ ນ ໄປ ເມ  ອງ ເກເດັດ          ສື່ວນ ນຳງ ເດໂບຣາ ກ  ໄປ ຄ  ກນັ.         

11ໃນ 

ຂະນະ ນ ັໍ້ນ         ເຮເບ ຊຳວ ເກນີ          ໄດໍ້ ກຳງ ຜໍ້ຳ ເຕັນ ພກັ ຢ ື່ ກໍ້ອງ ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ ໃຫຍື່ ທີື່  ຊາອັນອັນນີມ ໃກໍ້ ເມ  ອງ 

ເກເດັດ          ເພຳະ ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ແຍກ ໜີ ຈຳກ ພວກ ເກນີ ທີື່  ເປັນ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ໂຮບັບ          ຜ ໍ້ ເປັນ ພ ື່ ເຖົໍ້ຳ ຂອງ ໂມເຊ.          
12ຕ ື່  ມຳ         ມີ ຄນົ ບອກ ສີເສຣາ ວື່ຳ,         “ບາຣາກ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອາບີໂນອາມ ໄດໍ້ ໄປ ເຖງິ ພ  ຕາໂບ 

ແລໍ້ວ.”         

13ສື່ວນ ສີເສຣາ ກ  ເອົຳ ລດົ ຮບົ ເກົໍ້ຳ ຮໍ້ອຍ ຄນັ ພໍ້ອມ ທງັ ກ  ຳລງັ ພນົ ທງັ ໝດົ         ຍກົ ທບັ ອອກ ຈຳກ 

ເມ  ອງ ຮາໂຣເຊັດ-ຮາໂກຢິມ ໄປ ຍງັ ຫໍ້ວຍ ກີໂຊນ.         

14ຝື່ຳຍ ນຳງ ເດໂບຣາ ໄດໍ້ ບອກ ບາຣາກ ວື່ຳ,         

“ຈ ົື່ງ ອອກ ໄປ         ມ ໍ້ນີໍ້ ເປັນ ມ ໍ້ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ຊະນະ ສີເສຣາ          ພຣະອງົ ຈະ ຊງົ ນ  ຳ ໜໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ”         

ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ບາຣາກ ຈ ື່ງ ນ  ຳ ທະຫຳນ ສິບ ພນັ ຄນົ ລງົ ມຳ ຈຳກ ພ  ຕາໂບ ໄປ ຕ ື່ ສ ໍ້ ສີເສຣາ.         

15ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ ກ  ຊງົ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ສີເສຣາ          ພໍ້ອມ ດໍ້ວຍ ກອງ ທະຫຳນ         ແລະ ລດົ ຮບົ ສບັສນົ ວຸໍ້ນວຳຍ ກນັ         ສີເສຣາ 

ຈ ື່ງ ໂດດ ອອກ ຈຳກ ລດົ ຮບົ         ແລະ ແລື່ນ ໜີ ໄປ.         

16ສື່ວນ ບາຣາກ ກ  ໄລື່ ຕດິຕຳມ ລດົ ຮບົ         ແລະ ກອງ 

ທະຫຳນ ໄປ         ຈນົ ຮອດ ເມ  ອງ ຮາໂຣເຊັດ-ຮາໂກຢິມ          ແລໍ້ວ ທະຫຳນ ທງັ ໝດົ ຂອງ ສີເສຣາ ໄດໍ້ ຖ ກ ຂໍ້ຳ 

ຕຳຍ ບ ື່  ເຫລ ອ ຈກັ ຄນົ.          
17ສື່ວນ ສີເສຣາ          ໄດໍ້ ປບົ ໜີ ໄປ ຍງັ ຕ ບ ຜໍ້ຳ ເຕັນ ຂອງ ນຳງ ຢາເອນ          ເມຍ ຂອງ ເຮເບ ຊຳວ ເກນີ          

ທື່ຳນ ຜ ໍ້ ນີໍ້ ພໍ້ອມ ທງັ ຄອບຄວົ ເຄີຍ ຜ ກ ສ  ຳພນັ ກບັ ຢາບິນ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ແຫື່ງ ຮາໂຊ ມຳ ແລໍ້ວ.         

18ນຳງ ຢາ-
ເອນ ໄດໍ້ ອອກ ມຳ ພບົ ສີເສຣາ          ແລະ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ເຊນີ ທື່ຳນ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ທຳງ ໃນ         ແລະ ບ ື່  ຕໍ້ອງ ຢໍ້ຳນ ຫຍງັ 

ດອກ”         ແລໍ້ວ ສີເສຣາ ກ  ເຂົໍ້ຳ ໄປ         ນຳງ ຢາເອນ ຈ ື່ງ ເຊ ື່ ອງ ລຳວ ໄວໍ້ ທຳງ ຫລງັ ຜໍ້ຳກ ັໍ້ງ.         

19ສີເສຣາ ໄດໍ້ 

ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ນຳງ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ອຍ ຂ  ດ ື່ ມນ  ໍ້ຳ ແດື່         ເພຳະວື່ຳ ຂໍ້ອຍ ຫິວ ນ  ໍ້ຳ ຫລຳຍ”         ນຳງ ຢາເອນ ຈ ື່ງ ໄຂ ຖງົ ນ  ໍ້ຳ ນມົ 
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ອອກ ໃຫໍ້ ດ ື່ ມ         ແລະ ເຊ ື່ ອງ ລຳວ ໄວໍ້ ອີກ.         

20ແລໍ້ວ ສີເສຣາ ບອກ ນຳງ ອີກ ວື່ຳ,         “ຂ  ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ອອກ ໄປ ຢ ນ 

ຢ ື່ ປຳກ ປະຕ  ຜໍ້ຳ ເຕັນ ນີໍ້         ຖໍ້ຳ ມີ ຄນົ ມຳ ຖຳມ ວື່ຳ         ມີ ຄນົ ມຳ ລີໍ້ ຢ ື່ ນີໍ້ ບ ?         ໃຫໍ້ ບອກ ເຂົຳ ວື່ຳ         ບ ື່  ມີ ເດີໍ້.”         

21ຍໍ້ອນ 

ຄວຳມ ອິດເມ  ື່ອຍ         ສີເສຣາ ຈ ື່ງ ນອນ ຫລບັ ສະໜິດ         ຝື່ຳຍ ນຳງ ຢາເອນ ກ  ເອົຳ ຄໍ້ອນ ຕ ີ         ແລະ ຫລກັ ໄມ ໍ້ 

ຜໍ້ຳ ເຕັນ ຍື່ຳງ ຄື່ອຍ ໆ         ເຂົໍ້ຳ ໄປ ຂໍ້ຳ ລຳວ         ໂດຍ ຕອກ ໄມ ໍ້ ຫລກັ ນ ັໍ້ນ ໃສື່ ຂະໝບັ ຂອງ ສີເສຣາ ຈນົ ຊອດ 

ຮອດ ຂີໍ້ ດນິ.         

22ເມ  ື່ອ ບາຣາກ ມຳ ຊອກ ຫຳ ສີເສຣາ          ນຳງ ຢາເອນ ກ  ອອກ ໄປ ພບົ ເພິື່ ນ         ແລະ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         

“ເຊນີ ມຳ ທຳງ ນີໍ້         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ພບົ ຜ ໍ້ ທີື່  ທື່ຳນ ກ  ຳລງັ ຊອກ ຫຳ”         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ກບັ 

ນຳງ         ແລະ ພບົ ສີເສຣາ ນອນ ຕຳຍ ຢ ື່ ໃນ ດນິ         ໂດຍ ມີ ຫລກັ ໄມ ໍ້ ສຽບ ຫວົ ຢ ື່.          
23ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ຢາບິນ ທີື່  ປກົຄອງ ພວກ ການາອານ ເສຍ ໄຊ ໃຫໍ້ 

ພວກ ອິສຣາເອນ.         

24ຝື່ຳຍ ພວກ ອິສຣາເອນ ກ  ເພີື່ ມ ກ  ຳລງັ ຕ ື່ ສ ໍ້ ຢາບິນ          ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ການາອານ          ຈນົ 

ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ທ  ຳລຳຍ ພະ ອງົ ເສຍ.          

ບົດທີ 5 
ເພງໄຊຊະນະຂອງເດໂບຣາ ແລະບາຣາກ 

1ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         ນຳງ ເດໂບຣາ          ແລະ ບາຣາກ ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອາບີໂນອາມ ໄດໍ້ ຮໍ້ອງເພງ ວື່ຳ,          

 2 ຈ ົື່ງສນັລະເສີນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ຊຳວ ອິສຣາເອນ ເຕັມໃຈໃນກຳນຮບົເສິກ 

  ພວກເຂົຳຍນິດຮີບັອຳສຳສະໝກັ. 

 3 ເຈົໍ້ຳຊວີດິທງັຫລຳຍຈ ົື່ງຟງັເທີໍ້ນ 

   ແລະເຈົໍ້ຳຂນຸມນຸນຳຍຈ ົື່ງຟງັດໍ້ວຍ 

  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະຮໍ້ອງເພງ ແລະເສບດນົຕ ີ

   ຖວຳຍແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງພວກ ອິສຣາເອນ. 
 4 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເມ  ື່ອພຣະອງົສະເດັດມຳຈຳກພ  ເສອີ  

   ແລະສະເດັດອອກມຳຈຳກເຂດເມ  ອງ ເອໂດມ ນ ັໍ້ນ 

  ແຜື່ນດນິກ ຫວ ັື່ນໄຫວ ແລະຝນົກ ຕກົລງົມຳຈຳກທໍ້ອງຟໍ້ຳ 

   ຊ ື່ ງເປັນນ  ໍ້ຳທີື່ ຍໍ້ອຍລງົມຳຈຳກກໍ້ອນເຝ ໍ້ອ 

 5 ພ ທງັຫລຳຍກ ເຈ ື່ອນລງົຊໍ້ອງພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງພ  ຊີນາຍ  

   ແລະພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງພວກ ອິສຣາເອນ. 
 6 ໃນສະໄໝຂອງ ຊຳຄາ ລ ກຊຳຍຂອງ ອານາດ  

   ແລະໃນສະໄໝຂອງ ຢາເອນ ນ ັໍ້ນ 

  ບ ື່ ມຍີວດຍຳນພຳຫະນະທື່ອງທື່ຽວໃນດນິແດນນີໍ້ 

   ແລະຜ ໍ້ທີື່ ເຄີຍສນັຈອນໄປມຳກ ທຽວທຳງໂຄໍ້ງ. 

 7 ເດໂບຣາ ເອີຍ ສື່ວນຫວົເມ  ອງຕື່ຳງໆ ຂອງພວກ ອິສຣາເອນ  

   ກ ຖ ກປະປື່ອຍເປັນເມ  ອງຮໍ້ຳງເປົື່ ຳຈນົວື່ຳເຈົໍ້ຳມຳ 
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  ມຳເປັນຄ ກບັແມ ື່ຂອງ ອິສຣາເອນ. 
 8 ເມ  ື່ອພວກ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ເລ ອກເອົຳພະອງົໃໝື່ 

   ກ ໄດໍ້ມເີສິກເກດີຂ ໍ້ນໃນແຜື່ນດນິ 

  ແຕື່ວື່ຳໃນຈ  ຳນວນພວກຜ ໍ້ຊຳຍ ອິສຣາເອນ ສີື່ ສິບພນັຄນົນີໍ້ 

   ບ ື່ ມຜີ  ໍ້ໃດຖ ແຜື່ນເຫລັກຕໍ້ຳນທຳນ ຫລ ຖ ຫອກ. 

 9 ຈດິໃຈຂອງຂໍ້ອຍກ ຢ ື່ກບັຜ ໍ້ຄຸໍ້ມຄອງ ອິສຣາເອນ  

   ແລະປະຊຳຊນົທີມໃີຈອຳສຳສະໝກັ 

  ຈ ົື່ງສນັລະເສີນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ. 
 10 ພວກທີື່ ຂີື່ ລ ຂຳວ ພວກທີື່ ນ ັື່ງຢ ື່ເທິງອຳນລ  

   ພໍ້ອມທງັຜ ໍ້ທີື່ ຍື່ຳງໄປມຳ 

  ຈ ົື່ງຄິດເຖງິເລ ື່ ອງນີໍ້. 

 11 ຈ ົື່ງຟງັເທີໍ້ນ! ສຽງໂຮຮໍ້ອງຍນິດຂີອງຝ ງຊນົທີື່ ຢ ື່ອໍ້ອມຮອບນ  ໍ້ຳສໍ້ຳງນ ັໍ້ນ 

   ໄດໍ້ກ ື່ຳວເຖງິໄຊຊະນະແຫື່ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

  ແລະໄຊຊະນະຂອງພວກ ອິສຣາເອນ  

   ພວກໄພື່ພນົຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກ ພຳກນັຍື່ຳງລງົໄປຈຳກເມ  ອງຂອງພວກເຂົຳ. 

 12 ຈ ົື່ງຕ ື່ ນເທີໍ້ນ ນຳງ ເດໂບຣາ ຈ ົື່ງຕ ື່ ນເທີໍ້ນ 

   ຈ ົື່ງຕ ື່ ນເທີໍ້ນ ຈ ົື່ງຮໍ້ອງເພງ ຈ ົື່ງຕ ື່ ນເທີໍ້ນ 

  ບາຣາກ ລ ກຊຳຍຂອງ ອາບີໂນອາມ ເອີຍ! ຈ ົື່ງລກຸຂ ໍ້ນ 

   ນ  ຳເອົຳພວກຊະເລີຍຂອງເຈົໍ້ຳອອກໄປ. 

 13 ແລໍ້ວຜ ໍ້ທີື່ ສດັຊ ື່ ກ ມຳຫຳເຈົໍ້ຳນຳຍຂອງພວກເຂົຳ 

   ພວກໄພື່ພນົຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກ ຟໍ້ຳວເຂົໍ້ຳມຳສ ໍ້ຮບົພວກເຂົຳ. 

 14 ພວກເຂົຳມຳຈຳກຕະກ ນ ເອຟຣາຢິມ ມຳສ ື່ຮ ື່ອມພ  

   ຕຳມຫລງັພວກຕະກ ນ ເບັນຢາມິນ ແລະປະຊຳຊນົຂອງພວກເຂົຳ 

  ສື່ວນພວກບນັຊຳກຳນນ ັໍ້ນມຳຈຳກ ມາກີ  
   ແລະພວກນຳຍທະຫຳນມຳຈຳກ ເຊບ ລ ນ. 
 15 ຝື່ຳຍພວກຜ ໍ້ນ  ຳຂອງ ອິດຊາຄາ ກ ມຳນ  ຳ ເດໂບຣາ  

   ຕະກ ນ ອິດຊາຄາ ກ ມຳ ແລະ ບາຣາກ ກ ມຳຄ ກນັ 

  ພວກ ອິດຊາຄາ ໄດໍ້ຕດິຕຳມ ບາຣາກ ລງົໄປໃນຮື່ອມພ  

   ແຕື່ວື່ຳຕະກ ນ ຣ ເບັນ ໄດໍ້ແຕກແຍກກນັ 

  ພວກເຂົຳຈ ື່ງຕດັສິນໃຈມຳບ ື່ ໄດໍ້. 

 16 ເປັນຫຍງັພວກເຂົຳຈ ື່ງຢ ື່ນ  ຳແຕື່ຝ ງແກະ 

   ແລະຟງັຄນົລໍ້ຽງສດັເອີໍ້ນຝ ງແກະນ ັໍ້ນ 

  ແມ ື່ນແທໍ້ ຕະກ ນ ຣ ເບັນ ໄດໍ້ແຕກແຍກກນັ 
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   ພວກເຂົຳຈ ື່ງຕດັສິນໃຈມຳບ ື່ ໄດໍ້. 

 17 ສື່ວນ ກເິລອາດ ນ ັໍ້ນໄດໍ້ພກັຢ ື່ທຳງທິດຕຳເວັນອອກຂອງແມ ື່ນ  ໍ້ຳ 

   ຢໍແດນ ແລະຕະກ ນ ດານ ກ ຢ ື່ຕຳມທົື່ງຫຍໍ້ຳ 

  ຕະກ ນ ອາເຊ ກ ຢ ື່ຕຳມແຄມທະເລ 

   ພວກເຂົຳບ ື່ ຍອມຈຳກບື່ອນສະຫງບົຂອງພວກເຂົຳໄປ. 

 18 ແຕື່ວື່ຳພວກ ເຊບ ລ ນ ແລະ ນັບທາລ ີ 

   ໄດໍ້ສື່ຽງຊວີດິຢ ື່ຕຳມສະໜຳມຮບົ. 

 19 ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ພວກເຈົໍ້ຳຊວີດິກ ພຳກນັມຳຕ ື່ ສ ໍ້ 

   ຢ ື່ທີື່ ຕຳນຳກໃກໍ້ນ  ໍ້ຳຫໍ້ວຍ ເມກິດໂດ  

  ແມ ື່ນພວກເຈົໍ້ຳຊວີດິຊຳວ ການາອານ ທີື່ ມຳຕ ື່ ສ ໍ້ 

   ແຕື່ວື່ຳພວກເຂົຳບ ື່ ໄດໍ້ຍ ດເອົຳເງນິຄ  ຳໄປນ  ຳ. 

 20 ດວງດຳວທງັຫລຳຍກ ຈຳກທໍ້ອງຟໍ້ຳລງົມຳຕ ື່ ສ ໍ້ 

   ຄ ກບັວື່ຳພວກມນັໄດໍ້ຍໍ້ຳຍຜື່ຳນທໍ້ອງຟໍ້ຳມຳ 

  ເພ ື່ ອເຮັດເສິກຕ ື່ ສ ໍ້ ສີເສຣາ. 
 21 ພວກສດັຕ ໄດໍ້ຖ ກນ  ໍ້ຳ ກີໂຊນ ພດັອອກໄປ 

   ຊ ື່ ງເປັນສຳຍນ  ໍ້ຳຕ ັໍ້ງແຕື່ດ ັ ໍ້ງເດມີ 

  ສື່ວນຂໍ້ອຍຕໍ້ອງຍື່ຳງໄປຈນົສດຸກ  ຳລງັ. 

 22 ສື່ວນມ ໍ້ຳທງັຫລຳຍກ ແລື່ນຫອບໜີ 

   ເລັບຕນີຂອງມນັກ ຢນັຂີໍ້ດນິໄປ. 

 23 ທ ດຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວວື່ຳ, 

   “ຈ ົື່ງສຳບແຊື່ງເມ  ອງ ເມໂຣດ  

  ຄ  ຳສຳບແຊື່ງຈ ົື່ງຕກົຖ ກຜ ໍ້ອຳໄສຢ ື່ໃນເມ  ອງນ ັໍ້ນ 

   ເພຳະພວກເຂົຳບ ື່ ໄດໍ້ມຳຊື່ອຍເຫລ ອຝື່ຳຍ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

  ເໝ ອນດ ັື່ງພວກນກັຮບົທີື່ ຕ ື່ ສ ໍ້ເພ ື່ ອພຣະອງົ.” 

 24 ນຳງ ຢາເອນ ພນັລະຍຳຂອງ ເຮເບ ຊຳວ ເກນ ີ 

   ເປັນຍງິຜ ໍ້ໜ ື່ ງທີື່ ມພີຣະພອນຫລຳຍກວື່ຳໝ ື່ 

  ເພິື່ ນມພີຣະພອນຫລຳຍກວື່ຳຜ ໍ້ຍງິທກຸຄນົທີື່ ຢ ື່ໃນຕ ບຜໍ້ຳເຕັນ. 

 25 ເມ  ື່ອ ສີເສຣາ ດ ື່ ມນ  ໍ້ຳ ນຳງ ຢາເອນ ກ ເອົຳນ  ໍ້ຳນມົໃຫໍ້ດ ື່ ມແທນ 

   ພໍ້ອມທງັນ  ໍ້ຳນມົຂຸໍ້ນໃສື່ພຳຊະນະອນັສວຍງຳມ. 

 26 ສື່ວນ ສີເສຣາ ກ ລ ົໍ້ມລງົ 

   ແລະມ ເບ ໍ້ອງໜ ື່ ງອີກກ ຖ ໄມ ໍ້ຄໍ້ອນ 

  ນຳງຕ ີສີເສຣາ ຈນົຫວົແຕກ 

   ແລະແທງຂະໝບັຈນົຊອດ. 
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 27 ສື່ວນ ສີເສຣາ ກ ລ ົໍ້ມລງົ 

   ແລະນອນຢຽດທີື່ ຕນີຂອງນຳງ 

  ທີື່ ຕນີຂອງນຳງ ຢາເອນ ບື່ອນທີື່  ສີເສຣາ ລ ົໍ້ມລງົ 

   ສີເສຣາ ໄດໍ້ລ ົໍ້ມຕຳຍຢ ື່ໃນດນິບື່ອນນ ັໍ້ນ. 

 28 ຝື່ຳຍແມ ື່ຂອງ ສີເສຣາ ກ ຫລຽວອອກມຳທຳງປື່ອງຢໍ້ຽມ 

   ລຳວຈອບເບິື່ ງທຳງເບ ໍ້ອງຫລງັຂອງຕຳໜື່ຳງ 

  ແລະເອີໍ້ນຖຳມວື່ຳ “ເປັນຫຍງັລດົຮບົຂອງ ສີເສຣາ ຈ ື່ງມຳຊໍ້ຳແທໍ້? 

   ເປັນຫຍງັມ ໍ້ຳຂອງລຳວຈ ື່ງນຳນກບັມຳແທໍ້?” 

 29 ພວກສະຕທີີື່ ສະຫລຳດຊ ື່ ງເປັນໝ ື່ຂອງລຳວກ ຕອບວື່ຳ 

   ແລະລຳວເອງກ ຕອບຕວົເອງຢ ື່ເລ ໍ້ອຍ ໆວື່ຳ, 

 30 “ພວກເຂົຳອຳດຈະພບົສິື່ ງທີື່ ຍ ດມຳໄດໍ້ ແລະແບື່ງປນັກນັ 

   ຄ  ປນັຍງິສຳວຜ ໍ້ໜ ື່ ງ ຫລ ສອງຄນົແກື່ທະຫຳນທກຸຄນົ 

  ແລະເສ ໍ້ອຜໍ້ຳທີື່ ມລີຳຄຳໃຫໍ້ແກື່ ສີເສຣາ  

   ຜໍ້ຳແສື່ວຖກັສ  ຳລບັຄໍ້ອງຄ .” 

 31 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂ ຊງົໃຫໍ້ສດັຕ ທງັຫລຳຍຂອງພຣະອງົ 

   ຕຳຍໄປດ ັື່ງດຽວກນັນີໍ້ 

  ແຕື່ວື່ຳຂ ໃຫໍ້ຜ ໍ້ຕດິສະໜິດກບັພຣະອງົສື່ອງແສງ 

   ເໝ ອນດ ັື່ງຕຳເວັນກ  ຳລງັຂ ໍ້ນ! 

ຕ ື່  ມຳ         ຄວຳມ ສະຫງບົ ສກຸ ກ  ເກດີ ຂ ໍ້ນ ໃນ ປະເທດ ເປັນ ເວລຳ ສີື່  ສິບ ປີ.          

ບົດທີ 6 
ທ ດຂອງພຣະຜ ້ເປັນເຈົ້າມາພົບກີເດໂອນ 

1ຫລງັ ຈຳກ ນີໍ້         ພວກ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ເຮັດ ບຳບ ຕ ື່ ສ ໍ້ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ພຣະອງົ ຈ ື່ງ ຊງົ 

ມອບ ພວກ ເຂົຳ ໄວໍ້ ໃນ ກ  ຳມ   ຂອງ ພວກ ມີດີອານ ເປັນ ເວລຳ ເຈດັ ປີ.         

2ຝື່ຳຍ ພວກ ມີດີອານ ກ  ມີ ກ  ຳລງັ 

ເໜ ອກ ວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ໄປ ລີໍ້ ຢ ື່ ໃນ ຖ  ໍ້ຳ         ແລະ ໃນ ບື່ອນ ປອດ ໄພ ອ ື່ ນ ໆ         ຕຳມ ໜື່ວຍ 

ພ .         

3ທກຸ ເທ ື່ ອ ທີື່  ພວກ ອິສຣາເອນ ຫວື່ຳນ ເຂົໍ້ຳ ແລໍ້ວ         ພວກ ມີດີອານ ກ  ມຳ ບກຸໂຈມຕ ີພວກ ເຂົຳ.         

4ພວກ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ພຳກນັ ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ ພກັ ຢ ື່ ໃນ ປະເທດ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ທ  ຳລຳຍ ຜນົລະປ ກ ຕື່ຳງ ໆ         ທຳງ ທິດ-

ໃຕໍ້ ຈນົ ເຖງິ ເຂດ ອໍ້ອມແອໍ້ມ ເມ  ອງ ຄາຊາ          ພວກ ເຂົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ປະ ສິື່ ງ ໃດ ເລີຍ ເຫລ ອ ໄວໍ້ ໃຫໍ້         ພວກ ອິສຣາ-
ເອນ          ຕະຫລອດ ທງັ ແກະ ງວົ ລ  ທີື່  ຈະ ລໍ້ຽງ ກ  ບ ື່  ມ.ີ         

5ພວກ ນີໍ້ ໄດໍ້ ບກຸ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ທ  ຳລຳຍ ປະເທດ ອິສຣາ-
ເອນ ຢື່ຳງ ໜຳ ແໜໍ້ນ ດ ັື່ງ ຝ ງ ຕກັແຕນ         ພໍ້ອມ ດໍ້ວຍ ຝ ງ ສດັ         ແລະ ຜໍ້ຳ ເຕັນ         ທງັ ຄນົ         ແລະ ອ ດ ຂອງ ພວກ 

ເຂົຳ ກ  ຫລຳຍ ຈນົ ນບັ ບ ື່  ໄດໍ້.         

6ຍໍ້ອນ ພວກ ມີດີອານ          ພວກ ອິສຣາເອນ ຈ ື່ງ ຕກົ ຢ ື່ ໃນ ຄວຳມ ຂດັ ສນົ 

ຫລຳຍ         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ພຳກນັ ຮໍ້ອງ ຂ  ຄວຳມ ຊື່ອຍ ເຫລ ອ ຈຳກ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ.          
7ເວລຳ ທີື່  ພວກ ອິສຣາເອນ ຮໍ້ອງ ທ ນ ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຍໍ້ອນ ກຳນ ຮກຸ ຮຳນ ຂອງ ພວກ ມີດີອານ 
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ນ ັໍ້ນ.         

8ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກ  ຊງົ ໃຊໍ້ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ມຳ ບອກ ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ         “ພຣະອງົ ຜ ໍ້ ຊງົ ເປັນ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ອິສຣາເອນ          ຊງົ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້         ເຮົຳ ໄດໍ້ ນ  ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ອອກ ມຳ ຈຳກ ກຳນ 

ເປັນ ທຳດ ໃນ ປະເທດ ເອຢິບ.         

9ໄດໍ້ ຊື່ອຍ ຊວີດິ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ອອກ ຈຳກ ເງ  ໍ້ອມມ   ພວກ ເອຢິບ          ແລະ 

ອອກ ຈຳກ ຜ ໍ້ ທີ ຕ ື່ ສ ໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຢ ື່ ທີື່  ນີໍ້         ເຮົຳ ໄດໍ້ ໄລື່ ພວກ ເຂົຳ ໜີ ອອກ ຈຳກ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ໄດໍ້ ມອບ ດນິ-

ແດນ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ໃຫໍ້ ແກື່ ພວກ ເຈົໍ້ຳ.         

10ເຮົຳ ໄດໍ້ ບອກ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         ເຮົຳ ແມ ື່ນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ຕໍ້ອງ ຂຳບ ໄຫວໍ້ ພະ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ພວກ ອະໂມຣີດ          ຊ ື່ ງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ 

ກ  ຳລງັ ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ດນິແດນ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ນີໍ້         ແຕື່ ວື່ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຊ ື່ ອ ຟງັ ເຮົຳ ເລີຍ.”          
11ມ ໍ້ໜ ື່ ງ         ທ ດ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ມຳ ນ ັື່ງ ຢ ື່ ກໍ້ອງ ຕ ົໍ້ນສນົ ໃກໍ້ ບໍ້ຳນ ໂອຟຣາ          ຊ ື່ ງ ເປັນ ບໍ້ຳນ 

ຂອງ ໂຢອາດ          ຄນົ ໃນ ຕະກ ນ ອາບເີອເຊ          ກີເດໂອນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ໂຢອາດ ກ  ເຂົໍ້ຳ ໄປ ຢ ື່ ໃນ ບື່ອນ ບບີ 

ນ  ໍ້ຳ ອະງ ຸື່ນ         ເພ ື່ ອ ລີໍ້ ພວກ ມີດີອານ.         

12ທ ດ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ປະກດົ ຕ ື່  ລຳວ         ແລະ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         

“ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ຄນົ ກໍ້ຳຫຳນ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ສະຖດິ ຢ ື່ ກບັ ເຈົໍ້ຳ.”         

13ຝື່ຳຍ ກີເດໂອນ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ທ ດ ອງົ 

ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຂ  ຖຳມ ວື່ຳ         ຖໍ້ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ສະຖດິ ຢ ື່ ນ  ຳ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ແທໍ້         ເປັນ ຫຍງັ         

ເຫດ ຮໍ້ຳຍ ທງັ ໝດົ ນີໍ້ ຈ ື່ງ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ແກື່ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ?         ແລະ ກຳນ ອດັສະຈນັ ຕື່ຳງ ໆ         ທີື່  ພວກ ປ ື່ ຍື່ຳ ຕຳ 

ຍຳຍ ໄດໍ້ ເລົື່ ຳ ໃຫໍ້ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຟງັ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ຢື່ຳງໃດ?         ຄ  ກຳນ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ນ  ຳ ໜໍ້ຳ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

ອອກ ມຳ ຈຳກ ປະເທດ ເອຢິບ ນ ັໍ້ນ         ແຕື່ ດຽວນີໍ້         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ປະ ຖິໍ້ມ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ແລໍ້ວ         ແລະ 

ໄດໍ້ ມອບ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄວໍ້ ໃຕໍ້ ອ  ຳນຳດ ພວກ ມີດີອານ.”         

14ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈ ື່ງ ຊງົ ສ ັື່ງ ຕ ື່  ເພິື່ ນ ວື່ຳ,         

“ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ໄປ ຊື່ອຍ ຊວີດິ ພວກ ອິສຣາເອນ ອອກ ຈຳກ ອ  ຳນຳດ ຂອງ ພວກ ມີດີອານ          ດໍ້ວຍ ກ  ຳລງັ ຂອງ 

ເຈົໍ້ຳ ເອງ         ເຮົຳ ຈະ ເປັນ ຜ ໍ້ ສ ົື່ງ ເຈົໍ້ຳ ໄປ.”         

15ກີເດໂອນ ໄດໍ້ ທ ນ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ຊື່ອຍ ຊວີດິ ພວກ 

ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ຢື່ຳງໃດ         ແລະ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເອງ ກ  ເປັນ ຄນົ ທີື່  ຂຳດ ຄວຳມ ສ  ຳຄນັ ໃນ ຄອບຄວົ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ.”         

16ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈ ື່ງ ຊງົ ກື່ຳວ ຕ ື່  ເພິື່ ນ ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ ສຳມຳດ ເຮັດ ສິື່ ງ ນີໍ້ ໄດໍ້         ເພຳະ ເຮົຳ ຈະ ສະຖດິ ຢ ື່ ນ  ຳ 

ເຈົໍ້ຳ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ທ  ຳລຳຍ ພວກ ມີດີອານ ໄດໍ້ ງ ື່ຳຍ ທີື່  ສດຸ         ຄ  ກບັ ວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ມີ ພຽງ ຄນົ ດຽວ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ.”         

17ກີເດໂອນ ໄດໍ້ ທ ນ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຖໍ້ຳ ທື່ຳນ ໂຜດ ເມດ ຕຳ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ຂ  ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ພິສ ດ ເຫັນ ຄວຳມ ຈງິ 

ວື່ຳ         ແມ ື່ນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແທໍ້ ຈງິ ທີື່  ຊງົ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ແກື່ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ.         

18ຂ  ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ຢື່ຳ ຟໍ້ຳວ ໜີ ຈຳກ ບື່ອນ ນີໍ້         

ຈນົ ກວື່ຳ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ນ  ຳ ເອົຳ ເຄ ື່ ອງ ຖວຳຍ ມຳ ໃຫໍ້ ແກື່ ທື່ຳນ”         ແລໍ້ວ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         

“ເຮົຳ ຈະ ພກັ ຢ ື່ ທີື່  ນີໍ້ ຈນົ ກວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ກບັ ມຳ.”          
19ຄນັ ແລໍ້ວ         ກີເດໂອນ ກ  ໄປ ຂໍ້ຳ ເອົຳ ແບໍ້ ໜຸື່ມ ໂຕ ໜ ື່ ງ ຈດັ ແຈງ ເປັນ ອຳຫຳນ         ແລະ ເຮັດ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ບ ື່  ມີ 

ເຊ ໍ້ອ ແປໍ້ງ ສຳມ ໝ ື່ ນ         ຕ ື່  ມຳ         ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ຈດັ ຊີໍ້ນ ໃສື່ ກະຕື່ຳ         ແລະ ນ  ໍ້ຳ ແກງ ໃສື່ ໝ ໍ້         ແລໍ້ວ ນ  ຳ ເອົຳ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ-

ນ ັໍ້ນ ມຳ ມອບ ໃຫໍ້ ທ ດ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຢ ື່ ກໍ້ອງ ຕ ົໍ້ນສນົ.         

20ຝື່ຳຍ ທ ດ ອງົ ນ ັໍ້ນ ຈ ື່ງ ກື່ຳວ ແກື່ ເພິື່ ນ ວື່ຳ,         

“ຈ ົື່ງ ເອົຳ ຊີໍ້ນ         ແລະ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ວຳງ ໄວໍ້ ເທິງ ໂງ ື່ນ ຫີນ         ແລໍ້ວ ຖອກ ນ  ໍ້ຳ ແກງ ລງົ ໃສື່”         ກີເດໂອນ ກ  ປະຕບິດັ 

ຕຳມ.         

21ທ ດ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ເອົຳ ປຳຍ ໄມ ໍ້ເທົໍ້ຳ ຂອງ ຕນົ ແຕະຕໍ້ອງ ຊີໍ້ນ         ແລະ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ນ ັໍ້ນ         

ໃນ ທນັໃດ ນ ັໍ້ນ         ໄຟ ໄດໍ້ ລກຸຂ ໍ້ນ ຈຳກ ໂງ ື່ນ ຫີນ         ແລະ ໄໝໍ້ ຊີໍ້ນ ກບັເຂົໍ້ຳ ຈີື່  ຈນົ ໝດົ         ຕ ື່  ມຳ ທ ດ ຂອງ ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ ກ  ຫຳຍ ຕວົ ໄປ.          

22ຝື່ຳຍ ກີເດໂອນ ກ  ຮ ໍ້ສ ກ ໃນ ໃຈ ວື່ຳ         ທ ດ ອງົ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ທ ດ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແທໍ້         ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ 



ພວກຜ ້ປົກຄອງ 6 380 
ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຢໍ້ຳນ ແລະ ຕກົໃຈ ວື່ຳ,         “ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ເຫັນ ທ ດ ຂອງ 

ພຣະອງົ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ແລໍ້ວ.”         

23ແຕື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ບອກ ເພິື່ ນ ວື່ຳ,         “ບ ື່  ເປັນ ຫຍງັ ດອກ         ຢື່ຳ ສ ື່ ຢໍ້ຳນ         

ເຈົໍ້ຳ ຈະ ບ ື່  ຕຳຍ.”         

24ແລໍ້ວ ກີເດໂອນ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ແທື່ນ ບ ຊຳ ໃຫໍ້ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຢ ື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ         ແລະ ໃສື່ ຊ ື່ ວ ື່ຳ,         

“ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເປັນຄວຳມ ສະຫງບົ ສກຸ”         ແທື່ນ ບ ຊຳ ນີໍ້ ຢ ື່ ໃນ ບໍ້ຳນ ໂອຟຣາ          ແລະ ເປັນ ຂອງ ຊຳວ 

ອາບີເອເຊ ຈນົ ເທົື່ ຳ ທກຸ ວນັ ນີໍ້.          
25ໃນ ຄ  ື່ຳ ຄ ນ ຂອງ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ບອກ ເພິື່ ນ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ເອົຳ ງວົເຖກິ ຂອງ ພ ື່  ເຈົໍ້ຳ         ແລະ 

ງວົເຖກິ ໂຕ ອ ື່ ນ ໆ         ທີື່  ມີ ອຳຍ ຸເຈດັ ປີ         ພໍ້ອມ ທງັ ທ  ຳລຳຍ ແທື່ນ ບ ຊຳ ທີື່  ພ ື່  ເຈົໍ້ຳ ເຮັດ ໄວໍ້ ເພ ື່ ອ ພະບາອານ          

ແລໍ້ວ ຕດັ ຫລກັ ໄມ ໍ້ ສກັສິດ ຢ ື່ ທຳງ ຂໍ້ຳງ ນ ັໍ້ນ ອອກ.         

26ຈ ົື່ງ ສໍ້ຳງ ແທື່ນ ບ ຊຳ ຢື່ຳງ ແໜໍ້ນໜຳ ໃຫໍ້ ແກື່ ພຣະ-
ຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຢ ື່ ເທິງ ຈອມ ໂພນ ນີໍ້         ແລໍ້ວ ເອົຳ ງວົເຖກິ ໂຕ ທີ ສອງ ເຜົຳ ຖວຳຍ ບ ຊຳ ເທິງ ແທື່ນ ນ ັໍ້ນ         

ໂດຍ ເອົຳ ຫລກັ ໄມ ໍ້ ສກັສິດ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ຕດັ ລງົ ນ ັໍ້ນ ເຮັດ ຟ ນ.”         

27ຝື່ຳຍ ກີເດໂອນ ກ  ເລ ອກ ເອົຳ ຄນົ ໃຊໍ້ ສິບ ຄນົ         

ແລະ ປະຕບິດັ ຕຳມ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ທີື່  ຊງົ ບອກ ໄວໍ້         ເພິື່ ນ ບ ື່  ສຳມຳດ ເຮັດ ວຽກ ໃນ ກຳງເວັນ ໄດໍ້         ເພຳະ 

ຢໍ້ຳນ ຄນົ ໃນ ຄອບຄວົ ຂອງ ຕນົ ແລະ ປະຊຳຊນົ ໃນ ເມ  ອງ ເຫັນ         ສະນ ັໍ້ນ         ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ ເຮັດ ໃນ ເວລຳ ກຳງ-

ຄ ນ.          
28ເມ  ື່ອ ຕອນ ເຊົໍ້ຳ ມຳ         ປະຊຳຊນົ ໃນ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ລກຸ ແຕື່ ເດກິ         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເຫັນ ແທື່ນ ບ ຊຳ ຂອງ 

ພະບາອານ          ແລະ ເຫັນ ຫລກັ ໄມ ໍ້ ສກັສິດ ຖ ກ ທ  ຳລຳຍ ລງົ         ແລໍ້ວ ໄດໍ້ ເຫັນ ງວົເຖກິ ໄໝໍ້ ຢ ື່ ເທິງ ແທື່ນ ບ -

ຊຳ ທີື່  ສໍ້ຳງ ຂ ໍ້ນ ໃໝື່ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ຖຳມ ກນັ ວື່ຳ,         “ແມ ື່ນ ໃຜ ເຮັດ ສິື່ ງ ນີໍ້?”         

29ເມ  ື່ອ ພວກ ເຂົຳ ສ ບ ຖຳມ 

ກ  ພບົ ວື່ຳ         ແມ ື່ນ ກີເດໂອນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ໂຢອາດ ໄດໍ້ ເປັນ ຜ ໍ້ ເຮັດ ສິື່ ງ ນີໍ້.         

30ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ໂຢ-
ອາດ ວື່ຳ,         “ເອົຳ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ອອກ ມຳ ນອກ ພີໍ້         ພວກ ເຮົຳ ຈະ ຂໍ້ຳ ລຳວ ຖິໍ້ມ         ເພຳະ ລຳວ ເປັນ ຄນົ 

ທ  ຳລຳຍ ແທື່ນ ບ ຊຳ ຂອງ ພະບາອານ          ແລະ ຕດັ ຫລກັ ໄມ ໍ້ ສກັສິດ ຢ ື່ ທຳງ ຂໍ້ຳງ ນ ັໍ້ນ ອອກ.”         

31ແຕື່ ໂຢ-
ອາດ ໄດໍ້ ຕອບ ທກຸ ຄນົ ທີື່  ພຳກນັ ມຳ ຟໍ້ອງ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ,         “ພວກ ເຈົໍ້ຳ ມຳ ຕ ື່  ວື່ຳ ຂໍ້ອຍ ແທນ ພະບາອານ ບ ?         

ພວກ ເຈົໍ້ຳ ປໍ້ອງ ກນັ ພະບາອານ ບ ?         ຖໍ້ຳວື່ຳ ຜ ໍ້ ໃດ ຕ ື່  ວື່ຳ ແທນ ມນັ         ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈະ ຖ ກ ຂໍ້ຳ ຖິໍ້ມ ກື່ອນ ຮຸື່ງ ເຊົໍ້ຳ         

ຄນັວື່ຳ ພະບາອານ ເປັນ ພຣະເຈົ້າ          ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້ ມນັ ປໍ້ອງ ກນັ ຕວົ ມນັ ເອງ         ເພຳະ ເປັນ ແທື່ນ ບ ຊຳ ຂອງ ມນັ 

ທີື່  ຖ ກ ທ  ຳລຳຍ ລງົ.”         

32ຈຳກ ນ ັໍ້ນ ມຳ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ກ  ເອີໍ້ນ ກເີດໂອນ ວື່ຳ         ເຢຣຸບ-ບາອານ          ເພຳະ ເພິື່ ນ 

ໄດໍ້ ທ  ຳລຳຍ ແທື່ນ ບ ຊຳ ຂອງ ພະບາອານ          ແລະ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້ ພະບາອານ ປໍ້ອງ ກນັ ຕວົ ມນັ ເອງ.”          
33ແລໍ້ວ ພວກ ມດີີອານ ທກຸ ໆ         ຄນົ         ພໍ້ອມ ທງັ ຊຳວ ອາມາເລັກ          ແລະ ເຜົື່ ຳ ຕື່ຳງ ໆ         ທີື່ ຢ ື່ ຕຳມ ຖິື່ ນ 

ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ         ກ  ພຳກນັ ຂໍ້ຳມ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ ມຳ ພໍ້ອມພຽງ ກນັ ແລໍ້ວ ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ ພກັ ຢ ື່ ຮື່ອມ ພ          

ເຢດຊະເຣເອນ.         

34ພຣະວິນຍານ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ສະຖດິ ຢ ື່ ນ  ຳ ກີເດໂອນ          ກີເດໂອນ ກ  

ເປົື່ ຳ ແກ ເອີໍ້ນ ເອົຳ ຝ ງ ຊນົ ອາບເີອເຊ ໃຫໍ້ ຕດິຕຳມ ຕນົ ໄປ.         

35ຕ ື່  ມຳ         ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ສ ົື່ງ ຄນົ ນ  ຳ ຂື່ຳວ ໄປ ບອກ 

ທົື່ວ ເຂດ ແດນ ຂອງ ຕະກ ນ ມານາເຊ          ຕະກ ນ ອາເຊ          ເຊບ ລ ນ          ແລະ ນັບທາລ ີ         ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ພວກ ເຫລົື່ ຳ 

ນີໍ້ ຕດິຕຳມ ເພິື່ ນ ໄປ.          
36ພວກ ເຂົຳ ກ  ຕດິຕຳມ ເພິື່ ນ ໄປ         ຈຳກ ນ ັໍ້ນ         ກີເດໂອນ ໄດໍ້ ທ ນ ພຣະເຈົ້າ ວື່ຳ,         “ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ         

ພຣະອງົ ຕໍ້ອງກຳນ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຊື່ອຍ ຊວີດິ ພວກ ອິສຣາເອນ.         

37ສະນ ັໍ້ນ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ເອົຳ ຂນົ ແກະ 

ວຳງ ໄວໍ້ ເທິງ ດນິ         ບື່ອນ ທີື່  ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຟຳດ ເຂົໍ້ຳ         ຖໍ້ຳວື່ຳ ມ ໍ້ ເຊົໍ້ຳ ມຳ ນ  ໍ້ຳໝອກ ຕກົ ຖ ກ ແຕື່ ຂນົ ແກະ 
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ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ         ແຕື່ ດນິ ຍງັ ແຫໍ້ງ ຢ ື່ ຄ ເກົື່ ຳ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈ ື່ງ ຈະ ຮ ໍ້ ວື່ຳ         ພຣະອງົ ຊງົ ຕໍ້ອງກຳນ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຊື່ອຍ ຊ-ີ

ວດິ ພວກ ອິສຣາເອນ ແທໍ້.”         

38ແລໍ້ວ ເຫດກຳນ ກ  ເປັນ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ແທໍ້         ເມ  ື່ອ ກີເດໂອນ ລກຸ ມຳ ແຕື່ ເດກິ         

ໃນ ເຊົໍ້ຳ ມ ໍ້ ໃໝື່ ເພິື່ ນ ກ  ເອົຳ ຂນົ ແກະ ນ ັໍ້ນ ມຳ ປັໍ້ນ         ນ  ໍ້ຳ ໄດໍ້ ໄຫລ ອອກ ມຳ ຈນົ ເຕັມ ຊຳມ.         

39ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ ທ ນ 

ພຣະເຈົ້າ ອີກ ວື່ຳ,         “ຂ  ຢື່ຳ ຊງົ ພຣະພິໂລດ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ທໍ້ອນ         ຂ  ໂຜດ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່ ມ ອີກ ເປັນ 

ເທ ື່ ອ ສດຸ ທໍ້ຳຍ         ຄ  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ທດົ ລອງ ເບິື່ ງ ຂນົ ແກະ ອີກ ເທ ື່ ອ ໜ ື່ ງ         ໃນ ຄ ັໍ້ງ ນີໍ້ ໃຫໍ້ ຂນົ ແກະ ແຫໍ້ງ ຢ ື່         ແຕື່ 

ໃຫໍ້ ນ  ໍ້ຳໝອກ ຕກົລງົ ໃສື່ ແຕື່ ດນິ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ.”         

40ໃນ ຄ ນ ນ ັໍ້ນ         ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ເຮັດ ກຳນ ນ ັໍ້ນ         ໂດຍ ຊງົ ໃຫໍ້ 

ຂນົ ແກະ ແຫໍ້ງ         ແຕື່ ໃຫໍ້ ດນິ ເຕັມ ໄປ ດໍ້ວຍ ນ  ໍ້ຳໝອກ.          

ບົດທີ 7 
ກີເດໂອນຊະນະພວກມີດີອານ 

1ເຢຣຸບ-ບາອານ          (ຄ  ກີເດໂອນ)         ພໍ້ອມ ດໍ້ວຍ ທະຫຳນ ທງັ ໝດົ ຂອງ ລຳວ ໄດໍ້ ລກຸ ແຕື່ ເຊົໍ້ຳ ໄປ ຕ ັໍ້ງ 

ຄໍ້ຳຍ ພກັ ອຳໄສ ຢ ື່ ທຳງ ບ ື່  ນ  ໍ້ຳ ຮາໂຣດ          ສື່ວນ ຄໍ້ຳຍ ພກັ ຂອງ ພວກ ມີດີອານ ກ  ຕ ັໍ້ງ ຢ ື່ ຮື່ອມ ພ  ທຳງ ທິດ-

ເໜ ອ ໃກໍ້ ໆ         ພ  ໂມເຣ.         

2ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ບອກ ກີເດໂອນ ວື່ຳ,         “ປະຊຳຊນົ ທີື່  ມຳ ນ  ຳ ເຈົໍ້ຳ ມີ ຫລຳຍ 

ໂພດ         ເຮົຳ ບ ື່  ຕໍ້ອງກຳນ ປຳນ ນ ັໍ້ນ ເພ ື່ ອ ເອົຳ ຊະນະ ພວກ ມີດີອານ          ເພຳະ ເມ  ື່ອ ໄຊຊະນະ ແລໍ້ວ ຢໍ້ຳນ 

ພວກ ເຂົຳ ອວດ ວື່ຳ         ພວກ ເຂົຳ ຊະນະ ດໍ້ວຍ ກ  ຳລງັ ຂອງ ຕນົ ເອງ         ໂດຍ ບ ື່  ຄິດ ເຖງິ ກຳນ ຊື່ອຍ ເຫລ ອ 

ຂອງ ເຮົຳ.         

3ສະນ ັໍ້ນ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ບອກ ປະຊຳຊນົ ວື່ຳ         ຖໍ້ຳ ຜ ໍ້ ໃດ ຢໍ້ຳນ         ຈ ົື່ງ ກບັ ຄ ນ ຈຳກ ພ  ກິເລອາດ ນ ັໍ້ນ 

ເສຍ”         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ຈ ື່ງ ມີ ຜ ໍ້ ກບັ ຄ ນ ເມ  ອ ຊຳວ ສອງ ພນັ ຄນົ         ແລະ ຍງັ ເຫລ ອ ພຽງ ແຕື່ ໝ ື່ ນ ຄນົ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ.         

4ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ຕ ື່  ກເີດໂອນ ວື່ຳ,         “ພວກ ນີໍ້ ຍງັ ມີ ຢ ື່ ຫລຳຍ ໂພດ         ຈ ົື່ງ ພຳ ພວກ ເຂົຳ ລງົ ໄປ 

ແຄມ ນ  ໍ້ຳ         ແລໍ້ວ ເຮົຳ ຈະ ຄດັ ເລ ອກ ພວກ ເຂົຳ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ຢ ື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ         ຖໍ້ຳ ເຮົຳ ບອກ ຜ ໍ້ ໃດ ໄປ ກບັ ເຈົໍ້ຳ         ລຳວ ຈະ 

ໄປ ທນັທີ         ຖໍ້ຳວື່ຳ ເຮົຳ ບອກ ບ ື່  ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ໃດ ໄປ ກບັ ເຈົໍ້ຳ         ລຳວ ກ  ຈະ ບ ື່  ໄປ ເດັດຂຳດ.”         

5ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ກີເດໂອນ 

ຈ ື່ງ ນ  ຳ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ໄປ ແຄມ ນ  ໍ້ຳ         ແລໍ້ວ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ບອກ ລຳວ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ແຍກ ພວກ ທີື່  

ດ ື່ ມນ  ໍ້ຳ ດໍ້ວຍ ລີໍ້ນ ຄ  ກນັ ກບັ ໝຳ         ອອກ ຈຳກ ພວກ ທີື່  ຄເຸຂົື່ ຳ ລງົ ດ ື່ ມ.”         

6ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ຈ  ຳນວນ ຜ ໍ້ ທີື່  ເອົຳ ມ  ກອບ 

ນ  ໍ້ຳ ຂ ໍ້ນ ມຳ ເລຍ ກນິ ມີ ຢ ື່ ສຳມ ຮໍ້ອຍ ຄນົ         ສື່ວນ ພວກ ທີື່  ເຫລ ອ ນ ັໍ້ນ ແມ ື່ນ ຄເຸຂົື່ ຳ ລງົ ດ ື່ ມ.         

7ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ຈ ື່ງ ຊງົ ກື່ຳວ ຕ ື່  ກີເດໂອນ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ຈະ ຊື່ອຍ ຊວີດິ ເຈົໍ້ຳ ໄວໍ້         ແລະ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ຊະນະ ພວກ ມີດີອານ ດໍ້ວຍ 

ຄນົ ຈ  ຳນວນ ສຳມ ຮໍ້ອຍ ຄນົ ທີື່  ກອບ ນ  ໍ້ຳ ເລຍ ກນິ ນ ັໍ້ນ         ແລໍ້ວ ໃຫໍ້ ພວກ ທີື່  ຍງັ ເຫລ ອ ກບັ ຄ ນ ເມ  ອ ໝດົ.”         

8ກີເດໂອນ ກ  ສ ັື່ງ ພວກ ອິສຣາເອນ ກບັ ຄ ນ ເມ  ອ ໝດົ         ເວັໍ້ນ ໄວໍ້ ແຕື່ ພວກ ສຳມ ຮໍ້ອຍ ຄນົ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ ທີື່  ຍງັ 

ເຫລ ອ ຢ ື່         ພວກ ນີໍ້ ໄດໍ້ ຈດັ ເອົຳ ສະບຽງ ອຳຫຳນ         ແລະ ແກະ ຂອງ ໃຜລຳວ         ສື່ວນ ພວກ ມີດີອານ ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງ 

ຄໍ້ຳຍ ພກັ ຢ ື່ ຮື່ອມ ພ  ທຳງ ເບ ໍ້ອງ ລຸື່ມ ອິສຣາເອນ.          
9ໃນ ຄ ນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ຕ ື່  ກີເດໂອນ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ບກຸໂຈມຕ ີຄໍ້ຳຍ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ 

ເທີໍ້ນ         ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ຊະນະ ພວກ ເຂົຳ.         

10ແຕື່ ຖໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ກໍ້ຳ ລງົ ໄປ ຕ ື່ ສ ໍ້         ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ຄນົ ໃຊໍ້ ຂອງ 

ເຈົໍ້ຳ ຜ ໍ້ ຊ ື່ ວ ື່ຳ ປ ຣາ          ລງົ ໄປ ສ ບ ເບິື່ ງ ເສຍ ກື່ອນ.         

11ເຈົໍ້ຳ ຈະ ໄດໍ້ ຍນິ ວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ເວົໍ້ຳ ກນັ ຫຍງັ ແດື່         ແລໍ້ວ 

ເຈົໍ້ຳ ຈະ ກໍ້ຳຫຳນ ບກຸໂຈມຕ ີຄໍ້ຳຍ ນ ັໍ້ນ”         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ກເີດໂອນ          ແລະ ຄນົ ໃຊໍ້ ປ ຣາ ຈ ື່ງ ພຳກນັ ລງົ ໄປ ຍງັ 

ເຂດ ແດນ ຄໍ້ຳຍ ພກັ ຂອງ ສດັຕ .         

12ຝື່ຳຍ ພວກ ມີດີອານ          ພວກ ອາມາເລັກ          ແລະ ຊຳວ ເຜົື່ ຳ ຕື່ຳງ ໆ         
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ທີື່ ຢ ື່ ຕຳມ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ         ໄດໍ້ ຢ ື່ ຂະຫຍຳຍ ອອກ ໄປ ທຳງ ຮື່ອມ ພ  ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ຝ ງ ຕກັແຕນ         

ພວກ ເຂົຳ ມີ ຝ ງ ອ ດ ຫລຳຍ ຄ  ກບັ ເມດັ ດນິຊຳຍ ເທິງ ແຄມ ທະເລ.         

13ເມ  ື່ອ ກີເດໂອນ ມຳ ຮອດ ກ  ໄດໍ້ ຍນິ 

ຊຳຍ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ເລົື່ ຳ ຄວຳມ ຝນັ ຂອງ ຕນົ ສ ື່ ໝ ື່ ຟງັ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ອຍ ໄດໍ້ ຝນັ ວື່ຳ         ມີ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ກໍ້ອນ ໜ ື່ ງ ທີື່  ເຮັດ ດໍ້ວຍ ເຂົໍ້ຳ 

ເດ ອຍ ກິໍ້ງ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃນ ຄໍ້ຳຍ ພກັ ຂອງ ເຮົຳ         ເຂົໍ້ຳຈີື່  ກໍ້ອນ ນີໍ້ ຕ  ຳ ຜໍ້ຳ ເຕັນ ຂວ  ໍ້ຳ ເພພງັ ລງົ ໝດົ.”         

14ໝ ື່ ຂອງ 

ລຳວ ຈ ື່ງ ຕອບ ວື່ຳ,         “ອນັ ນີໍ້ ຕໍ້ອງ ໝຳຍ ເຖງິ ດຳບ ຂອງ ກີເດໂອນ ຊຳວ ອິສຣາເອນ          ຊ ື່ ງ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ 

ຂອງ ໂຢອາດ          ຄງົ ບ ື່  ໝຳຍ ເຖງິ ສິື່ ງ ອ ື່ ນ ໄປ ໄດໍ້         ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ໂຜດ ໃຫໍ້ ເພິື່ ນ ຊະນະ ກອງທບັ ທງັ 

ໝດົ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ ແລໍ້ວ.”          
15ສື່ວນ ກີເດໂອນ ເມ  ື່ອ ໄດໍ້ ຍນິ ເລ ື່ ອງ ຄວຳມ ຝນັ ພໍ້ອມ ທງັ ຄວຳມ ໝຳຍ ເພິື່ ນ ກ  ຄເຸຂົື່ ຳ ລງົ ຂຳບ ໄຫວໍ້ 

ພຣະເຈົ້າ          ແລໍ້ວ ເພິື່ ນ ກ  ກບັ ຄ ນ ເມ  ອ ຫຳ ຄໍ້ຳຍ ພກັ ຊຳວ ອິສຣາເອນ          ແລະ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ລກຸຂ ໍ້ນ         

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ປະທຳນ ໃຫໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຊະນະ ກອງທບັ ພວກ ມີດີອານ ແລໍ້ວ.”         

16ຄນັ ແລໍ້ວ         ເພິື່ ນ 

ກ  ແບື່ງ ພວກ ສຳມ ຮໍ້ອຍ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ອອກ ເປັນ ສຳມ ໝວດ         ໂດຍ ເອົຳ ແກ ແຈກ ໃຫໍ້ ຄນົ ລະ ອນັ ພໍ້ອມ ທງັ ໄຫ 

ໃສື່ ກະບອງ         ຜ ໍ້ ລະ ໜື່ວຍ.         

17ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ບອກ ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ຄອຍ ຖໍ້ຳ ເບິື່ ງ ວື່ຳ         ເມ  ື່ອ ຂໍ້ອຍ ໄປ ຮອດ 

ຄໍ້ຳຍ ພກັ ແລໍ້ວ         ຂໍ້ອຍ ຈະ ເຮັດ ຢື່ຳງໃດ.         

18ຖໍ້ຳວື່ຳ ຂໍ້ອຍ         ແລະ ຄະນະ ຂອງ ຂໍ້ອຍ ພຳກນັ ເປົື່ ຳ ແກ ຂ ໍ້ນ         

ໃຫໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເປົື່ ຳ ແກ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຕອບ ໂລດ         ແລໍ້ວ ໃຫໍ້ ທກຸ ຄນົ ທີື່ ຢ ື່ ອໍ້ອມ ຄໍ້ຳຍ ພກັ ຮໍ້ອງ ຂ ໍ້ນ ວື່ຳ         

ເພ ື່ ອ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແລະ ກີເດໂອນ!”          
19ຝື່ຳຍ ກີເດໂອນ          ພໍ້ອມ ທງັ ພວກ ຂອງ ລຳວ ຮໍ້ອຍ ຄນົ         ກ  ຮອດ ແຄມ ຄໍ້ຳຍ ພກັ ໃນ ເວລຳ ກື່ອນ ທື່ຽງ 

ຄ ນ         ຊ ື່ ງ ເປັນ ເວລຳ ປື່ຽນ ຄນົ ຍຳມ ໃໝື່         ພວກ ເຂົຳ ເປົື່ ຳ ແກ ຂ ໍ້ນ         ແລະ ທບັ ໄຫ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ຖ  ໄປ ນ ັໍ້ນ.         

20ໝດົ ທງັ ສຳມ ໝວດ ກ  ເປົື່ ຳ ແກ ຂ ໍ້ນ         ແລະ ທບັ ໄຫ ຂອງ ໃຜລຳວ         ມ  ຊໍ້ຳຍ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຖ  ກະບອງ         

ແລະ ມ  ຂວຳ ຖ  ແກ         ພໍ້ອມ ທງັ ຮໍ້ອງ ວື່ຳ,         “ດຳບ!         ເພ ື່ ອ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ກີເດໂອນ.”         

21ທະຫຳນ 

ອິສຣາເອນ ທກຸ ໆ         ຄນົ ກ  ຢ ນ ປະຈ  ຳ ຢ ື່ ບື່ອນ ຂອງ ໃຜລຳວ ອໍ້ອມ ຮອບ ຄໍ້ຳຍ ພກັ ນ ັໍ້ນ         ສື່ວນ ພວກ ທະ-

ຫຳນ ມີດີອານ ທງັ ໝດົ         ໄດໍ້ ແລື່ນ ໄປ ພໍ້ອມ ທງັ ຮໍ້ອງ ສຽງ ດງັ ສະໜັື່ນ.         

22ເມ  ື່ອ ພວກ ສຳມ ຮໍ້ອຍ ເປົື່ ຳ ແກ 

ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຂ ໍ້ນ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກ  ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ຄນົ ຢ ື່ ໃນ ຄໍ້ຳຍ ນ ັໍ້ນ ຈບັ ດຳບ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກນັ         ແລະ ກນັ         

ພວກ ເຂົຳ ພຳກນັ ແລື່ນ ໄປ ທຳງ ເມ  ອງ ເຊເຣຣາ          ໄປ ເມ  ອງ ເບັດ-ຊີດຕາ          ແລະ ເມ  ອງ ອາເບັນ ເມ ໂຮ 

ລຳ ໃກໍ້ ບໍ້ຳນ ຕັບບັດ         

23ພວກ ອິສຣາເອນ ທີື່  ມຳ ຈຳກ ຕະກ ນ ນັບທາລີ          ຕະກ ນ ອາເຊ          ແລະ ທກຸ ໆ         

ຄນົ ທີື່  ມຳ ຈຳກ ມານາເຊ ໄດໍ້ ອອກ ມຳ ໄລື່ ຕດິຕຳມ ພວກ ມີດີອານ ໄປ.          
24ກເີດໂອນ ກ  ສ ົື່ງ ຄນົ ນ  ຳ ຂື່ຳວ ໄປ ບອກ ທົື່ວ ທງັ ເຂດ ພ  ເອຟຣາຢິມ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ພຳກນັ ມຳ ຕ ື່ ສ ໍ້ ພວກ 

ມີດີອານ          ໃຫໍ້ ພຳກນັ ໄປ ປະຈ  ຳ ຢ ື່ ຕຳມ ແຄມ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ          ແລະ ຕຳມ ທຳງ ສຳຍ ນ  ໍ້ຳ ຕື່ຳງ ໆ         ຈນົ ເຖງິ 

ເບັດ-ບາຣາ ເພ ື່ ອ ລດັ ສະກດັ ພວກ ເຂົຳ ໄວໍ້”         ສື່ວນ ພວກ ເອຟຣາຢິມ ກ  ມຳ ຕຳມ ຄ  ຳ ຮຽກຮໍ້ອງ         ພວກ 

ເຂົຳ ມຳ ປະຈ  ຳ ທີື່  ທື່ຳ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ          ແລະ ຕຳມ ສຳຍ ນ  ໍ້ຳ ຕື່ຳງ ໆ         ຈນົ ຮອດ ເຂດ ເບັດ-ບາຣາ.         

25ພວກ 

ເຂົຳ ຈບັ ຫວົໜໍ້ຳ ພວກ ມີດີອານ ໄດໍ້ ສອງ ຄນົ         ຄ          ໂອເຣັບ          ແລະ ເຊເອບ          ແລໍ້ວ ຂໍ້ຳ ໂອເຣັບ ຢ ື່ ເທິງ ຫີນ 

ດານ ແຫື່ງ ໜ ື່ ງ         ຊ ື່ ງ ຕ ື່  ມຳ ເອີໍ້ນ ວື່ຳ ຫີນ ດານ ໂອເຣັບ          ແລະ ຂໍ້ຳ ເຊເອບ ຢ ື່ ເທິງ ຫີນ ດານ ແຫື່ງ ໜ ື່ ງ         ຊ ື່ ງ 

ຕ ື່  ມຳ ເອີໍ້ນ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ         ເຊເອບ          ແລໍ້ວ ພວກ ເຂົຳ ກ  ຂບັ ໄລື່ ກວຳດ ລໍ້ຳງ ພວກ ມີດີອານ ຕ ື່  ໄປ         ພໍ້ອມ ທງັ 

ຖ  ເອົຳ ຫວົ ຂອງ ໂອເຣັບ ກບັ ເຊເອບ ໄປ ໃຫໍ້ ກີເດໂອນ          ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ທຳງ ທິດຕຳເວັນອອກ ຂອງ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍ-
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ແດນ ເບ ໍ້ອງ ນ ັໍ້ນ.          

ບົດທີ 8 
ການເສຍໄຊຄັ້ງສຸດທ້າຍຂອງພວກມີດີອານ 

1ຄນັ ຕ ື່  ມຳ         ພວກ ເອຟຣາຢິມ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ກີເດໂອນ ວື່ຳ,         “ເວລຳ ໄປ ສ ໍ້ ຮບົ ພວກ ມີດີອານ ນ ັໍ້ນ         ເປັນ 

ຫຍງັ ບ ື່  ເອີໍ້ນ ເອົຳ ພວກ ເຮົຳ ແດື່?         ເປັນ ຫຍງັ ຈ ື່ງ ເຮັດ ກບັ ພວກ ເຮົຳ ແບບ ນີໍ້?”         ພວກ ເຂົຳ ພຳກນັ ຕ ື່  ວື່ຳ ຕ ື່  

ຂຳນ ເລ ື່ ອງ ນີໍ້ ຢື່ຳງ ແຂງແຮງ.         

2ແຕື່ ກີເດໂອນ ບອກ ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ໄຊຊະນະ ຂອງ ຂໍ້ອຍ ນ ັໍ້ນ ເມ  ື່ອ 

ປຽບທຽບ ກບັ ສິື່ ງ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ເຮັດ ກ  ບ ື່  ມີ ຫຍງັ ໝດົ         ແມ ື່ນ ແຕື່ ກຳນ ເລັກ ນໍ້ອຍ ທີື່  ຊຳວ ເອຟຣາຢິມ ໄດໍ້ ເຮັດ         ກ  

ມີ ຄນຸຄື່ຳ ກວື່ຳ ທກຸ ສິື່ ງ ທີື່  ຂໍ້ອຍ ໄດໍ້ ເຮັດ ມຳ.         

3ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ມອບ ໂອເຣັບ          ແລະ ເຊເອບ          ຜ ໍ້ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ 

ນຳຍ ຂອງ ຊຳວ ມດີີອານ ໄວໍ້ ໃນ ກ  ຳມ   ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ສິື່ ງ ທີື່  ຂໍ້ອຍ ເຮັດ ນ ັໍ້ນ         ຈະ ປຽບທຽບ ກບັ ສິື່ ງ ທີື່  

ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເຮັດ ໄດໍ້ ຢື່ຳງໃດ”         ເມ  ື່ອ ເພິື່ ນ ເວົໍ້ຳ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ແລໍ້ວ         ພວກ ເຂົຳ ກ  ເຊົຳ ຄຽດ.          
4ກີເດໂອນ ກບັ ສຳມ ຮໍ້ອຍ ຄນົ ໄດໍ້ ພຳກນັ ໄປ ຮອດ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ          ແລໍ້ວ ກ  ຂໍ້ຳມ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ ໄປ         

ພວກ ເຂົຳ ມີ ຄວຳມ ອິດເມ  ື່ອຍ ອື່ອນ ແຮງ ລງົ         ແຕື່ ກ  ຍງັ ຂບັ ໄລື່ ພວກ ສດັຕ  ນ ັໍ້ນ ໜີ ໄປ ໄດໍ້.         

5ກີເດໂອນ 

ໄດໍ້ ຮໍ້ອງ ຂ  ຕ ື່  ຊຳວ ເມ  ອງ ສຸກໂກດ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ອຍ ຂ  ເຂົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ຄນົ ຂອງ ຂໍ້ອຍ ກນິ ແດື່         ເພຳະ ພວກ ເຂົຳ ອິດ-

ເມ  ື່ອຍ ຫລຳຍ         ຂໍ້ອຍ ກ  ຳ ລງົ ໄລື່ ຕດິຕຳມ ເຊບາ ກບັ ຊັນມຸນນາ          ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ຂອງ ພວກ ມີດີອານ ຢ ື່.”         

6ແຕື່ ພວກ ຜ ໍ້ນ  ຳ ຂອງ ເມ  ອງ ສຸກໂກດ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ເຫດ ໃດ ພວກ ຂໍ້ອຍ ຈ ື່ງ ຈະ ຕໍ້ອງ ເອົຳ ອຳຫຳນ ໃຫໍ້ ທະ-

ຫຳນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ກນິ         ໃນ ເມ  ື່ອ ເຈົໍ້ຳ ຍງັ ບ ື່  ທນັ ຈບັ ເຊບາ          ແລະ ຊັນມຸນນາ ໄດໍ້ ເທ ື່ ອ.”         

7ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ກີເດ-
ໂອນ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ດ ີແລໍ້ວ         ເມ  ື່ອ ໃດ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ມອບ ເຊບາ          ແລະ ຊັນມຸນນາ          ໄວໍ້ ໃນ ກ  ຳມ   

ຂອງ ຂໍ້ອຍ         ຂໍ້ອຍ ຈະ ເອົຳ ຫວຳຍ ທີື່  ຍງັ ມີ ໜຳມ         ແລະ ໄມ ໍ້ ໜຳມ ມຳ ຂໍ້ຽນ ພວກ ເຈົໍ້ຳ.”         

8ຈຳກ ນ ັໍ້ນ         ກີເດ-
ໂອນ ກ  ໄປ ຍງັ ເມ  ອງ ເປນ ເອນ          ແລໍ້ວ ຮໍ້ອງ ຂ  ຕ ື່  ຊຳວ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ຢື່ຳງ ດຽວ ກນັ         ຊຳວ ເມ  ອງ ເປນ ເອນ ກ  

ຕອບ ຢື່ຳງ ດຽວ ກນັ ກບັ ຊຳວ ເມ  ອງ ສຸກໂກດ.         

9ກເີດໂອນ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ         “ເວລຳ ຂໍ້ອຍ ກບັ 

ຄ ນ ມຳ ຢື່ຳງ ປອດ ໄພ ແລໍ້ວ         ຂໍ້ອຍ ຈະ ທ  ຳລຳຍ ຫ ຄອຍ ນີໍ້ ລງົ.”          
10ຝື່ຳຍ ເຊບາ          ແລະ ຊັນມຸນນາ          ພໍ້ອມ ທງັ ກອງທບັ ໄດໍ້ ຢ ື່ ທີື່  ກາໂກເຣ          ກອງທບັ ຂອງ ເຜົື່ ຳ ຕື່ຳງ ໆ         

ທີື່  ມຳ ຈຳກ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ         ຍງັ ເຫລ ອ ຢ ື່ ແຕື່ ສິບ ຫໍ້ຳ ພນັ ຄນົ         ແລະ ມີ ຮໍ້ອຍ ຊຳວ ພນັ ຄນົ ທີື່  ຖ ກ ຂໍ້ຳ 

ຕຳຍ.         

11ກີເດໂອນ ໄດໍ້ ໄປ ຕຳມ ເສັໍ້ນທຳງ ແຄມ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ         ຢ ື່ ທຳງ ທິດຕຳເວັນອອກ 

ຂອງ ໂນບາ ແລະ ໂຢກເບຮາ          ແລໍ້ວ ບກຸໂຈມຕ ີທະຫຳນ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ທີື່  ບ ື່  ທນັ ຮ ໍ້ ຕວົ.         

12ຝື່ຳຍ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ 

ທງັ ສອງ ຂອງ ຊຳວ ມີດີອານ          ຄ          ເຊບາ ແລະ ຊັນມຸນນາ ກ  ແລື່ນປບົ ໜີ ໄປ         ແຕື່ ກີເດໂອນ ໄລື່ ຕດິ-

ຕຳມ         ແລະ ຈບັ ທງັ ສອງ ຄນົ ມຳ ໄດໍ້         ສື່ວນ ກອງທບັ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ກ  ຕ ື່ ນ ຕກົໃຈ         ແລະ ແຕກ ກະຈດັ-

ກະຈຳຍ ໄປ.          
13ແລໍ້ວ ກີເດໂອນ          ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ໂຢອາດ ກ  ກບັ ມຳ ຈຳກ ຮບົ ເສິກ         ໄດໍ້ ຜື່ຳນ ມຳ ທຳງ ເຮເຣັດ.         

14ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ຈບັ ເອົຳ ຊຳຍ ໜຸື່ມ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ຈຳກ ເມ  ອງ ສຸກໂກດ          ແລະ ໄດໍ້ ສອບ ຖຳມ ເອົຳ ເລ ື່ ອງ ຕື່ຳງ ໆ         ນ  ຳ 

ລຳວ         ຊຳຍ ໜຸື່ມ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຈດົ ຊ ື່  ພວກ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ         ແລະ ພວກ ເຖົໍ້ຳ ແກື່ ເຈດັ ສິບ ຄນົ ຂອງ ເມ  ອງ ສຸກໂກດ 

ໃຫໍ້ ກີເດໂອນ.         

15ແລໍ້ວ ກີເດໂອນ ໄປ ຫຳ ພວກ ສຸກໂກດ          ແລະ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈ ື່  ເວລຳ ທີື່  ພວກ 



ພວກຜ ້ປົກຄອງ 8 384 
ເຈົໍ້ຳ ດ  ໝິື່ ນປະໝຳດ ຂໍ້ອຍ ຫລ  ບ ື່?         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ສຳມຳດ ເອົຳ ອຳຫຳນ         ໃຫໍ້ ພວກ 

ທະຫຳນ ທີື່  ອື່ອນ ແຮງ ຂອງ ຂໍ້ອຍ ກນິ         ເພຳະວື່ຳ ຂໍ້ອຍ ຈບັ ເຊ ບຳກ         ແລະ ຊັນມຸນນາ ບ  ທນັ ໄດໍ້         ແຕື່ 

ດຽວນີໍ້ ພວກ ເຂົຳ ຢ ື່ ນີໍ້ ແລໍ້ວ.         

16ກເີດໂອນ ຈ ື່ງ ເອົຳ ຫວຳຍ ທີື່  ມີ ໜຳມ         ແລະ ໄມ ໍ້ ໜຳມ ຈຳກ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ 

ກນັດຳນ ມຳ ລງົໂທດ ຜ ໍ້ນ  ຳ ເມ  ອງ ສຸກໂກດ.         

17ແລໍ້ວ ທ  ຳລຳຍ ຫ ຄອຍ ທີື່  ເປນ ເອນ          ແລະ ຂໍ້ຳ ຊຳວ 

ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ຖິໍ້ມ.          
18ແລໍ້ວ ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ຖຳມ ເຊບາ          ແລະ ຊັນມຸນນາ ວື່ຳ,         “ຄນົ ທີື່  ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຂໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ມີ ຮ ບ ຮື່ຳງ ຢື່ຳງໃດ?”         

ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຄ  ກນັ ກບັ ທື່ຳນ         ພວກ ເຂົຳ ທກຸ ໆ         ຄນົ ຄ  ກນັ ກບັ ພະ ລຳຊະ ກມຸມຳນ.”         

19ກີ-
ເດໂອນ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ພວກ ເຂົຳ ເປັນ ອໍ້ຳຍ ນໍ້ອງ ລ ກ ແມ ື່ ດຽວ ກບັ ຂໍ້ອຍ         ຂໍ້ອຍ ຂ  ສຳບຳນ ໃນ ນຳມ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ວື່ຳ         ຖໍ້ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ພວກ ເຂົຳ         ຂໍ້ອຍ ຈະ ບ ື່  ຂໍ້ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ.”         

20ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ ບອກ 

ເຢເທ          ລ ກ ຊຳຍ ກກົ ຂອງ ເພິື່ ນ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ໄປ ຂໍ້ຳ ພວກ ເຂົຳ ເສຍ”         ແຕື່ ວື່ຳ ເດັກ ຊຳຍ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ກໍ້ຳ ຖອດ ດຳບ 

ອອກ         ລຳວ ຢໍ້ຳນ         ເພຳະວື່ຳ ລຳວ ຍງັ ເປັນ ເດັກນໍ້ອຍ ຢ ື່.         

21ແຕື່ ເຊບາ          ແລະ ຊັນມຸນນາ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ 

ມຳ ຂໍ້ຳ ພວກ ເຮົຳ ດໍ້ວຍ ຕນົ ເອງ ເທີໍ້ນ         ເພຳະວື່ຳ ທື່ຳນ ເອງ ເປັນ ຜ ໍ້ ຊຳຍ ເຕັມຕວົ ຢ ື່ ແລໍ້ວ”         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ກີເດ-
ໂອນ ຈ ື່ງ ຂໍ້ຳ ເຊບາ ກບັ ຊັນມຸນນາ          ແລະ ເອົຳ ຫລຽນ ຮ ບ ເດ ອນ ທີື່  ເອໍ້ ຄ  ອ ດ ໄປ ພໍ້ອມ.          

22ຫລງັ ຈຳກ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ກີເດໂອນ ວື່ຳ,         “ຂ  ທື່ຳນ ພໍ້ອມ ທງັ ລ ກ ຊຳຍ         ແລະ 

ຫລຳນ ຂອງ ທື່ຳນ         ຈ ົື່ງ ເປັນ ຜ ໍ້ ຄຸໍ້ມ ຄອງ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເທີໍ້ນ         ເພຳະວື່ຳ         ທື່ຳນ ໄດໍ້ ຊື່ອຍ ເຫລ ອ ພວກ ຂໍ້ຳ-

ນໍ້ອຍ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຈຳກ ເງ  ໍ້ອມມ   ຂອງ ພວກ ມີດີອານ.”         

23ກເີດໂອນ ໄດໍ້ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ອຍ         ແລະ ລ ກ ຊຳຍ 

ຂອງ ຂໍ້ອຍ ຈະ ບ ື່  ເປັນ ຜ ໍ້ ຄຸໍ້ມ ຄອງ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ແຕື່ ວື່ຳ         ແມ ື່ນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເປັນ ຜ ໍ້ ຄຸໍ້ມ ຄອງ ພວກ 

ເຈົໍ້ຳ.”         

24ກີເດໂອນ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ໄປ ອີກ ວື່ຳ,         “ຂ  ໃຫໍ້ ຂໍ້ອຍ ຂ  ສິື່ ງ ໜ ື່ ງ ຈຳກ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ຄ  ຈ ົື່ງ ເອົຳ ຕຸໍ້ມຫ  ທີື່  ພວກ 

ເຈົໍ້ຳ ຍ ດ ມຳ ໄດໍ້ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ຂໍ້ອຍ”         (ພວກ ມີດີອານ ຖ  ຕຸໍ້ມຫ  ຄ  ຳ         ເພຳະວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ເປັນ ຄນົ ທີື່ ຢ ື່ ຕຳມ ຖິື່ ນ 

ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ).         

25ພວກ ເຂົຳ ຕອບ ວື່ຳ,         “ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຍນິດ ີທີື່  ຈະ ເອົຳ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ”         

ແລໍ້ວ ພວກ ເຂົຳ ກ  ເອົຳ ຜໍ້ຳ ມຳ ປ  ລງົ         ແລະ ເອົຳ ຕຸໍ້ມຫ  ທີື່  ທໍ້ອນໂຮມ ໄດໍ້ ມຳ ວຳງ ໄວໍ້ ໃນ ຜໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ.         

26ຕຸໍ້ມຫ  ທີື່  

ກີເດໂອນ ຂ  ມຳ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ພນັ ເຈດັ ຮໍ້ອຍ ບຳດ         ໂດຍ ບ ື່  ໄດໍ້ ໄລື່ ສິື່ ງ ອ ື່ ນ ໆ         ເຂົໍ້ຳ ນ  ຳ         ເຊັື່ ນ         ເຄ ື່ ອງ ເອໍ້         ສໍ້ອຍ 

ຄ          ເຄ ື່ ອງນຸື່ງ ສມີ ື່ວງ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ         ຊວີດິ ມີດີອານ ນຸື່ງ ຖ          ແລະ ເຄ ື່ ອງ ຜ ກ ເອໍ້ ຄ  ອ ດ ດໍ້ວຍ.         

27ແລໍ້ວ ກີເດໂອນ 

ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ຮ ບ ພະ ດໍ້ວຍ ເຄ ື່ ອງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້         ແລະ ເອົຳ ໄວໍ້ ໃນ ເມ  ອງ ຂອງ ເພິື່ ນ ທີື່  ຊ ື່ ວ ື່ຳ         ໂອຟຣາ          ພວກ ອິ-
ສຣາເອນ ທກຸ ຄນົ ກ  ພຳກນັ ປະ ຖິໍ້ມ ພຣະເຈົ້າ          ພວກ ເຂົຳ ພຳກນັ ນະມດັສະກຳນ ຮ ບ ພະ ນ ັໍ້ນ ທີື່  ເມ  ອງ 

ໂອຟຣາ          ກຳນ ເຮັດ ເຊັື່ ນ ນີໍ້ ເປັນ ບໍ້ວງ ແຮໍ້ວ ສ  ຳລບັ ກີເດໂອນ          ແລະ ຄອບຄວົ.          
28ພວກ ມີດີອານ ໄດໍ້ ຜື່ຳຍແພໍ້ ພວກ ອິສຣາເອນ          ໂດຍ ສ ນ ເສຍ ທກຸ ຢື່ຳງ         ໃນ ເວລຳ ທີື່  ກີເດໂອນ 

ຍງັ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ         ຜ ນ ແຜື່ນດນິ ກ  ໄດໍ້ ຮບັ ຄວຳມ ສະຫງບົ ສກຸ ຕະຫລອດ ສີື່  ສິບ ປີ.          

ກີເດໂອນເສຍຊີວິດ 
29-31ຕ ື່  ຈຳກ ນ ັໍ້ນ ມຳ         ກເີດໂອນ ກບັ ຄ ນ ເມ  ອ ຢ ື່ ເຮ ອນ ຂອງ ຕນົ ເອງ         ເພິື່ ນ ມີ ລ ກ ຊຳຍ ເຈດັ ສິບ ຄນົ         

ເພຳະວື່ຳ ເພິື່ ນ ມີ ເມຍ ຫລຳຍ ຄນົ         ເພິື່ ນ ຍງັ ມີ ເມຍ ນໍ້ອຍ ອີກ ທີື່  ເມ  ອງ ເຊເຄັມ          ເມຍ ຜ ໍ້ ນີໍ້ ມີ ລ ກ ຊຳຍ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ 

ຊ ື່         ອາບີເມເລັກ.         

32ກີເດໂອນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ໂຢອາດ ໄດໍ້ ເສຍ ຊວີດິ ໄປ ໃນ ໄວ ເຖົໍ້ຳ ແກື່         ສື່ວນ ສບົ 

ຂອງ ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ຝງັ ໄວໍ້ ໃນ ອບຸ ມງຸ ຂອງ ໂຢອາດ ພ ື່  ຂອງ ເພິື່ ນ ທີື່  ເມ  ອງ ໂອຟຣາ          ຊ ື່ ງ ເປັນ ເມ  ອງ ຂອງ ຊຳວ 
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ອາບີເອເຊ.          

33ຫລງັ ຈຳກ ກເີດໂອນ ໄດໍ້ ເສຍ ຊວີດິ ແລໍ້ວ         ພວກ ອິສຣາເອນ ກ  ບ ື່  ເຊ ື່ ອ ຟງັ ພຣະເຈົ້າ ອີກ         ພວກ 

ເຂົຳ ພຳກນັ ນະມດັສະກຳນ ບາອານ          ແລະ ຖ  ເອົຳ ບາອານ-ເບຣິດ ເປັນ ພະ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ.         

34ພວກ 

ເຂົຳ ຫລງົ ລ ມ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ຜ ໍ້ ຊງົ ຊື່ອຍ ຕນົ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຈຳກ ສດັຕ  ທີື່ ຢ ື່ ອໍ້ອມ ຮອບ ນ ັໍ້ນ.         

35ພວກ ເຂົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ສະແດງ ຄວຳມ ເມດ ຕຳ ຕ ື່  ຄອບຄວົ ກີເດໂອນ          ທີື່  ເຄີຍ ສໍ້ຳງ ຄນຸງຳມຄວຳມດ ີໄວໍ້ ກບັ 

ພວກ ອິສຣາເອນ.          

ບົດທີ 9 
ອາບີເມເລັກ 

1ຢ ື່ ມຳ         ອາບເີມເລັກ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ         ເຢຣຸບ-ບາອານ          ໄດໍ້ ໄປ ຫຳ ພວກ ຍຳດ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ແມ ື່ ທີື່  

ເມ  ອງ ເຊເຄັມ.         

2ລຳວ ໄດໍ້ ບອກ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ         ໄປ ຖຳມ ຊຳວ ເມ  ອງ ເຊເຄັມ ວື່ຳ,         “ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຕໍ້ອງ-

ກຳນ ຜ ໍ້ ໃດ ເປັນ ຜ ໍ້ ປກົຄອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ຕໍ້ອງກຳນ ລ ກ ຊຳຍ ທງັ ເຈດັ ສິບ ຄນົ ຂອງ ເຢຣຸບ-ບາອານ          ຫລ  

ວື່ຳ ຄນົ ດຽວ?         ຈ ົື່ງ ເຂົໍ້ຳໃຈ ວື່ຳ         ຂໍ້ອຍ ກ  ເປັນ ເນ ໍ້ອ ໜງັ ແລະ ກໍ້ອນ ເລ ອດ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ.”         

3ແລໍ້ວ ພວກ 

ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທຳງ ແມ ື່ ຂອງ ອາບເີມເລັກ          ໄດໍ້ ໄປ ເວົໍ້ຳ ເລ ື່ ອງ ນີໍ້ ຕ ື່  ຊຳວ ເຊເຄັມ ແທນ ລຳວ         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ຊຳວ ເຊ-
ເຄັມ ຈ ື່ງ ຕດັສິນ ໃຈ ຮບັ ເອົຳ ອາບເີມເລັກ ເປັນ ຜ ໍ້ ປກົຄອງ         ເພຳະວື່ຳ ລຳວ ເປັນ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ພວກ 

ເຂົຳ.         

4ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເອົຳ ເງນິ ຈຳກ ວຫິຳນ ແຫື່ງ ບາອານ-ເບຣິດ ເຈດັ ສິບ ຫລຽນ ໃຫໍ້ ແກື່ ອາບີເມເລັກ          

ສື່ວນ ອາບີເມເລັກ ກ  ເອົຳ ເງນິ ນ ັໍ້ນ         ຈ ໍ້ຳງ ພວກ ອນັຕະພຳນ ໄປ ນ  ຳ.         

5ລຳວ ມຸ ໍ້ງ ໜໍ້ຳ ໄປ ເຮ ອນ ພ ື່  ຂອງ 

ລຳວ ທີື່  ເມ  ອງ ໂອຟຣາ          ແລະ ຂໍ້ຳ ລ ກ ຊຳຍ ເຈດັ ສິບ ຄນົ ຂອງ ເຢຣຸບ-ບາອານ ຢ ື່ ເທິງ ຫີນ ກໍ້ອນ ດຽວ ກນັ         

ໂຢທາມ          ລ ກ ຊຳຍ ຫລໍ້ຳ ຂອງ         ເຢຣຸບ-ບາອານ ໄດໍ້ ລີໍ້ ຢ ື່         ສະນ ັໍ້ນ         ຈ ື່ງ ບ ື່  ໄດໍ້ ຖ ກ ຂໍ້ຳ.         

6ແລໍ້ວ ຊຳວ ເຊ-
ເຄັມ ທກຸ ຄນົ ພໍ້ອມ ທງັ ຊຳວ ເບັດ-ມິນໂລ          ກ  ພຳກນັ ໄປ ທີື່  ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ ໃຫຍື່ ອນັ ສກັສິດ ທີື່  ເມ  ອງ ເຊເຄັມ          

ເພ ື່ ອ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ອາບີເມເລັກ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ.          
7ເມ  ື່ອ ໂຢທາມ ໄດໍ້ ຍນິ ເລ ື່ ອງ ນີໍ້         ລຳວ ກ  ໄປ ຢ ນ ຢ ື່ ເທິງ ພ  ເກຣຊີີມ          ແລະ ຮໍ້ອງ ໃສື່ ພວກ ເຂົຳ ດໍ້ວຍ 

ສຽງ ດງັ ວື່ຳ,         “ຊຳວ ເຊເຄັມ ທງັຫລຳຍ         ຈ ົື່ງ ຟງັ ຂໍ້ອຍ         ແລະ ພຣະເຈົ້າ ອຳດ ຈະ ຟງັ ພວກ ເຈົໍ້ຳ.          
8ຂໍ້ອຍ ຂ  ເວົໍ້ຳ ປຽບທຽບ ວື່ຳ         ຄ ັໍ້ງ ໜ ື່ ງ         ເມ  ື່ອ ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ ທງັຫລຳຍ ອອກ ໄປ ເລ ອກ ເອົຳ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ຂອງ 

ພວກ ມນັ         ພວກ ມນັ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ກບັ ຕ ົໍ້ນ ໝຳກກອກ ວື່ຳ         ຈ ົື່ງ ມຳ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ຂອງ ພວກ ຂໍ້ອຍ ເທີໍ້ນ.         

9ຕ ົໍ້ນ 

ໝຳກກອກ ກ  ຕອບ ວື່ຳ         ຖໍ້ຳ ຂໍ້ອຍ ປກົຄອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ຂໍ້ອຍ ຈະ ຕໍ້ອງ ເສຍ ນ  ໍ້ຳມນັ ຂອງ ຂໍ້ອຍ ໃຊໍ້ ຖວຳຍ 

ກຽດ ແກື່ ພະ ທງັຫລຳຍ         ແລະ ແກື່ ມະນດຸ.          
10ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ ທງັຫລຳຍ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ຕ ົໍ້ນ ໝຳກເດ ື່ ອ ວື່ຳ         ຂ  ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ມຳ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ຂອງ ພວກ ຂໍ້ອຍ ເທີໍ້ນ.         

11ແຕື່ ຕ ົໍ້ນ ໝຳກເດ ື່ ອ ຕອບ ວື່ຳ         ຖໍ້ຳ ຂໍ້ອຍ ປກົຄອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຂໍ້ອຍ ຈະ ຕໍ້ອງ ເສຍ ໝຳກ ໄມ ໍ້ ອນັ ຫອມ 

ຫວຳນ ຂອງ ຂໍ້ອຍ.          
12ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ ທງັຫລຳຍ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ຕ ົໍ້ນ ອະງ ຸື່ນ ວື່ຳ         ຂ  ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ມຳ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ຂອງ ຂໍ້ອຍ ເທີໍ້ນ.         

13ແຕື່ ຕ ົໍ້ນ ອະງ ຸື່ນ ຕອບ ວື່ຳ         ຖໍ້ຳ ຂໍ້ອຍ ປກົຄອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ຂໍ້ອຍ ຈະ ຕໍ້ອງ ເສຍ ເຫລົໍ້ຳ ອະງ ຸື່ນ ທີື່  ເຮັດ ໃຫໍ້ 

ພະ ທງັຫລຳຍ         ແລະ ມວນ ມະນດຸ ມີ ຄວຳມສກຸ.          
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14ແລໍ້ວ ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ ທກຸ ຕ ົໍ້ນ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ຕ ົໍ້ນ ໜຳມ ວື່ຳ         ຂ  ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ມຳ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ ເທີໍ້ນ.         

15ຕ ົໍ້ນ ໜຳມ ໄດໍ້ ຕອບ ວື່ຳ         ຖໍ້ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຕໍ້ອງກຳນ ໃຫໍ້ ຂໍ້ອຍ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ແທໍ້         ເຊນີ ມຳ 

ຊ ົໍ້ນ ຮ ົື່ມ ຂອງ ຂໍ້ອຍ         ຖໍ້ຳວື່ຳ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ມຳ         ໄຟ ຈະ ອອກ ມຳ ຈຳກ ຕ ົໍ້ນ ໜຳມ         ແລໍ້ວ ໄໝໍ້ ຕ ົໍ້ນສນົ ທງັ-

ຫລຳຍ ທີື່ ຢ ື່ ເທິງ ພ  ເລບານອນ ນີໍ້.”          
16ໂຢທາມ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ໄປ ວື່ຳ,         “ດຽວນີໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ອາບີເມເລັກ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ 

ຈງິ ໃຈ ບ ?         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຕອບ ສະໜອງ ຄວຳມ ດ ີຂອງ ເຢຣຸບ-ບາອານ          ແລະ ຄອບຄວົ ຂອງ ເພິື່ ນ ແບບ ນີໍ້ 

ບ ?         

17ຈ ົື່ງ ຈ ື່  ໄວໍ້ ວື່ຳ ພ ື່  ຂອງ ຂໍ້ອຍ ໄດໍ້ ຕ ື່ ສ ໍ້ ເພ ື່ ອ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ສື່ຽງ ຊວີດິ ເພ ື່ ອ ຊື່ອຍ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ 

ຈຳກ ພວກ ມດີີອານ          ແຕື່ ມ ໍ້ນີໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ກບັ ມຳ ຕ ື່ ສ ໍ້ ຄອບຄວົ ພ ື່  ຂອງ ຂໍ້ອຍ.         

18ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຂໍ້ຳ ລ ກ ຊຳຍ 

ເຈດັ ສິບ ຄນົ ຂອງ ເພິື່ ນ ຢ ື່ ເທິງ ຫີນ ກໍ້ອນ ດຽວ         ແລະ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ອາບີເມເລັກ          ລ ກ ທີື່  ເກດີ ຈຳກ ຍງິ ຮບັ ໃຊໍ້ 

ຂອງ ເພິື່ ນ         ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ເມ  ອງ ເຊເຄັມ          ເພຳະວື່ຳ ລຳວ ເປັນ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ.         

19ຖໍ້ຳວື່ຳ ສິື່ ງ 

ທີື່  ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເຮັດ ຕ ື່         ເຢຣຸບ-ບາອານ          ເປັນຄວຳມ ຈງິ         ແລະ ສດັຊ ື່  ແທໍ້         ຂ  ໃຫໍ້ ອາບີເມເລັກ ຈ ົື່ງ ມີ 

ຄວຳມສກຸ ຢ ື່ ກບັ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເທີໍ້ນ.         

20ຖໍ້ຳ ບ ື່  ເປັນ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ         ຂ  ໃຫໍ້ ຄວຳມ ໂກດ ຮໍ້ຳຍ ດ ັື່ງ ໄຟ ທີື່  ມຳ ຈຳກ ອາ-
ບີເມເລັກ          ທ  ຳລຳຍ ຊຳວ ເຊເຄັມ ກບັ ຊຳວ ເບັດ-ມິນໂລ ທ  ຳລຳຍ ອາບເີມເລັກ ເຊັື່ ນ ດຽວ ກນັ         ແລໍ້ວ 

ໂຢທາມ ກ  ປບົ ໜີ ໄປ.         

21ລຳວ ໄປ ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ເມ  ອງ ເບເອ          ເພຳະວື່ຳ ລຳວ ຢໍ້ຳນ ອາບີເມເລັກ ອໍ້ຳຍ 

ຂອງ ລຳວ.          
22ອາບີເມເລັກ ໄດໍ້ ປກົຄອງ ພວກ ອິສຣາເອນ ເປັນ ເວລຳ ສຳມ ປີ.         

23ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ໃຫໍ້ ມີ ຄວຳມ ບ ື່  

ເຂົໍ້ຳໃຈ ກນັ ລະຫວື່ຳງ ອາບີເມເລັກ ກບັ ຊຳວ ເມ  ອງ ເຊເຄັມ          ຊຳວ ເມ  ອງ ເຊເຄັມ ກ  ທ ລະ ຍດົ ຕ ື່  ອາບີ-
ເມເລັກ         

24ເພ ື່ ອ ຄວຳມ ທຳລນຸ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ແກື່ ລ ກ ຊຳຍ ເຈດັ ສິບ ຄນົ ຂອງ ກີເດໂອນ ຈະ ສະ-

ໜອງ         ແລະ ເລ ອດ ຂອງ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ຈະ ໄດໍ້ ຕກົ ແກື່ ອາບເີມເລັກ          ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຜ ໍ້ ໄດໍ້ ປະຫຳນ ພວກ ເຂົຳ         

ແລະ ຕກົ ແກື່ ຊຳວ ເມ  ອງ ເຊເຄັມ          ຜ ໍ້ ເສີມ ກ  ຳລງັ ອາບເີມເລັກ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ຕນົ         

25ຊຳວ ເມ  ອງ 

ເຊເຄັມ ໄດໍ້ ວຳງ ຄນົ ຊຸ ໍ້ມ ຢ ື່ ຄອຍ ຖໍ້ຳ ດກັ ຈບັ ອາບເີມເລັກ ທີື່  ເທິງ ຍອດພ  ເຂົຳ         ພວກ ເຂົຳ ກ  ປຸໍ້ນ ຄນົ ທງັ 

ປວງ ທີື່  ຜື່ຳນ ໄປ ມຳ ທຳງ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ມີ ຄນົ ບອກ ອາບີເມເລັກ ໃຫໍ້ ຮ ໍ້.          
26ຝື່ຳຍ ກາອານ ລ ກ ຊຳຍ ເອເບັດ ກບັ ຍຳດ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ລຳວ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ເມ  ອງ ເຊເຄັມ          ຊຳວ ເຊ-

ເຄັມ ເຊ ື່ ອ ໃຈ ກາອານ         

27ຈ ື່ງ ພຳກນັ ອອກ ໄປ ໃນ ສວນ ອະງ ຸື່ນ ເກບັ ໝຳກ ອະງ ຸື່ນ ມຳ ຢຽບ         ເຮັດ ງຳນ 

ລໍ້ຽງ ໃນ ວນັ ພະ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ພວກ ເຂົຳ ກນິ         ແລະ ດ ື່ ມ         ແລະ ດື່ຳ ສຳບ ແຊື່ງ ອາບເີມເລັກ ດໍ້ວຍ         

28ກາອານ ລ ກ ຊຳຍ ເອເບັດ ຈ ື່ງ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ອາບເີມເລັກ ຄ  ໃຜ         ແລະ ເຮົຳ ຊຳວ ເຊເຄັມ ເປັນ ໃຜ ຈ ື່ງ 

ຕໍ້ອງ ມຳ ຮບັ ໃຊໍ້ ລຳວ         ລຳວ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ກີເດໂອນ ບ ື່  ແມ ື່ນ ຫລ          ແລະ ເຊບ ນ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ໜໍ້ຳທີື່  

ຂອງ ລຳວ ບ ື່  ແມ ື່ນ ຫລ          ຈ ົື່ງ ຮບັ ໃຊໍ້ ຄນົ ຮາໂມ ພ ື່  ຂອງ ເຊເຄັມ ສຳ         ເຮົຳ ຈະ ຮບັ ໃຊໍ້ ອາບີເມເລັກ ເຮັດ 

ຫຍງັ         

29ຖໍ້ຳ ຄນົ ເມ  ອງ ນີໍ້ ຢ ື່ ໃຕໍ້ ກຳນ ປກົຄອງ ຂອງ ເຮົຳ         ເຮົຳ ຈະ ຖອດ ອາບີເມເລັກ ອອກ”         ພວກ ເຂົຳ 

ຈ ື່ງ ທໍ້ຳ ອາບີເມເລັກ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ເພີື່ ມ ເຕມີ ກອງທບັ ຂອງ ທື່ຳນ ຂ ໍ້ນ ແລໍ້ວ ອອກ ມຳສຳ.”          
30ເມ  ື່ອ ເຊບ ນ          ເຈົໍ້ຳເມ  ອງ ໄດໍ້ ຍນິ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ຂອງ ກາອານ ລ ກ ຊຳຍ ເອເບັດ ກ  ຄຽດ         

31ຈ ື່ງ ສ ົື່ງ ຜ ໍ້ ສ ື່ -

ສຳນ ໄປ ຍງັ ອາບີເມເລັກ ຢື່ຳງ ລບັ ໆ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ເບິື່ ງ ແມ         ກາອານ ລ ກ ຊຳຍ ເອເບັດ          ແລະ ຍຳດ ພີື່ -

ນໍ້ອງ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ມຳ ທີື່  ເມ  ອງ ເຊເຄັມ          ເບິື່ ງ ແມ         ພວກ ເຂົຳ ຍ ຸແຫຍື່ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກບັ ທື່ຳນ         
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32ບດັ ນີໍ້         ຂ  ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ລກຸຂ ໍ້ນ ໃນ ເວລຳ ກຳງຄ ນ         ທງັ ທື່ຳນ         ແລະ ຄນົ ທີື່ ຢ ື່ ກບັ ທື່ຳນ         ໄປ ຊຸ ໍ້ມ ຄອຍ ຖໍ້ຳ ຢ ື່ 

ໃນ ທົື່ງ ນຳ         

33ຮຸື່ງ ເຊົໍ້ຳ ເມ  ື່ອ ຕຳເວັນ ຂ ໍ້ນ         ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ລກຸຂ ໍ້ນ ແຕື່ ເຊົໍ້ຳ ໆ         ຮບີ ບກຸ ເຂົໍ້ຳ ເມ  ອງ         ແລະ ເບິື່ ງ ແມ         

ເມ  ື່ອ ກາອານ ກບັ ກອງທບັ ອອກ ມຳ ຕ ື່ ສ ໍ້ ທື່ຳນ         ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ເຮັດ ແກື່ ພວກ ເຂົຳ ຕຳມ ແຕື່ ໂອກຳດ ຈະ ອ  ຳ-

ນວຍ.”          
34ຝື່ຳຍ ອາບີເມເລັກ          ແລະ ກອງທບັ ທງັ ໝດົ ທີື່ ຢ ື່ ກບັ ທື່ຳນ ກ  ລກຸຂ ໍ້ນ ໃນ ເວລຳ ກຳງຄ ນ         ແບື່ງ ອອກ 

ເປັນ ສີື່  ກອງ ໄປ ຊຸ ໍ້ມ ຄອຍ ຖໍ້ຳ ສ ໍ້ ເມ  ອງ ເຊເຄັມ         

35ກາອານ ລ ກ ຊຳຍ ເອເບັດ ກ  ອອກ ໄປ ຢ ນ ຢ ື່ ທີື່  ທຳງ 

ເຂົໍ້ຳ ປະຕ  ເມ  ອງ         ອາບີເມເລັກ ກ  ລກຸຂ ໍ້ນ ພໍ້ອມ ກບັ ກອງທບັ ທີື່ ຢ ື່ ກບັ ທື່ຳນ         ອອກ ມຳ ຈຳກ ບື່ອນ ດກັ ຊຸ ໍ້ມ         

36ແລະ ເມ  ື່ອ ກາອານ ເຫັນ ກອງທບັ         ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ກບັ ເຊບ ນ ວື່ຳ         “ເບິື່ ງ ແມ         ກອງທບັ ກ  ຳລງັ ເຄ ື່ ອນ ລງົ ມຳ 

ຈຳກ ຍອດພ  ເຂົຳ”         ເຊບ ນ ຕອບ ລຳວ ວື່ຳ         “ທື່ຳນ ເຫັນ ເງຳົ ພ ເຂົຳ ເປັນ ຄນົ ໄປ”         

37ກາອານ ເວົໍ້ຳ ຂ ໍ້ນ ອີກ 

ວື່ຳ         “ເບິື່ ງ         ກອງທບັ ກ  ຳລງັ ອອກ ມຳ ຈຳກ ກຳງ ແຜື່ນດນິ ກອງ ໜ ື່ ງ         ແລະ ກອງທບັ ອີກ ກອງ ໜ ື່ ງ ກ  ຳລງັ 

ອອກ ມຳ ຈຳກ ທຳງ ທົື່ງພຽງ”         

38ເຊບ ນ ກ  ກື່ຳວ ແກື່ ກາອານ ວື່ຳ         “ປຳກ ຂອງ ທື່ຳນ ຢ ື່ ໃສ ດຽວນີໍ້         ທື່ຳນ ຜ ໍ້ 

ທີື່  ກື່ຳວ ວື່ຳ         ‘ອາບເີມເລັກ ຄ  ຜ ໍ້ ໃດ         ທີື່  ເຮົຳ ຕໍ້ອງ ຮບັ ໃຊໍ້’         ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເປັນ ຄນົ ທີື່  ທື່ຳນ ໝິື່ ນປະໝຳດ ບ ື່  

ແມ ື່ນ ຫລ          ຈ ົື່ງ ຍກົ ທບັ ອອກ ໄປ ສ ໍ້ ຮບົ ກບັ ພວກ ເຂົຳ ສຳ”         

39ກາອານ ກ  ຍື່ຳງ ນ  ຳ ໜໍ້ຳ ກອງທບັ ເຊເຄັມ 

ອອກ ໄປ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກບັ ອາບີເມເລັກ         

40ອາບີເມເລັກ ກ  ຂບັ ໄລື່ ກາອານ ໜີ ໄປ         ມີ ຄນົ ຖ ກ ບຳດເຈບັ ລ ົໍ້ມ ຕຳຍ 

ເປັນ ຈ  ຳນວນ ຫລຳຍ ຈນົ ຮອດ ທຳງ ເຂົໍ້ຳ ປະຕ  ເມ  ອງ         

41ຝື່ຳຍ ອາບີເມເລັກ ກ  ອຳໄສ ຢ ື່ ທີື່  ອາຣ ມາ          

ແລະ ເຊບ ນ ກ  ຂບັ ໄລື່ ກາອານ ກບັ ຍຳດ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ອອກ ໄປ ບ ື່  ໃຫໍ້ ຢ ື່ ທີື່  ເຊເຄັມ ຕ ື່  ໄປ.          
42ຕ ື່  ມຳ ຮຸື່ງ ເຊົໍ້ຳ ຂ ໍ້ນ         ມີ ຊຳວ ເມ  ອງ ອອກ ໄປ ທີື່  ທົື່ງ ນຳ         ອາບີເມເລັກ ກ  ຮ ໍ້ ເລ ື່ ອງ         

43ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ ແບື່ງ ຄນົ 

ຂອງ ຕນົ ອອກ ເປັນ ສຳມ ກອງ         ຊຸ ໍ້ມ ຄອຍ ຖໍ້ຳ ຢ ື່ ທີື່  ທົື່ງ ນຳ         ເພິື່ ນ ເຫັນ ຄນົ ອອກ ມຳ ຈຳກ ໃນ ເມ  ອງ         ເພິື່ ນ 

ຈ ື່ງ ລກຸຂ ໍ້ນ ປະຫຳນ ພວກ ເຂົຳ         

44ສື່ວນ ອາບີເມເລັກ ກບັ ທະຫຳນ ທີື່ ຢ ື່ ນ  ຳ ກ  ລກຸ ໄປ ຢ ນ ຢ ື່ ທີື່  ທຳງ ເຂົໍ້ຳ 

ປະຕ  ເມ  ອງ         ຝື່ຳຍ ທະຫຳນ ອີກ ສອງ ກອງ ກ  ບກຸ ເຂົໍ້ຳ ໂຈມ ຕ ີຄນົ ທງັ ໝດົ ໃນ ທົື່ງ ນຳ         ແລະ ຂໍ້ຳ ພວກ ເຂົຳ         

45ອາບີເມເລັກ ໂຈມ ຕ ີເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ຕະຫລອດ ມ ໍ້         ຍ ດ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້         ແລະ ຂໍ້ຳ ຟນັ ປະຊຳຊນົ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ 

ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ         ທງັ ທ  ຳລຳຍ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ດໍ້ວຍ         ແລໍ້ວ ກ  ຫວື່ຳນ ເກ ອ ລງົ ໃນ ດນິ ນ ັໍ້ນ.          
46ເມ  ື່ອ ບນັດຳ ຊຳວ ເຮ ອນ ຫ  ເຊເຄັມ ໄດໍ້ ຍນິ ເຊັື່ ນ ນ ັໍ້ນ         ກ  ໜີ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ຢ ື່ ໃນ ປໍ້ອມ ໃນ ວດັ ຂອງ ພະບາ-

ອານ ເບຣິດ         

47ມີ ຄນົ ໄປ ບອກ ອາບີເມເລັກ ວື່ຳ         ບນັດຳ ຊຳວ ເຮ ອນ ຫ  ເຊເຄັມ ໄປ ຊຸມນມຸ ກນັ ຢ ື່         

48ອາບີເມເລັກ ກ  ຂ ໍ້ນ ໄປ ເທິງ ພ ເຂົຳ ຊານໂມນ          ທງັ ເພິື່ ນ ກບັ ບນັດຳ ຄນົ ທີື່ ຢ ື່ ນ  ຳ         ອາບີເມເລັກ ຖ  

ຂວຳນ ຕດັ ກິື່ ງ ໄມ ໍ້ ໃສື່ ບື່ຳ ແບກ ມຳ         ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ ບອກ ຄນົ ທີື່ ຢ ື່ ນ  ຳ ວື່ຳ         “ເຈົໍ້ຳ ເຫັນ ຂໍ້ອຍ ເຮັດ ຫຍງັ         ຈ ົື່ງ ຮບີ ໄປ 

ເຮັດ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ສຳ”         

49ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ຄນົ ທງັ ປວງ ກ  ຕດັ ກິື່ ງ ໄມ ໍ້ ແບກ ຕຳມ ອາບີເມເລັກ ໄປ ສມຸ ໄວໍ້         ທີື່  ປໍ້ອມ         

ແລໍ້ວ ກ  ຈດຸ ໄຟ ເຜົຳ ປໍ້ອມ ນ ັໍ້ນ         ຊຳວ ເຮ ອນ ຫ  ເຊເຄັມ ກ  ຕຳຍ ໝດົ         ທງັ ຊຳຍ         ແລະ ຍງິ ປະມຳນ ໜ ື່ ງ ພນັ 

ຄນົ.          

ອາບີເມເລັກຖືກທຳລາຍ 
50ອາບີເມເລັກ ໄປ ຍງັ ເມ  ອງ ເທເບດ ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ ຕດິ ກບັ ເມ  ອງ ເທເບດ ໄວໍ້         ແລະ ຍ ດ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້         

51ແຕື່ ໃນ ເມ  ອງ ມີ ປໍ້ອມ ທີື່  ແຂງແຮງ         ປະຊຳຊນົ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ທງັ ໝດົ ກ  ໜີ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ຢ ື່ ໃນ ປໍ້ອມ ທງັ ຜ ໍ້ ຊຳຍ         

ແລະ ຜ ໍ້ຍງິ         ປິດ ປະຕ  ຂງັ ຕນົ ເອງ ໄວໍ້         ພວກ ເຂົຳ ກ  ຂ ໍ້ນ ໄປ ເທິງ ຫລງັຄຳ ປໍ້ອມ         

52ອາບເີມເລັກ ຍກົ ທບັ 
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ມຳ ຮອດ ປໍ້ອມ ນີໍ້         ໄດໍ້ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກນັ         ຈນົ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃກໍ້ ປະຕ  ປໍ້ອມ ໄດໍ້ ແລໍ້ວ         ຈະ ເອົຳ ໄຟ ເຜົຳ         

53ມີ ຍງິ ຄນົ ໜ ື່ ງ 

ເອົຳ ຫີນ ໂມ ໍ້ ຖິໍ້ມ ລງົ ຖ ກ ຫວົ ອາບີເມເລັກ          ກະໂຫລກຫວົ ຂອງ ເພິື່ ນ ແຕກ         

54ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ ຟໍ້ຳວ ຮໍ້ອງ ບອກ 

ຄນົ ໜຸື່ມ ທີື່  ຖ  ອຳວດຸ ຂອງ ຕນົ ວື່ຳ         “ເອົຳ ດຳບ ຟນັ ເຮົຳ ເພ ື່ ອ ຄນົ ຈະ ບ ື່  ກື່ຳວ ວື່ຳ         ‘ຜ ໍ້ຍງິ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຂໍ້ຳ ເຮົຳ 

ຕຳຍ”         ຊຳຍ ໜຸື່ມ ຂອງ ເພິື່ ນ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ກ  ແທງ ເພິື່ ນ ຊອດ ເຖງິ ແກື່ ຄວຳມ ຕຳຍ         

55ເມ  ື່ອ ຄນົ ອິສຣາເອນ 

ເຫັນ ວື່ຳ ອາບີເມເລັກ ສິໍ້ນ ຊວີດິ ແລໍ້ວ         ຕື່ຳງ ຄນົ ກ  ກບັ ໄປ ຍງັ ບື່ອນ ຂອງ ຕນົ.          
56ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ         ພຣະເຈົ້າ ຕອບ ສະໜອງ ຄວຳມ ຊ ົື່ວ ທີື່  ອາບີເມເລັກ ໄດໍ້ ເຮັດ ຕ ື່  ພ ື່  ຂອງ ຕນົ ຄ  ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ 

ພີື່ ນ ໍ້ອງ ເຈດັ ສິບ ຄນົ ຂອງ ຕນົ         

57ແລະ ພຣະເຈົ້າ ເຮັດ ໃຫໍ້ ບນັດຳ ຄວຳມ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ຂອງ ຊຳວ ເຊເຄັມ ກບັ 

ຕກົ ຖ ກ ຫວົ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ເອງ         ຄ  ຳ ສຳບ ແຊື່ງ ຂອງ ໂຢທາມ ລ ກ ຊຳຍ ກີເດໂອນ ກ  ຕກົ ຢ ື່ 

ເທິງ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ.          
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ໂຕລາກັບຢາອີເປັນຜ ້ປົກຄອງຂອງອິສຣາເອນ 

1ຕ ື່  ຈຳກ ອາບີເມເລັກ ມີ ຄນົ ຂ ໍ້ນ ມຳ ຊື່ວຍ ອິສຣາເອນ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ         ຊ ື່  ໂຕລາ          ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ປ ອາ ຜ ໍ້ 

ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ໂດໂດ          ຄນົ ອິດຊາຄາ          ແລະ ລຳວ ຢ ື່ ທີື່  ເມ  ອງ ຊາມີ ໃນ ເຂດ ແດນ ພ ເຂົຳ ເອຟຣາ-
ຢິມ         

2ເພິື່ ນ ປກົຄອງ ອິສຣາເອນ ຢ ື່ ຊຳວ ສຳມ ປີ         ແລໍ້ວ ເພິື່ ນ ກ  ສິໍ້ນ ຊວີດິ         ພວກ ເຂົຳ ຝງັ ສບົ ເພິື່ ນ ໄວໍ້ ທີື່  

ເມ  ອງ ຊາມີ.          
3ຕ ື່  ມຳ         ຢາອີ ຄນົ ກິເລອາດ ໄດໍ້ ຂ ໍ້ນ ມຳ         ແລະ ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ປກົຄອງ ອິສຣາເອນ ຢ ື່ ຊຳວ ສອງ ປີ         

4ເພິື່ ນ 

ມີ ລ ກ ຊຳຍ ສຳມ ສິບ ຄນົ         ຂີື່  ລ ກ ລຳ ສຳມ ສິບ ໂຕ         ແລະ ມີ ເມ  ອງ ຢ ື່ ສຳມ ສິບ ຫວົ ເມ  ອງ ເອີໍ້ນ ວື່ຳ         ເມ  ອງ 

ຮາໂວດ-ຢາອີ ຈນົ ຮອດ ທກຸ ມ ໍ້ນີໍ້         ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ໃນ ແຜື່ນດນິ ກິເລອາດ         

5ຢາອີ ກ  ສິໍ້ນ ຊວີດິ         ແລະ ຖ ກ ຝງັ ໄວໍ້ ທີື່  

ເມ  ອງ ກາໂມນ.          

ພຣະເຈົ້າຊົງພຣະພິໂລດຄົນທີ່ໄຫວ້ຮ ບເຄົາລົບ 
6ຄນົ ອິສຣາເອນ ກ  ເຮັດ ຊ ົື່ວ ໃນ ສຳຍ ພຣະເນດ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ອີກ ຄ  ໄປ ຮບັ ໃຊໍ້ ພະບາອານ 

ທງັຫລຳຍ ແລະ ພວກ ພະອັດຊະໂຕເຣດ          ພະ ຂອງ ຄນົ ຊີເຣຍ          ພະ ຂອງ ເມ  ອງ ຊີໂດນ          ພະ ຂອງ ຄນົ 

ໂມອາບ          ພະ ຂອງ ຄນົ ອຳໂມນ          ພະ ຂອງ ຄນົ ຟີລິດສະຕີນ          ແລະ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ປະ ຖິໍ້ມ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ບ ື່  ໄດໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ພຣະອງົ ອີກ         

7ແລະ ພຣະພິໂລດ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກ  ຮໍ້ອນ ຂ ໍ້ນ ຕ ື່  

ອິສຣາເອນ          ຈ ື່ງ ຊງົ ຂຳຍ ພວກ ເຂົຳ ໄວໍ້ ໃນ ມ  ຂອງ ຄນົ ຟີລິດສະຕີນ          ແລະ ໃນ ມ  ຂອງ ຄນົ ອຳໂມນ         

8ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຂ ົື່ມເຫງ         ແລະ ບບີ ບງັຄບັ ຄນົ ອິສຣາເອນ ໃນ ປີ ນ ັໍ້ນ ຄ  ຄນົ ອິສຣາເອນ ທງັ ປວງ ທີື່ ຢ ື່ 

ຟຳກ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢແໍດນ ເບ ໍ້ອງ ນ ັໍ້ນ ໃນ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ຄນົ ອະໂມຣີດ          ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ໃນ ກິເລອາດ ສິບ ແປດ ປີ         

9ທງັ 

ຄນົ ອຳໂມນ ໄດໍ້ ຂໍ້ຳມ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ ໄປ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກບັ ຢ ດາ ແລະ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກບັ ເບັນຢາມິນ          ແລະ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກບັ ວງົ 

ວຳນ ຂອງ ເອຟຣາຢມິ          ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ອິສຣາເອນ ຈ ື່ງ ເດ ອດຮໍ້ອນ ຫລຳຍ.          
10ແລະ ຄນົ ອິສຣາເອນ ຮໍ້ອງທກຸ ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ວື່ຳ         “ຂໍ້ຳພະອງົ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ເຮັດ ບຳບ ຕ ື່  

ພຣະອງົ         ເພຳະວື່ຳ ຂໍ້ຳພະອງົ ໄດໍ້ ປະ ຖິໍ້ມ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ຂໍ້ຳພະອງົ ໄປ         ແລະ ຮບັ ໃຊໍ້ ບນັດຳ ພະບາ-
ອານ”         

11ແລະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ບອກ ກບັ ຄນົ ອິສຣາເອນ ວື່ຳ         “ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ຊື່ວຍ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຈຳກ ຊຳວ 
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ເອຢິບ          ຈຳກ ຄນົ ອະໂມຣີດ          ຈຳກ ຄນົ ອຳໂມນ          ແລະ ຈຳກ ຄນົ ຟີລິດສະຕີນ ຫລ          

12ທງັ ຄນົ ຊີໂດນ          

ຄນົ ອາມາເລັກ          ແລະ ຊຳວ ມາໂອນ ໄດໍ້ ບບີ ບງັຄບັ ເຈົໍ້ຳ         ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຮໍ້ອງທກຸ ເຖງິ ເຮົຳ         ແລະ ເຮົຳ ໄດໍ້ 

ຊື່ວຍ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ມ  ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ         

13ເຖງິ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ         ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຍງັ ໄດໍ້ ປະ ຖິໍ້ມ ເຮົຳ         ແລະ ຮບັ 

ໃຊໍ້ ພະ ອ ື່ ນ         ສະນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ຈ ື່ງ ຈະ ບ ື່  ຊື່ວຍ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ອີກ ຕ ື່  ໄປ         

14ຈ ົື່ງ ໄປ ຮໍ້ອງທກຸ ຕ ື່  ພະ ຊ ື່ ງ 

ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ເລ ອກ ເອົຳ ສຳ ໃຫໍ້ ພະ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ຊື່ວຍ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ໃນ ຍຳມ ທກຸ ເດ ອດຮໍ້ອນ ນີໍ້”         

15ແລະ ຄນົ ອິສຣາເອນ ກຳບ ທ ນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ວື່ຳ         “ຂໍ້ຳ ພຣະອງົ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ເຮັດ ບຳບ ແລໍ້ວ         ຂ  

ພຣະອງົ ເຮັດ ຕຳມ ທີື່  ພຣະອງົ ເຫັນ ດ ີ        ຂໍ້ຳພະອງົ ຂ  ອໍ້ອນວອນ ພຽງ ວື່ຳ         ຂ  ຊື່ວຍ ຂໍ້ຳພະອງົ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ໃນ ມ ໍ້-

ນີໍ້ ເຖດີ”         

16ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ຈ ື່ງ ເຊົຳ ຖ  ພະ ອ ື່ ນ         ແລະ ຮບັ ໃຊໍ້ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຝື່ຳຍ 

ພຣະອງົ ຊງົ ຮໍ້ອນ ພຣະໄທ ດໍ້ວຍ ຄວຳມທກຸ ຍຳກ ຂອງ ອິສຣາເອນ.          
17ຝື່ຳຍ ຄນົ ອຳໂມນ ກ  ຖ ກ ເອີໍ້ນ ໃຫໍ້ ມຳ ພໍ້ອມ ກນັ         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ ໃນ ກິເລອາດ          ແລະ ຄນົ 

ອິສຣາເອນ ກ  ມຳ ພໍ້ອມ ກນັ ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ ຢ ື່ ທີື່  ມິດຊະປາ         

18ແລະ ປະຊຳຊນົ ກບັ ພວກ ຫວົໜໍ້ຳ ຂອງ ຄນົ ກິ-
ເລອາດ ເວົໍ້ຳ ກນັ ວື່ຳ         “ຜ ໍ້ ໃດ ທີື່  ຈະ ເປັນ ຄນົ ທ  ຳອິດ ທີື່  ຈະ ເຂົໍ້ຳ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກບັ ຄນົ ອຳໂມນ          ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈະ ເປັນ ຫວົ-

ໜໍ້ຳ ຂອງ ຊຳວ ກເິລອາດ ທງັ ໝດົ.”          

ບົດທີ 11 
ເຢັບທາສ ້ຮົບກັບຄົນອຳໂມນ 

1ເຢັບທາ ຄນົ ກິເລອາດ ເປັນ ທະຫຳນ ກໍ້ຳ         ແຕື່ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຍງິ ໂສເພນ ີ         ກິເລອາດ ໃຫໍ້ ກ  ຳ-

ເນດີ ລ ກ ຊ ື່  ເຢັບທາ         

2ເມຍ ແທໍ້ ຂອງ ກິເລອາດ ເກດີ ລ ກ ຊຳຍ ຫລຳຍ ຄນົ         ແລະ ເມ  ື່ອ ພວກ ລ ກ ເຫລົື່ ຳ-

ນ ັໍ້ນ ໃຫຍື່ ຂ ໍ້ນ ແລໍ້ວ         ຈ ື່ງ ຂບັ ໄລື່ ເຢັບທາ ອອກ ໄປ ໂດຍ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ເຈົໍ້ຳ ຈະ ມີ ສື່ວນ ໃນ ມ ລະດກົ ຂອງ 

ຄອບຄວົ ພ ື່  ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້         ເພຳະວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ລ ກ ຂອງ ຍງິ ຄນົ ອ ື່ ນ”         

3ເຢັບທາ ຈ ື່ງ ໜີ ຈຳກ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ຕນົ 

ໄປ ອຳໄສ ຢ ື່ ທີື່  ແຜື່ນດນິ ໂຕບ          ພວກ ອນັຕະພຳນ ກ  ລວມ ກນັ ກບັ ເຢັບທາ          ແລະ ຕດິຕຳມ ເພິື່ ນ ໄປ.          
4ຕ ື່  ມຳ ພຳຍຫລງັ ຄນົ ອຳໂມນ ໄດໍ້ ເຮັດ ສງົຄຳມ ກບັ ຄນົ ອິສຣາເອນ         

5ແລະ ເມ  ື່ອ ຄນົ ອຳໂມນ ເຮັດ 

ສງົຄຳມ ກບັ ອິສຣາເອນ ນ ັໍ້ນ ພວກ ຜ ໍ້ ໃຫຍື່ ຂອງ ເມ  ອງ ກິເລອາດ ໄດໍ້ ໄປ ເພ ື່ ອ ຈະ ພຳ ເຢັບທາ ມຳ ຈຳກ 

ແຜື່ນດນິ ໂຕບ         

6ພວກ ເຂົຳ ກື່ຳວ ແກື່ ເຢັບທາ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ມຳ ເປັນ ຫວົໜໍ້ຳ ຂອງ ເຮົຳ         ເພ ື່ ອ ເຮົຳ ຈະ ໄດໍ້ ຕ ື່ ສ ໍ້ 

ກບັ ຄນົ ອຳໂມນ”         

7ແຕື່ ເຢັບທາ ກື່ຳວ ແກື່ ພວກ ຜ ໍ້ ໃຫຍື່ ຂອງ ກິເລອາດ ວື່ຳ         “ທື່ຳນ ບ ື່  ໄດໍ້ ກຽດ ຊງັ ຂໍ້ຳ-

ພະເຈົໍ້ຳ         ແລະ ຂບັ ໄລື່ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄປ ຈຳກ ຄອບຄວົ ພ ື່  ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຫລ          ເມ  ື່ອ ຄຳວ ທກຸ ຍຳກ ທື່ຳນ 

ຈະ ມຳ ຫຳ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເຮັດ ຫຍງັ”         

8ພວກ ຜ ໍ້ ໃຫຍື່ ຂອງ ກິເລອາດ ຈ ື່ງ ກື່ຳວ ແກື່ ເຢັບທາ ວື່ຳ         “ເຫດ ທີື່  

ເຮົຳ ກບັ ມຳ ຫຳ ທື່ຳນ ໃນ ບດັ ນີໍ້         ເພຳະ ຕໍ້ອງກຳນ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ໄປ ກບັ ເຮົຳ         ສ ໍ້ ຮບົ ກບັ ຄນົ ອຳໂມນ          ແລໍ້ວ ມຳ 

ເປັນ ຫວົໜໍ້ຳ ຂອງ ເຮົຳ ທີື່  ຈະ ປກົຄອງ ຊຳວ ກິເລອາດ ທງັ ປວງ”         

9ເຢັບທາ ຈ ື່ງ ກື່ຳວ ແກື່ ພວກ ຜ ໍ້ ໃຫຍື່ 

ຂອງ ກິເລອາດ ວື່ຳ         “ຖໍ້ຳ ທື່ຳນ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກບັ ເຮ ອນ ເພ ື່ ອ ເຮັດ ເສິກ ກບັ ຄນົ ອຳໂມນ          ແລະ ຖໍ້ຳ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ມອບ ພວກ ເຂົຳ ໄວໍ້ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈະ ໄດໍ້ ເປັນ ຫວົໜໍ້ຳ ຂອງ ທື່ຳນ 

ຫລ  ບ ື່ ”         

10ພວກ ຜ ໍ້ ໃຫຍື່ ຂອງ ກິເລອາດ ຈ ື່ງ ຕອບ ເຢັບທາ ວື່ຳ         “ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເປັນ ພະຍຳນ ລະ-

ຫວື່ຳງ ເຮົຳ         ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ຕຳມ ທີື່  ທື່ຳນ ສ ັື່ງ ທກຸ ປະກຳນ”         

11ເຢັບທາ ຈ ື່ງ ໄປ ກບັ ພວກ ຜ ໍ້ ໃຫຍື່ ຂອງ ກິເລ-



ພວກຜ ້ປົກຄອງ 11 390 
ອາດ          ແລະ ປະຊຳຊນົ ກ  ຕ ັໍ້ງ ເພິື່ ນ ໃຫໍ້ ເປັນ ຫວົໜໍ້ຳ         ແລະ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ແລໍ້ວ ເຢັບທາ ກ  

ກື່ຳວ ຄ  ຳ ຕກົລງົ ກນັ ທງັ ໝດົ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ທີື່  ເມ  ອງ ມິດຊະປາ.          
12ເຢັບທາ ຈ ື່ງ ສ ົື່ງ ຜ ໍ້ ສ ື່ ສຳນ ໄປ ຍງັ ກະສດັ ອຳໂມນ ຖຳມ ວື່ຳ         “ທື່ຳນ ມີ ເລ ື່ ອງ ອນັ ໃດ ກບັ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         

ທື່ຳນ ຈ ື່ງ ຍກົ ທບັ ມຳ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກບັ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ”         

13ກະສດັ ຄນົ ອຳໂມນ ຕອບ ຜ ໍ້ ສ ື່ ສຳນ ຂອງ 

ເຢັບທາ ວື່ຳ         “ເພຳະວື່ຳ ເມ  ື່ອ ອິສຣາເອນ ຍກົ ທບັ ອອກ ມຳ ຈຳກ ເອຢິບ ໄດໍ້ ຍ ດ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ເຮົຳ ໄປ         

ຕ ັໍ້ງແຕື່ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ອາໂນນ ເຖງິ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢັບໂບກ          ແລະ ຮອດ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ          ບດັ ນີໍ້         ຂ  ຄ ນ ແຜື່ນດນິ 

ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ໂດຍ ດ.ີ”          
14ແລະ ເຢັບທາ ກ  ສ ົື່ງ ຜ ໍ້ ສ ື່ ສຳນ ໄປ ຫຳ ກະສດັ ຄນົ ອຳໂມນ ອີກ         

15ໃຫໍ້ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ເຢັບທາ ກື່ຳວ ດ ັື່ງ-

ນີໍ້ ວື່ຳ         ອິສຣາເອນ ບ ື່  ໄດໍ້ ຍ ດ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ໂມອາບ          ຫລ  ແຜື່ນດນິ ຂອງ ຄນົ ອຳໂມນ         

16ແຕື່ ເມ  ື່ອ ອິ-
ສຣາເອນ ອອກ ຈຳກ ເອຢິບ          ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຍື່ຳງ ໄປ ທຳງ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ ຮອດ ທະເລ ແດງ         

ແລະ ມຳ ຮອດ ກາເດັດ         

17ອິສຣາເອນ ຈ ື່ງ ສ ົື່ງ ຜ ໍ້ ສ ື່ ສຳນ ໄປ ຫຳ ກະສດັ ເອໂດມ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ‘ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ 

ຂ ອະນຍຸຳດ ຍກົ ທບັ ຜື່ຳນ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ທື່ຳນ ໄປ’         ແຕື່ ກະສດັ ເອໂດມ ບ ື່  ຟງັ         ແລະ ໄດໍ້ ສ ົື່ງ ຄ  ຳ ຂ  ຄ  ກນັ 

ໄປ ຫຳ ກະສດັ ເມ  ອງ ໂມອາບ ດໍ້ວຍ         ແຕື່ ເພິື່ ນ ກ  ບ ື່  ຕກົລງົ         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ອິສຣາເອນ ຈ ື່ງ ຢດຸ ຢ ື່ ທີື່  ກາເດັດ         

18ແລໍ້ວ ພວກ ເຂົຳ ກ  ເດນີທຳງ ໄປ ໃນ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ ອໍ້ອມ ແຜື່ນດນິ ເອໂດມ          ແລະ ແຜື່ນດນິ 

ໂມອາບ          ແລະ ມຳ ທຳງ ທິດຕຳເວັນອອກ ຂອງ ແຜື່ນດນິ ໂມອາບ          ແລະ ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ ຢ ື່ ທີື່  ຟຳກ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ 

ອາໂນນ ເບ ໍ້ອງ ນ ັໍ້ນ         ແຕື່ ພວກ ເຂົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ເຂດ ແດນ ຂອງ ໂມອາບ          ເພຳະວື່ຳ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ອາ-
ໂນນ ເປັນ ເຂດ ແດນ ຂອງ ໂມອາບ         

19ອິສຣາເອນ ຈ ື່ງ ສ ົື່ງ ຜ ໍ້ ສ ື່ ສຳນ ໄປ ຫຳ ສີໂຮນ ກະສດັ ຄນົ ອະໂມ-
ຣີດ          ກະສດັ ນະຄອນ ເຮັດຊະໂບນ          ອິສຣາເອນ ຮຽນ ເພິື່ ນ ວື່ຳ         ‘ຂ  ໃຫໍ້ ພວກ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຍກົ ທບັ ຜື່ຳນ 

ແຜື່ນດນິ ຂອງ ທື່ຳນ ໄປ ສະຖຳນທີື່  ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ’         

20ແຕື່ ສີໂຮນ ບ ື່  ວຳງໃຈ ທີື່  ຈະ ໃຫໍ້ ອິສຣາເອນ ຍກົ 

ທບັ ຜື່ຳນ ເຂດ ແດນ ຂອງ ຕນົ         ສະນ ັໍ້ນ         ສີໂຮນ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ຮວບຮວມ ປະຊຳຊນົ ທງັ ໝດົ ຂອງ ຕນົ         ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ 

ຢ ື່ ທີື່  ຢາຮາດ          ແລະ ສ ໍ້ ຮບົ ກບັ ອິສຣາເອນ         

21ແລະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ 

ມອບ ສີໂຮນ          ແລະ ປະຊຳຊນົ ທງັ ໝດົ ຂອງ ເພິື່ ນ ໄວໍ້ ໃນ ມ  ອິສຣາເອນ          ຄນົ ອິສຣາເອນ ກ  ໂຈມ ຕ ີ

ພວກ ເຂົຳ         ຈ ື່ງ ຍ ດ ຄອງ ແຜື່ນດນິ ທງັ ໝດົ ຂອງ ຄນົ ອະໂມຣີດ ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ເປັນ ຊຳວ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ         

22ແລະ ພວກ 

ເຂົຳ ຍ ດ ເຂດ ແດນ ທງັ ໝດົ ຂອງ ຄນົ ອະໂມຣີດ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ອາໂນນ ຮອດ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢັບໂບກ          ແລະ 

ຕ ັໍ້ງແຕື່ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ ຮອດ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ         

23ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ອິ-
ສຣາເອນ ຈ ື່ງ ຂບັ ໄລື່ ຄນົ ອະໂມຣີດ ອອກ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ອິສຣາເອນ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ພຣະອງົ         ຝື່ຳຍ ທື່ຳນ ຈະ 

ມຳ ຖ  ເອົຳ ເປັນ ກ  ຳມະສິດ ເຊັື່ ນ ນ ັໍ້ນ ຫລ          

24ທື່ຳນ ບ ື່  ໄດໍ້ ຖ  ກ  ຳມະສິດ ໃນ ສິື່ ງ ຊ ື່ ງ ພະເຄມົດ ພະ ຂອງ ທື່ຳນ 

ມອບ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ຍ ດ ຄອງ ຫລ          ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຮົຳ ຂບັ ໄລື່ ຜ ໍ້ ໃດ ໄປ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ໜໍ້ຳ ເຮົຳ         

ເຮົຳ ກ  ຍ ດ ຄອງ ບື່ອນ ຂອງ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         

25ຝື່ຳຍ ທື່ຳນ ຈະ ດກີ ວື່ຳ ບາລາກ ລ ກ ຊຳຍ ຊິບໂປ ກະສດັ ເມ  ອງ ໂມ-
ອາບ ຫລ          ທື່ຳນ ເຄີຍ ແຂື່ງຂນັ ກບັ ອິສຣາເອນ ຫລ          ທື່ຳນ ເຄີຍ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກບັ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ຫລ          

26ເມ  ື່ອ ອິສຣາເອນ ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ກງຸ ເຮັດຊະໂບນ          ແລະ ຊນົນະບດົ ຂອງ ກງຸ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ໃນ ເມ  ອງ ອາ-
ໂຣເອ          ແລະ ຊນົນະບດົ ຂອງ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ຢ ື່ ໃນ ບນັດຳ ຫວົ ເມ  ອງ ທີື່  ຕ ັໍ້ງ ຢ ື່ ຕຳມ ຝ ັື່ງ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ອາໂນນ 

ຮອດ ສຳມ ຮໍ້ອຍ ປີ         ເປັນ ຫຍງັ ທື່ຳນ ບ ື່  ເອີໍ້ນ ຄ ນ ມຳ ພຳຍ ໃນ ເວລຳ ນ ັໍ້ນ         

27ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຮັດ 
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ຄວຳມ ຜິດ ຕ ື່  ທື່ຳນ         ແຕື່ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ເຮັດ ຄວຳມ ຜິດ ຕ ື່  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໃນ ກຳນ ເຮັດ ສງົຄຳມ         ກບັ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         

ຂ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈອມ ຜ ໍ້ ພິພຳກສຳ ເປັນ ຜ ໍ້ ພິພຳກສຳ ລະຫວື່ຳງ ຄນົ ອິສຣາເອນ          ແລະ ຄນົ ອຳໂມນ 

ໃນ ມ ໍ້ນີໍ້”         

28ແຕື່ ກະສດັ ຂອງ ຄນົ ອຳໂມນ ບ ື່  ໄດໍ້ ຟງັ ຄ  ຳ ຂອງ ເຢັບທາ ຊ ື່ ງ ເພິື່ ນ ສ ົື່ງ ໄປ ໃຫໍ້.          
29ພຣະວິນຍານ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກ  ມຳສະ ຖດິ ຢ ື່ ກບັ ເຢັບທາ ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ ຍກົ ທບັ ຜື່ຳນ ກິເລ-

ອາດ          ແລະ ມານາເຊ ແລະ ຜື່ຳນ ມີ ຊະ ປຳ ແຫື່ງ ກິເລອາດ          ແລະ ຈຳກ ມີ ຊະ ປຳ ແຫື່ງ ກິເລອາດ          ເພິື່ ນ 

ຍກົ ທບັ ຜື່ຳນ ຕ ື່  ໄປ ຮອດ ບື່ອນ ຄນົ ອຳໂມນ.          

ຄຳປະຕິຍານອັນບໍ່ມີປັນຍາຂອງເຢັບທາ 
30ແລະ ເຢັບທາ ປະຕຍິຳນ ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ວື່ຳ         “ຖໍ້ຳ ພຣະອງົ ມອບ ຄນົ ອຳໂມນ ໄວໍ້ ໃນ ມ  ຂອງ 

ຂໍ້ຳ ພຣະອງົ ແລໍ້ວ         

31ຜ ໍ້ ໃດ ທີື່  ອອກ ມຳ ຈຳກ ປະຕ  ເຮ ອນ ຂອງ ຂໍ້ຳ ພຣະອງົ ເພ ື່ ອ ຕໍ້ອນຮບັ ຂໍ້ຳ ພຣະອງົ         

ເມ  ື່ອ ຂໍ້ຳ ພຣະອງົ ກບັ ມຳ ຈຳກ ຄນົ ອຳໂມນ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ສະຫງບົ         ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈະ ຕໍ້ອງ ເປັນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ຂໍ້ຳ ພຣະອງົ ຈະ ຖວຳຍ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ”         

32ແລໍ້ວ ເຢັບທາ ຈ ື່ງ ຍກົ ທບັ ຂໍ້ຳມ 

ໄປ ສ ໍ້ ຮບົ ກບັ ຄນົ ອຳໂມນ          ແລະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ມອບ ພວກ ເຂົຳ ໄວໍ້ ໃນ ມ  ຂອງ ເພິື່ ນ         

33ແລະ ເພິື່ ນ ໄດໍ້ 

ປະຫຳນ ພວກ ເຂົຳ ຈຳກ ອາໂຣເອ ຈນົ ຮອດ ບື່ອນ ທີື່ ຢ ື່ ໃກໍ້ ໆ ເມ  ອງ ມິນນິດ          ລວມ ຊຳວ ຫວົ ເມ  ອງ         

ແລະ ໄກ ໄປ ຈນົ ຮອດ ທົື່ງພຽງ ແຫື່ງ ສວນ ອະງ ຸື່ນ         ຜ ໍ້ ຄນົ ລ ົໍ້ມ ຕຳຍ ຫລຳຍ         ຄນົ ອຳໂມນ ຈ ື່ງ ພື່ຳຍ ແພໍ້ ຕ ື່ -

ໜໍ້ຳ ຄນົ ອິສຣາເອນ.          
34ແລໍ້ວ ເຢັບທາ ກ  ກບັ ມຳ ເຮ ອນ ທີື່  ມິດຊະປາ          ເບິື່ ງ ແມ         ລ ກ ສຳວ ຂອງ ເພິື່ ນ ຖ  ກອງ ເຕັໍ້ນ ລ  ຳ ອອກ 

ມຳ ຕໍ້ອນຮບັ ເພິື່ ນ         ນຳງ ເປັນ ລ ກ ຄນົ ດຽວ         ນອກຈຳກ ລ ກ ສຳວ ຄນົ ນີໍ້ ເພິື່ ນ ບ ື່  ມີ ລ ກ ຊຳຍ         ແລະ ລ ກ ສຳວ 

ອີກ ເລີຍ         

35ແລະ ຕ ື່  ມຳ ເມ  ື່ອ ເພິື່ ນ ເຫັນ ນຳງ ແລໍ້ວ         ເພິື່ ນ ກ  ຈກີ ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ ຂອງ ຕນົ         ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ໂອຍ         ລ ກ 

ສຳວ ເອີີ໋ຍ         ເຈົໍ້ຳ ເຮັດ ໃຫໍ້ ພ ື່  ທກຸ ໃຈ ແລໍ້ວ         ເພຳະວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ເຫດ ໃຫໍ້ ພ ື່  ເດ ອດຮໍ້ອນ ຫລຳຍ ຂ ໍ້ນ         ເພຳະ-

ວື່ຳ ພ ື່  ໄດໍ້ ອໍ້ຳ ປຳກ ປະຕຍິຳນ ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄວໍ້         ຈະ ຄ ນ ຄ  ຳ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້”         

36ນຳງ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ກບັ ພ ື່  ວື່ຳ         “ພ ື່  

ເອີື່ ຍ         ເມ  ື່ອ ພ ື່  ອອກປຳກ ສນັຍຳ ກບັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄວໍ້ ຢື່ຳງໃດ         ຂ  ພ ື່  ເຮັດ ກບັ ລ ກ ຕຳມ ຄ  ຳ ທີື່  ອອກ 

ຈຳກ ປຳກ ຂອງ ພ ື່  ສຳ         ເພຳະວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ແກໍ້ແຄໍ້ນ ຄນົ ອຳໂມນ ສດັຕ  ເພ ື່ ອ ພ ື່  ແລໍ້ວ”         

37ແລະ ນຳງ ເວົໍ້ຳ ກບັ ພ ື່  ຂອງ ນຳງ ວື່ຳ         “ຂ  ໃຫໍ້ ລ ກ ຢ ື່ ຢື່ຳງ ນີໍ້ ເຖດີ         ຂ  ປື່ອຍ ລ ກ ໄວໍ້ ຈກັ ສອງ ເດ ອນ ລ ກ ຈະ 

ໄດໍ້ ຈຳກ ເຮ ອນ         ແລະ ລງົ ໄປ ເທິງ ພ ເຂົຳ         ຮໍ້ອງໄຫໍ້ ຄ  ື່ຳ ຄວນ ເຖງິ ຄວຳມ ເປັນ ພມົມະຈຳລີ ຂອງ ລ ກ         ລ ກ 

ກບັ ເພ ື່ ອນ ໆ ຂອງ ລ ກ”         

38ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ ຕອບ ວື່ຳ         “ໄປ ສຳ”         ແລະ ເພິື່ ນ ກ  ປື່ອຍ ນຳງ ໄປ ສອງ ເດ ອນ         ນຳງ ກ  

ອອກ ໄປ         ນຳງ         ແລະ ພວກ ໝ ື່ ຂອງ ນຳງ ແລໍ້ວ ກ  ພຳກນັ ຮໍ້ອງໄຫໍ້ ຄ  ື່ຳ ຄວນ ເຖງິ ຄວຳມ ເປັນ ພມົມະຈຳລີ 

ຂອງ ນຳງ ເທິງ ພ ເຂົຳ         

39ຢ ື່ ມຳ ເມ  ື່ອ ຄບົ ສອງ ເດ ອນ ແລໍ້ວ         ນຳງ ກ  ກບັ ມຳ ຫຳ ພ ື່  ຂອງ ນຳງ         ແລະ ເພິື່ ນ ກ  

ເຮັດ ກບັ ນຳງ ຕຳມ ຄ  ຳ ປະຕຍິຳນ ທີື່  ໄດໍ້ ປະຕຍິຳນ ໄວໍ້         ນຳງ ຍງັ ບ ື່  ເຄີຍ ສມົສ ື່ ກບັ ຊຳຍ ໃດ ເລີຍ         ແລະ 

ເປັນ ທ  ຳນຽມ ໃນ ອິສຣາເອນ         

40ຄ  ລ ກ ສຳວ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ຈະ ໄປ ຮໍ້ອງໄຫໍ້ ໄວໍ້ ທກຸ ໃຫໍ້ ລ ກ ສຳວ ຂອງ 

ເຢັບທາ ຄນົ ກິເລອາດ ປີ ລະ ສີື່  ມ ໍ້.          



ພວກຜ ້ປົກຄອງ 12 392 
ບົດທີ 12 

ເຢັບທາຊະນະຄົນເອຟຣາຢິມ 
1ຝື່ຳຍ ຄນົ ເອຟຣາຢິມ ມຳ ພໍ້ອມ ກນັ ຂໍ້ຳມ ໄປ ທຳງ ເໜ ອ         ເວົໍ້ຳ ກບັ ເຢັບທາ ວື່ຳ         “ເຫດ ໃດ ທື່ຳນ ຈ ື່ງ 

ຍກົ ທບັ ຂໍ້ຳມ ໄປ ຮບົ ຄນົ ອຳໂມນ          ແຕື່ ບ ື່  ຊວນ ເຮົຳ ໄປ ນ  ຳ         ເຮົຳ ຈະ ຈ ດ ໄຟ ເຜົຳ ເຮ ອນ ທື່ຳນ ທບັ ຕວົ 

ທື່ຳນ”         

2ເຢັບທາ ຈ ື່ງ ຕອບ ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ         “ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກບັ ປະຊຳຊນົ ຕດິຕຳມ ເຮັດ ເສິກ ໃຫຍື່ ກບັ ຄນົ 

ອຳໂມນ          ເມ  ື່ອ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເອີໍ້ນ ທື່ຳນ ໃຫໍ້ ຊື່ວຍ         ທື່ຳນ ບ ື່  ໄດໍ້ ຊື່ວຍ ເຮົຳ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ມ  ພວກ ເຂົຳ         

3ເມ  ື່ອ ຂໍ້ຳພະ-

ເຈົໍ້ຳ ເຫັນ ວື່ຳ ທື່ຳນ ບ ື່  ຊື່ວຍ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ແລໍ້ວ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກ  ສື່ຽງ ຊວີດິ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຂໍ້ຳມ ໄປ ຮບົ ກບັ ຄນົ 

ອຳໂມນ          ແລະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ມອບ ພວກ ເຂົຳ ໄວໍ້ ໃນ ມ  ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ມ ໍ້ນີໍ້ ທື່ຳນ ຈະ ຂ ໍ້ນ ມຳ ເຮັດ 

ເສິກ ກບັ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ດໍ້ວຍ ເຫດ ອນັ ໃດ”         

4ເຢັບທາ ຈ ື່ງ ຮວບຮວມ ບນັດຳ ຊຳວ ກິເລອາດ ສ ໍ້ ຮບົ ກບັ ຄນົ 

ເອຟຣາຢິມ          ຄນົ ກິເລອາດ ກ  ປະຫຳນ ຄນົ ເອຟຣາຢິມ          ເພຳະວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ເຈົໍ້ຳ ຊຳວ ກິ-
ເລອາດ          ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ຄນົ ຫລບົໜີ ຂອງ ຊຳວ ເອຟຣາຢິມ ທື່ຳມກຳງ ຄນົ ເອຟຣາຢິມ ແລະ ມານາເຊ”         

5ຊຳວ ກິເລອາດ ກ  ເຂົໍ້ຳ ຍ ດ ທື່ຳ ຂໍ້ຳມ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ ໄວໍ້         ບ ື່  ໃຫໍ້ ຄນົ ເອຟຣາຢິມ ຂໍ້ຳມ         ເມ  ື່ອ ຄນົ ເອ-
ຟຣາຢິມ ທີື່  ຫລບົໜີ ຄນົ ໃດ ມຳ ບອກ ວື່ຳ         “ຂ  ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳມ ໄປ ແດື່”         ຄນົ ກິເລອາດ ຈະ ຖຳມ ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ         

“ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ຄນົ ເອຟຣາຢິມ ຫລ ?”         ເມ  ື່ອ ພວກ ເຂົຳ ຕອບ ວື່ຳ         “ບ ື່  ແມ ື່ນ”         

6ພວກ ເຂົຳ ຈະ ບອກ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ 

ກື່ຳວ ຄ  ຳ ວື່ຳ ຊິບໂບເລັດ”         ຄນົ ນ ັໍ້ນ ຈະ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         “ສິບໂບເລັດ”         ເພຳະວື່ຳ ຄນົ ເອຟຣາຢິມ ອອກສຽງ ຄ  ຳ 

ນີໍ້ ບ ື່  ແຈ ໍ້ງ         ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ຈບັ ຄນົ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ຂໍ້ຳ ຢ ື່ ທື່ຳ ຂໍ້ຳມ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ          ຄຳວ ນ ັໍ້ນ ມີ ຄນົ ເອຟຣາຢິມ 

ຕຳຍ ສີື່  ໝ ື່ ນ ສອງ ພນັ ຄນົ         

7ເຢັບທາ ປກົຄອງ ອິສຣາເອນ ຢ ື່ ຫກົ ປີ ແລໍ້ວ ເຢັບທາ ຊຳວ ກິເລອາດ ກ  ສິໍ້ນ 

ຊວີດິ         ແລະ ຖ ກ ຝງັ ໄວໍ້ ຢ ື່ ຫວົ ເມ  ອງ ໜ ື່ ງ ໃນ ກິເລອາດ.          

ຜ ້ປົກຄອງອິບຊານ ເອໂລນ ແລະອັບໂດນ 
8ຕ ື່  ຈຳກ ເຢັບທາ ມຳ ຄ  ອິບຊານ ແຫື່ງ ເບັດເລເຮັມ ໄດໍ້ ປກົຄອງ ອິສຣາເອນ         

9ເພິື່ ນ ມີ ລ ກ ຊຳຍ 

ສຳມ ສິບ ຄນົ         ແລະ ລ ກ ສຳວ ສຳມ ສິບ ຄນົ         ເພິື່ ນ ໃຫໍ້ ແຕື່ງງຳນ ກບັ ຄນົ ນອກ ຕະກ ນ ຂອງ ຕນົ         ແລະ ນ  ຳ 

ລ ກ ສຳວ ສຳມ ສິບ ຄນົ ຂອງ ຄນົ ນອກ ຕະກ ນ ມຳ ໃຫໍ້ ແກື່ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຕນົ         ເພິື່ ນ ປກົຄອງ ອິສຣາເອນ 

ຢ ື່ ເຈດັ ປີ         

10ແລໍ້ວ ອິບຊານ ກ  ສິໍ້ນ ຊວີດິ ຖ ກ ຝງັ ໄວໍ້ ທີື່  ເບັດເລເຮັມ.          
11ຕ ື່  ມຳ         ເອໂລນ ຄນົ ເຊບ ລ ນ ປກົຄອງ ອິສຣາເອນ          ແລະ ເພິື່ ນ ປກົຄອງ ອິສຣາເອນ ສິບ ປີ         

12ແລໍ້ວ ເອໂລນ ຄນົ ເຊບ ລ ນ ກ  ສິໍ້ນ ຊວີດິ         ແລະ ຖ ກ ຝງັ ໄວໍ້ ທີື່  ອາຢາໂລນ ໃນ ເຂດ ແດນ ຂອງ ຄນົ ເຊບ -
ລ ນ.          

13ຕ ື່  ມຳ         ອັບໂດນ ລ ກ ຊຳຍ ຮິນເລນ ຊຳວ ປີຣາໂທນ ປກົຄອງ ອິສຣາເອນ         

14ເພິື່ ນ ມີ ລ ກ ຊຳຍ ສີື່  

ສິບ ຄນົ         ແລະ ຫລຳນ ຊຳຍ ສຳມ ສິບ ຄນົ         ຂີື່  ລຳ ເຈດັ ສິບ ໂຕ         ເພິື່ ນ ປກົຄອງ ອິສຣາເອນ ຢ ື່ ແປດ ປີ         

15ແລໍ້ວ ອັບໂດນ ລ ກ ຊຳຍ ຮິນເລນ ຊຳວ ປຣີາໂທນ ກ  ສິໍ້ນ ຊວີດິ ຖ ກ ຝງັ ໄວໍ້ ຢ ື່ ປີຣາໂທນ ໃນ ເຂດ ແດນ 

ຂອງ ເອຟຣາຢິມ ຢ ື່ ພ ເຂົຳ ຂອງ ຄນົ ອາມາເລັກ.          



393 ພວກຜ ້ປົກຄອງ 13 
ບົດທີ 13 
ແຊມຊັນເກີດ 

1ພວກ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ເຮັດ ບຳບ ຕ ື່ ສ ໍ້ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ອີກ         ພຣະອງົ ຈ ື່ງ ຊງົ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ຢ ື່ ໃຕໍ້ ອ  ຳ-

ນຳດ ຂອງ ພວກ         ຟີລິດສະຕີນ ເປັນ ເວລຳ ສີື່  ສິບ ປີ.          
2ມີ ຊຳຍ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຊ ື່         ມາໂນອາ          ລຳວ ມຳ ຈຳກ ເມ  ອງ ໂຊຣາ          ເປັນ ຄນົ ຢ ື່ ໃນ ຕະກ ນ ດານ          ສື່ວນ ເມຍ 

ຂອງ ລຳວ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ຄນົ ບ ື່  ມີ ລ ກ.         

3ທ ດ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈ ື່ງ ປະກດົ ຕ ື່  ນຳງ         ແລະ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ 

ເປັນ ຄນົ ບ ື່  ມີ ລ ກ         ແຕື່ ວື່ຳ ດຽວນີໍ້ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຖ ພຳ         ຈະ ໄດໍ້ ລ ກ ຜ ໍ້ ຊຳຍ.         

4ຈ ົື່ງ ລະວງັ ຢື່ຳ ດ ື່ ມນ  ໍ້ຳ ອະງ ຸື່ນ         ຫລ  

ເຫລົໍ້ຳ         ແລະ ຢື່ຳ ກນິ ອຳຫຳນ ທີື່  ຫວງ ຫໍ້ຳມ.         

5ເພຳະວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຖ ພຳ         ແລະ ຈະ ໄດໍ້ ລ ກ ຜ ໍ້ ຊຳຍ         ນບັ ແຕື່ 

ມ ໍ້ ລ ກ ຊຳຍ ເຈົໍ້ຳ ເກດີ ມຳ         ລຳວ ຈະ ເປັນ ຄນົ ນາຊີຣີ ທີື່  ອທິຸດ ຕວົ ແດື່ ພຣະເຈົ້າ          ສະນ ັໍ້ນ         ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ຕດັ ຜມົ 

ໃຫໍ້ ລຳວ ຈກັ ເທ ື່ ອ         ລຳວ ຈະ ເປັນ ຜ ໍ້ ຊື່ອຍ ພວກ ອິສຣາເອນ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຈຳກ ເງ  ໍ້ອມມ   ຂອງ ພວກ ຟີລິດສະ-
ຕີນ.”          

6ຄນັ ແລໍ້ວ         ຍງິ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ກ  ໄປ ບອກ ຜວົ ຂອງ ນຳງ ວື່ຳ,         “ຄນົ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ມຳ ຫຳ ຂໍ້ອຍ         ເພິື່ ນ 

ເປັນ ໜໍ້ຳ ຢໍ້ຳນ ດ ັື່ງ ທ ດ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ຂໍ້ອຍ ເອງ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້ ຖຳມ ເລີຍ ວື່ຳ ເພິື່ ນ ມຳ ຈຳກ ໃສ         ແລະ ເພິື່ ນ ບ ື່  

ໄດໍ້ ບອກ ຊ ື່  ຂອງ ເພິື່ ນ ໃຫໍ້ ຂໍ້ອຍ ຮ ໍ້.         

7ແຕື່ ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ບອກ ຂໍ້ອຍ ວື່ຳ         ຂໍ້ອຍ ຈະ ຕໍ້ອງ ຖ ພຳ         ແລະ ຈະ ໄດໍ້ ລ ກ 

ຊຳຍ         ເພິື່ ນ ຍງັ ໄດໍ້ ບອກ ຂໍ້ອຍ ບ ື່  ໃຫໍ້ ດ ື່ ມນ  ໍ້ຳ ອະງ ຸື່ນ ຫລ  ເຫລົໍ້ຳ         ແລະ         ຢື່ຳ ກນິ ອຳຫຳນ ທີື່  ຫວງ ຫໍ້ຳມ         

ເພຳະ ເດັກນໍ້ອຍ ນ ັໍ້ນ ຈະ ເປັນ ຄນົ ນາຊີຣີ          ທີື່  ອທິຸດ ຕວົ ແດື່ ພຣະເຈົ້າ ຕະຫລອດ ຊ ົື່ວ ຊວີດິ ຂອງ ລຳວ.”          
8ແລໍ້ວ ມາໂນອາ ກ  ອໍ້ອນວອນ ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຂ  ຊງົ ໂຜດ ສ ົື່ງ 

ຄນົ ຂອງ ພຣະອງົ ກບັ ຄ ນ ມຳ ຫຳ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ອີກ         ແລະ ຂ  ຊງົ ບອກ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ວື່ຳ ຈະ ເຮັດ ຢື່ຳງ-

ໃດ ກບັ ເດັກ ທີື່  ຈະ ເກດີ ມຳ ນ ັໍ້ນ.”         

9ສື່ວນ ພຣະເຈົ້າ ກ  ຊງົ ເຮັດ ຕຳມ ຄ  ຳ ທີື່  ມາໂນອາ ຂ  ຮໍ້ອງ         ຄ  ທ ດ ຂອງ 

ພຣະອງົ ໄດໍ້ ກບັ ຄ ນ ມຳ ຫຳ ຍງິ ນ ັໍ້ນ         ໃນ ຂະນະ ທີື່  ນຳງ ກ  ຳລງັ ນ ັື່ງ ຢ ື່ ໃນ ທົື່ງ ນຳ         ແຕື່ ໃນ ເວລຳ ນ ັໍ້ນ         ມາ-
ໂນອາ ຜ ໍ້ ເປັນ ຜວົ ບ ື່  ໄດໍ້ ຢ ື່ ຫັໍ້ນ ນ  ຳ ນຳງ.         

10ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ນຳງ ຈ ື່ງ ແລື່ນ ໄປ ບອກ ຜວົ ວື່ຳ,         “ນີໍ້ ນະ!         ຜ ໍ້ ທີື່  ມຳ ຫຳ 

ຂໍ້ອຍ ມ ໍ້ກ ື່ອນ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ປະກດົ ຕ ື່  ຂໍ້ອຍ ອີກ ແລໍ້ວ.”         

11ມາໂນອາ ຈ ື່ງ ລກຸຂ ໍ້ນ ຕຳມ ເມຍ ໄປ         ລຳວ ໄປ ຫຳ 

ຊຳຍ ຄນົ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ຖຳມ ວື່ຳ,         “ແມ ື່ນ ທື່ຳນ ນີໍ້ ບ          ທີື່  ເປັນ ຜ ໍ້ ເວົໍ້ຳ ກບັ ເມຍ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ?”         ຊຳຍ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ກ  

ຕອບ ວື່ຳ,         “ແມ ື່ນ ແລໍ້ວ.”         

12ມາໂນອາ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ເມ  ື່ອ ຄ  ຳ ທີື່  ທື່ຳນ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ກຳຍເປັນ ຄວຳມ ຈງິ 

ແລໍ້ວ         ເດັກ ນ ັໍ້ນ ຈະ ຕໍ້ອງ ປະພ ດ ຢື່ຳງໃດ ແລະ ຈະ ເຮັດ ຫຍງັ?”         

13ທ ດ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຕອບ 

ມາໂນອາ ວື່ຳ,         “ເມຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຕໍ້ອງ ເຮັດ ທກຸ ຢື່ຳງ ຕຳມ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ບອກ ລຳວ ນ ັໍ້ນ ຢື່ຳງ ແນື່ນອນ.”         

14ນຳງ ບ ື່  ຕໍ້ອງ ກນິ ຫຍງັ ຈກັຢື່ຳງ ທີື່  ໄດໍ້ ມຳ ຈຳກ ຕ ົໍ້ນ ອະງ ຸື່ນ         ບ ື່  ຕໍ້ອງ ດ ື່ ມນ  ໍ້ຳ ອະງ ຸື່ນ         ຫລ  ເຫລົໍ້ຳ         ແລະ ຢື່ຳ 

ກນິ ອຳຫຳນ ທີື່  ຫວງ ຫໍ້ຳມ         ນຳງ ຕໍ້ອງ ເຮັດ ທກຸ ສິື່ ງ ຕຳມ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ບອກ ນຳງ ແລໍ້ວ.”         

15-16ເນ ື່ ອງ ຈຳກ 

ມາໂນອາ ບ ື່  ຮ ໍ້ຈກັ ວື່ຳ ແມ ື່ນ ທ ດ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ລຳວ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ກະລນຸຳ ຢ ື່ ນີໍ້ 

ກື່ອນ         ຂ  ໃຫໍ້ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເອົຳ ແບໍ້ ນໍ້ອຍ ມຳ ຈດັ ແຈງ ອຳຫຳນ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ຮບັ ປະທຳນ ເສຍ ກື່ອນ”         ແຕື່ 

ທ ດ ອງົ ນ ັໍ້ນ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ລຳວ ວື່ຳ,         “ຖໍ້ຳວື່ຳ ເຮົຳ ຢ ື່ ນີໍ້         ເຮົຳ ກ  ຈະ ບ ື່  ກນິ ອຳຫຳນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ແຕື່ ຖໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ຢຳກ ຈດັ 

ແຈງ ອຳຫຳນ         ຈ ົື່ງ ເອົຳ ແບໍ້ ນ ັໍ້ນ ເຜົຳ ຖວຳຍ ບ ຊຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ.”         

17ມາໂນອາ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ທ ດ ອງົ 

ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ,         “ກະລນຸຳ ບອກ ຊ ື່  ຂອງ ທື່ຳນ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຮ ໍ້ ດໍ້ວຍ         ຫຳກ ເມ  ື່ອ ໃດ ຄ  ຳ ທີື່  ທື່ຳນ ບອກ ນີໍ້ ກຳຍເປັນ 



ພວກຜ ້ປົກຄອງ 14 394 
ຈງິ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ໄດໍ້ ຖວຳຍ ກຽດ ແດື່ ທື່ຳນ.”         

18ທ ດ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຖຳມ ລຳວ ວື່ຳ,         “ຊ ື່  ຂອງ 

ເຮົຳ ເປັນ ເລ ື່ ອງ ອດັສະຈນັ         ເຈົໍ້ຳ ຢຳກ ຮ ໍ້ຈກັ ເຮັດ ຫຍງັ?”         

19ແລໍ້ວ ມາໂນອາ ໄດໍ້ ເອົຳ ແບໍ້ ໜຸື່ມ ກບັ ເມດັ 

ເຂົໍ້ຳ ໃສື່ ແທື່ນ ບ ຊຳ ຫີນ ຖວຳຍ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຜ ໍ້ ຊງົ ເຮັດ ກຳນ ອດັສະຈນັ.         

20ໃນ ຂະນະ ທີື່  ແປວ-

ໄຟ ກ  ຳລງັ ລກຸຂ ໍ້ນ ຈຳກ ແທື່ນ ບ ຊຳ         ມາໂນອາ          ແລະ ເມຍ ກ  ເຫັນ ທ ດ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂ ໍ້ນ ໄປ ສ ື່ 

ສະຫວນັ ໃນ ແປວໄຟ ນ ັໍ້ນ.          
21ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ພຳກນັ ໝ ບ ໜໍ້ຳ ລງົ ດນິ         ມາໂນອາ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ຊຳຍ ນ ັໍ້ນ ແມ ື່ນ ທ ດ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ແທໍ້         ຫລງັ ຈຳກ ນ ັໍ້ນ         ມາໂນອາ ກບັ ເມຍ ຂອງ ລຳວ ກ  ບ ື່  ເຫັນ ທ ດ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ອີກ ເລີຍ.         

22ແລໍ້ວ ມາໂນອາ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ເມຍ ຂອງ ຕນົ ວື່ຳ,         “ພວກ ເຮົຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ຕຳຍ         ເພຳະ ພວກ ເຮົຳ ໄດໍ້ ເຫັນ 

ພຣະເຈົ້າ.”         

23ແຕື່ ເມຍ ຂອງ ລຳວ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຖໍ້ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຕໍ້ອງກຳນ ຂໍ້ຳ ພວກ ເຮົຳ         ພຣະອງົ 

ຄງົ ບ ື່  ຍອມຮບັ ເອົຳ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ         ແລະ ຄງົ ບ ື່  ໃຫໍ້ ພວກ ເຮົຳ ເຫັນ ສິື່ ງ ທງັຫລຳຍ ນີໍ້         ພຣະ-

ອງົ ຄງົ ຈະ ບ ື່  ບອກ ເລ ື່ ອງ ຢື່ຳງ ນີໍ້         ໃຫໍ້ ພວກ ເຮົຳ ຮ ໍ້ຈກັ ດອກ.”          
24ຕ ື່  ມຳ         ຍງິ ຜ ໍ້ ນີໍ້ ກ  ໄດໍ້ ລ ກ ຊຳຍ         ແລະ ໃສື່ ຊ ື່ ວ ື່ຳ         ແຊມຊັນ          ເດັກ ນີໍ້ ກ  ຈະເລີນ ເຕບີ ໂຕ ຂ ໍ້ນ         ແລະ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກ  ຊງົ ອວຍພອນ ລຳວ.         

25ໃນ ຂະນະ ທີື່  ລຳວ ຢ ື່ ໃນ ຄໍ້ຳຍ ພກັ ຊຳວ ດານ          ລະຫວື່ຳງ 

ເມ  ອງ ໂຊຣາ ກບັ ເມ  ອງ ເອຊະຕາໂອນ          ພຣະວິນຍານ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ເຮັດ ໃຫໍ້ ລຳວ ມີ 

ຈດິໃຈ ກະວນົກະວຳຍ.          

ບົດທີ 14 
ແຊມຊັນ ແລະຍິງສາວຊາວຕິມນາ 

1ແຊມຊັນ ໄດໍ້ ລງົ ໄປ ໃນ ເມ  ອງ ຕິມນາ          ໃນ ເມ  ອງ ນີໍ້ ລຳວ ສງັເກດ ເຫັນ ຍງິ ສຳວ ຊຳວ ຟີລິດສະຕີນ 

ຄນົ ໜ ື່ ງ.         

2ລຳວ ຈ ື່ງ ກບັ ຄ ນ ມຳ ເຮ ອນ         ແລະ ເວົໍ້ຳ ສ ື່ ພ ື່  ແມ ື່ ຟງັ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ສງັເກດ ເຫັນ ຍງິ ສຳວ 

ຊຳວ ຟີລດິສະຕີນ ຄນົ ໜ ື່ ງ         ຢ ື່ ໃນ ເມ  ອງ ຕິມນາ          ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຢຳກ ແຕື່ງງຳນ ກບັ ນຳງ         ໄປ ສ ື່ຂ  ນຳງ ໃຫໍ້ 

ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ແດື່.”         

3ແຕື່ ພ ື່  ແມ ື່ ໄດໍ້ ຕອບ ວື່ຳ,         “ເປັນ ຫຍງັ ເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ຢຳກ ໄປ ເອົຳ ເມຍ ຊຳວ ຟີລິດສະຕີນ          ຊ ື່ ງ 

ເປັນ ພວກ ທີື່  ບ ື່  ໄດໍ້ ຮບັ ພິທີ ຕດັ         ເຈົໍ້ຳ ຊອກ ຫຳ ຜ ໍ້ ສຳວ ໃນ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ເອງ         ແລະ ໃນ ພວກ ປະ-

ຊຳຊນົ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ ນີໍ້ ບ ື່  ມີ ຊ ັໍ້ນ ບ ?”         ແຕື່ ແຊມຊັນ ບອກ ພ ື່  ຂອງ ລຳວ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ພ ໃຈ ນ  ຳ ນຳງ ຜ ໍ້ 

ດຽວ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ         ໄປ ສ ື່ຂ  ນຳງ ມຳ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ແດື່.”         

4ສື່ວນ ພ ື່  ແມ ື່ ຂອງ ແຊມຊັນ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້ ຮ ໍ້ຈກັ ວື່ຳ         ແມ ື່ນ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ນ  ຳພຳ ແຊມຊັນ ເຮັດ ດ ັື່ງນີໍ້         ເພຳະ ພຣະອງົ ຊງົ ຊອກ ຫຳ ໂອກຳດ ຕ ື່ ສ ໍ້ ພວກ ຟີລິດ-
ສະຕີນ ຢ ື່         ໃນ ເວລຳ ນີໍ້ ພວກ ອິສຣາເອນ ກ  ຢ ື່ ໃຕໍ້ ອ  ຳນຳດ ຂອງ ພວກ ຟີລິດສະຕີນ.          

5ຕ ື່  ມຳ         ແຊມຊັນ ໄດໍ້ ລງົ ໄປ ເມ  ອງ ຕິມນາ ພໍ້ອມ ກບັ ພ ື່  ແມ ື່         ເມ  ື່ອ ພວກ ເຂົຳ ໄປ ຮອດ ສວນ ອະງ ຸື່ນ 

ຂອງ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ         ມີ ສິງ ໜຸື່ມ ໂຕ ໜ ື່ ງ ຮໍ້ອງ         ກ  ຳຮຳບ ເຂົໍ້ຳ ໃສື່ ແຊມຊັນ.         

6ແຕື່ ພຣະວິນຍານ ຂອງ ພຣະ-
ຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ແຊມຊັນ ມີ ກ  ຳລງັ ຈກີ ສິງໂຕ ນ ັໍ້ນ ດໍ້ວຍ ມ  ເປົື່ ຳ         ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ຈກີ ແບໍ້ ໂຕ 

ນໍ້ອຍ ໆ         ແຕື່ ລຳວ ບ ື່  ໄດໍ້ ບອກ ໃຫໍ້ ພ ື່  ແມ ື່ ຮ ໍ້ ສິື່ ງ ທີື່  ລຳວ ໄດໍ້ ເຮັດ ນ ັໍ້ນ.          
7-8ຄນັ ແລໍ້ວ         ລຳວ ກ  ໄປ ລມົ ສຳວ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ພ ໃຈ ໃນ ນຳງ ຫລຳຍ         ບ ື່  ພ  ເທົື່ ຳໃດ ມ ໍ້ຕ ື່ ມຳ         ແຊມຊັນ 

ກ  ກບັ ມຳ ແຕື່ງງຳນ ກບັ ນຳງ         ໃນ ເວລຳ ນ ັໍ້ນ ລຳວ ໄດໍ້ ແວື່ ອອກ ຈຳກ ທຳງ ໄປ ເບິື່ ງ ຊຳກ ສິງ ທີື່  ລຳວ ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ 
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ນ ັໍ້ນ         ລຳວ ກ  ປະຫລຳດ ໃຈ ເມ  ື່ອ ໄດໍ້ ເຫັນ ຮງັ ເຜິໍ້ງ ຢ ື່ ໃນ ຊຳກ ໂຕ ສິງ ນ ັໍ້ນ.         

9ລຳວ ຈ ື່ງ ບບີ ເອົຳ ນ  ໍ້ຳເຜິໍ້ງ ໃສື່ ມ          

ແລະ ກນິ ໄປ ຕຳມ ທຳງ         ເມ  ື່ອ ໄປ ຮອດ ພ ື່  ແມ ື່         ລຳວ ໄດໍ້ ແບື່ງ ນ  ໍ້ຳເຜິໍ້ງ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ເພິື່ ນ ກນິ ນ  ຳ         ພ ື່  ແມ ື່ ຂອງ 

ລຳວ ກ  ກນິ         ແຕື່ ແຊມຊັນ ບ ື່  ໄດໍ້ ບອກ ພວກ ເພິື່ ນ ເລີຍ ວື່ຳ         ລຳວ ໄດໍ້ ເອົຳ ນ  ໍ້ຳເຜິໍ້ງ ນ ັໍ້ນ ມຳ ຈຳກ ຊຳກ ໂຕ 

ສິງ.          
10ແລໍ້ວ ພ ື່  ຂອງ ແຊມຊັນ ໄດໍ້ ໄປ ບໍ້ຳນ ຂອງ ຍງິ ສຳວ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ແຊມຊັນ ກ  ຈດັ ງຳນ ກນິ ລໍ້ຽງ ຂ ໍ້ນ ໃນ 

ທີື່  ນ ັໍ້ນ ຕຳມ ທ  ຳນຽມ ຂອງ ພວກ ຊຳຍ ໜຸື່ມ.         

11ເມ  ື່ອ ພວກ ຟີລິດສະຕີນ ເຫັນ ລຳວ         ພວກ ເຂົຳ ກ  ເອົຳ ຊຳຍ 

ໜຸື່ມ ສຳມ ສິບ ຄນົ ໄປ ຮື່ວມ ກບັ ລຳວ.         

12-13ແຊມຊັນ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ຂ  ໃຫໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ທວຳຍ 

ຈກັ ຂ ໍ້ ໜ ື່ ງ         ຖໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ທວຳຍ ຄວຳມ ໝຳຍ ໄດໍ້ ພຳຍ ໃນ ເຈດັ ມ ໍ້         ກື່ອນ ພິທີ ແຕື່ງງຳນ ນີໍ້ ສິໍ້ນ ສດຸ ລງົ         ຂໍ້ອຍ 

ຈະ ເອົຳ ຜໍ້ຳ ປ  ນອນ         ແລະ ເສ ໍ້ອ ໂຕ ຈບົງຳມ         ແນວ ລະ ສຳມ ສິບ ໂຕ ໃຫໍ້ ແກື່ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ຄນັ ຖໍ້ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ 

ບອກ ບ ື່  ໄດໍ້         ຂ  ໃຫໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ນ  ຳ ເອົຳ ສິື່ ງ ຂອງ ຢື່ຳງ ດຽວ ກນັ ນີໍ້ ມຳ ໃຫໍ້ ຂໍ້ອຍ ເດີໍ້”         ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  

ແຊມຊັນ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ບອກ ຄ  ຳທວຳຍ ນ ັໍ້ນ ມຳ.”         

14ແຊມຊັນ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,          

  “ມອີຳຫຳນກ ເນ ື່ ອງມຳຈຳກຜ ໍ້ກນິ 

   ມຂີອງອນັຫວຳນກ ເນ ື່ ອງມຳຈຳກຜ ໍ້ມແີຮງ” 

ສຳມ ມ ໍ້ຕ ື່ ມຳ         ພວກ ເຂົຳ ກ  ຍງັ ຕ ີຄວຳມ ໝຳຍ ຂອງ ຄ  ຳທວຳຍ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ໄດໍ້.          

15ໃນ ມ ໍ້ ທີ ສີື່          ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ເມຍ ຂອງ ແຊມຊັນ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ວຳງ ກນົອບຸຳຍ ໃຫໍ້ ຜວົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ 

ບອກ ຄວຳມ ໝຳຍ ຂອງ ຄ  ຳທວຳຍ ນ ັໍ້ນ ແກື່ ພວກ ຂໍ້ອຍ ແດື່         ຖໍ້ຳວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ຍອມ ປະຕບິດັ         ພວກ ເຮົຳ ຈະ 

ເຜົຳ ເຮ ອນ ຂອງ ພ ື່  ເຈົໍ້ຳ ພໍ້ອມ ກບັ ເຈົໍ້ຳ ດໍ້ວຍ         ເຈົໍ້ຳ ທງັ ສອງ ໄດໍ້ ເຊນີ ພວກ ຂໍ້ອຍ ມຳ         ເພ ື່ ອ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ 

ພວກ ຂໍ້ອຍ ກຳຍເປັນ ຄນົ ຈນົ ແມ ື່ນ ບ ?”         

16ເມຍ ຂອງ ແຊມຊັນ ຈ ື່ງ ໄປ ຫຳ ຜວົ ພໍ້ອມ ທງັ ຮໍ້ອງໄຫໍ້         ແລະ 

ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ຮກັ ຂໍ້ອຍ         ເຈົໍ້ຳ ມີ ແຕື່ ຊງັ ຂໍ້ອຍ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ         ເຈົໍ້ຳ ຕ ັໍ້ງ ຄ  ຳທວຳຍ ໃຫໍ້ ໝ ື່ ຂອງ ຂໍ້ອຍ         ແລະ 

ບ ື່  ໄດໍ້ ບອກ ຄວຳມ ໝຳຍ ຂອງ ຄ  ຳທວຳຍ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ແກື່ ຂໍ້ອຍ”         ແຊມຊັນ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ເມຍ ວື່ຳ,         “ແມ ື່ນ ແຕື່ ພ ື່  

ແມ ື່ ຂອງ ຂໍ້ອຍ ກ  ຍງັ ບ ື່  ໄດໍ້ ບອກ ເພິື່ ນ         ເຫດ ໃດ ຂໍ້ອຍ ຈ ື່ງ ຈະ ບອກ ເຈົໍ້ຳ.”         

17ເມຍ ຂອງ ແຊມຊັນ ຈ ື່ງ 

ຮໍ້ອງໄຫໍ້ ຍໍ້ອນ ເລ ື່ ອງ ນີໍ້ ຢ ື່ ຕະຫລອດ ເຈດັ ມ ໍ້ ຂອງ ງຳນ ກນິ ລໍ້ຽງ ນ ັໍ້ນ         ແຕື່ ພ  ຮອດ ມ ໍ້ ທີ ເຈດັ         ແຊມຊັນ ກ  

ບອກ ຄ  ຳ ຕອບ ແກື່ ນຳງ         ເພຳະວື່ຳ ນຳງ ເປັນ ຄນົ ຊ  ຊ ີຫລຳຍ         ແລໍ້ວ ນຳງ ກ  ນ  ຳ ເອົຳ ຄ  ຳ ຕອບ ນ ັໍ້ນ ໄປ ບອກ 

ໝ ື່ ຂອງ ຕນົ.         

18ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ໃນ ມ ໍ້ ທີ ເຈດັ ກື່ອນ ແຊມຊັນ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ນອນ         ຊຳວ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ລຳວ ວື່ຳ,          

  “ບ ື່ ມສີິື່ ງໃດຈະຫວຳນເໝ ອນນ  ໍ້ຳເຜິໍ້ງ 

   ແລະບ ື່ ມສີິື່ ງໃດຈະແຮງກວື່ຳໂຕສິງ” 

ແຊມຊັນ ຈ ື່ງ ຕອບ ວື່ຳ,          

  “ຖໍ້ຳວື່ຳພວກເຈົໍ້ຳບ ື່ ເອົຳງວົແມ ື່ຂອງຂໍ້ອຍໄປໄຖນຳ 

   ພວກເຈົໍ້ຳກ ຈະບ ື່ ສຳມຳດຕອບບນັຫຳນີໍ້ໄດໍ້.” 

19ແລໍ້ວ ພຣະວິນຍານ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ແຊມຊັນ ມີ ກ  ຳລງັວງັຊຳ         ແລະ 

ລຳວ ໄດໍ້ ລງົ ໄປ ໃນ ເມ  ອງ         ອາຊະກາໂລນ          ແລໍ້ວ ລຳວ ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ຊຳຍ ສຳມ ສິບ ຄນົ ຢ ື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ         ພໍ້ອມ ທງັ ໄດໍ້ 

ຍ ດ ເອົຳ ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ ອນົ ຈບົງຳມ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ລຳວ ໄດໍ້ ແຈກ ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ແກື່ ຜ ໍ້ ທີື່  ທວຳຍ         ແລໍ້ວ 
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ແຊມຊັນ ກ  ກບັ ຄ ນ ເມ  ອ ບໍ້ຳນ         ແລະ ໃຈ ຮໍ້ຳຍ ໃນ ເຫດກຳນ ທີື່  ເກດີ ຂ ໍ້ນ ຫລຳຍ.         

20ສື່ວນ ເມຍ ຂອງ ລຳວ 

ກ  ໄດໍ້ ຖ ກ ຍກົ ໃຫໍ້ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ ບື່ຳວ ປອມ.          

ບົດທີ 15 
1ຕ ື່  ມຳ         ຊ ື່ ງ ເປັນ ຍຳມ ກື່ຽວ ເຂົໍ້ຳ ບຳ ເລ         ແຊມຊັນ ໄດໍ້ ໄປ ຢຳມ ເມຍ         ແລະ ໄດໍ້ ເອົຳ ແບໍ້ ນໍ້ອຍ ໂຕ ໜ ື່ ງ 

ໄປ ໃຫໍ້ ນຳງ         ແຊມຊັນ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ພ ື່ ເຖົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ອຍ ຊ ິໄປ ຫໍ້ອງ ເມຍ ຂໍ້ອຍ”         ແຕື່ ພ ື່ ເຖົໍ້ຳ ບ ື່  ອະນຍຸຳດ ໃຫໍ້ 

ລຳວ ເຂົໍ້ຳ ໄປ.         

2ພ ື່ ເຖົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ແຊມຊັນ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ອຍ ຄິດ ວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ຊງັ ລຳວ ແລໍ້ວ         ຂໍ້ອຍ ຈ ື່ງ ຍກົ ລຳວ 

ໃຫໍ້ ແກື່ ໝ ື່ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ເຈົໍ້ຳ ເອົຳ ນໍ້ອງ ສຳວ ລຳວ ແທນ ສຳ         ເພຳະ ນໍ້ອງ ຂອງ ລຳວ ກ  ງຳມ ກວື່ຳ ລຳວ ອີກ.”         

3ແຊມຊັນ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ໃນ ເທ ື່ ອ ນີໍ້         ຂໍ້ອຍ ຈະ ບ ື່  ມີ ຄວຳມ ຜິດ         ຖໍ້ຳ ຂໍ້ອຍ ທ  ຳຮໍ້ຳຍ ພວກ ຟີລິດສະຕີນ.”         

4ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ລຳວ ຈ ື່ງ ໄປ ຈບັ ເອົຳ ໝຳຈອກ ສຳມ ຮໍ້ອຍ ໂຕ ມຳ         ແລໍ້ວ ມດັ ຫຳງ ຂອງ ມນັ ຜ ກ ຜິດ ກນັ ເປັນ ຄ ື່         

ແລະ ມດັ ກະບອງ ໃສື່ ນ  ຳ ດໍ້ວຍ.         

5ແລໍ້ວ ລຳວ ໄດໍ້ ໃຕໍ້ ກະບອງ         ແລະ ປື່ອຍ ຝ ງ ໝຳຈອກ ນ ັໍ້ນ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ 

ນຳ ເຂົໍ້ຳ ບຳ ເລ ຂອງ ພວກ ຟີລິດສະຕີນ          ໄຟ ບ ື່  ໄດໍ້ ໄໝໍ້ ພຽງ ແຕື່ ເຂົໍ້ຳ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ         ແຕື່ ໄດໍ້ ໄໝໍ້ ເຂົໍ້ຳ ບຳ ເລ ທີື່  

ຍງັ ຢ ື່ ໃນ ທົື່ງ ນຳ         ພໍ້ອມ ທງັ ສວນ ໝຳກກອກ         ແລະ ສວນ ອະງ ຸື່ນ ອີກ.         

6ພວກ ຟີລິດສະຕີນ ຈ ື່ງ ຖຳມ ກນັ 

ວື່ຳ,         “ແມ ື່ນ ໃຜ ເປັນ ຜ ໍ້ ເຮັດ ດ ັື່ງນີໍ້?”         ແລໍ້ວ ພວກ ເຂົຳ ກ  ຮ ໍ້ ວື່ຳ ແມ ື່ນ ແຊມຊັນ ເປັນ ຜ ໍ້ ເຮັດ         ເພຳະ ພ ື່ ເຖົໍ້ຳ 

ຂອງ ລຳວ ທີື່  ເມ  ອງ ຕິມນາ          ໄດໍ້ ຍກົ ເມຍ ຂອງ ແຊມຊັນ ໃຫໍ້ ແກື່ ໝ ື່ ຂອງ ລຳວ         ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ໄປ ເຜົຳ ຍງິ 

ຄນົ ນີໍ້ ພໍ້ອມ ທງັ ເຮ ອນ ພ ື່  ຂອງ ລຳວ.         

7ແຊມຊັນ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ເມ  ື່ອ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເຮັດ ຢື່ຳງ ນີໍ້         

ຂໍ້ອຍ ຂ  ສຳບຳນ ວື່ຳ         ຂໍ້ອຍ ຈະ ບ ື່  ຍອມ ຈນົ ກວື່ຳ ຂໍ້ອຍ ໄດໍ້ ເຮັດ ຕອບ ຄ ນ.”         

8ແຊມຊັນ ໄດໍ້ ຕ ື່ ສ ໍ້ ພວກ ເຂົຳ 

ຢື່ຳງ ແຂງແຮງ         ແລະ ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ພວກ ເຂົຳ ຫລຳຍ ຄນົ         ແລໍ້ວ ລຳວ ກ  ໜີ ໄປ ລີໍ້ ຢ ື່ ໃນ ຖ  ໍ້ຳ ທີື່  ໜໍ້ຳຜຳ         ເອຕາມ.          

ແຊມຊັນຊະນະພວກຟີລິດສະຕີນ 
9ຕ ື່  ມຳ         ພວກ ຟີລິດສະຕີນ ໄດໍ້ ມຳ ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ ພກັ ຢ ື່ ໃນ ເຂດ ແຂວງ ຢ ດາ          ເພ ື່ ອ ໂຈມ ຕ ີເມ  ອງ ເລຮີ.         

10ພວກ ຢ ດາ ຈ ື່ງ ຖຳມ ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ເປັນ ຫຍງັ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ມຳ ຮບົ ເສິກ ກບັ ພວກ ຂໍ້ອຍ?”         ພວກ 

ເຂົຳ ໄດໍ້ ຕອບ ວື່ຳ,         “ພວກ ຂໍ້ອຍ ມຳ ຈບັ ແຊມຊັນ ໄປ ຂງັ ຄກຸ         ພວກ ຂໍ້ອຍ ຈະ ເຮັດ ຕ ື່  ລຳວ ຄ  ລຳວ ໄດໍ້ ເຮັດ 

ຕ ື່  ພວກ ຂໍ້ອຍ.”         

11ແລໍ້ວ ຊຳວ ຢ ດາ ສຳມ ພນັ ຄນົ ກ  ພຳກນັ ໄປ ຍງັ ຖ  ໍ້ຳ ທີື່  ໜໍ້ຳຜຳ         ເອຕາມ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ເວົໍ້ຳ 

ກບັ ແຊມຊັນ ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ ຮ ໍ້ ບ  ວື່ຳ ພວກ ຂໍ້ອຍ ຢ ື່ ໃຕໍ້ ອ  ຳນຳດ ຂອງ ພວກ ຟີລິດສະຕີນ?         ເປັນ ຫຍງັ ເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ 

ເຮັດ ຕ ື່  ພວກ ຂໍ້ອຍ ແບບ ນີໍ້?”         ແຊມຊັນ ກ  ຕອບ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ອຍ ເຮັດ ຕ ື່  ພວກ ຟີລິດສະຕີນ          ກ  ຍໍ້ອນ ວື່ຳ 

ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ຕ ື່  ຂໍ້ອຍ ກື່ອນ.”         

12ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ຕອບ ແຊມຊັນ ວື່ຳ.         “ພວກ ຂໍ້ອຍ ມຳ ນີໍ້ ເພ ື່ ອ ຈບັ ມດັ 

ເອົຳ ເຈົໍ້ຳ ສ ົື່ງ ໄປ ໃຫໍ້ ພວກ ຟີລິດສະຕີນ”         ແຊມຊັນ ກ  ເວົໍ້ຳ ຂ ໍ້ນ ວື່ຳ,         “ພວກ ເຈົໍ້ຳ ສຳບຳນ ກບັ ຂໍ້ອຍ ກື່ອນ 

ວື່ຳ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ບ ື່  ຂໍ້ຳ ຂໍ້ອຍ.”         

13ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຕອບ ວື່ຳ,         “ພວກ ຂໍ້ອຍ ຂ  ສຳບຳນ ວື່ຳ ຂໍ້ອຍ ຈະ ບ ື່  ຂໍ້ຳ 

ເຈົໍ້ຳ         ພຽງ ແຕື່ ມຳ ມດັ ເຈົໍ້ຳ ສ ົື່ງ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ”         ແລໍ້ວ ພວກ ເຂົຳ ກ  ມດັ ແຊມຊັນ ດໍ້ວຍ ເຊ ອກ ໃໝື່ 

ສອງ ເສັໍ້ນ ແລະ ພຳ ລຳວ ໄປ ຈຳກ ໜໍ້ຳຜຳ ນ ັໍ້ນ.         

14ເມ  ື່ອ ມຳ ຮອດ ເມ  ອງ ເລຮີ          ພວກ ຟີລິດສະຕີນ ກ  ແລື່ນ 

ມຳ ພໍ້ອມ ທງັ ຮໍ້ອງ ດງັ ໃສື່ ລຳວ         ແຕື່ ພຣະວິນຍານ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ລຳວ ມ-ີ

ແຮງ ຂ ໍ້ນ         ແຊມຊັນ ຈ ື່ງ ດ ງເຊ ອກ ທີື່  ມດັ ແຂນ         ແລະ ມ  ຂອງ ລຳວ ນ ັໍ້ນ ຂຳດ ອອກ ຄ  ກບັ         ໄຟ ໄດໍ້ ໄໝໍ້ ເສັໍ້ນ 

ດໍ້ຳຍ.         

15ແລໍ້ວ ແຊມຊັນ ໄດໍ້ ເຫັນ ກະດ ກ ຄຳງ ລ  ທີື່  ຍງັ ໃໝື່ ຢ ື່         ລຳວ ຈ ື່ງ ເດື່ ມ  ລງົ ຈບັ ເອົຳ         ແລະ ໄດໍ້ ໃຊໍ້ 
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ກະດ ກ ຄຳງ ລ  ນ ັໍ້ນ ຂໍ້ຳ ພວກ ຟີລິດສະຕີນ ຕຳຍ ໄປ ພນັ ຄນົ.         

16ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ແຊມຊັນ ຈ ື່ງ ຮໍ້ອງເພງ ວື່ຳ,          

  “ຂໍ້ອຍໄດໍ້ຂໍ້ຳພນັຄນົ ດໍ້ວຍກະດ ກຄຳງລ ອນັດຽວ 

   ຂໍ້ອຍໄດໍ້ກອງພວກເຂົຳໄວໍ້ເປັນກອງ ໆຍໍ້ອນກະດ ກຄຳງລ ອນັນີໍ້.” 

17ຫລງັ ຈຳກ ນ ັໍ້ນ         ແຊມຊັນ ກ  ແກວື່ງ ກະດ ກ ລ  ຖິໍ້ມ         ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ຈ ື່ງ ມີ ຊ ື່  ເອີໍ້ນ ວື່ຳ         ພ  ກະດ ກ ຄຳງ ລ .          
18ຕ ື່  ມຳ         ແຊມຊັນ ຫິວ ນ  ໍ້ຳ ຫລຳຍ         ລຳວ ຈ ື່ງ ຮໍ້ອງ ທ ນ ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ວື່ຳ,         “ພຣະອງົ ຊງົ ປະທຳນ 

ໄຊຊະນະ ອນັ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ໃຫໍ້ ແກື່ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ດຽວນີໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຫິວ ນ  ໍ້ຳ ຈະ ຕຳຍ ຢ ື່ ແລໍ້ວ         ແລະ ຈະ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳ-

ນໍ້ອຍ ຕກົ ຢ ື່ ໃນ ກ  ຳມ   ຂອງ ພວກ ຟີລິດສະຕີນ ທີື່  ຍງັ ບ ື່  ທນັ ໄດໍ້ ຮບັ ພິທີ ຕດັ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ບ ?”         

19ຄນັ ແລໍ້ວ         

ພຣະເຈົ້າ ກ  ຊງົ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ມີ ນ  ໍ້ຳ ອອກ ບ ື່  ໃນ ຂມຸ ໜ ື່ ງ ທີື່  ເມ  ອງ ເລຮີ          ແຊມຊັນ ຈ ື່ງ ດ ື່ ມ         ແລະ ຮ ໍ້ສ ກ ສະ-

ບຳຍ ໃຈ ກວື່ຳ ເກົື່ ຳ         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ ເອີໍ້ນ ບ ື່  ນ  ໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ         ເອັນ-ຮັກໂກເຣ          ຊ ື່ ງ ຍງັ ມີ ຢ ື່ ໃນ ເມ  ອງ ເລຮີ 

ຈນົ ເທົື່ ຳ ທກຸ ມ ໍ້ນີໍ້.         

20ໃນ ລະຫວື່ຳງ ພວກ ອິສຣາເອນ          ຢ ື່ ໃຕໍ້ ອ  ຳນຳດ ຂອງ ພວກ ຟີລິດສະຕີນ ນ ັໍ້ນ         

ແຊມຊັນ ໄດໍ້ ປກົຄອງ ພວກ ອິສຣາເອນ ຢ ື່ ເປັນ ເວລຳ ຊຳວ ປີ.          

ບົດທີ 16 
ແຊມຊັນທີ່ເມືອງຄາຊາ 

1ຕ ື່  ມຳ         ແຊມຊັນ ໄດໍ້ ຈຳກ ເມ  ອງ         ເລຮີ          ໄປ ຍງັ ເມ  ອງ ຄາຊາ          ຢ ື່ ໃນ ເມ  ອງ ນີໍ້         ລຳວ ໄດໍ້ ພບົ ຍງິ ໂສ-

ເພນ ີຄນົ ໜ ື່ ງ         ລຳວ ຈ ື່ງ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ນອນ ຢ ື່ ນ  ຳ ຍງິ ນ ັໍ້ນ.         

2ເມ  ື່ອ ຊຳວ ຄາຊາ ຮ ໍ້ ວື່ຳ         ແຊມຊັນ ຢ ື່ ໃນ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         

ພວກ ເຂົຳ ກ  ພຳກນັ ມຳ ອໍ້ອມ         ແລະ ຄອຍ ຖໍ້ຳ ລຳວ ຢ ື່ ປະຕ  ເມ  ອງ ຕະຫລອດ ຄ ນ         ພວກ ເຂົຳ ພຳກນັ ງຽບ 

ຢ ື່ ຕະຫລອດ ທງັ ຄ ນ ແລະ ຄິດ ວື່ຳ,         “ພວກ ເຮົຳ ຈ ົື່ງ ຄອຍ ຖໍ້ຳ ຈນົ ຮອດ ມ ໍ້ອ ື່ ນ ເຊົໍ້ຳ ແລະ ຕໍ້ອງ ຂໍ້ຳ ລຳວ 

ຖິໍ້ມ.”         

3ແຕື່ ແຊມຊັນ ໄດໍ້ ນອນ ຢ ື່ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ຮອດ ຕອນ ທື່ຽງ ຄ ນ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ         ລຳວ ກ  ລກຸ ໄປ ດ ງ ປະຕ  ເມ  ອງ 

ພໍ້ອມ ທງັ ບຳນ         ວງົ         ແລະ ໄລ ປະຕ  ອອກ         ແລໍ້ວ ແບກ ໄປ ທີື່  ຍອດພ  ຢ ື່ ໃກໍ້ ເມ  ອງ         ເຮັບໂຣນ.          

ແຊມຊັນ ແລະນາງເດລີລາ 
4ຫລງັ ຈຳກ ນ ັໍ້ນ         ແຊມຊັນ ກ  ມີ ຄວຳມ ຮກັ ໄຄື່ ກບັ ຍງິ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຊ ື່  ນຳງ ເດລີລາ ທີື່  ຮື່ອມ ພ  ໂສເຣັກ.         

5ພວກ ຜ ໍ້ນ  ຳ ຟີລິດສະຕີນ ຈ ື່ງ ໄປ ຫຳ ຍງິ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ວຳງ ກນົອບຸຳຍ ຖຳມ ແຊມຊັນ ວື່ຳ         

ເປັນ ຫຍງັ ລຳວ ຈ ື່ງ ມແີຮງ ແທໍ້?         ພວກ ຂໍ້ອຍ ຈະ ຊະນະ         ແລະ ຈບັ ລຳວ ໄດໍ້ ດໍ້ວຍ ວທີິ ໃດ?         ແລໍ້ວ ພວກ 

ຂໍ້ອຍ ທກຸ ຄນົ ຈະ ເອົຳ ເງນິ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ         ຜ ໍ້ ລະ ພນັ ໜ ື່ ງ ຮໍ້ອຍ ຫລຽນ.”          
6ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ນຳງ ເດລລີາ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ແຊມຊັນ ວື່ຳ,         “ກະລນຸຳ ບອກ ໃຫໍ້ ຂໍ້ອຍ ຮ ໍ້ ແດື່ ວື່ຳ         ເປັນ ຫຍງັ ເຈົໍ້ຳ 

ຈ ື່ງ ມີ ກ  ຳລງັວງັຊຳ ຫລຳຍ ແທໍ້?         ຖໍ້ຳວື່ຳ ມີ ຄນົ ໃດ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຕໍ້ອງກຳນ ມດັ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ເສຍ-

ທື່ຳ         ລຳວ ຈະ ຕໍ້ອງ ເຮັດ ຢື່ຳງໃດ.”         

7ແຊມຊັນ ກ  ຕອບ ວື່ຳ,         “ຖໍ້ຳວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ມດັ ຂໍ້ອຍ ດໍ້ວຍ ເຊ ອກ 

ໜໍ້ຳ ທະນ  ໃໝື່ ໆ         ເຈດັ ເສັໍ້ນ ທີື່  ຍງັ ບ ື່  ທນັ ແຫໍ້ງ         ຂໍ້ອຍ ຈະ ກຳຍເປັນ ຄນົ ອື່ອນແອ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ຄນົ ອ ື່ ນ ໆ.”         

8-9ເມ  ື່ອ ຮ ໍ້ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ພວກ ຜ ໍ້ນ  ຳ ຟີລິດສະຕີນ ກ  ນ  ຳ ເອົຳ ເຊ ອກ ໜໍ້ຳ ທະນ  ທີື່  ຍງັ ໃໝື່         ແລະ ຍງັ ບ ື່  ທນັ ແຫໍ້ງ 

ເຈດັ ເສັໍ້ນ ມຳ ໃຫໍ້ ເດລລີາ          ນຳງ ຈ ື່ງ ໃຫໍ້ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຄອຍ ຖໍ້ຳ ຢ ື່ ໃນ ຫໍ້ອງ ອ ື່ ນ         ສື່ວນ ນຳງ ເອງ ໄດໍ້ ເອົຳ ເຊ ອກ 

ນ ັໍ້ນ ມດັ ແຊມຊັນ          ແລໍ້ວ ນຳງ ກ  ຮໍ້ອງ ບອກ ແຊມຊັນ ວື່ຳ,         “ແຊມຊັນ ພວກ ຟີລິດສະຕີນ ມຳ!”         ແຕື່ 

ແຊມຊັນ ໄດໍ້ ດ ງເຊ ອກ ນ ັໍ້ນ ຂຳດ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ໄຟ ໄໝໍ້ ເສັໍ້ນ ດໍ້ຳຍ         ດໍ້ວຍ ເຫດ ນີໍ້ ພວກ ຟີລິດສະຕີນ ຈ ື່ງ ຍງັ         
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ບ ື່  ຮ ໍ້ ຂ ໍ້ ເລິກ ລບັ ກື່ຽວ ກບັ ກ  ຳລງັ ພຳຍ ໃນ ຂອງ ລຳວ.          

10ຕ ື່  ມຳ         ນຳງ ເດລລີາ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ແຊມຊັນ ອີກ ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ລ ໍ້ ລວງ ຂໍ້ອຍ         ແລະ ເວົໍ້ຳ ຕວົະ ຂໍ້ອຍ         

ສະນ ັໍ້ນ         ຂ  ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ບອກ ຂໍ້ອຍ ແດື່ ວື່ຳ         ລຳວ ຈະ ຕໍ້ອງ ມດັ ເຈົໍ້ຳ ດໍ້ວຍ ວທີິ ໃດ?”         

11ແຊມຊັນ ຈ ື່ງ ບອກ 

ນຳງ ວື່ຳ,         “ຖໍ້ຳ ລຳວ ມດັ ຂໍ້ອຍ ດໍ້ວຍ ເຊ ອກ ໃໝື່ ທີື່  ຍງັ ບ ື່  ທນັ ໃຊໍ້         ຂໍ້ອຍ ຈະ ເປັນ ຄນົ ອື່ອນແອ ເໝ ອນ ຄນົ 

ອ ື່ ນ ໆ.”         

12ນຳງ ເດລລີາ ຈ ື່ງ ເອົຳ ເຊ ອກ ໃໝື່ ນ ັໍ້ນ ມຳ ມດັ ລຳວ         ແລະ ຮໍ້ອງ ຂ ໍ້ນ ວື່ຳ,         “ແຊມຊັນ          ພວກ ຟີ-
ລິດສະຕີນ ມຳ!”         ແຊມຊັນ ກ  ດ ງເຊ ອກ ນ ັໍ້ນ ຂຳດ ເໝ ອນ ດ ງ ເສັໍ້ນ ດໍ້ຳຍ         ສື່ວນ ພວກ ທີື່  ຄອຍ ຖໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ຢ ື່ 

ໃນ ຫໍ້ອງ ອ ື່ ນ.          
13ແລໍ້ວ ນຳງ ເດລລີາ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ແຊມຊັນ ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ ຍງັ ລ ໍ້ ລວງ ຂໍ້ອຍ         ແລະ ຕວົະ ຂໍ້ອຍ ອີກ         ຂ  ເຈົໍ້ຳ 

ຈ ົື່ງ ບອກ ຂໍ້ອຍ ວື່ຳ         ລຳວ ຈະ ມດັ ເຈົໍ້ຳ ດໍ້ວຍ ສິື່ ງ ໃດ?”         ແຊມຊັນ ຈ ື່ງ ບອກ ວື່ຳ,         “ຖໍ້ຳວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ເອົຳ ຜມົ ຂອງ 

ຂໍ້ອຍ ເຈດັ ປອຍ ໄປ ຕ  ື່ຳ ໃນ ຫ ກ ແລະ ຖກົ ຟ ມ ໃຫໍ້ ແໜໍ້ນ         ແລໍ້ວ ຂໍ້ອຍ ຈະ ກຳຍເປັນ ຄນົ ອື່ອນແອ ເໝ ອນ 

ດ ັື່ງ ຄນົ ອ ື່ ນ.”         

14ນຳງ ເດລລີາ ຈ ື່ງ ກື່ອມ ແຊມຊັນ ນອນ         ແລໍ້ວ ເອົຳ ຜມົ ຂອງ ແຊມຊັນ ເຈດັ ປອຍ ໄປ ຕ  ື່ຳ 

ໃນ ຫ ກ         ແລະ ຖກົ ຟ ມ ໃຫໍ້ ແໜໍ້ນ         ນຳງ ຮໍ້ອງ ຂ ໍ້ນ ວື່ຳ,         “ແຊມຊັນ          ພວກ ຟີລິດສະຕີນ ມຳ!”         ແຊມຊັນ ກ  

ລກຸຂ ໍ້ນ ຖອດ ຟ ມ         ແລະ ດ ງ ເຄ ອ ຫ ກ ອອກ ໝດົ.          
15ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ນຳງ ເດລລີາ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ແຊມຊັນ ວື່ຳ,         “ເປັນ ຫຍງັ ເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ຮກັ ຂໍ້ອຍ         ໃນ 

ເມ  ື່ອ ຈດິໃຈ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ຜ ກ ພນັ ຢ ື່ ກບັ ຂໍ້ອຍ?         ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ລ ໍ້ ລວງ ຂໍ້ອຍ ເຖງິ ສຳມ ເທ ື່ ອ ແລໍ້ວ         ແລະ ເຈົໍ້ຳ 

ຍງັ ບ ື່  ທນັ ບອກ ຂໍ້ອຍ ເລີຍ ວື່ຳ         ດໍ້ວຍ ເຫດ ໃດ ເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ມແີຮງ ຫລຳຍ ແທໍ້?         

16ນຳງ ເດລີລາ ໄດໍ້ ຖຳມ ຢ ື່ 

ທກຸ ມ ໍ້         ຈນົ ແຊມຊັນ ເບ ື່ ອ ໜື່ຳຍ         ແລະ ຢຳກ ຈະ ຕຳຍ ເສຍ ຍໍ້ອນ ກຳນ ຊ  ຊ ີຂອງ ນຳງ.         

17ຜນົ ສດຸ ທໍ້ຳຍ 

ແຊມຊັນ ກ  ບອກ ນຳງ ຕຳມ ຄວຳມ ຈງິ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ອຍ ບ ື່  ເຄີຍ ຕດັ ຜມົ ຈກັ ເທ ື່ ອ         ເພຳະວື່ຳ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ຂໍ້ອຍ ເກດີ 

ມຳ ຂໍ້ອຍ ໄດໍ້ ເປັນ ຄນົ ນາຊີຣີ ທີື່  ອທິຸດ ຕວົ ແດື່ ພຣະເຈົ້າ          ຖໍ້ຳ ຂໍ້ອຍ ຕດັ ຜມົ         ຂໍ້ອຍ ຈະ ຕໍ້ອງ ສ ນ ເສຍ ກ  ຳ-

ລງັວງັຊຳ         ແລະ ຈະ ກຳຍເປັນ ຄນົ ອື່ອນແອ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ຄນົ ອ ື່ ນ ໆ.         

18ເມ  ື່ອ ນຳງ ເດລລີາ ແນື່ ໃຈ ວື່ຳ 

ແຊມຊັນ ໄດໍ້ ບອກ ຄວຳມ ຈງິ         ນຳງ ກ  ສ ົື່ງ ຂື່ຳວ ໄປ ບອກ ພວກ ຜ ໍ້ນ  ຳ ຟີລິດສະຕີນ ວື່ຳ,         “ເຊນີ ກບັ ມຳ ອີກ 

ເທ ື່ ອ ໜ ື່ ງ         ເພຳະ ແຊມຊັນ ໄດໍ້ ບອກ ຄວຳມ ຈງິ ໃຫໍ້ ແກື່ ຂໍ້ອຍ ແລໍ້ວ”         ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ພຳກນັ ມຳ ພໍ້ອມ ທງັ ຖ  

ເງນິ ມຳ ພໍ້ອມ.         

19ນຳງ ເດລີລາ ໄດໍ້ ກື່ອມ ແຊມຊັນ ນອນ ເທິງ ຕກັ ຂອງ ນຳງ ແລະ ເອີໍ້ນ ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ມຳ ຕດັ 

ຜມົ ຂອງ ລຳວ ອອກ ເຈດັ ປອຍ         ແລໍ້ວ ນຳງ ໄດໍ້ ຊຸກ ໃຫໍ້ ແຊມຊັນ ຕ ື່ ນ         ແຕື່ ລຳວ ບ ື່  ມແີຮງ ເສຍ ແລໍ້ວ.         

20ນຳງ ເດລລີາ ຈ ື່ງ ຮໍ້ອງ ຂ ໍ້ນ ວື່ຳ,         “ແຊມຊັນ          ພວກ ຟີລິດສະຕີນ ມຳ!”         ແຊມຊັນ ໄດໍ້ ລກຸຂ ໍ້ນ         ແລະ 

ຄິດ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ອຍ ຈະ ຕໍ້ອງ ໄປ ໄດໍ້ ສະບຳຍ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ແຕື່ ກື່ອນ”         ລຳວ ບ ື່  ຮ ໍ້ ເລີຍ ວື່ຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ບ ື່  

ຊງົ ສະຖດິ ຢ ື່ ກບັ ລຳວ ແລໍ້ວ.         

21ຕ ື່  ມຳ         ພວກ ຟີລິດສະຕີນ ໄດໍ້ ຈບັ ແຊມຊັນ          ແລະ ເຈຳະ ໜື່ວຍ ຕຳ ທງັ 

ສອງ ຂອງ ລຳວ ອອກ         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ນ  ຳ ລຳວ ໄປ ເມ  ອງ ຄາຊາ          ແລະ ໂສໍ້ ທອງ ຜ ກ ລຳວ ໄວໍ້         ລຳວ ຖ ກ 

ພວກ ເຂົຳ ບງັຄບັ ໃຫໍ້ ໂມ ໍ້ ແປໍ້ງ ຢ ື່ ໃນ ຄກຸ.         

22ສື່ວນ ຜມົ ຂອງ ລຳວ ໄດໍ້ ເລີໍ້ມ ປົື່ງ ຂ ໍ້ນ ຄ ນ ອີກ.          

ແຊມຊັນເສຍຊີວິດ 
23ສື່ວນ ຟີລິດສະຕີນ ໄດໍ້ ພຳກນັ ມຳ ສະເຫລີມສະຫລອງ ງຳນ ຖວຳຍ ບ ຊຳ ແກື່ ພະ ດາໂກນ ຂອງ 

ພວກ ເຂົຳ ຄ ັໍ້ງ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່         ພວກ ເຂົຳ ຮໍ້ອງເພງ ສນັລະເສີນ ວື່ຳ,         “ພະ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ພວກ ເຮົຳ 

ຊະນະ ແຊມຊັນ          ຜ ໍ້ ເປັນ ສດັຕ  ຂອງ ພວກ ເຮົຳ.”         

24ເມ  ື່ອ ປະຊຳຊນົ ຫລຽວ ເຫັນ ແຊມຊັນ          ພວກ ເຂົຳ ກ  
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ຮໍ້ອງເພງ ສນັລະເສີນ ພະ ຂອງ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ພະ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ພວກ ເຮົຳ ຊະນະ ສດັຕ  ຂອງ ພວກ 

ເຮົຳ         ຊ ື່ ງ ເປັນ ຜ ໍ້ ທ  ຳລຳຍ ຜ ນ ແຜື່ນດນິ         ແລະ ຂໍ້ຳ ພວກ ເຮົຳ ຫລຳຍ ຄນົ.”          
25ພວກ ເຂົຳ ພຳກນັ ຊມົຊ ື່ ນ ຍນິດ ີ        ແລະ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ເອີໍ້ນ ແຊມຊັນ ມຳ         ແລໍ້ວ ບງັຄບັ ໃຫໍ້ ລຳວ ເຮັດ 

ຕະຫລກົ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ເບິື່ ງ”         ເມ  ື່ອ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ພຳ ແຊມຊັນ ອອກ ມຳ ຈຳກ ຄກຸ         ແຊມຊັນ ກ  ເຮັດ ໃຫໍ້ ພວກ 

ເຂົຳ ເບິື່ ງ         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ແຊມຊັນ ຢ ນ ຢ ື່ ລະຫວື່ຳງ ກຳງ ເສົຳ ເຮ ອນ.         

26ແຊມຊັນ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  

ເດັກນໍ້ອຍ ຜ ໍ້ ຈ ງ ມ  ລຳວ ມຳ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ພຳ ຂໍ້ອຍ ໄປ ຢ ນ ຢ ື່ ແປະ ເສົຳຄ  ໍ້ຳ ຫ ໂຮງ ນີໍ້ ແດື່         ເພຳະ ຂໍ້ອຍ ຢຳກ 

ອີງ ເສົຳ.”         

27ໃນ ເວລຳ ນ ັໍ້ນ         ຫ ໂຮງ ໄດໍ້ ເຕັມ ໄປ ດໍ້ວຍ ປະຊຳຊນົ ທງັ ຊຳຍ ແລະ ຍງິ         ພວກ ຜ ໍ້ນ  ຳ ຟີລິດ-
ສະຕີນ ທກຸ ໆ         ຄນົ ກ  ຢ ື່ ໃນ ທີື່  ນ ັໍ້ນ         ຢ ື່ ເທິງ ຫລງັຄຳ ພຽງ ກ  ມີ ປະຊຳຊນົ ທງັ ຊຳຍ ແລະ ຍງິ ປະມຳນ ສຳມ 

ພນັ ຄນົ         ຊ ື່ ງ ພວກ ເຂົຳ ກ  ຳລງັ ຈ ໍ້ອງ ເບິື່ ງ ແຊມຊັນ ເຮັດ ຕະຫລກົ ຢ ື່.         

28ແຊມຊັນ ໄດໍ້ ອໍ້ອນວອນ ພຣະ-
ຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຂ  ໂຜດ ຈ ື່  ຈ  ຳ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ຂ  ພຣະອງົ ຈ ົື່ງ ຊງົ ປະທຳນ ກ  ຳລງັ-

ວງັຊຳ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ອີກ ແດື່ ພຽງ ເທ ື່ ອ ໜ ື່ ງ ເທ ື່ ອ ດຽວ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ         ເພຳະ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຄຽດ ຍໍ້ອນ ພວກ ເຂົຳ ເຈຳະ 

ຕຳ ສອງ ເບ ໍ້ອງ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ອອກ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ລໍ້ຳງ ແຄໍ້ນ ພວກ ຟີລິດສະຕີນ.”         

29ແຊມຊັນ ກ  ເອົຳ ມ  

ສອງ ເບ ໍ້ອງ ຄ  ໍ້ຳ ເສົຳ ກຳງ ສອງ ເສົຳ ທີື່  ຄ  ໍ້ຳ ຫ ໂຮງ ນ ັໍ້ນ         ແລໍ້ວ ລຳວ ໄດໍ້ ທຸໍ້ມເທ ກ  ຳລງັ ຂອງ ລຳວ ຊຸກ ເສົຳ ທງັ 

ສອງ ນ ັໍ້ນ.         

30ພໍ້ອມ ກບັ ຮໍ້ອງ ຂ ໍ້ນ ວື່ຳ,         “ຂ  ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຕຳຍ ພໍ້ອມ ກບັ ຊຳວ ເມ  ອງ ຟີລິດສະຕີນ ນີໍ້ ເທີໍ້ນ”         

ລຳວ ຊຸກ ເສົຳ ນ ັໍ້ນ ໝດົ ແຮງ ຂອງ ລຳວ         ຈນົ ຫ ໂຮງ ໄດໍ້ ເຈ ື່ອນ ລງົ ທບັ ພວກ ຜ ໍ້ນ  ຳ         ແລະ ຄນົ ອ ື່ ນ ທກຸ ໆ         

ຄນົ         ແຊມຊັນ ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ຄນົ ໃນ ເວລຳ ເສຍ ຊວີດິ ນີໍ້ ຫລຳຍ ກວື່ຳ ຄຳວ ຍງັ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່.         

31ພວກ ຍຳດ ພີື່ ນ ໍ້ອງ         

ແລະ ຄອບຄວົ ຂອງ ແຊມຊັນ          ໄດໍ້ ພຳກນັ ມຳ ເອົຳ ສບົ ລຳວ ກບັ ຄ ນ ເມ  ອ         ແລໍ້ວ ເອົຳ ໄປ ຝງັ ໄວໍ້ ໃນ ບື່ອນ 

ຝງັ ສບົ ຂອງ ມາໂນອາ ພ ື່  ຂອງ ລຳວ         ຢ ື່ ລະຫວື່ຳງ ເມ  ອງ ໂຊຣາ          ແລະ ເມ  ອງ ເອຊະຕາໂອນ          ແຊມຊັນ 

ໄດໍ້ ປກົຄອງ ພວກ ອິສຣາເອນ ຢ ື່ ເປັນ ເວລຳ ຊຳວ ປີ.          

ບົດທີ 17 
ຮ ບເຄົາລົບໃນເຮືອນຂອງມີກາ 

1ມີ ຊຳຍ ຄນົ ໜ ື່ ງ ເປັນ ຊຳວ ເຂດ ພ ເຂົຳ ເອຟຣາຢິມ          ຊ ື່  ມີກາ         

2ລຳວ ເວົໍ້ຳ ກບັ ແມ ື່ ຂອງ ລຳວ ວື່ຳ         

“ເງນິ ໜ ື່ ງ ພນັ ໜ ື່ ງ ຮໍ້ອຍ ຫລຽນ         ຊ ື່ ງ ມີ ຄນົ ລກັ ໄປ ຈຳກ ແມ ື່         ແລະ ແມ ື່ ກ  ໄດໍ້ ສຳບ ແຊື່ງ         ແລະ ເວົໍ້ຳ ໃສື່ ຫ  

ຂໍ້ອຍ ນ ັໍ້ນ         ເບິື່ ງ ແມ         ເງນິ ນ ັໍ້ນ ຢ ື່ ທີື່  ຂໍ້ອຍ         ຂໍ້ອຍ ເອົຳ ໄປ ເອງ”         ແມ ື່ ຂອງ ລຳວ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         “ຂ  ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ ອ  ຳນວຍ ພຣະພອນ ໃຫໍ້ ລ ກ ຂອງ ແມ ື່ ເຖດີ”         

3ລຳວ ຈ ື່ງ ນ  ຳ ເງນິ ໜ ື່ ງ ພນັ ໜ ື່ ງ ຮໍ້ອຍ ຫລຽນ ນ ັໍ້ນ ມຳ 

ຄ ນ ໃຫໍ້ ແມ ື່         ແລະ ແມ ື່ ຂອງ ລຳວ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         “ເງນິ ນີໍ້ ແມ ື່ ໄດໍ້ ຖວຳຍ ແລໍ້ວ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈຳກ ມ  ແມ ື່ 

ເພ ື່ ອ ລ ກ         ໃຫໍ້ ເຮັດ ເປັນ ຮ ບ ແກະສະຫລກັ         ແລະ ຮ ບ ຫລ ື່         ບດັ ນີໍ້ ແມ ື່ ຈ ື່ງ ຄ ນ ໃຫໍ້ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ”         

4ເມ  ື່ອ ມີກາ          

ຄ ນ ເງນິ ໃຫໍ້ ແກື່ ແມ ື່ ແລໍ້ວ         ແມ ື່ ກ  ນ  ຳ ເງນິ ສອງ ຮໍ້ອຍ ຫລຽນ ມອບ ໃຫໍ້ ກບັ ຊື່ຳງ ເງນິ         ເຮັດ ເປັນ ຮ ບ ແກະ-

ສະຫລກັ         ແລະ ຮ ບ ຫລ ື່         ຮ ບ ນ ັໍ້ນ ຢ ື່ ໃນ ເຮ ອນ ຂອງ ມີກາ         

5ມີກາ ຄນົ ນີໍ້ ມີ ເຮ ອນ ພະ ຫລງັ ໜ ື່ ງ         ລຳວ 

ເຮັດ ຮ ບ ເອໂຟດ ແລະ ຮ ບ ພະ         ແລະ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ໃຫໍ້ ລ ກ ຊຳຍ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຂອງ ລຳວ ເປັນ ປະໂລຫິດ         

6ໃນ 

ສະໄໝ ນ ັໍ້ນ         ຍງັ ບ ື່  ມີ ກະສດັ ໃນ ອິສຣາເອນ          ທກຸ ຄນົ ກ  ເຮັດ ຕຳມ ທີື່  ຕນົ ເອງ ເຫັນ ດ.ີ          
7ມີ ຊຳຍ ໜຸື່ມ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຊຳວບໍ້ຳນ ເບັດເລເຮັມ ໃນ ຢ ດາ          ຄອບຄວົ ຢ ດາ          ເປັນ ພວກ ເລວີ          ອຳໄສ ຢ ື່ 
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ຫັໍ້ນ         

8ຊຳຍ ນ ັໍ້ນ ຍື່ຳງ ອອກ ຈຳກ ເຮ ອນ ທີື່  ບໍ້ຳນ ເບັດເລເຮັມ ໃນ ຢ ດາ          ທື່ຽວ ຫຳ ບື່ອນ ພກັ ອຳໄສ         ເມ  ື່ອ 

ລຳວ ເດນີທຳງ ໄປ ນ ັໍ້ນ ກ  ມຳ ເຖງິ ເຂດ ພ ເຂົຳ ເອຟຣາຢິມ ຄ  ເຮ ອນ ຂອງ ມີກາ         

9ມີກາ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ກບັ ລຳວ 

ວື່ຳ         “ທື່ຳນ ມຳ ຈຳກ ໃສ”         ລຳວ ຕອບ ວື່ຳ         “ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເປັນ ພວກ ເລວີ ຊຳວບໍ້ຳນ ເບັດເລເຮັມ ໃນ ຢ ດາ          

ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເດນີທຳງ ທື່ຽວ ຫຳ ບື່ອນ ພກັ ອຳໄສ”         

10ມີກາ ຈ ື່ງ ກື່ຳວ ແກື່ ລຳວ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ຢ ື່ ກບັ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ 

ສຳ         ເປັນ ຄ  ພ ື່         ແລະ ປະໂລຫິດ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກ  ແລໍ້ວ ກນັ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈະ ຈ ື່ຳຍ ເງນິ ໃຫໍ້ ປີ ລະ ສິບ ເຊ 

ເຂ         ໃຫໍ້ ເຄ ື່ ອງ ແຕື່ງ ຕວົ ສ  ຳລບັ ທື່ຳນ         ແລະ ອຳຫຳນ ກນິ ດໍ້ວຍ”         ເລວີ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ຈ ື່ງ ເຂົໍ້ຳ ໄປ         

11ເລວີ ຄນົ 

ນ ັໍ້ນ ກ  ພ ໃຈ ທີື່  ຈະ ຢ ື່ ກບັ ມີກາ          ແລະ ຊຳຍ ໜຸື່ມ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ກ  ເປັນ ຄ  ກບັ ລ ກ ຂອງ ລຳວ         

12ມີກາ ກ  ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ 

ເລວີ ຄນົ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ຊຳຍ ໜຸື່ມ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ເປັນ ປະໂລຫິດ ຂອງ ລຳວ         ແລະ ຢ ື່ ໃນ ເຮ ອນ ຂອງ ມີກາ         

13ມີກາ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ບດັ ນີໍ້ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຮ ໍ້ ແລໍ້ວ ວື່ຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຢ ື່ ເຢັນ ເປັນ ສກຸ 

ເພຳະວື່ຳ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ມ ີເລວີ ຄນົ ໜ ື່ ງ ເປັນ ປະໂລຫິດ.”          

ບົດທີ 18 
ຄົນຕະກ ນດູ່ານເອົາປະໂລຫິດຂອງມີກາໄປໂດຍໃຊ້ກຳລັງ 

1ໃນ ສະໄໝ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ມີ ກະສດັ ໃນ ອິສຣາເອນ          ແລະ ໃນ ສະໄໝ ນ ັໍ້ນ         ຄນົ ຕະກ ນ ດານ ຍງັ ທື່ຽວ ຫຳ ທີື່  

ດນິ ອນັ ຈະ ເປັນ ມ ລະດກົ ຂອງ ຕນົ         ເພ ື່ ອ ຈະ ໄດໍ້ ພກັ ອຳໄສ         ເພຳະວື່ຳ ຈນົ ບດັ ນ ັໍ້ນແລໍ້ວ         ມ ລະດກົ ໃນ ໝ ື່ 

ຄນົ ຕະກ ນ ອິສຣາເອນ ຍງັ ບ ື່  ຕກົ ແກື່ ພວກ ເຂົຳ         

2ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ຄນົ ດານ ຈ ື່ງ ສ ົື່ງ ຄນົ ຫໍ້ຳ ຄນົ ຈຳກ ຈ  ຳນວນ 

ທງັ ໝດົ ເປັນ ຊຳຍ ໜຸື່ມ ໃນ ຄອບຄວົ ຂອງ ຕນົ         ມຳ ຈຳກ ໂຊຣາ          ແລະ ຈຳກ ເອຊະຕາໂອນ          ໄປ ສອດ-

ແນມ ເບິື່ ງ ແຜື່ນດນິ         ແລະ ກວດເບິື່ ງ ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ເວົໍ້ຳ ກນັ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ໄປ 

ກວດເບິື່ ງ ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ”         ພວກ ເຂົຳ ກ  ມຳ ຮອດ ເຂດ ພ ເຂົຳ ເອຟຣາຢິມ          ທີື່  ເຮ ອນ ຂອງ ມີກາ          ແລະ 

ອຳໄສ ຢ ື່ ຫັໍ້ນ         

3ເມ  ື່ອ ພວກ ເຂົຳ ຢ ື່ ໃກໍ້ ເຮ ອນ ຂອງ ມີກາ          ພວກ ເຂົຳ ກ  ຈ ື່  ສຽງ ເລວີ ໜຸື່ມ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້         ຈ ື່ງ 

ແວະ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ຖຳມ ວື່ຳ         “ໃຜ ພຳ ທື່ຳນ ມຳ ບື່ອນ ນີໍ້         ທື່ຳນ ເຮັດ ຫຍງັ ໃນ ບື່ອນ ນີໍ້         ທື່ຳນ ເຮັດ ວຽກ ອນັ ໃດ ໃນ 

ບື່ອນ ນີໍ້”         

4ລຳວ ຕອບ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ວື່ຳ         “ມີກາ ເຮັດ ແກື່ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳງ ນີໍ້ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ         ລຳວ ຈ ໍ້ຳງ ຂໍ້ຳພະ-

ເຈົໍ້ຳ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ເປັນ ປະໂລຫິດ ຂອງ ລຳວ”         

5ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ກ  ເວົໍ້ຳ ກບັ ລຳວ ວື່ຳ         “ຂ  ທ ນ ຖຳມ 

ພຣະເຈົ້າ ໃຫໍ້ ແດື່         ເພ ື່ ອ ເຮົຳ ຈະ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ທຳງ ທີື່  ເຮົຳ ຈະ ອອກ ເດນີ ໄປ ນີໍ້ ຈະ ສ  ຳເລັດ ຫລ  ບ ື່ ”         

6ປະໂລຫິດ 

ນ ັໍ້ນ ຈ ື່ງ ຕອບ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ໄປ ເປັນ ສກຸ ສຳ         ຫນົທຳງ ທີື່  ທື່ຳນ ໄປ ຈະ ຢ ື່ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ.”          

7ຊຳຍ ທງັ ຫໍ້ຳ ຄນົ ກ  ຈຳກ ໄປ ຮອດ ເມ  ອງ ລາອິດ          ເຫັນ ປະຊຳຊນົ ທີື່ ຢ ື່ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ         ເຫັນ ຊຳວ ເມ  ອງ ຢ ື່ 

ຢື່ຳງ ສະບຳຍ ຕຳມ ນໄິສ ຄນົ ຊີໂດນ          ຢື່ຳງ ສະຫງບົ         ບ ື່  ຫວຳດ ລະ ແວງ ອນັ ໃດ         ແລະ         ໃນ ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ 

ບ ື່  ມີ ຜ ໍ້ ພິພຳກສຳ ທີື່  ຈະ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ອບັອຳຍ ໃນ ເລ ື່ ອງ ໃດ ໆ         ພວກ ເຂົຳ ຢ ື່ ຫື່ຳງ ໄກ ຈຳກ ຄນົ ຊີໂດນ          ບ ື່  

ມີ ເລ ື່ ອງ ກື່ຽວຂໍ້ອງ ກບັ ຄນົ ອ ື່ ນ ເລີຍ         

8ເມ  ື່ອ ຄນົ ທງັ ຫໍ້ຳ ກບັ ມຳ ຫຳ ຍຳດ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທີື່  ໂຊຣາ          ແລະ ເອຊະ-
ຕາໂອນ          ຍຳດ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຈ ື່ງ ຖຳມ ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ         “ເຈົໍ້ຳ ຈະ ວື່ຳ ແນວໃດ”         

9ພວກ ເຂົຳ ຕອບ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ລກຸ-

ຂ ໍ້ນ         ໃຫໍ້ ເຮົຳ ໄປ ຮບົ ກບັ ພວກ ເຂົຳ ສຳ         ເພຳະວື່ຳ ເຮົຳ ໄດໍ້ ເຫັນ ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນແລໍ້ວ         ແລະ ເບິື່ ງ ແມ         ເປັນ 

ແຜື່ນດນິ ດ ີແທໍ້ ໆ         ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈະ ບ ື່  ເຮັດ ຫຍງັ ເລີຍ ບ          ຢື່ຳ ຊກັ ຊໍ້ຳ ທີື່  ຈະ ໄປ         ແລະ ເຂົໍ້ຳ ຍ ດ ຄອງ 
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ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ         

10ເມ  ື່ອ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ໄປ ແລໍ້ວ ຈະ ພບົ ປະຊຳຊນົ ທີື່  ບ ື່  ຫວຳດ ລະ ແວງ ອນັ ໃດ         ແຜື່ນດນິ 

ກ  ກວໍ້ຳງຂວຳງ         ພຣະເຈົ້າ ມອບ ໄວໍ້ ໃນ ມ  ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ແລໍ້ວ         ເປັນ ສະຖຳນທີື່  ຊ ື່ ງ ບ ື່  ຂຳດ 

ສິື່ ງ ໃດ ທີື່  ມີ ໃນ ໂລກ.”          
11ຄນົ ຄອບຄວົ ດານ ຫກົ ຮໍ້ອຍ ຄນົ ພໍ້ອມ ດໍ້ວຍ ເຄ ື່ ອງ ອຳວດຸ ເຮັດ ສງົຄຳມ ຍກົ ທບັ ອອກ ຈຳກ ໂຊຣາ          

ແລະ ເອຊະຕາໂອນ         

12ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ຍກົ ທບັ ຂ ໍ້ນ ໄປ ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ ຢ ື່ ທີື່  ກີຣິຢາດ-ເຢອາຣີມ ໃນ ຢ -
ດາ          ເພຳະວື່ຳ ເຫດ ນີໍ້         ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ເອີໍ້ນ ວື່ຳ         ມາຮາເນະ-ດານ          (ທີື່  ໝັໍ້ນ ຂອງ ພວກ ດານ)         ຈນົ ເຖງິ 

ທກຸ ມ ໍ້ນີໍ້         ເມ  ອງ ນີໍ້ ຢ ື່ ທຳງ ຫລງັ ກີຣິຢາດ-ເຢອາຣີມ         

13ພວກ ເຂົຳ ກ  ຜື່ຳນ ຈຳກ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ໄປ ຍງັ ເຂດ ພ -

ເຂົຳ ເອຟຣາຢິມ ມຳ ຮອດ ເຮ ອນ ຂອງ ມີກາ         

14ແລໍ້ວ ຊຳຍ ທງັ ຫໍ້ຳ ຄນົ ທີື່  ໄປ ສອດແນມ ເບິື່ ງ ເມ  ອງ ລາ-
ອິດ ກ  ບອກ ແກື່ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ຕນົ ວື່ຳ         “ທື່ຳນ ຮ ໍ້ ບ ື່  ວື່ຳ ໃນ ເຮ ອນ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ມີ ຮ ບ ເອໂຟດ          ຮ ບ ພະ         ຮ ບ 

ແກະສະຫລກັ         ແລະ ຮ ບ ຫລ ື່  ສະນ ັໍ້ນ         ຂ  ສ  ຳນ ກ ວື່ຳ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈະ ເຮັດ ປະກຳນ ໃດ”         

15ພວກ ເຂົຳ 

ທງັຫລຳຍ ກ  ແວະ ເຂົໍ້ຳ ເຮ ອນ ຂອງ ເລວີ ໜຸື່ມ ຄນົ ນ ັໍ້ນ         ຄ  ທີື່  ເຮ ອນ ຂອງ ມີກາ ຖຳມ ເບິື່ ງ ທກຸ ສກຸ ຂອງ 

ລຳວ         

16ຝື່ຳຍ ຄນົ ດານ ທງັ ຫກົ ຮໍ້ອຍ ຄນົ ຖ  ອຳວດຸ ເຮັດ ສງົຄຳມ         ຢ ນ ຢ ື່ ທີື່  ທຳງ ເຂົໍ້ຳ ປະຕ  ຮ ົໍ້ວ         

17ຊຳຍ 

ທງັ ຫໍ້ຳ ຄນົ ທີື່  ອອກ ໄປ ສອດແນມ ເບິື່ ງ ເຮ ອນ         ກ  ຍື່ຳງ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ນ  ຳ ເອົຳ ຮ ບ ແກະສະຫລກັ         ຮ ບ ເອໂຟດ          

ຮ ບ ພະ         ແລະ ຮ ບ ຫລ ື່  ໄປ         ຝື່ຳຍ ປະໂລຫິດ ກ  ຢ ນ ຢ ື່ ທີື່  ທຳງ ເຂົໍ້ຳ ປະຕ  ຮ ົໍ້ວ ກບັ ທະຫຳນ ຖ  ອຳວດຸ ເຮັດ ສງົ-

ຄຳມ ຫກົ ຮໍ້ອຍ ຄນົ ນ ັໍ້ນ         

18ເມ  ື່ອ ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ເຮ ອນ ຂອງ ມີກາ          ນ  ຳ ເອົຳ ຮ ບ ແກະສະຫລກັ         

ຮ ບ ເອໂຟດ          ຮ ບ ພະ         ແລະ ຮ ບ ຫລ ື່  ໄປ         ປະໂລຫິດ ຖຳມ ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ         “ນ ັໍ້ນ ທື່ຳນ ເຮັດ ຫຍງັ”         

19ຄນົ 

ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ຈ ື່ງ ຕອບ ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ         “ງຽບ ໆ         ໄວໍ້ ເອົຳ ມ  ປິດ ປຳກ ໄວໍ້         ມຳ ກບັ ເຮົຳ ສຳ         ມຳ ເປັນ ພ ື່         ແລະ 

ປະໂລຫິດ ຂອງ ເຮົຳ         ຈະ ເປັນ ປະໂລຫິດ ໃນ ເຮ ອນ ຂອງ ຊຳຍ ຄນົ ດຽວ         ຫລ  ວື່ຳ ຈະ ເປັນ ປະໂລຫິດ 

ຂອງ ຕະກ ນ ໜ ື່ ງ         ແລະ ຄອບຄວົ ໜ ື່ ງ ໃນ ອິສຣາເອນ”         

20ໃຈ ຂອງ ປະໂລຫິດ ກ  ຍນິດ ີ         ລຳວ ຈ ື່ງ ເອົຳ 

ຮ ບ ເອໂຟດ          ຮ ບ ພະ         ແລະ ຮ ບ ແກະສະຫລກັ         ຍື່ຳງ ໄປ ໃນ ໝ ື່ ປະຊຳຊນົ.          
21ພວກ ເຂົຳ ກ  ກບັ ອອກ ໄປ         ແລະ ໃຫໍ້ ເດັກນໍ້ອຍ         ທງັ ຝ ງ ສດັ ແລະ ສິື່ ງ ຂອງ ໄປ ທຳງ ໜໍ້ຳ         

22ເມ  ື່ອ ໄປ 

ຫື່ຳງ ຈຳກ ເຮ ອນ ມີກາ ແລໍ້ວ         ຄນົ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ເຮ ອນ ໃກໍ້ ຄຽງ ກບັ ເຮ ອນ ຂອງ ມີກາ ກ  ຮື່ວມ ຕດິຕຳມ ໄປ ທນັ 

ຄນົ ດານ         

23ຈ ື່ງ ເອີໍ້ນ ຄນົ ດານ          ພວກ ເຂົຳ ກ  ຫນັ ກບັ ມຳ ເວົໍ້ຳ ກບັ ມີກາ ວື່ຳ         “ເປັນ ຫຍງັ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ຍກົ ທບັ 

ມຳ ຫລວງຫລຳຍ ຢື່ຳງ ນີໍ້”         

24ພວກ ເຂົຳ ຕອບ ວື່ຳ         “ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ນ  ຳ ພະ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຊ ື່ ງ ຂໍ້ຳພະ-

ເຈົໍ້ຳ ສໍ້ຳງ ຂ ໍ້ນ         ແລະ ນ  ຳ ປະໂລຫິດ ອອກ ມຳ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈະ ມີ ອນັ ໃດ ເຫລ ອ ຢ ື່         ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຍງັ ຈະ 

ມຳ ຖຳມ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ອີກ ວື່ຳ         ‘ເປັນ ຫຍງັ ບ ’”         

25ຄນົ ດານ ຈ ື່ງ ຕອບ ລຳວ ວື່ຳ         “ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຍນິ ສຽງ 

ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ອີກ         ຢໍ້ຳນ ວື່ຳ ຄນົ ໃຈ ຮໍ້ຳຍ ຈະ ໄປ ຕ ີເຈົໍ້ຳ         ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ຄອບຄວົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ກ  ຈະ ເສຍ ຊວີດິ 

ລໍ້ຳ ໆ”         

26ຝື່ຳຍ ຄນົ ດານ ກ  ຍື່ຳງ ຕ ື່  ໄປ         ເມ  ື່ອ ມີກາ ເຫັນ ວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ມີ ກ  ຳລງັ ຫລຳຍ ກວື່ຳ         

ຈ ື່ງ ຫນັ ກບັ ເດນີທຳງ ໄປ ເຮ ອນ ຂອງ ຕນົ.          
27ຄນົ ດື່ຳນ ນ  ຳ ເອົຳ ສິື່ ງ ທີື່  ມີກາ ສໍ້ຳງ ຂ ໍ້ນ         ແລະ ນ  ຳ ປະໂລຫິດ ຊ ື່ ງ ເປັນ ຂອງ ລຳວ ມຳ ນ  ຳ         ກ  ເດນີ-

ທຳງ ມຳ ຮອດ ລາອິດ          ມຳ ເຖງິ ປະຊຳຊນົ ທີື່ ຢ ື່ ຢື່ຳງ ສະຫງບົ         ແລະ ບ ື່  ຫວຳດ ລະ ແວງ ອນັ ໃດ         ຈ ື່ງ ປະ-

ຫຳນ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ດໍ້ວຍ ຄມົ ດຳບ ແລະ ເອົຳ ໄຟ ເຜົຳ ເມ  ອງ ຖິໍ້ມ         

28ບ ື່  ມີ ຜ ໍ້ ໃດ ມຳ ຊື່ວຍເຫລ ອ         ເພຳະວື່ຳ 

ພວກ ເຂົຳ ຢ ື່ ໄກ ຈຳກ ເມ  ອງ ຊີໂດນ          ແລະ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຮັດ ກຳນ ກື່ຽວຂໍ້ອງ ກບັ ຄນົ ອ ື່ ນ         ຢ ື່ ໃນ ຮື່ອມ ພ ເຂົຳ ຊ ື່ ງ ຢ ື່ 
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ໃກໍ້ ກບັ ເມ  ອງ ເບັດ-ເຣໂຮບ          ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ກ  ສໍ້ຳງ ເມ  ອງ ຂ ໍ້ນ ໃໝື່         ແລະ ອຳໄສ ຢ ື່ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         

29ພວກ 

ເຂົຳ ຕ ັໍ້ງ ຊ ື່  ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ ດື່ຳນ         ຕຳມ ຊ ື່  ດື່ຳນ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ເກດີ ກບັ ອິສຣາເອນ          

ແຕື່ ຕອນ ທ  ຳອິດ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ຊ ື່ ວ ື່ຳ ລາອິດ.          

ຄົນຕະກ ນດູ່ານກາບໄຫວ້ຮ ບເຄົາລົບ 
30ຄນົ ດື່ຳນ ກ  ຕ ັໍ້ງ ຮ ບ ແກະສະຫລກັ ໄວໍ້         ສື່ວນ ໂຢນາທານ ລ ກ ຊຳຍ ເກໂຊມ          ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ມາ-

ນາເຊ          ທງັ ເພິື່ ນ ແລະ ບນັດຳ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເພິື່ ນ ກ  ເປັນ ປະໂລຫິດ ໃຫໍ້ ແກື່ ຄນົ ຕະກ ນ ດື່ຳນ ຈນົ ຮອດ 

ສະໄໝ ທີື່  ແຜື່ນດນິ ຕກົ ໄປ ເປັນ ຊະເລີຍ         

31ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງ ຮ ບ ແກະສະຫລກັ ຊ ື່ ງ ມກີາ ໄດໍ້ ເຮັດ ໄວໍ້ 

ນ ັໍ້ນ ຂ ໍ້ນ ຕະຫລອດ ເວລຳ ທີື່  ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຢ ື່ ທີື່  ຊີໂລ.          

ບົດທີ 19 
ເມຍນ້ອຍຂອງຄົນເລວີຄົນໜຶ່ງຖືກຂ້າ 

1ຢ ື່ ມຳ ໃນ ສະໄໝ ນ ັໍ້ນ         ເມ  ື່ອ ບ ື່  ມີ ກະສດັ ໃນ ອິສຣາເອນ          ມີ ຄນົ ເລວີ ຄນົ ໜ ື່ ງ ອຳໄສ ຢ ື່ ແຖບ ພ ເຂົຳ 

ເອຟຣາຢິມ          ແຖບ ທີື່  ໄກ ອອກ ໄປ ນ ັໍ້ນ         ລຳວ ໄດໍ້ ຍງິ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຈຳກ ເບັດເລເຮັມ ໃນ ຢ ດາ ມຳ ເປັນ ເມຍ 

ນໍ້ອຍ         

2ເມຍ ນໍ້ອຍ ນ ັໍ້ນ ຫລິໍ້ນ ຊ ໍ້ ຈ ື່ງ ຖິໍ້ມ ຜວົ ກບັ ໄປ ຢ ື່ ເຮ ອນ ພ ື່  ຂອງ ນຳງ ທີື່  ເບັດເລເຮັມ ໃນ ຢ ດາ          ຢ ື່ ບື່ອນ 

ນ ັໍ້ນ ສີື່  ເດ ອນ         

3ຜວົ ຂອງ ນຳງ ກ  ລກຸຂ ໍ້ນ ໄປ ຕຳມ ຫຳ ນຳງ         ເພ ື່ ອ ໄປ ເວົໍ້ຳ ກບັ ນຳງ ດໍ້ວຍ ຈດິໃຈ ເມດ ຕຳ         

ແລະ ຈະ ພຳ ນຳງ ກບັ ຄ ນ         ລຳວ ພຳ ຄນົ ໃຊໍ້ ຄນົ ໜ ື່ ງ         ແລະ ລຳ ຄ ື່ ໜ ື່ ງ ໄປ ນ  ຳ         ນຳງ ພຳ ລຳວ ເຂົໍ້ຳ ໃນ ເຮ ອນ 

ພ ື່  ຂອງ ນຳງ         ເມ  ື່ອ ພ ື່  ຂອງ ຜ ໍ້ຍງິ ເຫັນ ກ  ມີ ຄວຳມ ຍນິດ  ີຕໍ້ອນຮບັ ລຳວ         

4ພ ື່ ເຖົໍ້ຳ ຂອງ ລຳວ ຄ  ພ ື່  ຂອງ ຜ ໍ້ຍງິ 

ທີື່  ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ລຳວ ຄອຍ ຖໍ້ຳ ຢ ື່         ແລະ ລຳວ ພກັ ຢ ື່ ນ  ຳ ສຳມ ມ ໍ້         ລຳວ ກ  ກນິ         ແລະ ດ ື່ ມ         ແລະ ພກັ ນອນ ຢ ື່ ຫັໍ້ນ         

5ຢ ື່ ມຳ         ມ ໍ້ ທີ ສີື່          ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ກ  ຕ ື່ ນ ຂ ໍ້ນ ແຕື່ ເຊົໍ້ຳ ມ ດ         ແລະ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ລກຸຂ ໍ້ນ ຈະ ອອກ ເດນີທຳງ         

ແຕື່ ພ ື່  ຂອງ ຜ ໍ້ຍງິ ນ ັໍ້ນ ເວົໍ້ຳ ກບັ ລ ກເຂຍີ ຂອງ ຕນົ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ກນິ ອຳຫຳນ ອີກ ຈກັ ໜໍ້ອຍ ໜ ື່ ງ ໃຫໍ້ ຊ ື່ ນ ໃຈ         

ແລໍ້ວ ພຳຍຫລງັ ຈ ື່ງ ຄື່ອຍ ອອກ ເດນີທຳງ ໄປ”         

6ຊຳຍ ສອງ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ກ  ນ ັື່ງ ລງົ ກນິ         ແລະ ດ ື່ ມ ນ  ຳ ກນັ         

ແລະ ພ ື່  ຂອງ ຜ ໍ້ຍງິ ກ  ບອກ ຊຳຍ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ຢ ື່ ອີກ ຈກັ ຄ ນ ໜ ື່ ງ ກື່ອນ         ເຮັດ ຈດິໃຈ ໃຫໍ້ ເບກີບຳນ”         

7ເມ  ື່ອ 

ຊຳຍ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ລກຸຂ ໍ້ນ ຈະ ອອກ ເດນີທຳງ         ພ ື່ ເຖົໍ້ຳ ກ  ຊກັ ຊວນ ໄວໍ້         ຈນົ ລຳວ ຕໍ້ອງ ພກັ ຢ ື່ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ອີກ         

8ໃນ 

ວນັ ທີ ຫໍ້ຳ         ເຂົຳ ກ  ຕ ື່ ນ ແຕື່ ເຊົໍ້ຳ ມ ດ ເພ ື່ ອ ຈະ ອອກ ເດນີທຳງ ໄປ         ພ ື່  ຂອງ ຜ ໍ້ຍງິ ນ ັໍ້ນ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         “ຂ  ໃຫໍ້ ຊ ື່ ນ ໃຈ 

ສຳ”         ພວກ ເຂົຳ ທງັ ສອງ ກ  ຢ ື່ ຈນົ ເວລຳ ບື່ຳຍ         ກນິ ຢ ື່ ນ  ຳ ກນັ ອີກ         

9ເມ  ື່ອ ຊຳຍ ຄນົ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ເມຍ ນໍ້ອຍ 

ກບັ ຄນົ ໃຊໍ້ ລກຸຂ ໍ້ນ ຈະ ອອກ ເດນີທຳງ         ພ ື່ ເຖົໍ້ຳ ຂອງ ລຳວ ຄ  ພ ື່  ຂອງ ຜ ໍ້ຍງິ ກ  ບອກ ລຳວ ວື່ຳ         “ເບິື່ ງ ແມ         ນີໍ້ ກ  

ບື່ຳຍ ໃກໍ້ ຄ  ື່ຳ ແລໍ້ວ         ຂ  ນອນ ຢ ື່ ອີກ ຄ ນ ໜ ື່ ງ ສຳ         ຈະ ໝດົ ມ ໍ້ ຢ ື່ ແລໍ້ວ         ນອນ ພກັ ຢ ື່ ບື່ອນ ນີໍ້ ກື່ອນ         ເພ ື່ ອ ໃຈ 

ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ເບກີບຳນ         ມ ໍ້ອ ື່ ນ ເຊົໍ້ຳ ຂ  ເຈົໍ້ຳ ຕ ື່ ນ ແຕື່ ເຊົໍ້ຳ ເພ ື່ ອ ອອກ ເດນີທຳງ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ໄດໍ້ ໄປ ເຮ ອນ”         

10ແຕື່ ຊຳຍ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ຍອມ ພກັ ຢ ື່ ອີກ ຄ ນ ໜ ື່ ງ         ລຳວ ຈ ື່ງ ລກຸຂ ໍ້ນ ອອກ ເດນີທຳງ ໄປ ຈນົ ຮອດ ບື່ອນ ກງົ-

ກນັຂໍ້ຳມ ກບັ ເມ  ອງ ເຢບຸດ          ຄ  ເຢຣ ຊາເລັມ          ລຳວ ມີ ລຳ ສອງ ໂຕ ທີື່  ມີ ອຳນ         ແລະ ເມຍ ນໍ້ອຍ ກ  ໄປ ນ  ຳ.          
11ເມ  ື່ອ ເຂົຳ ມຳ ໃກໍ້ ເມ  ອງ ເຢບຸດ ກ  ບື່ຳຍ ຫລຳຍ ແລໍ້ວ         ຄນົ ໃຊໍ້ ຈ ື່ງ ບອກ ນຳຍ ຂອງ ຕນົ ວື່ຳ         “ມຳ ແມ         

ໃຫໍ້ ເຮົຳ ແວະ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ພກັ ໃນ ເມ  ອງ ຂອງ ຄນົ ເຢບຸດ ກື່ອນ         ນອນ ຄ ນ ໜ ື່ ງ ຢ ື່ ໃນ ເມ  ອງ ນີໍ້ ແຫລະ”         

12ນຳຍ ຂອງ ລຳວ ຕອບ ວື່ຳ         “ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ແວະ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ເມ  ອງ ຂອງ ຄນົ ຕື່ຳງ ດໍ້ຳວ         ຜ ໍ້ ທີື່  ບ ື່  ແມ ື່ນ ຄນົ ອິ-
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ສຣາເອນ          ເຮົຳ ຈະ ຜື່ຳນ ໄປ ຮອດ ເມ  ອງ ກິເບອາ”         

13ລຳວ ຈ ື່ງ ບອກ ຄນົ ໃຊໍ້ ວື່ຳ         “ມຳ ເຖດີ         ໃຫໍ້ ເຮົຳ 

ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃກໍ້ ບື່ອນ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ແຫື່ງ ໜ ື່ ງ         ແລະ ນອນ ຢ ື່ ທີື່  ກິເບອາ          ຫລ  ທີື່  ຣາມາ”         

14ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ເດນີ-

ທຳງ ຜື່ຳນ ໄປ         ເມ  ື່ອ ມຳ ໃກໍ້ ກິເບອາ ຊ ື່ ງ ເປັນ ຂອງ ຄນົ ເບັນຢາມິນ          ຕຳເວັນ ກ  ຕກົ ແລໍ້ວ         

15ພວກ ເຂົຳ 

ຈ ື່ງ ແວະ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ຈະ ນອນ ຄ ນ ໜ ື່ ງ ທີື່  ເມ  ອງ ກິເບອາ          ພວກ ເຂົຳ ແວະ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ນ ັື່ງ ຢ ື່ ທີື່  ຖະໜນົ ໃນ ເມ  ອງ 

ນ ັໍ້ນ         ເພຳະວື່ຳ ບ ື່  ມີ ໃຜ ເຊນີ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ນອນ ໃນ ເຮ ອນ.          
16ເບິື່ ງ ແມ         ມີ ຊຳຍ ເຖົໍ້ຳ ຄນົ ໜ ື່ ງ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ຈຳກ ເຮັດ ນຳ ເປັນ ເວລຳ ຄ  ື່ຳ ແລໍ້ວ         ລຳວ ເປັນ ຄນົ ແຖບ ພ -

ເຂົຳ ເອຟຣາຢິມ ມຳ ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ເມ  ອງ ກິເບອາ          ແຕື່ ຊຳວ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ຄນົ ເບັນຢາມິນ         

17ເມ  ື່ອ 

ລຳວ ເງຍີ ໜໍ້ຳ ຂ ໍ້ນ ເຫັນ ຜ ໍ້ ເດນີທຳງ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ນ ັື່ງ ຢ ື່ ທີື່  ຖະໜນົ ໃນ ເມ  ອງ         ຊຳຍ ເຖົໍ້ຳ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ກ  ຖຳມ ວື່ຳ         

“ທື່ຳນ ຈະ ໄປ ໃສ         ແລະ ມຳ ຈຳກ ໃສ”         

18ຊຳຍ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ຈ ື່ງ ຕອບ ລຳວ ວື່ຳ         “ເຮົຳ ເດນີທຳງ ຈຳກ ເບັດເລ-
ເຮັມ ໃນ ຢ ດາ          ຈະ ໄປ ທີື່  ແຖບ ພ ເຂົຳ ເອຟຣາຢິມ ແຖບ ທີື່  ໄກ ອອກ ໄປ ນ ັໍ້ນ ຊ ື່ ງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ມຳ ຈຳກ ບື່ອນ 

ນ ັໍ້ນ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄປ ເບັດເລເຮັມ ໃນ ຢ ດາ ມຳ         ແລະ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈະ ກບັ ໄປ ພຣະວຫິຳນ ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ          ບ ື່  ມີ ໃຜ ເຊນີ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ພກັ ໃນ ເຮ ອນ         

19ເຟ ອງ         ແລະ ອຳຫຳນ ທີື່  ຈະ ລໍ້ຽງ ລຳ         ພວກ ເຮົຳ 

ກ  ມີ ພໍ້ອມ ແລໍ້ວ         ທງັ ອຳຫຳນ         ແລະ ນ  ໍ້ຳ ອະງ ຸື່ນ ທີື່  ລໍ້ຽງ ຕນົ         ທງັ ລໍ້ຽງ ຍງິ ຄນົ ນີໍ້         ແລະ ຊຳຍ ໜຸື່ມ ທີື່ ຢ ື່ ກບັ 

ພວກ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ທື່ຳນ ກ  ມີ ຢ ື່ ແລໍ້ວ         ບ ື່  ຂຳດ ສິື່ ງ ໃດ ເລີຍ”         

20ຊຳຍ ເຖົໍ້ຳ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         “ຂ  ທື່ຳນ 

ເປັນ ສກຸ ສະບຳຍ ສຳ         ຖໍ້ຳ ທື່ຳນ ຂຳດ ສິື່ ງ ໃດ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຂ  ເປັນ ທລຸະ ທງັ ໝດົ         ຂ  ແຕື່ ຢື່ຳ ນອນ ຢ ື່ ຖະ-

ໜນົ ນີໍ້ ເລີຍ”         

21ລຳວ ຈ ື່ງ ພຳ ຊຳຍ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ເຮ ອນ         ເອົຳ ອຳຫຳນ ໃຫໍ້ ລຳ         ຕື່ຳງ ກ  ລໍ້ຳງ ຕນີ ຂອງ 

ຕນົ         ແລະ ກນິ ອຳຫຳນ         ແລະ ດ ື່ ມ.          
22ເມ  ື່ອ ພວກ ເຂົຳ ກ  ຳລງັ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຈດິໃຈ ເບກີບຳນ         ເບິື່ ງ ແມ         ຊຳວ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ທີື່  ເປັນ ນກັເລງ ມຳ 

ລໍ້ອມ ເຮ ອນ ໄວໍ້         ທບຸ ປະຕ          ຮໍ້ອງ ບອກ ຊຳຍ ເຖົໍ້ຳ ຜ ໍ້ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ຂອງ ເຮ ອນ ວື່ຳ         “ສ ົື່ງ ຊຳຍ ທີື່  ເຂົໍ້ຳ ມຳ ຢ ື່ ໃນ 

ເຮ ອນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ມຳ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ຮື່ວມ ເພດ ກບັ ລຳວ”         

23ຊຳຍ ຜ ໍ້ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ຂອງ ເຮ ອນ ກ  ອອກ ໄປ ເວົໍ້ຳ ກບັ 

ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ         “ຢື່ຳ ເລີຍ         ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ຂ  ຢື່ຳ ເຮັດ ກຳນ ຮໍ້ຳຍ ຢື່ຳງ ນີໍ້ ເລີຍ         ເມ  ື່ອ ຊຳຍ ຄນົ ນີໍ້ 

ມຳ ອຳໄສ ຢ ື່ ເຮ ອນ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ແລໍ້ວ         ຂ  ຢື່ຳ ເຮັດ ສິື່ ງ ທີື່  ໂງ ຈ ໍ້ຳ ຢື່ຳງ ນີໍ້ ເລີຍ         

24ເບິື່ ງ ແມ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ມີ 

ລ ກ ສຳວ ພມົມະຈຳລີ ຄນົ ໜ ື່ ງ         ແລະ ເມຍ ນໍ້ອຍ ຂອງ ລຳວ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈະ ພຳ ອອກ ມຳ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ດຽວນີໍ້         

ຈ ົື່ງ ຂ ົື່ມຂ ນ         ຫລ  ເຮັດ ຫຍງັ ແກື່ ພວກ ນຳງ ຕຳມໃຈ ມກັ ສຳ         ແຕື່ ຂ  ຢື່ຳ ເຮັດ ສິື່ ງ ທີື່  ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ກບັ ຊຳຍ ຄນົ ນີໍ້ 

ເລີຍ”         

25ແຕື່ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ບ ື່  ຍອມ ຟງັ         ຊຳຍ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ຈ ື່ງ ຈບັ ເມຍ ນໍ້ອຍ ຂອງ ຕນົ ຊຸກ ນຳງ ອອກ ໄປ ໃຫໍ້ 

ພວກ ເຂົຳ         ພວກ ເຂົຳ ກ  ສມົສ ື່ ເຮັດ ທຳລນຸ ຕະຫລອດ ຄ ນ ຈນົ ຮຸື່ງ ເຊົໍ້ຳ         ພ  ຮຸື່ງ ເຊົໍ້ຳ         ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ 

ກ  ປື່ອຍ ນຳງ ໄປ         

26ເມ  ື່ອ ຮຸື່ງ ແຈ ໍ້ງ         ຜ ໍ້ຍງິ ນ ັໍ້ນ ກ  ກບັ ມຳ ລ ົໍ້ມ ລງົ ທີື່  ປະຕ  ເຮ ອນ ຊ ື່ ງ ນຳຍ ຂອງ ຕນົ ພກັ ຢ ື່         ຈນົ 

ແຈ ໍ້ງ ສະຫວື່ຳງ         

27ຮຸື່ງ ເຊົໍ້ຳ ນຳຍ ຂອງ ນຳງ ກ  ລກຸຂ ໍ້ນ ເມ  ື່ອ ເປີດ ປະຕ  ເຮ ອນ         ຈະ ອອກ ເດນີທຳງ         ເບິື່ ງ 

ແມ         ຜ ໍ້ຍງິ ຊ ື່ ງ ເປັນ ເມຍ ນໍ້ອຍ ຂອງ ລຳວ ກ  ນອນ ຢ ື່ ທີື່  ປະຕ  ເຮ ອນ         ມ  ຢຽດ ອອກ ໄປ ເຖງິ ທຳງ ເຂົໍ້ຳ ປະຕ          

28ລຳວ ຈ ື່ງ ບອກ ນຳງ ວື່ຳ         “ລກຸຂ ໍ້ນ ໄປ ກນັ ສຳ”         ແຕື່ ກ  ບ ື່  ມີ ຄ  ຳ ຕອບ         ລຳວ ຈ ື່ງ ເອົຳ ນຳງ ຂ ໍ້ນ ຫລງັ ລຳ         

ຊຳຍ ນ ັໍ້ນ ກ  ລກຸຂ ໍ້ນ ເດນີທຳງ ໄປ ເຮ ອນ ຂອງ ຕນົ         

29ເມ  ື່ອ ຮອດ ເຮ ອນ ແລໍ້ວ         ກ  ເອົຳ ມດີ ຟນັ ສບົ ເມຍ 

ນໍ້ອຍ ອອກ ເປັນ ທື່ອນ ໆ ພໍ້ອມ ກບັ ກະດ ກ         ສິບ ສອງ ທື່ອນ ນ  ຳ ກນັ ສ ົື່ງ ໄປ ທົື່ວ ເຂດ ແດນ ອິສຣາເອນ         

30ທກຸ ຄນົ ທີື່  ເຫັນ ກ  ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         “ເລ ື່ ອງ ຢື່ຳງ ນີໍ້ ບ ື່  ມີ ໃຜ ເຄີຍ ເຫັນ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ສະໄໝ ຄນົ ອິສຣາເອນ ຍກົ ທບັ 



ພວກຜ ້ປົກຄອງ 20 404 
ອອກ ຈຳກ ແຜື່ນດນິ ເອຢິບ ຈນົ ຮອດ ມ ໍ້ນີໍ້         ຈ ົື່ງ ຄິດ ເບິື່ ງ         ແລະ ປ ກສຳ ກນັ ເບິື່ ງ         ແລໍ້ວ ກ  ວື່ຳ ຕ ື່  ໆ ກນັ ໄປ 

ສຳ.”          

ບົດທີ 20 
ຄົນອິສຣາເອນທັງໝົດສ ້ຮົບກັບຄົນຕະກ ນເບັນຢາມິນ 

1ຄນົ ອິສຣາເອນ ທງັ ໝດົ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ດານ ເຖງິ ເບເອ-ເຊບາ          ທງັ ແຜື່ນດນິ ກິເລອາດ ກ  ອອກ ມຳ ຊຸມ-

ນມຸ         ໄດໍ້ ປະຊຸມ ກນັ ເປັນໃຈ ດຽວ ກນັ ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ທີື່  ເມ  ອງ ມິດຊະປາ         

2ຫວົໜໍ້ຳ ປະຊຳຊນົ ທງັ 

ໝດົ ຄ  ຕະກ ນ ຄນົ ອິສຣາເອນ ທງັ ໝດົ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ປະກດົ ຕວົ ໃນ ທີື່  ປະຊຸມ ແຫື່ງ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          

ມີ ທະຫຳນ ຖ  ດຳບ ສີື່  ແສນ ຄນົ         

3(ເທ ື່ ອ ນ ັໍ້ນ ຄນົ ເບັນຢາມິນ ໄດໍ້ ຍນິ ວື່ຳ ຄນົ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ຂ ໍ້ນ ໄປ ເມ  ອງ 

ມິດຊະປາ)         ປະຊຳຊນົ ອິສຣາເອນ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ຂ  ບອກ ເຮົຳ ມຳ ວື່ຳ         ເລ ື່ ອງ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ນີໍ້ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ມຳ 

ຢື່ຳງໃດ ກນັ”         

4ຄນົ ເລວີ ຊ ື່ ງ ເປັນ ຜວົ ຂອງ ຍງິ ຜ ໍ້ ທີື່  ຖ ກ ຂໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ກື່ຳວ ຕອບ ວື່ຳ         “ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ແລະ ເມຍ 

ນໍ້ອຍ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ມຳ ເຖງິ ເມ  ອງ ກິເບອາ ຊ ື່ ງ ເປັນ ຂອງ ຄນົ ເບັນຢາມິນ          ເພ ື່ ອ ຈະ ນອນ ຄ ນ ໜ ື່ ງ 

ໃນ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ         

5ເວລຳ ກຳງຄ ນ ຜ ໍ້ ຊຳຍ ໃນ ເມ  ອງ ກິເບອາ ກ  ລກຸຂ ໍ້ນ ລໍ້ອມ ເຮ ອນ ທີື່  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ພກັ ຢ ື່         

ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຂໍ້ຳ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ຕຳຍ         ພວກ ເຂົຳ ຂ ົື່ມຂ ນ ເມຍ ນໍ້ອຍ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈນົ ຕຳຍ         

6ຂໍ້ຳ-

ພະເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ນ  ຳ ສບົ ເມຍ ນໍ້ອຍ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ມຳ ຟນັ ອອກ ເປັນ ທື່ອນ ໆ         ສ ົື່ງ ໄປ ທົື່ວ ປະເທດ ທີື່  ເປັນ ມ -

ລະດກົ ຂອງ ອິສຣາເອນ          ເພຳະວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ກຳນ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ແລະ ຄວຳມ ໂງ ື່ ຈ ໍ້ຳ ໃນ ອິສຣາ-
ເອນ         

7ເບິື່ ງ ແມ         ທື່ຳນ ຜ ໍ້ ເປັນ ຄນົ ອິສຣາເອນ ທງັຫລຳຍ         ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້ ຄ  ຳ ປ ກສຳ         ແລະ ຄວຳມ ເຫັນ         ໃນ         

ບື່ອນ ນີໍ້ ສຳ.”          
8ປະຊຳຊນົ ທກຸ ຄນົ ກ  ລກຸຂ ໍ້ນ ກື່ຳວ ເປັນໃຈ ດຽວ ກນັ ວື່ຳ         “ພວກ ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ກບັ ໄປ ເຕັນ ຂອງ ເຮົຳ         

ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ກບັ ໄປ ເຮ ອນ ຂອງ ເຮົຳ         

9ແຕື່ ບດັ ນີໍ້ ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ກບັ ກິເບອາ ດ ັື່ງນີໍ້         ເຮົຳ ຈະ ຈບັ ສະຫລຳກ 

ຍກົ ຂ ໍ້ນ ໄປ ສ ໍ້ ຮບົ ກບັ ພວກ ເຂົຳ         

10ເຮົຳ ຈະ ເລ ອກ ຄນົ ອິສຣາເອນ ທກຸ ຕະກ ນ         ເລ ອກ ເອົຳ ສິບ ຄນົ ຈຳກ 

ຮໍ້ອຍ ຄນົ         ຮໍ້ອຍ ຄນົ ຈຳກ         ພນັ ຄນົ ພນັ ຄນົ ຈຳກ         ໝ ື່ ນ ຄນົ         ໃຫໍ້ ໄປ ຫຳ ສະບຽງ ອຳຫຳນ ມຳ ໃຫໍ້ ປະຊຳ-

ຊນົ ເພ ື່ ອ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ ຕອບ ສະໜອງ ບນັດຳ ຄວຳມ ໂງ ື່ ຈ ໍ້ຳ ຊ ື່ ງ ພວກ ກິເບອາ ໄດໍ້ ເຮັດ ຂ ໍ້ນ ໃນ 

ອິສຣາເອນ          ເມ  ື່ອ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ມຳ ຮອດ ເມ  ອງ ກເິບອາ ຂອງ ຄນົ ເບັນຢາມິນ”         

11ຄນົ ອິສຣາ-
ເອນ ທງັ ປວງ ກ  ຮື່ວມ ຍກົ ທບັ ໄປ ຕ ື່ ສ ໍ້ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ພກັ ພວກ ໃຈ ດຽວ ກນັ.          

12ຕະກ ນ ຄນົ ອິສຣາເອນ ກ  ສ ົື່ງ ຄນົ ໄປ ທົື່ວ ຕະກ ນ ຄນົ ເບັນຢາມິນ ບອກ ວື່ຳ         “ເປັນ ຫຍງັ ກຳນ ຊ ົື່ວ-

ຊໍ້ຳ ນີໍ້ ຈ ື່ງ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ມຳ ໄດໍ້ ໃນ ໝ ື່ ພວກ ທື່ຳນ         

13ເຫດ ສະນ ັໍ້ນ         ບດັ ນີໍ້ ຈ ົື່ງ ມອບ ຊຳຍ ຄນົ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ທງັຫລຳຍ 

ນ ັໍ້ນ ໃນ ເມ  ອງ ກິເບອາ ມຳ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ປະຫຳນ ຊວີດິ ສຳ         ເພ ື່ ອ ຈະ ໄດໍ້ ກ  ຳຈດັ ຄວຳມ ຊ ົື່ວ ອອກ ໄປ ຈຳກ ຄນົ 

ອິສຣາເອນ”         ແຕື່ ຄນົ ເບັນຢາມິນ ບ ື່  ຍອມ ຟງັສຽງ ຂອງ ຄນົ ອິສຣາເອນ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ຕນົ         

14ຄນົ 

ເບັນຢາມິນ ກ  ອອກ ມຳ ຈຳກ ບນັດຳ ຫວົ ເມ  ອງ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ສ ື່ ກິເບອາ ພໍ້ອມ ກນັ ເພ ື່ ອ ຍກົ ທບັ ອອກ ໄປ ເຮັດ 

ສງົຄຳມ ກບັ ຄນົ ອິສຣາເອນ         

15ຄຳວ ນ ັໍ້ນ         ຄນົ ເບັນຢາມິນ ລວມ ຈ  ຳນວນ ທະຫຳນ ຖ  ດຳບ ອອກ ຈຳກ 

ບນັດຳ ຫວົ ເມ  ອງ ໄດໍ້ ສອງ ໝ ື່ ນ ຫກົ ພນັ ຄນົ         ນອກຈຳກ ຊຳວ ເມ  ອງ ກິເບອາ          ຊ ື່ ງ ນບັ ທະຫຳນ ທີື່  ຄດັ 

ເລ ອກ ແລໍ້ວ ໄດໍ້ ເຈດັ ຮໍ້ອຍ ຄນົ         

16ໃນ ຈ  ຳນວນ ທງັ ໝດົ ນີໍ້ ມີ ຄນົ ທີື່  ຄດັ ເລ ອກ ແລໍ້ວ ເຈດັ ຮໍ້ອຍ ຄນົ         ຖະ-
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ໜດັ ມ  ຊໍ້ຳຍ ທກຸ ຄນົ ເອົຳ ກະຖນຸ ຍງິ ກໍ້ອນ ຫິນ ໃຫໍ້ ຖ ກ ເສັໍ້ນ ຜມົ ໄດໍ້ ບ ື່  ຜິດພຳດ ເລີຍ         

17ຈ  ຳນວນ ຄນົ ອິ-
ສຣາເອນ ທີື່  ຖ  ດຳບ         ບ ື່  ນບັ ຄນົ ເບັນຢາມິນ          ໄດໍ້ ສີື່  ແສນ ຄນົ         ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເປັນ ທະຫຳນ ທກຸ ຄນົ.          

18ຄນົ ອິສຣາເອນ ກ  ລກຸຂ ໍ້ນ ໄປ ຍງັ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ແລະ ທ ນ ຖຳມ ພຣະເຈົ້າ ວື່ຳ         “ຜ ໍ້ 

ໃດ ໃນ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ທີື່  ຈະ ຂ ໍ້ນ ໄປ ສ ໍ້ ຮບົ ກບັ ຄນົ ເບັນຢາມິນ ກື່ອນ”         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ບອກ ວື່ຳ         “ໃຫໍ້ 

ຢ ດາ ຂ ໍ້ນ ໄປ ກື່ອນ”         

19ຮຸື່ງ ເຊົໍ້ຳ         ຄນົ ອິສຣາເອນ ກ  ລກຸຂ ໍ້ນ ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ ຕ ື່ ສ ໍ້ ເມ  ອງ ກິເບອາ         

20ຄນົ ອິສຣາ-
ເອນ ອອກ ໄປ ສ ໍ້ ຮບົ ກບັ ຄນົ ເບັນຢາມິນ          ແລະ ຄນົ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ຕຽມ ທະຫຳນ ເພ ື່ ອ ຕ ື່ ສ ໍ້ ພວກ ເຂົຳ ທີື່  

ເມ  ອງ ກເິບອາ         

21ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         ຄນົ ເບັນຢາມິນ ອອກ ມຳ ຈຳກ ເມ  ອງ ກິເບອາ          ຂໍ້ຳ ຟນັ ຄນົ ອິສຣາເອນ          

ລ ົໍ້ມ ຕຳຍ ສອງ ໝ ື່ ນ ສອງ ພນັ ຄນົ.          
22ແຕື່ ປະຊຳຊນົ ຄ  ຜ ໍ້ ຊຳຍ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ຍງັ ໃຫໍ້ ກ  ຳລງັ ໃຈ ກນັ         ແລະ ຈດັ ຕຽມ ທະຫຳນ ອີກ ເທ ື່ ອ 

ໜ ື່ ງ ໃນ ບື່ອນ ຊ ື່ ງ ພວກ ເຂົຳ ຕຽມ ທະຫຳນ ໃນ ມ ໍ້ ທ  ຳອິດ         

23(ແລະ ຄນົ ອິສຣາເອນ ກ  ຂ ໍ້ນ ໄປ ຮໍ້ອງໄຫໍ້ ຄ  ື່ຳ 

ຄວນ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈນົ ຮອດ ຕອນ ແລງ         ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ທ ນ ຖຳມ ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ ວື່ຳ         “ສມົຄວນ ທີື່  ຂໍ້ຳ ພຣະອງົ ຈະ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ເຮັດ ເສິກ ກບັ ຄນົ ເບັນຢາມິນ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ຂໍ້ຳ ພຣະອງົ 

ອີກ ຫລ  ບ ື່ ”         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ບອກ ວື່ຳ         “ໄປ ສ ໍ້ ພວກ ເຂົຳ ສຳ”)         

24ຄນົ ອິສຣາເອນ ຈ ື່ງ ຍກົ ທບັ ເຂົໍ້ຳ ໄປ 

ໃກໍ້ ຄນົ ເບັນຢາມິນ ໃນ ມ ໍ້ ທີ ສອງ         

25ແລະ ໃນ ມ ໍ້ ທີ ສອງ ນ ັໍ້ນ         ເບັນຢາມິນ ກ  ຍກົ ທບັ ອອກ ໄປ ຈຳກ ກິເບ-
ອາ          ຂໍ້ຳ ຟນັ ຄນົ ອິສຣາເອນ ລ ົໍ້ມ ຕຳຍ ອີກ ໜ ື່ ງ ໝ ື່ ນ ແປດ ພນັ ຄນົ         ທກຸ ຄນົ ເປັນ ທະຫຳນ ຖ  ດຳບ.          

26ແລໍ້ວ ບນັດຳ ຄນົ ອິສຣາເອນ ຄ  ກອງທບັ ທງັ ໝດົ ໄດໍ້ ຂ ໍ້ນ ໄປ ທີື່  ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ແລະ 

ຮໍ້ອງໄຫໍ້ ຄ  ື່ຳ ຄວນ ພວກ ເຂົຳ ນ ັື່ງ ເຝົໍ້ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຢ ື່ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ອດົ ອຳຫຳນ ຈນົ ຮອດ ຕອນ 

ແລງ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ         ແລະ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ເພ ື່ ອ ຄວຳມ ສຳມກັຄີ ທ  ຳ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

27ຄນົ 

ອິສຣາເອນ ຈ ື່ງ ທ ນ ຖຳມ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          (ເພຳະວື່ຳ ໃນ ສະໄໝ ນ ັໍ້ນ         ຫີບ ພນັທະ ສນັຍຳ ຂອງ ພຣະ-
ເຈົ້າ ຢ ື່ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         

28ແລະ ຟີເນຮາດ ລ ກ ຊຳຍ ເອເລອາຊາ          ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ອາໂຣນ          ກ  ຮບັ ໃຊໍ້ ຢ ື່ ໜໍ້ຳ 

ຫີບ ນ ັໍ້ນ ໃນ ສະໄໝ ນ ັໍ້ນ)         ພວກ ເຂົຳ ທ ນ ຖຳມ ວື່ຳ         “ສມົຄວນ ທີື່  ຂໍ້ຳ ພຣະອງົ ຈະ ຍງັ ຍກົ ທບັ ໄປ ສ ໍ້ ຮບົ ກບັ 

ເບັນຢາມິນ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ຂໍ້ຳ ພຣະອງົ ອີກ ເທ ື່ ອ ໜ ື່ ງ         ຫລ  ຄວນ ຈະ ຢດຸ”         ແລະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ບອກ 

ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ຍກົ ທບັ ຂ ໍ້ນ ໄປ         ເພຳະວື່ຳ ມ ໍ້ອ ື່ ນ ນີໍ້ ເຮົຳ ຈະ ມອບ ພວກ ເຂົຳ ໄວໍ້ ໃນ ມ  ຂອງ ເຈົໍ້ຳ.”          
29ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ອິສຣາເອນ ຈ ື່ງ ຊຸ ໍ້ມ ຄນົ ໄວໍ້ ອໍ້ອມ ເມ  ອງ ກິເບອາ         

30ແລະ ປະຊຳຊນົ ອິສຣາເອນ ກ  ຂ ໍ້ນ 

ໄປ ສ ໍ້ ຮບົ ກບັ ຄນົ ເບັນຢາມິນ ໃນ ວນັ ທີ ສຳມ         ແລະ ຈດັ ຕຽມ ທະຫຳນ ຕ ື່ ສ ໍ້ ເມ  ອງ ກິເບອາ ແບບ ຄຳວ 

ກື່ອນ         

31ຄນົ ເບັນຢາມິນ ກ  ຍກົ ທບັ ອອກ ມຳ ສ ໍ້ ຮບົ ກບັ ປະຊຳຊນົ         ແລໍ້ວ ຖ ກ ຫລອກ ລວງ ໃຫໍ້ ຫື່ຳງ ອອກ 

ໄປ ຈຳກ ຕວົ ເມ  ອງ ພວກ ເຂົຳ ກ  ເລີື່ ມ ຂໍ້ຳ ຟນັ ປະຊຳຊນົ ຄ  ຄຳວ ກື່ອນ         ຄ  ຕຳມ ຖະໜນົ ຊ ື່ ງ ເສັໍ້ນ ໜ ື່ ງ ໄປ ຍງັ 

ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ອີກ ເສັໍ້ນ ໜ ື່ ງ ໄປ ກິເບອາ          ແລະ ຢ ື່ ກຳງ ທົື່ງ ແຈ ໍ້ງ         ອິສຣາເອນ ລ ົໍ້ມ ຕຳຍ 

ປະມຳນ ສຳມ ສິບ ຄນົ         

32ຄນົ ເບັນຢາມິນ ເວົໍ້ຳ ກນັ ວື່ຳ         “ພວກ ເຂົຳ ພື່ຳຍ ແພໍ້ ເຮົຳ ຄ  ຄຳວ ກື່ອນ”         ແຕື່ ຄນົ 

ອິສຣາເອນ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         “ໃຫໍ້ ເຮົຳ ຖອຍ         ນ  ຳ ພວກ ເຂົຳ ອອກ ຫື່ຳງ ຈຳກ ເມ  ອງ ໄປ ຮອດ ຖະໜນົຫລວງ”         

33ຄນົ ອິສຣາເອນ ທງັ ໝດົ ກ  ລກຸ ອອກ ຈຳກ ບື່ອນ ຂອງ ຕນົ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ທີື່  ບາອານ-ຕາມາ          ສື່ວນ ຄນົ ອິ-
ສຣາເອນ ທີື່  ຄອຍ ຖໍ້ຳ ຊຸ ໍ້ມ ຢ ື່ ກ  ອອກ ຈຳກ ບື່ອນ ຂອງ ຕນົ ຄ  ອອກ ຈຳກ ທົື່ງ ຫຍໍ້ຳ ແຫື່ງ ເມ  ອງ ເກບາ         

34ຈຳກ ບນັດຳ ຄນົ ອິສຣາເອນ ມີ ທະຫຳນ ທີື່  ຄດັ ເລ ອກ ແລໍ້ວ ໜ ື່ ງ ໝ ື່ ນ ຄນົ ບກຸ ເຂົໍ້ຳ ເມ  ອງ ກິເບອາ ຈຳກ 



ພວກຜ ້ປົກຄອງ 21 406 
ສງົຄຳມ ກ  ຳລງັ ດເຸດ ອດ         ຄນົ ເບັນຢາມິນ ບ ື່  ຮ ໍ້ ວື່ຳ ເຫດ ຮໍ້ຳຍ ກ  ຳລງັ ມຳ ໃກໍ້ ຕນົ ແລໍ້ວ         

35ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ ໃຫໍ້ ຄນົ ເບັນຢາມິນ ພື່ຳຍ ແພໍ້ ຄນົ ອິສຣາເອນ          ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         ຄນົ ອິສຣາເອນ ທ  ຳລຳຍ ຄນົ ເບັນຢາ-
ມິນ ສອງ ໝ ື່ ນ ຫໍ້ຳ ພນັ ໜ ື່ ງ ຮໍ້ອຍ ຄນົ         ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເປັນ ທະຫຳນ ຖ  ດຳບ         

36ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ຄນົ ເບັນຢາມິນ ຈ ື່ງ 

ເຫັນ ວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ພື່ຳຍ ແພໍ້ ແລໍ້ວ         ຄນົ ອິສຣາເອນ ທ  ຳທື່ຳ ຖອຍ ໜີ ຕ ື່  ເບັນຢາມິນ ເພຳະວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ 

ວຳງໃຈ ຄນົ ທີື່  ຕນົ ໃຫໍ້ ຊຸ ໍ້ມ ຢ ື່ ອໍ້ອມ ເມ  ອງ ກິເບອາ         

37ຄນົ ທີື່  ຊຸ ໍ້ມ ຢ ື່ ກ  ຮບີ ບກຸ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ເມ  ອງ ກິເບອາ          

ທະຫຳນ ທີື່  ຊຸ ໍ້ມ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ ກ  ລກຸ ອອກ ມຳ ປະຫຳນ ຊຳວ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ທງັ ໝດົ ດໍ້ວຍ ຄມົ ດຳບ         

38ຄນົ ອິສຣາເອນ          

ແລະ ຄນົ ທີື່  ຊຸ ໍ້ມ ຢ ື່ ນດັ ໃຫໍ້ ສນັຍຳນ ວື່ຳ         ຖໍ້ຳ ເຫັນ ຄວນັ ກໍ້ອນ ໃຫຍື່ ພຸື່ງ ຂ ໍ້ນ ມຳ ຈຳກ ໃນ ເມ  ອງ         

39ກ  ໃຫໍ້ ຄນົ 

ອິສຣາເອນ ຫນັ ກບັເຂົໍ້ຳ ມຳຕ ີ         ຝື່ຳຍ ເບັນຢາມິນ ໄດໍ້ ເລີໍ້ມ ຂໍ້ຳ ຄນົ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ສຳມ ສິບ ຄນົ ກ  ເວົໍ້ຳ 

ວື່ຳ         “ພວກ ເຂົຳ ຕໍ້ອງ ລ ົໍ້ມ ຕຳຍ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ເຮົຳ ຄ  ຄຳວ ກື່ອນ ແນື່ ແລໍ້ວ”         

40ແຕື່ ສນັຍຳນ ເປັນ ຄວນັ ໄຟ ລກຸ ພຸື່ງ 

ຂ ໍ້ນ ມຳ ຈຳກ ໃນ ເມ  ອງ         ຄນົ ເບັນຢາມິນ ກ  ຫລຽວ ຫລງັ ມຳ ເບິື່ ງ         ທງັ ເມ  ອງ ກ  ມີ ຄວນັ ພຸື່ງ ຂ ໍ້ນ ເຖງິ ທໍ້ອງ-

ຟໍ້ຳ         

41ຄນົ ອິສຣາເອນ ກ  ຫນັ ກບັ         ຄນົ ເບັນຢາມິນ ກ  ທ ໍ້ ແທໍ້         ເພຳະວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ເຫັນ ວື່ຳ ເຫດ ຮໍ້ຳຍ ມຳ 

ໃກໍ້ ຕນົ ແລໍ້ວ         

42ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ຫນັ ຫລງັ ໃຫໍ້ ຄນົ ອິສຣາເອນ          ໜີ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ທຳງ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ         

ແຕື່ ສງົຄຳມ ຕດິຕຳມ ພວກ ເຂົຳ ໄປ ຢື່ຳງ ໜກັ         ຄນົ ທີື່  ອອກ ມຳ ຈຳກ ເມ  ອງ ກ  ທ  ຳລຳຍ ພວກ ເຂົຳ         

43ພວກ 

ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ລໍ້ອມ ຄນົ ເບັນຢາມິນ          ແລະ ຂບັ ໄລື່ ໄປ ແລະ ສຳມຳດ ຊະນະ ພວກ ເຂົຳ ຢື່ຳງ ງ ື່ຳຍ         ຈນົ 

ໄປ ຮອດ ບື່ອນ ກງົກນັຂໍ້ຳມ ກບັ ເມ  ອງ ກິເບອາ ທຳງ ຕຳເວັນ ອອກ         

44ຄນົ ເບັນຢາມິນ ລ ົໍ້ມ ຕຳຍ ໜ ື່ ງ 

ໝ ື່ ນ ແປດ ພນັ ຄນົ         ທກຸ ຄນົ ເປັນ ທະຫຳນ ເກ ື່ງ ກໍ້ຳ         

45ພວກ ເຂົຳ ກ  ຫນັ ກບັ ໜີ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ 

ກນັດຳນ ຮອດ ຫີນ ຣິມໂມນ          ຄນົ ອິສຣາເອນ ຂໍ້ຳ ພວກ ເຂົຳ ຕຳຍ ຕຳມ ຖະໜນົຫລວງ ຫໍ້ຳ ພນັ ຄນົ         

ແລະ ໄລື່ ຕດິຕຳມ ໄປ ເຖງິ ກິໂດມ          ແລະ ຂໍ້ຳ ພວກ ເຂົຳ ຕຳຍ ສອງ ພນັ ຄນົ         

46ຄນົ ເບັນຢາມິນ ທີື່  ລ ົໍ້ມ 

ຕຳຍ ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         ເປັນ ທະຫຳນ ຖ  ດຳບ ສອງ ໝ ື່ ນ ຫໍ້ຳ ພນັ ຄນົ         ທກຸ ຄນົ ເປັນ ທະຫຳນ ທີື່  ເກັື່ງ ກໍ້ຳ         

47ແຕື່ ມີ 

ທະຫຳນ ຫກົ ຮໍ້ອຍ ຄນົ ຫນັ ກບັ ໜີ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ ຮອດ ຫີນ ຣິມໂມນ ແລະ ໄປ ອຳໄສ 

ຢ ື່ ທີື່  ຫີນ ຣິມໂມນ ສີື່  ເດ ອນ         

48ຄນົ ອິສຣາເອນ ກ  ຫນັ ກບັ ໄປ ສ ໍ້ ຄນົ ເບັນຢາມິນ ອີກ         ແລະ ໄດໍ້ ປະຫຳນ 

ພວກ ເຂົຳ ດໍ້ວຍ ຄມົ ດຳບ         ທງັ ຊຳວ ເມ  ອງ         ແລະ ຝ ງ ສດັ ແລະ ບນັດຳ ສິື່ ງ ຂອງ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ເຫັນ         ຫລຳຍ 

ກວື່ຳ ນ ັໍ້ນ ບນັດຳ ເມ  ອງ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ພບົ         ພວກ ເຂົຳ ກ  ເອົຳ ໄຟ ເຜົຳ ທງັ ໝດົ.          

ບົດທີ 21 
ຄົນອິສຣາເອນຫາເມຍສຳລັບຄົນເບັນຢາມິນທີ່ເຫລືອ 

1ຝື່ຳຍ ຄນົ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ປະຕຍິຳນ ໄວໍ້ ຢ ື່ ມິດຊະປາ ວື່ຳ         “ພວກ ເຮົຳ ບ ື່  ມີ ໃຜ ຈກັ ຄນົ ດຽວ ທີື່  ຈະ ໃຫໍ້ 

ລ ກ ສຳວ ຂອງ ຕນົ ແຕື່ງງຳນ ກບັ ຄນົ ເບັນຢາມິນ”         

2ແລະ ປະຊຳຊນົ ກ  ມຳ ທີື່  ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະ-
ເຈົ້າ          ນ ັື່ງ ຢ ື່ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະເຈົ້າ ຈນົ ຮອດ ຕອນ ແລງ         ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ກ  ຮໍ້ອງໄຫໍ້ ຄ  ື່ຳ ຄວນ         

3ພວກ ເຂົຳ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ໂອ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ          ເປັນ ຫຍງັ ເຫດກຳນ ຢື່ຳງ ນີໍ້ 

ຈ ື່ງ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ໃນ ອິສຣາເອນ          ຊ ື່ ງ ມ ໍ້ນີໍ້ ຈະ ມີ ຄນົ ອິສຣາເອນ ຂຳດ ໄປ ຕະກ ນ ໜ ື່ ງ.”          
4ຢ ື່ ມຳ ມ ໍ້ອ ື່ ນ ເຊົໍ້ຳ         ປະຊຳຊນົ ກ  ລກຸຂ ໍ້ນ ແຕື່ ເຊົໍ້ຳ ໆ         ແລະ ສໍ້ຳງ ແທື່ນ ບ ຊຳ ແທື່ນ ໜ ື່ ງ         ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ 

ເຜົຳ ບ ຊຳ         ແລະ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ເພ ື່ ອ ຄວຳມ ສຳມກັຄີ ທ  ຳ         

5ແລະ ຄນົ ອິສຣາເອນ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ຄນົ ໃດ ໃນ 
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ບນັດຳ ຕະກ ນ ຂອງ ອິສຣາເອນ ທີື່  ບ ື່  ໄດໍ້ ຂ ໍ້ນ ມຳ ປະຊຸມ ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ”         ເພຳະວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ 

ປະຕຍິຳນ ໄວໍ້ ຢື່ຳງ ແຂງແຮງ ເຖງິ ຜ ໍ້ ທີື່  ບ ື່  ໄດໍ້ ມຳ ປະຊຸມ ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຢ ື່ ມິດຊະປາ ວື່ຳ         “ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈະ 

ຕໍ້ອງ ຕຳຍ”         

6ແລະ ປະຊຳຊນົ ອິສຣາເອນ ສ ົື່ງ ໜງັສ  ໄປ ຫຳ ເບັນຢາມິນ ນໍ້ອງ ຂອງ ຕນົ         ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ມ ໍ້-

ນີໍ້ ຕະກ ນ ໜ ື່ ງ ຖ ກ ຕດັຂຳດ ຈຳກ ອິສຣາເອນ ແລໍ້ວ         

7ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ຢື່ຳງໃດ ເລ ື່ ອງ ຫຳ ເມຍ ໃຫໍ້ ຄນົ ທີື່  ຍງັ 

ເຫລ ອ ຢ ື່ ຝື່ຳຍ ເຮົຳ ກ  ໄດໍ້ ປະຕຍິຳນ ໃນ ພຣະນຳມ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແລໍ້ວ ວື່ຳ         ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ຍອມ ຍກົ ລ ກ 

ສຳວ ຂອງ ເຮົຳ ໃຫໍ້ ເປັນ ເມຍ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ”         

8ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ຖຳມ ຂ ໍ້ນ ວື່ຳ         “ມີ ຕະກ ນ ໃດ ໃນ ອິ-
ສຣາເອນ ທີື່  ບ ື່  ໄດໍ້ ຂ ໍ້ນ ມຳ ເຝົໍ້ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ທີື່  ມິດຊະປາ”         ເບິື່ ງ ແມ         ບ ື່  ມີ ຄນົ ໃດ ຈຳກ ຢາເບັດ ກິ-
ເລອາດ ມຳ ປະຊຸມ ທີື່  ຄໍ້ຳຍ ເລີຍ ຈກັ ຄນົ ດຽວ         

9ເພຳະວື່ຳ ເມ  ື່ອ ພວກ ເຂົຳ ນບັ ຈ  ຳນວນ ປະຊຳຊນົ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ         

ບ ື່  ມີ ຊຳວ ເມ  ອງ ຢາເບັດ ກິເລອາດ ຢ ື່ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ເລີຍ         

10ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ຊຸມນມຸຊນົ ຈ ື່ງ ສ ົື່ງ ທະຫຳນ ຜ ໍ້ ກໍ້ຳຫຳນ 

ທີື່  ສດຸ ໜ ື່ ງ ໝ ື່ ນ ສອງ ພນັ ຄນົ         ແລໍ້ວ ສ ັື່ງ ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ໄປ ຂໍ້ຳ ຊຳວ ຢາເບັດ ກິເລອາດ ດໍ້ວຍ ຄມົ 

ດຳບ         ທງັ ຜ ໍ້ຍງິ         ແລະ ພວກ ເດັກນໍ້ອຍ         

11ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຈ ົື່ງ ເຮັດ ຢື່ຳງ ນີໍ້         ຄ  ຜ ໍ້ ຊຳຍ         ແລະ ຜ ໍ້ຍງິ ທກຸ 

ຄນົ ທີື່  ໄດໍ້ ຫລບັ ນອນ ກບັ ຜ ໍ້ ຊຳຍ ແລໍ້ວ         ຈ ົື່ງ ຂໍ້ຳ ໃຫໍ້ ໝດົ”         

12ໃນ ໝ ື່ ຊຳວ ຢາເບັດ-ກິເລອາດ ນ ັໍ້ນ         ຫຳກ 

ພບົ ຍງິ ພມົມະຈຳລີ ສີື່  ຮໍ້ອຍ ຄນົ         ຜ ໍ້ ທີື່  ຍງັ ບ ື່  ເຄີຍ ຮື່ວມ ຫລບັ ນອນ ກບັ ຊຳຍ ໃດ ໆ ເລີຍ         ຈ ື່ງ ພຳ ຍງິ ເຫລົື່ ຳ-

ນ ັໍ້ນ ມຳ ທີື່  ຄໍ້ຳຍ ຊີໂລ ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ໃນ ແຜື່ນດນິ ການາອານ.          
13ຊຸມນມຸຊນົ ທງັ ໝດົ ກ  ສ ົື່ງ ຂື່ຳວ ໄປ ຫຳ ຄນົ ເບັນຢາມິນ ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ຫີນ ຣິມໂມນ          ປະກຳດ ຂື່ຳວ ສະຫງບົ 

ສກຸ         

14ຄນົ ເບັນຢາມິນ ກ  ກບັ ມຳ ໃນ ຄຳວ ນ ັໍ້ນ         ແລໍ້ວ ພວກ ເຂົຳ ກ  ມອບ ຜ ໍ້ຍງິ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ໄວໍ້ ຊວີດິ ໃນ ໝ ື່ 

ຜ ໍ້ຍງິ ຂອງ ຢາເບັດ ກິເລອາດ          ແຕື່ ກ  ບ ື່  ພ .          
15ປະຊຳຊນົ ກ  ສ ົື່ງ ໜງັສ  ໄປ ຫຳ ເບັນຢາມິນ          ເພຳະວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເຮັດ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ຂຳດ 

ໄປ ຈຳກ ຕະກ ນ ອິສຣາເອນ         

16ພວກ ຜ ໍ້ ໃຫຍື່ ຂອງ ຊຸມນມຸຊນົ ນ ັໍ້ນ ຈ ື່ງ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ເມ  ື່ອ ພວກ ຜ ໍ້ຍງິ ໃນ 

ເບັນຢາມິນ ຖ ກ ທ  ຳລຳຍ ໝດົ ຈ ັື່ງ ຊີໍ້ ແລໍ້ວ         ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ຢື່ຳງໃດ ເລ ື່ ອງ ຫຳ ເມຍ ໃຫໍ້ ຄນົ ທີື່  ຍງັ ເຫລ ອ ຢ ື່”         

17ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ຕໍ້ອງ ມີ ມ ລະດກົ ໃຫໍ້ ແກື່ ຄນົ ເບັນຢາມິນ ທີື່  ລອດ ຕຳຍ         ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ຄນົ 

ຕະກ ນ ໜ ື່ ງ ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ ລ ບລໍ້ຳງ ອອກ ຈຳກ ອິສຣາເອນ         

18ແຕື່ ເຮົຳ ຈະ ຍກົ ລ ກ ສຳວ ຂອງ ເຮົຳ ໃຫໍ້ ເປັນ 

ເມຍ ພວກ ເຂົຳ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້”         ເພຳະວື່ຳ ຄນົ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ປະຕຍິຳນ ໄວໍ້ ວື່ຳ         “ຜ ໍ້ ໃດ ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ຍງິ ແກື່ ເບັນຢາ-
ມິນ ເປັນ ເມຍ         ຂ  ໃຫໍ້ ຖ ກ ສຳບ ແຊື່ງ”         

19ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ເບິື່ ງ ແມ         ທກຸ ປີ ມີ ເທດສະ-

ກຳນ ຖວຳຍ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຢ ື່ ຊີໂລ          ໃນ ສະຖຳນທີື່  ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ເໜ ອ ເບັດເອນ          ທຳງ ທິດຕຳເວັນອອກ 

ຂອງ ຖະໜນົ ຂ ໍ້ນ ຈຳກ ເບັດເອນ ຮອດ ເຊເຄັມ          ແລະ ຢ ື່ ທຳງ ທິດໃຕໍ້ ຂອງ ເລໂບນາ”         

20ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ 

ສ ັື່ງ ຄນົ ເບັນຢາມິນ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ໄປ ຊຸ ໍ້ມ ຢ ື່ ໃນ ສວນ ອະງ ຸື່ນ         

21ຄອຍ ຖໍ້ຳ ເຝົໍ້ຳ ເບິື່ ງ ຢ ື່         ແລະ ຖໍ້ຳ ລ ກ ສຳວ ຊຳວ 

ຊີໂລ ອອກ ມຳ ເຕັໍ້ນ ລ  ຳ ໃນ ພິທີ ເຕັໍ້ນ ລ  ຳ         ຈ ົື່ງ ອອກ ມຳ ຈຳກ ສວນ ອະງ ຸື່ນ         ລກັ ເອົຳ ລ ກ ສຳວ ຊຳວ ຊີໂລ 

ຄນົ ລະ ຄນົ ໄປ ເປັນ ເມຍ ຂອງ ຕນົ         ແລໍ້ວ ໃຫໍ້ ກບັ ໄປ ແຜື່ນດນິ ເບັນຢາມິນ         

22ຖໍ້ຳ ພ ື່         ຫລ  ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ 

ຍງິ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ມຳ ຮໍ້ອງທກຸ ຕ ື່  ເຮົຳ         ເຮົຳ ຈະ ບອກ ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ         ‘ຂ  ໂຜດ ຍນິ ຍອມ         ເພຳະ ເຫັນແກື່ ເຮົຳ 

ສຳ         ໃນ ເວລຳ ສງົຄຳມ ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ຜ ໍ້ຍງິ ໃຫໍ້ ພ  ແກື່ ທກຸ ຄນົ         ທງັ ພວກ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ເອງ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ແກື່ 

ພວກ ເຂົຳ         ຖໍ້ຳ ບ ື່  ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ບດັ ນີໍ້ ພວກ ທື່ຳນ ກ  ຈະ ມີ ໂທດ.’”          
23ຄນົ ເບັນຢາມິນ ກ  ເຮັດ ຕຳມ         ຕື່ຳງ ກ  ໄດໍ້ ເມຍ ໄປ ຕຳມ ຈ  ຳນວນ         ຄ  ໄດໍ້ ຍງິ ເຕັໍ້ນ ລ  ຳ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ໄປ 
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ລກັ ມຳ         ພວກ ເຂົຳ ກ  ກບັ ໄປ ຢ ື່ ໃນ ທີື່  ດນິ ມ ລະດກົ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ສໍ້ຳງ ເມ  ອງ ຂ ໍ້ນ ໃໝື່         ແລະ ອຳໄສ ຢ ື່ 

ໃນ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         

24ປະຊຳຊນົ ອິສຣາເອນ ກ  ກບັ ຈຳກ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ໄປ ຍງັ ຕະກນຸ ແລະ ຄອບຄວົ ຂອງ ຕນົ         

ຕື່ຳງ ກ  ຍກົ ທບັ ກບັ ໄປ ສ ື່ ດນິແດນ ມ ລະດກົ ຂອງ ຕນົ         

25ໃນ ສະໄໝ ນ ັໍ້ນ         ບ ື່  ມີ ກະສດັ ໃນ ອິສຣາເອນ          

ຈ ື່ງ ເຮັດ ຕຳມ ທີື່  ຕນົ ເອງ ເຫັນ ດ.ີ          
 21 

*       *       * 
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ນາງຣຸດ 

ບົດທີ 1 
ເອລີເມເລັກກັບຄອບຄົວໄປອາໄສຢ ູ່ໃນປະເທດໂມອາບ 

1ໃນ ຄຳວ ທີື່  ພວກ ຜ ໍ້ ປກົຄອງ ຄອບຄອງ ອິສຣາເອນ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ         ໄດໍ້ ມກີຳນ ອ ດ ຢຳກ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ໃນ ປະ-

ເທດ.         

2ຈນົ ເປັນ ເຫດ ໃຫໍ້ ຊຳຍ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຊ ື່ ວ ື່ຳ ເອລເີມເລັກ ພໍ້ອມ ກບັ ນຳງ ນາໂອມີ ຜ ໍ້ ເປັນ ເມຍ         ແລະ 

ລ ກ ຊຳຍ ສອງ ຄນົ         ຄ  ມາໂລນ          ແລະ ກີລໂີອນ ໜີ ຈຳກ ເມ  ອງ ເບັດເລເຮັມ ໃນ ຢ ດາ          ໄປ ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ 

ປະເທດ ໂມອາບ          ພວກ ເຂົຳ ເປັນ ຄນົ ເອຟຣາທາ.         

3ຢ ື່ ຕ ື່  ມຳ         ເອລີເມເລັກ ກ  ຕຳຍ ໄປ         ນຳງ ນາໂອມີ 
ຜ ໍ້ ເປັນ ເມຍ ຈ ື່ງ ໃຊໍ້ ຊວີດິ ຢ ື່ ກບັ ລ ກ ຊຳຍ ທງັ ສອງ.         

4ຕ ື່  ມຳ ອີກ ບ ື່  ດນົ         ລ ກ ຊຳຍ ທງັ ສອງ ກ  ໄດໍ້ ແຕື່ງງຳນ 

ກບັ ຍງິ ສຳວ ຊຳວ ໂມອາບ          ຄ  ນຳງ ໂອປາ          ແລະ ນຳງ ຣຸດ          ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ພຳກນັ ຕ ັໍ້ງ ຖິື່ ນ ຖຳນ ຢ ື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ 

ປະມຳນ ສິບ ປີ.         

5ແລໍ້ວ ມາໂລນ ກບັ ກີລໂີອນ ກ  ໄດໍ້ ຕຳຍ ໄປ ອີກ         ນຳງ ນາໂອມີ ຈ ື່ງ ໃຊໍ້ ຊວີດິ ຢ ື່ ກບັ ລ ກ 

ໃພໍ້ ທງັ ສອງ.          

ນາໂອມີ ແລະນາງຣຸດກັບຄືນເມືອເມືອງເບັດເລເຮັມ 
6-7ຄນັ ຕ ື່  ມຳ         ນຳງ ນາໂອມີ ກ  ໄດໍ້ ຍນິ ຂື່ຳວ ວື່ຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ໂຜດ ປະທຳນ ເຂົໍ້ຳ ປຳ ອຳ-

ຫຳນ ແກື່ ຊຳວ ເມ  ອງ ເບັດເລເຮັມ          ນຳງ ພໍ້ອມ ດໍ້ວຍ ລ ກ ໃພໍ້ ທງັ ສອງ ຈ ື່ງ ຕຽມ ຕວົ ອອກ ເດນີທຳງ ມຸ ື່ງ 

ໜໍ້ຳ ຄ ນ ສ ື່ ເມ  ອງ ເບັດເລເຮັມ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ຢ ດາ.         

8ໃນ ລະຫວື່ຳງ ເດນີທຳງ ໄປ ນ ັໍ້ນ         ນຳງ ນາໂອມີ 
ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ກບັ ລ ກ ໃພໍ້ ທງັ ສອງ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ພຳກນັ ກບັ ຄ ນ ເມ  ອ ຢ ື່ ບໍ້ຳນ ພ ື່  ແມ ື່ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ສຳ         ແລະ ຂ  ໃຫໍ້ 

ພຣະເຈົ້າ ໂຜດ ປະທຳນ ຄວຳມ ຜຳ ສກຸ ໃຫໍ້ ແກື່ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ທີື່  ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເຄີຍ ເຮັດ ແກື່ ແມ ື່         

ແລະ ແກື່ ຜ ໍ້ ທີື່  ຕຳຍ ໄປ ແລໍ້ວ ນ ັໍ້ນ.         

9ນອກ ນີໍ້         ຂ  ໃຫໍ້ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ໂຜດ ປະທຳນ ຄວຳມ ສະຫງບົ 

ສກຸ         ເມ  ື່ອ ເວລຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ມີ ຄອບຄວົ ໃໝື່.”         ຫລງັ ຈຳກ ນ ັໍ້ນ         ນຳງ ນາໂອມີ ກ  ກອດ ຈ ບ ສ ັື່ງ ລຳ ລ ກ ໃພໍ້ 

ທງັ ສອງ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ສງົສຳນ         ພວກ ເຂົຳ ທງັ ສອງ ຈ ື່ງ ຮໍ້ອງໄຫໍ້ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ອຳໄລ ອຳ ວອນ.         

10ພໍ້ອມ 

ທງັ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ກບັ ແມ ື່ ຍື່ຳ ວຳ,         “ພວກ ລ ກ ຈະ ບ ື່  ເມ  ອ         ຈະ ໄປ ຢ ື່ ນ  ຳ ແມ ື່         ແລະ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ແມ ື່.”          
11ນຳງ ນາໂອມີ ຂ  ຮໍ້ອງ ຕ ື່ ມ ອີກ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ກບັ ຄ ນ ເມ  ອ ບໍ້ຳນ ຂອງ ພວກ ລ ກ ສຳ         ຢຳກ ໄປ ນ  ຳ ແມ ື່ ເຮັດ 

ຫຍງັ         ຫລ  ພວກ ລ ກຄດິ ວື່ຳ         ແມ ື່ ຍງັ ມີ ລ ກ ຊຳຍ ທີື່  ພ  ຈະ ໃຫໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ແຕື່ງງຳນ ນ  ຳ ອີກ ບ ?         

12ຈ ົື່ງ ກບັ 

ເມ  ອ ເສຍ         ແມ ື່ ນີໍ້ ເຖົໍ້ຳ ແກື່ ກຳຍ ຍຳມ ຈະ ແຕື່ງງຳນ ໃໝື່ ແລໍ້ວ         ສມົມດຸ ວື່ຳ,         

13ແມ ື່ ຈະ ແຕື່ງງຳນ ໃນ ຄ ນ ນີໍ້ 

ແລໍ້ວ ມີ ລ ກ ຊຳຍ ໃໝື່ ອີກ         ພວກ ລ ກ ກ  ຈະ ພຳກນັ ຢ ື່ ຖໍ້ຳ ຈນົ ລຳວ ໃຫຍື່         ແລໍ້ວ ແຕື່ງງຳນ ກບັ ລຳວ ຫລ ?         

ພວກ ລ ກ ຈະ ບ ື່  ແຕື່ງງຳນ ກບັ ຄນົ ອ ື່ ນ ອີກ ບ ?         ເປັນ ໄປ ບ ື່  ໄດໍ້ ດອກ         ລ ກ ເອີຍ         ແມ ື່ ມີ ຄວຳມ ສງົສຳນ 

ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຫລຳຍ         ຍໍ້ອນ ວື່ຳກຳນ ກະທ  ຳ ຂອງ ແມ ື່ ອຳດ ເປັນ ທີື່  ບ ື່  ພ ພຣະໄທ ພຣະເຈົ້າ.”          
14ເມ  ື່ອ ໄດໍ້ ຍນິ ແມ ື່ ຍື່ຳ ເວົໍ້ຳ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ກ  ພຳກນັ ຮໍ້ອງໄຫໍ້ ອີກ         ແລໍ້ວ ນຳງ ໂອປາ ໄດໍ້ ກອດ ຈ ບ 

ຍື່ຳ         ແລະ ອ  ຳ ລຳ ກບັ ຄ ນ ໄປ ຫຳ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ຕນົ         ສື່ວນ ນຳງ ຣຸດ ບ ື່  ຍອມ ໜີ ຈຳກ ຍື່ຳ ເດັດຂຳດ.         

15ນຳງ 

ນາໂອມ ີຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ນຳງ ຣຸດ ວື່ຳ,         “ເບິື່ ງ ແມ         ນຳງ ໂອປາ ກ  ໄດໍ້ ກບັ ຄ ນ ໄປ ຫຳ ພີື່ ນ ໍ້ອງ         ແລະ ພຣະເຈົ້າ 

ຂອງ ນຳງ ຢ ື່ ບໍ້ຳນ ເກົື່ ຳ ແລໍ້ວ.”         

16ແຕື່ ນຳງ ຣຸດ ໄດໍ້ ຕອບ ຍື່ຳ ວື່ຳ,         “ຢື່ຳ ຮໍ້ອງ ຂ  ໃຫໍ້ ລ ກ ເຊົຳ ຕດິຕຳມ         



ນາງຣຸດ 2 410 
ແລະ ຈຳກ ແມ ື່ ຍື່ຳ ໄປ ທໍ້ອນ         ແມ ື່ ໄປ ທີື່  ໃດ ລ ກ ກ  ຈະ ໄປ ທີື່  ນ ັໍ້ນ         ແມ ື່ ຢ ື່ ບື່ອນ ໃດ ລ ກ ກ  ຂ  ຢ ື່ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ດໍ້ວຍ         

ຍຳດ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ແມ ື່ ກ  ຄ  ຍຳດ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ລ ກ.         

17ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ແມ ື່ ກ  ແມ ື່ນ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ລ ກ         

ແມ ື່ ຕຳຍ ຢ ື່ ບື່ອນ ໃດ         ລ ກ ກ  ຈະ ຕຳຍ ຢ ື່ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ສບົ ຂອງ ລ ກ ຈະ ຝງັ ຢ ື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ດໍ້ວຍ         ຖໍ້ຳ ລ ກ ປະ 

ແມ ື່ ໄປ ກື່ອນ ຕຳຍ         ຂ  ໃຫໍ້ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ລງົໂທດ ຢື່ຳງ ໜກັ.”          
18ເມ  ື່ອ ນຳງ ນາໂອມີ ເຫັນ ນຳງ ຣຸດ ມີ ຄວຳມ ຕ ັໍ້ງໃຈ ໄປ ກບັ ຕນົ ແທໍ້         ນຳງ ກ  ບ ື່  ເວົໍ້ຳ ຫຍງັ ອີກ.          
19ທງັ ສອງ ໄດໍ້ ພຳກນັ ເດນີທຳງ ໄປ ຈນົ ຮອດ ເມ  ອງ ເບັດເລເຮັມ          ເມ  ື່ອ ພວກ ນຳງ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ         

ຊຳວ ເມ  ອງ ກ  ພຳກນັ ຕ ື່ ນເຕັໍ້ນ ທີື່  ເຫັນ ນຳງ ກບັ ມຳ         ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ຖຳມ ກນັ ວື່ຳ,         “ນີໍ້ ແມ ື່ນ ນຳງ ນາໂອມີ 
ບ ?”          

20ນຳງ ນາໂອມ ີຈ ື່ງ ຕອບ ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ຢື່ຳ ເອີໍ້ນ ຂໍ້ອຍ ວື່ຳ ນຳງ ນາໂອມີ ອີກ         ຈ ົື່ງ ເອີໍ້ນ ວື່ຳ         ມາຣາ          

ເພຳະວື່ຳ ພຣະເຈົ້າ ຜ ໍ້ ມີ ອ  ຳນຳດ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ຊງົ ໃຫໍ້ ຂໍ້ອຍ ເຕັມ ໄປ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຂມົຂ ື່ ນ.         

21ຂໍ້ອຍ ຈຳກ ທີື່  ນີໍ້ 

ໄປ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ພໍ້ອມພຽງ         ແຕື່ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ຂໍ້ອຍ ກບັ ມຳ ມ  ເປົຳ         ຍໍ້ອນ ວື່ຳ ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ລງົໂທດ 

ຂໍ້ອຍ         ແລະ ປະທຳນ ຄວຳມທກຸ ຍຳກ ລ  ຳບຳກ ໃຫໍ້ ແກື່ ຂໍ້ອຍ         ສະນ ັໍ້ນ         ເປັນ ຫຍງັ ຈ ື່ງ ເອີໍ້ນ ຂໍ້ອຍ ວື່ຳ         

ນາໂອມ ີ         ຜ ໍ້ ຊມົຊ ື່ ນ ຍນິດ?ີ”          
22ນຳງ ນາໂອມີ ກບັ ນຳງ ຣຸດ          ຊຳວ ເມ  ອງ ໂມອາບ ລ ກ ໃພໍ້ ຂອງ ນຳງ         ໄດໍ້ ກບັ ມຳ ຮອດ ເມ  ອງ 

ເບັດເລເຮັມ          ພ ດ ີກບັ ເວລຳ ຕ ົໍ້ນ ລະດ  ກື່ຽວ ເຂົໍ້ຳ.          

ບົດທີ 2 
ນາງຣຸດເກັບຮວງເຂົ້າເຮູ່ຍຢ ູ່ທົ່ງນາຂອງໂບອາດ 

1ທີື່  ເມ  ອງ ເບັດເລເຮັມ          ນຳງ ນາໂອມີ ມີ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທຳງ ຜວົ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ຊ ື່         ໂບອາດ          ທື່ຳນ ຜ ໍ້ ນີໍ້ ເປັນ ຄນົ ຮ ັື່ງມ ີ        

ແລະ ມີ ອິດທິພນົ.         

2ຢ ື່ ຕ ື່  ມຳ         ນຳງ ຣຸດ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ກບັ ຍື່ຳ ວື່ຳ,         “ແມ ື່         ລ ກ ຂ  ໄປ ເກບັ ຮວງ ເຂົໍ້ຳ ຕກົເຮື່ຍ ຢ ື່ 

ຕຳມ ທົື່ງ ນຳ         ລ ກ ຈະ ເກບັ ຕຳມ ຫລງັ ຜ ໍ້ ທີື່  ອະນຍຸຳດ ໃຫໍ້ ເກບັ”         ນຳງ ນາໂອມີ ຈ ື່ງ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ໄປ ສຳ 

ລ ກ ເອີຍ.”         

3ແລໍ້ວ ນຳງ ກ  ໄດໍ້ ເດນີ ໄປ ທົື່ງ ນຳ ຫຳ ເກບັ ເອົຳ ຮວງ ເຂົໍ້ຳ ເຮື່ຍ ຕຳມ ຫລງັ ພວກ ກື່ຽວ ເຂົໍ້ຳ ໂດຍ 

ບງັເອີນ         ນຳ ທີື່  ນຳງ ໄປ ເກບັ ຮວງ ເຂົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ         ແມ ື່ນ ນຳ ຂອງ ໂບອາດ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ເອລີເມເລັກ.          
4ໃນ ຂະນະ ນ ັໍ້ນ         ໂບອາດ ໄດໍ້ ອອກ ມຳ ແຕື່ ເມ  ອງ ເບັດເລເຮັມ          ເພ ື່ ອ ເບິື່ ງ ຄນົ ເຮັດ ວຽກ ໃນ ນຳ         ເພິື່ ນ 

ໄດໍ້ ກື່ຳວ ອວຍພອນ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ຂ  ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ສະຖດິ ຢ ື່ ກບັ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເທີໍ້ນ”         ແລໍ້ວ ພວກ ລ ກ-

ຈ ໍ້ຳງ ກ  ຕອບ ວື່ຳ,         “ຂ  ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ອວຍພອນ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ເໝ ອນ ກນັ ເທີໍ້ນ.”         

5ແລະ ໂບອາດ ໄດໍ້ ຖຳມ 

ຫວົໜໍ້ຳ ລ ກຈ ໍ້ຳງ ວື່ຳ,         “ຍງິ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ແມ ື່ນ ໃຜ?”         

6ຫວົໜໍ້ຳ ຈ ື່ງ ຕອບ ວື່ຳ,         “ແມ ື່ນ ຍງິ ທີື່  ມຳ ຈຳກ ປະເທດ ໂມ-
ອາບ          ນ  ຳ ນຳງ ນາໂອມ.ີ         

7ນຳງ ໄດໍ້ ມຳ ຂ ອະນຍຸຳດ ນ  ຳ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ເພ ື່ ອ ເກບັ ຮື່ວງ ເຂົໍ້ຳ ທີື່  ເຮື່ຍ ຈຳກ 

ພວກ ເກບັ ກື່ຽວ         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ນຳງ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ເກບັ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ເຊົໍ້ຳ ຈນົ ຮອດ ດຽວນີໍ້         ແລະ ໄດໍ້ ພກັຜື່ອນ ແຕື່ ພຽງ ເລັກ 

ນໍ້ອຍ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ.”          
8ເມ  ື່ອ ໄດໍ້ ຍນິ ເຊັື່ ນ ນ ັໍ້ນ         ໂບອາດ ກ  ເວົໍ້ຳ ກບັ ນຳງ ຣຸດ ວື່ຳ,         “ນຳງ ເອີຍ         ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ໄປ ເກບັ ຮວງ ເຂົໍ້ຳ 

ບື່ອນ ອ ື່ ນ ເດີໍ້         ຈ ົື່ງ ມຳ ເກບັ ແຕື່ ໃນ ທົື່ງ ນຳ ນີໍ້         ແລະ ເຮັດ ວຽກ ຢ ື່ ນ  ຳ ຄນົ ງຳນ ຍງິ ຂອງ ຂໍ້ອຍ.         

9ຈ ົື່ງ ເບິື່ ງ         ຖໍ້ຳ 

ພວກ ເຂົຳ ກື່ຽວ ເຂົໍ້ຳ ຢ ື່ ບື່ອນ ໃດ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ໄປ ເກບັ ຢ ື່ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         ຂໍ້ອຍ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ຫໍ້ຳມ ບ ື່  ໃຫໍ້ ພວກ ຜ ໍ້ ຊຳຍ ລບົ 
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ກວນ ເຈົໍ້ຳ         ຖໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ຫິວ ນ  ໍ້ຳ         ຈ ົື່ງ ໄປ ກນິ ໃນ ໄຫ ທີື່  ພວກ ລ ກຈ ໍ້ຳງ ໄດໍ້ ຕກັ ມຳ ໄວໍ້ ແລໍ້ວ ນ ັໍ້ນ.”          

10ເມ  ື່ອ ນຳງ ໄດໍ້ ຍນິ ເຊັື່ ນ ນ ັໍ້ນ         ນຳງ ກ  ກ ົໍ້ມ ຂຳບ ລງົ         ແລະ ເວົໍ້ຳ ກບັ ໂບອາດ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເປັນ ພຽງ 

ຄນົ ຕື່ຳງ ດໍ້ຳວ         ເປັນ ຫຍງັ ທື່ຳນ ຈ ື່ງ ມີ ຄວຳມ ເມດ ຕຳ ກະລນຸຳ ຕ ື່  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເຊັື່ ນ ນີໍ້?”         

11-12ໂບອາດ ຈ ື່ງ 

ຕອບ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ອຍ ໄດໍ້ ຍນິ ເລ ື່ ອງ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ປະຕບິດັ ຕ ື່  ຍື່ຳ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ຜວົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຕຳຍ ໄປ         ຂໍ້ອຍ ໄດໍ້ ຮ ໍ້ 

ວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ຈຳກ ພ ື່  ແມ ື່         ແລະ ບໍ້ຳນ ເກດີ ເມ  ອງ ນອນ         ມຳ ຢ ື່ ໃນ ປະເທດ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ຮ ໍ້ຈກັ ມຳ ກື່ອນ         ຂ  ໃຫໍ້ ພຣະ-
ເຈົ້າ ຊງົ ຕອບ ແທນ ຄນຸ ຄວຳມ ດ ີທີື່  ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ປະຕບິດັ ມຳ         ຂ  ໃຫໍ້ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ອິສຣາເອນ          ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ 

ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເພິື່ ງ ພຳ ອຳໄສ         ຈ ົື່ງ ປະທຳນ ບ  ຳເໜັດ ອນັ ປະເສີດ ໃຫໍ້ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ ດໍ້ວຍ.”         

13ນຳງ ຣຸດ ກ  ຕອບ ວື່ຳ,         

“ທື່ຳນ ດ ີຕ ື່  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຫລຳຍ         ນອກ ນີໍ້ ທື່ຳນ ຍງັ ໄດໍ້ ເລົໍ້ຳ ໂລມ ໃຫໍ້ ກ  ຳລງັ ໃຈ ແກື່ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ທງັ ໆ         ທີື່  ຂໍ້ຳ-

ນໍ້ອຍ ບ ື່  ມີ ຄນຸຄື່ຳ         ເທົື່ ຳ ທຽມ ກບັ ຄນົ ໃຊໍ້ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຂອງ ທື່ຳນ ເລີຍ.”          
14ເມ  ື່ອ ເວລຳ ຮບັ ປະທຳນ ອຳຫຳນ         ໂບອາດ ບອກ ນຳງ ຣຸດ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ຫຍບັ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ເອົຳ ເຂົໍ້ຳຈີື່         

ແລໍ້ວ ເອົຳ ອຳຫຳນ ຈ  ໍ້ຳ ແຈ ື່ວ ສ ົໍ້ມ”         ນຳງ ຣຸດ ຈ ື່ງ ຫຍບັ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ນ ັື່ງ ນ  ຳ ພວກ ລ ກຈ ໍ້ຳງ         ໂບອາດ ໄດໍ້ ເອົຳ 

ອຳຫຳນ ໃຫໍ້ ນຳງ         ຈນົ ນຳງ ກນິ ອີື່ ມ         ແລໍ້ວ ຍງັ ເອົຳ ອຳຫຳນ ທີື່  ເຫລ ອ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ອີກ ດໍ້ວຍ.         

15ຫລງັ ຈຳກ 

ກນິ ອີື່ ມ ແລໍ້ວ         ກື່ອນ ນຳງ ຈະ ໄປ ເກບັ ຮວງ ເຂົໍ້ຳ ຕ ື່         ໂບອາດ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ລ ກຈ ໍ້ຳງ ອີກ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ອະນຍຸຳດ ໃຫໍ້ 

ນຳງ ເກບັ ຮວງ ເຂົໍ້ຳ ໃນ ບື່ອນ ທີື່  ຍງັ ມີ ຟື່ອນ ເຂົໍ້ຳ         ຢື່ຳ ລບົ ກວນ ນຳງ.         

16ໃຫໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ດ ງ ເອົຳ ເຂົໍ້ຳ ບຳງ 

ຮວງ ອອກ ຈຳກ ມດັ ປະ ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ນຳງ ເກບັ ຕຳມ ສະບຳຍ         ແລະ ຢື່ຳ ເວົໍ້ຳ ຫຍ ໍ້ ຫຍນັ ຫຍງັ ໃຫໍ້ ນຳງ ເດີໍ້.         

17ນຳງ ຣຸດ ໄດໍ້ ເກບັ ຮວງ ເຂົໍ້ຳ ໃນ ນຳ ຈນົ ຮອດ ຄ  ື່ຳ         ແລໍ້ວ ຟຳດ ເອົຳ ເຂົໍ້ຳ ທີື່  ເກບັ ມຳ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ປະມຳນ ສຳມ 

ໝ ື່ ນ.          
18ຫລງັ ຈຳກ ນ ັໍ້ນ         ນຳງ ກ  ຖ  ເອົຳ ເຂົໍ້ຳ ກບັ ຄ ນ ເມ  ອ ບໍ້ຳນ ຫຳ ຍື່ຳ ໃນ ເມ  ອງ ພໍ້ອມ ທງັ ອຳຫຳນ ທີື່  ໂບອາດ 

ໃຫໍ້ ມຳ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ຍື່ຳ ເບິື່ ງ.         

19ນຳງ ນາໂອມ ີຈ ື່ງ ຖຳມ ວື່ຳ         “ມ ໍ້ນີໍ້         ລ ກ ໄດໍ້ ໄປ ເກບັ ເຂົໍ້ຳ ຢ ື່ ບື່ອນ ໃດ?         ແມ ື່ນ 

ນຳ ຂອງ ໃຜ ທີື່  ລ ກ ໄປ ເຮັດ ວຽກ ນ  ຳ?         ຂ  ໃຫໍ້ ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ອວຍພອນ ທື່ຳນ ຜ ໍ້ ມີ ເມດ ຕຳ ຈດິ ເທີໍ້ນ”         ແລໍ້ວ 

ນຳງ ຣຸດ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ຍື່ຳ ຟງັ ວື່ຳ         ນຳງ ໄດໍ້ ໄປ ເຮັດ ວຽກ ໃນ ນຳ ຂອງ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ຊ ື່ ວ ື່ຳ         ໂບອາດ.         

20ນຳງ ນາ-
ໂອມ ີຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຂ  ທື່ຳນ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈ ົື່ງ ໄດໍ້ ຮບັ ພຣະພອນ ຈຳກ ພຣະເຈົ້າ ຜ ໍ້ ຊງົ ປະຕບິດັ ຕຳມ ສນັຍຳ ທີື່  ຊງົ 

ໃຫໍ້ ໄວໍ້ ກບັ ຜ ໍ້ ຍງັ ມີ ຊວີດິ         ແລະ ຜ ໍ້ ຕຳຍ ໄປ ແລໍ້ວ”         ນຳງ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ໄປ ອີກ ວື່ຳ,         “ທື່ຳນ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ແມ ື່ນ ຍຳດ ພີື່ -

ນໍ້ອງ ໃກໍ້ຊດິ ຂອງ ເຮົຳ         ຊ ື່ ງ ເປັນ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ທີື່  ມີ ສິດ ໄຖື່         ແລະ ອປຸະຖ  ຳ ຄ  ໍ້ຳ ຊ  ພວກ ເຮົຳ.”         

21ນຳງ ຣຸດ ຍງັ ໄດໍ້ 

ເວົໍ້ຳ ກບັ ຍື່ຳ ອີກ ວື່ຳ,         “ເພິື່ ນ ຍງັ ບອກ ໃຫໍ້ ລ ກ ຢ ື່ ກບັ         ລ ກຈ ໍ້ຳງ ຂອງ ເພິື່ ນ ຈນົ ກື່ຽວ ເຂົໍ້ຳ ແລໍ້ວ.”         

22ນຳງ 

ນາໂອມ ີຈ ື່ງ ຕອບ ວື່ຳ,         “ແມ ື່ນ ແລໍ້ວ ລ ກ ເອີຍ         ເປັນ ກຳນ ດ ີຖໍ້ຳ ລ ກ ຢ ື່ ນ  ຳ ລ ກຈ ໍ້ຳງ ຂອງ ເພິື່ ນ         ແຕື່ ຖໍ້ຳ ລ ກ 

ໄປ ນຳ ຂອງ ຜ ໍ້ ອ ື່ ນ ອຳດ ຈະ ຖ ກ ລບົ ກວນ.”         

23ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ນຳງ ຣຸດ ຈ ື່ງ ທຽວ ໄປ ເຮັດ ວຽກ ນ  ຳ ລ ກຈ ໍ້ຳງ ຂອງ 

ໂບອາດ ຈນົ ກື່ຽວ ເຂົໍ້ຳ ແລໍ້ວ         ແຕື່ ນຳງ ຍງັ ຢ ື່ ກບັ ແມ ື່ ຍື່ຳ ຂອງ ນຳງ.          

ບົດທີ 3 
ໂບອາດເມດຕານາງຣຸດ 

1ຄນັ ຕ ື່  ມຳ         ນຳງ ນາໂອມີ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ຕ ື່  ນຳງ ຣຸດ ລ ກ ໃພໍ້ ຂອງ ຕນົ ວື່ຳ,         “ລ ກ ເອີຍ         ແມ ື່ ຄວນ ຈະ ຊອກ 

ຫຳ ຜວົ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ         ເພ ື່ ອ ຈະ ມີ ຄອບຄວົ ໃໝື່ ອີກ.         

2ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ຮ ໍ້ ໄວໍ້ ວື່ຳ         ໂບອາດ ນຳຍ ຂອງ ພວກ ສຳວ ໃຊໍ້ ທີື່  
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ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ໄປ ເຮັດ ວຽກ ນ  ຳ ນ ັໍ້ນ         ເປັນ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ         ລ ກ ຈ ົື່ງ ຟງັ ໃຫໍ້ ດ ີ         ໃນ ມ ໍ້ ແລງ ນີໍ້         ເພິື່ ນ 

ຈະ ໄປ ຟຳດ ເຂົໍ້ຳ ໃນ ລຳນ.         

3ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ອຳບນ  ໍ້ຳ         ທຳ ນ  ໍ້ຳມນັ         ແຕື່ງ ເນ ໍ້ອ ແຕື່ງ ຕວົ ແລະ ນຸື່ງ ເຄ ື່ ອງ 

ອນັ ງຳມ ທີື່  ສດຸ         ແລໍ້ວ ລງົ ໄປ ໃນ ນຳ ບື່ອນ ທີື່  ເພິື່ ນ ຟຳດ ເຂົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ         ແຕື່ ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ເພິື່ ນ ຮ ໍ້ຈກັ ວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ຢ ື່ ຫັໍ້ນ         ຈນົ 

ກວື່ຳ ເພິື່ ນ ຮບັ ປະທຳນ ອຳຫຳນ         ແລະ ດ ື່ ມ ອີື່ ມ ແລໍ້ວ.         

4ເມ  ື່ອ ເພິື່ ນ ໄປ ນອນ         ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ຈ ື່  ບື່ອນ ເພິື່ ນ ນອນ 

ໄວໍ້         ແລໍ້ວ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ຄື່ອຍ ໆ         ເຂົໍ້ຳ ໄປ ເປີດ ຜໍ້ຳຫ ົື່ມ ທີື່  ຕນີ ເພິື່ ນ ອອກ ແລໍ້ວ ນອນ ລງົ         ໃນ ເວລຳ ນ ັໍ້ນ         ເພິື່ ນ 

ຈະ ເວົໍ້ຳ ກບັ ເຈົໍ້ຳ ໃນ ສິື່ ງ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ຄວນ ຈະ ເຮັດ.”         

5ນຳງ ຣຸດ ໄດໍ້ ຕອບ ຍື່ຳ ວື່ຳ,         “ລ ກ ຈະ ເຮັດ ຕຳມ ທີື່  ຍື່ຳ 

ບອກ.”          
6ແລໍ້ວ ນຳງ ຣຸດ ກ  ລງົ ໄປ ໃນ ລຳນ ເຂົໍ້ຳ         ແລະ ເຮັດ ຕຳມ ທີື່  ຍື່ຳ ໄດໍ້ ບອກ ໄວໍ້ ທກຸ ປະກຳນ.         

7ຫລງັ ຈຳກ 

ໂບອາດ ໄດໍ້ ກນິ         ແລະ ດ ື່ ມ ອີື່ ມ ໜ  ຳ ສ  ຳລຳນ ໃຈ ແລໍ້ວ         ເພິື່ ນ ກ  ໄດໍ້ ໄປ ນອນ ພກັຜື່ອນ ຢ ື່ ໃກໍ້ ໆ         ກອງ ຟື່ອນ 

ເຂົໍ້ຳ         ນຳງ ຣຸດ ຈ ື່ງ ຄື່ອຍ ໆ         ຫຍບັ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ເປີດ ຜໍ້ຳຫ ົື່ມ ຢ ື່ ຕນີ ເພິື່ ນ ອອກ         ແລໍ້ວ ຄື່ອຍ ໆ         ນອນ ລງົ.         

8ເມ  ື່ອ ໂບອາດ ຮ ໍ້ເມ  ື່ອ ຂ ໍ້ນ ໃນ ເວລຳ ກຳງຄ ນ         ກ  ຮ ໍ້ສ ກ ປະຫລຳດ ໃຈ ທີື່  ເຫັນ ຜ ໍ້ຍງິ ມຳ ນອນ ຢ ື່ ກໍ້ອງ ຕນີ 

ຂອງ ຕນົ         ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ ຖຳມ ຂ ໍ້ນ ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ ແມ ື່ນ ໃຜ?”         

9ນຳງ ຣຸດ ກ  ຕອບ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ແມ ື່ນ ຣຸດ          ສຳວ 

ໃຊໍ້ ຂອງ ທື່ຳນ         ຂ  ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ປກົ ປກັ ຮກັສຳ ເບິື່ ງແຍງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ແດື່ທໍ້ອນ         ເພຳະ ທື່ຳນ ເປັນ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ໃກໍ້ຊດິ 

ມີ ສິດທິ ໄຖື່         ແລະ ອປຸະຖ  ຳ ຄ  ໍ້ຳ ຊ  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ.”         

10ໂບອາດ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຂ  ໃຫໍ້ ພຣະເຈົ້າ ອວຍພອນ ເຈົໍ້ຳ         

ກຳນ ກະທ  ຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຄ ັໍ້ງ ນີໍ້ ເປັນ ທີື່  ໜໍ້ຳ ສງົສຳນ ກວື່ຳ ຄຳວ ກື່ອນ         ຊ ື່ ງ ຊີໍ້ ໃຫໍ້ ເຫັນ ຄວຳມ ສດັຊ ື່  ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ມີ ຕ ື່  

ຄອບຄວົ         ແລະ ຕ ື່  ຍື່ຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ໂດຍ ບ ື່  ໄດໍ້ ໄປ ຫຍຸໍ້ງ ກື່ຽວ ກບັ ຜ ໍ້ ບື່ຳວ ຄນົ ອ ື່ ນ ທີື່  ຮ ັື່ງມ ີ         ຫລ  ຍຳກຈນົ.         

11ບດັ ນີໍ້         ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ຕໍ້ອງ ຢໍ້ຳນ         ຂໍ້ອຍ ຈະ ເຮັດ ຕຳມ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ເວົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ທກຸ ຢື່ຳງ         ເພຳະ ທກຸ ໆ         ຄນົ ໃນ ເມ  ອງ ນີໍ້         

ກ  ຮ ໍ້ ແລໍ້ວ ວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ຍງິ ດ.ີ         

12ແມ ື່ນ ຄວຳມ ຈງິ ແທໍ້ ທີື່  ວື່ຳ ຂໍ້ອຍ ເປັນ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ທີື່  ມີ ສິດ ໄຖື່ ເຈົໍ້ຳ         ແຕື່ ຍງັ ມີ ພີື່ -

ນໍ້ອງ ທີື່  ໃກໍ້ຊດິ ກວື່ຳ ຂໍ້ອຍ ອີກ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ທີື່  ມິ ສິດ ໄຖື່ ເຈົໍ້ຳ ກື່ອນ.         

13ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ນອນ ຢ ື່ ທີື່  ນີໍ້ ກື່ອນ         ແລໍ້ວ ມ ໍ້ອ ື່ ນ 

ເຊົໍ້ຳ ຖໍ້ຳ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ຫຳກ ຮບັ ໄຖື່ ເຈົໍ້ຳ         ກ  ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້ ເພິື່ ນ ເຮັດ ໄດໍ້         ແຕື່ ຖໍ້ຳ ເພິື່ ນ ປະຕເິສດ         ຂໍ້ອຍ ຂ  ສຳບຳນ ຕ ື່  

ພຣະເຈົ້າ ຜ ໍ້ ຊງົ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່ ວື່ຳ         ຂໍ້ອຍ ຈະ ຮບັຜິດຊອບ ໃນ ເລ ື່ ອງ ນີໍ້ ເອງ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ຫລບັ ໃຫໍ້ ສະບຳຍ ໃຈ 

ເທີໍ້ນ”         ຄ ນ ນ ັໍ້ນ ນຳງ ໄດໍ້ ນອນ ກໍ້ອງ ຕນີ ຂອງ ໂບອາດ ຈນົ ຂໍ້ອນ ແຈ ໍ້ງ.         

14ແຕື່ ນຳງ ໄດໍ້ ລກຸ ກື່ອນ ຄນົ ຈະ 

ເຫັນ ໜໍ້ຳ         ໂບອາດ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ບ ື່  ມີ ຜ ໍ້ ໃດ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ນຳງ ມຳ ທີື່  ນີໍ້ ດອກ.”          
15ຄນັ ແລໍ້ວ         ໂບອາດ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ນຳງ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ເອົຳ ເສ ໍ້ອ ຊ ັໍ້ນ ນອກ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ນຸື່ງ ນ ັໍ້ນ ພ  ອອກ”         ນຳງ ຣຸດ 

ກ  ເຮັດ ຕຳມ         ໂບອາດ ຈ ື່ງ ຜອງ ເຂົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ນຳງ ສຳມ ກະລມຸ         ນຳງ ໄດໍ້ ແບກ ເອົຳ ເຂົໍ້ຳ ແລໍ້ວ ກບັ ຄ ນ ເມ  ອ 

ເຮ ອນ.         

16ເມ  ື່ອ ນຳງ ກບັ ມຳ ຮອດ ເຮ ອນ         ຍື່ຳ ກ  ຖຳມ ວື່ຳ,         “ເປັນ ແນວໃດ ລ ກ?”         ນຳງ ຣຸດ ກ  ເລົື່ ຳ ເລ ື່ ອງ         

ທກຸ ຢື່ຳງ ທີື່  ໂບອາດ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ແລະ ໄດໍ້ ເຮັດ ຕ ື່  ນຳງ ສ ື່ ຍື່ຳ ຟງັ.         

17ນຳງ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ເພິື່ ນ ຍງັ ໄດໍ້ ເອົຳ ເຂົໍ້ຳ 

ສຳມ ກະລມຸ ນີໍ້ ໃຫໍ້         ເພຳະ ເພິື່ ນ ບ ື່  ຢຳກ ໃຫໍ້ ລ ກ ກບັ ມຳ ມ  ເປົື່ ຳ.”         

18ນຳງ ນາໂອມີ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ລ ກ ຈ ົື່ງ 

ສະບຳຍ ໃຈ ເທີໍ້ນ         ຕກົ ມຳ ຮອດ ນີໍ້         ລ ກ ກ  ຄງົ ຈະ ຮ ໍ້ ແລໍ້ວ ວື່ຳ         ເລ ື່ ອງ ມນັ ຈະ ຈບົ ລງົ ແນວໃດ         ເພຳະ ໂບ-
ອາດ ຄງົ ຈະ ບ ື່  ສະບຳຍ ໃຈ         ຖໍ້ຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ຈດັກຳນ ກບັ ເລ ື່ ອງ ນີໍ້ ໃຫໍ້ ຮຽບຮໍ້ອຍ ໃນ ມ ໍ້ນີໍ້.”          
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ໂບອາດເອົາຣຸດເປັນເມຍ 
1ໂບອາດ ໄດໍ້ ໄປ ນ ັື່ງ ຢ ື່ ໃນ ບື່ອນ ປະຊຸມ ທີື່  ປະຕ  ເຂົໍ້ຳ ເມ  ອງ         ໃນ ຂະນະ ນ ັໍ້ນ ພ ດ ີກບັ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຜ ໍ້ ໃກໍ້ຊດິ 

ກບັ ເອລເີມເລັກ          ຜ ໍ້ ມີ ສິດ ໄຖື່         ແລະ ອປຸະຖ  ຳ ຄ  ໍ້ຳ ຊ  ທີື່  ເພິື່ ນ ກື່ຳວ ເຖງິ ນ ັໍ້ນ ຍື່ຳງ ຜື່ຳນ ມຳ         ໂບອາດ ຈ ື່ງ ຖ  

ໂອກຳດ ເຊ ໍ້ອ ເຊນີ ເພິື່ ນ ນ ັື່ງ ລງົ.         

2ນອກ ນີໍ້         ເພິື່ ນ ຍງັ ໄດໍ້ ເຊ ໍ້ອ ເຊນີ ພວກ ເຖົໍ້ຳ ແກື່ ໃນ ເມ  ອງ ສິບ ຄນົ ມຳ 

ຮື່ວມ ດໍ້ວຍ         ເມ  ື່ອ ມຳ ພໍ້ອມພຽງ ກນັ ແລໍ້ວ.         

3ໂບອາດ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ກບັ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ເອລີເມເລັກ ວື່ຳ,         “ບດັ ນີໍ້ 

ນຳງ ນາໂອມີ ໄດໍ້ ມຳ ແຕື່ ປະເທດ ໂມອາບ ມຳ ຮອດ ບໍ້ຳນ ເກດີ ເມ  ອງ ນອນ ແລໍ້ວ         ນຳງ ຕໍ້ອງກຳນ ຂຳຍ 

ດນິ ຂອງ ເອລເີມເລັກ          ຜ ໍ້ ເປັນ ຍຳດ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ.         

4ຂໍ້ອຍ ໄດໍ້ ຕດັສິນ ໃຈ ຄກັແນື່ ແລໍ້ວ ທີື່  ຈະ 

ເວົໍ້ຳ ເລ ື່ ອງ ນີໍ້ ກບັ ເຈົໍ້ຳ         ຄ  ວື່ຳ ຖໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ຕໍ້ອງກຳນ ຢຳກ ຊດົ ຊື່ອຍ ຍກົ ຊ ື່  ສຽງ ຂອງ ຜ ໍ້ ຕຳຍ ໄປ ແລໍ້ວ         ຈ ົື່ງ ຕດັ-

ສິນ ໃຈ ຊ ໍ້ ດນິ ນີໍ້ ເສຍ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ພວກ ເຖົໍ້ຳ ແກື່ ທີື່  ນ ັື່ງ ຢ ື່ ທີື່  ນີໍ້         ເພ ື່ ອ ເປັນ ພະຍຳນ ຫລກັ ຖຳນ ໃຫໍ້ ແຕື່ ຖໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  

ຕໍ້ອງກຳນ ຈ ົື່ງ ບອກ ໃຫໍ້ ຂໍ້ອຍ ຮ ໍ້         ເພຳະວື່ຳ ສິດທິ ໃນ ກຳນ ຊ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ກື່ອນ         ແລໍ້ວ ຈ ື່ງ ເປັນ ຂອງ 

ຂໍ້ອຍ ຕຳມ ຫລງັ”         ຊຳຍ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້         ເວົໍ້ຳ ຂ ໍ້ນ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ອຍ ຍນິດ ີຈະ ຊ ໍ້ ດນິ ນ ັໍ້ນ.”         

5ໂບອາດ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ຂ ໍ້ນ ວື່ຳ,         

“ຖໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ຊ ໍ້ ດນິ ຈຳກ ນຳງ ນາໂອມີ          ນຳງ ຣຸດ ຊ ື່ ງ ເປັນ ແມ ື່ໝໍ້ຳຍ ຕໍ້ອງ ເປັນ ເມຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ດນິ ທີື່  

ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຊ ໍ້ ຕໍ້ອງ ຕກົ ເປັນ ຂອງ ຄອບຄວົ ຂອງ ຜ ໍ້ ທີື່  ຕຳຍ ແລໍ້ວ ນ ັໍ້ນ.”         

6ຊຳຍ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ກ  ຕອບ ວື່ຳ,         “ຖໍ້ຳ ເປັນ 

ຢື່ຳງ ນີໍ້         ຂໍ້ອຍ ກ  ບ ື່  ສຳມຳດ ຈະ ຊ ໍ້ ໄດໍ້         ເພຳະ ກຳນ ຊ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ອຳດ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ມ ລະດກົ ຂອງ ຂໍ້ອຍ ເອງ ສ ນ 

ເສຍ ໄປ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ໃຊໍ້ ສິດທິ ຂອງ ຂໍ້ອຍ ຊ ໍ້ ດນິ ນ ັໍ້ນ ເສຍ ເທີໍ້ນ         ຂໍ້ອຍ ບ ື່  ຕໍ້ອງກຳນ ອີກ ແລໍ້ວ.”         

7ໃນ ສະໄໝ 

ກື່ອນ         ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ອິສຣາເອນ ມີ ທ  ຳນຽມ ຢ ື່ ວື່ຳ         ເມ  ື່ອ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ມອບ ສິດທິ ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ອີກ         ຫລ  ແລກ-

ປື່ຽນ ຊ ໍ້ ຂຳຍ ກນັ         ຜ ໍ້ ຂຳຍ ຕໍ້ອງ ປດົ ເກບີ ສ ົື່ງ ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ຊ ໍ້         ກຳນ ກະທ  ຳ ເຊັື່ ນ ນີໍ້         ໃຊໍ້ ເປັນ ພະຍຳນ ຫລກັ ຖຳນ ທີື່  

ນຍິມົ ກນັ ໃນ         ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ອິສຣາເອນ.         

8ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ຍຳດ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ເອລີເມເລັກ ຜ ໍ້ ມີ ສິດທິ ໃນ 

ກຳນ ໄຖື່ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ຊ ໍ້ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເສຍ ເທີໍ້ນ”         ແລໍ້ວ ເພິື່ ນ ກ  ປດົ         ເກບີ ໃຫໍ້ ແກື່ ໂບອາດ.         

9ໂບອາດ ຈ ື່ງ ກື່ຳວ ກບັ ພວກ ເຖົໍ້ຳ ແກື່         ແລະ ພວກ ທີື່  ມຳ ຮື່ວມ ໃນ ພິທີ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ,         “ມ ໍ້ນີໍ້         ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈ ົື່ງ 

ເປັນ ພະຍຳນ ໃຫໍ້ ແກື່ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ດໍ້ວຍ ວື່ຳ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຊ ໍ້ ທກຸ ສິື່ ງ ທກຸ ຢື່ຳງ ຂອງ ເອລີເມເລັກ          ຂອງ 

ກລີໂີອນ          ແລະ ຂອງ ມາໂລນ ຈຳກ ນຳງ ນາໂອມີ ແລໍ້ວ.         

10ນອກ ນີໍ້         ນຳງ ຣຸດ ຊຳວ ໂມອາບ ເມຍ 

ຂອງ ມາໂລນ ຜ ໍ້ ທີື່  ຕຳຍ ໄປ ແລໍ້ວ         ກ  ຕກົ ເປັນ ເມຍ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ດໍ້ວຍ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຢຳກ ໃຫໍ້ ມ ລະດກົ 

ຍງັ ມີ ຢ ື່ ໃນ ຄອບຄວົ ຂອງ ຜ ໍ້ ທີື່  ຕຳຍ         ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ຊ ື່  ຂອງ ລຳວ ຍງັ ມີ ຢ ື່ ໃນ ຖໍ້ຳມກຳງ ພວກ ພີື່ ນ ໍ້ອງ         ແລະ ບໍ້ຳນ 

ເມ  ອງ         ຂ  ໃຫໍ້ ພວກ ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ເປັນ ພະຍຳນ ຕ ື່  ເຫດກຳນ ໃນ ມ ໍ້ນີໍ້ ດໍ້ວຍ.”         

11ພວກ ປະຊຳຊນົ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ທີື່  ນ ັໍ້ນ 

ກ  ພໍ້ອມ ກນັ ຕອບ ວື່ຳ,         “ພວກ ເຮົຳ ຍນິດ ີເປັນ ພະຍຳນ ໃຫໍ້.”         ຝື່ຳຍ ພວກ ເຖົໍ້ຳ ແກື່ ກ  ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຂ  ໃຫໍ້ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ໂຜດ ຊື່ອຍ ໃຫໍ້ ຍງິ ທີື່  ຈະ ໄປ ຢ ື່ ບໍ້ຳນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ         ເປັນ ເໝ ອນ ນຳງ ຣາເຄນ          

ແລະ ນຳງ ເລອາ          ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ມີ ລ ກ ຫລຳນ ຫລຳຍ ສ ບ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ໃຫໍ້ ແກື່ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ອິສຣາເອນ          ຂ  ໃຫໍ້ 

ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ຜ ໍ້ ຮ ັື່ງມ ີ ໃນ ເອຟຣາທາ          ແລະ ມີ ຊ ື່ ສຽງໂດງດງັ ໃນ ເມ  ອງ ເບັດເລເຮັມ ເທີໍ້ນ.         

12ຂ  ໃຫໍ້ ເດັກ-

ນໍ້ອຍ ຜ ໍ້ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໂຜດ ປະທຳນ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ຈຳກ ຍງິ ສຳວ ຄນົ ນີໍ້         ຈ ົື່ງ ເປັນ ເໝ ອນ ຄອບຄວົ ຂອງ 

ເປເຣັດ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຢ ດາ          ແລະ ນຳງ ຕາມາ ເທີໍ້ນ.”          
13ແລໍ້ວ ໂບອາດ ກ  ເອົຳ ນຳງ ຣຸດ ມຳ ເປັນ ເມຍ         ແລະ ສມົສ ື່ ຢ ື່ ກນິ ດໍ້ວຍ ກນັ.         

14-15ຕ ື່  ມຳ ພຣະເຈົ້າ 
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ໄດໍ້ ຊງົ ໂຜດ ໃຫໍ້ ນຳງ ຖ ພຳ         ແລະ ໄດໍ້ ລ ກ ຊຳຍ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ         ຜ ໍ້ຍງິ ທງັຫລຳຍ ໃນ ເມ  ອງ ເບັດເລເຮັມ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ 

ກບັ ນຳງ ນາໂອມີ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ຂອບ ພຣະຄນຸ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ສຳ ເພຳະ ພຣະອງົ ຊງົ ໂຜດ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ມີ 

ຫລຳນ ຊຳຍ         ຜ ໍ້ ຈະ ບວົລະບດັ ເຈົໍ້ຳ         ຂ  ໃຫໍ້ ເດັກນໍ້ອຍ ຜ ໍ້ ນີໍ້ ມີ ຊ ື່ ສຽງໂດງດງັ ໃນ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ອິສຣາ-
ເອນ          ເປັນ ກ  ຳລງັ ໃຈ         ແລະ ເປັນ ຜ ໍ້ ຄຸໍ້ມ ຄອງ ຮກັສຳ ເຈົໍ້ຳ ໃນ ເວລຳ ເຖົໍ້ຳ ແກື່         ລ ກ ໃພໍ້ ຜ ໍ້ ເປັນ ແມ ື່ ຂອງ 

ເດັກນໍ້ອຍ ນີໍ້ ຮກັ ເຈົໍ້ຳ ຫລຳຍ         ນຳງ ສຳມຳດ ບວົລະບດັ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ດກີ ວື່ຳ ລ ກ ຊຳຍ ເຈດັ ຄນົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ.”         

16ນຳງ ນາໂອມີ ໄດໍ້ ເອົຳໃຈ         ໃສື່ ເບິື່ ງແຍງ         ແລະ ລໍ້ຽງ ຫລຳນ ຊຳຍ ຜ ໍ້ ນີໍ້ ເປັນ ຢື່ຳງ ດ.ີ         

17ພວກ ຜ ໍ້ຍງິ ບໍ້ຳນ 

ໃກໍ້ ເຮ ອນ ຄຽງ ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງ ຊ ື່  ໃຫໍ້ ເດັກນໍ້ອຍ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ,         “ໂອເບັດ          ພວກ ເຂົຳ ພຳກນັ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ເດັກນໍ້ອຍ ນີໍ້ 

ແມ ື່ນ ລ ກ ນຳງ ນາໂອມີ”         ຕ ື່  ມຳ         ໂອເບັດ ໄດໍ້ ເປັນ ພ ື່  ຂອງ ເຢຊີ          ແລະ ເຢຊີ ໄດໍ້ ເປັນ ພ ື່  ຂອງ ດາວິດ.          

ບັນພະບ ລຸດຂອງດາວິດ 
18ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ເປເຣັດ          ນບັ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ເປເຣັດ ມຳ ມີ ດ ັື່ງນີໍ້:         ເປເຣັດ ເປັນ ພ ື່  ເຮດຊະໂຣນ,         

19-21ເຮດຊະໂຣນ ເປັນ ພ ື່  ຂອງ ຣາມ          ຣາມ ເປັນ ພ ື່  ຂອງ ອຳມີນາດາບ          ອຳມີນາດາບ ເປັນ ພ ື່  ນາໂຊນ          

ນາໂຊນ ເປັນ ພ ື່  ຊານໂມນ          ຊານໂມນ ເປັນ ພ ື່  ໂບອາດ.         

22ໂບອາດ ເປັນ ພ ື່  ໂອເບັດ          ໂອເບັດ ເປັນ ພ ື່  

ເຢຊີ          ແລະ ເຢຊີ ເປັນ ພ ື່  ຂອງ ດາວິດ.          
 4 
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ຊາມ ເອນ ສະບັບຕົ້ນ 

ບົດທີ 1 
ເອນການາ ແລະຄອບຄົວທີ່ຊີໂລ 

1ມີ ຊຳຍ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຊ ື່ ວ ື່ຳ         ເອນການາ          ເປັນ ຄນົ ຕະກ ນ ເອຟຣາຢິມ          ລຳວ ຢ ື່ ເມ  ອງ ຣາມາທາຢິມ-
ໂຊຟີມ          ເທິງ ພ  ນໍ້ອຍ ເອຟຣາຢິມ          ລຳວ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຢໂຣຮາມ          ເຢໂຣຮາມ ເປັນ ລ ກ ຂອງ 

ເອລຮີ           ຫລຳນ ຂອງ ໂຕຮ           ແລະ ເຫ ລນັ ຂອງ ຊ ບ.         

2ເອນການາ ມີ ເມຍ ສອງ ຄນົ ຄ          ນຳງ ຮັນນາ          

ແລະ ນຳງ ເປນິນນາ          ເປນິນນາ ມີ ລ ກ         ແຕື່ ຮັນນາ ບ ື່  ມີ ລ ກ.          
3ທກຸ ໆ         ປີ ໃດ         ເອນການາ          ໄດໍ້ ອອກ ຈຳກ ເຮ ອນ ຂອງ ຕນົ ຂ ໍ້ນ ໄປ ນະມດັສະກຳນ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ 

ບ ຊຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງ ຈກັກະວຳນ         ທີື່  ເມ  ອງ ຊີໂລ          ຢ ື່ ບື່ອນ ນີໍ້ ແມ ື່ນ ໂຮບນີ          ແລະ ຟີເນຮາດ          

ລ ກ ຊຳຍ ທງັ ສອງ ຂອງ ເອລ ີເປັນ ປະໂລຫິດ ບວົລະບດັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ.         

4ທກຸ ໆ         ເທ ື່ ອ ທີື່  ເອນກາ-
ນາ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ         ລຳວ ຈະ ຕໍ້ອງ ແບື່ງ ຂອງ ຖວຳຍ ນີໍ້ ໃຫໍ້ ເປນິນນາ          ແລະ ລ ກ ຂອງ ນຳງ ແຕື່ລະ-

ຄນົ.         

5ສ  ຳລບັ ຮັນນາ ນ ັໍ້ນ         ລຳວ ໄດໍ້ ແບື່ງ ສື່ວນ ທີື່  ດກີ ວື່ຳ ໝ ື່ ໃຫໍ້ ແກື່ ນຳງ         ເຖງິ ແມ ື່ນ ວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ ບ ື່  ຊງົ ອະນຍຸຳດ ໃຫໍ້ ນຳງ ມີ ລ ກ ກ  ຕຳມ         ແຕື່ ເອນການາ ກ  ຮກັ ນຳງ ຫລຳຍ ທີື່  ສດຸ.         

6ຍໍ້ອນ ວື່ຳ         

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ບ ື່  ຊງົ ໃຫໍ້ ນຳງ ມີ ລ ກ         ຄ ື່ ແຂື່ງ ຂອງ ນຳງ ຄ          ເປນິນນາ          ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ນຳງ ທນົ ທກຸທ ລະ-

ມຳນ         ອບັອຳຍ ຂຳຍໜໍ້ຳ         ແລະ ຂຸໍ້ນ ເຄ ອງ ໃຈ ຢ ື່ ເລ ໍ້ອຍ.         

7ເຫດກຳນ ຢື່ຳງ ນີໍ້ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ທກຸ ໆ ປີ ຍຳມ ພວກ 

ເຂົຳ ພຳກນັ ຂ ໍ້ນ ໄປ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ເປນິນນາ ກ  ເຮັດ ໃຫໍ້ ຮັນນາ ເສົໍ້ຳ ໂສກ ເສຍ ໃຈ         

ນຳງ ຈ ື່ງ ຮໍ້ອງໄຫໍ້         ແລະ ບ ື່  ຍອມ ກນິ ຫຍງັ.         

8ເອນການາ ຜ ໍ້ ເປັນ ຜວົ ຈ ື່ງ ຖຳມ ວື່ຳ,         “ຮັນນາ          ເປັນ ຫຍງັ 

ເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ຮໍ້ອງໄຫໍ້         ແລະ ບ ື່  ຍອມ ກນິ ເຂົໍ້ຳ ກນິ ນ  ໍ້ຳ”         ເປັນ ຫຍງັ ເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ໂສກເສົໍ້ຳ ຢ ື່ ເລ ໍ້ອຍ?         ຂໍ້ອຍ ບ ື່  ມີ 

ຄວຳມ ໝຳຍ ເທົື່ ຳ ກບັ ມີ ລ ກ ສິບ ຄນົ ຊ ັໍ້ນ ບ ?          

ຮັນນາ ແລະ ເອລີ 
9ມີ ເທ ື່ ອ ໜ ື່ ງ ທີື່  ຊີໂລ          ຫລງັ ຈຳກ ພວກ ເຂົຳ ກນິ ເຂົໍ້ຳ ແລໍ້ວ         ນຳງ ຮັນນາ ກ  ລກຸຂ ໍ້ນ ໃກໍ້ ປະຕ  ພຣະວ-ິ

ຫຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ປະໂລຫິດ ເອລ ີກ  ນ ັື່ງ ຢ ື່ ເທິງ ຕ ັື່ງອີໍ້.         

10ຮັນນາ ຮ ໍ້ສ ກ ຂມົຂ ື່ ນ ໃນ ໃຈ ຫລຳຍ 

ໃນ ຂະນະ ທີື່  ນຳງ ອໍ້ອນວອນ ຫຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ນຳງ ໄດໍ້ ຮໍ້ອງໄຫໍ້ ດໍ້ວຍ ຄວຳມທກຸ ໃຈ.         

11ນຳງ ໄດໍ້ 

ສຳບຳນ ຢື່ຳງ ໜກັ ແໜໍ້ນ ວື່ຳ,         “ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງ ຈກັກະວຳນ         ຂ  ພຣະອງົ ຊງົ ທອດ ພຣະເນດ ເບິື່ ງ 

ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ພຣະອງົ ແດື່         ຂ  ຊງົ ທອດ ພຣະເນດ ເບິື່ ງ ຄວຳມ ໂສກເສົໍ້ຳ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ແລະ ຂ  

ຊງົ ຈດົ ຈ  ຳ         ຢື່ຳ ຫລງົ ລ ມ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ຖໍ້ຳວື່ຳ         ພຣະອງົ ຊງົ ປະທຳນ ລ ກ ຊຳຍ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຂ  

ສນັຍຳ ວື່ຳ         ຈະ ອທິຸດ ຖວຳຍ ເດັກ ນ ັໍ້ນ         ໃຫໍ້ ແກື່ ພຣະອງົ ຕະຫລອດ ຊ ົື່ວ ຊວີດິ ຂອງ ລຳວ         ແລະ ຜມົ ຂອງ 

ລຳວ ຈະ ບ ື່  ຖ ກ ຕດັ ຈກັ ເທ ື່ ອ.          
12ນຳງ ຮັນນາ          ໄດໍ້ ອໍ້ອນວອນ ຫຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເປັນ ເວລຳ ດນົ ນຳນ         ນຳງ ອໍ້ອນວອນ ບ ື່  ອອກ-

ສຽງ         ແຕື່ ເຫັນ ສບົ ຂອງ ນຳງ ເໜັງ ຕງີ.         

13ເມ  ື່ອ ເອລ ີສງັເກດ ເຫັນ ຈ ື່ງ ຄິດ ວື່ຳ ນຳງ ເມຳົ ເຫລົໍ້ຳ.         

14ເພິື່ ນ 

ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ນຳງ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ຍດຸຕ ິກຳນ ເມຳົ ເຫລົໍ້ຳ         ແລະ ຍບັຍ ັໍ້ງ ສະຕ ິໄວໍ້ ສຳ.”          



1 ຊາມ ເອນ 2 416 
15ນຳງ ຕອບ ຂ ໍ້ນ ວື່ຳ,         “ບ ື່  ແມ ື່ນ ດອກ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ບ ື່  ໄດໍ້ ເມຳົ ເຫລົໍ້ຳ         ແລະ ບ ື່  ໄດໍ້ ດ ື່ ມ ເຫລົໍ້ຳ         ແຕື່ ຂໍ້ຳ-

ນໍ້ອຍ ໝດົ ຄວຳມ ຫວງັ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈ ື່ງ ອໍ້ອນວອນ ລະບຳຍ ຄວຳມ ໂສກເສົໍ້ຳ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ອອກ ໃຫໍ້ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຟງັ.         

16ຂ  ທື່ຳນ ຢື່ຳ ຄິດ ວື່ຳ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເປັນ ຍງິ ທີື່  ບ ື່  ມີ ຄນຸຄື່ຳ ເລີຍ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ອໍ້ອນວອນ ຢ ື່ 

ຢື່ຳງ ນີໍ້ ກ  ເພຳະວື່ຳ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຕກົ ຢ ື່ ໃນ ຄວຳມ ຍຳກ ລ  ຳບຳກ         ແລະ ຄວຳມທກຸ ເສົໍ້ຳ ໂສກ ໝອງ ໃຈ.”          
17ເອລ ີເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ໄປ ເປັນ ສກຸ ເທີໍ້ນ         ຂ  ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ອິສຣາເອນ ປະທຳນ ພອນ ຕຳມ ທີື່  

ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຮໍ້ອງ ຂ  ຕ ື່  ພຣະອງົ.”         

18ນຳງ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຂ  ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ຄິດ ເມດ ຕຳ ປຳນ  ີຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເລ ໍ້ອຍ”         ແລໍ້ວ 

ນຳງ ກ  ຈຳກ ໄປ         ຕ ື່  ຈຳກ ນ ັໍ້ນ ມຳ         ນຳງ ຈ ື່ງ ກນິ ເຂົໍ້ຳ         ແລະ ຄວຳມ ໂສກເສົໍ້ຳ ກ  ບນັເທົຳ ລງົ.          

ຊາມ ເອນເກີດ ແລະ ຖືກອຸທິດຖວາຍຕົວ 
19ເຊົໍ້ຳ ມ ໍ້ ໃໝື່ ມຳ         ເອນການາ ພໍ້ອມ ທງັ ຄອບຄວົ ກ  ພຳກນັ ໄປ ນະມດັສະກຳນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຕື່ 

ເຊົໍ້ຳ ໆ         ແລໍ້ວ ກ  ພຳກນັ ຄ ນ ມຳ ຍງັ ເມ  ອງ ຣາມາ          ເມ  ື່ອ ເອນການາ ໄດໍ້ ສມົສ ື່ ຢ ື່ ຮື່ວມ ກບັ ນຳງ ຮັນນາ ຜ ໍ້ 

ເປັນ ເມຍ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກ  ຊງົ ຕອບ ສະໜອງ ຄ  ຳ ອໍ້ອນວອນ ຂອງ ນຳງ.         

20ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ນຳງ ຈ ື່ງ ຖ ພຳ         

ແລະ ເກດີ ລ ກ ຊຳຍ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ         ນຳງ ຕ ັໍ້ງ ຊ ື່  ລ ກ ຊຳຍ ວື່ຳ         ຊາມ ເອນ          ເພຳະວື່ຳ ນຳງ ໄດໍ້ ຂ  ເດັກ ຄນົ ນີໍ້ ມຳ ຈຳກ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ.          
21ຕ ື່  ມຳ         ເອນການາ          ແລະ ຄອບຄວົ ກ  ພຳກນັ ໄປ ເມ  ອງ ຊີໂລ          ເພ ື່ ອ ຂ ໍ້ນ ໄປ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ປະ-

ຈ  ຳ ປີ         ແລະ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ພິເສດ ແກື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຕຳມ ທີື່  ໄດໍ້ ສນັຍຳ ໄວໍ້.         

22ແຕື່ ຮັນນາ ບ ື່  ໄດໍ້ 

ໄປ ນ  ຳ         ນຳງ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ຜວົ ຂອງ ຕນົ ວື່ຳ,         “ຖໍ້ຳ ເດັກນໍ້ອຍ ນີໍ້ ຢື່ຳ ນມົ ຍຳມ ໃດ         ຂໍ້ອຍ ຈະ ເອົຳ ລຳວ ໄປ 

ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ຊ ື່ ງ ເປັນ ບື່ອນ ທີື່  ລຳວ ຈະ ຢ ື່ ຕະຫລອດ ຊວີດິ ຂອງ ລຳວ.”          
23ເອນການາ ກ  ຕອບ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ເຮັດ ຕຳມ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ຄິດ ວື່ຳ ດ ີ         ແລະ ຢ ື່ ໃນ ເຮ ອນ ຫລງັ ນີໍ້         ຈນົ ກວື່ຳ ລ ກ 

ຢື່ຳ ນມົ         ຂ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ນີໍ້ ກຳຍເປັນ ຈງິ”         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ນຳງ ຮັນ-
ນາ ຈ ື່ງ ຢ ື່ ເຮ ອນ ລໍ້ຽງ ລ ກ ຂອງ ຕນົ ຕ ື່  ໄປ.         

24ຕ ື່  ມຳ         ຫລງັ ຈຳກ ເດັກນໍ້ອຍ ຢື່ຳ ນມົ ແລໍ້ວ         ນຳງ ຈ ື່ງ ຕຽມ ເອົຳ 

ງວົເຖກິ ອຳຍ ຸສຳມ ປີ         ແປໍ້ງ ໜ ື່ ງ ເອຟຳ         ເຫລົໍ້ຳ ອະງ ຸື່ນ ໜ ື່ ງ ຖງົ ໜງັ         ແລໍ້ວ ນຳງ ພຳ ລ ກ ທີື່  ຍງັ ນໍ້ອຍ ໆ ຢ ື່         

ມຳ ຍງັ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ທີື່  ເມ  ອງ ຊີໂລ.         

25-26ແລໍ້ວ ພວກ ເຂົຳ ກ  ຂໍ້ຳ ງວົເຖກິ ໂຕ ນ ັໍ້ນ         

ແລະ ນ  ຳ ເອົຳ ເດັກນໍ້ອຍ ນ ັໍ້ນ ມຳ ຫຳ ເອລ ີ         ຮັນນາ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ເອລ ີວື່ຳ,         “ຂ  ໂທດ ທື່ຳນ         ທື່ຳນ ຈ ື່  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ 

ບ ?         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຄ  ຍງິ ທີື່  ທື່ຳນ ເຄີຍ ເຫັນ         ຢ ນ ອໍ້ອນວອນ ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຢ ື່ ທີື່  ນີໍ້.         

27ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ທ ນ ຂ  

ລ ກ ຈຳກ ພຣະອງົ         ແລະ ພຣະອງົ ກ  ຊງົ ປະທຳນ ໃຫໍ້ ຕຳມ ທີື່  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ທ ນ ຂ .         

28ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈ ື່ງ 

ຂ  ອທິຸດ ຖວຳຍ ເດັກນໍ້ອຍ ນີໍ້ ໃຫໍ້ ແກື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຂ  ໃຫໍ້ ລຳວ ເປັນ ຂອງ ພຣະອງົ ຕະຫລອດ ຊ ົື່ວ ຊ-ີ

ວດິ ຂອງ ລຳວ.”         ແລໍ້ວ ພວກ ເຂົຳ ກ  ພຳກນັ ຂຳບ ໄຫວໍ້         ນະມດັສະກຳນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຢ ື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ.          

ບົດທີ 2 
ຄຳອ້ອນວອນຂອງນາງຮັນນາ 

1ນຳງ ຮັນນາ ໄດໍ້ ອໍ້ອນວອນ ວື່ຳ:          

  “ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົເຮັດໃຫໍ້ຈດິໃຈຂໍ້ຳນໍ້ອຍເຕັມໄປດໍ້ວຍຄວຳມມ ື່ວນຊ ື່ ນ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍມຄີວຳມສກຸໃຈຍໍ້ອນສິື່ ງທີື່ ພຣະອງົຊງົກະທ  ຳ 
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  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຫວົທໍ້ຳທຳຍໃສື່ສດັຕ ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍເຕັມໄປດໍ້ວຍຄວຳມມ ື່ວນຊ ື່ ນ ເພຳະ ພຣະເຈົ້າ ຊງົຊື່ອຍເຫລ ອຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ. 

 2 ບ ື່ ມຜີ  ໍ້ໃດບ ລິສດຸດ ັື່ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ບ ື່ ມພີະຜ ໍ້ຄຸໍ້ມຄອງອງົໃດເໝ ອນ ພຣະເຈົ້າ ຂອງພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍ. 

 3 ສຽງໂອໍ້ອວດຂອງເຈົໍ້ຳນ ັ ໍ້ນຈ ົື່ງມດິ 

   ຄ  ຳເວົໍ້ຳທີື່ ຈອງຫອງຈ ົື່ງມດິເສຍ 

  ເພຳະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົເປັນ ພຣະເຈົ້າ ທີື່ ຮ ໍ້ແຈ ໍ້ງເຫັນຈງິ 

   ພຣະອງົຊງົຕດັສິນກຳນກະທ  ຳທກຸຢື່ຳງຂອງມະນດຸ. 

 4 ຄນັທະນ ຂອງທະຫຳນທີື່ ເກັື່ງກ ໍ້ຳໄດໍ້ຫກັ 

   ແຕື່ຜ ໍ້ທີື່ ອື່ອນແອກ ມແີຮງຂ ໍ້ນ. 

 5 ຜ ໍ້ທີື່ ເຄີຍຮ ັື່ງມເີປັນດກີ ອອກທື່ອງທື່ຽວຮບັຈ ໍ້ຳງຫຳກນິ 

   ແຕື່ຜ ໍ້ທີື່ ຫິວກ ບ ື່ ຫິວອີກຕ ື່ ໄປ 

  ພນັລະຍຳທີື່ ບ ື່ ເຄີຍມລີ ກກ ຈະມລີ ກໄດໍ້ເຈດັຄນົ 

   ແຕື່ແມ ື່ທີື່ ມລີ ກຫລຳຍກ ບ ື່ ມລີ ກຕ ື່ ໄປ. 

 6 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົເອົຳຊວີດິ ແລະໃຫໍ້ຊວີດິໃໝື່ 

   ພຣະອງົຊງົສ ົື່ງມະນດຸໄປສ ື່ພິພບົຄນົຕຳຍ 

  ແລະນ  ຳພວກເຂົຳກບັຄ ນມຳອີກ. 

 7 ພຣະອງົຊງົເຮັດໃຫໍ້ມະນດຸທກຸຍຳກ ຫລ ຮ ັື່ງມຂີ ໍ້ນ 

   ພຣະອງົຊງົເຮັດໃຫໍ້ພວກເຂົຳຕກົຕ  ື່ຳ ຫລ ມກີຽດ 

 8 ພຣະອງົຊງົຊຸກຍ ໍ້ຄນົຈນົອອກຈຳກຄວຳມທກຸຍຳກແລະຄວຳມຂດັສນົ 

   ພຣະອງົຊງົເຮັດໃຫໍ້ພວກເຂົຳເປັນເພ ື່ ອນກບັພວກເຈົໍ້ຳນຳຍ 

  ແລະໃຫໍ້ພວກເຂົຳນ ັື່ງຢ ື່ບື່ອນທີື່ ມກີຽດ 

   ຮຳກຖຳນຂອງແຜື່ນດນິໂລກຂ ໍ້ນຢ ື່ກບັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

  ພຣະອງົຊງົສໍ້ຳງໂລກເທິງຮຳກຖຳນນ ັໍ້ນ. 

 9 ພຣະອງົຊງົຄຸໍ້ມຄອງກຳນເປັນຢ ື່ຂອງໄພື່ພນົທີື່ ສດັຊ ື່ ຂອງພຣະອງົ 

   ແຕື່ວື່ຳຄນົຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍກ ດບັສ ນໄປ 

  ເພຳະວື່ຳມະນດຸບ ື່ ມຜີນົສ  ຳເລັດໃນຊວີດິຍໍ້ອນກ  ຳລງັຂອງຕນົເອງ. 

 10 ສດັຕ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະຖ ກທ  ຳລຳຍ 

   ພຣະອງົຈະຊງົແຜດສຽງຈຳກຟໍ້ຳສະຫວນັຕ ື່ ສ ໍ້ພວກເຂົຳ 

  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະຕດັສິນຄນົທ ົື່ວທງັໂລກ 

   ພຣະອງົຈະປະທຳນອ  ຳນຳດໃຫໍ້ກະສດັທີື່ ພຣະອງົຊງົເລ ອກໄວໍ້ 

  ແລະຈະຊງົໃຫໍ້ກະສດັນ ັໍ້ນໄດໍ້ຮບັໄຊຊະນະ.” 

11ແລໍ້ວ ເອນການາ ກ  ກບັ ຄ ນ ເມ  ອ ເຮ ອນ ທີື່  ເມ  ອງ ຣາມາ          ແຕື່ ວື່ຳ ລ ກ ຊຳຍ ນໍ້ອຍ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຢ ື່ ຮບັ ໃຊໍ້ 
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ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ນ  ຳ ປະໂລຫິດ         ເອລ ີ         ທີື່  ເມ  ອງ ຊີໂລ.          

ລ ກຊາຍຂອງເອລີ 
12ພວກ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເອລ ີ ເປັນ ຄນົ ຂີໍ້ສ ໍ້ ຂີໍ້ ໂກງ         ເພຳະ ພວກ ເຂົຳ ບ ື່  ນບັຖ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ.         

13ແລະ ເຮັດ ຜິດ ຕ ື່  ລະບຽບ ທີື່  ໃຫໍ້ ປະໂລຫິດ ມີ ສິດ ຂ  ສື່ວນ ໜ ື່ ງ ຂອງ ເຄ ື່ ອງ ຖວຳຍ         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ 

ດ ັື່ງນີໍ້ ຄ          ເມ  ື່ອ ຜ ໍ້ ໃດ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ຂໍ້ຳ ສດັ ຖວຳຍ ບ ຊຳ         ໃນ ຂະນະ ທີື່  ລຳວ ກ  ຳລງັ ຕ ົໍ້ມ ຊີໍ້ນ ຖວຳຍ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ         ຄນົ ໃຊໍ້ 

ຂອງ ປະໂລຫິດ ກ  ຖ  ເຫລັກ ສຳມ ງ ື່ຳມ ເຂົໍ້ຳ ມຳ.         

14ລຳວ ເອົຳ ເຫລັກ ນ ັໍ້ນ ສກັ ລງົ ໃນ ຊີໍ້ນ ຕ ົໍ້ມ         ແລະ ຖໍ້ຳວື່ຳ 

ເຫລັກ ນ ັໍ້ນ ສຽບ ໄດໍ້ ຫຍງັ ຂ ໍ້ນ ມຳ         ສິື່ ງ ນ ັໍ້ນ ຕໍ້ອງ ເປັນ ຂອງ ປະໂລຫິດ         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ກບັ 

ພວກ ອິສຣາເອນ ທກຸ ຄນົ ທີື່  ມຳ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ທີື່  ເມ  ອງ ຊີໂລ.          
15ນອກຈຳກ ນ ັໍ້ນ         ກື່ອນ ທີື່  ຈະ ເອົຳ ໄຂມນັ ຂ ໍ້ນ ມຳ ເຜົຳ         ຄນົ ໃຊໍ້ ຂອງ ປະໂລຫິດ ຕໍ້ອງ ມຳ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ຜ ໍ້ ທີື່  

ຖວຳຍ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ,         “ເອົຳ ຊີໍ້ນ ດບິ ຕື່ອນ ໜ ື່ ງ ມຳ ໃຫໍ້ ປະໂລຫິດ ແດື່         ເພຳະ ເພິື່ ນ ຢຳກ ເອົຳ ໄປ ປີໍ້ງ         ເພິື່ ນ ບ ື່  

ຢຳກ ກນິ ຊີໍ້ນ ຕ ົໍ້ມ.”         

16ຖໍ້ຳ ຊຳຍ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຂ  ໃຫໍ້ ເອົຳ ໄຂມນັ ນີໍ້ ເຜົຳ ສຳກື່ອນ         ແລໍ້ວ ຈ ື່ງ ເອົຳ 

ຕຳມ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ຕໍ້ອງກຳນ”         ຄນົ ໃຊໍ້ ຂອງ ປະໂລຫິດ ກ  ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ບ ື່ !         ເອົຳ ໃຫໍ້ ຂໍ້ອຍ ດຽວນີໍ້ ສຳ         ຖໍ້ຳວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ 

ບ ື່  ໃຫໍ້ ໂດຍ ດ ີ        ຂໍ້ອຍ ກ  ຈະ ໃຊໍ້ ກ  ຳລງັ.”          
17ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ແຫລະ         ຄວຳມ ບຳບ ຂອງ ພວກ ລ ກ ຊຳຍ ເອລ ີ         ຈ ື່ງ ໃຫຍື່ ທີື່  ສດຸ ໃນ ສຳຍ ພຣະເນດ ຂອງ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ເພຳະວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ສະແດງ ກຳນ ໝິື່ ນປະໝຳດ ເຄ ື່ ອງ ຖວຳຍ ບ ຊຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ.          

ຊາມ ເອນທີ່ເມືອງຊີໂລ 
18ເດັກ ຊຳຍ ຊາມ ເອນ ໄດໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ປະໂລຫິດ         ລຳວ ໄດໍ້ ນຸື່ງ ເຄ ື່ ອງ ສະ-

ຫງ ື່ຳ ງຳມ.         

19ທກຸ ໆ         ປີ ໃດ         ແມ ື່ ຂອງ ຊາມ ເອນ ຕໍ້ອງ ຫຍບິ ເສ ໍ້ອ ລື່ຳມ ໂຕ ນໍ້ອຍ ໆ         ມຳ ໃຫໍ້ ລຳວ         ໃນ 

ເວລຳ ທີື່  ນຳງ         ແລະ ຜວົ ໄປ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ປະຈ  ຳ ປີ.         

20ແລໍ້ວ ເອລ ີກ  ອວຍພອນ ໃຫໍ້ ແກື່ ເອນກາ-
ນາ ກບັ ເມຍ ຂອງ ລຳວ ໂດຍ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຂ  ໃຫໍ້ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ປະທຳນ ລ ກ ໃຫໍ້ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ ກບັ ເມຍ ຜ ໍ້ ນີໍ້ 

ອີກ         ເພ ື່ ອ ທດົ ແທນ ຜ ໍ້ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຖວຳຍ ໃຫໍ້ ເປັນ ຂອງ ພຣະອງົ ໄປ ແລໍ້ວ.”         ແລໍ້ວ ພວກ ເຂົຳ ກ  ພຳກນັ ກບັ 

ບໍ້ຳນ.         

21ຕ ື່  ມຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ອວຍພອນ ໃຫໍ້ ນຳງ ຮັນນາ          ນຳງ ມີ ລ ກ ຊຳຍ ຕ ື່ ມ ອີກ ສຳມ ຄນົ         

ແລະ ລ ກ ສຳວ ສອງ ຄນົ         ສື່ວນ ເດັກ ຊຳຍ ຊາມ ເອນ ນ ັໍ້ນ ກ  ເຕບີ ໃຫຍື່ ຂ ໍ້ນ ໃນ ກຳນ ຮບັ ໃຊໍ້ ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ.          

ເອລີ ແລະລ ກຊາຍ 
22ດຽວນີໍ້         ເອລ ີໄດໍ້ ເຖົໍ້ຳ ແກື່ ຫລຳຍ ແລໍ້ວ         ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ຍນິ ຫລຳຍ ເລ ື່ ອງ ທີື່  ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເພິື່ ນ ເຮັດ ຕ ື່  

ພວກ ອິສຣາເອນ          ເປັນຕ ົໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເປັນ ຊ ໍ້ ກບັ ພວກ ຜ ໍ້ຍງິ ທີື່  ມຳ ບວົລະບດັ ຮບັ ໃຊໍ້ ຢ ື່ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຫ -

ເຕັນ ສກັສິດ         

23ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ເປັນ ຫຍງັ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ເຮັດ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້?         

ຫລຳຍ ຄນົ ໄດໍ້ ບອກ ຂໍ້ອຍ ກື່ຽວ ກບັ ພ ດຕ ິກ  ຳ ອນັ ຊ ົື່ວຊໍ້ຳ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ.         

24ລ ກ ເອີຍ         ຈ ົື່ງ ເຊົຳ ເຮັດ ກຳນ 

ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ສຳ         ພວກ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ກື່ຽວ ກບັ ເລ ື່ ອງ ບ ື່  ດ  ີນີໍ້ ເລ ໍ້ອຍ ໆ.         

25ຖໍ້ຳວື່ຳ ຜ ໍ້ 

ໜ ື່ ງ ເຮັດ ຜິດ ຕ ື່  ຄນົ ອ ື່ ນ         ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ປໍ້ອງ ກນັ ລຳວ ໄດໍ້         ແຕື່ ວື່ຳ         ເມ  ື່ອ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ເຮັດ ຜິດ ຕ ື່ ສ ໍ້ ພຣະເຈົ້າ          

ແມ ື່ນ ໃຜ ຈະ ສຳມຳດ ປໍ້ອງ ກນັ ລຳວ ໄວໍ້ ໄດໍ້?”         ແຕື່ ພວກ ເຂົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ຟງັ ພ ື່         ເພຳະວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ 
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ຕດັສິນ ພຣະໄທ ແລໍ້ວ ວື່ຳ         ຈະ ປະຫຳນ ຊວີດິ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ.          

26ເດັກ ຊຳຍ ຊາມ ເອນ ໄດໍ້ ໃຫຍື່ ຂ ໍ້ນ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ມະນດຸ ກ  ພ ໃຈ ນ  ຳ ລຳວ.          

ການປະກາດພຣະທຳຕໍ່ສ ້ຄອບຄົວເອລີ 
27ມີ ຜ ໍ້ ກຳດ ພຣະທ  ຳ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ         ໄດໍ້ ມຳ ຫຳ ເອລີ          ແລະ ບອກ ວື່ຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້,         

“ຄຳວ ເມ  ື່ອ ອາໂຣນ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ລຳວ ພໍ້ອມ ທງັ ຄອບຄວົ ຂອງ ລຳວ ໄດໍ້ ເປັນ ທຳດ ຂອງ ຟາຣາໂອ          

ກະສດັ ແຫື່ງ ປະເທດ ເອຢິບ ນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ປະກດົ ໃຫໍ້ ລຳວ ເຫັນ.         

28ທື່ຳມກຳງ ພວກ ຕະກ ນ ອິສຣາ-
ເອນ          ເຮົຳ ໄດໍ້ ເລ ອກ ເອົຳ ແຕື່ ຄອບຄວົ ຂອງ ລຳວ ໃຫໍ້ ເປັນ ປະໂລຫິດ ບວົລະບດັ ຮບັ ໃຊໍ້ ເຮົຳ         ເພ ື່ ອ ເຮັດ 

ວຽກ ກື່ຽວ ກບັ ກຳນ ຖວຳຍ ບ ຊຳ ຄ          ກຳນ ເຜົຳ ເຄ ື່ ອງ ຫອມ         ແລະ ນ  ຳ ເອົຳ ຫີບ ສກັສິດ ມຳ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ເຮົຳ         

ຝື່ຳຍ ເຮົຳ ໆ         ກ  ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ມີ ສິດ ເອົຳ ສື່ວນ ໜ ື່ ງ ຂອງ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ທີື່  ເຜົຳ ຢ ື່ ເທິງ ແທື່ນ ບ ຊຳ ນ ັໍ້ນ.         

29ແລໍ້ວ ເປັນ ຫຍງັ ເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ໂລບ ມຳກ ໃນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ         ແລະ ເຄ ື່ ອງ ຖວຳຍ ຕຳມ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ຂອງ ເຮົຳ?         ເອລີ          

ເປັນ ຫຍງັ ເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ໃຫໍ້ ກຽດ ແກື່ ພວກ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຫລຳຍ ກວື່ຳ ເຮົຳ?          
30ເຮົຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ຊຳວ ອິສຣາເອນ          ເຄີຍ ສນັຍຳ ມຳ ກື່ອນ ແລໍ້ວ ວື່ຳ         ຄອບຄວົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

ແລະ ຜ ໍ້ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ດຽວ ກນັ ກບັ ເຈົໍ້ຳ         ຕໍ້ອງ ເປັນ ປະໂລຫິດ ຮບັ ໃຊໍ້ ເຮົຳ ຕະຫລອດ ໄປ         ແຕື່ ດຽວນີໍ້         

ເຮົຳ ຂ  ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ ເປັນ ປະໂລຫິດ ຕ ື່  ໄປ ອີກ         ແຕື່ ວື່ຳ ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ກຽດ ແກື່ ຜ ໍ້ ທີື່  ໃຫໍ້ ກຽດ ເຮົຳ         

ເຮົຳ ຈະ ໝິື່ ນປະໝຳດ ຕ ື່  ຜ ໍ້ ທີື່  ໝິື່ ນປະໝຳດ ເຮົຳ.         

31ດຽວນີໍ້         ຈ ົື່ງ ເບິື່ ງ ແມ         ອີກ ບ ື່  ດນົ ເຮົຳ ຈະ ຂໍ້ຳ ຊຳຍ ໜຸື່ມ 

ທກຸ ໆ         ຄນົ ຈນົ ຮອດ ເຖົໍ້ຳ ແກື່.         

32ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຕກົທກຸ ໄດໍ້ ຍຳກ ລ  ຳບຳກ         ແລະ ຈະ ອິດສຳ ພວກ ອິສຣາເອນ          

ທີື່  ໄດໍ້ ຮບັ ຄວຳມ ພອນ ທກຸ ຢື່ຳງ         ແຕື່ ວື່ຳ ບ ື່  ມີ ຜ ໍ້ ໃດ ໃນ ຄອບຄວົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່ ຕ ື່  ໄປ ຈນົ ຮອດ ເຖົໍ້ຳ 

ແກື່.         

33ແຕື່ ເຮົຳ ຍງັ ຈະ ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ໃນ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່         ລຳວ ຈະ ເປັນ ປະໂລຫິດ ຮບັ ໃຊໍ້ ເຮົຳ         

ແຕື່ ລຳວ ຈະ ກຳຍເປັນ ຄນົ ຕຳບອດ         ແລະ ສ ນ ເສຍ ຄວຳມ ຫວງັ ທກຸ ຢື່ຳງ         ສື່ວນ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຄນົ ອ ື່ ນ ໆ         

ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຕຳຍ ຢື່ຳງ ທຳລນຸ.         

34ເມ  ື່ອ ລ ກ ຊຳຍ ທງັ ສອງ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຄ          ໂຮບນີ          ແລະ ຟີເນຮາດ ຕຳຍ 

ໄປ         ໃນ ມ ໍ້ ດຽວ ກນັ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ         ເຮົຳ ຈະ ສະແດງ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ເຫັນ ວື່ຳ         ສິື່ ງ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ນີໍ້ ເປັນຄວຳມ ຈງິ.         

35ເຮົຳ ຈະ ເລ ອກ ເອົຳ ປະໂລຫິດ ຜ ໍ້ ທີື່  ສດັຊ ື່  ຕ ື່  ເຮົຳ         ແລະ ຈະ ໃຫໍ້ ລຳວ ເຮັດ ທກຸ ສິື່ ງ ທີື່  ເຮົຳ ຕໍ້ອງກຳນ         ເຮົຳ 

ຈະ ໃຫໍ້ ລຳວ ມີ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ເປັນ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຕະຫລອດ ໄປ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ເລ ອກ ໄວໍ້ ນ ັໍ້ນ.         

36ບ ື່  ວື່ຳ 

ໃຜ ກ  ຕຳມ ໃນ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ທີື່  ມີ ຊວີດິ ຢ ື່ ຕ ື່  ໄປ         ຈະ ຕໍ້ອງ ໄປ ຂ  ເງນິ         ແລະ ອຳຫຳນ ຈຳກ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ         

ແລະ ຂ ອະນຍຸຳດ ໄປ ຮບັ ໃຊໍ້ ປະໂລຫິດ ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ມີ ຢ ື່ ມີ ກນິ.          

ບົດທີ 3 
ພຣະຜ ້ເປັນເຈົ້າຊົງປະກົດຕໍ່ຊາມ ເອນ 

1ຊາມ ເອນ ໄດໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຳຍ ໃຕໍ້ ກຳນ ນ  ຳພຳ ຂອງ ເອລີ          ໃນ ເວລຳ ທີື່  ຮບັ ໃຊໍ້ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ         

ກ  ບ ື່  ຄື່ອຍ ມີ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ຈຳກ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ປຳນໃດ         ແລະ ດນົ ໆ         ຈ ື່ງ ຄື່ອຍ ມີ ນມິດິ ເທ ື່ ອ ໜ ື່ ງ.          
2ໃນ ຄ ນ ໜ ື່ ງ         ເອລ ີຊ ື່ ງ ເປັນ ຄນົ ຕຳ ບ ື່  ດ ີຍໍ້ອນ ຄວຳມ ຊະລຳ         ໄດໍ້ ນອນ ຢ ື່ ທີື່  ຫໍ້ອງ ສື່ວນ ຕວົ ຂອງ ເພິື່ ນ.         

3ສື່ວນ ຊາມ ເອນ ໄດໍ້ ນອນ ຢ ື່ ໃນ ພຣະວຫິຳນ ບື່ອນ ທີື່  ມີ ຫີບ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ແລະ ຕະກຽງ ກ  

ໃຕໍ້ ຢ ື່.         

4ໃນ ຂະນະ ທີື່  ນອນ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ເອີໍ້ນ ຊາມ ເອນ ແລະ ລຳວ ກ  ຂຳນ ຕອບ ວື່ຳ,         
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“ໂດຍຂໍ້ຳນໍ້ອຍ.”         

5ແລໍ້ວ ລຳວ ກ  ແລື່ນ ໄປ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ເອລ ີວື່ຳ,         “ທື່ຳນ ເອີໍ້ນ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ບ ?         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຢ ື່ ນີໍ້ 

ແລໍ້ວ”         ແຕື່ ເອລ ີຕອບ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ອຍ ບ ື່  ໄດໍ້ ເອີໍ້ນ ເຈົໍ້ຳ         ຈ ົື່ງ ກບັ ໄປ ນອນ ສຳ”         ຊາມ ເອນ ກ  ກບັ ຄ ນ ໄປ 

ນອນ.         

6ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ເອີໍ້ນ ຊາມ ເອນ ເທ ື່ ອ ທີ ສອງ         ລຳວ ກ  ລກຸຂ ໍ້ນ ອີກ         ແລະ ໄປ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ເອລີ 
ວື່ຳ,         “ທື່ຳນ ເອີໍ້ນ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ບ ?         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຢ ື່ ນີໍ້ ແລໍ້ວ”         ແຕື່ ເອລ ີຕອບ ວື່ຳ,         “ລ ກ ເອີຍ         ພ ື່  ບ ື່  ໄດໍ້ ເອີໍ້ນ ເຈົໍ້ຳ 

ດອກ         ຈ ົື່ງ ກບັ ຄ ນ ໄປ ນອນ ສຳ.”          
7ຊາມ ເອນ ກ  ຍງັ ບ ື່  ທນັ ຮ ໍ້ຈກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ເພຳະວື່ຳ ພຣະອງົ ຍງັ ບ ື່  ເຄີຍ ເວົໍ້ຳ ກບັ ລຳວ ມຳ ກື່ອນ.         

8ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເອີໍ້ນ ຊາມ ເອນ ອີກ ເທ ື່ ອ ທີ ສຳມ         ລຳວ ກ  ລກຸຂ ໍ້ນ ອີກ         ແລະ ໄປ ຖຳມ ເອລີ ວື່ຳ,         

“ທື່ຳນ ເອີໍ້ນ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ບ ?         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຢ ື່ ນີໍ້ ແລໍ້ວ.”         ແລໍ້ວ ເອລ ີກ  ເຂົໍ້ຳໃຈ ວື່ຳ         ແມ ື່ນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເປັນ ຜ ໍ້ 

ຊງົ ເອີໍ້ນ ເດັກ ຊຳຍ ນີໍ້.         

9ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ລຳວ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ກບັ ຄ ນ ໄປ ນອນ ສຳ         ແລະ ຖໍ້ຳວື່ຳ ເພິື່ ນ 

ເອີໍ້ນ ເຈົໍ້ຳ ອີກ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ພຣະອງົ ກ  ຳລງັ ຟງັ ຢ ື່         ຂ  ພຣະອງົ ຊງົ ຮບັ ສ ັື່ງ ເທີໍ້ນ”         ແລໍ້ວ 

ຊາມ ເອນ ກ  ກບັ ຄ ນ ໄປ ນອນ.          
10ຕ ື່  ມຳ ອີກ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ມຳ ເອີໍ້ນ ຢ ື່ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ຄ  ແຕື່ ກື່ອນ ວື່ຳ,         “ຊາມ ເອນ          ຊາມ ເອນ”         

ຊາມ ເອນ ກ  ຕອບ ຂ ໍ້ນ ວື່ຳ,         “ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ພຣະອງົ ກ  ຳລງັ ຟງັ ຢ ື່         ຂ  ພຣະອງົ ຊງົ ຮບັ ສ ັື່ງ ເທີໍ້ນ.”         

11ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ຕ ື່  ລຳວ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ສິື່ ງ ທີື່  ໜໍ້ຳ ຢໍ້ຳນ ຫລຳຍ ຕ ື່  ພວກ ອິສຣາເອນ          ຖໍ້ຳ 

ທກຸ ຄນົ ໄດໍ້ ຍນິ ເລ ື່ ອງ ນີໍ້ ແລໍ້ວ         ຈະ ຕໍ້ອງ ຢໍ້ຳນ ກວົ ທີື່  ສດຸ.         

12ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ຕຳມ ຄ  ຳ ເວົໍ້ຳ ທງັ ໝດົ 

ຂອງ ເຮົຳ ທີື່  ໄດໍ້ ກື່ຳວ ໄວໍ້ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຄອບຄວົ ເອລ.ີ         

13ເຮົຳ ໄດໍ້ ບອກ ລຳວ ແລໍ້ວ ວື່ຳ         ເຮົຳ ຈະ ລງົໂທດ ຄອບ-

ຄວົ ຂອງ ລຳວ ຕະຫລອດ ໄປ         ເພຳະວື່ຳ         ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ລຳວ ໄດໍ້ ດື່ຳ ເຮົຳ         ສື່ວນ ເອລີ ກ  ຮ ໍ້ຈກັ ວື່ຳ ພວກ 

ເຂົຳ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ແຕື່ ລຳວ ບ ື່  ໄດໍ້ ຫໍ້ຳມ ພວກ ເຂົຳ.         

14ດໍ້ວຍ ເຫດ ນີໍ້         ເຮົຳ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ຢື່ຳງ ໜກັ ແໜໍ້ນ ຕ ື່  

ຄອບຄວົ ຂອງ ເອລ ີວື່ຳ         ບ ື່  ມກີຳນ ບ ຊຳ         ຫລ  ກຳນ ຖວຳຍ ໃດ ໆ         ທີື່  ຈະ ສຳມຳດ ເຮັດ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ພົໍ້ນ 

ຈຳກ ຄວຳມ ຜິດ ອນັ ຮໍ້ຳຍ ແຮງ ນີໍ້ ໄດໍ້.”          
15ຊາມ ເອນ ນອນ ຫລບັ ໄປ ຈນົ ຮອດ ມ ໍ້ ເຊົໍ້ຳ         ແລໍ້ວ ໄດໍ້ ລກຸຂ ໍ້ນ ໄປ ໄຂ ປະຕ  ພຣະວຫິຳນ         ແຕື່ ລຳວ ບ ື່  

ກໍ້ຳ ບອກ ນມິດິ ນີໍ້ ແກື່ ເອລ.ີ         

16ເອລ ີຈ ື່ງ ເອີໍ້ນ ລຳວ ວື່ຳ,         "ຊາມ ເອນ          ລ ກ ເອີຍ!"         ຊາມ ເອນ ຕອບ ວື່ຳ,         

"ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຢ ື່ ນີໍ້."         

17ເອລ ີໄດໍ້ ຖຳມ ລຳວ ວື່ຳ         “ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ບອກ ເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ ຢື່ຳງໃດ?         ຢື່ຳ ປິດ ບງັ ພ ື່  

ເລີຍ         ຖໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ບອກ ພ ື່  ໃນ ສິື່ ງ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ         ພຣະເຈົ້າ ຈະ ລງົໂທດ ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳງ ຮໍ້ຳຍ 

ແຮງ ທີື່  ສດຸ.”         

18ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ຊາມ ເອນ ຈ ື່ງ ບອກ ເພິື່ ນ ທກຸ ຢື່ຳງ ໂດຍ ບ ື່  ໄດໍ້ ປິດ ບງັ ຫຍງັ ໝດົ         ແລໍ້ວ ເອລີ ຈ ື່ງ 

ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ພຣະອງົ ເປັນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ໃຫໍ້ ພຣະອງົ ເຮັດ ທກຸ ຢື່ຳງ ຕຳມ ນ  ໍ້ຳ ພຣະໄທ ຂອງ ພຣະອງົ 

ເທີໍ້ນ.”          
19ໃນ ຂະນະ ທີື່  ຊາມ ເອນ ໃຫຍື່ ຂ ໍ້ນ ນ ັໍ້ນ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກ  ຊງົ ສະຖດິ ຢ ື່ ນ  ຳ ລຳວ         ແລະ ຊງົ ເຮັດ ໃຫໍ້ 

ທກຸ ສິື່ ງ ທີື່  ຊາມ ເອນ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ອອກ ມຳ ນ ັໍ້ນ ເປັນຄວຳມ ຈງິ.         

20ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ຊຳວ ອິສຣາເອນ ທກຸ ຄນົ ແຕື່ 

ເໜ ອ ຕະຫລອດ ໃຕໍ້ ຈ ື່ງ ຮ ໍ້ຈກັ ວື່ຳ         ຊາມ ເອນ ແມ ື່ນ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແທໍ້.         

21ໃນ ເມ  ອງ ຊີໂລ          ບື່ອນ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ປະກດົ ຕ ື່  ຊາມ ເອນ          ແລະ ຊງົ ກື່ຳວ ຕ ື່  ລຳວ ນ ັໍ້ນ         

ພຣະອງົ ກ  ຊງົ ປະກດົ         ແລະ ກື່ຳວ ຕ ື່  ລຳວ ອີກ         ເມ  ື່ອ ຊາມ ເອນ ເວົໍ້ຳ ຫຍງັ         ຊຳວ ອິສຣາເອນ ທກຸ ຄນົ ກ  

ເຊ ື່ ອ ຟງັ ລຳວ.          
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ສັດຕ ຍຶດເອົາຫີບຄຳສັນຍາ 
1ໃນ ເວລຳ ນ ັໍ້ນ         ຊຳວ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ອອກ ຮບົ ເສິກ ກບັ ພວກ ຟີລິດສະຕີນ          ພວກ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ 

ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ ຢ ື່ ທີື່  ເມ  ອງ         ເອເບັນເອເຊ          ສື່ວນ ພວກ ຟີລິດສະຕີນ ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ ຢ ື່ ທີື່  ເມ  ອງ ອາເຟັກ.         

2ພວກ 

ຟີລິດສະຕີນ ໄດໍ້ ຕຽມ ສ ໍ້ ຮບົ         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຕ ື່ ສ ໍ້ ຢື່ຳງ ດເຸດ ອດ ຈນົ ຕ ີຊະນະ ພວກ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້         ໂດຍ 

ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ພວກ ເຂົຳ ຕຳຍ ໃນ ສະໜຳມຮບົ ປະມຳນ ສີື່  ພນັ ຄນົ.          
3ເມ  ື່ອ ພວກ ທີື່  ເຫລ ອ ຕຳຍ ໄດໍ້ ກບັ ຄ ນ ຄໍ້ຳຍ ພກັ         ຜ ໍ້ນ  ຳ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ຂ ໍ້ນ ວື່ຳ         “ມ ໍ້ນີໍ້         ເປັນ 

ຫຍງັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈ ື່ງ ໃຫໍ້ ຊຳວ ຟີລິດສະຕີນ ຕ ີຊະນະ ພວກ ເຮົຳ?         ຈ ົື່ງ ໄປ ເອົຳ ຫີບ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ຂອງ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ມຳ ຈຳກ ເມ  ອງ ຊີໂລ          ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ພຣະອງົ ຈະ ໄດໍ້ ຢ ື່ ກບັ ພວກ ເຮົຳ         ແລະ ຊື່ອຍ ພວກ ເຮົຳ 

ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຈຳກ ເງ  ໍ້ອມມ   ຂອງ ສດັຕ .          
4ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ສ ົື່ງ ຄນົ ໄປ ເມ  ອງ ຊີໂລ          ເພ ື່ ອ ນ  ຳ ເອົຳ ຫີບ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ແຫື່ງ ຈກັກະວຳນ         ຜ ໍ້ ຊງົ ປະທບັ ຢ ື່ ເທິງ ພຣະທີື່ ນ ັື່ງ ລະຫວື່ຳງ ກຳງ ເທວະດຳ ເຄຣບຸ ນ ັໍ້ນ ມຳ         ຝື່ຳຍ ໂຮບນີ          

ແລະ ຟີເນຮາດ ລ ກ ຊຳຍ ທງັ ສອງ ຂອງ ເອລ ີກ  ມຳ ພໍ້ອມ ຫີບ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ນ ັໍ້ນ.         

5ເມ  ື່ອ ຫີບ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ມຳ 

ຮອດ         ພວກ ອິສຣາເອນ ກ  ຮໍ້ອງ ສຽງ ດງັ ສະໜັື່ນ ຂ ໍ້ນ ຈນົ ແຜື່ນດນິ ສ ັື່ນ ສະເທ ອນ.          
6ເມ  ື່ອ ພວກ ຟີລິດສະຕີນ ໄດໍ້ ຍນິ ສຽງ ດງັ ສະໜັື່ນ ຫວ ັື່ນໄຫວ ນ ັໍ້ນ         ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ຂ ໍ້ນ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ຟງັສຽງ 

ຮໍ້ອງ ໃນ ຄໍ້ຳຍ ຂອງ ຊຳວ ເຮັບເຣ ີແມ         ມນັ ແມ ື່ນ ຫຍງັ ແທໍ້?         ແຕື່ ເມ  ື່ອ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ຫີບ ຄ  ຳ ສນັຍຳ 

ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ມຳ ຮອດ ຄໍ້ຳຍ ພກັ ຊຳວ ເຮັບເຣ ີແລໍ້ວ.         

7ພວກ ເຂົຳ ກ  ພຳກນັ ຢໍ້ຳນ ກວົ         ແລະ 

ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ມຳ ຊື່ອຍ ໃນ ຄໍ້ຳຍ ພກັ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ແລໍ້ວ         ບດັ ນີໍ້         ພວກ ເຮົຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ເສຍ ໄຊ 

ແນື່ນອນ         ເພຳະ ພວກ ເຮົຳ ບ ື່  ເຄີຍ ພບົ ເຫັນ ແບບ ນີໍ້ ມຳ ກື່ອນ.         

8ແມ ື່ນ ໃຜ ຈະ ສຳມຳດ ຊື່ອຍ ພວກ ເຮົຳ ໃຫໍ້ 

ພົໍ້ນ ຈຳກ ອ  ຳນຳດ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ອງົ ນີໍ້ ໄດໍ້?         ແມ ື່ນ ພຣະເຈົ້າ ອງົ ນີໍ້ ແຫລະ         ທີື່  ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ຊຳວ ເອຢິບ 

ດໍ້ວຍ ໄພພິບດັ ນຳ ໆ ຊະນດິ ຢ ື່ ໃນ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ.         

9ຊຳວ ຟີລິດສະຕີນ ທງັຫລຳຍ ເອີຍ         ຈ ົື່ງ 

ເຂັໍ້ມແຂງ ເທີໍ້ນ         ຈ ົື່ງ ຕ ື່ ສ ໍ້ ຢື່ຳງ ລ ກ ຜ ໍ້ ຊຳຍ         ຫລ  ວື່ຳ ພວກ ເຮົຳ ຈະ ເປັນ ທຳດ ຂອງ ຊຳວ ເຮັບເຣ ີດ ັື່ງ ທີື່  ພວກ 

ເຂົຳ ເຄີຍ ເປັນ ທຳດ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ຈ ົື່ງ ຕ ື່ ສ ໍ້ ຢື່ຳງ ລ ກ ຜ ໍ້ ຊຳຍ ເທີໍ້ນ.”          
10ຝື່ຳຍ ພວກ ຟີລິດສະຕີນ ກ  ຕ ື່ ສ ໍ້ ຢື່ຳງ ພິລຳດ ອຳດ ຫຳນ         ພວກ ອິສຣາເອນ ຈ ື່ງ ພື່ຳຍ ແພໍ້         ແລະ 

ແຕກ ໜີ ເມ  ອ ບໍ້ຳນ ເມ  ອງ ຂອງ ໃຜລຳວ         ທະຫຳນ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ຖ ກ ຂໍ້ຳ ຕຳຍ ສຳມ ສິບ ພນັ ຄນົ         ຊ ື່ ງ 

ເປັນ ກຳນ ເສຍ ໄຊ ຄ ັໍ້ງ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່.         

11ສື່ວນ ຫີບ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກ  ຖ ກ ຍ ດ ເອົຳ ໄປ ໂຮບ-
ນີ          ແລະ ຟີເນຮາດ ລ ກ ຊຳຍ ທງັ ສອງ ຂອງ ເອລີ ກ  ຖ ກ ຂໍ້ຳ ຕຳຍ.          

ເອລີເສຍຊີວິດ 
12ໃນ ມ ໍ້ ດຽວ ກນັ ນ ັໍ້ນ         ມີ ຊຳຍ ຕະກ ນ ເບັນຢາມິນ ຄນົ ໜ ື່ ງ ໄດໍ້ ແລື່ນ ມຳ ແຕື່ ສະໜຳມຮບົ         ມຳ ເມ  ອງ 

ຊີໂລ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ໂສກເສົໍ້ຳ         ລຳວ ໄດໍ້ ຈກີ ເສ ໍ້ອ         ແລະ ເອົຳ ຂີໍ້ ດນິ ໂຮຍ ໃສື່ ຫວົ.         

13ຊຳຍ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ມຳ ໃນ 

ເມ  ອງ ເພ ື່ ອ ບອກ ຂື່ຳວ         ເມ  ື່ອ ທກຸ ຄນົ ໄດໍ້ ຍນິ ກ  ຮໍ້ອງ ໃຫໍ້ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ເສຍ ໃຈ         ສື່ວນ ເອລ ີທີື່  ກ  ຳລງັ ນ ັື່ງ 

ຖໍ້ຳ ຢ ື່ ໃກໍ້ ຫນົທຳງ         ພໍ້ອມ ທງັ ຄິດ ເປັນ ຫື່ວງ ນ  ຳ ຫີບ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ.          
14ເມ  ື່ອ ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ຍນິ ສຽງ ອ ກ ກະ ທ ກ ນ ກ ນອງ ຈ ື່ງ ຖຳມ ຂ ໍ້ນ ວື່ຳ         “ແມ ື່ນ ສຽງ ຫຍງັ”         ຊຳຍ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ກ  



1 ຊາມ ເອນ 5 422 
ຟໍ້ຳວ ແລື່ນ ມຳ ບອກ ຂື່ຳວ ແກື່ ເອລ.ີ         

15(ໃນ ຂະນະ ນີໍ້ ເອລ ີມີ ອຳຍ ຸໄດໍ້ ເກົໍ້ຳ ສິບ ແປດ ປີ ແລະ ຕຳກ  ບອດ 

ໝດົ).          
16ຊຳຍ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ມ ໍ້ນີໍ້         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໜີ ມຳ ຈຳກ ສະໜຳມຮບົ         ແລະ ໄດໍ້ ແລື່ນ ມຳ ບື່ອນ ນີໍ້”         

ເອລີ ຈ ື່ງ ຖຳມ ລຳວ ວື່ຳ,         “ລ ກ ເອີຍ         ມີ ເລ ື່ ອງ ຫຍງັ ເກດີ ຂ ໍ້ນ?”         

17ຄນົ ນ  ຳ ຂື່ຳວ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈ ື່ງ ຕອບ ວື່ຳ         ພວກ 

ຟີລິດສະຕີນ ໄດໍ້ ໄລື່ ພວກ ອິສຣາເອນ ແຕກ ຜຳຍ ໜີ ໄປ         ມນັ ເປັນ ກຳນ ຜື່ຳຍແພໍ້ ຢື່ຳງ ໜໍ້ຳ ຢໍ້ຳນ ທີື່  ສດຸ 

ສ  ຳລບັ ພວກ ເຮົຳ         ຢ ື່ ໃນ ເຫດກຳນ ນ ັໍ້ນ ໂຮບນີ          ແລະ ຟີເນຮາດ          ລ ກ ຊຳຍ ທງັ ສອງ ຂອງ ທື່ຳນ ກ  ຖ ກ 

ຂໍ້ຳ ຕຳຍ         ແລະ ຫີບ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ກ  ຖ ກ ຍ ດ ໄປ.”          
18ຝື່ຳຍ ເອລ ີ         ຊ ື່ ງ ນ ັື່ງ ຢ ື່ ໃກໍ້ ປະຕ  ພຣະວຫິຳນ         ເມ  ື່ອ ຊຳຍ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ເວົໍ້ຳ ເຖງິ ຫີບ ຄ  ຳ ສນັຍຳ         ເພິື່ ນ ກ  

ຫງຳຍ ຫລງັ ລງົ ຈນົ ຄ  ຫກັ ຕຳຍ         ເພຳະວື່ຳ ເພິື່ ນ ເປັນ ຄນົ ເຖົໍ້ຳ         ແລະ ຕຸໍ້ຍ         ເອລີ ເປັນ ຜ ໍ້ ປກົຄອງ ພວກ ອິ-
ສຣາເອນ ເປັນ ເວລຳ ສີື່  ສິບ ປີ.          

ເມຍຟີເນຮາດເສຍຊີວິດ 
19ລ ກ ໃພໍ້ ຂອງ ເອລ ີ         ຜ ໍ້ ເປັນ ເມຍ ຂອງ ຟີເນຮາດ          ຊ ື່ ງ ກ  ຳລງັ ຖ ພຳ         ແລະ ໃກໍ້ ຈະ ອອກ ແລໍ້ວ         ເມ  ື່ອ 

ນຳງ ໄດໍ້ ຍນິ ຂື່ຳວ ວື່ຳ ຫີບ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຖ ກ ຍ ດ         ແລະ ພ ື່  ປ ື່ ກບັ ຜວົ ຂອງ ຕນົ ກ  ເສຍ ຊວີດິ 

ແລໍ້ວ         ໃນ ທນັໃດ ນ ັໍ້ນ         ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ເສຍ ໃຈ         ນຳງ ກ  ເຈບັທໍ້ອງ         ແລະ ເກດີ ລ ກ ອອກ ມຳ.         

20ນຳງ ກ  ຳ-

ລງັ ຈະ ສິໍ້ນ ໃຈ ຕຳຍ         ແຕື່ ພວກ ຜ ໍ້ຍງິ ທີື່  ພວມ ຊດົ ຊື່ວຍ ນຳງ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ລ ກ ຊຳຍ ໄດີ໋!         ຈ ົື່ງ ເຮັດ 

ໃຈ ໃຫໍ້ ເຂັໍ້ມແຂງ ເອົຳ ໄວໍ້”         ແຕື່ ນຳງ ບ ື່  ໄດໍ້ ຟງັ         ຫລ  ຕອບ ຢື່ຳງໃດ ໝດົ.          
21ນຳງ ໄດໍ້ ໃສື່ ຊ ື່  ເດັກ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ         ອີຄາບົດ          ທີື່  ແປ ວື່ຳ         “ລດັສະໝີ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຈຳກ ພວກ ອິ-

ສຣາເອນ ໄປ ແລໍ້ວ”         ຊ ື່ ງ ໝຳຍ ເຖງິ ຫີບ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ຖ ກ ຍ ດ ໄປ         ແລະ ພ ື່  ປ ື່ ກບັ ຜວົ ຂອງ ນຳງ ກ  ເສຍ ຊວີດິ         

22ນຳງ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ລດັສະໝີ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຈຳກ ພວກ ອິສຣາເອນ ໄປ ແລໍ້ວ         ເພຳະວື່ຳ         ຫີບ 

ຄ  ຳ ສນັຍຳ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ກ  ໄດໍ້ ຖ ກ ຍ ດ ໄປ”.          

ບົດທີ 5 
ຄົນຟີລິດສະຕີນຖືກສາບແຊູ່ງຍ້ອນຫີບຄຳສັນຍາ 

1ຄນົ ຟີລິດສະຕີນ ໄດໍ້ ຍ ດ ເອົຳ ຫີບ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ໄປ         ແລະ ໄດໍ້ ຫຳມ ຫີບ ນ ັໍ້ນ ອອກ ຈຳກ 

ເອເບັນເອເຊ ໄປ ເມ  ອງ         ອາຊະໂດດ         

2ພວກ ຟີລິດສະຕີນ ໄດໍ້ ນ  ຳ ເອົຳ ຫີບ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ 

ໄປ ໄວໍ້ ໃນ ພະ ວຫິຳນ ຂອງ ພະ ດາໂກນ ໂດຍ ວຳງ ໄວໍ້ ທຳງ ຂໍ້ຳງ ຮ ບ ພະ ດາໂກນ         

3ໃນ ມ ໍ້ ໜໍ້ຳ ມຳ         ເມ  ື່ອ 

ຊຳວ ເມ  ອງ ອາຊະໂດດ ໄດໍ້ ລກຸ ຂ ໍ້ນ ແຕື່ ເຊົໍ້ຳ         ເບິື່ ງ ແມ,         ຮ ບ ພະ ດາໂກນ ໄດໍ້ ລ ົໍ້ມ ຂວ  ໍ້ຳ ໜໍ້ຳ ລງົພ ໍ້ນ ດນິ ຕ ື່ -

ໜໍ້ຳ ຫີບ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ,         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຍກົ ຮ ບ ພະ ດາໂກນ ຂ ໍ້ນ ຕ ັໍ້ງ ໄວໍ້ ບື່ອນ ເກົື່ ຳ         

4ແຕື່ ເມ  ື່ອ ພວກ ເຂົຳ ຕ ື່ ນ ແຕື່ ເຊົໍ້ຳ ໃນ ມ ໍ້ ໜໍ້ຳ ມຳ         ເບິື່ ງ ແມ,         ຮ ບ ພະ ດາໂກນ ໄດໍ້ ລ ົໍ້ມ ຂວ  ໍ້ຳ ໜໍ້ຳ ລງົພ ໍ້ນ ດນິ 

ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຫີບ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ອີກ,         ຫວົ ຂອງ ພະ ດາໂກນ ແລະ ມ  ທງັ ສອງ ຖ ກ ຕດັ ອອກ 

ໄປ ວຳງ ໄວໍ້ ຢ ື່ ຕນີ ປະຕ          ເຫລ ອ ຢ ື່ ແຕື່ ລ  ຳ ຕວົ ຂອງ ຮ ບ ພະ ດາໂກນ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ.         

5ເພຳະ ເຫດ ນີໍ້ ເອງ         ປະ-

ໂລຫິດ ຂອງ ພະ ດາໂກນ          ແລະ ຜ ໍ້ ທີື່  ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ວຫິຳນ ຂອງ ພະ ດາໂກນ ຈ ື່ງ ບ ື່  ຢຽບ ປະຕ  ພະ ວຫິຳນ 

ຂອງ ພະ ດາໂກນ ຢ ື່ ເມ  ອງ ອາຊະໂດດ ຈນົ ຮອດ ທກຸ ມ ໍ້ນີໍ້.          
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6ພຣະຫດັ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຢ ື່ ເໜ ອ ປະຊຳຊນົ ອາຊະໂດດ ຢື່ຳງ ໜກັ,         ພຣະອງົ ຊງົ ທ  ຳລຳຍ 

ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ຂໍ້ຽນ ຕ ີພວກ ເຂົຳ ພໍ້ອມ         ທງັ ຊຳວ ອາຊະໂດດ          ແລະ ບ ລິເວນ ໃກໍ້ ຄຽງ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ດໍ້ວຍ 

ຕຸື່ມ ຝີ ຢື່ຳງ ຮໍ້ຳຍ ແຮງ         

7ເມ  ື່ອ ຊຳວ ເມ  ອງ ອາຊະໂດດ ໄດໍ້ ເຫັນ ເຫດກຳນ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ກື່ຳວ ວື່ຳ         

“ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ຫີບ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ຢ ື່ ກບັ ພວກ ເຮົຳ ເລີຍ         ເພຳະວື່ຳ ພຣະຫດັ ຂອງ 

ພຣະອງົ ຢ ື່ ເໜ ອ ພວກ ເຮົຳ         ແລະ ຢ ື່ ເໜ ອ ພະ ດາໂກນ          ພະ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ ຢື່ຳງ ຮໍ້ຳຍ ແຮງ.”          
8ສະນ ັໍ້ນ ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ໃຊໍ້ ຄນົ ໄປ ເອີໍ້ນ ບນັດຳ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ພວກ ຟີລິດສະຕີນ ມຳ ປະ-

ຊຸມ ກນັ         ແລະ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ຢື່ຳງໃດ ກບັ ຫີບ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ຊຳວ ອິສຣາ-
ເອນ ນີໍ້”         ພວກ ເຂົຳ ຕອບ ວື່ຳ         “ໃຫໍ້ ພວກ ເຮົຳ ນ  ຳ ຫີບ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ຊຳວ ອິສຣາເອນ 

ໄປ ຍງັ ເມ  ອງ ກັດ”         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ນ  ຳ ຫີບ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ໄປ 

ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ.          
9ເມ  ື່ອ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ນ  ຳ ຫີບ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ໄປ ເມ  ອງ ກັດ,         ພຣະຫດັ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ລງົໂທດ 

ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ໂດຍ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເກດີ ມີ ຄວຳມ ສບັສນົ ວຸໍ້ນວຳຍ ຢື່ຳງ ໃຫຍື່ ຫລວງ         ແລະ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຂໍ້ຽນ ຕ ີ

ຊຳວ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ         ທງັ ເດັກນໍ້ອຍ         ແລະ ຜ ໍ້ ໃຫຍື່         ຄ  ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ເປັນ ຕຸື່ມ ຝີ ຂ ັໍ້ນ ຮໍ້ຳຍ ແຮງ.         

10ເມ  ື່ອ ເປັນ 

ເຊັື່ ນ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ສ ົື່ງ ຫີບ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ໄປ ຍງັ ເມ  ອງ ເອັກໂຣນ          ແລະ ຢ ື່ ມຳ         ເມ  ື່ອ 

ຫີບ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ມຳ ເຖງິ ເມ  ອງ ເອັກໂຣນ ແລໍ້ວ         ຊຳວ ເມ  ອງ ເອັກໂຣນ ກ  ຮໍ້ອງ ຂ ໍ້ນ ວື່ຳ         

“ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ນ  ຳ ຫີບ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ມຳ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ເພ ື່ ອ ຈະ ຂໍ້ຳ ພວກ 

ເຮົຳ         ແລະ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ”         

11ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ສ ົື່ງ ຄນົ ໄປ ເອີໍ້ນ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຂອງ 

ຄນົ ຟີລິດສະຕີນ ທງັ ໝດົ ມຳ ປະຊຸມ         ແລະ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ສ ົື່ງ ຫີບ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ຊຳວ 

ອິສຣາເອນ ໄປ ແລະ ນ  ຳ ເອົຳ ຫີບ ນ ັໍ້ນ ກບັ ໄປ ໄວໍ້ ບື່ອນ ເກົື່ ຳ ສຳ,         ເພ ື່ ອ ຫີບ ນ ັໍ້ນ ຈະ         ບ ື່  ຂໍ້ຳ ພວກ ເຮົຳ         ແລະ 

ປະຊຳຊນົ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ”         ເພຳະວື່ຳ ທົື່ວ ທງັ ເມ  ອງ ມີ ຄວຳມ ສບັສນົ ວຸໍ້ນວຳຍ ຫລຳຍ,         ພຣະຫດັ ຂອງ 

ພຣະເຈົ້າ          ທີື່ ຢ ື່ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ກ  ໜກັ ຫລຳຍ         

12ຈ  ຳນວນ ຄນົ ທີື່  ເຫລ ອ ຕຳຍ ກ  ເປັນ ຕຸື່ມ ຝີ ຂ ັໍ້ນ ຮໍ້ຳຍ ແຮງ         ແລະ 

ສຽງ ຮໍ້ອງ ຂອງ ຊຳວ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ກ  ຂ ໍ້ນ ໄປ ສ ື່ ສະຫວນັ ຊ ັໍ້ນ ຟໍ້ຳ.          

ບົດທີ 6 
ຄົນຟີລິດສະຕີນສົ່ງຫີບຄຳສັນຍາໄປຫາໂຢຊວຍຊາວເບັດ-ເຊເມດ 

1ຫີບ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຢ ື່ ໃນ ປະເທດ ຂອງ ຄນົ ຟີລິດສະຕີນ ເປັນ ເວລຳ ເຈດັ 

ເດ ອນ         

2ຄນົ ຟີລິດສະຕີນ ກ  ເຊນີ ພວກ ປະໂລຫິດ         ແລະ ພວກ ໂຫລຳຈຳນ[a]         ມຳ         ແລະ ຖຳມ ວື່ຳ         

“ພວກ ເຮົຳ ຄວນ ຈະ         ເຮັດ ຢື່ຳງໃດ ກບັ ຫີບ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ?         ຂ  ບອກ ພວກ ເຮົຳ ແດື່ 

ວື່ຳ ຈະ ສ ົື່ງ ຫີບ ກບັ ໄປ ໄວໍ້ ຢ ື່ ບື່ອນ ເກົື່ ຳ ໄດໍ້ ຢື່ຳງໃດ?”          
3ພວກ ເຂົຳ ຕອບ ວື່ຳ         “ຖໍ້ຳ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈະ ສ ົື່ງ ຫີບ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ຊຳວ ອິສຣາ-

ເອນ ກບັ ຄ ນ ໄປ ນ ັໍ້ນ ຢື່ຳ ໄດໍ້ ໄປ ດໍ້ວຍ ມ  ເປົື່ ຳ,         ຢື່ຳ ລ ມ ເອົຳ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ໂທດ ບຳບ ໄປ ນ  ຳ         ເພ ື່ ອ ຖວຳຍ 

ແກື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລໍ້ວ ພວກ ທື່ຳນ ຈະ ຫຳຍ ຈຳກ ພະຍຳດ ທີື່  ເປັນ ຢ ື່         ແລະ ພວກ ທື່ຳນ ຈະ ຮ ໍ້ ວື່ຳ 

 

[a]ໝ ທ  ຳນວຳຍ 
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ຍໍ້ອນ ສຳຍເຫດ ໃດ ພຣະຫດັ ຂອງ ພຣະອງົ ຈ ື່ງ ບ ື່  ຍກົຍໍ້ຳຍ ໜີ ໄປ ຈຳກ ພວກ ທື່ຳນ”         

4ແລະ ພວກ ເຂົຳ 

ຖຳມ ວື່ຳ         “ພວກ ເຮົຳ ຈະ ເອົຳ ຫຍງັ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ໂທດ ບຳບ ທີື່  ພວກ ເຮົຳ ຄວນ ຈະ ຕໍ້ອງ ຖວຳຍ ແກື່ 

ພຣະອງົ?         “ພວກ ເຂົຳ ຕອບ ວື່ຳ         “ເຮັດ ຮ ບ ຕຸື່ມ ຝີ ຂ ັໍ້ນ ຮໍ້ຳຍ ແຮງ ທີື່  ເປັນ ທອງຄ  ຳ ຫໍ້ຳ ຮ ບ         ແລະ ຮ ບ ໜ  

ເຮັດ ດໍ້ວຍ ທອງຄ  ຳ ຫໍ້ຳ ຮ ບ ຕຳມ ຈ  ຳນວນ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຂອງ ຄນົ ຟີລິດສະຕີນ          ເພຳະວື່ຳ ໂຣກລະບຳດ 

ຊະນດິ ດຽວ ກນັ ໄດໍ້ ມຳ ທ  ຳລຳຍ ພວກ ທື່ຳນ         ແລະ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ.          
5ທື່ຳນ ຕໍ້ອງ ເຮັດ ຮ ບ ຕຸື່ມ ຝີ ຂ ັໍ້ນ ຮໍ້ຳຍ ແຮງ ຂອງ ທື່ຳນ         ແລະ ຮ ບ ໜ  ທີື່  ໄດໍ້ ທ  ຳລຳຍ ປະເທດ ຂອງ ພວກ 

ທື່ຳນ         ແລະ ຈ ົື່ງ ຖວຳຍ ສະຫງ ື່ຳ ລຳສີ ແດື່ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ຊຳວ ອິສຣາເອນ          ເຫດ ວື່ຳ ພຣະອງົ ຈະ ໂຜດ 

ໃຫໍ້ ພຣະຫດັ ຂອງ ພຣະອງົ ເບົຳ ໄປ ຈຳກ ພວກ ທື່ຳນ,         ຈຳກ ຮ ບ ພະ ທງັຫລຳຍ         ແລະ ປະເທດ ຂອງ 

ພວກ ທື່ຳນ         

6ເປັນ ຫຍງັ ພວກ ທື່ຳນ ຈ ື່ງ ມີ ຈດິໃຈ ທີື່  ແຂງ ກະດໍ້ຳງ ເໝ ອນ ກບັ ຊຳວ ເອຢິບ          ແລະ ກະສດັ 

ຟາຣາໂອ;         ເມ  ື່ອ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ສະແດງ ລິດເດດ ອ  ຳນຳດ ໃນ ທື່ຳມກຳງ ພວກ ເຂົຳ         ແລໍ້ວ ພວກ ເຂົຳ ກ  

ໄດໍ້ ປື່ອຍ ໃຫໍ້ ປະຊຳຊນົ ພວກ ນ ັໍ້ນ ໄປ         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ກ  ຈຳກ ໄປ         ບ ື່  ແມ ື່ນ ບ ?         

7ບດັ ນີໍ້         ຈ ົື່ງ 

ຕຽມ ເອົຳ ກວຽນ ໃໝື່ ເຫລັໍ້ມ ໜ ື່ ງ ມຳ ທຽມ ເຂົໍ້ຳ ກບັ ແມ ື່ ງວົ ຄ ື່ ໜ ື່ ງ ຊ ື່ ງ ລ ກ ຂອງ ມນັ ກ  ຳລງັ ກນິ ນມົ ຢ ື່         ຍງັ ບ ື່  

ເຄີຍ ເຂົໍ້ຳ         ທຽມ ແອກ ມຳ ຈກັ ເທ ື່ ອ,         ຈ ົື່ງ ເອົຳ ແມ ື່ ງວົ ມຳ ທຽມ ກວຽນ ແລໍ້ວ ເອົຳ ລ ກ ຂອງ ມນັ ຂງັ ໄວໍ້ ໃນ 

ຄອກ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຈຳກ ແມ ື່ ຂອງ ມນັ         

8ຈ ົື່ງ ເອົຳ ຫີບ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ວຳງ ໄວໍ້ ເທິງ ກວຽນ         

ແລະ ວຳງ ເຄ ື່ ອງ ທອງຄ  ຳ ຊ ື່ ງ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈະ ຖວຳຍ ບ ຊຳ ໄຖື່ ໂທດ ບຳບ ນ ັໍ້ນ ໄວໍ້ ໃນ ຫີບ ນໍ້ອຍ ໜື່ວຍ 

ໜ ື່ ງ ແລະ ວຳງ ໄວໍ້ ທຳງ ຂໍ້ຳງ ຫີບ ຄ  ຳ ສນັຍຳ         ແລໍ້ວ ປື່ອຍ ໃຫໍ້ ມນັ ໄປ         

9ແລະ ພວກ ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ສງັເກດ ເບິື່ ງ 

ວື່ຳ         ຖໍ້ຳ ກວຽນ ນ ັໍ້ນ ຂ ໍ້ນ ໄປ ທຳງ ເຂດ ແດນ ຂອງ ມນັ ເອງ ໄປ ຫຳ ເມ  ອງ ເບັດ-ເຊເມັດ ກ  ແມ ື່ນ         ພຣະເຈົ້າ 

ໄດໍ້ ເຮັດ ເຫດກຳນ ອນັຕະລຳຍ ທີື່  ຮໍ້ຳຍ ແຮງ ແກື່ ພວກ ເຮົຳ,         ຖໍ້ຳ ບ ື່  ເປັນ ໄປ ຕຳມ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຮົຳ ກ  ຈະ ຮ ໍ້ 

ວື່ຳ ບ ື່  ແມ ື່ນ ພຣະຫດັ ຂອງ ພຣະອງົ ທີື່  ໄດໍ້ ຕ ີພວກ ເຮົຳ         ແຕື່ ວື່ຳ ເປັນ ເຫດ ຮໍ້ຳຍ ທີື່  ໄດໍ້ ບງັເກດີ ຂ ໍ້ນ ແກື່ ພວກ 

ເຮົຳ ເອງ.”          
10ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ກ  ປະຕບິດັ ຕຳມ         ໂດຍ ນ  ຳ ເອົຳ ແມ ື່ ງວົ ຄ ື່ ໜ ື່ ງ ມຳ ທຽມ ເຂົໍ້ຳ ກບັ ກວຽນ         ແລໍ້ວ ຂງັ ລ ກ 

ຂອງ ມນັ ໄວໍ້ ໃນ ຄອກ         

11ແລະ ພວກ ເຂົຳ ກ  ວຳງ ຫີບ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄວໍ້ ເທິງ ກວຽນ         

ພໍ້ອມ ກບັ ຫີບ ນໍ້ອຍ ທີື່  ມີ ຮ ບ ໜ  ຄ  ຳ         ແລະ ຮ ບ ຝີ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ເປັນ         

12ແມ ື່ ງວົ ກ  ຍື່ຳງ ຊ ື່  ໄປ ຕຳມ ທຳງ ມຸ ໍ້ງ ໜໍ້ຳ 

ໄປ ສ ື່ ເມ  ອງ ເບັດ-ເຊເມັດ ໂດຍ ຍື່ຳງ ໄປ ຕຳມ ທຳງ ເສັໍ້ນ ດຽວ ທງັ ຍື່ຳງ ທງັ ຮໍ້ອງ ແລະ         ມນັ ບ ື່  ໄດໍ້ ລໍ້ຽວ 

ຂວຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ລໍ້ຽວ ຊໍ້ຳຍ,         ບນັດຳ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຂອງ ຄນົ ຟີລິດສະຕີນ ກ  ຕດິຕຳມ ແມ ື່ ງວົ ນ ັໍ້ນ ໄປ ຈນົ ຮອດ ເຂດ 

ແດນ ເມ  ອງ         ເບັດ-ເຊເມັດ.          
13ຝື່ຳຍ ຊຳວ ເມ  ອງ ເບັດ-ເຊເມັດ ກ  ຳລງັ ພຳກນັ ກື່ຽວ ເຂົໍ້ຳ ຢ ື່ ຕຳມ ຮື່ອມ ພ ,         ເມ  ື່ອ ພວກ ເຂົຳ ເງຍີ ໜໍ້ຳ 

ຂ ໍ້ນ ກ  ເຫັນ ຫີບ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ,         ພວກ ເຂົຳ ພຳກນັ ຊ ື່ ນ ຊມົ ຍນິດ ີເມ  ື່ອ ໄດໍ້ ເຫັນ ຫີບ ນ ັໍ້ນ         

14ກວຽນ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ຮອດ ນຳ ຂອງ ທື່ຳນ ໂຢຊວຍ ຊຳວ ເບັດ-ເຊເມັດ          ແລະ ຢດຸ ຢ ື່ ໃກໍ້ ໂງ ື່ນ ຫີນ 

ໃຫຍື່ ກໍ້ອນ ໜ ື່ ງ ທີື່ ຢ ື່ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ມ ໍ້ຳງ ເອົຳ ໄມ ໍ້ ກວຽນ ເພ ື່ ອ ເປັນ ຟ ນ         ແລະ ຂໍ້ຳ ແມ ື່ ງວົ 

ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ ຖວຳຍ ແກື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ.         

15ແລະ ຄນົ ເລວີ ໄດໍ້ ເອົຳ ຫີບ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ຂອງ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ລງົ ມຳ         ແລະ ຫີບ ນໍ້ອຍ ທີື່ ຢ ື່ ທຳງ ຂໍ້ຳງ ຊ ື່ ງ ມີ ເຄ ື່ ອງ ທອງຄ  ຳ         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ວຳງ 

ຫີບ ທງັ ສອງ ເທິງ ໂງ ື່ນ ຫິນ ໃຫຍື່         ແລໍ້ວ ຊຳວ ເບັດ-ເຊເມັດ ກ  ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ         ແລະ ຖວຳຍ 
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ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ອ ື່ ນ ໆ ແກື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         

16ແລະ ເມ  ື່ອ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຂອງ ຄນົ ຟີລິດສະຕີນ ຫໍ້ຳ ຄນົ 

ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ເຫັນ ເຫດກຳນ ນ ັໍ້ນແລໍ້ວ         ພວກ ເຂົຳ ກ  ກບັ ຄ ນ ໄປ ເມ  ອງ ເອັກໂຣນ ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ.          
17ຄ  ຳ ທີື່  ເປັນ ຮ ບ ຕຸື່ມ ຝີ ຫໍ້ຳ ຮ ບ ຊ ື່ ງ ພວກ ຟີລິດສະຕີນ ຖວຳຍ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ໂທດ ບຳບ ແກື່ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ສ  ຳລບັ ຫໍ້ຳ ເມ  ອງ ຄ :         ເມ  ອງ ອາຊະໂດດ,         ເມ  ອງ ຄາຊາ,         ເມ  ອງ ອາຊະກາໂລນ,         

ເມ  ອງ ກັດ,         ເມ  ອງ ເອັກໂຣນ.         

18ສື່ວນ ຮ ບ ໜ  ຄ  ຳ ແມ ື່ນ ສ  ຳລບັ ເມ  ອງ ຂອງ ພວກ ຟີລິດສະຕີນ ທີື່  ເປັນ 

ເມ  ອງ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ທງັ ຫໍ້ຳ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ເມ  ອງ ທີື່  ມີ ກ  ຳແພງ ອໍ້ອມ ຈນົ ຮອດ ບນັດຳ ບໍ້ຳນນອກ         ແລະ ຈນົ 

ຮອດ ໂງ ື່ນ ຫີນ ໃຫຍື່ ແຫື່ງ ອາເບັນ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ປງົ ຫີບ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄວໍ້;         ຫີນ 

ນ ັໍ້ນ ກ  ຍງັ ຢ ື່ ທີື່  ໃນ ທົື່ງ ນຳ ຂອງ ໂຢຊວຍ ຊຳວ ເບັດ-ເຊເມັດ ຈນົ ຮອດ ທກຸ ມ ໍ້ນີໍ້.          
19ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ໂຈມ ຕ ີຊຳວ ເບັດ-ເຊເມັດ          ເພຳະວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເບິື່ ງ ຂໍ້ຳງ ຫີບ ຄ  ຳ ສນັຍຳ 

ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ປະຫຳນ ຊວີດິ ພວກ ເຂົຳ ເຈດັ ສິບ ຄນົ ຈຳກ ພວກ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ປະ-

ຊຳຊນົ ກ  ຮໍ້ອງໄຫໍ້ ໂສກເສົໍ້ຳ ໄວໍ້ ທກຸ ເພຳະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ປະຫຳນ ຊວີດິ ປະຊຳຊນົ ເປັນ ຈ  ຳນວນ 

ຫລຳຍ         

20ແລໍ້ວ ຊຳວ ເບັດ-ເຊເມັດ ຈ ື່ງ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ຜ ໍ້ ໃດ ສຳມຳດ ຢ ນ ຢ ື່ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ພຣະເຈົ້າ ອງົ ບ ລິສດຸ ອງົ ນີໍ້ ໄດໍ້         ແລະ ຈຳກ ບື່ອນ ນີໍ້ ພຣະອງົ ຈະ ສະເດັດ ໄປ ຫຳ ຜ ໍ້ ໃດ?”          
21ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ສ ົື່ງ ຜ ໍ້ ສ ົື່ງ ຂື່ຳວ ໄປ ຫຳ ຊຳວ ເມ  ອງ ກີຣິຢາດ-ເຢອາຣີມ ວື່ຳ         “ຄນົ ຟີລິດສະ-

ຕີນ ໄດໍ້ ສ ົື່ງ ຫີບ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຄ ນ ມຳ ແລໍ້ວ         ຈ ົື່ງ ລງົ ມຳ ເອົຳ ຫີບ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ຂ ໍ້ນ ໄປ ຢ ື່ ນ  ຳ ພວກ 

ທື່ຳນ ສຳ.”          

ບົດທີ 7 
ຊາມ ເອນປົກຄອງປະເທດອິສຣາເອນ 

1ຊຳວ ເມ  ອງ ກຣິີຢາດ-ເຢອາຣີມ ໄດໍ້ ເອົຳ ຫີບ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄປ ໄວໍ້ ໃນ ເຮ ອນ 

ຂອງ ອາບີນາດາບ          ຢ ື່ ເທິງ ພ  ນໍ້ອຍ         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ສະ ຖຳ ປຳ ນຳ         ເອເລອາຊາ          ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ລຳວ 

ໃຫໍ້ ເປັນ ຜ ໍ້ ຮບັ ໜໍ້ຳທີື່  ເບິື່ ງແຍງ ຫີບ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ນີໍ້.          
2ຫີບ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຖ ກ ຮກັສຳ ໄວໍ້ ຢ ື່ ທີື່  ເມ  ອງ ກີຣິຢາດ-ເຢອາຣີມ ເປັນ ເວລຳ 

ດນົ ນຳນ ເຖງິ ຊຳວ ປີ         ໃນ ເວລຳ ນ ັໍ້ນ         ຊຳວ ອິສຣາເອນ ທກຸ ຄນົ ໄດໍ້ ຮໍ້ອງໄຫໍ້ ຄ  ື່ຳ ຄວນ         ຂ  ຄວຳມ ຊື່ອຍ 

ເຫລ ອ ຈຳກ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ.         

3ຊາມ ເອນ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ຊຳວ ອິສຣາເອນ ວື່ຳ,         “ຖໍ້ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ກບັ ຄ ນ 

ມຳ ຫຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ເຕັມ ໃຈ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຕໍ້ອງ ກ  ຳຈດັ ພະ ຕື່ຳງ ໆ         ຂອງ ຊຳວ ຕື່ຳງ ດໍ້ຳວ         

ແລະ ຮ ບ ພະອັດຊະໂຕເຣດ ນ ັໍ້ນ ເສຍ         ແລໍ້ວ ຈ ົື່ງ ອທິຸດ ຕນົ ຖວຳຍ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ນະມດັ-

ສະກຳນ ພຣະອງົ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ         ພຣະອງົ ຈະ ຊື່ອຍ ຊວີດິ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຈຳກ ອ  ຳນຳດ ຂອງ ພວກ ຟີລິດ-
ສະຕີນ.”         

4ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ພວກ ອິສຣາເອນ ຈ ື່ງ ທ  ຳລຳຍ ຮ ບ ພະບາອານ          ແລະ ຮ ບ ພະອັດຊະໂຕເຣດ 

ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ແລໍ້ວ ໄດໍ້ ນະມດັສະກຳນ ແຕື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ.          
5ແລໍ້ວ ຊາມ ເອນ ກ  ບອກ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ທກຸ ຄນົ ວື່ຳ,         “ຂ  ໃຫໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ທກຸ ຄນົ ໄປ ໂຮມ ກນັ ຢ ື່ ທີື່  

ເມ  ອງ ມິດຊະປາ          ແລະ ຢ ື່ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         ຂໍ້ອຍ ຈະ ອໍ້ອນວອນ ຂ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ສ  ຳລບັ ພວກ ເຈົໍ້ຳ.”         

6ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ທກຸ ຄນົ ຈ ື່ງ ໄປ ໂຮມ ກນັ ຢ ື່ ທີື່  ເມ  ອງ ມິດຊະປາ          ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຕກັ ເອົຳ ນ  ໍ້ຳ         ແລະ 
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ຖອກ ຖວຳຍ ແກື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ຖ  ສິນ ອດົ ອຳຫຳນ ຕະຫລອດ ມ ໍ້         ພວກ ເຂົຳ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ພວກ 

ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ເຮັດ ຜິດ ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແລໍ້ວ”         ສື່ວນ ຊາມ ເອນ ກ  ຢ ື່ ທີື່  ເມ  ອງ ມິດຊະປາ          ແລະ ປກົ-

ຄອງ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ຢ ື່ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ.          
7ເມ  ື່ອ ພວກ ຟີລິດສະຕີນ          ໄດໍ້ ຍນິ ຂື່ຳວ ວື່ຳ ພວກ ອິສຣາເອນ ທໍ້ອນໂຮມ ກນັ ຢ ື່ ທີື່  ເມ  ອງ ມິດຊະປາ          

ຫວົໜໍ້ຳ ຊຳວ ຟີລິດສະຕີນ          ພໍ້ອມ ທງັ ທະຫຳນ ຈ  ຳນວນ ໜ ື່ ງ ກ  ຕຽມ ອອກ ໄປ ໂຈມ ຕ ີພວກ ເຂົຳ         ເມ  ື່ອ 

ພວກ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ຍນິ ຂື່ຳວ ເລ ື່ ອງ ນີໍ້ ກ  ພຳກນັ ຢໍ້ຳນ ກວົ.         

8ແລະ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ຊາມ ເອນ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ອໍ້ອນ-

ວອນ ຫຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ         ເພ ື່ ອ ພຣະອງົ ຈະ ຊື່ອຍ ພວກ ເຮົຳ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຈຳກ ກຳນ ໂຈມ ຕ ີ

ຂອງ ພວກ ຟີລດິສະຕີນ.”         

9ຊາມ ເອນ ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ແກະ ນໍ້ອຍ         ແລະ ເຜົຳ ໝດົ ທງັ ໂຕ ຖວຳຍ ແກື່ ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ          ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ອໍ້ອນວອນ ຂ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໃຫໍ້ ຊື່ອຍ ເຫລ ອ ພວກ ອິສຣາເອນ          ແລະ ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ ກ  ຊງົ ຕອບ ຄ  ຳ ອໍ້ອນວອນ ຂອງ ເພິື່ ນ.          

10ໃນ ຂະນະ ທີື່  ຊາມ ເອນ ກ  ຳລງັ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ         ຊຳວ ຟີລິດສະຕີນ ກ  ເຄ ື່ ອນ ທບັ ເຂົໍ້ຳ ມຳ 

ໂຈມ ຕ ີ         ແຕື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ເຮັດ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຍນິ ສຽງ ຟໍ້ຳຮໍ້ອງ ອນັ ໜໍ້ຳ ຢໍ້ຳນ         ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ 

ສບັສນົ ວຸໍ້ນວຳຍ         ແລະ ຜື່ຳຍແພໍ້ ໜີ ໄປ.         

11ພວກ ອິສຣາເອນ          ກ  ຍກົ ຂະບວນ ອອກ ມຳ ຈຳກ ເມ  ອງ         

ມິດຊະປາ          ໄລື່ ຕດິຕຳມ ພວກ ເຂົຳ ຈນົ ໄປ ຮອດ ບໍ້ຳນ         ເບັດ-ຄາ          ແລະ ຂໍ້ຳ ພວກ ເຂົຳ ຕຳຍ ຢຳຍ ໄປ 

ຕຳມ ທຳງ.          
12ແລໍ້ວ ຊາມ ເອນ ຈ ື່ງ ເອົຳ ກໍ້ອນ ຫີນ ໜ ື່ ງ ກໍ້ອນ ມຳ ຕ ັໍ້ງ ຂ ໍ້ນ ຢ ື່ ລະຫວື່ຳງ ເມ  ອງ ມິດຊະປາ          ແລະ 

ເມ  ອງ ເຊນ          ແລໍ້ວ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ຊື່ອຍ ເຫລ ອ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ມຳ ຈນົ ຮອດ ບື່ອນ ນີໍ້”         

ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ ໃສື່ ຊ ື່  ກໍ້ອນ ຫີນ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ ເອເບັນເອເຊ          ໝຳຍ ຄວຳມ ວື່ຳ         “ກໍ້ອນ ຫີນ ຊື່ອຍ ເຫລ ອ”         

13ພວກ ຟີລິດສະຕີນ ຜື່ຳຍແພໍ້         ແລະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກ  ບ ື່  ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ບກຸລກຸ ເຂດ ແດນ ຂອງ ຊຳວ 

ອິສຣາເອນ ອີກ         ໃນ ເວລຳ ທີື່  ຊາມ ເອນ ຍງັ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່.          
14ທກຸ ໆ         ຫວົ ເມ  ອງ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ເມ  ອງ ເອັກໂຣນ ຈນົ ຮອດ ເມ  ອງ ກັດ          ບື່ອນ ທີື່  ພວກ ຟີລິດສະຕີນ ຍ ດ 

ເອົຳ ໄປ ນ ັໍ້ນ         ກ  ໄດໍ້ ກບັ ຄ ນ ມຳ ເປັນ ຂອງ ພວກ ອິສຣາເອນ          ແລະ         ຊຳວ ອິສຣາເອນ ກ  ໄດໍ້ ເຂດ ແດນ 

ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຄ ນ ໝດົ ແລໍ້ວ         ຄວຳມ ສະຫງບົ ສກຸ ຈ ື່ງ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ລະຫວື່ຳງ ຊຳວ ອິສຣາເອນ          ແລະ 

ຊຳວ ການາອານ.         

15ຊາມ ເອນ ໄດໍ້ ປກົຄອງ ອິສຣາເອນ ຕະຫລອດ ຊ ົື່ວ ຊວີດິ ຂອງ ເພິື່ ນ.         

16ທກຸ ໆ         

ປີ ເພິື່ ນ ຕໍ້ອງ ໄປ ເມ  ອງ ເບັດເອນ          ເມ  ອງ ກິນການ          ແລະ ເມ  ອງ ມິດຊະປາ          ເພຳະ ເພິື່ ນ ມໜີໍ້ຳ ທີື່  ປກົ-

ຄອງ ໃນ ເມ  ອງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້.         

17ແລໍ້ວ ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ກບັ ຄ ນ ເມ  ອ ເຮ ອນ ຂອງ ເພິື່ ນ ທີື່  ເມ  ອງ ຣາມາ          ໃນ ເມ  ອງ ນີໍ້         

ເພິື່ ນ ເປັນ ຜ ໍ້ ປກົຄອງ ເຊັື່ ນ ດຽວ ກນັ         ແລະ ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ແທື່ນ ບ ຊຳ ຖວຳຍ ແກື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄວໍ້ ໃນ ທີື່  

ນ ັໍ້ນ ດໍ້ວຍ.          

ບົດທີ 8 
ປະຊາຊົນຮ້ອງຂໍເອົາເຈົ້າຊີວິດ 

1ເມ  ື່ອ ຊາມ ເອນ ເຖົໍ້ຳ ແກື່ ແລໍ້ວ         ເພິື່ ນ ໃຫໍ້ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເພິື່ ນ ປກົຄອງ ປະເທດ ອິສຣາເອນ ແທນ.         

2ຜ ໍ້ ອໍ້ຳຍ ຊ ື່ ວ ື່ຳ         ໂຢເອນ          ແລະ ຜ ໍ້ ນໍ້ອງ ຊ ື່ ວ ື່ຳ ອາບີຢາ          ພວກ ເຂົຳ ທງັ ສອງ ປກົຄອງ ທີື່  ເມ  ອງ ເບເອ-ເຊ-
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ບາ.         

3ແຕື່ ວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ບ ື່  ປະພ ດ ຕຳມ ແບບຢື່ຳງ ຂອງ ພ ື່         ພວກ ເຂົຳ ສນົໃຈ ນ  ຳ ແຕື່ ເລ ື່ ອງ ເງນິ ຄ  ຳ ເທົື່ ຳ 

ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ຮບັ ເອົຳ ສິນ ບນົ         ແລະ ບ ື່  ໄດໍ້ ຕດັສິນ ຄວຳມ ຢື່ຳງ ສດັຊ ື່ .          
4ແລໍ້ວ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ອິສຣາເອນ ທກຸ ຄນົ ກ  ປະຊຸມ ກນັ         ແລໍ້ວ ພຳກນັ ໄປ ຫຳ ຊາມ ເອນ ທີື່  ເມ  ອງ 

ຣາມາ          ແລະ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ເພິື່ ນ ວື່ຳ,         

5“ທື່ຳນ ເອີຍ         ທື່ຳນ ກ  ເຖົໍ້ຳ ແກື່ ຫລຳຍ ແລໍ້ວ         ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ທື່ຳນ ບ ື່  ໄດໍ້ 

ປະພ ດ ຕຳມ ແບບຢື່ຳງ ຂອງ ທື່ຳນ ເລີຍ         ສະນ ັໍ້ນ         ຂ  ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ໃຫໍ້ ເປັນ ຜ ໍ້ ປກົຄອງ 

ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ປະເທດ ອ ື່ ນ ໆ         ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ປກົຄອງ ກນັ.          
6ຊາມ ເອນ ໄດໍ້ ເສຍ ໃຈ ໃນ ເລ ື່ ອງ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຮໍ້ອງ ຂ  ເອົຳ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ ອໍ້ອນ-

ວອນ ຫຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ.         

7ແລະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກ  ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ຟງັ ທກຸ ສິື່ ງ ທີື່  ປະຊຳຊນົ ເວົໍ້ຳ 

ຕ ື່  ເຈົໍ້ຳ         ພວກ ເຂົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ປະ ຖິໍ້ມ ເຈົໍ້ຳ         ແຕື່ ໄດໍ້ ປະ ຖິໍ້ມ ເຮົຳ ຕື່ຳງຫຳກ         ໂດຍ ບ ື່  ຍອມ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ 

ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຕ ື່  ໄປ.         

8ນບັ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ເຮົຳ ໄດໍ້ ນ  ຳ ພວກ ເຂົຳ ອອກ ມຳ ຈຳກ ປະເທດ ເອຢິບ          ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ 

ຫື່ຳງເຫີນ ຈຳກ ເຮົຳ         ແລະ ໄປ ນະມດັສະກຳນ ພະ ອ ື່ ນ         ດຽວນີໍ້         ພວກ ເຂົຳ ກ  ຳລງັ ປະພ ດ ຕ ື່  ເຮົຳ ດ ັື່ງ ທີື່  

ພວກ ເຂົຳ ເຄີຍ ໄດໍ້ ປະພ ດ ຢ ື່ ເລ ໍ້ອຍ ໆ.         

9ສະນ ັໍ້ນ         ຈ ົື່ງ ເຮັດ ຕຳມ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ຂ          ແຕື່ ຈ ົື່ງ ຕກັເຕ ອນ ພວກ 

ເຂົຳ ຢື່ຳງ ໜກັ ແໜໍ້ນ         ແລະ ອະທິບຳຍ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ຮ ໍ້ ວື່ຳ         ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ຈະ ປກົຄອງ ພວກ ເຂົຳ 

ຢື່ຳງໃດ?”          
10ຊາມ ເອນ          ຈ ື່ງ ບອກ ທກຸ ໆ         ສິື່ ງ ແກື່ ປະຊຳຊນົ ທີື່  ຢຳກ ມີ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ນ ັໍ້ນ         ຕຳມ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ຊງົ ບອກ ໄວໍ້ ກບັ ເພິື່ ນ.         

11ຊາມ ເອນ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         “ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ປກົຄອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ດ ັື່ງນີໍ້         

ພະ ອງົ ຈະ ເອົຳ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄປ ເປັນ ທະຫຳນ         ບຳງ ຄນົ ຈະ ຂບັ ລດົ ຮບົ         ບຳງ ຄນົ ຈະ ເປັນ 

ທະຫຳນ ມ ໍ້ຳ         ແລະ ເປັນ ທະຫຳນ ໜື່ວຍ ກໍ້ຳ ຕຳຍ.         

12ພະ ອງົ ຈະ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ເອົຳ ບຳງ ຄນົ ໃຫໍ້ ເປັນ ນຳຍ ພນັ         

ບຳງ ຄນົ ເປັນ ນຳຍຮໍ້ອຍ         ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ໄຖ ນຳ         ກື່ຽວ ເຂົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ເພິື່ ນ         ແລະ ເຮັດ ອຳ-

ວດຸ         ກບັ ເຄ ື່ ອງ ຮບົ ປະຈ  ຳ ລດົ ຮບົ ຂອງ ພະ ອງົ ດໍ້ວຍ.         

13ສື່ວນ ລ ກ ສຳວ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ແຕື່ງ 

ນ  ໍ້ຳ ຫອມ ເຮັດ ວຽກ ເປັນ ແມ ື່ຄວົ         ແລະ ເປັນ ຜ ໍ້ ເຮັດ ຂະໜມົ.         

14ພະ ອງົ ຈະ ເອົຳ ທົື່ງ ນຳ ທີື່  ດ ີທີື່  ສດຸ         ເອົຳ 

ສວນ ອະງ ຸື່ນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ແກື່ ນຳຍ ທະຫຳນ         ແລະ ບນັດຳ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ຂອງ ພະ ອງົ.         

15ພະ ອງົ ຈະ 

ຫກັ ເອົຳ ໜ ື່ ງ ສື່ວນ ສິບ ຂອງ ເຂົໍ້ຳ         ແລະ ໝຳກ ອະງ ຸື່ນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ແກື່ ນຳຍ ທະຫຳນ         ແລະ ບນັດຳ ຂໍ້ຳ-

ລຳຊະກຳນ ອ ື່ ນ ໆ         ຂອງ ພະ ອງົ.         

16ພະ ອງົ ຈະ ເອົຳ ພວກ ຄນົ ໃຊໍ້ ກບັ ຝ ງ ງວົ ທີື່  ງຳມ         ແລະ ຝ ງ ລ  ຂອງ 

ພວກ ເຈົໍ້ຳ ມຳ ໃຊໍ້ ເຮັດ ວຽກ ສ  ຳລບັ ພະ ອງົ.         

17ພະ ອງົ ຈະ ຫກັ ເອົຳ ໜ ື່ ງ ສື່ວນ ສິບ ຈຳກ ຝ ງ ສດັ ຂອງ ພວກ 

ເຈົໍ້ຳ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ເປັນ ທຳດ ຂອງ ພະ ອງົ.         

18ເມ  ື່ອ ເວລຳ ນ ັໍ້ນ ມຳ ເຖງິ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຄວນ ຄຳງ ຢື່ຳງ 

ແສນ ສຳຫດັ ຍໍ້ອນ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ທີື່  ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເລ ອກ ເອົຳ ເອງ ນ ັໍ້ນ         ແຕື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ບ ື່  ຟງັ ຄ  ຳ ຮໍ້ອງ 

ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ.”          
19ຝື່ຳຍ ປະຊຳຊນົ ບ ື່  ໄດໍ້ ຟງັ ຄວຳມ ຂອງ ຊາມ ເອນ          ພວກ ເຂົຳ ພຳກນັ ຕອບ ວື່ຳ,         “ບ ື່ !         ພວກ ຂໍ້ຳ-

ນໍ້ອຍ ຕໍ້ອງກຳນ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ.         

20ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ກຳຍເປັນ ເໝ ອນ ຊນົ ຊຳດ ອ ື່ ນ         ແລະ ເພ ື່ ອ ວື່ຳ 

ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ຂອງ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ປກົຄອງ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເອງ         ແລະ ຈະ ຊງົ ນ  ຳ ໜໍ້ຳ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

ອອກ ໄປ ຕ ີເສິກ.”          
21ຊາມ ເອນ ໄດໍ້ ຟງັ ເລ ື່ ອງ ຕື່ຳງ ໆ         ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ເວົໍ້ຳ ມຳ ແລໍ້ວ         ກ  ນ  ຳ ເອົຳ ເລ ື່ ອງ ນີໍ້ ທ ນ ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
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ເຈົ້າ.         

22ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ເຮັດ ໃນ ສິື່ ງ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ຕໍ້ອງກຳນ         ແລະ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ເຈົໍ້ຳ ຊ-ີ

ວດິ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ”         ແລໍ້ວ ຊາມ ເອນ ຈ ື່ງ ບອກ ໃຫໍ້ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ທກຸ ຄນົ ກບັ ຄ ນ ເມ  ອ ບໍ້ຳນ.          

ບົດທີ 9 
ຊາອ ນໄປພົບຊາມ ເອນ 

1ຍງັ ມີ ຊຳຍ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຈຳກ ຕະກ ນ ເບັນຢາມິນ ຊ ື່ ວ ື່ຳ ກີເຊ          ເປັນ ລ ກ ຂອງ ອາບີເອນ          ອາບເີອນ ເປັນ 

ລ ກ ຂອງ ເຊໂຣ          ຫລຳນ ຂອງ ເບໂກຣັດ          ແລະ ເຫ ລນັ ຂອງ ອາຟີຢາ.         

2ກີເຊ ເປັນ ຄນົ ທີື່  ຮ ັື່ງມ ີ        ແລະ ມີ 

ຊ ື່  ສຽງ         ລຳວ ມີ ລ ກ ຊຳຍ ຊ ື່ ວ ື່ຳ ຊາອ ນ          ຊາອ ນ ເປັນ ຊຳຍ ໜຸື່ມ ທີື່  ສະຫງ ື່ຳ ງຳມ         ໃນ ອິສຣາເອນ ບ ື່  ມີ ໃຜ 

ສ ງ         ແລະ ງຳມ ເໜ ອກ ວື່ຳ ລຳວ.          
3ເມ  ື່ອ ລ  ຂອງ ກີເຊ ໄດໍ້ ເສຍ         ລຳວ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ຊາອ ນ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ໄປ ຊອກ ຫຳ ລ          ແລະ ນ  ຳ ເອົຳ ຄນົ ໃຊໍ້ ຜ ໍ້ 

ໜ ື່ ງ ໄປ ນ  ຳ.”         

4ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຜື່ຳນ ພ  ນໍ້ອຍ ເມ  ອງ ເອຟຣາຢິມ          ແລະ ເຂດ ແດນ ຊາລິຊາ          ແຕື່ ກ  ບ ື່  ພບົ         

ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ຜື່ຳນ ໄປ ທຳງ ເຂດ ແດນ ຊາອາລີມ          ແຕື່ ກ  ບ ື່  ພບົ ອີກ         ແລໍ້ວ ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ຜື່ຳນ 

ໄປ ທຳງ ເຂດ ແດນ ເບັນຢາມິນ          ແຕື່ ກ  ບ ື່  ພບົ ເຊັື່ ນ ກນັ.          
5ເມ  ື່ອ ພວກ ເຂົຳ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ຮອດ ເຂດ ແດນ ຊ ບ          ຊາອ ນ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ຄນົ ໃຊໍ້ ວື່ຳ,         “ພວກ ເຮົຳ ພຳກນັ ກບັ 

ບໍ້ຳນ ເທຳະ!         ບຳງທີ ພ  ຂໍ້ອຍ ອຳດ ເຊົຳ ຄິດ ເປັນ ຫື່ວງ ນ  ຳ ລ  ແລໍ້ວ         ແຕື່ ເພິື່ ນ ອຳດ ເປັນ ຫື່ວງ ນ  ຳ ພວກ ເຮົຳ 

ຫລຳຍ ກວື່ຳ.”         

6ຄນົ ໃຊໍ້ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຖໍ້ຳ ກື່ອນ         ໃນ ເມ  ອງ ນີໍ້ ຍງັ ມີ ຄນົ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຢ ື່ ຄນົ ໜ ື່ ງ         ຊ ື່ ງ 

ເປັນ ຄນົ ທີື່  ໜໍ້ຳ ເຄົຳລບົ         ແລະ ນບັຖ  ທີື່  ສດຸ         ເພຳະວື່ຳ ທກຸ ສິື່ ງ ທີື່  ເພິື່ ນ ເວົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ເປັນຄວຳມ ຈງິ         ໃຫໍ້ ພວກ 

ເຮົຳ ພຳກນັ ໄປ ຫຳ ເພິື່ ນ         ບຳງທີ ເພິື່ ນ ອຳດ ບອກ ບື່ອນ ທີື່  ລ  ຢ ື່         ແລະ ພວກ ເຮົຳ ກ  ຈະ ພບົ ມນັ ໄດໍ້.”         

7ຊາ-
ອ ນ ຖຳມ ຂ ໍ້ນ ວື່ຳ,         “ຖໍ້ຳ ພວກ ເຮົຳ ໄປ ຫຳ ເພິື່ ນ         ເຮົຳ ຈະ ມີ ຫຍງັ ໃຫໍ້ ເພິື່ ນ         ເຂົໍ້ຳ ກ  ບ ື່  ມີ ເຫລ ອ ຢ ື່ ໃນ ຫ ື່  ແລໍ້ວ         

ແລະ ພວກ ເຮົຳ ກ  ບ ື່  ມີ ຫຍງັ ຈກັ ແນວ ເລີຍ ທີື່  ຈະ ເອົຳ ໄປ ໃຫໍ້ ເພິື່ ນ         ພວກ ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ຢື່ຳງໃດ?”         

8ຄນົ ໃຊໍ້ 

ຕອບ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ອຍ ມີ ເງນິ ຢ ື່ ຫລຽນ ໜ ື່ ງ ພ  ທີື່  ຈະ ໃຫໍ້ ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ຢ ື່         ແລະ ເພິື່ ນ ກ  ຈະ ບອກ ບື່ອນ ທີື່  ພວກ ເຮົຳ ຈະ 

ພບົ ລ  ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ ຢ ື່ ໃສ.”          
9-11ຊາອ ນ ເວົໍ້ຳ ອີກ ວື່ຳ,         “ເປັນຄວຳມ ຄິດ ທີື່  ດ ີ         ພວກ ເຮົຳ ພຳກນັ ໄປ ເທຳະ”         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ 

ໄປ ຍງັ ເມ  ອງ ບື່ອນ ທີື່  ຄນົ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຢ ື່         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ພບົ ຍງິ ສຳວ ບຳງ ຄນົ ອອກ ມຳ ຕກັ ນ  ໍ້ຳ         ພວກ 

ເຂົຳ ຈ ື່ງ ຖຳມ ຍງິ ສຳວ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ         “ໝ  ທ  ຳນວຳຍ ຢ ື່ ບ ?”         (ຕ ັໍ້ງແຕື່ ກື່ອນ         ຖໍ້ຳ ມີ ຄນົ ຢຳກ ທ ນ ຖຳມ ພຣະເຈົ້າ          

ພວກ ເຂົຳ ຕໍ້ອງ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ພວກ ເຮົຳ ໄປ ຫຳ ໝ  ທ  ຳນວຳຍ ເທຳະ”         ເພຳະ ໃນ ເວລຳ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ເອີໍ້ນ 

ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ວື່ຳ ໝ  ທ  ຳນວຳຍ).         

12ພວກ ຍງິ ສຳວ ຈ ື່ງ ຕອບ ວື່ຳ,         “ແມ ື່ນ ແລໍ້ວ         ເພິື່ ນ ຢ ື່ ນີໍ້         ເພິື່ ນ ຫຳ 

ກ  ອອກ ໄປ ກື່ອນ ທີື່  ພວກ ທື່ຳນ ຈະ ມຳ ຮອດ ນີໍ້         ຈ ົື່ງ ພຳກນັ ຟໍ້ຳວ ໄປ         ດຽວນີໍ້ ເພິື່ ນ ກ  ຳລງັ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ເມ  ອງ         

ເພຳະວື່ຳ         ມ ໍ້ນີໍ້ ປະຊຳຊນົ ກ  ຳລງັ ໄປ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ທີື່  ແທື່ນ ບ ຊຳ ເທິງ ພ .         

13ກື່ອນ ທີື່  ເພິື່ ນ ຈະ ຂ ໍ້ນ ໄປ 

ເທິງ ພ          ໃຫໍ້ ພວກ ທື່ຳນ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ເມ  ອງ         ແລະ ຈະ ພບົ ເພິື່ ນ         ເພຳະວື່ຳ         ເພິື່ ນ ຕໍ້ອງ ອໍ້ອນວອນ ກື່ອນ 

ເວລຳ ຖວຳຍ ບ ຊຳ         ແລໍ້ວ ຜ ໍ້ ທີື່  ຮບັ ເຊນີ ມຳ ຈ ື່ງ ຈະ ກນິ ໄດໍ້         ດຽວນີໍ້ ຈ ົື່ງ ຂ ໍ້ນ ໄປ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ພວກ ທື່ຳນ 

ຈະ ໄດໍ້ ພບົ ເພິື່ ນ ໂລດ.          
14ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ກ  ພຳກນັ ໄປ ໃນ ເມ  ອງ         ເມ  ື່ອ ກ  ຳລງັ ຍື່ຳງ ໄປ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ເຫັນ ຊາມ ເອນ 
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ກ  ຳລງັ ຍື່ຳງ ອອກ ມຳ         ເພ ື່ ອ ໄປ ບື່ອນ ນະມດັສະກຳນ.         

15ກື່ອນ ມ ໍ້ ທີື່  ຊາອ ນ ຈະ ມຳ ຮອດ         ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ ຊງົ ບອກ ຊາມ ເອນ ໄວໍ້ ແລໍ້ວ ວື່ຳ,         

16ມ ໍ້ອ ື່ ນ ປະມຳນ ເວລຳ ດຽວ ກນັ ນີໍ້         ເຮົຳ ຈະ ສ ົື່ງ ຄນົ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ຈຳກ 

ຕະກ ນ ເບັນຢາມິນ ມຳ ຫຳ ເຈົໍ້ຳ         ຈ ົື່ງ ເອົຳ ນ  ໍ້ຳມນັ ຫດົສງົ ລຳວ ໃຫໍ້ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ເໜ ອ ໄພື່ ພນົ ອິສຣາ-
ເອນ ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ ລຳວ ຈະ ຊື່ອຍ ພວກ ເຂົຳ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຈຳກ ພວກ ຟີລິດສະຕີນ          ເພຳະ ເຮົຳ ໄດໍ້ ເຫັນ 

ຄວຳມທກຸ ທ ລະມຳນ ຂອງ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ ໄດໍ້ ຍນິ ກຳນ ຮໍ້ອງໄຫໍ້ ຂ  ຄວຳມ ຊື່ອຍ ເຫລ ອ ຈຳກ 

ພວກ ເຂົຳ.”          
17ເມ  ື່ອ ຊາມ ເອນ ເຫັນ ຊາອ ນ          ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ເພິື່ ນ ວື່ຳ,         “ຄນົ ນີໍ້ ແລໍ້ວ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ບອກ 

ໄວໍ້ ກບັ ເຈົໍ້ຳ         ລຳວ ຈະ ປກົຄອງ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ເຮົຳ.”         

18ແລໍ້ວ ຊາອ ນ ກ  ເຂົໍ້ຳ ໄປ ຫຳ ຊາມ ເອນ ຢ ື່ ໃກໍ້ ປະຕ  

ເມ  ອງ         ແລະ ຖຳມ ວື່ຳ,         “ຂ  ບອກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ແດື່ ວື່ຳ ໝ  ທ  ຳນວຳຍ ຢ ື່ ໃສ?”          
19ຊາມ ເອນ ກ  ຕອບ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ອຍ ນີໍ້ ແຫລະ ເປັນ ໝ  ທ  ຳນວຳຍ         ຈ ົື່ງ ອອກ ໄປ ບື່ອນ ນະມດັສະກຳນ 

ກື່ອນ ຂໍ້ອຍ ເດີໍ້         ມ ໍ້ນີໍ້         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ທງັ ສອງ ຕໍ້ອງ ກນິ ເຂົໍ້ຳ ກບັ ຂໍ້ອຍ         ມ ໍ້ອ ື່ ນ ເຊົໍ້ຳ         ຂໍ້ອຍ ຈະ ຕອບ ຄ  ຳ ຖຳມ 

ທກຸ ຢື່ຳງ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ແລໍ້ວ ຈະ ສ ົື່ງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ກບັ ຄ ນ ເມ  ອ.         

20ສ  ຳລບັ ລ  ນ ັໍ້ນ ເສຍ ໄປ ໄດໍ້ ສຳມ ມ ໍ້ ແລໍ້ວ 

ນ ັໍ້ນ         ຢື່ຳ ຄດິ ເສຍດຳຍ ນ  ຳ ມນັ         ເພຳະວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ພບົ ມນັ ແລໍ້ວ         ແຕື່ ວື່ຳ         ຜ ໍ້ ທີື່  ຊຳວ ອິສຣາເອນ 

ຕໍ້ອງກຳນ ຫລຳຍ ທີື່  ສດຸ ນ ັໍ້ນ ແມ ື່ນ ເຈົໍ້ຳ ເອງ         ແລະ ຄອບຄວົ ພ ື່  ແມ ື່ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ.”          
21ຊາອ ນ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຢ ື່ ໃນ ຕະກ ນ ເບັນຢາມິນ          ຊ ື່ ງ ເປັນ ຕະກ ນ ນໍ້ອຍ ທີື່  ສດຸ ໃນ ອິສຣາ-

ເອນ          ແລະ ໃນ ຕະກ ນ ນ ັໍ້ນ ຄອບຄວົ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ກ  ມີ ຄວຳມ ສ  ຳຄນັ ນໍ້ອຍ ກວື່ຳ ໝ ື່         ແຕື່ ເປັນ ຫຍງັ 

ທື່ຳນ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ແບບ ນີໍ້ ກບັ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ?”          
22ແລໍ້ວ ຊາມ ເອນ          ກ  ພຳ ຊາອ ນ ພໍ້ອມ ທງັ ຄນົ ໃຊໍ້ ຂອງ ລຳວ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ຫໍ້ອງ ໃຫຍື່ ຫໍ້ອງ ໜ ື່ ງ         ແລະ 

ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ນ ັື່ງ ຢ ື່ ທຳງ ຂໍ້ຳງ ໂຕະ ບື່ອນ ທີື່  ມີ ແຂກ ຖ ກ ເຊນີ ມຳ ນ ັື່ງ ຢ ື່ ກື່ອນ ແລໍ້ວ ປະມຳນ ສຳມ ສິບ ຄນົ.         

23ຊາມ ເອນ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ຄນົ ຄວົກນິ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ເອົຳ ຕື່ອນ ຊີໍ້ນ ທີື່  ຂໍ້ອຍ ບອກ ໃຫໍ້ ເອົຳ ໄວໍ້ ຕື່ຳງຫຳກ ນ ັໍ້ນ ມຳ.”          
24ຜ ໍ້ ຄວົກນິ ກ  ເອົຳ ຕື່ອນ ຂຳ         ແລະ ຕື່ອນ ຊີໍ້ນ ທີື່  ດ ີທີື່  ສດຸ ໄປ ວຳງ ໄວໍ້ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຊາອ ນ          ແລໍ້ວ ຊາມ ເອນ 

ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ນີໍ້ ແມ ື່ນ ສື່ວນ ທີື່  ເອົຳ ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ         ເຊນີ ກນິ ສຳ         ມນັ ເປັນ ສື່ວນ ທີື່  ເອົຳ ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ກນິ ໃນ 

ເວລຳ ນີໍ້         ພໍ້ອມ ກບັ ທກຸ ຄນົ ທີື່  ຖ ກ ເຊນີ ມຳ.”          
25ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         ຊາອ ນ ໄດໍ້ ກນິ ເຂົໍ້ຳ ຮື່ວມ ກບັ ຊາມ ເອນ          ເມ  ື່ອ ພວກ ເຂົຳ ລງົ ຈຳກ ບື່ອນ ນະມດັສະກຳນ 

ມຳ         ແລະ ກບັເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ເມ  ອງ         ກ  ມີ ຄນົ ຈດັ ບື່ອນ ໃຫໍ້ ຊາອ ນ ຢ ື່ ເທິງ ຫລງັຄຳ ພຽງ         ແລະ ລຳວ ກ  ນອນ ຢ ື່ 

ທີື່  ນ ັໍ້ນ.          

ຊາມ ເອນເອົານຳມັນຫົດສົງຊາອ ນໃຫ້ເປັນກະສັດ 
26ຕ ື່ ນ ເຊົໍ້ຳ ມຳ         ຊາມ ເອນ ກ  ຮໍ້ອງ ໃສື່ ຊາອ ນ ຢ ື່ ເທິງ ຫລງັຄຳ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ,         “ຕ ື່ ນ ແມ         ຂໍ້ອຍ ຈະ ສ ົື່ງ ເຈົໍ້ຳ ກບັ 

ຄ ນ ເມ  ອ”         ຊາອ ນ ລກຸຂ ໍ້ນ         ແລະ ມຸ ື່ງ ໜໍ້ຳ ອອກ ໄປ ສ ື່ ຖະໜນົ ໃຫຍື່ ພໍ້ອມ ກບັ ຊາມ ເອນ.         

27ເມ  ື່ອ ພວກ 

ເຂົຳ ມຳ ຮອດ ເຂດ ແດນ ເມ  ອງ         ຊາມ ເອນ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ຊາອ ນ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ບອກ ໃຫໍ້ ຄນົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໄປ ກື່ອນ”         

ຄນົ ໃຊໍ້ ກ  ເດນີທຳງ ໄປ ກື່ອນ         ຊາມ ເອນ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ໄປ ວື່ຳ,         “ຢດຸ ຢ ື່ ນີໍ້ ຈກັ ໜື່ອຍ ກື່ອນ ເນຳະ         ແລໍ້ວ ຂໍ້ອຍ 

ຈະ ບອກ ວື່ຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ກບັ ຂໍ້ອຍ ຢື່ຳງໃດ.”          
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1ແລໍ້ວ ຊາມ ເອນ          ກ  ເອົຳ ເຕົໍ້ຳນ  ໍ້ຳ ມນັ ໝຳກກອກ ອອກ ມຳ ຖອກ ລງົ ໃສື່ ຫວົ ຂອງ ຊາອ ນ          ເພິື່ ນ ຈ ບ 

ຊາອ ນ ແລໍ້ວ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ເອົຳ ນ  ໍ້ຳມນັ ຫດົສງົ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ເໜ ອ ໄພື່ ພນົ 

ຂອງ ພຣະອງົ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ປກົຄອງ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ພຣະອງົ         ແລະ ຊື່ອຍ ພວກ ເຂົຳ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຈຳກ ສດັຕ  ຂອງ 

ພວກ ເຂົຳ         ກຳນ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ເລ ອກ ເອົຳ ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ພຣະອງົ         ຈະ ພິສ ດ 

ໃຫໍ້ ເຫັນ ໄດໍ້ ດ ັື່ງນີໍ້.         

2ມ ໍ້ນີໍ້         ເມ  ື່ອ ເຈົໍ້ຳ ຈຳກ ຂໍ້ອຍ ໄປ ແລໍ້ວ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ພບົ ຊຳຍ ສອງ ຄນົ ໃກໍ້ ຂມຸ ຝງັ ສບົ ຂອງ 

ຣາເຄນ ຢ ື່ ເຊັນຊາ ໃນ ເຂດ ແດນ ເບັນຢາມິນ          ພວກ ເຂົຳ ຈະ ບອກ ເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         ລ  ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ກ  ຳລງັ ຊອກ ຫຳ 

ນ ັໍ້ນ ເຫັນ ແລໍ້ວ         ແລະ ພ ື່  ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ເປັນ ທກຸ ກງັວນົ ຢື່ຳງໃດ ກື່ຽວ ກບັ ລ          ແຕື່ ວື່ຳ ຄິດ ເປັນ ຫື່ວງ ນ  ຳ 

ເຈົໍ້ຳ ແລະ ຖຳມ ສະເໝີ ວື່ຳ         “ຂໍ້ອຍ ຈະ ເຮັດ ຢື່ຳງໃດ         ກື່ຽວ ກບັ ເລ ື່ ອງ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຂໍ້ອຍ?”          
3ແລໍ້ວ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ໄປ ຈຳກ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ຈນົ ຮອດ ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ ສກັສິດ ທີື່  ຕາໂບ          ຢ ື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ພບົ ຊຳຍ ສຳມ ຄນົ 

ຊ ື່ ງ ກ  ຳລງັ ໄປ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ແກື່ ພຣະເຈົ້າ ທີື່  ເມ  ອງ ເບັດເອນ          ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ໃນ ພວກ ເຂົຳ ນ ັໍ້ນ ຈ ງ ແບໍ້ 

ນໍ້ອຍ ສຳມ ໂຕ         ແລະ ອີກ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ມີ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ສຳມ ກໍ້ອນ         ສື່ວນ ຜ ໍ້ ທີ ສຳມ ມີ ຖງົ ນ  ໍ້ຳ ອະງ ຸື່ນ.         

4ພວກ ເຂົຳ ຈະ 

ຄ  ຳນບັ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ເອົຳ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ສອງ ກໍ້ອນ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ         ແລໍ້ວ ເຈົໍ້ຳ ກ  ຈະ ຮບັ ເອົຳ.         

5ຕ ື່  ຈຳກ ນ ັໍ້ນ         ເຈົໍ້ຳ ກ  ຈະ ໄປ 

ຮອດ ພ  ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ທີື່  ເມ  ອງ ກິເບອາ          ໃນ ເມ  ອງ ນີໍ້ ມີ ຄໍ້ຳຍ ພກັ ຂອງ ຊຳວ ຟີລິດສະຕີນ          ຢ ື່ ປຳກ 

ປະຕ  ເຂົໍ້ຳ ເມ  ອງ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ພບົ ກຸື່ມ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ກ  ຳລງັ ດດີ ພິນ         ຕ ີກອງ         ແລະ ເປົື່ ຳ ຂຸື່ຍ ລງົ ມຳ 

ຈຳກ ແທື່ນ ບ ຊຳ ເທິງ ພ          ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຟໍ້ອນ         ແລະ ໂຫື່ ຮໍ້ອງ ດໍ້ວຍ ສຽງ ອນັ ດງັ.         

6ພຣະວິນຍານ ຂອງ 

ພຣະເຈົ້າ ຈະ ເຂົໍ້ຳ ຢ ື່ ໃນ ຕວົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ເຂົໍ້ຳ ຮື່ວມ ໃນ ກຳນ ທ  ຳນວຳຍ         ແລະ ປື່ຽນ ເປັນ ຄນົ ຜ ໍ້ ໃໝື່.          
7ເມ  ື່ອ ມີ ເລ ື່ ອງ ຢື່ຳງ ນີໍ້         ຈ ົື່ງ ເຮັດ ຕຳມ ທີື່  ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ນ  ຳພຳ ໃຫໍ້ ເຮັດ.         

8ເຈົໍ້ຳ ຈະ ໄປ ເມ  ອງ ກິນການ 

ກື່ອນ ຂໍ້ອຍ         ແລະ ຂໍ້ອຍ ຈະ ໄປ ພບົ ເຈົໍ້ຳ ຢ ື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ         ເພ ື່ ອ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ         ແລະ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ 

ເພ ື່ ອ ຄວຳມ ສຳມກັຄີ         ຈ ົື່ງ ຄອຍ ຖໍ້ຳ ຢ ື່ ຫັໍ້ນ ເຈດັ ມ ໍ້ ຈນົ ກວື່ຳ ຂໍ້ອຍ ຈະ ມຳ ບອກ ເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ ຈະ ເຮັດ ຢື່ຳງໃດ.”          
9ເມ  ື່ອ ຊາອ ນ ໜີ ຈຳກ ຊາມ ເອນ ໄປ         ພຣະເຈົ້າ ກ  ຊງົ ດດັແປງ ໃຫໍ້ ລຳວ ເປັນ ຄນົ ໃໝື່         ແລະ ທກຸ ສິື່ ງ 

ທີື່  ຊາມ ເອນ ໄດໍ້ ບອກ ໄວໍ້ ກບັ ລຳວ ກ  ໄດໍ້ ບງັເກດີ ຂ ໍ້ນ ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ.         

10ເມ  ື່ອ ຊາອ ນ          ແລະ ຄນົ ໃຊໍ້ ມຳ ຮອດ 

ເມ  ອງ ກ ີເບ ອຳ         ກ  ມີ ກຸື່ມ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ມຳ ພບົ ລຳວ         ພຣະວິນຍານ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ກ  ຊງົ ເຂົໍ້ຳ ຢ ື່ 

ກບັ ລຳວ         ແລະ ນ  ຳ ລຳວ ໄປ ຮື່ວມ ໃນ ກຳນ ທ  ຳນວຳຍ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ.         

11ຜ ໍ້ ທີື່  ເຄີຍ ເຫັນ ລຳວ ມຳ ກື່ອນ         

ເມ  ື່ອ ໄດໍ້ ເຫັນ ລຳວ ກ  ຳລງັ ເຮັດ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ຈ ື່ງ ຖຳມ ກນັ ວື່ຳ,         “ມີ ຫຍງັ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ກບັ ພວກ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ກີ-
ເຊ?         ຊາອ ນ          ໄດໍ້ ກຳຍເປັນ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ແລໍ້ວ?”          

12ຊຳຍ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ທີື່ ຢ ື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ກ  ຖຳມ ຂ ໍ້ນ ວື່ຳ,         “ຄນົ ອ ື່ ນ ເດ ເປັນ ຢື່ຳງໃດ         ແລະ ພ ື່  ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ແມ ື່ນ 

ໃຜ?”         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ຄ  ຳ ເວົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ກື່ຳວ ກນັ ມຳ ວື່ຳ,         “ຊາອ ນ ໄດໍ້ ກຳຍເປັນ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ໄປ ແລໍ້ວ ບ ?”         

13ເມ  ື່ອ ຊາອ ນ ໄດໍ້ ທ  ຳນວຳຍ ສິໍ້ນ ສດຸ ແລໍ້ວ         ລຳວ ກ  ໄປ ທີື່  ແທື່ນ ບ ຊຳ ຢ ື່ ເທິງ ພ  ນໍ້ອຍ.          
14ລງຸ ຂອງ ລຳວ ໄດໍ້ ຖຳມ ລຳວ ກບັ ຄນົ ໃຊໍ້ ວື່ຳ,         “ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄປ ຢ ື່ ໃສ?”         ຊາອ ນ ຕອບ ວື່ຳ         “ໄປ ຊອກ 

ຫຳ ລ          ເມ  ື່ອ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ບ ື່  ພບົ ມນັ         ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ກ  ໄດໍ້ ພຳກນັ ໄປ ຫຳ ຊາມ ເອນ.”         

15ລງຸ ຂອງ ຊາ-
ອ ນ ໄດໍ້ ຖຳມ ອີກ ວື່ຳ,         “ເພິື່ ນ ບອກ ຫຍງັ ແດື່ ແກື່ ພວກ ເຈົໍ້ຳ?”         

16ຊາອ ນ ຕອບ ວື່ຳ,         “ເພິື່ ນ ບອກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

ວື່ຳ         ສດັ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ພບົ ແລໍ້ວ”         ແຕື່ ເລ ື່ ອງ ທີື່  ຊາມ ເອນ ບອກ ວື່ຳ ລຳວ ຈະ ໄດໍ້ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ນ ັໍ້ນ         ລຳວ ບ ື່  ໄດໍ້ 
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ບອກ ລງຸ ຂອງ ລຳວ ເລີຍ.          

ຊາອ ນຖືກປະກາດເປັນເຈົ້າຊີວິດ 
17ຊາມ ເອນ          ໄດໍ້ ເອີໍ້ນ ປະຊຳຊນົ ໄປ ເຝົໍ້ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ທີື່  ເມ  ອງ ມິດຊະປາ          ແລະ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ພວກ 

ເຂົຳ ວື່ຳ,         

18“ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ອິສຣາເອນ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ພຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ອອກ ຈຳກ 

ປະເທດ ເອຢິບ          ແລະ ຊື່ອຍ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຈຳກ ຊຳວ ເອຢິບ          ແລະ ຊນົ ຊຳດ ອ ື່ ນ ໆ         ທີື່  ຂ ົື່ມເຫັງ 

ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ເຮົຳ ເປັນ ພຣະເຈົ້າ ຊ ື່ ງ ເປັນ ຜ ໍ້ ທີື່  ຊື່ອຍ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຈຳກ ຄວຳມທກຸ ຍຳກ ລ  ຳບຳກ         

ແລະ ຄວຳມ ຫຍຸໍ້ງຍຳກ ທກຸ ຢື່ຳງ         

19ແຕື່ ວື່ຳ         ມ ໍ້ນີໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ປະ ຖິໍ້ມ ເຮົຳ         ແລະ ຮໍ້ອງ ຂ  ໃຫໍ້ ເຮົຳ ແຕື່ງ-

ຕ ັໍ້ງ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ໃຫໍ້ ແກື່ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ບດັ ນີໍ້ ໃຫໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ທໍ້ອນໂຮມ ກນັ ເປັນ ຕະກ ນ         ແລະ ເປັນ ພວກ ເຜົື່ ຳ 

ຕ ື່ໜໍ້ຳ ເຮົຳ.”          
20ແລໍ້ວ ຊາມ ເອນ ກ  ນ  ຳ ເອົຳ ຕວົ ແທນ ແຕື່ ລະ ຕະກ ນ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ຈກົ ສະຫລຳກ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈ ື່ງ 

ຊງົ ເລ ອກ ເອົຳ ຕະກ ນ ເບັນຢາມິນ.         

21ຕ ື່  ມຳ         ຊາມ ເອນ ໄດໍ້ ເອົຳ ຄອບຄວົ ໃນ ຕະກ ນ ເບັນຢາມິນ ເຂົໍ້ຳ 

ມຳ         ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ເລ ອກ ຖ ກ ຄອບຄວົ ຂອງ ມາຕຣ ີ         ຕ ື່  ໄປ ກ  ນ  ຳ ເອົຳ ຊາອ ນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ກີເຊ ໃນ ຄອບຄວົ 

ມາຕຣ ີເຂົໍ້ຳ ມຳ         ແຕື່ ໃນ ເວລຳ ນ ັໍ້ນ ພວກ ເຂົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ພບົ ລຳວ.         

22ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ທ ນ ຖຳມ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ວື່ຳ,         “ເພິື່ ນ ມຳ ນີໍ້ ແລໍ້ວ ບ ?”         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ຕອບ ວື່ຳ,         “ມຳ ແລໍ້ວ         ລຳວ ກ  ຳລງັ ລີໍ້ ຢ ື່ ທຳງ ຫລງັ 

ເຄ ື່ ອງ ຂອງ.”          
23ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ແລື່ນ ໄປ ນ  ຳ ເອົຳ         ຊາອ ນ          ມຳ ຫຳ ປະຊຳຊນົ         ໃນ ເວລຳ ທີື່  ລຳວ ຢ ື່ ທື່ຳມ-

ກຳງ ພວກ ເຂົຳ ນ ັໍ້ນ         ລຳວ ສ ງ ກວື່ຳ ຄນົ ອ ື່ ນ ໆ.         

24ຊາມ ເອນ ກ  ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ປະຊຳຊນົ ວື່ຳ,         “ນີໍ້ ຄ  ຊຳຍ ທີື່  ພຣະ-
ຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ເລ ອກ ໄວໍ້         ໃນ ທື່ຳມກຳງ ເຮົຳ         ບ ື່  ມີ ຜ ໍ້ ໃດ ຄ  ກບັ ລຳວ.”         ປະຊຳຊນົ ທກຸ ຄນົ ກ  ຮໍ້ອງ ສຽງ 

ດງັ ຂ ໍ້ນ ວື່ຳ,         “ຂ  ພະ ລຳຊຳ ຈ ົື່ງ ຊງົ ພະ ຈະເລີນ.”          
25ຕ ື່  ມຳ         ຊາມ ເອນ ກ  ໄດໍ້ ອະທິບຳຍ ເຖງິ ຄວຳມ ຈງິ         ແລະ ໜໍ້ຳທີື່  ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ໃຫໍ້ ປະຊຳຊນົ ຟງັ         

ແລະ ຂຽນ ໄວໍ້ ໃນ ໜງັສ  ທີື່  ກອງ ໄວໍ້ ໃນ ບື່ອນ ສກັສິດ         ແລໍ້ວ ເພິື່ ນ ກ  ໃຫໍ້ ທກຸ ຄນົ ກບັ ເມ  ອ ເຮ ອນ.         

26ສື່ວນ 

ຊາອ ນ ກ  ກບັ ເມ  ອ ເຮ ອນ ທີື່  ເມ  ອງ ກິເບອາ ເຊັື່ ນ ກນັ         ມີ ບຳງ ຄນົ ທີື່  ເປັນ ນກັຮບົ ຊ ື່ ງ ໄດໍ້ ຮບັ ກຳນ ບນັ ດນົ 

ໃຈ ຈຳກ ພຣະເຈົ້າ ກ  ໄປ ນ  ຳ ຊາອ ນ.         

27ແຕື່ ກ  ມີ ຄນົ ທີື່  ເປັນ ນກັເລງ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຄນົ ນີໍ້ ຈະ ຊື່ອຍ ພວກ 

ເຮົຳ ໄດໍ້ ແນວໃດ?”         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ໝິື່ ນປະໝຳດ ຊາອ ນ          ແລະ ບ ື່  ຍອມ ຖວຳຍ ຂອງຂວນັ ແກື່ ລຳວ 

ເລີຍ.          

ບົດທີ 11 
ຊາອ ນຜາບແພ້ຊາວອຳໂມນ 

1ເດ ອນ ຕ ື່  ມຳ         ນາຮາດ ຊຳວ ອຳໂມນ ໄດໍ້ ໄປ ໂຈມ ຕ ີເມ  ອງ ຢາເບັດ          ຢ ື່ ໃນ ເຂດ ແດນ ກິເລອາດ          

ທະຫຳນ ຂອງ ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ອໍ້ອມ ເມ  ອງ ໄວໍ້         ຊຳວ ເມ  ອງ ຢາເບັດ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ນາຮາດ ວື່ຳ,         “ຂ  ພະ ອງົ ຊງົ 

ສນັຍຳ ກບັ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເສຍ ກື່ອນ ວື່ຳ         ຈະ ບ ື່  ຍ ດ ເອົຳ ເມ  ອງ ນີໍ້         ແລໍ້ວ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈ ື່ງ ຈະ ຍອມຮບັ 

ໃຊໍ້ ພະ ອງົ.”          
2ແຕື່ ນາຮາດ ໄດໍ້ ຕອບ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ຂ  ສນັຍຳ ແບບ ນີໍ້ ກບັ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ຄ          ເຮົຳ ຈະ ເຈຳະ ໜື່ວຍ ຕຳ ເບ ໍ້ອງ 



1 ຊາມ ເອນ 11 432 
ຂວຳ ທກຸ ຄນົ ອອກ         ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ພວກ ອິສຣາເອນ ທກຸ ຄນົ ເສຍ ກຽດ.          

3ພວກ ຜ ໍ້ນ  ຳ ຂອງ ຢາເບັດ ກ  ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຂ ອະນຍຸຳດ ໃຫໍ້ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ສ ົື່ງ ຄນົ ນ  ຳ ຂື່ຳວ ອອກ ໄປ ທົື່ວ 

ເຂດ ແດນ ອິສຣາເອນ          ພຳຍ ໃນ ເຈດັ ມ ໍ້ ເສຍ ກື່ອນ         ຖໍ້ຳວື່ຳ         ບ ື່  ມີ ຜ ໍ້ ໃດ ຊື່ອຍ ເຫລ ອ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ແລໍ້ວ         

ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈ ື່ງ ຈະ ຍອມ ຈ  ຳນນົ ຕ ື່  ພວກ ທື່ຳນ.”          
4ຝື່ຳຍ ຄນົ ນ  ຳ ຂື່ຳວ ກ  ໄດໍ້ ມຳ ຮອດ ເມ  ອງ ກິເບອາ          ບື່ອນ ທີື່  ຊາອ ນ ຢ ື່         ເມ  ື່ອ ພວກ ເຂົຳ ບອກ ຂື່ຳວ ນ ັໍ້ນ         

ປະຊຳຊນົ ກ  ຮໍ້ອງໄຫໍ້ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຂມົຂ ື່ ນ.         

5ສື່ວນ ຊາອ ນ ກ  ກ  ຳລງັ ຈ ງ ງວົ ມຳ ແຕື່ ນຳ         ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ ຖຳມ 

ວື່ຳ,         “ມີ ຫຍງັ ເກດີ ຂ ໍ້ນ?         ເປັນ ຫຍງັ ທກຸ ໆ         ຄນົ ຈ ື່ງ ພຳກນັ ຮໍ້ອງໄຫໍ້?”         ພວກ ເຂົຳ ກ  ໄດໍ້ ບອກ ເລ ື່ ອງ ທີື່  

ຜ ໍ້ນ  ຳ ຂື່ຳວ ຈຳກ ຢາເບັດ ໄດໍ້ ລຳຍ ງຳນ ມຳ ນ ັໍ້ນ ສ ື່ ເພິື່ ນ ຟງັ.          
6ເມ  ື່ອ ຊາອ ນ ໄດໍ້ ຍນິ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ພຣະວິນຍານ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ກ  ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ຢ ື່ ໃນ ຕວົ ເພິື່ ນ         ແລໍ້ວ ເພິື່ ນ ກ  

ເກດີ ໃຈ ຮໍ້ຳຍ ຂ ໍ້ນ.         

7ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ເອົຳ ງວົ ມຳ ຂໍ້ຳ ສອງ ໂຕ         ແລະ ປຳດ ເປັນ ຕື່ອນ         ແລໍ້ວ ເອົຳ ໃຫໍ້ ພວກ ນ  ຳ 

ຂື່ຳວ ມຳ ນ ັໍ້ນ ຖ  ໄປ ທົື່ວ ທງັ ເຂດ ແດນ ອິສຣາເອນ          ພໍ້ອມ ທງັ ບອກ ວື່ຳ,         “ຖໍ້ຳ ຜ ໍ້ ໃດ ບ ື່  ຕດິຕຳມ ຊາອ ນ          

ແລະ ຊາມ ເອນ ເຂົໍ້ຳ ສ ື່ ສະໜຳມຮບົ         ງວົ ຂອງ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈະ ຕໍ້ອງ ຖ ກ ຂໍ້ຳ ແບບ ນີໍ້.”         ຊຳວ ອິສຣາເອນ ຢໍ້ຳນ 

ກວົ ຕ ື່  ສິື່ ງ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ຊງົ ເຮັດ         ພວກ ເຂົຳ ທງັ ໝດົ ຈ ື່ງ ມຳ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ນ ກ ຄິດ ແບບ ດຽວ ກນັ.         

8ຊາອ ນ ກ  ພຳ ພວກ ເຂົຳ ໂຮມ ກນັ ຢ ື່ ທີື່  ເບເຊັກ          ຊ ື່ ງ ມີ ພວກ ອິສຣາເອນ ສຳມ ແສນ ຄນົ         ແລະ ພວກ ຢ -
ດາ ອີກ ສຳມ ສິບ ພນັ ຄນົ.          

9ພວກ ເຂົຳ ບອກ ຕ ື່  ຜ ໍ້ນ  ຳ ຂື່ຳວ ມຳ ຈຳກ ຢາເບັດ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ບອກ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         ມ ໍ້ອ ື່ ນ 

ຕອນ ບື່ຳຍ         ພວກ ຂໍ້ອຍ ຈະ ໄປ ຊື່ອຍ ພວກ ເຂົຳ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ໄພ”         ເມ  ື່ອ ຊຳວ ຢາເບັດ ໄດໍ້ ຮບັ ຂື່ຳວ         ພວກ ເຂົຳ 

ຈ ື່ງ ພຳກນັ ຊມົຊ ື່ ນ ຍນິດ ີ         ແລະ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ນາຮາດ ວື່ຳ,         

10“ມ ໍ້ອ ື່ ນ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ຍອມ ຈ  ຳນນົ ຕ ື່  ທື່ຳນ         

ແລະ ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ເຮັດ ກບັ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ຕຳມ ຄວຳມ ຕໍ້ອງກຳນ.”          
11ເຊົໍ້ຳ ມ ໍ້ ໃໝື່ ມຳ ແຕື່ ເດກິ ໆ         ຊາອ ນ ກ  ແບື່ງ ທະຫຳນ ຂອງ ຕນົ ອອກ ເປັນ ສຳມ ໝວດ         ແລໍ້ວ ພວກ 

ເຂົຳ ໄດໍ້ ມຸ ໍ້ງ ໜໍ້ຳ ໄປ ໂຈມ ຕ ີຊຳວ ອຳໂມນ ທີື່  ຄໍ້ຳຍ ພກັ         ພວກ ເຂົຳ ສ ໍ້ ຮບົ ກນັ ຈນົ ຮອດ ຕອນ ບື່ຳຍ         ແລໍ້ວ 

ທະຫຳນ ຂອງ ຊາອ ນ ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ສດັຕ  ຕຳຍ ຢື່ຳງ ຫລວງຫລຳຍ         ຝື່ຳຍ ພວກ ທີື່  ຍງັ ເຫລ ອ ກ  ແຕກ ກະຈດັ-

ກະຈຳຍ ໄປ         ແລະ ແລື່ນປບົ ໜີ ເອົຳ ຕວົ ລອດ.          
12ແລໍ້ວ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ຊາມ ເອນ ວື່ຳ,         “ໃຜ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ ຊາອ ນ ບ ື່  ແມ ື່ນ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ຂອງ 

ພວກ ເຮົຳ ນ ັໍ້ນ?         ຈ ົື່ງ ຈບັ ຕວົ ອອກ ມຳ ຫຳ ພວກ ເຮົຳ         ແລໍ້ວ ພວກ ເຮົຳ ຈະ ຂໍ້ຳ ພວກ ມນັ ຖິໍ້ມ.”         

13ແຕື່ ຊາ-
ອ ນ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ມ ໍ້ນີໍ້         ຈະ ບ ື່  ມີ ຜ ໍ້ ໃດ ຖ ກ ປະຫຳນ ຊວີດິ         ເພຳະວື່ຳ         ແມ ື່ນ ມ ໍ້ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ໄດໍ້ ຊື່ອຍ 

ຊຳວ ອິສຣາເອນ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ໄພ.”         

14ແລໍ້ວ ຊາມ ເອນ ກ  ເວົໍ້ຳ ກບັ ປະຊຳຊນົ ວື່ຳ,         “ໃຫໍ້ ພວກ ເຮົຳ ທກຸ ຄນົ ໄປ 

ເມ  ອງ ກິນການ          ແລະ ປະກຳດ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ຊາອ ນ ໃຫໍ້ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ ຢ ື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ອີກ.         

15ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ທງັ ໝດົ ຈ ື່ງ ໄປ ເມ  ອງ ກິນການ          ແລະ ປະກຳດ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ໃຫໍ້         ຊາອ ນ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ຊ-ີ

ວດິ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ໄດໍ້ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ         ເພ ື່ ອ ຄວຳມ ສຳມກັຄ ີ        ຊາອ ນ ພໍ້ອມ ທງັ 

ປະຊຳຊນົ ທກຸ ຄນົ ກ  ພຳກນັ ສະເຫລີມສະຫລອງ ກນັ ຢື່ຳງ ມ ື່ວນຊ ື່ ນ.”          
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ຄຳປາໄສຂອງຊາມ ເອນ 
1ຊາມ ເອນ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ຊຳວ ອິສຣາເອນ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃນ ສິື່ ງ ທີື່  ພວກ ທື່ຳນ ຮໍ້ອງ ຂ          ຂໍ້ຳພະ-

ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ປກົຄອງ ພວກ ທື່ຳນ ແລໍ້ວ.         

2ດຽວນີໍ້         ພວກ ທື່ຳນ ກ  ມ ີຊາອ ນ ເປັນ ຜ ໍ້ນ  ຳ         ສ  ຳ-

ລບັ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເອງ ກ  ເປັນ ຄນົ ເຖົໍ້ຳ ແກື່         ແລະ ຜມົ ຫງອກ ແລໍ້ວ         ລ ກ ຊຳຍ ທງັ ໝດົ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກ  ຢ ື່ 

ກບັ ພວກ ທື່ຳນ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເປັນ ຜ ໍ້ນ  ຳ ພວກ ທື່ຳນ ມຳ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ໜຸື່ມ ນໍ້ອຍ ຈນົ ຮອດ ດຽວນີໍ້.         

3ເວລຳ ນີໍ້ ຂໍ້ຳ-

ພະເຈົໍ້ຳ ກ  ຢ ື່ ທີື່  ນີໍ້ ແລໍ້ວ         ຖໍ້ຳວື່ຳ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຮອດ ຜິດ ສິື່ ງ ໃດ         ພວກ ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ຟໍ້ອງ ຮໍ້ອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຕ ື່  

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ຕ ື່  ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ເລ ອກ ໄວໍ້ ນ ັໍ້ນ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເອົຳ ງວົ         ແລະ ລ  ຂອງ 

ທື່ຳນ ບ ?         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ສ ໍ້ ໂກງ ກດົ ຂີື່  ຂ ົື່ມເຫັງ ໃຜ ແດື່?         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຮບັ ສິນ ຈ ໍ້ຳງ ລຳງວນັ ຈຳກ ຜ ໍ້ ໃດ 

ບ ?         ຖໍ້ຳວື່ຳ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ສິື່ ງ ໜ ື່ ງ ສິື່ ງ ໃດ ໃນ ສິື່ ງ ທີື່  ກື່ຳວ ມຳ ນີໍ້         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຍນິດ ີສ ົື່ງ ຄ ນ ທກຸ ຢື່ຳງ 

ໃນ ສິື່ ງ ທີື່  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ມຳ ນ ັໍ້ນ.”          
4ປະຊຳຊນົ ໄດໍ້ ຕອບ ວື່ຳ,         “ທື່ຳນ ບ ື່  ໄດໍ້ ສ ໍ້ ໂກງ         ຫລ  ຂ ົື່ມເຫັງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ແຕື່ ຢື່ຳງໃດ ດອກ         ແລະ ທື່ຳນ 

ກ  ບ ື່  ໄດໍ້ ຮບັ ເອົຳ ສິື່ ງ ໜ ື່ ງ ສິື່ ງ ໃດ ຈຳກ ໃຜ ໝດົ.”         

5ຊາມ ເອນ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ໄປ ວື່ຳ,         “ມ ໍ້ນີໍ້         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພໍ້ອມ 

ກບັ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ເລ ອກ ເອົຳ ນ ັໍ້ນ ກ  ເປັນ ພະຍຳນ ຫລກັ ຖຳນ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ພວກ ທື່ຳນ ວື່ຳ         ພວກ ທື່ຳນ 

ບ ື່  ໄດໍ້ ພບົ ຄວຳມ ຜິດ ປະກຳນ ໃດ ໝດົ ໃນ ຕວົ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ.”         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ພຳກນັ ຕອບ ວື່ຳ,         “ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ເປັນ ພະຍຳນ ຂອງ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ.”          

6ຊາມ ເອນ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ໄປ ອີກ ວື່ຳ,         “ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ເປັນ ຜ ໍ້ ທີື່  ໄດໍ້ ເລ ອກ ເອົຳ ໂມເຊ          ແລະ ອາໂຣນ          

ແລະ ຊງົ ພຳ ພວກ ປ ື່ ຍື່ຳ ຕຳ ຍຳຍ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ ອອກ ມຳ ຈຳກ ປະເທດ ເອຢິບ.         

7ແລະ ບດັ ນີໍ້         ຈ ົື່ງ ຢ ນ 

ຢ ື່ ໃນ ບື່ອນ ທີື່  ພວກ ທື່ຳນ ຢ ນ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈະ ຟໍ້ອງ ຮໍ້ອງ ພວກ ທື່ຳນ ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ເພ ື່ ອ 

ເຕ ອນ ພວກ ທື່ຳນ ເຖງິ ກຳນ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ເຮັດ ເພ ື່ ອ ຊື່ອຍ ເຫລ ອ ພວກ ທື່ຳນ         

ແລະ ປ ື່ ຍື່ຳ ຕຳ ຍຳຍ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ໄພ.         

8ເມ  ື່ອ ຢາໂຄບ          ແລະ ຄອບຄວົ ຂອງ ລຳວ ໄປ ປະເທດ 

ເອຢິບ          ພວກ ເອຢິບ ກ  ໄດໍ້ ຂ ົື່ມເຫັງ ພວກ ເຂົຳ         ຝື່ຳຍ ປ ື່ ຍື່ຳ ຕຳ ຍຳຍ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ຮໍ້ອງ ຂ  ຄວຳມ 

ຊື່ອຍ ເຫລ ອ ຈຳກ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພຣະອງົ ກ  ຊງົ ໃຊໍ້ ໂມເຊ          ແລະ ອາໂຣນ          ນ  ຳ ພວກ ເຂົຳ ອອກ ໜີ 

ຈຳກ ປະເທດ ເອຢິບ          ແລະ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ມຳ ຕ ັໍ້ງ ຮຳກ ຖຳນ ຢ ື່ ໃນ ປະເທດ ນີໍ້.          
9ແຕື່ ວື່ຳ         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ລ ມ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພຣະອງົ ຈ ື່ງ ຊງົ ໃຫໍ້ ສີເສຣາ          ແມ ື່ທບັ ເມ  ອງ ຮາໂຊ          

ມຳ ສ ໍ້ ຮບົ ກບັ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ໄດໍ້ ໄຊຊະນະ         ຕ ື່  ມຳ ພວກ ຟີລິດສະຕີນ ກ  ໄດໍ້ ມຳ ສ ໍ້ ຮບົ ກບັ ພວກ ເຂົຳ         

ແລະ ຕ ື່  ມຳ ອີກ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ຂອງ ພວກ ໂມອາບ ກ  ມຳ ສ ໍ້ ຮບົ         ແລະ ຊະນະ ພວກ ເຂົຳ.         

10ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຮໍ້ອງ 

ຂ  ຄວຳມ ຊື່ອຍ ເຫລ ອ ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ວື່ຳ         “ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ເຮັດ ບຳບ         ເພຳະວື່ຳ         ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

ໄດໍ້ ຫນັ ໜີ ຈຳກ ພຣະອງົ ຊ ື່ ງ ເປັນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ນະມດັສະກຳນ ພະບາອານ          

ແລະ ພະອັດຊະໂຕເຣດ          ຂ  ພຣະອງົ ຊງົ ຊື່ອຍ ຊວີດິ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຈຳກ ສດັຕ          ແລະ ພວກ ຂໍ້ຳ-

ນໍ້ອຍ ຈະ ກບັ ມຳ ນະມດັສະກຳນ ພຣະອງົ.”         

11ແລໍ້ວ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກ  ຊງົ ສ ົື່ງ         ເຢຣຸບ-ບາອານ          

ບາຣາກ          ເຢັບທາ          ແລະ ຊາມ ເອນ          ໃຫໍ້ ເປັນ ຜ ໍ້ ຊື່ອຍ ຊວີດິ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຈຳກ ສດັຕ          ພວກ 

ທື່ຳນ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ຢ ື່ ຢື່ຳງ ປອດ ໄພ.          
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12ແຕື່ ພວກ ທື່ຳນ ເຫັນ ວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ນາຮາດ ຂອງ ຊຳວ ອຳໂມນ          ໄດໍ້ ມຳ ຕ ື່ ສ ໍ້ ພວກ ທື່ຳນ         ພວກ 

ທື່ຳນ ກ  ປະ ຖິໍ້ມ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ທີື່  ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ         ແລະ ເວົໍ້ຳ ກບັ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ,         

“ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຢຳກ ໄດໍ້ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ມຳ ປກົຄອງ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ.”         

13ນີໍ້ ເດ!         ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ທີື່  ພວກ ທື່ຳນ ຢຳກ 

ໄດໍ້ ໂດຍ ຮໍ້ອງ ຂ  ນ  ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ພຣະອງົ ກ  ຊງົ ປະທຳນ ໃຫໍ້ ແກື່ ພວກ ທື່ຳນ ແລໍ້ວ.         

14ຖໍ້ຳ 

ພວກ ທື່ຳນ ຢໍ້ຳນ ຢ ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ         ຈ ົື່ງ ຮບັ ໃຊໍ້ ພຣະອງົ         ເຊ ື່ ອ ຟງັ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ຂອງ 

ພຣະອງົ         ຖໍ້ຳ ພວກ ທື່ຳນ         ແລະ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ ຕດິຕຳມ ພຣະອງົ ໄປ         ພວກ ທື່ຳນ ກ  ຈະ ຈະ-

ເລີນ ຮຸື່ງເຮ ອງ.         

15ຖໍ້ຳວື່ຳ ພວກ ທື່ຳນ ບ ື່  ຟງັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ບ ື່  ເຊ ື່ ອ ພຣະຄ  ຳ ສ ັື່ງ ຂອງ ພຣະອງົ         

ພຣະອງົ ຈະ ຕ ື່ ສ ໍ້ ພວກ ທື່ຳນ         ແລະ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ ດໍ້ວຍ.          
16ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ຈ ົື່ງ ພຳກນັ ຢ ນ ຢ ື່ ໃນ ບື່ອນ ທີື່  ພວກ ທື່ຳນ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ພວກ ທື່ຳນ ຈະ ເຫັນ ກຳນ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ທີື່  

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ຊງົ ກະທ  ຳ.         

17ດຽວນີໍ້ ເປັນ ລະດ ແລໍ້ງ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈະ ອໍ້ອນວອນ ຂ  ໃຫໍ້ ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ ສ ົື່ງ ສຽງ ຟໍ້ຳຮໍ້ອງ         ແລະ ຝນົຕກົ ລງົ ມຳ         ເມ  ື່ອ ພວກ ທື່ຳນ ເຫັນ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ         ທື່ຳນ ຈະ ຮ ໍ້ ໄດໍ້ ວື່ຳ         

ເວລຳ ທີື່  ພວກ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ຮໍ້ອງ ຂ  ເອົຳ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ຈຳກ ພຣະອງົ         ພວກ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ເຮັດ ຄວຳມ ຜິດ ອນັ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ 

ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ.”          
18ແລໍ້ວ ຊາມ ເອນ ໄດໍ້ ອໍ້ອນວອນ         ໃນ ມ ໍ້ ດຽວ ກນັ ນ ັໍ້ນ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກ  ຊງົ ສ ົື່ງ ສຽງ ຟໍ້ຳຮໍ້ອງ         

ແລະ ຝນົຕກົ ລງົ ມຳ         ປະຊຳຊນົ ທກຸ ຄນົ ຈ ື່ງ ຢໍ້ຳນ ກວົ ຊາມ ເອນ          ແລະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ.         

19ພວກ ເຂົຳ 

ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ຊາມ ເອນ ວື່ຳ,         “ທື່ຳນ ເອີຍ         ຂ  ໄດໍ້ ໂຜດ ກະລນຸຳ ອໍ້ອນວອນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ ສ  ຳ-

ລບັ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ແດື່         ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ບ ື່  ຕຳຍ         ນອກຈຳກ ຄວຳມ ຜິດ ຢື່ຳງ ອ ື່ ນ ຂອງ ພວກ 

ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ແລໍ້ວ         ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ກ  ໄດໍ້ ເຮັດ ຜິດ ໂດຍ ກຳນ ຮໍ້ອງ ຂ  ເອົຳ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ.”          
20ຊາມ ເອນ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຢື່ຳ ຢໍ້ຳນ ກວົ ເລີຍ         ພວກ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ເຮັດ ກຳນ ຊ ົື່ວ ມຳ ແລໍ້ວ ກ  ຈງິ ຢ ື່         ແຕື່ ຈ ົື່ງ 

ຢື່ຳ ຫນັ ໜີ ຈຳກ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ອີກ         ຈ ົື່ງ ຮບັ ໃຊໍ້ ພຣະອງົ ໃຫໍ້ ສດຸ ຈດິ ສດຸ ໃຈ ຂອງ ທື່ຳນ.         

21ຢື່ຳ ເຄົຳລບົ 

ນບັຖ  ພະ ປອມ         ເພຳະວື່ຳ ພວກ ມນັ ຊື່ອຍ ເຫລ ອ ໃຫໍ້ ພວກ ທື່ຳນ ພົໍ້ນ ໄພ ບ ື່  ໄດໍ້         ພຣະອງົ ຈະ ບ ື່  ຊງົ ປະ-

ປື່ອຍ ພວກ ທື່ຳນ ໄປ         

22ດໍ້ວຍ ພຣະນຳມ ອນັ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ຂອງ ພຣະອງົ         ພຣະອງົ ຈະ ຊງົ ຕດັສິນ ພຣະໄທ 

ເອົຳ ພວກ ທື່ຳນ ເປັນ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ພຣະອງົ.         

23ສື່ວນ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈະ ບ ື່  ເຊົຳ ອໍ້ອນວອນ ສ  ຳລບັ ພວກ ທື່ຳນ         

ເພຳະ ກຳນ ເຊົຳ ອໍ້ອນວອນ ເປັນ ກຳນ ຜິດ ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຕື່ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈະ ສ ັື່ງສອນ ໃຫໍ້ ພວກ 

ທື່ຳນ ເຮັດ ໃນ ສິື່ ງ ທີື່  ດ ີ         ແລະ ສິື່ ງ ທີື່  ຖ ກຕໍ້ອງ.         

24ຈ ົື່ງ ຢໍ້ຳນ ຢ ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ຮບັ ໃຊໍ້ ພຣະອງົ 

ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ສດັຊ ື່         ແລະ ສດຸ ຈດິ ສດຸ ໃຈ         ຈ ົື່ງ ລະນ ກ ເຖງິ ກຳນ ງຳນ ອນັ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ເຮັດ 

ສ  ຳລບັ ພວກ ທື່ຳນ         

25ແຕື່ ຖໍ້ຳ ພວກ ທື່ຳນ ຍງັ ເຮັດ ຜິດ ຢ ື່ ອີກ         ພວກ ທື່ຳນ         ແລະ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ຂອງ ພວກ 

ພວກ ທື່ຳນ ຈະ ຖ ກ ທ  ຳລຳຍ.”          

ບົດທີ 13 
ເສິກສົງຄາມຕໍ່ສ ້ພວກຟີລິດສະຕີນ 

1ຊາອ ນ          ອຳຍ ຸເພິື່ ນ ໄດໍ້         ສຳມ ສິບ ປີ         ເມ  ື່ອ ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ເປັນ ກະສດັ         ແລະ ປກົຄອງ ອິສຣາເອນ ຢ ື່ ສີື່  ສິບ 

ປີ.         

2ຊາອ ນ ໄດໍ້ ເລ ອກ ເອົຳ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ສຳມ ພນັ ຄນົ ໄປ ຢ ື່ ກບັ ຕນົ         ແລະ ສ ົື່ງ ພວກ ອ ື່ ນ ກບັ ຄ ນ 
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ເມ  ອ ບໍ້ຳນ         ເພິື່ ນ ແບື່ງ ເອົຳ ສອງ ພນັ ຄນົ ໄປ ບໍ້ຳນ ມິກມາດ          ແລະ ໄປ ເທິງ ພ  ນໍ້ອຍ ທີື່  ເມ  ອງ ເບັດເອນ 

ກບັ ເພິື່ ນ         ສື່ວນ ພນັ ຄນົ ກ  ໃຫໍ້ ໄປ ກບັ ໂຢນາທານ          ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຕນົ ທີື່  ເມ  ອງ ກິເບອາ          ໃນ ເຂດ ແດນ 

ຂອງ ຕະກ ນ ເບັນຢາມິນ.          
3ໂຢນາທານ          ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ຜ ໍ້ ບນັຊຳ ກຳນ ຟີລິດສະຕີນ ໃນ ເມ  ອງ ເກບາ          ແລະ ຊຳວ ຟີລິດສະຕີນ ກ  ໄດໍ້ 

ຍນິ ຂື່ຳວ ນີໍ້         ແລະ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         ຊຳວ ເຮັບເຣ ີໄດໍ້ ຕຽມ ເຮັດ ເສິກ         ສື່ວນ ຊາອ ນ ກ  ສ ົື່ງ ພວກ ຜ ໍ້ນ  ຳ ຂື່ຳວ ເປົື່ ຳ 

ແກ ຜື່ຳນ ໄປ ທົື່ວ ທງັ ປະເທດ.         

4ເມ  ື່ອ ຊຳວ ອິສຣາເອນ          ໄດໍ້ ຍນິ ຂື່ຳວ ວື່ຳ ຊາອ ນ ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ນຳຍ ທະຫຳນ 

ຟີລິດສະຕີນ          ແລະ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ຊຳວ ຟີລິດສະຕີນ ກ  ກຽດ ຊງັ ພວກ ຕນົ         ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ຕອບ ຄ  ຳ ຮຽກຮໍ້ອງ         

ແລະ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ສມົທບົ ກບັ ຊາອ ນ ທີື່  ເມ  ອງ ກິນການ.          
5ຊຳວ ຟີລິດສະຕີນ          ໄດໍ້ ທໍ້ອນໂຮມ ກ  ຳລງັ ສ ໍ້ ຮບົ ກບັ ຊຳວ         ອິສຣາເອນ          ພວກ ເຂົຳ ມີ ລດົ ຮບົ ສຳມ 

ສິບ ພນັ ຄນັ         ທະຫຳນ ມ ໍ້ຳ ຫໍ້ຳ ພນັ ຄນົ         ແລະ ມີ ທະຫຳນ ຫລວງຫລຳຍ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ເມດັ ດນິຊຳຍ ຢ ື່ ຝ ັື່ງ 

ທະເລ         ພວກ ເຂົຳ ພຳກນັ ໄປ ບໍ້ຳນ ມິກມາດ ທຳງ ທິດຕຳເວັນອອກ ຂອງ         ເບັດ-ອາເວນ          ແລະ ຕ ັໍ້ງ 

ຄໍ້ຳຍ ພກັ ຢ ື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ.         

6ຝື່ຳຍ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ກ  ຖ ກ ບກຸລກຸ ໂຈມ ຕ ີຢື່ຳງ ດເຸດ ອດ         ແລະ ຢ ື່ ໃນ ທື່ຳ ຈນົຕຳ-

ແຈ         ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ໄປ ລີໍ້ ຢ ື່ ໃນ ຖ  ໍ້ຳ ໃນ ໂກນ         ໃນ ລະຫວື່ຳງ ໂງ ື່ນ ຫີນ         ໃນ ຂມຸ         ແລະ ໃນ ສໍ້ຳງ.         

7ຄນົ ອ ື່ ນ ໆ         

ອີກ ກ  ຂໍ້ຳມ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ ໄປ ໃນ ເຂດ ແດນ ເມ  ອງ ຄາດ          ແລະ ເມ  ອງ ກິເລອາດ.         ສື່ວນ ຊາອ ນ ກ  ຍງັ ຢ ື່ 

ໃນ ເມ  ອງ ກິນການ          ແລະ ປະຊຳຊນົ ທີື່ ຢ ື່ ນ  ຳ ເພິື່ ນ ກ  ຕກົ ສະທໍ້ຳນ ຢໍ້ຳນ ກວົ.         

8ຊາອ ນ ໄດໍ້ ຄອຍ ຖໍ້ຳ ຢ ື່ 

ເຈດັ ມ ໍ້ ຕຳມ ຄ  ຳ ແນະນ  ຳ ຂອງ ຊາມ ເອນ          ແຕື່ ວື່ຳ         ຊາມ ເອນ ບ ື່  ໄດໍ້ ມຳ ເມ  ອງ ກິນການ ພວກ ປະຊຳຊນົ 

ຈ ື່ງ ຄື່ອຍ ໜີ ຈຳກ ຊາອ ນ.          
9ຊາອ ນ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ນ  ຳ ເອົຳ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ຖວຳຍ ບ ຊຳ         ແລະ ເຄ ື່ ອງ ຖວຳຍ ບ ຊຳ 

ເພ ື່ ອ ຄວຳມ ສຳມກັຄີ ທ  ຳ ໃຫໍ້ ເຮົຳ”         ແລໍ້ວ ພະ ອງົ ກ  ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ນ ັໍ້ນ.         

10ເມ  ື່ອ ພິທີ ສ  ຳເລັດ ແລໍ້ວ         

ຊາມ ເອນ ກ  ມຳ ຮອດ         ຊາອ ນ ຈ ື່ງ ອອກ ໄປ ຕໍ້ອນຮບັ ເພິື່ ນ.          
11ຊາມ ເອນ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ຂ ໍ້ນ ວື່ຳ,         “ພຣະອງົ ກ  ຳລງັ ເຮັດ ຫຍງັ?” ຊາອ ນ ຕອບ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ເຫັນ ວື່ຳ         ປະ-

ຊຳຊນົ ກ  ຳລງັ ຈະ ຈຳກ ເຮົຳ ໄປ         ທື່ຳນ ເອງ ກ  ບ ື່  ມຳ ຕຳມ ທີື່  ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ໄວໍ້         ແລະ ພວກ ຟີລິດສະຕີນ ກ  ກ  ຳລງັ 

ທໍ້ອນໂຮມ ກນັ ທີື່  ບໍ້ຳນ ມິກມາດ.         

12ເຮົຳ ຈ ື່ງ ຄິດ ວື່ຳ         ຊຳວ ຟີລິດສະຕີນ ຈະ ມຳ ໂຈມ ຕ ີເຮົຳ ໃນ ເມ  ອງ 

ກິນການ ນີໍ້         ເຮົຳ ຈ ື່ງ ຈ  ຳເປັນ ຕໍ້ອງ ຖວຳຍ ບ ຊຳ ເພ ື່ ອ ຂ  ຄວຳມ ກະລນຸຳ ຈຳກ ພຣະເຈົ້າ.”          
13ຊາມ ເອນ ຕອບ ຂ ໍ້ນ ວື່ຳ,         “ເປັນ ກຳນ ໂງ ື່ ງ ື່ຳວ ທີື່  ສດຸ ທີື່  ເຮັດ ຢື່ຳງ ນີໍ້         ພະ ອງົ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຊ ື່ ອ ຟງັ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ 

ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຖໍ້ຳວື່ຳ         ພະ ອງົ ຫຳກ ເຊ ື່ ອ ຟງັ ພຣະອງົ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ໃຫໍ້ ພະ ອງົ         ແລະ 

ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ພະ ອງົ ປກົຄອງ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ອິສຣາເອນ ຕະຫລອດ ໄປ.         

14ແຕື່ ວື່ຳ         ດຽວນີໍ້ ຍໍ້ອນ 

ພະ ອງົ ບ ື່  ເຊ ື່ ອ ຟງັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພະ ອງົ ຈ ື່ງ ຈະ ບ ື່  ຍ ນ ຍຳວ ຕ ື່  ໄປ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ສ ົື່ງ ຊຳຍ ຜ ໍ້ 

ໜ ື່ ງ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ພ ພຣະໄທ         ແລະ ຈະ ຊງົ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ໃຫໍ້ ລຳວ ປກົຄອງ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ພຣະອງົ.”          
15ສື່ວນ ຊາມ ເອນ ໄດໍ້ ຈຳກ ເມ  ອງ ກິນການ ໄປ         ປະຊຳຊນົ ທີື່  ຍງັ ເຫລ ອ ກ  ຕດິຕຳມ ຊາອ ນ ໄປ ພບົ 

ທະຫຳນ ຂອງ ເພິື່ ນ         ພວກ ເຂົຳ ໄປ ຈຳກ ເມ  ອງ ກິນການ ຈນົ ຮອດ ເມ  ອງ ກິເບອາ          ເຂດ ແດນ ເບັນຢາ-
ມິນ          ຊາອ ນ ໄດໍ້ ກວດກຳ ເບິື່ ງ ທະຫຳນ ຂອງ ພະ ອງົ ຊ ື່ ງ ມີ ປະມຳນ ຫກົ ຮໍ້ອຍ ຄນົ.         

16ແລໍ້ວ ຊາອ ນ ກບັ 

ໂຢນາທານ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເພິື່ ນ         ແລະ ພວກ ທະຫຳນ ກ  ພກັ ຢ ື່ ທີື່  ເມ  ອງ ເກບາ ໃນ ເຂດ ແດນ ເບັນຢາ-



1 ຊາມ ເອນ 14 436 
ມິນ          ສື່ວນ ພວກ ຟີລິດສະຕີນ ກ  ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ ພກັ ຢ ື່ ທີ ມິກມາດ.         

17ຝື່ຳຍ ທະຫຳນ ຟີລິດສະຕີນ ໄດໍ້ ມຸ ື່ງ ໜໍ້ຳ 

ອອກ ຈຳກ ຄໍ້ຳຍ ພກັ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ຈດັ ເປັນ ສຳມ ໝວດ         ເພ ື່ ອ ໄປ ຫລອນ ໂຈມ ຕ ີຄ .         

18ໝວດ ທີ ໜ ື່ ງ 

ໄປ ທຳງ ໂອຟຣາ ໃນ ເຂດ ແດນ ຊ ອານ          ໝວດ ທີ ສອງ ກ  ໄປ ທຳງ ເມ  ອງ ເບັດ-ໂຮໂຣນ          ແລະ ໝວດ ທີ 

ສຳມ ໄປ ທຳງ ເຂດ ແດນ ກງົກນັຂໍ້ຳມ ກບັ ຮື່ອມ ພ  ເຊໂບຢິມ          ແລະ ໄປ ຕຳມ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ.          
19ໃນ ເວລຳ ນ ັໍ້ນ         ປະເທດ ອິສຣາເອນ ບ ື່  ມີ ຊື່ຳງ ຕ ີເຫລັກ         ເພຳະວື່ຳ ຊຳວ ຟີລິດສະຕີນ ຫໍ້ຳມ ບ ື່  ໃຫໍ້ 

ຊຳວ ເຮັບເຣ ີຕ ີດຳບ ຫລ  ຫອກ.         

20ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ພວກ ອິສຣາເອນ ຈ ື່ງ ຕໍ້ອງ ເອົຳ ໄຖ         ສຽມ         ຂວຳນ ແລະ 

ກື່ຽວ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ໄປ ໃຫໍ້ ພວກ ຟີລິດສະຕີນ ຝນົ ໃຫໍ້.         

21ສ  ຳລບັ ຄື່ຳ ຝນົ ຂວຳນ         ແລະ ເຫລັກ ປະຕກັ         

(ໄມ ໍ້ແສໍ້ ບງັຄບັ ງວົ)         ຕກົ ເປັນ ເງນິ ໜ ື່ ງ ຫລຽນ         ແລະ ສອງ ຫລຽນ ເປັນ ຄື່ຳ ໄຖ ແລະ ສຽມ.         

22ສະນ ັໍ້ນ         

ໃນ ມ ໍ້ ສ ໍ້ ຮບົ ມີ ແຕື່ ຊາອ ນ          ແລະ ໂຢນາທານ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເພິື່ ນ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ ທີື່  ມີ ດຳບ         ແລະ ຫອກ         ສື່ວນ 

ພວກ ທະຫຳນ ອິສຣາເອນ ບ ື່  ມີ ຫຍງັ ໝດົ.          
23ພວກ ຟີລິດສະຕີນ ກ  ສ ົື່ງ ໝວດ ທະຫຳນ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ອອກ ໄປ ປໍ້ອງ ກນັ ຢ ື່ ທຳງ ຜື່ຳນ ໄປ ບໍ້ຳນ 

ມິກມາດ.          

ບົດທີ 14 
ຄວາມກ້າຫານຂອງໂຢນາທານ 

1ມີ ມ ໍ້ໜ ື່ ງ         ໂຢນາທານ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ກບັ ຊຳຍ ໜຸື່ມ ຜ ໍ້ ທີື່  ຖ  ອຳວດຸ ໃຫໍ້ ຕນົ ວື່ຳ,         “ພວກ ເຮົຳ ຂໍ້ຳມ ໄປ ຫຳ ຄໍ້ຳຍ 

ພກັ ຂອງ ພວກ ຟີລິດສະຕີນ ເທຳະ”         ກຳນ ໄປ ເທ ື່ ອ ນີໍ້ ໂຢນາທານ ບ ື່  ໄດໍ້ ບອກ ພ ື່  ລຳວ.          
2ກະສດັ ຊາອ ນ ກ  ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ ຕກັ ຢ ື່ ກໍ້ອງ ຕ ົໍ້ນ ໝຳກ ພິລຳ ໃນ ບໍ້ຳນ ມິກໂຣນ          ຊ ື່ ງ ບ ື່  ຢ ື່ ຫື່ຳງ ໄກ ຈຳກ 

ເມ  ອງ ກິເບອາ          ພະ ອງົ ມີ ທະຫຳນ ປະມຳນ ຫກົ ຮໍ້ອຍ ຄນົ.         

3ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ບ ື່  ຮ ໍ້ ວື່ຳ ໂຢນາທານ ໄດໍ້ ໄປ 

ກື່ອນ ແລໍ້ວ         ປະໂລຫິດ ທີື່  ຖ  ຫີບ ສກັສິດ ນ ັໍ້ນ ຊ ື່ ວ ື່ຳ         ອາຮີຢາ          ຊ ື່ ງ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອາຮີຕຸບ          (ອາຮີ-
ຕຸບ ເປັນ ອໍ້ຳຍ ຂອງ ອີຄາບົດ          ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຟີເນຮາດ          ລ ກ ຊຳຍ ກກົ ຂອງ ເອລ ີ         ປະໂລຫິດ 

ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ທີື່  ເມ  ອງ ຊີໂລ).          
4ທຳງ ທີື່  ໂຢນາທານ ຜື່ຳນ ຂໍ້ຳມ ໄປ ຫຳ ຄໍ້ຳຍ ພກັ ຂອງ ພວກ ຟີລິດສະຕີນ ນ ັໍ້ນ         ໄດໍ້ ມີ ໂງ ື່ນ ຫີນ ໃຫຍື່         

ແລະ ແຫລມ ຄມົ ຢ ື່ ສອງ ໂງ ື່ນ         ແຕື່ ລະ ໂງ ື່ນ ຢ ື່ ແຕື່ ລະ ຂໍ້ຳງ ຂອງ ທຳງ ທີື່  ຜື່ຳນ ໄປ ນ ັໍ້ນ         ກໍ້ອນ ໜ ື່ ງ ຊ ື່ ວ ື່ຳ         

ໂບເຊັດ          ແລະ ກໍ້ອນ ໜ ື່ ງ ອີກ ຊ ື່ ວ ື່ຳ         ເສເນ         

5ກໍ້ອນ ໜ ື່ ງ ຢ ື່ ທຳງ ຂໍ້ຳງ ເບ ໍ້ອງ ເໜ ອ ຂອງ ທຳງ ຜື່ຳນ ໄປ ຕ ື່ -

ໜໍ້ຳ ບໍ້ຳນ ມິກມາດ          ອີກ ກໍ້ອນ ໜ ື່ ງ ຢ ື່ ທຳງ ຂໍ້ຳງ ເບ ໍ້ອງ ໃຕໍ້ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ເມ  ອງ ເກບາ.          
6ໂຢນາທານ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ຊຳຍ ໜຸື່ມ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ,         “ໃຫໍ້ ພວກ ເຮົຳ ຂໍ້ຳມ ໄປ ຄໍ້ຳຍ ພກັ ຂອງ ພວກ ຟີລິດສະຕີນ ທີື່  

ບ ື່  ນບັຖ  ພຣະເຈົ້າ          ບຳງທີ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ຊງົ ຊື່ອຍ ເຫລ ອ ພວກ ເຮົຳ         ຖໍ້ຳ ພຣະອງົ ຊງົ ຊື່ອຍ 

ເຫລ ອ ກ  ບ ື່  ມີ ສິື່ ງ ໃດ ຈະ ສຳມຳດ ຕໍ້ຳນທຳນ ໄດໍ້         ເຖງິ ພວກ ເຮົຳ ມີ ຄນົ ນໍ້ອຍ ກ  ຕຳມ         ພວກ ເຮົຳ ກ  ຈະ ມ-ີ

ໄຊຊະນະ.”         

7ຊຳຍ ໜຸື່ມ ຈ ື່ງ ຕອບ ວື່ຳ,         “ທື່ຳນ ຈະ ເຮັດ ຫຍງັ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ກ  ຍນິດ ີເຮັດ ນ  ຳ.”          
8-9ໂຢນາທານ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ດ ີແລໍ້ວ!         ພວກ ເຮົຳ ຈະ ຂໍ້ຳມ ໄປ ໃຫໍ້ ພວກ ມນັ ເຫັນ ພວກ ເຮົຳ         ຖໍ້ຳ ພວກ 

ເຂົຳ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ ຈະ ມຳຕ ີພວກ ເຮົຳ         ພວກ ເຮົຳ ກ  ຈະ ຢ ື່ ທີື່  ນີໍ້.         

10ແຕື່ ຖໍ້ຳ         ພວກ ເຂົຳ ເວົໍ້ຳ ທໍ້ຳ ທຳຍ ໃຫໍ້ ພວກ 

ເຮົຳ ໄປ ຫຳ         ພວກ ເຮົຳ ຈ ື່ງ ໄປ ເພຳະວື່ຳ ຄ  ຳ ເວົໍ້ຳ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ         ຖ  ເປັນ ເຄ ື່ ອງໝຳຍ ວື່ຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ 
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ຊງົ ໃຫໍ້ ພວກ ເຮົຳ ຊະນະ.”          

11ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ໂຢນາທານ          ແລະ ຊຳຍ ໜຸື່ມ ນ ັໍ້ນ         ຈ ື່ງ ເຮັດ ໃຫໍ້ ພວກ ຟີລິດສະຕີນ ເຫັນ         ແລະ ພວກ ເຂົຳ 

ກ  ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         “ເບິື່ ງ ພຸໍ້ນ         ມີ ຊຳວ ເຮັບເຣ ີບຳງ ຄນົ ໄດໍ້ ອອກ ມຳ ຈຳກ ບື່ອນ ລີໍ້ ຊໍ້ອນ.         

12ພວກ ທະຫຳນ 

ຟີລິດສະຕີນ ກ  ຮໍ້ອງ ໃສື່ ໂຢນາທານ          ແລະ ຊຳຍ ໜຸື່ມ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ຂ ໍ້ນ ມຳ ພີໍ້         ພວກ ຂໍ້ອຍ ມີ ເລ ື່ ອງ ຈະ 

ບອກ ເຈົໍ້ຳ.”         ໂຢນາທານ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ຊຳຍ ທີື່  ມຳ ນ  ຳ ວື່ຳ,         “ຕຳມ ຂໍ້ອຍ ມຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ປະ-

ທຳນ ໃຫໍ້ ພວກ ອິສຣາເອນ          ຊະນະ ພວກ ເຂົຳ ແລໍ້ວ.”          
13ໂຢນາທານ ໄດໍ້ ປີນ ຂ ໍ້ນ ໄປ         ຊຳຍ ໜຸື່ມ ນ ັໍ້ນ ກ  ຕດິຕຳມ ລຳວ ໄປ         ໂຢນາທານ ໄດໍ້ ຕ ື່ ສ ໍ້ ພວກ ຟີລິດ-

ສະຕີນ          ແລະ ຕ ີພວກ ເຂົຳ ຕກົລງົ         ແລໍ້ວ ຊຳຍ ໜຸື່ມ ກ  ຂໍ້ຳ ພວກ ເຂົຳ ຖິໍ້ມ.         

14ໃນ ກຳນ ຕ ື່ ສ ໍ້ ເທ ື່ ອ ທ  ຳອິດ         

ໂຢນາທານ          ແລະ ຊຳຍ ໜຸື່ມ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ສດັຕ  ຢ ື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ຕຳຍ ໄປ ປະມຳນ ຊຳວ ຄນົ.          
15ພວກ ຟີລິດສະຕີນ ທກຸ ຄນົ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ທົື່ງ ກ  ຢໍ້ຳນ ກວົ ພວກ ກອງ ໂຈນ         ແລະ ພວກ ທະຫຳນ ກ  ຕກົ 

ສະທໍ້ຳນ ຢໍ້ຳນ ກວົ         ແຜື່ນດນິ ກ  ຫວ ັື່ນໄຫວ         ແລະ ໄດໍ້ ມກີຳນ ຕກົໃຈ ຢື່ຳງ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ເກດີ ຂ ໍ້ນ.          

ພວກຟີລິດສະຕີນເສຍໄຊ 
16ທະຫຳນ ຂອງ ຊາອ ນ ທີື່  ເຝົໍ້ຳ ຍຳມ ຢ ື່ ທີື່  ເມ  ອງ ກິເບອາ          ໃນ ເຂດ ແດນ ເບັນຢາມິນ ໄດໍ້ ເຫັນ ພວກ 

ຟີລິດສະຕີນ ແລື່ນ ສບັສນົ ໄປ ມຳ.         

17ຊາອ ນ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ກບັ ທະຫຳນ ຂອງ ເພິື່ ນ ວື່ຳ,         “ນບັ ເບິື່ ງ ດ ຸວື່ຳ         ມີ 

ທະຫຳນ ຄນົ ໃດ ຕຳຍ ໄປ ແດື່”         ເມ  ື່ອ ພວກ ເຂົຳ ນບັ ເບິື່ ງ ແລໍ້ວ ກ  ເຫັນ ວື່ຳ         ໂຢນາທານ          ແລະ ຊຳຍ ໜຸື່ມ ທີື່  

ຖ  ອຳວດຸ ໃຫໍ້ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຫຳຍ ໄປ         

18ເມ  ື່ອ ເປັນ ເຊັື່ ນ ນີໍ້         ຊາອ ນ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ປະໂລຫິດ ອາຮີຢາ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ນ  ຳ 

ເອົຳ ຫີບ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ອນັ ສກັສິດ ມຳ ນີໍ້         ເພ ື່ ອ ເຮັດ ພິທີ ຈກົ ສະຫລຳກ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ເພຳະ-

ວື່ຳ ໃນ ຄຳວ ນ ັໍ້ນ ຫີບ ຄ  ຳ ສນັຍຳ         ໄດໍ້ ນ  ຳ ໜໍ້ຳ ພວກ ອິສຣາເອນ ໄປ.         

19ເມ  ື່ອ ຊາອ ນ ກ  ຳລງັ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ປະໂລ-

ຫິດ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ         ກຳນ ສບັສນົ ວຸໍ້ນວຳຍ ຢ ື່ ໃນ ຄໍ້ຳຍ ພກັ ຂອງ ພວກ ຟີລິດສະຕີນ ກ  ຍິື່ ງ ຮໍ້ຳຍ ແຮງ ຂ ໍ້ນ         ຊາອ ນ 

ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ປະໂລຫິດ ວື່ຳ,         “ບ ື່  ຕໍ້ອງ ຈກົ ສະຫລຳກ.”          
20ແລໍ້ວ ພະ ອງົ ກບັ ພວກ ທະຫຳນ         ກ  ມຸ ໍ້ງ ໜໍ້ຳ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ສະໜຳມຮບົ         ເພ ື່ ອ ໂຈມ ຕ ີພວກ ຟີລິດສະ-

ຕີນ ທີື່  ກ  ຳລງັ ຕກົ ຢ ື່ ໃນ ຄວຳມ ສບັສນົ ວຸໍ້ນວຳຍ         ແລະ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກນັ ເອງ.         

21ພວກ ເຮັບເຣ ີທີື່  ເຂົໍ້ຳ ຂໍ້ຳງ ຊຳວ 

ຟີລິດສະຕີນ ມຳ ແຕື່ ກື່ອນ         ແລະ ໄດໍ້ ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ຄໍ້ຳຍ ພກັ ດຽວ ກນັ ກບັ ພວກ ເຂົຳ ກ  ປື່ຽນ ໃຈ ມຳ ຮື່ວມ ນ  ຳ 

ຊາອ ນ          ແລະ ໂຢນາທານ.         

22ເມ  ື່ອ ພວກ ອິສຣາເອນ ທີື່  ລີໍ້ ຢ ື່ ເທິງ ພ  ນໍ້ອຍ ເອຟຣາຢິມ ໄດໍ້ ຍນິ ຂື່ຳວ ວື່ຳ         

ຊຳວ ຟີລິດສະຕີນ ກ  ຳລງັ ແລື່ນປບົ ໜີ         ພວກ ເຂົຳ ກ  ເຂົໍ້ຳ ມຳ ຮື່ວມ ສມົທບົ ຕ ື່ ສ ໍ້ ຊຳວ ຟີລິດສະຕີນ ຄ  ກນັ.         

23ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ຊື່ອຍ ພວກ ອິສຣາເອນ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ໄພ         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ໄລື່ ຕ ີສດັຕ  

ໄປ ຮອດ ເມ  ອງ         ເບັດ-ອາເວນ.          

ໂຢນາທານລະເມີດຄຳສັນຍາ 
24ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ອິສຣາເອນ ອື່ອນ ແຮງ ຍໍ້ອນ ບ ື່  ໄດໍ້ ກນິ ເຂົໍ້ຳ         ເພຳະ ຊາອ ນ ໄດໍ້ ອອກ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ເດັດ-

ຂຳດ ວື່ຳ,         “ໃນ ມ ໍ້ນີໍ້ ຖໍ້ຳ ຜ ໍ້ ໃດ ກນິ ເຂົໍ້ຳ ກື່ອນ ຕຳເວັນຕກົ         ແລະ ກື່ອນ ຂໍ້ອຍ ໄດໍ້ ແກໍ້ແຄໍ້ນ ສດັຕ  ຂອງ ຂໍ້ອຍ         

ຂ  ໃຫໍ້ ຄ  ຳ ສຳບ ແຊື່ງ ຈ ົື່ງ ຕກົ ຖ ກ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ.”          
25ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ຈ ື່ງ ບ ື່  ມີ ຜ ໍ້ ໃດ ໄດໍ້ ກນິ ຫຍງັ ຕະຫລອດ ມ ໍ້         ພວກ ເຂົຳ ທງັ ໝດົ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ປື່ຳ         ແລະ ພບົ 

ຮງັ ເຜິໍ້ງ ຢ ື່ ທກຸ ໆ         ບື່ອນ.         

26ແຕື່ ບ ື່  ມີ ໃຜ ກໍ້ຳ ເອົຳ ມຳ ກນິ         ເພຳະ ພວກ ເຂົຳ ຢໍ້ຳນ ຄ  ຳ ສຳບ ແຊື່ງ ຂອງ ຊາ-
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ອ ນ.         

27ແຕື່ ໂຢນາທານ ບ ື່  ໄດໍ້ ຍນິ ພ ື່  ຂອງ ຕນົ ສຳບ ແຊື່ງ         ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ ເອົຳ ໄມ ໍ້ເທົໍ້ຳ ແທງ ຮງັ ເຜິໍ້ງ         ແລະ ເອົຳ 

ນ  ໍ້ຳເຜິໍ້ງ ມຳ ກນິ.         

28ໃນ ທນັໃດ ນ ັໍ້ນ         ເພິື່ ນ ກ  ຮ ໍ້ສ ກ ມແີຮງ ຂ ໍ້ນ ກວື່ຳ ເກົື່ ຳ         ແລໍ້ວ ທະຫຳນ ຄນົ ໜ ື່ ງ ກ  ເວົໍ້ຳ ຂ ໍ້ນ 

ວື່ຳ,         “ທກຸ ຄນົ ໄດໍ້ ອື່ອນເພຍ ຍໍ້ອນ ຫິວ ເຂົໍ້ຳ         ເພຳະ ສະເດັດ ພ ື່  ຂອງ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ຂ ື່ເຂັນ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ວື່ຳ         

ຖໍ້ຳ ຜ ໍ້ ໃດ ກນິ ເຂົໍ້ຳ ໃນ ມ ໍ້ນີໍ້ ຈະ ຖ ກ ສຳບ ແຊື່ງ.”         

29ໂຢນາທານ ຕອບ ວື່ຳ,         “ພ ື່  ຂອງ ຂໍ້ອຍ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ຄວຳມ 

ລ  ຳບຳກ ໃຫໍ້ ແກື່ ປະຊຳຊນົ         ແຕື່ ເບິື່ ງ ດ ຸວື່ຳ ຂໍ້ອຍ ຮ ໍ້ສ ກ ມແີຮງ ຂ ໍ້ນ ກວື່ຳ ເກົື່ ຳ ເມ  ື່ອ ຂໍ້ອຍ ໄດໍ້ ກນິ ນ  ໍ້ຳເຜິໍ້ງ.         

30ຖໍ້ຳວື່ຳ ມ ໍ້ນີໍ້         ປະຊຳຊນົ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ ໄດໍ້ ກນິ ອຳຫຳນ ທີື່  ພວກ ເຮົຳ ໄດໍ້ ມຳ ຈຳກ ສດັຕ          ພວກ ເຂົຳ ຄງົ 

ມແີຮງ ຂໍ້ຳ ພວກ ຟີລິດສະຕີນ ໄດໍ້ ຫລຳຍ ຂ ໍ້ນ.”          
31ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ຜຳບ ແພໍ້ ພວກ ຟີລິດສະຕີນ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ບໍ້ຳນ ມິກມາດ ຮອດ ເມ  ອງ 

ອາຢາໂລນ          ພວກ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ອື່ອນ ແຮງ ຍໍ້ອນ ບ ື່  ໄດໍ້ ກນິ ເຂົໍ້ຳ.         

32ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ແລື່ນ ໄປ ເອົຳ ສິື່ ງ ທີື່  

ພວກ ເຂົຳ ຍ ດ ເອົຳ ມຳ ໄດໍ້ ຈຳກ ສດັຕ          ຄ  ແກະ         ແລະ ງວົ ມຳ ຂໍ້ຳ ໃນ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         ແລໍ້ວ ກນິ ຊີໍ້ນ ທີື່  ຂໍ້ຳ ໂດຍ ບ ື່  

ໄດໍ້ ເອົຳ ເລ ອກ ອອກ.          
33ຕ ື່  ມຳ         ມີ ຄນົ ມຳ ບອກ ຊາອ ນ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ເບິື່ ງ ແມ         ພວກ ປະຊຳຊນົ ໄດໍ້ ເຮັດ ຜິດ ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          

ໂດຍ ກນິ ຊີໍ້ນ ທີື່  ບ ື່  ໄດໍ້ ເອົຳ ເລ ອດ ອອກ.”         ຊາອ ນ ຈ ື່ງ ຮໍ້ອງ ຂ ໍ້ນ ວື່ຳ,         “ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ຄນົ ທ ລະ ຍດົ         ຈ ົື່ງ 

ກິໍ້ງ ກໍ້ອນ ຫີນ ໃຫຍື່ ນ ັໍ້ນ ມຳ ໃຫໍ້ ຂໍ້ອຍ ທີື່  ນີໍ້.         

34ແລໍ້ວ ພະ ອງົ ກ  ອອກ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ໄປ ຫຳ ປະຊຳຊນົ         

ແລະ ບອກ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ທກຸ ຄນົ ນ  ຳ ເອົຳ ງວົ         ແລະ ແກະ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ມຳ ນີໍ້         ແລໍ້ວ ຂໍ້ຳ ສດັ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ 

ກນິ ຢ ື່ ທີື່  ນີໍ້         ແຕື່ ຢື່ຳ ເຮັດ ຜິດ ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ໂດຍ ກນິ ຊີໍ້ນ ທີື່  ຂໍ້ຳ ແລໍ້ວ ບ ື່  ໄດໍ້ ເອົຳ ເລ ອດ ອອກ”         ໃນ 

ຄ ນ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ທກຸ ຄນົ ກ  ນ  ຳ ງວົ ຂອງ ຕນົ ມຳ ຂໍ້ຳ ຢ ື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ.         

35ຊາອ ນ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ແທື່ນ ບ ຊຳ ແດື່ ພຣະ-
ຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊ ື່ ງ ເປັນ ກຳນ ສໍ້ຳງ ເທ ື່ ອ ທ  ຳອິດ ຂອງ ພະ ອງົ.          

36ຊາອ ນ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ທະຫຳນ ຂອງ ພະ ອງົ ວື່ຳ,         “ໃຫໍ້ ພວກ ເຮົຳ ລງົ ໄປ ຕ ີໄປ ປຸໍ້ນ         ແລະ ຂໍ້ຳ ພວກ ຟີ-
ລິດສະຕີນ ຕະຫລອດ ຄ ນ ຈນົ ແຈ ໍ້ງ”         ພວກ ເຂົຳ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ເຮັດ ຕຳມ ທີື່  ພະ ອງົ ຄິດ ວື່ຳ ດ”ີ         ແຕື່ ປະ-

ໂລຫິດ ເວົໍ້ຳ ຂ ໍ້ນ ວື່ຳ         ຂ  ໃຫໍ້ ພວກ ເຮົຳ ທ ນ ຖຳມ ພຣະເຈົ້າ ເສຍ ກື່ອນ.”         

37ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ຊາອ ນ ຈ ື່ງ ທ ນ ຖຳມ 

ພຣະເຈົ້າ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຕໍ້ອງ ໄປ ສ ໍ້ ຮບົ ກບັ ພວກ ຟີລິດສະຕີນ ອີກ ບ ?         ແລະ ພຣະອງົ ຈະ ຊງົ ປະທຳນ 

ໄຊຊະນະ ໃຫໍ້ ແກື່ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ບ ?”          
38ແຕື່ ວື່ຳ ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         ພຣະເຈົ້າ ບ ື່  ໄດໍ້ ຕອບ ເພິື່ ນ         ຊາອ ນ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ຜ ໍ້ນ  ຳ ປະຊຳຊນົ ວື່ຳ         ຈ ົື່ງ ພຳກນັ ມຳ 

ນີໍ້         ແລະ ຊອກ ຖຳມ ເບິື່ ງ ວື່ຳ         ມ ໍ້ນີໍ້ ມກີຳນ ເຮັດ ຜິດ ຫຍງັ ແດື່?         

39ຂໍ້ອຍ ຂ  ສນັຍຳ ຕ ື່  ພຣະເຈົ້າ ອງົ ຊງົ ມີ ຊ-ີ

ວດິ ຢ ື່         ພຣະຜ ູ້ຊ່ອຍ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຂອງ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ວື່ຳ,         “ຖໍ້ຳ ໂຢນາທານ          ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຂໍ້ອຍ ເປັນ ຜ ໍ້ 

ໜ ື່ ງ ທີື່  ເຮັດ ຜິດ         ລຳວ ຈະ ຕໍ້ອງ ຖ ກ ຂໍ້ຳ”         ແຕື່ ວື່ຳ         ບ ື່  ມີ ຜ ໍ້ ໃດ ເວົໍ້ຳ ຫຍງັ ໝດົ.          
40ແລໍ້ວ ຊາອ ນ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ທກຸ ຄນົ ຢ ນ ຢ ື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ         ສື່ວນ ຂໍ້ອຍ         ແລະ ໂຢນາທານ 

ຈະ ຢ ນ ຢ ື່ ທີື່  ນີໍ້”.         ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ເຮັດ ຕຳມ ທີື່  ພະ ອງົ ຊງົ ຄິດ ວື່ຳ ດ.ີ”          
41ຊາອ ນ ຕອບ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ເປັນ ຫຍງັ 

ພຣະອງົ ຈ ື່ງ ບ ື່  ຊງົ ຕອບ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໃນ ມ ໍ້ນີໍ້?         ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ຊຳວ ອິສຣາເອນ          ຂ  ພຣະອງົ 

ຊງົ ຕອບ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໂດຍ ທຳງ ສະຫລຳກ ນີໍ້ ຄ          ຖໍ້ຳວື່ຳ ຄວຳມ ຜິດ ເປັນ ຂອງ ໂຢນາທານ          ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ 

ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ຫລ  ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເອງ         ຂ  ພຣະອງົ ຊງົ ຕອບ ໂດຍ ອຣຸມິ         ແຕື່ ຖໍ້ຳ ມນັ ຕກົ ຖ ກ ພວກ ອິສຣາ-
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ເອນ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ພຣະອງົ         ຂ  ພຣະອງົ ຊງົ ຕອບ ດໍ້ວຍ ທ ມມີມ          ແລໍ້ວ ສະຫລຳກ ກ  ຕກົ ຖ ກ ໂຢນາທານ          

ແລະ ຊາອ ນ.         

42ຊາອ ນ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຂ  ພຣະອງົ ຊງົ ຕດັສິນ ພຣະໄທ ລະຫວື່ຳງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ແລະ ໂຢ-
ນາທານ          ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເຖີໍ້ນ”         ແລະ ສະຫລຳກ ກ  ຕກົ ຖ ກ ໂຢນາທານ.          

43ແລໍ້ວ ຊາອ ນ ຈ ື່ງ ຖຳມ ໂຢນາທານ ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ ເຮັດ ຫຍງັ ຜິດ?”         ໂຢນາທານ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳ-

ນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ກນິ ນ  ໍ້ຳເຜິໍ້ງ ພຽງ ໜໍ້ອຍ ດຽວ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຢ ື່ ທີື່  ນີໍ້ ແລໍ້ວ         ແລະ ພໍ້ອມ ທີື່  ຈະ ຕຳຍ.”         

44ຊາ-
ອ ນ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ລຳວ ວື່ຳ,         “ຖໍ້ຳ ຂໍ້ອຍ ບ ື່  ຂໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ         ຂ  ພຣະອງົ ຊງົ ປະຫຳນ ຊວີດິ ຂໍ້ອຍ ສຳ.”          

45ແຕື່ ປະຊຳຊນົ ຕອບ ຊາອ ນ ວື່ຳ,         “ຈະ ໃຫໍ້ ໂຢນາທານ ຜ ໍ້ ທີື່  ຕ ີເອົຳ ໄຊຊະນະ ອນັ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ສ  ຳລບັ 

ພວກ ອິສຣາເອນ ຖ ກ ຂໍ້ຳ ຕຳຍ ຊ ັໍ້ນ ບ ?         ບ ື່  ໄດໍ້ ດອກ         ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຂ  ສນັຍຳ ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຜ ໍ້ ຊງົ 

ມີ ຊວີດິ ຢ ື່ ວື່ຳ         ແມ ື່ນ ແຕື່ ຜມົ ຂອງ ເພິື່ ນ ກ  ຈະ ບ ື່  ສ ນ ເສຍ ໄປ ຈຳກ ຫວົ ຂອງ ເພິື່ ນ         ສິື່ ງ ທີື່  ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ເຮັດ ມ ໍ້ນີໍ້         

ເປັນ ກຳນ ເຮັດ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຊດົ ຊື່ອຍ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ”         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ປະຊຳຊນົ ຈ ື່ງ ຊື່ອຍ ໂຢນາທານ ບ ື່  ໃຫໍ້ 

ຖ ກ ຂໍ້ຳ.          
46ຝື່ຳຍ ຊາອ ນ ກ  ເຊົຳ ໄລື່ ຕດິຕຳມ ພວກ ຟີລິດສະຕີນ          ພວກ ຟີລິດສະຕີນ ກ  ກບັ ຄ ນ ເມ  ອ ເຂດ ແດນ 

ຂອງ ພວກ ເຂົຳ.          

ລາຊະການ ແລະຄອບຄົວຂອງຊາອ ນ 
47ໃນ ໄລຍະ ທີື່  ຊາອ ນ ໄດໍ້ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ຂອງ ຊຳວ ອິສຣາເອນ          ພະ ອງົ ໄດໍ້ ສ ໍ້ ຮບົ ຕບົ ຕ ີກບັ ສດັຕ  

ຂອງ ພະ ອງົ ທກຸ ໆ         ຄນົ         ຄ          ຊຳວ ໂມອາບ          ຊຳວ ອຳໂມນ          ຊຳວ ເອໂດມ          ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ຊຳວ ໂຊບາ          

ແລະ ພວກ ຟີລິດສະຕີນ          ທກຸ ໆ         ບື່ອນ ທີື່  ເພິື່ ນ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກ  ໄດໍ້ ຮບັ ໄຊຊະນະ.         

48ພະ ອງົ ຕ ື່ ສ ໍ້ ຢື່ຳງ ກໍ້ຳຫຳນ         

ແລະ ໄດໍ້ ໂຈມ ຕ ີພວກ ອາມາເລັກ          ພະ ອງົ ໄດໍ້ ຊື່ອຍ ພວກ ອິສຣາເອນ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຈຳກ ກຳນ ໂຈມ ຕ ີ         ຂອງ 

ພວກ ສດັຕ  ທກຸ ຢື່ຳງ.          
49ບນັດຳ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຊາອ ນ ມີ ຄ          ໂຢນາທານ          ອີຊະວີ          ແລະ ມັນກີຊົວ          ສື່ວນ ລ ກ ສຳວ ຜ ໍ້ ໃຫຍື່ 

ຊ ື່ ວ ື່ຳ         ເມຣັບ          ແລະ ຜ ໍ້ ນໍ້ອຍ ຊ ື່ ວ ື່ຳ ມີການ.         

50ມະເຫສີ ຂອງ ພະ ອງົ ຊ ື່ ວ ື່ຳ         ອາຮີໂນອາມ          ລ ກ ສຳວ 

ຂອງ ອາຮີມາອາດ          ສື່ວນ ຜ ໍ້ ເປັນ ລງຸ ຂອງ ພະ ອງົ ຊ ື່ ວ ື່ຳ         ເນ.         

51ກີເຊ ພ ື່  ຂອງ ຊາອ ນ          ແລະ ເນ ພ ື່  ຂອງ 

ອັບເນ          ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອາບເີອນ.          
52ຕະຫລອດ ເວລຳ ທີື່  ຊາອ ນ ດ  ຳລງົ ຊວີດິ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ         ພະ ອງົ ໄດໍ້ ສ ໍ້ ຮບົ ກບັ ພວກ ຟີລິດສະຕີນ ຢື່ຳງ ດ-ຸ

ເດ ອດ         ເມ  ື່ອ ພະ ອງົ ພບົ ຊຳຍ ຄນົ ໃດ ທີື່  ແຂງແຮງ         ແລະ ເຂັໍ້ມແຂງ         ພະ ອງົ ກ  ເອົຳ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ຮບັ ໃຊໍ້ ຢ ື່ ໃນ 

ກອງທບັ ຂອງ ພະ ອງົ.          

ບົດທີ 15 
ເສິກສົງຄາມຕໍ່ສ ້ກັບຊາວອາມາເລັກ 

1ຕ ື່  ມຳ         ຊາມ ເອນ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ຊາອ ນ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເປັນ ຜ ໍ້ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ເອົຳ ນ  ໍ້ຳ-

ມນັ ຫດົສງົ ທື່ຳນ ໃຫໍ້         ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ພວກ ອິສຣາເອນ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ພຣະອງົ         ດຽວນີໍ້         ຈ ົື່ງ ຟງັ ເບິື່ ງ ວື່ຳ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ອງົ ຊງົ ມີ ອ  ຳນຳດ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ກື່ຳວ ຢື່ຳງໃດ.         

2ພຣະອງົ ຊງົ ລງົໂທດ ພວກ ອາມາເລັກ          

ເພຳະວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ຕ ື່ ຕໍ້ຳນ ຊຳວ ອິສຣາເອນ          ໃນ ເວລຳ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ມຳ ຈຳກ ປະເທດ ເອຢິບ.         

3ຈ ົື່ງ ໄປ 
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ຕ ື່ ສ ໍ້ ຊຳວ ອາມາເລັກ          ແລະ ທ  ຳລຳຍ ທກຸ ໆ         ຢື່ຳງ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ມ ີ         ຢື່ຳ ເມດ ຕຳ ປຳນ ີພວກ ເຂົຳ ເລີຍ         ຈ ົື່ງ 

ຂໍ້ຳ ຜ ໍ້ ຊຳຍ         ຜ ໍ້ຍງິ         ເດັກນໍ້ອຍ         ແລະ ເດັກ ອື່ອນ ທກຸ ໆ         ຄນົ         ພໍ້ອມ ງວົ         ແກະ         ອ ດ ແລະ ລ .”          
4ຊາອ ນ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ກອງ ທະຫຳນ ຂອງ ພະ ອງົ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໂຮມ ກນັ         ແລໍ້ວ ໄດໍ້ ກວດເບິື່ ງ ທີື່  ເມ  ອງ ເຕລາ-

ຢິມ          ຊ ື່ ງ ມີ ທະຫຳນ ອິສຣາເອນ ຢ ື່ ສອງ ແສນ ຄນົ         ແລະ ທະຫຳນ ຢ ດາ ສິບ ພນັ ຄນົ.         

5ພະ ອງົ ພໍ້ອມ ທງັ 

ທະຫຳນ ກ  ໄປ ຍງັ ເມ  ອງ ອາມາເລັກ          ແລະ ຄອຍ ຖໍ້ຳ ດກັ ໂຈມ ຕ ີຢ ື່ ໃນ ຮື່ອມ ຫໍ້ວຍ.         

6ພະ ອງົ ໄດໍ້ ເຕ ອນ 

ຊຳວ ເກ ນດິ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ພຳກນັ ໜີ ຈຳກ ຊຳວ ອາມາເລັກ          ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ພໍ້ອມ ກບັ 

ພວກ ເຂົຳ         ເພຳະວື່ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເມດ ຕຳ ຕ ື່  ຊຳວ ອິສຣາເອນ ເມ  ື່ອ ພວກ ເຂົຳ ອອກ ມຳ ຈຳກ ປະເທດ 

ເອຢິບ”         ແລໍ້ວ ພວກ ເຂົຳ ກ  ໜີ ໄປ.          
7ຊາອ ນ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຊຳວ ອາມາເລັກ ເສຍ ໄຊ         ຕ ັໍ້ງແຕື່         ຮາວິລາ          ຈນົ ຮອດ ບໍ້ຳນ ນຳ ຊ ເຣ          ຢ ື່ ທຳງ 

ທິດຕຳເວັນອອກ ຂອງ ປະເທດ ເອຢິບ.         

8ພະ ອງົ ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ປະຊຳຊນົ ທງັ ໝດົ         ແຕື່ ໄດໍ້ ຈບັ ເອົຳ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ 

ມຳ.         

9ຊາອ ນ          ແລະ ທະຫຳນ ຂອງ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ປື່ອຍ ໃຫໍ້ ອັກອາກ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່         ແລະ ບ ື່  ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ແກະ         ງວົ 

ໂຕ ທີື່  ງຳມ ທີື່  ສດຸ         ພໍ້ອມ ທງັ ລ ກ ຂອງ ມນັ         ຫລ  ທ  ຳລຳຍ ສິື່ ງ ຂອງ ທີື່  ມຄີື່ຳ ເລີຍ         ແຕື່ ວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ທ  ຳ-

ລຳຍ ທກຸ ໆ         ສິື່ ງ ທີື່  ບ ື່  ມີ ປະໂຫຍດ         ແລະ ບ ື່  ມຄີື່ຳ.          

ພຣະເຈົ້າປົດຊາອ ນອອກຈາກການເປັນເຈົ້າຊີວິດ 
10-11ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ຕ ື່  ຊາມ ເອນ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ເສຍ ໃຈ ຫລຳຍ ທີື່  ໄດໍ້ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ໃຫໍ້ ຊາອ ນ 

ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ         ລຳວ ໄດໍ້ ຫນັ ໜີ ຈຳກ ເຮົຳ         ແລະ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຊ ື່ ອ ຟງັ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ຂອງ ເຮົຳ”         ຊາມ ເອນ ກ  ໃຈ ຮໍ້ຳຍ         

ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ອໍ້ອນວອນ ຂ  ກບັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຕະຫລອດ ທງັ ຄ ນ         ແລໍ້ວ ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ອອກ ໄປ ພບົ ຊາອ ນ ແຕື່ 

ເຊົໍ້ຳ ໆ.          
12ແຕື່ ໄດໍ້ ຍນິ ຂື່ຳວ ວື່ຳ ຊາອ ນ ໄດໍ້ ໄປ ເມ  ອງ ກາເມນ          ບື່ອນ ທີື່  ພະ ອງົ ກ ື່ສໍ້ຳງ ອະນສຸຳວະລີ ໄວໍ້ ສ  ຳ-

ລບັ ພະ ອງົ ເອງ         ແລໍ້ວ ໄດໍ້ ໄປ ເມ  ອງ ກິນການ.         

13ຊາມ ເອນ ໄດໍ້ ໄປ ຫຳ ຊາອ ນ          ເມ  ື່ອ ຊາອ ນ ເຫັນ ເພິື່ ນ 

ກ  ຄ  ຳນບັ         ແລະ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຊາມ ເອນ ເອີຍ         ຂ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ອວຍພອນ ທື່ຳນ ສຳ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ເຊ ື່ ອ 

ຟງັ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ແລໍ້ວ.”          
14ຊາມ ເອນ ຈ ື່ງ ຖຳມ ວື່ຳ,         “ເປັນ ຫຍງັ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ຍນິ ສຽງ ຮໍ້ອງ ຂອງ ຝ ງ ງວົ         ແລະ ຝ ງ 

ແກະ?”         

15ຊາອ ນ ຕອບ ວື່ຳ,         “ທະຫຳນ ຂອງ ເຮົຳ ໄດໍ້ ເອົຳ ສດັ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ມຳ ຈຳກ ຊຳວ ອາມາເລັກ          

ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເອົຳ ຝ ງ ແກະ         ຝ ງ ງວົ ທີື່  ດ ີໄວໍ້         ເພ ື່ ອ ຖວຳຍ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ 

ທື່ຳນ         ແລະ ສື່ວນ ທີື່  ເຫລ ອ ນ ັໍ້ນ ພວກ ເຮົຳ ໄດໍ້ ທ  ຳລຳຍ ຖິໍ້ມ ໝດົ ແລໍ້ວ.”          
16ຊາມ ເອນ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຢດຸ ກື່ອນ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈະ ບອກ ພະ ອງົ ວື່ຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ 

ຢື່ຳງໃດ ກບັ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໃນ ຄ ນ ນີໍ້.”         ຊາອ ນ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         “ຂ  ຈ ົື່ງ ບອກ ເຮົຳ ແດື່”.         

17ຊາມ ເອນ ຕອບ ວື່ຳ,         

“ເຖງິ ແມ ື່ນ ວື່ຳ         ພະ ອງົ ໄດໍ້ ພິຈຳລະນຳ ຕວົ ເອງ ວື່ຳ ບ ື່  ມີ ຄວຳມ ສ  ຳຄນັ         ແຕື່ ພະ ອງົ ກ  ເປັນ ຜ ໍ້ນ  ຳ ຕະກ ນ 

ອິສຣາເອນ          ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ເອົຳ ນ  ໍ້ຳມນັ ຫດົສງົ ພະ ອງົ         ໃຫໍ້ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ຂອງ ອິສຣາເອນ.         

18ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ສ ັື່ງ ພະ ອງົ ໃຫໍ້ ອອກ ໄປ ທ  ຳລຳຍ ພວກ ຄນົ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ໃນ ເມ  ອງ ອາມາເລັກ          

ພະ ອງົ ຊງົ ບອກ ໃຫໍ້ ຕ ື່ ສ ໍ້ ຈນົ ຂໍ້ຳ ພວກ ເຂົຳ ຖິໍ້ມ ໝດົ         ແລໍ້ວ ເປັນ ຫຍງັ ພະ ອງົ ຈ ື່ງ ບ ື່  ເຊ ື່ ອ ຟງັ ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ?         

19ເປັນ ຫຍງັ ຈ ື່ງ ເອົຳ ສິື່ ງ ຂອງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້?         ແລະ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃນ ສິື່ ງ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ບ ື່  ຊງົ ພ ພຣະ-
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ໄທ.”          

20ຊາອ ນ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ໄດໍ້ ເຊ ື່ ອ ຟງັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ໄດໍ້ ອອກ ໄປ ເຮັດ ຕຳມ ຄ  ຳ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ 

ບອກ ຄ          ເຮົຳ ໄດໍ້ ນ  ຳ ເອົຳ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ອັກອາກ ມຳ         ແລໍ້ວ ຂໍ້ຳ ຊຳວ ອາມາເລັກ ທກຸ ຄນົ.         

21ແຕື່ ວື່ຳ         ທະ-

ຫຳນ ຂອງ ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ແກະ         ງວົ ໂຕ ງຳມ ທີື່  ສດຸ ຊ ື່ ງ ພວກ ເຂົຳ ຍ ດ ມຳ ໄດໍ້         ພວກ ເຂົຳ ກບັ ນ  ຳ ສດັ ເຫລົື່ ຳ-

ນ ັໍ້ນ ມຳ ເມ  ອງ ກິນການ          ເພ ື່ ອ ເຜົຳ ບ ຊຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ.”          
22ຊາມ ເອນ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         “ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ຕໍ້ອງກຳນ ຢຳກ ໃຫໍ້ ມະນດຸ ເຊ ື່ ອ ຟງັ         ຫລ  ຖວຳຍ ບ ຊຳ 

ແດື່ ພຣະອງົ         ສິື່ ງ ທີື່  ຖ ກ ຄ          ກຳນ ເຊ ື່ ອ ຟງັ ພຣະອງົ ດກີ ວື່ຳ ເອົຳ ແກະ ໂຕ ງຳມ ທີື່  ສດຸ ມຳ ຖວຳຍ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ 

ບ ຊຳ ແດື່ ພຣະອງົ.         

23ກຳນ ກະບດົ ຕ ື່ ສ ໍ້ ພຣະອງົ ເປັນ ກຳນ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ເທົື່ ຳ ກບັ ກຳນ ໃຊໍ້ ເວດມນົ ຄຳຖຳ         

ແລະ ຄວຳມ ຈອງຫອງ ກ  ແມ ື່ນ ບຳບ ເທົື່ ຳ ກບັ ກຳນ ຂຳບ ໄຫວໍ້ ຮ ບ ພະ         ຍໍ້ອນ ວື່ຳ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ປະ ຖິໍ້ມ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ 

ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ພຣະເຈົ້າ ຈ ື່ງ ຊງົ ປດົ ພະ ອງົ ອອກ ຈຳກ ຕ  ຳແໜື່ງ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ.”          
24ຊາອ ນ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ຜິດ ຄ          ບ ື່  ໄດໍ້ ເຊ ື່ ອ ຟງັ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ຄ  ຳ 

ແນະນ  ຳ ຂອງ ທື່ຳນ         ກ  ເພຳະວື່ຳ ເຮົຳ ຢໍ້ຳນ ທະຫຳນ ຂອງ ເຮົຳ         ເຮົຳ ຈ ື່ງ ເຮັດ ຕຳມ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ຕໍ້ອງ-

ກຳນ.         

25ແລະ ດຽວນີໍ້         ເຮົຳ ຂ  ຮໍ້ອງ ທື່ຳນ ໃຫໍ້ ອະໄພ ຄວຳມ ຜິດ ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ ກບັ ຄ ນ ໄປ ກບັ ເຮົຳ ເພ ື່ ອ 

ວື່ຳ ເຮົຳ ຈະ ໄດໍ້ ນະມດັສະກຳນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ.”          
26ຊາມ ເອນ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈະ ບ ື່  ກບັ ຄ ນ ໄປ ກບັ ພະ ອງົ         ເພຳະ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ປະ ຖິໍ້ມ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ 

ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແລໍ້ວ         ແລະ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ປດົ ພະ ອງົ ອອກ ຈຳກ ຕ  ຳແໜື່ງ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ຂອງ ພວກ 

ອິສຣາເອນ.”          
27ເມ  ື່ອ ຊາມ ເອນ ຈະ ກບັ ຫລງັ ອອກ ໜີ ໄປ,         ຊາອ ນ ກ  ດ ງ ສຳຍ ເສ ໍ້ອ ຄມຸ ຂອງ ເພິື່ ນ ຈນົ ຂຳດ.         

28ຊາ-
ມ ເອນ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ພະ ອງົ ວື່ຳ,         “ມ ໍ້ນີໍ້         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ຍກົ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ອິສຣາເອນ ໜີ ຈຳກ ພະ ອງົ         

ແລະ ຈະ ເອົຳ ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ອ ື່ ນ ທີື່  ດກີ ວື່ຳ ພະ ອງົ.         

29ພຣະເຈົ້າ ອງົ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ຂອງ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ບ ື່  ຕວົະ         ຫລ  

ບ ື່  ຊງົ ປື່ຽນ ພຣະໄທ ຄ  ມະນດຸ.”         

30ຊາອ ນ ກ  ຕອບ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ຜິດ         ແຕື່ ຂ  ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້ ຄວຳມ 

ນບັຖ  ແກື່ ເຮົຳ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ພວກ ຜ ໍ້ນ  ຳ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ທກຸ ຄນົ         ຂ  ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ 

ກບັ ຄ ນ ໄປ ກບັ ເຮົຳ         ເພ ື່ ອ ເຮົຳ ຈະ ໄດໍ້ ນະມດັສະກຳນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ.”         

31ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ຊາມ -
ເອນ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ກບັ ຄ ນ ເມ  ອ ກບັ ຊາອ ນ          ແລະ ຊາອ ນ ກ  ໄດໍ້ ນະມດັສະກຳນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ.          

32ຕ ື່  ມຳ         ຊາມ ເອນ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ພຳ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ອັກອາກ ມຳ ຫຳ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຢ ື່ ທີື່  ນີໍ້”         ອັກອາກ ກ  

ເຂົໍ້ຳ ມຳ ຫຳ ເພິື່ ນ         ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຢໍ້ຳນ         ສ ັື່ນ         ແລະ ທງັ ຄິດ ໃນ ໃຈ ວື່ຳ,         “ກຳນ ຕຳຍ ນີໍ້ ຊື່ຳງ ເປັນ ກຳນ ຂມົ-

ຂ ື່ ນ ແທໍ້.”         

33ຊາມ ເອນ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         “ດຳບ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ແມ ື່ ຫລຳຍ ຄນົ ສ ນ ເສຍ ລ ກ         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         

ແມ ື່ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ສ ນ ເສຍ ລ ກ ເຊັື່ ນ ກນັ”         ແລໍ້ວ ຊາມ ເອນ ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ອັກອາກ          ແລະ ຕດັ ເປັນ ທື່ອນ ໆ         ຕ ື່ -

ໜໍ້ຳ ແທື່ນ ບ ຊຳ ທີື່  ເມ  ອງ ກິນການ.          
34ແລໍ້ວ ຊາມ ເອນ ກ  ໄປ ເມ  ອງ ຣາມາ          ສື່ວນ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ຊາອ ນ ກ  ໄປ ຍງັ ວງັ ຂອງ ພະ ອງົ ທີື່  ເມ  ອງ ກິ-

ເບອາ.         

35ຕ ື່  ມຳ         ຕະຫລອດ ທີື່  ຊາມ ເອນ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່         ເພິື່ ນ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຫັນ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ຊາອ ນ ອີກ ຈກັ ເທ ື່ ອ         

ແຕື່ ເພິື່ ນ ກ  ເສົໍ້ຳ ເສຍ ໃຈ ນ  ຳ ພະ ອງົ ຫລຳຍ         ສື່ວນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກ  ຊງົ ເສຍ ພຣະໄທ         ທີື່  ໄດໍ້ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ 

ໃຫໍ້ ຊາອ ນ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ຂອງ ຊຳວ ອິສຣາເອນ.          



1 ຊາມ ເອນ 16 442 
ບົດທີ 16 

ຊາມ ເອນແຕູ່ງຕັ້ງດາວິດໃຫ້ເປັນກະສັດ 
1ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ຕ ື່  ຊາມ ເອນ ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ ຍງັ ຈະ ໂສກເສົໍ້ຳ ສະຫລດົ ໃຈ ນ  ຳ ຊາອ ນ ອີກ ດນົ 

ປຳນໃດ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ປດົ ລຳວ ອອກ ຈຳກ ຕ  ຳແໜື່ງ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ຂອງ ອິສຣາເອນ ແລໍ້ວ         ຈ ົື່ງ ຖ  ເອົຳ ນ  ໍ້ຳມນັ ໄປ 

ທີື່  ເມ  ອງ ເບັດເລເຮັມ          ເຮົຳ ຈະ ສ ົື່ງ ເຈົໍ້ຳ ໄປ ພບົ ຊຳຍ ຄນົ ໜ ື່ ງ ທີື່  ມີ ຊ ື່ ວ ື່ຳ         ເຢຊີ          ຢ ື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ເລ ອກ 

ເອົຳ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ         ໃນ ຈ  ຳນວນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ລຳວ ໃຫໍ້ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ.”          
2ຊາມ ເອນ ຈ ື່ງ ທ ນ ຖຳມ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ເຮັດ ກຳນ ນີໍ້ ໄດໍ້ ຢື່ຳງໃດ?         ຖໍ້ຳ ຊາອ ນ ໄດໍ້ ຍນິ ເລ ື່ ອງ ນີໍ້         

ລຳວ ກ  ຈະ ມຳ ຂໍ້ຳ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ.”         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ຕອບ ວື່ຳ,         “ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ເອົຳ ງວົ ນໍ້ອຍ ໄປ ນ  ຳ         ແລະ ໃຫໍ້ 

ເຈົໍ້ຳ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ມຳ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ແກື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ.         

3ຈ ົື່ງ ເຊນີ ເຢຊີ ມຳ ໃນ ກຳນ ຖວຳຍ ນ ັໍ້ນ         

ແລໍ້ວ ເຮົຳ ຈະ ບອກ ເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ ຄວນ ຈະ ເຮັດ ຢື່ຳງໃດ ຕ ື່  ໄປ         ແລະ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ເອົຳ ນ  ໍ້ຳມນັ ຫດົສງົ ຊຳຍ ທີື່  ເຮົຳ ຈະ 

ໃຫໍ້ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ນ ັໍ້ນ.”          
4ຊາມ ເອນ ກ  ເຮັດ ຕຳມ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ສ ັື່ງ         ແລະ ໄດໍ້ ເດນີທຳງ ໄປ ເມ  ອງ         ເບັດເລເຮັມ          

ພວກ ເຖົໍ້ຳ ແກື່ ໃນ ເມ  ອງ ນີໍ້ ກ  ອອກ ມຳ ພບົ ເພິື່ ນ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຢໍ້ຳນ ກວົ         ແລະ ຖຳມ ວື່ຳ,         “ທື່ຳນ ເອີຍ         ກຳນ 

ມຳ ຢຳມ ນີໍ້ ເປັນ ກຳນ ມຳ ຢື່ຳງ ສນັຕ ິບ ?”         

5ຊາມ ເອນ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ມຳ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ແດື່ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຈ ົື່ງ ຊ  ຳລະ ຕວົ ໃຫໍ້ ບ ລິສດຸ ແລໍ້ວ ມຳ ນ  ຳ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ”         ແລໍ້ວ ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ບອກ ເຢຊີ ພໍ້ອມ 

ທງັ ລ ກ ຊຳຍ ຊ  ຳລະ ຕວົ ໃຫໍ້ ບ ລິສດຸ         ແລະ ເຊ ໍ້ອ ເຊນີ ພວກ ເຂົຳ ມຳ ຮື່ວມ         ໃນ ກຳນ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ 

ດໍ້ວຍ.          
6ເມ  ື່ອ ພວກ ເຂົຳ ມຳ ຮອດ         ຊາມ ເອນ ກ  ເຫັນ ເອລີອາບ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອ ີຊຳຍ         ຈ ື່ງ ຄິດ ໃນ ໃຈ ວື່ຳ,         

“ຊຳຍ ທີື່  ຢ ນ ຢ ື່ ຕ ື່  ພຣະພກັ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ນ ັໍ້ນ ຕໍ້ອງ ແມ ື່ນ ຜ ໍ້ ທີື່  ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ເລ ອກ ໄວໍ້ ແນື່-

ນອນ.”         

7ແຕື່ ວື່ຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ຕ ື່  ເພິື່ ນ ວື່ຳ,         “ຢື່ຳ ສນົໃຈ ນ  ຳ ຮ ບ ຮື່ຳງ ອນັ ຈບົງຳມ ຂອງ 

ລຳວ         ເຮົຳ ບ ື່  ຍອມ ເອົຳ ລຳວ         ເພຳະວື່ຳ ກຳນ ຕດັສິນ ໃຈ ຂອງ ເຮົຳ ບ ື່  ຄ  ຂອງ ມະນດຸ         ມະນດຸ ເບິື່ ງ ແຕື່ ສິື່ ງ 

ທີື່ ຢ ື່ ພຳຍ ນອກ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ         ແຕື່ ວື່ຳ ເຮົຳ ເບິື່ ງ ພຳຍ ໃນ ຈດິໃຈ.”          
8ແລໍ້ວ ເຢຊີ ກ  ເອີໍ້ນ         ອາບີນາດາບ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເພິື່ ນ ມຳ         ແລໍ້ວ ພຳ ໄປ ຫຳ ຊາມ ເອນ          ແຕື່ ຊາມ -

ເອນ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ບ ື່  ແມ ື່ນ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ບ ື່  ໄດໍ້ ຊງົ ເລ ອກ ເອົຳ ລຳວ.”         

9ເຢຊີ ພຳ ຊາມມາ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ອີກ         

ຊາມ ເອນ ກ  ບອກ ວື່ຳ,         “ບ ື່  ແມ ື່ນ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ບ ື່  ໄດໍ້ ຊງົ ເລ ອກ ເອົຳ ລຳວ.”         

10ແຕື່ ແລໍ້ວ         ເຢຊີ ກ  ພຳ 

ລ ກ ຊຳຍ ທງັ ເຈດັ ຄນົ ຂອງ ເພິື່ ນ ມຳ ຫຳ ຊາມ ເອນ          ຊາມ ເອນ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ເພິື່ ນ ວື່ຳ,         “ບ ື່  ແມ ື່ນ         ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ ບ ື່  ໄດໍ້ ຊງົ ເລ ອກ ເອົຳ ໃຜ ຈກັ ຄນົ ໃນ ຈ  ຳນວນ ພວກ ນີໍ້.”         

11ແລໍ້ວ ຊາມ ເອນ ຖຳມ ຕ ື່  ໄປ ວື່ຳ,         

“ທື່ຳນ ຍງັ ມີ ລ ກ ຊຳຍ ອີກ ຢ ື່ ບ ?”         ເຢຊີ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຍງັ ມີ ລ ກ ຊຳຍ ຫລໍ້ຳ ຢ ື່         ແຕື່ ດຽວນີໍ້ ລຳວ ໄປ ລໍ້ຽງ 

ແກະ.”         ຊາມ ເອນ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ໄປ ນ  ຳ ລຳວ ມຳ ນີໍ້         ພວກ ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ຈນົ ກວື່ຳ 

ລຳວ ຈະ ມຳ.”          
12ເຢຊີ ກ  ສ ົື່ງ ຄນົ ໄປ ນ  ຳ ເອົຳ ລຳວ ມຳ         ລຳວ ເປັນ ຄນົ ງຳມ         ເປັນ ຊຳຍ ໜຸື່ມ ທີື່  ມີ ສຂຸະພຳບ ສມົບ ນ ດ ີ        

ແລະ ຕຳ ຂອງ ລຳວ ກ  ມີ ແວວ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈ ື່ງ ຊງົ ກື່ຳວ ຕ ື່  ຊາມ ເອນ ວື່ຳ,         “ແມ ື່ນ ຄນົ ນີໍ້ ແຫລະ         ຈ ົື່ງ 

ເອົຳ ນ  ໍ້ຳມນັ ຫດົສງົ ລຳວ ເສຍ.”         

13ຊາມ ເອນ ຈ ື່ງ ເອົຳ ນ  ໍ້ຳມນັ ມຳ ຫດົສງົ ດາວິດ          ໃຫໍ້ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ຕ ື່ -
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ໜໍ້ຳ ພວກ ອໍ້ຳຍ ນໍ້ອງ ຂອງ ລຳວ         ພຣະວິນຍານ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກ  ຊງົ ສະຖດິ ຢ ື່ ກບັ ດາວິດ          

ແລະ ຊງົ ຢ ື່ ກບັ ລຳວ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ມຳ         ແລໍ້ວ ຊາມ ເອນ ກ  ກບັ ຄ ນ ເມ  ອ ບໍ້ຳນ ຣາມາ.          

ດາວິດທີ່ພະລາຊະວັງ 
14ພຣະວິນຍານ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກ  ຊງົ ໜີ ຈຳກ ຊາອ ນ ໄປ         ແລໍ້ວ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ສ ົື່ງ 

ວນິ ຍຳນ ຊ ົື່ວ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ທ ລະມຳນ ພະ ອງົ.         

15ພວກ ຄນົ ຮບັ ໃຊໍ້ ຈ ື່ງ ທ ນ ພະ ອງົ ວື່ຳ,         “ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ຮ ໍ້ 

ວື່ຳ         ວນິ ຍຳນ ຊ ົື່ວ ທີື່  ສ ົື່ງ ມຳ ຈຳກ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ທ ລະມຳນ ພະ ອງົ.         

16ຂໍ້ຳ ແດື່ ພະ ອງົ         ຂ  ຊງົ ອອກ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ 

ມຳ         ແລໍ້ວ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ຊອກ ຫຳ ຄນົ ທີື່  ຮ ໍ້ຈກັ ດດີ ພິນ ມຳ ໃຫໍ້         ເວລຳ ພະ ອງົ ມີ ວນິ ຍຳນ ຊ ົື່ວ ສິງ ຢ ື່ ໃນ 

ພະ ອງົ         ຊຳຍ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ກ  ຈະ ດດີ ພິນ ຂອງ ລຳວ         ແລະ ພະ ອງົ ກ  ຈະ ດ ີຄ ເກົື່ ຳ ອີກ.”         

17ຊາອ ນ ຈ ື່ງ ອອກ ຄ  ຳ 

ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ໄປ ຊອກ ຫຳ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນແລໍ້ວ ພຳ ມຳ ຫຳ ເຮົຳ.”         

18ມີ ຄນົ ໜ ື່ ງ ໃນ ພວກ ຂໍ້ຳ ໃຊໍ້ ຂອງ 

ເພິື່ ນ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ມີ ທື່ຳນ ເຢຊີ ຄນົ ເມ  ອງ ເບັດເລເຮັມ          ເພິື່ ນ ມີ ລ ກ ຊຳຍ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ທີື່  ຫລິໍ້ນ ດນົຕ ີເກ ື່ງ         ນອກ ນີໍ້         

ລຳວ ຍງັ ເປັນ ນກົ ຮບົ ທີື່  ກໍ້ຳຫຳນ ອີກ ດໍ້ວຍ         ເປັນ ຄນົ ກໍ້ຳ ປຳກກໍ້ຳ ເວົໍ້ຳ         ແລະ ທງັ ງຳມ ອີກ ດໍ້ວຍ         ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ ກ  ຊງົ ສະຖດິ ຢ ື່ ກບັ ລຳວ.”          

19ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ຊາອ ນ ຈ ື່ງ ສ ົື່ງ ຄນົ ນ  ຳ ຂື່ຳວ ໄປ ຫຳ ເຢຊີ          ໂດຍ ມີ ເນ ໍ້ອ ຄວຳມ ວື່ຳ,         “ຂ  ໃຫໍ້ ສ ົື່ງ ດາວິດ ລ ກ 

ຊຳຍ ຜ ໍ້ ລໍ້ຽງ ຝ ງ ແກະ ນ ັໍ້ນ ມຳ ຫຳ ເຮົຳ.”         

20ເຢຊີ ກ  ສ ົື່ງ ດາວິດ ໄປ ຫຳ ຊາອ ນ          ພໍ້ອມ ທງັ ຖງົ ໜງັ ເຫລົໍ້ຳ 

ອະງ ຸື່ນ         ແບໍ້ ນໍ້ອຍ         ແລະ ລ  ທີື່  ບນັທກຸ ເຂົໍ້ຳຈີື່ .         

21ດາວິດ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ເຝົໍ້ຳ ຊາອ ນ          ແລະ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ຮບັ ລຳຊະ-

ກຳນ ນ  ຳ ພະ ອງົ         ຊາອ ນ ພ ໃຈ ໃນ ລຳວ ຫລຳຍ         ແລະ ໃຫໍ້ ລຳວ ເປັນ ຄນົ ຖ  ອຳວດຸ ຂອງ ພະ ອງົ.         

22ແລໍ້ວ 

ຊາອ ນ ກ  ສ ົື່ງ ຂື່ຳວ ຫຳ ເຢຊີ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ພ ໃຈ ກບັ ດາວິດ          ຂ  ໃຫໍ້ ລຳວ ຢ ື່ ໃນ ວງົ ລຳຊະກຳນ ຂອງ ເຮົຳ ພີໍ້.”          
23ເມ  ື່ອ ວນິ ຍຳນ ຊ ົື່ວ ທີື່  ສ ົື່ງ ມຳ ຈຳກ ພຣະເຈົ້າ ເຂົໍ້ຳ ສິງ ຊາອ ນ          ດາວິດ ກ  ຈບັ ເອົຳ ພິນ ຂອງ ລຳວ ອອກ 

ມຳ ດດີ         ແລໍ້ວ ວນິ ຍຳນ ຊ ົື່ວ ກ  ໜີ ຈຳກ ໄປ         ແລະ ຊາອ ນ ກ  ຮ ໍ້ສ ກ ສະບຳຍ ຂ ໍ້ນ         ແລະ ເປັນ ປກົກະຕ ິຄ -

ເກົື່ ຳ.          

ບົດທີ 17 
ໂກລີອາດທ້າທາຍຊາວອິສຣາເອນ 

1ພວກ ຟີລິດສະຕີນ          ໄດໍ້ ທໍ້ອນໂຮມ ກ  ຳລງັ ເຂົໍ້ຳ ສ ື່ ສງົຄຳມ ໃນ ເມ  ອງ ໂສໂກ ທີື່  ແຂວງ ຢ ດາ          ພວກ 

ເຂົຳ ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ ພກັ ຢ ື່ ບື່ອນ ໜ ື່ ງ ຊ ື່ ງ ເອີໍ້ນ ວື່ຳ         ເຂດ ແດນ ເລ ອດ         ຢ ື່ ລະຫວື່ຳງ ກຳງ ເມ  ອງ ໂສໂກ          ແລະ 

ເມ  ອງ ອາເຊກາ ໃນ ເອເຟັດ-ດຳມີມ.         

2ສື່ວນ ຊາອ ນ          ແລະ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ກ  ພຳກນັ ມຳ ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ 

ພກັ ຢ ື່ ຮື່ອມ ພ  ຕ ົໍ້ນ ກ ື່         ຊ ື່ ງ ເປັນ ບື່ອນ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ຕຽມ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກບັ ພວກ ຟີລິດສະຕີນ.         

3ພວກ ຟີລິດສະຕີນ 

ໄດໍ້ ໄປ ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ ພກັ ຢ ື່ ເທິງ ພ  ນໍ້ອຍ ໜື່ວຍ ໜ ື່ ງ ກື່ອນ ແລໍ້ວ         ພວກ ອິສຣາເອນ ກ  ມຳ ຟຳກ ຮື່ອມ ພ  ໜື່ວຍ 

ໜ ື່ ງ ອີກ.          
4ແລໍ້ວ ມີ ຊຳຍ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຊ ື່ ວ ື່ຳ         ໂກລອີາດ          ເປັນ ຊຳວ ເມ  ອງ ກັດ ໄດໍ້ ອອກ ຈຳກ ຄໍ້ຳຍ ພກັ ຂອງ ພວກ 

ຟີລິດສະຕີນ          ມຳ ທໍ້ຳ ທຳຍ ພວກ ອິສຣາເອນ          ລຳວ ເປັນ ຄນົ ສ ງ ປະມຳນ ຫກົ ສອກ.         

5ລຳວ ໃສື່ ໝວກ 

ທອງ ສ  ຳລິດ         ແລະ ນຸື່ງ ເສ ໍ້ອ ທອງ ສ  ຳລິດ ໜກັ ປະມຳນ ແປດ ສິບ ກໂິລກລຳມ.         

6ສື່ວນ ຂຳ ຂອງ ລຳວ ກ  

ສວມ ທອງ ສ  ຳລິດ ດໍ້ວຍ         ລຳວ ພຳຍ ຫລຳວ ທີື່  ເຮັດ ດໍ້ວຍ ທອງ ສ  ຳລິດ.         

7ຄນັ ຫອກ ຂອງ ລຳວ ໜຳ ເທົື່ ຳ 
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ກບັ ໄມ ໍ້ ກ  ຳ ຕ  ື່ຳຫ ກ         ແລະ ໃນ ປຳຍ ຫອກ ນ ັໍ້ນ ໜກັ ປະມຳນ ສິບ ກໂິລກລຳມ         ທະຫຳນ ຜ ໍ້ ທີື່  ຖ  ແຜື່ນ ເຫລັກ 

ຕໍ້ຳນທຳນ ຂອງ ລຳວ ກ  ຍື່ຳງ ອອກ ໜໍ້ຳ.          
8ໂກລອີາດ          ໄດໍ້ ຢ ນ ຮໍ້ອງ ແຜດ ສຽງ ໃສື່ ພວກ ອິສຣາເອນ ວື່ຳ,         “ພວກ ສ  ກ  ຳລງັ ເຮັດ ຫຍງັ ຢ ື່ ນີໍ້         ມຳ-

ຕ ີເສິກ ບ ?         ກ  ເປັນ ຄນົ ຟີລິດສະຕີນ          ພວກ ສ  ເປັນ ທຳດ ຂອງ ຊາອ ນ          ຈ ົື່ງ ເລ ອກ ເອົຳ ທະຫຳນ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ 

ໃນ ພວກ ສ  ອອກ ມຳ ສ ໍ້ ຮບົ ກບັ ກ  ດ.ຸ         

9ຖໍ້ຳ ມນັ ຊະນະ         ແລະ ຂໍ້ຳ ກ  ໄດໍ້         ພວກ ກ  ຈະ ຍອມ ເປັນ ທຳດ ຂອງ 

ພວກ ສ .         

10ດຽວນີໍ້         ກ  ຂ  ທໍ້ຳ ທຳຍ ກອງທບັ ອິສຣາເອນ ຢ ື່ ບື່ອນ ນີໍ້         ກ  ຂ  ໃຫໍ້ ພວກ ສ  ເລ ອກ ເອົຳ ໃຜ ກ  ໄດໍ້ 

ອອກ ມຳ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກບັ ກ .”         

11ເມ  ື່ອ ຊາອ ນ          ແລະ ທະຫຳນ ຂອງ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ຍນິ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ພວກ ເພິື່ ນ ກ  ມີ ຄວຳມ 

ຢໍ້ຳນ ກວົ ຫລຳຍ.          

ດາວິດຢ ູ່ໃນຄ້າຍພັກຂອງຊາອ ນ 
12ດາວິດ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຢຊີ          ຊຳວ ເອຟຣາທາ          ຊ ື່ ງ ມຳ ຈຳກ ເມ  ອງ ເບັດເລເຮັມ ໃນ ຢ ດາ          

ເຢຊີ ມີ ລ ກ ຊຳຍ ແປດ ຄນົ         ໃນ ຄຳວ ທີື່  ຊາອ ນ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ ເຢຊີ ກ  ເຖົໍ້ຳ ແກື່ ແລໍ້ວ.         

13ສື່ວນ ລ ກ 

ຊຳຍ ໃຫຍື່ ສຳມ ຄນົ ຂອງ ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ໄປ ຕ ີເສິກ ກບັ ຊາອ ນ          ຜ ໍ້ ກກົ ຊ ື່ ວ ື່ຳ         ເອລີອາບ          ຜ ໍ້ ຕ ື່  ມຳ ຊ ື່ ວ ື່ຳ         ອາບີ-
ນາດາບ          ແລະ ຜ ໍ້ ທີ ສຳມ ຊ ື່ ວ ື່ຳ         ຊາມມາ.         

14ສື່ວນ ດາວິດ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ຫລໍ້ຳ         ເວລຳ ອໍ້ຳຍ ທງັ ສຳມ 

ຂອງ ລຳວ ຢ ື່ ນ  ຳ ຊາອ ນ ນ ັໍ້ນ.         

15ລຳງ ເທ ື່ ອ ດາວິດ ກ  ລຳ ຊາອ ນ ກບັ ຄ ນ ມຳ ເບິື່ ງ ຝ ງ ແກະ ຂອງ ພ ື່  ທີື່  ເມ  ອງ 

ເບັດເລເຮັມ ຢ ື່ ເລ ໍ້ອຍ ໆ.          
16ສື່ວນ ໂກລອີາດ ກ  ທໍ້ຳ ທຳຍ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ຢ ື່ ທກຸ ເຊົໍ້ຳ ທກຸ ແລງ         ເປັນ ເວລຳ ສີື່  ສິບ ມ ໍ້.         

17ມ ໍ້ໜ ື່ ງ         

ເຢຊີ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ດາວິດ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ເອົຳ ເຂົໍ້ຳຂ ົໍ້ວ ສຳມ ໝ ື່ ນ         ແລະ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ສິບ ກໍ້ອນ ນີໍ້         ໄປ ໃຫໍ້ ພວກ ອໍ້ຳຍ 

ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຢ ື່ ໃນ ຄໍ້ຳຍ.         

18ແລະ ຈ ົື່ງ ເອົຳ ເນຍີ ສິບ ກໍ້ອນ ນີໍ້ ໃຫໍ້ ແກື່ ທື່ຳນ ນຳຍ ພນັ         ຈ ົື່ງ ເບິື່ ງ ວື່ຳ ພວກ ອໍ້ຳຍ 

ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ພຳກນັ ຢ ື່ ຢື່ຳງໃດ         ແລະ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ເອົຳ ຂອງ ບຳງ ສິື່ ງ ບຳງ ຢື່ຳງ ຈຳກ ພວກ ເຂົຳ ມຳ         ເພ ື່ ອ ສະ-

ແດງ ວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຫັນ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ສະບຳຍດ.ີ         

19ດຽວນີໍ້         ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ຊາອ ນ ກບັ         

ພວກ ອໍ້ຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ພວກ ອິສຣາເອນ ຄນົ ອ ື່ ນ ໆ         ກ  ຢ ື່ ໃນ ຮື່ອມ ພ  ຕ ົໍ້ນ ກ ື່         ຊ ື່ ງ ກ  ຳລງັ ສ ໍ້ ຮບົ ກບັ 

ພວກ ຟີລິດສະຕີນ.”          
20ເຊົໍ້ຳ ມ ໍ້ ໃໝື່ ມຳ         ດາວິດ ໄດໍ້ ລກຸ ແຕື່ ເດກິ ໆ         ລຳວ ຝຳກ ຝ ງ ແກະ ໄວໍ້ ນ  ຳ ຄນົ ອ ື່ ນ         ແລະ ຖ  ເອົຳ ອຳ-

ຫຳນ ໄປ ຕຳມ ບື່ອນ ທີື່  ເຢຊີ ໄດໍ້ ບອກ         ລຳວ ໄປ ຮອດ ຄໍ້ຳຍ ພກັ ພ ດ ີກບັ ເວລຳ ທີື່  ພວກ ອິສຣາເອນ          ກ  ຳ-

ລງັ ອອກ ໄປ ສ ື່ ສະໜຳມຮບົ         ແລະ ມີ ສຽງ ດງັ ກ ກ ກໍ້ອງ ດງັ ຂ ໍ້ນ.         

21ທະຫຳນ ຂອງ ພວກ ຟີລິດສະຕີນ          

ແລະ ພວກ ອິສຣາເອນ ກ  ຕ ັໍ້ງ ທີື່  ໝັໍ້ນ ຂອງ ໃຜລຳວ ຢ ື່ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ກນັ ເພ ື່ ອ ຕຽມ ສ ໍ້ ຮບົ.         

22ດາວິດ ກ  ປະ ອຳຫຳນ 

ໄວໍ້ ກບັ ເຈົໍ້ຳ ໜໍ້ຳທີື່  ຝື່ຳຍ ສະບຽງ ອຳຫຳນ         ແລະ ໄດໍ້ ແລື່ນ ໄປ ຫຳ ພວກ ອໍ້ຳຍ ຂອງ ລຳວ ຢ ື່ ສະໜຳມຮບົ         

ເພ ື່ ອ ຖຳມ ຂື່ຳວ ຄຳວ ວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ຢ ື່ ຢື່ຳງໃດ.         

23ໃນ ຂະນະ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ກ  ຳລງັ ສນົທະນຳ ກນັ ຢ ື່         ໂກລີ-
ອາດ ກ  ເຂົໍ້ຳ ມຳ ທໍ້ຳ ທຳຍ ພວກ ອິສຣາເອນ ຕຳມ ທີື່  ລຳວ ໄດໍ້ ເຄີຍ ເຮັດ ມຳ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ກື່ອນ         ດາວິດ ກ  ໄດໍ້ ຍນິ 

ຄ  ຳ ທໍ້ຳ ທຳຍ ຂອງ ລຳວ.         

24ເມ  ື່ອ ພວກ ອິສຣາເອນ ຫລຽວ ເຫັນ ໂກລີອາດ          ພວກ ເຂົຳ ກ  ແລື່ນປບົ ໜີ 

ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຢໍ້ຳນ ກວົ ທີື່  ສດຸ         ພວກ ເຂົຳ ເວົໍ້ຳ ກນັ ວື່ຳ,          
25“ຈ ົື່ງ ຟງັ ມນັ ເວົໍ້ຳ ຫັໍ້ນ ດ ຸ         ຖໍ້ຳ ໃຜ ຂໍ້ຳ ມນັ ໄດໍ້         ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ຈະ ປະທຳນ ຊບັ ສມົບດັ ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ໃຫໍ້ 

ແຕື່ງງຳນ ກບັ ພະ ລຳຊະ ທິດຳ ຂອງ ພະ ອງົ         ຄອບຄວົ ພ ື່  ຂອງ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ກ  ຈະ ຖ ກ ຍກົເວັໍ້ນ ຈຳກ ກຳນ ເສຍ 
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ສື່ວຍ ທກຸ ຢື່ຳງ.”          

26ດາວິດ ຈ ື່ງ ຖຳມ ພວກ ທີື່ ຢ ື່ ໃກໍ້ ໆ         ກບັ ລຳວ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ,         “ຜ ໍ້ ທີື່  ຂໍ້ຳ ຄນົ ຟີລິດສະຕີນ ນີໍ້ ໄດໍ້         ແລະ ຊື່ອຍ 

ພວກ ອິສຣາເອນ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຈຳກ ກຳນ ໝິື່ ນປະໝຳດ ນີໍ້         ຈະ ໄດໍ້ ຫຍງັ?         ຄນົ ປື່ຳ ເຖ ື່ ອນ ຊຳວ ຟີລິດສະຕີນ 

ທີື່  ເວົໍ້ຳ ທໍ້ຳ ທຳຍ ກອງທບັ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ອງົ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່ ນີໍ້         ແມ ື່ນ ໃຜ.”         

27ພວກ ເຂົຳ ບອກ ລຳວ ວື່ຳ         

ຜ ໍ້ ໃດ ທີື່  ຂໍ້ຳ ໂກລອີາດ ຕຳຍ         ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ຕຳມ ທີື່  ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ມຳ ແລໍ້ວ ນ ັໍ້ນ.          
28ເອລອີາບ          ອໍ້ຳຍ ກກົ ຂອງ ດາວິດ ໄດໍ້ ຍນິ ລຳວ ເວົໍ້ຳ ກບັ ທະຫຳນ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ລຳວ ກ  ຮໍ້ຳຍ ດາວິດ          

ແລະ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ ກ  ຳລງັ ເຮັດ ຫຍງັ ຢ ື່ ນີໍ້?         ແມ ື່ນ ໃຜ ເບິື່ ງແຍງ ແກະ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຢ ື່ ໃນ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ 

ກນັດຳນ?         ມຳ ເບິື່ ງ ກຳນ ສ ໍ້ ຮບົ ກນັ ເຮັດ ຫຍງັ?         ເປັນ ຫຍງັ ເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ດ ໍ້ ດ ງ         ແລະ ທະ ເຍ ີທະຍຳນ ແທໍ້.”          
29ດາວິດ ຖຳມ ອໍ້ຳຍ ຄ ນ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ອຍ ໄດໍ້ ເຮັດ ຫຍງັ ຜິດ?         ພຽງ ແຕື່ ຖຳມ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ແມ ື່ນ ບ ?”         

30ແລໍ້ວ ລຳວ ກ  ຫນັ ໄປ ຖຳມ ຊຳຍ ຄນົ ອ ື່ ນ ແບບ ດຽວ ກນັ         ແລະ ທກຸ ຄນົ ທີື່  ລຳວ ຖຳມ         ພວກ ເຂົຳ ກ  ຕອບ 

ຢື່ຳງ ດຽວ ກນັ ໝດົ.         

31ເມ  ື່ອ ບຳງ ຄນົ ໄດໍ້ ຍນິ ຄ  ຳ ຂອງ ດາວິດ          ພວກ ເຂົຳ ກ  ນ  ຳໄປ ທ ນ ຕ ື່  ຊາອ ນ          ແລະ 

ພະ ອງົ ບອກ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ນ  ຳ ດາວິດ ເຂົໍ້ຳ ເຝົໍ້ຳ.          
32ດາວິດ ໄດໍ້ ທ ນ ຕ ື່  ຊາອ ນ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳ ແດື່ ພະ ອງົ         ຂ  ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ໃດ ຢໍ້ຳນ ຊຳຍ ຟີລິດສະຕີນ ຄນົ ນີໍ້ ເລີຍ         

ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຂຳນ ອຳສຳ ຈະ ອອກ ໄປ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກບັ ມນັ ເອງ.”         

33ຊາອ ນ ຖຳມ ວື່ຳ,         “ບ ື່  ໄດໍ້ ດອກ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກບັ 

ລຳວ ໄດໍ້ ຢື່ຳງໃດ?         ເຈົໍ້ຳ ຍງັ ເປັນ ເດັກນໍ້ອຍ ຢ ື່         ສື່ວນ ໂກລອີາດ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ທະຫຳນ ມຳ ແລໍ້ວ.”          
34ດາວິດ ທ ນ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳ ແດື່ ພະ ອງົ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ກ  ເຄີຍ ເບິື່ ງແຍງ ຝ ງ ແກະ ຂອງ ພ ື່  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ.         

35ບຳງເທ ື່ ອ ກ  ມີ ສິງ         ຫລ  ໝີ ມຳ ຄບຸ ເອົຳ ລ ກ ແກະ ໄປ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ໄລື່ ຕດິຕຳມ ໄປ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກບັ ມນັ         ແລະ ໄດໍ້ 

ຊື່ອຍ ຊວີດິ ແກະ ນໍ້ອຍ ນ ັໍ້ນ ໄວໍ້         ແລະ ຖໍ້ຳວື່ຳ         ສິງ         ຫລ  ໝີ ກບັ ຄ ນ ມຳ ຫຳ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ກ  ຈບັ ຄ  ມນັ         

ແລະ ຕ ີມນັ ຈນົ ຕຳຍ.         

36ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ສິງ         ແລະ ໝີ ມຳ ແລໍ້ວ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ເຮັດ ກບັ ຊຳຍ ຟີລິດສະ-
ຕີນ ຄນົ ນີໍ້ ຢື່ຳງ ດຽວ ກນັ         ເພຳະວື່ຳ ລຳວ ໄດໍ້ ໝິື່ ນປະໝຳດ ກອງທບັ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ອງົ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່.         

37ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ຊື່ອຍ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຈຳກ ສິງ         ແລະ ໝີ         ພຣະອງົ ກ  ຊງົ ຊື່ອຍ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໃຫໍ້ 

ພົໍ້ນ ຈຳກ ຊຳຍ ຟີລິດສະຕີນ ຄນົ ນີໍ້ ໄດໍ້.”         ຊາອ ນ ຕອບ ວື່ຳ,         “ດ ີແລໍ້ວ         ຈ ົື່ງ ໄປ ສຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ 

ສະຖດິ ຢ ື່ ກບັ ເຈົໍ້ຳ.”          
38ຊາອ ນ ກ  ເອົຳ ເຄ ື່ ອງ ຮບົ ຂອງ ພະ ອງົ ເອງ ໃຫໍ້ ດາວິດ ໃສື່         ພະ ອງົ ໄດໍ້ ເອົຳ ໝວກ ທອງ ສ  ຳລິດ ໃສື່ 

ໃຫໍ້ ດາວິດ          ແລະ ເອົຳ ເສ ໍ້ອ ຮບົ ໃຫໍ້ ລຳວ ນຸື່ງ.         

39ດາວິດ ໄດໍ້ ເອົຳ ດຳບ ຂອງ ຊາອ ນ ຂດັ ໃສື່ ສຳຍແອວ         

ແລະ ລອງ ຍື່ຳງ ເບິື່ ງ         ແຕື່ ຍື່ຳງ ໄປ ບ ື່  ໄດໍ້         ເພຳະວື່ຳ         ບ ື່  ເຄີຍ ໃຊໍ້ ເຄ ື່ ອງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ຈກັ ເທ ື່ ອ         ດາວິດ ຈ ື່ງ ທ ນ 

ຕ ື່  ຊາອ ນ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄປ ສ ໍ້ ຮບົ ກບັ ເຄ ື່ ອງ ແບບ ນີໍ້ ບ ື່  ໄດໍ້ ດອກ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ບ ື່  ເຄີຍ ໃສື່ ມນັ”         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ດາ-
ວິດ ຈ ື່ງ ແກໍ້ ມນັ ອອກ ໝດົ.         

40ລຳວ ຈບັ ເອົຳ ໄມ ໍ້ຄໍ້ອນ ສ  ຳລບັ ຖ  ລໍ້ຽງ ແກະ ຂອງ ລຳວ         ແລໍ້ວ ເກບັ ເອົຳ ຫີນ 

ແຫື່ ຫໍ້ຳ ກໍ້ອນ ໃນ ແຄມ ຫໍ້ວຍ ໃສື່ ຖງົ         ແລໍ້ວ ຖ  ກະຖນຸ ຕຽມ ຕວົ ອອກ ໄປ ສ ໍ້ ຮບົ ກບັ ໂກລີອາດ.          

ດາວິດຊະນະໂກລີອາດ 
41ຊຳຍ ຟີລິດສະຕີນ ກ  ຍື່ຳງ ມຸ ື່ງ ໜໍ້ຳ ມຳ ຫຳ ດາວິດ          ພໍ້ອມ ທງັ ຖ  ແຜື່ນ ເຫລັກ ຕໍ້ຳນທຳນ ຍື່ຳງ ອອກ 

ນ  ຳ ໜໍ້ຳ ລຳວ.         

42ລຳວ ຍື່ຳງ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃກໍ້ ໆ         ເມ  ື່ອ ໄດໍ້ ເບິື່ ງ ດາວິດ ຄກັ ໆ         ແລໍ້ວ         ລຳວ ກ  ຄິດ ດ ຖ ກ ໃນ ໃຈ         

ເພຳະວື່ຳ ດາວິດ ຍງັ ເປັນ ເດັກນໍ້ອຍ ທີື່  ງຳມ         ແລະ ໜໍ້ຳ ຮກັ.         

43ລຳວ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ດາວິດ ວື່ຳ,         “ເຮຍີ!         ໄມ ໍ້-
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ຄໍ້ອນ ນ ັໍ້ນ ສ  ຳລບັ ໄວໍ້ ເຮັດ ຫຍງັ?         ມ ງ ຄິດ ວື່ຳ ກ  ເປັນ ໝຳ ຊ ັໍ້ນ ບ ?”         ແລໍ້ວ ລຳວ ກ  ເອີໍ້ນ ດື່ຳ ສຳບ ແຊື່ງ ດາ-
ວິດ ໃນ ນຳມ ພະ ຂອງ ລຳວ.         

44ລຳວ ເວົໍ້ຳ ທໍ້ຳ ທຳຍ ດາວິດ ວື່ຳ,         “ມຳ ນີໍ້         ກ  ຈະ ເອົຳ ຊຳກ ສບົ ຂອງ ມ ງ ໃຫໍ້ 

ນກົ         ແລະ ສດັ ກນິ.”          
45ດາວິດ ເວົໍ້ຳ ຕອບ ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ ມຳ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກບັ ຂໍ້ອຍ ດໍ້ວຍ ດຳບ         ຫອກ         ແລະ ຫລຳວ         ແຕື່ ວື່ຳ         ຂໍ້ອຍ ມຳ 

ຕ ື່ ສ ໍ້ ເຈົໍ້ຳ ໃນ ນຳມ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງ ຈກັກະວຳນ         ຊ ື່ ງ ເປັນ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ກອງທບັ ອິສຣາ-
ເອນ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ທໍ້ຳ ທຳຍ ນ ັໍ້ນ.         

46ໃນ ມ ໍ້ນີໍ້         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ຊງົ ມອບ ເຈົໍ້ຳ ໄວໍ້ ໃນ ອ  ຳນຳດ ຂອງ 

ຂໍ້ອຍ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ພື່ຳຍ ແພໍ້ ຂໍ້ອຍ         ແລະ ຂໍ້ອຍ ຈະ ຕດັ ຫວົ ເຈົໍ້ຳ ອອກ         ສື່ວນ ສບົ ຂອງ ທະຫຳນ ຟີລິດສະຕີນ          

ຂໍ້ອຍ ຈະ ເອົຳ ໃຫໍ້ ນກົ         ແລະ ສດັ ກນິ         ແລໍ້ວ ທົື່ວ ທງັ ໂລກ ຈະ ຮ ໍ້ຈກັ ວື່ຳ         ອິສຣາເອນ ມ ີພຣະເຈົ້າ.         

47ທກຸ ໆ         ຄນົ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ທີື່  ນີໍ້         ຈະ ເຫັນ ວື່ຳ ພຣະອງົ ບ ື່  ຊງົ ຕໍ້ອງກຳນ ດຳບ         ຫລ  ຫອກ ເພ ື່ ອ ຊື່ອຍ ໃຫໍ້ ໄພື່ ພນົ 

ຂອງ ພຣະອງົ ພົໍ້ນ ໄພ         ພຣະອງົ ຊງົ ເປັນ ຜ ໍ້ ຊະນະ ໃນ ສະໜຳມຮບົ         ແລະ ພຣະອງົ ຈະ ຊງົ ມອບ ພວກ 

ເຈົໍ້ຳ ທກຸ ຄນົ ໄວໍ້ ໃນ ອ  ຳນຳດ ຂອງ ພວກ ຂໍ້ອຍ.”          
48ສື່ວນ ໂກລອີາດ          ກ  ຍື່ຳງ ມຸ ື່ງ ໜໍ້ຳ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ຫຳ ດາວິດ ອີກ         ດາວິດ ກ  ແລື່ນ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ສະໜຳມຮບົ 

ຂອງ ຊຳວ ຟີລິດສະຕີນ          ເພ ື່ ອ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກບັ ລຳວ ຢື່ຳງ ວື່ອງໄວ.         

49ດາວິດ ຈກົ ເອົຳ ຫີນ ໃນ ຖງົ ອອກ ມຳ         

ແລໍ້ວ ຍງິ ໃສື່ ໂກລອີາດ          ກໍ້ອນ ຫີນ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຖ ກ ໜໍ້ຳຜຳກ ຂອງ ລຳວ         ເຮັດ ໃຫໍ້ ກະໂຫລກຫວົ ຂອງ ລຳວ 

ແຕກ ລ ົໍ້ມ ຂວ  ໍ້ຳ ໜໍ້ຳ ລງົ ດນິ.          
50ດາວິດ ໄດໍ້ ຊະນະ         ແລະ ຂໍ້ຳ ໂກລອີາດ ດໍ້ວຍ ກະຖນຸ         ແລະ ກໍ້ອນ ຫີນ ພຽງ ກໍ້ອນ ດຽວ ໂດຍ ບ ື່  ໄດໍ້ 

ໃຊໍ້ ດຳບ.         

51ແລໍ້ວ ດາວິດ ກ  ແລື່ນ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ຢ ນ ຢ ື່ ເທິງ ໂຕ ລຳວ         ຖອດ ເອົຳ ດຳບ ຂອງ ໂກລີອາດ ອອກ 

ມຳ ຟນັ         ແລະ ຕດັ ຫວົ ລຳວ.         ເມ  ື່ອ ພວກ ຟີລິດສະຕີນ ເຫັນ ຜ ໍ້ ເກ ື່ງ ກໍ້ຳ ຂອງ ຕນົ ຕຳຍ         ພວກ ເຂົຳ ກ  ພຳ-

ກນັ ແລື່ນປບົ ໜີ.          
52ຝື່ຳຍ ທະຫຳນ ອິສຣາເອນ          ແລະ ທະຫຳນ ຢ ດາ ກ  ຮໍ້ອງໂຫື່ ແລື່ນ ໄລື່ ຕດິຕຳມ ພວກ ເຂົຳ ໄປ         ຈນົ 

ຮອດ ເມ  ອງ ກັດ          ແລະ ຮອດ ປະຕ  ເມ  ອງ         ເອັກໂຣນ          ພວກ ຟີລິດສະຕີນ ທີື່  ບຳດເຈບັ         ໄດໍ້ ລ ົໍ້ມ ຕຳຍ 

ຕຳມ ຫນົທຳງ ຊະອາຣາຢິມ          ທີື່  ໄປ ເຖງິ ເມ  ອງ ກັດ          ແລະ ເມ  ອງ ເອັກໂຣນ.         

53ເມ  ື່ອ ພວກ ອິສຣາເອນ 

ກບັ ຄ ນ ມຳ ຈຳກ ກຳນ ໄລື່ ຕດິຕຳມ ຊຳວ ຟີລິດສະຕີນ          ພວກ ເຂົຳ ກ  ມຳ ຍ ດ ເອົຳ ເຄ ື່ ອງ ຂອງ ໃນ ຄໍ້ຳຍ ພກັ 

ຂອງ ຟີລິດສະຕີນ ໄປ.         

54ສື່ວນ ດາວິດ ກ  ຖ  ເອົຳ ຫວົ ໂກລອີາດ ໄປ ນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ.         ແຕື່ ວື່ຳ         

ອຳວດຸ ຂອງ ໂກລອີາດ ລຳວ ໄດໍ້ ເອົຳ ໄວໍ້ ໃນ ຕ ບ ຜໍ້ຳ ເຕັນ ຂອງ ລຳວ ເອງ.          

ດາວິດສະເໜີຕົວຕໍ່ຊາອ ນ 
55ເມ  ື່ອ ຊາອ ນ ເຫັນ ດາວິດ ອອກ ໄປ ສ ໍ້ ໂກລອີາດ          ພະ ອງົ ຈ ື່ງ ຖຳມ ອັບເນ          ຜ ໍ້ ບນັຊຳ ກຳນ ທະຫຳນ 

ຂອງ ພະ ອງົ ວື່ຳ,         “ອັບເນ          ເດັກນໍ້ອຍ ຄນົ ນີໍ້ ແມ ື່ນ ໃຜ?”         ອັບເນ ທ ນ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳ ແດື່ ພະ ອງົ         ຂໍ້ຳ-

ນໍ້ອຍ ບ ື່  ຮ ໍ້ຈກັ.”          
56ຊາອ ນ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ອອກ ໄປ ເບິື່ ງ ດ.ຸ”         

57ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ເມ  ື່ອ ດາວິດ ກບັ ມຳ ຄໍ້ຳຍ ພກັ         ຫລງັ ຈຳກ ໄດໍ້ 

ຂໍ້ຳ ໂກລອີາດ ແລໍ້ວ         ອັບເນ ກ  ນ  ຳ ລຳວ ໄປ ເຝົໍ້ຳ ຊາອ ນ          ແລະ ດາວິດ ໄດໍ້ ຖ  ຫວົ ຂອງ ໂກລີອາດ ໄປ 

ນ  ຳ.         

58ຊາອ ນ ຖຳມ ລຳວ ວື່ຳ,         “ລ ກ ເອີຍ         ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ລ ກ ໃຜ?” ດາວິດ ທ ນ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເປັນ 

ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຢຊີ          ຂໍ້ຳ ໃຊໍ້ ຂອງ ພະ ອງົ ທີື່  ເມ  ອງ ເບັດເລເຮັມ.”          
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1ເມ  ື່ອ ຊາອ ນ          ແລະ ດາວິດ ໄດໍ້ ສນົທະນຳ ປຳ ໄສ ກນັ ແລໍ້ວ         ໂຢນາທານ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຊາອ ນ          ກ  

ເກດີ ມີ ຄວຳມ ນຍິມົ ຊມົ ຊອບ ດາວິດ ຫລຳຍ         ແລະ ມີ ຄວຳມ ຮກັແພງ ລຳວ ຫລຳຍ.         

2ຕ ັໍ້ງແຕື່ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ມຳ         

ຊາອ ນ ກ  ເອົຳ ດາວິດ ໄປ ຢ ື່ ນ  ຳ         ແລະ ບ ື່  ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ກບັ ຄ ນ ເມ  ອ ບໍ້ຳນ ເລີຍ.         

3ຍໍ້ອນ ໂຢນາທານ ຮກັແພງ 

ດາວິດ ຫລຳຍ ລຳວ ຈ ື່ງ ສຳບຳນ ເປັນ ເພ ື່ ອນ ທີື່  ດ ີກບັ ດາວິດ ຕະຫລອດ ໄປ.         

4ໂຢນາທານ ໄດໍ້ ແກໍ້ ເສ ໍ້ອ 

ຊ ັໍ້ນ ນອກ ຂອງ ຕນົ ເອງ ໃຫໍ້ ດາວິດ ພໍ້ອມ ທງັ ເຄ ື່ ອງ ຮບົ         ດຳບ         ຄນັ ທະນ          ແລະ ສຳຍຮດັ.          
5ຍໍ້ອນ ດາວິດ ໄດໍ້ ເຮັດ ຫລໍ້ອນ ໜໍ້ຳທີື່  ທກຸ ຢື່ຳງ ທີື່  ຊາອ ນ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ລຳວ ອອກ ໄປ ປະຕບິດັ ນ ັໍ້ນ         ຊາອ ນ 

ຈ ື່ງ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ໃຫໍ້ ລຳວ ເປັນ ນຳຍ ທະຫຳນ ໃນ ກອງທບັ ຂອງ ພະ ອງົ         ນຳຍ ແລະ ພນົທະຫຳນ ຂອງ ຊາ-
ອ ນ ກ  ເຫັນ ດ ີນ  ຳ.          

ຊາອ ນຄິດອິດສາດາວິດ 
6ເມ  ື່ອ ພວກ ທະຫຳນ ກບັ ຄ ນ ມຳ         ແລະ ຫລງັ ຈຳກ ດາວິດ ກບັ ມຳ ແຕື່ ຂໍ້ຳ ໂກລອີາດ ແລໍ້ວ         ພວກ ຜ ໍ້-

ຍງິ ຈຳກ ຫລຳຍ ຫວົ ເມ  ອງ ໃນ ອິສຣາເອນ          ກ  ພຳກນັ ເຂົໍ້ຳ ເຝົໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ຊາອ ນ          ພວກ ເຂົຳ ພຳກນັ 

ຮໍ້ອງເພງ ຢື່ຳງ ມ ື່ວນຊ ື່ ນ         ພໍ້ອມ ທງັ ຟໍ້ອນ         ຕ ີກອງ         ແລະ ດດີ ພິນ.         

7ໃນ ໂອກຳດ ສະເຫລີມສະຫລອງ 

ຄ ັໍ້ງ ນີໍ້         ພວກ ຜ ໍ້ຍງິ ໄດໍ້ ຮໍ້ອງເພງ ວື່ຳ,         “ຊາອ ນ ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ຫລຳຍ ພນັ ຄນົ         ແຕື່ ດາວິດ ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ຫລຳຍ ໝ ື່ ນ 

ຄນົ”          
8ສື່ວນ ຊາອ ນ ກ  ບ ື່  ພ ໃຈ ທີື່  ໄດໍ້ ຍນິ ດ ັື່ງນີໍ້         ພະ ອງົ ຈ ື່ງ ຊງົ ພິໂລດ         ແລະ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ເສຍ ໃຈ ຫລຳຍ 

ທີື່  ມີ ຄນົ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         ດາວິດ ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ຫລຳຍ ໝ ື່ ນ ຄນົ         ແຕື່ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ຫລຳຍ ພນັ ຄນົ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ         ດາວິດ ເຫລ ອ 

ພຽງ ສິື່ ງ ດຽວ ຄ  ຍງັ ບ ື່  ທນັ ໄດໍ້ ເປັນ ກະສດັ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ.”         

9ນບັ ແຕື່ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ມຳ         ຊາອ ນ ກ  ອິດສຳ ດາວິດ.          
10ມ ໍ້ຕ ື່ ມຳ         ວນິ ຍຳນ ຊ ົື່ວ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ສ ົື່ງ ມຳ ກ  ເຂົໍ້ຳ ສິງ ຊາອ ນ          ຢ ື່ ໃນ ພະລຳຊະວງັ         ເພິື່ ນ ໄດໍ້ 

ເວົໍ້ຳ ລະເມ ີ ຄ  ຄນົ ເປັນ ບໍ້ຳ         ສື່ວນ ດາວິດ ກ  ດດີ ພິນ ດ ັື່ງ ທີື່  ເຄີຍ ໄດໍ້ ປະຕບິດັ ມຳ ທກຸ ມ ໍ້.         

11ເວລຳ ນ ັໍ້ນ         ຊາ-
ອ ນ ຖ  ຫອກ ຢ ື່         ຊາອ ນ ເວົໍ້ຳ ກບັ ຕວົ ເອງ ວື່ຳ,         “ກ  ຈະ ແທງ ມນັ ໃຫໍ້ ຕຳຍ ຕດິ ກບັ ຝຳ”         ແລໍ້ວ ພະ ອງົ ກ  ຊດັ 

ຫອກ ໃສື່ ດາວິດ ສອງ ເທ ື່ ອ         ແຕື່ ດາວິດ ຫລບົ ຫລີກ ທນັ ທກຸ ເທ ື່ ອ.          
12ຊາອ ນ ເອງ ກ  ຢໍ້ຳນ ດາວິດ          ເພຳະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ສະຖດິ ຢ ື່ ກບັ ລຳວ         ແຕື່ ບ ື່  ໄດໍ້ ຊງົ ສະຖດິ ຢ ື່ 

ກບັ ພະ ອງົ.         

13ຊາອ ນ ໄດໍ້ ສ ົື່ງ ດາວິດ ໜີ ໂດຍ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ໃຫໍ້ ລຳວ ເປັນ ຜ ໍ້ ບງັຄບັ ບນັຊຳ ທະຫຳນ ພນັ ຄນົ         

ດາວິດ ໄດໍ້ ນ  ຳ ໜໍ້ຳ ທະຫຳນ ຂອງ ລຳວ ອອກ ສ ື່ ສະໜຳມຮບົ.         

14ລຳວ ໄດໍ້ ເຮັດ ຫລໍ້ອນ ໜໍ້ຳທີື່  ທກຸ ຢື່ຳງ         ກ  

ເພຳະວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ສະຖດິ ຢ ື່ ກບັ ລຳວ.         

15ຊາອ ນ ໄດໍ້ ສງັເກດ ເຫັນ ວື່ຳ         ດາວິດ ເຮັດ ວຽກ 

ຫລໍ້ອນ ໜໍ້ຳທີື່  ທກຸ ຢື່ຳງ         ພະ ອງົ ຈ ື່ງ ເກດີ ມີ ຄວຳມ ຢໍ້ຳນ ກວົ ລຳວ ຫລຳຍ ຂ ໍ້ນ.         

16ແຕື່ ວື່ຳ         ທກຸ ໆ         ຄນົ ໃນ 

ອິສຣາເອນ          ແລະ ຢ ດາ ຮກັ ດາວິດ          ເພຳະວື່ຳ ລຳວ ເປັນ ຜ ໍ້ນ  ຳ ທີື່  ມີ ຄວຳມ ສຳມຳດ         ແລະ ເຮັດ ວຽກ 

ຫລໍ້ອນ ໜໍ້ຳທີື່  ທກຸ ຢື່ຳງ.          

ດາວິດແຕູ່ງງານກັບພະລາຊະທິດາຂອງຊາອ ນ 
17ຕ ື່  ມຳ ຊາອ ນ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ດາວິດ ວື່ຳ,         “ນີໍ້ ເດ         ເມຣັບ ລ ກ ສຳວ ກກົ ຂອງ ເຮົຳ         ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ແຕື່ງ-

ງຳນ ກບັ ນຳງ         ແຕື່ ເຈົໍ້ຳ ຕໍ້ອງ ຮບັ ໃຊໍ້ ເຮົຳ ຢື່ຳງ ທະຫຳນ ທີື່  ເກ ື່ງ ກໍ້ຳ         ແລະ ສດັຊ ື່  ໃນ ກຳນ ສ ໍ້ ຮບົ         ເພ ື່ ອ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ”         ຊາອ ນ ຄິດ ວື່ຳ         ດໍ້ວຍ ວທີິ ນີໍ້         ພະ ອງົ ຈ ື່ງ ຈະ ບ ື່  ເປັນ ຜ ໍ້ ຂໍ້ຳ ດາວິດ ດໍ້ວຍ ຕນົ ເອງ         ແຕື່ 
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ຈະ ຕໍ້ອງ ແມ ື່ນ ພວກ ຟີລິດສະຕີນ ເປັນ ຜ ໍ້ ຂໍ້ຳ.          

18ດາວິດ ທ ນ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ແລະ ຄອບຄວົ ພ ື່  ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ບ ື່  ມີ ຄວຳມ ສ  ຳຄນັ ຫຍງັ ພ  ທີື່  ຈະ 

ກຳຍ ມຳ ເປັນ ລ ກເຂຍີ ຂອງ ພະ ອງົ.”         

19ຕ ື່  ມຳ         ເມ  ື່ອ ເຖງິ ເວລຳ ທີື່  ຈະ ຍກົ ເມຣັບ ໃຫໍ້ ດາວິດ          ພະ ອງົ ກ  

ຊງົ ປື່ຽນ ພະ ໄທ ເສຍ ໂດຍ ໄດໍ້ ຍກົ ເມຣັບ ໃຫໍ້ ຊຳຍ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຊ ື່ ວ ື່ຳ         ອັດຣີເອນ          ຊຳວບໍ້ຳນ ເມໂຮລາດ.          
20ແຕື່ ວື່ຳ         ນຳງ ມກີານ ລ ກ ສຳວ ອີກ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຂອງ ຊາອ ນ ເກດີ ມີ ຄວຳມ ຮກັ ຕ ື່  ດາວິດ          ເມ  ື່ອ ຊາອ ນ 

ຮ ໍ້ ເລ ື່ ອງ ກ  ດໃີຈ.         

21ພະ ອງົ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ກບັ ຕນົ ເອງ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ຍກົ ມກີຳນ ນີໍ້ ໃຫໍ້ ດາວິດ          ເພ ື່ ອ ຈະ 

ໄດໍ້ ຫລອກ ລວງ ໃຫໍ້ ພວກ ຟີລິດສະຕີນ ຂໍ້ຳ ລຳວ”         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ຊາອ ນ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ກບັ ດາວິດ ເປັນ ເທ ື່ ອ ທີ 

ສອງ ວື່ຳ         “ເຈົໍ້ຳ ຕໍ້ອງ ເປັນ ລ ກເຂຍີ ຂອງ ເຮົຳ.”          
22ພະ ອງົ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ນຳຍ ທະຫຳນ ຂອງ ພະ ອງົ ບອກ ກບັ ດາວິດ ເປັນ ກຳນ ສື່ວນ ຕວົ ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ ຊ-ີ

ວດິ ຊງົ ພ  ພະ ໄທ ໃນ ຕວົ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ນຳຍ ທະຫຳນ ທກຸ ຄນົ ກ  ນຍິມົ ຊມົ ຊອບ ເຈົໍ້ຳ         ດຽວນີໍ້         ເປັນ ໂອກຳດ 

ດ ີສ  ຳລບັ ເຈົໍ້ຳ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ແຕື່ງງຳນ ກບັ ພະ ລຳຊະ ທິດຳ ຂອງ ພະ ອງົ.”         

23ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ພວກ ນຳຍ ທະ-

ຫຳນ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ກບັ ດາວິດ          ແລະ ລຳວ ຕອບ ວື່ຳ,         “ມນັ ເປັນ ກຽດ ອນັ ສ ງ ສ ົື່ງ ສ  ຳລບັ ຄນົ ທກຸ ຄນົ ຍຳກ         ທີື່  ບ ື່  

ມີ ຄວຳມ ສ  ຳຄນັ ຫຍງັ         ຊ ື່ ງ ຈະ ຕໍ້ອງ ກຳຍເປັນ ລ ກເຂຍີ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ.”          
24-25ແລໍ້ວ ນຳຍ ທະຫຳນ ໄດໍ້ ເລົື່ ຳ ຄ  ຳ ທີື່  ດາວິດ ເວົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ         ໃຫໍ້ ຊາອ ນ ຟງັ         ຊາອ ນ ຈ ື່ງ ອອກ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ 

ພວກ ເຂົຳ ໄປ ບອກ ດາວິດ ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ບ ື່  ຕໍ້ອງກຳນ ຄື່ຳ ສິນ ດອງ ຫຍງັ ໝດົ ຈຳກ ເຈົໍ້ຳ         ພະ ອງົ 

ຕໍ້ອງກຳນ ແຕື່ ໜງັ ຫຸໍ້ມ ປຳຍ ອະ ໄວ ຍະ ວະ ລບັ ຂອງ ຄນົ ຟີລິດສະຕີນ ຮໍ້ອຍ ຄນົ         ເພ ື່ ອ ເປັນ ກຳນ ແກໍ້-

ແຄໍ້ນ ສດັຕ  ຂອງ ພະ ອງົ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ”         ນີໍ້ ຄ  ແຜນກຳນ ທີື່  ຊາອ ນ ຢຳກ ໃຫໍ້ ພວກ ຟີລິດສະຕີນ ຂໍ້ຳ ດາວິດ.          
26ຝື່ຳຍ ທະຫຳນ ຂອງ ຊາອ ນ ກ  ລຳຍ ງຳນ ຕ ື່  ດາວິດ ຕຳມ ທີື່  ຊາອ ນ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ         ແລະ ດາວິດ ມີ ຄວຳມ 

ປິຕຍິນິດ ີທີື່  ມີ ຊື່ອງ ທຳງ ຈະ ໄດໍ້ ເປັນ ລ ກເຂຍີ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ         ກື່ອນ ມ ໍ້ ແຕື່ງງຳນ.         

27ດາວິດ          ແລະ ທະຫຳນ 

ຂອງ ລຳວ ກ  ຂໍ້ຳ ພວກ ຟີລິດສະຕີນ ຕຳຍ ສອງ ຮໍ້ອຍ ຄນົ         ລຳວ ໄດໍ້ ເອົຳ ໜງັ ຫຸໍ້ມ ປຳຍ ອະ ໄວ ຍະ ວະ ລບັ 

ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ໃຫໍ້ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ         ແລະ ເອົຳ ອອກ ມຳ ນບັ ໃຫໍ້ ຊາອ ນ ເບິື່ ງ ຈນົ ໝດົ         ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ລຳວ ຈະ ໄດໍ້ 

ກຳຍເປັນ ລ ກເຂຍີ ຂອງ ພະ ອງົ         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ຊາອ ນ ຈ ື່ງ ມອບ ນຳງ         ມກີານ          ພະ ລຳຊະ ທິດຳ ຂອງ ພະ ອງົ 

ໃຫໍ້ ແຕື່ງງຳນ ກບັ ດາວິດ.          
28ເມ  ື່ອ ຊາອ ນ ໄດໍ້ ເຫັນ ຢື່ຳງ ຄກັແນື່ ແລໍ້ວ ວື່ຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ສະຖດິ ຢ ື່ ກບັ ດາວິດ          ແລະ ມີ-

ການ          ພະ ລຳຊະ ທິດຳ ຂອງ ພະ ອງົ ກ  ຮກັ ລຳວ.         

29ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ພະ ອງົ ຈ ື່ງ ຢໍ້ຳນ ດາວິດ ຫລຳຍ ຂ ໍ້ນ         ແລະ 

ຕ ັໍ້ງ ຕວົ ເປັນ ສດັຕ  ຂອງ ລຳວ ຈນົ ຕະຫລອດ ຊວີດິ ຂອງ ພະ ອງົ.         

30ແຕື່ ລະ ເທ ື່ ອ ທີື່  ກອງທບັ ຂອງ ພວກ 

ຟີລິດສະຕີນ ມຳ ຕ ື່ ສ ໍ້         ດາວິດ ກ  ຕ ີຊະນະ ຫລຳຍ ກວື່ຳ ນຳຍ ທະຫຳນ ຄນົ ອ ື່ ນ ໆ         ຂອງ ຊາອ ນ          ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         

ດາວິດ ຈ ື່ງ ມີ ຊ ື່ ສຽງໂດງດງັ ຫລຳຍ.          

ບົດທີ 19 
ຊາອ ນຕິດຕາມຮົບກວນດາວິດ 

1ຊາອ ນ ໄດໍ້ ບອກ ໂຢນາທານ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ພະ ອງົ         ແລະ ພວກ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ເຖງິ ແຜນກຳນ ຂໍ້ຳ 

ດາວິດ.         

2ແຕື່ ໂຢນາທານ ຮກັ ດາວິດ ຫລຳຍ         ລຳວ ຈ ື່ງ ມຳ ບອກ ດາວິດ ວື່ຳ,         “ພ ື່  ຂໍ້ອຍ ພະຍຳຍຳມ ຈະ 
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ຂໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ຢ ື່         ໃນ ມ ໍ້ອ ື່ ນ ເຊົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ລະວງັ ຕວົ ໃຫໍ້ ດ.ີ         

3ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ໄປ ລີໍ້ ຕວົ ຢ ື່ ໃນ ບື່ອນ ເລິກ ລບັ         ສື່ວນ ຂໍ້ອຍ ຈະ 

ໄປ ຢ ນ ຄຽງ ຂໍ້ຳງ ພ ື່  ຂອງ ຂໍ້ອຍ ໃນ ທົື່ງ ນຳ ບື່ອນ ທີື່  ລີໍ້ ຕວົ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ         ຂໍ້ອຍ ຈະ ທ ນ ເລ ື່ ອງ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຕ ື່  ພ ື່  ຂອງ 

ຂໍ້ອຍ         ຖໍ້ຳວື່ຳ         ຂໍ້ອຍ ຮ ໍ້ ເລ ື່ ອງ ໃດ ແລໍ້ວ         ຂໍ້ອຍ ຈະ ມຳ ບອກ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ຮ ໍ້ຈກັ ໂລດ.”          
4ໂຢນາທານ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ສນັລະເສີນ ດາວິດ ຕ ື່  ຊາອ ນ ວື່ຳ,         “ພ ື່  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ຂ  ຢື່ຳ ທ  ຳຮໍ້ຳຍ ດາວິດ ຂໍ້ຳ 

ໃຊໍ້ ຂອງ ພ ື່  ເລີຍ         ລຳວ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຄີຍ ເຮັດ ສິື່ ງ ໃດ ຜິດ ຈກັ ເທ ື່ ອ         ແຕື່ ກງົກນັຂໍ້ຳມ         ທກຸ ສິື່ ງ ທີື່  ລຳວ ເຮັດ ນ ັໍ້ນ 

ເປັນ ຜນົ ດ ີອນັ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ແກື່ ພ ື່ .         

5ລຳວ ໄດໍ້ ສື່ຽງ ຊວີດິ ຕນົ ເອງ ຂໍ້ຳ ໂກລີອາດ          ແລະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກ  

ຊງົ ນ  ຳ ເອົຳ ໄຊຊະນະ ອນັ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ມຳ ໃຫໍ້ ພວກ ອິສຣາເອນ          ພ ື່  ໄດໍ້ ເຫັນ ກຳນ ນີໍ້         ແລະ ພ ື່  ກ  ດໃີຈ         ແລໍ້ວ 

ເປັນ ຫຍງັ ພ ື່  ຈ ື່ງ ເຮັດ ຜິດ ຕ ື່  ຜ ໍ້ ທີື່  ບ ື່  ມີ ຄວຳມ ຜິດ ໂດຍ ຢຳກ ຂໍ້ຳ ລຳວ         ແບບ ບ ື່  ມີ ເຫດຜນົ ຫຍງັ ໝດົ?”          
6ເມ  ື່ອ ຊາອ ນ ໄດໍ້ ຍນິ ໂຢນາທານ ເວົໍ້ຳ         ເພິື່ ນ ກ  ສຳບຳນ ໃນ ນຳມ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ວື່ຳ         ດາວິດ ຈະ ບ ື່  

ຖ ກ ຂໍ້ຳ.         

7ໂຢນາທານ ຈ ື່ງ ເອີໍ້ນ ດາວິດ ມຳ         ແລະ ບອກ ທກຸ ສິື່ ງ ແກື່ ລຳວ         ແລໍ້ວ ກ  ນ  ຳ ດາວິດ ເຂົໍ້ຳ ເຝົໍ້ຳ 

ຊາອ ນ          ແລໍ້ວ ດາວິດ ກ  ຢ ື່ ຮບັ ໃຊໍ້ ຊາອ ນ          ຄ  ດ ັື່ງ ແຕື່ ກື່ອນ.          
8ຕ ື່  ມຳ         ສງົຄຳມ ກບັ ພວກ ຟີລິດສະຕີນ ໄດໍ້ ລະເບດີ ຂ ໍ້ນ         ດາວິດ ໄດໍ້ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກບັ ພວກ ສດັຕ  ຈນົ ພວກ 

ເຂົຳ ພື່ຳຍ ແພໍ້         ແລະ ແຕກ ໜີ ໄປ.         

9ຕ ື່  ມຳ         ວນິ ຍຳນ ຊ ົື່ວ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ສ ົື່ງ ມຳ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ສິງ ຊາອ ນ 

ອີກ         ເມ  ື່ອ ຊາອ ນ ກ  ຳລງັ ນ ັື່ງ ຢ ື່ ໃນ ພະລຳຊະວງັ ພໍ້ອມ ທງັ ຖ  ຫອກ ຢ ື່ ໃນ ມ          ສື່ວນ ດາວິດ ກ  ນ ັື່ງ ດດີ ພິນ ຢ ື່ 

ທີື່  ນ ັໍ້ນ.         

10ຊາອ ນ ພະຍຳຍຳມ ເອົຳ ຫອກ ແທງ ດາວິດ ເຂົໍ້ຳ ຕດິ ກບັ ຝຳ         ແຕື່ ດາວິດ ຫລບົ ຫລີກ ທນັ         

ຫອກ ຈ ື່ງ ເຂົໍ້ຳ ສຽບ ຝຳ         ແລໍ້ວ ດາວິດ ກ  ແລື່ນປບົ ໜີ ເອົຳ ຕວົ ລອດ.          
11ໃນ ຕອນ ກຳງຄ ນ ຂອງ ມ ໍ້ ດຽວ ກນັ ນ ັໍ້ນ         ຊາອ ນ ໄດໍ້ ສ ົື່ງ ທະຫຳນ ຂອງ ພະ ອງົ ບຳງ ຄນົ ໄປ ຈອບ 

ນອກ ເຮ ອນ ຂອງ ດາວິດ          ເພ ື່ ອ ຂໍ້ຳ ລຳວ ໃນ ມ ໍ້ອ ື່ ນ ເຊົໍ້ຳ         ນຳງ ມີການ ເມຍ ຂອງ ດາວິດ ຈ ື່ງ ເຕ ອນ ວື່ຳ,         

“ຖໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ໜີ ໄປ ໃນ ຕອນ ກຳງຄ ນ ນີໍ້         ມ ໍ້ອ ື່ ນ ເຊົໍ້ຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ຖ ກ ຂໍ້ຳ.”         

12ນຳງ ໄດໍ້ ຢື່ອນ ດາວິດ ລງົ ທຳງ 

ປື່ອງຢໍ້ຽມ         ແລະ ລຳວ ກ  ແລື່ນ ໜີ ເອົຳ ຕວົ ລອດ ໄປ.          
13ແລໍ້ວ ນຳງ ໄດໍ້ ເອົຳ ຮ ບ ເຄົຳລບົ ປະຈ  ຳ ເຮ ອນ ວຳງ ລງົ ໄວໍ້ ເທິງ ຕຽງ         ເອົຳ ໝອນ ທີື່  ເຮັດ ດໍ້ວຍ ຂນົ 

ແກະ ໝ ນ ເທິງ ຫວົ         ແລໍ້ວ ເອົຳ ຜໍ້ຳຫ ົື່ມ ປກົ ມນັ ໄວໍ້.         

14ເມ  ື່ອ ທະຫຳນ ຂອງ ຊາອ ນ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ຈບັ ດາວິດ          

ມກີຳນ ຈ ື່ງ ບອກ ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ         ດາວິດ ເປັນໄຂໍ້.          
15ແຕື່ ຊາອ ນ ບອກ ພວກ ເຂົຳ ກບັ ຄ ນ ໄປ ຫຳ ດາວິດ ອີກ ພໍ້ອມ ທງັ ສ ັື່ງ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ຫຳມ ດາວິດ ໃສື່ ຕຽງ 

ມຳ ນີໍ້         ຂໍ້ອຍ ຈະ ຂໍ້ຳ ລຳວ.”         

16ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ເຮ ອນ         ແລະ ໄດໍ້ ພບົ ຮ ບ ໂຄລບົ ປະຈ  ຳ ເຮ ອນ ຢ ື່ 

ເທິງ ຕຽງ         ແລະ ມີ ໝອນ ທີື່  ເຮັດ ດໍ້ວຍ ຂນົ ແກະ ໝ ນ ຫວົ ມນັ ຢ ື່.          
17ຊາອ ນ ຖຳມ ມີການ ວື່ຳ,         “ເປັນ ຫຍງັ ລ ກ ຈ ື່ງ ຫລອກ ລວງ ພ ື່  ຢື່ຳງ ນີໍ້         ແລະ ປື່ອຍ ໃຫໍ້ ສດັຕ  ຂອງ ພ ື່  

ໜີ ໄປ?”         ນຳງ ຕອບ ວື່ຳ,         “ລຳວ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         ຖໍ້ຳ ລ ກ ບ ື່  ຊື່ອຍ ເຫລ ອ ລຳວ ໃຫໍ້ ໜີ ໄປ         ລຳວ ຈະ ຂໍ້ຳ ລ ກ.”          
18ດາວິດ ໄດໍ້ ໜີ ໄປ ຫຳ ຊາມ ເອນ ທີື່  ເມ  ອງ ຣາມາ          ແລະ ໄດໍ້ ບອກ ທກຸ ສິື່ ງ ທີື່  ຊາອ ນ ໄດໍ້ ເຮັດ ກບັ 

ລຳວ ໃຫໍ້ ເພິື່ ນ ຟງັ         ແລໍ້ວ ຊາມ ເອນ ກບັ ດາວິດ ກ  ພຳກນັ ໄປ ພກັ ຢ ື່ ບໍ້ຳນ ນາໂຢດ.         

19ຕ ື່  ມຳ ກ  ມີ ຄນົ ມຳ 

ບອກ ຊາອ ນ ວື່ຳ         ດາວິດ ຢ ື່ ທີື່  ບໍ້ຳນ ນາໂຢດ ໃນ ເມ  ອງ ຣາມາ.         

20ຊາອ ນ ຈ ື່ງ ສ ົື່ງ ຄນົ ອອກ ໄປ ຈບັ ລຳວ         

ເມ  ື່ອ ໄປ ຮອດ         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເຫັນ ກຸື່ມ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ກ  ຳລງັ ທ  ຳນວຳຍ ຢ ື່         ຊ ື່ ງ ມ ີຊາມ ເອນ          ເປັນ 

ຜ ໍ້ນ  ຳ ໜໍ້ຳ         ພຣະວິນຍານ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ກ  ເຂົໍ້ຳ ຢ ື່ ໃນ ທະຫຳນ ຂອງ ຊາອ ນ          ແລໍ້ວ ພວກ ເຂົຳ ກ  ທ  ຳ-
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ນວຳຍ ຄ  ກນັ.         

21ເມ  ື່ອ ຊາອ ນ ໄດໍ້ ຍນິ ຂື່ຳວ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ພະ ອງົ ກ  ສ ົື່ງ ຜ ໍ້ນ  ຳ ຂື່ຳວ ອອກ ໄປ ຕ ື່ ມ ອີກ         ພວກ ເຂົຳ 

ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ກ  ເຂົໍ້ຳ ຮື່ວມ ທ  ຳນວຳຍ ຄ  ກນັ         ພະ ອງົ ໄດໍ້ ສ ົື່ງ ຜ ໍ້ນ  ຳ ຂື່ຳວ ອອກ ໄປ ອີກ ເປັນ ເທ ື່ ອ ທີ ສຳມ         ແລະ 

ເຫດກຳນ ກ  ເກດີ ຂ ໍ້ນ ກບັ ພວກ ເຂົຳ ຄ ເກົື່ ຳ.         

22ແລໍ້ວ ພະ ອງົ ຈ ື່ງ ອອກ ໄປ ເມ  ອງ ຣາມາ          ເມ  ື່ອ ໄປ ຮອດ 

ນ  ໍ້ຳສໍ້ຳງ ໃຫຍື່ ທີື່  ເສກ           ພະ ອງົ ກ  ຖຳມ ຫຳ ຊາມ ເອນ ກບັ ດາວິດ          ແລະ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ຄ  ຳ ຕອບ ວື່ຳ         ພວກ 

ເຂົຳ ຢ ື່ ທີື່  ບໍ້ຳນ ນາໂຢດ.          
23ໃນ ຂະນະ ທີື່  ພຣະອງົ ກ  ຳລງັ ເດນີທຳງ ໄປ ທີື່  ນ ັໍ້ນ         ພຣະວິນຍານ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ຢ ື່ ກບັ ພະ 

ອງົ ຄ  ກນັ         ພະ ອງົ ໄດໍ້ ທ  ຳນວຳຍ ໄປ ສດຸ ທຳງ ຈນົ ໄປ ຮອດ ເມ  ອງ ນາໂຢດ.         

24ພະ ອງົ ແກໍ້ ເຄ ື່ ອງນຸື່ງ ອອກ         

ແລະ ທ  ຳນວຳຍ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຊາມ ເອນ          ແລໍ້ວ ນອນ ເປ ອຍ ກຳຍ ຢ ື່ ຕະຫລອດ ມ ໍ້ ຕະຫລອດ ຄ ນ         ມີ ຄ  ຳ ຊື່ຳລ  

ວື່ຳ ຊາອ ນ ໄດໍ້ ກຳຍເປັນ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ໄປ ແລໍ້ວ.”          

ບົດທີ 20 
ໂຢນາທານຊູ່ອຍເຫລືອດາວິດ 

1ຕ ື່  ມຳ         ດາວິດ ໄດໍ້ ໜີ ຈຳກ ບໍ້ຳນ ນາໂຢດ          ເມ  ອງ ຣາມາ ໄປ ຫຳ ໂຢນາທານ          ແລະ ເວົໍ້ຳ ກບັ ລຳວ 

ວື່ຳ,         “ເປັນ ຫຍງັ         ພ ື່  ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ຢຳກ ຂໍ້ຳ ຂໍ້ອຍ?         ຂໍ້ອຍ ໄດໍ້ ເຮັດ ຜິດ ຫຍງັ ຕ ື່  ພະ ອງົ?”          
2ໂຢນາທານ ຈ ື່ງ ຕອບ ວື່ຳ,         “ບ ື່  ດອກ         ພ ື່  ຂອງ ຂໍ້ອຍ ຈະ ບ ື່  ຂໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ         ພ ື່  ຂອງ ຂໍ້ອຍ ໄດໍ້ ບອກ ໃຫໍ້ ຂໍ້ອຍ ຮ ໍ້ 

ທກຸ ໆ         ສິື່ ງ ທີື່  ເພິື່ ນ ຈະ ເຮັດ         ຈະ ເປັນ ສິື່ ງ ສ  ຳຄນັ         ຫລ  ບ ື່  ກ  ຕຳມ         ເພິື່ ນ ບ ື່  ໄດໍ້ ປິດ ບງັ ຫຍງັ ຂໍ້ອຍ ເລີຍ.”          
3ແຕື່ ດາວິດ ຕອບ ວື່ຳ,         “ພ ື່  ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຮ ໍ້ ດ ີວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ນຍິມົ ຊມົ ຊອບ ຂໍ້ອຍ ຫລຳຍ         ພະ ອງົ ຈະ ບ ື່  ບອກ 

ເຖງິ ແຜນກຳນ ທີື່  ພະ ອງົ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ຮ ໍ້ ນ  ຳ ດອກ         ເພ ື່ ອ ຈະ ບ ື່  ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ເສຍ ໃຈ         ຂໍ້ອຍ ຂ  ສຳບຳນ ໃນ 

ນຳມ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຜ ໍ້ ຊງົ ພຣະຊນົ ຢ ື່ ແລະ ຕ ື່  ເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         ຄວຳມ ຕຳຍ ຢ ື່ ໃກໍ້ ຂໍ້ອຍ ທີື່  ສດຸ.”         

4ໂຢນາທານ 

ຕອບ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ອຍ ຈະ ເຮັດ ທກຸ ສິື່ ງ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ຕໍ້ອງກຳນ.”          
5ດາວິດ ຕອບ ວື່ຳ,         “ມ ໍ້ອ ື່ ນ ເປັນ ມ ໍ້ ສະຫລອງ ເດ ອນ ອອກ ໃໝື່         ຂໍ້ອຍ ຈ  ຳເປັນ ຈະ ຕໍ້ອງ ກນິ ເຂົໍ້ຳ ຮື່ວມ 

ໂຕະ ກບັ ພ ື່  ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ແຕື່ ວື່ຳ         ຂ  ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ອະນຍຸຳດ ໃຫໍ້ ຂໍ້ອຍ ໄປ ລີໍ້ ຢ ື່ ໃນ ທົື່ງ ນຳ ຈນົ ຮອດ ຄ  ື່ຳ ຂອງ ມ ໍ້ຮ .         

6ຖໍ້ຳ ພ ື່  ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ເຫັນ ວື່ຳ ຂໍ້ອຍ ບ ື່  ຢ ື່ ຫັໍ້ນ         ຂ  ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ບອກ ພະ ອງົ ວື່ຳ         ຂໍ້ອຍ ໄດໍ້ ຂ ອະນຍຸຳດ ນ  ຳ ເຈົໍ້ຳ ເມ  ອ 

ເຮ ອນ ທີື່  ເມ  ອງ ເບັດເລເຮັມ          ເພຳະວື່ຳ ເປັນ ຍຳມ ທີື່  ຄອບຄວົ ຂອງ ຂໍ້ອຍ ທງັ ໝດົ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ 

ປະຈ  ຳ ປີ.         

7ຖໍ້ຳ ພະ ອງົ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ໄດໍ້ ແລໍ້ວ         ຂໍ້ອຍ ກ  ຈະ ປອດ ໄພ         ແຕື່ ຖໍ້ຳ ພະ ອງົ ຮໍ້ຳຍ         ເຈົໍ້ຳ ກ  ຈະ ເຫັນ 

ວື່ຳ         ພະ ອງົ ຍງັ ຄິດ ອຳ ຄຳດ ບຳດໝຳງ ຂໍ້ອຍ ຢ ື່.         

8ຈ ົື່ງ ກະລນຸຳ ເຮັດ ກບັ ຂໍ້ອຍ ດໍ້ວຍ ໄມຕ ີຈດິ ອນັ ດ ີເທີໍ້ນ         

ແລະ ຈ ົື່ງ ຮກັສຳ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ ອນັ ສກັສິດ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ມີ ຕ ື່  ຂໍ້ອຍ         ແຕື່ ຖໍ້ຳ ຂໍ້ອຍ ເປັນ ຄນົ ຜິດ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ຂໍ້ຳ 

ຂໍ້ອຍ ເສຍ         ບ ື່  ຕໍ້ອງ ໃຫໍ້ ພ ື່  ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ລງົມ   ດອກ.”          
9ໂຢນາທານ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຢື່ຳ ຄິດ ເຖງິ ເລ ື່ ອງ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ         ຖໍ້ຳ ຂໍ້ອຍ ຮ ໍ້ ແນື່ ວື່ຳ         ພ ື່  ຂອງ ຂໍ້ອຍ ຍງັ ບ ື່  ສິໍ້ນ 

ສດຸ ທີື່  ຈະ ເຮັດ ອນັຕະລຳຍ ຕ ື່  ເຈົໍ້ຳ         ຂໍ້ອຍ ຈະ ຕໍ້ອງ ບອກ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ຮ ໍ້ຈກັ.”         

10ແລໍ້ວ ດາວິດ ຈ ື່ງ ຖຳມ ຂ ໍ້ນ 

ວື່ຳ,         “ຖໍ້ຳ ພ ື່  ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຮໍ້ຳຍ         ໃຜ ຈະ ມຳ ບອກ ຂໍ້ອຍ?”          
11ໂຢນາທານ ຕອບ ວື່ຳ,         “ໃຫໍ້ ພວກ ເຮົຳ ອອກ ໄປ ທີື່  ທົື່ງ ນຳ ເທຳະ”         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ພຳກນັ 

ອອກ ໄປ ທີື່  ທົື່ງ ນຳ         

12ໂຢນາທານ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ກບັ ດາວິດ ວື່ຳ,         “ຂ  ໃຫໍ້ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ອິສຣາ-
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ເອນ          ຈ ົື່ງ ເປັນ ພະຍຳນ ແກື່ ພວກ ເຮົຳ ດໍ້ວຍ         ມ ໍ້ອ ື່ ນ         ແລະ ມ ໍ້ ຕ ື່  ໄປ ໃນ ເວລຳ ດຽວ ກນັ ນີໍ້         ຂໍ້ອຍ ຈະ ຖຳມ ພ ື່  

ຂອງ ຂໍ້ອຍ         ຖໍ້ຳ ເພິື່ ນ ເຈດຕະນຳ ດ ີຕ ື່  ເຈົໍ້ຳ ຂໍ້ອຍ ຈະ ສ ົື່ງ ຂື່ຳວ ມຳ ຫຳ ເຈົໍ້ຳ.         

13ຖໍ້ຳວື່ຳ ເພິື່ ນ ມີ ເຈດຕະນຳ 

ຮໍ້ຳຍ         ຂໍ້ອຍ ຈະ ບ ື່  ສ ົື່ງ ຂື່ຳວ ມຳ ຫຳ ເຈົໍ້ຳ         ແລໍ້ວ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ໜີ ໄປ         ຂ  ໃຫໍ້ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂໍ້ຽນ ຕ ີຂໍ້ອຍ ໃຫໍ້ 

ຕຳຍ         ຂ  ໃຫໍ້ ພຣະອງົ ຊງົ ສະຖດິ ຢ ື່ ກບັ ເຈົໍ້ຳ ດ ັື່ງ ທີື່  ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ສະຖດິ ຢ ື່ ກບັ ພ ື່  ຂອງ ຂໍ້ອຍ.         

14ແລະ 

ດຽວນີໍ້         ຖໍ້ຳ ຂໍ້ອຍ ຍງັ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່         ຂ  ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ຮກັສຳ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ ອນັ ສກັສິດ ນີໍ້ ໄວໍ້         ແລະ ໃຫໍ້ ສດັຊ ື່  ຕ ື່  

ຂໍ້ອຍ.         

15ແຕື່ ວື່ຳ ຖໍ້ຳ ຂໍ້ອຍ ຕຳຍ ໄປ         ຈ ົື່ງ ສະແດງ ຄວຳມ ເມດ ຕຳ ກະລນຸຳ ຢື່ຳງ ດຽວ ກນັ ນີໍ້         ຕ ື່  ຄອບຄວົ 

ຂອງ ຂໍ້ອຍ ຕະຫລອດ ໄປ         ເມ  ື່ອ ໃດ ຫຳກ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ທ  ຳລຳຍ ສດັຕ  ທງັ ໝດົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ແລໍ້ວ.         

16ຂ  ໃຫໍ້ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ ທີື່  ມີ ຕ ື່  ກນັ ຍງັ ຄງົ ຢ ື່         ຖໍ້ຳວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ຜິດ ຄ  ຳ ສນັຍຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ 

ຊງົ ລງົໂທດ ເຈົໍ້ຳ.”         

17ຕ ື່  ມຳ ອີກ         ໂຢນາທານ ໄດໍ້ ຂ  ຮໍ້ອງ ໃຫໍ້ ດາວິດ ສນັຍຳ ວື່ຳ         ໃຫໍ້ ຮກັ ຕນົ ເພຳະວື່ຳ 

ໂຢນາທານ ຮກັ ດາວິດ ຫລຳຍ         ເທົື່ ຳ ກບັ ຊວີດິ ຂອງ ຕນົ ເອງ.         

18ແລໍ້ວ ໂຢນາທານ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ດາວິດ 

ວື່ຳ,         “ມ ໍ້ອ ື່ ນ ເປັນ ມ ໍ້ ສະຫລອງ ເດ ອນ ອອກ ໃໝື່         ຖໍ້ຳວື່ຳ         ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ຢ ື່ ຫັໍ້ນ         ເພິື່ ນ ກ  ຈະ ເຫັນ ບື່ອນ ນ ັື່ງ ຫວື່ຳງ.         

19ໃນ ມ ໍ້ ຕ ື່  ໄປ         ເພິື່ ນ ກ  ຈະ ເຫັນ ເຈົໍ້ຳ ຂຳດ ອີກ         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ຈ ົື່ງ ໄປ ລີໍ້ ຢ ື່ ບື່ອນ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ລີໍ້ ຢ ື່ ວື່ຳງ ແຕື່ ກື່ອນ ນ ັໍ້ນ         

ແລະ ໃຫໍ້ ລີໍ້ ຢ ື່ ທຳງ ຫລງັ ກອງ ຫີນ.         

20ແລໍ້ວ ຂໍ້ອຍ ຈະ ຍງິ ລ ກ ທະນ  ສຳມ ລ ກ ໄປ ໃສື່ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         ຄ  ຍງິ ໃສື່ 

ຈດຸ ໃດ ຈດຸ ໜ ື່ ງ.         

21ຕ ື່  ໄປ ຂໍ້ອຍ ຈະ ບອກ ຄນົ ໃຊໍ້ ຂອງ ຂໍ້ອຍ ໄປ ຊອກ ຫຳ ລ ກ ໜໍ້ຳ ທະນ  ນ ັໍ້ນ ມຳ         ແລະ ຖໍ້ຳ 

ຂໍ້ອຍ ບອກ ລຳວ ວື່ຳ,         “ຫັໍ້ນ ເດ         ລ ກ ທະນ  ຢ ື່ ທຳງ ນີໍ້         ເກບັ ເອົຳ ແມ         ກ  ໝຳຍ ຄວຳມ ວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ປອດ ໄພ         

ແລະ ອອກ ມຳ ໄດໍ້         ຂໍ້ອຍ ຂ  ສຳບຳນ ໃນ ນຳມ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ວື່ຳ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ບ ື່  ເປັນ ອນັຕະລຳຍ ຢື່ຳງ-

ໃດ.         

22ແຕື່ ຖໍ້ຳ ຂໍ້ອຍ ບອກ ລຳວ ວື່ຳ,         “ລ ກ ໜໍ້ຳ ທະນ  ຢ ື່ ພຸໍ້ນ”         ຈ ົື່ງ ໜີ ໄປ         ເພຳະວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເປັນ 

ຜ ໍ້ ໃຊໍ້ ເຈົໍ້ຳ ໄປ.         

23ສື່ວນ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ ທີື່  ພວກ ເຮົຳ ໄດໍ້ ມີ ຕ ື່  ກນັ ນ ັໍ້ນ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ເປັນ ພະຍຳນ         

ແລະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ພວກ ເຮົຳ ຮກັສຳ ມນັ ໄວໍ້ ຕະຫລອດ ໄປ.”          
24ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ດາວິດ ຈ ື່ງ ໄປ ລີໍ້ ຢ ື່ ໃນ ທົື່ງ ນຳ         ຝື່ຳຍ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ຊາອ ນ ກ  ສະເດັດ ມຳ ຮບັ ປະທຳນ ອຳຫຳນ 

ໃນ ມ ໍ້ ສະຫລອງ ເດ ອນ ອອກ ໃໝື່.         

25ແລະ ນ ັື່ງ ຢ ື່ ແປະ ກບັ ຝຳ ຕຳມ ທີື່  ເຄີຍ ນ ັື່ງ         ອັບເນ ນ ັື່ງ ຖດັ ເພິື່ ນ ໄປ         

ໂຢນາທານ ນ ັື່ງ ກງົກນັຂໍ້ຳມ ກບັ ເພິື່ ນ         ສື່ວນ ບື່ອນ ນ ັື່ງ ຂອງ ດາວິດ ນ ັໍ້ນ ເປົື່ ຳ ວື່ຳງ.         

26ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         ຊາອ ນ 

ບ ື່  ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ຫຍງັ ໝດົ         ເພຳະ ເພິື່ ນ ຄິດ ວື່ຳ         ອຳດ ມີ ບຳງ ສິື່ ງ ບຳງ ຢື່ຳງ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ໂດຍ ບ ື່  ໄດໍ້ ຄຳດ ຝນັ ຊ ື່ ງ ເຮັດ 

ໃຫໍ້ ດາວິດ ມີ ມນົທິນ.         

27ມ ໍ້ຕ ື່ ມຳ         ເປັນ ມ ໍ້ ຫລງັ ຈຳກ ເດ ອນ ອອກ ໃໝື່         ບື່ອນ ຂອງ ດາວິດ ກ  ຍງັ ເປົື່ ຳ ວື່ຳງ 

ຢ ື່         ຊາອ ນ ຈ ື່ງ ຖຳມ ໂຢນາທານ ວື່ຳ,         “ເປັນ ຫຍງັ ມ ໍ້ວຳນ ນີໍ້         ແລະ ມ ໍ້ນີໍ້ ດາວິດ ຈ ື່ງ ບ ື່  ມຳ ຮື່ວມ ຮບັ ປະ-

ທຳນ ອຳຫຳນ?”          
28ໂຢນາທານ ຕອບ ວື່ຳ,         “ລຳວ ຂ ອະນຍຸຳດ ນ  ຳ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄປ ເມ  ອງ ເບັດເລເຮັມ.”         

29ລຳວ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ 

ວື່ຳ,         “ອະນຍຸຳດ ໃຫໍ້ ຂໍ້ອຍ ເທຳະ         ເພຳະວື່ຳ ຄອບຄວົ ຂອງ ຂໍ້ອຍ ໄດໍ້ ສະຫລອງ ງຳນ ຖວຳຍ ບ ຊຳ ໃນ 

ເມ  ອງ         ແລະ ພວກ ອໍ້ຳຍ ຂອງ ຂໍ້ອຍ ກ  ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ຂໍ້ອຍ ໄປ ທີື່  ນ ັໍ້ນ         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ຖໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ໝ ື່ ຂອງ ຂໍ້ອຍ ຈ ົື່ງ 

ອະນຍຸຳດ ໃຫໍ້ ຂໍ້ອຍ ໄປ ຫຳ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ຂໍ້ອຍ ສຳ         ດໍ້ວຍ ເຫດ ນີໍ້ ແຫລະ         ດາວິດ ຈ ື່ງ ບ ື່  ໄດໍ້ ມຳ ຮື່ວມ ໂຕະ 

ນ  ຳ ພ ື່ .”          
30ຊາອ ນ          ຈ ື່ງ ຮໍ້ຳຍ ໃຫໍ້ ໂຢນາທານ          ແລະ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ລຳວ ວື່ຳ,         “ລ ກ ທ ລະ ຍດົ         ດຽວນີໍ້ ຂໍ້ອຍ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ 

ເວົໍ້ຳ ເຂົໍ້ຳ ຂໍ້ຳງ ດາວິດ          ແລະ ເຈົໍ້ຳ ກ  ຳລງັ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ເອງ ກບັ ແມ ື່ ເຈົໍ້ຳ ເສ ື່ ອມ ເສຍ ກຽດ.         

31ຕະຫລອດ 
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ເວລຳ ທີື່  ດາວິດ ຍງັ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່ ນີໍ້         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ຂອງ ປະເທດ ນີໍ້ ຈກັ ເທ ື່ ອ         ດຽວນີໍ້         ຈ ົື່ງ ໄປ 

ນ  ຳ ຕວົ ລຳວ ມຳ ນີໍ້         ລຳວ ຄວນ ຈະ ຕຳຍ.”          
32ໂຢນາທານ ເວົໍ້ຳ ຂ ໍ້ນ ວື່ຳ,         “ເປັນ ຫຍງັ ລຳວ ຈ ື່ງ ຄວນ ຈະ ຕຳຍ         ລຳວ ໄດໍ້ ເຮັດ ຫຍງັ ຜິດ?”         

33ໃນ 

ຂະນະ ນ ັໍ້ນ         ຊາອ ນ ໄດໍ້ ຖອດ ຫອກ ຂອງ ຕນົ ອອກ ເພ ື່ ອ ຈະ ຂໍ້ຳ ໂຢນາທານ          ໂຢນາທານ ຈ ື່ງ ຄິດ ພິຈຳ-

ລະນຳ ໄດໍ້ ວື່ຳ         ພ ື່  ຂອງ ຕນົ ຍງັ ບ ື່  ຍດຸຕ ິທີື່  ຈະ ຂໍ້ຳ ດາວິດ.         

34ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ລຳວ ຈ ື່ງ ລກຸ ອອກ ຈຳກ ໂຕະ ດໍ້ວຍ 

ຄວຳມ ຮໍ້ຳຍ         ແລະ ບ ື່  ຍອມ ກນິ ຫຍງັ ເລີຍ         ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         ເປັນ ມ ໍ້ ທີ ສອງ ຂອງ ມ ໍ້ ສະຫລອງ ເດ ອນ ອອກ ໃໝື່         

ລຳວ ເສົໍ້ຳ ໂສກ ເສຍ ໃຈ ຢື່ຳງ ໜກັ ໃນ ເລ ື່ ອງ ນີໍ້         ເພຳະ ພ ື່  ຂອງ ລຳວ ໄດໍ້ ດ ຖ ກ ດາວິດ.          
35ມ ໍ້ ເຊົໍ້ຳ ໃໝື່ ຕ ື່  ມຳ         ໂຢນາທານ ກ  ໄປ ພບົ ດາວິດ ຢ ື່ ທີື່  ທົື່ງ ນຳ         ຕຳມ ທີື່  ໄດໍ້ ຕກົລງົ ກນັ ໄວໍ້.         

36ລຳວ ໄດໍ້ 

ເອົຳ ຊຳຍ ໜຸື່ມ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ໄປ ນ  ຳ         ລຳວ ເວົໍ້ຳ ກບັ ຊຳຍ ໜຸື່ມ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ໄປ ເກບັ ເອົຳ ລ ກ ໜໍ້ຳ ທະນ  ທີື່  ຂໍ້ອຍ ຈະ 

ຍງິ ໄປ ນີໍ້         ເດັກ ນ ັໍ້ນ ກ  ແລື່ນ ໄປ.         

37ໂຢນາທານ ຈ ື່ງ ຍງິ ທະນ  ໄປ ຕກົ ຂໍ້ຳງ ລຳວ         ເມ  ື່ອ ຊຳຍ ໜຸື່ມ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ໄປ 

ຮອດ ບື່ອນ ລ ກ ໜໍ້ຳ ທະນ  ຕກົ         ໂຢນາທານ ກ  ຮໍ້ອງ ໃສື່ ລຳວ ວື່ຳ,         “ລ ກ ທະນ  ຢ ື່ ພຸໍ້ນ         ຢື່ຳ ຢ ນ ຢ ື່ ທີື່  ຫັໍ້ນ ຈ ົື່ງ 

ຟໍ້ຳວ ໄປ ແມ.”         

38ຊຳຍ ໜຸື່ມ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ກ  ໄປ ເກບັ ເອົຳ ລ ກ ທະນ  ແລໍ້ວ ກບັ ຄ ນ ມຳ ຫຳ ນຳຍ ຂອງ ຕນົ         ໂດຍ ບ ື່  

ຮ ໍ້ຈກັ ຄວຳມ ໝຳຍ ຫຍງັ ໝດົ.         

39ມີ ແຕື່ ໂຢນາທານ          ແລະ ດາວິດ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ ທີື່  ຮ ໍ້ຈກັ.         

40ໂຢນາທານ ໄດໍ້ 

ເອົຳ ລ ກ ອຳວດຸ ຂອງ ລຳວ ໃຫໍ້ ຊຳຍ ໜຸື່ມ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ບອກ ໃຫໍ້ ລຳວ ເອົຳ ກບັ ຄ ນ ເມ  ອ ໄວໍ້ ໃນ ເມ  ອງ.          
41ຫລງັ ຈຳກ ຊຳຍ ໜຸື່ມ ຈຳກ ໄປ ແລໍ້ວ         ດາວິດ ກ  ອອກ ຈຳກ ບື່ອນ ລີໍ້         ກ ົໍ້ມ ຂຳບ ລງົ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ໂຢນາທານ 

ສຳມ ເທ ື່ ອ         ດາວິດ ກບັ ໂຢນາທານ ກອດ ກນັ ທງັ ຮໍ້ອງ ທງັ ໄຫໍ້         ດາວິດ ໂສກເສົໍ້ຳ ເສຍ ໃຈ ຫລຳຍ.          
42ແລໍ້ວ ໂຢນາທານ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ດາວິດ ວື່ຳ,         “ຂ  ໃຫໍ້ ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ສະຖດິ ຢ ື່ ກບັ ເຈົໍ້ຳ         ຂ  ພຣະຜ ູ້ເປັນ-

ເຈົ້າ ຊງົ ເປັນ ພະຍຳນ ລະຫວື່ຳງ ເຈົໍ້ຳ ກບັ ຂໍ້ອຍ         ແລະ ລະຫວື່ຳງ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ກບັ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ 

ຂໍ້ອຍ         ວື່ຳ ຈະ ຮກັສຳ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ ອນັ ສກັສິດ ທີື່  ເຮົຳ ມີ ຕ ື່  ກນັ         ແລະ ກນັ ນີໍ້ ໄວໍ້ ຕະຫລອດ ໄປ”         ແລໍ້ວ 

ດາວິດ ກ  ຈຳກ ໄປ         ສື່ວນ ໂຢນາທານ ກ  ກບັ ຄ ນ ເມ  ອ ໃນ ເມ  ອງ.          

ບົດທີ 21 
ດາວິດໜີຈາກຊາອ ນໄປຫາອາຮີເມເລັກ 

1ດາວິດ ໄດໍ້ ໄປ ຫຳ ປະໂລຫິດ ອາຮີເມເລັກ ທີື່  ເມ  ອງ ໂນບ.         ເມ  ື່ອ ອາຮີເມເລັກ ອອກ ມຳ ພບົ ດາວິດ          

ເພິື່ ນ ກ  ຢໍ້ຳນ ຈນົ ຕວົ ສ ັື່ນ ເຊັນ         ແລະ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         “ເປັນ ຫຍງັ ທື່ຳນ ຈ ື່ງ ມຳ ຄນົ ດຽວ         ແລະ ບ ື່  ມີ ຜ ໍ້ ໃດ ມຳ ກບັ 

ທື່ຳນ?”         

2ດາວິດ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ກບັ ປະໂລຫິດ ອາຮີເມເລັກ ວື່ຳ         “ກະສດັ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ຄວຳມ ແກື່ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         

ແລະ ໄດໍ້ ບອກ ໄວໍ້ ວື່ຳ         ‘ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ໃດ ຮ ໍ້ຈກັ ຂ ໍ້ຄວຳມ ທີື່  ຂໍ້ອຍ ສ ັື່ງ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ເລ ື່ ອງ ຊ ື່ ງ ເຮົຳ ໃຊໍ້ ເຈົໍ້ຳ ໄປ’         

ແຕື່ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ນດັ ໝຳຍ ໄວໍ້ ກບັ ພວກ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຢ ື່ ບື່ອນ ໜ ື່ ງ ຕື່ຳງຫຳກ         

3ທື່ຳນ ມີ 

ຫຍງັ ຢ ື່ ໃນ ມ  ຂອງ ທື່ຳນ ບ ?         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຂ  ເຂົໍ້ຳຈີື່  ແດື່ ຈກັ ຫໍ້ຳ ກໍ້ອນ         ຫລ  ສິື່ ງ ໃດ ກ  ໄດໍ້ ທີື່  ທື່ຳນ ມີ ໃນ ຂະນະ 

ນີໍ້.”          
4ປະໂລຫິດ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຕອບ ດາວິດ ວື່ຳ         “ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ມີ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ທ  ຳ ມະ ດຳ         ແຕື່ ມີ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ສກັສິດ ທີື່  

ຖວຳຍ ແລໍ້ວ         ຂ  ພຽງ ແຕື່ ວື່ຳ ຄນົ ໜຸື່ມ ໄດໍ້ ຢ ື່ ຫື່ຳງ ຈຳກ ຜ ໍ້ຍງິ ມຳ ກ  ແລໍ້ວ ກນັ”         

5ແລະ ດາວິດ ກ  ຕອບ ປະ-

ໂລຫິດ ວື່ຳ         “ທີື່  ຈງິ         ຕ ັໍ້ງແຕື່ ເຮົຳ ໄດໍ້ ອອກ ມຳ         ພວກ ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ຖ ກຕໍ້ອງ ຜ ໍ້ຍງິ ໄດໍ້ ສຳມ ມ ໍ້ ແລໍ້ວ         ແລະ 
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ເຄ ື່ ອງນຸື່ງ ຂອງ ພວກ ຄນົ ໜຸື່ມ ກ  ບ ລິສດຸ         ແລະ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ນ ັໍ້ນ ເປັນ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ທ  ຳ ມະ ດຳ ທີື່  ກນິ ໄດໍ້         ເຖງິ ແມ ື່ນ ວື່ຳ         

ເຂົໍ້ຳຈີື່  ນ ັໍ້ນ ຖ ກ ຊ  ຳລະ ໃຫໍ້ ບ ລິສດຸ ໃນ ພຳຊະນະ ແລໍ້ວ ກ  ຕຳມ.”          
6ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ປະໂລຫິດ ຈ ື່ງ ມອບ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ສກັສິດ ຖວຳຍ ໃຫໍ້ ແກື່ ດາວິດ ເພຳະ ໃນ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ມີ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ອນັ 

ອ ື່ ນ ນອກຈຳກ         ເຂົໍ້ຳຈີື່  ທີື່  ຖວຳຍ ໄວໍ້ ຊ ື່ ງ ໄດໍ້ ເກບັ ເອົຳ ອອກ ຈຳກ ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແລໍ້ວ         ເພ ື່ ອ 

ວຳງ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ໃໝື່ ຖວຳຍ ແທນ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ເກົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ         

7ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ມີ ຊຳຍ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຊ ື່ ງ ເປັນ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ຊາອ ນ          

ຊ ື່  ໂດເອັກ ຄນົ ເອໂດມ ຊ ື່ ງ ເປັນ ຫວົໜໍ້ຳ ຄນົ ລໍ້ຽງສດັ ໃຫໍ້ ກບັ ຊາອ ນ ໄດໍ້ ຢ ື່ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         ເພ ື່ ອ ເຝົໍ້ຳ ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ         

8ແລະ ດາວິດ ໄດໍ້ ຖຳມ ອາຮີເມເລັກ ວື່ຳ         “ຢ ື່ ທີື່  ນີໍ້ ທື່ຳນ ບ ື່  ມີ ຫອກ         ຫລ  ດຳບ ຈກັ ດວງ ໜ ື່ ງ ບ ?         

ເພຳະ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ທນັ ໄດໍ້ ເອົຳ ດຳບ         ຫລ  ເຄ ື່ ອງ ອຳວດຸ ຕດິ ມ  ມຳ ເລີຍ         ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ກະສດັ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ຂໍ້ຳພະ-

ເຈົໍ້ຳ ອອກ ມຳ ເປັນ ກຳນ ດື່ວນ.”          
9ປະໂລຫິດ ນ ັໍ້ນ ຈ ື່ງ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ມີ ຢ ື່         ດຳບ ຂອງ ໂກລອີາດ ຄນົ ຟີລິດສະຕີນ ຊ ື່ ງ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ທີື່  ຮື່ອມ 

ພ  ເອລາ ນ ັໍ້ນ ກ  ຢ ື່ ນີໍ້         ເບິື່ ງ ແມ,         ຍງັ ຫ ື່  ຜໍ້ຳ ຢ ື່ ຂໍ້ຳງ ຫລງັ ເອໂຟດ,         ນອກຈຳກ ດວງ ນີໍ້ ແລໍ້ວ         ກ  ບ ື່  ມີ ດຳບ ອ ື່ ນ 

ອີກ”         ຖໍ້ຳ ທື່ຳນ ຕໍ້ອງກຳນ ດຳບ ນ ັໍ້ນ         ຈ ົື່ງ ເອົຳ ໄປ ສຳ         ແລະ ດາວິດ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ບ ື່  ມີ ດຳບ ດວງ ອ ື່ ນ ຄ  ກບັ 

ດຳບ ດວງ ນີໍ້ ແລໍ້ວ         ຂ  ເອົຳ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ສຳ.”          

ດາວິດໜີຈາກຊາອ ນໄປຫາອາກິເຊກະສັດເມືອງກາດ 
10ແລະ ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ດາວິດ ໄດໍ້ ໜີ ຈຳກ ພະ ພກັ ຊາອ ນ ໄປ ຫຳ ອາກີເຊ ກະສດັ ເມ  ອງ ກຳດ         

11ແລະ 

ພວກ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ຂອງ ອາກີເຊ ທ ນ ວື່ຳ         “ດາວິດ ຄນົ ນີໍ້ ບ ື່  ແມ ື່ນ ບ  ທີື່  ເປັນ ກະສດັ ຂອງ ແຜື່ນດນິ?         ບ ື່  

ແມ ື່ນ ຜ ໍ້ ນີໍ້ ບ  ທີື່  ໄດໍ້ ເຕັໍ້ນ ລ  ຳ         ແລະ ຮໍ້ອງເພງ ຕອບ ຮບັ ກນັ ວື່ຳ         ‘ຊາອ ນ ຂໍ້ຳ ຄນົ ເປັນ ພນັ ໆ         ແລະ ດາວິດ 

ຂໍ້ຳ ຄນົ ເປັນ ໝ ື່ ນ ໆ?’”          
12ແລະ ດາວິດ ກ  ຈດົ ຈ  ຳ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ໄວໍ້ ໃນ ໃຈ         ແລະ ຢໍ້ຳນ ອາກີເຊ ກະສດັ ເມ  ອງ ກຳດ ຫລຳຍ         

13ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ ປອມ ຕວົ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ພວກ ເຂົຳ         ເຮັດ ຄ  ເປັນ ຄນົ ບໍ້ຳ ເວລຳ ຢ ື່ ໃກໍ້ ພວກ ເຂົຳ         ໂດຍ ຂດີ ຂຽນ ໃສື່ ຕຳມ 

ປະຕ  ຮ ົໍ້ວ         ແລະ ປື່ອຍ ໃຫໍ້ ນ  ໍ້ຳລຳຍ ໄຫລ ລງົ ຕດິ ໜວດ ເຄົຳ.          
14ແລະ ອາກເີຊ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ແກື່ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ຂອງ ຕນົ ວື່ຳ         “ເບິື່ ງ ແມ,         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເຫັນ ວື່ຳ ຄນົ ນີໍ້ ເປັນ 

ບໍ້ຳ ແລໍ້ວ         ເປັນ ຫຍງັ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ພຳ ມຳ ຫຳ ເຮົຳ         

15ເຮົຳ ຂຳດ ຄນົ ບໍ້ຳ ບ ?         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ພຳ ຄນົ ນີໍ້ ມຳ ເຮັດ 

ບໍ້ຳ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ເບິື່ ງ         ຄນົ ຢື່ຳງ ນີໍ້ ສມົຄວນ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃນ ເຮ ອນ ຂອງ ເຮົຳ ບ ?”          

ບົດທີ 22 
ດາວິດຢ ູ່ທີ່ຖຳອະດຸລາມ 

1ດາວິດ ໄດໍ້ ໜີ ຈຳກ ເມ  ອງ ກຳດ ໄປ ຢ ື່ ໃນ ຖ  ໍ້ຳ ອະດຸລາມ          ເມ  ື່ອ ພວກ ອໍ້ຳຍ ນໍ້ອງ         ແລະ ບນັດຳ ຄອບ-

ຄວົ ພ ື່  ຂອງ ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ຍນິ ຂື່ຳວ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເພິື່ ນ ກ  ໄດໍ້ ລງົ ໄປ ຫຳ ດາວິດ ຢ ື່ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         

2ແລໍ້ວ ທກຸ ຄນົ ທີື່  ຖ ກ 

ກດົ ຂີື່  ຂ ົື່ມເຫັງ         ແລະ ມີ ໜີໍ້  ສິນ         ແລະ ທກຸ ຄນົ ທີື່  ບ ື່  ມີ ຄວຳມ ພ ໃຈ ກ  ພຳກນັ ມຳ ຫຳ ເພິື່ ນ         ແລະ ເພິື່ ນ ກ  ເປັນ 

ຫວົໜໍ້ຳ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ມີ ຄນົ ມຳ ຮື່ວມ ຢ ື່ ນ  ຳ ດາວິດ ປະມຳນ ສີື່  ຮໍ້ອຍ ຄນົ.          
3ດາວິດ ກ  ອອກ ຈຳກ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ໄປ ຍງັ ເມ  ອງ ມິດຊະປາ ໃນ ແຜື່ນດນິ ໂມອາບ          ແລະ ເພິື່ ນ ທ ນ ກະ-

ສດັ ເມ  ອງ ໂມອາບ ວື່ຳ         “ຂ  ໂຜດ ໃຫໍ້ ບ ີດຳ         ມຳນ ດຳ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ມຳ ຢ ື່ ກບັ ທື່ຳນ ສຳ         ຈນົ ກວື່ຳ ຂໍ້ຳ-
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ພະເຈົໍ້ຳ ຈະ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ພຣະເຈົ້າ ຈະ ເຮັດ ສິື່ ງ ໃດ ເພ ື່ ອ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ”         

4ແລະ ເພິື່ ນ ກ  ນ  ຳ ບ ີດຳ         ມຳນ ດຳ ມຳ ເຝົໍ້ຳ 

ກະສດັ ແຫື່ງ ໂມອາບ          ແລະ ທງັ ສອງ ກ  ອຳໄສ ຢ ື່ ກບັ ກະສດັ ຕະຫລອດ ເວລຳ         ທີື່  ດາວິດ ຢ ື່ ໃນ ບື່ອນ 

ກ  ຳ ບງັ ທີື່  ເຂັໍ້ມແຂງ         

5ແລໍ້ວ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ         ຄາດ          ໄດໍ້ ບອກ ດາວິດ ວື່ຳ         “ທື່ຳນ ຢື່ຳ ຢ ື່ ໃນ ບື່ອນ ກ  ຳ 

ບງັ ເຂັໍ້ມແຂງ ນີໍ້ ເລີຍ         ຈ ົື່ງ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ແຜື່ນດນິ ຢ ດາ ເທີໍ້ນ”         ແລໍ້ວ ດາວິດ ກ  ໄປ         ແລະ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ຢ ື່ ໃນ ປື່ຳ 

ເຮເຣັດ.          
6ຝື່ຳຍ ຊາອ ນ ໄດໍ້ ຍນິ ວື່ຳ ມີ ຜ ໍ້ ພບົ ເຫັນ ດາວິດ          ແລະ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ທີື່ ຢ ື່ ນ  ຳ ເພິື່ ນ,         ໃນ ເວລຳ ນ ັໍ້ນ ຊາ-

ອ ນ ປະທບັ ທີື່  ເມ  ອງ         ກເິບອາ          ກໍ້ອງ ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ ຕ ົໍ້ນ ໜ ື່ ງ ຢ ື່ ບື່ອນ ສ ງ ທີື່  ເມ  ອງ ຣາມາ ເພິື່ ນ ຖ  ຫອກ ໃນ ມ          

ແລະ ບນັດຳ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ພະ ອງົ ກ  ຢ ນ ຢ ື່ ອໍ້ອມ ຮອບ ພະ ອງົ         

7ແລະ ຊາອ ນ ກື່ຳວ ກບັ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ທີື່  ຢ ນ ຢ ື່ 

ອໍ້ອມ ຮອບ ພະ ອງົ ວື່ຳ         “ຊຳວ ເບັນຢາມິນ ຈ ົື່ງ ຟງັ,         ລ ກ ຂອງ ເຢຊີ ຈະ ໃຫໍ້ ທົື່ງ ນຳ         ແລະ         ສວນ ອະງ ຸື່ນ 

ແກື່ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ບ ?         ຈະ ຕ ັໍ້ງ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ໃຫໍ້ ເປັນ ຜ ໍ້ ບງັຄບັ ບນັຊຳ ກອງພນັ ກອງຮໍ້ອຍ ທກຸ ຄນົ ບ ?         

8ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ຄິດ ກະບດົ ຕ ື່  ເຮົຳ ໂດຍ ບ ື່  ມີ ຜ ໍ້ ໃດ ບອກ ເຮົຳ ເລີຍ ໃນ ເວລຳ ລ ກ ຂອງ ເຮົຳ ເຮັດ ພນັ-

ທະ ໄມຕ ີກບັ ລ ກ         ຂອງ ເຢຊີ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ໃນ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ມີ ຜ ໍ້ ໃດ ຮື່ວມ ທກຸ ກບັ ເຮົຳ ແລະ ບອກ ແກື່ ເຮົຳ ວື່ຳ 

ລ ກ ຂອງ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຍວົະ ຍງົ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ເຮົຳ ໃຫໍ້ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກບັ ເຮົຳ         ແລະ ຄອຍ ຖໍ້ຳ ດກັ ໂຈມ ຕ ີເຮົຳ ຢ ື່ ຄ  ກບັ ທກຸ 

ມ ໍ້ນີໍ້.”          

ຊາອ ນຂ້າພວກປະໂລຫິດຂອງພຣະເຈົ້າ 
9ໂດເອັກ ຄນົ ເອໂດມ ຜ ໍ້ ເປັນ ນຳຍ ຂໍ້ຳ ໃຊໍ້ ຂອງ ຊາອ ນ ກຳບ ທ ນ ວື່ຳ         “ຂໍ້ຳພະອງົ ເຫັນ ລ ກ ເຢຊີ ມຳ ທີື່  

ເມ  ອງ ໂນບ ມຳ ຫຳ         ອາຮີເມເລັກ ລ ກ ອາຮີຕຸບ         

10ແລໍ້ວ ລຳວ ກ  ທ ນ ຖຳມ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໃຫໍ້ ເພິື່ ນ         

ແລະ ໄດໍ້ ເອົຳ ຫ ື່  ອຳຫຳນ ໃຫໍ້ ພໍ້ອມ ທງັ ດຳບ ຂອງ ໂກລີອາດ ຄນົ ຟີລິດສະຕີນ ໃຫໍ້ ແກື່ ເພິື່ ນ ໄປ.”          
11ແລໍ້ວ ກະສດັ ໄດໍ້ ໃຊໍ້ ຄນົ ໄປ ເອີໍ້ນ ປະໂລຫິດ ອາຮີເມເລັກ          ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອາຮີຕຸບ          ແລະ ຄອບ-

ຄວົ ພ ື່  ຂອງ ລຳວ ທງັ ໝດົ         ຜ ໍ້ ເປັນ ປະໂລຫິດ ຢ ື່ ທີື່  ເມ  ອງ ໂນບ          ແລະ ພວກ ເຂົຳ ທກຸ ຄນົ ກ  ມຳ ຫຳ ກະສດັ         

12ແລະ ຊາອ ນ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ລ ກ ອາຮີຕຸບ ເອີຍ,         ຈ ົື່ງ ຟງັ”         ລຳວ ທ ນ ຕອບ ກະສດັ ວື່ຳ         “ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຂອງ 

ຂໍ້ຳພະອງົ         ຂໍ້ຳພະອງົ ຢ ື່ ທີື່  ນີໍ້”         

13ແລໍ້ວ ຊາອ ນ ກື່ຳວ ແກື່ ລຳວ ວື່ຳ         “ເປັນ ຫຍງັ ເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ຮື່ວມ ກນັ ກະບດົ ຕ ື່  

ເຮົຳ         ທງັ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ລ ກ ຂອງ ເຢຊີ          ໃນ ກຳນ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ເຂົໍ້ຳຈີື່         ແລະ ດຳບ ແກື່ ລຳວ         ແລະ ໄດໍ້ ທ ນ 

ຖຳມ ພຣະເຈົ້າ ໃຫໍ້ ລຳວ ເພ ື່ ອ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ໄດໍ້ ລກຸຂ ໍ້ນ ຕ ື່ ສ ໍ້ ເຮົຳ ແລະ ຄອຍ ຖໍ້ຳ ດກັ ໂຈມ ຕ ີເຮົຳ ຢ ື່ ຄ  ກບັ 

ທກຸ ມ ໍ້ນີໍ້.”          
14ແລະ ອາຮີເມເລັກ ທ ນ ຕອບ ກະສດັ ວື່ຳ         “ໃນ ບນັດຳ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ພະ ອງົ         ມີ ຜ ໍ້ 

ໃດ ບ  ທີື່  ສດັຊ ື່  ຄ  ດາວິດ          ລ ກເຂຍີ ຂອງ ກະສດັ ຜ ໍ້ ບງັຄບັ ບນັຊຳ ກຳນ ຂອງ ພະ ອງົ         ແລະ         ເປັນ ຜ ໍ້ ມີ ກຽດ 

ໃນ ພະລຳຊະວງັ ຂອງ ພະ ອງົ?         

15ນ ັໍ້ນ ເປັນ ເທ ື່ ອ ທ  ຳອິດ ທີື່  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ທ ນ ຖຳມ ພຣະເຈົ້າ ສ  ຳລບັ ລຳວ 

ບ ?         ບ ື່  ແມ ື່ນ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ເລີຍ!         ຂ  ກະສດັ ຢື່ຳ ກື່ຳວ ຟໍ້ອງ ສິື່ ງ ໃດ ຕ ື່  ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ພະ ອງົ         ຢື່ຳ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ຟໍ້ອງ ຜ ໍ້ 

ໃດ ໃນ ບນັດຳ ຄອບຄວົ ຂອງ ພ ື່  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ເພຳະ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ພະ ອງົ ບ ື່  ຮ ໍ້ ເລ ື່ ອງ ທງັ ໝດົ ນີໍ້ ເລີຍ         ບ ື່  ວື່ຳ 

ຫລຳຍ         ຫລ  ໜໍ້ອຍ.”          
16ກະສດັ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ອາຮີເມເລັກ          ທງັ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ຄອບຄວົ ພ ື່  ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ທງັ ໝດົ ຈະ ຕໍ້ອງ ຖ ກ ຂໍ້ຳ 

ຕຳຍ ຢື່ຳງ ແນື່ນອນ”         

17ແລະ ກະສດັ ກ  ຮບັ ສ ັື່ງ ແກື່ ທະຫຳນ ຜ ໍ້ ຢ ນ ເຝົໍ້ຳ ຢ ື່ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ຫນັ ມຳ ປະຫຳນ ຊວີດິ 
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ພວກ ປະໂລຫິດ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້         ເພຳະວື່ຳ ມ  ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຢ ື່ ຝື່ຳຍ ດາວິດ          ແລະ 

ຍໍ້ອນ ລຳວ ຮ ໍ້ ແລໍ້ວ ວື່ຳ ມນັ ໜີ ໄປ ແຕື່ ບ ື່  ບອກ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ຮ ໍ້ຈກັ”         ແຕື່ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ກະສດັ ບ ື່  

ຍອມ ລງົມ   ຂໍ້ຳ ພວກ ປະໂລຫິດ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ.          
18ແລໍ້ວ ກະສດັ ຈ ື່ງ ກື່ຳວ ກບັ ໂດເອັກ ວື່ຳ         “ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ຫນັ ໄປ ຂໍ້ຳ ພວກ ປະໂລຫິດ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ”         ໂດເອັກ 

ຄນົ ເອໂດມ ກ  ຫນັ ໄປ ຂໍ້ຳ ບນັດຳ ປະໂລຫິດ ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ປະຫຳນ ຊວີດິ ແປດ ສິບ ຫໍ້ຳ ຄນົ ທີື່  

ນຸື່ງ ຜໍ້ຳ ປື່ຳນ ເອໂຟດ         

19ແລະ ຊາອ ນ ໄດໍ້ ໂຈມ ຕ ີເມ  ອງ ໂນບ ຊ ື່ ງ ເປັນ ເມ  ອງ ຂອງ ປະໂລຫິດ ດໍ້ວຍ ຄມົ 

ດຳບ         ຂໍ້ຳ ທງັ ຜ ໍ້ ຊຳຍ         ຜ ໍ້ຍງິ         ເດັກນໍ້ອຍ ແລະ ເດັກ ອື່ອນ ທີື່  ຍງັ ດ ດ ນມົ ຢ ື່         ງວົ         ລຳ         ແລະ ແກະ ດໍ້ວຍ ຄມົ 

ດຳບ.          
20ຈຳກ ຈ  ຳນວນ ພວກ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອາຮີເມເລັກ          ລ ກ ຊຳຍ ອາຮີຕຸບ          ມີ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ຊ ື່  ອາບີອາທາ ໄດໍ້ 

ລອດ ພົໍ້ນ         ແລະ ໜີ         ໄປ ຢ ື່ ນ  ຳ ດາວິດ         

21ອາບອີາທາ ກ  ບອກ ດາວິດ ວື່ຳ ຊາອ ນ ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ປະໂລຫິດ ຂອງ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

22ດາວິດ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ກບັ ອາບອີາທາ ວື່ຳ         “ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ,         ຂະນະ ທີື່  ໂດເອັກ ຄນົ ເອໂດມ ຢ ື່ 

ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ກ  ຮ ໍ້ ແລໍ້ວ ວື່ຳ         ລຳວ ຈະ         ຕໍ້ອງ ບອກ ຊາອ ນ ຢື່ຳງ ແນື່ນອນ,         ເຮົຳ ເປັນຕ ົໍ້ນ ເຫດ ແຫື່ງ 

ຄວຳມ ຕຳຍ ຂອງ ຄນົ ທງັ ໝດົ ໃນ ຄອບຄວົ ພ ື່  ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

23ຈ ົື່ງ ຢ ື່ ກບັ ເຮົຳ ສຳ         ຢື່ຳ ຢໍ້ຳນ ເລີຍ         ເພຳະ ຜ ໍ້ ທີື່  

ຊອກ ຫຳ ຈະ ຂໍ້ຳ ຊວີດິ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ກ  ຊອກ ຫຳ ຊວີດິ ຂອງ ເຮົຳ ເຊັື່ ນ ກນັ         ເຈົໍ້ຳ ຢ ື່ ກບັ ເຮົຳ ກ  ຈະ ປອດ ໄພ.”          

ບົດທີ 23 
ການພະເນຈອນ ແລະການຫລົບໜີຂອງດາວິດ 

1ມີ ຄນົ ມຳ ບອກ ດາວິດ ວື່ຳ         “ເບິື່ ງ ແມ,         ຄນົ ຟີລິດສະຕີນ ກ  ຳລງັ ໂຈມ ຕ ີເອົຳ ເມ  ອງ ເກອີລາ ຢ ື່         

ແລະ ປຸໍ້ນ ເອົຳ ເຂົໍ້ຳ ທີື່  ລຳນ ເຂົໍ້ຳ”         

2ດາວິດ ຈ ື່ງ ທ ນ ຖຳມ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ວື່ຳ         “ສມົຄວນ ທີື່  ຂໍ້ຳພະອງົ ຈະ 

ໄປ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກບັ ຄນົ ຟີລິດສະຕີນ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ບ ?”         ແລະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ກບັ ດາວິດ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ໄປ         

ແລະ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຮບົ ຊະນະ ຊຳວ ຟີລິດສະຕີນ          ແລະ ຊື່ວຍ ເມ  ອງ ເກອີລາ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ.”          
3ແຕື່ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ດາວິດ ໄດໍ້ ບອກ ເພິື່ ນ ວື່ຳ         “ເບິື່ ງ ແມ,         ພວກ ເຮົຳ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ຢ ດາ ກ  ຢໍ້ຳນ ຢ ື່ 

ແລໍ້ວ         ຖໍ້ຳ ພວກ ເຮົຳ         ຂ ໍ້ນ ໄປ ສ ໍ້ ຮບົ ທີື່  ເກອີລາ ກບັ ກອງທບັ ຂອງ ຟີລິດສະຕີນ          ເຮົຳ ຈະ ຢໍ້ຳນ ຫລຳຍ 

ຂ ໍ້ນ ເທົື່ ຳໃດ ນ ?”         

4ແລໍ້ວ ດາວິດ ກ  ທ ນ ຖຳມ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ອີກ         ແລະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ຕອບ         

ແລະ ບອກ ເພິື່ ນ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ໄປ ເກອີລາ ສຳ         ເພຳະ ເຮົຳ ຈະ ມອບ ພວກ ຟີລິດສະຕີນ ໄວໍ້ ໃນ ກ  ຳມ   ຂອງ 

ເຈົໍ້ຳ.”          
5ແລະ ດາວິດ ກບັ ຄນົ ຂອງ ເພິື່ ນ ກ  ໄປ ເກອີລາ ສ ໍ້ ຮບົ ກບັ ພວກ ຟີລິດສະຕີນ          ແລະ ໄດໍ້ ຍ ດ ເອົຳ ສດັ-

ລໍ້ຽງ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ໄປ         ແລະ ຂໍ້ຳ ຟນັ ພວກ ເຂົຳ ເປັນ ຈ  ຳນວນ ຫລຳຍ         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ດາວິດ ສຳມຳດ ຊື່ວຍ-

ເຫຼ ອ ຊຳວ ເມ  ອງ ເກອີລາ ໄດໍ້.          
6ແລະ ຢ ື່ ມຳ ເມ  ື່ອ ອາບີອາທາ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອາຮີເມເລັກ ໄດໍ້ ປບົ ໜີ ໄປ ຫຳ ດາວິດ ທີື່  ເມ  ອງ ເກອີ-

ລາ ນ ັໍ້ນ         ລຳວ ຖ  ເອໂຟດ ລງົ ໄປ ນ  ຳ.         

7ມີ ຄນົ ໄປ ທ ນ ຊາອ ນ ວື່ຳ         ດາວິດ ມຳ ທີື່  ເກອີລາ ແລໍ້ວ         ຊາອ ນ 

ຈ ື່ງ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ພຣະເຈົ້າ ມອບ ລຳວ ໄວໍ້ ໃນ ມ  ຂອງ ເຮົຳ ແລໍ້ວ         ເພຳະ ລຳວ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ເມ  ອງ ທີື່  ມີ ກ  ຳ-

ແພງ ອໍ້ອມ         ແລະ ໄດໍ້ ຂງັ ຕວົ ເອງ ໄວໍ້.”         

8ແລະ ຊາອ ນ ໃຫໍ້ ເກນ ເອົຳ ປະຊຳຊນົ ທງັ ປວງ ເຂົໍ້ຳ ສງົຄຳມ         



1 ຊາມ ເອນ 23 456 
ເພ ື່ ອ ຈະ ລງົ ໄປ ເກອີລາ ອໍ້ອມ ດາວິດ ກບັ ບນັດຳ ຄນົ ຂອງ ເພິື່ ນ ໄວໍ້.          

9ດາວິດ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ຊາອ ນ ຄິດ ຮໍ້ຳຍ ຕ ື່ ສ ໍ້ ຕນົ,         ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ກບັ ປະໂລຫິດ ອາບີອາທາ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ນ  ຳ ເອົຳ 

ເອໂຟດ ມຳ ບື່ອນ ນີໍ້         ສຳ”         

10ດາວິດ ໄດໍ້ ອໍ້ອນວອນ ວື່ຳ         “ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ອິ-
ສຣາເອນ          ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຍນິ ຂື່ຳວ ທີື່  ແນື່ນອນ ວື່ຳ ຊາອ ນ ຫຳ ຊື່ອງ ທຳງ ທີື່  ຈະ ມຳ ເກອີລາ 

ເພ ື່ ອ ທ  ຳລຳຍ ເມ  ອງ ນີໍ້         ເພຳະ ຂໍ້ຳພະອງົ ເປັນຕ ົໍ້ນ ເຫດ         

11ຊຳວ ເກອີລາ ຈະ ມອບ ຂໍ້ຳພະອງົ ໄວໍ້ ໃນ ມ  

ຂອງ ກະສດັ ຊາອ ນ ບ ?         ຫລ  ຊາອ ນ ຈະ ສະ ເດດ ລງົ ມຳ ຕຳມ ທີື່  ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້         ຂອງ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຍນິ ນ ັໍ້ນ?         

ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ອິສຣາເອນ          ຂ  ພຣະອງົ ບອກ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ພຣະອງົ ສຳ.”          

ແລະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ລຳວ ຈະ ລງົ ມຳ”         

12ແລໍ້ວ ດາວິດ ຈ ື່ງ ທ ນ ຖຳມ ວື່ຳ         “ຊຳວ ເກອີລາ 

ຈະ ມອບ ຂໍ້ຳພະອງົ         ແລະ ຄນົ ຂອງ ຂໍ້ຳພະອງົ ໄວໍ້ ໃນ ມ  ຂອງ ຊາອ ນ ບ ?”         ແລະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ 

ຕອບ ວື່ຳ         “ພວກ ເຂົຳ ຈະ ມອບ ເຈົໍ້ຳ ໄວໍ້.”          
13ແລໍ້ວ ດາວິດ ກບັ ຄນົ ຂອງ ຕນົ ຊ ື່ ງ ມີ ປະມຳນ ຫກົ ຮໍ້ອຍ ຄນົ ກ  ຍກົຍໍ້ຳຍ ໄປ ຈຳກ ເກອີລາ ຕຳມ ທີື່  

ພວກ ເຂົຳ ຈະ ໄປ ໄດໍ້         ແລະ ມີ ຄນົ ໄປ ບອກ ຊາອ ນ ວື່ຳ         ດາວິດ ໜີ ໄປ ຈຳກ ເກອີລາ ແລໍ້ວ ຊາອ ນ ກ  ຍກົ-

ເລີກ ກຳນ ຕດິຕຳມ ດາວິດ         

14ແລະ ດາວິດ ກ  ຢ ື່ ໃນ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ ມີ ບື່ອນ ກ  ຳ ບງັ ທີື່  ເຂັໍ້ມແຂງ         

ແລະ ຢ ື່ ໃນ ເຂດ ພ ເຂົຳ ໃນ ປື່ຳ ຊິເຟ          ແລະ ຊາອ ນ ກ  ຊອກ ຫຳ ເພິື່ ນ ທກຸ ໆ ມ ໍ້         ແຕື່ ພຣະເຈົ້າ ບ ື່  ໄດໍ້ ມອບ 

ດາວິດ ໄວໍ້ ໃນ ມ  ຂອງ ຊາອ ນ         

15ແລະ ດາວິດ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ຊາອ ນ ໄດໍ້ ອອກ ມຳ ຊອກ ຫຳ ເພ ື່ ອ ຂໍ້ຳ ຕນົ         ດາວິດ 

ຈ ື່ງ ຢ ື່ ໃນ ປື່ຳ ຊິເຟ.[a]                   
16ໂຢນາທານ ລ ກ ຂອງ ຊາອ ນ ໄດໍ້ ຂ ໍ້ນ ໄປ ຫຳ ດາວິດ ທີື່  ປື່ຳໄມ ໍ້         ແລະ ໜ ນ ໃຈ ລຳວ ໃຫໍ້ ເຂັໍ້ມແຂງ 

ຂ ໍ້ນ ໃນ ພຣະເຈົ້າ         

17ໂຢນາທານ ເວົໍ້ຳ ກບັ ດາວິດ ວື່ຳ         “ຢື່ຳ ຢໍ້ຳນ ເລີຍ         ເພຳະວື່ຳ ມ  ຂອງ ຊາອ ນ ພ ື່  ຂອງ 

ຂໍ້ອຍ ຈະ ບ ື່  ພບົ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ໄດໍ້ ເປັນ ກະສດັ         ປກົຄອງ ເໜ ອ ຊຳວ ອິສຣາເອນ          ແລະ ຂໍ້ອຍ ຈະ 

ເປັນ ຜ ໍ້ ຮອງ ຕ ື່  ຈຳກ ເຈົໍ້ຳ         ຊາອ ນ ພ ື່  ຂອງ ຂໍ້ອຍ ກ  ຮ ໍ້ ເລ ື່ ອງ ນີໍ້         ຄ  ກນັ”         

18ແລະ ທງັ ສອງ ກ  ເຮັດ ຄ  ຳໝັໍ້ນ-

ສນັຍຳ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ດາວິດ ຍງັ ຢ ື່ ໃນ ປື່ຳໄມ ໍ້         ແລະ ໂຢນາທານ ກ  ກບັ ໄປ ໃນ ວງັ.          
19ຝື່ຳຍ ຊຳວ ຊິເຟ ໄດໍ້ ພຳກນັ ຂ ໍ້ນ ໄປ ຫຳ ຊາອ ນ ທີື່  ກິເບອາ ທ ນ ວື່ຳ         “ດາວິດ ໄດໍ້ ລີໍ້ ຕວົ ຢ ື່ ທື່ຳມກຳງ 

ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ໃນ ທີື່  ກ  ຳ ບງັ ທີື່  ເຂັໍ້ມແຂງ         ໃນ ປື່ຳໄມ ໍ້ ເທິງ ໂນນ ພ  ຮາກີລາ ທຳງ ທິດໃຕໍ້ ຖິື່ ນ ກນັດຳນ ບ ື່  

ແມ ື່ນ ບ ?         

20ຂໍ້ຳ ແດື່ ກະສດັ         ເພຳະສະນ ັໍ້ນ ບດັ ນີໍ້ ຂ  ສະເດັດ ລງົ ໄປ ຕຳມ ຄວຳມ ປຳດຖະໜຳ ທີື່  ຈະ ລງົ ໄປ         

ຝື່ຳຍ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ມອບ ລຳວ ໄວໍ້ ໃນ ມ  ຂອງ ທື່ຳນ.”          
21ແລໍ້ວ ຊາອ ນ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ຂ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ອ  ຳນວຍ ພຣະພອນ ແກື່ ພວກ ທື່ຳນ         ເພຳະ ພວກ 

ທື່ຳນ ປຳນ ີເຮົຳ         

22ຈ ົື່ງ ໄປ ຄ ົໍ້ນ ເບິື່ ງ ອີກ ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ແນື່ນອນ ຫລຳຍ ຂ ໍ້ນ         ແລະ ໃຫໍ້ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ລຳວ ຢ ື່ ບື່ອນ ໃດ         

ແລະ ໃຜ ພບົ ເຫັນ ລຳວ ແດື່         ເພຳະ ມີ ຄນົ ບອກ ຂໍ້ອຍ ວື່ຳ ລຳວ ເປັນ ຄນົ ສະຫລຳດ ຫລກັແຫລມ ຫລຳຍ         

23ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ຈ ົື່ງ ໄປ ສງັເກດ ເບິື່ ງ ບື່ອນ ທີື່  ລຳວ ລີໍ້ ຕວົ ຢ ື່         ແລະ ກບັ ມຳ ລຳຍ ງຳນ ຂື່ຳວ ທີື່  ແນື່ນອນ ໃຫໍ້ 

ກບັ ເຮົຳ ຟງັ         ແລໍ້ວ ເຮົຳ ຈະ ໄປ ກບັ ພວກ ທື່ຳນ         ຖໍ້ຳ ລຳວ ຢ ື່ ໃນ ເຂດ ນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ຈະ ຄ ົໍ້ນ ຫຳ ລຳວ ທົື່ວ ທງັ ຄນົ 

ຢ ດາ ທີື່  ນບັ ເປັນ ພນັ ໆ ນ ັໍ້ນ.”          
24ພວກ ເຂົຳ ກ  ລກຸຂ ໍ້ນ ໄປ ປື່ຳ ຊິເຟ ກື່ອນ ຊາອ ນ          ຝື່ຳຍ ດາວິດ ກບັ ຄນົ ຂອງ ເພິື່ ນ ກ  ຢ ື່ ໃນ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງ-

 

[a]ພຳສຳອງັກດິ Ziph 
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ແລໍ້ງ ກນັດຳນ ມາໂອນ ໃນ ທົື່ງພຽງ ພຳກ ໃຕໍ້ ຂອງ ຖິື່ ນ ກນັດຳນ         

25ຊາອ ນ ກບັ ຄນົ ຂອງ ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ອອກ 

ຊອກ ຫຳ ດາວິດ          ແຕື່ ມີ ຄນົ ບອກ ຂື່ຳວ ນີໍ້ ໃຫໍ້ ດາວິດ ຟງັ ກື່ອນ         ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ ລງົ ໄປ ເນນີ ພ  ສ ີລຳ         ແລະ ຢ ື່ ໃນ 

ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ ມາໂອນ          ເມ  ື່ອ ຊາອ ນ ໄດໍ້ ຍນິ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ກ  ຕດິຕຳມ ດາວິດ ໄປ ໃນ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງ-

ແລໍ້ງ ກນັດຳນ ມາໂອນ         

26ເມ  ື່ອ ຊາອ ນ ສະເດັດ ໄປ ຟຳກ ພ ເຂົຳ ອີກ ຟຳກ ໜ ື່ ງ         ສື່ວນ ດາວິດ ກບັ ພວກ 

ຂອງ ຕນົ ກ  ຢ ື່ ຟຳກ ພ ເຂົຳ ອີກ ຟຳກ ໜ ື່ ງ         ດາວິດ ຟໍ້ຳວ ປບົ ໜີ ຈຳກ ໜໍ້ຳ ຊາອ ນ          ແຕື່ ຊາອ ນ ກບັ ຄນົ ຂອງ 

ພະ ອງົ ໄດໍ້ ມຳ ອໍ້ອມ ຮອບ ດາວິດ ກບັ ຄນົ ຂອງ ເພິື່ ນ ເພ ື່ ອ ຈະ ຈບັ         

27ແຕື່ ມີ ຜ ໍ້ ສ ົື່ງ ຂື່ຳວ ຄນົ ໜ ື່ ງ ມຳ ບອກ 

ຊາອ ນ ວື່ຳ         “ເຊນີ ຮບີ ສະເດັດ ມຳ ເຖດີ         ເພຳະ ພວກ ຟີລິດສະຕີນ ຍກົ ກອງທບັ ມຳ ບກຸລກຸ ແຜື່ນດນິ 

ແລໍ້ວ.”          
28ຊາອ ນ ຈ ື່ງ ສະເດັດ ກບັ ຈຳກ ກຳນ ໄລື່ ຕຳມ ດາວິດ ໄປ ສ ໍ້ ຮບົ ກບັ ຟີລິດສະຕີນ          ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ 

ຈ ື່ງ ເອີໍ້ນ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ         ເສລາ-ຮາມາເລກົດ          (ຫີນ ດຳນ ທີື່  ແຍກ ຈຳກ ກນັ).         

29ດາວິດ ກ  ອອກ ຈຳກ 

ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ໄປ ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ບື່ອນ ກ  ຳ ບງັ ທີື່  ເຂັໍ້ມແຂງ ແຫື່ງ ເອັນ-ເກດີ.          

ບົດທີ 24 
ດາວິດໄວ້ຊີວິດຊາອ ນ 

1ເມ  ື່ອ ຊາອ ນ ກບັ ມຳ ຈຳກ ກຳນ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກບັ ພວກ ຟີລິດສະຕີນ          ກ  ມີ ຄນົ ມຳ ບອກ ວື່ຳ ດາວິດ ຢ ື່ ໃນ ຖິື່ ນ 

ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ ໃກໍ້ ໆ         ເມ  ອງ ເອັນ-ເກດີ.         

2ຊາອ ນ ຈ ື່ງ ເອົຳ ທະຫຳນ ຜ ໍ້ ເກ ື່ງ ກໍ້ຳ ທີື່  ສດຸ ໃນ ອິສຣາ-
ເອນ ສຳມ ພນັ ຄນົ ອອກ ຊອກ ຫຳ ດາວິດ          ແລະ ທະຫຳນ ຂອງ ລຳວ ຢ ື່ ທຳງ ທິດຕຳເວັນອອກ ຂອງ ຫີນ 

ດຳນ ແບໍ້ ປື່ຳ.         

3ຊາອ ນ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ຖື່ຳຍ ໃນ ຖ  ໍ້ຳ ແຫື່ງ ໜ ື່ ງ ໃກໍ້ ໆ         ກບັ ຄອກ ແກະ ຢ ື່ ແຄມ ທຳງ         ສື່ວນ ດາ-
ວິດ          ແລະ ທະຫຳນ ຂອງ ລຳວ ກ  ລີໍ້ ຢ ື່ ໃນ ຖ  ໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ.         

4ພວກ ທະຫຳນ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ດາວິດ ວື່ຳ,         “ນີໍ້ ແມ ື່ນ ໂຊກ 

ຂອງ ທື່ຳນ ແລໍ້ວ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ມອບ ສດັຕ  ຂອງ ທື່ຳນ ໄວໍ້ ໃນ ອ  ຳນຳດ ຂອງ ທື່ຳນ ຕຳມ ທີື່  ຊງົ 

ບອກ ໄວໍ້ ນ ັໍ້ນແລໍ້ວ         ແລະ ບດັ ນີໍ້         ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ເຮັດ ກບັ ສດັຕ  ຂອງ ທື່ຳນ ຕຳມ ທີື່  ຕໍ້ອງກຳນ”         ດາວິດ ໄດໍ້ ຄຳນ 

ອອກ ມຳ ແລໍ້ວ ຕດັ ເອົຳ ເສ ໍ້ອ ຍຳວ ຂອງ ຊາອ ນ ໂດຍ ທີື່  ພະ ອງົ ບ ື່  ຮ ໍ້ເມ  ື່ອ ຫຍງັ ໝດົ.         

5ແຕື່ ດາວິດ ກ  ມີ 

ຄວຳມ ຮ ໍ້ສ ກ ເສຍ ໃຈ.         

6ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ທະຫຳນ ຂອງ ຕນົ ວື່ຳ,         “ຂ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຢື່ຳ ອະນຍຸຳດ ໃຫໍ້ ຂໍ້ອຍ 

ເຮັດ ອນັຕະລຳຍ ຢື່ຳງໃດ ໝດົ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຂອງ ຂໍ້ອຍ         ຊ ື່ ງ ເປັນ ຜ ໍ້ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ເລ ອກ ເອົຳ 

ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ         ຂໍ້ອຍ ບ ື່  ຄວນ ເຮັດ ອນັຕະລຳຍ ແກື່ ພະ ອງົ ເລີຍ         ເພຳະ ພະ ອງົ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ທີື່  ພຣະ-
ຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ເລ ອກ ໄວໍ້.”         

7ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ດາວິດ ຈ ື່ງ ບອກ ໃຫໍ້ ທະຫຳນ ຂອງ ຕນົ ຢື່ຳ ຕ ື່ ສ ໍ້ ຊາອ ນ.          
8ຊາອ ນ ໄດໍ້ ອອກ ຈຳກ ຖ  ໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ໄດໍ້ ເດນີທຳງ ຕ ື່  ໄປ         ແລໍ້ວ ດາວິດ ກ  ອອກ ໄປ ຕຳມ ຫລງັ ພະ ອງົ         

ແລະ ເອີໍ້ນ ໃສື່ ພະ ອງົ ວື່ຳ,         “ພະ ອງົ ເອີຍ”         ຊາອ ນ ກ  ຫລຽວ ຫລງັ ເບິື່ ງ ອໍ້ອມ ໆ         ດາວິດ ກ  ກ ົໍ້ມ ຂຳບ ລງົ 

ຄ  ຳນບັ.         

9ແລໍ້ວ ທ ນ ຖຳມ ວື່ຳ,         “ເປັນ ຫຍງັ ພະ ອງົ ຈ ື່ງ ຟງັສຽງ ປະຊຳຊນົ         ທີື່  ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ກ  ຳລງັ 

ພະຍຳຍຳມ ຈະ ທ  ຳຮໍ້ຳຍ ພະ ອງົ.         

10ພະ ອງົ ຊງົ ເຫັນ ດໍ້ວຍ ຕນົ ເອງ ແລໍ້ວ ວື່ຳ         ມ ໍ້ນີໍ້         ທີື່  ຖ  ໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ມອບ ພະ ອງົ ໄວໍ້ ໃນ ອ  ຳນຳດ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ບຳງ ຄນົ ໄດໍ້ ບອກ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຂໍ້ຳພະອງົ 

ເສຍ         ແຕື່ ວື່ຳ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຮ ໍ້ສ ກ ອີ ດ  ຕນົ ພະ ອງົ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈ ື່ງ ບອກ ວື່ຳ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ບ ື່  ຄວນ ເຮັດ ອນັຕະລຳຍ 

ແກື່ ພຣະອງົ ເລີຍ         ເພຳະວື່ຳ ພະ ອງົ ເປັນ ຜ ໍ້ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ເລ ອກ ໃຫໍ້ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ.         

11ຂ  ຊງົ 
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ທອດ ພະເນດ ເບິື່ ງ ສ ົໍ້ນ ເສ ໍ້ອ ລື່ຳມ ຂອງ ພະ ອງົ ທີື່  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ກ  ຳລງັ ຖ  ຢ ື່ ນີໍ້         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ຕດັ ມນັ ອອກ         ແຕື່ 

ວື່ຳ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ບ ື່  ໄດໍ້ ຂໍ້ຳພະອງົ         ນ ັໍ້ນ ເປັນ ສິື່ ງ ທີື່  ພະ ອງົ ຄວນ ໝັໍ້ນ ໃຈ ວື່ຳ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ບ ື່  ໄດໍ້ ຄິດ ກະບດົ         ຫລ  

ຄິດ ເຮັດ ຮໍ້ຳຍ ພະ ອງົ ແຕື່ ຢື່ຳງໃດ         ແຕື່ ເຖງິ ປຳນ ນ ັໍ້ນ         ພະ ອງົ ກ  ຍງັ ຕຳມ ຂໍ້ຳ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ໂດຍ ທີື່  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

ບ ື່  ໄດໍ້ ເຮັດ ຜິດ ຫຍງັ ຕ ື່  ພະ ອງົ.         

12ຂ  ໃຫໍ້ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງັ ຕດັສິນ ວື່ຳ         ລະຫວື່ຳງ ພວກ ເຮົຳ ທງັ ສອງ 

ຄນົ ນີໍ້ ໃຜ ເປັນ ຜ ໍ້ ຜິດ         ຂ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ລງົໂທດ ພະ ອງົ ໃນ ກດິຈະກຳນ ທີື່  ພະ ອງົ ໄດໍ້ ເຮັດ ຕ ື່  ຂໍ້ຳ-

ນໍ້ອຍ         ເພຳະວື່ຳ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຮັດ ອນັຕະລຳຍ ຕ ື່ ສ ໍ້ ພະ ອງົ ແມ ື່ນ ແຕື່ ໜໍ້ອຍ ດຽວ.         

13ພະ ອງົ ກ  ຮ ໍ້ ໃນ ຄ  ຳ 

ໂບຮຳນ ທີື່  ວື່ຳ,         “ຄວຳມ ຊ ົື່ວ ກ  ຕໍ້ອງ ແກໍ້ແຄໍ້ນ ດໍ້ວຍ ຄນົ ຊ ົື່ວ”         ແຕື່ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຮັດ ຮໍ້ຳຍ ພະ ອງົ.         

14ຈ ົື່ງ ເບິື່ ງ ວື່ຳ         ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ອິສຣາເອນ ກ  ຳລງັ ຈະ ຂໍ້ຳ ຜ ໍ້ ໃດ         ພຣະອງົ ຊງົ ໄລື່ ຕດິຕຳມ ຫຍງັ         ໄລື່ ຕດິຕຳມ 

ໝຳ ຕຳຍ         ຫລ  ໂຕ ໝດັ.         

15ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ຊງົ ຕດັສິນ ວື່ຳ ໃຜ ໃນ ພວກ ເຮົຳ ເປັນ ຄນົ ຜິດ         ຂ  ໃຫໍ້ ພະ 

ອງົ ຊງົ ທອດ ພະເນດ ເບິື່ ງ ໃນ ເລ ື່ ອງ ນີໍ້         ຂ  ຊງົ ປໍ້ອງ ກນັ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ພົໍ້ນ ຈຳກ ພະຫດັ ຂອງ ພະ ອງົສຳ.”          
16ເມ  ື່ອ ດາວິດ ເວົໍ້ຳ ສດຸ ແລໍ້ວ         ຊາອ ນ ກ  ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ດາວິດ ລ ກ ຂອງ ພ ື່  ເອີຍ         ແມ ື່ນ ເຈົໍ້ຳ ແທໍ້ ບ  ທີື່  ເວົໍ້ຳ 

ນ ັໍ້ນ.”         

17ແລໍ້ວ ພະ ອງົ ກ  ຮໍ້ອງໄຫໍ້         ແລະ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ດາວິດ ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ຄນົ ຖ ກ         ແຕື່ ຂໍ້ອຍ ເປັນ ຄນົ ຜິດ         

ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ດ ີຕ ື່  ຂໍ້ອຍ ໃນ ຂະນະ ທີື່  ຂໍ້ອຍ ໄດໍ້ ເຮັດ ຊ ົື່ວ ຕ ື່  ເຈົໍ້ຳ.         

18ມ ໍ້ນີໍ້         ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ສະແດງ ຄວຳມ ເມດ ຕຳ         

ກະລນຸຳ ຕ ື່  ຂໍ້ອຍ         ເພຳະ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ຂໍ້ອຍ         ທງັ ໆ         ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ໄດໍ້ ມອບ ຂໍ້ອຍ ໄວໍ້ ໃນ ອ  ຳ-

ນຳດ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ແລໍ້ວ.         

19ຄນົ ທີື່  ຈບັ ສດັຕ  ຂອງ ຕນົ ໄດໍ້ ແລໍ້ວ ປື່ອຍ ໄປ ຢື່ຳງ ປອດ ໄພ ຈະ ມີ ບ ?         ຂ  ໃຫໍ້ 

ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ອວຍພອນ ໃນ ສິື່ ງ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ກບັ ຂໍ້ອຍ ໃນ ມ ໍ້ນີໍ້.         

20ດຽວນີໍ້         ຂໍ້ອຍ ຮ ໍ້ ຢື່ຳງ ຄກັແນື່ ແລໍ້ວ 

ວື່ຳ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ຂອງ ອິສຣາເອນ          ແລະ ພະ ລຳຊະ ອຳ ຈກັ ຈະ ຢ ື່ ໃຕໍ້ ກຳນ ປກົຄອງ ຂອງ 

ເຈົໍ້ຳ ຕ ື່  ໄປ.         

21ແຕື່ ວື່ຳ         ຂ  ໃຫໍ້ ສນັຍຳ ກບັ ຂໍ້ອຍ ໃນ ນຳມ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ວື່ຳ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ສະຫງວນ ເຊ ໍ້ອ-

ສຳຍ ຂອງ ຂໍ້ອຍ ໄວໍ້         ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ຊ ື່  ຂໍ້ອຍ ແລະ ຊ ື່  ຄອບຄວົ ຂອງ ຂໍ້ອຍ ຈະ ບ ື່  ຖ ກ ຫລງົ ລ ມ ໄປ ຈນົ ໝດົ ສິໍ້ນ.          
22ດາວິດ ກ  ສນັຍຳ ວື່ຳ         ລຳວ ຈະ ປະຕບິດັ ຕຳມ.         ແລໍ້ວ ຊາອ ນ ກ  ກບັ ຄ ນ ເມ  ອ         ສື່ວນ ດາວິດ          ແລະ 

ທະຫຳນ ຂອງ ລຳວ ກ  ກບັ ຄ ນ ເມ  ອ ບື່ອນ ລີໍ້ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ.          

ບົດທີ 25 
ການສິ້ນຊີວິດຂອງຊາມ ເອນ 

1ຝື່ຳຍ ຊາມ ເອນ ກ  ສິໍ້ນ ຊວີດິ         ແລະ ບນັດຳ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ກ  ໂຮມ ກນັ ໄວໍ້ ທກຸ ໃຫໍ້ ເພິື່ ນ         ແລະ 

ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຝງັ ສບົ ເພິື່ ນ         ໄວໍ້ ໃນ ບໍ້ຳນ ຂອງ ເພິື່ ນ ຢ ື່ ຣາມາ.          

ດາວິດ ນາບານ ແລະນາງອາບີກາຍ 
2ແລະ ດາວິດ ໄດໍ້ ລງົ ໄປ ຍງັ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ ປາຣານ.         ມີ ຊຳຍ ຄນົ ໜ ື່ ງ ໃນ ເມ  ອງ ມາໂອນ 

ຊ ື່ ງ ມີ ທີື່  ດນິ ຢ ື່ ໃນ ກາເມນ ລຳວ ເປັນ ຄນົ ຮ ັື່ງມ ີ ຫລຳຍ         ລຳວ ມີ ແກະ ສຳມ ພນັ ໂຕ         ແລະ ແບໍ້ ໜ ື່ ງ ພນັ ໂຕ         

ລຳວ ຢ ື່ ກາເມນ ເວລຳ ທີື່  ລຳວ ຕດັ ຂນົ ແກະ ຂອງ ລຳວ         

3ຊຳຍ ຄນົ ນີໍ້ ຊ ື່  ນາບານ,         ເມຍ ຂອງ ລຳວ ຊ ື່  ອາ-
ບີກາຍ          ຍງິ ຄນົ ນີໍ້ ເປັນ ຄນົ ງຳມ         ແລະ ສະຫລຳດ         ແຕື່ ຜວົ ຂອງ ນຳງ ເປັນ ຄນົ ໃຈ ແຂງ ກະດໍ້ຳງ         ແລະ 

ປະພ ດ ຕວົ ຊ ົື່ວຊໍ້ຳ         ລຳວ ເປັນ ຄນົ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ກາເລັບ.          
4ດາວິດ ຢ ື່ ໃນ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ         ເມ  ື່ອ ໄດໍ້ ຍນິ ຂື່ຳວ ວື່ຳ ນາບານ ກ  ຳລງັ ຕດັ ຂນົ ແກະ ຂອງ ລຳວ 
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ຢ ື່         

5ດາວິດ ຈ ື່ງ ໃຊໍ້ ຊຳຍ ໜຸື່ມ ສິບ ຄນົ         ແລະ ສ ັື່ງ ຊຳຍ ໜຸື່ມ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ຂ ໍ້ນ ໄປ ທີື່  ກາເມນ ໄປ ຫຳ 

ນາບານ          ແລະ ຄ  ຳນບັ ລຳວ ໃນ ນຳມ ຂອງ ເຮົຳ         

6ແລະ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈ ົື່ງ ກື່ຳວ ຄ  ຳ ຄ  ຳນບັ ລຳວ ດ ັື່ງນີໍ້         

‘ຊວີດິ ທີື່  ຍ ນ ຍຳວ ຈ ົື່ງ ມີ ແກື່ ທື່ຳນ         ຄວຳມ ສະຫງບົ ສກຸ ຈ ົື່ງ ມີ ແກື່ ທື່ຳນ ແລະ ຄອບຄວົ ຂອງ ທື່ຳນ         ແລະ 

ແກື່ ບນັດຳ ສິື່ ງ ຂອງ ທີື່  ທື່ຳນ ມີ ຢ ື່         

7ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຍນິ ວື່ຳ ທື່ຳນ ມີ ຄນົ ທີື່  ຕດັ ຂນົ ແກະ:         ຝື່ຳຍ ຜ ໍ້ ລໍ້ຽງ ແກະ 

ຂອງ ທື່ຳນ ນ ັໍ້ນ ຢ ື່ ກບັ ພວກ ເຮົຳ;         ພວກ ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຮັດ ອນັຕະລຳຍ ແກື່ ພວກ ເຂົຳ ເລີຍ         ແລະ ວດັຖ  ຸສິື່ ງ 

ຂອງ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ສ ນ ເສຍ ຫຍງັ ຫມດົ,         ຕະຫລອດ ເວລຳ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ອຳ ໃສ ຢ ື່ ໃນ ກາເມນ         

8ຂ  ເຊນີ ທື່ຳນ ຖຳມ ຄນົ ໜຸື່ມ ຂອງ ທື່ຳນ ເບິື່ ງ ກ  ໄດໍ້         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ບອກ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ຮ ໍ້ຈກັ         ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ຂ  

ໃຫໍ້ ຄນົ ໜຸື່ມ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຮບັ ຄວຳມ ກະລນຸຳ ໃນ ສຳຍຕຳ ຂອງ ທື່ຳນ         ເພຳະ ພວກ ເຮົຳ ໄດໍ້ ມຳ ໃນ 

ມ ໍ້ ສນັ ວນັ ດ ີ        ຂ  ທື່ຳນ ໂຜດ ເອົຳ ສິື່ ງ ທີື່  ທື່ຳນ ມີ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ແກື່ ພວກ         ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ທື່ຳນ ເທີໍ້ນ         ແລະ ແກື່ ດາ-
ວິດ          ລ ກ ຂອງ ທື່ຳນ.’”          

9ເມ  ື່ອ ພວກ ຄນົ ໜຸື່ມ ຂອງ ດາວິດ ໄດໍ້ ມຳ ຮອດ ກ  ກື່ຳວ ບນັດຳ ຄ  ຳ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ແກື່ ນາບານ ໃນ ນຳມ 

ຂອງ ດາວິດ          ແລະ ພວກ ເຂົຳ ມດິ ລ ຖໍ້ຳ ຢ ື່         

10ແລະ ນາບານ ໄດໍ້ ຕອບ ຄນົ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ດາວິດ ວື່ຳ         

“ດາວິດ ຄ  ຜ ໍ້ ໃດ         ແລະ ລ ກ ຂອງ ເຢຊີ ຄ  ຜ ໍ້ ໃດ?         ສະໄໝ ນີໍ້ ມີ ຄນົ ໃຊໍ້         ເປັນ ຈ  ຳນວນ ຫລຳຍ ທີື່  ໂຕນ ໜີ 

ຈຳກ ນຳຍ ຂອງ ຕນົ         

11ສມົຄວນ ບ  ທີື່  ຂໍ້ອຍ ຈະ ເອົຳ ເຂົໍ້ຳຈີື່ ,         ນ  ໍ້ຳ         ແລະ ເນ ໍ້ອ ສດັ ຂອງ ຂໍ້ອຍ         ທີື່  ຂໍ້ອຍ ໄດໍ້ 

ຂໍ້ຳ ສ  ຳລບັ ຄນົ ຕດັ ຂນົ ແກະ ຂອງ ຂໍ້ອຍ ນ ັໍ້ນ ມອບ ໃຫໍ້ ແກື່ ຄນົ ຊ ື່ ງ ມຳ ຈຳກ ບື່ອນ ທີື່  ຂໍ້ອຍ ບ ື່  ຮ ໍ້ຈກັ ນ ັໍ້ນ?”          
12ພວກ ຄນົ ໜຸື່ມ ຂອງ ດາວິດ ກ  ກບັ ຄ ນ ເມ  ອ         ແລະ ບອກ ເລ ື່ ອງ ລຳວ ທງັ ໝດົ ແກື່ ດາວິດ ຟງັ         

13ແລໍ້ວ ດາວິດ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ຄນົ ຂອງ ຕນົ ວື່ຳ         “ທກຸ ຄນົ ຈ ົື່ງ ເອົຳ ດຳບ ຄຳດ ແອວ ໄວໍ້”         ແລະ ທກຸ ຄນົ ກ  ເອົຳ 

ດຳບ ຄຳດ ແອວ ຂອງ         ຕນົ         ແລະ ດາວິດ ກ  ເອົຳ ດຳບ ຄຳດ ແອວ ຄ  ກນັ,         ມີ ຄນົ ຕດິຕຳມ ດາວິດ ໄປ ປະ-

ມຳນ ສີື່  ຮໍ້ອຍ ຄນົ ສື່ວນ ອີກ ສອງ ຮໍ້ອຍ ຄນົ ນ ັໍ້ນ         ໃຫໍ້ ເຝົໍ້ຳ ເຄ ື່ ອງ.          
14ແຕື່ ມີ ຄນົ ໜຸື່ມ ຄນົ ໜ ື່ ງ ໄປ ບອກ ນຳງ ອາບກີາຍ ເມຍ ຂອງ ນາບານ ວື່ຳ         “ເບິື່ ງ ແມ,         ດາວິດ ສ ົື່ງ ຜ ໍ້ 

ສ ົື່ງ ຂື່ຳວ ມຳ ຈຳກ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ ເພ ື່ ອ ຈະ ຄ  ຳນບັ ນຳຍ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ         ແລະ ນຳຍ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ຮໍ້ຳຍ 

ຕ ື່  ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         

15ແຕື່ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ເຮັດ ກຳນ ດ  ີຕ ື່  ພວກ ເຮົຳ ຫລຳຍ         ແລະ ບ ື່  ມີ ໃຜ ລບົ ກວນ ພວກ ເຮົຳ         

ແລະ ສິື່ ງ ຂອງ ຕື່ຳງ ໆ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້ ສ ນ ເສຍ ໃນ ລະຫວື່ຳງ ທີື່  ພວກ ເຮົຳ ຢ ື່ ຮື່ວມ ກບັ ພວກ ເຂົຳ ໃນ ທົື່ງ ນຳ.         

16ພວກ ເຂົຳ ເປັນ ຄ  ກບັ ກ  ຳແພງ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ ທງັ ກຳງເວັນ ແລະ ກຳງຄ ນ ຕະຫລອດ ເວລຳ ທີື່  ພວກ 

ເຮົຳ ລໍ້ຽງ ແກະ ຢ ື່ ກບັ         ພວກ ເຂົຳ.         

17ບດັ ນີໍ້         ຂ  ທື່ຳນ ຮບັ ຮ ໍ້ ເລ ື່ ອງ ນີໍ້         ແລະ ຕດັສິນ ວື່ຳ ຍຳນຳງ ຄວນ ຈະ 

ເຮັດ ຢື່ຳງໃດ?         ເພຳະ ພວກ ເຂົຳ ຄງົ ມຸ ໍ້ງ ຮໍ້ຳຍ ຕ ື່  ນຳຍ ຂອງ         ພວກ ເຮົຳ         ແລະ ຕ ື່  ຄອບຄວົ ນຳຍ ທງັ ໝດົ ກ  

ໄດໍ້         ນຳຍ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ຄນົ ຮໍ້ຳຍ ຫລຳຍ ໃຜ ຈະ ເວົໍ້ຳ ນ  ຳ ເພິື່ ນ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້.”          
18ແລໍ້ວ ນຳງ ອາບີກາຍ ຟໍ້ຳວ ຈດັ ເອົຳ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ສອງ ຮໍ້ອຍ ກໍ້ອນ;         ນ  ໍ້ຳ ອະງ ຸື່ນ ສອງ ຖງົ ໜງັ         ແລະ ແກະ 

ທີື່  ເຜົຳ ແລໍ້ວ ຫໍ້ຳ ໂຕ;         ເຂົໍ້ຳຂ ົໍ້ວ ຫໍ້ຳ ຖງັ;         ອະງ ຸື່ນ ແຫໍ້ງ ຮໍ້ອຍ ມດັ         ແລະ ຂະໜມົ ໝຳກເດ ື່ ອ ສອງ ຮໍ້ອຍ ແຜື່ນ 

ບນັທກຸ ໃສື່ ເທິງ ຫລງັ ລ  ໄປ         

19ນຳງ ກ  ສ ັື່ງ ຄນົ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ນຳງ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ຮບີ ໄປ ກື່ອນ ຂໍ້ອຍ         ແລະ ຂໍ້ອຍ 

ຈະ ຕຳມ ຫລງັ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄປ”         ແຕື່ ນຳງ ບ ື່  ໄດໍ້ ບອກ ນາບານ ຜວົ ຂອງ ນຳງ.          
20ຂະນະ ທີື່  ນຳງ ກ  ຳລງັ ຂີື່  ລ  ລງົ ມຳ ຕຳມ ຮື່ອມ ພ          ເບິື່ ງ ແມ,           ດາວິດ ກບັ ຄນົ ຂອງ ທື່ຳນ ກ  ພວມ ລງົ 

ມຳ ຕຳມ ທຳງ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ນຳງ         ແລະ ນຳງ ກ  ໄດໍ້ ພບົ ພວກ ເຂົຳ         

21ແຕື່ ກື່ອນ ດາວິດ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ໄວໍ້ ແລໍ້ວ ວື່ຳ         



1 ຊາມ ເອນ 25 460 
“ຂໍ້ອຍ ໄດໍ້ ປກົ ປໍ້ອງ ຮກັສຳ ທກຸ ສິື່ ງ ທີື່  ຄນົ ນີໍ້ ມີ ຢ ື່ ໃນ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ,         ບ ື່  ມີ ສິື່ ງ ໃດ ເສຍ ຫຳຍ ໄປ 

ເລີຍ         ແລະ ລຳວ ຍງັ ເຮັດ ຊ ົື່ວ ຕ ື່  ຂໍ້ອຍ ເພ ື່ ອ ຕອບ ແທນ ຄວຳມ ດ ີຫວະ.         

22ຕ ັໍ້ງແຕື່ ນີໍ້ ຈນົ ຮອດ ຮຸື່ງ ເຊົໍ້ຳ         ຖໍ້ຳ 

ຂໍ້ອຍ ຍງັ ປື່ອຍ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ຄນົ ດຽວ ເຫຼ ອ ຢ ື່         ຂ  ໃຫໍ້ ພຣະເຈົ້າ ເຮັດ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ແກື່ ພວກ ສດັ         ຕ  ຂອງ ດາ-
ວິດ          ແລະ ໜກັ ໄປ ກວື່ຳ ນ ັໍ້ນ ອີກ ເທີໍ້ນ.”          

23ເມ  ື່ອ ນຳງ ອາບີກາຍ ເຫັນ ດາວິດ          ນຳງ ກ  ຟໍ້ຳວ ລງົ ຈຳກ ຫລງັ ລ  ກ ົໍ້ມ ໜໍ້ຳ ລງົ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ດາວິດ          ແລະ 

ຂຳບ ລງົ ດນິ         

24ນຳງ ຂຳບ ລງົ ທີື່  ຕນີ ຂອງ ດາວິດ          ແລະ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ຂ  ໃຫໍ້ ຍງິ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ທື່ຳນ ໄດໍ້ 

ເວົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ຟງັ         ແລະ ຂ  ທື່ຳນ ໄດໍ້ ໂຜດ ຟງັສຽງ ຂອງ ຍງິ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ທື່ຳນ ເທີໍ້ນ,         ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຂອງ 

ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເອີຍ         (ຂ  ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຖ ກ ໂທດ ແຕື່ ຜ ໍ້ ດຽວ)         ຄວຳມ ຊ ົື່ວຊໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ         ຢ ື່ ທີື່  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ແຕື່ ຜ ໍ້ ດຽວ         

25ຂ  

ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຢື່ຳ ໄດໍ້ ເອົຳ ຄວຳມ ກບັ ຊຳຍ ອນັທະພຳນ ຄນົ ນີໍ້ ເລີຍ         ເພຳະ ລຳວ ເປັນ ຄ  ກບັ ຊ ື່  

ຂອງ ລຳວ         ນາບານ ເປັນ ຊ ື່  ຂອງ ລຳວ         ແລະ ຄວຳມ ໂງ ື່ ຈ ໍ້ຳ ກ  ຢ ື່ ກບັ ລຳວ         ແຕື່ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເປັນ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ 

ຍງິ ຂອງ ທື່ຳນ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຫັນ ພວກ         ຄນົ ໜຸື່ມ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຊ ື່ ງ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ໄດໍ້ ໃຊໍ້ ໄປ ນ ັໍ້ນ.          
26ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ,         ບດັ ນີໍ້ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເອີຍ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ພຣະຊນົ ຢ ື່         ແລະ ຈດິໃຈ ຂອງ 

ທື່ຳນ ກ  ມີ ຊວີດິ ຢ ື່ ດໍ້ວຍ ວື່ຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຫໍ້ຳມ ທື່ຳນ ຈຳກ ກຳນ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຄນົ ເລ ອດ ຕກົ         ແລະ ຈຳກ 

ກຳນ ແກໍ້ແຄໍ້ນ ດໍ້ວຍ ມ  ຂອງ ທື່ຳນ ເອງ         ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ຂ  ໃຫໍ້ ສດັຕ  ຂອງ ທື່ຳນ         ແລະ ບນັດຳ ຜ ໍ້ ທີື່  ເຮັດ 

ຮໍ້ຳຍ ຕ ື່  ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈ ົື່ງ ເປັນ ຄ  ນາບານ         

27ດຽວນີໍ້         ຍງິ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ນ  ຳ ເອົຳ 

ເຄ ື່ ອງ ຖວຳຍ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ມຳ ມອບ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ,         ເພ ື່ ອ ທື່ຳນ ຈະ ໄດໍ້ ແຈກ ຢຳຍ         ໃຫໍ້ ແກື່ ບນັດຳ ຄນົ ໜຸື່ມ ທີື່  

ຕດິຕຳມ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         

28ຂ  ໄດໍ້ ໂຜດ ອະໄພ ກຳນ ລະເມດີ ຂອງ ຍງິ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ທື່ຳນ ເທີໍ້ນ:         

ເພຳະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເປັນ ຄອບຄວົ ທີື່  ໝັໍ້ນຄງົ ຢື່ຳງ ແນື່ນອນ,         

ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເຮັດ ສງົຄຳມ ຝື່ຳຍ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຕຳບໃດ ທີື່  ທື່ຳນ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່ ຈະ 

ຫຳ ຄວຳມ ຊ ົື່ວ ກ  ບ ື່ ຫື່ອນ ເຫັນ ໃນ ຕວົ ທື່ຳນ ຈກັ ເທ ື່ ອ.         

29ເຖງິ ແມ ື່ນ ມີ ຄນົ ລກຸຂ ໍ້ນ ໄລື່ ຕດິຕຳມ ທື່ຳນ         ແລະ 

ຊອກ ຫຳ ທີື່  ຈະ ຂໍ້ຳ ຊວີດິ ຂອງ ທື່ຳນ         ແຕື່ ຊວີດິ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຂອງ ຜ ໍ້ ຂໍ້ຳ         ຈະ ຜ ກ ມດັ ຢ ື່ ກບັ ກຸື່ມ ຄນົ ທີື່  ມີ 

ຊວີດິ ຢ ື່ ໃນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ         ແລະ ພຣະເຈົ້າ ຈະ ເອົຳ ຊວີດິ ສດັຕ  ຂອງ ທື່ຳນ 

ແກວື່ງ ອອກ ໄປ ດໍ້ວຍ ສຳຍ ແກວື່ງ.
[a]                  

30ແລະ ຕ ື່  ມຳ         ເມ  ື່ອ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ເຮັດ ກຳນ ດ ີທກຸ ຂ ໍ້ ແກື່ 

ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຕຳມ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ບອກ ໄວໍ້ ແລໍ້ວ         ແລະ ຕ ັໍ້ງ ທື່ຳນ ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ປກົຄອງ 

ເໜ ອ ຊຳວ ອິສຣາເອນ         

31ເຫດກຳນ ນີໍ້ ຈະ ບ ື່  ເຮັດ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຊ ນ ສະດດຸ         ເພຳະ ໄດໍ້ 

ເຮັດ ໃຫໍ້ ເລ ອດ ພວກ ເຂົຳ ຕກົ ໂດຍ ບ ື່  ມີ ເຫດຜນົ ຫລ          ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເຮັດ ກຳນ ແກໍ້ແຄໍ້ນ ດໍ້ວຍ 

ຕນົ ເອງ         ແລະ ເມ  ື່ອ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເຮັດ ຄວຳມ ດ ີແກື່ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ແລໍ້ວ ກ  ຂ  ລະນ ກ ເຖງິ 

ຍງິ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ທື່ຳນ ດໍ້ວຍ ເທີໍ້ນ.”          
32ດາວິດ ຈ ື່ງ ກື່ຳວ ແກື່ ອາບີກາຍ ວື່ຳ         “ສນັລະເສີນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ຊຳວ ອິສຣາ-

ເອນ ຜ ໍ້ ໄດໍ້ ໃຊໍ້ ເຈົໍ້ຳ ມຳ ພບົ ກບັ ຂໍ້ອຍ ໃນ ມ ໍ້ນີໍ້         

33ຄວຳມ ຄິດ ເຫັນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ກ  ເປັນ ພຣະພອນ         ແລະ ຂ  ໃຫໍ້ 

ຕວົ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຮບັ ພຣະພອນ ເພຳະ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ປໍ້ອງ ກນັ ເຮົຳ ໃນ ມ ໍ້ນີໍ້ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຈຳກ ກຳນ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຄນົ ເລ ອດ ຕກົ         

ແລະ ຈຳກ ກຳນ ແກໍ້ແຄໍ້ນ ດໍ້ວຍ ມ  ຂອງ ເຮົຳ ເອງ         

34ເພຳະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ອິສຣາເອນ 

 

[a]ສຳຍແກວື່ງ: ສະຫລິງ, ພຳສຳອງັກດິ sling 
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ຫໍ້ຳມ ເຮົຳ ຈຳກ ກຳນ ທ  ຳຮໍ້ຳຍ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ກ  ຊງົ ພະ ຊນົ ຢ ື່,         ຖໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ຟໍ້ຳວ ມຳ ພບົ ເຮົຳ         ມ ໍ້ອ ື່ ນ ເຊົໍ້ຳ 

ຈະ ບ ື່  ມີ ຫຍງັ ເຫລ ອ ແກື່ ນາບານ ແມ ື່ນ ແຕື່ ຊຳຍ ຄນົ ໜ ື່ ງ”         

35ແລໍ້ວ ດາວິດ ກ  ຮບັ ບນັດຳ ສິື່ ງ ຂອງ ທີື່  ນຳງ 

ໄດໍ້ ນ  ຳ ມຳ ຈຳກ ມ  ຂອງ ນຳງ         ແລະ ດາວິດ ກື່ຳວ ແກື່ ນຳງ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ກບັ ເມ  ອ ບໍ້ຳນ         ເຮ ອນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ດໍ້ວຍ 

ສນັຕ ິສກຸ ສຳ,         ເຮົຳ ໄດໍ້ ຟງັສຽງ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ແລໍ້ວ         ແລະ ເຮົຳ ກ  ຍອມຮບັ ຄ  ຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ.”          
36ແລະ ອາບີກາຍ ກ  ກບັ ໄປ ຫຳ ນາບານ          ແລະ ເບິື່ ງ ແມ,         ເພິື່ ນ ກ  ຳລງັ ມກີຳນ ກນິ ລໍ້ຽງ ໃຫຍື່ ໃນ 

ເຮ ອນ ຂອງ ຕນົ ຄ  ກບັ ງຳນ ກນິ ລໍ້ຽງ ຂອງ ກະສດັ         ແລະ ຈດິໃຈ ຂອງ ນາບານ ກ  ຊ ື່ ນ ບຳນ ຍນິດ ີຢ ື່ ເພຳະ 

ເພິື່ ນ ມ ນ ເມຳົ ຫລຳຍ         ນຳງ ຈ ື່ງ ບ ື່  ໄດໍ້ ບອກ ຫຍງັ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ຮ ໍ້         ບ ື່  ວື່ຳ ຫລຳຍ         ຫລ  ໜໍ້ອຍ ຈນົ ຮອດ ຮຸື່ງ ເຊົໍ້ຳ         

37ເມ  ື່ອ ຕ ື່ ນ ເຊົໍ້ຳ ຂ ໍ້ນ ມຳ ເຫລົໍ້ຳ ອະງ ຸື່ນ ກ  ເຫີຍໄປ ຈຳກ ນາບານ ແລໍ້ວ ເມຍ ຂອງ ເພິື່ ນ ກ  ເລົື່ ຳ ເຫດກຳນ 

ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ຟງັ         ແລະ ພຳຍ ໃນ ຕວົ ທື່ຳນ ກ  ໄດໍ້ ຕຳຍ ໄປ ກຳຍເປັນ ຄ  ກບັ ຫີນ ກໍ້ອນ ໜ ື່ ງ         

38ແລະ ຢ ື່ ມຳ 

ອີກ ປະມຳນ ສິບ ມ ໍ້         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກ  ໄດໍ້ ປະຫຳນ ຊວີດິ ຂອງ ນາບານ          ແລະ ເພິື່ ນ ກ  ສິໍ້ນ ຊວີດິ.          

ດາວິດແຕູ່ງງານກັບນາງອາບີກາຍ ແລະນາງອາຮີໂນອາມ 
39ເມ  ື່ອ ດາວິດ ໄດໍ້ ຍນິ ວື່ຳ ນາບານ ສິໍ້ນ ຊວີດິ ແລໍ້ວ         ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ສນັລະເສີນ ພຣະຜ ູ້ເປັນ-

ເຈົ້າ ຜ ໍ້ ຊງົ ໄດໍ້ ແກໍ້ແຄໍ້ນ ຕ ື່  ຄ  ຳ ຢຽດ ຢຳມ ທີື່  ຂໍ້ຳພະອງົ ໄດໍ້ ຮບັ ຈຳກ ມ  ຂອງ ນາບານ          ແລະ ປໍ້ອງ ກນັ ຜ ໍ້ ຮບັ 

ໃຊໍ້ ຂອງ ພຣະອງົ ບ ື່  ໃຫໍ້ ເຮັດ ຄວຳມ ຊ ົື່ວ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຕອບ ແທນ ກຳນ ກະທ  ຳ ຊ ົື່ວ ຂອງ ນາບານ 

ໂດຍ ໃຫໍ້ ຕກົລງົ ເທິງ ຫວົ ຂອງ ລຳວ ເອງ”         ແລໍ້ວ ດາວິດ ກ  ສ ົື່ງ ຄນົ ໄປ ສ ື່ຂ  ນຳງ ອາບີກາຍ ມຳ ເປັນ ເມຍ 

ຂອງ ຕນົ.          
40ແລະ ພວກ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ດາວິດ ໄດໍ້ ໄປ ຫຳ ອາບກີາຍ ທີື່  ກາເມນ          ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ກບັ ນຳງ 

ວື່ຳ         “ດາວິດ ໄດໍ້ ໃຫໍ້         ພວກ ເຮົຳ ມຳ ຫຳ ນຳງ         ເພ ື່ ອ ຈະ ເອົຳ ນຳງ ໄປ ເປັນ ເມຍ ຂອງ ເພິື່ ນ”         

41ແລະ ນຳງ ກ  

ລກຸຂ ໍ້ນ ໝ ບ ໜໍ້ຳ ລງົ ເຖງິ ດນິ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ເບິື່ ງ ແມ,         ຍງິ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ເພິື່ ນ ພໍ້ອມ ແລໍ້ວ ທີື່  ຈະ ເປັນ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້         

ແລະ ພໍ້ອມ ແລໍ້ວ ທີື່  ຈະ ລໍ້ຳງ ຕນີ ໃຫໍ້ ແກື່ ພວກ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ”         

42ອາບກີາຍ ກ  

ຟໍ້ຳວ ລກຸຂ ໍ້ນ ຂີື່  ລ  ໂຕ ໜ ື່ ງ ພໍ້ອມ ກບັ ສຳວ ໃຊໍ້ ທີື່  ບວົລະບດັ ນຳງ ຫໍ້ຳ ຄນົ,         ນຳງ ໄດໍ້ ຕຳມ ຜ ໍ້ ສ ົື່ງ ຂື່ຳວ ຂອງ         

ດາວິດ ໄປ         ແລະ ໄດໍ້ ເປັນ ເມຍ ຂອງ ດາວິດ.          
43ດາວິດ ຍງັ ໄດໍ້ ຮບັ ນຳງ ອາຮີໂນອາມ ຊຳວ ເຢດຊະເຣເອນ ມຳ ນ  ຳ         ແລະ ທງັ ສອງ ກ  ເປັນ ເມຍ 

ຂອງ ເພິື່ ນ         

44ມີການ          ລຳຊະ ທິດຳ ຂອງ ຊາອ ນ          ຜ ໍ້ ເປັນ ເມຍ ຂອງ ດາວິດ          ຊາອ ນ ໄດໍ້ ຍກົ ໃຫໍ້ ແກື່ ປນັ 

ທີ ລ ກ ຊຳຍ ລາອິດ ຊຳວ ກັນລີມ.          

ບົດທີ 26 
ດາວິດປະຕິເສດບໍ່ຍອມຂ້າຊາອ ນ 

1ຊຳວ ຊິເຟ ໄດໍ້ ພຳກນັ ມຳ ຫຳ ຊາອ ນ ທີື່  ເມ  ອງ ກິເບອາ ທ ນ ວື່ຳ         “ດາວິດ ໄດໍ້ ລີໍ້ ຕວົ ຢ ື່ ເທິງ ພ  ນໍ້ອຍ 

ຮາກີລາ ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຖິື່ ນ ກນັດຳນ ບ ື່  ແມ ື່ນ ບ ?”         

2ຊາອ ນ ໄດໍ້ ລງົ ໄປ ທີື່  ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ ຊິເຟ          

ພໍ້ອມ ກບັ ທະຫຳນ ທີື່  ເກັື່ງ ກໍ້ຳ         ຊຳວ ອິສຣາເອນ ທີື່  ຄດັ ເລ ອກ ໄວໍ້ ແລໍ້ວ ສຳມ ພນັ ຄນົ         ເພ ື່ ອ ອອກ ຊອກ 

ຫຳ ດາວິດ ໃນ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ ຊິເຟ         

3ແລະ ຊາອ ນ ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ ຢ ື່ ທີື່  ພ  ນໍ້ອຍ ຮາກີລາ ຢ ື່ ໃກໍ້ ຖະໜນົ 

ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຖິື່ ນ ກນັດຳນ;         ແຕື່ ດາວິດ ຍງັ ຄງົ ຢ ື່ ໃນ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ         ແລະ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ຊາອ ນ ສະເດັດ 
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ມຳ ຊອກ ຫຳ ຕນົ ໃນ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ         

4ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ດາວິດ ຈ ື່ງ ສ ົື່ງ ຜ ໍ້ ສອດແນມ ອອກ ໄປ         ຈ ື່ງ ຮ ໍ້ ວື່ຳ 

ຊາອ ນ ມຳ ແທໍ້.          
5ແລໍ້ວ ດາວິດ ກ  ອອກ ໄປ ຫຳ ບື່ອນ ທີື່  ຊາອ ນ ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ ພກັ ຢ ື່         ແລະ ເຫັນ ບື່ອນ ນອນ ຂອງ ຊາອ ນ          

ແລະ ຊາອ ນ ກ  ຳລງັ ນອນ ຫລບັ ຢ ື່ ກບັ ອັບເນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເນ ຫວົໜໍ້ຳ ກອງທບັ ຂອງ ຕນົ;         ຊາອ ນ 

ບນັທມົ ຢ ື່ ກຳງ ບ ລິເວນ ຄໍ້ຳຍ         ຝື່ຳຍ ກອງ ທະຫຳນ         ກ  ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ ຢ ື່ ອໍ້ອມ ຮອບ ພະ ອງົ.         

6ແລໍ້ວ ດາວິດ ກ  

ເວົໍ້ຳ ກບັ ອາຮີເມເລັກ ຄນົ ຮິດຕີ          ແລະ ອາບີຊາຍ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ນຳງ ເຊຣ ຢາ ນໍ້ອງ ຊຳຍ ຂອງ ໂຢ-
ອາບ ວື່ຳ         “ຜ ໍ້ ໃດ ຈະ ລງົ ໄປ ໃນ ຄໍ້ຳຍ ຂອງ ຊາອ ນ ນ  ຳ ເຮົຳ”         ອາບຊີາຍ ຕອບ ວື່ຳ         “ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈະ ລງົ 

ໄປ ກບັ ທື່ຳນ.”          
7ດາວິດ          ແລະ ອາບີຊາຍ ຈ ື່ງ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ຄໍ້ຳຍ ພກັ ຂອງ ຊາອ ນ ໃນ ເວລຳ ກຳງຄ ນ         ແລະ ເບິື່ ງ ແມ,         

ຊາອ ນ ກ  ຳລງັ ນອນ ຢ ື່ ໃຈກຳງ ບ ລິເວນ ຄໍ້ຳຍ;         ຫອກ ຂອງ ພະ ອງົ ປກັ ຢ ື່ ດນິ ຊ ື່  ກບັ ຫວົ ຂອງ ເພິື່ ນ,         ອັບ-
ເນ ກບັ ພວກ ປະຊຳຊນົ ກ  ນອນ ອໍ້ອມ ພະ ອງົ ຢ ື່         

8ອາບີຊາຍ ເວົໍ້ຳ ກບັ ດາວິດ ວື່ຳ”         ໃນ ມ ໍ້ນີໍ້ ພຣະເຈົ້າ 

ມອບ ສດັຕ  ຂອງ ທື່ຳນ ໄວໍ້ ໃນ ມ  ຂອງ ທື່ຳນ ແລໍ້ວ         ບດັ ນີໍ້ ຂ  ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເອົຳ ຫອກ ຂອງ ເພິື່ ນ ແທງ ໃຫໍ້ 

ຊອດ ຕດິ ກບັ ດນິ ບຳດ ດຽວ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈະ ບ ື່  ແທງ ເທ ື່ ອ ທີ ສອງ ດອກ.”          
9ແຕື່ ດາວິດ ບອກ ອາບີຊາຍ ວື່ຳ         “ຂ  ຢື່ຳ ເຮັດ ຮໍ້ຳຍ ພະ ອງົ ເລີຍ         ເພຳະ ມີ ຜ ໍ້ ໃດ ທີື່  ຈະ ຢຽດ ມ  ອອກ ຕ ື່ ສ ໍ້ 

ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ເຈມີ ໄວໍ້ ແລໍ້ວ         ໂດຍ ປຳດ ສະ ຈຳກ ຄວຳມ ຜິດ?”         

10ແລະ ດາວິດ ກື່ຳວ 

ວື່ຳ         “ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່ ແນື່ ແທໍ້ ສນັໃດ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ຂໍ້ຳ ເພິື່ ນ ດໍ້ວຍ ຕວົ ເພິື່ ນ ເອງ ສນັ-

ນ ັໍ້ນ         ຫລ  ຈະ ຮອດ ມ ໍ້ ກ  ຳນດົ ທີື່  ພະ ອງົ ຕໍ້ອງ ສິໍ້ນ ພະ ຊນົ         ຫລ  ພະ ອງົ ຈະ ສະເດັດ ເຂົໍ້ຳ ສງົຄຳມ ແລໍ້ວ ຖ ກ 

ຂໍ້ຳ         

11ຂ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຢື່ຳ ໄດໍ້ ຢຽດ ມ  ອອກ ຕ ື່ ສ ໍ້ ຜ ໍ້ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ເຈມີ ໄວໍ້         ບດັ ນີໍ້ ຈ ົື່ງ ເອົຳ 

ຫອກ ທີື່ ຢ ື່ ໃກໍ້ ຫວົ ເພິື່ ນ ກບັ ເຕົໍ້ຳນ  ໍ້ຳ         ແລະ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ທງັ ສອງ ໜີ ໄປ ສຳ”         

12ດາວິດ ຈ ື່ງ ເອົຳ ຫອກ         ແລະ 

ເຕົໍ້ຳນ  ໍ້ຳ ໃກໍ້ ຫວົ ຂອງ ຊາອ ນ ໄປ ແລະ ພວກ ເຂົຳ ທງັ ສອງ ກ  ອອກ ໄປ ໂດຍ ບ ື່  ມີ ໃຜ ເຫັນ         ແລະ ບ ື່  ມີ ໃຜ ຮ ໍ້         

ແລະ ບ ື່  ມີ ຄນົ ໃດ ຕ ື່ ນ         ເພຳະ ພວກ ເຂົຳ ຫລບັ ສະ ນດິ ໝດົ ທກຸ ຄນົ         ເພຳະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ບນັດຳນ 

ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ທກຸ ຄນົ ຫລບັ ສະ ນດິ.          
13ແລະ ດາວິດ ກ  ຂໍ້ຳມ ໄປ ອີກ ຟຳກ ໜ ື່ ງ         ໄປ ຢ ນ ຢ ື່ ເທິງ ຍອດພ  ທີື່  ໄກ ອອກ ໄປ         ຊ ື່ ງ ມີ ພ ໍ້ນ ທີື່  ຫວື່ຳງ 

ກວໍ້ຳງ ໃຫຍື່ ລະຫວື່ຳງ ທງັ ສອງ ຝື່ຳຍ         

14ດາວິດ ຮໍ້ອງ ໃສື່ ພວກ ປະຊຳຊນົ         ແລະ ເອີໍ້ນ ອັບເນ ລ ກ ຊຳຍ 

ຂອງ ເນ ວື່ຳ         “ອັບເນ ເອີຍ         ທື່ຳນ ບ ື່  ຕອບ ບ ?”         ແລໍ້ວ ອັບເນ ຕອບ ວື່ຳ         “ແມ ື່ນ ຜ ໍ້ ໃດ ທີື່  ມຳ ຮໍ້ອງຫຳ ກະ-

ສດັ?”         

15ແລະ ດາວິດ ຕອບ ອັບເນ ວື່ຳ         “ທື່ຳນ ບ ື່  ແມ ື່ນ ຜ ໍ້ ຊຳຍ ທີື່  ເກັື່ງ ກໍ້ຳ ດອກ ຫລ  ໃນ ອິສຣາເອນ          ມີ 

ໃຜ ທຽບ ເທົື່ ຳ ກບັ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ເປັນ ຫຍງັ ທື່ຳນ ບ ື່  ເຝົໍ້ຳ ກະສດັ         ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຂອງ ທື່ຳນ ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ດ ີເພຳະ ມີ ຄນົ ໜ ື່ ງ 

ເຂົໍ້ຳ ໄປ ເພ ື່ ອ ຈະ ທ  ຳລຳຍ ກະສດັ         ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

16ກຳນ ທີື່  ທື່ຳນ ເຮັດ ເຊັື່ ນ ນີໍ້ ບ ື່  ດ ີເລີຍ         ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ພຣະຊນົ ຢ ື່ ຢື່ຳງ ແທໍ້ ຈງິ ສນັໃດ         ທື່ຳນ ສມົຄວນ ຕຳຍ ເພຳະ ທື່ຳນ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຝົໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຂອງ 

ທື່ຳນ ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ດ ີ         ຊ ື່ ງ ເປັນ ຜ ໍ້ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ເຈມີ ໄວໍ້;         ບດັ ນີໍ້ ຈ ົື່ງ ກວດເບິື່ ງ ວື່ຳ ຫອກ ຂອງ ກະສດັ ຢ ື່ 

ໃສ         ແລະ ເຕົໍ້ຳນ  ໍ້ຳ ທີື່  ໃກໍ້ ຫວົ ນ ັໍ້ນ         ດຽວນີໍ້ ຢ ື່ ໃສ?”          
17ຊາອ ນ ຈ ື່  ສຽງ ຂອງ ດາວິດ ໄດໍ້ ຈ ື່ງ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ດາວິດ ລ ກ ຂອງ ເຮົຳ ເອີຍ         ນີໍ້ ແມ ື່ນ ສຽງ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ 

ບ ?”         ແລະ ດາວິດ ຕອບ ວື່ຳ         “ຂໍ້ຳ ແດື່ ກະສດັ         ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຂອງ ຂໍ້ຳພະອງົ         ແມ ື່ນ ສຽງ ຂໍ້ຳພະອງົ ເອງ”         
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18ແລະ ເພິື່ ນ ກື່ຳວ ຕ ື່  ໄປ ວື່ຳ         “ເຫດ ໃດ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຂອງ ຂໍ້ຳພະອງົ ຈ ື່ງ ໄລື່ ຕດິຕຳມ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ພະ ອງົ,         

ຂໍ້ຳພະອງົ ໄດໍ້ ເຮັດ         ຫຍງັ;         ມ  ຂອງ ຂໍ້ຳພະອງົ ໄດໍ້ ເຮັດ ຜິດ ໃນ ສິື່ ງ ໃດ ບ ?         

19ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ບດັ ນີໍ້ ຂ  ກະ-

ສດັ ຜ ໍ້ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຂອງ ຂໍ້ຳພະອງົ         ຈ ົື່ງ ຟງັສຽງ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ພຣະອງົ         ຖໍ້ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໃຫໍ້ ພະ 

ອງົ ຕ ື່ ສ ໍ້ ຂໍ້ຳພະອງົ ແລໍ້ວ         ຂ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໂຜດ ຮບັ ເອົຳ ເຄ ື່ ອງ ຖວຳຍ ບ ຊຳ ໜ ື່ ງ ໂຕ         ຖໍ້ຳ ແມ ື່ນ ລ ກ 

ທງັຫລຳຍ ຂອງ ມະນດຸ ຍຍຸງົ         ຂ  ໃຫໍ້ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ຖ ກ ສຳບ ແຊື່ງ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ເພຳະ ລຳວ ໄດໍ້ 

ຂບັ ໄລື່ ຂໍ້ຳພະອງົ ອອກ ໄປ ໃນ ມ ໍ້ນີໍ້         ເພ ື່ ອ ບ ື່  ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳພະອງົ ໄດໍ້ ຮບັ ສື່ວນ ໃນ ມ ລະດກົ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ ໂດຍ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ‘ຈ ົື່ງ ໄປ ບວົລະບດັ ຮ ບ ພະ ອ ື່ ນ ເທີໍ້ນ’         

20ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ບດັ ນີໍ້         ຂ  ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ເລ ອດ 

ຂອງ ຂໍ້ຳພະອງົ ຕກົ ເທິງ ດນິ ໂດຍ ຫື່ຳງ ໄກ ຈຳກ ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ເພຳະ ກະສດັ ຂອງ ອິ-
ສຣາເອນ ໄດໍ້ ອອກ ໄປ ເພ ື່ ອ ຈະ ຊອກ ຫຳ ຊວີດິ ຂອງ ໝດັ ໂຕ ໜ ື່ ງ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ຈະ ໄລື່ ຕດິຕຳມ ນກົ ກະທຳ 

ໂຕ ໜ ື່ ງ ຢ ື່ ເທິງ ພ ເຂົຳ ທງັຫຼຳຍ.”          
21ແລໍ້ວ ຊາອ ນ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ຂໍ້ອຍ ໄດໍ້ ເຮັດ ບຳບ ແລໍ້ວ         ດາວິດ ລ ກ ຂອງ ເຮົຳ ເອີຍ         ຈ ົື່ງ ກບັ ມຳສຳ         ເຮົຳ 

ຈະ ບ ື່  ເຮັດ ຮໍ້ຳຍ ແກື່         ເຈົໍ້ຳ ອີກ ຕ ື່  ໄປ         ເພຳະ ໃນ ມ ໍ້ນີໍ້ ຊວີດິ ຂອງ ເຮົຳ ກ  ປະເສີດ ໃນ ສຳຍຕຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ເບິື່ ງ 

ແມ,         ເຮົຳ ໄດໍ້ ສະແດງ ຕວົ ເປັນ ຄນົ ໂງ ື່         ແລະ ໄດໍ້ ເຮັດ ຜິດ ຢື່ຳງ ໃຫຍື່ ຫລວງ”         

22ແລໍ້ວ ດາວິດ ໄດໍ້ ຕອບ         

ແລະ ບອກ ວື່ຳ         “ຂໍ້ຳ ແດື່ ກະສດັ         ເບິື່ ງ ແມ,         ຫອກ ຂອງ ກະສດັ ຢ ື່ ບື່ອນ ນີໍ້         ຂ  ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ຄນົ ໜຸື່ມ ຄນົ         ໜ ື່ ງ 

ມຳ ຮບັ ເອົຳ ຫອກ ນີໍ້ ໄປ ສຳ         

23ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ຕອບ ແທນ ແກື່ ທກຸ ຄນົ ຕຳມ ຄວຳມ ຊອບ ທ  ຳ         ແລະ 

ຄວຳມ ສດັຊ ື່  ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ເອງ ເພຳະ ໃນ ມ ໍ້ນີໍ້ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ມອບ ພະ ອງົ ໄວໍ້ ໃນ ມ  ຂອງ ຂໍ້ຳ 

ພຣະອງົ ແລໍ້ວ         ແຕື່ ຂໍ້ຳ ພຣະອງົ ບ ື່  ໄດໍ້ ຢຽດ ມ  ອອກ ຕ ື່ ສ ໍ້ ຜ ໍ້ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ເຈມີ ໄວໍ້         

24ຊວີດິ ຂອງ 

ພະ ອງົ ນ ັໍ້ນ ປະເສີດ ໃນ ສຳຍຕຳ ຂອງ ຂໍ້ຳພະອງົ ໃນ ມ ໍ້ນີໍ້ ຢື່ຳງໃດ         ຂ  ໃຫໍ້ ຊວີດິ ຂອງ ຂໍ້ຳພະອງົ ກ  ປະເສີດ 

ໃນ ສຳຍ ພຣະເນດ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ຂ  ພຣະອງົ ຊື່ວຍ ຂໍ້ຳພະອງົ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຈຳກ ບນັ-

ດຳ ຄວຳມທກຸ ຍຳກ ລ  ຳບຳກ ນຳ ໆ ປະກຳນ”         

25ແລໍ້ວ ຊາອ ນ ຈ ື່ງ ກື່ຳວ ກບັ ດາວິດ ວື່ຳ         “ດາວິດ ລ ກ 

ຂອງ ເຮົຳ ເອີຍ         ຈ ົື່ງ ຮບັ ພຣະພອນ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ເຮັດ ສິື່ ງ ທີື່  ຍິື່ ງ ໃຫຍື່         ແລະ         ຈະ ສ  ຳເລັດ ໂດຍ ແທໍ້”         ແລະ 

ດາວິດ ໄດໍ້ ໄປ ຕຳມ ທຳງ ຂອງ ຕນົ         ຝື່ຳຍ ຊາອ ນ ກ  ສະເດັດ ກບັ ສ ື່ ລຳຊະ ສ  ຳນກັ ຂອງ ພະ ອງົ.          

ບົດທີ 27 
ດາວິດໝົດຫວັງຈຶ່ງໜີໄປຢ ູ່ທີ່ແຜູ່ນດິນຄົນຟີລິດສະຕີນ 

1ດາວິດ ນ ກ ໃນ ໃຈ ວື່ຳ         “ຂໍ້ອຍ ຄງົ ຈະ ພິນຳດ ດໍ້ວຍ ມ  ຂອງ ຊາອ ນ ມ ໍ້ ໃດ ມ ໍ້ໜ ື່ ງ         ບ ື່  ມີ ສິື່ ງ ໃດ ດ ີສ  ຳລບັ 

ຂໍ້ອຍ ເວັໍ້ນ ແຕື່ ຈະ ປບົ ໜີ ໄປ ຢ ື່ ແຜື່ນດນິ ຄນົ ຟີລິດສະຕີນ ໂດຍ ໄວ,         ແລໍ້ວ ຊາອ ນ ກ  ຈະ ຢດຸຕ ິ         ບ ື່  ຕດິ-

ຕຳມ ຂໍ້ອຍ ອີກ ໃນ ເຂດ ແດນ ອິສຣາເອນ          ແລະ         ຂໍ້ອຍ ຈະ ພົໍ້ນ ຈຳກ ມ  ຂອງ ເພິື່ ນ ໄດໍ້.”          
2ດາວິດ ຈ ື່ງ ຍກົຍໍ້ຳຍ ຂໍ້ຳມ ໄປ ຫຳ ອາກີເຊ ລ ກ ຊຳຍ ມາໂອກ ກະສດັ ແຫື່ງ ເມ  ອງ ກັດ ທງັ ຕວົ ເພິື່ ນ         

ແລະ ຄນົ ທີື່ ຢ ື່ ກບັ ເພິື່ ນ         ຫກົ ຮໍ້ອຍ ຄນົ         

3ດາວິດ ພໍ້ອມ ດໍ້ວຍ ພວກ ຂອງ ຕນົ         ແລະ ຄອບຄວົ ຂອງ ພວກ 

ເຂົຳ ທກຸ ຄນົ ພໍ້ອມ ກບັ ເມຍ ສອງ ຄນົ ຂອງ ດາວິດ          ຄ          ອາຮີໂນອາມ ຊຳວ ເຢດຊະເຣເອນ          ແລະ ອາ-
ບີກາຍ ຊຳວ ກາເມນ ແມ ື່ໝໍ້ຳຍ ຂອງ ນາບານ ໄດໍ້ ອຳໄສ ຢ ື່ ກບັ ອາກີເຊ ທີື່  ເມ  ອງ ກັດ         

4ມີ ຄນົ ໄປ ທ ນ 

ຊາອ ນ ວື່ຳ         “ດາວິດ ໄດໍ້ ໜີ ໄປ ເມ  ອງ ກັດ”         ແລໍ້ວ ຊາອ ນ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້ ຕດິຕຳມ ຊອກ ຫຳ ດາວິດ ອີກ ຕ ື່  ໄປ.          



1 ຊາມ ເອນ 28 464 
5ແລໍ້ວ ດາວິດ ຈ ື່ງ ທ ນ ອາກີເຊ ວື່ຳ         “ຖໍ້ຳ ຂໍ້ຳພະອງົ ເປັນ ທີື່  ພ  ພະ ໄທ ໃນ ສຳຍ ພະເນດ ຂອງ ພະ ອງົ         ຂ  

ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ມອບ ບຳງ ບື່ອນ ໃນ ຕວົ ເມ  ອງ ແກື່ ຂໍ້ຳພະອງົ ຈກັ ແຫື່ງ ໜ ື່ ງ ເພ ື່ ອ ຂໍ້ຳພະອງົ ຈະ ໄດໍ້ ອຳໄສ ຢ ື່ 

ໃນ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         ບ ື່  ເໝຳະ ສມົ ທີື່  ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ພະ ອງົ ຈະ ຢ ື່ ໃນ ເມ  ອງ ແຫື່ງ ກະສດັ ກບັ ພະ ອງົ”         

6ນບັ ແຕື່ ມ ໍ້ 

ນ ັໍ້ນ ມຳ         ອາກີເຊ ມອບ ເມ  ອງ ຊິກລັກ ໃຫໍ້ ແກື່ ດາວິດ          ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ເມ  ອງ ຊິກລັກ ຈ ື່ງ ເປັນ ເມ  ອງ ກະສດັ 

ຂອງ ຢ ດາ ຈນົ ຮອດ ທກຸ ມ ໍ້ນີໍ້.         

7ໄລຍະ ເວລຳ ທີື່  ດາວິດ ໄດໍ້ ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ແຜື່ນດນິ ຟີລິດສະຕີນ ນ ັໍ້ນ ເປັນ 

ເວລຳ ໜ ື່ ງ ປີ ກບັ ສີື່  ເດ ອນ.          
8ຝື່ຳຍ ດາວິດ ກບັ ຄນົ ຂອງ ເພິື່ ນ ກ  ຂ ໍ້ນ ໄປ ບກຸໂຈມຕ ີຊຳວ ເກຊ ,         ຊຳວ ກີຊີ          ແລະ ຄນົ ອາມາເລັກ          

ເພຳະ ປະຊຳຊຳດ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ຢ ື່ ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ສະໄໝ ບ ຮຳນ         (ເປັນ ເວລຳ ດນົ ນຳນ ມຳ ແລໍ້ວ)         ດາ-
ວິດ ໂຈມ ຕ ີຈນົ ໄປ ຮອດ ເມ  ອງ ຊ ເຣ ລງົ ໄປ ຫຳ ແຜື່ນດນິ ເອຢິບ         

9ດາວິດ ໄດໍ້ ຕ ີຊະນະ ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ         

ໂດຍ ບ ື່  ໄວໍ້ ຊວີດິ ຜ ໍ້ ຊຳຍ ຫລ  ຜ ໍ້ຍງິ         ແລະ ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ປຸໍ້ນ ເອົຳ ຝ ງ ສດັ ນໍ້ອຍ ໃຫຍື່         ຝ ງ ແກະ         ງວົ         ລຳ         ອ ດ         

ແລະ ເຄ ື່ ອງນຸື່ງ         ແລໍ້ວ ກບັ ມຳ ຫຳ ອາກີເຊ         

10ອາກີເຊ ຖຳມ ວື່ຳ         “ມ ໍ້ນີໍ້ ທື່ຳນ ບ ື່  ໄດໍ້ ໄປ ໂຈມ ຕ ີໃສ ບ ?”         

ດາວິດ ຕອບ ວື່ຳ         “ໄດໍ້ ໄປ ປຸໍ້ນ ທຳງ ພຳກ ໄຕໍ້ ຂອງ ແຜື່ນດນິ ຢ ດາ,         ພວກ ເຢຣາເມເອນ          ແລະ ພຳກ ໃຕໍ້ 

ພວກ ເກນີ”         

11ດາວິດ ບ ື່  ໄດໍ້ ໄວໍ້ ຊວີດິ ຜ ໍ້ ຊຳຍ         ຫລ  ຜ ໍ້ຍງິ ຈກັ ຄນົ         ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ຈະ ບ ື່  ມີ ຜ ໍ້ ໃດ ນ  ຳ ຂື່ຳວ ມຳ ທີື່  

ເມ  ອງ ກັດ ເພ ື່ ອ ບອກ ເລ ື່ ອງ ລຳວ ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ‘ດາວິດ ໄດໍ້ ເຮັດ ຢື່ຳງ ນີໍ້ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ແລະ ນີໍ້ 

ເປັນ ວທີິ ກຳນ ທີື່  ເພິື່ ນ ໃຊໍ້ ໃນ ຂະນະ ທີື່  ອຳ ໃສ ຢ ື່ ໃນ ແຜື່ນດນິ ຟີລິດສະຕີນ’”         

12ອາກີເຊ ໄວໍ້ ເນ ໍ້ອ ເຊ ໍ້ອ ໃຈ 

ໃນ ດາວິດ          ແລະ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ລຳວ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຊນົ ຊຳດ ຂອງ ລຳວ ຄ  ຊນົ ຊຳດ ອິສຣາເອນ ກຽດ ຊງັ 

ລຳວ ທີື່  ສດຸ         ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ລຳວ ຈະ ເປັນ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຕະຫລອດ ໄປ.”          

ບົດທີ 28 
ຄົນຂອງດາວິດເປັນທະຫານຍາມຮັກສາພະລາຊະວັງຂອງກະສັດອາກີເຊ 
1ຢ ື່ ມຳ ໃນ ຄຳວ ນ ັໍ້ນ         ຄນົ ຟີລດິສະຕີນ ໄດໍ້ ທໍ້ອນໂຮມ ທະຫຳນ ເພ ື່ ອ ເຮັດ ສງົຄຳມ ສ ໍ້ ຮບົ ກບັ ອິສຣາ-

ເອນ          ແລະ ອາກີເຊ ກື່ຳວ ກບັ ດາວິດ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ເຂົໍ້ຳໃຈ ວື່ຳ         ທື່ຳນ         ແລະ ຄນົ ຂອງ ທື່ຳນ ຈະ ຕໍ້ອງ ອອກ 

ສງົຄຳມ ກບັ ເຮົຳ”         

2ດາວິດ ທ ນ ອາກີເຊ ວື່ຳ         “ແນື່ນອນ         ທື່ຳນ ຈະ ໄດໍ້ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ທື່ຳນ ສຳ-

ມຳດ ເຮັດ ໄດໍ້”         ແລະ ອາກີເຊ ໄດໍ້ ຕອບ         ດາວິດ ວື່ຳ         “ດ ີແລໍ້ວ         ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ເປັນ ຜ ໍ້ ເຝົໍ້ຳ ປໍ້ອງ ກນັ 

ຕວົ ຂອງ ເຮົຳ ຕະຫລອດ ຊວີດິ.”          
3ຝື່ຳຍ ຊາມ ເອນ ໄດໍ້ ສິໍ້ນ ຊວີດິ ແລໍ້ວ         ແລະ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ທງັ ໝດົ ໄດໍ້ ພຳກນັ ໄວໍ້ ທກຸ ໃຫໍ້ ເພິື່ ນ         

ແລະ ຝງັ ສບົ ຂອງ ເພິື່ ນ ໄວໍ້ ໃນ ເມ  ອງ ຣາມາ          ຊ ື່ ງ ເປັນ ເມ  ອງ ຂອງ ເພິື່ ນ ເອງ ແລະ ໃນ ສະໄໝ ນ ັໍ້ນ         ຊາ-
ອ ນ ໄດໍ້ ຂບັ ໄລື່ ໝ ເຢົຳ         ໝ  ທ  ຳ ນວຍ ທງັຫລຳຍ ຈຳກ ແຜື່ນດນິ         

4ພວກ ຟີລິດສະຕີນ ໄດໍ້ ເຕົໍ້ຳໂຮມ ກ  ຳລງັ         

ແລະ ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ ພກັ ຢ ື່ ທີື່  ຊ ເນມ          ສື່ວນ ຊາອ ນ ໄດໍ້ ຮວບຮວມ ບນັດຳ ຄນົ ອິສຣາເອນ          ທງັ ໝດົ         ແລະ 

ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ ພກັ ຢ ື່ ທີື່  ກິນໂບອາ         

5ເມ  ື່ອ ຊາອ ນ ໄດໍ້ ເຫັນ ກອງທບັ ຂອງ ພວກ ຟີລິດສະຕີນ 

ເພິື່ ນ ກ  ຢໍ້ຳນ ຫລຳຍ ຈນົ ຕວົ ສ ັື່ນ ເຊັນ         ແລະ ຈດິໃຈ ຂອງ ພະ ອງົ ກ  ຫວ ັື່ນໄຫວ ຫລຳຍ         

6ແລະ ຊາອ ນ ໄດໍ້ 

ທ ນ ຖຳມ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແຕື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ບ ື່  ໄດໍ້ ຕອບ ເພິື່ ນ         ບ ື່  ວື່ຳ ທຳງ ຄວຳມ ຝນັ         ຫລ  ດໍ້ວຍ ອ -
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ຣີມ 

[a]         ຫລ  ດໍ້ວຍ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ.          

ຊາອ ນໄປຫາໜໍຜີທີ່ເອັນ-ໂດເຣ 
7ຊາອ ນ ຈ ື່ງ ສ ັື່ງ ພວກ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ນໍ້ອຍ ຂອງ ພະ ອງົ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ອອກ ໄປ ຊອກ ຫຳ ໝ ເຢົຳ ຜ ໍ້ຍງິ ເພ ື່ ອ 

ເຮົຳ ຈະ ໄດໍ້ ໄປ ປ ກສຳ ຫຳລ          ແລະ ຖຳມ ພວກ ເຂົຳ ເບິື່ ງ”         ແລະ ພວກ ຂໍ້ຳ ໃຊໍ້ ໄດໍ້ ຕອບ ເພິື່ ນ ວື່ຳ         “ເບິື່ ງ ແມ,         

ມີ ຍງິ ໝ ເຢົຳ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຢ ື່ ທີື່  ເອັນ-ໂດເຣ.”          
8ຊາອ ນ ຈ ື່ງ ປອມ ຕວົ         ແລະ ປື່ຽນ ເຄ ື່ ອງນຸື່ງ         ສະເດັດ ອອກ ໄປ ພໍ້ອມ ກບັ ຊຳຍ ສອງ ຄນົ ເພ ື່ ອ ໄປ ຫຳ 

ຍງິ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ໃນ ເວລຳ ກຳງຄ ນ         ພະ ອງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ຂ  ທ  ຳນວຳຍ ໃຫໍ້ ຂໍ້ອຍ ໂດຍ ວນິ ຍຳນ ຂອງ ຄນົ ຕຳຍ         

ແລະ ຂໍ້ອຍ ຈະ ອອກຊ ື່  ຜ ໍ້ ໃດ ກ  ໃຫໍ້ ເອີໍ້ນ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ຂ ໍ້ນ ມຳ.”          
9ຍງິ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ຈ ື່ງ ຕອບ ເພິື່ ນ ວື່ຳ         “ເບິື່ ງ ແມ,         ທື່ຳນ ກ  ຮ ໍ້ ແລໍ້ວ ວື່ຳ ຊາອ ນ ໄດໍ້ ເຮັດ ຫຍງັ,         ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ຂບັ ໄລື່ 

ໝ ເຢົຳ         ແລະ ໝ ມ  ອອກ ຈຳກ ແຜື່ນດນິ,         ເຫດ ສະນ ັໍ້ນ         ເປັນ ຫຍງັ ທື່ຳນ ຈ ື່ງ ມຳ ວຳງ ກບັ ດກັ ໃສື່ ຊວີດິ 

ຂອງ ຂໍ້ອຍ         ເພ ື່ ອ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຂໍ້ອຍ ຕຳຍ ໄປ ຊ ັໍ້ນ ບ ?”         

10ແຕື່ ຊາອ ນ ປະຕຍິຳນ ກບັ ຍງິ ນ ັໍ້ນ ໃນ ພຣະນຳມ 

ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ວື່ຳ         “ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່ ສນັໃດ,         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ບ ື່  ຖ ກ ໂທດ ເພຳະ ເລ ື່ ອງ ນີໍ້ 

ສນັນ ັໍ້ນ”         

11ແລະ ຍງິ ນ ັໍ້ນ ຈ ື່ງ ທ ນ ຖຳມ ວື່ຳ         “ທື່ຳນ ຈະ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເອີໍ້ນ ໃຜ ຂ ໍ້ນ ມຳ”         ຊາອ ນ ກື່ຳວ ວື່ຳ         

“ເອີໍ້ນ ຊາມ ເອນ ຂ ໍ້ນ ມຳ ໃຫໍ້         ຂໍ້ອຍ.”          
12ເມ  ື່ອ ຍງິ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ເຫັນ ຊາມ ເອນ ຈ ື່ງ ຮໍ້ອງ ສຽງ ດ ັື່ງ         ແລະ ຍງິ ນ ັໍ້ນ ເວົໍ້ຳ ກບັ ຊາອ ນ ວື່ຳ         “ເຫດ ໃດ 

ທື່ຳນ ຈ ື່ງ ຫລອກ ລວງ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ທື່ຳນ ຄ  ຊາອ ນ”         

13ກະສດັ ເວົໍ້ຳ ກບັ ແກື່ ຍງິ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ         “ຢື່ຳ ຢໍ້ຳນ ເລີຍ         ແຕື່ 

ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຫັນ ສິື່ ງ ໃດ?”         ແລະ ຍງິ ນ ັໍ້ນ ກຳບ ທ ນ ຊາອ ນ ວື່ຳ”         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເຫັນ ວນິ ຍຳນ ດວງ ໜ ື່ ງ ສະເດັດ 

ຂ ໍ້ນ ມຳ ຈຳກ ແຜື່ນດນິ”         

14ເພິື່ ນ ຖຳມ ນຳງ ວື່ຳ         “ຮ ບ ຮື່ຳງ ຂອງ ເພິື່ ນ ເປັນ ຢື່ຳງໃດ?”         ແລະ ນຳງ ຕອບ ວື່ຳ         

“ເປັນ ຜ ໍ້ ຊຳຍ ເຖົໍ້ຳ ຂ ໍ້ນ ມຳ         ມີ ເສ ໍ້ອ ຄມຸ         ກຳຍ ຢ ື່”         ຊາອ ນ ກ  ຮ ໍ້ ວື່ຳ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ຊາມ ເອນ          ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ ນໍ້ອມ ຕວົ 

ລງົ ເຖງິ ດນິ ຂຳບ ໄຫວໍ້         

15ແລໍ້ວ ຊາມ ເອນ ເວົໍ້ຳ ກບັ ຊາອ ນ ວື່ຳ         “ເປັນ ຫຍງັ ເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ມຳ ລບົ ກວນ 

ຄວຳມສກຸ ກະເສີມ ຂອງ ເຮົຳ         ເອີໍ້ນ ເຮົຳ ຂ ໍ້ນ ມຳ         ເຮັດ ຫຍງັ”         ຊາອ ນ ຕອບ ວື່ຳ         “ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ມີ ຄວຳມ-

ທກຸ ຫລຳຍ         ເພຳະ ພວກ ຟີລິດສະຕີນ ກ  ຳລງັ ມຳ ເຮັດ ສງົຄຳມ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກບັ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ແລະ ພຣະເຈົ້າ ຫນັ 

ໜີ ຈຳກ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໂດຍ ບ ື່  ໄດໍ້ ຕອບ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ອີກ ເລີຍ         ບ ື່  ວື່ຳ ໂດຍ ຜື່ຳນ ທຳງ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ         ຫລ  

ທຳງ ຄວຳມ ຝນັ         ເພຳະສະນ ັໍ້ນ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ຂ  ເອີໍ້ນ ທື່ຳນ ຂ ໍ້ນ ມຳ         ເພ ື່ ອ ທື່ຳນ ຈະ ໄດໍ້ ບອກ ວື່ຳ ຂໍ້ຳພະ-

ເຈົໍ້ຳ ຄວນ ຈະ ເຮັດ ປະກຳນ ໃດ ດ?ີ”          
16ແລະ ຊາມ ເອນ ຕອບ ວື່ຳ         “ເປັນ ຫຍງັ ທື່ຳນ ຈ ື່ງ ມຳ ຖຳມ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໃນ ເວລຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ຫນັ ໜີ ຈຳກ ທື່ຳນ         ແລະ ເປັນ ສດັຕ  ຂອງ ທື່ຳນ?         

17ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ເຮັດ ແກື່ ທື່ຳນ ຄ  ກບັ ທີື່  ພຣະອງົ 

ໄດໍ້ ບອກ ຜື່ຳນ ທຳງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄວໍ້ ແລໍ້ວ ນ ັໍ້ນ         ຄ          ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຍກົ ເອົຳ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ນ ັໍ້ນ 

ອອກ ຈຳກ ມ  ຂອງ ທື່ຳນ         ແລະ ມອບ ໃຫໍ້ ແກື່ ຄນົ ໃກໍ້ ຄຽງ ຂອງ ທື່ຳນ         ຄ  ດາວິດ         

18ເພຳະ ທື່ຳນ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຊ ື່ ອ 

ຟງັ ພຣະສລຸະສຽງ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ບ ື່  ໄດໍ້ ປະຕ ິຕຳມ ພຣະພິໂລດ ອນັ ແຮງ ກໍ້ຳ ຂອງ ພຣະ-

ອງົ ໃຫໍ້ ສ  ຳເລັດ ໃນ ກຳນ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກບັ ພວກ ອາມາເລັກ.         ເຫດ ສະນ ັໍ້ນ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈ ື່ງ ເຮັດ ສິື່ ງ ນີໍ້ ແກື່ 

ທື່ຳນ ໃນ ມ ໍ້ນີໍ້         

19ຫລຳຍ ໄປ ກວື່ຳ ນ ັໍ້ນ ອີກ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ມອບ ພວກ ອິສຣາເອນ ພໍ້ອມ ກບັ ຕວົ 

 

[a]ອຣຸມິ ເບິື່ ງ ອພຍ. 28:30 
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ທື່ຳນ ໄວໍ້ ໃນ ມ  ຂອງ ຄນົ ຟີລິດສະຕີນ;         ມ ໍ້ອ ື່ ນ ຕວົ ທື່ຳນ ພໍ້ອມ ກບັ ລ ກ ຊຳຍ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ທື່ຳນ ຈະ ຢ ື່ 

ກບັ ເຮົຳ         ແລະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ມອບ ກອງທບັ ອິສຣາເອນ ໄວໍ້ ໃນ ມ  ຂອງ ຄນົ ຟີລິດສະຕີນ.”          
20ໃນ ທນັໃດ ນ ັໍ້ນ         ຊາອ ນ ກ  ລ ົໍ້ມ ລງົ ນອນ ຍຳວ ຢຽດ ເທິງ ພ ໍ້ນ ດນິ         ແລະ ຕກົໃຈ ຢໍ້ຳນ ຫລຳຍ ຍໍ້ອນ 

ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ຂອງ ຊາມ ເອນ          ແລະ         ເພິື່ ນ ບ ື່  ມແີຮງ ເພຳະ ບ ື່  ໄດໍ້ ກນິ ອຳຫຳນ ມ ໍ້ໜ ື່ ງ ກບັ ຄ ນ ໜ ື່ ງ ແລໍ້ວ.         

21ຍງິ 

ໝ ເຢົຳ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ຫຳ ຊາອ ນ,         ເມ  ື່ອ ລຳວ ເຫັນ ວື່ຳ ຊາອ ນ ຕກົໃຈ ຫລຳຍ ຈ ື່ງ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ເບິື່ ງ ແມ,         

ຍງິ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້         ຂອງ ທື່ຳນ ຍື່ອມ ເຊ ື່ ອ ຟງັ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ຂອງ ທື່ຳນ         ແລະ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ເອົຳ ຊວີດິ ວຳງ ໄວໍ້ ໃນ ມ  

ຂອງ ທື່ຳນ         ແລະ ຍອມ ຟງັ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ທີື່  ພະ ອງົ ຈະ ກື່ຳວ ສ ັື່ງ ທກຸ ປະກຳນ         

22ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ບດັ ນີໍ້ ຂ  ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ 

ຟງັສຽງ ຍງິ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ທື່ຳນ         ຂ  ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ຖວຳຍ ອຳຫຳນ ຕ ື່  ພະ ອງົ ຈກັ ໜໍ້ອຍ ໜ ື່ ງ,         ຂ  ພະ ອງົ 

ຮບັ ປະທຳນ ເພ ື່ ອ ພະ ອງົ ຈະ ມແີຮງ ເດນີທຳງ ຕ ື່  ໄປ.”          
23ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ປະຕເິສດ         ແລະ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ເຮົຳ ບ ື່  ກນິ”         ແຕື່ ພວກ ຂໍ້ຳ ໃຊໍ້ ກບັ ຍງິ ນ ັໍ້ນ ອໍ້ອນວອນ ເພິື່ ນ         

ເພິື່ ນ ກ  ຟງັ ຄວຳມ ຂອງ         ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ລກຸຂ ໍ້ນ ຈຳກ ພ ໍ້ນ ດນິ ນ ັື່ງ ລງົ ເທິງ ຕຽງ         

24ຍງິ ໝ ເຢົຳ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ມີ 

ລ ກ ງວົ ອໍ້ວນ ພີ ໂຕ ໜ ື່ ງ ຢ ື່ ໃນ ເຮ ອນ         ນຳງ ກ  ຟໍ້ຳວ ເອົຳ ມນັ ໄປ ຂໍ້ຳ         ແລໍ້ວ ເອົຳ ແປໍ້ງ ມຳ ນວດ ປີໍ້ງ ເຮັດ ເຂົໍ້ຳ-

ຈີື່  ບ ື່  ມີ ເຊ ໍ້ອ         

25ນຳງ ກ  ນ  ຳ ເອົຳ ຂອງ ກນິ ມຳ ໃຫໍ້ ຊາອ ນ          ແລະ ພວກ ຂໍ້ຳ ໃຊໍ້ ຂອງ ເພິື່ ນ         ພວກ ເຂົຳ ຮບັ ປະ-

ທຳນ ແລໍ້ວ ກ  ກບັ ເມ  ອ ໃນ         ຄ ນ ນ ັໍ້ນ ເລີຍ.          

ບົດທີ 29 
ເຈົ້ານາຍຟີລິດສະຕີນຄັດຄ້ານເລື່ອງດາວິດ 

1ຝື່ຳຍ ຄນົ ຟີລິດສະຕີນ ໄດໍ້ ພຳກນັ ທໍ້ອນໂຮມ ກ  ຳລງັ ທງັ ໝດົ ຢ ື່ ອາເຟັກ          ແລະ ຄນົ ອິສຣາເອນ ກ  

ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ ຢ ື່ ນ  ໍ້ຳພຸ ໃນ ເມ  ອງ ເຢດຊະເຣເອນ.         

2ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຟີລິດສະຕີນ ເຄ ື່ ອນ ທບັ ໄປ ຕຳມ ກອງຮໍ້ອຍ         

ແລະ ກອງພນັ         ແຕື່ ດາວິດ ກບັ ຄນົ ຂອງ ເພິື່ ນ ກ  ຍື່ຳງ ຜື່ຳນ ໄປ ເປັນ         ກອງ ຫລງັ ກບັ ອາກີເຊ.          
3ແລໍ້ວ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຂອງ ຄນົ ຟີລິດສະຕີນ ໄດໍ້ ຖຳມ ວື່ຳ         “ພວກ ເຮັບເຣ ີເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ແມ ື່ນ ພວກ ໃດ?”         

ແລະ ອາກີເຊ ໄດໍ້ ຕອບ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຄນົ ຟີລິດສະຕີນ ວື່ຳ         “ນີໍ້ ຄ  ດາວິດ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ຊາອ ນ ກະສດັ ອິ-
ສຣາເອນ ບ ື່  ແມ ື່ນ ບ ?         ລຳວ ໄດໍ້ ຢ ື່ ກບັ ເຮົຳ ເປັນ ເວລຳ ຫລຳຍ ປີ ມຳ ແລໍ້ວ         ແຕື່ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຍງັ ບ ື່  ພບົ 

ຄວຳມ ຜິດ ໃນ ຕວົ ລຳວ ເລີຍ         ຕ ັໍ້ງແຕື່ ລຳວ ໜີ ມຳ ຢ ື່ ນ  ຳ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈນົ ເຖງິ ທກຸ ມ ໍ້ນີໍ້.”          
4ແຕື່ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຟີລິດສະຕີນ ໄດໍ້ ໃຈ ຮໍ້ຳຍ ໃຫໍ້ ອາກີເຊ          ແລະ ບອກ ເພິື່ ນ ວື່ຳ         “ຂ  ສ ົື່ງ ຊຳຍ ຄນົ ນ ັໍ້ນ         ກບັ 

ໄປ ບື່ອນ ທີື່  ທື່ຳນ ໄດໍ້ ກ  ຳນດົ ໃຫໍ້ ລຳວ ຢ ື່         ແລະ ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ລຳວ ລງົ ໄປ ຮບົ ກບັ ພວກ ເຮົຳ         ຢໍ້ຳນ ວື່ຳ ເມ  ື່ອ ພວກ 

ເຮົຳ ສ ໍ້ ຮບົ ກນັ ນ ັໍ້ນ         ລຳວ ຈະ ກຳຍເປັນ ສດັຕ  ຂອງ ເຮົຳ.         ຊຳຍ ຄນົ ນີໍ້ ຈະ ຄ ນ ດ  ີກບັ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຂອງ ລຳວ 

ໄດໍ້ ຢື່ຳງໃດ         ຖໍ້ຳ ບ ື່  ແມ ື່ນ ດໍ້ວຍ ຫວົ ຂອງ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້?         

5ບ ື່  ແມ ື່ນ ດາວິດ ຄນົ ນີໍ້ ບ  ທີື່  ພວກ ເຂົຳ 

ຮໍ້ອງເພງ ຕອບ ກນັ ໃນ ກຳນ ຟໍ້ອນ ລ  ຳ ວື່ຳ         ‘ຊາອ ນ ຂໍ້ຳ ຄນົ ເປັນ ພນັ ໆ         ແລະ         ດາວິດ ຂໍ້ຳ ຄນົ ເປັນ 

ໝ ື່ ນ ໆ.’”          

ອາກີເຊສັ່ງດາວິດກັບໄປ 
6ອາກເີຊ ຈ ື່ງ ເອີໍ້ນ ດາວິດ ເຂົໍ້ຳ ມຳ         ແລະ ບອກ ເພິື່ ນ ວື່ຳ         “ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ພຣະຊນົ ຢ ື່ ຢື່ຳງ ແນື່-

ນອນ ສນັໃດ         ທື່ຳນ ໄດໍ້ ປະຕບິດັ ຕນົ ເປັນ ຄນົ ສດັຊ ື່  ມຳ ແລໍ້ວ ໃນ ສຳຍຕຳ ຂອງ ເຮົຳ         ເຮົຳ ກ  ເຫັນ ດ ີທີື່  



467 1 ຊາມ ເອນ 30 
ທື່ຳນ ອອກ ໄປ ຮບົ ກບັ ເຮົຳ         ເພຳະ ເຮົຳ ບ ື່         ເຫັນ ມີ ຄວຳມ ຜິດ ອນັ ໃດ ໃນ ຕວົ ເຈົໍ້ຳ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ມ ໍ້ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ມຳ ຢ ື່ 

ກບັ ເຮົຳ ຈນົ ເຖງິ ມ ໍ້ນີໍ້;         ແຕື່ ຢື່ຳງໃດ ກ  ຕຳມ         ບນັດຳ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ບ ື່  ເຫັນ ພໍ້ອມ ໃນ ເລ ື່ ອງ ຂອງ ທື່ຳນ         

7ສະນ ັໍ້ນ         

ຂ  ທື່ຳນ ກບັ ໄປ         ຈ ົື່ງ ໄປ ຢື່ຳງ ສນັຕ ິສກຸ ສຳ         ເພ ື່ ອ ບ ື່  ໃຫໍ້ ຂດັໃຈ ບນັດຳ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ພວກ ຟີລິດສະຕີນ.”          
8ແລະ ດາວິດ ໄດໍ້ ຖຳມ ອາກີເຊ ວື່ຳ         “ແຕື່ ວື່ຳ ຂໍ້ຳ ນອຍ ໄດໍ້ ເຮັດ ສິື່ ງ ໃດ ຜິດ         ແລະ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ພບົ ຄວຳມ 

ຜິດ ອນັ ໃດ ໃນ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ທື່ຳນ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ມ ໍ້ ທີື່  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ຮບັ ລຳຊະກຳນ ຈນົ ຮອດ ເວລຳ ນີໍ້         ຈ ື່ງ ບ ື່  

ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄປ ຮບົ ກບັ ສດັຕ  ຂອງ ກະສດັ         ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ”         

9ອາກີເຊ ໄດໍ້ ຕອບ ດາວິດ ວື່ຳ         

“ເຮົຳ ຮ ໍ້ ແລໍ້ວ ວື່ຳ ໃນ ສຳຍຕຳ ຂອງ ເຮົຳ ທື່ຳນ ເປັນ ຄນົ ດ ີ        ຄ  ກບັ ທ ດສະຫວນັ ອງົ ໜ ື່ ງ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ແຕື່ 

ບນັດຳ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຂອງ ຟີລິດສະຕີນ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ‘ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ລຳວ ຂ ໍ້ນ ໄປ ຮບົ ກບັ ພວກ ເຮົຳ ເລີຍ.’         

10ເມ  ື່ອ 

ເປັນ ຢື່ຳງ ນີໍ້         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ລກຸຂ ໍ້ນ ແຕື່ ເຊົໍ້ຳ ພໍ້ອມ ກບັ ພວກ ຮບັ ໃຊໍ້ ແຫື່ງ ນຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ທີື່  ໄດໍ້ ມຳ ກບັ ເຈົໍ້ຳ         

ກື່ອນ ຈະແຈ ໍ້ງ         ໃຫໍ້ ພວກ ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ລກຸຂ ໍ້ນ         ແລະ ກບັ ເມ  ອ ສຳ.”          
11ດາວິດ ກບັ ຄນົ ຂອງ ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ ລກຸຂ ໍ້ນ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ເຊົໍ້ຳ ມ ດ         ເພ ື່ ອ ອອກ ເດນີທຳງ ໃນ ຕອນ ເດກິ ກບັ ໄປ 

ແຜື່ນດນິ         ຟີລິດສະຕີນ          ແຕື່ ພວກ ຟີລິດສະຕີນ ໄດໍ້ ຂ ໍ້ນ ໄປ ເຢດຊະເຣເອນ.          

ບົດທີ 30 
ດາວິດແກ້ແຄ້ນອາມາເລັກ 

1ຢ ື່ ຕ ື່  ມຳ         ເມ  ື່ອ ດາວິດ ກບັ ຄນົ ຂອງ ຕນົ ມຳ ຮອດ ເມ  ອງ ຊິກລັກ ໃນ ມ ໍ້ ທີື່  ສຳມ         ປະກດົ ວື່ຳ ຄນົ ອາມາ-
ເລັກ ໄດໍ້ ມຳ         ປຸໍ້ນ         ແລະ ໂຈມ ຕ ີພຳກ ໃຕໍ້ ຂອງ ເມ  ອງ ຊິກລັກ ແລໍ້ວ         ພໍ້ອມ ທງັ ຈ ດ ເຜົຳ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ         

2ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເອົຳ ຜ ໍ້ຍງິ         ແລະ ທກຸ ຄນົ ທີື່ ຢ ື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ໄປ ເປັນ ຊະເລີຍ         ທງັ ຜ ໍ້ ໃຫຍື່         ແລະ ເດັກນໍ້ອຍ         ແຕື່ ບ ື່  

ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ຜ ໍ້ ໃດ ຈກັ ຄນົ         ມີ ແຕື່ ກວຳດ ຕໍ້ອມ ໄປ ກບັ ພວກ ເຂົຳ.          
3ເມ  ື່ອ ດາວິດ ກບັ ຄນົ ຂອງ ເພິື່ ນ ມຳ ຮອດ ຕວົ ເມ  ອງ         ເບິື່ ງ ແມ,         ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ຖ ກ ຈ ດ ເຜົຳ ດໍ້ວຍ ໄຟ         

ເມຍ ກບັ ລ ກ ຊຳຍ         ລ ກ ສຳວ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ກ  ຖ ກ ກວຳດ ໄປ ເປັນ ຊະເລີຍ         

4ແລໍ້ວ ດາວິດ ກບັ ປະຊຳ-

ຊນົ ທີື່ ຢ ື່ ກບັ ເພິື່ ນ ກ  ຮໍ້ອງໄຫໍ້ ສຽງ ດງັ ຈນົ ພວກ ເຂົຳ ບ ື່  ມແີຮງ ຈະ ຮໍ້ອງໄຫໍ້ ອີກ         

5ອາຮີໂນອາມ ຊຳວ ເຢດ-
ຊະເຣເອນ          ແລະ ອາບີກາຍ ແມ ື່ໝໍ້ຳຍ ຂອງ ນາບານ ຊຳວ ກາເມນ          ເມຍ ທງັ ສອງ ຂອງ ດາວິດ ກ  

ຖ ກ ກວຳດ ໄປ ເປັນ ຊະເລີຍ ຄ  ກນັ         

6ແລະ ດາວິດ ກ  ເປັນ ທກຸ ໃຈ ຫລຳຍ         ເພຳະ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ຂ ື່ ວື່ຳ ຈະ 

ຂວື່ຳງ ກໍ້ອນ ຫີນ ໃສື່ ຕນົ ເພຳະ ຈດິໃຈ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຕື່ຳງ ກ  ຂມົຂ ື່ ນ ຫລຳຍ         ຍໍ້ອນ ພວກ ລ ກ ຊຳຍ         ແລະ 

ລ ກ ສຳວ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຖ ກ ກວຳດ ໄປ ໝດົ,         ແຕື່ ດາວິດ ຊ  ກ  ຳລງັ ຕວົ ເອງ ຂ ໍ້ນ ໃນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ.          
7ດາວິດ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ກບັ ປະໂລຫິດ ອາບອີາທາ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອາຮີເມເລັກ ວື່ຳ         “ຂ  ນ  ຳ ເອໂຟດ ມຳ ໃຫໍ້ 

ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ”         ອາບີອາທາ          ກ  ນ  ຳ ເອໂຟດ ມຳ ໃຫໍ້ ດາວິດ.         

8ແລະ ດາວິດ ທ ນ ຖຳມ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ວື່ຳ         “ສມົຄວນ ບ  ທີື່  ຂໍ້ຳພະອງົ ຈະ ຕດິຕຳມ ກອງ ປຸໍ້ນ ນີໍ້         ຂໍ້ຳພະອງົ ຈະ ໄປ ທນັ ພວກ ເຂົຳ ບ ?”         ພຣະອງົ 

ຕອບ ເພິື່ ນ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ຕດິຕຳມ ໄປ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ໄປ ທນັ ພວກ ເຂົຳ ຢື່ຳງ ແນື່ນອນ         ແລະ ຈະ ຊື່ວຍ ເອົຳ ທກຸ ສິື່ ງ 

ກບັ ຄ ນ ມຳ ໄດໍ້.”          
9ດາວິດ ກ  ໄດໍ້ ອອກ ຕດິຕຳມ ພໍ້ອມ ກບັ ຄນົ ຂອງ ຕນົ ຫກົ ຮໍ້ອຍ ຄນົ ທີື່ ຢ ື່ ນ  ຳ         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ກ  ມຳ ຮອດ 
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ຫໍ້ວຍ ນ  ໍ້ຳ ເບໂສເຣ ສື່ວນ ຈ  ຳພວກ ທີື່  ໄປ ຊໍ້ຳ ກ  ໄດໍ້ ພກັ ຢ ື່ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         

10ແຕື່ ດາວິດ ໄດໍ້ ເດນີທຳງ ຕດິຕຳມ ຕ ື່  

ໄປ         ທງັ ຕວົ ເພິື່ ນ         ແລະ ຄນົ ຈ  ຳນວນ ສີື່  ຮໍ້ອຍ ຄນົ,         ສື່ວນ ສອງ ຮໍ້ອຍ ຄນົ ອິດເມ  ື່ອຍ ຫລຳຍ         ບ ື່  ສຳມຳດ 

ຈະ ຂໍ້ຳມ ຫໍ້ວຍ ນ  ໍ້ຳ ເບໂສເຣ ກ  ເລີຍ ໄດໍ້ ຢດຸ ພກັ ຢ ື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ.          
11ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ພບົ ຊຳວ ເອຢິບ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຢ ື່ ທີື່  ທົື່ງ ນຳ         ແລະ ໄດໍ້ ພຳ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ໄປ ຫຳ ດາວິດ ແລໍ້ວ ເອົຳ 

ເຂົໍ້ຳຈີື່  ໃຫໍ້ ກນິ         ແລະ ເອົຳ ນ  ໍ້ຳ ໃຫໍ້ ດ ື່ ມ         

12ແລະ ໃຫໍ້ ຂະໜມົ ໝຳກເດ ື່ ອ ແຜື່ນ ໜ ື່ ງ ກບັ ພວງ ອະງ ຸື່ນ ແຫໍ້ງ 

ສອງ ພວງ         ເມ  ື່ອ ລຳວ ຮບັ ປະທຳນ ແລໍ້ວ ຈດິໃຈ ຂອງ ລຳວ         ກ  ຟ ໍ້ນ ຂ ໍ້ນ         ເພຳະ ລຳວ ບ ື່  ໄດໍ້ ກນິ ອຳຫຳນ         

ແລະ ດ ື່ ມນ  ໍ້ຳ ມຳ ໄດໍ້ ສຳມ ມ ໍ້ ສຳມ ຄ ນ ແລໍ້ວ         

13ແລະ ດາວິດ ຖຳມ ລຳວ ວື່ຳ         “ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ຄນົ ພວກ ໃດ         ແລະ 

ເຈົໍ້ຳ ມຳ ຈຳກ ໃສ?”         ລຳວ ຕອບ ວື່ຳ         “ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເປັນ ຄນົ ໜຸື່ມ ຊຳວ ເອຢິບ          ເປັນ ຄນົ ໃຊໍ້ ຂອງ ຄນົ ອາ-
ມາເລັກ ຄນົ ໜ ື່ ງ         ເມ  ື່ອ ສຳມ ມ ໍ້ ຜື່ຳນ ມຳ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ປື່ວຍ         ນຳຍ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ປະ ຖິໍ້ມ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄວໍ້         

14ພວກ ເຮົຳ ໄປ ປຸໍ້ນ ພຳກ ໃຕໍ້ ຂອງ ຄນົ ເກເຣັດ ໃນ ແຂວງ ຢ ດາ          ແລະ ທິດໃຕໍ້ ຂອງ ກາເລັບ          ແລະ 

ພວກ ເຮົຳ ຈ ດ ເຜົຳ ເມ  ອງ ຊິກລັກ ດໍ້ວຍ ໄຟ”         

15ດາວິດ ຖຳມ ລຳວ ວື່ຳ         “ເຈົໍ້ຳ ຈະ ພຳ ເຮົຳ ລງົ ໄປ ຫຳ ກອງ 

ປຸໍ້ນ ນີໍ້ ໄດໍ້ ບ ?”         ລຳວ ຕອບ ວື່ຳ”         ຂ  ທື່ຳນ ປະຕຍິຳນ ແກື່ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ວື່ຳ ຈະ ບ ື່  ຂໍ້ຳ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ແລະ ຈະ ບ ື່  

ມອບ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄວໍ້ ໃນ ມ  ນຳຍ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ແລໍ້ວ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ຈະ ພຳ ທື່ຳນ ໄປ ຫຳ ກອງ ປຸໍ້ນ 

ນ ັໍ້ນ.”          
16ເມ  ື່ອ ລຳວ ໄດໍ້ ພຳດຳ ວດິ ລງົ ໄປ ແລໍ້ວ         ເບິື່ ງ ແມ,         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ແຍກ ກນັ ຢ ື່ ເຕັມ ຕຳມ ພ ໍ້ນ ດນິ,         

ພຳກນັ ກນິ ແລະ         ດ ື່ ມ,         ເຕັໍ້ນ ລ  ຳ ຢື່ຳງ ມ ື່ວນຊ ື່ ນ         ເພຳະ ພວກ ເຂົຳ ປຸໍ້ນ ສິື່ ງ ຂອງ ຈຳກ ແຜື່ນດນິ ຟີລິດສະ-
ຕີນ          ແລະ ຈຳກ ແຜື່ນດນິ ຢ ດາ ໄດໍ້ ເປັນ ຈ  ຳນວນ ຫລວງຫລຳຍ         

17ແລະ ດາວິດ ກ  ຂໍ້ຳ ຟນັ ພວກ ເຂົຳ 

ຕ ັໍ້ງແຕື່ ຫວົຄ  ື່ຳ ຈນົ ຮອດ ຕອນ ເດກິ ຂອງ ມ ໍ້ ໃໝື່         ບ ື່  ມີ ຊຳຍ ຄນົ ໃດ ໜີ ລອດ ພົໍ້ນ ໄປ ໄດໍ້ ຈກັ ຄນົ ດຽວ         ເວັໍ້ນ 

ແຕື່ ຊຳຍ ສີື່  ຮໍ້ອຍ ຄນົ ຊ ື່ ງ ຂີື່  ອ ດ ໜີ ໄປ ໄດໍ້.         

18ສິື່ ງ ຂອງ ຕື່ຳງ ໆ ທີື່  ພວກ ອາມາເລັກ ຍ ດ ເອົຳ ໄປ ນ ັໍ້ນ         ດາ-
ວິດ ສຳມຳດ ເອົຳ ຄ ນ ມຳ ໄດໍ້ ທງັ ໝດົ         ແລະ ດາວິດ ຊື່ວຍ ເມຍ ທງັ         ສອງ ຂອງ ເພິື່ ນ ຄ ນ ມຳ         

19ບ ື່  ມີ ສິື່ ງ ໃດ 

ສ ນ ເສຍ ໄປ ຈຳກ ເພິື່ ນ ເລີຍ         ບ ື່  ວື່ຳ ສິື່ ງ ນໍ້ອຍ         ຫລ  ໃຫຍື່         ລ ກ ຊຳຍ         ຫລ  ລ ກ ສຳວ         ທກຸ ສິື່ ງ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ 

ປຸໍ້ນ ເອົຳ ນ ັໍ້ນ         ດາວິດ ໄດໍ້ ຄ ນ ມຳ ໝດົ         

20ດາວິດ ຍງັ ຍ ດ ໄດໍ້ ບນັດຳ ຝ ງ ແບໍ້         ແກະ ຝ ງ ງວົ         ແລະ ພວກ ເຂົຳ 

ທງັຫລຳຍ ໄລື່ ຕໍ້ອມ ຝ ງ ສດັ ໄປ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ດາວິດ          ແລະ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເປັນ ຂອງ ດາວິດ.”          
21ແລໍ້ວ ດາວິດ ໄດໍ້ ກບັ ມຳ ຫຳ ຄນົ ສອງ ຮໍ້ອຍ ທີື່  ອື່ອນເພຍ ຫລຳຍ ຈນົ ບ ື່  ສຳມຳດ ຕດິຕຳມ ດາວິດ ໄປ         

ຢ ື່ ຄໍ້ຳຍ ພກັ ຢ ື່ ທີື່  ຫໍ້ວຍ ນ  ໍ້ຳ ເບໂສເຣ          ແລະ         ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ອອກ ໄປ ຕໍ້ອນຮບັ ດາວິດ          ແລະ 

ຕໍ້ອນຮບັ ພວກ ທີື່  ໄປ ກບັ ເພິື່ ນ         ເມ  ື່ອ ດາວິດ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃກໍ້ ປະຊຳຊນົ ເພິື່ ນ ກ  ຄ  ຳນບັ ພວກ ເຂົຳ.         

22ຈ  ຳພວກ 

ຄນົ ຊ ົື່ວ         ແລະ ພວກ ອນັທະພຳນ ໃນ ຈ  ຳນວນ ຄນົ ທີື່  ຕດິຕຳມ ດາວິດ ໄປ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         “ພວກ ເຂົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ 

ໄປ ກບັ ເຮົຳ         ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ແບື່ງປນັ ສິື່ ງ ຂອງ ໃດ ໆ ທີື່  ເອົຳ ຄ ນ ມຳ ໄດໍ້ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ແກື່ ພວກ ເຂົຳ         ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ 

ເອົຳ ແຕື່ ເມຍ ກບັ ລ ກ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ໄປ ກ  ພ .”          
23ແຕື່ ດາວິດ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເອີຍ         ທື່ຳນ ຢື່ຳ ເຮັດ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ກບັ ສິື່ ງ ທີື່  

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ປະທຳນ ໃຫໍ້ ແກື່ ພວກ ເຮົຳ,         ພຣະອງົ ຜ ໍ້ ໄດໍ້ ປກົ ປໍ້ອງ ຮກັສຳ ພວກ ເຮົຳ ໄວໍ້         ແລະ 

ພຣະອງົ ໄດໍ້ ມອບ ກອງ ປຸໍ້ນ ທີື່  ມຳ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກບັ ເຮົຳ ນ ັໍ້ນ ໄວໍ້ ໃນ ມ  ຂອງ ພວກ ເຮົຳ         

24ໃນ ເລ ື່ ອງ ນີໍ້ ໃຜ ຈະ ຟງັ 

ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ເພຳະ ຄນົ ທີື່  ໄປ ສ ໍ້ ຮບົ ໄດໍ້ ຮບັ ສື່ວນ ແບື່ງ ຢື່ຳງໃດ         ຄນົ ທີື່  ເຝົໍ້ຳ ຮກັສຳ ເຄ ື່ ອງ ຂອງ ກ  ຄວນ ໄດໍ້ 
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ສື່ວນ ແບື່ງ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ         ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຮບັ ສື່ວນ ແບື່ງ ຄ  ກນັ ສຳ.”          

25ຕ ັໍ້ງແຕື່ ເວລຳ ນ ັໍ້ນ ເປັນຕ ົໍ້ນ ມຳ ດາວິດ ກ  ຕ ັໍ້ງ ຂ ໍ້ ນີໍ້ ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ເປັນ ຂ ໍ້ ກ  ຳນດົ ກດົ ລະບຽບ ແລະ ຂ ໍ້ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ແກື່ 

ອິສຣາເອນ ຈນົ ເຖງິ         ທກຸ ມ ໍ້ນີໍ້.          
26ເມ  ື່ອ ດາວິດ ມຳ ຮອດ ເມ  ອງ ຊິກລັກ ແລໍ້ວ         ກ  ຈດັ ສ ົື່ງ ສິື່ ງ ຂອງ ທີື່  ໄດໍ້ ມຳ ນ ັໍ້ນ ແບື່ງ ໄປ ໃຫໍ້ ພວກ ອຳ-

ວໂຸສ ໃນ ຢ ດາ ຜ ໍ້ ທີື່  ເປັນ ມດິ ສະຫຳຍ ຂອງ ຕນົ         ແລະ ຝຳກ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ວື່ຳ         “ເບິື່ ງ ແມ,         ນີໍ້ ເປັນ ຂອງຂວນັ 

ຝຳກ ມຳ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ຊ ື່ ງ ເປັນ ສິື່ ງ ຂອງ ທີື່  ເອົຳ ມຳ ຈຳກ ພວກ ສດັຕ  ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ”         

27ຄ  ແກື່ ຄນົ ທີື່ ຢ ື່ 

ໃນ ເບັດເອນ          ໃນ ຣາໂມດ ທຳງ ພຳກ ໃຕໍ້         ແລະ ຊຳວ ເມ  ອງ ຢັດຕີ         

28ຊຳວ ເມ  ອງ ອາໂຣເອ          ຊຳວ 

ເມ  ອງ ສິຟະໂມດ          ແລະ ຊຳວ ເມ  ອງ ເອຊະເຕມົວ         

29ແລະ ຊຳວ ເມ  ອງ ຣາການ,         ບນັດຳ ຫວົ ເມ  ອງ 

ຂອງ ຄນົ ເຢຣາເມເອນ          ແລະ ບນັດຳ ຊຳວ ເມ  ອງ ເກນີ         

30ຊຳວ ເມ  ອງ ໂຮມາ,         ຊຳວ ເມ  ອງ ໂບ-ອາ-
ຊານ          ແລະ ຊຳວ ເມ  ອງ ອາທາກ         

31ແລະ ຊຳວ ເມ  ອງ ເຮັບໂຣນ          ແລະ ບນັດຳ ບໍ້ຳນ ເມ  ອງ ທີື່  ດາວິດ 

ກບັ ຄນົ ຂອງ ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ເຄີຍ ໄປ ໆ ມຳ ໆ.          

ບົດທີ 31 
ການຕາຍຂອງຊາອ ນ 

1ຝື່ຳຍ ຄນົ ຟີລິດສະຕີນ ໄດໍ້ ສ ໍ້ ຮບົ ກບັ ຄນົ ອິສຣາເອນ          ແລະ ຄນົ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ປບົ ໜີ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ພວກ 

ຟີລິດສະຕີນ          ແລະ ໄດໍ້ ລ ົໍ້ມ ຕຳຍ ຢ ື່ ເທິງ ພ ເຂົຳ ກິນໂບອາ         

2ຄນົ ຟີລິດສະຕີນ ໄດໍ້ ໄລື່ ຕດິຕຳມ ທນັ ຊາ-
ອ ນ          ແລະ ພວກ ລ ກ ຊຳຍ         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ໂຢນາທານ          ອາບີນາດາບ          ແລະ ມັນກີຊົວ ລ ກ 

ຊຳຍ ຂອງ ຊາອ ນ         

3ກຳນ ສ ໍ້ ຮບົ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກບັ ຊາອ ນ ນ ັໍ້ນ ຮນຸ ແຮງ ຫລຳຍ,         ພວກ ນກັ ຍງິ ທະນ  ນ  ຳທນັ ເພິື່ ນ         

ແລະ ຍງິ ພະ ອງົ ຖ ກ ບຳດເຈບັ ສຳຫດັ ດໍ້ວຍ ລ ກ ທະນ  ຂອງ ນກັ ຍງິ ທະນ  ນ ັໍ້ນ.          
4ແລໍ້ວ ຊາອ ນ ກ  ສ ັື່ງ ຄນົ ຖ  ອຳວດຸ ຂອງ ພະ ອງົ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ຊດັ ດຳບ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ອອກ ມຳ ແທງ ເຮົຳ ໃຫໍ້ 

ຊອດ         ຢໍ້ຳນ ວື່ຳ ຄນົ ທີື່  ບ ື່         ຮບັ ພິທີ ຕດັ ນ ັໍ້ນ ຈະ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ແທງ ເຮົຳ         ແລະ ປະຈຳນ ຂຳຍໜໍ້ຳ ເຮົຳ”         ແຕື່ ຜ ໍ້ ຖ  

ອຳວດຸ ບ ື່  ຍອມ ເຮັດ ຕຳມ ເພຳະ ລຳວ ຢໍ້ຳນ ຫລຳຍ         ຊາອ ນ ຈ ື່ງ ຖອດ ດຳບ ຂອງ ພະ ອງົ ອອກ ແລໍ້ວ ລ ົໍ້ມ 

ທບັ ດຳບ ນ ັໍ້ນ.         

5ເມ  ື່ອ ຜ ໍ້ ຖ  ອຳວດຸ ເຫັນ ວື່ຳ ຊາອ ນ ຕຳຍ ແລໍ້ວ         ລຳວ ກ  ລ ົໍ້ມ ທບັ ດຳບ ຂອງ ລຳວ ເອງ ຕຳຍ 

ນ  ຳ ເພິື່ ນ         

6ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         ຊາອ ນ          ແລະ ລ ກ ຊຳຍ ທງັ ສຳມ ພໍ້ອມ ທງັ ຜ ໍ້ ຖ  ອຳວດຸ         ແລະ ຄນົ ທງັ ໝດົ ຂອງ ຕນົ 

ໄດໍ້ ຕຳຍ ໄປ ພໍ້ອມ ກນັ.          
7ເມ  ື່ອ ຄນົ ອິສຣາເອນ ທີື່ ຢ ື່ ຮື່ອມ ພ  ຝຳກ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ຜ ໍ້ ທີື່ ຢ ື່ ຟຳກ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ ເບ ໍ້ອງ ນ ັໍ້ນ ເຫັນ ຄນົ ອິ-

ສຣາເອນ ໜີ ໄປ ແລະ         ເຫັນ ວື່ຳ ຊາອ ນ ກບັ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເພິື່ ນ ຕຳຍ ແລໍ້ວ         ພວກ ເຂົຳ ກ  ປະ ຖິໍ້ມ ບໍ້ຳນ 

ເມ  ອງ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ຕນົ ແລໍ້ວ ປບົ ໜີ ໄປ         ແລະ ຄນົ ຟີລິດສະຕີນ ກ  ເຂົໍ້ຳ ມຳ ອຳໄສ ຢ ື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ.          
8ຕ ື່  ມຳ ໃນ ຕອນ ເຊົໍ້ຳ ຂອງ ມ ໍ້ ໃໝື່ ພວກ ຟີລິດສະຕີນ ໄປ ຖອດ ເອົຳ ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ ຈຳກ ຄນົ ທີື່  ຖ ກ ຂໍ້ຳ ຕຳຍ ກ  

ພບົ ສບົ ຂອງ ຊາອ ນ          ແລະ ລ ກ ຊຳຍ ທງັ ສຳມ ຢ ື່ ເທິງ ພ ເຂົຳ ກິນໂບອາ         

9ແລະ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຕດັ ຫວົ 

ຂອງ ຊາອ ນ          ແລະ ຖອດ ເຄ ື່ ອງ ອຳວດຸ ຂອງ ເພິື່ ນ ອອກ         ແລໍ້ວ ສ ົື່ງ ຜ ໍ້ ສ ົື່ງ ຂື່ຳວ ອອກ ໄປ ທົື່ວ ແຜື່ນດນິ ຟີ-
ລິດສະຕີນ ປະກຳດ ຂື່ຳວ ດ ີໃນ ພະ ວຫິຳນ ຮ ບ ພະ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ໃຫໍ້ ປະຊຳຊນົ ຟງັ         

10ພວກ 

ເຂົຳ ເອົຳ ເຄ ື່ ອງ ອຳວດຸ ຂອງ ພະ ອງົ ບນັຈຸ ໄວໍ້ ໃນ ວຫິຳນ ຂອງ ພະອັດຊະໂຕເຣດ          ແລະ ເອົຳ ຊຳກ ສບົ 
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ພວກ ເຂົຳ ຕອກ ຄ ງ ໄວໍ້ ທີື່  ກ  ຳແພງ ເມ  ອງ ເບັດ-ເຊອານ.          

11ເມ  ື່ອ ຊຳວ ຢາເບັດ-ກເິລອາດ ໄດໍ້ ຍນິ ວື່ຳ ຄນົ ຟີລິດສະຕີນ ເຮັດ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ກບັ ຊາອ ນ         

12ຊຳຍ ທີື່  

ກໍ້ຳຫຳນ ທກຸ ຄນົ ໄດໍ້ ອອກ ເດນີທຳງ ຕະຫລອດ ຄ ນ ເພ ື່ ອ ໄປ ເອົຳ ຊຳກ ສບົ ຂອງ ຊາອ ນ          ແລະ ຊຳກ ສບົ 

ລ ກ ຊຳຍ ທງັ ສຳມ ຂອງ ເພິື່ ນ ລງົ ຈຳກ ກ  ຳແພງ ເມ  ອງ ເບັດ-ເຊອານ          ແລະ ຫຳມ ມຳ ທີື່  ເມ  ອງ ຢາເບັດ          

ແລະ ເຜົຳ ສບົ ຢ ື່ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         

13ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເກບັ ກະດ ກ ໄປ ຝງັ ໄວໍ້ ກໍ້ອງ ຕ ົໍ້ນ ໝຳກຂຳມ ຢ ື່ ເມ  ອງ ຢາເບດ          

ແລະ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ອດົ ອຳຫຳນ ໃນ ລະຫວື່ຳງ ເຈດັ ມ ໍ້.          
 31 
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ບົດທີ 1 
ດາວິດຮ ້ຂູ່າວການຕາຍຂອງຊາອ ນ 

1ໃນ ເວລຳ ທີື່  ຊາອ ນ ເສຍ ຊວີດິ ນ ັໍ້ນ         ພ ດ ີດາວິດ ຜ ໍ້ ຮບົ ຊະນະ ພວກ ອາມາເລັກ ໄດໍ້ ກບັ ມຳ ເມ  ອງ 

ຊິກລັກ          ແລະ ພກັ ຢ ື່ ທີື່  ນີໍ້ ສອງ ມ ໍ້.         

2ມ ໍ້ຕ ື່ ມຳ         ມີ ຊຳຍ ໜຸື່ມ ຄນົ ໜ ື່ ງ ເດນີທຳງ ມຳ ຈຳກ ຄໍ້ຳຍ ພກັ ຂອງ ຊາ-
ອ ນ          ລຳວ ໄດໍ້ ຈກີ ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ ຂອງ ຕນົ         ແລະ ເອົຳ ດນິ ໃສື່ ຫວົ         ເພຳະ ຄວຳມ ເສຍ ໃຈ         ເມ  ື່ອ ມຳ ຮອດ         ລຳວ 

ຈ ື່ງ ພບົ ດາວິດ          ແລະ ກ ົໍ້ມ ຂຳບ ລງົ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ນບັຖ .          
3ດາວິດ ຈ ື່ງ ຖຳມ ລຳວ ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ ມຳ ແຕື່ ໃສ?”         ລຳວ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໜີ ມຳ ຈຳກ ຄໍ້ຳຍ ທະ-

ຫຳນ ອິສຣາເອນ.”         

4ດາວິດ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ບອກ ຂໍ້ອຍ ເບິື່ ງ ດ ຸວື່ຳ ມີ ຫຍງັ ເກດີ ຂ ໍ້ນ.”         ລຳວ ເວົໍ້ຳ ຂ ໍ້ນ ວື່ຳ,         

“ທະຫຳນ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ ໄດໍ້ ປບົ ໜີ ຈຳກ ສະໜຳມຮບົ         ເພຳະ ເຫັນ ວື່ຳ ຫລຳຍ ຄນົ ໄດໍ້ ຖ ກ ຂໍ້ຳ         ຮື່ວມ ທງັ 

ຊາອ ນ          ແລະ ໂຢນາທານ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ພະ ອງົ ດໍ້ວຍ.”         

5ດາວິດ ຖຳມ ລຳວ ອີກ ວື່ຳ,         “ເຫດ ໃດ ເຈົໍ້ຳ 

ຈ ື່ງ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ກະສດັ ຊາອ ນ          ແລະ ໂຢນາທານ ຕຳຍ ແລໍ້ວ?”         

6ຊຳຍ ໜຸື່ມ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ກ  ຕອບ ວື່ຳ,         “ພ ດ ີໃນ ເວ-

ລຳ ນ ັໍ້ນ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ຢ ື່ ເທິງ ພ  ກິນໂບອາ          ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ເຫັນ ກະສດັ ຊາອ ນ ກ  ຳລງັ ຢ ນ ຄ  ໍ້ຳ ຫອກ ຂອງ 

ພະ ອງົ ຢ ື່         ໃນ ເວລຳ ນ ັໍ້ນ         ລດົ ຮບົ ແລະ ທະຫຳນ ມ ໍ້ຳ ຂອງ ສດັຕ  ກ  ຳລງັ ແລື່ນ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃກໍ້ ພະ ອງົ.         

7ແລໍ້ວ 

ພະ ອງົ ໄດໍ້ ຫນັ ມຳ ເຫັນ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈ ື່ງ ຮໍ້ອງ ໃສື່ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ກ  ທ ນ ຕອບ ວື່ຳ,         “ໂດຍຂໍ້ຳນໍ້ອຍ.”         

8ພະ ອງົ ຖຳມ ວື່ຳ         ເຈົໍ້ຳ ແມ ື່ນ ໃຜ?         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ບອກ ພະ ອງົ ວື່ຳ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເປັນ ຄນົ ອາມາເລັກ.         

9ພະ 

ອງົ ກ  ກື່ຳວ ຕ ື່  ໄປ ວື່ຳ         ຂໍ້ອຍ ໄດໍ້ ຮບັ ບຳດເຈບັ ຢື່ຳງ ສຳຫດັ         ຂໍ້ອຍ ໃກໍ້ ຈະ ຕຳຍ ແລໍ້ວ         ເຈົໍ້ຳ ມຳ ພີໍ້ ແດື່         ແລະ 

ຂໍ້ຳ ຂໍ້ອຍ ຖິໍ້ມ ເສຍ.         

10ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈ ື່ງ ຂ ໍ້ນ ໄປ ຫຳ ພະ ອງົ         ແລະ ຂໍ້ຳພະອງົ         ເພຳະ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຮ ໍ້ ວື່ຳ         

ໃນ ຂະນະ ທີື່  ພະ ອງົ ລ ົໍ້ມ ລງົ ແລໍ້ວ ນ ັໍ້ນ         ພະ ອງົ ກ  ຈະ ຕໍ້ອງ ຕຳຍ         ແລໍ້ວ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ປດົ ເອົຳ ກະໂຈມ 

ອອກ ຈຳກ ຫວົ ຂອງ ພະ ອງົ         ແລະ ຖອດ ເອົຳ ສຳຍ ແຂນ ຂອງ ພະ ອງົ         ນ  ຳ ມຳ ມອບ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ນີໍ້ ແຫລະ.          
11ເມ  ື່ອ ໄດໍ້ ຍນິ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ດາວິດ ຈ ື່ງ ຈກີ ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ ຂອງ ຕນົ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ເສຍ ໃຈ         ແລະ ທະຫຳນ ຂອງ 

ເພິື່ ນ ທກຸ ຄນົ ກ  ເຮັດ ເຊັື່ ນ ດຽວ ກນັ.         

12ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ອດົ ອຳຫຳນ ເພ ື່ ອ ໄວໍ້ ທກຸ ໃຫໍ້ ແກື່ ຊາອ ນ          ແລະ ໂຢ-
ນາທານ ຈນົ ຮອດ ຄ  ື່ຳ         ແລະ ເພ ື່ ອ ຊຳວ ອິສຣາເອນ          ຊ ື່ ງ ເປັນ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ເພຳະວື່ຳ 

ມີ ຫລຳຍ ຄນົ ໄດໍ້ ຖ ກ ຂໍ້ຳ ຢ ື່ ໃນ ສະໜຳມຮບົ.          
13ດາວິດ ໄດໍ້ ຖຳມ ຊຳຍ ໜຸື່ມ ທີື່  ນ  ຳ ຂື່ຳວ ມຳ ບອກ ພະ ອງົ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ         “ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ຄນົ ຊຳດ ໃດ?”         ລຳວ ຈ ື່ງ 

ຕອບ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເປັນ ຄນົ ອາມາເລັກ          ແຕື່ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຢ ື່ ໃນ ປະເທດ ຂອງ ທື່ຳນ.”         

14ດາວິດ ໄດໍ້ 

ຖຳມ ອີກ ວື່ຳ,         “ເປັນ ຫຍງັ ເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ກໍ້ຳ ຂໍ້ຳ ກະສດັ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ເລ ອກ ໄວໍ້?”         

15ແລໍ້ວ ດາວິດ ກ  

ເອີໍ້ນ ເອົຳ ທະຫຳນ ຂອງ ເພິື່ ນ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ອອກ ມຳ ແລະ ບອກ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ຂໍ້ຳ ມນັ ຖິໍ້ມ ເສຍ”         ທະຫຳນ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ກ  

ໃຊໍ້ ດຳບ ຟນັ ໜຸື່ມ ອາມາເລັກ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ຕຳຍ.         

16ແລໍ້ວ ດາວິດ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຊຳຍ ໜຸື່ມ ເອີຍ         ໂທດ ນີໍ້ ເຈົໍ້ຳ 

ໄດໍ້ ນ  ຳ ມຳສ ື່ ຕວົ ເຈົໍ້ຳ ເອງ         ເມ  ື່ອ ເຈົໍ້ຳ ຍອມ ວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ຜ ໍ້ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ເລ ອກ ໄວໍ້ ເປັນ ກະສດັ 

ນ ັໍ້ນ         ເຈົໍ້ຳ ກ  ມີ ໂທດ ແລໍ້ວ.”          
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ດາວິດໂສກເສົ້າເສຍໃຈຍ້ອນຊາອ ນ 

17ດາວິດ ໄດໍ້ ຮໍ້ອງເພງ ໂສກເສົໍ້ຳ ນີໍ້ ເພ ື່ ອ ໄວໍ້ອຳໄລ ໃຫໍ້         ຊາອ ນ          ແລະ ໂຢນາທານ.         

18ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ 

ໃຫໍ້ ສອນ ເພງ ນີໍ້ ແກື່ ຊຳວ ຢ ດາ.         ເພງ ນີໍ້ ໄດໍ້ ບນັທ ກ ໄວໍ້ ໃນ ປ ໍ້ມ ຂອງ ຢາຊາ ວື່ຳ,          

 19 “ຜ ໍ້ນ  ຳທີື່ ຍອດຢໍ້ຽມຂອງພວກເຮົຳໄດໍ້ຕຳຍຢ ື່ເທິງພ ນ ໍ້ອຍອິສຣາເອນ  

   ທະຫຳນຜ ໍ້ເກັື່ ງກ ໍ້ຳຂອງພວກເຮົຳໄດໍ້ລ ົໍ້ມລງົ. 

 20 ຢື່ຳບອກເລ ື່ ອງນີໍ້ແກ ື່ຊຳວເມ  ອງ ກັດ  

   ຫລ ຕຳມຖະໜນົຫນົທຳງໃນເມ  ອງ ອາຊະກາໂລນ  

  ຢື່ຳເຮັດໃຫໍ້ຜ ໍ້ຍງິເມ  ອງ ຟີລິດສະຕີນ ດໃີຈ 

   ຢື່ຳໃຫໍ້ພວກຜ ໍ້ສຳວຄນົຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍຊມົຊ ື່ ນຍນິດ.ີ 

 21 “ຂ ຢື່ຳໃຫໍ້ຝນົ ຫລ ນ  ໍ້ຳໝອກຕກົລງົໃສື່ພ ນ ໍ້ອຍ ກິນໂບອາ  

   ຂ ໃຫໍ້ທ ົື່ງນຳທີື່ ນ ັ ໍ້ນແຫໍ້ງແລໍ້ງຢ ື່ເລ ໍ້ອຍໆ 

  ຜ ໍ້ກ ໍ້ຳຫຳນໄດໍ້ປະຖິໍ້ມແຜື່ນເຫລັກຕໍ້ຳນທຳນຂອງຕນົໄວໍ້ 

   ໃນບື່ອນນ ັໍ້ນຢື່ຳງໜໍ້ຳລະອຳຍ 

  ແຜື່ນເຫລັກຕໍ້ຳນທຳນຂອງ ຊາອ ນ ກ ເຂົໍ້ຳຂີໍ້ໝໍ້ຽງ. 

 22 ຄນັທະນ ຂອງ ໂຢນາທານ ເປັນໜໍ້ຳຢໍ້ຳນຫລຳຍ 

   ດຳບຂອງ ຊາອ ນ ບ ື່ ມຄີວຳມເມດຕຳປຳນ ີ

  ໄດໍ້ຂໍ້ຳສດັຕ ຜ ໍ້ເກັື່ ງກ ໍ້ຳ. 

 23 ຊາອ ນ ແລະ ໂຢນາທານ ເປັນຄນົປະເສີດ ແລະໜໍ້ຳຮກັຫລຳຍ 

   ພະອງົຊງົຢ ື່ດ ໍ້ວຍກນັ ແລະຕຳຍດໍ້ວຍກນັ 

  ເປັນຄນົວື່ອງໄວຄ ນກົອິນຊ ີແລະແຂງແຮງຄ ໂຕສິງ. 

 24 ຍງິຊຳວ ອິສຣາເອນ ເອີຍ ຈ ົື່ງພຳກນັໄວໍ້ທກຸໃຫໍ້ ຊາອ ນ  

   ພະອງົໄດໍ້ໃຫໍ້ພວກເຈົໍ້ຳນຸື່ງຫ ົື່ມເສ ໍ້ອຍຳວສີແດງເຂັໍ້ມ 

  ທງັໃຫໍ້ປະດບັເພັດພອຍ ແລະຄ  ຳໃສື່ຕວົພວກເຈົໍ້ຳ. 

 25 ທະຫຳນຜ ໍ້ເກັື່ ງກ ໍ້ຳກ ເສຍໄຊ 

   ພວກເຂົຳໄດໍ້ຖ ກຂໍ້ຳໃນສະໜຳມຮບົ 

  ສື່ວນ ໂຢນາທານ ກ ນອນຕຳຍຢ ື່ເທິງພ ນ ໍ້ອຍ. 

 26 ໂຢນາທານ ອໍ້ຳຍຂອງຂໍ້ອຍເອີຍ “ຂໍ້ອຍໄວໍ້ທກຸແກື່ເຈົໍ້ຳ 

   ຄວຳມຮກັທີື່ ຂ ໍ້ອຍມຕີ ື່ ເຈົໍ້ຳນ ັ ໍ້ນຫລວງຫລຳຍ 

  ຄວຳມຮກັທີື່ ເຈົໍ້ຳມຕີ ື່ ຂ ໍ້ອຍກ ປະເສີດຫລຳຍ 

   ເໜ ອກວື່ຳຄວຳມຮກັຂອງພວກຜ ໍ້ຍງິ.” 

 27 “ທະຫຳນຜ ໍ້ເກັື່ ງກ ໍ້ຳໄດໍ້ເສຍໄຊ 

   ອຳວດຸຂອງພວກເຂົຳໃຊໍ້ກຳນຫຍງັບ ື່ ໄດໍ້.” 
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ຄົນຢ ດາແຕູ່ງຕັ້ງດາວິດໃຫ້ເປັນກະສັດທີ່ເຮັບໂຣນ 
1ຢ ື່ ຕ ື່  ມຳ ຫລງັ ຈຳກ ນ ັໍ້ນ         ດາວິດ ໄດໍ້ ທ ນ ຖຳມ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ວື່ຳ         “ສມົຄວນ ບ  ທີື່  ຂໍ້ຳພະອງົ ຈະ ຂ ໍ້ນ 

ໄປ ຍງັ ເມ  ອງ ໜ ື່ ງ ໃນ ແຂວງ ຢ ດາ?”         ແລະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຕອບ ເພິື່ ນ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ຂ ໍ້ນ ໄປ ສຳ”         ດາວິດ 

ທ ນ ວື່ຳ         “ຂໍ້ຳພະອງົ ຈະ ຂ ໍ້ນ ໄປ ເມ  ອງ ໃດ?”         ພຣະເຈົ້າ ຕອບ ວື່ຳ         “ເມ  ອງ ເຮັບໂຣນ”         

2ແລໍ້ວ ດາວິດ ກ  

ໄດໍ້ ກບັ ເມ  ອ ພໍ້ອມ ກບັ ເມຍ ທງັ ສອງ ຂອງ ເພິື່ ນ ຄ          ອາຮີໂນອາມ ຊຳວ ເຢດຊະເຣເອນ          ແລະ ອາບີ-
ກາຍ ແມ ື່ໝໍ້ຳຍ ຂອງ ນາບານ ຊຳວ ກາເມນ         

3ແລະ ດາວິດ ກ  ເອົຳ ຄນົ ທີື່ ຢ ື່ ກບັ ເພິື່ ນ ຂ ໍ້ນ ໄປ ທກຸ ຄນົ 

ພໍ້ອມ ທງັ ຄອບຄວົ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ກ  ໄປ ດໍ້ວຍ         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ອຳ ໃສ ຢ ື່         ເມ  ອງ ຕື່ຳງ ໆ ໃນ ແຂວງ 

ເຮັບໂຣນ         

4ແລະ ຄນົ ຢ ດາ ກ  ພຳກນັ ມຳ ເຈມີ ດາວິດ ໃຫໍ້ ເປັນ ກະສດັ ຂອງ ຄອບຄວົ ຢ ດາ.          

ດາວິດຍົກຍ້ອງຄົນທີ່ຝັງສົບຊາອ ນໄວ້ 
ເມ  ື່ອ ມີ ຄນົ ມຳ ບອກ ກະສດັ ດາວິດ ວື່ຳ         “ຊຳວ ຢາເບັດ-ກເິລອາດ ເປັນ ຜ ໍ້ ທີື່  ຝງັ ສບົ ຊາອ ນ”         

5ກະ-

ສດັ ດາວິດ ໄດໍ້ ໃຊໍ້ ຜ ໍ້ ສ ົື່ງ ຂື່ຳວ ໄປ ຫຳ ຊຳວ         ຢາເບັດ-ກິເລອາດ ນ ັໍ້ນ ໂດຍ ບອກ ກບັ ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ         “ຂ  

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຊງົ ອ  ຳນວຍ ພຣະພອນ ແກື່ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ໃນ ກຳນ ທີື່  ພວກ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ສະແດງ 

ຄວຳມ ເມດ ຕຳ ຕ ື່  ກະສດັ ຊາອ ນ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ         ແລະ ໄດໍ້ ຝງັ ສບົ ທື່ຳນ ໄວໍ້         

6ບດັ ນີໍ້ ຂ  ພຣະ-
ຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ສະແດງ ຄວຳມ ກະລນຸຳ         ແລະ ຄວຳມ ຈງິ ແກື່ ພວກ ທື່ຳນ         ແລະ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈະ ເຮັດ ດ ີຕ ື່  

ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ         ຍໍ້ອນ ພວກ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ເຮັດ ກຳນ ນີໍ້         

7ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ຂ  ໃຫໍ້ ມ  ຂອງ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ເຂັໍ້ມ-

ແຂງ ຂ ໍ້ນ ແລະ ຂ  ໃຫໍ້ ພວກ ທື່ຳນ ກໍ້ຳຫຳນ         ເພຳະວື່ຳ         ຊາອ ນ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ຕຳຍ ແລໍ້ວ         

ແລະ ຄອບຄວົ ຢ ດາ ໄດໍ້ ເຈມີ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ເປັນ ກະສດັ ປກົຄອງ ພວກ ເຂົຳ.”          

ລ ກຊາຍຂອງຊາອ ນປົກຄອງອິສຣາເອນ 
8ຝື່ຳຍ ອັບເນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເນ ຜ ໍ້ ບນັຊຳ ກຳນ ກອງທບັ ຂອງ ຊາອ ນ ໄດໍ້ ພຳ ອິດໂບເຊດ ລ ກ ຊຳຍ 

ຂອງ ຊາອ ນ ຂໍ້ຳມ ໄປ ເມ  ອງ         ມາຮານາຢິມ         

9ແລະ ໄດໍ້ ສະຖຳປະນຳ ເພິື່ ນ ໃຫໍ້ ເປັນ ກະສດັ ປກົຄອງ 

ແຂວງ ກເິລອາດ,         ຄນົ ອາຊ ,         ຄນົ ເຢດຊະເຣເອນ,         ຄນົ ເອຟຣາຢິມ,         ຄນົ ເບັນຢາມິນ          ແລະ ຄນົ 

ອິສຣາເອນ ທງັ ໝດົ.         

10ເມ  ື່ອ ອິດໂບເຊດ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຊາອ ນ ເລີື່ ມ ປກົຄອງ ອິສຣາເອນ ນ ັໍ້ນ ມີ ອຳຍ ຸ

ສີື່  ສິບ ປີ         ແລະ ໄດໍ້ ປກົຄອງ ຢ ື່ ລະຫວື່ຳງ ສອງ ປີ         ແຕື່ ຄອບຄວົ ຢ ດາ ໄດໍ້ ຕດິຕຳມ ກະສດັ ດາວິດ         

11ສື່ວນ ດາວິດ ເປັນ ກະສດັ ປກົຄອງ ຄອບຄວົ ຢ ດາ ໃນ ເມ  ອງ ເຮັບໂຣນ ເປັນ ເວລຳ ເຈດັ ປີ ກບັ ຫກົ 

ເດ ອນ.          

ການສ ້ຮົບລະຫວູ່າງຄົນຂອງດາວິດກັບຄົນຂອງອິດໂບເຊດ 
12ອັບເນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເນ          ແລະ ພວກ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ອິດໂບເຊດ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຊາອ ນ ໄດໍ້ ອອກ ຈຳກ 

ເມ  ອງ ມາຮານາຢິມ ໄປ ສ ື່ ເມ  ອງ ກເິບໂອນ         

13ແລະ ໂຢອາບ ລ ກ ຊຳຍ ນຳງ ເຊຣ ຢາ ກບັ ພວກ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ 

ດາວິດ ກ  ອອກ ໄປ ນ  ຳ         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ພບົ ກນັ ໃກໍ້ ກບັ ໜອງ ນ  ໍ້ຳ ເມ  ອງ ກິເບໂອນ          ພວກ ໜ ື່ ງ ຢ ື່ ແຄມ 

ໜອງ ຟຳກ ນີໍ້         ແລະ         ອີກ ພວກ ໜ ື່ ງ ຢ ື່ ແຄມ ໜອງ ຟຳກ ນ ັໍ້ນ         

14ອັບເນ ເວົໍ້ຳ ກບັ ໂຢອາບ ວື່ຳ         “ຂ  ໃຫໍ້ 

ພວກ ຄນົ ໜຸື່ມ ລກຸຂ ໍ້ນ ຕ ື່ ສ ໍ້ ແຂື່ງ ກນັ ຫລິໍ້ນ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ເບິື່ ງ”         ແລະ ໂຢອາບ ໄດໍ້ ຕອບ ວື່ຳ         “ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ 

ລກຸຂ ໍ້ນ ສຳ.”          
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15ພວກ ເຂົຳ ກ  ລກຸຂ ໍ້ນ ຕຳມ ຈ  ຳນວນ ທີື່  ນບັ ໄວໍ້ ໃນ ແຕື່ ລະ ຝື່ຳຍ ຄ          ຝື່ຳຍ ເບັນຢາມິນ          ແລະ ຝື່ຳຍ 

ອິດໂບເຊດ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຊາອ ນ ສິບ ສອງ ຄນົ         ແລະ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ຂອງ ດາວິດ ສິບ ສອງ ຄນົ         

16ຕື່ຳງ ຄນົ ກ  ຈບັ ຄ ື່ ຕ ື່ ສ ໍ້         ແລະ ປກັ ດຳບ ເຂົໍ້ຳ ຂໍ້ຳງ ຂອງ ຄ ື່ ຕ ື່ ສ ໍ້         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ລ ົໍ້ມ ຕຳຍ ພໍ້ອມ ກນັ ໝດົ ທກຸ 

ຄນົ         ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ເອີໍ້ນ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ         ເຮັນກາດ-ຮັດຊ ຣີມ          “ທົື່ງ ນຳ ຄມົ ດຳບ”         ຢ ື່ ໃນ ແຂວງ ກິເບ-
ໂອນ.          

17ກຳນ ສ ໍ້ ຮບົ ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ດເຸດ ອດ ຫລຳຍ         ອັບເນ          ແລະ ພວກ ຄນົ ອິສຣາເອນ ກ  ພື່ຳຍ ແພໍ້ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຂໍ້ຳ-

ລຳຊະກຳນ ຂອງ ກະສດັ ດາວິດ         

18ຢ ື່ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ມີ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ນຳງ ເຊຣ ຢາ          3         ຄນົ         ຄ          ໂຢອາບ          

ອາບີຊາຍ          ແລະ ອາສາເຮນ          ຝື່ຳຍ ອາສາເຮນ ນ ັໍ້ນ ຕນີ ຂອງ ລຳວ ແລື່ນ ໄວ ຫລຳຍ ເໝ ອນ ກບັ ໂຕ 

ຟຳນ ປື່ຳ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ປື່ຳ         

19ແລະ ອາສາເຮນ ກ  ໄລື່ ຕຳມ ອັບເນ ໄປ         ໃນ ເວລຳ ທີື່  ໄລື່ ຕຳມ ໄປ ນ ັໍ້ນ         ລຳວ ບ ື່  

ໄດໍ້ ລໍ້ຽວ ຂວຳ         ຫຼ  ລໍ້ຽວ ຊໍ້ຳຍ ອອກ ຈຳກ ອັບເນ          ເລີຍ.          

ອັບເນຂ້າອາສາເຮນ 
20ອັບເນ ຫລຽວ ເບິື່ ງ ທຳງ ຫຼງັ         ແລະ ຖຳມ ວື່ຳ         “ເຈົໍ້ຳ ແມ ື່ນ ອາສາເຮນ ບ ?”         ລຳວ ຕອບ ວື່ຳ         “ແມ ື່ນ 

ຂໍ້ອຍ ເອງ”         

21ອັບເນ ຈ ື່ງ ບອກ ລຳວ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ລໍ້ຽວ ໄປ ທຳງ ຂວຳ         ຫລ  ທຳງ ຊໍ້ຳຍ         ແລະ ຈບັ ເອົຳ ຄນົ ໜຸື່ມ 

ຄນົ ໜ ື່ ງ ແລໍ້ວ ເອົຳ ອຳວດຸ ຂອງ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ສ  ຳລບັ ເຈົໍ້ຳ ເທີໍ້ນ”         ແຕື່ ອາສາເຮນ ບ ື່  ລໍ້ຽວ ໜີ ຈຳກ ກຳນ ໄລື່ ຕຳມ 

ອັບເນ         

22ອັບເນ ໄດໍ້ ບອກ ອາສາເຮນ ອີກ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ຖອຍຫລງັ ກບັ ຈຳກ ກຳນ ຕຳມ ຂໍ້ອຍ ຈະ ໃຫໍ້ ຂໍ້ອຍ 

ຟຳດ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ຕຳຍ ລງົ         ດນິ ຊ ັໍ້ນ ບ ?         ແລໍ້ວ ຂໍ້ອຍ ຈະ ເງຍີ ໜໍ້ຳ ຂ ໍ້ນ ເບິື່ ງ ໂຢອາບ ອໍ້ຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຢື່ຳງ-

ໃດ?”         

23ແຕື່ ລຳວ ປະຕເິສດ ບ ື່  ຍອມ ຖອຍຫລງັ ກບັ         ເພຳະສະນ ັໍ້ນ ອັບເນ ກ  ເອົຳ ໂຄນ ຫອກ ແທງ ທໍ້ອງ 

ອາສາເຮນ          ຫອກ ກ  ຊອດ ອອກ ທຳງ ຫລງັ,         ແລໍ້ວ ລຳວ ກ  ລ ົໍ້ມ ລງົ ຕຳຍ ຢ ື່ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         ເມ  ື່ອ ຄນົ ທງັຫລຳຍ 

ໄດໍ້ ມຳ ຮອດ ບື່ອນ ອາສາເຮນ ລ ົໍ້ມ ຕຳຍ ຢ ື່ ກ  ຢດຸ         ແລະ ຢ ນ ມດິ ຢ ື່.          
24ແຕື່ ໂຢອາບ ກບັ ອາບີຊາຍ ໄລື່ ຕຳມ ອັບເນ ໄປ         ຕຳເວັນ ກ  ຕກົ ເມ  ື່ອ ລຳວ ມຳ ຮອດ ພ  ນໍ້ອຍ ອຳມາ 

ທີື່ ຢ ື່ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ກີອາ          ຕຳມ ທຳງ ທີື່  ຈະ ໄປ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ ເມ  ອງ ກິເບໂອນ         

25ແລະ ລ ກ ຫຼຳນ ເບັນ-
ຢາມິນ ກ  ໄດໍ້ ໂຮມ ກນັ ເພ ື່ ອ ໄລື່ ຕດິຕຳມ ອັບເນ ເປັນ ກອງທບັ ດຽວ         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຢ ນ ຢ ື່ ທີື່  ຈອມ ພ  

ນໍ້ອຍ ໜື່ວຍ ໜ ື່ ງ.          
26ແລໍ້ວ ອັບເນ ຮໍ້ອງ ໃສື່ ໂຢອາບ ວື່ຳ         “ພວກ ເຮົຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ສ ໍ້ ຮບົ ກນັ ຕະຫລອດ ໄປ ບ ?         ທື່ຳນ ບ ື່  ຮ ໍ້ ບ  

ວື່ຳ ມນັ ຈະ ເປັນຄວຳມ ຂມົຂ ື່ ນ ທີື່  ສດຸ ໃນ ຕອນ ສດຸ ທໍ້ຳຍ,         ຍງັ ອີກ ດນົ ປຳນໃດ ທື່ຳນ ຈ ື່ງ ຈະ ບອກ ຄນົ 

ຂອງ ທື່ຳນ ໃຫໍ້ ເຊົຳ ໄລື່ ຕຳມ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ”         

27ແລະ ໂຢອາບ ຈ ື່ງ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ພຣະເຈົ້າ ຊງົ 

ພຣະຊນົ ຢ ື່ ສນັໃດ         ຖໍ້ຳ ທື່ຳນ ບ ື່  ກື່ຳວ ຂ ໍ້ນ ໃນ ມ ໍ້ ເຊົໍ້ຳ ນີໍ້         ຄນົ ທງັຫຼຳຍ ກ  ຈະ ເລີກ ໄລື່ ຕຳມ ພວກ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ 

ພວກ ເຂົຳ ທກຸ ຄນົ”         

28ໂຢອາບ ຈ ື່ງ ເປົື່ ຳ ແກ ຂ ໍ້ນ         ແລະ ຄນົ ທງັ ປວງ ກ  ຢດຸ         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ບ ື່  ໄລື່ ຕຳມ ອິ-
ສຣາເອນ ຕ ື່  ໄປ ອີກ         ແລະ ບ ື່  ໄດໍ້ ສ ໍ້ ຮບົ ກນັ         ອີກ         

29ອັບເນ ກບັ ຄນົ ຂອງ ເພິື່ ນ ກ  ເດນີທຳງ ຕະຫລອດ ຄ ນ 

ນ ັໍ້ນ ໃນ ທົື່ງພຽງ         ແລະ ໄດໍ້ ຂໍ້ຳມ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ          ແລະ ເດນີທຳງ ທົື່ວ         ແຂວງ ບິດໂຣນ ຈນົ ມຳ ຮອດ 

ເມ  ອງ ມາຮານາຢິມ.          
30ໂຢອາບ ກ  ກບັ ມຳ ຈຳກ ກຳນ ໄລື່ ຕຳມ ອັບເນ          ເມ  ື່ອ ເພິື່ ນ ທໍ້ອນໂຮມ ປະຊຳຊນົ ເຂົໍ້ຳກນັ ແລໍ້ວ         ຂໍ້ຳ-

ລຳຊະກຳນ         ທະຫຳນ ຂອງ ດາວິດ ກ  ຂຳດ ໄປ ສິບ ເກົໍ້ຳ ຄນົ ພໍ້ອມ ທງັ ອາສາເຮນ         

31ແຕື່ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ 
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ຂອງ ດາວິດ ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ຄນົ ເບັນຢາມິນ          ແລະ ຄນົ ຂອງ ອັບເນ ສຳມ ຮໍ້ອຍ ຫກົ ສິບ ຄນົ         

32ແລະ ພວກ ເຂົຳ 

ນ  ຳ ເອົຳ ສບົ ອາສາເຮນ ໄປ ຝງັ ໄວໍ້ ໃນ ອບຸ ໂມງ ພ ື່  ຂອງ ລຳວ ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ທີື່  ເມ  ອງ ເບັດເລເຮັມ          ໂຢອາບ ແລະ 

ພວກ ຂອງ ເພິື່ ນ ກ  ເດນີທຳງ ຕະຫລອດ ຄ ນ ໄປ ແຈ ໍ້ງ ຢ ື່ ທີື່  ເມ  ອງ ເຮັບໂຣນ          

ບົດທີ 3 
1ເປັນ ເວລຳ ດນົ ນຳນ ທີື່  ຄອບຄວົ ຂອງ ຊາອ ນ ໄດໍ້ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກບັ ຄອບຄວົ ຂອງ ດາວິດ          ແລະ ກະສດັ ດາ-

ວິດ ກ  ເຂັໍ້ມແຂງ ຫລຳຍ ຂ ໍ້ນ ສື່ວນ ຄອບຄວົ ຂອງ ຊາອ ນ ກ  ເສ ື່ ອມ ນໍ້ອຍ ຖອຍ ລງົ.          

ດາວິດມີລ ກຊາຍຫົກຄົນທີ່ເມືອງເຮັບໂຣນ 
2ດາວິດ ມີ ລ ກ ຊຳຍ ຫລຳຍ ຄນົ ທີື່  ເກດີ ຢ ື່ ເມ  ອງ ເຮັບໂຣນ ລ ກ ຊຳຍ ຫວົປີ ຊ ື່         ອຳໂນນ          ລ ກ ນຳງ ອາ-

ຮີໂນອາມ ຊຳວ ເຢດຊະເຣເອນ         

3ຜ ໍ້ ທີື່  ສອງ ຊ ື່  ກີເລອາບ          ລ ກ ນຳງ ອາບີກາຍ ແມ ື່ໝໍ້ຳຍ ຂອງ ນາ-
ບານ ຊຳວ ກາເມນ          ແລະ ຜ ໍ້ ທີື່  ສຳມ ຊ ື່         ອັບຊາໂລມ ລ ກ         ຊຳຍ ຂອງ ນຳງ         ມາອາກາ ລ ກ ສຳວ ຂອງ 

ຕານມາຍ ກະສດັ ເມ  ອງ ເກຊ          

4ຜ ໍ້ ທີື່  ສີື່  ຊ ື່  ອາໂດນີຢາ          ລ ກ ຊຳຍ ນຳງ ຮັກກິດ;         ຜ ໍ້ ທີື່  ຫໍ້ຳ ຊ ື່         ເຊຟາຕີຢາ          

ລ ກ ຊຳຍ ນຳງ ອາບີຕານ         

5ແລະ ຜ ໍ້ ທີື່  ຫກົ ຊ ື່  ອິດເຣອາມ          ລ ກ ນຳງ ເອັກລາ ເມຍ ຂອງ ດາວິດ.         ລ ກ 

ຊຳຍ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເກດີ ແກື່ ດາວິດ ທີື່  ເມ  ອງ ເຮັບໂຣນ.          
6ຢ ື່ ມຳ ເມ  ື່ອ ຄອບຄວົ ຂອງ ຊາອ ນ ໄດໍ້ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກບັ ຄອບຄວົ ຂອງ ດາວິດ ນ ັໍ້ນ         ອັບເນ ເຮັດ ຕວົ ໃຫໍ້ ເຂັໍ້ມ-

ແຂງ ຫລຳຍ ຂ ໍ້ນ ໃນ ຄອບຄວົ ຂອງ ຊາອ ນ.          

ອັບເນປະຖິ້ມອິດໂບເຊດໄປຕິດຕາມດາວິດ 
7ຝື່ຳຍ ຊາອ ນ ນ ັໍ້ນ ມີ ເມຍ ນໍ້ອຍ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຊ ື່  ຣິດຊະປາ ລ ກ ສຳວ ຂອງ ອາອີຢາ          ແລະ ອິດໂບເຊດ 

ຖຳມ ອັບເນ ວື່ຳ         “ເຫດ ໃດ ທື່ຳນ ຈ ື່ງ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ສມົສ ື່ ກບັ ເມຍ ນໍ້ອຍ ພ ື່  ຂອງ ເຮົຳ.”          
8ຝື່ຳຍ ອັບເນ ກ  ຮໍ້ຳຍ ອິດໂບເຊດ ຢື່ຳງ ແຮງ         ເພຳະ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ນີໍ້ ຈ ື່ງ ທ ນ ວື່ຳ         “ຂໍ້ຳພະອງົ ເປັນ ຫວົ ໝຳ 

ບ ?         ຊ ື່ ງ ທກຸ ມ ໍ້ນີໍ້ ຂໍ້ຳພະອງົ ໄດໍ້ ຕ ື່ ຕໍ້ຳນ ຢ ດາ ໂດຍ ສະແດງ ຄວຳມ ເມດ ຕຳ ຕ ື່  ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ຊາອ ນ ພ ື່  

ຂອງ ພະ ອງົ         ແລະ ຕ ື່  ພີື່ ນ ໍ້ອງ         ແລະ ຕ ື່  ມດິ ສະຫຳຍ ພ ື່  ຂອງ ທື່ຳນ         ບ ື່  ໄດໍ້ ມອບ ພະ ອງົ ໄວໍ້ ໃນ ມ  ຂອງ ດາ-
ວິດ          ມ ໍ້ນີໍ້ ພະ ອງົ ຍງັ ຫຳ ຄວຳມ ຕ ື່  ຂໍ້ຳພະອງົ ດໍ້ວຍ ເລ ື່ ອງ ຜ ໍ້ຍງິ ຄນົ ນີໍ້         

9ຖໍ້ຳ ຂໍ້ຳພະອງົ ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຮັດ ເພ ື່ ອ 

ດາວິດ ໃຫໍ້ ສ  ຳເລັດ ດ ັື່ງ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ປະຕຍິຳນ ໄວໍ້ ແກື່ ທື່ຳນ ແລໍ້ວ         ກ  ຂ  ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ລງົໂທດ 

ອັບເນ          ແລະ ຫລຳຍ ກວື່ຳ ນ ັໍ້ນ ອີກ         

10ຄ  ຂໍ້ຳພະອງົ ຈະ ຍໍ້ຳຍ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ຈຳກ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ຊາ-
ອ ນ          ແລະ ສະຖຳປະນຳ ບນັລງັ ຂອງ ດາວິດ ປກົຄອງ         ອິສຣາເອນ          ແລະ ປກົຄອງ ຢ ດາ          ຕ ັໍ້ງແຕື່ 

ດານ ຮອດ ເບເອ-ເຊບາ”         

11ແລໍ້ວ ອິດໂບເຊດ ກ  ເກດີ ຄວຳມ ຢໍ້ຳນ ກວົ ຕ ື່  ອັບເນ ຫລຳຍ         ໂດຍ ບ ື່  ຊງົ 

ຕອບ ຫຍງັ ຕ ື່  ອັບເນ ເລີຍ.          
12ອັບເນ ກ  ສ ົື່ງ ຕວົ ແທນ ຂອງ ຕນົ ໄປ ຫຳ ດາວິດ ທ ນ ວື່ຳ         “ແຜື່ນດນິ ນີໍ້ ເປັນ ຂອງ ຜ ໍ້ ໃດ?”         ແລະ ທ ນ 

ອີກ ວື່ຳ         “ຂ  ຈ ົື່ງ ເຮັດ         ສນັຍຳ ກບັ ຂໍ້ຳພະອງົ         ແລະ ມ  ຂອງ ຂໍ້ຳພະອງົ ຈະ ຢ ື່ ຝື່ຳຍ ພະ ອງົ         ເພ ື່ ອ ຈະ ນ  ຳ ອິ-
ສຣາເອນ ທງັ ໝດົ ມຳ ຢ ື່ ຝື່ຳຍ ທື່ຳນ”         

13ດາວິດ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ດ ີແລໍ້ວ         ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ສນັຍຳ ກບັ ທື່ຳນ         ແຕື່ 

ເຮົຳ ມີ ເງ  ື່ອນໄຂ ຢື່ຳງ ໜ ື່ ງ ຄ  ວື່ຳ ຖໍ້ຳ ທື່ຳນ ຈະ ເຫັນ ໜໍ້ຳ ເຮົຳ         ອີກ ຂ  ທື່ຳນ ນ  ຳ ມີການ ລ ກ ສຳວ ຂອງ ຊາອ ນ 

ມຳ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ກື່ອນ         ບ ື່  ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ທື່ຳນ ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຫັນ ໜໍ້ຳ ເຮົຳ.”          
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14ແລໍ້ວ ດາວິດ ກ  ສ ົື່ງ ຜ ໍ້ ສ ົື່ງ ຂື່ຳວ ໄປ ບອກ ອິດໂບເຊດ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຊາອ ນ ວື່ຳ         “ຂ  ມອບ ມີການ 

ເມຍ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ແກື່ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ໝັໍ້ນ ໄວໍ້ ດໍ້ວຍ ໜງັ ປຳຍ ອະ ໄວ ຍຳ ວະ ລບັ 

ຂອງ ຄນົ ຟີລິດສະຕີນ ໜ ື່ ງ ຮໍ້ອຍ ຄນົ”         

15ອິດໂບເຊດ ຈ ື່ງ ໃຫໍ້ ຄນົ ໄປ ນ  ຳ ເອົຳ ມກີຳນ ມຳ ຈຳກ ຜວົ ຂອງ 

ນຳງ ຄ  ປັນຕີເອນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ລາອິດ         

16ແຕື່ ຜວົ ຂອງ ນຳງ ໄດໍ້ ໄປ ນ  ຳ         ແລະ ຍື່ຳງ ຕຳມ ຫລງັ ນຳງ 

ທງັ ຮໍ້ອງໄຫໍ້ ໄປ ຈນົ ຮອດ ບາຮ ຣີມ          ແລໍ້ວ ອັບເນ ຈ ື່ງ ບອກ ຜວົ ນຳງ ວື່ຳ         “ກບັ ໄປ ສຳ”         ແລະ ລຳວ ກ  ກບັ 

ໄປ.          
17ອັບເນ ຈ ື່ງ ປ ກສຳ ກບັ ພວກ ຜ ໍ້ ໃຫຍື່ ຂອງ ອິສຣາເອນ ວື່ຳ         “ແຕື່ ກື່ອນ ພວກ ທື່ຳນ ຊອກ ຫຳ ດາວິດ 

ເພ ື່ ອ ເປັນ ກະສດັ ປກົຄອງ ພວກ ທື່ຳນ.         

18ບດັ ນີໍ້         ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້ ເປັນ ຈງິ ເທີໍ້ນ         ເພຳະວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ 

ກື່ຳວ ເຖງິ ດາວິດ ວື່ຳ         ‘ເຮົຳ ຈະ ຊື່ວຍ ອິສຣາເອນ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ເຮົຳ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຈຳກ ມ  ຂອງ ຄນົ ຟີລິດ-
ສະຕີນ          ແລະ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຈຳກ ມ  ສດັຕ  ທງັຫຼຳຍ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ດໍ້ວຍ ມ  ຂອງ ດາວິດ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ເຮົຳ.’”          

19ອັບເນ ກ  ເວົໍ້ຳ ກບັ ຕະກ ນ ເບັນຢາມິນ ດໍ້ວຍ         ແລະ ອັບເນ ກ  ໄປ ທ ນ ດາວິດ ທີື່  ເມ  ອງ ເຮັບໂຣນ 

ເຖງິ ບນັດຳ ສິື່ ງ ຕື່ຳງ ໆ ທີື່  ອິສຣາເອນ          ແລະ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ທງັ ໝດົ ຂອງ ເບັນຢາມິນ ເຫັນ ດ ີ         

20ອັບເນ ຈ ື່ງ 

ໄປ ຫຳ ກະສດັ ດາວິດ ທີື່  ເມ  ອງ ເຮັບໂຣນ ພໍ້ອມ ກບັ ຄນົ ອີກ ຊຳວ ຄນົ,         ກະສດັ ດາວິດ ໄດໍ້ ຈດັ ງຳນ ລໍ້ຽງ 

ໃຫໍ້ ອັບເນ ແລະ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ໄປ ນ  ຳ ເພິື່ ນ         

21ແລະ ອັບເນ ທ ນ ດາວິດ ວື່ຳ         “ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ກບັ ໄປ         

ແລະ ຈະ ທໍ້ອນໂຮມ ຄນົ ອິສຣາເອນ ທງັ ໝດົ ມຳ ຫຳ ກະສດັ         ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ເພ ື່ ອ ພວກ ເຂົຳ 

ທງັຫລຳຍ ຈະ ເຮັດ ສນັຍຳ ກບັ ພະ ອງົ         ແລະ ພະ ອງົ ຈະ ຊງົ ປກົຄອງ ໃຫໍ້ ກວໍ້ຳງຂວຳງ ຕຳມ ຈດິໃຈ ຂອງ 

ພະ ອງົ ປຳດຖະໜຳ”         ດາວິດ ກ  ຊງົ ສ ົື່ງ ອັບເນ ກບັ ໄປ         ແລະ ລຳວ ກ  ໄປ ໂດຍ ສນັຕພິຳບ.          
22ເບິື່ ງ ແມ         ຂະນະ ນ ັໍ້ນ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ຂອງ ດາວິດ ກບັ ໂຢອາບ ໄດໍ້ ກບັ ມຳ ຈຳກ ກຳນ ໄປ ປຸໍ້ນ         

ແລະ ນ  ຳ ສິື່ ງ ຂອງ ທີື່  ຢ ດ ໄດໍ້ ຢື່ຳງ ຫລວງຫລຳຍ ນ ັໍ້ນ ມຳ ນ  ຳ         ແຕື່ ອັບເນ ບ ື່  ໄດໍ້ ຢ ື່ ກບັ ດາວິດ ທີື່  ເຮັບໂຣນ 

ແລໍ້ວ         ເພຳະ ພະ ອງົ ຊງົ ສ ົື່ງ ເພິື່ ນ ກບັ ໄປ         ແລະ ເພິື່ ນ ກ  ໄປ ໂດຍ ສນັຕພິຳບ         

23ເມ  ື່ອ ໂຢອາບ ກບັ ກອງ-

ທບັ ທງັ ໝດົ ທີື່ ຢ ື່ ກບັ ຕນົ ມຳ ຮອດ         ກ  ມີ ຄນົ ບອກ ໂຢອາບ ວື່ຳ         “ອັບເນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເນ ມຳ ເຝົໍ້ຳ ກະສດັ         

ແລະ ພະ ອງົ ຊງົ ໃຫໍ້ ລຳວ ກບັ ໄປ ລຳວ ກ  ກບັ ໄປ ໂດຍ ສນັຕພິຳບ.”          
24ແລໍ້ວ ໂຢອາບ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ເຝົໍ້ຳ ກະສດັ ທ ນ ວື່ຳ         “ພະ ອງົ ຊງົ ເຮັດ ຫຍງັ ເຊັື່ ນ ນ ັໍ້ນ         ເບິື່ ງ ແມ         ອັບເນ ມຳ 

ເຝົໍ້ຳ ພະ ອງົ ເຫດ ໃດ ພະ ອງົ ຈ ື່ງ ປື່ອຍ ໃຫໍ້ ລຳວ ໄປ         ລຳວ ໄດໍ້ ຫລດຸ ມ  ໄປ ແລໍ້ວ         

25ພະ ອງົ ຊງົ ຮ ໍ້ ແລໍ້ວ ວື່ຳ 

ອັບເນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເນ ມຳ ເພ ື່ ອ ຫລອກ ລວງ ພະ ອງົ         ແລະ ເພ ື່ ອ ຮ ໍ້ ເຖງິ ກຳນ ສະເດັດ ເຂົໍ້ຳ ອອກ ຂອງ 

ພະ ອງົ         ແລະ ເພ ື່ ອ ຮ ໍ້ ທກຸ ສິື່ ງ ທກຸ ຢື່ຳງ ທີື່  ພະ ອງົ ຊງົ ກະທ  ຳ.”          
26ເມ  ື່ອ ໂຢອາບ ອອກ ມຳ ຈຳກ ກຳນ ເຂົໍ້ຳ ເຝົໍ້ຳ ດາວິດ          ຈ ື່ງ ສ ົື່ງ ຄນົ ໄປ ຕຳມ ອັບເນ          ພວກ ເຂົຳ ກ  ນ  ຳ 

ເອົຳ ອັບເນ ກບັ ມຳ ຈຳກ ນ  ໍ້ຳສໍ້ຳງ ຊ ື່  ສີຣາ          ແຕື່ ດາວິດ ບ ື່  ຮ ໍ້ ເລ ື່ ອງ ນີໍ້.          

ໂຢອາບຂ້າອັບເນ 
27ແລະ ເມ  ື່ອ ອັບເນ ກບັ ມຳ ຮອດ ເຮັບໂຣນ ແລໍ້ວ         ໂຢອາບ ກ  ພຳ ເພິື່ ນ ຫລບົ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ກຳງ ປະຕ  

ເມ  ອງ ເພ ື່ ອ ຈະ ເວົໍ້ຳ ກບັ ເພິື່ ນ ເປັນ ກຳນ ລບັ         ແລະ ໂຢອາບ ແທງ ທໍ້ອງ ຂອງ ອັບເນ          ເພິື່ ນ ກ  ສິໍ້ນ ຊວີດິ         

ໂຢອາບ ໄດໍ້ ແກໍ້ແຄໍ້ນ ແທນ ເລ ອດ ຂອງ ອາສາເຮນ ນໍ້ອງ ຊຳຍ ຂອງ ຕນົ.          
28ຫລງັ ຈຳກ ນ ັໍ້ນ         ເມ  ື່ອ ດາວິດ ໄດໍ້ ຍນິ ເລ ື່ ອງ ນີໍ້         ພະ ອງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ຕວົ ເຮົຳ         ແລະ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ 
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ຂອງ ເຮົຳ ບ ື່  ມີ ຄວຳມ ຜິດ ສ ບ ໄປ ເປັນນດິ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຍໍ້ອນ ເລ ື່ ອງ ເລ ອດ ຂອງ ອັບເນ 

ລ ກ ຂອງ ເນ         

29ຂ  ໃຫໍ້ ເລ ອດ ນ ັໍ້ນ ຕກົ ໃສື່ ຫວົ ຂອງ ໂຢອາບ          ແລະ ຕກົ ໃສື່ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ພ ື່  ຂອງ ລຳວ ທງັ ໝດົ         

ຂ  ໃຫໍ້ ຄອບຄວົ ຂອງ ໂຢອາບ ເປັນ ພະຍຳດ         ແລະ ມີ ຄນົ ທີື່  ເປັນ ພະຍຳດ ຂີໍ້ທ ດ,         ຄນົ ທີື່  ຖ  ໄມ ໍ້ເທົໍ້ຳ,         ຄນົ 

ທີື່  ຖ ກ ປະຫຳນ ດໍ້ວຍ ດຳບ         ຫລ  ຄນົ ຂຳດ ອຳຫຳນ ອ ດຫິວ ເລ ໍ້ອຍ ໆ ເທີໍ້ນ.”          
30ນີໍ້ ແຫລະ         ໂຢອາບ ກບັ ອາບີຊາຍ ນໍ້ອງ ຊຳຍ ຂອງ ລຳວ ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ອັບເນ          ເພຳະ ອັບເນ ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ອາ-

ສາເຮນ ນໍ້ອງ ຊຳຍ ຂອງ ລຳວ ໃນ ເວລຳ ສ ໍ້ ຮບົ ກນັ ຢ ື່ ທີື່  ກິເບໂອນ.          
31ແລໍ້ວ ດາວິດ ກ  ກື່ຳວ ກບັ ໂຢອາບ          ແລະ ປະຊຳຊນົ ທກຸ ຄນົ ທີື່ ຢ ື່ ກບັ ພະ ອງົ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ຈກີ ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ 

ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ ແລະ         ເອົຳ ຜໍ້ຳ ກະສອບ ຄຳດ ແອວ ໄວໍ້         ແລະ ຈ ົື່ງ ໄວໍ້ ທກຸ ໃຫໍ້ ອັບເນ”         ແລະ ກະສດັ 

ດາວິດ ກ  ສະເດັດ ຕຳມ ຫລງັ ໂລງ ສບົ ຂອງ ອັບເນ ໄປ         

32ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຝງັ ສບົ ອັບເນ ໄວໍ້ ທີື່  ເຮັບໂຣນ          

ແລະ ກະສດັ ໄດໍ້ ຮໍ້ອງໄຫໍ້ ດໍ້ວຍ ສຽງ ດງັ ໃນ ບື່ອນ ຝງັ ສບົ ຂອງ ອັບເນ          ແລະ ປະຊຳຊນົ ທງັ ປວງ ກ  ຮໍ້ອງ-

ໄຫໍ້.         

33ແລະ ກະສດັ ຊງົ ຮໍ້ອງ ຄຳງ ກື່ຽວ ກບັ ອັບເນ ວື່ຳ         “ອັບເນ ຕໍ້ອງ ຕຳຍ ຄ  ຄນົ ໂງ ື່ ຕຳຍ ບ ?         

34ມ  ຂອງ 

ເຈົໍ້ຳ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້ ຖ ກ ມດັ         ຕນີ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້ ຖ ກ ລື່ຳມ ໂສໍ້         ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ລ ົໍ້ມ ລງົ ເໝ ອນ ຄນົ ທີື່  ລ ົໍ້ມ ລງົ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຄນົ 

ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ”         ແລະ ປະຊຳຊນົ ທງັ ປວງ ກ  ຮໍ້ອງໄຫໍ້ ເຖງິ ອັບເນ ອີກ         

35ແລໍ້ວ ປະຊຳຊນົ ທງັ ປວງ ກ  ມຳ ທ ນ 

ຊວນ ເຊນີ ໃຫໍ້ ດາວິດ ສະເຫວຍີ ອຳຫຳນ ເມ  ື່ອ ເວລຳ ຍງັ ເວັນ ຢ ື່         ແຕື່ ດາວິດ ຊງົ ປະຕຍິຳນ ວື່ຳ         “ຂ  

ພຣະເຈົ້າ ລງົໂທດ ເຮົຳ         ແລະ ຫລຳຍ ກວື່ຳ ນ ັໍ້ນ         ຖໍ້ຳ ເຮົຳ ຊມີ ເຂົໍ້ຳຈີື່         ຫລ  ສິື່ ງ ໃດ ໆ ກື່ອນ ຕຳເວັນຕກົ.”          
36ປະຊຳຊນົ ທງັ ປວງ ສງັເກດ ເຫັນ ເຊັື່ ນ ນ ັໍ້ນ ກ  ພ ໃຈ ດ ັື່ງ ທີື່  ປະຊຳຊນົ ທງັ ປວງ ພ ໃຈ ທກຸ ສິື່ ງ ທີື່  ກະສດັ 

ໄດໍ້ ເຮັດ ມຳ.         

37ປະຊຳຊນົ ທງັ ປວງ         ແລະ ຊນົ ຊຳດ ອິສຣາເອນ ທງັ ປວງ ຈ ື່ງ ເຂົໍ້ຳໃຈ ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ ບ ື່  

ແມ ື່ນ ກະສດັ ທີື່  ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳ ອັບເນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເນ         

38ກະສດັ ກື່ຳວ ກບັ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ຂອງ ພະ ອງົ 

ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ຮ ໍ້ ບ ?         ມ ໍ້ນີໍ້         ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ         ແລະ ຄນົ ສ  ຳຄນັ ຄນົ ໜ ື່ ງ ໄດໍ້ ສິໍ້ນ ຊວີດິ ໃນ ອິສຣາເອນ         

39ເຖງິ ແມ ື່ນ 

ເຮົຳ ໄດໍ້ ຮບັ ກຳນ ເຈມີ ເປັນ ກະສດັ ແລໍ້ວ         ເຮົຳ ກ  ອື່ອນ ກ  ຳລງັ ໃນ ມ ໍ້ນີໍ້         ແລະ ຊຳຍ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ຊ ື່ ງ ເປັນ ລ ກ 

ຂອງ ນຳງ         ເຊຣ ຢາ          ແຂງ ກະດໍ້ຳງ ຕ ື່  ເຮົຳ ເກນີ ໄປ         ຂ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຕອບ ແທນ ແກື່ ທກຸ ຄນົ ທີື່  ເຮັດ 

ກຳນ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ຕຳມ ກຳນ ຮໍ້ຳຍ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ເທີໍ້ນ.”          

ບົດທີ 4 
ອິດໂບເຊດຖືກຄາດຕະກຳ 

1ເມ  ື່ອ ອິດໂບເຊດ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຊາອ ນ ໄດໍ້ ຍນິ ຂື່ຳວ ວື່ຳ ອັບເນ ສິໍ້ນ ຊວີດິ ທີື່  ເມ  ອງ ເຮັບໂຣນ          ມ  

ຂອງ ພະ ອງົ ກ  ອື່ອນ ແຮງ ລງົ         ແລະ ບນັດຳ ພວກ ອິສຣາເອນ ທງັ ປວງ ກ  ເປັນ ທກຸ ໃຈ         

2ຝື່ຳຍ ລ ກ ຊຳຍ 

ຂອງ ຊາອ ນ ຍງັ ມີ ອີກ ສອງ ຄນົ ເປັນ ຫວົໜໍ້ຳ ຂອງ ກອງທບັ         ຄນົ ໜ ື່ ງ ຊ ື່  ບາອານາ          ອີກ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຊ ື່  ເຣ-
ກາບ ທງັ ສອງ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຣິມໂມນ          ໃນ ຈ  ຳພວກ ລ ກ ຫຼຳນ ເບັນຢາມິນ ຊຳວ ເມ  ອງ ເບເອໂຣດ          

ເພຳະວື່ຳ ເມ  ອງ ເບເອໂຣດ ກ  ນບັ ເຂົໍ້ຳ ເປັນ ຂອງ ເບັນຢາມິນ ຄ  ກນັ         

3ຊຳວ ເບເອໂຣດ ໜີ ໄປ ຍງັ ເມ  ອງ 

ກິດຕາຢິມ          ແລະ ອຳໄສ ຢ ື່ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ຈນົ ຮອດ ທກຸ ມ ໍ້ນີໍ້.          
4ໂຢນາທານ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຊາອ ນ          ມີ ລ ກ ຊຳຍ ຄນົ ໜ ື່ ງ ເປັນ ງ ື່ອຍ;         ໃນ ເວລຳ ທີື່  ລຳວ ມີ ອຳຍ ຸຫໍ້ຳ ປີ         

ເມ  ື່ອ ມີ ຂື່ຳວ ເລ ື່ ອງ ຊາອ ນ ກບັ ໂຢນາທານ ມຳ ຈຳກ ເຢດຊະເຣເອນ ແມ ື່ລໍ້ຽງ ກ  ອຸໍ້ມ ລກຸຂ ໍ້ນ ໜີ ໄປ         ໃນ 
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ເວລຳ ນຳງ ຟໍ້ຳວ ໜີ ໄປ ນ ັໍ້ນ ເດັກ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຕກົລງົ         ແລະ ເປັນ ງ ື່ອຍ         ເພິື່ ນ ຊ ື່  ເມຟີໂບເຊັດ.          

5ຝື່ຳຍ ລ ກ ຊຳຍ ທງັ ສອງ ຂອງ ຣິມໂມນ          ຊຳວ ເບເອໂຣດ          ທີື່  ຊ ື່  ເຣກາບ          ແລະ ບາອານາ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ 

ອອກ ເດນີທຳງ         ເມ  ື່ອ ແດດ ອອກ ກໍ້ຳ         ກ  ມຳ ຮອດ ພະລຳຊະວງັ ຂອງ ອິດໂບເຊດ ຂະນະ ທີື່  ພະ ອງົ ກ  ຳ-

ລງັ ນອນ ພກັ ທື່ຽງ ຢ ື່         

6ແລະ ພວກ ເຂົຳ ທງັ ສອງ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ພະລຳຊະວງັ ເຮັດ ຄ  ຈະ ໄປ ຂນົ ເຂົໍ້ຳວດີ         

ແລະ ແທງ ທໍ້ອງ ຂອງ ພະ ອງົ ແລໍ້ວ         ເຣກາບ          ແລະ ບາອານາ          ອໍ້ຳຍ ຂອງ ຕນົ ກ  ປບົ ໜີ ໄປ.          
7ເວລຳ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ທງັ ສອງ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ພະລຳຊະວງັ ນ ັໍ້ນ ກະສດັ ກ  ຳລງັ ນອນ ຫລບັ ຢ ື່ ເທິງ ຕຽງ ໃນ 

ຫໍ້ອງ ນອນ         ລຳວ ໄດໍ້ ຕບົ ຕ ີພະ ອງົ,         ຂໍ້ຳພະອງົ         ແລະ ຕດັ ເອົຳ ຫວົ ຂອງ ພະ ອງົ         ແລະ ເອົຳ ຫວົ ນ ັໍ້ນ ໄປ 

ນ  ຳ ໂດຍ ເດນີທຳງ ໝດົ ຄ ນ ໃນ ທຳງ ທົື່ງພຽງ         

8ແລະ ລຳວ ນ  ຳ ຫວົ ຂອງ ອິດໂບເຊດ ໄປ ຖວຳຍ ດາວິດ ທີື່  

ເມ  ອງ ເຮັບໂຣນ          ພວກ ເຂົຳ ທງັ ສອງ ກຳບ ທ ນ ກະສດັ ວື່ຳ         “ອນັ ນີໍ້ ເປັນ ຫວົ ຂອງ ອິດໂບເຊດ ລ ກ ຂອງ 

ຊາອ ນ ສດັຕ  ຂອງ ທື່ຳນ         ຜ ໍ້ ຊອກ ຫຳ ຂໍ້ຳ ຊວີດິ ຂອງ ພະ ອງົ         ໃນ ມ ໍ້ນີໍ້ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ແກໍ້ແຄໍ້ນ ແທນ 

ກະສດັ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເໜ ອ ຊາອ ນ          ແລະ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ຊາອ ນ.”          
9ແຕື່ ດາວິດ ກື່ຳວ ຕອບ ເຣກາບ          ແລະ ບາອານາ ອໍ້ຳຍ ຂອງ ລຳວ         ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຣິມໂມນ ຊຳວ 

ເບເອໂຣດ ວື່ຳ         “ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ພຣະຊນົ ຢ ື່ ສນັໃດ         ພຣະອງົ ຜ ໍ້ ຊງົ ໄຖື່ ຊວີດິ ຈດິໃຈ ຂອງ ເຮົຳ ໃຫໍ້ 

ພົໍ້ນ ຈຳກ ຄວຳມ ຂດັ ສນົ ທກຸ ຢື່ຳງ         

10ເມ  ື່ອ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ຜ ໍ້ ໃດ ມຳ ບອກ ເຮົຳ ວື່ຳ         ‘ເບິື່ ງ ແມ         ຊາອ ນ ຕຳຍ ແລໍ້ວ’         

ແລະ ຄິດ ວື່ຳ ຕນົ ນ  ຳ ຂື່ຳວ ດ ີມຳ         ເຮົຳ ກ  ຈບັ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ຂໍ້ຳ ທີື່  ເມ  ອງ ຊິກລັກ ຊ ື່ ງ ເປັນ ຄື່ຳ ຈ ໍ້ຳງ ແກື່ ຂື່ຳວ ດ ີຂອງ 

ຕນົ         

11ຫຼຳຍ ກວື່ຳ ນ ັໍ້ນ ອີກ         ເມ  ື່ອ ຄນົ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ຄນົ ຊອບ ທ  ຳ ໃນ ເຮ ອນ         ແລະ ເທິງ ບື່ອນ ນອນ ຂອງ 

ຄນົ ຊອບ ທ  ຳ ນ ັໍ້ນ         ບດັ ນີໍ້ ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ຮຽກຮໍ້ອງ ເລ ອດ ຂອງ ລຳວ ຈຳກ ມ  ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ທງັ ສອງ ບ ?         ແລະ ຈະ ບ ື່  

ທ  ຳລຳຍ ເຈົໍ້ຳ ຈຳກ ແຜື່ນດນິ ໂລກ ບ ?”          
12ແລະ ດາວິດ ສ ັື່ງ ພວກ ຄນົ ໜຸື່ມ ຂອງ ພະ ອງົ         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ນ  ຳໄປ ຂໍ້ຳ         ຕດັ ມ  ຕດັ ຕນີ ອອກ         

ແຂວນ ສບົ ໄວໍ້ ຂໍ້ຳງ ໜອງ ນ  ໍ້ຳ ເມ  ອງ ເຮັບໂຣນ          ແລະ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ນ  ຳ ເອົຳ ຫວົ ຂອງ ອິດໂບເຊດ ໄປ ຝງັ 

ໄວໍ້ ໃນ ບື່ອນ ຝງັ ສບົ ຂອງ ອັບເນ ໃນ ເມ  ອງ ເຮັບໂຣນ.          

ບົດທີ 5 
ດາວິດເປັນເຈົ້າຊີວິດແຫູ່ງອິສຣາເອນ ແລະ ຢ ດາ 

1ຕ ື່  ມຳ ອີກ         ພວກ ຕະກ ນ ອິສຣາເອນ          ໄດໍ້ ມຳ ຫຳ ດາວິດ ທີື່  ເມ  ອງ ເຮັບໂຣນ          ແລະ ທ ນ ຕ ື່  ພະ ອງົ 

ວື່ຳ,         “ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເປັນ ເພ ື່ ອນ ຮື່ວມ ຊຳດ ດຽວ ກນັ ກບັ ພະ ອງົ         ໃນ ຄຳວ ກື່ອນ         ເມ  ື່ອ ຊາອ ນ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ 

ຊວີດິ.         

2ແມ ື່ນ ພະ ອງົ ນີໍ້ ແຫລະ         ໄດໍ້ ນ  ຳ ໜໍ້ຳ ປະຊຳຊນົ ອິສຣາເອນ ຢ ື່ ໃນ ສະໜຳມຮບົ         ຕ ັໍ້ງແຕື່ ເວລຳ 

ນ ັໍ້ນ ມຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກ  ຊງົ ບອກ ໃຫໍ້ ພະ ອງົ ເປັນ ຜ ໍ້ນ  ຳ ໜໍ້ຳ         ແລະ ປກົຄອງ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ພຣະອງົ.          
3ດໍ້ວຍ ເຫດ ນີໍ້         ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຜ ໍ້ນ  ຳ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ທກຸ ຄນົ         ຈ ື່ງ ເຂົໍ້ຳ ເຝົໍ້ຳ ພະ ອງົ ທີື່  ເມ  ອງ ເຮັບ-

ໂຣນ ນີໍ້”         ຝື່ຳຍ ດາວິດ ກ  ໃຫໍ້ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ ກບັ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ກ  ເອົຳ ນ  ໍ້ຳມນັ ຫດົສງົ ພະ ອງົ 

ໃຫໍ້ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ຂອງ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ອິສຣາເອນ.         

4ເວລຳ ທີື່  ດາວິດ ໄດໍ້ ຂ ໍ້ນ ສະເຫວຍີ ລຳດ ນ ັໍ້ນ         

ພະ ອງົ ມີ ອຳຍ ຸສຳມ ສິບ ປີ         ແລະ ພະ ອງົ ປກົຄອງ ເປັນ ເວລຳ ສີື່  ສິບ ປີ.         

5ຄ  ປກົຄອງ ຊຳວ ຢ ດາ ທີື່  ເຮັບ-
ໂຣນ ເປັນ ເວລຳ ເຈດັ ປີ ກບັ ຫກົ ເດ ອນ         ແລະ ໄດໍ້ ປກົຄອງ ທີື່  ກງຸ ເຢຣ ຊາເລັມ ທົື່ວ ທງັ ອິສຣາເອນ          
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ແລະ ຢ ດາ          ເປັນ ເວລຳ ສຳມ ສິບ ສຳມ ປີ.          

6ຕ ື່  ມຳ ກະສດັ ດາວິດ          ແລະ ທະຫຳນ ຂອງ ພະ ອງົ         ໄດໍ້ ໄປ ສ ໍ້ ຮບົ ທີື່  ນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ          ຊຳວ 

ເຢບຸດ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ທີື່  ນ ັໍ້ນ         ຄິດ ວື່ຳ         ດາວິດ ບ ື່  ສຳມຳດ ຈະ ຕ ີເອົຳ ເມ  ອງ ນີໍ້ ໄດໍ້         ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ພະ ອງົ ວື່ຳ,         

“ພະ ອງົ ຈະ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃນ ບື່ອນ ນີໍ້ ບ ື່  ໄດໍ້ ດອກ         ແມ ື່ນ ແຕື່ ຄນົ ຕຳບອດ         ແລະ ຄນົ ເສຍ ອງົຄະ ກ  ຈະ ສຳມຳດ 

ປໍ້ອງ ກນັ ເມ  ອງ ນີໍ້ ໄວໍ້ ໄດໍ້.”          
7ແຕື່ ດາວິດ ກ  ໄດໍ້ ຍ ດ ເອົຳ ປໍ້ອມ ຍຳມ ເມ  ອງ ຊີໂອນ          ແລະ ບື່ອນ ນີໍ້ ກ  ກຳຍເປັນ ເມ  ອງ ຂອງ ດາວິດ.         

8ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         ດາວິດ ເວົໍ້ຳ ກບັ ທະຫຳນ ຂອງ ພະ ອງົ ວື່ຳ         “ດຽວນີໍ້ ຂໍ້ອຍ ກຽດ ຊງັ ຊຳວ ເຢບຸດ ຫລຳຍ         ຢ ື່ ນີໍ້ ມີ 

ໃຜ ແດື່ ທີື່  ຄິດ ຄ  ກນັ ກບັ ຂໍ້ອຍ         ຂ  ໃຫໍ້ ພວກ ທີື່  ເຫັນ ດ  ີກບັ ຂໍ້ອຍ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ທຳງ ທ ື່  ນ  ໍ້ຳ ໃຕໍ້ ດນິ         ແລະ ໄປ ໂຈມ ຕ ີ

ກບັ ພວກ ທີື່  ເອີໍ້ນ ວື່ຳ         ເປັນ ຄນົ ຕຳບອດ         ແລະ ຄນົ ເສຍ ອງົຄະ ນ ັໍ້ນ”         (ດໍ້ວຍ ເຫດ ນີໍ້         ຈ ື່ງ ມີ ຄ  ຳ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         

ຄນົ ຕຳບອດ         ແລະ ຄນົ ເສຍ ອງົຄະ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ບ ື່  ໄດໍ້).          
9ສື່ວນ ດາວິດ          ກ  ຢ ື່ ໃນ ເມ  ອງ ທີື່  ມີ ປໍ້ອມ ຍຳມ ນ ັໍ້ນ         ທີື່  ພະ ອງົ ໄດໍ້ ໃສື່ ຊ ື່ ວ ື່ຳ,         “ເມ  ອງ ຂອງ ດາວິດ”         ພະ 

ອງົ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ກ  ຳແພງ ປໍ້ອງ ກນັ ອໍ້ອມ ໄວໍ້         ຕ ັໍ້ງແຕື່ ຄ  ປໍ້ອງ ກນັ ມິນໂລ ຈນົ ຮອດ ພະລຳຊະວງັ.         

10ດາວິດ 

ເຂັໍ້ມແຂງ         ແລະ ຈະເລີນ ຂ ໍ້ນ ຕະຫລອດ ມຳ         ເພຳະວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງ ຈກັກະວຳນ         ໄດໍ້ ຊງົ 

ສະຖດິ ຢ ື່ ກບັ ພະ ອງົ.          
11ຢ ດາ          ກະສດັ ຮີຣາມ ທີື່  ເມ  ອງ ຕີເຣ          ໄດໍ້ ສ ົື່ງ ພວກ ລຳຊະທ ດ ມຳ ຫຳ ດາວິດ.         

12ພໍ້ອມ ທງັ ໄມ ໍ້ ສນົ         

ຊື່ຳງ ໄມ ໍ້         ຊື່ຳງ ກ ື່  ມຳ ສໍ້ຳງ ພະລຳຊະວງັ ຂອງ ດາວິດ          ດາວິດ ຈ ື່ງ ພິຈຳລະນຳ ວື່ຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ 

ສະ ຖຳ ປຳ ນຳ ຕນົ ໃຫໍ້ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ຂອງ ຊຳວ ອິສຣາເອນ          ແລະ ຊງົ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ຂອງ 

ພະ ອງົ ໃຫໍ້ ຮ ັື່ງມ ີ ຮຸື່ງເຮ ອງ         ເພຳະ ເຫັນແກື່ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ພຣະອງົ.         

13ຫລງັ ຈຳກ ຍໍ້ຳຍ ໜີ ຈຳກ ເມ  ອງ 

ເຮັບໂຣນ ແລໍ້ວ         ດາວິດ ກ  ເອົຳ ເມຍ ນໍ້ອຍ ຫລຳຍ ຄນົ ໃນ ນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ          ພະ ອງົ ຈ ື່ງ ມີ ລ ກ ຊຳຍ         

ລ ກ ສຳວ ຕ ື່ ມ ຫລຳຍ ຂ ໍ້ນ.         

14ລ ກ ທີື່  ເກດີ ຢ ື່ ນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ ມີ ຄ          ຊາມມ ອາ          ໂຊບາບ          ນາທານ          

ໂຊໂລໂມນ.         

15-16ອິບຮາ          ເອລຊຸີອາ          ເນເຟັກ          ຢາເຟຍ          ເອລີຊາມາ          ເອລີອາດາ          ແລະ ເອລີເຟ-
ເລັດ.          

ດາວິດຊະນະພວກຟີລິດສະຕີນ 
17ເມ  ື່ອ ພວກ ຟີລິດສະຕີນ ໄດໍ້ ຍນິ ຂື່ຳວ ວື່ຳ         ດາວິດ ໄດໍ້ ຮບັ ກຳນ ສະ ຖຳ ປຳ ນຳ ໃຫໍ້ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ 

ຂອງ ຊຳວ ອິສຣາເອນ          ພວກ ເຂົຳ ກ  ແຫື່ ກນັ ມຳ ເພ ື່ ອ ຈບັ ເອົຳ ຕວົ ດາວິດ          ເມ  ື່ອ ດາວິດ ໄດໍ້ ຍນິ ຂື່ຳວ ນ ັໍ້ນ         

ພະ ອງົ ລງົ ໄປ ໃນ ປໍ້ອມ.         

18ເມ  ື່ອ ພວກ ຟີລິດສະຕີນ ເຄ ື່ ອນ ກ  ຳລງັ ມຳ ຮອດ ຮື່ອມ ພ  ເຣຟາຢິມ          ກ  ໄດໍ້ 

ຍ ດ ເອົຳ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ໄວໍ້.         

19ດາວິດ ໄດໍ້ ທ ນ ຖຳມ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ຕໍ້ອງ ໄປ ສ ໍ້ ຮບົ ກບັ 

ພວກ ຟີລິດສະຕີນ ບ ?         ພຣະອງົ ຈະ ຊງົ ປະທຳນ ໄຊຊະນະ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ບ ?”         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ 

ຕອບ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ໄປ ສຳ         ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ຊະນະ.”          
20ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ດາວິດ ຈ ື່ງ ມຸ ື່ງ ໜໍ້ຳ ໄປ ເມ  ອງ ບາອານ-ເປຣາຊີມ          ແລະ ຊະນະ ພວກ ຟີລິດສະຕີນ          ພະ 

ອງົ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ໃຫໍ້ ສດັຕ  ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ແຕກ ແຍກ ກນັ         ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ນ  ໍ້ຳ ໄຫລ 

ເຊຳະ ຄ  ກ ັໍ້ນ ນ  ໍ້ຳ”         ແລະ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ກ  ເອີໍ້ນ ວື່ຳ         ບາອານ-ເປຣາຊີມ.         

21ພວກ ຟີລິດສະຕີນ ໄດໍ້ ປະ ຮ ບ ພະ 

ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ໄວໍ້ ໃນ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         ດາວິດ          ແລະ ທະຫຳນ ຂອງ ພະ ອງົ ກ  ເອົຳ ຮ ບ ພະ ນ ັໍ້ນ ອອກ ໜີ ໄປ.          



2 ຊາມ ເອນ 6 480 
22ພວກ ຟີລິດສະຕີນ ໄດໍ້ ກບັ ຄ ນ ສ ື່ ຮື່ອມ ພ  ເຣຟາຢິມ          ແລະ ຍ ດ ເອົຳ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ໄວໍ້ ອີກ.         

23ດາວິດ ກ  

ກຳບ ທ ນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ອີກ ເທ ື່ ອ ໜ ື່ ງ         ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ຮບັ ຄ  ຳ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຢື່ຳ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກບັ ພວກ ເຂົຳ ຢ ື່ ບື່ອນ ນີໍ້         

ແຕື່ ໃຫໍ້ ອໍ້ອມ ໄປ ຕ ື່ ສ ໍ້ ທຳງ ດໍ້ຳນ ຫລງັ         ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ໃກໍ້ ໆ         ກບັ ຕ ົໍ້ນ ມອນ ນ ັໍ້ນ.         

24ເມ  ື່ອ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຍນິ ສຽງ ຄ  

ຄນົ ຍື່ຳງ ຢ ື່ ເທິງ ປຳຍ ໄມ ໍ້ ຈ ົື່ງ ຟໍ້ຳວ ອອກ ໄປ ຕ ື່ ສ ໍ້ ໂລດ         ເພຳະ ກຳນ ນ ັໍ້ນ ໝຳຍ ເຖງິ ວື່ຳ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ອອກ ໄປ 

ກື່ອນ ໜໍ້ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ແລໍ້ວ         ເພ ື່ ອ ເຮັດ ໃຫໍ້ ກອງທບັ ພວກ ຟີລິດສະຕີນ ເສຍ ໄຊ.”         

25ດາວິດ ກ  ປະຕບິດັ 

ຕຳມ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ໄວໍ້         ພະ ອງົ ໄດໍ້ ໄລື່ ພວກ ຟີລິດສະຕີນ ໄປ ຕະຫລອດ ທຳງ         ແຕື່ ເມ  ອງ 

ເກບາ ຈນົ ຮອດ ເມ  ອງ ເກເຊ.          

ບົດທີ 6 
ຫີບຄຳສັນຍາຖືກນຳໄປນະຄອນເຢຣ ຊາເລັມ 

1ດາວິດ ໄດໍ້ ເອີໍ້ນ ເອົຳ ທະຫຳນ ຜ ໍ້ ເກັື່ງ ກໍ້ຳ ທີື່  ສດຸ ໃນ ອິສຣາເອນ ມຳ ໂຮມ ກນັ ອີກ ເທ ື່ ອ ໜ ື່ ງ         ຊ ື່ ງ ມີ ຈ  ຳ-

ນວນ ສຳມ ສິບ ພນັ ຄນົ.         

2ພະ ອງົ ໄດໍ້ ພຳ ພວກ ເຂົຳ ໄປ ເມ  ອງ ບາອາເລ          ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ປະເທດ ຢ ດາ          ເພ ື່ ອ 

ໄປ ນ  ຳ ເອົຳ ຫີບ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ຊ ື່ ງ ມີ ຊ ື່  ຕຳມ ພຣະນຳມ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງ ຈກັກະວຳນ         ຜ ໍ້ ຊງົ ນ ັື່ງ ຢ ື່ 

ເທິງ ພຣະທີື່ ນ ັື່ງ ລະຫວື່ຳງ ກຳງ ເທວະດຳ ເຄຣບຸ.         

3ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເອົຳ ຫີບ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ນ ັໍ້ນ ໃສື່ ກວຽນ ໃໝື່ 

ໄປ ຈຳກ ເຮ ອນ ຂອງ ອາບີນາດາບ ຢ ື່ ເທິງ ພ  ນໍ້ອຍ         ສື່ວນ ອຸດຊາ          ແລະ ອາຮີໂອ          ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອາ-
ບີນາດາບ ເປັນ ຄນົ ຈ ງ ກວຽນ ນ ັໍ້ນ.         

4ເວລຳ ທີື່  ແກື່ ຫີບ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ນ ັໍ້ນ         ອາຮີໂອ ເປັນ ຜ ໍ້ ຍື່ຳງ ອອກ ໜໍ້ຳ.         

5ດາວິດ          ແລະ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ທກຸ ຄນົ ໄດໍ້ ພຳກນັ ຟໍ້ອນ ແລະ ຮໍ້ອງເພງ ຖວຳຍ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ຢື່ຳງ ສດຸ ອກົ ສດຸ ໃຈ         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ດດີ ພິນ         ຕ ີກອງ         ຕບົ ແຊື່ງ         ແລະ ຫລິໍ້ນ ເຄ ື່ ອງ ດນົຕ ີອ ື່ ນ ໆ         ອີກ ປະ-

ກອບ.          
6ເມ  ື່ອ ພວກ ເຂົຳ ມຳ ຮອດ ລຳນ ຟຳດ ເຂົໍ້ຳຂອງ ນາໂກນ          ງວົ ກ  ຕ  ຳ ສະດດຸ         ອຸດຊາ ຢໍ້ຳນ ວື່ຳ ຫີບ ຄ  ຳ 

ສນັຍຳ ນ ັໍ້ນ ຈະ ຕກົ ຈຳກ ກວຽນ         ຈ ື່ງ ເດື່ ມ  ໄປ ຈບັ ໄວໍ້.         

7ໃນ ທນັໃດ ນ ັໍ້ນ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກ  ຊງົ ພຣະພິ-

ໂລດ ອຸດຊາ          ເພຳະ ລຳວ ຂຳດ ຄວຳມ ເຄົຳລບົ         ອຸດຊາ ຈ ື່ງ ຕຳຍ ຢ ື່ ຂໍ້ຳງ ຫີບ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ໃນ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ.          
8ສື່ວນ ດາວິດ ກ  ໃຈ ຮໍ້ຳຍ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ລງົໂທດ ອຸດຊາ ດໍ້ວຍ ພຣະພິໂລດ         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ເພິື່ ນ 

ຈ ື່ງ ເອີໍ້ນ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ,         “ເປເຣັດ-ອຸດຊາ          ຈນົ ເຖງິ ທກຸ ມ ໍ້ນີໍ້.”         

9ດາວິດ ຢໍ້ຳນ ກວົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈ ື່ງ 

ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ບດັ ນີໍ້         ຂໍ້ອຍ ຈະ ຫຳມ ຫີບ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ໄປ ໄດໍ້ ຢື່ຳງໃດ?”         

10ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ພະ ອງົ ກ  ຕດັສິນ ໃຈ ບ ື່  

ເອົຳ ຫີບ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ໄປ ນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ          ພະ ອງົ ໄດໍ້ ນ  ຳ ເອົຳ ໄປ ເຮ ອນ ຂອງ ໂອເບັດ-ເອໂດມ          ທີື່  

ມຳ ຈຳກ ເມ  ອງ ກັດ.         

11ຫີບ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ຈ ື່ງ ຢ ື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ເປັນ ເວລຳ ສຳມ ເດ ອນ         ແລະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກ  ຊງົ 

ອວຍພອນ ໂອເບັດ          ພໍ້ອມ ທງັ ຄອບຄວົ ຂອງ ລຳວ.         

12ເມ  ື່ອ ກະສດັ ດາວິດ ໄດໍ້ ຍນິ ຂື່ຳວ ວື່ຳ         ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ອວຍພອນ ໃຫໍ້ ແກື່ ຄອບຄວົ ໂອເບັດ          ແລະ ທກຸ ສິື່ ງ ທີື່  ລຳວ ມີ ຍໍ້ອນ ຫີບ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ຢ ື່ ໃນ 

ເຮ ອນ ຂອງ ລຳວ         ດາວິດ ຈ ື່ງ ເອົຳ ຫີບ ນ ັໍ້ນ ເຮັດ ພິທີ ສະຫລອງ ກນັ ຢື່ຳງ ໃຫຍື່ ໂຕ ມະໂຫລຳນ.         

13ເມ  ື່ອ 

ພວກ ທີື່  ມຳ ຫຳມ ຫີບ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ຍື່ຳງ ອອກ ໄປ ໄດໍ້ ຫກົ ກໍ້ຳວ ແລໍ້ວ         ດາວິດ ກ  ເອົຳ ງວົເຖກິ         ແລະ ແບໍ້ ໂຕ 

ຕຸໍ້ຍ ພີ         ຖວຳຍ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ແກື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ.         

14ດາວິດ ນຸື່ງ ຜໍ້ຳ ຟໍ້ອນ ຖວຳຍ ພຣະກຽດ ແດື່ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຢື່ຳງ ສດຸ ອກົ ສດຸ ໃຈ.         

15ແລໍ້ວ ພະ ອງົ ກບັ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ທກຸ ຄນົ         ກ  ນ  ຳ ຫີບ ຄ  ຳ ສນັ-
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ຍຳ ຂ ໍ້ນ ໄປ ນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ          ດໍ້ວຍ ສຽງ ໂຫື່ ຮໍ້ອງ ຍນິດ ີ        ແລະ ທງັ ສຽງ ເປົື່ ຳ ແກ ດໍ້ວຍ.          

16ເມ  ື່ອ ຫີບ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ຮອດ ເມ  ອງ         ມີການ ລ ກ ສຳວ ຂອງ ຊາອ ນ          ຜ ໍ້ ເປັນ ມະເຫສ ີໄດໍ້ ຫລຽວ 

ອອກ ໄປ ທຳງ ປື່ອງຢໍ້ຽມ         ກ  ເຫັນ ກະສດັ ດາວິດ ກ  ຳລງັ ຟໍ້ອນ         ແລະ ໂດດ ເຕັໍ້ນ ຊໍ້ອງ ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ          ນຳງ ກ  ຄິດ ໝິື່ ນປະໝຳດ ດາວິດ ໃນ ໃຈ.         

17ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ນ  ຳ ເອົຳ ຫີບ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ມຳ ວຳງ ໄວໍ້ 

ໃນ ຕ ບ ຜໍ້ຳ ເຕັນ ບື່ອນ ທີື່  ດາວິດ ປກຸ ຕ ບ ໄວໍ້         ແລໍ້ວ ດາວິດ ກ  ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ         ແລະ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ 

ເພ ື່ ອ ຄວຳມ ສຳມກັຄີ ແກື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ.         

18ເມ  ື່ອ ກຳນ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ຜື່ຳນ ໄປ ແລໍ້ວ         ພະ ອງົ ກ  

ອວຍພອນ ແກື່ ປະຊຳຊນົ         ໃນ ພຣະນຳມ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງ ຈກັກະວຳນ.”         

19ແລໍ້ວ ພະ ອງົ ກ  

ເອົຳ ເຂົໍ້ຳຈີື່         ຊີໍ້ນ ປີໍ້ງ         ແລະ ໝຳກ ອະງ ຸື່ນ ຢຳຍ ໃຫໍ້ ພວກ ຜ ໍ້ ຊຳຍ         ແລະ ພວກ ຜ ໍ້ຍງິ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ກນິ 

ໝດົ ທກຸ ໆ         ຄນົ         ແລໍ້ວ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ກບັ ເມ  ອ ເຮ ອນ.         

20ສື່ວນ ດາວິດ ກ  ກບັ ເມ  ອ ເຮ ອນ         ເພ ື່ ອ ອວຍ ໄຊ ໃຫໍ້ 

ພອນ ແກື່ ຄອບຄວົ ຂອງ ຕນົ         ມີການ ລ ກ ສຳວ ຊາອ ນ ກ  ອອກ ມຳ ພບົ ພະ ອງົ         ນຳງ ເວົໍ້ຳ ຂ ໍ້ນ ວື່ຳ,         “ມ ໍ້ນີໍ້         

ກະສດັ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ຊ ື່  ສຽງ ອນັ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ສ  ຳລບັ ຕນົ ເອງ         ພະ ອງົ ໄດໍ້ ເຮັດ ດ ັື່ງ ຄນົ ບໍ້ຳ ຕ ື່  ສຳຍຕຳ 

ພວກ ສຳວ ໃຊໍ້ ຂອງ ບນັດຳ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ຂອງ ຕນົ.”          
21ດາວິດ ກ  ຕອບ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ອຍ ຟໍ້ອນ ຖວຳຍ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຜ ໍ້ ຊງົ ເລ ອກ ເອົຳ ຂໍ້ອຍ ໃຫໍ້ ເປັນ ຜ ໍ້ 

ເໜ ອກ ວື່ຳ ພ ື່  ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ຄອບຄວົ ຂອງ ເພິື່ ນ ເພ ື່ ອ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ໃຫໍ້ ຂໍ້ອຍ ເປັນ ຜ ໍ້ນ  ຳ ອິສຣາເອນ ໄພື່ ພນົ 

ຂອງ ພຣະອງົ         ແລະ ຂໍ້ອຍ ຈະ ຟໍ້ອນ ຖວຳຍ ກຽດ ແກື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ.         

22ແລໍ້ວ ຈະ ພະຍຳຍຳມ ຖື່ອມ-

ຕວົ ລງົ ຫລຳຍ ກວື່ຳ ນີໍ້ ອີກ         ເຈົໍ້ຳ ອຳດ ຄິດ ວື່ຳ ຂໍ້ອຍ ບ ື່  ມີ ຄວຳມ ໝຳຍ ຫຍງັ ໝດົ         ແຕື່ ສຳວ ໃຊໍ້ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         

ອຳດ ຈະ ຄິດ ໃຫໍ້ ກຽດ ແກື່ ຂໍ້ອຍ ກ  ໄດໍ້.”         

23ນຳງ ມີການ ລ ກ ສຳວ ຂອງ ຊາອ ນ          ບ ື່  ເຄີຍ ມີ ລ ກ ຈກັ ເທ ື່ ອ.          

ບົດທີ 7 
ນາທານນຳຂູ່າວມາໃຫ້ດາວິດ 

1ເມ  ື່ອ ກະສດັ ດາວິດ ປະທບັ ຢ ື່ ໃນ ພະລຳຊະວງັ ຂອງ ພະ ອງົ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກ  ຊງົ ອວຍພອນ ໃຫໍ້ 

ດາວິດ ໄດໍ້ ຮບັ ຄວຳມ ປອດ ໄພ         ຈຳກ ສດັຕ  ທງັຫລຳຍ.         

2ແລໍ້ວ ກະສດັ ດາວິດ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ນາທານ ຜ ໍ້ ປະ-

ກຳດ ພຣະທ  ຳ ວື່ຳ,         “ເບິື່ ງ ແມ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກ  ຳລງັ ຢ ື່ ໃນ ເຮ ອນ ທີື່  ສໍ້ຳງ ດໍ້ວຍ ໄມ ໍ້ ສນົ         ແຕື່ ວື່ຳ ຫີບ ຄ  ຳ ສນັ-

ຍຳ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ເອົຳ ໄວໍ້ ໃນ ຕ ບ ຜໍ້ຳ ເຕັນ.”         

3ນາທານ ຈ ື່ງ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຂ  ພະ ອງົ ຈ ົື່ງ ເຮັດ ຕຳມ ສິື່ ງ 

ທີື່  ພະ ອງົ ພ  ພະ ໄທ ເທີໍ້ນ         ເພຳະວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ສະຖດິ ຢ ື່ ນ  ຳ ພະ ອງົ.”         

4ແຕື່ ໃນ ຄ ນ ນ ັໍ້ນ         ພຣະ-
ຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ຕ ື່  ນາທານ ວື່ຳ,         

5“ຈ ົື່ງ ໄປ ບອກ ດາວິດ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ເຮົຳ ວື່ຳ         ເຮົຳ ເວົໍ້ຳ ກບັ ລຳວ 

ດ ັື່ງນີໍ້,         ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ແມ ື່ນ ຜ ໍ້ ທີື່  ຈະ ສໍ້ຳງ ວຫິຳນ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ຢ ື່         

6ນບັ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ເຮົຳ ໄດໍ້ ນ  ຳ ເອົຳ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ອອກ 

ມຳ ຈຳກ ເອຢິບ          ຈນົ ເທົື່ ຳ ທກຸ ມ ໍ້ນີໍ້         ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ຢ ື່ ໃນ ວຫິຳນ ເລີຍ         

7ເຮົຳ ໄດໍ້ ຍກົຍໍ້ຳຍ ໄປ ມຳ ນ  ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ 

ຕະຫລອດ ທີື່  ເຮົຳ ເດນີທຳງ ໄປ ມຳ ນ  ຳ ປະຊຳຊນົ ອິສຣາເອນ          ໄພື່ ພນົ ຂອງ ເຮົຳ         ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ຖຳມ ພວກ 

ຜ ໍ້ ປກົຄອງ         ຜ ໍ້ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ໃຫໍ້ ເປັນ ຜ ໍ້ ດ ແລ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ເຮົຳ ເລີຍ ວື່ຳ         ເປັນ ຫຍງັ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ບ ື່  

ສໍ້ຳງ ວຫິຳນ ດໍ້ວຍ ໄມ ໍ້ ສນົ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ຢ ື່.          
8ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ຈ ົື່ງ ບອກ ແກື່ ດາວິດ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ເຮົຳ ວື່ຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງ ຈກັກະວຳນ ໄດໍ້ ກື່ຳວ 

ດ ັື່ງນີໍ້                  ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ຄນົ ລໍ້ຽງ ແກະ ຢ ື່ ຕຳມ ທົື່ງ ນຳ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ເລ ອກ ເອົຳ ເຈົໍ້ຳ ມຳ ເປັນ ຜ ໍ້ ປກົຄອງ ຊຳວ ອິ-
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ສຣາເອນ          ໄພື່ ພນົ ຂອງ ເຮົຳ.         

9ເຮົຳ ໄດໍ້ ຢ ື່ ກບັ ເຈົໍ້ຳ ໃນ ທກຸ ທີື່  ທກຸ ບື່ອນ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ໄປ         ແລະ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ສດັ-

ຕ  ທງັຫລຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ພື່ຳຍ ແພໍ້         ເຮົຳ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ເທົື່ ຳ ກບັ ຜ ໍ້ນ  ຳ ທີື່  ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ໃນ ໂລກ ນີໍ້.         

10-11ເຮົຳ ຈະ ເລ ອກ ບື່ອນ ສ  ຳລບັ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ ຈະ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ຢ ື່ ໃນ ບື່ອນ 

ນ ັໍ້ນ         ໂດຍ ປຳດ ສະ ຈຳກ ກຳນ ຮບົ ກວນ ທກຸ ຢື່ຳງ         ນບັ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ພວກ ເຂົຳ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ຢ ື່ ໃນ ແຜື່ນດນິ ນີໍ້         ພວກ 

ເຂົຳ ຖ ກ ພວກ ທະຫຳນ ຜ ໍ້ ເກັື່ງ ກໍ້ຳ ມຳ ສ ໍ້ ຮບົ         ແຕື່ ວື່ຳ ດຽວນີໍ້         ຈະ ບ ື່  ມີ ເຫດກຳນ ຢື່ຳງໃດ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ອີກ         ເຮົຳ 

ຂ  ສນັຍຳ ວື່ຳ         ເຮົຳ ຈະ ຮກັສຳ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຈຳກ ສດັຕ  ທງັຫລຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ຈະ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ມີ ເຊ ໍ້ອສຳຍ 

ສ ບຕ ື່  ກນັ ໄປ.         

12ເມ  ື່ອ ເຈົໍ້ຳ ຕຳຍ ໄປ         ແລະ ຖ ກ ຝງັ ໄວໍ້ ກບັ ພວກ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ເຮົຳ ຈະ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ 

ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ໃນ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ເປັນ ກະສດັ         ແລະ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ຂອງ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ເຂັໍ້ມແຂງ 

ຂ ໍ້ນ.         

13ເຮົຳ ຂ  ບອກ ຢື່ຳງ ແນື່ນອນ ວື່ຳ         ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ລຳວ ຈະ ປກົຄອງ ຕະຫລອດ ໄປ         ແລະ ລຳວ ກ  

ຈະ ສໍ້ຳງ ວຫິຳນ ໃຫໍ້ ແກື່ ເຮົຳ.         

14ເຮົຳ ຈະ ເປັນ ພ ື່  ຂອງ ລຳວ         ແລະ ລຳວ ຈະ ເປັນ ລ ກ ຂອງ ເຮົຳ         ເມ  ື່ອ ອິ-
ສຣາເອນ ເຮັດ ຜິດ         ເຮົຳ ຈະ ລງົໂທດ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ພ ື່  ລງົໂທດ ລ ກ.         

15ແຕື່ ວື່ຳ         ເຮົຳ ຈະ ເຊົຳ ຮກັ ລຳວ         

ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ເຊົຳ ຮກັ ຊາອ ນ          ຜ ໍ້ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ປດົ ຕ  ຳແໜື່ງ ນ ັໍ້ນ         ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ເປັນ ກະສດັ         

16ເຈົໍ້ຳ ຈະ ມີ 

ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຢ ື່ ຕະຫລອດ ໄປ         ແລະ ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຄງົ ຢ ື່ ຊ ົື່ວ ນລິນັດອນ         ຕ  ຳ-

ແໜື່ງ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ບ ື່  ມີ ທີື່  ສິໍ້ນ ສດຸ.”         

17ນາທານ ໄດໍ້ ບອກ ດາວິດ ທກຸ ສິື່ ງ         ຕຳມ ທີື່  ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ບອກ.          

ດາວິດອ້ອນວອນຂອບພຣະຄຸນ 
18ຕ ື່  ມຳ         ກະສດັ ດາວິດ          ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ອໍ້ອນວອນ ຢ ື່ ໃນ ຫ ເຕັນ ສກັສິດ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          

ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ແລະ ຄອບຄວົ ບ ື່  ມີ ຄນຸຄື່ຳ ຢື່ຳງໃດ ຕ ື່  ທກຸ ສິື່ ງ ທີື່  ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ປະຕບິດັ ຕ ື່  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ນ ັໍ້ນ.         

19ເຖງິ ປຳນ ນ ັໍ້ນ         ພຣະອງົ ກ  ຍງັ ຊງົ ກະທ  ຳ ຕ ື່  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຕ ື່ ມ ອີກ         ຄ          ຊງົ ສນັຍຳ ວື່ຳ ຈະ ໃຫໍ້ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ 

ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ສ ບ ບນັລງັ ຢ ື່ ຕ ື່  ໆ         ໄປ         ໂອ!         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພຣະອງົ ຊງົ ອະນຍຸຳດ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຜ ໍ້ 

ເປັນ ມະນດຸ ຮ ໍ້ຈກັ ເລ ື່ ອງ ນີໍ້ ໄດໍ້.         

20ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ເວົໍ້ຳ ຢື່ຳງໃດ ຕ ື່  ພຣະອງົ ອີກ         ເພຳະ ພຣະອງົ ຊງົ ຮ ໍ້ຈກັ 

ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ພຣະອງົ ແລໍ້ວ.         

21ມນັ ເປັນ ນ  ໍ້ຳ ພຣະໄທ         ແລະ ພຣະລຳຊະປະສງົ ຂອງ ພຣະ-

ອງົ ທີື່  ເຮັດ ກຳນ ນີໍ້         ພຣະອງົ ຊງົ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຮ ໍ້ຈກັ ສິື່ ງ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ທງັ ໝດົ.         

22ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ          ພຣະອງົ ຊງົ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ທີື່  ສດຸ         ຕຳມ ທີື່  ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເອງ ໄດໍ້ ຍນິ         ບ ື່  ມີ ຜ ໍ້ ໃດ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ພຣະ-

ອງົ         ແລະ ບ ື່  ມ ີພຣະເຈົ້າ ອງົ ອ ື່ ນ ນອກຈຳກ ພຣະອງົ.         

23ໃນ ໂລກ ນີໍ້         ບ ື່  ມີ ຊນົ ຊຳດ ອ ື່ ນ ໃດ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ອິ-
ສຣາເອນ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ພຣະອງົ         ຊ ື່ ງ ເປັນ ພວກ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ຊື່ອຍ ຊວີດິ ໄວໍ້         ແລະ ຊງົ ໃຫໍ້ ເປັນ ພວກ 

ຂອງ ພຣະອງົ         ພຣະອງົ ຊງົ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ເຫັນ ຄວຳມ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ຂອງ ພຣະອງົ         ແລະ ຊງົ ກະ-

ທ  ຳ ກຳນ ອນັ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່         ແລະ ອດັສະຈນັ ໃຫໍ້ ແກື່ ພວກ ເຂົຳ         ພຣະອງົ ຊງົ ຂບັ ໄລື່ ຊນົ ຊຳດ ຕື່ຳງ ໆ         ແລະ 

ພະ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ອອກ ໄປ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ພຣະອງົ         ຊ ື່ ງ ເປັນ ພວກ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ໄຖື່ ເຂົຳ ອອກ 

ຈຳກ ປະເທດ ເອຢິບ          ແລະ ຊງົ ໃຫໍ້ ເປັນ ພວກ ຂອງ ພຣະອງົ.         

24ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພຣະອງົ ຊງົ 

ເຮັດ ໃຫໍ້ ໄພື່ ພນົ ອິສຣາເອນ ເປັນ ພວກ ຂອງ ພຣະອງົ ຕະຫລອດ ໄປ         ແລະ ພຣະອງົ ກ  ຊງົ ເປັນ ພຣະ-
ເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ.         

25ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ດຽວນີໍ້         ຂ  ພຣະອງົ ຊງົ ປະຕບິດັ ຕຳມ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ທີື່  

ພຣະອງົ ມີ ໄວໍ້ ກບັ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ພໍ້ອມ ດໍ້ວຍ ຄອບຄວົ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຕະຫລອດ ໄປ         ແລະ ຂ  ຊງົ ກະທ  ຳ ຕຳມ 

ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ໄວໍ້.         

26ພຣະນຳມ ຂອງ ພຣະອງົ ຈະ ຊງົ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ຕະຫລອດ ໄປ         ແລະ ປະຊຳຊນົ ກ  
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ຈະ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         “ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງ ຈກັກະວຳນ ຊງົ ເປັນ ພຣະເຈົ້າ ປກົຄອງ ພວກ ອິສຣາເອນ          ແລະ 

ພຣະອງົ ຈະ ໃຫໍ້ ຄ  ຳ ໝັໍ້ນ ໃຈ ວື່ຳ         ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ຕະຫລອດ ໄປ.         

27ຂໍ້ຳ ແດື່ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງ ຈກັກະວຳນ         ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ອິສຣາເອນ          ດໍ້ວຍ ວື່ຳ         ພຣະອງົ ຊງົ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳ-

ນໍ້ອຍ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ພຣະອງົ ຮ ໍ້ຈກັ ກຳນ ນີໍ້         ໂດຍ ໄດໍ້ ບອກ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຮ ໍ້ຈກັ ກື່ອນ ວື່ຳ         ພຣະອງົ ຈະ ຊງົ 

ໃຫໍ້ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈ ື່ງ ກໍ້ຳ ອໍ້ອນວອນ ຕ ື່  ພຣະອງົ.         

28ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ          ພຣະອງົ ເປັນ ພຣະເຈົ້າ          ຄ  ຳ ເວົໍ້ຳ ຂອງ ພຣະອງົ ຊງົ ເປັນ ຈງິ         ແລະ ພຣະອງົ ຊງົ ໃຫໍ້ ຄ  ຳ ສນັ-

ຍຳ ຢື່ຳງ ອດັສະຈນັ ນີໍ້ ແກື່ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ.         

29ດຽວນີໍ້         ຂ  ພຣະອງົ ຊງົ ອວຍພອນ ໃຫໍ້ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

ເທີໍ້ນ         ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ໄດໍ້ ດ  ຳລງົ ໝັໍ້ນຄງົ ຢ ື່ ຕ ື່  ພຣະພກັ ຂອງ ພຣະອງົ ຢ ື່ ບ ື່  ຂຳດ         ພຣະອງົ ຜ ໍ້ ຊງົ 

ເປັນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ສນັຍຳ ໄວໍ້ ຢື່ຳງ ນີໍ້         ຂ  ໃຫໍ້ ພຣະພອນ ຂອງ ພຣະອງົ ເຫລ ອ ຢ ື່ ໃນ ເຊ ໍ້ອສຳຍ 

ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຕະຫລອດ ໄປ ເທີໍ້ນ.”          

ບົດທີ 8 
ດາວິດປົກຄອງອິສຣາເອນທັງໝົດ 

1ຢ ື່ ມຳ ພຳຍຫລງັ         ດາວິດ ໂຈມ ຕ ີພວກ ຟີລິດສະຕີນ          ແລະ ປຳບ ປຳມ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້         ແລະ ດາວິດ 

ຢ ດ ເມ  ອງ ເມເທັກ-ອຳມາ ໄດໍ້         ຈຳກ ມ  ພວກ ຟີລິດສະຕີນ         

2ພະ ອງົ ຊະນະ ໂມອາບ          ຊງົ ວດັແທກ 

ພວກ ເຂົຳ ດໍ້ວຍ ເຊ ອກ ວດັ         ຄ  ບງັຄບັ ໃຫໍ້ ລຽງ ຕວົ ເຂົໍ້ຳ ແຖວ ນອນ ລງົພ ໍ້ນ ດນິ ວດັແທກ ເບິື່ ງ ແລໍ້ວ ໃຫໍ້ 

ປະຫຳນ ຊວີດິ ສອງ ແຖວ         ແລະ ໄວໍ້ ຊວີດິ ໜ ື່ ງ ແຖວ ເຕັມ         ຄນົ ໂມອາບ ກຳຍເປັນ ຂໍ້ຳ ໃຊໍ້ ຂອງ ດາວິດ          

ແລະ ໄດໍ້ ນ  ຳ ເຄ ື່ ອງ ບນັນຳກຳນ ມຳ ຖວຳຍ ໃຫໍ້ ເພິື່ ນ         

3ດາວິດ ຮບົ ຊະນະ ຮາດັດເອເຊ ີລ ກ ຊຳຍ ເຣໂຮບ          

ກະສດັ ເມ  ອງ ໂຊບາ          ໃນ ເວລຳ ທີື່  ເພິື່ ນ ສະເດັດ ໄປ ຕ ັໍ້ງ ອ  ຳນຳດ ຂອງ ພະ ອງົ ໄວໍ້ ອີກ         ຢ ື່ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ເອ-
ຟຣາດ         

4ແລະ ດາວິດ ຢ ດ ລດົ ຮບົ ໜ ື່ ງ ພນັ ຄນັ         ທະ ຫໍ້ຳ ມ ໍ້ຳ ເຈດັ ຮໍ້ອຍ ຄນົ         ທະຫຳນ ລຳບ ສອງ ໝ ື່ ນ ຄນົ         

ແລະ ດາວິດ ຮບັ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ຕດັ ເອັນ ຂຳນື່ອງ ມ ໍ້ຳ ລດົ ຮບົ ທງັ ໝດົ         ເຫລ ອ ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ພ  ແຕື່ ລດົ ຮບົ ໜ ື່ ງ ຮໍ້ອຍ ຄນັ         

5ເມ  ື່ອ ຄນົ ຊີເຣຍ ຊຳວ ເມ  ອງ ດາມາເຊ ມຳ ຊື່ວຍ ຮາດັດເອເຊ ີກະສດັ ເມ  ອງ ໂຊບາ          ດາວິດ ປະຫຳນ 

ຊວີດິ ຄນົ ຊີເຣຍ ສອງ ໝ ື່ ນ         ສອງ ພນັ ຄນົ         

6ແລໍ້ວ ດາວິດ ຕ ັໍ້ງ ກອງທບັ ທະຫຳນ ໄວໍ້ ປະຈ  ຳ ປໍ້ອມ ເທິງ 

ຄນົ ຊີເຣຍ ຊຳວ ເມ  ອງ ດາມາເຊ ຫລຳຍ ກອງ         ແລະ ຄນົ ຊີເຣຍ ກ  ເປັນ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ດາວິດ          ແລະ         ນ  ຳ 

ເຄ ື່ ອງ ບນັນຳກຳນ ໄປ ຖວຳຍ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ປະທຳນ ໄຊຊະນະ ແກື່ ດາວິດ ບ ື່  ວື່ຳ ຈະ ໄປ ຮບົ ຢ ື່ 

ບື່ອນ ໃດ ກ  ຕຳມ.         

7ແລະ ດາວິດ ນ  ຳ ເອົຳ ໂລື່ ທອງຄ  ຳ ທີື່  ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ທະຫຳນ ຂອງ ຮາດັດເອເຊ ີຖ  

ນ ັໍ້ນ ໄປ ເມ  ອງ ເຢຣ ຊາເລັມ         

8ກະສດັ ດາວິດ ຢ ດ ທອງ ສ  ຳລິດ ເປັນ ຈ  ຳນວນ ຫລຳຍ ຈຳກ ເມ  ອງ ເບຕາ          

ແລະ ເມ  ອງ ເບໂຣທາຍ ຫວົ ເມ  ອງ ຂອງ ຮາດັດເອເຊ.ີ          
9ເມ  ື່ອ ໂຕຍ ກະສດັ ເມ  ອງ ຮາມັດ ໄດໍ້ ຍນິ ວື່ຳ ດາວິດ ຮບົ ຊະນະ ກອງທບັ ທງັ ໝດົ ຂອງ ຮາດັດເອເຊ ີ        

10ໂຕຍ ກ  ສ ົື່ງ ໂຢຣາມ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຕນົ ໄປ ເຝົໍ້ຳ ກະສດັ ດາວິດ          ເພ ື່ ອ ຄ  ຳນບັ         ແລະ ສະແດງ ຄວຳມ 

ຍນິດ ີທີື່  ດາວິດ ຮບົ ຊະນະ         ຮາດັດເອເຊ ີ         ເພຳະວື່ຳ ຮາດັດເອເຊ ີເຄີຍ ເຮັດ ສງົຄຳມ ກບັ ໂຕຍ ຢ ື່ ບ ື່  ຂຳດ         

ແລະ ໂຢຣາມ ໄດໍ້ ນ  ຳ ເຄ ື່ ອງ ເງນິ ເຄ ື່ ອງ ທອງຄ  ຳ         ແລະ ເຄ ື່ ອງ ທອງ ສ  ຳລິດ ໄປ ຖວຳຍ         

11ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້         

ກະສດັ ດາວິດ ຊງົ ນ  ຳ ມອບ ຖວຳຍ ແກື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພໍ້ອມ ກບັ ບນັດຳ ເງນິ         ແລະ ທອງຄ  ຳ ຊ ື່ ງ ພະ 



2 ຊາມ ເອນ 9 484 
ອງົ ຊງົ ໄດໍ້ ມຳ ຈຳກ ບນັດຳ ປະຊຳຊຳດ ທີື່  ພະ ອງົ ຮບົ ຊະນະ ແລະ ຍ ດ ຄອງ.         

12ຄ  ໄດໍ້ ມຳ ຈຳກ ປະເທດ ຊີ-
ເຣຍ          ໂມອາບ          ລ ກ ຫຼຳນ ອຳໂມນ          ພວກ ຟີລິດສະຕີນ          ອາມາເລັກ          ແລະ ຈຳກ ຂອງ ທີື່  ຍ ດ ມຳ ຈຳກ 

ຮາດັດເອເຊ ີລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຣໂຮບ ກະສດັ ເມ  ອງ ໂຊບາ.          
13ເມ  ື່ອ ກະສດັ ດາວິດ ກບັ ຈຳກ ກຳນ ໂຈມ ຕ ີຄນົ ຊີເຣຍ ໜ ື່ ງ ໝ ື່ ນ ແປດ ພນັ ຄນົ ໃນ ຮື່ອມ ພ  ເກ ອ         ຊ ື່  

ສຽງ ຂອງ ພະ ອງົ         ກ  ຊື່ຳລ  ໄປ         

14ແລະ ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງ ທະຫຳນ ປະຈ  ຳ ປໍ້ອມ ໄວໍ້ ທົື່ວ ເມ  ອງ ເອໂດມ ທງັ ໝດົ         

ແລະ ຄນົ ເອໂດມ ທງັ ໝດົ ຈ ື່ງ ເປັນ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ດາວິດ          ແລະ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຄຸໍ້ມ ຄອງ ດາວິດ 

ໃນ ທກຸ ທີື່  ທກຸ ບື່ອນ ທີື່  ດາວິດ ໄປ         

15ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ດາວິດ ຈ ື່ງ ປກົຄອງ ອິສຣາເອນ ທງັ ໝດົ         ແລະ ໄດໍ້ ຕດັ-

ສິນ ຕຳມ ກດົໝຳຍ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຍດຸຕ ິທ  ຳ         ແລະ ຄວຳມ         ທື່ຽງ ທ  ຳ ແກື່ ຊນົ ຊຳດ ຂອງ ພະ ອງົ ທງັ ໝດົ.          
16ແລະ ໂຢອາບ ລ ກ ຊຳຍ ນຳງ ເຊຣ ຢາ ເປັນ ຜ ໍ້ ບນັຊຳ ກຳນ ກອງທບັ         ແລະ ເຢໂຮຊາຟັດ ລ ກ ຊຳຍ 

ອາຮີລຸດ ເປັນ ເລຂຳ.         

17ຊາໂດກ ລ ກ ຊຳຍ ອາຮີຕຸບ          ແລະ ອາຮີເມເລັກ ລ ກ ຊຳຍ ອາບີອາທາ ເປັນ 

ປະໂລຫິດ         ແລະ ເສຣາຢາ ເປັນ ເລຂຳ         

18ແລະ ເບນາຢາ ລ ກ ຊຳຍ ເຢໂຮຢາດາ ເປັນ ຜ ໍ້ ບງັຄບັ ບນັຊຳ 

ຄນົ ເກເຣັດ          ແລະ ຄນົ ເປເລດ          ແລະ ບນັດຳ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ         ດາວິດ ເປັນ ປະມກຸ.          

ບົດທີ 9 
ດາວິດແລະເມຟີເບເຊັດ 

1ດາວິດ ຖຳມ ຂ ໍ້ນ ວື່ຳ,         “ໃນ ຄອບຄວົ ຂອງ ຊາອ ນ ຍງັ ມີ ຄນົ ເຫລ ອ ຢ ື່ ອີກ ບ ?         ຖໍ້ຳວື່ຳ ມີ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ 

ຢຳກ ຊື່ອຍ ເຫລ ອ ເກ ໍ້ອກ ນ ລຳວ         ເພຳະ ເຫັນແກື່ ໂຢນາທານ.”          
2ແລໍ້ວ ຊີບາ          ຄນົ ໃຊໍ້ ໃນ ຄອບຄວົ ຂອງ ຊາອ ນ          ກ  ໄດໍ້ ຮບັ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ມຳ ເຝົໍ້ຳ ກະສດັ         ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ຈ ື່ງ 

ຖຳມ ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ ແມ ື່ນ ຊີບາ ບ ?”         ລຳວ ທ ນ ຕອບ ວື່ຳ,         “ໂດຍ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ.”         

3ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ຖຳມ ລຳວ ອີກ 

ວື່ຳ,         “ຍງັ ມີ ບຳງ ຄນົ ເຫລ ອ ຢ ື່ ໃນ ຄອບຄວົ ຊາອ ນ ບ ?         ເພຳະວື່ຳ ຂໍ້ອຍ ຢຳກ ສະແດງ ຄວຳມ ເມດ ຕຳ         

ແລະ ຊື່ອຍ ເຫລ ອ ເກ ໍ້ອກ ນ ລຳວ ຕຳມ ນ  ໍ້ຳ ພຣະໄທ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ.”         ຊີບາ ທ ນ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຍງັ ມີ ລ ກ 

ຊຳຍ ຂອງ ໂຢນາທານ ຄນົ ໜ ື່ ງ         ແຕື່ ລຳວ ເປັນ ຄນົ ເສຍ ອງົຄະ.”         

4ຝື່ຳຍ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ກ  ຖຳມ ວື່ຳ,         “ດຽວນີໍ້         

ລຳວ ຢ ື່ ໃສ”         ຊີບາ ຈ ື່ງ ທ ນ ຕອບ ວື່ຳ,         “ລຳວ ຢ ື່ ໃນ ເຮ ອນ ຂອງ ມາກີ          ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອຳມີເອນ ຢ ື່ ທີື່  ບໍ້ຳນ 

ໂລເດບາ.          
5ແລໍ້ວ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ກ  ສ ົື່ງ ຄນົ ໄປ ນ  ຳ ເອົຳ ລຳວ ມຳ.”         

6ເມ  ື່ອ ເມ ຟີ ເບ ເຊັດ         ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ໂຢນາທານ ຜ ໍ້ 

ເປັນ ຫລຳນ ຂອງ ຊາອ ນ ມຳ ຮອດ         ລຳວ ກ  ກ ົໍ້ມ ຂຳບ ລງົ ສະແດງ ຄວຳມ ເຄົຳລບົ ຕ ື່  ດາວິດ          ດາວິດ ໄດໍ້ 

ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ເມຟີໂບເຊັດ”         ເມຟີໂບເຊັດ ຈ ື່ງ ທ ນ ຕອບ ວື່ຳ,         “ໂດຍຂໍ້ຳນໍ້ອຍ.”          
7ດາວິດ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ໄປ ວື່ຳ,         “ບ ື່  ຕໍ້ອງ ຢໍ້ຳນ         ເພຳະ ເຫັນແກື່ ໂຢນາທານ          ພ ື່  ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ຂໍ້ອຍ ຈະ ເມດ ຕຳ 

ເຈົໍ້ຳ         ຂໍ້ອຍ ຈະ ເອົຳ ສິື່ ງ ທີື່  ດ  ີທງັ ໝດົ ທີື່  ເປັນ ຂອງ ຊາອ ນ ພ ື່  ປ ື່ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ມຳ ມອບ ຄ ນ ໃຫໍ້ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ 

ຂໍ້ອຍ ຍນິດ ີໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ມຳ ຮື່ວມ ຮບັ ປະທຳນ ອຳຫຳນ ກບັ ຂໍ້ອຍ ເລ ໍ້ອຍ ໆ.”         

8ເມຟີໂບເຊັດ ກ  ກ ົໍ້ມ ຂຳບ ລງົ 

ອີກ ເທ ື່ ອ ໜ ື່ ງ         ແລະ ທ ນ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳ ແດື່ ພະ ອງົ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ບ ື່  ມີ ຄນຸຄື່ຳຊ  ື່ຳຊຳກ ໝຳ ຕຳຍ ຊ  ໍ້ຳ         ເປັນ ຫຍງັ 

ພະ ອງົ ຈ ື່ງ ດ ີກບັ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຢື່ຳງ ນີໍ້.”          
9ແລໍ້ວ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ         ກ  ເອີໍ້ນ ຊີບາ ຄນົ ໃຊໍ້ ຂອງ ຊາອ ນ ມຳ         ແລະ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ອຍ ໄດໍ້ ມອບ ທກຸ ໆ         ສິື່ ງ 
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ທີື່  ເປັນ ຂອງ ຊາອ ນ          ແລະ ຂອງ ຄອບຄວົ ເພິື່ ນ ຄ ນ ໃຫໍ້ ແກື່ ເມຟີໂບເຊັດ ຫລຳນ ຊຳຍ ນຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ 

ແລໍ້ວ.         

10ສື່ວນ ເຈົໍ້ຳ         ລ ກ ຊຳຍ ເຈົໍ້ຳ ພໍ້ອມ ທງັ ຄນົ ໃຊໍ້ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ຈ ົື່ງ ເຮັດ ໄຮື່ ໄຖ ນຳ ໃສື່ ຜ ນ ແຜື່ນດນິ ນີໍ້         

ໃຫໍ້ ຄອບຄວົ ຂອງ ຊາອ ນ ມີ ອຳຫຳນ ກນິ         ສື່ວນ ເມຟີໂບເຊັດ ນ ັໍ້ນ         ຈະ ຕໍ້ອງ ເປັນ ແຂກ ປະຈ  ຳ ໂຕະ ອຳ-

ຫຳນ ຂອງ ຂໍ້ອຍ ສະເໝີ”         ຊີບາ ມີ ລ ກ ຊຳຍ ສິບ ຫໍ້ຳ ຄນົ         ແລະ ຄນົ ໃຊໍ້ ຊຳວ ຄນົ.          
11ຊີບາ ທ ນ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ເຮັດ ທກຸ ສິື່ ງ ຕຳມ ພຣະອງົ ຊງົ ສ ັື່ງ.”         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ເມຟີໂບເຊັດ ຈ ື່ງ 

ໄດໍ້ ກນິ ເຂົໍ້ຳ ຮື່ວມ ໂຕະ ກບັ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ເປັນ ລຳຊະ ໂອລດົ ອງົ ໜ ື່ ງ ຂອງ ພະ ອງົ.          
12ເມຟີໂບເຊັດ          ມີ ລ ກ ຊຳຍ ຊ ື່ ວ ື່ຳ         ມີກາ          ທກຸ ຄນົ ໃນ ຄອບຄວົ ຊີບາ ກ  ມຳ ເປັນ ຄນົ ໃຊໍ້ ຂອງ ເມຟີ-

ໂບເຊັດ ທງັ ໝດົ.         

13ເມຟີໂບເຊັດ ຜ ໍ້ ທີື່  ມີ ຕນີ ລື່ອຍ ທງັ ສອງ ເບ ໍ້ອງ ກ  ຢ ື່ ໃນ ນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ          ແລະ 

ກນິ ເຂົໍ້ຳ ຮື່ວມ ໂຕະ ກບັ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ທກຸ ໆ         ຄຳບ.          

ບົດທີ 10 
ສົງຄາມກັບຄົນອຳໂມນ ແລະຄົນຊີເຣຍ[a] 

1ຢ ື່ ມຳ ພຳຍຫລງັ ກະສດັ ແຫື່ງ ຄນົ ອຳໂມນ ຕຳຍ         ແລະ ຮານຸນ ລ ກ ຊຳຍ ໄດໍ້ ສະ ເວຍີ ລຳຊະ ສມົບດັ 

ແທນ         

2ດາວິດ ຈ ື່ງ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ເຮົຳ ຈະ ສະແດງ ຄວຳມ ເມດ ຕຳ ຕ ື່  ຮານຸນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ນາຮາດ 

ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ທີື່  ພ ື່  ຂອງ ລຳວ ໄດໍ້ ສະແດງ ຄວຳມ ເມດ ຕຳ ຕ ື່  ເຮົຳ”         ດາວິດ ຈ ື່ງ ສ ົື່ງ ພວກ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ຂອງ 

ພະ ອງົ ໄປ ເລົໍ້ຳ ໂລມ ໃຈ ເພິື່ ນ ກື່ຽວ ກບັ ເລ ື່ ອງ ພ ື່  ຂອງ ເພິື່ ນ         ແລະ         ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ຂອງ ດາວິດ ກ  ເຂົໍ້ຳ ມຳ 

ໃນ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ລ ກ ຫລຳນ ອຳໂມນ         

3ແຕື່ ບນັດຳ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຂອງ ລ ກ ຫລຳນ ອຳໂມນ ກຳບ ທ ນ ຮາ-
ນຸນ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ         “ພະ ອງົ ຄິດ ວື່ຳ ດາວິດ ສ ົື່ງ ຜ ໍ້ ເລົໍ້ຳ ໂລມ ມຳ ຫຳ ພະ ອງົ         ເພຳະ ນບັຖ  ບ-ິ

ດຳ ຂອງ ພະ ອງົ ຈ ັື່ງຊ ັໍ້ນ ບ ?         ດາວິດ ບ ື່  ໄດໍ້ ສ ົື່ງ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ມຳ ຫຳ ພະ ອງົ ເພ ື່ ອ ຈອບ         ແລະ ສອດແນມ         

ເບິື່ ງ         ແລະ ເພ ື່ ອ ຈະ ທ  ຳລຳຍ ເມ  ອງ ນີໍ້ ບ ື່  ແມ ື່ນ ບ ?”          
4ຮານຸນ ຈ ື່ງ ຈບັ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ຂອງ ດາວິດ ມຳ ແຖ ເຄົຳ ເຄິື່ ງ ໜ ື່ ງ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ຕດັ ເຄິື່ ງ 

ກຳງ ເຄ ື່ ອງນຸື່ງ ລງົ ຮອດ ຕະໂພກ         ແລໍ້ວ ປື່ອຍ ພວກ ເຂົຳ ໄປ         

5ເມ  ື່ອ ມີ ຄນົ ໄປ ກຳບ ທ ນ ດາວິດ ໃຫໍ້ ຊງົ ຮ ໍ້         

ພະ ອງົ ກ  ຮບັ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ຄນົ ໄປ ຮບັ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ເພຳະວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຮບັ ຄວຳມ ອບັອຳຍ 

ຫລຳຍ         ແລະ ກະສດັ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ພກັ ຢ ື່ ທີື່  ເມ  ອງ ເຢຣິໂກ ຈນົ ກວື່ຳ ເຄົຳ ຂອງ         ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈະ ຂ ໍ້ນ         

ແລໍ້ວ ຈ ື່ງ ຄື່ອຍ ກບັ ມຳ.”          
6ເມ  ື່ອ ຄນົ ອຳໂມນ ເຫັນ ວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ເປັນ ທີື່  ກຽດ ຊງັ ແກື່ ດາວິດ          ຄນົ ອຳໂມນ ຈ ື່ງ ສ ົື່ງ ຄນົ ໄປ ຈ ໍ້ຳງ 

ຄນົ ຊີເຣຍ ຊຳວ ເມ  ອງ         ເບັດ-ເຣໂຮບ          ແລະ ຄນົ ຊີເຣຍ ຊຳວ ເມ  ອງ ໂຊບາ          ເປັນ ທະຫຳນ ລຳບ ຈ  ຳ-

ນວນ ສອງ ໝ ື່ ນ ຄນົ         ຈຳກ ກະສດັ ເມ  ອງ ມາອາກາ          ໜ ື່ ງ ພນັ ຄນົ         ແລະ ຊຳວ ເມ  ອງ ໂຕບ ໜ ື່ ງ ໝ ື່ ນ ສອງ 

ພນັ ຄນົ.          
7ເມ  ື່ອ ດາວິດ ຊງົ ໄດໍ້ ຍນິ ເຊັື່ ນ ນ ັໍ້ນ ຈ ື່ງ ຮບັ ສ ັື່ງ ໂຢອາບ          ແລະ ພນົ ໂຍທຳ ຄນົ ເກັື່ງ ກໍ້ຳ ທງັ ໝດົ ໃຫໍ້ ໄປ         

8ຝື່ຳຍ ຄນົ ອຳໂມນ ກ  ຍກົ ທບັ ອອກ ມຳ         ແລະ ຈດັ ຖຳນ ທບັ ໄວໍ້ ຢ ື່ ທຳງ ເຂົໍ້ຳ ປະຕ  ເມ  ອງ         ຝື່ຳຍ ຄນົ ຊີເຣຍ 

ຊຳວ ເມ  ອງ ໂຊບາ ແລະ         ຊຳວ ເມ  ອງ ເຣໂຮບ ກບັ ຄນົ ເມ  ອງ ໂຕບ          ແລະ ເມ  ອງ ມາອາກາ ຢ ື່ ຊນົນະ-

 

[a]1ຂຄວ 19:1–19 
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ບດົ ກຳງແຈ ໍ້ງ ຕື່ຳງຫຳກ.          

9ເມ  ື່ອ ໂຢອາບ ເຫັນ ວື່ຳກຳນ ເສິກ ນີໍ້ ມີ ຢ ື່ ທງັ ຂໍ້ຳງ ໜໍ້ຳ         ແລະ ຂໍ້ຳງ ຫລງັ         ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ ຄດັ ເອົຳ ບນັດຳ ຄນົ 

ອິສຣາເອນ          ທີື່  ຄດັ ເລ ອກ ໄວໍ້ ແລໍ້ວ ຈດັ ທບັ ເຂົໍ້ຳ ສ ໍ້ ຄນົ ຊີເຣຍ         

10ເພິື່ ນ ມອບ ຄນົ ທີື່  ເຫລ ອ ຢ ື່ ໄວໍ້ ໃນ ບງັຄບັ 

ບນັຊຳ ຂອງ ອາບີຊາຍ ນໍ້ອງ ຊຳຍ ຂອງ ທື່ຳນ         ແລະ ລຳວ ກ  ຈດັ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ເຂົໍ້ຳ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກບັ ຄນົ ອຳ-
ໂມນ         

11ເພິື່ ນ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ຖໍ້ຳ ກ  ຳລງັ ຄນົ ຊີເຣຍ ເໜ ອ ກ  ຳລງັ ຂອງ ເຮົຳ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ຍກົ ທບັ ໄປ ຊື່ວຍ ເຮົຳ         

ແຕື່ ຖໍ້ຳ ກ  ຳລງັ ຄນົ ອຳໂມນ ເໜ ອ ກ  ຳລງັ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ເຮົຳ ຈະ ຍກົ ທບັ ມຳ ຊື່ວຍ ເຈົໍ້ຳ         

12ຈ ົື່ງ ມີ ຄວຳມ ກໍ້ຳ-

ຫຳນ ເທີໍ້ນ         ໃຫໍ້ ເຮົຳ ເປັນ ລ ກ ຜ ໍ້ ຊຳຍ ທີື່  ກໍ້ຳຫຳນ ເພ ື່ ອ ຊນົ ຊຳດ ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ ເພ ື່ ອ ຫວົ ເມ  ອງ ແຫື່ງ 

ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ         ແລະ ຂ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ເຮັດ ຕຳມ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ເຫັນ ຊອບ ເທີໍ້ນ.”          
13ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ໂຢອາບ ກບັ ປະຊຳຊນົ ທີື່ ຢ ື່ ກບັ ເພິື່ ນ ກ  ຍກົ ທບັ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃກໍ້ ເພ ື່ ອ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກບັ ພວກ ຊີເຣຍ,         

ພວກ ທະຫຳນ ກ  ແຕກ         ປບົ ໜີ ໄປ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ພວກ ເຂົຳ         

14ເມ  ື່ອ ຄນົ ອຳໂມນ ເຫັນ ວື່ຳ ຄນົ ຊີເຣຍ ໜີ ໄປ ແລໍ້ວ         

ພວກ ເຂົຳ ກ  ປບົ ໜີ ຈຳກ ອາບີຊາຍ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ເມ  ອງ         ແລໍ້ວ ໂຢອາບ ກ  ກບັ ມຳ ຈຳກ ກຳນ ສ ໍ້ ຮບົ ກບັ ຄນົ 

ອຳໂມນ ມຳ ຍງັ ເມ  ອງ ເຢຣ ຊາເລັມ.          
15ເມ  ື່ອ ຄນົ ຊີເຣຍ ເຫັນ ວື່ຳ ຝື່ຳຍ ຕນົ ພື່ຳຍ ແພໍ້ ຕ ື່  ອິສຣາເອນ ແລໍ້ວ         ຈ ື່ງ ລວບ ລວມ ກ  ຳລງັ ເຂົໍ້ຳກນັ         

16ຝື່ຳຍ ຮາດັດເອເຊ ີໄດໍ້ ໃຊໍ້ ຄນົ ໄປ ນ  ຳ ຄນົ ຊີເຣຍ ທີື່ ຢ ື່ ຟຳກ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຂໍ້ຳງ ນ ັໍ້ນ ອອກ ມຳ,         ພຳ ພວກ ເຂົຳ ມຳ 

ຍງັ ເມ  ອງ ເຮລາມ ໂດຍ ແມ ື່ນ ມ ີໂຊບາກ ຜ ໍ້ ບນັຊຳ ກຳນ ຂອງ ຮາດັດເອເຊ ີເປັນ ຜ ໍ້ນ  ຳ ໜໍ້ຳ.          
17ເມ  ື່ອ ມີ ຜ ໍ້ ມຳ ກຳບ ທ ນ ດາວິດ          ພະ ອງົ ກ  ລວບ ລວມ ອິສຣາເອນ ທງັ ໝດົ ຂໍ້ຳມ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ ຈນົ 

ມຳ ຮອດ ເຮລາມ          ແລະ ຄນົ ຊີເຣຍ ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງທື່ຳ ເພ ື່ ອ ຈະ ປະ ເຊນີ ໜໍ້ຳ ກບັ ດາວິດ          ແລະ ໄດໍ້ ສ ໍ້ ຮບົ ກບັ ພະ 

ອງົ         

18ຄນົ ຊີເຣຍ ກ  ໜີ ຈຳກ ອິສຣາເອນ          ແລະ ດາວິດ ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ຄນົ ຊີເຣຍ ຊ ື່ ງ ເປັນ ທະຫຳນ ລດົ ຮບົ ເຈດັ 

ຮໍ້ອຍ ຄນົ ກບັ ທະຫຳນ ມ ໍ້ຳ ສີື່  ໝ ື່ ນ ຄນົ         ແລະ ຂໍ້ຳ ໂຊບາກ ຜ ໍ້ ບນັຊຳ ກຳນ ກອງທບັ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຕຳຍ 

ໃນ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         

19ເມ  ື່ອ ບນັດຳ ກະສດັ ຊ ື່ ງ ຂ ໍ້ນ ກບັ ຮາດັດເອເຊ ີເຫັນ ວື່ຳ ຝື່ຳຍ ຕນົ ພື່ຳຍ ແພໍ້ ຕ ື່  ອິສຣາເອນ 

ແລໍ້ວ         ພວກ ເຂົຳ ກ  ໄດໍ້ ເຮັດ         ສນັຕພິຳບ ກບັ ອິສຣາເອນ          ແລະ ຍອມ ເປັນ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຄນົ ອິສຣາເອນ          

ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ຄນົ ຊີເຣຍ ຈ ື່ງ ຢໍ້ຳນ ບ ື່  ກໍ້ຳ ຊື່ວຍ ຄນົ ອຳໂມນ ອີກ ຕ ື່  ໄປ.          

ບົດທີ 11 
ດາວິດແລະບັດເຊບາ 

1ໃນ ປີ ຕ ື່  ມຳ         ພ  ຕກົ ລະດ ແລໍ້ງ         ເປັນ ລະດ  ທີື່  ບນັດຳ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ໄດໍ້ ເຄີຍ ອອກ ໄປ ຮບົ ເສິກ         ດາວິດ ກ  

ສ ັື່ງ ໂຢອາບ          ພໍ້ອມ ທງັ ພວກ ນຳຍ ທະຫຳນ ຂອງ ພະ ອງົ         ແລະ ກອງທບັ ອິສຣາເອນ ອອກ ໄປ         ພວກ 

ເຂົຳ ໄດໍ້ ຊະນະ ຊຳວ ອຳໂມນ          ແລະ ອໍ້ອມ ເມ  ອງ ຣັບບາ ໄວໍ້         ແຕື່ ດາວິດ ໄດໍ້ ຢ ື່ ໃນ ນະຄອນ ເຢຣ ຊາ-
ເລັມ.         

2ໃນ ຕອນ ແລງ ຂອງ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         ດາວິດ ໄດໍ້ ຕ ື່ ນ ແຕື່ ນອນ         ຂ ໍ້ນ ໄປ ເທິງ ຫລງັຄຳ ພຽງ ຂອງ ພະລຳ-

ຊະວງັ         ພະ ອງົ ໄດໍ້ ຍື່ຳງ ໄປ ມຳ ເທິງ ຫລງັຄຳ ນ ັໍ້ນ         ພະ ອງົ ຈ ື່ງ ເຫັນ ຍງິ ຄນົ ໜ ື່ ງ ກ  ຳລງັ ອຳບນ  ໍ້ຳ ຢ ື່         ນຳງ 

ເປັນ ຄນົ ງຳມ ຫລຳຍ.         

3ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ດາວິດ ກ  ສ ົື່ງ ຄນົ ອອກ ໄປ ສ ບ ຖຳມ ເບິື່ ງ ວື່ຳ ນຳງ ເປັນ ໃຜ?         ແລໍ້ວ ໄດໍ້ ຮ ໍ້ 

ວື່ຳ ນຳງ ຊ ື່ ວ ື່ຳ ບັດເຊບາ ລ ກ ສຳວ ຂອງ ເອລອີາມ          ແລະ ເປັນ ເມຍ ຂອງ ອ ຣີຢາ ຊຳວ ຮິດຕີ.          
4ດາວິດ ໄດໍ້ ສ ົື່ງ ຄນົ ໄປ ນ  ຳ ເອົຳ ນຳງ ມຳ         ພວກ ເຂົຳ ກ  ພຳ ນຳງ ມຳ ຫຳ ພະ ອງົ         ແລໍ້ວ ດາວິດ ກ  ສມົສ ື່ ຢ ື່ 
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ກບັ ນຳງ         ຫລງັ ຈຳກ ນ ັໍ້ນ ນຳງ ກ  ກບັ ເມ  ອ ເຮ ອນ         (ໃນ ລະຫວື່ຳງ ນີໍ້ ເປັນ ເວລຳ ທີື່  ນຳງ ເຊົຳ ເປັນ ລະດ          

ແລະ ເຮັດ ພິທີ ຊ  ຳລະ ຕນົ ໃຫໍ້ ບ ລິສດຸ ແລໍ້ວ ໆ)         

5ເມ  ື່ອ ນຳງ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ນຳງ ຖ ພຳ         ນຳງ ກ  ສ ົື່ງ ຂື່ຳວ ໄປ ບອກ 

ດາວິດ.          
6ສື່ວນ ດາວິດ ກ  ສ ົື່ງ ຂື່ຳວ ໄປ ຫຳ ໂຢອາບ ວື່ຳ,         “ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ສ ົື່ງ ອ ຣີຢາ          ຄນົ ຮິດຕີ ມຳ ຫຳ ຂໍ້ອຍ ແດື່”         

ໂຢອາບ ກ  ສ ົື່ງ ອ ຣີຢາ ໄປ ຫຳ ດາວິດ.         

7ເມ  ື່ອ ອ ຣີຢາ ມຳ ຮອດ         ດາວິດ ກ  ຖຳມ ລຳວ ວື່ຳ         ໂຢອາບ ແລະ 

ກອງ ທະຫຳນ ຍງັ ສະບຳຍດ ີຢ ື່ ບ          ແລະ ກຳນ ຕ ື່ ສ ໍ້ ເດ ເປັນ ຢື່ຳງໃດ.         

8ແລໍ້ວ ດາວິດ ກ  ບອກ ອ ຣີຢາ ວື່ຳ,         

“ຈ ົື່ງ ກບັ ຄ ນ ເມ  ອ ພກັຜື່ອນ ຈກັ ຄຳວ ຢ ື່ ເຮ ອນ ເຈົໍ້ຳ ສຳ”         ອ ຣີຢາ ກ  ຈຳກ ໄປ         ດາວິດ ໄດໍ້ ຈດັ ຂອງຂວນັ ນ  ຳ 

ສ ົື່ງ ໃຫໍ້ ລຳວ ໄປ ເຖງິ ເຮ ອນ.         

9ແຕື່ ວື່ຳ         ແທນ ທີື່  ອ ຣີຢາ ຈະ ເມ  ອ ເຮ ອນ         ລຳວ ກບັ ໄປ ນອນ ທີື່  ປະຕ  ກ  ຳ-

ແພງ ພະລຳຊະວງັ ນ  ຳ ທະຫຳນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ.          
10ເມ  ື່ອ ດາວິດ ຮ ໍ້ ວື່ຳ         ອ ຣີຢາ ບ ື່  ໄດໍ້ ເມ  ອ ເຮ ອນ         ພະ ອງົ ຈ ື່ງ ຖຳມ ລຳວ ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ກບັ ຄ ນ ເມ  ອ 

ເຮ ອນ ແຕື່ ດນົ ແລໍ້ວ ບ ?         ເປັນ ຫຍງັ ຈ ື່ງ ບ ື່  ເມ  ອ ຮອດ ເຮ ອນ ປຳນ ນີໍ້.”         

11ອ ຣີຢາ ທ ນ ຕອບ ວື່ຳ,         “ທະຫຳນ 

ອິສຣາເອນ          ແລະ ຢ ດາ ກ  ກ  ຳລງັ ຢ ື່ ໃນ ສະໜຳມຮບົ         ສື່ວນ ຫີບ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ກ  ຢ ື່ ກບັ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ 

ໂຢອາບ ຜ ໍ້ ບງັຄບັ ບນັຊຳ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ພໍ້ອມ ທງັ ພວກ ນຳຍ ທະຫຳນ ຂອງ ເພິື່ ນ ກ  ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ ພກັ ຢ ື່ ທຳງ 

ອອກ ນ ັໍ້ນ         ເຫດ ໃດ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈ ື່ງ ຈະ ກບັ ເມ  ອ ກນິ ເຂົໍ້ຳ         ກນິ ນ  ໍ້ຳ         ແລະ ນອນ ນ  ຳ ເມຍ ຢ ື່ ເຮ ອນ ໄດໍ້?         ຂໍ້ຳ-

ນໍ້ອຍ ຂ  ສຳບຳນ ຕ ື່  ພຣະເຈົ້າ ອງົ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່ ວື່ຳ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ບ ື່  ເຮັດ ຢື່ຳງ ນີໍ້ ເດັດຂຳດ.”         

12ດາວິດ ກ  ເວົໍ້ຳ 

ວື່ຳ,         “ສ  ຳລບັ ມ ໍ້ນີໍ້ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ພກັ ຢ ື່ ນີໍ້ ເສຍ ກື່ອນ         ມ ໍ້ອ ື່ ນ ຂໍ້ອຍ ຈະ ສ ົື່ງ ເຈົໍ້ຳ ກບັ ຄ ນ ເມ  ອ”         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         

ແລະ ມ ໍ້ຕ ື່ ມຳ         ອ ຣີຢາ ຈ ື່ງ ພກັ ຢ ື່ ນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ.         

13ດາວິດ ໄດໍ້ ເຊນີ ໃຫໍ້ ລຳວ ມຳ ກນິ ເຂົໍ້ຳ ນ  ຳ         

ແລະ ເກ ອ ເຫລົໍ້ຳ ລຳວ ໃຫໍ້ ເມຳົ         ແຕື່ ວື່ຳ ໃນ ຄ ນ ນ ັໍ້ນ         ອ ຣີຢາ ກ  ຍງັ ບ ື່  ກບັ ຄ ນ ເມ  ອ ເຮ ອນ         ລຳວ ນອນ ຮ ົື່ມ 

ຜໍ້ຳ ຢ ື່ ໃນ ຫໍ້ອງ ພະລຳຊະວງັ.          
14ເຊົໍ້ຳ ມ ໍ້ ໃໝື່ ມຳ         ດາວິດ ໄດໍ້ ຂຽນ ຈດົໝຳຍ ສ ົື່ງ ນ  ຳ ອ ຣີຢາ ໄປ ຫຳ ໂຢອາບ.         

15ພະ ອງົ ຂຽນ ວື່ຳ,         

“ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ສ ົື່ງ ອ ຣີຢາ ໄປ ແນວ ໜໍ້ຳ ບື່ອນ ທີື່  ເຂົຳ ສ ໍ້ ຮບົ ກນັ ຢື່ຳງ ໜກັ         ແລໍ້ວ ໃຫໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເອງ ຖອຍ ຄ ນ 

ຫລງັ         ເພ ື່ ອ ປື່ອຍ ໃຫໍ້ ອ ຣີຢາ ຖ ກ ຂໍ້ຳ ຕຳຍ ຢ ື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ.”          
16ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ໃນ ຂະນະ ທີື່  ໂຢອາບ ກ  ຳລງັ ອໍ້ອມ ເມ  ອງ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ         ໂຢອາບ ໄດໍ້ ສ ົື່ງ ອ ຣີຢາ ອອກ ໄປ ໃນ 

ບື່ອນ ທີື່  ລຳວ ຮ ໍ້ ວື່ຳ         ມີ ພວກ ສດັຕ  ເຂັໍ້ມແຂງ ຫລຳຍ.         

17ເມ  ື່ອ ກອງທບັ ສດັຕ  ອອກ ມຳ ຈຳກ ເມ  ອງ ກ  ໄດໍ້ 

ພບົ ກບັ ກ  ຳລງັ ຂອງ ໂຢອາບ          ແລະ ໄດໍ້ ເກດີ ກຳນ ສ ໍ້ ຮບົ ກນັ ຂ ໍ້ນ ທນັທີ         ພວກ ນຳຍ ທະຫຳນ ຂອງ ດາ-
ວິດ ບຳງ ຄນົ ລວມ ທງັ ອ ຣີຢາ ກ  ຖ ກ ສດັຕ  ສງັຫຳນ.          

18-19ຕ ື່  ມຳ         ໂຢອາບ ກ  ສ ົື່ງ ລຳຍ ງຳນ ກຳນ ຮບົ ເສິກ ໄປ ບອກ ດາວິດ          ລຳວ ໄດໍ້ ແນະນ  ຳ ຜ ໍ້ນ  ຳ ຂື່ຳວ 

ວື່ຳ,         “ຫລງັ ຈຳກ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ລຳຍ ງຳນ ທກຸ ສິື່ ງ ກື່ຽວ ກບັ ກຳນ ສ ໍ້ ຮບົ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ແລໍ້ວ.         

20ບຳງ ທີື່  ພະ ອງົ 

ຈະ ໃຈ ຮໍ້ຳຍ         ແລະ ອຳດ ຖຳມ ເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         “ເປັນ ຫຍງັ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ສ ໍ້ ຮບົ ກບັ ເຂົຳ ຢ ື່ ໃກໍ້ ເມ  ອງ ແທໍ້?         

ພວກ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ຄິດ ບ  ວື່ຳ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ຍງິ ທະນ  ອອກ ຈຳກ ກ  ຳແພງ ເມ  ອງ ໃສື່ ພວກ ເຈົໍ້ຳ?         

21ພວກ 

ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ຈ ື່  ບ          ເວລຳ ທີື່  ພວກ ອາບີເມເລັກ          ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຢຣ ເບເຊັດ ຖ ກ ຂໍ້ຳ ຕຳຍ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ ເປັນ ຢື່ຳງ-

ໃດ?         ຄ  ພວກ ຜ ໍ້ຍງິ ໃນ ເມ  ອງ ເທເບດ          ໄດໍ້ ແກວື່ງ ຫີນ ໂມ ໍ້ ແປໍ້ງ ລງົ ມຳ ຈຳກ ກ  ຳແພງ ເມ  ອງ ຖ ກ ອາບີ-
ເມເລັກ ຕຳຍ         ແລໍ້ວ ເປັນ ຫຍງັ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃກໍ້ ກ  ຳແພງ ເມ  ອງ ແທໍ້?         ຖໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ຖຳມ ເຈົໍ້ຳ 
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ດ ັື່ງນີໍ້         ຈ ົື່ງ ບອກ ເພິື່ ນ ວື່ຳ         ອ ຣີຢາ ນຳຍ ທະຫຳນ ຂອງ ພຣະອງົ ກ  ຖ ກ ຂໍ້ຳ ຄ  ກນັ.”          

22-23ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ຜ ໍ້ນ  ຳ ຂື່ຳວ ຈ ື່ງ ກຳບ ທ ນ ດາວິດ ຕຳມ ທີື່  ໂຢອາບ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ         ລຳວ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         “ພວກ ສດັຕ  ມີ 

ກ  ຳລງັ ຫລຳຍ ກວື່ຳ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ມຳ ຕ ື່ ສ ໍ້ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຢ ື່ ນອກ ເມ  ອງ         ແຕື່ ພວກ ຂໍ້ຳ-

ນໍ້ອຍ ໄລື່ ພວກ ເຂົຳ ກບັ ຄ ນ ໄປ ທຳງ ປະຕ  ກ  ຳແພງ ເມ  ອງ.         

24ແລໍ້ວ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຍງິ ລ ກ ທະນ  ລງົ ຈຳກ 

ກ  ຳແພງ ເມ  ອງ ໃສື່ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ພວກ ນຳຍ ທະຫຳນ ບຳງ ຄນົ ຂອງ ພະ ອງົ ຈ ື່ງ ຕຳຍ         ອ ຣີຢາ ນຳຍ 

ທະຫຳນ ຂອງ ພະ ອງົ ກ  ຕຳຍ ຄ  ກນັ.”         

25ດາວິດ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ຜ ໍ້ນ  ຳ ຂື່ຳວ ນ ັໍ້ນ ວຳ,         “ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້ ກ  ຳລງັ ໃຈ ແກື່ 

ໂຢອາບ          ແລະ ບອກ ລຳວ ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ເສຍ ໃຈ         ເພຳະ ໃຜ ກ  ບ ື່  ສຳມຳດ ບອກ ໄດໍ້ ວື່ຳ         ແມ ື່ນ ໃຜ ແດື່ ຈະ ຖ ກ ຂໍ້ຳ 

ຕຳຍ ໃນ ສະໜຳມຮບົ         ຈ ົື່ງ ບອກ ໃຫໍ້ ລຳວ ປະກຳດ ກຳນ ສ ໍ້ ຮບົ ຄ ັໍ້ງ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ກບັ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ຍ ດ ເອົຳ 

ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ສຳ.”          
26ເມ  ື່ອ ບັດເຊບາ ໄດໍ້ ຍນິ ຂື່ຳວ ວື່ຳ ຜວົ ຂອງ ຕນົ ຖ ກ ຂໍ້ຳ         ນຳງ ກ  ໄດໍ້ ໄວໍ້ ທກຸ ໃຫໍ້ ລຳວ.         

27ຄນັ ກຳນ ໄວໍ້ 

ທກຸ ນ ັໍ້ນ ຜື່ຳນ ໄປ ແລໍ້ວ         ດາວິດ ກ  ເອົຳ ບັດເຊບາ ມຳ ຢ ື່ ໃນ ພະລຳຊະວງັ         ນຳງ ກຳຍເປັນ ເມຍ ຂອງ ພະ 

ອງົ ແລະ ໄດໍ້ ລ ກ ຊຳຍ ກບັ ພະ ອງົ ໜ ື່ ງ ຄນົ         ແຕື່ ວື່ຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ບ ື່  ຊງົ ພ ພຣະໄທ ກບັ ສິື່ ງ ທີື່  ດາວິດ 

ໄດໍ້ ເຮັດ ນ ັໍ້ນ.          

ບົດທີ 12 
ນາທານເຕືອນດາວິດ ແລະດາວິດໄດ້ກັບໃຈ 

1ຕ ື່  ມຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ສ ັື່ງ ນາທານ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ໄປ ຫຳ ດາວິດ          ນາທານ ໄດໍ້ ເລົື່ ຳ 

ເລ ື່ ອງ ໜ ື່ ງ ສ ື່ ດາວິດ ຟງັ ວື່ຳ,         “ຍງັ ມີ ຊຳຍ ສອງ ຄນົ ຢ ື່ ໃນ ເມ  ອງ ດຽວ ກນັ         ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ເປັນ ຄນົ ຮ ັື່ງມ ີ         ແລະ ຜ ໍ້ 

ໜ ື່ ງ ເປັນ ຄນົ ທກຸ ຍຳກ.         

2ຊຳຍ ຮ ັື່ງມ ີ ນ ັໍ້ນ ມີ ງວົ         ແລະ ແກະ ຫລຳຍ ໂຕ.         

3ແຕື່ ວື່ຳ         ຊຳຍ ຜ ໍ້ ທີື່  ທກຸ ຍຳກ ມີ 

ພຽງ ແຕື່ ແກະ ນໍ້ອຍ ໂຕ ດຽວ ທີື່  ລຳວ ຊ ໍ້ ໄວໍ້         ລຳວ ໄດໍ້ ລໍ້ຽງ ຮກັສຳ ແກະ ນໍ້ອຍ ນ ັໍ້ນ ໄວໍ້         ໄດໍ້ ເອົຳ ອຳຫຳນ 

ເກ ອ ມນັ         ແລະ ໃຫໍ້ ມນັ ກນິ ນ  ໍ້ຳ ໃນ ຈອກ ຂອງ ລຳວ ທງັ ໃຫໍ້ ນອນ ຢ ື່ ເທິງ ຕກັ         ແກະ ນໍ້ອຍ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ເໝ ອນ 

ລ ກ ສຳວ ຂອງ ລຳວ.          
4ແລະ ມນັ ໄດໍ້ ໃຫຍື່ ຂ ໍ້ນ ພໍ້ອມ ໆ         ກນັ ກບັ ລ ກ ຂອງ ລຳວ         ມ ໍ້ໜ ື່ ງ ມີ ແຂກ ມຳ ຢໍ້ຽມຢຳມ ເຮ ອນ ຂອງ ຄນົ 

ຮ ັື່ງມ ີ         ຄນົ ຮ ັື່ງມ ີ ບ ື່  ຢຳກ ຂໍ້ຳ ສດັ ຂອງ ຕນົ ໃຫໍ້ ແຂກ ກນິ         ລຳວ ຊ  ໍ້ຳພດັ ໄປ ເອົຳ ແກະ ນໍ້ອຍ ຂອງ ຄນົ ທກຸ 

ຍຳກ ນ ັໍ້ນ ມຳ ຂໍ້ຳ ແທນ.”          
5ເມ  ື່ອ ດາວິດ ໄດໍ້ ຍນິ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ກ  ໃຈ ຮໍ້ຳຍ ຊຳຍ ທີື່  ຮ ັື່ງມ ີ ນ ັໍ້ນ ຢື່ຳງ ຮນຸ ແຮງ         ແລະ ເວົໍ້ຳ ຂ ໍ້ນ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ອຍ ຂ  

ສຳບຳນ ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ອງົ ຊງົ ພຣະຊນົ ຢ ື່ ວື່ຳ         ຊຳຍ ທີື່  ເຮັດ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ຈະ ຕໍ້ອງ ຕຳຍ.         

6ລຳວ ຕໍ້ອງ 

ໃຊໍ້ ຄ ນ ສີື່  ເທົື່ ຳ ທີື່  ລຳວ ໄດໍ້ ເອົຳ ໄປ ນ ັໍ້ນ         ເພຳະ ລຳວ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃນ ສິື່ ງ ທີື່  ໂຫດຮໍ້ຳຍ ທີື່  ສດຸ.”          
7ນາທານ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ດາວິດ ວື່ຳ,         “ພະ ອງົ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ ເປັນ ຊຳຍ ຄນົ ນ ັໍ້ນ         ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້ ແມ ື່ນ ຄ  ຳ ທີື່  ພຣະຜ ູ້-

ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ຊຳວ ອິສຣາເອນ          ໄດໍ້ ກື່ຳວ ໄວໍ້ ຄ          ເຮົຳ ໄດໍ້ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ຂອງ ຊຳວ ອິ-
ສຣາເອນ          ແລະ ຊື່ອຍ ຊວີດິ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຈຳກ ເງ  ໍ້ອມມ   ຂອງ ຊາອ ນ.         

8ເຮົຳ ໄດໍ້ ມອບ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ 

ຂອງ ຊາອ ນ          ແລະ ພວກ ເມຍ ຂອງ ລຳວ ໃຫໍ້ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ປກົຄອງ 

ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ອິສຣາເອນ          ແລະ ຢ ດາ          ຖໍ້ຳວື່ຳ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ຍງັ ບ ື່  ທນັ ພຽງພ  ເທ ື່ ອ         ເຮົຳ ອຳດ ຈະ ໃຫໍ້ 
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ເຈົໍ້ຳ ຫລຳຍ ກວື່ຳ ນີໍ້ ສອງ ເທົື່ ຳ.         

9ເປັນ ຫຍງັ ເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ປະໝຳດ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ຂອງ ເຮົຳ?         ແລະ ເປັນ ຫຍງັ ເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ 

ເຮັດ ສິື່ ງ ຊ ົື່ວຊໍ້ຳ ແບບ ນີໍ້?         ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ອ ຣີຢາ ຖ ກ ຂໍ້ຳ ຢ ື່ ໃນ ສະໜຳມຮບົ         ເຈົໍ້ຳ ປື່ອຍ ໃຫໍ້ ພວກ ອຳ-
ໂມນ ຂໍ້ຳ ລຳວ         ແລໍ້ວ ເຈົໍ້ຳ ກ  ເອົຳ ເມຍ ຂອງ ລຳວ.         

10ບດັ ນີໍ້         ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ມີ ຜ ໍ້ ຖ ກ ຂໍ້ຳ ຢື່ຳງ 

ໂຫດຮໍ້ຳຍ ທຳລນຸ ຕະຫລອດ ໄປ         ເພຳະວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ເຊ ື່ ອ ຟງັ ເຮົຳ         ແລະ ໄດໍ້ ເອົຳ ເມຍ ຂອງ ອ ຣີຢາ.         

11ເຮົຳ ຂ  ເວົໍ້ຳ ຢື່ຳງ ເດັດຂຳດ ຕ ື່  ເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ໃນ ຄອບຄວົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ຜ ໍ້ນ  ຳ ເອົຳ ຄວຳມ-

ທກຸ ຍຳກ ລ  ຳບຳກ ມຳສ ື່ ເຈົໍ້ຳ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ໄດໍ້ ເຫັນ ເຫດກຳນ ດ ັື່ງນີໍ້ ຄ          ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ຈະ ເອົຳ ພວກ ເມຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ 

ຍກົ ໃຫໍ້ ແກື່ ຊຳຍ ຄນົ ອ ື່ ນ         ແລະ ຊຳຍ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ຈະ ສມົສ ື່ ຢ ື່ ຮື່ວມ ກບັ ພວກ ນຳງ ຢື່ຳງ ເປີດເຜີຍ.         

12ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ 

ເຮັດ ຜິດ ຢື່ຳງ ລບັລີໍ້         ແຕື່ ເຮົຳ ຈະ ສະແດງ ໃຫໍ້ ພວກ ອິສຣາເອນ ເຫັນ ໃນ ສິື່ ງ ທີື່  ຊຳຍ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ເຮັດ ຢື່ຳງ 

ເປີດເຜີຍ.”          
13ຝື່ຳຍ ດາວິດ ກ  ເວົໍ້ຳ ຂ ໍ້ນ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ຜິດ ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແລໍ້ວ.”         ນາທານ ຈ ື່ງ 

ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ພະ ອງົ ຈະ ບ ື່  ຕຳຍ         ເພຳະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ຊງົ ຍກົໂທດ ໃຫໍ້ ພະ ອງົ.         

14ແຕື່ ວື່ຳ         ລ ກ ຂອງ 

ພະ ອງົ ຈະ ຕຳຍ         ເພຳະວື່ຳ ພະ ອງົ ເຮັດ ຢື່ຳງ ນີໍ້ ເປັນ ກຳນ ໝິື່ ນປະໝຳດ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ.”          
15ແລໍ້ວ ນາທານ ກ  ກບັ ຄ ນ ເມ  ອ ເຮ ອນ.          

ລ ກຊາຍດາວິດຕາຍ ແລະໂຊໂລໂມນເກີດ 
ຕ ື່  ມຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ເຮັດ ໃຫໍ້ ລ ກ ຊຳຍ ທີື່  ດາວິດ ໄດໍ້ ນ  ຳ ເມຍ ຂອງ ອ ຣີຢາ ໄຂໍ້ ໜກັ.         

16ດາວິດ 

ໄດໍ້ ອໍ້ອນວອນ ຂ  ໃຫໍ້ ພຣະເຈົ້າ ໂຜດ ຊື່ອຍ ໃຫໍ້ ລ ກ ຊຳຍ ດ ີ         ແລະ ທກຸ ໆ         ຄ ນ ດາວິດ ໄດໍ້ ໄປ ນອນ ຢຽດ ຢ ື່ 

ໃນ ຟ ໍ້ນ ຫໍ້ອງ ນອນ ຂອງ ພະ ອງົ         ໂດຍ ບ ື່  ຍອມ ກນິ ເຂົໍ້ຳ.         

17ພວກ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ໃນ ພະລຳຊະວງັ ຂອງ 

ພະ ອງົ         ໄດໍ້ ຊກັ ຊວນ ໃຫໍ້ ພະ ອງົ ລກຸຂ ໍ້ນ         ແຕື່ ພະ ອງົ ກ  ປະຕເິສດ ແລະ ບ ື່  ຍອມ ກນິ ຫຍງັ ໝດົ.          
18ອຳທິດ ຕ ື່  ມຳ         ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ດາວິດ ກ  ຕຳຍ         ພວກ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ຂອງ ພະ ອງົ ບ ື່  ກໍ້ຳ ນ  ຳ ຂື່ຳວ ນ ັໍ້ນ 

ມຳ ບອກ ພະ ອງົ         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ກນັ ວື່ຳ,         “ເມ  ື່ອ ເດັກນໍ້ອຍ ຍງັ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່         ພວກ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຖຳມ ພະ ອງົ         

ແຕື່ ພະ ອງົ ບ ື່  ຍອມ ຕອບ ພວກ ເຮົຳ ເລີຍ         ເຫດ ໃດ ພວກ ເຮົຳ ຈ ື່ງ ຈະ ບອກ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ວື່ຳ         ລ ກ ຂອງ ພະ ອງົ 

ເສຍ ຊວີດິ ແລໍ້ວ?         ພະ ອງົອຳດ ເຮັດ ໃນ ສິື່ ງ ທີື່  ບ ື່  ດ  ີບ ື່  ງຳມ ກ  ເປັນ ໄດໍ້.”          
19ເມ  ື່ອ ພວກ ເຂົຳ ກ  ຳລງັ ລມົ ກນັ ຢ ື່         ດາວິດ ກ  ເຂົໍ້ຳໃຈ ວື່ຳ ລ ກ ຂອງ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ຕຳຍ ແລໍ້ວ         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         

ພຣະອງົ ຈ ື່ງ ຖຳມ ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ລ ກ ຂໍ້ອຍ ຕຳຍ ແລໍ້ວ ແມ ື່ນ ບ ?”         ພວກ ເຂົຳ ກ  ຕອບ ວື່ຳ,         “ຕຳຍ ແລໍ້ວ.”         

20ດາວິດ ກ  ລກຸຂ ໍ້ນ ໄປ ອຳບນ  ໍ້ຳ ຫວ ີຜມົ         ແລະ ປື່ຽນ ເຄ ື່ ອງນຸື່ງ         ແລໍ້ວ ພະ ອງົ ກ  ໄປ ນະມດັສະກຳນ ທີື່  

ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ເມ  ື່ອ ພະ ອງົ ກບັ ຄ ນ ມຳສ ື່ ພະລຳຊະວງັ         ພະ ອງົ ກ  ຖຳມ ຫຳ ອຳ-

ຫຳນ         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຈດັ ແຈງ ອຳຫຳນ ໃຫໍ້ ພະ ອງົ ສະເຫວຍີ ໃນ ທນັທີ ທນັໃດ ນ ັໍ້ນ.          
21ພວກ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ຂອງ ພະ ອງົ ຈ ື່ງ ຖຳມ ພະ ອງົ ວື່ຳ         “ເມ  ື່ອ ເດັກນໍ້ອຍ ຍງັ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່         ພະ ອງົ ຊງົ 

ໂສກເສົໍ້ຳ ຮໍ້ອງໄຫໍ້         ແລະ         ບ ື່  ຍອມ ສະເຫວຍີ ອຳຫຳນ         ແຕື່ ເມ  ື່ອ ເດັກນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ຕຳຍ ໄປ ແລໍ້ວ         ພະ ອງົ ກ  

ຊງົ ລກຸຂ ໍ້ນ         ແລະ ສະເຫວຍີ ອຳຫຳນ ໄດໍ້         ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ບ ື່  ເຂົໍ້ຳໃຈ ເຫດກຳນ ຢື່ຳງ ນີໍ້ ເລີຍ.”         

22ດາວິດ 

ຕອບ ວື່ຳ,         “ເມ  ື່ອ ລ ກນໍ້ອຍ ຍງັ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່ ຂໍ້ອຍ ໄດໍ້ ອດົ ອຳຫຳນ ໂສກເສົໍ້ຳ ຮໍ້ອງໄຫໍ້         ເພຳະ ເຮົຳ ຄິດ ວື່ຳ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ອຳດ ຈະ ຊງົ ເມດ ຕຳ ປະທຳນ ຊວີດິ ໃຫໍ້ ແກື່ ເດັກນໍ້ອຍ ນ ັໍ້ນ.         

23ແຕື່ ວື່ຳ         ດຽວນີໍ້ ລ ກ ໄດໍ້ 

ຕຳຍ ແລໍ້ວ         ເຮົຳ ຈະ ອດົ ອຳຫຳນ ໄປ ເຮັດ ຫຍງັ?         ຖໍ້ຳ ຂໍ້ອຍ ອດົ ອຳຫຳນ ຊວີດິ ເດັກນໍ້ອຍ ນ ັໍ້ນ ຈະ ກບັ ຄ ນ 
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ມຳ ໄດໍ້ ອີກ ບ ?         ມ ໍ້ໜ ື່ ງ         ເຮົຳ ອຳດ ຈະ ໄປ ບື່ອນ ດຽວ ກນັ ກບັ ລ ກ ຢ ື່         ແຕື່ ລ ກ ນ ັໍ້ນ ຈະ ມຳ ຫຳ ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້.”          

24ຕ ື່  ມຳ         ດາວິດ ກ  ອອຍ ໃຈ ບັດເຊບາ ຜ ໍ້ ເປັນ ເມຍ         ພະ ອງົ ໄດໍ້ ສມົສ ື່ ຢ ື່ ຮື່ວມ ກບັ ນຳງ         ແລະ ນຳງ ກ  

ອອກລ ກ ເປັນ ຊຳຍ ອີກ         ດາວິດ ໄດໍ້ ໃສື່ ຊ ື່  ໃຫໍ້ ວື່ຳ         ໂຊໂລໂມນ          ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ຮກັ ເດັກນໍ້ອຍ ນີໍ້.         

25ພຣະອງົ ຈ ື່ງ ຊງົ ໃຫໍ້ ນາທານ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ດາວິດ ໃສື່ ຊ ື່  ເດັກ ນີໍ້ ວື່ຳ         ເຢດີດີຢາ          ເພຳະ-

ວື່ຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ຮກັ ລຳວ.          

ດາວິດຍຶດເອົາເມືອງຣັບບາ 
26ສື່ວນ ໂຢອາບ ກ  ຳລງັ ໂຈມ ຕ ີເມ  ອງ ຣັບບາ ຢ ື່         ຊ ື່ ງ ເປັນ ເມ  ອງ ຫລວງ ຂອງ ຊຳວ ອຳໂມນ          ແລະ ກ  

ໃກໍ້ ຈະ ຍ ດ ເອົຳ ໄດໍ້ ແລໍ້ວ.         

27ລຳວ ຈ ື່ງ ສ ົື່ງ ຜ ໍ້ນ  ຳ ຂື່ຳວ ໄປ ລຳຍ ງຳນ ຕ ື່  ດາວິດ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ໂຈມ ຕ ີ

ເມ  ອງ ຣັບບາ          ແລະ ຍ ດ ເອົຳ ບ ື່  ນ  ໍ້ຳ ໄດໍ້ ແລໍ້ວ.         

28ດຽວນີໍ້ ໃຫໍ້ ພະ ອງົ ຮວບຮວມ ເອົຳ ກ  ຳລງັ ຂອງ ພະ ອງົ ທີື່  

ຍງັ ເຫລ ອ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ ມຳ ຕ ື່ ສ ໍ້         ແລະ ຍ ດ ເອົຳ ຕວົ ເມ  ອງ ດໍ້ວຍ ພະ ອງົ ເອງ ເທີໍ້ນ         ເພຳະວື່ຳ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ບ ື່  ຢຳກ ໄດໍ້ 

ຊ ື່  ສຽງ ຍໍ້ອນ ຍ ດ ເອົຳ ເມ  ອງ ນີໍ້.”          
29ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ດາວິດ ຈ ື່ງ ຮບີ ໂຮມ ເອົຳ ກ  ຳລງັ ຂອງ ພະ ອງົ ອອກ ໄປ ເມ  ອງ ຣັບບາ          ແລໍ້ວ ກ  ສ ັື່ງ ບກຸ ຍ ດ 

ເອົຳ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ.         

30ດາວິດ ໄດໍ້ ເອົຳ ກະໂຈມ ຮ ບ ເຄົຳລບົ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ມຳ ສບຸ ໃສື່ ຫວົ ຂອງ ພະ ອງົ         

ກະໂຈມ ນີໍ້ ເປັນ ຄ  ຳ ໜກັ ປະມຳນ ສຳມ ສິບ ຫໍ້ຳ ກໂິລກລຳມ         ແລະ ມີ ເພັດ ປະດບັ ຢ ື່ ເທິງ ກະໂຈມ ນີໍ້         ແລໍ້ວ 

ພະ ອງົ ຍງັ ໄດໍ້ ເອົຳ ຊບັ ສມົບດັ ຈຳກ ເມ  ອງ ນີໍ້ ໄປ ຢື່ຳງ ຫລວງຫລຳຍ.         

31ສື່ວນ ປະຊຳຊນົ ໃນ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ         

ດາວິດ ໄດໍ້ ເອົຳ ເລ ື່ ອຍ         ຈກົ         ຂວຳນ ໃຫໍ້ ເຂົຳ         ແລະ ໃຊໍ້ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ເຮັດ ວຽກ ໃນ ເຕົຳ ເຜົຳ ດນິຈີື່         ພະ 

ອງົ ໄດໍ້ ເຮັດ ຢື່ຳງ ດຽວ ກນັ ກບັ ປະຊຳຊນົ ຊຳວ ອຳໂມນ ໃນ ທກຸ ໆ         ເມ  ອງ         ແລໍ້ວ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ກບັ ຄ ນ ສ ື່ 

ນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ.          

ບົດທີ 13 
ອຳໂນນຂົ່ມຂືນນາງຕາມາ 

1ຢ ື່ ຕ ື່  ມຳ ຫລງັ ຈຳກ ນ ັໍ້ນ         ຝື່ຳຍ ອັບຊາໂລມ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ດາວິດ ມີ ນໍ້ອງ ສຳວ ຊ ໍ້         ຕາມາ ເປັນ ຄນົ 

ຮ ບ ຮື່ຳງ ງຳມ         ຫລຳຍ         ແລະ ອຳໂນນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ດາວິດ ກ  ຮກັ ນຳງ         

2ອຳໂນນ ເປັນ ທກຸ ໃຈ ຈນົ ລ ົໍ້ມ 

ປື່ວຍ ຍໍ້ອນ ນຳງ ຕາມາ ນໍ້ອງ ສຳວ ຂອງ ຕນົ         ເພຳະວື່ຳ ນຳງ ເປັນ ສຳວ ພມົມະຈຳລີ ອຳໂນນ          ຈ ື່ງ ຮ ໍ້ສ ກ 

ວື່ຳ ຈະ ເຮັດ ສິື່ ງ ໃດ ກບັ ນຳງ ກ  ຍຳກ ຫຼຳຍ.          
3ແຕື່ ອຳໂນນ ມີ ເພ ື່ ອນ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຊ ື່  ໂຢນາດາບ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຊິເມອາ ນໍ້ອງ ຊຳຍ ຂອງ ດາວິດ          ໂຢ-

ນາດາບ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ຄນົ ສະຫຼຳດ ຫຼຳຍ         

4ຈ ື່ງ ທ ນ ຖຳມ ວື່ຳ         “ຂໍ້ຳ ແດື່ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ກະສດັ         ເຫດ ໃດ ຜ ໍ້ ເປັນ 

ບດຸ ຂອງ ກະສດັ ຈ ື່ງ ຈ ື່ອຍ ລງົ ທກຸ ໆ ມ ໍ້,         ຈະ ບ ື່  ບອກ         ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຮ ໍ້ ນ  ຳ ບ ?”         ອຳໂນນ ຕອບ ລຳວ ວື່ຳ         

“ຂໍ້ອຍ ຮກັ ຕາມາ ນໍ້ອງ ສຳວ ຂອງ ອັບຊາໂລມ ນໍ້ອງ ຊຳຍ ຂອງ ຂໍ້ອຍ”         

5ໂຢນາດາບ ຈ ື່ງ ທ ນ ເພິື່ ນ ວື່ຳ         

“ຂ  ເຊນີ ບນັທມົ ເທິງ ຕຽງ ນອນ ຂອງ ທື່ຳນ ເຮັດ ທ  ຳທື່ຳ ບ ື່  ສະບຳຍ         ແລະ ເມ  ື່ອ ສະເດັດ ພ ື່  ມຳ         ຢໍ້ຽມ ທື່ຳນ         

ຈ ົື່ງ ກຳບ ທ ນ ວື່ຳ         ຂ  ໂຜດ ຮບັ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ຕາມາ ນໍ້ອງ ສຳວ ມຳ ຕຽມ ອຳຫຳນ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຂອງ ຂໍ້ຳພະອງົ         ເພ ື່ ອ 

ຂໍ້ຳພະອງົ ຈະ ໄດໍ້ ເຫັນ         ແລະ ໄດໍ້ ຮບັ ປະທຳນ ຈຳກ ມ  ຂອງ ນຳງ.’”          
6ອຳໂນນ ຈ ື່ງ ບນັທມົ ທ  ຳທື່ຳ ບ ື່  ສະບຳຍ         ເມ  ື່ອ ກະສດັ ສະເດັດ ມຳ         ອຳໂນນ ກ  ທ ນ ກະສດັ ວື່ຳ         “ຂ  
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ໂຜດ ໃຫໍ້ ຕາມາ ນໍ້ອງ ສຳວ ມຳ ເຮັດ ເຂົໍ້ຳໜມົ ຈກັ ສອງ ອນັ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຂໍ້ຳພະອງົ         ເພ ື່ ອ ຂໍ້ຳພະອງົ ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ 

ປະທຳນ ຈຳກ ມ  ຂອງ ນຳງ.”          
7ດາວິດ ຊງົ ໃຊໍ້ ຄນົ ໄປ ຫຳ ຕາມາ ທີື່  ວງັ ຮບັ ສ ັື່ງ ວື່ຳ         “ຂ  ຈ ົື່ງ ໄປ ທີື່  ເຮ ອນ ຂອງ ອຳໂນນ ອໍ້ຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

ແລະ ຕຽມ ອຳຫຳນ ສ  ຳລບັ ເພິື່ ນ ສຳ”         

8ຕາມາ ກ  ໄປ ວງັ ຂອງ ອຳໂນນ ອໍ້ຳຍ ຂອງ ນຳງ ບື່ອນ ທີື່  ລຳວ ບນັ-

ທມົ ຢ ື່         ນຳງ ກ  ຫຍບິ ແປໍ້ງ ມຳ ນວດ ເຮັດ ເຂົໍ້ຳໜມົ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ອຳໂນນ          ແລໍ້ວ ຈ ນ ເຂົໍ້ຳໜມົ ນ ັໍ້ນ         

9ແລະ ນຳງ ກ  

ຍກົ ເອົຳ ໝ ໍ້ຈ ນ ໄປ ຖອກ ເຂົໍ້ຳໜມົ ອອກ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ອຳໂນນ ແຕື່ ອຳໂນນ ກ  ບ ື່  ຮບັ ປະທຳນ         ແລະ ອຳໂນນ 

ໄດໍ້ ບອກ ວື່ຳ         “ໃຫໍ້ ທກຸ ຄນົ ອອກ ໄປ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ເຮົຳ”         ທກຸ ຄນົ ກ  ອອກ ໄປ ຈຳກ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ.          
10ອຳໂນນ ສ ັື່ງ ຕາມາ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ເອົຳ ອຳຫຳນ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃນ ຫໍ້ອງ ນອນ ຂໍ້ຳງ ໃນ         ເພ ື່ ອ ອໍ້ຳຍ ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ 

ປະທຳນ ຈຳກ ມ          ຂອງ ນໍ້ອງ”         ຕາມາ ກ  ນ  ຳ ເອົຳ ເຂົໍ້ຳໜມົ ທີື່  ນຳງ ເຮັດ ນ ັໍ້ນ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ຫໍ້ອງ ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ແກື່ 

ອຳໂນນ ອໍ້ຳຍ ຂອງ ຕນົ         

11ແຕື່ ເມ  ື່ອ ນຳງ ນ  ຳ ເຂົໍ້ຳໜມົ ມຳ ໃກໍ້ ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ອຳໂນນ ຮບັ ປະທຳນ         ລຳວ ກ  ຈບັ 

ມ ນຳງ ໄວໍ້ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         “ນໍ້ອງ ຂອງ ອໍ້ຳຍ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ນອນ ກບັ ອໍ້ຳຍ ສຳ.”          
12ນຳງ ຕອບ ອຳໂນນ ວື່ຳ         “ບ ື່  ໄດໍ້ ດອກ ອໍ້ຳຍ ເອີຍ         ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ນໍ້ອງ ເສຍ ກຽດຕຍິດົ         ເພຳະ ສິື່ ງ ນີໍ້ ຜິດ 

ທ  ຳນຽມ ໃນ ອິສຣາເອນ          ຢື່ຳ ເຮັດ ກຳນ ທີື່  ໜໍ້ຳ ອບັອຳຍ ຢື່ຳງ ນີໍ້ ເລີຍ         

13ຝື່ຳຍ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ເອົຳ 

ຄວຳມ ອບັອຳຍ ໄປ ເຊ ື່ ອງ ໄວໍ້ ບື່ອນ ໃດ         ແລະ ຝື່ຳຍ ທື່ຳນ         ທື່ຳນ ຈະ ເປັນ ເໝ ອນ ຄນົ ໂງ ື່ ຈ ໍ້ຳ ຄນົ ໜ ື່ ງ ໃນ 

ອິສຣາເອນ          ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ບດັ ນີໍ້ ຂ  ກຳບ ທ ນ ຕ ື່  ກະສດັ ພະ ອງົ ຄງົ ຈະ ບ ື່  ຫວງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄວໍ້         ບ ື່  ໃຫໍ້ ທື່ຳນ 

ດອກ”         

14ແຕື່ ເພິື່ ນ ບ ື່  ຟງັ ຄ  ຳ ຂອງ ນຳງ         ຍໍ້ອນ ເພິື່ ນ ມີ ກ  ຳລງັ ຫລຳຍ ກວື່ຳ         ຈ ື່ງ ຂ ົື່ມຂ ນ         ແລະ ນອນ ຮື່ວມ 

ກບັ ນຳງ         

15ຕ ື່  ມຳ ອຳໂນນ ກຽດ ຊງັ ນຳງ ຫຼຳຍ         ຄວຳມ ກຽດ ຊງັ ນ ັໍ້ນ ກ  ຫລຳຍ ກວື່ຳ ຄວຳມ ຮກັ ທີື່  ເພິື່ ນ ໄດໍ້ 

ຮກັ ນຳງ ມຳ ກື່ອນ         ແລະ ອຳໂນນ ກື່ຳວ ສ ັື່ງ ນຳງ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ລກຸຂ ໍ້ນ ໜີ ໄປ ສະ.”          
16ແຕື່ ນຳງ ຕອບ ເພິື່ ນ ວື່ຳ         “ຢື່ຳ ເລີຍ         ທີື່  ຈະ ໄລື່ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄປ ກ  ເປັນຄວຳມ ຜິດ ອນັ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ຫຼຳຍ ກວື່ຳ 

ຄວຳມ ຜິດ ທີື່  ອໍ້ຳຍ ໄດໍ້ ເຮັດ ກບັ ນໍ້ອງ ມຳ ແລໍ້ວ”         ແຕື່ ເພິື່ ນ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຊ ື່ ອ ຟງັ ນຳງ         

17ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ ເອີໍ້ນ ຄນົ ໃຊໍ້ ໜຸື່ມ 

ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ມຳ         ແລະ ສ ັື່ງ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ໄລື່ ຜ ໍ້ຍງິ ຄນົ ນີໍ້ ອອກ ໄປ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຈຳກ ໜໍ້ຳ ຂອງ ເຮົຳ ແລໍ້ວ ປິດ ປະຕ  ໃສື່ ໄລ”         

18ນຳງ ສວມ ເສ ໍ້ອ ຍຳວ ຫຼຳຍ ສີ         ຊ ື່ ງ ພວກ ລ ກ ສຳວ ຂອງ ກະສດັ ຜ ໍ້ ເປັນ ຍງິ ພມົມະຈຳລີ ນຸື່ງ ກນັ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ         

ຄນົ ໃຊໍ້ ຂອງ ອຳໂນນ ໄດໍ້ ຂບັ ໄລື່ ນຳງ ອອກ ໄປ         ແລະ ໃສື່ ໄລ ປະຕ          

19ນຳງ ຕາມາ ກ  ເອົຳ ຂີໍ້ເທົື່ ຳ ໃສື່ ເທິງ 

ຫວົ ຂອງ ນຳງ         ແລະ ຈກີ ເສ ໍ້ອ ຍຳວ ຫຼຳຍ ສີ ທີື່  ນຳງ ນຸື່ງ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ         ເອົຳ ມ  ປກົ ຫວົ         ແລະ ຍື່ຳງ         ໄປ ທງັ ຮໍ້ອງ-

ໄຫໍ້.          
20ອັບຊາໂລມ ອໍ້ຳຍ ຂອງ ນຳງ ກື່ຳວ ກບັ ນຳງ ວື່ຳ         “ອໍ້ຳຍ ອຳໂນນ ໄດໍ້ ສມົສ ື່ ກບັ ນໍ້ອງ ບ ?         ນໍ້ອງ ເອີຍ 

ຈ ົື່ງ ມດິ ຢ ື່ ເພຳະ ລຳວ ເປັນ ອໍ້ຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ຢື່ຳ ທກຸ ຮໍ້ອນໃຈ ເພຳະ ເລ ື່ ອງ ນີໍ້ ເລີຍ”         ຝື່ຳຍ ຕາມາ ກ  ຢ ື່ ໂດດ-

ດື່ຽວ ໃນ ວງັ ຂອງ ອັບຊາໂລມ ອໍ້ຳຍ ຂອງ ຕນົ.          
21ເມ  ື່ອ ກະສດັ ດາວິດ ໄດໍ້ ຍນິ ເລ ື່ ອງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ທງັ ໝດົ         ພະ ອງົ ກ  ເຄ ອງ ໃຈ ຫຼຳຍ         

22ແຕື່ ອັບຊາໂລມ 

ບ ື່  ໄດໍ້ ກື່ຳວ ປະກຳນ ໃດ ກບັ ອຳໂນນ ເລີຍ ບ ື່  ວື່ຳ ດ ີ         ຫລ  ຮໍ້ຳຍ         ເພຳະ ອັບຊາໂລມ ກຽດ ຊງັ ອຳໂນນ          ທີື່  

ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ຂ ົື່ມຂ ນ ຕາມາ ນໍ້ອງ ສຳວ ຂອງ ຕນົ.          

ອັບຊາໂລມຂ້າອຳໂນນ 
23ຕ ື່  ມຳ ອີກ ສອງ ປີ ເຕັມ         ອັບຊາໂລມ ມີ ງຳນ ຕດັ ຂນົ ແກະ ທີື່  ບາອານ-ຮາໂຊ          ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ໃກໍ້ ກບັ ເອ-
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ຟຣາຢິມ          ແລະ ອບັ ຊຳ         ໂລມ ໄດໍ້ ເຊນີ ລ ກ ຊຳຍ ທງັ ໝດົ ຂອງ ກະສດັ ໄປ ໃນ ງຳນ ນ ັໍ້ນ         

24ອັບຊາໂລມ 

ໄປ ເຝົໍ້ຳ ກະສດັ ທ ນ ວື່ຳ         “ເບິື່ ງ ແມ         ຂໍ້ຳພະອງົ ມີ ງຳນ ຕດັ ຂນົ ແກະ         ຂ  ເຊນີ ກະສດັ         ແລະ ຂໍ້ຳລຳຊະ-

ກຳນ ຂອງ ພະ ອງົ ໄປ ຮື່ວມ ໃນ ງຳນ ນ ັໍ້ນ ກບັ ຂໍ້ຳພະອງົ ສຳ.”          
25ແຕື່ ກະສດັ ກື່ຳວ ກບັ ອັບຊາໂລມ ວື່ຳ         “ລ ກ ເອີຍ         ຢື່ຳ ເລີຍ         ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ພວກ ເຮົຳ ໄປ ໝດົ ທກຸ ຄນົ         ຈະ 

ເປັນ ພຳລະ ໜກັ         ແກື່ ເຈົໍ້ຳ ລໍ້ຳ ໆ”         ອັບຊາໂລມ ໄດໍ້ ອໍ້ອນວອນ ພະ ອງົ         ເຖງິ ປຳນ ນ ັໍ້ນ         ພະ ອງົ ກ  ບ ື່  ຍອມ 

ສະເດັດ         ແຕື່ ອ  ຳນວຍ ພຣະພອນ ໃຫໍ້.          
26ອັບຊາໂລມ ຈ ື່ງ ກຳບ ທ ນ ວື່ຳ         “ຖໍ້ຳ ບ ື່  ໂຜດ ສະເດັດ ກ  ຂ ອະນຍຸຳດ ໃຫໍ້ ອໍ້ຳຍ ອຳໂນນ ໄປ ນ  ຳ ພວກ 

ເຮົຳ”         ແລະ ກະສດັ ກື່ຳວ ຖຳມ ວື່ຳ         “ເປັນ ຫຍງັ ລຳວ ຕໍ້ອງ ໄປ ນ  ຳ ເຈົໍ້ຳ”         

27ແຕື່ ອັບຊາໂລມ ໄດໍ້ ທ ນ ແລໍ້ວ 

ທ ນ ອີກ ຈນົ ພະ ອງົ ຊງົ ຍອມ ໃຫໍ້ ອຳໂນນ          ແລະ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ກະສດັ ທງັ ໝດົ ໄປ ນ  ຳ.          
28ແລໍ້ວ ອັບຊາໂລມ ສ ັື່ງ ພວກ ຂໍ້ຳ ໃຊໍ້ ຂອງ ຕນົ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ຄອຍ ຖໍ້ຳ ເບິື່ ງ ວື່ຳ         ຈດິໃຈ ຂອງ ອຳໂນນ 

ເພີດເພີນ ດໍ້ວຍ ເຫລົໍ້ຳ         ອະງ ຸື່ນ ເມ  ື່ອ ໃດ         ເຮົຳ ສ ັື່ງ ເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         ‘ຈ ົື່ງ ຕ ີອຳໂນນ’         ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຈ ົື່ງ ຂໍ້ຳ ລຳວ         

ຢື່ຳ ຊ ື່ ຢໍ້ຳນ         ເຮົຳ ສ ັື່ງ ເຈົໍ້ຳ ແລໍ້ວ ບ ື່  ແມ ື່ນ ບ          ເຮົຳ ຈະ ຮບັຜິດຊອບ ໃນ ເລ ື່ ອງ ນີໍ້ ເອງ?         ຈ ົື່ງ ກໍ້ຳຫຳນ         ແລະ 

ເປັນ ຄນົ ເກັື່ງ ກໍ້ຳ ເທີໍ້ນ”         

29ແລະ ພວກ ຂໍ້ຳ ໃຊໍ້ ຂອງ ອັບຊາໂລມ ໄດໍ້ ເຮັດ ຕ ື່  ອຳໂນນ ຕຳມ ທີື່  ອັບຊາໂລມ 

ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ໄວໍ້         ແລໍ້ວ ບນັດຳ ລ ກ ຊຳຍ         ຂອງ ກະສດັ ກ  ພຳກນັ ຂ ໍ້ນ ຂີື່  ລ  ຂອງ ຕນົ ແຕື່ລະຄນົ ປບົ ໜີ ໄປ ໝດົ.          
30ຕ ື່  ມຳ ໃນ ຂະນະ ທີື່  ລ ກ ຊຳຍ ກ  ຳລງັ ເດນີທຳງ ມຳ         ມີ ຂື່ຳວ ໄປ ເຖງິ ດາວິດ ວື່ຳ         “ອັບຊາໂລມ ໄດໍ້ 

ປະຫຳນ ຊວີດິ ລ ກ ຊຳຍ         ຂອງ ກະສດັ ທງັ ໝດົ ແລໍ້ວ ບ ື່  ເຫລ ອ ຢ ື່ ຈກັ ຄນົ”         

31ກະສດັ ໄດໍ້ ລກຸຂ ໍ້ນ ຈກີ 

ເຄ ື່ ອງນຸື່ງ ຂອງ ພະ ອງົ         ແລະ ນອນ ລງົ ເທິງ ພ ໍ້ນ ດນິ         ບນັດຳ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ທງັ ປວງ ສວມ ເສ ໍ້ອ         ຜໍ້ຳ ທີື່  

ຈກີ ຂຳດ ກ  ຢ ນ ເຝົໍ້ຳ ຢ ື່.          
32ແຕື່ ໂຢນາດາບ ລ ກ ຊຳຍ ຊິເມອາ ອໍ້ຳຍ ຂອງ ດາວິດ ກຳບ ທ ນ ວື່ຳ         “ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຂອງ ຂໍ້ຳ-

ນໍ້ອຍ ຄິດ ຜິດ ໄປ ວື່ຳ ລຳວ         ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ລ ກ ຊຳຍ ໜຸື່ມແໜໍ້ນ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ໝດົ ແລໍ້ວ         ເຫດ ວື່ຳ ມ ີອຳໂນນ ຜ ໍ້ ດຽວ 

ທີື່  ເສຍ ຊວີດິ ເພຳະ ຕຳມ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ຂອງ ອັບຊາໂລມ ໃນ ເລ ື່ ອງ ນີໍ້ ເພິື່ ນ ຕ ັໍ້ງໃຈ ໄວໍ້         ຕ ັໍ້ງແຕື່ ອຳໂນນ ຂ ົື່ມຂ ນ 

ຕາມາ ນໍ້ອງ ສຳວ ຂອງ ເພິື່ ນ ແລໍ້ວ         

33ສະນ ັໍ້ນ         ບດັ ນີໍ້ ຂ  ກະສດັ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຢື່ຳ ໄດໍ້ ຮໍ້ອນ ພະ 

ໄທ ຄິດ ວື່ຳ ລ ກ ຊຳຍ ທງັ ໝດົ ຂອງ ກະສດັ ສິໍ້ນ ຊວີດິ         ມີ ແຕື່ ອຳໂນນ ເສຍ ຊວີດິ ຜ ໍ້ ດຽວ.”          
34ສື່ວນ ອັບຊາໂລມ ໄດໍ້ ໜີ ໄປ,         ຝື່ຳຍ ທະຫຳນ ຍຳມ ໜຸື່ມ ໄດໍ້ ເງຍີ ໜໍ້ຳ ຂ ໍ້ນ ກ  ຫລຽວ ເຫັນ         ແລະ ເບິື່ ງ 

ແມ,         ຝ ງ ຄນົ ເປັນ ຈ  ຳນວນ ຫຼວງຫຼຳຍ ກ  ຳລງັ ມຳ ຕຳມ ທຳງ ຂໍ້ຳງ ພ ເຂົຳ ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ທຳງ ຫລງັ ຂອງ ລຳວ         

35ໂຢນາດາບ ຈ ື່ງ ກຳບ ທ ນ ກະສດັ ວື່ຳ         “ເບິື່ ງ ແມ         ພວກ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ກະສດັ ມຳ ແລໍ້ວ         ຕຳມ ທີື່  ຜ ໍ້ ຮບັ 

ໃຊໍ້ ຂອງ ພະ ອງົ         ກຳບ ທ ນ ກ  ເປັນ ຈງິ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ.”          
36ຢ ື່ ມຳ ເມ  ື່ອ ລຳວ ເວົໍ້ຳ ຈບົ ລງົ         ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ກະສດັ ກ  ມຳ ເຖງິ         ແລະ ໄດໍ້ ຮໍ້ອງໄຫໍ້ ສຽງ ດງັ         ຝື່ຳຍ 

ກະສດັ ກ  ຮໍ້ອງໄຫໍ້         ແລະ ບນັດຳ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ກ  ຮໍ້ອງໄຫໍ້ ສະ ອ ກ ສະອ ໍ້ນ ດໍ້ວຍ.          

ອັບຊາໂລມໜີໄປເມືອງເກຊ  
37ອັບຊາໂລມ ໄດໍ້ ໜີ ໄປ ເຂົໍ້ຳ ເຝົໍ້ຳ ຕານມາຍ          ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອຳມີຮ           ກະສດັ ເມ  ອງ ເກຊ           ແລະ ຊງົ 

ຢ ື່ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ເວລຳ ສຳມ ປີ.         

38ສື່ວນ ດາວິດ ຮໍ້ອງໄຫໍ້ ທກຸ ມ ໍ້ ເຖງິ ບດຸ ຊຳຍ ຂອງ ພະ ອງົ ຄ          ອຳໂນນ ທີື່  

ຖ  ຂໍ້ຳ ເປັນ ເວລຳ ຍຳວ ນຳນ.         

39ຈດິໃຈ ຂອງ ກະສດັ ດາວິດ ກ  ຄິດ ເຖງິ ເຖງິ ອັບຊາໂລມ          ສື່ວນ ກຳນ ທີື່  
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ອຳໄລ ເຖງິ ອຳໂນນ ນ ັໍ້ນ ຄື່ອຍ ຜື່ອນຄຳຍ ລງົ         ເພຳະ ອຳໂນນ ໄດໍ້ ສິໍ້ນ ຊວີດິ ໄປ ແລໍ້ວ.          

ບົດທີ 14 
ໂຢອາບນຳອັບຊາໂລມກັບມາຄືນດີກັນກັບດາວິດ 

1ຝື່ຳຍ ໂຢອາບ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ນຳງ ເຊຣ ຢາ ຮ ໍ້ ວື່ຳ         ກະສດັ ຄິດ ເຖງິ ອັບຊາໂລມ         

2ໂຢອາບ ຈ ື່ງ ໃຊໍ້ 

ຄນົ ໄປ ເມ  ອງ ເຕໂກອາ          ພຳ ຜ ໍ້ຍງິ ທີື່  ສະຫລຳດ ມຳ ຈຳກ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ຄນົ ໜ ື່ ງ         ບອກ ນຳງ ວື່ຳ         “ຂ  ຈ ົື່ງ ເຮັດ 

ທ  ຳທື່ຳ ເປັນ ຄນົ ໄວໍ້ ທກຸ ສວມ ເສ ໍ້ອ ຂອງ ຄນົ ໄວໍ້ ທກຸ         ຢື່ຳ ຫວ ີຜມົ         ແຕື່ ທ  ຳທື່ຳ ເຮັດ ຄ  ຜ ໍ້ຍງິ ທີື່  ໄວໍ້ ທກຸ ໃຫໍ້ ກບັ 

ຜ ໍ້ ທີື່  ຕຳຍ ມຳ ຫຼຳຍ ມ ໍ້ ແລໍ້ວ         

3ຈ ົື່ງ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ເຝົໍ້ຳ ກະສດັ         ກຳບ ທ ນ ຂ ໍ້ຄວຳມ ນີໍ້ ແກື່ ພະ ອງົ”         ແລໍ້ວ ໂຢອາບ ກ  

ສອນ ຄ  ຳ ກຳບ ທ ນ ໃຫໍ້ ຍງິ ຄນົ ນ ັໍ້ນ.          
4ເມ  ື່ອ ຍງິ ຊຳວ ເຕໂກອາ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ເຝົໍ້ຳ ກະສດັ         ນຳງ ກ  ກ ົໍ້ມ ໜໍ້ຳ ລງົ ເຖງິ ດນິ ແລໍ້ວ ກຳບ ທ ນ ວື່ຳ         “ຂໍ້ຳ 

ແດື່ ກະສດັ ຂ  ໂຜດ ຊື່ວຍ ຜ ໍ້ ຂໍ້ຳ”         

5ກະສດັ ກື່ຳວ ຖຳມ ຍງິ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ         “ເຈົໍ້ຳ ມີ ເລ ື່ ອງ ຫຍງັ”         ນຳງ ກຳບ ທ ນ ວື່ຳ         

“ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເປັນ ແມ ື່ໝໍ້ຳຍ ຢື່ຳງ ແທໍ້ ຈງິ         ຜວົ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ຕຳຍ ແລໍ້ວ         

6ຍງິ ຂໍ້ຳ ໃຊໍ້ ຂອງ ພະ ອງົ ມີ ລ ກ ຊຳຍ 

ສອງ ຄນົ         ພວກ ເຂົຳ ຜິດ ຖຽງ ກນັ ຢ ື່ ທົື່ງ ນຳ         ບ ື່  ມີ ໃຜ ຊື່ວຍ ຫໍ້ຳມ ພວກ ເຂົຳ,         ລ ກ ຊຳຍ         ຄນົ ໜ ື່ ງ ຈ ື່ງ ຕ ີອີກ 

ຄນົ ໜ ື່ ງ ໃຫໍ້ ຕຳຍ         

7ເບິື່ ງ ແມ         ຍຳດ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ລກຸຂ ໍ້ນ ຕ ື່ ສ ໍ້ ຂໍ້ຳ ໃຊໍ້ ຍງິ ຂອງ ພະ ອງົ         ແລະ ພວກ 

ເຂົຳ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         ‘ຈ ົື່ງ ມອບ ຜ ໍ້ ທີື່  ຂໍ້ຳ         ອໍ້ຳຍ ຂອງ ລຳວ ມຳ ໃຫໍ້ ພວກ ເຮົຳ         ເພ ື່ ອ ພວກ ເຮົຳ ຈະ ຂໍ້ຳ ລຳວ         ເພ ື່ ອ 

ແກໍ້ແຄໍ້ນ ແທນ ອໍ້ຳຍ ທີື່  ລຳວ ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ         ແລະ         ຈະ ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ຜ ໍ້ ທີື່  ຮບັ ມ ລະດກົ ດໍ້ວຍ’         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ພວກ ເຂົຳ ຈະ 

ມອດ ຖື່ຳນ ໄຟ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ທີື່  ຍງັ ເຫລ ອ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ໃຫໍ້ ຜວົ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ມີ ຊ ື່         ຫລ  ມີ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ເຫລ ອ ຢ ື່ 

ເທິງ ແຜື່ນດນິ ໂລກ ເລີຍ.”          
8ກະສດັ ຈ ື່ງ ສ ັື່ງ ແກື່ ຍງິ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ         “ໄປ ເຮ ອນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ສຳ         ເຮົຳ ຈະ ສ ັື່ງ ກຳນ ກື່ຽວ ກບັ ເລ ື່ ອງ ຂອງ 

ເຈົໍ້ຳ”         

9ຍງິ ຊຳວ ເຕໂກອາ ໄດໍ້ ກຳບ ທ ນ ກະສດັ ວື່ຳ         “ຂໍ້ຳ ແດື່ ກະສດັ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ຂ  ໃຫໍ້ 

ຄວຳມ ຊ ົື່ວຊໍ້ຳ ຕກົ ຢ ື່ ກບັ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ແລະ ກບັ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ພ ື່  ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ແຕື່ ກະສດັ ແລະ ລຳຊະ ບນັ-

ລງັ ຂອງ ພະ ອງົ ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ມີ ໂທດ ເລີຍ.”          
10ກະສດັ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ຖໍ້ຳ ມີ ຜ ໍ້ ໃດ ເວົໍ້ຳ ຫຍງັ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ         ຈ ົື່ງ ພຳ ລຳວ ມຳ ຫຳ ເຮົຳ         ຄນົ ນ ັໍ້ນ ຈະ ບ ື່  ແຕະຕໍ້ອງ 

ເຈົໍ້ຳ ອີກ ເລີຍ”         

11ນຳງ ກ  ກຳບ ທ ນ ວື່ຳ         “ຂໍ້ຳ ແດື່ ພະ ອງົ         ຂ  ກະສດັ ຊງົ ລະນ ກ ເຖງິ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ພະ ອງົ         ເພ ື່ ອ ຜ ໍ້ ອຳ ຄຳດ         ເລ ອດ ຈະ ບ ື່  ກ ື່  ກຳນ ອຳ ຄຳດ ຂໍ້ຳ ອີກ ຕ ື່  ໄປ         ຢໍ້ຳນ ວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ 

ຈະ ໄດໍ້ ທ  ຳລຳຍ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ”         ພະ ອງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ພຣະຊນົ ຢ ື່ ແທໍ້ ສນັໃດ         

ເສັໍ້ນ ຜມົ ຂອງ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຈກັ ເສັໍ້ນ ດຽວ ຈະ ບ ື່  ຕກົລງົ ເຖງິ ດນິ.”          
12ແລໍ້ວ ຍງິ ນ ັໍ້ນ ກຳບ ທ ນ ວື່ຳ         “ຂໍ້ຳ ແດື່ ພະ ອງົ         ຂ  ສຳວ ໃຊໍ້ ຂອງ ພະ ອງົ ກຳບ ທ ນ ອີກ ຈກັ ຄ  ຳ ໜ ື່ ງ ແກື່ 

ກະສດັ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ”         ພະ ອງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ເວົໍ້ຳ ໄປ”         

13ຍງິ ນ ັໍ້ນ ຈ ື່ງ ກຳບ ທ ນ ວື່ຳ         “ເຫດ ໃດ         

ກະສດັ ຈ ື່ງ ຄິດ ຢື່ຳງ ນີໍ້ ຕ ື່ ສ ໍ້ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ?         ແລະ ກະສດັ ກື່ຳວ ເຊັື່ ນ ນີໍ້         ເໝ ອນ ຄນົ ທີື່  ຜິດ 

ຍໍ້ອນ ຜ ໍ້ ທີື່  ກະສດັ ໄດໍ້ ຂບັ ໄລື່ ນ ັໍ້ນ ໂດຍ ບ ື່  ໃຫໍ້ ກບັ ຄ ນ ມຳ ອີກ         

14ເພຳະວື່ຳ ພວກ ເຮົຳ ທກຸ ຄນົ ຈະ ຕໍ້ອງ ຕຳຍ         

ແລະ ເປັນ ເໝ ອນ ນ  ໍ້ຳ ທີື່  ຖອກ ລງົ ດນິ ຊ ື່ ງ ເກບັ ເອົຳ ຄ ນ ອີກ ບ ື່  ໄດໍ້         ແຕື່ ພຣະເຈົ້າ ບ ື່  ໄດໍ້ ປະຫຳນ ຊວີດິ ເພິື່ ນ         

ແຕື່ ພຣະອງົ ຊງົ ມີ ພະ ປະສງົ ບ ື່  ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ທີື່  ຖ ກ ເນລະເທດ ໄປ ນ ັໍ້ນ         ຈະ ຕໍ້ອງ ບ ື່  ຢ ື່ ຫື່ຳງ ໄກ ຈຳກ ພະ ອງົ ຕ ື່  ໄປ         



2 ຊາມ ເອນ 14 494 
15ທີື່  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ກຳບ ທ ນ ເລ ື່ ອງ ນີໍ້ ຕ ື່  ກະສດັ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ເພຳະ ປະຊຳຊນົ ໄດໍ້ ຂ ື່ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໃຫໍ້ 

ຢໍ້ຳນ         ແລະ ສຳວ ໃຊໍ້ ຂອງ ພະ ອງົ ຄິດ ວື່ຳ         ‘ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ກຳບ ທ ນ ກະສດັ         ຫວງັ ວື່ຳ         ກະສດັ ຈະ ໂຜດ 

ຕຳມ ຄ  ຳ ຂ  ຂອງ ຍງິ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ພະ ອງົ         

16ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ກະສດັ ຈະ ຊງົ ຮບັ ຟງັ         ແລະ ຊງົ ຊື່ວຍ ຍງິ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ 

ຂອງ ພະ ອງົ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຈຳກ ມ  ຂອງ ຜ ໍ້ ທີື່  ຕ ັໍ້ງໃຈ ທ  ຳລຳຍ ຂໍ້ຳ         ນໍ້ອຍ         ແລະ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈຳກ ມ -

ລະດກົ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ’         

17ແລະ ຂໍ້ຳ ໃຊໍ້ ຍງິ ຂອງ ພະ ອງົ ກຳບ ທ ນ ວື່ຳ         ‘ຂ  ໃຫໍ້ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ຂອງ ກະສດັ ເຈົໍ້ຳ 

ນຳຍ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເປັນ ສິື່ ງ ທີື່  ໃຫໍ້ ຄວຳມສກຸ ສະບຳຍ’         ເພຳະ ກະສດັ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ປຽບ 

ເໝ ອນ ຜ ໍ້ ສ ົື່ງ ຂື່ຳວ ສະຫວນັ ອງົ ໜ ື່ ງ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ໃນ ກຳນ ທີື່  ຈະ ສງັເກດ ໄດໍ້ ຄວຳມ ດ ີ         ແລະ ຄວຳມ 

ຊ ົື່ວ         ຂ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ພະ ອງົ ຊງົ ສະຖດິ ຢ ື່ ກບັ ພະ ອງົ ເທີໍ້ນ.”          
18ແລໍ້ວ ກະສດັ ໄດໍ້ ຕອບ         ແລະ ບອກ ຍງິ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ         “ຢື່ຳງ ສ ື່ ປິດ ບງັ ໃນ ສິື່ ງ ທີື່  ເຮົຳ ຈະ ຖຳມ ເຈົໍ້ຳ ເດີໍ້         ເຈົໍ້ຳ 

ຢື່ຳ ໄດໍ້ ປິດ ບງັ ເດີໍ້”         ຜ ໍ້ຍງິ ນ ັໍ້ນ ກຳບ ທ ນ ວື່ຳ         “ຂ  ເຊນີ ຜ ໍ້ ເປັນ ກະສດັ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈ ົື່ງ ກື່ຳວ 

ເທີໍ້ນ”         

19ແລະ ກະສດັ ຈ ື່ງ ຖຳມ ວື່ຳ         “ໃນ ເລ ື່ ອງ ທງັ ໝດົ ນີໍ້ ມ  ຂອງ ໂຢອາບ ກື່ຽວຂໍ້ອງ ກບັ ເຈົໍ້ຳ ແມ ື່ນ ບ ?”         

ຍງິ ນ ັໍ້ນ ທ ນ ຕອບ ວື່ຳ         “ຂໍ້ຳ ແດື່ ກະສດັ         ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ພຣະອງົ ຊງົ ພຣະຊນົ ຢ ື່ ແນື່ ສນັໃດ         ບ ື່  

ມີ ໃຜ ຫລບົ ຫລີກ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ຂອງ ກະສດັ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ         ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄປ ທຳງ ຂວຳ         ຫລ          ທຳງ ຊໍ້ຳຍ ໄດໍ້         ໂຢ-
ອາບ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ພະ ອງົ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ ໄດໍ້ ບອກ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ກຳບ ທ ນ         ແລະ ເປັນ ຜ ໍ້ ສອນ ຄ  ຳ ກຳບ ທ ນ 

ແກື່ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ຂໍ້ຳ ໃຊໍ້ ຍງິ ຂອງ ພະ ອງົ         

20ໂຢອາບ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ເຮັດ ເຊັື່ ນ ນີໍ້ ກ  ເພ ື່ ອ ຈະ ປື່ຽນ 

ໂສມ ໜໍ້ຳ ຂອງ ເຫດກຳນ ນ ັໍ້ນ         ແຕື່ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຂອງ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຊງົ ມີ ພະ ສະຕປິນັຍຳ ຄ  ກບັ ສະຕປິນັຍຳ 

ຂອງ ທ ດສະຫວນັ ອງົ ໜ ື່ ງ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ຊງົ ຮ ໍ້ ທກຸ ສິື່ ງ ທກຸ ຢື່ຳງ ທີື່  ບງັເກດີ ຂ ໍ້ນ ເທິງ ແຜື່ນດນິ ໂລກ.”          

ອັບຊາໂລມໄດ້ຮັບການຍົກໂທດ 
21ກະສດັ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ໂຢອາບ ວື່ຳ         “ເບິື່ ງ ແມ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ຕຳມ ຄ  ຳ ຂ  ນີໍ້ ແລໍ້ວ         ຈ ົື່ງ ໄປ ນ  ຳ ເອົຳ ອັບຊາ-

ໂລມ ຊຳຍ ໜຸື່ມ ຄນົ ນ ັໍ້ນ         ກບັ ມຳ”         

22ໂຢອາບ ກ  ກ ົໍ້ມ ໜໍ້ຳ ຂຳບ ລງົ ດນິ         ແລໍ້ວ ຂອບ ພະ ຄນຸ ກະສດັ         ໂຢ-
ອາບ ກຳບ ທ ນ ວື່ຳ         “ຂໍ້ຳ ແດື່ ກະສດັ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ມ ໍ້ນີໍ້ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ພະ ອງົ ຮ ໍ້ ວື່ຳ         ຂໍ້ຳ ຂໍ້ອຍ 

ໄດໍ້ ຮບັ ພະ ກະລນຸຳ ໃນ ສຳຍ ພະເນດ ຂອງ ພະ ອງົ ທີື່  ກະສດັ ໄດໍ້ ປະຕບິດັ         ຕຳມ ຄ  ຳ ທ ນ ຂ  ຂອງ         ຜ ໍ້ ຮບັ 

ໃຊໍ້ ຂອງ ພະ ອງົ.”          
23ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ໂຢອາບ ຈ ື່ງ ໄປ ເມ  ອງ ເກຊ           ແລະ ພຳ ອັບຊາໂລມ ໄປ ເມ  ອງ ເຢຣ ຊາເລັມ         

24ແລະ ກະ-

ສດັ ຮບັ ສ ັື່ງ ວື່ຳ         “ໃຫໍ້ ລຳວ ໄປ ຢ ື່ ວງັ ຂອງ ລຳວ ສຳ         ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ເຂົໍ້ຳ ເຝົໍ້ຳ ເຮົຳ”         ອັບຊາໂລມ ກ  ໄປ ຢ ື່ ວງັ ຂອງ 

ເພິື່ ນ         ບ ື່  ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ເຝົໍ້ຳ ຕ ື່  ພະ ພກັ ກະສດັ.          

ອັບຊາໂລມເຂົ້າເຝົ້າດາວິດ 
25ໃນ ບນັດຳ ອິສຣາເອນ          ບ ື່  ມີ ຜ ໍ້ ໃດ ໄດໍ້ ຮບັ ຄ  ຳ ຍໍ້ອງຍ  ແລະ ຮ ບ ຮື່ຳງ ງຳມ ເທົື່ ຳ ກບັ ອັບຊາໂລມ          

ຕ ັໍ້ງແຕື່ ຝຳ ຕນີ ຈນົ ຮອດ ຫວົ ໂດຍ ບ ື່  ມີ ຕ  ຳໜິ ເລີຍ         

26ອນັ ໜ ື່ ງ         ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ຕດັ ຜມົ ປີ ລະ ເທ ື່ ອ ຍໍ້ອນ ຜມົ ໜກັ         

ນ  ໍ້ຳໜກັ ຂອງ ຜມົ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ສອງ ຮໍ້ອຍ ເຊ ເຂ ຕຳມ ຊງິ ຂອງ ກະສດັ         

27ອັບຊາໂລມ ມີ ລ ກ ຊຳຍ ສຳມ ຄນົ         

ແລະ ລ ກ ສຳວ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຊ ື່  ຕາມາ          ນຳງ ເປັນ ຍງິ ທີື່  ສວຍ ງຳມ.          
28ອັບຊາໂລມ ປະທບັ ໃນ ເມ  ອງ ເຢຣ ຊາເລັມ ໄດໍ້ ສອງ ປີ ເຕັມ         ໂດຍ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ເຝົໍ້ຳ ຕ ື່  ພະ ພກັ ກະສດັ         

29ແລໍ້ວ ອັບຊາໂລມ ກ  ໃຫໍ້ ໄປ ຕຳມ ໂຢອາບ ຈະ ໃຊໍ້ ໃຫໍ້ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ເຝົໍ້ຳ ກະສດັ         ແຕື່ ໂຢອາບ ບ ື່  ຍອມ ມຳ ຫຳ 
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ເພິື່ ນ         ເພິື່ ນ ກ  ໃຊໍ້ ຄນົ ໄປ ເທ ື່ ອ ທີື່  ສອງ ແຕື່ ໂຢອາບ ກ  ບ ື່  ມຳ ອີກ         

30ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ ສ ັື່ງ ຂໍ້ຳ ໃຊໍ້ ຂອງ ຕນົ ວື່ຳ         “ເບິື່ ງ 

ແມ,         ນຳ ຂອງ ໂຢອາບ ຢ ື່ ຖດັ ນຳ ຂອງ ເຮົຳ,         ພວກ ເຂົຳ ມີ ເຂົໍ້ຳ ບະ ເລ         ຈ ົື່ງ ເອົຳ         ໄຟ ເຜົຳ ນຳ ນ ັໍ້ນ ເສຍ”         

ຂໍ້ຳ ໃຊໍ້ ຂອງ ອັບຊາໂລມ ກ  ເອົຳ ໄຟ ໄປ ເຜົຳ ນຳ ນ ັໍ້ນ.          
31ໂຢອາບ ກ  ລກຸຂ ໍ້ນ ໄປ ຫຳ ອັບຊາໂລມ ທີື່  ວງັ ຂອງ ເພິື່ ນ         ແລໍ້ວ ຖຳມ ເພິື່ ນ ວື່ຳ         “ເປັນ ຫຍງັ ຂໍ້ຳ ໃຊໍ້ 

ຂອງ ທື່ຳນ ຈ ື່ງ ເອົຳ ໄຟ ໄປ ເຜົຳ ນຳ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ”         

32ອັບຊາໂລມ ຕອບ ໂຢອາບ ວື່ຳ         “ເຮົຳ ສ ົື່ງ ຄນົ ໄປ 

ບອກ ທື່ຳນ ວື່ຳ         ‘ມຳ ນີໍ້         ເຮົຳ ຈະ ສ ົື່ງ ທື່ຳນ ໄປ ຫຳ ກະສດັ         ທ ນ ວື່ຳ         ເປັນ ຫຍງັ ຈ ື່ງ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳພະອງົ ອອກ ມຳ 

ຈຳກ ເກຊ           ຖໍ້ຳ ຢ ື່ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ກ  ດກີ ວື່ຳ”         ບດັ ນີໍ້         ຂ  ໃຫໍ້ ເຮົຳ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ເຝົໍ້ຳ ຕ ື່  ພະ ພກັ ກະສດັ         ຖໍ້ຳ ເຮົຳ ມີ ຄວຳມ 

ຊ ົື່ວຊໍ້ຳ ປະກຳນ ໃດ         ກ  ຂ  ພະ ອງົ ຊງົ ປະຫຳນ ເຮົຳ ສຳ.’”          
33ໂຢອາບ ຈ ື່ງ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ເຝົໍ້ຳ ກະສດັ ກຳບ ທ ນ ພະ ອງົ,         ພະ ອງົ ກ  ຊງົ ເອີໍ້ນ ອັບຊາໂລມ          ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ ເຂົໍ້ຳ 

ໄປ ເຝົໍ້ຳ ກະສດັ ນໍ້ອມ ກຳຍ ລງົ ດນິ ຕ ື່  ພະ ພກັ ກະສດັ         ກະສດັ ກ  ຊງົ ຈ ບ ອັບຊາໂລມ.          

ບົດທີ 15 
ການກະບົດຂອງອັບຊາໂລມ 

1ຕ ື່  ມຳ         ອັບຊາໂລມ ໄດໍ້ ຈ ໍ້ຳງ ເອົຳ ລດົ ຮບົ         ແລະ ຝ ງ ມ ໍ້ຳ ພໍ້ອມ ທງັ ທະຫຳນ ຫໍ້ຳ ສິບ ຄນົ ແຫື່ ຕນົ ອອກ 

ໄປ.         

2ອັບຊາໂລມ ລກຸ ແຕື່ ເດກິ         ແລະ ອອກ ໄປ ຢ ນ ຢ ື່ ປະຕ  ກ  ຳແພງ ເມ  ອງ ໃກໍ້ ຫນົທຳງ         ເວລຳ ໃດ ທີື່  

ເຫັນ ຄນົ ມີ ເລ ື່ ອງ ຜິດ ຖຽງ ກນັ ຜື່ຳນ ມຳ ທຳງ ນ ັໍ້ນ         ເພ ື່ ອ ຈະ ໄປ ຫຳ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ຕດັສິນ ຄວຳມ ໃຫໍ້         ອັບຊາ-
ໂລມ ກ  ເອີໍ້ນ ມຳ ຫຳ         ແລະ ຖຳມ ວື່ຳ         ເຈົໍ້ຳ ມຳ ແຕື່ ໃສ?         ຖໍ້ຳ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ຕອບ ວື່ຳ         ມຳ ຈຳກ ຕະກ ນ ນີໍ້         ຫລ  ຕະ-

ກ ນ ນ ັໍ້ນ ໃນ ອິສຣາເອນ.         

3ອັບຊາໂລມ ກ  ເວົໍ້ຳ ໂລດ ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ຝື່ຳຍ ຖ ກຕໍ້ອງ ຕຳມ ກດົໝຳຍ ແລໍ້ວ         

ແຕື່ ວື່ຳ         ບ ື່  ມີ ໃຜ ຈະ ເປັນ ຜ ໍ້ຕຳງໜໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ຟງັ ເລ ື່ ອງ ຄະດ ີຂອງ ເຈົໍ້ຳ ດອກ.”         

4ລຳວ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ໄປ ວື່ຳ,         

“ຖໍ້ຳວື່ຳ         ຂໍ້ອຍ ໄດໍ້ ເປັນ ຜ ໍ້ ຕດັສິນ ຄວຳມ         ຄນັ ມີ ຜ ໍ້ ໃດ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ມີ ເລ ື່ ອງ ຜິດ ຖຽງ ກນັ         ຫລ  ມີ ຄ  ຳ ຮໍ້ອງທກຸ ມຳ 

ຫຳ ຂໍ້ອຍ         ຂໍ້ອຍ ກ  ຈະ ໃຫໍ້ ຄວຳມ ຍດຸຕ ິທ  ຳ ແກື່ ລຳວ.”          
5ເມ  ື່ອ ມີ ຄນົ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ກ ົໍ້ມ ຂຳບ ໃສື່ ອັບຊາໂລມ          ອັບຊາໂລມ ກ  ອອກ ໄປ ຈບັ ມ          ແລະ ກອດ ດໍ້ວຍ 

ຄວຳມ ດໃີຈ.         

6ລຳວ ເຮັດ ດ ັື່ງນີໍ້ ກບັ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ທກຸ ຄນົ ທີື່  ມຳ ຫຳ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ຕດັສິນ ຄວຳມ ໃຫໍ້         

ແລະ ລຳວ ກ  ເອົຳ ອກົ ເອົຳໃຈ ພວກ ເຂົຳ.          
7ຈຳກ ນ ັໍ້ນ ມຳ ໄດໍ້ ສີື່  ປີ         ອັບຊາໂລມ ໄດໍ້ ກຳບ ທ ນ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳ ແດື່ ສະເດັດ ພ ື່         ຂ  ຊງົ ອະນຍຸຳດ 

ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄປ ເມ  ອງ ເຮັບໂຣນ ແດື່ທໍ້ອນ         ເພຳະ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຢຳກ ໄປ ແກໍ້ບະ ທີື່  ໄດໍ້ ສນັຍຳ ໄວໍ້ ກບັ ພຣະ-
ຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ.         

8ຄ  ຕອນ ທີື່  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຢ ື່ ໃນ ເມ  ອງ ເກຊ           ທີື່  ເຂດ ອາຣາມ          ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ສນັຍຳ ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ ວື່ຳ         ຄນັ ຖໍ້ຳ ພະ ອງົ ຊງົ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ກບັ ຄ ນ ເມ  ອ ນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ          ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ນະມດັ-

ສະກຳນ ພະ ອງົ ທີື່  ເມ  ອງ ເຮັບໂຣນ.”         

9ແລໍ້ວ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ກ  ບອກ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ໄປ ດ ີເດີໍ້”         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ອັບຊາໂລມ 

ກ  ມຸ ື່ງ ໜໍ້ຳ ໄປ ເມ  ອງ ເຮັບໂຣນ.          
10ແຕື່ ວື່ຳ ໄດໍ້ ໃຊໍ້ ຜ ໍ້ ສ ົື່ງ ຂື່ຳວ ໄປ ບອກ ທກຸ ໆ         ຕະກ ນ ອິສຣາເອນ ວື່ຳ         ຄນັ ຖໍ້ຳ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຍນິ ສຽງ 

ແກ ໃຫໍ້ ພຳກນັ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ອັບຊາໂລມ ໄດໍ້ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ທີື່  ເມ  ອງ ເຮັບໂຣນ ແລໍ້ວ.”         

11ອັບຊາໂລມ ໄດໍ້ 

ເຊນີ ເອົຳ ຊຳຍ ສອງ ຮໍ້ອຍ ຄນົ ຈຳກ ນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ ເດນີທຳງ ຮື່ວມ ໄປ ນ  ຳ         ພວກ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ໄປ 
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ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ສດັຊ ື່         ໂດຍ ທີື່  ບ ື່  ຮ ໍ້ຈກັ ກນົອບຸຳຍ ແຕື່ ຢື່ຳງໃດ ໝດົ.         

12ໃນ ເວລຳ ທີື່  ອັບຊາໂລມ ກ  ຳລງັ 

ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ         ລຳວ ໄດໍ້ ສ ົື່ງ ຄນົ ໄປ ນ  ຳ ເອົຳ ອາຮີໂທເຟັນ          ທີື່  ປ ກສຳ ຂອງ ກະສດັ ດາວິດ ທີື່  

ເມ  ອງ ກິໂລ          ແຜນກຳນ ກະບດົ ຕ ື່ ຕໍ້ຳນ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ກ  ເພີື່ ມ ທະວ ີຂ ໍ້ນ         ພວກ ທີື່  ຕດິຕຳມ ອັບຊາໂລມ ກ  

ເພີື່ ມ ຈ  ຳນວນ ຂ ໍ້ນ ເລ ໍ້ອຍ ໆ.          

ກະສັດດາວິດປົບໜີຈາກນະຄອນເຢຣ ຊາເລັມ 
13ຜ ໍ້ນ  ຳ ຂື່ຳວ ໄດໍ້ ມຳ ລຳຍ ງຳນ ຕ ື່  ດາວິດ ວື່ຳ,         “ພວກ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ຕດິຕຳມ ອັບຊາໂລມ          ແລະ 

ໄດໍ້ ສະແດງ ຄວຳມ ຈ ົື່ງ ຮກັ ພກັດ ີຕ ື່  ລຳວ ແລໍ້ວ.”         

14ດາວິດ ຈ ື່ງ ເຕົໍ້ຳໂຮມ ພວກ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ         ທີື່ ຢ ື່ ໃນ 

ນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ          “ພວກ ເຂົຳ ຕໍ້ອງ ພຳກນັ ປບົ ໜີ ໄປ ດຽວນີໍ້         ອີກ ບ ື່  ດນົ ລຳວ ກ  ຈະ ມຳ ບື່ອນ ນີໍ້         

ພວກ ເຮົຳ ຈະ ເສຍ ໄຊ ໃຫໍ້ ລຳວ         ແລະ ລຳວ ຈະ ຂໍ້ຳ ທກຸ ໆ         ຄນົ ໃນ ເມ  ອງ ນີໍ້.”         

15ພວກ ເຂົຳ ຕອບ ວື່ຳ,         

“ຂໍ້ຳ ແດື່ ພະ ອງົ         ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ພໍ້ອມ ທີື່  ຈະ ເຮັດ ທກຸ ຢື່ຳງ ຕຳມ ທີື່  ພະ ອງົ ຊງົ ຮບັ ສ ັື່ງ.”          
16ແລໍ້ວ ກະສດັ ພໍ້ອມ ທງັ ທກຸ ຄນົ ໃນ ຄອບຄວົ         ແລະ ພວກ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ກ  ພຳກນັ ໜີ ໄປ         ເວັໍ້ນ ໄວໍ້ 

ແຕື່ ພວກ ເມຍ ນໍ້ອຍ ສິບ ຄນົ ທີື່  ພະ ອງົ ໄດໍ້ ປະ ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ເປັນ ຜ ໍ້ ເຝົໍ້ຳ ພະລຳຊະວງັ.         

17-18ໃນ ເວລຳ ໜີ ອອກ 

ຈຳກ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ         ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ         ແລະ ພວກ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ຢດຸ ຢ ື່ ທີື່  ເຮ ອນ ຫລງັ ສດຸ ທໍ້ຳຍ         ສື່ວນ ພວກ ເກ-
ເຣັດ          ແລະ ພວກ ເປເລດ          ໄດໍ້ ເດນີທຳງ ຜື່ຳນ ໜໍ້ຳ ພະ ອງົ ໄປ         ແລະ ພວກ ທະຫຳນ ຫກົ ຮໍ້ອຍ ຄນົ ທີື່  

ຕດິຕຳມ ພະ ອງົ ມຳ ຈຳກ ເມ  ອງ ກຳດ ກ  ຍື່ຳງ ຜື່ຳນ ພະ ອງົ ໄປ ຄ  ກນັ.          
19ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ອິດຕາຍ          ຜ ໍ້ນ  ຳ ໜໍ້ຳ ທະຫຳນ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ         “ເປັນ ຫຍງັ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ມຳ ກບັ ພວກ 

ຂໍ້ອຍ?         ເຈົໍ້ຳ ກບັ ເມ  ອ ຢ ື່ ກບັ ກະສດັ ອງົ ໃໝື່ ສຳ         ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ຄນົ ຕື່ຳງ ດໍ້ຳວ         ແລະ ເປັນ ຄນົ ອບົພະຍບົ ຈຳກ 

ບໍ້ຳນ ເກດີ ເມ  ອງ ນອນ ມຳ.         

20ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ອຳໄສ ຢ ື່ ນີໍ້ ພຽງ ຊ ົື່ວຄຳວ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ         ເປັນ ກຳນ ສມົຄວນ ບ          ທີື່  ຂໍ້ອຍ 

ຈະ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ໄປ ມຳ ກບັ ຂໍ້ອຍ?         ຂໍ້ອຍ ເອງ ກ  ບ ື່  ຮ ໍ້ ວື່ຳ ຈະ ໄປ ທຳງ ໃດ ດໍ້ວຍ         ຂ  ໃຫໍ້ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ 

ກະລນຸຳ         ແລະ ເປັນ ທີື່  ເພິື່ ງ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ສຳ.”          
21ແຕື່ ອິດຕາຍ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳ ແດື່ ພະ ອງົ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຂ  ສຳບຳນ ໃນ ພຣະນຳມ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ວື່ຳ         

ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ໄປ ກບັ ພະ ອງົ ຕະຫລອດ ທກຸ ທີື່  ທກຸ ບື່ອນ         ເຖງິ ແມ ື່ນ ວື່ຳ ຈະ ຕຳຍ ກ  ຕຳມ.”         

22ດາວິດ ຈ ື່ງ 

ຕອບ ວື່ຳ,         “ດ ີແລໍ້ວ         ຈ ົື່ງ ເດນີທຳງ ຕ ື່  ໄປ”         ແລໍ້ວ ອິດຕາຍ ພໍ້ອມ ທງັ ທະຫຳນ         ແລະ ລ ກ ເມຍ ຂອງ ພວກ 

ເຂົຳ ກ  ພຳກນັ ອອກ ເດນີທຳງ.          
23ໃນ ຂະນະ ທີື່  ພວກ ຕດິຕຳມ ດາວິດ ກ  ຳລງັ ຍື່ຳງ ອອກ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ປະຊຳຊນົ ໄດໍ້ ຮໍ້ອງໄຫໍ້ ດໍ້ວຍ ສຽງ 

ດງັ         ດາວິດ ພໍ້ອມ ທງັ ທະຫຳນ ກ  ຂໍ້ຳມ ຫໍ້ວຍ ກິດໂຣນ ໄປ         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ມຸ ື່ງ ໜໍ້ຳ ໄປ ສ ື່ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ 

ກນັດຳນ.         

24ສື່ວນ ປະໂລຫິດ ຊາໂດກ          ພໍ້ອມ ທງັ ຄນົ ເລວີ ທີື່  ຫຳມ ຫີບ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ອນັ ສກັສິດ ກ  ຢ ື່ ນ  ຳ 

ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ         ພວກ ເຂົຳ ປງົ ຫີບ ນ ັໍ້ນ ໄວໍ້ ຈນົ ປະຊຳຊນົ ໄດໍ້ ໜີ ຈຳກ ເມ  ອງ ໄປ ໝດົ         ອາບີອາທາ ກ  ຢ ື່ ບື່ອນ 

ນ ັໍ້ນ ຄ  ກນັ.          
25ແລໍ້ວ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ກບັ ຊາໂດກ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ຫຳມ ຫີບ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ກບັ ຄ ນ ເມ  ອ ເມ  ອງ         ຖໍ້ຳວື່ຳ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ພ ພຣະໄທ ກບັ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ມ ໍ້ໜ ື່ ງ ຂໍ້ຳງ ໜໍ້ຳ         ພຣະອງົ ຈະ ຊງົ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກບັ 

ຄ ນ ມຳ ຫຳ ບື່ອນ ຫີບ ນີໍ້ ຢ ື່ ອີກ.         

26ແຕື່ ຖໍ້ຳວື່ຳ ພຣະອງົ ບ ື່  ຊງົ ພ ພຣະໄທ ກບັ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ຂ  ໃຫໍ້ ພຣະອງົ 

ກະທ  ຳ ຕ ື່  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຕຳມ ພຣະປະສງົ.”          
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27ແລໍ້ວ ດາວິດ ກ  ເວົໍ້ຳ ກບັ ຊາໂດກ ຕ ື່  ໄປ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ພຳ ອາຮີມາອາດ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ທື່ຳນ         ແລະ ໂຢ-

ນາທານ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອາບີອາທາ          ກບັ ຄ ນ ເມ  ອງ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ເປັນ ສກຸ ເທີໍ້ນ.”         

28ໃນ ລະຫວື່ຳງ ນີໍ້         

ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈະ ຄອຍ ຖໍ້ຳ ຢ ື່ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ ໃກໍ້ ບື່ອນ ຂໍ້ຳມ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ         ຈນົ ກວື່ຳ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈະ ໄດໍ້ 

ຮບັ ຂື່ຳວ ຈຳກ ທື່ຳນ.”         

29ຊາໂດກ          ແລະ ອາບອີາທາ          ກ  ນ  ຳ ຫີບ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ກບັ ຄ ນ ເມ  ອ ນະຄອນ ເຢຣ -
ຊາເລັມ          ແລະ ພກັ ຢ ື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ.          

30ແລໍ້ວ ດາວິດ ກ  ຂ ໍ້ນ ໄປ ຮໍ້ອງໄຫໍ້ ຢ ື່ ເທິງ ພ  ໝຳກກອກເທດ         ພະ ອງົ ເອົຳ ຜໍ້ຳຄມຸ ຫວົ         ແລະ ປະ ຕນີ 

ເປົື່ ຳ         ທກຸ ຄນົ ທີື່  ຕດິຕຳມ ພະ ອງົ ໄປ ກ  ເອົຳ ຜໍ້ຳຄມຸ ຫວົ         ແລະ ຮໍ້ອງໄຫໍ້ ຄ  ກນັ.         

31ຕ ື່  ມຳ         ມີ ຄນົ ມຳ ບອກ 

ດາວິດ ວື່ຳ,         “ອາຮີໂທເຟັນ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ຮື່ວມ ເປັນ ກະບດົ ກບັ ອັບຊາໂລມ ແລໍ້ວ         ດາວິດ ຈ ື່ງ ອໍ້ອນວອນ ຕ ື່  

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ວື່ຳ         ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຂ  ພຣະອງົ ຊງົ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຄ  ຳ ປ ກສຳ ຂອງ ອາຮີໂທເຟັນ 

ເປັນ ໂມຄະ.”          
32ແລໍ້ວ ດາວິດ ໄດໍ້ ຂ ໍ້ນ ໄປ ເທິງ ຍອດພ  ນໍ້ອຍ         ຢ ື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ມີ ບື່ອນ ນະມດັສະກຳນ         ພະ ອງົ ໄດໍ້ ພບົ ກບັ 

ຮ ຊາຍ ຊຳວ ເມ  ອງ ອາຄີ ຊ ື່ ງ ເປັນ ເພ ື່ ອນ ທີື່  ສດັຊ ື່  ຂອງ ພະ ອງົ         ລຳວ ໄດໍ້ ຈກີ ເສ ໍ້ອ         ແລະ ເອົຳ ຂີໍ້ ດນິ ໃສື່ 

ຫວົ.         

33ດາວິດ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ກບັ ລຳວ ວື່ຳ,         “ຖໍ້ຳວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ມຳ ກບັ ຂໍ້ອຍ ກ  ຈະ ຊື່ອຍ ຫຍງັ ຂໍ້ອຍ ບ ື່  ໄດໍ້ ດອກ.         

34ແຕື່ ວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຊື່ອຍ ຂໍ້ອຍ ໄດໍ້ ແຕື່ ຢື່ຳງ ດຽວ         ໂດຍ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຄ  ຳ ສະເໜີ ຂອງ ອາຮີໂທເຟັນ ຫລມົ-

ແຫລວ ໄປ         ຄ  ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ກບັ ຄ ນ ເມ  ອ ເມ  ອງ         ແລະ ເວົໍ້ຳ ກບັ ອັບຊາໂລມ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳ ແດື່ ພະ ອງົ         ບດັ ນີໍ້ 

ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ຮບັ ໃຊໍ້ ພະ ອງົ ດ ັື່ງ ທີື່  ໄດໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ສະເດັດ ພ ື່  ຂອງ ພະ ອງົ ມຳ ແລໍ້ວ.”         

35ດາວິດ ໄດໍ້ ບອກ ອີກ 

ວື່ຳ         ປະໂລຫິດ ຊາໂດກ          ແລະ ອາບີອາທາ ກ  ຢ ື່ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         ຖໍ້ຳວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຍນິ ເລ ື່ ອງ ພຳຍ ໃນ ພະລຳ-

ຊະວງັ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ         ຈ ົື່ງ ບອກ ພວກ ເຂົຳ ໂລດ.         

36ພວກ ເຂົຳ ມີ ລ ກ ຊຳຍ ຢ ື່ ນ  ຳ         ຄ          ອາຮີມາອາດ          

ແລະ ໂຢນາທານ          ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ບອກ ພວກ ເຂົຳ ທງັ ສອງ ນ  ຳ ຂື່ຳວ ທງັ ໝດົ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ຮບີ ໂຮມ ໄດໍ້ ມຳ ໃຫໍ້ ຂໍ້ອຍ.”          
37ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ຮ ຊາຍ ໝ ື່ ຂອງ ດາວິດ ກ  ກບັ ຄ ນ ເມ  ອ ເມ  ອງ         ພ ດ ີກບັ ເວລຳ ທີື່  ອັບຊາໂລມ ມຳ ຮອດ.          

ບົດທີ 16 
ດາວິດ ແລະຊີບາ 

1ເມ  ື່ອ ດາວິດ ຍື່ຳງ ກຳຍ ຍອດພ  ໄປ ໄດໍ້ ໜໍ້ອຍ ໜ ື່ ງ         ໃນ ທນັໃດ ນ ັໍ້ນ         ພະ ອງົ ກ  ພບົ ກບັ ຊີບາ ຄນົ ໃຊໍ້ 

ຂອງ ເມຟີໂບເຊັດ          ຊີບາ ມີ ລ  ຄ ື່ ໜ ື່ ງ ທີື່  ບນັທກຸ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ສອງ ຮໍ້ອຍ ກໍ້ອນ         ໝຳກ ອະງ ຸື່ນ ແຫໍ້ງ ຮໍ້ອຍ ມດັ         

ໝຳກ ໄມ ໍ້ ສດົ ຮໍ້ອຍ ມດັ         ແລະ ຖງົ ນ  ໍ້ຳ ອະງ ຸື່ນ.          
2ກະສດັ ດາວິດ ຈ ື່ງ ຖຳມ ວື່ຳ         “ເຈົໍ້ຳ ຈະ ເອົຳ ຂອງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ໄປ ເຮັດ ຫຍງັ?”         ຊີບາ ກ  ຕອບ ວື່ຳ,         “ລ  ຄ ື່ 

ນີໍ້ ສ  ຳລບັ ໃຫໍ້ ຄນົ ໃນ ຄອບຄວົ ຂອງ ພະ ອງົ ຂີື່         ສື່ວນ ເຂົໍ້ຳຈີື່         ແລະ ໝຳກ ໄມ ໍ້ ເອົຳ ໃຫໍ້ ທະຫຳນ ຂອງ ພະ ອງົ         

ແລະ ນ  ໍ້ຳ ອະງ ຸື່ນ ນີໍ້ ກ  ໃຫໍ້ ພວກ ທະຫຳນ ຄ  ກນັ         ເວລຳ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ອິດເມ  ື່ອຍ ຢ ື່ ໃນ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັ-

ດຳນ.”         

3ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ໄດໍ້ ຖຳມ ອີກ ວື່ຳ,         “ເມຟີໂບເຊັດ ຫລຳນ ຊຳຍ ຂອງ ຊາອ ນ ນຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຢ ື່ ໃສ?”         

ຊີບາ ທ ນ ຕອບ ວື່ຳ,         “ເມຟີໂບເຊັດ ຍງັ ຢ ື່ ໃນ ນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ          ເພຳະ ເພິື່ ນ ເຊ ື່ ອ ວື່ຳ         ດຽວນີໍ້ ພວກ 

ອິສຣາເອນ          ຈະ ມອບ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ຂອງ ຊາອ ນ ໃຫໍ້ ເພິື່ ນ         ເພຳະ ເພິື່ ນ ເປັນ ຫລຳນ ຂອງ ຊາອ ນ.”         

4ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ຊີບາ ວື່ຳ,         “ທກຸ ໆ         ສິື່ ງ ທີື່  ໄດໍ້ ເປັນ ຂອງ ເມຟີໂບເຊັດ ນ ັໍ້ນ ກ  ເປັນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ.”         ຊີບາ 
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ທ ນ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳ ແດື່ ພະ ອງົ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເປັນ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ພະ ອງົ         ຂ  ພະ ອງົ ຈ ົື່ງ ປຳນ ີຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຕະ-

ຫລອດ ໄປ ເທີໍ້ນ.”          

ດາວິດ ແລະຊິເມອີ 
5ເມ  ື່ອ ກະສດັ ດາວິດ ໄປ ຮອດ ເມ  ອງ ບາຮ ຣີມ          ຊິເມອີ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເກຣຳ ຫລຳນ ຊຳຍ ຂອງ ຊາ-

ອ ນ ໄດໍ້ ມຳ ດື່ຳ ດາວິດ.         

6ໃນ ຂະນະ ທີື່  ດາວິດ ຢ ື່ ທື່ຳມກຳງ ພວກ ທະຫຳນ         ແລະ ພວກ ອງົຄະລກັ ຂອງ 

ພະ ອງົ         ຊິເມອີ ໄດໍ້ ແກວື່ງ ກໍ້ອນ ຫີນ ໄປ ໃສື່ ພະ ອງົ         ແລະ ໃສື່ ບນັດຳ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ຂອງ ພະ ອງົ.         

7ຊິ-
ເມອີ ໄດໍ້ ດື່ຳ ພະ ອງົ ວື່ຳ,         “ຜ ໍ້ ຮໍ້ຳຍ ຂໍ້ຳ ຄນົ         ອຳດຊະຍຳ ກອນ ຮໍ້ຳຍ         ຈ ົື່ງ ໜີ ອອກ ໄປ.         

8ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຍ ດ ເອົຳ 

ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ຂອງ ຊາອ ນ          ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ຫລຳຍ ຄນົ ໃນ ຄອບຄວົ ຊາອ ນ          ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ໃສື່ 

ໂທດ ເຈົໍ້ຳ         ດຽວນີໍ້         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຍກົ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ໃຫໍ້ ແກື່ ອັບຊາໂລມ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ 

ແລໍ້ວ         ສື່ວນ ເຈົໍ້ຳ ເອງ ກ  ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ແຕື່ ຄວຳມ ຈບິຫຳຍ         ເພຳະວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ຜ ໍ້ ຂໍ້ຳ ຄນົ.”          
9ແລໍ້ວ ອາບີຊາຍ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຊຣ ຢາ ກ  ທ ນ ຕ ື່  ດາວິດ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳ ແດື່ ພະ ອງົ         ເປັນ ຫຍງັ ພະ ອງົ ຈ ື່ງ 

ປື່ອຍ ໃຫໍ້ ໝຳ ໂຕ ນີໍ້ ດື່ຳ ພະ ອງົ         ຂ  ໂຜດ ອະນຍຸຳດ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ອອກ ໄປ ຕດັ ຫວົ ຂອງ ມນັ ຢ ື່ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ 

ເສຍ.”         

10ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ອາບີຊາຍ          ແລະ ໂຢອາບ ອໍ້ຳຍ ຂອງ ລຳວ ວື່ຳ,         “ເລ ື່ ອງ ນີໍ້ ບ ື່  ແມ ື່ນ ເລ ື່ ອງ 

ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ຖໍ້ຳວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ອະນຍຸຳດ ໃຫໍ້ ລຳວ ດື່ຳ ຂໍ້ອຍ         ໃຜ ຈະ ກໍ້ຳ ໄປ ຖຳມ ລຳວ ວື່ຳ         ເປັນ 

ຫຍງັ ເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ດື່ຳ?”         

11ແລໍ້ວ ດາວິດ ກ  ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ອາບຊີາຍ          ແລະ ພວກ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ທກຸ ຄນົ ວື່ຳ         ລ ກ 

ຊຳຍ ຂອງ ຂໍ້ອຍ ເອງ ພະຍຳຍຳມ ຈະ ຂໍ້ຳ ຂໍ້ອຍ ຢ ື່         ສະນ ັໍ້ນ ຈະ ປະຫລຳດ ໃຈ ຫຍງັ ກບັ ຄນົ ເບັນຢາມິນ ຜ ໍ້ 

ນີໍ້         ປື່ອຍ ໃຫໍ້ ລຳວ ດື່ຳ ຂໍ້ອຍ ຢ ື່ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ         ຢື່ຳ ໄປ ຫຍຸໍ້ງ ກື່ຽວ ກບັ ລຳວ         ເພຳະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ 

ໃຫໍ້ ລຳວ ເຮັດ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ.         

12ບຳງທີ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ຊງົ ທອດ ພຣະເນດ ເຫັນ ຄວຳມທກຸ ໃຈ ຂອງ 

ຂໍ້ອຍ         ແລະ ຈະ ຊງົ ປະທຳນ ພອນ ແກື່ ຂໍ້ອຍ ແທນ ຄວຳມ ດື່ຳ ຂອງ ລຳວ.”          
13ແລໍ້ວ ດາວິດ          ແລະ ທະຫຳນ ຂອງ ພະ ອງົ ກ  ອອກ ເດນີທຳງ ຕ ື່  ໄປ         ສື່ວນ ຊິເມອີ ກ  ຍື່ຳງ ຕດິຕຳມ 

ໄປ ທຳງ ຂໍ້ຳງ ພ  ນໍ້ອຍ         ລຳວ ຍື່ຳງ ທງັ ດື່ຳ         ທງັ ແກວື່ງ ກໍ້ອນ ຫີນ         ແລະ ຫວື່ຳນ ດນິ ໃສື່.         

14ເມ  ື່ອ ມຳ ຮອດ 

ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢແໍດນ          ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ         ແລະ ພວກ ທະຫຳນ ຂອງ ພະ ອງົ ກ  ອື່ອນເພຍ ຫລຳຍ         ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ພຳກນັ ຢດຸ 

ພກັ ຢ ື່ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ.          

ອັບຊາໂລມຢ ູ່ທີ່ນະຄອນເຢຣ ຊາເລັມ 
15ຕ ື່  ມຳ         ອັບຊາໂລມ ກບັ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ພກັ ພວກ ຂອງ ລຳວ ກ  ເຂົໍ້ຳ ມຳນະ ຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ          

ສື່ວນ ອາຮີໂທເຟັນ ກ  ຢ ື່ ກບັ ພວກ ເຂົຳ.         

16ເມ  ື່ອ ຮ ຊາຍ ເພ ື່ ອນ ທີື່  ສດັຊ ື່  ຂອງ ດາວິດ ພບົ ອັບຊາໂລມ          

ລຳວ ກ  ເວົໍ້ຳ ຂ ໍ້ນ ວື່ຳ,         “ຂ  ໃຫໍ້ ພະ ລຳຊຳ ຈ ົື່ງ ຊງົ ພະ ຈະເລີນ         ຂ  ໃຫໍ້ ພະ ລຳຊຳ ຈ ົື່ງ ຊງົ ພະ ຈະເລີນ.”          
17ອັບຊາໂລມ ກ  ຖຳມ ລຳວ ວື່ຳ,         “ເປັນ ຫຍງັ ເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ບ ື່  ໄປ ກບັ ເພ ື່ ອນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ເຈົໍ້ຳ ສະແດງ ຄວຳມ 

ຈ ົື່ງ ຮກັ ພກັດ ີຕ ື່  ລຳວ ດໍ້ວຍ ຢື່ຳງ ນີໍ້ ບ ?”         

18ຮ ຊາຍ ໄດໍ້ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ໄປ ໄດໍ້ ຢື່ຳງໃດ?         ຂໍ້ຳ-

ນໍ້ອຍ ເປັນ ຝື່ຳຍ ຂອງ ຜ ໍ້ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ເລ ອກ ໄວໍ້         ເປັນ ຝື່ຳຍ ຂອງ ຜ ໍ້ ທີື່  ປະຊຳຊນົ ອິສຣາເອນ 

ທກຸ ຄນົ ໄດໍ້ ເລ ອກ ໄວໍ້         ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ຢ ື່ ກບັ ພະ ອງົ.         

19ອີກ ຢື່ຳງ ໜ ື່ ງ         ຖໍ້ຳ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ບ ື່  ຮບັ ໃຊໍ້ ລ ກ 

ຊຳຍ ນຳຍ ຂອງ ຕນົ ແລໍ້ວ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ໄປ ຮບັ ໃຊໍ້ ຜ ໍ້ ໃດ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ສະເດັດ ພ ື່  ຂອງ ພະ ອງົ 

ຢື່ຳງໃດ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ກ  ຈະ ຮບັ ໃຊໍ້ ພະ ອງົ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ.”          
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20ແລໍ້ວ ອັບຊາໂລມ ກ  ຫນັ ໜໍ້ຳ ໄປ ເວົໍ້ຳ ກບັ ອາຮີໂທເຟັນ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້ ຄ  ຳ ແນະນ  ຳ ແກື່ ພວກ ເຮົຳ 

ແດື່         ວື່ຳ ພວກ ເຮົຳ ຄວນ ຈະ ເຮັດ ຢື່ຳງໃດ?”         

21ອາຮີໂທເຟັນ ຈ ື່ງ ຕອບ ວື່ຳ,         “ໃຫໍ້ ພະ ອງົ ໄປ ສມົສ ື່ ຢ ື່ ກບັ 

ພວກ ເມຍ ນໍ້ອຍ ສະເດັດ ພ ື່  ຂອງ ພະ ອງົ         ຊ ື່ ງ ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ປະ ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ເປັນ ຜ ໍ້ ເຝົໍ້ຳ ພະລຳຊະວງັ ນ ັໍ້ນ         ແລໍ້ວ ທກຸ 

ຄນົ ໃນ ອິສຣາເອນ ກ  ຈະ ຮ ໍ້ ວື່ຳ         ພະ ອງົ ກບັ ສະເດັດ ພ ື່  ຂອງ ພະ ອງົ ເປັນ ສດັຕ  ກນັ         ແລະ ພວກ ທີື່  ຕດິ-

ຕຳມ ພະ ອງົ ກ  ຈະ ມີ ກ  ຳລງັ ໃຈ ຫລຳຍ ຂ ໍ້ນ.”         

22ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ກຳງ ຜໍ້ຳ ເຕັນ ຢ ື່ ຫລງັຄຳ ພຽງ ພະ-

ລຳຊະວງັ ໃຫໍ້ ອັບຊາໂລມ          ແລະ ສຳຍຕຳ ຂອງ ທກຸ ຄນົ ກ  ໄດໍ້ ເຫັນ ອັບຊາໂລມ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ສມົສ ື່ ຢ ື່ ຮື່ວມ 

ກບັ ເມຍ ນໍ້ອຍ ຂອງ ພ ື່ .          
23ໃນ ເວລຳ ນ ັໍ້ນ         ທກຸ ໆ         ຄນົ ເຮັດ ຕຳມ ຄ  ຳ ແນະນ  ຳ ຂອງ ອາຮີໂທເຟັນ ເໝ ອນ ເປັນ ຄ  ຳ ເວົໍ້ຳ ຂອງ 

ພຣະເຈົ້າ          ດາວິດ          ແລະ ອັບຊາໂລມ          ກ  ເຮັດ ຕຳມ ຄ  ຳ ແນະນ  ຳ ນີໍ້ ຄ  ກນັ.          

ບົດທີ 17 
1ຕ ື່  ມຳ         ອາຮີໂທເຟັນ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ກບັ ອັບຊາໂລມ ວື່ຳ,         “ຂ  ໂຜດ ອະນຍຸຳດ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເລ ອກ ເອົຳ 

ທະຫຳນ ສິບ ສອງ ພນັ ຄນົ         ແລໍ້ວ ໃນ ແລງ ມ ໍ້ນີໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ອອກ ໄປ ຕດິຕຳມ ຫຳ ກະສດັ ດາວິດ.         

2ຂໍ້ຳ-

ນໍ້ອຍ ຈະ ໄປ ຕ ື່ ສ ໍ້ ໃນ ຂະນະ ທີື່  ດາວິດ ກ  ຳລງັ ເມ  ື່ອຍ         ແລະ ທ ໍ້ຖອຍ ກ  ຳລງັ ໃຈ         ພະ ອງົ ຈະ ຕ ື່ ນ ຕກົໃຈ         

ແລະ ພວກ ທະຫຳນ ຂອງ ພະ ອງົ ກ  ຈະ ພຳກນັ ປບົ ໜີ ໄປ         ແລໍ້ວ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ກ  ຈະ ຂໍ້ຳ ແຕື່ ດາວິດ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ.         

3ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ນ  ຳ ເອົຳ ປະຊຳຊນົ ທງັ ໝດົ ຂອງ ກະສດັ ດາວິດ ມຳ ຫຳ ພະ ອງົ         ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ເມຍ ກບັ ຄ ນ 

ມຳ ຫຳ ຜວົ ຂອງ ຕນົ         ເພຳະວື່ຳ ພະ ອງົ ຕໍ້ອງກຳນ ຂໍ້ຳ ພຽງ ແຕື່ ຄນົ ດຽວ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ         ແຕື່ ປະຊຳຊນົ ທີື່  ຍງັ 

ເຫລ ອ ຈະ ໄດໍ້ ປອດ ໄພ.”          
4ຄ  ຳ ສະເໜີ ນີໍ້ ເປັນ ທີື່  ພ ໃຈ ແກື່ ອັບຊາໂລມ          ແລະ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ອິສຣາເອນ ທກຸ ຄນົ.         

5ອັບຊາ-
ໂລມ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ບດັ ນີໍ້         ຈ ົື່ງ ໄປ ເອີໍ້ນ ຮ ຊາຍ ມຳ         ເພ ື່ ອ ພວກ ເຮົຳ ຈະ ໄດໍ້ ຮ ໍ້ ວື່ຳ         ລຳວ ມີ ຄວຳມ ເຫັນ 

ຢື່ຳງໃດ.”         

6ເມ  ື່ອ ຮ ຊາຍ ມຳ ຮອດ         ອັບຊາໂລມ ກ  ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ລຳວ ວື່ຳ,         “ນີໍ້ ເປັນ ຄ  ຳ ເຫັນ ຂອງ ອາຮີໂທເຟັນ 

ທີື່  ສະເໜີ ຕ ື່  ພວກ ເຮົຳ         ພວກ ເຮົຳ ຈະ ເຫັນ ດ ີກບັ ຄ  ຳ ສະເໜີ ນີໍ້ ບ ?         ຖໍ້ຳວື່ຳ ບ ື່  ເຫັນ ດ ີ         ຂ  ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ບອກ ກບັ 

ພວກ ເຮົຳ ແດື່         ວື່ຳ ຈະ ເຮັດ ຢື່ຳງໃດ?”          
7ຮ ຊາຍ ຈ ື່ງ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຄ  ຳ ແນະນ  ຳ ທີື່  ອາຮີໂທເຟັນ ເວົໍ້ຳ ກບັ ພະ ອງົ ໃນ ເວລຳ ນີໍ້ ບ ື່  ຖ ກຕໍ້ອງ.         

8ກະ-

ສດັ ກ  ຊງົ ຮ ໍ້ ຢ ື່ ແລໍ້ວ ວື່ຳ         ກະສດັ ດາວິດ ສະເດັດ ພ ື່  ຂອງ ພະ ອງົ         ກບັ ພວກ ພະ ອງົ ນ ັໍ້ນ         ເປັນ ນກັຮບົ ທີື່  

ເກັື່ງ ກໍ້ຳ         ແລະ ໂຫດຮໍ້ຳຍ ເໝ ອນ ໝີ ຢ ື່ ໃນ ປື່ຳ ທີື່  ຖ ກ ຄນົ ລກັ ເອົຳ ລ ກ ຂອງ ມນັ ໄປ         ສະເດັດ ພ ື່  ຂອງ ພະ ອງົ 

ເປັນ ນກົ ຮບົ ທີື່  ມີ ຄວຳມ ຊ  ຳນ ິຊ  ຳນຳນ         ເວລຳ ກຳງຄ ນ ພະ ອງົ ຄງົ ຈະ ບ ື່  ນອນ ຢ ື່ ບື່ອນ ດຽວ ກບັ ພວກ ທະ-

ຫຳນ ຂອງ ພະ ອງົ ດອກ.         

9ເຊ ື່ ອ ແນື່ ວື່ຳ         ດຽວນີໍ້ ກະສດັ ດາວິດ ຄງົ ຈະ ໄປ ລີໍ້ ໃນ ຖ  ໍ້ຳ         ຫລ  ວື່ຳ ຢ ື່ ບື່ອນ ອ ື່ ນ 

ແລໍ້ວ         ຖໍ້ຳ ຫຳກ ວື່ຳ ກະສດັ ດາວິດ ມຳ ຕ ື່ ສ ໍ້ ໄດໍ້ ມີ ຄນົ ຝື່ຳຍ ພະ ອງົ ລ ົໍ້ມ ຕຳຍ ໃນ ສະໜຳມຮບົ         ຜ ໍ້ ໃດ ໄດໍ້ ຍນິ 

ເລ ື່ ອງ ນີໍ້ ກ  ຈະ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         ທະຫຳນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ອັບຊາໂລມ ເສຍ ໄຊ.         

10ແລໍ້ວ ຕ ື່  ໄປ         ເຖງິ ແມ ື່ນ ວື່ຳ ພວກ 

ທະຫຳນ ທີື່  ເກັື່ງ ກໍ້ຳ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ໂຕ ສິງ ກ  ຈະ ຢໍ້ຳນ ກວົ         ເພຳະ ທກຸ ຄນົ ໃນ ອິສຣາເອນ ຮ ໍ້ ແລໍ້ວ ວື່ຳ         ສະ-

ເດັດ ພ ື່  ຂອງ ພະ ອງົ         ເປັນ ທະຫຳນ ຜ ໍ້ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່         ແລະ ພວກ ທະຫຳນ ຂອງ ພະ ອງົ ກ  ເປັນ ນກັຮບົ ທີື່  ເກັື່ງ 

ກໍ້ຳ.         

11ຕຳມ ຄ  ຳ ເຫັນ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ຢຳກ ໃຫໍ້ ພະ ອງົ ນ  ຳ ເອົຳ ພວກ ອິສຣາເອນ ທກຸ ຄນົ ທົື່ວ ທງັ ປະ-



2 ຊາມ ເອນ 17 500 
ເທດ         ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໂຮມ ກນັ ໃຫໍ້ ຫລຳຍ ເໝ ອນ ເມດັ ດນິຊຳຍ ແຄມ ທະເລ         ແລໍ້ວ ໃຫໍ້ ພະ ອງົ ເປັນ ຜ ໍ້ນ  ຳ ພວກ 

ເຂົຳ ອອກ ສ ື່ ສະໜຳມຮບົ.         

12ຖໍ້ຳ ເຮັດ ດ ັື່ງນີໍ້         ພວກ ເຮົຳ ກ  ຈະ ພບົ ກະສດັ ດາວິດ ໄດໍ້         ບ ື່  ວື່ຳ ເພິື່ ນ ຈະ ຢ ື່ 

ບື່ອນ ໃດ         ແລະ ເຂົໍ້ຳ ໂຈມ ຕ ີກື່ອນ ທີື່  ພະ ອງົ ຈະ ຮ ໍ້ ຕວົ         ກະສດັ ດາວິດ ກບັ ພວກ ຂອງ ພະ ອງົ ຈະ ບ ື່  ມີ ໃຜ 

ລອດ ຊວີດິ ຢ ື່ ໄດໍ້.         

13ຖໍ້ຳວື່ຳ ກະສດັ ດາວິດ ຖອຍ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃນ ເມ  ອງ ໃດ         ທະຫຳນ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ ກ  ຈະ 

ໃຊໍ້ ເຊ ອກ ດ ງ ທ  ຳລຳຍ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ລງົ         ໂດຍ ບ ື່  ໃຫໍ້ ເຫລ ອ ແມ ື່ນ ແຕື່ ຫີນ ກໍ້ອນ ດຽວ.”          
14ອັບຊາໂລມ          ແລະ ພວກ ອິສຣາເອນ ທກຸ ຄນົ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຄ  ຳ ເຫັນ ຂອງ ຮ ຊາຍ ນີໍ້ ດກີ ວື່ຳ ຄ  ຳ 

ເຫັນ ຂອງ ອາຮີໂທເຟັນ”         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຄ  ຳ ເຫັນ ຂອງ ອາຮີໂທເຟັນ ເປັນ ໂມຄະ         

ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ໂຊກ ຮໍ້ຳຍ ຈະ ຕກົ ຖ ກ ກບັ ອັບຊາໂລມ.          

ດາວິດໄດ້ຮັບຄຳເຕືອນ ແລະໜີໄປ 
15ຕ ື່  ມຳ         ຮ ຊາຍ ໄດໍ້ ນ  ຳ ເອົຳ ຄ  ຳ ເຫັນ ທີື່  ຕນົ ສະເໜີ ອັບຊາໂລມ          ແລະ ພວກ ຜ ໍ້ນ  ຳ ອິສຣາເອນ          ພໍ້ອມ 

ທງັ ຄ  ຳ ເຫັນ ຂອງ ອາຮີໂທເຟັນ          ມຳ ລຳຍ ງຳນ ຕ ື່  ປະໂລຫິດ ຊາໂດກ ກບັ ອາບີອາທາ.         

16ຮ ຊາຍ ໄດໍ້ 

ບອກ ຕ ື່ ມ ອີກ ວື່ຳ,         “ໃຫໍ້ ສ ົື່ງ ຂື່ຳວ ໄປ ບອກ ກະສດັ ດາວິດ ໄວ ໆ         ວື່ຳ ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ພະ ອງົ ພກັ ຄໍ້ຳງ ຄ ນ ຢ ື່ ຖິື່ ນ 

ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ ນ ັໍ້ນ         ແຕື່ ໃຫໍ້ ພະ ອງົ ຂໍ້ຳມ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ ໄປ ໂລດ         ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ພະ ອງົ         ແລະ ພວກ 

ຂອງ ພະ ອງົ ທກຸ ຄນົ ຈະ ບ ື່  ຖ ກ ຈບັ ແລະ ຖ ກ ຂໍ້ຳ.”          
17ຝື່ຳຍ ໂຢນາທານ          ແລະ ອາຮີມາອາດ          ກ  ກ  ຳລງັ ນ ັື່ງ ຄອຍ ຖໍ້ຳ ຢ ື່ ທີື່  ເອັນ-ໂຣເກນ          ເພຳະວື່ຳ 

ພວກ ເຂົຳ ບ ື່  ກໍ້ຳ ສື່ຽງ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ເມ  ອງ         ແຕື່ ໄດໍ້ ມີ ສຳວ ໃຊໍ້ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ອອກ ມຳ ລຳຍ ງຳນ ເຫດກຳນ ທີື່  ເກດີ ຂ ໍ້ນ 

ໃຫໍ້ ແກື່ ພວກ ເຂົຳ ເປັນ ປະຈ  ຳ         ແລໍ້ວ ພວກ ເຂົຳ ກ  ນ  ຳ ເອົຳ ຂື່ຳວ ນ ັໍ້ນ ໄປ ບອກ ແກື່ ກະສດັ ດາວິດ.         

18ແຕື່ 

ໃນ ເທ ື່ ອ ນີໍ້ ມີ ເດັກນໍ້ອຍ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ໄດໍ້ ເຫັນ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ໄປ ບອກ ໃຫໍ້ ອັບຊາໂລມ          ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ໂຢນາທານ          

ແລະ ອາຮີມາອາດ          ຈ ື່ງ ຟໍ້ຳວ ໄປ ເຮ ອນ ຊຳຍ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ທີື່  ບໍ້ຳນ         ບາຮ ຣີມ ເຮ ອນ ຂອງ ລຳວ ຢ ື່ ໃກໍ້ ນ  ໍ້ຳສໍ້ຳງ         

ພວກ ເຂົຳ ທງັ ສອງ ຈ ື່ງ ລງົ ໄປ ໃນ ນ  ໍ້ຳສໍ້ຳງ ນ ັໍ້ນ.         

19ເມຍ ເຈົໍ້ຳ ຂອງ ເຮ ອນ ໄດໍ້ ເອົຳ ຜໍ້ຳ ມຳ ປ  ອດັ ປຳກ ສໍ້ຳງ 

ໄວໍ້         ແລະ ເອົຳ ເມດັ ເຂົໍ້ຳ ຢຳຍ ກະຈດັກະຈຳຍ ໄວໍ້ ເທິງ ນ ັໍ້ນ         ເພ ື່ ອ ບ ື່  ໃຫໍ້ ໃຜ ຈບັ ຜິດ ໄດໍ້.          
20ພວກ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ຂອງ ອັບຊາໂລມ          ໄດໍ້ ມຳ ຖຳມ ຍງິ ໃນ ເຮ ອນ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ,         “ອາຮີມາອາດ          

ແລະ ໂຢນາທານ ຢ ື່ ໃສ?”         ລຳວ ຈ ື່ງ ຕອບ ວື່ຳ,         “ພວກ ເຂົຳ ຂໍ້ຳມ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ໄປ ແລໍ້ວ”         ເມ  ື່ອ ພວກ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້         

ຊອກ ຫຳ ພວກ ເຂົຳ ທງັ ສອງ ບ ື່  ພບົ         ກ  ພຳກນັ ກບັ ຄ ນ ເມ  ອ ນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ.          
21ຫລງັ ຈຳກ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ກບັ ຄ ນ ເມ  ອ ແລໍ້ວ         ອາຮີມາອາດ ແລະ ໂຢນາທານ ກ  ຂ ໍ້ນ ມຳ ຈຳກ ສໍ້ຳງ         

ແລະ ໄປ ລຳຍ ງຳນ ຕວົ ຕ ື່  ກະສດັ ດາວິດ          ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ລຳຍ ງຳນ ແຜນກຳນ ທກຸ ຢື່ຳງ ທີື່  ອາຮີໂທເຟັນ 

ຈະ ຕ ື່ ສ ໍ້ ພະ ອງົ         ແລະ ໄດໍ້ ບອກ ວື່ຳ,         “ຂ  ໃຫໍ້ ຟໍ້ຳວ ຂໍ້ຳມ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ໄປ.”         

22ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ດາວິດ          ແລະ ພວກ ຂອງ 

ພະ ອງົ ຈ ື່ງ ພຳກນັ ຂໍ້ຳມ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ          ເມ  ື່ອ ຮອດ ມ ໍ້ ເຊົໍ້ຳ ມຳ         ທກຸ ຄນົ ກ  ຂໍ້ຳມ ໄປ ໝດົ.          
23ເມ  ື່ອ ອາຮີໂທເຟັນ ເຫັນ ວື່ຳ         ຄ  ຳ ສະເໜີ ຂອງ ຕນົ ບ ື່  ເປັນ ຜນົສ  ຳເລັດ         ລຳວ ກ  ຂ ໍ້ນ ຂີື່  ລ  ກບັ ຄ ນ ເມ  ອ 

ບໍ້ຳນ ເມ  ອງ ຂອງ ຕນົ         ເມ  ື່ອ ຈດັ ແຈງ ເລ ື່ ອງ ສື່ວນ ຕວົ ໄວໍ້ ຮຽບຮໍ້ອຍ ແລໍ້ວ         ລຳວ ກ  ຜ ກ ຄ  ຕຳຍ         ສບົ ຂອງ 

ລຳວ ໄດໍ້ ເອົຳ ໄປ ໄວໍ້ ໃນ ອບຸ ໂມງ ປະຈ  ຳ ຄອບຄວົ.          
24ເມ  ື່ອ ອັບຊາໂລມ          ແລະ ທະຫຳນ ຂອງ ເພິື່ ນ         ຂໍ້ຳມ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ ມຳ         ດາວິດ ກ  ໄປ ຮອດ ເມ  ອງ 

ມາຮານາຢິມ ແລໍ້ວ.         

25ອັບຊາໂລມ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ອາມາສາ ເປັນ ຜ ໍ້ ບນັຊຳ ກຳນ ທະຫຳນ ແທນ ໂຢອາບ          
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ອາມາສາ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຢເທ ຄນົ ອິສຣາເອນ          ແມ ື່ ຂອງ ລຳວ ຊ ື່ ວ ື່ຳ ອາບີການ          ເປັນ ລ ກ ສຳວ 

ຂອງ ນາຮາດ          ແລະ ເປັນ ເອ ໍ້ອຍ ຂອງ ນຳງ ເຊຣ ຢາ ແມ ື່ ຂອງ ໂຢອາບ.         

26ອັບຊາໂລມ          ແລະ ພວກ 

ອິສຣາເອນ          ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ ພກັ ຢ ື່ ໃນ ແຂວງ         ກເິລອາດ.          
27ເມ  ື່ອ ດາວິດ ມຳ ຮອດ ເມ  ອງ ມາຮານາຢິມ          ພະ ອງົ ກ  ພບົ ກບັ ໂຊບີ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ນາຮາດ          ທີື່  ມຳ 

ຈຳກ ເມ  ອງ ຣັບບາ ເຂດ ອຳໂມນ          ແລະ ໄດໍ້ ພບົ ກບັ ມາກີ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອຳມີເອນ ທີື່  ມຳ ຈຳກ ໂລເດ-
ບາ          ທງັ ໄດໍ້ ພບົ ກບັ ບາຊິລາຍ ທີື່  ມຳ ຈຳກ ໂຣເກລີມ ເຂດ ກິເລອາດ.         

28-29ພວກ ເຂົຳ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ໄດໍ້ ຖ  

ເອົຳ ຖໍ້ວຍ ໝ ໍ້  ດນິ         ບື່ອນຢ ື່         ບື່ອນ ນອນ         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ຍງັ ໄດໍ້ ຖ  ເອົຳ ອຳຫຳນ ສ  ຳລບັ ກະສດັ ດາວິດ          

ແລະ ພວກ ຂອງ ພະ ອງົ ດໍ້ວຍ         ເຊັື່ ນ         ເຂົໍ້ຳສຳລີ         ເຂົໍ້ຳ ເດ ອຍ         ແປໍ້ງ ເຂົໍ້ຳຂ ົໍ້ວ         ໝຳກຖ ົື່ວ         ນ  ໍ້ຳເຜິໍ້ງ         ເນຍີ 

ແຂງ         ນ  ໍ້ຳ ນມົ ຂຸໍ້ນ         ແລະ ແກະ         ເພຳະ ພວກ ເຂົຳ ຮ ໍ້ ວື່ຳ         ດາວິດ          ແລະ ພວກ ຂອງ ພະ ອງົ ຈະ ຕໍ້ອງ ຫິວ 

ເຂົໍ້ຳ ຫິວ ນ  ໍ້ຳ         ແລະ ອິດເມ  ື່ອຍ ໃນ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ.          

ບົດທີ 18 
ອັບຊາໂລມເສຍໄຊ ແລະຖືກຂ້າ 

1ຢ ື່ ຕ ື່  ມຳ         ກະສດັ ດາວິດ ໄດໍ້ ທໍ້ອນໂຮມ ເອົຳ ທະຫຳນ ທງັ ໝດົ ຂອງ ພະ ອງົ         ແລະ ໄດໍ້ ມີ ຜ ໍ້ ບງັຄບັ 

ບນັຊຳ ກອງພນັ ແລະ ກອງຮໍ້ອຍ.         

2ແລໍ້ວ ພະ ອງົ ກ  ສ ົື່ງ ພວກ ເຂົຳ ອອກ ໄປ ສຳມ ກອງ ພນົ         ຊ ື່ ງ ແມ ື່ນ ໂຢ-
ອາບ          ອາບີຊາຍ ອໍ້ຳຍ ຂອງ ໂຢອາບ          ແລະ ອິດຕາຍ ທີື່  ມຳ ຈຳກ ເມ  ອງ ກັດ ເປັນ ຜ ໍ້ ບງັຄບັ ບນັຊຳ         

ແລະ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ກບັ ທະຫຳນ ຂອງ ພະ ອງົ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ເອງ ກ  ຈະ ໄປ ກບັ ພວກ ເຈົໍ້ຳ.”          
3ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຂ  ພະ ອງົ ຢື່ຳ ໄປ ກບັ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເລີຍ         ຖໍ້ຳວື່ຳ         ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ທກຸ ຄນົ 

ຖອຍ ໜີ         ຫລ  ຖ ກ ຂໍ້ຳ ເສຍ ເຄິື່ ງ ໜ ື່ ງ         ມນັ ກ  ບ ື່  ສ  ຳຄນັ ເທົື່ ຳ ກບັ ເສຍ ພະ ອງົ         ເພຳະ ພະ ອງົ ມຄີື່ຳ ເໜ ອກ ວື່ຳ 

ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຕ ັໍ້ງ ສິບ ພນັ ຄນົ         ສະນ ັໍ້ນ         ຂ  ພະ ອງົ ຈ ົື່ງ ປະທບັ ຢ ື່ ໃນ ເມ  ອງ ນີໍ້         ເພ ື່ ອ ສ ົື່ງ ກອງ ໜ ນ ອອກ ໄປ 

ຊື່ອຍ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ.”          
4ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ຈ ື່ງ ຕອບ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ທກຸ ສິື່ ງ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ຄິດ ວື່ຳ ດ”ີ         ໃນ ຂະນະ ທີື່  ພວກ ທະຫຳນ ຂອງ 

ພະ ອງົ ຍື່ຳງ ອອກ ໄປ ເປັນ ໝວດ ລະ ພນັ         ໝວດ ລະ ຮໍ້ອຍ ຄນົ ນ ັໍ້ນ         ກະສດັ ດາວິດ ກ  ຢ ນ ຢ ື່ ຂໍ້ຳງ ກ  ຳແພງ 

ເມ  ອງ.         

5ພະ ອງົ ໄດໍ້ ຮໍ້ອງ ບອກ ໂຢອາບ          ອາບີຊາຍ          ແລະ ອິດຕາຍ ວື່ຳ,         “ເພ ື່ ອ ເຫັນແກື່ ເຮົຳ         ຂ  ຢື່ຳ 

ທ  ຳຮໍ້ຳຍ ຊຳຍ ໜຸື່ມ ອັບຊາໂລມ ເດີໍ້”         ກະສດັ ດາວິດ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ນີໍ້ ແກື່ ນຳຍ ທະຫຳນ ທກຸ ຄນົ         ພວກ 

ທະຫຳນ ທກຸ ກມົ ກ  ໄດໍ້ ຍນິ ໝດົ.          
6ກອງທບັ ດາວິດ ໄດໍ້ ອອກ ໄປ ໂຈມ ຕ ີພວກ ອິສຣາເອນ          ທີື່  ນອກ ເມ  ອງ         ແລະ ໄດໍ້ ຕ ື່ ສ ໍ້ ພວກ ເຂົຳ ຢ ື່ 

ໃນ ປື່ຳ ເອຟຣາຢິມ.         

7ຝື່ຳຍ ພວກ ອິສຣາເອນ ກ  ເສຍ ໄຊ ໃຫໍ້ ແກື່ ພວກ ທະຫຳນ ຂອງ ດາວິດ          ມີ ທະ-

ຫຳນ ຊຳວ ພນັ ຄນົ ຖ ກ ຂໍ້ຳ ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         ມນັ ເປັນ ກຳນ ພື່ຳຍ ແພໍ້ ທີື່  ເຈບັ ແສບ ທີື່  ສດຸ.         

8ກຳນ ສ ໍ້ ຮບົ ໄດໍ້ ກະ-

ຈຳຍ ໄປ         ທົື່ວ ທກຸ ບື່ອນ ມີ ທະຫຳນ ຕຳຍ ຢ ື່ ໃນ ກຳງ ປື່ຳ         ຫລຳຍ ກວື່ຳ ຖ ກ ຂໍ້ຳ ຢ ື່ ໃນ ສະໜຳມຮບົ.          
9ອັບຊາໂລມ          ໄດໍ້ ພບົ ກບັ ທະຫຳນ ບຳງ ຄນົ ຂອງ ດາວິດ ໂດຍ ບງັເອີນ         ເມ  ື່ອ ອັບຊາໂລມ ຂີື່  ລ  ຢ ື່         ລ  

ໄດໍ້ ແລື່ນ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ກໍ້ອງ ຕ ົໍ້ນ ກ ື່  ໃຫຍື່         ຫວົ ຂອງ ອັບຊາໂລມ ໄດໍ້ ຄຳ ຢ ື່ ໃນ ງ ື່ຳໄມ ໍ້         ສື່ວນ ລ  ກ  ແລື່ນ ໜີ ໄປ         

ອັບຊາໂລມ ຈ ື່ງ ແຂວນ ຢ ື່ ເທິງ ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້.          
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10ທະຫຳນ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຂອງ ດາວິດ ໄດໍ້ ມຳ ເຫັນ ພະ ອງົ         ຈ ື່ງ ໄປ ລຳຍ ງຳນ ຕ ື່  ໂຢອາບ ວື່ຳ,         “ທື່ຳນ         ຂໍ້ຳ-

ນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ເຫັນ ອັບຊາໂລມ ກ  ຳລງັ ຄຳ ຢ ື່ ຕ ົໍ້ນ ກ ື່ .”         

11ໂຢອາບ ຕອບ ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຫັນ ລຳວ ແທໍ້ ບ ?         

ເປັນ ຫຍງັ ເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ບ ື່  ຂໍ້ຳ ລຳວ ຢ ື່ ໃນ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ໂລດ?         ແລໍ້ວ ຂໍ້ອຍ ເອງ ຈະ ເອົຳ ເງນິ ສິບ ຫລຽນ         ແລະ 

ສຳຍແອວ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ.          
12ແຕື່ ທະຫຳນ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ຕອບ ວື່ຳ,         “ເຖງິ ແມ ື່ນ ວື່ຳ ທື່ຳນ ຈະ ເອົຳ ເງນິ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ພນັ ຫລຽນ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

ກ  ບ ື່  ຍອມ ຍກົ ນິໍ້ວ ມ  ໄປ ຖ ກ ຕວົ ພະ ລຳຊະ ກມຸມຳນ ເລີຍ         ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ທກຸ ຄນົ ໄດໍ້ ຍນິ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ສ ັື່ງ 

ທື່ຳນ         ສ ັື່ງ ອາບີຊາຍ          ແລະ ອິດຕາຍ ວື່ຳ,         “ເພ ື່ ອ ເຫັນແກື່ ເຮົຳ         ຂ  ຢື່ຳ ທ  ຳຮໍ້ຳຍ ຊຳຍ ໜຸື່ມ ອັບຊາໂລມ 

ເດີໍ້.”         

13ແຕື່ ວື່ຳ         ຖໍ້ຳ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ບ ື່  ຟງັ ຄວຳມ         ແລະ ຂໍ້ຳ ອັບຊາໂລມ          ແນື່ນອນ ທີື່  ສດຸ         ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ຕໍ້ອງ ຮ ໍ້         

ເພຳະວື່ຳ ພະ ອງົ ຊງົ ຮ ໍ້ ທກຸ ຢື່ຳງ         ແລໍ້ວ ທື່ຳນ ຈະ ບ ື່  ອຳດ ປໍ້ອງ ກນັ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄວໍ້ ໄດໍ້.”          
14ໂຢອາບ ເວົໍ້ຳ ຂ ໍ້ນ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ອຍ ຈະ ບ ື່  ຍອມ ເສຍ ເວລຳ ເວົໍ້ຳ ກບັ ເຈົໍ້ຳ ດອກ”         ໃນ ຂະນະ ທີື່  ອັບຊາໂລມ 

ຍງັ ມີ ຊວີດິ         ແລະ ແຂວນ ຢ ື່ ຕ ົໍ້ນ ກ ື່  ນ ັໍ້ນ         ໂຢອາບ ກ  ຖອດ ຫອກ ຂອງ ຕນົ ສຳມ ດວງ ແທງ ໜໍ້ຳ ອກົ ຂອງ 

ລຳວ.         

15ແລະ ທະຫຳນ ຂອງ ໂຢອາບ ສິບ ຄນົ ກ  ເຂົໍ້ຳ ໄປ ຂໍ້ຳ ອັບຊາໂລມ.          
16ຕ ື່  ມຳ         ໂຢອາບ ກ  ເປົື່ ຳ ແກ ໃຫໍ້ ຢດຸ ຮບົ         ຝື່ຳຍ ກອງທບັ ທີື່  ໄດໍ້ ໄລື່ ຕດິຕຳມ ພວກ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ກບັ 

ຄ ນ ມຳ.         

17ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຫຳມ ເອົຳ ສບົ ຂອງ ອັບຊາໂລມ ໂຍນ ຖິໍ້ມ ລງົ ຂມຸ ເລິກ ຢ ື່ ໃນ ປື່ຳ         ແລະ ກອງ 

ກໍ້ອນ ຫີນ ອດັ ທບັ ປຳກ ຂມຸ ໄວໍ້ ເປັນ ກອງ ໃຫຍື່ ໆ         ພວກ ອິສຣາເອນ ທງັ ໝດົ ຕື່ຳງ ຄນົ ກ  ໜີ ເມ  ອ ເຮ ອນ 

ຂອງ ໃຜລຳວ.          
18ໃນ ເວລຳ ທີື່  ອບັ ຊະ ໂລມ ຍງັ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ         ລຳວ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ອະນສຸຳວະລີ ສື່ວນ ຕວົ ໄວໍ້ ທີື່  ຮື່ອມ ພ  ພະ 

ລຳຊຳ         ເພຳະ ລຳວ ບ ື່  ມີ ລ ກ ຊຳຍ ສ ບ ໜ ື່  ແທນ ແນວ         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ອັບຊາໂລມ ຈ ື່ງ ເອີໍ້ນ ຊ ື່  ອະນສຸຳວະລີ ນ ັໍ້ນ 

ຕຳມ ຊ ື່  ຂອງ ຕນົ ວື່ຳ,         “ອະນສຸຳວະລີ ອັບຊາໂລມ”         ສ ບຕ ື່  ກນັ ມຳ ຈນົ ເທົື່ ຳ ທກຸ ມ ໍ້ນີໍ້.          

ດາວິດໄດ້ຮັບຂູ່າວວູ່າອັບຊາໂລມຕາຍ 
19ຢ ື່ ຕ ື່  ມຳ         ອາຮີມາອາດ          ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຊາໂດກ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ກບັ ໂຢອາບ ວື່ຳ,         “ຂ ອະນຍຸຳດ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳ-

ນໍ້ອຍ ນ  ຳ ຂື່ຳວ ດ ີນ ັໍ້ນ ໄປ ທ ນ ຕ ື່  ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ເດີໍ້         ເພຳະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ຊື່ອຍ ໃຫໍ້ ພະ ອງົ ພົໍ້ນ ຈຳກ ສດັຕ  

ຂອງ ພະ ອງົ ແລໍ້ວ.”         

20ໂຢອາບ ຕອບ ວື່ຳ,         “ບ ື່  ໄດໍ້ ດອກ         ໃນ ມ ໍ້ນີໍ້ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ຕໍ້ອງ ນ  ຳ ຂື່ຳວ ດ ີໃດ ໆ         ໄປ ບອກ 

ພະ ອງົ         ມ ໍ້ ໃໝື່ ຈ ື່ງ ຄື່ອຍ ໄປ         ສ  ຳລບັ ມ ໍ້ນີໍ້ ບ ື່  ຕໍ້ອງ ໄປ ບອກ         ເພຳະ ເປັນ ມ ໍ້ ທີື່  ລຳຊະ ກມຸມຳນ ໄດໍ້ ສິໍ້ນ ພະ 

ຊນົ.”          
21ແລະ ໂຢອາບ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ກບັ ຄນົ ກ ເຊ ຜ ໍ້ ເປັນ ທຳດ ຂອງ ຕນົ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ໄປ ກຳບ ທ ນ ພະ ລຳຊຳ ຕຳມ ທີື່  

ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຫັນ”         ທຳດ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ກ  ກຳບ ລງົ ຄ  ຳນບັ         ແລໍ້ວ ແລື່ນ ໄປ.         

22ສື່ວນ ອາຮີມາອາດ ກ  ຢ ນຢນັ ແບບ 

ເກົື່ ຳ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ບ ື່  ຢໍ້ຳນ ດອກ         ຂ ອະນຍຸຳດ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ນ  ຳ ຂື່ຳວ ດ ີນີໍ້ ໄປ ກຳບ ທ ນ ເໝ ອນ ກນັ”         

ໂຢອາບ ຈ ື່ງ ຖຳມ ຂ ໍ້ນ ວື່ຳ,         “ລ ກ ເອີຍ         ເປັນ ຫຍງັ ເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ຢຳກ ໄປ         ເພຳະ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ ຮບັ ລຳງວນັ 

ຫຍງັ ໝດົ ໃນ ກຳນ ໄປ ນີໍ້.”         

23ອາຮີມາອາດ ເວົໍ້ຳ ຂ ໍ້ນ ວື່ຳ,         “ມນັ ຈະ ເປັນ ຫຍງັ ກ  ຢື່ຳ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຢຳກ ໄປ.”         

ໂຢອາບ ກ  ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ໄປ ສຳ”         ແລໍ້ວ ອາຮີມາອາດ ກ  ແລື່ນ ໄປ ທຳງ ຮື່ອມ ຢໍແດນ          ແລະ ຜື່ຳນ ກຳຍ 

ຄນົ ກ ເຊ.          
24ສື່ວນ ດາວິດ ກ  ນ ັື່ງ ຢ ື່ ລະຫວື່ຳງ ປະຕ  ທງັ ສອງ ຂອງ ກ  ຳແພງ ເມ  ອງ         ທະຫຳນ ຍຳມ ກ  ຢ ນ ຢ ື່ ປໍ້ອມ 
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ຍຳມ ເທິງ ກ  ຳແພງ         ເມ  ື່ອ ທະຫຳນ ຫລຽວ ອອກ ໄປ ເຫັນ ຊຳຍ ຄນົ ໜ ື່ ງ ກ  ຳລງັ ແລື່ນ ມຳ         ລຳວ ກ  ເອີໍ້ນ ລງົ 

ມຳ ບອກ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ.         

25ພະ ອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ຖໍ້ຳ ແມ ື່ນ ລຳວ ມຳ ຄນົ ດຽວ         ແມ ື່ນ ລຳວ ກ  ຳລງັ ນ  ຳ ຂື່ຳວ ດ ີ

ມຳ ໃຫໍ້”         ຊຳຍ ຜ ໍ້ ແລື່ນ ມຳ ນ ັໍ້ນ ກ  ໃກໍ້ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ທກຸ ໄລຍະ.          
26ແລໍ້ວ ຄນົ ຍຳມ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ເຫັນ ຊຳຍ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ອີກ         ກ  ຳລງັ ແລື່ນ ມຳ ຜ ໍ້ ດຽວ         ລຳວ ຈ ື່ງ ເອີໍ້ນ ໃສື່ ຄນົ ເຝົໍ້ຳ 

ປະຕ  ວື່ຳ,         “ເບິື່ ງ ແມ ຫັໍ້ນ         ມີ ຄນົ ອ ື່ ນ ກ  ຳລງັ ແລື່ນ ມຳ ອີກ.”         ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ຕອບ ຂ ໍ້ນ ວື່ຳ,         “ຜ ໍ້ ນີໍ້ ກ  ນ  ຳ ຂື່ຳວ ດ ີ

ມຳ ໃຫໍ້ ຄ  ກນັ.”         

27ຄນົ ຍຳມ ເວົໍ້ຳ ຂ ໍ້ນ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເຫັນ ວື່ຳ ຜ ໍ້ ທີື່  ແລື່ນ ມຳ ກື່ອນ ຄ  ກບັ ອາຮີມາອາດ.”         

ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ກື່ຳວ ຂ ໍ້ນ ວື່ຳ         “ລຳວ ເປັນ ຄນົ ດ ີ        ລຳວ ກ  ຳລງັ ນ  ຳ ຂື່ຳວ ດ ີມຳ ໃຫໍ້ ເຮົຳ.”          
28ອາຮີມາອາດ ຮໍ້ອງ ກຳບ ທ ນ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ         ພໍ້ອມ ທງັ ກ ົໍ້ມ ກຳບ ລງົ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ພະ ອງົ         ແລະ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຂ  

ສນັລະເສີນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ພະ ອງົ         ຜ ໍ້ ຊງົ ໂຜດ ໃຫໍ້ ພະ ອງົ ຊະນະ ພວກ ກະບດົ.”          
29ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ຈ ື່ງ ຖຳມ ວື່ຳ,         “ຊຳຍ ໜຸື່ມ ອັບຊາໂລມ ສະບຳຍດ ີບ ?”         ອາຮີມາອາດ ທ ນ ຕອບ ວື່ຳ,         

“ຂໍ້ຳ ແດື່ ພະ ອງົ         ເມ  ື່ອ ໂຢອາບ ນຳຍ ທະຫຳນ ຂອງ ພະ ອງົ ສ ົື່ງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ອອກ ໄປ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ເຫັນ 

ກຳນ ແຕກ ຕ ື່ ນ ຕກົໃຈ ຢື່ຳງ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່         ແຕື່ ວື່ຳ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ບ ື່  ສຳມຳດ ບອກ ສຳເຫດ ນີໍ້ ໄດໍ້.”         

30ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ 

ບອກ ລຳວ ວື່ຳ,         “ຫຍບັ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ຢ ນ ຢ ື່ ຫັໍ້ນ”         ລຳວ ກ  ຍື່ຳງ ກໍ້ຳວ ອອກ ໄປ ຢ ນ ຢ ື່ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ.          
31ຕ ື່  ມຳ         ຄນົ ກ ເຊ ກ  ມຳ ຮອດ         ແລະ ທ ນ ຕ ື່  ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ມີ ຂື່ຳວ ດ ີມຳ ກຳບ ທ ນ ພະ ອງົ         

ມ ໍ້ນີໍ້         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ໃຫໍ້ ພະ ອງົ ພົໍ້ນ ຈຳກ ພວກ ກະບດົ ທງັຫລຳຍ.”         

32ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ຖຳມ ຂ ໍ້ນ ວື່ຳ,         

“ຊຳຍ ໜຸື່ມ ອັບຊາໂລມ ສະບຳຍດ ີບ ?”         ຄນົ ກ ເຊ ກ  ທ ນ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳ ແດື່ ພະ ອງົ         ຂ  ໃຫໍ້ ເຫດກຳນ ທີື່  

ເກດີ ຂ ໍ້ນ ກບັ ອັບຊາໂລມ          ຈ ົື່ງ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ກບັ ສດັຕ  ທກຸ ຄນົ ຂອງ ພະ ອງົ         ແລະ ກບັ ທກຸ ໆ         ຄນົ ທີື່  ກະບດົ 

ຕ ື່ ສ ໍ້ ພະ ອງົ ເທີໍ້ນ.”          
33ເມ  ື່ອ ໄດໍ້ ຍນິ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ກ  ໂສກເສົໍ້ຳ ເສຍ ໃຈ         ພະ ອງົ ຂ ໍ້ນ ໄປ ຮໍ້ອງໄຫໍ້ ຢ ື່ ຫໍ້ອງ ເທິງ ປະຕ  ກ  ຳ-

ແພງ ເມ  ອງ         ໃນ ເວລຳ ຍື່ຳງ ຂ ໍ້ນ ໄປ ນ ັໍ້ນ         ພະ ອງົ ກ  ຮໍ້ອງໄຫໍ້ ຈ ົື່ມ ວື່ຳ,         “ໂທ         ອັບຊາໂລມ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ພ ື່         

ຖໍ້ຳ ເປັນ ໄປ ໄດໍ້ ພ ື່  ຢຳກ ຕຳຍ ແທນ ລ ກ         ອັບຊາໂລມ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ພ ື່  ເອີຍ.”          

ບົດທີ 19 
ໂຢອາບຕິຕຽນດາວິດ 

1ມີ ຄນົ ມຳ ບອກ ໂຢອາບ ວື່ຳ,         “ກະສດັ ດາວິດ ກ  ຳລງັ ຮໍ້ອງໄຫໍ້         ແລະ ໄວໍ້ ທກຸ ນ  ຳ ອັບຊາໂລມ.”         

2ເມ  ື່ອ ພວກ ທະຫຳນ ໄດໍ້ ຍນິ ວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ໄວໍ້ ທກຸ ນ  ຳ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ພະ ອງົ         ໄຊຊະນະ ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ກ  ກຳຍ-

ເປັນ ຄວຳມທກຸ ຂອງ ກອງທບັ ກະສດັ ດາວິດ ທງັ ໝດົ.         

3ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ພຳກນັ ກບັ ຄ ນ ເມ  ອ ເມ  ອງ ດໍ້ວຍ 

ຄວຳມ ງຽບ ເຫງຳົ         ເໝ ອນ ພວກ ທະຫຳນ ທີື່  ເສຍ ໄຊ ໜີ ເສິກ ມຳ.         

4ສື່ວນ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ກ  ເອົຳ         ຜໍ້ຳ ປກົ ໜໍ້ຳ 

ຮໍ້ອງໄຫໍ້ ສຽງ ດງັ ວື່ຳ,         “ໂທ         ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ພ ື່  ເອີຍ         ອັບຊາໂລມ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ພ ື່ .”          
5ໂຢອາບ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ພະລຳຊະວງັ         ແລະ ທ ນ ຕ ື່  ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ວື່ຳ,         “ພວກ ທະຫຳນ ໄດໍ້ ຊື່ອຍ ຊວີດິ 

ພະ ອງົ         ພໍ້ອມ ທງັ ລ ກ ເມຍ ຂອງ ພະ ອງົ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ໄພ         ແຕື່ ມ ໍ້ນີໍ້         ພະ ອງົ ເຮັດ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຮບັ ຄວຳມ 

ລະອຳຍ ໃຈ.         

6ພະ ອງົ ຊງັ ຜ ໍ້ ທີື່  ຮກັ ພະ ອງົ         ແລະ ຮກັ ຜ ໍ້ ທີື່  ກຽດ ຊງັ ພະ ອງົ         ພະ ອງົ ເຮັດ ຢື່ຳງ ນີໍ້ ເປັນ ກຳນ 

ປະຈກັ ແຈ ໍ້ງວື່ຳ         ພວກ ນຳຍ         ແລະ ພນົທະຫຳນ ຂອງ ພະ ອງົ ບ ື່  ມີ ຄວຳມ ສ  ຳຄນັ ຢື່ຳງໃດ ໝດົ ຕ ື່  ພະ ອງົ         



2 ຊາມ ເອນ 19 504 
ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ບ ື່  ຮ ໍ້ ວື່ຳ ໃນ ມ ໍ້ນີໍ້         ຖໍ້ຳ ອັບຊາໂລມ ຍງັ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່         ແລະ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ທກຸ ຄນົ ຕຳຍ ໄປ         ພະ ອງົ 

ຄງົ ດໃີຈ ຢ ື່ ບ ື່  ໜໍ້ອຍ.         

7ດຽວນີໍ້         ຂ  ເຊນີ ພະ ອງົ ສະເດັດ ໄປ ໃຫໍ້ ຄວຳມ ອບົ ອຸື່ນ ແກື່ ທະຫຳນ ຂອງ ພະ ອງົ 

ເທີໍ້ນ         ຖໍ້ຳວື່ຳ ພະ ອງົ ບ ື່  ໄປ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຂ  ສຳບຳນ ໃນ ພຣະນຳມ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ວື່ຳ         ໃນ ມ ໍ້ອ ື່ ນ ເຊົໍ້ຳ 

ຈະ ບ ື່  ມີ ທະຫຳນ ຈກັ ຄນົ ຢ ື່ ນ  ຳ ພະ ອງົ         ມນັ ຈະ ເປັນ ໂຊກ ຮໍ້ຳຍ ທີື່  ສດຸ ໃນ ຊວີດິ ທີື່  ພະ ອງົ ເຄີຍ ປະສບົ ມຳ.          
8ແລໍ້ວ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ກ  ໄປ ນ ັື່ງ ຢ ື່ ໃກໍ້ ປະຕ  ເມ  ອງ         ເມ  ື່ອ ທະຫຳນ ຂອງ ພະ ອງົ ຮ ໍ້ ວື່ຳ         ພະ ອງົ ຊງົ ປະທບັ ຢ ື່ 

ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ກ  ພຳກນັ ມຳ ຫຸໍ້ມ ຮອບ ພະ ອງົ.          

ດາວິດກັບຄືນເມືອນະຄອນເຢຣ ຊາເລັມ 
ໃນ ລະຫວື່ຳງ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ແຕກ ໜີ ກບັ ເມ  ອ ເຮ ອນ ຂອງ ໃຜລຳວ.         

9ທກຸ ໆ         ຕະກ ນ 

ໃນ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ຜິດ ຖຽງ ກນັ         ແລະ ເວົໍ້ຳ ໃສື່ ກນັ         ແລະ ກນັ ວື່ຳ,         “ກະສດັ ດາວິດ ໄດໍ້ ຊື່ອຍ ພວກ ເຮົຳ 

ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຈຳກ ສດັຕ          ແລະ ພົໍ້ນ ຈຳກ ພວກ ຟີລິດສະຕີນ          ແຕື່ ດຽວນີໍ້         ພະ ອງົ ຊງົ ປບົ ໜີ ອອກ ຈຳກ ປະ-

ເທດ ຍໍ້ອນ ອັບຊາໂລມ.         

10ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເອົຳ ນ  ໍ້ຳມນັ ຫດົສງົ ອັບຊາໂລມ          ໃຫໍ້ ເປັນ ກະສດັ         ແຕື່ ດຽວນີໍ້         

ອັບຊາໂລມ ກ  ຖ ກ ຂໍ້ຳ ໃນ ສະໜຳມຮບົ ແລໍ້ວ         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ບ ື່  ມີ ໃຜ ກໍ້ຳ ລອງ ໄປ ກຳບ ທ ນ ເຊນີ ເອົຳ ກະສດັ 

ດາວິດ ກບັ ຄ ນ ມຳ ບ ?”          
11ຕ ື່  ມຳ         ເລ ື່ ອງ ທີື່  ພວກ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ກນັ ນ ັໍ້ນ ກ  ເຖງິ ຫ  ດາວິດ          ພະ ອງົ ຈ ື່ງ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ປະໂລຫິດ 

ຊາໂດກ          ກບັ ອາບີອາທາ ໄປ ຖຳມ ພວກ ຜ ໍ້ນ  ຳ ຊຳວ ຢ ດາ ວື່ຳ,         “ດໍ້ວຍ ເຫດ ໃດ ພວກ ທື່ຳນ ຈ ື່ງ ມຳ ນ  ຳ 

ເອົຳ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ກບັ ເມ  ອ ນ  ຳ ຫລງັ ໝ ື່.”         

12ພວກ ທື່ຳນ ເປັນ ຍຳດ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ເຮົຳ         ເປັນ ເນ ໍ້ອ ໜງັ         ແລະ 

ສຳຍເລ ອດ ຂອງ ເຮົຳ         ສະນ ັໍ້ນ         ເປັນ ຫຍງັ ພວກ ທື່ຳນ ຈ ື່ງ ມຳ ນ  ຳ ເອົຳ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ກບັ ເມ  ອ ນ  ຳ ຫລງັ ໝ ື່.”         

13ດາວິດ ຍງັ ສ ັື່ງ ຄນົ ໄປ ບອກ ອາມາສາ ຄ  ກນັ ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ຍຳດ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ເຮົຳ         ນບັ ແຕື່ ນີໍ້ ຕ ື່  ໄປ         

ຂໍ້ອຍ ຈະ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ເປັນ ຜ ໍ້ ບງັຄບັ ບນັຊຳ ກອງທບັ ແທນ ໂຢອາບ          ຖໍ້ຳວື່ຳ         ຂໍ້ອຍ ບ ື່  ປະຕບິດັ ຕຳມ ຄ  ຳ ເວົໍ້ຳ         

ຂ  ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ລງົໂທດ ຂໍ້ອຍ ເຖງິ ຕຳຍ ໂລດ.”          
14ຄ  ຳ ເວົໍ້ຳ ຂອງ ດາວິດ ໄດໍ້ ຊະນະ ຈດິໃຈ ຊຳວ ຢ ດາ ທງັ ໝດົ         ພວກ ເຂົຳ ກ  ສ ົື່ງ ຄນົ ໄປ ທ ນ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ 

ວື່ຳ,         “ຂ  ພະ ອງົ ຊງົ ສະເດັດ ກບັ ຄ ນ         ພໍ້ອມ ກບັ ບນັດຳ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ຂອງ ພະ ອງົ ເທີໍ້ນ.”          
15ຕຳມ ເສັໍ້ນທຳງ ທີື່  ດາວິດ ກບັ ຄ ນ ເມ  ອ ນ ັໍ້ນ         ພະ ອງົ ໄດໍ້ ພບົ ທະຫຳນ ຊຳວ ຢ ດາ ທີື່  ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ          

ພວກ ທະຫຳນ ໄດໍ້ ມຳ ເມ  ອງ ກິນການ          ເພ ື່ ອ ຊື່ອຍ ເຫລ ອ ເວລຳ ທີື່  ພະ ອງົ ຂໍ້ຳມ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ.         

16ໃນ ເວລຳ 

ດຽວ ກນັ ນ ັໍ້ນ         ຊິເມອີ ຄນົ ເບັນຢາມິນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເກຣຳ ທີື່  ມຳ ຈຳກ ບາຮ ຣີມ          ກ  ຟໍ້ຳວ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ພບົ 

ກະສດັ ດາວິດ          ທີື່  ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ          ມີ ທະຫຳນ ພນັ ຄນົ ຈຳກ ຕະກ ນ ເບັນຢາມິນ ມຳ ນ  ຳ ລຳວ.         

17ຊີບາ 

ຄນົ ໃຊໍ້ ຊ ັໍ້ນ ຈ  ຳ ຂອງ ຊາອ ນ ພໍ້ອມ ທງັ ລ ກ ຊຳຍ ສິບ ຫໍ້ຳ ຄນົ         ແລະ ຄນົ ໃຊໍ້ ຂອງ ຊາອ ນ ອີກ ຊຳວ ຄນົ ກ  ໄດໍ້ 

ມຳ ຄ  ກນັ         ພວກ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ມຳ ຮອດ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ ກື່ອນ ກະສດັ ດາວິດ.          
18ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຂໍ້ຳມ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ ໄປ ຝ ັື່ງ ນ ັໍ້ນ ກື່ອນ         ເພ ື່ ອ ລ ຖໍ້ຳ ຊື່ອຍ ຄອບຄວົ ທງັ ໝດົ ຂອງ ກະ-

ສດັ ຂໍ້ຳມ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ         ແລະ ເຮັດ ທກຸ ສິື່ ງ ຕຳມ ຄ  ຳ ປະສງົ ຂອງ ພະ ອງົ.         ເມ  ື່ອ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ກ  ຳລງັ ຂໍ້ຳມ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ໄປ         

ຊິເມອີ ກ  ຂຳບ ລງົ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ພະ ອງົ.         

19ແລະ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳ ແດື່ ພະ ອງົ         ຂ  ຊງົ ລ ມ ຄວຳມ ຜິດ ທີື່  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ 

ເຮັດ ໃນ ມ ໍ້ ທີື່  ພະ ອງົ ອອກ ຈຳກ ນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ          ຂ  ຢື່ຳ ໄດໍ້ ຖ  ເອົຳ ເລ ື່ ອງ ນ ັໍ້ນ ຕ ື່ ສ ໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ແລະ 

ຢື່ຳ ໄດໍ້ ຄິດ ກື່ຽວ ກບັ ເລ ື່ ອງ ນ ັໍ້ນ ເລີຍ.         

20ຂໍ້ຳ ແດື່ ພະ ອງົ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຮ ໍ້ ດ ີວື່ຳ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເປັນ ຄນົ ຜິດ         ດໍ້ວຍ 
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ຢື່ຳງ ນີໍ້ ແຫລະ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈ ື່ງ ເປັນ ຄນົ ທ  ຳອິດ ຈຳກ ຕະກ ນ ໂຢເຊັບ ມຳ ຮບັ ສະເດັດ ໃນ ມ ໍ້ນີໍ້.          

21ອາບີຊາຍ          ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຊຣ ຢາ ກ  ເວົໍ້ຳ ຂ ໍ້ນ ວື່ຳ,         “ຊິເມອີ ສມົຄວນ ຕຳຍ         ເພຳະວື່ຳ ລຳວ ໄດໍ້ ດື່ຳ 

ຜ ໍ້ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຊງົ ເລ ອກ ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ.”         

22ແຕື່ ດາວິດ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ກບັ ອາບີຊາຍ          ແລະ 

ໂຢອາບ ອໍ້ຳຍ ຂອງ ອາບີຊາຍ ວື່ຳ,         “ແມ ື່ນ ໃຜ ຖຳມ ຄວຳມ ຄິດ ເຫັນ ຈຳກ ພວກ ເຈົໍ້ຳ?         ເຈົໍ້ຳ ກ  ຳລງັ ຈະ 

ເຮັດ ໃຫໍ້ ຂໍ້ອຍ ຫຍຸໍ້ງຍຳກ ອີກ ບ ?         ດຽວນີໍ້         ຂໍ້ອຍ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ໃນ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ອິສຣາເອນ          ແລະ 

ມ ໍ້ນີໍ້ ຈະ ບ ື່  ມີ ຄນົ ອິສຣາເອນ ຜ ໍ້ ໃດ ຖ ກ ຂໍ້ຳ.”         

23ແລໍ້ວ ດາວິດ ກ  ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ຊິເມອີ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ຂ  ສນັຍຳ ກບັ ເຈົໍ້ຳ 

ວື່ຳ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ບ ື່  ຖ ກ ຂໍ້ຳ.”          
24-25ຕ ື່  ມຳ         ເມຟີໂບເຊັດ          ຫລຳນ ຊຳຍ ຊາອ ນ ກ  ລງົ ມຳ ຈຳກ ນະຄອນ         ເຢຣ ຊາເລັມ ເພ ື່ ອ ມຳ ຮບັ 

ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ         ນບັ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ໜີ ອອກ ຈຳກ ນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ          ເມຟີໂບເຊັດ ບ ື່  ໄດໍ້ ລໍ້ຳງ ຕນີ         ບ ື່  

ໄດໍ້ ແຖ ໜວດ         ບ ື່  ໄດໍ້ ຊກັ ເຄ ື່ ອງນຸື່ງ         ຈນົ ຮອດ ມ ໍ້ ພະ ອງົ ກບັ ຄ ນ ມຳ ເຢຣ ຊາເລັມ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ມີ ໄຊ         ເຈົໍ້ຳ 

ຊວີດິ ຈ ື່ງ ຖຳມ ລຳວ ວື່ຳ,         “ເມຟີໂບເຊັດ          ເປັນ ຫຍງັ ຈ ື່ງ ບ ື່  ໄປ ກບັ ຂໍ້ອຍ?”          
26ລຳວ ຈ ື່ງ ທ ນ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳ ແດື່ ພະ ອງົ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເປັນ ຄນົ ພິກຳນ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ບອກ ຄນົ ໃຊໍ້ ໃສື່ 

ອຳນ ລ  ໃຫໍ້         ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ໄດໍ້ ຂີື່  ໄປ ກບັ ພະ ອງົ         ແຕື່ ຄນົ ໃຊໍ້ ທ ລະ ຍດົ ຕ ື່  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ.         

27ມນັ ນ  ຳ ເອົຳ 

ເລ ື່ ອງ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ທີື່  ບ ື່  ມີ ມ ນ ຄວຳມ ຈງິ ມຳ ກຳບ ທ ນ ພະ ອງົ         ແຕື່ ພະ ອງົ ເປັນ ເໝ ອນ ທ ດ ຂອງ ພຣະ-
ເຈົ້າ          ສະນ ັໍ້ນ         ຈ ົື່ງ ເຮັດ ຕຳມ ທີື່  ພະ ອງົ ເຫັນ ວື່ຳ ຖ ກຕໍ້ອງ ເທີໍ້ນ.         

28ທກຸ ຄນົ ໃນ ຄອບຄວົ ພ ື່  ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         

ສມົຄວນ ແລໍ້ວ ທີື່  ພະ ອງົ ຈະ ຂໍ້ຳ ຖິໍ້ມ ໝດົ         ແຕື່ ພະ ອງົ ພດັ ຊງົ ອະນຍຸຳດ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ກນິ ເຂົໍ້ຳ ຮື່ວມ ໂຕະ 

ກບັ ພະ ອງົ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ບ ື່  ມີ ສິດ ທີື່  ຈະ ຂ  ຄວຳມ ກະລນຸຳ ຢື່ຳງໃດ ຈຳກ ພະ ອງົ ເລີຍ.”          
29ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ຈ ື່ງ ຕອບ ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ຕໍ້ອງ ເວົໍ້ຳ ຫຍງັ ອີກ ເລີຍ         ຂໍ້ອຍ ໄດໍ້ ຕດັສິນ ໃຈ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ກບັ ຊີບາ 

ແບື່ງ ມ ລະດກົ ຂອງ ຊາອ ນ ປນັ ກນັ.         

30ເມຟີໂບເຊັດ ທ ນ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຂ  ໃຫໍ້ ຕກົ ເປັນ ຂອງ ຊີບາ ໝດົ ສຳ         

ກຳນ ທີື່  ພະ ອງົ ກບັ ຄ ນ ມຳ ຢື່ຳງ ປອດ ໄພ         ກ  ພຽງພ  ແລໍ້ວ ສ  ຳລບັ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ.”          
31ບາຊິລາຍ ຄນົ ກິເລອາດ          ກ  ໄດໍ້ ເດນີທຳງ ມຳ ຈຳກ ໂຣເກລີມ ເພ ື່ ອ ສ ົື່ງ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ຂໍ້ຳມ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍ-

ແດນ ຄ  ກນັ.         

32ບາຊິລາຍ ເປັນ ຄນົ ເຖົໍ້ຳ ຫລຳຍ         ອຳຍ ຸໄດໍ້ ແປດ ສິບ ປີ ແລໍ້ວ         ລຳວ ເປັນ ຄນົ ຮ ັື່ງມ ີ         ເມ  ື່ອ 

ຄຳວ ພະ ອງົ ພກັ ຢ ື່ ມາຮານາຢິມ          ລຳວ ກ  ເປັນ ຜ ໍ້ ສ ົື່ງ ສະບຽງ ອຳຫຳນ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ.         

33ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ໄດໍ້ 

ບອກ ກບັ ລຳວ ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ມຳ ຢ ື່ ນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ ກບັ ຂໍ້ອຍ         ຂໍ້ອຍ ຈະ ລໍ້ຽງ ດ  ເຈົໍ້ຳ.”          
34ແຕື່ ບາຊິລາຍ ທ ນ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່ ຕ ື່  ໄປ ອກີ ຈກັ ປີ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ໄປ ນະຄອນ 

ເຢຣ ຊາເລັມ ກບັ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ຢື່ຳງໃດ?         

35ອຳຍ ຸຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ກ  ແປດ ສິບ ປີ ແລໍ້ວ         ຄງົ ບ ື່  ມີ ສິື່ ງ ໃດ ຈະ 

ເຮັດ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ມີ ຄວຳມສກຸ ໄດໍ້ ອີກ ດອກ         ເວລຳ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ກນິ ເຂົໍ້ຳ         ຫລ  ດ ື່ ມນ  ໍ້ຳ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ກ  ບ ື່  ຮ ໍ້ຈກັ 

ລດົ ຊຳດ ຂອງ ມນັ ຊ  ໍ້ຳ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຟງັສຽງ ຄນົ ຮໍ້ອງເພງ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້ ຍນິ         ພະ ອງົ ຈະ ລ  ຳບຳກ ຍໍ້ອນ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

ລໍ້ຳ ໆ.         

36ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ບ ື່  ສມົຄວນ ຮບັ ຮຳງວນັ ອນັ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ນີໍ້         ສະນ ັໍ້ນ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ໄປ ກບັ ພະ ອງົ ຮອດ 

ແຕື່ ຟຳກ ພຸໍ້ນ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ.         

37ຂ  ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ກບັ ເມ  ອ ຕຳຍ ໃກໍ້ ອບຸ ໂມງ ຄອບຄວົ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ພຸໍ້ນ ເທີໍ້ນ         ຜ ໍ້ ນີໍ້         ຄ          

ກິມຮາມ ຂໍ້ຳ ໃຊໍ້ ຂອງ ພະ ອງົ         ຂ  ພະ ອງົ ຮບັ ເອົຳ ລຳວ ໄປ ນ  ຳ         ແລະ ໃຊໍ້ ລຳວ ຕຳມ ທີື່  ພະ ອງົ ຊງົ ເຫັນ ດ.ີ”          
38ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ຕອບ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ຈະ ເອົຳ ລຳວ ໄປ ນ  ຳ         ແລະ ປະຕບິດັ ຕ ື່  ລຳວ ຕຳມ ຄວຳມ ຕໍ້ອງກຳນ 

ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ເຮົຳ ຈະ ປະຕບິດັ ຕຳມ ທກຸ ສິື່ ງ ຕຳມ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ຮໍ້ອງ ຂ  ມຳ.”          
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39ແລໍ້ວ ດາວິດ ພໍ້ອມ ທງັ ພວກ ຂອງ ພະ ອງົ ທກຸ ຄນົ ກ  ຂໍ້ຳມ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ ໄປ         ພະ ອງົ ໄດໍ້ ຈ ບ ບາຊິ-

ລາຍ          ທງັ ອວຍພອນ ໃຫໍ້ ລຳວ         ແລໍ້ວ ບາຊິລາຍ ກ  ກບັ ຄ ນ ເມ  ອ.         

40ຫລງັ ຈຳກ ດາວິດ ຂໍ້ຳມ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ 

ແລໍ້ວ         ພະ ອງົ ກ  ໄປ ເມ  ອງ ກິນການ          ຊ ື່ ງ ມີ ທະຫຳນ ຢ ດາ ທກຸ ຄນົ         ແລະ ທະຫຳນ ອິສຣາເອນ ເຄິື່ ງ 

ໜ ື່ ງ ຕດິຕຳມ ພຣະອງົ ໄປ         ສື່ວນ ກິມຮາມ ກ  ໄປ ກບັ ພະ ອງົ ດໍ້ວຍ.          
41ຕ ື່  ມຳ         ທະຫຳນ ອິສຣາເອນ ທກຸ ຄນົ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ກຳບ ທ ນ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳ ແດື່ ພະ ອງົ         ເປັນ ຫຍງັ 

ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຊຳວ ຢ ດາ ຈ ື່ງ ອອກ ມຳ ຮບັ ເອົຳ ພະ ອງົ         ຄອບຄວົ ຂອງ ພະ ອງົ         ແລະ ທະຫຳນ ຂອງ ພະ ອງົ 

ຂໍ້ຳມ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ ກື່ອນ.”          
42ທະຫຳນ ຢ ດາ ຈ ື່ງ ຕອບ ວື່ຳ,         “ພວກ ຂໍ້ອຍ ເຮັດ ຢື່ຳງ ນີໍ້         ເພຳະວື່ຳ ພະ ອງົ ເປັນ ຕະກ ນ ດຽວ ກບັ 

ຂໍ້ອຍ         ເປັນ ຫຍງັ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ບ ື່  ດໃີຈ         ຫລ  ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເຂົໍ້ຳໃຈ ວື່ຳ         ພະ ອງົ ໄດໍ້ ຈ ື່ຳຍ ຄື່ຳ ອຳຫຳນ ກຳນ ກນິ         

ແລະ ເອົຳ ສິື່ ງ ໜ ື່ ງ ສິື່ ງ ໃດ ໃຫໍ້ ພວກ ຂໍ້ອຍ ຊ ັໍ້ນ ບ ?”         

43ພວກ ອິສຣາເອນ ເວົໍ້ຳ ອີກ ວື່ຳ,         “ເຖງິ ແມ ື່ນ ວື່ຳ         

ກະສດັ ດາວິດ ເປັນ ຄນົ ຕະກ ນ ດຽວ ກນັ ກບັ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ພວກ ຂໍ້ອຍ ກ  ມີ ສື່ວນ ໃນ ພະ ອງົ ຫລຳຍ ກວື່ຳ 

ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເຖງິ ສິບ ເທົື່ ຳ         ເປັນ ຫຍງັ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ໝິື່ ນປະໝຳດ ພວກ ຂໍ້ອຍ?         ແມ ື່ນ ພວກ ຂໍ້ອຍ ເປັນ 

ພວກ ທ  ຳອິດ ທີື່  ອອກປຳກ ຢຳກ ເອົຳ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ກບັ ຄ ນ ມຳ.”         ແຕື່ ຄ  ຳ ເວົໍ້ຳ ຂອງ ພວກ ຢ ດາ ຮນຸ ແຮງ ກວື່ຳ 

ຄ  ຳ ເວົໍ້ຳ ຂອງ ພວກ ອິສຣາເອນ.          

ບົດທີ 20 
ການກະບົດຂອງເຊບາ 

1ຢ ື່ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ມີ ຄນົ ອນັທະພຳນ ຜ ື່ ໜ ື່ ງ ຊ ື່  ເຊບາ ລ ກ ຊຳຍ ບິກຣ ີ         ຄນົ ເບັນຢາມິນ          ລຳວ ໄດໍ້ ເປົື່ ຳ ແກ 

ຂ ໍ້ນ         ແລະ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ພວກ ເຮົຳ ບ ື່  ມີ ສື່ວນ ໃນ ດາວິດ,         ບ ື່  ມີ ມ ລະດກົ ໃນ ລ ກ ຂອງ ເຢຊີ,         ໂອໍ້         ພວກ ອິ-
ສຣາເອນ ເອີຍ         ໃຫໍ້ ທກຸ ຄນົ ກບັ ໄປ ເຕັນ ຂອງ ຕນົ ເທີໍ້ນ.”          

2ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ຊຳຍ ອິສຣາເອນ ທງັ ໝດົ ຈ ື່ງ ແຍກ ຕວົ ຈຳກ ດາວິດ          ແລະ ໄດໍ້ ຕດິຕຳມ ເຊບາ ລ ກ ຊຳຍ ບິ-
ກຣີ          ແຕື່ ພວກ ຄນົ ຢ ດາ ໄດໍ້ ຕດິຕຳມ ກະສດັ         ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຢື່ຳງ ໝັໍ້ນຄງົ ຈຳກ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ ໄປ 

ຮອດ ເມ  ອງ ເຢຣ ຊາເລັມ.          
3ດາວິດ ສະເດັດ ກບັ ພະລຳຊະວງັ ຂອງ ຕນົ ທີື່  ເມ  ອງ ເຢຣ ຊາເລັມ          ເມຍ ນໍ້ອຍ ສິບ ຄນົ ທີື່  ພະ ອງົ ປະ 

ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ເຝົໍ້ຳ ຮກັສຳ ພະລຳຊະວງັ ນ ັໍ້ນ         ກະສດັ ໄດໍ້ ກກັ ໄວໍ້ ຢ ື່ ໃນ ເຮ ອນ ຫລງັ ໜ ື່ ງ         ແລະ ມີ ຜ ໍ້ ຮກັສຳ         ດາ-
ວິດ ໄດໍ້ ລໍ້ຽງ ດ  ພວກ ເຂົຳ ແຕື່ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ສມົ ຊ ື່ ພວກ ເຂົຳ         ນຳງ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ກ  ຕໍ້ອງ ຖ ກ ກກັ ໃຫໍ້ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່ 

ຢື່ຳງ ແມ ື່ໝໍ້ຳຍ ຈນົ ຮອດ ມ ໍ້ ຕຳຍ.          

ໂຢອາບຂ້າອາມາສາ 
4ກະສດັ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ອາມາສາ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ລະດມົ ຊຳຍ ຢ ດາ ທງັຫຼຳຍ ມຳ ໂຮມ ກນັ ໃນ ບື່ອນ ນີໍ້ ພຳຍ ໃນ 

ສຳມ ມ ໍ້         ແລະ ຕວົ ທື່ຳນ ກ          ຈ ົື່ງ ມຳ ທີື່  ນີໍ້ ຄ  ກນັ”         

5ອາມາສາ ກ  ອອກ ໄປ ລະດມົ ຄນົ ຢ ດາ ເພ ື່ ອ ມຳ ທໍ້ອນ-

ໂຮມ ແຕື່ ບ ື່  ສ  ຳເລັດ ຕຳມ ມ ໍ້ ກ  ຳນດົ ທີື່  ກະສດັ ໄດໍ້ ກ  ຳນດົ ໄວໍ້.          
6ດາວິດ ກື່ຳວ ກບັ ອາບີຊາຍ ວື່ຳ         “ດຽວນີໍ້ ເຊບາ ລ ກ ບິກຣ ີຈະ ເຮັດ ອນັຕະລຳຍ ແກື່ ເຮົຳ ຫຼຳຍ ກວື່ຳ 

ອັບຊາໂລມ          ຈ ົື່ງ ນ  ຳ ເອົຳ         ທະຫຳນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຂອງ ທື່ຳນ ໄລື່ ຕດິຕຳມ ລຳວ         ຢໍ້ຳນ ວື່ຳ ລຳວ ຈະ ພບົ 
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ເມ  ອງ ທີື່  ມີ ກ  ຳແພງ         ແລະ ລກັ ໜີ ຈຳກ ເຮົຳ”         

7ບນັດຳ ຄນົ ຂອງ ໂຢອາບ ໄດໍ້ ໄປ ນ  ຳ ເພິື່ ນ ພໍ້ອມ ທງັ ຄນົ 

ເກເຣັດ,         ຄນົ ເປເລດ ກບັ ທະຫຳນ ທີື່  ກໍ້ຳຫຳນ ທງັ ໝດົ         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ອອກ ໄປ ຈຳກ ເມ  ອງ ເຢຣ ຊາ-
ເລັມ ເພ ື່ ອ ໄລື່ ຕຳມ ເຊບາ ລ ກ ຊຳຍ ບິກຣ.ີ          

8ເມ  ື່ອ ພວກ ເຂົຳ ມຳ ຮອດ ຫີນ ກໍ້ອນ ໃຫຍື່ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ເມ  ອງ ກິເບໂອນ          ອາມາສາ ກ  ໄດໍ້ ພບົພ ໍ້ ກບັ ພວກ 

ເຂົຳ         ຝື່ຳຍ ໂຢອາບ ນຸື່ງ ເຄ ື່ ອງ ແຕື່ງ ກຳຍ ທະຫຳນ ມີ ສຳຍຮດັ ແອວ ຕດິ ດຳບ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ຝກັ ຄຳດ ໄວໍ້ ຢ ື່ ແອວ         

ເມ  ື່ອ ເພິື່ ນ ຍື່ຳງ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃກໍ້         ດຳບ ໄດໍ້ ຕກົລງົ.          
9ໂຢອາບ ຈ ື່ງ ຖຳມ ອາມາສາ ວື່ຳ         “ອໍ້ຳຍ ເອີຍ         ເຈົໍ້ຳ ສະບຳຍດ ີບ ?”         ແລະ ໂຢອາບ ກ  ເອົຳ ມ  ຂວຳ ຈບັ 

ໜວດ ອາມາສາ ເພ ື່ ອ ຈະ ຈ ບ ລຳວ         

10ແຕື່ ອາມາສາ ບ ື່  ໄດໍ້ ສງັເກດ ເຫັນ ດຳບ ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ໃນ ມ  ຂອງ ໂຢອາບ:         

ໂຢອາບ ຈ ື່ງ ເອົຳ ດຳບ ແທງ ທໍ້ອງ ອາມາສາ          ໄສໍ້ ໂລື່         ລງົ ດນິ         ແລໍ້ວ ອາມາສາ ກ  ເສຍ ຊວີດິ         ແລະ ບ ື່  

ໄດໍ້ ແທງ ເທ ື່ ອ ທີື່  ສອງ ອີກ.         ແລໍ້ວ ໂຢອາບ ກບັ ອາບີຊາຍ ນໍ້ອງ ຊຳຍ ກ  ໄລື່ ຕຳມ ເຊບາ          ລ ກ ຊຳຍ ບິກຣ ີ

ໄປ.          
11ທະຫຳນ ໜຸື່ມ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຂອງ ໂຢອາບ ໄດໍ້ ຢ ນ ຢ ື່ ໃກໍ້ ອາມາສາ          ແລະ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         “ຜ ໍ້ ໃດ ເຫັນ ດ  ີກບັ 

ຝື່ຳຍ ໂຢອາບ          ແລະ ຜ ໍ້ ໃດ ຢ ື່ ຝື່ຳຍ ດາວິດ          ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ຕດິຕຳມ ໂຢອາບ ໄປ”         

12ອາມາສາ ກ  ນອນ 

ເກ ອກ ເລ ອດ ຂອງ ຕນົ ຢ ື່ ກຳງ ຫນົທຳງ ເມ  ື່ອ ຊຳຍ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ເຫັນ ປະຊຳຊນົ ທງັຫລຳຍ ຢດຸ ຢ ນ ຢ ື່ ລຳວ         ກ  

ເອົຳ ຊຳກ ສບົ ຂອງ ອາມາສາ ອອກ ຈຳກ ຫນົທຳງ ໄປ ຖິໍ້ມ ໄວໍ້ ໃນ ທົື່ງ ນຳ         ແລະ ເອົຳ ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ ປກົ ໄວໍ້,         

ເພຳະ ລຳວ ເຫັນ ວື່ຳ ທກຸ ໆ ຄນົ ທີື່  ມຳ ຍງັ ຢ ນ ຢ ື່.          

ການກະບົດຂອງເຊບາໄດ້ພູ່າຍແພ້ໄປ 
13ເມ  ື່ອ ເອົຳ ສບົ ອາມາສາ ອອກ ຈຳກ ຫນົທຳງ ແລໍ້ວ         ປະຊຳຊນົ ທງັ ປວງ ກ  ຕຳມ ໂຢອາບ ໄປ ເພ ື່ ອ 

ຕດິຕຳມ ເຊບາ ລ ກ ຊຳຍ ບກິຣ.ີ          
14ເຊບາ ໄດໍ້ ຜື່ຳນ ໄປ ທົື່ວ ທກຸ ໆ ຕະກ ນ ອິສຣາເອນ ຈນົ ໄປ ຮອດ ເມ  ອງ ອາເບັນ-ເບັດ-ມາອະກາ          

ແລະ ບນັດຳ ຄນົ ເບຣອິາ ກ  ມຳ ຮວມກນັ         ແລະ ໄດໍ້ ຕດິຕຳມ ໄປ ນ  ຳ ເພິື່ ນ ດໍ້ວຍ         

15ເມ  ື່ອ ພວກ ເຂົຳ ມຳ 

ຮອດ         ກ  ໄດໍ້ ອໍ້ອມ ເມ  ອງ ອາເບັນ-ເບັດ-ມາອະກາ ນ ັໍ້ນ ໄວໍ້         ພວກ ເຂົຳ ກອງ ດນິ ສ ງ ຂ ໍ້ນ ພຽງ ຂອບ ກ  ຳ-

ແພງ         ເມ  ອງ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ທີື່ ຢ ື່ ກບັ ໂຢອາບ ໄດໍ້ ທບຸ ກ  ຳແພງ ໃຫໍ້ ພງັ ທະ ລຳຍ ລງົ         

16ມີ ຍງິ ສະຫລຳດ 

ຄນົ ໜ ື່ ງ ຮໍ້ອງ ອອກ ມຳ ຈຳກ ໃນ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ         “ຂ  ເຊນີ ຟງັ ແດື່         ຂ  ຟງັ ແດື່ ຂ  ບອກ ໂຢອາບ ໃຫໍ້ ມຳ ພີໍ້ ຂໍ້ອຍ 

ຢຳກ ຈະ ເວົໍ້ຳ ນ  ຳ ເພິື່ ນ.”          
17ໂຢອາບ ກ  ຫຍບັ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃກໍ້ ຍງິ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ຍງິ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຖຳມ ວື່ຳ         “ທື່ຳນ ຄ  ໂຢອາບ ບ ?”         ເພິື່ ນ ຕອບ 

ວື່ຳ         “ແມ ື່ນ ແລໍ້ວ”         ນຳງ ຈ ື່ງ ຮຽນ ເພິື່ ນ ວື່ຳ         “ຂ  ທື່ຳນ ຟງັ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ຂອງ ສຳວ ໃຊໍ້ ຂອງ ທື່ຳນ ຈກັ ໜໍ້ອຍ ແດື່”         

ເພິື່ ນ ກ  ຕອບ ວື່ຳ”         ຂໍ້ອຍ ກ  ຳລງັ ຟງັ ຢ ື່ ແລໍ້ວ”         

18ນຳງ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         “ແຕື່ ກື່ອນ ພວກ ເຂົຳ ເຄີຍ ເວົໍ້ຳ ກນັ ວື່ຳ         ‘ໃຫໍ້ 

ພວກ ເຂົຳ ຂ  ຄ  ຳ ປ ກສຳ ທີື່  ອາເບັນ ເທີໍ້ນ’         ແລໍ້ວ ພວກ ເຂົຳ ກ  ຕກົລງົ ກນັ ໄດໍ້.         

19ເຮົຳ ເປັນ ເມ  ອງ ທີື່  ຮກັ 

ຄວຳມ ສະຫງບົ         ແລະ ສດັຊ ື່  ໃນ ອິສຣາເອນ          ທື່ຳນ ຫຳ ຊື່ອງ ທີື່  ຈະ ທ  ຳລຳຍ ເມ  ອງ ທີື່  ເປັນ ເມ  ອງ ແມ ື່ ໃນ 

ອິສຣາເອນ          ເປັນ ຫຍງັ ທື່ຳນ ຈ ື່ງ ຊອກ ຫຳ ຢຳກ ທ  ຳລຳຍ ມ ລະດກົ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ.”          
20ໂຢອາບ ຈ ື່ງ ຕອບ ວື່ຳ         “ຊ ື່ ງ ຂໍ້ອຍ ຈະ ບງັອຳດ ທ  ຳລຳຍ ນ ັໍ້ນ         ຂ  ໃຫໍ້ ຫື່ຳງ ໄກ ຈຳກ ຂໍ້ອຍ         ຂ  ໃຫໍ້ ຫື່ຳງ 

ໄກ ເທີໍ້ນ         

21ເລ ື່ ອງ ນີໍ້ ບ ື່  ເປັນ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ         ແຕື່ ມີ ຊຳຍ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຈຳກ ພ ເຂົຳ ເອຟຣາຢິມ ຊ ື່  ເຊບາ ລ ກ ບິກຣ ີ         
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ໄດໍ້ ຍກົ ມ  ຂອງ ລຳວ ຂ ໍ້ນ ຕ ື່ ສ ໍ້         ກະສດັ ຄ  ຕ ື່ ສ ໍ້ ດາວິດ          ຈ ົື່ງ ມອບ ລຳວ ພຽງ ຄນົ ດຽວ         ແລະ         ຂໍ້ອຍ ຈະ ຖອຍ 

ທບັ ກບັ ຈຳກ ເມ  ອງ ນີໍ້”         ຍງິ ນ ັໍ້ນ ຈ ື່ງ ຕອບ ໂຢອາບ ວື່ຳ         “ເບິື່ ງ ແມ         ຂໍ້ອຍ ຈະ ໂຍນ ຫວົ ຊຳຍ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ຂໍ້ຳມ 

ກ  ຳແພງ ໄປ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ.”          
22ແລໍ້ວ ຍງິ ນ ັໍ້ນ ກ  ໄປ ຫຳ ປະຊຳຊນົ ທງັຫລຳຍ ດໍ້ວຍ ປນັຍຳ ຂອງ ນຳງ         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຕດັ ຫວົ ຂອງ 

ເຊບາ ລ ກ ຊຳຍ ບິກຣ ີ         ໂຍນ ອອກ ມຳ ໃຫໍ້ ໂຢອາບ          ແລະ ເພິື່ ນ ກ  ໄດໍ້ ເປົື່ ຳ ແກ,         ພວກ ເຂົຳ ຕື່ຳງ ກ  ແຍກ 

ກນັ ໄປ ຈຳກ ນະຄອນ ນ ັໍ້ນ ກບັ ໄປ ຄໍ້ຳຍ ພກັ ຂອງ ຕນົ ທກຸ ຄນົ         ໂຢອາບ ກ  ກບັ ໄປ ເຝົໍ້ຳ ກະສດັ ທີື່  ເມ  ອງ ເຢ-
ຣ ຊາເລັມ.          

23ໂຢອາບ ເປັນ ຜ ໍ້ ບງັຄບັ ບນັຊຳ ກອງທບັ ທງັ ໝດົ ໃນ ອິສຣາເອນ          ແລະ ເບນາຢາ ລ ກ ຊຳຍ ເຢ-
ໂຮຢາດາ ເປັນ ຜ ໍ້ ບງັຄບັ ບນັຊຳ ຄນົ ເກເຣັດ          ແລະ ຄນົ ເປເລດ         

24ແລະ ອາໂດຣາມ ເປັນ ຜ ໍ້ ຄຸໍ້ມ ຄອງ 

ຄນົ ງຳນ ໂຍທຳ,         ເຢໂຮຊາຟັດ ລ ກ ຊຳຍ ອາຮີລຸດ ເປັນ ເລຂຳ         

25ເຊວາ ເປັນ ລຳຊະ ເລຂຳ,         ຊາໂດກ 

ກບັ ອາບີອາທາ ເປັນ ປະໂລຫິດ         

26ທື່ຳນ ອີຣາ ຄນົ ຢາອີ ເປັນ ປະໂລຫິດ ຂອງ ດາວິດ ດໍ້ວຍ.          

ບົດທີ 21 
ການອຶດຢາກອາຫານໃນໄລຍະເວລາສາມປີ ເພາະຊາອ ນຂ້າຄົນກິເບໂອນ 
1ໃນ ສະໄໝ ຂອງ ດາວິດ ເກດີ ກຳນ ອ ດ ຢຳກ ຢ ື່ ສຳມ ປີ         ທກຸ ໆ ປີ         ແລະ ດາວິດ ອະທິຖຳນ ອໍ້ອນ-

ວອນ ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ຍໍ້ອນ ຊາອ ນ          ແລະ ຄອບຄວົ ທີື່  ມີ 

ຄວຳມ ຜິດ ໃນ ຖຳນະ ຂໍ້ຳ ຄນົ,         ເພຳະ ລຳວ ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ຄນົ ກິເບໂອນ.”          
2ກະສດັ ຈ ື່ງ ເອີໍ້ນ ຄນົ ກິເບໂອນ ມຳ ແລໍ້ວ ເວົໍ້ຳ ກບັ ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ         (ຝື່ຳຍ ຄນົ ກິເບໂອນ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ແມ ື່ນ ລ ກ 

ຫລຳນ ອິສຣາເອນ ແຕື່ ເປັນ ຄນົ ອະໂມຣີດ ທີື່  ຍງັ ເຫລ ອ ຢ ື່         ແລະ ພວກ ລ ກ ຫລຳນ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ສນັ-

ຍຳ ກບັ ພວກ ເຂົຳ ດໍ້ວຍ ຄ  ຳ ປະຕຍິຳນ         ແຕື່ ຊາອ ນ ຊອກ ຫຳ ທີື່  ຈະ ຂໍ້ຳ ພວກ ເຂົຳ         ເພຳະ ຄວຳມ ຮໍ້ອນໃຈ 

ເພ ື່ ອ ເຫັນແກື່ ຄນົ ອິສຣາເອນ          ແລະ ຄນົ ຢ ດາ)         

3ດາວິດ ໄດໍ້ ຖຳມ ຊຳວ ກິເບໂອນ ວື່ຳ         “ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ 

ສິື່ ງ ໃດ ສ  ຳລບັ ພວກ ທື່ຳນ,         ແລະ ເຮົຳ ຈະ ເອົຳ ສິື່ ງ ໃດ ໄຖື່ ໂທດ ບຳບ ໄດໍ້         ເພ ື່ ອ ພວກ ທື່ຳນ ຈະ ໄດໍ້ ອວຍ-

ພອນ ແກື່ ມ ລະດກົ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ.”          
4ຄນົ ກິເບໂອນ ທ ນ ຕອບ ກະສດັ ດາວິດ ວື່ຳ         “ພວກ ຂໍ້ຳພະອງົ ຈະ ບ ື່  ຮບັ ເງນິ         ຫລ  ທອງ ຈຳກ ຊາ-

ອ ນ          ແລະ ຄອບຄວົ ຂອງ         ເພິື່ ນ         ພໍ້ອມ ທງັ ພວກ ຂໍ້ຳພະອງົ ບ ື່  ຈ  ຳເປັນ ໃຫໍ້ ພະ ອງົ ປະຫຳນ ຊວີດິ ຄນົ ອິ-
ສຣາເອນ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຄນົ ໃດ”         ພຣະອງົ ຈ ື່ງ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ແລໍ້ວ ພວກ ທື່ຳນ ຈະ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ເຮັດ ຫຍງັ ແກື່ ພວກ 

ທື່ຳນ?”         

5ພວກ ເຂົຳ ກຳບ ທ ນ ກະສດັ ວື່ຳ         “ຊຳຍ ຜ ໍ້ ທີື່  ເຜົຳ ຜຳນ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ແລະ ວຳງ ແຜນ ທ  ຳລຳຍ 

ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເພ ື່ ອ         ບ ື່  ໃຫໍ້ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ມີ ບື່ອນຢ ື່ ໃນ ເຂດ ແດນ ອິສຣາເອນ         

6ຂ  ຊງົ ມອບ ລ ກ ຊຳຍ 

ເຈດັ ຄນົ ຂອງ ເພິື່ ນ ໃຫໍ້ ແກື່ ພວກ ຂໍ້ຳພະອງົ         ເພ ື່ ອ ພວກ ຂໍ້ຳພະອງົ ຈະ ໄດໍ້ ແຂວນ ຄ  ພວກ ເຂົຳ ຕ ື່  ພຣະພກັ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ທີື່  ກເິບອາ ຂອງ ຊາອ ນ ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເລ ອກ ໄວໍ້”         ແລະ ກະສດັ ກື່ຳວ ວື່ຳ         

“ເຮົຳ ຈະ ຈດັ ພວກ ເຂົຳ ມຳ ໃຫໍ້.”          
7ແຕື່ ກະສດັ ບ ື່  ໄດໍ້ ມອບ ເມຟີໂບເຊັດ          ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ໂຢນາທານ          ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຊາອ ນ          ຍໍ້ອນ 

ຄ  ຳ ປະຕຍິຳນ ລະຫວື່ຳງ ທງັ ສອງ ທີື່  ສນັຍຳ ໃນ ພຣະນຳມ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຄ  ລະຫວື່ຳງ ດາວິດ ກບັ 
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ໂຢນາທານ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຊາອ ນ         

8ແຕື່ ກະສດັ ນ  ຳ ເອົຳ ລ ກ ຊຳຍ ສອງ ຄນົ ຂອງ ນຳງ ຣິດຊະປາ ລ ກ 

ສຳວ ຂອງ ອາອີຢາ ຊ ື່ ງ ບງັເກດີ ກບັ ຊາອ ນ          ຊ ື່  ອາໂມນີ          ກບັ ເມຟີໂບເຊັດ          ແລະ ລ ກ ຊຳຍ ຫໍ້ຳ ຄນົ 

ຂອງ ມີການ ລຳຊະ ທິດຳ ຂອງ ຊາອ ນ ຊ ື່ ງ ນຳງ ຖ ພຳ ກບັ ອັດຣີເອນ ລ ກ ຊຳຍ ບາຊິລາຍ ຊຳວ ເມໂຮ-
ລາດ         

9ພະ ອງົ ຊງົ ມອບ ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ໄວໍ້ ໃນ ມ  ຂອງ ຄນົ ກິເບໂອນ          ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ແຂວນ ຄ  ທງັ ເຈດັ ໄວໍ້ 

ເທິງ ພ ເຂົຳ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພະຜ ໍ້ເປັນເຈົໍ້ຳ         ແລະ ທງັ ເຈດັ ຄນົ ກ  ຕຳຍ ພໍ້ອມ ກນັ         ພວກ ເຂົຳ ຖ ກ ຂໍ້ຳ ຕຳຍ ໃນ 

ລະດ  ກື່ຽວ ເຂົໍ້ຳ ໃນ ມ ໍ້ ທ  ຳອິດ ຂອງ ກຳນ ເລີໍ້ມ ຕ ົໍ້ນ ກື່ຽວ ເຂົໍ້ຳ ບຳ ເລ.          
10ແລໍ້ວ ນຳງ ຣິດຊະປາ ລ ກ ສຳວ ຂອງ ອາອີຢາ ເອົຳ ຜໍ້ຳ ກະສອບ ປ  ໄວໍ້ ເທິງ ກໍ້ອນ ຫີນ ສ  ຳລບັ ຕນົ 

ເອງ         ຕ ັໍ້ງແຕື່ ຕ ົໍ້ນ ລະດ  ກື່ຽວ ເຂົໍ້ຳ ຈນົ ຝນົຕກົ ຮ  ຳ ພວກ ເຂົຳ         ນຳງ ບ ື່  ໃຫໍ້ ນກົ ມຳ ຈບັ ພວກ ເຂົຳ ໃນ ເວລຳ 

ກຳງເວັນ         ແລະ ບ ື່  ໃຫໍ້ ສດັປື່ຳ ມຳ ໃນ ກຳງຄ ນ         

11ມີ ຄນົ ກຳບ ທ ນ ດາວິດ ວື່ຳ ນຳງ ຣິດຊະປາ ລ ກ ສຳວ 

ຂອງ ອາອີຢາ ເມຍ ນໍ້ອຍ ຂອງ ຊາອ ນ ເຮັດ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ         

12ດາວິດ ກ  ສະເດັດ ໄປ ເອົຳ ກະດ ກ ຂອງ ຊາອ ນ          

ແລະ ກະດ ກ ຂອງ ໂຢນາທານ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຊາອ ນ ມຳ ຈຳກ ຊຳວ ເມ  ອງ ຢາເບດ          ແຂວງ ກິເລອາດ 

ຊ ື່ ງ ໄດໍ້ ລກັ ເອົຳ ອອກ ຈຳກ ເມ  ອງ ເບັດ-ເຊອານ ບື່ອນ ທີື່  ຄນົ ຟີລິດສະຕີນ ໄດໍ້ ແຂວນ ພະ ອງົ ທງັ ສອງ 

ໄວໍ້ ໃນ ມ ໍ້ ທີື່  ຄນົ ຟີລິດສະຕີນ ໄດໍ້ ຕ ີຊະນະ ຊາອ ນ ເທິງ ພ ເຂົຳ ກິນໂບອາ         

13ກະສດັ ດາວິດ ໄດໍ້ ນ  ຳ ກະ-

ດ ກ ຂອງ ຊາອ ນ          ແລະ ກະດ ກ ຂອງ ໂຢນາທານ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ພະ ອງົ ອອກ ຈຳກ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         ແລະ 

ເກບັ ກະດ ກ ຂອງ ຄນົ ທງັ ເຈດັ ທີື່  ຖ ກ ແຂວນ ຄ  ນ ັໍ້ນ.          
14ແລະ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເອົຳ ກະດ ກ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ພໍ້ອມ ທງັ ກະດ ກ ຂອງ ຊາອ ນ          ແລະ ກະດ ກ ຂອງ 

ໂຢນາທານ ລ ກ ຊຳຍ         ຂອງ ຊາອ ນ ໄປ ຝງັ ໄວໍ້ ໃນ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ເບັນຢາມິນ ຢ ື່ ເມ  ອງ ເຊລາ ໃນ ອບຸ 

ໂມງ ຂອງ ກີເຊ ພ ື່  ຂອງ ຊາອ ນ,         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ທກຸ ສິື່ ງ ຕຳມ ກະສດັ ດາວິດ ສ ັື່ງ ໄວໍ້,         ຕ ື່  ມຳ ພຣະ-
ເຈົ້າ ໂຜດ ຊງົ ຮບັ ຟງັ ຄ  ຳ ອໍ້ອນວອນ ເພ ື່ ອ ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ.          

15ພວກ ຟີລິດສະຕີນ ໄດໍ້ ເຮັດ ສງົຄຳມ ຕ ື່ ສ ໍ້ ຄນົ ອິສຣາເອນ ອີກ         ດາວິດ ກ  ລງົ ໄປ ພໍ້ອມ ກບັ ທະຫຳນ 

ຂອງ ພະ ອງົ         ແລະ ໄດໍ້ ສ ໍ້ ຮບົ ກບັ ຄນົ ຟີລິດສະຕີນ          ແລະ ດາວິດ ອື່ອນເພຍ ຫລຳຍ         

16ອິດບີເບໂນບ ທີື່  

ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຂອງ ຄນົ ທີື່  ມີ ຮ ບ ຮື່ຳງ ໃຫຍື່         ຖ  ຫອກ ທອງ ສ  ຳລິດ ໜກັ ສຳມ ຮໍ້ອຍ ເຊ ເຂ         ມີ ດຳບ 

ໃໝື່ ຄຳດ ແອວ ຄິດ ຈະ ຂໍ້ຳ ດາວິດ         

17ແຕື່ ອາບີຊາຍ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ນຳງ ເຊຣ ຢາ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ຊື່ວຍ ດາວິດ 

ໄວໍ້ ທນັ         ແລະ ສ ໍ້ ຮບົ ກບັ ຄນົ ຟີລິດສະຕີນ ຄນົ ນ ັໍ້ນ         ຂໍ້ຳ ລຳວ         ແລໍ້ວ ບນັດຳ ຄນົ ຂອງ ດາວິດ ກ  ປະຕຍິຳນ 

ຕ ື່  ເພິື່ ນ ວື່ຳ         “ຂ  ພະ ອງົ ຢື່ຳ ສະເດັດ ໄປ ເຮັດ ເສິກ ພໍ້ອມ ກບັ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ທງັຫລຳຍ ອີກ ຕ ື່  ໄປ         ເພ ື່ ອ ພະ 

ອງົ ຈະ ບ ື່  ດບັ ໂຄມໄຟ ຂອງ ອິສຣາເອນ.”          
18ຢ ື່ ມຳ ຫລງັ ຈຳກ ນ ັໍ້ນ         ຍງັ ມກີຳນ ສ ໍ້ ຮບົ ກບັ ຄນົ ຟີລິດສະຕີນ ອີກ ທີື່  ເມ  ອງ ໂກບ          ຄຳວ ນ ັໍ້ນ ເພິື່ ນ 

ສິບເບກາຍ ຄນົ ຮ ຊາຍ ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ສາເຟ ລ ກ ຊຳຍ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຂອງ ຄນົ ຮື່ຳງ ໃຫຍື່         

19ແລະ ມກີຳນ ສ ໍ້ ຮບົ ກບັ 

ຄນົ ຟີລິດສະຕີນ ທີື່  ເມ  ອງ ໂກບ ອີກ         ເອນຮະນັນ ລ ກ ຊຳຍ ຢາອາເຣໂອເຣກີມ ຊຳວ ເບັດເລເຮັມ ໄດໍ້ 

ຂໍ້ຳ ລ ກ ຊຳຍ ໂກລອີາດ ຊຳວ ກັດ          ຜ ໍ້ ມີ ຫອກ ທີື່  ມີ ດໍ້ຳມ ໃຫຍື່ ເທົື່ ຳ ກບັ ໄມ ໍ້ ກ  ຳ ພັື່ນ ຕ  ຳ ແຜື່ນ         

20ມກີຳນ ສ ໍ້ 

ຮບົ ກນັ ອີກ ທີື່  ເມ  ອງ ກັດ ຊ ື່ ງ ເປັນ ເມ  ອງ ທີື່  ມີ ຊຳຍ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຮ ບ ຮື່ຳງ ໃຫຍື່,         ມີ ນິໍ້ວ ມ  ເບ ໍ້ອງ ລະ ຫກົ ນິໍ້ວ         

ແລະ ນິໍ້ວ ຕນີ ເບ ໍ້ອງ ລະ ຫກົ ນິໍ້ວ         ລວມ ກນັ ເປັນ ຊຳວ ສີື່  ນິໍ້ວ         ລຳວ ເກດີ ຈຳກ ຄນົ ຮື່ຳງ ໃຫຍື່ ຄ  ກນັ         

21ເມ  ື່ອ 

ລຳວ ໄດໍ້ ທໍ້ຳ ທຳຍ ອິສຣາເອນ,         ໂຢນາທານ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຊິເມອີ ອໍ້ຳຍ ຂອງ ດາວິດ ກ  ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ລຳວ         
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22ຄນົ ທງັ ສີື່  ນີໍ້ ເກດີ ຈຳກ ຄນົ ຮ ບ ຮື່ຳງ ໃຫຍື່ ໃນ ເມ  ອງ ກັດ,         ພວກ ເຂົຳ ຖ ກ ຂໍ້ຳ ດໍ້ວຍ ພະຫດັ ຂອງ ດາວິດ          

ແລະ ດໍ້ວຍ ມ  ຂອງ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ຂອງ ພະ ອງົ.          

ບົດທີ 22 
ເພງໄຊຊະນະຂອງດາວິດ 

1ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້         ແມ ື່ນ ບດົເພງ ທີື່  ດາວິດ ໄດໍ້ ຮໍ້ອງ ສນັລະເສີນ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຄຳວ ເມ  ື່ອ ພະ ອງົ ຊງົ ຊື່ອຍ 

ດາວິດ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຈຳກ ເງ  ໍ້ອມມ   ຂອງ ຊາອ ນ          ແລະ ສດັຕ  ຄນົ ອ ື່ ນ ໆ         ຂອງ ພະ ອງົ.          

 2 “ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົເປັນ ພຣະຜ ູ້ຊ່ອຍ ໃຫໍ້ພ ົໍ້ນຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ພຣະອງົຊງົເປັນປໍ້ອມປໍ້ອງກນັອນັແໜໍ້ນໜຳຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ. 

 3 ພຣະເຈົ້າ ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍຊງົເປັນຜ ໍ້ຄຸໍ້ມຄອງຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ແລະຂໍ້ຳນໍ້ອຍກ ຢ ື່ນ  ຳພຣະອງົຢື່ຳງປອດໄພ. 

  ພຣະອງົຊງົເປັນເໝ ອນແຜື່ນເຫລັກຕໍ້ຳນທຳນປໍ້ອງກນັຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍໄວໍ້ 

   ພຣະອງົປໍ້ອງກນັຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍໃຫໍ້ປອດໄພ 

  ພຣະອງົຊງົເປັນ ພຣະຜ ູ້ຊ່ອຍ ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ພຣະອງົຊງົປໍ້ອງກນັ ແລະຊື່ອຍຂໍ້ຳນໍ້ອຍໃຫໍ້ພ ົໍ້ນ 

  ຈຳກກຳນທ  ຳລຳຍອນັຮໍ້ຳຍແຮງ. 

 4 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຮໍ້ອງຫຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ແລະພຣະອງົກ ຊງົຊື່ອຍຂໍ້ຳນໍ້ອຍໃຫໍ້ພ ົໍ້ນຈຳກສດັຕ  

  ຈ ົື່ງສນັລະເສີນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ. 
 5 ຄ ໍ້ນແຫື່ງຄວຳມຕຳຍໄດໍ້ອໍ້ອມຮອບຂໍ້ຳນໍ້ອຍຢ ື່ 

   ຄ ໍ້ນແຫື່ງກຳນທ  ຳລຳຍໄດໍ້ໄຫລຖໍ້ວມຂໍ້ຳນໍ້ອຍ. 

 6 ເຊ ອກແຫື່ງຄວຳມຕຳຍໄດໍ້ມດັອໍ້ອມຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄວໍ້ 

   ຄວຳມຕຳຍຫໍ້ຳງແຮໍ້ວໃສື່ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ. 

 7 ເມ  ື່ອຢ ື່ໃນຄວຳມທກຸຍຳກລ  ຳບຳກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຮໍ້ອງຫຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄດໍ້ຮ ໍ້ອງຂ ຄວຳມຊື່ອຍເຫລ ອຈຳກ ພຣະເຈົ້າ ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

  ພຣະອງົຊງົໄດໍ້ຍນິສຽງຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຢ ື່ໃນພຣະວຫິຳນຂອງ ພຣະເຈົ້າ  

   ພຣະອງົຊງົຟງັສຽງຮໍ້ອງຂ ຄວຳມຊື່ອຍເຫລ ອຈຳກຂໍ້ຳນໍ້ອຍ. 

 8 ແລໍ້ວໂລກທງັໂລກກ ສ ັື່ນສະທໍ້ຳນຫວ ັື່ນໄຫວ 

   ຮຳກເຫງົໍ້ຳທໍ້ອງຟໍ້ຳສ ັື່ນຄອນ ແລະສະທໍ້ຳນສະເທ ອນ 

  ເພຳະວື່ຳ ພຣະເຈົ້າ ຊງົພຣະພິໂລດ. 

 9 ຄວນັໄຟໄດໍ້ພຸື່ງອອກຈຳກຮ ດງັພຣະອງົ 

   ແປວໄຟອນັຮໍ້ອນແຮງໄດໍ້ອອກມຳຈຳກປຳກພຣະອງົເໝ ອນຖື່ຳນໄຟ. 

 10 ພຣະອງົຊງົເຮັດໃຫໍ້ທໍ້ອງຟໍ້ຳຕ  ື່ຳລງົ ແລະສະເດັດລງົມຳ 
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   ພໍ້ອມດໍ້ວຍກໍ້ອນເມກອນັໜຳຕ ບຢ ື່ໃຕໍ້ພຣະບຳດຂອງພຣະອງົ. 

 11 ພຣະອງົສະເດັດລງົມຳເທິງຫລງັເທວະດຳເຄຣບຸ 

   ພຣະອງົສະເດັດລງົມຳຕຳມລມົຢື່ຳງວື່ອງໄວ. 

 12 ພຣະອງົຫຸໍ້ມຫ ື່ ພຣະອງົເອງ ດໍ້ວຍຄວຳມມ ດ 

   ກໍ້ອນເມກອນັໜຳຕ ບທີື່ ເຕັມໄປດໍ້ວຍນ  ໍ້ຳໄດໍ້ອໍ້ອມຮອບພຣະອງົ. 

 13 ແສງຖື່ຳນໄຟເໝ ອນຟໍ້ຳແມບເຫລ ໍ້ອມຕ ື່ ພຣະພກັພຣະອງົ. 

 14 ແລໍ້ວ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົຮໍ້ອງເພງດງັຈຳກທໍ້ອງຟໍ້ຳ 

   ແລະສຽງຂອງ ພຣະເຈົ້າ ອງົສ ງສດຸກ ໄດໍ້ຍນິທ ົື່ວໄປ. 

 15 ພຣະອງົຊງົຍງິໜໍ້ຳທະນ  ແລະຂບັໄລື່ສດັຕ ທງັຫລຳຍຂອງພຣະອງົ 

   ແຕກກະຈດັກະຈຳຍໄປ 

  ພຣະອງົຊງົສ ົື່ງຟໍ້ຳແມບເຫລ ໍ້ອມໄລື່ໃຫໍ້ພວກເຂົຳປບົໜີ 

   ເມ  ື່ອ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົນຳບຄ ື່ພວກສດັຕ ຂອງພຣະອງົ 

  ແລະຮໍ້ອງໃສື່ພວກເຂົຳດໍ້ວຍຄວຳມຄຽດຮໍ້ຳຍ. 

 16 ພ ໍ້ນມະຫຳສະໝດຸກ ປະກດົອອກມຳ 

   ຮຳກຖຳນຂອງໂລກກ ບ ື່ ມຫີຍງັຫຸໍ້ມຫ ື່ . 

 17 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົຢ ໍ້ລງົມຳຈຳກສະຫວນັ ແລະຊງົອ ໍ້ມຊ ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

   ພຣະອງົຊງົເອົຳຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຂ ໍ້ນຈຳກນ  ໍ້ຳເລິກ. 

 18 ພຣະອງົຊງົຊື່ອຍຊວີດິຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍໃຫໍ້ພ ົໍ້ນຈຳກຜ ໍ້ທີື່ ກຽດຊງັຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

   ແລະໃຫໍ້ພ ົໍ້ນຈຳກສດັຕ ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍທີື່ ມອີ  ຳນຳດເໜ ອຂໍ້ຳນໍ້ອຍ. 

 19 ເວລຳຂໍ້ຳນໍ້ອຍຢ ື່ໃນຄວຳມລ  ຳບຳກ ສດັຕ ໄດໍ້ມຳຕ ື່ ສ ໍ້ຂ ໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

   ແຕື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົປໍ້ອງກນັຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍໄວໍ້. 

 20 ພຣະອງົຊງົຊື່ອຍເຫລ ອຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍໃຫໍ້ພ ົໍ້ນຈຳກອນັຕະລຳຍ 

   ພຣະອງົຊງົຊື່ອຍຂໍ້ຳນໍ້ອຍໃຫໍ້ພ ົໍ້ນ ເພຳະພຣະອງົຊງົ 

  ພ ພຣະໄທໃນຂໍ້ຳນໍ້ອຍ. 

 21 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົໃຫໍ້ລຳງວນັແກື່ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

   ເພຳະວື່ຳຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍເປັນຄນົຊອບທ  ຳ 

  ພຣະອງົຊງົອວຍພອນຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ເພຳະວື່ຳມ  ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍສະອຳດບ ລິສດຸ. 

 22 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄດໍ້ເດນີຕຳມເສັໍ້ນທຳງຂອງພຣະອງົ 

   ແລະຂໍ້ຳນໍ້ອຍບ ື່ ໄດໍ້ຫື່ຳງຈຳກພຣະອງົເລີຍ. 

 23 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄດໍ້ເຮັດຕຳມກດົຂ ໍ້ບນັຍດັທກຸຢື່ຳງຂອງພຣະອງົ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍບ ື່ ໄດໍ້ລະເມດີຂ ໍ້ຄ  ຳສ ັື່ງຂອງພຣະອງົ. 

 24 ພຣະອງົຊງົຮ ໍ້ວ ື່ຳ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍເປັນຄນົບ ື່ ມຄີວຳມຜິດ 
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   ແລະຮ ໍ້ວ ື່ຳຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍໄດໍ້ລະວງັຕວົບ ື່ ເຮັດກຳນຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍ. 

 25 ແລະພຣະອງົຊງົໃຫໍ້ລຳງວນັຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ ເພຳະວື່ຳຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

   ເປັນຄນົຊອບທ  ຳ ເພຳະພຣະອງົຮ ໍ້ວ ື່ຳ 

  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍເປັນຄນົບ ລິສດຸ. 

 26 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະອງົຊງົສະແດງຄວຳມຮກັ 

   ອນັໝັໍ້ນຄງົຕ ື່ ຜ ໍ້ທີື່ ສດັຊ ື່ 

  ພຣະອງົຊງົເຮັດດທີີື່ ສດຸຕ ື່ ຜ ໍ້ທີື່ ເຮັດແຕື່ຄວຳມດ.ີ 

 27 ພຣະອງົຊງົບ ລິສດຸໃຈຕ ື່ ຜ ໍ້ທີື່ ບ ລິສດຸໃຈ 

   ແຕື່ວື່ຳ ພຣະອງົຊງົເປັນສດັຕ ກບັພວກຄນົຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍ. 

 28 ພຣະອງົຊງົຊື່ອຍຊວີດິທີື່ ຖ ື່ອມຕວົໃຫໍ້ພ ົໍ້ນໄພ 

   ແຕື່ວື່ຳພຣະອງົຊງົໃຫໍ້ຄນົຈອງຫອງຖື່ອມຕວົລງົ. 

 29 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະອງົຊງົເປັນແສງສະຫວື່ຳງຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ພຣະອງົຊງົເຮັດໃຫໍ້ຄວຳມມ ດມວົຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍສ ນສະຫລຳຍໄປ. 

 30 ພຣະອງົຊງົປະທຳນກ  ຳລງັໃຫໍ້ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຕ ື່ ສ ໍ້ພວກສດັຕ  

   ແລະຊງົປະທຳນເຫ ື່ ອແຮງໃຫໍ້ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

  ໂດດຂໍ້ຳມກ  ຳແພງປໍ້ອງກນັຂອງພວກເຂົຳ. 

 31 ສື່ວນກຳນກະທ  ຳຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຖ ກຕໍ້ອງສມົບ ນທີື່ ສດຸ 

   ຄ  ຳເວົໍ້ຳຂອງພຣະອງົຊງົເປັນທີື່ ໄວໍ້ວຳງໃຈໄດໍ້ຢື່ຳງຍິື່ ງ 

  ພຣະອງົຊງົເໝ ອນແຜື່ນເຫລັກຕໍ້ຳນທຳນ 

   ສ  ຳລບັທກຸຄນົທີື່ ຊອກຫຳກຳນປໍ້ອງກນັຈຳກພຣະອງົ. 

 32 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເທົື່ ຳນ ັໍ້ນທີື່ ຊງົເປັນ ພຣະເຈົ້າ  

   ບ ື່ ມໃີຜເປັນຜ ໍ້ປກົປໍ້ອງຮກັສຳພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄດໍ້ນອກຈຳກພຣະອງົ. 

 33 ພຣະເຈົ້າ ເປັນເໝ ອນປໍ້ອມຍຳມແຂງແຮງຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ພຣະອງົຊງົໃຫໍ້ຫນົທຳງຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍປອດໄພ. 

 34 ພຣະອງົຊງົໃຫໍ້ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຍື່ຳງທື່ຽງເໝ ອນກວຳງ 

   ພຣະອງົຊງົຮກັສຳຂໍ້ຳນໍ້ອຍໃຫໍ້ປອດໄພຢ ື່ເທິງພ . 

 35 ພຣະອງົຊງົຝ ກແອບຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເພ ື່ ອຕຽມເຂົໍ້ຳສະໜຳມຮບົ 

   ເພ ື່ ອວື່ຳຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຈະກ ົື່ງໜໍ້ຳທະນ ອນັແຂງໄດໍ້. 

 36 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະອງົຊງົປໍ້ອງກນັຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

   ແລະຊື່ອຍຂໍ້ຳນໍ້ອຍໃຫໍ້ພ ົໍ້ນໄພ 

  ກຳນຊື່ອຍເຫລ ອຂອງພຣະອງົເຮັດໃຫໍ້ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍມອີ  ຳນຳດ. 

 37 ພຣະອງົຊງົຊື່ອຍໃຫໍ້ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ ໄປໃນທຳງກວໍ້ຳງ 

   ແລະບ ື່ ໃຫໍ້ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍເຕະສະດດຸຈກັເທ ື່ ອເລີຍ. 
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 38 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄດໍ້ໄລື່ສດັຕ ທງັຫລຳຍຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ແລະໄດໍ້ທ  ຳລຳຍພວກມນັ 

  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍບ ື່ ຍອມຢດຸຈນົກວື່ຳໄດໍ້ຊະນະມນັ. 

 39 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຕພີວກມນັລ ົໍ້ມລງົ ຈນົພວກມນັລກຸຂ ໍ້ນບ ື່ ໄດໍ້ 

   ພວກມນັເສຍໄຊລ ົໍ້ມລງົກ ໍ້ອງຕນີຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ. 

 40 ພຣະອງົຊງົປະທຳນໃຫໍ້ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍມກີ  ຳລງັແຂງແຮງ 

   ອອກໄປສ ື່ສະໜຳມຮບົ 

  ແລະຊງົປະທຳນໃຫໍ້ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຊະນະສດັຕ ທງັຫລຳຍ. 

 41 ພຣະອງົຊງົເຮັດໃຫໍ້ສດັຕ ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍປບົໜີ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄດໍ້ທ  ຳລຳຍພວກທີື່ ກຽດຊງັຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ. 

 42 ພວກເຂົຳຊອກຫຳຄວຳມຊື່ອຍເຫລ ອ ແຕື່ບ ື່ ມໃີຜຊື່ອຍພວກເຂົຳໃຫໍ້ພ ົໍ້ນໄດໍ້ 

   ພວກເຂົຳຮໍ້ອງຫຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຕື່ວື່ຳພຣະອງົບ ື່ ຊງົຕອບພວກເຂົຳ. 

 43 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄດໍ້ທ  ຳລຳຍພວກເຂົຳໃຫໍ້ມຸ ື່ນ ເໝ ອນຂີໍ້ຝຸື່ນດນິ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄດໍ້ຢຽບພວກເຂົຳເໝ ອນຢຽບຂີໍ້ຕມົໃນຫນົທຳງ. 

 44 ພຣະອງົຊງົຊື່ອຍຂໍ້ຳນໍ້ອຍໃຫໍ້ພ ົໍ້ນຈຳກປະຊຳຊນົ 

   ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍຜ ໍ້ເປັນກະບດົ 

  ແລະຊງົໂຜດໃຫໍ້ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍໄດໍ້ເປັນຜ ໍ້ປກົຄອງຊນົຊຳດທງັຫລຳຍ 

   ຊນົຊຳດທີື່ ຂ ໍ້ຳນ ໍ້ອຍບ ື່ ເຄີຍຮ ໍ້ຈກັກ ຮບັໃຊໍ້ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ. 

 45 ຄນົຕື່ຳງປະເທດໄດໍ້ກ ົໍ້ມຂຳບລງົຕ ື່ໜໍ້ຳຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

   ເມ  ື່ອພວກເຂົຳໄດໍ້ຍນິສຽງຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ ພວກເຂົຳກ ເຊ ື່ ອຟງັ. 

 46 ພວກເຂົຳສ ນເສຍຄວຳມກໍ້ຳຫຳນ 

   ແລະຕວົສ ັື່ນສຳຍອອກມຳຈຳກປໍ້ອມປໍ້ອງກນັຂອງພວກເຂົຳ. 

 47 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົພຣະຊນົຢ ື່ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍສນັລະເສີນຜ ໍ້ປກົຄອງຮກັສຳຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ພຣະເຈົ້າ ຊງົເປັນພະຜ ໍ້ຊື່ອຍທີື່ ແຂງແຮງຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

  ຈ ົື່ງປະກຳດຄວຳມຍິື່ ງໃຫຍື່ຂອງພຣະອງົ. 

 48 ພຣະອງົຊງົໂຜດໃຫໍ້ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຊະນະສດັຕ ທງັຫລຳຍຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ພຣະອງົຊງົປຳບປຳມຊນົຊຳດຕື່ຳງ ໆໃຫໍ້ຢ ື່ໃຕໍ້ອ  ຳນຳດຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ. 

 49 ແລະພຣະອງົຊງົຊື່ອຍຊວີດິຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍໃຫໍ້ພ ົໍ້ນຈຳກສດັຕ ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ພຣະອງົຊງົຍກົຍ ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍໃຫໍ້ຢ ື່ເໜ ອກວື່ຳສດັຕ  

  ແລະປໍ້ອງກນັຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍໃຫໍ້ພ ົໍ້ນຈຳກຄນົໂຫດຮໍ້ຳຍທຳລນຸ. 

 50 ດ ັື່ງນີໍ້ແຫລະ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະສນັລະເສີນພຣະອງົທື່ຳມກຳງຊນົຊຳດຕື່ຳງໆ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະຮໍ້ອງເພງສນັລະເສີນແດື່ພຣະອງົ. 

 51 ພຣະເຈົ້າ ຊງົປະທຳນໄຊຊະນະອນັຍິື່ ງໃຫຍື່ແກື່ກະສດັທີື່ ພຣະອງົຊງົເລ ອກ 
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   ພຣະອງົຊງົສະແດງຄວຳມຮກັອນັໝັໍ້ນຄງົ 

  ແກື່ຜ ໍ້ທີື່ ພຣະອງົຊງົເລ ອກໄວໍ້ແລໍ້ວ 

   ຄ  ແກື່ ດາວິດ ແລະເຊ ໍ້ອສຳຍຂອງ ດາວິດ ຕະຫລອດໄປ.” 

ບົດທີ 23 
ຄຳເວົ້າສຸດທ້າຍຂອງດາວິດ 

1ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້         ເປັນ ຄ  ຳ ເວົໍ້ຳ ເທ ື່ ອ ສດຸ ທໍ້ຳຍ ຂອງ ດາວິດ          ດາວິດ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຢຊີ          ເປັນ ຜ ໍ້ ທີື່  

ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ສໍ້ຳງ ໃຫໍ້ ເປັນ ຜ ໍ້ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່         ຜ ໍ້ ທີື່  ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ຢາໂຄບ ຊງົ ເລ ອກ ເອົຳ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ         

ແລະ ເປັນ ຜ ໍ້ ທີື່  ແຕື່ງ ບດົເພງ ຂອງ ຊຳວ ອິສຣາເອນ          ດາວິດ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ:          

 2 “ວນິຍຳນຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົກື່ຳວຜື່ຳນຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ 

   ຖໍ້ອຍຄ  ຳຂອງພຣະອງົຊງົຢ ື່ໃນສບົປຳກຂອງຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ. 

 3 ພຣະເຈົ້າ ຂອງຊຳວ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ຊງົກ ື່ຳວໄວໍ້ 

   ຜ ໍ້ຄຸໍ້ມຄອງຊຳວ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ເວົໍ້ຳຕ ື່ ຂ ໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳວື່ຳ, 

  “ເຈົໍ້ຳຊວີດິທີື່ ປກົຄອງໂດຍຊອບທ  ຳ 

   ແລະດໍ້ວຍຄວຳມຢ ຳເກງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ. 
 4 ເປັນເໝ ອນຕຳເວັນສື່ອງແສງໃນເວລຳເຊົໍ້ຳທີື່ ບ ື່ ມເີມກ 

   ຕຳເວັນນ ັໍ້ນ ເຮັດໃຫໍ້ຫຍໍ້ຳປົື່ງຮຳກຂ ໍ້ນມຳພຳຍຫລງັຝນົຕກົ. 

 5 ພຣະເຈົ້າ ຈະຊງົອວຍພອນແກື່ເຊ ໍ້ອສຳຍຂອງຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ 

   ດ ັື່ງນີໍ້ແຫລະ ເພຳະວື່ຳ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ຊງົໃຫໍ້ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ 

  ໄວໍ້ຕະຫລອດໄປກບັຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ 

   ທກຸສິື່ ງກ ໄດໍ້ຈດັໄວໍ້ຢື່ຳງແນື່ນອນ 

  ທກຸສິື່ ງເຫລົື່ ຳນີໍ້ແຫລະເປັນສິື່ ງທີື່ ຂ ໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳຕໍ້ອງກຳນ 

   ແລະຈະເປັນຄວຳມພ ົໍ້ນຂອງຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ 

  ຊ ື່ ງ ພຣະເຈົ້າ ເປັນຜ ໍ້ຊງົກະທ  ຳ. 

 6 ມະນດຸທີື່ ອະທ  ຳ ປຽບເໝ ອນໜຳມທີື່ ພວກເຂົຳຕດັຖິໍ້ມ 

   ຈະບ ື່ ມໃີຜເດື່ມ  ອອກໄປຈບັເອົຳມນັໄວໍ້. 

 7 ນອກຈຳກເຄ ື່ ອງມ  ທີື່ ເຮັດດໍ້ວຍເຫລັກ ຫລ ດໍ້ຳມຫອກ 

   ແລະພວກມນັຈະຖ ກເຜົຳເສຍໃຫໍ້ໝດົສິໍ້ນ.” 

ວິລະບ ລຸດຂອງດາວິດ[a] 
8ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້ ແມ ື່ນ ຊ ື່  ຂອງ ພວກ ຊຳຍສະກນັ ທີື່  ດາວິດ ມ ີ         ຄ :         ໂຢເຊັບ-ບາເຊເບັດ          ຊຳວ ຕາເຄໂມນ ຜ ໍ້ 

ມີ ຕ  ຳແໜື່ງ ສ ງ ເປັນ ຫວົໜໍ້ຳ ພວກ ຜ ໍ້ ບງັຄບັ ບນັຊຳ;         ອາດີໂນ          ຄນົ ເອັດຊະນີ          ຊ ື່ ງ ເພິື່ ນ ເປັນ ຜ ໍ້ ທີື່  ແກວື່ງ 

ຫອກ ແທງ ຄນົ ແປດ ຮໍ້ອຍ ຄນົ ຕຳຍ ບຳດ ດຽວ         

9ພຳຍຫລງັ ໂຢເຊັບ-ບາເຊເບັດ ແມ ື່ນ ທື່ຳນ ເອເລອາ-
 

[a]1ຂຄວ 11:10–47 
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ຊາ ລ ກ ຊຳຍ ໂດດາຍ ຄນົ ອາໂຮອາ          ເພິື່ ນ ຜ ໍ້ ນີໍ້ ເປັນ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ໃນ ພວກ ຜ ໍ້ ຊຳຍ ທີື່  ກໍ້ຳຫຳນ ສຳມ ຄນົ ທີື່ ຢ ື່ ນ  ຳ 

ດາວິດ ເວລຳ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ທໍ້ຳ ທຳຍ ຕ ື່  ພວກ ຟີລິດສະຕີນ ຊ ື່ ງ ໄດໍ້ ມຳ ເຕົໍ້ຳໂຮມ ກນັ ຢ ື່ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ເພ ື່ ອ ສ ໍ້ 

ຮບົ ເມ  ື່ອ ເວລຳ ຄນົ         ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ຖອຍ ທບັ         

10ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ລກຸຂ ໍ້ນ ຟນັ ພວກ ຟີລິດສະຕີນ ຈນົ ມ  ຂອງ 

ເພິື່ ນ ໝດົ ແຮງ         ແລະ ຈງັ ແຂນ ວຳງ ດຳບ ອອກ ຈຳກ ມ  ບ ື່  ໄດໍ້,         ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ໂຜດ 

ຊື່ວຍ ຢື່ຳງ ໃຫຍື່ ຫລວງ         ແລະ ທະຫຳນ ກ  ກບັ ຄ ນ ມຳ ຫຳ ເພິື່ ນ ເພ ື່ ອ ຢ ດ ເອົຳ ສິື່ ງ ຂອງ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ.          
11ຮອງ ເພິື່ ນ ລງົ ມຳ ຄ :         ຊາມມາ          ລ ກ ຊຳຍ ອາເກເອ ຊຳວ ຮາຣາ;         ຄນົ ຟີລິດສະຕີນ ໄດໍ້ ມຳ ເຕົໍ້ຳ-

ໂຮມ ກນັ ເປັນ         ກອງທບັ ຢ ື່ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         ຊ ື່ ງ ມີ ສວນ ໝຳກຖ ົື່ວ ແດງ ເຕັມ ໄປ ໝດົ,         ພວກ ທະຫຳນ ກ  ໄດໍ້ ໜີ 

ພວກ ຟີລິດສະຕີນ ໄປ         

12ແຕື່ ເພິື່ ນ ຢ ນ ຢ ື່ ຢື່ຳງ ໜກັ ແໜໍ້ນ ທື່ຳມກຳງ ພ ໍ້ນ ດນິ ຜ ນ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ປໍ້ອງ ກນັ 

ສວນ ຕອນ ນ ັໍ້ນ ໄວໍ້         ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ພວກ         ຟີລິດສະຕີນ          ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ປະທຳນ ໄຊຊະນະ ອນັ 

ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ໃຫໍ້.          
13ໃນ ພວກ ທະຫຳນ ເອກ ສຳມ ສິບ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ມີ ສຳມ ຄນົ ທີື່  ລງົ ມຳ         ແລະ ໄດໍ້ ມຳ ຫຳ ດາວິດ ຢ ື່ ຖ  ໍ້ຳ ອະດຸ-

ລາມ ໃນ ລະດ  ກື່ຽວ         ເຂົໍ້ຳ         ເມ  ື່ອ ພວກ ຟີລິດສະຕີນ ກອງ ໜ ື່ ງ ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ ຢ ື່ ໃນ ຮື່ອມ ພ  ເຣຟາຢິມ         

14ຄຳວ 

ນ ັໍ້ນ         ດາວິດ ຢ ື່ ໃນ ບື່ອນ ກ  ຳ ບງັ ທີື່  ເຂັໍ້ມແຂງ         ແລະ ກອງທບັ ຂອງ ພວກ ຟີລິດສະຕີນ ຢ ື່ ທີື່  ເບັດເລເຮັມ         

15ດາວິດ ກື່ຳວ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຄ  ື່ຳ ຄວນ ວື່ຳ         “ໃຜ ໜ  ຈະ ເອົຳ ນ  ໍ້ຳ ຈຳກ ນ  ໍ້ຳສໍ້ຳງ ທີື່  ເບັດເລເຮັມ          ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ຂໍ້ຳງ 

ປະຕ  ເມ  ອງ ມຳ ໃຫໍ້         ເຮົຳ ດ ື່ ມ ໄດໍ້!”         

16ຊຳຍສະກນັ ສຳມ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ກ  ຜື່ຳ ຄໍ້ຳຍ ຄນົ ຟີລິດສະຕີນ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ຕກັ 

ເອົຳ ນ  ໍ້ຳ ໃນ ນ  ໍ້ຳສໍ້ຳງ ທີື່  ເບັດເລເຮັມ ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ຂໍ້ຳງ ປະຕ  ເມ  ອງ         ນ  ຳ ມຳ ຖວຳຍ ແກື່ ດາວິດ          ແຕື່ ດາວິດ ບ ື່  ໄດໍ້ 

ດ ື່ ມນ  ໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ         ພະ ອງົ ຊງົ ຖອກ ອອກ ຖວຳຍ ແກື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

17ແລະ ເພິື່ ນ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະ-
ຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຊ ື່ ງ ຂໍ້ຳ ພຣະອງົ ຈະ         (ດ ື່ ມນ  ໍ້ຳ ນີໍ້ ກ  ບ ື່  ສມົຄວນ)         ກຳນ ເຮັດ ເຊັື່ ນ ນີໍ້         ກ  ຂ  ໃຫໍ້ ຫື່ຳງ ໄກ ຈຳກ 

ຂໍ້ຳພະອງົ,         ນີໍ້ ຄ  ເລ ອດ ຂອງ ຜ ໍ້ ທີື່  ໄປ ເອົຳ ມຳ ດໍ້ວຍ ກຳນ ສື່ຽງ ຊວີດິ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ບ ື່  ແມ ື່ນ ບ ?”         ດໍ້ວຍ 

ເຫດ ນ ັໍ້ນ         ພະ ອງົ ຈ ື່ງ ບ ື່  ຊງົ ດ ື່ ມ.         ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ແມ ື່ນ         ທະຫຳນ ທີື່  ເກັື່ງ ກໍ້ຳ ສຳມຳດ ທງັ ສຳມ ໄດໍ້ ເຮັດ.          
18ຝື່ຳຍ ອາບີຊາຍ ນໍ້ອງ ຊຳຍ ຂອງ ໂຢອາບ ລ ກ ຊຳຍ ນຳງ ເຊຣ ຢາ          ເປັນ ຫວົໜໍ້ຳ ຂອງ ທງັ ສຳມ ຄນົ 

ນ ັໍ້ນ         ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ໃຊໍ້ ຫອກ ສ ໍ້ ຮບົ ກບັ ທະຫຳນ ສຳມ ຮໍ້ອຍ ຄນົ         ແລະ ຂໍ້ຳ ພວກ ເຂົຳ ຕຳຍ ໝດົ         ແລະ ໄດໍ້ ຮບັ ຊ ື່  

ສຽງ ຄ  ກບັ ວລິະບ ລດຸ ສຳມ ຄນົ ນ ັໍ້ນ         

19ເພິື່ ນ ເປັນ ຜ ໍ້ ທີື່  ມີ ຊ ື່ ສຽງໂດງດງັ ກວື່ຳ ໝ ື່ ໃນ ສຳມ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ແມ ື່ນ 

ບ ?         ສະນ ັໍ້ນ         ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ ເປັນ ຜ ໍ້ ບງັຄບັ ບນັຊຳ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ,         ແຕື່ ເພິື່ ນ ບ ື່  ມີ ຍດົ ເທົື່ ຳ ກບັ ສຳມ ຄນົ ທ  ຳອິດ 

ນ ັໍ້ນ.          
20ເບນາຢາ ລ ກ ຊຳຍ ເຢໂຮຢາດາ          ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຄນົ ກໍ້ຳຫຳນ ແຫື່ງ ເມ  ອງ ກັບເຊເອນ          ເປັນ 

ຄນົ ເຮັດ ສິື່ ງ ທີື່  ທໍ້ຳ ທຳຍ         ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ຄນົ ຄ  ດ ັື່ງ ໂຕ ສິງ ໃຫຍື່ ຂອງ ໂມອາບ ສອງ ຄນົ         ແລະ ໄດໍ້ ລງົ ໄປ ຂໍ້ຳ 

ສິງ ໃຫຍື່ ໃນ ຂມຸ         ໃນ ມ ໍ້ ທີື່  ມີ ຫິມະ ຕກົ.         

21ແລະ ແມ ື່ນ ຜ ໍ້ ນີໍ້ ທີື່  ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ຄນົ ເອຢິບ ຄນົ ໜ ື່ ງ ທີື່  ເປັນ ຊຳຍ ຮ ບ 

ຮື່ຳງ ງຳມ         ຄນົ ເອຢິບ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ຖ  ຫອກ ຢ ື່         ແຕື່ ເບ ໄນ ຍຳ ຖ  ໄມ ໍ້         ເທົໍ້ຳ ລງົ ໄປ ຫຳ ລຳວ         ແລະ ຍຳດ ເອົຳ 

ຫອກ ມຳ ຈຳກ ມ  ຂອງ ຄນົ ເອຢິບ ຄນົ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ຂໍ້ຳ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ຕຳຍ ດໍ້ວຍ ຫອກ ຂອງ ລຳວ ເອງ.         

22ເບ ໄນ ຢຳ 

ລ ກ ຊຳຍ ເຢໂຮຢາດາ ໄດໍ້ ເຮັດ ກຳນ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້         ແລະ ໄດໍ້ ມີ ຊ ື່  ສຽງ ດ ັື່ງ ວລິະບ ລດຸ ສຳມ ຄນົ ນ ັໍ້ນ         

23ເພິື່ ນ ມີ 

ຊ ື່ ສຽງໂດງດງັ ກວື່ຳ ສຳມ ຄນົ ນ ັໍ້ນ         ແຕື່ ເພິື່ ນ ບ ື່  ມີ ຍດົ ເທົື່ ຳ ກບັ ສຳມ ຄນົ ທ  ຳອິດ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ດາວິດ ກ  ຊງົ 

ແຕື່ງ ເພິື່ ນ         ໃຫໍ້ ເປັນ ຜ ໍ້ ບງັຄບັ ບນັຊຳ ທະຫຳນ ຮກັສຳ ພະ ອງົ.          



2 ຊາມ ເອນ 24 516 
24ອາສາເຮນ ນໍ້ອງ ຊຳຍ ຂອງ ໂຢອາບ ເປັນ ຄນົ ໜ ື່ ງ ໃນ ສຳມ ສິບ ຄນົ ນ ັໍ້ນ,         ເອນຮະນັນ ລ ກ ຊຳຍ 

ຂອງ ໂດໂດ ຊຳວ ເບັດເລເຮັມ         

25ຊາມມາ ຊຳວ ເມ  ອງ ຮາໂຣດ          ເອລກີາ ຊຳວ ເມ  ອງ ຮາໂຣດ         

26ເຮ-
ເລັດ ຄນົ ປານຕີ          ອີຣາ ລ ກ ຊຳຍ ອິກເກດ ຊຳວ ເມ  ອງ ເຕໂກອາ         

27ອາບີເອເຊ ຊຳວ ເມ  ອງ ອານາ-
ໂທດ          ເມບຸນນາຍ ຄນົ ຮ ຊາຍ         

28ຊານໂມນ ຊຳວ ອາໂຮອາ          ມາຮາຣາຍ ຊຳວ ເນໂຕຟາ         

29ເຮເລັບ 

ລ ກ ຊຳຍ ບາອານາ ຊຳວ ເນໂຕຟາ          ອິດຕາຍ ລ ກ ຊຳຍ ຣີບາຍ ຊຳວ ກິເບອາ ແຫື່ງ ຄນົ ເບັນຢາມິນ         

30ເບ ໄນ ຢຳ ຊຳວ ປີຣາໂທນ          ຮິດດາຍ ຊຳວ ລ  ຳ ທຳນ ກາອາດ         

31ອາບີອານໂບນ ຄນົ ອາບາດ          ອາ-
ຊະມາເວດ ຊຳວ ບາຮຸມ         

32ເອລຢີາບາ ຊຳວ ຊາອານໂບນ          ໂຢນາທານ ຊ ື່ ງ ເປັນ ຄນົ ໜ ື່ ງ ໃນ ບນັດຳ 

ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຢາເຊນ         

33ຊາມມາ ຊຳວ ຮາຣາ          ອາຮີອາມ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຊາຣານ ຄນົ ຮາຣາ         

34ເອ-
ລເີຟເລັດ ລ ກ ຊຳຍ ອາຮາສະບາຍ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຊຳວ ມາອາກາ          ເອລອີາມ ລ ກ ຊຳຍ ອາຮີໂທເຟັນ 

ຊຳວ ກໂິລ         

35ເຮດຊະໂຣ ຊຳວ ກາເມນ          ປາອາຣາຍ ຊຳວ ອາຣະບາ         

36ອີການ ລ ກ ຊຳຍ ນາທານ 

ຊຳວ ໂຊບາ          ບານ ີຄນົ ຄາດ         

37ເຊເລັກ ຄນົ ອຳໂມນ          ນາຮາຣາຍ ຊຳວ ເບເອໂຣດ          ຄນົ ຖ  ເຄ ື່ ອງ 

ອຳວດຸ ຂອງ ໂຢອາບ ລ ກ ຊຳຍ ນຳງ ເຊຣ ຢາ         

38ອີຣາ ຄນົ ອິດຣີ          ກາເຣບ ຄນົ ອິດຣີ         

39ອ ຣີຢາ ຄນົ 

ຮິດຕີ          ລວມ ສຳມ ສິບ ເຈດັ ຄນົ ນ  ຳ ກນັ.          

ບົດທີ 24 
ດາວິດນັບຈຳນວນປະຊາຊົນ 

1ຢ ື່ ມຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ພຣະພິໂລດ ຊຳວ ອິສຣາເອນ          ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ດາວິດ 

ນ  ຳ ເອົຳ ຄວຳມ ຍຳກ ລ  ຳບຳກ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ຕ ື່  ດາວິດ ວື່ຳ,         “ໄປ ນບັ ຄນົ ອິສຣາ-
ເອນ          ແລະ ຄນົ ຢ ດາ ເບິື່ ງ ດ.ຸ”         

2ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ດາວິດ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ໂຢອາບ          ຜ ໍ້ ບງັຄບັ ບນັຊຳ ທະຫຳນ ຂອງ 

ພະ ອງົ ວື່ຳ,         “ທື່ຳນ ເອງ ກບັ ນຳຍ ທະຫຳນ ຂອງ ທື່ຳນ         ຈ ົື່ງ ພຳກນັ ອອກ ໄປ ໃນ ທົື່ວ ທກຸ ຕະກ ນ ທົື່ວ ທງັ 

ປະເທດ         ແລໍ້ວ ນບັ ເບິື່ ງ ປະຊຳຊນົ         ເພຳະ ເຮົຳ ຢຳກ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ມີ ຫລຳຍ ເທົື່ ຳໃດ.”          
3ແຕື່ ໂຢອາບ ກຳບ ທ ນ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳ ແດື່ ພະ ອງົ         ຂ  ໃຫໍ້ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ພະ ອງົ ເຮັດ ໃຫໍ້ 

ປະຊຳຊນົ ອິສຣາເອນ ເພີື່ ມ ຫລຳຍ ຂ ໍ້ນ ກວື່ຳ ດຽວນີໍ້ ຮໍ້ອຍ ເທົື່ ຳ         ແລະ ຂ  ໃຫໍ້ ພະ ລຳຊຳ ຊງົ ພະ ຈະເລີນ ຢ ື່ 

ຈນົ ໄດໍ້ ເຫັນ ສິື່ ງ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ຊງົ ກະທ  ຳ ນີໍ້         ແຕື່ ວື່ຳ ເປັນ ຫຍງັ ພະ ອງົ ຈ ື່ງ ຢຳກ ຮ ໍ້ ເລ ື່ ອງ ນີໍ້?”          
4ແຕື່ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ໄດໍ້ ບງັຄບັ ໃຫໍ້ ໂຢອາບ          ແລະ ພວກ ນຳຍ ທະຫຳນ ປະຕບິດັ ຕຳມ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ຂອງ ພະ ອງົ         

ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ພຳກນັ ທ ນ ລຳພະ ອງົ ໄປ         ເພ ື່ ອ ໄປ ນບັ ເບິື່ ງ ປະຊຳຊນົ ອິສຣາເອນ.          
5ພວກ ເຂົຳ ຂໍ້ຳມ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ ໄປ ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ ພກັ ຢ ື່ ທຳງ ທິດໃຕໍ້ ເມ  ອງ ອາໂຣເອ          ຊ ື່ ງ ເປັນ ເມ  ອງ ໜ ື່ ງ 

ຢ ື່ ໃນ ຮື່ອມ ພ          ໃນ ເຂດ ເມ  ອງ ຄາດ          ແລໍ້ວ ພວກ ເຂົຳ ກ  ອອກ ຈຳກ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ໄປ ທຳງ ທິດເໜ ອ ຈນົ ຮອດ 

ເມ  ອງ ຢາເຊ.         

6ແລໍ້ວ ກ  ອອກ ໄປ ຍງັ ເມ  ອງ ກິເລອາດ ເມ  ອງ ກາເດັດ          ເຂດ ຊຳວ ຮິດຕີ          ຕ ື່  ມຳ         ພວກ 

ເຂົຳ ກ  ພຳກນັ ໄປ ເມ  ອງ ດານ          ເມ  ື່ອ ອອກ ຈຳກ ເມ  ອງ ດານ ກ  ອໍ້ອມ ໄປ ທຳງ ທິດຕຳເວັນຕກົ ຮອດ ເມ  ອງ 

ຊີໂດນ.         

7ແລໍ້ວ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ໄປ ທຳງ ທິດໃຕໍ້ ຈນົ ຮອດ ເມ  ອງ ຕີເຣ          ທີື່  ມີ ປໍ້ອມ ຍຳມ ອນັ ແໜໍ້ນໜຳ         

ແລະ ທົື່ວ ທກຸ ເມ  ອງ ຂອງ ຊຳວ ຮີວີ ຊຳວ ການາອານ          ແລະ ໃນ ທີື່  ສດຸ ກ  ຮອດ ເມ  ອງ ເບເອ-ເຊບາ          

ທຳງ ພຳກ ໃຕໍ້ ຂອງ ຢ ດາ.         

8ຫລງັ ຈຳກ ໄດໍ້ ເດນີທຳງ ຜື່ຳນ ໄປ ທົື່ວ ທກຸ ຫວົ ເມ  ອງ ເປັນ ເວລຳ ເກົໍ້ຳ ເດ ອນ 
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ກບັ ຊຳວ ມ ໍ້ ແລໍ້ວ         ພວກ ເຂົຳ ກ  ກບັ ຄ ນ ເມ  ອ ນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ.          

9ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ລຳຍ ງຳນ ຈ  ຳນວນ ປະຊຳຊນົ ຕ ື່  ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ວື່ຳ         ໃນ ອິສຣາເອນ ມີ ທະຫຳນ ທີື່  ເກັື່ງ ກໍ້ຳ         

ແປດ ແສນ ຄນົ         ແລະ ຢ ື່ ໃນ ຢ ດາ          ມີ ຫໍ້ຳ ແສນ ຄນົ.          
10ແຕື່ ວື່ຳ         ພຳຍຫລງັ ດາວິດ ສ  ຳຫລວດ ສ  ຳມະໂນ ຄວົ ປະຊຳຊນົ ແລໍ້ວ         ພະ ອງົ ກ  ທກຸ ພະ ໄທ ຈ ື່ງ ທ ນ 

ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ເຮັດ ຜິດ ຢື່ຳງ ຮໍ້ຳຍ ແຮງ ໃນ ກຳນ ນີໍ້         ຂ  ພຣະອງົ ຊງົ ອະໄພໂທດ 

ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ດໍ້ວຍ         ເພຳະ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ເຮັດ ເສ ື່ ອມ ເສຍ ທີື່  ສດຸ.”          
11-12ຕ ື່  ມຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ຕ ື່  ຄຳດ         ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ         ຊ ື່ ງ ເປັນ ຜ ໍ້ ທ  ຳ ນວຍ ປະຈ  ຳ ດາ-

ວິດ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ໄປ ບອກ ດາວິດ ວື່ຳ         ເຮົຳ ຈະ ສະເໜີ ໃຫໍ້ ລຳວ ເລ ອກ ເອົຳ ຢື່ຳງ ໜ ື່ ງ ໃນ ສຳມ ຢື່ຳງ         ຖໍ້ຳ 

ລຳວ ເລ ອກ ເອົຳ ສິື່ ງ ໃດ ແມ ື່ນ ສິື່ ງ ນ ັໍ້ນ ທີື່  ຈະ ເຮັດ”         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ເຊົໍ້ຳ ມ ໍ້ ໃໝື່ ມຳ         ຫລງັ ຈຳກ ດາວິດ ລກຸ ແຕື່ 

ນອນ ແລໍ້ວ.          
13ຄາດ ກ  ໄປ ເຝົໍ້ຳ ພະ ອງົ         ແລະ ບອກ ພະ ອງົ ຕຳມ ຄ  ຳ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ໄວໍ້         ແລໍ້ວ ຖຳມ 

ພະ ອງົ ວື່ຳ         “ຈະ ໃຫໍ້ ມກີຳນ ອ ດ ອຳຫຳນ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ໃນ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ພະ ອງົ         ເປັນ ເວລຳ ສຳມ ປີ ບ ?         ຫລ  

ຈະ ໃຫໍ້ ພະ ອງົ ປບົ ໜີ ສດັຕ  ຂອງ ພະ ອງົ ເປັນ ເວລຳ ສຳມ ເດ ອນ ບ ?         ຫລ  ຈະ ໃຫໍ້ ໂຣກລະບຳດ ເກດີ ຂ ໍ້ນ 

ໃນ ປະເທດ ຂອງ ພະ ອງົ ເປັນ ເວລຳ ສຳມ ມ ໍ້ ບ ?         ບດັ ນີໍ້ ຂ  ໃຫໍ້ ພະ ອງົ ຄິດ         ແລໍ້ວ ໃຫໍ້ ຕອບ ແກື່ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         

ເພ ື່ ອ ຈະ ໄດໍ້ ກບັ ຄ ນ ໄປ ທ ນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ.”         

14ດາວິດ ໄດໍ້ ຕອບ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ຍຳກ ໃຈ ທີື່  ສດຸ         ແຕື່ ເຮົຳ ກ  

ບ ື່  ຕໍ້ອງກຳນ ໃຫໍ້ ມະນດຸ ລງົໂທດ         ຂ  ໃຫໍ້ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ລງົໂທດ ພວກ ເຮົຳ ເທີໍ້ນ         ເພຳະ ພຣະອງົ 

ຊງົ ມີ ພຣະກະລນຸຳ.”          
15ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈ ື່ງ ຊງົ ເຮັດ ໃຫໍ້ ໂຣກລະບຳດ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ໃນ ອິສຣາເອນ          ຕ ັໍ້ງແຕື່ ເຊົໍ້ຳ ຈນົ 

ຮອດ ເວລຳ ຕຳມ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ກ  ຳນດົ ໄວໍ້.         

16ຊຳວ ອິສຣາເອນ ທົື່ວ ປະເທດ ຕຳຍ ເຈດັ ໝ ື່ ນ ຄນົ         ໃນ 

ຂະນະ ທີື່  ທ ດ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກ  ຳລງັ ທ  ຳລຳຍ ນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກ  

ຊງົ ປື່ຽນ ພຣະໄທ         ບ ື່  ລງົໂທດ ປະຊຳຊນົ         ພຣະອງົ ຈ ື່ງ ຊງົ ສ ັື່ງ ແກື່ ທ ດສະຫວນັ ທີື່  ກ  ຳລງັ ຂໍ້ຳ ພວກ ເຂົຳ ຢ ື່ 

ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ,         “ພ ແລໍ້ວ         ເຊົຳ ສຳ”         ທ ດສະຫວນັ ໄດໍ້ ຢ ື່ ໃກໍ້ ລຳນ ຟຳດ ເຂົໍ້ຳຂອງ ອະຣາວນາ          ຄນົ ເຢບຸດ.          
17ເມ  ື່ອ ດາວິດ ເຫັນ ທ ດສະຫວນັ         ອງົ ທີື່  ກ  ຳລງັ ຂໍ້ຳ ປະຊຳຊນົ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ         ພະ ອງົ ກ  ທ ນ ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນ-

ເຈົ້າ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເປັນ ຄນົ ອະທ  ຳ         ແມ ື່ນ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເອງ ເປັນ ຄນົ ຜິດ         ຄນົ ທກຸ ຍຳກ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຮັດ 

ຜິດ ຫຍງັ ໝດົ         ຂ  ພຣະອງົ ຊງົ ລງົໂທດ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ແລະ ຄອບຄວົ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ສຳ.”          
18ໃນ ມ ໍ້ ດຽວ ກນັ ນ ັໍ້ນ         ຄາດ ໄດໍ້ ໄປ ຫຳ ດາວິດ          ແລະ ທ ນ ຕ ື່  ພະ ອງົ ວື່ຳ,         “ຂ  ພະ ອງົ ຂ ໍ້ນ ໄປ ລຳນ ຟຳດ 

ເຂົໍ້ຳຂອງ ອະຣາວນາ ຄນົ ເຢບຸດ          ແລໍ້ວ ສໍ້ຳງ ແທື່ນ ບ ຊຳ ຖວຳຍ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຢ ື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ.”         

19ດາວິດ ກ  ເຊ ື່ ອ ຟງັ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພະ ອງົ ຈ ື່ງ ເດນີທຳງ ໄປ ຕຳມ ທີື່  ຄາດ ໄດໍ້ ທ ນ.          
20ເມ  ື່ອ ອະຣາວນາ ຫລຽວ ລງົ ມຳ ເຫັນ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ         ແລະ ພວກ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ຂອງ ພະ ອງົ ຂ ໍ້ນ ມຳ ຫຳ 

ລຳວ         ລຳວ ກ  ກ ົໍ້ມ ຂຳບ ລງົ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ກະສດັ ດາວິດ.         

21ແລະ ທ ນ ຖຳມ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳ ແດື່ ພະ ອງົ         ເປັນ ຫຍງັ ພະ 

ອງົ ຈ ື່ງ ມຳ ຢ ື່ ນີໍ້?”         ດາວິດ ຕອບ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ມຳ ຂ  ຊ ໍ້ ລຳນ ຟຳດ ເຂົໍ້ຳຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ສໍ້ຳງ ແທື່ນ ບ ຊຳ ໃຫໍ້ ແກື່ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ໂຣກລະບຳດ ນີໍ້ ໝດົ ໄປ.         

22ອະຣາວນາ ຈ ື່ງ ທ ນ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳ ແດື່ ພະ ອງົ         ເຊນີ 

ພະ ອງົ ເອົຳ ໂລດ         ແລະ ຖວຳຍ ໃຫໍ້ ແກື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຕຳມ ທີື່  ພະ ອງົ ຊງົ ຕໍ້ອງກຳນ         ນີໍ້ ເດ         ງວົ ສ  ຳລບັ 
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ເຜົຳ ຖວຳຍ ບ ຊຳ ເທິງ ແທື່ນ ບ ຊຳ         ແລະ ນີໍ້ ແມ ື່ນ ແອກ         ແລະ ໄມ ໍ້ ຟຳດ ເຂົໍ້ຳ ສ  ຳລບັ ໃຊໍ້ ເຮັດ ຟ ນ.”         

23ອະ-
ຣາວນາ ໄດໍ້ ມອບ ສິື່ ງ ທງັ ໝດົ ນີໍ້ ໃຫໍ້ ແກື່ ກະສດັ ດາວິດ          ແລະ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ພະ ອງົ ວື່ຳ,         “ຂ  ໃຫໍ້ ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ ຂອງ ພະ ອງົ ຊງົ ຮບັ ເອົຳ ເຄ ື່ ອງ ຖວຳຍ ຂອງ ພະ ອງົ ເທີໍ້ນ.”          

24ແຕື່ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ກື່ຳວ ຕອບ ວື່ຳ,         “ບ ື່         ເຮົຳ ຈະ ຈ ື່ຳຍ ເງນິ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ         ເຮົຳ ຈະ ເອົຳ ສິື່ ງ ທີື່  ບ ື່  ໄດໍ້ ຊ ໍ້ ມຳ ຖວຳຍ 

ບ ຊຳ ແກື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້         ແລໍ້ວ ດາວິດ ກ  ຊ ໍ້ ລຳນ ຟຳດ ເຂົໍ້ຳ         ແລະ ງວົເຖກິ ເປັນ ເງນິ 

ຫໍ້ຳ ສິບ ຫລຽນ.         

25ພະ ອງົ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ແທື່ນ ບ ຊຳ ຖວຳຍ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຢ ື່ ທີື່  ນີໍ້         ແລະ ໄດໍ້ ຖວຳຍ 

ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ         ແລະ ກຳນ ບ ຊຳ ເພ ື່ ອ ຄວຳມ ສຳມກັຄີ ແກື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກ  ຊງົ 

ຕອບ ຄ  ຳ ອໍ້ອນວອນ ຂອງ ດາວິດ          ໂຣກລະບຳດ ໃນ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ອິສຣາເອນ ຈ ື່ງ ໝດົ ໄປ.          
 24 

*       *       * 
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ປະຫວັດກະສັດ ສະບັບຕົ້ນ 

ບົດທີ 1 
ນາງອາບີຊາກ ບົວລະບັດຮັບໃຊ້ກະສັດດາວິດ 

1ກະສດັ ດາວິດ ໄດໍ້ ເຖົໍ້ຳ ແກື່ ຫລຳຍ ແລໍ້ວ         ເຖງິ ແມ ື່ນ ວື່ຳ ຈະ ຫົື່ມ ຜໍ້ຳ ໃຫໍ້ ພະ ອງົ ຫລຳຍ ຜ ນ ກ  ຍງັ ບ ື່  ອບົ 

ອຸື່ນ.         

2ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ບນັດຳ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ຈ ື່ງ ກຳບ ທ ນ ພະ ອງົ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳ ແດື່ ພະ ອງົ         ຂ  ຈ ົື່ງ ຊງົ ອະນຍຸຳດ 

ໃຫໍ້ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄປ ຊອກ ຫຳ ຍງິ ສຳວ         ມຳ ນອນ ແນບ ເອິກ ພະ ອງົ         ເພ ື່ ອ ພະ ອງົ ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ຄວຳມ ອບົ 

ອຸື່ນ ຈຳກ ນຳງ.”         

3ຄນັ ຊອກ ຫຳ ຍງິ ສຳວ ທີື່  ສວຍ ງຳມ ທົື່ວ ທງັ ດນິແດນ ອິສຣາເອນ ແລໍ້ວ         ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ 

ໄດໍ້ ພບົ ນຳງ ອາບຊີາກ ທີ ເມ  ອງ ຊ ເນມ          ແລໍ້ວ ຈ ື່ງ ນ  ຳ ເອົຳ ນຳງ ເຂົໍ້ຳ ເຝົໍ້ຳ ພະ ລຳຊຳ.         

4ເຖງິ ວື່ຳ ຍງິ ສຳວ 

ຜ ໍ້ ນີໍ້ ເປັນ ຄນົ ງຳມ ທີື່  ສດຸ         ແລະ ໄດໍ້ ບວົລະບດັ ຮບັ ໃຊໍ້ ພະ ລຳຊຳ ເປັນ ຢື່ຳງ ດ ີກ  ຕຳມ         ແຕື່ ພະ ອງົ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້ 

ສມົສ ື່ ຢ ື່ ຮື່ວມ ກບັ ນຳງ ເລີຍ.          

ອາໂດນີຢາຫາຊູ່ອງທາງຂຶ້ນຄອງລາຊະສົມບັດ 
5ຝື່ຳຍ ອາໂດນຢີາ          ລຳຊະ ໂອລດົ ຂອງ ພະ ນຳງ ຮັກກິດ ນ ັໍ້ນ         ເປັນ ຄນົ ເຈົໍ້ຳຊ ໍ້         ແລະ ທະ ເຍ ີທະ-

ຍຳນ ຢຳກ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ         ລຳວ ເກດີ ນ  ຳ ຫລງັ ອັບຊາໂລມ.         

6ແລະ ກະສດັ ດາວິດ ບ ື່  ເຄີຍ ໄດໍ້ ຕ  ຳໜິ ຕ-ິ

ຕຽນ ລຳວ ໃນ ເລ ື່ ອງ ໃດ ທງັ ໝດົ         ອາໂດນີຢາ          ໄດໍ້ ຈດັ ຕຽມ ລດົ ມ ໍ້ຳ         ແລະ ທະຫຳນ ຫໍ້ຳ ສິບ ຄນົ ຕດິຕຳມ 

ລຳວ ໄປ.         

7ລຳວ ໄດໍ້ ປ ກສຳ ຫຳລ  ກບັ ໂຢອາບ          ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ນຳງ ເຊຣ ຢາ          ແລະ ປະໂລຫິດ ອາບີ-
ອາທາ          ທງັ ສອງ ຄນົ ນີໍ້ ໄດໍ້ ຕກົລງົ ສະໜບັສະໜ ນ         ອາໂດນີຢາ.         

8ແຕື່ ປະໂລຫິດ ຊາໂດກ          ເບນາຢາ          

ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຢໂຮຢາດາ          ນາທານ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະຄ  ຳ         ຊິເມອີ          ແລະ ເຣອີ ພໍ້ອມ ທງັ ທະຫຳນ ອຳ-

ລກັຂຳ ກະສດັ ດາວິດ ບ ື່  ໄດໍ້ ສະໜບັສະໜ ນ ອາໂດນີຢາ ເລີຍ.         

9ຢ ື່ ມຳ ມ ໍ້ໜ ື່ ງ         ເມ  ື່ອ ອາໂດນີຢາ ຖວຳຍ         

ແກະ         ງວົ         ແລະ ງວົ ນໍ້ອຍ ໂຕ ອໍ້ວນ ພີ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ຢ ື່ ກໍ້ອນ ຫີນ ງ   ໃກໍ້ ກບັ ບ ື່  ນ  ໍ້ຳ ເອັນ-ໂຣເກນ          ລຳວ 

ໄດໍ້ ເຊນີ ພວກ ນໍ້ອງ ທກຸ ຄນົ         ແລະ ພວກ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ຂອງ ກະສດັ ດາວິດ ທີື່  ມຳ ຈຳກ ຢ ດາ ມຳ ຮື່ວມ 

ສະເຫລີມສະຫລອງ ນ  ຳ.         

10ແຕື່ ລຳວ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຊນີ ໂຊໂລໂມນ ນໍ້ອງ ຊຳຍ ຂອງ ລຳວ         ນາທານ ຜ ໍ້ ປະ-

ກຳດ ພຣະຄ  ຳ         ເບນາຢາ ທະຫຳນ ອຳລກັຂຳ ຂອງ ກະສດັ ດາວິດ ມຳ ຮື່ວມ ນ  ຳ.          

ນາທານ ແລະພະນາງບັດເຊບາເຂົ້າກາບທ ນພະລາຊາ 
11ແລໍ້ວ ນາທານ ໄດໍ້ ທ ນ ພະ ນຳງ ບັດເຊບາ          ພະ ມຳນ ດຳ ຂອງ ໂຊໂລໂມນ ວື່ຳ,         “ພະ ນຳງ ບ ື່  ຮ ໍ້ ບ  ວື່ຳ 

ອາໂດນີຢາ          ລຳຊະ ໂອລດົ ຂອງ ພະ ນຳງ ຮັກກິດ ໄດໍ້ ປະກຳດ ຕວົ ເອງ ຂ ໍ້ນ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ         ແລະ ກະ-

ສດັ ດາວິດ ກ  ບ ື່  ຮ ໍ້ຈກັ ໃນ ເລ ື່ ອງ ນີໍ້ ເລີຍ.         

12ຖໍ້ຳວື່ຳ         ພະ ນຳງ ຢຳກ ຊື່ອຍ ຊວີດິ ຂອງ ຕນົ ເອງ         ແລະ ຊວີດິ 

ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໂຊໂລໂມນ          ລຳຊະ ໂອລດົ ຂອງ ພະ ນຳງ ແລໍ້ວ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຂ  ອອກ ຄວຳມ ຄິດ ຄວຳມ ເຫັນ ໃຫໍ້ 

ພະ ນຳງ ປະຕບິດັ ດ ັື່ງນີໍ້.         

13ຂ  ພະ ນຳງ ສະເດັດ ໄປ ທ ນ ກະສດັ ດາວິດ ວື່ຳ,         ຂໍ້ຳ ແດື່ ພະ ລຳຊຳ         ບ ື່  ແມ ື່ນ 

ພະ ອງົ ເອງ ບ          ທີື່  ສນັຍຳ ຢື່ຳງ ເດັດດື່ຽວ ກບັ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ວື່ຳ         ໂຊໂລໂມນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ເປັນ 

ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ແທນ ພະ ອງົ         ແລະ ເປັນ ຫຍງັ ອາໂດນີຢາ ຈ ື່ງ ຂ ໍ້ນ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ?”         

14ແລະ ນາທານ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  

ໄປ ອີກ ວື່ຳ,         “ໃນ ຂະນະ ທີື່  ພະ ນຳງ ກ  ຳລງັ ເວົໍ້ຳ ກບັ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ຕຳມ ພະ ນຳງ ເຂົໍ້ຳ ໄປ         



1 ກະສັດ 1 520 
ແລະ ຈະ ຢ ນຢນັ ຄ  ຳ ທີື່  ພະ ນຳງ ເວົໍ້ຳ.”          

15ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ບັດເຊບາ ຈ ື່ງ ໄປ ເຝົໍ້ຳ ພະ ລຳຊຳ ຢ ື່ ໃນ ຫໍ້ອງ ບນັທມົ         ພະ ອງົ ຊງົ ເຖົໍ້ຳ ແກື່ ຫລຳຍ ແລໍ້ວ         

ແລະ ນຳງ ອາບີຊາກ ຄນົ ຊ ເນມ          ກ  ຄອຍ ຮບັ ໃຊໍ້ ພະ ອງົ ຢ ື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ.         

16ນຳງ ບັດເຊບາ ຂ ຸເຂົື່ ຳ ລງົ ສະແດງ 

ຄວຳມ ຈ ົື່ງ ຮກັ ພກັດ ີ         ແລໍ້ວ ພະ ອງົ ຈ ື່ງ ຊງົ ຖຳມ ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ ຕໍ້ອງກຳນ ສິື່ ງ ໃດ?”         

17ພະ ນຳງ ຈ ື່ງ ທ ນ ຕອບ 

ວື່ຳ,         “ພະ ລຳຊຳ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ພະ ອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ສນັຍຳ ຢື່ຳງ ເດັດດື່ຽວ ໃນ ພຣະນຳມ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ ວື່ຳ         ໂຊໂລໂມນ          ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ແທນ ພະ ອງົ.         

18ແຕື່ ດຽວນີໍ້         ອາໂດ-
ນີຢາ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ແລໍ້ວ         ສື່ວນ ພະ ອງົ ກ  ບ ື່  ຮ ໍ້ຈກັ ເລ ື່ ອງ ນີໍ້ ເລີຍ.         

19ລຳວ ໄດໍ້ ຖວຳຍ ບ ຊຳ ງວົ ຫລຳຍ ໂຕ         

ປະໂລຫິດ ອາບີອາທາ          ແລະ ໂຢອາບ ຜ ໍ້ ບນັຊຳ ກຳນ ກອງທບັ ມຳ ຮື່ວມ         ແຕື່ ລຳວ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຊນີ ໂຊໂລ-
ໂມນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ພະ ອງົ ເລີຍ.         

20ຂໍ້ຳ ແດື່ ພະ ລຳຊຳ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ດຽວນີໍ້         ຊຳວ ອິສຣາເອນ ທກຸ 

ຄນົ ໄດໍ້ ຊອມ ເບິື່ ງ ພະ ອງົ         ເພ ື່ ອ ຢຳກ ຮ ໍ້ ວື່ຳ         ພະ ອງົ ຈະ ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ໃດ ຂ ໍ້ນ ນ ັື່ງ ພະ ລຳຊະ ບນັລງັ ແທນ ພະ ອງົ.         

21ຖໍ້ຳ ພະ ອງົ ບ ື່  ປະຕບິດັ ໃນ ເລ ື່ ອງ ນີໍ້         ເມ  ື່ອ ພະ ອງົ ສະຫວນັ ນະ ຄດົ ໄປ ຢ ື່ ນ  ຳ ພວກ ປ ື່ ຍື່ຳ ຕຳ ຍຳຍ ຂອງ ພະ 

ອງົ ແລໍ້ວ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ແລະ ລ ກ ຊຳຍ ໂຊໂລໂມນ ຈະ ຕໍ້ອງ ທນົ ທກຸທ ລະມຳນ.”          
22-23ໃນ ເວລຳ ທີື່  ພະ ນຳງ ບັດເຊບາ ກ  ຳລງັ ເວົໍ້ຳ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ         ກ  ມີ ຄນົ ມຳ ລຳຍ ງຳນ ຕ ື່  ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ວື່ຳ         ນາ-

ທານ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະຄ  ຳ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ເຝົໍ້ຳ         ນາທານ ກ  ເຂົໍ້ຳ ໄປ ຂໍ້ຳງ ໃນ         ແລະ ຂຳບ ລງົ ຕ ື່  ພະ ພກັ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ.         

24ແລໍ້ວ ກຳບ ທ ນ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳ ແດື່ ພະ ລຳຊຳ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ພະ ອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ບນັຊຳ ວື່ຳ         ອາໂດນີຢາ ຈະ ຂ ໍ້ນ 

ຄອງ ລຳຊະ ສມົບດັ ແທນ ພະ ອງົ         ແມ ື່ນ ບ ?         

25ເພຳະວື່ຳ         ໃນ ມ ໍ້ນີໍ້ ລຳວ ໄດໍ້ ລງົ ໄປ ຖວຳຍ ບ ຊຳ ງວົ         

ແລະ ແກະ         ງວົ ນໍ້ອຍ ໂຕ ອໍ້ວນ ພີ ຈ  ຳນວນ ຫລຳຍ ໂຕ         ລຳວ ໄດໍ້ ເຊນີ ພວກ ລຳຊະ ໂອລດົ ຂອງ ພຣະອງົ         

ໂຢອາບ ຜ ໍ້ ບນັຊຳ ກຳນ ທະຫຳນ ຂອງ ພະ ອງົ         ແລະ ປະໂລຫິດ ອາບອີາທາ ໄປ ຮື່ວມ ນ  ຳ         ດຽວນີໍ້         

ພວກ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ກ  ຳລງັ ກນິ         ແລະ ດ ື່ ມ ຢ ື່ ກບັ ລຳວ         ທງັ ພຳກນັ ຮໍ້ອງ ຂ ໍ້ນ ວື່ຳ,         “ຂ  ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ອາໂດນີ-
ຢາ ຈ ົື່ງ ຊງົ ພະ ຈະເລີນ.”         

26ແຕື່ ລຳວ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຊນີ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ປະໂລຫິດ ຊາໂດກ          ເບນາຢາ ແລະ ໂຊໂລ-
ໂມນ ເລີຍ         ເລ ື່ ອງ ນີໍ້ ແມ ື່ນ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ເຫັນ ດ ີນ  ຳ ບ ?         

27ພະ ອງົ ບ ື່  ໄດໍ້ ບອກ ພວກ ບນັດຳ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ 

ຂອງ ພະ ອງົ ຮ ໍ້ ນ  ຳ ບ  ວື່ຳ         ໃຜ ຈະ ຂ ໍ້ນ ຄອງ ພະ ລຳຊະ ບນັລງັ ແທນ ພະ ອງົ?”          

ກະສັດດາວິດແຕູ່ງຕັ້ງໂຊໂລໂມນເປັນຜ ້ປົກຄອງລາຊະສົມບັດ 
28ແລໍ້ວ ກະສດັ ດາວິດ          ບອກ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ເອີໍ້ນ ພະ ນຳງ ບັດເຊບາ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ຫຳ ພະ ອງົ         ນຳງ ຈ ື່ງ 

ເຂົໍ້ຳ ເຝົໍ້ຳ         ແລະ ຢ ນ ຢ ື່ ຊໍ້ອງ ພະ ພກັ ພະ ອງົ.         

29ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ຈ ື່ງ ຊງົ ກື່ຳວ ຕ ື່  ນຳງ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ຂ  ສນັຍຳ ໃນ 

ພຣະນຳມ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຜ ໍ້ ຊງົ ພຣະຊນົ ຢ ື່         ຜ ໍ້ ຊງົ ໄຖື່ ເຮົຳ ອອກ ຈຳກ ຄວຳມທກຸ ລ  ຳບຳກ ທງັ 

ປວງ.         

30ວື່ຳ ມ ໍ້ນີໍ້         ເຮົຳ ຂ  ເຮັດ ຕຳມ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ມີ ຕ ື່  ເຈົໍ້ຳ         ໃນ ພຣະນຳມ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ 

ຊຳວ ອິສຣາເອນ ວື່ຳ         ໂຊໂລໂມນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ໄດໍ້ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ.”         

31ພະ ນຳງ ບັດເຊ-
ບາ          ຂ ຸເຂົື່ ຳ ກ ົໍ້ມ ຂຳບ ລງົ         ຖວຳຍ ຄວຳມ ຈ ົື່ງ ຮກັ ພກັດ  ີຕ ື່  ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ         ແລະ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ຂ  ໃຫໍ້ ກະສດັ ດາ-
ວິດ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈ ົື່ງ ຊງົ ພະ ຈະເລີນ.”          

32ແລໍ້ວ ກະສດັ ດາວິດ ຊງົ ອອກ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ເອີໍ້ນ ປະໂລຫິດ ຊາໂດກ          ນາທານ ຜ ໍ້ ປະກຳດ 

ພຣະຄ  ຳ         ແລະ ເບນາຢາ          ມຳ ຫຳ ເຮົຳ”         ພວກ ເຂົຳ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ກ  ເຂົໍ້ຳ ເຝົໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ.         

33ພະ ອງົ ຊງົ ກື່ຳວ 

ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ເອົຳ ບນັດຳ ທະຫຳນ ປະຈ  ຳ ພະລຳຊະວງັ ໄປ ນ  ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ແລໍ້ວ ໃຫໍ້ ລ ກ ຊຳຍ ໂຊໂລໂມນ ຂີື່  
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ລ  ຂອງ ເຮົຳ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ແຫື່ແຫນ ຕຳມ ລຳວ ໄປ ຫຳ ບ ື່  ນ  ໍ້ຳ ກີໂຮນ.         

34ໃນ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ປະໂລຫິດ ຊາໂດກ          

ແລະ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພະ ຄ  ຳ ນາທານ          ເອົຳ ນ  ໍ້ຳມນັ ຫດົສງົ         ແລະ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ລຳວ ໃຫໍ້ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ແຫື່ງ ອິ-
ສຣາເອນ          ແລໍ້ວ ຈ ົື່ງ ເປົື່ ຳ ແກ         ແລະ ຮໍ້ອງ ຂ ໍ້ນ ວື່ຳ,         “ກະສດັ ໂຊໂລໂມນ ຈ ົື່ງ ຊງົ ພະ ຈະເລີນ.”         

35ເມ  ື່ອ 

ແລໍ້ວ ໆ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ນ  ຳ ລຳວ ຂ ໍ້ນ ມຳ ນ ັື່ງ ເທິງ ບນັລງັ         ໃຫໍ້ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ແທນ ເຮົຳ         ເພຳະວື່ຳ ລຳວ 

ເປັນ ຜ ໍ້ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ໃຫໍ້ ເປັນ ຜ ໍ້ ປກົຄອງ ອິສຣາເອນ          ແລະ ຢ ດາ.         

36ເບນາຢາ ຈ ື່ງ ກື່ຳວ ທ ນ ວື່ຳ,         

“ຂ  ໃຫໍ້ ເປັນ ໄປ ດ ັື່ງນີໍ້ ເຖດີ         ຂ  ໃຫໍ້ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ເຫັນ ດ ີນ  ຳ ໃນ ເລ ື່ ອງ ນີໍ້.         

37ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ 

ສະຖດິ ຢ ື່ ກບັ ພະ ລຳຊຳ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຢື່ຳງໃດ         ຂ  ພຣະອງົ ຊງົ ສະຖດິ ຢ ື່ ກບັ ໂຊໂລໂມນ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ         

ແລະ ຂ  ໃຫໍ້ ບນັລງັ ຂອງ ໂຊໂລໂມນ          ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ກວື່ຳ ລຳຊະ ບນັລງັ ຂອງ ພະ ອງົ ເທີໍ້ນ.          
38ຕ ື່  ມຳ         ປະໂລຫິດ ຊາໂດກ          ແລະ ນາທານ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພະ ຄ  ຳ         ແລະ ເບນາຢາ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຢ-

ໂຮຢາດາ          ພໍ້ອມ ທງັ ຄນົ ເກເຣັດ          ຄນົ ເປເລດ          ກ  ຈດັ ໃຫໍ້ ໂຊໂລໂມນ ຂ ໍ້ນ ນ ັື່ງ ເທິງ ຫລງັ ລ  ຂອງ ກະສດັ 

ດາວິດ          ແລໍ້ວ ພຳກນັ ແຫື່ ຕດິຕຳມ ເພິື່ ນ ລງົ ໄປ ໃນ ບ ື່  ນ  ໍ້ຳ ກີໂຮນ.         

39ປະໂລຫິດ ຊາໂດກ ເອົຳ ນ  ໍ້ຳມນັ ມຳ 

ຈຳກ ຜໍ້ຳ ເຕັນ ສກັສິດ ແລໍ້ວ ຫດົສງົ ໂຊໂລໂມນ          ເມ  ື່ອ ສຽງ ແກ ດງັ         ປະຊຳຊນົ ທກຸ ຄນົ ກ  ຮໍ້ອງ ຂ ໍ້ນ ວື່ຳ,         

“ຂ  ໃຫໍ້ ກະສດັ ໂຊໂລໂມນ ຈ ົື່ງ ຊງົ ພະ ຈະເລີນ.”         

40ແລໍ້ວ ປະຊຳຊນົ ກ  ແຫື່ ພະ ອງົ ຂ ໍ້ນ ມຳ         ພໍ້ອມ ທງັ ເປົື່ ຳ 

ປີື່  ຢື່ຳງ ມ ື່ວນຊ ື່ ນ         ແລະ ຮໍ້ອງ ໂຮ ດງັ ກໍ້ອງ ກງັວຳນ ຈນົ ແຜື່ນດນິ ສ ັື່ນ ສະເທ ອນ.          
41ໃນ ຂະນະ ທີື່  ອາໂດນີຢາ          ພໍ້ອມ ທງັ ແຂກ ທີື່  ຖ ກ ເຊນີ ມຳ ກ  ຳລງັ ກນິ ເຂົໍ້ຳ ແລໍ້ວ         ທກຸ ຄນົ ກ  ໄດໍ້ ຍນິ 

ສຽງ ດງັ         ພ  ເມ  ື່ອ ໂຢອາບ ໄດໍ້ ຍນິ ສຽງ ເປົື່ ຳ ແກ         ລຳວ ຈ ື່ງ ຖຳມ ຂ ໍ້ນ ວື່ຳ,         “ສຽງ ທີື່  ອ ກກະທ ກຄ ກໂຄມ ຢ ື່ 

ໃນ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ແມ ື່ນ ສຽງ ຫຍງັ ກນັ?         

42ໃນ ເວລຳ ທີື່  ລຳວ ກ  ຳລງັ ເວົໍ້ຳ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ         ໂຢນາທານ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ 

ປະໂລຫິດ ອາບີອາທາ ກ  ມຳ ຮອດ         ອາໂດນີຢາ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ຄນົ ດ ີ         ເຈົໍ້ຳ ຄງົ ນ  ຳ ຂື່ຳວ ດ  ີມຳ 

ໃຫໍ້ ຂໍ້ອຍ ແມ ື່ນ ບ ?”         

43ໂຢນາທານ ທ ນ ຕອບ ວື່ຳ,         “ມນັ ບ ື່  ເປັນ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ກະສດັ ດາວິດ ໄດໍ້ 

ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ໂຊໂລໂມນ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ແລໍ້ວ.         

44ພະ ອງົ ຊງົ ສ ັື່ງ ປະໂລຫິດ ຊາໂດກ          ນາທານ          ເບນາຢາ          

ແລະ ຄນົ ເກເຣັດ          ຄນົ ເປເລດ          ແລະ ພວກ ນີໍ້ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ໂຊໂລໂມນ          ຂ ໍ້ນ ນ ັື່ງ ເທິງ ຫລງັ ລ  ຂອງ ກະສດັ 

ດາວິດ.         

45ຊາໂດກ          ແລະ ນາທານ ໄດໍ້ ເອົຳ ນ  ໍ້ຳມນັ ຫດົສງົ ເພິື່ ນ ໃຫໍ້ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ຢ ື່ ທີື່  ບ ື່  ນ  ໍ້ຳ ກີໂຮນ          

ແລໍ້ວ ທກຸ ຄນົ ໄດໍ້ ຄ ນ ສ ື່ ພະລຳຊະວງັ ດໍ້ວຍ ສຽງ ຮໍ້ອງ ໂຮ ຢື່ຳງ ມ ື່ວນຊ ື່ ນ         ດຽວນີໍ້         ຢ ື່ ໃນ ເມ  ອງ ກ  ຳລງັ ອ ກ-

ກະທ ກຄ ກໂຄມ         ກ  ແມ ື່ນ ສຽງ ທີື່  ພະ ອງົ ຊງົ ໄດໍ້ ຍນິ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ.         

46ດຽວນີໍ້ ໂຊໂລໂມນ ຊງົ ນ ັື່ງ ເທິງ ພະ 

ລຳຊະ ບນັລງັ ແລໍ້ວ.         

47ແລະ ບນັດຳ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ຂອງ ກະສດັ ດາວິດ          ຍງັ ໄດໍ້ ຖວຳຍ ພຣະພອນ 

ແດື່ ກະສດັ ດາວິດ ວື່ຳ,         “ຂ  ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ເຮັດ ໃຫໍ້ ນຳມ ຂອງ ໂຊໂລໂມນ ມີ ສະຫງ ື່ຳ ລຳສີ ຫລຳຍ ກວື່ຳ 

ພະ ນຳມ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ         ແລະ ຂ  ໃຫໍ້ ບນັລງັ ຂອງ ໂຊໂລໂມນ ສ ງ ສ ົື່ງ ເໜ ອກ ວື່ຳ ບນັລງັ ຂອງ ພະ ອງົ”         

ແລໍ້ວ ກະສດັ ດາວິດ ກ  ກ ົໍ້ມ ຂຳບ ລງົ ເທິງ ຕຽງ ນອນ ຂອງ ພະ ອງົ.         

48ແລະ ຊງົ ອໍ້ອນວອນ ວື່ຳ,         “ສຳທ-ຸ

ກຳນ ແດື່         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຜ ໍ້ ຊງົ ເປັນ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ອິສຣາເອນ          ເພຳະ ໃນ ມ ໍ້ນີໍ້         ພຣະອງົ ຊງົ ໂຜດ 

ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ໃນ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຂ ໍ້ນ ນ ັື່ງ ເທິງ ບນັລງັ         ແລະ ຊງົ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່ ຈນົ ໄດໍ້ ເຫັນ ກບັ 

ຕຳ.”          
49ເມ  ື່ອ ໄດໍ້ ຍນິ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ແຂກ ທີື່  ຮບັ ເຊນີ ທກຸ ຄນົ ຂອງ ອາໂດນີຢາ ກ  ຢໍ້ຳນ ສ ັື່ນ         ຕື່ຳງ ຄນົ ໄດໍ້ ລກຸຂ ໍ້ນ         

ແລະ ແຕກ ໜີ ໄປ ຕຳມ ທຳງ ໃຜລຳວ.         

50ສື່ວນ ອາໂດນີຢາ          ກ  ຢໍ້ຳນ ໂຊໂລໂມນ ເຊັື່ ນ ດຽວ ກນັ.         

51ລຳວ 
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ໄດໍ້ ແລື່ນ ໜີ ໄປ ຈບັ ແທື່ນ ບ ຊຳ         ແລໍ້ວ ມີ ຄນົ ມຳ ກຳບ ທ ນ ໂຊໂລໂມນ ວື່ຳ         ດຽວນີໍ້         ອາໂດນີຢາ ຢໍ້ຳນ ກວົ 

ພະ ອງົ         ແລະ ລຳວ ກ  ຳລງັ ຈບັ ແຈ ແທື່ນ ບ ຊຳ ທງັ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ກື່ອນ ອ ື່ ນ ໃດ         ຂ  ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ໂຊໂລໂມນ 

ຊງົ ສຳບຳນ ກບັ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ວື່ຳ         ພະ ອງົ ຈະ ບ ື່  ປະຫຳນ ຊວີດິ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ.”         

52ໂຊໂລໂມນ ຈ ື່ງ ຕອບ ວື່ຳ,         

“ຖໍ້ຳວື່ຳ ລຳວ ສະແດງ ຕວົ ໄດໍ້ ວື່ຳ ລຳວ ເປັນ ຄນົ ສດັຊ ື່  ແທໍ້         ແມ ື່ນ ແຕື່ ຜມົ ເສັໍ້ນ ໜ ື່ ງ ຂອງ ລຳວ ກ  ຈະ ບ ື່  ຖ ກ 

ແຕະຕໍ້ອງ         ແຕື່ ຖໍ້ຳ ລຳວ ຍງັ ຄິດ ຜ ກ ພະຍຳບຳດ ຢ ື່         ລຳວ ຈະ ຕໍ້ອງ ຕຳຍ.”         

53ແລໍ້ວ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ         ໂຊໂລ-
ໂມນ ກ  ສ ົື່ງ ຄນົ ໄປ ນ  ຳ ລຳວ ມຳ ຈຳກ ແທື່ນ ບ ຊຳ         ເມ  ື່ອ ອາໂດນີຢາ ມຳ ຮອດ         ລຳວ ກ  ກ ົໍ້ມ ຂຳບ ໂຊໂລ-
ໂມນ          ໂຊໂລໂມນ ຈ ື່ງ ກື່ຳວ ຕ ື່  ລຳວ ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ກບັ ຄ ນ ເມ  ອ ຫ ໂຮງ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ສຳ.”          

ບົດທີ 2 
ກະສັດດາວິດຊົງມອບໜ້າທີ່ໃຫ້ໂຊໂລໂມນ 

1ເມ  ື່ອ ກະສດັ ດາວິດ ໃກໍ້ ຈະ ສິໍ້ນ ພະ ຊນົ ແລໍ້ວ         ພະ ອງົ ຈ ື່ງ ຊງົ ຮບັ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ໂຊໂລໂມນ ເຂົໍ້ຳ ເຝົໍ້ຳ         ແລະ 

ສ ັື່ງສອນ ວື່ຳ,         

2“ຄວຳມ ຕຳຍ ຂອງ ພ ື່  ໄດໍ້ ມຳ ຮອດ ແລໍ້ວ         ລ ກ ຈ ົື່ງ ເຂັໍ້ມແຂງ ແລະ ໝັໍ້ນ ໃຈ ໃນ ຕວົ ເອງ         ຈ ົື່ງ 

ປະຕບິດັ ຕຳມ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ລ ກ ຊງົ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ເຮັດ ນ ັໍ້ນ.         

3ຈ ົື່ງ ເຊ ື່ ອ ຟງັ ພຣະບນັຍດັ         ແລະ 

ພຣະຄ  ຳ ສ ັື່ງ ຂອງ ພຣະອງົ         ຕຳມ ທີື່  ໄດໍ້ ບນັທ ກ ໄວໍ້ ໃນ ພຣະຄ  ຳ ຂອງ ໂມເຊ          ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ສ  ຳເລັດ 

ຜນົ ໃນ ທກຸ ສິື່ ງ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ເຮັດ         ແລະ ໃນ ທກຸ ບື່ອນ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ໄປ.         

4ຖໍ້ຳວື່ຳ ລ ກ ປະຕບິດັ ຕຳມ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ຈະ ຊງົ ຮກັສຳ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ທີື່  ພຣະອງົ ໃຫໍ້ ໄວໍ້ ກບັ ພ ື່  ວື່ຳ,         “ຖໍ້ຳ ລ ກ ຊຳຍ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ປະພ ດ ຕຳມ 

ຄ  ຳ ສ ັື່ງສອນ ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ ດ  ຳເນນີ ຊວີດິ ຢື່ຳງ ສດັຊ ື່  ຕ ື່ໜໍ້ຳ ເຮົຳ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ສດຸ ຈດິ ສດຸ ໃຈ         ພວກ ເຂົຳ 

ກ  ຈະ ໄດໍ້ ປກົຄອງ ອິສຣາເອນ ເປັນ ເວລຳ ຍຳວ ນຳນ.”          
5ເຈົໍ້ຳ ກ  ຮ ໍ້ ແລໍ້ວ ວື່ຳ         ໂຢອາບ ປະຕບິດັ ຕ ື່  ພ ື່  ຢື່ຳງໃດ         ລຳວ ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ຜ ໍ້ ບນັຊຳ ກຳນ ຂອງ ອິສຣາເອນ 

ສອງ ຄນົ         ຄ          ອັບເນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເນ          ອາມາສາ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຢເທ          ໂດຍ ໄດໍ້ ແກໍ້ແຄໍ້ນ ພວກ ເຂົຳ 

ໃນ ເວລຳ ທີື່  ບ ື່  ມີ ເສິກ ເສ ອ         ເພ ື່ ອ ແກໍ້ແຄໍ້ນ ຕຳງ ຍຳດ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທີື່  ຕຳຍ ໃນ ສະໜຳມຮບົ         ລຳວ ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ຜ ໍ້ ທີື່  ບ ື່  

ມີ ຄວຳມ ຜິດ         ພ ື່  ຕໍ້ອງ ຮບັຜິດຊອບ ຢື່ຳງ ໜກັ ຕ ື່  ກຳນ ກະທ  ຳ ຂອງ ລຳວ.         

6ລ ກ ຄງົ ຮ ໍ້ຈກັ ດ ີວື່ຳ ລ ກ ຈະ ຕໍ້ອງ 

ເຮັດ ຢື່ຳງໃດ         ລ ກ ຄງົ ບ ື່  ປື່ອຍ ໃຫໍ້ ລຳວ ຕຳຍ ຢື່ຳງ ສະຫງບົ ສກຸ.          
7ຝື່ຳຍ ພວກ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ບາຊິລາຍ          ຊຳຍ ກິເລອາດ          ຈ ົື່ງ ລໍ້ຽງ ດ  ພວກ ເຂົຳ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ເມດ ຕຳ 

ປຳນ ີ         ຈ ົື່ງ ອະນຍຸຳດ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ກນິ ເຂົໍ້ຳ ຮື່ວມ ໂຕະ ກບັ ລ ກ         ເພຳະ ພວກ ເຂົຳ ເຮັດ ດ ີຕ ື່  ພ ື່         ຕອນ ພ ື່  ປບົ 

ໜີ ຈຳກ ອັບຊາໂລມ ອໍ້ຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ.          
8ແລະ ຊິເມອີ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເກຣຳ         ຊຳວ ເບັນຢາມິນ ທີື່  ມຳ ຈຳກ ບາຮ ຣີມ          ລຳວ ໄດໍ້ ຮໍ້ອງ ດື່ຳ ສຳບ 

ແຊື່ງ ພ ື່  ຢື່ຳງ ໃຫຍື່         ເມ  ື່ອ ພ ື່  ໄດໍ້ ໄປ ເມ  ອງ ມາຮານາຢິມ          ແຕື່ ຕອນ ພ ື່  ກບັ ມຳ         ລຳວ ໄດໍ້ ລງົ ມຳ ຕໍ້ອນຮບັ ພ ື່  

ທີື່  ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ          ພ ື່  ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ສຳບຳນ ໃນ ພຣະນຳມ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ວື່ຳ         ພ ື່  ຈະ ບ ື່  ຂໍ້ຳ ລຳວ.         

9ແຕື່ ເຈົໍ້ຳ 

ຄງົ ຮ ໍ້ຈກັ ວື່ຳ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ເຮັດ ຢື່ຳງໃດ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ຂໍ້ຳ ລຳວ ເສຍ.”          

ດາວິດສິ້ນພະຊົນ 
10ແລໍ້ວ ກະສດັ ດາວິດ ກ  ສິໍ້ນ ລມົ ຫຳຍໃຈ         ພວກ ເຂົຳ ຝງັ ສບົ ຂອງ ພະ ອງົ ໄວໍ້ ຢ ື່ ນະຄອນ ເຢຣ ຊາ-

ເລັມ.         

11ກະສດັ ດາວິດ ໄດໍ້ ປກົຄອງ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ອິສຣາເອນ ເປັນ ເວລຳ ສີື່  ສິບ ປີ         ຄ  ພະ ອງົ ປະ-
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ທບັ ທີື່  ເມ  ອງ ເຮັບໂຣນ ເຈດັ ປີ         ແລະ ປະທບັ ທີື່  ເຢຣ ຊາເລັມ ສຳມ ສິບ ສຳມ ປີ.          

12ໂຊໂລໂມນ          ໄດໍ້ ປະທບັ ເທິງ ພະ ລຳຊະ ບນັລງັ ຂອງ ກະສດັ ດາວິດ          ແລະ ພະ ລຳຊະ ອ  ຳນຳດ 

ຂອງ ພະ ອງົ ກ  ດ  ຳລງົ ຢ ື່ ຢື່ຳງ ໝັໍ້ນຄງົ ຖຳວອນ.          
13ແລໍ້ວ ອາໂດນີຢາ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ນຳງ ຮັກກິດ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ເຝົໍ້ຳ ຍຳນຳງ ບັດເຊບາ ແມ ື່ ຂອງ ໂຊໂລ-

ໂມນ          ຍຳນຳງ ໄດໍ້ ຖຳມ         ລຳວ ວື່ຳ         “ເຈົໍ້ຳ ມຳ ຢື່ຳງ ສນັຕ ິບ ?”         ລຳວ ຕອບ ວື່ຳ         “ຂໍ້ອຍ ມຳ ຢື່ຳງ ສນັຕ”ິ         

14ແລໍ້ວ ລຳວ ທ ນ ວື່ຳ         “ຂໍ້ອຍ ມີ ເລ ື່ ອງ ທີື່  ຈະ ເວົໍ້ຳ ແກື່ ຍຳນຳງ”         ຍຳນຳງ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ເວົໍ້ຳ ມຳ ໂລດ”         

15ແລໍ້ວ ລຳວ ຈ ື່ງ ທ ນ ວື່ຳ         “ຍຳນຳງ ຮ ໍ້ ແລໍ້ວ ວື່ຳ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ແລະ ບນັດຳ 

ຊນົ ຊຳດ         ອິສຣາເອນ ທງັ ໝດົ ກ  ໝຳຍ ໃຈ ວື່ຳ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈະ ໄດໍ້ ປກົຄອງ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ;         ຢື່ຳງໃດ 

ກ  ດ ີ         ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ໄດໍ້ ກຳຍ ມຳ ເປັນ ຂອງ ນໍ້ອງ ຊຳຍ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ເປັນ 

ຂອງ ຍຳນຳງ ຊ ື່ ງ ມຳ ຈຳກ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

16ບດັ ນີໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ທ ນ ຂ  ແຕື່ ສິື່ ງ ດຽວ         ຂ  ທື່ຳນ ຢື່ຳ ໄດໍ້ ປະຕ-ິ

ເສດ ເລີຍ”         ຍຳນຳງ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ລຳວ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ເວົໍ້ຳ ມຳ ເບິື່ ງ”         

17ແລະ ລຳວ ກ  ທ ນ ວື່ຳ         “ຂ  ຍຳນຳງ ທ ນ ກະ-

ສດັ ໂຊໂລໂມນ          (ເພິື່ ນ ຄງົ ບ ື່  ປະຕເິສດ ທື່ຳນ)         ຄ          ທ ນ ຂ  ອາບີຊາກ ຊຳວ ຊ ເນມ          ໃຫໍ້ ເປັນ ເມຍ ຂອງ 

ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ”         

18ຍຳນຳງ ບັດເຊບາ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ດ  ີແລໍ້ວ         ເຮົຳ ຈະ ທ ນ ກະສດັ ແທນ ເຈົໍ້ຳ.”          
19ຍຳນຳງ ບັດເຊບາ ຈ ື່ງ ເຂົໍ້ຳ ເຝົໍ້ຳ ກະສດັ ໂຊໂລໂມນ          ເພ ື່ ອ ທ ນ ໃຫໍ້ ອາໂດນີຢາ          ແລະ ກະສດັ ໄດໍ້ 

ລກຸຂ ໍ້ນ ຕໍ້ອນຮບັ ນຳງ         ແລະ ໄດໍ້ ຄ  ຳນບັ ພະ ນຳງ         ແລໍ້ວ ກ  ສະເດັດ ປະທບັ ເທິງ ພະ ທີື່  ນ ັື່ງ ຂອງ ພະ ອງົ         

ຮບັ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ນ  ຳ ພະ ທີື່  ນ ັື່ງ ມຳ ຖວຳຍ ສ  ຳລບັ ແມ ື່ ຂອງ ກະສດັ         ແລະ ນຳງ ກ  ໄດໍ້ ນ ັື່ງ ທີື່  ເບ ໍ້ອງ ຂວຳ ຂອງ ກະ-

ສດັ         

20ແລໍ້ວ ຍຳນຳງ ທ ນ ວື່ຳ         “ແມ ື່ ຈະ ຂ  ຈຳກ ເຈົໍ້ຳ ຈກັ ປະກຳນ ໜ ື່ ງ         ຂ  ຢື່ຳ ປະຕເິສດ ແມ ື່ ເລີຍ”         ແລະ 

ກະສດັ ທ ນ ຍຳນຳງ ວື່ຳ         “ຂ  ມຳ ເຖດີ         ຂໍ້ອຍ ຈະ ບ ື່  ປະຕເິສດ ແມ ື່ ດອກ”         

21ຍຳນຳງ ທ ນ ວື່ຳ         “ຂ  ຍກົ ນຳງ 

ອາບີຊາກ ຊຳວ ຊ ເນມ          ໃຫໍ້ ເປັນ ເມຍ ຂອງ ອາໂດນຢີາ ອໍ້ຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ສຳ”         

22ກະສດັ ໂຊໂລໂມນ 

ກື່ຳວ ຕອບ ແມ ື່ ຂອງ ເພິື່ ນ ວື່ຳ         “ເຫດ ໃດ ແມ ື່ ຈ ື່ງ ມຳ ຂ  ອາບີຊາກ ຊຳວ ຊ ເນມ ໃຫໍ້ ແກື່ ອາໂດນີຢາ?         ໜໍ້ຳ 

ຈະ ຂ  ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ໃຫໍ້ ລຳວ         ເພຳະ ລຳວ ເປັນ ອໍ້ຳຍ ຂອງ ລ ກ         ແລະ ຝື່ຳຍ ລຳວ ມີ ປະໂລຫິດ ອາບີ-
ອາທາ ແລະ ໂຢອາບ ລ ກ ນຳງ ເຊຣ ຢາ ແລໍ້ວ.”          

23ແລໍ້ວ ກະສດັ ໂຊໂລໂມນ ໄດໍ້ ສຳບຳນ ໃນ ພຣະນຳມ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ວື່ຳ         “ຖໍ້ຳ ອາໂດນີຢາ 

ບ ື່  ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ນີໍ້ ຕ ື່ ສ ໍ້ ຊວີດິ ຂອງ ລຳວ ເອງ ແລໍ້ວ         ກ  ຂ  ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ລງົໂທດ ຂໍ້ອຍ         ແລະ ໜກັ 

ຫລຳຍ ໄປ ກວື່ຳ ນ ັໍ້ນ ອີກ         

24ເພຳະສະນ ັໍ້ນ,         ບດັ ນີໍ້ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ພຣະຊນົ ຢ ື່ ແທໍ້ ສນັໃດ         ພຣະອງົ 

ຜ ໍ້ ສະຖຳປະນຳ ຂໍ້ອຍ ໄວໍ້         ແລະ ຕ ັໍ້ງ ຂໍ້ອຍ ໄວໍ້ ເທິງ ບນັລງັ ຂອງ ດາວິດ ພ ື່  ຂອງ ຂໍ້ອຍ         ແລະ ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງ ໄວໍ້ 

ເປັນ ຄອບຄວົ         ດ ັື່ງ ທີື່  ພຣະອງົ ໄດໍ້ ສນັຍຳ ໄວໍ້         ອາໂດນີຢາ ຈະ ຕໍ້ອງ ຕຳຍ ໃນ ມ ໍ້ນີໍ້         ສນັນ ັໍ້ນ”         

25ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         

ກະສດັ ໂຊໂລໂມນ ຈ ື່ງ ຮບັ ສ ັື່ງ ໃຊໍ້ ເບນາຢາ ລ ກ ຊຳຍ ເຢໂຮຢາດາ,         ລຳວ ກ  ໄປ ປະຫຳນ ຊວີດິ ຂອງ 

ອາໂດນີຢາ          ແລະ ອາໂດນີຢາ ກ  ຕຳຍ.          

ອາບີອາທາຖືກໄລູ່ອອກຈາກໜ້າທີ່ປະໂລຫິດ 
26ສື່ວນ ປະໂລຫິດ ອາບີອາທາ ນ ັໍ້ນ         ກະສດັ ອອກ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ໄປ ນຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ທີື່ ຢ ື່ ອານາໂທດ          

ເພຳະ ເຈົໍ້ຳ         ສມົຄວນ ຖ ກ ໂທດ ເຖງິ ຕຳຍ         ແຕື່ ໃນ ເວລຳ ນີໍ້ ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ປະຫຳນ ຊວີດິ ເຈົໍ້ຳ         ເພຳະວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ 

ຫຳມ ຫີບ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ຂອງ ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄປ ຂໍ້ຳງ ໜໍ້ຳ ດາວິດ ພ ື່  ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ ຍໍ້ອນ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ 



1 ກະສັດ 2 524 
ສື່ວນ ໃນ ບນັດຳ ຄວຳມທກຸ ໃຈ ຂອງ ພ ື່  ເຮົຳ ທກຸ ຂ ໍ້”         

27ແລະ ໂຊໂລໂມນ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ຂບັ ໄລື່ ອາບອີາທາ ອອກ 

ຈຳກ ໜໍ້ຳທີື່  ປະໂລຫິດ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ພຣະຄ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ສ  ຳເລັດ ຕຳມ ທີື່  

ພຣະອງົ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ກື່ຽວ ກບັ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ເອລ ີທີື່  ເມ  ອງ ຊີໂລ.          

ໂຢອາບຖືກປະຫານຊີວິດ ເພາະເພິ່ນຂ້າອັບເນ 
28ເມ  ື່ອ ຂື່ຳວ ນີໍ້ ຮ ໍ້ ໄປ ເຖງິ ໂຢອາບ          ເພຳະວື່ຳ ໂຢອາບ ບ ື່  ໄດໍ້ ສະໜບັສະໜ ນ ອັບຊາໂລມ          ເພິື່ ນ ໄດໍ້ 

ສະໜບັສະໜ ນ ອາໂດນີຢາ          ໂຢອາບ ກ  ປບົ ໜີ ໄປ ທີື່  ຫ ເຕັນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ຈບັ ຈອມ 

ແທື່ນ ບ ຊຳ ໄວໍ້         

29ເມ  ື່ອ ມີ ຄນົ ໄປ ກຳບ ທ ນ ກະສດັ ໂຊໂລໂມນ ວື່ຳ         “ໂຢອາບ ໄດໍ້ ໜີ ໄປ ທີື່  ຫ ເຕັນ ຂອງ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ເບິື່ ງ ແມ         ລຳວ ຢ ື່ ຂໍ້ຳງ ແທື່ນ ບ ຊຳ ນ ັໍ້ນ”         ໂຊໂລໂມນ ສ ັື່ງ ເບນາຢາ ລ ກ ຊຳຍ ເຢ-
ໂຮຢາດາ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ໄປ ປະຫຳນ ຊວີດິ ລຳວ”         

30ເບນາຢາ ກ  ມຳ ຍງັ ຫ ເຕັນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເວົໍ້ຳ 

ກບັ ໂຢອາບ ວື່ຳ         “ກະສດັ ມີ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ວື່ຳ         ຈ ົື່ງ ອອກ ມຳສຳ”         ເພິື່ ນ ຕອບ ວື່ຳ         “ບ ື່  ອອກ ໄປ         ຂໍ້ອຍ ຈະ ຕຳຍ 

ຢ ື່ ບື່ອນ ນີໍ້”         ແລໍ້ວ ເບນາຢາ ກ  ນ  ຳ ຄວຳມ ໄປ ກຳບ ທ ນ ກະສດັ ອີກ ວື່ຳ         “ໂຢອາບ ເວົໍ້ຳ ຢື່ຳງ ນີໍ້         ແລະ ລຳວ 

ຕອບ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຢື່ຳງ ນີໍ້”         

31ກະສດັ ກື່ຳວ ຕອບ ລຳວ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ເຮັດ ຕຳມ ທີື່  ລຳວ ບອກ         ຈ ົື່ງ ຂໍ້ຳ ລຳວ ສະ         

ແລະ ຝງັ ລຳວ ໄວໍ້         ເພ ື່ ອ ກຳນ ຂໍ້ຳ ຄນົ ທີື່  ບ ື່  ມີ ຄວຳມ ຜິດ         ຊ ື່ ງ ໂຢອາບ ໄດໍ້ ເຮັດ ນ ັໍ້ນ         ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ໜີ ໄປ ຈຳກ 

ເຮົຳ         ແລະ ຈຳກ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ພ ື່  ຂອງ ເຮົຳ ເສຍ         

32ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເລ ອດ ຂອງ ລຳວ ກບັ ມຳ 

ຕກົ ເທິງ ຫວົ ຂອງ ລຳວ ເອງ         ເພຳະວື່ຳ ລຳວ ໄດໍ້ ໂຈມ ຕ ີ         ແລະ ຂໍ້ຳ         ຊຳຍ ສອງ ຄນົ ທີື່  ຊອບ ທ  ຳ         ແລະ ດກີ 

ວື່ຳ ຕວົ ເອງ         ແລະ ຂໍ້ຳ ພວກ ເຂົຳ ດໍ້ວຍ ດຳບ         ໂດຍ ທີື່  ດາວິດ ພ ື່  ຂອງ ເຮົຳ ບ ື່  ຮ ໍ້ຈກັ ຄ          ອັບເນ ລ ກ ຊຳຍ 

ຂອງ ເນ ຜ ໍ້ ບນັຊຳ ກຳນ ກອງທບັ ຂອງ ອິສຣາເອນ          ແລະ ອາມາສາ ລ ກ ຂອງ ເຢເທ ຜ ໍ້ ບນັຊຳ ກຳນ 

ກອງທບັ ຂອງ ຢ ດາ         

33ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ເລ ອດ ຂອງ ຄນົ ທງັ ສອງ ຕກົ ເທິງ ຫວົ ຂອງ ໂຢອາບ ແລະ ເທິງ ຫວົ 

ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ລຳວ ຕະຫລອດ ໄປ         ແຕື່ ສນັຕ ິສກຸ ຈຳກ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ຢ ື່ ເທິງ ດາວິດ          ແລະ 

ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ເພິື່ ນ         ແລະ ຄອບຄວົ ຂອງ ເພິື່ ນ ພໍ້ອມ ທງັ ລຳຊະ ບນັລງັ ຂອງ ເພິື່ ນ ຕະຫລອດ ໄປ ເປັນ-

ນດິ”         

34ແລໍ້ວ ເບນາຢາ ລ ກ ຊຳຍ ເຢໂຮຢາດາ ກ  ຂ ໍ້ນ ໄປ ປະຫຳນ ຊວີດິ ລຳວ         ແລະ ຝງັ ລຳວ ໄວໍ້ ໃນ 

ເຮ ອນ ຂອງ ລຳວ ເອງ         ຊ ື່ ງ ຢ ື່         ໃນ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ         ເບນາຢາ ຮບັ ຕ  ຳແໜື່ງ ເປັນ ຜ ໍ້ ບນັຊຳ ກຳນ 

ກອງທບັ         ແລະ ຊາໂດກ ຮບັ ຕ  ຳແໜື່ງ ເປັນ ມະຫຳ ປະໂລຫິດ         

35ກະສດັ ໄດໍ້ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ເບນາຢາ ລ ກ 

ຊຳຍ ເຢໂຮຢາດາ ໃຫໍ້ ເປັນ ຜ ໍ້ ບນັຊຳ ກຳນ ກອງທບັ ແທນ ໂຢອາບ          ແລະ ກະສດັ ກ  ໄດໍ້         ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ຊາ-
ໂດກ ຜ ໍ້ ເປັນ ປະໂລຫິດ ແທນ ຕ  ຳແໜື່ງ ຂອງ ອາບອີາທາ.          

ຊິເມອີຖືກປະຫານຊີວິດ 
36ແລໍ້ວ ກະສດັ ໄດໍ້ ໃຊໍ້ ຄນົ ໄປ ຫຳ ຊິເມອີ ໃຫໍ້ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ເຝົໍ້ຳ         ແລະ ບອກ ລຳວ ວື່ຳ         “ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ສໍ້ຳງ 

ເຮ ອນ ຢ ື່ ໃນ ເມ  ອງ ເຢຣ ຊາເລັມ          ແລະ ອຳໄສ ຢ ື່ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ຢື່ຳ ອອກ ຈຳກ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ໄປ ທຳງ ໃດ 

ຈກັ ເທ ື່ ອ         

37ເພຳະ ໃນ ມ ໍ້ ໃດ ທີື່  ທື່ຳນ ຈະ ອອກ ໄປ         ແລະ ຂໍ້ຳມ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ກິດໂຣນ ນ ັໍ້ນ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ຮ ໍ້ ຢື່ຳງ ຄກັ-

ແນື່ ວື່ຳ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ຕຳຍ         ແລໍ້ວ ເລ ອດ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ຕກົ ເທິງ ຫວົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ເອງ”         

38ແລະ ຊິເມອີ 

ທ ນ ກະສດັ ວື່ຳ         “ທີື່  ທື່ຳນ ກື່ຳວ ນ ັໍ້ນ ກ  ດ ີແລໍ້ວ         ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ທື່ຳນ ຈະ ເຮັດ ຕຳມ ທີື່  ກະສດັ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຂອງ         

ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ກື່ຳວ ນ ັໍ້ນ”         ຊິເມອີ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ເມ  ອງ ເຢຣ ຊາເລັມ ເປັນ ເວລຳ ດນົ ນຳນ.          
39ຕ ື່  ມຳ ເມ  ື່ອ ລື່ວງ ໄປ ໄດໍ້ ສຳມ ປີ ແລໍ້ວ ຂໍ້ຳ ທຳດ ສອງ ຄນົ ຂອງ ຊິເມອີ ໄດໍ້ ລກັ ໜີ ໄປ ຫຳ ເຈົໍ້ຳ ອາກີເຊ 



525 1 ກະສັດ 3 
ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ         ມາອາກາ          ກະສດັ ເມ  ອງ ກັດ,         ເມ  ື່ອ ພວກ ເຂົຳ ມຳ ບອກ ຊິເມອີ ວື່ຳ         “ເບິື່ ງ ແມ         ຂໍ້ຳ ໃຊໍ້ 

ຂອງ ທື່ຳນ ຢ ື່ ໃນ ເມ  ອງ ກັດ”         

40ຊິເມອີ ກ  ລກຸຂ ໍ້ນ ຜ ກ ອຳນ ລ          ຂີື່  ໄປ ເຝົໍ້ຳ ອາກີເຊ ທີື່  ເມ  ອງ ກັດ ເພ ື່ ອ ຊອກ 

ຫຳ ຂໍ້ຳ ທຳດ ຂອງ ຕນົ         ຊິເມອີ ໄດໍ້ ໄປ ນ  ຳ ເອົຳ ຂໍ້ຳ         ທຳດ ຂອງ ຕນົ ມຳ ຈຳກ ເມ  ອງ ກັດ         

41ແລະ ເມ  ື່ອ ມີ ຜ ໍ້ 

ກຳບ ທ ນ ໂຊໂລໂມນ ວື່ຳ ຊິເມອີ ໄດໍ້ ໄປ ຈຳກ ເມ  ອງ ເຢຣ ຊາເລັມ ເຖງິ ເມ  ອງ ກັດ          ແລະ ກບັ ມຳ ແລໍ້ວ         

42ກະສດັ ກ  ໃຊໍ້ ໃຫໍ້ ຄນົ ໄປ ເອີໍ້ນ ຊິເມອີ ມຳ ເຝົໍ້ຳ         ແລະ ກື່ຳວ ກບັ ລຳວ ວື່ຳ         “ເຮົຳ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ປະຕຍິຳນ ໃນ 

ພຣະນຳມ ຂອງ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ບ ື່  ແມ ື່ນ ບ          ແລະ ໄດໍ້ ຕກັເຕ ອນ ເຈົໍ້ຳ ແລໍ້ວ ວື່ຳ         ‘ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ຮ ໍ້ຈກັ ຄກັແນື່ 

ວື່ຳ         ໃນ ມ ໍ້ ໃດ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ອອກ ໄປ         ບ ື່  ວື່ຳ ໄປ ທີື່  ໃດ ໆ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ຕຳຍ’         ແລະ ເຈົໍ້ຳ ກ  ໄດໍ້ ຕອບ ເຮົຳ ວື່ຳ         ‘ຄ  ຳ 

ກື່ຳວ ທີື່  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ຍນິ ນ ັໍ້ນ ກ  ດ ີແລໍ້ວ’         

43ເປັນ ຫຍງັ ເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ບ ື່  ຮກັສຳ ຄ  ຳ ປະຕຍິຳນ ໄວໍ້ ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ          ແລະ ຮກັສຳ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ຊ ື່ ງ ເຮົຳ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ”         

44ກະສດັ ກື່ຳວ ກບັ ຊິເມອີ ຕ ື່  ວື່ຳ         “ເຈົໍ້ຳ ເອງ ຮ ໍ້ 

ເລ ື່ ອງ ເຫດ ຮໍ້ຳຍ ທງັ ໝດົ ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ໃນ ໃຈ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ແລໍ້ວ         ຊ ື່ ງ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ຕ ື່  ດາວິດ ພ ື່         ຂອງ ເຮົຳ,         ເພຳະ-

ສະນ ັໍ້ນ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ນ  ຳ ເຫດ ຮໍ້ຳຍ ມຳ ຕກົ ຖ ກ ຫວົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ເອງ         

45ແຕື່ ກະສດັ ໂຊໂລໂມນ ຈະ 

ໄດໍ້ ຮບັ ພຣະພອນ         ແລະ ພະ ທີື່  ນ ັື່ງ ຂອງ ດາວິດ ຈະ ຕ ັໍ້ງ ໝັໍ້ນຄງົ ຢ ື່ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຕະ-

ຫລອດ ໄປ ເປັນນດິ.”          
46ແລໍ້ວ ກະສດັ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ເບນາຢາ ລ ກ ຊຳຍ ເຢໂຮຢາດາ ແລະ ລຳວ ກ  ໄດໍ້ ອອກ ໄປ ປະຫຳນ ຊວີດິ ຊິ-

ເມອີ          ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງ ໝັໍ້ນຄງົ ຢ ື່ ໃນ ພະຫດັ ຂອງ ໂຊໂລໂມນ.          

ບົດທີ 3 
ໂຊໂລໂມນຊົງອະພິເສກສົມລົດກັບທິດາກະສັດຟາຣາໂອ 

1ໂຊໂລໂມນ ໄດໍ້ ຜ ກ ສ  ຳພນັ ກບັ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ຟາຣາໂອ          ແຫື່ງ ເອຢິບ          ໂດຍ ໄດໍ້ ແຕື່ງງຳນ ກບັ ລຳຊະ 

ທິດຳ ຂອງ ພະ ອງົ         ແລະ ພຳ ນຳງ ໄປ ຢ ື່ ທີື່  ເມ  ອງ ຂອງ ດາວິດ          ຈນົ ພະ ອງົ ສໍ້ຳງ ພະລຳຊະວງັ ຂອງ ພະ 

ອງົ ເອງ         ສໍ້ຳງ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ແລະ ກ  ຳແພງ ອໍ້ອມ ເມ  ອງ ເຢຣ ຊາເລັມ ສ  ຳເລັດ ໃນ ເວລຳ 

ນ ັໍ້ນ.         

2ບື່ອນ ນະມດັສະກຳນ ພຣະນຳມ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຍງັ ບ ື່  ທນັ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ຂ ໍ້ນ ເທ ື່ ອ         ປະຊຳຊນົ 

ຈ ື່ງ ຍງັ ຖວຳຍ ບ ຊຳ ຢ ື່ ຕຳມ ແທື່ນ ບ ຊຳ ຕື່ຳງ ໆ.         

3ໂຊໂລໂມນ ຮກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ຕດິຕຳມ ຄ  ຳ 

ສ ັື່ງສອນ ຂອງ ກະສດັ ດາວິດ ຜ ໍ້ ເປັນ ພ ື່         ແຕື່ ວື່ຳ         ເພິື່ ນ ຍງັ ໄດໍ້ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ         ແລະ ເຄ ື່ ອງ ຫອມ ຢ ື່ 

ຕຳມ ແທື່ນ ບ ຊຳ ເຊັື່ ນ ດຽວ.          

ໂຊໂລໂມນທ ນຂໍສະຕິປັນຍາຈາກພຣະເຈົ້າ 
4ມ ໍ້ໜ ື່ ງ         ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ໂຊໂລໂມນ ໄດໍ້ ສະເດັດ ໄປ ເມ  ອງ ກິເບໂອນ          ເພ ື່ ອ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ຢ ື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ         

ເພຳະ ເປັນ ສະຖຳນທີື່  ສ ງ ສດຸ ທີື່  ສ  ຳຄນັ ທີື່  ໂຊໂລໂມນ ໄດໍ້ ເຜົຳ ສດັ ພນັ ໂຕ ຖວຳຍ ຢ ື່ ເທິງ ແທື່ນ ບ ຊຳ ນີໍ້ 

ແລໍ້ວ.         

5ຢ ື່ ທີື່  ເມ  ອງ ກິເບໂອນ          ໃນ ຕອນ ກຳງຄ ນ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ປະກດົ ທຳງ ຄວຳມ ຝນັ ໃຫໍ້ 

ໂຊໂລໂມນ ເຫັນ         ແລະ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ ຕໍ້ອງກຳນ ຫຍງັ ຈຳກ ເຮົຳ.”         

6ໂຊໂລໂມນ ທ ນ ຕອບ ວື່ຳ,         

“ພຣະອງົ ຊງົ ສະແດງ ຄວຳມ ເມດ ຕຳ ອນັ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ແກື່ ກະສດັ ດາວິດ ພ ື່  ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ 

ພະ ອງົ         ເມ  ື່ອ ຄຳວ ເພິື່ ນ ດ  ຳເນນີ ຊວີດິ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ສດັຊ ື່         ຍດຸຕ ິທ  ຳ         ແລະ ມີ ຈດິໃຈ ຊ ື່  ຕງົ ຕ ື່  ພຣະອງົ         

ພຣະອງົ ຊງົ ມີ ຄວຳມ ກະລນຸຳ ອນັ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ຕ ື່  ເພິື່ ນ         ໂດຍ ຍນິ ຍອມ ໃຫໍ້ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເພິື່ ນ ຂ ໍ້ນ ນ ັື່ງ ເທິງ 



1 ກະສັດ 3 526 
ບນັລງັ ໃນ ມ ໍ້ນີໍ້.         

7ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ດຽວນີໍ້ ພຣະອງົ ຊງົ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ຊ-ີ

ວດິ ແທນ ພ ື່  ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ທງັ ໆ         ທີື່  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຍງັ ໜຸື່ມ ຢ ື່         ແລະ ບ ື່  ມີ ຄວຳມ ຊ  ຳນ  ິຊ  ຳນຳນ ດໍ້ຳນ ກຳນ ປກົ-

ຄອງ.         

8ຂໍ້ຳ ໃຊໍ້ ຂອງ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ໃຊໍ້ ຊວີດິ ໃນ ທື່ຳມກຳງ ໄພື່ ພນົ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ເລ ອກ ໄວໍ້         ເປັນ ຊນົ ຊຳດ 

ໃຫຍື່ ທີື່  ມີ ຈ  ຳນວນ ຄນົ ຫລວງຫລຳຍ ຈນົ ບ ື່  ອຳດ ນບັ ໄດໍ້.         

9ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຢຳກ ປກົຄອງ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ພຣະອງົ 

ຢື່ຳງ ຍດຸຕ ິທ  ຳ ແລະ ຖ ກຕໍ້ອງ         ສະນ ັໍ້ນ         ຂ  ພຣະອງົ ຊງົ ປະທຳນ ຄວຳມ ສະຫລຽວ ສະຫລຳດ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳ-

ນໍ້ອຍ ແດື່         ບ ື່  ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ບ ື່  ສຳມຳດ ປກົຄອງ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ພຣະອງົ ຈ  ຳນວນ ຫລວງຫລຳຍ 

ຢື່ຳງ ນີໍ້ ໄດໍ້.         

10-11ຄ  ຳ ຮໍ້ອງ ຂ  ຂອງ ໂຊໂລໂມນ ພ ພຣະໄທ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພຣະອງົ ຈ ື່ງ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         

“ຍໍ້ອນ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ຂ  ຊວີດິ ຍ ນ ຍຳວ         ບ ື່  ໄດໍ້ ຂ  ຄວຳມ ຮ ັື່ງມ ີ        ຫລ  ຂ  ຊວີດິ ສດັຕ          ແຕື່ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ທ ນ ຂ  ຄວຳມ ສະ-

ຫລຽວ ສະຫລຳດ ໃນ ກຳນ ປກົຄອງ.         

12ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ຕຳມ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ທ ນ ຂ          ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ມີ ຄວຳມ ຄິດ 

ສະຫລຽວ ສະຫລຳດ ຢື່ຳງ ທີື່  ບ ື່  ມີ ໃຜ ເຄີຍ ມີ ມຳ ກື່ອນ         ແລະ ຈະ ບ ື່  ມີ ໃຜ ມີ ຄ  ເຈົໍ້ຳ ອີກ.         

13ສິື່ ງ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ຂ          

ເຮົຳ ກ  ຈະ ເພີື່ ມ ຕ ື່ ມ ໃຫໍ້ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ         ເຊັື່ ນ ຄວຳມ ຮ ັື່ງມ ີ         ແລະ ສະຫງ ື່ຳ ລຳສ ີຕະຫລອດ ຊ ົື່ວ ຊວີດິ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

ຊ ື່ ງ ບ ື່  ມີ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ອງົ ໃດ ມີ ຄ  ເຈົໍ້ຳ.         

14ຖໍ້ຳວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ເຊ ື່ ອ ຟງັ ເຮົຳ         ແລະ ຖ  ຮກັສຳ ຂ ໍ້ ບນັຍດັ         ແລະ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ 

ຂອງ ເຮົຳ         ຄ  ດ ັື່ງ ດາວິດ ຜ ໍ້ ເປັນ ບດິຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ປະຕບິດັ ມຳ         ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ມີ ຊວີດິ ຍ ນ ຍຳວ ຢ ື່ ຕ ື່  

ໄປ.”         

15ແລໍ້ວ ໂຊໂລໂມນ ກ  ຮ ໍ້ເມ  ື່ອ         ຈ ື່ງ ຮ ໍ້ ວື່ຳ         ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ຕ ື່  ຕນົ ທຳງ ຄວຳມ ຝນັ         ຈຳກ ນ ັໍ້ນ         ພະ 

ອງົ ໄດໍ້ ກບັ ຄ ນ ເມ  ອ ນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ          ແລໍ້ວ ຢ ນ ຢ ື່ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຫີບ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          

ພະ ອງົ ໄດໍ້ ເຜົຳ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ         ແລະ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ເພ ື່ ອ ຄວຳມ ສຳມກັຄ ີທ  ຳ         ທງັ ໄດໍ້ ຈດັ ງຳນ ກນິ ລໍ້ຽງ 

ຢື່ຳງ ໃຫຍື່ ໂຕ ສ  ຳລບັ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ທກຸ ຄນົ ຂອງ ພະ ອງົ.          

ໂຊໂລໂມນຕັດສິນຄວາມຢູ່າງຍຸດຕິທຳ 
16ຢ ື່ ມຳ         ມີ ຍງິ ໂສເພນ ີສອງ ຄນົ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ເຝົໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ໂຊໂລໂມນ.         

17ຍງິ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຈ ື່ງ ກຳບ ທ ນ ວື່ຳ         

ຂໍ້ຳ ແດື່ ພະ ລຳຊຳ         ຍງິ ຄນົ ນີໍ້ ແລະ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຢ ື່ ເຮ ອນ ຫລງັ ດຽວ ກນັ         ໃນ ຂະນະ ທີື່  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເກດີ ລ ກ.         

18ລຳວ ກ  ຢ ື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ         ຫລງັ ຈຳກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ອອກລ ກ ໄດໍ້ ສຳມ ມ ໍ້ ແລໍ້ວ         ຍງິ ຄນົ ນີໍ້ ກ  ເກດີ ລ ກ ຄ  ກນັ         ພວກ ຂໍ້ຳ-

ນໍ້ອຍ ຢ ື່ ນ  ຳ ກນັ ພຽງ ສອງ ຄນົ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ບ ື່  ມີ ໃຜ ຢ ື່ ໃນ ເຮ ອນ ນ  ຳ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເລີຍ.         

19ຢ ື່ ມຳ ຄ ນ 

ໜ ື່ ງ         ຍງິ ຜ ໍ້ ນີໍ້ ໄດໍ້ ນອນ ເຕັງ ລ ກ ຈນົ ລ ກ ຕຳຍ.         

20ແລໍ້ວ ໃນ ຕອນ ທື່ຽງ ຄ ນ         ຂະນະ ທີື່  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຍງັ ນອນ 

ຫລບັ ຢ ື່         ລຳວ ໄດໍ້ ລກຸຂ ໍ້ນ ໄປ ອ ໍ້ມ ເອົຳ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈຳກ ຂໍ້ຳງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ແລະ ເອົຳ ໄປ ໄວໍ້ ໃນ 

ຕຽງ ຂອງ ລຳວ         ແລໍ້ວ ເອົຳ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ລຳວ ທີື່  ຕຳຍ ແລໍ້ວ ນ ັໍ້ນ ມຳ ໃສື່ ຕຽງ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ.         

21ເມ  ື່ອ ຕ ື່ ນ 

ເຊົໍ້ຳ ມຳ         ເວລຳ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ລກຸຂ ໍ້ນ ເອົຳ ນມົ ໃຫໍ້ ລ ກນໍ້ອຍ ກນິ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ກ  ເຫັນ ວື່ຳ         ລ ກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ຕຳຍ 

ເສຍ ແລໍ້ວ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈ ື່ງ ສງັເກດ ເບິື່ ງ ຄກັ ໆ         ຈ ື່ງ ຮ ໍ້ ວື່ຳ         ເດັກນໍ້ອຍ ທີື່  ຕຳຍ ນ ັໍ້ນ         ບ ື່  ແມ ື່ນ ລ ກ ຂອງ ຂໍ້ຳ-

ນໍ້ອຍ ເລີຍ.         

22ແລໍ້ວ ຍງິ ຜ ໍ້ ທີ ສອງ ເວົໍ້ຳ ຂ ໍ້ນ ວື່ຳ,         “ບ ື່  ແມ ື່ນ         ຜ ໍ້ ຍງັ ແມ ື່ນ ລ ກ ຂໍ້ອຍ         ຜ ໍ້ ຕຳຍ ແມ ື່ນ ລ ກ ເຈົໍ້ຳ”.         

ຍງິ ຜ ໍ້ ທ  ຳອິດ ກ  ເວົໍ້ຳ ຕອບ ວື່ຳ,         “ບ ື່  ແມ ື່ນ ດອກ         ຜ ໍ້ ຕຳຍ ແມ ື່ນ ລ ກ ເຈົໍ້ຳ         ຜ ໍ້ ຍງັ ແມ ື່ນ ລ ກ ຂໍ້ອຍ”.          
23ທງັ ສອງ ໄດໍ້ ຖກົ ຖຽງ ກນັ ຊໍ້ອງ ພະ ພກັ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ສື່ວນ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ໂຊໂລໂມນ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ແຕື່-

ລະຄນົ ໃນ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຕື່ຳງ ກ  ພຳກນັ ທໍ້ວງ ວື່ຳ         ຜ ໍ້ ຍງັ ເປັນ ລ ກ ຂອງ ຕນົ ເອງ         ແລະ ຜ ໍ້ ຕຳຍ ເປັນ ລ ກ ຂອງ 

ຄນົ ອ ື່ ນ.”         

24ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ຊງົ ກື່ຳວ ຕ ື່  ໄປ ວື່ຳ         “ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ຈ ົື່ງ ໄປ ເອົຳ ດຳບ ມຳ ໃຫໍ້ ເຮົຳ         ແລໍ້ວ ເຂົຳ ກ  ເອົຳ ດຳບ 

ນ ັໍ້ນ ມຳ ວຳງ ໄວໍ້ ຕ ື່  ພະ ພກັ ພະ ອງົ.         

25ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ຈ ື່ງ ສ ັື່ງ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ຕດັ ເດັກນໍ້ອຍ ທີື່  ຍງັ ນ ັໍ້ນ ອອກ ເປັນ ສອງ 
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ຕື່ອນ         ແລະ ເອົຳ ແບື່ງ ໃຫໍ້ ຍງິ ສອງ ຄນົ ນີໍ້ ຜ ໍ້ ລະ ຕື່ອນ.         

26ຍງິ ຜ ໍ້ ທີື່  ເປັນ ແມ ື່ ແທໍ້ ຂອງ ເດັກນໍ້ອຍ ນ ັໍ້ນ         ໄດໍ້ ມີ 

ຄວຳມ ສງົສຳນ ລ ກ ຂອງ ຕນົ ເຫລ ອ ຫລຳຍ         ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ກຳບ ທ ນ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ວື່ຳ         ຂໍ້ຳ ແດື່ ພະ ລຳຊຳ ຂອງ ຂໍ້ຳ-

ນໍ້ອຍ         ຖໍ້ຳ ພະ ອງົ ຊງົ ກະລນຸຳ         ຈ ົື່ງ ເອົຳ ເດັກນໍ້ອຍ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ລຳວ ເສຍ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຂ  ພຽງ ສິື່ ງ ດຽວ ຄ  ຢື່ຳ ຂໍ້ຳ 

ມນັ.         ແຕື່ ຜ ໍ້ ທີ ສອງ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         ຈ ົື່ງ ຕດັ ມນັ ສຳ         ເພ ື່ ອ ມນັ ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ ເປັນ ລ ກ ຂອງ ຜ ໍ້ ໃດ.         

27ແລໍ້ວ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ 

ຈ ື່ງ ຕດັສິນ ວື່ຳ,         “ຢື່ຳ ຂໍ້ຳ ເດັກນໍ້ອຍ ນ ັໍ້ນ         ຈ ົື່ງ ເອົຳ ມນັ ໃຫໍ້ ຍງິ ຜ ໍ້ ທີ ໜ ື່ ງ ສຳ         ເພຳະ ລຳວ ເປັນ ແມ ື່ ທີື່ ແທໍ້ ຈງິ 

ຂອງ ມນັ.”         

28ຊຳວ ອິສຣາເອນ ທກຸ ຄນົ         ໄດໍ້ ຍນິ ຄ  ຳ ຕດັສິນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໂຊໂລໂມນ          ພວກ ເຂົຳ ກ  ເຕັມ 

ໄປ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ເຄົຳລບົ ນບັຖ  ພະ ອງົ ຢື່ຳງ ເລິກເຊິື່ ງ         ເພຳະ ພວກ ເຂົຳ ຮ ໍ້ ວື່ຳ         ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ປະທຳນ 

ສະຕປິນັຍຳ ໃຫໍ້ ແກື່ ພຣະອງົ         ເພ ື່ ອ ພິຈຳລະນຳ ຕດັສິນ ຢື່ຳງ ຍດຸຕ ິທ  ຳ.          

ບົດທີ 4 
ຂ້າລາຊະການຜ ້ໃຫຍູ່ແຫູ່ງອິສຣາເອນໃນອານາຈັກຂອງໂຊໂລໂມນ 

1ກະສດັ ໂຊໂລໂມນ ເປັນ ກະສດັ ປກົຄອງ ອິສຣາເອນ ທງັ ໝດົ         

2ແລະ ຄນົ ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້ ເປັນ ຂໍ້ຳລຳຊະ-

ກຳນ ຜ ໍ້ ໃຫຍື່ ຂອງ ພະ ອງົ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ທີື່  ກະສດັ ມີ ຢ ື່         ມີ ຄ  ດ ັື່ງນີໍ້          

  ອາຊາຣີຢາ ລ ກຊຳຍ ຊາໂດກ ເປັນປະໂລຫິດ. 

 3 ເອລໂີຮເຣັບ ແລະ ອາຮີຢາ ລ ກຊຳຍ ຊີຊາ ເປັນລຳຊະເລຂຳ 

  ເຢໂຮຊາຟັດ ລ ກຊຳຍ ອາຮີລຸດ ເປັນຜ ໍ້ຈດົບນັທ ກ. 

 4 ເບນາຢາ ລ ກຊຳຍ ເຢໂຮຢາດາ ເປັນຜ ໍ້ບນັຊຳກຳນກອງທບັ 

  ຊາໂດກ ແລະ ອາບີອາທາ ເປັນປະໂລຫິດ. 

 5 ອາຊາຣີຢາ ລ ກຊຳຍ ນາທານ ເປັນຫວົໜໍ້ຳພະນກັງຳນ 

  ຊາບຸດ ລ ກຊຳຍ ນາທານ ເປັນຂໍ້ຳລຳຊະກຳນຜ ໍ້ໃຫຍື່ ແລະເປັນມດິສະຫຳຍຂອງກະສດັ. 

 6 ອາຮີຊາ ເປັນຜ ໍ້ຄວບຄມຸແຮງງຳນ ແລະ 

  ອາໂດນີຣາມ ລ ກຊຳຍ ອັບດາ ເປັນຜ ໍ້ຄວບຄມຸຄນົທີື່ ເຮັດວຽກໜກັ. 

ຂ້າຫລວງສິບສອງຄົນເປັນຜ ້ຈັດຫາສະບຽງອາຫານສຳລັບສຳນັກກະສັດ 
7ໂຊໂລໂມນ ມີ ເຈົໍ້ຳ ພະນກັງຳນ ສິບ ສອງ ຄນົ ຢ ື່ ເໜ ອ ອິສຣາເອນ ທງັ ປວງ         ເປັນ ຜ ໍ້ ຈດັ ຫຳ ສະບຽງ 

ອຳຫຳນ ສ  ຳລບັ ກະສດັ         ແລະ ສ  ຳລບັ ຄອບຄວົ ຂອງ ກະສດັ         ພະນກັງຳນ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຈດັ ຫຳ ສະບຽງ ອຳ-

ຫຳນ ສ  ຳລບັ ເດ ອນ ໜ ື່ ງ ໃນ ແຕື່ ລະ ປີ.         

8ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້ ເປັນ ລຳຍ ຊ ື່  ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຄ :          

  ເບັນ-ຮ ເຣ ປະຈ  ຳເຂດພ ເຂົຳ ເອຟຣາຢິມ. 
 9 ເບັນ-ເດເກ ປະຈ  ຳໃນເມ  ອງ ມາກາດ,ຊາອານບີມ,ເບັດ-ເຊເມັດ ແລະເມ  ອງ ເອໂລນ-ເບັດ-

ຮານານ. 
 10 ເບັນ-ເຮເສັດ ປະຈ  ຳໃນເມ  ອງ ອາຣຸບໂບດ (ເພິື່ ນມເີມ  ອງ ໂສໂກ ແລະແຜື່ນດນິ ເຮເຟ ທງັໝດົ) 

ກ ຂ ໍ້ນຢ ື່ກບັພວກເຂົຳ. 

 11 ເບັນ-ອາບນີາດາບ ປະຈ  ຳໃນບ ລິເວນເມ  ອງ ໂດເຣ ທງັໝດົ (ເພິື່ ນເອົຳນຳງ ຕາຟັດ 

ລ ກສຳວຂອງ ໂຊໂລໂມນ ມຳເປັນເມຍ). 



1 ກະສັດ 4 528 
 12 ບາອານາ ລ ກຊຳຍ ອາຮີລຸດ ປະຈ  ຳໃນເມ  ອງ ຕາອານັກ ເມກິດໂດ ແລະ ເບັດ-ເຊອານ 

ທງັໝດົຊ ື່ ງຢ ື່ຂ ໍ້ຳງ ຊາເຣທານ ທຳງທິດໃຕໍ້ເມ  ອງ ເຢດຊະເຣເອນ ແລະຕ ັໍ້ງແຕື່ ເບັດ-ເຊອານ 

ຮອດ ອາເບັນ-ເມໂຮລາ ກຳຍໄປຈນົຮອດ ໂຢກເມອາມ. 
 13 ເບັນ-ເກເບີ ປະຈ  ຳໃນເມ  ອງ ຣາໂມດ-ກິເລອາດ (ເພິື່ ນມເີມ  ອງທງັຫລຳຍຂອງ ຢາອີ 

ລ ກຊຳຍມານາເຊ ຊ ື່ ງຢ ື່ໃນ ກິເລອາດ ແລະມດີນິແດນ ອາໂກບ ຊ ື່ ງຢ ື່ໃນ ບາຊານ 

ຫກົສິບຫວົເມ  ອງໃຫຍື່ຊ ື່ ງມກີ  ຳແພງເມ  ອງ ແລະຮຳວທອງເຫລ ອງ). 

 14 ອາຮີນາດາບ ລ ກຊຳຍ ອິດໂດ ປະຈ  ຳໃນເມ  ອງ ມາຮານາຢິມ. 
 15 ອາຮີມາອາດ ປະຈ  ຳໃນແຂວງ ນັບທາລ ີ(ເພິື່ ນກ ໄດໍ້ເອົຳນຳງ ບາເຊມາດ ລ ກສຳວຂອງ ໂຊ-

ໂລໂມນ ມຳເປັນເມຍ). 

 16 ບາອານາ ລ ກຊຳຍ ຮ ຊາຍ ປະຈ  ຳໃນແຂວງ ອາເຊ ແລະ ເບອາໂລດ. 
 17 ເຢໂຮຊາຟັດ ລ ກຊຳຍ ປາຣ ອາ ປະຈ  ຳໃນແຂວງ ອິດຊາຄາ. 
 18 ຊິເມອີ ລ ກຊຳຍ ເອລາ ປະຈ  ຳໃນແຂວງ ເບັນຢາມິນ. 
 19 ເກເບ ລ ກຊຳຍ ອ ຣີ ປະຈ  ຳໃນແຜື່ນດນິ ກິເລອາດ ໃນແຜື່ນດນິຂອງ ສີໂຮນ ກະສດັຂອງຊຳວ 

ອະໂມຣີດ ແລະຂອງ ໂອກ ກະສດັແຫື່ງເມ  ອງ ບາຊານ 

ເພິື່ ນເປັນພະນກັງຳນຄນົດຽວທີື່ ປະຈ  ຳໃນແຜື່ນດນິນ ັໍ້ນ. 

20ຄນົ ຢ ດາ          ແລະ ຄນົ ອິສຣາເອນ ນ ັໍ້ນ ມີ ຈ  ຳນວນ ຫລວງຫລຳຍ ດ ັື່ງ ເມດັ ຊຳຍ ທີື່ ຢ ື່ ແຄມ ທະເລ         

ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ກນິ         ແລະ ດ ື່ ມ         ແລະ ມີ ຈດິໃຈ ເບກີບຳນ ມ ື່ວນຊ ື່ ນ         

21ແລະ ໂຊໂລໂມນ ໄດໍ້ ປກົ-

ຄອງ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ທງັ ໝດົ         ຕ ັໍ້ງແຕື່ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ໄປ ຈນົ ຮອດ ແຜື່ນດນິ ຟີລິດສະຕີນ          ແລະ ຮອດ ເຂດ 

ແດນ ເອຢິບ          ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ         ແລະ ບວົລະບດັ ໂຊໂລໂມນ ຕະຫລອດ ວນັ 

ເວລຳ ແຫື່ງ ກຳນ ມີ ຊວີດິ ຂອງ ທື່ຳນ         

22ອຳຫຳນ ສ  ຳລບັ ໂຊໂລໂມນ ໃນ ມ ໍ້ໜ ື່ ງ ນ ັໍ້ນ         ຄ  ແປໍ້ງ ເຂົໍ້ຳ ຈີ ລະ-

ອຽດ ດ ີສຳມ ສິບ ໂຄເຣ[a]         ແລະ ແປໍ້ງ ຫກົ ສິບ ໂຄເຣ         

23ງວົ ຕຸໍ້ຍ ພີ         ສິບ ໂຕ,         ງວົ ຈຳກ ທົື່ງ ຫຍໍ້ຳ ຊຳວ ໂຕ,         

ແກະ ໜ ື່ ງ ຮໍ້ອຍ ໂຕ         ນອກຈຳກ ນີໍ້         ຍງັ ມີ ກວຳງ ໂຕ ຜ ໍ້,         ມ ັື່ງ,         ອີ ເກ ໍ້ງ         (ໂອງ)         ແລະ ເປັດ ໄກື່ ໂຕ ອໍ້ວນ ພີ         

24ເພຳະ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ປກົຄອງ ດນິແດນ ທງັ ໝດົ ຟຳກ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ເບ ໍ້ອງ ນີໍ້         ຕ ັໍ້ງແຕື່ ຕິບສາ ຮອດ ຄາຊາ          ແລະ 

ປກົຄອງ ບນັດຳ ກະສດັ         ທີື່ ຢ ື່ ຟຳກ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ເບ ໍ້ອງ ນີໍ້         ແລະ ມີ ສນັຕພິຳບ ຢ ື່ ທກຸ ດໍ້ຳນ ອໍ້ອມ ຮອບ ພະ ອງົ         

25ຢ ດາ          ແລະ ອິສຣາເອນ ກ  ຢ ື່ ຢື່ຳງ ປອດ ໄພ         ທກຸ ຄນົ ກ  ນ ັື່ງ ຢ ື່ ກໍ້ອງ ເຄ ອ ອະງ ຸື່ນ         ແລະ ກໍ້ອງ ຕ ົໍ້ນ ໝຳກ-

ເດ ື່ ອ ຂອງ ຕນົ         ຕ ັໍ້ງແຕື່ ເມ  ອງ ດານ ຈນົ ຮອດ ເມ  ອງ ເບເອ-ເຊບາ ຕະຫລອດ ໄລຍະ ເວລຳ ຂອງ ໂຊໂລ-
ໂມນ         

26ໂຊໂລໂມນ ຍງັ ມີ ຄອກ ຂງັ ມ ໍ້ຳ ດື່ຽວ ອີກ ສີື່  ໝ ື່ ນ ສ  ຳລບັ ລດົ ຮບົ ຂອງ ພະ ອງົ         ແລະ ທະຫຳນ ມ ໍ້ຳ 

ໜ ື່ ງ ໝ ື່ ນ ສອງ ພນັ ຄນົ         

27ແລະ ບນັດຳ ພະນກັງຳນ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ກ  ຈດັ ສະບຽງ ອຳຫຳນ ສ ົື່ງ ໃຫໍ້ ກະສດັ ໂຊ-
ໂລໂມນ          ແລະ ເພ ື່ ອ ທກຸ ຄນົ ທີື່  ມຳ ຮື່ວມ         ໂຕະ ອຳຫຳນ ຂອງ ກະສດັ ໂຊໂລໂມນ ຕື່ຳງ ກ  ສ ົື່ງ ເຄ ື່ ອງ ຕຳມ 

ແຕື່ ລະ ເດ ອນ ຂອງ ຕນົ         ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ບ ື່  ໃຫໍ້ ຂຳດ ສິື່ ງ ໜ ື່ ງ ສິື່ ງ ໃດ         

28ທງັ ເຂົໍ້ຳເປ ອກ         ແລະ ເຟ ອງ 

ສ  ຳລບັ ມ ໍ້ຳ         ແລະ ອ ດ         ພວກ ເຂົຳ ສ ົື່ງ ໄປ ຍງັ ສະຖຳນທີື່  ຂອງ ພະນກັງຳນ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ອີງ ຕຳມ ໜໍ້ຳທີື່  

ຂອງ ທກຸ ຄນົ.          
 

[a]ໜ ື່ ງໂຄເຣ ຄ  ປະມຳນ 20 ໝ ື່ ນ 



529 1 ກະສັດ 5 
ສະຕິປັນຍາຂອງໂຊໂລໂມນມາຈາກພຣະເຈົ້າ 

29ແລະ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ປະທຳນ ໃຫໍ້ ໂຊໂລໂມນ ມີ ສະຕປິນັຍຳ         ແລະ ຄວຳມ ເຂົໍ້ຳໃຈ ຢື່ຳງ ລ ົໍ້ນ         ທງັ ມີ 

ຈດິໃຈ ກວໍ້ຳງຂວຳງ ດ ັື່ງ ເມດັ ຊຳຍ ທີື່ ຢ ື່ ແຄມ ຝ ັື່ງ ທະເລ         

30ແລະ ສະຕປິນັຍຳ ຂອງ ໂຊໂລໂມນ ກ  ໃຫຍື່ 

ກວື່ຳ ສະຕປິນັຍຳ ທງັ ໝດົ ຂອງ ລ ກ ຫລຳນ ຊຳວ ຕຳເວັນ ອອກ         ແລະ ໃຫຍື່ ກວື່ຳ ບນັດຳ ສະຕປິນັຍຳ 

ຂອງ ເອຢິບ         

31ແລະ ພະ ອງົ ມີ ສະຕປິນັຍຳ ສະຫລຳດ ກວື່ຳ ຄນົ ທງັ ປວງ,         ສະຫລຳດ ກວື່ຳ ເອທານ 

ຊຳວ ເອັດຊະຣາ          ແລະ ເຮມານ          ການໂກນ          ແລະ ດາດາ,         ບນັດຳ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ມາໂຮນ;         ແລະ 

ພະ ນຳມ ຂອງ ພະ ອງົ ກ  ຊື່ຳລ  ໄປ ໃນ ທກຸ ປະຊຳຊຳດ ທີື່ ຢ ື່         ອໍ້ອມ ຮອບ         

32ພະ ອງົ ກື່ຳວ ເປັນ ຄ  ຳ ສພຸຳສິດ 

ສຳມ ພນັ ຂ ໍ້         ແລະ ບດົເພງ ຂອງ ພະ ອງົ ກ  ມີ ໜ ື່ ງ ພນັ ຫໍ້ຳ ບດົ         

33ພະ ອງົ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ເຖງິ ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ຕ ົໍ້ນ 

ແປກ ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ໃນ ເລບານອນ ຈນົ ຮອດ ຕ ົໍ້ນ ຫ  ສບົ ຊ ື່ ງ ເກດີ ອອກ ມຳ ຈຳກ ກ  ຳແພງ         ພະ ອງົ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ເຖງິ 

ສດັປື່ຳ         ທງັ ບນັດຳ ນກົ,         ສດັ ເລ ອ ຄຳນ ແລະ ປຳ         

34ແລະ ມີ ຄນົ ຈຳກ ຊນົ ຊຳດ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ໄດໍ້ ມຳ ຟງັ 

ສະຕປິນັຍຳ ຂອງ ໂຊໂລໂມນ          ແລະ ມຳ ຈຳກ ບນັດຳ ກະສດັ ແຫື່ງ         ແຜື່ນດນິ ໂລກ ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ໄດໍ້ ຍນິ ຂື່ຳວ 

ເຖງິ ສະຕປິນັຍຳ ຂອງ ພະ ອງົ.          

ບົດທີ 5 
ການຕຽມສ້າງພຣະວິຫານ 

1ເມ  ື່ອ ຮີຣາມ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ເມ  ອງ ຕີເຣ ໄດໍ້ ຍນິ ວື່ຳ         ໂຊໂລໂມນ ຖ ກ ຫດົສງົ ດໍ້ວຍ ນ  ໍ້ຳມນັ         ແລະ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ 

ໃຫໍ້ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ແທນ ພ ື່  ແລໍ້ວ         ເພິື່ ນ ກ  ສ ົື່ງ ທ ດ ໄປ ຫຳ ພະ ອງົ         ເພຳະວື່ຳ ຮີຣາມ          ແລະ ດາວິດ ເຄີຍ 

ເປັນ ເພ ື່ ອນ ທີື່  ດ ີຕ ື່  ກນັ ຕະຫລອດ ມຳ.         

2-3ສື່ວນ ໂຊໂລໂມນ ຈ ື່ງ ສ ົື່ງ ຂື່ຳວ ໄປ ບອກ ເຈົໍ້ຳ ຮີຣາມ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         

“ພະ ອງົ ກ  ຮ ໍ້ ຢ ື່ ແລໍ້ວ ວື່ຳ ກະສດັ ດາວິດ ພ ື່  ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ບ ື່  ສຳມຳດ ສໍ້ຳງ ພຣະວຫິຳນ ສ  ຳລບັ ນະມດັສະ-

ກຳນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ເພິື່ ນ ໄດໍ້         ເພຳະວື່ຳ ມີ ສດັຕ  ເຮັດ ເສິກ ຕ ື່  ເພິື່ ນ ຢ ື່ ຮອບດໍ້ຳນ         ຈນົ ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ເພິື່ ນ ຊະນະ ສດັຕ  ທງັ ໝດົ ຂອງ ເພິື່ ນ.         

4ແຕື່ ວື່ຳ ດຽວນີໍ້         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳ-

ນໍ້ອຍ ມີ ຄວຳມ ສະຫງບົ ສກຸ ທົື່ວ ປະເທດ         ບ ື່  ມີ ສດັຕ          ບ ື່  ມກີຳນ ທ  ຳລຳຍ.         

5ສະນ ັໍ້ນ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈ ື່ງ ມີ 

ແຜນກຳນ ສໍ້ຳງ ພຣະວຫິຳນ ສ  ຳລບັ ນະມດັສະກຳນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ຕຳມ ທີື່  ພຣະອງົ 

ຊງົ ສນັຍຳ ໄວໍ້         ກບັ ກະສດັ ດາວິດ ພ ື່  ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ວື່ຳ,         “ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຜ ໍ້ ທີື່  ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ຂ ໍ້ນ ນ ັື່ງ 

ບນັລງັ ແທນ ເຈົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ         ຈະ ເປັນ ຜ ໍ້ ສໍ້ຳງ ພຣະວຫິຳນ ສ  ຳລບັ ນະມດັສະກຳນ ເຮົຳ.”         

6ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ຂ  ພະ ອງົ 

ຈ ົື່ງ ຊງົ ກະລນຸຳ ສ ົື່ງ ຄນົ ຂອງ ພະ ອງົ ມຳ ຍງັ ເລບານອນ          ເພ ື່ ອ ຕດັ ໄມ ໍ້ ສນົ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ 

ຈ ື່ຳຍ ຄື່ຳ ແຮງ ງຳນ ໃຫໍ້ ຄນົ ຂອງ ພະ ອງົ ຕຳມ ທີື່  ພະ ອງົ ຊງົ ເຫັນ ດ ີ         ພະ ອງົ ກ  ຮ ໍ້ ຢ ື່ ແລໍ້ວ ວື່ຳ         ຄນົ ຂອງ ຂໍ້ຳ-

ນໍ້ອຍ ບ ື່  ມີ ໃຜ ເປັນ ຊື່ຳງ ຕດັ ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້         ຄ  ຄນົ ຂອງ ພະ ອງົ.”          
7ເມ  ື່ອ ຮີຣາມ ໄດໍ້ ຍນິ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ຂອງ ໂຊໂລໂມນ          ພະ ອງົ ກ  ຊມົຊ ື່ ນ ຍນິດ ີ         ແລະ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ຂ  ພຣະ-

ຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈ ົື່ງ ເປັນ ທີື່  ຍໍ້ອງຍ  ສນັລະເສີນ         ພຣະອງົ ຊງົ ປະທຳນ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ດາວິດ          ມີ ລຳຊະ ໂອລດົ 

ສະຫລຳດ ຫລກັແຫລມ ໃນ ກຳນ ປກົຄອງ ປະຊຳຊນົ ອນັ ຫລວງຫລຳຍ ນີໍ້.”         

8ແລະ ເຈົໍ້ຳ ຮີຣາມ ກ  ສ ົື່ງ 

ຂື່ຳວ ໄປ ບອກ ເຈົໍ້ຳ ໂຊໂລໂມນ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ຮບັ ຂື່ຳວ ຂອງ ພະ ອງົ ແລໍ້ວ         ສື່ວນ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ໃຫໍ້ 

ທກຸ ສິື່ ງ ຕຳມ ທີື່  ພະ ອງົ ຕໍ້ອງກຳນ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ຈດັ ຫຳ ໄມ ໍ້ ສນົ         ແລະ ໄມ ໍ້ ແປກ ນ ັໍ້ນ.         

9ຄນົ ໃຊໍ້ ຂອງ ຂໍ້ຳ-
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ນໍ້ອຍ ຈະ ນ  ຳ ໄມ ໍ້ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້         ມຳ ຈຳກ ພ  ເລບານອນ ລງົ ສ ື່ ທະເລ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ມດັ ມນັ ເປັນ ແພ ລື່ອງ ຕຳມ 

ທະເລ         ໄປ ຍງັ ບື່ອນ ທີື່  ພະ ອງົ ຄຳດ ຄະເນ ໄວໍ້ ເມ  ື່ອ ຮອດ ບື່ອນ ດ ັື່ງກ ື່ຳວ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ແກໍ້ 

ມດັ ອອກ         ແລະ ພະ ອງົ ກ  ຈະ ເອົຳ ໄມ ໍ້ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ໄປ         ສື່ວນ ພຳລະ ຂອງ ພະ ອງົ ຂ  ໃຫໍ້ ຈດັ ຫຳ ອຳຫຳນ ກຳນ 

ກນິ ສ  ຳລບັ ຄນົ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ.”          
10ຮີຣາມ          ຈ ື່ງ ຈດັ ສ ົື່ງ ໄມ ໍ້ ສນົ         ແລະ ໄມ ໍ້ ແປກ ທງັ ໝດົ         ຕຳມ ທີື່  ໂຊໂລໂມນ ຕໍ້ອງກຳນ.         

11ຝື່ຳຍ ໂຊ-
ໂລໂມນ ກ  ສ ົື່ງ ເຂົໍ້ຳ ບຳ ເລ ເຈດັ ພນັ ໂຕນ         ພໍ້ອມ ທງັ ນ  ໍ້ຳມນັ ສດົ ສີື່  ຮໍ້ອຍ ໂຕນ         ເພ ື່ ອ ລໍ້ຽງ ພວກ ໃນ ວງັ ຂອງ 

ຮີຣາມ          ໂຊໂລໂມນ ຈດັ ສ ົື່ງ ໃຫໍ້ ຮີຣາມ ທກຸ ໆ         ປີ.         

12ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ປະທຳນ ສະຕປິນັຍຳ ແກື່ 

ໂຊໂລໂມນ          ຕຳມ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ສນັຍຳ ໄວໍ້ ກບັ ເພິື່ ນ         ໂຊໂລໂມນ ກບັ ຮີຣາມ ກ  ຜ ກ ສ  ຳພນັ ທະ ໄມຕ ີ        

ແລະ ເຮັດ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ໄວໍ້ ຕ ື່  ກນັ ເປັນ ຢື່ຳງ ດ.ີ          
13ກະສດັ ໂຊໂລໂມນ ໄດໍ້ ຮວບຮວມ ຄນົ ງຳນ ທົື່ວ ທງັ ອິສຣາເອນ          ເພ ື່ ອ ເປັນ ກ  ຳລງັ ໃນ ກຳນ ເຮັດ 

ວຽກ         ຈ  ຳນວນ ແຮງ ງຳນ ທີື່  ເກນ ມຳ ມີ ສຳມ ສິບ ພນັ ຄນົ.         

14ພະ ອງົ ຊງົ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ອາໂດນີຣາມ ເປັນ ຜ ໍ້ 

ກ  ຳກບັ ພວກ ເຂົຳ         ພະ ອງົ ໄດໍ້ ສບັ ປື່ຽນ ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ໄປ ມຳ ທີື່  ພ  ເລບານອນ          ເດ ອນ ໜ ື່ ງ ມີ ສິບ ພນັ ຄນົ         

ພວກ ເຂົຳ ຢ ື່ ພ  ເລບານອນ ໜ ື່ ງ ເດ ອນ         ແລະ ກບັ ຄ ນ ມຳ ຢ ື່ ບໍ້ຳນ ສອງ ເດ ອນ.         

15ກະສດັ ໂຊໂລໂມນ ຍງັ 

ມີ ພວກ ຕດັ ຫີນ ຢ ື່ ເທິງ ພ  ແປດ ສິບ ພນັ ຄນົ         ແລະ ພວກ ຂນົ ຫີນ ເຈດັ ສິບ ພນັ ຄນົ.         

16ນອກຈຳກ ນີໍ້         ຍງັ ມີ 

ພວກ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ປກົຄອງ ເປັນ ຜ ໍ້ ດ ແລ ວຽກ ກຳນ ສຳມ ພນັ ສຳມ ຮໍ້ອຍ ຄນົ         ເພ ື່ ອ ກ  ຳກບັ ຄນົ ງຳນ 

ເຮັດ ວຽກ.         

17ຕຳມ ຄ  ຳ ຮບັ ສ ັື່ງ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຂດຸ ເອົຳ ຫີນ ກໍ້ອນ ໃຫຍື່ ໆ         ເພ ື່ ອ ເອົຳ ໄປ 

ວຳງ ເປັນ ຮຳກ ຖຳນ ຂອງ ພຣະວຫິຳນ.         

18ຄນົ ງຳນ ຂອງ ກະສດັ ໂຊໂລໂມນ          ແລະ ຄນົ ງຳນ ຂອງ ກະ-

ສດັ ຮີຣາມ          ພໍ້ອມ ທງັ ຜ ໍ້ ທີື່  ມຳ ຈຳກ ເມ  ອງ ເກບາ ໄດໍ້ ຕດັ ໄມ ໍ້         ແລະ ກໍ້ອນ ຫີນ ໂຮມ ກນັ ໄວໍ້         ເພ ື່ ອ ກ  ສໍ້ຳງ 

ພຣະວຫິຳນ.          

ບົດທີ 6 
ກະສັດໂຊໂລໂມນສ້າງພຣະວິຫານ 

1ໃນ ປີ ທີ ສີື່  ຮໍ້ອຍ ແປດ ສິບ         ຫລງັ ຈຳກ ພວກ ອິສຣາເອນ ອອກ ຈຳກ ປະເທດ ເອຢິບ          ຊ ື່ ງ ເປັນ ປີ ທີ ສີື່  

ທີື່  ໂຊໂລໂມນ ຂ ໍ້ນ ປກົຄອງ ອິສຣາເອນ          ໃນ ເດ ອນ ທີ ສອງ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ໂຊໂລໂມນ ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງຕ ົໍ້ນ ສໍ້ຳງ 

ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ.         

2ທຳງ ໃນ ພຣະວຫິຳນ ມີ ລວງ ຍຳວ ຫກົ ສິບ ສອກ         ລວງ ກວໍ້ຳງ 

ຊຳວ ສອກ         ແລະ ລວງ ສ ງ ສຳມ ສິບ ສອກ.         

3ຫໍ້ອງ ທຳງ ເຂົໍ້ຳ ກວໍ້ຳງ ຊຳວ ສອກ         ແລະ ເລິກ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ຮອດ 

ຫໍ້ອງ ກຳງ ສິບ ສອກ.         

4ພະ ອງົ ໄດໍ້ ເຮັດ ຂອບ ໃສື່ ປື່ອງຢໍ້ຽມ         ແລະ ເຮັດ ລີກ ໄມ ໍ້ ໃສື່.         

5ພະ ອງົ ສໍ້ຳງ ຫໍ້ອງ 

ແຖວ ຕດິ ກບັ ຝຳ ພຣະວຫິຳນ         ອໍ້ອມ ຫໍ້ອງ ກຳງ         ແລະ ຫໍ້ອງ ສກັສິດ ທີື່  ສດຸ         ພຣະອງົ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ຫໍ້ອງ ລື່ວງ 

ຫຳ ກນັ ອໍ້ອມ ຮອບ ທີື່  ນ ັໍ້ນ.         

6ຫໍ້ອງ ລຸື່ມ ກວໍ້ຳງ ຫໍ້ຳ ສອກ         ຫໍ້ອງ ຊ ັໍ້ນ ກຳງ ກວໍ້ຳງ ຫກົ ສອກ ແລະ ຊ ັໍ້ນ ທີ ສຳມ 

ກວໍ້ຳງ ເຈດັ ສອກ         ທຳງ ດໍ້ຳນ ອໍ້ອມ ຮອບ ຝຳ ພຣະວຫິຳນ ຂໍ້ຳງ ນອກ         ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ເປັນ ພກັ ເພ ື່ ອ ບ ື່  ໃຫໍ້ 

ໄມ ໍ້ ຂຳງ ຂອງ ຫໍ້ອງ ແຖວ ສອດ ເຂົໍ້ຳ ໃນ ຝຳ.         

7ຫີນ ທີື່  ນ  ຳ ມຳ ສໍ້ຳງ ພຣະວຫິຳນ ນີໍ້         ໄດໍ້ ຈດັ ຕຽມ ຮຽບຮໍ້ອຍ 

ມຳ ແຕື່ ບື່ອນ ຂດຸ ດນິ ພຸໍ້ນ         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ໃນ ຂະນະ ທີື່  ກ  ຳລງັ ກ ື່ສໍ້ຳງ ຢ ື່ ຈ ື່ງ ບ ື່  ໄດໍ້ ຍນິ ສຽງ ຄໍ້ອນ ຕ ີ         ສຽງ ເຫລັກ 

ແກະ ຈີໍ້ມ         ຫລ  ເຫລັກ ຫລຳ ຢື່ຳງໃດ ໝດົ.         

8ສື່ວນ ທຳງ ເຂົໍ້ຳ ເບ ໍ້ອງ ຂວຳ ພຣະວຫິຳນ         ມີ ຂ ັໍ້ນ ໃດ ວຽນ ຂ ໍ້ນ 
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ໄປ ຫຳ ຫໍ້ອງ ຊ ັໍ້ນ ກຳງ         ແລະ ຂ ໍ້ນ ຕ ື່  ໄປ ຫຳ ຫໍ້ອງ ຊ ັໍ້ນ ສຳມ ກ  ເຊັື່ ນ ດຽວ ກນັ.         

9ພະ ອງົ ໄດໍ້ ໃຊໍ້ ໄມ ໍ້ ສນົ ເຮັດ 

ເພດຳນ         ແລໍ້ວ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ພຣະວຫິຳນ ສ  ຳເລັດ ລງົ.         

10ຫໍ້ອງ ແຖວ ອໍ້ອມ ພຣະວຫິຳນ ຊ ື່ ງ ມີ ລວງ ສ ງ 

ຊ ັໍ້ນ ລະ ຫໍ້ຳ ສອກ         ໄດໍ້ ມີ ທື່ອນ ໄມ ໍ້ ສນົ ແນບ ຕດິ ໃສື່ ຝຳ ພຣະວຫິຳນ.          
11-12ແລໍ້ວ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ຕ ື່  ໂຊໂລໂມນ ວື່ຳ,         “ກື່ຽວ ກບັ ຫ ໂຮງ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ກ  ຳລງັ ສໍ້ຳງ ຢ ື່ ນີໍ້         

ຖໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ຫຳກ ເຮັດ ຕຳມ ຂ ໍ້ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ຂອງ ເຮົຳ         ເຊ ື່ ອ ຟງັ ກດົ ລະບຽບ ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ ປະຕບິດັ ຕຳມ ພຣະ-

ບນັຍດັ ຂອງ ເຮົຳ ຢື່ຳງ ສດັຊ ື່         ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຮບັ ຕຳມ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ໄວໍ້ ກບັ ພ ື່  ຂອງ ເຈົໍ້ຳ.         

13ຄ          ເຮົຳ ຈະ ຢ ື່ ນ  ຳ ພວກ ໄພື່ ພນົ ອິສຣາເອນ ຂອງ ເຮົຳ         ໃນ ພຣະວຫິຳນ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ກ  ຳລງັ ສໍ້ຳງ ຢ ື່ ນີໍ້         ແລະ 

ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ປະ ຖິໍ້ມ ພວກ ເຂົຳ ຈກັ ເທ ື່ ອ.”          
14-15ເຈົໍ້ຳ ໂຊໂລໂມນ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ພຣະວຫິຳນ ຕ ື່  ໄປ ຈນົ ສ  ຳເລັດ         ພະ ອງົ ໄດໍ້ ເອົຳ ໄມ ໍ້ ສນົ ແອໍ້ມ ຝຳ ທຳງ 

ໃນ         ຕ ັໍ້ງແຕື່ ພ ໍ້ນ ພຣະວຫິຳນ ຈນົ ຈຸ ເພດຳນ         ແລະ ພ ໍ້ນ ພຣະວຫິຳນ ກ  ປ  ດໍ້ວຍ ໄມ ໍ້ ແປກ.         

16ທຳງ ດໍ້ຳນ ໃນ 

ສດຸ         ພະ ອງົ ໄດໍ້ ເອົຳ ໄມ ໍ້ ສນົ ແອໍ້ມ ແຕື່ ພ ໍ້ນ ຈຸ ເພດຳນ         ຫໍ້ອງ ນີໍ້ ແທກ ໄດໍ້ ຊຳວ ສອກ         ພະ ອງົ ໄດໍ້ ກະ ຫໍ້ອງ ນີໍ້ 

ໄວໍ້ ເປັນ ບື່ອນ ສກັສິດ ທີື່  ສດຸ.         

17-18ຫໍ້ອງ ກຳງ ຍຳວ ໄດໍ້ ສີື່  ສິບ ສອກ         ຫໍ້ອງ ນີໍ້ ແອໍ້ມ ດໍ້ວຍ ໄມ ໍ້ ສນົ ທີື່  ແກະ-

ສະຫລກັ ເອໍ້ ຄວດັ ລຳຍ ເປັນ ຮ ບ ນ  ໍ້ຳເຕົໍ້ຳ         ແລະ ຮ ບ ດອກ ໄມ ໍ້         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ຝຳ ນ ັໍ້ນ ຈ ື່ງ ມີ ແຕື່ ໄມ ໍ້ ສນົ         ໂດຍ ບ ື່  

ເຫັນ ກໍ້ອນ ຫີນ ເລີຍ.          
19ພະ ອງົ ສໍ້ຳງ ຫໍ້ອງ ສກັສິດ ທີື່  ສດຸ ໃນ ພຣະວຫິຳນ ເປັນ ບື່ອນ ບນັຈຸ ຫີບ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນ-

ເຈົ້າ.         

20ຫໍ້ອງ ນີໍ້ ຍຳວ ຊຳວ ສອກ         ກວໍ້ຳງ ຊຳວ ສອກ         ແລະ ສ ງ ຊຳວ ສອກ         ພະ ອງົ ໄດໍ້ ໂອບ ຄ  ຳ ນ  ໍ້ຳ ໜ ື່ ງ 

ໃສື່ ທົື່ວ ທງັ ຫໍ້ອງ ນີໍ້         ພະ ອງົ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ແທື່ນ ບ ຊຳ ດໍ້ວຍ ໄມ ໍ້ ສນົ.         

21ທຳງ ໃນ ພຣະວຫິຳນ ໂອບ ດໍ້ວຍ ຄ  ຳ         

ແລະ ມີ ໂສໍ້ ຄ  ຳ ຜ ກ ຜື່ຳນ ທຳງ ໜໍ້ຳ ຫໍ້ອງ ສກັສິດ ທີື່  ສດຸ.         

22ພະ ອງົ ໄດໍ້ ເອົຳ ຄ  ຳ ໂອບ ທົື່ວ ທງັ ໝດົ ພຣະວ-ິ

ຫຳນ.          
23ທຳງ ໃນ ຫໍ້ອງ ສກັສິດ ທີື່  ສດຸ         ພະ ອງົ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ຮ ບ ເທວະດຳ ເຄຣບຸ ດໍ້ວຍ ໝຳກກອກ ຊ ື່ ງ ສ ງ ສິບ 

ສອກ.         

24ປີກ ແຕື່ ລະ ຂໍ້ຳງ ຂອງ ຮ ບ ເທວະດຳ ເຄຣບຸ ຍຳວ ຫໍ້ຳ ສອກ         ນບັ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ສ ົໍ້ນ ປີກ ຊໍ້ຳຍ ຫຳ ສ ົໍ້ນ ປີກ 

ຂວຳ ຍຳວ ສິບ ສອກ.         

25ຮ ບ ເທວະດຳ ເຄຣບຸ ອງົ ໜ ື່ ງ ອີກ ກ  ແທກ ໄດໍ້ ສິບ ສອກ ຄ  ກນັ         ຮ ບ ເທວະດຳ ທງັ 

ສອງ ອງົ ວດັແທກ ໄດໍ້ ເທົື່ ຳ ກນັ         ແລະ ມີ ຮ ບ ຮື່ຳງ ລກັສະນະ ຢື່ຳງ ດຽວ ກນັ.         

26ລວງ ສ ງ ຂອງ ແຕື່ ລະ ຮ ບ 

ກ  ເທົື່ ຳ ກນັ.         

27ພະ ອງົ ເອົຳ ຮ ບ ເທວະດຳ ເຄຣບຸ ໄວໍ້ໃຈ ກຳງ ຫໍ້ອງ ສກັສິດ ທີື່  ສດຸ         ປີກ ເບ ໍ້ອງ ໜ ື່ ງ ຂອງ ເທ-

ວະດຳ ແຕື່ ລະ ອງົ ໄດໍ້ ເດື່ ອອກ ຈຸ ຝຳ         ແລະ ປີກ ເບ ໍ້ອງ ໜ ື່ ງ ກ  ເດື່ ຈຸ ກນັ.         

28ຮ ບ ເທວະດຳ ເຄຣບຸ ນີໍ້ ໂອບ 

ດໍ້ວຍ ຄ  ຳ.          
29ພະ ອງົ ແກະສະຫລກັ ຝຳ ຂອງ ພຣະວຫິຳນ ນ ັໍ້ນ ໂດຍ ຮອບ         ດໍ້ວຍ ຮ ບ ແກະສະຫລກັ ເປັນ ຮ ບ ເຄ-

ຣບຸ         ແລະ ຕ ົໍ້ນ ຕຳນ         ແລະ ດອກ ໄມ ໍ້ ບຳນ         ທງັ ຂໍ້ຳງ ໃນ         ແລະ ຂໍ້ຳງ ນອກ         

30ພ ໍ້ນ ຂອງ ພຣະວຫິຳນ ນ ັໍ້ນ         

ພະ ອງົ ໄດໍ້ ໂອບ ດໍ້ວຍ ຄ  ຳ ທງັ ຂໍ້ຳງ ໃນ         ແລະ ຂໍ້ຳງ ນອກ         

31ສ  ຳລບັ ທຳງ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ຫໍ້ອງ ຫລງັ         ພະ ອງົ ໄດໍ້ 

ສໍ້ຳງ ປະຕ  ດໍ້ວຍ ໄມ ໍ້ ໝຳກກອກເທດ         ຈອມ ປະຕ  ຊ ັໍ້ນ ເທິງ         ແລະ ວງົ ກບົ ປະຕ          ລວມ ເຂົໍ້ຳ ເປັນ ໜ ື່ ງ ໃນ 

ຫໍ້ຳ ຂອງ ຂະໜຳດ ຂອງ ຝຳ         

32ພະ ອງົ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ບຳນ ປະຕ  ທງັ ສອງ ດໍ້ວຍ ໄມ ໍ້ ໝຳກກອກເທດ         ແກະ-

ສະຫລກັ ຮ ບ ເຄຣບຸ,         ຕ ົໍ້ນ ຕຳນ         ແລະ ດອກ ໄມ ໍ້ ບຳນ ໂອບ ດໍ້ວຍ ຄ  ຳ         ພະ ອງົ ໄດໍ້ ເອົຳ ແຜື່ນ ຄ  ຳ ຫຸໍ້ມ ເຄຣບຸ 

ແລະ ອໍ້ອມ ຕ ົໍ້ນ ຕຳນ         

33ພະ ອງົ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ວງົ ກບົ ປະຕ  ທຳງ ເຂົໍ້ຳ ຫໍ້ອງ ໂຖງ ດໍ້ວຍ ໄມ ໍ້ ໝຳກກອກເທດ         
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ເປັນ ໜ ື່ ງ ໃນ ສີື່  ຂອງ ຂະໜຳດ ຂອງ ຝຳ         

34ແລະ ບຳນ ປະຕ  ສອງ ບຳນ ເຮັດ ດໍ້ວຍ ໄມ ໍ້ ແປກ,         ບຳນ ປະຕ  

ສອງ ບຳນ ຂອງ ປະຕ  ໜ ື່ ງ ໝ ນ ໄດໍ້         ແລະ ບຳນ ອີກ ສອງ ບຳນ         ຂອງ ປະຕ  ໜ ື່ ງ ກ  ໝ ນ ໄດໍ້         

35ພະ ອງົ 

ແກະສະຫລກັ ເຄຣບຸ         ຕ ົໍ້ນ ຕຳນ         ແລະ ດອກ ໄມ ໍ້ ບຳນ ເທິງ ບຳນ ປະຕ  ນ ັໍ້ນ         ແລະ ໄດໍ້ ໂອບ ດໍ້ວຍ ຄ  ຳ ສະ-

ມ  ື່ຳສະເໝີ ກນັ ເທິງ ຮ ບ ແກະສະຫລກັ ນ ັໍ້ນ         

36ພະ ອງົ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ເດີື່ ນ ພຳຍ ໃນ ດໍ້ວຍ ກ  ຳແພງ ຫີນ ແກະສະ-

ຫລກັ ສຳມ ຊ ັໍ້ນ         ແລະ ດໍ້ວຍ ໄມ ໍ້ ສນົ ຊ ັໍ້ນ ໜ ື່ ງ.          
37ໃນ ປີ ທີ ສີື່  ກ  ໄດໍ້ ວຳງ ຮຳກ ຖຳນ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໃນ ເດ ອນ ຊິບ 

[a]         

38ແລະ ໃນ ປີ 

ທີ ສິບ ເອັດ ໃນ ເດ ອນ ບ ເລ ຊ ື່ ງ ເປັນ ເດ ອນ ທີ ແປດ         ພຣະວຫິຳນ ນ ັໍ້ນ ກ  ສ  ຳເລັດ ໝດົ ທກຸ ໆ ສື່ວນ         ແລະ 

ສ  ຳເລັດ         ຕຳມ ລຳຍກຳນ ທງັ ໝດົ         ພະ ອງົ ໄດໍ້ ກ ື່ສໍ້ຳງ ພຣະວຫິຳນ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ເວລຳ ເຈດັ ປີ.          

ບົດທີ 7 
ການພັນລະນາເຖິງພຣະວິຫານ ແລະເຄື່ອງຕົກແຕູ່ງຕູ່າງໆ 

1ໂຊໂລໂມນ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ພະລຳຊະວງັ ຂອງ ພະ ອງົ ສິບ ສຳມ ປີ         ແລະ ສໍ້ຳງ ພະລຳຊະວງັ ຂອງ ພະ ອງົ 

ສ  ຳເລັດ ທງັ ໝດົ         

2ພະ ອງົ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ເຮ ອນ ແຫື່ງ ດງົ ພ  ເລບານອນ          ຍຳວ ໜ ື່ ງ ຮໍ້ອຍ ສອກ,         ກວໍ້ຳງ ຫໍ້ຳ 

ສິບ ສອກ         ແລະ ສ ງ ສຳມ ສິບ ສອກ         ຢ ື່ ເທິງ ເສົຳ ໄມ ໍ້ ສນົ ສີື່  ແຖວ ມກີຳນ ໄມ ໍ້ ສນົ ຢ ື່ ເທິງ ເສົຳ         

3ຊ ັໍ້ນ ເທິງ ມງຸ 

ດໍ້ວຍ ໄມ ໍ້ ສນົ         ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ເທິງ ເສົຳ ສີື່  ສິບ ຫໍ້ຳ ຕ ົໍ້ນ,         ແຖວ ລະ ສິບ ຫໍ້ຳ ຕ ົໍ້ນ         

4ມີ ປື່ອງຢໍ້ຽມ ສຳມ ແຖວ         ປື່ອງຢໍ້ຽມ 

ຢ ື່ ກງົກນັຂໍ້ຳມ ປື່ອງຢໍ້ຽມ ທງັ ສຳມ ແຖວ         

5ຂອບ ປະຕ          ແລະ ຂອບ ປື່ອງຢໍ້ຽມ ທງັ ໝດົ ເປັນ ໄມ ໍ້ ມີ ລກັສະ-

ນະ ສີື່  ຫລື່ຽມ         ແລະ ປື່ອງຢໍ້ຽມ ກ  ຢ ື່ ກງົກນັຂໍ້ຳມ ກບັ ປື່ອງຢໍ້ຽມ ທງັ ສຳມ ແຖວ         

6ແລະ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ 

ຫໍ້ອງ ລະບຽງ         ຍຳວ ຫໍ້ຳ ສິບ ສອກ         ແລະ ກວໍ້ຳງ ສຳມ ສິບ ສອກ         ມີ ລະບຽງ ດໍ້ຳນ ໜໍ້ຳ         ແລະ ມີ ເສົຳ ກບັ         

ຫລງັຄຳ ດໍ້ຳນ ໜໍ້ຳ         

7ແລະ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ລະບຽງ ບື່ອນ ນ ັື່ງ         ເປັນ ບື່ອນ ໃຫໍ້ ຄ  ຳ ຕດັສິນ         ເປັນ ລະບຽງ 

ສຳນ ຕດັສິນ         ປ  ດໍ້ວຍ ໄມ ໍ້ ສນົ ຈຳກ ຟຳກ ເບ ໍ້ອງ ໜ ື່ ງ ໄປ ຫຳ ອີກ ຟຳກ ເບ ໍ້ອງ ໜ ື່ ງ         

8ລຳຊະ ວງັ ຊ ື່ ງ ພະ ອງົ 

ຈະ ປະທບັ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ ມີ ເດີື່ ນ ອີກ ແຫື່ງ ໜ ື່ ງ ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ພຳຍ ໃນ ຫໍ້ອງ ລະບຽງ         ສໍ້ຳງ ດໍ້ວຍ ສີມ   ຊື່ຳງ ຢື່ຳງ ດຽວ ກນັ,         

ໂຊໂລໂມນ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ວງັ ຄ  ຫໍ້ອງ ລະບຽງ ນີໍ້ ສ  ຳລບັ ລ ກ ສຳວ ຂອງ ຟາຣາໂອ          ຊ ື່ ງ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ເອົຳ ມຳ ເປັນ 

ມະເຫສີ         

9ທງັ ໝດົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ສໍ້ຳງ ດໍ້ວຍ ຫີນ ອນັ ມຄີື່ຳ         ສະກດັ ອອກ ມຳ ຕຳມ ຂະໜຳດ,         ໃຊໍ້ ເລ ື່ ອຍ         

ເລ ື່ ອຍ ທງັ ດໍ້ຳນ ໃນ         ແລະ ດໍ້ຳນ ນອກ         ຕ ັໍ້ງແຕື່ ຮຳກ ເຖງິ ຍອດ ຝຳ         ແລະ ມີ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ຂໍ້ຳງ ນອກ ຮອດ ເດີື່ ນ 

ໃຫຍື່         

10ຮຳກ ຖຳນ ນ ັໍ້ນ ເຮັດ ດໍ້ວຍ ຫີນ ທີື່  ມຄີື່ຳ         ຫີນ ກໍ້ອນ ໃຫຍື່ ມີ ຂະໜຳດ ແປດ ສອກ         ແລະ ສິບ ສອກ         

11ຂໍ້ຳງ ເທິງ ກ  ເປັນ ຫີນ ທີື່  ມຄີື່ຳ         ສະກດັ ອອກ ມຳ ຕຳມ ຂະໜຳດ         ແລະ ມີ ໄມ ໍ້ ສນົ         

12ກ  ຳແພງ ເດີື່ ນ ໃຫຍື່ 

ອໍ້ອມ ຮອບ ດໍ້ວຍ ຫີນ ທີື່  ສະກດັ ອອກ ມຳ ຕຳມ ຂະໜຳດ ມີ ສຳມ ແຖວ         ແລະ ໄມ ໍ້ ສນົ ແຖວ ໜ ື່ ງ         ເດີື່ ນ ລຳນ 

ພຳຍ ໃນ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກ  ຄ  ກນັ         ທງັ ລະບຽງ ພຣະວຫິຳນ ດໍ້ວຍ.          
13ກະສດັ ໂຊໂລໂມນ ໃຊໍ້ ຄນົ ໃຫໍ້ ໄປ ນ  ຳ ຮີຣາມ ມຳ ຈຳກ ເມ  ອງ ຕີເຣ         

14ເພິື່ ນ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ແມ ື່-

ໝໍ້ຳຍ ຈຳກ ຕະກ ນ ນັບທາລີ          ແລະ ພ ື່  ຂອງ ເພິື່ ນ ເປັນ ຊຳວ ເມ  ອງ ຕີເຣ          ເປັນ ຊື່ຳງ ທອງເຫລ ອງ         ແລະ 

ເພິື່ ນ ປະກອບ ດໍ້ວຍ ສະຕປິນັຍຳ         ມີ ຄວຳມ ເຂົໍ້ຳໃຈ         ແລະ ມີ ສີມ   ທີື່  ຈະ ເຮັດ ວຽກ ທກຸ ຢື່ຳງ ດໍ້ວຍ ທອງ-

ເຫລ ອງ         ເພິື່ ນ ມຳ ເຝົໍ້ຳ ກະສດັ ໂຊໂລໂມນ          ແລະ ເຮັດ ວຽກ ທງັ ໝດົ ຂອງ ພະ ອງົ.          

 

[a]ເດ ອນຊບິ ກງົກບັເດ ອນສບິສອງ 
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15ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ເຮັດ ເສົຳ ທອງເຫລ ອງ ສອງ ເສົຳ         ແຕື່ ລະ ເສົຳ ສ ງ ສິບ ແປດ ສອກ ແທກ ຂະໜຳດ ເສັໍ້ນ 

ຮອບ ຂອງ ແຕື່ ລະ ເສົຳ ໄດໍ້ ສິບ ສອງ ສອກ         

16ເພິື່ ນ ເຮັດ ບວົ ຫວົ ເສົຳ ສອງ ອນັ ດໍ້ວຍ ທອງເຫລ ອງ ຫລ ື່         

ເພ ື່ ອ ຈະ ວຳງ ໄວໍ້ ເທິງ ຍອດ ເສົຳ         ບວົ ຫວົ ເສົຳ ອນັ ໜ ື່ ງ ສ ງ ຫໍ້ຳ         ສອກ         ແລະ ຄວຳມ ສ ງ ຂອງ ບວົ ຫວົ ເສົຳ 

ອີກ ອນັ ໜ ື່ ງ ກ  ສ ງ ຫໍ້ຳ ສອກ         

17ແລໍ້ວ ມີ ພວງ ມະ ໄລ ເປັນ ຕຳໜື່ຳງ         ຄ  ກບັ ໂສໍ້ ອໍ້ອມ ຮອບ ບວົ ທີື່ ຢ ື່ ເທິງ ຫວົ 

ເສົຳ ເຈດັ ອນັ         ສ  ຳລບັ ບວົ ນ ັໍ້ນ ອນັ ໜ ື່ ງ         ແລະ ເຈດັ ອນັ ສ  ຳລບັ ບວົ ອີກ ອນັ ໜ ື່ ງ         

18ເພິື່ ນ ເຮັດ ເສົຳ ນ ັໍ້ນ ພໍ້ອມ 

ກບັ ໝຳກ ພິລຳ ໃຫໍ້ ມີ ສອງ ແຖວ ຊ ື່ ງ ພວງ ມະ ໄລ ເສັໍ້ນ ໜ ື່ ງ ອໍ້ອມ ຮອບ ບວົ ທີື່ ຢ ື່ ຍອດ ເສົຳ         ແລະ ເພິື່ ນ ກ  

ເຮັດ ຢື່ຳງ ດຽວ ກນັ ສ  ຳລບັ ບວົ ອີກ ອນັ ໜ ື່ ງ         

19ຝື່ຳຍ ບວົ ທີື່ ຢ ື່ ເທິງ ຍອດ ເສົຳ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ລະບຽງ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ຮ ບ 

ດອກ ບວົ ຂະໜຳດ ສີື່  ສອກ         

20ບວົ ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ເທິງ ເສົຳ ສອງ ຕ ົໍ້ນ ນ ັໍ້ນ ມີ ຮ ບ ໝຳກ ພິລຳ ດໍ້ວຍ         ແລະ ຢ ື່ ເໜ ອ ຄິໍ້ວ 

ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ຖດັ ຕຳ ທີື່  ມີ ໝຳກ ພິລຳ ສອງ ຮໍ້ອຍ ໜື່ວຍ ຢ ື່ ອໍ້ອມ ຮອບ ເປັນ ສອງ ແຖວ         ບວົ ອີກ ອນັ ໜ ື່ ງ ກ  ມີ ຄ  ກນັ         

21ເພິື່ ນ ຕ ັໍ້ງ ເສົຳ ທງັ ສອງ ໄວໍ້ ໃກໍ້ ລະບຽງ ພຣະວຫິຳນ         ເພິື່ ນ ຕ ັໍ້ງ ເສົຳ ເບ ໍ້ອງ ຂວຳ ໄວໍ້         ແລະ ເອີໍ້ນ ຊ ື່ ວ ື່ຳ ຢາ-
ກິນ          ແລະ ເພິື່ ນ ຕ ັໍ້ງ ເສົຳ ເບ ໍ້ອງ ຊໍ້ຳຍ ໄວໍ້         ແລະ ເອີໍ້ນ ຊ ື່ ວ ື່ຳ ໂບອາດ         

22ແລະ ເທິງ ຍອດ ເສົຳ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ລຳຍ 

ດອກ ບວົ         ວຽກ ງຳນ ສ  ຳລບັ ເສົຳ ກ  ສ  ຳເລັດ ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ.          
23ແລໍ້ວ ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ຫລ ື່  ຂນັ ເປັນ ຂນັ ມນົ ໆ ແທກ ຈຳກ ຂອບ ໜ ື່ ງ ໄປ ຫຳ ອີກ ຂອບ ໜ ື່ ງ ໄດໍ້ ສິບ ສອກ         ສ ງ 

ຫໍ້ຳ ສອກ         ແລະ ແທກ ລວງ ຮອບ ແທກ ໄດໍ້ ສຳມ ສິບ ສອກ         

24ລຸື່ມ ປຳກ ຂອບ ເປັນ ດອກ ຈ ມ         ໃນ ໄລຍະ 

ໜ ື່ ງ ສອກ ມີ ຮ ບ ດອກ ຈ ມ ສິບ ດອກ ຢ ື່ ອໍ້ອມ ໜື່ວຍ ຂນັ         ດອກ ຈ ມ ມີ ສອງ ແຖວ         ຫລ ື່  ໄວໍ້ ນ  ຳ ກນັ ເວລຳ ຫລ ື່  

ຂນັ         

25ຂນັ ນ ັໍ້ນ ວຳງ ຢ ື່ ເທິງ ຮ ບ ງວົ ສິບ ສອງ ໂຕ         ສຳມ ໂຕ ຫນັ ໜໍ້ຳ ໄປ ທິດເໜ ອ         ສຳມ ຕວົ ຫນັ ໜໍ້ຳ ໄປ 

ທິດຕຳເວັນຕກົ         ສຳມ ໂຕ ຫນັ ໜໍ້ຳ ໄປ ທິດໃຕໍ້         ອີກ ສຳມ ໂຕ ຫນັ ໜໍ້ຳ ໄປ ທິດຕຳເວັນອອກ         ເພິື່ ນ ວຳງ 

ຂນັ ຢ ື່ ເທິງ ຮ ບ ງວົ         ສື່ວນ ຫລງັ ທງັ ໝດົ ຂອງ ຮ ບ ງວົ ຢ ື່ ດໍ້ຳນ ໃນ ຂນັ         

26ຂນັ ໜຳ ໜ ື່ ງ ຄ ບ,         ຂອບ ຂອງ ຂນັ 

ເຮັດ ຄ  ຂອບ ຖໍ້ວຍ ຄ  ກບັ ດອກ ບວົ ບນັຈຸ ນ  ໍ້ຳ ໄດໍ້ ສອງ ພນັ ບດັ.[a]                   
27ເພິື່ ນ ເຮັດ ແທື່ນ ທອງເຫລ ອງ ສິບ ອນັ         ແທື່ນ ອນັ ໜ ື່ ງ ຍຳວ ສີື່  ສອກ         ກວໍ້ຳງ ສີື່  ສອກ         ສ ງ ສຳມ ສອກ         

28ສື່ວນ ແທື່ນ ນ ັໍ້ນ         ສໍ້ຳງ ດ ັື່ງນີໍ້         ມີ ບນັດຳ ແຜື່ນ ຝງັ ຢ ື່ ໃນ ຂອບ         

29ເທິງ ແຜື່ນ ທີື່  ຝງັ ຢ ື່ ໃນ ຂອບ ນ ັໍ້ນ ມີ ຮ ບ ສິງ 

ໃຫຍື່         ງວົ         ແລະ ເຄຣບຸ         ຢ ື່ ຂອບ ເທິງ         ແລະ ລຸື່ມ ສິງ ໃຫຍື່         ແລະ ງວົ         ມີ ລວດລຳຍ ເປັນ ພວງ ມະ ໄລ         

30ແທື່ນ ທກຸ ໜື່ວຍ ມີ ລ ໍ້ ທອງເຫລ ອງ ສີື່  ລ ໍ້         ແລະ ມີ ເພົຳ ທອງເຫລ ອງ         ແລະ ຢ ື່ ແຈ ທງັ ສີື່  ມີ ອນັ ຄ  ໍ້ຳ ທີື່  ຫລ ື່  

ແລໍ້ວ         ມີ ພວງ ມະ ໄລ ຫໍ້ອຍ ຢ ື່ ທກຸ ຂໍ້ຳງ         

31ຊື່ອງ ເປີດ ຢ ື່ ໃນ ບວົ ຊ ື່ ງ ຍຳວ ຂ ໍ້ນ ໄປ ໜ ື່ ງ ສອກ         ຊື່ອງ ເປີດ ນ ັໍ້ນ 

ມນົ ຄ  ກບັ ເຂົຳ ເຮັດ ແທື່ນ         ເລິກ ໜ ື່ ງ ສອກ ເຄິື່ ງ         ແລະ ເຄິື່ ງ ຊື່ອງ ເປີດ ນ ັໍ້ນ ມີ ລຳຍ ແກະສະຫລກັ         ແລະ 

ແຜື່ນ ສີື່  ຫລື່ຽມ         

32ລ ໍ້ ທງັ ສີື່  ຢ ື່ ລຸື່ມ ແຜື່ນ         ເພົຳ ລ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ອນັ ດຽວ ກບັ ແທື່ນ,         ລ ໍ້ ອນັ ໜ ື່ ງ ສ ງ ໜ ື່ ງ ສອກ ເຄິື່ ງ         

33ລ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ເພິື່ ນ ເຮັດ ຄ  ລ ໍ້ ລດົ ຮບົ         ທງັ ເພົຳ,         ຂອບ ລ ໍ້         ຊີື່         ແລະ ດມຸ ກ  ຫລ ື່  ເອົຳ         

34ແທື່ນ ໜ ື່ ງ ໆ ມີ ອນັ ຄ  ໍ້ຳ ຢ ື່ 

ບື່ອນ ແຈ ທງັ ສີື່ ,         ບື່ອນ ຄ  ໍ້ຳ ນີໍ້ ຫລ ື່  ເປັນ ອນັ ດຽວ ກບັ ແທື່ນ         

35ຢ ື່ ເທິງ ຍອດ ແທື່ນ ມີ ວງົມນົ ຍອດ ສ ງ ຄ ບ ໜ ື່ ງ         

ແລະ ເທິງ ຍອດ ແທື່ນ ນ ັໍ້ນ ມີ ຂອບ         ແລະ ແຜື່ນ ຕດິ ເປັນ ອນັ ດຽວ ກບັ ແທື່ນ         

36ພ ໍ້ນ ຂອບ         ແລະ ພ ໍ້ນ ແຜື່ນ         

ເພິື່ ນ ແກະສະຫລກັ ເປັນ ຮ ບ ເຄຣບຸ         ສິງ ໃຫຍື່         ແລະ ຕ ົໍ້ນ ຕຳນ         ຕຳມ ບື່ອນ ວື່ຳງ ຂອງ ແຕື່ ລະ ອນັ ມີ ພວງ 

ມະ ໄລ ອໍ້ອມ ຮອບ         

37ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ເຮັດ ແທື່ນ ສິບ ແທື່ນ ຕຳມ ແບບ ນີໍ້         ຫລ ື່  ຄ  ກນັ ໝດົ ທກຸ ອນັ         ຂະໜຳດ ດຽວ 

ກນັ         ແລະ ຮ ບ ຮື່ຳງ ຄ  ກນັ.          

 

[a]ສີື່ໝ ື່ ນລິດ 
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38ເພິື່ ນ ເຮັດ ຂນັ ທອງເຫລ ອງ ສິບ ໜື່ວຍ,         ຂນັ ໜື່ວຍ ໜ ື່ ງ ບນັຈຸ ນ  ໍ້ຳ ໄດໍ້ ສີື່  ສິບ ບດັ[a]         ຂະໜຳດ ຂນັ 

ໜື່ວຍ ໜ ື່ ງ ແມ ື່ນ ສີື່  ສອກ         ມີ ຂນັ ແທື່ນ ລະ ໜື່ວຍ ທງັ ສິບ ແທື່ນ         

39ເພິື່ ນ ວຳງ ແທື່ນ         (ຕນີ)         ຂນັ ນ ັໍ້ນ ໄວໍ້ 

ທຳງ ເບ ໍ້ອງ ຂວຳ ຂອງ ພຣະວຫິຳນ ຫໍ້ຳ ແທື່ນ         (ຕນີ)         ແລະ ທຳງ ເບ ໍ້ອງ ຊໍ້ຳຍ ຂອງ ພຣະວຫິຳນ ຫໍ້ຳ ແທື່ນ         

(ຕນີ)         ແລະ ເພິື່ ນ ວຳງ ຂນັ ໄວໍ້ ຢ ື່ ເບ ໍ້ອງ ຂວຳ ພຣະວຫິຳນ ທຳງ ທິດຕຳເວັນອອກ ສຽງ ໃຕໍ້.          
40ຮີຣາມ ໄດໍ້ ເຮັດ ຂນັ         ຊໍ້ວນ         ແລະ ຊຳມ ດໍ້ວຍ         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ຮີຣາມ ກ  ສ  ຳເລັດ ງຳນ ທງັ ໝດົ         ຊ ື່ ງ ເພິື່ ນ 

ຕໍ້ອງ ເຮັດ ຖວຳຍ ກະສດັ ໂຊໂລໂມນ ສ  ຳລບັ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

41ເສົຳ ສອງ ຕ ົໍ້ນ         ທງັ 

ສອງ ຂອງ ບວົ ທີື່ ຢ ື່ ເທິງ ຍອດ ເສົຳ         ແລະ ຕຳໜື່ຳງ ສອງ ຜ ນ ຊ ື່ ງ ຄມຸ ທງັ ສອງ ຂອງ ບວົ ທີື່ ຢ ື່ ເທິງ ຍອດ ເສົຳ         

42ແລະ ໝຳກ ພິລຳ ສີື່  ຮໍ້ອຍ ໜື່ວຍ ສ  ຳລບັ ຕຳໜື່ຳງ ສອງ ອນັ         ຕຳໜື່ຳງ ອນັ ໜ ື່ ງ ມີ ໝຳກ ພິລຳ ສອງ ແຖວ 

ເພ ື່ ອ ປກົ ສ ົໍ້ນ ທງັ         ສອງ ຂອງ ບວົ ທີື່ ຢ ື່ ເທິງ ເສົຳ         

43ແທື່ນ         ສິບ ແທື່ນ         ແລະ ຂນັ ສິບ ໜື່ວຍ ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ເທິງ ແທື່ນ         

44ແລະ ຂນັ ໃຫຍື່ ອນັ ໜ ື່ ງ         ແລະ ງວົ ສິບ ສອງ ໂຕ ທີື່ ຢ ື່ ກໍ້ອງ ຂນັ ໃຫຍື່ ນ ັໍ້ນ         

45ໝ ໍ້         ຊໍ້ວນ         ແລະ ຊຳມ         ພຳ-

ຊະນະ ທງັ ໝດົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ໃນ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຮີຣາມ ໄດໍ້ ເຮັດ ຖວຳຍ ກະສດັ         ໂຊ-
ໂລໂມນ ເປັນ ຂອງ ທີື່  ເຮັດ ດໍ້ວຍ ທອງເຫລ ອງ ຂດັ ມນັ ທງັ ໝດົ         

46ກະສດັ ໄດໍ້ ຫລ ື່  ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ໃນ ທົື່ງພຽງ         

ລຸື່ມ ຂອງ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢແໍດນ          ແລະ ໃນ ດນິ ທີື່  ເປັນ ຕມົ ລະຫວື່ຳງ ເມ  ອງ ສຸກໂກດ          ແລະ ເມ  ອງ ຊາເຣທານ         

47ໂຊໂລໂມນ ບ ື່  ໄດໍ້ ຊ ັື່ງ ເຄ ື່ ອງໃຊໍ້ ທງັ ໝດົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້         ເພຳະວື່ຳ ມີ ຈ  ຳນວນ ຫລຳຍ ນ  ຳ ກນັ         ຈ ື່ງ ບ ື່  ໄດໍ້ ຊ ັື່ງ 

ນ  ໍ້ຳໜກັ ຂອງ ທອງ         ເຫລ ອງ.          
48ໂຊໂລໂມນ ໄດໍ້ ເຮັດ ເຄ ື່ ອງໃຊໍ້ ທງັ ໝດົ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຄ  ແທື່ນ ບ ຊຳ 

ຄ  ຳ         ແລະ ເຮັດ ໂຕະ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ຕ ື່ໜໍ້ຳ ພຣະພກັ ດໍ້ວຍ ຄ  ຳ         

49ຕະກຽງ ເຮັດ ດໍ້ວຍ ຄ  ຳ ບ ລິສດຸ ຢ ື່ ທຳງ ເບ ໍ້ອງ ຂວຳ 

ຫໍ້ຳ ອນັ         ຢ ື່ ທຳງ ເບ ໍ້ອງ ຊໍ້ຳຍ ຫໍ້ຳ ອນັ         ຂໍ້ຳງ ໜໍ້ຳ         ແລະ ຫລງັ ຫໍ້ອງ         ດອກ ໄມ ໍ້         ຕະກຽງ         ແລະ ມດີຕດັ ໃສໍ້-

ຕະກຽງ ເຮັດ ດໍ້ວຍ ຄ  ຳ         

50ອື່ຳງ         ມດີຕດັ ໃສໍ້ຕະກຽງ         ຊຳມ         ບື່ວງ         ແລະ ໝ ໍ້  ກ  ຳຍຳນ ເຮັດ ດໍ້ວຍ ຄ  ຳ ບ ລິ-

ສດຸ         ແລະ ບຳນພບັ ປະຕ  ສື່ວນ ຊ ັໍ້ນ ໃນ         ພຣະວຫິຳນ         ຄ  ບື່ອນ ບ ລິສດຸ ທີື່  ສດຸ         ແລະ ສ  ຳລບັ ປະຕ  ຫໍ້ອງ 

ໂຖງ ຂອງ ພຣະວຫິຳນ ກ  ເຮັດ ດໍ້ວຍ ຄ  ຳ         

51ບນັດຳ ກດິຈະກຳນ ຊ ື່ ງ ກະສດັ ໂຊໂລໂມນ ເຮັດ ສ  ຳລບັ 

ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກ  ໄດໍ້ ສ  ຳເລັດ ດ ັື່ງນີໍ້         ແລະ         ໂຊໂລໂມນ ນ  ຳ ບນັດຳ ສິື່ ງ ຂອງ ຊ ື່ ງ ດາ-
ວິດ          ພ ື່  ຂອງ ຕນົ ຖວຳຍ ໄວໍ້ ນ  ຳ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ຄ          ເຄ ື່ ອງ ເງນິ         ເຄ ື່ ອງ ຄ  ຳ         ແລະ ເຄ ື່ ອງໃຊໍ້ ຕື່ຳງ ໆ         ແລະ ເກບັ 

ຮກັສຳ ໄວໍ້ ໃນ ຄງັ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ.          

ບົດທີ 8 
ໂຊໂລໂມນນຳຫີບຄຳສັນຍາມາໄວ້ໃນພຣະວິຫານ 

1ກະສດັ ໂຊໂລໂມນ          ໄດໍ້ ເຊນີ ເຫລົື່ ຳ ຫວົໜໍ້ຳ ເຜົື່ ຳ ແຕື່ ລະ ຫວົໜໍ້ຳ ຕະກ ນ ອິສຣາເອນ ມຳ ຍງັ ນະ-

ຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ          ເພ ື່ ອ ນ  ຳ ຫີບ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈຳກ ເມ  ອງ ຊີໂອນ ເມ  ອງ ຂອງ ດາ-
ວິດ          ໄປ ຍງັ ພຣະວຫິຳນ.         

2ເມ  ື່ອ ວນັ ສະຫລອງ ໃນ ເດ ອນ ເຈດັ         ຊຳວ ອິສຣາເອນ ທກຸ ຄນົ ໄດໍ້ ມຳ ຊໍ້ອງ 

ພະ ພກັ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ໂຊໂລໂມນ.         

3ເມ  ື່ອ ພວກ ຜ ໍ້ນ  ຳ ທກຸ ຄນົ ມຳ ໂຮມ ກນັ ແລໍ້ວ         ພວກ ປະໂລຫິດ ໄດໍ້ ນ  ຳ ຫີບ 

ຄ  ຳ ສນັຍຳ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ມຳ         ຊ ື່ ງ ແມ ື່ນ ຄນົ ເລວີ ເປັນ ຜ ໍ້ ຫຳມ.         

4ຫຳມ ທງັ ຜໍ້ຳ ເຕັນ ສກັສິດ         ແລະ ພຳ-

 

[a]ແປດຮໍ້ອຍລິດ 
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ຊະນະ ສກັສິດ ມຳ ຍງັ ພຣະວຫິຳນ.         

5ແລໍ້ວ ກະສດັ ໂຊໂລໂມນ ພໍ້ອມ ທງັ ພວກ ອິສຣາເອນ ທກຸ ຄນົ         ກ  

ເອົຳ ແກະ         ແລະ ງວົ ຢື່ຳງ ຫລວງຫລຳຍ ມຳ ຖວຳຍ ບ ຊຳ ຢ ື່ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຫີບ ຄ  ຳ ສນັຍຳ.          
6ຕ ື່  ມຳ         ພວກ ປະໂລຫິດ ຈ ື່ງ ນ  ຳ ເອົຳ ຫີບ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ບນັຈຸ ໄວໍ້         ໃນ 

ຫໍ້ອງ ຫລງັ ສດຸ ຂອງ ພຣະວຫິຳນ         ຊ ື່ ງ ເປັນ ຫໍ້ອງ ສກັສິດ ທີື່  ສດຸ         ຫີບ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ນ ັໍ້ນ ຢ ື່ ກໍ້ອງປີກ ຂອງ ເທ-

ວະດຳ ເຄຣບຸ.         

7ປີກ ເທວະດຳ ເຄຣບຸ         ໄດໍ້ ປກົ ກວມ ໄມ ໍ້ຄຳນ ຫຳມ ຫີບ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ນ ັໍ້ນ ດໍ້ວຍ.         

8ໄມ ໍ້ຄຳນ 

ຫຳມ ຫີບ ນີໍ້ ຍຳວ ຫລຳຍ         ຖໍ້ຳ ເບິື່ ງ ແຕື່ ນອກ ຫໍ້ອງ ສກັສິດ ກ  ເຫັນ ໄດໍ້ ແຕື່ ຖໍ້ຳ ເບິື່ ງ ທຳງ ນອກ ພຣະວຫິຳນ ກ  

ຈະ ບ ື່  ເຫັນ         ໄມ ໍ້ຄຳນ ຫຳມ ກ  ຢ ື່ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ເທົື່ ຳ ທກຸ ມ ໍ້ນີໍ້.          

ພຣະຜ ້ເປັນເຈົ້າຊົງສະຖິດຢ ູ່ໃນພຣະວິຫານ 
9ຢ ື່ ໃນ ຫີບ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ນ ັໍ້ນ         ມີ ແຕື່ ຫີນ ສອງ ແຜື່ນ ທີື່  ໂມເຊ ບນັຈຸ ໄວໍ້ ທີື່  ພ  ຊີນາຍ          ຊ ື່ ງ ເປັນ ແຜື່ນ ຫີນ 

ແຫື່ງ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ມີ ໄວໍ້ ກບັ ພວກ ອິສຣາເອນ          ຄຳວ ເມ  ື່ອ ພວກ ເຂົຳ ເດນີທຳງ 

ອອກ ຈຳກ ປະເທດ ເອຢິບ.         

10ເມ  ື່ອ ພວກ ປະໂລຫິດ ອອກ ມຳ ຈຳກ ບື່ອນ ສກັສິດ         ກໍ້ອນ ເມກ ໄດໍ້ ປກົ 

ຫຸໍ້ມ         ພວກ ປະໂລຫິດ ບ ື່  ອຳດ ກບັ ຄ ນ ໄປ ປະຕບິດັ ວຽກ ກຳນ ໄດໍ້.         

11ເພຳະວື່ຳ ລດັສະໝີ ຂອງ ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ເຕັມ ໃນ ພຣະວຫິຳນ ນ ັໍ້ນ.          

12ແລໍ້ວ ກະສດັ ໂຊໂລໂມນ ກ  ອໍ້ອນວອນ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພຣະອງົ ຊງົ ໃຫໍ້ ຕຳເວັນ ຢ ື່ 

ເທິງ ທໍ້ອງຟໍ້ຳ ແຕື່ ພຣະອງົ ຊງົ ປະທບັ ຢ ື່ ໃນ ກໍ້ອນ ເມກ         ແລະ ຄວຳມ ມ ດ ມດິ.         

13ດຽວນີໍ້         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ 

ສໍ້ຳງ ບື່ອນຢ ື່ ອຳໄສ ໃຫໍ້ ພຣະອງົ ຊ ື່ ງ ເປັນ ບື່ອນ ພຣະອງົ ຊງົ ສະຖດິ ຢ ື່ ຕະຫລອດ ໄປ.”          

ກະສັດໂຊໂລໂມນກູ່າວຄຳປາໄສຕໍ່ປະຊາຊົນ 
14ແລໍ້ວ ກະສດັ ໂຊໂລໂມນ ກ  ຫນັ ມຳ ອວຍພອນ ແກື່ ຊຸມນມຸຊນົ ອິສຣາເອນ ທກຸ ຄນົ.         

15ໃນ ຂະນະ 

ທີື່  ທກຸ ຄນົ ກ  ຳລງັ ຢ ນ ຢ ື່         ພະ ອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ສຳທກຸຳນ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ອິສຣາເອນ          ຜ ໍ້ 

ຊງົ ຖ  ຮກັສຳ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ທີື່  ມີ ຕ ື່  ກະສດັ ດາວິດ ພະ ບດິຳ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ.         

16ດ ັື່ງ ຄ  ຳ ທີື່  ວື່ຳ         ນບັ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ມ ໍ້ ທີື່  

ເຮົຳ ໄດໍ້ ນ  ຳ ເອົຳ ໄພື່ ພນົ ອິສຣາເອນ ຂອງ ເຮົຳ ອອກ ມຳ ຈຳກ ປະເທດ ເອຢິບ          ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ເລ ອກ ເອົຳ ຫວົ 

ເມ  ອງ ໃນ ຕະກ ນ ໜ ື່ ງ ຕະກ ນ ໃດ ຂອງ ອິສຣາເອນ          ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ສໍ້ຳງ ສະຖຳນທີື່  ຢ ື່ ສ  ຳລບັ ເຮົຳ         

ແຕື່ ເຮົຳ ໄດໍ້ ເລ ອກ ເອົຳ ດາວິດ          ເປັນ ຜ ໍ້ ປກົຄອງ ໄພື່ ພນົ ອິສຣາເອນ ຂອງ ເຮົຳ.         

17ກະສດັ ດາວິດ ບດິຳ 

ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງ ພະ ໄທ ສໍ້ຳງ ພຣະວຫິຳນ ສ  ຳລບັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ.         

18ແຕື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ 

ກື່ຳວ ຕ ື່  ສະເດັດ ພ ື່  ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງໃຈ ສໍ້ຳງ ວຫິຳນ ສ  ຳລບັ ເຮົຳ         ອນັ ນ ັໍ້ນ ກ  ເປັນ ກຳນ ດ ີ

ຢ ື່.         

19ແຕື່ ວື່ຳ         ບ ື່  ແມ ື່ນ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ເປັນ ຜ ໍ້ ສໍ້ຳງ ວຫິຳນ ນີໍ້         ແມ ື່ນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ສໍ້ຳງ ວຫິຳນ ສ  ຳລບັ 

ເຮົຳ.”         

20ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ຮກັສຳ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ ຂອງ ພຣະອງົ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ຂ ໍ້ນ ຄອງ ລຳຊະ 

ສມົບດັ         ແທນ ສະເດັດ ພ ື່  ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ແລະ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກ  ໄດໍ້ ນ ັື່ງ ຢ ື່ ເທິງ ລຳຊະ ບນັລງັ ຂອງ ອິ-
ສຣາເອນ ຕຳມ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ສນັຍຳ ໄວໍ້         ສະນ ັໍ້ນ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ສໍ້ຳງ ພຣະວຫິຳນ ສ  ຳລບັ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຊ ື່ ງ ເປັນ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ອິສຣາເອນ.         

21ແລະ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ບື່ອນ ບນັຈຸ ຫີບ ຄ  ຳ ສນັຍຳ         

ຊ ື່ ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ມີ ໄວໍ້ ກບັ ປ ື່ ຍື່ຳ ຕຳ ຍຳຍ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ         ເວລຳ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ນ  ຳ ພວກ ເພິື່ ນ 

ອອກ ມຳ ຈຳກ ປະເທດ ເອຢິບ.          
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ກະສັດໂຊໂລໂມນອ້ອນວອນພຣະຜ ້ເປັນເຈົ້າ 

22ແລໍ້ວ ກະສດັ ໂຊໂລໂມນ          ກ  ໄດໍ້ ຢ ນ ຢ ື່ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ແທື່ນ ບ ຊຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຢ ື່ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຊຸມນມຸ 

ອິສຣາເອນ ທກຸ ຄນົ.         

23ພະ ອງົ ຍກົ ພະຫດັ ຂ ໍ້ນ ຟໍ້ຳ         ແລໍ້ວ ກື່ຳວ ຂ ໍ້ນ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ບ ື່  

ວື່ຳ ໃນ ສະຫວນັ ຊ ັໍ້ນ ຟໍ້ຳ         ຫລ  ຜ ນ ແຜື່ນດນິ ໂລກ ນີໍ້         ບ ື່  ມີ ໃຜ ເໝ ອນ ພຣະອງົ         ພຣະອງົ ຊງົ ສດັຊ ື່  ຕ ື່  ຄ  ຳ-

ໝັໍ້ນສນັຍຳ         ແລະ ຊງົ ມີ ຄວຳມ ຮກັ ໝັໍ້ນຄງົ ຕ ື່  ພວກ ຂໍ້ຳ ໃຊໍ້ ຂອງ ພຣະອງົ         ເວລຳ ພວກ ເຂົຳ ດ  ຳເນນີ ຕຳມ 

ທຳງ ຂອງ ພຣະອງົ ຢື່ຳງ ສດຸ ຈດິ ສດຸ ໃຈ.         

24ພຣະອງົ ຊງົ ຮກັສຳ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ທີື່  ມີ ໄວໍ້ ກບັ ກະສດັ ດາວິດ ຜ ໍ້ 

ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ພຣະອງົ         ໃນ ມ ໍ້ນີໍ້ ພຣະອງົ ຊງົ ເຮັດ ຕຳມ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ຂອງ ພຣະອງົ.         

25ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ          ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ອິສຣາເອນ          ດຽວນີໍ້         ຂ  ພຣະອງົ ຊງົ ໂຜດ ຕຳມ ທີື່  ສນັຍຳ ໄວໍ້ ກບັ ກະສດັ ດາວິດ          

ຂໍ້ຳ ໃຊໍ້ ຂອງ ພຣະອງົ ວື່ຳ         ໃນ ພະ ທີື່  ນ ັື່ງ ຂອງ ອິສຣາເອນ          ເຈົໍ້ຳ ຈະ ບ ື່  ຂຳດ ຜ ໍ້ ທີື່  ນ ັື່ງ ຢ ື່ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ເຮົຳ ຈກັ ເທ ື່ ອ         

ພຽງ ແຕື່ ພວກ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ປະຕບິດັ ຕນົ ຢື່ຳງ ລະມດັລະວງັ         ແລະ ດ  ຳເນນີ ຊວີດິ ຕຳມ         ຢື່ຳງ ທີື່  

ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຄີຍ ປະຕບິດັ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ເຮົຳ.         

26ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ຊຳວ ອິສຣາເອນ          ຂ  ໃຫໍ້ ພຣະວຳຈຳ ຂອງ 

ພຣະອງົ ເປັນ ຈງິ ດ ັື່ງ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ໄວໍ້ ຕ ື່  ກະສດັ ດາວິດ          ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ພຣະອງົ ເທີໍ້ນ.          
27ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະເຈົ້າ          ພຣະອງົ ຈະ ຢ ື່ ນ  ຳ ມະນດຸ ໃນ ໂລກ ນີໍ້ ໄດໍ້ ບ ?         ແມ ື່ນ ແຕື່ ສະຫວນັ ຊ ັໍ້ນ ຟໍ້ຳ ອນັ ສ ງ 

ສດຸ ກ  ຍງັ ບ ື່  ເໝຳະ ສມົ ສ  ຳລບັ ພຣະອງົ         ເຫດ ໃດ ພຣະວຫິຳນ ທີື່  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ຂ ໍ້ນ ນີໍ້         ຈ ື່ງ ຈະ ເໝຳະ 

ສມົ ກບັ ພຣະອງົ?         

28ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ເຖງິ ແມ ື່ນ ວື່ຳ ວຫິຳນ ນີໍ້ ນໍ້ອຍ ກ  ຈງິ         ຂ  ຈ ົື່ງ 

ຟງັ ຄ  ຳ ອໍ້ອນວອນ ທ ນ ຂ  ຈຳກ ຂໍ້ຳ ໃຊໍ້ ຂອງ ພຣະອງົ         ໃນ ມ ໍ້ນີໍ້         ຂ  ພຣະອງົ ຊງົ ຟງັ ຄ  ຳ ຮໍ້ອງ         ແລະ ຄ  ຳ 

ອໍ້ອນວອນ         ທີື່  ຂໍ້ຳ ໃຊໍ້ ຂອງ ພຣະອງົ ທ ນ ຕ ື່  ພຣະອງົ.         

29ຂ  ພຣະອງົ ຊງົ ທອດ ພຣະເນດ ເຝົໍ້ຳ ເບິື່ ງແຍງ ວ-ິ

ຫຳນ ນີໍ້ ຕະຫລອດ ວນັ         ແລະ ຄ ນ         ບື່ອນ ນີໍ້ ເປັນ ບື່ອນ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ເລ ອກ ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ເປັນ ບື່ອນ ນະມດັ-

ສະກຳນ         ໃນ ຂະນະ ທີື່  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ອໍ້ອນວອນ ຢ ື່ ນີໍ້         ຂ  ຊງົ ຮບັ ຟງັ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ດໍ້ວຍ.         

30ເມ  ື່ອ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

ແລະ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ພຣະອງົ ອໍ້ອນວອນ ຢ ື່ ບື່ອນ ນີໍ້         ພຣະອງົ ຜ ໍ້ ຊງົ ສະຖດິ ຢ ື່ ເທິງ ສະຫວນັ ຊ ັໍ້ນ ຟໍ້ຳ ຂ  ຊງົ 

ຟງັສຽງ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ແລະ ຍກົໂທດ ໃຫໍ້ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ດໍ້ວຍ.          
31ຖໍ້ຳ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ຖ ກ ຟໍ້ອງ ວື່ຳ ລຳວ ເປັນ ຄນົ ເຮັດ ຜິດ ຕ ື່  ຜ ໍ້ ອ ື່ ນ         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ລຳວ ມຳສຳ ບຳນ ຕ ື່  

ແທື່ນ ບ ຊຳ ຂອງ ພຣະອງົ ໃນ ພຣະວຫິຳນ ນີໍ້         ເພ ື່ ອ ສະແດງ ວື່ຳ ເປັນ ຜ ໍ້ ບ ລິສດຸ.         

32ພຣະອງົ ຜ ໍ້ ຊງົ ປະທບັ 

ຢ ື່ ເທິງ ສະຫວນັ ຊ ັໍ້ນ ຟໍ້ຳ         ຂ  ຊງົ ຮບັ ຟງັ ພວກ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ພຣະອງົ         ແລະ ຊງົ ລງົໂທດ ຄນົ ຜິດ ຕຳມ 

ຄວຳມ ປະພ ດ ຂອງ ລຳວ         ແລະ ຂ  ຊງົ ປື່ອຍ ຕວົ ຜ ໍ້ ທີື່  ຍດຸຕ ິທ  ຳ ນ ັໍ້ນ.          
33ເມ  ື່ອ ພວກ ອິສຣາເອນ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ພຣະອງົ ພື່ຳຍ ແພໍ້ ສດັຕ  ຍໍ້ອນ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ຜິດ ຕ ື່  ພຣະ-

ອງົ         ຖໍ້ຳວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ກບັ ຄ ນ ມຳ ສນັລະເສີນ ພຣະນຳມ ຂອງ ພຣະອງົ         ແລະ ອໍ້ອນວອນ ທ ນ ຂ  ກຳນ 

ອະໄພໂທດ ຈຳກ ພຣະອງົ ຢ ື່ ໃນ ພຣະວຫິຳນ ນີໍ້.         

34ພຣະອງົ ຜ ໍ້ ຊງົ ປະທບັ ເທິງ ສະຫວນັ ຊ ັໍ້ນ ຟໍ້ຳ         ຂ  ຈ ົື່ງ 

ຊງົ ຮບັ ຟງັ ແລະ ໃຫໍ້ ອະໄພ ບຳບ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ພຣະອງົ         ແລະ ຊງົ ນ  ຳ ພວກ ເຂົຳ ກບັ ຄ ນ 

ມຳສ ື່ ແຜື່ນດນິ ທີື່  ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ປະທຳນ ໃຫໍ້ ແກື່ ປ ື່ ຍື່ຳ ຕຳ ຍຳຍ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ.          
35ເມ  ື່ອ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ພຣະອງົ ເຮັດ ຜິດ         ພຣະອງົ ກ  ລງົໂທດ ໂດຍ ບ ື່  ໃຫໍ້ ຝນົຕກົ         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ກ  

ອວື່ຳຍໜໍ້ຳ ຄ ນ ມຳສ ື່ ພຣະວຫິຳນ         ເພ ື່ ອ ອໍ້ອນວອນ         ແລະ ສນັລະເສີນ ພຣະອງົ.         

36ພຣະອງົ ຜ ໍ້ ຊງົ ປະ-

ທບັ ເທິງ ສະຫວນັ ຊ ັໍ້ນ ຟໍ້ຳ         ຂ  ຈ ົື່ງ ຮບັ ຟງັສຽງ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ຂ  ພຣະອງົ ຊງົ ໃຫໍ້ ອະໄພ ຄວຳມ ຜິດ ຂອງ 
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ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ         ແລະ ໄພື່ ພນົ ອິສຣາເອນ ດໍ້ວຍ         ຂ  ຊງົ ສອນ ພວກ ເຂົຳ ໄປ ໃນ ທຳງ ທີື່  ຖ ກຕໍ້ອງ         ຂ  ຊງົ ຖອກ 

ເທ ຝນົ ລງົ ມຳ ເທິງ ແຜື່ນດນິ         ທີື່  ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ປະທຳນ ໃຫໍ້ ເປັນ ສື່ວນ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ພຣະອງົ ຕະຫລອດ 

ໄປ.          
37ໃນ ແຜື່ນດນິ ນີໍ້         ຖໍ້ຳ ມກີຳນ ອ ດ ຢຳກ         ໂຣກລະບຳດ         ກຳນ ທ  ຳລຳຍ         ຫລ  ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ ເກດີ ພະຍຳດ         ມີ 

ຝ ງ ຕກັແຕນ         ແລະ ດໍ້ວງ ມຳ ທ  ຳລຳຍ ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ ໃຫໍ້ ເສຍ ຫຳຍ         ຫລ  ວື່ຳ         ຖໍ້ຳ ມີ ສດັຕ  ມຳ ອໍ້ອມ ເມ  ອງ ນີໍ້ ທກຸ 

ດໍ້ຳນ         ຫລ  ມີ ໄພ ພີ ບດັ         ແລະ ກຳນ ເຈບັ ໄຂໍ້ ໄດໍ້ ພະຍຳດ         ຂ  ພຣະອງົ ຊງົ ຟງັ ຄ  ຳ ອໍ້ອນວອນ ຂອງ ພວກ 

ເຂົຳ ດໍ້ວຍ.         

38ຖໍ້ຳ ຜ ໍ້ ໃດ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ມີ ຄວຳມທກຸ ໃຈ         ລຳວ ກ  ຍກົ ມ  ອໍ້ອນວອນ ຂ  ຮໍ້ອງ ໄປ ທຳງ ພຣະວຫິຳນ ນີໍ້.         

39ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ປະທບັ ເທິງ ສະຫວນັ ຊ ັໍ້ນ ຟໍ້ຳ         ຂ  ຈ ົື່ງ ຊງົ ຮບັ ຟງັ         ຊງົ ອະໄພ         ແລະ ປະຕບິດັ ຕ ື່  ທກຸ 

ຄນົ ຕຳມ ຄວຳມ ປະພ ດ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ເພຳະ ພຣະອງົ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ ທີື່  ຮ ໍ້ຈກັ ຄວຳມ ນ ກ ຄິດ ຂອງ ມະນດຸ ທກຸ 

ຄນົ         ຂ  ພຣະອງົ ຊງົ ປະຕບິດັ ກບັ ແຕື່ລະຄນົ         ຕຳມ ຄວຳມ ປະພ ດ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ.         

40ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ 

ຈະ ເຄົຳລບົ ຢ ຳ ເກງ ພຣະອງົ         ຕະຫລອດ ເວລຳ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ແຜື່ນດນິ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ປະ-

ທຳນ ໃຫໍ້ ແກື່ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ.          
41ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ເມ  ື່ອ ຄນົ ຕື່ຳງປະເທດ ທີື່ ຢ ື່ ຫື່ຳງ ໄກ ມຳ ນະມດັສະກຳນ         ແລະ ອໍ້ອນ-

ວອນ ພຣະອງົ ໃນ ພຣະວຫິຳນ ນີໍ້.         

42ຍໍ້ອນ ໄດໍ້ ຍນິ ຊ ື່  ສຽງ         ແລະ ກດິຈະກຳນ ອນັ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ 

ກະທ  ຳ ຕ ື່  ໄພື່ ພນົ ຂອງ ພຣະອງົ.         

43ພຣະອງົ ຜ ໍ້ ຊງົ ປະທບັ ເທິງ ສະຫວນັ ຊ ັໍ້ນ ຟໍ້ຳ         ຂ  ຊງົ ຮບັ ຟງັ ແລະ ຊງົ 

ຕອບ ຕຳມ ຄ  ຳ ອໍ້ອນວອນ ຂອງ ລຳວ         ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ຊນົ ຊຳດ ທງັ ໝດົ ໃນ ໂລກ ນີໍ້ ຈະ ຮ ໍ້ຈກັ         ແລະ ເຄົຳລບົ ຢ ຳ 

ເກງ ພຣະອງົ         ເໝ ອນ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ພຣະອງົ ເອງ         ແລະ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ຮ ໍ້ຈກັ ວື່ຳ ພຣະອງົ ຊງົ ປະທບັ ຢ ື່ ໃນ 

ພຣະວຫິຳນ ທີື່  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ຂ ໍ້ນ ນີໍ້.          
44ຖໍ້ຳ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ພຣະອງົ ອອກ ໄປ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກບັ ສດັຕ  ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ທີື່  ສະໜຳມຮບົ         ຖໍ້ຳວື່ຳ ເຂົຳເຈົໍ້ຳ 

ປິື່ ນ ໜໍ້ຳ ອໍ້ອນວອນ ໃສື່ ເມ  ອງ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ເລ ອກ ໄວໍ້         ແລະ ໃສື່ ພຣະວຫິຳນ ບື່ອນ ທີື່  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ສໍ້ຳງ ສ  ຳ-

ລບັ ພຣະອງົ ນີໍ້.         

45ຂ  ພຣະອງົ ຜ ໍ້ ຊງົ ປະທບັ ຢ ື່ ເທິງ ສະຫວນັ ຊ ັໍ້ນ ຟໍ້ຳ         ຂ  ຊງົ ຮບັ ຟງັ ຄ  ຳ ອໍ້ອນວອນ ຂອງ 

ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ຊງົ ໂຜດ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຮບັ ໄຊຊະນະ.          
46ຖໍ້ຳວື່ຳ         ໄພື່ ພນົ ຂອງ ພຣະອງົ ເຮັດ ຜິດ ຕ ື່  ພຣະອງົ         ເພຳະວື່ຳ         ບ ື່  ມີ ມະນດຸ ຄນົ ໃດ ທີື່  ບ ື່  ກະທ  ຳ ຜິດ         

ແລະ ພຣະອງົ ຊງົ ພຣະພິໂລດ ພວກ ເຂົຳ         ໂດຍ ມອບ ພວກ ເຂົຳ ໄວໍ້ ໃຕໍ້ ອ  ຳນຳດ ຂອງ ສດັຕ          ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ຜ ໍ້ 

ທີື່  ເປັນ ຝື່ຳຍ ຊະນະ         ໄດໍ້ ນ  ຳ ພວກ ເຂົຳ ໄປ ເປັນ ຊະເລີຍ ໃນ ປະເທດ ອ ື່ ນ         ບ ື່  ວື່ຳ ໃກໍ້         ຫລ  ໄກ.         

47ຢ ື່ ໃນ 

ປະເທດ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ຖ ກ ຈບັ ໄປ ເປັນ ຊະເລີຍ         ເມ  ື່ອ ພວກ ເຂົຳ ສ  ຳນ ກ ຜິດ         ແລະ ກບັ ໃຈ         ໂດຍ ໄຫວໍ້ 

ວອນ ຕ ື່  ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເປັນ ຄນົ ບຳບ         ແລະ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃນ ທຳງ ທີື່  ຜິດ         ແລະ ທຳງ ຊ ົື່ວຊໍ້ຳ.         

48ຖໍ້ຳ ພວກ ເຂົຳ ກບັ ໃຈ ມຳ ຫຳ ພຣະອງົ ອີກ         ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ສດຸ ຈດິ ສດຸ ໃຈ         ແລະ ປິື່ ນ ໜໍ້ຳ ອໍ້ອນວອນ ຫຳ 

ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ບື່ອນ ທີື່  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ສ  ຳລບັ ພຣະອງົ ໃນ ແຜື່ນດນິ ທີື່  ພຣະອງົ 

ຊງົ ປະທຳນ ໃຫໍ້ ແກື່ ປ ື່ ຍື່ຳ ຕຳ ຍຳຍ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ເມ  ອງ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ເລ ອກ ໄວໍ້         ເຖງິ ແມ ື່ນ ວື່ຳ 

ພວກ ເຂົຳ ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ສດັຕ  ທີື່  ຈບັ ພວກ ເຂົຳ ໄປ ນ ັໍ້ນ ກ  ຕຳມ.         

49ພຣະອງົ ຜ ໍ້ ຊງົ ປະທບັ ຢ ື່ 

ເທິງ ສະຫວນັ ຊ ັໍ້ນ ຟໍ້ຳ         ຂ  ພຣະອງົ ຊງົ ຮບັ ຟງັ ເທີໍ້ນ.         

50ຂ  ຊງົ ອະໄພ ບຳບ         ແລະ ກຳນ ກະບດົ ທກຸ ຢື່ຳງ         

ທີື່  ໄພື່ ພນົ ຂອງ ພຣະອງົ ກະທ  ຳ ຕ ື່  ພຣະອງົ         ຂ  ໂຜດ ໃຫໍ້ ສດັຕ  ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ລໍ້ຽງ ເກ ອ ພວກ ເຂົຳ ດໍ້ວຍ 
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ຄວຳມ ເມດ ຕຳ.         

51ເພຳະວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ເປັນ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ພຣະອງົ         ຊ ື່ ງ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ນ  ຳ ອອກ ມຳ ຈຳກ 

ປະເທດ ເອຢິບ          ທີື່  ເປັນ ເໝ ອນ ເຕົຳ ເຜົຳ ໂລຫະ ນ ັໍ້ນ.          
52ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ເມ  ື່ອ ໃດ ຂໍ້ຳ ໃຊໍ້ ຂອງ ພຣະອງົ ພໍ້ອມ ທງັ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ທີື່  ເປັນ ໄພື່ ພນົ 

ຂອງ ພຣະອງົ         ຮໍ້ອງຫຳ ພຣະອງົ         ຂ  ຈ ົື່ງ ຊງົ ສະດບັ ຮບັ ຟງັ ຄ  ຳ ໄຫວໍ້ ວອນ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ດໍ້ວຍ.         

53ເພຳະ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ແຍກ ພວກ ເຂົຳ ອອກ ຈຳກ ທື່ຳມກຳງ ຊນົ ຊຳດ ທງັຫລຳຍ ໃນ ໂລກ ນີໍ້         ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ 

ພວກ ເຂົຳ ເປັນ ພວກ ຂອງ ພຣະອງົ         ຕຳມ ທີື່  ພຣະອງົ ໄດໍ້ ແຈ ໍ້ງ ໃຫໍ້ ຮ ໍ້ ໂດຍ ຜື່ຳນ ທື່ຳນ ໂມເຊ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ 

ຂອງ ພຣະອງົ         ໃນ ເວລຳ ທີື່  ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ນ  ຳ ພວກ ປ ື່ ຍື່ຳ ຕຳ ຍຳຍ ຂອງ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ອອກ ມຳ ຈຳກ 

ປະເທດ ເອຢິບ ນ ັໍ້ນ.          

ໂຊໂລໂມນອວຍພອນປະຊາຊົນ 
54ເວລຳ ໂຊໂລໂມນ ອໍ້ອນວອນ         ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຂ  ຸເຂົື່ ຳ ແລະ ຍກົ ມ  ຂ ໍ້ນ ສ ື່ ສະຫວນັ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ແທື່ນ ບ ຊຳ 

ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ເມ  ື່ອ ພຣະອງົ ອໍ້ອນວອນ ຂ  ສິໍ້ນ ສດຸ ລງົ ແລໍ້ວ         ພຣະອງົ ຊງົ ລກຸຂ ໍ້ນ.         

55ພຣະອງົ 

ຊງົ ຢ ນ ຂ ໍ້ນ ຂ  ພຣະພອນ ຈຳກ ພຣະເຈົ້າ ແກື່ ຊຸມນມຸຊນົ ອິສຣາເອນ ທງັ ໝດົ ດໍ້ວຍ ສຽງ ດງັ ໆ         ວື່ຳ,         

56ສຳທກຸຳນ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຜ ໍ້ ຊງົ ອະນຍຸຳດ ໃຫໍ້ ໄພື່ ພນົ ອິສຣາເອນ ຂອງ ພຣະອງົ ມີ ຄວຳມ ສະ-

ຫງບົ ສກຸ         ຊ ື່ ງ ເປັນ ໄປ ຕຳມ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ທກຸ ຢື່ຳງ ຂອງ ພຣະອງົ         ພຣະອງົ ຊງົ ຮກັສຳ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ທກຸ ຢື່ຳງ 

ທີື່  ມີ ແກື່ ໂມເຊ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ພຣະອງົ.         

57ຂ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຊງົ ສະຖດິ ຢ ື່ ກບັ 

ພວກ ເຮົຳ         ດ ັື່ງ ທີື່  ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ສະຖດິ ຢ ື່ ກບັ ພວກ ປ ື່ ຍື່ຳ ຕຳ ຍຳຍ ຂອງ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ຂ  ຢື່ຳ ຊງົ ປະ ຖິໍ້ມ 

ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເລີຍ.         

58ພຣະອງົ ຊງົ ດດັແປງ ຈດິໃຈ ຂອງ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ໃຫໍ້ ມຳ ຫຳ ພຣະອງົ         ເພ ື່ ອ ວື່ຳ 

ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ເດນີ ຕຳມ ວຖິ ີທຳງ ທກຸ ຢື່ຳງ ຂອງ ພຣະອງົ         ແລະ ຖ  ຮກັສຳ ພະ ບນັຍດັ ກບັ ກດົ ລະ-

ບຽບ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ປະທຳນ ໃຫໍ້ ແກື່ ປ ື່ ຍື່ຳ ຕຳ ຍຳຍ ຂອງ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ.         

59ຂ  ໃຫໍ້ ຄ  ຳ ເວົໍ້ຳ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ຂອງ 

ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ທີື່  ໄຫວໍ້ ວອນ ຂ  ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຈ ົື່ງ ຝງັ ຢ ື່ ກບັ ພຣະອງົ ຕະຫລອດ ວນັ ເວລຳ         ຂ  

ໃຫໍ້ ພຣະອງົ ຊງົ ເມດ ຕຳ ແກື່ ປະຊຳຊນົ ອິສຣາເອນ          ພໍ້ອມ ທງັ ບນັດຳ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ຕຳມ 

ຄວຳມ ຕໍ້ອງກຳນ ປະຈ  ຳ ວນັ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ.         

60ເພ ື່ ອ ວື່ຳ         ຊນົ ຊຳດ ຕື່ຳງ ໆ         ໃນ ໂລກ ນີໍ້ ຈະ ໄດໍ້ ມຳ ຮ ໍ້ຈກັ 

ວື່ຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ ທີື່  ຊງົ ເປັນ ພຣະເຈົ້າ          ແລະ ບ ື່  ມ ີພຣະເຈົ້າ ອງົ ອ ື່ ນ ອີກ.         

61ຂ  ໃຫໍ້ ຈດິໃຈ 

ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ບ ລິສດຸ ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ         ໃຫໍ້ ຂບັ ຕຳມ ພຣະບນັຍດັ         ແລະ ພຣະຄ  ຳ 

ສ ັື່ງ ດ ັື່ງ ທກຸ ມ ໍ້ນີໍ້.          

ການອຸທິດຖວາຍພຣະວິຫານແດູ່ພຣະຜ ້ເປັນເຈົ້າ 
62ແລໍ້ວ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ພໍ້ອມ ທງັ ພວກ ອິສຣາເອນ ທກຸ ຄນົ ກ  ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນ-

ເຈົ້າ.         

63ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ໂຊໂລໂມນ ໄດໍ້ ຖວຳຍ ງວົ ຊຳວ ສອງ ພນັ ໂຕ         ແລະ ແກະ ຮໍ້ອຍ ຊຳວ ພນັ ໂຕ         ຊ ື່ ງ ເປັນ 

ກຳນ ຖວຳຍ ເພ ື່ ອ ຄວຳມ ສຳມກັຄີ         ດໍ້ວຍ ຢື່ຳງ ນີໍ້         ພຣະອງົ         ແລະ ພວກ ອິສຣາເອນ ທກຸ ຄນົ ກ  ອທິຸດ 

ຖວຳຍ ພຣະວຫິຳນ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ.         

64ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ໄດໍ້ ອທິຸດ ຖວຳຍ ໃຈກຳງ ເດີື່ ນ ພຣະ-

ວຫິຳນ         ໃນ ບື່ອນ ນີໍ້ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ         ຖວຳຍ ເຂົໍ້ຳ         ແລະ ຖວຳຍ ຕື່ອນ ໄຂມນັ ຂອງ 

ເຄ ື່ ອງ ຖວຳຍ         ເພ ື່ ອ ຄວຳມ ສຳມກັຄີ         ແທື່ນ ບ ຊຳ ທອງຄ  ຳ ຢ ື່ ໃນ ເດີື່ ນ ພຣະວຫິຳນ ນ ັໍ້ນ ນໍ້ອຍ ໂພດ         ທີື່  ຈະ 

ບນັຈຸ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້.         

65ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ໂຊໂລໂມນ ພໍ້ອມ ດໍ້ວຍ ອິສຣາເອນ ກ  ຈດັ ງຳນ ສະ-
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ຫລອງ ຢ ື່ ຕ ບ ຂ ໍ້ນ         ໄດໍ້ ມີ ຝ ງ ຊນົ ຈ  ຳນວນ ຫລຳຍ ຄນົ ຈຳກ ທົື່ວ ທງັ ປະເທດ         ຕ ັໍ້ງແຕື່ ເມ  ອງ ຮາມັດ ຈນົ 

ຮອດ ເຂດ ປະເທດ ເອຢິບ          ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ພຳກນັ ມຳ ຢ ື່ ຊໍ້ອງ ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ເປັນ ເວລຳ 

ເຈດັ ມ ໍ້ ເຈດັ ຄ ນ.         

66ແລໍ້ວ ໃນ ມ ໍ້ ທີ ແປດ         ພຣະອງົ ກ  ບອກ ໃຫໍ້ ປະຊຳຊນົ ກບັ ຄ ນ ເມ  ອ         ຍໍ້ອນ ຄວຳມ ດ ີທີື່  

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ມີ ຕ ື່  ກະສດັ ດາວິດ          ແລະ ຕ ື່  ໄພື່ ພນົ ອິສຣາເອນ          ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ຖວຳຍ ພອນ ແດື່ 

ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ         ແລໍ້ວ ກບັ ຄ ນ ເມ  ອ ເມ  ອງ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ມ ື່ວນຊ ື່ ນ.          

ບົດທີ 9 
ພຣະຜ ້ເປັນເຈົ້າຊົງປະກົດເທື່ອທີສອງຕໍ່ໂຊໂລໂມນ 

1ເມ  ື່ອ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ໂຊໂລໂມນ          ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ພະລຳຊະວງັ         

ພໍ້ອມ ດໍ້ວຍ ທກຸ ສິື່ ງ ທີື່  ພະ ອງົ ຕໍ້ອງກຳນ ຈະ ສໍ້ຳງ ນ ັໍ້ນ ສ  ຳເລັດ ແລໍ້ວ.         

2ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກ  ຊງົ ປະກດົ ຕ ື່  

ພະ ອງົ ເປັນ ເທ ື່ ອ ທີ ສອງ         ດ ັື່ງ ທີື່  ໄດໍ້ ປະກດົ ຕ ື່  ພຣະອງົ ທີື່  ເມ  ອງ ກິເບໂອນ.         

3ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ 

ຕ ື່  ເພິື່ ນ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ໄດໍ້ ຍນິ ຄ  ຳ ອໍ້ອນວອນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ແລໍ້ວ         ເຮົຳ ຂ  ຮບັ ເອົຳ ພຣະວຫິຳນ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ນີໍ້ 

ໃຫໍ້ ເປັນ ສະຖຳນທີື່  ສກັສິດ         ແລະ ເຮົຳ ຈະ ສະຖດິ ຢ ື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ຕະຫລອດ ໄປ         ເຮົຳ ຈະ ເບິື່ ງແຍງ ຮກັສຳ ຕະ-

ຫລອດ ເວລຳ.         

4ຖໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ຮບັ ໃຊໍ້ ເຮົຳ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຍດຸຕ ິທ  ຳ         ແລະ ຄວຳມ ສດັຊ ື່  ດ ັື່ງ ດາວິດ ພ ື່  ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

ໂດຍ ປະຕບິດັ ທກຸ ສິື່ ງ ທີື່  ເຮົຳ ສ ັື່ງ         ແລະ ຖ  ຮກັສຳ ພຣະບນັຍດັ ກບັ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ຂອງ ເຮົຳ.         

5ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ 

ເຈົໍ້ຳ ຈະ ໄດໍ້ ປກົຄອງ ອິສຣາເອນ ຕະຫລອດ ໄປ         ຕຳມ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ສນັຍຳ ກບັ ດາວິດ          ພ ື່  ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ,         

“ເຈົໍ້ຳ ຈະ ບ ື່  ຂຳດແຄນ ຜ ໍ້ ທີື່  ນ ັື່ງ ບນັລງັ ອິສຣາເອນ ນີໍ້ ຈກັ ເທ ື່ ອ.”          
6ຖໍ້ຳວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ພວກ ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຫນັ ຫລງັ ໃສື່ ເຮົຳ         ແລະ ໄປ ຮບັ ໃຊໍ້ ພະ ອ ື່ ນ         ແລະ ນະ-

ມດັສະກຳນ ພະ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ຊ ື່ ງ ເປັນ ກຳນ ບ ື່  ຖ  ຮກັສຳ ພຣະບນັຍດັ         ແລະ ພຣະຄ  ຳ ທີື່  ເຮົຳ ຕ ັໍ້ງ ໄວໍ້.         

7ເຮົຳ 

ຈະ ຕດັ ພວກ ອິສຣາເອນ ອອກ ຈຳກ ແຜື່ນດນິ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ມອບ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ         ເຮົຳ ຈະ ປະ ຖິໍ້ມ ພຣະວ-ິ

ຫຳນ ຊ ື່ ງ ເຮົຳ ຖ  ເປັນ ສະຖຳນທີື່  ສກັສິດ ສ  ຳລບັ ເຮົຳ         ຊນົ ຊຳດ ຕື່ຳງ ໆ         ຈະ ລງັ ກຽດ ແລະ ເຍຳະເຍີໍ້ຍ 

ພວກ ອິສຣາເອນ          ວຫິຳນ ນີໍ້ ຈະ ກຳຍເປັນ ກອງ ຫີນ ເພພງັ.         

8ທກຸ ຄນົ ທີື່  ຜື່ຳນ ກຳຍ ມຳ ກ  ຈະ ງງົ         ພວກ 

ເຂົຳ ຈະ ຜິວ ປຳກ ແລະ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ເປັນ ຫຍງັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈ ື່ງ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເມ  ອງ         ແລະ ພຣະວຫິຳນ 

ເປັນ ດ ັື່ງນີໍ້?”         

9ແລະ ພວກ ອ ື່ ນ ກ  ຈະ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຍໍ້ອນ ວື່ຳ         ພວກ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ປະ ຖິໍ້ມ ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ຜ ໍ້ ຊງົ ນ  ຳ ພວກ ປ ື່ ຍື່ຳ ຕຳ ຍຳຍ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ອອກ ມຳ ຈຳກ ປະເທດ ເອຢິບ          ພວກ 

ເຂົຳ ໄດໍ້ ຂຳບ ໄຫວໍ້         ແລະ ຮບັ ໃຊໍ້ ພະ ອ ື່ ນ         ຢື່ຳງ ນີໍ້ ແຫລະ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ນ  ຳ ເອົຳ ເຫດ ຮໍ້ຳຍ 

ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ມຳ ຕກົ ຖ ກ ພວກ ເຂົຳ.”          

ກິດຕິສັບຂອງໂຊໂລໂມນຊູ່າລືໄປທົ່ວ[a] 
10ຢ ື່ ມຳ ເມ  ື່ອ ຄບົ ຊຳວ ປີ ຖໍ້ວນ ຊ ື່ ງ ໂຊໂລໂມນ ໄດໍ້ ກ ື່ສໍ້ຳງ ອຳຄຳນ ສອງ ຫລງັ         ຄ  ພຣະວຫິຳນ ຂອງ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ລຳຊະ ວງັ ຂອງ ກະສດັ         

11(ຮີຣາມ ກະສດັ ເມ  ອງ ຕີເຣ ໄດໍ້ ສ ົື່ງ ໄມ ໍ້ ສນົ ໄມ ໍ້ ແປກ         

ແລະ ຄ  ຳ ໃຫໍ້ ແກື່ ໂຊໂລໂມນ ຕຳມ ທີື່  ພະ ອງົ ມີ ຄວຳມ ຕໍ້ອງກຳນ ແລໍ້ວ)         ກະສດັ ໂຊໂລໂມນ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ປະ-

ທຳນ ຫວົ ເມ  ອງ ໃນ ແຜື່ນດນິ ຄາລເີລ ໃຫໍ້ ແກື່ ຮີຣາມ ຊຳວ ຫວົ ເມ  ອງ         

12ແຕື່ ເມ  ື່ອ ຮີຣາມ ສະເດັດ ຈຳກ 

 

[a]2ຂຄວ 8:1–18 
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ເມ  ອງ ຕີເຣ ເພ ື່ ອ ໄປ ຊມົ ເບິື່ ງ ຫວົ ເມ  ອງ         ຊ ື່ ງ ໂຊໂລໂມນ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ແກື່ ເພິື່ ນ ນ ັໍ້ນ         ບນັດຳ ຫວົ ເມ  ອງ ເຫລົື່ ຳ-

ນ ັໍ້ນ ກ  ບ ື່  ເປັນ ທີື່  ພ ໃຈ ຕນົ         

13ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ພີື່ ນ ໍ້ອງ ເອີຍ         ເມ  ອງ ທີື່  ພະ ອງົ ໄດໍ້ ມອບ ໃຫໍ້ 

ແກື່ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ເມ  ອງ ແນວໃດ?”         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເອີໍ້ນ ຊ ື່  ເມ  ອງ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ວື່ຳ ແຜື່ນດນິ 

ກາບ ນ ຈນົ ເຖງິ ທກຸ ມ ໍ້ນີໍ້         

14ຮີຣາມ ໄດໍ້ ສ ົື່ງ ຄ  ຳ ໜ ື່ ງ ຮໍ້ອຍ ຊຳວ ຕະລນັຕນົ[a]         ໃຫໍ້ ແກື່ ກະສດັ ໂຊໂລໂມນ.          
15ນີໍ້ ເປັນ ເລ ື່ ອງ ແຮງ ງຳນ ຊ ື່ ງ ກະສດັ ໂຊໂລໂມນ ໄດໍ້ ເກນ ເອົຳ ເພ ື່ ອ ກ ື່ສໍ້ຳງ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະ-

ຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ         ລຳຊະ ວງັ ຂອງ ຕນົ         ພໍ້ອມ ທງັ ປໍ້ອມ ມິນໂລ          ແລະ ກ  ຳແພງ ເມ  ອງ ເຢຣ ຊາເລັມ,         

ຮາໂຊ,         ເມກິດໂດ          ແລະ ເກເຊ         

16ຟາຣາໂອ ກະສດັ ເອຢິບ ໄດໍ້ ຍກົ ທບັ ຂ ໍ້ນ ມຳ ຍ ດ ເມ  ອງ ເກເຊ ແລະ 

ເອົຳ ໄຟ ເຜົຳ         ແລະ ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ຄນົ ການາອານ ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ໃນ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ໄດໍ້ ຍກົ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ແກື່ ລ ກ ສຳວ 

ຂອງ ພະ ອງົ ຜ ໍ້ ເປັນ ມະເຫສີ ຂອງ ໂຊໂລໂມນ         

17ໂຊໂລໂມນ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ກ ື່ສໍ້ຳງ ເກເຊ ຂ ໍ້ນ ໃໝື່         ແລະ ສໍ້ຳງ 

ເມ  ອງ ເບັດ-ໂຮໂຣນ ເບ ໍ້ອງ ລຸື່ມ         

18ທງັ ເມ  ອງ ບາອາລາດ          ແລະ ເມ  ອງ ຕາມາ ໃນ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັ-

ດຳນ ໃນ ແຜື່ນດນິ         

19ທງັ ບນັດຳ ຫວົ ເມ  ອງ ສ  ຳລບັ ສຳງ ເຄ ື່ ອງ ທີື່  ໂຊໂລໂມນ ມີ ຢ ື່         ແລະ ຫວົ ເມ  ອງ ສ  ຳ-

ລບັ ລດົ ຮບົ ຂອງ ພະ ອງົ         ແລະ ຫວົ ເມ  ອງ         ສ  ຳລບັ ທະຫຳນ ມ ໍ້ຳ ຂອງ ພະ ອງົ         ແລະ ສິື່ ງ ສຳລະພດັ ຊ ື່ ງ 

ໂຊໂລໂມນ ມີ ຈດຸປະສງົ ຈະ ສໍ້ຳງ ໃນ ເມ  ອງ ເຢຣ ຊາເລັມ ໃນ ພ  ເລບານອນ          ແລະ ທົື່ວ ແຜື່ນດນິ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ 

ອຳນຳຈກັ ຂອງ ພະ ອງົ         

20ປະຊຳຊນົ ທງັ ປວງ ຊ ື່ ງ ເຫລ ອ ຢ ື່ ຈຳກ ຄນົ ອະໂມຣີດ          ຄນົ ຮິດຕີ          ຄນົ ເປຣຊີິ          

ຄນົ ຮີວີ          ແລະ ຄນົ ເຢບຸດ          ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ບ ື່  ແມ ື່ນ ຄນົ         ອິສຣາເອນ         

21ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ທີື່  ເຫລ ອ ຢ ື່ ໃນ 

ແຜື່ນດນິ         ຊ ື່ ງ ປະຊຳຊນົ ອິສຣາເອນ ບ ື່  ສຳມຳດ ຈະ ທ  ຳລຳຍ ໃຫໍ້ ໝດົ ໄດໍ້         ບກຸຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ໂຊໂລໂມນ 

ໄດໍ້ ເກນ ໃຫໍ້ ໄປ ເປັນ ຂໍ້ຳ ທຳດ ຈນົ ເຖງິ ທກຸ ມ ໍ້ນີໍ້         

22ແຕື່ ລ ກ ຫລຳນ ອິສຣາເອນ ນ ັໍ້ນ         ໂຊໂລໂມນ ບ ື່  ໄດໍ້ ໃຫໍ້ 

ເປັນ ຂໍ້ຳ ທຳດ         ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ເປັນ ທະຫຳນ         ເປັນ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ         ເປັນ ຜ ໍ້ ບງັຄບັ ບນັຊຳ ຂອງ ພະ ອງົ         

ເປັນ ນຳຍ ທະຫຳນ         ເປັນ ຜ ໍ້ ບງັຄບັ ບນັຊຳ ລດົ ຮບົ         ແລະ ເປັນ ທະຫຳນ ຂີື່  ມ ໍ້ຳ ຂອງ ພະ ອງົ         

23ຈ  ຳນວນ 

ເຈົໍ້ຳ ໜໍ້ຳທີື່  ຊ ັໍ້ນ ຜ ໍ້ ໃຫຍື່ ທີື່  ປະຈ  ຳກຳນ ຂອງ ໂຊໂລໂມນ ມີ ຈ  ຳນວນ ຫໍ້ຳ ຮໍ້ອຍ ຫໍ້ຳ ສິບ ຄນົ ເປັນ ຜ ໍ້ ທີື່  ມີ ອ  ຳ-

ນຳດ ໃນ ເບິື່ ງແຍງ ປະຊຳຊນົ ທີື່  ເຮັດ ວຽກ         

24ແຕື່ ລ ກ ສຳວ ຂອງ ຟາຣາໂອ ໄດໍ້ ຍໍ້ຳຍ ຈຳກ ເມ  ອງ ດາວິດ 

ໄປ ຫຳ ຕ  ຳ ໜກັ ຂອງ ພະ ນຳງ ເອງ         ຊ ື່ ງ ໂຊໂລໂມນ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ໃຫໍ້ ແກື່ ນຳງ         ແລໍ້ວ ພະ ອງົ ຈ ື່ງ ສໍ້ຳງ ປໍ້ອມ 

ມິນໂລ.          
25ໂຊໂລໂມນ ໄດໍ້ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ         ແລະ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໂມທະນຳ ພຣະຄນຸ ເທິງ ແທື່ນ ບ ຊຳ         ຊ ື່ ງ 

ພະ ອງົ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ຖວຳຍ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ປີ ລະ ສຳມ ເທ ື່ ອ         ແລະ ໄດໍ້ ເຜົຳ ເຄ ື່ ອງ ຫອມ ເທິງ ແທື່ນ ບ ຊຳ 

ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ພະ ອງົ ຈ ື່ງ ສໍ້ຳງ ພຣະວຫິຳນ ຈນົ ສ  ຳເລັດ.          
26ກະສດັ ໂຊໂລໂມນ ໄດໍ້ ກ ື່ສໍ້ຳງ ກອງທບັ ເຮ ອ ທີື່  ເອັດຊິໂອນ-ເກເບ ທີື່ ຢ ື່ ໃກໍ້ ເອລັດ ແຄມ ຝ ັື່ງ ທະເລ 

ແດງ ໃນ ແຜື່ນດນິ         ເອໂດມ         

27ແລະ ຮີຣາມ ໄດໍ້ ສ ົື່ງ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ         ແລະ ທະຫຳນ ເຮ ອ ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ຄຸໍ້ນ ເຄີຍ 

ກບັ ທະເລ ໄປ ກບັ ກອງທບັ ກ  ຳປັື່ນ ພໍ້ອມ ກບັ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ຂອງ ກະສດັ ໂຊໂລໂມນ         

28ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ 

ໄປ ຮອດ ເມ  ອງ ໂອຟີ          ແລະ ນ  ຳ ເອົຳ ຄ  ຳ ມຳ ຈຳກ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         ຈ  ຳນວນ ສີື່  ຮໍ້ອຍ ຊຳວ ຕະລນັຕນົ[b]         ແລະ 

ໄດໍ້ ນ  ຳ ມຳ ຖວຳຍ ແກື່ ກະສດັ ໂຊໂລໂມນ.          

 

[a]ເກ ອບເຖງິສີື່ ພນັ kg [b]ໜກັກວື່ຳສບິສີື່ ໂຕນ 



541 1 ກະສັດ 10 
ບົດທີ 10 

ພະລາຊີນີປະເທດເຊບາສະເດັດມາຢ້ຽມຢາມ ໂຊໂລໂມນ 
1ຊ ື່  ສຽງ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໂຊໂລໂມນ          ໄດໍ້ ຊື່ຳລ  ໄປ ເຖງິ ພະລຳຊນີ ີແຫື່ງ ປະເທດ ເຊບາ          ພະ ນຳງ ຈ ື່ງ ສະ-

ເດັດ ມຳ ຖຳມ ບນັຫຳ ເລິກ ແລບ ຫລຳຍ ຢື່ຳງ ກບັ ພະ ອງົ.         

2ພະ ນຳງ ໄດໍ້ ສະເດັດ ໄປ ກງຸ ເຢຣ ຊາເລັມ          

ຊ ື່ ງ ຕດິຕຳມ ດໍ້ວຍ ຂໍ້ຳ ໃຊໍ້ ຈ  ຳນວນ ຫລວງຫລຳຍ         ພໍ້ອມ ທງັ ຝ ງ ອ ດ ບນັທກຸ ຊບັ ສມົບດັ ອນັ ມະຫຳສຳນ         

ເຊັື່ ນ ວື່ຳ         ເຄ ື່ ອງ ເທດ         ຄ  ຳ ຢື່ຳງ ຫລວງຫລຳຍ         ແລະ ເພັດ         ເມ  ື່ອ ທງັ ສອງ ພບົ ກນັ         ພະ ນຳງ ກ  ຖຳມ ບນັ-

ຫຳ ຫລຳຍ ຢື່ຳງ ທີື່  ຄິດ ໄວໍ້ ກບັ ພະ ອງົ.         

3ເຈົໍ້ຳ ໂຊໂລໂມນ ໄດໍ້ ຕອບ ຄ  ຳ ຖຳມ ຂອງ ພະ ນຳງ ທກຸ ຂ ໍ້         ໂດຍ ບ ື່  

ມີ ຂ ໍ້ ໃດ ຂໍ້ອງ ຄຳ ເລີຍ.         

4ເມ  ື່ອ ພະລຳຊນີ ີແຫື່ງ ເຊບາ ຮ ໍ້ ເຫັນ ຄວຳມ ສະຫລຽວ ສະຫລຳດ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໂຊ-
ໂລໂມນ          ພໍ້ອມ ທງັ ພະລຳຊະວງັ ທີື່  ພະ ອງົ ຊງົ ສໍ້ຳງ.         

5ອຳຫຳນ ກຳນ ກນິ ຢ ື່ ເທິງ ໂຕະ         ຄວຳມ ເປັນ ລະ-

ບຽບ ຮຽບຮໍ້ອຍ ຂອງ ພວກ ຂໍ້ຳ ລຳຊຳ ກຳນ         ໜໍ້ຳທີື່  ຂອງ ພວກ ຂໍ້ຳ ໃຊໍ້ ຕະຫລອດ ທງັ ເຄ ື່ ອງ ແຕື່ງ ກຳຍ 

ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ພວກ ພະນກັງຳນ ເຄ ື່ ອງ ດ ື່ ມ         ແລະ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ ຢ ື່ ໃນ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ          ພະ ນຳງ ກ  ຕກົ ພະ ໄທ ໃນ ທນັທີ         

6ແລະ ທ ນ ຕ ື່  ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ວື່ຳ,         “ທກຸ ສິື່ ງ ກື່ຽວ ກບັ ເລ ື່ ອງ ຂອງ 

ພະ ອງົ         ທງັ ຄວຳມ ສະຫລຽວ ສະຫລຳດ ຂອງ ພະ ອງົ         ທີື່  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ຍນິ ເວລຳ ທີື່  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຍງັ ຢ ື່ ໃນ 

ເມ  ອງ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ກ  ເປັນຄວຳມ ຈງິ ໝດົ.         

7ແຕື່ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຊ ື່ ອ ໃນ ຄ  ຳ ເວົໍ້ຳ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ຈນົ 

ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ເຫັນ ດໍ້ວຍ ຕນົ ເອງ         ສະຕປິນັຍຳ         ແລະ ຄວຳມ ຮ ັື່ງມ ີ ສມົບ ນ ຂອງ ພະ ອງົ ທີື່  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ຍນິ 

ມຳ         ມີ ພຽງ ເຄິື່ ງ ໜ ື່ ງ ໃນ ສິື່ ງ ທີື່  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ຮ ໍ້         ແລະ ໄດໍ້ ເຫັນ ໃນ ເວລຳ ນີໍ້.         

8ພະ ມະເຫສ ີ         ແລະ ພວກ ຂໍ້ຳ 

ໃຊໍ້ ຂອງ ພະ ອງົ         ຄງົ ມີ ຄວຳມສກຸ ຫລຳຍ ທີື່  ໄດໍ້ ຢ ື່ ໃກໍ້ຊດິ ພະ ອງົ.         

9ສຳທກຸຳນ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ຂອງ ພະ ອງົ         ຜ ໍ້ ຊງົ ມອບ ສະຫງ ື່ຳ ລຳສີ         ແລະ ໃຫໍ້ ພະ ອງົ ປະທບັ ເທິງ ພະ ທີື່  ນ ັື່ງ ຂອງ ອິສຣາເອນ          ຍໍ້ອນ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ມີ ຄວຳມ ຮກັ ຕ ື່  ອິສຣາເອນ ຕະຫລອດ ໄປ         ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ພະ ອງົ ໃຫໍ້ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ຊ-ີ

ວດິ         ເພ ື່ ອ ປກົຄອງ ຢື່ຳງ ຍດຸຕ ິທ  ຳ         ແລະ ຖ ກຕໍ້ອງ.         

10ແລໍ້ວ ພະລຳຊນີ ີກ  ຖວຳຍ ຄ  ຳ ໜກັ ເກ ອບ ຫໍ້ຳ ໂຕນ         

ແດື່ ພະ ລຳຊຳ ພໍ້ອມ ທງັ ເຄ ື່ ອງ ຫອມ         ແລະ ເພັດ ຢື່ຳງ ຫລວງຫລຳຍ         ເຄ ື່ ອງ ຫອມ ອນັ ຫລວງຫລຳຍ         ທີື່  

ພະລຳຊນີ ີແຫື່ງ ເຊບາ ເອົຳ ມຳ ຖວຳຍ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ໂຊໂລໂມນ ນີໍ້         ບ ື່  ເຄີຍ ມີ ໃຜ ມຳ ຖວຳຍ ໃຫໍ້ ຫລວງ-

ຫລຳຍ ຢື່ຳງ ນີໍ້ ຈກັ ເທ ື່ ອ ເລີຍ.         

11ນອກຈຳກ ນີໍ້         ຍງັ ມີ ຂະບວນ ກ  ຳປັື່ນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຮີຣາມ ໄດໍ້ ບນັທກຸ ຄ  ຳ 

ມຳ ຈຳກ ໂອຟີ          ທງັ ໄດໍ້ ເອົຳ ໄມ ໍ້ ຈນັ ຢື່ຳງ ຫລວງຫລຳຍ         ແລະ ເພັດ ອີກ ດໍ້ວຍ.         

12ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ໄດໍ້ ເອົຳ ໄມ ໍ້ 

ຈນັ ນີໍ້ ເຮັດ ເສົຳຄ  ໍ້ຳ ພຣະວຫິຳນ         ເສົຳຄ  ໍ້ຳ ພະລຳຊະວງັ         ແລະ ເຮັດ ພິນ ໃຫໍ້ ນກັ ດນົຕ ີ        ຕະຫລອດ ທກຸ ມ ໍ້ນີໍ້         

ບ ື່  ເຄີຍ ເຫັນ ໄມ ໍ້ ຈນັ ຢື່ຳງ ນີໍ້ ຈກັ ເທ ື່ ອ.         

13ເພ ື່ ອ ເປັນ ກຳນ ຕອບ ແທນ         ເຈົໍ້ຳ ໂຊໂລໂມນ ໄດໍ້ ພະ ລຳຊະ ທຳນ 

ຫລຳຍ ສິື່ ງ ໃຫໍ້ ພະລຳຊນີ  ີແຫື່ງ ເຊບາ          ຕຳມ ເຄ ື່ ອງ ອນັ ອດຸມົສມົບ ນ ທີື່  ພະ ອງົ ມີ ຢ ື່         ແລະ ພະ ອງົ ຍງັ ໄດໍ້ 

ພະ ລຳຊະ ທຳນ ຕ ື່ ມ ອີກ ຕຳມ ທີື່  ພະ ນຳງ ຕໍ້ອງກຳນ         ແລໍ້ວ ພະ ນຳງ ພໍ້ອມ ທງັ ບນັດຳ ເສນຳອຳມຳດ ກ  ກບັ 

ຄ ນ ສ ື່ ປະເທດ ຂອງ ຕນົ.          

ຊັບສົມບັດ ແລະຄວາມຈະເລີນຮຸູ່ງເຮືອງຂອງໂຊໂລໂມນ[a] 
14ນ  ໍ້ຳໜກັ ຂອງ ຄ  ຳ ທີື່  ໄດໍ້ ນ  ຳ ສ ົື່ງ ມຳ ໃຫໍ້ ກະສດັ ໂຊໂລໂມນ ໃນ ປີ ໜ ື່ ງ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ຄ  ຳ ຫກົ ຮໍ້ອຍ ຫກົ ສິບ 

ຫກົ ຕະລນັຕນົ         

15ນອກຈຳກ ຄ  ຳ ທີື່  ມຳ ຈຳກ ພວກ ພ ື່ ຄໍ້ຳ         ແລະ ຈຳກ ກຳນ ຄໍ້ຳ ຂອງ ພວກ ພ ື່ ຄໍ້ຳ         ແລະ 

 

[a]2ຂຄວ 9:13–28 
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ຈຳກ ກະສດັ ທງັ ປວງ ຂອງ ປະເທດ         ອຳ ລະ ເບຍ         ແລະ ຈຳກ ບນັດຳ ເຈົໍ້ຳເມ  ອງ ແຫື່ງ ແຜື່ນດນິ         

16ກະ-

ສດັ ໂຊໂລໂມນ ໄດໍ້ ຕ ີຄ  ຳ ເພ ື່ ອ ສໍ້ຳງ ໂລື່ ໃຫຍື່ ສອງ ຮໍ້ອຍ ອນັ ດໍ້ວຍ ຄ  ຳ,         ໂລື່ ອນັ ໜ ື່ ງ ໃຊໍ້ ຄ  ຳ ຫກົ ຮໍ້ອຍ ເຊ 

ເຂ         

17ແລະ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ຕ ີຄ  ຳ ເພ ື່ ອ ເຮັດ ໂລື່ ສຳມ ຮໍ້ອຍ ອນັ         ໂລື່ ອນັ ໜ ື່ ງ ໃຊໍ້ ຄ  ຳ ສຳມ ມຳ ເນ         ແລະ ກະສດັ 

ໄດໍ້ ເກບັ ໂລື່ ໄວໍ້ ໃນ ຕ  ຳ ໜກັ ໃນ ປື່ຳ ເລບານອນ.          
18ກະສດັ ໄດໍ້ ເຮັດ ບື່ອນ ນ ັື່ງ ງຳ ຊໍ້ຳງ ຂະໜຳດ ໃຫຍື່ ດໍ້ວຍ         ແລະ ໄດໍ້ ໂອບ ດໍ້ວຍ ຄ  ຳ ຢື່ຳງ ງຳມ ທີື່  ສດຸ         

19ບື່ອນ ນ ັື່ງ ນ ັໍ້ນ ມີ ຂ ັໍ້ນໄດ ຫກົ ຂ ັໍ້ນ         ແລະ ຍອດ ທຳງ ຫລງັ ຂອງ ບື່ອນ ນ ັື່ງ ນ ັໍ້ນ ມນົ ຂໍ້ຳງ ເທິງ         ແລະ ສອງ 

ຂໍ້ຳງ ພະ ທີື່  ນ ັື່ງ ມີ ບື່ອນ ວຳງ ພະຫດັ         ມີ ຮ ບ ສິງ ໃຫຍື່ ສອງ ໂຕ ຢ ນ ຢ ື່ ຂໍ້ຳງ ໆ ບື່ອນ ວຳງ ພະຫດັ         

20ມີ ຮ ບ ສິງ 

ໃຫຍື່ ອີກ ສິບ ສອງ ໂຕ ຢ ນ ຢ ື່ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         ເທິງ ຫກົ ຂ ັໍ້ນໄດ ທງັ ສອງ ຂໍ້ຳງ         ເຂົຳ ບ ື່  ເຄີຍ ເຮັດ ບື່ອນ ນ ັື່ງ ແບບ ນີໍ້ 

ໃນ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ໃດ ໆ.          
21ພຳຊະນະ ທງັ ໝດົ ສ  ຳລບັ ເຄ ື່ ອງ ດ ື່ ມ ຂອງ ກະສດັ ໂຊໂລໂມນ ເຮັດ ດໍ້ວຍ ຄ  ຳ         ແລະ ພຳຊະນະ ທງັ 

ໝດົ ຂອງ ພະ ຕ  ຳ ໜກັ ໃນ ດງົ ເລບານອນ ເຮັດ ດໍ້ວຍ ຄ  ຳ ບ ລິສດຸ ບ ື່  ມີ ອນັ ໃດ ທີື່  ເຮັດ ດໍ້ວຍ ເງນິ ເລີຍ         ເງນິ 

ນ ັໍ້ນ ຖ  ວື່ຳ ເປັນ ຂອງ ບ ື່  ມຄີື່ຳ ຫຍງັ ໃນ ສະໄໝ ຂອງ ໂຊໂລໂມນ         

22ເພຳະວື່ຳ ກະສດັ ມີ ກອງທບັ ເຮ ອ ຈຳກ 

ເມ  ອງ ຕາຊິດ ເດນີ ທະເລ ພໍ້ອມ ກບັ ກອງທບັ ເຮ ອ ຂອງ ຮີຣາມ          ກອງທບັ ເຮ ອ ເມ  ອງ ຕາຊິດ ໄດໍ້ ບນັ-

ທກຸ ຄ  ຳ         ເງນິ         ງຳ ຊໍ້ຳງ         ລິງ         ແລະ ນກົ ຍງຸ ມຳ         ສຳມ ປີ ຕ ື່  ເທ ື່ ອ.          
23ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ         ກະສດັ ໂຊໂລໂມນ ຈ ື່ງ ໃຫຍື່ ກວື່ຳ ບນັດຳ ກະສດັ ອ ື່ ນ ໆ ແຫື່ງ ແຜື່ນດນິ ໂລກ ໃນ 

ເລ ື່ ອງ ຊບັ ສມົບດັ         ແລະ ສະຕປິນັຍຳ         

24ແລະ ທົື່ວ ທງັ ແຜື່ນດນິ ໂລກ ກ  ສະແຫວງຫຳ ທີື່  ຈະ ເຂົໍ້ຳ ເຝົໍ້ຳ 

ກະສດັ ໂຊໂລໂມນ          ເພ ື່ ອ ຈະ ຟງັ ສະຕປິນັຍຳ ຊ ື່ ງ ພຣະເຈົ້າ          ຊງົ ພຣະລຳຊະທຳນ ໄວໍ້ ໃນ ໃຈ ຂອງ ພະ 

ອງົ         

25ທກຸ ຄນົ ໄດໍ້ ນ  ຳ ເຄ ື່ ອງ ບນັນຳກຳນ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ມຳ ຖວຳຍ ຊ ື່ ງ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ທີື່  ເຮັດ ດໍ້ວຍ ເງນິ,         

ເຄ ື່ ອງ ເຮັດ ດໍ້ວຍ ຄ  ຳ         ເຄ ື່ ອງ ແຕື່ງ ກຳຍ         ເຄ ື່ ອງ ອຳວດຸ         ເຄ ື່ ອງ ຫອມ         ມ ໍ້ຳ         ແລະ ລ          ຕຳມ ຈ  ຳນວນ ກ  ຳ-

ນດົ ທກຸ ໆ ປີ.          
26ໂຊໂລໂມນ ໄດໍ້ ສະ ສມົລດົ ຮບົ         ແລະ ທະຫຳນ ມ ໍ້ຳ         ພະ ອງົ ມີ ລດົ ຮບົ ໜ ື່ ງ ພນັ ສີື່  ຮໍ້ອຍ ຄນັ         ແລະ 

ທະຫຳນ ມ ໍ້ຳ ໜ ື່ ງ ໝ ື່ ນ ສອງ ພນັ ຄນົ ໂດຍ ທີື່  ພະ ອງົ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ປະຈ  ຳ ຢ ື່ ທີື່  ຫວົ ເມ  ອງ ລດົ ຮບົ         ແລະ ຢ ື່ ກບັ ກະ-

ສດັ ໃນ ເມ  ອງ ເຢຣ ຊາເລັມ         

27ແລະ ກະສດັ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເງນິ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ສິື່ ງ ຂອງ ທ  ຳ ມະ ດຳ ໃນ ເມ  ອງ ເຢຣ -
ຊາເລັມ ເໝ ອນ ກບັ ກໍ້ອນ ຫີນ         ແລະ ໃຫໍ້ ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້         ສນົ ມີ ຢື່ຳງ ຫລວງຫລຳຍ ຄ  ກບັ ຕ ົໍ້ນ ໝຳກເດ ື່ ອ ທີື່ ຢ ື່ 

ຕຳມ ທົື່ງພຽງ         

28ແລະ ຝ ງ ມ ໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ສິນຄໍ້ຳ ຂຳ ເຂົໍ້ຳຂອງ ໂຊໂລໂມນ ຊ ື່ ງ ມຳ ຈຳກ ເອຢິບ          ພໍ້ອມ ດໍ້ວຍ 

ເສັໍ້ນ ດໍ້ຳຍ ສ  ຳລບັ ຜໍ້ຳ ປື່ຳນ         ແລະ ບນັດຳ ພ ື່ ຄໍ້ຳ ຂອງ ກະສດັ ຮບັ ເສັໍ້ນ ດໍ້ຳຍ ສ  ຳລບັ ຜໍ້ຳ ປື່ຳນ ນ ັໍ້ນ ມຳ ຕຳມ 

ລຳຄຳ ກ  ຳນດົ ໄວໍ້         

29ລດົ ຮບົ ຄນັ ໜ ື່ ງ ທີື່  ຈະ ນ  ຳ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ຈຳກ ເອຢິບ ແມ ື່ນ ໃນ ລຳຄຳ ເງນິ ຫກົ ຮໍ້ອຍ ເຊ ເຂ         

ມ ໍ້ຳ ໂຕ ໜ ື່ ງ ໜ ື່ ງ ຮໍ້ອຍ ຫໍ້ຳ ສິບ         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ໂດຍ         ທຳງ ພວກ ພ ື່ ຄໍ້ຳ         ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ສ ົື່ງ ອອກ ໄປ ຍງັ ບນັດຳ ກະ-

ສດັ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ຄນົ ຮິດຕີ          ແລະ ບນັດຳ ກະສດັ ຂອງ ຊີເຣຍ.          

ບົດທີ 11 
ມະເຫສີທັງຫລາຍຂອງໂຊໂລໂມນກາບໄຫວ້ຮ ບເຄົາລົບ 

1ແຕື່ ກະສດັ ໂຊໂລໂມນ ໄດໍ້ ຮກັ ຍງິ ສຳວ ຊຳວ ຕື່ຳງ ດໍ້ຳວ ຫລຳຍ ຄນົ         ນອກຈຳກ ລ ກ ສຳວ ຂອງ ຟາ-
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ຣາໂອ          ຍງັ ມີ ພວກ ຜ ໍ້ຍງິ ຄນົ ໂມອາບ,         ຄນົ ອຳໂມນ,         ຄນົ ເອໂດມ          ຄນົ ຊີໂດນ          ແລະ ຄນົ ຮິດຕີ         

2ສ  ຳລບັ ພວກ ຕື່ຳງ ດໍ້ຳວ ຊ ື່ ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ບອກ ແກື່ ພວກ ລ ກ ຫລຳນ ອິສຣາເອນ ວື່ຳ         “ເຈົໍ້ຳ ທງັ-

ຫລຳຍ ຢື່ຳ ເຂົໍ້ຳ         ໄປ ແຕື່ງງຳນ ກບັ ພວກ ເຂົຳ         ຫລ  ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ແຕື່ງງຳນ ກບັ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         

ເພຳະ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຫນັ ຈດິໃຈ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໄປ ຕຳມ ພະ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຢື່ຳງ ແນື່ນອນ”         ໂຊໂລໂມນ ໄດໍ້ 

ຕດິ ພນັ ກບັ ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຮກັ         

3ພະ ອງົ ມີ ມະເຫສີ ເຈດັ ຮໍ້ອຍ ຄນົ ຊ ື່ ງ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ຍງິ         ແລະ ເມຍ 

ນໍ້ອຍ ສຳມ ຮໍ້ອຍ ຄນົ         ແລະ ບນັດຳ ມະເຫສີ ຂອງ         ພະ ອງົ ໄດໍ້ ຊກັ ຊວນ ໃຈ ຂອງ ພະ ອງົ ໃຫໍ້ ຫລງົ ຜິດ         

4ຢ ື່ 

ມຳ ເມ  ື່ອ ໂຊໂລໂມນ ເຖົໍ້ຳ ແກື່ ແລໍ້ວ         ມະເຫສີ ຂອງ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ຊກັ ຊວນ ໃຈ ຂອງ ພະ ອງົ ໃຫໍ້ ໄປ ຫຳ ພະ ອ ື່ ນ         

ແລະ ຈດິໃຈ ຂອງ ເພິື່ ນ ບ ື່  ໄດໍ້ ບ ລິສດຸ ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ຕນົ         ດ ັື່ງ ໃຈ ຂອງ ດາວິດ ພ ື່  

ຂອງ ເພິື່ ນ ທີື່  ໄດໍ້ ສດັຊ ື່  ນ ັໍ້ນ         

5ເພຳະ ໂຊໂລໂມນ ໄດໍ້ ດ  ຳເນນີ ໄປ ຕຳມ ພະອັດຊະໂຕເຣດ ຮ ບ ພະ ຂອງ ຄນົ 

ຊີໂດນ          ແລະ ໄປ ນ  ຳ ພະໂມເລັກ          ສິື່ ງ ທີື່  ໜໍ້ຳ         ກຽດ ໜໍ້ຳ ຊງັ ຂອງ ຄນົ ອຳໂມນ         

6ໂຊໂລໂມນ ໄດໍ້ ເຮັດ 

ສິື່ ງ ທີື່  ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ໃນ ສຳຍ ພຣະເນດ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ບ ື່  ໄດໍ້ ຕດິຕຳມ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຢື່ຳງ         

ເຕັມ ໃຈ         ດ ັື່ງ ດາວິດ ພ ື່  ຂອງ ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ເຮັດ ຜື່ຳນ ມຳ ແລໍ້ວ ນ ັໍ້ນ         

7ແລໍ້ວ ໂຊໂລໂມນ ໄດໍ້ ກ ື່ສໍ້ຳງ ປ ຊະນຍີະ-

ສະຖຳນ ສ ງ ສ  ຳລບັ ພະເຄມົດ ເປັນ ສິື່ ງ ທີື່  ໜໍ້ຳ ກຽດ ຊງັ ໃຫໍ້ ແກື່ ໂມອາບ          ໃນ ພ ເຂົຳ ທີື່ ຢ ື່ ຖດັ ຈຳກ ເມ  ອງ 

ເຢຣ ຊາເລັມ          ແລະ ສ  ຳລບັ ພະໂມເລັກ ສິື່ ງ ທີື່  ໜໍ້ຳ ກຽດ ຊງັ ຂອງ ຄນົ ອຳໂມນ         

8ແລະ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ເຮັດ 

ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ສ  ຳລບັ ມະເຫສີ ຊຳວ ຕື່ຳງ ດໍ້ຳວ ຂອງ ພະ ອງົ ທງັ ໝດົ         ຜ ໍ້ ທີື່  ໄດໍ້ ເຜົຳ ເຄ ື່ ອງ ຫອມ         ແລະ ຖວຳຍ         

ເຄ ື່ ອງ ສດັ ບ ຊຳ ແກື່ ບນັດຳ ພະ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ.          

ພຣະເຈົ້າຊົງພຣະພິໂລດ ແລະລົງໂທດໂຊໂລໂມນ 
9ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໂກດ ຮໍ້ຳຍ ຕ ື່  ໂຊໂລໂມນ          ຍໍ້ອນ ໃຈ ຂອງ ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ຫນັ ໜີ ໄປ ຈຳກ ພຣະຜ ູ້ເປັນ-

ເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ         ອິສຣາເອນ ຜ ໍ້ ໄດໍ້ ປຳກດົ ແກື່ ເພິື່ ນ ສອງ ເທ ື່ ອ ແລໍ້ວ         

10ແລະ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ເພິື່ ນ ກື່ຽວ ກບັ 

ເລ ື່ ອງ ນີໍ້         ວື່ຳ ພະ ອງົ ບ ື່  ຄວນ ໄປ ຕດິຕຳມ ພະ ອ ື່ ນ         ແຕື່ ພະ ອງົ ບ ື່  ໄດໍ້ ຮກັສຳ ພຣະບນັຊຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ         

11ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ກບັ ໂຊໂລໂມນ ວື່ຳ         “ເນ ື່ ອງ ຈຳກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ເຊັື່ ນ ນ ັໍ້ນ         

ແລະ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ຖ  ຮກັສຳ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ ບນັຍດັ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ເຮົຳ         ຊ ື່ ງ ເຮົຳ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ 

ແກື່ ເຈົໍ້ຳ ໄວໍ້         ເຮົຳ ຈະ ຍຳດ ເອົຳ ອຳນຳຈກັ ຈຳກ ເຈົໍ້ຳ ແນື່ນອນ         ແລະ ຈະ ຍກົ ໃຫໍ້ ແກື່ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ຂອງ 

ເຈົໍ້ຳ         

12ເຖງິ ປຳນ ນ ັໍ້ນ ກ  ດ ີ         ເພຳະ ເຫັນແກື່ ດາວິດ ພ ື່  ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ເຮັດ ໃນ ວນັ ເວລຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

ແຕື່ ເຮົຳ ຈະ ຍຳດ ອອກ ຈຳກ         ມ  ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

13ຢື່ຳງໃດ ກ  ດ ີ         ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ຍຳດ ເອົຳ ອຳນຳຈກັ ທງັ 

ໝດົ         ແຕື່ ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ຕະກ ນ ໜ ື່ ງ ແກື່ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ເພ ື່ ອ ເຫັນແກື່ ດາວິດ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ເຮົຳ         

ແລະ ເພ ື່ ອ ເຫັນແກື່ ເຢຣ ຊາເລັມ ຊ ື່ ງ ເຮົຳ ໄດໍ້ ເລ ອກ ໄວໍ້.”          
14ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ສດັຕ  ເກດີ ຂ ໍ້ນ ຕ ື່ ສ ໍ້ ໂຊໂລໂມນ          ຄ  ຮາດັດ ຄນົ ເອໂດມ          ເພິື່ ນ ເປັນ ເຊ ໍ້ອ-

ສຳຍ ແຫື່ງ ເອໂດມ         

15ແລະ ຢ ື່ ມຳ ເມ  ື່ອ ດາວິດ ຢ ື່ ໃນ ແຂວງ ເອໂດມ          ແລະ ໂຢອາບ ຜ ໍ້ ບນັຊຳ ກຳນ 

ກອງທບັ ໄດໍ້ ຂ ໍ້ນ ໄປ ຝງັ ສບົ ຜ ໍ້ ທີື່  ຖ ກ ຂໍ້ຳ         ຫລງັ ຈຳກ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ຜ ໍ້ ຊຳຍ ທກຸ ຄນົ ໃນ ແຂວງ ເອໂດມ         

16ອນັ ໜ ື່ ງ ຍໍ້ອນ ໂຢອາບ          ແລະ ຄນົ ອິສຣາເອນ ທງັ ໝດົ ຍງັ ຢ ື່ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ລະຫວື່ຳງ ຫກົ ເດ ອນ         ຈນົ 

ກວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ         ຜ ໍ້ ຊຳຍ ທກຸ ຄນົ ໃນ ແຂວງ ເອໂດມ         

17ເມ  ື່ອນ ັໍ້ນ ຮາດັດ ໄດໍ້ ປບົ ໜີ ໄປ ເອຢິບ          

ພໍ້ອມ ກບັ ຄນົ ເອໂດມ ບຳງ ຄນົ ຜ ໍ້ ເປັນ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ຂອງ ພ ື່  ເພິື່ ນ         ເທ ື່ ອ ນ ັໍ້ນ ຮາດັດ ຍງັ ເປັນ ເດັກ-
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ນໍ້ອຍ ໆ ຢ ື່         

18ແລະ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ຍໍ້ຳຍ ອອກ ຈຳກ ເມ  ອງ ມີດີອານ ໄປ ໃນ ເມ  ອງ ປາຣານ          

ແລະ ເອົຳ ຄນົ ທີື່  ມຳ ຈຳກ         ປາຣານ ໄປ ກບັ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ໄດໍ້ ໄປ ທີື່  ເອຢິບ          ເຂົໍ້ຳ ເຝົໍ້ຳ ຟາຣາໂອ ກະ-

ສດັ ແຫື່ງ ເອຢິບ          ຜ ໍ້ ປະທຳນ ເຮ ອນ ຫລງັ ໜ ື່ ງ ແກື່ ຮາດັດ          ແລະ ກ  ຳນດົ ໃຫໍ້ ໄດໍ້ ຮບັ ສະບຽງ ອຳຫຳນ         

ແລະ ປະທຳນ ທີື່  ດນິ ໃຫໍ້ ເພິື່ ນ ດໍ້ວຍ         

19ແລະ ຮາດັດ ເປັນ ທີື່  ພ ໃຈ ຫລຳຍ ໃນ ສຳຍຕຳ ຂອງ ຟາຣາໂອ          

ຟາຣາໂອ ຈ ື່ງ ປະທຳນ ນໍ້ອງ ສຳວ ຂອງ ມະເຫສີ ຂອງ ເພິື່ ນ ເອງ         ຄ  ນໍ້ອງ ສຳວ ຂອງ ພະລຳຊນີ ີຕາເປ-
ເນັດ ໃຫໍ້ ເປັນ ເມຍ ຮາດັດ         

20ແລະ ນໍ້ອງ ສຳວ ຂອງ ຕາເປເນັດ ກ  ປະສ ດ ລ ກ ຊຳຍ ຊ ື່  ເກນ ບັດ ໃຫໍ້ ເພິື່ ນ         

ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ຕາເປເນັດ ໃຫໍ້ ປະ ຮໍ້ຳງ ນມົ ໃນ ວງັ ຂອງ         ຟາຣາໂອ          ແລະ ທໍ້ຳວ ເກນ ບັດ ກ  ໄດໍ້ ຢ ື່ ໃນ ວງັ ຂອງ 

ຟາຣາໂອ ໃນ ທື່ຳມກຳງ ພວກ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຟາຣາໂອ         

21ແຕື່ ເມ  ື່ອ ຮາດັດ ຢ ື່ ໃນ ເອຢິບ ໄດໍ້ ຍນິ ຂື່ຳວ 

ວື່ຳ ດາວິດ ໄດໍ້ ລື່ວງ ລບັ ໄປ ຢ ື່ ກບັ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ຕນົ ແລໍ້ວ         ແລະ ໂຢອາບ ຜ ໍ້ ບນັຊຳ ກຳນ ກອງທບັ ກ  

ສິໍ້ນ ຊວີດິ         ແລໍ້ວ ຮາດັດ ຈ ື່ງ ທ ນ ຟາຣາໂອ ວື່ຳ         “ຂ  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ທ ນ ລຳ ເພ ື່ ອ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ກບັ ໄປ ປະເທດ 

ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເອງ.”         

22ແຕື່ ຟາຣາໂອ ກື່ຳວ ກບັ ເພິື່ ນ ວື່ຳ         “ເຈົໍ້ຳ ຢ ື່ ກບັ ເຮົຳ ຂຳດເຂນີ ສິື່ ງ ໃດ ຈິື່ງ ເຮັດ ໃຫໍ້         

ເຈົໍ້ຳ ຊອກ ຫຳ ທີື່  ຈະ ກບັ ໄປ ຍງັ ບໍ້ຳນ ເມ  ອງ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ”         ແລະ ເພິື່ ນ ກ  ທ ນ ຕອບ ກະສດັ ວື່ຳ         “ບ ື່  ຂຳດເຂນີ 

ສິື່ ງ ໃດ ເລີຍ         ແຕື່ ຂ  ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄປ ເຖດີ.”          
23ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ສດັຕ  ເກດີ ຂ ໍ້ນ ຕ ື່ ສ ໍ້ ໂຊໂລໂມນ ອີກ ຄນົ ໜ ື່ ງ         ຄ  ເຣໂຊນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເອລີອາ-

ດາ ຜ ໍ້ ທີື່  ໜີ ໄປ ຈຳກ         ຮາດັດເອເຊ ີກະສດັ ແຫື່ງ ໂຊບາ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຂອງ ຕນົ         

24ເມ  ື່ອ ດາວິດ ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ກອງ-

ທບັ ໂຊບາ          ພວກ ເຂົຳ ກ  ລວບ ລວມ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ທີື່ ຢ ື່ ກບັ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ກຳຍເປັນ ຫວົໜໍ້ຳ ຂອງ 

ກອງ ປຸໍ້ນ         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ກ  ໄປ ຍງັ ເມ  ອງ ດາມາເຊ ໂດຍ ອຳໄສ ຢ ື່ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ປກົຄອງ 

ເມ  ອງ ດາມາເຊ         

25ເພິື່ ນ ເປັນ ສດັຕ  ຂອງ ອິສຣາເອນ ຕະຫລອດ ວນັ ເວລຳ ຂອງ ໂຊໂລໂມນ          ນອກ-

ຈຳກ ເຫດ ຮໍ້ຳຍ ທີື່  ຮາດັດ ໄດໍ້ ເຮັດ         ແລະ ເພິື່ ນ ກຽດ ຊງັ ອິສຣາເອນ          ແລະ ໄດໍ້ ປກົຄອງ ຢ ື່ ເໜ ອ ປະເທດ 

ຊີເຣຍ.          

ເຢໂຣໂບອາມຕໍ່ຕ້ານເຈົ້າຊີວິດໂຊໂລໂມນ 
26ເຢໂຣໂບອາມ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເນບັດ          ເປັນ ຄນົ ຕະກ ນ ເອຟຣາຢິມ ທີື່  ມຳ ຈຳກ ບໍ້ຳນ ເຊເຣດາ          

ແມ ື່ ຂອງ ລຳວ ຊ ື່ ວ ື່ຳ ເຊຣ ອາ          ລຳວ ເປັນ ແມ ື່ໝໍ້ຳຍ         ເຢໂຣໂບອາມ ເປັນ ຄນົ ໃນ ວງົ ລຳຊະກຳນ ຂອງ 

ເຈົໍ້ຳ ໂຊໂລໂມນ          ແຕື່ ລຳວ ໄດໍ້ ກະບດົ ຕ ື່  ພະ ອງົ.         

27ເລ ື່ ອງ ລຳວ ກຳນ ກະບດົ ຂອງ ເຢໂຣໂບອາມ ເປັນ 

ດ ັື່ງນີໍ້:         ເຈົໍ້ຳ ໂຊໂລໂມນ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ປໍ້ອມ ມິນໂລ          ຢ ື່ ທຳງ ເບ ໍ້ອງ ທິດຕຳເວັນອອກ ຂອງ ນະຄອນ ເຢຣ ຊາ-
ເລັມ          ແລະ ໄດໍ້ ອດັ ປື່ອງ ແຕກ ຂອງ ກ  ຳແພງ ເມ  ອງ ຂອງ ດາວິດ ພ ື່  ຂອງ ພະ ອງົ.         

28ເຢໂຣໂບອາມ ເປັນ 

ຊຳຍ ໜຸື່ມ ທີື່  ເກັື່ງ ກໍ້ຳ         ເມ  ື່ອ ເຈົໍ້ຳ ໂຊໂລໂມນ ສງັເກດ ເຫັນ ເຢໂຣໂບອາມ ເປັນ ຊຳຍ ໜຸື່ມ ທີື່  ເກັື່ງ ກໍ້ຳ ແລະ 

ເອົຳໃຈໃສື່ ໃນ ວຽກ ກຳນ         ພະ ອງົ ຈ ື່ງ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ໃຫໍ້ ເປັນ ຜ ໍ້ ກ  ຳກບັ ຄນົ ງຳນ ທງັ ໝດົ ຂອງ ຕະກ ນ ມານາເຊ          

ແລະ ເອຟຣາຢິມ.         

29ມ ໍ້ໜ ື່ ງ         ເມ  ື່ອ ເຢໂຣໂບອາມ ອອກ ໄປ ນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ          ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະ-

ຄ  ຳ ອາຮີຢາ ແຫື່ງ ເມ  ອງ ຊີໂລ          ໄດໍ້ ຍື່ຳງ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ພບົ ລຳວ ຢ ື່ ກຳງ ທຳງ         ອາຮີຢາ          ນຸື່ງ ເສ ໍ້ອ ຄມຸ ໃຫຍື່ ທງັ 

ສອງ ຢ ື່ ນອກ ເມ  ອງ ຕຳມ ລ  ຳພງັ.         

30-31ອາຮີຢາ ແກໍ້ ເສ ໍ້ອ ຄມຸ ອອກ ມຳ ຈກີ ເປັນ ສິບ ສອງ ຕື່ອນ         ແລະ 

ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ເຢໂຣໂບອາມ ວື່ຳ,         “ສ  ຳລບັ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ເອົຳ ໄປ ສິບ ຕື່ອນ         ເພຳະວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊ ື່ ງ ເປັນ 

ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ອິສຣາເອນ ຊງົ ກື່ຳວ ຕ ື່  ເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ຈະ ແຍກ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ອອກ ຈຳກ ເມ  ອງ 
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ຂອງ ໂຊໂລໂມນ          ແລະ ຈະ ຍກົ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ສິບ ຕະກ ນ.         

32ກະສດັ ໂຊໂລໂມນ ຈະ ໄດໍ້ ຕະກ ນ ໜ ື່ ງ ໄວໍ້ ເພ ື່ ອ 

ເຫັນແກື່ ດາວິດ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ ເພ ື່ ອ ເຫັນແກື່ ນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ          ຊ ື່ ງ ເປັນ ເມ  ອງ ທີື່  ເຮົຳ 

ໄດໍ້ ເລ ອກ ອອກ ຈຳກ ດນິແດນ ທງັ ໝດົ ຂອງ ອິສຣາເອນ.         

33ເພຳະວື່ຳ ໂຊໂລໂມນ ໄດໍ້ ລ ມ ເຮົຳ         ແລະ 

ໄປ ນະມດັສະກຳນ ຮ ບ ພະອັດຊະໂຕເຣດ          ຄ  ເທບ ທິດຳ ຂອງ ຊຳວ ຊີໂດນ          ພະເຄມົດ ພະ ຂອງ ຊຳວ 

ໂມອາບ          ພະໂມເລັກ ພະ ຂອງ ຊຳວ ອຳໂມນ          ລຳວ ບ ື່  ໄດໍ້ ຟງັ ຄວຳມ ເຮົຳ         ລຳວ ເຮັດ ໃນ ສິື່ ງ ທີື່  ຜິດ         

ແລະ ບ ື່  ໄດໍ້ ຖ  ຮກັສຳ ພຣະບນັຍດັ         ແລະ ຂ ໍ້ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ຂອງ ເຮົຳ         ຕຳມ ທີື່  ດາວິດ ພ ື່  ຂອງ ລຳວ ໄດໍ້ ປະຕບິດັ 

ມຳ.         

34ແຕື່ ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ເອົຳ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ອອກ ໜີ ໝດົ ຈຳກ ກ  ຳມ   ຂອງ ລຳວ         ເພຳະ ເຮົຳ ຍງັ ຈະ ໃຫໍ້ 

ລຳວ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ປກົຄອງ ໄປ ຕະຫລອດ ຊວີດິ         ເພຳະ ເຫັນແກື່ ດາວິດ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ເຮົຳ         ຜ ໍ້ ທີື່  ຖ  

ຮກັສຳ ພຣະບນັຍດັ         ແລະ ພຣະຄ  ຳ ສ ັື່ງ ຂອງ ເຮົຳ ໄວໍ້.         

35ເຮົຳ ຈະ ຍ ດ ເອົຳ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ອອກ ຈຳກ 

ກ  ຳມ   ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ລຳວ         ແລະ ມອບ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ປກົຄອງ ສິບ ຕະກ ນ.         

36ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ລຳວ 

ປກົຄອງ ຕະກ ນ ໜ ື່ ງ         ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ຈະ ມີ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ກະສດັ ດາວິດ ປກົຄອງ ຢ ື່ ຕະຫລອດ ໄປ ທີື່  ນະ-

ຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ          ຊ ື່ ງ ເປັນ ເມ  ອງ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ເລ ອກ ໄວໍ້         ໃຫໍ້ ເປັນ ບື່ອນ ປະທບັ ຂອງ ເຮົຳ.         

37ສະນ ັໍ້ນ         

ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ປກົຄອງ ຕຳມ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ຕໍ້ອງກຳນ         ແລະ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ຂອງ ຊຳວ ອິສຣາເອນ.         

38ຖໍ້ຳວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ຟງັ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ທກຸ ຢື່ຳງ         ແລະ ຂບັ ຕຳມ ວຖິ ີທຳງ ຂອງ ເຮົຳ ໂດຍ ປະຕບິດັ ໃນ ທກຸ ສິື່ ງ ທີື່  ຖ ກ-

ຕໍ້ອງ         ແລະ ຮກັສຳ ພຣະບນັຍດັ         ທງັ ຂ ໍ້ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ຂອງ ເຮົຳ         ຕຳມ ທີື່  ດາວິດ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ເຮົຳ ໄດໍ້ ປະຕ-ິ

ບດັ ມຳ         ເຮົຳ ຈະ ສະຖດິ ຢ ື່ ກບັ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ຈະ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ          ແລະ ຈະ ໃຫໍ້ ມີ 

ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ປກົຄອງ ສ ບ ແທນ ເຈົໍ້ຳ         ຊ ື່ ງ ເປັນ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ກະສດັ ດາວິດ         

39ຍໍ້ອນ ໂຊໂລໂມນ 

ເຮັດ ຜິດ         ເຮົຳ ຈະ ລງົໂທດ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ດາວິດ          ແຕື່ ຈະ ບ ື່  ລງົໂທດ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ນ ັໍ້ນ ຕະຫລອດ ໄປ.”         

40ໂຊໂລໂມນ ໄດໍ້ ພະຍຳຍຳມ ຂໍ້ຳ ເຢໂຣໂບອາມ          ແຕື່ ລຳວ ໄດໍ້ ປບົ ໜີ ໄປ ຫຳ ຊີຊາກ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ປະເທດ 

ເອຢິບ          ແລະ ກ  ຄໍ້ຳງ ຢ ື່ ໃນ ປະເທດ ນີໍ້ ຈນົ ໂຊໂລໂມນ ເຖງິ ສະຫວນັ ນະ ຄດົ.          

ໂຊໂລໂມນສິ້ນພະຊົນ 
41ເລ ື່ ອງ ລຳວ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໂຊໂລໂມນ          ເຊັື່ ນ         ວຽກ ກຳນ ຕື່ຳງ ໆ         ທີື່  ພະ ອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ກະທ  ຳ         ຕະຫລອດ 

ທງັ ສະຕປິນັຍຳ ຂອງ ພະ ອງົ         ໄດໍ້ ບນັທ ກ ໄວໍ້ ໃນ ປ ໍ້ມ ປະຫວດັ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໂຊໂລໂມນ.         

42ເຈົໍ້ຳ ໂຊໂລ-
ໂມນ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ທີື່  ນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ          ປກົຄອງ ທົື່ວ ທງັ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ສີື່  ສິບ ປີ.         

43ແລໍ້ວ ພະ 

ອງົ ກ  ສະຫວນັ ນະ ຄດົ         ໄປ ຢ ື່ ນ  ຳ ພວກ ປ ື່ ຍື່ຳ ຕຳ ຍຳຍ         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຝງັ ສບົ ພະ ອງົ ໄວໍ້ ໃນ ນະຄອນ ເຢ-
ຣ ຊາເລັມ          ຕ ື່  ມຳ         ເຣໂຮໂບອາມ          ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ພະ ອງົ ກ  ຂ ໍ້ນ ຄອງ ລຳຊະ ສມົບດັ ແທນ.          
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ປະຊາຊົນອິສຣາເອນກະບົດຕໍ່ຕ້ານ ເຣໂຮໂບອາມ 

1ເຣໂຮໂບອາມ ໄດໍ້ ໄປ ເມ  ອງ ເຊເຄັມ          ບື່ອນ ທີື່  ພວກ ອິສຣາເອນ ພຳກນັ ເຕົໍ້ຳໂຮມ ເພ ື່ ອ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ໃຫໍ້ 

ເພິື່ ນ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ.         

2ຂື່ຳວ ເລ ື່ ອງ ນີໍ້ ໄດໍ້ ຊື່ຳລ  ໄປ ຮອດ ຫ  ຂອງ ເຢໂຣໂບອາມ          ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເນບັດ          

ຜ ໍ້ ທີື່  ຍງັ ຢ ື່ ໃນ ປະເທດ ເອຢິບ          ບື່ອນ ທີື່  ລຳວ ປບົ ໄປ ລີໍ້ ເຈົໍ້ຳ ໂຊໂລໂມນ          ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ລຳວ ຈ ື່ງ ກບັ ຄ ນ ເມ  ອ 

ປະເທດ ຂອງ ຕນົ ເອງ.         

3ຊຳວ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ໃຊໍ້ ຄນົ ໄປ ເຊນີ ລຳວ ມຳ         ແລໍ້ວ ເຢໂຣໂບອາມ ພໍ້ອມ ທງັ 
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ພວກ ອິສຣາເອນ ທກຸ ຄນົ ຈ ື່ງ ພຳກນັ ໄປ ທ ນ ຕ ື່  ເຈົໍ້ຳ ເຣໂຮໂບອາມ ວື່ຳ,         

4“ເຈົໍ້ຳ ໂຊໂລໂມນ ສະເດັດ ພ ື່  

ຂອງ ພະ ອງົ         ປະຕບິດັ ຕ ື່  ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຮນຸ ແຮງ ໂພດ         ໂດຍ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ເຮັດ ວຽກ ອນັ ໜກັໜື່ວງ         ດຽວ-

ນີໍ້ ຂ  ພະ ອງົ ຊງົ ຜື່ອນຜນັ ວຽກ ອນັ ໜກັໜື່ວງ ນີໍ້         ແລະ ໂຜດ ໃຫໍ້ ຊວີດິ ຂອງ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຢ ື່ ຢື່ຳງ ສະບຳຍ         

ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ຂ  ເປັນ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ທີື່  ສດັຊ ື່  ຂອງ ພະ ອງົ.”         

5ເຈົໍ້ຳ ເຣໂຮໂບອາມ          ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ພວກ ເຂົຳ 

ວື່ຳ,         “ພຳຍຫລງັ ສຳມ ມ ໍ້ ໃຫໍ້ ກບັ ຄ ນ ມຳ ຫຳ ເຮົຳ         ເຮົຳ ຈະ ຕອບ ແທນ ພວກ ເຈົໍ້ຳ”         ແລໍ້ວ ພວກ ປະຊຳຊນົ 

ກ  ພຳກນັ ກບັ ເມ  ອ.          
6ແລໍ້ວ ເຈົໍ້ຳ ເຣໂຮໂບອາມ          ຈ ື່ງ ປ ກສຳ ກບັ ພວກ ອຳວໂຸສ ທີື່  ເຄີຍ ເປັນ ທີື່  ປ ກສຳ ຂອງ ກະສດັ ໂຊໂລ-

ໂມນ          ເພິື່ ນ ຖຳມ ພວກ ນີໍ້ ວື່ຳ,         “ພວກ ທື່ຳນ ຈະ ແນະນ  ຳ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ຕອບ ປະຊຳຊນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ຢື່ຳງໃດ?”         

7ພວກ ນີໍ້ ຈ ື່ງ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຖໍ້ຳ ພະ ອງົ ຢຳກ ເຮັດ ວຽກ ຮື່ວມ ປະຊຳຊນົ ເປັນ ຢື່ຳງ ດ ີ         ຈ ົື່ງ ຕອບ ໃຫໍ້ ຖ ກ ໃຈ 

ພວກ ເຂົຳ         ແລໍ້ວ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຮບັ ໃຊໍ້ ພະ ອງົ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ສດັຊ ື່ .”         

8ແຕື່ ວື່ຳ         ເຈົໍ້ຳ ເຣໂຮໂບອາມ ປະຕ-ິ

ເສດ ຄ  ຳ ແນະນ  ຳ ຂອງ ພວກ ອຳວໂຸສ ນີໍ້         ໂດຍ ໄປ ປ ກສຳ ກບັ ພວກ ທີື່  ລຸໍ້ນ ລຳວ ຄຳວ ດຽວ ກນັ ກບັ ຕນົ.         

9ພະ ອງົ ຊງົ ຖຳມ ວື່ຳ,         “ພວກ ປະຊຳຊນົ ໄດໍ້ ມຳ ຂ  ຮໍ້ອງ ເຮົຳ ໃຫໍ້ ຜື່ອນຜນັ ວຽກ ອນັ ໜກັໜື່ວງ ຂອງ ພວກ 

ເຂົຳ         ພວກ ທື່ຳນ ຈະ ເຫັນ ສມົຄວນ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ເຮັດ ຢື່ຳງໃດ ດ?ີ”         

10ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ທ ນ ຕອບ ວື່ຳ,         “ພະ ອງົ 

ຈະ ຕໍ້ອງ ບອກ ພວກ ເຂົຳ ດ ັື່ງນີໍ້ ຄ          ນິໍ້ວ ກໍ້ອຍ ຂອງ ຂໍ້ອຍ ກ  ໃຫຍື່ ກວື່ຳ ແອວ ຂອງ ສະເດັດ ພ ື່ .         

11ຖໍ້ຳວື່ຳ 

ວຽກ ທີື່  ພ ື່  ຂອງ ຂໍ້ອຍ ມອບ ໝຳຍ ໃຫໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເຮັດ ນ ັໍ້ນ ໜກັ ໂພດ         ວຽກ ຂອງ ຂໍ້ອຍ ທີື່  ຈະ ມອບ ໃຫໍ້ ນ ັໍ້ນ ກ  

ຍງັ ຈະ ໜກັ ກວື່ຳ         ເພິື່ ນ ຂໍ້ຽນ ຕ ີພວກ ເຈົໍ້ຳ ດໍ້ວຍ ເຊ ອກ ທ  ຳ ມະ ດຳ         ແຕື່ ຂໍ້ອຍ ຈະ ຂໍ້ຽນ ຕ ີພວກ ເຈົໍ້ຳ ດໍ້ວຍ 

ເຊ ອກ ໜງັ.”          
12ສຳມ ມ ໍ້ຕ ື່ ມຳ         ເຢໂຣໂບອາມ          ພໍ້ອມ ທງັ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ທກຸ ຄນົ ກ  ກບັ ຄ ນ ມຳ ຫຳ ເຈົໍ້ຳ ເຣໂຮໂບ-

ອາມ ຕຳມ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ຂອງ ພະ ອງົ.         

13-14ເຈົໍ້ຳ ເຣໂຮໂບອາມ ປະຕເິສດ ຄ  ຳ ແນະນ  ຳ ຂອງ ທີື່  ປ ກສຳ ອຳວ-ຸ

ໂສ         ແຕື່ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ປະຊຳຊນົ ຕຳມ ຄ  ຳ ແນະນ  ຳ ຂອງ ພວກ ທີື່  ປ ກສຳ ໜຸື່ມ         ພະ ອງົ ກື່ຳວ ດໍ້ວຍ ໃຈ 

ຮໍ້ຳຍ ວື່ຳ,         “ຖໍ້ຳວື່ຳ ວຽກ ກຳນ ທີື່  ພ ື່  ຂອງ ຂໍ້ອຍ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເຮັດ ນ ັໍ້ນ ໜກັ ໂພດ         ວຽກ ຂອງ ຂໍ້ອຍ ທີື່  ຈະ 

ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ເຮັດ ນ ັໍ້ນ ກ  ແຮງ ຈະ ໜກັ ກວື່ຳ         ເພິື່ ນ ຂໍ້ຽນ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ດໍ້ວຍ ເຊ ອກ ທ  ຳ ມະ ດຳ         ແຕື່ ຂໍ້ອຍ ຈະ ຂໍ້ຽນ 

ພວກ ເຈົໍ້ຳ ດໍ້ວຍ ເຊ ອກ ໜງັ.”         

15ກຳນ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ເຣໂຮໂບອາມ ປະຕເິສດ ບ ື່  ຟງັ ປະຊຳຊນົ ແມ ື່ນ ກຳນ ກະ-

ທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ເພ ື່ ອ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ຂອງ ພຣະອງົ ສ  ຳເລັດ ລງົ         ຊ ື່ ງ ພຣະອງົ ຊງົ ມອບ 

ໃຫໍ້ ເຢໂຣໂບອາມ          ຜື່ຳນ ທຳງ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະຄ  ຳ ອາຮີຢາ.          
16ເມ  ື່ອ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ເຫັນ ວື່ຳ         ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ບ ື່  ຍອມ ຟງັສຽງ ຂອງ ພວກ ຕນົ         ພວກ ເຂົຳ ກ  ຮໍ້ອງ ຂ ໍ້ນ 

ດໍ້ວຍ ສຽງ ອນັ ດງັ ວື່ຳ,         “ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ມີ ສື່ວນ ກື່ຽວ ພນັ ແນວໃດ ກບັ ກະສດັ ດາວິດ          ພວກ ເຂົຳ ເຄີຍ 

ເຮັດ ຫຍງັ ສ  ຳລບັ ພວກ ເຮົຳ ແດື່         ຊຳວ ອິສຣາເອນ ເອີຍ!         ຂ  ໃຫໍ້ ພວກ ເຮົຳ ກບັ ຄ ນ ເມ  ອ ບໍ້ຳນ ເຖດີ         ຂ  ໃຫໍ້ 

ເຈົໍ້ຳ ເຣໂຮໂບອາມ ຮບັ ພຳລະ ເບິື່ ງແຍງ ພວກ ຂອງ ພະ ອງົ ເອງ.”         

17ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ພວກ ອິສຣາເອນ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ 

ພຳກນັ ກະບດົ         ໂດຍ ປື່ອຍ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ເຣໂຮໂບອາມ          ປກົຄອງ ປະຊຳຊນົ ທີື່ ຢ ື່ ຕຳມ ເຂດ ແດນ ຂອງ ຕະ-

ກ ນ ຢ ດາ.         

18ເຈົໍ້ຳ ເຣໂຮໂບອາມ ໄດໍ້ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ໃຫໍ້ ອາໂດຣາມ          ຊ ື່ ງ ເປັນ ຜ ໍ້ ຄວບ ຄມຸ ແຮງ ງຳນ ອອກ ໄປ 

ຫຳ ພວກ ອິສຣາເອນ          ແຕື່         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ແກວື່ງ ກໍ້ອນ ຫີນ ໃສື່ ເພິື່ ນ ຈນົ ຕຳຍ         ໃນ ຕອນ ນີໍ້         ເຈົໍ້ຳ ເຣໂຮ-
ໂບອາມ ກ  ຟໍ້ຳວ ຂ ໍ້ນ ລດົ ມ ໍ້ຳ ໜີ ໄປ ນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ.         

19ນບັ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ນ ັໍ້ນ ມຳ         ພວກ ອິສຣາເອນ ຢ ື່ 
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ທຳງ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ໄດໍ້ ກະບດົ ຕ ື່ ສ ໍ້ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ລຳຊະວງົ ຂອງ ກະສດັ ດາວິດ.         

20ຄ  ເມ  ື່ອ ພວກ ອິ-
ສຣາເອນ ຮ ໍ້ ວື່ຳ         ເຢໂຣໂບອາມ ກບັ ຄ ນ ມຳ ແຕື່ ປະເທດ ເອຢິບ ແລໍ້ວ         ພວກ ເຂົຳ ກ  ເຊນີ ເພິື່ ນ ເຂົໍ້ຳ ມຳ 

ຮື່ວມ ກບັ ປະຊຳຊນົ         ແລະ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ໃຫໍ້ ເພິື່ ນ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ຊຳວ ອິສຣາເອນ          ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ຈ ື່ງ ບ ື່  ມີ ຜ ໍ້ ໃດ 

ຕດິຕຳມ ລຳຊະວງົ ຂອງ ກະສດັ ດາວິດ          ນອກຈຳກ ຕະກ ນ ຢ ດາ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ.          
21ເມ  ື່ອ ເຈົໍ້ຳ ເຣໂຮໂບອາມ ມຳ ຮອດ ນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ          ພະ ອງົ ກ  ທໍ້ອນໂຮມ ນກັຮບົ ໃນ ຕະກ ນ 

ຢ ດາ          ແລະ ຕະກ ນ ເບັນຢາມິນ          ມີ ຈ  ຳນວນ ທງັ ໝດົ ແສນ ແປດ ໝ ື່ ນ ຄນົ         ເພ ື່ ອ ໄປ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກບັ ພວກ ອິ-
ສຣາເອນ          ແລະ ຍຳດ ເອົຳ ລຳຊະ ບນັລງັ ກບັ ຄ ນ ມຳ.         

22-23ແຕື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ຕ ື່  ຜ ໍ້ ປະກຳດ 

ພຣະຄ  ຳ ເຊມາຢາ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ບອກ ເຣໂຮໂບອາມ          ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ໂຊໂລໂມນ          ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ແຫື່ງ ຢ ດາ 

ພໍ້ອມ ທງັ ຊຳວ ຢ ດາ          ແລະ ຊຳວ ເບັນຢາມິນ ທງັ ໝດົ ວື່ຳ,         

24ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້         ຢື່ຳ ໄປ ສ ໍ້ 

ກບັ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ເລີຍ         ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້ ທກຸ ຄນົ ກບັ ບໍ້ຳນ ເພຳະ ເຫດກຳນ ທີື່  ເກດີ ຂ ໍ້ນ ນີໍ້ ມຳ 

ຈຳກ ເຮົຳ”         ທກຸ ຄນົ ກ  ເຊ ື່ ອ ຟງັ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ພຳກນັ ກບັ ຄ ນ ເມ  ອ.          

ເຢໂຣໂບອາມພາພວກອິສຣາເອນເຮັດຜິດ 
25ຕ ື່  ມຳ         ເຢໂຣໂບອາມ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ແປງເມ  ອງ ເຊເຄັມ ຢ ື່ ເຂດ ພ  ເອຟຣາຢິມ          ແລະ ອຳໄສ ຢ ື່ ພຽງ ຊ ົື່ວ-

ຄຳວ         ແລໍ້ວ ກ  ຈຳກ ບື່ອນ ນີໍ້ ໄປ ສໍ້ຳງ ແປງເມ  ອງ ເປນ ເອນ ອີກ.         

26-27ເຢໂຣໂບອາມ ຄິດ ໃນ ໃຈ ວື່ຳ,         

“ຖໍ້ຳ ປະຊຳຊນົ ຫຳກ ຍງັ ໄປ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ທີື່  ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ທີື່  ນະຄອນ ເຢຣ -
ຊາເລັມ ຢ ື່         ຈດິໃຈ ຂອງ ປະຊຳຊນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້         ກ  ຕໍ້ອງ ປື່ຽນ ເປັນ ພວກ ຂອງ ເຣໂຮໂບອາມ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ 

ແຫື່ງ ຢ ດາ          ແລໍ້ວ ພວກ ເຂົຳ ກ  ຈະ ຂໍ້ຳ ເຮົຳ         ຕ ື່  ໄປ         ລຳຊະ ບນັລງັ ນີໍ້ ກ  ຈະ ກບັ ຄ ນ ເປັນ ຂອງ ເຊ ໍ້ອສຳຍ 

ດາວິດ ອີກ.         

28ເມ  ື່ອ ຄິດ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ແລໍ້ວ         ພະ ອງົ ຈ ື່ງ ເອົຳ ຄ  ຳ ມຳ ສໍ້ຳງ ຮ ບ ງວົ ເປັນ ສອງ ໂຕ         ແລະ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  

ປະຊຳຊນົ ວື່ຳ,         “ຊຳວ ອິສຣາເອນ ເອີຍ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄປ ຂຳບ ໄຫວໍ້ ທີື່  ນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ ດນົ ພ  ສມົ-

ຄວນ ແລໍ້ວ         ນີໍ້ ເດ         ພະ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ທີື່  ໄດໍ້ ນ  ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ອອກ ມຳ ຈຳກ ປະເທດ ເອຢິບ.”         

29ແລໍ້ວ ພະ 

ອງົ ໄດໍ້ ປະດດິສະຖຳນ ຮ ບ ງວົ ໂຕ ໜ ື່ ງ ໄວໍ້ ທີື່  ເມ  ອງ ເບັດເອນ          ແລະ ອີກ ໂຕ ໜ ື່ ງ ໄວໍ້ ທີື່  ເມ  ອງ ດານ.         

30ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ຊຳວ ອິສຣາເອນ ຈ ື່ງ ເຮັດ ຜິດ ໂດຍ ໄປ ຂຳບ ໄຫວໍ້ ຢ ື່ ເມ  ອງ ເບັດເອນ          ແລະ ເມ  ອງ ດານ.          
31ເຢໂຣໂບອາມ ຍງັ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ບື່ອນ ນະມດັສະກຳນ ຢ ື່ ເທິງ ຈອມ ພ          ແລະ ໄດໍ້ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ປະໂລຫິດ 

ຈຳກ ຄອບຄວົ ທ  ຳ ມະ ດຳ ທີື່  ບ ື່  ແມ ື່ນ ຄນົ ເລວີ.         

32ເຢໂຣໂບອາມ ໄດໍ້ ຈດັ ງຳນ ເທດສະກຳນ ກນິ ລໍ້ຽງ ຂ ໍ້ນ 

ໃນ ວນັ ທີ ສິບ ຫໍ້ຳ ຂອງ ເດ ອນ ແປດ         ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ເທດສະກຳນ ທີື່  ປະເທດ ຢ ດາ          ແລະ ໄດໍ້ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ 

ບ ຊຳ ເທິງ ແທື່ນ ບ ຊຳ ທີື່  ເມ  ອງ ເບັດເອນ          ຄ  ໄດໍ້ ຖວຳຍ ບ ຊຳ ຮ ບ ງວົ ທີື່  ພະ ອງົ ໄດໍ້ ຫລ ື່  ຂ ໍ້ນ ນ ັໍ້ນ         ແລໍ້ວ 

ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ປະໂລຫິດ ທີື່  ເມ  ອງ ເບັດເອນ          ໃຫໍ້ ປະຈ  ຳ ຢ ື່ ບື່ອນ ນະມດັສະກຳນ ທີື່  ພະ ອງົ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ນ ັໍ້ນ.          
33ໃນ ວນັ ທີ ສິບ ຫໍ້ຳ ຂອງ ເດ ອນ ແປດ ຊ ື່ ງ ເປັນ ວນັ ເວລຳ ທີື່  ພະ ອງົ ຊງົ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ເອົຳ ເອງ         ພະ ອງົ ໄດໍ້ 

ຂ ໍ້ນ ໄປ ເທິງ ແທື່ນ ບ ຊຳ         ແລະ ໄດໍ້ ຈດັ ງຳນ ເທດສະກຳນ ຂ ໍ້ນ ສ  ຳລບັ ພວກ ອິສຣາເອນ          ແລໍ້ວ ກ  ຖວຳຍ 

ບ ຊຳ ເຄ ື່ ອງ ຫອມ.          



1 ກະສັດ 13 548 
ບົດທີ 13 

ຜ ້ປະກາດພຣະທຳແຫູ່ງຢ ດາເຕືອນເຢໂຣໂບອາມ 
1ແລະ ເບິື່ ງ ແມ         ຄນົ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຄນົ ໜ ື່ ງ ໄດໍ້ ອອກ ມຳ ຈຳກ ແຂວງ ຢ ດາ ໂດຍ ພຣະຄ  ຳ ຂອງ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄປ ຍງັ ເບັດເອນ,         ເຢໂຣໂບອາມ ກ  ຳລງັ ຢ ນ ຢ ື່ ໃກໍ້ ແທື່ນ ບ ຊຳ ເພ ື່ ອ ຈະ ເຜົຳ ເຄ ື່ ອງ 

ຫອມ         

2ຊຳຍ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຮໍ້ອງ ຕ ື່ ສ ໍ້ ແທື່ນ ບ ຊຳ ນ ັໍ້ນ ໂດຍ ພຣະຄ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ວື່ຳ         “ໂອ         ແທື່ນ 

ບ ຊຳ         ແທື່ນ ບ ຊຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ‘ຈ ົື່ງ ເບິື່ ງ ລ ກ ຊຳຍ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຈະ ເກດີ ມຳ ໃນ ຄອບຄວົ 

ຂອງ ດາວິດ          ຊ ື່  ໂຢສີຢາ          ແລະ ລຳວ ຈະ ເອົຳ ປະໂລຫິດ ແຫື່ງ ປ ຊະນຍີະສະຖຳນ ສ ງ ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ຈະ ເຜົຳ 

ເຄ ື່ ອງ ຫອມ ມຳ ຖວຳຍ ເທິງ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ລຳວ ຈະ ເຜົຳ ກະດ ກ ຄນົ ເທິງ ເຈົໍ້ຳ’”         

3ແລະ ເພິື່ ນ ກ  ໃຫໍ້ ໝຳຍ ສ  ຳ-

ຄນັ ໃນ ມ ໍ້ ດຽວ ກນັ ນ ັໍ້ນ         ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ນີໍ້ ເປັນ ໝຳຍ ສ  ຳຄນັ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ກື່ຳວ         ‘ເບິື່ ງ ແມ         ລຳວ ຈະ 

ມ ໍ້ຳງ ແທື່ນ ບ ຊຳ ລງົ ມຳ         ແລະ ຂີໍ້ເຖົື່ ຳ ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ເທິງ ແທື່ນ ບ ຊຳ ນ ັໍ້ນ ຈະ ປີວ ກະຈດັກະຈຳຍ ໄປ.’”          

ພຣະເຈົ້າເຮັດໃຫ້ມືຂອງກະສັດເຢໂຣໂບອາມລີບໄປ 
4ແລະ ຢ ື່ ມຳ ເມ  ື່ອ ກະສດັ ເຢໂຣໂບອາມ ໄດໍ້ ຮບັ ຟງັ ຄ  ຳ ບອກ ກື່ຳວ ຈຳກ ຄນົ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ທີື່  ໄດໍ້ 

ຮໍ້ອງ ກື່ຳວ ໂທດ ແທື່ນ ບ ຊຳ ນ ັໍ້ນ ທີື່  ເບັດເອນ,         ພະ ອງົ ໄດໍ້ ຖກົ ມ  ຂອງ ຕນົ ອອກ ຈຳກ ແທື່ນ ບ ຊຳ         ກື່ຳວ ວື່ຳ         

“ຈ ົື່ງ ຈບັ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ໄວໍ້”         ແລະ ມ  ຂອງ ພະ ອງົ ທີື່  ໄດໍ້ ຢຽດ ອອກ ໃສື່ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ກ  ລີບ ໄປ,         ພະ ອງົ ຈະ ພບັ ແຂນ 

ເຂົໍ້ຳ ຫຳ ຕວົ ອີກ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້         

5ແທື່ນ ບ ຊຳ ກ  ເພພງັ ລງົ ດໍ້ວຍ         ແລະ ຂີໍ້ເຖົື່ ຳ ກ  ໄດໍ້ ກະຈດັກະຈຳຍ ໄປ ຈຳກ ແທື່ນ         

ຕຳມ ໝຳຍ ສ  ຳຄນັ ຊ ື່ ງ ຄນົ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ໄວໍ້ ໂດຍ ພຣະຄ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

6ແລະ 

ກະສດັ ກື່ຳວ ກບັ ຄນົ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ອໍ້ອນວອນ ຂ  ພຣະກະລນຸຳ ຈຳກ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          

ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ         ຂ  ຈ ົື່ງ ອະທິຖຳນ ເພ ື່ ອ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ສ  ຳລບັ ມ  ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ກບັ ຄ ນ ເຂົໍ້ຳ ຫຳ 

ຕວົ ໄດໍ້ ອີກ”         ແລະ ຄນົ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ກ  ອໍ້ອນວອນ ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ມ  ຂອງ ກະສດັ ກ  ໄດໍ້ ພບັ 

ກບັເຂົໍ້ຳ ຄ ນ ຫຳ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ອີກ         ແລະ ເປັນ ຄ ເກົື່ ຳ         

7ແລະ ກະສດັ ກື່ຳວ ກບັ ຄນົ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ວື່ຳ         “ເຊນີ 

ມຳ ເຮ ອນ ກບັ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເຖດີ         ແລະ ຮບັ ປະທຳນ ອຳຫຳນ ນ  ຳ ກນັ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈະ ໃຫໍ້ ລຳງວນັ ແກື່ 

ທື່ຳນ”         

8ແລະ ຄນົ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ທ ນ ກະສດັ ວື່ຳ         “ຖໍ້ຳ ພະ ອງົ ຈະ ໃຫໍ້ ເຄິື່ ງ ລຳຊະ ສມົບດັ ຂອງ ພະ ອງົ         

ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກ  ຈະ ບ ື່  ໄປ ກບັ ພະ ອງົ         ແລະ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈະ ບ ື່  ຮບັ ປະທຳນ ເຂົໍ້ຳຈີື່         ຫລ  ດ ື່ ມນ  ໍ້ຳ ໃນ ບື່ອນ ນີໍ້         

9ເພຳະວື່ຳ ພຣະຄ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ແກື່ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄວໍ້ ຢື່ຳງ ນີໍ້ ວື່ຳ         ‘ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ກນິ ເຂົໍ້ຳຈີື່         

ຫລ  ດ ື່ ມນ  ໍ້ຳ         ຫລ  ກບັ ໄປ ຕຳມ ທຳງ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ມຳ ນ ັໍ້ນ’”         

10ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ ອອກ ໄປ ອີກ ທຳງ ໜ ື່ ງ         ແລະ ບ ື່  

ກບັ ໄປ ຕຳມ ທຳງ ທີື່  ເພິື່ ນ ມຳ ຍງັ ເບັດເອນ.          
11ມີ ຜ ໍ້ ທ  ຳນວຳຍ ເຖົໍ້ຳ ແກື່ ຄນົ ໜ ື່ ງ ທີື່  ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ເບັດເອນ          ແລະ ພວກ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ມຳ 

ບອກ ເພິື່ ນ ເຖງິ ເລ ື່ ອງ         ລຳວ ທງັ ໝດົ ຊ ື່ ງ ຄນົ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃນ ເບັດເອນ ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         ແລະ 

ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ຊ ື່ ງ ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ແກື່ ກະສດັ ພວກ ເຂົຳ         ກ  ໄດໍ້ ບອກ ໃຫໍ້ ພ ື່  ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຟງັ ເໝ ອນ ກນັ         

12ແລະ ພ ື່  ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຖຳມ ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ         “ເພິື່ ນ ໄປ ທຳງ ໃດ?”         ພວກ ລ ກ ຊຳຍ ທງັຫລຳຍ ຂອງ 

ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ເຫັນ ທຳງ ຊ ື່ ງ ຄນົ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຜ ໍ້ ມຳ ຈຳກ ຢ ດາ ໄດໍ້ ຍື່ຳງ ໄປ ນ ັໍ້ນ.          

ຜ ້ທຳນວາຍຂອງພຣະເຈົ້າບໍ່ເຊື່ອຟັງຈຶ່ງເສຍຊີວິດ 
13ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ກບັ ພວກ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເພິື່ ນ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ຜ ກ ອຳນ ລຳ ໃຫໍ້ ພ ື່ ”         ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ຜ ກ ອຳນ ລຳ 
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ໃຫໍ້         ແລໍ້ວ ເພິື່ ນ ກ  ຂ ໍ້ນ ຂີື່  ລຳ ໄປ         

14ແລະ ໄດໍ້ ຕດິຕຳມ ຄນົ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ແລະ ໄດໍ້ ພບົ ເພິື່ ນ ນ ັື່ງ ຢ ື່ ກໍ້ອງ 

ຕ ົໍ້ນ ໂອກ[a]         ຕ ົໍ້ນ ໜ ື່ ງ         ແລະ ໄດໍ້ ຖຳມ ເພິື່ ນ ວື່ຳ         “ທື່ຳນ ເປັນ ຄນົ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ທີື່  ໄດໍ້ ມຳ ຈຳກ ແຂວງ ຢ -
ດາ ບ ?”         ເພິື່ ນ ກ  ຕອບ ວື່ຳ         “ແມ ື່ນ ແລໍ້ວ”         

15ແລະ ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ບອກ ຄນົ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ວື່ຳ         “ເຊນີ ມຳ ໃນ 

ເຮ ອນ ກບັ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເຖດີ         ແລະ ມຳ ຮບັ ປະທຳນ ອຳຫຳນ ນ  ຳ ກນັ”         

16ເພິື່ ນ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         “ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈະ 

ກບັ ໄປ ກບັ ທື່ຳນ         ຫລ  ເຂົໍ້ຳ ໄປ ພກັ ກບັ ທື່ຳນ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈະ ບ ື່  ຮບັ ປະທຳນ         ອຳຫຳນ         ຫລ  ດ ື່ ມ-

ນ  ໍ້ຳ ກບັ ທື່ຳນ ໃນ ບື່ອນ ນີໍ້         

17ເພຳະ ພຣະຄ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ກບັ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         ‘ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ຮບັ 

ປະທຳນ ອຳຫຳນ         ຫລ  ດ ື່ ມນ  ໍ້ຳ ໃນ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         ຫລ  ກບັ ຄ ນ ໂດຍ ທຳງ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ມຳ’”         

18ແລະ ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ 

ກບັ ຄນົ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ວື່ຳ         “ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກ  ເປັນ ຜ ໍ້ ທ  ຳນວຳຍ ຢື່ຳງ ທີື່  ທື່ຳນ ເປັນ ນ ັໍ້ນ         ມີ ທ ດສະຫວນັ ອງົ 

ໜ ື່ ງ ມຳ ບອກ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໂດຍ ພຣະຄ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ວື່ຳ         ‘ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້ ລຳວ ກບັ ມຳ ນ  ຳ ເຈົໍ້ຳ ໃນ 

ເຮ ອນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ເພ ື່ ອ ລຳວ ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ປະທຳນ ອຳຫຳນ         ແລະ ດ ື່ ມນ  ໍ້ຳ’”         ແຕື່ ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ຂີໍ້ ຕວົະ ຕ ື່  ຄນົ 

ຂອງ ພຣະເຈົ້າ         

19ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ລຳວ ຈ ື່ງ ໄປ ກບັ ເພິື່ ນ         ແລະ ໄດໍ້ ຮບັ ປະທຳນ ອຳຫຳນ ໃນ ເຮ ອນ ຂອງ ຜ ໍ້ ທ  ຳ-

ນວຳຍ ເຖົໍ້ຳ ຄນົ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ໄດໍ້ ດ ື່ ມນ  ໍ້ຳ.          
20ແລະ ຕ ື່  ມຳ ຂະນະ ທີື່  ພວກ ເພິື່ ນ ກ  ຳລງັ ນ ັື່ງ ຢ ື່ ທີື່  ໂຕະ         ພຣະຄ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ມຳ ເຖງິ ຜ ໍ້ 

ທ  ຳນວຳຍ ທີື່  ໄດໍ້ ນ  ຳ         ເພິື່ ນ ກບັ ມຳ ອີກ         

21ແລະ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຮໍ້ອງ ຕ ື່  ຄນົ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຜ ໍ້ ມຳ ຈຳກ ຢ ດາ ວື່ຳ         

“ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ‘ເພຳະ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ເຊ ື່ ອ ຟງັ         ພຣະຄ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ບ ື່  

ໄດໍ້ ຮກັສຳ ພຣະບນັຍດັ ຊ ື່ ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ         

22ແຕື່ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ກບັ ມຳ         

ແລະ ຮບັ ປະທຳນ ອຳຫຳນ         ແລະ ດ ື່ ມນ  ໍ້ຳ ໃນ ບື່ອນ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ກບັ ເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         “ຢື່ຳ ຮບັ ປະ-

ທຳນ ອຳຫຳນ         ຫລ  ດ ື່ ມນ  ໍ້ຳ”         ເພຳະສະນ ັໍ້ນ ຊຳກ ສບົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ເຖງິ ອບຸ ໂມງ ຂອງ ບນັ-

ພະບ ລດຸ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ.’”          
23ແລະ ຫລງັ ຈຳກ ທີື່  ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ຮບັ ປະທຳນ ອຳຫຳນ         ແລະ ດ ື່ ມນ  ໍ້ຳ ແລໍ້ວ         ຕ ື່  ມຳ ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ຜ ກ ອຳນ ລຳ 

ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ທ  ຳນວຳຍ         ຜ ໍ້ ທີື່  ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ພຳ ກບັ ມຳ ນ ັໍ້ນ         

24ແລະ ໃນ ເວລຳ ທີື່  ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ກບັ ເມ  ອ         ສິງ ໃຫຍື່ ກ  ອອກ ມຳ 

ພບົ ເພິື່ ນ ໃນ ຖະໜນົ         ແລະ ຂໍ້ຳ ເພິື່ ນ         ແລະ ຊຳກ ສບົ ຂອງ ເພິື່ ນ         ກ  ຖ ກ ຖິໍ້ມ ໄວໍ້ ໃນ ຖະໜນົ         ແລະ ລຳ ໂຕ 

ນ ັໍ້ນ ກ  ຢ ນ ຢ ື່ ຂໍ້ຳງ ໆ ໃກໍ້ ສບົ ນ ັໍ້ນ,         ສິງ ໃຫຍື່ ກ  ຢ ນ ຢ ື່ ໃກໍ້ ຊຳກ ສບົ ຄ  ກນັ         

25ແລະ ເບິື່ ງ ແມ         ມີ ຄນົ ຜື່ຳນ ໄປ         

ແລະ ໄດໍ້ ເຫັນ ຊຳກ ສບົ ຖິໍ້ມ ຢ ື່ ກຳງ ທຳງ         ແລະ ສິງ ໃຫຍື່ ກ  ຢ ນ ຢ ື່ ໃກໍ້ ຊຳກ ສບົ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ກ  ມຳ ບອກ 

ກນັ ຢ ື່ ໃນ ເມ  ອງ ບື່ອນ ທີື່  ຜ ໍ້ ທ  ຳນວຳຍ ເຖົໍ້ຳ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ         

26ແລະ ເມ  ື່ອ ຜ ໍ້ ທ  ຳນວຳຍ ຜ ໍ້ ທີື່  ນ  ຳ ເພິື່ ນ ກບັ ມຳ         ເມ  ອ ໄດໍ້ 

ຍນິ ເລ ື່ ອງ ນ ັໍ້ນ         ເພິື່ ນ ກ  ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         “ນ ັໍ້ນ ເປັນ ຄນົ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ຜ ໍ້ ບ ື່  ເຊ ື່ ອ ຟງັ ພຣະຄ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ          ເພຳະສະນ ັໍ້ນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ມອບ ລຳວ ໄວໍ້ ກບັ ສິງ ໃຫຍື່         ຊ ື່ ງ ໄດໍ້ ຈກີ ລຳວ         ແລະ ຂໍ້ຳ ລຳວ 

ຕຳມ ພຣະຄ  ຳ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ກບັ ລຳວ ໄວໍ້ ແລໍ້ວ”         

27ແລະ ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ກບັ ພວກ ລ ກ ຊຳຍ ວື່ຳ         

“ຈ ົື່ງ ຜ ກ ອຳນ ລຳ ໃຫໍ້ ພ ື່ ”         ແລໍ້ວ ພວກ ເຂົຳ ກ  ຜ ກ ອຳນ ລຳ ໃຫໍ້         

28ແລະ ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ໄປ         ແລະ ພບົ ຊຳກ ສບົ ນ ັໍ້ນ 

ຖິໍ້ມ ຢ ື່ ກຳງ ທຳງ ກບັ ສິງ ໃຫຍື່ ກ  ຢ ນ ຢ ື່ ໃກໍ້ ຊຳກ ສບົ ນ ັໍ້ນ         ສິງ ໃຫຍື່ ບ ື່  ໄດໍ້ ກນິ         ຊຳກ ສບົ ນ ັໍ້ນ         ຫລ  ກດັ ຈກີ 

ໂຕລຳ         

29ແລະ ຜ ໍ້ ທ  ຳນວຳຍ ກ  ຍກົ ຊຳກ ສບົ ຄນົ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ແລະ ວຳງ ໄວໍ້ ເທິງ ຫລງັ ລຳ         ນ  ຳ ຊຳກ 

ສບົ ກບັ ມຳ ຍງັ ເມ  ອງ ຂອງ ຜ ໍ້ ທ  ຳນວຳຍ         ເພ ື່ ອ ໄວໍ້ ທກຸ ໃຫໍ້         ແລະ ຝງັ ສບົ ຂອງ ລຳວ         

30ແລະ ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ວຳງ 

 

[a]ໄມ ໍ້ສນົ 
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ສບົ ນ ັໍ້ນ ໃນ ອບຸ ໂມງ ຝງັ ສບົ ຂອງ ເພິື່ ນ ເອງ ແລະ ພວກ ເຂົຳ ກ  ໄວໍ້ ທກຸ ໃຫໍ້         ແລະ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ອະ ນດິ ຈຳ         

ພີື່ ນ ໍ້ອງ ເອີຍ”         

31ຕ ື່  ມຳ ເມ  ື່ອ ໄດໍ້ ຝງັ ສບົ ຄນົ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ໄວໍ້ ແລໍ້ວ         ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ກບັ ພວກ ລ ກ ຊຳຍ 

ຂອງ ຕນົ ວື່ຳ         “ເມ  ື່ອ ຂໍ້ອຍ ຕຳຍ ຈ ົື່ງ ຝງັ ສບົ ຂໍ້ອຍ ໄວໍ້ ໃນ ອບຸ ໂມງ ຝງັ ສບົ ຊ ື່ ງ ຝງັ ຄນົ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ໄວໍ້ 

ນ ັໍ້ນ         ຈ ົື່ງ ວຳງ ກະດ ກ ຂອງ ຂໍ້ອຍ ໄວໍ້ ກບັ ຂໍ້ຳງ ກະດ ກ ຂອງ ເພິື່ ນ         

32ເພຳະວື່ຳ ຄ  ຳ ເວົໍ້ຳ ທີື່  ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ຮໍ້ອງ 

ອອກ ໂດຍ ພຣະຄ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊ ື່ ງ ກື່ຳວ ໂທດ ແທື່ນ ບ ຊຳ ໃນ ເບັດເອນ          ແລະ ຕ ື່ ສ ໍ້ ບນັດຳ 

ວຫິຳນ ແຫື່ງ ປ ຊະນຍີະສະຖຳນ ສ ງ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ຫວົ ເມ  ອງ ຊາມາເຣຍ ຈະ ສ  ຳເລັດ ຢື່ຳງ ແນື່ນອນ.”          

ເຢໂຣໂບອາມໄດ້ຮັບຄຳຕັກເຕືອນແລ້ວ ແຕູ່ບໍ່ກັບຈາກຄວາມບາບຂອງຕົນ 
33ຫລງັ ຈຳກ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້         ເຢໂຣໂບອາມ ບ ື່  ໄດໍ້ ຖອຍຫລງັ ກບັ ຈຳກ ທຳງ ຊ ົື່ວ ຂອງ ຕນົ         ໃນ ທື່ຳມກຳງ 

ປະຊຳຊນົ         ໄດໍ້ ສະຖຳປະນຳ ບຳງ ຄນົ ໃຫໍ້ ເປັນ ປະໂລຫິດ ປະຈ  ຳ ປ ຊະນຍີະສະຖຳນ ສ ງ ອີກ         ຜ ໍ້ ໃດ ທີື່  

ພ ໃຈ ເປັນ         ພະ ອງົ ກ  ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ພວກ ເຂົຳ ໃຫໍ້ ເປັນ ປະໂລຫິດ ປະຈ  ຳ ບນັດຳ ປ ຊະນຍີະສະຖຳນ ສ ງ         

34ແລະ ສິື່ ງ ນີໍ້ ກຳຍເປັນ ຄວຳມ ບຳບ ແກື່ ຄອບຄວົ ເຢໂຣໂບອາມ          ເພ ື່ ອ ຈະ ຕດັ         ແລະ ທ  ຳລຳຍ ເຊ ໍ້ອ-

ສຳຍ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ອອກ ຈຳກ ແຜື່ນດນິ ໂລກ.          

ບົດທີ 14 
ພຣະເຈົ້າສາບແຊູ່ງເຊື້ອສາຍຂອງເຢໂຣໂບອາມ 

1ໃນ ຄຳວ ນ ັໍ້ນ ອາບຢີາ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຢໂຣໂບອາມ ກ  ເຈບັ ປື່ວຍ ຢ ື່         

2ແລະ ເຢໂຣໂບອາມ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ 

ກບັ ມະເຫສີ ຂອງ ຕນົ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ລກຸຂ ໍ້ນ ປອມ ຕວົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ໃຜ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ເປັນ         ມະເຫສີ 

ຂອງ ເຢໂຣໂບອາມ          ແລະ ຈ ົື່ງ ໄປ ຍງັ ເມ  ອງ ຊີໂລ          ອາຮີຢາ ຜ ໍ້ ທ  ຳນວຳຍ ຢ ື່ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         ຜ ໍ້ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ເລ ື່ ອງ 

ຂໍ້ອຍ ວື່ຳ         ຂໍ້ອຍ ຈະ ໄດໍ້ ເປັນ ກະສດັ ເໜ ອ ຊນົ ຊຳດ ນີໍ້         

3ນຳງ ຈ ົື່ງ ເອົຳ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ສິບ ກໍ້ອນ         ແລະ ຂະໜມົ 

ຫວຳນ ໄປ ນ  ຳ ແລະ ນ  ໍ້ຳເຜິໍ້ງ ໜ ື່ ງ ໄຫ         ໄປ ຫຳ ເພິື່ ນ         ເພິື່ ນ ຈະ ບອກ ນຳງ ວື່ຳ         ແມ ື່ນ ຫຍງັ ຈະ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ກບັ 

ເດັກ ນ ັໍ້ນ.”          
4ມະເຫສີ ຂອງ ເຢໂຣໂບອາມ ກ  ເຮັດ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ນຳງ ໄດໍ້ ລກຸຂ ໍ້ນ ໄປ ເມ  ອງ ຊີໂລ ຈນົ ມຳ ຮອດ ເຮ ອນ 

ຂອງ ອາຮີຢາ          ຝື່ຳຍ ອາຮີຢາ          ຕຳ ຂອງ ເພິື່ ນ ເບິື່ ງ ບ ື່  ເຫັນ         ເພຳະວື່ຳ ເພິື່ ນ ມີ ອຳຍ ຸສ ງ ຫລຳຍ ແລໍ້ວ         

5ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ກບັ ອາຮີຢາ ວື່ຳ         “ເບິື່ ງ ແມ         ມະເຫສີ ຂອງ ເຢໂຣໂບອາມ ກ  ຳລງັ ມຳ         ເພ ື່ ອ ຈະ 

ຖຳມ ເຈົໍ້ຳ ເຖງິ ເລ ື່ ອງ         ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ລຳວ         ເພຳະ ເດັກ ນ ັໍ້ນ ປື່ວຍ ຢ ື່         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ບອກ ນຳງ ດ ັື່ງນີໍ້         ແລະ ດ ັື່ງ-

ນ ັໍ້ນ          ເມ  ື່ອ ນຳງ ສະເດັດ ໄປ ຮອດ ນຳງ ກ  ທ  ຳທື່ຳ ເຮັດ ເປັນ ຄນົ ອ ື່ ນ”         

6ແຕື່ ເມ  ື່ອ ອາຮີຢາ ໄດໍ້ ຍນິ ສຽງ 

ບຳດຕນີ ຂອງ ນຳງ         ເມ  ື່ອ ນຳງ ສະເດັດ ມຳ ຮອດ ປະຕ          ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         “ຂ  ເຊນີ ມະເຫສີ         ຂອງ ເຢໂຣ-
ໂບອາມ ສະເດັດ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ຂໍ້ຳງ ໃນ ເທີໍ້ນ         ເຫດ ໃດ ທື່ຳນ ຈ ື່ງ ປອມ ຕວົ ເຮັດ ເປັນ ຄນົ ອ ື່ ນ ເພຳະ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ 

ຮບັ ພຣະບນັຊຳ ໃຫໍ້ ທ ນ ຂື່ຳວ ອນັ ໜໍ້ຳ ສະຫລດົ ໃຈ ແກື່ ນຳງ         

7ຂ  ສະເດັດ ກບັ ໄປ ທ ນ ເຢໂຣໂບອາມ ວື່ຳ         

‘ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ເພຳະ ເຮົຳ ໄດໍ້ ເຊດີ ຊ  ເຈົໍ້ຳ ຂ ໍ້ນ ຈຳກ ປະ-

ຊຳຊນົ         ແລະ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ກະສດັ ປກົຄອງ ອິສຣາເອນ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ເຮົຳ         

8ແລະ ໄດໍ້ ຍຳດ 

ເອົຳ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ຈຳກ ລ ກ ຫຼຳນ ຂອງ ດາວິດ ມຳ ໃຫໍ້ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ເຖງິ ປຳນ ນ ັໍ້ນ         ເຈົໍ້ຳ ກ  ບ ື່  ເປັນ 

ເໝ ອນ ດາວິດ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ເຮົຳ         ຜ ໍ້ ໄດໍ້ ຮກັສຳ ບນັຍດັ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ ຕດິຕຳມ ເຮົຳ ດໍ້ວຍ 
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ສດຸ ຈດິ ສດຸ ໃຈ ຂອງ ລຳວ         ລຳວ ເຮັດ ໃນ ສິື່ ງ ທີື່  ຖ ກຕໍ້ອງ ຕ ື່  ຕຳ ຂອງ ເຮົຳ         

9ແຕື່ ວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ຊ ົື່ວ ຫລຳຍ 

ກວື່ຳ ຄນົ ທງັ ປວງ ທີື່ ຢ ື່ ກື່ອນ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ໄດໍ້ ໄປ ສໍ້ຳງ ພະ ອ ື່ ນ         ແລະ ຫລ ື່  ຮ ບ         ແລະ ໄດໍ້ ເຮັດ         ໃຫໍ້ ເຮົຳ ຄຽດ 

ຮໍ້ຳຍ         ແລະ ໄດໍ້ ຖິໍ້ມ ເຮົຳ ໄວໍ້ ຢ ື່ ເບ ໍ້ອງ ຫລງັ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

10ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ເບິື່ ງ ແມ         ເຮົຳ ຈະ ນ  ຳ ເຫດ ຮໍ້ຳຍ 

ມຳ ເຖງິ ຄອບຄວົ ຂອງ ເຢໂຣໂບອາມ          ແລະ ຈະ ຕດັ ຜ ໍ້ ຊຳຍ ທກຸ ຄນົ         ອອກ ຈຳກ ເຢໂຣໂບອາມ          ທງັ 

ຂໍ້ຳ ທຳດ         ແລະ ເສລີ ຊນົ ໃນ ອິສຣາເອນ          ແລະ ຈະ ຜຳນ ຄນົ ທີື່  ເຫລ ອ ໃນ ຄອບຄວົ ເຢໂຣໂບອາມ          ໃຫໍ້ 

ໝດົ ຢື່ຳງ ສິໍ້ນ ເຊງີ ເໝ ອນ ກບັ ຄນົ ທີື່  ເຜົຳ ອຳຈມົ ສດັ ໃຫໍ້ ໄໝໍ້ ຈນົ ບ ື່  ເຫລ ອ ຫຍງັ ໝດົ         

11ຜ ໍ້ ໃດ ໃນ ຄອບຄວົ 

ເຢໂຣໂບອາມ ທີື່  ຕຳຍ ໃນ ເມ  ອງ         ໝຳ ຈະ ມຳ ກດັ ກນິ         ແລະ ຜ ໍ້ ໃດ ທີື່  ຕຳຍ ໃນ ທົື່ງ ນຳ ນກົ ໃນ ອຳກຳດ ຈະ 

ມຳ ຈກິ ກນິ         ເພຳະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ໄວໍ້ ແລໍ້ວ.’          
12ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ຂ  ເຊນີ ສະເດັດ ກບັ ໄປ ຍງັ ຕ  ຳ ໜກັ ຂອງ ພະ ນຳງ         ເມ  ື່ອ ຕນີ ຂອງ ພະ ນຳງ ກໍ້ຳວ ເຂົໍ້ຳ 

ໄປ ໃນ ເມ  ອງ ເດັກ         ນໍ້ອຍ ນ ັໍ້ນ ກ  ຈະ ຕຳຍ         

13ແລະ ພວກ ອິສຣາເອນ ທງັ ປວງ ຈະ ໄດໍ້ ໄວໍ້ ທກຸ ໃຫໍ້ ລຳວ         

ແລະ ຈະ ຝງັ ສບົ ລຳວ ໄວໍ້         ເພຳະ ລຳວ ຜ ໍ້ ດຽວ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ ໃນ         ຄອບຄວົ ເຢໂຣໂບອາມ ທີື່  ຈະ ໄປ ເຖງິ ຂມຸ ຝງັ 

ສບົ         ເພຳະ ໃນ ຕວົ ລຳວ ນ ັໍ້ນ ຍງັ ເຫັນ ບຳງ ສິື່ ງ ທີື່  ພ ພຣະໄທ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ 

ໃນ ຄອບຄວົ ຂອງ ເຢໂຣໂບອາມ         

14ຫລຳຍ ກວື່ຳ ນ ັໍ້ນ ອີກ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ຕ ັໍ້ງ ກະສດັ ອີກ ອງົ ໜ ື່ ງ 

ປກົຄອງ ອິສຣາເອນ          ເພ ື່ ອ ພະ ອງົ ຈະ ຕດັ ຄອບຄວົ         ຂອງ ເຢໂຣໂບອາມ ອອກ ໃນ ມ ໍ້ນີໍ້         

15ແລະ ແຕື່ ນີໍ້ 

ຕ ື່  ໄປ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ຕ ີອິສຣາເອນ          ດ ັື່ງ ໄມ ໍ້ ອ ໍ້ ສ ັື່ນ ຢ ື່ ໃນ ນ  ໍ້ຳ         ແລະ ຈະ ຖອນ ຮຳກ ອິສຣາເອນ 

ອອກ ຈຳກ         ແຜື່ນດນິ ອນັ ດ ີນີໍ້ ຊ ື່ ງ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຍກົ ໃຫໍ້ ແກື່ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ພຣະອງົ 

ຈະ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ພດັ ພຳກ ຈຳກ ກນັ ໄປ ຟຳກ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ເບ ໍ້ອງ ນ ັໍ້ນ         ເພຳະ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ເສົຳ ຮ ບ ເຄົຳ-

ລບົ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ຊ ື່ ງ ເປັນ ເຫດ ໃຫໍ້ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະພິໂລດ         

16ແລະ ພຣະອງົ ຈະ ມອບ ພວກ 

ອິສຣາເອນ ໄວໍ້ ເພຳະ ບຳບ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ເຢໂຣໂບອາມ          ທີື່  ລຳວ ໄດໍ້ ເຮັດ         ແລະ ນ  ຳພຳ ອິສຣາເອນ 

ໃຫໍ້ ເຮັດ ບຳບ ດໍ້ວຍ.”          
17ແລໍ້ວ ມະເຫສີ ຂອງ ເຢໂຣໂບອາມ ຈ ື່ງ ລກຸຂ ໍ້ນ         ແລໍ້ວ ອອກ ໄປ         ແລະ ມຳ ຮອດ ເມ  ອງ ຕີຣະຊາ          

ເມ  ື່ອ ນຳງ ຍື່ຳງ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ເຮ ອນ ເດັກນໍ້ອຍ ນ ັໍ້ນ ກ  ຕຳຍ         

18ແລະ ພວກ ອິສຣາເອນ ທງັ ປວງ ໄດໍ້ ຝງັ ສບົ 

ເພິື່ ນ         ແລະ ຮໍ້ອງໄຫໍ້ ໂສກເສົໍ້ຳ ຍໍ້ອນ ເພິື່ ນ ຕຳມ ພຣະຄ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຊ ື່ ງ ພຣະອງົ ກື່ຳວ ໂດຍ 

ອາຮີຢາ ຜ ໍ້ ທ  ຳນວຳຍ         ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ພຣະອງົ.          

ເຢໂຣໂບອາມເສຍຊີວິດ[a] 
19ກດິຈະກຳນ ຕື່ຳງ ໆ ຂອງ ເຢໂຣໂບອາມ          ກື່ຽວ ກບັ ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ສ ໍ້ ຮບົ         ແລະ ໄດໍ້ ປກົຄອງ ຢື່ຳງໃດ ນ ັໍ້ນ         

ກ  ໄດໍ້ ບນັທ ກ ໄວໍ້ ໃນ ໜງັສ  ຂື່ຳວ ຄຳວ ແຫື່ງ ບນັດຳ ກະສດັ ອິສຣາເອນ         

20ເວລຳ ທີື່  ເຢໂຣໂບອາມ ປກົ-

ຄອງ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ເວລຳ ຊຳວ ສອງ ປີ         ແລະ ເພິື່ ນ ກ  ລື່ວງ ລບັ ໄປ ຢ ື່ ກບັ ບນັພະບລຸດຸ ຂອງ ຕນົ         ແລະ ນາດາບ 

ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເພິື່ ນ ກ  ຂ ໍ້ນ ປກົຄອງ ແທນ.          

ເຣໂຮໂບອາມນຳພາຄົນຢ ດາໃຫ້ເຮັດບາບ[b] 
21ຝື່ຳຍ ເຣໂຮໂບອາມ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ໂຊໂລໂມນ ໄດໍ້ ປກົຄອງ ຢ ື່ ໃນ ຢ ດາ          ເມ  ື່ອ ເຣໂຮໂບອາມ ຂ ໍ້ນ 

 

[a]2ຂຄວ 13:20 
[b]2ຂຄວ 12:1 [b]2ຂຄວ 12:2–12 [c]2ຂຄວ 12:13–16 [d]2ຂຄວ 13:12 



1 ກະສັດ 15 552 
ປກົຄອງ ນ ັໍ້ນ ລຳວ ມີ ອຳຍ ຸໄດໍ້ ສີື່  ສິບ ເອັດ ປີ         ແລະ ໄດໍ້ ປກົຄອງ ໃນ ເຢຣ ຊາເລັມ ສິບ ເຈດັ ປີ         ຊ ື່ ງ ເປັນ 

ເມ  ອງ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ເລ ອກ ຈຳກ ບນັດຳ ຕະກ ນ ອິສຣາເອນ          ເພ ື່ ອ ຈະ ໃຫໍ້ ພຣະນຳມ ຂອງ 

ພຣະອງົ ສະຖດິ ຢ ື່ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         ແມ ື່ ຂອງ ກະສດັ ມີ ຊ ື່ ວ ື່ຳ ນຳງ ນາອາມາ          ຄນົ ອຳໂມນ.          
22ແລະ ພວກ ຢ ດາ ໄດໍ້ ເຮັດ ຊ ົື່ວ ຕ ື່  ສຳຍ ພຣະເນດ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ 

ໃຫໍ້ ພຣະອງົ ໂກດ ຮໍ້ຳຍ         ເພຳະ ບຳບ ທງັຫລຳຍ ຊ ື່ ງ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ນ ັໍ້ນ ຫລຳຍ ກວື່ຳ ບນັພະບ ລດຸ         

(ປ ື່ຍື່ຳຕຳນຳຍ)         ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ທີື່  ໄດໍ້ ເຮັດ ຜື່ຳນ ມຳ         

23ເພຳະ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ປ ຊະນຍີະສະຖຳນ 

ສ ງ ສ  ຳລບັ ພວກ ເຂົຳ ເອງ         ແລະ ເສົຳ ສກັສິດ         ແລະ ເສົຳ ຮ ບ ເຄົຳລບົ ສ  ຳລບັ ຕວົ ພວກ ເຂົຳ ໄວໍ້ ເທິງ ໂນນ 

ພ  ສ ງ ໆ ທກຸ ເນນີ ແລະ ກໍ້ອງ ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ ຂຽວ ທກຸ ຕ ົໍ້ນ         

24ແລະ ມີ ຊຳຍ ໂສເພນ ີໃນ ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ ດໍ້ວຍ         ແລະ 

ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ຕຳມ ບນັດຳ ສິື່ ງ ໜໍ້ຳ ກຽດ ຊງັ ຂອງ ພວກ ຕື່ຳງ ຊຳດ ທງັຫລຳຍ         ຊ ື່ ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ໄດໍ້ ຂບັ ໄລື່ ອອກ ໄປ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ລ ກ ຫລຳນ ອິສຣາເອນ ແລໍ້ວ.          

ຊິຊາກບຸກລຸກເມືອງເຢຣ ຊາເລັມ[b] 
25ຕ ື່  ມຳ ໃນ ປີ ທີ ຫໍ້ຳ ແຫື່ງ ກະສດັ ເຣໂຮໂບອາມ          ຊີຊາກ ກະສດັ ເອຢິບ ໄດໍ້ ຂ ໍ້ນ ມຳ ຕ ື່ ສ ໍ້ ເມ  ອງ ເຢຣ -

ຊາເລັມ         

26ພະ ອງົ ໄດໍ້ ປຸໍ້ນ ຊບັ ສມົບດັ ໃນ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ຊບັ ສມົບດັ ໃນ ພະ-

ລຳຊະວງັ ຂອງ ກະສດັ         ພະ ອງົ ໄດໍ້ ເກບັ ເອົຳ ໄປ ທກຸ ຢື່ຳງ         ແລະ ໄດໍ້ ເກບັ ໂລື່ ຄ  ຳ ຊ ື່ ງ ໂຊໂລໂມນ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ 

ນ ັໍ້ນ ໄປ ໝດົ ຄ  ກນັ         

27ແລະ ກະສດັ ເຣໂຮໂບອາມ ໄດໍ້ ເຮັດ ໂລື່ ທອງເຫລ ອງ ໄວໍ້ ແທນ         ແລະ ມອບ ໄວໍ້ 

ໃນ ມ  ຂອງ ພວກ ທະຫຳນ ຮກັສຳ ພະ ອງົ         ຜ ໍ້ ເຝົໍ້ຳ ຍຳມ ພະລຳຊະວງັ         

28ເມ  ື່ອ ກະສດັ ສະເດັດ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ຍງັ 

ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ທະຫຳນ ທີື່  ຮກັສຳ ພະ ອງົ ກ  ຖ  ໂລື່ ອອກ ແລໍ້ວ ກ  ນ  ຳ ກບັ ໄປ ເກບັ ໄວໍ້ 

ໃນ ຫໍ້ອງ ທະຫຳນ ຮກັສຳ ພະ ອງົ ຕຳມ ເດມີ.          
29ກດິຈະກຳນ ຕື່ຳງ ໆ ຂອງ ຂອງ ເຣໂຮໂບອາມ          ແລະ ສບັພະ ສິື່ ງ ທີື່  ພະ ອງົ ໄດໍ້ ເຮັດ         ໄດໍ້ ບນັທ ກ ໄວໍ້ 

ໃນ ໜງັສ  ຂື່ຳວ ຄຳວ ແຫື່ງ ກະສດັ ຂອງ ຢ ດາ          ບ ື່  ແມ ື່ນ ບ          

30ແລະ ເຣໂຮໂບອາມ ກບັ ເຢໂຣໂບອາມ ໄດໍ້ 

ເຮັດ ສງົຄຳມ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກນັ ຈນົ ເສຍ ຊວີດິ.          

ເຣໂຮໂບອາມເສຍຊີວິດ[c] 
31ແລະ ເຣໂຮໂບອາມ ກ  ລື່ວງ ລບັ ໄປ ຢ ື່ ກບັ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ຕນົ         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ກ  ຝງັ ສບົ ໄວໍ້ ກບັ 

ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພະ ອງົ ໃນ ເມ  ອງ ດາວິດ          ແມ ື່ ຂອງ ພະ ອງົ ມີ ຊ ື່ ວ ື່ຳ ນຳງ ນາອາມາ ຄນົ ອຳໂມນ          

ແລະ ອາບີຢາ ລ ກ ຊຳຍ ກ  ຂ ໍ້ນ ປກົຄອງ ແທນ ພະ ອງົ.          

ບົດທີ 15 
ອາບີຢາໄດ້ຂຶ້ນປົກຄອງຢ ດາ[d] 

1ໃນ ປີ ທີ ສິບ ແປດ ແຫື່ງ ລຳຊະກຳນ ກະສດັ ເຢໂຣໂບອາມ ລ ກ ຊຳຍ ເນບັດ          ອາບີຢາ ໄດໍ້ ຂ ໍ້ນ ປກົ-

ຄອງ ຢ ດາ         

2ພະ ອງົ ໄດໍ້ ປກົຄອງ ໃນ ເຢຣ ຊາເລັມ ໃນ ລະຫວື່ຳງ ສຳມ ປີ         ແມ ື່ ຂອງ ພະ ອງົ ຊ ື່ ວ ື່ຳ ນຳງ 

ມາອາກາ ລ ກ ສຳວ ຂອງ ອາບຊີາໂລມ         

3ພະ ອງົ ດ  ຳເນນີ ຕຳມ ກຳນ ບຳບ ທກຸ ຢື່ຳງ ຊ ື່ ງ ພ ື່  ຂອງ ພະ ອງົ 

ໄດໍ້ ເຮັດ ມຳ ກື່ອນ         ແລະ ໃຈ ຂອງ ພະ ອງົ ກ  ບ ື່  ບ ລິສດຸ ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ພະ ອງົ ເໝ ອນ 

ດ ັື່ງ ໃຈ ຂອງ ດາວິດ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພະ ອງົ         

4ຢື່ຳງໃດ ກ  ດ ີເພ ື່ ອ ເຫັນແກື່ ດາວິດ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 
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ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ພະ ອງົ ຈະ ປະທຳນ ໂຄມໄຟ ໃຫໍ້ ໃນ ເຢຣ ຊາເລັມ          ໂດຍ ຕ ັໍ້ງ ລ ກ ຊຳຍ ໄວໍ້ ພຳຍຫລງັ ພະ 

ອງົ         ແລະ ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ເຢຣ ຊາເລັມ ຕ ັໍ້ງ ໝັໍ້ນຄງົ ຢ ື່         

5ເພຳະວື່ຳ ດາວິດ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃນ ສິື່ ງ ທີື່  ຖ ກຕໍ້ອງ ໃນ ສຳຍ 

ພຣະເນດ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ບ ື່  ໄດໍ້ ຫນັ ໜີ ໄປ         ຈຳກ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ຊ ື່ ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ໄວໍ້ 

ຕະຫລອດ ຊວີດິ ຂອງ ພະ ອງົ         ນອກຈຳກ ເລ ື່ ອງ ອ ຣີຢາ ຄນົ ຮິດຕີ         

6ເຣໂຮໂບອາມ ກບັ ເຢໂຣໂບອາມ 

ໄດໍ້ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກນັ ຈນົ ສິໍ້ນ ຊວີດິ         

7ກດິຈະກຳນ ຕື່ຳງ ໆ ຂອງ ອາບີຢາ          ແລະ ສບັພະ ທກຸ ສິື່ ງ ທີື່  ພະ ອງົ ໄດໍ້ ເຮັດ ກ  

ໄດໍ້ ບນັທ ກ ໄວໍ້ ໃນ ໜງັສ  ຂື່ຳວ ຄຳວ ແຫື່ງ ກະສດັ         ຢ ດາ ບ ື່  ແມ ື່ນ ບ          ແລະ ມກີຳນ ຕ ື່ ສ ໍ້ ລະຫວື່ຳງ ອາບີຢາ          

ແລະ ເຢໂຣໂບອາມ.          

ອາບີຢາເສຍຊີວິດ ແລະອາຊາຂຶ້ນປົກຄອງ[a] 
8ແລະ ອາບີຢາ ກ  ລື່ວງ ລບັ ໄປ ຢ ື່ ກບັ ບນັພະບ ລດຸ         (ປ ື່ຍື່ຳຕຳນຳຍ)         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຝງັ ສບົ ພະ 

ອງົ ໄວໍ້ ໃນ ເມ  ອງ ດາວິດ          ແລະ ອາຊາ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ພະ ອງົ ກ  ຂ ໍ້ນ ປກົຄອງ ແທນ.          
9ໃນ ປີ ທີ ຊຳວ ແຫື່ງ ລຳຊະກຳນ ເຢໂຣໂບອາມ ກະສດັ ຂອງ ອິສຣາເອນ          ອາຊາ ໄດໍ້ ຂ ໍ້ນ ປກົຄອງ 

ຢ ດາ         

10ແລະ ໄດໍ້ ປກົຄອງ ຢ ື່ ໃນ ເຢຣ ຊາເລັມ ສີື່  ສິບ ເອັດ ປີ         ຍື່ຳ ຂອງ ພະ ອງົ ຄ  ນຳງ ມາອາກາ ລ ກ ສຳວ 

ຂອງ ອາບີຊາໂລມ         

11ແລະ ອາຊາ ໄດໍ້ ເຮັດ ສິື່ ງ ທີື່  ຖ ກຕໍ້ອງ ໃນ ສຳຍ ພຣະເນດ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          

ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ດາວິດ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ເຮັດ ຜື່ຳນ ມຳ ນ ັໍ້ນ         

12ພະ ອງົ ໄດໍ້ ກວຳດ ລໍ້ຳງ ຜ ໍ້ ຊຳຍ ໂສ-

ເພນ ີຈຳກ ແຜື່ນດນິ         ແລະ ຮ ໍ້ ຖອນ ຮ ບ ເຄົຳລບົ ທງັ ໝດົ ທີື່  ບນັພະບ ລດຸ ໄດໍ້ ເຮັດ ໄວໍ້ ນ ັໍ້ນ         

13ແລະ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ 

ນຳງ ມາອາກາ          ຍື່ຳ ຂອງ ພະ ອງົ ອອກ ຈຳກ ໜໍ້ຳທີື່  ກະສດັ         ເພຳະ ນຳງ ມີ ຮ ບ ເຄົຳລບົ ທີື່  ໜໍ້ຳ ກຽດ ຊງັ         

ສໍ້ຳງ ໄວໍ້ ໃນ ເສົຳ ຮ ບ ເຄົຳລບົ         ແລະ ອາຊາ ໄດໍ້ ທບັ ມ ໍ້ຳງ ຮ ບ ເຄົຳລບົ ຂອງ ນຳງ ລງົ         ແລະ ໄດໍ້ ເຜົຳ ຖິໍ້ມ ຢ ື່ ທີື່  

ຮື່ອມ ພ  ກິດໂຣນ         

14ແຕື່ ບ ື່  ໄດໍ້ ຮ ໍ້ ປ ຊະນຍີະສະຖຳນ ສ ງ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ແຕື່ ວື່ຳ ຈດິໃຈ ຂອງ ອາຊາ ບ ລິສດຸ 

ສດັຊ ື່  ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈນົ ສິໍ້ນ ຊວີດິ ຂອງ ພະ ອງົ         

15ພະ ອງົ ນ  ຳ ເງນິ         ຄ  ຳ         ແລະ ເຄ ື່ ອງໃຊໍ້ ຕື່ຳງ ໆ         ທີື່  

ເປັນ ສນັຍຳ ຖວຳຍ ຂອງ ພ ື່  ຂອງ ພະ ອງົ         ແລະ ສິື່ ງ ຂອງ ສນັຍຳ ຖວຳຍ ຂອງ ພະ ອງົ ເອງ ມຳ ຍງັ ພຣະວ-ິ

ຫຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ.          

ການເສິກລະຫວູ່າງອາຊາ ແລະບາອາຊາ[b] 
16ເກດີ ມກີຳນ ເສິກ ລະຫວື່ຳງ ອາຊາ          ແລະ ບາອາຊາ ກະສດັ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ          ຕະຫລອດ ສະ-

ໄໝ ຂອງ ພະ ອງົ ທງັ ສອງ         ຈນົ ສິໍ້ນ ຊວີດິ         

17ບາອາຊາ ກະສດັ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ຍກົ ທບັ ຂ ໍ້ນ ໄປ ຕ ື່ ສ ໍ້ 

ກບັ ຢ ດາ          ແລະ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ເມ  ອງ ຣາມາ          ເພ ື່ ອ ບ ື່  ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ໃດ ເຂົໍ້ຳ         ໄປ ເຝົໍ້ຳ ກະສດັ         ຫລ  ອອກ ມຳ ຈຳກ ອາ-
ຊາ ກະສດັ ແຫື່ງ ຢ ດາ         

18ແລໍ້ວ ອາຊາ ໄດໍ້ ນ  ຳ ເງນິ         ແລະ ຄ  ຳ         ຊ ື່ ງ ເຫລ ອ ຢ ື່ ໃນ ຊບັ ສິນ ແຫື່ງ ພຣະວຫິຳນ 

ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ຊບັ ສິື່ ງ ຂອງ ພະລຳຊະວງັ ມອບ ໄວໍ້ ໃນ ມ  ຂອງ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ຂອງ ພະ 

ອງົ         ແລະ ກະສດັ ອາຊາ ໄດໍ້ ໃຊໍ້ ພວກ ເຂົຳ ໄປ ເຝົໍ້ຳ ເບັນ-ຮາດັດ          ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຕາບຣິມໂມນ ຜ ໍ້ ເປັນ 

ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຮຊີໂອນ ກະສດັ ແຫື່ງ ຊີເຣຍ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ເມ  ອງ ດາມາເຊ ວື່ຳ:         

19“ມີ ສນັຍຳ ລະຫວື່ຳງ ຂໍ້ຳ-

ນໍ້ອຍ         ແລະ ພະ ອງົ         ລະຫວື່ຳງ ພ ື່  ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ແລະ ພ ື່  ຂອງ ພະ ອງົ         ເບິື່ ງ ແມ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້         ສ ົື່ງ ບນັ-

ນຳກຳນ ເປັນ ເງນິ         ແລະ ຄ  ຳ ມຳ ໃຫໍ້ ພະ ອງົ         ຂ  ພະ ອງົ ສະເດັດ ໄປ ຍກົເລີກ ພນັທະ ມດິ ກບັ ບາອາຊາ 

ກະສດັ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ          ເພ ື່ ອ ລຳວ ຈະ ໄດໍ້ ຍກົ ທບັ ກບັ ໄປ ຈຳກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ”         

20ແລໍ້ວ ເບັນຮາດັດ ກ  ຟງັ 

 

[a]2ຂຄວ 14:1 [b]2ຂຄວ 16:16 
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ຄວຳມ ກະສດັ ອາຊາ          ແລະ ໄດໍ້ ສ ົື່ງ ຜ ໍ້ ບງັຄບັ ບນັຊຳ ທະຫຳນ ຂອງ ພະ ອງົ ໄປ ຕ ື່ ສ ໍ້ ຫວົ ເມ  ອງ         ອິສຣາ-
ເອນ          ແລະ ໄດໍ້ ໂຈມ ຕ ີເມ  ອງ ອີໂຢນ,         ເມ  ອງ ດານ,         ເມ  ອງ ອາເບັນ-ເບັດ-ມາອະກາ          ແລະ ທໍ້ອງຖິື່ ນ 

ຄິນເນໂຣດ ທງັ ໝດົ ລວມ ທງັ ດນິແດນ ນັບທາລ ີທງັ ໝດົ         

21ແລະ ຢ ື່ ມຳ ເມ  ື່ອ ບາອາຊາ ໄດໍ້ ຍນິ ຂື່ຳວ 

ນ ັໍ້ນແລໍ້ວ         ພະ ອງົ ກ  ຢດຸ ສໍ້ຳງ ເມ  ອງ ຣາມາ          ແລະ ໄປ ທີື່  ເມ  ອງ ຕີຣະຊາ         

22ແລໍ້ວ ກະສດັ ອາຊາ ໄດໍ້ ປະ-

ກຳດ ທົື່ວ ຄນົ ຢ ດາ ໂດຍ ບ ື່  ເວັໍ້ນ ຜ ໍ້ ໃດ ເລີຍ         ພວກ ເຂົຳ ກ  ໄດໍ້ ມຳ ມ ໍ້ຳງ ເອົຳ ຫີນ ຂອງ ເມ  ອງ ຣາມາ          ແລະ 

ໄມ ໍ້ ຂອງ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ຊ ື່ ງ ບາອາຊາ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ຄໍ້ຳງ ຢ ື່ ກະສດັ ອາຊາ ກ  ໄດໍ້ ນ  ຳ ເອົຳ ມຳ ສໍ້ຳງ ເມ  ອງ ເກບາ 

ແຫື່ງ ເບັນຢາມິນ ແລະ ເມ  ອງ ມິດຊະປາ.          

ອາຊາເສຍຊີວິດ ເຢໂຮຊາຟັດກໍຂຶ້ນປົກຄອງແທນ 
23ລຳຊະ ກດິ ຕື່ຳງ ໆ ຂອງ ອາຊາ          ແລະ ອ  ຳນຳດ ທງັ ໝດົ ຂອງ ພະ ອງົ         ພໍ້ອມ ທງັ ບນັດຳ ສິື່ ງ ຊ ື່ ງ ພະ 

ອງົ ໄດໍ້ ກະທ  ຳ ແລະ ຫວົ ເມ  ອງ ທີື່  ພະ ອງົ ໄດໍ້ ກ ື່ສໍ້ຳງ         ກ  ໄດໍ້ ບນັທ ກ ໄວໍ້ ໃນ ໜງັສ  ຂື່ຳວ ຄຳວ ຂອງ ກະສດັ ຢ -
ດາ ບ ື່  ແມ ື່ນ ບ          ແຕື່ ເມ  ື່ອ ເຖົໍ້ຳ ແກື່ ຫລຳຍ ແລໍ້ວ         ກ  ເກດີ ພະຍຳດ ຂ ໍ້ນ ທີື່  ຕນີ ຂອງ ເພິື່ ນ         

24ແລະ ອາຊາ ກ  

ລື່ວງ ລບັ ໄປ ຢ ື່ ກບັ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພະ ອງົ         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ຝງັ ສບົ ໄວໍ້ ກບັ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພະ ອງົ 

ໃນ ເມ  ອງ ດາວິດ ພ ື່  ຂອງ ພະ ອງົ         ແລະ ເຢໂຮຊາຟັດ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ພະ ອງົ ກ  ຂ ໍ້ນ ປກົຄອງ ແທນ.          

ນາດາບໄດ້ປົກຄອງອິສຣາເອນ 
25ນາດາບ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຢໂຣໂບອາມ ໄດໍ້ ເລີື່ ມ ປກົຄອງ ອິສຣາເອນ ໃນ ປີ ທີ ສອງ ແຫື່ງ ລຳຊະ-

ກຳນ ຂອງ ອາຊາ          ກະສດັ ແຫື່ງ ຢ ດາ          ແລະ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ປກົຄອງ ອິສຣາເອນ ເປັນ ເວລຳ ສອງ ປີ         

26ພະ ອງົ ໄດໍ້ ເຮັດ ຊ ົື່ວ ໃນ ສຳຍ ພຣະເນດ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ເຮັດ ຕຳມ ຮດີຄອງ ແຫື່ງ ພ ື່  ຂອງ 

ພະ ອງົ         ແລະ ຕຳມ ຄວຳມ ບຳບ ໂດຍ ໄດໍ້ ນ  ຳພຳ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ໃຫໍ້ ເຮັດ ບຳບ ດໍ້ວຍ.          

ບາອາຊາກະບົດ ແລະຍຶດເອົາອານາຈັກອິສຣາເອນ 
27ບາອາຊາ ລ ກ ຊຳຍ ອາຮີຢາ ຄອບຄວົ ຂອງ ອິດຊາຄາ          ຄິດ ກະບດົ ຕ ື່ ສ ໍ້ ນາດາບ          ແລະ ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ-

ພະອງົ ທີື່  ເມ  ອງ ກິບເບໂທນ          ຊ ື່ ງ ເປັນ ເຂດ ແດນ ເມ  ອງ ຂອງ ຄນົ ຟີລິດສະຕີນ          ເພຳະ ນາດາບ          ແລະ 

ຄນົ ອິສຣາເອນ ທງັ ໝດົ ກ  ຳລງັ ອໍ້ອມ ເມ  ອງ ກິບເບໂທນ ຢ ື່         

28ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ບາອາຊາ ຈ ື່ງ ຕດັ ຊວີດິ ນາ-
ດາບ ໃນ ປີ ທີ ສຳມ ແຫື່ງ ລຳຊະກຳນ ຂອງ ອາຊາ ກະສດັ ແຫື່ງ ຢ ດາ          ແລະ ຂ ໍ້ນ ປກົຄອງ ແທນ ພະ ອງົ         

29ຕ ື່  ມຳ         ເມ  ື່ອ ບາອາຊາ ໄດໍ້ ເປັນ ກະສດັ ແລໍ້ວ         ພະ ອງົ ກ  ຂໍ້ຳ ຄອບຄວົ ຂອງ ເຢໂຣໂບອາມ ຈນົ ໝດົ         ບ ື່  

ມີ ໃຜ ຈກັ ຄນົ ທີື່  ລອດ ພົໍ້ນ ມຳ ແມ ື່ນ ແຕື່ ຄນົ ດຽວ ກ  ບ ື່  ມີ ເລີຍ         ພະ ອງົ ທ  ຳລຳຍ ໝດົ ສິໍ້ນ         ຕຳມ ພຣະຄ  ຳ ຂອງ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊ ື່ ງ ພຣະອງົ ກື່ຳວ ໂດຍ ອາຮີຢາ          ຊຳວ ຊີໂລ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ພຣະອງົ         

30ເປັນ ເພຳະ 

ບຳບ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ເຢໂຣໂບອາມ ໄດໍ້ ເຮັດ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ໄດໍ້ ພຳ ພວກ ອິສຣາເອນ ເຮັດ ບຳບ ດໍ້ວຍ         ແລະ 

ຍໍ້ອນ ພະ ອງົ ເຮັດ ໃຫໍ້ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ອິສຣາເອນ ພຣະພິໂລດ.          
31ລຳຊະ ກດິ ຕື່ຳງ ໆ ຂອງ ນາດາບ          ແລະ ບນັດຳ ສິື່ ງ ຊ ື່ ງ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ເຮັດ ກ  ໄດໍ້ ບນັທ ກ ໄວໍ້ ໃນ ໜງັສ  

ຂື່ຳວ ຄຳວ ຂອງ         ກະສດັ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ ບ ື່  ແມ ື່ນ ບ .          

ການເສິກລະຫວູ່າງອາຊາ ແລະບາອາຊາ 
32ອາຊາ          ແລະ ບາອາຊາ ກະສດັ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ເຮັດ ເສິກ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກນັ ຈນົ ສິໍ້ນ ຊວີດິ ຂອງ ພະ ອງົ 

ທງັ ສອງ.          



555 1 ກະສັດ 16 
33ໃນ ປີ ທີ ສຳມ ແຫື່ງ ລຳຊະກຳນ ຂອງ ອາຊາ ກະສດັ ແຫື່ງ ຢ ດາ          ບາອາຊາ ລ ກ ຊຳຍ ອາຮີຢາ ໄດໍ້ 

ເລີື່ ມ ປກົຄອງ ອິສຣາເອນ          ທງັ ໝດົ ທີື່  ເມ  ອງ ຕີຣະຊາ          ແລະ ໄດໍ້ ປກົຄອງ ຢ ື່ ຊຳວ ສີື່  ປີ         

34ພະ ອງົ ໄດໍ້ 

ເຮັດ ຄວຳມ ຊ ົື່ວ ໃນ ສຳຍ ພຣະເນດ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ດ  ຳເນນີ ໃນ ຮດີຄອງ ຂອງ ເຢໂຣໂບ-
ອາມ          ແລະ ໃນ ບຳບ ໂດຍ ໄດໍ້ ນ  ຳພຳ ພວກ ອິສຣາເອນ ໃຫໍ້ ເຮັດ ບຳບ ດໍ້ວຍ.          

ບົດທີ 16 
ບາອາຊາຖືກສາບແຊູ່ງແລ້ວຈຶ່ງເສຍຊີວິດ 

1ພຣະຄ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ມຳ ເຖງິ ເຢຮ  ລ ກ ຊຳຍ ຮານານີ ກື່ຳວ ໂທດ ບາອາຊາ ວື່ຳ         

2“ໃນ ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຍກົ ເຈົໍ້ຳ ຂ ໍ້ນ ມຳ ຈຳກ ຂີໍ້ຝຸື່ນ ດນິ         ແລະ ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງ ເຈົໍ້ຳ ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ເປັນ ກະສດັ ປກົຄອງ ອິສຣາ-
ເອນ ປະຊຳຊນົ         ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ດ  ຳເນນີ ຕຳມ ຮດີຄອງ ຂອງ ເຢໂຣໂບອາມ          ແລະ ໄດໍ້ ພຳ 

ພວກ ຂອງ ເຮົຳ ຄ  ພວກ ອິສຣາເອນ ໃຫໍ້ ເຮັດ ບຳບ ດໍ້ວຍ         ຊ ື່ ງ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ໂກດ ຮໍ້ຳຍ ດໍ້ວຍ ກຳນ ບຳບ 

ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         

3ດ ັື່ງນີໍ້         ເຮົຳ ຈະ ຕດັ ບາອາຊາ          ແລະ ຜ ໍ້ ຢ ື່ ພຳຍ ໃນ ຄອບຄວົ ຂອງ ລຳວ         ແລະ ເຮົຳ ຈະ 

ເຮັດ ໃຫໍ້ ຄອບຄວົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ເໝ ອນ         ກບັ ຄອບຄວົ ຂອງ ເຢໂຣໂບອາມ ລ ກ ຂອງ ເນບັດ         

4ຜ ໍ້ ໃດ ໃນ 

ຄອບຄວົ ບາອາຊາ ທີື່  ຕຳຍ ໃນ ເມ  ອງ         ໝຳ ຈະ ມຳ ກດັ ກນິ         ແລະ ຜ ໍ້ ໃດ ທີື່  ຕຳຍ ໃນ ທົື່ງ ນຳ ນກົ ໃນ ອຳ-

ກຳດ ຈະ ມຳ         ຈກິ ກນິ.”          
5ລຳຊະ ກດິ ຕື່ຳງ ໆ ຂອງ ບາອາຊາ          ແລະ ບນັດຳ ສິື່ ງ ທີື່  ພະ ອງົ ໄດໍ້ ເຮັດ         ແລະ ອ  ຳນຳດ ຂອງ ພະ ອງົ 

ກ  ໄດໍ້ ບນັທ ກ ໄວໍ້ ໃນ         ໜງັສ  ຂື່ຳວ ຄຳວ ແຫື່ງ ກະສດັ ອິສຣາເອນ ບ ື່  ແມ ື່ນ ບ          

6ແລະ ບາອາຊາ ກ  ລື່ວງ ລບັ 

ໄປ ຢ ື່ ກບັ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພະ ອງົ         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ກ  ຝງັ ສບົ ພະ ອງົ ໄວໍ້ ທີື່  ເມ  ອງ         ຕີຣະຊາ          ແລະ ເອ-
ລາ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ພະ ອງົ ກ  ຂ ໍ້ນ ປກົຄອງ ແທນ         

7ຫລຳຍ ກວື່ຳ ນ ັໍ້ນ ອີກ         ພຣະຄ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ໄດໍ້ ມຳ ເຖງິ ໂດຍ ຜ ໍ້ ທ  ຳນວຳຍ ເຢຮ  ລ ກ ຊຳຍ ຮານານີ ກື່ຳວ ໂທດ         ບາອາຊາ          ແລະ ຕ ື່ ສ ໍ້ ເຊ ໍ້ອ ວງົ ຂອງ 

ພະ ອງົ         ພໍ້ອມ ທງັ ເລ ື່ ອງ ຄວຳມ ຊ ົື່ວ ທງັ ໝດົ ທີື່  ພະ ອງົ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃນ ສຳຍ ພຣະເນດ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          

ເຮັດ ໃຫໍ້ ພຣະອງົ ພຣະພິໂລດ ດໍ້ວຍ ກຳນ ກະທ  ຳ ຈຳກ ມ  ແຫື່ງ ຕນົ ໂດຍ ເຮັດ ສິື່ ງ ຊ ົື່ວຊໍ້ຳ ເໝ ອນ ກບັ ຄອບ-

ຄວົ ຂອງ ເຢໂຣໂບອາມ          ແລະ ເລ ື່ ອງ ທີື່  ພະ ອງົ ໄດໍ້ ທ  ຳລຳຍ ຄອບຄວົ ນີໍ້.          

ເອລາໄດ້ຂຶ້ນປົກຄອງອິສຣາເອນ 
8ໃນ ປີ ທີ ຊຳວ ຫກົ ແຫື່ງ ລຳຊະກຳນ ຂອງ ອາຊາ ກະສດັ ຂອງ ຢ ດາ          ເອລາ ລ ກ ຊຳຍ ບາອາຊາ ໄດໍ້ 

ເລີື່ ມ ຂ ໍ້ນ ປກົຄອງ ອິສຣາເອນ ໃນ ເມ  ອງ ຕີຣະຊາ          ແລະ ໄດໍ້ ປກົຄອງ ຢ ື່ ສອງ ປີ         

9ແຕື່ ຊິມຣ ີ         ຂໍ້ຳ ໃຊໍ້ 

ຂອງ ພະ ອງົ,         ຜ ໍ້ ບນັຊຳ ກຳນ ກອງ ລດົ ຮບົ ຂອງ ພະ ອງົ ເຄິື່ ງ ໜ ື່ ງ ໄດໍ້ ຄິດ ກະບດົ ຕ ື່ ສ ໍ້ ພະ ອງົ         ເມ  ື່ອ ພະ ອງົ 

ປະທບັ ຢ ື່ ທີື່  ເມ  ອງ ຕີຣະຊາ          ພະ ອງົ ໄດໍ້ ດ ື່ ມ ຈນົ ເມຳົ ໃນ ເຮ ອນ ຂອງ ອາດຊາ ຜ ໍ້ ປກົຄອງ ລຳຊະ ສ  ຳນກັ 

ໃນ ເມ  ອງ ຕີຣະຊາ         

10ໃນ ປີ ທີ ຊຳວ ເຈດັ ແຫື່ງ ລຳຊະກຳນ ຂອງ ອາຊາ ກະສດັ ຂອງ ຢ ດາ          ຊິມຣີ ໄດໍ້ 
ເຂົໍ້ຳ ມຳ ຟນັ ພະ ອງົ ຈນົ ລ ົໍ້ມ ລງົ         ແລະ ຂໍ້ຳພະອງົ         ແລໍ້ວ ຊິມຣ ີກ  ຂ ໍ້ນ ປກົຄອງ ແທນ.          

ຊິມຣີສະເດັດປະທັບເທິງລາຊະບັນລັງຂອງອິສຣາເອນ 
11ແລະ ຢ ື່ ມຳ ເມ  ື່ອ ຊິມຣີ ໄດໍ້ ເລີື່ ມ ປກົຄອງ,         ເມ  ື່ອ ພະ ອງົ ສະເດັດ ປະທບັ ເທິງ ລຳຊະ ບນັລງັ         ພະ ອງົ 

ກ  ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ບນັດຳ ຄອບຄວົ ຂອງ ບາອາຊາ ໃຫໍ້ ໝດົ ສິໍ້ນ         ພະ ອງົ ບ ື່  ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ເຫລ ອ ແມ ື່ນ ແຕື່ ຜ ໍ້ ຊຳຍ ຄນົ ດຽວ 
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ທີື່  ເປັນ ພີື່ ນ ໍ້ອງ         ຫລ  ມດິ ສະຫຳຍ ຂອງ ບາອາຊາ ເລີຍ         

12ຊິມຣ ີໄດໍ້ ທ  ຳລຳຍ ຄອບຄວົ ຂອງ ບາອາຊາ 

ທງັ ໝດົ         ຕຳມ ພຣະຄ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຊ ື່ ງ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ບອກ ໄວໍ້ ໃນ ກຳນ ຕ ື່ ສ ໍ້ ບາອາຊາ ໂດຍ 

ເຢຮ  ຜ ໍ້ ທ  ຳນວຳຍ         

13ຍໍ້ອນ ບຳບ ທງັ ໝດົ ຂອງ ບາອາຊາ          ແລະ ບຳບ ຂອງ ເອລາ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ພະ ອງົ         

ຊ ື່ ງ ພະ ອງົ ທງັ ສອງ ໄດໍ້ ເຮັດ ບຳບ         ໂດຍ ທີື່  ທງັ ສອງ ໄດໍ້ ພຳ ພວກ ອິສຣາເອນ ໃຫໍ້ ເຮັດ ບຳບ ດໍ້ວຍ ເຮັດ 

ໃຫໍ້ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ ໂກດ ຮໍ້ຳຍ ໃນ ຄວຳມ ຍິື່ ງ ຈອງຫອງ ຂອງ ພະ ອງົ ທງັ 

ສອງ ນ ັໍ້ນ.          
14ລຳຊະ ກດິ ຕື່ຳງ ໆ ຂອງ ເອລາ          ແລະ ບນັດຳ ສິື່ ງ ຊ ື່ ງ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ເຮັດ         ກ  ໄດໍ້ ບນັທ ກ ໄວໍ້ ໃນ ໜງັສ  

ຂື່ຳວ ຄຳວ ແຫື່ງ         ກະສດັ ອິສຣາເອນ ບ ື່  ແມ ື່ນ ບ .          
15ໃນ ປີ ທີ ຊຳວ ເຈດັ ແຫື່ງ ລຳຊະກຳນ ຂອງ ອາຊາ ກະສດັ ປະເທດ ຢ ດາ          ຊິມຣ ີໄດໍ້ ປກົຄອງ ເຈດັ ມ ໍ້ 

ໃນ ເມ  ອງ ຕີຣະຊາ          ຝື່ຳຍ ພວກ ທະຫຳນ ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ ອໍ້ອມ ເມ  ອງ ກິບເບໂທນ          ຊ ື່ ງ ເປັນ ຂອງ ຄນົ ຟີ-
ລິດສະຕີນ         

16ແລະ ພວກ ທະຫຳນ ຊ ື່ ງ ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຍນິ ພວກ ເຂົຳ ກື່ຳວ ກນັ ວື່ຳ         “ຊິມຣ ີໄດໍ້ ກະບດົ         

ແລະ ໄດໍ້ ລອບ ສງັຫຳນ         ກະສດັ ແລໍ້ວ”         ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ອິສຣາເອນ ທງັ ປວງ ກ  ສະຖຳປະນຳ ອົມຣີ          ຜ ໍ້ 

ບນັຊຳ ກຳນ ກອງທບັ ໃຫໍ້ ເປັນ ກະສດັ ຂອງ ອິສຣາເອນ ໃນ ຄໍ້ຳຍ ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ເລີຍ         

17ອົມຣີ ຈ ື່ງ ໄປ ຈຳກ 

ກິບເບໂທນ          ແລະ ອິສຣາເອນ ທງັ ປວງ ກ  ຂ ໍ້ນ ໄປ ນ  ຳ         ພວກ ເຂົຳ ເຂົໍ້ຳ ປິດ ອໍ້ອມ ເມ  ອງ ຕີຣະຊາ         

18ແລະ ຢ ື່ ມຳ         ເມ  ື່ອ ຊິມຣ ີເຫັນ ວື່ຳ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ແຕກ ແລໍ້ວ ກ  ສະເດັດ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ພະລຳຊະວງັ ຂອງ ກະ-

ສດັ         ແລະ ໄດໍ້ ເຜົຳ ລຳຊະ ວງັ         ແລະ ພະ ອງົ ເອງ ກ  ຕຳຍ ໃນ ກອງ ໄຟ         

19ຍໍ້ອນ ບຳບ ທງັຫລຳຍ ຊ ື່ ງ ພະ ອງົ 

ໄດໍ້ ເຮັດ ໄວໍ້         ຄ  ໄດໍ້ ເຮັດ ຊ ົື່ວ ໃນ ສຳຍ ພຣະເນດ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ດ  ຳເນນີ ຕດິຕຳມ ເຢໂຣໂບອາມ          

ແລະ ຍໍ້ອນ ບຳບ ທີື່  ພະ ອງົ ໄດໍ້ ເຮັດ         ຄ  ໄດໍ້ ພຳ ຄນົ ອິສຣາເອນ ໃຫໍ້ ເຮັດ ບຳບ ເໝ ອນ ກນັ.          
20ລຳຊະ ກດິ ຂອງ ຊິມຣ ີ         ແລະ ກຳນ ກະບດົ ຊ ື່ ງ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ເຮັດ         ກ  ໄດໍ້ ບນັທ ກ ໄວໍ້ ໃນ ໜງັສ  ຂື່ຳວ 

ຄຳວ ແຫື່ງ ກະສດັ         ອິສຣາເອນ ບ ື່  ແມ ື່ນ ບ .          

ຕິບນີກັບອົມລີຕໍ່ສ ້ເພື່ອຢາກໄດ້ລາຊະບັນລັງແລ້ວຕິບນີກໍສິ້ນຊີວິດ 
21ແລໍ້ວ ຊນົ ຊຳດ ອິສຣາເອນ ກ  ແບື່ງ ອອກ ເປັນ ສອງ ຝື່ຳຍ         ຝື່ຳຍ ໜ ື່ ງ ຕດິຕຳມ ຕິບນີ ລ ກ ຊຳຍ ກີ-

ນາດ          ເຊນີ ເພິື່ ນ ໃຫໍ້ ເປັນ ກະສດັ         ແລະ ອີກ ເຄິື່ ງ ໜ ື່ ງ ຕດິຕຳມ ອົມຣີ         

22ແຕື່ ປະຊຳຊນົ ຜ ໍ້ ຕດິຕຳມ ອົມຣີ 

ໄດໍ້ ຮບົ ຊະນະ ປະຊຳຊນົ ຜ ໍ້ ຕດິຕຳມ ຕິບນີ ລ ກ ຊຳຍ ກີນາດ          ຕິບນີ ຈ ື່ງ ສິໍ້ນ ຊວີດິ         ແລະ         ອົມຣີ ກ  ຂ ໍ້ນ 

ເປັນ ກະສດັ.          

ອົມລີຕັ້ງເມືອງຫລວງໄວ້ທີ່ຊາມາເຣຍ 
23ໃນ ປີ ທີ ສຳມ ສິບ ເອັດ ແຫື່ງ ລຳຊະກຳນ ຂອງ ອາຊາ ກະສດັ ແຫື່ງ ຢ ດາ          ອົມຣີ ໄດໍ້ ເລີື່ ມ ຕ ົໍ້ນ ປກົ-

ຄອງ ຢ ື່ ເໜ ອ ອິສຣາເອນ          ແລະ ໄດໍ້ ປກົຄອງ ຢ ື່ ສິບ ສອງ ປີ         ພະ ອງົ ໄດໍ້ ປກົຄອງ ໃນ ເມ  ອງ ຕີຣະຊາ ຫກົ 

ປີ         

24ພະ ອງົ ໄດໍ້ ຊ ໍ້ ພ ເຂົຳ ຊາມາເຣຍ ຈຳກ ເຊເມ ເປັນ ເງນິ ສອງ ຕະລນັຕນົ         ແລະ ໄດໍ້ ກ ື່ສໍ້ຳງ ພ ເຂົຳ ນ ັໍ້ນ 

ໃຫໍ້ ເປັນ ເມ  ອງ         ແລະ ໄດໍ້ ເອີໍ້ນ ຊ ື່  ເມ  ອງ ທີື່  ພະ ອງົ ໄດໍ້ ກ ື່ສໍ້ຳງ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ ຊາມາເຣຍ          ຕຳມ ຊ ື່  ຂອງ ເຊເມ ຜ ໍ້ 

ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ຂອງ ພ ເຂົຳ ນ ັໍ້ນ         

25ອົມຣີ ໄດໍ້ ເຮັດ ສິື່ ງ ທີື່  ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ໃນ ສຳຍ ພຣະເນດ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ 

ໄດໍ້ ເຮັດ ຊ ົື່ວ ຫລຳຍ ກວື່ຳ ບນັດຳ ກະສດັ         ຜ ໍ້ ທີື່ ຢ ື່ ກື່ອນ ພະ ອງົ         

26ເພຳະວື່ຳ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ດ  ຳເນນີ ຕຳມ ເຢ-
ໂຣໂບອາມ ລ ກ ຊຳຍ ເນບັດ ທງັ ໝດົ         ແລະ ຕຳມ ກຳນ ບຳບ ທີື່  ພະ ອງົ ໄດໍ້ ພຳ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ໃຫໍ້ ເຮັດ 
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ບຳບ ດໍ້ວຍ;         ເຮັດ ໃຫໍ້ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ ຊງົ ພຣະພິໂລດ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຍິື່ ງ 

ຈອງຫອງ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ.          
27ລຳຊະ ກດິ ຕື່ຳງ ໆ ຂອງ ອົມຣີ ທີື່  ໄດໍ້ ເຮັດ         ແລະ ອ  ຳນຳດ ຊ ື່ ງ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ສະແດງ         ກ  ໄດໍ້ ບນັທ ກ ໄວໍ້ 

ໃນ ໜງັສ  ຂື່ຳວ ຄຳວ ແຫື່ງ ກະສດັ ອິສຣາເອນ ບ ື່  ແມ ື່ນ ບ .          

ອາຮາບຂຶ້ນປົກຄອງແທນອົມລີ 
28ແລະ ອົມຣີ ກ  ລື່ວງ ລບັ ໄປ ຢ ື່ ກບັ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພະ ອງົ         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ຝງັ ສບົ ພະ ອງົ ໄວໍ້ ໃນ 

ຊາມາເຣຍ          ແລະ ອາຮາບ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ພະ ອງົ ກ  ຂ ໍ້ນ ປກົຄອງ ແທນ.          
29ໃນ ປີ ທີ ສຳມ ສິບ ແປດ ແຫື່ງ ລຳຊະກຳນ ຂອງ ອາຊາ ກະສດັ ຂອງ ຢ ດາ          ອາຮາບ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ 

ອົມຣີ ໄດໍ້ ເລີື່ ມ ປກົຄອງ         ອິສຣາເອນ          ແລະ ອາຮາບ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອົມຣີ ໄດໍ້ ປກົຄອງ ອິສຣາເອນ 

ໃນ ເມ  ອງ ຊາມາເຣຍ ຊຳວ ສອງ ປີ         

30ແລະ ອາຮາບ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອົມຣີ ໄດໍ້ ເຮັດ ຊ ົື່ວ ໃນ ສຳຍ ພຣະ-

ເນດ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຫລຳຍ ກວື່ຳ ບນັດຳ         ກະສດັ ທີື່ ຢ ື່ ກື່ອນ ພະ ອງົ.          

ອາຮາບແຕູ່ງງານກັບເຢເຊເບນ 
31ແລະ ຢ ື່ ມຳ ຄຳວໜ ື່ ງ ກຳນ ທີື່  ພະ ອງົ ໄດໍ້ ເຮັດ ຕຳມ ກຳນ ບຳບ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ເຢໂຣໂບອາມ ລ ກ 

ຊຳຍ ເນບັດ          ພະ ອງົ ໄດໍ້ ຮບັ ເຢເຊເບນ ລ ກ ສຳວ ຂອງ ເອັດບາອານ ກະສດັ ຂອງ ຊຳວ ຊີໂດນ ມຳ ເປັນ 

ເມຍ         ແລະ ໄປ ບວົລະບດັ ພະບາອານ ແລະ ນະມດັສະກຳນ ພະ ນ ັໍ້ນ         

32ພະ ອງົ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ແທື່ນ ບ ຊຳ 

ພະບາອານ ໃນ ພະ ວຫິຳນ ພະບາອານ          ຊ ື່ ງ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ໄວໍ້ ໃນ ເມ  ອງ ຊາມາເຣຍ         

33ແລະ ອາຮາບ ໄດໍ້ 

ກ ື່ສໍ້ຳງ ເສົຳ ຮ ບ ເຄົຳລບົ,         ອາຮາບ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃນ ສິື່ ງ ທີື່  ເຮັດ ໃຫໍ້ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ອິ-
ສຣາເອນ ພຣະພິໂລດ ຫລຳຍ ກວື່ຳ ບນັດຳ ກະສດັ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ມຳ ກື່ອນ ພະ ອງົ.          

34ໃນ ລຳຊະກຳນ ຂອງ ພະ ອງົ,         ຮີເອນ ຊຳວ ເບັດເອນ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ເມ  ອງ ເຢຣິໂກ          ພະ ອງົ ໄດໍ້ ວຳງ 

ຮຳກ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ໂດຍ ຕໍ້ອງ ເສຍ ອາບີຣາມ ລ ກກກົ ຂອງ ພະ ອງົ         ແລະ ຕ ັໍ້ງ ປະຕ  ເມ  ອງ ໂດຍ ຕໍ້ອງ ເສຍ 

ເສກຸບ ລ ກ ຫລໍ້ຳ ຂອງ ພະ ອງົ ຕຳມ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ທີື່  ພຣະອງົ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ໂດຍ ໂຢຊວຍ 

ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ນ ນ.          

ບົດທີ 17 
ເອລີຢາທຳນວາຍເຖິງການແຫ້ງແລ້ງ 

1ຍງັ ມີ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະຄ  ຳ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ຊ ື່ ວ ື່ຳ ເອລຢີາ          ເພິື່ ນ ເປັນ ຄນົ ເມ  ອງ ຕີຊະເບ ໃນ ເຂດ ກິເລອາດ          

ໄດໍ້ ທ ນ ຕ ື່  ເຈົໍ້ຳ ອາຮາບ ວື່ຳ,         “ດໍ້ວຍ ພຣະນຳມ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຜ ໍ້ ຊງົ ພຣະຊນົ ຢ ື່         ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ 

ອິສຣາເອນ ທີື່  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຮບັ ໃຊໍ້ ຢ ື່ ນີໍ້         ໃນ ສອງ ສຳມ ປີ ຂໍ້ຳງ ໜໍ້ຳ ນີໍ້         ຈະ ບ ື່  ມີ ນ  ໍ້ຳໝອກ         ຫລ  ນ  ໍ້ຳ ຝນົ         ຈນົ 

ກວື່ຳ ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ຈຳກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເສຍ ກື່ອນ.”         

2-3ແລໍ້ວ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ຕ ື່  ເອລີຢາ ວື່ຳ,         

“ຈ ົື່ງ ອອກ ຈຳກ ບື່ອນ ນີໍ້ ໄປ ທຳງ ທິດຕຳເວັນອອກ         ແລະ ໄປ ລີໍ້ ຢ ື່ ໃນ ຫໍ້ວຍ ເກຣິດ          ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ທຳງ ທິດຕຳ-

ເວັນອອກ ຂອງ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ.         

4ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ດ ື່ ມນ  ໍ້ຳ ໃນ ຫໍ້ວຍ         ແລະ ເຮົຳ ຈະ ສ ົື່ງ ໃຫໍ້ ກຳ ນ  ຳ ເອົຳ ອຳຫຳນ 

ໄປ ລໍ້ຽງ ເຈົໍ້ຳ ຢ ື່ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ.”         

5ເອລຢີາ ຈ ື່ງ ປະຕບິດັ ຕຳມ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ         ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ໄປ ພກັ ຢ ື່ 

ໃກໍ້ ກບັ ຫໍ້ວຍ ເກຣິດ         

6ພວກ ກຳ ກ  ນ  ຳ ເອົຳ ເຂົໍ້ຳຈີື່         ແລະ ຊີໍ້ນ ມຳ ໃຫໍ້ ເພິື່ ນ ທງັ ຕອນ ເຊົໍ້ຳ ແລະ ຕອນ ແລງ         



1 ກະສັດ 17 558 
ສື່ວນ ນ  ໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ດ ື່ ມ ໃນ ຫໍ້ວຍ.          

7ແຕື່ ຫລງັ ຈຳກ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ເຫິງ ນ  ໍ້ຳ ໃນ ຫໍ້ວຍ ກ  ບກົ ລງົ ເພຳະ ຝນົ ບ ື່  ຕກົ.          

ເອລີຢາຢ ູ່ເຮືອນແມູ່ໝ້າຍຊາວຊາເຣຟັດ 
8-9ແລໍ້ວ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ຕ ື່  ເອລຢີາ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ໄປ ຍງັ ເມ  ອງ ຊາເຣຟັດ          ໃກໍ້ ໆ         ເມ  ອງ ຊີ-

ໂດນ          ແລະ ພກັ ຢ ື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ         ເພຳະ ເຮົຳ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ແມ ື່ໝໍ້ຳຍ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ຢ ື່ ໃນ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ຜ ໍ້ ລໍ້ຽງ ເຈົໍ້ຳ.”         

10ແລໍ້ວ ເອລຢີາ ຈ ື່ງ ເດນີທຳງ ໄປ ເມ  ອງ ຊາເຣຟັດ          ເມ  ື່ອ ໄປ ເຖງິ ປະຕ  ເມ  ອງ         ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ເຫັນ ແມ ື່ໝໍ້ຳຍ ຜ ໍ້ 

ໜ ື່ ງ ກ  ຳລງັ ຫຳ ຟ ນ ຢ ື່         ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ກບັ ນຳງ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ອຍ ຂ  ກນິ ນ  ໍ້ຳ ແດື່ ນໍ້ອງ ເອີຍ.”         

11ແຕື່ ໃນ ຂະນະ ທີື່  

ນຳງ ກ  ຳລງັ ໄປ ເອົຳ ນ  ໍ້ຳ         ເພິື່ ນ ກ  ສ ັື່ງ ນຳງ ອີກ ວື່ຳ,         “ເອົຳ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ຈກັ ປື່ຽງ ມຳ ນ  ຳ ແດື່ ເດ.ີ”         

12ນຳງ ຈ ື່ງ ຕອບ 

ວື່ຳ,         “ດໍ້ວຍ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ ຜ ໍ້ ຊງົ ພຣະຊນົ ຢ ື່         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຂ  ເວົໍ້ຳ ຕຳມ ຄວຳມ ຈງິ ວື່ຳ         ຂໍ້ຳ-

ນໍ້ອຍ ບ ື່  ມີ ເຂົໍ້ຳຈີື່         ມີ ແຕື່ ແປໍ້ງ ກ  ຳ ດຽວ ຢ ື່ ໃນ ຖໍ້ວຍ         ແລະ ນ  ໍ້ຳມນັ ໜໍ້ອຍ ໜ ື່ ງ ຢ ື່ ໃນ ໄຫ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ມຳ ນີໍ້ ເພ ື່ ອ 

ເກບັ ເອົຳ ຟ ນ ຈກັ ດ ົໍ້ນ ສອງ ດ ົໍ້ນ         ໄປ ດງັໄຟ ຄວົກນິ ສ  ຳລບັ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ແລະ ລ ກ ຊຳຍ         ອຳຫຳນ ຄຳບ ນີໍ້ 

ເປັນ ອຳຫຳນ ຄຳບ ສດຸ ທໍ້ຳຍ ຂອງ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ແລະ ຕ ື່  ໄປ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ກ  ຕໍ້ອງ ຫິວ ຕຳຍ.”         

13ແຕື່ 

ເອລີຢາ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ລຳວ ວື່ຳ,         “ບ ື່  ຕໍ້ອງ ກງັວນົ ດອກ         ຈ ົື່ງ ໄປ ເຮັດ ຕຳມ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ         ແຕື່ ໃຫໍ້ ເຮັດ ຈກັ ໜື່ອຍ 

ມຳ ໃຫໍ້ ຂໍ້ອຍ ກນິ ກື່ອນ         ແລໍ້ວ ຈ ື່ງ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ກບັ ລ ກ ຊຳຍ ກນິ ນ  ຳ ຫລງັ.         

14ເພຳະວື່ຳ ເລ ື່ ອງ ນີໍ້ ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ອິສຣາເອນ ກື່ຳວ ໄວໍ້ ວື່ຳ,         ແປໍ້ງ ໃນ ຖໍ້ວຍ ຈະ ບ ື່  ໝດົ ນ  ໍ້ຳມນັ ໃນ ໄຫ ກ  ຈະ ບ ື່  ຂຳດແຄນ 

ເພຳະ ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ມີ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ຈນົ ຮອດ ມ ໍ້ ຝນົຕກົ ລງົ ມຳ.”         

15ແລໍ້ວ ຍງິ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ກ  ໄດໍ້ ໄປ ເຮັດ ຕຳມ ທີື່  

ເອລີຢາ ໄດໍ້ ບອກ         ນຳງ ເອງ ພໍ້ອມ ດໍ້ວຍ ລ ກ ຊຳຍ.         

16ແລະ ເອລຢີາ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ໄວໍ້ ກນິ ເປັນ ເວລຳ 

ຫລຳຍ ມ ໍ້         ແປໍ້ງ ໃນ ຖໍ້ວຍ ກ  ບ ື່  ໝດົ         ແລະ ນ  ໍ້ຳມນັ ໃນ ໄຫ ກ  ບ ື່  ຂຳດແຄນ         ຊ ື່ ງ ເປັນ ໄປ ຕຳມ ທີື່  ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ໄວໍ້         ດ ັື່ງ ເອລຢີາ ໄດໍ້ ບອກ ແລໍ້ວ.          

ລ ກຊາຍຂອງແມູ່ໝ້າຍຄືນຊີວິດ 
17ຢ ື່ ມຳ         ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຍງິ ເຈົໍ້ຳ ຂອງ ເຮ ອນ ກ  ໄຂໍ້         ອຳກຳນ ປື່ວຍ ຂອງ ເດັກ ນີໍ້ ຮໍ້ຳຍ ແຮງ ຫລຳຍ ຈນົ 

ເສຍ ຊວີດິ.         

18ຜ ໍ້ ເປັນ ແມ ື່ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ກບັ ເອລຢີາ ວື່ຳ,         “ທື່ຳນ ຜ ໍ້ ເປັນ ຄນົ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ເປັນ ຫຍງັ ທື່ຳນ 

ຈ ື່ງ ເຮັດ ກບັ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ແບບ ນີໍ້?         ທື່ຳນ ມຳ ນີໍ້         ເພ ື່ ອ ເຮັດ ໃຫໍ້ ພຣະເຈົ້າ ຫວນ ລະນ ກ ເຖງິ ຄວຳມ ຜິດ ຂອງ 

ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ແຕື່ ເກົື່ ຳ ກື່ອນ         ແລະ ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ພຣະອງົ ຂໍ້ຳ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຊ ັໍ້ນ ບ ?”         

19ເອລຢີາ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ 

ກບັ ແມ ື່ ຂອງ ເດັກນໍ້ອຍ ວື່ຳ,         “ເອົຳ ລ ກ ເຈົໍ້ຳ ມຳ ໃຫໍ້ ຂໍ້ອຍ”         ແລໍ້ວ ນຳງ ກ  ເອົຳ ລ ກ ມຳ ໃຫໍ້ ເພິື່ ນ ອ ໍ້ມ         ເອລີ-
ຢາ ໄດໍ້ ອ ໍ້ມ ຂ ໍ້ນ ໄປ ເທິງ ຫໍ້ອງ ນອນ ຊ ັໍ້ນ ເທິງ         ແລໍ້ວ ວຳງ ເດັກ ຊຳຍ ຜ ໍ້ ນີໍ້ ນອນ ລງົ ເທິງ ຕຽງ.         

20ແລໍ້ວ ເພິື່ ນ 

ກ  ໄດໍ້ ຮໍ້ອງ ທ ນ ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ເປັນ ຫຍງັ ພຣະອງົ 

ຈ ື່ງ ຊງົ ເຮັດ ໃຫໍ້ ແມ ື່ໝໍ້ຳຍ ຄນົ ນີໍ້         ໄດໍ້ ຮບັ ຄວຳມ ລ  ຳບຳກ ຍຳກ ໃຈ ຫລຳຍ ເຊັື່ ນ ນີໍ້         ນຳງ ເປັນ ຜ ໍ້ ໃຫໍ້ ອຳຫຳນ 

ກຳນ ກນິ ແກື່ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ແຕື່ ດຽວນີໍ້         ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ນຳງ.”         

21ເອລີຢາ ໄດໍ້ ນອນ ເຕັງ 

ຮື່ຳງກຳຍ ຂອງ ເດັກນໍ້ອຍ ນີໍ້ ສຳມ ເທ ື່ ອ         ແລະ ອໍ້ອນວອນ ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ທ ນ ຂ  ຕ ື່  ພຣະອງົ         ຂ  ຊງົ ປະທຳນ ຈດິ ວນິ ຍຳນ ຄ ນ ໃຫໍ້ ແກື່ ເດັກນໍ້ອຍ 

ນີໍ້ ເທີໍ້ນ”         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ໄດໍ້ ຍນິ ຄ  ຳ ອໍ້ອນວອນ ຂອງ ເອລຢີາ.         

22ພຣະອງົ ກ  ຊງົ ປະທຳນ ວນິ ຍຳນ 

ຄ ນ ສ ື່ ຮື່ຳງກຳຍ ຂອງ ເດັກນໍ້ອຍ ນີໍ້         ແລະ ລຳວ ກ  ຟ ໍ້ນ ຄ ນ ມຳ.         

23ເອລຢີາ ນ  ຳ ເດັກນໍ້ອຍ ນ ັໍ້ນ ລງົ ມຳ ໃຫໍ້ 
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ແມ ື່ ຂອງ ລຳວ ຢ ື່ ຊ ັໍ້ນ ລຸື່ມ         ແລະ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ເບິື່ ງ ແມ!         ລ ກ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຍງັ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່.”         

24ຍງິ ແມ ື່ໝໍ້ຳຍ ກ  ເວົໍ້ຳ 

ວື່ຳ,         “ດຽວນີໍ້         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຮ ໍ້ ແລໍ້ວ ວື່ຳ         ທື່ຳນ ເປັນ ຄນົ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ແລະ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຮ ໍ້ ວື່ຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ຜື່ຳນ ທຳງ ທື່ຳນ ຢື່ຳງ ແທໍ້ ຈງິ.”          

ບົດທີ 18 
ເອລີຢາກັບຄືນໄປເຝົ້າກະສັດອາຮາບ 

1ຢ ື່ ມຳ ຫລຳຍ ວນັ         ໃນ ປີ ທີ ສຳມ ຂອງ ກຳນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ຕ ື່  ເອລີຢາ ວື່ຳ,         

“ຈ ົື່ງ ໄປ ເຝົໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ອາຮາບ          ແລະ ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຝນົຕກົ.”         

2ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ເອລີຢາ ຈ ື່ງ ຟໍ້ຳວ ເດນີທຳງ ໄປ 

ເຝົໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ອາຮາບ.          
3ໃນ ເມ  ອງ ຊາມາເຣຍ ມກີຳນ ອ ດ ຢຳກ ຢື່ຳງ ຮໍ້ຳຍ ແຮງ ທີື່  ສດຸ         ເຈົໍ້ຳ ອາຮາບ ຈ ື່ງ ຮບັ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ໂອບາດີ-

ຢາ ເຂົໍ້ຳ ເຝົໍ້ຳ         (ໂອບາດີຢາ ເປັນ ຜ ໍ້ ກ  ຳກບັ ເບິື່ ງແຍງ ພະລຳຊະວງັ.         

4ລຳວ ເປັນ ຜ ໍ້ ເຄົຳລບົ ຢ ຳ ເກງ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ທີື່  ສດຸ         ຄ  ຄຳວ ເມ  ື່ອ ພະ ນຳງ ເຢເຊເບນ          ຂໍ້ຳ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະຄ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ ຢື່ຳງ ໂຫດຮໍ້ຳຍ ທຳລນຸ         ໂອບາດີຢາ ໄດໍ້ ເອົຳ ພວກ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະຄ  ຳ ຮໍ້ອຍ ຄນົ ໄປ ເຊ ື່ ອງ ໄວໍ້ ຢ ື່ ໃນ 

ຖ  ໍ້ຳ ບື່ອນ ລະ ຫໍ້ຳ ສິບ ຄນົ         ແລໍ້ວ ໄດໍ້ ນ  ຳ ເອົຳ ອຳຫຳນ ກບັ ນ  ໍ້ຳ ໄປ ລໍ້ຽງ ພວກ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້).         

5ອາຮາບ ຮບັ ສ ັື່ງ 

ໂອບາດີຢາ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ພຳກນັ ອອກ ໄປ ຊອກ ຫຳ ນ  ໍ້ຳ         ແລະ ໄປ ທກຸ ຮື່ອມ ພ  ທົື່ວ ທງັ ປະເທດ         ເພ ື່ ອ ວື່ຳ 

ບຳງທີ ເຮົຳ ອຳດ ພບົ ຫຍງັ ສ  ຳລບັ ລໍ້ຽງ ຝ ງ ມ ໍ້ຳ         ແລະ ລ  ຂອງ ພວກ ເຮົຳ         ແລະ ເພ ື່ ອ ພວກ ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ຕໍ້ອງ 

ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ຝ ງ ສດັ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້.”         

6ແລໍ້ວ ພວກ ເຂົຳ ກ  ແບື່ງປນັ ເຂດ ແດນ ກນັ ເພ ື່ ອ ທື່ຽວ ຊອກ ຫຳ         ອາຮາບ ໄດໍ້ 

ສະເດັດ ໄປ ທຳງ ໜ ື່ ງ         ແລະ ໂອບາດີຢາ ກ  ໄປ ອີກ ທຳງ ໜ ື່ ງ.          
7ໃນ ຂະນະ ທີື່  ໂອບາດີຢາ ເດນີທຳງ ໄປ         ລຳວ ກ  ພບົ ເອລຢີາ          ລຳວ ຈ ື່  ເພິື່ ນ ໄດໍ້         ລຳວ ຈ ື່ງ ກຳບ ລງົ         

ແລະ ຖຳມ ວື່ຳ,         “ທື່ຳນ ເອລຢີາ          ນຳຍ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ແມ ື່ນ ທື່ຳນ ແທໍ້ ບ ?         

8ເອລຢີາ ຕອບ ວື່ຳ,         “ແມ ື່ນ 

ແລໍ້ວ”         ແລະ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ໄປ ອີກ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ໄປ ບອກ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         ຂໍ້ອຍ ຢ ື່ ບື່ອນ ນີໍ້.”         

9ແຕື່ ໂອບາ-
ດີຢາ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ເຮັດ ຜິດ ຫຍງັ         ທື່ຳນ ຈ ື່ງ ມອບ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ຂໍ້ຳ ໃຊໍ້ ຂອງ ທື່ຳນ ໄວໍ້ ໃນ ກ  ຳມ   

ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ອາຮາບ          ແລະ ໃຫໍ້ ພະ ອງົ ສງັຫຳນ ຊວີດິ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເສຍ?         

10ໃນ ນຳມ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ 

ທື່ຳນ ຜ ໍ້ ຊງົ ພຣະຊນົ ຢ ື່         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຂ  ສຳບຳນ ວື່ຳ         ບ ື່  ມີ ປະຊຳຊຳດ         ແລະ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ໃດ         ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ຊ-ີ

ວດິ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ບ ື່  ໄດໍ້ ສ ົື່ງ ຄນົ ໄປ ຊອກ ຫຳ ທື່ຳນ         ຄນັ ຖໍ້ຳ         ຄນົ ໃນ ຊຳດ ນ ັໍ້ນ ບອກ ວື່ຳ,         “ທື່ຳນ ຢ ື່ ບື່ອນ 

ນີໍ້”         ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ກ  ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ປກົຄອງ         ຫລ  ປະຊຳຊນົ ນ ັໍ້ນ ສຳບຳນ ຮບັ ວື່ຳ         ທື່ຳນ ຢ ື່ ບື່ອນ ນີໍ້ ແທໍ້.         

11ແລະ ດຽວນີໍ້ ທື່ຳນ ບອກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄປ ຫຳ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ວື່ຳ,         “ທື່ຳນ ຢ ື່ ບື່ອນ ນີໍ້.”         

12ແຕື່ ເມ  ື່ອ 

ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈຳກ ທື່ຳນ ໄປ         ພຣະວິນຍານ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກ  ຕໍ້ອງ ພຳ ທື່ຳນ ໜີ ໄປ ບື່ອນ ໃໝື່         ແລະ 

ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ກ  ຈະ ບ ື່  ຮ ໍ້ຈກັ ວື່ຳ ທື່ຳນ ໄປ ບື່ອນ ໃດ         ເມ  ື່ອ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄປ ບອກ ເຈົໍ້ຳ ອາຮາບ ມຳ         ເມ  ື່ອ ພະ ອງົ ມຳ 

ບ ື່  ພບົ ທື່ຳນ         ພະ ອງົ ຈະ ຕໍ້ອງ ສງັຫຳນ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ທື່ຳນ ກ  ຮ ໍ້ ດ ີແລໍ້ວ ວື່ຳ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເປັນ ຜ ໍ້ ຢ ຳ ເກງ ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ ມຳ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ຍງັ ໜຸື່ມ.         

13ທື່ຳນ ບ ື່  ຮ ໍ້ ບ  ວື່ຳ         ຄຳວ ເມ  ື່ອ ເຢເຊເບນ ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະຄ  ຳ ຂອງ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຢື່ຳງ ໂຫດຮໍ້ຳຍ ທຳລນຸ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ເອົຳ ຄນົ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ໄປ ເຊ ື່ ອງ ໄວໍ້ ໃນ ຖ  ໍ້ຳ 

ຮໍ້ອຍ ຄນົ         ບື່ອນ ລະ ຫໍ້ຳ ສິບ ຄນົ         ແລະ ໄດໍ້ ນ  ຳ ເອົຳ ອຳຫຳນ         ແລະ ນ  ໍ້ຳ ໄປ ລໍ້ຽງ ພວກ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້.         

14ດຽວນີໍ້         
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ເປັນ ຫຍງັ ທື່ຳນ ຈ ື່ງ ໃຊໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄປ ບອກ ພະ ລຳຊຳ ວື່ຳ         ທື່ຳນ ຢ ື່ ບື່ອນ ບື່ອນ ນີໍ້?         ພະ ອງົ ຕໍ້ອງ ຂໍ້ຳ ຂໍ້ຳ-

ນໍ້ອຍ ເປັນ ແນື່.”         

15ເອລຢີາ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ໃນ ນຳມ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງ ຈກັກະວຳນ ຊ ື່ ງ ຂໍ້ອຍ ຮບັ ໃຊໍ້ 

ຢ ື່ ນີໍ້         ຂໍ້ອຍ ຈະ ຕໍ້ອງ ໄປ ສະແດງ ຕວົ ຕ ື່  ພະ ພກັ ຂອງ ກະສດັ ອາຮາບ ໃຫໍ້ ໄດໍ້ ໃນ ມ ໍ້ນີໍ້.”          
16ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ໂອບາດີຢາ ຈ ື່ງ ໄປ ເຝົໍ້ຳ ອາຮາບ          ແລະ ທ ນ ເລ ື່ ອງ ໃຫໍ້ ເພິື່ ນ ຊຳບ         ແລະ ອາຮາບ ກ  ສະ-

ເດັດ ໄປ ພບົ ເອລຢີາ.         

17ເມ  ື່ອ ພະ ອງົ ເຫັນ ເອລຢີາ          ພະ ອງົ ກ  ໄດໍ້ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ ນີໍ້ ແຫລະ         ເປັນ ຜ ໍ້ 

ສໍ້ຳງ ຄວຳມ ລ  ຳບຳກ ໃຫໍ້ ແກື່ ອິສຣາເອນ.”         

18ເອລຢີາ ທ ນ ຕອບ ວື່ຳ,         “ບ ື່  ແມ ື່ນ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເປັນ ຜ ໍ້ ສໍ້ຳງ 

ຄວຳມ ລ  ຳບຳກ ໃຫໍ້ ແກື່ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ເລີຍ         ພະ ອງົ         ແລະ ຄອບຄວົ ຂອງ ພະ ອງົ ຕື່ຳງຫຳກ ເປັນ ຜ ໍ້ 

ສໍ້ຳງ         ເພຳະວື່ຳ         ພະ ອງົ ໄດໍ້ ປະ ຖິໍ້ມ ພຣະບນັຍດັ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ໄປ ຕດິຕຳມ ພະບາ-
ອານ.         

19ດຽວນີໍ້         ຂ  ພະ ອງົ ຊງົ ອອກ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ທກຸ ຄນົ ໄປ ປະຊຸມ ກນັ ກບັ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຢ ື່ 

ເທິງ ພ  ກາເມນ          ແລະ ຝື່ຳຍ ພະບາອານ ສີື່  ຮໍ້ອຍ ຫໍ້ຳ ສິບ ຄນົ         ແລະ ຝື່ຳຍ ພະອັດຊະໂຕເຣດ ສີື່  ຮໍ້ອຍ 

ຄນົ         ທີື່  ເຄີຍ ກນິ ເຂົໍ້ຳ ຮື່ວມ ໂຕະ ກບັ ພະ ລຳ ຊະນ ີເຢເຊເບນ ນ ັໍ້ນ ດໍ້ວຍ.          

ການຖວາຍເຄື່ອງບ ຊາທີ່ພ ກາເມນ 
20ເຈົໍ້ຳ ອາຮາບ          ໄດໍ້ ເອີໍ້ນ ພວກ ອິສຣາເອນ ທກຸ ຄນົ ມຳ ໂຮມ ກນັ         ແລະ ຮວບຮວມ ພວກ ຜ ໍ້ ປະກຳດ 

ພະ ຄ  ຳ ຝື່ຳຍ ພະບາອານ ທງັ ໝດົ         ຂ ໍ້ນ ໄປ ເທິງ ພ  ກາເມນ.         

21ເອລຢີາ ກໍ້ຳວ ອອກ ໄປ ຢ ນ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ປະ-

ຊຳຊນົ         ແລະ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         ພວກ ທື່ຳນ ຍງັ ຈະ ເປັນ ຄນົ ສອງ ໃຈ ຢ ື່ ຢື່ຳງ ນີໍ້ ອີກ ດນົ ປຳນໃດ?         ຖໍ້ຳ ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ          ເປັນ ພຣະເຈົ້າ ຈ ົື່ງ ຕດິຕຳມ ພຣະອງົ         ຖໍ້ຳວື່ຳ ພະບາອານ ເປັນ ພຣະເຈົ້າ          ກ  ຈ ົື່ງ ຕດິຕຳມ 

ພະບາອານ.”         ແຕື່ ປະຊຳຊນົ ບ ື່  ຕອບ ເພິື່ ນ ຢື່ຳງໃດ ໝດົ         

22ແລໍ້ວ ເອລຢີາ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ໄປ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳພະ-

ເຈົໍ້ຳ ຜ ໍ້ ດຽວ ເປັນ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະຄ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ທີື່  ຍງັ ເຫລ ອ ຢ ື່.         ແຕື່ ຝື່ຳຍ ພວກ ຜ ໍ້ ປະກຳດ 

ຂອງ ພະບາອານ          ມີ ຕ ັໍ້ງ         450         ຄນົ         

23ຈ ົື່ງ ເອົຳ ງວົເຖກິ ມຳ ສອງ ໂຕ ໃຫໍ້ ພວກ ເຮົຳ         ແລະ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ 

ເລ ອກ ເອົຳ ໂຕ ໜ ື່ ງ ຕດັ ເປັນ ຕື່ອນ         ແລໍ້ວ ເອົຳ ໄປ ວຳງ ໄວໍ້ ເທິງ ກອງ ຟ ນ         ແຕື່ ບ ື່  ໃຫໍ້ ດງັໄຟ ໃສື່         ສ  ຳລບັ 

ຝື່ຳຍ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກ  ຈະ ຈດັ ງວົ ໂຕ ໜ ື່ ງ ອີກ         ແລະ ຈະ ບ ື່  ດງັໄຟ ໃສື່ ຄ  ກນັ.         

24ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ 

ເອີໍ້ນ ຫຳ ພະ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ສື່ວນ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກ  ຈະ ເອີໍ້ນ ຫຳ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ພະ ໃດ ທີື່  ຈະ 

ຕອບ         ແລະ ຈະ ສ ົື່ງ ໄຟ ມຳ ໃຫໍ້         ແມ ື່ນ ອງົ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ ເປັນ ພຣະເຈົ້າ ແທໍ້         ປະຊຳຊນົ ທກຸ ຄນົ ຈ ື່ງ ຕອບ 

ວື່ຳ,         “ພວກ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເຫັນ ດ ີນ  ຳ.”          
25ແລໍ້ວ ເອລຢີາ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ພວກ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ຝື່ຳຍ ພະບາອານ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ເລ ອກ ເອົຳ ງວົ ຕອນ         ແລະ 

ເລີື່ ມ ລງົມ   ກື່ອນ         ເພຳະ ພວກ ທື່ຳນ ກ  ມີ ຫລຳຍ ຄນົ ດໍ້ວຍ ກນັ         ພວກ ທື່ຳນ ຢື່ຳ ດງັໄຟ ໃສື່         ແຕື່ ໃຫໍ້ ຮໍ້ອງຫຳ 

ພະຜ ໍ້ເປັນເຈົໍ້ຳ ຂອງ ທື່ຳນ.         

26ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ເອົຳ ງວົ ໄປ ຄວົ         ແລະ ວຳງ ໄວໍ້ ເທິງ ແທື່ນ ບ ຊຳ         ແລໍ້ວ ພຳ-

ກນັ ເອີໍ້ນ ຫຳ ພະບາອານ ແຕື່ ເຊົໍ້ຳ ຈນົ ຮອດ ທື່ຽງ ວື່ຳ,         “ໂອ ພະບາອານ ເອີຍ         ຂ  ຈ ົື່ງ ຕອບ ພວກ ຂໍ້ຳ-

ນໍ້ອຍ ດໍ້ວຍ”         ພວກ ເຂົຳ ຮໍ້ອງ         ແລະ ຟໍ້ອນ ເຕັໍ້ນ ອໍ້ອມ ໄປ ມຳ         ຕ ື່ໜໍ້ຳ ແທື່ນ ບ ຊຳ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ເຮັດ ຂ ໍ້ນ ນ ັໍ້ນ         

ແຕື່ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້ ຍນິ ສຽງ ຕອບ         ຫລ  ສຽງ ໃດ ໆ         ໝດົ.         

27ເມ  ື່ອ ຮອດ ຕອນ ທື່ຽງ         ເອລຢີາ ກ  ເວົໍ້ຳ ເຍຳະເຍີໍ້ຍ 

ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ຮໍ້ອງ ຂ ໍ້ນ ດງັ ໆ         ແດື່ ແມ         ເພິື່ ນ ເປັນ ພຣະເຈົ້າ          ເພິື່ ນ ອຳດ ກ  ຳລງັ ລະເມ ີ ເຟີໍ້ ຝນັ         ອຳດ ມີ 

ທລຸະ         ຫລ          ອອກ ໄປ ທື່ຽວ         ແລະ ບຳງທີ ເພິື່ ນ ອຳດ ຍງັ ນອນ ຫລບັ ຢ ື່         ພວກ ທື່ຳນ ຕໍ້ອງ ປກຸ ເພິື່ ນ ລກຸ.”         

28ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ຮໍ້ອງ ດງັ ຂ ໍ້ນ ກວື່ຳ ເກົື່ ຳ         ແລະ ເອົຳ ດຳບ ເອົຳ ມດີ ຟນັ ຕວົ ເອງ ຈນົ ເລ ອດ ໄຫລ ອອກ ຕຳມ 
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ປະເພນ ີທີື່  ພວກ ເຂົຳ ເຄີຍ ເຮັດ ມຳ.         

29ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ດ ັື່ງນີໍ້ ໄປ ຈນົ ຮອດ ເວລຳ ຖວຳຍ ບ ຊຳ ໃນ ຕອນ 

ແລງ         ແຕື່ ບ ື່  ມີ ຄ  ຳ ຕອບ         ແລະ ບ ື່  ມີ ສຽງ ໃດ ໆ         ເລີຍ.          
30ແລໍ້ວ ເອລຢີາ ຈ ື່ງ ບອກ ປະຊຳຊນົ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ພຳກນັ ຫຍບັ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃກໍ້ ໆ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ”         ປະຊຳຊນົ 

ທກຸ ຄນົ ກ  ຫຍບັ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃກໍ້         ແລໍ້ວ ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ສໍ້ອມແຊມ ແທື່ນ ບ ຊຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ທີື່  ຖ ກ ທ  ຳ-

ລຳຍ ນ ັໍ້ນ ຄ ນໃໝື່.         

31ພໍ້ອມ ດຽວ ກນັ ນ ັໍ້ນ         ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ເອົຳ ຫີນ ສິບ ສອງ ກໍ້ອນ         ຊ ື່ ງ ຄບົ ຕຳມ ຈ  ຳນວນ ສິບ 

ສອງ ຕະກ ນ ໃນ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ຢາໂຄບ          (ຢາໂຄບ ຍງັ ມີ ຊ ື່  ໜ ື່ ງ ອີກ ວື່ຳ,         “ອິສຣາເອນ”         ຊ ື່ ງ ແມ ື່ນ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ຕ ັໍ້ງ ໃຫໍ້).         

32ດໍ້ວຍ ຫີນ ສິບ ສອງ ກໍ້ອນ ນີໍ້         ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ແທື່ນ ບ ຊຳ         ເພ ື່ ອ ຂຳບ ໄຫວໍ້ 

ນະມດັສະກຳນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ເພິື່ ນ ຂດຸ ຮື່ອງ ອໍ້ອມ ແທື່ນ ບ ຊຳ         ຊ ື່ ງ ບນັຈຸ ພ ດ ີກບັ ນ  ໍ້ຳ ສອງ ຖງັ.         

33ແລໍ້ວ ເພິື່ ນ ກ  ລຽນ ຟ ນ         ແລະ ຕດັ ຕື່ອນ ຊີໍ້ນ ງວົ ຢອງ ໄວໍ້ ເທິງ ກອງ ຟ ນ ນ ັໍ້ນ         ເພິື່ ນ ສ ັື່ງ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ຕກັ ນ  ໍ້ຳ 

ໃສື່ ໄຫ ໃຫໍ້ ເຕັມ ທງັ ສີື່  ໜື່ວຍ         ແລະ ຖອກ ລງົ ເທິງ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ         ແລະ ເທິງ ກອງ ຟ ນ”         

34ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ 

ປະຕບິດັ ຕຳມ         ແລໍ້ວ ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ເຮັດ ຄ ເກົື່ ຳ ອີກ ໃນ ເທ ື່ ອ ທີ ສອງ         ພວກ ເຂົຳ ກ  ເຮັດ ຕຳມ         

ແລະ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ເຮັດ ອີກ ຄ ເກົື່ ຳ ໃນ ເທ ື່ ອ ທີ ສຳມ         ພວກ ເຂົຳ ກ  ປະຕບິດັ ຕຳມ ອີກ.         

35ນ  ໍ້ຳ ໄດໍ້ ໄຫລ ລງົ ຕຳມ 

ແທື່ນ ບ ຊຳ ຈນົ ເຕັມ ຮື່ອງ ທີື່  ຂດຸ ໄວໍ້.         

36ເມ  ື່ອ ເຖງິ ຍຳມ ຖວຳຍ ບ ຊຳ ຕອນ ແລງ         ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະຄ  ຳ ເອ-
ລຢີາ ກ  ຍື່ຳງ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ແທື່ນ         ແລໍ້ວ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ອັບຣາ-
ຮາມ          ຂອງ ອີຊາກ          ແລະ ຂອງ ຢາໂຄບ          ໃນ ມ ໍ້ນີໍ້         ຂ  ພຣະອງົ ຊງົ ສະແດງ ໃຫໍ້ ທກຸ ຄນົຮ ໍ້ ວື່ຳ         ພຣະອງົ 

ຊງົ ເປັນ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ອິສຣາເອນ          ແລະ ໃຫໍ້ ຮ ໍ້ ວື່ຳ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເປັນ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ພຣະອງົ         ຂ  ສະ-

ແດງ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ທກຸ ສິື່ ງ ທີື່  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເຮັດ ນີໍ້         ແມ ື່ນ ເຮັດ ດໍ້ວຍ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ຂອງ ພຣະອງົ.         

37ຂໍ້ຳ ແດື່ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຂ  ພຣະອງົ ຊງົ ຕອບ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ດໍ້ວຍ         ເພ ື່ ອ ປະຊຳຊນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ຈະ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ພຣະອງົ ຊງົ 

ເປັນ ພຣະເຈົ້າ ອງົ ທື່ຽງ ແທໍ້         ຜ ໍ້ ຊງົ ປື່ຽນແປງ ຈດິໃຈ ພວກ ເຂົຳ ໃຫໍ້ ກບັ ຄ ນ ມຳ”         

38ແລໍ້ວ ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ ໄດໍ້ ສ ົື່ງ ໄຟ ລງົ ມຳ ໄໝໍ້ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ         ໄໝໍ້ ຟ ນ         ໄໝໍ້ ກໍ້ອນ ຫີນ         ແລະ ດ ດ ນ  ໍ້ຳ ໃນ ຮື່ອງ ອອກ ໝດົ.         

39ເມ  ື່ອ ປະຊຳຊນົ ທກຸ ຄນົ ເຫັນ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ກ  ພຳກນັ ຂຳບ ລງົ         ແລະ ຮໍ້ອງ ຂ ໍ້ນ ວື່ຳ,         “ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ 

ເປັນ ພຣະເຈົ້າ ທື່ຽງ ແທໍ້         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ອງົ ດຽວ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ ທີື່  ຊງົ ເປັນ ພຣະເຈົ້າ.”         

40ຫລງັ ຈຳກ ນ ັໍ້ນ         

ເອລຢີາ ຈ ື່ງ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ປະຊຳຊນົ ຈບັ ພວກ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພະ ຄ  ຳ ຝື່ຳຍ ພະບາອານ          ໂດຍ ບ ື່  ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ໃດ ໜີ ພົໍ້ນ ໄປ 

ໄດໍ້         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ປະຊຳຊນົ ຈ ື່ງ ຈບັ ພວກ ເຂົຳ         ແລໍ້ວ ເອລຢີາ ກ  ນ  ຳ ພວກ ເຂົຳ ໄປ ຂໍ້ຳ ຢ ື່ ໃກໍ້ ຫໍ້ວຍ ກີໂຊນ.          

ເອລີຢາທ ນຂໍນຳຝົນຈາກພຣະຜ ້ເປັນເຈົ້າ 
41ເອລຢີາ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ອາຮາບ ວື່ຳ,         “ຂ  ພະ ອງົ ສະເດັດ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ກນິ ເຂົໍ້ຳ ກນິ ນ  ໍ້ຳ ສຳ         ເພຳະ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຮ ໍ້ 

ວື່ຳ ຝນົ ຈະ ຕກົ ແລໍ້ວ.         

42ໃນ ຂະນະ ທີື່  ອາຮາບ ຂ ໍ້ນ ໄປ ກນິ ເຂົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ         ເອລີຢາ ກ  ໄດໍ້ ຂ ໍ້ນ ໄປ ເທິງ ຍອດພ  

ກາເມນ          ແລະ ກ ົໍ້ມ ຂຳບ ລງົ         ແລໍ້ວ ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ຄນົ ໃຊໍ້ ວື່ຳ,         

43“ຈ ົື່ງ ແລື່ນ ໄປ ເບິື່ ງ ທະເລ”.         ຄນົ ໃຊໍ້ 

ຈ ື່ງ ແລື່ນ ໄປ ເບິື່ ງ         ແຕື່ ກ  ບ ື່  ມີ ຫຍງັ ໝດົ         ເອລຢີາ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ລຳວ ໄປ ເບິື່ ງ ຈນົ ຮອດ ເຈດັ ເທ ື່ ອ         ໃນ ເທ ື່ ອ ທີ 

ເຈດັ ຄນົ ໃຊໍ້ ໄດໍ້ ບອກ ເພິື່ ນ ວື່ຳ,         

44“ດຽວນີໍ້         ມີ ກໍ້ອນ ເມກ ນໍ້ອຍ ໆ         ກໍ້ອນ ໜ ື່ ງ ສ  ື່ຳ ຝຳ ມ          ໄດໍ້ ຂ ໍ້ນ ມຳ ທຳງ 

ທະເລ.”         ເອລຢີາ ຈ ື່ງ ບອກ ລຳວ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ໄປ ບອກ ກະສດັ ອາຮາບ ໃຫໍ້ ຕຽມ ລດົ ມ ໍ້ຳ ລງົ ໄປ ກື່ອນ ຝນົ 

ຈະ ຕກົ ຮ  ຳ.”         

45ຢ ື່ ມຳ ຄຳວໜ ື່ ງ         ຟໍ້ຳ ກ  ມ ດ         ແລະ ມີ ເມກ ທົື່ວ ທໍ້ອງຟໍ້ຳ         ແລະ ມີ ລມົ ພະຍ ຸ        ຝນົ ຮື່ຳໃຫຍື່ ໄດໍ້ 

ຕກົລງົ         ອາຮາບ ຈ ື່ງ ຂ ໍ້ນ ລດົ ມ ໍ້ຳ ສະເດັດ ໄປ ເມ  ອງ ເຢດຊະເຣເອນ.         

46ອ  ຳນຳດ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 



1 ກະສັດ 19 562 
ຊງົ ສວມ ທບັ ເອລຢີາ          ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ຈ ໍ້ອນ ເສ ໍ້ອ ຂ ໍ້ນ ຮອດ ແອວ         ແລໍ້ວ ແລື່ນ ຂ ໍ້ນ ໜໍ້ຳ ອາຮາບ ຈນົ ຮອດ ທຳງ 

ເຂົໍ້ຳ ເມ  ອງ ເຢດຊະເຣເອນ.          

ບົດທີ 19 
ເອລີຢາໜີໄປພ ຊີນາຍ 

1ເມ  ື່ອ ເຈົໍ້ຳ ອາຮາບ ເລົື່ ຳ ເລ ື່ ອງ ເອລຢີາ ເອົຳ ດຳບ ຂໍ້ຳ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພະ ຄ  ຳ ຂອງ ພະບາອານ ສ ື່ ເຢເຊ-
ເບນ ຜ ໍ້ ເປັນ ເມຍ ຟງັ.         

2ເຢເຊເບນ ກ  ສ ັື່ງ ຄນົ ໄປ ບອກ ເອລຢີາ ວື່ຳ,         “ມ ໍ້ອ ື່ ນ         ໃນ ເວລຳ ດຽວ ກນັ ນີໍ້         ຖໍ້ຳ 

ຂໍ້ອຍ ບ ື່  ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ດ ັື່ງ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ພວກ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພະ ຄ  ຳ ຂອງ ພະບາອານ ນ ັໍ້ນ         ຂ  ໃຫໍ້ ພະ ທງັຫລຳຍ 

ເຮັດ ໃຫໍ້ ຂໍ້ອຍ ຕຳຍ.”          
3ເອລຢີາ ຢໍ້ຳນ ຈ ື່ງ ໜີ ເອົຳ ຕວົ ລອດ ໄປ ເບເອ-ເຊບາ          ຊ ື່ ງ ເປັນ ເມ  ອງ ໜ ື່ ງ ໃນ ປະເທດ ຢ ດາ          ແລະ         

ປະ ຄນົ ໃຊໍ້ ຂອງ ເພິື່ ນ ໄວໍ້ ຢ ື່ ໃນ ເມ  ອງ ນີໍ້         ສື່ວນ ຕວົ ເພິື່ ນ ເອງ ໄດໍ້ ໜີ ໄປ ເມ  ອງ ດຳນ.         

4ຊ ື່ ງ ໃຊໍ້ ເວລຳ ເດນີ-

ທຳງ ມ ໍ້ໜ ື່ ງ         ແລໍ້ວ ກ  ມຳ ນ ັື່ງ ເຊົຳ ເມ  ື່ອຍ ຢ ື່         ແລະ ຄິດ ຢຳກ ຕຳຍ ຢ ື່ ໃຕໍ້ ຮ ົື່ມ ໄມ ໍ້ ນີໍ້ ເສຍ         ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ ທ ນ ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ອີື່ ມ ແລໍ້ວ ຊວີດິ ນີໍ້         ຈ ົື່ງ ເອົຳ ຊວີດິ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄປ 

ເທີໍ້ນ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ບ ື່  ມີ ຫຍງັ ດ ີໄປ ກວື່ຳ ພວກ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເລີຍ.”         

5ແລໍ້ວ ເພິື່ ນ ກ  ນອນ ຫລບັ 

ໄປ         ແຕື່ ຍງັ ມີ ເທວະດຳ ອງົ ໜ ື່ ງ ມຳ ຊຸກ ເພິື່ ນ         ແລະ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ລກຸຂ ໍ້ນ ກນິ ເຂົໍ້ຳ ແມ.”         

6ເມ  ື່ອ ເພິື່ ນ ຫລຽວ 

ໄປ ຮອບ ໆ         ກ  ເຫັນ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ກໍ້ອນ ໜ ື່ ງ         ແລະ ເຕົໍ້ຳນ  ໍ້ຳ ຊ ື່ ງ ຕ ັໍ້ງ ຢ ື່ ທຳງ ເບ ໍ້ອງ ຫວົ ຂອງ ເພິື່ ນ         ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ກນິ 

ແລະ ດ ື່ ມ ແລໍ້ວ ຈ ື່ງ ນອນ ລງົ ອີກ.         

7ແຕື່ ວື່ຳ ເທວະດຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຄ ນ ມຳ ຫຳ ເພິື່ ນ ອີກ ໃນ 

ເທ ື່ ອ ທີ ສອງ         ແລະ ກື່ຳວ ຕ ື່  ເພິື່ ນ ວື່ຳ,         “ລກຸຂ ໍ້ນ ກນິ ເຂົໍ້ຳ ແມ         ເພຳະ ທື່ຳນ ຍງັ ຈະ ຕໍ້ອງ ເດນີທຳງ ໄປ ໄກ 

ອີກ.”         

8ເພິື່ ນ ກ  ລກຸຂ ໍ້ນ ກນິ         ແລະ ດ ື່ ມ         ສະນ ັໍ້ນ         ຍໍ້ອນ ອຳຫຳນ ນີໍ້         ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ມີ ເຫ ື່ ອ ມແີຮງ ເດນີທຳງ ຕ ື່  

ໄປ ສີື່  ສິບ ມ ໍ້ ສີື່  ສິບ ຄ ນ ຈນົ ຮອດ ພ  ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ທີື່  ຊ ື່ ວ ື່ຳ         ຊີນາຍ.          

ເອລີຢາໄດ້ພົບພໍ້ກັບພຣະເຈົ້າ 
9ຕ ື່  ມຳ         ເອລຢີາ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ນອນ ຄໍ້ຳງ ຄ ນ ຢ ື່ ໃນ ຖ  ໍ້ຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ຕ ື່  ເພິື່ ນ ວື່ຳ,         “ເອລີ-

ຢາ          ເຈົໍ້ຳ ເຮັດ ຫຍງັ ຢ ື່ ທີື່  ນີໍ້?”         

10ເພິື່ ນ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງ ຈກັກະວຳນ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

ເຄີຍ ຮບັ ໃຊໍ້ ພຣະອງົ ດໍ້ວຍ ໃຈຮໍ້ອນ ຮນົ ຢ ື່ ຕະຫລອດ ມຳ         ເພຳະວື່ຳ         ໄພື່ ພນົ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ລະເມດີ 

ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ ຂອງ ພຣະອງົ         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ທ  ຳລຳຍ ແທື່ນ ບ ຊຳ         ແລະ ຂໍ້ຳ ພວກ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພະ ຄ  ຳ 

ຂອງ ພຣະອງົ         ມີ ແຕື່ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຄນົ ດຽວ ທີື່  ຍງັ ເຫລ ອ ຢ ື່         ແຕື່ ປຳນ ນ ັໍ້ນ ພວກ ເຂົຳ ຍງັ ບ ື່  ລດົ ລະ ທີື່  ຈະ ຂໍ້ຳ         

ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເສຍ.”          
11ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ອອກ ໄປ ຢ ນ ຢ ື່ ເທິງ ພ  ຕ ື່ໜໍ້ຳ ເຮົຳ”         ແລໍ້ວ ພຣະອງົ ກ  ສະເດັດ 

ຜື່ຳນ ໄປ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ເຮັດ ໃຫໍ້ ມີ ລມົ ແຮງ ພດັ ພ ເຂົຳ ຈນົ ຫີນ ແຕກ ເປັນ ກໍ້ອນ ນໍ້ອຍ ໆ         ແຕື່ 

ພຣະອງົ ບ ື່  ໄດໍ້ ສະຖດິ ຢ ື່ ໃນ ລມົ ນ ັໍ້ນ         ຫລງັ ຈຳກ ນ ັໍ້ນ         ແຜື່ນດນິ ກ  ຫວ ັື່ນໄຫວ         ແຕື່ ພຣະອງົ ບ ື່  ໄດໍ້ ສະຖດິ ຢ ື່ 

ໃນ ແຜື່ນດນິ ຫວ ັື່ນໄຫວ ນີໍ້.         

12ຫລງັ ຈຳກ ແຜື່ນດນິ ຫວ ັື່ນໄຫວ ແລໍ້ວ         ກ  ແມ ື່ນ ໄຟ         ແຕື່ ພຣະອງົ ບ ື່  ໄດໍ້ 

ສະຖດິ ຢ ື່ ໃນ ໄຟ         ຫລງັ ຈຳກ ໄຟ ກ  ມີ ສຽງ ລມົ ເບົຳ ໆ.         

13ເມ  ື່ອ ເອລຢີາ ໄດໍ້ ຍນິ ສຽງ ນີໍ້         ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ ເອົຳ ເສ ໍ້ອ 

ປກົ ໜໍ້ຳ ໄວໍ້ ແລະ ອອກ ໄປ ຢ ນ ຢ ື່ ປຳກ ຖ  ໍ້ຳ         ແລໍ້ວ ກ  ມີ ສຽງ ດງັ ມຳ ຫຳ ເພິື່ ນ ວື່ຳ,         “ເອລີຢາ          ເຈົໍ້ຳ ເຮັດ ຫຍງັ 
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ຢ ື່ ນີໍ້?”         

14ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ ທ ນ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງ ຈກັກະວຳນ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເຄີຍ ຮບັ ໃຊໍ້ 

ພຣະອງົ ດໍ້ວຍ ໃຈຮໍ້ອນ ຮນົ ຕະຫລອດ ມຳ         ເພຳະວື່ຳ         ໄພື່ ພນົ ອິສຣາເອນ ລະເມດີ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ ຂອງ 

ພຣະອງົ         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ທ  ຳລຳຍ ແທື່ນ ບ ຊຳ         ແລະ ຂໍ້ຳ ພວກ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະຄ  ຳ ຂອງ ພຣະອງົ         ມີ ແຕື່ 

ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຄນົ ດຽວ ທີື່  ຍງັ ເຫລ ອ ຢ ື່         ແຕື່ ປຳນ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ກ  ຍງັ ບ ື່  ລດົ ລະ ທີື່  ຈະ ຂໍ້ຳ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ.”         

15ແລໍ້ວ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ໄປ ສຳ         ຈ ົື່ງ ໄປ ຕຳມ ເສັໍ້ນທຳງ ເກົື່ ຳ         ແລະ ມຸ ື່ງ ໜໍ້ຳ ສ ື່ ຖິື່ ນ ກນັດຳນ ໃກໍ້ 

ເມ  ອງ ດາມາເຊ          ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ເມ  ອງ ແລໍ້ວ ເອົຳ ນ  ໍ້ຳມນັ ຫດົສງົ ຮາຊາເອນ          ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ແຫື່ງ 

ປະເທດ ຊີເຣຍ.         

16ໃຫໍ້ ເອົຳ ນ  ໍ້ຳມນັ ຫດົສງົ         ເຢຮ           ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ນິມຊີ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ອິສຣາເອນ          

ແລະ ເອົຳ ນ  ໍ້ຳມນັ ຫດົສງົ         ເອລຊີາ          ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຊາຟາດ ຊຳວ ອາເບັນ ເມ ໂຮ ລຳ         ເປັນ ຜ ໍ້ ປະກຳດ 

ພຣະຄ  ຳ ສ ບ ແທນ ເຈົໍ້ຳ.         

17ຜ ໍ້ ໃດ ທີື່  ໜີ ຈຳກ ດຳບ ຂອງ ຮາຊາເອນ          ຈະ ຖ ກ ເຢຮ  ຂໍ້ຳ         ຜ ໍ້ ໃດ ໜີ ຈຳກ ດຳບ 

ຂອງ ເຢຮ           ຈະ ຖ ກ ເອລຊີາ ຂໍ້ຳ.         

18ແຕື່ ວື່ຳ         ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ມີ ຄນົ ເຫລ ອ ຢ ື່ ໃນ ອິສຣາເອນ ເຖງິ ເຈດັ ພນັ 

ຄນົ         ຄ  ພວກ ທີື່  ບ ື່  ຂ ຸເຂົື່ ຳ ລງົ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ພະບາອານ          ແລະ ບ ື່  ຈ ບ ຮ ບ ພະ ນ ັໍ້ນ.          

ພຣະຜ ້ເປັນເຈົ້າຊົງເອີ້ນເອລີຢາ 
19ຈຳກ ນ ັໍ້ນ         ເອລຢີາ ຈ ື່ງ ມຳ ຫຳ ເອລຊີາ ຊ ື່ ງ ກ  ຳລງັ ໄຖ ນຳ ຢ ື່         ລຳວ ມີ ງວົ ທີື່  ກ  ຳລງັ ໄຖ ນຳ ຢ ື່ ສິບ ສອງ 

ຄ ື່         ແຕື່ ລຳວ ເອງ ໄດໍ້ ໃຊໍ້ ງວົ ຄ ື່ ໜ ື່ ງ ໄຖ         ໂດຍ ມີ ງວົ ສິບ ເອັດ ຄ ື່ ໄຖ ອອກ ໄປ ກື່ອນ         ເອລີຢາ ໄດໍ້ ຍື່ຳງ ກຳຍ 

ລຳວ ໄປ         ແລະ ຖິໍ້ມ ເສ ໍ້ອ ຄມຸ ຂອງ ເພິື່ ນ ໃສື່ ລຳວ.         

20ເອລຊີາ ກ  ປະ ງວົ ຂອງ ຕນົ         ແລະ ແລື່ນ ຕຳມ ຫລງັ 

ເອລຢີາ ໄປ ທງັ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຂ  ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄປ ຈ ບ ລຳ ພ ື່  ແມ ື່ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເສຍ ກື່ອນ         ແລໍ້ວ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ 

ຕດິຕຳມ ທື່ຳນ ໄປ.”         

21ເອລຢີາ ຈ ື່ງ ຕອບ ວື່ຳ,         “ກບັ ຄ ນ ໄປ ສຳ         ຂໍ້ອຍ ບ ື່  ຫໍ້ຳມ ເຈົໍ້ຳ ດອກ         ແລໍ້ວ ເອລີຊາ 

ກ  ໄປ ຂໍ້ຳ ງວົ ສອງ ໂຕ         ຈດັ ແຈງ ເປັນ ອຳຫຳນ ໂດຍ ໃຊໍ້ ໄຖ ເປັນ ຟ ນ         ລຳວ ໄດໍ້ ແບື່ງ ຊີໍ້ນ ໃຫໍ້ ຄນົ ຂອງ ລຳວ 

ກນິ         ສື່ວນ ລຳວ ເອງ ກ  ອອກ ຕດິຕຳມ ໄປ ເພ ື່ ອ ເປັນ ຜ ໍ້ ຊື່ອຍ ເອລຢີາ.          
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ເທື່ອທຳອິດທີ່ອາຮາບສ ້ຮົບກັບປະເທດຊີເຣຍ 

1ເບັນຮາດັດ ກະສດັ ຊີເຣຍ ໄດໍ້ ໂຮມ ກອງທບັ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ພະ ອງົ,         ມີ ກະສດັ ສຳມ ສິບ ສອງ ຄນົ 

ທີື່  ຂ ໍ້ນ ກບັ ພະ ອງົ         ທງັ ມ ໍ້ຳ         ແລະ ລດົ ຮບົ         ແລະ ພະ ອງົ ກ  ຂ ໍ້ນ ໄປ ອໍ້ອມ ຊາມາເຣຍ ສ ໍ້ ຮບົ ກບັ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ         

2ພະ ອງົ ໄດໍ້ ສ ົື່ງ ຜ ໍ້ ສ ົື່ງ ຂື່ຳວ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ເມ  ອງ ຫຳ ອາຮາບ ກະສດັ ອິສຣາເອນ ໂດຍ ກື່ຳວ ແກື່ ເພິື່ ນ ວື່ຳ         

“ເບັນຮາດັດ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         

3‘ເງນິ ແລະ ຄ  ຳ ຂອງ ທື່ຳນ ເປັນ ຂອງ ເຮົຳ         ບນັດຳ ເມຍ         ແລະ ເດັກນໍ້ອຍ ໆ 

ທີື່  ງຳມ ທີື່  ສດຸ ຂອງ ທື່ຳນ ກ  ເປັນ ຂອງ ເຮົຳ ດໍ້ວຍ’”         

4ແລະ ກະສດັ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ຕອບ ໄປ ວື່ຳ         “ຂໍ້ຳ 

ແດື່ ກະສດັ         ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ດ ັື່ງ ທີື່  ທື່ຳນ ກື່ຳວ ມຳ ນ ັໍ້ນ         ທກຸ ສິື່ ງ ທີື່  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ມີ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ ກ  ເປັນ 

ຂອງ ທື່ຳນ.”          
5ບນັດຳ ຜ ໍ້ ສ ົື່ງ ຂື່ຳວ ໄດໍ້ ກບັ ມຳ ອີກ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ເບັນຮາດັດ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ‘ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ສ ົື່ງ ຂື່ຳວ ມຳ ຍງັ 

ທື່ຳນ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ສ ົື່ງ ເງນິ         ແລະ ຄ  ຳ ຂອງ ທື່ຳນ         ເມຍ         ແລະ ເດັກນໍ້ອຍ ຂອງ ທື່ຳນ ໄປ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         

6ແຕື່ 

ວື່ຳ ມ ໍ້ອ ື່ ນ ໃນ ໂມງ ນີໍ້ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈະ ສ ົື່ງ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄປ ຫຳ ທື່ຳນ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຄ ົໍ້ນ 

ວງັ ຂອງ         ທື່ຳນ         ທງັ ບໍ້ຳນ ເຮ ອນ ຂອງ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ຂອງ ທື່ຳນ         ສິື່ ງ ໃດ ເປັນ ທີື່  ຮກັ ຂອງ ທື່ຳນ         ພວກ 
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ເຂົຳ ຈະ ຍ ດ ເອົຳ ໄປ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຕ ື່  ຕຳ ທື່ຳນ’”         

7ແລໍ້ວ ກະສດັ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ ກ  ເອີໍ້ນ ປະຊຸມ ພວກ ຜ ໍ້ ໃຫຍື່ ທງັ 

ປວງ ຂອງ ແຜື່ນດນິ ມຳ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ຂ  ເຊນີ ເບິື່ ງ ແມ         ເບິື່ ງ ວື່ຳ ຊຳຍ ຜ ໍ້ ນີໍ້ ມຳ ກ ື່  ກຳນ ຮໍ້ຳຍ ຫຳ ຄວຳມ ລ  ຳບຳກ         

ເພຳະວື່ຳ ລຳວ ໃຫໍ້ ຄນົ ມຳ ເອົຳ ເມຍ         ແລະ ລ ກ ຂອງ ຂໍ້ອຍ ພໍ້ອມ         ທງັ ເງນິ ແລະ ຄ  ຳ ຂອງ ຂໍ້ອຍ         ແລະ 

ຂໍ້ອຍ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້ ປະຕເິສດ ຫຍງັ ລຳວ”         

8ບນັດຳ ຜ ໍ້ ໃຫຍື່         ແລະ ປະຊຳຊນົ ທງັ ໝດົ ກ  ທ ນ ອາຮາບ ວື່ຳ         “ຂ  

ຢື່ຳ ໄດໍ້ ຟງັ         ຫລ  ຍນິ ຍອມ ເພິື່ ນ”         

9ພະ ອງົ ຈ ື່ງ ສ ັື່ງ ແກື່ ຜ ໍ້ ສ ົື່ງ ຂື່ຳວ ຂອງ ເບັນຮາດັດ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ໄປ ທ ນ ກະ-

ສດັ         ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         ‘ບນັດຳ ສິື່ ງ ທີື່  ທື່ຳນ         ເອົຳ ມຳ ຈຳກ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ທື່ຳນ ໃນ ເທ ື່ ອ ທ  ຳ-

ອິດ ນ ັໍ້ນ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈະ ເຮັດ ຕຳມ         ແຕື່ ສິື່ ງ ນີໍ້         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ປະຕບິດັ ຕຳມ ບ ື່  ໄດໍ້’”         ແລະ ຜ ໍ້ ສ ົື່ງ ຂື່ຳວ ກ  

ຈຳກ ໄປ         ແລະ ກບັ ມຳ ລຳຍ ງຳນ ຄວຳມ ນີໍ້ ໃຫໍ້ ກະສດັ ຟງັ.          
10ເບັນຮາດັດ ສ ົື່ງ ຂື່ຳວ ກບັ ມຳ ວື່ຳ         “ຂ  ໃຫໍ້ ພະ ທງັຫລຳຍ ລງົໂທດ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ແລະ ໜກັ ກວື່ຳ ນ ັໍ້ນ 

ອີກ         ຖໍ້ຳ ຂີໍ້ຝຸື່ນ ດນິ ໃນ ເມ  ອງ ຊາມາເຣຍ ມີ ພ  ສ  ຳລບັ ຄນົ ທີື່  ຕດິຕຳມ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ມຳ ຄນົ ລະ ໜ ື່ ງ ກ  ຳມ  ”         

11ແລະ ກະສດັ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ຕອບ ໄປ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ທ ນ ເພິື່ ນ ວື່ຳ         ‘ຂ  ທື່ຳນ ຜ ໍ້ ທີື່  ຄຳດ ແອວ ໄວໍ້         ຢື່ຳ 

ອວດ ອໍ້ຳງ ເໝ ອນ         ຜ ໍ້ ທີື່  ແກໍ້ ປະ ແອວ ແລໍ້ວ’”         

12ຕ ື່  ມຳ ເມ  ື່ອ ເບັນຮາດັດ ໄດໍ້ ຍນິ ຂື່ຳວ ນີໍ້ ຂະນະ ທີື່  ດ ື່ ມ ຢ ື່ ກບັ 

ບນັດຳ ກະສດັ ທງັຫລຳຍ ຢ ື່ ໃນ ເຕັນ ພະ ອງົ ກ  ສ ັື່ງ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ຂອງ ຕນົ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ເຂົໍ້ຳ ປະຈ  ຳ ທີື່ ”         

ແລະ ພວກ ເຂົຳ ກ  ເຂົໍ້ຳ ປະຈ  ຳ ທີື່  ເພ ື່ ອ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກບັ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ.          

ພຣະເຈົ້າຊົງສັນຍາວູ່າອິສຣາເອນຈະຊະນະ 
13ເບິື່ ງ ແມ         ຜ ໍ້ ທ  ຳນວຳຍ ຄນົ ໜ ື່ ງ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ເຝົໍ້ຳ ອາຮາບ ກະສດັ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ ທ ນ ວື່ຳ         “ພຣະ-

ຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ເຈົໍ້ຳ ເຫັນ ກອງທບັ ໃຫຍື່ ນີໍ້ ບ ?         ເບິື່ ງ ແມ         ເຮົຳ ຈະ ມອບ ໄວໍ້ ໃນ ມ  ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໃນ 

ມ ໍ້ນີໍ້         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ໄດໍ້ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ເຮົຳ ຄ  ພະຜ ໍ້ເປັນເຈົໍ້ຳ”         

14ແລະ ອາຮາບ ຖຳມ ວື່ຳ         “ຈະ ຊງົ ໃຊໍ້ ໃຜ ເຮັດ?”         ລຳວ 

ທ ນ ຕອບ ວື່ຳ         “ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ດໍ້ວຍ ມ  ຂອງ ພວກ ຂໍ້ຳ ໃຊໍ້ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ປະຈ  ຳ ແຂວງ 

ທງັຫລຳຍ”         ແລໍ້ວ ອາຮາບ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ຜ ໍ້ ໃດ ຈະ ພຳ ໄປ ເຮັດ ເສິກ?”         ລຳວ ທ ນ ຕອບ ວື່ຳ         “ທື່ຳນ ເອງ.”          

ອາຮາບຊະນະຊາວຊີເຣຍ 
15ອາຮາບ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ນບັ ພວກ ຂໍ້ຳ ໃຊໍ້ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ປະຈ  ຳ ແຂວງ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ຊ ື່ ງ ມີ ສອງ ຮໍ້ອຍ ສຳມ ສິບ 

ສອງ ຄນົ ນ  ຳ ກນັ         ແລະ ຫລງັ ຈຳກ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຈດັ ທະຫຳນ ທງັ ໝດົ         ຄ  ບນັດຳ ລ ກ ຫລຳນ ອິສຣາເອນ ລວມ 

ເຈດັ ພນັ ຄນົ         

16ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ອອກ ໄປ ໃນ ເວລຳ ທື່ຽງ         ຝື່ຳຍ ເບັນຮາດັດ ກ  ຳລງັ ດ ື່ ມ ເຫລົໍ້ຳ ເມຳົ ຢ ື່ ໃນ 

ເຕັນ         ທງັ ພະ ອງົ         ແລະ         ກະສດັ ອີກ ສຳມ ສິບ ສອງ ຄນົ ທີື່  ຊື່ວຍ ພະ ອງົ         

17ພວກ ຂໍ້ຳ ໃຊໍ້ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ 

ປະຈ  ຳ ບນັດຳ ແຂວງ ໄດໍ້ ອອກ ໄປ ກື່ອນ         ແລະ ເບັນຮາດັດ ກ  ໄດໍ້ ສ ົື່ງ ອອກ ໄປ         ພວກ ເຂົຳ         ລຳຍ ງຳນ 

ພະ ອງົ ວື່ຳ         “ມີ ຄນົ ຈ  ຳນວນ ຫລຳຍ ທີື່  ອອກ ມຳ ຈຳກ ຊາມາເຣຍ”         

18ພະ ອງົ ຈ ື່ງ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ຖໍ້ຳ ພວກ ເຂົຳ 

ອອກ ມຳ ດໍ້ວຍ ສນັຕ ິຈ ົື່ງ ຈບັ ພວກ ເຂົຳ ມຳ ທງັ ເປັນ          ຫລ  ຖໍ້ຳ ພວກ ເຂົຳ ອອກ ມຳ ເຮັດ         ເສິກ ຈ ົື່ງ ຈບັ ພວກ 

ເຂົຳ ມຳ ທງັ ເປັນ ຄ  ກນັ         

19ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ຈ ື່ງ ອອກ ໄປ ຈຳກ ເມ  ອງ ຄ          ພວກ ຂໍ້ຳ ໃຊໍ້ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ປະຈ  ຳ 

ແຂວງ         ແລະ ກອງທບັ ຈ ື່ງ ຕດິຕຳມ ຄນົ         ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້         

20ແລະ ພວກ ເຂົຳ ຕື່ຳງ ກ  ຂໍ້ຳ ຄ ື່ ຕ ື່ ສ ໍ້ ຂອງ ຕນົ         ຄນົ ຊີ-
ເຣຍ ໄດໍ້ ປບົ ໜີ         ແລະ ຄນົ ອິສຣາເອນ ໄລື່ ຕດິຕຳມ ພວກ ເຂົຳ ໄປ         ແຕື່ ເບັນຮາດັດ ກະສດັ ແຫື່ງ ຊີເຣຍ 

ໄດໍ້ ຂີື່  ມ ໍ້ຳ ໜີ ໄປ ກບັ ທະຫຳນ ມ ໍ້ຳ         

21ກະສດັ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ ກ  ອອກ ໄປ ໂຈມ ຕ ີມ ໍ້ຳ         ແລະ ລດົ ຮບົ         ແລະ 

ປະຫຳນ ພວກ ຊີເຣຍ ຢື່ຳງ ຫລວງຫລຳຍ.          
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22ແລໍ້ວ ຜ ໍ້ ທ  ຳນວຳຍ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ເຝົໍ້ຳ ກະສດັ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ ທ ນ ພະ ອງົ ວື່ຳ         “ຂ  ເສີມ ກ  ຳລງັ 

ຂອງ ທື່ຳນ         ແລະ ຄິດ ຕ ກ ຕອງ ເບິື່ ງ ວື່ຳ         ທື່ຳນ ຈະ ເຮັດ ແນວໃດ         ເພຳະ ໝດົ ປີ ນີໍ້ ກະສດັ ແຫື່ງ ຊີເຣຍ ຈະ 

ຍກົ ກອງທບັ ມຳ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກບັ ທື່ຳນ ອີກ”         ຊ ື່ ງ ເປັນ ເທ ື່ ອ ທີ ສອງ         ທີື່  ອາຮາບ ສ ໍ້ ຮບົ ກບັ ປະເທດ ຊີເຣຍ         

23ຂໍ້ຳ-

ລຳຊະກຳນ ຂອງ ກະສດັ ແຫື່ງ ຊີເຣຍ ກຳບ ທ ນ ພະ ອງົ ວື່ຳ         “ພະ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ເປັນ ພະ 

ແຫື່ງ ພ ເຂົຳ         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ຈະ ແຂງແຮງ ກວື່ຳ ພວກ ເຮົຳ         ແຕື່ ຂ  ໃຫໍ້ ພວກ ເຮົຳ ສ ໍ້ ຮບົ ກບັ ພວກ 

ເຂົຳ ໃນ ທົື່ງພຽງ         ແລໍ້ວ ພວກ ເຮົຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ແຂງແຮງ ກວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ແນື່ນອນ         

24ຂ  ເຮັດ ຢື່ຳງ ນີໍ້         ຂ  ໃຫໍ້ 

ປດົ ກະສດັ ທກຸ ອງົ ອອກ ຈຳກ ຕ  ຳແໜື່ງ ແລະ ຕ ັໍ້ງ ນຳຍ ທະຫຳນ ຂ ໍ້ນ ແທນ         

25ແລະ ເກນ ກອງທບັ ເຂົໍ້ຳ 

ແທນ ສື່ວນ ທີື່  ລ ົໍ້ມ ຕຳຍ ໄປ ໃນ ຄຳວ ກື່ອນ         ມ ໍ້ຳ ແທນ ມ ໍ້ຳ,         ລດົ ຮບົ ແທນ ລດົ ຮບົ         ແລໍ້ວ ພວກ ເຮົຳ         ຈະ ສ ໍ້ 

ຮບົ ກບັ ພວກ ເຂົຳ ໃນ ທົື່ງພຽງ         ພວກ ເຮົຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ແຂງແຮງ ກວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ແນື່ນອນ”         ຝື່ຳຍ ພະ ອງົ ກ  

ຟງັສຽງ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ເຮັດ ຕຳມ.          
26ແລະ ຢ ື່ ມຳ ເມ  ື່ອ ໝດົ ປີ ແລໍ້ວ         ເບັນຮາດັດ ກ  ເກນ ຄນົ ຊີເຣຍ ຍກົ ທບັ ຂ ໍ້ນ ໄປ ຮອດ ເມ  ອງ ອາເຟັກ 

ເພ ື່ ອ ສ ໍ້ ຮບົ ກບັ ອິສຣາເອນ         

27ແລະ ລ ກ ຫລຳນ ອິສຣາເອນ ກ  ຖ ກ ເກນ         ແລະ ຢ ື່ ພໍ້ອມ ໜໍ້ຳ ກນັ ທງັ ໝດົ         

ແລະ ອອກ ໄປ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກບັ ພວກ ເຂົຳ         ລ ກ ຫລຳນ         ອິສຣາເອນ ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ພວກ ເຂົຳ ເໝ ອນ ຢື່ຳງ ແບໍ້ 

ສອງ ຝ ງ ນໍ້ອຍ ໆ         ແຕື່ ຄນົ ຊີເຣຍ ເຕັມ ຢ ື່ ທົື່ງພຽງ ໄປ ຫມດົ         

28ແລະ ຄນົ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຄນົ ໜ ື່ ງ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ 

ໄປ ເຝົໍ້ຳ ແລະ ທ ນ ກະສດັ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ ວື່ຳ         “ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ເພຳະ ຄນົ ຊີເຣຍ ໄດໍ້ 

ກື່ຳວ ວື່ຳ         ‘ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເປັນ ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ພ ເຂົຳ         ພຣະອງົ ບ ື່  ໄດໍ້ ເປັນ ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ທົື່ງພຽງ’         

ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ຈະ ມອບ ປະຊຳຊນົ ໝ ື່ ໃຫຍື່ ນີໍ້ ໄວໍ້ ໃນ ມ  ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ໄດໍ້ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ເຮົຳ ຄ  

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ.”          
29ແລໍ້ວ ພວກ ເຂົຳ ກ  ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ ກງົກນັຂໍ້ຳມ ກນັ ຢ ື່ ເຈດັ ມ ໍ້ ແລໍ້ວ ໃນ ມ ໍ້ ທີ ເຈດັ ກ  ເລີື່ ມ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກນັ         ລ ກ ຫລຳນ 

ອິສຣາເອນ          ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ຄນົ ຊີເຣຍ ຊ ື່ ງ ເປັນ ທະຫຳນ ພ ໍ້ນ ດນິ ໜ ື່ ງ ແສນ ຄນົ ໃນ ມ ໍ້ ດຽວ         

30ແລະ ຄນົ ທີື່  ເຫລ ອ 

ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ ກ  ປບົ ໜີ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ເມ  ອງ ອາເຟັກ          ແລະ ກ  ຳແພງ ເມ  ອງ ໄດໍ້ ລ ົໍ້ມ ທບັ ຄນົ ທີື່  ເຫລ ອ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ ສອງ         

ໝ ື່ ນ ເຈດັ ພນັ ຄນົ         ເບັນຮາດັດ ກ  ໜີ ໄປ ດໍ້ວຍ         ແລະ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ຫໍ້ອງ ຊ ັໍ້ນ ໃນ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ເມ  ອງ         

31ແລະ ຂໍ້ຳ-

ລຳຊະກຳນ ຂອງ ພະ ອງົ ມຳ ທ ນ ວື່ຳ         “ເບິື່ ງ ແມ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ຍນິ ຂື່ຳວ ວື່ຳ ກະສດັ ແຫື່ງ ຄອບຄວົ ອິສຣາເອນ          

ເປັນ ກະສດັ ທີື່  ມີ ຄວຳມ ເມດ ຕຳ ຂ  ໃຫໍ້ ເຮົຳ ເອົຳ ຜໍ້ຳ ກະສອບ ຄຳດ ແອວ         ແລະ ເອົຳ ເຊ ອກ ພນັ ຫວົ ຂອງ 

ເຮົຳ         ແລະ ອອກ ໄປ ຫຳ ກະສດັ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ          ຫວງັ ວື່ຳ ເພິື່ ນ ຈະ ໄວໍ້ ຊວີດິ ຂອງ ພະ ອງົ”         

32ເພຳະ-

ສະນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ເອົຳ ຜໍ້ຳ ກະສອບ ຄຳດ ແອວ ແລະ ເອົຳ ເຊ ອກ ພນັ ຫວົ         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ໄປ ເຝົໍ້ຳ 

ກະສດັ         ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ ທ ນ ວື່ຳ         “ເບັນຮາດັດ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ທື່ຳນ ສ ັື່ງ ມຳ ວື່ຳ         ‘ຂ  ໄດໍ້ ໂຜດ ເມດ ຕຳ 

ເຖດີ         ຂ  ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່’”         ແລະ ພະ ອງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ເພິື່ ນ ຍງັ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່ ບ          ເພິື່ ນ ເປັນ ນໍ້ອງ ຂອງ 

ເຮົຳ”         

33ຝື່ຳຍ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ກ  ຳລງັ ຫຳ ຊື່ອງ ທຳງ ຢ ື່ ແລໍ້ວ         ພວກ ເຂົຳ ກ  ຮບີ ຕອບ ໂດຍ ໄວ ວື່ຳ         ‘ທື່ຳນ 

ເອີຍ ເບັນຮາດັດ ນໍ້ອງ ຊຳຍ         ຂອງ ທື່ຳນ”         ແລໍ້ວ ພະ ອງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ໄປ ສຳ         ແລະ ນ  ຳ ເພິື່ ນ ມຳ”         ແລໍ້ວ 

ເບັນຮາດັດ ກ  ອອກ ມຳ ຫຳ ອາຮາບ          ແລໍ້ວ ພະ ອງົ ກ  ໃຫໍ້ ເບັນຮາດັດ ຂ ໍ້ນ ໄປ ເທິງ ລດົ ຮບົ         

34ແລະ 

ເບັນຮາດັດ ທ ນ ວື່ຳ         “ຫວົ ເມ  ອງ ຊ ື່ ງ ພ ື່  ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຍ ດ ເອົຳ ໄປ ຈຳກ ພ ື່  ຂອງ ທື່ຳນ ນ ັໍ້ນ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຂ  
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ຄ ນ ໃຫໍ້         ທື່ຳນ,         ທື່ຳນ ຈະ ສໍ້ຳງ ຖະໜນົ ຫນົທຳງ ຂອງ ທື່ຳນ ໃນ ເມ  ອງ ດາມາເຊ ກ  ໄດໍ້         ເໝ ອນ ກບັ ທີື່  ພ ື່  

ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເຮັດ ໄວໍ້ ໃນ ຊາມາເຣຍ”         ແລໍ້ວ ອາຮາບ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ເຮົຳ ຈະ ຍອມ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ໄປ ຕຳມ ຄ  ຳໝັໍ້ນ-

ສນັຍຳ ນີໍ້”         ອາຮາບ ຈ ື່ງ ເຮັດ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ ກບັ ເບັນຮາດັດ          ແລະ ປື່ອຍ ເພິື່ ນ ໄປ.          

ອາຮາບໄວ້ຊີວິດຂອງເບັນຮາດັດ 
35ມີ ຊຳຍ ຄນົ ໜ ື່ ງ ໃນ ພວກ ລ ກສິດ ຂອງ ຜ ໍ້ ທ  ຳນວຳຍ ເວົໍ້ຳ ກບັ ເພ ື່ ອນ ຂອງ ຕນົ ຕຳມ ພຣະບນັຊຳ ຂອງ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ວື່ຳ         “ໄດໍ້ ໂຜດ ເຖດີ         ຂ  ຕ ີຂໍ້ອຍ ສຳ”         ແຕື່ ຊຳຍ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ກ  ປະຕເິສດ ບ ື່  ຍອມ ຕ ີເພິື່ ນ         

36ແລໍ້ວ ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ກບັ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ         “ເພຳະ ທື່ຳນ ບ ື່  ເຊ ື່ ອ ຟງັ ພຣະສລຸະສຽງ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          

ເບິື່ ງ ແມ         ເມ  ື່ອ ທື່ຳນ ອອກ ໄປ ຈຳກ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ສິງ ໃຫຍື່ ໂຕ ໜ ື່ ງ ຈະ ຂໍ້ຳ ທື່ຳນ”         ເມ  ື່ອ ລຳວ ຈຳກ ເພິື່ ນ ໄປ         

ສິງ ໃຫຍື່ ໂຕ ໜ ື່ ງ ກ  ມຳ ພບົ ລຳວ ແລະ ຂໍ້ຳ ລຳວ         

37ແລໍ້ວ ເພິື່ ນ ໄປ ພບົ ຊຳຍ ອີກ ຄນົ ໜ ື່ ງ         ແລະ ກື່ຳວ ວື່ຳ         

“ໄດໍ້ ໂຜດ ເຖດີ         ຂ  ຕ ີຂໍ້ອຍ ສຳ”         ຊຳຍ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຕ ີເພິື່ ນ         ແລະ         ເຮັດ ໃຫໍ້ ເພິື່ ນ ບຳດເຈບັ         

38ຜ ໍ້ ທ  ຳນວຳຍ 

ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈ ື່ງ ຈຳກ ໄປ         ແລະ ໄປ ລ ຖໍ້ຳ ພບົ ກະສດັ ຢ ື່ ທີື່  ຫນົທຳງ         ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ປອມ ຕວົ         ແລະ ເອົຳ ແພ ປກົ ໜໍ້ຳ ໄວໍ້         

39ເມ  ື່ອ ກະສດັ ຜື່ຳນ ໄປ         ເພິື່ ນ ກ  ຮໍ້ອງ ທ ນ ກະສດັ ວື່ຳ         “ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ທື່ຳນ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ກຳງ ເສິກ         ແລະ 

ເບິື່ ງ ແມ         ທະຫຳນ         ຄນົ ໜ ື່ ງ ກບັ ມຳ         ແລະ ນ  ຳ ຊຳຍ ຄນົ ໜ ື່ ງ ມຳ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ບອກ ວື່ຳ         ‘ຈ ົື່ງ ຮກັສຳ ຊຳຍ 

ຄນົ ນີໍ້ ໄວໍ້         ຖໍ້ຳ ລຳວ ຫລດຸ ໄປ ໄດໍ້         ດໍ້ວຍ ເຫດ ໃດ ກ  ຕຳມ         ຊວີດິ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ແທນ ຊວີດິ ຂອງ ລຳວ         

ຫລ  ບ ື່  ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ເສຍ ເງນິ ໜ ື່ ງ ຕະລນັຕນົ ເປັນ ກຳນ ໄຖື່ ມນັ”’         

40ແລະ ເມ  ື່ອ ຂໍ້ຳ ໃຊໍ້ ຄຳ ວຽກ ຢ ື່ 

ບື່ອນ ນີໍ້ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         ຄນົ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ກ  ຫຳຍ ໄປ         ກະສດັ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ ກື່ຳວ ກບັ ເພິື່ ນ ວື່ຳ         “ໂທດ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ 

ຕໍ້ອງ ເປັນ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ         ເພຳະ ເຈົໍ້ຳ ເອງ ໄດໍ້ ຕດັສິນ ແລໍ້ວ”         

41ແລໍ້ວ ເພິື່ ນ ກ  ຮບີ ເອົຳ ຜໍ້ຳ ປກົ ໜໍ້ຳ ອອກ 

ຈຳກ ໜໍ້ຳ ຂອງ ຕນົ         ແລະ ກະສດັ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ ກ  ຈ ື່  ໄດໍ້ ວື່ຳ ເປັນ ຜ ໍ້ ທ  ຳນວຳຍ ຄນົ ໜ ື່ ງ         

42ແລະ ຜ ໍ້ ທ  ຳ-

ນວຳຍ ຈ ື່ງ ທ ນ ພະ ອງົ ວື່ຳ         “ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ເພຳະ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ປື່ອຍ ຊຳຍ ຄນົ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ມ  

ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ເຮົຳ ໄດໍ້ ກ  ຳນດົ ໃຫໍ້ ທ  ຳລຳຍ ນ ັໍ້ນ         ຊວີດິ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ແທນ ຊວີດິ ຂອງ ລຳວ         ແລະ 

ຊນົ ຊຳດ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ແທນ ຊນົ ຊຳດ ຂອງ ລຳວ”         

43ກະສດັ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ ກ  ສະເດັດ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ພະ-

ລຳຊະວງັ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ເສົໍ້ຳໝອງ         ແລະ ບ ື່  ພ ໃຈ ຫລຳຍ         ຈິື່ງ ສະເດັດ ໄປ ໃນ ເມ  ອງ ຊາມາເຣຍ.          

ບົດທີ 21 
ນາໂບດຖືກຂ້າຍ້ອນສວນອະງ ູ່ນ 

1ນາໂບດ ຊຳວ ເຢດຊະເຣເອນ ມີ ສວນ ອະງ ຸື່ນ ຢ ື່ ຕອນ ໜ ື່ ງ         ໃກໍ້ ກບັ ພະລຳຊະວງັ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ອາ-
ຮາບ.         

2ມ ໍ້ໜ ື່ ງ ເຈົໍ້ຳ ອາຮາບ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ນາໂບດ ວື່ຳ,         “ສວນ ອະງ ຸື່ນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ນີໍ້ ໃຫໍ້ ຂໍ້ອຍ ເຮັດ ສວນ ຜກັ ເສຍ         

ເພຳະ ມນັ ຕດິ ກບັ ເຮ ອນ ຂອງ ຂໍ້ອຍ         ຂໍ້ອຍ ຈະ ເອົຳ ສວນ ອະງ ຸື່ນ ດກີ ວື່ຳ ນີໍ້ ໃຫໍ້ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ ດອກ         ຫລ  ຖໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ 

ບ ື່  ມກັ ແບບ ນີໍ້ ໃຫໍ້ ຂໍ້ອຍ ຊ ໍ້ ເອົຳ ກ  ໄດໍ້.”         

3ນາໂບດ ຈ ື່ງ ທ ນ ຕອບ ວື່ຳ,         “ສວນ ນີໍ້ ເປັນ ມ ນ ມ ລະດກົ ມຳ ຈຳກ ປ ື່ 

ຍື່ຳ ຕຳ ຍຳຍ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ຂ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ຊື່ອຍ ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ເຮັດ ຜິດ ໂດຍ ຂຳຍ ສວນ ນີໍ້ 

ເສຍ.”          
4ອາຮາບ ສະເດັດ ກບັ ຄ ນ ເມ  ອ ພະລຳຊະວງັ         ດໍ້ວຍ ໝດົ ຄວຳມ ຫວງັ         ແລະ ອຳລມົ ເສຍ ຍໍ້ອນ ຄ  ຳ 

ເວົໍ້ຳ ຂອງ ນາໂບດ ພະ ອງົ ຊງົ ບນັທມົ ປິື່ ນ ໜໍ້ຳ ເຂົໍ້ຳ ຝຳ         ແລະ ບ ື່  ຍອມ ສະເຫວຍີ ອຳຫຳນ.         

5ພະ ນຳງ ເຢ-
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ເຊເບນ          ມະເຫສີ ຂອງ ພະ ອງົ ຈ ື່ງ ມຳ ຖຳມ ວື່ຳ,         “ເປັນ ຫຍງັ ສະເດັດ ອໍ້ຳຍ ຈ ື່ງ ຫງ ື່ວມເຫງຳົ ຈນົ ບ ື່  ກນິ 

ເຂົໍ້ຳ?”         

6ພະ ອງົ ຈ ື່ງ ຕອບ ວື່ຳ,         “ອໍ້ຳຍ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ກບັ ນາໂບດ ຊຳວ ເຢດຊະເຣເອນ ໃຫໍ້ ຍກົ ສວນ ອະງ ຸື່ນ 

ຂອງ ລຳວ ໃຫໍ້ ແກື່ ອໍ້ຳຍ         ໂດຍ ທີື່  ອໍ້ຳຍ ຈະ ເອົຳ ເງນິ         ຫລ  ສວນ ອະງ ຸື່ນ ໃໝື່ ປື່ຽນ ກບັ ລຳວ         ຕຳມ ທີື່  ລຳວ ພ -

ໃຈ         ແຕື່ ລຳວ ບ ື່  ຍອມ ໃຫໍ້ ເລີຍ.”         

7ເຢເຊເບນ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ພະ ລຳຊຳ ວື່ຳ,         “ສະເດັດ ອໍ້ຳຍ ຊງົ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ຊ-ີ

ວດິ ອິສຣາເອນ          ແມ ື່ນ ບ ?         ຈ ົື່ງ ລກຸຂ ໍ້ນ ສຳ         ຈ ົື່ງ ທ  ຳ ໃຈ ໃຫໍ້ ສະບຳຍ         ແລະ ສະເຫວຍີ ອຳຫຳນ ເສຍ         

ນໍ້ອງ ຈະ ເອົຳ ສວນ ອະງ ຸື່ນ ຂອງ ນາໂບດ ຊຳວ ເຢດຊະເຣເອນ ມຳ ໃຫໍ້ ເປັນ ຂອງ ອໍ້ຳຍ ເອງ.”          
8ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ນຳງ ຈ ື່ງ ຂຽນ ໜງັສ  ປະທບັ ຕຳ ໃນ ນຳມ ພະ ລຳຊະ ສຳມ ີ        ແລໍ້ວ ສ ົື່ງ ໜງັສ  ນີໍ້ ໄປ ຫຳ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ         

ພໍ້ອມ ທງັ ເຖົໍ້ຳ ແກື່ ໃນ ເມ  ອງ ເຢດຊະເຣເອນ.         

9ໃນ ຈດົໝຳຍ ນ ັໍ້ນ ພະ ນຳງ ຂຽນ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ປະກຳດ ໃຫໍ້ 

ທກຸ ຄນົ ຊຸມນມຸ         ແລະ ຖ  ສິນ ອດົ ອຳຫຳນ         ແລໍ້ວ ໃຫໍ້ ນາໂບດ ນ ັື່ງ ຢ ື່ ບື່ອນ ທີື່  ມີ ກຽດ.         

10ແລະ ເອົຳ ນກັເລງ 

ສອງ ຄນົ ມຳ ຢ ນ ຢ ື່ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ລຳວ         ແລະ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ກື່ຳວ ໂທດ ໃສື່ ລຳວ ວື່ຳ         ລຳວ ໄດໍ້ ປໍ້ອຍ ດື່ຳ ພຣະເຈົ້າ 

ແລະ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ         ແລໍ້ວ ໃຫໍ້ ເອົຳ ລຳວ ອອກ ມຳ ນອກ ເມ  ອງ ແລະ ແກວື່ງ ກໍ້ອນ ຫີນ ໃສື່ ໃຫໍ້ ຕຳຍ.”          
11ບນັດຳ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ພໍ້ອມ ທງັ ເຖົໍ້ຳ ແກື່ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ເມ  ອງ ດຽວ ກນັ ກບັ ນາໂບດ          ກ  ປະຕບິດັ ຕຳມ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ 

ຂອງ ພະ ນຳງ ເຢເຊເບນ          ຕຳມ ທີື່  ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ຂຽນ ລງົ ໃນ ຈດົໝຳຍ ທີື່  ສ ົື່ງ ໄປ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ນ ັໍ້ນ.         

12ພວກ 

ເຂົຳ ກ  ປະກຳດ ໃຫໍ້ ຖ  ສິນ ອດົ ອຳຫຳນ         ແລະ ເອີໍ້ນ ປະຊຳຊນົ ມຳ ເຕົໍ້ຳໂຮມ ກນັ         ແລະ ໃຫໍ້ ນາໂບດ ໄປ ນ ັື່ງ 

ຢ ື່ ບື່ອນ ທີື່  ມີ ກຽດ         ແລໍ້ວ ນກັເລງ ສອງ ຄນົ ກ  ມຳ ຢ ນ ຢ ື່ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ລຳວ.         

13ແລໍ້ວ ກື່ຳວ ໂທດ ວື່ຳ         ລຳວ ປໍ້ອຍ ດື່ຳ 

ພຣະເຈົ້າ          ແລະ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ນ  ຳ ລຳວ ອອກ ໄປ ນອກ ເມ  ອງ ແລະ ແກວື່ງ ກໍ້ອນ ຫີນ 

ໃສື່ ຈນົ ຕຳຍ.         

14ຕ ື່  ມຳ         ພວກ ເຂົຳ ກ  ສ ົື່ງ ຂື່ຳວ ໄປ ບອກ ພະ ນຳງ ເຢເຊເບນ ວື່ຳ,         “ນາໂບດ ໄດໍ້ ຖ ກ 

ແກວື່ງ ກໍ້ອນ ຫີນ ໃສື່ ຈນົ ຕຳຍ ແລໍ້ວ.”          
15ເມ  ື່ອ ເຢເຊເບນ ໄດໍ້ ຮ ໍ້ ວື່ຳ         ນາໂບດ ຕຳຍ ແລໍ້ວ         ພະ ນຳງ ຈ ື່ງ ທ ນ ອາຮາບ ວື່ຳ,         “ນາໂບດ ໄດໍ້ ຕຳຍ 

ແລໍ້ວ         ຂ  ສະເດັດ ອໍ້ຳຍ ຈ ົື່ງ ໄປ ຍ ດ ເອົຳ ສວນ ອະງ ຸື່ນ ທີື່  ນາໂບດ ບ ື່  ຍອມ ໃຫໍ້ ນ ັໍ້ນ ມຳ ເປັນ ກ  ຳມະສິດ ສຳ.         

16ເມ  ື່ອ ອາຮາບ ຮ ໍ້ ຂື່ຳວ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ພະ ອງົ ກ  ສະເດັດ ລງົ ໄປ ຍ ດ ເອົຳ ສວນ ອະງ ຸື່ນ ມຳ ເປັນ ກ  ຳມະສິດ ຂອງ 

ຕນົ.          

ພຣະເຈົ້າຊົງສາບແຊູ່ງອາຮາບ 
17-18ແລໍ້ວ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ຕ ື່  ເອລຢີາ ຊຳວ ຕີຊະເບ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ຟໍ້ຳວ ໄປ ພບົ ອາຮາບ          ເຈົໍ້ຳ 

ຊວີດິ ອິສຣາເອນ ທີື່  ກງຸ ຊາມາເຣຍ          ເຈົໍ້ຳ ຈະ ພບົ ລຳວ ໃນ ສວນ ອະງ ຸື່ນ ຂອງ         ນາໂບດ          ເພຳະ ລຳວ ໄດໍ້ 

ໄປ ຍ ດ ເອົຳ ສວນ ນ ັໍ້ນ ມຳ ເປັນ ກ  ຳມະສິດ ແລໍ້ວ.         

19ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ເວົໍ້ຳ ກບັ ລຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ,         “ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ຂອງ ສວນ ນີໍ້         ແລະ ຍ ດ ເອົຳ ສວນ ມຳ ເປັນ ກ  ຳມະສິດ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ສະນ ັໍ້ນ         

ໃນ ບື່ອນ ທີື່  ໝຳ ໄດໍ້ ເລຍ ເລ ອດ ຂອງ ນາໂບດ          ໝຳ ກ  ຈະ ເລຍ ເລ ອດ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ເໝ ອນ ກນັ.”          
20ເມ  ື່ອ ອາຮາບ ເຫັນ ເອລຢີາ          ພະ ອງົ ຈ ື່ງ ກື່ຳວ ຂ ໍ້ນ ວື່ຳ,         “ເອລຢີາ ຜ ໍ້ ເປັນ ສດັຕ  ຂອງ ຂໍ້ອຍ         ບດັ ນີໍ້ 

ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ພບົ ຂໍ້ອຍ ແລໍ້ວ”         ເອລຢີາ ຈ ື່ງ ຕອບ ວື່ຳ,         “ແມ ື່ນ ແລໍ້ວ         ພະ ອງົ ໄດໍ້ ຍອມ ຂຳຍ ຕວົ ເຮັດ ໃນ ສິື່ ງ ທີື່  

ຜິດ         ຕ ື່  ສຳຍ ພຣະເນດ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ.         

21ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ໄວໍ້ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ຈະ ນ  ຳ ໂຊກ 

ຮໍ້ຳຍ ມຳສ ື່ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ຈະ ກວຳດ ເອົຳ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ໝດົ ໄປ         ຄ  ກ  ຳຈດັ ຜ ໍ້ ຊຳຍ ທກຸ ຄນົ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ 

ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ທງັ ຜ ໍ້ ໜຸື່ມ         ແລະ ຜ ໍ້ ເຖົໍ້ຳ.         

22ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ເໝ ອນ 
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ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ກະສດັ ເຢໂຣໂບອາມ          ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເນບັດ          ແລະ ເໝ ອນ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ບາ-
ອາຊາ          ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອາຮີຢາ          ເພຳະ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ໃຈ ຮໍ້ຳຍ         ແລະ ໄດໍ້ ພຳໃຫໍ້ ພວກ ອິສຣາ-
ເອນ ເຮັດ ຜິດ.         

23ແລະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຍງັ ຊງົ ກື່ຳວ ກື່ຽວ ກບັ ພະ ນຳງ         ເຢເຊເບນ ວື່ຳ         ຝ ງ ໝຳ ຈະ 

ກດັ ກນິ ພະ ນຳງ         ເຢເຊເບນ          ຢ ື່ ໃນ ເມ  ອງ ເຢດຊະເຣເອນ.         

24ຝ ງ ໝຳ ຈະ ກດັ ກນິ ຍຳດ ຕ ີພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ 

ອາຮາບ          ທີື່  ຕຳຍ ຢ ື່ ໃນ ເມ  ອງ         ແລະ ຝ ງ ແຮໍ້ງ ຈະ ສບັ ຕອດ ກນິ ຜ ໍ້ ທີື່  ຕຳຍ ໃນ ທົື່ງ ນຳ.”         

25ບ ື່  ເຄີຍ ມີ ຜ ໍ້ ໃດ ທີື່  

ຂຳຍ ຕວົ ເອງ         ເພ ື່ ອ ສໍ້ຳງ ຄວຳມ ຜິດ ຕ ື່  ສຳຍ ພຣະເນດ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ດ ັື່ງ         ອາຮາບ ທີື່  ຖ ກ ຍ ຸ

ແຫຍື່ ຈຳກ ພະ ນຳງ         ເຢເຊເບນ ຜ ໍ້ ເປັນ ມະເຫສີ.         

26ພະ ອງົ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃນ ສິື່ ງ ທີື່  ໜໍ້ຳ ກຽດ ໜໍ້ຳ ຊງັ ທີື່  ສດຸ         

ໂດຍ ໄດໍ້ ຂຳບ ໄຫວໍ້ ຮ ບ ພະ ດ ັື່ງ ຊຳວ ອະໂມຣີດ          ຊ ື່ ງ ເປັນ ພວກ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ໄລື່ ອອກ ຈຳກ 

ພວກ ອິສຣາເອນ.          
27ເມ  ື່ອ ອາຮາບ ໄດໍ້ ຍນິ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ຈຳກ         ເອລຢີາ          ພະ ອງົ ໄດໍ້ ຈກີ ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ ສະແດງ ຄວຳມ ໂສກເສົໍ້ຳ         

ແລະ ຖ  ສິນ ອດົ ອຳຫຳນ         ພະ ອງົ ນອນ ໃນ ຊຸດ ໄວໍ້ ທກຸ         ແລະ ໄປ ມຳ ດໍ້ວຍ ອຳກຳນ ເປັນ ທກຸ ໃນ ພະ ໄທ ທີື່  

ສດຸ.         

28-29ແລໍ້ວ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ຕ ື່         ເອລຢີາ ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ ເຫັນ ບ ື່  ວື່ຳ         ອາຮາບ ໄດໍ້ ຖື່ອມຕວົ ລງົ 

ຕ ື່ໜໍ້ຳ ເຮົຳ ຢື່ຳງໃດ?         ຍໍ້ອນ ວື່ຳ ລຳວ ໄດໍ້ ຖື່ອມຕວົ ລງົ ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ         ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ນ  ຳ ເອົຳ ເຫດ         ຮໍ້ຳຍ ມຳສ ື່ 

ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ລຳວ         ໃນ ເວລຳ ລ ກ ຊຳຍ ໄດໍ້ ປກົຄອງ.”          
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ມີກາຢາ ທຳນວາຍເຖິງການເສຍໄຊຂອງອາຮາບ 

1-2ຊີເຣຍ          ແລະ ອິສຣາເອນ ບ ື່  ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ສງົຄຳມ ຕ ື່  ກນັ ເປັນ ເວລຳ ສຳມ ປີ         ເມ  ື່ອ ຮອດ ປີ ທີ ສຳມ         ເຢ-
ໂຮຊາຟັດ          ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ແຫື່ງ ປະເທດ ຢ ດາ          ກ  ສະເດັດ ມຳ ຢໍ້ຽມຢຳມ ອາຮາບ          ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ແຫື່ງ ປະເທດ 

ອິສຣາເອນ.         

3ເຈົໍ້ຳ ອາຮາບ ຈ ື່ງ ຖຳມ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ຂອງ ພະ ອງົ ວື່ຳ,         “ພວກ ທື່ຳນ ຮ ໍ້ ບ  ວື່ຳ         ເມ  ອງ ຣາ-
ໂມດ ກິເລອາດ          ເປັນ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ         ແຕື່ ເປັນ ຫຍງັ ພວກ ເຮົຳ ຈ ື່ງ ຢ ື່ ຊ ື່  ໆ         ບ ື່  ໄປ ເອົຳ ອອກ ຈຳກ ເຈົໍ້ຳ ຊ-ີ

ວດິ ຊີເຣຍ.”         

4-5ພະ ອງົ ກື່ຳວ ຕ ື່  ເຢໂຮຊາຟັດ ວື່ຳ,         “ທື່ຳນ ຈະ ໄປ ຕ ີເອົຳ ເມ  ອງ         ຣາໂມດ ກິເລອາດ          

ຮື່ວມ ນ  ຳ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ບ ?         ເຢໂຮຊາຟັດ ຈ ື່ງ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຕຽມ ພໍ້ອມ ຢ ື່ ແລໍ້ວ         ດ ັື່ງ ດຽວ ກບັ ທື່ຳນ         

ທະຫຳນ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກ  ຄ  ທະຫຳນ ຂອງ ທື່ຳນ         ມ ໍ້ຳ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກ  ຄ  ມ ໍ້ຳ ຂອງ ທື່ຳນ         ແຕື່ ຂ  ໃຫໍ້ 

ປ ກສຳ ເລ ື່ ອງ ນີໍ້ ກບັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເສຍ ກື່ອນ.”         

6ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ເຈົໍ້ຳ ອາຮາບ ຈ ື່ງ ເອີໍ້ນ ພວກ ຜ ໍ້ ປະກຳດ 

ພຣະຄ  ຳ ມຳ ປະຊຸມ         ຊ ື່ ງ ມີ ປະມຳນ ສີື່  ຮໍ້ອຍ ຄນົ         ພະ ອງົ ຖຳມ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຄວນ ຈະ ອອກ ໄປ ຕ ື່ ສ ໍ້ 

ກບັ ຊຳວ ເມ  ອງ ຣາໂມດ ກເິລອາດ ບ          ຫລ  ບ ື່  ຄວນ ໄປ?”ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ທ ນ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຂ  ພະ ອງົ ຊງົ ສະ-

ເດັດ ໄປ ເທີໍ້ນ         ເພຳະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ມອບ ເມ  ອງ ນີໍ້ ໄວໍ້ ໃນ ອ  ຳນຳດ ຂອງ ພະ ອງົ ແລໍ້ວ.”         

7ແຕື່ ເຢ-
ໂຮຊາຟັດ ຖຳມ ວື່ຳ,         “ຢ ື່ ບື່ອນ ນີໍ້ ບ ື່  ມີ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະຄ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຄນົ ອ ື່ ນ ອີກ ບ ?         ທີື່  ພວກ 

ເຮົຳ ຄວນ ປ ກສຳ ຫຳລ  ນ  ຳ.”         

8ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ ຈ ື່ງ ຕອບ         ເຢໂຮຊາຟັດ ວື່ຳ,         “ຍງັ ມີ ຢ ື່         ລຳວ 

ຊ ື່ ວ ື່ຳ         ມກີາຢາ          ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອິມລາ          ແຕື່ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຊງັ ລຳວ         ເພຳະ ລຳວ ບ ື່  ເຄີຍ ທ  ຳນວຳຍ ເລ ື່ ອງ 

ດ ີກື່ຽວ ກບັ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເລີຍ         ລຳວ ມີ ແຕື່ ທ  ຳນວຳຍ ເລ ື່ ອງ ບ ື່  ດ ີໃຫໍ້ ເລ ໍ້ອຍ ໆ.”         ແຕື່ ເຢໂຮຊາຟັດ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         

“ພະ ລຳຊຳ ບ ື່  ຄວນ ເວົໍ້ຳ ດ ັື່ງນີໍ້.”         

9ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ເຈົໍ້ຳ ອາຮາບ ຈ ື່ງ ຊງົ ຮບັ ສ ັື່ງ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ຄນົ ໜ ື່ ງ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ 
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ໄປ ນ  ຳ ຕວົ         ມີກາຢາ ມຳ ໄວ ໆ.”          

10ເຈົໍ້ຳ ອາຮາບ          ແລະ ເຢໂຮຊາຟັດ          ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ແຫື່ງ ປະເທດ ຢ ດາ ໄດໍ້ ຊງົ ເຄ ື່ ອງ ພະ ລຳຊຳ ແລໍ້ວ 

ປະທບັ ຢ ື່ ທີື່  ລຳນ ຟຳດ ເຂົໍ້ຳ         ຢ ື່ ທຳງ ນອກ ປະຕ  ເມ  ອງ ຊາມາເຣຍ.         

11ຊ ື່ ງ ມີ ພວກ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ທງັ 

ໝດົ ຖວຳຍ ຄ  ຳ ທ  ຳນວຳຍ ຢ ື່         ແຕື່ ແລໍ້ວ ມີ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະຄ  ຳ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ຊ ື່ ວ ື່ຳ ເຊເດກີຢາ          ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ 

ເຄນາອານາ          ໄດໍ້ ເອົຳ ເຫລັກ ມຳ ເຮັດ ເປັນ ເຂົຳ ສບຸ ໃສື່ ຫວົ         ແລະ ທ ນ ຕ ື່  ເຈົໍ້ຳ ອາຮາບ ວື່ຳ,         “ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້         ພະ ອງົ ຈະ ໄລື່ ຄນົ ຊີເຣຍ ໄປ ຈນົ ພວກ ເຂົຳ ຖ ກ ທ  ຳລຳຍ ໝດົ.”         

12ແລະ ພວກ ຜ ໍ້ 

ປະກຳດ ພຣະຄ  ຳ ທກຸ ຄນົ ກ  ທ  ຳນວຳຍ ຢື່ຳງ ດຽວ ກນັ ວື່ຳ,         “ຂ  ພະ ອງົ ຊງົ ສະເດັດ ໄປ ຕ ື່ ສ ໍ້ ທີື່  ເມ  ອງ         ຣາ-
ໂມດ ກິເລອາດ          ແລໍ້ວ ພະ ອງົ ຈະ ຊະນະ         ເພຳະວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ມອບ ເມ  ອງ ນີໍ້ ໄວໍ້ ໃນ ອ  ຳນຳດ 

ຂອງ ພະ ອງົ ແລໍ້ວ.”         

13ຜ ໍ້ ທີື່  ໄປ ນ  ຳ ຕວົ ມີກາຢາ ມຳ ນ ັໍ້ນ         ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ມີກາຢາ ວື່ຳ,         “ພວກ ຜ ໍ້ ປະກຳດ 

ພຣະຄ  ຳ ທກຸ ຄນົ ຕື່ຳງ ກ  ທ  ຳນວຳຍ ແຕື່ ເລ ື່ ອງ ດ ີແກື່ ພະ ລຳຊຳ         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ຂ  ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ເວົໍ້ຳ ດ ັື່ງ ດຽວ ກບັ 

ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ທ  ຳນວຳຍ ແຕື່ ເລ ື່ ອງ ດ ີແກື່ ພະ ອງົ.”         

14ແຕື່ ມີກາຢາ ຕອບ ວື່ຳ,         “ໃນ ພຣະນຳມ ຂອງ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ທີື່  ຊງົ ພຣະຊນົ ຢ ື່         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈະ ເວົໍ້ຳ ຕຳມ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ໄວໍ້ ກບັ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເທົື່ ຳ 

ນ ັໍ້ນ.”          
15ເມ  ື່ອ ມກີາຢາ ເຂົໍ້ຳ ເຝົໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ         ພະ ອງົ ຈ ື່ງ ຖຳມ ວື່ຳ,         “ມີກາຢາ          ພວກ ເຮົຳ ຄວນ ຈະ ອອກ ໄປ 

ຕ ື່ ສ ໍ້ ກບັ ຊຳວ ເມ  ອງ         ຣາໂມດ ກິເລອາດ ຫລ  ບ ື່?”         ລຳວ ຈ ື່ງ ທ ນ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຄວນ ສະເດັດ ອອກ ໄປ         

ແລໍ້ວ ພະ ອງົ ຈະ ຊະນະ ເພຳະວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ມອບ ເມ  ອງ ນີໍ້ ໄວໍ້ ໃຕໍ້ ອ  ຳນຳດ ຂອງ ພະ ອງົ ແລໍ້ວ.”         

16ແຕື່ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ອຍ ໄດໍ້ ບອກ ເຈົໍ້ຳ ຫລຳຍ ເທ ື່ ອ ແລໍ້ວ ວື່ຳ         ໃຫໍ້ ເວົໍ້ຳ ແຕື່ ຄວຳມ ຈງິ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ         

ໃນ ພຣະນຳມ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ.”         

17ແລໍ້ວ ມີກາຢາ          ກ  ທ ນ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ເຫັນ ປະຊຳຊນົ ອິ-
ສຣາເອນ ແຕກ ກະຈດັກະຈຳຍ ຢ ື່ ຕຳມ ພ  ນໍ້ອຍ         ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ຝ ງ ແກະ ທີື່  ບ ື່  ມີ ຜ ໍ້ ລໍ້ຽງ         ແລະ ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         ‘ປະຊຳຊນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ບ ື່  ມີ ຜ ໍ້ນ  ຳ         ຂ  ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ກບັ ຄ ນ ເມ  ອ ບໍ້ຳນ ເມ  ອ ເຮ ອນ ຂອງ 

ພວກ ເຂົຳ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ສະຫງບົ ສກຸ ເທີໍ້ນ.’”         

18ເຈົໍ້ຳ ອາຮາບ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ກບັ         ເຢໂຮຊາຟັດ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳພະ-

ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ບອກ ທື່ຳນ ແລໍ້ວ ບ ື່  ແມ ື່ນ ບ  ວື່ຳ         ລຳວ ບ ື່  ເຄີຍ ທ  ຳນວຳຍ ເລ ື່ ອງ ດ ີກື່ຽວ ກບັ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈກັ ເທ ື່ ອ ເລີຍ         

ລຳວ ມີ ແຕື່ ທ  ຳນວຳຍ ເລ ື່ ອງ ຮໍ້ຳຍ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ?         

19ມີກາຢາ ທ ນ ຕ ື່  ໄປ ວື່ຳ,         “ຂ  ພະ ອງົ ຮບັ ຟງັ ພຣະຄ  ຳ ຂອງ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ເຫັນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ປະທບັ ເທິງ ພະ ທີື່  ນ ັື່ງ ຂອງ ພຣະອງົ ໃນ ສະຫວນັ 

ຊ ັໍ້ນ ຟໍ້ຳ         ແລະ ພວກ ບ ລິວຳນ ແຫື່ງ ເມ  ອງ ສະຫວນັ ໄດໍ້ ຢ ນ ຢ ື່ ທຳງ ຂໍ້ຳງ ຂວຳ         ແລະ ທຳງ ຂໍ້ຳງ ຊໍ້ຳຍ ຂອງ 

ພຣະອງົ.         

20ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ຖຳມ ວື່ຳ,         “ແມ ື່ນ ໃຜ ຈະ ໄປ ລ ໍ້ ລວງ ອາຮາບ          ໃຫໍ້ ອອກ ໄປ ຕຳຍ ທີື່  

ເມ  ອງ         ຣາໂມດ ກິເລອາດ.”         

21ພວກ ເທວະດຳ ບຳງ ພວກ ກ  ທ ນ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ         ລຳງ ພວກ ກ  ທ ນ ຢື່ຳງ ນີໍ້         

ແລໍ້ວ ກ  ມີ ວນິ ຍຳນ ດວງ ໜ ື່ ງ ມຳ ຢ ື່         ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ທ ນ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ເປັນ ຜ ໍ້ ລ ໍ້ 

ລວງ ລຳວ.”         

22ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ຖຳມ ວື່ຳ,         “ຈະ ເຮັດ ຢື່ຳງໃດ?”         ວນິ ຍຳນ ດວງ ນ ັໍ້ນ ຈ ື່ງ ທ ນ ຕອບ 

ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ໄປ ເຮັດ ໃຫໍ້ ພວກ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະຄ  ຳ ທກຸ ຄນົ ຂອງ ອາຮາບ ເວົໍ້ຳ ຕວົະ”         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         

ພຣະອງົ ຈ ື່ງ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ໄປ ລ ໍ້ ລຳວ         ແລໍ້ວ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ສ  ຳເລັດ ຜນົ”         

23ແລໍ້ວ         ມີກາຢາ ກ  ເວົໍ້ຳ ສະຫລບຸ 

ວື່ຳ,         “ເຫດກຳນ ກ  ເປັນ ມຳ ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ພວກ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະຄ  ຳ 

ທກຸ ຄນົ ຂອງ ພະ ອງົ ເວົໍ້ຳ ຕວົະ ພະ ອງົ         ແຕື່ ຄວຳມ ຈງິ ແລໍ້ວ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ຮໍ້ຳຍ ໃສື່ ພະ 
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ອງົ.”         

24ແລໍ້ວ ເຊເດກີຢາ ລ ກ ຊຳຍ ເຄນາອານາ ກ  ລກຸຂ ໍ້ນ ມຳ ຕບົ ໜໍ້ຳ ມີກາຢາ          ແລະ ຖຳມ ວື່ຳ,         

“ພຣະວິນຍານ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ທີື່ ຢ ື່ ກບັ ຂໍ້ອຍ         ຈະ ອອກ ໄປ ເວົໍ້ຳ ກບັ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຢື່ຳງໃດ?”         

25ມີ-
ກາຢາ ຈ ື່ງ ຕອບ ວື່ຳ,         “ໃນ ເວລຳ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ໜີ ໄປ ລີໍ້ ຢ ື່ ບື່ອນ ລບັລີໍ້ ພຸໍ້ນ ແຫລະ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ຈະ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ມນັ ເປັນ 

ຢື່ຳງໃດ?”         

26ເຈົໍ້ຳ ອາຮາບ ຈ ື່ງ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ນຳຍ ທະຫຳນ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ         ຈບັ ມກີາຢາ ໄປ ມອບ ໃຫໍ້ ອາໂມນ          ຜ ໍ້ 

ປກົຄອງ ເມ  ອງ ຄ  ເຈົໍ້ຳ ຊຳຍ ໂຢອາດ.         

27ແລະ ບອກ ພວກ ເພິື່ ນ ວື່ຳ,         “ນີໍ້ ເປັນ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ຂອງ ພະ ລຳຊຳ         ຈ ົື່ງ 

ເອົຳ ຊຳຍ ຄນົ ນີໍ້ ໄປ ຂງັ ຄກຸ ໄວໍ້ ຈນົ ເທົື່ ຳ ຂໍ້ອຍ ກບັ ມຳ ຢື່ຳງ ປອດ ໄພ         ໃຫໍ້ ເອົຳ ແຕື່ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ກບັ ນ  ໍ້ຳ ໃຫໍ້ ລຳວ 

ກນິ.”         

28ມີກາຢາ ຈ ື່ງ ທ ນ ວື່ຳ,         “ຖໍ້ຳ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ສະເດັດ ກບັ ຄ ນ ມຳ ຢື່ຳງ ປອດ ໄພ ກ  ໝຳຍ ຄວຳມ ວື່ຳ         

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ບ ື່  ໄດໍ້ ຊງົ ເວົໍ້ຳ ກບັ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ”         ແລະ ລຳວ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ຢ ໍ້ຳ ອີກ ວື່ຳ         “ຂ  ໃຫໍ້ ທກຸ ຄນົ ຈ ົື່ງ ຮບັ ຟງັ 

ໃນ ຄ  ຳ ທີື່  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ.”          

ອາຮາບເສຍຊີວິດ 
29ອາຮາບ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ແຫື່ງ ປະເທດ ອິສຣາເອນ          ແລະ ເຢໂຮຊາຟັດ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ແຫື່ງ ປະເທດ ຢ ດາ          

ໄດໍ້ ຍກົ ທບັ ໄປ ຕ ື່ ສ ໍ້ ຊຳວ ເມ  ອງ         ຣາໂມດ ກິເລອາດ.         

30ເຈົໍ້ຳ ອາຮາບ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ເຢໂຮຊາຟັດ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳ-

ພະເຈົໍ້ຳ ຈະ ປອມ ຕວົ ໄປ ໃນ ສະໜຳມຮບົ         ແຕື່ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຕໍ້ອງກຳນ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ນຸື່ງ ເຄ ື່ ອງ ແບບ ຂອງ ກະ-

ສດັ ເຂົໍ້ຳ ໄປ         ແລໍ້ວ ເຈົໍ້ຳ ອາຮາບ ກ  ປອມ ຕວົ ເຂົໍ້ຳ ສ ື່ ສະໜຳມຮບົ.         

31ຝື່ຳຍ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ແຫື່ງ ປະເທດ ຊີ-
ເຣຍ          ກ  ອອກ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ແກື່ ຜ ໍ້ ບນັຊຳ ກຳນ ຝື່ຳຍ ລດົ ຮບົ ສຳມ ສິບ ສອງ ຄນົ ວື່ຳ         ບ ື່  ຕໍ້ອງ ຕ ື່ ສ ໍ້ ໃຜ ໝດົ         ບ ື່  ວື່ຳ 

ພນົທະຫຳນ         ຫລ  ນຳຍ ທະຫຳນ         ແຕື່ ໃຫໍ້ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກບັ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ.”         

32ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         

ເມ  ື່ອ ຜ ໍ້ ບນັຊຳ ກຳນ ທະຫຳນ ລດົ ຮບົ ຫລຽວ ເຫັນ         ເຢໂຮຊາຟັດ ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ຄິດ ວື່ຳ         ເພິື່ ນ ແມ ື່ນ ເຈົໍ້ຳ ຊ-ີ

ວດິ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ ຢື່ຳງ ແນື່ນອນ         ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ເລັື່ ງ ລດົ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ຕ ື່ ສ ໍ້.         

33ແຕື່ ເຢໂຮຊາຟັດ ໄດໍ້ ຮໍ້ອງ 

ຂ ໍ້ນ         ພວກ ຜ ໍ້ ບນັຊຳ ກຳນ ລດົ ຮບົ ຈ ື່ງ ສງັເກດ ເຫັນ ວື່ຳ         ບ ື່  ແມ ື່ນ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ ພວກ ເຂົຳ 

ຈ ື່ງ ກບັ ຄ ນ         ແລະ ບ ື່  ຕດິຕຳມ ເພິື່ ນ ໄປ.         

34ແຕື່ ມີ ທະຫຳນ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ກ ົື່ງ ທະນ  ຍງິ ຕຳມ ວຳດ         ພ ດ ີໄປ ສຽບ 

ເຂົໍ້ຳ ຊື່ອງ ວື່ຳງ ບື່ອນ ເສ ໍ້ອ ເຫລັກ ຕ ື່  ກນັ ຂອງ ອາຮາບ          ພຣະອງົ ຈ ື່ງ ກື່ຳວ ແກື່ ຜ ໍ້ ຂບັ ລດົ ມ ໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ 

ອວື່ຳຍ ລດົ ກບັ ຄ ນ ແລະ ພຳ ຂໍ້ອຍ ອອກ ຈຳກ ສະໜຳມຮບົ ນີໍ້         ຂໍ້ອຍ ຖ ກ ຍງິ ແລໍ້ວ.”         

35ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         ກຳນ ສ ໍ້ 

ຮບົ ໄດໍ້ ດເຸດ ອດ ທີື່  ສດຸ         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຊ  ພະ ອງົ ໃຫໍ້ ຢ ນ ຂ ໍ້ນ ໃນ ລດົ ມ ໍ້ຳ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຊຳຍ ຊີເຣຍ          ເລ ອດ ຈຳກ 

ບຳດແຜ ຂອງ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ໄຫລ ອອກ ເຕັມ ຖງັ ລດົ ຮບົ         ພ  ຍຳມແລງ ມຳ         ພະ ອງົ ກ  ສິໍ້ນ ໃຈ ຕຳຍ.         

36ເມ  ື່ອ 

ຕຳເວັນຕກົ ດນິ ໄດໍ້ ມີ ສຽງ ຮໍ້ອງ ຂ ໍ້ນ ວື່ຳ,         “ທກຸ ຄນົ ຈ ົື່ງ ກບັ ຄ ນ ເມ  ອ ບໍ້ຳນ ເມ  ອງ ຂອງ ໃຜລຳວ”         ແລໍ້ວ ທກຸ 

ຄນົ ກ  ໄດໍ້ ກບັ ຄ ນ ເມ  ອ.         

37ແລໍ້ວ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເອົຳ ສບົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ໄປ ຝງັ ໄວໍ້ ທີື່  ກງຸ         ຊາມາເຣຍ.         

38ພວກ 

ເຂົຳ ລໍ້ຳງ ລດົ ມ ໍ້ຳ ທີື່  ສະ ນ  ໍ້ຳ         ຊາມາເຣຍ          ຝ ງ ໝຳ ກ  ມຳ ເລຍ ເລ ອດ         ແລະ ມີ ຍງິ ໂສເພນ ີໄດໍ້ ມຳ ອຳບນ  ໍ້ຳ ຢ ື່ 

ທີື່  ນ ັໍ້ນ         ຊ ື່ ງ ເປັນ ໄປ ຕຳມ ພຣະຄ  ຳ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ກື່ຳວ ໄວໍ້ ທກຸ ປະກຳນ.          
39ສື່ວນ ເລ ື່ ອງ ຕື່ຳງ ໆ         ຂອງ ອາຮາບ ທີື່  ຍງັ ເຫລ ອ ຢ ື່         ຄ          ກຳນ ກະທ  ຳ ຕື່ຳງ ໆ         ຂອງ ພະ ອງົ         ເຊັື່ ນ 

ກຳນ ສໍ້ຳງ ພະລຳຊະວງັ ດໍ້ວຍ ງຳ ຊໍ້ຳງ         ກຳນ ສໍ້ຳງ ຫວົ ເມ  ອງ ຕື່ຳງ ໆ         ໄດໍ້ ບນັທ ກ ໄວໍ້ ໃນ ປ ໍ້ມ ປະຫວດັ-

ສຳດ ຂອງ ບນັດຳ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ອິສຣາເອນ.         

40ເມ  ື່ອ ເຈົໍ້ຳ ອາຮາບ ໄດໍ້ ສະຫວນັ ນະ ຄດົ ໄປ ແລໍ້ວ         ອາຮາ-
ຊີຢາ          ລຳຊະ ໂອລດົ ຂອງ ພະ ອງົ ກ  ຂ ໍ້ນ ປກົຄອງ ແທນ.          



571 1 ກະສັດ 22 
ເຢໂຮຊາຟັດຂຶ້ນປົກຄອງຢ ດາ[a] 

41ເຢໂຮຊາຟັດ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອາຊາ ເລີື່ ມ ຂ ໍ້ນ ປກົຄອງ ຢ ດາ ໃນ ປີ ທີ ສີື່  ແຫື່ງ ລຳຊະກຳນ ອາຮາບ 

ກະສດັ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ         

42ເຢໂຮຊາຟັດ ມີ ອຳຍ ຸສຳມ ສິບ ຫໍ້ຳ ປີ ເມ  ື່ອ ເລີື່ ມ ຂ ໍ້ນ ປກົຄອງ ແລະ ພະ ອງົ 

ປກົຄອງ ໃນ ເຢຣ ຊາເລັມ ຊຳວ ຫໍ້ຳ ປີ         ແມ ື່ ຂອງ ພະ ອງົ ມີ ຊ ື່ ວ ື່ຳ ນຳງ         ອາຊ ບາ ລ ກ ສຳວ ຂອງ ຊິນຮີ         

43ພະ ອງົ ໄດໍ້ ດ  ຳເນນີ ຕຳມ ອາຊາ ພ ື່  ຂອງ ຕນົ ທກຸ ປະກຳນ         ບ ື່  ໄດໍ້ ຫນັ ໜີ ໄປ ຈຳກ ຮດີຄອງ ນ ັໍ້ນ         ແຕື່ ວື່ຳ 

ໄດໍ້ ເຮັດ ສິື່ ງ ທີື່  ຖ ກຕໍ້ອງ ໃນ ສຳຍ ພຣະເນດ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແຕື່ ປ ຊະນຍີະສະຖຳນ ສ ງ ນ ັໍ້ນ ຍງັ ບ ື່  ໄດໍ້ 

ທ  ຳລຳຍ ລງົ         ປະຊຳຊນົ ຍງັ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ສດັ ບ ຊຳ         ແລະ ເຜົຳ ເຄ ື່ ອງ ຫອມ ຢ ື່ ເທິງ ປ ຊະນຍີະສະຖຳນ 

ສ ງ ນ ັໍ້ນ         

44ເຢໂຮຊາຟັດ ໄດໍ້ ເຮັດ ສ  ຳພນັ ທະ ໄມຕ ີກບັ ກະສດັ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ ດໍ້ວຍ.          
45ລຳຊະ ກດິ ຕື່ຳງ ໆ ຂອງ ເຢໂຮຊາຟັດ          ແລະ ອ  ຳນຳດ ທີື່  ພະ ອງົ ໄດໍ້ ສະແດງ         ແລະ ສງົຄຳມ ທີື່  ພະ 

ອງົ ໄດໍ້ ເຮັດ ກ  ໄດໍ້ ບນັທ ກ ໄວໍ້ ໃນ ໜງັສ  ຂື່ຳວ ຄຳວ ແຫື່ງ ກະສດັ ປະເທດ ຢ ດາ         

46ແລະ ພວກ ຊຳຍ ໂສເພ-

ນ ີທີື່  ຍງັ ເຫລ ອ ຢ ື່ ຄ  ຜ ໍ້ ທີື່  ຍງັ ເຫລ ອ ໃນ ສະໄໝ ຂອງ ອາຊາ ພ ື່  ຂອງ ພະ ອງົ ນ ັໍ້ນ         ພະ ອງົ ກ  ໄດໍ້ ກ  ຳຈດັ         ອອກ 

ຈຳກ ດນິແດນ         

47ບ ື່  ມີ ກະສດັ ໃນ ປະເທດ ເອໂດມ          ແຕື່ ມີ ເຈົໍ້ຳເມ  ອງ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ເປັນ ກະສດັ         

48ເຢໂຮຊາ-
ຟັດ ໄດໍ້ ກ ື່ສໍ້ຳງ ເຮ ອສ  ຳເພົຳ ຕາຊິດ          ເພ ື່ ອ ຈະ ໄປ ຂນົ ເອົຳ ຄ  ຳ ຈຳກ ໂອຟີ          ແຕື່ ເຮ ອສ  ຳເພົຳ ນ ັໍ້ນ ໄປ ບ ື່  ເຖງິ         

ເພຳະ ໄປ ແຕກ ຢ ື່ ທີື່  ເອັດຊິໂອນ-ເກເບ         

49ແລໍ້ວ ອາຮາຊີຢາ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອາຮາບ ກື່ຳວ ກບັ ເຢໂຮ-
ຊາຟັດ ວື່ຳ         “ຂ  ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄປ ນ  ຳ ເຮ ອສ  ຳເພົຳ ກບັ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ຂອງ ພະ 

ອງົ”         ແຕື່ ເຢໂຮຊາຟັດ ບ ື່  ພ ໃຈ.          

ເຢໂຮຣາມຂຶ້ນປົກຄອງແທນເຢໂຮຊາຟັດ 
50ເຢໂຮຊາຟັດ ໄດໍ້ ລື່ວງ ລບັ ໄປ ຢ ື່ ກບັ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພະ ອງົ         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຝງັ ພະ ສບົ ໄວໍ້ 

ກບັ ບນັພະບ ລດຸ ຢ ື່ ໃນ ເມ  ອງ ດາວິດ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພະ ອງົ         ແລະ ເຢໂຮຣາມ ລ ກ ຊຳຍ ກ  ຂ ໍ້ນ ປກົ-

ຄອງ ແທນ ພະ ອງົ.          

ການປົກຄອງອັນຊົ່ວຮ້າຍຂອງອາຮາຊີຢາ 
51ອາຮາຊີຢາ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອາຮາບ ໄດໍ້ ເລີື່ ມ ປກົຄອງ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ໃນ ຊາມາເຣຍ ໃນ ປີ ທີ 

ສິບ ເຈດັ ຂອງ ລຳຊະກຳນ ເຢໂຮຊາຟັດ ກະສດັ ແຫື່ງ ຢ ດາ          ແລະ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ປກົຄອງ ອິສຣາເອນ 

ລະຫວື່ຳງ ສອງ ປີ         

52ພະ ອງົ ໄດໍ້ ເຮັດ ສິື່ ງ ທີື່  ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ໃນ ສຳຍ ພຣະເນດ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ 

ໄດໍ້ ດ  ຳເນນີ ຕຳມ ພ ື່  ແມ ື່ ຂອງ ຕນົ         ແລະ ຕຳມ ເຢໂຣໂບອາມ          ລ ກ ຊຳຍ ເນບັດ ຜ ໍ້ ໄດໍ້ ນ  ຳພຳ ອິສຣາເອນ 

ໃຫໍ້ ເຮັດ ບຳບ ດໍ້ວຍ         

53ພະ ອງົ ໄດໍ້ ບວົລະບດັ ພະບາອານ          ແລະ ນະມດັສະກຳນ ພະ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ໄດໍ້ 

ເຮັດ ໃຫໍ້ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ          ມີ ຄວຳມ ໂກດ ຮໍ້ຳຍ         ກບັ ທກຸ ວທີິ ທີື່  ພ ື່  ຂອງ ພະ 

ອງົ ໄດໍ້ ເຮັດ ຜື່ຳນ ມຳ ແລໍ້ວ ນ ັໍ້ນ.          
 22 

*       *       * 

 

[a]2ຂຄວ 17:1; 20:31 
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ປະຫວັດກະສັດ ສະບັບທີສອງ 

ບົດທີ 1 
ກະສັດອາຮາດຂອງອິສຣາເອນໄປຖາມບາອານ-ເຊບ ນ 

1ຫລງັ ຈຳກ ອາຮາບ ເສຍ ຊວີດິ ແລໍ້ວ ຊຳວ ໂມອາບ ກ  ໄດໍ້ ກະບດົ ຕ ື່  ຊຳວ ອິສຣາເອນ         

2ຝື່ຳຍ ອາ-
ຮາຊີຢາ ຕກົລງົ ມຳ ຈຳກ ເຮ ອນ ທຳງ ປື່ອງຢໍ້ຽມ ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ທີື່  ຫໍ້ອງ ຊ ັໍ້ນ ເທິງ ຂອງ ພະ ອງົ ໃນ ເມ  ອງ ຊາມາເຣຍ          

ແລະ ປື່ວຍ ຢ ື່         ເພິື່ ນ ໃຊໍ້ ບນັດຳ ຜ ໍ້ ສ ົື່ງ ຂື່ຳວ ໄປ ໂດຍ ສ ັື່ງ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ໄປ ຖຳມ ບາອານ-ເຊບ ນ          ພະ ຂອງ 

ເມ  ອງ ເອັກໂຣນ ວື່ຳ         ຂໍ້ອຍ ຈະ ຫຳຍ ຈຳກ ຄວຳມເຈບັ ປື່ວຍ ນີໍ້ ຫລ  ບ ື່?”          

ເອລີຢາຕິຕຽນກະສັດ ແລະໄດ້ລອດພົ້ນຈາກມືຂອງພວກທະຫານ 
3ແຕື່ ທ ດສະຫວນັ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ກບັ ເອລຢີາ          ຊຳວ ຕີຊະເບ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ລກຸຂ ໍ້ນ ໄປ 

ພບົ ບນັດຳ ຜ ໍ້ ສ ົື່ງ ຂື່ຳວ ຂອງ ກະສດັ ຊາມາເຣຍ          ແລະ ຈ ົື່ງ ເວົໍ້ຳ ກບັ ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ         ‘ເພຳະ ບ ື່  ມ ີພຣະເຈົ້າ 

ໃນ ອິສຣາເອນ ແລໍ້ວ ບ ື່         ທື່ຳນ ຈ ື່ງ ໄປ ຖຳມ ບາອານ-ເຊບ ນ          ພະ ຂອງ ເອັກໂຣນ’         

4ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         

ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ‘ເຈົໍ້ຳ ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ ລງົ ມຳ ຈຳກ ບື່ອນ ນອນ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ຂ ໍ້ນ ໄປ ນ ັໍ້ນ         ແຕື່ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຕໍ້ອງ 

ຕຳຍ ຢື່ຳງ ແນື່ນອນ’”         ແລໍ້ວ ເອລຢີາ ກ  ໜີ ໄປ.          
5ແລໍ້ວ ຜ ໍ້ ສ ົື່ງ ຂື່ຳວ ນ ັໍ້ນ ກ  ໄດໍ້ ກບັເຂົໍ້ຳ ໄປ ເຝົໍ້ຳ ກະສດັ ອຳ ຮຳ ສີ ຢຳ         ແລະ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ຖຳມ ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ         

“ເປັນ ຫຍງັ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ພຳກນັ         ກບັ ຄ ນ ມຳ”         

6ແລະ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ທ ນ ຕອບ ພະ ອງົ ວື່ຳ         “ມີ ຊຳຍ ຄນົ 

ໜ ື່ ງ ໄດໍ້ ມຳ ພບົ ກບັ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ແລະ ໄດໍ້ ບອກ ວື່ຳ         ‘ຈ ົື່ງ ກບັ ໄປ ຫຳ ກະສດັ ຜ ໍ້ ທີື່  ໄດໍ້ ໃຊໍ້ ພວກ ທື່ຳນ ມຳ         

ແລະ ທ ນ ເພິື່ ນ ວື່ຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ເພຳະ ບ ື່  ມ ີພຣະເຈົ້າ ໃນ ພວກ ອິສຣາເອນ ແລໍ້ວ 

ບ  ເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ໃຊໍ້ ຄນົ ໄປ ຖຳມ ບາອານ-ເຊບ ນ ພະ ຂອງ ເອັກໂຣນ          ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ ລງົ ມຳ 

ຈຳກ ບື່ອນ ນອນ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຂ ໍ້ນ ໄປ ນ ັໍ້ນ         ແຕື່ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ຕຳຍ ແນື່ນອນ’”         

7ພະ ອງົ ໄດໍ້ ຖຳມ ພວກ ເຂົຳ 

ວື່ຳ         “ຄນົ ທີື່  ໄດໍ້ ມຳ ພບົ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ແລະ ໄດໍ້ ບອກ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ແກື່ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ຄນົ ລກັສະນະ ໃດ?”         

8ແລະ ພວກ ເຂົຳ ທ ນ ຕອບ ພະ ອງົ ວື່ຳ         “ຄນົ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ນຸື່ງ ຫົື່ມ ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ ຂນົ ສດັ         ແລະ ມີ ໜງັ ຄຳດ ແອວ 

ຂອງ ເພິື່ ນ ໄວໍ້”         ພະ ອງົ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ແມ ື່ນ ເອລຢີາ ຊຳວ ຕີຊະເບ.”          
9ແລໍ້ວ ກະສດັ ກ  ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ນຳຍ ທະຫຳນ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ກບັ ທະຫຳນ ຫໍ້ຳ ສິບ ຄນົ ໄປ ຫຳ ເອລຢີາ          ແລະ ພວກ 

ເຂົຳ ໄດໍ້ ຂ ໍ້ນ ໄປ ຫຳ ເພິື່ ນ         ເບິື່ ງ ແມ         ເພິື່ ນ ນ ັື່ງ ຢ ື່ ເທິງ ຈອມ ພ ເຂົຳ         ແລະ ນຳຍ ທະຫຳນ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ແກື່ ເພິື່ ນ 

ວື່ຳ         “ຄນົ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ເອີຍ ກະສດັ ສ ັື່ງ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ‘ຈ ົື່ງ ລງົ ມຳ ເທີນ’”         

10ແຕື່ ເອລີຢາ ໄດໍ້ ຕອບ ນຳຍ 

ທະຫຳນ ຫໍ້ຳ ສິບ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ         “ຖໍ້ຳ ຂໍ້ອຍ ເປັນ ຄນົ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ກ  ຂ  ໃຫໍ້ ໄຟ ລງົ ມຳ ຈຳກ ຟໍ້ຳ ສະຫວນັ 

ໄໝໍ້ ເຜົຳ ຜຳນ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ຄນົ ທງັ ຫໍ້ຳ ສິບ ຄນົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ເທີນ”         ແລໍ້ວ ໄຟ ກ  ໄດໍ້ ລງົ ມຳ ຈຳກ ຟໍ້ຳ ສະຫວນັ         

ແລະ ໄໝໍ້ ເຜົຳ ຜຳນ ພວກ ນຳຍ ທະຫຳນ ພໍ້ອມ ກບັ ຄນົ ທງັ ຫໍ້ຳ ສິບ ຄນົ ນ ັໍ້ນ.          
11ແລະ ກະສດັ ອາຮາຊີຢາ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ນຳຍ ທະຫຳນ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ກບັ ທະຫຳນ ຫໍ້ຳ ສິບ ຄນົ ອີກ ພວກ ໜ ື່ ງ ໄປ 

ຫຳ ເອລຢີາ          ແລະ ພວກ ເຂົຳ ກ  ກື່ຳວ ແກື່ ເພິື່ ນ ວື່ຳ         “ຂໍ້ຳ ແດື່ ຄນົ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ກະສດັ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         

‘ລງົ ມຳ ໄວ ໆ ເທີນ         (ຈ ົື່ງ ຮບີ ລງົ ໄປ ເທີນ)’”         

12ແຕື່ ເອລຢີາ ໄດໍ້ ຕອບ ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ         “ຖໍ້ຳ ຂໍ້ອຍ ເປັນ ຄນົ 
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ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ກ  ຂ  ໃຫໍ້ ໄຟ ລງົ ມຳ ຈຳກ         ຟໍ້ຳ ສະຫວນັ ໄໝໍ້ ເຜົຳ ຜຳນ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ທະຫຳນ ທງັ ຫໍ້ຳ ສິບ 

ຄນົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ເທີນ”         ແລະ ໄຟ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້         ລງົ ມຳ ຈຳກ ຟໍ້ຳ ສະຫວນັ         ແລະ ໄໝໍ້ ເຜົຳ ຜຳນ ນຳຍ 

ທະຫຳນ         ຄນົ ນ ັໍ້ນ ກບັ ຄນົ ທງັ ຫໍ້ຳ ສິບ ຄນົ ຂອງ ລຳວ.          
13ແລະ ກະສດັ ອາຮາຊີຢາ ໄດໍ້ ໃຊໍ້ ໃຫໍ້ ນຳຍ ທະຫຳນ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ໄປ ອີກ ເປັນ ເທ ື່ ອ ທີ ສຳມ ໂດຍ ໄປ ພໍ້ອມ 

ກບັ ທະຫຳນ ຫໍ້ຳ ສິບ ຄນົ ຂອງ ລຳວ         ແລະ ນຳຍ ທະຫຳນ ຜ ໍ້ ນີໍ້ ໄດໍ້ ຂ ໍ້ນ ໄປ         ແລະ ຂ ຸເຂົື່ ຳ ລງົ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ເອລີຢາ          

ແລະ ອໍ້ອນວອນ ເພິື່ ນ ວື່ຳ         “ຂໍ້ຳ ແດື່ ຄນົ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຂ  ຊວີດິ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ແລະ ຊວີດິ ຂອງ ຜ ໍ້ ຮບັ 

ໃຊໍ້ ຂອງ ທື່ຳນ ອີກ ຫໍ້ຳ ສິບ ຄນົ ນີໍ້ ໃຫໍ້ ເປັນ ສິື່ ງ ປະເສີດ ໃນ ສຳຍຕຳ ຂອງ ທື່ຳນ ເທີນ         

14ເບິື່ ງ ແມ         ໄຟ ລງົ ມຳ 

ຈຳກ ຟໍ້ຳ ສະຫວນັ         ແລະ ໄດໍ້ ເຜົຳ ຜຳນ ນຳຍ ທະຫຳນ ທງັ ສອງ ຄນົ         ພໍ້ອມ ທງັ ທະຫຳນ ຫໍ້ຳ ສິບ ຄນົ ຂອງ 

ລຳວ         ແຕື່ ບດັ ນີໍ້ ຂ  ໃຫໍ້ ຊວີດິ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເປັນ ສິື່ ງ ປະເສີດ ຕ ື່  ສຳຍຕຳ ຂອງ ທື່ຳນ ເທີນ”         

15ແລໍ້ວ ທ ດ-

ສະຫວນັ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ແກື່ ເອລີຢາ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ລງົ ໄປ ກບັ ພວກ ເຂົຳ ສຳ         ຢື່ຳ ຊ  ຢໍ້ຳນ ກວົ 

ພວກ ເຂົຳ ເລີຍ”         ເພິື່ ນ ກ  ລກຸຂ ໍ້ນ         ແລະ ໄດໍ້ ລງົ ໄປ ກບັ ພວກ ເຂົຳ ເຂົໍ້ຳ ເຝົໍ້ຳ ກະສດັ.          
16ແລະ ທ ນ ກະສດັ ວື່ຳ         “ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ‘ເພຳະ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ສ ົື່ງ ຜ ໍ້ ສ ົື່ງ ຂື່ຳວ ໄປ ຫຳ 

ບາອານ-ເຊບ ນ ຮ ບ ພະ ຂອງ ເມ  ອງ ເອັກໂຣນ          ເພຳະ ບ ື່  ມ ີພຣະເຈົ້າ ໃນ ອິສຣາເອນ ທີື່  ຈະ ທ ນ ຖຳມ 

ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະອງົ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ບ ?         ເພຳະສະນ ັໍ້ນ ເຈົໍ້ຳ         ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ ລງົ ມຳ ຈຳກ ບື່ອນ ນອນ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຂ ໍ້ນ 

ໄປ ນ ັໍ້ນ         ແຕື່ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ຕຳຍ ແນື່ນອນ.’”          

ອາຮາຊີຢາເສຍຊີວິດແລ້ວເຢໂຮຣາມຂຶ້ນປົກຄອງແທນ 
17ແລະ ກະສດັ ກ  ໄດໍ້ ເສຍ ຊວີດິ ຕຳມ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຊ ື່ ງ ເອລຢີາ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ໄວໍ້ ນ ັໍ້ນ         

ແລະ ໂຢຣາມ ກ  ຂ ໍ້ນ ປກົຄອງ ແທນ ພະ ອງົ         ໃນ ປີ ທີ ສອງ ຂອງ ລຳຊະກຳນ ເຢໂຮຣາມ          ລ ກ ຊຳຍ ເຢ-
ໂຮຊາຟັດ ກະສດັ ຂອງ ຢ ດາ ຍໍ້ອນ ວື່ຳ ກະສດັ ອາຮາຊີຢາ ບ ື່  ມີ ລ ກ ຊຳຍ         

18ລຳຊະ ກດິ ຕື່ຳງ ໆ ຂອງ ອາ-
ຮາຊີຢາ ຊ ື່ ງ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ເຮັດ ກ  ໄດໍ້ ບນັທ ກ ໄວໍ້ ໃນ ໜງັສ  ຂື່ຳວ ຄຳວ ຂອງ ກະສດັ ອິສຣາເອນ.          

ບົດທີ 2 
ພຣະຜ ້ເປັນເຈົ້າຊົງຮັບເອົາເອລີຢາ ຂຶ້ນສ ູ່ສະຫວັນຊັ້ນຟ້າ 

1ໃນ ຕອນ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ລມົ ພະຍ ຸພດັ         ເອລຢີາ          ຂ ໍ້ນ ສ ື່ ສະຫວນັ ຊ ັໍ້ນ ຟໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ         

ເຫດກຳນ ໄດໍ້ ເປັນ ມຳ ດ ັື່ງນີໍ້         ເອລຢີາ ກບັ ເອລຊີາ ພຳກນັ ເດນີທຳງ ອອກ ຈຳກ ເມ  ອງ ກິນການ.         

2ເມ  ື່ອ 

ໄປ ຕຳມ ທຳງ         ເອລຢີາ          ໄດໍ້ ບອກ ເອລຊີາ ວື່ຳ,         “ຂ  ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ຢ ື່ ບື່ອນ ນີໍ້         ສື່ວນ ຂໍ້ອຍ ຈະ ໄປ ເມ  ອງ ເບັດ-
ເອນ ຕຳມ ທີື່  ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ສ ັື່ງ.”         ແຕື່ ເອລຊີາ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຂ  ສຳບຳນ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ສດັຊ ື່  ຕ ື່  

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຜ ໍ້ ຊງົ ພຣະຊນົ ຢ ື່         ແລະ ຕ ື່  ທື່ຳນ ເອງ ວື່ຳ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ບ ື່  ພຳກ ຈຳກ ທື່ຳນ ໄປ ເລີຍ”         ດ ັື່ງ-

ນ ັໍ້ນ         ທງັ ສອງ ຈ ື່ງ ພຳກນັ ເດນີທຳງ ໄປ ຍງັ ເມ  ອງ ເບັດເອນ.         

3ເມ  ື່ອ ທງັ ສອງ ໄປ ຮອດ ແລໍ້ວ         ພວກ ຄະ-

ນະ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະຄ  ຳ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ເມ  ອງ ເບັດເອນ ໄດໍ້ ມຳ ຫຳ ເອລຊີາ          ແລະ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ລຳວ ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ຮ ໍ້ ບ  

ວື່ຳ ມ ໍ້ນີໍ້ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ຊງົ ຮບັ ເອົຳ ນຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໄປ ຈຳກ ເຈົໍ້ຳ.”         ເອລີຊາ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຢື່ຳ ສ ໍ້ ຢໍ້ຳນ         

ຂໍ້ອຍ ຮ ໍ້ ແລໍ້ວ.”          
4ເອລຢີາ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ເອລີຊາ ວື່ຳ,         “ຂ  ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ຢ ື່ ບື່ອນ ນີໍ້         ເພຳະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ສ ັື່ງ ຂໍ້ອຍ ໄປ ເມ  ອງ 
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ເຢຣິໂກ”         ແຕື່ ເອລຊີາ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຂ  ສຳບຳນ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ສດັຊ ື່  ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຜ ໍ້ ຊງົ 

ພຣະຊນົ ຢ ື່         ແລະ ຕ ື່  ທື່ຳນ ເອງ ວື່ຳ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ບ ື່  ພຳກ ຈຳກ ທື່ຳນ ໄປ ເລີຍ”         ແຕື່ ທງັ ສອງ ກ  ພຳກນັ 

ເດນີທຳງ ໄປ ຍງັ ເມ  ອງ ເຢຣິໂກ.         

5ພວກ ຄະນະ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະຄ  ຳ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ເມ  ອງ ເຢຣິໂກ          ໄດໍ້ ອອກ 

ມຳ ພບົ ເອລຊີາ          ແລະ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ລຳວ ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ ຮ ໍ້ ບ ື່  ວື່ຳ         ມ ໍ້ນີໍ້ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ຊງົ ຮບັ ເອົຳ ນຳຍ ຂອງ 

ເຈົໍ້ຳ ໄປ ຈຳກ ເຈົໍ້ຳ.”         ເອລຊີາ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຢື່ຳ ສ ໍ້ ຢໍ້ຳນ         ຂໍ້ອຍ ຮ ໍ້ ແລໍ້ວ.”          
6ເອລຢີາ ຈ ື່ງ ຕອບ ຕ ື່  ເອລຊີາ ວື່ຳ,         “ຂ  ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ຢ ື່ ບື່ອນ ນີໍ້         ເພຳະວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ 

ຂໍ້ອຍ ໄປ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ”         ແຕື່ ເອລຊີາ ຕອບ ຄ ເກົື່ ຳ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຂ  ສຳບຳນ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ສດັຊ ື່  ຕ ື່  

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຜ ໍ້ ຊງົ ພຣະຊນົ ຢ ື່         ແລະ ຕ ື່  ທື່ຳນ ເອງ ວື່ຳ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ບ ື່  ພຳກ ຈຳກ ທື່ຳນ ໄປ ເລີຍ”         

ແລໍ້ວ ທງັ ສອງ ກ  ພຳກນັ ເດນີທຳງ ຕ ື່  ໄປ.         

7ມີ ພວກ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະຄ  ຳ ຫໍ້ຳ ສິບ ຄນົ ຕດິຕຳມ ພວກ ເພິື່ ນ 

ທງັ ສອງ ໄປ ຈນົ ຮອດ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ          ແລໍ້ວ ພວກ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະຄ  ຳ ກ  ພຳກນັ ຢ ນ ຢ ື່ ຫື່ຳງ ໆ.         

8ເອລີ-
ຢາ ໄດໍ້ ແກໍ້ ເສ ໍ້ອ ຄມຸ ອອກ ແລໍ້ວ ບດິ ເຂົໍ້ຳກນັ         ແລະ ຕ ີລງົ ເທິງ ໜໍ້ຳນ  ໍ້ຳ         ນ  ໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ກ  ແຍກ ອອກ         ທງັ ສອງ 

ຈ ື່ງ ຍື່ຳງ ຂໍ້ຳມ ໄປ ສ ື່ ຝ ັື່ງ ນ ັໍ້ນ.          
9ເມ  ື່ອ ຂໍ້ຳມ ໄປ ແລໍ້ວ         ເອລຢີາ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ເອລຊີາ ວື່ຳ,         “ກື່ອນ ທີື່  ຂໍ້ອຍ ຈະ ຖ ກ ຮບັ ຂ ໍ້ນ ໄປ ນີໍ້         ເຈົໍ້ຳ 

ຢຳກ ໄດໍ້ ຫຍງັ         ຈ ົື່ງ ຂ  ມຳ ເບິື່ ງ ດ.ຸ”         ເອລຊີາ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຂ  ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ເປັນ ຜ ໍ້ ສ ບ ແທນ ຮບັ ເອົຳ ລິດ-

ເດດ ສື່ວນ ໃຫຍື່ ຈຳກ ທື່ຳນ ເທີໍ້ນ!”         

10ເອລຢີາ ຈ ື່ງ ຕອບ ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ ຮໍ້ອງ ຂ  ເອົຳ ໃນ ຂ ໍ້ ທີື່  ເປັນ ໄປ ໄດໍ້ ຍຳກ 

ທີື່  ສດຸ         ແຕື່ ເຖງິ ຢື່ຳງໃດ ກ  ຕຳມ         ຖໍ້ຳວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ເຫັນ ຂໍ້ອຍ ໃນ ຂະນະ ທີື່  ຖ ກ ຮບັ ຂ ໍ້ນ ໄປ ນ ັໍ້ນ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ 

ຕຳມ ຄ  ຳ ຮໍ້ອງ ຂ          ຄນັ ຖໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ເຫັນ         ເຈົໍ້ຳ ກ  ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ ຮບັ ຫຍງັ ເລີຍ.”          
11ແຕື່ ແລໍ້ວ         ໃນ ຂະນະ ທີື່  ພວກ ເພິື່ ນ ຍື່ຳງ ສນົທະນຳ ກນັ ໄປ ນ ັໍ້ນ         ລດົ ມ ໍ້ຳ ທີື່  ມີ ແປວໄຟ ຫຸໍ້ມ ຫ ື່  ແລື່ນ 

ຜື່ຳນ ທື່ຳນ ທງັ ສອງ ໄປ         ແລໍ້ວ ລມົ ພະຍ ຸກ  ພດັ ເອົຳ ເອລຢີາ ຂ ໍ້ນ ໄປ ສ ື່ ສະຫວນັ ຊ ັໍ້ນ ຟໍ້ຳ.         

12ເອລີຊາ 

ຫລຽວ ເຫັນ ຈ ື່ງ ຮໍ້ອງຫຳ ເອລີຢາ ວື່ຳ,         “ພ ື່  ເອີຍ         ພ ື່  ເອີຍ         ຜ ໍ້ ປໍ້ອງ ກນັ ຜ ໍ້ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ ເອີຍ         

ທື່ຳນ ຈຳກ ໄປ ແລໍ້ວ ນ ?”         ເມ  ື່ອ ເອລຊີາ ບ ື່  ເຫັນ ເອລຢີາ          ລຳວ ກ  ຈກີ ເສ ໍ້ອ ຂອງ ຕນົ ຈນົ ຂຳດ ເຄິື່ ງ.         

13ແລໍ້ວ ກ  ຈບັ ເອົຳ ເສ ໍ້ອ ຄມຸ ຂອງ ເອລຢີາ ທີື່  ຕກົລງົ ມຳ ນ ັໍ້ນ         ກບັ ຄ ນ ໄປ ຢ ນ ຢ ື່ ແຄມ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ.         

14ລຳວ ເອົຳ ເສ ໍ້ອ ເອລຢີາ ຟຳດ ລງົ ນ  ໍ້ຳ         ແຕື່ ນ  ໍ້ຳ ກ  ບ ື່  ແຍກ ອອກ ຈຳກ ກນັ         ລຳວ ຈ ື່ງ ຮໍ້ອງ ຂ ໍ້ນ ວື່ຳ,         “ພຣະ-
ຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ເອລຢີາ ຢ ື່ ໃສ?”         ແລໍ້ວ ໄດໍ້ ຟຳດ ນ  ໍ້ຳ ອີກ ເທ ື່ ອ ໜ ື່ ງ         ນ  ໍ້ຳ ຈ ື່ງ ແຍກ ອອກ         ເອລີຊາ ຍື່ຳງ 

ຂໍ້ຳມ ໄປ ຝ ັື່ງ ນ ັໍ້ນ.          
15ເມ  ື່ອ ພວກ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ຫໍ້ຳ ສິບ ຄນົ ຈຳກ ເມ  ອງ ເຢຣິໂກ          ຫລຽວ ເຫັນ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ຂ ໍ້ນ ວື່ຳ,         

“ລິດເດດ ຂອງ ເອລຢີາ ໄດໍ້ ຢ ື່ ນ  ຳ ເອລຊີາ ແລໍ້ວ”         ພວກ ເຂົຳ ກ  ພຳກນັ ໄປ ຫຳ ເອລີຊາ.         

16ກ ົໍ້ມ ຂຳບ ລງົ 

ຕ ື່ໜໍ້ຳ ເພິື່ ນ         ທງັ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ທງັ ຫໍ້ຳ ສິບ ຄນົ ຍງັ ຢ ື່ ທີື່  ນີໍ້         ທກຸ ຄນົ ລໍ້ວນ ແຕື່ ເປັນ ຜ ໍ້ ແຂງແຮງ         

ຂ  ໃຫໍ້ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ອອກ ໄປ ຊອກ ຫຳ ນຳຍ ຂອງ ທື່ຳນ ເທີໍ້ນ         ບຳງທີ ພຣະວິນຍານ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ ຊງົ ເອົຳ ເພິື່ ນ ໄປ ປະ ໄວໍ້ ເທິງ ຈອມ ພ          ຫລ  ຕຳມ ຮື່ອມ ພ  ບື່ອນ ໃດ ບື່ອນ ໜ ື່ ງ ກ  ອຳດ ເປັນ ໄປ ໄດໍ້         ເອ-
ລຊີາ ຕອບ ວື່ຳ,         “ບ ື່ .         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ຕໍ້ອງ ໄປ ດອກ.”         

17ແຕື່ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ອໍ້ອນວອນ ຂ  ຈນົ ເພິື່ ນ ຍອມ ໃຫໍ້ 

ພວກ ເຂົຳ ໄປ         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ທງັ ຫໍ້ຳ ສິບ ຄນົ ນີໍ້ ຈ ື່ງ ອອກ ທຽວ ຊອກ ຫຳ ເປັນ ເວລຳ ສຳມ ມ ໍ້         ແຕື່ ກ  ບ ື່  ພບົ ເລີຍ.         

18ແລໍ້ວ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ພຳກນັ ກບັ ຄ ນ ມຳ ຫຳ ເອລຊີາ ທີື່  ຄອຍ ຖໍ້ຳ ຢ ື່ ເມ  ອງ ເຢຣິໂກ          ເອລີຊາ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  
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ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ອຍ ໄດໍ້ ບອກ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ແລໍ້ວ ວື່ຳ ບ ື່  ຕໍ້ອງ ໄປ.”          

ເອລີຊາເຮັດການອັດສະຈັນ 
19ຊຳວ ເມ  ອງ ເຢຣິໂກ ບຳງ ຄນົ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ເອລີຊາ ວື່ຳ,         “ເມ  ອງ ນີໍ້ ເປັນ ໜໍ້ຳ ຢ ື່ ຕຳມ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ເຫັນ ນີໍ້ 

ແຫລະ         ຫຳກ ແຕື່ ວື່ຳ ນ  ໍ້ຳ ໄດໍ້ ເກດີ ເປັນ ພິດ         ອນັ ເປັນ ເຫດ ໃຫໍ້ ຍງິ ຫລຳຍ ຄນົ ຫລ ຸລ ກ.”         

20ເອລີຊາ ຈ ື່ງ 

ບອກ ກບັ ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ໄປ ເອົຳ ເກ ອ ໃສື່ ຊຳມ ໜື່ວຍ ໃໝື່ ໆ ມຳ.”         ພວກ ເຂົຳ ກ  ໄດໍ້ ປະຕບິດັ ຕຳມ.         

21ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ໄປ ທີື່  ບ ື່  ນ  ໍ້ຳ         ຫວື່ຳນ ເກ ອ ລງົ ນ  ໍ້ຳ         ແລະ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ໄວໍ້ ວື່ຳ         ເຮົຳ ເຮັດ 

ໃຫໍ້ ນ  ໍ້ຳ ນີໍ້ ສະອຳດ ຕ ື່  ໄປ         ຄວຳມ ຕຳຍ         ແລະ ກຳນ ຫລ ຸລ ກ ຈະ ບ ື່  ມີ ອີກ.”         

22ຕ ັໍ້ງແຕື່ ນ ັໍ້ນ ມຳ ຈນົ ເຖງິ ທກຸ ມ ໍ້-

ນີໍ້         ນ  ໍ້ຳ ກ  ສະອຳດ ດ ີ        ເປັນ ຈງິ ຕຳມ ເອລຊີາ ໄດໍ້ ບອກ ໄວໍ້.          
23ຈຳກ ນ ັໍ້ນ         ເອລຊີາ ກ  ຈຳກ ເມ  ອງ         ເຢຣິໂກ ໄປ ສ ື່ ເມ  ອງ ເບັດເອນ ໃນ ຂະນະ ທີື່  ເພິື່ ນ ກ  ຳລງັ ຍື່ຳງ 

ຕຳມ ທຳງ ນ ັໍ້ນ         ໄດໍ້ ມີ ພວກ ເດັກນໍ້ອຍ ຜ ໍ້ ຊຳຍ         ຈ  ຳນວນ ໜ ື່ ງ ທີື່  ອອກ ມຳ ຈຳກ ໃນ ເມ  ອງ         ຮໍ້ອງ ເຍີໍ້ຍ ໃສື່ 

ເພິື່ ນ ວື່ຳ,         “ຂ ໍ້ນ ໄປ         ຂ ໍ້ນ ໄປ ໂລດ ເຖົໍ້ຳ ຫວົລໍ້ຳນ.”         

24ເອລຊີາ          ງວຳກ ໜໍ້ຳ ມຳ ຈ ໍ້ອງ ເບິື່ ງ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ 

ສຳບ ແຊື່ງ ພວກ ເຂົຳ ໃນ ພຣະນຳມ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລໍ້ວ ໄດໍ້ ມີ ໝີ ແມ ື່ ສອງ ໂຕ ອອກ ມຳ ຈຳກ ປື່ຳ         

ໝີ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຈກີ ເດັກນໍ້ອຍ ຈ  ຳນວນ ສີື່  ສິບ ຄນົ         ຢ ື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ຕຳຍ ໝດົ.         

25ສື່ວນ ເອລຊີາ ກ  ເດນີທຳງ ໄປ ຍງັ ພ  

ກາເມນ          ແລະ ພຳຍ ລນຸ ມຳ ກ  ກບັ ຄ ນ ມຳ ກງຸ ຊາມາເຣຍ.          

ບົດທີ 3 
ໂຢຣາມປົກຄອງເໜືອອິສຣາເອນ 

1ໃນ ປີ ທີ ສິບ ແປດ ຂອງ ລຳຊະກຳນ ເຢໂຮຊາຟັດ ກະສດັ ຂອງ ຢ ດາ          ໂຢຣາມ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອາ-
ຮາບ ໄດໍ້ ເລີື່ ມ ປກົຄອງ ເໜ ອ ອິສຣາເອນ          ໃນ ເມ  ອງ ຊາມາເຣຍ          ແລະ ໄດໍ້ ປກົຄອງ ຢ ື່ ລະຫວື່ຳງ ສິບ 

ສອງ ປີ         

2ແລະ ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ເຮັດ ສິື່ ງ ທີື່  ຊ ົື່ວ ໃນ ສຳຍ ພຣະເນດ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ບ ື່  ຄ  ກບັ ພ ື່         ແລະ ແມ ື່ 

ຂອງ ເພິື່ ນ         ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ທ  ຳລຳຍ ເສົຳ ສກັສິດ ຂອງ ພະບາອານ ຊ ື່ ງ ພ ື່  ຂອງ ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ໄວໍ້         

3ເຖງິ ປຳນ 

ນ ັໍ້ນ         ເພິື່ ນ ຍງັ ເກຳະ ຕດິ ຢ ື່ ກບັ ບຳບ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ເຢໂຣໂບອາມ ລ ກ ຊຳຍ ເນບັດ          ຊ ື່ ງ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ອິ-
ສຣາເອນ ເຮັດ ບຳບ         ເພິື່ ນ ບ ື່  ໄດໍ້ ເວັໍ້ນ ໜີ ຈຳກ ບຳບ ນ ັໍ້ນ ເລີຍ.          

ໂມອາບກະບົດຕໍ່ອິສຣາເອນ 
4ຝື່ຳຍ ເມຊາ          ແລະ ກະສດັ ຂອງ ໂມອາບ ໄດໍ້ ເປັນ ຜ ໍ້ ດ  ຳເນນີ ກດິຈະກຳນ ລໍ້ຽງ ແກະ ທງັຫລຳຍ         

ແລະ ພະ ອງົ ຕໍ້ອງ ຖວຳຍ ລ ກ ແກະ ໜ ື່ ງ ແສນ ໂຕ         ພໍ້ອມ ກບັ ຂນົ ຂອງ ມນັ ໃຫໍ້ ແກື່ ກະສດັ ອິສຣາເອນ         

5ແລະ ຢ ື່ ມຳ ເມ  ື່ອ ອາຮາບ ເສຍ ຊວີດິ ແລໍ້ວ         ກະສດັ ຂອງ ໂມອາບ ກ  ໄດໍ້ ກະບດົ ຕ ື່  ກະສດັ ຂອງ ອິສຣາ-
ເອນ         

6ກະສດັ ໂຢຣາມ ໄດໍ້ ຍກົ ທບັ ອອກ ຈຳກ ເມ  ອງ ຊາມາເຣຍ ໃນ ເວລຳ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ໄດໍ້ ເກນ ຄນົ ອິ-
ສຣາເອນ ທງັ ໝດົ         

7ພະ ອງົ ໄດໍ້ ສ ົື່ງ ຈດົໝຳຍ ໄປ ຫຳ ເຢໂຮຊາຟັດ ກະສດັ ຂອງ ຢ ດາ ວື່ຳ         “ກະສດັ 

ຂອງ ໂມອາບ ໄດໍ້ ກະບດົ ຕ ື່  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ພະ ອງົ ຈະ ໄປ ຮບົ ກບັ ໂມອາບ          ພໍ້ອມ ກບັ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຫລ  

ບ ?”         ແລະ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ຕອບ ວື່ຳ         “ເຮົຳ ຈະ ໄປ         ເຮົຳ ເປັນ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ທີື່  ທື່ຳນ ເປັນ         ແລະ ປະຊຳຊນົ ຂອງ 

ເຮົຳ ກ  ເປັນ ເໝ ອນ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ທື່ຳນ         ບນັດຳ ມ ໍ້ຳ ຂອງ ເຮົຳ ກ  ເປັນ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ມ ໍ້ຳ ຂອງ ທື່ຳນ”         

8ແລໍ້ວ 

ພະ ອງົ ໄດໍ້ ຖຳມ ວື່ຳ         “ພວກ ເຮົຳ ຈະ ຂ ໍ້ນ ໄປ ທຳງ ໃດ?”         ໂຢຣາມ ໄດໍ້ ຕອບ ວື່ຳ         “ໄປ ທຳງ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ 
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ກນັດຳນ ເມ  ອງ ເອໂດມ”         

9ແລະ ກະສດັ ຂອງ ອິສຣາເອນ ຈ ື່ງ ສະເດັດ ໄປ ພໍ້ອມ ກບັ ກະສດັ ຂອງ ຢ ດາ          

ແລະ ກະສດັ ເອໂດມ,         ເມ  ື່ອ ທງັ ສຳມ ໄດໍ້ ເດນີທຳງ ອໍ້ອມ ໄປ ໄດໍ້ ລະຫວື່ຳງ ເຈດັ ມ ໍ້ ແລໍ້ວ ກ  ຊອກ ຫຳ ບ ື່  ນ  ໍ້ຳ 

ໃຫໍ້ ກອງທບັ         ແລະ ໃຫໍ້ ຝ ງ ສດັ ທີື່  ໄດໍ້ ຕດິຕຳມ ມຳ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ໄດໍ້.          

ພຣະເຈົ້າໄດ້ຕິຕຽນພັນທະມິດລະຫວູ່າງເຢໂຮຊາຟັດກັບໂຢຣາມ 
10ແລໍ້ວ ກະສດັ ຂອງ ອິສຣາເອນ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ອະ ນດິ ຈຳ,         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ເອີໍ້ນ ກະສດັ 

ທງັ ສຳມ ນີໍ້ ມຳ ເພ ື່ ອ ຈະ ມອບ ພວກ ເຂົຳ ໄວໍ້ ໃນ ມ  ຂອງ ໂມອາບ”         

11ເຢໂຮຊາຟັດ ໄດໍ້ ຖຳມ ວື່ຳ         “ຢ ື່ ບື່ອນ 

ນີໍ້ ບ ື່  ມີ ຜ ໍ້ ທ  ຳນວຳຍ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ບ ?         ເພ ື່ ອ ພວກ ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ເພິື່ ນ ທ ນ ຖຳມ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ”         

ແລໍ້ວ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຂອງ ກະສດັ ອິສຣາເອນ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ທ ນ ວື່ຳ         “ເອລີຊາ ລ ກ ຊາຟາດ ຢ ື່ ບື່ອນ ນີໍ້ 

ເປັນ ຜ ໍ້ ທີື່  ຖອກ ນ  ໍ້ຳ ໃສື່ ມ  ເອລີຢາ”         

12ແລະ ເຢໂຮຊາຟັດ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຢ ື່ 

ກບັ ເພິື່ ນ”         ແລະ ກະສດັ ຂອງ ອິສຣາເອນ ແລະ ເຢໂຮຊາຟັດ          ແລະ ກະສດັ         ຂອງ ເອໂດມ ຈ ື່ງ ລງົ ໄປ 

ຫຳ ເພິື່ ນ.          
13ແລະ ເອລຊີາ ໄດໍ້ ທ ນ ຖຳມ ກະສດັ ຂອງ ອິສຣາເອນ ວື່ຳ         “ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ມີ ເລ ື່ ອງ ຫຍງັ ກື່ຽວຂໍ້ອງ ກບັ 

ທື່ຳນ         ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ໄປ ຫຳ ຜ ໍ້ ທ  ຳນວຳຍ ຂອງ ພ ື່         ແລະ ຜ ໍ້ ທ  ຳນວຳຍ ຂອງ ແມ ື່ ທື່ຳນ ເທີໍ້ນ”         ແຕື່ ກະສດັ ຂອງ 

ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ກບັ ເພິື່ ນ ວື່ຳ         “ບ ື່  ແມ ື່ນ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ດອກ         ດໍ້ວຍ ວື່ຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ເປັນ ຜ ໍ້ ເອີໍ້ນ 

ກະສດັ ທງັ ສຳມ ນີໍ້ ມຳ ເພ ື່ ອ ຈະ ມອບ ໄວໍ້ ໃນ ມ  ຂອງ ໂມອາບ”         

14ເອລຊີາ ໄດໍ້ ທ ນ ວື່ຳ         “ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ແຫື່ງ ຈກັກະວຳນ         ຊ ື່ ງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ບວົລະບດັ ຢ ື່ ຊງົ ພຣະຊນົ ຢ ື່ ສນັໃດ         ຖໍ້ຳ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຄົຳລບົ ທື່ຳນ ຕ ື່ -

ໜໍ້ຳ ເຢໂຮຊາຟັດ ກະສດັ ຂອງ ຢ ດາ ແລໍ້ວ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ບ ື່  ເບິື່ ງ ໜໍ້ຳ ທື່ຳນ ເລີຍ         

15ແລະ ດຽວນີໍ້ ຂ  ໃຫໍ້ ນ  ຳ 

ຜ ໍ້ ຫລິໍ້ນ ພິນ ມຳ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈກັ ຄນົ ໜ ື່ ງ”         ແລະ ເມ  ື່ອ ຜ ໍ້ ຫລິໍ້ນ ພິນ ບນັເລງ ແລໍ້ວ         ລິດ ອ  ຳນຳດ         ຂອງ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກ  ມຳ ເໜ ອ ເອລຊີາ.          

ພຣະເຈົ້າໄດ້ປະທານນຳ ແລະການມີໄຊ 
16ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ທ ນ ວື່ຳ         “ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ‘ຈ ົື່ງ ຂດຸ ພ ເຂົຳ ນີໍ້ ໃຫໍ້ ເປັນ ສະ ທົື່ວ ໄປ ໝດົ’         

17ເພຳະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ‘ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ ບ ື່  ເຫັນ ລມົ ຫລ  ຝນົ         ເຖງິ ຢື່ຳງໃດ ກ  ດ ີ         ພ -

ເຂົຳ ນ ັໍ້ນ ຈະ ມີ ນ  ໍ້ຳ ເຕັມ ໄປ ໝດົ         ເພ ື່ ອ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ໄດໍ້ ດ ື່ ມນ  ໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ         ທງັ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ຝ ງ ສດັລໍ້ຽງ         ແລະ ສດັ ບໍ້ຳນ 

ຂອງ ເຈົໍ້ຳ’         

18ເລ ື່ ອງ ຢື່ຳງ ນີໍ້ ເປັນ ເລ ື່ ອງ ນໍ້ອຍ ໆ ໃນ ສຳຍ ພຣະເນດ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພຣະອງົ ຈະ 

ມອບ ຄນົ ໂມອາບ ໄວໍ້ ໃນ ມ  ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ດໍ້ວຍ         

19ເຈົໍ້ຳ ຈະ ໂຈມ ຕ ີເມ  ອງ ທີື່  ມີ ກ  ຳແພງ         ປໍ້ອມ ກບັ ເມ  ອງ ໃຫຍື່ 

ທກຸ ເມ  ອງ         ແລະ ຈະ ບກັ ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ ອນັ ດ ີລງົ ທກຸ ຕ ົໍ້ນ         ແລະ ຈະ ຖມົ ປື່ອງ ນ  ໍ້ຳ         ພຸ ທກຸ ປື່ອງ         ແລະ ຈະ ເອົຳ ຫີນ 

ໄປ ທ  ຳລຳຍ ສື່ວນ ດນິ ດ ີທງັ ປວງ.”          
20ແລະ ຢ ື່ ມຳ ເມ  ື່ອ ຮຸື່ງ ເຊົໍ້ຳ ປະມຳນ ເວລຳ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ         ກ  ມີ ນ  ໍ້ຳ ໄຫລ ມຳ ຈຳກ ທຳງ ເມ  ອງ ເອ-

ໂດມ ຈນົ ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ ເຕັມ ໄປ ດໍ້ວຍ ນ  ໍ້ຳ.          

ຄົນໂມອາບພູ່າຍແພ້ 
21ແລະ ເມ  ື່ອ ຄນົ ໂມອາບ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ຍນິ ຂື່ຳວ ວື່ຳ         ກະສດັ ທງັ ສຳມ ນີໍ້ ໄດໍ້ ຍກົ ທບັ ຂ ໍ້ນ ໄປ ສ ໍ້ ຮບົ ກບັ 

ຕນົ         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເກນ ເອົຳ ຄນົ ທກຸ ຄນົ ທີື່  ສຳມຳດ ຖ  ອຳວດຸ ໄດໍ້         ໄປ ໂຮມ ກນັ ເຂົໍ້ຳ         ແລະ ໄດໍ້ ຍກົ ທບັ ໄປ 

ຕ ັໍ້ງ ຢ ື່ ຊຳຍ ແດນ         

22ເມ  ື່ອ ພວກ ເຂົຳ ຕ ື່ ນ ຂ ໍ້ນ ໃນ ຕອນ ເຊົໍ້ຳ         ແລະ ຕຳເວັນ ພວມ ສື່ອງ ແສງ ຢ ື່ ເທິງ ນ  ໍ້ຳ         ຄນົ 



577 2 ກະສັດ 4 
ໂມອາບ ເຫັນ ນ  ໍ້ຳ ທີື່ ຢ ື່ ກງົກນັຂໍ້ຳມ ກບັ ຕນົ ແດງ ຄ  ເລ ອດ         

23ພວກ ເຂົຳ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ນີໍ້ ແມ ື່ນ ເລ ອດ,         ບນັ-

ດຳ ກະສດັ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ສ ໍ້ ຮບົ ກນັ ເອງ         ແລະ ຂໍ້ຳ ກນັ ເອງ ແລໍ້ວ ໂມອາບ ເອີຍ ຈ ົື່ງ ຮບີ ມຳ ເອົຳ ເຄ ື່ ອງ ຂອງ ຂອງ 

ພວກ ເຂົຳ ເທີໍ້ນ”         

24ແຕື່ ເມ  ື່ອ ພວກ ເຂົຳ ມຳ ຮອດ ຄໍ້ຳຍ ພກັ ອິສຣາເອນ          ແລະ ຄນົ ອິສຣາເອນ ກ  ໄດໍ້ ລກຸ-

ຂ ໍ້ນ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກບັ ຄນົ ໂມອາບ ຈນົ ພວກ ເຂົຳ ປບົ ໜີ ໄປ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ກ  ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ 

ແຜື່ນດນິ         ແລະ ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ຟນັ ຄນົ ໂມອາບ          ແລະ ໄດໍ້ ທ  ຳລຳຍ ເມ  ອງ ທງັຫລຳຍ         

25ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເອົຳ 

ກໍ້ອນ ຫີນ ໄປ ຖິໍ້ມ ໃນ ໄຮື່ນຳ ດນິ ດ ີທງັ ປວງ ໃຫໍ້ ເຕັມ         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຖມົ ປື່ອງ ນ  ໍ້ຳພຸ ທກຸ ບື່ອນ ແລະ ໄດໍ້ 

ບກັ ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ ທີື່  ດ ີທງັ ປວງ ຈນົ ບ ື່  ໃຫໍ້ ເຫລ ອ ສິື່ ງ ໜ ື່ ງ ສິື່ ງ ໃດ ໃນ ເມ  ອງ ກີເຣ-ຮາເຣເສັດ ເວັໍ້ນ ແຕື່ ຫີນ ທງັ-

ຫລຳຍ         ບນັດຳ ນກັ ຍງິ ກນັ ຖນຸ[a]         ໄດໍ້ ອໍ້ອມ ເມ  ອງ         ແລະ ໂຈມ ຕ ີເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້         

26ເມ  ື່ອ ກະສດັ ຂອງ 

ໂມອາບ ເຫັນ ວື່ຳ ຈະ ສ ໍ້ ບ ື່  ໄດໍ້ ແລໍ້ວ         ພະ ອງົ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ເອົຳ ທະຫຳນ ຖ  ດຳບ ເຈດັ ຮໍ້ອຍ ຄນົ ໄປ ນ  ຳ ເພ ື່ ອ ຈະ ຕ ີ

ຜື່ຳອອກ ໄປ ຮອດ ກະສດັ ເມ  ອງ ເອໂດມ          ແຕື່ ວື່ຳ ອອກ ໄປ ບ ື່  ໄດໍ້         

27ແລະ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ນ  ຳ ເອົຳ ລ ກ ຊຳຍ 

ກກົ         ຜ ໍ້ ທີື່  ສມົຄວນ ຈະ ຂ ໍ້ນ ປກົຄອງ ແທນ         ແລະ ໄດໍ້ ຖວຳຍ ລ ກ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ ດໍ້ວຍ ໄຟ ເທິງ 

ກ  ຳແພງ         ແລະ ມີ ພຣະພິໂລດ[b]         ອນັ ໃຫຍື່ ໃນ ພວກ ອິສຣາເອນ          ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຍໍ້ຳຍ ໄປ ຈຳກ ພະ ອງົ         

ແລະ ໄດໍ້ ກບັ ເມ  ອ ບໍ້ຳນ ເມ  ອງ ຂອງ ຕນົ.          

ບົດທີ 4 
ນຳມັນໜຶ່ງໄຫຂອງແມູ່ໝ້າຍຄົນໜຶ່ງ 

1ມີ ຍງິ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຈຳກ ພວກ ເມຍ ຂອງ ລ ກ ຜ ໍ້ ທ  ຳນວຳຍ ຮໍ້ອງ ໃສື່ ເອລຊີາ ວື່ຳ         “ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ທື່ຳນ ຄ  

ຜວົ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ເສຍ ຊວີດິ ໄປ ແລໍ້ວ         ແລະ ທື່ຳນ ກ  ຮ ໍ້ ຢ ື່ ແລໍ້ວ ວື່ຳ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ທື່ຳນ ຢ ຳ ເກງ ພຣະ-
ຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ເຈົໍ້ຳ ໜີໍ້  ໄດໍ້ ມຳ ເພ ື່ ອ ຈະ ໄດໍ້ ຈບັ ເອົຳ ລ ກ ສອງ ຄນົ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄປ ເປັນ ຂໍ້ຳ ທຳດ ຂອງ 

ລຳວ”         

2ເອລຊີາ ຕອບ ນຳງ ວື່ຳ         “ບອກ ຂໍ້ອຍ ມຳ ດ ຸວື່ຳ ຈະ ໃຫໍ້ ຂໍ້ອຍ ເຮັດ ສິື່ ງ ໃດ ເພ ື່ ອ ຊື່ວຍ ເຈົໍ້ຳ         ຈ ົື່ງ 

ບອກ ຂໍ້ອຍ ເຈົໍ້ຳ ມີ ສິື່ ງ ໃດ ໃນ ເຮ ອນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ແດື່?”         ແລະ ນຳງ ຕອບ ວື່ຳ         “ຂໍ້ຳ ໃຊໍ້ ຍງິ ຂອງ ທື່ຳນ ບ ື່  ມີ ສິື່ ງ 

ໃດ ໃນ ເຮ ອນ ນອກຈຳກ ນ  ໍ້ຳມນັ ໜ ື່ ງ ໝ ໍ້  ດນິ”         

3ແລໍ້ວ ເອລຊີາ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ອອກ ໄປ ນອກ ບໍ້ຳນ ຂ  ຢ ມ 

ພຳຊະນະ ເປົື່ ຳ ຈຳກ ເພ ື່ ອນ ບໍ້ຳນ ທກຸ ຄນົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ຈ ົື່ງ ຢ ມ ມຳ ຫລຳຍ ອນັ ເທົື່ ຳ ທີື່  ຢ ມ ໄດໍ້         

4ແລໍ້ວ 

ຈ ົື່ງ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ເຮ ອນ ປິດ ປະຕ  ຂງັ ຕວົ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ລ ກ ຊຳຍ ທງັ ສອງ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໄວໍ້         ແລະ ຈ ົື່ງ ເທ ນ  ໍ້ຳມນັ 

ໃສື່ ພຳຊະນະ ທງັ ໝດົ         ຖໍ້ຳ ໜື່ວຍ ໃດ ເຕັມ ແລໍ້ວ ໃຫໍ້ ຕ ັໍ້ງ ໄວໍ້ ຕື່ຳງຫຳກ”         

5ຍງິ ນ ັໍ້ນ ກ  ລຳ ໄປ         ແລະ ປິດ ປະ-

ຕ  ຂງັ ຕວົ ນຳງ         ແລະ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ນຳງ ໄວໍ້         ລ ກ ຊຳຍ ໄດໍ້ ສ ົື່ງ ພຳຊະນະ ມຳ ໃຫໍ້         ແລະ ນຳງ ກ  ເທ ນ  ໍ້ຳມນັ 

ໃສື່ ບນັດຳ ພຳຊະນະ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         

6ແລະ ຢ ື່ ມຳ ເມ  ື່ອ ພຳຊະນະ ເຕັມ ໝດົ ແລໍ້ວ         ນຳງ ຈ ື່ງ ບອກ ລ ກ ຊຳຍ ວື່ຳ         

“ເອົຳ ພຳຊະນະ ມຳ ໃຫໍ້ ແມ ື່ ອີກ ໜື່ວຍ ໜ ື່ ງ”         ແລະ ລຳວ ຕອບ ນຳງ ວື່ຳ         “ບ ື່  ມີ ອີກ ແລໍ້ວ”         ແລໍ້ວ ນ  ໍ້ຳມນັ ກ  

ຢດຸ ໄຫລ         

7ນຳງ ໄດໍ້ ໄປ ເລົື່ ຳ ເລ ື່ ອງ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ຄນົ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຟງັ         ແລະ ເພິື່ ນ ບອກ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ໄປ ຂຳຍ 

ນ  ໍ້ຳມນັ ເອົຳ ເງນິ ໄປ ຊ  ຳລະ ໜີໍ້ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ສື່ວນ ທີື່  ເຫລ ອ         ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ລ ກ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ໃຊໍ້ ລໍ້ຽງ ຊວີດິ.”          

ເອລີຊາ ແລະຍິງຊາວຊ ເນມ 
8ມ ໍ້ໜ ື່ ງ         ເອລຊີາ ໄດໍ້ ເດນີທຳງ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ຍງັ ເມ  ອງ ຊ ເນມ          ມີ ຍງິ ຖຳນະ ດ ີຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ         ເຊນີ ເພິື່ ນ ໄປ ກນິ 

 

[a]ນກັຍງິສະລິງ [b]ຄວຳມເຄ ອງໃຈ 
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ເຂົໍ້ຳ ນ  ຳ         ແລໍ້ວ ທກຸ ເທ ື່ ອ ເມ  ື່ອ ເພິື່ ນ ເດນີທຳງ ມຳ ທຳງ ນີໍ້         ເພິື່ ນ ກ  ແວື່ ໄປ ກນິ ເຂົໍ້ຳ ນ  ຳ ສະເໝີ.         

9ຍງິ ຄນົ ນີໍ້ 

ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ກບັ ຜວົ ຕນົ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ອຍ ເຊ ື່ ອ ແນື່ ວື່ຳ         ຊຳຍ ຜ ໍ້ ນີໍ້ ມຳ ເຮ ອນ ເຮົຳ ເລ ໍ້ອຍ ໆ         ຈະ ຕໍ້ອງ ເປັນ ຄນົ ຂອງ 

ພຣະເຈົ້າ ຢື່ຳງ ແນື່ນອນ.         

10ໃຫໍ້ ພວກ ເຮົຳ ຈດັ ແຈງ ຫໍ້ອງ ນອນ ຢ ື່ ເທິງ ຫລງັຄຳ ພຽງ         ແລໍ້ວ ຈດັ ເອົຳ         

ໂຕະ         ຕ ັື່ງ         ແລະ ຕະກຽງ ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ເພິື່ ນ         ເມ  ື່ອ ໃດ ເພິື່ ນ ມຳ ທຳງ ເຮົຳ         ກ  ໃຫໍ້ ເພິື່ ນ ພກັ ຢ ື່ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ.          
11ມ ໍ້ໜ ື່ ງ         ເອລຊີາ ມຳ ເມ  ອງ ຊ ເນມ ອີກ         ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ແວື່ ຂ ໍ້ນ ໄປ ພກັ ເຊົຳ ຢ ື່ ຫໍ້ອງ ນ ັໍ້ນ ຄ ເກົື່ ຳ.         

12ເພິື່ ນ ໄດໍ້ 

ບອກ ເກຮາຊີ          ຄນົ ໃຊໍ້ ຂອງ ເພິື່ ນ ໃຫໍ້ ໄປ ເອີໍ້ນ ຍງິ ຊຳວ ຊ ເນມ ມຳ ຫຳ.         

13ເມ  ື່ອ ຍງິ ນ ັໍ້ນ ມຳ ຮອດ         ເອລີ-
ຊາ ກ  ບອກ ໃຫໍ້ ຄນົ ໃຊໍ້ ຖຳມ ນຳງ ວື່ຳ         ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຫຍຸໍ້ງຍຳກ ລ  ຳບຳກ ຍໍ້ອນ ພວກ ເຮົຳ ຫລຳຍ         ເຮົຳ ຂ  ຖຳມ 

ເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         ເຈົໍ້ຳ ຢຳກ ໃຫໍ້ ຂໍ້ອຍ ຊື່ອຍ ຫຍງັ ແດື່?         ບຳງທີ ເຈົໍ້ຳ ອຳດ ຢຳກ ໃຫໍ້ ຂໍ້ອຍ ໄປ ທ ນ ຄນຸງຳມຄວຳມດ  ີ

ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຕ ື່  ກະສດັ         ຫລ  ລຳຍ ງຳນ ຕ ື່  ຜ ໍ້ ບນັຊຳ ກຳນ ກອງທບັ ອຳດ ເປັນ ໄປ ໄດໍ້.         ນຳງ ຈ ື່ງ ຕອບ ວື່ຳ,         

“ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຢ ື່ ນ  ຳ ຍຳດ ພີື່ ນ ໍ້ອງ         ກ  ພ  ຢ ື່ ພ  ກນິ ແລໍ້ວ.”         

14ເອລຊີາ ຖຳມ ເກຮາຊີ ວື່ຳ,         “ຄນັຊ ັໍ້ນ ຈະ ໃຫໍ້ ຂໍ້ອຍ 

ຊື່ອຍ ຫຍງັ ລຳວ”         ຄນົ ໃຊໍ້ ຈ ື່ງ ຕອບ ວື່ຳ,         “ມີ ຢ ື່         ເພຳະ ລຳວ ເປັນ ຄນົ ບ ື່  ມີ ລ ກ         ແລະ ຜວົ ລຳວ ກ  ເປັນ ຄນົ 

ເຖົໍ້ຳ ແກື່ ຫລຳຍ ແລໍ້ວ.”         

15ເອລຊີາ ຈ ື່ງ ໃຫໍ້ ຄນົ ໃຊໍ້ ໄປ ເອີໍ້ນ ນຳງ ຫລບົ ມຳ ຫຳ ອີກ         ນຳງ ກ  ມຳ ຫຳ         ແລະ ກ  

ຢ ນ ຢ ື່ ປຳກ ປະຕ .         

16ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ ບອກ ນຳງ ວື່ຳ,         “ປີໜໍ້ຳ ໃນ ເວລຳ ດຽວ ກນັ ນີໍ້         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ໄດໍ້ ອ ໍ້ມ ລ ກ ຊຳຍ.”         

ແຕື່ ນຳງ ອທຸຳນ ຂ ໍ້ນ ວື່ຳ,         “ໂອຍ!         ທື່ຳນ ເອີຍ         ທື່ຳນ ເປັນ ຄນົ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ກະລນຸຳ ຢື່ຳ ຕວົະ ຂໍ້ຳ-

ນໍ້ອຍ ເລີຍ.”         

17ແລໍ້ວ ຕ ື່  ມຳ ຍງິ ຄນົ ນີໍ້ ກ  ຖ ພຳ         ເມ  ື່ອ ເຖງິ ເວລຳ ກ  ຳນດົ         ລຳວ ກ  ເກດີ ລ ກ ຊຳຍ ຕຳມ ທີື່  ເອ-
ລຊີາ ໄດໍ້ ບອກ ໄວໍ້.          

18ເມ  ື່ອ ເດັກນໍ້ອຍ ນີໍ້ ໃຫຍື່ ເຕບີ ໂຕ ຂ ໍ້ນ         ເຊົໍ້ຳ ມ ໍ້ໜ ື່ ງ ລຳວ ກ  ອອກ ໄປ ຫຳ ພ ື່  ຢ ື່ ທົື່ງ ນຳ         ໃນ ບື່ອນ ທີື່  ພວກ 

ເຂົຳ ກື່ຽວ ເຂົໍ້ຳ ຢ ື່.         

19ໃນ ເວລຳ ນ ັໍ້ນ ລຳວ ຮໍ້ອງ ຂ ໍ້ນ ວື່ຳ,         “ພ ື່         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເຈບັທໍ້ອງ         ພ ື່  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເຈບັທໍ້ອງ”         

ຜ ໍ້ ເປັນ ພ ື່  ຈ ື່ງ ບອກ ຄນົ ໃຊໍ້ ອ ໍ້ມ ເອົຳ ເດັກ ນ ັໍ້ນ ເມ  ອ ຫຳ ແມ ື່ ຢ ື່ ເຮ ອນ.         

20ເມ  ື່ອ ລຳວ ອ ໍ້ມ ເດັກນໍ້ອຍ ໄປ ໃຫໍ້ ແມ ື່ 

ຢ ື່ ເທິງ ເຮ ອນ         ນຳງ ກ  ອ ໍ້ມ ເອົຳ ລ ກ ໄວໍ້ ເທິງ ຕກັ ຈນົ ຮອດ ທື່ຽງ         ແລໍ້ວ ລ ກ ນ ັໍ້ນ ກ  ສິໍ້ນ ໃຈ ຕຳຍ.         

21ຜ ໍ້ ເປັນ 

ແມ ື່ ຈ ື່ງ ນ  ຳ ລ ກ ໄປ ປງົ ໄວໍ້ ເທິງ ຕຽງ ນອນ ຂອງ ເອລຊີາ          ແລໍ້ວ ນຳງ ກ  ອອກ ມຳ         ແລະ ອດັ ປະຕ  ໄວໍ້         ນຳງ 

ເອີໍ້ນ ບອກ ຜວົ ວື່ຳ,         

22“ບອກ ຄນົ ໃຊໍ້ ເອົຳ ລ  ໂຕ ໜ ື່ ງ ມຳ ໃຫໍ້ ຂໍ້ອຍ ແດື່         ຂໍ້ອຍ ຈະ ຂີື່  ໄປ ຫຳ ຄນົ ຂອງ ພຣະ-
ເຈົ້າ          ແລະ ຈະ ກບັ ມຳ ໄວ ເທົື່ ຳ ທີື່  ຈະ ໄວ ໄດໍ້.”         

23ຜວົ ຈ ື່ງ ຖຳມ ວື່ຳ,         “ເປັນ ຫຍງັ ຈ ື່ງ ໄປ ຫຳ ເພິື່ ນ ມ ໍ້ນີໍ້?         ມນັ 

ບ ື່  ແມ ື່ນ ຍຳມ ເດ ອນ ອອກ ໃໝື່         ຫລ  ວນັ ບ ລິສດຸ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ.”         

24ແຕື່ ນຳງ ຕອບ ວື່ຳ,         “ບ ື່  ເປັນ ຫຍງັ 

ດອກ”         ແລໍ້ວ ນຳງ ໄດໍ້ ບອກ ໃຫໍ້ ຄນົ ໃຊໍ້ ເອົຳ ອຳນ ໃສື່ ຫລງັ ລ          ແລະ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ພຳ ຂໍ້ອຍ ໄປ ໃຫໍ້ ໄວ ເທົື່ ຳ ທີື່  

ຈະ ໄວ ໄດໍ້         ຢື່ຳ ຢດຸ ກຳງ ທຳງ ຈນົ ກວື່ຳ ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ຈຳກ ຂໍ້ອຍ ເສຍ ກື່ອນ.”          
25ນຳງ ໄດໍ້ ອອກ ເດນີທຳງ ໄປ ຍງັ ພ  ກາເມນ          ບື່ອນ ທີື່  ເອລຊີາ ອຳໄສ ຢ ື່.         ເມ  ື່ອ ເອລຊີາ ຫລຽວ ເຫັນ 

ນຳງ ແຕື່ ໄກ ໆ         ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ເກຮາຊີ          ຄນົ ໃຊໍ້ ຂອງ ເພິື່ ນ ວື່ຳ,         

26“ເບິື່ ງ ດ ຸຫັໍ້ນ         ຍງິ ຊຳວ ຊ ເນມ ມຳ 

ແມ ື່ນ ບ ?         ຮບີ ຟໍ້ຳວ ອອກ ໄປ ຕໍ້ອນຮບັ         ແລະ ຖຳມ ນຳງ ເບິື່ ງ ວື່ຳ,         “ນຳງ ທງັ ຜວົ         ແລະ ລ ກ ຍງັ ສະບຳຍ-

ດ ີຢ ື່ ບ ?         

27ແລໍ້ວ ນຳງ ກ  ຕອບ ວື່ຳ,         “ສະບຳຍດ”ີ         ແຕື່ ເມ  ື່ອ ນຳງ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ຫຳ ເອລີຊາ          ນຳງ ກ  ກ ົໍ້ມ ກອດ 

ຕນີ ຂອງ ເອລຊີາ          ເກຮາຊີ ຈ ື່ງ ຍື່ຳງ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ຫຳ ເພິື່ ນ ຈະ ດ ງ ນຳງ ອອກ ໄປ         ແຕື່ ເອລີຊາ ບອກ ວື່ຳ,         

“ປື່ອຍ ນຳງ ເທີໍ້ນ         ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ເຫັນ ບ  ວື່ຳ         ນຳງ ມີ ຄວຳມທກຸ ໃຈ ອນັ ໃຫຍື່ ຫລວງ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ອ  ຳ 

ເລ ື່ ອງ ນີໍ້ ໄວໍ້         ໂດຍ ບ ື່  ໄດໍ້ ບອກ ໃຫໍ້ ຂໍ້ອຍ ຮ ໍ້.”         

28ນຳງ ເວົໍ້ຳ ຂ ໍ້ນ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເຄີຍ ຂ  ຈຳກ ທື່ຳນ ກື່ຽວ ກບັ 
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ເລ ື່ ອງ ລ ກ ຊຳຍ ນ ັໍ້ນ         ແມ ື່ນ ບ ?         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ບ ື່  ແມ ື່ນ ບ  ວື່ຳ         ຢື່ຳ ຕວົະ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເລີຍ.”         

29ເມ  ື່ອ ເປັນ 

ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ເອລຊີາ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ເກຮາຊີ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ຟໍ້ຳວ ຖ  ໄມ ໍ້ເທົໍ້ຳ ຂອງ ຂໍ້ອຍ ນີໍ້ ລື່ວງ ໜໍ້ຳ ໄປ ກື່ອນ         ຖໍ້ຳວື່ຳ 

ເຈົໍ້ຳ ພບົ ໃຜ ກ  ຢື່ຳ ຖຳມ ສະບຳຍ ເຂົຳ         ແລະ ຖໍ້ຳ ໃຜ ຖຳມ ສະບຳຍດ ີເຈົໍ້ຳ ກ  ຢື່ຳ ຕອບ ເຂົຳ ເດ ີ         ໃຫໍ້ ເອົຳ ໄມ ໍ້-

ເທົໍ້ຳ ຂອງ ຂໍ້ອຍ ນີໍ້ ໄປ ຢຽດ ໃສື່ ເທິງ ເດັກນໍ້ອຍ ນ ັໍ້ນ.”         

30ແຕື່ ແມ ື່ ຂອງ ເດັກນໍ້ອຍ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ເອລີຊາ ວື່ຳ,         

“ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຂ  ສຳບຳນ ຢື່ຳງ ສດັຊ ື່  ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຜ ໍ້ ຊງົ ພຣະຊນົ ຢ ື່ ແລະ ຕ ື່  ທື່ຳນ ເອງ ວື່ຳ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

ຈະ ບ ື່  ຈຳກ ທື່ຳນ ໄປ”         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ເອລຊີາ          ແລະ ແມ ື່ ຂອງ ເດັກ ຈ ື່ງ ພຳກນັ ອອກ ເດນີທຳງ ໄປ ຕຳມ ຫລງັ         

ຊ ື່ ງ ເກຮາຊີ ໄດໍ້ ມຸ ື່ງ ໜໍ້ຳ ໄປ ກື່ອນ.          
31ແລະ ໄດໍ້ ເອົຳ ໄມ ໍ້ເທົໍ້ຳ ຢຽດ ໃສື່ ເດັກນໍ້ອຍ ນ ັໍ້ນ         ແຕື່ ບ ື່  ມີ ສຽງ         ຫລ  ຄ  ຳ ຕອບ ຢື່ຳງໃດ ເລີຍ         ນຳງ ຈ ື່ງ 

ກບັ ຄ ນ ມຳ ບອກ ເອລຊີາ ວື່ຳ,         “ເດັກນໍ້ອຍ ຍງັ ບ ື່  ທນັ ຟ ໍ້ນ ຕວົ ເທ ື່ ອ.”         

32ເມ  ື່ອ ເອລີຊາ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ເຮ ອນ         

ເພິື່ ນ ກ  ເຫັນ ເດັກນໍ້ອຍ ນອນ ຢ ື່ ເທິງ ຕຽງ         ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ ອດັ ປະຕ  ໄວໍ້.         

33ແລໍ້ວ ໄດໍ້ ອໍ້ອນວອນ ຫຳ ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ.         

34ເພິື່ ນ ຂ ໍ້ນ ເທິງ ຕຽງ         ແລະ ນອນ ຢຽດ ຕວົ ລງົ ເຕັງ ເດັກນໍ້ອຍ         ໂດຍ ເອົຳ ປຳກ ເຕັງ ປຳກ         

ຕຳເຕັງ ຕຳ         ແລະ ມ  ເຕັງ ມ          ເມ  ື່ອ ເພິື່ ນ ຢຽດ ເຕັງ ເດັກນໍ້ອຍ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ ເນ ໍ້ອ ໜງັ ຂອງ ເດັກ ກ  ຮ ໍ້ສ ກ ອຸື່ນ ຂ ໍ້ນ ມຳ.         

35ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ ລກຸ ຍື່ຳງ ໄປ ມຳ ຢ ື່ ໃນ ຫໍ້ອງ ແລໍ້ວໄປ ນອນ ຢຽດ ຕວົ ເຕັງ ເດັກນໍ້ອຍ ອີກ ເທ ື່ ອ ໜ ື່ ງ         ເທ ື່ ອ ນີໍ້ ເດັກ-

ນໍ້ອຍ ຈຳມ ເຖງິ ເຈດັ ເທ ື່ ອ         ແລະ ມ ນ ຕຳ ຂ ໍ້ນ.         

36ແລໍ້ວ ເອລຊີາ ຮໍ້ອງ ບອກ ເກຮາຊີ          ໃຫໍ້ ໄປ ເອີໍ້ນ ແມ ື່ 

ຂອງ ເດັກນໍ້ອຍ ມຳ         ເມ  ື່ອ ນຳງ ມຳ ຮອດ         ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ນຳງ ວື່ຳ,         “ເອົຳ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໄປ ແມ.”         

37ນຳງ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ທຳງ ໃນ         ກ ົໍ້ມ ຂຳບ ຕນີ ເອລຊີາ          ແລະ ພຳ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ນຳງ ອອກ ໄປ.          

ເອລີຊາຊຳລະອາຫານທີ່ມີພິດ 
38ເອລຊີາ ມຳ ຮອດ ເມ  ອງ ກິນການ ອີກ         ເມ  ື່ອ ແຜື່ນດນິ ເກດີ ກຳນ ອ ດ ຢຳກ ອຳຫຳນ         ແລະ ພວກ 

ລ ກສິດ ຂອງ ຜ ໍ້ ທ  ຳນວຳຍ ນ ັື່ງ ຢ ື່         ຕ ື່ໜໍ້ຳ ເພິື່ ນ         ແລະ ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ບອກ ກບັ ຄນົ ໃຊໍ້ ຂອງ ຕນົ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ເອົຳ ໝ ໍ້  

ໜື່ວຍ ໃຫຍື່ ຄໍ້ຳງ ໄຟ         ແລະ ຕ ົໍ້ມ ແກງ ໃຫໍ້ ແກື່ ພວກ ລ ກສິດ ຂອງ ຜ ໍ້ ທ  ຳນວຳຍ ສຳ”         

39ຄນົ ໜ ື່ ງ ໃນ ພວກ 

ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ອອກ ໄປ ເກບັ ຜກັ ປື່ຳ ຢ ື່ ຕຳມ ທົື່ງ ນຳ         ແລະ ພບົ ເຄ ອ ໝຳກ ໄມ ໍ້ ປື່ຳ ເຄ ອ ໜ ື່ ງ         ພວກ ເຂົຳ ເກບັ ເອົຳ 

ຜກັ ປື່ຳ ນ ັໍ້ນ         ກບັ ນ  ໍ້ຳເຕົໍ້ຳ ປື່ຳ ຈນົ ເຕັມ ພກົ         ແລະ ກບັ ມຳ ປຳດ ໃສື່ ໃນ ໝ ໍ້  ແກງ ໂດຍ ທີື່  ບ ື່  ຮ ໍ້ ວື່ຳ ເປັນ ຜກັ         ຫລ  

ໝຳກ ຫຍງັ         

40ແລໍ້ວ ລຳວ ກ  ຖອກ ແກງ ອອກ ໃຫໍ້ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ກນິ         ຂະນະ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ກ  ຳລງັ ກນິ ແກງ 

ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ         ລຳວ ຮໍ້ອງ ຂ ໍ້ນ ວື່ຳ         “ຂໍ້ຳ ແດື່ ຄນົ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ມີ ຄວຳມ ຕຳຍ ຢ ື່ ໃນ ໝ ໍ້  ນີໍ້”         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ກ  

ຮບັ ປະທຳນ ບ ື່  ໄດໍ້         

41ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ບອກ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ເອົຳ ແປໍ້ງ ມຳ ພີໍ້”         ເພິື່ ນ ໃສື່ ແປໍ້ງ ລງົ ໃນ ໝ ໍ້         ແລະ ບອກ ວື່ຳ         

“ຈ ົື່ງ ຖອກ ອອກ ໃຫໍ້ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ຮບັ ປະທຳນ”         ແລະ ບ ື່  ມີ ອນັຕະລຳຍ ຢ ື່ ໃນ ໝ ໍ້  ນ ັໍ້ນ.          

ເອລີຊາລ້ຽງໜຶ່ງຮ້ອຍຄົນຢູ່າງອັດສະຈັນ 
42ມີ ຊຳຍ ຄນົ ໜ ື່ ງ ມຳ ຈຳກ ເຮ ອນ ບາອານ-ຊາລຊິາ          ນ  ຳ ສິື່ ງ ຂອງ ມຳ ໃຫໍ້ ຄນົ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ມີ 

ເຂົໍ້ຳຈີື່  ຊ ື່ ງ ເປັນ ໝຳກຜນົ ທ  ຳອິດ ຄ  ເຂົໍ້ຳຈີື່  ທີື່  ເຮັດ ດໍ້ວຍ ເຂົໍ້ຳ ບຳ ເລ ຊຳວ ກໍ້ອນ ແລະ ເຂົໍ້ຳ ຮວງ ໃໝື່ ໃສື່ ກະ-

ສອບ ຂອງ ລຳວ ມຳ         ແລະ ເອລຊີາ ບອກ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້ ແກື່ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ກນິ ເທີໍ້ນ”         

43ແຕື່ ຄນົ ໃຊໍ້ ຄນົ ນີໍ້ 

ຕອບ ວື່ຳ         “ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈະ ຕ ັໍ້ງ ອຳຫຳນ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ໃຫໍ້ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຮໍ້ອຍ ຄນົ ກນິ ໄດໍ້ ຢື່ຳງໃດ”         ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ ສ ັື່ງ ຊ  ໍ້ຳ 

ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ຍກົ ໃຫໍ້ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ກນິ ສຳ         ເພຳະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ສ ັື່ງ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ‘ພວກ ເຂົຳ ຈະ ໄດໍ້ 

ຮບັ ປະທຳນ         ແລະ ຍງັ ເຫລ ອ ອີກ’”         

44ລຳວ ຈ ື່ງ ຕ ັໍ້ງ ອຳຫຳນ ໄວໍ້ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ,         ພວກ ເຂົຳ 
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ກ  ຮບັ ປະທຳນ         ແລະ ຍງັ ເຫລ ອ ຢ ື່ ຕຳມ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ.          

ບົດທີ 5 
ນາອາມານຜ ້ບັນຊາການທະຫານເດີນທາງໄປຫາເອລີຊາ 

1ນາອາມານ ຜ ໍ້ ບນັຊຳ ກຳນ ທະຫຳນ ຊີເຣຍ          ເປັນ ບກຸຄນົ ຄ  ຳ ຄນັ         ແລະ ໄດໍ້ ຮບັ ກຽດ ອນັ ສ ງ ສ ົື່ງ 

ຈຳກ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ແຫື່ງ ຊີເຣຍ          ເພຳະວື່ຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ໃຫໍ້ ເພິື່ ນ ເປັນ ຜ ໍ້ນ  ຳ ໄຊຊະນະ ມຳສ ື່ ກອງ-

ທບັ ຊີເຣຍ          ເພິື່ ນ ເປັນ ນຳຍ ທະຫຳນ ທີື່  ເກັື່ງ ກໍ້ຳ         ແຕື່ ເພິື່ ນ ເປັນ ຄນົ ຂີໍ້ທ ດ.         

2ມີ ເທ ື່ ອ ໜ ື່ ງ         ເມ  ື່ອ ພວກ ຊີ-
ເຣຍ ໄປ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກບັ ພວກ ອິສຣາເອນ          ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຈບັ ເອົຳ ຍງິ ສຳວ ຄນົ ໜ ື່ ງ ມຳ ເປັນ ຄນົ ໃຊໍ້ ຂອງ ເມຍ 

ຂອງ ນາອາມານ.         

3ມີ ເທ ື່ ອ ໜ ື່ ງ         ຄນົ ໃຊໍ້ ຜ ໍ້ ນີໍ້ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ນຳຍ ຍງິ ຂອງ ນຳງ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຢຳກ ໃຫໍ້ ນຳຍ ຜ ໍ້ 

ຊຳຍ ໄປ ຫຳ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະຄ  ຳ ທີື່          ຊາມາເຣຍ          ຄນົ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ສຳມຳດ ປວົ ພະຍຳດ ຂີໍ້ທ ດ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ 

ໃຫໍ້ ດ ີໄດໍ້.”          
4ເມ  ື່ອ ນາອາມານ ໄດໍ້ ຍນິ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ເພິື່ ນ ກ  ໄປ ທ ນ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ຕຳມ ທີື່  ຄນົ ໃຊໍ້ ໄດໍ້ ລຳຍ ງຳນ ໃຫໍ້ ຟງັ.         

5ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ແຫື່ງ ຊີເຣຍ ຈ ື່ງ ບອກ ນາອາມານ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ໄປ ຫຳ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ          ແລະ ຍ ື່ ນ 

ຈດົໝຳຍ ນີໍ້ ໃຫໍ້ ພະ ອງົ.”         ນາອາມານ ໄດໍ້ ນ  ຳ ເອົຳ ເງນິ ສຳມ ສິບ ພນັ ຫລຽນ         ພໍ້ອມ ທງັ ເຄ ື່ ອງນຸື່ງ ທີື່  ສວຍ 

ງຳມ ສິບ ຊຸດ ອອກ ເດນີທຳງ ໄປ.         

6ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ຖວຳຍ ສຳນ ໃຫໍ້ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ອິສຣາເອນ          ໃນ ລຳຊະສຳນ 

ນ ັໍ້ນ ມີ ເນ ໍ້ອ ຄວຳມ ດ ັື່ງນີໍ້         “ນີໍ້ ຄ  ນາອາມານ          ນຳຍ ທະຫຳນ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຢຳກ ໃຫໍ້ ພະ 

ອງົ ປວົ ພະຍຳດ ຂີໍ້ທ ດ ໃຫໍ້ ລຳວ.”         

7ເມ  ື່ອ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ອື່ຳນ ລຳຊະສຳນ ແລໍ້ວ         ພະ ອງົ ກ  

ຈກີ ເຄ ື່ ອງ ສະຫລອງ ພະ ອງົ ອອກ         ແລະ ເວົໍ້ຳ ຂ ໍ້ນ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ເສຍ ພະ ໄທ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ອຍ ແມ ື່ນ ພຣະເຈົ້າ 

ຜ ໍ້ ມີ ອ  ຳນຳດ ທີື່  ບອກ ໃຫໍ້ ຕຳຍ         ຫລ  ໃຫໍ້ ເປັນ ໄດໍ້ ຊ ັໍ້ນ ບ ?         ຈ ື່ງ ຢຳກ ໃຫໍ້ ຂໍ້ອຍ ປວົ ພະຍຳດ ຂີໍ້ທ ດ ໃຫໍ້?         ລຳວ 

ຢຳກ ຊອກ ເລ ື່ ອງ ຜິດ ກນັ ກບັ ຂໍ້ອຍ ບ ?          
8ເມ  ື່ອ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະຄ  ຳ ເອລຊີາ          ຮ ໍ້ ຂື່ຳວ ເຫດກຳນ ທີື່  ເກດີ ຂ ໍ້ນ         ເພິື່ ນ ກ  ສ ົື່ງ ຄວຳມ ໄປ ທ ນ ເຈົໍ້ຳ ຊ-ີ

ວດິ ວື່ຳ,         “ເປັນ ຫຍງັ ພະ ອງົ ຈ ື່ງ ຊງົ ທກຸ ພະ ໄທ ໜກັ ຂ  ຊງົ ສ ົື່ງ ຊຳຍ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ມຳ ຫຳ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ 

ແນະນ  ຳ ໃຫໍ້ ນຳຍ ຮ ໍ້ຈກັ ວື່ຳ         ຢ ື່ ທີື່  ອິສຣາເອນ ນີໍ້         ມີ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະຄ  ຳ.”         

9ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ນາອາມານ ພໍ້ອມ 

ທງັ ຄະນະ         ແລະ ລດົ ມ ໍ້ຳ ກ  ມຳ ຮອດ ເຮ ອນ ຂອງ ເອລີຊາ.         

10ຝື່ຳຍ ເອລີຊາ ໄດໍ້ ສ ົື່ງ ຄນົ ມຳ ບອກ ນາອາ-
ມານ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ໄປ ອຳບນ  ໍ້ຳ ທີື່  ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ ເຈດັ ເທ ື່ ອ         ແລະ ເນ ໍ້ອ ໜງັ ຂອງ ທື່ຳນ ຈະ ສະອຳດ ເປັນ 

ປກົກະຕ.ິ         

11ແຕື່ ນາອາມານ ໃຈ ຮໍ້ຳຍ         ແລະ ຍື່ຳງ ອອກ ໄປ ພໍ້ອມ ທງັ ຈ ົື່ມ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ອຍ ຄິດ ວື່ຳ         ຢື່ຳງ 

ນໍ້ອຍ ເພິື່ ນ ຕໍ້ອງ ອອກ ມຳ ພບົ ຂໍ້ອຍ         ແລໍ້ວ ອໍ້ອນວອນ ຫຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ເພິື່ ນ         ໂດຍ ວຳງ ມ  ໃສື່ 

ເທິງ ບື່ອນ ທີື່  ເປັນ ພະຍຳດ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ດ ີຊ ັໍ້ນ ດອກ.         

12ຕຳມ ຈງິ ແລໍ້ວ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ອາບານາ          ແລະ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຟາ-
ປາ ທີື່  ເມ  ອງ ດາມາເຊ          ຍງັ ດກີ ວື່ຳ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ໃນ ອິສຣາເອນ ນີໍ້         ເຮົຳ ໄປ ອຳບ ໃນ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ກ  ຄງົ 

ຈະ ຫຳຍ ດ ີຢ ື່ ຕ”ິ         ແລໍ້ວ ລຳວ ກ  ຫນັ ຫລງັ ຄ ນ ໄປ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ໂກດ ຮໍ້ຳຍ.         

13ແຕື່ ພວກ ຂໍ້ຳ ໃຊໍ້ ຂອງ ເພິື່ ນ 

ເຂົໍ້ຳ ມຳ ເວົໍ້ຳ ກບັ ເພິື່ ນ ວື່ຳ,         “ຍຳພ ື່  ເອີຍ         ຖໍ້ຳ ຫຳກ ວື່ຳ         ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະຄ  ຳ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ເຮັດ ສິື່ ງ ທີື່  ຍຳກ         

ທື່ຳນ ກ  ຄວນ ເຮັດ ແຕື່ ດຽວນີໍ້         ເພິື່ ນ ບອກ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ພຽງ ແຕື່ ໄປ ອຳບນ  ໍ້ຳ         ແລໍ້ວ ທື່ຳນ ກ  ຈະ ສະອຳດ         

ແລະ ດ ີພະຍຳດ         ເປັນ ຫຍງັ ທື່ຳນ ຈ ື່ງ ບ ື່  ເຮັດ.”         

14ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ນາອາມານ          ຈ ື່ງ ລງົ ໄປ ແຊື່ ໃນ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍ-
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ແດນ ເຈດັ ເທ ື່ ອ ຕຳມ ທີື່  ເອລຊີາ ໄດໍ້ ບອກ         ແລໍ້ວ ເນ ໍ້ອ ໜງັ ຂອງ ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ ສະອຳດ ເປັນ ປກົກະຕ ິຄ  ກບັ 

ເນ ໍ້ອ ໜງັ ຂອງ ເດັກນໍ້ອຍ.          
15ແລໍ້ວ ນາອາມານ          ພໍ້ອມ ທງັ ພວກ ຕດິຕຳມ ທກຸ ຄນົ ກ  ກບັ ຄ ນ ໄປ ຫຳ ເອລີຊາ          ແລໍ້ວ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         

“ດຽວນີໍ້         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຮ ໍ້ ແລໍ້ວ ວື່ຳ         ບ ື່  ມ ີພຣະເຈົ້າ ອງົ ອ ື່ ນ         ນອກຈຳກ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ອິສຣາເອນ          ບດັ ນີໍ້         

ຂ  ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ຮບັ ເອົຳ ຂອງຂວນັ ຈຳກ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ດໍ້ວຍ ເຖດີ.”         

16ແຕື່ ເອລີຊາ ຕອບ ວື່ຳ,         “ດໍ້ວຍ ພຣະ-

ນຳມ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຜ ໍ້ ຊງົ ພຣະຊນົ ຢ ື່         ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກ  ຳລງັ ຮບັ ໃຊໍ້ ຢ ື່         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈະ ບ ື່  ຍອມຮບັ 

ເອົຳ ຂອງ ສິື່ ງ ໃດ ໝດົ.”         ສື່ວນ ນາອາມານ          ກ  ຂໍ້ຽວ ເຂັນ ໃຫໍ້ ເພິື່ ນ ຍອມຮບັ ເອົຳ         ແຕື່ ເພິື່ ນ ກ  ປະຕເິສດ.         

17ແລໍ້ວ ນາອາມານ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຖໍ້ຳ ທື່ຳນ ບ ື່  ຍອມຮບັ ເອົຳ ຂອງຂວນັ ຈຳກ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ຂ ອະນຍຸຳດ 

ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເອົຳ ດນິ ຈຳກ ທີື່  ນີໍ້ ເມ  ອ ບໍ້ຳນ ນ  ຳ ໃຫໍ້ ພ ດ ີກບັ ລ  ສອງ ໂຕ ບນັທກຸ ໄດໍ້         ເພຳະວື່ຳ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ 

ຈະ ບ ື່  ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ         ຫລ  ກຳນ ບ ຊຳ ໃດ ແກື່ ພຣະອງົ ອ ື່ ນ ນອກຈຳກ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ.         

18ແລະ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຂ  ພຽງ ຢື່ຳງ ດຽວ ຄ          ເວລຳ ທີື່  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄປ ນ  ຳ ກະສດັ ເພ ື່ ອ ນະມດັສະກຳນ ພະ ຣິມ-
ໂມນ ຂອງ ຊີເຣຍ ນ ັໍ້ນ         ຂ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ໂຜດ ອະໄພ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ດໍ້ວຍ.”         

19ເອລຊີາ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຂ  

ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ໄປ ເປັນ ສກຸ ເທີໍ້ນ”         ແລໍ້ວ ນາອາມານ ກ  ຈຳກ ໄປ.          

ຄົນໃຊ້ຂອງເອລີຊາເຮັດຜິດ 
20ເມ  ື່ອ ນາອາມານ          ໄປ ບ ື່  ໄດໍ້ ໄກ ເທົື່ ຳໃດ         ເກຮາຊີ ຄນົ ໃຊໍ້ ຂອງ ເອລຊີາ ກ  ຄິດ ໃນ ໃຈ ວື່ຳ,         “ເອີ         

ນຳຍ ຂອງ ເຮົຳ ບ ື່  ຍອມຮບັ ເອົຳ ສິື່ ງ ໃດ ທີື່  ນາອາມານ          ຊຳວ ອາຣາມ ຄນົ ນີໍ້ ມອບ ໃຫໍ້         ແລະ ປື່ອຍ ໃຫໍ້ 

ລຳວ ໄປ ລໍ້ຳ ໆ         ເພິື່ ນ ຄວນ ຍອມຮບັ ເອົຳ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້         ດໍ້ວຍ ພຣະນຳມ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຜ ໍ້ ຊງົ 

ພຣະຊນົ ຢ ື່         ເຮົຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ແລື່ນ ໄປ ເອົຳ ບຳງ ສິື່ ງ ບຳງ ຢື່ຳງ ນ  ຳ ລຳວ ໃຫໍ້ ໄດໍ້.”         

21ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ເກຮາຊີ ຈ ື່ງ 

ແລື່ນ ຕດິຕຳມ ນາອາມານ ໄປ         ເມ  ື່ອ ນາອາມານ ເຫັນ ລຳວ ແລື່ນ ຕຳມ ຫລງັ ມຳ         ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ ລງົ ຈຳກ ລດົ 

ມ ໍ້ຳ ມຳ ພບົ ລຳວ         ແລະ ຖຳມ ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ ຕຳມ ມຳ ຫຍງັ ນ ?”         

22ເກຮາຊີ ຕອບ ວື່ຳ,         “ທກຸ ສິື່ ງ ຮຽບຮໍ້ອຍ ດ ີ        

ແຕື່ ນຳຍ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ມຳ ບອກ ທື່ຳນ ວື່ຳ         ຫວື່ຳງ ກີໍ້ ນີໍ້         ມີ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະຄ  ຳ ໜຸື່ມ ສອງ 

ຄນົ ເດນີທຳງ ມຳ ຈຳກ ພ          ເອຟຣາຢິມ          ນຳຍ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຢຳກ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ເອົຳ ເງນິ ສຳມ ພນັ ຫລຽນ         

ກບັ ເຄ ື່ ອງນຸື່ງ ສອງ ຊຸດ ໃຫໍ້ ພວກ ນ ັໍ້ນ.”         

23ນາອາມານ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ເອົຳ ເງນິ ນີໍ້ ໄປ ຫກົ ພນັ ຫລຽນ”         

ເພິື່ ນ ບອກ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ຟໍ້ຳວ ມດັ ເງນິ ໃສື່ ຖງົ ສອງ ຖງົ ໄວໍ້         ແລະ ເອົຳ ເສ ໍ້ອ ສອງ ຊຸດ ໃຫໍ້         ເພິື່ ນ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ຄນົ 

ໃຊໍ້ ສອງ ຄນົ ຫຳມ ໄປ ກື່ອນ ເກຮາຊີ.         

24ເມ  ື່ອ ມຳ ຮອດ ພ  ນໍ້ອຍ ບື່ອນ ທີື່  ເອລຊີາ ຢ ື່         ລຳວ ກ  ເອົຳ ຖງົ ເງນິ 

ສອງ ຖງົ ໄປ ປະ ໄວໍ້ ໃນ ເຮ ອນ         ແລະ ບອກ ໃຫໍ້ ຄນົ ໃຊໍ້ ຂອງ ນາອາມານ ກບັ ຄ ນ ເມ  ອ.          
25ເມ  ື່ອ ເກຮາຊີ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ເຮ ອນ         ເອລຊີາ ໄດໍ້ ຖຳມ ລຳວ ວື່ຳ,         “ເກຮາຊີ          ມ ໍ້ ກີໍ້ ນີໍ້ ເຈົໍ້ຳ ໄປ ໃສ ມຳ?         

ເກຮາຊີ ຕອບ ວື່ຳ,         “ບ ື່  ໄດໍ້ ໄປ ໃສ.”         

26ແຕື່ ເອລຊີາ ເວົໍ້ຳ ກບັ ລຳວ ວື່ຳ,         “ເວລຳ ຊຳຍ ນ ັໍ້ນ ລງົ ຈຳກ ລດົ ມ ໍ້ຳ 

ມຳ ຫຳ ເຈົໍ້ຳ         ຈດິ ວນິ ຍຳນ ຂອງ ຂໍ້ອຍ ກ  ຢ ື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ         ດຽວນີໍ້ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເອົຳ ເງນິ ນ  ຳ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         ເຈົໍ້ຳ ອຳດ ຊ ໍ້ ສວນ 

ໝຳກກອກເທດ         ຊ ໍ້ ແກະ ຊ ໍ້ ງວົ         ແລະ ທຳດ ໃຊໍ້ ຍງິ ຊຳຍ.         

27ແຕື່ ວື່ຳ         ພະຍຳດ ຂີໍ້ທ ດ ຂອງ ນາອາມານ          

ຈະ ຕດິແປດ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ຕດິແປດ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຕະຫລອດ ໄປ”.         ເກຮາຊີ          ໄດໍ້ ໜີ ຈຳກ ເອລີຊາ 

ໄປ ໂດຍ ມີ ພະຍຳດ ຂີໍ້ທ ດ ຂຳວ ດ ັື່ງ ນວນ ຝໍ້ຳຍ ເຕັມ ຮື່ຳງກຳຍ.          
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ເອລີຊາເຮັດໃຫ້ຂວານຕົກນຳຟ ຂຶ້ນມາ 
1ພວກ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະຄ  ຳ ໃນ ຄະນະ ຂອງ ເອລຊີາ          ໄດໍ້ ຈ ົື່ມ ຕ ື່  ເພິື່ ນ ວື່ຳ,         “ບື່ອນ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ນີໍ້ 

ຄບັແຄບ ເກນີ ໄປ         

2ສະນ ັໍ້ນ         ຂ ອະນຍຸຳດ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ຕດັ ໄມ ໍ້ ທີື່  ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ          ເພ ື່ ອ ສໍ້ຳງ ທີື່ ຢ ື່ ອຳໄສ 

ຢ ື່ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ”         ເອລຊີາ ຕອບ ວື່ຳ,         “ໄປ ແມ.”         

3ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ໃນ ຈ  ຳນວນ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຂ  ຮໍ້ອງ ໃຫໍ້ ເອລີຊາ ໄປ 

ນ  ຳ         ເພິື່ ນ ກ  ຕກົລງົ ໄປ ນ  ຳ ພວກ ເຂົຳ         

4ເມ  ື່ອ ໄປ ຮອດ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ          ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເລີື່ ມ ຕ ົໍ້ນ ລງົມ   ເຮັດ 

ວຽກ.         

5ຄນົ ໜ ື່ ງ ໃນ ໝ ື່ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຕດັ ໄມ ໍ້         ທນັໃດ ນ ັໍ້ນ         ຂວຳນ ເຫລັກ ຂອງ ລຳວ ໄດໍ້ ຫລື່ອນ ຕກົລງົ 

ນ  ໍ້ຳ         ລຳວ ຈ ື່ງ ຮໍ້ອງຫຳ ເອລີຊາ ວື່ຳ,         “ນຳຍ ເອີຍ         ຂວຳນ ຕກົ ນ  ໍ້ຳ ແລໍ້ວ         ຈະ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເຮັດ ແນວໃດ         

ເພຳະ ຂວຳນ ນ ັໍ້ນ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ຢ ມ ເຂົຳ ມຳ ຊ  ໍ້ຳ”         

6ເອລຊີາ ຈ ື່ງ ຖຳມ ລຳວ ວື່ຳ,         “ຂວຳນ ນ ັໍ້ນ ຕກົ ຢ ື່ ໃສ?”         

ລຳວ ໄດໍ້ ຊີໍ້ ບອກ ບື່ອນ ຂວຳນ ຕກົ ໃຫໍ້ ເພິື່ ນ ເບິື່ ງ         ແລໍ້ວ ເອລຊີາ ໄດໍ້ ຕດັ ໄມ ໍ້ ທື່ອນ ໜ ື່ ງ ຖິໍ້ມ ລງົ ໃນ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         

ແລໍ້ວ ຂວຳນ ດວງ ນ ັໍ້ນ ກ  ຟ  ຂ ໍ້ນ ມຳ.         

7ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ບອກ ລຳວ ວື່ຳ,         “ໄປ ເອົຳ ແມ”         ຊຳຍ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ຈ ື່ງ ຍ ໍ້ ມ  ໄປ ຈບັ 

ເອົຳ ມຳ.          

ເອລີຊາກັບກອງທັບຊີເຣຍ 
8ເມ  ື່ອ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ແຫື່ງ ຊີເຣຍ ອອກ ໄປ ສ ໍ້ ຮບົ ພວກ ອິສຣາເອນ          ພະ ອງົ ໄດໍ້ ປະຊຸມ ກບັ ພວກ ຂໍ້ຳລຳ-

ຊະກຳນ ຂອງ ພະ ອງົ         ແລະ ໄດໍ້ ເລ ອກ ເອົຳ ບື່ອນ ໜ ື່ ງ ເປັນ ບື່ອນ ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ ໄວໍ້.         

9ແຕື່ ເອລຊີາ ໄດໍ້ ສ ົື່ງ 

ຂື່ຳວ ໄປ ບອກ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ອິສຣາເອນ ໃຫໍ້ ລະວງັ ຕວົ         ບ ື່  ໃຫໍ້ ພະ ອງົ ຜື່ຳນ ໄປ ໃກໍ້ ທຳງ ນ ັໍ້ນ         ເພຳະວື່ຳ ພວກ 

ຊີເຣຍ ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງ ກອງທບັ ດກັ ສະກດັ ຢ ື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ.         

10ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ອິສຣາເອນ ຈ ື່ງ ເຕ ອນ ທະຫຳນ ໃຫໍ້ 

ລະມດັລະວງັ ຕວົ ຢ ື່ ສະເໝີ         ກຳນ ລະວງັ ຕວົຢື່ຳງ ນີໍ້ ໄດໍ້ ມີ ມຳ ສອງ ສຳມ ເທ ື່ ອ ແລໍ້ວ.         

11ຝື່ຳຍ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ 

ຊີເຣຍ ມີ ຈດິໃຈ ກະວນົກະວຳຍ ໃນ ເລ ື່ ອງ ນີໍ້         ພະ ອງົ ຈ ື່ງ ເອີໍ້ນ ເອົຳ ບນັດຳ ນຳຍ ທະຫຳນ ມຳ ຖຳມ ວື່ຳ,         

“ຈ ົື່ງ ບອກ ເຮົຳ ມຳ ເບິື່ ງ ວື່ຳ ໃນ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ແມ ື່ນ ໃຜ ເຂົໍ້ຳ ຂໍ້ຳງ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ ແດື່?”         

12ນຳຍ 

ທະຫຳນ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ຈ ື່ງ ຕອບ ຂ ໍ້ນ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳ ແດື່ ພະ ອງົ         ບ ື່  ມີ ໃຜ ດອກ         ເລ ື່ ອງ ນີໍ້ ເປັນ ເພຳະ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະ-

ຄ  ຳ ເອລຊີາ ໄດໍ້ ລຳຍ ງຳນ ຄວຳມ ລບັ ທີື່  ພະ ອງົ ເວົໍ້ຳ ໃນ ຫໍ້ອງ ນອນ ທງັ ໝດົ ຕ ື່  ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ແຫື່ງ ອິສຣາ-
ເອນ.”         

13ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ຈ ື່ງ ສ ັື່ງ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ໄປ ຊອກ ຫຳ ບື່ອນ ລຳວ ຢ ື່         ແລະ ຂໍ້ອຍ ຈະ ສ ົື່ງ ຄນົ ໄປ ຈບັ ລຳວ ມຳ”         

ຕ ື່  ມຳ         ມີ ຄນົ ມຳ ບອກ ເພິື່ ນ ວື່ຳ         ເອລຊີາ ຢ ື່ ເມ  ອງ ໂດທານ.         

14ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ພະ ອງົ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ຈດັ ເອົຳ ມ ໍ້ຳ         ລດົ 

ຮບົ ພໍ້ອມ ທງັ ກ  ຳລງັ ພນົ ອອກ ໄປ         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ໄປ ຮອດ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ໃນ ເວລຳ ກຳງຄ ນ         ແລະ ໄດໍ້ ອໍ້ອມ 

ເມ  ອງ ໄວໍ້.          
15ມ ໍ້ຕ ື່ ມຳ         ຄນົ ໃຊໍ້ ຂອງ ເອລຊີາ ກ  ໄດໍ້ ລກຸຂ ໍ້ນ ແຕື່ ເຊົໍ້ຳ         ແລະ ຍື່ຳງ ອອກ ໄປ ຂໍ້ຳງ ນອກ         ລຳວ ໄດໍ້ 

ເຫັນ ກ  ຳລງັ ທະຫຳນ ຊີເຣຍ ພໍ້ອມ ດໍ້ວຍ ຝ ງ ມ ໍ້ຳ         ແລະ ລດົ ຮບົ ລໍ້ອມ ເມ  ອງ ຢ ື່         ລຳວ ຈ ື່ງ ຟໍ້ຳວ ມຳ ຫຳ ເອລີ-
ຊາ          ແລະ ຮໍ້ອງ ຂ ໍ້ນ ວື່ຳ,         “ຕຳຍ ແລໍ້ວ         ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ!         ພວກ ເຮົຳ ຖ ກ ອໍ້ອມ ແລໍ້ວ         ພວກ ເຮົຳ ຊ ິເຮັດ ຈ ັື່ງ ໃດ 

ດ?ີ”         

16ເອລຊີາ ຕອບ ວື່ຳ,         “ບ ື່  ຕໍ້ອງ ຢໍ້ຳນ ດອກ         ເພຳະ ຝື່ຳຍ ເຮົຳ ມີ ຫລຳຍ ກວື່ຳ ຝື່ຳຍ ເຂົຳ.”         

17ແລໍ້ວ 

ເອລີຊາ ກ  ອໍ້ອນວອນ ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຂ  ພຣະອງົ ຊງົ ເປີດ ຕຳ ຂໍ້ຳ 

ໃຊໍ້ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຜ ໍ້ ນີໍ້ ໃຫໍ້ ເຫັນ ກ  ຳລງັ ຂອງ ຝື່ຳຍ ເຮົຳ ແດື່ທໍ້ອນ”         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈ ື່ງ ຊງົ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ 

ຄນົ ໃຊໍ້ ເຫັນ         ລຳວ ໄດໍ້ ເຫັນ ຝ ງ ມ ໍ້ຳ         ລດົ ຮບົ ໄຟ ເຕັມ ຢ ື່ ເທິງ ພ          ກ  ຳລງັ ລໍ້ອມ ເອລີຊາ ຢ ື່.         

18ໃນ ຂະນະ ທີື່  
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ພວກ ຊີເຣຍ ໂຈມ ຕ ີເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ         ເອລຊີາ ໄດໍ້ ອໍ້ອນວອນ ຫຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຂ  ຮໍ້ອງ ໃຫໍ້ 

ພຣະອງົ ຊງົ ບງັຕຳ ພວກ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ແດື່ທໍ້ອນ”         ພຣະອງົ ຈ ື່ງ ຊງົ ບງັຕຳ ພວກ ເຂົຳ ຕຳມ ຄ  ຳ ຮໍ້ອງ ຂ  ຂອງ 

ເອລຊີາ.         

19ເອລຊີາ ໄດໍ້ ໄປ ຫຳ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ພວກ ເຈົໍ້ຳ ມຳ ຜິດ ທຳງ ແລໍ້ວ         ອນັ ນີໍ້ ບ ື່  ແມ ື່ນ 

ເມ  ອງ ທີື່  ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຊອກ ຫຳ         ຈ ົື່ງ ຕຳມ ຂໍ້ອຍ ມຳ         ຂໍ້ອຍ ຈະ ພຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄປ ຊອກ ຫຳ ຊຳຍ ທີື່  ພວກ ເຈົໍ້ຳ 

ຊອກ ຫຳ ນ ັໍ້ນ         ແລໍ້ວ ເອລີຊາ ໄດໍ້ ພຳ ພວກ ເຂົຳ ໄປ ເມ  ອງ ຊາມາເຣຍ.          
20ເມ  ື່ອ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ເມ  ອງ ຊາມາເຣຍ          ເອລີຊາ ກ  ອໍ້ອນວອນ ຕ ື່  ພຣະເຈົ້າ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້-

ເປັນເຈົ້າ          ຂ  ພຣະອງົ ຊງົ ເປີດ ຕຳ ພວກ ເຂົຳ ໃຫໍ້ ເຫັນ ເທີໍ້ນ”         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ເປີດ ຕຳ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ 

ເຫັນຮຸື່ງ         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ເຫັນ ວື່ຳ         ພວກ ຕນົ ໄດໍ້ ຢ ື່ ໃນ ກງຸ ຊາມາເຣຍ ເສຍ ແລໍ້ວ.”         

21ເມ  ື່ອ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ 

ອິສຣາເອນ ເຫັນ ພວກ ເຂົຳ         ພະ ອງົ ຈ ື່ງ ຖຳມ ເອລຊີາ ວື່ຳ,         “ຍຳພ ື່  ເອີຍ!         ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຂໍ້ຳ ພວກ ເຂົຳ 

ບ ?”         

22ເພິື່ ນ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຂ  ພະ ອງົ ຢື່ຳ ຊງົ ຂໍ້ຳ ພວກ ເຂົຳ ເລີຍ         ແມ ື່ນ ແຕື່ ພວກ ຊະເລີຍ ທີື່  ພະ ອງົ ຊງົ ຈບັ 

ມຳ ດໍ້ວຍ ຕນົ ເອງ         ພຣະອງົ ກ  ບ ື່  ຕໍ້ອງ ຂໍ້ຳ ພວກ ເຂົຳ         ຂ  ພະ ອງົ ເອົຳ ເຂົໍ້ຳຈີື່         ແລະ ນ  ໍ້ຳ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ກນິ         

ແລໍ້ວ ປື່ອຍ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ກບັ ໄປ ຫຳ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ສຳ.”         

23ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ຈ ື່ງ ຈດັ ງຳນ 

ກນິ ລໍ້ຽງ ອນັ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ຂ ໍ້ນ         ເມ  ື່ອ ພວກ ເຂົຳ ກນິ         ແລະ ດ ື່ ມ ສິໍ້ນ ສດຸ ລງົ ແລໍ້ວ         ພະ ອງົ ກ  ສ ົື່ງ ພວກ ເຂົຳ 

ຫລບົຄ ນ ເມ  ອ         ຫລງັ ຈຳກ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ກບັ ຄ ນ ເມ  ອ ຫຳ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ແຫື່ງ ຊີເຣຍ ແລໍ້ວ         ນບັ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ນ ັໍ້ນ ມຳ         

ພວກ ຊີເຣຍ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້ ປຸໍ້ນ ຊງິ ເອົຳ ເຂດ ແດນ ອິສຣາເອນ ອີກ ເລີຍ.          

ກອງທັບຊີເຣຍອ້ອມເມືອງຊາມາເຣຍ 
24ແລະ ຢ ື່ ມຳ ພຳຍຫລງັ ເຫດກຳນ ນ ັໍ້ນ         ເບັນຮາດັດ ກະສດັ ຂອງ ຊີເຣຍ ໄດໍ້ ຈດັ ກອງທບັ ທງັ ໝດົ 

ຂອງ ຕນົ ແລໍ້ວ ໄດໍ້ ສະເດັດ ຂ ໍ້ນ ໄປ ອໍ້ອມ ເມ  ອງ ຊາມາເຣຍ         

25ມກີຳນ ອ ດ ຢຳກ ອຳຫຳນ ຢື່ຳງ ໜກັ ໃນ 

ເມ  ອງ ຊາມາເຣຍ          ແລະ ເບິື່ ງ ແມ         ຂະນະ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ປິດ ອໍ້ອມ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ         ຫວົ ລຳ ໂຕ ໜ ື່ ງ         ພວກ ເຂົຳ ຂຳຍ 

ແປດ ສິບ ຫລຽນ         ແລະ ຂີໍ້ນກົ ກຳງແກ ກະປີ໋ອງ ໜ ື່ ງ ຂຳຍ ຫໍ້ຳ ຫລຽນ.          
26ຂະນະ ທີື່  ກະສດັ ຂອງ ອິສຣາເອນ ຜື່ຳນ ໄປ ເທິງ ກ  ຳແພງ ມີ ຜ ໍ້ຍງິ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຮໍ້ອງ ທ ນ ພະ ອງົ ວື່ຳ         

“ຂໍ້ຳ ແດື່ ກະສດັ         ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຂອງ ຂໍ້ຳພະອງົ         ຂ  ຊື່ວຍ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເທີໍ້ນ”         

27ພະ ອງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ຖໍ້ຳ ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ ບ ື່  ໄດໍ້ ຊື່ວຍ ເຈົໍ້ຳ         ເຮົຳ ຈະ ຊື່ວຍ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຢື່ຳງໃດ         ຈຳກ ລຳນ ນວດ ເຂົໍ້ຳ         ຫລ  ຈຳກ ອື່ຳງ ບບີ ນ  ໍ້ຳ 

ອະງ ຸື່ນ ກ  ບ  ໄດໍ້?”         

28ແລະ ກະສດັ ໄດໍ້ ຖຳມ ນຳງ ວື່ຳ         “ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ຫຍງັ ໄປ”         ນຳງ ທ ນ ຕອບ ວື່ຳ         “ຍງິ ຄນົ 

ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ບອກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ວື່ຳ         ‘ເອົຳ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ມຳ         ແລະ ເຮົຳ ທງັ ສອງ ຈ ົື່ງ ກນິ ມນັ ໃນ ມ ໍ້ນີໍ້ ສຳ         ແລະ 

ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຂໍ້ອຍ ກນິ ມນັ ໃນ ມ ໍ້ອ ື່ ນ’         

29ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈ ື່ງ ຕ ົໍ້ມ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ແລະ ກນິ         

ແລະ ເຊົໍ້ຳ ມ ໍ້ ໜໍ້ຳ ມຳ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ບອກ ກບັ ຍງິ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ         ‘ຈ ົື່ງ ເອົຳ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ມຳ         ແລະ ເຮົຳ ຈະ 

ກນິ ມນັ’         ແລະ ຍງິ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ເອົຳ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ລຳວ ໄປ ເຊ ື່ ອງ ໄວໍ້”         

30ເມ  ື່ອ ກະສດັ ໄດໍ້ ຍນິ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ຂອງ 

ຍງິ ນ ັໍ້ນ         ພະ ອງົ ກ  ໄດໍ້ ຈກີ ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ ຂອງ ຕນົ         ພະ ອງົ ກ  ຳລງັ ຢ ື່ ເທິງ ກ  ຳແພງ ນ ັໍ້ນ         ປະຊຳຊນົ ກ  ເບິື່ ງ         ເບິື່ ງ 

ແມ         ພະ ອງົ ນຸື່ງ ຫົື່ມ ຜໍ້ຳ ກະສອບ ຫ ື່  ຕວົ ຕນົ ເອງ         

31ພະ ອງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ຖໍ້ຳ ຫວົ ຂອງ ເອລຊີາ ລ ກ ຊາຟາດ 

ຍງັ ຢ ື່ ເທິງ ບື່ຳ ຂອງ ລຳວ ໃນ ມ ໍ້ນີໍ້         ກ  ຂ  ພຣະເຈົ້າ ລງົໂທດ ເຮົຳ         ແລະ ໃຫໍ້ ຫລຳຍ ກວື່ຳ ນ ັໍ້ນ ອີກ.”          

ເບັນຮາດັດຫາໂອກາດຂ້າເອລີຊາ 
32ແຕື່ ເອລຊີາ ໄດໍ້ ນ ັື່ງ ຢ ື່ ໃນ ເຮ ອນ ຂອງ ຕນົ         ແລະ ພວກ ຜ ໍ້ ໃຫຍື່ ກ  ນ ັື່ງ ຢ ື່ ນ  ຳ         ກະສດັ ໄດໍ້ ໃຊໍ້ ຄນົ ໄປ 
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ກື່ອນ ໜໍ້ຳ ພະ ອງົ,         ກື່ອນ ທີື່  ຜ ໍ້ ສ ົື່ງ ຂື່ຳວ ຈະ ມຳ ເຖງິ         ເອລຊີາ ກ  ເວົໍ້ຳ ກບັ ພວກ ຜ ໍ້ ໃຫຍື່ ວື່ຳ         “ທື່ຳນ ທງັ-

ຫລຳຍ ເຫັນ ຫລ  ບ ື່         ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຜ ໍ້ ຂໍ້ຳ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ໃຊໍ້ ຄນົ ມຳ ເອົຳ ຫວົ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ເບິື່ ງ ແມ         ເມ  ື່ອ 

ຜ ໍ້ ສ ົື່ງ ຂື່ຳວ ມຳ ຈ ົື່ງ ງບັ ປະຕ          ແລະ ອດັ ປະຕ  ໃຫໍ້ ແໜໍ້ນ ຂງັ ລຳວ ໄວໍ້         ສຽງ ຕນີ ຂອງ ນຳຍ ຂອງ ລຳວ ກ  ຕຳມ 

ພວກ ເຂົຳ ມຳ ບ ື່  ແມ ື່ນ ບ ?”         

33ຂະນະ ທີື່  ເພິື່ ນ ຍງັ ເວົໍ້ຳ ກບັ ພວກ ເຂົຳ ຢ ື່         ເບິື່ ງ ແມ         ຜ ໍ້ ສ ົື່ງ ຂື່ຳວ ກ  ລງົ ມຳ ຫຳ 

ເພິື່ ນ         ແລະ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ເຫດ ຮໍ້ຳຍ ນີໍ້ ມຳ ຈຳກ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈະ ລ ຖໍ້ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ອີກ ຕ ື່  ໄປ ເຮັດ ຫຍງັ.”          

ບົດທີ 7 
ເອລີຊາ ຜ ້ທຳນວາຍວູ່າຈະມີອາຫານພຽງພໍ 

1ແຕື່ ເອລຊີາ ທ ນ ວື່ຳ         “ຂ  ຊງົ ຟງັ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         

ມ ໍ້ອ ື່ ນ ປະມຳນ ເວລຳ ນີໍ້         ແປໍ້ງ ທີື່  ລະອຽດ         ຖງັ ໜ ື່ ງ ເຂົຳ ຈະ ຂຳຍ ໜ ື່ ງ ເຊ ເຂ         ແລະ ເຂົໍ້ຳ ເດ ອຍ[a]         ສອງ 

ຖງັ         ໜ ື່ ງ ເຊ ເຂ ຢ ື່ ທີື່  ປະຕ  ເມ  ອງ ຊາມາເຣຍ”         

2ແລໍ້ວ ນຳຍ ທະຫຳນ ຄນົ ສະ ນດິ ຂອງ ກະສດັ ຕອບ ຄນົ 

ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ວື່ຳ         “ຖໍ້ຳ ແມ ື່ນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ປື່ອງຢໍ້ຽມ ໃນ ຟໍ້ຳ ສະຫວນັ         ສິື່ ງ ນີໍ້ ຈະ ເປັນ ຂ ໍ້ນ 

ໄດໍ້ ບ ?“         ແຕື່ ເອລຊີາ ບອກ ວື່ຳ         “ທື່ຳນ ຈະ ເຫັນ ກບັ ຕຳ ຂອງ ທື່ຳນ ເອງ         ແຕື່ ທື່ຳນ ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ ກນິ.”          
3ຢ ື່ ທີື່  ທຳງ ເຂົໍ້ຳ ປະຕ  ເມ  ອງ ມີ ຄນົ ຂີໍ້ທ ດ ສີື່  ຄນົ         ພວກ ເຂົຳ ເວົໍ້ຳ ກນັ ວື່ຳ         “ເຮົຳ ຈະ ນ ັື່ງ ບື່ອນ ນີໍ້ ຈນົ ຕຳຍ 

ເຮັດ ຫຍງັ         

4ຖໍ້ຳ ພວກ ເຮົຳ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         ‘ໃຫໍ້ ເຮົຳ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ເມ  ອງ’         ກຳນ ອ ດ ຢຳກ ອຳຫຳນ ກ  ຢ ື່ ໃນ ເມ  ອງ         

ແລະ ພວກ ເຮົຳ ກ  ຈະ ຕຳຍ ຢ ື່         ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ຖໍ້ຳ ເຮົຳ ນ ັື່ງ ຢ ື່ ບື່ອນ ນີໍ້ ເຮົຳ ກ  ຕຳຍ ຄ  ກນັ         ສະນ ັໍ້ນ         ມຳ ແມ         

ໃຫໍ້ ເຮົຳ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ກອງທບັ ຂອງ ຄນົ ຊີເຣຍ          ຖໍ້ຳ ພວກ ເຂົຳ ໄວໍ້ ຊວີດິ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ         ພວກ ເຮົຳ ກ  ຈະ 

ລອດ ຕຳຍ         ຖໍ້ຳ ພວກ ເຂົຳ ຂໍ້ຳ ເຮົຳ         ກ  ຕຳຍ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ ເອງ.”          

ພຣະເຈົ້າໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄົນຊີເຣຍຕົກໃຈແລ້ວໜີໄປ 
5ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ລກຸຂ ໍ້ນ ໃນ ເວລຳ ມ ດ ໆ ເພ ື່ ອ ຈະ ໄປ ໃນ ຄໍ້ຳຍ ຂອງ ຄນົ ຊີເຣຍ          ແຕື່ ເມ  ື່ອ ພວກ 

ເຂົຳ ມຳ ເຖງິ ເຂດ ແດນ ຄໍ້ຳຍ ຂອງ ຄນົ ຊີເຣຍ ແລໍ້ວ;         ເບິື່ ງ ແມ         ບ ື່  ມີ ໃຜ ຢ ື່ ໃນ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ຈກັ ຄນົ         

6ເພຳະ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ກອງທບັ ຂອງ ຄນົ ຊີເຣຍ ໄດໍ້ ຍນິ ສຽງ ລດົ ຮບົ         ສຽງ ມ ໍ້ຳ         ແລະ ສຽງ ກອງ-

ທບັ ອນັ ໃຫຍື່ ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ກນັ ວື່ຳ         “ກະສດັ ຂອງ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ຈ ໍ້ຳງ ບນັດຳ ກະສດັ ຂອງ ຄນົ 

ຮິດຕີ          ແລະ ບນັດຳ ກະສດັ ຂອງ ເອຢິບ ມຳ ສ ໍ້ ຮບົ ກບັ ພວກ ເຮົຳ ແລໍ້ວ”         

7ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ລກຸຂ ໍ້ນ ໜີ ໄປ ໃນ 

ເວລຳ ຄ  ື່ຳ ມ ດ         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ປະ ຖິໍ້ມ ເຕັນ,         ມ ໍ້ຳ         ແລະ ລຳ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ປະ ຖິໍ້ມ ຄໍ້ຳຍ ໄວໍ້ ຢື່ຳງ 

ນ ັໍ້ນ         ແລະ ໜີ ໄປ ເອົຳ ຊວີດິ ໃຫໍ້ ລອດ         

8ແລະ ເມ  ື່ອ ຄນົ ຂີໍ້ທ ດ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ມຳ ເຖງິ ເຂດ ແດນ ຄໍ້ຳຍ         ແລະ 

ພວກ ເຂົຳ ກ  ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ເຕັນ ຫລງັ ໜ ື່ ງ         ກນິ         ແລະ ດ ື່ ມ         ແລະ ຂນົ ເງນິ         ຄ  ຳ         ແລະ ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ ເອົຳ ໄປ 

ເຊ ື່ ອງ ໄວໍ້         ແລໍ້ວ ພວກ ເຂົຳ ກ  ກບັເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ເຕັນ ໜ ື່ ງ ອີກ         ຂນົ ເອົຳ ເຄ ື່ ອງ ຂອງ ອອກ ໄປ ຈຳກ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         

ເອົຳ ໄປ ເຊ ື່ ອງ ໄວໍ້         

9ແລໍ້ວ ພວກ ເຂົຳ ເວົໍ້ຳ ກນັ ວື່ຳ         “ພວກ ເຮົຳ ເຮັດ ບ ື່  ຖ ກ ແລໍ້ວ ມ ໍ້ນີໍ້ ເປັນ ມ ໍ້ ຂື່ຳວ ດ ີ        ຖໍ້ຳ ເຮົຳ 

ມດິ ຢ ື່         ແລະ ຄອຍ ຖໍ້ຳ ຈນົ ຕຳເວັນ ຂ ໍ້ນ         ໃນ ຍຳມ ເຊົໍ້ຳ         ໂທດ ຈະ ຕກົ ຢ ື່ ກບັ ເຮົຳ         ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ມຳ ແມ         

ໃຫໍ້ ເຮົຳ ໄປ ບອກ ສ  ຳນກັ ພະລຳຊະວງັ”         

10ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ເອີໍ້ນ ພວກ ເຝົໍ້ຳ ປະຕ  ເມ  ອງ         ແລະ ບອກ ເລ ື່ ອງ 

 

[a]ເຂົໍ້ຳບຳເລ 
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ລຳວ ແກື່ ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ         “ເຮົຳ ມຳ ຈຳກ ຄໍ້ຳຍ ຂອງ ຄນົ ຊີເຣຍ          ແລະ         ເຮົຳ ບ ື່  ເຫັນ ໃຜ         ແລະ ບ ື່  ໄດໍ້ ຍນິ ສຽງ 

ຜ ໍ້ ໃດ ໃນ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         ມີ ແຕື່ ມ ໍ້ຳ ມດັ ຢ ື່         ແລະ ລຳ ຜ ກ ຢ ື່         ແລະ ເຕັນ ຕ ັໍ້ງ ຢ ື່ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ຄ  ແຕື່ ກື່ອນ         

11ແລໍ້ວ ເຂົຳ 

ບອກ ແກື່ ພວກ ເຝົໍ້ຳ ປະຕ          ແລະ ພວກ ເຂົຳ ກ  ບອກ ກນັ ໄປ ເຖງິ ພຳຍ ໃນ ສ  ຳນກັ ພະລຳຊະວງັ ກະສດັ.          
12ກະສດັ ກ  ໄດໍ້ ຕ ື່ ນ ຂ ໍ້ນ ໃນ ກຳງຄ ນ         ແລະ ກື່ຳວ ກບັ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ວື່ຳ         “ເຮົຳ ຈະ ບອກ ໃຫໍ້ ວື່ຳ ຄນົ ຊີ-

ເຣຍ ຕຽມ ສ ໍ້ ຮບົ ເຮົຳ ຢື່ຳງໃດ         ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ຮ ໍ້ ຢ ື່ ວື່ຳ ພວກ ເຮົຳ ຫິວ ເຂົໍ້ຳ         ຈ ື່ງ ອອກ ໄປ ລີໍ້ ຕວົ ຢ ື່ ນອກ 

ຄໍ້ຳຍ ຢ ື່ ກຳງ ທົື່ງ ນຳ ຄິດ ວື່ຳ         ‘ເມ  ື່ອ ພວກ ເຂົຳ ອອກ ມຳ ຈຳກ ໃນ ເມ  ອງ         ເຮົຳ ຈະ ຈບັ ພວກ ເຂົຳ ທງັ ເປັນ         

ແລໍ້ວ ຈະ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ເມ  ອງ”         

13ແລະ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ຄນົ ໜ ື່ ງ ທ ນ ວື່ຳ         “ຂ  ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ຄນົ ເອົຳ ມ ໍ້ຳ ທີື່  ເຫລ ອ ຢ ື່ 

ໃນ ເມ  ອງ ຈກັ ຫໍ້ຳ ໂຕ         (ເບິື່ ງ ແມ         ບຳງທີ ມ ໍ້ຳ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ຈະ ຍງັ ເປັນ ຢ ື່ ຄ  ຄນົ ອິສຣາເອນ ທີື່  ເຫລ ອ ຢ ື່ ໃນ 

ເມ  ອງ         ຫລ  ຈະ ເປັນ ຄ  ຄນົ ອິສຣາເອນ ທີື່  ໄດໍ້ ຈບິຫຳຍ ແລໍ້ວ ກ  ຊື່ຳງ ເຖດີ)         ຂ  ໃຫໍ້ ເຮົຳ ສ ົື່ງ ຄນົ ໄປ ເບິື່ ງ”         

14ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ເອົຳ ລດົ ຮບົ ສອງ ຄນັ ພໍ້ອມ ກບັ ມ ໍ້ຳ         ແລະ ກະສດັ ໄດໍ້ ສ ົື່ງ ໃຫໍ້ ໄປ ຕດິຕຳມ ກອງທບັ ຂອງ 

ຄນົ ຊີເຣຍ          ໂດຍ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ໄປ ເບິື່ ງ”         

15ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ຕດິຕຳມ ໄປ ຈນົ ຮອດ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ          ແລະ         

ຕະຫລອດ ທຳງ ມີ ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ         ແລະ ເຄ ື່ ອງໃຊໍ້ ຊ ື່ ງ ຄນົ ຊີເຣຍ ປະ ຖິໍ້ມ         ເມ  ື່ອ ພວກ ເຂົຳ ຟໍ້ຳວ ໜີ ໄປ         ຜ ໍ້ ສ ົື່ງ 

ຂື່ຳວ ກ  ກບັ ມຳ ທ ນ ກະສດັ.          

ຄຳຂອງຜ ້ທຳນວາຍເລື່ອງອາຫານກໍສຳເລັດ 
16ແລໍ້ວ ປະຊຳຊນົ ກ  ຍກົ ທບັ ອອກ ໄປ ປຸໍ້ນ ຄໍ້ຳຍ ຂອງ ຄນົ ຊີເຣຍ          ຍອດ ແປໍ້ງ ຈ ື່ງ ຂຳຍ ກນັ ຖງັ ລະ ໜ ື່ ງ 

ເຊ ເຂ         ແລະ ເຂົໍ້ຳ ເດ ອຍ ສອງ ຖງັ ຕ ື່  ໜ ື່ ງ ເຊ ເຂ         ຕຳມ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ.          
17ຝື່ຳຍ ກະສດັ ໄດໍ້ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ນຳຍ ທະຫຳນ ຄນົ ສະ ນດິ ໃຫໍ້ ເປັນ ຜ ໍ້ ຮກັສຳ ປະຕ          ແລະ ປະຊຳຊນົ ໄດໍ້ 

ຢຽບ ເພິື່ ນ ລງົ ທີື່  ປະຕ          ຈນົ ເສຍ ຊວີດິ         ຕຳມ ທີື່  ຄນົ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ໄວໍ້ ໃນ ມ ໍ້ ທີື່  ກະສດັ ສະເດັດ 

ລງົ ມຳ ຫຳ ເພິື່ ນ         

18ແລະ ເປັນ ໄປ ຕຳມ ທີື່  ຄນົ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ທ ນ ກະສດັ ວື່ຳ         “ເຂົໍ້ຳ ເດ ອຍ ສອງ ຖງັ 

ຂຳຍ ໜ ື່ ງ ເຊ ເຂ         ແລະ ຍອດ ແປໍ້ງ ໜ ື່ ງ ຖງັ ຂຳຍ ໜ ື່ ງ ເຊ ເຂ         ປະມຳນ ເວລຳ ນີໍ້ ໃນ ມ ໍ້ອ ື່ ນ ຢ ື່ ທີື່  ປະຕ  ເມ  ອງ 

ຊາມາເຣຍ”         

19ແລະ ນຳຍ ທະຫຳນ ຄນົ ສະ ນດິ ກ  ໄດໍ້ ຕອບ ຄນົ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ວື່ຳ         “ຖໍ້ຳ ແມ ື່ນ ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ         ປື່ອງຢໍ້ຽມ ໃນ ຟໍ້ຳ ສະຫວນັ         ສິື່ ງ ນີໍ້ ຈະ ເປັນ ຂ ໍ້ນ ໄດໍ້ ບ ?”         ແລະ ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ຕອບ ວື່ຳ         

“ທື່ຳນ ຈະ ເຫັນ ກບັ ຕຳ ຂອງ ທື່ຳນ ເອງ         ແຕື່ ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ ກນິ”         

20ແລະ ຢ ື່ ມຳ ກ  ບງັເກດີ ເປັນ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ແກື່ ລຳວ         

ເພຳະ ປະຊຳຊນົ ໄດໍ້ ຢຽບ ລຳວ ລງົ ທີື່  ປະຕ  ເມ  ອງ         ແລະ ລຳວ ກ  ໄດໍ້ ເສຍ ຊວີດິ.          

ບົດທີ 8 
ເອລີຊາທຳນວາຍເຖິງການອຶດຢາກອາຫານເຈັດປີ 

1ຝື່ຳຍ ເອລຊີາ ໄດໍ້ ບອກ ກບັ ຍງິ ຄນົ ທີື່  ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ນຳງ ກບັ ຄ ນ ມຳ ຈຳກ ຕຳຍ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ 

ລກຸຂ ໍ້ນ ແລະ ອອກ ໄປ ທງັ ຄອບຄວົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ຈ ົື່ງ ໄປ ອຳໄສ ຢ ື່ ບື່ອນ ໃດ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ຈະ ອຳໄສ ຢ ື່ ໄດໍ້         ເພຳະ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເກດີ ຄວຳມ ອ ດ ຢຳກ ອຳຫຳນ         ແລະ ຈະ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ໃນ ແຜື່ນດນິ ນີໍ້ ລະ-

ຫວື່ຳງ ເຈດັ ປີ”         

2ຍງິ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ກ  ລກຸຂ ໍ້ນ ເຮັດ ຕຳມ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ຄນົ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ນຳງ ໄດໍ້ ຍໍ້ຳຍ ໜີ ອອກ 

ໄປ ທງັ ຄອບຄວົ ຂອງ ນຳງ         ໄປ ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ແຜື່ນດນິ ຟີລິດສະຕີນ ເປັນ ເວລຳ ເຈດັ ປີ         

3ແລະ ຢ ື່ ມຳ         

ເມ  ື່ອ ຄບົ ເຈດັ ປີ ຖໍ້ວນ ແລໍ້ວ         ຜ ໍ້ຍງິ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ກ  ໄດໍ້ ກບັ ມຳ ຈຳກ ແຜື່ນດນິ ຟີລິດສະຕີນ          ແລະ ໄດໍ້ ອອກ ໄປ 
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ທ ນ ຕ ື່  ກະສດັ ເພ ື່ ອ ຂ  ເຮ ອນ         ແລະ ທີື່  ດນິ ຂອງ ນຳງ ຄ ນ         

4ຝື່ຳຍ ກະສດັ ກ  ຳລງັ ກື່ຳວ ກບັ ເກຮາຊີ ຄນົ ໃຊໍ້ 

ຂອງ ຄນົ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຢ ື່ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ບອກ ເຮົຳ ເຖງິ ບນັດຳ ກດິຈະກຳນ ທີື່  ເອລີຊາ ໄດໍ້ ເຮັດ”         

5ເມ  ື່ອ 

ລຳວ ກ  ຳລງັ ທ ນ ກະສດັ ເຖງິ ເລ ື່ ອງ ທີື່  ເອລຊີາ ໄດໍ້ ເອີໍ້ນ ຊວີດິ ຂອງ ເດັກນໍ້ອຍ ນ ັໍ້ນ ກບັ ຄ ນ ມຳ ຈຳກ ຕຳຍ         

ຜ ໍ້ຍງິ ຄນົ ທີື່  ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ລ ກ ຊຳຍ ກບັ ຄ ນ ມຳ ຈຳກ ຕຳຍ         ໄດໍ້ ອທຸອນ ຕ ື່  ກະສດັ ເພ ື່ ອ ຂ  ເຮ ອນ         ແລະ ທີື່  ດນິ 

ຂອງ ນຳງ ຄ ນ         ແລະ ເກຮາຊີ ທ ນ ວື່ຳ         “ຂໍ້ຳ ແດື່ ກະສດັ         ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ນີໍ້ ເປັນ ຜ ໍ້ຍງິ ຄນົ ນ ັໍ້ນ         

ແລະ ຄນົ ນີໍ້ ແຫລະ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ນຳງ         ຊ ື່ ງ ເອລຊີາ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ກບັ ຄ ນ ມຳ ຈຳກ ຕຳຍ”         

6ແລະ 

ເມ  ື່ອ ກະສດັ ກື່ຳວ ຖຳມ ຜ ໍ້ຍງິ ຄນົ ນ ັໍ້ນ         ນຳງ ກ  ທ ນ ເລ ື່ ອງ ຕື່ຳງ ໆ,         ກະສດັ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງ ເຈົໍ້ຳ ໜໍ້ຳທີື່  ຄນົ ໜ ື່ ງ 

ໃຫໍ້ ແກື່ ນຳງ ສ ັື່ງ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ຈດັກຳນ ຄ ນ ທກຸ ສິື່ ງ ທີື່  ເປັນ ຂອງ ຂອງ ນຳງ ພໍ້ອມ ທງັ ພ ດ ຜນົ ຈຳກ ນຳ ນ ັໍ້ນ         ຕ ັໍ້ງ-

ແຕື່ ມ ໍ້ ທີື່  ນຳງ ອອກ ຈຳກ ແຜື່ນດນິ ມຳ ຈນົ ເຖງິ ບດັ ນີໍ້.”          

ເອລີຊາຜ ້ທຳນວາຍກູ່າວເຖິງການປົກຄອງຂອງຮາຊາເອນເໜືອຊີເຣຍ 
7ຝື່ຳຍ ເອລຊີາ ມຳ ເຖງິ ເມ  ອງ ດາມາເຊ,         ເບັນຮາດັດ ກະສດັ ຂອງ ຊີເຣຍ ຊງົ ປື່ວຍ ຢ ື່         ແລະ ເມ  ື່ອ ມີ 

ຄນົ ມຳ ທ ນ ວື່ຳ         “ຄນົ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ມຳ ບື່ອນ ນີໍ້”         

8ກະສດັ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ກບັ ຮາຊາເອນ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ນ  ຳ ຂອງ-

ຂວນັ ໄປ ພບົ ຄນົ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ໃຫໍ້ ທ ນ ຖຳມ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໂດຍ ຖຳມ ເພິື່ ນ ວື່ຳ         ‘ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈະ 

ຫຳຍ ປື່ວຍ ບ ’”         

9ຮາຊາເອນ ຈ ື່ງ ໄປ ພບົ ເພິື່ ນ         ແລະ ນ  ຳ ຂອງຂວນັ ໄປ ນ  ຳ         ຄ          ສິນຄໍ້ຳ ຢື່ຳງ ດ ີທກຸ ຢື່ຳງ 

ຂອງ ເມ  ອງ ດາມາເຊ ຄ  ອ ດ ສີື່  ສິບ ໂຕ ເມ  ື່ອ ລຳວ ມຳ ຢ ນ ຢ ື່ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ເພິື່ ນ ແລໍ້ວ         ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ລ ກ ຂອງ ທື່ຳນ ຄ  

ເບັນຮາດັດ          ກະສດັ ຂອງ ຊີເຣຍ ໄດໍ້ ໃຊໍ້ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ມຳ ຫຳ ທື່ຳນ         ກື່ຳວ ວື່ຳ         ‘ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈະ ຫຳຍ ປື່ວຍ 

ຫລ  ບ ື່ ’”         

10ເອລຊີາ ໄດໍ້ ຕອບ ລຳວ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ໄປ ທ ນ ກະສດັ ວື່ຳ         ທື່ຳນ ຈະ ຫຳຍ ປື່ວຍ’         ແຕື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ ໄດໍ້ ສະແດງ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເຫັນ ວື່ຳ         ທື່ຳນ ຈະ ຕຳຍ ແນື່ນອນ”         

11ເພິື່ ນ ກ  ຈ ໍ້ອງ ເບິື່ ງ ຕວົ ລຳວ ຈນົ 

ລຳວ ອຳຍ         ແລະ ຄນົ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຮໍ້ອງໄຫໍ້         

12ຝື່ຳຍ ຮາຊາເອນ ຖຳມ ວື່ຳ         “ເຫດ ໃດ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ 

ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ຮໍ້ອງໄຫໍ້”         ເອລຊີາ ຕອບ ວື່ຳ         “ເພຳະ ຂໍ້ອຍ ຮ ໍ້ ເຖງິ ເຫດ ຮໍ້ຳຍ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ຈະ ເຮັດ ຕ ື່  ປະ-

ຊຳຊນົ ອິສຣາເອນ          ເຈົໍ້ຳ ຈະ ເອົຳ ໄຟ ຈ ດ ເມ  ອງ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ທີື່  ມີ ກ  ຳແພງ         ແລະ ເຈົໍ້ຳ ຈະ 

ຂໍ້ຳ ຄນົ ໜຸື່ມ ໆ ດໍ້ວຍ ດຳບ         ແລະ ປຳດ ເດັກນໍ້ອຍ ໆ ລງົ ເປັນ ຕື່ອນ ໆ         ແລະ         ຜື່ຳ ທໍ້ອງ ຍງິ ແມ ື່ ມຳນ ທງັ-

ຫລຳຍ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ”         

13ແລະ ຮາຊາເອນ ໄດໍ້ ຕອບ ວື່ຳ         “ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ທື່ຳນ ຜ ໍ້ ເປັນ ແຕື່ ພຽງ ໝຳ ໂຕ 

ໜ ື່ ງ         ເປັນ ໃຜ ທີື່  ຈະ ເຮັດ ສິື່ ງ ທີື່  ໃຫຍື່ ນີໍ້”         ເອລຊີາ          ຕອບ ວື່ຳ         “ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ສະແດງ ໃຫໍ້ ຂໍ້ອຍ 

ເຫັນ ວື່ຳ         ທື່ຳນ ຈະ ເປັນ ກະສດັ ປກົຄອງ ປະເທດ ຊີເຣຍ”         

14ແລະ ລຳວ ໄດໍ້ ຈຳກ ເອລີຊາ ມຳ ຫຳ ເຈົໍ້ຳ 

ນຳຍ ຂອງ ຕນົ ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ຖຳມ ລຳວ ວື່ຳ         “ເອລຊີາ ເວົໍ້ຳ ຢື່ຳງໃດ ກບັ ເຈົໍ້ຳ ແດື່”         ແລະ ລຳວ ຕອບ ວື່ຳ         “ເພິື່ ນ ໄດໍ້ 

ບອກ ວື່ຳ ທື່ຳນ ຈະ ຫຳຍ ປື່ວຍ ແນື່ນອນ”         

15ແລະ ຢ ື່ ມຳ         ເມ  ື່ອ ຮຸື່ງ ເຊົໍ້ຳ         ລຳວ ກ  ເອົຳ ຜໍ້ຳ ປ  ບື່ອນ ນອນ ຈຸື່ມ 

ນ  ໍ້ຳ ປກົ ໜໍ້ຳ ເພິື່ ນ ໄວໍ້         ເມ  ື່ອ ເພິື່ ນ ຕຳຍ         ແລະ ຮາຊາເອນ ກ  ຂ ໍ້ນ ປກົຄອງ ແທນ.          

ເຢໂຮຣາມກັບເຢໂຮຊາຟັດປົກຄອງເໜືອຢ ດາພ້ອມກັນ[a] 
16ໃນ ປີ ທີ ຫໍ້ຳ ຂອງ ໂຢຣາມ ລ ກ ຊຳຍ ອາຮາບ ກະສດັ ຂອງ ອິສຣາເອນ          ເຢໂຮຣາມ ລ ກ ຊຳຍ ເຢ-

ໂຮຊາຟັດ ກະສດັ ຂອງ ຢ ດາ ໄດໍ້ ເລີື່ ມ ປກົຄອງ         

17ເມ  ື່ອ ພະ ອງົ ເລີື່ ມ ປກົຄອງ ນ ັໍ້ນ         ມີ ອຳຍ ຸສຳມ ສິບ ສອງ 

ປີ         ແລະ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ປກົຄອງ ໃນ ເຢຣ ຊາເລັມ ແປດ ປີ         

18ພະ ອງົ ໄດໍ້ ດ  ຳເນນີ ຕຳມ ບນັດຳ ກະສດັ ຂອງ 

 

[a]2ຂຄວ 21:5 [b]2ຂຄວ 21:19–20 [c]2ຂຄວ 22:5 
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ອິສຣາເອນ          ຕຳມ ຢື່ຳງ ທີື່  ຄອບຄວົ ອາຮາບ ໄດໍ້ ເຮັດ         ເພຳະວື່ຳ         ລ ກ ສຳວ ຂອງ ອາຮາບ ເປັນ ມະເຫສີ 

ຂອງ ພະ ອງົ         ແລະ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ເຮັດ ສິື່ ງ ທີື່  ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ໃນ ສຳຍ ພຣະເນດ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

19ຢື່ຳງໃດ 

ກ  ດ ີພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ບ ື່  ທ  ຳລຳຍ ຢ ດາ          ເພຳະ ເຫັນແກື່ ດາວິດ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ພຣະອງົ ເຫດ ທີື່  ພຣະ-

ອງົ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ສນັຍຳ ວື່ຳ         ຈະ ປະທຳນ ຕະກຽງ ໃຫໍ້ ແກື່ ດາວິດ          ແລະ ແກື່ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເພິື່ ນ ສ ບ ໆ ໄປ 

ເປັນນດິ.          
20ໃນ ລດັຊະກຳນ ຂອງ ພະ ອງົ         ພວກ ເອໂດມ ໄດໍ້ ກະບດົ ອອກ ຫື່ຳງ ຈຳກ ກຳນ ປກົຄອງ ຂອງ ພວກ 

ຢ ດາ          ແລະ ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງ ກະສດັ ອງົ ໜ ື່ ງ ຂ ໍ້ນ ສ  ຳລບັ ພວກ ເຂົຳ ເອງ         

21ແລໍ້ວ ໂຢຣາມ ກ  ສະເດັດ ໄປ ພໍ້ອມ ກບັ 

ບນັດຳ ລດົ ຮບົ ຂອງ ພະ ອງົ ຜື່ຳນ ໄປ ຮອດ ຊາອີ          ເມ  ື່ອ ຮອດ ກຳງຄ ນ         ພະ ອງົ ກ  ລກຸຂ ໍ້ນ         ພະ ອງົ         ແລະ 

ຜ ໍ້ ບນັຊຳ ກຳນ ລດົ ຮບົ ກ  ໂຈມ ຕ ີຄນົ ເອໂດມ ທີື່  ມຳ ອໍ້ອມ ພະ ອງົ ນ ັໍ້ນ         ແຕື່ ກອງທບັ ຂອງ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ປບົ ໜີ 

ກບັ ບໍ້ຳນ ໄປ         

22ເອໂດມ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ກະບດົ ອອກ ຫື່ຳງ ຈຳກ ຂອງ ຢ ດາ ຈນົ ຮອດ ທກຸ ມ ໍ້ນີໍ້         ແລໍ້ວ ເມ  ອງ ລິບ-
ນາ ກ  ໄດໍ້ ກະບດົ ໃນ ເວລຳ ດຽວ ກນັ ນ ັໍ້ນ.          

23ລຳຊະ ກດິ ຕື່ຳງ ໆ ຂອງ ໂຢຣາມ          ແລະ ບນັດຳ ສິື່ ງ ທີື່  ພະ ອງົ ໄດໍ້ ເຮັດ ກ  ໄດໍ້ ບນັທ ກ ໄວໍ້ ໃນ ໜງັສ  

ຂື່ຳວ ຄຳວ ຂອງ ກະສດັ ຢ ດາ.          

ເຢໂຮຣາມຕາຍ[b] 
24ໂຢຣາມ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ລື່ວງ ລບັ ໄປ ຢ ື່ ກບັ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ຕນົ         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຝງັ ສບົ ພະ ອງົ ໄວໍ້ 

ກບັ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພະ ອງົ ໃນ ເມ  ອງ ດາວິດ          ແລະ ອາຮາຊີຢາ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ພະ ອງົ ຂ ໍ້ນ ປກົຄອງ 

ແທນ.          
25ໃນ ປີ ທີ ສິບ ສອງ ຂອງ ລຳຊະກຳນ ໂຢຣາມ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອາຮາບ ກະສດັ ຂອງ ອິສຣາເອນ          

ອາຮາຊີຢາ ລ ກ ຊຳຍ ເຢໂຮຣາມ          ກະສດັ ຂອງ ຢ ດາ ໄດໍ້ ເລີື່ ມ ຂ ໍ້ນ ປກົຄອງ         

26ເມ  ື່ອ ອາຮາຊີຢາ ໄດໍ້ 

ເລີື່ ມ ປກົຄອງ ນ ັໍ້ນ         ລຳວ ມີ ອຳຍ ຸຊຳວ ສອງ ປີ         ແລະ ໄດໍ້ ປກົຄອງ ໃນ ເຢຣ ຊາເລັມ ໜ ື່ ງ ປີ,         ແມ ື່ ຂອງ 

ລຳວ ຊ ື່ ວ ື່ຳ         ອາທາລຢີາ          ນຳງ ເປັນ ລ ກ ສຳວ ຂອງ ອົມຣີ ກະສດັ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ         

27ລຳວ ໄດໍ້ ດ  ຳເນນີ 

ຕຳມ ລຳຊະວງົ ຂອງ ອາຮາບ ຄ  ກນັ         ແລະ ເຮັດ ສິື່ ງ ທີື່  ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ໃນ ສຳຍ ພຣະເນດ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ          ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ຄອບຄວົ ຂອງ ອາຮາບ ໄດໍ້ ເຮັດ         ເພຳະ ລຳວ ເປັນ ລ ກເຂຍີ ໃນ ລຳຊະວງົ ຂອງ ອາ-
ຮາບ.          

ອາຮາຊີຢາຮູ່ວມກັບເຢໂຮຣາມໃນການຕໍ່ສ ້ທີ່ຣາໂມດ-ກິເລອາດ[c] 
28ພະ ອງົ ໄດໍ້ ສະເດັດ ກບັ ໂຢຣາມ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອາຮາບ ເພ ື່ ອ ເຮັດ ສງົຄຳມ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກບັ ຮາຊາເອນ 

ກະສດັ ຂອງ ຊີເຣຍ ທີື່  ຣາໂມດ-ກິເລອາດ          ແລະ ຄນົ ຊີເຣຍ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ໂຢຣາມ ບຳດເຈບັ.          

ອາຮາຊີຢາສະເດັດໄປຢ້ຽມເຢໂຮຣາມທີ່ເຢດຊະເຣເອນ[a] 
29ແລະ ກະສດັ ໂຢຣາມ ໄດໍ້ ກບັ ມຳ ຮກັສຳ ຕວົ ຂອງ ພະ ອງົ ຢ ື່ ທີື່  ເຢດຊະເຣເອນ          ເພຳະ ຄນົ ຊີເຣຍ 

ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ພະ ອງົ ບຳດເຈບັ ທີື່  ຣາມາ ໃນ ເວລຳ ທີື່  ພະ ອງົ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກນັ ກບັ ຮາຊາເອນ ນ ັໍ້ນ,         ກະສດັ ຂອງ ຊີ-
ເຣຍ          ແລະ ອາຮາຊີຢາ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຢໂຮຣາມ ກະສດັ ຂອງ ຢ ດາ ໄດໍ້ ລງົ ໄປ ຫຳ ໂຢຣາມ ລ ກ ຊຳຍ 

ຂອງ ອາຮາບ ໃນ ເຢດຊະເຣເອນ ເພຳະວື່ຳ ພະ ອງົ ຍງັ ປື່ວຍ ຢ ື່.          
 

[a]2ຂຄວ 22:6 
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ເຢຮ ໄດ້ຮັບການແຕູ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນກະສັດປົກຄອງອິສຣາເອນ 
1ແລໍ້ວ ເອລຊີາ ຜ ໍ້ ທ  ຳນວຳຍ ໄດໍ້ ເອີໍ້ນ ລ ກ ຂອງ ຜ ໍ້ ທ  ຳນວຳຍ ມຳ ຄນົ ໜ ື່ ງ         ແລະ ເວົໍ້ຳ ກບັ ລຳວ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ 

ຄຳດ ແອວ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໄວໍ້         ຖ ນ  ໍ້ຳ ມນັ ແກໍ້ວ ນີໍ້ ໄປ ທີື່  ຣາໂມດ-ກິເລອາດ         

2ແລະ ເມ  ື່ອ ເຈົໍ້ຳ ໄປ ເຖງິ ແລໍ້ວ         

ຈະ ເຫັນ ເຢຮ  ລ ກ ເຢໂຮຊາຟັດ ລ ກ ນິມຊີ          ຈ ົື່ງ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ຫຳ ລຳວ ໃຫໍ້ ລຳວ ລກຸຂ ໍ້ນ ຈຳກ ພວກ ໝ ື່ ນ ັໍ້ນ         

ແລະ ນ  ຳ ລຳວ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ຫໍ້ອງ ຊ ັໍ້ນ ໃນ         

3ແລໍ້ວ ຈ ົື່ງ ເອົຳ ນ  ໍ້ຳມນັ ໃນ ແກໍ້ວ ເທ ລງົ ເທິງ ຫວົ ຂອງ ລຳວ         ແລະ 

ກື່ຳວ ວື່ຳ         ‘ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ເຮົຳ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ເປັນ ກະສດັ ປກົຄອງ ອິສຣາເອນ’         

ແລໍ້ວ ຈ ົື່ງ ເປີດ ປະຕ  ອອກ ໜີ ໄປ ຢື່ຳ ລ  ຊໍ້ຳ.”          
4ຄນົ ໜຸື່ມ ນ ັໍ້ນ ຄ  ຄນົ ໜຸື່ມ ທີື່  ເປັນ ຜ ໍ້ ທ  ຳນວຳຍ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ໄປ ຍງັ ຣາໂມດ-ກິເລອາດ         

5ເມ  ື່ອ ລຳວ ໄປ ຮອດ         

ເບິື່ ງ ແມ         ບນັດຳ ຜ ໍ້ ບງັຄບັ ບນັຊຳ ທະຫຳນ ກ  ຳລງັ ປະຊຸມ ກນັ ຢ ື່         ແລະ ລຳວ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ຂໍ້ຳ ແດື່ ຜ ໍ້ ບນັຊຳ 

ກຳນ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ມີ ວຽກ ດື່ວນ ມຳ ເຖງິ ທື່ຳນ”         ແລະ ເຢຮ  ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         “ມຳ ຫຳ ຄນົ ໃດ ໃນ ພວກ ເຮົຳ”         ແລະ 

ລຳວ ຕອບ ວື່ຳ         “ຂໍ້ຳ ແດື່ ທື່ຳນ ຜ ໍ້ ບນັຊຳ ກຳນ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ມຳ ຫຳ ທື່ຳນ”         

6ເພິື່ ນ ກ  ລກຸຂ ໍ້ນ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ 

ເຮ ອນ         ແລະ ຄນົ ໜຸື່ມ ນ ັໍ້ນ ກ  ເທ ນ  ໍ້ຳມນັ ເທິງ ຫວົ ຂອງ ເພິື່ ນ         ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ 

ອິສຣາເອນ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ເຮົຳ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ເປັນ ກະສດັ ປກົຄອງ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ ຄ  ປກົຄອງ ຊນົ ຊຳດ ອິສຣາເອນ         

7ແລະ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ໂຄື່ນ ລ ົໍ້ມ ລຳຊະວງົ ຂອງ ອາຮາບ ນຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

ເພ ື່ ອ ເຮົຳ ຈະ ໄດໍ້ ຈດັກຳນ ລງົໂທດ ເຢເຊເບນ ຍໍ້ອນ ເລ ອດ ຂອງ ບນັດຳ ຜ ໍ້ ທ  ຳນວຳຍ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ເຮົຳ         

ແລະ ຍໍ້ອນ ເລ ອດ ຂອງ ບນັດຳ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ທງັ ໝດົ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

8ເພຳະວື່ຳ ລຳຊະວງົ ອາຮາບ 

ທງັ ໝດົ ຈະ ຕໍ້ອງ ພິນຳດ ຈບິຫຳຍ         ແລະ ເຮົຳ ຈະ ຕດັ ຜ ໍ້ ຊຳຍ ທກຸ ຄນົ ບ ື່  ວື່ຳ ເປັນ ທຳດ ຫລ  ບ ື່  ເປັນ ທຳດ         

ທົື່ວ ໄປ ໃນ ອິສຣາເອນ ອອກ ຈຳກ ອາຮາບ         

9ແລະ ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ລຳຊະວງົ ຂອງ ອາຮາບ ໃຫໍ້ ເປັນ ຄ  

ກບັ ລຳຊະວງົ ຂອງ ເຢໂຣໂບອາມ ລ ກ ເນບັດ          ແລະ ຄ  ກບັ ລຳຊະວງົ ຂອງ ບາອາຊາ ລ ກ ອາຮີຢາ         

10ຝ ງ ໝຳ ຈະ ກດັ ກນິ ນຳງ ເຢເຊເບນ ໃນ ນຳ ເຢດຊະເຣເອນ          ແລະ ຈະ ບ ື່  ມີ ຜ ໍ້ ໃດ ຝງັ ສບົ ຂອງ ນຳງ”         

ແລໍ້ວ ລຳວ ກ  ເປີດ ປະຕ  ປບົ ໜີ ໄປ.          

ທະຫານອິສຣາເອນຍອມຮັບເຢຮ ເປັນກະສັດ 
11ແລະ ເມ  ື່ອ ເຢຮ  ໄດໍ້ ອອກ ມຳ ຫຳ ພວກ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຂອງ ເພິື່ ນ         ພວກ ເຂົຳ ກ  ເວົໍ້ຳ 

ກບັ ເພິື່ ນ ວື່ຳ         “ທກຸ ຢື່ຳງ ຮຽບຮໍ້ອຍ ດ ີບ          ເປັນ ຫຍງັ ຄນົ ບໍ້ຳ ຄນົ ນີໍ້ ຈ ື່ງ ມຳ ຫຳ ທື່ຳນ”         ເພິື່ ນ ເວົໍ້ຳ ກບັ ພວກ 

ເຂົຳ ວື່ຳ         “ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຮ ໍ້ຈກັ ຊຳຍ ຄນົ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ຮ ໍ້ ວື່ຳ         ລຳວ ເວົໍ້ຳ ຫຍງັ”         

12ພວກ ເຂົຳ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         “ນ ັໍ້ນ 

ບ ື່  ເປັນຄວຳມ ຈງິ         ຂ  ບອກ ພວກ ເຮົຳ ມຳ ເຖດີ”         ແລະ ເພິື່ ນ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ລຳວ ເວົໍ້ຳ ຢື່ຳງ ນີໍ້ ກບັ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         

‘ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ເຮົຳ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ເປັນ ກະສດັ ປກົຄອງ ອິສຣາເອນ’”         

13ແລໍ້ວ ທກຸ 

ຄນົ ກ  ຮບີ ຖອດ ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ ຂອງ ຕນົ ອອກ ປ  ຂ ັໍ້ນໄດ ຢ ື່ ກໍ້ອງ ເພິື່ ນ         ພວກ ເຂົຳ ເປົື່ ຳ ແກ         ແລະ ຮໍ້ອງ ປະກຳດ 

ວື່ຳ         “ເຢຮ  ເປັນ ກະສດັ.”          

ເຢຮ ຂ້າໂຢຣາມ 
14ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ         ເຢຮ  ລ ກ ຊຳຍ ເຢໂຮຊາຟັດ          ລ ກ ຊຳຍ ນິມຊີ ໄດໍ້ ຮື່ວມ ກນັ ຄິດ ກະບດົ ຕ ື່ ສ ໍ້ ໂຢຣາມ          

(ຝື່ຳຍ ໂຢຣາມ ພໍ້ອມ ກບັ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ທງັ ປວງ ກ  ຳລງັ ປໍ້ອງ ກນັ ຮາຊາເອນ ກະສດັ ຂອງ ຊີເຣຍ ຢ ື່ 
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ທີື່  ຣາໂມດ-ກິເລອາດ         

15ແຕື່ ກະສດັ ໂຢຣາມ ໄດໍ້ ກບັ ໄປ ຮກັສຳ ບຳດແຜ ຊ ື່ ງ ຄນົ ຊີເຣຍ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ພະ 

ອງົ ບຳດເຈບັ ທີື່  ເຢດຊະເຣເອນ          ເວລຳ ທີື່  ພະ ອງົ ສ ໍ້ ຮບົ ກບັ ຮາຊາເອນ ກະສດັ ຂອງ ຊີເຣຍ          ເຢຮ  ຈ ື່ງ 

ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ຖໍ້ຳ ສິື່ ງ ນີໍ້ ເປັນຄວຳມ ປະສງົ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ         ກ  ຂ  ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຄນົ ໃດ ໜີ ລອດ ອອກ ໄປ 

ຈຳກ ເມ  ອງ ເພ ື່ ອ ໄປ ບອກ ຂື່ຳວ ໃນ ເມ  ອງ ເຢດຊະເຣເອນ”         

16ແລະ ເຢຮ  ກ  ສະເດັດ ຂ ໍ້ນ ລດົ ຮບົ         ແລະ 

ສະເດັດ ໄປ ເມ  ອງ ເຢດຊະເຣເອນ          ເພຳະ ໂຢຣາມ ນອນ ຢ ື່ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ອາຮາຊີຢາ ກະສດັ ຂອງ 

ຢ ດາ ໄດໍ້ ສະເດັດ ລງົ ມຳ ຢໍ້ຽມຢຳມ ໂຢຣາມ.          
17ຝື່ຳຍ ທະຫຳນ ຍຳມ ຢ ນ ຢ ື່ ເທິງ ຫ ຄອຍ ທີື່  ເຢດຊະເຣເອນ          ພວກ ເຂົຳ ຫລຽວ ເຫັນ ພວກ ຂອງ ເຢຮ  

ມຳ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ         ວື່ຳ         “ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເຫັນ ຄນົ ພວກ ໜ ື່ ງ”         ໂຢຣາມ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ໃຊໍ້ ພນົທະຫຳນ ມ ໍ້ຳ ຄນົ ໜ ື່ ງ 

ໄປ ພບົ ພວກ ເຂົຳ ໃຫໍ້ ຖຳມ ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ         ‘ມຳ ຢື່ຳງ ສນັຕ ິບ ’”         

18ຄນົ ນ ັໍ້ນ ຈ ື່ງ ຂ ໍ້ນ ມ ໍ້ຳ ໄປ ພບົ ເພິື່ ນ         ແລະ 

ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         “ກະສດັ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ‘ມຳ ຢື່ຳງ ສນັຕ ິບ ’”         ແລະ ເຢຮ  ຕອບ ວື່ຳ         “ທື່ຳນ ກື່ຽວຂໍ້ອງ ອນັ ໃດ ກບັ 

ສນັຕພິຳບ         ຈ ົື່ງ ລໍ້ຽວ ກບັ ຕຳມ ເຮົຳ ມຳ”         ແລະ ທະຫຳນ ຍຳມ ກ  ລຳຍ ງຳນ ວື່ຳ         “ຜ ໍ້ ສ ົື່ງ ຂື່ຳວ ໄປ ເຖງິ ພວກ 

ເຂົຳ ແລໍ້ວ         ແຕື່ ລຳວ ບ ື່  ກບັ ມຳ”         

19ພະ ອງົ ຈ ື່ງ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ທະຫຳນ ມ ໍ້ຳ ຄນົທີ ສອງ ອອກ ໄປ         ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ມຳ ຮອດ 

ພວກ ເຂົຳ ແລໍ້ວ ກ  ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         “ກະສດັ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ‘ມຳ ຢື່ຳງ ສນັຕ ິບ ’”         ແລະ ເຢຮ  ຕອບ ວື່ຳ         “ທື່ຳນ 

ກື່ຽວຂໍ້ອງ ອນັ ໃດ ກບັ ສນັຕພິຳບ         ຈ ົື່ງ ລໍ້ຽວ ກບັ ຕຳມ ເຮົຳ ມຳ”         

20ທະຫຳນ ຍຳມ ກ  ລຳຍ ງຳນ ວື່ຳ         “ລຳວ 

ໄປ ຮອດ ແລໍ້ວແຕື່ ລຳວ ບ ື່  ກບັ ມຳ ອີກ         ແລະ ກຳນ ຂບັ ລດົ ນ ັໍ້ນ ກ  ຄ  ກບັ ກຳນ ຂບັ ລດົ ຂອງ ເຢຮ  ລ ກ ຊຳຍ 

ນິມຊີ          ເພຳະວື່ຳ ລຳວ ຂບັ ມຳ ໄວ ຫລຳຍ.”         

21ໂຢຣາມ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ຕຽມ ພໍ້ອມ”         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ກ  ຈດັ 

ຕຽມ ລດົ ຮບົ ຂອງ ພະ ອງົ ໃຫໍ້ ພໍ້ອມ ໄວໍ້         ແລໍ້ວ ໂຢຣາມ ກະສດັ ຂອງ ອິສຣາເອນ          ແລະ ອາຮາຊີຢາ 

ກະສດັ ຂອງ ຢ ດາ ກ  ສະເດັດ ອອກ ໄປ         ຕື່ຳງ ກ  ຂີື່  ລດົ ຮບົ ຂອງ ພະ ອງົ ເອງ ໂດຍ ໄດໍ້ ອອກ ໄປ ປະ ທະ ກບັ 

ເຢຮ           ແລະ         ພບົ ກນັ ຢ ື່ ທີື່  ດນິ ຂອງ ນາໂບດ ຊຳວ ເຢດຊະເຣເອນ.          
22ຢ ື່ ມຳ ເມ  ື່ອ ໂຢຣາມ ເຫັນ ເຢຮ  ແລໍ້ວ ຈ ື່ງ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ເຢຮ  ມຳ ຢື່ຳງ ສນັຕ ິບ ?”         ເຢຮ  ຕອບ ວື່ຳ         “ຈະ 

ສນັຕ ິຢື່ຳງໃດ ໄດໍ້         ເມ  ື່ອ ກຳນ ຫລິໍ້ນ ຊ ໍ້         ແລະ ເວດມນົ ຄຳຖຳ ຂອງ ເຢເຊເບນ ແມ ື່ ຂອງ ພະ ອງົ ຍງັ ມີ ຢ ື່ 

ຫລຳຍ ເຊັື່ ນ ນີໍ້”         

23ແລໍ້ວ ໂຢຣາມ ໄດໍ້ ຫນັ ຫລງັ ກບັ ໜີ ໄປ ຮໍ້ອງ ສ ັື່ງ ອາຮາຊີຢາ ວື່ຳ         “ຂໍ້ຳ ແດື່ ອາຮາຊີຢາ          

ພວກ ເຂົຳ ຮື່ວມ ກນັ ຄິດ ກະບດົ.”          
24ແລະ ເຢຮ  ກ  ກ ົື່ງ ທະນ  ດໍ້ວຍ ສດຸ ກ  ຳລງັ         ຍງິ ຖ ກ ໂຢຣາມ ລະຫວື່ຳງ ກຳງ ບື່ຳ ທງັ ສອງ         ລ ກ ທະນ  

ຈ ື່ງ ແທງ ຊອດ ຫວົໃຈ ຂອງ ພະ ອງົ         ແລໍ້ວ ພະ ອງົ ກ  ລ ົໍ້ມ ລງົ ໃນ ລດົ ຮບົ ຂອງ ຕນົ ເອງ         

25ເຢຮ  ກື່ຳວ ກບັ 

ບິດການ ນຳຍ ທະຫຳນ ຂອງ ເພິື່ ນ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ຍກົ ສບົ ຂອງ ເພິື່ ນ ຂ ໍ້ນ         ແລະ ໂຍນ ຖິໍ້ມ ລງົ ໄປ ໃນ ດນິ ສວນ 

ຂອງ ນາໂບດ ຊຳວ ເຢດຊະເຣເອນ          ຈ ົື່ງ ຈ ື່  ໄວໍ້ ວື່ຳ         ເມ  ື່ອ ຂໍ້ອຍ ແລະ ເຈົໍ້ຳ ຂີື່  ມ ໍ້ຳ ຕຳມ ຫລງັ ອາຮາບ ພ ື່  

ຂອງ ລຳວ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ໂທດ ລຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         

26‘ເຮົຳ ໄດໍ້ ເຫັນ ເລ ອດ ຂອງ ນາໂບດ          ແລະ 

ເລ ອດ ຂອງ ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ລຳວ ໃນ ມ ໍ້ວຳນ ນີໍ້ ແນື່ນອນ,         ເຮົຳ ຈະ ຕອບ ແທນ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ         ເທິງ ດນິ ຕອນ ນີໍ້ 

ແຫລະ’         ສະນ ັໍ້ນ         ຈ ົື່ງ ຍກົ ສບົ ຂອງ ລຳວ ຖິໍ້ມ ໄວໍ້ ເທິງ ດນິ ບື່ອນ ນີໍ້ ແຫລະ ຕຳມ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ.”          
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ອາຮາຊີຢາກະສັດຂອງຢ ດາຖືກຂ້າຕາຍ[a] 

27ເມ  ື່ອ ອາຮາຊີຢາ ກະສດັ ຂອງ ຢ ດາ ເຫັນ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ພະ ອງົ ໄດໍ້ ປບົ ໜີ ໄປ ທຳງ ເມ  ອງ ເບັດ ຮຳ ກຳນ         

ແລະ ເຢຮ  ກ  ຕດິຕຳມ ພະ ອງົ ໄປ         ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ຍງິ ພະ ອງົ ໃນ ລດົ ຮບົ”         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຍງິ ພະ ອງົ 

ຢ ື່ ຊ ື່  ທຳງ ຂໍ້ຳມ ເຂົໍ້ຳ ເມ  ອງ ກ ເຣ ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ໃກໍ້ ອິບເລອາມ          ແລະ         ພະ ອງົ ໄດໍ້ ໜີ ໄປ ຈນົ ຮອດ ເມ  ອງ ເມກິດ-
ໂດ          ແລະ ໄດໍ້ ຕຳຍ ໃນ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         

28ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ຂອງ ເພິື່ ນ ກ  ບນັຈຸ ສບົ ໃສື່ ລດົ ຮບົ ໄປ ເຢຣ ຊາເລັມ          

ແລະ ຝງັ ສບົ ໄວໍ້ ໃນ ອບຸ ໂມງ ຂອງ ເພິື່ ນ ໂດຍ ຝງັ ໄວໍ້ ກບັ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ເພິື່ ນ ໃນ ເມ  ອງ ດາວິດ         

29ໃນ 

ປີ ທີ ສິບ ເອັດ ຂອງ ລຳຊະກຳນ ໂຢຣາມ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອາຮາບ,         ອາຮາຊີຢາ ໄດໍ້ ເລີື່ ມ ປກົຄອງ ເໜ ອ 

ຢ ດາ.          

ເຢເຊເບນຕາຍຕາມຄຳຜ ້ທຳນວາຍ 
30ເມ  ື່ອ ເຢຮ  ມຳ ຮອດ ເມ  ອງ ເຢດຊະເຣເອນ ແລໍ້ວ         ເຢເຊເບນ ກ  ຮ ໍ້ ເລ ື່ ອງ ນ ັໍ້ນ         ນຳງ ກ  ໄດໍ້ ແຕໍ້ມ ຕຳ         

ແລະ ແຕື່ງ ຜມົ         ແລະ ຫລຽວ ອອກ ໄປ ທຳງ ປື່ອງຢໍ້ຽມ         

31ເມ  ື່ອ ເຢຮ  ເຂົໍ້ຳ ປະຕ  ວງັ ນຳງ ມີ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ວື່ຳ         

“ເຈົໍ້ຳ ຜ ໍ້ ຂໍ້ຳ ນຳຍ ຂອງ ຕນົ,         ຊິມຣ!ີ         ມຳ ຢື່ຳງ ສນັຕ ິບ ”         

32ແລໍ້ວ ເຢຮ  ແຫງນ ໜໍ້ຳ ຫລຽວ ໄປ ທີື່  ປື່ອງຢໍ້ຽມ 

ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ໃຜ ຢ ື່ ຝື່ຳຍ ເຮົຳ,         ມີ ໃຜ ແດື່?”         ມີ ຊຳຍ ຕອນ ຊ ື່ ງ ເປັນ ທະຫຳນ ປະຈ  ຳ ຕວົ ສອງ ສຳມ ຄນົ ຊື່ອງ 

ອອກ ມຳ ທຳງ ປື່ອງຢໍ້ຽມ ເບິື່ ງ ເພິື່ ນ         

33ເພິື່ ນ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ໂຍນ ນຳງ ລງົ ມຳ”         ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ໂຍນ ລງົ ມຳ         

ແລະ ເລ ອດ ຂອງ ນຳງ         ກ  ແຕກ ຟົໍ້ງ ອອກ ຕດິ ຝຳ ກ  ຳແພງ ແລະ ມ ໍ້ຳ         ເພິື່ ນ ຂີື່  ມ ໍ້ຳ ຢຽບ ເທິງ ຕວົ ນຳງ         

34ແລໍ້ວ ໄດໍ້ ສະເດັດ ເຂົໍ້ຳ ໄປ         ກນິ         ແລະ ດ ື່ ມ         ແລະ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ຈດັກຳນ ກບັ ຍງິ ທີື່  ຖ ກ ສຳບ ແຊື່ງ ຄນົ ນີໍ້         

ເອົຳ ໄປ ຝງັ         ເພຳະ ນຳງ ເປັນ ລ ກ ສຳວ ຂອງ ກະສດັ”         

35ແຕື່ ເມ  ື່ອ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ໄປ ຝງັ ສບົ ນຳງ         ພວກ 

ເຂົຳ ກ  ພບົ ແຕື່ ກະໂຫລກຫວົ         ຕນີ         ແລະ ຝື່ຳມ   ຂອງ ນຳງ         

36ເມ  ື່ອ ພວກ ເຂົຳ ກບັ ມຳ ທ ນ ກະສດັ ເຢຮ           

ພະ ອງົ ກ  ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ນີໍ້ ເປັນ ໄປ ຕຳມ ພຣະຄ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຊ ື່ ງ ພຣະອງົ ກື່ຳວ ທຳງ ເອລຢີາ 

ຊຳວ ຕີຊະເບ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ພຣະອງົ ວື່ຳ         ‘ໝຳ ຈະ ກນິ ເນ ໍ້ອ ໜງັ ຂອງ ເຢເຊເບນ          ໃນ ເຂດ ແດນ ເຢດ-
ຊະເຣເອນ’         

37ແລະ ສບົ ຂອງ ເຢເຊເບນ ຈະ ເປັນ ຄ  ຂີໍ້ ສດັ ເທິງ ທົື່ງ ນຳ ໃນ ເຂດ ແດນ ເຢດຊະເຣເອນ          

ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ຈະ ບ ື່  ມີ ໃຜ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ‘ນີໍ້ ຄ  ເຢເຊເບນ.’”          

ບົດທີ 10 
ການພິພາກສາລາຊະວົງຂອງອາຮາບ 

1ຝື່ຳຍ ອາຮາບ ມີ ລ ກ ຊຳຍ ເຈດັ ສິບ ຄນົ ໃນ ຊາມາເຣຍ          ເຢຮ  ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ຂຽນ ໜງັສ  ສ ົື່ງ ໄປ ເຖງິ ບນັດຳ 

ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ເມ  ອງ ຊາມາເຣຍ          ເຖງິ ພວກ ເຖົໍ້ຳ ແກື່         ແລະ ເຖງິ ບນັດຳ ຜ ໍ້ ປກົຄອງ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອາຮາບ 

ວື່ຳ         

2“ເນ ື່ ອງ ຈຳກ ບນັດຳ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຂອງ ທື່ຳນ ຢ ື່ ກບັ ທື່ຳນ         ແລະ ພວກ ທື່ຳນ ມີ ລດົ ຮບົ,         

ມ ໍ້ຳ,         ເມ  ອງ ທີື່  ມີ ກ  ຳແພງ ແລະ ອຳວດຸ,         ເມ  ື່ອ ຈດົໝຳຍ ນີໍ້ ມຳ ເຖງິ ທື່ຳນ         

3ຈ ົື່ງ ຄດັ ເລ ອກ ລ ກ ຊຳຍ ເຈົໍ້ຳ 

ນຳຍ ຂອງ ທື່ຳນ ຜ ໍ້ ທີື່  ດ ີທີື່  ສດຸ         ແລະ ເໝຳະ ສມົ ທີື່  ສດຸ         ຈ ົື່ງ ຕ ັໍ້ງ ລຳວ ໄວໍ້ ເທິງ ທີື່  ນ ັື່ງ ຂອງ ພ ື່  ລຳວ.”          
4ແຕື່ ພວກ ເຂົຳ ຢໍ້ຳນ ກວົ ທີື່  ສດຸ         ແລະ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         “ເບິື່ ງ ແມ         ກະສດັ ຂອງ ເພິື່ ນ ຍງັ ຕໍ້ຳນທຳນ ເພິື່ ນ ບ ື່  ໄດໍ້         

ເຮົຳ ຈະ ຕ ື່ ສ ໍ້ ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ຢື່ຳງໃດ?”         

5ສະນ ັໍ້ນ         ຜ ໍ້ ທີື່  ບງັຄບັ ບນັຊຳ ພະລຳຊະວງັ         ແລະ ຜ ໍ້ ທີື່  ບງັຄບັ ບນັຊຳ 

 

[a]2ຂຄວ 22:9 
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ບໍ້ຳນ ເມ  ອງ         ພໍ້ອມ ທງັ ພວກ ຜ ໍ້ ໃຫຍື່         ແລະ ພວກ ຜ ໍ້ ລໍ້ຽງ ດ  ລ ກ ຊຳຍ ໄດໍ້ ໃຊໍ້ ຄນົ ໄປ ທ ນ ເຢຮ  ວື່ຳ         “ຂໍ້ຳ-

ນໍ້ອຍ ທງັຫລຳຍ ເປັນ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ພະ ອງົ         ແລະ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ເຮັດ ທກຸ ຢື່ຳງ ທີື່  ພະ ອງົ ສ ັື່ງ ແກື່ ພວກ 

ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ,         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ບ ື່  ຕ ັໍ້ງ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ຜ ໍ້ ໃດ ໄວໍ້ ເປັນ ກະສດັ,         ຂ  ເຊນີ ພະ ອງົ ເຮັດ ຕຳມ ທີື່  ພະ ອງົ ເຫັນ ດ ີ

ເຖດີ.”          
6ແລໍ້ວ ພະ ອງົ ຈ ື່ງ ມີ ໜງັສ  ໄປ ເຖງິ ພວກ ເຂົຳ ເປັນ ສະບບັ ທີ ສອງ ວື່ຳ         “ຖໍ້ຳ ພວກ ທື່ຳນ ຢ ື່ ຝື່ຳຍ ເຮົຳ         

ແລະ ຖໍ້ຳ ພວກ ທື່ຳນ ພໍ້ອມ ທີື່  ຈະ ເຊ ື່ ອ ຟງັສຽງ ຂອງ ເຮົຳ         ຈ ົື່ງ ນ  ຳ ຫວົ ຂອງ ບນັດຳ ລ ກ ຊຳຍ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຂອງ 

ທື່ຳນ ມຳ ຫຳ ເຮົຳ ທີື່  ເຢດຊະເຣເອນ ໃນ ມ ໍ້ອ ື່ ນ ເວລຳ ນີໍ້”         ຝື່ຳຍ ພວກ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ກະສດັ ເຈດັ ສິບ ຄນົ 

ໄດໍ້ ຢ ື່ ນ  ຳ ພວກ ຜ ໍ້ ໃຫຍື່ ໃນ ເມ  ອງ         ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ໄດໍ້ ລໍ້ຽງ ດ  ພວກ ເພິື່ ນ ມຳ         

7ແລະ ຢ ື່ ມຳ         ເມ  ື່ອ ໜງັສ  ມຳ ເຖງິ ພວກ 

ເຂົຳ,         ພວກ ເຂົຳ ກ  ຈບັ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ກະສດັ ຂໍ້ຳ ຕຳຍ ເຈດັ ສິບ ຄນົ ພໍ້ອມ ກນັ         ເອົຳ ຫວົ ໃສື່ ກະຕື່ຳ ສ ົື່ງ ໄປ 

ຫຳ ເຢຮ  ຢ ື່ ທີື່  ເຢດຊະເຣເອນ         

8ເມ  ື່ອ ຜ ໍ້ ສ ົື່ງ ຂື່ຳວ ມຳ ທ ນ ພະ ອງົ ວື່ຳ         “ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ນ  ຳ ເອົຳ ຫວົ ລ ກ ຊຳຍ 

ຂອງ ກະສດັ ມຳ ແລໍ້ວ”         ພະ ອງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ກອງ ໄວໍ້ ເປັນ ສອງ ກອງ ຊ ື່  ທຳງ ເຂົໍ້ຳ ປະຕ  ເມ  ອງ ຈນົ ຮອດ 

ຮຸື່ງ ເຊົໍ້ຳ”         

9ເມ  ື່ອ ຮຸື່ງ ເຊົໍ້ຳ         ພະ ອງົ ສະເດັດ ອອກ ໄປ ຢ ນ ຢ ື່ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         ກື່ຳວ ກບັ ປະຊຳຊນົ ທງັ ປວງ ວື່ຳ         

“ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ເປັນ ຜ ໍ້ ບ ື່  ມີ ຄວຳມ ຜິດ         ສື່ວນ ເຮົຳ ໄດໍ້ ກະບດົ ຕ ື່  ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ ປະຫຳນ 

ເພິື່ ນ,         ແຕື່ ຜ ໍ້ ໃດ ທີື່  ຂໍ້ຳ ບນັດຳ ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້         

10ຈ ົື່ງ ຮ ໍ້ ໄວໍ້ ວື່ຳ         ຈຳກ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຊ ື່ ງ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ກື່ຽວ ກບັ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ອາຮາບ          ບ ື່  ມີ ຕກົ ດນິ ແຕື່ ຢື່ຳງໃດ ເລີຍ         ເພຳະ ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ກະທ  ຳ ຕຳມ ທີື່  ພຣະອງົ ກື່ຳວ ໂດຍ ເອລຢີາ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ພຣະອງົ”         

11ເຢຮ  ປະຫຳນ 

ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ອາຮາບ ທີື່  ເຫລ ອ ຢ ື່ ໃນ ເຢດຊະເຣເອນ ທງັ ໝດົ         ຜ ໍ້ ໃຫຍື່ ຂອງ ເພິື່ ນ         ແລະ ຍຳດ ພີື່ ນ ໍ້ອງ 

ຂອງ ເພິື່ ນ         ແລະ ປະໂລຫິດ ຂອງ ເພິື່ ນ,         ເຢຮ  ເຮັດ ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ         ບ ື່  ເຫລ ອ ໄວໍ້ ຈກັ ຄນົ ດຽວ ເລີຍ.          
12ແລໍ້ວ ພະ ອງົ ກ  ລກຸຂ ໍ້ນ ເດນີທຳງ ອອກ ໄປ ຊາມາເຣຍ          ເມ  ື່ອ ພະ ອງົ ຢ ື່ ທີື່  ເບັດເອນ          ເຂດ ໝ ື່ ບໍ້ຳນ 

ຂອງ ຜ ໍ້ ລໍ້ຽງ ແກະ ຕຳມ ທຳງ ທີື່  ໄປ         

13ເຢຮ  ໄດໍ້ ພບົ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ອາຮາຊີຢາ ກະສດັ ຂອງ ຢ ດາ          ແລະ 

ຖຳມ ວື່ຳ         “ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຄ  ໃຜ?”         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ຕອບ ວື່ຳ         “ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຄ  ຍຳດ ພີື່ ນ ໍ້ອງ 

ຂອງ ອາຮາຊີຢາ          ແລະ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ລງົ ມຳ ຢໍ້ຽມຢຳມ ບນັດຳ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ກະສດັ         ແລະ 

ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ນຳງ ເຢເຊເບນ         

14ພະ ອງົ ສ ັື່ງ ວື່ຳ         “ຈບັ ພວກ ເຂົຳ ທງັ ເປັນ”         ພວກ ທະຫຳນ ກ  ຈບັ ທງັ 

ເປັນ         ແລະ ປະຫຳນ ພວກ ເຂົຳ ໃກໍ້ ນ  ໍ້ຳສໍ້ຳງ ຂອງ ເບັດເອນ ສີື່  ສິບ ສອງ ຄນົ ນ  ຳ ກນັ ບ ື່  ເຫລ ອ ໄວໍ້ ຈກັ ຄນົ 

ດຽວ.          

ເຢຮ ໄວ້ຊີວິດຂອງເຢໂຮນາດາບ 
15ແລະ ເມ  ື່ອ ພະ ອງົ ສະເດັດ ຈຳກ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ກ  ພບົ ເຢໂຮນາດາບ ລ ກ ຊຳຍ ເຣກາບ ມຳ ຫຳ ພະ ອງົ,         

ພະ ອງົ ຕໍ້ອນຮບັ ລຳວ ແລະ         ເວົໍ້ຳ ກບັ ລຳວ ວື່ຳ         “ຈດິໃຈ ຂອງ ທື່ຳນ ສດັຊ ື່  ຕ ື່  ຈດິໃຈ ຂອງ ຂໍ້ອຍ         ເໝ ອນ 

ຈດິໃຈ ຂອງ ຂໍ້ອຍ ສດັຊ ື່  ຕ ື່  ຈດິໃຈ ຂອງ ທື່ຳນ ບ ?”         ແລະ ເຢໂຮນາດາບ ທ ນ ຕອບ ວື່ຳ         “ສດັຊ ື່ ”         ເຢຮ  
ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ຖໍ້ຳ ສດັຊ ື່  ກ  ເດື່ ມ  ມຳ ໃຫໍ້ ເຮົຳ”         ລຳວ ຈ ື່ງ ເດື່ ມ  ຂອງ ລຳວ         ແລະ ເຢຮ  ກ  ຈບັ ລຳວ         ຂ ໍ້ນ ເທິງ ລດົ 

ຮບົ         

16ພະ ອງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ມຳ ກບັ ເຮົຳ ແມ         ແລະ ເບິື່ ງ ຄວຳມ ຮໍ້ອນຮນົ ຂອງ ເຮົຳ ເພ ື່ ອ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ”         

ພະ ອງົ ຈ ື່ງ ໃຫໍ້ ລຳວ ນ ັື່ງ ລດົ ຮບົ ຂອງ ພະ ອງົ ໄປ         

17ແລະ ເມ  ື່ອ ພະ ອງົ ມຳ ຮອດ ຊາມາເຣຍ          ພະ ອງົ ກ  

ປະຫຳນ ຄນົ ທງັ ປວງ ທີື່  ເປັນ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ອາຮາບ ທີື່  ເຫລ ອ ຢ ື່ ໃນ ຊາມາເຣຍ          ຈນົ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ທ  ຳ-
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ລຳຍ ອາຮາບ ໝດົ ສິໍ້ນ         ຕຳມ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ທີື່  ພຣະອງົ ກື່ຳວ ກບັ ເອລີຢາ.          

18ແລໍ້ວ ເຢຮ  ປະຊຸມ ບນັດຳ ປະຊຳຊນົ ທງັ ໝດົ         ແລະ ກື່ຳວ ກບັ ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ         “ອາຮາບ ໄດໍ້ ບວົລະ-

ບດັ ພະບາອານ ພຽງ ແຕື່ ໜໍ້ອຍ ດຽວ         ແຕື່ ເຢຮ  ຈະ ບວົລະບດັ ພະບາອານ ຫລຳຍ ກວື່ຳ ນ ັໍ້ນ.          

ເຢຮ ທຳລາຍການນັບຖືພະບາອານໃນອິສຣາເອນ 
19ສະນ ັໍ້ນ         ຈ ົື່ງ ເອີໍ້ນ ຜ ໍ້ ທ  ຳນວຳຍ ຂອງ ພະບາອານ ມຳ ໃຫໍ້ ໝດົ         ທງັ ບນັດຳ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້         ແລະ ພວກ 

ປະໂລຫິດ ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ໃດ ຂຳດ ຈກັ ຄນົ         ເພຳະ ເຮົຳ ຈະ ມີ ເຄ ື່ ອງ ຖວຳຍ ບ ຊຳ ອນັ ໃຫຍື່ ທີື່  ຈະ ຖວຳຍ ແກື່ ພະ-
ບາອານ          ຜ ໍ້ ໃດ ຂຳດ ຈະ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່ ບ ື່  ໄດໍ້”         ແຕື່ ເຢຮ  ໄດໍ້ ເຮັດ ເປັນ ອບຸຳຍ ເພ ື່ ອ ຈະ ທ  ຳລຳຍ ຜ ໍ້ ນບັຖ  ພະ-
ບາອານ         

20ແລະ ເຢຮ  ສ ັື່ງ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ຈດັ ພິທີ ປະຊຸມ ນະມດັສະກຳນ ພະບາອານ”         ພວກ ເຂົຳ ກ  ປະ-

ກຳດ ຮໍ້ອງ ປະຊຸມ         

21ເຢຮ  ໄດໍ້ ໃຊໍ້ ໃຫໍ້ ໄປ ທົື່ວ ແຜື່ນດນິ ອິສຣາເອນ          ແລະ ຜ ໍ້ ນບັຖ  ພະບາອານ ກ  ມຳ ທງັ 

ໝດົ         ຈ ື່ງ ບ ື່  ມີ ໃຜ ເຫລ ອ ຈກັ ຄນົ ເລີຍ         ທີື່  ບ ື່  ໄດໍ້ ມຳ         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ກ  ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ວຫິຳນ ຂອງ ພະບາ-
ອານ          ແລະ ວຫິຳນ ຂອງ ພະບາອານ ກ  ເຕັມ ແໜໍ້ນ         

22ເຢຮ  ສ ັື່ງ ຜ ໍ້ ທີື່  ເບິື່ ງແຍງ ຕ ໍ້ ເສ ໍ້ອ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ເອົຳ ເສ ໍ້ອ 

ສ  ຳລບັ ບນັດຳ ຜ ໍ້ ນບັຖ  ພະບາອານ ອອກ ມຳ”         ພວກ ເຂົຳ ກ  ເອົຳ ເສ ໍ້ອ ອອກ ມຳ ໃຫໍ້ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         

23ແລໍ້ວ ເຢຮ  ສະເດັດ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ວຫິຳນ ຂອງ ພະບາອານ ພໍ້ອມ ກບັ ເຢໂຮນາດາບ ລ ກ ຊຳຍ ເຣກາບ          

ພະ ອງົ ກື່ຳວ ກບັ ຜ ໍ້ ນບັຖ          ພະບາອານ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ຄ ົໍ້ນ ເບິື່ ງ,         ເບິື່ ງ ໃຫໍ້ ດ ີວື່ຳ ບ ື່  ມີ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ ຢ ື່ ໃນ ໝ ື່ ພວກ ທື່ຳນ ໃຫໍ້ ມີ ແຕື່ ຜ ໍ້ ນບັຖ  ພະບາອານ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ”         

24ແລໍ້ວ ພວກ ເຂົຳ ກ  ເຂົໍ້ຳ ໄປ 

ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ສດັ ບ ຊຳ         ແລະ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ         ເຢຮ  ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງ ຄນົ ແປດ ສິບ ຄນົ ໄວໍ້ ພຳຍ ນອກ         ແລະ ກື່ຳວ 

ວື່ຳ         “ຊຳຍ ຄນົ ໃດ ທີື່  ປື່ອຍ ໃຫໍ້ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຄນົ ໃດ ຊ ື່ ງ ເຮົຳ ມອບ ໄວໍ້ ໃນ ມ  ເຈົໍ້ຳ ໜີ ລອດ ໄປ ໄດໍ້ ລຳວ ຕໍ້ອງ ເສຍ 

ຊວີດິ ຂອງ ຕນົ ແທນ.”          
25ແລະ ຢ ື່ ມຳ ເມ  ື່ອ ພະ ອງົ ສ  ຳເລັດ ກຳນ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ         ເຢຮ  ສ ັື່ງ ແກື່ ທະຫຳນ ຮກັສຳ ພະ ອງົ         

ແລະ ພວກ ນຳຍ ທະຫຳນ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ຂໍ້ຳ ພວກ ເຂົຳ ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ລອດ ໜີ ຈກັ ຄນົ”         ເມ  ື່ອ ພວກ ເຂົຳ ຂໍ້ຳ 

ຄນົ ທງັຫລຳຍ ດໍ້ວຍ ຄມົ ດຳບ ແລໍ້ວ ທະຫຳນ ຮກັສຳ ກະສດັ         ແລະ ພວກ ນຳຍ ທະຫຳນ ກ  ໂຍນ ສບົ ພວກ 

ເຂົຳ ອອກ ໄປ ຂໍ້ຳງ ນອກ,         ແລະ ໄປ ທີື່  ແທື່ນ ບ ຊຳ ໃນ ວຫິຳນ ຂອງ ພະບາອານ         

26ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ນ  ຳ ເອົຳ 

ຮ ບ ເຄົຳລບົ ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ໃນ ວຫິຳນ ຂອງ ພະບາອານ ອອກ ມຳ ເຜົຳ ໄຟ         

27ພວກ ເຂົຳ ຂວ  ໍ້ຳ ຮ ບ ພະບາອານ          

ແລະ ທ  ຳລຳຍ ວຫິຳນ ຂອງ ພະບາອານ          ແລະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເປັນ ສໍ້ວມ ຈນົ ເຖງິ ທກຸ ມ ໍ້ນີໍ້         

28ເຢຮ  ໄດໍ້ ກວຳດ 

ລໍ້ຳງ ພະບາອານ ໃຫໍ້ ຈບິຫຳຍ ໄປ ຈຳກ ອິສຣາເອນ ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ.          
29ແຕື່ ເຢຮ  ບ ື່  ໄດໍ້ ຫນັ ໜີ ຈຳກ ບຳບ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ເຢໂຣໂບອາມ ລ ກ ຊຳຍ ເນບັດ ຊ ື່ ງ ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ນ  ຳ-

ພຳ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ເຮັດ ບຳບ ນ  ຳ         ຄ  ຮ ບ ງວົ ຄ  ຳ ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ໃນ ເມ  ອງ ເບັດເອນ          ແລະ ຢ ື່ ໃນ ເມ  ອງ ດານ.          

ພຣະສັນຍາສຳລັບຊົ່ວອາຍຸທີສີ່ຂອງເຢຮ  
30ແລະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ກບັ ເຢຮ  ວື່ຳ         “ເພຳະ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ດ ີໃນ ກຳນ ກະທ  ຳ ສິື່ ງ ທີື່  ສດັຊ ື່  ໃນ 

ສຳຍຕຳ ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ ໄດໍ້ ເຮັດ ທກຸ ຢື່ຳງ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ໃຈ ຂອງ ເຮົຳ ຕ ື່  ເຊ ໍ້ອສຳຍ ອາຮາບ ໝດົ ສິໍ້ນ ແລໍ້ວ,         

ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຈນົ ລຸໍ້ນ ທີ ສີື່  ຈະ ໄດໍ້ ນ ັື່ງ ເທິງ ພະ ທີື່  ນ ັື່ງ ຂອງ ອິສຣາເອນ”         

31ແຕື່ ເຢຮ  ບ ື່  ໄດໍ້ ລະມດັ-
ລະວງັ ໃນ ກຳນ ດ  ຳເນນີ ຕຳມ ພຣະບນັຍດັ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ອິສຣາເອນ          ດໍ້ວຍ 

ສິໍ້ນ ສດຸ ໃຈ ຂອງ ພະ ອງົ,         ພະ ອງົ ບ ື່  ໄດໍ້ ຫລີກ ໜີ ຈຳກ ບຳບ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ເຢໂຣໂບອາມ          ທີື່  ເພິື່ ນ ໄດໍ້ 
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ເຮັດ ໃຫໍ້ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ເຮັດ ບຳບ ນ  ຳ.          

32ໃນ ສະໄໝ ນ ັໍ້ນ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ເລີື່ ມ ຕດັ ສື່ວນ ຂອງ ອິສຣາເອນ ອອກ         ຮາຊາເອນ ໄດໍ້ ຮບົ 

ຊະນະ ຕຳມ ເຂດ ແດນ ອິສຣາເອນ         

33ຕ ັໍ້ງແຕື່ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ ຟຳກ ຕຳເວັນ ອອກ         ທົື່ວ ແຜື່ນດນິ ກິເລ-
ອາດ          ຄນົ ຄາດ          ຄນົ ຣ ເບັນ          ແລະ ຄນົ ມານາເຊ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ອາໂຣເອ          ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ລຸື່ມ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ອາໂນນ          ຄ          

ກເິລອາດ          ແລະ ບາຊານ.          

ເຢຮ ຕາຍ ເຢໂຮອາຮາດປົກຄອງແທນ 
34ລຳຊະ ກດິ ຕື່ຳງ ໆ ຂອງ ເຢຮ           ແລະ ບນັດຳ ສິື່ ງ ຊ ື່ ງ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ເຮັດ         ແລະ ອ  ຳນຳດ ທງັ ໝດົ ຂອງ 

ພະ ອງົ ກ  ໄດໍ້ ບນັທ ກ ໄວໍ້ ໃນ         ໜງັສ  ຂື່ຳວ ຄຳວ ຂອງ ກະສດັ ປະເທດ ອິສຣາເອນ         

35ເຢຮ  ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ລື່ວງ 

ລບັ ໄປ ຢ ື່ ກບັ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ເພິື່ ນ         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ກ  ຝງັ ສບົ ໄວໍ້ ໃນ ເມ  ອງ ຊາມາເຣຍ          ແລະ ເຢໂຮ-
ອາຮາດ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ພະ ອງົ ກ  ໄດໍ້ ສະເຫວຍີ ລຳດ ແທນ ພະ ອງົ         

36ເວລຳ ທີື່  ເຢຮ  ປກົຄອງ ເໜ ອ ອິ-
ສຣາເອນ ໃນ ຊາມາເຣຍ ນ ັໍ້ນ ແມ ື່ນ ຊຳວ ແປດ ປີ.          

ບົດທີ 11 
ເຊື້ອວົງຂອງຢ ດາໝົດສິ້ນ[a] 

1ເມ  ື່ອ ນຳງ ອາທາລຢີາ ແມ ື່ ຂອງ ອາຮາຊີຢາ ເຫັນ ວື່ຳ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ນຳງ ສິໍ້ນ ພະ ຊນົ         ນຳງ ກ  ລກຸ-

ຂ ໍ້ນ ທ  ຳລຳຍ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ກະສດັ         ທກຸ ຄນົ ຈນົ ໝດົ         

2ແຕື່ ນຳງ ເຢໂຮເຊບາ ລ ກ ສຳວ ຂອງ ກະສດັ ໂຢຣາມ          

ນໍ້ອງ ສຳວ ຂອງ ອາຮາຊີຢາ          ໄດໍ້ ນ  ຳ ໂຢອາດ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອາຮາຊີຢາ          ແລະ ລກັ ພຳ ເພິື່ ນ ອອກ ໄປ 

ຈຳກ ທື່ຳມກຳງ ພວກ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ກະສດັ ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ຈະ ຖ ກ ປະຫຳນ ຊວີດິ         ແລະ ນຳງ ໄດໍ້ ຮບັ ເອົຳ ເພິື່ ນ         

ແລະ ຜ ໍ້ ລໍ້ຽງ ດ  ຂອງ ເພິື່ ນ ໂດຍ ນ  ຳໄປ ມ ໍ້ຽນ ໄວໍ້ ໃນ ຫໍ້ອງ ນອນ ຂອງ ນຳງ ເຊ ື່ ອງ ເພິື່ ນ ຈຳກ ອາທາລີຢາ          

ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ ບ ື່  ໄດໍ້ ຖ ກ         ປະຫຳນ ຊວີດິ         

3ແລະ ເພິື່ ນ ຢ ື່ ກບັ ນຳງ ຫກົ ປີ         ລີໍ້ ຢ ື່ ໃນ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ອາທາລຢີາ ກ  ປກົຄອງ ແຜື່ນດນິ.          

ໂຢອາດຮັບຕຳແໜູ່ງເປັນກະສັດເໜືອຢ ດາ[b] 
4ແຕື່ ໃນ ປີ ທີ ເຈດັ ເຢໂຮຢາດາ ໄດໍ້ ໃຊໍ້ ໄປ ຫຳ ບນັດຳ ນຳຍຮໍ້ອຍ ຜ ໍ້ ບງັຄບັ ບນັຊຳ ກອງ ທະຫຳນ         

ແລະ ພວກ ທະຫຳນ ຮກັສຳ ຕວົ ເພິື່ ນ         ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ມຳ ຫຳ ເພິື່ ນ ໃນ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          

ແລະ ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ເຮັດ ພນັທະ ສນັຍຳ ກບັ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ສຳບຳນ ໃນ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ນ  ຳ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ກະສດັ ມຳ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ເຫັນ         

5ເພິື່ ນ ສ ັື່ງ ພວກ ເຂົຳ 

ວື່ຳ         “ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈ ົື່ງ ເຮັດ ສິື່ ງ ນີໍ້         ຄ          ພວກ ທື່ຳນ ທີື່  ເຂົໍ້ຳ ເວນຍຳມ ໃນ ວນັ ສະບຳ ໂຕ ຈ ົື່ງ ແບື່ງ ເປັນ 

ສຳມ ໝວດ:         ໝວດ ໜ ື່ ງ ໃຫໍ້ ເຝົໍ້ຳ ພະລຳຊະວງັ         

6ໝວດ ໜ ື່ ງ ປະຈ  ຳ ຢ ື່ ທີື່  ປະຕ  ສ ເຣ          ແລະ ອີກ ໝວດ ໜ ື່ ງ 

ປະຈ  ຳ ຢ ື່ ທີື່  ປະຕ  ຂໍ້ຳງ ຫລງັ,         ທະຫຳນ ຮກັສຳ ກະສດັ         ແລະ ພວກ ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ເຝົໍ້ຳ ພະລຳຊະວງັ         (ບ ື່  ໃຫໍ້ 

ແຂກ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ຜ ໍ້ ໃດ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃກໍ້)         ເພ ື່ ອ ປໍ້ອງ ກນັ ໄວໍ້         (ບ ື່  ໃຫໍ້ ຖ ກ ທ  ຳລຳຍ)         

7ສື່ວນ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ອີກ 

ສອງ ພວກ         ຄ  ຜ ໍ້ ທີື່  ອອກ ເວນຍຳມ ໃນ ວນັ ສະບຳ ໂຕ         ໃຫໍ້ ເຝົໍ້ຳ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          

(ອໍ້ອມ)         ຮອບ         (ຢ ື່ ນ  ຳ)         ກະສດັ         

8ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈ ົື່ງ ອໍ້ອມ ກະສດັ ໄວໍ້,         ທກຸ ຄນົ ຖ  ອຳວດຸ ຂອງ ຕນົ ໄວໍ້         

 

[a]ນອກຈຳກໂຢອຳດ 2ຂຄວ 22:10–12 [b]2ຂຄວ 23:1–11 



2 ກະສັດ 11 594 
ຜ ໍ້ ທີື່  ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃກໍ້ ແຖວ ນີໍ້ ໃຫໍ້ ປະຫຳນ ຊວີດິ         ຈ ົື່ງ ຢ ື່ ກບັ ກະສດັ ເມ  ື່ອ ເພິື່ ນ ສະເດັດ ອອກ         ແລະ ສະເດັດ 

ເຂົໍ້ຳ.”          
9ພວກ ນຳຍຮໍ້ອຍ ທະຫຳນ ເຮັດ ຕຳມ ທີື່  ປະໂລຫິດ ເຢໂຮຢາດາ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ໄວໍ້ ທກຸ ປະກຳນ         ແລະ ທກຸ 

ຄນົ ຕື່ຳງ ກ  ນ  ຳ ຄນົ ຂອງ ຕນົ         ທີື່  ຈະ ເຂົໍ້ຳ ເວນຍຳມ ໃນ ວນັ ສະບຳ ໂຕ         ພໍ້ອມ ກບັ ຄນົ ທີື່  ຈະ ອອກ ເວນຍຳມ 

ໃນ ວນັ ສະບຳ ໂຕ ນ ັໍ້ນ         ມຳ ຫຳ ປະໂລຫິດ ເຢໂຮຢາດາ         

10ປະໂລຫິດ ກ  ມອບ ຫອກ         ແລະ ໂລື່ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ 

ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊ ື່ ງ ແຕື່ ກື່ອນ ເປັນ ຂອງ ກະສດັ ດາວິດ ໃຫໍ້ ແກື່ ພວກ ນຳຍຮໍ້ອຍ ທະ-

ຫຳນ         

11ແລະ ທະຫຳນ ຮກັສຳ ກະສດັ ຖ  ອຳວດຸ ທກຸ ຄນົ ຢ ນ ປະຈ  ຳ ຢ ື່ ອໍ້ອມ ຮອບ ກະສດັ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ແຈ ຂອງ 

ພຣະວຫິຳນ ດໍ້ຳນ ຂວຳ ໄປ ຮອດ ແຈ         ພຣະວຫິຳນ ດໍ້ຳນ ຊໍ້ຳຍ         ຮອບ ແທື່ນ ບ ຊຳ         ແລະ ພຣະວຫິຳນ         

12ແລໍ້ວ ເພິື່ ນ ກ  ນ  ຳ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ກະສດັ ອອກ ມຳ ສວມ ມງົກດຸ ໃຫໍ້         ແລະ         (ເຄ ື່ ອງ ພິຍຳນ ວຳງ ໄວໍ້ ເທິງ 

ພະ ອງົ)         ມອບ ພຣະໂອວຳດ ໃຫໍ້         ພວກ ເຂົຳ ຕ ັໍ້ງ         ແລະ ເຈມີ ພະ ອງົ ໄວໍ້ ເປັນ ກະສດັ         ແລະ ພວກ ເຂົຳ 

ທງັຫລຳຍ ກ  ຕບົມ   ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         “ຂ  ກະສດັ ຈ ົື່ງ ຊງົ ພະ ຈະເລີນ.”          

ອາທາລີຢາຖືກປະຫານຊີວິດ[a] 
13ເມ  ື່ອ ນຳງ ອາທາລຢີາ ໄດໍ້ ຍນິ ສຽງ ຮໍ້ອງ ໂຮ ຈຳກ ພວກ ທະຫຳນ ຮກັສຳ ກະສດັ         ແລະ ສຽງ ປະຊຳ-

ຊນົ ນຳງ ກ  ເຂົໍ້ຳ ໄປ ຫຳ ປະຊຳຊນົ ທີື່  ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

14ເມ  ື່ອ ນຳງ ເບິື່ ງ ແຕື່ ໄກ ໆ         ກ  

ຫລຽວ ເຫັນ         ກະສດັ ຢ ນ ຢ ື່ ຂໍ້ຳງ ເສົຳ         (ແທື່ນ)         ຕຳມ ທ  ຳນຽມ ປະເພນ ີ         ມີ ນຳຍຮໍ້ອຍ         (ພວກ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ)         

ແລະ ພວກ ເປົື່ ຳ ແກ ຢ ື່ ຂໍ້ຳງ ກະສດັ         ແລະ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ແຜື່ນດນິ ທງັ ໝດົ ກ  ມ ື່ວນຊ ື່ ນ ຍນິດ ີພໍ້ອມ ທງັ 

ເປົື່ ຳ ແກ         ນຳງ ອາທາລຢີາ ກ  ຈກີ ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ ຂອງ ນຳງ ຮໍ້ອງ ວື່ຳ         “ກະບດົ,         ກຳນ ກະບດົ”         

15ແລໍ້ວ ປະ-

ໂລຫິດ ເຢໂຮຢາດາ ກ  ສ ັື່ງ ແກື່ ພວກ ນຳຍຮໍ້ອຍ ທະຫຳນ ທງັ ປວງ ຜ ໍ້ ທີື່  ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງ ໃຫໍ້ ຄວບ ຄມຸ ກອງທບັ ວື່ຳ         

“ຈ ົື່ງ ເອົຳ ນຳງ ອອກ ໄປ ນອກ         ແລະ ທະຫຳນ ຜ ໍ້ ໃດ ທີື່  ຕດິຕຳມ ນຳງ ໄປ ກ  ຈ ົື່ງ ປະຫຳນ ດໍ້ວຍ ດຳບ”         

ເພຳະ ປະໂລຫິດ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ນຳງ ຖ ກ ປະຫຳນ ໃນ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ”         

16ພວກ 

ເຂົຳ ຈ ື່ງ ຈບັ ນຳງ         ແລະ ນຳງ ກ  ໄປ ຕຳມ ບນັດຳ ທຳງ ມ ໍ້ຳ ທີື່  ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ພະລຳຊະວງັ         ແລະ ຖ ກ ເຂົຳ ປະ-

ຫຳນ ຊວີດິ ຢ ື່ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ.          

ການຟື້ນຟ ມາໂດຍເຢໂຮຢາດາ[b] 
17ແລະ ເຢໂຮຢາດາ ໄດໍ້ ເຮັດ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ ລະຫວື່ຳງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກບັ ກະສດັ         ແລະ ປະຊຳ-

ຊນົ ວື່ຳ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ເປັນ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ,         ແລະ ລະຫວື່ຳງ ກະສດັ ກບັ ປະຊຳຊນົ         

18ແລໍ້ວ ປະຊຳຊນົ ທງັ ໝດົ ຂອງ ແຜື່ນດນິ ກ  ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ວຫິຳນ ຂອງ ພະບາອານ          ແລະ ທ  ຳລຳຍ ວ-ິ

ຫຳນ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ທ  ຳລຳຍ         ແທື່ນ ບ ຊຳ         ແລະ ຮ ບ ເຄົຳລບົ ຂອງ ພະບາອານ ເປັນ ຕື່ອນ ໆ         ແລະ 

ໄດໍ້ ປະຫຳນ ຊວີດິ         ມດັຕານ          ປະໂລຫິດ ຂອງ ພະບາອານ          ຕ ື່ໜໍ້ຳ ແທື່ນ ບ ຊຳ         ແລະ ປະໂລຫິດ ກ  

ແຕື່ງ ຜ ໍ້ ເວນຍຳມ ໄວໍ້ ເພ ື່ ອ ເບິື່ ງແຍງ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

19ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ເອົຳ ນຳຍຮໍ້ອຍ ທະ-

ຫຳນ,         ຜ ໍ້ ບງັຄບັ ບນັຊຳ ກອງທບັ,         ທະຫຳນ ຮກັສຳ ກະສດັ         ແລະ ປະຊຳຊນົ ທງັ ໝດົ ຂອງ ແຜື່ນດນິ         

ແລະ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ນ  ຳ ກະສດັ ລງົ ມຳ ຈຳກ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄປ ຕຳມ ທຳງ ປະຕ  ຄໍ້ຳຍ 

ທະຫຳນ ຮກັສຳ ພະ ອງົ ໄປ ຮອດ ພະລຳຊະວງັ         ແລະ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ນ ັື່ງ ຢ ື່ ເທິງ ບື່ອນ ນ ັື່ງ ຂອງ ກະສດັ         

 

[a]2ຂຄວ 23:12–15 [b]2ຂຄວ 23:16–21 
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20ປະຊຳຊນົ ທກຸ ຄນົ ຂອງ ແຜື່ນດນິ ຈ ື່ງ ຊ ື່ ນ ຊມົ ຍນິດ ີ        ແລະ ບໍ້ຳນ ເມ  ອງ ກ  ສະຫງບົ ງຽບ         ແລະ ນຳງ ອາ-
ທາລຢີາ ໄດໍ້ ຖ ກ ປະຫຳນ ດໍ້ວຍ ດຳບ ຢ ື່ ທີື່  ພະລຳຊະວງັ.          

21ເມ  ື່ອ ໂຢອາດ ໄດໍ້ ເລີື່ ມ ປກົຄອງ ນ ັໍ້ນ         ພະ ອງົ ມີ ອຳຍ ຸເຈດັ ປີ.          

ບົດທີ 12 
ການປົກຄອງຂອງໂຢອາດ[a] 

1ໃນ ປີ ທີ ເຈດັ ຂອງ ລຳຊະກຳນ ເຢຮ           ໂຢອາດ ໄດໍ້ ເລີື່ ມ ປກົຄອງ         ແລະ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ປກົຄອງ ໃນ 

ເມ  ອງ ເຢຣ ຊາເລັມ ສີື່  ສິບ ປີ         ແມ ື່ ຂອງ ພະ ອງົ ມີ ຊ ື່ ວ ື່ຳ ນຳງ ຊີບຢີາ ຊຳວ ເມ  ອງ ເບເອ-ເຊບາ         

2ແລະ ໂຢ-
ອາດ ໄດໍ້ ເຮັດ ສິື່ ງ ທີື່  ຖ ກຕໍ້ອງ ໃນ ສຳຍ ພຣະເນດ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຕະຫລອດ ເວລຳ ທີື່  ປະໂລຫິດ 

ເຢໂຮຢາດາ ໄດໍ້ ສ ັື່ງສອນ ແນະນ  ຳ ພະ ອງົ         

3ເຖງິ ປຳນ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ກ  ຍງັ ບ ື່  ໄດໍ້ ມ ໍ້ຳງ ປ ຊະນຍີະສະ-

ຖຳນ ສ ງ ປະຊຳຊນົ ຍງັ ຄງົ ຖວຳຍ ສດັ ບ ຊຳ         ແລະ ເຜົຳ ເຄ ື່ ອງ ຫອມ ໃນ ປ ຊະນຍີະສະຖຳນ ສ ງ ເຫລົື່ ຳ-

ນ ັໍ້ນ.          

ພວກປະໂລຫິດທີ່ບໍ່ສັດຊື່[b] 
4ໂຢອາດ ກື່ຳວ ກບັ ພວກ ປະໂລຫິດ ວື່ຳ         “ເງນິ ຊ ື່ ງ ເປັນ ຂອງ ຖວຳຍ ທີື່  ບ ລິສດຸ ທງັ ໝດົ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ 

ນ  ຳ ມຳ ໃນ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພະຜ ໍ້ເປັນເຈົໍ້ຳ,         ເງນິ ທີື່  ຮບັ ຈຳກ ບກຸຄນົ         ຄ  ເງນິ ທີື່  ກ  ຳນດົ ໃຫໍ້ ເສຍ ຕຳມ 

ບກຸຄນົ         ແລະ ເງນິ ຊ ື່ ງ ປະຊຳຊນົ ຖວຳຍ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ສະໝກັ ໃຈ ທີື່  ຈະ ນ  ຳ ມຳ ໄວໍ້ ໃນ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

5ໃຫໍ້ ປະໂລຫິດ ຮບັ ເງນິ ນ ັໍ້ນ ຈຳກ ພວກ ຄນົ ທີື່  ຮ ໍ້ຈກັ ກນັ ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ສໍ້ອມແປງ 

ພຣະວຫິຳນ         (ທກຸ ບື່ອນ ທີື່  ເປື່ ເພ ແລໍ້ວ)         ຊ ື່ ງ ເປັນ ບື່ອນ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ເຫັນ ວື່ຳ ຕໍ້ອງກຳນ ສໍ້ອມແປງ.”          
6ແຕື່ ເມ  ື່ອ ເຖງິ ປີ ທີ ຊຳວ ສຳມ ຂອງ ລຳຊະກຳນ ແຫື່ງ ກະສດັ ໂຢອາດ          ປະກດົ ວື່ຳ ປະໂລຫິດ ບ ື່  ໄດໍ້ 

ເຮັດ ກຳນ ສໍ້ອມແປງ ພຣະວຫິຳນ         

7ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ກະສດັ ໂຢອາດ ຈ ື່ງ ເອີໍ້ນ ປະໂລຫິດ ເຢໂຮຢາດາ          

ແລະ ປະໂລຫິດ ອ ື່ ນ ໆ         ໂດຍ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ເປັນ ຫຍງັ ທື່ຳນ ຈ ື່ງ ບ ື່  ໄດໍ້ ສໍ້ອມແປງ ພຣະວຫິຳນ ບື່ອນ ທີື່  ມນັ ເປື່ 

ເພ         ເພຳະສະນ ັໍ້ນ ຢື່ຳ ເກບັ ເງນິ ຈຳກ ຄນົ ທີື່  ທື່ຳນ ຮ ໍ້ຈກັ ອີກ ຕ ື່  ໄປ         ແຕື່ ໃຫໍ້ ສ ົື່ງ ໄປ ເພ ື່ ອ ກຳນ ສໍ້ອມແປງ 

ພຣະວຫິຳນ”         

8ປະໂລຫິດ ຈ ື່ງ ຕກົລງົ ວື່ຳ ຈະ ບ ື່  ຮບັ ເງນິ ຈຳກ ປະຊຳຊນົ ອີກ ແຕື່ ໃຫໍ້ ພວກ ເພິື່ ນ ສໍ້ອມແປງ 

ພຣະວຫິຳນ ບື່ອນ ທີື່  ເປື່ ເພ.          

ການສ້ອມແປງພຣະວິຫານ[b] 
9ແລໍ້ວ ປະໂລຫິດ ເຢໂຮຢາດາ ນ  ຳ ຫີບ ມຳ ໜື່ວຍ ໜ ື່ ງ ເຈຳະ ຮ  ໜ ື່ ງ ທີື່  ຝຳ ຫີບ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ຕ ັໍ້ງ ໄວໍ້ ຂໍ້ຳງ ໆ 

ແທື່ນ ບ ຊຳ ດໍ້ຳນ ຂວຳ         ເມ  ື່ອ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພວກ ປະໂລຫິດ ຜ ໍ້ ທີື່  ເຝົໍ້ຳ 

ຢ ື່ ທຳງ ເຂົໍ້ຳ ປະຕ  ກ  ນ  ຳ ເອົຳ ເງນິ         ທງັ ໝດົ ຊ ື່ ງ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເກບັ ໄວໍ້ ມຳ ໃນ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ ໃສື່ ໄວໍ້ ໃນ ຫີບ ນ ັໍ້ນ         

10ເມ  ື່ອ ພວກ ເຂົຳ ເຫັນ ວື່ຳ ມີ ເງນິ ໃນ ຫີບ ຫລຳຍ ແລໍ້ວ         ເລຂຳ ຂອງ ກະສດັ         

ແລະ ມະຫຳ ປະໂລຫິດ ມຳ ນບັ ເງນິ         ແລະ ເອົຳ ເງນິ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ພບົ ໃນ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ ນ ັໍ້ນ ໃສື່ ຖງົ ມດັ ໄວໍ້         

11ແລໍ້ວ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ມອບ ເງນິ ທີື່  ຊ ັື່ງ ອອກ ແລໍ້ວ ນ ັໍ້ນ ໃສື່ ມ  ຂອງ ຄນົ ງຳນ ຜ ໍ້ ເບິື່ ງ-

 

[a]2ຂຄວ 24:2 [b]2ຂຄວ 24:45 
[b]2ຂຄວ 24:8–14 [b]2ຂຄວ 24:2527 
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ແຍງ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແລໍ້ວ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຈ ື່ຳຍ ຕ ື່ ໃຫໍ້ ແກື່ ຊື່ຳງ ໄມ ໍ້         ແລະ ຊື່ຳງ ກ ື່ສໍ້ຳງ 

ຜ ໍ້ ເຮັດ ວຽກ ໃນ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

12ໃຫໍ້ ແກື່ ຊື່ຳງ ກ ື່         ແລະ ຊື່ຳງ ສະກດັ ຫີນ         ທງັ ຈ ື່ຳຍ 

ຊ ໍ້ ໄມ ໍ້ ແລະ ຫີນ ສະກດັ ທີື່  ໃຊໍ້ ໃນ ກຳນ ສໍ້ອມແປງ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ເພ ື່ ອ ຄື່ຳ ໃຊໍ້ 

ຈ ື່ຳຍ ທງັ ໝດົ ໃນ ວຽກ ງຳນ ສໍ້ອມແປງ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ         

13ແຕື່ ວື່ຳ ເງນິ ທີື່  ນ  ຳ ມຳ ຖວຳຍ ໃນ 

ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ໄດໍ້ ນ  ຳໄປ ໃຊໍ້ ເຮັດ ຖໍ້ວຍ ເງນິ,         ມດີຕດັ ໃສໍ້ຕະກຽງ,         ຊຳມ         ແກ,         

ຫລ  ພຳຊະນະ ຄ  ຳ ຕື່ຳງ ໆ         ຫລ  ພຳຊະນະ ເງນິ         

14ເພຳະ ເງນິ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ໃຫໍ້ ແກື່ ຄນົ ງຳນ ຊ ື່ ງ ເຮັດ 

ວຽກ ສໍ້ອມແປງ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

15ແລະ ພວກ ເຂົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ຂ  ບນັຊ ີຈຳກ ຄນົ ທີື່  ພວກ 

ເຂົຳ ມອບ ເງນິ ໃສື່ ໃນ ມ          ໃຫໍ້ ເອົຳ ໄປ ຈ ື່ຳຍ ແກື່ ຄນົ ງຳນ         ເພຳະວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ປະຕບິດັ ງຳນ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ 

ສດັຊ ື່         

16ເງນິ ທີື່  ໄດໍ້ ຈຳກ ກຳນ ໄຖື່ ຄວຳມ ຜິດ         ແລະ ເງນິ ທີື່  ໄດໍ້ ຈຳກ ກຳນ ໄຖື່ ບຳບ         ບ ື່  ໄດໍ້ ນ  ຳ ມຳ ໄວໍ້ ໃນ 

ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ເງນິ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ຂອງ ປະໂລຫິດ.          

ທະຫານຊີເຣຍຢຶດເມືອງກາດ ແຕູ່ໂຢອາດໄດ້ໄຖູ່ເມືອງເຢຣ ຊາເລັມໄວ້ 
17ແລໍ້ວ ໃນ ຄຳວ ນ ັໍ້ນ ຮາຊາເອນ ກະສດັ ຂອງ ຊີເຣຍ ໄດໍ້ ຍກົ ທບັ ຂ ໍ້ນ ໄປ ສ ໍ້ ຮບົ ກບັ ເມ  ອງ ກຳດ         ແລະ 

ຢ ດ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້         ແລໍ້ວ ຮາຊາເອນ ມຸ ໍ້ງ ໜໍ້ຳ ໄປ ຕ ີເມ  ອງ ເຢຣ ຊາເລັມ ຕ ື່         

18ໂຢອາດ ກະສດັ ຂອງ ຢ ດາ 

ໄດໍ້ ນ  ຳ ເອົຳ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ທງັ ໝດົ ທີື່  ເຢໂຮຊາຟັດ          ແລະ ເຢໂຮຣາມ          ແລະ ອາຮາຊີຢາ ບນັພະບ ລດຸ 

ຂອງ ພະ ອງົ ຖວຳຍ ໄວໍ້ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ຂອງ ພະ ອງົ ເອງ         ແລະ ຄ  ຳ ທງັ ໝດົ ທີື່  ພບົ ໃນ ຄງັ ພຣະວ-ິ

ຫຳນ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ຂອງ ສ  ຳນກັ ພະລຳຊະວງັ         ແລະ ສ ົື່ງ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ໄປ ເປັນ ຂອງຂວນັ ແກື່ ຮາຊາ-
ເອນ ກະສດັ ຂອງ ຊີເຣຍ          ແລໍ້ວ ຮາຊາເອນ ກ  ຖອຍ ທບັ ຈຳກ ເມ  ອງ ເຢຣ ຊາເລັມ.          

ໂຢອາດຕາຍ ອາມາຊີຢາຂຶ້ນປົກຄອງແທນ[b] 
19ລຳຊະ ກດິ ຕື່ຳງ ໆ ຂອງ ໂຢອາດ          ແລະ ບນັດຳ ສິື່ ງ ທີື່  ພະ ອງົ ໄດໍ້ ກະທ  ຳ         ກ  ຖ ກ ບນັທ ກ ໄວໍ້ ໃນ ໜງັ-

ສ  ຂື່ຳວ ຄຳວ ຂອງ ກະສດັ ປະເທດ ຢ ດາ         

20ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ຂອງ ພະ ອງົ ລກຸຂ ໍ້ນ ເຮັດ ກຳນ ກະບດົ ຕ ື່ ສ ໍ້ 

ພະ ອງົ         ແລະ ປະຫຳນ ໂຢອາດ ໃນ ວງັ ມິນໂລ ຕຳມ ທຳງ ທີື່  ລງົ ໄປ ສິນລາ         

21ໂຢຊາກາ ລ ກ ຊຳຍ ຊິເມ-
ອາດ          ແລະ ເຢໂຮຊາບັດ ລ ກ ຊຳຍ ໂຊເມ ເລ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ຂອງ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ປະຫຳນ ພະ ອງົ ແລະ 

ພວກ ເຂົຳ ຝງັ ສບົ ໄວໍ້ ກບັ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພະ ອງົ ໃນ ເມ  ອງ ດາວິດ          ແລະ ອາມາຊີຢາ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ 

ພະ ອງົ ໄດໍ້ ຂ ໍ້ນ ປກົຄອງ ແທນ.          

ບົດທີ 13 
ເຢໂຮອາຮາດປົກຄອງເໜືອອິສຣາເອນ 

1ໃນ ປີ ທີ ຊຳວ ສຳມ ຂອງ ລຳຊະກຳນ ໂຢອາດ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອາຮາຊີຢາ ກະສດັ ຂອງ ຢ ດາ          ເຢ-
ໂຮອາຮາດ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຢຮ  ໄດໍ້ ເລີື່ ມ ປກົຄອງ ເໜ ອ ອິສຣາເອນ ໃນ ຊາມາເຣຍ          ແລະ ໄດໍ້ ປກົຄອງ 

ຢ ື່ ສິບ ເຈດັ ປີ         

2ພະ ອງົ ເຮັດ ສິື່ ງ ທີື່  ຊ ົື່ວຊໍ້ຳ ໃນ ສຳຍ ພຣະເນດ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ເຮັດ ຕຳມ 

ບຳບ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ເຢໂຣໂບອາມ ລ ກ ຊຳຍ ເນບັດ          ຊ ື່ ງ ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ນ  ຳພຳ ໃຫໍ້ ອິສຣາເອນ ເຮັດ ບຳບ 

ດໍ້ວຍ,         ພະ ອງົ ບ ື່  ໄດໍ້ ຫນັ ໜີ ຈຳກ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້         

3ແລະ ພຣະພິໂລດ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກ  ພຸື່ງ ຂ ໍ້ນ ຕ ື່  ອິ-
ສຣາເອນ          ແລະ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ມອບ ພວກ ເຂົຳ ໄວໍ້ ໃນ ມ  ຂອງ ຮາຊາເອນ ກະສດັ ຂອງ ຊີເຣຍ          ແລະ ໃນ 



597 2 ກະສັດ 13 
ມ  ຂອງ ເບັນຮາດັດ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຮາຊາເອນ ໃນ ຄຳວ ນ ັໍ້ນ ມຳ ຕະຫລອດ          

ເຢໂຮອາຮາດສະແຫວງຫາພຣະຜ ້ເປັນເຈົ້າ 
4ແລໍ້ວ ເຢໂຮອາຮາດ ໄດໍ້ ອໍ້ອນວອນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ຮບັ ຟງັ ເພິື່ ນ         

ເພຳະ ພຣະອງົ ເຫັນ ກຳນ ຍຳກ ລ  ຳບຳກ ຂອງ ອິສຣາເອນ          ເຫດ ວື່ຳ ກະສດັ ຂອງ ຊີເຣຍ ບບີ ບງັຄບັ 

ພວກ ເຂົຳ         

5(ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈ ື່ງ ປະທຳນ ຜ ໍ້ ຊື່ວຍ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ແກື່ ອິສຣາເອນ          ພວກ ເຂົຳ 

ຈ ື່ງ ລອດ ພົໍ້ນ ຈຳກ ມ  ຄນົ ຊີເຣຍ ແລະ ລ ກ ຫລຳນ ອິສຣາເອນ ກ  ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ບໍ້ຳນ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຄ  ແຕື່ 

ກື່ອນ         

6ເຖງິ ປຳນ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້ ຫນັ ໜີ ຈຳກ ບຳບ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ເຢໂຣໂບອາມ ຊ ື່ ງ 

ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ອິສຣາເອນ ເຮັດ ບຳບ ດໍ້ວຍ,         ແຕື່ ຊງົ ດ  ຳເນນີ ໃນ ບຳບ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ອາເຊຣາ ກ  ຍງັ ຄງົ ຢ ື່ ໃນ 

ຊາມາເຣຍ ດໍ້ວຍ)         

7ເພຳະ ເພິື່ ນ ບ ື່  ໃຫໍ້ ປະຊຳຊນົ ເຫລ ອ ຢ ື່ ນ  ຳ ເຢໂຮອາຮາດ ເວັໍ້ນ ແຕື່ ທະຫຳນ ມ ໍ້ຳ ຫໍ້ຳ 

ສິບ ຄນົ         ແລະ ລດົ ຮບົ ສິບ ຄນັ         ແລະ         ທະຫຳນ ຮຳບ ໜ ື່ ງ ໝ ື່ ນ ຄນົ         ເພຳະ ກະສດັ ຂອງ ຊີເຣຍ ໄດໍ້ ທ  ຳ-

ລຳຍ ພວກ ເຂົຳ         ຄ  ກບັເຂົໍ້ຳ ໃນ ລຳນ ຟຳດ ເຂົໍ້ຳ.          
8ລຳຊະ ກດິ ຕື່ຳງ ໆ ຂອງ ເຢໂຮອາຮາດ          ອ  ຳນຳດ ຂອງ ພະ ອງົ ແລະ ບນັດຳ ສິື່ ງ ທີື່  ພະ ອງົ ໄດໍ້ ກະທ  ຳ         

ກ  ຖ ກ ບນັທ ກ ໄວໍ້ ໃນ ໜງັສ  ຂື່ຳວ ຄຳວ ຂອງ ກະສດັ ປະເທດ ອິສຣາເອນ          ບ ື່  ແມ ື່ນ ບ ?         

9ເຢໂຮອາຮາດ 

ໄດໍ້ ລື່ວງ ລບັ ໄປ ຢ ື່ ກບັ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພະ ອງົ         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ຝງັ ສບົ ໄວໍ້ ໃນ ຊາມາເຣຍ          ແລະ ໂຢ-
ອາດ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ພະ ອງົ ຂ ໍ້ນ ປກົຄອງ ແທນ ທື່ຳນ.          

ໂຢອາດກະສັກຂອງປະເທດອິສຣາເອນ 
10ໃນ ປີ ທີ ສຳມ ເຈດັ ຂອງ ລຳຊະກຳນ ໂຢອາດ ກະສດັ ຂອງ ຢ ດາ          ໂຢອາດ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຢໂຮ-

ອາຮາດ ໄດໍ້ ເລີື່ ມ ປກົຄອງ ເໜ ອ ອິສຣາເອນ ໃນ ຊາມາເຣຍ          ແລະ ໄດໍ້ ປກົຄອງ ຢ ື່ ສິບ ຫກົ ປີ.         

11ພະ ອງົ 

ໄດໍ້ ເຮັດ ໃນ ສິື່ ງ ທີື່  ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ຕ ື່  ສຳຍ ພຣະເນດ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພະ ອງົ ບ ື່  ໄດໍ້ ຫນັ ໜີ ຈຳກ ບຳບ ທງັ 

ໝດົ ຂອງ ເຢໂຣໂບອາມ          ລ ກ ຊຳຍ ເນບັດ          ຊ ື່ ງ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ອິສຣາເອນ ເຮັດ ບຳບ ດໍ້ວຍ         ແຕື່ ວື່ຳ ພະ 

ອງົ ໄດໍ້ ເຮັດ ຄ  ກນັ ຕ ື່  ໄປ.          
12ລຳຊະ ກດິ ຕື່ຳງ ໆ ຂອງ ໂຢອາດ          ອ  ຳນຳດ ຂອງ ພະ ອງົ ແລະ ກຳນ ສ ໍ້ ຮບົ ກບັ ອາມາຊີຢາ ກະສດັ 

ຂອງ ຢ ດາ ຢື່ຳງໃດ ນ ັໍ້ນ ກ  ໄດໍ້ ຖ  ບນັທ ກ ໄວໍ້ ໃນ ໜງັສ  ຂື່ຳວ ຄຳວ ຂອງ ກະສດັ ປະເທດ ອິສຣາເອນ ບ ື່  

ແມ ື່ນ ບ ?         

13ໂຢອາດ ໄດໍ້ ລື່ວງ ລບັ ໄປ ຢ ື່ ກບັ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພະ ອງົ                  ແລະ ເຢໂຣໂບອາມ ລ ກ ຊຳຍ 

ຂອງ ພະ ອງົ ຂ ໍ້ນ ປກົຄອງ ແທນ ທື່ຳນ.         ພວກ ເຂົຳ ຝງັ ສບົ ໄວໍ້ ໃນ ຊາມາເຣຍ ກບັ ບນັດຳ ກະສດັ ຂອງ         

ອິສຣາເອນ.          

ເອລີຊາສິ້ນຊີວິດ 
14ເມ  ື່ອ ເອລຊີາ ໄດໍ້ ລ ົໍ້ມເຈບັ ລງົ ດໍ້ວຍ ພະຍຳດ ຮໍ້ຳຍ ແຮງ         ແລະ ໃກໍ້ ຈະ ສິໍ້ນ ລມົ ຫຳຍໃຈ ນ ັໍ້ນ         ໂຢອາດ 

ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ສະເດັດ ມຳ ຢໍ້ຽມຢຳມ ເພິື່ ນ         ພະ ອງົ ຊງົ ຮໍ້ອງໄຫໍ້ ທງັ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ພ ື່  ເອີຍ!         ພ ື່  

ຂອງ ຂໍ້ອຍ ເອີຍ         ທື່ຳນ ເປັນ ຜ ໍ້ ປໍ້ອງ ກນັ ຜ ໍ້ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ.”         

15ເອລຊີາ ຈ ື່ງ ທ ນ ພະ ອງົ ວື່ຳ,         

“ຈບັ ເອົຳ ທະນ          ແລະ ລ ກ ສອນ ນ ັໍ້ນ ດ”ຸ         ພະ ອງົ ກ  ຈບັ ມນັ ຂ ໍ້ນ ມຳ.         

16ແລໍ້ວ ເອລຊີາ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ພະ ອງົ ຕຽມ 

ຍງິ ໜໍ້ຳ ທະນ          ເຈົໍ້ຳ ໂຢອາດ ກ  ປະຕບິດັ ຕຳມ         ແລໍ້ວ ເອລຊີາ ກ  ໄດໍ້ ເອົຳ ມ  ຂອງ ເພິື່ ນ ວຳງ ເທິງ ມ  ຂອງ 

ເຈົໍ້ຳ ໂຢອາດ.         

17ແລໍ້ວ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະຄ  ຳ ເອລຊີາ          ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ພະ ອງົ ເປີດ ປື່ອງຢໍ້ຽມ ດໍ້ຳນ ປະເທດ ຊີ-
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ເຣຍ ອອກ         ແລະ ສ ັື່ງ ອີກ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ຍງິ ໜໍ້ຳ ທະນ ”         ໃນ ຂະນະ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ໂຢອາດ ຍງິ ໜໍ້ຳ ທະນ  ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ         ເອ-
ລຊີາ ກ  ຮໍ້ອງ ຂ ໍ້ນ ວື່ຳ,         “ພະ ອງົ ເປັນ ລ ກ ທະນ  ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຜ ໍ້ ຊະນະ ປະເທດ ຊີເຣຍ          ພະ ອງົ 

ຈະ ສ ໍ້ ຮບົ ແລະ ຈະ ມໄີຊຊະນະ ເໜ ອ ພວກ ຊີເຣຍ ທີື່  ເມ  ອງ ອາເຟັກ.”         

18ເອລີຊາ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ເອົຳ 

ລ ກ ທະນ  ລ ກ ອ ື່ ນ ມຳ ຟຳດ ລງົ ດນິ         ພະ ອງົ ກ  ຟຳດ ມນັ ລງົ ດນິ ສຳມ ເທ ື່ ອ         ແລໍ້ວ ກ  ຢດຸ.         

19ເທ ື່ ອ ນີໍ້ ເອລີຊາ 

ໃຈ ຮໍ້ຳຍ         ແລະ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ວື່ຳ,         “ພະ ອງົ ຄວນ ຟຳດ ລງົ ຈກັ ຫໍ້ຳ         ຫລ  ຫກົ ເທ ື່ ອ         ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ພະ ອງົ ຈະ 

ຕ ີຊະນະ ຊີເຣຍ ຢື່ຳງ ສິໍ້ນ ເຊງີ         ສະນ ັໍ້ນ         ພະ ອງົ ຈະ ຕ ີຊະນະ ພວກ ຊີເຣຍ ພຽງ ສຳມ ເທ ື່ ອ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ.”         

ເອລີຊາ ໄດໍ້ ສິໍ້ນ ຊວີດິ ໄປ         ພວກ ເຂົຳ ກ  ເຮັດ ພິທີ ປງົ ສບົ ເພິື່ ນ ຢື່ຳງ ສມົ ກຽດ         ໃນ ຄຳວ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ໂມອາບ 

ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳປຸໍ້ນ ສະດມົ ປະເທດ ອິສຣາເອນ ທກຸ ໆ         ປີ.          

ເອລີຊາເສຍຊີວິດ ການອັດສະຈັນທີ່ອຸບໂມງຂອງເອລີຊາ 
20ເອລຊີາ ໄດໍ້ ເສຍ ຊວີດິ         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ກ  ຝງັ ສບົ ເພິື່ ນ ໄວໍ້,         ຝື່ຳຍ ພວກ ໂມອາບ ເຄີຍ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ປຸໍ້ນ 

ໃນ ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ ໃນ ລະດ ແລໍ້ງ         

21ຄ ັໍ້ງ ໜ ື່ ງ         ເມ  ື່ອ ເຂົຳ ກ  ຳລງັ ຫຳມ ສບົ ຄນົ ໜ ື່ ງ ໄປ         ເບິື່ ງ ແມ         ພວກ ເຂົຳ 

ເຫັນ ໂຈນ ໝ ື່ ໜ ື່ ງ ກ  ຳລງັ ມຳ         ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ໂຍນ ສບົ ຊຳຍ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ລງົ ໄປ ໃນ ອບຸ ໂມງ ຂອງ ເອລີຊາ          

ເມ  ື່ອ ສບົ ຊຳຍ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ລງົ ໄປ ແຕະຕໍ້ອງ ກະດ ກ ຂອງ ເອລຊີາ          ລຳວ ກ  ຟ ໍ້ນ ຄ ນ ມີ ຊວີດິ ລກຸຂ ໍ້ນ ຢ ນ ຢ ື່.          
22ຝື່ຳຍ ຮາຊາເອນ ກະສດັ ຂອງ ຊີເຣຍ ໄດໍ້ ບບີ ບງັຄບັ ຄນົ ອິສຣາເອນ ຢ ື່ ຕະຫລອດ ລຳຊະກຳນ 

ຂອງ ເຢໂຮອາຮາດ         

23ແຕື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ພຣະກະລນຸຳ ຕ ື່  ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ໄດໍ້ ເມດ ຕຳ ພວກ 

ເຂົຳ         ພຣະອງົ ຊງົ ຫນັ ພຣະພກັ ມຳ ທຳງ ພວກ ເຂົຳ         ເພຳະ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ຂອງ ພຣະອງົ ກບັ ອັບຣາຮາມ          

ອີຊາກ          ແລະ ຢາໂຄບ          ພຣະອງົ ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ ທ  ຳລຳຍ ພວກ ເຂົຳ ຫລ  ປະ ຖິໍ້ມ ພວກ ເຂົຳ         ໄປ ຈຳກ ພຣະພກັ 

ພຣະອງົ ຈນົ ບດັ ນີໍ້         

24ເມ  ື່ອ ຮາຊາເອນ ກະສດັ ຂອງ ຊີເຣຍ ຕຳຍ,         ເບັນຮາດັດ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ພະ ອງົ ກ  

ໄດໍ້ ຂ ໍ້ນ ປກົຄອງ ແທນ ພະ ອງົ         

25ແລໍ້ວ ໂຢອາດ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຢໂຮອາຮາດ ໄດໍ້ ຢ ດ ບນັດຳ ຫວົ ເມ  ອງ 

ຈຳກ ມ  ຂອງ ເບັນຮາດັດ ລ ກ ຊຳຍ ຮາຊາເອນ ກບັ ຄ ນ ມຳ         ເປັນ ເມ  ອງ ທີື່  ພະ ອງົ ຢ ດ ໄດໍ້ ຈຳກ ມ  ເຢໂຮ-
ອາຮາດ ພ ື່  ຂອງ ພະ ອງົ ເມ  ື່ອ ເຮັດ ສງົຄຳມ ກນັ,         ໂຢອາດ ໄດໍ້ ຮບົ ຊະນະ ພະ ອງົ ເຖງິ ສຳມ ເທ ື່ ອ         ແລະ 

ໄດໍ້ ຫວົ ເມ  ອງ ອິສຣາເອນ ກບັ ຄ ນ ມຳ ອີກ.          

ບົດທີ 14 
ກະສັດອາມາຊີຢາປົກຄອງເໜືອຢ ດາ[a] 

1ໃນ ປີ ທີ ສອງ ຂອງ ລຳຊະກຳນ ໂຢອາດ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຢໂຮອາຮາດ ກະສດັ ຂອງ ອິສຣາເອນ;         

ອາມາຊີຢາ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ໂຢອາດ ກະສດັ ຂອງ ຢ ດາ ໄດໍ້ ເລີື່ ມ ປກົຄອງ ນ ັໍ້ນ         

2ເມ  ື່ອ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ເລີື່ ມ 

ປກົຄອງ ນ ັໍ້ນ         ພະ ອງົ ມີ ອຳຍ ຸຊຳວ ຫໍ້ຳ ປີ         ແລະ ໄດໍ້ ປກົຄອງ ໃນ ເຢຣ ຊາເລັມ ຊຳວ ເກົໍ້ຳ ປີ         ແມ ື່ ຂອງ ພະ 

ອງົ ມີ ຊ ື່ ວ ື່ຳ         ນຳງ ເຢໂຮອັດດັນ ຊຳວ ເມ  ອງ ເຢຣ ຊາເລັມ         

3ພະ ອງົ ເປັນ ຜ ໍ້ ທີື່  ສດັຊ ື່  ໃນ ສຳຍ ພຣະເນດ 

ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແຕື່ ວື່ຳ ຍງັ ບ ື່  ເໝ ອນ ກບັ ດາວິດ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພະ ອງົ,         ພະ ອງົ ໄດໍ້ ເຮັດ 

ຕຳມ ສິື່ ງ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ໂຢອາດ ພ ື່  ຂອງ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ເຮັດ ມຳ         

4ແຕື່ ວື່ຳ ປ ຊະນຍີະສະຖຳນ ສ ງ ນ ັໍ້ນ ຍງັ ບ ື່  ໄດໍ້ 

ທ  ຳລຳຍ ປະຊຳຊນົ ຍງັ ຄງົ ຖວຳຍ ບ ຊຳ         ແລະ ເຜົຳ ເຄ ື່ ອງ ຫອມ ເທິງ ປ ຊະນຍີະສະຖຳນ ສ ງ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ.          

 

[a]2ຂຄວ 25:1 [b]2ຂຄວ 25:17–24 
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5ແລະ ຢ ື່ ມຳ ເມ  ື່ອ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ຢ ື່ ໃນ ມ  ຂອງ ພະ ອງົ ຢື່ຳງ ໝັໍ້ນຄງົ ແລໍ້ວ         ພະ ອງົ ກ  ປະຫຳນ ຊວີດິ 

ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ຂອງ ພະ ອງົ ຜ ໍ້ ທີື່  ຂໍ້ຳ ກະສດັ ຄ  ພ ື່  ຂອງ ພະ ອງົ ນ ັໍ້ນ         

6ແຕື່ ພະ ອງົ ບ ື່  ໄດໍ້ ປະຫຳນ ຊວີດິ ລ ກ 

ຫລຳນ ຂອງ ຜ ໍ້ ທີື່  ຂໍ້ຳ         ຕຳມ ທີື່  ໄດໍ້ ບນັທ ກ ໄວໍ້ ໃນ ໜງັສ  ພຣະບນັຍດັ ຂອງ ໂມເຊ          ຊ ື່ ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ວື່ຳ         “ຢື່ຳ ປະຫຳນ ຊວີດິ ພ ື່  ເພຳະ ກຳນ ກະທ  ຳ ຂອງ ລ ກ ຫລຳນ         ຫລ  ຢື່ຳ ປະຫຳນ ຊວີດິ ລ ກ ຫລຳນ         

ເພຳະ ກຳນ ກະທ  ຳ ຂອງ ພ ື່         ແຕື່ ທກຸ ຄນົ ຕຳຍ ເພຳະ ບຳບ ຂອງ ຕນົ ເອງ.”          
7ພະ ອງົ ປະຫຳນ ຊວີດິ ຄນົ ເອໂດມ ໜ ື່ ງ ໝ ື່ ນ ຄນົ ໃນ ຮື່ອມ ພ ເຂົຳ ເກ ອ         ແລະ ຢ ດ ເມ  ອງ ເສລາ ດໍ້ວຍ 

ສງົຄຳມ         ແລະ ເອີໍ້ນ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ         ໂຢກເທເອນ ຈນົ ເຖງິ ທກຸ ມ ໍ້ນີໍ້.          

ສົງຄາມລະຫວູ່າງອິສຣາເອນກັບຢ ດາ[b] 
8ແລະ ອາມາຊີຢາ ໃຊໍ້ ຜ ໍ້ ສ ົື່ງ ຂື່ຳວ ໄປ ຫຳ ໂຢອາດ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຢໂຮອາຮາດ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຢຮ  

ກະສດັ ຂອງ ອິສຣາເອນ ທ ນ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ມຳ ແມ         ຂ  ໃຫໍ້ ເຮົຳ ປະ ເຊນີ ໜໍ້ຳ ກນັ”         

9ແລະ ໂຢອາດ ກະສດັ 

ຂອງ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ສ ົື່ງ ຂື່ຳວ ໄປ ຫຳ ອາມາຊີຢາ ກະສດັ ຂອງ ຢ ດາ ວື່ຳ         “ຕ ົໍ້ນ ຜກັໜຳມ ເທິງ ພ ເຂົຳ 

ເລບານອນ ສ ົື່ງ ຂື່ຳວ ໄປ ຫຳ ຕ ົໍ້ນ ແປກ ເທິງ ພ ເຂົຳ ເລບານອນ ວື່ຳ         ‘ຈ ົື່ງ ຍກົ ລ ກ ສຳວ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ເປັນ 

ເມຍ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຂໍ້ອຍ ເທີໍ້ນ’         ຝື່ຳຍ ສດັປື່ຳ ໂຕ ໜ ື່ ງ ຢ ື່ ເລບານອນ ໄດໍ້ ກຳຍ ມຳ ແລະ ໄດໍ້ ຢຽບ ຕ ົໍ້ນ ຜກັ-

ໜຳມ ນ ັໍ້ນ ລງົ         

10ແມ ື່ນ ຢ ື່ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ໂຈມ ຕ ີເອໂດມ ຢື່ຳງ ຮນຸ ແຮງ         ແລະ ໃຈ ຂອງ ທື່ຳນ ກ  ເຮັດ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ 

ອວດອ ົື່ງ ຈອງຫອງ ຂ ໍ້ນ,         ຈ ົື່ງ ພ ໃຈ ໃນ ສກັ ສີ ຂອງ ທື່ຳນ ເຖດີ         ແລະ ຄໍ້ຳງ ຢ ື່ ເຮ ອນ         ເປັນ ຫຍງັ ທື່ຳນ ຈ ື່ງ 

ເລົໍ້ຳ ໃຈ ຕນົ ເອງ ໃຫໍ້ ຕ ື່ ສ ໍ້         ແລະ ໄປ ຮບັ ອນັຕະລຳຍ         ຊ ື່ ງ ຈະ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ລ ົໍ້ມ ລງົ         ທງັ ທື່ຳນ         ແລະ ຢ ດາ 

ດໍ້ວຍ”         

11ແຕື່ ອາມາຊີຢາ ບ ື່  ໄດໍ້ ຟງັ ໂຢອາດ ກະສດັ ຂອງ ອິສຣາເອນ ພະ ອງົ ຈ ື່ງ ຂ ໍ້ນ ໄປ,         ພະ ອງົ ກບັ 

ອາມາຊີຢາ ກະສດັ ຂອງ ຢ ດາ ກ  ປະ ເຊນີ ໜໍ້ຳ ກນັ ທີື່  ເບັດ-ເຊເມັດ ຊ ື່ ງ ເປັນ ຂອງ ຢ ດາ         

12ແລະ ຢ ດາ ກ  

ພື່ຳຍ ແພໍ້ ອິສຣາເອນ          ແລະ ທກຸ ຄນົ ກ  ໜີ ກບັ ໄປ ບໍ້ຳນ ເຮ ອນ ຂອງ ຕນົ         

13ແລະ ໂຢອາດ ກະສດັ ຂອງ 

ອິສຣາເອນ ກ  ຈບັ ອາມາຊີຢາ ກະສດັ ຂອງ ຢ ດາ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ໂຢອາດ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອາຮາຊີຢາ          

ໄດໍ້ ທີື່  ເມ  ອງ ເບັດ-ເຊເມັດ          ແລະ ໄດໍ້ ມຳ ເຢຣ ຊາເລັມ          ແລະ ທ  ຳລຳຍ ກ  ຳແພງ ເຢຣ ຊາເລັມ ລງົ ສີື່  ຮໍ້ອຍ 

ສອກ         ຕ ັໍ້ງແຕື່ ປະຕ  ເອຟຣາຢິມ          ຈນົ ຮອດ ປະຕ  ແຈ         

14ພະ ອງົ ໄດໍ້ ຢ ດ ເອົຳ ຄ  ຳ         ກບັ ເງນິ ທງັ ໝດົ         

ແລະ ເຄ ື່ ອງໃຊໍ້ ທງັ ໝດົ ທີື່  ພບົ ໃນ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ໃນ ຄງັ ຂອງ ສ  ຳນກັ ພະລຳ-

ຊະວງັ         ພໍ້ອມ ກບັ ຄນົ ປະກນັ         ແລໍ້ວ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ກບັ ໄປ ຊາມາເຣຍ.          
15ລຳຊະ ກດິ ຕື່ຳງ ໆ ຂອງ ໂຢອາດ          ອ  ຳນຳດ ຂອງ ພະ ອງົ ແລະ ກຳນ ສ ໍ້ ຮບົ ກບັ ອາມາຊີຢາ ກະສດັ 

ຂອງ ຢ ດາ ຢື່ຳງໃດ ນ ັໍ້ນ ກ  ໄດໍ້ ຖ  ບນັທ ກ ໄວໍ້ ໃນ ໜງັສ  ຂື່ຳວ ຄຳວ ຂອງ ກະສດັ ປະເທດ ອິສຣາເອນ ບ ື່  

ແມ ື່ນ ບ ?         

16ໂຢອາດ ໄດໍ້ ລື່ວງ ລບັ ໄປ ຢ ື່ ກບັ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພະ ອງົ         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ຝງັ ສບົ ໄວໍ້ ໃນ 

ຊາມາເຣຍ ກບັ ບນັດຳ ກະສດັ ຂອງ         ອິສຣາເອນ          ແລະ ເຢໂຣໂບອາມ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ພະ ອງົ ຂ ໍ້ນ ປກົ-

ຄອງ ແທນ ທື່ຳນ.          

ອາມາຊີຢາຕາຍ[a] 
17ຫລງັ ຈຳກ ກຳນ ຕຳຍ ຂອງ ໂຢອາດ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຢໂຮອາຮາດ ກະສດັ ຂອງ ອິສຣາເອນ          

ແລໍ້ວ ອາມາຊີຢາ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ໂຢອາດ ກະສດັ ຂອງ ຢ ດາ ກ  ມີ ຊວີດິ ຢ ື່ ອີກ ສິບ ຫໍ້ຳ ປີ         

18ລຳຊະ ກດິ 

 

[a]2ຂຄວ 25:26–28 
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ຕື່ຳງ ໆ ຂອງ ອາມາຊີຢາ ໄດໍ້ ຖ ກ ບນັທ ກ ໄວໍ້ ໃນ ໜງັສ  ຂື່ຳວ ຄຳວ ຂອງ ກະສດັ ປະເທດ ຢ ດາ         

19ພວກ 

ເຂົຳ ໄດໍ້ ຮື່ວມ ກນັ ກະບດົ ຕ ື່ ສ ໍ້ ພະ ອງົ ໃນ ເຢຣ ຊາເລັມ          ແລະ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ປບົ ໜີ ໄປ ເມ  ອງ ລາກິດ          ແຕື່ 

ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ໃຊໍ້ ຄນົ ໄປ ນ  ຳ ພະ ອງົ         ທີື່  ລາກິດ          ແລະ ປະຫຳນ ຊວີດິ ພະ ອງົ ຢ ື່ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         

20ພວກ ເຂົຳ 

ໄດໍ້ ເອົຳ ສບົ ບນັທກຸ ໃສື່ ມ ໍ້ຳ ກບັ ມຳ         ແລະ ຝງັ ສບົ ໄວໍ້ ໃນ ເຢຣ ຊາເລັມ ຢ ື່ ກບັ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພະ ອງົ ໃນ 

ເມ  ອງ ດາວິດ         

21ແລະ ປະຊຳຊນົ ທງັ ໝດົ ຂອງ ຢ ດາ ກ  ຕ ັໍ້ງ ອາຊາຣີຢາ          ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ມີ ອຳຍ ຸສິບ ຫກົ ປີ ໃຫໍ້ ເປັນ 

ກະສດັ         ແທນ ອາມາຊີຢາ ພ ື່  ຂອງ ເພິື່ ນ         

22ພະ ອງົ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ເມ  ອງ ເອລັດ          ແລະ ໄດໍ້ ເອົຳ ເມ  ອງ ນີໍ້ ຄ ນ ໃຫໍ້ 

ແກື່ ຢ ດາ ຫລງັ ຈຳກ ທີື່  ກະສດັ ໄດໍ້ ລື່ວງ ຫລບັ ໄປ ຢ ື່ ກບັ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ເພິື່ ນ.          

ເຢໂຣໂບອາມທີສອງປົກຄອງເໜືອອິສຣາເອນ 
23ໃນ ປີ ທີ ສິບ ຫໍ້ຳ ຂອງ ລຳຊະກຳນ ອາມາຊີຢາ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ໂຢອາດ ກະສດັ ຂອງ ຢ ດາ          ເຢໂຣ-

ໂບອາມ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ໂຢອາດ          ກະສດັ ຂອງ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ເລີື່ ມ ປກົຄອງ ໃນ ຊາມາເຣຍ          ແລະ ໄດໍ້ 

ປກົຄອງ ຢ ື່ ສີື່  ສິບ ເອັດ ປີ         

24ພະ ອງົ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃນ ສິື່ ງ ທີື່  ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ຕ ື່  ສຳຍ ພຣະເນດ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          

ພະ ອງົ ບ ື່  ໄດໍ້ ຫນັ ໜີ ຈຳກ ບຳບ ທງັ ໝດົ ຂອງ ເຢໂຣໂບອາມ          ລ ກ ຊຳຍ ເນບັດ          ຊ ື່ ງ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ອິສຣາ-
ເອນ ເຮັດ ບຳບ ດໍ້ວຍ         

25ພະ ອງົ ໄດໍ້ ຕ ີເອົຳ ດນິແດນ ອິສຣາເອນ ຄ ນ ມຳ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ທຳງ ເຂົໍ້ຳ ເມ  ອງ ຮາມັດ 

ໄກ ໄປ ຈນົ ຮອດ ທະເລ ຂອງ ອາຣາບາ ຕຳມ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ອິສຣາ-
ເອນ          ຊ ື່ ງ ພຣະອງົ ກື່ຳວ ໂດຍ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ພຣະອງົ ຄ  ໂຢນາ ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ອາມິດຕາຍ ຜ ໍ້ ທ  ຳ-

ນວຳຍ ທີື່  ມຳ ຈຳກ ກັດ-ເຮເຟ         

26ເພຳະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ທອດ ພຣະເນດ ເຫັນ ວື່ຳ         ຄວຳມທກຸ ໃຈ ຂອງ 

ອິສຣາເອນ ນ ັໍ້ນ ຂມົຂ ື່ ນ ຫລຳຍ         ເພຳະ ບ ື່  ມີ ຜ ໍ້ ໃດ ເຫລ ອ ຢ ື່         ບ ື່  ວື່ຳ ຂໍ້ຳ ທຳດ         ຫລ  ບ ື່  ເປັນ ຂໍ້ຳ ທຳດ         ແລະ ບ ື່  

ມີ ຜ ໍ້ ໃດ ຊື່ວຍ ອິສຣາເອນ         

27ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ບ ື່  ໄດໍ້ ກື່ຳວ ວື່ຳ ຈະ ລ ບ ຊ ື່  ອິສຣາເອນ ອອກ ຈຳກ ຟໍ້ຳ ສະ-

ຫວນັ         ແຕື່ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊື່ວຍ ພວກ ເຂົຳ ໂດຍ ພະຫດັ ຂອງ ເຢໂຣໂບອາມ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ໂຢອາດ.          

ເຢໂຣໂບອາມທີສອງຕາຍ ເສກາລີຢາຂຶ້ນປົກຄອງແທນ 
28ລຳຊະ ກດິ ຕື່ຳງ ໆ ຂອງ ເຢໂຣໂບອາມ          ແລະ ບນັດຳ ສິື່ ງ ທີື່  ພະ ອງົ ໄດໍ້ ກະທ  ຳ         ແລະ ອ  ຳນຳດ ຂອງ 

ພະ ອງົ         ພະ ອງົ ໄດໍ້ ສ ໍ້ ຮບົ ຢື່ຳງໃດ         ແລະ ເລ ື່ ອງ ທີື່  ພະ ອງົ ໄດໍ້ ຕ ີເອົຳ ດາມາເຊ ແລະ ຮາມັດ          ຄ ນ ແກື່ ອິ-
ສຣາເອນ ຊ ື່ ງ ເຄີຍ ເປັນ ຂອງ ຢ ດາ          ກ  ໄດໍ້ ບນັທ ກ ໄວໍ້ ໃນ ໜງັສ          ຂື່ຳວ ຄຳວ ຂອງ ກະສດັ ອິສຣາເອນ         

29ເຢໂຣໂບອາມ ໄດໍ້ ລື່ວງ ລບັ ໄປ ຢ ື່ ກບັ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ເພິື່ ນ         ຄ  ບນັດຳ ກະສດັ ຂອງ ອິສຣາເອນ          

ແລະ ເຊຄາຣີຢາ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ພະ ອງົ ຂ ໍ້ນ ປກົຄອງ ແທນ.          

ບົດທີ 15 
ອາຊາຣີຢາ[a] 

1ໃນ ປີ ທີ ຊຳວ ເຈດັ ຂອງ ລຳຊະກຳນ ເຢໂຣໂບອາມ ກະສດັ ຂອງ ອິສຣາເອນ          ອາຊາຣີຢາ ລ ກ 

ຊຳຍ ຂອງ ອາມາຊີຢາ          ກະສດັ ຂອງ ຢ ດາ ໄດໍ້ ເລີື່ ມ ປກົຄອງ         

2ເມ  ື່ອ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ເລີື່ ມ ປກົຄອງ ນ ັໍ້ນ         ພະ 

ອງົ ມີ ອຳຍ ຸສິບ ຫກົ ປີ ແລະ ໄດໍ້ ປກົຄອງ ຢ ື່ ໃນ ເມ  ອງ ເຢຣ ຊາເລັມ ຫໍ້ຳ ສິບ ສອງ ປີ         ແມ ື່ ຂອງ ພະ ອງົ ມີ ຊ ື່ ວ ື່ຳ 

ນຳງ ເຢໂກລຢີາ ຊຳວ ເມ  ອງ ເຢຣ ຊາເລັມ         

3ພະ ອງົ ເປັນ ຜ ໍ້ ທີື່  ສດັຊ ື່  ໃນ ສຳຍ ພຣະເນດ ຂອງ ພຣະຜ ູ້-
 

[a]ອດຸຊຢີຳ ໄດໍ້ປກົຄອງເໜ ອຢ ດຳ 2ຂຄວ 26:13 
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ເປັນເຈົ້າ          ທກຸ ຢື່ຳງ ທີື່  ອາມາຊີຢາ ພະ ບດິຳ ຂອງ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ເຮັດ         

4ເຖງິ ປຳນ ນ ັໍ້ນ         ປ ຊະນຍີະສະຖຳນ 

ສ ງ ກ  ຍງັ ບ ື່  ໄດໍ້ ຖ ກ ທ  ຳລຳຍ         ປະຊຳຊນົ ຍງັ ຖວຳຍ ບ ຊຳ         ແລະ ເຜົຳ ເຄ ື່ ອງ ຫອມ ເທິງ ປ ຊະນຍີະສະຖຳນ 

ສ ງ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         

5ແລະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ລງົໂທດ ກະສດັ,         ກະສດັ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ເປັນ ພະຍຳດ ຂີໍ້ທ ດ ຈນົ 

ຮອດ ມ ໍ້ ສິໍ້ນ ຊວີດິ         ແລະ ໄດໍ້ ຢ ື່ ໃນ ວງັ ຕື່ຳງຫຳກ         ໂຢທາມ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ກະສດັ ຄວບ ຄມຸ ສ  ຳນກັ ພະ-

ລຳຊະວງັ         ແລະ ໄດໍ້ ຕດັສິນ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ແຜື່ນດນິ.          

ອາຊາຣີຢາຕາຍ ໂຢທານຂຶ້ນປົກຄອງແທນພະອົງ 
6ລຳຊະ ກດິ ຕື່ຳງ ໆ ຂອງ ອາຊາຣີຢາ          ແລະ ບນັດຳ ສິື່ ງ ທີື່  ພະ ອງົ ໄດໍ້ ເຮັດ ກ  ໄດໍ້ ບນັທ ກ ໄວໍ້ ໃນ ໜງັສ  

ຂື່ຳວ ຄຳວ         ຂອງ ກະສດັ ຢ ດາ         

7ອາຊາຣີຢາ ໄດໍ້ ລື່ວງ ລບັ ໄປ ຢ ື່ ກບັ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພະ ອງົ ແລະ 

ພວກ ເຂົຳ ຝງັ ສບົ ໄວໍ້ ກບັ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພະ ອງົ ໃນ ເມ  ອງ ດາວິດ          ແລະ ໂຢທາມ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ພະ 

ອງົ ຂ ໍ້ນ ປກົຄອງ ແທນ.          
8ໃນ ປີ ທີ ສຳມ ສິບ ແປດ ຂອງ ລຳຊະກຳນ ອາຊາຣີຢາ ກະສດັ ຂອງ ຢ ດາ,         ເຊຄາຣີຢາ ລ ກ ຊຳຍ 

ຂອງ ເຢໂຣໂບອາມ ຂ ໍ້ນ ປກົຄອງ ເໜ ອ ອິສຣາເອນ ໃນ ຊາມາເຣຍ ຫກົ ເດ ອນ         

9ພະ ອງົ ໄດໍ້ ເຮັດ ສິື່ ງ ທີື່  

ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ໃນ ສຳຍ ພຣະເນດ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພະ ອງົ ໄດໍ້         ກະທ  ຳ ມຳ         

ພະ ອງົ ບ ື່  ໄດໍ້ ຫນັ ໜີ ຈຳກ ບຳບ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ເຢໂຣໂບອາມ ລ ກ ຊຳຍ ເນບັດ          ຊ ື່ ງ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ອິສຣາ-
ເອນ ເຮັດ ບຳບ ດໍ້ວຍ.          

ເຊຄາຣີຢາຕາຍ ຊານລ ມຂຶ້ນປົກຄອງແທນ 
10ຊານລ ມ ລ ກ ຊຳຍ ຢາເບັດ ຮື່ວມ ກນັ ກະບດົ ພະ ອງົ ແລະ ໄດໍ້ ໂຄື່ນ ລ ົໍ້ມ ພະ ອງົ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ປະຊຳຊນົ         

ປະຫຳນ ຊວີດິ ພະ ອງົ         ແລະ ຂ ໍ້ນ         ປກົຄອງ ແທນ         

11ລຳຊະ ກດິ ຕື່ຳງ ໆ ຂອງ ເຊຄາຣີຢາ          ໄດໍ້ ບນັທ ກ 

ໄວໍ້ ໃນ ໜງັສ  ຂື່ຳວ ຄຳວ ຂອງ ກະສດັ ປະເທດ ອິສຣາເອນ         

12ເຫດກຳນ ນີໍ້ ເປັນ ໄປ ຕຳມ ພຣະຄ  ຳ ທີື່  

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ແກື່ ເຢຮ  ວື່ຳ         “ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ນ ັື່ງ ເທິງ ພະ ທີື່  ນ ັື່ງ         ຂອງ ອິສຣາເອນ 

ເຖງິ ລຸໍ້ນ ທີ ສີື່ ”         ແລະ ກ  ເປັນ ໄປ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ.          
13ຊານລ ມ ລ ກ ຊຳຍ ຢາເບັດ ໄດໍ້ ເລີື່ ມ ປກົຄອງ ໃນ ປີ ທີ ສຳມ ສິບ ເກົໍ້ຳ ຂອງ ລຳຊະກຳນ ອຸດຊີຢາ          

ກະສດັ ຂອງ ຢ ດາ          ໄດໍ້ ປກົຄອງ ໃນ ຊາມາເຣຍ ເປັນ ເວລຳ ໜ ື່ ງ ເດ ອນ ເຕັມ         

14ແລໍ້ວ ເມນາເຮມ ລ ກ 

ຊຳຍ ກາດີ ໄດໍ້ ຂ ໍ້ນ ມຳ ຈຳກ ເມ  ອງ ຕີຣະຊາ          ມຳ ຮອດ ຊາມາເຣຍ          ແລະ ໄດໍ້ ຕ ື່ ສ ໍ້ ຊານລ ມ ລ ກ ຊຳຍ 

ຢາເບັດ ໃນ ຊາມາເຣຍ          ແລະ ປະຫຳນ ຊວີດິ ພະ ອງົ ແລະ ໄດໍ້ ຂ ໍ້ນ ປກົຄອງ ແທນ ພະ ອງົ         

15ລຳຊະ ກດິ 

ຕື່ຳງ ໆ ຂອງ ຊານລ ມ          ແລະ ກຳນ ຮື່ວມ ກນັ ຄິດ ກະບດົ ທີື່  ພະ ອງົ ໄດໍ້ ເຮັດ         ໄດໍ້ ບນັທ ກ ໄວໍ້ ໃນ ໜງັສ  

ຂື່ຳວ ຄຳວ ຂອງ ກະສດັ ປະເທດ ອິສຣາເອນ.          

ເມນາເຮມປົກຄອງເໜືອອິສຣາເອນ 
16ໃນ ຄຳວ ນ ັໍ້ນ ເມນາເຮມ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ປຸໍ້ນ ຕບັ ປ ອາ          ແລະ ບນັດຳ ຜ ໍ້ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ດນິ-

ແດນ ຂອງ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ເມ  ອງ ຕີຣະຊາ ໄປ         ເພຳະ ພວກ ເຂົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ໄຂ ປະຕ  ໃຫໍ້ ແກື່ ພະ ອງົ         ພະ ອງົ 

ຈ ື່ງ ໂຈມ ຕ ີເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ໄດໍ້ ຜື່ຳ ທໍ້ອງ ແມ ື່ ມຳນ ໃນ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ທກຸ ຄນົ.          
17ໃນ ປີ ທີ ສຳມ ສິບ ເກົໍ້ຳ ຂອງ ລຳຊະກຳນ ອາຊາຣີຢາ ກະສດັ ຂອງ ຢ ດາ          ເມນາເຮມ ລ ກ ຊຳຍ ກາ-

ດີ ໄດໍ້ ເລີື່ ມ ປກົຄອງ ເໜ ອ ອິສຣາເອນ          ແລະ ໄດໍ້ ປກົຄອງ ໃນ ຊາມາເຣຍ ສິບ ປີ         

18ພະ ອງົ ໄດໍ້ ເຮັດ ສິື່ ງ 



2 ກະສັດ 15 602 
ທີື່  ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ໃນ ສຳຍ ພຣະເນດ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ,         ພະ ອງົ ບ ື່  ໄດໍ້ ຫນັ ໜີ ຈຳກ ບຳບ ທງັຫລຳຍ ຂອງ 

ເຢໂຣໂບອາມ          ລ ກ ຊຳຍ ເນບັດ ຕະຫລອດ ລຳຊະກຳນ ຂອງ ພະ ອງົ         ຊ ື່ ງ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ອິສຣາເອນ 

ເຮັດ ບຳບ ດໍ້ວຍ         

19ຕ ີກະ ລຳດ ປີ ເລ ເຊ ກະສດັ ຂອງ ອັດຊີເຣຍ ໄດໍ້ ຍກົ ທບັ ຂ ໍ້ນ ມຳ ຕ ື່ ສ ໍ້ ແຜື່ນດນິ         ແລະ 

ເມນາເຮມ ໄດໍ້ ເອົຳ ເງນິ ໜ ື່ ງ ພນັ ຕະລນັຕນົ         ໃຫໍ້ ແກື່ ຕ ີກະ ລຳດ ປີ ເລ ເຊ ເພ ື່ ອ ຈະ ໃຫໍ້ ເພິື່ ນ ຊື່ວຍ ພະ ອງົ         

ຢ ດ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ໄວໍ້ ໃນ ພະຫດັ ຂອງ ພະ ອງົ ໄດໍ້         

20ເມນາເຮມ ໄດໍ້ ຮບີ ເກບັ ເອົຳ ເງນິ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ມຳ 

ຈຳກ ອິສຣາເອນ          ຄ  ຈຳກ ຄນົ ຮ ັື່ງມ ີ ທກຸ ຄນົ,         ຄນົ ລະ ຫໍ້ຳ ສິບ ເຊ ເຂ         ເພ ື່ ອ ຖວຳຍ ໃຫໍ້ ແກື່ ກະສດັ ຂອງ 

ອັດຊີເຣຍ,         ກະສດັ ຂອງ ອັດຊີເຣຍ ຈ ື່ງ ຍກົ ທບັ ກບັ ຄ ນ         ແລະ ບ ື່  ໄດໍ້ ຢ ື່ ໃນ ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ.          

ເມນາເຮມຕາຍ ເປກາຮີຢາຂຶ້ນປົກຄອງແທນ 
21ລຳຊະ ກດິ ຕື່ຳງ ໆ ຂອງ ເມນາເຮມ          ແລະ ບນັດຳ ສິື່ ງ ທີື່  ພະ ອງົ ໄດໍ້ ເຮັດ         ກ  ໄດໍ້ ບນັທ ກ ໄວໍ້ ໃນ ໜງັ-

ສ  ຂື່ຳວ ຄຳວ ຂອງ ກະສດັ         ປະເທດ ອິສຣາເອນ         

22ເມນາເຮມ ກ  ລື່ວງ ຫລບັ ໄປ ຢ ື່ ກບັ ບນັພະບ ລດຸ 

ຂອງ ພະ ອງົ         ແລະ ເປກາຮີຢາ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ພະ ອງົ ກ  ຂ ໍ້ນ ປກົຄອງ ແທນ.          

ເປກາຮີຢາຕາຍ ເປຄາຂຶ້ນປົກຄອງແທນ 
23ໃນ ປີ ທີ ຫໍ້ຳ ສິບ ຂອງ ລຳຊະກຳນ ອາຊາຣີຢາ ກະສດັ ຂອງ ຢ ດາ,         ເປກາຮີຢາ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເມ-

ນາເຮມ ໄດໍ້ ເລີື່ ມ ປກົຄອງ ເໜ ອ ອິສຣາເອນ ໃນ ຊາມາເຣຍ          ແລະ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ປກົຄອງ ຢ ື່ ສອງ ປີ         

24ພະ ອງົ ໄດໍ້ ເຮັດ ສິື່ ງ ທີື່  ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ໃນ ສຳຍ ພຣະເນດ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພະ ອງົ ບ ື່  ໄດໍ້ ຫນັ ໜີ ຈຳກ 

ບຳບ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ເຢໂຣໂບອາມ ລ ກ ຊຳຍ ເນບັດ          ຊ ື່ ງ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ອິສຣາເອນ ເຮັດ ບຳບ ດໍ້ວຍ         

25ເປກາ ລ ກ ຊຳຍ ເຣມາລຢີາ ຜ ໍ້ ບນັຊຳ ກຳນ ກອງທບັ ຂອງ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ຮື່ວມ ກນັ ຄິດ ກະບດົ ຕ ື່ ສ ໍ້ ພະ ອງົ         

ແລະ ໄດໍ້         ປະຫຳນ ພະ ອງົ         ໃນ ຊາມາເຣຍ          ໃນ ປໍ້ອມ ຂອງ ສ  ຳນກັ ພະລຳຊະວງັ ກບັ ອາໂກບ          ແລະ 

ອາຣີເຢ          ແລະ ມີ ຄນົ         ກເິລອາດ ຫໍ້ຳ ສິບ ຄນົ ຮື່ວມ ຢ ື່ ກບັ ເພິື່ ນ,         ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ປະຫຳນ ກະສດັ         ແລະ ໄດໍ້ ຂ ໍ້ນ 

ປກົຄອງ ແທນ.          
26ລຳຊະ ກດິ ຕື່ຳງ ໆ ຂອງ ເປກາຮີຢາ          ແລະ ບນັດຳ ສິື່ ງ ທີື່  ພະ ອງົ ໄດໍ້ ເຮັດ         ໄດໍ້ ບນັທ ກ ໄວໍ້ ໃນ ໜງັສ  

ຂື່ຳວ ຄຳວ ຂອງ         ກະສດັ ປະເທດ ອິສຣາເອນ.          

ເປກາປົກຄອງເໜືອອິສຣາເອນ 
27ໃນ ປີ ທີ ຫໍ້ຳ ສິບ ສອງ ຂອງ ລຳຊະກຳນ ອາຊາຣີຢາ ກະສດັ ຂອງ ຢ ດາ          ເປກາ ລ ກ ຊຳຍ ເຣມາລີ-

ຢາ ໄດໍ້ ເລີື່ ມ ປກົຄອງ ເໜ ອ ອິສຣາເອນ ໃນ ຊາມາເຣຍ          ແລະ ໄດໍ້ ປກົຄອງ ຢ ື່ ຊຳວ ປີ         

28ພະ ອງົ ໄດໍ້ ເຮັດ 

ສິື່ ງ ທີື່  ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ໃນ ສຳຍ ພຣະເນດ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພະ ອງົ ບ ື່  ໄດໍ້ ຫນັ ໜີ ຈຳກ ບຳບ ທງັຫລຳຍ 

ຂອງ ເຢໂຣໂບອາມ          ລ ກ ຊຳຍ ເນບັດ          ຊ ື່ ງ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ອິສຣາເອນ ເຮັດ ບຳບ ດໍ້ວຍ         

29ໃນ ລຳຊະ-

ກຳນ ຂອງ ເປກາ ກະສດັ ຂອງ ອິສຣາເອນ          ຕິກລາດ ປີ ເລ ເຊ ກະສດັ ຂອງ ອັດຊີເຣຍ ໄດໍ້ ຍກົ ທບັ ມຳ         

ແລະ         ຢ ດ ເອົຳ ເມ  ອງ ອີໂຢນ,         ອາເບັນ-ເບັດ-ມາອະກາ,         ຢາໂນອາ,         ເກເດັດ,         ຮາໂຊ,         ກິເລອາດ,         

ຄາລເີລ          ແຜື່ນດນິ ນັບທາລີ ທງັ ໝດົ         ແລະ ກວຳດ ປະຊຳຊນົ ໄປ ເປັນ ຊະເລີຍ ໃນ ອັດຊີເຣຍ         

30ແລໍ້ວ 

ໂຮເຊອາ ລ ກ ຊຳຍ ເອລາ ໄດໍ້ ຮື່ວມ ກນັ ຄິດ ກະບດົ ຕ ື່  ເປກາ ລ ກ ຊຳຍ ເຣມາລີຢາ          ແລະ ໂຄື່ນ ລ ົໍ້ມ ພະ 

ອງົ ລງົ         ແລະ ໄດໍ້ ປະຫຳນ ພະ ອງົ         ແລະ ຂ ໍ້ນ ປກົຄອງ ແທນ         ໃນ ປີ ທີ ຊຳວ ຂອງ ລຳຊະກຳນ ໂຢທາມ 

ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອຸດຊີຢາ          (ອາຊາລຢີາ).          
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31ລຳຊະ ກດິ ຕື່ຳງ ໆ ຂອງ ເປກາ          ແລະ ບນັດຳ ສິື່ ງ ທີື່  ພະ ອງົ ໄດໍ້ ເຮັດ ກ  ໄດໍ້ ບນັທ ກ ໄວໍ້ ໃນ ໜງັສ  ຂື່ຳວ 

ຄຳວ ຂອງ ກະສດັ ອິສຣາເອນ.          

ໂຢທາມປົກຄອງເໜືອຢ ດາ[a] 
32ໃນ ປີ ທີ ສອງ ຂອງ ລຳຊະກຳນ ເປກາ ລ ກ ຊຳຍ ເຣມາລຢີາ ກະສດັ ຂອງ ອິສຣາເອນ          ໂຢທາມ 

ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອຸດຊີຢາ          (ອາຊາລຢີາ)         ກະສດັ ຂອງ ຢ ດາ ໄດໍ້ ເລີື່ ມ ປກົຄອງ         

33ເມ  ື່ອ ພະ ອງົ ເລີື່ ມ ປກົ-

ຄອງ ນ ັໍ້ນ ມີ ອຳຍ ຸຊຳວ ຫໍ້ຳ ປີ,         ພະ ອງົ ໄດໍ້ ປກົຄອງ ໃນ ເຢຣ ຊາເລັມ          ສິບ ຫກົ ປີ ແມ ື່ ຂອງ ພະ ອງົ ມີ ຊ ື່ ວ ື່ຳ 

ນຳງ ເຢຣຸຊາ ລ ກ ສຳວ ຂອງ ຊາໂດກ         

34ພະ ອງົ ໄດໍ້ ເຮັດ ສິື່ ງ ທີື່  ສດັຊ ື່  ໃນ ສຳຍ ພຣະເນດ ຂອງ ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ          ຕຳມ ທກຸ ຢື່ຳງ ທີື່  ອຸດຊີຢາ ພ ື່  ຂອງ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ເຮັດ ມຳ         

35ເຖງິ ປຳນ ນ ັໍ້ນ         ປ ຊະນຍີະສະຖຳນ 

ສ ງ ກ  ຍງັ ບ ື່  ໄດໍ້ ຖ ກ ກ  ຳຈດັ ອອກ ໄປ         ປະຊຳຊນົ ຍງັ ຖວຳຍ ບ ຊຳ         ແລະ         ເຜົຳ ເຄ ື່ ອງ ຫອມ ເທິງ ປ ຊະນ-ີ

ຍະສະຖຳນ ສ ງ ນ ັໍ້ນ,         ພະ ອງົ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ປະຕ  ເທິງ ຂອງ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ.          
36ລຳຊະ ກດິ ຕື່ຳງ ໆ ຂອງ ໂຢທາມ          ແລະ ບນັດຳ ສິື່ ງ ທີື່  ພະ ອງົ ໄດໍ້ ເຮັດ ກ  ໄດໍ້ ບນັທ ກ ໄວໍ້ ໃນ ໜງັສ  

ຂື່ຳວ ຄຳວ ຂອງ ກະສດັ ປະເທດ ຢ ດາ         

37ໃນ ກຳນ ນ ັໍ້ນ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ໃຊໍ້ ເຣຊິນ ກະສດັ ຂອງ ຊີ-
ເຣຍ          ແລະ ເປກາ ລ ກ ຊຳຍ ເຣມາລຢີາ ໃຫໍ້ ມຳ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກບັ ຢ ດາ         

38ໂຢທາມ ໄດໍ້ ລື່ວງ ລບັ ໄປ ຢ ື່ ກບັ ບນັ-

ພະບ ລດຸ ຂອງ ພະ ອງົ         ແລະ ໄດໍ້ ຝງັ ສບົ ໄວໍ້ ກບັ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພະ ອງົ ໃນ ເມ  ອງ ດາວິດ          ແລະ ອາ-
ຮາດ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ພະ ອງົ ຂ ໍ້ນ ປກົຄອງ ແທນ.          

ບົດທີ 16 
ອາຮາດປົກຄອງເໜືອຢ ດາ[b] 

1ໃນ ປີ ທີ ສິບ ເຈດັ ຂອງ ລຳຊະກຳນ ເປກາ ລ ກ ຊຳຍ ເຣມາລີຢາ ອາຮາດ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ໂຢທາມ 

ກະສດັ ຂອງ ຢ ດາ ໄດໍ້ ເລີື່ ມ ຂ ໍ້ນ ປກົຄອງ         

2ອາຮາດ ມີ ອຳຍ ຸຊຳວ ປີ ເມ  ື່ອ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ເລີື່ ມ ປກົຄອງ         ແລະ 

ພະ ອງົ ໄດໍ້ ປກົຄອງ ໃນ ເມ  ອງ ເຢຣ ຊາເລັມ ສິບ ຫກົ ປີ         ພະ ອງົ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຮັດ ສິື່ ງ ທີື່  ສດັຊ ື່  ໃນ ສຳຍ ພຣະເນດ 

ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ພະ ອງົ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ດາວິດ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ເຮັດ ມຳ         

3ແຕື່ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ດ  ຳເນນີ ຕຳມ ທຳງ ຂອງ ກະສດັ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ          ເຖງິ ກບັ ໄດໍ້ ຖວຳຍ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ 

ພະ ອງົ ເອງ ເຜົຳ ໃນ ໄຟ         ຕຳມ ກຳນ ເຮັດ ອນັ ໜໍ້ຳ ກຽດ ຊງັ ຂອງ         ປະຊຳຊຳດ         ຊ ື່ ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ 

ຂບັ ໄລື່ ໜີ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ລ ກ ຫລຳນ ອິສຣາເອນ ແລໍ້ວ         

4ພະ ອງົ ໄດໍ້ ຖວຳຍ ສດັ ບ ຊຳ         ແລະ ເຜົຳ ເຄ ື່ ອງ ຫອມ ເທິງ 

ປ ຊະນຍີະສະຖຳນ ສ ງ,         ໃນ ເນນີ ສ ງ         ແລະ ກໍ້ອງ ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ ສີຂຽວ ສດົ ທກຸ ຕ ົໍ້ນ.          

ຊີເຣຍກັບອິສຣາເອນບຸກລຸກ[b] 
5ແລໍ້ວ ເຣຊິນ ກະສດັ ຂອງ ຊີເຣຍ          ແລະ ເປກາ ລ ກ ຊຳຍ ເຣມາລີຢາ ກະສດັ ຂອງ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ 

ຍກົ ທບັ ຂ ໍ້ນ ມຳ ເຮັດ ສງົຄຳມ ກບັ ເມ  ອງ ເຢຣ ຊາເລັມ          ແລະ ກະສດັ ທງັ ສອງ ໄດໍ້ ອໍ້ອມ ອາຮາດ ໄວໍ້         ແຕື່ 

ເອົຳ ໄຊຊະນະ ຍງັ ບ ື່  ໄດໍ້         

6ຄຳວ ນ ັໍ້ນ ເຣຊິນ ກະສດັ ຂອງ ຊີເຣຍ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ຢ ດ ເມ  ອງ ເອລັດ ຄ ນ ໃຫໍ້ ຊີເຣຍ          

ແລະ ໄດໍ້ ຂບັ ໄລື່ ພວກ ຢິວ ອອກ ຈຳກ ເອລັດ          ຄນົ ຊີເຣຍ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ຢ ື່ ເອລັດ          ແລະ ຢ ື່ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ຈນົ 

 

[a]2ຂຄວ 26:23 [b]2ຂຄວ 28:1 
[b]ໂຈມຕ ີຢ ດຳ 2ຂຄວ 28:58 
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ເຖງິ ທກຸ ມ ໍ້ນີໍ້         

7ອາຮາດ ໄດໍ້ ສ ົື່ງ ຜ ໍ້ ສ ົື່ງ ຂື່ຳວ ໄປ ຫຳ ຕິກລັດ-ປິເລເສ ກະສດັ ແຫື່ງ ອັດຊີເຣຍ ວື່ຳ         “ຂໍ້ຳ-

ພະເຈົໍ້ຳ ເປັນ ຄນົ ໃຊໍ້ ຂອງ ພະ ອງົ ແລະ ເປັນ ລ ກ ຂອງ ພະ ອງົ,         ຂ  ເຊນີ ຂ ໍ້ນ ມຳ ຊື່ວຍ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ 

ຈຳກ ມ  ຂອງ ກະສດັ ຊີເຣຍ          ແລະ ຈຳກ ມ  ຂອງ ກະສດັ ອິສຣາເອນ ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ລກຸຂ ໍ້ນ ຕ ື່ ສ ໍ້ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ”         

8ອາ-
ຮາດ ໄດໍ້ ນ  ຳ ເອົຳ ເງນິ         ແລະ ຄ  ຳ ຊ ື່ ງ ມີ ຢ ື່ ໃນ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ໃນ ຄງັ ສ  ຳນກັ 

ພະລຳຊະວງັ         ສ ົື່ງ ເປັນ ຂອງຂວນັ ຖວຳຍ ແກື່ ກະສດັ ຂອງ ອັດຊີເຣຍ         

9ກະສດັ ອັດຊີເຣຍ ກ  ໄດໍ້ ຟງັ ພະ 

ອງົ         ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ຍກົ ທບັ ຂ ໍ້ນ ໄປ ດາມາເຊ          ແລະ ຈບັ ປະຊຳຊນົ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ໄປ ເປັນ ຊະເລີຍ ໃນ ເມ  ອງ ກີເຣ          

ແລະ ໄດໍ້ ປະຫຳນ ເຣຊິນ.          
10ເມ  ື່ອ ກະສດັ ອາຮາດ ສະເດັດ ໄປ ດາມາເຊ          ເພ ື່ ອ ພບົ ກບັ ຕິກລາດ ປີ ເລ ເຊ ກະສດັ ແຫື່ງ ອັດຊີ-

ເຣຍ          ກ  ໄດໍ້ ເຫັນ ແທື່ນ ບ ຊຳ ທີື່  ດາມາເຊ          ແລະ ກະສດັ ອາຮາດ ໄດໍ້ ສ ົື່ງ ແບບ ແທື່ນ ບ ຊຳ ໄປ ຫຳ ອ ຣີຢາ 

ປະໂລຫິດ ພໍ້ອມ ທງັ ແບບແຜນ ຕຳມ ລກັສະນະ ກຳນ ກ ື່ສໍ້ຳງ         

11ປະໂລຫິດ ອ ຣີຢາ ກ  ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ແທື່ນ ບ -

ຊຳ ນ ັໍ້ນ ຕຳມ ແບບຢື່ຳງ ທກຸ ປະກຳນ ຊ ື່ ງ ກະສດັ ອາຮາດ ໄດໍ້ ສ ົື່ງ ມຳ ຈຳກ ດາມາເຊ,         ອ ຣີຢາ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ 

ແທື່ນ ບ ຊຳ ນ ັໍ້ນ ກື່ອນ ທີື່  ກະສດັ ອາຮາດ ກບັ ຈຳກ ດາມາເຊ         

12ແລະ ເມ  ື່ອ ກະສດັ ກບັ ຈຳກ ດາມາເຊ ມຳ 

ແລໍ້ວ         ກະສດັ ກ  ໄດໍ້ ເຫັນ ແທື່ນ ບ ຊຳ         ແລໍ້ວ ກະສດັ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃກໍ້ ແທື່ນ ບ ຊຳ ແລະ         ໄດໍ້ ຖວຳຍ ເທິງ 

ແທື່ນ ນ ັໍ້ນ         

13ແລະ ໄດໍ້ ເຜົຳ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ຂອງ ພະ ອງົ         ແລະ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ທີື່  ເປັນ ພ ດ ຜນົ ຂອງ ພະ ອງົ         

ແລະ ໄດໍ້ ຖອກ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ         ແລະ ເຄ ື່ ອງ ດ ື່ ມ         ແລະ ໄດໍ້ ຊດິ ເລ ອດ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ເພ ື່ ອ ຄວຳມ ສຳມກັຄ ີທ  ຳ 

ຂອງ ພະ ອງົ ລງົ ເທິງ ແທື່ນ ນ ັໍ້ນ         

14ພະ ອງົ ໄດໍ້ ຍໍ້ຳຍ ແທື່ນ ບ ຊຳ ທອງເຫລ ອງ         ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ ອອກ ຈຳກ ໜໍ້ຳ ພຣະວຫິຳນ ຈຳກ ສະຖຳນທີື່  ລະຫວື່ຳງ ແທື່ນ ບ ຊຳ         ແລະ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ຕ ັໍ້ງ ໄວໍ້ ທຳງ ດໍ້ຳນ ເໜ ອ ຂອງ ແທື່ນ ບ ຊຳ ນ ັໍ້ນ         

15ກະສດັ ອາຮາດ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ກບັ 

ປະໂລຫິດ ອ ຣີຢາ ວື່ຳ         “ເທິງ ແທື່ນ ໃຫຍື່ ນີໍ້ ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ເຜົຳ ເຄ ື່ ອງ         ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໃນ ຕອນ ເຊົໍ້ຳ ແລະ ເຄ ື່ ອງ 

ບ ຊຳ ທີື່  ເປັນ ພ ດ ຜນົ ໃນ ຕອນ ແລງ         ແລະ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ ຂອງ ກະສດັ ແລະ ເຄ ື່ ອງ ທນັ ຍະ ບ ຊຳ ຂອງ 

ພະ ອງົ ພໍ້ອມ ກບັ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ ຂອງ ປະຊຳຊນົ         ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ພ ດ ຜນົ ເປັນ ເມດັ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ 

ເຄ ື່ ອງ ດ ື່ ມ ບ ຊຳ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ຈ ົື່ງ ເອົຳ ເລ ອດ ທງັ ໝດົ ຈຳກ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ         ບ ຊຳ         ແລະ ເລ ອດ ທງັ 

ໝດົ ຈຳກ ເຄ ື່ ອງ ສດັ ບ ຊຳ ມຳ ຊດິ ເທິງ ແທື່ນ ນີໍ້         ແລະ ແທື່ນ ບ ຊຳ ທອງເຫລ ອງ ໃຫໍ້ ເປັນ ບື່ອນ ສ  ຳລບັ 

ທື່ຳນ ທີື່  ຈະ ທ ນ ຖຳມ ພຣະເຈົ້າ         

16ປະໂລຫິດ ອ ຣີຢາ ໄດໍ້ ເຮັດ ກຳນ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ທງັ ໝດົ ຕຳມ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ຂອງ 

ກະສດັ ອາຮາດ.          
17ແລະ ກະສດັ ອາຮາດ ໄດໍ້ ເອົຳ ແຜື່ນ ຈຳກ ຕນີ ຊຳມ ທງັຫລຳຍ ອອກ ໄປ         ແລະ ໄດໍ້ ເອົຳ ຂນັ ທີື່ ຢ ື່ ທຳງ 

ເທິງ ນ ັໍ້ນ ອອກ ໄປ ຈຳກ ແທື່ນ         ແລະ ໄດໍ້ ເອົຳ ຂນັ ໃຫຍື່ ລງົ ມຳ ຈຳກ ຮ ບ ງວົ ທອງເຫລ ອງ ທີື່  ຮອງ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ 

ວຳງ ໄວໍ້ ເທິງ ພ ໍ້ນ ກໍ້ອນ ຫີນ         

18ໃນ ວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ປື່ຽນ ປະຕ  ສະບຳ ໂຕ ທີື່  ກ ື່-

ສໍ້ຳງ ໄວໍ້ ໃນ ວຫິຳນ         ແລະ ປະຕ  ຊ ັໍ້ນ ນອກ ສ  ຳລບັ ກະສດັ ນ ັໍ້ນ         ພະ ອງົ ໄດໍ້ ປື່ຽນ ປະຕ  ອອກ         ເພຳະ ເຫັນ-

ແກື່ ກະສດັ ຂອງ ອັດຊີເຣຍ.          

ອາຮາດຕາຍ ກະສັດເຮເຊກີຢາຂຶ້ນປົກຄອງແທນ[a] 
19ລຳຊະ ກດິ ຕື່ຳງ ໆ ຂອງ ອາຮາດ ທີື່  ພະ ອງົ ໄດໍ້ ເຮັດ         ກ  ໄດໍ້ ບນັທ ກ ໄວໍ້ ໃນ ໜງັສ  ຂື່ຳວ ຄຳວ ຂອງ 

 

[a]2ຂຄວ 28:26–27 
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ກະສດັ ປະເທດ ຢ ດາ         

20ແລະ ອາຮາດ ໄດໍ້ ລື່ວງ ລບັ ໄປ ຢ ື່ ກບັ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ຕນົ         ພວກ ເຂົຳ ຝງັ ສບົ 

ໄວໍ້ ກບັ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພະ ອງົ ໃນ ເມ  ອງ         ດາວິດ          ແລະ ເຮເຊກີຢາ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ພະ ອງົ ຂ ໍ້ນ ປກົ-

ຄອງ ແທນ.          

ບົດທີ 17 
ກຸງຊາມາເຣຍລົ້ມທະລາຍ ແລະຊາວອິສຣາເອນຖືກກວາດເປັນຊະເລີຍ 

1ໃນ ລຳຊະກຳນ ປີ ທີ ສິບ ສອງ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ອາຮາດ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ແຫື່ງ ຢ ດາ          ໂຮເຊອາ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ 

ເອລາ          ໄດໍ້ ຂ ໍ້ນ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ປະເທດ ອິສຣາເອນ          ແລະ ປກົຄອງ ກງຸ ຊາມາເຣຍ ຢ ື່ ເກົໍ້ຳ ປີ.         

2ພະ ອງົ 

ໄດໍ້ ເຮັດ ຜິດ ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຕື່ ກ  ຍງັ ບ ື່  ເທົື່ ຳ ກບັ ບນັດຳ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ທີື່  ປກົຄອງ ອິສຣາເອນ ອງົ 

ກື່ອນ ໆ.         

3ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ຊັນມັນເນເສ          ແຫື່ງ ອັດຊີເຣຍ ໄດໍ້ ເຮັດ ເສິກ ຕ ື່ ສ ໍ້ ພະ ອງົ         ຝື່ຳຍ ໂຮເຊອາ ຈ ື່ງ 

ຍອມ ຢ ື່ ໃຕໍ້ ອ  ຳນຳດ         ແລະ ເສຍ ສື່ວຍ ໃຫໍ້ ທກຸ ໆ ປີ.         

4ແຕື່ ຢ ື່ ມຳ         ໂຮເຊອາ ໄດໍ້ ທ ລະ ຍດົ ຕ ື່  ອັດຊີເຣຍ          ຄ          

ພະ ອງົ ໄດໍ້ ສ ົື່ງ ທ ດ ໄປ ຫຳ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ແຫື່ງ ເອຢິບ          ແລະ ບ ື່  ຍອມ ເສຍ ສື່ວຍ ປະຈ  ຳ ປີ ໃຫໍ້ ອັດຊີເຣຍ          ເມ  ື່ອ 

ຊັນມັນເນເສ ຮ ໍ້ ຂື່ຳວ         ພະ ອງົ ກ  ຈບັ ໂຮເຊອາ ໄປ ຂງັ ຄກຸ ໄວໍ້.         

5ແລໍ້ວ ຊັນມັນເນເສ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ແຫື່ງ 

ອັດຊີເຣຍ ໄດໍ້ ບກຸ ເຂົໍ້ຳ ໂຈມ ຕ ີປະເທດ ອິສຣາເອນ          ແລະ ໄດໍ້ ອໍ້ອມ ເມ  ອງ ຊາມາເຣຍ ໄວໍ້ ເປັນ ເວລຳ 

ສຳມ ປີ.         

6ໃນ ປີ ທີ ເກົໍ້ຳ ຂອງ ລຳຊະກຳນ         ເຈົໍ້ຳ ໂຮເຊອາ          ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ອັດຊີເຣຍ ໄດໍ້ ຍ ດ ເອົຳ ກງຸ ຊາມາ-
ເຣຍ          ແລະ         ນ  ຳ ເອົຳ ຊຳວ ອິສຣາເອນ          ໄປ ເປັນ ຊະເລີຍ ທີື່  ອັດຊີເຣຍ          ພະ ອງົ ໃຫໍ້ ບຳງ ຄນົ ໃນ ພວກ 

ເຂົຳ ອຳໄສ ຢ ື່ ທີື່  ເມ  ອງ ຮາລາ          ຢ ື່ ໃກໍ້ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຮາໂບ ໃນ ເຂດ ໂກຊານ          ແລະ ຢ ື່ ໃນ ເມ  ອງ ຂອງ ຊຳວ ເມ-
ເດຍ.          

7ກງຸ ຊາມາເຣຍ          ຫລ ົໍ້ມຈມົ ກ  ຍໍ້ອນ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ເຮັດ ຜິດ ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         

ຜ ໍ້ ຊງົ ນ  ຳ ພວກ ເຂົຳ ອອກ ຈຳກ ປະເທດ ເອຢິບ          ຈຳກ ກ  ຳມ   ຂອງ ຟາຣາໂອ          ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ແຫື່ງ ເອຢິບ          ຄ  

ພວກ ເຂົຳ ໄປ ຂຳບ ໄຫວໍ້ ພະ ອ ື່ ນ.         

8ແລະ ເຮັດ ຕຳມ ປະເພນ ີຂອງ ຊນົ ຊຳດ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ຂບັ 

ໄລື່ ໜີ ໄປ ຈຳກ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ຖ  ທ  ຳນຽມ ທີື່  ປະດດິ ຄິດ ຂ ໍ້ນ ໂດຍ ບນັດຳ ກະສດັ ອິສຣາເອນ.         

9ພວກ 

ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ພຳກນັ ເຮັດ ໃນ ສິື່ ງ ທີື່          ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ບ ື່  ປຳດຖະໜຳ         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ບື່ອນ ນະ-

ມດັສະກຳນ ໄວໍ້ ເທິງ ບື່ອນ ສ ງ ທົື່ວ ເມ  ອງ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ຕ ັໍ້ງແຕື່ ໝ ື່ ບໍ້ຳນ ນໍ້ອຍ ໆ         ຮອດ ໝ ື່ ບໍ້ຳນ ໃຫຍື່.         

10ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງ ເສົຳ ສກັສິດ         ແລະ ຮ ບ ພະ ອາເຊຣາ ໄວໍ້ ເທິງ ພ  ສ ງ ທກຸ ໜື່ວຍ         ແລະ ຢ ື່ ກໍ້ອງ ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ 

ໃຫຍື່ ທກຸ ແຫື່ງ.         

11ພວກ ເຂົຳ ຖວຳຍ ບ ຊຳ ຢ ື່ ຕຳມ ບື່ອນ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້         ຕຳມ ແບບ ຂອງ ຊນົ ຊຳດ ທີື່  ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ໄລື່ ໜີ ໄປ ຈຳກ ພວກ ເຂົຳ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃນ ສິື່ ງ ທີື່  ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ         ຊ ື່ ງ ເປັນ ກຳນ 

ກະທ  ຳ ໃຫໍ້ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ພຣະພິໂລດ.         

12ພວກ ເຂົຳ ຂຳບ ໄຫວໍ້ ຮ ບ ເຄົຳລບົ ຊ ື່ ງ ເປັນ ກຳນ ຂ ນ ຄ  ຳ 

ສ ັື່ງ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ.          
13ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ສ ັື່ງ ພວກ ຜ ໍ້ ສ ົື່ງ ຂື່ຳວ         ແລະ ພວກ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະຄ  ຳ ໄປ ເຕ ອນ ພວກ ອິສຣາ-

ເອນ          ແລະ         ພວກ ຢ ດາ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ຫນັ ໜີ ຈຳກ ທຳງ ຊ ົື່ວ         ແລະ ຖ  ຮກັສຳ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ຂອງ ເຮົຳ         ຕຳມ ບດົ 

ບນັຍດັ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ໄວໍ້ ແກື່ ປ ື່ ຍື່ຳ ຕຳ ຍຳຍ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ບດົ ບນັຍດັ ນີໍ້ ແກື່ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         

ໂດຍ ຜື່ຳນ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ເຮົຳ         ຄ          ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະຄ  ຳ.”         

14ແຕື່ ພວກ ເຂົຳ ບ ື່  ຟງັ         ພວກ ເຂົຳ ດ ໍ້ ດໍ້ຳນ 
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ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ປ ື່ ຍື່ຳ ຕຳ ຍຳຍ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ທີື່  ບ ື່  ມີ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ໃນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ.         

15ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ປະ ຖິໍ້ມ ຄ  ຳ ສ ັື່ງສອນ         ແລະ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ມີ ໄວໍ້ ກບັ ປ ື່ ຍື່ຳ ຕຳ ຍຳຍ ຂອງ 

ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ທງັ ຄ  ຳເຕ ອນ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ເຕ ອນ ພວກ ເຂົຳ         ພວກ ເຂົຳ ຂຳບ ໄຫວໍ້ ຮ ບ ເຄົຳລບົ ທີື່  ໄຮໍ້ 

ສຳລະ ຈນົ ກຳຍເປັນ ຜ ໍ້ ທີື່  ອບັປະຍດົ         ພວກ ເຂົຳ ຕດິຕຳມ ແບບຢື່ຳງ ຂອງ ຊນົ ຊຳດ ທີື່ ຢ ື່ ອໍ້ອມ ຮອບ ເຂົຳ         

ຊ ື່ ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ສ ັື່ງ ພວກ ເຂົຳ ແລໍ້ວ ວື່ຳ         ບ ື່  ໃຫໍ້ ເຮັດ ຄ  ຊນົ ຊຳດ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ.         

16ພວກ ເຂົຳ ປະ ຖິໍ້ມ 

ຂ ໍ້ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ທກຸ ຢື່ຳງ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຜ ໍ້ ຊງົ ເປັນ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ໄດໍ້ ໃຊໍ້ ໂລຫະ 

ຫລ ື່  ເປັນ ຮ ບ ງວົ ສອງ ໂຕ ຂ ໍ້ນ ເປັນ ບື່ອນ ສກັກຳລະ ບ ຊຳ         ໄດໍ້ ເຮັດ ຫລກັ ສກັສິດ         ໄດໍ້ ນະມດັສະກຳນ 

ດວງ ດຳວ ຕະຫລອດ ທງັ ຮບັ ໃຊໍ້ ພະບາອານ.         

17ພວກ ເຂົຳ ເອົຳ ລ ກ ຊຳຍ         ແລະ ລ ກ ສຳວ ມຳ ຖວຳຍ ບ -

ຊຳ         ພວກ ເຂົຳ ດ  ມ          ແລະ ຕ ັໍ້ງໜໍ້ຳ ຕ ັໍ້ງ ຕຳ ເຮັດ ໃນ ສິື່ ງ ທີື່  ຊ ົື່ວຊໍ້ຳ ຕ ື່  ສຳຍ ພຣະເນດ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          

ຊ ື່ ງ ເປັນ ກຳນ ຍວົະ ເຍົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ພຣະອງົ ຊງົ ພຣະພິໂລດ.          
18ດໍ້ວຍ ເຫດ ນີໍ້         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ພຣະພິໂລດ ພວກ ອິສຣາເອນ          ແລະ ຊງົ ຂບັ ໄລື່ ພວກ ເຂົຳ ໜີ 

ຈຳກ ພຣະພກັ ຂອງ ພຣະອງົ         ໂດຍ ຈ ົື່ງ ໄວໍ້ ແຕື່ ຄນົ ໃນ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ຢ ດາ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ.         

19ຊຳວ ຢ ດາ          

ບ ື່  ຖ  ຮກັສຳ ຂ ໍ້ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເຊັື່ ນ ດຽວ ກນັ         ພວກ ເຂົຳ ປະຕບິດັ ຕຳມ ຮດີຄອງ ປະເພນ  ີ

ຂອງ ພວກ ອິສຣາເອນ.         

20ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈ ື່ງ ຊງົ ປະ ຖິໍ້ມ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ທກຸ ຄນົ         ພຣະ-

ອງົ ຊງົ ເຮັດ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ຫລ ົໍ້ມຈມົ         ແລະ         ຊງົ ມອບ ພວກ ເຂົຳ ໄວໍ້ ໃນ ກ  ຳມ   ຂອງ ພວກ ສດັຕ  ຜ ໍ້ ໂຫດ-

ຮໍ້ຳຍ         ຈນົ ໃນ ທີື່  ສດຸ         ພຣະອງົ ກ  ຊງົ ຂບັ ໄລື່ ພວກ ເຂົຳ ໜີ ໃຫໍ້ ໄກ ຈຳກ ພຣະພກັ ຂອງ ພຣະອງົ.         

21ຫລງັ 

ຈຳກ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ແຍກ ອິສຣາເອນ ອອກ ຈຳກ ຢ ດາ ແລໍ້ວ         ພວກ ອິສຣາເອນ ກ  ໄດໍ້ ແຕື່ງ-

ຕ ັໍ້ງ ເຢໂຣໂບອາມ          ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເນບັດ ໃຫໍ້ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ         ເຢໂຣໂບອາມ          ໄດໍ້ ຊກັ ຊວນ ຊຳວ ອິ-
ສຣາເອນ ໃຫໍ້ ປະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ນ  ຳ ພວກ ເຂົຳ ເຮັດ ຄວຳມ ຜິດ ຢື່ຳງ ຮໍ້ຳຍ ແຮງ.         

22ພວກ ອິ-
ສຣາເອນ ເປັນ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ເຢໂຣໂບອາມ          ແລະ ໄດໍ້ ເຮັດ ຄວຳມ ຜິດ ບຳບ ນ ັໍ້ນ ຕ ື່  ໄປ.         

23ຈນົ ຜນົ ສດຸ 

ທໍ້ຳຍ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ຂບັ ໄລື່ ພວກ ເຂົຳ ໜີ ໃຫໍ້ ໄກ ຈຳກ ພຣະພກັ ຂອງ ພຣະອງົ         ຕຳມ ທີື່  ພຣະອງົ 

ຊງົ ບອກ ຜື່ຳນ ມຳ ທຳງ ພວກ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະຄ  ຳ         ຊ ື່ ງ ເປັນ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ພຣະອງົ         ພຣະອງົ ຊງົ ກວຳດ 

ເອົຳ ພວກ ອິສຣາເອນ ຈຳກ ບໍ້ຳນ ເກດີ ເມ  ອງ ນອນ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ໄປ ເປັນ ຊະເລີຍ ທີື່  ປະເທດ ອັດຊີ-
ເຣຍ          ຈນົ ເຖງິ ເທົື່ ຳ ທກຸ ມ ໍ້ນີໍ້.          

ການປະຕິບັດຕົນຂອງພວກທີ່ເຂົ້າເປັນພົນລະເມືອງຊາມາເຣຍ 
24ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ອັດຊີເຣຍ ໄດໍ້ ນ  ຳ ປະຊຳຊນົ ຈຳກ ຫວົ ເມ  ອງ ຕື່ຳງ ໆ         ໃນ ປະເທດ ບາບີໂລນ          ຄ          ກຸທາ          

ອາວາ          ຮາມັດ          ແລະ ເສຟາວາຢິມ          ມຳ ຢ ື່ ໃນ ປະເທດ ຊາມາເຣຍ ແທນ ພວກ ອິສຣາເອນ          ພວກ 

ເຂົຳ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ຄອບຄອງ         ແລະ ອຳໄສ ຢ ື່ ຕຳມ ຫວົ ເມ  ອງ ຕື່ຳງ ໆ.         

25ຕອນ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ມຳ ຢ ື່ ໃໝື່         

ພວກ ເຂົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ນະມດັສະກຳນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ພຣະອງົ ຈ ື່ງ ຊງົ ສ ັື່ງ ຝ ງ ສິງ ມຳ ກດັ ກນິ ພວກ 

ເຂົຳ ເປັນ ຈ  ຳນວນ ຫລຳຍ.         

26ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ທ ນ ຕ ື່  ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ຂອງ ອັດຊີເຣຍ ວື່ຳ         ຊນົ ຊຳດ ທີື່  ພະ ອງົ 

ໃຫໍ້ ມຳ ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ເມ  ອງ ອັດຊີເຣຍ          ບ ື່  ຮ ໍ້ຈກັ ພິທີ ນະມດັສະກຳນ ພະ ປະຈ  ຳ ປະເທດ.         

27ພະ ນ ັໍ້ນ         ຈ ື່ງ 

ສ ົື່ງ ສິງ ມຳ ກດັ ກນິ ພວກ ເຂົຳ         ແລໍ້ວ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ອັດຊີເຣຍ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ຊງົ ອອກ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ສ ັື່ງ ປະໂລ-

ຫິດ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ         ທີື່  ຕກົ ເປັນ ຊະເລີຍ ຂອງ ເຮົຳ ນ ັໍ້ນ         ໃຫໍ້ ໄປ ສອນ ພິທີ ນະມດັສະກຳນ ພະ ປະຈ  ຳ ປະເທດ ໃຫໍ້ 
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ແກື່ ພວກ ເຂົຳ.”         

28ສະນ ັໍ້ນ         ປະໂລຫິດ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ         ໃນ ຈ  ຳນວນ ພວກ ທີື່  ຖ ກ ກວຳດ ມຳ ແຕື່ ຊາມາເຣຍ ກ  ໄປ 

ຢ ື່ ເມ  ອງ ເບັດເອນ          ແລະ ໄດໍ້ ສອນ ວທີິ ນະມດັສະກຳນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໃຫໍ້ ແກື່ ພວກ ເຂົຳ.          
29ແຕື່ ວື່ຳ         ພວກ ເຂົຳ ຍງັ ຄງົ ສໍ້ຳງ ຮ ບ ເຄົຳລບົ ເປັນ ພະ ຂອງ ແຕື່ ລະ ຊນົ ຊຳດ ຢ ື່         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເອົຳ 

ຮ ບ ເຄົຳລບົ ໄວໍ້ ໃນ ບື່ອນ ສກັສິດ         ທີື່  ຊຳວ ຊາມາເຣຍ ໄດໍ້ ກ ື່ສໍ້ຳງ ໄວໍ້         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ເຊັື່ ນ ນີໍ້ ໃນ ທກຸ ໆ         

ຫວົ ເມ  ອງ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ອຳໄສ ຢ ື່.         

30ຊຳວ ເມ  ອງ ບາບີໂລນ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ຮ ບ ພະ         ສຸກໂກດ-ເບໂນດ ຊຳວ 

ເມ  ອງ ກຸທາ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ຮ ບ ພະ ເນການ          ຊຳວ ເມ  ອງ ຮາມັດ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ຮ ບ ພະ ອາຊີມາ.         

31ຊຳວ ເມ  ອງ 

ອາວາ          ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ຮ ບ ພະນິບຮັດ          ແລະ ພະຕາຕັກ          ສື່ວນ ຊຳວ ເສຟາວາຢິມ ໄດໍ້ ເຜົຳ ລ ກ ຂອງ ຕນົ 

ຖວຳຍ ບ ຊຳ ຮ ບ ພະອັດຣຳເມເລັກ          ແລະ ຮ ບ ພະອານຳເມເລັກ ຊ ື່ ງ ເປັນ ພະ ຂອງ ຊຳວ ເສຟາວາ-
ຢິມ.         

32ແຕື່ ພວກ ເຂົຳ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ກ  ນະມດັສະກຳນ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຄ  ກນັ         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ 

ກນັ ໃນ ພວກ ເຂົຳ ເອງ ໃຫໍ້ ເປັນ ປະໂລຫິດ ປະຈ  ຳ ບື່ອນ ສກັສິດ         ເພ ື່ ອ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ຢ ື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ.         

33ພວກ ເຂົຳ ນະມດັສະກຳນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ທງັ ໄດໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ພະ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ຕຳມ ຮດີຄອງ ຂອງ 

ປະເທດ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ເຄີຍ ຢ ື່ ມຳ ກື່ອນ ນ ັໍ້ນ.          
34ທກຸ ມ ໍ້ນີໍ້         ພວກ ເຂົຳ ຍງັ ຄງົ ປະຕບິດັ ຕຳມ ຮດີຄອງ ເກົື່ ຳ ຢ ື່ ໂດຍ ບ ື່  ໄດໍ້ ນະມດັສະກຳນ ພຣະຜ ູ້ເປັນ-

ເຈົ້າ          ແລະ ບ ື່  ໄດໍ້ ປະຕບິດັ ຕຳມ ພຣະຄ  ຳ         ຫລ  ກດົ ຂ ໍ້ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ມີ ໄວໍ້ ແກື່ ເຊ ໍ້ອສຳຍ 

ຂອງ ຢາໂຄບ          ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ພຣະອງົ ຊງົ ໃຫໍ້ ຊ ື່ ວ ື່ຳ         ອິສຣາເອນ.          
35ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ເຮັດ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ ກບັ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ສ ັື່ງ ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ພວກ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  

ຕໍ້ອງ ຮບັ ໃຊໍ້         ບ ື່  ຕໍ້ອງ ຂຳບ ໄຫວໍ້         ຫລ  ຖວຳຍ ບ ຊຳ ແກື່ ພະ ອ ື່ ນ         ແຕື່ ໃຫໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຢ ຳ ເກງ ເຮົຳ.         

36ຜ ໍ້ ເປັນ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ທີື່  ໄດໍ້ ນ  ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ອອກ ມຳ ຈຳກ ປະເທດ ເອຢິບ ດໍ້ວຍ ອ  ຳນຳດ ອນັ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ຂອງ 

ເຮົຳ.         

37ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຕໍ້ອງ ເຊ ື່ ອ ຟງັ ພຣະທ  ຳ         ແລະ ກດົ ຂ ໍ້ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ຈຳລ ກ ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ແກື່ ພວກ ເຈົໍ້ຳ.         

38ພວກ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ຕໍ້ອງ ນະມດັສະກຳນ ພະ ອ ື່ ນ         ຢື່ຳ ລ ມ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ ທີື່  ເຮົຳ ມີ ໄວໍ້ ກບັ ພວກ ເຈົໍ້ຳ.         

39ຈ ົື່ງ 

ເຄົຳລບົ ຢ ຳ ເກງ ເຮົຳ ຜ ໍ້ ເປັນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ຈະ ໄຖື່ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ອອກ ຈຳກ ອ  ຳ-

ນຳດ ຂອງ ພວກ ສດັຕ .”         

40ແຕື່ ປະຊຳຊນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ບ ື່  ຍອມ ຟງັ         ແລະ ຍງັ ຄງົ ປະຕບິດັ ຕຳມ ຮດີຄອງ ເກົື່ ຳ 

ຢ ື່.         

41ສະນ ັໍ້ນ         ພວກ ຊນົ ຊຳດ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້         ຈ ື່ງ ນະມດັສະກຳນ ພຣະເຈົ້າ ພໍ້ອມ ທງັ ຮບັ ໃຊໍ້ ຮ ບ ເຄົຳລບົ 

ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ດໍ້ວຍ ທກຸ ມ ໍ້ນີໍ້         ພວກ ລ ກ ຫລຳນ ເຫ ລນັ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ຍງັ ສ ບຕ ື່  ປະຕບິດັ ຄ  ກບັ ພ ື່  ແມ ື່ 

ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຢ ື່.          

ບົດທີ 18 
ລາຊະການຂອງເຈົ້າເຮເຊກີຢາ 

1ໃນ ລຳຊະກຳນ ປີ ທີ ສຳມ ຂອງ         ໂຮເຊອາ          ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເອລາ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ          ເຮ-
ເຊກຢີາ          ລ ກ ຊຳຍ ອາຮາດ ໄດໍ້ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ຢ ດາ.         

2ເມ  ື່ອ ພະ ອງົ ຂ ໍ້ນ ຄອງ ລຳຊະ ສມົບດັ         ຊງົ ມີ ອຳ-

ຍ ຸຊຳວ ຫໍ້ຳ ປີ         ແລະ ຊງົ ປກົຄອງ ຢ ື່ ທີື່  ກງຸ ເຢຣ ຊາເລັມ ເປັນ ເວລຳ ເກົໍ້ຳ ປີ         ມຳນ ດຳ ຂອງ ພະ ອງົ ຊ ື່ ວ ື່ຳ         

ອາບີ          ເປັນ ລ ກ ສຳວ ຂອງ ເຊຄາຣີຢາ.         

3ພະ ອງົ ປະພ ດ ທກຸ ສິື່ ງ ຖ ກ ຕຳມ ນ  ໍ້ຳ ພຣະໄທ ຂອງ ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ          ດ ັື່ງ ດຽວ ກນັ ກບັ         ດາວິດ          ບນັພະບ ລດຸ ທີື່  ໄດໍ້ ປະຕບິດັ ມຳ.         

4ພະ ອງົ ໄດໍ້ ທ  ຳລຳຍ ບື່ອນ ສກັ-
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ສິດ ໃນ ສະຖຳນທີື່  ສ ງ ສດຸ         ໄດໍ້ ທບັ ເສົຳ ສກັສິດ         ໄດໍ້ ຕດັ ຫລກັ ໄມ ໍ້ ສກັສິດ         ແລະ ໄດໍ້ ຕ ີຮ ບ ງ   ທອງ ທີື່  ໂມ-
ເຊ ໄດໍ້ ຫລ ື່  ຂ ໍ້ນ         ງ   ທອງ ນີໍ້ ມີ ຊ ື່ ວ ື່ຳ         ເນຮ ຊະຕານ.         

5ໃນ ສະໄໝ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ບ ຊຳ ຮ ບ ນ ັໍ້ນ         

ເຈົໍ້ຳ ເຮເຊກີຢາ ໄດໍ້ ວຳງໃຈ ໃນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ອິສຣາເອນ          ບນັດຳ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ແຫື່ງ ຢ ດາ ທີື່  ຂ ໍ້ນ 

ຄອງ ລຳຊະ ສມົບດັ ກື່ອນ ພະ ອງົ         ຫລ  ຂ ໍ້ນ ຄອງ ລຳຊະ ສມົບດັ ຫລງັ ພະ ອງົ         ບ ື່  ມີ ອງົ ໃດ ເທົື່ ຳ ທຽມ ກບັ 

ພະ ອງົ ໄດໍ້.         

6ພະ ອງົ ມີ ຄວຳມ ຈງົ ຮກັ ພກັດ ີຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຢື່ຳງ ບ ື່  ລດົ ລະ         ຊງົ ຖ  ຮກັສຳ ຂ ໍ້ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ທີື່  

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໃຫໍ້ ໄວໍ້ ກບັ ໂມເຊ.         

7ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈິື່ງ ຊງົ ສະຖດິ ຢ ື່ ກບັ ພະ ອງົ         ແລະ ທກຸ 

ສິື່ ງ ທີື່  ພະ ອງົ ອຳສຳ ເຮັດ ກ  ສ  ຳເລັດ ຜນົ         ພະ ອງົ ໄດໍ້ ກະບດົ ຕ ື່ ສ ໍ້ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ອັດຊີເຣຍ          ແລະ ບ ື່  ຍອມ ເສຍ 

ສື່ວຍ ໃຫໍ້.         

8ຊງົ ປຳບ ປຳມ ພວກ ຟີລິດສະຕີນ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ໝ ື່ ບໍ້ຳນ ນໍ້ອຍ ໆ         ຈນົ ເຖງິ ຫວົ ເມ  ອງ ໃຫຍື່ ໆ         

ຮື່ວມ ທງັ ເມ  ອງ ຄາຊາ          ແລະ ທົື່ວ ທງັ ເຂດ ແດນ ນ ັໍ້ນ.          

ກອງທັບອັດຊີເຣຍຢຶດກຸງເຢຣ ຊາເລັມ 
9ໃນ ລຳຊະກຳນ ປີ ທີ ສີື່  ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ເຮເຊກີຢາ          ຊ ື່ ງ ເປັນ ລຳຊະກຳນ ປີ ທີ ເຈດັ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໂຮເຊອາ          

ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເອລາ          ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ          ຊັນມັນເນເສ          ເຈົໍ້ຳ ຊວິດິ ອັດຊີເຣຍ          ໄດໍ້ ບກຸລກຸ 

ນະຄອນ ຊາມາເຣຍ ໂດຍ ໄດໍ້ ປິດ ລໍ້ອມ ເມ  ອງ ໄວໍ້.         

10ພຳຍ ໃນ ສຳມ ປີ         ເຈົໍ້ຳ ຊວິດິ ອັດຊີເຣຍ ກ  ຍ ດ 

ເມ  ອງ ນີໍ້ ໄດໍ້         ຊ ື່ ງ ເປັນ ປີ ທີ ຫກົ ຂອງ ລຳຊະກຳນ ເຈົໍ້ຳ ເຮເຊກີຢາ          ແລະ ເປັນ ປີ ທີ ເກົໍ້ຳ ຂອງ ລຳຊະກຳນ 

ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໂຮເຊອາ          ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ.         

11ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ອັດຊີເຣຍ          ໄດໍ້ ກວຳດ ຕໍ້ອນ ເອົຳ ປະ-

ຊຳຊນົ ອິສຣາເອນ ໄປ ເປັນ ສະ ເລີຍ ທີື່  ເມ  ອງ ອັດຊີເຣຍ          ພະ ອງົ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ບຳງ ຄນົ ໃນ ພວກ ເຂົຳ ອຳໄສ ຢ ື່ 

ທີື່  ເມ  ອງ ຮາລາ          ແລະ ອີກ ພວກ ໜ ື່ ງ ໃຫໍ້ ຢ ື່ ໃກໍ້ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຮາໂບ          ໃນ ເຂດ ໂກຊານ ແລະ ຢ ື່ ໃນ ເມ  ອງ ຂອງ 

ຊຳວ ເມເດຍ.         

12ກງຸ ຊາມາເຣຍ ຫລ ົໍ້ມຈມົ ກ  ເພຳະວື່ຳ         ພວກ ອິສຣາເອນ ບ ື່  ເຊ ື່ ອ ຟງັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ຂອງ ຕນົ         ພວກ ເຂົຳ ລະເມດີ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ຄ          ບ ື່  ປະຕບິດັ ຕຳມ ໂມເຊ          ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ໄດໍ້ ບ ົື່ງ ໄວໍ້.          

ເຈົ້າເຊັນນາເກຮິບ ຍົກກອງທັບໄປບຸກນະຄອນເຢຣ ຊາເລັມ 
13ໃນ ລຳຊະກຳນ ປີ ທີ ສີື່  ສິບ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ເຮເຊກີຢາ          ເສັນນາເກຣິບ          ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ອັດຊີເຣຍ          ໄດໍ້ ໂຈມ 

ຕ ີປໍ້ອມ ປໍ້ອງ ກນັ ເມ  ອງ ຕື່ຳງ ໆ         ໃນ ປະເທດ ຢ ດາ          ແລະ ຍ ດ ເອົຳ ໄວໍ້ ໄດໍ້ ສ  ຳເລັດ.         

14ແລໍ້ວ ເຮເຊກີຢາ          

ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ແຫື່ງ ຢ ດາ ໄດໍ້ ມີ ພະ ລຳຊະສຳນ ໄປ ຍງັ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ອັດຊີເຣຍ ທີື່  ເມ  ອງ ລາກິດ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳພະ-

ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ຜິດ ແລໍ້ວ         ຂ  ໃຫໍ້ ເອີໍ້ນ ກອງທບັ ຖອນ ຄ ນ ເສຍ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຍອມ ເສຍ ສື່ວຍ ຕຳມ ທກຸ ສິື່ ງ ທີື່  

ທື່ຳນ ຕໍ້ອງກຳນ”         ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ອັດຊີເຣຍ ໄດໍ້ ຮຽກຮໍ້ອງ ເອົຳ ເງນິ ສິບ ໂຕນ         ແລະ ຄ  ຳ ໜ ື່ ງ ໂຕນ ຈຳກ ເຮ-
ເຊກີຢາ          ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ແຫື່ງ ຢ ດາ.         

15ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ເຈົໍ້ຳ ເຮເຊກີຢາ          ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ເອົຳ ເງນິ ທງັ ໝດົ ຈຳກ ພຣະວ-ິ

ຫຳນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ຈຳກ ຄງັ ພະລຳຊະວງັ ມອບ ໃຫໍ້.         

16ພະ ອງົ ໄດໍ້ ລອກ ເອົຳ ຄ  ຳ ຈຳກ ປະຕ  

ພຣະວຫິຳນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ຈຳກ ຂອບ ປື່ອງຢໍ້ຽມ ທີື່  ພະ ອງົ ໄດໍ້ ໂອບ ໄວໍ້         ແລໍ້ວ ສ ົື່ງ ໄປ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ 

ຊວີດິ ອັດຊີເຣຍ.          
17ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ອັດຊີເຣຍ ໄດໍ້ ສ ົື່ງ ກອງທບັ ໃຫຍື່ ຈຳກ         ລາກິດ          ໄປ ຕ ື່ ສ ໍ້ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ເຮເຊກີຢາ          ທີື່  ນະ-

ຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ          ໂດຍ ກຳນ ນ  ຳ ຂອງ ນຳຍ ທະຫຳນ ຜ ໍ້ ມີ ອ  ຳນຳດ ສຳມ ທື່ຳນ         ເມ  ື່ອ ມຳ ຮອດ ນະຄອນ 

ເຢຣ ຊາເລັມ          ພວກ ເຂົຳ ກ  ຕ ັໍ້ງ ທີື່  ໝັໍ້ນ ຢ ື່ ໃກໍ້ ຮື່ອງນ  ໍ້ຳ ເບ ໍ້ອງ ເໜ ອ         ຢ ື່ ທີື່  ຖະໜນົ ໄປ ຫຳ ບື່ອນ ຊກັ ຜໍ້ຳ.         
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18ແລໍ້ວ ພວກ ເຂົຳ ກ  ຖ ກ ສ ົື່ງ ໄປ ຫຳ ເຈົໍ້ຳ ເຮເຊກຢີາ          ແລະ ໄດໍ້ ມີ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ຊ ັໍ້ນ ຜ ໍ້ ໃຫຍື່ ສຳມ ທື່ຳນ 

ອອກ ມຳ ພບົ ພວກ ເຂົຳ ຄ          ເອລຢີາກີມ          ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຮິນກີຢາ          ຜ ໍ້ ຮບັຜິດຊອບ ໃນ ພະລຳຊະວງັ         

ເຊັບນາ ພະ ລຳຊະ ເລຂຳນກຸຳນ         ແລະ ໂຢອາ          ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອາສັບ ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ບນັທ ກ ລຳຍ ງຳຍ ວຽກ ທົື່ວ 

ໄປ.          
19ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ໃນ ບນັດຳ ນຳຍ ທະຫຳນ ອັດຊີເຣຍ          ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ບກຸຄນົ ທງັ ສຳມ ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ອງົ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ 

ແຫື່ງ ອັດຊີເຣຍ ມີ ພະ ປະສງົ ຢຳກ ຈະ ຮ ໍ້ ວື່ຳ         ດໍ້ວຍ ເຫດ ໃດ ເຈົໍ້ຳ ເຮເຊກີຢາ          ຈ ື່ງ ມີ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ໝັໍ້ນ ໃນ 

ພຣະໄທ ແທໍ້.         

20ເພິື່ ນ ຄິດ ວື່ຳ ຄ  ຳ ເວົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ຍດຸທະສຳດ         ແລະ ກ  ຳລງັ ທະຫຳນ ໄດໍ້ ຊ ັໍ້ນ ບ ?         ພວກ 

ເຂົຳ ຄິດ ວື່ຳ         ໃຜ ຈະ ເປັນ ຜ ໍ້ ຊື່ອຍ ໃນ ກຳນ ກະບດົ ຕ ື່ ຕໍ້ຳນ ເຮົຳ.         

21ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຮ ໍ້ ວື່ຳ         ພວກ ທື່ຳນ ກ  ຳລງັ 

ອຳໄສ ຢ ື່ ປະເທດ ເອຢິບ ຊ ື່ ງ ເປັນ ປະເທດ ທີື່  ຢຽດ ເໝ ອນ ໄມ ໍ້ ອ ໍ້         ທີື່  ໃຊໍ້ ເຮັດ ໄມ ໍ້ເທົໍ້ຳ         ມີ ແຕື່ ມນັ ຈະ ຫກັ         

ແລະ ສຽບ ແທງ ມ  ຜ ໍ້ ທີື່  ໃຊໍ້         ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ແຫື່ງ ເອຢິບ ກ  ປຽບ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ທີື່  ກື່ຳວ ມຳ ນີໍ້ ແຫລະ.”         

22ນຳຍ ທະ-

ຫຳນ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ໄປ ວື່ຳ,         “ບຳງທີ ທື່ຳນ ອຳດ ຈະ ບອກ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         ພວກ ທື່ຳນ ເພິື່ ງ ພຳ ອຳໄສ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ         ແຕື່ ເຈົໍ້ຳ ເຮເຊກີຢາ          ເປັນ ຜ ໍ້ ທ  ຳລຳຍ ບື່ອນ ສກັສິດ         ແລະ ແທື່ນ ບ -

ຊຳ ທງັ ໝດົ         ທງັ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ປະຊຳຊນົ ຢ ດາ          ແລະ ເຢຣ ຊາເລັມ ໃຫໍ້ ນະມດັສະກຳນ ແທື່ນ ບ ຊຳ ໃນ ນະ-

ຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ.         

23ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຂ  ທໍ້ຳ ທຳຍ ຕ ື່  ທື່ຳນ ດໍ້ວຍ ພະ ນຳມ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ຂອງ ຂໍ້ຳ-

ພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         ຄນັ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈະ ເອົຳ ມ ໍ້ຳ ໃຫໍ້ ສອງ ພນັ ໂຕ         ພວກ ທື່ຳນ ຈະ ຊອກ ຄນົ ມຳ ຂີື່  ໄດໍ້ ບ ?         

24ພວກ 

ທື່ຳນ ນ ັໍ້ນ         ແມ ື່ນ ແຕື່ ຈະ ຕ ີກບັ ທະຫຳນ ຜ ໍ້ ນໍ້ອຍ ຂອງ ອັດຊີເຣຍ ກ  ຍງັ ບ ື່  ໄຫວ ແລໍ້ວ         ປຳນ ນ ັໍ້ນ ຍງັ ຈະ ໃຫໍ້ 

ພວກ ເອຢິບ ສ ົື່ງ ລດົ ຮບົ         ແລະ ທະຫຳນ ມ ໍ້ຳ ມຳ ຊື່ອຍ ຢ ື່ ບ ?         

25ພວກ ທື່ຳນ ຄງົ ຄິດ ວື່ຳ         ພວກ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ 

ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໂຈມ ຕ ີແລະ ທ  ຳລຳຍ ປະເທດ ຂອງ ທື່ຳນ         ໂດຍ ປຳດ ສະ ຈຳກ ຄວຳມ ຊື່ອຍ ເຫລ ອ ຈຳກ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊ ັໍ້ນ ບ ?         ແມ ື່ນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເອງ ທີື່  ໄດໍ້ ຊງົ ບອກ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໂຈມ ຕ ີ         ແລະ ທ  ຳ-

ລຳຍ ປະເທດ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ.”          
26ຕ ື່  ມຳ         ເອລຢີາກີມ          ເຊັບນາ          ແລະ ໂຢອາ          ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ນຳຍ ທະຫຳນ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ,         “ຢື່ຳ ເວົໍ້ຳ ເປັນ 

ພຳສຳ ເຮັບເຣ ີເລີຍ         ກະລນຸຳ ເວົໍ້ຳ ເປັນ ພຳສຳ ອາຣາມ          ເພຳະ ພວກ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເຂົໍ້ຳໃຈ ຢ ື່         ແລະ ເພ ື່ ອ 

ບ ື່  ໃຫໍ້ ປະຊຳຊນົ ຢ ື່ ເທິງ ກ  ຳແພງ ນ ັໍ້ນ ຮ ໍ້ ເລ ື່ ອງ ນ  ຳ.”         

27ແຕື່ ນຳຍ ທະຫຳນ ເວົໍ້ຳ ຕອບ ວື່ຳ,         “ພວກ ທື່ຳນ ຄິດ 

ວື່ຳ         ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ສ ົື່ງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ມຳ ນີໍ້         ເພ ື່ ອ ບອກ ເລ ື່ ອງ ນີໍ້ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ         ຫລ  ຕວົ ພວກ 

ທື່ຳນ ເອງ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ ບ ?         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຢຳກ ເວົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ປະຊຳຊນົ ທີື່  ນ ັື່ງ ເທິງ ກ  ຳແພງ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຍນິ ນ  ຳ         ເພຳະວື່ຳ 

ພວກ ເຂົຳ ຈະ ກນິ ຂີໍ້         ແລະ ດ ື່ ມນ  ໍ້ຳ ຍື່ຽວ ຂອງ ຕນົ ເອງ         ດ ັື່ງ ດຽວ ກນັ ກບັ ພວກ ທື່ຳນ.”          
28ແລໍ້ວ ນຳຍ ທະຫຳນ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ກ  ຢ ນ ຂ ໍ້ນ ຮໍ້ອງ ສຽງ ດງັ         ເປັນ ພຳສຳ ເຮັບເຣ ີວື່ຳ,         

29“ຈ ົື່ງ ຟງັ ຄ  ຳ ບອກ-

ເລົື່ ຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ອັດຊີເຣຍ ອງົ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ວື່ຳ         ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ເຮເຊກີຢາ          ຕບົ ຕຳ ພວກ ທື່ຳນ ເລີຍ         ເພິື່ ນ 

ຈະ ບ ື່  ມີ ອ  ຳນຳດ ໃດ ໆ ຊື່ອຍ ເຫລ ອ ພວກ ທື່ຳນ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ໄດໍ້ ດອກ.         

30ຢື່ຳ ຍອມ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ         ເຮເຊກີຢາ ຈ ງ ດງັ 

ພວກ ທື່ຳນ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ເພິື່ ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເລີຍ         ຢື່ຳ ຄິດ ວື່ຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ຊື່ອຍ ພວກ ທື່ຳນ ໃຫໍ້ 

ພົໍ້ນ ໄພ ໄດໍ້         ແລະ ຈະ ບ ື່  ໃຫໍ້ ເມ  ອງ ນີໍ້ ຕກົ ຢ ື່ ໃນ ອ  ຳນຳດ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ອັດຊີເຣຍ ໄດໍ້.         

31ຢື່ຳ ເຊ ື່ ອ ຟງັ ເຈົໍ້ຳ         

ເຮເຊກີຢາ ເລີຍ         ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ອັດຊີເຣຍ ໄດໍ້ ອອກ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ພວກ ທື່ຳນ ອອກ ມຳ ຍອມ ຈ  ຳນນົ         ແລໍ້ວ 

ພວກ ທື່ຳນ ກ  ຈະ ມີ ສື່ວນ ໄດໍ້ ກນິ ໝຳກ ອະງ ຸື່ນ         ແລະ ໝຳກເດ ື່ ອ         ແລະ ກ  ຈະ ໄດໍ້ ດ ື່ ມນ  ໍ້ຳ ໃນ ສໍ້ຳງ ຂອງ ຕນົ 
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ເອງ.         

32ຈນົ ກວື່ຳ ພະ ອງົ ຈະ ໄດໍ້ ນ  ຳ ພວກ ທື່ຳນ ໄປ ສ ື່ ປະເທດ ທີື່  ເປັນ ເໝ ອນ ປະເທດ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ 

ເອງ         ຄ          ປະເທດ ທີື່  ມີ ເຂົໍ້ຳ ບຳ ເລ         ແລະ ນ  ໍ້ຳ ອະງ ຸື່ນ ຢື່ຳງ ດ ີ        ມີ ເຂົໍ້ຳຈີື່         ມີ ນ  ໍ້ຳ ອະງ ຸື່ນ         ມີ ນ  ໍ້ຳມນັ         ແລະ ນ  ໍ້ຳ-

ເຜີໍ້ງ         ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ພວກ ທື່ຳນ ຈະ ມີ ຊວີດິ         ແລະ ຈະ ບ ື່  ຕຳຍ         ຂ  ຢື່ຳ ຟງັ ຄ  ຳ ຫລອກ ລວງ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ເຮເຊກີຢາ 

ທີື່  ບອກ ວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ຊງົ ຊື່ອຍ ຊວີດິ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ ໄວໍ້.         

33ມີ ພະ ໃດ ໆ ຂອງ ຊນົ ຊຳດ ໃດ ທີື່  

ຈະ ຊື່ອຍ ເຫລ ອ ປະເທດ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຈຳກ ອ  ຳນຳດ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ອັດຊີເຣຍ ໄດໍ້?         

34ພະ ຂອງ ເມ  ອງ ຮາ-
ມັດ          ເມ  ອງ ອາປາດ          ເມ  ອງ ເສຟາວາຢິມ          ເມ  ອງ ເຮນາ          ແລະ ເມ  ອງ ອີວາ ນ ັໍ້ນ ຢ ື່ ໃສ ແລໍ້ວ ດຽວນີໍ້?         

ບ ື່  ເຫັນ ວື່ຳ ມີ ອງົ ໃດ ຊື່ອຍ ເຫລ ອ ຊາມາເຣຍ ໄດໍ້ ແມ ື່ນ ບ ?         

35ຈ ົື່ງ ບອກ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ແດື່ ວື່ຳ         ມ ີພຣະເຈົ້າ 

ຂອງ ປະເທດ ໃດ ໃນ ຈ  ຳນວນ ພຣະເຈົ້າ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້         ທີື່  ໄດໍ້ ຊື່ອຍ ເຫລ ອ ປະເທດ ຂອງ ຕນົ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຈຳກ ກ  ຳ-

ມ  ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ອັດຊີເຣຍ ໄດໍ້         ແລໍ້ວ ເຫດ ໃດ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ຄິດ ວື່ຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈ ື່ງ ຈະ ສຳມຳດ 

ຊື່ອຍ ນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ໄພ ໄດໍ້?”         

36ປະຊຳຊນົ ໄດໍ້ ພຳກນັ ມດິ ຢ ື່         ເພຳະວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ເຮເຊກີຢາ 

ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ບ ື່  ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ຕອບ ຫຍງັ ໝດົ.          
37ເອລຢີາກີມ          ເຊັບນາ          ແລະ ໂຢອາ          ຕື່ຳງ ກ  ຈກີ ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ ຂອງ ຕນົ ເອງ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ເສຍ ໃຈ         

ແລະ ພຳກນັ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ຂຳບ ທ ນ ສິື່ ງ ທີື່  ນຳຍ ທະຫຳນ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ເຮເຊກີຢາ ຊຳບ.          
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ເຈົ້າເຮເຊກີຢາຂໍຄຳປຶກສາຈາກເອຊາຢາ 

1ເມ  ື່ອ ເຈົໍ້ຳ ເຮເຊກຢີາ ໄດໍ້ ຍນິ ຄ  ຳ ລຳຍ ງຳນ         ພະ ອງົ ກ  ຊງົ ຈກີ ເຄ ື່ ອງນຸື່ງ         ແລະ ຊງົ ໃສື່ເຄ ື່ ອງ ໄວໍ້ ທກຸ         

ແລໍ້ວ ສະເດັດ ໄປ ຍງັ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ.         

2ພະ ອງົ ໄດໍ້ ສ ົື່ງ         ເອລີຢາກີມ          ຜ ໍ້ ຮບັຜິດ-

ຊອບ ວຽກ ກຳນ ທົື່ວ ໄປ ໃນ ພະລຳຊະວງັ         ເຊັບນາ          ລຳຊະ ເລຂຳນກຸຳນ         ພໍ້ອມ ທງັ ພວກ ມະຫຳ ປະ-

ໂລຫິດ         ໄປ ຫຳ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ         ເອຊາຢາ          ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອາໂມດ          ທກຸ ຄນົ ທີື່  ພະ ອງົ ສ ົື່ງ ໄປ ນີໍ້ ນຸື່ງ 

ເຄ ື່ ອງ ໄວໍ້ ທກຸ.         

3ພວກ ນີໍ້ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ເອຊາຢາ ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ ເຮເຊກີຢາ ໄດໍ້ ບອກ ດ ັື່ງນີໍ້         ມ ໍ້ນີໍ້ ເປັນ ມ ໍ້ ທີື່  ທກຸທ -

ລະມຳນ         ເປັນ ມ ໍ້ ແຫື່ງ ກຳນ ລງົໂທດ         ແລະ ເປັນ ມ ໍ້ ອບັອຳຍ ຂຳຍໜໍ້ຳ         ເອຊາຢາ          ພວກ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ 

ເປັນ ເໝ ອນ ຍງິ ທີື່  ກ  ຳລງັ ຈະ ອອກລ ກ         ຊ ື່ ງ ບ ື່  ມແີຮງ ພ  ຈະ ເບັື່ ງ ລ ກ ອອກ.         

4ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ອັດຊີເຣຍ ໄດໍ້ ສ ົື່ງ 

ທະຫຳນ ຂອງ ພະ ອງົ ມຳ         ເພ ື່ ອ ເວົໍ້ຳ ໝິື່ ນປະໝຳດ ພຣະເຈົ້າ ຜ ໍ້ ຊງົ ພຣະຊນົ ຢ ື່         ຂ  ໃຫໍ້ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ຂອງ ທື່ຳນ ຊງົ ຮບັ ຟງັ ຄ  ຳ ນີໍ້         ແລະ ລງົໂທດ ແກື່ ຜ ໍ້ ທີື່  ກື່ຳວ ນ ັໍ້ນ         ຂ  ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ອໍ້ອນວອນ ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ          ເພ ື່ ອ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ເຮົຳ ຈະ ໄດໍ້ ມີ ຊວີດິ ສ ບຕ ື່  ໄປ.”          

5-6ເມ  ື່ອ ເອຊາຢາ          ຮບັ ຂື່ຳວ ຈຳກ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ເຮເຊກີຢາ ແລໍ້ວ         ເພິື່ ນ ກ  ຝຳກ ຄ  ຳ ຂຳບ ທ ນ ກບັ ເມ  ອ 

ວື່ຳ,         “ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ບ ື່  ໃຫໍ້ ພະ ອງົ ຫວ ັື່ນໄຫວ ຕ ື່  ຄ  ຳ ກື່ຳວ ຫຳ ທີື່  ວື່ຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ບ ື່  ສຳມຳດ 

ຊື່ອຍ ໃຫໍ້ ພວກ ເຮົຳ ພົໍ້ນ ໄພ ໄດໍ້.         

7ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ອັດຊີເຣຍ ໄດໍ້ ຍນິ ຂື່ຳວ ເລົື່ ຳ ລ          

ແລໍ້ວ ພະ ອງົ ກ  ຈະ ກບັ ຄ ນ ເມ  ອ ປະເທດ ຂອງ ຕນົ ເອງ         ແລະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ໃຫໍ້ ພະ ອງົ ຖ ກ ຂໍ້ຳ ໃນ 

ປະເທດ ນ ັໍ້ນ.”          

ຜ ້ບັນຊາການທະຫານອັດຊີເຣຍສົ່ງຄຳຂ ູ່ໄປຫາເຈົ້າເຮເຊກີຢາ 
8ເມ  ື່ອ ນຳຍ ທະຫຳນ ອັດຊີເຣຍ ຮ ໍ້ ວື່ຳ         ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ໄດໍ້ ອອກ ຈຳກ ເມ  ອງ ລາກິດ          ແລະ ກ  ຳລງັ ສ ໍ້ ຮບົ ຢ ື່ 
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ທີື່  ເມ  ອງ ລິບນາ          ລຳວ ກ  ໄດໍ້ ປ ກສຳ ກບັ ພະ ອງົ ຢ ື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ.         

9-10ໃນ ເວລຳ ນ ັໍ້ນ         ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ແຫື່ງ ອັດຊີເຣຍ 

ໄດໍ້ ຮ ໍ້ ຂື່ຳວ ວື່ຳ         ກອງທບັ ເອຢິບ          ໂດຍ ກຳນ ນ  ຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ຕີຮາກາ          ຊຳວ ເອທີໂອເປຍ ກ  ຳລງັ ມຸ ື່ງ ໜໍ້ຳ 

ມຳ ໂຈມ ຕ ີພວກ ຕນົ         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ພະ ອງົ ຈ ື່ງ ສ ົື່ງ ຈດົໝຳຍ ໄປ ຫຳ ເຈົໍ້ຳ ເຮເຊກີຢາ          ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ແຫື່ງ ຢ ດາ 

ດ ັື່ງນີໍ້         “ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ພຣະເຈົ້າ ຜ ໍ້ ທີື່  ທື່ຳນ ເພິື່ ງ ພຳ ອຳໄສ ນ ັໍ້ນ ຫລອກ ລວງ ທື່ຳນ ເລີຍ ວື່ຳ         ນະຄອນ ເຢຣ ຊາ-
ເລັມ ຈະ ບ ື່  ຕກົ ຢ ື່ ໃນ ອ  ຳນຳດ ຂອງ ເຮົຳ.         

11ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ດຽວນີໍ້         ທື່ຳນ ກ  ໄດໍ້ ຍນິ ແລໍ້ວ ວື່ຳ         ບນັດຳ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ 

ອັດຊີເຣຍ ໄດໍ້ ປະຕບິດັ ຢື່ຳງໃດ ຕ ື່  ປະເທດ ທງັຫລຳຍ         ທີື່  ພະ ອງົ ມຸ ື່ງ ຫວງັ ທ  ຳລຳຍ         ທື່ຳນ ຄິດ ວື່ຳ ຈະ ໜີ 

ພົໍ້ນ ໄປ ໄດໍ້ ຊ ັໍ້ນ ບ ?         

12ພວກ ບນັດຳ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ໄດໍ້ ທ  ຳລຳຍ ຫວົ ເມ  ອງ ຕື່ຳງ ໆ         ເຊັື່ ນ         

ເມ  ອງ ໂກຊານ          ເມ  ອງ ຮາຣານ          ເມ  ອງ ເຣເຊັບ          ແລະ ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ຊຳວ ເບັດ ເອເດັນ          ທີື່  ໄດໍ້ ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ 

ເມ  ອງ         ເຕລັດຊາ          ແຕື່ ບ ື່  ເຫັນ ມີ ພະ ໃດ ຊື່ອຍ ຊນົ ຊຳດ ຕື່ຳງ ໆ         ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ໄດໍ້.         

13ສື່ວນ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ 

ເມ  ອງ ຮາມັດ          ເມ  ອງ ອາປາດ          ເມ  ອງ ເສຟາວາຢິມ          ເມ  ອງ ເຮນາ          ແລະ ເມ  ອງ ອີວາ          ໄປ ໃສ 

ໝດົ?”          
14ເຈົໍ້ຳ ເຮເຊກຢີາ          ຊງົ ຮບັ ເອົຳ ລຳຊະສຳນ ຈຳກ ມ  ຂອງ ຜ ໍ້ ຖ  ສຳນມຳ ອື່ຳນ         ພະ ອງົ ໄດໍ້ ຂ ໍ້ນ ໄປ ພຣະ-

ວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລໍ້ວ ແຜື່ ແບ ລຳຊະສຳນ ນ ັໍ້ນ ຕ ື່  ພຣະພກັ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ.         

15ເຈົໍ້ຳ ເຮເຊກຢີາ ອໍ້ອນວອນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພຣະເຈົ້າ ອິ-
ສຣາເອນ          ຜ ໍ້ ຊງົ ປະທບັ ຢ ື່ ພະ ທີື່  ນ ັື່ງ ໃນ ພຣະວຫິຳນ ອນັ ສກັສິດ ນີໍ້         ພຣະອງົ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ ທີື່  ຊງົ ເປັນ ພຣະ-
ເຈົ້າ ຂອງ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ທງັ ປວງ ໃນ ໂລກ ນີໍ້.         

16ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຂ  ຊງົ ທອດ ພຣະເນດ 

ເບິື່ ງ ເຫດກຳນ ທີື່  ເກດີ ຂ ໍ້ນ ກບັ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໃນ ເວລຳ ນີໍ້         ຂ  ຊງົ ຟງັ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ຂອງ ເສັນນາເກຣິບ ທີື່  ເວົໍ້ຳ 

ໝິື່ ນປະໝຳດ ພຣະອງົ         ຜ ໍ້ ເປັນ ພຣະເຈົ້າ ອງົ ຊງົ ພຣະຊນົ ຢ ື່.         

17ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຮ ໍ້ ດ ີວື່ຳ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຊ-ີ

ວດິ ອັດຊີເຣຍ ໄດໍ້ ທ  ຳລຳຍ ລໍ້ຳງ ຊນົ ຊຳດ ຕື່ຳງ ໆ         ໃຫໍ້ ໝດົ ສິໍ້ນ ໄປ         ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຜ ນ ແຜື່ນດນິ ຮໍ້ຳງ ເປົື່ ຳ.         

18ແລະ ໂຍນ ພະ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ເຂົໍ້ຳ ໃນ ກອງ ໄຟ         ພະ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ບ ື່  ແມ ື່ນ ພະ ແທໍ້         ແຕື່ ມະນດຸ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ 

ຂ ໍ້ນ ມຳ ດໍ້ວຍ ໄມ ໍ້         ແລະ ຫີນ.         

19ແຕື່ ດຽວນີໍ້         ຂ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ຊື່ອຍ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຈຳກ 

ພວກ ອັດຊີເຣຍ          ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ທກຸ ຊນົ ຊຳດ ໃນ ໂລກ ນີໍ້ ຈະ ຮ ໍ້ຈກັ ວື່ຳ         ພຣະອງົ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ ທີື່  ເປັນ ພຣະເຈົ້າ ອງົ 

ຍິື່ ງ ໃຫຍື່.          

ພຣະເຈົ້າຊົງຕອບຄຳອ້ອນວອນຂອງເຮເຊກີຢາ 
20ແລໍ້ວ ເອຊາຢາ          ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອາໂມດ ກ  ສ ົື່ງ ຄວຳມ ໄປ ທ ນ ເຈົໍ້ຳ         ເຮເຊກີຢາ ວື່ຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນ-

ເຈົ້າ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ          ຊງົ ໄດໍ້ ຍນິ ຄ  ຳ ອໍ້ອນວອນ ຂອງ ພະ ອງົ         ແລະ ໄດໍ້ ຊງົ ຕອບ ແລໍ້ວ.         

21ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,          

  “ເສັນນາເກຣິບ ເອີຍ ເມ  ອງ ເຢຣ ຊາເລັມ ຈະຫວົຂວນັ 

   ແລະໝິື່ ນປະໝຳດເຈົໍ້ຳ. 

 22 ເຈົໍ້ຳຮ ໍ້ບ ວື່ຳ ເຈົໍ້ຳໄດໍ້ປະໝຳດ 

   ແລະເວົໍ້ຳເຍຳະເຍີໍ້ຍໃຜ? 

  ແມ ື່ນເຮົຳຄ ພຣະເຈົ້າ ອງົບ ລິສດຸຂອງ ອິສຣາເອນ  

   ທີື່ ເຈົໍ້ຳໄດໍ້ປະໝຳດນ ັໍ້ນ. 
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 23 ເຈົໍ້ຳໄດໍ້ສ ົື່ງຜ ໍ້ສ ົື່ງຂື່ຳວຂອງເຈົໍ້ຳໄປເວົໍ້ຳອວດໂອຫງັໃສື່ເຮົຳວື່ຳ 

   ເຈົໍ້ຳໄດໍ້ນ  ຳເອົຳກອງລດົຮບົຂ ໍ້ນໄປ 

  ຍ ດຄອງເອົຳຫວົພ ສ ງຫລຳຍໜື່ວຍຕະຫລອດຮອດຈອມພ  ເລບານອນ  

   ເຈົໍ້ຳໄດໍ້ຄຍຸອວດອໍ້ຳງວື່ຳ ຢ ື່ທີື່ ນ ັ ໍ້ນເຈົໍ້ຳໄດໍ້ຕດັຕ ົໍ້ນສນົຕ ົໍ້ນທີື່ ສ ງ 

  ແລະຕ ົໍ້ນແປກຕ ົໍ້ນທີື່ ສວຍງຳມທີື່ ສດຸລງົ 

   ເຈົໍ້ຳໄດໍ້ເຂົໍ້ຳໄປເຖງິປື່ຳບື່ອນໄກແສນໄກ. 

 24 ເຈົໍ້ຳອວດອໍ້ຳງວື່ຳ ເຈົໍ້ຳໄດໍ້ຂດຸນ  ໍ້ຳສໍ້ຳງ 

   ໄດໍ້ດ ື່ ມນ  ໍ້ຳຢ ື່ຕື່ຳງແດນ 

  ແລະໄດໍ້ໃຫໍ້ທະຫຳນຂອງເຈົໍ້ຳ 

   ຢຽບແມ ື່ນ  ໍ້ຳໃນ ເອຢິບ ຈນົບກົ. 

 25 ເຈົໍ້ຳບ ື່ ເຄີຍໄດໍ້ຍນິບ ວື່ຳ 

   ເຮົຳໄດໍ້ຕຽມແຜນກຳນໄວໍ້ແຕື່ດນົແລໍ້ວ 

  ແລະດຽວນີໍ້ ເຮົຳໄດໍ້ປະຕບິດັຕຳມແຜນກຳນນ ັໍ້ນ 

   ຄ  ເຮົຳໃຫໍ້ເຈົໍ້ຳມອີ  ຳນຳດ 

  ເພ ື່ ອທ  ຳລຳຍກ  ຳແພງອນັແໜໍ້ນໜຳໃຫໍ້ຫກັເພພງັລງົ. 

 26 ຊຳວເມ  ອງນ ັໍ້ນບ ື່ ມກີ  ຳແພງຕ ື່ ສ ໍ້ ມແີຕື່ຢໍ້ຳນກວົຕວົສ ັື່ນ 

   ພວກເຂົຳປຽບເໝ ອນຫຍໍ້ຳທີື່ ຢ ື່ໃນທົື່ງນຳ 

  ຫລ ຫຍໍ້ຳອື່ອນທີື່ ປ ົື່ງຂ ໍ້ນຢ ື່ເທິງຫລງັຄຳເຮ ອນ 

   ທີື່ ຖ ກກະແສລມົຮໍ້ອນຈຳກທິດຕຳເວັນອອກພດັປິວໄປ. 

 27 ແຕື່ເຮົຳຮ ໍ້ທກຸຢື່ຳງກື່ຽວກບັເຈົໍ້ຳ ບ ື່ ວ ື່ຳເຈົໍ້ຳເຮັດຫຍງັ 

   ຫລ ໄປໃສ ເຮົຳຮ ໍ້ວ ື່ຳເຈົໍ້ຳກຽດຊງັເຮົຳຫລຳຍ. 

 28 ເຮົຳໄດໍ້ຝນັວື່ຳ ເຈົໍ້ຳກຽດຊງັ ແລະອວດຈອງຫອງ 

   ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ເຮົຳຈະເອົຳຂ ເກຳະດງັເຈົໍ້ຳ ແລະເອົຳແຍື່ງໃສື່ປຳກເຈົໍ້ຳ 

  ແລະຈະໃຫໍ້ເຈົໍ້ຳກບັຄ ນເມ  ອທຳງເສັໍ້ນເກົື່ ຳ.” 

29ແລໍ້ວ ເອຊາຢາ ກ  ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ເຈົໍ້ຳ         ເຮເຊກີຢາ ວື່ຳ,          

  “ເຫດກຳນສ  ຳຄນັທີື່ ຈະເກດີຂ ໍ້ນມດີ ັື່ງນີໍ້ ຄ  ໃນປີນີໍ້ ແລະປີໜໍ້ຳ 

   ພະອງົແລະປະຊຳຊນົຈະໄດໍ້ກນິແຕື່ພ ດຜນົທີື່ ເກດີຂ ໍ້ນຕຳມປື່ຳໄມ ໍ້ເທົື່ ຳນ ັໍ້ນ 

  ແຕື່ໃນປີຕ ື່ ໄປ ຈະໄດໍ້ຫວື່ຳນພ ດແລະເກບັກື່ຽວ 

   ຈະໄດໍ້ປ ກສວນອະງ ຸື່ນ ແລະໄດໍ້ກນິໝຳກຂອງມນັ 

 30 ຊຳວ ຢ ດາ ທີື່ ຍງັເຫລ ອຢ ື່ນ ັ ໍ້ນ 

   ຈະເປັນເໝ ອນຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ທີື່ ຢ ັື່ງຮຳກເລິກລງົພ ໍ້ນດນິ ແລະຈະເກດີດອກອອກຜນົ. 

 31 ທີື່ ນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ ແລະເທິງພ  ຊີໂອນ ຈະມຄີນົເຫລ ອຢ ື່ 

   ຍໍ້ອນຄວຳມຮກັອນັເກັື່ງກ ໍ້ຳພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈ ື່ງຊງົໃຫໍ້ເປັນດ ັື່ງນີໍ້. 
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32ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ກື່ຽວ ກບັ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ອັດຊີເຣຍ ວື່ຳ,          

  “ລຳວຈະເຂົໍ້ຳໄປໃນເມ  ອງນີໍ້ ຫລ ຈະຍງິລ ກໜໍ້ຳທະນ ໃສື່ກ ບ ື່ ໄດໍ້ 

   ທະຫຳນທີື່ ມແີຜື່ນເຫລັກຕໍ້ຳນທຳນຈະເຂົໍ້ຳໃກໍ້ເມ  ອງນີໍ້ບ ື່ ໄດໍ້ 

  ແລະຈະກອງດນິປີນຂ ໍ້ນເມ  ອງນີໍ້ກ ບ ື່ ໄດໍ້ 

   ລຳວຈະກບັຄ ນເມ  ອຕຳມທຳງເກົື່ ຳທີື່ ລຳວມຳ. 

 33 ແລະລຳວຈະບ ື່ ໄດໍ້ເຂົໍ້ຳໄປໃນເມ  ອງນີໍ້ 

   ເພ ື່ ອກຽດ ແລະສກັສີຂອງເຮົຳ. 

 34 ແລະເພ ື່ ອເຫັນແກື່ ດາວິດ ຜ ໍ້ຮບັໃຊໍ້ຂອງເຮົຳ 

   ເຮົຳຈະປໍ້ອງກນັ ແລະປກົປກັຮກັສຳໄວໍ້” 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ໄວໍ້ ດ ັື່ງນີໍ້.          

35ໃນ ຄ ນ ດຽວ ກນັ ນ ັໍ້ນ         ທ ດ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ລງົ ມຳ ປະຫຳນ ຊວີດິ ພວກ ທະຫຳນ         ຮໍ້ອຍ 

ແປດ ສິບ ຫໍ້ຳ ພນັ ຄນົ ທີື່  ຄໍ້ຳຍ ທະຫຳນ ອັດຊີເຣຍ          ຕ ື່ ນ ເຊົໍ້ຳ ມ ໍ້ ໃໝື່ ມຳ ໄດໍ້ ມີ ຊຳກ ສບົ ນອນ ເດຍລະດຳດ.         

36ແລໍ້ວ ເສັນນາເກຣິບ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ອັດຊີເຣຍ ໄດໍ້ ຖອຍ ທບັ ກບັ ຄ ນ ສ ື່ ນະຄອນ ນີເນເວ.         

37ມ ໍ້ໜ ື່ ງ         ເມ  ື່ອ 

ພະ ອງົ ກ  ຳລງັ ຂຳບ ໄຫວໍ້ ທີື່  ວຫິຳນ         ພະນິດສະໂຣກ          ພະ ຂອງ ພະ ອງົ         ອັດຣຳເມເລັກ          ແລະ ຊາ-
ເຣັດເຊ ໂອລດົ ຂອງ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ໃຊໍ້ ດຳບ ປງົ ພະ ຊນົ ພະ ອງົ ເສຍ         ແລໍ້ວ ປບົ ໜີ ໄປ ປະເທດ ອາຣາຣັດ          ຕ ື່  

ມຳ         ໂອລດົ ອີກ ອງົ ໜ ື່ ງ ຂອງ ພະ ອງົ ທີື່  ຊງົ ພະ ນຳມ ວື່ຳ         ເອຊາຮັດໂດນ          ກ  ຂ ໍ້ນ ຄອງ ລຳຊະ ສມົບດັ 

ແທນ.          

ບົດທີ 20 
ເຮເຊກີຢາປູ່ວຍ ແລະໄດ້ຫາຍເປັນປົກກະຕິ[a] 

1ເທ ື່ ອ ນ ັໍ້ນ         ເຮເຊກີຢາ ປື່ວຍ ໃກໍ້ ຈະ ຕຳຍ         ແລະ ຜ ໍ້ ທ  ຳນວຳຍ ເອຊາຢາ ລ ກ ຊຳຍ ອາໂມດ ເຂົໍ້ຳ ມຳ 

ເຝົໍ້ຳ ພະ ອງົ ແລະ ທ ນ ພະ ອງົ ວື່ຳ         “ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ‘ຈ ົື່ງ ສ ັື່ງ ຄອບຄວົ         ແລະ ກຳນເມ  ອງ 

ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ຮຽບຮໍ້ອຍ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ຕຳຍ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ບ ື່  ຟ ໍ້ນ ຄ ນ’”         

2ແລໍ້ວ ເຮເຊກີຢາ ໄດໍ້ ຫນັ ໜໍ້ຳ ເຂົໍ້ຳ 

ຂໍ້ຳງ ຝຳ         ແລະ ອະທິຖຳນ ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ວື່ຳ         

3“ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂ  ໄດໍ້ ລະນ ກ ເຖງິ ວື່ຳ ຂໍ້ຳ-

ພະອງົ ດ  ຳເນນີ ຢ ື່ ຕ ື່  ເບ ໍ້ອງ ພຣະພກັ ພຣະອງົ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຈງິ         ແລະ ດໍ້ວຍ ສິໍ້ນ ສດຸ ໃຈ         ແລະ ໄດໍ້ ເຮັດ ສິື່ ງ 

ທີື່  ດ ີໃນ ສຳຍ ພຣະເນດ ຂອງ ພຣະອງົ”         ເຮເຊກີຢາ ຮໍ້ອງ ໃຫໍ້ ຫລຳຍ.          
4ຢ ື່ ມຳ ກື່ອນ ທີື່  ເອຊາຢາ ຈະ ອອກ ໄປ ຮອດ ເດີື່ ນ         ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ມຳ ກ  ເຖງິ ເພິື່ ນ ວື່ຳ         

5“ຈ ົື່ງ ກບັ ໄປ ບອກ ເຮເຊກີຢາ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຂອງ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ເຮົຳ ວື່ຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ 

ຂອງ ດາວິດ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ‘ເຮົຳ ໄດໍ້ ຍນິ ຄ  ຳ ອະທິຖຳນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ແລໍ້ວ         ເຮົຳ 

ໄດໍ້ ເຫັນ ນ  ໍ້ຳ ຕຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ແລໍ້ວ         ເບິື່ ງ ແມ         ເຮົຳ ຈະ ຮກັສຳ ເຈົໍ້ຳ ໃນ ມ ໍ້ ທີ ສຳມ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຂ ໍ້ນ ໄປ ພຣະວຫິຳນ 

ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

6ແລະ ເຮົຳ ຈະ ເພີື່ ມ ຊວີດິ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ອີກ ສິບ ຫໍ້ຳ ປີ         ເຮົຳ ຈະ ຊື່ວຍ ເຈົໍ້ຳ ພໍ້ອມ ທງັ 

ເມ  ອງ ນີໍ້ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຈຳກ ເງ  ໍ້ອມມ   ຂອງ         ກະສດັ ແຫື່ງ ອັດຊີເຣຍ          ແລະ ປໍ້ອງ ກນັ ເມ  ອງ ນີໍ້ ໄວໍ້         ເພ ື່ ອ ເຫັນແກື່ 
 

[a]2ຂຄວ 32:24 [b]2ຂຄວ 32:27–31 



2 ກະສັດ 20 614 
ເຮົຳ ເອງ         ແລະ ເພ ື່ ອ ເຫັນແກື່ ດາວິດ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ເຮົຳ’”         

7ແລະ ເອຊາຢາ ບອກ ວື່ຳ         “ເອົຳ ເຂົໍ້ຳຈີື່  

ໝຳກເດ ື່ ອ ເທດ ມຳ ອນັ ໜ ື່ ງ”         ພວກ ເຂົຳ ກ  ເອົຳ ມຳ ວຳງ ໄວໍ້ ເທິງ ຕນີ ນ ັໍ້ນ         ແລໍ້ວ ພະ ອງົ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ຫຳຍ ດ ີ        

ເປັນ ປກົກະຕ.ິ          
8ແລະ ເຮເຊກີຢາ ກື່ຳວ ກບັ ເອຊາຢາ ວື່ຳ         “ແມ ື່ນ ຫຍງັ ຈະ ເປັນ ໝຳຍ ສ  ຳຄນັ ວື່ຳ ພຣະເຈົ້າ ຈະ ຮກັ-

ສຳ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ແລະ ວື່ຳ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ຈະ ໄດໍ້ ຂ ໍ້ນ ໄປ ໃນ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໃນ ມ ໍ້ ທີ 

ສຳມ”         

9ແລະ ເອຊາຢາ ທ ນ ວື່ຳ         “ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້ ເປັນ ໝຳຍ ສ  ຳຄນັ ສ  ຳລບັ ພະ ອງົ ຈຳກ ພຣະເຈົ້າ          ຊ ື່ ງ ພຣະ-
ເຈົ້າ ຈະ ກະທ  ຳ ຕຳມ ທີື່  ພຣະອງົ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ໄວໍ້         ຄ  ວື່ຳ         ຈະ ໃຫໍ້ ເງຳົ ຍໍ້ຳຍ ຂ ໍ້ນ ໄປ ສິບ ອງົສຳ         ຫລ  ຍໍ້ຳຍ ກບັ 

ມຳ ສິບ ອງົສຳ”         

10ເຮເຊກີຢາ ກື່ຳວ ຕອບ ວື່ຳ         “ເປັນ ກຳນ ງ ື່ຳຍ ທີື່  ເງຳົ ຈະ ຍຳວ ອອກ ໄປ ອີກ ສິບ ອງົສຳ         

ແຕື່ ໃຫໍ້ ເງຳົ ຍໍ້ຳຍ ກບັ         (ຫດົ ສ ັໍ້ນ ເຂົໍ້ຳ ມຳ)         ສິບ ອງົສຳ ຕື່ຳງຫຳກ”         

11ແລະ ຜ ໍ້ ທ  ຳນວຳຍ ເອຊາຢາ ກ  ຮໍ້ອງ 

ທ ນ ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແລະ ພຣະອງົ ຊງົ ນ  ຳ ເງຳົ ຍໍ້ຳຍ ກບັ ມຳ ສິບ ອງົສຳ         ຊ ື່ ງ ເງຳົ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ເລີຍ ໄປ ໃນ 

ໂມງ ແດດ ຂອງ ອາຮາດ.          

ເຮເຊກີຢາສະແດງຄັງຊັບທັງໝົດຂອງພະອົງໃຫ້ຄົນຈາກບາບີໂລນເຫັນ[b] 
12ໃນ ຄຳວ ນ ັໍ້ນ         ເມໂຣດັກ-ບາລາດານ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ບາລາດານ ກະສດັ ຂອງ ບາບີໂລນ          ໄດໍ້ 

ສ ົື່ງ ໜງັສ          ແລະ ເຄ ື່ ອງ ບນັນຳກຳນ ມຳ ໃຫໍ້ ເຮເຊກີຢາ          ເພຳະ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ຍນິ ວື່ຳ         ເຮເຊກີຢາ ປື່ວຍ ຢ ື່         

13ແລະ ເຮເຊກີຢາ ໄດໍ້ ຕໍ້ອນຮບັ ລຳວ         ແລະ ໄດໍ້ ພຳ ລຳວ ເຂົໍ້ຳ ຊມົ ຄງັ ຊບັ ທງັ ໝດົ ຂອງ ພະ ອງົ         ໂດຍ ໄດໍ້ 

ຊມົ ເບິື່ ງ ເງນິ,         ຄ  ຳ ແລະ ເຄ ື່ ອງ ຫອມ,         ນ  ໍ້ຳມນັ ປະເສີດ         ແລະ ຄງັ ອຳວດຸ ຂອງ ພະ ອງົ ທກຸ ຢື່ຳງ         ຊ ື່ ງ ມີ ຢ ື່ 

ຄງັ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ພະ ອງົ ໂດຍ ບ ື່  ມີ ສິື່ ງ ໃດ ຢ ື່ ໃນ ລຳຊະ ວງັ         ຫລ  ໃນ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ທງັ ໝດົ ຊ ື່ ງ ເຮ-
ເຊກີຢາ ບ ື່  ໄດໍ້ ສະແດງ ແກື່ ລຳວ         

14ແລໍ້ວ ຜ ໍ້ ທ  ຳນວຳຍ ເອຊາຢາ ກ  ເຂົໍ້ຳ ເຝົໍ້ຳ ກະສດັ ເຮເຊກີຢາ          ແລະ 

ທ ນ ພະ ອງົ ວື່ຳ         “ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ມຳ ທ ນ ຫຍງັ ກບັ ພະ ອງົ ແລະ ພວກ ເຂົຳ ມຳ ເຝົໍ້ຳ ພະ ອງົ ນ ັໍ້ນ ພວກ ເຂົຳ ມຳ 

ແຕື່ ໃສ?”         ແລະ ເຮເຊກີຢາ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ພວກ ເຂົຳ ມຳ ຈຳກ ເມ  ອງ ໄກ         ມຳ ຈຳກ ບາບໂີລນ”         

15ເອຊາ-
ຢາ ທ ນ ວື່ຳ         “ລຳວ ເຫັນ ຫຍງັ ໃນ ລຳຊະ ວງັ ຂອງ ພະ ອງົ ແດື່”         ແລະ ເຮເຊກີຢາ          ກື່ຳວ ຕອບ ວື່ຳ         “ລຳວ 

ເຫັນ ທກຸ ຢື່ຳງ ໃນ ວງັ ຂອງ ເຮົຳ,         ບ ື່  ມີ ສິື່ ງ ໃດ ໃນ ຄງັ ຂອງ ເຮົຳ ຊ ື່ ງ ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ສະແດງ ແກື່ ລຳວ”         

16ແລໍ້ວ 

ເອຊາຢາ ທ ນ ເຮເຊກຢີາ ວື່ຳ         “ຂ  ໄດໍ້ ຟງັ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

17ເບິື່ ງ ແມ         ວນັ ເວລຳ ກ  ຳລງັ 

ຍື່ຳງ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ເມ  ື່ອ ສບັພະ ສິື່ ງ ທງັ ໝດົ ໃນ ວງັ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ສິື່ ງ ທີື່  ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ທໍ້ອນໂຮມ 

ໄວໍ້ ຈນົ ເຖງິ ທກຸ ມ ໍ້ນີໍ້         ຈະ ຕໍ້ອງ ຖ ກ ເອົຳ ໄປ ບາບີໂລນ          ບ ື່  ມີ ສິື່ ງ ໃດ ເຫລ ອ ຢ ື່ ເລີຍ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ 

ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ         

18ແລະ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ເອົຳ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ຈະ ເກດີ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ໄປ         ແລະ ພວກ 

ເຂົຳ ຈະ ໄປ ເປັນ ຊຳຍ ຕອນ ໃນ ລຳຊະ ວງັ ຂອງ ກະສດັ ຂອງ ບາບໂີລນ”         

19ແລໍ້ວ ເຮເຊກີຢາ ກື່ຳວ ກບັ 

ເອຊາຢາ ວື່ຳ         “ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ທີື່  ທື່ຳນ ກື່ຳວ ນ ັໍ້ນ ກ  ດ ີຢ ື່”         ເພຳະ ພະ ອງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ກ  ດ  ີ

ແລໍ້ວ ບ ື່  ແມ ື່ນ ຫລ          ໃນ ເມ  ື່ອ ມີ ຄວຳມ ຢ ື່ ເຢັນ ເປັນ ສກຸ ແລະ ຄວຳມ ຈງິ ໃນ ວນັ ເວລຳ ຂອງ ເຮົຳ.”          

ເຮເຊກີຢາຕາຍ[a] 
20ລຳຊະ ກດິ ຕື່ຳງ ໆ ຂອງ ເຮເຊກີຢາ          ແລະ ອ  ຳນຳດ ທງັ ໝດົ ຂອງ ພະ ອງົ ທີື່  ພະ ອງົ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ສະ ນ  ໍ້ຳ         

ແລະ ຮື່ອງ ລະບຳຍ ນ  ໍ້ຳ ສ ົື່ງ ນ  ໍ້ຳ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃນ ເມ  ອງ ຢື່ຳງໃດ ນ ັໍ້ນ ກ  ໄດໍ້ ບນັທ ກ ໄວໍ້ ໃນ ໜງັສ  ຂື່ຳວ ຄຳວ ຂອງ 

 

[a]2ຂຄວ 32:32–33 [b]2ຂຄວ 33:19 
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ກະສດັ ປະເທດ ຢ ດາ         

21ແລະ ເຮເຊກີຢາ ໄດໍ້ ລື່ວງ ລບັ ໄປ ຢ ື່ ກບັ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພະ ອງົ         ແລະ ມາ-
ນາເຊ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ຂ ໍ້ນ ປກົຄອງ ແທນ.          

ບົດທີ 21 
ມານາເຊໄດ້ປົກຄອງເໜືອຢ ດາ[b] 

1ມານາເຊ ມີ ອຳຍ ຸສິບ ສອງ ປີ ເມ  ື່ອ ພະ ອງົ ເລີື່ ມ ຂ ໍ້ນ ປກົຄອງ         ແລະ ໄດໍ້ ປກົຄອງ ໃນ ເມ  ອງ ເຢຣ ຊາ-
ເລັມ ຫໍ້ຳ ສິບ ຫໍ້ຳ ປີ         ແມ ື່ ຂອງ ພະ ອງົ ມີ ຊ ື່ ວ ື່ຳ ນຳງ ເຮັບຊີບາ         

2ພະ ອງົ ໄດໍ້ ເຮັດ ສິື່ ງ ທີື່  ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ໃນ ສຳຍ 

ພຣະເນດ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຕຳມ ກຳນ ເຮັດ ທີື່  ໜໍ້ຳ ກຽດ ຊງັ ຂອງ ປະຊຳຊຳດ         ຊ ື່ ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ ໄດໍ້ ຂບັ ໄລື່ ໃຫໍ້ ອອກ ໜີ ໄປ ຈຳກ ປະຊຳຊນົ ອິສຣາເອນ         

3ເພຳະ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ປ ຊະນຍີະສະ-

ຖຳນ ສ ງ         ຊ ື່ ງ ເຮເຊກີຢາ ພ ື່  ຂອງ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ທ  ຳລຳຍ ນ ັໍ້ນ ຂ ໍ້ນ ໃໝື່         ແລະ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ແທື່ນ ບ ຊຳ ສ  ຳ-

ລບັ ພະບາອານ          ແລະ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ເສົຳ ຮ ບ ເຄົຳລບົ         ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ທີື່  ອາຮາບ ກະສດັ ຂອງ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ 

ກະທ  ຳ         ແລະ ໄດໍ້ ກຳບ ໄຫວໍ້ ບ ລິວຳນ ທງັ ໝດົ ຂອງ ຟໍ້ຳ ສະຫວນັ         ແລະ ບວົລະບດັ ພະ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         

4ພະ 

ອງົ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ແທື່ນ ບ ຊຳ ໃນ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຊ ື່ ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ວື່ຳ         

“ເຮົຳ ຈະ ບນັຈຸ ນຳມ ຂອງ ເຮົຳ         ໄວໍ້ ໃນ ເຢຣ ຊາເລັມ”         

5ພະ ອງົ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ແທື່ນ ບ ຊຳ ສ  ຳລບັ ບນັດຳ ບ ລິ-

ວຳນ ຂອງ ຟໍ້ຳ ສະຫວນັ ໃນ ເດີື່ ນ ທງັ ສອງ ຂອງ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

6ພະ ອງົ ໄດໍ້ ເຜົຳ ລ ກ 

ຊຳຍ ຂອງ ຕນົ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ,         ແລະ ໄດໍ້         ຖ  ເລີກ ຖ  ຍຳມ         ແລະ ເຮັດ ວຊິຳ ເວດມນົ ຄຳຖຳ ເຂົໍ້ຳ ຊງົ         

ແລະ ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງ ພວກ ໝ ເຢົຳ ໝ  ທ  ຳນວຳຍ         ໄດໍ້ ເຮັດ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ເປັນ ຈ  ຳນວນ ຫລຳຍ ໃນ ສຳຍ ພຣະເນດ ຂອງ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ອນັ ເຮັດ ໃຫໍ້ ພຣະອງົ ຊງົ ພຣະພິໂລດ         

7ສື່ວນ ຮ ບ ເຄົຳລບົ ສະຫລກັ ຈຳກ ເສົຳ ຮ ບ 

ເຄົຳລບົ ທີື່  ພະ ອງົ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ຂ ໍ້ນ ນ ັໍ້ນ         ພະ ອງົ ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງ ໄວໍ້ ໃນ ພຣະວຫິຳນ ຄ  ພຣະວຫິຳນ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ກື່ຳວ ກບັ ດາວິດ          ແລະ ໂຊໂລໂມນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ພະ ອງົ ວື່ຳ         “ໃນ ວຫິຳນ ນີໍ້         ແລະ ໃນ ເຢຣ ຊາເລັມ 

ຊ ື່ ງ ເຮົຳ ໄດໍ້ ເລ ອກ ອອກ ຈຳກ ຕະກ ນ ທງັ ໝດົ ຂອງ ອິສຣາເອນ ເຮົຳ ຈະ ບນັຈຸ ນຳມ ຂອງ ເຮົຳ ໄວໍ້ ເປັນນດິ         

8ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ເປັນ ເຫດ ໃຫໍ້ ຕນີ ຂອງ ອິສຣາເອນ ພະເນຈອນ ອອກ ໄປ ຈຳກ ແຜື່ນດນິ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ກບັ 

ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ອີກ         ພຽງ ແຕື່ ພວກ ເຂົຳ ລະມດັລະວງັ ທີື່  ຈະ ເຮັດ ຕຳມ ໃນ ທກຸ ຢື່ຳງ ທີື່  ເຮົຳ 

ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ແກື່ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ຕຳມ ພະ ບນັຍດັ ທງັ ໝດົ ທີື່  ໂມເຊ          ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ເຮົຳ ສ ັື່ງ ແກື່ ພວກ ເຂົຳ”         

9ແຕື່ ພວກ ເຂົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ຟງັ         ແລະ ມານາເຊ ໄດໍ້ ຊກັ ຈ ງ ພວກ ເຂົຳ ໃຫໍ້ ເຮັດ ຊ ົື່ວ ຫລຳຍ ກວື່ຳ ບນັດຳ ປະຊຳ-

ຊຳດ         ຊ ື່ ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ໄດໍ້ ທ  ຳລຳຍ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ປະຊຳຊນົ ອິສຣາເອນ ທີື່  ໄດໍ້ ເຄີຍ ເຮັດ ຜື່ຳນ ມຳ ແລໍ້ວ 

ນ ັໍ້ນ.          

ພຣະເຈົ້າໄດ້ເຕືອນເລື່ອງຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງມານາເຊ 
10ແລະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ໂດຍ ພວກ ຜ ໍ້ ທ  ຳນວຳຍ         ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ພຣະອງົ ວື່ຳ         

11“ເພຳະ 

ມານາເຊ ກະສດັ ຂອງ ຢ ດາ ໄດໍ້ ເຮັດ ສິື່ ງ ທີື່  ໜໍ້ຳ ກຽດ ຊງັ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້         ແລະ ໄດໍ້ ເຮັດ ສິື່ ງ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ຫລຳຍ 

ກວື່ຳ ຄນົ ອະໂມຣີດ ທີື່  ໄດໍ້ ເຮັດ ທງັ ໝດົ         ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ກື່ອນ ລຳວ         ແລະ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຢ ດາ ເຮັດ ບຳບ ຫລຳຍ 

ດໍ້ວຍ ຮ ບ ເຄົຳລບົ ຂອງ ລຳວ         

12ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ອິສຣາເອນ ກື່ຳວ 

ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ‘ເບິື່ ງ ແມ         ເຮົຳ ກ  ຳລງັ ນ  ຳ ເຫດ ຮໍ້ຳຍ ມຳ ເຖງິ ເຢຣ ຊາເລັມ          ແລະ ຢ ດາ          ຄ  ທີື່  ທກຸ ຄນົ ໄດໍ້ ຍນິ 
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ແລໍ້ວ ຫ  ທງັ ສອງ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ກ  ໜວກ ໄປ         

13ແລະ ເຮົຳ ຈະ ເອົຳ ເຊ ອກ ມຳ ວດັແທກ ເມ  ອງ ຊາມາເຣຍ 

ເໜ ອ ກງຸ ເຢຣ ຊາເລັມ          ແລະ ໃຊໍ້ ລ ກ ດິື່ ງ ຄ  ເຄ ື່ ອງ ວດັ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ອາຮາບ          ແລະ ເຮົຳ ຈະ ລໍ້ຳງ ເຢຣ ຊາ-
ເລັມ ເໝ ອນ ກບັ ລໍ້ຳງ ຖໍ້ວຍ         ຄ  ລໍ້ຳງ ມນັ ແລໍ້ວ ຂວ  ໍ້ຳ ລງົ         

14ເຮົຳ ຈະ ແກວື່ງ ມ ລະດກົ ສື່ວນ ທີື່  ເຫລ ອ ຂອງ 

ເຮົຳ         ແລະ ມອບ ພວກ ເຂົຳ ໄວໍ້ ໃນ ກ  ຳມ   ສດັຕ  ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ແລະ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ເປັນ ເຫຍ ື່ ອ         ແລະ ເປັນ 

ເຄ ື່ ອງ ປຸໍ້ນ ແກື່ ສດັຕ  ທງັ ໝດົ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         

15ເພຳະ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ສິື່ ງ ທີື່  ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ໃນ ສຳຍຕຳ 

ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ຮໍ້ຳຍ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ມ ໍ້ ທີື່  ບນັພະບ ລດຸ         ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ອອກ ມຳ ຈຳກ ເອຢິບ 

ຈນົ ເຖງິ ທກຸ ມ ໍ້ນີໍ້.’”          

ມານາເຊ ຜ ້ເຮັດໃຫ້ຄົນເລືອດຕົກ[a] 
16ຫລຳຍ ກວື່ຳ ນ ັໍ້ນ ອີກ ມານາເຊ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເລ ອດ ທີື່  ບ ື່  ມີ ຄວຳມ ຜິດ ໄຫລ ອອກ ເປັນ ຈ  ຳນວນ 

ຫລຳຍ ຈນົ ເຕັມ ເຢຣ ຊາເລັມ ຈຳກ ຟຳກ ໜ ື່ ງ ໄປ ຮອດ ອີກ ຟຳກ ໜ ື່ ງ,         ນອກຈຳກ ບຳບ ທີື່  ພະ ອງົ ໄດໍ້ ເຮັດ 

ແລໍ້ວ         ເພິື່ ນ ຍງັ ໄດໍ້ ພຳ ຢ ດາ ເຮັດ ບຳບ ດໍ້ວຍ ໂດຍ ປະພ ດ ສິື່ ງ ທີື່  ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ໃນ ສຳຍ ພຣະເນດ ຂອງ ພຣະ-
ຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ.          

17ລຳຊະ ກດິ ຕື່ຳງ ໆ ຂອງ ມານາເຊ          ແລະ ບນັດຳ ສິື່ ງ ຊ ື່ ງ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ເຮັດ         ແລະ ບຳບ ທີື່  ພະ ອງົ ໄດໍ້ 

ເຮັດ ກ  ໄດໍ້ ບນັທ ກ ໄວໍ້ ໃນ ໜງັສ  ຂື່ຳວ ຄຳວ ຂອງ ກະສດັ ຢ ດາ         

18ແລະ ມານາເຊ ໄດໍ້ ລື່ວງ ລບັ ໄປ ຢ ື່ ກບັ 

ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພະ ອງົ         ພວກ ເຂົຳ ຝງັ ສບົ ໄວໍ້ ໃນ ສວນ ແຄມ ລຳຊະ ວງັ ຂອງ ພະ ອງົ ໃນ ສວນ ຂອງ 

ອຸດຊາ          ແລະ ອາໂມນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ພະ ອງົ ກ  ຂ ໍ້ນ ປກົຄອງ ແທນ.          

ອາໂມນໄດ້ປົກຄອງເໜືອຢ ດາ[b] 
19ອາໂມນ ມີ ອຳຍ ຸຊຳວ ສອງ ປີ ເມ  ື່ອ ພະ ອງົ ເລີື່ ມ ປກົຄອງ         ແລະ ໄດໍ້ ປກົຄອງ ໃນ ເມ  ອງ ເຢຣ ຊາເລັມ 

ສອງ ປີ         ແມ ື່ ຂອງ ພະ ອງົ ມີ ຊ ື່ ວ ື່ຳ ນຳງ ເມຊຸນເລເມັດ ລ ກ ສຳວ ຂອງ ຮາຣຸດ ຊຳວ ໂຢດບາ         

20ພະ ອງົ ໄດໍ້ 

ເຮັດ ສິື່ ງ ທີື່  ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ໃນ ສຳຍ ພຣະເນດ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ເໝ ອນ ກບັ ມານາເຊ ພ ື່  ຂອງ ພະ ອງົ ໄດໍ້ 

ເຮັດ ມຳ         

21ພະ ອງົ ໄດໍ້ ດ  ຳເນນີ ໃນ ທຳງ ທງັ ໝດົ ທີື່  ພ ື່  ຂອງ ຕນົ ໄດໍ້ ດ  ຳເນນີ ແລະ ບວົລະບດັ ຮ ບ ເຄົຳລບົ 

ຊ ື່ ງ ພ ື່  ຂອງ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ບວົລະບດັ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ນະມດັສະກຳນ ຮ ບ ເຄົຳລບົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         

22ພະ ອງົ ໄດໍ້ ປະ ຖິໍ້ມ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພະ ອງົ         ແລະ ບ ື່  ໄດໍ້ ດ  ຳເນນີ ໃນ ເສັໍ້ນທຳງ ຂອງ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ.          

ອາໂມນຕາຍ ໂຢສີຢາຂຶ້ນປົກຄອງແທນ[b] 
23ແລະ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ຂອງ ອາໂມນ ໄດໍ້ ຮື່ວມ ກນັ ຄິດ ກະບດົ ຕ ື່  ກະສດັ ອາໂມນ          ແລະ ປະຫຳນ 

ກະສດັ ໃນ ລຳຊະ ວງັ ຂອງ ພະ ອງົ         

24ແຕື່ ປະຊຳຊນົ ໄດໍ້ ປະຫຳນ ທກຸ ຄນົ ທີື່  ຮື່ວມ ກນັ ຄິດ ກະບດົ ຕ ື່  ກະ-

ສດັ ອາໂມນ          ແລະ ປະຊຳຊນົ ໄດໍ້         ຕ ັໍ້ງ ໂຢສີຢາ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ພະ ອງົ         ໃຫໍ້ ເປັນ ກະສດັ ແທນ.          
25ລຳຊະ ກດິ ຕື່ຳງ ໆ ຂອງ ອາໂມນ ທີື່  ພະ ອງົ ໄດໍ້ ເຮັດ ກ  ໄດໍ້ ບນັທ ກ ໄວໍ້ ໃນ ໜງັສ  ຂື່ຳວ ຄຳວ ຂອງ ກະ-

ສດັ ຢ ດາ         

26ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຝງັ ສບົ ໄວໍ້ ໃນ ອບຸ ໂມງ ຂອງ ພະ ອງົ ໃນ ສວນ ຂອງ ອຸດຊາ          ແລະ ໂຢສີຢາ 

ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ພະ ອງົ ຂ ໍ້ນ ປກົຄອງ ແທນ.          
 

[a]2ຂຄວ 33:18–20 
[b]2ຂຄວ 33:20–23 [b]2ຂຄວ 33:24–25 
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ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້ຂອງເຈົ້າໂຢສີຢາ 
1ໂຢສີຢາ ຂ ໍ້ນ ເປັນ ກະສດັ ຢ ດາ          ເມ  ື່ອ ພະ ອງົ ມີ ອຳຍ ຸໄດໍ້ ແປດ ປີ         ພະ ອງົ ຊງົ ປກົຄອງ ພະ ລຳຊະ 

ບນັລງັ ເຢຣ ຊາເລັມ ສຳມ ສິບ ເອັດ ປີ         ແມ ື່ ຂອງ ພະ ອງົ ຊງົ ພະ ນຳມ ວື່ຳ         ເຢດີດາ          ນຳງ ເປັນ ລຳຊະ ທິ-

ດຳ ຂອງ ອາດາຢາ          ແລະ ເປັນ ຊຳວ ເມ  ອງ ໂບຊະກາດ.         

2ພະ ອງົ ປະຕບິດັ ຕຳມ ພຣະປະສງົ ຂອງ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຊງົ ນບັຖ          ແລະ ດ  ຳເນນີ ຕຳມ ແບບຢື່ຳງ ດາວິດ          ຜ ໍ້ ເປັນ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພະ ອງົ         

ແລະ ເຊ ື່ ອ ຟງັ ພຣະບນັຍດັ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ທກຸ ຢື່ຳງ.          

ປະໂລຫິດ ຮິນກີຢາພົບປຶ້ມພຣະທຳ 
3ໃນ ລຳຊະກຳນ ປີ ທີ ສິບ ແປດ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ         ໂຢສີຢາ          ພະ ອງົ ໄດໍ້ ສ ົື່ງ ລຳຊະ ເລຂຳ         ຊາຟານ          

ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອາຊາລຢີາ          ແລະ ຫລຳນ ຊຳຍ ຂອງ ເມຊຸນລຳ ໄປ ຍງັ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ.         

4ພະ ອງົ ຊງົ ບອກ ລຳວ ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ໄປ ຫຳ         ຮິນກີຢາ          ມະຫຳ ປະໂລຫິດ         ແລະ ບອກ ໃຫໍ້ ເພິື່ ນ 

ລຳຍ ງຳນ ເງນິ ທີື່  ພວກ ປະໂລຫິດ ໄດໍ້ ເກບັ ຈຳກ ປະຊຳຊນົ ໃນ ທຳງ ເຂົໍ້ຳ ວຫິຳນ.         

5ບອກ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ 

ເອົຳ ເງນິ ໃຫໍ້ ພວກ ຫວົໜໍ້ຳ ຄນົ ງຳນ ປະຈ  ຳ ພຣະວຫິຳນ         ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ພວກ ຄນົ ງຳນ ສໍ້ອມແຊມ ພຣະວ-ິ

ຫຳນ.         

6ເຊັື່ ນ         ພວກ ຊື່ຳງ ໄມ ໍ້         ຊື່ຳງ ກ ື່         ແລະ ຊື່ຳງ ປ ນ         ໄປ ຊ ໍ້ ໄມ ໍ້         ແລະ ກໍ້ອນ ຫີນ ສ  ຳລບັ ສໍ້ອມແຊມ 

ພຣະວຫິຳນ ໃໝື່.         

7ບ ື່  ຕໍ້ອງ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ເຮັດ ບນັຊ ີລຳຍ ຈ ື່ຳຍ ເງນິ ນີໍ້         ເພຳະ ພວກ ເຂົຳ ທີື່  ເຮັດ ວຽກ ຢ ື່ 

ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ຄນົ ສດັຊ ື່ .”          
8ຊາຟານ          ໄດໍ້ ນ  ຳ ເອົຳ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ໄປ ບອກ ປະໂລຫິດ         ຮິນກີຢາ          ແລໍ້ວ ຮິນກີຢາ ເລີຍ 

ບອກ ຊາຟານ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ພບົ ປ ໍ້ມ ພຣະທ  ຳ ຢ ື່ ໃນ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ”         ແລໍ້ວ 

ຮິນກີຢາ ກ  ໄດໍ້ ເອົຳ ປ ໍ້ມ ຫວົ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ຊາຟານ ອື່ຳນ.         

9ຊາຟານ ໄດໍ້ ກບັ ຄ ນ ເມ  ອ ລຳຍ ງຳນ ຕ ື່  ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ 

ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳ ໃຊໍ້ ຂອງ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ເອົຳ ເງນິ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ໃຫໍ້ ແກື່ ຫວົໜໍ້ຳ ຄນົ 

ງຳນ ທີື່  ປະຈ  ຳກຳນ ຢ ື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນແລໍ້ວ”         

10ແລໍ້ວ ຊາຟານ ຂຳບ ທ ນ ຕ ື່  ໄປ ອີກ ວື່ຳ,         “ປະໂລຫິດ         ຮິນກີຢາ ໄດໍ້ 

ເອົຳ ປ ໍ້ມ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ”         ແລໍ້ວ ເພິື່ ນ ກ  ອື່ຳນ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ຟງັ.          

ຜ ້ປະກາດພຣະທຳ ນາງຮຸນດາຖວາຍຄຳທຳນວາຍ 
11ເມ  ື່ອ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ໄດໍ້ ຍນິ ເນ ໍ້ອ ຄວຳມ ໃນ ພຣະທ  ຳ         ພະ ອງົ ກ  ຊງົ ຈກີ ເຄ ື່ ອງ ສະຫລອງ ພະ ອງົ ຍໍ້ອນ 

ເສຍ ພະ ໄທ.         

12ແລໍ້ວ ຊງົ ຮບັ ສ ັື່ງ ປະໂລຫິດ         ຮິນກີຢາ          ອາຮີກາມ          ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຊາຟານ          ອັກໂບ          

ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ         ມກີາຢາ          ຊາຟານ          ແລະ ທີື່  ປ ກສຳ ພະ ມະຫຳ ກະສດັ.         

13ອາສາຢາ          ໂດຍ ບອກ ວື່ຳ         

“ຈ ົື່ງ ພຳກນັ ທ ນ ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແທນ ເຮົຳ         ແລະ ປະຊຳຊນົ ຢ ດາ ທກຸ ຄນົ ກື່ຽວ ກບັ ຄ  ຳ ສອນ ທີື່  ມີ ຢ ື່ 

ໃນ ປ ໍ້ມ ນ ັໍ້ນ         ເລ ື່ ອງ ນີໍ້ ໃຫຍື່ ແທໍ້ ແມ ື່ນ ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ພຣະພິໂລດ ພວກ ເຮົຳ         ຍໍ້ອນ ວື່ຳ ພວກ ປ ື່ ຍື່ຳ ຕຳ ຍຳຍ 

ຂອງ ພວກ ເຮົຳ         ບ ື່  ປະຕບິດັ ຕຳມ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ທີື່  ຂຽນ ໄວໍ້ ໃນ ປ ໍ້ມ ນີໍ້.”          
14ປະໂລຫິດ         ຮິນກີຢາ          ອາຮີກາມ          ອັກໂບ          ຊາຟານ ແລະ ອາສາຢາ          ກ  ພຳກນັ ໄປ ຫຳ ຜ ໍ້ ປະ-

ກຳດ ພຣະຄ  ຳ ທີື່  ມີ ຊ ື່ ວ ື່ຳ         ຮຸນດາ          ທີື່  ນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ          ເຂດ ເມ  ອງ ໃໝື່         ຜວົ ຂອງ ນຳງ ຮຸນດາ ຊ ື່ -

ວື່ຳ         ຊານລ ມ          ເພິື່ ນ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຕິກວາ          ຫລຳນ ຊຳຍ ຂອງ ຮາຮັດ          ຊານລ ມ ເປັນ ຜ ໍ້ ຮກັສຳ 

ເຄ ື່ ອງນຸື່ງ ຖ  ປະຈ  ຳ ພຣະວຫິຳນ.         

15ພວກ ທີື່  ໄປ ຫຳ ນີໍ້ ໄດໍ້ ເລົື່ ຳ ເລ ື່ ອງ ສ ື່ ນຳງ ຟງັ         ນຳງ ຈ ື່ງ ບອກ ໃຫໍ້ ເຂົຳ-
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ເຈົໍ້ຳ ກບັ ຄ ນ ເມ  ອ ຫຳ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ.         

16ແລະ ທ ນ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ຈະ ລງົໂທດ 

ນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ ຕະຫລອດ ທງັ ປະຊຳຊນົ ທກຸ ຄນົ         ຕຳມ ເນ ໍ້ອ ຄວຳມ ຢ ື່ ໃນ ປ ໍ້ມ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ຢ ດາ 

ໄດໍ້ ອື່ຳນ ນ ັໍ້ນ.         

17ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເຫິນຫື່ຳງ ເຮົຳ ໄປ ຖວຳຍ ບ ຊຳ ພະ ອ ື່ ນ         ຊ ື່ ງ ເປັນ ກຳນ ຍວົະ ເຍົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ເຮົຳ 

ຄຽດ ຮໍ້ຳຍ ພວກ ເຂົຳ         ຄວຳມ ຄຽດ ຮໍ້ຳຍ ຂອງ ເຮົຳ ທີື່  ຕກົ ໃສື່ ນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ ຈະ ບ ື່  ເຊົຳ ງ ື່ຳຍ.         

18ສື່ວນ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ         ເຮົຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ          ຂ  ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ,         

19ເມ  ື່ອ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຟງັ 

ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ທກຸ ຂ ໍ້ ທີື່  ຂຽນ ໄວໍ້ ໃນ ປ ໍ້ມ ນີໍ້         ແລໍ້ວ         ເຈົໍ້ຳ ມີ ຄວຳມ ແໜງ ໃຈ         ແລະ ຖື່ອມຕວົ ລງົ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ເຮົຳ         ທງັ 

ໄດໍ້ ຈກີ ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ         ແລະ ຮໍ້ອງໄຫໍ້         ເມ  ື່ອ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຍນິ ວື່ຳ         ເຮົຳ ຈະ ລງົໂທດ ນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ ຕະ-

ຫລອດ ທງັ ປະຊຳຊນົ         ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ສະຖຳນທີື່  ນີໍ້ ເປັນ ໜໍ້ຳ ລງັ ກຽດ ແລະ ຖ ກ ສຳບ ແຊື່ງ ຍໍ້ອນ ວື່ຳ         

ເຮົຳ ໄດໍ້ ຍນິ ຄ  ຳ ອໍ້ອນວອນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ແລໍ້ວ.         

20ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ໃຫໍ້ ມກີຳນ ລງົໂທດ ແບບ ນີໍ້ ຕະຫລອດ ຊ ົື່ວ ຊ-ີ

ວດິ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຕຳຍ ໄປ ຢື່ຳງ ສະຫງບົ ສກຸ.”         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ນ  ຳ ເອົຳ ຄ  ຳ ຕອບ ນີໍ້ ເມ  ອ ກຳບ ທ ນ 

ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ.          
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ການປະຕິຍານຕົວຕໍ່ພຣະພັກພຣະເຈົ້າ 

1ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ         ໂຢສີຢາ          ຊງົ ປື່ຳວ ປະກຳດ ເອີໍ້ນ ເອົຳ ພວກ ເຖົໍ້ຳ ແກື່ ຊຳວ ຢ ດາ          ແລະ ຊຳວ ເຢຣ ຊາ-
ເລັມ.         

2ແລໍ້ວ ພະ ອງົ ພໍ້ອມ ທງັ ພວກ ເຖົໍ້ຳ ແກື່         ພວກ ປະໂລຫິດ ພໍ້ອມ ພວກ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ         ແລະ 

ປະຊຳຊນົ ທກຸ ຄນົ         ທງັ ຜ ໍ້ ທກຸ ຍຳກ         ແລະ ຮ ັື່ງມ ີ         ກ  ຂ ໍ້ນ ໄປ ຍງັ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພະ 

ອງົ ຊງົ ອື່ຳນ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ທກຸ ຂ ໍ້ ທີື່  ກື່ຳວ ໄວໍ້ ໃນ ປ ໍ້ມ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ ທີື່  ຄ ົໍ້ນ ພບົ ຢ ື່ ໃນ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ ສ ື່ ທກຸ ຄນົ ຟງັ.         

3ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ຊງົ ຢ ນ ຢ ື່ ຂໍ້ຳງ ເສົຳ         ແລະ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ວື່ຳ         ຈະ ຖ  ຮກັສຳ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ         ແລະ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະອງົ ດໍ້ວຍ ສດຸ ຈດິ ສດຸ ໃຈ         ເພ ື່ ອ ເຮັດ ຕຳມ ຂ ໍ້ຄວຳມ 

ໃນ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ ທີື່  ຂຽນ ໄວໍ້ ໃນ ປ ໍ້ມ ຫວົ ນ ັໍ້ນ         ປະຊຳຊນົ ທກຸ ຄນົ ກ  ພຳກນັ ໃຫໍ້ ຄ  ຳ ປະຕຍິຳນ ວື່ຳ         ຈະ ຖ  

ຮກັສຳ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ ນ ັໍ້ນ.          

ເຈົ້າໂຢສີຢາປະຕິຮ ບສາດສະໜາຄັ້ງຍິ່ງໃຫຍູ່ 
4ຕ ື່  ມຳ         ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ໄດໍ້ ຊງົ ຮບັ ສ ັື່ງ         ຮິນກີຢາ          ມະຫຳ ປະໂລຫິດ         ພວກ ຜ ໍ້ ລອງ ປະໂລຫິດ         ແລະ 

ພວກ ຜ ໍ້ ເຝົໍ້ຳ ປະຕ          ໃຫໍ້ ຍກົຍໍ້ຳຍ ສິື່ ງ ຂອງ ທກຸ ຢື່ຳງ ທີື່  ໃຊໍ້ ສ  ຳລບັ ຂຳບ ໄຫວໍ້ ພະບາອານ          ພະ ອາເຊຣາ          

ແລະ ດວງ ດຳວ ຕື່ຳງ ໆ         ອອກ ຈຳກ ພຣະວຫິຳນ ໄປ         ພະ ອງົ ໄດໍ້ ເຜົຳ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ຢ ື່ ໃກໍ້ ຮື່ອມ ພ          ກິດ-
ໂຣນ ນອກ ນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ          ແລໍ້ວ ຊງົ ໃຫໍ້ ຫບຸ ເອົຳ ຂີໍ້ຝຸື່ນ ຂອງ ມນັ ໄປ ເມ  ອງ ເບັດເອນ.         

5ພະ ອງົ 

ໄດໍ້ ຂບັ ໄລື່ ພວກ ປະໂລຫິດ ຈອມ ປອມ         ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ຢ ດາ ໄດໍ້ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ໃຫໍ້ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ         ຢ ື່ ໃນ 

ບື່ອນ ສກັສິດ ຕື່ຳງ ໆ         ຢ ື່ ໃນ ເມ  ອງ ຢ ດາ          ແລະ ຢ ື່ ໃນ ບໍ້ຳນ ໃກໍ້ ເຮ ອນ ຄຽງ ນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ          ຄ  

ພວກ ທີື່  ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ແກື່ ພະບາອານ          ພະ ອຳທິດ         ພະຈນັ         ແລະ ດວງ ດຳວ ຕື່ຳງ ໆ.         

6ເພິື່ ນ ໄດໍ້ 

ຍໍ້ຳຍ ເສົຳ ຫີນ ສກັສິດ ໃນ ພຣະວຫິຳນ         ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ອອກ ຈຳກ ນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ          ແລໍ້ວ 

ເອົຳ ໄປ ໄວໍ້ ໃນ ຮື່ອມ ພ  ກິດໂຣນ          ແລະ ໄດໍ້ ເຜົຳ ມນັ ຢ ື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ         ແລໍ້ວ ໄດໍ້ ຕ ີໃຫໍ້ ມນັ ມຸ ື່ນ ເປັນ ຂີໍ້ເຖົື່ ຳ         ໂຮຍ ໃສື່ 

ຂມຸ ຝງັ ສບົ ຄນົ ທ  ຳ ມະ ດຳ.         

7ພະ ອງົ ໄດໍ້ ທ  ຳລຳຍ ບື່ອນຢ ື່ ຂອງ ພວກ ໂສເພນ ີ         ໃນ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ 
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ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          (ຊ ື່ ງ ເປັນ ບື່ອນ ທີື່  ພວກ ຜ ໍ້ຍງິ ຕ  ື່ຳ ເສ ໍ້ອ ໃຫໍ້ ອາເຊຣາ).          

8ພະ ອງົ ນ  ຳ ເອົຳ ພວກ ປະໂລຫິດ ທກຸ ຄນົ ໃນ ເມ  ອງ ຢ ດາ ແລະ ທົື່ວ ທງັ ປະເທດ         ມຳ ຍງັ ນະຄອນ ເຢ-
ຣ ຊາເລັມ          ແລໍ້ວ ທ  ຳລຳຍ ສະຖຳນທີື່  ສກັສິດ ໃຫໍ້ ເສຍ ຄວຳມ ສກັສິດ         ຄ          ບື່ອນ ທີື່  ພວກ ປະໂລຫິດ 

ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ         ພະ ອງົ ຍງັ ໄດໍ້ ທ  ຳລຳຍ ຫ ຜີ ຮໍ້ຳຍ ຢ ື່ ໃກໍ້ ປະຕ  ເມ  ອງ ທີື່  ໂຢຊວຍ          ຜ ໍ້ ປກົ-

ຄອງ ເມ  ອງ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ໄວໍ້         ຫ ຜີ ນ ັໍ້ນ ຢ ື່ ທຳງ ເບ ໍ້ອງ ຊໍ້ຳຍ ຂອງ ປະຕ  ໃຫຍື່ ທຳງ ເຂົໍ້ຳ ເມ  ອງ.         

9ພວກ ປະໂລ-

ຫິດ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ໄປ ຮບັ ໃຊໍ້ ທີື່  ພຣະວຫິຳນ ບ ື່  ໄດໍ້         ແຕື່ ໄດໍ້ ຮບັ ອະນຍຸຳດ ໃຫໍ້ ກນິ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ບ ື່  ໃສື່ ເຊ ໍ້ອ ແປໍ້ງ ເໝ ອນ 

ດ ັື່ງ ປະໂລຫິດ ຄນົ ອ ື່ ນ ໆ         ໄດໍ້.         

10ພະ ອງົ ໄດໍ້ ທ  ຳລຳຍ ເຕົຳ ເຜົຳ ບ ຊຳ ໃນ ຮື່ອມ ພ  ເບັນ-ຮິນໂນມ          ເພ ື່ ອ 

ວື່ຳ ຈະ ບ ື່  ມີ ຜ ໍ້ ໃດ ເອົຳ ລ ກ ຫລຳນ         ຫລ  ລ ກ ສຳວ ຂອງ ຕນົ ໄປ ເຜົຳ ບ ຊຳ ພະໂມເລັກ.         

11ພະ ອງົ ໄດໍ້ ເອົຳ 

ມ ໍ້ຳ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ຢ ດາ          ໄດໍ້ ອທິຸດ ຖວຳຍ ແກື່ ພະ ອຳທິດ ນ ັໍ້ນ ໜີ         ພໍ້ອມ ທງັ ເຜົຳ ລດົ ທີື່  ໃຊໍ້ ໃນ ເວລຳ ຂຳບ 

ໄຫວໍ້ ພະ ອຳທິດ         ມ ໍ້ຳ ກບັ ລດົ ນີໍ້ ໄດໍ້ ຢ ື່ ໃນ ເດີື່ ນ ພຣະວຫິຳນ ໃກໍ້ ໆ ປະຕ          ແລະ ໃກໍ້ ບື່ອນຢ ື່ ຂອງ ກມົ ມະ ວງັ         

ນາທານ ເມເລັກ.         

12ພະ ອງົ ໄດໍ້ ທ  ຳລຳຍ ແທື່ນ ບ ຊຳ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ຢ ດາ          ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ໄວໍ້ ເທິງ ຫລງັຄຳ ພຽງ 

ພະລຳຊະວງັ         ຢ ື່ ເໜ ອ ພະ ລຳຊະ ສ  ຳນກັ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ອາຮາດ          ພໍ້ອມ ທງັ ແທື່ນ ບ ຊຳ ສອງ ບື່ອນ ທີື່          

ເຈົໍ້ຳ ມານາເຊ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ໄວໍ້ ໃນ ເດີື່ ນ ພຣະວຫິຳນ         ພະ ອງົ ໄດໍ້ ທ  ຳລຳຍ ມນັ ເສຍ ໝດົ         ແລໍ້ວ ເອົຳ ໄປ ຖິໍ້ມ 

ລງົ ໃນ ຮື່ອມ ພ  ກິດໂຣນ.         

13ໂຢສີຢາ ໄດໍ້ ທ  ຳລຳຍ ແທື່ນ ບ ຊຳ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ໂຊໂລໂມນ          ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ຂ ໍ້ນ ຢ ື່ ທຳງ 

ທິດຕຳເວັນອອກ ຂອງ ນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ          ຢ ື່ ທຳງ ທິດໃຕໍ້ ຂອງ ພ  ໝຳກກອກ         ແທື່ນ ນີໍ້ ພວກ ເຂົຳ 

ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ໄວໍ້ ສ  ຳລບັ ຂຳບ ໄຫວໍ້         ພະເຄມົດ ຂອງ ຊຳວ ໂມອາບ          ແລະ ພະໂມເລັກ ຂອງ ຊຳວ ອຳໂມນ.         

14ພະ ອງົ ຍງັ ໄດໍ້ ທ  ຳລຳຍ ເສົຳ ຫີນ ສກັສິດ ລງົ         ແລະ ຕດັ ຫລກັ ໄມ ໍ້ ສກັສິດ ອີກ         ແລໍ້ວ ເອົຳ ກະດ ກ ຄນົ ຖິໍ້ມ 

ໄວໍ້ ໃນ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ທງັ ໝດົ.          
15ຍິື່ ງ ໄປ ກວື່ຳ ນ ັໍ້ນ         ພະ ອງົ ຍງັ ໄດໍ້ ທ  ຳລຳຍ ບື່ອນ ນະມດັສະກຳນ ທີື່  ເບັດເອນ          ຊ ື່ ງ ເປັນ ສະຖຳນທີື່  

ເຢໂຣໂບອາມ          ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເນບັດ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ໄວໍ້         ແລະ ພຳ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ເຮັດ ບຳບ ຢ ື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ         ພະ 

ອງົ ໄດໍ້ ທ  ຳລຳຍ ແທື່ນ ບ ຊຳ ຈນົ ຝຸື່ນ         ແລະ ຈ ດ ຫລກັ ສກັສິດ ທີື່  ສໍ້ຳງ ບ ຊຳ         ພະ ອາເຊຣາ.         

16ເມ  ື່ອ ໂຢສີ-
ຢາ ຫລຽວ ອໍ້ອມ ໄປ ມຳ ກ  ຊງົ ເຫັນ ຂມຸ ຝງັ ສບົ ຢ ື່ ຂໍ້ຳງ ພ  ນໍ້ອຍ         ພະ ອງົ ຈ ື່ງ ຊງົ ເອົຳ ກະດ ກ ຄນົ ຈຳກ ຂມຸ ຝງັ 

ສບົ ນ ັໍ້ນ ມຳ ເຜົຳ ເທິງ ແທື່ນ ບ ຊຳ         ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ແທື່ນ ບ ຊຳ ນ ັໍ້ນ ເສຍ ຄວຳມ ສກັສິດ         ຊ ື່ ງ ເປັນ ໄປ ຕຳມ ພຣະຄ  ຳ 

ທີື່  ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ປະກຳດ ໄວໍ້ ໃນ ສະໄໝ ກື່ອນ ໆ         ຄ          ເວລຳ ທີື່          ເຢໂຣໂບອາມ          

ຢ ນ ຢ ື່ ຂໍ້ຳງ ແທື່ນ ບ ຊຳ         ໃນ ມ ໍ້ ຈດັ ງຳນ ກນິ ລໍ້ຽງ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ເມ  ື່ອ ເຈົໍ້ຳ ໂຢສີຢາ ຫລຽວ ອໍ້ອມ ໄປ ມຳ         ພະ ອງົ 

ກ  ທອດ ພະເນດ ເຫັນ ຂມຸ ຝງັ ສບົ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ         ຊ ື່ ງ ເປັນ ຜ ໍ້ ບອກ ເຫດກຳນ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ລື່ວງ ໜໍ້ຳ ໄວໍ້.         

17ພະ ອງົ ຈ ື່ງ ຊງົ ຖຳມ ວື່ຳ,         “ບື່ອນ ນີໍ້ ແມ ື່ນ ຂມຸ ຝງັ ສບົ ຂອງ ໃຜ?”         ຊຳວ ເມ  ອງ ເບັດເອນ ຈ ື່ງ ຕອບ ວື່ຳ,         

“ແມ ື່ນ ຂມຸ ຝງັ ສບົ ຂອງ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ຊຳວ ຢ ດາ          ຊ ື່ ງ ເປັນ ຜ ໍ້ ທ  ຳນວຳຍ ສິື່ ງ ທີື່  ພະ ອງົ ກ  ຳລງັ ເຮັດ ຢ ື່ 

ນີໍ້.”         

18ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ຈ ື່ງ ສ ັື່ງ ວື່ຳ,         “ຖໍ້ຳ ເຊັື່ ນ ນ ັໍ້ນ         ປະ ໄວໍ້ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ         ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ໃຜ ໄປ ລບົ ກວນ ກະດ ກ ຂອງ 

ລຳວ ເດີໍ້.”         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ບ ື່  ແຕະຕໍ້ອງ ກະດ ກ ນ ັໍ້ນ         ພໍ້ອມ ທງັ ກະດ ກ ຂອງ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະຄ  ຳ 

ຊຳວ ຊາມາເຣຍ.          
19ໂຢສີຢາ          ຍງັ ໄດໍ້ ທ  ຳລຳຍ ບື່ອນ ສກັກະ ລະ ບ ຊຳ ທງັ ໝດົ ຢ ື່ ເທິງ ບື່ອນ ສກັສິດ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ອິສຣາ-

ເອນ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ໄວໍ້ ໃນ ທກຸ ໆ ຫວົ ເມ  ອງ         ເພຳະ ກຳນ ສໍ້ຳງ ນີໍ້ ເປັນ ເຫດ ໃຫໍ້ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ພຣະພິ-
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ໂລດ         ພະ ອງົ ໄດໍ້ ທ  ຳລຳຍ ບື່ອນ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ໄດໍ້ ທ  ຳລຳຍ ທີື່  ເບັດເອນ.         

20ພະ ອງົ ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ພວກ 

ປະໂລຫິດ ຈອມ ປອມ ທກຸ ຄນົ ທີື່ ຢ ື່ ຕຳມ ບື່ອນ ສກັສິດ ເທິງ ແທື່ນ ບ ຊຳ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ໄດໍ້ ເຜົຳ ກະດ ກ ຄນົ ໃສື່ 

ເທິງ ແທື່ນ ບ ຊຳ ທກຸ ມ ໍ້         ແລໍ້ວ ໄດໍ້ ກບັ ຄ ນ ເມ  ອ ນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ.          
21ເຈົໍ້ຳ ໂຢສີຢາ          ຈິື່ງ ອອກ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ແກື່ ໄພື່ ພນົ ລຳຊະ ດອນ ທກຸ ຄນົ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ສະເຫລີມສະຫລອງ ວນັ 

ປັດສະຄາ          ເພ ື່ ອ ເປັນ ກຳນ ຖວຳຍ ກຽດ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຕຳມ ຄ  ຳ ແນະນ  ຳ ທີື່  ມີ ໃນ ປ ໍ້ມ ຄ  ຳໝັໍ້ນ-

ສນັຍຳ ນ ັໍ້ນ.”         

22ນບັ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ມ ໍ້ ທີື່  ພວກ ຜ ໍ້ ປກົຄອງ ໄດໍ້ ປກົຄອງ ອິສຣາເອນ          ເຖງິ ສະໄໝ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ 

ອິສຣາເອນ          ແລະ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ຢ ດາ          ບ ື່  ເຄີຍ ມກີຳນ ສະຫລອງ ປັດສະຄາ ດ ັື່ງນີໍ້ ເລີຍ.         

23ຕກົ ມຳ ໃນ ລຳ-

ຊະກຳນ ປີ ທີ ແປດ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ         ໂຢສີຢາ ຈ ື່ງ ມກີຳນ ສະເຫລີມສະຫລອງ ປັດສະຄາ ອີກ ທີື່  ນະຄອນ         

ເຢຣ ຊາເລັມ          ເພ ື່ ອ ຖວຳຍ ກຽດ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ.          
24ຍິື່ ງ ໄປ ກວື່ຳ ນີໍ້ ອກີ         ເພ ື່ ອ ເປັນ ໄປ ຕຳມ ພຣະຄ  ຳ ທີື່  ຂຽນ ໄວໍ້ ໃນ ປ ໍ້ມ ທີື່  ປະໂລຫິດ ຮິນກີຢາ          ໄດໍ້ ພບົ ຢ ື່ 

ໃນ ພຣະວຫິຳນ         ເຈົໍ້ຳ ໂຢສີຢາ ໄດໍ້ ກ  ຳຈດັ ຂບັ ໄລື່ ໝ ຜີ         ໝ ດ          ໝ  ເວດມນົກນົຄຳຖຳ         ຮໍ້ຳນ ພະ         ແລະ 

ຮ ບ ເຄົຳລບົ ອ ື່ ນ ໆ         ຕະຫລອດ ທງັ ສິື່ ງ ຂອງ ທີື່  ໃຊໍ້ ນະມດັສະກຳນ ພະ ຕື່ຳງ ໆ         ໃນ ປະເທດ ຢ ດາ          ແລະ 

ນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ.         

25ບ ື່  ເຄີຍ ມີ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ອງົ ໃດ ທີື່  ຂ ໍ້ນ ຄອງ ລຳຊະ ສມົບດັ ກື່ອນ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ພະ ອງົ         ຄ          ພະ ອງົ ໄດໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຢື່ຳງ ສດຸ ຈດິ ສດຸ ໃຈ         ສດຸ ກ  ຳລງັວງັຊຳ         

ຍໍ້ອນ ວື່ຳ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ເຊ ື່ ອ ຟງັ ພຣະທ  ຳ ທີື່  ໂມເຊ ໄດໍ້ ຂຽນ ໄວໍ້         ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ອງົ ຕ ື່  ມຳ ບ ື່  ຄ  ພະ ອງົ ເລີຍ.          
26ເຖງິ ປຳນ ນີໍ້ ກ  ຕຳມ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຍງັ ບ ື່  ເຊົຳ ພຣະພິໂລດ ປະເທດ ຢ ດາ ຍໍ້ອນ ກຳນ ກະທ  ຳ 

ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ມານາເຊ.         

27ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ສ ັື່ງ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ຈະ ກ  ຳຈດັ ພວກ ຢ ດາ ໃຫໍ້ ໜີ ຈຳກ ເຮົຳ ດ ັື່ງ ທີື່  

ເຮົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ຕ ື່  ອິສຣາເອນ ເຮົຳ ຈະ ປະ ຖິໍ້ມ ນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ          ເມ  ອງ ທີື່  ເຮົຳ ເລ ອກ ໄວໍ້ ນີໍ້         ພໍ້ອມ ທງັ 

ພຣະວຫິຳນ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ບອກ ວື່ຳ         ເປັນ ບື່ອນຢ ື່ ຂອງ ເຮົຳ.          

ໂຢສີຢາສິ້ນພະຊົນ 
28ສິື່ ງ ອ ື່ ນ ໆ         ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ໂຢສີຢາ          ໄດໍ້ ກະທ  ຳ ໄດໍ້ ບນັທ ກ ໄວໍ້ ໃນ ປ ໍ້ມ ຊວີະ ປະຫວດັ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ຢ ດາ.         

29ໃນ ລຳຊະກຳນ ຂອງ ກະສດັ ໂຢສີຢາ          ກະສດັ ຟາຣາໂອ          ເນໂກ          ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ແຫື່ງ ເອຢິບ ໄດໍ້ ນ  ຳ 

ກອງທບັ ໄປ ຊື່ອຍ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ແຫື່ງ ອັດຊີເຣຍ ທີື່  ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ເອຟຣາດ          ເຈົໍ້ຳ ໂຢສີຢາ          ພະຍຳຍຳມ ຍບັຍ ັໍ້ງ 

ກອງທບັ ເອຢິບ ໄວໍ້ ທີື່  ເມກິດໂດ          ຈນົ ພະ ອງົ ຖ ກ ຂໍ້ຳ ໃນ ສະໜຳມຮບົ.         

30ພວກ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ໄດໍ້ ນ  ຳ 

ເອົຳ ສບົ ຂອງ ພະ ອງົ ໃສື່ ລດົ ມ ໍ້ຳ ອອກ ມຳ ຈຳກ ເມກິດໂດ          ໄປ ຍງັ ນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ          ແລະ ຝງັ ໄວໍ້ 

ໃນ ຂມຸ ຝງັ ສບົ ຂອງ ພວກ ກະສດັ.         ປະຊຳຊນົ ຢ ດາ ໄດໍ້ ເລ ອກ ເອົຳ ເຢໂຮອາຮາດ ລຳຊະ ໂອລດົ ຂອງ 

ໂຢສີຢາ          ແລໍ້ວ ເອົຳ ນ  ໍ້ຳມນັ ຫດົສງົ ພະ ອງົ ໃຫໍ້ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ແທນ ພະ ບດິຳ.          

ຟາຣາໂອປົດກະສັດໂຢອາຮັດອອກຈາກລາຊະສົມບັດ[a] 
31ເຢໂຮອາຮາດ ມີ ອຳຍ ຸຊຳວ ສຳມ ປີ ເມ  ື່ອ ພະ ອງົ ເລີື່ ມ ປກົຄອງ         ແລະ ໄດໍ້ ປກົຄອງ ໃນ ເມ  ອງ ເຢຣ -

ຊາເລັມ ສຳມ ເດ ອນ         ແມ ື່ ຂອງ ພະ ອງົ ມີ ຊ ື່ ວ ື່ຳ         ນຳງ ຮາມຸຕານ ລ ກ ສຳວ ຂອງ ເຢເຣມີຢາ ຊຳວ ລິບນາ         

32ພະ ອງົ ໄດໍ້ ເຮັດ ສິື່ ງ ທີື່  ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ໃນ ສຳຍ ພຣະເນດ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຕຳມ ທກຸ ຢື່ຳງ ທີື່  ບນັພະບ ລດຸ 

ຂອງ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ເຮັດ         

33ແລະ ຟາຣາໂອ          ເນໂກ ກ  ຈບັ ພະ ອງົ ຂງັ ໄວໍ້ ທີື່  ຣິບລາ ໃນ ແຜື່ນດນິ ຮາມັດ          

 

[a]2ຂຄວ 36:12 [b]2ຂຄວ 36:45 
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ເພ ື່ ອ ບ ື່  ໃຫໍ້ ພະ ອງົ ປກົຄອງ ໃນ ເຢຣ ຊາເລັມ          ແລະ ກ  ຳນດົ ບນັນຳກຳນ ຈຳກ ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ເງນິ ໜ ື່ ງ 

ຮໍ້ອຍ ຕະລນັຕນົ         ແລະ ຄ  ຳ ໜ ື່ ງ ຕະລນັຕນົ.          

ເຢໂຮຢາກີມປົກຄອງເໜືອຢ ດາ[b] 
34ຟາຣາໂອ          ເນໂກ ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງ ເອລຢີາກີມ ລ ກ ຊຳຍ ໂຢສີຢາ ເປັນ ກະສດັ ແທນ ໂຢສີຢາ ພ ື່  ຂອງ ພະ 

ອງົ         ແລະ ປື່ຽນ ຊ ື່  ຂອງ ພະ ອງົ ເປັນ ເຢໂຮຢາກີມ          ແຕື່ ໄດໍ້ ພຳ ເຢໂຮອາຮາດ ໄປ ເອຢິບ          ແລະ ເສຍ ຊ-ີ

ວດິ ຢ ື່ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         

35ເຢໂຮຢາກີມ ກ  ມອບ ເງນິ         ແລະ ຄ  ຳ ແກື່ ຟາຣາໂອ ແຕື່ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ເກບັ ພຳສີ ຈຳກ 

ຊຳວ ແຜື່ນດນິ ເພ ື່ ອ ມອບ ເງນິ ຕຳມ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ຂອງ ຟາຣາໂອ          ພະ ອງົ ໄດໍ້ ເລັື່ ງ ລດັ ເອົຳ ເງນິ ແລະ ຄ  ຳ ຂອງ 

ປະຊຳຊນົ ຈຳກ ທກຸ ຄນົ ຕຳມ ກຳນ ປະ ເມນີ         ເພ ື່ ອ ມອບ ໃຫໍ້ ແກື່ ຟາຣາໂອ ເນໂກ.          
36ເຢໂຮຢາກີມ ມີ ອຳຍ ຸຊຳວ ຫໍ້ຳ ປີ ເມ  ື່ອ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ເລີື່ ມ ປກົຄອງ         ແລະ ໄດໍ້ ປກົຄອງ ໃນ ເມ  ອງ ເຢຣ -

ຊາເລັມ ສິບ ເອັດ ປີ         ແມ ື່ ຂອງ ພະ ອງົ ມີ ຊ ື່ ວ ື່ຳ ເຊບີດາ ລ ກ ສຳວ ເປດາຢາ ຊຳວ ຣ ມາ         

37ພະ ອງົ ໄດໍ້ ເຮັດ 

ສິື່ ງ ທີື່  ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ໃນ ສຳຍ ພຣະເນດ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຕຳມ ທກຸ ສິື່ ງ ທີື່  ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພະ ອງົ ໄດໍ້ 

ເຮັດ ມຳ.          

ບົດທີ 24 
ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້ຂອງເຢໂຮຢາກີມ 

1ໃນ ຂະນະ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ເຢໂຮຢາກີມ          ຂ ໍ້ນ ເປັນ ກະສດັ,         ເຈົໍ້ຳ ເນບ ກາດເນັດຊາ ກະສດັ ແຫື່ງ ບາບີໂລນ 

ໄດໍ້ ບກຸລກຸ ຢ ດາ          ແລະ ເຈົໍ້ຳ ເຢໂຮຢາກີມ ໄດໍ້ ຖ ກ ບງັຄບັ ໃຫໍ້ ຍອມ ຢ ື່ ພຳຍ ໃຕໍ້ ກຳນ ປກົຄອງ ຂອງ ເພິື່ ນ 

ເປັນ ເວລຳ ສຳມ ປີ         ແລໍ້ວ ພະ ອງົ ຈ ື່ງ ເຮັດ ກຳນ ກະບດົ ຂ ໍ້ນ.         

2ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ສ ັື່ງ ກອງທບັ ບາ-
ບີໂລນ,         ຊີເຣຍ,         ໂມອາບ,         ແລະ ອຳໂມນ          ມຳ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກະສດັ ເຢໂຮຢາກີມ ເພ ື່ ອ ທ  ຳລຳຍ ຢ ດາ          ຕຳມ ທີື່  

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ໄວໍ້ ຜື່ຳນ ທຳງ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ທີື່  ຮບັ ໃຊໍ້ ພຣະອງົ.         

3ເຫດກຳນ ນີໍ້ ໄດໍ້ ເກດີ 

ຂ ໍ້ນ ຕຳມ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ເພ ື່ ອ ກ  ຳຈດັ ຊຳວ ຢ ດາ ອອກ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ສຳຍ ພຣະເນດ ຂອງ 

ພຣະອງົ         ເພຳະ ກຳນ ບຳບ ທງັ ໝດົ ທີື່  ກະສດັ ມານາເຊ ໄດໍ້ ເຮັດ ນ ັໍ້ນ.         

4ໂດຍ ສະເພຳະ ແລໍ້ວ         ຍໍ້ອນ 

ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ຄນົ ທີື່  ບ ື່  ມີ ຄວຳມ ຜິດ         ຈນົ ຖະໜນົ ກງຸ ເຢຣ ຊາເລັມ ນອງ ໄປ ດໍ້ວຍ ເລ ອດ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ບ ື່  ອຳດ ຍກົໂທດ ໃຫໍ້ ກະສດັ ມານາເຊ ໃນ ເລ ື່ ອງ ນີໍ້ ໄດໍ້.          
5ສິື່ ງ ອ ື່ ນ ໆ ທີື່  ກະສດັ ເຢໂຮຢາກີມ ໄດໍ້ ເຮັດ ແມ ື່ນ ໄດໍ້ ຖ ກ ບນັທ ກ ໄວໍ້ ໃນ ປ ໍ້ມ ປະຫວດັສຳດ ຂອງ ບນັ-

ດຳ ກະສດັ ແຫື່ງ ຢ ດາ.         

6ກະສດັ ເຢໂຮຢາກີມ ໄດໍ້ ຕຳຍ ໄປ         ແລະ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ພະ ອງົ ຄ  ເຈົໍ້ຳ ເຢໂຮ-
ຢາກິນ ກ  ຂ ໍ້ນ ຄອງ ອ  ຳນຳດ ແທນ.         

7ກະສດັ ເອຢິບ ບ ື່  ໄດໍ້ ຍກົ ທບັ ອອກ ຈຳກ ປະເທດ ເອຢິບ ອີກ         

ເພຳະ ປດັຈບຸນັ ນີໍ້         ກະສດັ ແຫື່ງ ບາບີໂລນ ໄດໍ້ ຄອບຄອງ ດນິແດນ ທງັ ໝດົ ທີື່  ເຄີຍ ເປັນ ຂອງ ເອຢິບ 

ນບັ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ເອຟຣາດ ຈນົ ຮອດ ເຂດ ແດນ ຕອນ ເໜ ອ ຂອງ ເອຢິບ.          
8ເຈົໍ້ຳ ເຢໂຮຢາກິນ ຂ ໍ້ນ ຄອງ ລຳຊະ ສມົບດັ         ເມ  ື່ອ ອຳຍ ຸສິບ ແປດ ປີ         ພະ ອງົ ໄດໍ້ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ຢ ື່ ນະ-

ຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ ສຳມ ເດ ອນ         ພະ ມຳນ ດຳ ຂອງ ພະ ອງົ ຊງົ ພະ ນຳມ ວື່ຳ         ພະ ນຳງ ເນຮ ຊະຕາ          ເປັນ 

ລຳຊະ ທິດຳ ຂອງ ເອນນາທານ ຊຳວ ເຢຣ ຊາເລັມ.         

9ເຈົໍ້ຳ ເຢໂຮຢາກິນ ໄດໍ້ ເຮັດ ສິື່ ງ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ ບ ື່  ຊງົ ພ ພຣະໄທ ຄ  ກບັ ພະ ບດິຳ ຂອງ ພະ ອງົ.          
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ເຢໂຮຢາກິນພ້ອມທັງພວກເຈົ້ານາຍຖືກຈັບໄປເປັນຊະເລີຍທີ່ກຸງບາບີໂລນ 
10ໃນ ເວລຳ ນ ັໍ້ນ         ກອງທບັ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ເນບ ກາດເນັດຊາ          ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ກງຸ ບາບີໂລນ          ໄດໍ້ ມຸ ໍ້ງ ໜໍ້ຳ ສ ື່ 

ນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ          ແລະ ອໍ້ອມ ເມ  ອງ ໄວໍ້.         

11ໃນ ຂະນະ ທີື່  ກອງທບັ ຂອງ ພະ ອງົ ອໍ້ອມ ເມ  ອງ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ         

ເຈົໍ້ຳ ເນບ ກາດເນັດຊາ          ໄດໍ້ ສະເດັດ ມຳ ຍງັ ນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ.         

12ແລໍ້ວ ເຢໂຮຢາກິນ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ 

ຢ ດາ ພໍ້ອມ ທງັ ພະ ມຳນ ດຳ         ແລະ ພະ ລຳຊະວງົ         ພວກ ນຳຍ ທະຫຳນ         ແລະ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ກ  ຍອມ 

ຈ  ຳນນົ ຕ ື່  ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ກງຸ ບາບີໂລນ          ທກຸ ຄນົ ຈ ື່ງ ຖ ກ ເຈົໍ້ຳ ເນບ ກາດເນັດຊາ          ຈບັ ໄປ ເປັນ ຊະເລີຍ         ຊ ື່ ງ 

ເປັນ ປີ ທີ ແປດ ແຫື່ງ ລຳຊະກຳນ ຂອງ ພະ ອງົ.         

13ເຈົໍ້ຳ ເນບ ກາດເນັດຊາ ໄດໍ້ ກວຳດ ເອົຳ ຊບັ ສິນ ເງນິ 

ຄ  ຳ ໃນ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ໃນ ພະລຳຊະວງັ ໄປ ໝດົ         ພະ ອງົ ໄດໍ້ ທບັ ເອົຳ ເຄ ື່ ອງ-

ໃຊໍ້ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ໂຊໂລໂມນ          ໄດໍ້ ເຮັດ ດໍ້ວຍ ຄ  ຳ ໃນ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຊ ື່ ງ ກຳນ ນີໍ້ ເປັນ ໄປ 

ຕຳມ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ບອກ ລື່ວງ ໜໍ້ຳ ແລໍ້ວ.         

14ພະ ອງົ ໄດໍ້ ກວຳດ ເອົຳ ຊຳວ ນະຄອນ ເຢຣ ຊາ-
ເລັມ          ບນັດຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ທີື່  ມີ ຊ ື່  ສຽງ ທກຸ ຄນົ ໄປ ເປັນ ຊະເລີຍ         ທງັ ໝດົ ນີໍ້ ມີ ຢ ື່ ສິບ ພນັ ຄນົ         ນອກ-

ຈຳກ ນີໍ້         ພະ ອງົ ຍງັ ໄດໍ້ ເອົຳ ຊື່ຳງ ຝີ ມ  ດ ີ         ແລະ ຊື່ຳງ ໂລຫະ ໄປ ນ  ຳ         ແລະ ໄດໍ້ ປະ ໄວໍ້ ແຕື່ ຄນົ ທກຸ ຍຳກ         

ເຫລ ອ ໄວໍ້ ໃນ ປະເທດ.         

15ພະ ອງົ ໄດໍ້ ຈບັ         ເຢໂຮຢາກິນ          ພໍ້ອມ ທງັ ພະ ມຳນ ດຳ         ແລະ ພະ ລຳຊະວງົ         

ພວກ ມະເຫສ ີ        ແລະ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ທກຸ ຄນົ ຢ ື່ ໃນ ປະເທດ ໄປ ສ ື່ ກງຸ ບາບີໂລນ.         

16ຜ ໍ້ ທີື່  ມໜີໍ້ຳ ທີື່  ສ  ຳຄນັ ມີ 

ເຈດັ ພນັ ຄນົ         ຊື່ຳງ ຝີ ມ  ດ ີ         ແລະ ຊື່ຳງ ໂລຫະ ໜ ື່ ງ ພນັ ຄນົ         ບກຸຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ມີ ຄວຳມ ແຂງແຮງ         ແລະ 

ສຳມຳດ ເປັນ ທະຫຳນ ໄດໍ້.         

17ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ກງຸ ບາບໂີລນ          ໄດໍ້ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ         ມັດຕານີຢາ          ລ ກ ຊຳຍ ເຢໂຮ-
ຢາກິນ          ຂ ໍ້ນ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ຂອງ ຊຳວ ຢ ດາ          ໂດຍ ປື່ຽນ ຊ ື່  ໃຫໍ້ ໃໝື່ ວື່ຳ         ເຈົໍ້ຳ ເຊເດກີຢາ.          

ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້ຂອງ ເຊເດກີຢາ 
18ເຈົໍ້ຳ ເຊເດກຢີາ          ຂ ໍ້ນ ຄອງ ລຳຊະ ສມົບດັ ທີື່  ນະຄອນ         ເຢຣ ຊາເລັມ ເມ  ື່ອ ອຳຍ ຸຊຳວ ເອັດ ປີ         ແລະ 

ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ຢ ື່ ນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ ເປັນ ເວລຳ ສິບ ເອັດ ປີ         ພະ ມຳນ ດຳ ຂອງ ພະ ອງົ ຊງົ ພະ ນຳມ 

ວື່ຳ         ຮາມຸຕານ          ເປັນ ລຳຊະ ທິດຳ ຂອງ         ເຢເຣມີຢາ ຊຳວ ລິບນາ.         

19ພະ ອງົ ໄດໍ້ ເຮັດ ສິື່ ງ ທີື່  ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ ບ ື່  ພ ພຣະໄທ ດ ັື່ງ ດຽວ ກນັ ກບັ ເຈົໍ້ຳ ເຢໂຮຢາກີມ.          

20ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ພຣະພິໂລດ ຊຳວ ນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ          ແລະ ຊຳວ ຢ ດາ ຫລຳຍ         ພຣະອງົ 

ໄດໍ້ ຊງົ ຂບັ ໄລື່ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ໜີ ພົໍ້ນ ຈຳກ ສຳຍ ພຣະເນດ ຂອງ ພຣະອງົ.          

ບົດທີ 25 
ເຊເດກີຢາຖືກຈັບໄປເປັນຊະເລີຍທີ່ກຸງ ບາບີໂລນ 

1ເຈົໍ້ຳ ເຊເດກີຢາ ໄດໍ້ ກະບດົ ຕ ື່ ສ ໍ້ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ບາບີໂລນ          ແລໍ້ວ ເຈົໍ້ຳ ເນບ ກາດເນັດຊາ          ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ 

ບາບີໂລນ ໄດໍ້ ຍກົ ທບັ ມຳຕ ີນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ ໃນ ປີ ທີ ເກົໍ້ຳ ແຫື່ງ ລຳຊະກຳນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ເຊເດກີຢາ          

ຊ ື່ ງ ກງົ ກບັ ວນັ ທີ ສິບ ຂອງ ເດ ອນ ສິບ         ພະ ອງົ ໄດໍ້ ມຳ ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ ຢ ື່ ນອກ ເມ  ອງ         ແລະ ໄດໍ້ ກອງ ດນິ ຂ ໍ້ນ ຕຳມ 

ກ  ຳແພງ ເພ ື່ ອ ບກຸໂຈມຕ.ີ         

2ນະຄອນ ນີໍ້ ໄດໍ້ ຖ ກ ອໍ້ອມ ໄວໍ້ ມຳ ຈນົ ຮອດ ປີ ທີ ສິບ ເອັດ ແຫື່ງ ລຳຊະກຳນ 

ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ເຊເດກີຢາ.         

3ຕ ື່  ມຳ         ໃນ ວນັ ທີ ເກົໍ້ຳ ຂອງ ເດ ອນ ສີື່  ປີ ດຽວ ກນັ ນ ັໍ້ນ         ໄດໍ້ ມກີຳນ ອ ດ ຢຳກ ຢື່ຳງ 

ຮໍ້ຳຍ ແຮງ ຈນົ ປະຊຳຊນົ ບ ື່  ມີ ອຳຫຳນ ກນິ.         

4ແລະ ກ  ຳແພງ ເມ  ອງ ບຳງ ບື່ອນ ກ  ຖ ກ ສດັຕ  ທ  ຳລຳຍ ລງົ         
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ສະນ ັໍ້ນ         ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ກບັ ພວກ ທະຫຳນ ຈ ື່ງ ຫລບົໜີ ອອກ ໄປ ໃນ ຕອນ ກຳງຄ ນ         ທງັ ໆ         ທີື່  ພວກ ບາບີ-
ໂລນ ກ  ຳລງັ ອໍ້ອມ ເມ  ອງ ຢ ື່         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ອອກ ໄປ ທຳງ ປະຕ  ເມ  ອງ         ລະຫວື່ຳງ ກ  ຳແພງ ທງັ ສອງ ຂໍ້ຳງ         

ຊ ື່ ງ ເປັນ ບື່ອນ ທີື່  ໃກໍ້ ກບັ ສວນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ         ແລໍ້ວ ກ  ມຸ ື່ງ ໜໍ້ຳ ໄປ ທຳງ ຮື່ອມ ພ  ຢໍແດນ.         

5ພວກ ທະຫຳນ 

ບາບີໂລນ ໄດໍ້ ໄລື່ ຕດິຕຳມ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ         ເຊເດກີຢາ ໄປ         ແລະ ທນັ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ທີື່  ທົື່ງ ນຳ ໃກໍ້ ເມ  ອງ ເຢຣິໂກ          

ສື່ວນ ທະຫຳນ ຂອງ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ປະ ພະ ອງົ ໜີ ໄປ.         

6ພວກ ທະຫຳນ ບາບີໂລນ ຈບັ ເຈົໍ້ຳ ເຊເດກີຢາ ໄປ 

ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ         ເນບ ກາດເນັດຊາ ຢ ື່ ເມ  ອງ         ຣິບລາ          ແລະ ພະ ອງົ ກ  ຖ ກ ຕດັສິນ ຢ ື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ.         

7ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ບາບີ-
ໂລນ          ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ພວກ ລຳຊະ ໂອລດົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ເຊເດກີຢາ          ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຕ ື່  ຕຳ ເຈົໍ້ຳ ເຊເດກີຢາ ເອງ         ແລໍ້ວ 

ເຈຳະ ໜື່ວຍ ຕຳ ເຈົໍ້ຳ ເຊເດກຢີາ ອອກ         ລື່ຳມ ໂສໍ້ ພະ ອງົ ໄວໍ້         ແລະ ນ  ຳ ພະ ອງົ ໄປ ຍງັ ກງຸ ບາບີໂລນ.          

ນະຄອນເຢຣ ຊາເລັມຖືກທຳລາຍ ແລະປະຊາຊົນກໍຖືກກວາດໄປເປັນຊະເລີຍ 
8ໃນ ລຳຊະກຳນ ປີ ທີ ສິບ ເກົໍ້ຳ         ວນັ ທີ ສິບ ເຈດັ ເດ ອນ ຫໍ້ຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ເນບ ກາດເນັດຊາ          ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ 

ປະເທດ ບາບີໂລນ          ເນບ ຊາຣາດານ          ທີື່  ປ ກສຳ         ແລະ ຜ ໍ້ ບນັຊຳ ກຳນ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຂອງ ພະ ອງົ         ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ 

ໄປ ໃນ ນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ          ແລະ ຈ ດ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ.         

9ຈ ດ ພະລຳຊະວງັ         

ແລະ ເຮ ອນ ຊຳນ ທກຸ ຫລງັ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຜ ໍ້ ສ  ຳຄນັ.         

10ພວກ ທະຫຳນ ຂອງ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ທ  ຳລຳຍ ກ  ຳ-

ແພງ ເມ  ອງ.         

11ເນບ ຊາຣາດານ          ໄດໍ້ ຈບັ ປະຊຳຊນົ ທີື່  ຍງັ ຄໍ້ຳງ ເຫລ ອ ຢ ື່ ໃນ ເມ  ອງ ພໍ້ອມ ທງັ ພວກ ຊື່ຳງ 

ຝີ ມ  ດ ີ         ຕະຫລອດ ທງັ ພວກ ທີື່  ອອກ ມຳ ສະຫວຳມພີກັ ຕ ື່  ຊຳວ ບາບໂີລນ          ໄປ ເປັນ ຊະເລີຍ ຢ ື່ ທີື່  ກງຸ ບາ-
ບີໂລນ.         

12ແຕື່ ລຳວ ໄດໍ້ ປະ ໃຫໍ້ ຄນົ ທກຸ ຍຳກ ທີື່  ສດຸ ບ ື່  ມີ ໄຮື່ນຳ ໄວໍ້ ໃນ ປະເທດ         ເພ ື່ ອ ເປັນ ຄນົ ເຮັດ ສວນ 

ອະງ ຸື່ນ         ແລະ ເຮັດ ໄຮື່ນຳ.          
13ຊຳວ ບາບີໂລນ ໄດໍ້ ທບັ ເສົຳ ທອງ         ທບັ ດນິ ເສົຳ         ແລະ ຂນັ ນ  ໍ້ຳ ທອງ ສ  ຳລິດ ໃນ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລໍ້ວ ເອົຳ ທອງ ນ ັໍ້ນ ໄປ ຍງັ ກງຸ ບາບີໂລນ.         

14ພວກ ເຂົຳ ຍງັ ໄດໍ້ ຂນົ ເອົຳ ເຄ ື່ ອງໃຊໍ້ 

ສ  ຳລບັ ທ  ຳ ຄວຳມ ສະອຳດ ແທື່ນ ບ ຊຳ         ຄ          ສຽມ         ຊວໍ້ຳນ         ຄ ຸໃສື່ ຂີໍ້ເຖົື່ ຳ ໄຟ         ຖຳດ ແລະ ມດີຕດັ ໃສໍ້ຕະ-

ກຽງ         ໂອ ໃສື່ ເລ ອດ ເວລຳ ຂໍ້ຳ ສດັ ຖວຳຍ ບ ຊຳ         ໝ ໍ້  ສ  ຳລບັ ເຄ ື່ ອງ ຫອມ ເຜົຳ ບ ຊຳ         ແລະ ເຄ ື່ ອງ ທອງ ສ  ຳ-

ລິດ ທງັ ໝດົ ທີື່  ໃຊໍ້ ໃນ ພິທີກຳນ ຂອງ ພຣະວຫິຳນ.         

15ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຂນົ ເອົຳ ທກຸ ສິື່ ງ ທີື່  ເຮັດ ດໍ້ວຍ ຄ  ຳ         ຫລ  

ເງນິ ໄປ         ຄ  ໝ ໍ້  ນໍ້ອຍ         ແລະ ອື່ຳງ ໃສື່ ຖື່ຳນ ຫີນ.         

16ເຄ ື່ ອງ ທອງ ສ  ຳລິດ ທີື່  ກະສດັ ໂຊໂລໂມນ ເຮັດ ໄວໍ້ ໃນ 

ພຣະວຫິຳນ ຄ          ເສົຳ ສອງ ເສົຳ         ຕນີ ເສົຳ         ອື່ຳງ ໃຫຍື່ ໃສື່ ນ  ໍ້ຳ         ເຄ ື່ ອງໃຊໍ້ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ໜກັ ຫລຳຍ ຈນົ ຊ ັື່ງ ບ ື່  

ໄດໍ້.         

17ເສົຳ ສອງ ເສົຳ ນ ັໍ້ນ         ແຕື່ ລະ ເສົຳ ສ ງ ແປດ ສິບ ສອກ         ຢ ື່ ເທິງ ເສົຳ ມີ ບວົທອງ ສ  ຳລິດ         ບວົ ແຕື່ ລະ 

ດອກ ສ ງ ສຳມ ສອກ         ມີ ຮ ບ ພວງມຳລຳ         ແລະ ຮ ບ ໝຳກ ພີລຳ ອໍ້ອມ ຮອບ ບວົ ນ ັໍ້ນ.          
18ເນບ ຊາຣາດານ          ຜ ໍ້ ບນັຊຳ ກຳນ ທະຫຳນ ໄດໍ້ ຈບັ ມະຫຳ ປະໂລຫິດ ເສຣາຢາ          ແລະ ປະໂລຫິດ 

ເຊຟານີຢາ          ຜ ໍ້ ຮອງ         ພໍ້ອມ ທງັ ຜ ໍ້ ມໜີໍ້ຳ ທີື່  ດ ແລ ພຣະວຫິຳນ ສຳມ ຄນົ ໄປ ນ  ຳ.         

19ພຳຍ ໃນ ເມ  ອງ ເພິື່ ນ 

ໄດໍ້ ຈບັ ຜ ໍ້ ບນັຊຳ ກຳນ ທະຫຳນ         ທີື່  ປ ກສຳ ພະ ມະຫຳ ກະສດັ ຫໍ້ຳ ຄນົ         ຮອງ ຜ ໍ້ ບນັຊຳ ກຳນ ທະຫຳນ         ຜ ໍ້ 

ຮບັຜິດຊອບ ທະບຽນ ພນົ         ແລະ ຄນົ ສ  ຳຄນັ ຄນົ ອ ື່ ນ ໆ         ອີກ ຫໍ້ຳ ສິບ ຄນົ ທີື່  ຍງັ ຢ ື່ ໃນ ເມ  ອງ.         

20ເນບ ຊາ-
ຣາດານ          ໄດໍ້ ຈບັ ເອົຳ ພວກ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ໄປ ຫຳ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ປະເທດ ບາບີໂລນ ທີື່  ຣິບລາ ໃນ ເຂດ ແດນ         ຮາ-
ມັດ.         

21ຢ ື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ         ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ໄດໍ້ ທ ລະມຳນ         ແລະ ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ພວກ ເຂົຳ ເສຍ.         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ແຫລະ         ຊຳວ ຢ ດາ 

ຈ ື່ງ ຖ ກ ເນລະເທດ ອອກ ຈຳກ ປະເທດ ຂອງ ຕນົ.          
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ເກດາລີຢາຮັບຕຳແໜູ່ງເປັນຜ ້ປົກຄອງຢ ດາ 

22ເຈົໍ້ຳ ເນບ ກາດເນັດຊາ          ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ປະເທດ ບາບີໂລນ ໄດໍ້ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ເກດາລີຢາ          ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ 

ອາຮີກາມ          ຫລຳນ ຊຳຍ ຂອງ ຊາຟານ          ເປັນ ຜ ໍ້ ປກົຄອງ ປະເທດ ຢ ດາ          ແລະ ໃຫໍ້ ເປັນ ຜ ໍ້ ຮບັຜິດຊອບ 

ທກຸ ຄນົ ທີື່  ບ ື່  ໄດໍ້ ຖ ກ ຈບັ ໄປ ກງຸ ບາບີໂລນ.         

23ເມ  ື່ອ ພວກ ນຳຍ         ແລະ ພນົທະຫຳນ         ທີື່ ຢ ື່ ໃນ         ແລະ ນອກ 

ເມ  ອງ ໄດໍ້ ຍນິ ວື່ຳ         ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ປະເທດ ບາບໂີລນ ໄດໍ້ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ເກດາລຢີາ ເປັນ ຜ ໍ້ ປກົຄອງ         ພວກ ເຂົຳ ກ  

ພຳກນັ ໄປ ຫຳ         ເກດາລຢີາ          ທີື່  ເມ  ອງ ມິດຊະປາ          ພວກ ນຳຍ ທະຫຳນ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ມີ ຄ          ອິດຊະມາເອນ          

ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເນທານອີາ          ໂຢຮານານ          ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ         ກາເຣອາ          ເສຣາຢາ          ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຕັນ-
ຮ ເມັດ          ຊ ື່ ງ ເປັນ ຊຳວ ເມ  ອງ ເນໂຕຟາ          ຢາອາຊານີຢາ          ຊ ື່ ງ ເປັນ ຊຳວ ເມ  ອງ         ມາອາກາ.         

24ສື່ວນ 

ເກດາລຢີາ          ກ  ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ພວກ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ວື່ຳ,         “ພວກ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ຕໍ້ອງ ຢໍ້ຳນ ຊຳວ ບາບໂີລນ ດອກ         ຈ ົື່ງ ຢ ື່ ໃນ ປະ-

ເທດ ນີໍ້         ແລະ ຮບັ ໃຊໍ້ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ບາບໂີລນ          ແລໍ້ວ ພວກ ທື່ຳນ ຈະ ມີ ຄວຳມສກຸ.”         

25ແຕື່ ວື່ຳ ໃນ ເດ ອນ ທີື່  

ເຈດັ ຂອງ ປີ ນ ັໍ້ນ         ອິດຊະມາເອນ ລ ກ ຊຳຍ ເນທານີອາ          ຫລຳນ ເອລຊີາມາ          ຜ ໍ້ ເປັນ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ 

ກະສດັ ພໍ້ອມ ທງັ ທະຫຳນ ສິບ ຄນົ         ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ຂໍ້ຳ ເກດາລຢີາ          ພໍ້ອມ ທງັ ຊຳວ ອິສຣາເອນ          ແລະ ຊຳວ 

ບາບີໂລນ ທີື່ ຢ ື່ ນ  ຳ ເພິື່ ນ ໃນ ເມ  ອງ ມິດຊະປາ ນ ັໍ້ນ.         

26ແລໍ້ວ ປະຊຳຊນົ ອິສຣາເອນ ທງັ ໝດົ         ທງັ ຄນົ 

ຮ ັື່ງມ ີ         ແລະ ຄນົ ຈນົ         ພໍ້ອມ ທງັ ພວກ ນຳຍ ທະຫຳນ ກ  ພຳກນັ ປບົ ໜີ ໄປ ຍງັ ປະເທດ ເອຢິບ          ເພຳະ ຢໍ້ຳນ 

ຊຳວ ບາບີໂລນ.          

ເຈົ້າເຢໂຮຢາກິນໄດ້ຮັບອະໄພໂທດ 
27ໃນ ປີ ທີ ສຳມ ສິບ ເຈດັ         ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ເຢໂຮຢາກິນ          ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ຢ ດາ ຕກົ ເປັນ ຊະເລີຍ         ເປັນ ປີ ທີື່          ເອວິນ-

ເມໂຣດັກ          ຂ ໍ້ນ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ         ພະ ອງົ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ອະໄພໂທດ ແກື່         ເຢໂຮຢາກິນ          ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ຢ ດາ          ແລະ 

ໄດໍ້ ປື່ອຍ ພະ ອງົ ອອກ ຈຳກ ຄກຸ         ໃນ ວນັ ທີ ຊຳວ ເຈດັ ຂອງ ເດ ອນ ສິບ ສອງ.         

28ເຈົໍ້ຳ ເອວິນ-ເມໂຣດັກ 

ໄດໍ້ ລໍ້ຽງ ດ  ພະ ອງົ ຢື່ຳງ ມີ ເມດ ຕຳ ຈດິ         ທງັ ໄດໍ້ ອະນຍຸຳດ ໃຫໍ້ ມີ ກຽດ ກວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ອງົ ອ ື່ ນ ໆ         ທີື່  ຖ ກ ຈບັ 

ມຳ ຢ ື່ ກງຸ ບາບີໂລນ.         

29ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ເຈົໍ້ຳ ເຢໂຮຢາກິນ          ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ຮບັ ອະນຍຸຳດ ໃຫໍ້ ຖອດ ເຄ ື່ ອງນຸື່ງ ນກັໂທດ 

ອອກ         ແລະ ໄດໍ້ ຮບັ ປະທຳນ ອຳຫຳນ ຮື່ວມ ໂຕະ ກບັ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ຕະຫລອດ ມຳ.         

30ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ເປັນ ຜ ໍ້ ອບຸ-

ປະຖ  ຳ         ແລະ ຮບັຜິດຊອບ ຈນົ ຊ ົື່ວ ຊວີດິ ຂອງ ເພິື່ ນ.          
 25 

*       *       * 
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ຂູ່າວຄາວ ສະບັບຕົ້ນ 

ບົດທີ 1 
ຕັ້ງແຕູ່ອາດາມເຖິງໂນອາ 

1ອາດາມ          ເຊດ          ເອໂນດ         

2ເກນານ          ມາຮາລາເລນ          ຢາເຣັດ         

3ເອໂນກ          ເມທ ເຊລາ          ລາເມັກ         

4ໂນອາ          ເຊມ          ຮາມ          ຢາເຟດ          

ລ ກຊາຍທັງຫລາຍຂອງຢາເຟດ 
5ລ ກ ຊຳຍ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ຢາເຟດ          ຄ          ໂກເມ,         ມາໂຄກ,         ມາດາຍ,         ຢາວານ,         ຕ ບານ,         ເມ-

ເຊັກ          ແລະ ຕີຣາດ          
6ລ ກ ຊຳຍ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ໂກເມ          ຄ          ອັດຊະເກນາດ,         ຣີຟາດ          ແລະ ໂຕກາມາ          
7ລ ກ ຊຳຍ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ຢາວານ          ຄ          ເອລີຊາ,         ຕາຊິດ,         ກິດຕີມ          ແລະ ໂດດານີມ          

ເຊື້ອສາຍຂອງຮາມ 
8ລ ກ ຊຳຍ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ຮາມ          ຄ          ກ ເຊ,         ມິດຊະຣາຢິມ,         ພດຸ         ແລະ ການາອານ          
9ລ ກ ຊຳຍ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ກ ເຊ          ຄ          ເສບາ,         ຮາວິລາ,         ສັບຕາ,         ຣາອາມາ          ແລະ ສັບເຕກາ.         

ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຣາອາມາ          ຄ          ເຊບາ          ແລະ ເດດານ          
10ກ ເຊ ເປັນ ບດິຳ ຂອງ ນິມໂຣດ,         ຜ ໍ້ ນີໍ້ ເປັນ ຜ ໍ້ ທ  ຳອິດ ທີື່  ເກັື່ງ ກໍ້ຳ ເທິງ ແຜື່ນດນິ ໂລກ          
11ມິດຊະຣາຢິມ ເປັນ ບດິຳ ຂອງ         ລ ດີ          ແລະ ພວກ ອານາມີມ,         ພວກ ເລຮາບີມ,         ພວກ ນັບຕ ຮີມ.         

12ພວກ ປັດຣ ສີ          ກບັ ພວກ ກັດສະລ ຮີມ          (ພວກ ຟີລິດສະຕີນ ໄດໍ້ ເກດີ ອອກ ມຳ ຈຳກ ພວກ ນີໍ້)         ແລະ 

ພວກ ກັບໂຕຣີ)          
13ການາອານ ເປັນ ບດິຳ ຂອງ ຊີໂດນ ລ ກ ຫວົປີ         ແລະ ເຮດ         

14ແລະ ຄນົ ເຢບຸດ,         ຄນົ ອະໂມຣີດ,         

ຄນົ ກກີາຊີ         

15ຄນົ ຮີວີ,         ຄນົ ອາກີ,         ຄນົ ສີນີ         

16ຄນົ ອາວາດ,         ຄນົ ເຊມາ          ແລະ ຄນົ ຮາມັດ          

ລ ກຊາຍທັງຫລາຍຂອງເຊມ 
17ລ ກ ຊຳຍ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ເຊມ          ຄ          ເອລາມ,         ອັດຊີເຣຍ,         ອາປັກຊາດ,         ລ ດ,         ອາຣາມ,         ອ ເຊ,         

ຮຸນ,         ເກເທ ແລະ ເມເຊັກ          
18ອາປັກຊາດ ເປັນ ບດິຳ ຂອງ ເຊລາ          ແລະ ເຊລາ ເປັນ ບດິຳ ຂອງ ເຮເບ         

19ເຮເບ ມີ ລ ກ ຊຳຍ ສອງ 

ຄນົ         ຄນົ ໜ ື່ ງ ຊ ື່  ເປເລັກ          ເພຳະ ໃນ ສະໄໝ ຂອງ ເພິື່ ນ ແຜື່ນດນິ ຖ ກ ແບື່ງປນັ ກນັ         ແລະ ນໍ້ອງ ຊຳຍ ຂອງ 

ລຳວ ຊ ື່  ໂຢກຕານ          
20ໂຢກຕານ ເປັນ ບດິຳ ຂອງ ອານໂມດາດ         

21ເຊເລັບ,         ຮາຊາມາເວດ,         ເຢຣາ          ແລະ ຮາໂດຣາມ         

22ອ ຊານ,         ດິກລາ,         ເອບານ,         ອາບີມາເອນ,         ເຊບາ          ແລະ         ໂອຟີ         

23ຮາວິລາ          ແລະ ໂຢບັບ          ຄນົ 

ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ໂຢກຕານ          
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ຕັ້ງແຕູ່ເຊມຮອດອັບຣາຮາມ 

24ເຊມ,         ອາປັກຊາດ,         ເຊລາ         

25ເຮເບ,         ເປເລັກ,         ເຣອ          

26ເສຣຸກ,         ນາໂຮ,         ເຕຣາ         

27ອັບຣາມ 

ຜ ໍ້ ເປັນ ອັບຣາຮາມ          
28ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອັບຣາຮາມ          ຊ ື່         ອີຊາກ          ແລະ ອິດຊະມາເອນ          

ລ ກຊາຍທັງຫລາຍຂອງອິດຊະມາເອນ 
29ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້ ເປັນ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ອິດຊະມາເອນ          ລ ກ ຫວົປີ ຂອງ ອິດຊະມາເອນ          ຄ          ເນບາໂຢດ          

ແລະ ເກດາ          ອັດເບເອນ          ມິບສາມ         

30ມິຊະມາ,         ດ ມາ,         ມັດສາ,         ຮາດັດ          ແລະ ເຕມາ         

31ເຢຕ ເຣ,         

ນາຟິດ          ແລະ ເກເດມາ          ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອິດຊະມາເອນ          

ລ ກຊາຍທັງຫລາຍຂອງນາງເກຕຸຣາ 
32ລ ກ ຊຳຍ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ນຳງ ເກຕຸຣາ ເມຍ ນໍ້ອຍ ຂອງ ອັບຣາຮາມ          ນຳງ ໃຫໍ້ ກ  ຳເນດີ ລ ກ ຊ ື່         ຊິ-

ມຣານ,         ໂຢກຊານ          ເມດານ,         ມີດີອານ,         ອີຊະບາກ          ແລະ ຊ ອາ          ແລະ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ໂອ ຊຳນ         ຊ ື່         

ເຊບາ          ແລະ ເດດານ          
33ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ມດີີອານ          ຄ          ເອຟາ,         ເອເຟ,         ຮາໂນກ,         ອາບດີາ          ແລະ ເອັນດາອາ          ທງັ ໝດົ 

ນີໍ້ ເປັນ ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ນຳງ ເກຕຸຣາ          

ລ ກຊາຍທັງຫລາຍຂອງອັບຣາຮາມກັບອີຊາກ 
34ອັບຣາຮາມ ເປັນ ບດິຳ ຂອງ ອີຊາກ          ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອີຊາກ          ຊ ື່         ເອຊາວ          ແລະ         ອິສຣາເອນ          

(ຢາໂຄບ)          

ລ ກຊາຍທັງຫລາຍຂອງເອຊາວ 
35ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເອຊາວ          ຊ ື່         ເອລຟີັດ,         ເຣອ ເອນ,         ເຢອຸດ,         ຢາລາມ          ແລະ ໂກຣາ          
36ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເອລຟີັດ          ຊ ື່         ເຕມານ,         ໂອມາ,         ເຊຟີ,         ກາຕາມ,         ເກນັດ          ຕິມນາ          ແລະ ອ  ຳ 

ອຳ ເລັກ          
37ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຣອ ເອນ          ຊ ື່         ນາຮາດ,         ເຊຣາ,         ຊາມມາ          ແລະ ມິດຊາ          
38ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເສອີ          ຊ ື່         ໂລຕັນ,         ໂຊບານ,         ຊີເບໂອນ,         ອານາ,         ດີໂຊນ,         ເອເຊ          ແລະ ດີຊານ          
39ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ໂລຕັນ          ຊ ື່         ໂຮຣີ          ແລະ ໂຮມາມ          ແລະ ນໍ້ອງ ສຳວ ຂອງ ໂລຕັນ ຊ ື່  ຕິມນາ          
40ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ໂຊບານ          ຊ ື່         ອາລອີານ,         ມານາຮາດ,         ເອບານ,         ເຊຟີ          ແລະ ໂອນາມ          ແລະ 

ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຊີເບໂອນ          ຊ ື່         ອາອີຢາ          ແລະ ອານາ          
41ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອານາ          ຊ ື່         ດີໂຊນ,         ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ດີໂຊນ          ຊ ື່         ຮຳຣານ,         ເອຊະບານ,         ອິດຣັນ          

ແລະ ເກຣານ          
42ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເອເຊ          ຊ ື່         ບິນຮານ,         ຊາອາວານ          ແລະ ຢາອາການ          ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ດີຊານ          ຊ ື່         

ອ ເຊ          ແລະ ອາຣານ          
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ບັນດາກະສັດແຫູ່ງແຜູ່ນດິນເອໂດມ[a] 

43ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້ ແມ ື່ນ ກະສດັ ຜ ໍ້ ທີື່  ປກົຄອງ ຢ ື່ ໃນ ແຜື່ນດນິ ເອໂດມ          ກື່ອນ ທີື່  ຈະ ມີ ກະສດັ ປກົຄອງ ຄນົ ອິ-
ສຣາເອນ          ຄ          ເບລາ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເບໂອ          ເມ  ອງ ຫລວງ ຂອງ ເພິື່ ນ ຊ ື່  ດິນຮາບາ          

44ເມ  ື່ອ ເບລາ ເສຍ ຊວີດິ ແລໍ້ວ         ໂຢບັບ ລ ກ ຊຳຍ ເຊຣາ ຊຳວ ເມ  ອງ ໂບຊະຣາ ກ  ຂ ໍ້ນ ປກົຄອງ ແທນ          
45ເມ  ື່ອ ໂຢບັບ ເສຍ ຊວີດິ         ຮ ຊາມ ຊຳວ ເມ  ອງ ເຕມານ ກ  ຂ ໍ້ນ ປກົຄອງ ແທນ          
46ເມ  ື່ອ ຮ ຊາມ ເສຍ ຊວີດິ         ຮາດັດ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເບດັດ ຜ ໍ້ ທີື່  ສ ໍ້ ຮບົ ຊະນະ ຄນົ ມີດີອານ ໃນ ທົື່ງ ນຳ 

ຂອງ ໂມອາບ          ກ  ຂ ໍ້ນ ປກົຄອງ ແທນ ໃນ ເມ  ອງ ຫລວງ ຂອງ ເພິື່ ນ ຊ ື່         ອາວິດ          
47ເມ  ື່ອ ຮາດັດ ເສຍ ຊວີດິ         ສາມລາ ຊຳວ ເມ  ອງ ມາຊະເຣກາ ກ  ຂ ໍ້ນ ປກົຄອງ ແທນ          
48ເມ  ື່ອ ສາມລາ ເສຍ ຊວີດິ         ຊາອ ນ ຊຳວ ເມ  ອງ ເຣໂຮໂບດ ທີື່ ຢ ື່ ແຄມ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ເອຟຣາດ ກ  ຂ ໍ້ນ ປກົ-

ຄອງ ແທນ          
49ເມ  ື່ອ ຊາອ ນ ເສຍ ຊວີດິ         ບາອານ-ຮານານ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອັກໂບ ກ  ຂ ໍ້ນ ປກົຄອງ ແທນ          
50ເມ  ື່ອ ບາອານ-ຮານານ ເສຍ ຊວີດິ         ຮາດັດ ກ  ຂ ໍ້ນ ປກົຄອງ ແທນ,         ເມ  ອງ ຫລວງ ຂອງ ເພິື່ ນ ຊ ື່         

ປາອ           ແລະ ມະເຫສີ ຂອງ ເພິື່ ນ ຊ ື່         ເມເຮຕາເບນ          ຊ ື່ ງ ເປັນ ລ ກ ສຳວ ຂອງ ນຳງ ມາດເຣັດ ລ ກ ຂອງ 

ເມຊາຮາບ          

ບັນດາເຈົ້ານາຍທັງຫລາຍຂອງເອໂດມ 
51ແລະ ຮາດັດ ກ  ເສຍ ຊວີດິ,         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຂອງ ເອໂດມ ມ ີ         ຄ          ເຈົໍ້ຳ ຕິມນາ          ເຈົໍ້ຳ ອັນວາ          ເຈົໍ້ຳ 

ເຢເທັດ         

52ເຈົໍ້ຳ ໂອໂຮລີບາມາ          ເຈົໍ້ຳ ເອລາ          ເຈົໍ້ຳ ປີໂນນ         

53ເຈົໍ້ຳ ເກນັດ          ເຈົໍ້ຳ ເຕມານ          ເຈົໍ້ຳ ມິບຊາ         

54ເຈົໍ້ຳ ມັກດີເອນ          ແລະ ເຈົໍ້ຳ ອີຣາມ          ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ແມ ື່ນ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຂອງ ເອໂດມ          

ບົດທີ 2 
ບັນດາລ ກຊາຍທັງຫລາຍຂອງອິສຣາເອນ 

1ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອິສຣາເອນ          ຄ          ຣ ເບັນ,         ຊິເມໂອນ,         ເລວີ,         ຢ ດາ,         ອິດຊາຄາ,         ເຊ-
ບ ລ ນ          

2ດານ,         ໂຢເຊັບ,         ເບັນຢາມິນ,         ນັບທາລ,ີ         ຄາດ          ແລະ ອາເຊ          

ບັນດາລ ກຊາຍຂອງຢ ດາ 
3ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຢ ດາ ຊ ື່         ເອຣະ,         ໂອນານ          ແລະ ເຊລາ          ທງັ ສຳມ ຄນົ ນີໍ້ ເກດີ ຈຳກ ລ ກ ສຳວ ຂອງ 

ບດັ ຊ ອາ          ຄນົ ການາອານ          ຝື່ຳຍ ເອຣະ ລ ກ ຊຳຍ ກກົ ຂອງ ຢ ດາ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ຄນົ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ຕ ື່  ສຳຍ ພຣະ-

ເນດ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ປະຫຳນ ຊວີດິ ລຳວ ເສຍ          
4ຕາມາ ລ ກ ໄພໍ້ ຂອງ ຢ ດາ ໄດໍ້ ກ  ຳເນດີ ເປເຣັດ          ແລະ ເຊຣາ ໃຫໍ້ ເພິື່ ນ         ລ ກ ຊຳຍ ທງັ ໝດົ ຂອງ ຢ ດາ 

ມີ ຫໍ້ຳ ຄນົ          
5ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເປເຣັດ ຊ ື່         ເຮດຊະໂຣນ,         ຮາມ ນ          
6ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຊຣາ ຄ          ຊິມຣ,ີ         ເອທານ,         ເຮມານ,         ການໂກນ          ແລະ ດາຣາ          ທງັ ໝດົ ມີ ຫໍ້ຳ ຄນົ          

 

[a]ປະຖມົມະກຳນ 36:1-43 
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7ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອຳ ກາມີ ຊ ື່ ວ ື່ຳ         ອາຄານ          ຜ ໍ້ນ  ຳ ຄວຳມ ເດ ອດຮໍ້ອນ ມຳ ໃຫໍ້ ແກື່ ອິສຣາເອນ          ແລະ 

ໄດໍ້ ເຮັດ ບຳບ ໃນ ເລ ື່ ອງ ສິື່ ງ ຂອງ ທີື່  ຖ ກ ສຳບ ແຊື່ງ ນ ັໍ້ນ          
8ແລະ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເອທານ ຊ ື່         ອາຊາຣີຢາ          
9ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຮດຊະໂຣນ ຊ ື່ ງ ເກດີ ແກື່ ເພິື່ ນ ນ ັໍ້ນ ຄ          ເຢຣາເມເອນ,         ລຳມ         ແລະ ກາເລັບ          
10ລຳມ ເປັນ ບດິຳ ຂອງ ອຳມີນາດາບ          ແລະ ອຳມີນາດາບ ເປັນ ບດິຳ ຂອງ ນາໂຊນ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ໃນ 

ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ຢ ດາ         

11ນາໂຊນ ເປັນ ບດິຳ ຂອງ ຊັນໂມນ,         ຊັນໂມນ ເປັນ ບດິຳ ຂອງ ໂບອາດ         

12ໂບອາດ ເປັນ ບດິຳ ໂອເບັດ,         ໂອເບັດ ເປັນ ບດິຳ ເຢຊີ          

ເຊື້ອສາຍຂອງເຢຊີ 
13ເຢຊີ ເປັນ ບດິຳ ຂອງ ເອລອີາບ ລ ກ ຫວົປີ ຂອງ ເພິື່ ນ         ອາບີນາດາບ ຜ ໍ້ ທີ ສອງ         ແລະ ຊິເມອາ ຜ ໍ້ ທີ 

ສຳມ         

14ເນທາເນນ ຜ ໍ້ ທີ ສີື່          ແລະ ຣັດດາຍ ຜ ໍ້ ທີ ຫໍ້ຳ         

15ໂອເຊມ ຜ ໍ້ ທີ ຫກົ         ດາວິດ ຜ ໍ້ ທີ ເຈດັ         

16ແລະ 

ເອ ໍ້ອຍ ຂອງ ລຳວ ຄ          ເຊຣ ຢາ          ແລະ ອາບີກາຍ          ແລະ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ນຳງ ເຊຣ ຢາ ຊ ື່         ອາບີຊາຍ          ໂຢ-
ອາບ          ແລະ ອາສາເຮນ          ສຳມ ຄນົ ນ  ຳ ກນັ         

17ອາບີກາຍ ເປັນ ບດິຳ ອາມາສາ          ແລະ ພ ື່  ຂອງ ອາມາ-
ສາ ຊ ື່  ເຢເທ ຄນົ ອິດຊະມາເອນ          

ເຊື້ອສາຍຂອງກາເລັບ 
18ກາເລັບ ລ ກ ຊຳຍ ເຮດຊະໂຣນ ໄດໍ້ ລ ກ ກບັ ອາຊ ບາ ເມຍ ຂອງ ຕນົ         ແລະ ນຳງ ເຢຣີໂອດ ທີື່  ມີ ລ ກ 

ຊຳຍ ຊ ື່         ເຢເຊ,         ໂຊບາບ          ແລະ ອາໂດນ         

19ເມ  ື່ອ ອາຊ ບາ ເສຍ ຊວີດິ         ກາເລັບ ກ  ແຕື່ງງຳນ ກບັ ເອ-
ຟຣາທາ          ແລະ ໄດໍ້ ລ ກ ຊ ື່  ຮ ເຣ ໃຫໍ້ ແກື່ ເພິື່ ນ         

20ຮ ເຣ ເປັນ ບດິຳ ຂອງ ອ ຣີ,         ອ ຣີ ເປັນ ບດິຳ ຂອງ ເບຊາ-
ເລນ          

21ພຳຍຫລງັ ທີື່  ເຮດຊະໂຣນ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ຫຳ ລ ກ ສຳວ ຂອງ ມາກີ ພ ື່  ຂອງ ກິເລອາດ          ແລະ ໄດໍ້ ແຕື່ງ-

ງຳນ         ເມ  ື່ອ ເພິື່ ນ ມີ ອຳຍ ຸຫກົ ສິບ ປີ         ແລະ ນຳງ ໄດໍ້ ກ  ຳເນດີ ລ ກ ໃຫໍ້ ເພິື່ ນ ຊ ື່         ເສກຸບ         

22ແລະ ເສກຸບ ເປັນ 

ບດິຳ ຂອງ ຢາອີ          ຜ ໍ້ ມີ ຫວົ ເມ  ອງ ຊຳວ ສຳມ ຫວົ ເມ  ອງ ໃນ ແຜື່ນດນິ ກິເລອາດ         

23ພວກ ເກຊ  ກບັ ພວກ 

ອາຣາມ ໄດໍ້ ຍ ດ ເອົຳ ຫວົ ເມ  ອງ ຕື່ຳງ ໆ ຂອງ ຢາອີ          ແລະ ຫວົ ເມ  ອງ ເກນາດ ກບັ ບນັດຳ ຊນົນະບດົ 

ຂອງ ຫວົ ເມ  ອງ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ຫກົ ສິບ ຊນົນະບດົ ດໍ້ວຍ ກນັ         ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເປັນ ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ມາກີ ພ ື່  ຂອງ 

ກິເລອາດ          
24ພຳຍຫລງັ ເຮດຊະໂຣນ ເສຍ ຊວີດິ ໃນ ກາເລັບ ເອຟຣາທາ,         ອາບີຢາ ເມຍ ຂອງ ເພິື່ ນ ຍງັ ໄດໍ້ 

ເກດີ ລ ກ ໃຫໍ້ ແກື່ ທື່ຳນ         ຊ ື່  ອາຊະຮ  ຜ ໍ້ ເປັນ ພ ື່  ຂອງ ເຕໂກອາ          

ເຊື້ອສາຍຂອງເຢຣາເມເອນ 
25ບນັດຳ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຢຣາເມເອນ ລ ກ ຫວົປີ ຂອງ ເຮດຊະໂຣນ          ຄ          ຣາມ ເປັນ ລ ກ ຫວົປີ ຂອງ 

ເພິື່ ນ,         ບ ນາ,         ໂອເຣັນ          ໂອເຊມ          ແລະ ອາຮີຢາ ກ  ຳເນດີ ຈຳກ ນຳງ ອາບີຢາ         

26ເຢຣາເມເອນ ມີ ເມຍ 

ອີກ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຊ ື່  ອາຕາຣາ          ນຳງ ເປັນ ແມ ື່ ຂອງ ໂອນາມ          
27ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ລຳມ         ລ ກ ຫວົປີ ຂອງ ເຢຣາເມເອນ ຊ ື່         ມາອາດ,         ຢາມິນ          ແລະ ເອເກ          
28ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ໂອນາມ ຊ ື່ ວ ື່ຳ         ຊາມມາຍ          ແລະ ຢາດາ;         ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຊາມມາຍ ຊ ື່         ນາດາບ          

ແລະ ອາບີຊ           
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29ເມຍ ຂອງ ອາບີຊ  ຊ ື່  ອາບຮີາຍ          ແລະ ນຳງ ໄດໍ້ ເກດີ ອາຮະບານ          ແລະ ໂມລິດ ໃຫໍ້ ແກື່ ເພິື່ ນ          
30ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ນາດາບ ຊ ື່         ເສເລັດ          ແລະ ອັບປາຢິມ          ແຕື່ ເສເລັດ ໄດໍ້ ຕຳຍ ໄປ ເມ  ື່ອ ຍງັ ບ ື່  ມີ ລ ກ          
31ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອັບປາຢິມ ຊ ື່         ອີຊີ;         ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອີຊີ ຊ ື່         ເຊຊານ;         ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຊຊານ ຊ ື່         

ອາຮະລາຍ          
32ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຢາດາ ນໍ້ອງ ຊຳຍ ຂອງ ຊາມມາຍ ຊ ື່ ວ ື່ຳ         ເຢເທ          ແລະ ໂຢນາທານ          ແລະ ເຢເທ 

ໄດໍ້ ຕຳຍ ໄປ ເມ  ື່ອ ຍງັ ບ ື່  ມີ ລ ກ          
33ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ໂຢນາທານ ຊ ື່         ເປເລດ          ແລະ ຊາຊາ          ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເປັນ ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ເຢຣາ-

ເມເອນ          

ເຊື້ອສາຍຂອງເຊຊານ 
34ຝື່ຳຍ ເຊຊານ ບ ື່  ມີ ລ ກ ຊຳຍ ມີ ແຕື່ ລ ກ ສຳວ         ແຕື່ ເຊຊານ ມີ ຂໍ້ຳ ໃຊໍ້ ຊຳວ ເອຢິບ ຢ ື່ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຊ ື່         ຢາ-

ຣະຮາ         

35ເຊຊານ ໄດໍ້ ຍກົ ລ ກ ສຳວ ຂອງ ຕນົ ໃຫໍ້ ເປັນ ເມຍ ຂອງ ຢາຣະຮາ ຂໍ້ຳ ໃຊໍ້ ຂອງ ຕນົ ນ ັໍ້ນ         ແລະ 

ນຳງ ກ  ເກດີ ລ ກ ໃຫໍ້ ລຳວ ຊ ື່         ອາດຕາຍ          
36ອາດຕາຍ ເປັນ ບດິຳ ຂອງ ນາທານ          ແລະ ນາທານ ເປັນ ບດິຳ ຂອງ ຊາບາດ         

37ຊາບາດ ເປັນ 

ບດິຳ ຂອງ ເອຟະລານ          ແລະ ເອຟະລານ ເປັນ ບດິຳ ຂອງ ໂອເບັດ         

38ໂອເບັດ ເປັນ ບດິຳ ຂອງ ເຢຮ           

ເຢຮ  ເປັນ ບດິຳ ຂອງ ອາຊາຣີຢາ         

39ອາຊາຣີຢາ ເປັນ ບດິຳ ຂອງ ເຮເລັດ          ແລະ ເຮເລັດ ເປັນ ບດິຳ 

ຂອງ ເອເລອາສາ         

40ເອເລອາສາ ເປັນ ບດິຳ ຂອງ ສິສະມາຍ          ແລະ ສິສະມາຍ ເປັນ ບດິຳ ຊານລ ມ         

41ຊານລ ມ ເປັນ ບດິຳ ເຢກາມີຢາ          ແລະ ເຢກາມີຢາ ເປັນ ບດິຳ ເອລີຊາມາ          

ເຊື້ອສາຍຂອງເຢຣາເມເອນ ແລະກາເລັບ 
42ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ກາເລັບ ນໍ້ອງ ຊຳຍ ຂອງ ເຢຣາເມເອນ ຊ ື່         ເມຊາ ລ ກ ຫວົປີ ຂອງ ເພິື່ ນ ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ເປັນ ພ ື່  

ຂອງ ຊິເຟ          ແລະ ລ ກ ຊຳຍ         ຂອງ ມາເຣຊາ ຜ ໍ້ ເປັນ ພ ື່  ຂອງ ເຮັບໂຣນ          
43ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຮັບໂຣນ ຊ ື່  ໂກຣາ,         ຕັບປົວ,         ເຣເກັມ          ແລະ ເຊມາ          
44ເຊມາ ເປັນ ບດິຳ ຣາຮາມ          ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ເປັນ ບດິຳ ຂອງ ໂຢເກອາມ          ແລະ ເຣເກັມ ເປັນ ບດິຳ ຊາມມາຍ         

45ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຊາມມາຍ ຄ          ມາໂອນ          ແລະ ມາໂອນ ເປັນ ບດິຳ ຂອງ ເບັດ-ຊ ເຣ          
46ເອຟາ ເມຍ ນໍ້ອຍ ຂອງ ກາເລັບ ເກດີ ລ ກ ຊ ື່         ຮາຣານ,         ໂມຊາ          ແລະ ກາເຊັດ;         ແລະ ຮາຣານ 

ເປັນ ພ ື່  ຂອງ ກາເຊັດ          
47ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຢາດາຍ ຊ ື່  ເຣເກມ,         ໂຢທານ,         ເກຊານ,         ເປເລັດ,         ເອຟາ          ແລະ ຊາອາບ          
48ມາອາກາ ເມຍ ນໍ້ອຍ ຂອງ ກາເລັບ ເກດີ ລ ກ ຊ ື່         ເຊເບ ແລະ ຕີຂະນາ         

49ນຳງ ເກດີ ລ ກ ຊ ື່  ຊາອາບ 

ຜ ໍ້ ທີື່  ເປັນ ພ ື່  ຂອງ ມັດມານນາ,         ເຊວາ ຜ ໍ້ ເປັນ ພ ື່  ຂອງ ມັກເບນາ          ແລະ ພ ື່  ຂອງ ກິເບອາ ດໍ້ວຍ ແລະ ລ ກ 

ສຳວ ຂອງ ກາເລັບ ຊ ື່         ອັກສາ          

ຕັ້ງແຕູ່ກາເລັບລ ກຮ ເລ 
50ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ກາເລັບ          ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຮ ເຣ ລ ກ ຫວົປີ ຂອງ ເອຟຣາທາ          ຊ ື່         ໂຊບານ          ພ ື່  ຂອງ 

ກຣິີຢາດ-ເຢອາຣີມ         

51ສານມາ ບດິຳ ຂອງ ເບັດເລເຮັມ          ແລະ ຮາເຣັບ ບດິຳ ຂອງ ເບັດ-ກາເດ          
52ໂຊບານ ບດິຳ ຂອງ ກີຣິຢາດ-ເຢອາຣີມ          ມີ ລ ກ ຊຳຍ ອີກ ຊ ື່         ຮາໂຣເອ          ແລະ         ເຄິື່ ງ ໜ ື່ ງ ຂອງ ຄນົ 
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ເມນ ໂຮດ         

53ແລະ ບນັດຳ ຄອບຄວົ ຂອງ ກີຣິຢາດ-ເຢອາຣີມ ແມ ື່ນ ພວກ         ຄອບຄວົ ອິດຣີ,         ຄອບຄວົ 

ປ ທີ,         ຄອບຄວົ ຊ ມາ          ຄອບຄວົ ມິດຊະຣາ,         ຊຳວ ໂຊຣາດ          ແລະ ຊຳວ ເອຊະຕາໂອນ ກ  ໄດໍ້ ບງັເກດີ 

ມຳ ຈຳກ ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້          
54ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຊັນໂມນ ຊ ື່ ວ ື່ຳ ເບັດເລເຮັມ,         ຊຳວ ເນໂຕຟາ,         ອັດຕະໂຣດ-ເບັດ-ໂຢອາບ          

ແລະ ເຄິື່ ງ ໜ ື່ ງ ຂອງ ຄນົ         ມານາຮາດ ຜ ໍ້ ເປັນ ຊຳວ ໂຊຣີ         

55ທງັ ຄອບຄວົ ຂອງ ອຳລກັ ຊ ື່ ງ ຢ ື່         ເມ  ອງ ຢາ-
ເບດ ຄ          ຄອບຄວົ ຕີຣາດ,         ຄອບຄວົ ຊິເມອາ          ແລະ ຄອບຄວົ ສ ກາ          ພວກ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້         ເປັນ ຄນົ ເກນີ ທີື່  
ໄດໍ້ ເກດີ ມຳ ຈຳກ ຮຳມາດ ບດິຳ ຂອງ ຄອບຄວົ ເຣກາບ          

ບົດທີ 3 
ເຊື້ອສາຍຂອງດາວິດ[a] 

1ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ດາວິດ ທີື່  ເກດີ ໃຫໍ້ ແກື່ ເພິື່ ນ ໃນ ເມ  ອງ ເຮັບໂຣນ,         ລ ກ ຊຳຍ ຫວົປີ         ແມ ື່ນ         

ອຳໂນນ ລ ກ ຂອງ ນຳງ ອາຮີໂນອາມ ຊຳວ ເຢດຊະເຣເອນ;         ຜ ໍ້ ທີ ສອງ ຄ          ດານີເອນ ເກດີ ຈຳກ ນຳງ 

ອາບີກາຍ ຊຳວ ກາເມນ          
2ຜ ໍ້ ທີ ສຳມ ຄ          ອັບຊາໂລມ          ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ນຳງ ມາອາກາ ລ ກ ສຳວ ຂອງ ຕານມາຍ          ກະສດັ ເມ  ອງ 

ເກຊ ;         ຜ ໍ້ ທີ ສີື່  ຄ  ອາໂດນີຢາ          ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຮັກກິດ          
3ຜ ໍ້ ທີ ຫໍ້ຳ ຄ          ເຊຟາຕີຢາ ລ ກ ຂອງ ນຳງ ອາບຕີານ;         ຜ ໍ້ ທີ ຫກົ ຄ          ອິດເຣອາມ ກ  ຳເນດີ ຈຳກ ນຳງ 

ເອັກລາ          ເມຍ ຂອງ ເພິື່ ນ          
4ທງັ ຫກົ ເກດີ ໃຫໍ້ ແກື່ ດາວິດ ໃນ ເມ  ອງ ເຮັບໂຣນ;         ໃນ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ປກົຄອງ ເປັນ ເວລຳ ເຈດັ ປີ 

ກບັ ຫກົ ເດ ອນ         ແລະ ໄດໍ້ ປກົຄອງ ໃນ ເມ  ອງ ເຢຣ ຊາເລັມ ລະຫວື່ຳງ ສຳມ ສິບ ສຳມ ປີ         

5ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້ ແມ ື່ນ 

ພວກ ລ ກ ຊຳຍ ທີື່  ໄດໍ້ ເກດີ ໃຫໍ້ ແກື່ ເພິື່ ນ ໃນ ກງຸ ເຢຣ ຊາເລັມ          ຄ          ຊິເມອາ,         ໂຊບາບ,         ນາທານ          ແລະ 

ໂຊໂລໂມນ          ສີື່  ຄນົ ນີໍ້ ເກດີ ຈຳກ ນຳງ ບັດເຊບາ ລ ກ ສຳວ ຂອງ ອຳມີເອນ          
6ແລໍ້ວ ກ  ມ ີ         ອິບຮາ,         ເອລຊີາມາ,         ເອລເີຟເລັດ          ແລະ ໂນຄາ         

7ເນເຟັກ,         ຢາເຟຍ          ແລະ ເອລີ-
ຊາມາ         

8ເອລອີາດາ          ແລະ ເອລເີຟເລັດ          ເກົໍ້ຳ ຄນົ ດໍ້ວຍ ກນັ          
9ທງັ ໝດົ ນີໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ດາວິດ          ນອກຈຳກ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ນຳງ ສະໜມົ         ແລະ ຕາມາ ເປັນ 

ນໍ້ອງ ສຳວ ຂອງ ພວກ ລຳວ          

ເຊື້ອສາຍຂອງດາວິດຈົນເຖິງເຊເດກີຢາ 
10ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ໂຊໂລໂມນ ຊ ື່  ເຣໂຮໂບອາມ          ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຣໂຮໂບອາມ ຄ          ອາບີຢາ ລ ກ ຊຳຍ 

ຂອງ ອາບີຢາ ຄ  ອາຊາ,         ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອາຊາ ຄ          ເຢໂຮຊາຟັດ          
11ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຢໂຮຊາຟັດ ຄ          ໂຢຣາມ,         ລ ກ ຂອງ ໂຢຣາມ ຄ          ອາຮາຊີຢາ          ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອາ-

ຮາຊີຢາ ຄ          ໂຢອາດ          
12ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ໂຢອາດ ຄ          ອາມາຊີຢາ,         ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອາມາຊີຢາ ຄ          ອຸດຊີຢາ,         ລ ກ ຊຳຍ 

ຂອງ ອຸດຊີຢາ ຄ          ໂຢທາມ          

 

[a]2 ຊຳມ ເອນ 3:25; 5:13-16 
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13ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ໂຢທາມ ຄ          ອາຮາດ          ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອາຮາດ ຄ          ເຮເຊກີຢາ          ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຮ-

ເຊກຢີາ ຄ          ມານາເຊ          
14ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ມານາເຊ ຄ          ອາໂມນ          ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອາໂມນ ຄ          ໂຢສີຢາ          
15ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ໂຢສີຢາ ຄ          ໂຢຮານານ ລ ກ ຊຳຍ ຫວົປີ         ຜ ໍ້ ທີ ສອງ ຄ          ເຢໂຮຢາກີມ          ຜ ໍ້ ທີ ສຳມ ຄ          

ເຊເດກີຢາ          ຜ ໍ້ ທີ ສີື່  ຄ  ໂຢອາຮັດ          
16ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຢໂຮຢາກີມ ຄ          ເຢໂຮຢາກິນ          ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຢໂຮຢາກິນ ຄ          ເຊເດກີຢາ          

ເຊື້ອສາຍຂອງເຢໂຮຢາກິນ 
17ແລະ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຢໂຮຢາກິນ ຄ          ເຊອານຕີເອນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເພິື່ ນ         

18ແລະ ມັນຄຣີາມ          

ເປດາຢາ          ເຊນັດຊາ          ເຢກາມີຢາ          ໂຮຊາມາ          ເນດາບຢີາ          
19ແລະ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເປດາຢາ ຄ          ເຊຣ ບາເບນ          ແລະ ຊິເມອີ          ແລະ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຊຣ ບາເບນ 

ຄ          ເມຊຸນລຳ,         ຮານານີຢາ          ແລະ ນໍ້ອງ ສຳວ ຂອງ ລຳວ ຄ  ເຊໂລມິດ          
20ຮາຊ ບາ          ໂອເຮນ          ເບເຣກີຢາ          ຮາສາດີຢາ          ແລະ ຢ ຊັບ ເຮ ເຊັດ ຫໍ້ຳ ຄນົ ດໍ້ວຍ ກນັ          
21ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຂອງ ຮານານີຢາ ຄ          ເປລາຕີຢາ          ແລະ ເຢຊາຢາ,         ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ເຣຟາຢາ,         

ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ອານານ,         ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ໂອບາດີຢາ,         ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ເຊການີອາ          
22ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຊການີອາ ຊ ື່ ວ ື່ຳ         ເຊມາຢາ          ແລະ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຊມາຢາ ຊ ື່ ວ ື່ຳ         ຮັດຕຸຊະ          ອີ-

ການ          ບາຣີຢາ          ເນອາຣີຢາ          ແລະ ຊາຟາດ          ຫກົ ຄນົ ນ  ຳ ກນັ          
23ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເນອາຣີຢາ ຊ ື່ ວ ື່ຳ         ເອລໂີອນາຍ,         ຮີຊະກີຢາ          ແລະ ອັດຊະຣິກາມ          ສຳມ ຄນົ ນ  ຳ 

ກນັ          
24ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເອລີໂອນາຍ ຊ ື່ ວ ື່ຳ         ໂຮດາວີຢາ,         ເອລຢີາຊິບ          ເປລາຢາ,         ອັກກຸບ,         ໂຢຮາ-

ນານ,         ເດລາຢາ          ແລະ ອານານີ          ມີ ເຈດັ ຄນົ ນ  ຳ ກນັ.          

ບົດທີ 4 
ເຊື້ອສາຍຂອງຢ ດາ 

1ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຢ ດາ ຊ ື່ ວ ື່ຳ         ເປເຣັດ,         ເຮດຊະໂຣນ,         ກາມ,ີ         ຮ ເຣ          ແລະ ໂຊບານ          
2ເຣອາຢາ ມີ ລ ກ ຊຳຍ ຊ ື່         ຢາຮາດ          ແລະ ຢາຮາດ ມີ ລ ກ ຊ ື່  ອາຮຸມາຍ          ແລະ ລາຮາດ          ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ 

ເປັນ ຄອບຄວົ ຂອງ         ຊຳວ ໂຊຣາດ          
3ພວກ ນີໍ້ ແມ ື່ນ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ພ ື່         ເອຕາມ          ຄ          ເຢດຊະເຣເອນ,         ອີຊະມາ          ແລະ ອິດບັດ          ແລະ 

ນໍ້ອງ ສຳວ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຊ ື່  ຮັດເຊເລເລນໂປນີ          
4ແລະ ເປນ ເອນ ຜ ໍ້ ເປັນ ພ ື່  ຂອງ ເກໂດເຣ          ແລະ ເອເຊ ຜ ໍ້ ເປັນ ພ ື່  ຂອງ ຮ ຊາ          ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ແມ ື່ນ ລ ກ 

ຊຳຍ ຂອງ ຮ ເຣ          ລ ກ ຫວົປີ ຂອງ ເອຟຣາທາ ຜ ໍ້ ເປັນ ພ ື່  ຂອງ ເບັດເລເຮັມ          

ເຊື້ອສາຍຂອງອາຊະຮ  
5ອາຊະຮ  ພ ື່  ຂອງ ເຕໂກອາ ມີ ເມຍ ສອງ ຄນົ ຄ          ເຮລາ ແລະ ນະອາຣາ         

6ນະອາຣາ ເກດີ ອາຮ ດຊຳ,         

ເຮເຟ,         ເຕເມນີ          ແລະ ຮາຮັດຊະຕາຣີ ໃຫໍ້ ແກື່ ເພິື່ ນ         ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ນະອາຣາ         

7ລ ກ 
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ຊຳຍ ຂອງ ເຮລາ ຊ ື່ ວ ື່ຳ ເຊເຣັດ,         ອິດຊະຮາ          ແລະ ເອທະນັນ         

8ໂອ ເຊ ມີ ລ ກ ຊຳຍ ຊ ື່         ອານຸບ,         ໂຊເບ-
ບາ          ແລະ ບນັດຳ ຄອບຄວົ ຂອງ ອາຮາລະເຮນ ຊ ື່ ງ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ຮາຣຸມ          

ຢາເບດ ແລະຄຳອະທິຖານຂອງເພິ່ນ 
9ຢາເບດ ເປັນ ຜ ໍ້ ທີື່  ມີ ກຽດ ກວື່ຳ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ລຳວ         ແມ ື່ ຂອງ ລຳວ ເອີໍ້ນ ຊ ື່  ລຳວ ວື່ຳ         ຢາ-

ເບດ,         ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ເພຳະ ຂໍ້ອຍ ໄດໍ້ ເກດີ ລຳວ ດໍ້ວຍ ຄວຳມເຈບັ ປວດ”         

10ຢາເບດ ໄດໍ້ ອໍ້ອນວອນ ອອກ 

ນຳມ ຊ ື່  ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ອິສຣາເອນ ວື່ຳ         “ຂ  ພຣະອງົ ໄດໍ້ ອວຍ ພຣະພອນ ແດື່ ຂໍ້ຳພະອງົ ໃຫໍ້ ບ ລິບ ນ         

ແລະ ຂະຫຍຳຍ ເຂດ ແດນ ຂອງ ຂໍ້ຳພະອງົ ໃຫໍ້ ກວໍ້ຳງ ອອກ ໄປ         ແລະ ຂ  ພຣະຫດັ ຂອງ ພຣະອງົ ສະຖດິ 

ຢ ື່ ກບັ ຂໍ້ຳພະອງົ         ແລະ ຂ  ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຮກັສຳ ຂໍ້ຳພະອງົ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຈຳກ ຄວຳມ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ         ເພ ື່ ອ ບ ື່  ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳ-

ພະອງົ ມີ ຄວຳມເຈບັ ປວດ”         ແລະ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ປະທຳນ ຕຳມ ທີື່  ລຳວ ທ ນ ຂ           
11ເກລຸບ ນໍ້ອງ ຂອງ ຊ ຮາ ເປັນ ບດິຳ ຂອງ ເມຮີ          ຜ ໍ້ ເປັນ ບດິຳ ຂອງ ເອຊະໂຕນ         

12ເອຊະໂຕນ ເປັນ 

ບດິຳ ເບັດ-ຣາຟາ,         ປາເສອາ          ແລະ ເຕຮິນນາ          ຜ ໍ້ ເປັນ ບດິຳ ຂອງ ອີ-ນາຮາດ          ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ແມ ື່ນ 

ພວກ ຂອງ ເຣກາ          
13ແລະ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເກນັດ          ຊ ື່  ໂອດນີເອນ,         ເສຣາຢາ          ແລະ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ໂອດນີເອນ ຄ          

ຮາທັດ         

14ເມໂອໂນທາຍ ເປັນ ບດິຳ ຂອງ ໂອຟຣາ          ແລະ ເສຣາຢາ ເປັນ ບດິຳ ໂຢອາບ ຜ ໍ້ ເປັນ ບດິຳ 

ຂອງ ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ໄດໍ້ ກ ື່  ຕ ັໍ້ງ ບໍ້ຳນ ຮື່ອມ ພ          ຊື່ຳງ ສີມ           ເພຳະ ພວກ ເຂົຳ ເປັນ ຊື່ຳງ ສີມ            
15ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ກາເລັບ ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ເຢຟຸນເນ ຄ          ອີຣ ,         ເອລາ,         ນາອາມ          ແລະ ລ ກ ຊຳຍ 

ຂອງ ເອລາ ຄ          ເກນັດ          
16ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຢຮັນເລເລນ ຄ          ຊິເຟ,         ຊີຟາ,         ຕີເຣຍ          ແລະ ອາສາເຣນ          
17ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເອັດຊະຣາ ຄ  ເຢເທ,         ເມເຣດ,         ເອເຟ,         ຢາໂລນ          ແລະ ເມຍ ຂອງ ເມເຣດ ໄດໍ້ 

ເກດີ ມີຣີອາມ          ແລະ ຊາມມາຍ          ແລະ ອິຊະບາ          ຜ ໍ້ ເປັນ ພ ື່  ຂອງ ເອຊະເຕມົວ         

18ແລະ ເມຍ ຂອງ ເພິື່ ນ 

ຄນົ ຢ ດາ ໄດໍ້ ເກດີ ເຢເຣັດ ພ ື່  ຂອງ ເກໂດເຣ ແລະ ເຮເບ ພ ື່  ຂອງ ໂສໂກ          ແລະ ເຢກ ທີເອນ ພ ື່  ຂອງ ຊາ-
ໂນອາ          ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ແມ ື່ນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ນຳງ ບທີີຢາ ລ ກ ສຳວ ຂອງ ຟາຣາໂອ ຜ ໍ້ ທີື່  ເມເຣດ ໄດໍ້ ເອົຳ ມຳ 

ເປັນ ເມຍ          
19ລ ກ ຊຳຍ ເມຍ ຂອງ ເພິື່ ນ ຊ ື່  ໂຮດີຢາ ນໍ້ອງ ສຳວ ຂອງ ນາຮາມ ເປັນ ພ ື່  ຂອງ ເກອີລາ ຊຳວ ກາມີ          

ແລະ ເອຊະເຕມົວ ຜ ໍ້ ເປັນ ຊຳວ ມາອາກາ          
20ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຊີໂມນ ຊ ື່         ອຳໂນນ,         ຣິນນາ,         ເບັນ-ຮານັນ          ແລະ ຕີໂລນ          ແລະ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ 

ອີຊີ ມີ ຊ ື່         ໂຊເຮດ          ແລະ ເບັນ-ໂຊເຮັດ          

ເຊື້ອສາຍຂອງເຊລາ 
21ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຊລາ ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຂອງ ຢ ດາ ຊ ື່ ວ ື່ຳ         ເອຣະ          ພ ື່  ຂອງ ເລກາ,         ລາອາດາ ພ ື່  ຂອງ ມາ-

ເຣຊາ          ແລະ ບນັດຳ ຄອບຄວົ ແຫື່ງ ເຊ ໍ້ອ ວງົ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ທີື່  ເຮັດ ຜໍ້ຳ ປື່ຳນ ເນ ໍ້ອ ລະອຽດ ແຫື່ງ ຄອບຄວົ 

ເບັດ ອາຊະເບອາ         

22ໂຢກີມ          ແລະ ປະຊຳຊນົ ເມ  ອງ ໂກເຊບາ,         ໂຢອາດ,         ສາຣາບ ຜ ໍ້ ປກົຄອງ ໃນ 

ໃນ ປະເທດ ໂມອາບ          ແລະ ຢາຊ ບເີລເຮັມ ນີໍ້ ເປັນ ເລ ື່ ອງ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ບ ຮຳນ ນະ ກຳນ         

23ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເປັນ 

ຊື່ຳງ ປັໍ້ນ ໝ ໍ້  ດນິ         ພວກ ເຂົຳ ເປັນ ຊຳວ ເມ  ອງ ເນຕາຢິມ          ແລະ ເກເດຣາ          ຢ ື່ ໃນ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ 
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ອຳໄສ ຢ ື່ ໃກໍ້ ກບັ ກະສດັ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ເຮັດ ວຽກ ໃຫໍ້ ກບັ ກະສດັ          

ເຊື້ອສາຍຊິເມໂອນ ແລະຫົວເມືອງຕູ່າງໆຂອງຊິເມໂອນ 
24ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຊິເມໂອນ ຊ ື່         ເນມ ເອນ,         ຢາມິນ          ຢາຣິບ          ເຊຣາ          ແລະ ຊາອ ນ         

25ລ ກ ຊຳຍ 

ຂອງ ຊາອ ນ ຊ ື່  ຊານລ ມ          ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຊານລ ມ ຊ ື່  ມິບສາມ          ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ມິບສາມ ຊ ື່  ມິຊະມາ          
26ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ມິຊະມາ ຊ ື່  ຮາມມ ເອນ          ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຮາມມ ເອນ ຊ ື່  ຊາກ ເຣ          ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ 

ຊາກ ເຣ ຊ ື່  ຊິເມອີ          
27ຊິເມອີ ມີ ລ ກ ຊຳຍ ສິບ ຫກົ ຄນົ         ແລະ ລ ກ ສຳວ ຫກົ ຄນົ         ແຕື່ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ຊິເມອີ ມີ ລ ກ ຊຳຍ ບ ື່  

ຫລຳຍ ຄນົ         ແລະ ຄອບຄວົ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້ ເພີື່ ມ ທະວ ີຫລຳຍ ຂ ໍ້ນ ເໝ ອນ ກບັ ພວກ ລ ກ ຫລຳນ ຢ -
ດາ         

28ພວກ ເຂົຳ ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ເມ  ອງ ເບເອ-ເຊບາ,         ເມ  ອງ ໂມລາດາ,         ເມ  ອງ ຮາຊາຊ ອານ         

29ແລະ ຢ ື່ 

ເມ  ອງ ບິນຮາ,         ເມ  ອງ ເອເຊັມ          ແລະ ເມ  ອງ ໂຕລາດ         

30ເມ  ອງ ເບທ ເອນ,         ເມ  ອງ ໂຮມາ,         ເມ  ອງ 

ຊິກລັກ         

31ເມ  ອງ ເບັດ-ມັກກາໂບດ,         ເມ  ອງ ຮາຊາ-ສ ສີມ,         ເມ  ອງ ເບັດ-ບີຣີ          ແລະ ທີື່  ເມ  ອງ ຊະອາ-
ຣາຢິມ          ບນັດຳ ເມ  ອງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເປັນ ຫວົ ເມ  ອງ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຈນົ ຮອດ ກະສດັ ດາວິດ ຂ ໍ້ນ ປກົຄອງ         

32ແລະ ບນັດຳ ບໍ້ຳນ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຊ ື່ ວ ື່ຳ         ເອຕາມ,         ອາອິນ,         ຣິມໂມນ,         ໂຕເກນ          ແລະ ອາຊານ         

33ຫໍ້ຳ ຫວົ ເມ  ອງ ກບັ ບນັດຳ ບໍ້ຳນ ທງັຫລຳຍ ອໍ້ອມ ຮອບ ເມ  ອງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ໄກ ໄປ ຈນົ ຮອດ ເມ  ອງ ບາອານ          

ບື່ອນ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້         ເປັນ ບື່ອນຢ ື່ ອຳ ໃສ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ມີ ບນັຊ ີສ  ຳມະໂນ ຄວົ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ພວກ 

ເຂົຳ          
34ເມໂຊບັບ,         ຢາມເລກ,         ໂຢຊາ ລ ກ ຊຳຍ ອາມາຊີຢາ         

35ໂຢເອນ          ແລະ ເຢຮ  ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ໂຢ-
ຊີບີອາ,         ໂຢຊີບີອາ ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເສຣາຢາ          ເສຣາຢາ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ         ຂອງ ອາຊີເອນ         

36ເອ-
ລໂີອນາຍ,         ຢາອາໂກບາ,         ເຢໂຊຮາຢາ,         ອາສາຢາ,         ອາດີເອນ,         ເຢສີມີເອນ,         ເບນາຢາ         

37ແລະ 

ຊີຊາ ລ ກ ຊຳຍ ຊິບຟີ,         ຊິບຟີ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ອັນໂລນ,         ອັນໂລນ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ເຢດາຢາ,         ເປັນ ລ ກ 

ຊຳຍ ຂອງ ຊິມຣ,ີ         ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ເຊມາຢາ         

38ບນັດຳ ທື່ຳນ ທີື່  ກື່ຳວ ຊ ື່  ມຳ ນີໍ້ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ໃນ ບນັດຳ 

ຄອບຄວົ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ຄອບຄວົ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ກ  ເພີື່ ມ ທະວ ີຂ ໍ້ນ ຢື່ຳງ 

ຫລວງຫລຳຍ          

ຄົນຊິເມໂອນຊະນະເກໂດເຣ ແລະຄົນອາມາເລັກທີ່ພ ເຂົາເສອີ 
39ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເດນີທຳງ ໄປ ຮອດ ທຳງ ເຂົໍ້ຳຂອງ ເມ  ອງ ເກໂດເຣ ຈນົ ຮອດ ທຳງ ທິດຕຳເວັນອອກ 

ຂອງ ຮື່ອມ ພ  ເພ ື່ ອ ຊອກ ຫຳ ທົື່ງ ຫຍໍ້ຳ ໃຫໍ້ ຝ ງ ແບໍ້         ແລະ ແກະ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         

40ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ພບົ ທົື່ງ 

ຫຍໍ້ຳ ທີື່  ຂຽວງຳມ ອດຸມົ ດ ີ         ແລະ ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ ກ  ກວໍ້ຳງຂວຳງ ງຽບ ສະຫງບົ         ເປັນ ດນິ ທີື່  ເກດີ ຜນົລະປ ກ 

ຫລຳຍ         ເພຳະວື່ຳ ຊຳວ ເມ  ອງ ທີື່ ຢ ື່ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ແຕື່ ກື່ອນ ມຳ ຈຳກ ຄນົ ຮາມ         

41ແລໍ້ວ ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ຊ ື່ ງ ມີ ບນັຊ ີ

ໃນ ສ  ຳມະໂນ ຄວົ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃນ ສະໄໝ ຂອງ ເຮເຊກີຢາ ກະສດັ ແຫື່ງ ຢ ດາ          ແລະ ໄດໍ້ ໂຈມ ຕ ີເຕັນ 

ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ພໍ້ອມ ທງັ ບື່ອນຢ ື່ ອຳ ໃສ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ກບັ ຊຳວ ເມອ ນີມ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         

ແລະ ກວຳດ ລໍ້ຳງ ພວກ ເຂົຳ ຈນົ ໝດົ ກໍ້ຽງ ຈນົ ເຖງິ ທກຸ ມ ໍ້ນີໍ້         ແລໍ້ວ ກ  ຕ ັໍ້ງ ພ ມລ  ຳເນົຳ ຢ ື່ ໃນ ບື່ອນ ອຳ ໃສ 

ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ເພຳະ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ມີ ທົື່ງ ຫຍໍ້ຳ ໃຫໍ້ ແກື່ ຝ ງ ສດັ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         

42ຈຳກ ສື່ວນ ໜ ື່ ງ ຂອງ 

ພວກ ເຂົຳ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ມີ ຄນົ ຊິເມໂອນ ຫໍ້ຳ ຮໍ້ອຍ ຄນົ ພຳກນັ ໄປ ທີື່  ພ ເຂົຳ ເສອີ          ແລະ ທື່ຳນ ເປລາຕີຢາ          
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ແລະ ທື່ຳນ ເນອາຣີຢາ,         ທື່ຳນ ເຣຟາຢາ          ແລະ ທື່ຳນ ອຸດຊີເອນ ລ ກ ຊຳຍ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ອີຊີ ຊ ື່ ງ ເປັນ 

ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         

43ແລະ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ໂຈມ ຕ ີຊະນະ ຈ  ຳພວກ ຄນົ ທີື່  ເຫລ ອ ຢ ື່ ຊ ື່ ງ ໜີ ລອດ ພົໍ້ນ 

ຈຳກ ພວກ ອ  ຳ ອຳ ເລັກ         ແລໍ້ວ ພວກ ເຂົຳ ກ  ຕ ັໍ້ງ ຖິື່ ນ ຖຳນ ຢ ື່ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ຈນົ ທກຸ ມ ໍ້ນີໍ້          

ບົດທີ 5 
ເຊື້ອສາຍຂອງຣ ເບັນຈົນຮອດສະໄໝທີ່ເປັນຊະເລີຍ 

1ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຣ ເບັນ ຊ ື່ ງ ເປັນ ລ ກກກົ ຂອງ ອິສຣາເອນ          (ລຳວ ເປັນ ລ ກ ຫວົປີ ກ  ຈງິ ແຕື່ ຍໍ້ອນ ລຳວ 

ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ບື່ອນ ນອນ ພ ື່  ຂອງ ລຳວ ມີ ມນົທິນ         ສິດທິ ລ ກ ຫວົປີ ຂອງ ລຳວ ຈ ື່ງ ຕກົ ຢ ື່ ກບັ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ 

ໂຢເຊັບ ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ອິສຣາເອນ,         ແຕື່ ໂຢເຊັບ          ບ ື່  ໄດໍ້ ຂ ໍ້ນ ທະບຽນ ໄວໍ້ ໃນ ສ  ຳມະໂນ ຄວົ ເຊ ໍ້ອສຳຍ 

ຕຳມ ສິດທິ ລ ກ ຫວົປີ         

2ເຫດ ວື່ຳ ຢ ດາ ເປັນ ຜ ໍ້ ໃຫຍື່ ທີື່  ສດຸ ໃນ ທື່ຳມກຳງ ພວກ ອໍ້ຳຍ ນໍ້ອງ ຂອງ ຕນົ         ແລະ 

ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ອງົ ໜ ື່ ງ ກ  ອອກ ມຳ ຈຳກ ພວກ ເຂົຳ ແຕື່ ວື່ຳ ສິດທິ ລ ກກກົ ກ  ເປັນ ຂອງ ໂຢເຊັບ)          
3ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຣ ເບັນ ຊ ື່ ງ ເປັນ ລ ກກກົ ຂອງ ອິສຣາເອນ          ຊ ື່ ວ ື່ຳ         ຮາໂນກ,         ປານລ ,         ເຮດຊະໂຣນ          

ແລະ ກາມີ          
4ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ໂຢເອນ ຄ          ເຊມາຢາ          ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຊມາຢາ ຄ          ໂຄກ          ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ໂຄກ ຄ          

ຊິເມອີ         

5ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຊິເມອີ ຊ ື່ ວ ື່ຳ         ມີກາ          ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ມີກາ ຊ ື່         ເຣອາຢາ          ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຣອາ-
ຢາ ຊ ື່  ບາອານ         

6ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ບາອານ ຊ ື່  ເບເອຣາ          ຜ ໍ້ ທີື່  ຕິກລັດ-ປິເລເສ          ກະສດັ ເມ  ອງ ອັດຊີເຣຍ 

ໄດໍ້ ກວຳດ ໄປ ເປັນ ທຳດ         ເພິື່ ນ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຂອງ ຄນົ ຣ ເບັນ          
7ແລະ ພວກ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ເພິື່ ນ ຕຳມ ຄອບຄວົ ທີື່  ຂ ໍ້ນ ທະບຽນ ສ  ຳມະໂນ ຄວົ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ໄວໍ້ ນ ັໍ້ນ         ຄ          ເຈົໍ້ຳ 

ເຢອີເອນ          ແລະ ເຊຄາຣີຢາ         

8ແລະ ເບລາ ລ ກ ຊຳຍ ອາດຊາດ          ລ ກ ຊຳຍ ເຊມາ          ລ ກ ຊຳຍ ໂຢເອນ          

ຜ ໍ້ ທີື່  ອຳ ໃສ ຢ ື່ ເມ  ອງ ອາໂຣເອ          ແລະ ໄກ ອອກ ໄປ ຮອດ ເມ  ອງ ເນໂບ          ແລະ ເມ  ອງ ບາອານ-ເມໂອນ          

ຄົນຣ ເບັນເພີ່ມທະວີຫລາຍຂຶ້ນໃນທິດຕາເວັນອອກ 
9ເພິື່ ນ ອຳ ໃສ ຢ ື່ ທຳງ ທິດຕຳເວັນອອກ ຍຳວ ອອກ ໄປ ຮອດ ທຳງ ເຂົໍ້ຳ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ         ຊ ື່ ງ ຢ ື່ 

ຟຳກ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ເອຟຣາດ          ເພຳະ ຝ ງ ສດັລໍ້ຽງ ຂອງ ເພິື່ ນ ເພີື່ ມ ທະວ ີຫລຳຍ ຂ ໍ້ນ ໃນ ແຜື່ນດນິ ກິເລອາດ         

10ໃນ ລຳຊະກຳນ ຂອງ ຊາອ ນ          ພວກ ເຂົຳ ເຮັດ ສງົຄຳມ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກບັ ຄນົ ຮັກຣີ          ແລະ ພວກ ນີໍ້ ໄດໍ້ ລ ົໍ້ມ ຕຳຍ 

ດໍ້ວຍ ມ  ຂອງ ເພິື່ ນ         ພວກ ເຂົຳ ອຳ ໃສ ຢ ື່ ໃນ ເຕັນ ຂອງ ເພິື່ ນ ຕະຫລອດ ຮອດ ແຖບ ຕຳເວັນ ອອກ ຂອງ ກິ-
ເລອາດ          

ເຊື້ອສາຍຂອງຄາດ 
11ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ຄາດ ໄດໍ້ ອຳ ໃສ ຢ ື່ ໃກໍ້ ຄຽງ ພວກ ເຂົຳ ໃນ ແຜື່ນດນິ ບາຊານ ໄປ ຈນົ ຮອດ ເມ  ອງ 

ສາເລກາ          
12ໂຢເອນ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ         ແລະ ຊາຟາມ ເປັນ ຜ ໍ້ ຮອງ,         ຢານາຍ          ແລະ ຊາຟາດ ໃນ ບາຊານ         

13ແລະ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຕຳມ ຄອບຄວົ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຄ          ມີກາເອນ,         ເມຊຸນລຳ,         

ເຊບາ,         ໂຢຣາຍ,         ຢາການ,         ຊີອາ          ແລະ ເຮເບ ເຈດັ ຄນົ ນ  ຳ ກນັ          
14ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເປັນ ລ ກ ຂອງ ອາບີຮາຍ,         ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ຮ ຣີ,         ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ຢາໂຣອາ,         ເປັນ ລ ກ 
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ຊຳຍ ກິເລອາດ,         ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ມີກາເອນ,         ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ເຢຊີຊາຍ,         ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ຢາໂດ,         ຜ ໍ້ ເປັນ 

ລ ກ ຊຳຍ ບ ເຊ         

15ອາຮີ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ອັບດີເອນ,         ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ກ ນີ,         ຜ ໍ້ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ໃນ ຄອບຄວົ 

ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         

16ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ອຳ ໃສ ຢ ື່ ໃນ ກິເລອາດ          ໃນ ບາຊານ          ແລະ ຕຳມ ຫວົ 

ເມ  ອງ         ແລະ ໃນ ເຂດ ທົື່ງ ຫຍໍ້ຳ ທງັ ໝດົ ຂອງ         ແຂວງ ຊາໂຣນ ຈນົ ສດຸ ເຂດ ແດນ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         

17ຄນົ 

ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ທງັ ໝດົ ໄດໍ້ ຂ ໍ້ນ ທະບຽນ ສ  ຳມະໂນ ຄວົ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ໄວໍ້ ໃນ ລຳຊະກຳນ ຂອງ ໂຢທາມ ກະສດັ 

ແຫື່ງ ຢ ດາ          ແລະ ໃນ ລຳຊະກຳນ ຂອງ ເຢໂຣໂບອາມ ກະສດັ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ          

ລ ກຫລານຣ ເບັນ ຄົນຄາດ 
ແລະຄົນຕະກ ນມານາເຊເຄິ່ງໜຶ່ງຕີຊະນະຊົນຊາດອື່ນ 

18ພວກ ລ ກ ຫລຳນ ຣ ເບັນ,         ຄນົ ຄາດ          ແລະ ຄນົ ຕະກ ນ ມານາເຊ ເຄິື່ ງ ໜ ື່ ງ ມີ ຄນົ ເກັື່ງ ກໍ້ຳ ທີື່  ຖ  ໂລ,         

ດຳບ         ແລະ ມີ ຄວຳມ ຊ  ຳນຳນ ໃນ ກຳນ ຍງິ ທະນ          ໃນ ກຳນ ເຮັດ ເສິກ ມີ ສີື່  ໝ ື່ ນ ສີື່  ພນັ ເຈດັ ຮໍ້ອຍ ຫກົ ສິບ 

ຄນົ         ກຽມພໍ້ອມ ທີື່  ຈະ ເຂົໍ້ຳ ສະໜຳມຮບົ         

19ພວກ ເຂົຳ ເຮັດ ເສິກ ກບັ ຄນົ ຮັກຣີ,         ເຢຕ ເຣ,         ນາຟິດ          

ແລະ ໂນດາບ         

20ເມ  ື່ອ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຮບັ ຄວຳມ ຊື່ວຍເຫລ ອ ໃນ ກຳນ ຕ ື່ ສ ໍ້         ຄນົ ຮັກຣີ          ແລະ ຄນົ ທງັ-

ຫລຳຍ ທີື່ ຢ ື່ ຝື່ຳຍ ພວກ ສດັຕ  ທກຸ ຄນົ         ກ  ຖ ກ ມອບ ໄວໍ້ ໃນ ມ  ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ເພຳະ ພວກ ເຂົຳ ຮໍ້ອງ ທ ນ ຕ ື່  

ພຣະເຈົ້າ ໃນ ກຳນ ສ ໍ້ ຮບົ         ແລະ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ປະທຳນ ຕຳມ ຄ  ຳ ທ ນ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ເພຳະ ພວກ ເຂົຳ ໄວໍ້ 

ວຳງໃຈ ໃນ ພຣະອງົ         

21ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ກວຳດ ເອົຳ ຝ ງ ສດັ ຂອງ ຂໍ້ຳເສິກ ໄປ         ຄ  ອ ດ ຫໍ້ຳ ໝ ື່ ນ ໂຕ         ແກະ 

ສອງ ແສນ ຫໍ້ຳ ໝ ື່ ນ ໂຕ         ລຳ ສອງ ພນັ         ແລະ ຄນົ ໜ ື່ ງ ແສນ ຄນົ         

22ເພຳະ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ລ ົໍ້ມ ຕຳຍ ເສຍ 

ຫຳຍ ຫລຳຍ         ດໍ້ວຍ ກຳນ ເສິກ ໃນ ເທ ື່ ອ ນ ັໍ້ນ ຊ ື່ ງ ເປັນ ມຳ ຈຳກ ພຣະເຈົ້າ          ແລະ ພວກ ເຂົຳ ອຳ ໃສ ຢ ື່ ໃນ 

ສະຖຳນທີື່  ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຈນົ ຖ ກ ກວຳດ ໄປ ເປັນ ຊະເລີຍ          
23ຄນົ ຕະກ ນ ມານາເຊ ເຄິື່ ງ ໜ ື່ ງ ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ມີ ຄນົ ເພີື່ ມ ຂ ໍ້ນ ຫລຳຍ ຕ ັໍ້ງແຕື່ 

ເມ  ອງ ບາຊານ ຮອດ ເມ  ອງ ບາອານ-ເຮີໂມນ,         ເສນີ          ແລະ ພ ເຂົຳ ເຮີໂມນ          
24ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້ ເປັນ ຫວົໜໍ້ຳ ຕະກ ນ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຄ          ເອເຟ,         ອີຊີ,         ເອລເີອນ,         ອັດຊະຣີ-

ເອນ,         ເຢເຣມີຢາ          ໂຮດາວີຢາ          ແລະ ຢາດີເອນ          ເປັນ ຄນົ ທີື່  ແຂງແຮງ         ມໃີຈ ເກັື່ງ ກໍ້ຳ         ມີ ຊ ື່  ສຽງ ດ ີ        

ເປັນ ຫວົໜໍ້ຳ ຄອບຄວົ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ         ພວກ ເຂົຳ          

ຄົນມານາເຊຂາບໄວ້ຮ ບເຄົາລົບ 
25ແຕື່ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຕ ື່ ສ ໍ້ ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ໄດໍ້ ຫລິໍ້ນ ຊ ໍ້ ກບັ ບນັດຳ 

ພະ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ຊນົ ຊຳດ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ທ  ຳລຳຍ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ພວກ ເຂົຳ ນ ັໍ້ນ         

26ສະນ ັໍ້ນ,         

ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ອິສຣາເອນ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ກະ ຕຸໍ້ນ ຈດິໃຈ ຂອງ ປ ນ          ກະສດັ ແຫື່ງ ອັດຊີເຣຍ          ແລະ ຈດິໃຈ 

ຂອງ ຕິກລັດ-ປິເລເສ          ກະສດັ ແຫື່ງ ອັດຊີເຣຍ          ແລະ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ກວຳດ ເອົຳ ຊຳວ ຣ ເບັນ          ຊຳວ ຄາດ          

ແລະ ຕະກ ນ ມານາເຊ          ເຄິື່ ງ ໜ ື່ ງ         ໄປ ເມ  ອງ ຮາລາ,         ຮາໂບ,         ຮາຣາ          ແລະ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ເມ  ອງ ໂກຊານ 

ຈນົ ເຖງິ ທກຸ ມ ໍ້ນີໍ້          
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ເຊື້ອສາຍຂອງເລວີ 
1ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເລວີ ຊ ື່ ວ ື່ຳ         ເກໂຊນ,         ໂກຮາດ          ແລະ ເມຣາຣີ          
2ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ໂກຮາດ ຊ ື່         ອຳຣາມ,         ອິດຊະຮາ,         ເຮັບໂຣນ ແລະ ອຸດຊີເອນ          
3ລ ກ ຂອງ ອຳຣາມ ຊ ື່         ອາໂຣນ,         ໂມເຊ          ແລະ ນຳງ ມີຣີອາມ          ແລະ ລ ກ ຊຳຍ ອາໂຣນ ຊ ື່         ນາ-

ດາບ,         ອາບີຮ ,         ເອເລອາຊາ          ແລະ ອີທາມາ          

ຜ ້ສືບສາຍເລືອດຂອງພວກປະໂລຫິດໃນສະໄໝກູ່ອນເປັນຊະເລີຍ 
4ເອເລອາຊາ ເປັນ ບດິຳ ຂອງ ຟີເນຮາດ          ຟີເນຮາດ ເປັນ ບດິຳ ຂອງ ອາບີຊ ອາ         

5ອາບຊີ ອາ ເປັນ 

ບດິຳ ຂອງ ບຸກກ ີ         ບຸກກ ີເປັນ ບດິຳ ຂອງ ອຸດຊີ         

6ອຸດຊີ ເປັນ ບດິຳ ຂອງ ເຊຣາຮີຢາ          ເຊຣາຮີຢາ ເປັນ 

ບດິຳ ຂອງ ເມຣາໂຢດ         

7ເມຣາໂຢດ ເປັນ ບດິຳ ຂອງ ອາມາຣີຢາ          ອາມາຣີຢາ ເປັນ ບດິຳ ຂອງ ອາຮີ-
ຕຸບ         

8ອາຮີຕຸບ ເປັນ ບດິຳ ຂອງ ຊາໂດກ          ຊາໂດກ ເປັນ ບດິຳ ຂອງ ອາຮີມາອາດ         

9ອາຮີມາອາດ ເປັນ 

ບດິຳ ຂອງ ອາຊາຣີຢາ          ອາຊາຣີຢາ ເປັນ ບດິຳ ຂອງ ໂຢຮານານ         

10ແລະ ໂຢຮານານ ເປັນ ບດິຳ ຂອງ 

ອາຊາຣີຢາ          (ເພິື່ ນ ນີໍ້ ແຫລະ ທີື່  ເຮັດ ໜໍ້ຳທີື່  ປະໂລຫິດ ຢ ື່ ໃນ ພຣະວຫິຳນ ຊ ື່ ງ ໂຊໂລໂມນ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ໃນ ນະ-

ຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ)         

11ອາຊາຣີຢາ ເປັນ ບດິຳ ຂອງ ອາມາຣີຢາ          ອາມາຣີຢາ ເປັນ ບດິຳ ຂອງ ອາຮີ-
ຕຸບ         

12ອາຮີຕຸບ ເປັນ ບດິຳ ຂອງ ຊາໂດກ          ຊາໂດກ ເປັນ ບດິຳ ຂອງ ຊານລ ມ         

13ຊານລ ມ ເປັນ ບດິຳ 

ຂອງ ຮິນກີຢາ          ຮິນກີຢາ ເປັນ ບດິຳ ຂອງ ອາຊາຣີຢາ         

14ອາຊາຣີຢາ ເປັນ ບດິຳ ຂອງ ເສຣາຢາ          ເສ-
ຣາຢາ ເປັນ ບດິຳ ຂອງ ເຢໂຮຊາດັກ         

15ແລະ ເຢໂຮຊາດັກ ຖ ກ ນ  ຳໄປ ຕອນ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ 

ຢ ດາ          ແລະ ເຢຣ ຊາເລັມ ຖ ກ ກວຳດ ໄປ ເປັນ ຊະເລີຍ         ດໍ້ວຍ ມ  ຂອງ ເນບ ກາດເນັດຊາ          

ແຕູ່ລະຄອບຄົວຂອງລ ກຊາຍສາມຄົນຂອງເລວີ 
16ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເລວີ ຄ          ເກໂຊມ          ໂກຮາດ          ແລະ ເມຣາຣີ          
17ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້ ແມ ື່ນ ຊ ື່  ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເກໂຊມ ຄ          ລິບນີ          ແລະ ຊິເມອີ          
18ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ໂກຮາດ ຄ          ອຳຣາມ,         ອິດຊະຮາ,         ເຮັບໂຣນ          ແລະ ອຸດຊີເອນ          
19ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເມຣາຣີ ຊ ື່ ວ ື່ຳ         ມາລ ີ         ແລະ ມ ຊີ          ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ແມ ື່ນ ຄອບຄວົ ຂອງ ຄນົ ເລວີ ຕຳມ 

ເຊ ໍ້ອສຳຍ ພ ື່  ຂອງ ພວກ ເຂົຳ          
20ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເກໂຊມ ຄ          ລິບນີ,         ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ລິບນີ ຄ  ຢາຮາດ,         ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຢາຮາດ ຄ  

ຊິມມາ         

21ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຊມີ ມຳ ຄ  ໂຢອາ          ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ໂຢອາ ຄ  ອິດໂດ          ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອິດໂດ ຄ  

ເຊຣາ          ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຊຣາ ຄ  ເຢອາເທຣາຍ          
22ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ໂກຮາດ ຄ          ອຳມີນາດາບ          ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອຳມີນາດາບ ຄ  ໂກຣາ          ລ ກ ຊຳຍ 

ຂອງ ໂກຣາ ຄ  ອັດສີ         

23ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອັດສີ ຄ          ເອນການາ          ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເອນການາ ຄ          ເອບີອາ-
ສັບ          ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເອບີອາສັບ ຄ  ອັດສີ         

24ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອັດສີ ຄ  ຕາຮາດ          ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຕາຮາດ 

ຄ  ອຸຣີເອນ          ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອຸຣີເອນ ຄ          ອຸດຊີຢາ          ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອຸດຊີຢາ ຄ          ຊາອ ນ          
25ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເອນການາ ຄ          ອາມາສາຍ          ແລະ         ອາຮີໂມດ         

26ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເອລີອາບ          ຄ          

ໂຊຟາຍ          ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ໂຊຟາຍ ຄ  ນາຮາດ         

27ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ນາຮາດ ຄ  ເອລີອາບ          ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ 
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ເອລອີາບ ຄ  ເຢໂຣຮາມ          ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຢໂຣຮາມ ຄ  ເອນການາ          

28ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຊາມ ເອນ ຄ          ໂຢເອນ ເປັນ ລ ກ ຫວົປີ ຂອງ ເພິື່ ນ         ແລະ ອາບີຢາ          
29ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເມຣາຣີ ຄ          ມາລ ີ         ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ມາລ ີຄ          ລິບນີ          ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ລິບນີ ຄ          ຊິເມອີ          

ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຊິເມອີ ຄ  ອຸດຊາ         

30ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອຸດຊາ ຄ          ຊິເມອີ          ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຊິເມອີ ຄ  ຮັກກີຢາ          

ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຮັກກີຢາ ຄ  ອາສາຢາ          
31ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເປັນ ບກຸຄນົ ທີື່  ດາວິດ ໄດໍ້ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ໃຫໍ້ ເບິື່ ງແຍງ ກຳນ ຮໍ້ອງເພງ ໃນ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ຫີບ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ ໄດໍ້ ມຳ ຕ ັໍ້ງ ຢ ື່ ໃນ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         

32ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ບວົລະບດັ ຢ ື່ ຕ ື່ -

ໜໍ້ຳ ທີື່  ພກັອຳໃສ ໃນ ຫ ເຕັນ ແຫື່ງ ຊຸມນມຸ         (ຫ ເຕັນ ສກັສິດ)         ດໍ້ວຍ ກຳນ ຮໍ້ອງເພງ ຈນົ ໂຊໂລໂມນ ໄດໍ້ 

ສໍ້ຳງ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໃນ ນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ          ແລະ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ປະຕບິດັ ໜໍ້ຳທີື່  

ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຕຳມ ຕ  ຳແໜື່ງ          
33ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້ ເປັນ ບກຸຄນົ ທີື່  ປະຕບິດັ ງຳນ ຢ ື່ ພໍ້ອມ ກບັ ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຄ          ພວກ ລ ກ ຫລຳນ 

ໂກຮາດ ມ ີເຮມານ ນກັ ຮໍ້ອງ,         ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ໂຢເອນ,         ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ຊາມ ເອນ         

34ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ 

ເອນການາ,         ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ເຢໂຣຮາມ,         ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ເອລີເອນ,         ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ໂຕອາ         

35ໂຕອາ 

ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ຊ ບ,         ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ເອນການາ,         ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ມາຮາດ,         ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ອາມາສາຍ         

36ອຳ ມຳ ໄຊ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ເອນການາ,         ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ໂຢເອນ,         ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ອາຊາຣີຢາ,         ເປັນ ລ ກ 

ຊຳຍ ເຊຟານຢີາ         

37ເຊຟານີຢາ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ຕາຮາດ,         ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ອັດສີ,         ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ເອບີ-
ອາສັບ,         ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ໂກຣາ         

38ໂກຣາ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ອິດຊະຮາ,         ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ໂກຮາດ,         ເປັນ ລ ກ 

ຊຳຍ ເລວີ,         ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ອິສຣາເອນ          
39ແລະ ອາສັບ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ຢ ນ ຢ ື່ ຂໍ້ຳງ ຂວຳ ມ  ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ຄ  ອາສັບ ລ ກ ຊຳຍ 

ເບເຣກີຢາ ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຊິເມອາ         

40ຊິເມອາ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ມີກາເອນ,         ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ບາ-
ອາເສຢາ,         ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ມັນກີຢາ         

41ມັນກີຢາ ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ເອທະນີ,         ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ເຊຣາ,         

ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ອາດາຢາ         

42ອາດາຢາ ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ເອທານ,         ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ຊິມມາ,         ຜ ໍ້ ເປັນ 

ລ ກ ຊຳຍ ຊິເມອີ         

43ຊິເມອີ ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ຢາຮາດ,         ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ເກໂຊມ,         ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ເລວີ          
44ແລະ ຢ ື່ ທີື່ ຢ ື່ ຂໍ້ຳງ ຊໍ້ຳຍ ມ  ມີ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເມຣາຣີ          ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຄ          ເອທານ ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ 

ຊຳຍ ກີຊີ,         ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ອັບດີ,         ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ມັນລຸກ         

45ມນັລກຸ ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ຮາຊາບີຢາ,         

ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ອາມາຊີຢາ,         ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ຮນີ ກ ີຢຳ         

46ຮນີ ກ ີຢຳ ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ອາມຊີ,         ຜ ໍ້ ເປັນ 

ລ ກ ຊຳຍ ບານີ,         ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ເຊເມ         

47ເຊເມ ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ມາລ,ີ         ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ມ ຊີ,         ຜ ໍ້ ເປັນ 

ລ ກ ຊຳຍ ເມຣາຣີ,         ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ເລວີ          
48ແລະ ຄນົ ເລວີ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຮບັ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ໃຫໍ້ ປະຕບິດັ ງຳນ ທກຸ ຢື່ຳງ ໃນ ຫ ເຕັນ ແຫື່ງ 

ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          

ຜ ້ສືບເຊື້ອສາຍຂອງອາໂຣນ 
49ອາໂຣນ          ແລະ ພວກ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ເທິງ ແທື່ນ ເຜົຳ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ         ແລະ 

ເທິງ ແທື່ນ ເຄ ື່ ອງ ຫອມ         ເພ ື່ ອ ປະຕບິດັ ງຳນ ທງັ ໝດົ ໃນ ບື່ອນ ບ ລິສດຸ ທີື່  ສດຸ         ແລະ ເພ ື່ ອ ໄຖື່ ໂທດ ບຳບ 
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ຂອງ ຊຳວ ອິສຣາເອນ          ຕຳມ ບນັດຳ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ທີື່  ໂມເຊ          ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ໄວໍ້          

50ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອາໂຣນ ຄ          ເອເລອາຊາ          ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເອເລອາຊາ ຄ  ຟີເນຮາດ          

ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຟີເນຮາດ ຄ  ອາບຊີ ອາ         

51ລ ກ ຊຳຍ ອາບີຊ ອາ ຄ  ບຸກກີ,         ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ບຸກກີ ຄ  ອຸດຊີ,         

ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອຸດຊີ ຄ  ເຊຣາຮີຢາ         

52ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຊຣາຮີຢາ ຄ  ເມຣາໂຢດ,         ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເມຣາ-
ໂຢດ ຄ  ອາມາຣີຢາ,         ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອາມາຣີຢາ ຄ  ອາຮີຕຸບ         

53ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອາຮີຕຸບ ຄ  ຊາໂດກ,         

ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຊາໂດກ ຄ  ອາຮີມາອາດ          

ບັນດາຫົວເມືອງຂອງຄົນເລວີ[a] 
54ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້ ເປັນ ບື່ອນຢ ື່ ອຳ ໃສ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຕຳມ ພ ມລ  ຳເນົຳ ໃນ ເຂດ ແດນ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຄ          ລ ກ 

ຫລຳນ ຂອງ ອາໂຣນ          ຈຳກ ຄອບຄວົ ຊຳວ ໂກຮາດ          ເພຳະວື່ຳ ສະຫລຳກ ຕກົ ຖ ກ ພວກ ເຂົຳ          
55ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຮບັ ເມ  ອງ ເຮັບໂຣນ ໃນ ແຜື່ນດນິ ຢ ດາ          ແລະ ທົື່ງ ຫຍໍ້ຳ ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ອໍ້ອມ ຮອບ ນ ັໍ້ນ         

56ແຕື່ 

ວື່ຳ ທົື່ງ ນຳ         ແລະ ຊນົນະບດົ ຂອງ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຍກົ ໃຫໍ້ ແກື່ ກາເລັບ ລ ກ ຊຳຍ ເຢຟຸນເນ         

57ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ມອບ ເມ  ອງ ຕື່ຳງ ໆ ແຫື່ງ ຢ ດາ ແກື່ ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ອາໂຣນ ຄ  ເມ  ອງ ເຮັບໂຣນ ຊ ື່ ງ ເປັນ 

ເມ  ອງ ລີໍ້ ໄພ         ເມ  ອງ ລິບນາ          ແລະ ທົື່ງ ຫຍໍ້ຳ,         ເມ  ອງ ຢັດຕີ,         ເມ  ອງ ເອຊະເຕມົວ ກບັ ທົື່ງ ຫຍໍ້ຳ         

58ຮີ-
ເລນ ພໍ້ອມ ກບັ ທົື່ງ ຫຍໍ້ຳ,         ເດບີ ພໍ້ອມ ກບັ ທົື່ງ ຫຍໍ້ຳ         

59ອາຊານ ພໍ້ອມ ກບັ ທົື່ງ ຫຍໍ້ຳ         ແລະ ເບັດ-ເຊເມັດ 

ພໍ້ອມ ກບັ ທົື່ງ ຫຍໍ້ຳ          
60ຈຳກ ດນິແດນ ຕະກ ນ ເບັນຢາມິນ ກ  ມອບ ເມ  ອງ ເກບາ ພໍ້ອມ ກບັ ທົື່ງ ຫຍໍ້ຳ         ອາເລເມັດ ພໍ້ອມ ກບັ 

ທົື່ງ ຫຍໍ້ຳ         ແລະ ອານາໂທດ ພໍ້ອມ ກບັ ທົື່ງ ຫຍໍ້ຳ;         ຫວົ ເມ  ອງ ທງັ ໝດົ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ທກຸ ຄອບຄວົ ເປັນ 

ສິບ ສຳມ ຫວົ ເມ  ອງ ດໍ້ວຍ ກນັ         

61ສື່ວນ ລ ກ ຫລຳນ ໂກຮາດ ທີື່  ຍງັ ເຫລ ອ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຮບັ ສື່ວນ ມອບ ໂດຍ 

ສະຫລຳກ ທີື່  ໄດໍ້ ຈຳກ ຄອບຄວົ ຂອງ ຕະກ ນ ເອຟຣາຢິມ,         ຈຳກ ຕະກ ນ ດານ          ແລະ ຈຳກ ຕະກ ນ ມາ-
ນາເຊ ເຄິື່ ງ ໜ ື່ ງ ມີ ສິບ ຫວົ ເມ  ອງ          

62ແລະ ມອບ ສິບ ສຳມ ຫວົ ເມ  ອງ ຈຳກ ຕະກ ນ ອິດຊາຄາ,         ຕະກ ນ ອາເຊ,         ຕະກ ນ ນັບທາລີ          ແລະ 

ຈຳກ ຕະກ ນ ມານາເຊ ໃນ ບາຊານ ໃຫໍ້ ແກື່ ຄນົ ເກໂຊມ ຕຳມ ຄອບຄວົ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ          
63ແລະ ມອບ ສິບ ສອງ ຫວົ ເມ  ອງ ຈຳກ ຕະກ ນ ຣ ເບັນ,         ຕະກ ນ ຄາດ          ແລະ ຕະກ ນ ເຊບ ລ ນ ໃຫໍ້ ແກື່ 

ຄນົ         ເມຣາຣີ ຕຳມ         ຄອບຄວົ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ          
64ລ ກ ຫລຳນ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ມອບ ຫວົ ເມ  ອງ ທງັຫລຳຍ ພໍ້ອມ ກບັ ທົື່ງ ຫຍໍ້ຳ ໃຫໍ້ ແກື່ ຊຳວ ເລວີ.         

65ແລະ ລ ກ ຫລຳນ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ມອບ ດໍ້ວຍ ກຳນ ຈບັ ສະຫລຳກ ໂດຍ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ເອີໍ້ນ ຫວົ ເມ  ອງ 

ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ຈຳກ ຕະກ ນ ຢ ດາ          ຕະກ ນ ຊິເມໂອນ          ແລະ ຕະກ ນ ເບັນຢາມິນ          
66ສ  ຳລບັ ບນັດຳ ຄອບຄວົ ລ ກ ຫລຳນ ໂກຮາດ ທີື່  ເຫລ ອ ຢ ື່ ມີ ຫວົ ເມ  ອງ ອຳນ ເປັນ ດນິແດນ ຂອງ ພວກ 

ເຂົຳ ຈຳກ ຕະກ ນ         ເອຟຣາຢິມ         

67ຊຳວ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ມອບ ເມ  ອງ ລີໍ້ ໄພ         ຄ  ເມ  ອງ ເຊເຄັມ ພໍ້ອມ ກບັ 

ທົື່ງ ຫຍໍ້ຳ ໃນ ຖິື່ ນ ພ ເຂົຳ ເອຟຣາຢິມ          ແລະ ເມ  ອງ ເກເຊ          ພໍ້ອມ ກບັ ທົື່ງ ຫຍໍ້ຳ         

68ເມ  ອງ ໂຢກເມອາມ 

ພໍ້ອມ ກບັ ທົື່ງ ຫຍໍ້ຳ,         ເມ  ອງ ເບັດ-ໂຮໂຣນ ພໍ້ອມ ກບັ ທົື່ງ ຫຍໍ້ຳ         

69ເມ  ອງ ອາຢາໂລນ ພໍ້ອມ ກບັ ທົື່ງ ຫຍໍ້ຳ,         

ເມ  ອງ ກັດ-ຣິມໂມນ ພໍ້ອມ ກບັ ທົື່ງ ຫຍໍ້ຳ          

 

[a]ໂຢຊວຍ 21:1-42 
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70ແລະ ມອບ ເມ  ອງ ຈຳກ ຕະກ ນ ມານາເຊ ເຄິື່ ງ ໜ ື່ ງ         ຄ  ເມ  ອງ ອາເນ ພໍ້ອມ ກບັ ທົື່ງ ຫຍໍ້ຳ,         ເມ  ອງ ບິ-

ເລອາມ ພໍ້ອມ ກບັ ທົື່ງ ຫຍໍ້ຳ         ໃຫໍ້ ແກື່ ຄອບຄວົ ລ ກ ຫລຳນ ໂກຮາດ ທີື່  ຍງັ ເຫລ ອ ຢ ື່          
71ດນິແດນ ຂອງ ມານາເຊ ເຄິື່ ງ ຕະກ ນ ທີື່  ມອບ ໃຫໍ້ ແກື່ ລ ກ ຫລຳນ ເກໂຊມ ຄ          ເມ  ອງ ໂກລານ ໃນ 

ແຂວງ ບາຊານ ພໍ້ອມ ກບັ ທົື່ງ ຫຍໍ້ຳ         ແລະ ອັດຊະຕະໂຣດ ພໍ້ອມ ກບັ ທົື່ງ ຫຍໍ້ຳ          
72ຈຳກ ຕະກ ນ ອິດຊາຄາ          ຄ  ເມ  ອງ ເກເດັດ ພໍ້ອມ ກບັ ທົື່ງ ຫຍໍ້ຳ,         ເມ  ອງ ດາເບຣາດ ພໍ້ອມ ກບັ ທົື່ງ 

ຫຍໍ້ຳ         

73ແລະ ເມ  ອງ ຣາໂມດ ພໍ້ອມ ກບັ ທົື່ງ ຫຍໍ້ຳ         ແລະ ເມ  ອງ ອາເນມ ພໍ້ອມ ກບັ ທົື່ງ ຫຍໍ້ຳ          
74ຈຳກ ຕະກ ນ ອາເຊ          ຄ          ເມ  ອງ ມາຊັນ ພໍ້ອມ ກບັ ທົື່ງ ຫຍໍ້ຳ         ເມ  ອງ ອັບໂດນ ພໍ້ອມ ກບັ ທົື່ງ ຫຍໍ້ຳ         

75ເມ  ອງ ຮ ກໂກກ ພໍ້ອມ ກບັ ທົື່ງ ຫຍໍ້ຳ         ແລະ ເມ  ອງ ເຣໂຮບ ພໍ້ອມ ກບັ ທົື່ງ ຫຍໍ້ຳ          
76ແລະ ຈຳກ ຕະກ ນ ນັບທາລ ີ         ຄ          ເມ  ອງ ເກເດັດ ໃນ ຄາລເີລ ພໍ້ອມ ກບັ ທົື່ງ ຫຍໍ້ຳ,         ເມ  ອງ ຮຳໂມນ 

ພໍ້ອມ ກບັ ທົື່ງ ຫຍໍ້ຳ,         ເມ  ອງ ກີຣິອາດທາຢິມ ພໍ້ອມ ກບັ ທົື່ງ ຫຍໍ້ຳ          
77ສື່ວນ ຄນົ ເມຣາຣີ ທີື່  ເຫລ ອ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຮບັ ຈຳກ ຕະກ ນ ເຊບ ລ ນ ຄ          ເມ  ອງ ຣິມໂມໂນ ພໍ້ອມ ກບັ ທົື່ງ 

ຫຍໍ້ຳ,         ເມ  ອງ ຕາໂບ          ພໍ້ອມ ກບັ ທົື່ງ ຫຍໍ້ຳ          
78ແລະ ຟຳກ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ ເບ ໍ້ອງ ນ ັໍ້ນ ຖດັ ຈຳກ ເຢຣິໂກ          ທຳງ ທິດຕຳເວັນອອກ ຂອງ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍ-

ແດນ;         ຈຳກ ຕະກ ນ ຣ ເບັນ          ຄ          ເມ  ອງ ເບເຊ ໃນ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ ພໍ້ອມ ກບັ ທົື່ງ ຫຍໍ້ຳ,         ເມ  ອງ 

ຢາຊາ ພໍ້ອມ ກບັ ທົື່ງ ຫຍໍ້ຳ         

79ເມ  ອງ ເກເດໂມດ ພໍ້ອມ ກບັ ທົື່ງ ຫຍໍ້ຳ         ແລະ ເມ  ອງ ເມຟະອາດ ພໍ້ອມ ກບັ 

ທົື່ງ ຫຍໍ້ຳ          
80ແລະ ຈຳກ ຕະກ ນ ຄາດ          ຄ          ເມ  ອງ ຣາໂມດ ໃນ ແຂວງ ກິເລອາດ ພໍ້ອມ ກບັ ທົື່ງ ຫຍໍ້ຳ,         ເມ  ອງ 

ມາຮານາຢິມ ພໍ້ອມ ກບັ ທົື່ງ ຫຍໍ້ຳ         

81ເມ  ອງ ເຮັດຊະໂບນ ພໍ້ອມ ກບັ ທົື່ງ ຫຍໍ້ຳ         ແລະ ເມ  ອງ ຢາເຊ ພໍ້ອມ 

ກບັ ທົື່ງ ຫຍໍ້ຳ          

ບົດທີ 7 
ລ ກຊາຍຂອງອິດຊາຄາ 

1ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອິດຊາຄາ          ຄ          ໂຕລາ          ປ ອາ          ຢາຊຸບ          ແລະ ຊິມໂຣນ          ສີື່  ຄນົ ນ  ຳ ກນັ          
2ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ໂຕລາ ຄ          ອຸດຊີ,         ເຣຟາຢາ,         ເຢຣີເອນ,         ຢາຮະມາຍ,         ອິບສາມ          ແລະ ເຊມ -

ເອນ,         ຫວົໜໍ້ຳ ໃນ ຄອບຄວົ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຄ  ໂຕລາ          ຜ ໍ້ ເປັນ ທະຫຳນ ທີື່  ມໃີຈ ກໍ້ຳຫຳນ 

ຂອງ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ຈ  ຳນວນ ຂອງ ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ໃນ ສະໄໝ ຂອງ ດາວິດ ເປັນ ສອງ 

ໝ ື່ ນ ສອງ ພນັ ຫກົ ຮໍ້ອຍ ຄນົ          
3ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອຸດຊີ ຄ          ອິດຊະຣາຢາ          ແລະ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອິດຊະຣາຢາ ຄ          ມີກາເອນ,         ໂອບາ-

ດີຢາ,         ໂຢເອນ ແລະ ອິດຊີຢາ          ຫໍ້ຳ ຄນົ ນ  ຳ ກນັ         ທກຸ ຄນົ ເປັນ ຫວົໜໍ້ຳ          
4ແລະ ພໍ້ອມ ກບັ ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ຕຳມ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ,         ຕຳມ ຄອບຄວົ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ 

ພວກ ເຂົຳ ມີ ກອງ ທະຫຳນ ທີື່  ຈະ ເຮັດ ເສິກ ສຳມ ໝ ື່ ນ ຫກົ ພນັ ຄນົ         ເພຳະ ພວກ ເຂົຳ ມີ ເມຍ         ແລະ ລ ກ 

ຊຳຍ ຫລຳຍ ຄນົ         

5ຍຳດ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຈຳກ ບນັດຳ ຄອບຄວົ ຂອງ ອິດຊາຄາ ເປັນ ຄນົ ທີື່  ແຂງ-

ແຮງ ອງົອຳດ ກໍ້ຳຫຳນ         ມີ ທງັ ໝດົ ແປດ ໝ ື່ ນ ເຈດັ ພນັ ຄນົ ຕຳມ ທີື່  ໄດໍ້ ຂ ໍ້ນ ທະບຽນ ໄວໍ້ ໃນ ສ  ຳມະໂນ ຄວົ 
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ເຊ ໍ້ອສຳຍ          

ເຊື້ອສາຍຂອງເບັນຢາມິນ 
6ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເບັນຢາມິນ ຄ          ເບລາ,         ເບເຄ,         ແລະ ເຢດີອາເອນ          ສຳມ ຄນົ ນ  ຳ ກນັ          
7ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເບລາ ຄ          ເອັດຊະໂບນ,         ອດຸ ສີ,         ອຸດຊີເອນ,         ເຢຣີໂມດ          ແລະ ອີຣີ          ຫໍ້ຳ ຄນົ ນ  ຳ 

ກນັ         ເປັນ ຫວົໜໍ້ຳ ຄອບຄວົ ຂອງ ບນັພະບ ລດຸ,         ຄນົ ທີື່  ມີ ກ  ຳລງັ ອງົອຳດ ກໍ້ຳຫຳນ         ແລະ ຈ  ຳນວນ ທີື່  ຂ ໍ້ນ 

ທະບຽນ ໄວໍ້ ໃນ ສ  ຳມະໂນ ຄວົ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ມີ ສອງ ໝ ື່ ນ ສອງ ພນັ ສຳມ ສິບ ສີື່  ຄນົ          
8ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເບເຄ ຄ          ເຊມີຣາ,         ໂຢອາດ,         ເອລເີອເຊ,         ເອລີໂອນາຍ,         ອົມຣີ,         ເຢເຣໂມດ,         

ອາບີຢາ,         ອານາໂທດ          ແລະ ອາເລເມດ          ທງັ ໝດົ ນີໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເບເຄ         

9ແລະ ຈ  ຳນວນ ທີື່  ຂ ໍ້ນ 

ທະບຽນ ໄວໍ້ ໃນ ສ  ຳມະໂນ ຄວົ ເຊ ໍ້ອສຳຍ         ຕຳມ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ,         ຫວົໜໍ້ຳ ຄອບຄວົ ບນັພະບ -

ລດຸ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ,         ຄນົ ທີື່  ມີ ກ  ຳລງັ ມີ ຄວຳມ ອງົອຳດ ກໍ້ຳຫຳນ ມີ ສອງ ໝ ື່ ນ ສອງ ຮໍ້ອຍ ຄນົ          
10ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຢດີອາເອນ ຄ  ບິນຮານ          ແລະ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ບິນຮານ ຄ  ເຢອຸດ,         ເບັນຢາມິນ,         

ເອຮຸດ,         ເຄນາອານາ,         ເຊທານ          ຕາຊິດ          ແລະ ອາຮີຊາຮາ         

11ທງັ ໝດົ ນີໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຢດີ-
ອາເອນ          ຕຳມ ຫວົໜໍ້ຳ ຄອບຄວົ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ,         ຄນົ ທີື່  ມີ ກ  ຳລງັ ມີ ຄວຳມ ອງົອຳດ ກໍ້ຳ-

ຫຳນ ມີ ໜ ື່ ງ ໝ ື່ ນ ເຈດັ ພນັ ສອງ ຮໍ້ອຍ ຄນົ ພໍ້ອມ ທີື່  ຈະ ເຮັດ ເສິກ          
12ແລະ ຊຸບປີມ          ແລະ ຮຸບປີມ          ເປັນ ລ ກ ອີ         ແລະ ຮ ຊີມ          ລ ກ ຊຳຍ ອາເຮ          

ເຊື້ອສາຍຂອງນັບທາລີ 
13ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ນັບທາລ ີຄ          ຢາຊີເອນ,         ກ ນີ,         ເຢດເຊ          ແລະ ຊານລ ມ          ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ນຳງ 

ບິນຮາ          

ເຊື້ອສາຍຂອງມານາເຊ 
14ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ມານາເຊ ຄ          ອາຊະຣີເອນ          ຊ ື່ ງ ເມຍ ນໍ້ອຍ ຂອງ ເພິື່ ນ ຊຳວ ອາຣາມ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ກ  ຳ-

ເນດີ,         ນຳງ ໄດໍ້ ປະສ ດ ລ ກ         ຊ ື່  ມາກີ ພ ື່  ຂອງ ກິເລອາດ         

15ມາກີ ໄດໍ້ ເອົຳ ເມຍ ຈຳກ ພວກ ຮຸບປີມ          ແລະ 

ຊຸບປີມ ມຳ ເປັນ ເມຍ,         ເອ ໍ້ອຍ ຂອງ ລຳວ ຊ ື່ ວ ື່ຳ ມາອາກາ          ແລະ ລ ກ ຊຳຍ ຜ ໍ້ ທີື່  ສອງ ຊ ື່  ເຊໂລເຟຂາດ,         

ແລະ ເຊໂລເຟຂາດ ມີ ແຕື່ ລ ກ ສຳວ          
16ແລະ ມາອາກາ ເມຍ ຂອງ ມາກີ ໄດໍ້ ເກດີ ລ ກ ຊຳຍ ຄນົ ໜ ື່ ງ         ນຳງ ເອີໍ້ນ ຊ ື່ ວ ື່ຳ         ເປເຣັດ          ແລະ ນໍ້ອງ 

ຊຳຍ ຂອງ ລຳວ         ຊ ື່  ເຊເຣັດ          ແລະ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ລຳວ ຊ ື່         ອຸລາມ          ແລະ ຣາເກມ          
17ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອຸລາມ ຊ ື່         ເບດານ          ຈ  ຳນວນ ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ແມ ື່ນ ລ ກ ຫລຳນ ກິເລອາດ ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ 

ຊຳຍ ມາກີ ລ ກ ຂອງ         ມານາເຊ         

18ແລະ ນຳງ ຮຳໂມເລເກັດ ນໍ້ອງ ສຳວ ຂອງ ລຳວ ກ  ໃຫໍ້ ກ  ຳເນດີ         ອີ-
ຊະໂຮດ,         ອາບີເອເຊ          ແລະ ມາລາ          

19ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຊມີດາ ຄ          ອາຮີອານ          ເຊເຄັມ,         ລຄີ ີ         ແລະ ອານີອາມ          

ຜ ້ສືບເຊື້ອສາຍຂອງເອຟຣາຢິມ 
20ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເອຟຣາຢິມ ຊ ື່         ຊ ເທລາ          ແລະ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຊ ເທລາ ຊ ື່         ເບເຣັດ          ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ 

ເບເຣັດ ຊ ື່  ຕາຮາດ          ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຕາຮາດ ຊ ື່  ເອເລອາດາ          ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເອເລອາດາ ຊ ື່  ຕາຮາດ         

21ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຕາຮາດ ຄ          ຊາບາດ          ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຊາບາດ ຄ  ຊ ເທລາ          ກບັ ເອເຊ          ແລະ ເອເລ-
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ອາດ          ຊຳວ ເມ  ອງ ກັດ ຜ ໍ້ ທີື່  ໄດໍ້ ກ  ຳເນດີ ໃນ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ກ  ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ພວກ ເຂົຳ         ເພຳະ ພວກ ເຂົຳ ລງົ ມຳ ປຸໍ້ນ 

ສດັລໍ້ຽງ ຂອງ ຊຳວ ເມ  ອງ ກັດ         

22ເອຟຣາຢິມ ພ ື່  ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ໄວໍ້ ທກຸ ໂສກເສົໍ້ຳ ຫລຳຍ ມ ໍ້         ແລະ ພີື່ -

ນໍ້ອງ ຂອງ ເພິື່ ນ ກ  ມຳ ເລົໍ້ຳ ໂລມ ໃຈ ເພິື່ ນ         

23ແລະ ເອຟຣາຢິມ ກ  ເຂົໍ້ຳ ໄປ ສມົສ ື່ ກບັ ເມຍ ຂອງ ເພິື່ ນ         ນຳງ 

ກ  ຕ ັໍ້ງ ທໍ້ອງ ເກດີ ລ ກ ຊຳຍ ຄນົ ໜ ື່ ງ         ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ເອີໍ້ນ ຊ ື່  ເດັກ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ         ເບຣອິາ          ເພຳະ ລ ກ ໄດໍ້ ເກດີ ມຳ ໃນ ເວ-

ລຳ ມີ ເຫດ ຮໍ້ຳຍ ໃນ ຄອບຄວົ ຂອງ ຕນົ         

24ລ ກ ສຳວ ຂອງ ເພິື່ ນ ຊ ື່  ເຊເອຣາ          ນຳງ ໄດໍ້ ກ ື່ສໍ້ຳງ ເບັດ-ໂຮ-
ໂຣນ ເມ  ອງ ໃຕໍ້         ແລະ ເມ  ອງ ເໜ ອ         ແລະ ເມ  ອງ ອຸດເຊັນ-ເຊເອຣາ          

25ເອຟຣາຢິມ ມີ ລ ກ ຊຳຍ ຊ ື່  ເຣຟາ          ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຣຟາ ຄ  ເຣເຊັບ          ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຣເຊັບ ຄ  ເຕ-
ລາ          ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຕລາ          ຄ  ຕາຮານ         

26ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຕາຮານ ຄ  ລາດານ          ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ລາດານ 

ຄ  ອຳມີຮຸດ          ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອຳມຮຸີດ ຄ  ເອລຊີາມາ         

27ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເອລີຊາມາ ຄ          ນ ນ          ລ ກ ຊຳຍ 

ຂອງ ນ ນ ຄ  ໂຢຊວຍ          

ມໍລະດົກຂອງເອຟຣາຢິມ 
28ທີື່  ດນິ ທີື່  ເປັນ ມ ລະດກົ         ແລະ ພ ມລ  ຳເນົຳ ຂອງ ພວກ ເອຟຣາຢິມ ຄ          ເບັດເອນ ພໍ້ອມ ກບັ ບນັດຳ 

ຫວົ ເມ  ອງ         ແລະ ອຳນຳເຂດ         ດໍ້ຳນ ຕຳເວັນ ອອກ         ແລະ ເກເຊ ດໍ້ຳນ ຕຳເວັນຕກົ ພໍ້ອມ ກບັ ບນັດຳ ຫວົ 

ເມ  ອງ,         ເຊເຄັມ ພໍ້ອມ ກບັ ບນັດຳ ຫວົ ເມ  ອງ         ແລະ ອັດຊາ          ພໍ້ອມ ກບັ ບນັດຳ ຫວົ ເມ  ອງ         

29ເຂດ ແດນ 

ຂອງ ລ ກ ຫລຳນ ມານາເຊ          ມີ ເມ  ອງ ເບັດ-ເຊອານ ພໍ້ອມ ກບັ ບນັດຳ ຫວົ ເມ  ອງ,         ຕາອານັກ ພໍ້ອມ ກບັ 

ບນັດຳ ຫວົ ເມ  ອງ,         ເມກິດໂດ ພໍ້ອມ ກບັ ບນັດຳ ຫວົ ເມ  ອງ,         ໂດເຣ ພໍ້ອມ ກບັ ບນັດຳ ຫວົ ເມ  ອງ         ລ ກ 

ຫລຳນ ໂຢເຊັບ ລ ກ ຊຳຍ ອິສຣາເອນ          ກ  ໄດໍ້ ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ບື່ອນ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້          

ລ ກຊາຍຂອງອາເຊ 
30ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອາເຊ ຄ          ອິມນາ,         ອີຊະວາ,         ອີຊະວີ,         ເບຣອິາ          ແລະ ເສຣາ ນໍ້ອງ ສຳວ ຂອງ 

ພວກ ເຂົຳ          
31ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເບຣິອາ ຄ          ເຮເບ          ແລະ ມັນກີເອນ          ຜ ໍ້ ເປັນ ພ ື່  ຂອງ ບິຊາອິດ          
32ເຮເບ ເປັນ ບດິຳ ຂອງ ຢາຟະເລດ,         ໂຊເມ,         ໂຮທາມ ແລະ ຊ ອາ ນໍ້ອງ ສຳວ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ          
33ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຢາຟະເລດ          ຊ ື່         ປາສັກ,         ບິມຮັນ          ແລະ ອາຊະວາດ          ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເປັນ ລ ກ ຢາ-

ຟະເລດ          
34ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຊເມ ຄ          ໂຣຮະກາ,         ເຢຮຸບບາ          ແລະ ອາຣາມ          
35ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຮເລັມ ນໍ້ອງ ຊຳຍ ຂອງ ລຳວ ຄ          ໂຊຟາ,         ອິມນາ,         ເຊເລັດ          ແລະ ອາມານ          
36ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ໂຊຟາ ຄ          ສ ອາ,         ຮາເນເຟ,         ຊ ອານ,         ເບຣ,ີ         ອິມຣາ         

37ເບ ເສ,         ໂຮດ,         ຊາມມາ,         

ຊິນຊາ,         ອິດຣັນ          ແລະ ເບເອຣາ          
38ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຢເທ ຄ          ເຢຟຸນເນ,         ປຊິະປາ          ແລະ ອາຣາ          
39ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອຸນລາ ນນັ ຄ          ອາຣາ,         ຮານນເີອນ          ແລະ ຣິຊີຢາ          
40ທງັ ໝດົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ແມ ື່ນ ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ອາເຊ          ຫວົໜໍ້ຳ ໃນ ຄອບຄວົ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ,         

ເປັນ ຄນົ ແຂງແຮງ ອງົອຳດ ກໍ້ຳຫຳນ         ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ໃຫຍື່         ແລະ         ໄດໍ້ ຂ ໍ້ນ ທະບຽນ ໄວໍ້ ໃນ ສ  ຳມະໂນ 

ຄວົ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ສ  ຳລບັ ກອງທບັ ທະຫຳນ ໄດໍ້ ສອງ ໝ ື່ ນ ຫກົ ພນັ ຄນົ          
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ລ ກຊາຍ ແລະຫົວໜ້າເຜົ່າເບັນຢາມິນ 
(ເຊື້ອສາຍຂອງເບັນຢາມິນ) 

1ເບັນຢາມິນ ໃຫໍ້ ກ  ຳເນດີ ເບລາ ລ ກ ຫວົປີ,         ອາຊະເບັນ ເປັນ ຄນົທີ ສອງ,         ອາຮາຣາ ເປັນ ຄນົທີ 

ສຳມ         

2ໂນຮາ ຄນົທີ ສີື່ ,         ຣາຟາ ຄນົທີ ຫໍ້ຳ          
3ແລະ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເບລາ ຄ          ອັດດາ,         ເກຣະ,         ອາບຮີ ດ         

4ອາບີຊ ອາ,         ນາອາມານ,         ອາໂຮອາ         

5ເກຣະ,         ເຊຟ ຟານ          ແລະ ຮ ຣາມ          
6ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເອຮຸດ          ຊ ື່ ງ ພວກ ເຂົຳ ເປັນ ຫວົໜໍ້ຳ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ຊຳວ ເມ  ອງ ເກ-

ບາ          ແລະ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຖ ກ ກວຳດ ໄປ ເປັນ ຊະເລີຍ ໃນ ເມ  ອງ ມານາຮາດ         

7ມ ີ         ຄ  ດ ັື່ງນີໍ້         ນາອາມານ,         

ອາຮີຢາ          ແລະ ເກຣະ          ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຖ ກ ກວຳດ ໄປ ເປັນ ຊະເລີຍ         ແລະ ໄດໍ້ ລ ກ ຊ ື່  ອຸດຊາ          ແລະ ອາ-
ຮີຮ ດ          

8ຊາຮາຣາຢິມ ໄດໍ້ ລ ກ ໃນ ດນິແດນ ໂມອາບ          ຫລງັ ຈຳກ ທີື່  ລຳວ ໄດໍ້ ປະ ຮໍ້ຳງ ຮ ຊີມ          ແລະ ບາອາຣາ 

ເມຍ ຂອງ ລຳວ ໄປ ແລໍ້ວ         

9ແລະ ລຳວ ໄດໍ້ ລ ກ ກບັ ນຳງ ໂຮເດັດ ເມຍ ຂອງ ລຳວ ຄ          ໂຢບັບ,         ຊິບຢີາ          

ແລະ ເມຊາ,         

10ມັນກາມ,         ເຢອ ດ,         ຊາເຄຍ          ແລະ ມິຣະມາ          ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຊາ-
ຮາຣາຢິມ ຊ ື່ ງ ເປັນ ຫວົໜໍ້ຳ         ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         

11ລຳວ ໄດໍ້ ລ ກ ກບັ ນຳງ ຮ ຊີມ ເໝ ອນ ກນັ ຄ  

ອາບີຕຸບ          ແລະ ເອນປາອານ          
12ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເອນປາອານ ຄ          ເຮເບ,         ມີຊາມ          ແລະ ເຊເມັດ          (ຜ ໍ້ ນີໍ້ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ເມ  ອງ ໂອໂນ          

ແລະ ເມ  ອງ ໂລດ ພໍ້ອມ ກບັ         ເຂດ ຕື່ຳງ ໆ ນອກ ເມ  ອງ)         

13ເບຣອິາ          ແລະ ເຊມາ          ພວກ ເຂົຳ ເປັນ ຫວົ-

ໜໍ້ຳ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ຊຳວ ເມ  ອງ ອາຢາໂລນ          ແມ ື່ນ ພວກ ນີໍ້ ເອງ ທີື່  ໄດໍ້ ຂບັ ໄລື່ ຊຳວ ເມ  ອງ ກັດ ໃຫໍ້ ໜີ 

ໄປ          
14ແລະ ອາຮີໂອ,         ຊາຊັກ          ແລະ ເຢເຣໂມດ         

15ເຊບາດີຢາ,         ອາຣັດ,         ເອເດ         

16ມີກາເອນ,         ອິ-
ຊະປາ          ແລະ ໂຢຮາ          ຊ ື່ ງ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເບຣອິາ          

17ເຊບາດີຢາ,         ເມຊຸນລຳ,         ຮິດຊະກີ,         ເຮເບ         

18ອີຊະເມຣາຍ,         ອິດຊະລີຢາ          ແລະ ໂຢບັບ ເປັນ 

ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເອນປາອານ          
19ຢາກີມ,         ຊິກຣ,ີ         ຊັບດີ         

20ເອລເີອນາຍ,         ຊິນເລທາຍ,         ເອລເີອນ         

21ອາດາຢາ,         ເບຣາຢາ          

ແລະ ຊິມຣາດ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຊິເມອີ          
22ອີຊະປັນ,         ເຮເບ,         ເອລເີອນ         

23ອັບໂດນ,         ຊິກຣ,ີ         ຮານານ         

24ຮານານີຢາ,         ເອລາມ,         ອັນ-
ໂທທີຢາ         

25ອິບເດຢາ          ແລະ ເປນ ເອນ ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຊາຊັກ          
26ຊາມເຊຣາຍ,         ເຊຮາຣີຢາ,         ອາທາລຢີາ         

27ຢາອາເຣຊີຢາ,         ເອລີຢາ          ແລະ ຊິກຣ ີ         ເປັນ ລ ກ 

ຊຳຍ ຂອງ ເຢໂຣຮາມ         

28ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເປັນ ຫວົໜໍ້ຳ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ຕຳມ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ 

ພວກ ເຂົຳ         ເປັນ ຊ ັໍ້ນ ຫວົໜໍ້ຳ         ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ຢ ື່ ໃນ ເຢຣ ຊາເລັມ          
29ແລະ ພ ື່  ຂອງ ກິເບໂອນ ກ  ໄດໍ້ ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ເມ  ອງ ກິເບໂອນ ພໍ້ອມ ກບັ ເມຍ ຂອງ ເພິື່ ນ ຊ ື່  ມາອາກາ         

30ລ ກ ຊຳຍ ຫວົປີ ຂອງ ເພິື່ ນ ຊ ື່  ອັບໂດນ          ແລໍ້ວ ກ  ມ ີ         ຊ ເຣ,         ກີເຊ,         ບາອານ,         ນາດາບ         

31ເກໂດເຣ,         
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ອາຮີໂອ,         ເຊເກ          

32ແລະ ມິກໂລດ          (ເປັນ ພ ື່  ຂອງ ຊິເມອາ)         ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ໄດໍ້         ອຳໄສ ຢ ື່ ຟຳກ ກງົກນັຂໍ້ຳມ ກບັ ຍຳດ ພີື່ -

ນໍ້ອງ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ໃນ ເຢຣ ຊາເລັມ ເໝ ອນ ກນັ ໂດຍ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ອຳ ໃສ ຢ ື່ ກບັ ພວກ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ 

ພວກ ເຂົຳ          

ເຊື້ອສາຍຂອງຊາອ ນ 
33ເນ ເປັນ ບດິຳ ຂອງ ກີເຊ,         ກີເຊ ເປັນ ບດິຳ ຂອງ ຊາອ ນ          ຊາອ ນ ເປັນ ບດິຳ ຂອງ ໂຢນາທານ,         

ມັນກີຊົວ,         ອາບນີາດາບ          ແລະ ເອຊະບາອານ          
34ແລະ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ໂຢນາທານ ຄ          ເມຣິບ-ບາອານ          ແລະ ເມຣິບ-ບາອານ ເປັນ ບດິຳ ຂອງ ມີ-

ກາ          
35ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ມີກາ ຄ          ປີໂທນ,         ເມເລັກ,         ຕາເຣອາ          ແລະ ອາຮາດ          
36ແລະ ອາຮາດ          ເປັນ ບດິຳ ຂອງ ເຢໂຮອາດດາ          ແລະ ເຢໂຮອາດດາ ເປັນ ບດິຳ ຂອງ ອາເລ-

ເມດ,         ອາຊະມາເວດ ແລະ ຊິມຣ;ີ         ຊິມຣ ີເປັນ ບດິຳ ຂອງ ໂມຊາ         

37ໂມຊາ ເປັນ ບດິຳ ຂອງ ບເິນອາ;         

ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ບິເນອາ ຄ          ຣາຟາ          ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ລຳ ຟຳ ຄ  ເອເລອາສາ          ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເອເລອາສາ 

ຄ  ອາເຊນ          
38ອາເຊນ ມີ ລ ກ ຊຳຍ ຫກົ ຄນົ         ແລະ ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້ ແມ ື່ນ ຊ ື່  ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຄ          ອັດຊະຣິກາມ,         ໂບເກຣ ,         

ອິດຊະມາເອນ,         ເຊອາຣີຢາ          ໂອບາດີຢາ          ແລະ ຮານານ          ທງັ ໝດົ ນີໍ້ ເປັນ ພວກ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອຳ 

ນ  ຳ          
39ແລະ ພວກ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເອເຊັກ ນໍ້ອງ ຊຳຍ ຂອງ ເພິື່ ນ ຄ          ອຸລາມ ລ ກກກົ,         ເຢອຸດ ຜ ໍ້ ທີ ສອງ         

ແລະ ເອລເີຟເລັດ          ເປັນ ຜ ໍ້ ທີ ສຳມ         

40ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອຸລາມ ເປັນ ທະຫຳນ ທີື່  ເກັື່ງ ກໍ້ຳ         ແລະ ນກັ ຍງິ 

ທະນ  ທີື່  ຊ  ຳນຳນ         ແລະ ມີ ລ ກ ຫລຳນ ຫລຳຍ ກວື່ຳ ໜ ື່ ງ ຮໍ້ອຍ ຫໍ້ຳ ສິບ ຄນົ         ຄນົ ທງັ ໝດົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເປັນ ລ ກ 

ຫລຳນ ຂອງ ເບັນຢາມິນ          

ບົດທີ 9 
ສຳມະໂນຄົວຂອງເຊື້ອສາຍອິສຣາເອນ ແລະຢ ດາ 

1ຊຳວ ອິສຣາເອນ ທງັ ໝດົ ໄດໍ້ ຂ ໍ້ນ ທະບຽນ ສ  ຳມະໂນ ຄວົ ໄວໍ້ ຕຳມ ບນັດຳ ເຊ ໍ້ອສຳຍ         ແລະ ເບິື່ ງ ແມ         

ທະບຽນ ສ  ຳມະໂນ ນີໍ້ ກ  ຖ ກ ບນັທ ກ ໄວໍ້ ໃນ ໜງັສ  ຂອງ ກະສດັ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ,         ແລະ ຢ ດາ          ຜ ໍ້ ຖ ກ 

ກວຳດ ໄປ ເປັນ ຊະເລີຍ ໃນ ບາບີໂລນ          ເພຳະ ກຳນ ບຳບ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         

2ພວກ ທ  ຳອິດ ທີື່  ເຂົໍ້ຳ ມຳ ອຳ-

ໄສ ໃນ ບນັດຳ ຫວົ ເມ  ອງ ຕື່ຳງ ໆ ທີື່  ເປັນ ກ  ຳມະສິດ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ນ ັໍ້ນ         ຄ          ຊຳວ ອິສຣາເອນ          ພວກ 

ປະໂລຫິດ,         ພວກ ເລວີ          ແລະ ພວກ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ປະຈ  ຳ ພຣະວຫິຳນ         

3ແລະ ໃນ ເມ  ອງ ເຢຣ ຊາເລັມ ມີ 

ປະຊຳຊນົ ບຳງ ຄນົ ຈຳກ ພວກ ຢ ດາ,         ພວກ ເບັນຢາມິນ,         ພວກ ເອຟຣາຢິມ          ແລະ ພວກ ມານາເຊ 

ໄດໍ້ ອຳໄສ ຢ ື່          
4ຄ  ອຸທາຍ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ອຳມີຮຸດ,         ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ອົມຣີ,         ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ອິມຣີ,         ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ 

ບານີ ຈຳກ ພວກ ລ ກ ເປເຣັດ          ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຢ ດາ          
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5ແລະ ຈຳກ ພວກ ຊີໂລ ຄ          ອາສາຢາ ລ ກ ຫວົປີ         ແລະ ບນັດຳ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ລຳວ          
6ຈຳກ ພວກ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຊຣາ ຄ          ເຢອ ເອນ          ແລະ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ລຳວ ຫກົ ຮໍ້ອຍ ເກົໍ້ຳ ສິບ ຄນົ          
7ຈຳກ ພວກ ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ເບັນຢາມິນ ຄ          ສັນລ  ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ເມຊຸນລຳ,         ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ໂຮ-

ດາວີຢາ,         ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ         ຮັດເສນ ອາ         

8ແລະ ອິບເນຢາ ລ ກ ຊຳຍ ເຢໂຣຮາມ,         ເອລາ ລ ກ ຊຳຍ ອຸດຊີ,         

ອຸດຊີ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ມກິຣ ີ         ແລະ ເມຊຸນລຳ,         ເມຊຸນລຳ ລ ກ ຊຳຍ ເຊຟາຕີຢາ,         ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ເຣອ -
ເອນ,         ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ອິບນີຢາ          

9ແລະ ບນັດຳ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ອີງ ຕຳມ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ເປັນ ເກົໍ້ຳ ຮໍ້ອຍ ຫໍ້ຳ ສິບ ຫກົ ຄນົ         ທງັ ໝດົ ນີໍ້ 

ເປັນ ຫວົໜໍ້ຳ ຂອງ ບນັພະບ ລດຸ ຕຳມ ຄອບຄວົ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ          

ບັນດາປະໂລຫິດໃຫຍູ່ 
10ຈຳກ ບນັດຳ ປະໂລຫິດ ນ ັໍ້ນ ມ ີ         ເຢດາຢາ,         ເຢໂຮຢາຣິບ,         ຢາກິນ,         

11ແລະ ອາຊາຣີຢາ          ຜ ໍ້ ເປັນ 

ລ ກ ຊຳຍ ຮິນກີຢາ,         ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ເມຊຸນລຳ,         ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ຊາໂດກ,         ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ເມຣາໂຢດ,         

ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ອາຮີຕຸບ ຊ ື່ ງ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ໜໍ້ຳທີື່  ປກົຄອງ ຂອງ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ         

12ແລະ ອາດາ-
ຢາ ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ເຢໂຣຮາມ,         ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ປັດຊ ,         ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ມັນກີຢາ          ແລະ ມຳ ອຳໄສ,         

ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ອາດີເອນ,         ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ຢາເຊຣາ ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ເມຊຸນລຳ,         ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ເມຊິນ-
ເລມິດ,         ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ອິມເມ          

13ແລະ ຍຳດ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທີື່  ເປັນ ຫວົໜໍ້ຳ ຄອບຄວົ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ລວມ ມີ ໜ ື່ ງ ພນັ ເຈດັ ຮໍ້ອຍ 

ຫກົ ສິບ ຄນົ ເປັນ ຄນົ ທີື່  ເກັື່ງ ກໍ້ຳ ສຳມຳດ ຫລຳຍ         ເພ ື່ ອ ເຮັດ ວຽກ ບວົລະບດັ ໃນ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະ-
ເຈົ້າ          

ຄົນເລວີອາໄສຢ ູ່ໃນນະຄອນເຢຣ ຊາເລັມ 
14ຈຳກ ພວກ ເລວີ ມ ີ         ເຊມາຢາ ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ຮັດຊຸບ,         ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ອັດຊະຣິກາມ,         ເປັນ ລ ກ 

ຊຳຍ ຮາຊາບີຢາ          ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ເມຣາຣີ         

15ແລະ ບັກບັກກາ,         ເຮເຣັດ,         ກາລັນ          ແລະ ມັດຕານີ-
ຢາ          ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ມີກາ,         ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ຊິກຣ,ີ         ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ         ອາສັບ         

16ແລະ ໂອບາດີຢາ ຜ ໍ້ ເປັນ 

ລ ກ ຊຳຍ ເຊມາຢາ,         ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ກາລັນ,         ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ເຢດ ທ ນ          ແລະ ເບເຣກີຢາ,         ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ 

ຊຳຍ ອາຊາ,         ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ເອນການາ          ພວກ ທີື່  ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ຊນົນະບດົ ຂອງ ຊຳວ ເນໂຕຟາ          
17ແລະ ພວກ ຜ ໍ້ ເຝົໍ້ຳ ປະຕ  ຄ  ຊານລ ມ,         ອັກກຸບ,         ຕັນໂມນ,         ອາຮີມານ          ແລະ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ພວກ 

ເຂົຳ         ຊານລ ມ ເປັນ ຫວົໜໍ້ຳ         

18ພວກ ເຂົຳ ປະຈ  ຳ ຢ ື່ ຈນົ ເຖງິ ດຽວນີໍ້ ທີື່  ປະຕ  ຂອງ ກະສດັ ທຳງ ດໍ້ຳນ ຕຳ-

ເວັນ ອອກ         ແຕື່ ກື່ອນ ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເປັນ ຜ ໍ້ ເຝົໍ້ຳ ປະຕ          ຄໍ້ຳຍ ຂອງ ພວກ ລ ກ ຫລຳນ ເລວີ          
19ຊານລ ມ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ໂກເຣ,         ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ເອບີອາສັບ,         ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ໂກຣາ,         ແລະ ພີື່ ນ ໍ້ອງ 

ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຈຳກ ຄອບຄວົ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຄ          ຄນົ ໂກຣາ          ຊ ື່ ງ ເປັນ ຜ ໍ້ ເບິື່ ງແຍງ ກຳນ 

ງຳນ ໃນ ກຳນ ບວົລະບດັ,         ເປັນ ຜ ໍ້ ເຝົໍ້ຳ ຍຳມ ປະຕ  ຫ ເຕັນ ເໝ ອນ ກບັ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ 

ເປັນ ຜ ໍ້ ເບິື່ ງແຍງ ຄໍ້ຳຍ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ທຳງ ເຂົໍ້ຳ         

20ແລະ ຟີເນຮາດ ລ ກ ຊຳຍ ເອເລອາ-
ຊາ          ເປັນ ຜ ໍ້ ປກົຄອງ ພວກ ເຂົຳ ໃນ ຄຳວ ກື່ອນ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ສະຖດິ ຢ ື່ ກບັ ພວກ ເຂົຳ         

21ເຊຄາ-
ຣີຢາ          ລ ກ ຊຳຍ ເມເຊເລມີຢາ          ເປັນ ຜ ໍ້ ເຝົໍ້ຳ ທຳງ ເຂົໍ້ຳ ປະຕ  ຫ ເຕັນ ແຫື່ງ ຊຸມນມຸ          
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22ພວກ ທີື່  ຖ ກ ເລ ອກ ໃຫໍ້ ເປັນ ຜ ໍ້ ເຝົໍ້ຳ ປະຕ  ນ ັໍ້ນ ມີ ສອງ ຮໍ້ອຍ ສິບ ສອງ ຄນົ         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຂ ໍ້ນ ທະບຽນ 

ສ  ຳມະໂນ ຄວົ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ໄວໍ້ ໃນ ບໍ້ຳນ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ;         ກະສດັ ດາວິດ          ແລະ ຊາມ ເອນ ຜ ໍ້ ທ  ຳນວຳຍ 

ໄດໍ້ ສະຖຳປະນຳ ພວກ ເຂົຳ ໄວໍ້ ໃນ ຕ  ຳແໜື່ງ         ໜໍ້ຳທີື່  ນ ັໍ້ນແລໍ້ວ         

23ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ລ ກ ຫລຳນ 

ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ເປັນ ຜ ໍ້ ເບິື່ ງແຍງ ປະຕ  ຮ ົໍ້ວ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແລະ ເປັນ ຜ ໍ້ ເຝົໍ້ຳ ຍຳມ 

ປະຕ  ຮ ົໍ້ວ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ຫ ເຕັນ         

24ພວກ ຜ ໍ້ ເຝົໍ້ຳ ຍຳມ ປະຕ  ຮ ົໍ້ວ ກ  ຢ ື່ ທງັ ສີື່  ທິດ ຄ  ທິດຕຳເວັນອອກ,         

ທິດຕຳເວັນຕກົ,         ທິດເໜ ອ         ແລະ ທິດໃຕໍ້         

25ແລະ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ຊນົນະບດົ ຂອງ 

ພວກ ເຂົຳ ນ ັໍ້ນ         ຕໍ້ອງ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ທກຸ ໆ ເຈດັ ມ ໍ້ ຕຳມ ເວລຳ ກ  ຳນດົ         ເພ ື່ ອ         ຈະ ຢ ື່ ກບັ ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້          

ໜ້າທີ່ສຳຄັນຂອງຄົນເລວີບາງຄົນ 
26ເພຳະ ສີື່  ທື່ຳນ ນີໍ້ ເປັນ ຜ ໍ້ ໃຫຍື່ ໃນ ໜໍ້ຳທີື່  ກຳນ ເຝົໍ້ຳ ປະຕ  ຮ ົໍ້ວ ທີື່  ເປັນ ຊຳວ ເລວີ,         ມີ ຕ  ຳແໜື່ງ ໜໍ້ຳທີື່  

ເປັນ ຜ ໍ້ ເບິື່ ງແຍງ         ຫໍ້ອງ         ແລະ ຄງັ ຂອງ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ         

27ແລະ ພວກ ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ເຝົໍ້ຳ ຢ ື່ ອໍ້ອມ 

ຮອບ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ໃນ ເວລຳ ກຳງຄ ນ         ເພຳະ ໜໍ້ຳທີື່  ເຝົໍ້ຳ ຮກັສຳ ໄດໍ້ ຕກົ ຢ ື່ ກບັ ພວກ ເພິື່ ນ         

ແລະ ພວກ ເພິື່ ນ ຖ  ກນຸແຈ ຊ ື່ ງ ມໜີໍ້ຳ ທີື່  ໄຂ ປະຕ  ໃນ ທກຸ ໆ ເຊົໍ້ຳ         

28ບຳງ ຄນົ ເປັນ ຄນົ ປະຈ  ຳກຳນ ເບິື່ ງແຍງ 

ເຄ ື່ ອງໃຊໍ້ ໃນ ກຳນ ບວົລະບດັ         ເພຳະວື່ຳ ຈະ ເບກີ ອອກ ໄປ         ຫລ  ຮບັ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ຕໍ້ອງ ນບັ ທກຸ ເທ ື່ ອ         

29ແລະ 

ບຳງ ຄນົ ຖ ກ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ໃຫໍ້ ເບິື່ ງແຍງ ຮກັສຳ ເຄ ື່ ອງໃຊໍ້ ທົື່ວ ໄປ         ແລະ ເບິື່ ງແຍງ ເຄ ື່ ອງໃຊໍ້ ຂອງ ສະຖຳນທີື່  

ບ ລິສດຸ ທງັ ໝດົ         ເບິື່ ງແຍງ ເຂົໍ້ຳແປໍ້ງ ທີື່  ລະອຽດ,         ນ  ໍ້ຳ ອະງ ຸື່ນ,         ນ  ໍ້ຳມນັ,         ກ  ຳຍຳນ         ແລະ ເຄ ື່ ອງ ຫອມ 

ຕື່ຳງ ໆ         

30ແລະ ບຳງ ຄນົ ຊ ື່ ງ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ປະໂລຫິດ ກ  ຕຽມ ເຄ ື່ ອງ ຫອມ ຕື່ຳງ ໆ ປະສມົ ກນັ ເຮັດ 

ນ  ໍ້ຳມນັ ຫອມ         

31ມັດຕີທີຢາ ຄນົ ເລວີ ຄນົ ໜ ື່ ງ         ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຫວົປີ ຂອງ ຊານລ ມ ຄນົ ໂກຣາ          ເປັນ ຜ ໍ້ ປະ-

ຈ  ຳກຳນ ເຮັດ ເຂົໍ້ຳໜມົ ປີໍ້ງ ເທິງ ແຜື່ນ         

32ແລະ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ບຳງ ຄນົ ຊ ື່ ງ ເປັນ ຄນົ ໂກຮາດ,         

ເປັນ ຜ ໍ້ ເບິື່ ງແຍງ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ທີື່ ຢ ື່ ໜໍ້ຳ ພຣະພກັ         ມໜີໍ້ຳ ທີື່  ຈດັ ຕຽມ ໃນ ທກຸ ວນັ ສະບຳ ໂຕ          
33ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້ ເປັນ ພວກ ນກັ ຮໍ້ອງ ທີື່  ເປັນ ຫວົໜໍ້ຳ ຂອງ ບນັພະບ ລດຸ ພວກ ເລວີ ຜ ໍ້ ທີື່  ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ຫໍ້ອງ ໃນ 

ພຣະວຫິຳນ ໂດຍ ບ ື່  ຕໍ້ອງ ເຮັດ ກຳນ ບວົລະບດັ ຢື່ຳງ ອ ື່ ນ         ເພຳະ ພວກ ເຂົຳ ຢ ື່ເວນ ຍຳມ ທງັ ກຳງເວັນ         

ແລະ ກຳງຄ ນ         

34ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ແມ ື່ນ ບນັດຳ ຫວົໜໍ້ຳ ຂອງ ຄນົ ເລວີ          ຕຳມ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ເປັນ 

ຫວົໜໍ້ຳ ຊ ື່ ງ ອຳໄສ ຢ ື່ ທີື່  ເຢຣ ຊາເລັມ          

ເຊື້ອສາຍຂອງຊາອ ນ 
35ໃນ ເມ  ອງ ກເິບໂອນ ນ ັໍ້ນ         ເຢອີເອນ ພ ື່  ຂອງ ກເິບໂອນ ອຳໄສ ຢ ື່         ພໍ້ອມ ກບັ ເມຍ ຂອງ ເພິື່ ນ ຊ ື່  ມາ-

ອາກາ         

36ແລະ ລ ກ ຊຳຍ ກກົ ຂອງ ເພິື່ ນ ຊ ື່  ອັບໂດນ,         ແລະ ຊ ເຣ          ກີເຊ,         ບາອານ,         ເນ          ແລະ ນາດາບ         

37ແລະ ເກໂດເຣ,         ອາຮີໂອ,         ເຊຄາຣີຢາ          ແລະ ມິກໂລດ         

38ມິກໂລດ ໄດໍ້ ລ ກ ຊ ື່  ຊິເມອາມ,         ຄນົ 

ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ໄດໍ້ ອຳໄສ ຢ ື່ ໃກໍ້ ພວກ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ໃນ ເມ  ອງ ເຢຣ ຊາເລັມ ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ນ  ຳ ກນັ ກບັ ພີື່ ນ ໍ້ອງ 

ຂອງ ພວກ ເຂົຳ          
39ເນ ເປັນ ບດິຳ ຂອງ ກີເຊ,         ກີເຊ ເປັນ ບດິຳ ຂອງ ຊາອ ນ          ຊາອ ນ ເປັນ ບດິຳ ຂອງ ໂຢນາທານ,         

ມັນກີຊົວ,         ອາບນີາດາບ          ແລະ ເອຊະບາອານ          
40ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ໂຢນາທານ ຊ ື່  ເມຣິບ-ບາອານ          ແລະ ເມຣິບ-ບາອານ ເປັນ ບດິຳ ຂອງ ມີກາ          
41ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ມີກາ ຄ          ປີໂທນ,         ເມເລັກ,         ຕາເຣອາ          ແລະ ອາຮາດ          
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42ອາຮາດ ເປັນ ບດິຳ ຂອງ ຢາຣາ          ແລະ ຢາຣາ ເປັນ ບດິຳ ຂອງ ອາເລເມດ,         ອາຊະມາເວດ          

ແລະ ຊິມຣ ີ         ແລະ ຊິມຣ ີ         ເປັນ ບດິຳ ຂອງ ໂມຊາ         

43ໂມຊາ ເປັນ ບດິຳ ຂອງ ບິເນອາ          ແລະ ລ ກ ຊຳຍ 

ຂອງ ບິເນອາ ຄ  ເຣຟາຢາ          ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຣຟາຢາ ຄ  ເອເລອາສາ          ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເອເລອາສາ ຄ  

ອາເຊນ          
44ອາເຊນ ມີ ລ ກ ຊຳຍ ຫກົ ຄນົ         ແລະ ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້ ເປັນ ຊ ື່  ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຄ          ອັດຊະຣິກາມ,         ໂບເກຣ ,         

ອິດຊະມາເອນ,         ເຊອາຣີຢາ,         ໂອບາດີຢາ          ແລະ ຮານານ          ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອາເຊນ          

ບົດທີ 10 
ຊາອ ນພູ່າຍແພ້ ແລະຖືກຂ້າ[a] 

1ຄນົ ຟີລິດສະຕີນ ໄດໍ້ ສ ໍ້ ຮບົ ກບັ ຄນົ ອິສຣາເອນ          ແລະ ຄນົ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ປບົ ໜີ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຄນົ ຟີລິດ-
ສະຕີນ          ແລະ ໄດໍ້ ລ ົໍ້ມ ຕຳຍ ຢ ື່ ເທິງ ພ ເຂົຳ ກິນໂບອາ         

2ພວກ ຟີລິດສະຕີນ ໄດໍ້ ໄລື່ ທນັ ຊາອ ນ ກບັ ພວກ 

ລ ກ ຊຳຍ         ແລະ ຄນົ ຟີລິດສະຕີນ ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ໂຢນາທານ,         ອາບນີາດາບ          ແລະ ມັນກີຊົວ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ 

ຊາອ ນ         

3ກຳນ ສ ໍ້ ຮບົ ຂອງ ຊາອ ນ ດເຸດ ອດ ຫລຳຍ         ແລະ ນກັ ຍງິ ທະນ  ໄດໍ້ ມຳ ເຖງິ ພະ ອງົ         ພະ ອງົ ບຳດ-

ເຈບັ ສຳຫດັ ດໍ້ວຍ ສມີ           ຂອງ ນກັ ຍງິ ທະນ          

4ແລໍ້ວ ຊາອ ນ ສ ັື່ງ ຄນົ ທີື່  ຖ  ອຳວດຸ ຂອງ ພະ ອງົ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ຖອດ 

ດຳບ ອອກ ແທງ ເຮົຳ ໃຫໍ້ ຊອດ ເຖດີ         ຢໍ້ຳນ ວື່ຳ ຄນົ ທີື່  ບ ື່  ໄດໍ້ ຮບັ ພິທີ ຕດັ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ຈະ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ແທງ ເຮົຳ         

ແລະ ປະຈຳນ ຂຳຍໜໍ້ຳ ເຮົຳ”         ແຕື່ ຜ ໍ້ ຖ  ອຳວດຸ ບ ື່  ຍອມ ເຮັດ ຕຳມ ເພຳະ ລຳວ ຢໍ້ຳນ ຫລຳຍ         ຊາອ ນ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ 

ຖອດ ດຳບ ຂອງ ພະ ອງົ ອອກ ແລະ ລ ົໍ້ມ ທບັ ປຳຍ ດຳບ ນ ັໍ້ນ         

5ເມ  ື່ອ ຜ ໍ້ ຖ  ອຳວດຸ ເຫັນ ວື່ຳ ຊາອ ນ ສິໍ້ນ ພະ ຊນົ 

ແລໍ້ວ         ລຳວ ກ  ລ ົໍ້ມ ທບັ ດຳບ ຂອງ ລຳວ ຕຳຍ ນ  ຳ ກນັ         

6ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ຊາອ ນ ໄດໍ້ ສິໍ້ນ ພະ ຊນົ ພໍ້ອມ ກບັ ລ ກ ຊຳຍ 

ທງັ ສຳມ ຂອງ ພະ ອງົ         ແລະ ຄອບຄວົ ທງັ ໝດົ ຂອງ ພະ ອງົ ກ  ຕຳຍ ໄປ ພໍ້ອມ ກນັ         

7ເມ  ື່ອ ບນັດຳ ຊຳວ ອິ-
ສຣາເອນ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ຮື່ອມ ພ  ເຫັນ ວື່ຳ ກອງທບັ ປບົ ໜີ ໄປ         ແລະ ຊາອ ນ ພໍ້ອມ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ພະ ອງົ ກ  ສິໍ້ນ 

ພະ ຊນົ ແລໍ້ວ         ພວກ ເຂົຳ ກ  ປະ ຖິໍ້ມ ບໍ້ຳນ ເມ  ອງ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ຫລບົໜີ ໄປ         ພວກ ຟີລິດສະຕີນ ກ  

ເຂົໍ້ຳ ມຳ ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ          

ຄົນຟີລິດສະຕີນສະຫລອງການສິ້ນພະຊົນຂອງຊາອ ນ 
8ຢ ື່ ມຳ ໃນ ເຊົໍ້ຳ ມ ໍ້ ໃໝື່         ເມ  ື່ອ ຄນົ ຟີລິດສະຕີນ ມຳ ຖອດ ເອົຳ ສິື່ ງ ຂອງ ຈຳກ ຄນົ ທີື່  ຖ ກ ຂໍ້ຳ         ພວກ ເຂົຳ ກ  

ໄດໍ້ ພບົ ສບົ ຂອງ ຊາອ ນ          ແລະ         ລ ກ ຊຳຍ ທງັ ສຳມ ຢ ື່ ເທິງ ພ ເຂົຳ ກິນໂບອາ         

9ພວກ ເຂົຳ ກ  ຖອດ ເອົຳ 

ເຄ ື່ ອງ         ແລະ ເອົຳ ຫວົ ພໍ້ອມ ກບັ ອຳວດຸ ຂອງ ພະ ອງົ ໄປ         ແລະ ສ ົື່ງ ຜ ໍ້ ສ ົື່ງ ຂື່ຳວ ໄປ ທົື່ວ ດນິແດນ ຟີລິດສະ-
ຕີນ          ໃຫໍ້ ນ  ຳ ຂື່ຳວ ດ ີໄປ ເຖງິ ຮ ບ ເຄົຳລບົ ທງັຫລຳຍ ແລະ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         

10ພວກ ເຂົຳ ເອົຳ 

ເຄ ື່ ອງ ອຳວດຸ ຂອງ ພະ ອງົ ໄປ ວຳງ ໄວໍ້ ໃນ ວຫິຳນ ຮ ບ ພະ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ເອົຳ ເຫລັກ ຕະປ  ຕອກ 

ໃສື່ ຫວົ ຂອງ ພະ ອງົ ຕດິ ໄວໍ້ ໃນ ວຫິຳນ ຂອງ ພະ ດາໂກນ         

11ເມ  ື່ອ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ໃນ ເມ  ອງ ຢາເບັດ 

ແຂວງ ກິເລອາດ ໄດໍ້ ຍນິ ເລ ື່ ອງ ທງັ ໝດົ ທີື່  ຄນົ ຟີລິດສະຕີນ ໄດໍ້ ເຮັດ ແກື່ ຊາອ ນ         

12ທະຫຳນ ທີື່  ເກັື່ງ ກໍ້ຳ 

ທງັ ໝດົ ກ  ໄດໍ້ ລກຸຂ ໍ້ນ ໄປ ເອົຳ ສບົ ຂອງ ຊາອ ນ          ແລະ ຊຳກ ສບົ ຂອງ ພວກ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ພະ ອງົ ໂດຍ 

ນ  ຳ ມຳ ໄວໍ້ ທີື່  ຢາເບັດ          ແລະ         ໄດໍ້ ຝງັ ກະດ ກ ຂອງ ພວກ ເພິື່ ນ ຢ ື່ ກໍ້ອງ ຕ ົໍ້ນ ໂອກ ໃນ ຢາເບັດ          ແລະ ໄດໍ້ 

 

[a]1 ຊຳມ ເອນ 31:1-13 



647 1 ຂູ່າວຄາວ 11 
ພຳກນັ ອດົ ອຳຫຳນ ເຈດັ ມ ໍ້          

ຄວາມບາບຂອງຊາອ ນເຮັດໃຫ້ພະອົງເສຍລາຊະອານາຈັກ 
13ຊາອ ນ ໄດໍ້ ຕຳຍ ໃນ ຄວຳມ ບຳບ ທີື່  ພະ ອງົ ໄດໍ້ ເຮັດ ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຍໍ້ອນ ພະ ອງົ ບ ື່  ໄດໍ້ ຮກັສຳ 

ພຣະຄ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ອີກ ບນັຫຳ ໜ ື່ ງ         ຍໍ້ອນ ພະ ອງົ ຊອກ ຫຳ ກຳນ ນ  ຳ ໂດຍ ໄປ ປ ກສຳ 

ກບັ ຄນົ ເຂົໍ້ຳ ຊງົ         

14ແລະ ບ ື່  ໄດໍ້ ຊອກ ຫຳ ກຳນ ຊີໍ້ ນ  ຳ ຈຳກ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ,         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ 

ສງັຫຳນ ພະ ອງົ         ແລະ ໄດໍ້ ຍກົ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ໃຫໍ້ ແກື່ ດາວິດ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຢຊີ          

ບົດທີ 11 
ດາວິດໄດ້ຮັບການເຈີມໃຫ້ເປັນກະສັດປົກຄອງອິສຣາເອນ[a] 

1ແລໍ້ວ ຄນົ ອິສຣາເອນ ທງັ ໝດົ ກ  ຊຸມນມຸ ກນັ ເພ ື່ ອ ເຂົໍ້ຳ ເຝົໍ້ຳ ດາວິດ ທີື່  ເມ  ອງ ເຮັບໂຣນ ທ ນ ວື່ຳ         “ເບິື່ ງ 

ແມ         ຂໍ້ຳພະອງົ ທງັຫລຳຍ ເປັນ ກະດ ກ         ແລະ ເນ ໍ້ອ ໜງັ ຂອງ ພະ ອງົ         

2ໃນ ເວລຳ ກື່ອນ         ເມ  ື່ອ ຊາອ ນ 

ເປັນ ກະສດັ         ພະ ອງົ ໄດໍ້ ເປັນ ຜ ໍ້ນ  ຳ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ທີື່  ຈະ ອອກ ໄປ         ແລະ ເຂົໍ້ຳ ມຳ         ແລະ         ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ          ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ພະ ອງົ ກື່ຳວ ແກື່ ພະ ອງົ ວື່ຳ         ‘ເຈົໍ້ຳ ຈະ ລໍ້ຽງ ດ  ອິສຣາເອນ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ເຮົຳ         

ແລະ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ປກົຄອງ ອິສຣາເອນ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ເຮົຳ’”         

3ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ພວກ ຜ ໍ້ ໃຫຍື່ ທງັ 

ໝດົ ຂອງ ຄນົ ອິສຣາເອນ ກ  ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ເຝົໍ້ຳ ກະສດັ ທີື່  ເມ  ອງ ເຮັບໂຣນ          ແລະ ດາວິດ ໄດໍ້ ເຮັດ ຄ  ຳ ໝັໍ້ນ         

ສນັຍຳ ກບັ ພວກ ເຂົຳ ທີື່  ເມ  ອງ ເຮັບໂຣນ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ພວກ ເຂົຳ ກ  ເຈມີ ດາວິດ 

ໃຫໍ້ ເປັນ ກະສດັ ປກົຄອງ ອິສຣາເອນ ຕຳມ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໂດຍ ຜື່ຳນ ຊາມ ເອນ          

ເມືອງເຢຣ ຊາເລັມກາຍເປັນເມືອງຫລວງ[b] 
4ດາວິດ          ແລະ ຄນົ ອິສຣາເອນ ທງັ ໝດົ ໄດໍ້ ໄປ ເຢຣ ຊາເລັມ ໂດຍ ໄປ ທີື່  ເຢບຸດ          ຊ ື່ ງ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ຄນົ 

ເຢບຸດ ອຳ ໃສ ຢ ື່ ແລະ ແມ ື່ນ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ປະເທດ ນ ັໍ້ນ         

5ຊຳວ ເມ  ອງ ເຢບຸດ ທ ນ ດາວິດ ວື່ຳ         “ພະ ອງົ 

ຈະ ສະເດັດ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ບື່ອນ ນີໍ້ ບ ື່  ໄດໍ້”         ຢື່ຳງໃດ ກ  ດ ີ         ດາວິດ ໄດໍ້ ຍ ດ ເອົຳ ປໍ້ອມ ເມ  ອງ ຊີໂອນ ໄວໍ້ ຄ  ເມ  ອງ 

ຂອງ ດາວິດ         

6ແລະ ດາວິດ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ຖໍ້ຳ ຜ ໍ້ ໃດ ໂຈມ ຕ ີຊະນະ ຄນົ ເຢບຸດ ໄດໍ້ ກື່ອນໝ ື່ ຈະ ໄດໍ້ ເປັນ ຫວົ-

ໜໍ້ຳ         ແລະ ຜ ໍ້ ບງັຄບັ ບນັຊຳ”         ແລະ ໂຢອາບ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ນຳງ ເຊຣ ຢາ ໄດໍ້ ລກຸຂ ໍ້ນ ໄປ ກື່ອນ         ລຳວ ຈ ື່ງ 

ໄດໍ້ ເປັນ ຫວົໜໍ້ຳ         

7ດາວິດ ໄດໍ້ ຢ ື່ ໃນ ທີື່  ປໍ້ອມ ອນັ ເຂັໍ້ມແຂງ         ເພຳະສະນ ັໍ້ນ ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ໃຫໍ້ ຊ ື່  ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ 

ວື່ຳ ເມ  ອງ ຂອງ ດາວິດ         

8ແລະ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ກ ື່ສໍ້ຳງ ກ  ຳແພງ ອໍ້ອມ ຮອບ ເມ  ອງ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ມິນໂລ ໂດຍ ຮອບ         

ແລະ ໂຢອາບ ກ  ໄດໍ້ ສໍ້ອມແປງ ສື່ວນ ທີື່  ເຫລ ອ ຂອງ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ         

9ດາວິດ ໄດໍ້ ຈະເລີນ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ຂ ໍ້ນ         

ເພຳະວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງ ຈກັກະວຳນ ໄດໍ້ ສະຖດິ ຢ ື່ ກບັ ພະ ອງົ          

ລາຍຊື່ພວກວິລະບ ລຸດຂອງດາວິດ 
10ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້ ແມ ື່ນ ຄນົ ທີື່  ເກັື່ງ ກໍ້ຳ ໃນ ພວກ ວລິະບ ລດຸ ທີື່ ຢ ື່ ຝື່ຳຍ ດາວິດ          ຜ ໍ້ ທີື່  ສະໜບັສະໜ ນ ພະ ອງົ ຢື່ຳງ 

ແຂງແຮງ ໃນ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ຂອງ ພະ ອງົ ດໍ້ວຍ ກນັ ກບັ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ທງັ ໝດົ         ຕ ັໍ້ງ ພະ ອງົ ໃຫໍ້ 

ເປັນ ກະສດັ ຕຳມ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຽວ ກບັ ເລ ື່ ອງ ອິສຣາເອນ         

11ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້ ແມ ື່ນ ຈ  ຳນວນ 

ວລິະບ ລດຸ ຂອງ ດາວິດ          ຄ          ຢາໂຊເບອາມ          ຄນົ ຮັກໂມນີ ເປັນ ຫວົໜໍ້ຳ ພວກ ຜ ໍ້ ບງັຄບັ ບນັຊຳ         ລຳວ 

 

[a]2 ຊຳມ ເອນ 5:1-5 [b]2 ຊຳມ ເອນ 5:6-12 
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ຍກົ ຫອກ ຂອງ ລຳວ ສ ໍ້ ຮບົ ກບັ ຄນົ ສຳມ ຮໍ້ອຍ ຄນົ         ແລະ ຂໍ້ຳ ຕຳຍ ໃນ ຄຳວ ດຽວ ກນັ          

12ແລະ ຖດັ ຈຳກ ລຳວ ຄ  ເອເລອາຊາ          ລ ກ ຊຳຍ ໂດໂດ          ຄນົ ອາໂຮອາ          ຊ ື່ ງ ເປັນ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ໃນ ວລິະບ -

ລດຸ ທງັ ສຳມ ຄນົ ຂອງ ດາວິດ         

13ລຳວ ຢ ື່ ກບັ ດາວິດ ທີື່  ປັດດຳມີມ          ເມ  ື່ອ ຄນົ ຟີລິດສະຕີນ ຊຸມນມຸ ກນັ 

ເຮັດ ສງົຄຳມ ຢ ື່ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ,         ມີ ທີື່  ດນິ ຕອນ ໜ ື່ ງ ມີ ເຂົໍ້ຳ ບຳ ເລ ເຕັມ ໄປ ໝດົ         ແລະ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ກ  ປບົ ໜີ ຕ ື່ -

ໜໍ້ຳ ຄນົ ຟີລິດສະຕີນ         

14ແຕື່ ລຳວ ຢ ນ ຢ ື່ ທື່ຳມກຳງ ທີື່  ດນິ ຕອນ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ປໍ້ອງ ກນັ ດນິ ຕອນ ນ ັໍ້ນ ໄວໍ້         

ແລະ ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ຄນົ ຟີລິດສະຕີນ          ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊື່ວຍ ພວກ ເຂົຳ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ດໍ້ວຍ ໄຊຊະນະ ອນັ ຍິື່ ງ 

ໃຫຍື່          
15ໃນ ພວກ ນຳຍ ທະຫຳນ ເອກ ສຳມ ສິບ ຄນົ ນ ັໍ້ນ         ມີ ສຳມ ຄນົ ໄດໍ້ ລງົ ໄປ ຮອດ ກໍ້ອນ ຫີນ ດຳນ ເພ ື່ ອ ໄປ 

ຫຳ ດາວິດ ທີື່  ຖ  ໍ້ຳ ອະດຸລາມ ໃນ ຂະນະ ທີື່  ກອງທບັ ຂອງ ຄນົ ຟີລິດສະຕີນ ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ ພກັ ທີື່  ຮື່ອມ ພ  ເຣ-
ຟາຢິມ         

16ໃນ ຄຳວ ນ ັໍ້ນ         ດາວິດ ຢ ື່ ໃນ ປໍ້ອມ ທີື່  ເຂັໍ້ມແຂງ         ແລະ ກອງທບັ ຟີລິດສະຕີນ ຢ ື່ ທີື່  ເບັດເລເຮັມ         

17ດາວິດ ກື່ຳວ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ອຳໄລ ວື່ຳ         “ໃຜ ນ  ຈະ ສ ົື່ງ ນ  ໍ້ຳ ຈຳກ ບ ື່  ທີື່  ເບັດເລເຮັມ ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ໃກໍ້ ຂໍ້ຳງ ປະຕ  

ເມ  ອງ ມຳ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ດ ື່ ມ ໄດໍ້”         

18ແລໍ້ວ ຄນົ ທງັ ສຳມ ກ  ແຫກ ຄໍ້ຳຍ ຂອງ ຄນົ ຟີລິດສະຕີນ ເຂົໍ້ຳ ໄປ         ແລະ ຕກັ 

ນ  ໍ້ຳ ມຳ ຈຳກ ບ ື່  ເບັດເລເຮັມ ທີື່ ຢ ື່ ຂໍ້ຳງ ປະຕ  ເມ  ອງ         ນ  ຳ ເອົຳ ມຳ ຖວຳຍ ແກື່ ດາວິດ          ແຕື່ ດາວິດ ບ ື່  ໄດໍ້ ດ ື່ ມ-

ນ  ໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ         ພະ ອງົ ໄດໍ້ ຖອກ ອອກ ຖວຳຍ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

19ແລະ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ໂອໍ້         ພຣະອງົ ເຈົໍ້ຳ ເອີຍ         

ຂ  ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເຮັດ ກຳນ ຢື່ຳງ ນີໍ້         ຄວນ ບ  ທີື່  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ດ ື່ ມ ເລ ອດ ຂອງ ຄນົ         ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ຜ ໍ້ ທີື່  ສື່ຽງ ຊວີດິ 

ຂອງ ພວກ ເຂົຳ?         ເພຳະ ຍໍ້ອນ ກຳນ ສື່ຽງ ຊວີດິ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ເອງ         ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ເອົຳ ນ  ໍ້ຳ ນີໍ້ ມຳ”         

ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ດາວິດ ຈ ື່ງ ບ ື່  ໄດໍ້ ດ ື່ ມນ  ໍ້ຳ ທີື່  ທະຫຳນ ເກັື່ງ ກໍ້ຳ ສຳມ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ເອົຳ ມຳ          
20ຝື່ຳຍ ອາບີຊາຍ ນໍ້ອງ ຊຳຍ ຂອງ ໂຢອາບ ເປັນ ຫວົໜໍ້ຳ ຂອງ ສຳມ ຄນົ ນ ັໍ້ນ         ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ຍກົ ຫອກ ຂອງ 

ເພິື່ ນ ສ ໍ້ ຮບົ ກບັ ຄນົ ສຳມ ຮໍ້ອຍ         ແລະ ຂໍ້ຳ ຕຳຍ         ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ຮບັ ຊ ື່  ສຽງ ເໝ ອນ ກບັ ວລິະບ ລດຸ ສຳມ ຄນົ ນ ັໍ້ນ         

21ໃນ ຈ  ຳນວນ ສຳມ ຄນົ         ເພິື່ ນ ມີ ຊ ື່  ສຽງ ຫລຳຍ ກວື່ຳ ອີກ ສອງ ຄນົ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ໄດໍ້ ເປັນ ຜ ໍ້ ບງັຄບັ ບນັຊຳ 

ພວກ ເຂົຳ         ແຕື່ ເພິື່ ນ ບ ື່  ມີ ຍດົ ເທົື່ ຳ ກບັ ສຳມ ຄນົ ທ  ຳອິດ ນ ັໍ້ນ          
22ແລະ ເບນາຢາ ລ ກ ຊຳຍ ເຢໂຮຢາດາ          ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຄນົ ເກັື່ງ ກໍ້ຳ ແຫື່ງ ຊຳວ ເມ  ອງ ກັບເຊ-

ເອນ          ເປັນ ຄນົ ໃຫຍື່ ໄດໍ້ ກະທ  ຳ ໃນ ສິື່ ງ ທີື່  ກໍ້ຳຫຳນ ຫລຳຍ         ລຳວ ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ຄນົ ເໝ ອນ ໂຕ ສິງ ໃຫຍື່ ຂອງ 

ໂມອາບ ເສຍ ສອງ ຄນົ;         ລຳວ ໄດໍ້ ລງົ ໄປ ຂໍ້ຳ ສິງ ໃຫຍື່ ໃນ ຫລມຸ ໃນ ມ ໍ້ ທີື່  ມີ ຫິມະ ຕກົ         

23ລຳວ ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ຄນົ 

ເອຢິບ ຄນົ ໜ ື່ ງ ເປັນ ຊຳຍ ທີື່  ມີ ຮ ບ ຮື່ຳງ ໃຫຍື່         ສ ງ ຫໍ້ຳ ສອກ         ຄນົ ເອຢິບ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ຖ  ຫອກ ເໝ ອນ ໄມ ໍ້ ກ  ຳ 

ພັື່ນ         ຕ  ື່ຳແຜື່ນ,         ແຕື່ ເບ ນຳ ອີ ຢຳ ຖ  ໄມ ໍ້ເທົໍ້ຳ ລງົ ໄປ ຫຳ ລຳວ         ແລະ ຍຳດ ເອົຳ ຫອກ ຈຳກ ມ  ຂອງ ຄນົ ເອ-
ຢິບ          ແລະ ຂໍ້ຳ ດໍ້ວຍ ຫອກ ຂອງ ລຳວ ເອງ         

24ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເບນາຢາ ລ ກ ຊຳຍ ເຢໂຮຢາດາ ໄດໍ້ ເຮັດ         

ແລະ ໄດໍ້ ຮບັ ຊ ື່  ສຽງ ໃນ ໝ ື່ ທະຫຳນ ທີື່  ເກັື່ງ ກໍ້ຳ ສຳມ ຄນົ ນ ັໍ້ນ         

25ເບິື່ ງ ແມ         ລຳວ ມີ ຊ ື່ ສຽງໂດງດງັ ກວື່ຳ ສຳມ 

ສິບ ຄນົ ນ ັໍ້ນ,         ແຕື່ ລຳວ ບ ື່  ມີ ຍດົ ສກັ ເທົື່ ຳ ກບັ ສຳມ ຄນົ ທ  ຳອິດ         ແລະ ດາວິດ          ໄດໍ້ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ລຳວ ໃຫໍ້ ເປັນ ຜ ໍ້ 

ບງັຄບັ ບນັຊຳ ທະຫຳນ ຮກັສຳ ພະ ອງົ          
26ນອກ ນ ັໍ້ນ         ຍງັ ມີ ພວກ ທະຫຳນ ທີື່  ເກັື່ງ ກໍ້ຳ ຂອງ ກອງທບັ ຄ          ອາສາເຮນ ນໍ້ອງ ຊຳຍ ຂອງ ໂຢອາບ          

ເອນຮະນັນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ໂດໂດ ຊຳວ ເບັດເລເຮັມ          
27ຊາມໂມດ ຊຳວ ເມ  ອງ ຮາໂຣ,         ເຮເລັດ ຄນົ ເປໂລນ          
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28ອີຣາ ລ ກ ຊຳຍ ອິກເກດ ຊຳວ ເມ  ອງ ເຕໂກອາ,         ອາບເີອເຊ ຊຳວ ເມ  ອງ ອານາໂທດ          
29ສິບເບກາຍ ຄນົ ຮ ຊາຍ,         ອີລາຍ          ຄນົ ອາໂຮອາ          
30ມາຮາຣາຍ ຊຳວ ເນໂຕຟາ,         ເຮເລັດ ລ ກ ຊຳຍ ບາອານາ ເຮ ຊຳວ ເນໂຕຟາ          
31ອີທາຍ ລ ກ ຊຳຍ ຣີບາຍ ແຫື່ງ ເມ  ອງ ກເິບອາ ຄນົ ເບັນຢາມິນ,         ເບນາຢາ          ຊຳວ ປີຣາໂທນ          
32ຮ ຣາຍ ຊຳວ ລຳມ ທຳນ ກາອາດ,         ອາບເີອນ          ຄນົ ອາບາດ          
33ອາຊະມາເວດ ຄນົ ບາຮ ຣ ມ,         ເອລຢີາບາ          ຊຳວ ຊາອານໂບນ          
34ລ ກ ຫລຳນ ຮາເຊັມ ຄນົ ກິໂຊນ,         ໂຢນາທານ ລ ກ ຊຳຍ ຊາກີ          ຊຳວ ຮາຣາ          
35ອາຮີອາມ ລ ກ ຊຳຍ ສາກາ          ຊຳວ ຮາຣາ,         ເອລຟີັນ          ລ ກ ຊຳຍ ອ ເຣ          
36ເຮເຟ          ຄນົ ເມເກຣາດ,         ອາຮີຢາ ຄນົ ເປໂລນ          
37ເຮດຊະໂຣ          ຊຳວ ກາເມນ,         ນາອາຣາຍ ລ ກ ຊຳຍ ເອຊະບາຍ          
38ໂຢເອນ ນໍ້ອງ ຊຳຍ ນາທານ,         ມິບຮາ ລຳ ລ ກ ຊຳຍ ຮັກຣີ          
39ເຊເລັກ ຄນົ ອຳໂມນ,         ນາຮາຣາຍ          ຊຳວ ເບໂຣທາຍ ຜ ໍ້ ຖ  ອຳວດຸ ຂອງ ໂຢອາບ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ 

ນຳງ ເຊຣ ຢາ          
40ອີຣາ ຄນົ ອິດຣີ,         ກາເຣບ ຄນົ ອິດຣີ          
41ອ ຣີຢາ ຄນົ ຮິດຕີ,         ຊາບາດ ລ ກ ຊຳຍ ອາຮະລາຍ          
42ອາດີນາ ລ ກ ຊຳຍ ຊີຊາ ຄນົ ຣ ເບັນ          ເປັນ ຫວົໜໍ້ຳ ຂອງ ຄນົ ຣ ເບັນ          ແລະ ສຳມ ສິບ ຄນົ ທີື່ ຢ ື່ ນ  ຳ ກນັ 

ກບັ ພວກ ເຂົຳ          
43ຮານານ ລ ກ ຊຳຍ ມາອາກາ          ແລະ ໂຢຊາຟັດ          ຄນົ ມິດນີ          
44ອຸດຊີຢາ ຊຳວ ອັດຊະເຕຣາດ,         ຊາມາ          ແລະ ເຢອີເອນ ລ ກ ຊຳຍ ໂຮທາມ ຄນົ ອາໂຣເອ          
45ເຢດີອາເອນ ລ ກ ຊຳຍ ຊິມຣ ີ         ແລະ ໂຢຮາ ນໍ້ອງ ຊຳຍ ຂອງ ລຳວ         ຊຳວ ຕີເຊ          
46ເອລເີອນ ຊຳວ ມາຮາວາ          ເຢຣີບາຍ          ແລະ ໂຢຊາວີຢາ          ລ ກ ຊຳຍ ເອນນາອາມ          ແລະ ອີທະ-

ມາ          ຊຳວ ໂມອາບ          
47ເອລເີອນ,         ໂອເບັດ          ແລະ ຢາອາສີເອນ          ຊຳວ ເມໂຊບາ          

ບົດທີ 12 
ພວກຕູ່າງໆທີ່ເຂົ້າຮູ່ວມກັບດາວິດຢ ູ່ທີ່ຊິກລັກ 

1ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້ ແມ ື່ນ ຈ  ຳພວກ ຄນົ ທີື່  ມຳ ຫຳ ດາວິດ ທີື່  ຊິກລັກ          ຂະນະ ທີື່  ພະ ອງົ ຍງັ ລີໍ້ ຊາອ ນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ 

ກເີຊ          ພວກ ເຂົຳ ເປັນ ຄນົ ໃນ ຈ  ຳພວກ ທີື່  ເກັື່ງ ກໍ້ຳ ຊ ື່ ງ ຊື່ວຍ ພະ ອງົ ໃນ ກຳນ ສ ໍ້ ຮບົ         

2ພວກ ເຂົຳ ເປັນ ນກັ ຍງິ 

ທະນ          ພວກ ເຂົຳ ຄວື່ຳງ ກໍ້ອນ ຫີນ ດໍ້ວຍ ສະ ຫລິື່ ງ         ແລະ ຍງິ ທະນ  ໄດໍ້ ດໍ້ວຍ ມ  ຂວຳ         ຫລ  ມ  ຊໍ້ຳຍ         ພວກ 

ເຂົຳ ເປັນ ຄນົ ເບັນຢາມິນ          ຊ ື່ ງ ເປັນ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ຊາອ ນ          
3ອາຮີເອເຊ ເປັນ ຫວົໜໍ້ຳ         ຖດັ ໄປ ແມ ື່ນ ໂຢອາດ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຊມາອາ ຊຳວ ເມ  ອງ ກິເບອາ          

ແລະ ເຢຊີເອນ          ກບັ ເປເລັດ          ລ ກ ຊຳຍ ທງັ ສອງ ຂອງ ອາຊະມາເວດ,         ເບຣາກາ ແລະ ເຢຮ  ຊຳວ 

ອານາໂທດ          



1 ຂູ່າວຄາວ 12 650 
4ອີຊະມາຢາ ຊຳວ ກິເບໂອນ ເປັນ ຄນົ ທີື່  ເກັື່ງ ກໍ້ຳ ໃນ ຈ  ຳພວກ ສຳມ ສິບ ຄນົ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ເປັນ ຫວົໜໍ້ຳ 

ໃຫຍື່ ໃນ ຈ  ຳນວນ ສຳມ ສິບ ຄນົ ນ ັໍ້ນ,         ເຢເຣມີຢາ,         ຢາຮາຊີເອນ,         ໂຢຮານານ,         ໂຢຊາບັດ ຊຳວ ເມ  ອງ 

ເກເດຣາ          
5ເອລ ຊາຍ,         ເຢຣີໂມດ,         ເບອາລຢີາ,         ເຊມາຣີຢາ,         ເຊຟາຕີຢາ ຄນົ ຮາຣຸບ          
6ເອນການາ,         ອິດຊີຢາ,         ອັດຊາເຣນ,         ໂຢເອເຊ,         ຢາໂຊເບອາມ ຄນົ ໂກຣາ          
7ແລະ ໂຢເອລາ          ກບັ         ເຊບາດີຢາ          ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຢໂຣຮາມ ຊຳວ ເກໂດເຣ          
8ມີ ຄນົ ທີື່  ມໃີຈ ກໍ້ຳຫຳນ         ແລະ ເປັນ ຜ ໍ້ ຊ  ຳນຳນ ໃນ ກຳນ ເຮັດ ເສິກ ຈຳກ ຄນົ ຄາດ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ຫຳ ດາ-

ວິດ ທີື່  ປໍ້ອມ ອນັ ເຂັໍ້ມແຂງ ໃນ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ         ພວກ ເຂົຳ ຖ  ໂລື່         ແລະ ຫອກ ຮ ບ ໜໍ້ຳ ຂອງ ພວກ 

ເຂົຳ ເໝ ອນ ໜໍ້ຳ ສິງ ໃຫຍື່         ແລະ ແລື່ນ ໄວ ເໝ ອນ ກວຳງ ຢ ື່ ເທິງ ພ ເຂົຳ         

9ເອເຊ ເປັນ ຜ ໍ້ ທ  ຳອິດ,         ໂອບາດີ-
ຢາ ທີ ສອງ         ແລະ ເອລອີາບ ທີ ສຳມ         

10ມິດຊະມັນນາ ທີ ສີື່ ,         ເຢເຣມີຢາ ທີ ຫໍ້ຳ         

11ອາດຕາຍ ທີ ຫກົ,         

ເອລີເອນ ທີ ເຈດັ         

12ໂຢຮານານ ທີ ແປດ,         ເອນຊາບັດ ທີ ເກົໍ້ຳ         

13ເຢເຣມີຢາ ທີ ສິບ,         ມັກບັນນາຍ ທີ 

ສິບ ເອັດ         

14ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຄາດ          ເປັນ ນຳຍ ທະຫຳນ ໃນ ກອງທບັ         ຜ ໍ້ ນໍ້ອຍ ກ  ເປັນ 

ນຳຍຮໍ້ອຍ,         ຜ ໍ້ ໃຫຍື່ ກ  ເປັນ ນຳຍ ພນັ         

15ພວກ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເປັນ ຄນົ ທີື່  ຂໍ້ຳມ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ ໃນ ເດ ອນ ທ  ຳອິດ 

ເມ  ື່ອ ນ  ໍ້ຳ ຖໍ້ວມ ຕຳຝ ັື່ງ ທງັ ໝດົ         ແລະ ຂບັ ໄລື່ ຄນົ ທີື່  ອຳໄສ ຢ ື່ ຕຳມ ບນັດຳ ຮື່ອມ ພ          ແຕກ ໜີ ໄປ ທຳງ ທິດ-

ຕຳເວັນອອກ ແລະ ທິດຕຳເວັນຕກົ          
16ມີ ຄນົ ເບັນຢາມິນ          ແລະ ຄນົ ຢ ດາ ມຳ ເຝົໍ້ຳ ຍຳມ ດາວິດ ໃນ ບື່ອນ ກ  ຳ ບງັ ທີື່  ເຂັໍ້ມແຂງ         

17ດາວິດ 

ໄດໍ້ ອອກ ໄປ ຕໍ້ອນຮບັ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ກື່ຳວ ກບັ ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ         “ຖໍ້ຳ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ມຳ ຫຳ ຂໍ້ອຍ ເພ ື່ ອ 

ເປັນ ມດິ ໄມຕ ີ         ເພ ື່ ອ ຊື່ວຍ ຂໍ້ອຍ,         ຈດິໃຈ ຂອງ ຂໍ້ອຍ ຈະ ຜ ກ ພນັ ຕດິ ກບັ ພວກ ທື່ຳນ,         ແຕື່ ຖໍ້ຳ ມຳ ເພ ື່ ອ ຈະ 

ມອບ ຂໍ້ອຍ ໃຫໍ້ ແກື່ ພວກ ສດັຕ  ຂອງ ຂໍ້ອຍ         ທງັ ທີ ມ  ຂອງ ຂໍ້ອຍ ບ ື່  ມີ ຄວຳມ ຜິດ ໃດ ໆ         ຂ  ໃຫໍ້ ພຣະເຈົ້າ 

ແຫື່ງ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ທອດ ພຣະເນດ         ແລະ ລງົໂທດ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ເຖດີ”         

18ແລໍ້ວ 

ພຣະວິນຍານ ໄດໍ້ ມຳ ເທິງ ອາມາສາຍ          ຫວົໜໍ້ຳ ພວກ ຜ ໍ້ ບງັຄບັ ບນັຊຳ         ແລະ ເພິື່ ນ ທ ນ ວື່ຳ         “ຂໍ້ຳ ແດື່ 

ດາວິດ          ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ທງັຫລຳຍ ເປັນ ຂອງ ພະ ອງົ,         ຂໍ້ຳ ແດື່ ບດຸ ຂອງ ເຢຊີ ເອີຍ         ພວກ ເຮົຳ ຢ ື່ ຝື່ຳຍ ພະ 

ອງົ         ສນັຕ ິສກຸ,         ສນັຕ ິສກຸ         ຈ ົື່ງ ມີ ແດື່ ພະ ອງົ         ແລະ ສນັຕ ິສກຸ ຈ ົື່ງ ມີ ແດື່ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ຊື່ວຍ ພະ ອງົ         

ເພຳະວື່ຳ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ອປຸະຖ  ຳ ພະ ອງົ ຢ ື່”         ແລໍ້ວ ດາວິດ ກ  ໄດໍ້ ຮບັ ພວກ ເຂົຳ ໄວໍ້         ແລະ ໄດໍ້ 

ຕ ັໍ້ງ ໃຫໍ້ ເປັນ ນຳຍ ທະຫຳນ ໃນ ກອງທບັ          
19ຈຳກ ຕະກ ນ ມານາເຊ ກ  ມີ ຄນົ ຈ  ຳນວນ ຫລຳຍ ທີື່  ໄດໍ້ ຫລບົໜີ ໄປ ເຂົໍ້ຳ ຝື່ຳຍ ດາວິດ ເໝ ອນ ກນັ         

ເມ  ື່ອ ພະ ອງົ ມຳ ກບັ ຄນົ ຟີລິດສະຕີນ ເພ ື່ ອ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກບັ ຊາອ ນ          ແຕື່ ພວກ ຝື່ຳຍ ດາວິດ ບ ື່  ໄດໍ້ ຊື່ວຍ ຄນົ ຟີລິດ-
ສະຕີນ          ພວກ ຜ ໍ້ ປກົຄອງ ຄນົ ຟີລິດສະຕີນ ເມ  ື່ອ ໄດໍ້ ປ ກສຳ ກນັ ແລໍ້ວ         ກ  ໄດໍ້ ສ ົື່ງ ພະ ອງົ ກບັ ໄປ         ແລະ 

ເວົໍ້ຳ ກນັ ວື່ຳ         “ລຳວ ຈະ ຫລບົໜີ ໄປ ຄ ນ ດ ີກບັ ຊາອ ນ ນຳຍ ຂອງ ລຳວ ໂດຍ ເອົຳ ຫວົ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ ໄປ 

ຖວຳຍ ດໍ້ວຍ”         

20ຂະນະ ທີື່  ດາວິດ ໄປ ເຖງິ ເມ  ອງ ຊິກລັກ          ຊຳວ ມານາເຊ ພວກ ນີໍ້ ໄດໍ້ ຫລບົໜີ ໄປ ສມົ-

ທບົ ກບັ ພະ ອງົ ຄ          ອັດນາ,         ໂຢຊາບັດ          ເຢດີອາເອນ,         ມີກາເອນ,         ໂຢຊາບັດ,         ເອລີຮ           ແລະ ຊິນ-
ເລທາຍ          ຫວົໜໍ້ຳ ບນັດຳ ກອງພນັ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ຕະກ ນ ມານາເຊ         

21ພວກ ເຂົຳ ຊື່ວຍເຫລ ອ ດາວິດ ຕ ື່ ສ ໍ້ ພວກ 

ໂຈນ ປຸໍ້ນ         ເພຳະ ພວກ ເຂົຳ ທງັ ໝດົ ເປັນ ທະຫຳນ ທີື່  ເກັື່ງ ກໍ້ຳ         ແລະ ເປັນ ຜ ໍ້ ບງັຄບັ ບນັຊຳ ໃນ ກອງທບັ         
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22ໃນ ສະໄໝ ນ ັໍ້ນ         ທກຸ ໆ ມ ໍ້ ມີ ຄນົ ມຳ ເຂົໍ້ຳ ຮື່ວມ ຝື່ຳຍ ຂອງ ດາວິດ          ເພ ື່ ອ ຈະ ຊື່ວຍເຫລ ອ ພະ ອງົ ຈນົ ເປັນ 

ກອງທບັ ໃຫຍື່         ເໝ ອນ ກອງທບັ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          

ກອງທັບຂອງຕະກ ນຕູ່າງໆຕັ້ງດາວິດໃຫ້ເປັນກະສັດ 
23ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້ ເປັນ ຈ  ຳນວນ ທະຫຳນ ທີື່  ຖ  ອຳວດຸ ສ  ຳລບັ ສງົຄຳມ ທີື່  ໄດໍ້ ມຳ ຫຳ ດາວິດ ໃນ ເມ  ອງ ເຮັບໂຣນ          

ເພ ື່ ອ ຈະ ມອບ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ຂອງ ຊາອ ນ ໃຫໍ້ ແກື່ ພະ ອງົ ຕຳມ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          
24ລ ກ ຫລຳນ ຢ ດາ ທີື່  ຖ  ໂລື່         ແລະ ຫອກ ມີ ຫກົ ພນັ ແປດ ຮໍ້ອຍ ຄນົ         ເປັນ ທະຫຳນ ທີື່  ຕດິ ອຳວດຸ ພໍ້ອມ 

ສ  ຳລບັ ສງົຄຳມ          
25ຈຳກ ລ ກ ຫລຳນ ຊິເມໂອນ          ມີ ທະຫຳນ ທີື່  ເກັື່ງ ກໍ້ຳ ຊ  ຳນຳນ ໃນ ກຳນ ເສິກ ເຈດັ ພນັ ໜ ື່ ງ ຮໍ້ອຍ ຄນົ.          
26ຈຳກ ລ ກ ຫລຳນ ຊຳວ ເລວີ ສີື່  ພນັ ຫກົ ຮໍ້ອຍ ຄນົ         

27ເຢໂຮຢາດາ ເປັນ ຫວົໜໍ້ຳ ລ ກ ຫລຳນ ອາໂຣນ 

ແລະ ມີ ຄນົ ມຳ ນ  ຳ ເພິື່ ນ ສຳມ ພນັ ເຈດັ ຮໍ້ອຍ ຄນົ.         

28ຊາໂດກ ທະຫຳນ ໜຸື່ມ ທີື່  ມໃີຈ ກໍ້ຳຫຳນ         ແລະ ຄນົ 

ຈຳກ ຄອບຄວົ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ລຳວ ເອງ         ຊ ື່ ງ ເປັນ ຜ ໍ້ ບງັຄບັ ບນັຊຳ ຊຳວ ສອງ ຄນົ          
29ຈຳກ ລ ກ ຫລຳນ ເບັນຢາມິນ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ຊາອ ນ ສຳມ ພນັ ຄນົ         ຊ ື່ ງ ແຕື່ ກື່ອນ ໃນ ພວກ ນີໍ້ ຈງົ ຮກັ 

ພກັດ ີຕ ື່  ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ຊາອ ນ          
30ຈຳກ ພວກ ລ ກ ຫລຳນ ເອຟຣາຢິມ          ທະຫຳນ ເກັື່ງ ກໍ້ຳ ສອງ ໝ ື່ ນ ແປດ ຮໍ້ອຍ ຄນົ         ເປັນ ຄນົ ທີື່  ມີ ຊ ື່  

ສຽງ ດ ີໃນ ຄອບຄວົ         ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ          
31ຈຳກ ມານາເຊ ເຄິື່ ງ ຕະກ ນ ໜ ື່ ງ ໝ ື່ ນ ແປດ ພນັ ຄນົ         ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ບ ົື່ງ ຊ ື່  ໄວໍ້,         ໄດໍ້ ພຳກນັ ມຳ         

ແລະ ຕ ັໍ້ງ ດາວິດ ເປັນ ກະສດັ          
32ຈຳກ ລ ກ ຫລຳນ ອິດຊາຄາ ຊ ື່ ງ ມີ ຜ ໍ້ ສງັເກດ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ອິສຣາເອນ ຄວນ ເຮັດ ສິື່ ງ ໃດ,         ມີ ຫວົໜໍ້ຳ ຂອງ 

ພວກ ເຂົຳ         ສອງ ຮໍ້ອຍ ຄນົ         ແລະ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທງັ ໝດົ ກ  ຢ ື່ ໃຕໍ້ ກຳນ ບງັຄບັ ບນັຊຳ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ          
33ສ  ຳລບັ ຄນົ ເຊບ ລ ນ ມີ ຫໍ້ຳ ໝ ື່ ນ ຄນົ ທີື່  ເຝິກ ແລໍ້ວ ກຽມພໍ້ອມ ເຂົໍ້ຳ ສ ໍ້ ຮບົ         ມີ ອຳວດຸ ທກຸ ຢື່ຳງ ເພ ື່ ອ ເຮັດ 

ສງົຄຳມ         ໂດຍ ບ ື່  ແມ ື່ນ ດໍ້ວຍ ສອງ ຈດິ ສອງ ໃຈ          
34ຈຳກ ພວກ ນັບທາລ ີ         ຜ ໍ້ ບງັຄບັ ບນັຊຳ ໜ ື່ ງ ພນັ ຄນົ         ຊ ື່ ງ ມີ ຄນົ ຖ  ໂລື່         ແລະ ຫອກ ມຳ ດໍ້ວຍ ສຳມ 

ໝ ື່ ນ ເຈດັ ພນັ ຄນົ          
35ຈຳກ ພວກ ດານ ມີ ຄນົ ທີື່  ໄດໍ້ ເຝິກແອບ ໃນ ກຳນ ສ ໍ້ ຮບົ ແລໍ້ວ ສອງ ໝ ື່ ນ ແປດ ພນັ ຫກົ ຮໍ້ອຍ ຄນົ          
36ຈຳກ ພວກ ອາເຊ          ສີື່  ໝ ື່ ນ ຄນົ ທີື່  ໄດໍ້ ເຝິກແອບ ແລໍ້ວ ພໍ້ອມ ທີື່  ຈະ ໄປ ສງົຄຳມ          
37ແລະ ຈຳກ ຟຳກ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ ຟຳກ ນ ັໍ້ນ         ຊຳວ ຣ ເບັນ,         ຊຳວ ຄາດ          ແລະ ຈຳກ ມານາເຊ ເຄິື່ ງ 

ຕະກ ນ ມີ ໜ ື່ ງ ແສນ ສອງ ໝ ື່ ນ ຄນົ ທີື່  ຕດິ ອຳວດຸ ທກຸ ຢື່ຳງ ເພ ື່ ອ ສ ໍ້ ຮບົ          
38ທະຫຳນ ທງັ ໝດົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້         ພໍ້ອມ ທີື່  ຈະ ອອກ ສະໜຳມຮບົ ກ  ມຳ ຮອດ ເມ  ອງ ເຮັບໂຣນ          ດໍ້ວຍ 

ຄວຳມ ຕ ັໍ້ງໃຈ ທີື່  ຈະ ຕ ັໍ້ງ ດາວິດ ເປັນ ກະສດັ ປກົຄອງ ອິສຣາເອນ ທງັ ໝດົ         ບນັດຳ ອິສຣາເອນ ທີື່  

ເຫລ ອ ຢ ື່         ກ  ເປັນໃຈ ດຽວ ກນັ ທີື່  ຈະ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ດາວິດ ໃຫໍ້ ເປັນ ກະສດັ         

39ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ຢ ື່ ບື່ອນ 

ນ ັໍ້ນ ກບັ ດາວິດ ສຳມ ມ ໍ້ ທງັ ກນິ         ແລະ ດ ື່ ມ         ເພຳະວື່ຳ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຕຽມ ອຳຫຳນ ໄວໍ້ ສ  ຳລບັ 

ພວກ ເຂົຳ ແລໍ້ວ         

40ຫລຳຍ ໄປ ກວື່ຳ ນ ັໍ້ນ ອີກ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ທີື່ ຢ ື່ ໃກໍ້ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ຈນົ ໄປ ຮອດ ອິດຊາຄາ,         

ເຊບ ລ ນ          ແລະ ນັບທາລ ີໄດໍ້ ຈດັ         ອຳຫຳນ ບນັທກຸ ໃສື່ ຫລງັ ລຳ         ອ ດ,         ຫລງັ ລ          ແລະ ງວົ         ມີ ອຳຫຳນ 
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ຢື່ຳງ ຫລວງຫລຳຍ ເປັນ ແປໍ້ງ         ແຜື່ນ ໝຳກເດ ື່ ອ ເທດ,         ຫ ື່  ອະງ ຸື່ນ ແຫໍ້ງ,         ນ  ໍ້ຳ ອະງ ຸື່ນ,         ນ  ໍ້ຳມນັ ງວົ         ແລະ 

ແກະ         ຍໍ້ອນ ວື່ຳ ມີ ຄວຳມ ຊມົຊ ື່ ນ ຍນິດ ີໃນ ອິສຣາເອນ          

ບົດທີ 13 
ດາວິດມີຄວາມປະສົງທີ່ຈະນຳຫີບພຣະສັນຍາມານະຄອນເຢຣ ຊາເລັມ 

1ດາວິດ ໄດໍ້ ປ ກສຳ ຫຳລ  ກບັ ນຳຍ ພນັ,         ນຳຍຮໍ້ອຍ ແລະ ບນັດຳ ຫວົໜໍ້ຳ ທກຸ ໆ ຄນົ         

2ແລະ ດາວິດ 

ກື່ຳວ ກບັ ຊຸມນມຸຊນົ ອິສຣາເອນ ທງັ ປວງ ວື່ຳ         “ຖໍ້ຳ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ເຫັນ ດ ີ         ແລະ ຖໍ້ຳ ເປັນ ນ  ໍ້ຳ ພຣະໄທ 

ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຮົຳ         ກ  ໃຫໍ້ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ສ ົື່ງ ຄນົ ໄປ ຫຳ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ເຮົຳ ຜ ໍ້ ທີື່  

ເຫລ ອ ຢ ື່ ໃນ ແຜື່ນດນິ ອິສຣາເອນ ທງັ ໝດົ ໃຫໍ້ ໄປ ຫຳ ພວກ ປະໂລຫິດ         ແລະ ພວກ ເລວີ ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ໃນ ຫວົ 

ເມ  ອງ         ແລະ ທົື່ງ ຫຍໍ້ຳ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ມຳ ໂຮມ ກບັ ພວກ ເຮົຳ ພໍ້ອມ ກນັ         

3ແລະ ໃຫໍ້ 

ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ນ  ຳ ຫີບ ແຫື່ງ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ ມຳ ຢ ື່ ນ  ຳ ພວກ ເຮົຳ ອີກ         ເພຳະ ໃນ ສະໄໝ ຂອງ 

ຊາອ ນ          ພວກ ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ສ ບ ຖຳມ ເຖງິ ຫີບ ນ ັໍ້ນ”         

4ຊຸມນມຸຊນົ ທງັ ໝດົ ກ  ຕກົລງົ ທີື່  ຈະ ເຮັດ ຕຳມ ເພຳະ ສິື່ ງ 

ນ ັໍ້ນ ເປັນ ສິື່ ງ ທີື່  ພ ໃຈ ໃນ ສຳຍຕຳ ຂອງ ປະຊຳຊນົ ທງັ          

ດາວິດອອກໄປເອົາຫີບຄຳສັນຍາ[a] 
5ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ດາວິດ ຈ ື່ງ ປະຊຸມ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ທງັ ໝດົ         ຕ ັໍ້ງແຕື່ ຊີໂຮ ແຫື່ງ ເອຢິບ ຈນົ ຮອດ 

ທຳງ ເຂົໍ້ຳ ເມ  ອງ         ຮາມັດ          ເພ ື່ ອ ຈະ ນ  ຳ ເອົຳ ຫີບ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ມຳ ຈຳກ ກີຣິຢາດ-ເຢອາຣີມ         

6ດາວິດ ກບັ ອິສຣາເອນ ທງັ ປວງ ໄດໍ້ ຂ ໍ້ນ ໄປ ເຖງິ ບາອາລາ          ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ກີຣິຢາດ-ເຢອາຣີມ ທີື່  ເປັນ ຂອງ 

ຢ ດາ          ເພ ື່ ອ ຈະ ໄດໍ້ ນ  ຳ ຫີບ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຈຳກ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         ເປັນ ຫີບ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ ທີື່  ສະຖດິ ຢ ື່ ລະຫວື່ຳງ ພວກ ເຄຣບຸ         ຊ ື່ ງ ພຣະນຳມ ກ  ຕ ັໍ້ງ ໄວໍ້ ຢ ື່ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ          

7ແລະ ພວກ ເຂົຳ ກ  ບນັທກຸ ຫີບ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ໄປ ໃນ ກວຽນ ຄນັ ໃໝື່ ຈຳກ ຄອບຄວົ ຂອງ 

ອາບີນາດາບ          ແລະ ອຸດຊາ ກບັ ອາຮີໂອ ຊ ື່ ງ ເປັນ ຜ ໍ້ ທີື່  ບນັຊຳ ກວຽນ ໄປ         

8ດາວິດ ກບັ ອິສຣາເອນ ທງັ 

ປວງ ກ  ຊມົຊ ື່ ນ ຍນິດ ີຢ ື່ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະເຈົ້າ ດໍ້ວຍ ເຕັມ ກ  ຳລງັ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ດໍ້ວຍ ເພງ         ພິນ ຄ ື່         ພິນ 

ໃຫຍື່         ກອງ         ແສື່ງ         ແລະ ແກ          

ອຸດຊາເສຍຊີວິດ 
9ແລະ ເມ  ື່ອ ພວກ ເຂົຳ ມຳ ເຖງິ ລຳນ ຟຳດ ເຂົໍ້ຳຂອງ ກີໂດນ          ອຸດຊາ ກ  ຢຽດ ມ  ອອກ ເພ ື່ ອ ຈບັ ຫີບ ໄວໍ້         

ເພຳະ ງວົ ເຕະ ສະດດຸ         

10ແລໍ້ວ ພຣະພິໂລດ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ພຸື່ງ ຂ ໍ້ນ ຕ ື່  ອຸດຊາ          ແລະ ພຣະອງົ 

ໄດໍ້ ປະຫຳນ ຊວີດິ ລຳວ         ເພຳະ ລຳວ ຢຽດ ມ  ແຕະຕໍ້ອງ ຫີບ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ລຳວ ກ  ສິໍ້ນ ຊວີດິ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະ-
ເຈົ້າ          

11ດາວິດ ບ ື່  ໄດໍ້ ພ  ພະ ໄທ         ເພຳະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ທ  ຳລຳຍ ອຸດຊາ          ຈ ື່ງ ເອີໍ້ນ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ         ເປ-
ເຣັດ ອຸດຊາ ຈນົ ເຖງິ ທກຸ ມ ໍ້ນີໍ້         

12ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         ດາວິດ ໄດໍ້ ຢໍ້ຳນ ຢ ຳ ເກງ ພຣະເຈົ້າ          ທງັ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ເຮົຳ ຈະ 

ນ  ຳ ຫີບ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ເຮ ອນ ຂອງ ເຮົຳ ຢື່ຳງໃດ?’         

13ດາວິດ ຈ ື່ງ ບ ື່  ໄດໍ້ ນ  ຳ ຫີບ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ໄປ 

ໄວໍ້ ໃນ ເມ  ອງ ຂອງ ດາວິດ          ແຕື່ ໄດໍ້ ນ  ຳ ຫີບ ແວະ ໄປ ໄວໍ້ ທີື່  ເຮ ອນ ໂອເບັດ ເອໂດມ          ຊຳວ ກັດ         

14ແລະ 

 

[a]2 ຊຳມ ເອນ 6:1-11 
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ຫີບ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຄໍ້ຳງ ຢ ື່ ກບັ ຄອບຄວົ ຂອງ ໂອເບັດ ເອໂດມ ທີື່  ເຮ ອນ ຂອງ ລຳວ ສຳມ 

ເດ ອນ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ອວຍ ພຣະພອນ ແກື່ ຄອບຄວົ ຂອງ ໂອເບັດ ເອໂດມ          ແລະ ສິື່ ງ ທງັ ໝດົ ທີື່  

ລຳວ ມີ ຢ ື່          

ບົດທີ 14 
ກະສັດດາວິດຮັ່ງມີ ແລະອຸດົມສົມບ ນ[a] 

1ຮີຣາມ ກະສດັ ເມ  ອງ ຕີເຣ ໄດໍ້ ໃຊໍ້ ຜ ໍ້ ສ ົື່ງ ຂື່ຳວ ໄປ ຫຳ ກະສດັ ດາວິດ          ແລະ ໄດໍ້ ສ ົື່ງ ໄມ ໍ້ ແປກ         ພໍ້ອມ 

ທງັ ຊື່ຳງ ກ ື່         ແລະ ຊື່ຳງ ໄມ ໍ້ ເພ ື່ ອ ຈະ ສໍ້ຳງ ວງັ ຖວຳຍ ແກື່ ກະສດັ ດາວິດ         

2ດາວິດ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ໄດໍ້ ສະຖຳປະນຳ ຕນົ ໃຫໍ້ ເປັນ ກະສດັ ອິສຣາເອນ          ເພຳະ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ຂອງ ພະ ອງົ         ກ  ເປັນ ທີື່  ຍກົ-

ຍ  ຫລຳຍ ຂ ໍ້ນ         ເພ ື່ ອ ເຫັນແກື່ ອິສຣາເອນ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ພຣະອງົ.          

ບຸດຂອງດາວິດທີ່ເກີດໃນນະຄອນເຢຣ ຊາເລັມ[b] 
3ດາວິດ ໄດໍ້ ຮບັ ມະເຫສີ ເພີື່ ມ ຂ ໍ້ນ ໃນ ກງຸ ເຢຣ ຊາເລັມ          ແລະ ໄດໍ້ ມີ ບດຸ ຊຳຍ         ແລະ ບດຸ ຍງິ ຫລຳຍ ຂ ໍ້ນ 

ຕ ື່ ມ ອີກ         

4ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້ ແມ ື່ນ ລຳຍ ຊ ື່  ລ ກ ຊຳຍ ຊ ື່ ງ ພະ ອງົ ມີ ໃນ ເຢຣ ຊາເລັມ ຄ          ຊາມມ ອາ,         ໂຊບາບ,         ນາ-
ທານ,         ໂຊໂລໂມນ         

5ອິບຮາ,         ເອລຊຸີອາ,         ເອນເປເລັດ         

6ໂນຄາ,         ເນເຟັກ,         ຢາເຟຍ         

7ເອລຊີາມາ,         

ເບເອລຢີາດາ,         ເອລເີຟເລັດ          

ກະສັດດາວິດສ ້ຮົບຊະນະພວກຟີລິດສະຕີນ[c] 
8ເມ  ື່ອ ຄນົ ຟີລິດສະຕີນ ໄດໍ້ ຍນິ ຂື່ຳວ ວື່ຳ ດາວິດ ໄດໍ້ ຮບັ ກຳນ ເຈມີ ໃຫໍ້ ເປັນ ກະສດັ ປກົຄອງ ອິສຣາ-

ເອນ ທງັ ປວງ ແລໍ້ວ ຄນົ ຟີລິດສະຕີນ ທງັຫລຳຍ ກ  ຂ ໍ້ນ ໄປ ຊອກ ຫຳ ດາວິດ,         ເມ  ື່ອ ດາວິດ ໄດໍ້ ຍນິ ເລ ື່ ອງ 

ນ ັໍ້ນ ກ  ສະເດັດ ອອກ ໄປ ສ ໍ້ ຮບົ ກບັ ພວກ ເຂົຳ         

9ຝື່ຳຍ ຄນົ ຟີລິດສະຕີນ ໄດໍ້ ບກຸ ຂ ໍ້ນ ໄປ ໃນ ຮື່ອມ ພ  ເຣຟາ-
ຢິມ         

10ດາວິດ ໄດໍ້ ທ ນ ຖຳມ ພຣະເຈົ້າ ວື່ຳ         “ສມົຄວນ ບ  ທີື່  ຂໍ້ຳພະອງົ ຈະ ຂ ໍ້ນ ໄປ ຕ ື່ ສ ໍ້ ພວກ ຟີລິດສະຕີນ,         

ພະ ອງົ ຈະ ມອບ ພວກ ເຂົຳ ໄວໍ້ ໃນ ມ  ຂອງ ຂໍ້ຳພະອງົ ຫລ  ບ ື່?”         ແລະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ຕອບ ພະ ອງົ 

ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ຂ ໍ້ນ ໄປ ເຖດີ         ແລະ ເຮົຳ ຈະ ມອບ ພວກ ເຂົຳ ໄວໍ້ ໃນ ມ  ເຈົໍ້ຳ”         

11ແລໍ້ວ ກະສດັ ດາວິດ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ຂ ໍ້ນ 

ໄປ ບາອານ-ເປຣາຊີມ          ແລະ ໄດໍ້ ໂຈມ ຕ ີຊະນະ ພວກ ເຂົຳ ຢ ື່ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         ດາວິດ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ພຣະ-
ເຈົ້າ ໄດໍ້ ທບຸ ຂໍ້ຳເສິກ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ດໍ້ວຍ ມ  ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ກະແສນ  ໍ້ຳ ທີື່  ໄຫລ ທັື່ງ ໃສື່”         

ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ເອີໍ້ນ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ         ບາອານ-ເປຣາຊີມ         

12ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ປະ ຖິໍ້ມ ຮ ບ ເຄົຳລບົ 

ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ໃນ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ດາວິດ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ຈ ດ ຮ ບ ເຄົຳລບົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ຖິໍ້ມ          
13ແລໍ້ວ ພວກ ຟີລິດສະຕີນ ໄດໍ້ ໄປ ທົື່ວ ຮື່ອມ ພ  ນ ັໍ້ນ ອີກ         

14ເມ  ື່ອ ດາວິດ ທ ນ ຖຳມ ພຣະເຈົ້າ ອີກ,         

ພຣະເຈົ້າ ກ  ກື່ຳວ ຕອບ ພະ ອງົ ວື່ຳ         “ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ຂ ໍ້ນ ໄປ ຕຳມ ພວກ ເຂົຳ         ຈ ົື່ງ ເວັໍ້ນ ໜີ         ໄປ ອໍ້ອມ ຮອບ ພວກ 

ເຂົຳ         ແລະ ໄປ ໂຈມ ຕ ີພວກ ເຂົຳ ຢ ື່ ຖດັ ຈຳກ ປື່ຳ ຕ ົໍ້ນ ມອນ         

15ແລະ ເມ  ື່ອ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຍນິ ສຽງ ຂະບວນ ທບັ 

ຍື່ຳງ ຢ ື່ ເທິງ ຍອດ ຕ ົໍ້ນ ມອນ         ເວລຳ ນ ັໍ້ນ ຈ ົື່ງ ອອກ ໄປ ເຮັດ ເສິກ         ເພຳະວື່ຳ ພຣະເຈົ້າ          ໄດໍ້ ສະເດັດ ອອກ 

ໄປ ກື່ອນ ໜໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ແລໍ້ວ         ເພ ື່ ອ ຈະ ໂຈມ ຕ ີກອງທບັ ຂອງ ພວກ ຟີລິດສະຕີນ”         

16ກະສດັ ດາວິດ ໄດໍ້ ປະ-

ຕບິດັ ຕຳມ ທີື່  ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ບນັຊຳ ແກື່ ພະ ອງົ         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ໂຈມ ຕ ີກອງທບັ         ພວກ ຟີລິດສະຕີນ 

 

[a]2 ຊຳມ ເອນ 5:11-12 [b]2 ຊຳມ ເອນ 5:13-16; 1 ຂື່ຳວຄຳວ 7:5-8 [c]2 ຊຳມ ເອນ 5:17-25 
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ຕ ັໍ້ງແຕື່ ເມ  ອງ ກິເບໂອນ ຮອດ ເມ  ອງ ເກເຊ          

17ຊ ື່  ສຽງ ຂອງ ດາວິດ ກ  ຊື່ຳລ  ໄປ ສ ື່ ບນັດຳ ປະເທດ ທງັຫລຳຍ         ແລະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ປະ-

ຊຳຊຳດ ທງັ ປວງ ຢໍ້ຳນ ກວົ ດາວິດ          

ບົດທີ 15 
ຄົນເລວີຫາມຫີບຂອງພຣະເຈົ້າໄປເຖິງກຸງເຢຣ ຊາເລັມ 

1ດາວິດ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ພະລຳຊະວງັ ຂອງ ພະ ອງົ ຫລຳຍ ຫລງັ ໃນ ນະຄອນ ດາວິດ          ແລະ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ຕຽມ 

ສະຖຳນທີື່  ໜ ື່ ງ ໄວໍ້ ສ  ຳລບັ ຫີບ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ແລະ ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງ ເຕັນ ໄວໍ້ ສ  ຳລບັ ຫີບ ນ ັໍ້ນ.         

2ເມ  ື່ອ-

ນ ັໍ້ນ ດາວິດ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ນອກຈຳກ ຄນົ ເລວີ ແລໍ້ວ         ບ ື່  ສມົຄວນ ທີື່  ຈະ ໃຫໍ້ ຄນົ ອ ື່ ນ ຫຳມ ຫີບ ຄ  ຳ ສນັຍຳ 

ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ເພຳະວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ເລ ອກ ພວກ ນີໍ້ ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ຫຳມ ຫີບ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ຂອງ ພຣະ-
ເຈົ້າ          ແລະ ບວົລະບດັ ຫີບ ນ ັໍ້ນ ຕະຫລອດ ໄປ”         

3ດາວິດ ໄດໍ້ ໂຮມ ປະຊຸມ ອິສຣາເອນ ທງັ ໝດົ ຢ ື່ ທີື່  ເຢຣ -
ຊາເລັມ          ເພ ື່ ອ ຈະ ນ  ຳ ຫີບ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ມຳສ ື່ ບື່ອນ ຊ ື່ ງ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ຈດັ ຕຽມ ໄວໍ້ ແລໍ້ວ 

ສ  ຳລບັ ຫີບ ນ ັໍ້ນ         

4ດາວິດ ໄດໍ້ ຮວບຮວມ ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ອາໂຣນ          ແລະ ຄນົ ເລວີ ມຳ ໂຮມ ກນັ          
5ຄ  ຈຳກ ລ ກ ຫລຳນ ໂກຮາດ,         ອຸຣີເອນ ເປັນ ຫວົໜໍ້ຳ         ພໍ້ອມ ກບັ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ລຳວ ໜ ື່ ງ ຮໍ້ອຍ ຊຳວ 

ຄນົ          
6ຈຳກ ລ ກ ຫລຳນ ເມຣາຣີ,         ອາສາຢາ ເປັນ ຫວົໜໍ້ຳ         ພໍ້ອມ ກບັ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ລຳວ ສອງ ຮໍ້ອຍ ຊຳວ 

ຄນົ          
7ຈຳກ ລ ກ ຫລຳນ ເກໂຊມ,         ໂຢເອນ ເປັນ ຫວົໜໍ້ຳ         ກບັ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ລຳວ ໜ ື່ ງ ຮໍ້ອຍ ສຳມ ສິບ ຄນົ          
8ຈຳກ ລ ກ ຫລຳນ ເອລຊີາຟັນ,         ເຊມາຢາ ເປັນ ຫວົໜໍ້ຳ         ກບັ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ລຳວ ສອງ ຮໍ້ອຍ ຄນົ          
9ຈຳກ ລ ກ ຫລຳນ ເຮັບໂຣນ,         ເອລເີອນ ເປັນ ຫວົໜໍ້ຳ         ກບັ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ລຳວ ແປດ ສິບ ຄນົ          
10ຈຳກ ລ ກ ຫລຳນ ອຸດຊີເອນ,         ອຳມີນາດາບ ເປັນ ຫວົໜໍ້ຳ         ກບັ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ລຳວ ໜ ື່ ງ ຮໍ້ອຍ ສິບ 

ສອງ ຄນົ;          
11ແລໍ້ວ ດາວິດ ໄດໍ້ ເອີໍ້ນ ປະໂລຫິດ ຊາໂດກ          ແລະ ອາບີອາທາ          ແລະ ພວກ ເລວີ          ຄ          ອຸຣີເອນ,         

ອາສາຢາ,         ໂຢເອນ,         ເຊມາຢາ,         ເອລເີອນ          ແລະ ອຳມີນາດາບ         

12ພະ ອງົ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ກບັ ພວກ ເຂົຳ 

ວື່ຳ         “ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ຫວົໜໍ້ຳ ຂອງ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ຄນົ ເລວີ          ຈ ົື່ງ ຊ  ຳລະ ຕວົ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ 

ພວກ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ເພ ື່ ອ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ນ  ຳ ຫີບ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ 

ຂອງ ອິສຣາເອນ ຂ ໍ້ນ ໄປ ສະຖຳນທີື່          ຊ ື່ ງ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຈດັ ຕຽມ ໄວໍ້ ສ  ຳລບັ ຫີບ ນ ັໍ້ນ         

13ຍໍ້ອນ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ໄດໍ້ 

ໄປ ຫຳມ ໃນ ເທ ື່ ອ ກື່ອນ;         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ລງົໂທດ ພວກ ເຮົຳ         ເພຳະ 

ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ຊອກ ຫຳ ພຣະອງົ ຕຳມ ກດົ ບນັຍດັ”         

14ແລໍ້ວ ພວກ ປະໂລຫິດ         ແລະ ຄນົ ເລວີ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ຊ  ຳລະ 

ຕວົ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ໃຫໍ້ ບ ລິສດຸ ເພ ື່ ອ ຈະ ນ  ຳ ຫີບ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ຂອງ ພະ ຜ ໍ້         ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ອິສຣາ-
ເອນ ຂ ໍ້ນ ໄປ         

15ຄນົ ເລວີ ໄດໍ້ ຫຳມ ຫີບ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ເທິງ ບື່ຳ ດໍ້ວຍ ຄຳນ ຫຳມ ຕຳມ ທີື່  ໂມເຊ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ 

ພວກ ເຂົຳ ໄວໍ້ ໃນ ພຣະທ  ຳ ຂອງ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          
16ດາວິດ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ແກື່ ບນັດຳ ຫວົໜໍ້ຳ ຂອງ ຄນົ ເລວີ ໃຫໍ້ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ພວກ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ໃຫໍ້ ເປັນ 
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ນກັ ຮໍ້ອງ         ຫລິໍ້ນ ເຄ ື່ ອງ ດນົຕ ີ         ມີ ພິນ ໃຫຍື່         ພິນ ຄ ື່         ແລະ ແຊື່ງ         ເພ ື່ ອ ເຮັດ ສຽງ ດງັ ດໍ້ວຍ ສຽງ ໂຫື່ ຮໍ້ອງ 

ມ ື່ວນຊ ື່ ນ ຍນິດ ີ         

17ຄນົ ເລວີ ຈ ື່ງ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ເຮມານ ລ ກ ຊຳຍ ໂຢເອນ          ແລະ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ລຳວ ຄ          ອາສັບ 

ລ ກ ຊຳຍ ເບເຣກຢີາ          ແລະ ຈຳກ ລ ກ ຫລຳນ ເມຣາຣີ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຄ          ເອທານ ລ ກ ຊຳຍ ກ -
ຊາຢາ         

18ພໍ້ອມ ກບັ ພວກ ເຂົຳ ນ ັໍ້ນ ຍງັ ໄດໍ້ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ໃນ ອນັ ດບັ ທີ ສອງ ຄ          ເຊຄາຣີ-
ຢາ,         ເບັນ,         ຢາອາຊີເອນ          ເຊມີຣາໂມດ,         ເຢຮີເອນ,         ອຸນນີ,         ເອລອີາບ,         ເບນາຢາ,         ມາອາເສ-
ຢາ,         ມັດຕີທີຢາ,         ເອລເີຟເລຮ ,         ມິກເນຢາ          ກບັ ໂອເບັດ ເອໂດມ          ແລະ ເຢອີເອນ ເປັນ ຄນົ ເຝົໍ້ຳ 

ຍຳມ ປະຕ           
19ຈ  ຳພວກ ນກັ ຮໍ້ອງ ມີ ຄ          ເຮມານ,         ອາສັບ,         ເອທານ          ຊ ື່ ງ ເປັນ ຄນົ ຕ ີແຊື່ງ ທອງເຫລ ອງ         

20ເຊ-
ຄາຣີຢາ,         ອາຊີເອນ,         ເຊມີຣາໂມດ,         ເຢຮີເອນ,         ອຸນນີ,         ເອລອີາບ,         ມາອາເສຢາ          ແລະ ເບນາຢາ          

ຫລິໍ້ນ ພິນ ໃຫຍື່ ຕຳມ ສ  ຳນຽງ ອາລາໂມດ         

21ແຕື່ ມັດຕີທີຢາ,         ເອລີເຟເລຮ ,         ມິກເນຢາ,         ໂອເບັດ ເອ-
ໂດມ,         ເຢອີເອນ          ແລະ ອາຊາຊີຢາ          ເປັນ ຜ ໍ້ນ  ຳ ກຳນ ຫລິໍ້ນ ພິນ ຄ ື່ ຕຳມ ສ  ຳນຽງ ເຊມີນິດ         

22ເກນານີ-
ຢາ          ຫວົໜໍ້ຳ ຂອງ ຄນົ ເລວີ ໃນ ເລ ື່ ອງ ເພງ ເປັນ ຜ ໍ້ອ  ຳນວຍກຳນ ດໍ້ຳນ ເພງ         ເພຳະ ລຳວ ເຂົໍ້ຳໃຈ         ແລະ 

ຊ  ຳນຳນ ດ ີ         

23ເບເຣກຢີາ,         ເອນການາ          ເປັນ ຜ ໍ້ ເຝົໍ້ຳ ປະຕ  ຫີບ ຄ  ຳ ສນັຍຳ         

24ປະໂລຫິດ ເຊບານີຢາ,         

ໂຢຊາຟັດ,         ເນທາເນນ,         ອາມາສາຍ,         ເຊຄາຣີຢາ,         ເບນາຢາ          ແລະ ເອລີເອເຊ ໄດໍ້ ເປົື່ ຳ ແກ ຕ ື່ໜໍ້ຳ 

ຫີບ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ແລະ ໂອເບັດ ເອໂດມ          ກບັ ເຢຮີຢາ ເປັນ ຜ ໍ້ ເຝົໍ້ຳ ປະຕ  ຫີບ ຄ  ຳ ສນັຍຳ          

ດາວິດໄດ້ນຳຫີບຄຳສັນຍາຂຶ້ນໄປຍັງກຸງເຢຣ ຊາເລັມ 
25ດາວິດ          ແລະ ບນັດຳ ພວກ ເຖົໍ້ຳ ແກື່,         ພວກ ຜ ໍ້ ປກົຄອງ ຂອງ ອິສຣາເອນ          ແລະ ຜ ໍ້ ບນັຊຳ ກອງ-

ພນັ ໄດໍ້ ໄປ ນ  ຳ ເອົຳ ຫີບ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂ ໍ້ນ ມຳ ຈຳກ ເຮ ອນ ຂອງ ໂອເບັດ ເອໂດມ 

ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຊມົຊ ື່ ນ ຍນິດ ີ         

26ຢ ື່ ມຳ         ເມ  ື່ອ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊື່ວຍ ຄນົ ເລວີ ຜ ໍ້ ຫຳມ ຫີບ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ຂອງ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄປ         ພວກ ເຂົຳ ກ  ໄດໍ້ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ         ມີ ລ ກ ງວົເຖກິ ເຈດັ ໂຕ         ແລະ ແກະ ຜ ໍ້ ເຈດັ ໂຕ         

27ດາວິດ ໄດໍ້ ນຸື່ງ ເຄ ື່ ອງ ຜໍ້ຳ ປື່ຳນ ເນ ໍ້ອ ລະອຽດ ເໝ ອນ ກບັ ພວກ ຄນົ ເລວີ ທີື່  ໄດໍ້ ຫຳມ ຫີບ ຄ  ຳ ສນັຍຳ         

ແລະ ພວກ ນກັ ຮໍ້ອງ         ເກນານີຢາ ເປັນ ຜ ໍ້ນ  ຳ ດໍ້ຳນ ດນົຕ ີໃຫໍ້ ແກື່ ນກັ ຮໍ້ອງ         ສື່ວນ ກະສດັ ດາວິດ ໄດໍ້ ນຸື່ງ 

ເສ ໍ້ອ ເອໂຟດ ຜໍ້ຳ ປື່ຳນ ໂຕ ໜ ື່ ງ         

28ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ         ຄນົ ອິສຣາເອນ ທງັ ປວງ ໄດໍ້ ນ  ຳ ຫີບ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ຂອງ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂ ໍ້ນ ໄປ ດໍ້ວຍ ສຽງ ໂຫື່ ຮໍ້ອງ ຍນິດ ີ         ສຽງ ເປົື່ ຳ ເຂົຳ ສດັ,         ສຽງ ແກ         ແລະ ສຽງ ແຊື່ງ ພໍ້ອມ 

ດໍ້ວຍ ດດີ ພິນ ໃຫຍື່         ແລະ ພິນ ຄ ື່          

ມີການມະເຫສີຂອງກະສັດດາວິດໝິ່ນປະໝາກພະອົງ 
29ແລະ ຕ ື່  ມຳ ເມ  ື່ອ ຫີບ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ມຳ ເຖງິ ນະຄອນ ດາວິດ ແລໍ້ວ         ມີການ ລ ກ 

ສຳວ ຂອງ ຊາອ ນ ຫລຽວ ຊື່ອງ ເບິື່ ງ ທຳງ ປື່ອງຢໍ້ຽມ ເຫັນ ກະສດັ ດາວິດ ເຕັໍ້ນ ລ  ຳ ແລະ ຊ ື່ ນ ຊມົ ຍນິດ ີ        

ນຳງ ກ  ມີ ໃຈ ໝິື່ ນປະໝຳດ ພະ ອງົ          
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ຄົນອິສຣາເອນຖວາຍເຄື່ອງບ ຊາ ແລະຈັດງານລ້ຽງສະຫລອງ 
ເພາະໄດ້ນຳຫີບຂອງພຣະເຈົ້າມາຮອດແລ້ວ 

1ແລະ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ນ  ຳ ຫີບ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ວຳງ ໄວໍ້ ພຳຍ ໃນ ເຕັນ ຊ ື່ ງ ດາວິດ ໄດໍ້ 

ຈດັ ຕຽມ ໄວໍ້ ສ  ຳລບັ ຫີບ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ ແລະ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ເພ ື່ ອ ຄວຳມ 

ສຳມກັຄີ ທ  ຳ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະເຈົ້າ         

2ເມ  ື່ອ ດາວິດ ໄດໍ້ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ         ແລະ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ເພ ື່ ອ 

ຄວຳມ ສຳມກັຄີ ທ  ຳ ສ  ຳເລັດ ແລໍ້ວ         ພະ ອງົ ໄດໍ້ ອວຍພອນ ປະຊຳຊນົ ໃນ ພຣະນຳມ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ         

3ແລະ ໄດໍ້ ແຈກເຂົໍ້ຳ ຈີື່  ຄນົ ລະ ກໍ້ອນ,         ຊີໍ້ນ ຄນົ ລະ ສື່ວນ,         ນ  ໍ້ຳ ອະງ ຸື່ນ         ແລະ ອະງ ຸື່ນ ແຫໍ້ງ ຄນົ ລະ 

ອນັ         ແກື່ ບນັດຳ ປະຊຳຊນົ         ອິສຣາເອນ ທງັ ຊຳຍ         ແລະ ຍງິ         

4ພະ ອງົ ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງ ຄນົ ເລວີ ບຳງ ຄນົ ໃຫໍ້ 

ເປັນ ຜ ໍ້ ບວົລະບດັ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຫີບ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ໃຫໍ້ ລະນ ກ ເຖງິ         ກຳນ ຖວຳຍ ໂມ-

ທະນຳ         ແລະ ຍກົຍ  ສນັລະເສີນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ອິສຣາເອນ.         

5ໂດຍ ແມ ື່ນ ອາສັບ 

ເປັນ ຫວົໜໍ້ຳ         ແລະ ເຊຄາຣີຢາ ເປັນ ຜ ໍ້ ຮອງ,         ເຢອີເອນ,         ເຊມີຣາໂມດ,         ເຢຮີເອນ,         ມັດຕີທີຢາ,         

ເອລີອາບ          ເບນາຢາ,         ໂອເບັດ ເອໂດມ          ແລະ ເຢອີເອນ          ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ຈະ ຫລິໍ້ນ ພິນ ໃຫຍື່         ແລະ ພິນ ຄ ື່         

ສື່ວນ ອາສັບ ເປັນ ຄນົ ຕ ີແຊື່ງ         

6ປະໂລຫິດ ເບນາຢາ          ແລະ ຢາຮາຊີເອນ ຈະ ເປົື່ ຳ ແກ ຢ ື່ ເລ ໍ້ອຍ ໆ ຕ ື່ -

ໜໍ້ຳ ຫີບ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ເປັນ ເພງ ໂມທະນຳ ຖວຳຍ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          
7ແລໍ້ວ ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ດາວິດ ໄດໍ້ ກ  ຳນດົ ເປັນ ເທ ື່ ອ ທ  ຳອິດ         ໃຫໍ້ ມກີຳນ ຮໍ້ອງເພງ ໂມທະນຳ ຖວຳຍ ແດື່ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໂດຍ ອາສັບ          ແລະ ພວກ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ເພິື່ ນ:          

 8 “ຈ ົື່ງໂມທະນຳຂອບຄນຸ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ຈ ົື່ງຮໍ້ອງທ ນອອກພຣະນຳມພຣະອງົ 

  ຈ ົື່ງໃຫໍ້ບນັດຳພຣະລຳຊະກດິຂອງພຣະອງົ 

   ປະກດົແຈ ໍ້ງແກື່ທື່ຳມກຳງຊນົຊຳດທງັຫລຳຍ 

 9 ຈ ົື່ງຮໍ້ອງເພງຖວຳຍພຣະອງົ ຮໍ້ອງເພງສນັລະເສີນຖວຳຍພຣະອງົ 

   ຈ ົື່ງເວົໍ້ຳເຖງິກຳນມະຫດັສະຈນັທງັໝດົຂອງພຣະອງົ 

 10 ຈ ົື່ງອວດພຣະນຳມອນັບ ລິສດຸຂອງພຣະອງົ 

   ໃຫໍ້ຈດິໃຈຂອງບນັດຳຜ ໍ້ທີື່ ສະແຫວງຫຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊມົຊ ື່ ນຍນິດ ີ

 11 ຈ ົື່ງຊອກຫຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແລະພຣະກ  ຳລງັຂອງພຣະອງົ 

   ຊອກຫຳພຣະພກັຂອງພຣະອງົເລ ໍ້ອຍ ໆໄປ 

 12 ຈ ົື່ງລະນ ກເຖງິກຳນອດັສະຈນັຊ ື່ ງພຣະອງົໄດໍ້ກະທ  ຳ, ກຳນມະຫດັສະຈນັ 

   ແລະຄ  ຳພິພຳກສຳທງັປວງທີື່ ອອກມຳຈຳກພຣະໂອດຂອງພຣະອງົ 

 13 ໂອ ທື່ຳນທງັຫລຳຍຜ ໍ້ເປັນເຊ ໍ້ອສຳຍຂອງ ອິສຣາເອນ ຜ ໍ້ເປັນຂໍ້ຳໃຊໍ້ຂອງພຣະອງົ, 

   ຜ ໍ້ເປັນລ ກຫລຳນຂອງ ຢາໂຄບ ທີື່ ພຣະອງົໄດໍ້ຊງົເລ ອກໄວໍ້ 

 14 ພຣະອງົຄ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງເຮົຳ 

   ຄ  ຳພິພຳກສຳທງັຫລຳຍຂອງພຣະອງົກ ຢ ື່ທ ົື່ວໄປໃນແຜື່ນດນິໂລກ 
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 15 ຈ ົື່ງຈດົຈ  ຳຄ  ຳສນັຍຳຂອງພຣະອງົຕະຫລອດໄປເປັນນດິ 

   ຈ ົື່ງຈດົຈ  ຳພຣະທ  ຳທີື່ ພຣະອງົໄດໍ້ບນັຊຳສ ັື່ງໄວໍ້ຕະຫລອດຊ ົື່ວອຳຍໜຸ ື່ ງພນັ 

 16 ຄ ຄ  ຳສນັຍຳຊ ື່ ງພຣະອງົໄດໍ້ສນັຍຳໄວໍ້ກບັ ອັບຣາຮາມ  

   ແລະຄ  ຳປະຕຍິຳນຊ ື່ ງໄດໍ້ໃຫໍ້ໄວໍ້ກບັ ອີຊາກ 
 17 ຊ ື່ ງພຣະອງົໄດໍ້ຢ ນຢນັໄວໍ້ອີກກບັ ຢາໂຄບ  

   ໃຫໍ້ເປັນພຣະບນັຍດັສ  ຳລບັ ອິສຣາເອນ  

  ແລະໃຫໍ້ເປັນຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳຕະຫລອດໄປເປັນນດິ 

 18 ພຣະອງົໄດໍ້ກ ື່ຳວວື່ຳ ‘ເຮົຳຈະມອບແຜື່ນດນິ ການາອານ ໃຫໍ້ແກື່ເຈົໍ້ຳ 

   ຊ ື່ ງເປັນມ ລະດກົຂອງພວກເຈົໍ້ຳ’ 

 19 ເມ  ື່ອເຈົໍ້ຳທງັຫລຳຍຍງັບ ື່ ທນັມຫີລຳຍຄນົ 

   ຊ ື່ ງມຈີ  ຳນວນນໍ້ອຍກ ຈງິ ແລະເປັນຄນົທີື່ ອຳໄສຢ ື່ໃນແຜື່ນດນິນ ັໍ້ນ 

 20 ແລະພວກເຂົຳໄດໍ້ເດນີທຳງຈຳກປະເທດນີໍ້ໄປປະເທດນ ັໍ້ນ 

   ຈຳກລຳຊະອຳນຳຈກັນີໍ້ໄປຫຳອີກຊນົຊຳດໜ ື່ ງ 

 21 ພຣະອງົບ ື່ ຍອມໃຫໍ້ຜ ໍ້ໃດບບີບງັຄບັພວກເຂົຳ, 

   ພຣະອງົໄດໍ້ນຳບຂ ື່ກະສດັຫລຳຍອງົເພ ື່ ອເຫັນແກື່ພວກເຂົຳ 

 22 ວື່ຳ ‘ຢື່ຳແຕະຕໍ້ອງບນັດຳຜ ໍ້ທີື່ ເຮົຳໄດໍ້ເຈມີຕ ັໍ້ງໄວໍ້ 

   ແລະຢື່ຳເຮັດອນັຕະລຳຍແກື່ຜ ໍ້ທ  ຳນວຳຍທງັຫລຳຍຂອງເຮົຳ’ 

 23 ແຜື່ນດນິໂລກທງັໝດົຈ ົື່ງຮໍ້ອງເພງຖວຳຍ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ຈ ົື່ງປະກຳດຄວຳມພ ົໍ້ນຂອງພຣະອງົທກຸ ໆມ ໍ້ 

 24 ຈ ົື່ງເວົໍ້ຳເຖງິສະຫງ ື່ຳລຳສີຂອງພຣະອງົໃນທື່ຳມກຳງບນັດຳປະຊຳຊຳດ 

   ເຖງິບນັດຳກດິຈະກຳນທີື່ ອດັສະຈນັຂອງພຣະອງົ 

  ທື່ຳມກຳງບນັດຳຊນົຊຳດທງັຫລຳຍ 

 25 ເພຳະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ນ ັໍ້ນຍິື່ ງໃຫຍື່ 

   ແລະສມົຄວນທີື່ ຈະສນັລະເສີນຢື່ຳງໃຫຍື່ຫລວງ 

  ພຣະອງົເປັນທີື່ ຢ  ຳເກງເໜ ອພະທງັປວງ 

 26 ເພຳະພະທງັປວງຂອງຊນົຊຳດທງັຫລຳຍເປັນພຽງຮ ບເຄົຳລບົ 

   ແຕື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ເປັນຜ ໍ້ສໍ້ຳງຟໍ້ຳສະຫວນັ 

 27 ລິດທຳນພຸຳບ ແລະລດັສະໝີທີື່ ຮຸື່ງເຮ ອງກ ຢ ື່ຕ ື່ ພຣະພກັພຣະອງົ 

   ລິດເດດ ແລະຄວຳມຍນິດກີ ຢ ື່ໃນສະຖຳນທີື່ ປະທບັຂອງພຣະອງົ 

 28 ຕະກ ນແຫື່ງຊນົຊຳດທງັຫລຳຍເອີຍ ຈ ົື່ງຖວຳຍແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ຈ ົື່ງຖວຳຍສະຫງ ື່ຳລຳສີ ແລະລິດເດດແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 
 29 ຈ ົື່ງຖວຳຍສະຫງ ື່ຳລຳສີແຫື່ງນຳມຊ ື່ ຂອງພຣະອງົແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ຈ ົື່ງນ  ຳເອົຳເຄ ື່ ອງຖວຳຍມຳ ແລະຈ ົື່ງເຂົໍ້ຳເຝົໍ້ຳຕ ື່ ພຣະພກັພຣະອງົ 
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  ຈ ົື່ງນ ໍ້ອມນະມດັສະກຳນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໃນລດັສະໜີອນັຮຸື່ງເຮ ອງແຫື່ງຄວຳມບ ລິສດຸ 

 30 ຊຳວໂລກທງັໝດົເອີຍ ຈ ົື່ງຢໍ້ຳນຈນົຕວົສ ັື່ນຕ ື່ ພຣະພກັພຣະອງົ! 

   ໂລກຖ ກສະຖຳປະນຳແລໍ້ວຈະບ ື່ ຫວ ັື່ນໄຫວເລີຍ 

 31 ຂ ໃຫໍ້ຟໍ້ຳສະຫວນັຍນິດ ີແລະແຜື່ນດນິໂລກຊ ື່ ນຊມົຍນິດ ີ

   ແລະໃຫໍ້ມະນດຸເວົໍ້ຳໃນໝ ື່ບນັດຳປະຊຳຊຳດວື່ຳ ‘ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົຄອບຄອງ’ 

 32 ຂ ໃຫໍ້ນ  ໍ້ຳທະເລ ແລະທກຸໆສິື່ ງທີື່ ຢ ື່ໃນບື່ອນນ ັໍ້ນຮໍ້ອງສຽງດງັ, 

   ຂ ໃຫໍ້ທ ົື່ງນຳພໍ້ອມກບັທກຸສິື່ ງທກຸຢື່ຳງທີື່ ຢ ື່ໃນບື່ອນນ ັໍ້ນຊມົຊ ື່ ນຍນິດ ີ

 33 ແລໍ້ວຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ທງັໝດົໃນປື່ຳດງົຈະຮໍ້ອງເພງດໍ້ວຍຄວຳມຍນິດຢີ ື່ຕ ື່ ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ເພຳະວື່ຳພຣະອງົສະເດັດມຳ ເພ ື່ ອພິພຳກສຳໂລກ 

 34 ໂອ ຈ ົື່ງໂມທະນຳພຣະຄນຸ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເພຳະພຣະອງົດປີະເສີດ 

   ເພຳະຄວຳມເມດຕຳຂອງພຣະອງົກ ດ  ຳລງົຢ ື່ເປັນນດິ 

 35 ແລະທື່ຳນຈ ົື່ງກ ື່ຳວວື່ຳ ‘ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງຄວຳມພ ົໍ້ນຂອງຂໍ້ຳພະອງົທງັຫລຳຍ 

   ຂ ຈ ົື່ງຊື່ວຍຂໍ້ຳພະອງົທງັຫລຳຍໃຫໍ້ຫລດຸພ ົໍ້ນ 

  ແລະໂຜດຮວບຮວມເອົຳຂໍ້ຳພະອງົທງັຫລຳຍ 

   ແລະຊື່ວຍຂໍ້ຳພະອງົທງັປວງໃຫໍ້ພ ົໍ້ນຈຳກປະຊຳຊຳດທງັຫລຳຍ 

  ເພ ື່ ອຂໍ້ຳພະອງົທງັຫລຳຍຈະໂມທະນຳຂອບພຣະຄນຸພະນຳມຊ ື່ ອນັບ ລິສດຸຂອງພຣະອງົ 

   ແລະຈະໄດໍ້ຍກົຍ ດໍ້ວຍກຳນສນັລະເສີນພຣະອງົ’ 

 36 ຂ ໃຫໍ້ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ອິສຣາເອນ  

   ເປັນທີື່ ສນັລະເສີນຕ ັໍ້ງແຕື່ຄຳວຜື່ຳນມຳແລໍ້ວ 

  ຈນົເຖງິຄຳວພຳຍໜໍ້ຳສ ບໆໄປເປັນນດິ” 

   ແລໍ້ວປະຊຳຊນົທງັປວງໄດໍ້ກ ື່ຳວວື່ຳ “ອຳແມນ” 

  ແລະໄດໍ້ສນັລະເສີນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 
37ດາວິດ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ອາສັບ          ແລະ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ເພິື່ ນ ຢ ື່ ໃນ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຫີບ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ຂອງ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ໃຫໍ້ ບວົລະບດັ ຢ ື່ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຫີບ ນ ັໍ້ນ ເລ ໍ້ອຍ ໄປ ຕຳມ ວຽກ ງຳນ ປະຈ  ຳ ວນັ ທີື່  ຈະ ຕໍ້ອງ ເຮັດ         

38ພໍ້ອມ ທງັ ໂອເບັດ ເອໂດມ          ແລະ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຫກົ ສິບ ແປດ ຄນົ ຂອງ ເພິື່ ນ ນ  ຳ;         ຝື່ຳຍ ໂອເບັດ ເອໂດມ,         

ລ ກ ຊຳຍ ເຢດ ທ ນ          ກບັ ໂຮສາ ໃຫໍ້ ເປັນ ຄນົ ເຝົໍ້ຳ ປະຕ          

39ດາວິດ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ປະໂລຫິດ ຊາໂດກ          ກບັ ພີື່ -

ນໍ້ອງ ຂອງ ເພິື່ ນ ຜ ໍ້ ເປັນ ປະໂລຫິດ         ຢ ື່ ໜໍ້ຳ ຫ ເຕັນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ບື່ອນ ສ ງ ໃນ ເມ  ອງ ກິເບ-
ໂອນ         

40ເພ ື່ ອ ຈະ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເທິງ ແທື່ນ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ ໃນ ຕອນ ເຊົໍ້ຳ         

ແລະ ຕອນ ແລງ ສະເໝີ         ຕຳມ ທີື່  ໄດໍ້ ບນັທ ກ ໄວໍ້ ໃນ ພຣະບນັຍດັ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຊ ື່ ງ ພຣະອງົ 

ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ແກື່ ຊຳວ ອິສຣາເອນ         

41ແລະ ຢ ື່ ກບັ ພວກ ເຂົຳ ຍງັ ມ ີເຮມານ,         ເຢດ ທ ນ          ແລະ ບນັດຳ ຄນົ ທີື່  ຖ ກ 

ເລ ອກ ຈຳກ ຈ  ຳນວນ ຄນົ ທີື່  ຖ ກ ເລ ອກ         ແລະ ບ ົື່ງ ຊ ື່  ໄວໍ້         ໃຫໍ້ ຖວຳຍ ໂມທະນຳ ພຣະຄນຸ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ          ເພຳະ ຄວຳມ ເມດ ຕຳ ຂອງ ພຣະອງົ ດ  ຳລງົ ຢ ື່ ເປັນນດິ ນລິນັດອນ         

42ເຮມານ          ແລະ ເຢດ ທ ນ ໄດໍ້ 

ຖ  ແກ         ແລະ ແຊື່ງ ເພ ື່ ອ ບນັເລງ ເພງ         ແລະ ເຄ ື່ ອງ ດນົຕ ີຕື່ຳງ ໆ ປະກອບ ເພງ ຖວຳຍ ພຣະເຈົ້າ          ສື່ວນ 
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ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ເຢດ ທ ນ ໄດໍ້ ຮບັ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ໃຫໍ້ ປະຈ  ຳ ຢ ື່ ທີື່  ປະຕ           

43ແລະ ປະຊຳຊນົ ທງັ ປວງ ຕື່ຳງ ກ  ກບັ ເມ  ອ ເຮ ອນ ຂອງ ຕນົ ທກຸ ຄນົ         ແລະ ດາວິດ ກ  ສະເດັດ ກບັ 

ເມ  ອ ເພ ື່ ອ ອວຍພອນ ແດື່ ຄອບຄວົ ຂອງ ພະ ອງົ.          

ບົດທີ 17 
ດາວິດປາດຖະໜາຢາກຈະສ້າງພຣະວິຫານຂອງພຣະເຈົ້າ[a] 

1ຢ ື່ ມຳ ເມ  ື່ອ ດາວິດ ປະທບັ ໃນ ພະລຳຊະວງັ ຂອງ ພະ ອງົ         ດາວິດ ກື່ຳວ ກບັ ຜ ໍ້ ທ  ຳນວຳຍ ນາທານ ວື່ຳ         

“ເບິື່ ງ ແມ         ເຮົຳ ຢ ື່ ໃນ ເຮ ອນ ເຮັດ ດໍ້ວຍ ໄມ ໍ້ ສນົ ແຕື່ ຫີບ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຢ ື່ ພຳຍ ໃຕໍ້ ຜໍ້ຳ 

ເຕັນ”         

2ແລະ ນາທານ ໄດໍ້ ຕອບ ດາວິດ ວື່ຳ         “ຂ  ພະ ອງົ ໄດໍ້ ເຮັດ ຕຳມ ຄວຳມ ປະສງົ ຂອງ ພະ ອງົ ເຖດີ         

ເພຳະ ພຣະເຈົ້າ          ໄດໍ້ ສະຖດິ ຢ ື່ ກບັ ພະ ອງົ ແລໍ້ວ”          
3ແຕື່ ຢ ື່ ມຳ ໃນ ຄ ນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ເອງ         ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ມຳ ເຖງິ ນາທານ ວື່ຳ         

4“ຈ ົື່ງ ໄປ ບອກ ດາ-
ວິດ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ເຮົຳ ວື່ຳ         ‘ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ສໍ້ຳງ ພຣະວຫິຳນ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ຢ ື່         

5ເພຳະ ເຮົຳ ບ ື່  ເຄີຍ ຢ ື່ ໃນ ວຫິຳນ ນບັ ແຕື່ ມ ໍ້ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ພວກ ອິສຣາເອນ ຂ ໍ້ນ ມຳ ຈນົ ເຖງິ ທກຸ ມ ໍ້ນີໍ້         ແຕື່ 

ເຮົຳ ໄດໍ້ ຍໍ້ຳຍ ຈຳກ ເຕັນ ນີໍ້ ໄປ ເຕັນ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ຈຳກ ຫ ເຕັນ ແຫື່ງ ນີໍ້ ໄປ ຫ ເຕັນ ແຫື່ງ ນ ັໍ້ນ         

6ໃນ ບື່ອນ ຕື່ຳງ ໆ 

ທີື່  ເຮົຳ ເຄ ື່ ອນ ໄປ ມຳ ກບັ ອິສຣາເອນ ທງັ ໝດົ         ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຄີຍ ເວົໍ້ຳ ຈກັ ຄ  ຳ ກບັ ຜ ໍ້ ພິພຳກສຳ ຂອງ ອິສຣາ-
ເອນ          ຄນົ ໃດ ຄນົ ໜ ື່ ງ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ລໍ້ຽງ ດ  ຮກັສຳ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ເຮົຳ ວື່ຳ         “ເປັນ ຫຍງັ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  

ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ວຫິຳນ ດໍ້ວຍ ໄມ ໍ້ ສນົ ສີດຳ ໃຫໍ້ ແກື່ ເຮົຳ?’”          

ຄຳສັນຍາລະຫວູ່າງພຣະເຈົ້າກັບດາວິດ[b] 
7ເຫດ ສະນ ັໍ້ນ         ບດັ ນີໍ້ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ກື່ຳວ ແກື່ ດາວິດ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ເຮົຳ ວື່ຳ         ‘ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງ ຈກັ-

ກະວຳນ ກື່ຳວ ວື່ຳ ເຮົຳ ໄດໍ້ ເອົຳ ເຈົໍ້ຳ ອອກ ມຳ ຈຳກ ທົື່ງ ຫຍໍ້ຳ         ຈຳກ ກຳນ ຕຳມ ຝ ງ ແບໍ້ ຝ ງ ແກະ         ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ 

ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ປກົຄອງ ອິສຣາເອນ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ເຮົຳ         

8ແລະ ເຮົຳ ໄດໍ້ ສະຖດິ ຢ ື່ ກບັ ເຈົໍ້ຳ ໃນ ທກຸ 

ບື່ອນ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ໄປ         ໄດໍ້ ຕດັ ບນັດຳ ສດັຕ  ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ອອກ ໃຫໍ້ ໜີ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ເຮົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ມີ ຊ ື່  

ສຽງ ໃຫຍື່ ໂຕ ເໝ ອນ ກບັ ຊ ື່  ສຽງ ຂອງ ຜ ໍ້ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ທີື່ ຢ ື່ ເທິງ ແຜື່ນດນິ ໃນ ໂລກ         

9ແລະ ເຮົຳ ຈະ ກ  ຳນດົ 

ບື່ອນຢ ື່ ສ  ຳລບັ ອິສຣາເອນ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ເຮົຳ         ເຮົຳ ຈະ ປ ກຝງັ ພວກ ເຂົຳ ໄວໍ້ ເພ ື່ ອ ພວກ ເຂົຳ         ຈະ ໄດໍ້ 

ຢ ື່ ໃນ ບື່ອນ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ເອງ         ແລະ ຈະ ບ ື່  ຖ ກ ກດົ ຂີື່  ຂ ົື່ມເຫັງ ອີກ ຕ ື່  ໄປ         ແລະ ພວກ ລ ກ ຂອງ ຄນົ ຊ ົື່ວ 

ຮໍ້ຳຍ ຈະ ບ ື່  ມຳ ປຸໍ້ນ ໂຈມ ຕ ີພວກ ເຂົຳ ຄ  ດ ັື່ງ ແຕື່ ກື່ອນ ຜື່ຳນ ມຳ         

10ຕ ັໍ້ງແຕື່ ຄຳວ ທີື່  ເຮົຳ ຕ ັໍ້ງ ຜ ໍ້ ພິພຳກສຳ ໄວໍ້ 

ປກົຄອງ ອິສຣາເອນ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ເຮົຳ,         ເຮົຳ ຈະ ປຳບ ປຳມ ສດັຕ  ທງັ ໝດົ         ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ລງົ         ຫລຳຍ 

ໄປ ກວື່ຳ ນ ັໍ້ນ ອີກ         ເຮົຳ ກື່ຳວ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ມີ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ສ ບ ໆ ໄປ         

11ແລະ ຢ ື່ 

ມຳ ເມ  ື່ອ ມ ໍ້ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຄບົ ແລໍ້ວ         ເຈົໍ້ຳ ຕໍ້ອງ ໄປ ຢ ື່ ກບັ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ເຊ ໍ້ອ-

ສຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ທີື່  ມຳ ພຳຍຫລງັ ເຈົໍ້ຳ ເກດີ ຂ ໍ້ນ         ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ຈະ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ເອງ         ແລະ ເຮົຳ 

ຈະ ສະຖຳປະນຳ ອຳນຳຈກັ ຂອງ ລຳວ         

12ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈະ ເປັນ ຜ ໍ້ ສໍ້ຳງ ວຫິຳນ ສ  ຳລບັ ເຮົຳ         ແລະ ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ 

ບນັລງັ ຂອງ ລຳວ ຕ ັໍ້ງ ໝັໍ້ນຄງົ ຢ ື່ ເປັນນດິ         

13ຝື່ຳຍ ເຮົຳ ຈະ ເປັນ ພ ື່  ຂອງ ລຳວ         ແລະ ລຳວ ຈະ ເປັນ ບດຸ 

 

[a]2 ຊຳມ ເອນ 7:1-24 [b]2 ຊຳມ ເອນ 7:4-17 



1 ຂູ່າວຄາວ 17 660 
ຂອງ ເຮົຳ         ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ນ  ຳ ຄວຳມ ເມດ ຕຳ ຂອງ ເຮົຳ ອອກ ໄປ ຈຳກ ລຳວ         ເໝ ອນ ຢື່ຳງ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ເອົຳ ອອກ 

ໄປ ຈຳກ ຄນົ ທີື່ ຢ ື່ ກື່ອນ ເຈົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ         

14ແຕື່ ເຮົຳ ຈະ ຕ ັໍ້ງ ລຳວ ໄວໍ້ ໃນ ວຫິຳນ ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ ໃນ ອຳນຳຈກັ 

ຂອງ ເຮົຳ ຕະຫລອດ ໄປ ເປັນນດິ,         ບນັລງັ ຂອງ ລຳວ ຈະ ຕ ັໍ້ງ ໝັໍ້ນຄງົ ຢ ື່ ຕະຫລອດ ໄປ’”         

15ນາທານ ກ  

ກຳບ ທ ນ ດາວິດ ຕຳມ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ທງັ ປວງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ແລະ ຕຳມ ນມິດິ ທງັ ໝດົ          

ຄຳອະທິຖານ ແລະຄຳສັນລະເສີນຂອງດາວິດ[a] 
16ແລໍ້ວ ກະສດັ ດາວິດ ກ  ສະເດັດ ເຂົໍ້ຳ ໄປ         ແລະ ນ ັື່ງ ລງົ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ກຳບ 

ທ ນ ວື່ຳ         “ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພຣະເຈົ້າ ອງົ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່         ຂໍ້ຳພະອງົ ແມ ື່ນ ຜ ໍ້ ໃດ ນ          ແລະ ເຊ ໍ້ອສຳຍ 

ຂອງ ຂໍ້ຳພະອງົ ທີື່  ພຣະອງົ ໄດໍ້ ນ  ຳ ມຳ ໄກ ຈນົ ເຖງິ ບື່ອນ ນີໍ້?         

17ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະເຈົ້າ          ສິື່ ງ ນີໍ້ ເປັນ ຂອງ ເລັກ 

ນໍ້ອຍ ໃນ ສຳຍ ພຣະເນດ ຂອງ ພຣະອງົ         ເພຳະ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ເຖງິ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂໍ້ຳ ໃຊໍ້ ຂອງ ພຣະອງົ 

ໃນ ອະນຳຄດົ ອນັ ໄກ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ໄດໍ້ ຫລຽວ ເບິື່ ງ ຂໍ້ຳພະອງົ ວື່ຳ         ຂໍ້ຳພະອງົ ມີ ຖຳນະ ສ ງ         ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ອງົ ສ ງ ສດຸ         

18ແລະ ດາວິດ ຈະ ກື່ຳວ ທ ນ ສິື່ ງ ໃດ ອີກ ແກື່ ພຣະອງົ ໃນ ເລ ື່ ອງ ກຽດຕ-ິ

ຍດົ ທີື່  ໄດໍ້ ປະທຳນ ແກື່ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ພຣະອງົ         ເພຳະ ພຣະອງົ ຮ ໍ້ຈກັ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ພຣະອງົ         

19ຂໍ້ຳ ແດື່ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພຣະອງົ ໄດໍ້ ກະທ  ຳ ກຳນ ອນັ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ທງັ ໝດົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້         ເພ ື່ ອ ເຫັນແກື່ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ 

ພຣະອງົ         ແລະ ຕຳມ ນ  ໍ້ຳ ພຣະໄທ ຂອງ ພຣະອງົ ເອງ         ເພ ື່ ອ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ສິື່ ງ ທີື່  ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ນີໍ້ ເປັນ ທີື່  ຮ ໍ້ ກນັ ທົື່ວ 

ໄປ         

20ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ບ ື່  ມີ ຜ ໍ້ ໃດ ສະເໝີ ເໝ ອນ ກບັ ພຣະອງົ         ແລະ ບ ື່  ມີ ພະ ອ ື່ ນ ໃດ ນອກຈຳກ 

ພຣະອງົ         ຕຳມ ທີື່          ຂໍ້ຳພະອງົ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ຍນິ ກບັ ຫ  ຂອງ ຂໍ້ຳພະອງົ         

21ແລະ ປະຊຳຊຳດ ໃດ ບ ື່  

ເໝ ອນ ກບັ ອິສຣາເອນ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ພຣະອງົ         ແມ ື່ນ ຊຳດ ດຽວ ທີື່ ຢ ື່ ເທິງ ແຜື່ນດນິ ໂລກ         ທີື່  ພຣະອງົ 

ສະເດັດ ໄປ ໄຖື່ ໃຫໍ້ ເປັນ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ພຣະອງົ         ເພ ື່ ອ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ພຣະນຳມ ຂອງ ພຣະອງົ ຊື່ຳລ  ໄປ 

ດໍ້ວຍ ກດິຈະກຳນ ທີື່  ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ອນັ ໜໍ້ຳ ຢໍ້ຳນ         ແລະ ຢ ຳ ເກງ ໂດຍ ຂບັ ໄລື່ ປະຊຳຊຳດ ທງັຫລຳຍ ອອກ ໄປ 

ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ພຣະອງົ         ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ໄຖື່ ອອກ ມຳ ຈຳກ ປະເທດ ເອຢິບ ນ ັໍ້ນ         

22ແລະ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ເອົຳ ອິສຣາເອນ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ພຣະອງົ ມຳ ເປັນ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ພຣະອງົ ຕະ-

ຫລອດ ໄປ ເປັນນດິ         ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພຣະອງົ ກຳຍເປັນ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         

23ຂໍ້ຳ 

ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ບດັ ນີໍ້ ຂ  ໃຫໍ້ ພຣະທ  ຳ ຊ ື່ ງ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ໄວໍ້ ກື່ຽວ ກບັ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ພຣະອງົ         

ແລະ ກື່ຽວ ກບັ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ລຳວ         ຈ ົື່ງ ຕ ັໍ້ງ ໝັໍ້ນຄງົ ຢ ື່ ສ ບ ໆ ໄປ ເປັນນດິ ແລະ ຂ  ພຣະອງົ ໂຜດ ກະທ  ຳ 

ຕຳມ ທີື່  ພຣະອງົ ກື່ຳວ ໄວໍ້ ແລໍ້ວ ນ ັໍ້ນ ເຖດີ         

24ຂ  ໃຫໍ້ກຳນ ນ ັໍ້ນ ຕ ັໍ້ງ ໝັໍ້ນຄງົ ຢ ື່         ແລະ ຂ  ໃຫໍ້ ພຣະນຳມ ຂອງ 

ພຣະອງົ ເປັນ ທີື່  ຍກົຍ  ສນັລະເສີນ ຕະຫລອດ ໄປ ເປັນນດິ         ແລະ ຂ  ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         ‘ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງ ຈກັກະວຳນ ເປັນ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ອິສຣາເອນ          ພຣະອງົ ແມ ື່ນ ພຣະເຈົ້າ ສ  ຳລບັ ພວກ 

ອິສຣາເອນ’         ແລະ ຂ  ໃຫໍ້ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ດາວິດ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ພຣະອງົ ຕ ັໍ້ງ ໝັໍ້ນຄງົ ຢ ື່ ຕ ື່  ພຣະພກັ ຂອງ 

ພຣະອງົ ເທີໍ້ນ         

25ເພຳະວື່ຳ         ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ຂໍ້ຳພະອງົ         ພຣະອງົ ໄດໍ້ ສະແດງ ແກື່ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ 

ພຣະອງົ ວື່ຳ         ພຣະອງົ ຈະ ຕ ັໍ້ງ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ໃຫໍ້ ລຳວ         ເຫດ ສະນ ັໍ້ນ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ພຣະອງົ ຈ ື່ງ ມີ ຄວຳມ ກໍ້ຳ-

ຫຳນ ທີື່  ຈະ ອະທິຖຳນ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະອງົ         

26ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພຣະອງົ ເປັນ ພຣະເຈົ້າ          ແລະ 

ພຣະອງົ ໄດໍ້ ສນັຍຳ ສິື່ ງ ທີື່  ດ ີນີໍ້ ໃຫໍ້ ແກື່ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ພຣະອງົ         

27ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ບດັ ນີໍ້ ຂ  ໃຫໍ້ ເປັນ ທີື່  ພ -

 

[a]2 ຊຳມ ເອນ 7:18-29 
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ພຣະໄທ ພຣະອງົ ທີື່  ຈະ ໄດໍ້ ອວຍ ພຣະພອນ ແກື່ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ພຣະອງົ         ເພ ື່ ອ ເຊ ໍ້ອສຳຍ 

ນ ັໍ້ນ ຈະ ດ  ຳລງົ ຢ ື່ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະອງົ ຕະຫລອດ ໄປ ເປັນນດິ         ເພຳະວື່ຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ອວຍ 

ພຣະພອນ ໃຫໍ້ ແກື່ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ມີ ພຣະພອນ ສ ບ ໆ ເປັນ ໄປ ນດິ”          

ບົດທີ 18 
ລາຊະອານາຈັກຂອງດາວິດຖືກສະຖາປະນາຕັ້ງໄວ້ໃຫ້ໝັ້ນຄົງ[a] 

1ແລະ ຢ ື່ ຕ ື່  ມຳ ດາວິດ ໄດໍ້ ໂຈມ ຕ ີພວກ ຟີລິດສະຕີນ ແລະ ໄດໍ້ ປຳບ ປຳມ ພວກ ເຂົຳ         ພໍ້ອມ ທງັ ຍ ດ 

ເມ  ອງ ກັດ          ແລະ ຊນົນະບດົ ຂອງ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ຈຳກ ມ  ຂອງ ພວກ ຟີລິດສະຕີນ          
2ແລະ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ໂຈມ ຕ ີໂມອາບ          ຄນົ ໂມອາບ ໄດໍ້ ກຳຍເປັນ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ດາວິດ          ແລະ ນ  ຳ 

ເອົຳ ເຄ ື່ ອງ ຖວຳຍ ມຳ ຖວຳຍ ໃຫໍ້ ແກື່ ດາວິດ.          
3ດາວິດ ໄດໍ້ ໂຈມ ຕ ີຮາດັດເອເຊ ີ         ກະສດັ ໂຊບາ ໃນ ເມ  ອງ ຮາມັດ          ຂະນະ ທີື່  ພະ ອງົ ກ  ຳລງັ ສະເດັດ 

ໄປ ຕ ັໍ້ງ ອ  ຳນຳດ ປກົຄອງ ຂອງ ພະ ອງົ ທີື່  ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ເອຟຣາດ         

4ແລະ ດາວິດ ໄດໍ້ ຍ ດ ລດົ ຮບົ ໜ ື່ ງ ພນັ ຄນັ 

ພໍ້ອມ ທງັ ທະຫຳນ ມ ໍ້ຳ ເຈດັ ພນັ ຄນົ         ແລະ ທະຫຳນ ລຳບ ສອງ ໝ ື່ ນ ຄນົ         ອອກ ຈຳກ ພະ ອງົ         ແລະ ດາວິດ 

ໄດໍ້ ຕດັ ເອັນ ຂຳ ມ ໍ້ຳ ລດົ ຮບົ ທງັ ໝດົ,         ແຕື່ ດາວິດ ໄດໍ້ ຍ ດ ເອົຳ ລດົ ມ ໍ້ຳ ໄວໍ້ ໜ ື່ ງ ຮໍ້ອຍ ຄນັ         

5ເມ  ື່ອ ຄນົ ຊີເຣຍ 

ແຫື່ງ ເມ  ອງ ດາມາເຊ ໄດໍ້ ມຳ ຊື່ວຍ ຮາດັດເອເຊ ີກະສດັ ແຫື່ງ ເມ  ອງ ໂຊບາ,         ດາວິດ ໄດໍ້ ປະຫຳນ ຄນົ 

ຊີເຣຍ ສອງ ໝ ື່ ນ ສອງ ພນັ ຄນົ         

6ແລໍ້ວ ດາວິດ ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງ ທະຫຳນ ປະຈ  ຳ ປໍ້ອມ ໄວໍ້ ໃນ ຊີເຣຍ ເມ  ອງ ດາມາ-
ເຊ          ແລະ ຄນົ ຊີເຣຍ ໄດໍ້ ເປັນ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ດາວິດ          ພວກ ເຂົຳ ເປັນ ຜ ໍ້ນ  ຳ ເອົຳ ເຄ ື່ ອງ ຖວຳຍ ມຳ ຖວຳຍ 

ແກື່ ພະ ອງົ,         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ປະທຳນ ໄຊຊະນະ ໃຫໍ້ ແກື່ ພະ ອງົ ໃນ ທກຸ ທີື່  ທກຸ ບື່ອນ ທີື່  ພະ ອງົ ໄປ         

7ດາວິດ ໄດໍ້ ຍ ດ ໂລື່ ທອງຄ  ຳ ທີື່  ເປັນ ຂອງ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ຮາດັດເອເຊ ີ         ແລະ ໄດໍ້ ນ  ຳ ມຳ ທີື່  ເມ  ອງ ເຢຣ -
ຊາເລັມ         

8ດາວິດ ໄດໍ້ ຍ ດ ເອົຳ ທອງເຫລ ອງ ເປັນ ຈ  ຳນວນ ຫລຳຍ ຈຳກ ເມ  ອງ ຕິບຮາດ          ແລະ ຈຳກ 

ເມ  ອງ ກ ນ ທີື່  ເປັນ ຫວົ ເມ  ອງ ຂອງ         ຮາດັດເອເຊ,ີ         ຊ ື່ ງ ໂຊໂລໂມນ ໄດໍ້ ໃຊໍ້ ເຮັດ ຊຳມ ທະເລ ທອງ-

ເຫລ ອງ         ແລະ ເສົຳ ທງັ ສອງ         ພໍ້ອມ ກບັ ເຄ ື່ ອງໃຊໍ້ ທີື່  ເປັນ ທອງເຫລ ອງ          
9ເມ  ື່ອ ໂຕຍ ກະສດັ ແຫື່ງ ເມ  ອງ ຮາມັດ ໄດໍ້ ຍນິ ວື່ຳ ດາວິດ ໄດໍ້ ໂຈມ ຕ ີກອງທບັ ທງັ ໝດົ ຂອງ ຮາດັດ-

ເອເຊ ີກະສດັ ໂຊບາ ແລໍ້ວ         

10ພະ ອງົ ໄດໍ້ ໃຊໍ້ ໂຢຣາມ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ພະ ອງົ ໄປ ເຝົໍ້ຳ ກະສດັ ດາວິດ          

ເພ ື່ ອ ຈະ ຄ  ຳນບັ         ແລະ ຖວຳຍ ພະ ພອນ ພະ ອງົ ທີື່  ໄດໍ້ ຮບົ ກບັ ຮາດາເດເຊ ໄດໍ້ ຊະນະ         (ເພຳະວື່ຳ ຮາດາ-
ເດເຊ ໄດໍ້ ສ ໍ້ ຮບົ ກບັ ໂຕຍ ເລ ໍ້ອຍ ໆ)         ແລະ ກະສດັ ໂຕຍ ໄດໍ້ ສ ົື່ງ ເຄ ື່ ອງ ຕື່ຳງ ໆ         ທີື່  ເຮັດ ດໍ້ວຍ ທອງຄ  ຳ,         

ດໍ້ວຍ ເງນິ         ແລະ ດໍ້ວຍ ທອງເຫລ ອງ ໄປ ຖວຳຍ ດາວິດ ນ  ຳ         

11ກະສດັ ດາວິດ ໄດໍ້ ຖວຳຍ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ 

ແກື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພໍ້ອມ ກບັ ເງນິ         ແລະ ທອງຄ  ຳ         ຊ ື່ ງ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ນ  ຳ ມຳ ຈຳກ         ປະຊຳຊຳດ ທງັ ປວງ 

ເຊັື່ ນ:         ຈຳກ ເອໂດມ,         ໂມອາບ,         ລ ກ ຫລຳນ ອຳໂມນ,         ຄນົ ຟີລິດສະຕີນ          ແລະ ຈຳກ ພວກ ອ  ຳ ອຳ 

ເລັກ          
12ອາບີຊາຍ ລ ກ ຊຳຍ ນຳງ ເຊຣ ຢາ ໄດໍ້ ໂຈມ ຕ ີພວກ ເອໂດມ ໜ ື່ ງ ໝ ື່ ນ ແປດ ພນັ ຄນົ ໃນ ຮື່ອມ ພ ເຂົຳ 

ເກ ອ         

13ແລະ ພະ ອງົ ຕ ັໍ້ງ ກອງທບັ ທະຫຳນ ໄວໍ້ ໃນ ເອໂດມ          ແລະ ຊຳວ ເອໂດມ ທງັ ໝດົ ໄດໍ້ ກຳຍ ມຳ 

 

[a]2 ຊຳມ ເອນ 8:1-18 
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ເປັນ ຄນົ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ດາວິດ          ແລະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ປະທຳນ ໄຊຊະນະ ແກື່ ດາວິດ ໃນ ທກຸ ທີື່  ທກຸ 

ບື່ອນ ທີື່  ພະ ອງົ ໄປ         ບ ື່  ວື່ຳ ພະ ອງົ ຈະ ສະເດັດ ໄປ ບື່ອນ ໃດ ກ  ຕຳມ.          
14ດາວິດ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ປກົຄອງ ອິສຣາເອນ ທງັ ໝດົ         ແລະ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ຄວຳມ ຍດຸຕ ິທ  ຳ         ກບັ ຄວຳມ 

ທື່ຽງ ທ  ຳ         ແກື່ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ພະ ອງົ ທກຸ ຄນົ         

15ໂຢອາບ ລ ກ ຊຳຍ ນຳງ ເຊຣ ຢາ ເປັນ ຜ ໍ້ ບນັຊຳ ກຳນ 

ກອງທບັ ແລະ ເຢໂຮຊາຟັດ ລ ກ ຊຳຍ ອາຮີລຸດ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ກມົ         ເອກ ກະ ສຳນ ຕື່ຳງ ໆ         

16ຊາໂດກ ລ ກ 

ຊຳຍ ອາຮີຕຸບ          ແລະ ອາບີເມເລັກ ລ ກ ຊຳຍ ອາບອີາທາ ເປັນ ປະໂລຫິດ         ແລະ ຊາວະຊາ ເປັນ ເລຂຳ         

17ເບນາຢາ ລ ກ ຊຳຍ ເຢໂຮຢາດາ ເປັນ ຫວົໜໍ້ຳ ຄມຸ ຄນົ ເກເຣັດ          ແລະ ຄນົ ເປເລດ          ກບັ ບນັດຳ ລ ກ 

ຊຳຍ ຂອງ ດາວິດ ກ  ເປັນ ຫວົໜໍ້ຳ ໃນ ລຳຊະກຳນ ຂອງ ກະສດັ          

ບົດທີ 19 
ການສ ້ຮົບກັບລ ກຫລານອຳໂມນ ແລະຄົນຊີເຣຍ[a] 

1ຢ ື່ ຕ ື່  ມຳ ພຳຍຫລງັ ຈຳກ ເຫດກຳນ ນີໍ້         ນາຮາດ ກະສດັ ຂອງ ຄນົ ອຳໂມນ ກ  ສິໍ້ນ ພະ ຊນົ         ແລະ ລ ກ 

ຊຳຍ ຂອງ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ຂ ໍ້ນ ປກົຄອງ ແທນ         

2ແລະ ດາວິດ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ເຮົຳ ຈະ ສະແດງ ຄວຳມ ເມດ ຕຳ ຕ ື່  

ຮານຸນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ນາຮາດ          ເພຳະວື່ຳ ພ ື່  ຂອງ ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ສະແດງ ຄວຳມ ເມດ ຕຳ ຕ ື່  ເຮົຳ”         ດາວິດ ຈ ື່ງ 

ໄດໍ້ ສ ົື່ງ ຜ ໍ້ ສ ົື່ງ ຂື່ຳວ ໄປ ເລົໍ້ຳ ໂລມ ໃຈ ເພິື່ ນ ກື່ຽວ ກບັ ພ ື່  ຂອງ ເພິື່ ນ ທີື່  ຕຳຍ ໄປ         ແລະ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ຂອງ 

ດາວິດ ກ  ໄດໍ້ ໄປ ຮອດ ຮານຸນ ໃນ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ລ ກ ຫລຳນ ອຳໂມນ ເພ ື່ ອ ຈະ ເລົໍ້ຳ ໂລມ ໃຈ ເພິື່ ນ.         

3ແຕື່ 

ບນັດຳ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຂອງ ລ ກ ຫລຳນ ອຳໂມນ ທ ນ ຮານຸນ ວື່ຳ         “ທື່ຳນ ຄິດ ວື່ຳ ກະສດັ ດາວິດ ສ ົື່ງ ຜ ໍ້ ເລົໍ້ຳ 

ໂລມ ໃຈ ມຳ ຫຳ ທື່ຳນ         ເພຳະ ນບັຖ  ບດິຳ ຂອງ ທື່ຳນ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ບ ?         ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ຂອງ ດາວິດ ມຳ ຫຳ 

ທື່ຳນ ເພ ື່ ອ ຄ ົໍ້ນ ຫຳ,         ທ  ຳລຳຍ         ແລະ ສອດແນມ ແຜື່ນດນິ ນີໍ້ ບ ື່  ແມ ື່ນ ບ ?”         

4ຮານຸນ ຈ ື່ງ ຈບັ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ 

ຂອງ ດາວິດ          ແລະ ແຖ ຂນົ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ,         ຕດັ ເຄ ື່ ອງນຸື່ງ ພວກ ເຂົຳ ຜື່ຳ ກຳງ ຈນົ ຮອດ ກະໂພກ         ແລະ         

ປື່ອຍ ພວກ ເຂົຳ ກບັ ໄປ         

5ເມ  ື່ອ ມີ ບຳງ ຄນົ ໄປ ທ ນ ດາວິດ ເຖງິ ເລ ື່ ອງ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ພະ ອງົ ກ  ໄດໍ້ ໃຊໍ້ ໃຫໍ້ 

ໄປ ຮບັ ເອົຳ ພວກ ເຂົຳ         ເພຳະ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ອບັອຳຍ ຫລຳຍ         ແລະ ກະສດັ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ພກັ ຢ ື່ ທີື່  

ເມ  ອງ ເຢຣິໂກ ຈນົ ກວື່ຳ ໜວດ ຂອງ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈະ ປົື່ງ ຂ ໍ້ນ ໃໝື່ ແລໍ້ວ ຈ ື່ງ ຄື່ອຍ ກບັ ຄ ນ ມຳ”          
6ເມ  ື່ອ ລ ກ ຫລຳນ ອຳໂມນ ເຫັນ ວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ຜິດ ຕ ື່  ດາວິດ          ຮານຸນ          ແລະ ລ ກ ຫລຳນ ອຳ-

ໂມນ ຈ ື່ງ ສ ົື່ງ ເງນິ ໜ ື່ ງ         ພນັ ຕະລນັ ໄປ ຈ ໍ້ຳງ ລດົ ຮບົ         ແລະ ທະຫຳນ ມ ໍ້ຳ ຈຳກ ປະເທດ ເມໂຊໂປຕາເມຍ,         

ຈຳກ ອາຣາມ-ມາອາກາ          ແລະ ຈຳກ ໂຊບາ         

7ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຈ ໍ້ຳງ ລດົ ຮບົ ສຳມ ໝ ື່ ນ ສອງ ພນັ ຄນັ         

ແລະ ກະສດັ ແຫື່ງ ເມ  ອງ ມາອາກາ ກບັ ກອງທບັ ຂອງ ຕນົ         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ ພກັ ຢ ື່ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ເມ  ອງ 

ເມເດບາ          ແລະ ລ ກ ຫລຳນ ອຳໂມນ ກ  ທໍ້ອນໂຮມ ກນັ ຈຳກ ເມ  ອງ ຕື່ຳງ ໆ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ເພ ື່ ອ ສ ໍ້ ຮບົ          
8ເມ  ື່ອ ດາວິດ ໄດໍ້ ຍນິ ເລ ື່ ອງ ນ ັໍ້ນ ຈ ື່ງ ໃຊໍ້ ໂຢອາບ ແລະ ກອງ ທະຫຳນ ທີື່  ເກັື່ງ ກໍ້ຳ ທງັ ໝດົ ອອກ ໄປ         

9ລ ກ ຫລຳນ ອຳໂມນ ກ  ອອກ ມຳ ຕ ັໍ້ງ ຖຳນ ທບັ ຢ ື່ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ປະຕ  ເມ  ອງ         ແລະ ບນັດຳ ກະສດັ ທີື່  ຍກົຍໍ້ຳຍ ມຳ ກ  

ຢ ື່ ໃນ ທົື່ງ ນຳ ຕື່ຳງຫຳກ         

10ເມ  ື່ອ ໂຢອາບ ເຫັນ ວື່ຳກຳນ ເສິກ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງ ຖຳນ ທບັ ຢ ື່ ທຳງ ຂໍ້ຳງ ໜໍ້ຳ         ແລະ 

ຂໍ້ຳງ ຫລງັ         ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ ເອົຳ ຄນົ ທີື່  ກໍ້ຳຫຳນ ຈຳກ         ຊຳວ ອິສຣາເອນ ທີື່  ໄດໍ້ ຄດັ ເລ ອກ ໄວໍ້ ແລໍ້ວ         ແລະ ຈດັ 

 

[a]2 ຊຳມ ເອນ 10:1-19 
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ທບັ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ຕ ື່ ສ ໍ້ ຄນົ ຊີເຣຍ         

11ສື່ວນ ຄນົ ຂອງ ເພິື່ ນ ທີື່  ຍງັ ເຫລ ອ ຢ ື່         ເພິື່ ນ ກ  ມອບ ໄວໍ້ ໃນ ກຳນ ບງັຄບັ ບນັ-

ຊຳ ຂອງ ອາບີຊາຍ ນໍ້ອງ ຊຳຍ ຂອງ ຕນົ         ຄນົ ເຫລົື່ ຳ         ນ ັໍ້ນ ກ  ຈດັ ຕຽມ ເຂົໍ້ຳ ສ ໍ້ ຮບົ ກບັ ລ ກ ຫລຳນ ອຳໂມນ         

12ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ຖໍ້ຳ ຄນົ ຊີເຣຍ ມີ ກ  ຳລງັ ແຮງ ກວື່ຳ ກ  ຳລງັ ຂອງ ເຮົຳ ແລໍ້ວ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ຊື່ວຍ ເຮົຳ ແຕື່ 

ຖໍ້ຳ ກ  ຳລງັ ຄນົ ອຳໂມນ ເໜ ອ ກ  ຳລງັ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ເຮົຳ ຈະ ຊື່ວຍ ເຈົໍ້ຳ         

13ຈ ົື່ງ ມີ ຄວຳມ ກໍ້ຳຫຳນ ເຖດີ         ແລະ 

ໃຫໍ້ ເຮົຳ ເປັນ ລ ກ ຜ ໍ້ ຊຳຍ ເພ ື່ ອ ຊນົ ຊຳດ ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ ເພ ື່ ອ ຫວົ ເມ  ອງ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ຂອງ ເຮົຳ         

ແລະ ຂ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ກະທ  ຳ ສິື່ ງ ທີື່  ພ ພຣະໄທ ໃນ ສຳຍ ພຣະເນດ ຂອງ ພຣະອງົ ເຖດີ”         

14ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         

ໂຢອາບ          ແລະ ປະຊຳຊນົ ຜ ໍ້ ທີື່ ຢ ື່ ກບັ ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ຫຍບັ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃກໍ້ ໆ ຂໍ້ຳງ ໜໍ້ຳ ຄນົ ຊີເຣຍ ເພ ື່ ອ ສ ໍ້ ຮບົ         

ແລະ ພວກ ເຂົຳ         ກ  ແຕກ ໜີ ໄປ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ເພິື່ ນ         

15ເມ  ື່ອ ລ ກ ຫລຳນ ອຳໂມນ ເຫັນ ວື່ຳ ຄນົ ຊີເຣຍ ໄດໍ້ ປບົ ໜີ ໄປ 

ແລໍ້ວ         ພວກ ເຂົຳ ກ  ປບົ ໜີ ໄປ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ອາບີຊາຍ ນໍ້ອງ ຊຳຍ         ຂອງ ໂຢອາບ ດໍ້ວຍ         ແລະ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ເມ  ອງ         

ແລໍ້ວ ໂຢອາບ ກ  ໄປ ເມ  ອງ ເຢຣ ຊາເລັມ          
16ແຕື່ ເມ  ື່ອ ຄນົ ຊີເຣຍ ເຫັນ ວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ພື່ຳຍ ແພໍ້ ຕ ື່  ຊຳວ ອິສຣາເອນ;         ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ສ ົື່ງ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ 

ໄປ ຫຳ ຄນົ ຊີເຣຍ ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ຟຳກ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ເບ ໍ້ອງ ນ ັໍ້ນ;         ມ ີໂຊຟາກ          ຜ ໍ້ ບງັຄບັ ບນັຊຳ ກອງທບັ ຂອງ ຮາດັດ-
ເອເຊ ີເປັນ ຫວົໜໍ້ຳ ນ  ຳພຳ ພວກ ເຂົຳ          

ດາວິດໄດ້ບັນຊາການສ ້ຮົບເອງ 
17ແລະ ເມ  ື່ອ ມີ ຄນົ ກຳບ ທ ນ ດາວິດ          ພະ ອງົ ກ  ໄດໍ້ ທໍ້ອນໂຮມ ອິສຣາເອນ ທງັ ໝດົ ເຂົໍ້ຳກນັ         ແລະ 

ຂໍ້ຳມ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ ມຳ ຫຳ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ຈດັ ຕຽມ ທບັ ເພ ື່ ອ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກບັ ພວກ ເຂົຳ,         ເມ  ື່ອ ດາວິດ ໄດໍ້ ຈດັ 

ຕຽມ ທບັ ເຂົໍ້ຳ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກບັ ຄນົ ຊີເຣຍ,         ພວກ ເຂົຳ ກ  ເລີໍ້ມ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກບັ ພະ ອງົ         

18ຄນົ ຊີເຣຍ ກ  ໜີ ໄປ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຊຳວ ອິ-
ສຣາເອນ          ແລະ ດາວິດ ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ຄນົ ຊີເຣຍ          ຄ          ຄນົ ຂບັ ລດົ ຮບົ ເຈດັ ພນັ ຄນົ,         ທະຫຳນ ລຳບ ສີື່  ໝ ື່ ນ ຄນົ         

ແລະ ຂໍ້ຳ ໂຊຟາກ ຜ ໍ້ ບນັຊຳ ກຳນ ກອງທບັ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         

19ເມ  ື່ອ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ຮາດັດເອເຊ ີເຫັນ ວື່ຳ 

ພວກ ເຂົຳ ພື່ຳຍ ແພໍ້ ຕ ື່  ອິສຣາເອນ ແລໍ້ວ         ລຳວ ຈ ື່ງ ຍອມ ເຮັດ ສນັຕພິຳບ ກບັ ດາວິດ          ແລະ ເປັນ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ 

ຂອງ ພະ ອງົ;         ຄນົ ຊີເຣຍ ຈ ື່ງ ບ ື່  ຊື່ວຍ ລ ກ ຫລຳນ ອຳໂມນ ອີກ ຕ ື່  ໄປ          

ບົດທີ 20 
ໂຢອາບກັບດາວິດຕີຊະນະເມືອງລັບບາ[a] 

1ແລະ ຢ ື່ ມຳ ພ  ໝດົ ປີ ແລໍ້ວ         ໃນ ເວລຳ ທີື່  ບນັດຳ ກະສດັ ຍກົ ກອງທບັ ອອກ ໄປ ສ ໍ້ ຮບົ,         ໂຢອາບ ກ  ນ  ຳ 

ກ  ຳລງັ ກອງທບັ ໄປ ກວຳດ ລໍ້ຳງ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ລ ກ ຫລຳນ ອຳໂມນ          ແລະ ໄດໍ້ ປິດ ລໍ້ອມ ເມ  ອງ ລບັ ບຳ 

ໄວໍ້         ແຕື່ ດາວິດ ຄໍ້ຳງ ຢ ື່ ທີື່  ເຢຣ ຊາເລັມ          ແລະ ໂຢອາບ ກ  ໄດໍ້ ໂຈມ ຕ ີ         ແລະ ທ  ຳລຳຍ ເມ  ອງ ລບັ ບຳ;         

2ດາວິດ ໄດໍ້ ຖອດ ມງົກດຸ ອອກ ຈຳກ ຫວົ ຂອງ ກະສດັ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ພະ ອງົ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ມງົກດຸ ນ ັໍ້ນ ມີ ທອງ-

ຄ  ຳ ໜກັ ໜ ື່ ງ ຕະລນັ         ແລະ ມີ ເພັດ ພອຍ ຕື່ຳງ ໆ         ແລະ ຕ ື່  ມຳ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເອົຳ ມງົກດຸ ນ ັໍ້ນ ສວມ ເທິງ ຫວົ 

ຂອງ ກະສດັ ດາວິດ          ແລະ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ຍ ດ ເອົຳ ສິື່ ງ ຂອງ ຈຳກ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ຢື່ຳງ ຫລວງຫລຳຍ         

3ພະ ອງົ ໄດໍ້ 

ນ  ຳ ປະຊຳຊນົ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ອອກ ມຳ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ເຮັດ ວຽກ ໜກັ ໂດຍ ຢ ື່ ກບັ ເລ ື່ ອຍ,         ເຫລັກ ຂ ດ 

ແລະ ຂວຳນ         ກະສດັ ດາວິດ ໄດໍ້ ເຮັດ ເຊັື່ ນ ນີໍ້ ກບັ ບນັດຳ ເມ  ອງ ທງັ ໝດົ ຂອງ ລ ກ ຫລຳນ ອຳໂມນ          ແລໍ້ວ 

 

[a]2 ຊຳມ ເອນ 12:26-31 
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ດາວິດ ກບັ ປະຊຳຊນົ ທງັ ປວງ ກ  ກບັ ຄ ນ         ເຢຣ ຊາເລັມ          

ການຂ້າຄົນຮ ບຮູ່າງໃຫຍູ່ຂອງຟີລິດສະຕີນ 
4ຢ ື່ ມຳ ພຳຍຫລງັ ເກດີ ສງົຄຳມ ຂ ໍ້ນ ກບັ ຄນົ ຟີລິດສະຕີນ ທີື່  ເມ  ອງ ເກເຊ          ແລໍ້ວ ສິບເບກາຍ ເຊ ໍ້ອ-

ສຳຍ ຮ ຊາຍ ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ສິບປາຍ ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ຄນົ ຮ ບ ຮື່ຳງ ໃຫຍື່         ແລະ ຄນົ ຟີລິດສະຕີນ ກ  ຖ ກ 

ປຳບ ປຳມ          
5ແລະ ເກດີ ມີ ສງົຄຳມ ກບັ ຄນົ ຟີລິດສະຕີນ ອີກ         ແລໍ້ວ ເອນຮະນັນ ລ ກ ຊຳຍ ຢາອີ ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ລາມີ ລ ກ 

ຊຳຍ ຂອງ ໂກ ລີ ຢຳດ ຊຳວ ກັດ          ຜ ໍ້ ມີ ຫອກ ທີື່  ມີ ດໍ້ຳມ ໃຫຍື່ ເທົື່ ຳ ໄມ ໍ້ ກ  ຳ ພັື່ນ ຕ  ຳ ແຜື່ນ          
6ແລະ ມີ ສງົຄຳມ ທີື່  ເມ  ອງ ກັດ ອີກ         ມີ ຊຳຍ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຮ ບ ຮື່ຳງ ໃຫຍື່ ໂຕ         ຜ ໍ້ ທີື່  ມີ ມ  ເບ ໍ້ອງ ລະ ຫກົ ນິໍ້ວ         

ແລະ ນິໍ້ວ ຕນີ ເບ ໍ້ອງ ລະ ຫກົ ນິໍ້ວ ລວມ ຊຳວ ສີື່  ນິໍ້ວ,         ລຳວ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຄນົ ຮ ບ ຮື່ຳງ ໃຫຍື່ ຄ  ກນັ         

7ເມ  ື່ອ ລຳວ ໄດໍ້ ທໍ້ຳ ທຳຍ ອິສຣາເອນ;         ໂຢນາທານ ລ ກ ຊຳຍ ຊິເມອີ          ອໍ້ຳຍ ຂອງ ດາວິດ ກ  ໄດໍ້ ປະຫຳນ 

ລຳວ          
8ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເກດີ ຈຳກ ຄນົ ຮ ບ ຮື່ຳງ ໃຫຍື່ ໃນ ເມ  ອງ ກັດ          ແລະ ລຳວ ໄດໍ້ ລ ົໍ້ມ ຕຳຍ ດໍ້ວຍ ມ  ຂອງ ກະ-

ສດັ ດາວິດ          ແລະ ດໍ້ວຍ ມ  ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ພະ ອງົ          

ບົດທີ 21 
ດາວິດນັບຈຳນວນທະຫານອິສຣາເອນ[a] 

1ຊາຕານ ໄດໍ້ ລກຸຂ ໍ້ນ ຕ ື່ ສ ໍ້ ອິສຣາເອນ          ແລະ ດນົ ໃຈ ໃຫໍ້ ດາວິດ ນບັ ຈ  ຳນວນ ອິສຣາເອນ         

2ດາວິດ 

ຈ ື່ງ ກື່ຳວ ກບັ ໂຢອາບ          ແລະ ຜ ໍ້ ບງັຄບັ ບນັຊຳ ກອງທບັ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ໄປ ນບັ ຈ  ຳນວນ ຄນົ ອິສຣາເອນ ຕ ັໍ້ງແຕື່ 

ເມ  ອງ ເບເອ-ເຊບາ ຮອດ ເມ  ອງ ດານ          ແລໍ້ວ ນ  ຳ ມຳ ລຳຍ ງຳນ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ເພ ື່ ອ ຈະ ໄດໍ້ ຮ ໍ້ ຈ  ຳນວນ ລວມ 

ຂອງ ພວກ ເຂົຳ”         

3ແຕື່ ໂຢອາບ ທ ນ ວື່ຳ         “ຂ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ເພີື່ ມ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ພະ ອງົ ອີກ ຮໍ້ອຍ 

ເທົື່ ຳ         ພໍ້ອມ ກບັ ສິື່ ງ ຂອງ ທີື່  ມີ ຢ ື່ ແລໍ້ວ;         ຂໍ້ຳ ແດື່ ກະສດັ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຂອງ ຂໍ້ຳພະອງົ         ປະຊຳຊນົ ທງັ ໝດົ ນີໍ້ 

ເປັນ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຂອງ ຂໍ້ຳພະອງົ ບ ື່  ແມ ື່ນ ບ ?         ເປັນ ຫຍງັ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຂອງ ຂໍ້ຳພະອງົ ຈ ື່ງ ສ ັື່ງ 

ກຳນ ເຊັື່ ນ ນີໍ້?         ເຫດ ໃດ ພະ ອງົ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ນ  ຳ ກຳນ ລະເມດີ ມຳສ ື່ ອິສຣາເອນ”          
4ແຕື່ ໂຢອາບ ຂດັ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ຂອງ ກະສດັ ບ ື່  ໄດໍ້         ໂຢອາບ ຈ ື່ງ ຈຳກ ໄປ         ແລະ ໄປ ທົື່ວ ອິສຣາເອນ ທງັ 

ໝດົ         ແລະ ກບັ ມຳ ເຖງິ ເຢຣ ຊາເລັມ         

5ໂຢອາບ ໄດໍ້ ເອົຳ ຈ  ຳນວນ ບນັຊ ີປະຊຳຊນົ ທີື່  ນບັ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ແກື່ ດາ-
ວິດ          ໃນ ອິສຣາເອນ ທງັ ໝດົ ມີ ໜ ື່ ງ ລໍ້ຳນ ໜ ື່ ງ ແສນ ຄນົ ທີື່  ຖ  ດຳບ         ແລະ ໃນ ຢ ດາ ມີ ສີື່  ແສນ ເຈດັ ໝ ື່ ນ ຄນົ 

ທີື່  ຖ  ດຳບ         

6ແຕື່ ວື່ຳ ເພິື່ ນ ບ ື່  ໄດໍ້ ນບັ ພວກ ເລວີ          ແລະ ເບັນຢາມິນ ໃນ ທື່ຳມກຳງ ພວກ ເຂົຳ         ເພຳະວື່ຳ ຄ  ຳ 

ສ ັື່ງ ຂອງ ກະສດັ ເປັນ ທີື່  ໜໍ້ຳ ກຽດ ຊງັ ແກື່ ໂຢອາບ          

ດາວິດໄດ້ເລືອກພະຍາດລະບາດ[b] 
7ແຕື່ ພຣະເຈົ້າ ບ ື່  ໄດໍ້ ພ ພຣະໄທ ໃນ ເລ ື່ ອງ ນີໍ້         ພຣະອງົ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ລງົໂທດ ຊຳວ ອິສຣາເອນ          
8ແລະ ດາວິດ ກຳບ ທ ນ ພຣະເຈົ້າ ວື່ຳ         “ຂໍ້ຳພະອງົ ໄດໍ້ ເຮັດ ບຳບ ອນັ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ໃນ ກຳນ ທີື່  ຂໍ້ຳພະອງົ 

ໄດໍ້ ເຮັດ ໃນ ສິື່ ງ ນີໍ້         ຂໍ້ຳພະອງົ ອໍ້ອນວອນ ຕ ື່  ພຣະອງົ ບດັ ນີໍ້ ຂ  ໂຜດ ຍກົໂທດ ບຳບ ແຫື່ງ ຄວຳມ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ 

 

[a]2 ຊຳມ ເອນ 24:1-19 [b]2 ຊຳມ ເອນ 24:10-17 
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ຂອງ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ພຣະອງົ         ເພຳະ ຂໍ້ຳພະອງົ ໄດໍ້ ເຮັດ ກຳນ ອນັ ໂງ ື່ ຈ ໍ້ຳ ຫລຳຍ”         

9ແລະ ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ ກື່ຳວ ກບັ         ຄາດ ຜ ໍ້ ທ  ຳນວຳຍ ຂອງ ດາວິດ ວື່ຳ         

10“ຈ ົື່ງ ໄປ ບອກ ດາວິດ ວື່ຳ         ‘ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ 

ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ເຮົຳ ເອົຳ ໂທດ ສຳມ ປະກຳນ ວຳງ ໄວໍ້ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ         ຈ ົື່ງ ເລ ອກ ເອົຳ         ປະກຳນ ໜ ື່ ງ ເພ ື່ ອ ເຮົຳ ຈະ 

ໄດໍ້ ລງົໂທດ ເຈົໍ້ຳ’”         

11ຄາດ ຈ ື່ງ ເຂົໍ້ຳ ເຝົໍ້ຳ ດາວິດ ແລະ ກຳບ ທ ນ ພະ ອງົ ວື່ຳ         “ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງ-

ນີໍ້ ວື່ຳ         ຈ ົື່ງ ເລ ອກ ເອົຳ ຕຳມ ທີື່  ທື່ຳນ ພ ໃຈ         

12ຄ          ຄວຳມ ອ ດ ຢຳກ ລະຫວື່ຳງ ສຳມ ປີ         ຫລ  ສດັຕ  ຂອງ ເຈົໍ້ຳ 

ໄລື່ ຕດິຕຳມ ເຈົໍ້ຳ ລະຫວື່ຳງ ສຳມ ເດ ອນ ຂະນະ ທີື່  ດຳບ ຂອງ         ສດັຕ  ຈະ ຕຳມ ເຈົໍ້ຳ ທນັ         ຫລ  ດຳບ ຂອງ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ສຳມ ມ ໍ້ ຄ  ພະຍຳດ ລະບຳດ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ເທິງ ແຜື່ນດນິ         ແລະ ທ ດສະຫວນັ         ຂອງ ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ ມຳ ທ  ຳລຳຍ ໃນ ດນິແດນ ຂອງ ອິສຣາເອນ ທງັ ໝດົ         ບດັ ນີໍ້ ຂ  ໄດໍ້ ພິຈຳລະນຳ ເບິື່ ງ ວື່ຳ ຈະ ໃຫໍ້ 

ຂໍ້ຳພະອງົ ກຳບ ທ ນ ພຣະອງົ ຜ ໍ້ ໄດໍ້ ໃຊໍ້ ຂໍ້ຳພະອງົ ມຳ ວື່ຳ ຢື່ຳງໃດ?”         

13ແລໍ້ວ ດາວິດ ກື່ຳວ ກບັ ຄາດ ວື່ຳ         

“ເຮົຳ ມີ ຄວຳມ ກະວນົກະວຳຍ ໃຈ ຫລຳຍ         ຂ  ໃຫໍ້ ເຮົຳ ຕກົ ຢ ື່ ໃນ ພຣະຫດັ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ເພຳະ-

ວື່ຳ ຄວຳມ ເມດ ຕຳ ຂອງ ພຣະອງົ ກ  ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ຫລຳຍ         ຂ  ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ຕກົ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ມ  ຂອງ ມະນດຸ ເລີຍ”         

14ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ພະຍຳດ ລະບຳດ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ໃນ ອິສຣາເອນ          ແລະ ຄນົ ອິສຣາເອນ 

ໄດໍ້ ລ ົໍ້ມ ຕຳຍ ເຈດັ ໝ ື່ ນ ຄນົ          
15ແລະ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ໃຊໍ້ ທ ດສະຫວນັ ອງົ ໜ ື່ ງ ໄປ ທ  ຳລຳຍ ເມ  ອງ ເຢຣ ຊາເລັມ          ເມ  ື່ອ ທ ດສະຫວນັ 

ກ  ຳລງັ ຈະ ທ  ຳລຳຍ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ທອດ ພຣະເນດ         ແລະ ຊງົ ກບັ ພຣະໄທ ຈຳກ ເຫດ ຮໍ້ຳຍ ນ ັໍ້ນ         

ພຣະອງົ ໄດໍ້ ບອກ ກບັ ທ ດສະຫວນັ ຜ ໍ້ ກ  ຳລງັ ຈະ ທ  ຳລຳຍ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ         “ພ ແລໍ້ວ         ຫໍ້ຳມ ມ  ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ດຽວນີໍ້”         

ແລະ ທ ດສະຫວນັ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ກ  ກ  ຳລງັ ຢ ນ ຢ ື່ ທີື່  ລຳນ ຟຳດ ເຂົໍ້ຳຂອງ ອາໂຣນາ          ຄນົ ເຢ-
ບຸດ         

16ດາວິດ ແຫງນ ໜໍ້ຳ ຂ ໍ້ນ ກ  ໄດໍ້ ເຫັນ ທ ດສະຫວນັ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຢ ນ ຢ ື່ ລະຫວື່ຳງ ແຜື່ນດນິ 

ໂລກ         ແລະ ຟໍ້ຳ ສະຫວນັ         ໃນ ມ  ຖ  ດຳບ ຢຽດ ອອກ ເທິງ ເມ  ອງ ເຢຣ ຊາເລັມ          ແລໍ້ວ ດາວິດ          ແລະ ພວກ 

ເຖົໍ້ຳ ແກື່ ຂອງ ອິສຣາເອນ ຜ ໍ້ ໄດໍ້ ສວມ ຜໍ້ຳ ກະສອບ ໄດໍ້ ກ ົໍ້ມ ໜໍ້ຳ ລງົ         

17ດາວິດ ທ ນ ພຣະເຈົ້າ ວື່ຳ         “ຂໍ້ຳ-

ພະອງົ ບ ື່  ແມ ື່ນ ບ  ທີື່  ອອກ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ນບັ ຈ  ຳນວນ ປະຊຳຊນົ;         ຂໍ້ຳພະອງົ ເປັນ ຜ ໍ້ ເຮັດ ບຳບ         ແລະ ໄດໍ້ ເຮັດ 

ກຳນ ຮໍ້ຳຍ ທີື່  ໃຫຍື່ ຫລວງ ນີໍ້         ແຕື່ ບນັດຳ ຝ ງ ແກະ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ສິື່ ງ ໃດ?         ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ          ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ຂໍ້ຳພະອງົ         ຂ  ໃຫໍ້ ພຣະຫດັ ຂອງ ພຣະອງົ ຢ ື່ ເໜ ອ ຂໍ້ຳພະອງົ         ແລະ         ຄອບ-

ຄວົ ຂອງ ຂໍ້ຳພະອງົ         ແຕື່ ຂ  ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ພະຍຳດ ຮໍ້ຳຍ         ນ ັໍ້ນ ຢ ື່ ເໜ ອ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ພຣະອງົ”          

ພຣະເຈົ້າໄດ້ເລືອກລານຟາດເຂົ້າຂອງອາໂຣນາໃຫ້ເປັນບູ່ອນສ້າງແທູ່ນບ ຊາ[a] 
18ແລໍ້ວ ທ ດສະຫວນັ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ຄາດ ທ ນ ດາວິດ ວື່ຳ         ໃຫໍ້ ດາວິດ ຂ ໍ້ນ ໄປ 

ສໍ້ຳງ ແທື່ນ ບ ຊຳ ຖວຳຍ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ທີື່  ລຳນ ຟຳດ ເຂົໍ້ຳຂອງ ອາໂຣນາ ຄນົ ເຢບຸດ         

19ແລະ ດາ-
ວິດ ຂ ໍ້ນ ໄປ ຕຳມ ຄ  ຳ ຂອງ ຄາດ          ຊ ື່ ງ ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ບອກ ໃນ ພຣະນຳມ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

20ຝື່ຳຍ ອາ-
ໂຣນາ ກ  ຳລງັ ຟຳດ ເຂົໍ້ຳວດີ ຢ ື່         ເພິື່ ນ ຫນັ ມຳ ເຫັນ ທ ດສະຫວນັ         ເພິື່ ນ ພໍ້ອມ ກບັ ລ ກ ຊຳຍ ສີື່  ຄນົ ທີື່ ຢ ື່ ນ  ຳ ກນັ 

ກ  ໄປ ລີໍ້         

21ເມ  ື່ອ ດາວິດ ສະເດັດ ມຳ ເຖງິ ອາໂຣນາ;         ອາໂຣນາ ຫລຽວ ເຫັນ ດາວິດ          ແລະ ອອກ ມຳ 

ຈຳກ ລຳນ ຟຳດ ເຂົໍ້ຳ ຄ  ຳນບັ ດາວິດ          ດໍ້ວຍ ກຳນ ໝ ບ ໜໍ້ຳ ລງົ ດນິ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ດາວິດ         

22ແລະ ດາວິດ ກື່ຳວ ກບັ 

ອາໂຣນາ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ຂຳຍ ລຳນ ຟຳດ ເຂົໍ້ຳ ນີໍ້ ໃຫໍ້ ແກື່ ເຮົຳ ເຖດີ         ເພ ື່ ອ ເຮົຳ ຈະ ສໍ້ຳງ ແທື່ນ ບ ຊຳ ສ  ຳລບັ ພຣະ-
 

[a]2 ຊຳມ ເອນ 24:18-25 
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ຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໃນ ບື່ອນ ນີໍ້         ຈ ົື່ງ ຄິດ ຕຳມ ລຳຄຳ ເຕັມ         ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ພະຍຳດ ລະບຳດ ນ ັໍ້ນ ຈະ ໄດໍ້ ຫຳຍ ໄປ ຈຳກ 

ປະຊຳຊນົ”         

23ແລໍ້ວ ອາໂຣນາ ກຳບ ທ ນ ດາວິດ ວື່ຳ         “ເຊນີ ເອົຳ ບື່ອນ ນີໍ້ ສ  ຳລບັ ພະ ອງົ ເຖດີ         ແລະ ຂ  ໃຫໍ້ 

ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຂອງ ຂໍ້ຳພະອງົ         ເຮັດ ໃນ ສິື່ ງ ທີື່  ພະ ອງົ ໄດໍ້ ເຫັນ ດ ີສຳ,         ຂໍ້ຳພະອງົ ຂ  ຖວຳຍ ງວົ ເພ ື່ ອ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ 

ເຜົຳ ບ ຊຳ         ແລະ ຖວຳຍ ໄມ ໍ້ ຟຳດ ເຂົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ເປັນ ຟ ນ         ແລໍ້ວ ເຂົໍ້ຳສຳລີ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ພ ດ ຜນົ ເປັນ ເມດັ         

ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຂ  ຖວຳຍ ທງັ ໝດົ”         

24ແຕື່ ກະສດັ ດາວິດ ກື່ຳວ ກບັ ອາໂຣນາ ວື່ຳ         “ບ ື່  ໄດໍ້ ດອກ         

ແຕື່ ເຮົຳ ຈະ ຊ ໍ້ ເອົຳ ຕຳມ ລຳຄຳ ເຕັມ         ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ເອົຳ ສິື່ ງ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ຖວຳຍ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ 

ເຜົຳ ບ ຊຳ ໂດຍ ທີື່  ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ເສຍ ຄື່ຳ”         

25ດາວິດ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ຈ ື່ຳຍ ໃຫໍ້ ອາໂຣນາ ເປັນ ທອງຄ  ຳ ໜກັ ຫກົ ຮໍ້ອຍ 

ເຊ ເຂ ສ  ຳລບັ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         

26ດາວິດ ໄດໍ້ ກ ື່ສໍ້ຳງ ແທື່ນ ບ ຊຳ ຖວຳຍ ສ  ຳລບັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຢ ື່ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         

ແລະ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ         ກບັ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໂມທະນຳ ພຣະຄນຸ         ແລະ         ກຳບ ທ ນ ອອກ ພຣະນຳມ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຕອບ ດາວິດ ດໍ້ວຍ ໄຟ ຈຳກ ສະຫວນັ ຕກົ ເທິງ ແທື່ນ ເຜົຳ ບ ຊຳ         

27ແລໍ້ວ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກ  ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ແກື່ ທ ດສະຫວນັ         ແລະ ທ ດ ນ ັໍ້ນ ກ  ໄດໍ້ ເອົຳ ດຳບ ເຂົໍ້ຳ ໃສື່ ໄວໍ້ ໃນ ຝກັ 

ຄ ນ          
28ເທ ື່ ອ ນ ັໍ້ນ         ເມ  ື່ອ ດາວິດ ໄດໍ້ ເຫັນ ວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຕອບ ຕນົ ໃນ ລຳນ ຟຳດ ເຂົໍ້ຳຂອງ ອາໂຣ-

ນາ ຄນົ ເຢບຸດ ພະ ອງົ ກ  ໄດໍ້ ຖວຳຍ ບ ຊຳ ໃນ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         

29ເພຳະ ຫ ເຕັນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ທີື່  ໂມເຊ 

ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ຂ ໍ້ນ ໃນ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ         ແລະ ແທື່ນ ເຜົຳ ບ ຊຳ ກ  ຢ ື່ ໃນ ບື່ອນ ສ ງ ທີື່          ກິເບໂອນ ໃນ ສະ-

ໄໝ ນ ັໍ້ນ.         

30ແຕື່ ດາວິດ ບ ື່  ກໍ້ຳ ທີື່  ຈະ ໄປ ທ ນ ຖຳມ ພຣະເຈົ້າ ຢ ື່ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ແທື່ນ ບ ຊຳ ນ ັໍ້ນ         ເພຳະ ພະ ອງົ ຢໍ້ຳນ 

ດຳບ ຂອງ ທ ດສະຫວນັ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          

ບົດທີ 22 
ດາວິດໄດ້ຕຽມວັດຖຸສຳລັບການສ້າງພຣະວິຫານ 

1ແລໍ້ວ ດາວິດ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ນີໍ້ ແຫລະ         ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພຣະເຈົ້າ          ກ  ຢ ື່ ບື່ອນ 

ນີໍ້         ແລະ ແທື່ນ ສ  ຳລບັ ເຜົຳ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ຂອງ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ກ  ແມ ື່ນ ແທື່ນ ນີໍ້”          
2ດາວິດ ໄດໍ້ ອອກ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ຮວບຮວມ ຄນົ ຕື່ຳງ ດໍ້ຳວ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ແຜື່ນດນິ ອິສຣາເອນ          ແລະ ໄດໍ້ ຈດັ 

ພວກ ສະກດັ ຫີນ ໃຫໍ້ ຕຽມ ສະກດັ ຫີນ ເພ ື່ ອ ສໍ້ຳງ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ         

3ດາວິດ ໄດໍ້ ຈດັ ຕຽມ 

ເຫລັກ ເປັນ ຈ  ຳນວນ ຫລຳຍ         ເພ ື່ ອ ເປັນ ເຫລັກ ຕະປ  ສ  ຳລບັ ບຳນ ປະຕ  ຮ ົໍ້ວ         ແລະ ເຫລັກ ຈອດ ພໍ້ອມ ທງັ 

ທອງເຫຼ ອງ ເປັນ ຈ  ຳນວນ ຫລວງຫລຳຍ ຈນົ ບ ື່  ສຳມຳດ ທີື່  ຈະ ຊ ັື່ງ ນ  ໍ້ຳໜກັ ໄດໍ້         

4ແລະ ໄມ ໍ້ ສນົ ສີດຳ         ນບັ ບ ື່  

ຖໍ້ວນ         ເພຳະວື່ຳ ຊຳວ ຊີໂດນ          ແລະ ຊຳວ ຕີເຣ          ໄດໍ້ ນ  ຳ ໄມ ໍ້ ສນົ ສີດຳ ເປັນ ຈ  ຳນວນ ຫລວງຫລຳຍ ມຳ         

ຖວຳຍ ແກື່ ດາວິດ          
5ເພຳະ ດາວິດ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ໂຊໂລໂມນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຮົຳ ກ  ຍງັ ນໍ້ອຍ ຢ ື່         ແລະ ບ ື່  ເຄີຍ ຜື່ຳນ ວຽກ 

ງຳນ         ແລະ ພຣະວຫິຳນ ຊ ື່ ງ ຈະ ສໍ້ຳງ ຖວຳຍ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ນ ັໍ້ນ ຕໍ້ອງ ສວຍ ງຳມ ກວໍ້ຳງ ໃຫຍື່         ມີ ຊ ື່  ສຽງ         

ແລະ ມີ ສະຫງ ື່ຳ ລຳສ ີໃນ ທື່ຳມກຳງ ບນັດຳ ປະເທດ ທງັຫລຳຍ         ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ຈ ື່ງ ຈະ ຈດັ ຕຽມ ໄວໍ້”         

ດາວິດ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ຈດັ ຕຽມ ວດັຖ  ຸເປັນ ຈ  ຳນວນ ຫລວງຫລຳຍ ກື່ອນ ພະ ອງົ ຈະ ສິໍ້ນ ພະ ຊນົ          
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ດາວິດໄດ້ສັ່ງໂຊໂລໂມນ 

6ແລໍ້ວ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ເອີໍ້ນ ໂຊໂລໂມນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຕນົ ມຳ ແລະ ສ ັື່ງ ລຳວ ໃຫໍ້ ສໍ້ຳງ ພຣະວຫິຳນ ສ  ຳລບັ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ອິສຣາເອນ         

7ດາວິດ ໄດໍ້ ບອກ ແກື່ ໂຊໂລໂມນ ວື່ຳ         “ລ ກ ຊຳຍ ເອີຍ         

ເຮົຳ ມໃີຈ ປະສງົ ທີື່  ຈະ ສໍ້ຳງ ພຣະວຫິຳນ ສ  ຳລບັ ພຣະນຳມ ແຫື່ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຮົຳ         

8ແຕື່ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ມຳ ເຖງິ ເຮົຳ ວື່ຳ         ‘ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຄນົ ເລ ອດ ຕກົ ຫລຳຍ         ແລະ 

ໄດໍ້ ເຮັດ ສງົຄຳມ ຢື່ຳງ ຫລວງຫລຳຍ         ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ພຣະວຫິຳນ ເພ ື່ ອ ນຳມ ຂອງ ເຮົຳ ເລີຍ         ເພຳະ 

ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເລ ອດ ຕກົລງົ ດນິ ຢື່ຳງ ມຳກ ລ ົໍ້ນ ຕ ື່  ຕຳ ຂອງ ເຮົຳ ເທິງ ແຜື່ນດນິ ໂລກ         

9ເບິື່ ງ ແມ         ລ ກ 

ຊຳຍ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ບງັເກດີ ມຳ         ລຳວ ຈະ ມີ ຄວຳມ ສະຫງບົ ສກຸ,         ເຮົຳ ຈະ ປະທຳນ ໃຫໍ້ ລຳວ ຢ ື່ 

ເຢັນ ເປັນ ສກຸ ພົໍ້ນ ຈຳກ ສດັຕ  ທງັ ໝດົ ທີື່ ຢ ື່ ອໍ້ອມ ຂໍ້ຳງ ລຳວ         ເພຳະວື່ຳ ລຳວ ຈະ ມີ ຊ ື່ ວ ື່ຳ ໂຊໂລໂມນ          ໃນ 

ສະໄໝ ຂອງ ລຳວ ເຮົຳ ຈະ ໂຜດ         ໃຫໍ້ ອິສຣາເອນ ມີ ສນັຕພິຳບ         ແລະ ຄວຳມ ສະຫງບົ ສກຸ         

10ລຳວ ຈະ 

ສໍ້ຳງ ພຣະວຫິຳນ ເພ ື່ ອ ນຳມ ຂອງ ເຮົຳ,         ລຳວ ຈະ ເປັນ ບດຸ ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ ເຮົຳ ຈະ ເປັນ ບດິຳ ຂອງ ລຳວ         

ແລະ ເຮົຳ ຈະ ສະຖຳປະນຳ ລຳຊະ ບນັລງັ ຂອງ ລຳວ ປກົຄອງ ອິສຣາເອນ ຕະຫລອດ ໄປ ເປັນນດິ’          
11ນີໍ້ ແຫລະ         ລ ກ ຊຳຍ ເອີຍ         ຂ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ສະຖດິ ຢ ື່ ກບັ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ຂ  ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ມີ ຄວຳມ ຈະ-

ເລີນ ຮຸື່ງເຮ ອງ ຂ ໍ້ນ         ແລະ ກ ື່ສໍ້ຳງ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ສ  ຳເລັດ ຕຳມ 

ທີື່  ພຣະອງົ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ເຖງິ ເຈົໍ້ຳ ເຖດີ         

12ຂ  ພຽງ ແຕື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ປະທຳນ ສະຕປິນັຍຳ         ແລະ ຄວຳມ 

ເຂົໍ້ຳໃຈ ໃຫໍ້ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ຕ ັໍ້ງ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ປກົຄອງ ອິສຣາເອນ          ແລະ ໂຜດ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ຖ  ຮກັສຳ ພຣະບນັຍດັ 

ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

13ເມ  ື່ອນ ັໍ້ນ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຈະເລີນ ຮຸື່ງເຮ ອງ ຂ ໍ້ນ         ຖໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ລະ-

ມດັລະວງັ ທີື່  ຈະ ປະຕບິດັ ຕຳມ ພຣະບນັຍດັ         ແລະ ຂ ໍ້ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ທງັຫລຳຍ         ຊ ື່ ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ໄວໍ້ 

ກບັ ໂມເຊ ສ  ຳລບັ ຊນົ ຊຳດ ອິສຣາເອນ;         ຈ ົື່ງ ເຂັໍ້ມແຂງ         ແລະ ກໍ້ຳຫຳນ ເຖດີ         ຢື່ຳ ຢໍ້ຳນ         ແລະ ຢື່ຳ ຕກົ-

ໃຈ ເລີຍ         

14ແລະ ເບິື່ ງ ແມ         ໃນ ຄວຳມ ຍຳກ ລ  ຳບຳກ ຂອງ ຂໍ້ອຍ,         ຂໍ້ອຍ ໄດໍ້ ຈດັ ຕຽມ ໄວໍ້ ສ  ຳລບັ ພຣະວ-ິ

ຫຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ເປັນ ທອງຄ  ຳ ໜກັ ໜ ື່ ງ ແສນ ຕະລນັຕນົ,         ເງນິ ໜກັ ໜ ື່ ງ ລໍ້ຳນ ຕະລນັ,         

ທອງເຫຼ ອງ         ແລະ ເຫລັກ ທີື່  ບ ື່  ສຳມຳດ ຈະ ຊ ັື່ງ ໄດໍ້         ເພຳະ ມີ ຈ  ຳນວນ ຢື່ຳງ ຫລວງຫລຳຍ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ຈດັ 

ຕຽມ ໄມ ໍ້ ແລະ ຫີນ ທງັຫລຳຍ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ເພີື່ ມ ຕ ື່ ມ ເຂົໍ້ຳ ອີກ ກ  ໄດໍ້         

15ຫລຳຍ ໄປ ກວື່ຳ ນ ັໍ້ນ         ຍງັ ມີ ຄນົ ເຮັດ 

ວຽກ ຢື່ຳງ ຫລວງຫລຳຍ ທີື່ ຢ ື່ ນ  ຳ ເຈົໍ້ຳ         ຄ  ຊື່ຳງ ສະກດັ ຫີນ         ຊື່ຳງ ກ ື່         ຊື່ຳງ ໄມ ໍ້         ແລະ ຊື່ຳງ ສີມ   ທກຸ ໆ ປະ-

ເພດ         

16ສື່ວນ ທອງຄ  ຳ,         ເງນິ,         ທອງເຫຼ ອງ         ແລະ ເຫລັກ ນ ັໍ້ນ ມີ ຈ  ຳນວນ ຫລວງຫລຳຍ ຈນົ ນບັ ບ ື່  ໄດໍ້;         

ຈ ົື່ງ ລກຸຂ ໍ້ນ         ແລະ ເຮັດ ກຳນ ນ ັໍ້ນ ເຖດີ         ແລະ ຂ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ສະຖດິ ຢ ື່ ກບັ ເຈົໍ້ຳ”          

ດາວິດໄດ້ອອກຄຳສັ່ງໃຫ້ບັນດາຫົວໜ້າທັງຫລາຍຂອງອິສຣາເອນຊູ່ວຍໂຊໂລໂມ
ນ 

17ດາວິດ ໄດໍ້ ອອກ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ຫວົໜໍ້ຳ ເຜົື່ ຳ ທງັ ປວງ ຂອງ ອິສຣາເອນ ໃຫໍ້ ຊື່ວຍ ໂຊໂລໂມນ ລ ກ ຊຳຍ 

ຂອງ ພະ ອງົ ວື່ຳ         

18“ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ສະຖດິ ຢ ື່ ກບັ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ແມ ື່ນ ບ ?         ແລະ ພຣະ-

ອງົ ໄດໍ້ ປະທຳນ ໃຫໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ມີ ຄວຳມ ສະຫງບົ ສກຸ ໃນ ທກຸ ດໍ້ຳນ ບ ື່  ແມ ື່ນ ບ ?         ເພຳະ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ມອບ 

ຊຳວ ແຜື່ນດນິ ນີໍ້ ໄວໍ້ ໃນ ມ  ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ ກ  ສະຫງບົ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ 

ຕ ື່ໜໍ້ຳ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ພຣະອງົ         

19ບດັ ນີໍ້ ຈ ົື່ງ ຕ ັໍ້ງ ຈດິ ຕ ັໍ້ງໃຈ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ທີື່  ຈະ ຊອກ ຫຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 
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ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ຈ ົື່ງ ລກຸຂ ໍ້ນ ສໍ້ຳງ ສະຖຳນທີື່  ບ ລິສດຸ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ເພ ື່ ອ ຈະ ເອົຳ ຫີບ 

ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ເຄ ື່ ອງໃຊໍ້ ອນັ ບ ລິສດຸ ຂອງ ພຣະອງົ ກ  ດ ີ        ມຳ ໄວໍ້ ໃນ ພຣະ-

ວຫິຳນ ທີື່  ຈະ ສໍ້ຳງ ຂ ໍ້ນ ສ  ຳລບັ ພຣະນຳມ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ”          

ບົດທີ 23 
ດາວິດໄດ້ຕັ້ງໂຊໂລໂມນໃຫ້ເປັນກະສັດ 

1ເມ  ື່ອ ດາວິດ ເຖົໍ້ຳ ຫລຳຍ ແລໍ້ວ         ພະ ອງົ ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງ ໂຊໂລໂມນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ພະ ອງົ ໃຫໍ້ ເປັນ ກະສດັ 

ປກົຄອງ ອິສຣາເອນ          
2ແລະ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ເອີໍ້ນ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ທງັ ໝດົ ຂອງ ອິສຣາເອນ,         ບນັດຳ ປະໂລຫິດ         ແລະ ຄນົ ເລວີ ມຳ 

ປະຊຸມ ກນັ         

3ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ນບັ ຈ  ຳນວນ ຄນົ ເລວີ ນບັ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ອຳຍ ຸສຳມ ສິບ ປີ ຂ ໍ້ນ ໄປ         ຊ ື່ ງ ມີ ຈ  ຳນວນ 

ສຳມ ໝ ື່ ນ ແປດ ພນັ ຄນົ         

4ຈຳກ ພວກ ນີໍ້ ສອງ ໝ ື່ ນ ສີື່  ພນັ ຄນົ ຈະ ຕໍ້ອງ ເບິື່ ງແຍງ ວຽກ ງຳນ ໃນ ພຣະວຫິຳນ 

ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ຫກົ ພນັ ຄນົ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ໜໍ້ຳທີື່          ແລະ ຜ ໍ້ ຕດັສິນ         

5ແລະ ສີື່  ພນັ ຄນົ ເປັນ ຜ ໍ້ ເຝົໍ້ຳ 

ຍຳມ ບນັດຳ ປະຕ          ແລະ ອີກ ສີື່  ພນັ ຄນົ ຈະ ຖວຳຍ ສນັລະເສີນ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ດໍ້ວຍ ເຄ ື່ ອງ         ດນົຕ ີ

ຕື່ຳງ ໆ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ໄວໍ້ ສ  ຳລບັ ກຳນ ສນັລະເສີນ”         

6ແລະ ດາວິດ ໄດໍ້ ຈດັ ແບື່ງ ພວກ ເຂົຳ ເປັນ ຜະ-

ແໜກ ຕຳມ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເລວີ          ຄ          ເກໂຊນ,         ໂກຮາດ          ແລະ ເມຣາຣີ          

ເຊື້ອສາຍຂອງເກໂຊນ[a] 
7ໃນ ຈ  ຳພວກ ເກໂຊນ          ຄ          ລາດານ          ແລະ ຊິເມອີ          
8ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ລາດານ ຊ ື່ ວ ື່ຳ         ເຢຮີເອນ ເປັນ ຫວົໜໍ້ຳ,         ເຊທາມ          ແລະ ໂຢເອນ          ມີ ທງັ ໝດົ ສຳມ 

ຄນົ          
9ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຊິເມອີ ຊ ື່ ວ ື່ຳ ເຊໂລມິດ,         ຮາຊີເອນ          ແລະ ຮາຣານ          ທງັ ໝດົ ສຳມ ຄນົ         ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ 

ເປັນ ຫວົໜໍ້ຳ ຂອງ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ລາດານ          
10ແລະ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຊິເມອີ ຄ          ຢາຮາດ,         ຊີນາ,         ເຢອຸດ          ແລະ ເບຣອິາ          ທງັ ສີື່  ຄນົ ນີໍ້ ເປັນ ລ ກ 

ຊຳຍ ຂອງ ຊິເມອີ         

11ແລະ ຢາຮາດ ເປັນ ຫວົໜໍ້ຳ,         ຊີຊາ ເປັນ ຜ ໍ້ ທີ ສອງ         ແຕື່         ເຢອຸດ          ແລະ ເບຣອິາ ບ ື່  

ມີ ລ ກ ຊຳຍ ຫລຳຍ ຄນົ         ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ໃນ ກຳນ ນບັ ຈ  ຳນວນ ຈ ື່ງ ລວມ ເຂົໍ້ຳ ເປັນ ຄອບຄວົ ບນັພະບ ລດຸ 

ດຽວ ກນັ          

ເຊື້ອສາຍຂອງໂກຮາດ[b] 
12ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ໂກຮາດ ຄ          ອຳຣາມ,         ອິດຊະຮາ,         ເຮັບໂຣນ ແລະ ອຸດຊີເອນ ລວມ ສີື່  ຄນົ          
13ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອຳຣາມ ຄ          ອາໂຣນ ແລະ ໂມເຊ          ພວກ ເຂົຳ ຕ ັໍ້ງ ອາໂຣນ ໄວໍ້ ຕື່ຳງຫຳກ ໃຫໍ້ ເປັນ ຜ ໍ້ 

ເຮັດ ພິທີ ຊ  ຳລະ ສິື່ ງ         ຂອງ ທີື່  ບ ລິສດຸ ທີື່  ສດຸ ທງັ ລຳວ         ແລະ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ລຳວ ສ ບ ໆ ໄປ ເປັນນດິ         ເພ ື່ ອ 

ເຜົຳ ເຄ ື່ ອງ ຫອມ ຖວຳຍ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ບວົລະບດັ ພຣະອງົ         ແລະ ອວຍ ພຣະພອນ 

ໃນ ພຣະນຳມ ຂອງ ພຣະອງົ ຕະຫລອດ ໄປ ເປັນນດິ         

14ຝື່ຳຍ ໂມເຊ ຄນົ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ນ ັໍ້ນ         ລ ກ ຊຳຍ 

ຂອງ ເພິື່ ນ ມີ ຊ ື່  ໃນ ທື່ຳມກຳງ ຕະກ ນ ເລວີ          
 

[a]ຈດົເຊັນບນັຊ ີ3:25-26 [b]ຈດົເຊັນບນັຊ ີ3:27-31 
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15ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ໂມເຊ ຊ ື່ ວ ື່ຳ         ເກໂຊມ          ແລະ ເອລເີອເຊ          
16ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເກໂຊມ ຊ ື່ ວ ື່ຳ         ເຊບ ເອນ ຜ ໍ້ ເປັນ ຫວົໜໍ້ຳ          
17ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເອລີເອເຊ ຄ          ເຣຮາບີຢາ ຜ ໍ້ ເປັນ ຫວົໜໍ້ຳ,         ເອລເີອເຊ ບ ື່  ມີ ລ ກ ຊຳຍ ອີກ         ແຕື່ ລ ກ 

ຊຳຍ ຂອງ ເຣຮາບີຢາ ມ ີ        ຫລຳຍ ຄນົ          
18ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອິດຊະຮາ ຄ          ເຊໂລມິດ ຜ ໍ້ ເປັນ ຫວົໜໍ້ຳ          
19ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຮັບໂຣນ ຄ  ເຢຣີຢາ ເປັນ ຜ ໍ້ ກກົ,         ອາມາຣີຢາ ຜ ໍ້ ທີ ສອງ         ຢາຮາຊີເອນ ຜ ໍ້ ທີ ສຳມ         

ແລະ ເຢກາເມອາມ ຜ ໍ້ ທີ ສີື່           
20ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອຸດຊີເອນ ຄ          ມີກາ ເປັນ ຜ ໍ້ ກກົ         ແລະ ອິດຊີຢາ ຜ ໍ້ ທີ ສອງ          

ເຊື້ອສາຍຂອງເມຣາຣີ[a] 
21ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເມຣາຣີ ຄ          ມາລ ີ         ແລະ ມ ຊີ          ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ມາລີ ຄ          ເອເລອາຊາ          ແລະ ກີເຊ          
22ເອເລອາຊາ ສິໍ້ນ ຊວີດິ ໂດຍ ທີື່  ບ ື່  ມີ ລ ກ ຊຳຍ         ມີ ແຕື່ ລ ກ ສຳວ         ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ກີເຊ ຜ ໍ້ ເປັນ ພີື່ ນ ໍ້ອງ 

ຂອງ ລຳວ ໄດໍ້ ແຕື່ງງຳນ ກບັ ພວກ ຜ ໍ້ຍງິ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ          
23ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ມ ຊີ ຄ          ມາລ,ີ         ເອເດ          ແລະ ເຢເຣໂມດ          ລວມ ສຳມ ຄນົ          

ການຈັດວຽກງານໃໝູ່ຂອງຄົນເລວີ 
24ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເປັນ ຄນົ ເລວີ ຕຳມ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ເປັນ ຫວົໜໍ້ຳ ຕຳມ ບນັ-

ພະບ ລດຸ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ຕຳມ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຂ ໍ້ນ ທະບຽນ ໄວໍ້         ຕຳມ ຈ  ຳນວນ ລຳຍ ຊ ື່  ຂອງ ບກຸຄນົ         

ຕ ັໍ້ງແຕື່ ອຳຍ ຸ ຊຳວ ປີ ຂ ໍ້ນ ໄປ ຜ ໍ້ ທີື່  ຈະ ເຮັດ ວຽກ ບວົລະບດັ ໃນ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

25ເພຳະ ດາວິດ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ໂຜດ ໃຫໍ້ ປະຊຳຊນົ 

ຂອງ ພຣະອງົ ຢ ື່ ຢື່ຳງ ສະຫງບົ ສກຸ         ເພ ື່ ອ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ໄດໍ້ ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ເຢຣ ຊາເລັມ ສ ບ ໆ ໄປ ເປັນນດິ         

26ແລະ ຄນົ ເລວີ ຈ ື່ງ ບ ື່  ຕໍ້ອງ ຫຳບ ຫຳມ ຫ ເຕັນ         ຫລ  ເຄ ື່ ອງໃຊໍ້ ໃດ ໆ ເພ ື່ ອ ວຽກ ງຳນ ບວົລະບດັ ອີກ ເລີຍ”         

27ເພຳະວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ນບັ ຈ  ຳພວກ ລ ກ ຫລຳນ ເລວີ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ອຳຍ ຸຊຳວ ປີ ຂ ໍ້ນ ໄປ ຕຳມ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ສດຸ ທໍ້ຳຍ 

ຂອງ ດາວິດ          
28ແຕື່ ຫນໍ້ຳທີື່  ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ຄອຍ ຖໍ້ຳ ຊື່ວຍ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອາໂຣນ ໃນ ກຳນ ບວົລະບດັ 

ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພະຜ ໍ້ເປັນເຈົໍ້ຳ         ມກີຳນ ເຝົໍ້ຳ ໜໍ້ຳ ເດີື່ ນ         ແລະ ຫໍ້ອງ ທງັຫລຳຍ ແລະ ວຽກ ງຳນ ຊ  ຳລະ 

ສິື່ ງ ຂອງ ບື່ອນ ບ ລິສດຸ ທງັຫລຳຍ         ແລະ ທກຸ ວຽກ         ຊ ື່ ງ ເປັນ ວຽກ ງຳນ ໃນ ກຳນ ບວົລະບດັ ພຣະວຫິຳນ 

ຂອງ ພຣະເຈົ້າ         

29ແລະ ຊື່ວຍ ເອົຳ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ໄປ ວຳງ ໄວໍ້ ຕ ື່  ພຣະພກັ         ແປໍ້ງ ເນ ໍ້ອ ລະອຽດ ສ  ຳລບັ ຖວຳຍ ບ -

ຊຳ         ເຂົໍ້ຳຈີື່  ທີື່  ບ ື່  ມີ ເຊ ໍ້ອ ແປໍ້ງ         ແຜື່ນ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ປີໍ້ງ ທີື່  ທຳ ດໍ້ວຍ ນ  ໍ້ຳມນັ,         ເຄ ື່ ອງ ຜອງ         ແລະ ເຄ ື່ ອງ ວດັແທກ ທກຸ 

ຂະໜຳດ         

30ທກຸ ໆ ຕອນ ເຊົໍ້ຳ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ຢ ນ ໂມທະນຳ ພຣະຄນຸ ແລະ ສນັລະເສີນ ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ເວລຳ ແລງ ກ  ເຮັດ ເຊັື່ ນ ດຽວ ກນັ         

31ພໍ້ອມ ທງັ ກຳນ ຖວຳຍ ບນັດຳ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ ແດື່ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໃນ ວນັ ສະບຳ ໂຕ,         ໃນ ເດ ອນ ອອກ ໃໝື່ ມ ໍ້ ຂ ໍ້ນ ໜ ື່ ງ ຄ  ື່ຳ ໃນ ວນັ ເທດສະກຳນ ຕຳມ ຈ  ຳ-

ນວນ ທີື່  ກ  ຳນດົ ໃຫໍ້ ຖວຳຍ ບ ຊຳ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ທກຸ ມ ໍ້ ເລ ໍ້ອຍ ໄປ         

32ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ 

ຮບັ ໃຊໍ້ ເບິື່ ງແຍງ ຫ ເຕັນ ແຫື່ງ ຊຸມນມຸ ແລະ ຮບັ ໃຊໍ້ ໃນ ບື່ອນ ບ ລິສດຸ         ທງັ ກຳນ ຮບັ ໃຊໍ້ ຮື່ວມ ກບັ ລ ກ ຊຳຍ 

 

[a]ຈດົເຊັນບນັຊ ີ3:33-37 
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ຂອງ ອາໂຣນ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ເພ ື່ ອ ງຳນ ບວົລະບດັ ໃນ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          

ບົດທີ 24 
ໜູ່ວຍງານຂອງລ ກຫລານອາໂຣນ 

1ຫນື່ວຍ ງຳນ ຂອງ ລ ກ ຫລຳນ ອາໂຣນ ມີ ດ ັື່ງນີໍ້         ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອາໂຣນ ມີ ຄ          ນາດາບ,         ອາບີຮ ,         

ເອເລອາຊາ          ແລະ ອີທາມາ          
2ແຕື່ ນາດາບ ແລະ ອາບີຮ  ໄດໍ້ ເສຍ ຊວີດິ ກື່ອນ ພ ື່  ຂອງ ຕນົ ແລະ ຍງັ ບ ື່  ທນັ ມີ ລ ກ,         ເອເລອາຊາ          

ແລະ ອີທາມາ ຈ ື່ງ ເຮັດ ໜໍ້ຳທີື່  ຕ  ຳແໜື່ງ ປະໂລຫິດ          
3ດາວິດ ໄດໍ້ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ພວກ ເຂົຳ ເປັນ ແຕື່ ລະ ໜື່ວຍ ງຳນ ຕຳມ ໜໍ້ຳທີື່  ໃນ ກຳນ ບວົລະບດັ ຂອງ ພວກ 

ເຂົຳ         ມ ີຊາໂດກ ລ ກ ຊຳຍ         ເອເລອາຊາ          ແລະ ອາຮີເມເລັກ ລ ກ ຊຳຍ ອີທາມາ,         

4ເຫັນ ວື່ຳ ຫວົໜໍ້ຳ ໃນ 

ພວກ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເອເລອາຊາ ຫລຳຍ ກວື່ຳ ໝ ື່ ໃນ ພວກ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອີທາມາ          ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຈດັ         

ແບື່ງ ກນັ ເປັນ ໜື່ວຍ ງຳນ ດ ັື່ງນີໍ້:         ພວກ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເອເລອາຊາ ມີ ສິບ ຫກົ ຄນົ ເປັນ ຫວົໜໍ້ຳ         ອີງ ຕຳມ 

ຄອບຄວົ         ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ໃນ ພວກ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອີທາມາ ມີ ແປດ ຄນົ ອີງ ຕຳມ 

ຄອບຄວົ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         

5ພວກ ເຂົຳ ຈດັ ແບື່ງ ໜື່ວຍ ງຳນ ດໍ້ວຍ ກຳນ ຈກົ ສະຫລຳກ         

ເພຳະວື່ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໜໍ້ຳທີື່  ຂອງ ສະຖຳນທີື່  ບ ລິສດຸ         ແລະ ເຈົໍ້ຳ ໜໍ້ຳທີື່  ແຫື່ງ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ 

ມຳ ຈຳກ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເອເລອາຊາ ກບັ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອີທາມາ         

6ແລະ ເຊມາຢາ ລ ກ ຊຳຍ ເນທາ-
ເນນ ເປັນ ເລຂຳ ຊ ື່ ງ ເປັນ ຄນົ ເລວີ          ໂດຍ ໄດໍ້ ບນັທ ກ ໄວໍ້ ຕ ື່  ພຣະພກັ ກະສດັ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ         ແລະ ປະ-

ໂລຫິດ ຊາໂດກ          ແລະ ອາຮີເມເລັກ ລ ກ ຊຳຍ ອາບີອາທາ          ແລະ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຫວົໜໍ້ຳ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ 

ປະໂລຫິດ         ແລະ ຂອງ ຄນົ ເລວີ:         ພວກ ເຂົຳ ຈກົ ສະຫລຳກ ຄອບຄວົ ໜ ື່ ງ ຈຳກ ເອເລອາຊາ          ແລະ 

ຄອບຄວົ ໜ ື່ ງ ຈຳກ ອີທາມາ          
7ສະຫລຳກ ທ  ຳອິດ ຕກົ ຖ ກ ເຢໂຮຢາຣິບ          ທີ ສອງ ຕກົ ຖ ກ ເຢດາຢາ          
8ທີ ສຳມ ຕກົ ຖ ກ ຮາຣີມ          ທີ ສີື່  ຕກົ ຖ ກ ເສໂອຣີມ          
9ທີ ຫໍ້ຳ ຕກົ ຖ ກ ມັນກຢີາ          ທີ ຫກົ ຕກົ ຖ ກ ມິຢາມິນ          
10ທີ ເຈດັ ຕກົ ຖ ກ ຮັກກົດ          ທີ ແປດ ຕກົ ຖ ກ ອາບີຢາ          
11ທີ ເກົໍ້ຳ ຕກົ ຖ ກ ເຢຊ ອາ          ທີ ສິບ ຕກົ ຖ ກ ເຊການີອາ          
12ທີ ສິບ ເອັດ ຕກົ ຖ ກ ເອລີຢາຊິບ          ທີ ສິບ ສອງ ຕກົ ຖ ກ ຢາກີມ          
13ທີ ສິບ ສຳມ ຕກົ ຖ ກ ຮຸບປາ          ທີ ສິບ ສີື່  ຕກົ ຖ ກ ເຢເຊເບອາບ          
14ທີ ສິບ ຫໍ້ຳ ຕກົ ຖ ກ ບິນກາ          ທີ ສິບ ຫກົ ຕກົ ຖ ກ ອິມເມ          
15ທີ ສິບ ເຈດັ ຕກົ ຖ ກ ເຮຊີ          ທີ ສິບ ແປດ ຕກົ ຖ ກ ຮາບປິດເຊັດ          
16ທີ ສິບ ເກົໍ້ຳ ຕກົ ຖ ກ ເປທາຮີຢາ          ທີ ຊຳວ ຕກົ ຖ ກ ເຢເຮັດຊະເກັນ          
17ທີ ຊຳວ ເອັດ ຕກົ ຖ ກ ຢາກິນ          ທີ ຊຳວ ສອງ ຕກົ ຖ ກ ກາມ ນ          
18ທີ ຊຳວ ສຳມ ຕກົ ຖ ກ ເດລາຢາ          ທີ ຊຳວ ສີື່  ຕກົ ຖ ກ ມາອາຊີຢາ          
19ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ມກີຳນ ກ  ຳນດົ ໜໍ້ຳທີື່  ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ໃນ ກຳນ ບວົລະບດັ         ເພ ື່ ອ ທີື່  ຈະ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ 
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ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພະຜ ໍ້ເປັນເຈົໍ້ຳ ຕຳມ ໜໍ້ຳທີື່          ແລະ ລະບຽບ ກຳນ ຊ ື່ ງ ອາໂຣນ ພ ື່  ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງ 

ໄວໍ້ ສ  ຳລບັ ພວກ ເຂົຳ         ດ ັື່ງ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ພວກ ເຂົຳ ໄວໍ້.          

ເຊື້ອສາຍຂອງໂກຮາດ 
20ສື່ວນ ພວກ ລ ກ ຫລຳນ ເລວີ ທີື່  ຍງັ ເຫລ ອ ຢ ື່ ມີ ຄ :         ຈຳກ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອຳຣາມ;         ຊ ບາເອນ          ຈຳກ 

ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຊ ບາເອນ          ແມ ື່ນ ເຢເດຢາ          
21ຝື່ຳຍ ເຣຮາບີຢາ          ຄ  ຈຳກ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຣຮາບີຢາ;         ອິດຊີຢາ ເປັນ ຫວົໜໍ້ຳ          
22ຈຳກ ຄນົ ອິດຊະຮາ:         ເຊໂລມິດ,         ຈຳກ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຊໂລມິດ ແມ ື່ນ ຢາຮາດ          
23ແລະ ຈຳກ ພວກ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຮັບໂຣນ ຄ :         ເຢຣີຢາ ຜ ໍ້ ເປັນ ຫວົໜໍ້ຳ,         ອາມາຣີຢາ ຜ ໍ້ ທີ ສອງ,         

ຢາຮາຊີເອນ ຜ ໍ້ ທີ ສຳມ,         ເຢກາເມອາມ ຜ ໍ້ ທີ ສີື່           
24ພວກ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອຸດຊີເອນ ຄ :         ມີກາ,         ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ມີກາ ຄ          ຊາມີ          
25ນໍ້ອງ ຊຳຍ ຂອງ ມີກາ ຄ          ອິດຊີຢາ,         ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອິດຊີຢາ ຄ          ເຊຄາຣີຢາ          

ເຊື້ອສາຍຂອງເມຣາຣີ 
26ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເມຣາຣີ ຊ ື່ ວ ື່ຳ         ມາລ ີ         ແລະ ມ ຊີ,         ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຢາອາຊີຢາ ຊ ື່ ວ ື່ຳ         ເບໂນ          
27ຝື່ຳຍ ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ເມຣາຣີ,         ຂອງ ຢາອາຊີຢາ          ເບໂນ          ໂຊຮາມ          ຊຳ ກ          ແລະ         ອິບຣີ          
28ຈຳກ ມາລ ີຄ          ເອເລອາຊາ ຊ ື່ ງ ເພິື່ ນ ບ ື່  ມີ ລ ກ ຊຳຍ          
29ຈຳກ ກີເຊ          ພວກ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ກີເຊ          ຄ          ເຢຣາເມເອນ.          
30ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ມ ຊີ ຊ ື່ ວ ື່ຳ         ມາລ,ີ         ເອເດ          ແລະ ເຢຣີໂມດ          ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຄນົ 

ເລວີ          ຕຳມ ຄອບຄວົ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ          
31ຈ  ຳພວກ ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ແຕື່ ລະ ຫວົໜໍ້ຳ ຄອບຄວົ ບນັພະບ ລດຸ         ແລະ ນໍ້ອງ ຊຳຍ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ກ  ຄ  

ກນັ ໄດໍ້ ຈບັ ສະຫລຳກ ໄດໍ້ ຢື່ຳງ ດຽວ ກບັ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ຄ          ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອາໂຣນ          ແລະ ພີື່ -

ນໍ້ອງ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ກ  ໄດໍ້ ຈກົ ສະຫລຳກ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ກະສດັ ດາວິດ,         ຊາໂດກ,         ອາຮີເມເລັກ          ແລະ ຕ ື່  ຫວົ-

ໜໍ້ຳ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ປະໂລຫິດ         ແລະ ຂອງ ຄນົ ເລວີ          

ບົດທີ 25 
ພວກນັກດົນຕີ ແລະນັກຮ້ອງສຳລັບພຣະວິຫານ 

1ດາວິດ          ແລະ ຜ ໍ້ ບນັຊຳ ກຳນ ກອງທບັ ໄດໍ້ ຄດັ ເລ ອກ ເອົຳ ບຳງ ຄນົ ຈຳກ ພວກ ລ ກ ຊຳຍ         ຂອງ ອາ-
ສັບ,         ເຮມານ          ແລະ ຂອງ ເຢດ ທ ນ ໄວໍ້ ສ  ຳລບັ ກຳນ ບວົລະບດັ         ພວກ ນີໍ້ ຈະ ທ  ຳນວຳຍ ດໍ້ວຍ ພິນ ຄ ື່         

ດໍ້ວຍ ພິນ ໃຫຍື່         ແລະ ດໍ້ວຍ ແສື່ງ         ຈ  ຳນວນ ຄນົ ທີື່  ເຮັດ ວຽກ ຕຳມ ໜໍ້ຳທີື່  ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ມີ ຄ :          
2ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອາສັບ ຄ          ຊາກ ເຣ,         ໂຢເຊັບ,         ເນທານີອາ          ແລະ ອາຊາເຣລາ          ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ 

ອາສັບ          ໂດຍ ພຳຍ ໃຕໍ້ ກຳນ ແນະນ  ຳ ຂອງ ອາສັບ          ທີື່  ເປັນ ຜ ໍ້ ທ  ຳນວຳຍ ຕຳມ ພະ ລຳຊະດ  ຳລດັ ສ ັື່ງ 

ຂອງ ກະສດັ          
3ຈຳກ ເຢດ ທ ນ          ຄ  ພວກ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຢດ ທ ນ ຊ ື່ ວ ື່ຳ         ເກດາລຢີາ,         ເຊຣີ,         ເຢຊາຢາ,         ຊິເມອີ          

ຮາຊາບີຢາ          ແລະ ມັດຕີທີຢາ          ຫກົ ຄນົ ພຳຍ ໃຕໍ້ ກຳນ ນ  ຳ ຂອງ ເຢດ ທ ນ ພ ື່  ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ພະ-
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ຍຳກອນ ດໍ້ວຍ ພິນ ຄ ື່ ໃນ ກຳນ ໂມທະນຳ ແລະ ກຳນ ສນັລະເສີນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          

4ຈຳກ ເຮມານ          ຄ  ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຮມານ          ຊ ື່ ວ ື່ຳ         ບຸກກີຢາ,         ມັດຕານີຢາ,         ອຸດຊີເອນ,         ເຊບ -
ເອນ,         ເຢຣີໂມດ          ຮານານີຢາ          ຮານານີ,         ເອລອີາທາ,         ກິດດັນຕີ,         ໂຣມາມຕີ-ເອເຊ,ີ         ໂຢຊະເບ-
ກາຊາ,         ມັນໂລທີ,         ໂຮທີ          ແລະ ມາຮາຊີໂອດ         

5ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຮມານ ຜ ໍ້ ທ  ຳນວຳຍ 

ຂອງ ກະສດັ ຕຳມ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ເພ ື່ ອ ຈະ ເປົື່ ຳ ແກ         ແລະ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ປະທຳນ ລ ກ ຊຳຍ 

ສິບ ສີື່  ຄນົ         ແລະ ລ ກ ສຳວ ສຳມ ຄນົ ໃຫໍ້ ເຮມານ          
6ພວກ ເຂົຳ ທກຸ ຄນົ ຢ ື່ ພຳຍ ໃຕໍ້ ຄ  ຳ ແນະນ  ຳ ຜ ໍ້ ເປັນ ພ ື່  ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ເພ ື່ ອ ປະກອບ ບດົເພງ ໃນ 

ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ດໍ້ວຍ ແສື່ງ,         ພິນ ໃຫຍື່         ແລະ ພິນ ຄ ື່         ເພ ື່ ອ ກຳນ ບວົລະບດັ ໃນ 

ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ;         ອາສັບ          ເຢດ ທ ນ          ແລະ ເຮມານ          ຢ ື່ ພຳຍ ໃຕໍ້ ພະ ລຳຊະດ  ຳລດັ ສ ັື່ງ 

ຂອງ ກະສດັ         

7ຈ  ຳນວນ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ກບັ ພວກ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ທີື່  ໄດໍ້ ຮບັ ກຳນ ຝ ກ ໃນ ກຳນ 

ຮໍ້ອງເພງ ຖວຳຍ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ທີື່  ມີ ຄວຳມ ຊ  ຳນຳນ ທງັ ໝດົ ມີ ສອງ ຮໍ້ອຍ ແປດ ສິບ ແປດ ຄນົ.          

ການຈັບສະຫລາກໜ້າທີ່ຂອງແຕູ່ລະຄົນ 
8ພວກ ເຂົຳ ຈບັ ສະຫລຳກ ສ  ຳລບັ ໜໍ້ຳທີື່  ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ທງັ ຜ ໍ້ ນໍ້ອຍ         ຜ ໍ້ ໃຫຍື່         ຄ  ສອນ         ແລະ ລ ກສິດ 

ກ  ຄ  ກນັ          
9ສະຫລຳກ ທ  ຳອິດ ຕກົ ຖ ກ ພວກ ຂອງ ອາສັບ ໄດໍ້ແກື່ ໂຢເຊັບ          ທີ ສອງ ໄດໍ້ແກື່ ເກດາລີຢາ          ພໍ້ອມ 

ກບັ ພີື່ ນ ໍ້ອງ         ແລະ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ລຳວ ສິບ ສອງ ຄນົ          
10ທີ ສຳມ ຕກົ ຖ ກ ຊາກ ເຣ          ພໍ້ອມ ກບັ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ລຳວ ແລະ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ລຳວ ສິບ ສອງ ຄນົ          
11ທີ ສີື່  ຕກົ ຖ ກ ອິດຊະຣີ          ພໍ້ອມ ກບັ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ລຳວ         ແລະ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ລຳວ ສິບ ສອງ ຄນົ          
12ທີ ຫໍ້ຳ ຕກົ ຖ ກ ເນທານີອາ          ພໍ້ອມ ກບັ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ລຳວ ແລະ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ລຳວ ສິບ ສອງ ຄນົ          
13ທີ ຫກົ ຕກົ ຖ ກ ບຸກກີຢາ          ພໍ້ອມ ກບັ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ລຳວ ແລະ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ລຳວ ສິບ ສອງ ຄນົ          
14ທີ ເຈດັ ຕກົ ຖ ກ ເຢຊາເຣລາ          ພໍ້ອມ ກບັ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ລຳວ         ແລະ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ລຳວ ສິບ ສອງ ຄນົ          
15ທີ ແປດ ຕກົ ຖ ກ ເຢຊາຢາ          ພໍ້ອມ ກບັ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ລຳວ ແລະ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ລຳວ ສິບ ສອງ ຄນົ          
16ທີ ເກົໍ້ຳ ຕກົ ຖ ກ ມັດຕານີຢາ          ພໍ້ອມ ກບັ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ລຳວ ແລະ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ລຳວ ສິບ ສອງ ຄນົ          
17ທີ ສິບ ຕກົ ຖ  ຊິເມອີ          ພໍ້ອມ ກບັ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ລຳວ         ແລະ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ລຳວ ສິບ ສອງ ຄນົ          
18ທີ ສິບ ເອັດ ຕກົ ຖ ກ ອັດຊາເຣນ          ພໍ້ອມ ກບັ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ລຳວ         ແລະ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ລຳວ ສິບ ສອງ 

ຄນົ          
19ທີ ສິບ ສອງ ຕກົ ຖ ກ ຮາຊາບີຢາ          ພໍ້ອມ ກບັ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ລຳວ         ແລະ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ລຳວ ສິບ ສອງ 

ຄນົ          
20ທີ ສິບ ສຳມ ຕກົ ຖ ກ ຊ ບາເອນ          ພໍ້ອມ ກບັ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ລຳວ         ແລະ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ລຳວ ສິບ ສອງ 

ຄນົ          
21ທີ ສິບ ສີື່  ຕກົ ຖ ກ ມັດຕີທີຢາ          ພໍ້ອມ ກບັ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ລຳວ ແລະ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ລຳວ ສິບ ສອງ ຄນົ          
22ທີ ສິບ ຫໍ້ຳ ຕກົ ຖ ກ ເຢເຣໂມດ          ພໍ້ອມ ກບັ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ລຳວ         ແລະ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ລຳວ ສິບ ສອງ ຄນົ          
23ທີ ສິບ ຫກົ ຕກົ ຖ ກ ຮານານີຢາ          ພໍ້ອມ ກບັ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ລຳວ         ແລະ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ລຳວ ສິບ ສອງ 
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ຄນົ          

24ທີ ສິບ ເຈດັ ຕກົ ຖ ກ ໂຢຊະເບກາຊາ          ພໍ້ອມ ກບັ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ລຳວ         ແລະ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ລຳວ ສິບ 

ສອງ ຄນົ          
25ທີ ສິບ ແປດ ຕກົ ຖ ກ ຮານານີ          ພໍ້ອມ ກບັ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ລຳວ         ແລະ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ລຳວ ສິບ ສອງ ຄນົ          
26ທີ ສິບ ເກົໍ້ຳ ຕກົ ຖ ກ ມັນໂລທີ          ພໍ້ອມ ກບັ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ລຳວ         ແລະ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ລຳວ ສິບ ສອງ ຄນົ          
27ທີ ຊຳວ ຕກົ ຖ ກ ເອລີອາທາ          ພໍ້ອມ ກບັ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ລຳວ ແລະ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ລຳວ ສິບ ສອງ ຄນົ          
28ທີ ຊຳວ ເອັດ ຕກົ ຖ ກ ໂຮທີ          ພໍ້ອມ ກບັ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ລຳວ         ແລະ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ລຳວ ສິບ ສອງ ຄນົ          
29ທີ ຊຳວ ສອງ ຕກົ ຖ ກ ກິດດັນຕີ          ພໍ້ອມ ກບັ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ລຳວ         ແລະ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ລຳວ ສິບ ສອງ 

ຄນົ          
30ທີ ຊຳວ ສຳມ ຕກົ ຖ ກ ມາຮາຊີໂອດ          ພໍ້ອມ ກບັ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ລຳວ         ແລະ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ລຳວ ສິບ 

ສອງ ຄນົ          
31ທີ ຊຳວ ສີື່  ຕກົ ຖ ກ ໂຣມາມຕີ-ເອເຊ ີ         ພໍ້ອມ ກບັ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ລຳວ         ແລະ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ລຳວ ສິບ 

ສອງ ຄນົ          

ບົດທີ 26 
ການຈັດກອງເຝົ້າຍາມປະຕ ສຳລັບພຣະວິຫານຂອງພຣະເຈົ້າ 

1ຝື່ຳຍ ກອງ ເຝົໍ້ຳ ຍຳມ ປະຕ  ແມ ື່ນ ຈຳກ ພວກ ໂກຣາ ມ,ີ         ເມເຊເລມີຢາ ລ ກ ຊຳຍ ໂກເຣ          ຈຳກ ລ ກ 

ຫລຳນ ຂອງ ອາສັບ          
2ເມເຊເລມີຢາ ມີ ລ ກ ຊຳຍ ຄ          ເຊຄາຣີຢາ ລ ກກກົ,         ເຢດີອາເອນ ຜ ໍ້ ທີ ສອງ,         ເຊບາດີຢາ ຜ ໍ້ ທີ ສຳມ,         

ຢາດນີເອນ ຜ ໍ້ ທີ ສີື່ .         

3ເອລາມ ຜ ໍ້ ທີ ຫໍ້ຳ,         ເຢໂຮຮານັນ ຜ ໍ້ ທີ ຫກົ,         ເອລີເອໂຮນາຍ ຜ ໍ້ ທີ ເຈດັ          
4ແລະ ໂອເບັດ ເອໂດມ ມີ ລ ກ ຊຳຍ ຄ          ເຊມາຢາ ເປັນ ລ ກກກົ,         ເຢໂຮຊາບັດ ຜ ໍ້ ທີ ສອງ,         ໂຢອາ ຜ ໍ້ ທີ 

ສຳມ,         ສາກາ ຜ ໍ້ ທີ ສີື່ ,         ເນທາເນນ ຜ ໍ້ ທີ ຫໍ້ຳ         

5ອຳມີເອນ ຜ ໍ້ ທີ ຫກົ,         ອິດຊາຄາ ຜ ໍ້ ທີ ເຈດັ,         ເປອ ເລທາຍ 

ຜ ໍ້ ທີ ແປດ         ເພຳະວື່ຳ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ອ  ຳນວຍ ພຣະພອນ ໃຫໍ້ ແກື່ ເພິື່ ນ ແລໍ້ວ          
6ພໍ້ອມ ທງັ ເຊມາຢາ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເພິື່ ນ ດໍ້ວຍ         ຊ ື່ ງ ມີ ລ ກ ຊຳຍ ຫລຳຍ ຄນົ ເກດີ ແກື່ ລຳວ ເປັນ ຜ ໍ້ ປກົ-

ຄອງ ໃນ ຄອບຄວົ ພ ື່  ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ເພຳະ ພວກ ເຂົຳ ເປັນ ຄນົ ມີ ອ  ຳນຳດ         ແລະ ກໍ້ຳຫຳນ         

7ລ ກ ຊຳຍ 

ຂອງ ເຊມາກີຢາ ຄ          ໂອທະນີ,         ເຣຟາເອນ,         ໂອເບັດ          ແລະ ເອນຊາບັດ;         ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ລຳວ ເປັນ 

ຄນົ ທີື່  ມີ ຄວຳມ ກໍ້ຳຫຳນ ຄ          ເອລຮີ           ແລະ ເຊມາກີຢາ          
8ຄນົ ທງັ ໝດົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເປັນ ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ໂອເບັດ ເອໂດມ,         ທງັ ລຳວ ເອງ ກບັ ລ ກ ຊຳຍ         ແລະ ພີື່ -

ນໍ້ອງ ຂອງ ລຳວ ເປັນ ຄນົ ທີື່  ມີ ຄວຳມ ສຳມຳດ,         ມີ ກ  ຳລງັ ເໝຳະ ສມົ ແກື່ ກຳນ ບວົລະບດັ,         ໂດຍ ມຳ ຈຳກ 

ໂອເບັດ ເອໂດມ ຫກົ ສິບ ສອງ ຄນົ          
9ແລະ ເມເຊເລມີຢາ ມີ ລ ກ ຊຳຍ         ແລະ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ເປັນ ຄນົ ທີື່  ມີ ກ  ຳລງັ ຄວຳມ ສຳມຳດ ສິບ ແປດ ຄນົ          
10ແລະ ໂຮສາ ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ເມຣາຣີ ມີ ລ ກ ຊຳຍ ຄ          ຊິມຣ ີຜ ໍ້ ເປັນ ຫວົໜໍ້ຳ         (ເຖງິ ລຳວ ຈະ ບ ື່  

ແມ ື່ນ ລ ກ ຫວົປີ         ພ ື່  ຂອງ ລຳວ ກ  ໃຫໍ້ ລຳວ ເປັນ ຫວົໜໍ້ຳ)         

11ຮິນກີຢາ ຜ ໍ້ ທີ ສອງ,         ເຕບາລີຢາ ຜ ໍ້ ທີ ສຳມ,         
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ເຊຄາຣີຢາ ຜ ໍ້ ທີ ສີື່  ລ ກ ຊຳຍ         ແລະ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ໂຮສາ ທງັ ໝດົ ມີ ສິບ ສຳມ ຄນົ          

12ຄນົ ທງັຫລຳຍ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ໄດໍ້ ປະຈ  ຳກຳນ ເຝົໍ້ຳ ຍຳມ ປະຕ ,         ພວກ ຫວົໜໍ້ຳ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ມໜີໍ້ຳ ທີື່  

ເຊັື່ ນ ດຽວ ກບັ ພີື່ ນ ໍ້ອງ         ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ໃນ ກຳນ ບວົລະບດັ ໃນ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          

ການຈັບສະຫລາກ ເພື່ອຈະຮ ້ວູ່າໃຜຢ ູ່ປະຕ ໃດ 
13ພວກ ເຂົຳ ຈບັ ສະຫລຳກ ກນັ ຕຳມ ຄອບຄວົ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ທງັ ຜ ໍ້ ນໍ້ອຍ         ແລະ ຜ ໍ້ 

ໃຫຍື່ ກ  ເຮັດ ຄ  ກນັ         ສ  ຳລບັ ວື່ຳ ໃຜ ຢ ື່ ປະຕ  ໃດ         

14ສະຫລຳກ ດໍ້ຳນ ຕຳເວັນ ອອກ ຕກົ ຖ ກ ເຊເລມີຢາ,         

ເພິື່ ນ ຈບັ ສະຫລຳກ ໃຫໍ້ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເພິື່ ນ         ຄ  ເຊຄາຣີຢາ ດໍ້ວຍ         ລຳວ         ເປັນ ທີື່  ປ ກສຳ ທີື່  ສະຫລຽວ ສະ-

ຫລຳດ         ແລະ ສະຫລຳກ ຂອງ ລຳວ ຕກົ ຖ ກ ດໍ້ຳນ ເໜ ອ         

15ສະຫລຳກ ທຳງ ທິດໃຕໍ້ ໄດໍ້ ຕກົ ຖ ກ ໂອເບັດ 

ເອໂດມ,         ສຳງ ເກບັ ມ ໍ້ຽນ ສິື່ ງ ຂອງ ນ ັໍ້ນ ຈດັ ໃຫໍ້ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເພິື່ ນ ເບິື່ ງແຍງ         

16ສະຫລຳກ ດໍ້ຳນ ຕຳ-

ເວັນຕກົ ນ ັໍ້ນ ຕກົ ຖ ກ ຊຸບປີມ          ແລະ ໂຮສາ          ທີື່  ປະຕ  ຊັນເລເກັດ,         ຂ ໍ້ນ ໄປ ຕຳມ ຖະໜນົ         ມີ ຜ ໍ້ ເຝົໍ້ຳ ຍຳມ 

ຕດິຕ ື່  ກນັ ໄປ         

17ດໍ້ຳນ ຕຳເວັນ ອອກ ມີ ຄນົ ເລວີ ຫກົ ຄນົ         ດໍ້ຳນ ເໜ ອ ທກຸ ມ ໍ້ ມີ ສີື່  ຄນົ         ດໍ້ຳນ ໃຕໍ້ ມ ໍ້ ລະ ສີື່  ຄນົ 

ທກຸ ມ ໍ້         ແລະ ມີ ສອງ ຄ ື່ ຍຳມ ຢ ື່ ທີື່  ສຳງ ເຄ ື່ ອງ         

18ສ  ຳລບັ ລະບຽງ ທຳງ ຕຳເວັນຕກົ ນ ັໍ້ນ         ມີ ສີື່  ຄນົ ຢ ື່ ທີື່  ຖະ-

ໜນົ ແລະ ສອງ ຄນົ ຍຳມ ຢ ື່ ທີື່  ລະບຽງ         

19ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເປັນ ພວກ ເຝົໍ້ຳ ຍຳມ ປະຕ  ຊ ື່ ງ ມຳ ຈຳກ ລ ກ ຫລຳນ 

ຂອງ ໂກຣາ          ແລະ ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ເມຣາຣີ          

ຄົນເລວີທີ່ເບິ່ງແຍງຄັງພຣະວິຫານຂອງພຣະເຈົ້າ 
20ຈຳກ ຄນົ ເລວີ ນ ັໍ້ນ,         ອາຮີຢາ ເປັນ ຜ ໍ້ ເບິື່ ງແຍງ ຄງັ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ແລະ ຄງັ ສິື່ ງ ຂອງ 

ຖວຳຍ         

21ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ລາດານ,         ພວກ ລ ກ ຊຳຍ ຄນົ ເກໂຊນ ຂອງ ລາດານ,         ບນັດຳ ຫວົໜໍ້ຳ ຫວົ-

ໜໍ້ຳ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ລາດານ ຄ          ເຢຮີເອລ ີຄນົ ເກໂຊນ.         

22ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຢຮີເອລີ          ຄ          ເຊທາມ          

ແລະ ໂຢເອນ ນໍ້ອງ ຊຳຍ ຂອງ ລຳວ         ຊ ື່ ງ ເປັນ ຜ ໍ້ ເບິື່ ງແຍງ ຄງັ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          
23ຈຳກ ຄນົ ອຳຣາມ,         ຄນົ ອິດຊະຮາ,         ຄນົ ເຮັບໂຣນ          ແລະ ຈຳກ ຄນົ ອຸດຊີເອນ          
24ແລະ ເຊບ ເອນ          ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເກໂຊມ          ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ໂມເຊ          ຊ ື່ ງ ເປັນ ນຳຍ ຄງັ ໃຫຍື່         

25ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ລຳວ         ຊຳວ ເອລເີອເຊ          ຄ          ເຣຮາບີຢາ ລ ກ ຊຳຍ ລຳວ,         ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຣຮາບີຢາ ຄ  

ເຢຊາຢາ          ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຢຊາຢາ ຄ  ໂຢຣາມ,         ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ໂຢຣາມ ຄ          ຊິກຣ,ີ         ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຊິ-
ກຣີ ຄ  ເຊໂລມິດ         

26ເຊໂລມິດ          ແລະ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ລຳວ ເປັນ ຜ ໍ້ ເບິື່ ງແຍງ ຄງັ ເຄ ື່ ອງ ຖວຳຍ ທງັ ໝດົ         ຊ ື່ ງ 

ກະສດັ ດາວິດ          ແລະ ບນັດຳ ບນັພະບ ລດຸ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ເປັນ ຫວົໜໍ້ຳ         ແລະ ນຳຍ ພນັ ນຳຍຮໍ້ອຍ         ພໍ້ອມ 

ທງັ ຜ ໍ້ ບນັຊຳ ກຳນ ກອງທບັ ໄດໍ້ ມອບ ຖວຳຍ ໄວໍ້         

27ຊ ື່ ງ ພວກ ເພິື່ ນ ຍ ດ ມຳ ໄດໍ້ ຈຳກ ສງົຄຳມ         ພວກ ເພິື່ ນ 

ໄດໍ້ ມອບ ຖວຳຍ         ເພ ື່ ອ ກຳນ ສໍ້ອມແປງ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

28ແລະ ສິື່ ງ ຂອງ ທີື່  ຊາມ -
ເອນ ຜ ໍ້ ທ  ຳນວຳຍ,         ຊາອ ນ ລ ກ ຊຳຍ ກີເຊ          ແລະ ອັບເນ ລ ກ ຊຳຍ ເນ          ແລະ ໂຢອາບ ລ ກ ຊຳຍ ນຳງ 

ເຊຣ ຢາ ໄດໍ້ ຖວຳຍ ໄວໍ້         ເຄ ື່ ອງ ຖວຳຍ ທງັ ໝດົ ຢ ື່ ໃນ ພຳຍ ໄຕໍ້ ກຳນ ເບິື່ ງແຍງ ຂອງ ເຊໂລມິດ          ແລະ ພີື່ -

ນໍ້ອງ ຂອງ ລຳວ          

ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະຜ ້ພິຈາລະນາສຳລັບອິສຣາເອນ 
29ຈຳກ ຄນົ ອິດຊະຮາ,         ເກນານີຢາ          ແລະ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ລຳວ ໄດໍ້ ຮບັ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ໃຫໍ້ ມໜີໍ້ຳ ທີື່  ຮບັຜິດ-

ຊອບ ນອກ ເຂດ ສ  ຳລບັ ຄວບ ຄມຸ ອິສຣາເອນ ໂດຍ ໃຫໍ້ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ໜໍ້ຳທີື່          ແລະ ເປັນ ຜ ໍ້ ຕດັສິນ          
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30ຈຳກ ຄນົ ເຮັບໂຣນ;         ຮາຊາບຢີາ          ແລະ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ລຳວ ເປັນ ຄນົ ທີື່  ມີ ຄວຳມ ກໍ້ຳຫຳນ ມີ ໜ ື່ ງ ພນັ 

ເຈດັ ຮໍ້ອຍ ຄນົ         ໂດຍ ເປັນ ຜ ໍ້ ເບິື່ ງແຍງ ອິສຣາເອນ ທຳງ ຟຳກ ຕຳເວັນຕກົ ຂອງ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ ຟຳກ ນ ັໍ້ນ         

ໃນ ເລ ື່ ອງ ກດິຈະກຳນ ທງັ ໝດົ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ລຳຊະກຳນ ຂອງ ກະສດັ          
31ຈຳກ ຄນົ ເຮັບໂຣນ          ເຢຣີຢາ ເປັນ ຫວົໜໍ້ຳ;         ໃນ ປີ ທີ ສີື່  ສິບ ຂອງ ລຳຊະກຳນ ດາວິດ          ພວກ ເຂົຳ 

ໄດໍ້ ຄ ົໍ້ນ ຫຳ ຊຳວ ເຮັບໂຣນ          ຕຳມ ເຊ ໍ້ອສຳຍ         ຕຳມ ບນັພະບ ລດຸ         ແລະ ໃນ ພວກ ນ ັໍ້ນ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ພບົ 

ຄນົ ທີື່  ມີ ຄວຳມ ສຳມຳດ         ແລະ ກໍ້ຳຫຳນ ໃນ ເມ  ອງ ຢາເຊ          ແຂວງ ກິເລອາດ         

32ກະສດັ ດາວິດ ໄດໍ້ 

ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ໃຫໍ້ ເພິື່ ນ         ແລະ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ເພິື່ ນ         ຄ  ຄນົ ທີື່  ກໍ້ຳຫຳນ ສອງ ພນັ ເຈດັ ຮໍ້ອຍ ຄນົ ຈຳກ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ທງັ-

ຫລຳຍ         ໃຫໍ້ ເປັນ ຜ ໍ້ ເບິື່ ງແຍງ ຄນົ ຣ ເບັນ,         ຄນົ ຄາດ ແລະ ຄນົ ຕະກ ນ ມານາເຊ ເຄິື່ ງ ໜ ື່ ງ         ໃນ ກດິຈະ-

ກຳນ ທກຸ ຢື່ຳງ ກື່ຽວ ກບັ ພຣະເຈົ້າ          ແລະ ກດິຈະກຳນ ກື່ຽວ ກບັ ກະສດັ          

ບົດທີ 27 
ກອງເວນຍາມບູ່ອນຕູ່າງໆໃນແຕູ່ລະເດືອນ 

1ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້ ເປັນ ລຳຍ ຊ ື່  ຂອງ ລ ກ ຫລຳນ ອິສຣາເອນ ຕຳມ ຈ  ຳນວນ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ຄ          ບນັດຳ ບນັ-

ພະບ ລດຸ ທີື່  ເປັນ ຫວົໜໍ້ຳ ບນັດຳ ນຳຍ ພນັ,         ນຳຍຮໍ້ອຍ         ແລະ ບນັດຳ ເຈົໍ້ຳ ໜໍ້ຳທີື່  ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ກະສດັ ໃນ ລຳ-

ຊະກຳນ ທກຸ ຢື່ຳງ ທີື່  ກື່ຽວ ກບັ ກອງ ເວນຍຳມ ທີື່  ເຂົໍ້ຳ ມຳ         ແລະ ອອກ ໄປ         ທກຸ ເດ ອນ ຕະຫລອດ ປີ,         ກອງ 

ເວນຍຳມ ໜ ື່ ງ ໆ         ມີ ຈ  ຳນວນ ສອງ ໝ ື່ ນ ສີື່  ພນັ ຄນົ          
2ຫວົໜໍ້ຳ ຂອງ ກອງ ເວນຍຳມ ທ  ຳອິດ ທີື່  ປະຈ  ຳກຳນ ໃນ ເດ ອນ ທີ ໜ ື່ ງ ແມ ື່ນ ຢາໂຊເບອາມ          ລ ກ ຊຳຍ 

ຊັບດີເອນ,         ໃນ ກອງ ເວນຍຳມ ຂອງ ລຳວ ມີ ສອງ ໝ ື່ ນ ສີື່  ພນັ ຄນົ         

3ລຳວ ມຳ ຈຳກ ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ເປ-
ເຣັດ          ແລະ ເປັນ ຫວົໜໍ້ຳ ຜ ໍ້ ບນັຊຳ ກຳນ ກອງທບັ ທງັ ໝດົ ໃນ ເດ ອນ ທ  ຳອິດ          

4ຫວົໜໍ້ຳ ຂອງ ກອງ ເວນຍຳມ ທີື່  ເຂົໍ້ຳ ປະຈ  ຳກຳນ ໃນ ເດ ອນ ທີ ສອງ ແມ ື່ນ ໂດດາຍ ຄນົ ອາໂຮອາ          

ມິກໂລດ ເປັນ ຜ ໍ້ ບງັຄບັ ບນັຊຳ ກອງ ເວນຍຳມ ຂອງ ລຳວ,         ໃນ ກອງ ເວນ ຂອງ ລຳວ ມີ ສອງ ໝ ື່ ນ ສີື່  ພນັ 

ຄນົ          
5ຜ ໍ້ ບງັຄບັ ບນັຊຳ ກຳນ ກອງທບັ ຄນົທີ ສຳມ ສ  ຳລບັ ເດ ອນ ທີ ສຳມ ຄ  ເບນາຢາ          ລ ກ ຊຳຍ ເຢໂຮຢາ-

ດາ          ຊ ື່ ງ ເປັນ ຫວົໜໍ້ຳ ປະໂລຫິດ ຄນົ ໜ ື່ ງ,         ໃນ ກອງ ເວນ ຂອງ ລຳວ ມີ ສອງ ໝ ື່ ນ ສີື່  ພນັ ຄນົ         

6ເບນາຢາ          

ເປັນ ຄນົ ທີື່  ເຂັໍ້ມແຂງ ກໍ້ຳຫຳນ ໃນ ຈ  ຳນວນ ສຳມ ສິບ ຄນົ         ແລະ ເປັນ ຜ ໍ້ ບນັຊຳ ກຳນ ຂອງ ສຳມ ສິບ ຄນົ ນ ັໍ້ນ         

ແລະ ອຳມິດຊາບັດ          ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ລຳວ ກ  ຢ ື່ ໃນ ກອງ ເວນ ຂອງ ລຳວ          
7ຜ ໍ້ ບນັຊຳ ກຳນ ຄນົທີ ສີື່  ສ  ຳລບັ ເດ ອນ ທີ ສີື່  ແມ ື່ນ ອາສາເຮນ          ນໍ້ອງ ຊຳຍ ຂອງ ໂຢອາບ          ແລະ ເຊ-

ບາດີຢາ          ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ລຳວ ເປັນ ຜ ໍ້ ຮອງ ຈຳກ ລຳວ,         ໃນ ກອງ ເວນ ຂອງ ລຳວ ມີ ສອງ ໝ ື່ ນ ສີື່  ພນັ ຄນົ          
8ຜ ໍ້ ບນັຊຳ ກຳນ ຄນົ ທີື່  ຫໍ້ຳ ສ  ຳລບັ ເດ ອນ ທີື່  ຫໍ້ຳ ຄ          ຊາມຮ ດ ຄນົ ອິດຊະຣາ,         ໃນ ກອງ ເວນ ຂອງ ລຳວ 

ມີ ສອງ ໝ ື່ ນ ສີື່  ພນັ ຄນົ          
9ຜ ໍ້ ບນັຊຳ ກຳນ ຄນົທີ ຫກົ ສ  ຳລບັ ເດ ອນ ທີ ຫກົ ຄ          ອີຣາ          ລ ກ ຊຳຍ ອິກເກດ ຊຳວ ເຕໂກອາ          ໃນ 

ກອງ ເວນ ຂອງ ລຳວ ມີ ສອງ ໝ ື່ ນ ສີື່  ພນັ ຄນົ          
10ຜ ໍ້ ບນັຊຳ ກຳນ ຜ ໍ້ ທີ ເຈດັ ສ  ຳລບັ ເດ ອນ ທີ ເຈດັ ຄ          ເຮເລັດ ຊຳວ ເປໂລນ          ເປັນ ຄນົ ເອຟຣາຢິມ          ໃນ 
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ກອງ ເວນຍຳມ ຂອງ ລຳວ         ມີ ສອງ ໝ ື່ ນ ສີື່  ພນັ ຄນົ          

11ຜ ໍ້ ບນັຊຳ ກຳນ ຜ ໍ້ ທີ ແປດ ສ  ຳລບັ ເດ ອນ ທີ ແປດ ຄ          ສິບເບກາຍ ຊຳວ ຮ ຊາຍ          ຄນົ ເຊຣາ          ໃນ ກອງ 

ເວນ ຂອງ ລຳວ ມ ີ        ສອງ ໝ ື່ ນ ສີື່  ພນັ ຄນົ          
12ຜ ໍ້ ບນັຊຳ ກຳນ ຜ ໍ້ ທີ ເກົໍ້ຳ ສ  ຳລບັ ເດ ອນ ທີ ເກົໍ້ຳ ຄ          ອາບີເອເຊ ຊຳວ ອານາໂທດ          ຄນົ ເບັນຢາມິນ          

ໃນ ກອງ ເວນ ຂອງ ລຳວ ມີ ສອງ ໝ ື່ ນ ສີື່  ພນັ ຄນົ          
13ຜ ໍ້ ບນັຊຳ ກຳນ ຜ ໍ້ ທີ ສິບ ສ  ຳລບັ ເດ ອນ ທີ ສິບ ຄ          ມາຮາຣາຍ ຊຳວ ເນໂຕຟາ ຈຳກ ຄນົ ເຊຣາ          ໃນ 

ກອງ ເວນ ຂອງ ລຳວ ມີ ສອງ ໝ ື່ ນ ສີື່  ພນັ ຄນົ          
14ຜ ໍ້ ບນັຊຳ ກຳນ ຜ ໍ້ ທີື່  ສິບ ເອັດ ສ  ຳລບັ ເດ ອນ ທີ ສິບ ເອັດ ຄ          ເບນາຢາ ຊຳວ ປີຣາໂທນ ຈຳກ ຄນົ ເອ-

ຟຣາຢິມ          ໃນ ກອງ ເວນ ຂອງ ລຳວ ມີ ສອງ ໝ ື່ ນ ສີື່  ພນັ ຄນົ          
15ຜ ໍ້ ບນັຊຳ ກຳນ ຜ ໍ້ ທີ ສິບ ສອງ ສ  ຳລບັ ເດ ອນ ທີ ສິບ ສອງ ຄ          ເຮນດາຍ ຊຳວ ເນໂຕຟາ ຈຳກ ຄນົ 

ໂອດນີເອນ          ໃນ ກອງ ເວນ ຂອງ ລຳວ ມີ ສອງ ໝ ື່ ນ ສີື່  ພນັ ຄນົ          

ຫົວໜ້າຂອງຕະກ ນຕູ່າງໆຂອງອິສຣາເອນ 
16ຫວົໜໍ້ຳ ຕະກ ນ ຕື່ຳງ ໆ ຂອງ ອິສຣາເອນ ຄ          ເອລເີອເຊ ລ ກ ຊຳຍ ຊິກຣີ ເປັນ ຫວົໜໍ້ຳ ຄນົ ຣ ເບັນ,         

ເຊຟາຕີຢາ ລ ກ ຊຳຍ ມາອາກາ ເປັນ ຫວົໜໍ້ຳ ຄນົ ຊິເມໂອນ          
17ຮາຊາບີຢາ ລ ກ ຊຳຍ ເກມ ເອນ ເປັນ ຫວົໜໍ້ຳ ຄນົ ເລວີ          ຊາໂດກ ເປັນ ຫວົໜໍ້ຳ ຄນົ ອາໂຣນ          
18ເອລຮີ           ອໍ້ຳຍ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຂອງ ດາວິດ ເປັນ ຫວົໜໍ້ຳ ຄນົ ຢ ດາ ມ ີອົມຣີ ລ ກ ຊຳຍ ມີກາເອນ ເປັນ ຫວົ-

ໜໍ້ຳ ຄນົ ອິດຊາຄາ          
19ອີຊະມາຢາ ລ ກ ຊຳຍ ໂອບາດີຢາ ເປັນ ຫວົໜໍ້ຳ ຄນົ ເຊບ ລ ນ;         ເຢເຣໂມດ ລ ກ ຊຳຍ ອັດຊະຣີເອນ 

ເປັນ ຫວົໜໍ້ຳ ຄນົ ນັບທາລ ີ         
20ໂຮເຊອາ ລ ກ ຊຳຍ ອາຊາຊີຢາ ເປັນ ຫວົໜໍ້ຳ ຄນົ ເອຟຣາຢິມ;         ໂຢເອນ ລ ກ ຊຳຍ ເປດາຢາ ເປັນ 

ຫວົໜໍ້ຳ ມານາເຊ ເຄິື່ ງ ຕະກ ນ          
21ສ  ຳລບັ ມານາເຊ ເຄິື່ ງ ຕະກ ນ ໃນ ກິເລອາດ ແມ ື່ນ ອິດໂດ ລ ກ ຊຳຍ ເຊຄາຣີຢາ ເປັນ ຫວົໜໍ້ຳ;         

ຢາອາສີເອນ ລ ກ ຊຳຍ ອັບເນ ເປັນ ຫວົໜໍ້ຳ ສ  ຳລບັ ຄນົ ເບັນຢາມິນ          
22ສ  ຳລບັ ຄນົ ດານ ແມ ື່ນ         ອັດຊາເຣນ ລ ກ ຊຳຍ ເຢໂຣຮາມ ເປັນ ຫວົໜໍ້ຳ         ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເປັນ ຫວົໜໍ້ຳ 

ຕະກ ນ ຕື່ຳງ ໆ         ຂອງ ອິສຣາເອນ          

ການນັບຈຳນວນປະຊາຊົນບໍ່ສຳເລັດ 
23ດາວິດ ບ ື່  ໄດໍ້ ນບັ ຈ  ຳນວນ ຄນົ ທີື່  ມີ ອຳຍ ຸຕ  ື່ຳ ກວື່ຳ ຊຳວ ປີ         ເພຳະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ໄວໍ້ ວື່ຳ         

ພຣະອງົ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ພວກ ອິສຣາເອນ ເພີື່ ມ ທະວ ີຫລຳຍ ຂ ໍ້ນ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ດວງ ດຳວ ທງັຫລຳຍ ໃນ ທໍ້ອງ-

ຟໍ້ຳ         

24ໂຢອາບ ລ ກ ຊຳຍ ນຳງ ເຊຣ ຢາ ໄດໍ້ ເລີື່ ມ ຕ ົໍ້ນ ນບັ         ແຕື່ ບ ື່  ສ  ຳເລັດ ຍໍ້ອນ ເຫດກຳນ ນີໍ້         ພຣະພິໂລດ 

ຈ ື່ງ ຢ ື່ ເໜ ອ ຊຳວ ອິສຣາເອນ          ແລະ ໃນ ຈ  ຳນວນ ທີື່  ນບັ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ໄດໍ້ ບນັທ ກ ໄວໍ້ ໃນ ໜງັສ  ຂື່ຳວ ຄຳວ ຂອງ 

ກະສດັ ດາວິດ          

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕູ່າງໆໃນລາຊະການຂອງດາວິດ 
25ອາຊະມາເວດ ລ ກ ຊຳຍ ອາດີເອນ ເປັນ ຜ ໍ້ ຮບັຜິດຊອບ ຄງັ ເງນິ ຂອງ ກະສດັ         ແລະ ໂຢນາທານ 
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ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອຸດຊີຢາ          ເປັນ ຜ ໍ້ ຮບັຜິດຊອບ ຄງັ ນອກ ນະຄອນ,         ໃນ ຫວົ ເມ  ອງ,         ໃນ ຊນົນະບດົ         

ແລະ ໃນ ບນັດຳ ປໍ້ອມ ຍຳມ          
26ເອຊະຣີ ລ ກ ຊຳຍ ເກລຸບ          ເປັນ ຜ ໍ້ ເບິື່ ງແຍງ ບນັດຳ ຜ ໍ້ ທີື່  ເຮັດ ໄຮື່ ເຮັດ ນຳ ຂອງ ກະສດັ          
27ຊິເມອີ ຊຳວ ຣາມາດ ປະຈ  ຳກຳນ ເບິື່ ງແຍງ ສວນ ອະງ ຸື່ນ         ແລະ ຊັບດີ ຊຳວ ຊິບມີ ເບິື່ ງແຍງ ຜະ-

ລິດຜນົ ຂອງ ສວນ ອະງ ຸື່ນ         ໃນ ຫໍ້ອງ ເກບັ ນ  ໍ້ຳ ອະງ ຸື່ນ          
28ບາອານ-ຮານານ ຊຳວ ເກເດ ເປັນ ຜ ໍ້ ເບິື່ ງແຍງ ຕ ົໍ້ນ ໝຳກກອກເທດ         ແລະ ຕ ົໍ້ນ ໝຳກເດ ື່ ອ ທີື່ ຢ ື່ 

ຕຳມ ທົື່ງພຽງ;         ໂຢອາດ ເປັນ ຜ ໍ້ ເບິື່ ງ ເບິື່ ງແຍງ ຄງັ ນ  ໍ້ຳມນັ          
29ຊິດຣາຍ ຊຳວ ຊາໂຣນ ເບິື່ ງແຍງ ຝ ງ ງວົ         ແລະ ຕໍ້ອນ ຝ ງ ງວົ ໄປ ກນິ ຫຍໍ້ຳ ຢ ື່ ທີື່  ຊາໂຣນ;         ຊາຟາດ 

ລ ກ ຊຳຍ ອາດະລາຍ ເບິື່ ງແຍງ ຝ ງ ງວົ ທີື່ ຢ ື່ ຕຳມ ຮື່ອມ ພ           
30ແລະ ໂອບິນ ຄນົ ອິດຊະມາເອນ ເບິື່ ງແຍງ ຝ ງ ອ ດ;         ເຢເດຢາ ຊຳວ ເມໂຣໂນດ ເບິື່ ງແຍງ ລຳ.          
31ຢາຊິດ ຊຳວ ຮັກຣີ ເບິື່ ງແຍງ ຝ ງ ແບໍ້ ແກະ,         ບນັດຳ ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເປັນ ພະນກັງຳນ ທີື່  ດ ແລ ເບິື່ ງ-

ແຍງ ຊບັ ສມົບດັ ຂອງ ກະສດັ ດາວິດ          
32ໂຢນາທານ          ລງຸ ຂອງ ດາວິດ ເປັນ ທີື່  ປ ກສຳ         ເພິື່ ນ ເປັນ ຄນົ ທີື່  ມີ ຄວຳມ ເຂົໍ້ຳໃຈ         ແລະ ເປັນ ເລຂຳ         

ເຢຮີເອນ ລ ກ ຊຳຍ ຮັກໂມນີ ເປັນ ຜ ໍ້ ເບິື່ ງແຍງ ລໍ້ຽງ ດ  ພວກ ລ ກ ຊຳຍ          
33ອາຮີໂທເຟັນ ເປັນ ທີື່  ປ ກສຳ ຂອງ ກະສດັ         ແລະ ຮ ຊາຍ ຄນົ ອາຄ ີເປັນ ມດິ ສະຫຳຍ ຂອງ ກະສດັ          
34ເຢໂຮຢາດາ ລ ກ ຊຳຍ ເບນາຢາ          ແລະ ອາບີອາທາ ເປັນ ຜ ໍ້ ເຮັດ ວຽກ ຕ ື່  ຈຳກ ອາຮີໂທເຟັນ;         ໂຢ-

ອາບ ເປັນ ຜ ໍ້ ບນັຊຳ ກຳນ ກອງທບັ ຂອງ ກະສດັ          

ບົດທີ 28 
ດາວິດໃຫ້ຄຳປຶກສາແກູ່ຊາວອິສຣາເອນ ແລະໂຊໂລໂມນຕໍ່ໜ້າປະຊາຊົນ 

1ດາວິດ ໄດໍ້ ເອິໍ້ນ ບນັດຳ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ທງັ ໝດົ ຂອງ ອິສຣາເອນ ມຳ ປະຊຸມ ໃນ ອິສຣາເອນ          ຄ          ຫວົໜໍ້ຳ 

ຂອງ ຕະກ ນ         ແລະ         ຜ ໍ້ ບນັຊຳ ກຳນ ກອງທບັ ທີື່  ຮບັ ລຳຊະກຳນ ຕຳມ ກຳນ ເວນຍຳມ,         ນຳຍ ພນັ ນຳຍຮໍ້ອຍ         

ແລະ         ພະນກັງຳນ ທງັ ໝດົ         ພວກ ທີື່  ເບິື່ ງແຍງ ຊບັ ສມົບດັ         ແລະ ຝ ງ ສດັ ຂອງ ກະສດັ         ແລະ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ 

ພະ ອງົ         ພໍ້ອມ ກບັ ພະນກັງຳນ ລຳຊະ ສ  ຳນກັ         ທະຫຳນ ທີື່  ເກັື່ງ ກໍ້ຳ ສຳມຳດ         ແລະ ວລິະບ ລດຸ ທງັ ໝດົ          
2ແລໍ້ວ ກະສດັ ດາວິດ ໄດໍ້ ລກຸ ຢ ນ ຂ ໍ້ນ         ແລະ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ແລະ ປະຊຳຊນົ 

ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ຂ  ຈ ົື່ງ ຟງັ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ມໃີຈ ປະສງົ ທີື່  ຈະ ສໍ້ຳງ ພຣະວຫິຳນ ຊ ື່ ງ ເປັນ ບື່ອນ 

ພກັ ຂອງ ຫີບ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ         ເພ ື່ ອ ເປັນ ທີື່  ຮອງ ພຣະບຳດ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ 

ຂອງ ພວກ ເຮົຳ         ແລະ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຈດັ ຕຽມ ເພ ື່ ອ ກຳນ ກ ື່ສໍ້ຳງ ໄວໍ້ ສ  ຳເລັດ ແລໍ້ວ         

3ແຕື່ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ 

ກບັ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         ‘ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ສໍ້ຳງ ວຫິຳນ ເພ ື່ ອ ນຳມ ຂອງ ເຮົຳ ເລີຍ         ເພຳະ ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ນກັຮບົ         ແລະ ໄດໍ້ 

ເຮັດ ໃຫໍ້ ເລ ອດ ໄຫລ ອອກ’         

4ເຖງິ ປຳນ ນ ັໍ້ນ ກ  ຕຳມ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ 

ເລ ອກ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈຳກ ຄອບຄວົ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ທງັ ໝດົ ໃຫໍ້ ເປັນ ກະສດັ ປກົຄອງ ອິ-
ສຣາເອນ ສ ບ ໆ ໄປ ເປັນນດິ         ເພຳະ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ເລ ອກ ຢ ດາ ໃຫໍ້ ເປັນ ຫວົໜໍ້ຳ         ແລະ ໃນ ເຊ ໍ້ອສຳຍ 

ຂອງ ຢ ດາ,         ຄອບຄວົ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ແລະ ໃນ ບນັດຳ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ພ ື່  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         



1 ຂູ່າວຄາວ 28 678 
ພຣະອງົ ໄດໍ້ ພ ພຣະໄທ ໃນ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ແລະ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເປັນ ກະສດັ ປກົຄອງ ອິສຣາເອນ ທງັ 

ປວງ         

5ແລະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ປະທຳນ ລ ກ ຊຳຍ ເປັນ ຈ  ຳນວນ ຫລຳຍ ແກື່ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ພຣະອງົ ໄດໍ້ 

ເລ ອກ ໂຊໂລໂມນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ນ ັື່ງ ບນັລງັ ແຫື່ງ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ ປກົຄອງ ຊຳວ ອິສຣາເອນ         

6ພຣະອງົ ກື່ຳວ ກບັ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         ‘ໂຊໂລໂມນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຈະ 

ກ ື່ສໍ້ຳງ ວຫິຳນ ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ ເດີື່ ນ ລຳນ ວຫິຳນ ຂອງ ເຮົຳ         ເພຳະ ເຮົຳ ໄດໍ້ ເລ ອກ ລຳວ ໃຫໍ້ ເປັນ ລ ກ ຂອງ 

ເຮົຳ         ແລະ ເຮົຳ ຈະ ເປັນ ພ ື່  ຂອງ ລຳວ         

7ເຮົຳ ຈະ ສະຖຳປະນຳ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ຂອງ ລຳວ         ເຮົຳ ຈະ ຕ ັໍ້ງ 

ໃຫໍ້ ໝັໍ້ນຄງົ ຢ ື່ ສ ບ ໆ ໄປ ເປັນນດິ         ຖໍ້ຳ ລຳວ ຈະ ຕ ັໍ້ງ ໝັໍ້ນຄງົ ຢ ື່ ໃນ ກຳນ ປະຕບິດັ ຕຳມ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ         ແລະ ພຣະ-

ບນັຍດັ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ເຮົຳ ຄ  ກບັ ທີື່  ລຳວ ໄດໍ້ ເຮັດ ຢ ື່ ໃນ ມ ໍ້ນີໍ້’         

8ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ບດັ ນີໍ້ ໃນ ສຳຍຕຳ ຂອງ 

ບນັດຳ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ທງັ ປວງ ທີື່  ເປັນ ຊຸມນມຸຊນົ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ຕ ື່  ພຣະກນັ ຂອງ 

ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຮົຳ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈ ົື່ງ ປະພ ດ ຕຳມ         ແລະ ຊອກ ຫຳ ພຣະບນັຍດັ ທງັ ໝດົ ຂອງ ພຣະ-
ຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ເພ ື່ ອ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ໄດໍ້ ແຜື່ນດນິ ອນັ ດ ີນີໍ້ ເປັນ ກ  ຳມະສິດ         ແລະ ມອບ 

ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ເປັນ ມ ລະດກົ ຂອງ ລ ກ ຫລຳນ ຜ ໍ້ ມຳ ພຳຍຫລງັ         ເຈົໍ້ຳ ສ ບ ໆ ໄປ ເປັນນດິ          
9ໂຊໂລໂມນ ລ ກ ຂອງ ເຮົຳ ເອີຍ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ຮ ໍ້ຈກັ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ພ ື່  ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ຈ ົື່ງ ບວົລະບດັ ພຣະອງົ 

ດໍ້ວຍ ໃຈ ຈງິ         ແລະ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ເຕັມ ໃຈ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ເພຳະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ພິຈຳລະນຳ ຈດິໃຈ ທງັ 

ປວງ         ແລະ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳໃຈ ໃນ ແຜນ ງຳນ ແຫື່ງ ຄວຳມ ຄິດ ທງັ ປວງ ຖໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ຊອກ ຫຳ ພຣະອງົ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ພບົ 

ພຣະອງົ         ແຕື່ ຖໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ປະ ຖິໍ້ມ ພຣະອງົ         ພຣະອງົ ຈະ ໄດໍ້ ຖິໍ້ມ ເຈົໍ້ຳ ອອກ ໄປ ເປັນນດິ         

10ບດັ ນີໍ້         ຈ ົື່ງ ຟງັ ໃຫໍ້ 

ດ ີ         ເພຳະວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ເລ ອກ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ກ ື່ສໍ້ຳງ ພຣະວຫິຳນ ເພ ື່ ອ ເປັນ ສະຖຳນທີື່  ບ ລິສດຸ         ຈ ົື່ງ 

ເຂັໍ້ມແຂງ         ແລະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ສ  ຳເລັດ ເຖດີ”          

ດາວິດມອບແຜນຜັງຂອງພຣະວິຫານໃຫ້ກັບໂຊໂລໂມນ 
11ແລໍ້ວ ດາວິດ ໄດໍ້ ມອບ ແຜນຜງັ ໃຫໍ້ ກບັ ໂຊໂລໂມນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ພະ ອງົ         ຊ ື່ ງ ແຜນຜງັ ຫ  ປະຕ  

ຂອງ ພຣະວຫິຳນ         ແລະ ແຜນຜງັ ຫໍ້ອງ ຕື່ຳງ ໆ ຂອງ ພຣະວຫິຳນ ນ ັໍ້ນ         ຄງັ ແລະ ຫໍ້ອງ ຊ ັໍ້ນ ເທິງ         ແລະ 

ບນັດຳ ຫໍ້ອງ ຊ ັໍ້ນ ໃນ         ກບັ ຫໍ້ອງ ສ  ຳລບັ ບື່ອນ ນ ັື່ງ ແຫື່ງ ພຣະຄນຸ         

12ທກຸ ໆ ແຜນຜງັ ທີື່  ກະສດັ ໄດໍ້ ຮບັ ດໍ້ວຍ 

ພຣະວິນຍານ          ວື່ຳ ດໍ້ວຍ ເດີື່ ນ ຂອງ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ບນັດຳ ຫໍ້ອງ ລະບຽງ 

ອໍ້ອມ ຮອບ         ແລະ ຄງັ ສ  ຳລບັ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ແລະ ຄງັ ສ  ຳລບັ ບນັດຳ ເຄ ື່ ອງ ຖວຳຍ          
13ແລະ ແຜນຜງັ ສ  ຳລບັ ຜະແໜກ ບນັດຳ ປະໂລຫິດ ກບັ ຄນົ ເລວີ          ແລະ ງຳນ ບວົລະບດັ ທງັ ໝດົ ໃນ 

ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ສ  ຳລບັ ບນັດຳ ເຄ ື່ ອງຮບັ ໃຊໍ້ ໃນ ວຽກ ງຳນ ບວົລະບດັ ໃນ 

ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          
14ພະ ອງົ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ນ  ໍ້ຳໜກັ ທອງຄ  ຳ ຂອງ ເຄ ື່ ອງໃຊໍ້ ທອງຄ  ຳ ທກຸ ຢື່ຳງ ທີື່  ໃຊໍ້ ໃນ ກຳນ ບວົລະບດັ ແຕື່ ລະ 

ຢື່ຳງ         ແລະ ຕດິ ສ ັື່ງ ນ  ໍ້ຳໜກັ ເງນິ ສ  ຳລບັ ເຄ ື່ ອງໃຊໍ້ ເງນິ ທກຸ ຢື່ຳງ ໃນ ວຽກ ງຳນ ບວົລະບດັ ແຕື່ ລະ ຢື່ຳງ         

15ສ ັື່ງ ນ  ໍ້ຳໜກັ ເຄ ື່ ອງ ຮອງ ຕະກຽງ ທອງຄ  ຳ         ແລະ ຕະກຽງ ທອງຄ  ຳ,         ນ  ໍ້ຳໜກັ ຂອງ ເຄ ື່ ອງ ຮອງ ຕະກຽງ 

ແຕື່ ລະ ອນັ ກບັ ຕະກຽງ ແຕື່ ລະ ຫນື່ວຍ;         ນ  ໍ້ຳໜກັ ເງນິ ຂອງ ຄນັ ຕະກຽງ         ທງັ ຄນັ ຕະກຽງ ກບັ ຕະກຽງ 

ນ ັໍ້ນ         ຕຳມ ທີື່  ຈະ ໃຊໍ້ ຄນັ ຕະກຽງ ແຕື່ ລະ ອນັ         

16ສ ັື່ງ ນ  ໍ້ຳໜກັ ທອງຄ  ຳ ສ  ຳລບັ ໂຕະ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ຕ ື່ໜໍ້ຳ ພຣະພກັ 

ແຕື່ ລະ ໜື່ວຍ,         ເງນິ ສ  ຳລບັ ໂຕະ ເງນິ         

17ແລະ ຂ ເກຳະ ຊີໍ້ນ         ຖໍ້ວຍ         ແລະ ຈອກ ເປັນ ທອງຄ  ຳ ບ ລິສດຸ         
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ຊຳມ ທອງຄ  ຳ         ກບັ ນ  ໍ້ຳໜກັ ທອງຄ  ຳ ຂອງ ແຕື່ ລະ ໜື່ວຍ         ຊຳມ ເງນິ         ແລະ ນ  ໍ້ຳໜກັ ເງນິ ຂອງ ແຕື່ ລະ 

ໜື່ວຍ         

18ແທື່ນ ເຄ ື່ ອງ ຫອມ ເຮັດ ດໍ້ວຍ ທອງຄ  ຳ ເນ ໍ້ອ ລະອຽດ         ແລະ ນ  ໍ້ຳໜກັ ຂອງ ແທື່ນ ນ ັໍ້ນ ທງັ ແຜນ-

ຜງັ ສ  ຳລບັ ລດົ ຮບົ         ທອງຄ  ຳ ຂອງ ເຄຣບຸ         ຊ ື່ ງ ກຳງ ປີກ ອອກ ປກົ ຫີບ ພຣະສນັຍຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          
19ດາວິດ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ສິື່ ງ ທງັ ປວງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເຂົໍ້ຳໃຈ ໂດຍ ອຳໄສ 

ລຳຍ ພຣະຫດັ         ຂອງ ພຣະອງົ ຢ ື່ ເທິງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ຊ ື່ ງ ກຳນ ງຳນ ທກຸ ຢື່ຳງ ຈະ ຕໍ້ອງ ເຮັດ ຕຳມ ແຜນຜງັ ນ ັໍ້ນ”          

ດາວິດໄດ້ໜ ນໃຈໂຊໂລໂມນໃນການສ້າງພຣະວິຫານ 
20ແລໍ້ວ ດາວິດ ກື່ຳວ ກບັ ໂຊໂລໂມນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຕນົ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ເຂັໍ້ມແຂງ         ແລະ ກໍ້ຳຫຳນ         ແລະ 

ເຮັດ ໃຫໍ້ ສ  ຳເລັດ ສຳ         ຢື່ຳ ຢໍ້ຳນ ເລີຍ         ເພຳະວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຄ  ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຮົຳ ໄດໍ້ ສະຖດິ ຢ ື່ ກບັ 

ເຈົໍ້ຳ         ພຣະອງົ ຈະ ບ ື່  ປື່ອຍ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ລ ົໍ້ມເຫລວ         ຫລ  ປະ ຖິໍ້ມ ເຈົໍ້ຳ ຈນົ ກວື່ຳ ວຽກ ງຳນ ກ ື່ສໍ້ຳງ ທງັ ໝດົ ແຫື່ງ 

ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ສ  ຳເລັດ         

21ເບິື່ ງ ແມ         ມີ ໜື່ວຍ ງຳນ ຂອງ ພວກ ປະໂລຫິດ         ແລະ 

ຄນົ ເລວີ          ຈະ ຢ ື່ ກບັ ເຈົໍ້ຳ ໃນ ກຳນ ບວົລະບດັ ທກຸ ຢື່ຳງ ແຫື່ງ ພຣະວຫິຳນ         ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ແລະ ຄນົ 

ທງັຫລຳຍ ທີື່  ມີ ນ  ໍ້ຳໃຈ ຮບັຜິດຊອບ ແລະ ມີ ຄວຳມ ຊ  ຳນຳນ ໃນ ວຽກ ງຳນ ນີໍ້ ກ  ຈະ ມີ ຢ ື່ ກບັ ເຈົໍ້ຳ         ກບັ ພວກ 

ຫວົໜໍ້ຳ         ແລະ ປະຊຳຊນົ ທງັ ປວງ ທງັ ປວງ ກ  ຈະ ຢ ື່ ພຳຍ ໄຕໍ້ ຄ  ຳ ບນັຊຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ”          

ບົດທີ 29 
ດາວິດໄດ້ເລົ້າໂລມໃຈປະຊາຊົນ 

1ແລໍ້ວ ກະສດັ ດາວິດ ກື່ຳວ ກບັ ພວກ ຊຸມນມຸຊນົ ທງັ ໝດົ ວື່ຳ         “ໂຊໂລໂມນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຮົຳ         ຊ ື່ ງ 

ເປັນ ຜ ໍ້ ດຽວ ທີື່  ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ເລ ອກ ໄວໍ້ ນ ັໍ້ນ ກ  ຍງັ ເປັນ ຄນົ ໜຸື່ມ ຢ ື່,         ຍງັ ບ ື່  ທນັ ມີ ຄວຳມ ຊ  ຳນຳນ         ແຕື່ ກຳນ 

ງຳນ ກ  ໃຫຍື່ ໂຕ ຫລຳຍ         ເພຳະວື່ຳ ມະຫຳ ວຫິຳນ ນ ັໍ້ນ         ບ ື່  ແມ ື່ນ ສ  ຳລບັ ມະນດຸ ແຕື່ ສ  ຳລບັ ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ         

2ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ຈ ື່ງ ຈດັ ຕຽມ ໄວໍ້ ສ  ຳລບັ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຮົຳ ດໍ້ວຍ ເຕັມ 

ຄວຳມ ສຳມຳດ ຂອງ ເຮົຳ         ຄ  ທອງຄ  ຳ ສ  ຳລບັ ສິື່ ງ ທີື່  ເຮັດ ດໍ້ວຍ ທອງຄ  ຳ         ແລະ ເງນິ ສ  ຳລບັ ສິື່ ງ ທີື່  ເຮັດ 

ດໍ້ວຍ ເງນິ         ແລະ ທອງເຫລ ອງ ສ  ຳລບັ ສິື່ ງ ທີື່  ເຮັດ ດໍ້ວຍ ທອງເຫລ ອງ         ແລະ ເຫລັກ ສ  ຳລບັ ສິື່ ງ ທີື່  ເຮັດ 

ດໍ້ວຍ ເຫລັກ         ແລະ ໄມ ໍ້ ສ  ຳລບັ ສິື່ ງ ທີື່  ເຮັດ ດໍ້ວຍ ໄມ ໍ້         ຫີນ ແກໍ້ວ ໂມລຳ         ແລະ ພອຍ ສ  ຳລບັ ຝງັ ທີື່  ຈະ ບນັຈຸ 

ເຂົໍ້ຳ ກບັ ຫີນ ແກໍ້ວ ເຫລ ອມ ໃສ,         ກບັ ຫີນ ແກໍ້ວ ສີ ຕື່ຳງ ໆ ທກຸ ຢື່ຳງ         ເພັດ ພອຍ ທກຸ ຊະນດິ         ແລະ ຫີນ 

ອື່ອນ ຢື່ຳງ ຫລວງຫລຳຍ         

3ຫລຳຍ ໄປ ກວື່ຳ ນ ັໍ້ນ ອີກ         ນອກຈຳກ ສິື່ ງ ທງັ ປວງ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ຈດັ ຫຳ ໄວໍ້ ສ  ຳ-

ລບັ ວຫິຳນ ບ ລິສດຸ ແລໍ້ວ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ຖວຳຍ         ທອງຄ  ຳ         ແລະ ເງນິ ເປັນສມົ ບດັ ຂອງ ເຮົຳ ເອງ         ເພຳະ 

ຄວຳມ ຮກັ ຂອງ ເຮົຳ ທີື່  ມີ ຕ ື່  ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຮົຳ         ເຮົຳ ມອບ ໃຫໍ້ ແດື່ ພຣະວຫິຳນ ແຫື່ງ 

ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຮົຳ         

4ມີ ຄ  ດ ັື່ງນີໍ້         ທອງຄ  ຳ ສຳມ ພນັ ຕະລນັຕນົ ເປັນ ທອງຄ  ຳ ເມ  ອງ ໂອຟີ          ແລະ ເງນິ ບ -

ລິສດຸ ທີື່  ຫລອມ ແລໍ້ວ ເຈດັ ພນັ ຕະລນັຕນົ         ເພ ື່ ອ ຈະ ຕບົແຕື່ງ ຝຳ ພຣະວຫິຳນ         

5ທອງຄ  ຳ ສ  ຳລບັ ສິື່ ງ ທີື່  

ເຮັດ ດໍ້ວຍ ທອງຄ  ຳ         ແລະ ເງນິ ສ  ຳລບັ ສິື່ ງ ທີື່  ເຮັດ ດໍ້ວຍ ເງນິ         ແລະ ສ  ຳລບັ ວຽກ ງຳນ ທງັ ໝດົ ທີື່  ຊື່ຳງ ຈະ 

ຕໍ້ອງ ເຮັດ ດໍ້ວຍ ມ          ໃນ ມ ໍ້ນີໍ້ ມີ ໃຜ ແດື່ ທີື່  ຈະ ເຕັມ ໃຈ ຖວຳຍ ສິື່ ງ ຂອງ ພໍ້ອມ ກບັ ຖວຳຍ ຕວົ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ”          

6ແລໍ້ວ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຂອງ ບນັພະບ ລດຸ         ບນັດຳ ຫວົໜໍ້ຳ ຂອງ ຕະກ ນ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ          ທງັ ນຳຍ ພນັ 
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ນຳຍຮໍ້ອຍ         ແລະ ພະນກັງຳນ ເບິື່ ງແຍງ ລຳຊະກຳນ ກ  ໄດໍ້ ເອົຳ ສິື່ ງ ຂອງ ມຳ ຖວຳຍ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ເຕັມ ໃຈ         

7ພວກ ເຂົຳ ຖວຳຍ ເພ ື່ ອ ງຳນ ບວົລະບດັ ແຫື່ງ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ເປັນ ທອງຄ  ຳ ຫໍ້ຳ ພນັ ຕະ-

ລນັຕນົ         ແລະ ໜ ື່ ງ ໝ ື່ ນ ດຳຣກິ         ເງນິ ໜ ື່ ງ ໝ ື່ ນ ຕະລນັຕນົ         ທອງເຫລ ອງ ໜ ື່ ງ ໝ ື່ ນ ແປດ ພນັ ຕະລນັຕນົ         

ແລະ ເຫລັກ ໜ ື່ ງ ແສນ ຕະລນັຕນົ         

8ຜ ໍ້ ໃດ ທີື່  ມີ ເພັດ ພອຍ ກ  ຖວຳຍ ໄວໍ້ ທີື່  ຄງັ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ          ໃນ ຄວຳມ ເບິື່ ງແຍງ ຂອງ ເຢຮີເອນ ຄນົ ເກໂຊນ         

9ແລໍ້ວ ປະຊຳຊນົ ກ  ຊມົຊ ື່ ນ ຍນິດ ີທີື່  ພວກ 

ເຂົຳ ໄດໍ້ ຖວຳຍ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ຕຳມ ຄວຳມ ສະມກັ ໃຈ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ຖວຳຍ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ 

ຈງິ ໃຈ         ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ເຕັມ ໃຈ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ກະສດັ ດາວິດ ກ  ໄດໍ້ ຊ ື່ ນ ຊມົ ຍນິດ ີຢື່ຳງ ໃຫຍື່ ຫລວງ 

ໃນ ກຳນ ນ ັໍ້ນ          

ດາວິດອະທິຖານ ແລະໂມທະນາພຣະຄຸນພຣະຜ ້ເປັນເຈົ້າ 
10ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ດາວິດ ໄດໍ້ ສນັລະເສີນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຊຸມນມຸຊນົ ທງັ ປວງ         ແລະ ດາວິດ ທ ນ 

ວື່ຳ         “ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ          ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ຂໍ້ຳພະອງົ ທງັຫລຳຍ         

ສຳທກຸຳນ ແດື່ ພຣະອງົ ສ ບ ໆ ເປັນນດິ         

11ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຄວຳມ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່,         ລິດທຳນພຸຳບ,         

ສະຫງ ື່ຳ ລຳສ,ີ         ໄຊຊະນະ         ແລະ ຄວຳມ ອດຸມົສມົບ ນ ເປັນ ຂອງ ພຣະອງົ         ແລະ ບນັດຳ ສິື່ ງ ທີື່  ມີ ຢ ື່ ໃນ 

ຟໍ້ຳ ສະຫວນັ         ແລະ ໃນ ແຜື່ນດນິ ໂລກ ເປັນ ຂອງ ພຣະອງົ;         ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ 

ເປັນ ຂອງ ພຣະອງົ         ແລະ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ເປັນ ທີື່  ຍກົຍໍ້ອງ ສນັລະເສີນ,         ເປັນ ຈອມ ລຳຊຳ ຂອງ ສິື່ ງ ສຳ-

ລະພດັ         

12ທງັ ຄວຳມ ຮ ັື່ງມ ີ         ແລະ ກຽດຕຍິດົ ມຳ ຈຳກ ພຣະອງົ         ແລະ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຄອບຄອງ ຢ ື່ ເໜ ອ 

ທກຸ ສິື່ ງ         ລິດທຳນພຸຳບ         ແລະ         ລິດ ອ  ຳນຳດ ທີື່  ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ຢ ື່ ໃນ ພຣະຫດັ ຂອງ ພຣະອງົ         ແລະ ພຣະຫດັ 

ຂອງ ພຣະອງົ ມີ ອ  ຳນຳດ ທີື່  ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ທກຸ ໆ ສິື່ ງ ຈະເລີນ ຂ ໍ້ນ         ແລະ ຕ ັໍ້ງ ໝັໍ້ນຄງົ ຢ ື່         

13ບດັ ນີໍ້         ຂໍ້ຳພະອງົ 

ທງັຫລຳຍ ໂມທະນຳ ພຣະຄນຸ ພຣະອງົ ຜ ໍ້ ເປັນ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ຂໍ້ຳພະອງົ         ແລະ ສນັລະເສີນ ພຣະນຳມ 

ອນັ ຮຸື່ງເຮ ອງ ຂອງ ພຣະອງົ          
14ແຕື່ ຂໍ້ຳພະອງົ ເປັນ ຜ ໍ້ ໃດ         ແລະ ຊນົ ຊຳດ ຂອງ ຂໍ້ຳພະອງົ ເປັນ ຜ ໍ້ ໃດ         ທີື່  ຂໍ້ຳພະອງົ ທງັຫລຳຍ ຈະ 

ສຳມຳດ ຖວຳຍ ແດື່ ພຣະອງົ         ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ເຕັມ ໃຈ ເຊັື່ ນ ນີໍ້         ເພຳະວື່ຳ ສິື່ ງ ຂອງ ທກຸ ຢື່ຳງ ມຳ ຈຳກ ພຣະ-

ອງົ         ແລະ ສິື່ ງ ຂອງ ທີື່  ອອກ ມຳ ຈຳກ ພຣະຫດັ ຂອງ ພຣະອງົ         ພວກ ຂໍ້ຳພະອງົ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ນ  ຳ ມຳ 

ຖວຳຍ ແດື່ ພຣະອງົ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ         

15ເພຳະວື່ຳ ຂໍ້ຳພະອງົ ທງັຫລຳຍ ເປັນ ຄນົ ຕື່ຳງ ດໍ້ຳວ ທໍ້ຳວ ຕື່ຳງ ແດນ ຕ ື່  

ພຣະພກັ ພຣະອງົ         ແລະ ເປັນ ຄນົ ອຳໄສ ຢ ື່ ຊ ົື່ວຄຳວ ດ ັື່ງ ທີື່  ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ຂໍ້ຳພະອງົ ໄດໍ້ ເປັນ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ 

ມຳ ແລໍ້ວ         ວນັ ເດ ອນ ປີ ຂອງ ພວກ ຂໍ້ຳພະອງົ ເທິງ ແຜື່ນດນິ ໂລກ ເປັນ ເໝ ອນ ເງຳົ         ແລະ ບ ື່  ມີ ຄວຳມ 

ໝັໍ້ນຄງົ ແນື່ນອນ         

16ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ຂໍ້ຳພະອງົ ທງັຫລຳຍ,         ວດັຖ ຸທີື່  ຫລວງ-

ຫລຳຍ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ທງັ ໝດົ ຊ ື່ ງ ຂໍ້ຳພະອງົ ໄດໍ້ ຈດັ ຫຳ ເພ ື່ ອ ກ ື່ສໍ້ຳງ ພຣະວຫິຳນ ຖວຳຍ ແດື່ ພຣະອງົ         ເພ ື່ ອ 

ພຣະນຳມ ອນັ ບ ລິສດຸ ຂອງ ພຣະອງົ         ທກຸ ຢື່ຳງ ກ  ມຳ ຈຳກ ພຣະຫດັ ຂອງ ພຣະອງົ         ແລະ ເປັນ ຂອງ 

ພຣະອງົ ທງັ ໝດົ         

17ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ຂໍ້ຳພະອງົ         ຂໍ້ຳພະອງົ ຮ ໍ້ ແນື່ ວື່ຳ         ພຣະອງົ ໄດໍ້ ທດົ ລອງ ເບິື່ ງ 

ຈດິໃຈ         ແລະ ໄດໍ້ ພ ພຣະໄທ ໃນ ຄວຳມ         ທື່ຽງ ທ  ຳ         ສື່ວນ ຂໍ້ຳພະອງົ ໄດໍ້ ຖວຳຍ ທກຸ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ທງັ ໝດົ 

ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ເຕັມ ໃຈ ໃນ ຄວຳມ ສດັຊ ື່  ແຫື່ງ ຈດິໃຈ ຂອງ ຂໍ້ຳພະອງົ         ແລະ ບດັ ນີໍ້ ຂໍ້ຳພະອງົ ຊ ື່ ນ ໃຈ ຍນິດ ີທີື່  

ໄດໍ້ ເຫັນ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ພຣະອງົ ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ທີື່  ນີໍ້ ໄດໍ້ ເຕັມ ໃຈ ຖວຳຍ ແດື່ ພຣະອງົ         

18ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
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ເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ອັບຣາຮາມ          ອີຊາກ ແລະ ອິສຣາເອນ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ຂໍ້ຳພະອງົ ທງັຫລຳຍ         

ຂ  ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຮກັສຳ ຄວຳມ ປະສງົ         ແລະ ຄວຳມ ຄິດ ໃນ ໃຈ ຂອງ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ພຣະອງົ ໃຫໍ້ ເປັນ 

ເຊັື່ ນ ນີໍ້ ສະເໝີ ໄປ ແລະ ຂ  ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງ ຈດິໃຈ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ໃຫໍ້ ໝັໍ້ນຄງົ ໃນ ພຣະອງົ         

19ຂ  ພຣະອງົ ໄດໍ້ ໂຜດ 

ໂຊໂລໂມນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຂໍ້ຳພະອງົ ໃຫໍ້ ມີ ຈດິໃຈ ສດັຊ ື່  ທີື່  ຈະ ຮກັສຳ ບນັດຳ ພຣະບນັຍດັ ຂອງ ພຣະອງົ         

ພຣະໂອວຳດ ຂອງ ພຣະອງົ         ແລະ ກດົເກນ ຂອງ ພຣະອງົ         ແລະ ໃຫໍ້ ເຮັດ ທກຸ ຢື່ຳງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້         ທງັ ກ ື່ສໍ້ຳງ 

ພຣະວຫິຳນ ຕຳມ ທີື່  ຂໍ້ຳພະອງົ ໄດໍ້ ກະກຽມ ໄວໍ້ ແລໍ້ວ ນ ັໍ້ນ”          

ປະຊາຊົນຕັ້ງໂຊໂລໂມນໃຫ້ເປັນກະສັດ 
20ແລໍ້ວ ດາວິດ ກື່ຳວ ກບັ ຊຸມນມຸຊນົ ທງັ ປວງ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ຖວຳຍ ສຳທກຸຳນ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະ-

ເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ”         ແລະ ຊຸມນມຸຊນົ ທງັ ປວງ ກ  ສນັລະເສີນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ 

ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ກ ົໍ້ມ ຫວົ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ລງົ ນະມດັສະກຳນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ 

ຖວຳຍ ກຽດ ແດື່ ກະສດັ          
21ໃນ ເຊົໍ້ຳ ມ ໍ້ຕ ື່ ມຳ         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຖວຳຍ ສດັ ບ ຊຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ -

ຊຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເປັນ ງວົເຖກິ ໜ ື່ ງ ພນັ ໂຕ,         ແກະ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ພນັ ໂຕ,         ລ ກ ແກະ ໜ ື່ ງ ພນັ ໂຕ ພໍ້ອມ 

ກບັ ເຄ ື່ ອງ ດ ື່ ມ ບ ຊຳ         ແລະ ຖວຳຍ ສດັ ບ ຊຳ ຢື່ຳງ ຫລວງຫລຳຍ         ເພ ື່ ອ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ທງັ ປວງ         

22ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ກນິ ໄດໍ້ ດ ື່ ມ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຍນິດ ີຫລຳຍ         ແລະ ພວກ 

ເຂົຳ ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງ         ໂຊໂລໂມນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ດາວິດ ເປັນ ກະສດັ ເປັນ ເທ ື່ ອ ທີື່  ສອງ         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເຈມີ 

ພະ ອງົ ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ສ  ຳລບັ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ເຈມີ ຊາໂດກ ໃຫໍ້ ເປັນ ປະໂລຫິດ         

23ແລໍ້ວ ໂຊໂລໂມນ ໄດໍ້ ປະທບັ ເທິງ ພະ ທີື່  ນ ັື່ງ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເປັນ ກະສດັ ແທນ ດາວິດ ພ ື່  ຂອງ 

ຕນົ         ແລະ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ຈະເລີນ ຂ ໍ້ນ         ອິສຣາເອນ ທງັ ປວງ ກ  ເຊ ື່ ອ ຟງັ ພະ ອງົ         

24ບນັດຳ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ທງັ ປວງ         

ແລະ ທະຫຳນ ທີື່  ເກັື່ງ ກໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ         ພໍ້ອມ ທງັ ບນັດຳ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ກະສດັ ດາວິດ ໄດໍ້ ປະຕຍິຳນ ຕວົ ຕ ື່  

ກະສດັ ໂຊໂລໂມນ         

25ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ປະທຳນ ຊ ື່  ສຽງ ທີື່  ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ແກື່ ໂຊໂລໂມນ ເປັນ ພິເສດ ໃນ 

ສຳຍຕຳ ຂອງ ອິສຣາເອນ ທງັ ປວງ         ແລະ ໄດໍ້ ປະທຳນ ຄວຳມ ອດຸມົ ຮ ັື່ງມ ີ ຂອງ ກະສດັ ໃຫໍ້ ແກື່ ພະ ອງົ 

ຢື່ຳງ ທີື່  ບ ື່  ມີ ກະສດັ ອງົ ໃດ ໃນ ອິສຣາເອນ ທີື່ ຢ ື່ ກື່ອນ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ຮບັ          

ການສະຫລຸບລາຊະການ ແລະການສິ້ນພະຊົນຂອງດາວິດ[a] 
26ຝື່ຳຍ ດາວິດ ລ ກ ຊຳຍ ເຢຊີ ໄດໍ້ ປກົຄອງ ອິສຣາເອນ ທງັ ປວງ         

27ເວລຳ ທີື່  ພະ ອງົ ໄດໍ້ ປກົຄອງ ອິ-
ສຣາເອນ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ເວລຳ ສີື່  ສິບ ປີ         ພະ ອງົ ໄດໍ້ ປກົຄອງ ໃນ ເຮັບໂຣນ ເຈດັ ປີ         ແລະ ໄດໍ້         ປກົຄອງ ໃນ 

ເຢຣ ຊາເລັມ ສຳມ ສິບ ສຳມ ປີ         

28ແລໍ້ວ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ຕຳຍ ເມ  ື່ອ ເຖົໍ້ຳ ແກື່ ຫລຳຍ ແລໍ້ວ         ທງັ ໄດໍ້ ຮ ັື່ງມ ີ        ແລະ ມີ 

ກຽດ         ໂຊໂລໂມນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ປກົ         ຄອງ ແທນ ພະ ອງົ         

29ສື່ວນ ພະລຳດ ຊະ ກດິ ຂອງ ກະ-

ສດັ ດາວິດ          ຕ ັໍ້ງແຕື່ ຕ ົໍ້ນ ຈນົ ສດຸ ທໍ້ຳຍ;         ເບິື່ ງ ແມ         ໄດໍ້ ບນັທ ກ ໄວໍ້ ໃນ ໜງັສ  ຂອງ ຊາມ ເອນ          ຜ ໍ້ ທ  ຳ-

ນວຳຍ         ແລະ ໃນ ໜງັສ  ຂອງ ນາທານ ຜ ໍ້ ທ  ຳນວຳຍ         ແລະ ໃນ ໜງັສ  ຂອງ ຄາດ ຜ ໍ້ ທ  ຳນວຳຍ         

30ມີ 

ເລ ື່ ອງ ລຳວ ກຳນ ປກົຄອງ ຂອງ ເພິື່ ນ ທງັ ໝດົ         ແລະ ອ  ຳນຳດ ຂອງ ເພິື່ ນ         ເລ ື່ ອງ ລຳວ ທີື່  ບງັເກດີ ຂ ໍ້ນ ກບັ 

ເພິື່ ນ         ແລະ ອິສຣາເອນ          ທງັ ບນັດຳ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ທງັ ໝດົ ຂອງ ປະເທດ ຕື່ຳງ ໆ          
 29 
 

[a]1 ຂື່ຳວຄຳວ 2:11-12 
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ຂູ່າວຄາວ ສະບັບທີສອງ 

ບົດທີ 1 
ກະສັດໂຊໂລໂມນຖວາຍເຄື່ອງບ ຊາທີ່ກິເບໂອນ[a] 

1ໂຊໂລໂມນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ດາວິດ ໄດໍ້ ສະຖຳປະນຳ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ຂອງ ພະ ອງົ         ແລະ ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ພະ ອງົ ຊງົ ສະຖດິ ຢ ື່ ກບັ ພະ ອງົ         ແລະ ຊງົ ເຮັດ ໃຫໍ້ ພະ ອງົ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່          

2ໂຊໂລໂມນ ກື່ຳວ ກບັ ອິສຣາເອນ ທງັ ປວງ         ກບັ ນຳຍ ພນັ ແລະ ນຳຍຮໍ້ອຍ         ທງັ ກບັ ຜ ໍ້ ພິຈຳລະນຳ         

ແລະ ກບັ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ທງັ ປວງ ໃນ ອິສຣາເອນ ທງັ ໝດົ         ຜ ໍ້ ເປັນ ຫວົໜໍ້ຳ ຂອງ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         

3ແລະ ໂຊໂລໂມນ ກບັ ຊຸມນມຸຊນົ ທງັ ປວງ ທີື່ ຢ ື່ ກບັ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ຂ ໍ້ນ ໄປ ທີື່  ປ ຊະນຍີະສະຖຳນ ສ ງ ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ທີື່  

ກິເບໂອນ          ເພຳະ ຫ ເຕັນ ແຫື່ງ ຊຸມນມຸ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ຊ ື່ ງ ໂມເຊ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ 

ສໍ້ຳງ ຂ ໍ້ນ ໃນ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ         ຢ ື່ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         

4ແຕື່ ດາວິດ ໄດໍ້ ນ  ຳ ຫີບ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຂ ໍ້ນ ມຳ ຈຳກ 

ກີຣິຢາດ-ເຢອາຣີມ ເຖງິ ສະຖຳນທີື່  ຊ ື່ ງ ດາວິດ ໄດໍ້ ຊງົ ຕຽມ ໄວໍ້ ໃຫໍ້         ເພຳະ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ຕ ັໍ້ງ ເຕັນ ໄວໍ້ ໃຫໍ້ 

ໃນ ເມ  ອງ ເຢຣ ຊາເລັມ         

5ຫລຳຍ ກວື່ຳ ນ ັໍ້ນ         ແທື່ນ ບ ຊຳ ທອງເຫລ ອງ ຊ ື່ ງ ເບຊາເລນ ລ ກ ຊຳຍ ອ ຣີ ຜ ໍ້ 

ເປັນ ລ ກ ຊຳ ຮ ເຣ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ໄວໍ້ ນ ັໍ້ນ         ກ  ຢ ື່ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຫ ເຕັນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ໂຊໂລໂມນ ກບັ ຊຸມ-

ນມຸຊນົ ກ  ໄດໍ້ ສະແຫວງຫຳ ພຣະເຈົ້າ         

6ແລະ ໂຊໂລໂມນ ສະເດັດ ຂ ໍ້ນ ໄປ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ຄ  ແທື່ນ ບ ຊຳ ທອງ-

ເຫລ ອງ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ທີື່  ຫ ເຕັນ ແຫື່ງ ຊຸມນມຸ         ແລະ ຊງົ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ ໜ ື່ ງ 

ພນັ ໂຕ ເທິງ ແທື່ນ ນ ັໍ້ນ          

ໂຊໂລໂມນທ ນຂໍສະຕິປັນຍາ[b] 
7ໃນ ຄ ນ ນ ັໍ້ນ ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ປະກດົ ແກື່ ໂຊໂລໂມນ          ແລະ ກື່ຳວ ກບັ ພະ ອງົ ວື່ຳ         “ເຈົໍ້ຳ ຢຳກ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ໃຫໍ້ 

ອນັ ໃດ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ         ກ  ຈ ົື່ງ ຂ  ສຳ”         

8ແລໍ້ວ ໂຊໂລໂມນ ທ ນ ພຣະເຈົ້າ ວື່ຳ         “ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ສະແດງ ຄວຳມ 

ຮກັ ອນັ ໝັໍ້ນຄງົ         ແລະ ຄວຳມ ເມດ ຕຳ ອນັ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ແກື່ ດາວິດ ພ ື່  ຂອງ ຂໍ້ຳພະອງົ         ແລະ ຊງົ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳພະ-

ອງົ ປກົຄອງ ແທນ         

9ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຂ  ໃຫໍ້ ພຣະສນັຍຳ ຂອງ ພຣະອງົ ທີື່  ມີ ຕ ື່  ດາວິດ ພ ື່  ຂອງ 

ຂໍ້ຳພະອງົ ເປັນ ຈງິ         ໃນ ບດັ ນີໍ້         ເພຳະ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ຕ ັໍ້ງ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳພະອງົ ເປັນ ກະສດັ ເໜ ອ ຊນົ ຊຳດ ທີື່  ມີ 

ຫລຳຍ ຄ  ຂີໍ້ຝຸື່ນ ດນິ ແຫື່ງ ແຜື່ນດນິ ໂລກ         

10ຂ  ຊງົ ປະທຳນ ສະຕປິນັຍຳ         ແລະ ຄວຳມ ຮ ໍ້ ແກື່ ຂໍ້ຳພະອງົ ທີື່  

ຈະ ເຂົໍ້ຳ ນອກ ອອກ ໃນຕ ື່ໜໍ້ຳ ຊນົ ຊຳດ ນີໍ້         ເພຳະ ມີ ຜ ໍ້ ໃດ ບ  ທີື່  ຈະ ພິຈຳລະນຳ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ພຣະອງົ ອນັ 

ຫລວງຫລຳຍ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້”          
11ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ຕອບ ໂຊໂລໂມນ ວື່ຳ         “ເພຳະວື່ຳ ສິື່ ງ ນີໍ້ ຢ ື່ ໃນ ຈດິໃຈ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ຂ  

ຊບັ ສມົບດັ ຄວຳມ ຮ ັື່ງມ ີ         ແລະ ກຽດ         ຫລ  ຊວີດິ ຂອງ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ທີື່  ກຽດ ຊງັ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ບ ື່  ໄດໍ້ ຂ  ຊວີດິ 

ໃຫໍ້ ຍ ນ ຍຳວ         ແຕື່ ໄດໍ້ ຂ  ສະຕປິນັຍຳ ແລະ ຄວຳມ ຮ ໍ້ ເພ ື່ ອ ຕວົ ເຈົໍ້ຳ ເອງ         ເພ ື່ ອ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ພິຈຳລະນຳ ປະຊຳ-

ຊນົ ຂອງ ເຮົຳ         ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ເປັນ ກະສດັ ເໜ ອ ພວກ ເຂົຳ ນ ັໍ້ນ         

12ເຮົຳ ປະທຳນ ສະຕປິນັຍຳ         

ແລະ ຄວຳມ ຮ ໍ້ ໃຫໍ້ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ         ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ຊບັ ສມົບດັ         ຄວຳມ ຮ ັື່ງມ ີ         ແລະ ກຽດ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳງ ທີື່  ບ ື່  ມີ ກະສດັ 

 

[a]1 ປະຫວດັກະສດັ 3:4 [b]1 ປະຫວດັກະສດັ 3:5-15 



683 2 ຂູ່າວຄາວ 2 
ອງົ ໃດ ຜ ໍ້ ຢ ື່ ກື່ອນ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ມ ີ        ແລະ ບ ື່  ມີ ຜ ໍ້ ໃດ ພຳຍຫລງັ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ມີ ຄ  ກບັ ເຈົໍ້ຳ ອີກ”          

13ໂຊໂລໂມນ ຈ ື່ງ ສະເດັດ ຈຳກ ບື່ອນ ນະມດັສະກຳນ ທີື່  ກິເບໂອນ          ຈຳກ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຫ ເຕັນ ແຫື່ງ ຊຸມນມຸ 

ໄປ ເມ  ອງ ເຢຣ ຊາເລັມ          ແລະ ພະ ອງົ ຊງົ ປກົຄອງ ຢ ື່ ເໜ ອ ອິສຣາເອນ          
14ໂຊໂລໂມນ ຊງົ ສະ ສມົລດົ ຮບົ         ແລະ ພນົທະຫຳນ ມ ໍ້ຳ         ພະ ອງົ ຊງົ ມີ ລດົ ຮບົ ໜ ື່ ງ ພນັ ສີື່  ຮໍ້ອຍ ຄນັ         

ແລະ ພນົທະຫຳນ ມ ໍ້ຳ ໜ ື່ ງ ໝ ື່ ນ ສອງ ພນັ ຄນົ         ຊ ື່ ງ ພະ ອງົ ຊງົ ໃຫໍ້ ປະຈ  ຳ ຢ ື່ ທີື່  ຫວົ ເມ  ອງ ລດົ ຮບົ         ແລະ ຢ ື່ 

ກບັ ກະສດັ ໃນ ເມ  ອງ ເຢຣ ຊາເລັມ         

15ກະສດັ ຊງົ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເງນິ         ແລະ ຄ  ຳ ເປັນ ຂອງ ສຳມນັ ໃນ ເມ  ອງ 

ເຢຣ ຊາເລັມ ເໝ ອນ ກໍ້ອນ ຫີນ         ແລະ ຊງົ ເຮັດ ໃຫໍ້ ມີ ໄມ ໍ້ ສນົ ຫລວງຫລຳຍ ເໝ ອນ ໄມ ໍ້ ໝຳກເດ ື່ ອ ຂອງ 

ຮື່ອມ ພ ເຂົຳ         

16ມ ໍ້ຳ ອນັ ເປັນ ສິນຄໍ້ຳ ຂຳ ເຂົໍ້ຳຂອງ ໂຊໂລໂມນ ມຳ ຈຳກ ເອຢິບ ເປັນ ຝ ງ ໆ         ແລະ ບນັດຳ 

ພ ື່ ຄໍ້ຳ ຂອງ ກະສດັ ຮບັ ມຳ ເປັນ ຝ ງ ໆ ຕຳມ ລຳຄຳ         

17ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ນ  ຳ ລດົ ຮບົ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ຈຳກ ເອ-
ຢິບ ຄນັ ໜ ື່ ງ ເປັນ ເງນິ ຫກົ ຮໍ້ອຍ ເຊ ເຂ ເງນິ         ແລະ ມ ໍ້ຳ ໂຕ ໜ ື່ ງ ໜ ື່ ງ ຮໍ້ອຍ ຫໍ້ຳ ສິບ         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ໂດຍ ທຳງ ພວກ 

ພ ື່ ຄໍ້ຳ         ພວກ ເຂົຳ ກ  ສ ົື່ງ ອອກ ໄປ ໃຫໍ້ ບນັດຳ ກະສດັ ຂອງ ຄນົ ຮິດຕີ          ແລະ ບນັດຳ ກະສດັ ຂອງ ຄນົ ຊີເຣຍ          

ບົດທີ 2 
ການຕຽມສ້າງພຣະວິຫານຂອງພຣະເຈົ້າ[a] 

1ຝື່ຳຍ ໂຊໂລໂມນ ຊງົ ຕ ັໍ້ງ ພະ ໄທ ທີື່  ຈະ ສໍ້ຳງ ພຣະວຫິຳນ ເພ ື່ ອ ພຣະນຳມ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          

ແລະ ສໍ້ຳງ ລຳຊະ ວງັ ເພ ື່ ອ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ຂອງ ພະ ອງົ         

2ແລະ ໂຊໂລໂມນ ຊງົ ກ  ຳນດົ ໃຫໍ້ ເຈດັ ໝ ື່ ນ ຄນົ 

ເປັນ ຄນົ ຂນົ ເຄ ື່ ອງ         ແລະ ໃຫໍ້ ແປດ ໝ ື່ ນ ຄນົ ສະກດັ ຫີນ ທີື່  ເທິງ ພ ເຂົຳ         ແລະ ໃຫໍ້ ຄນົ ສຳມ ພນັ ຫກົ ຮໍ້ອຍ 

ຄນົ ເບິື່ ງແຍງ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ          
3ໂຊໂລໂມນ ຊງົ ສ ົື່ງ ລຳຊະສຳນ ໄປ ຫຳ         ຮ ຣາມ ກະສດັ ເມ  ອງ ຕີເຣ ວື່ຳ         “ທື່ຳນ ໄດໍ້ ເຮັດ ທລຸະ ກດິ 

ກບັ ດາວິດ ພ ື່  ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ຄ          ໄດໍ້ ສ ົື່ງ ໄມ ໍ້ ສນົ ໃຫໍ້ ພະ ອງົ         ເພ ື່ ອ ສໍ້ຳງ ວງັ ໃຫໍ້ ພະ ອງົ         ທື່ຳນ ສນັຍຳ 

ຢື່ຳງໃດ         ຂ  ທື່ຳນ ໄດໍ້ ເຮັດ ແກື່ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ດໍ້ວຍ         

4ເບິື່ ງ ແມ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກ  ຳລງັ ຈະ ສໍ້ຳງ ພຣະວ-ິ

ຫຳນ ເພ ື່ ອ ພຣະນຳມ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ແລະ ມອບ ຖວຳຍ ແກື່ ພະ ອງົ         ເພ ື່ ອ 

ເຜົຳ ເຄ ື່ ອງ ຫອມ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະອງົ         ແລະ ເພ ື່ ອ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ຕ ັໍ້ງ ຖວຳຍ ຕະຫລອດ ໄປ ເປັນນດິ         ແລະ ເພ ື່ ອ 

ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ ທງັ ເຊົໍ້ຳ         ແລະ ແລງ         ໃນ ວນັ ສະບຳ ໂຕ         ແລະ ໃນ ວນັ ເດ ອນ ອອກ ໃໝື່         ແລະ ວນັ ເທດ-

ສະກຳນ ຕຳມ ກ  ຳນດົ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຮົຳ         ຊ ື່ ງ ເປັນ ກດົ ຕ ັໍ້ງ ໄວໍ້ ຕະຫລອດ ໄປ 

ເປັນນດິ ສ  ຳລບັ ອິສຣາເອນ         

5ພຣະວຫິຳນ ທີື່  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈະ ສໍ້ຳງ ນ ັໍ້ນ ໃຫຍື່ ຫລວງ         ເພຳະວື່ຳ ພຣະເຈົ້າ 

ຂອງ ເຮົຳ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ກວື່ຳ ພະ ທງັ ປວງ         

6ແຕື່ ຜ ໍ້ ໃດ ໜ  ທີື່  ຈະ ສຳມຳດ ສໍ້ຳງ ພຣະວຫິຳນ ສ  ຳລບັ ພຣະອງົ ໄດໍ້         

ໃນ ເມ  ື່ອ ຟໍ້ຳ ສະຫວນັ ທີື່  ສ ງ ທີື່  ສດຸ ຮບັຮອງ ພຣະອງົ ໄວໍ້ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເປັນ ຜ ໍ້ ໃດ ໜ  ທີື່  ຈະ ສໍ້ຳງ 

ພຣະວຫິຳນ ສ  ຳລບັ ພຣະອງົ         ນອກຈຳກ ໃຫໍ້ ເປັນ ບື່ອນ ເຜົຳ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະອງົ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ          
7ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ບດັ ນີໍ້ ຂ  ສ ົື່ງ ຊຳຍ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຜ ໍ້ ຊ  ຳນຳນ ກຳນ ຊື່ຳງ ຄ  ຳ         ເງນິ         ທອງເຫລ ອງ         ແລະ 

ເຫລັກ         ແລະ ຊ  ຳນຳນ ໃນ ເລ ື່ ອງ ຜໍ້ຳ ສີມ ື່ວງ         ສີແດງ ເຂັໍ້ມ         ແລະ ສີຟໍ້ຳ         ທງັ ເປັນ ຜ ໍ້ ຊ  ຳນຳນ ໃນ ກຳນ 

ແກະສະຫລກັ         ເພ ື່ ອ ຈະ ຢ ື່ ກບັ ຊື່ຳງ ຝີ ມ  ຜ ໍ້ ຢ ື່ ກບັ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໃນ ຢ ດາ          ແລະ ໃນ ເຢຣ ຊາເລັມ          ຜ ໍ້ ທີື່  ດາ-
 

[a]1 ປະຫວດັກະສດັ 5:1-18 



2 ຂູ່າວຄາວ 3 684 
ວິດ ພ ື່  ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຈດັ ຫຳ ໄວໍ້         

8ຂ  ທື່ຳນ ສ ົື່ງ ໄມ ໍ້ ສນົ         ໄມ ໍ້ ແປກ         ແລະ ໄມ ໍ້ ດ ື່ ຈຳກ ເລບານອນ ໃຫໍ້ 

ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ດໍ້ວຍ         ເພຳະ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຮ ໍ້ ວື່ຳ         ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ຂອງ ທື່ຳນ ຮ ໍ້ຈກັ ກຳນ ຕດັ ໄມ ໍ້ ໃນ ເລບານອນ          

ແລະ ເບິື່ ງ ແມ         ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈະ ຢ ື່ ກບັ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ຂອງ ທື່ຳນ         

9ເພ ື່ ອ ຈດັ ຕຽມ ໄມ ໍ້ 

ໃຫໍ້ ແກື່ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ໄດໍ້ ຫລວງຫລຳຍ         ເພຳະວື່ຳ ພຣະວຫິຳນ ທີື່  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈະ ສໍ້ຳງ ນີໍ້ ຈະ ໃຫຍື່ ແລະ 

ແປກ ປະຫລຳດ ຫລຳຍ         

10ແລະ ເບິື່ ງ ແມ         ສື່ວນ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ຂອງ ທື່ຳນ         ຄ  ຜ ໍ້ ທີື່  ຕດັ ໄມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         ຂໍ້ຳພະ-

ເຈົໍ້ຳ ຈະ ໃຫໍ້ ເຂົໍ້ຳສຳລີ ນວດ ແລໍ້ວ ສອງ ໝ ື່ ນ ໂຄ ລະ         ເຂົໍ້ຳ ບຳ ເລ ສອງ ໝ ື່ ນ ໂຄ ລະ         (ສອງ ພນັ ໂຕນ)         ນ  ໍ້ຳ 

ອະງ ຸື່ນ ສອງ ໝ ື່ ນ ບດັ         ແລະ ນ  ໍ້ຳມນັ ສອງ ໝ ື່ ນ ບດັ         (ສີື່  ແສນ ລິດ)         ແກື່ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ”          
11ແລໍ້ວ ຮ ຣາມ ກະສດັ ແຫື່ງ ເມ  ອງ ຕີເຣ ຊງົ ຕອບ ເປັນ ລຳຍ ພະຫດັ         ຊ ື່ ງ ພະ ອງົ ຊງົ ມີ ໄປ ເຖງິ ໂຊ-

ໂລໂມນ ວື່ຳ,         “ເພຳະວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ຮກັ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ພຣະອງົ         ພຣະອງົ ຈ ື່ງ ຊງົ ເຮັດ ໃຫໍ້ 

ທື່ຳນ ເປັນ ກະສດັ ເໜ ອ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ”         

12ຮ ຣາມ ກື່ຳວ ອີກ ວື່ຳ         “ສຳທກຸຳນ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          

ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ          ຜ ໍ້ ຊງົ ສໍ້ຳງ ຟໍ້ຳ ສະຫວນັ         ແລະ         ແຜື່ນດນິ ໂລກ         ຜ ໍ້ ໄດໍ້ ປະທຳນ ລ ກ ຊຳຍ 

ທີື່  ສະຫລຳດ ຄນົ ໜ ື່ ງ ແກື່ ດາວິດ          ປະກອບ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ສະຫລຽວ ສະຫລຳດ         ແລະ ມີ ຄວຳມ ເຂົໍ້ຳໃຈ         

ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ຈະ ສໍ້ຳງ ພຣະວຫິຳນ ຖວຳຍ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ສໍ້ຳງ ພະລຳຊະວງັ ເພ ື່ ອ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ 

ຂອງ ພະ ອງົ         

13ບດັ ນີໍ້         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ສ ົື່ງ ຊື່ຳງ ຝີ ມ  ຄນົ ໜ ື່ ງ         ປະກອບ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ເຂົໍ້ຳໃຈ         ຄ  ຮ ຣາມ ທີື່  

ປ ກສຳ ອຳວໂຸສ         

14ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຍງິ ຄນົ ດານ          ພ ື່  ຂອງ ລຳວ ເປັນ ຊຳວ ເມ  ອງ ຕີເຣ          ລຳວ ຊ  ຳນຳນ 

ງຳນ ຊື່ຳງ ຄ  ຳ         ເງນິ         ທອງເຫລ ອງ         ເຫລັກ ຫີນ         ແລະ ໄມ ໍ້         ແລະ ເຮັດ ວຽກ ຊື່ຳງ ຜໍ້ຳ ສີມ ື່ວງ         ສີຟໍ້ຳ         ຜໍ້ຳ 

ປື່ຳນ ເນ ໍ້ອ ລະອຽດ         ແລະ         ຜໍ້ຳ ສີແດງ ເຂັໍ້ມ         ແລະ ແກະສະຫລກັ ທກຸ ຊະນດິ         ແລະ ສໍ້ຳງ ຕຳມ ແບບ 

ລວດລຳຍ ໃດ ໆ ທີື່  ຈະ ກ  ຳນດົ ໃຫໍ້ ແກື່ ລຳວ         ພໍ້ອມ ກບັ ຊື່ຳງ ຝີ ມ  ຂອງ ລຳວ         ຄ  ຊື່ຳງ ຝີ ມ  ຂອງ ດາວິດ ພ ື່  

ຂອງ ພະ ອງົ ຜ ໍ້ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         

15ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ບດັ ນີໍ້ ເລ ື່ ອງ ເຂົໍ້ຳສຳລີ         ເຂົໍ້ຳ ບຳ ເລ         

ນ  ໍ້ຳມນັ         ແລະ ນ  ໍ້ຳ ອະງ ຸື່ນ         ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ເຖງິ ນ ັໍ້ນ         ຂ  ພະ ອງົ ໄດໍ້ ສ ົື່ງ ໄປ ໃຫໍ້ ພວກ 

ເຂົຳ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ພະ ອງົສຳ         

16ແລະ ພວກ ເຮົຳ ຈະ ຕດັ ໄມ ໍ້ ເທົື່ ຳ ທີື່  ພະ ອງົ ຕໍ້ອງກຳນ ຈຳກ ເລບານອນ          ແລະ 

ນ  ຳ ມຳ ໃຫໍ້ ພະ ອງົ ໂດຍ ແພ ທຳງ ທະເລ ເຖງິ ເມ  ອງ ຢົບປາ          ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ພະ ອງົ ຈະ ໄດໍ້ ນ  ຳ ຂ ໍ້ນ ໄປ ໃນ ເມ  ອງ 

ເຢຣ ຊາເລັມ”          
17ແລໍ້ວ ໂຊໂລໂມນ ຊງົ ເຮັດ ບນັຊ ີສ  ຳມະໂນ ຄວົ ຄນົ ຕື່ຳງ ດໍ້ຳວ ທງັ ໝດົ ຜ ໍ້ ຢ ື່ ໃນ ແຜື່ນດນິ ອິສຣາເອນ          

ພຳຍຫລງັ         ບນັຊ ີສ  ຳມະໂນ ຄວົ ທີື່  ດາວິດ ພ ື່  ຂອງ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ເຮັດ ໄວໍ້         ແລະ ປະກດົ ວື່ຳ ມີ ຄນົ ໜ ື່ ງ 

ແສນ ຫໍ້ຳ ໝ ື່ ນ ສຳມ ພນັ ຫກົ ຮໍ້ອຍ ຄນົ         

18ພຣະອງົ ຊງົ ກ  ຳນດົ ໃຫໍ້ ເຈດັ ໝ ື່ ນ ຄນົ ເປັນ ຄນົ ຂນົ ເຄ ື່ ອງ         ແລະ 

ໃຫໍ້ ແປດ ໝ ື່ ນ ຄນົ ສະກດັ ຫີນ ຢ ື່ ເທິງ ພ ເຂົຳ         ແລະ ຄນົ ສຳມ ພນັ ຫກົ ຮໍ້ອຍ ຄນົ ເປັນ ຜ ໍ້ ເບິື່ ງແຍງ ໃຫໍ້ ປະຊຳ-

ຊນົ ເຮັດ ວຽກ          

ບົດທີ 3 
ການເລີ່ມສ້າງພຣະວິຫານເທິງພ ເຂົາໂມຣີຢາ 

1ແລໍ້ວ ໂຊໂລໂມນ ຊງົ ເລີື່ ມ ສໍ້ຳງ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ທີື່  ເມ  ອງ ເຢຣ ຊາເລັມ ເທິງ ພ -

ເຂົຳ ໂມຣີຢາ          ຊ ື່ ງ ເປັນ ບື່ອນ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ປະກດົ ແກື່ ດາວິດ ພ ື່  ຂອງ ພະ ອງົ         ບື່ອນ ທີື່  ດາວິດ 



685 2 ຂູ່າວຄາວ 4 
ຊງົ ກ  ຳນດົ ໄວໍ້ ທີື່  ເດີື່ ນ ນວດ ເຂົໍ້ຳຂອງ ອາໂຣນາ          ຄນົ ເຢບຸດ         

2ພະ ອງົ ຊງົ ເລີື່ ມ ສໍ້ຳງ ໃນ ວນັ ທີ ສອງ 

ເດ ອນ ທີ ສອງ ຂອງ ປີ ທີ ສີື່  ແຫື່ງ ລຳຊະກຳນ ຂອງ ພະ ອງົ          

ຂະໜາດ ແລະວັດຖຸແຫູ່ງພຣະວິຫານ[a] 
3ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້ ເປັນ ຮຳກ ຖຳນ ທີື່  ໂຊໂລໂມນ ຊງົ ວຳງ ເພ ື່ ອ ສໍ້ຳງ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ລວງ ຍຳວ 

ຕຳມ ສອກ ບ ຮຳນ         ຫກົ ສິບ ສອກ         ແລະ ກວໍ້ຳງ ຊຳວ ສອກ         

4ລະບຽງ ດໍ້ຳນ ໜໍ້ຳ ຂອງ ພຣະວຫິຳນ ນ ັໍ້ນ 

ຍຳວ ຊຳວ ສອກ         ເທົື່ ຳ ກບັ ລວງ ກວໍ້ຳງ ຂອງ ພຣະວຫິຳນ         ແລະ ລວງ ສ ງ ໜ ື່ ງ ຮໍ້ອຍ ຊຳວ         ພະ ອງົ ຊງົ 

ໂອບ ດໍ້ຳນ ໃນ ດໍ້ວຍ ຄ  ຳ ບ ລິສດຸ         

5ຫໍ້ອງ ໂຖງ         ພະ ອງົ ຊງົ ໂອບ ດໍ້ວຍ ໄມ ໍ້ ແປກ         ແລະ ໂອບ ດໍ້ວຍ ຄ  ຳ ສດົ         

ແລະ ເຮັດ ຕ ົໍ້ນ ຕຳນ         ແລະ ລ ກ ໂສໍ້ ປະດບັ ໄວໍ້ ເທິງ ນ ັໍ້ນ         

6ພະ ອງົ ຊງົ ແຕື່ງ ພຣະວຫິຳນ ດໍ້ວຍ ກຳນ ຝງັ ເພັດ 

ພອຍ ຕື່ຳງ ໆ ເພ ື່ ອ ຄວຳມ ສວຍ ງຳມ         ຄ  ຳ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ຄ  ຳ ເມ  ອງ ປາວາຢິມ         

7ພະ ອງົ ຈ ື່ງ ຊງົ ໂອບ ພຣະວ-ິ

ຫຳນ ນ ັໍ້ນ ດໍ້ວຍ ຄ  ຳ ຄ  ຢ ື່ ຄຳນ         ທຳງ ເຂົໍ້ຳ ປະຕ          ຝຳ         ປະຕ          ກບັ ສະຫລກັ ຮ ບ ເຄຣບຸ ໄວໍ້ ເທິງ ຝຳ          
8ແລະ ພະ ອງົ ຊງົ ສໍ້ຳງ ບື່ອນ ບ ລິສດຸ ທີື່  ສດຸ         ຄ  ຄວຳມ ຍຳວ ຂອງ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ຕຳມ ຄວຳມ ກວໍ້ຳງ ຂອງ 

ພຣະວຫິຳນ ເປັນ ຊຳວ ສອກ         ແລະ ກວໍ້ຳງ ຊຳວ ສອກ         ພຣະອງົ ຊງົ ໂອບ ດໍ້ວຍ ຄ  ຳ ເນ ໍ້ອ ດ ີໜກັ ຫກົ ຮໍ້ອຍ 

ຕະລນັຕນົ         

9ນ  ໍ້ຳໜກັ ຂອງ ຕະປ  ຫໍ້ຳ ສິບ ເຊ ເຂນ ຄ  ຳ         ແລະ ພະ ອງົ ຊງົ ໂອບ ຫໍ້ອງ ຊ ັໍ້ນ ເທິງ ດໍ້ວຍ ຄ  ຳ         

10ໃນ ບື່ອນ ບ ລິສດຸ ທີື່  ສດຸ ນ ັໍ້ນ         ພະ ອງົ ຊງົ ສໍ້ຳງ ເຄຣບຸ ໄວໍ້ ສອງ ຮ ບ ດໍ້ວຍ ໄມ ໍ້ ໂອບ ຄ  ຳ         

11ປີກ ຂອງ ເຄຣບຸ 

ທງັ ສອງ ນ ັໍ້ນ ກຳງ ອອກ ຊຳວ ສອກ         ປີກ ຂໍ້ຳງ ໜ ື່ ງ ຂອງ ເຄຣບຸ ຮ ບ ໜ ື່ ງ ຍຳວ ຫໍ້ຳ ສອກ ຈຸ ຝຳ ພຣະວຫິຳນ         

ແລະ ອີກ ປີກ ໜ ື່ ງ ຍຳວ ຫໍ້ຳ ສອກ ຈຸ ປີກ ຂອງ ເຄຣບຸ ອີກ ຮ ບ ໜ ື່ ງ         

12ແລະ ປີກ ອີກ ຂໍ້ຳງ ໜ ື່ ງ ຂອງ ເຄຣບຸ 

ຍຳວ ຫໍ້ຳ ສອກ ຈຸ ຝຳ ພຣະວຫິຳນ         ແລະ ອີກ ປີກ ໜ ື່ ງ ຫໍ້ຳ ສອກ ຕດິຕ ື່  ກບັ ປີກ ຂອງ ເຄຣບຸ ອີກ ຮ ບ ໜ ື່ ງ         

13ປີກ ຂອງ ເຄຣບຸ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ກຳງ ອອກ ຊຳວ ສອກ         ເຄຣບຸ ທງັ ສອງ ນ ັໍ້ນ ຢ ນ ຫນັ ໜໍ້ຳ ໄປ ທຳງ ຫໍ້ອງ ໂຖງ         

14ແລະ ພະ ອງົ ຊງົ ສໍ້ຳງ ຜໍ້ຳກ ັໍ້ງ         ດໍ້ວຍ ຜໍ້ຳ ສີຟໍ້ຳ         ສີມ ື່ວງ         ແລະ ສີແດງ ເຂັໍ້ມ         ແລະ ຜໍ້ຳ ປື່ຳນ ເນ ໍ້ອ ລະອຽດ         

ແລະ ປກັ ຮ ບ ເຄຣບຸ ໄວໍ້ ເທິງ ນ ັໍ້ນ          
15ຂໍ້ຳງ ໜໍ້ຳ ພຣະວຫິຳນ         ພະ ອງົ ຊງົ ສໍ້ຳງ ເສົຳ ສອງ ຕ ົໍ້ນ         ສ ງ ສຳມ ສິບ ຫໍ້ຳ ສອກ         ມີ ບວົ ລ ົໍ້ມ ສ ງ ຫໍ້ຳ 

ສອກ ຢ ື່ ເທິງ ປຳຍ ເສົຳ ແຕື່ ລະ ຕ ົໍ້ນ         

16ພະ ອງົ ຊງົ ເຮັດ ລ ກ ໂສໍ້ ຄ  ໃນ ຫໍ້ອງ ຫລງັ ຕດິ ໄວໍ້ ທີື່  ປຳຍ ເສົຳ         ແລະ 

ຊງົ ເຮັດ ທບັທິມ ໜ ື່ ງ ຮໍ້ອຍ ໜື່ວຍ ແຂວນ ໄວໍ້ ທີື່  ໂສໍ້         

17ພະ ອງົ ຊງົ ຕ ັໍ້ງ ເສົຳ ໄວໍ້ໜໍ້ຳ ພຣະວຫິຳນ         ເບ ໍ້ອງ 

ຂວຳ ຕ ົໍ້ນ ໜ ື່ ງ         ອກີ ຕ ົໍ້ນ ໜ ື່ ງ ເບ ໍ້ອງ ຊໍ້ຳຍ         ຕ ົໍ້ນ ເບ ໍ້ອງ ຂວຳ ນ ັໍ້ນ         ພະ ອງົ ຊງົ ຕ ັໍ້ງ ຊ ື່ ວ ື່ຳ         ຢາກິນ          ແລະ ຕ ົໍ້ນ 

ເບ ໍ້ອງ ຊໍ້ຳຍ ວື່ຳ         ໂບອາດ          

ບົດທີ 4 
ເຄື່ອງຕິດຕັ້ງສຳລັບພຣະວິຫານ 

1ພະ ອງົ ຊງົ ສໍ້ຳງ ແທື່ນ ບ ຊຳ ດໍ້ວຍ ທອງເຫລ ອງ         ຍຳວ ຊຳວ ສອກ         ກວໍ້ຳງ ຊຳວ ສອກ         ແລະ ສ ງ ສິບ 

ສອກ         

2ແລໍ້ວ ພະ ອງົ ຊງົ ສໍ້ຳງ ຂນັ ຫລ ື່         ເປັນ ຂນັ ມນົ         ວດັແທກ ຈຳກ ຂອບ ໜ ື່ ງ ໄປ ເຖງິ ອີກ ຂອບ ໜ ື່ ງ ໄດໍ້ 

ສິບ ສອກ         ສ ງ ຫໍ້ຳ ສອກ         ແລະ ວດັແທກ ໂດຍ ຮອບ ໄດໍ້ ສຳມ ສິບ ສອກ         

3ພຳຍ ໃຕໍ້ ຂນັ ນີໍ້ ມີ ຮ ບ ງວົ ຢ ື່ ຮອບ 

ຂນັ         ໃນ ໄລຍະ ໜ ື່ ງ ສອກ ມີ ຮ ບ ງວົ ສິບ ສອງ ໂຕ         ຢ ື່ ຮອບ ຂນັ         ງວົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເປັນ ສອງ ແຖວ         ຫລ ື່  ພໍ້ອມ 

 

[a]1 ປະຫວດັກະສດັ 6:27-51 
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ກນັ ກບັ ຫລ ື່  ຂນັ         

4ຂນັ ນ ັໍ້ນ ວຳງ ຢ ື່ ເທິງ ງວົ ສິບ ສອງ ໂຕ ຫນັ ໜໍ້ຳ ໄປ ທິດເໜ ອ ສຳມ ໂຕ         ຫນັ ໜໍ້ຳ ໄປ ທິດ-

ຕຳເວັນຕກົ ສຳມ ໂຕ         ຫນັ ໜໍ້ຳ ໄປ ທິດໃຕໍ້ ສຳມ ໂຕ         ແລະ ຫນັ ໜໍ້ຳ ໄປ ທິດຕຳເວັນອອກ ສຳມ ໂຕ         ຂນັ 

ນ ັໍ້ນ ວຳງ ຢ ື່ ເທິງ ງວົ ນີໍ້         ສື່ວນ ເບ ໍ້ອງ ຫລງັ ຂອງ ມນັ ທງັ ໝດົ ຢ ື່ ຂໍ້ຳງ ໃນ         

5ຂນັ ໜຳ ໜ ື່ ງ ຄ ບ         ຂອບ ຂອງ ມນັ 

ເຮັດ ຄ  ຂອບ ຖໍ້ວຍ         ຄ  ດອກ ບວົ         ບນັຈຸ ໄດໍ້ ສຳມ ພນັ ບດັ         (ຫກົ ພນັ ລິດ)         

6ພະ ອງົ ຊງົ ເຮັດ ຂນັ ສິບ ໜື່ວຍ         

ວຳງ ຢ ື່ ດໍ້ຳນ ຂວຳ ຫໍ້ຳ ໜື່ວຍ         ດໍ້ຳນ ຊໍ້ຳຍ ຫໍ້ຳ ໜື່ວຍ         ເພ ື່ ອ ໃຊໍ້ ລໍ້ຳງ ສິື່ ງ ຂອງ ໃນ ນ ັໍ້ນ         ເຂົຳ ຈະ ລໍ້ຳງ ຂອງ ທີື່  

ໃຊໍ້ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ ໃນ ນີໍ້         ຂນັ ນ ັໍ້ນ ສ  ຳລບັ ໃຫໍ້ ປະໂລຫິດ ລໍ້ຳງ ໃນ ນ ັໍ້ນ          
7ແລໍ້ວ ພະ ອງົ ຊງົ ສໍ້ຳງ ຄນັ ຕະກຽງ ຄ  ຳ ສິບ ຄນັ ຕຳມ ທີື່  ກ  ຳນດົ ກື່ຽວ ກບັ ຄນັ ຕະກຽງ         ແລະ ພະ ອງົ ຊງົ 

ຕ ັໍ້ງ ໄວໍ້ ໃນ ພຣະວຫິຳນ         ຢ ື່ ດໍ້ຳນ ຂວຳ ຫໍ້ຳ ອນັ         ແລະ ດໍ້ຳນ ຊໍ້ຳຍ ຫໍ້ຳ ອນັ         

8ພະ ອງົ ຊງົ ສໍ້ຳງ ໂຕະ ສິບ ໜື່ວຍ         

ແລະ ຕ ັໍ້ງ ໄວໍ້ ໃນ ພຣະວຫິຳນ         ຢ ື່ ດໍ້ຳນ ຂວຳ ຫໍ້ຳ ໜື່ວຍ         ດໍ້ຳນ ຊໍ້ຳຍ ຫໍ້ຳ ໜື່ວຍ         ແລະ ພະ ອງົ ຊງົ ເຮັດ ຖໍ້ວຍ 

ຄ  ຳ ໜ ື່ ງ ຮໍ້ອຍ ໜື່ວຍ         

9ພະ ອງົ ຊງົ ສໍ້ຳງ ລຳນ ແຫື່ງ ປະໂລຫິດ         ແລະ ລຳນ ໃຫຍື່         ແລະ ປະຕ  ລຳນ         ແລະ 

ຊງົ ໂອບ ປະຕ  ນ ັໍ້ນ ດໍ້ວຍ ທອງເຫລ ອງ         

10ແລະ ພະ ອງົ ຊງົ ວຳງ ຂນັ ໄວໍ້ ທີື່  ດໍ້ຳນ ຂວຳ ພຣະວຫິຳນ ທຳງ 

ທິດຕຳເວັນອອກ ສຽງ ໃຕໍ້          
11ຮ ຣາມ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ໝ ໍ້  ດນິ         ຊວໍ້ຳນ         ແລະ ຖໍ້ວຍ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ຮ ຣາມ ຈ ື່ງ ເຮັດ ວຽກ ໃຫໍ້ ກະສດັ ໂຊໂລໂມນ 

ເລ ື່ ອງ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ສ  ຳເລັດ         

12ຄ          ເສົຳ ສອງ ຕ ົໍ້ນ         ຄິໍ້ວ         ແລະ ບວົ ລ ົໍ້ມ ທີື່ ຢ ື່ ເທິງ ປຳຍ ເສົຳ 

ທງັ ສອງ         ແລະ ຕຳໜື່ຳງ ສອງ ຜ ນ ຊ ື່ ງ ປກົ ຄມຸ ຄິໍ້ວ ທງັ ສອງ ຂອງ ບວົ ລ ົໍ້ມ ທີື່ ຢ ື່ ເທິງ ປຳຍ ເສົຳ         

13ແລະ ທບັ-

ທິມ ສີື່  ຮໍ້ອຍ ເມດັ ສ  ຳລບັ ຕຳໜື່ຳງ ທງັ ສອງ ຜ ນ         ຕຳໜື່ຳງ ຜ ນ ໜ ື່ ງ ມີ ເມດັ ທບັທິມ ສອງ ແຖວ         ເພ ື່ ອ ປກົ ຄມຸ 

ຄິໍ້ວ ທງັ ສອງ ຂອງ ບວົ ລ ົໍ້ມ ທີື່ ຢ ື່ ເທິງ ປຳຍ ເສົຳ         

14ພວກ ເຂົຳ ເຮັດ ແທື່ນ ບ ຊຳ         ແລະ ເຮັດ ຂນັ ໄວໍ້ ເທິງ ແທື່ນ 

ບ ຊຳ ນ ັໍ້ນ         

15ຂນັ ໜື່ວຍ ໜ ື່ ງ         ແລະ ງວົ ສິບ ສອງ ໂຕ ຮອງ ຢ ື່ ຂນັ ນ ັໍ້ນ         

16ໝ ໍ້  ດນິ         ຊວໍ້ຳນ         ແລະ ຂ ເກຳະ ຊີໍ້ນ         

ແລະ ເຄ ື່ ອງ ປະກອບ ທງັ ໝດົ ນີໍ້         ຮ ຣາມ ທີື່  ປ ກສຳ ອຳວໂຸສ ໄດໍ້ ເຮັດ ຂ ໍ້ນ ດໍ້ວຍ ທອງເຫລ ອງ ສກຸ ຖວຳຍ 

ກະສດັ ໂຊໂລໂມນ ສ  ຳລບັ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

17ກະສດັ ຊງົ ຫລ ື່  ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ໃນ ທົື່ງ 

ຮຳບ ພຽງ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢແໍດນ          ໃນ ບື່ອນ ດນິ ໜຽວ ຢ ື່ ລະຫວື່ຳງ ສຸກໂກດ ກບັ ເຊເຣດາ         

18ໂຊໂລໂມນ ຊງົ 

ສໍ້ຳງ ເຄ ື່ ອງໃຊໍ້ ທງັ ໝດົ ນີໍ້ ເປັນ ຈ  ຳນວນ ຫລຳຍ         ຈ ື່ງ ບ ື່  ໄດໍ້ ຫຳ ນ  ໍ້ຳໜກັ ຂອງ ທອງເຫລ ອງ          
19ແລະ ໂຊໂລໂມນ ຈ ື່ງ ຊງົ ເຮັດ ເຄ ື່ ອງໃຊໍ້ ທງັ ໝດົ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ຄ  ແທື່ນ ບ ຊຳ 

ຄ  ຳ         ໂຕະ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ຕ ື່ໜໍ້ຳ ພຣະພກັ         

20ຄນັ ຕະກຽງ         ແລະ ຕະກຽງ ເຮັດ ດໍ້ວຍ ຄ  ຳ ບ ລິສດຸ         ເພ ື່ ອ ໃຊໍ້ ຕຳມ 

ຕະກຽງ ໜໍ້ຳ ຫໍ້ອງ         ຫລງັ ຫໍ້ອງ ຕຳມ ກດົ         

21ດອກ ໄມ ໍ້         ຕະກຽງ         ແລະ ມດີຕດັ         ຕດັ ໃສໍ້ຕະກຽງ         ເຮັດ 

ດໍ້ວຍ ຄ  ຳ         ຄ  ຄ  ຳ ບ ລິສດຸ ທີື່  ສດຸ         

22ມດີຕດັ         ຕດັ ໄສໍ້ ຕະກຽງ         ຖໍ້ວຍ         ຊໍ້ອນ         ແລະ ກະ ຖງັ ໄຟ         ເຮັດ ດໍ້ວຍ 

ຄ  ຳ ບ ລິສດຸ         ສື່ວນ ທຳງ ເຂົໍ້ຳຂອງ ພຣະວຫິຳນ ຄ          ປະຕ  ຊ ັໍ້ນ ໃນ ຂອງ ບື່ອນ ບ ລິສດຸ ທີື່  ສດຸ         ແລະ ປະຕ  

ພຣະວຫິຳນ ຄ  ປະຕ  ຫໍ້ອງ ໂຖງ ເຮັດ ດໍ້ວຍ ຄ  ຳ          

ບົດທີ 5 
ການນຳຫີບແຫູ່ງພຣະເຈົ້າເຂົ້າໄປໃນພຣະວິຫານ[a] 

1ບນັດຳ ກດິຈະກຳນ ທີື່  ໂຊໂລໂມນ ຊງົ ກະທ  ຳ ສ  ຳລບັ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກ  ສ  ຳເລັດ 

 

[a]1 ປະຫວດັກະສດັ 8:1-11 



687 2 ຂູ່າວຄາວ 5 
ດ ັື່ງນີໍ້         ແລະ ໂຊໂລໂມນ ຊງົ ນ  ຳ ບນັດຳ ສິື່ ງ ທີື່  ດາວິດ          ຜ ໍ້ ເປັນ ບດິຳ ຊງົ ຖວຳຍ ໄວໍ້ ເຂົໍ້ຳ ມຳ         ຄ  ເຄ ື່ ອງ ເງນິ         

ເຄ ື່ ອງ ຄ  ຳ         ແລະ ເຄ ື່ ອງໃຊໍ້ ຕື່ຳງ ໆ         ແລະ ເກບັ ໄວໍ້ ໃນ ຄງັ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          
2ແລໍ້ວ ໂຊໂລໂມນ ຊງົ ປະຊຸມ ພວກ ຜ ໍ້ ໃຫຍື່ ຂອງ ອິສຣາເອນ          ແລະ ບນັດຳ ຫວົໜໍ້ຳ ຂອງ ຕະກ ນ         

ແລະ ບນັດຳ ຫວົໜໍ້ຳ ຂອງ ບນັພະບ ລດຸ ຄນົ ອິສຣາເອນ          ໃນ ເມ  ອງ ເຢຣ ຊາເລັມ          ເພ ື່ ອ ຈະ ນ  ຳ ຫີບ ຄ  ຳ-

ໝັໍ້ນສນັຍຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂ ໍ້ນ ມຳ ຈຳກ ນະຄອນ ດາວິດ          ຄ  ເມ  ອງ ຊີໂອນ         

3ແລະ ຜ ໍ້ ຊຳຍ ທງັ 

ໝດົ ຂອງ ອິສຣາເອນ ກ  ປະຊຸມ ຕ ື່  ພຣະພກັ ກະສດັ         ໃນ ກຳນ ກນິ ລໍ້ຽງ ໃນ ເດ ອນ ທີ ເຈດັ         

4ພວກ ຜ ໍ້ ໃຫຍື່ 

ທງັ ໝດົ ຂອງ ອິສຣາເອນ ກ  ມຳ         ແລະ ຄນົ ເລວີ          ກ  ຍກົ ຫີບ         

5ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ກ  ນ  ຳ ຫີບ         ຫ ເຕັນ 

ແຫື່ງ ຊຸມນມຸ         ແລະ ເຄ ື່ ອງໃຊໍ້ ບ ລິສດຸ ທງັ ໝດົ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ຫ ເຕັນ ຂ ໍ້ນ ມຳ         ເຄ ື່ ອງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ບນັດຳ ປະໂລຫິດ         

ແລະ ຄນົ ເລວີ ຫຳມ ຂ ໍ້ນ ມຳ         

6ແລະ ກະສດັ ໂຊໂລໂມນ ກບັ ຊຸມນມຸຊນົ ອິສຣາເອນ ທງັ ໝດົ ທີື່  ໄດໍ້ ປະ-

ຊຸມ ກນັ ຢ ື່ ກບັ ພະ ອງົ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຫີບ         ໄດໍ້ ຖວຳຍ ແກະ         ແລະ ງວົ ຫລຳຍ ໂຕ         ຊ ື່ ງ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ນບັ ເອົຳ ຈ  ຳ-

ນວນ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້          
7ແລໍ້ວ ປະໂລຫິດ ກ  ນ  ຳ ຫີບ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ມຳ ເຖງິ ບື່ອນ ຂອງ ຫີບ         ຢ ື່ ໃນ 

ຫໍ້ອງ ຫລງັ ຂອງ ພຣະວຫິຳນ ຄ  ໃນ ບື່ອນ ບ ລິສດຸ ທີື່  ສດຸ         ພຳຍ ໃຕໍ້ ປີກ ເຄຣບຸ         

8ເພຳະວື່ຳ ເຄຣບຸ ນ ັໍ້ນ ກຳງ 

ປີກ ອອກ ຢ ື່ ເທິງ ຫລງັ ຂອງ ຫີບ         ເຄຣບຸ ຈ ື່ງ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ປກົ ຄມຸ ເໜ ອ ຫີບ         ແລະ ໄມ ໍ້ຄຳນ ຂອງ ຫີບ         

9ພວກ ເຂົຳ ດ ງ ໄມ ໍ້ຄຳນ ຫຳມ ຂອງ ຫີບ ນ ັໍ້ນ ອອກ ນ  ຳ         ຈ ື່ງ ເຫັນ ປຳຍ ໄມ ໍ້ຄຳນ ຫຳມ ໄດໍ້ ຈຳກ ຫີບ ນ ັໍ້ນ         ຊ ື່ ງ ຢ ື່ 

ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຫໍ້ອງ ຫລງັ         ແຕື່ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ເຫັນ ຈຳກ ຂໍ້ຳງ ນອກ ບ ື່  ໄດໍ້         ແລະ ໄມ ໍ້ຄຳນ ຫຳມ ກ  ຍງັ ຢ ື່ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ 

ຈນົ ທກຸ ມ ໍ້ນີໍ້         

10ບ ື່  ມີ ສິື່ ງ ໃດ ໃນ ຫີບ ນອກຈຳກ ສີ ລຳ ສອງ ແຜື່ນ ທີື່  ໂມເຊ ເກບັ ໄວໍ້ ໃນ ພ ເຂົຳ ໂຮເຣັບ          ຕອນ 

ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ເຮັດ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ ກບັ ຄນົ ອິສຣາເອນ          ເມ  ື່ອ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ອອກ ມຳ 

ຈຳກ ເອຢິບ          
11ແລະ ຢ ື່ ມຳ         ເມ  ື່ອ ປະໂລຫິດ ອອກ ມຳ ຈຳກ ບື່ອນ ບ ລິສດຸ         (ເພຳະ ປະໂລຫິດ ທງັ ປວງ ຜ ໍ້ ຢ ື່ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ 

ໄດໍ້ ຊ  ຳລະ ຕນົ ໃຫໍ້ ບ ລິສດຸ ແລໍ້ວ         ແລະ ບ ື່  ວື່ຳ ຈະ ຢ ື່ ໃນ ໝວດ ໃດ ກ  ຕຳມ         

12ບນັດຳ ພວກ ເລວີ ທີື່  ເປັນ ນກັ 

ຮໍ້ອງ ທງັ ໝດົ         ທງັ ອາສັບ          ເຮມານ          ແລະ ເຢດ ທ ນ          ທງັ ລ ກ ຊຳຍ         ແລະ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ທງັ-

ຫລຳຍ         ແຕື່ງ ກຳຍ ດໍ້ວຍ ຜໍ້ຳ ປື່ຳນ ສີຂຳວ         ມີ ແຊື່ງ         ພິນ ໃຫຍື່         ແລະ ພິນ ຄ ື່ ຢ ນ ຢ ື່ ທຳງ ຕຳເວັນ ອອກ ຂອງ 

ແທື່ນ ບ ຊຳ         ພໍ້ອມ ກບັ ປະໂລຫິດ ເປົື່ ຳ ແກ ໜ ື່ ງ ຮໍ້ອຍ ຊຳວ ຄນົ)         

13ຢ ື່ ມຳ ພວກ ຄນົ ເປົື່ ຳ ແກ         ແລະ ພວກ 

ນກັ ຮໍ້ອງ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຄນົ ໄດໍ້ ຍນິ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ຮໍ້ອງເພງ ສນັລະເສີນ         ແລະ ເພງ ໂມທະນຳ 

ພຣະຄນຸ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເປັນ ສຽງ ດຽວ ກນັ         ແລະ ເມ  ື່ອ ພວກ ເຂົຳ ຮໍ້ອງ ຂ ໍ້ນ ພໍ້ອມ ກບັ ແກ         ແລະ ແຊື່ງ         

ກບັ ເຄ ື່ ອງ ດນົຕ ີຊະນດິ ອ ື່ ນ ໆ         ໃນ ກຳນ ຖວຳຍ ສນັລະເສີນ ແກື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ວື່ຳ         “ເພຳະ ພຣະອງົ 

ປະເສີດ         ເພຳະ ຄວຳມ ເມດ ຕຳ ຂອງ ພຣະອງົ ດ  ຳລງົ ຢ ື່ ເປັນນດິ”         ພຣະວຫິຳນ ຄ  ພຣະວຫິຳນ ຂອງ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກ  ມີ ເມກ ເຕັມ ໄປ ໝດົ         

14ຈນົ ປະໂລຫິດ ຢ ນ ບວົລະບດັ ບ ື່  ໄດໍ້ ດໍ້ວຍ ເຫດ ເມກ ນ ັໍ້ນ         

ເພຳະ ສະຫງ ື່ຳ ລຳສີ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເຕັມ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          



2 ຂູ່າວຄາວ 6 688 
ບົດທີ 6 

ໂຊໂລໂມນຊົງກູ່າວກັບຊຸມນຸມຊົນ[a] 
1ແລໍ້ວ ໂຊໂລໂມນ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ພຣະອງົ ຈະ ປະທບັ ໃນ ຄວຳມ ມ ດ ມດິ         

2ຂໍ້ຳພະອງົ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ພຣະວຫິຳນ ອນັ ເປັນ ທີື່  ປະທບັ ສ  ຳລບັ ພຣະອງົ         ເປັນ ສະຖຳນທີື່  ເພ ື່ ອ ພຣະອງົ ຈະ 

ຊງົ ສະຖດິ ຢ ື່ ເປັນນດິ”         

3ແລໍ້ວ ກະສດັ ກ  ຊງົ ຫນັ ພະ ພກັ ມຳ         ແລະ ຊງົ ໃຫໍ້ ພອນ ແກື່ ຊຸມນມຸຊນົ ອິສຣາ-
ເອນ ທງັ ປວງ         ຂະນະ ທີື່  ຊຸມນມຸຊນົ ອິສຣາເອນ ທງັ ປວງ ຢ ນ ຢ ື່         

4ພະ ອງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ສຳທກຸຳນ ແດື່ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ          ຜ ໍ້ ຊງົ ກະທ  ຳ ໃຫໍ້ ສ  ຳເລັດ         ດໍ້ວຍ ພຣະຫດັ ຂອງ ພຣະອງົ         

ຕຳມ ທີື່  ພຣະອງົ ກື່ຳວ ໄວໍ້ ດໍ້ວຍ ພຣະໂອດ ຕ ື່  ດາວິດ ພ ື່  ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         

5‘ຕ ັໍ້ງແຕື່ ມ ໍ້ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ນ  ຳ ປະ-

ຊຳຊນົ ຂອງ ເຮົຳ ອອກ ຈຳກ ແຜື່ນດນິ ເອຢິບ          ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ເລ ອກ ເມ  ອງ ໜ ື່ ງ ເມ  ອງ ໃດ ໃນ ຕະກ ນ ອິສຣາ-
ເອນ ທງັ ໝດົ         ເພ ື່ ອ ຈະ ສໍ້ຳງ ພຣະວຫິຳນ         ໃຫໍ້ ນຳມ ຂອງ ເຮົຳ ຈະ ຢ ື່ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ເລ ອກ 

ຊຳຍ ຄນົ ໃດ ໃຫໍ້ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ເໜ ອ ອິສຣາເອນ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ເຮົຳ         

6ແຕື່ ເຮົຳ ໄດໍ້ ເລ ອກ ເຢຣ ຊາ-
ເລັມ ແລໍ້ວ         ເພ ື່ ອ ນຳມ ຂອງ ເຮົຳ ຈະ ຢ ື່ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ເຮົຳ ໄດໍ້ ເລ ອກ ດາວິດ ແລໍ້ວ         ໃຫໍ້ ຢ ື່ ເໜ ອ ອິສຣາ-
ເອນ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ເຮົຳ’         

7ດາວິດ ພ ື່  ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຊງົ ຕ ັໍ້ງ ພະ ໄທ ທີື່  ຈະ ສໍ້ຳງ ພຣະວຫິຳນ ສ  ຳລບັ 

ພຣະນຳມ ແຫື່ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ອິສຣາເອນ         

8ແຕື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ກບັ ດາວິດ 

ພ ື່  ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         ‘ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ຕ ັໍ້ງໃຈ ສໍ້ຳງ ພຣະວຫິຳນ ສ  ຳລບັ ນຳມ ຂອງ ເຮົຳ ນ ັໍ້ນ         ເຈົໍ້ຳ ກ  ເຮັດ ດ ີຢ ື່ ແລໍ້ວ         

ໃນ ເລ ື່ ອງ ຄວຳມ ຕ ັໍ້ງໃຈ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

9ຢື່ຳງໃດ ກ  ຕຳມ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ບ ື່  ສໍ້ຳງ ພຣະວຫິຳນ         ແຕື່ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ 

ເຈົໍ້ຳ ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ຈະ ອອກ ມຳ ຈຳກ ບ ັໍ້ນແອວ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ສໍ້ຳງ ພຣະວຫິຳນ ເພ ື່ ອ ນຳມ ຂອງ ເຮົຳ’         

10ບດັ ນີໍ້         

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ໃຫໍ້ ພຣະດ  ຳລດັ ຂອງ ພຣະອງົ ຊ ື່ ງ ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ນ ັໍ້ນ ສ  ຳເລັດ         ເພຳະ ຂໍ້ຳພະ-

ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຂ ໍ້ນ         ມຳ ແທນ ດາວິດ ພ ື່  ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ແລະ ນ ັື່ງ ຢ ື່ ເທິງ ບນັລງັ ຂອງ ອິສຣາເອນ          ດ ັື່ງ ທີື່  

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ສນັຍຳ ໄວໍ້ ແລະ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ພຣະວຫິຳນ ສ  ຳລບັ ພຣະນຳມ ຂອງ ພຣະ-
ຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ         

11ແລະ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ວຳງ ຫີບ ໄວໍ້ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ຄ  ຳໝັໍ້ນ-

ສນັຍຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກ  ຢ ື່ ໃນ ນ ັໍ້ນ         ຊ ື່ ງ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ໃຫໍ້ ກບັ ຊນົ ຊຳດ ອິສຣາເອນ”          

ການອະທິຖານອຸທິດຖວາຍພຣະວິຫານ[b] 
12ແລໍ້ວ ພະ ອງົ ປະທບັ ຢ ນ ຢ ື່ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ແທື່ນ ບ ຊຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຊຸມນມຸຊນົ ອິສຣາເອນ 

ທງັ ປວງ ແລະ ກຳງ ພະຫດັ ຂອງ ພະ ອງົ ອອກ         

13ເພຳະ ໂຊໂລໂມນ ໄດໍ້ ຊງົ ສໍ້ຳງ ແທື່ນ ທອງເຫລ ອງ         

ຍຳວ ຫໍ້ຳ ສອກ         ກວໍ້ຳງ ຫໍ້ຳ ສອກ         ສ ງ ສຳມ ສອກ         ແລະ ຊງົ ຕ ັໍ້ງ ໄວໍ້ ກຳງເດີື່ ນ         ແລະ ພະ ອງົ ຊງົ ປະທບັ ຢ ື່ 

ເທິງ ນ ັໍ້ນ         ແລໍ້ວ ຊງົ ຂ ຸເຂົື່ ຳ ລງົ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຊຸມນມຸ ອິສຣາເອນ ທງັ ປວງ         ແລະ ກຳງ ພະຫດັ ຂອງ ພະ ອງົ ສ ື່ ຟໍ້ຳ 

ສະຫວນັ         

14ພະ ອງົ ທ ນ ວື່ຳ         “ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ          ບ ື່  ມ ີພຣະເຈົ້າ ອງົ 

ໃດ ເໝ ອນ ພຣະອງົ         ໃນ ຟໍ້ຳ ສະຫວນັ         ຫລ  ທີື່  ແຜື່ນດນິ ໂລກ         ຜ ໍ້ ຊງົ ຮກັສຳ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ ແລະ ຊງົ ສະ-

ແດງ ຄວຳມ ເມດ ຕຳ ແກື່ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ພຣະອງົ         ຜ ໍ້ ດ  ຳເນນີ ຢ ື່ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະອງົ ດໍ້ວຍ ສິໍ້ນ ສດຸ ໃຈ ຂອງ 

ເຂົຳ         

15ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ກະທ  ຳ ກບັ ດາວິດ ພ ື່  ຂອງ ຂໍ້ຳພະອງົ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ພຣະອງົ ຕຳມ ບນັດຳ ສິື່ ງ         ທີື່  

ພຣະອງົ ຊງົ ສນັຍຳ ໄວໍ້         ແກື່ ເພິື່ ນ         ພຣະອງົ ກື່ຳວ ດໍ້ວຍ ພຣະໂອດ ຂອງ ພຣະອງົ         ແລະ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ 

 

[a]1 ປະຫວດັກະສດັ 8:12-21 [b]1 ປະຫວດັກະສດັ 8:22-53 
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ກະທ  ຳ ໃຫໍ້ ສ  ຳເລັດ ໃນ ມ ໍ້ນີໍ້ ດໍ້ວຍ ພຣະຫດັ ຂອງ ພຣະອງົ         

16ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ 

ອິສຣາເອນ ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ບດັ ນີໍ້ ຂ  ຊງົ ດ  ຳລງົ ຢ ື່ ກບັ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ພຣະອງົ         ຄ          ດາວິດ ພ ື່  ຂອງ ຂໍ້ຳພະ-

ອງົ         ຕຳມ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ສນັຍຳ ໄວໍ້ ກບັ ເພິື່ ນ ວື່ຳ         ‘ຖໍ້ຳ ລ ກ ຫລຳນ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ລະມດັລະວງັ         

ໃນ ກຳນ ດ  ຳເນນີ ຊວີດິ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ໂດຍ ດ  ຳເນນີ ຕຳມ ພຣະບນັຍດັ ຂອງ ເຮົຳ         ຄ  ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ດ  ຳເນນີ 

ຕ ື່ໜໍ້ຳ ເຮົຳ ນ ັໍ້ນ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ບ ື່  ຂຳດ ຊຳຍ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ໃນ ສຳຍຕຳ ຂອງ ເຮົຳ ທີື່  ຈະ ນ ັື່ງ ເທິງ ບນັລງັ ຂອງ ອິສຣາ-
ເອນ’         

17ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ          ຂ  ພຣະທ  ຳ ຂອງ 

ພຣະອງົ ຈ ົື່ງ ດ  ຳລງົ ຢ ື່         ຊ ື່ ງ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ກບັ ດາວິດ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ພຣະອງົ          
18ແຕື່ ພຣະເຈົ້າ ຈະ ຊງົ ປະທບັ ກບັ ມະນດຸ ທີື່  ແຜື່ນດນິ ໂລກ ຫລ          ເບິື່ ງ ແມ         ຟໍ້ຳ ສະຫວນັ         ແລະ ຟໍ້ຳ 

ສະຫວນັ ອນັ ສ ງ ທີື່  ສດຸ ຍງັ ຮບັ ພຣະອງົ ຢ ື່ ບ ື່  ໄດໍ້         ແລໍ້ວ ພຣະວຫິຳນ ທີື່  ຂໍ້ຳພະອງົ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ຂ ໍ້ນ ຈະ ຮບັ 

ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຢື່ຳງໃດ         

19ແຕື່ ຂ  ພຣະອງົ ຊງົ ສນົ ພຣະໄທ ໃນ ຄ  ຳ ອະທິຖຳນ ຂອງ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ພຣະອງົ         

ແລະ ໃນ ຄ  ຳ ອໍ້ອນວອນ ນີໍ້         ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ຂໍ້ຳພະອງົ         ຂ  ຊງົ ຮບັ ຟງັສຽງ ຮໍ້ອງ 

ແລະ ຄ  ຳ ອະທິຖຳນ ທີື່  ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ພຣະອງົ ອະທິຖຳນ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະອງົ         

20ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ພຣະເນດ 

ຂອງ ພຣະອງົ ຈະ ຊງົ ຢ ື່ ເໜ ອ ພຣະວຫິຳນ ນີໍ້ ທງັ ກຳງເວັນ         ແລະ ກຳງຄ ນ         ຄ  ສະຖຳນທີື່  ຊ ື່ ງ ພຣະອງົ ໄດໍ້ 

ກື່ຳວ ວື່ຳ         ຈະ ຕ ັໍ້ງ ພະ ນຳມ ຂອງ ພຣະອງົ ໄວໍ້ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ພຣະອງົ ຈະ ຊງົ ຮບັ ຟງັ ຄ  ຳ ອະທິຖຳນ ທີື່  

ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ອະທິຖຳນ ຢ ື່ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ສະຖຳນທີື່  ນີໍ້         

21ແລະ ຂ  ພຣະອງົ ຊງົ ຮບັ ຟງັ ຄ  ຳ ອໍ້ອນ-

ວອນ ຂອງ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ພຣະອງົ         ແລະ ຂອງ ອິສຣາເອນ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ພຣະອງົ         ເມ  ື່ອ ພວກ ເຂົຳ 

ອະທິຖຳນ ຢ ື່ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ສະຖຳນທີື່  ນີໍ້         ຂ  ພຣະອງົ ຊງົ ຮບັ ຟງັ ຢ ື່ ໃນ ຟໍ້ຳ ສະຫວນັ ອນັ ເປັນ ບື່ອນ ປະທບັ ຂອງ 

ພຣະອງົ         ແລະ ເມ  ື່ອ ພຣະອງົ ຊງົ ຮບັ ຟງັ ແລໍ້ວ         ກ  ຂ  ພຣະອງົ ຊງົ ໂຜດ ຍກົໂທດ          
22ເມ  ື່ອ ຊຳຍ ຄນົ ໃດ ເຮັດ ບຳບ ຕ ື່  ເພ ື່ ອນ ບໍ້ຳນ ຂອງ ຕນົ         ແລະ ຖ ກ ບງັຄບັ ໃຫໍ້ ສຳບຳນ         ແລໍ້ວ ລຳວ ມຳ 

ໃຫໍ້ ຄ  ຳ ສຳບຳນ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ແທື່ນ ບ ຊຳ ຂອງ ພຣະອງົ ໃນ ພຣະວຫິຳນ ນີໍ້         

23ຂ  ພຣະອງົ ຊງົ ຮບັ ຟງັ ຈຳກ ຟໍ້ຳ 

ສະຫວນັ         ແລະ ຂ  ຊງົ ກະທ  ຳ         ຂ  ຊງົ ພິພຳກສຳ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ພຣະອງົ         ລງົໂທດ ຜ ໍ້ ເຮັດ 

ຄວຳມ ຜິດ         ແລະ ຊງົ ນ  ຳ ຄວຳມ ປະພ ດ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ໃຫໍ້ ຕກົ ເທິງ ຫວົ ຂອງ ຕວົ ເຂົຳ ເອງ         ແລະ ຂ  ຊງົ 

ປະກຳດ ຄວຳມ ບ ລິສດຸ ຂອງ ຜ ໍ້ ຊອບ ທ  ຳ         ສະໜອງ ແກື່ ລຳວ ຕຳມ ຄວຳມ ຊອບ ທ  ຳ ຂອງ ລຳວ          
24ຖໍ້ຳ ອິສຣາເອນ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ພຣະອງົ ພື່ຳຍ ແພໍ້ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ສດັຕ          ເພຳະ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ບຳບ ຕ ື່  

ພຣະອງົ         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ຖອຍຫລງັ ກບັ ມຳ ຫຳ ພຣະອງົ ອີກ         ຍອມຮບັ ພຣະນຳມ ຂອງ ພຣະອງົ         ແລະ 

ອະທິຖຳນ         ອໍ້ອນວອນ ຕ ື່  ພຣະພກັ         ພຣະອງົ ໃນ ພຣະວຫິຳນ ນີໍ້         

25ກ  ຂ  ພຣະອງົ ຊງົ ຮບັ ຟງັ ໃນ ຟໍ້ຳ ສະ-

ຫວນັ         ແລະ ໂຜດ ຍກົໂທດ ຄວຳມ ຜິດ ບຳບ ຂອງ ອິສຣາເອນ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ພຣະອງົ ແລະ ຂ  ຊງົ ນ  ຳ 

ພວກ ເຂົຳ ກບັ ມຳ ຍງັ ແຜື່ນດນິ         ຊ ື່ ງ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ພຣະລຳຊະທຳນ ແກື່ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ         ແລະ ບນັ-

ພະບ ລດຸ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ          
26ເມ  ື່ອ ຟໍ້ຳ ສະຫວນັ ປິດ ຢ ື່         ແລະ ບ ື່  ມີ ຝນົ         ເພຳະ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ເຮັດ ບຳບ ຕ ື່  ພຣະອງົ         ຖໍ້ຳ 

ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ອະທິຖຳນ ຕ ື່  ສະຖຳນທີື່  ນີໍ້         ແລະ ຍອມຮບັ ພຣະນຳມ ຂອງ ພຣະອງົ         ແລະ ຫນັ ຫລງັ ກບັ 

ຈຳກ ບຳບ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ເມ  ື່ອ ພຣະອງົ ຊງົ ເຮັດ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຮບັ ຄວຳມທກຸ ໃຈ         

27ກ  ຂ  ພຣະອງົ 

ຊງົ ຮບັ ຟງັ ໃນ ຟໍ້ຳ ສະຫວນັ         ແລະ ຂ  ໂຜດ ຍກົໂທດ ຄວຳມ ຜິດ ບຳບ ຂອງ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ພຣະອງົ         ແລະ 
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ຂອງ ອິສຣາເອນ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ພຣະອງົ         ເມ  ື່ອ ພຣະອງົ ຊງົ ສອນ ທຳງ ດ ີແກື່ ພວກ ເຂົຳ         ຊ ື່ ງ ພວກ 

ເຂົຳ ຄວນ ຈະ ດ  ຳເນນີ         ແລະ         ຂ  ຊງົ ປະທຳນ ຝນົ ເທິງ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ພຣະອງົ         ຊ ື່ ງ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ພຣະ-

ລຳຊະທຳນ ແກື່ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ພຣະອງົ ເປັນ ມ ລະດກົ ນ ັໍ້ນ          
28ຖໍ້ຳ ມກີຳນ ອ ດ ຢຳກ ອຳຫຳນ ໃນ ແຜື່ນດນິ         ຖໍ້ຳ ມີ ພະຍຳດ ລະບຳດ         ເຂົໍ້ຳ ມຳນ         ລຳ ກນິ ເຂົໍ້ຳ         ຫລ  

ຕກັແຕນ ບນິ         ຫລ  ຕກັແຕນ ຄຳນ         ຫລ  ສດັຕ  ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ອໍ້ອມ ເມ  ອງ ໃນ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ 

ໄວໍ້ ທກຸ ດໍ້ຳນ         ຈະ ເປັນ ໄພພິບດັ ຢື່ຳງໃດ         ຫລ  ຄວຳມເຈບັ ຢື່ຳງໃດ ມີ ຂ ໍ້ນ ກ  ດ ີ         

29ບ ື່  ວື່ຳ ຄ  ຳ ອະທິຖຳນ 

ຢື່ຳງໃດ         ຫລ  ຄ  ຳ ອໍ້ອນວອນ ປະກຳນ ໃດ         ຊ ື່ ງ ປະຊຳຊນົ ຄນົ ໃດ         ຫລ  ອິສຣາເອນ          ປະຊຳຊນົ ຂອງ 

ພຣະອງົ ທງັ ໝດົ ທ ນ         ເພຳະ ໄພພິບດັ         ແລະ ຄວຳມທກຸ ໃຈ         ແລໍ້ວ ໄດໍ້ ກຳງ ມ  ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ສ ື່ ພຣະວ-ິ

ຫຳນ ນີໍ້         

30ຂ  ພຣະອງົ ຊງົ ຮບັ ຟງັ ໃນ ຟໍ້ຳ ສະຫວນັ ອນັ ເປັນ ບື່ອນ ປະທບັ ຂອງ ພຣະອງົ         ແລະ ພຣະລຳ-

ຊະທຳນ ອະໄພໂທດ ບຳບ         ແລະ ຊງົ ປະທຳນ ແກື່ ທກຸ ຄນົ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ຮ ໍ້ ຈດິໃຈ ຕຳມ ກຳນ ປະພ ດ ທງັ 

ໝດົ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         (ເພຳະ ພຣະອງົ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ ທີື່  ຊງົ ຮ ໍ້ ຈດິໃຈ ລ ກ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ມະນດຸ)         

31ເພ ື່ ອ ວື່ຳ 

ພວກ ເຂົຳ ຈະ ໄດໍ້ ຢ ຳ ເກງ ພຣະອງົ         ແລະ ດ  ຳເນນີ ໃນ ເສັໍ້ນທຳງ ຂອງ ພຣະອງົ         ຕະຫລອດ ວນັ ເວລຳ ທີື່  

ພວກ ເຂົຳ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່ ໃນ ແຜື່ນດນິ         ຊ ື່ ງ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ພຣະລຳຊະທຳນ ແກື່ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ຂໍ້ຳພະອງົ 

ທງັຫລຳຍ          
32ຫລຳຍ ກວື່ຳ ນ ັໍ້ນ ອີກ         ກື່ຽວ ກບັ ຄນົ ຕື່ຳງ ດໍ້ຳວ         ຜ ໍ້ ທີື່  ບ ື່  ແມ ື່ນ ອິສຣາເອນ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ພຣະອງົ         

ເມ  ື່ອ ພວກ ເຂົຳ ມຳ ຈຳກ         ປະເທດ ເມ  ອງ ໄກ         ເພຳະ ເຫັນແກື່ ພຣະນຳມ ອນັ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ຂອງ ພຣະອງົ         

ພຣະຫດັ ຊງົ ລິດ ຂອງ ພຣະອງົ         ແລະ ພຣະກອນ ທີື່  ຢຽດ ອອກ ຂອງ ພຣະອງົ         ເມ  ື່ອ ພວກ ເຂົຳ ມຳ ອະທິ-

ຖຳນ ຢ ື່ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ພຣະວຫິຳນ ນີໍ້         

33ກ  ຂ  ພຣະອງົ ຊງົ ຮບັ ຟງັ ໃນ ຟໍ້ຳ ສະຫວນັ ອນັ ເປັນ ບື່ອນ ປະທບັ ຂອງ 

ພຣະອງົ         ແລະ ຂ  ຊງົ ກະທ  ຳ ຕຳມ ທກຸ ສິື່ ງ ທີື່  ຄນົ ຕື່ຳງ ດໍ້ຳວ ໄດໍ້ ທ ນ ຂ  ຕ ື່  ພຣະອງົ         ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ຊນົ ຊຳດ ທງັ-

ຫລຳຍ ແຫື່ງ ແຜື່ນດນິ ໂລກ ຈະ ຮ ໍ້ຈກັ ພຣະນຳມ ຂອງ ພຣະອງົ         ແລະ ຢ ຳ ເກງ ພຣະອງົ         ດ ັື່ງ ອິສຣາເອນ 

ປະຊຳຊນົ ຂອງ ພຣະອງົ ຢ ຳ ເກງ ພຣະອງົ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ເພ ື່ ອ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ພຣະວຫິຳນ 

ທີື່  ຂໍ້ຳພະອງົ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ໄວໍ້ ນີໍ້ ເປັນ ບື່ອນ ເອີໍ້ນ ອອກ ພຣະນຳມ ຂອງ ພຣະອງົ          
34ຖໍ້ຳ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ພຣະອງົ ອອກ ໄປ ເຮັດ ສງົຄຳມ ຕ ື່ ສ ໍ້ ສດັຕ  ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ຈະ ເປັນ ໂດຍ ທຳງ 

ໃດ ໆ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ໃຊໍ້ ພວກ ເຂົຳ ອອກ ໄປ ກ  ຕຳມ         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ອະທິຖຳນ ຕ ື່  ພຣະອງົ ຢ ື່ ຕ ື່ໜໍ້ຳ 

ເມ  ອງ ນີໍ້         ຊ ື່ ງ ພຣະອງົ ຊງົ ເລ ອກ ໄວໍ້         ແລະ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ພຣະວຫິຳນ ທີື່  ຂໍ້ຳພະອງົ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ເພ ື່ ອ ພຣະນຳມ ຂອງ 

ພຣະອງົ ແລໍ້ວ         

35ຂ  ພຣະອງົ ຊງົ ຮບັ ຟງັ ຄ  ຳ ອະທິຖຳນ         ແລະ ຄ  ຳ ອໍ້ອນວອນ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ໃນ ຟໍ້ຳ ສະ-

ຫວນັ         ແລະ ຂ  ຊງົ ໃຫໍ້ ສິດທິ ອນັ ຊອບ ທ  ຳ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຄງົ ຢ ື່          
36ຖໍ້ຳ ພວກ ເຂົຳ ເຮັດ ບຳບ ຕ ື່  ພຣະອງົ         (ເພຳະ ບ ື່  ມີ ມະນດຸ ຈກັ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຊ ື່ ງ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຮັດ ບຳບ)         ແລະ 

ພຣະອງົ ຊງົ ຄຽດ ຮໍ້ຳຍ ຕ ື່  ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ພຣະອງົ ຊງົ ມອບ ພວກ ເຂົຳ ໄວໍ້ ຕ ື່  ສດັຕ          ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ຖ ກ ຈບັ 

ໄປ ເປັນ ຊະເລີຍ ໃນ ແຜື່ນດນິ ໃດ ໜ ື່ ງ ບ ື່  ວື່ຳ ໄກ         ຫລ  ໃກໍ້         

37ແຕື່ ຖໍ້ຳ ພວກ ເຂົຳ ສ  ຳນ ກ ຜິດ ໃນ ໃຈ ໃນ 

ແຜື່ນດນິ ທີື່  ເຂົຳ ໄດໍ້ ຖ ກ ຈບັ ໄປ ເປັນ ຊະເລີຍ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ໄດໍ້ ກບັ ໃຈ         ອະທິຖຳນ ຕ ື່  ພຣະອງົ         ທ ນ ວື່ຳ         

‘ຂໍ້ຳພະອງົ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ເຮັດ ບຳບ         ແລະ ໄດໍ້ ປະພ ດ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ         ໄດໍ້ ເຮັດ ຄວຳມ ຊ ົື່ວ’         

38ຖໍ້ຳ ພວກ ເຂົຳ 

ທງັຫລຳຍ ກບັ ມຳ ຫຳ ພຣະອງົ ດໍ້ວຍ ສດຸ ຈດິ ສດຸ ໃຈ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ໃນ ບື່ອນ ທີື່  ສດັຕ  ກວຳດ ໄປ ເປັນ ຊະ-
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ເລີຍ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ໄດໍ້ ອະທິຖຳນ ຕ ື່  ພຣະອງົ ຢ ື່ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ຊ ື່ ງ ພຣະອງົ ພຣະລຳຊະ-

ທຳນ ແກື່ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ຕ ື່  ເມ  ອງ ທີື່  ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ເລ ອກ ໄວໍ້         ຕ ື່  ພຣະວຫິຳນ ທີື່  

ຂໍ້ຳພະອງົ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ໄວໍ້ ເພ ື່ ອ ພຣະນຳມ ຂອງ ພຣະອງົ         

39ແລໍ້ວ ຂ  ພຣະອງົ ຊງົ ຮບັ ຟງັ ຄ  ຳ ອະທິຖຳນ         

ແລະ ຄ  ຳ ອໍ້ອນວອນ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ໃນ ຟໍ້ຳ ສະຫວນັ ອນັ ເປັນ ບື່ອນ ປະທບັ ຂອງ ພຣະອງົ         ແລະ ຂ  ຊງົ 

ໃຫໍ້ ສິດທິ ອນັ ຊອບ ທ  ຳ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຄງົ ຢ ື່         ແລະ ຂ  ຊງົ ໂຜດ ຍກົໂທດ ໃຫໍ້ ແກື່ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ພຣະອງົ 

ຜ ໍ້ ໄດໍ້ ເຮັດ ບຳບ ຕ ື່  ພຣະອງົ          
40ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ຂໍ້ຳພະອງົ         ບດັ ນີໍ້         ຂ  ພຣະເນດ ຂອງ ພຣະອງົ ຊງົ ເບິື່ ງ ຢ ື່         ແລະ ຂ  ພຣະກນັ 

ຂອງ ພຣະອງົ ຮບັ ຟງັ ຄ  ຳ ອະທິຖຳນ ແຫື່ງ ສະຖຳນທີື່  ນີໍ້         

41ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ບດັ ນີໍ້         ຂ  ຊງົ ລກຸ-

ຂ ໍ້ນ         ສະເດັດ ໄປ ໃນ ທີື່  ປະທບັ ຂອງ ພຣະອງົ         ທງັ ພຣະອງົ         ແລະ ຫີບ ແຫື່ງ ລິດທຳນພຸຳບ ຂອງ ພຣະ-

ອງົ         ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຂ  ໃຫໍ້ ປະໂລຫິດ ຂອງ ພຣະອງົ ສວມ ຄວຳມ ພົໍ້ນ         ແລະ ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ບ ລິສດຸ 

ຂອງ ພຣະອງົ ຊມົຊ ື່ ນ ຍນິດ ີໃນ ຄວຳມ ປະເສີດ ຂອງ ພຣະອງົ         

42ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຂ  ຢື່ຳ ຊງົ 

ຫນັ ໜໍ້ຳ ໜີ ຈຳກ ຜ ໍ້ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ເຈມີ ໄວໍ້ ນ ັໍ້ນ         ຂ  ພຣະອງົ ຊງົ ລະນ ກ ເຖງິ ຄວຳມ ເມດ ຕຳ ຂອງ ພຣະອງົ ທີື່  

ມີ ຕ ື່  ດາວິດ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ພຣະອງົ”          

ບົດທີ 7 
ສະຫງູ່າລາສີຂອງພຣະເຈົ້າ 

1ເມ  ື່ອ ໂຊໂລໂມນ ຈບົ ຄ  ຳ ອະທິຖຳນ ຂອງ ພະ ອງົ ແລໍ້ວ         ໄຟ ໄດໍ້ ລງົ ມຳ ຈຳກ ຟໍ້ຳ ສະຫວນັ ໄໝໍ້ ເຄ ື່ ອງ 

ເຜົຳ ບ ຊຳ ແລະ ເຄ ື່ ອງ ສດັ ບ ຊຳ         ແລະ ສະຫງ ື່ຳ ລຳສີ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກ  ເຕັມ ພຣະວຫິຳນ         

2ປະ-

ໂລຫິດ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ບ ື່  ໄດໍ້         ເພຳະວື່ຳ ພຣະລດັສະໝີ ຂອງ ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ ເຕັມ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

3ເມ  ື່ອ ບນັດຳ ຊນົ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ເຫັນ ໄຟ ລງົ ມຳ         

ແລະ ພຣະລດັສະໝີ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຢ ື່ ເທິງ ພຣະວຫິຳນ         ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ກ  ກ ົໍ້ມ ຂຳບ ລງົ 

ເຖງິ ພ ໍ້ນ ຫີນ         ແລະ ໄດໍ້ ນະມດັສະກຳນ ສນັລະເສີນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ວື່ຳ         “ເພຳະ ພຣະອງົ ປະເສີດ         

ເພຳະ ຄວຳມ ເມດ ຕຳ ຂອງ ພຣະອງົ ດ  ຳລງົ ຢ ື່ ເປັນນດິ”          
4ແລໍ້ວ ກະສດັ         ແລະ ບນັດຳ ປະຊຳຊນົ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ສດັ ບ ຊຳ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້-

ເປັນເຈົ້າ         

5ກະສດັ ໂຊໂລໂມນ ຊງົ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ສດັ ບ ຊຳ ເປັນ ງວົ ສອງ ໝ ື່ ນ ສອງ ພນັ ໂຕ         ແລະ ແກະ 

ໜ ື່ ງ ແສນ ສອງ ໝ ື່ ນ ໂຕ         ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ         ກະສດັ         ແລະ ປະຊຳຊນົ ທງັ ປວງ ໄດໍ້ ອທິຸດ ຖວຳຍ ພຣະວຫິຳນ 

ແຫື່ງ ພຣະເຈົ້າ         

6ບນັດຳ ປະໂລຫິດ ກ  ຢ ນ ປະຈ  ຳ ຕ  ຳແໜື່ງ ຂອງ ຕນົ         ທງັ ຄນົ ເລວີ ພໍ້ອມ ກບັ ເຄ ື່ ອງ ດນົ-

ຕ ີຖວຳຍ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຊ ື່ ງ ກະສດັ ດາວິດ ໄດໍ້ ຊງົ ກະທ  ຳ ເພ ື່ ອ ສນັລະເສີນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          

ເມ  ື່ອ ດາວິດ ໄດໍ້ ຖວຳຍ ສຳທກຸຳນ ດໍ້ວຍ ກຳນ ບວົລະບດັ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ         ເພຳະ ຄວຳມ ເມດ 

ຕຳ ຂອງ ພຣະອງົ ດ  ຳລງົ ຢ ື່ ເປັນນດິ         ແລະ         ປະໂລຫິດ ກ  ເປົື່ ຳ ແກ ຂໍ້ຳງ ໜໍ້ຳ ພວກ ເຂົຳ         ອິສຣາເອນ ທງັ 

ປວງ ກ  ຢ ນ ຢ ື່         

7ໂຊໂລໂມນ ຊງົ ເຮັດ ພິທີ ຊ  ຳລະ ສື່ວນ ກຳງຂອງ ເດີື່ ນ ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ຂໍ້ຳງ ໜໍ້ຳ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໃຫໍ້ ເປັນ         ສື່ວນ ບ ລິສດຸ         ເພຳະ ພຣະອງົ ຊງົ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ ແລະ ໄຂມນັ ຂອງ 

ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ເພ ື່ ອ ຄວຳມ ສຳມກັຄີ ທ  ຳ ຢ ື່ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         ເພຳະວື່ຳ ແທື່ນ ທອງເຫລ ອງ ທີື່  ໂຊໂລໂມນ ຊງົ ສໍ້ຳງ 
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ໄວໍ້ ນ ັໍ້ນ         ບ ື່  ພ  ບນັຈຸ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ         ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ພ ດ ຜນົ ເປັນ ເມດັ ແລະ ໄຂມນັ         

8ໃນ ເທ ື່ ອ ນ ັໍ້ນ         ໂຊໂລ-
ໂມນ ຊງົ ຖ  ເທດສະກຳນ ຢ ື່ ເຈດັ ມ ໍ້         ແລະ ອິສຣາເອນ ທງັ ປວງ ຢ ື່ ກບັ ພະ ອງົ ດໍ້ວຍ         ເປັນ ຊຸມນມຸຊນົ 

ໃຫຍື່ ຫລຳຍ         ຕ ັໍ້ງແຕື່ ທຳງ ເຂົໍ້ຳ ເມ  ອງ ຮາມັດ ຈນົ ຮອດ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ເອຢິບ         

9ແລະ ໃນ ມ ໍ້ ທີ ແປດ         ພວກ ເຂົຳ 

ທງັຫລຳຍ ມກີຳນ ປະຊຸມ ອນັ ສກັສິດ         ເພຳະ ໄດໍ້ ມີ ງຳນ ມອບ ຖວຳຍ ແທື່ນ ບ ຊຳ ເຈດັ ມ ໍ້         ແລະ ຖ  ເທດ-

ສະກຳນ ກນິ ລໍ້ຽງ ມຳ ເຈດັ ມ ໍ້ ແລໍ້ວ         

10ເມ  ື່ອ ວນັ ທີ ຊຳວ ສຳມ ຂອງ ເດ ອນ ທີ ເຈດັ         ພະ ອງົ ຊງົ ໃຫໍ້ ປະຊຳຊນົ 

ກບັ ໄປ ເຕັນ ຂອງ ຕນົ         ໃຫໍ້ ມໃີຈ ຊ ື່ ນ ບຳນ         ແລະ         ຍນິດ ີດໍ້ວຍ ຄວຳມ ດ ີຊ ື່ ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ສະ-

ແດງ ແກື່ ດາວິດ          ແລະ ແກື່ ໂຊໂລໂມນ          ແລະ ແກື່ ອິສຣາເອນ          ປະຊຳຊນົ ຂອງ ພຣະອງົ          
11ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ         ໂຊໂລໂມນ ຊງົ ສໍ້ຳງ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ພະລຳຊະວງັ ສ  ຳ-

ເລັດ         ຄ  ທກຸ ຢື່ຳງ         ທີື່  ພະ ອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ໃນ ເລ ື່ ອງ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ໃນ ເລ ື່ ອງ ພະ 

ລຳຊະ ສ  ຳນກັ ຂອງ ພະ ອງົ         ພະ ອງົ ກ  ຊງົ ກະທ  ຳ ໃຫໍ້ ສ  ຳເລັດ ໝດົ          

ຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າກັບໂຊໂລໂມນ[a] 
12ແລໍ້ວ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ປະກດົ ແກື່ ໂຊໂລໂມນ ໃນ ເວລຳ ກຳງຄ ນ         ແລະ ກື່ຳວ ກບັ ພະ ອງົ ວື່ຳ         

“ເຮົຳ ໄດໍ້ ຍນິ ຄ  ຳ ອະທິຖຳນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ໄດໍ້ ເລ ອກ ສະຖຳນທີື່  ນີໍ້ ສ  ຳລບັ ເຮົຳ ໃຫໍ້ ເປັນ ວຫິຳນ ແຫື່ງ 

ເຄ ື່ ອງ ສດັ ບ ຊຳ         

13ຖໍ້ຳ ເຮົຳ ປິດ ຟໍ້ຳ ສະຫວນັ ບ ື່  ໃຫໍ້ ຝນົຕກົ         ຫລ  ເຮົຳ ບນັຊຳ ໃຫໍ້ ຕກັແຕນ ມຳ ກນິ ແຜື່ນດນິ         

ຫລ  ສ ົື່ງ ພະຍຳດ ລະບຳດ ມຳ ໃນ ທື່ຳມກຳງ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ເຮົຳ         

14ຖໍ້ຳ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ເຮົຳ ຜ ໍ້ ທີື່  ເອີໍ້ນ 

ອອກ ນຳມ ຂອງ ເຮົຳ ນ ັໍ້ນ ຈະ ຖື່ອມຕວົ ລງົ         ແລະ ອະທິຖຳນ         ແລໍ້ວ ສະແຫວງຫຳ ເຮົຳ         ແລະ         ຫລີກ ໜີ 

ຈຳກ ທຳງ ຊ ົື່ວ ຂອງ ຕນົ         ເຮົຳ ກ  ຈະ ຟງັ ຈຳກ ສະຫວນັ         ແລະ ຈະ ໃຫໍ້ ອະໄພ ແກື່ ບຳບ ຂອງ ຄນົ ນ ັໍ້ນ         ແລະ 

ຈະ ຮກັສຳ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ລຳວ ໃຫໍ້ ຫຳຍ         

15ບດັ ນີໍ້         ຕຳ ຂອງ ເຮົຳ ຈະ ມ ນ ຢ ື່         ແລະ ຫ  ຂອງ ເຮົຳ ຈະ ຟງັ ຄ  ຳ 

ອະທິຖຳນ ທີື່  ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ອະທິຖຳນ ໃນ ສະຖຳນທີື່  ນີໍ້         

16ເພຳະ ບດັ ນີໍ້         ເຮົຳ ໄດໍ້ ເລ ອກ         ແລະ ເຮັດ ໃຫໍ້ 

ວຫິຳນ ນີໍ້ ເປັນ ບື່ອນ ບ ລິສດຸ         ເພ ື່ ອ ນຳມ ຂອງ ເຮົຳ ຈະ ຢ ື່ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ເປັນນດິ         ຕຳ ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ ໃຈ ຂອງ 

ເຮົຳ ຈະ ຢ ື່ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ຕະຫລອດ ເວລຳ         

17ສື່ວນ ເຈົໍ້ຳ         ຖໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ດ  ຳເນນີ ຊວີດິ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ເຮົຳ ຄ  ດາວິດ ພ ື່  ຂອງ 

ເຈົໍ້ຳ ດ  ຳເນນີ ນ ັໍ້ນ         ໂດຍ ເຮັດ ຕຳມ ທກຸ ສິື່ ງ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ບນັຊຳ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ຮກັສຳ ກດົເກນ ຂອງ ເຮົຳ ກບັ 

ຄ  ຳ ຕດັສິນ ຂອງ ເຮົຳ         

18ແລໍ້ວ ເຮົຳ ຈະ ສະຖຳປະນຳ ລຳຊະ ບນັລງັ ແຫື່ງ ອຳນຳຈກັ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ດ ັື່ງ ທີື່  ເຮົຳ 

ໄດໍ້ ເຮັດ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ ໄວໍ້ ກບັ ດາວິດ ພ ື່  ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         ‘ເຈົໍ້ຳ ຈະ ບ ື່  ຂຳດ ຊຳຍ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ທີື່  ຈະ ປກົຄອງ ເໜ ອ 

ອິສຣາເອນ’          

ພຣະເຈົ້າຊົງເຕືອນໂຊໂລໂມນ 
19ແຕື່ ຖໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ຫນັ ໄປ         ແລະ ປະ ຖິໍ້ມ ກດົເກນ ຂອງ ເຮົຳ ກບັ ບນັຍດັ ຂອງ ເຮົຳ ທີື່  ເຮົຳ ຕ ັໍ້ງ ໄວໍ້ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ         

ແລໍ້ວໄປ ບວົລະບດັ ພະ ອ ື່ ນ         ແລະ ນະມດັສະກຳນ ພະ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         

20ເຮົຳ ຈະ ຖອນ ຮຳກ ພວກ ເຂົຳ ທງັ-

ຫລຳຍ ຈຳກ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ເຮົຳ         ຊ ື່ ງ ເຮົຳ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ແກື່ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ວຫິຳນ ຊ ື່ ງ ເຮົຳ ຊ  ຳລະ ໃຫໍ້ ບ ລິສດຸ 

ເພ ື່ ອ ນຳມ ຂອງ ເຮົຳ         ເຮົຳ ຈະ ໂຍນ ອອກ ໄປ ຈຳກ ສຳຍຕຳ ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ         ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເປັນ ເລ ື່ ອງ 

ເວົໍ້ຳ         ແລະ ເປັນ ທີື່  ໝິື່ ນປະໝຳດ ທື່ຳມກຳງ ຊນົ ຊຳດ ທງັຫລຳຍ         

21ແລະ ວຫິຳນ ທີື່  ສ ງ ສ ົື່ງ ນີໍ້         ທກຸ ຄນົ ທີື່  

ຜື່ຳນ ໄປ ຈະ ປະຫລຳດ ໃຈ         ແລະ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ‘ເຫດ ໃດ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈ ື່ງ ຊງົ ກະທ  ຳ ເຊັື່ ນ ນີໍ້ ແກື່ ແຜື່ນ-
 

[a]1 ປະຫວດັກະສດັ 9:19 
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ດນິ ນີໍ້         ແລະ ແກື່ ພຣະວຫິຳນ ນີໍ້’         

22ແລໍ້ວ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ ຕອບ ວື່ຳ         ‘ເພຳະ ພວກ ເຂົຳ ປະ ຖິໍ້ມ ພຣະ-
ຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ຕນົ         ຜ ໍ້ ຊງົ ນ  ຳ ພວກ ເຂົຳ ອອກ ຈຳກ ແຜື່ນດນິ ເອຢິບ          

ແລະ ໄດໍ້ ນບັຖ  ພະ ອ ື່ ນ         ນະມດັສະກຳນ ພະ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ທງັ ບວົລະບດັ ດໍ້ວຍ         ສະນ ັໍ້ນ         ພຣະອງົ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ 

ຊງົ ນ  ຳ ເຫດ ຮໍ້ຳຍ ທງັ ໝດົ ນີໍ້ ມຳ ເຖງິ ພວກ ເຂົຳ’”          

ບົດທີ 8 
ການຂະຫຍາຍລາຊະອານາຈັກ ແລະຊື່ສຽງຂອງໂຊໂລໂມນຊູ່າລືໄປທົ່ວ[a] 

1ຢ ື່ ມຳ ເມ  ື່ອ ໝດົ ຊຳວ ປີ ທີື່  ໂຊໂລໂມນ ໄດໍ້ ຊງົ ສໍ້ຳງ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ພະລຳ-

ຊະວງັ ສື່ວນ ພະ ອງົ         

2ໂຊໂລໂມນ ໄດໍ້ ຊງົ ເສີມ ສໍ້ຳງ ຫວົ ເມ  ອງ ຊ ື່ ງ ຮ ຣາມ ໄດໍ້ ຖວຳຍ ແກື່ ພະ ອງົ         ແລໍ້ວ 

ໃຫໍ້ ຄນົ ອິສຣາເອນ ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ນ ັໍ້ນ         

3ແລະ ໂຊໂລໂມນ ໄດໍ້ ສະເດັດ ໄປ ຍງັ ຮາມັດ-ໂຊບາ          ແລະ ຍ ດ 

ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້         

4ພະ ອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ສໍ້ຳງ ເມ  ອງ ຕາດໂມ ໄວໍ້ ໃນ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ         ແລະ ຫວົ ເມ  ອງ ຄງັ 

ຫລວງ ທງັ ໝດົ         ຊ ື່ ງ ພະ ອງົ ຊງົ ສໍ້ຳງ ໄວໍ້ ໃນ ຮາມັດ         

5ພະ ອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ສໍ້ຳງ ເມ  ອງ ເບັດ-ໂຮໂຣນ ເທິງ         

ແລະ ເບັດ-ໂຮໂຣນ ລຸື່ມ ດໍ້ວຍ         ເປັນ ເມ  ອງ ທີື່  ໝັໍ້ນຄງົ         ມີ ກ  ຳແພງ         ປະຕ  ເມ  ອງ         ແລະ ດື່ຳນ         

6ຊງົ ສໍ້ຳງ 

ເມ  ອງ ບາອາລາດ          ແລະ ຫວົ ເມ  ອງ ຄງັ ຫລວງ ທງັ ປວງ ທີື່  ໂຊໂລໂມນ ຊງົ ມີ ຢ ື່         ແລະ ເມ  ອງ ທງັ ປວງ 

ສ  ຳລບັ ລດົ ຮບົ ຂອງ ພະ ອງົ         ແລະ ເມ  ອງ ທງັ ປວງ ສ  ຳລບັ ພນົທະຫຳນ ມ ໍ້ຳ ຂອງ ພະ ອງົ         ແລະ ສິື່ ງ ໃດ ໆ 

ຊ ື່ ງ ພະ ອງົ ປະສງົ ຈະ ສໍ້ຳງ ໃນ ເຢຣ ຊາເລັມ          ໃນ ເລບານອນ          ແລະ ໃນ ແຜື່ນດນິ ທງັ ໝດົ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ປກົ-

ຄອງ ຂອງ ພະ ອງົ          
7ປະຊຳຊນົ ທງັ ປວງ ທີື່  ເຫລ ອ ຢ ື່ ໃນ ພວກ ຄນົ ຮິດຕີ          ຄນົ ອະໂມຣີດ          ຄນົ ເປຣຊີິ          ຄນົ ຮີວີ          ແລະ 

ຄນົ ເຢບຸດ          ຜ ໍ້ ທີື່  ບ ື່  ແມ ື່ນ ອິສຣາເອນ         

8ຈຳກ ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້         ຜ ໍ້ ເຫລ ອ ຕ ື່  ມຳ ໃນ ແຜື່ນດນິ         

ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ປະຊຳຊນົ ອິສຣາເອນ ບ ື່  ໄດໍ້ ທ  ຳລຳຍ         ໂຊໂລໂມນ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ປະຊຳຊນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເປັນ ຂໍ້ຳ ທຳດ ແຮງ 

ງຳນ ແລະ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ກ  ເປັນ ຢ ື່ ຈນົ ທກຸ ມ ໍ້ນີໍ້         

9ແຕື່ ສື່ວນ ຄນົ ອິສຣາເອນ ນ ັໍ້ນ ໂຊໂລໂມນ ບ ື່  ໄດໍ້ 

ໃຫໍ້ ເປັນ ຂໍ້ຳ ທຳດ ແຮງ ງຳນ         ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ເປັນ ທະຫຳນ         ແລະ ເປັນ ນຳຍ ທະຫຳນ ຂອງ ພະ ອງົ         

ເປັນ ຜ ໍ້ ບງັຄບັ ບນັຊຳ ລດົ ຮບົ ຂອງ ພະ ອງົ         ແລະ ພນົທະຫຳນ ມ ໍ້ຳ ຂອງ ພະ ອງົ         

10ແລະ ຄນົ ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້ ເປັນ 

ເຈົໍ້ຳ ໜໍ້ຳທີື່  ຊ ັໍ້ນ ຜ ໍ້ ໃຫຍື່ ຂອງ ກະສດັ ໂຊໂລໂມນ          ມີ ສອງ ຮໍ້ອຍ ຫໍ້ຳ ສິບ ຄນົ         ເປັນ ຜ ໍ້ ປກົຄອງ ປະຊຳຊນົ          
11ໂຊໂລໂມນ ຊງົ ນ  ຳ ທິດຳ ຂອງ ຟາຣາໂອ ຂ ໍ້ນ ມຳ ຈຳກ ນະຄອນ ດາວິດ          ມຳ ໃນ ພະລຳຊະວງັ ທີື່  ພະ 

ອງົ ຊງົ ສໍ້ຳງ ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ພະ ນຳງ         ເພຳະ ພະ ອງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ມະເຫສີ ຂອງ ເຮົຳ ບ ື່  ຄວນ ຢ ື່ ໃນ ວງັ ຂອງ ດາວິດ 

ກະສດັ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ          ເພຳະ ສະຖຳນທີື່  ທງັຫລຳຍ ທີື່  ຫີບ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ມຳ ເຖງິ ເປັນ ບື່ອນ 

ບ ລິສດຸ”          
12ແລໍ້ວ ໂຊໂລໂມນ ຊງົ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເທິງ ແທື່ນ ບ ຊຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້-

ເປັນເຈົ້າ          ຊ ື່ ງ ພະ ອງົ ຊງົ ສໍ້ຳງ ໄວໍ້ ຢ ື່ ໜໍ້ຳ ລະບຽງ         

13ຕຳມ ໜໍ້ຳທີື່  ປະຈ  ຳ ວນັ ທີື່  ຕໍ້ອງ ເຮັດ         ເປັນ ກຳນ 

ຖວຳຍ ບ ຊຳ ຕຳມ ບນັຍດັ ຂອງ ໂມເຊ          ໃນ ວນັ ສະບຳ ໂຕ         ໃນ ວນັ ຂ ໍ້ນ ຄ  ື່ຳ ໜ ື່ ງ         ແລະ ໃນ ວນັ ເທດສະ-

ກຳນ ຕຳມ ກ  ຳນດົ         ປະຈ  ຳ ປີ ສຳມ ເທດສະກຳນ         ຄ  ເທດສະກຳນ ກນິ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ບ ື່  ມີ ເຊ ໍ້ອ ແປໍ້ງ         ເທດສະ-

 

[a]1 ປະຫວດັກະສດັ 9:10-28 



2 ຂູ່າວຄາວ 9 694 
ກຳນ ເກບັ ກື່ຽວ         ແລະ ເທດສະກຳນ ປກຸ ຕ ບ ຢ ື່         

14ຕຳມ ພະ ບນັຊຳ ຂອງ ດາວິດ ພ ື່  ຂອງ ພະ ອງົ         ພະ ອງົ 

ຊງົ ກ  ຳນດົ ແບື່ງ ເວນຍຳມ ປະໂລຫິດ ສ  ຳລບັ ກຳນ ບວົລະບດັ         ແລະ ແບື່ງ ຄນົ ເລວີ ໃຫໍ້ ປະຈ  ຳ ໜໍ້ຳທີື່  

ກຳນ ສນັລະເສີນ         ແລະ ກຳນ ບວົລະບດັ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ປະໂລຫິດ         ຕຳມ ໜໍ້ຳທີື່  ປະຈ  ຳ ວນັ ທີື່  ຕໍ້ອງ ເຮັດ         ແລະ 

ຄນົ ເຝົໍ້ຳ ປະຕ  ທກຸ ປະຕ          ເພຳະວື່ຳ ດາວິດ ຄນົ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ບນັຊຳ ໄວໍ້ ເຊັື່ ນ ນ ັໍ້ນ         

15ແລະ ພວກ 

ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ບ ື່  ໄດໍ້ ຫນັ ໄປ ຈຳກ ສິື່ ງ ທີື່  ກະສດັ ໄດໍ້ ຊງົ ບນັຊຳ ປະໂລຫິດ         ແລະ ຄນົ ເລວີ ກື່ຽວ ກບັ ເລ ື່ ອງ 

ໃດ ໆ         ແລະ ກື່ຽວ ກບັ ເລ ື່ ອງ ຄງັ          
16ບນັດຳ ພະ ລຳຊະ ກດິ ຂອງ ໂຊໂລໂມນ ກ  ລ ຸລື່ວງ ໄປ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ມ ໍ້ ທີື່  ວຳງ ຮຳກ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຈນົ ສ  ຳເລັດ ງຳນ         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກ  ສ  ຳເລັດ ຄບົ ຖໍ້ວນ          
17ແລໍ້ວ ໂຊໂລໂມນ ສະເດັດ ໄປ ໃນ ເອັດຊິໂອນ-ເກເບ ແລະ ເມ  ອງ ເອລັດ ທີື່  ແຄມ ທະເລ ໃນ ແຜື່ນ-

ດນິ ເອໂດມ         

18ແລະ ຮ ຣາມ ກ  ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ຂອງ ພະ ອງົ ລງົ ເຮ ອ         ແລະ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ທີື່  ຄຸໍ້ນ 

ເຄີຍ ກບັ ທະເລ ໄປ         ໃຫໍ້ ໂຊໂລໂມນ          ແລະ ພວກ ເຂົຳ ໄປ ເຖງິ ເມ  ອງ ໂອຟີ ພໍ້ອມ ກບັ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ 

ຂອງ ໂຊໂລໂມນ          ນ  ຳ ເອົຳ ຄ  ຳ ຈຳກ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ໜກັ ສີື່  ຮໍ້ອຍ ຫໍ້ຳ ສິບ ຕຳ ລນັ ຕນົ ມຳ ໃຫໍ້ ກະສດັ ໂຊໂລໂມນ          

ບົດທີ 9 
ພະລາຊີນີແຫູ່ງເຊບາຊົງເຂົ້າເຝົ້າກະສັດໂຊໂລໂມນ[a] 

1ເມ  ື່ອ ພະລຳຊນີ ີແຫື່ງ ເຊບາ ຊງົ ໄດໍ້ ຍນິ ກດິ ຕ ິສບັ ຂອງ ໂຊໂລໂມນ          ພະ ນຳງ ກ  ສະເດັດ ມຳ ເຢຣ -
ຊາເລັມ          ເພ ື່ ອ ທດົ ລອງ ພະ ອງົ ດໍ້ວຍ ບນັຫຳ ຫຍຸໍ້ງຍຳກ ຕື່ຳງ ໆ         ພໍ້ອມ ດໍ້ວຍ ຂໍ້ຳ ລຳຊະ ບ ລິພຳນ ຫລວງ-

ຫລຳຍ         ກບັ ອ ດ ບນັທກຸ ເຄ ື່ ອງ ຫອມ         ແລະ ຄ  ຳ ເປັນ ຈ  ຳນວນ ຫລຳຍ         ກບັ ເພັດ ພອຍ ຕື່ຳງ ໆ         ແລະ ເມ  ື່ອ 

ພະ ນຳງ ສະເດັດ ມຳ ເຖງິ ໂຊໂລໂມນ ແລໍ້ວ         ພະ ນຳງ ທ ນ ເລ ື່ ອງ ໃນ ໃຈ ຂອງ ພະ ນຳງ ທກຸ ປະກຳນ         

2ແລະ ໂຊໂລໂມນ ກື່ຳວ ຕອບ ບນັຫຳ ຂອງ ພະ ນຳງ ທງັ ໝດົ         ບ ື່  ມີ ສິື່ ງ ໃດ ທີື່  ເຊ ື່ ອງ ໄວໍ້ ໃນ ໂຊໂລໂມນ          

ຊ ື່ ງ ພະ ອງົ ຈະ ຊງົ ອະທິບຳຍ ແກື່ ພະ ນຳງ ບ ື່  ໄດໍ້         

3ແລະ ເມ  ື່ອ ພະລຳຊນີ ີແຫື່ງ ເຊບາ ຊງົ ເຫັນ ພະ ສະຕ-ິ

ປນັຍຳ ຂອງ ໂຊໂລໂມນ          ແລະ ພະລຳຊະວງັ ທີື່  ພະ ອງົ ຊງົ ສໍ້ຳງ         

4ທງັ ອຳຫຳນ ທີື່ ຢ ື່ ເທິງ ໂຕະ ສະເຫວຍີ         

ກບັ ບນັດຳ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ປະຈ  ຳ ຢ ື່         ແລະ ຂໍ້ຳ ໃຊໍ້ ທີື່  ຄອຍ ຖໍ້ຳ ຮບັ ໃຊໍ້ ຢ ື່         ຕະຫລອດ ຈນົ ເຄ ື່ ອງ ແຕື່ງ ກຳຍ         

ແລະ ພະນກັງຳນ ເຊນີ ຖໍ້ວຍ ຂອງ ພະ ອງົ         ແລະ ກຳນ ສະເດັດ ຂ ໍ້ນ ໄປ ໃນ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ          ພະ ໄທ ຂອງ ພະ ນຳງ ກ  ເສົໍ້ຳ ສະ ລດົ ໃຈ ລງົ ບຳດ ດຽວ         

5ພະ ນຳງ ທ ນ ກະສດັ ວື່ຳ         “ຂື່ຳວ ຄຳວ 

ທີື່  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ຍນິ ໃນ ປະເທດ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເຖງິ ພະ ລຳຊະ ກດິ         ແລະ ພະ ສະຕປິນັຍຳ ຂອງ ພະ ອງົ 

ເປັນຄວຳມ ຈງິ         

6ແຕື່ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຊ ື່ ອ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ນ ັໍ້ນ         ຈນົ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ມຳ ເຝົໍ້ຳ         ແລະ ຕຳ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

ໄດໍ້ ເຫັນ ເອງ         ແລະ ເບິື່ ງ ແມ         ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ບອກ ແກື່ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ກ  ບ ື່  ເທົື່ ຳ ເຄິື່ ງ ໜ ື່ ງ ຂອງ ພະ ສະຕປິນັຍຳ ອນັ 

ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ຂອງ ພະ ອງົ         ພະ ອງົ ລ  ໍ້ຳ ເລີດ ຫລຳຍ ກວື່ຳ ຂື່ຳວ ຄຳວ ທີື່  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ຍນິ         

7ບນັດຳ ຄນົ ຂອງ ພະ 

ອງົ ກ  ເປັນ ສກຸ         ບນັດຳ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ         ຜ ໍ້ ຢ ື່ ງຳນ ປະຈ  ຳ ຕ ື່  ພະ ພກັ ພະ ອງົ         ແລະ ຟງັ ພະ ສະຕປິນັຍຳ 

ຂອງ ພະ ອງົ ກ  ເປັນ ສກຸ         

8ສຳທກຸຳນ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ພະ ອງົ         ຜ ໍ້ ຊງົ ພ ພຣະໄທ 

ໃນ ພະ ອງົ         ແລະ ຊງົ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ພະ ອງົ ໄວໍ້ ເທິງ ບນັລງັ         ເປັນ ກະສດັ ເພ ື່ ອ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ 

 

[a]1 ປະຫວດັກະສດັ 10:1-13 
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ຂອງ ພະ ອງົ         ເພຳະ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ພະ ອງົ ຊງົ ຮກັ ອິສຣາເອນ ແລະ ຈະ ສະຖຳປະນຳ ໄວໍ້ ເປັນນດິ         

ພຣະອງົ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ຊງົ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ໃຫໍ້ ພະ ອງົ ເປັນ ກະສດັ ເໜ ອ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ         ເພ ື່ ອ ພະ ອງົ ຈະ ຊງົ ອ  ຳ-

ນວຍ ຄວຳມ ຍດຸຕ ິທ  ຳ         ແລະ ຄວຳມ ທື່ຽງ ທ  ຳ”         

9ແລໍ້ວ ພະ ນຳງ ກ  ຖວຳຍ ຄ  ຳ ໜ ື່ ງ ຮໍ້ອຍ ຊຳວ ຕະລນັຕນົ 

ແກື່ ກະສດັ         ທງັ ເຄ ື່ ອງ ຫອມ ເປັນ ຈ  ຳນວນ ຫລຳຍ         ແລະ ເພັດ ພອຍ ຕື່ຳງ ໆ         ບ ື່  ມີ ເຄ ື່ ອງ ຫອມ ໃດ ໆ ຄ  ທີື່  

ພະລຳຊນີ ີແຫື່ງ ເມ  ອງ ເຊບາ ຖວຳຍ ແກື່ ກະສດັ ໂຊໂລໂມນ         

10ຫລຳຍ ກວື່ຳ ນ ັໍ້ນ ອີກ         ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ 

ຂອງ ຮ ຣາມ          ແລະ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ຂອງ ໂຊໂລໂມນ          ຜ ໍ້ນ  ຳ ຄ  ຳ ມຳ ຈຳກ ໂອຟີ ໄດໍ້ ນ  ຳ ໄມ ໍ້ ດ ື່         ແລະ ເພັດ 

ພອຍ ຕື່ຳງ ໆ ມຳ         

11ແລໍ້ວ ກະສດັ ຊງົ ໃຊໍ້ ໄມ ໍ້ ດ ື່ ເຮັດ ຂ ັໍ້ນໄດ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ 

ພະລຳຊະວງັ         ທງັ ເຮັດ ພິນ ຄ ື່         ແລະ ພິນ ໃຫຍື່ ໃຫໍ້ ແກື່ ນກັ ຮໍ້ອງ         ຊ ື່ ງ ແຕື່ ກື່ອນ ບ ື່  ເຄີຍ ເຫັນ ມີ ແບບ ນີໍ້ ໃນ 

ແຜື່ນດນິ ຢ ດາ         

12ກະສດັ ໂຊໂລໂມນ ພະ ລຳຊະ ທຳນ ທກຸ ຢື່ຳງ ແກື່ ພະລຳຊນີ ີແຫື່ງ ເຊບາ ຕຳມ ທີື່  ພະ 

ນຳງ ຊງົ ມີ ພະ ປະສງົ         ບ ື່  ວື່ຳ ພະ ນຳງ ຈະ ທ ນ ຂ  ສິື່ ງ ໃດ         ນອກ ເໜ ອ ໄປ ຈຳກ ສິື່ ງ ທີື່  ພະ ນຳງ ນ  ຳ ມຳ ຖວຳຍ 

ກະສດັ         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ພະ ນຳງ ກ  ສະເດັດ ກບັ ໄປ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ພະ ນຳງ         ພໍ້ອມ ກບັ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ຂອງ ພະ 

ນຳງ          

ຊັບສົມບັດ ແລະຄວາມຈະເລີນຮຸູ່ງເຮືອງຂອງໂຊໂລໂມນ[a] 
13ນ  ໍ້ຳໜກັ ຄ  ຳ ທີື່  ນ  ຳ ມຳ ສ ົື່ງ ໂຊໂລໂມນ ໃນ ປີ ໜ ື່ ງ ນ ັໍ້ນ         ເປັນ ຄ  ຳ ຫກົ ຮໍ້ອຍ ຫກົ ສິບ ຫກົ ຕະລນັຕນົ         

14ນອກ ເໜ ອ ຈຳກ ຄ  ຳ ທີື່  ນກັ ກຳນ ຄໍ້ຳ         ແລະ ພ ື່ ຄໍ້ຳ ໄດໍ້ ນ  ຳ ມຳ         ແລະ ກະສດັ ທງັ ປວງ ຂອງ ປະເທດ ອາ-
ຫລັບ          ແລະ ບນັດຳ ເຈົໍ້ຳເມ  ອງ ແຫື່ງ ແຜື່ນດນິ ໄດໍ້ ນ  ຳ ຄ  ຳ         ແລະ ເງນິ ມຳ ໃຫໍ້ ໂຊໂລໂມນ         

15ກະສດັ ໂຊ-
ໂລໂມນ ຊງົ ສໍ້ຳງ ໂລື່ ໃຫຍື່ ສອງ ຮໍ້ອຍ ອນັ ດໍ້ວຍ ຄ  ຳ         ໂລື່ ອນັ ໜ ື່ ງ ໃຊໍ້ ຄ  ຳ ຕ ີຫກົ ຮໍ້ອຍ ເຊ ເຂ         

16ແລະ ພະ ອງົ 

ຊງົ ສໍ້ຳງ ໂລື່ ສຳມ ຮໍ້ອຍ ອນັ ດໍ້ວຍ ຄ  ຳ         ໂລື່ ອນັ ໜ ື່ ງ ໃຊໍ້ ຄ  ຳ ສຳມ ຮໍ້ອຍ ເຊ ເຂ         ແລະ ກະສດັ ກ  ຊງົ ເກບັ ໂລື່ 

ໄວໍ້ ໃນ ພະລຳຊະວງັ ແຫື່ງ ປື່ຳ ເລບານອນ          
17ກະສດັ ຊງົ ສໍ້ຳງ ພະ ທີື່  ນ ັື່ງ ງຳ ຊໍ້ຳງ ຂະໜຳດ ໃຫຍື່ ດໍ້ວຍ         ແລະ ຊງົ ໂອບ ດໍ້ວຍ ຄ  ຳ ບ ລິສດຸ         

18ພະ ທີື່  

ນ ັື່ງ ນ ັໍ້ນ ມີ ຂ ັໍ້ນໄດ ຫກົ ຂ ັໍ້ນ         ກບັ ບື່ອນ ຮອງ ພະ ບຳດ ເຮັດ ດໍ້ວຍ ຄ  ຳ ທີື່  ຕດິ ຢ ື່ ກບັ ພະ ທີື່  ນ ັື່ງ         ທງັ ສອງ ຂໍ້ຳງ 

ຂອງ ພະ ທີື່  ນ ັື່ງ ມີ ບື່ອນ ວຳງ ພະຫດັ         ແລະ ສິງ ໃຫຍື່ ສອງ ໂຕ ຢ ນ ຢ ື່ ຂໍ້ຳງ ໆ ບື່ອນ ວຳງ ພະຫດັ         

19ມີ ສິງ 

ໃຫຍື່ ອີກ ສິບ ສອງ ຕວົ ຢ ນ ຢ ື່ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         ເທິງ ບນັ ໄດ ຫກົ ຂ ັໍ້ນ ທງັ ສອງ ຂໍ້ຳງ         ພວກ ເຂົຳ ບ ື່  ເຄີຍ ເຮັດ ໃນ 

ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ໃດ ໆ ຄ  ແບບ ນີໍ້          
20ພຳຊະນະ ທງັ ໝດົ ສ  ຳລບັ ເຄ ື່ ອງ ດ ື່ ມ ຂອງ ກະສດັ ໂຊໂລໂມນ ເຮັດ ດໍ້ວຍ ຄ  ຳ         ແລະ ພຳຊະນະ ທງັ 

ໝດົ ຂອງ ພະລຳຊະວງັ ປື່ຳ ເລບານອນ ເຮັດ ດໍ້ວຍ ຄ  ຳ ບ ລິສດຸ         ບ ື່  ມີ ບື່ອນ ໃດ ເຮັດ ດໍ້ວຍ ເງນິ ເລີຍ         ເງນິ 

ນ ັໍ້ນ ຖ  ວື່ຳ ເປັນ ຂອງ ບ ື່  ມຄີື່ຳ ຫຍງັ ໃນ ສະໄໝ ຂອງ ໂຊໂລໂມນ         

21ເພຳະ ເຮ ອ ຂອງ ກະສດັ ແລື່ນ ໄປ ຕາ-
ຊິດ ພໍ້ອມ ກບັ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ຂອງ ຮ ຣາມ          ກ  ຳປັື່ນ ຕາຊິດ ນ  ຳ ຄ  ຳ         ເງນິ         ງຳ ຊໍ້ຳງ         ລິງ         ແລະ ນກົ ຍ ງ         

ມຳ ສຳມ ປີ ຕ ື່  ເທ ື່ ອ          
22ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ແຫລະ         ກະສດັ ໂຊໂລໂມນ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ປຽບ ກວື່ຳ ກະສດັ ອ ື່ ນ ໆ ແຫື່ງ ແຜື່ນດນິ ໂລກ ໃນ ເລ ື່ ອງ 

ຊບັ ສມົບດັ         ແລະ ສະຕປິນັຍຳ         

23ແລະ ກະສດັ ທງັ ໝດົ ແຫື່ງ ແຜື່ນດນິ ໂລກ ກ  ສະແຫວງຫຳ ທີື່  ຈະ ເຂົໍ້ຳ 

ເຝົໍ້ຳ ໂຊໂລໂມນ          ເພ ື່ ອ ຈະ ຟງັ ພະ ສະຕປິນັຍຳ ທີື່  ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ພຣະລຳຊະທຳນ ໄວໍ້ ໃນ ໃຈ ຂອງ ພະ ອງົ         

 

[a]1 ປະຫວດັກະສດັ 10:14-29 
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24ທກຸ ຄນົ ກ  ນ  ຳ ເຄ ື່ ອງ ບນັນຳກຳນ ຂອງ ຕນົ ມຳ         ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ເຮັດ ດໍ້ວຍ ເງນິ         ເຄ ື່ ອງ ເຮັດ ດໍ້ວຍ ຄ  ຳ         ແລະ 

ເຄ ື່ ອງ ແຕື່ງ ກຳຍ         ເຄ ື່ ອງ ອຳວດຸ         ເຄ ື່ ອງ ຫອມ         ມ ໍ້ຳ         ແລະ ລ          ຕຳມ ຈ  ຳນວນ ກ  ຳນດົ ທກຸ ໆ ປີ          
25ແລະ ໂຊໂລໂມນ ຊງົ ມີ ໂຮງ ລໍ້ຽງ ມ ໍ້ຳ ສີື່  ພນັ ບື່ອນ ສ  ຳລບັ ມ ໍ້ຳ         ແລະ ລດົ ຮບົ         ແລະ ມີ ພນົທະຫຳນ ຂີື່  

ມ ໍ້ຳ ໜ ື່ ງ ໝ ື່ ນ ສອງ ພນັ ຄນົ         ຊ ື່ ງ ພະ ອງົ ຊງົ ໃຫໍ້ ປະຈ  ຳ ຢ ື່ ໃນ ຫວົ ເມ  ອງ ລດົ ຮບົ ແລະ ຢ ື່ ກບັ ກະສດັ ທີື່  ເມ  ອງ 

ເຢຣ ຊາເລັມ         

26ແລະ ພະ ອງົ ຊງົ ປກົຄອງ ເໜ ອ ກະສດັ ທງັ ປວງ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຮອດ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ຄນົ 

ຟີລິດສະຕີນ          ແລະ ຮອດ ເຂດ ແດນ ຂອງ ເອຢິບ         

27ກະສດັ ຊງົ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເງນິ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ຂອງ ທ  ຳ ມະ ດຳ 

ໃນ ເມ  ອງ ເຢຣ ຊາເລັມ ເໝ ອນ ກໍ້ອນ ຫີນ         ແລະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ມີ ໄມ ໍ້ ສນົ ຢື່ຳງ ຫລວງຫລຳຍ ຄ  ກບັ ໄມ ໍ້ ໝຳກ-

ເດ ື່ ອ ແຫື່ງ ພ ເຂົຳ         

28ແລະ ພວກ ເຂົຳ ນ  ຳ ມ ໍ້ຳ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ຖວຳຍ ໂຊໂລໂມນ ຈຳກ ເອຢິບ          ແລະ ຈຳກ ແຜື່ນ-

ດນິ ທງັ ປວງ          

ການສິ້ນພະຊົນຂອງໂຊໂລໂມນ[a] 
29ສື່ວນ ພະ ລຳຊະ ກດິ ນອກ ນ ັໍ້ນ ຂອງ ໂຊໂລໂມນ          ຕ ັໍ້ງແຕື່ ຕ ົໍ້ນ ຈນົ ຈບົ         ກ ື່  ໄດໍ້ ບນັທ ກ ໄວໍ້ ໃນ ໜງັສ  

ຂອງ ນາທານ ຜ ໍ້ ທ  ຳນວຳຍ         ແລະ ໃນ ຄ  ຳ ທ  ຳນວຳຍ ຂອງ ອາຮີຢາ ຊຳວ ຊີໂລ          ແລະ ໃນ ນມິດິ ຂອງ 

ອິດໂດ ຜ ໍ້ ທ  ຳນວຳຍ ກື່ຽວ ກບັ ເຢໂຣໂບອາມ ລ ກ ຊຳຍ ເນບັດ         

30ໂຊໂລໂມນ ຊງົ ປກົຄອງ ໃນ ເມ  ອງ ເຢ-
ຣ ຊາເລັມ ເໜ ອ ອິສຣາເອນ ທງັ ປວງ ສີື່  ສິບ ປີ         

31ແລະ ໂຊໂລໂມນ ລື່ວງ ລບັ ໄປ ຢ ື່ ກບັ ບນັພະບ ລດຸ 

ຂອງ ພະ ອງົ         ພວກ ເຂົຳ ຝງັ ພະ ສບົ ໄວໍ້ ໃນ ນະຄອນ ດາວິດ ພ ື່  ຂອງ ພະ ອງົ         ແລໍ້ວ ເຣໂຮໂບອາມ ລ ກ 

ຊຳຍ ຂອງ ພະ ອງົ ຂ ໍ້ນ ປກົຄອງ ແທນ ພະ ອງົ          

ບົດທີ 10 
ເຣໂຮໂບອາມປົກຄອງແທນໂຊໂລໂມນ ຄວາມໂງູ່ຈ້າຂອງເຣໂຮໂບອາມ[b] 

1ເຣໂຮໂບອາມ ໄດໍ້ ໄປ ເມ  ອງ ເຊເຄັມ          ເພຳະ ອິສຣາເອນ ທງັ ປວງ ໄດໍ້ ມຳ ເຊເຄັມ          ເພ ື່ ອ ຈະ ຕ ັໍ້ງ ພະ 

ອງົ ໃຫໍ້ ເປັນ ກະສດັ         

2ແລະ ຢ ື່ ມຳ ເມ  ື່ອ ເຢໂຣໂບອາມ ລ ກ ຊຳຍ ເນບັດ ໄດໍ້ ຍນິ ເລ ື່ ອງ ນ ັໍ້ນ         ເພຳະ ເພິື່ ນ ຍງັ 

ຢ ື່ ໃນ ເອຢິບ ບື່ອນ ທີື່  ເພິື່ ນ ໜີ ຈຳກ ພະ ພກັ ກະສດັ ໂຊໂລໂມນ          ແລໍ້ວ ເຢໂຣໂບອາມ ກ  ກບັ ຈຳກ ເອຢິບ         

3ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ກ  ໃຊໍ້ ຄນົ ໄປ ຮຽນ ເຊນີ ເພິື່ ນ         ແລະ ເຢໂຣໂບອາມ ກບັ ອິສຣາເອນ ທງັ ໝດົ ໄດໍ້ ມຳ         

ແລະ ທ ນ ເຣໂຮໂບອາມ ວື່ຳ         

4“ພ ື່  ຂອງ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ແອກ ຂອງ ຂໍ້ຳພະອງົ ທກຸ ໜກັ         ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         

ບດັ ນີໍ້ ຂ  ຊງົ ຜື່ອນ ກຳນ ບວົລະບດັ ຢື່ຳງ ທກຸ ໜກັ ຂອງ ພ ື່  ຂອງ ພະ ອງົ         ແລະ ແອກ ອນັ ໜກັ ຂອງ ພະ ອງົ 

ເໜ ອ ຂໍ້ຳພະອງົ ທງັຫລຳຍ ໃຫໍ້ ເບົຳ ລງົ         ແລະ ຂໍ້ຳພະອງົ ທງັຫລຳຍ ຈະ ບວົລະບດັ ພະ ອງົ”         

5ພະ ອງົ 

ກື່ຳວ ກບັ ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ         “ຄບົ ສຳມ ມ ໍ້ ຈ ົື່ງ ກບັ ມຳ ຫຳ ເຮົຳ ອີກ”         ປະຊຳຊນົ ຈ ື່ງ ກບັ ໄປ          
6ແລໍ້ວ ກະສດັ ເຣໂຮໂບອາມ ກ  ຊງົ ປ ກສຳ ກບັ ບນັດຳ ຜ ໍ້ ເຖົໍ້ຳ         ຜ ໍ້ ຢ ື່ ງຳນ ປະຈ  ຳ ໂຊໂລໂມນ ພ ື່  ຂອງ ພະ 

ອງົ         ຂະນະ ທີື່  ພະ ອງົ ຍງັ ຊງົ ພະ ຊນົ ຢ ື່ ວື່ຳ         “ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈະ ແນະນ  ຳ ເຮົຳ ໃຫໍ້ ຕອບ ປະຊຳຊນົ ນີໍ້ 

ຢື່ຳງໃດ”         

7ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ທ ນ ພະ ອງົ ວື່ຳ         “ຖໍ້ຳ ພະ ອງົ ຊງົ ເມດ ຕຳ ແກື່ ປະຊຳຊນົ ນີໍ້         ແລະ ເຮັດ 

ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ພ ໃຈ         ແລະ ກື່ຳວ ຕອບ ຄ  ຳ ດ ີແກື່ ພວກ ເຂົຳ         ພວກ ເຂົຳ ກ  ຈະ ເປັນ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ພະ ອງົ 

ເປັນນດິ”         

8ແຕື່ ພະ ອງົ ຊງົ ປະ ຖິໍ້ມ ຄ  ຳ ປ ກສຳ ທີື່  ຜ ໍ້ ເຖົໍ້ຳ ຖວຳຍ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ໄປ ປ ກສຳ ກບັ ຄນົ ໜຸື່ມ         ຊ ື່ ງ ເຕບີ 

 

[a]1 ປະຫວດັກະສດັ 11:41-43 [b]1 ປະຫວດັກະສດັ 12:1-15 
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ໃຫຍື່ ຂ ໍ້ນ ມຳ ພໍ້ອມ ກບັ ພະ ອງົ         ແລະ ຢ ື່ ງຳນ ປະຈ  ຳ ພະ ອງົ         

9ແລະ ພະ ອງົ ກື່ຳວ ກບັ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ 

ວື່ຳ         “ທື່ຳນ ຈະ ແນະນ  ຳ ເຮົຳ ຢື່ຳງໃດ         ເພ ື່ ອ ພວກ ເຮົຳ ຈະ ຕອບ ປະຊຳຊນົ ນີໍ້ ຜ ໍ້ ທີື່  ທ ນ ເຮົຳ ວື່ຳ         ‘ຂ  ຊງົ ຜື່ອນ 

ແອກ ທີື່  ພ ື່  ຂອງ ພະ ອງົ ວຳງ ຢ ື່ ເໜ ອ ຂໍ້ຳພະອງົ ທງັຫລຳຍ ໃຫໍ້ ເບົຳ ລງົ’”         

10ແລະ ຄນົ ໜຸື່ມ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ຜ ໍ້ ໄດໍ້ 

ເຕບີ ໃຫຍື່ ມຳ ພໍ້ອມ ກບັ ພຣະອງົ ທ ນ ພະ ອງົ ວື່ຳ         “ພຣະອງົ ຈ ົື່ງ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ແກື່ ປະຊຳຊນົ ວື່ຳ         ‘ນິໍ້ວ ກໍ້ອຍ 

ຂອງ ເຮົຳ ກ  ໜກັ ກວື່ຳ ແອກ         ແຫື່ງ ພ ື່  ຂອງ ເຮົຳ         

11ທີື່  ພ ື່  ຂອງ ເຮົຳ ວຳງ ແອກ ໜກັ ເທິງ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ກ  ດ ີ

ແລໍ້ວ         ເຮົຳ ຈະ ເພີື່ ມ ແອກ ໃຫໍ້ ແກື່ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ອີກ         ພ ື່  ຂອງ ເຮົຳ ຕ ີສອນ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ດໍ້ວຍ ໄມ ໍ້ແສໍ້         

ແຕື່ ເຮົຳ ຈະ ຕ ີສອນ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ດໍ້ວຍ ແສໍ້ ແມງງອດ’”          

ເຢໂຣໂບອາມປົກຄອງເໜືອອິສຣາເອນ[a] 
12ເຢໂຣໂບອາມ ກບັ ປະຊຳຊນົ ທງັ ປວງ ຈ ື່ງ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ເຝົໍ້ຳ ເຣໂຮໂບອາມ ໃນ ມ ໍ້ ທີ ສຳມ         ດ ັື່ງ ທີື່  ກະສດັ 

ໄດໍ້ ຮບັ ສ ັື່ງ         

13ແລະ ກະສດັ ກື່ຳວ ຕອບ ພວກ ເຂົຳ ຢື່ຳງ ເດັດຂຳດ         ພຣະອງົ ຊງົ ປະ ຖິໍ້ມ ຄ  ຳ ປ ກສຳ ຂອງ ຜ ໍ້ 

ເຖົໍ້ຳ         

14ໂດຍ ກື່ຳວ ກບັ ພວກ ເຂົຳ ຕຳມ ຄ  ຳ ແນະນ  ຳ ຂອງ ພວກ ຄນົ ໜຸື່ມ ວື່ຳ         “ພ ື່  ຂອງ ເຮົຳ ເຮັດ ແອກ ຂອງ 

ທື່ຳນ         ທງັຫລຳຍ ໃຫໍ້ ໜກັ         ແຕື່ ເຮົຳ ຈະ ເພີື່ ມ ໃຫໍ້ ແກື່ ແອກ ນ ັໍ້ນ         ພ ື່  ຂອງ ເຮົຳ ຕ ີສອນ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ດໍ້ວຍ 

ໄມ ໍ້ແສໍ້         ແຕື່ ເຮົຳ ຈະ ຕ ີສອນ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ດໍ້ວຍ ແສໍ້ ແມງງອດ”         

15ກະສດັ ຈ ື່ງ ບ ື່  ໄດໍ້ ຊງົ ຟງັສຽງ ປະ-

ຊຳຊນົ         ເພຳະ ເຫດກຳນ ນີໍ້ ເປັນ ມຳ ແຕື່ ພຣະເຈົ້າ          ເພ ື່ ອ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ຊງົ ໃຫໍ້         ພຣະທ  ຳ ຂອງ 

ພຣະອງົ ໄດໍ້ ສ  ຳເລັດ         ຊ ື່ ງ ພຣະອງົ ກື່ຳວ ໂດຍ ອາຮີຢາ ຊຳວ ຊີໂລ ແກື່ ເຢໂຣໂບອາມ ລ ກ ຊຳຍ ເນບັດ          
16ແລະ ເມ  ື່ອ ອິສຣາເອນ ທງັ ປວງ ເຫັນ ວື່ຳ ກະສດັ ບ ື່  ໄດໍ້ ຊງົ ຟງັ ພວກ ເຂົຳ         ປະຊຳຊນົ ກ  ທ ນ ຕອບ 

ກະສດັ ວື່ຳ         “ຂໍ້ຳພະອງົ ທງັຫລຳຍ ມີ ສື່ວນ ຫຍງັ ໃນ ດາວິດ          ຂໍ້ຳພະອງົ ທງັຫລຳຍ ບ ື່  ມີ ສື່ວນ ມ ລະດກົ 

ໃນ ລ ກ ເຢຊີ.         ໂອ         ອິສຣາເອນ ເອີຍ         ກບັ ໄປ ເຕັນ ຂອງ ຕນົ ແຕື່ລະຄນົ ສຳ         ຂໍ້ຳ ແຕື່ ດາວິດ          ຈ ົື່ງ ເບິື່ ງ-

ແຍງ ລຳຊະວງົ ຂອງ ພະ ອງົ ເອງ ເຖດີ”         ອິສຣາເອນ ທງັ ປວງ ຈ ື່ງ ກບັ ໄປ ໃນ ເຕັນ ຂອງ ໃຜລຳວ         

17ແຕື່ 

ເຣໂຮໂບອາມ ຊງົ ປກົຄອງ ເໜ ອ ປະຊຳຊນົ ອິສຣາເອນ ຜ ໍ້ ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ຫວົ ເມ  ອງ ຢ ດາ         

18ແລໍ້ວ ກະ-

ສດັ ເຣໂຮໂບອາມ ຊງົ ໃຊໍ້ ຮາໂດຣາມ ຄນົ ຄມຸ ແຮງ ງຳນ ໄປ ເກນ ຄນົ         ແລະ ປະຊຳຊນົ ອິສຣາເອນ ກ  

ເອົຳ ຫີນ ຄວື່ຳງ ເພິື່ ນ ຈນົ ຕຳຍ         ແລໍ້ວ ກະສດັ ເຣໂຮໂບອາມ ກ  ຊງົ ຮບີ ຂ ໍ້ນ ລດົ ຮບົ ຂອງ ພະ ອງົ         ຊງົ ໜີ ໄປ 

ເມ  ອງ ເຢຣ ຊາເລັມ         

19ອິສຣາເອນ ຈ ື່ງ ກະບດົ ຕ ື່  ລຳຊະວງົ ຂອງ ດາວິດ ເຖງິ ທກຸ ມ ໍ້ນີໍ້          

ບົດທີ 11 
ພຣະເຈົ້າຊົງເຕືອນເຣໂຮໂບອາມບໍ່ໃຫ້ສ ້ຮົບກັບອິສຣາເອນສິບຕະກ ນ 

1ເມ  ື່ອ ເຣໂຮໂບອາມ ມຳ ເຖງິ ເມ  ອງ ເຢຣ ຊາເລັມ ແລໍ້ວ         ພະ ອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ລວບ ລວມ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຢ ດາ          

ແລະ ເບັນຢາມິນ          ເປັນ ນກັຮບົ ທີື່  ຄດັ ເລ ອກ ແລໍ້ວ ໜ ື່ ງ ແສນ ແປດ ໝ ື່ ນ ຄນົ         ເພ ື່ ອ ຈະ ສ ໍ້ ຮບົ ກບັ ອິສຣາ-
ເອນ          ໝຳຍ ຈະ ເອົຳ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ຄ ນ ມຳ ໃຫໍ້ ແກື່ ເຣໂຮໂບອາມ         

2ແຕື່ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ ມຳ ເຖງິ ເຊມາຢາ ຄນົ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ວື່ຳ         

3“ຈ ົື່ງ ໄປ ທ ນ ເຣໂຮໂບອາມ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ໂຊໂລໂມນ 

ກະສດັ ແຫື່ງ ຢ ດາ          ແລະ ບອກ ແກື່ ອິສຣາເອນ ທງັ ປວງ ໃນ ຢ ດາ          ແລະ ເບັນຢາມິນ ວື່ຳ         

4‘ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ຂ ໍ້ນ ໄປ ສ ໍ້ ຮບົ ກບັ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ຈ ົື່ງ ກບັ ໄປ ເຮ ອນ ຂອງ ຕນົ ທກຸ ຄນົ 

 

[a]1 ປະຫວດັກະສດັ 12:16-24 
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ສຳ         ເພຳະ ສິື່ ງ ນີໍ້ ເປັນ ມຳ ຈຳກ ເຮົຳ”         ເຫດ ສະນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ເຊ ື່ ອ ຟງັ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ          ແລະ ກບັ ໄປ         ບ ື່  ໄດໍ້ ສ ໍ້ ຮບົ ກບັ ເຢໂຣໂບອາມ          

ການສ້າງຫົວເມືອງເພື່ອປ້ອງກັນ 
5ເຣໂຮໂບອາມ ປະທບັ ໃນ ເມ  ອງ ເຢຣ ຊາເລັມ          ແລະ ພະ ອງົ ຊງົ ສໍ້ຳງ ຫວົ ເມ  ອງ ເພ ື່ ອ ປໍ້ອງ ກນັ ຢ ດາ         

6ພະ ອງົ ຊງົ ສໍ້ຳງ ເມ  ອງ ເບັດເລເຮັມ          ເອຕາມ          ເຕໂກອາ         

7ເບັດ-ຊ ເຣ          ໂສໂກ          ອະດຸລາມ         

8ເມ  ອງ 

ກັດ          ມາເຣຊາ          ແລະ ຊິເຟ         

9ອາໂດຣາຢິມ          ລາກິດ          ແລະ ອາເຊກາ         

10ໂຊຣາ          ອາຢາໂລນ          ແລະ 

ເຮັບໂຣນ          ຫວົ ເມ  ອງ ຊ ື່ ງ ມີ ປໍ້ອມ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ຢ ດາ          ແລະ ໃນ ເບັນຢາມິນ         

11ພະ ອງົ ຊງົ ສໍ້ຳງ ປໍ້ອມ ປໍ້ອງ ກນັ 

ໃຫໍ້ ແຂງແຮງ         ແລະ ຕ ັໍ້ງ ຜ ໍ້ ບງັຄບັ ບນັຊຳ ໃນ ປໍ້ອມ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ແລະ ຊງົ ສະ ສມົ ອຳຫຳນ         ນ  ໍ້ຳມນັ         ແລະ 

ນ  ໍ້ຳ ອະງ ຸື່ນ         

12ພະ ອງົ ຊງົ ເກບັ ໂລື່         ແລະ ຫອກ ໄວໍ້ ໃນ ຫວົ ເມ  ອງ ທງັ ປວງ         ແລະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຫວົ ເມ  ອງ 

ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ແຂງແຮງ ຫລຳຍ         ພະ ອງົ ຈ ື່ງ ຊງົ ຍ ດ ຢ ດາ          ແລະ ເບັນຢາມິນ ໄວໍ້ ໄດໍ້          
13ແລະ ປະໂລຫິດ ກບັ ຄນົ ເລວີ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ອິສຣາເອນ ທງັ ໝດົ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ຫຳ ພະ ອງົ ຈຳກ ເຂດ ແດນ ທີື່  

ພວກ ເຂົຳ ອຳໄສ ຢ ື່          

ເຢໂຣໂບອາມໄດ້ຂັບໄລູ່ພວກປະໂລຫິດກັບຄົນເລວີອອກໄປ 
14ເພຳະ ຄນົ ເລວີ ປະ ຖິໍ້ມ ທົື່ງ ຫຍໍ້ຳ         ແລະ ເຮ ອນ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ຍ ດ ຖ  ເປັນ ກ  ຳ ສິດ         ແລະ ມຳ ຢ ດາ          ກບັ 

ເຢຣ ຊາເລັມ          ເພຳະ ເຢໂຣໂບອາມ          ແລະ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ຂບັ ໄລື່ ພວກ ເຂົຳ ອອກ ຈຳກ ຕ  ຳ-

ແໜື່ງ ປະໂລຫິດ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

15ແລະ ພະ ອງົ ຊງົ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ປະໂລຫິດ ຂອງ ພະ ອງົ ຂ ໍ້ນ ສ  ຳລບັ 

ປ ຊະນຍີະສະຖຳນ ສ ງ ທງັຫລຳຍ         ແລະ ສ  ຳລບັ ຜີ ປີສຳດ         ແລະ ສ  ຳລບັ ຮ ບ ລ ກ ງວົ ຊ ື່ ງ ພະ ອງົ ຊງົ ສໍ້ຳງ 

ຂ ໍ້ນ         

16ບນັດຳ ຜ ໍ້ ທີື່  ປກັ ໃຈ ສະແຫວງຫຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ອິສຣາເອນ ກ  ຕດິຕຳມ 

ພວກ ເຂົຳ ມຳ ຈຳກ ຕະກ ນ ທງັ ປວງ ຂອງ ອິສຣາເອນ ໃນ ເຢຣ ຊາເລັມ          ເພ ື່ ອ ຖວຳຍ ສດັ ບ ຊຳ ຕ ື່  ພຣະ-
ຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         

17ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເສີມ ກ  ຳລງັ ໃຫໍ້ ລຳຊະ ອຳ-

ນຳຈກັ ຂອງ ຢ ດາ          ແລະ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເຣໂຮໂບອາມ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ໂຊໂລໂມນ ເຂັໍ້ມແຂງ ຢ ື່ ໄດໍ້ ສຳມ ປີ         

ເພຳະ ພວກ ເຂົຳ ດ  ຳເນນີ ຢ ື່ ສຳມ ປີ ໃນ ແບບ ວຖິ ີຊວີດິ ຂອງ ດາວິດ          ແລະ ໂຊໂລໂມນ          

ລາຊະວົງຂອງເຣໂຮໂບອາມ 
18ເຣໂຮໂບອາມ ຊງົ ຮບັ ເອົຳ ນຳງ ມາຮາລາດ          ທິດຳ ຂອງ ເຢຣີໂມດ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ດາວິດ ມຳ 

ເປັນ ມະເຫສ ີຜ ໍ້ ເປັນ ທິດຳ ຂອງ ອາບີຮາຍ ລ ກ ສຳວ ຂອງ ເອລອີາບ ລ ກ ຊຳຍ ເຢຊີ         

19ແລະ ພະ ນຳງ ກ  

ປະສ ດ ລ ກ ຊຳຍ ໃຫໍ້ ພະ ອງົ ຄ          ເຢອຸດ          ເຊມາຣີຢາ          ແລະ ຊາຮຳ         

20ພຳຍຫລງັ ພະ ອງົ ກ  ຊງົ ຮບັ ມາ-
ອາກາ          ທິດຳ ຂອງ ອັບຊາໂລມ          ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ປະສ ດ         ອາບີຢາ          ອາດຕາຍ          ຊີຊາ          ແລະ ເຊໂລມິດ ໃຫໍ້ ພະ 

ອງົ         

21ເຣໂຮໂບອາມ ຊງົ ຮກັ ມາອາກາ ທິດຳ ຂອງ ອັບຊາໂລມ ຫລຳຍ ກວື່ຳ ມະເຫສີ         ແລະ ນຳງ ສະ-

ໜມົ ຂອງ ພະ ອງົ ທງັ ໝດົ         (ພະ ອງົ ມີ ມະເຫສີ ສິບ ແປດ ອງົ         ແລະ ນຳງ ສະໜມົ ຫກົ ສິບ ຄນົ         ແລະ ໃຫໍ້ 

ກ  ຳເນດີ ລ ກ ຊຳຍ ຊຳວ ແປດ ອງົ         ແລະ ທິດຳ ຫກົ ສິບ ອງົ)          
22ແລະ ເຣໂຮໂບອາມ ຊງົ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ໃຫໍ້ ອາບຢີາ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ມາອາກາ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ອງົ ໃຫຍື່         

ໃຫໍ້ ເປັນ ຫວົໜໍ້ຳ ທື່ຳມກຳງ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ຕນົ         ເພຳະ ພະ ອງົ ຊງົ ຕ ັໍ້ງ ພະ ໄທ ຈະ ໃຫໍ້ ເພິື່ ນ ເປັນ ກະສດັ         

23ພະ ອງົ ຊງົ ຈດັກຳນ ຢື່ຳງ ສະຫລຳດ         ແລະ ແຈກ ຢຳຍ ບນັດຳ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ພະ ອງົ ໄປ ທົື່ວ ແຜື່ນດນິ 
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ທງັ ໝດົ ຂອງ ຢ ດາ ແລະ ເບັນຢາມິນ          ໃນ ຫວົ ເມ  ອງ ທີື່  ມີ ປໍ້ອມ ທງັ ໝດົ         ພະ ອງົ ປະທຳນ ສະບຽງ ອຳ-

ຫຳນ ໃຫໍ້ ຢື່ຳງ ອດຸມົສມົບ ນ         ແລະ ຊງົ ມີ ມະເຫສີ ຢື່ຳງ ຫລວງຫລຳຍ          

ບົດທີ 12 
ເຣໂຮໂບອາມຊົງປະຖິ້ມພຣະເຈົ້າ[a] 

1ຕ ື່  ມຳ ເມ  ື່ອ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ຂອງ ເຣໂຮໂບອາມ ຕ ັໍ້ງ ໝັໍ້ນຄງົ         ແລະ ແຂງແຮງ ແລໍ້ວ         ພະ ອງົ ຊງົ ປະ 

ຖິໍ້ມ ພຣະບນັຍດັ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເສຍ         ແລະ ອິສຣາເອນ ທງັ ປວງ ກ  ປະ ຖິໍ້ມ ພໍ້ອມ ກບັ ພະ ອງົ 

ດໍ້ວຍ          

ຊີຊາກກະສັດແຫູ່ງເອຢິບບຸກລຸກເມືອງເຢຣ ຊາເລັມ[b] 
2ຢ ື່ ມຳ ໃນ ປີ ທີ ຫໍ້ຳ ຂອງ ກະສດັ ເຣໂຮໂບອາມ          ເພຳະ ພວກ ເຂົຳ ບ ື່  ສດັຊ ື່  ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຊີຊາກ 

ກະສດັ ແຫື່ງ ເອຢິບ ສະເດັດ ຂ ໍ້ນ ມຳ ສ ໍ້ ຮບົ ກບັ ເຢຣ ຊາເລັມ         

3ມີ ລດົ ຮບົ ໜ ື່ ງ ພນັ ສອງ ຮໍ້ອຍ ຄນັ         ແລະ 

ພນົທະຫຳນ ມ ໍ້ຳ ຫກົ ໝ ື່ ນ ຄນົ         ແລະ ພນົ ຜ ໍ້ ມຳ ກບັ ພະ ອງົ ຈຳກ ເອຢິບ ນບັ ບ ື່  ຖໍ້ວນ ຄ          ຊຳວ ລເີບຍ          ຄນົ 

ສຸກກີ          ແລະ ຄນົ ເອທີໂອເປຍ         

4ພະ ອງົ ຊງົ ຍ ດ ຫວົ ເມ  ອງ ທີື່  ມີ ປໍ້ອມ ຂອງ ຢ ດາ          ແລະ ກບັ ມຳ ຍງັ ເຢຣ -
ຊາເລັມ          

5ແລໍ້ວ ເຊມາຢາ ຜ ໍ້ ທ  ຳນວຳຍ ໄດໍ້ ມຳ ເຝົໍ້ຳ ເຣໂຮໂບອາມ ແລະ ບນັດຳ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ແຫື່ງ ຢ ດາ          ຜ ໍ້ ມຳ 

ປະຊຸມ ກນັ ຢ ື່ ທີື່  ເຢຣ ຊາເລັມ ດໍ້ວຍ ເລ ື່ ອງ ຊີຊາກ          ແລໍ້ວ ກື່ຳວ ແກື່ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ວື່ຳ         “ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ປະ ຖິໍ້ມ ເຮົຳ         ເຮົຳ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ປະ ຖິໍ້ມ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ຢ ື່ ໃນ ມ  ຂອງ ຊີຊາກ”         

6ແລໍ້ວ 

ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ          ແລະ ກະສດັ ໄດໍ້ ຖື່ອມຕວົ ລງົ         ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ຊອບ ທ  ຳ 

ແລໍ້ວ”         

7ເມ  ື່ອ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ເຫັນ ວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ຖື່ອມຕວົ ລງົ         ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ 

ມຳ ເຖງິ ເຊມາຢາ          ວື່ຳ         “ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ຖື່ອມຕວົ ລງົ ແລໍ້ວ         ເຮົຳ ຈ ື່ງ ຈະ ບ ື່  ທ  ຳລຳຍ ພວກ ເຂົຳ         ແຕື່ 

ເຮົຳ ຈະ ຊື່ວຍ ເຂົຳ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ         ແລະ ພຣະພິໂລດ ຂອງ ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ຖອກ ລງົ ມຳ ເໜ ອ ເຢຣ ຊາເລັມ ໂດຍ ມ  

ຂອງ ຊີຊາກ         

8ຢື່ຳງໃດ ກ  ດ ີ         ພວກ ເຂົຳ ຕໍ້ອງ ເປັນ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ຊີຊາກ          ເພ ື່ ອ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ໄດໍ້ ຮ ໍ້ 

ຄວຳມ ແຕກ ຕື່ຳງ ລະຫວື່ຳງ ກຳນ ຮບັ ໃຊໍ້ ເຮົຳ         ແລະ ຮບັ ໃຊໍ້ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ແຜື່ນດນິ 

ໂລກ”          
9ຊີຊາກ ກະສດັ ແຫື່ງ ເອຢິບ ຈ ື່ງ ຂ ໍ້ນ ມຳ ຕ ື່ ສ ໍ້ ເຢຣ ຊາເລັມ ພະ ອງົ ຊງົ ເກບັ ເອົຳ ຊບັ ສິນ ແຫື່ງ ພຣະວ-ິ

ຫຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ຊບັ ສມົບດັ ໃນ ພະລຳຊະວງັ         ພະ ອງົ ຊງົ ເກບັ ເອົຳ ໄປ ທກຸ ຢື່ຳງ ຊງົ 

ເກບັ ເອົຳ ໂລື່ ຄ  ຳ ທີື່  ໂຊໂລໂມນ ຊງົ ສໍ້ຳງ ໄວໍ້ ນ ັໍ້ນ ໄປ ນ  ຳ         

10ກະສດັ ເຣໂຮໂບອາມ ຊງົ ເຮັດ ໂລື່ ທອງ-

ເຫລ ອງ ຂ ໍ້ນ ແທນ         ແລະ ໄດໍ້ ມອບ ໄວໍ້ ໃນ ມ  ຂອງ ທະຫຳນ ຮກັສຳ ພະ ອງົ         ຜ ໍ້ ເຝົໍ້ຳ ພະລຳຊະວງັ         

11ແລະ 

ກະສດັ ສະເດັດ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເມ  ື່ອ ໃດ         ທະຫຳນ ຮກັສຳ ພະ ອງົ ກ  ມຳ ຖ  

ໂລື່ ນ ັໍ້ນ         ແລໍ້ວ ນ  ຳ ກບັ ໄປ ເກບັ ໄວໍ້ ໃນ ຫໍ້ອງ ທະຫຳນ ຮກັສຳ ພະ ອງົ ຕຳມ ເດມີ          
12ເມ  ື່ອ ພະ ອງົ ຊງົ ຖື່ອມ ພະ ອງົ ລງົ         ພຣະພິໂລດ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກ  ຫນັ ໄປ ຈຳກ ພະ ອງົ         ບ ື່  ໄດໍ້ 

ທ  ຳລຳຍ ພະ ອງົ ຈນົ ໝດົ ສິໍ້ນ         ຫລຳຍ ກວື່ຳ ນ ັໍ້ນ ອີກ         ສະພຳບ ກຳນ ກ  ຍງັ ດ ີຢ ື່ ໃນ ຢ ດາ          

 

[a]1 ປະຫວດັກະສດັ 14:21-24 [b]1 ປະຫວດັກະສດັ 14:25-28 



2 ຂູ່າວຄາວ 13 700 
ການສິ້ນພະຊົນຂອງເຣໂຮໂບອາມ[a] 

13ກະສດັ ເຣໂຮໂບອາມ ຈ ື່ງ ສະຖຳປະນຳ ພະ ອງົ ຂ ໍ້ນ ໃນ ເມ  ອງ ເຢຣ ຊາເລັມ          ແລະ ຊງົ ປກົຄອງ         

ເມ  ື່ອ ເຣໂຮໂບອາມ ຊງົ ເລີື່ ມ ປກົຄອງ ນ ັໍ້ນ         ເພິື່ ນ ມີ ອຳຍ ຸສີື່  ສິບ ເອັດ ປີ         ແລະ ພະ ອງົ ຊງົ ປກົຄອງ ສິບ ເຈດັ 

ປີ ໃນ ເມ  ອງ ເຢຣ ຊາເລັມ          ອນັ ເປັນ ເມ  ອງ ຊ ື່ ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ເລ ອກ ໄວໍ້ ຈຳກ ຕະກ ນ ຕື່ຳງ ໆ ຂອງ 

ອິສຣາເອນ          ເພ ື່ ອ ຈະ ຕ ັໍ້ງ ພຣະນຳມ ຂອງ ພຣະອງົ ໄວໍ້ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         ແມ ື່ ຂອງ ພະ ອງົ ຊງົ ພະ ນຳມ ວື່ຳ ນາ-
ອາມາ ຄນົ ອຳໂມນ         

14ແລະ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ກະທ  ຳ ກຳນ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ         ເພຳະ ພະ ອງົ ບ ື່  ຕ ັໍ້ງ ພະ ໄທ ທີື່  ຈະ ສະ-

ແຫວງຫຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          
15ສື່ວນ ພະ ລຳຊະ ກດິ ຂອງ ເຣໂຮໂບອາມ          ຕ ັໍ້ງແຕື່ ຕ ົໍ້ນ ຈນົ ສດຸ ທໍ້ຳຍ         ກ  ໄດໍ້ ບນັທ ກ ໄວໍ້ ໃນ ໜງັສ  

ຂອງ ເຊມາຢາ ຜ ໍ້ ທ  ຳນວຳຍ         ແລະ ຂອງ ອິດໂດ ຜ ໍ້ ທ  ຳນວຳຍ ຕຳມ ແບບ ພງົສຳວະດຳນ         (ຂື່ຳວ ຄຳວ)         

ເຣໂຮໂບອາມ          ແລະ ເຢໂຣໂບອາມ ເຮັດ ສງົຄຳມ ກນັ ມຳ ຕະຫລອດ         

16ແລະ ເຣໂຮໂບອາມ ກ  ລື່ວງ 

ລບັ ໄປ ຢ ື່ ກບັ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພະ ອງົ         ພວກ ເຂົຳ ກ  ຝງັ ພະ ສບົ ໄວໍ້ ໃນ ນະຄອນ ດາວິດ          ແລະ ອາບຢີາ 

ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ຂ ໍ້ນ ປກົຄອງ ແທນ ພະ ອງົ          

ບົດທີ 13 
ອາບີຢາປົກຄອງເໜືອຢ ດາ[b] 

1ໃນ ປີ ທີ ສິບ ແປດ ແຫື່ງ ລຳຊະກຳນ ຂອງ ກະສດັ ເຢໂຣໂບອາມ          ອາບຢີາ ໄດໍ້ ເລີື່ ມ ປກົຄອງ ເໜ ອ 

ປະເທດ ຢ ດາ         

2ພະ ອງົ ຊງົ ປກົຄອງ ໃນ ເຢຣ ຊາເລັມ ສຳມ ປີ         ແມ ື່ ຂອງ ພະ ອງົ ມີ ພະ ນຳມ ວື່ຳ         ມີກາຢາ 

ລ ກ ສຳວ ຂອງ ອຸຣີເອນ ແຫື່ງ ກິເບອາ          ມີ ສງົຄຳມ ລະຫວື່ຳງ ອາບີຢາ          ແລະ ເຢໂຣໂບອາມ         

3ອາບີ-
ຢາ ສະເດັດ ອອກ ເຮັດ ສງົຄຳມ         ມີ ກອງທບັ ທະຫຳນ ຊ  ຳນຳນ ເສິກ ເປັນ ຄນົ ຄດັ ເລ ອກ ແລໍ້ວ ສີື່  ແສນ ຄນົ         

ແລະ ເຢໂຣໂບອາມ ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງ ແນວ ຮບົ ສ ໍ້ ກບັ ພະ ອງົ ດໍ້ວຍ ຄນົ ທີື່  ຖ ກ ຄດັ ເລ ອກ ແລໍ້ວ ເປັນ ທະຫຳນ ແປດ 

ແສນ ຄນົ          
4ແລະ ອາບີຢາ ຊງົ ລກຸ ຢ ນ ຢ ື່ ເທິງ ພ ເຂົຳ ເຊມາຣາຢິມ ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ໃນ ພ ເຂົຳ ເອຟຣາຢິມ          ແລະ ກື່ຳວ ວື່ຳ         

“ຂໍ້ຳ ແດື່ ເຢໂຣໂບອາມ          ແລະ ອິສຣາເອນ ທງັ ປວງ         ຂ  ຟງັ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         

5ບ ື່  ຄວນ ຫລ  ທີື່  ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ 

ຈະ ຮ ໍ້ ວື່ຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ ພຣະລຳຊະທຳນ ຕ  ຳແໜື່ງ ກະສດັ ເໜ ອ ອິ-
ສຣາເອນ ເປັນນດິ ແກື່ ດາວິດ          ແລະ ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ພະ ອງົ ໂດຍ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ ແຫື່ງ ເກ ອ         

6ເຖງິ 

ປຳນ ນ ັໍ້ນ         ເຢໂຣໂບອາມ ລ ກ ຊຳຍ ເນບັດ          ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ຂອງ ໂຊໂລໂມນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ດາວິດ ໄດໍ້ 

ລກຸຂ ໍ້ນ ກະບດົ ຕ ື່  ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຂອງ ຕນົ         

7ແລະ ມີ ຄນົ ຖື່ອຍ ຄນົ ອນັທະພຳນ ບຳງ ຄນົ ມ ົໍ້ວ ສມຸ ກນັ ກບັ ລຳວ         

ແລະ ຂຳນ ສ ໍ້ ກບັ ເຣໂຮໂບອາມ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ໂຊໂລໂມນ          ເມ  ື່ອ ເຣໂຮໂບອາມ ຍງັ ນໍ້ອຍ ຢ ື່         ແລະ ໃຈ 

ອື່ອນແອ ຕໍ້ຳນທຳນ ກ  ບ ື່  ໄຫວ         

8ແລະ ບດັ ນີໍ້         ທື່ຳນ ຄິດ ວື່ຳ ຈະ ຕ ື່ ຕໍ້ຳນ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ຂອງ ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ມ  ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ດາວິດ          ເພຳະ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ເປັນ ຄນົ ໝ ື່ ໃຫຍື່         ແລະ ມີ ພະ ເປັນ 

ລ ກ ງວົ ຄ  ຳ ທີື່  ເຢໂຣໂບອາມ ສໍ້ຳງ ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ         

9ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ຂບັ ໄລື່ ປະໂລຫິດ ຂອງ ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ          ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ອາໂຣນ          ແລະ ຄນົ ເລວີ          ອອກ ໄປ         ແລະ         ຕ ັໍ້ງ ປະໂລຫິດ ສ  ຳລບັ ຕນົ ເອງ 

 

[a]1 ປະຫວດັກະສດັ 14:31 [b]1 ປະຫວດັກະສດັ 15:12 
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ຄ  ຊນົ ຊຳດ ທງັຫລຳຍ ຫລ          ຜ ໍ້ ໃດ ທີື່  ນ  ຳ ງວົ ໜຸື່ມ         ແລະ ແກະ ຜ ໍ້ ເຈດັ ໂຕ ມຳ ຊ  ຳລະ ຕວົ ໃຫໍ້ ບ ລິສດຸ ໄວໍ້         ຈະ 

ໄດໍ້ ເປັນ ປະໂລຫິດ ຂອງ ສິື່ ງ ທີື່  ບ ື່  ແມ ື່ນ ພະ ແທໍ້         

10ແຕື່ ສ  ຳລບັ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ເປັນ 

ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ         ແລະ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ບ ື່  ໄດໍ້ ປະ ຖິໍ້ມ ພຣະອງົ         ເຮົຳ ມີ ປະໂລຫິດ ຜ ໍ້ ບວົ-

ລະບດັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເປັນ ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ອາໂຣນ ທງັ ມີ ຄນົ ເລວີ ເຮັດ ວຽກ ໜໍ້ຳທີື່  ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         

11ພວກ ເຂົຳ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ທກຸ ເຊົໍ້ຳ ທກຸ ແລງ         ທງັ ເຄ ື່ ອງ ຫອມ         ທງັ ເຂົໍ້ຳຈີື່  

ຕ ື່ໜໍ້ຳ ພຣະພກັ ເທິງ         ໂຕະ ບ ລິສດຸ         ແລະ ເບິື່ ງແຍງ ຄນັ ຕະກຽງ ຄ  ຳ         ພໍ້ອມ ທງັ ຕະກຽງ         ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ຕະ-

ກຽງ ລກຸ ຢ ື່ ທກຸ ແລງ         ເພຳະ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຮກັສຳ ພຣະບນັຊຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຮົຳ         ແຕື່ 

ທື່ຳນ ໄດໍ້ ປະ ຖິໍ້ມ ພຣະອງົ ເສຍ         

12ແລະ ເບິື່ ງ ແມ         ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ຢ ື່ ກບັ ເຮົຳ         ຊງົ ເປັນ ຜ ໍ້ ບງັຄບັ ບນັຊຳ 

ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ ປະໂລຫິດ ຂອງ ພຣະອງົ ກບັ ແກ ເສິກ ພໍ້ອມ ທີື່  ຈະ ເປົື່ ຳ ເອີໍ້ນ ເຮັດ ສງົຄຳມ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກບັ ທື່ຳນ         

ປະຊຳຊນົ ອິສຣາເອນ ເອີຍ         ຂ  ຢື່ຳ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກບັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ທື່ຳນ         

ເພຳະ ທື່ຳນ ຈະ ບ ື່         ຊະນະ ເລີຍ”          
13ເຢໂຣໂບອາມ ໄດໍ້ ສບັ ຊໍ້ອນ ດກັ ຊຸ ໍ້ມ ຜ ໍ້ ຄນົ ໄວໍ້ ເພ ື່ ອ ຈະ ອໍ້ອມ ມຳ ຫຳ ພວກ ເຂົຳ ຈຳກ ເບ ໍ້ອງ ຫລງັ         

ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ກອງ ທະຫຳນ ຂອງ ພະ ອງົ ກ  ຢ ື່ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຢ ດາ          ແລະ ກອງ ຊຸ ໍ້ມ ກ  ຢ ື່ ຂໍ້ຳງ ຫລງັ ພວກ ເຂົຳ         

14ແລະ 

ເມ  ື່ອ ຢ ດາ ຫລຽວ ເບິື່ ງ ຫລງັ         ກຳນ ເສິກ ກ  ຢ ື່ ຂໍ້ຳງ ໜໍ້ຳ ແລະ ຂໍ້ຳງ ຫລງັ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ທງັ-

ຫລຳຍ ກ  ຮໍ້ອງ ທ ນ ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ບນັດຳ ປະໂລຫິດ ກ  ເປົື່ ຳ ແກ         

15ແລໍ້ວ ຄນົ ຂອງ ຢ ດາ ກ  

ເປັື່ ງສຽງ ຮໍ້ອງ ທ  ຳນອງ ເສິກ         ແລະ ເມ  ື່ອ ຄນົ ຢ ດາ ຮໍ້ອງ ຂ ໍ້ນ         ຢ ື່ ມຳ ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ໃຫໍ້ ເຢໂຣໂບອາມ          

ແລະ ອິສຣາເອນ ທງັ ປວງ ພື່ຳຍ ແພໍ້ ໄປ ຕ ື່  ອາບີຢາ          ແລະ ຢ ດາ         

16ຄນົ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ໜີ ໄປ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຢ -
ດາ          ແລະ ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ມອບ ພວກ ເຂົຳ ໄວໍ້ ໃນ ມ  ຂອງ ອາບຢີາ         

17ອາບີຢາ          ແລະ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ພະ 

ອງົ ກ  ຂໍ້ຳ ພວກ ເຂົຳ ຢື່ຳງ ຫລວງຫລຳຍ         ຄນົ ອິສຣາເອນ ທີື່  ຄດັ ເລ ອກ ແລໍ້ວ ຈ ື່ງ ລ ົໍ້ມ ຕຳຍ ຫໍ້ຳ ແສນ ຄນົ         

18ນີໍ້ ແຫລະ         ຄນົ ອິສຣາເອນ ທີື່  ຖ ກ ປຳບ ປຳມ ໃນ ເທ ື່ ອ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ຄນົ ຢ ດາ ກ  ຊະນະ         ເພຳະ ພວກ ເຂົຳ 

ເພິື່ ງ ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ          
19ອາບີຢາ ໄດໍ້ ຕດິຕຳມ ເຢໂຣໂບອາມ          ແລະ ຍ ດ ເອົຳ ຫວົ ເມ  ອງ ຈຳກ ພະ ອງົ         ຄ  ເມ  ອງ ເບັດເອນ 

ກບັ ຊນົນະບດົ ຂອງ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ເຢຊານາ ກບັ ຊນົນະບດົ ຂອງ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ເອຟະໂຣນ ກບັ 

ຊນົນະບດົ ຂອງ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ          

ການສິ້ນພະຊົນຂອງເຢໂຣໂບອາມ[a] 
20ເຢໂຣໂບອາມ ບ ື່  ໄດໍ້ ຟ ໍ້ນ ອ  ຳນຳດ ຂອງ ພະ ອງົ ໃນ ລຳຊະກຳນ ຂອງ ອາບີຢາ          ແລະ ພຣະຜ ູ້ເປັນ-

ເຈົ້າ ຊງົ ປະຫຳນ ພະ ອງົ ໃຫໍ້ ສິໍ້ນ ພະ ຊນົ ເສຍ          

ຄອບຄົວຂອງອາບີຢາ 
21ຝື່ຳຍ ອາບີຢາ ກ  ມີ ອ  ຳນຳດ ຫລຳຍ ຂ ໍ້ນ         ແລະ ມີ ມະເຫສີ ສິບ ສີື່  ອງົ         ໃຫໍ້ ກ  ຳເນດີ ລ ກ ຊຳຍ ຊຳວ ສອງ 

ອງົ         ແລະ ລ ກ ສຳວ ສິບ ຫກົ ອງົ          
22ລຳຊະ ກດິ ນອກ ນ ັໍ້ນ ຂອງ ອາບີຢາ          ວທີິ ກຳນ         ແລະ ພະ ດ  ຳລດັ ຂອງ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ບນັທ ກ ໄວໍ້ ໃນ 

ໜງັສ  ຂອງ ຜ ໍ້ ທ  ຳນວຳຍ ອິດໂດ          
 

[a]1 ປະຫວດັກະສດັ 14:19-20 [b]1 ປະຫວດັກະສດັ 15:7-10 [c]2 ຂື່ຳວຄຳວ 16:8 
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ການສິ້ນພະຊົນຂອງອາບີຢາ ແລະ ອາຊາຂຶ້ນປົກຄອງແທນ[b] 
1ອາບີຢາ ຈ ື່ງ ລື່ວງ ລບັ ໄປ ຢ ື່ ກບັ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພະ ອງົ         ພວກ ເຂົຳ ກ  ຝງັ ພະ ສບົ ໄວໍ້ ໃນ ນະຄອນ 

ດາວິດ          ແລະ ອາຊາ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ຂ ໍ້ນ ປກົຄອງ ແທນ ພະ ອງົ         ໃນ ລຳຊະກຳນ ຂອງ ອາຊາ 

ແຜື່ນດນິ ໄດໍ້ ສະຫງບົ ຢ ື່ ສິບ ປີ          
2ແລະ ອາຊາ ຊງົ ກະທ  ຳ ສິື່ ງ ທີື່  ດ ີ         ແລະ ເປັນ ທີື່  ຊອບ ໃນ ສຳຍ ພຣະເນດ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ 

ຂອງ ພະ ອງົ         

3ພະ ອງົ ຊງົ ກ  ຳຈດັ ແທື່ນ ບ ຊຳ ພະ ຕື່ຳງ ດໍ້ຳວ         ແລະ ປ ຊະນຍີະສະຖຳນ ສ ງ ທງັຫລຳຍ         

ມ ໍ້ຳງ ເສົຳ ສກັສິດ ລງົ         ແລະ ໄດໍ້ ລ ົໍ້ມ ເສົຳ ຮ ບ ເຄົຳລບົ ເສຍ         

4ຊງົ ບນັຊຳ ໃຫໍ້ ຢ ດາ ສະແຫວງຫຳ ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ຕນົ         ແລະ ໃຫໍ້ ຮກັສຳ ກດົໝຳຍ ກບັ ພຣະບນັຍດັ         

5ພະ ອງົ 

ຊງົ ກ  ຳຈດັ ປ ຊະນຍີະສະຖຳນ ສ ງ         ແລະ ແທື່ນ ເຄ ື່ ອງ ຫອມ ອອກ ໄປ ຈຳກ ຫວົ ເມ  ອງ ທງັ ໝດົ ຂອງ ຢ ດາ 

ນ  ຳ         ແລະ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ກ  ໄດໍ້ ສະຫງບົ ຢ ື່ ພຳຍ ໃຕໍ້ ພະ ອງົ          
6ພະ ອງົ ຊງົ ສໍ້ຳງ ຫວົ ເມ  ອງ ທີື່  ມີ ປໍ້ອມ ໃນ ຢ ດາ          ເພຳະ ແຜື່ນດນິ ກ  ສະຫງບົ         ພະ ອງົ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຮັດ ສງົ-

ຄຳມ ໃນ ປີ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ເພຳະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ປະທຳນ ຄວຳມ ສະຫງບົ ແກື່ ພະ ອງົ         

7ແລະ ພະ ອງົ 

ກື່ຳວ ກບັ ຢ ດາ ວື່ຳ         “ໃຫໍ້ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ສໍ້ຳງ ຫວົ ເມ  ອງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້         ອໍ້ອມ ດໍ້ວຍ ກ  ຳແພງ         ຫ ຄອຍ         ປະຕ  

ເມ  ອງ         ແລະ ດື່ຳນ         ແຜື່ນດນິ ຍງັ ເປັນ ຂອງ ເຮົຳ         ເພຳະ ເຮົຳ ໄດໍ້ ສະແຫວງຫຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະ-
ເຈົ້າ ຂອງ ເຮົຳ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ສະແຫວງຫຳ ພະ ອງົ         ແລະ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ປະທຳນ ຄວຳມ ສະຫງບົ ສກຸ ທກຸ 

ດໍ້ຳນ”         ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ຈ ື່ງ ສໍ້ຳງສຳ         ແລະ ຈະເລີນ ຂ ໍ້ນ          
8ອາຊາ ຊງົ ມີ ກອງທບັ ດໍ້ວຍ ໂລື່ ໃຫຍື່         ແລະ ຫອກ ຈຳກ ຢ ດາ ສຳມ ແສນ ຄນົ         ແລະ ຈຳກ ເບັນຢາ-

ມິນ ຊ ື່ ງ ຖ  ໂລື່ ແລະ ທະນ  ສອງ ແສນ ແປດ ໝ ື່ ນ ຄນົ         ທງັ ໝດົ ເປັນ ທະຫຳນ ເອກ          

ການຊະນະຍິ່ງໃຫຍູ່ຂອງອາຊາເໜືອເຊລາ[c] 
9ເຊຣາ ຊຳວ ເອທີໂອເປຍ ໄດໍ້ ອອກ ມຳ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກບັ ພວກ ເຂົຳ ດໍ້ວຍ ກອງທບັ ໜ ື່ ງ ລໍ້ຳນ ຄນົ         ແລະ ລດົ ຮບົ 

ສຳມ ຮໍ້ອຍ ຄນັ ມຳ ຮອດ ເມ  ອງ ມາເຣຊາ         

10ແລະ ອາຊາ ຊງົ ຍກົ ອອກ ໄປ ປະ ທະ ກບັ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ 

ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ກ  ຕ ັໍ້ງ ແນວ ຮບົ ໃນ ພ ເຂົຳ ເຊຟາທາ ທີື່  ມາເຣຊາ          
11ອາຊາ ຮໍ້ອງ ທ ນ ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ພະ ອງົ ວື່ຳ         “ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ບ ື່  ມີ ຜ ໍ້ 

ໃດ ຊື່ວຍ ໄດໍ້ ຢື່ຳງ ພຣະອງົ         ໃນ ກຳນ ສ ໍ້ ຮບົ ກນັ ລະຫວື່ຳງ ຜ ໍ້ ທີື່  ມີ ກ  ຳລງັ ກບັ ຜ ໍ້ ທີື່  ບ ື່  ມີ ກ  ຳລງັ         ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະ-
ຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ຂໍ້ຳພະອງົ ທງັຫລຳຍ         ຂ  ຊງົ ຊື່ວຍ ພວກ ຂໍ້ຳພະອງົ         ເພຳະ ຂໍ້ຳພະອງົ ທງັ-

ຫລຳຍ ເພິື່ ງ ພຣະອງົ         ຂໍ້ຳພະອງົ ມຳ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກບັ ຄນົ ໝ ື່ ໃຫຍື່ ນີໍ້ ໃນ ພຣະນຳມ ຂອງ ພຣະອງົ         ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະ-
ຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພຣະອງົ ຊງົ ເປັນ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ຂໍ້ຳ ພຣະອງົ ທງັຫລຳຍ         ຂ  ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ມະນດຸ ຊະນະ ພຣະ-

ອງົ”         

12ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈ ື່ງ ຊງົ ໃຫໍ້ ຊຳວ ເອທີໂອເປຍ ພື່ຳຍ ແພໍ້ ຕ ື່  ອາຊາ          ແລະ ຕ ື່  ຢ ດາ          ແລະ ຊຳວ 

ເອທີໂອເປຍ ກ  ໜີ ໄປ         

13ອາຊາ          ແລະ ທະຫຳນ ທີື່ ຢ ື່ ກບັ ພະ ອງົ ກ  ໄລື່ ຕຳມ ພວກ ເຂົຳ ໄປ ເຖງິ ເມ  ອງ 

ເກຣາ          ແລະ ຊຳວ ເອທີໂອເປຍ ລ ົໍ້ມ         ຕຳຍ ຫລຳຍ ຈນົ ບ ື່  ເຫລ ອ ຈກັ ຊວີດິ ດຽວ         ເພຳະ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ 

ແຕກ ພື່ຳຍ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ກອງທບັ ຂອງ ພຣະອງົ         ຄນົ ຢ ດາ ເກບັ ຂອງ ທີື່  ຍ ດ ໄດໍ້ 

ຢື່ຳງ ຫລວງຫລຳຍ         

14ພວກ ເຂົຳ ຍງັ ໂຈມ ຕ ີບນັດຳ ຫວົ ເມ  ອງ ຮອບ ເມ  ອງ ເກຣາ          ເພຳະວື່ຳ ຄວຳມ 
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ຢໍ້ຳນ ກວົ ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ມຳ ເທິງ ພວກ ເຂົຳ         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ປຸໍ້ນ ຫວົ ເມ  ອງ ທງັ ໝດົ         ເພຳະ ມີ ສິື່ ງ 

ຂອງ ທີື່  ຍ ດ ໄດໍ້ ໃນ ນ ັໍ້ນ ຫລຳຍ         

15ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ໂຈມ ຕ ີເຕັນ ຂອງ ຜ ໍ້ ທີື່  ມີ ງວົ         ແລະ ເອົຳ ແກະ ໄປ ຢື່ຳງ 

ຫລວງຫລຳຍ         ແລະ ອ ດ ດໍ້ວຍ         ແລໍ້ວ ພວກ ເຂົຳ ກ  ກບັ ໄປ ເຢຣ ຊາເລັມ          

ບົດທີ 15 
ຜ ້ທຳນວາຍອາຊາຣີຢາເຕືອນອາຊາ 

1ພຣະວິນຍານ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ສະເດັດ ມຳສະ ຖດິ ກບັ ອາຊາຣີຢາ ລ ກ ຊຳຍ ໂອເດັດ         

2ເພິື່ ນ ຈິື່ງ 

ອອກ ໄປ ເຝົໍ້ຳ ອາຊາ ທ ນ ພະ ອງົ ວື່ຳ         “ຂໍ້ຳ ແດື່ ອາຊາ          ແລະ ຢ ດາ          ກບັ ເບັນຢາມິນ ທງັ ປວງ         ຂ  ຈ ົື່ງ ຟງັ 

ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ສະຖດິ ກບັ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ         ກ  ຕ ື່  ເມ  ື່ອ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຢ ື່ ກບັ ພຣະອງົ         

ຖໍ້ຳ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ສະແຫວງຫຳ ພຣະອງົ         ທື່ຳນ ກ  ຈະ ພບົ ພຣະອງົ         ແຕື່ ຖໍ້ຳ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ປະ ຖິໍ້ມ 

ພຣະອງົ         ພຣະອງົ ຈະ ຊງົ ປະ ຖິໍ້ມ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ         

3ອິສຣາເອນ ຢ ື່ ໂດຍ ປຳດ ສະ ຈຳກ ພຣະເຈົ້າ ອງົ 

ທື່ຽງ ແທໍ້ ເປັນ ເວລຳ ດນົ         ແລະ ບ ື່  ມີ ປະໂລຫິດ ຜ ໍ້ ສ ັື່ງສອນ         ແລະ ບ ື່  ມີ ກດົໝຳຍ         

4ແຕື່ ເມ  ື່ອ ເຖງິ ຄຳວ 

ພວກ ເຂົຳ ທກຸ ຍຳກ ລ  ຳບຳກ         ພວກ ເຂົຳ ຫນັ ມຳ ຫຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ          

ແລະ ສະແຫວງຫຳ ພຣະອງົ         ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ກ  ພບົ ພຣະອງົ         

5ໃນ ສະໄໝ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ມີ ສນັຕພິຳບ ແກື່ 

ຜ ໍ້ ທີື່  ອອກ ໄປ         ຫລ  ຜ ໍ້ ທີື່  ເຂົໍ້ຳ ມຳ         ເພຳະ ມກີຳນ ວຸໍ້ນວຳຍ ລບົ ກວນ ຊຳວ ເມ  ອງ ທງັຫລຳຍ ນ ັໍ້ນ         

6ພວກ ເຂົຳ 

ແຕກ ແຍກ ກນັ ເປັນ ພວກ ໆ         ປະຊຳຊຳດ ຕ ື່  ປະຊຳຊຳດ ແລະ ເມ  ອງ ຕ ື່  ເມ  ອງ         ເພຳະ ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ລບົ 

ກວນ ພວກ ເຂົຳ ດໍ້ວຍ ຄວຳມທກຸ ຍຳກ ລ  ຳບຳກ         

7ແຕື່ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈ ົື່ງ ກໍ້ຳຫຳນ         ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ມ  ຂອງ ທື່ຳນ 

ອື່ອນ ລງົ         ເພຳະວື່ຳ ກດິຈະກຳນ ຂອງ ທື່ຳນ ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ບ  ຳເໜັດ”          

ອາຊາໄດ້ນຳເອົາການແກ້ໄຂໃໝູ່ ແລະການຟື້ນຟ ໃໝູ່ມາສ ູ່ປະເທດ 
8ເມ  ື່ອ ອາຊາ ຊງົ ຮບັ ຟງັ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້         ຄ  ຄ  ຳ ທ  ຳນວຳຍ ຂອງ ໂອເດັດ ຜ ໍ້ ທ  ຳນວຳຍ         ພະ ອງົ ກ  ຊງົ 

ມີ ພະ ໄທ ກໍ້ຳ ຂ ໍ້ນ         ຊງົ ກ  ຳຈດັ ສິື່ ງ ທີື່  ໜໍ້ຳ ກຽດ ຊງັ ຈຳກ ແຜື່ນດນິ ຢ ດາ ແລະ ເບັນຢາມິນ ຈນົ ໝດົ         ແລະ 

ຈຳກ ຫວົ ເມ  ອງ ຊ ື່ ງ ພະ ອງົ ຍ ດ ມຳ ໄດໍ້ ຈຳກ ພ ເຂົຳ ເອຟຣາຢິມ          ແລະ ພະ ອງົ ຊງົ ສໍ້ອມແປງ ແທື່ນ ບ ຊຳ 

ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ລະບຽງ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          
9ພະ ອງົ ຊງົ ຮວບຮວມ ຢ ດາ          ແລະ ເບັນຢາມິນ ທງັ ປວງ         ແລະ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ຈຳກ ເອຟຣາຢິມ          

ມານາເຊ          ແລະ ຈຳກ ຊິເມໂອນ          ຜ ໍ້ ອຳໄສ ຢ ື່ ກບັ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ         ເພຳະ ຄນົ ເປັນ ຈ  ຳນວນ ຫລຳຍ 

ໄດໍ້ ຫລບົໜີ ມຳ ຫຳ ພະ ອງົ ຈຳກ ອິສຣາເອນ          ເມ  ື່ອ ພວກ ເຂົຳ ເຫັນ ວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ 

ພະ ອງົ ສະຖດິ ຢ ື່ ກບັ ພະ ອງົ         

10ພວກ ເຂົຳ ຊຸມນມຸ ກນັ ທີື່  ເຢຣ ຊາເລັມ ໃນ ເດ ອນ ທີ ສຳມ ຂອງ ປີ ທີ ສິບ ຫໍ້ຳ 

ໃນ ລຳຊະກຳນ ຂອງ ອາຊາ         

11ພວກ ເຂົຳ ຖວຳຍ ສດັ ບ ຊຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈຳກ ເຄ ື່ ອງ 

ຂອງ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຍ ດ ມຳ         ມີ ງວົເຖກິ ເຈດັ ຮໍ້ອຍ ໂຕ         ແລະ ແກະ ເຈດັ ພນັ ໂຕ         

12ເຂົຳ ກ  ເຮັດ ຄ  ຳໝັໍ້ນ-

ສນັຍຳ ທີື່  ຈະ ສະແຫວງຫຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ດໍ້ວຍ ສດຸ ຈດິ 

ສດຸ ໃຈ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         

13ແລະ ຜ ໍ້ ໃດ ທີື່  ບ ື່  ສະແຫວງຫຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ 

ຄວນ ຈະ ມີ ໂທດ ເຖງິ ຕຳຍ         ບ ື່  ວື່ຳ ນໍ້ອຍ         ຫລ  ໃຫຍື່         ບ ື່  ວື່ຳ ຊຳຍ         ຫລ  ຍງິ         

14ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ຄ  ຳ ສນັຍຳ 

ສຳບຳນ ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ດໍ້ວຍ ສຽງ ອນັ ດງັ         ແລະ ດໍ້ວຍ ສຽງ ໂຫື່ ຮໍ້ອງ         ດໍ້ວຍ ສຽງ ແກ ແລະ ເຂົຳ ສດັ         
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15ຢ ດາ ທງັ ປວງ ກ  ຊມົຊ ື່ ນ ຍນິດ ີເພຳະ ຄ  ຳ ສຳບຳນ ນ ັໍ້ນ         ເພຳະ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ປະຕຍິຳນ ດໍ້ວຍ ສດຸ ໃຈ 

ຂອງ ຕນົ         ແລະ ໄດໍ້ ສະແຫວງຫຳ ພຣະອງົ ດໍ້ວຍ ສດຸ ຄວຳມ ປຳດຖະໜຳ ຂອງ ຕນົ         ພວກ ເຂົຳ ກ  ພບົ 

ພຣະອງົ         ແລະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ປະທຳນ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ມີ ຄວຳມ ສະຫງບົ ສກຸ ຮອບດໍ້ຳນ          
16ເຖງິ ວື່ຳ ມາອາກາ ແມ ື່ ຂອງ ກະສດັ ອາຊາ          ພະ ອງົ ກ  ຊງົ ຖອດ ອອກ ຈຳກ ກຳນ ເປັນ ພະ ມຳນ ດຳ         

ເພຳະ ພະ ນຳງ ໄດໍ້ ເຮັດ ຮ ບ ເຄົຳລບົ ອນັ ໜໍ້ຳ ກຽດ ຊງັ ໃນ ເສົຳ ຮ ບ ເຄົຳລບົ         ອາຊາ ຊງົ ທ  ຳລຳຍ ຮ ບ ເຄົຳ-

ລບົ ຂອງ ພະ ນຳງ ລງົ         ແລະ ບດົ         ແລໍ້ວ ເຜົຳ ເສຍ ທີື່  ຫໍ້ວຍ ນ  ໍ້ຳ ກິດໂຣນ         

17ແຕື່ ຍງັ ບ ື່  ໄດໍ້ ກ  ຳຈດັ ປ ຊະນ-ີ

ຍະສະຖຳນ ສ ງ ອອກ ຈຳກ ອິສຣາເອນ          ຢື່ຳງໃດ ກ  ດ ີ         ພະ ໄທ ຂອງ ອາຊາ ກ  ບ ລິສດຸ ຕະຫລອດ ລຳ-

ຊະກຳນ ຂອງ ພະ ອງົ         

18ພະ ອງົ ຊງົ ນ  ຳ ເຄ ື່ ອງ ອທິຸດ ຖວຳຍ ຂອງ ຜ ໍ້ ເປັນ         ລວມ ທງັ ເຄ ື່ ອງ ທີື່  ພະ ອງົ ເອງ 

ຊງົ ອທິຸດ ຖວຳຍ         ມີ ເງນິ         ແລະ ຄ  ຳ         ແລະ ເຄ ື່ ອງໃຊໍ້ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          
19ແລະ ບ ື່  ມີ ສງົຄຳມ ອີກ ຈນົ ປີ ທີ ສຳມ ສິບ ຫໍ້ຳ ໃນ ລຳຊະກຳນ ຂອງ ອາຊາ          

ບົດທີ 16 
ສົງຄາມລະຫວູ່າງອາຊາກັບບາອາຊາ[a] 

1ໃນ ປີ ທີ ສຳມ ສິບ ຫກົ ແຫື່ງ ລຳຊະກຳນ ອາຊາ          ບາອາຊາ ກະສດັ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ ຂ ໍ້ນ ມຳ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກບັ 

ຢ ດາ          ແລະ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ເມ  ອງ ຣາມາ          ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ພະ ອງົ ຈະ ບ ື່  ຊງົ ໃຫໍ້ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຄນົ ໃດ ອອກ ໄປ         ຫລ  ເຂົໍ້ຳ ມຳ 

ຫຳ ອາຊາ ກະສດັ ຂອງ ຢ ດາ         

2ແລໍ້ວ ອາຊາ ຊງົ ເອົຳ ເງນິ         ແລະ ຄ  ຳ ຈຳກ ຄງັ ຂອງ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ລຳຊະ ສ  ຳນກັ         ສ ົື່ງ ໄປ ໃຫໍ້ ເບັນຮາດັດ ກະສດັ ແຫື່ງ ຊີເຣຍ ຜ ໍ້ ປະທບັ ໃນ ເມ  ອງ 

ດາມາເຊ ວື່ຳ         

3“ຂ  ໃຫໍ້ ມີ ຄວຳມ ສ  ຳພນັ ລະຫວື່ຳງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ແລະ ພະ ອງົ         ດ ັື່ງ ທີື່  ມີ ຢ ື່ ກບັ ພ ື່  ຂອງ ຂໍ້ຳ-

ພະເຈົໍ້ຳ         ແລະ ພ ື່  ຂອງ ພະ ອງົ         ເບິື່ ງ ແມ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ສ ົື່ງ ເງນິ         ແລະ ຄ  ຳ ມຳ ໃຫໍ້ ພະ ອງົ         ຂ  ສະເດັດ ໄປ 

ທ  ຳລຳຍ ສນັຍຳ ຂອງ ພະ ອງົ ທີື່  ມີ ກບັ ບາອາຊາ ກະສດັ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ          ເພ ື່ ອ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຖອຍ ທບັ 

ໄປ ຈຳກ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ”         

4ເບັນຮາດັດ ຊງົ ເຊ ື່ ອ ຟງັ ກະສດັ ອາຊາ          ແລະ ສ ົື່ງ ຜ ໍ້ ບງັຄບັ ບນັຊຳ ກອງທບັ 

ຂອງ ພະ ອງົ ໄປ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກບັ ຫວົ ເມ  ອງ ຂອງ ອິສຣາເອນ          ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ໂຈມ ຕ ີເມ  ອງ ອີໂຢນ          ດານ          

ອາເບັນ-ມາຢິມ          ແລະ ຫວົ ເມ  ອງ ຄງັ ຫລວງ ທງັ ໝດົ ຂອງ ນັບທາລີ         

5ຕ ື່  ມຳ ເມ  ື່ອ ບາອາຊາ ຊງົ ໄດໍ້ ຍນິ 

ເລ ື່ ອງ ນ ັໍ້ນ         ພະ ອງົ ຊງົ ຢດຸ ສໍ້ຳງ ເມ  ອງ ຣາມາ          ແລະ ໃຫໍ້ ພະ ລຳຊະ ກດິ ຂອງ ພະ ອງົ ຢດຸຊະງກັ         

6ແລໍ້ວ 

ກະສດັ ອາຊາ ຊງົ ນ  ຳ ຢ ດາ ທງັ ໝດົ         ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ຂນົ ຫີນ ຂອງ ເມ  ອງ ຣາມາ          ແລະ ເຄ ື່ ອງ ໄມ ໍ້ 

ຂອງ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ         ຊ ື່ ງ ບາອາຊາ ໃຊໍ້ ສໍ້ຳງ         ແລໍ້ວ ເອົຳ ມຳ ສໍ້ຳງ ເມ  ອງ ເກບາ          ແລະ ເມ  ອງ ມິດຊະປາ          

ພຣະເຈົ້າຊົງຕິຕຽນອາຊາເລື່ອງການປະນີປະນອມ 
7ເທ ື່ ອ ນ ັໍ້ນ ຮານານ ີຜ ໍ້ ທ  ຳນວຳຍ ໄດໍ້ ມຳ ເຝົໍ້ຳ ອາຊາ ກະສດັ ຂອງ ຢ ດາ          ແລະ ທ ນ ພະ ອງົ ວື່ຳ         “ເພຳະ 

ທື່ຳນ ເພິື່ ງ ກະສດັ ຂອງ ຊີເຣຍ          ໂດຍ ບ ື່  ໄດໍ້ ເພິື່ ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ         ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         

ກອງທບັ ຂອງ ກະສດັ ຊີເຣຍ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ຫລດຸ ພົໍ້ນ ມ  ທື່ຳນ ໄປ         

8ຄນົ ເອທີໂອເປຍ          ແລະ ຊຳວ ລີເບຍ ບ ື່  

ແມ ື່ນ ກອງທບັ ໃຫຍື່ ທີື່  ມີ ລດົ ຮບົ         ແລະ ທະຫຳນ ມ ໍ້ຳ ຢື່ຳງ ຫລວງຫລຳຍ         ແຕື່ ເພຳະ ທື່ຳນ ເພິື່ ງ ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ          ພຣະອງົ ຈະ ຊງົ ມອບ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ໄວໍ້ ໃນ ມ  ຂອງ ທື່ຳນ         

9ເພຳະວື່ຳ ພຣະເນດ ຂອງ 

 

[a]1 ປະຫວດັກະສດັ 15:16-22 
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ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກ  ຢ ື່ ເໜ ອ ແຜື່ນດນິ ໂລກ ທງັ ໝດົ         ເພ ື່ ອ ສະແດງ ລິດທຳນພຸຳບ ຂອງ         ພຣະອງົ ໂດຍ 

ເຫັນແກື່ ຜ ໍ້ ທີື່  ມໃີຈ ຈງິ ຕ ື່  ພຣະອງົ         ໃນ ເລ ື່ ອງ ນີໍ້ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ເຮັດ ຢື່ຳງ ໂງ ື່ ຈ ໍ້ຳ         ເພຳະ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ນີໍ້ ໄປ ທື່ຳນ ຈະ ມ-ີ

ກຳນ ເສິກ ສງົຄຳມ”         

10ຝື່ຳຍ ອາຊາ ກ  ຊງົ ຮໍ້ຳຍ ຕ ື່  ຜ ໍ້ ທ  ຳນວຳຍ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ຈບັ ລຳວ ຂງັ ໄວໍ້ ໃນ ຄກຸ         ເພຳະ 

ພະ ອງົ ຊງົ ຮໍ້ຳຍ ຫລຳຍ ແກື່ ລຳວ ໃນ ເລ ື່ ອງ ນີໍ້         ທງັ ຊງົ ຂ ົື່ມເຫັງ ປະຊຳຊນົ ບຳງ ຄນົ ໃນ ເວລຳ ດຽວ ກນັ ນ ັໍ້ນ 

ດໍ້ວຍ          
11ແລະ ເບິື່ ງ ແມ         ພະ ລຳຊະ ກດິ ຂອງ ອາຊາ          ຕ ັໍ້ງແຕື່ ຕ ົໍ້ນ ຈນົ ສດຸ ທໍ້ຳຍ         ໄດໍ້ ບນັທ ກ ໄວໍ້ ໃນ ໜງັສ  

ຂອງ ກະສດັ ແຫື່ງ ຢ ດາ          ແລະ ອິສຣາເອນ          

ການສິ້ນພະຊົນຂອງອາຊາ[a] 
12ໃນ ປີ ທີ ສຳມ ສິບ ເກົໍ້ຳ ແຫື່ງ ລຳຊະກຳນ ຂອງ ພະ ອງົ         ອາຊາ ຊງົ ເປັນ ພະຍຳດ ທີື່  ພະ ບຳດ ຂອງ ພະ 

ອງົ         ແລະ ພະຍຳດ ຂອງ ພະ ອງົ ກ  ຮໍ້ຳຍ ແຮງ ຫລຳຍ         ແມ ື່ນ ວື່ຳ ເປັນ ພະຍຳດ ຢ ື່ ພະ ອງົ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້ ຊງົ ສະ-

ແຫວງຫຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແຕື່ ໄດໍ້ ສະແຫວງຫຳ ຄວຳມ ຊື່ວຍເຫລ ອ ຈຳກ ແພດ ໝ          

13ອາຊາ ຊງົ 

ລື່ວງ ລບັ ໄປ ຢ ື່ ກບັ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພະ ອງົ         ພະ ອງົ ສິໍ້ນ ພະ ຊນົ ໃນ ປີ ທີ ສີື່  ສິບ ເອັດ ແຫື່ງ ລຳຊະກຳນ 

ຂອງ ພະ ອງົ         

14ພວກ ເຂົຳ ຝງັ ພະ ສບົ ໄວໍ້ ໃນ ຂມຸ ຝງັ ສບົ ຂອງ ພະ ອງົ         ຊ ື່ ງ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ສະກດັ ໄວໍ້ ແລໍ້ວ ໃນ 

ນະຄອນ ດາວິດ          ພວກ ເຂົຳ ວຳງ ພະ ສບົ ຂອງ ພະ ອງົ ໄວໍ້ ເທິງ ແທື່ນ ທີື່  ມີ ເຄ ື່ ອງ ຫອມ ຕື່ຳງ ໆ ເຕັມ ໄປ 

ໝດົ         ຊ ື່ ງ ຊື່ຳງ ປງຸ ເຄ ື່ ອງ ຫອມ ໄດໍ້ ປງຸ ໄວໍ້         ແລະ ໄດໍ້ ກ ື່  ແປວໄຟ ໃຫຍື່ ຖວຳຍ ພະ ອງົ          

ບົດທີ 17 
ເຢໂຮຊາຟັດປົກຄອງແທນອາຊາ[b] 

1ເຢໂຮຊາຟັດ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ພະ ອງົ ຂ ໍ້ນ ປກົຄອງ ແທນ ພະ ອງົ         ແລະ ຊງົ ເສີມ ກ  ຳລງັ ທະຫຳນ ຕ ື່ ສ ໍ້ 

ອິສຣາເອນ         

2ພະ ອງົ ຊງົ ວຳງ ກ  ຳລງັ ທະຫຳນ ໄວໍ້ ໃນ ຫວົ ເມ  ອງ ທີື່  ມີ ປໍ້ອມ ທງັ ປວງ ຂອງ ຢ ດາ          ແລະ ຊງົ 

ຕ ັໍ້ງ ທະຫຳນ ປະຈ  ຳ ປໍ້ອມ ໃນ ແຜື່ນດນິ ຢ ດາ          ແລະ ໃນ ຫວົ ເມ  ອງ ເອຟຣາຢິມ          ຊ ື່ ງ ອາຊາ ພ ື່  ຂອງ ພະ 

ອງົ ໄດໍ້ ຍ ດ ໄວໍ້          
3ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ສະຖດິ ກບັ ເຢໂຮຊາຟັດ          ເພຳະ ພະ ອງົ ຊງົ ດ  ຳເນນີ ດາວິດ ພ ື່  ຂອງ ພະ ອງົ         

ພະ ອງົ ບ ື່  ໄດໍ້ ຊງົ ສະແຫວງຫຳ ບນັດຳ ພະບາອານ         

4ແຕື່ ໄດໍ້ ສະແຫວງຫຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ 

ຂອງ ບດິຳ ພະ ອງົ         ແລະ ດ  ຳເນນີ ໃນ ພຣະບນັຍດັ ຂອງ ພຣະອງົ         ບ ື່  ໄດໍ້ ຊງົ ດ  ຳເນນີ ຕຳມ ອິສຣາເອນ 

ເລີຍ         

5ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ສະຖຳປະນຳ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ໄວໍ້ ໃນ ພະຫດັ ຂອງ ພະ ອງົ         

ແລະ ທງັ ຢ ດາ ກ  ນ  ຳ ເຄ ື່ ອງ ບນັນຳກຳນ ມຳ ຖວຳຍ ເຢໂຮຊາຟັດ          ພະ ອງົ ຈ ື່ງ ຮ ັື່ງມ ີ ຢື່ຳງ ຫລວງຫລຳຍ         

ແລະ ມີ ກຽດ          

ການຟື້ນຟ ຄືນໃໝູ່ໃນສະໄໝເຢໂຮຊາຟັດ 
6ພະ ໄທ ຂອງ ພະ ອງົ ເຂັໍ້ມແຂງ ຂ ໍ້ນ ໃນ ເສັໍ້ນທຳງ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພະ ອງົ ຈ ື່ງ ຊງົ ກ  ຳຈດັ ປ -

ຊະນຍີະສະຖຳນ ສ ງ         ແລະ ບນັດຳ ເສົຳ ຮ ບ ເຄົຳລບົ ໄປ ຈຳກ ຢ ດາ          
7ໃນ ປີ ທີ ສຳມ ແຫື່ງ ລດັຊະກຳນ ຂອງ ພະ ອງົ         ພະ ອງົ ຊງົ ໃຊໍ້ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຂອງ ພະ ອງົ ຄ          ເບັນ-ຮາຍ          

 

[a]1 ປະຫວດັກະສດັ 15:23-24 [b]1 ປະຫວດັກະສດັ 15:24 
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ໂອບາດີຢາ          ເຊຄາຣີຢາ          ເນທາເນນ          ແລະ ມີກາຢາ ໄປ ສ ັື່ງສອນ ໃນ ຫວົ ເມ  ອງ ຂອງ ຢ ດາ         

8ມີ ຄນົ 

ເລວີ ໄປ ກບັ ພວກ ເຂົຳ ດໍ້ວຍ ຄ          ເຊມາຢາ          ເນທານີອາ          ເຊບາດີຢາ          ອາສາເຮນ          ເຊມີຣາໂມດ          

ເຢໂຮນາທານ          ອາໂດນີຢາ          ໂຕບີຢາ          ແລະ ໂຕບ-ອາໂດນີຢາ          ຄນົ ເລວີ          ພໍ້ອມ ກບັ ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ມ ີ        

ເອລີຊາມາ          ແລະ ເຢໂຮຣາມ          ຜ ໍ້ ເປັນ ປະໂລຫິດ         

9ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ສ ັື່ງສອນ ໃນ ຢ ດາ          ມີ 

ໜງັສ  ພຣະບນັຍດັ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄປ ກບັ ພວກ ເຂົຳ ດໍ້ວຍ         ພວກ ເຂົຳ ທື່ຽວ ໄປ ທົື່ວ ຫວົ ເມ  ອງ ທງັ 

ໝດົ ແຫື່ງ ຢ ດາ          ແລະ ໄດໍ້ ສ ັື່ງສອນ ປະຊຳຊນົ          

ພຣະເຈົ້າຊົງເສີມກຳລັງໃຫ້ເຢໂຮຊາຟັດ 
10ຄວຳມ ຢໍ້ຳນ ກວົ ອນັ ມຳ ຈຳກ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຕກົ ຢ ື່ ເໜ ອ ບນັດຳ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ແຫື່ງ ແຜື່ນດນິ 

ຕື່ຳງ ໆ ທີື່ ຢ ື່ ຮອບ ຢ ດາ          ແລະ ພວກ ເຂົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຮັດ ສງົຄຳມ ກບັ ເຢໂຮຊາຟັດ         

11ຄນົ ຟີລິດສະຕີນ ບຳງ 

ພວກ ໄດໍ້ ນ  ຳ ເອົຳ ຂອງຂວນັ ມຳ ຖວຳຍ ເຢໂຮຊາຟັດ          ແລະ ນ  ຳ ເງນິ ມຳ ເປັນ ບນັນຳກຳນ         ພວກ ອາ-
ຫລັບ ໄດໍ້ ນ  ຳ ຝ ງ ແບໍ້ ແກະ         ຄ  ແກະ ຜ ໍ້ ເຈດັ ພນັ ເຈດັ ຮໍ້ອຍ ໂຕ         ແລະ ແບໍ້ ຜ ໍ້ ເຈດັ ພນັ ເຈດັ ຮໍ້ອຍ ໂຕ ມຳ 

ຖວຳຍ ພະ ອງົ          
12ແລະ ເຢໂຮຊາຟັດ ຊງົ ຈະເລີນ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ຂ ໍ້ນ ເປັນ ລ  ຳດບັ         ພະ ອງົ ຊງົ ສໍ້ຳງ ປໍ້ອມ         ແລະ ຫວົ ເມ  ອງ 

ຄງັ ຫລວງ ໄວໍ້ ໃນ ຢ ດາ         

13ພະ ອງົ ຊງົ ມີ ພະ ລຳຊະ ກດິ ຫລວງຫລຳຍ ໃນ ຫວົ ເມ  ອງ ຂອງ ຢ ດາ          ພະ ອງົ 

ຊງົ ມີ ທະຫຳນ ຜ ໍ້ ເກັື່ງ ກໍ້ຳ ໃນ ເມ  ອງ ເຢຣ ຊາເລັມ         

14ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້ ເປັນ ຈ  ຳນວນ ຕຳມ ເຮ ອນ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ 

ພວກ ເຂົຳ ຄ          ຂອງ ຢ ດາ          ຜ ໍ້ ບງັຄບັ ບນັຊຳ ກອງພນັ ມ ີ         ອັດນາ ຜ ໍ້ ບງັຄບັ ບນັຊຳ         ພໍ້ອມ ກບັ ທະຫຳນ 

ສຳມ ແສນ ຄນົ         

15ຖດັ ລຳວ ໄປ ຄ          ເຢໂຮຮານັນ          ຜ ໍ້ ບງັຄບັ ບນັຊຳ ພໍ້ອມ ກບັ ສອງ ແສນ ແປດ ໝ ື່ ນ ຄນົ         

16ແລະ ຖດັ ລຳວ ໄປ ຄ          ອາມາສີຢາ          ລ ກ ຊຳຍ ຊິກຣີ          ເປັນ ຄນົ ອຳສຳ ສະໝກັ ເພ ື່ ອ ກຳນ ບວົລະບດັ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພໍ້ອມ ກບັ ທະຫຳນ ສອງ ແສນ ຄນົ          
17ຂອງ ເບັນຢາມິນ ຄ          ເອລອີາດາ ທະຫຳນ ທີື່  ເກັື່ງ         ກບັ ຄນົ ສອງ ແສນ ຄນົ ພໍ້ອມ ດໍ້ວຍ ທະນ          ແລະ 

ໂລື່         

18ແລະ ຖດັ ລຳວ ໄປ ຄ          ເຢໂຮຊາບັດ          ພໍ້ອມ ກບັ ຄນົ ຕດິ ອຳວດຸ ໜ ື່ ງ ແສນ ແປດ ໝ ື່ ນ ຄນົ          
19ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເປັນ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ຂອງ ກະສດັ         ນອກ ເໜ ອ ຈຳກ ຜ ໍ້ ທີື່  ກະສດັ ຊງົ ວຳງ ໄວໍ້ ໃນ ຫວົ ເມ  ອງ 

ທີື່  ມີ ປໍ້ອມ ທົື່ວ ແຜື່ນດນິ ຢ ດາ          

ບົດທີ 18 
ເຢໂຮຊາຟັດຊົງເປັນພັນທະມິດກັບອາຮາບ[a] 

1ຝື່ຳຍ ເຢໂຮຊາຟັດ ຊງົ ຮ ັື່ງມ ີ         ແລະ ມີ ກຽດ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່         ພະ ອງົ ຊງົ ເປັນ ທອງ ແຜື່ນ ດຽວ ກນັ ກບັ ອາ-
ຮາບ         

2ຄນັ ລື່ວງ ມຳ ຫລຳຍ ປີ         ພະ ອງົ ສະເດັດ ລງົ ໄປ ເຝົໍ້ຳ ອາຮາບ ໃນ ຊາມາເຣຍ          ແລະ ອາຮາບ ຊງົ 

ຂໍ້ຳ ແກະ         ແລະ ງວົ ຫລຳຍ ໂຕ ສ  ຳລບັ ພະ ອງົ         ແລະ ສ  ຳລບັ ທະຫຳນ ທີື່  ມຳ ກບັ ພະ ອງົ         ແລະ ຊງົ ຊກັ 

ຊວນ ພະ ອງົ ໃຫໍ້ ຂ ໍ້ນ ໄປ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກບັ ຣາໂມດ-ກິເລອາດ         

3ອາຮາບ ກະສດັ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ ກື່ຳວ ກບັ ເຢ-
ໂຮຊາຟັດ ກະສດັ ແຫື່ງ ຢ ດາ ວື່ຳ         “ທື່ຳນ ຈະ ໄປ ກບັ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ທີື່  ຣາໂມດ-ກິເລອາດ ຫລ  ບ ື່?”         ພະ ອງົ 

ທ ນ ຕອບ ກະສດັ ອາຮາບ ວື່ຳ         “ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກ  ເປັນ ຄ  ກບັ ທີື່  ທື່ຳນ ເປັນ         ປະຊຳຊນົ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກ  

 

[a]1 ປະຫວດັກະສດັ 22:2 [b]1 ປະຫວດັກະສດັ 22:13-28 
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ເປັນ ດ ັື່ງ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ທື່ຳນ         ເຮົຳ ຈະ ຢ ື່ ກບັ ທື່ຳນ ໃນ ສງົຄຳມ ນ ັໍ້ນ”         

4ເຢໂຮຊາຟັດ ກື່ຳວ ກບັ ກະສດັ 

ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ ວື່ຳ         “ຂ  ສອບ ຖຳມ ເບິື່ ງ ພຣະຄ  ຳ ຈຳກ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ມ ໍ້ນີໍ້ ກື່ອນ”         

5ແລໍ້ວ ກະສດັ 

ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ ກ  ເອີໍ້ນ ປະຊຸມ ພວກ ຜ ໍ້ ທ  ຳນວຳຍ ປະມຳນ ສີື່  ຮໍ້ອຍ ຄນົ         ກື່ຳວ ກບັ ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ         “ຄວນ 

ທີື່  ເຮົຳ ຈະ ໄປ ຕ ີຣາໂມດ-ກິເລອາດ ຫລ  ບ ື່         ຫລ  ເຮົຳ ບ ື່  ຄວນ ໄປ”         ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ທ ນ ຕອບ ວື່ຳ         “ຂ  

ເຊນີ ສະເດັດ ຂ ໍ້ນ ໄປ ໂລດ         ເພຳະ ພຣະເຈົ້າ ຈະ ຊງົ ມອບ ໄວໍ້ ໃນ ພະຫດັ ຂອງ ກະສດັ”         

6ແຕື່ ເຢໂຮຊາ-
ຟັດ ທ ນ ວື່ຳ         “ບື່ອນ ນີໍ້ ບ ື່  ມີ ຜ ໍ້ ທ  ຳນວຳຍ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈກັ ຄນົ ໜ ື່ ງ ເລີຍ ບ          ຊ ື່ ງ ເຮົຳ ຈະ ສອບ ຖຳມ 

ໄດໍ້”         

7ແລະ ກະສດັ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ ທ ນ ເຢໂຮຊາຟັດ ວື່ຳ         “ຍງັ ມີ ຊຳຍ ອີກ ຄນົ ໜ ື່ ງ         ຊ ື່ ງ ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ 

ທ ນ ຖຳມ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້         ແຕື່ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຊງັ ລຳວ         ເພຳະ ລຳວ ທ  ຳນວຳຍ ແຕື່ ຄວຳມ ຮໍ້ຳຍ ສະເໝີ         

ບ ື່  ເຄີຍ ບອກ ຄວຳມ ດ ີກື່ຽວ ກບັ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເລີຍ         ຄນົ ນ ັໍ້ນ ຄ  ມີກາຢາ ລ ກ ຊຳຍ ອິມລາ”         ຝື່ຳຍ ເຢໂຮຊາ-
ຟັດ ທ ນ ວື່ຳ         “ຂ  ກະສດັ ຢື່ຳ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ເລີຍ”         

8ແລໍ້ວ ກະສດັ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ ຈ ື່ງ ເອີໍ້ນ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ 

ປະຈ  ຳ ວງັ ຄນົ ໜ ື່ ງ ເຂົໍ້ຳ ມຳ         ແລະ ກື່ຳວ ສ ັື່ງ ວື່ຳ         “ໄປ ພຳ ມີກາຢາ ລ ກ ຊຳຍ ອິມລາ ມຳ ໄວ ໆ”          
9ຝື່ຳຍ ກະສດັ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ          ແລະ ເຢໂຮຊາຟັດ ກະສດັ ແຫື່ງ ຢ ດາ          ຕື່ຳງ ປະທບັ ເທິງ ພະ ທີື່  ນ ັື່ງ         

ຊງົ ນຸື່ງ ເຄ ື່ ອງ ປະຈ  ຳ ຕ  ຳແໜື່ງ ຂອງ ພະ ອງົ         ໃນ ບື່ອນ ວື່ຳງ ຊ ື່  ທຳງ ເຂົໍ້ຳ ປະຕ  ເມ  ອງ ຊາມາເຣຍ          ແລະ ຜ ໍ້ 

ທ  ຳນວຳຍ ທງັ ປວງ ກ  ພວມ ທ  ຳນວຳຍ ຖວຳຍ ເພິື່ ນ ຢ ື່         

10ແລໍ້ວ ເຊເດກີຢາ ລ ກ ຊຳຍ ເຄນາອານາ          ຈ ື່ງ 

ເອົຳ ເຫລັກ ເຮັດ ເປັນ ເຂົຳ         ແລະ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         “ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ‘ດໍ້ວຍ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້         ເຈົໍ້ຳ ຈະ 

ຊຸກ ຄນົ ຊີເຣຍ ໄປ ຈນົ ພວກ ເຂົຳ ຖ ກ ທ  ຳລຳຍ ໝດົ’”         

11ແລະ ບນັດຳ ຜ ໍ້ ທ  ຳນວຳຍ ກ  ທ  ຳນວຳຍ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ         

ທ ນ ວື່ຳ         “ຂ  ສະເດັດ ຂ ໍ້ນ ໄປ ຣາໂມດ-ກິເລອາດ ເຖດີ         ແລະ ຈະ ມໄີຊຊະນະ         ເພຳະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ຈະ ຊງົ ມອບ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ໄວໍ້ ໃນ ພະຫດັ ຂອງ ກະສດັ”          

ຜ ້ທຳນວາຍມີກາຢາທຳນວາຍເຖິງການສິ້ນພະຊົນຂອງອາຮາບ[b] 
12ຜ ໍ້ ສ ົື່ງ ຂື່ຳວ ທີື່  ໄປ ຫຳ ມີກາຢາ ໄດໍ້ ບອກ ເພິື່ ນ ວື່ຳ         “ເບິື່ ງ ແມ         ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ຂອງ ບນັດຳ ຜ ໍ້ ທ  ຳນວຳຍ ກ  

ເວົໍ້ຳ ສິື່ ງ ທີື່  ດ ີແກື່ ກະສດັ ເປັນ ປຳກ ດຽວ ກນັ         ຂ  ໃຫໍ້ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ຂອງ ທື່ຳນ ເປັນ ເໝ ອນ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ຂອງ ຄນົ 

ໜ ື່ ງ ໃນ ພວກ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ເວົໍ້ຳ ແຕື່ ສິື່ ງ ທີື່  ດ”ີ         

13ແຕື່ ມີກາຢາ ຕອບ ວື່ຳ         “ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ພຣະຊນົ ຢ ື່ 

ສນັໃດ         ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກື່ຳວ ວື່ຳ ຢື່ຳງໃດ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈະ ເວົໍ້ຳ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ”          
14ແລະ ເມ  ື່ອ ເພິື່ ນ ມຳ ເຝົໍ້ຳ ກະສດັ         ກະສດັ ກື່ຳວ ຖຳມ ເພິື່ ນ ວື່ຳ         “ມີກາຢາ          ຄວນ ທີື່  ເຮົຳ ຈະ ໄປ ຕ ີຣາ-

ໂມດ-ກິເລອາດ ບ ື່         ຫລ  ເຮົຳ ບ ື່  ຄວນ ໄປ”         ເພິື່ ນ ທ ນ ຕອບ ພະ ອງົ ວື່ຳ         “ຂ  ເຊນີ ສະເດັດ ຂ ໍ້ນ ໄປ         ແລະ ຈະ 

ມໄີຊຊະນະ         ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ ຖ ກ ມອບ ໄວໍ້ ໃນ ພະຫດັ ຂອງ ພະ ອງົ”         

15ແຕື່ ກະສດັ ກື່ຳວ ກບັ 

ເພິື່ ນ ວື່ຳ         “ເຮົຳ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ປະຕຍິຳນ ຈກັ ເທ ື່ ອ ແລໍ້ວ ວື່ຳ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ເວົໍ້ຳ ກບັ ເຮົຳ ແຕື່ ຄວຳມ ຈງິ ໃນ ພຣະ-

ນຳມ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ”         

16ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ ທ ນ ວື່ຳ         “ຂໍ້ຳພະອງົ ໄດໍ້ ເຫັນ ຄນົ ອິສຣາເອນ ທງັ ປວງ ກະ-

ຈດັກະຈຳຍ ຢ ື່ ເທິງ ພ ເຂົຳ         ເປັນ ເໝ ອນ ແກະ ທີື່  ບ ື່  ມີ ຜ ໍ້ ລໍ້ຽງ         ແລະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ‘ຄນົ ເຫລົື່ ຳ 

ນີໍ້ ບ ື່  ມີ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ         ໃຫໍ້ ເຂົຳ ກບັ ເມ  ອ ເຮ ອນ ຂອງ ຕນົ ໂດຍ ສະຫວດັດ ີພຳບ ສຳ’”         

17ກະສດັ ແຫື່ງ ອິສຣາ-
ເອນ ຈ ື່ງ ທ ນ ເຢໂຮຊາຟັດ ວື່ຳ         “ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ບອກ ທື່ຳນ ແລໍ້ວ ບ ື່  ແມ ື່ນ ຫລ  ວື່ຳ         ລຳວ ຈະ ບ ື່  ທ  ຳນວຳຍ 

ສິື່ ງ ດ ີກື່ຽວ ກບັ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເລີຍ         ມີ ແຕື່ ສິື່ ງ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ຕື່ຳງຫຳກ”         

18ແລໍ້ວ ມີກາຢາ ທ ນ ວື່ຳ         “ສະນ ັໍ້ນ         ຂ  

ຮບັ ຟງັ ພະ ທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຂໍ້ຳພະອງົ ໄດໍ້ ເຫັນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ປະທບັ ເທິງ ພຣະທີື່ ນ ັື່ງ 



2 ຂູ່າວຄາວ 18 708 
ຂອງ ພຣະອງົ         ແລະ ບນັດຳ ບ ລິວຳນ ແຫື່ງ ຟໍ້ຳ ສະຫວນັ ຢ ນ ຢ ື່ ຂໍ້ຳງ ຂວຳ ພຣະຫດັ         ແລະ ຂໍ້ຳງ ຊໍ້ຳຍ         

19ແລະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ‘ຜ ໍ້ ໃດ ຈະ ຫລອກ ລວງ ອາຮາບ ກະສດັ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ          ເພ ື່ ອ 

ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຂ ໍ້ນ ໄປ         ແລະ ລ ົໍ້ມ ລງົ ທີື່  ຣາໂມດ-ກິເລອາດ?’         ບຳງ ຄນົ ກ  ທ ນ ຢື່ຳງ ນີໍ້         ບຳງ ຄນົ ກ  ທ ນ 

ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ         

20ແລໍ້ວ ມີ ວນິ ຍຳນ ດວງ ໜ ື່ ງ ມຳ ເຝົໍ້ຳ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ທ ນ ວື່ຳ         ‘ຂໍ້ຳພະອງົ ຈະ 

ຫລອກ ລວງ ພວກ ເຂົຳ ເອງ’         ແລະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ກບັ ວນິ ຍຳນ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ         ‘ຈະ ເຮັດ ຢື່ຳງໃດ’         

21ຝື່ຳຍ ວນິ ຍຳນ ນ ັໍ້ນ ກ  ທ ນ ວື່ຳ         ‘ຂໍ້ຳພະອງົ ຈະ ອອກ ໄປ         ແລະ ຈະ ເປັນວນິ ຍຳນ ຂີໍ້ ຕວົະ ຢ ື່ ໃນ ປຳກ ຂອງ 

ຜ ໍ້ ທ  ຳນວຳຍ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ທກຸ ຄນົ’         ແລະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ‘ເຈົໍ້ຳ ໄປ ຫລອກ ລວງ ພວກ ເຂົຳ 

ໄດໍ້         ແລະ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ເຮັດ ໄດໍ້ ສ  ຳເລັດ         ຈ ົື່ງ ໄປ ເຮັດ ເຊັື່ ນ ນ ັໍ້ນ ສຳ’         

22ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ບດັ ນີໍ້         ເບິື່ ງ ແມ         ພຣະ-
ຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ໃສື່ ວນິ ຍຳນ ຂີໍ້ ຕວົະ ໃນ ປຳກ ຂອງ ພວກ ຜ ໍ້ ທ  ຳນວຳຍ ຂອງ ພະ ອງົ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ 

ລ ັື່ນ ພຣະຄ  ຳ ເວົໍ້ຳ ເປັນຄວຳມ ຮໍ້ຳຍ ກື່ຽວ ກບັ ພະ ອງົ”         

23ແລໍ້ວ ເຊເດກີຢາ ລ ກ ຊຳຍ ເຄນາອານາ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ 

ມຳ ໃກໍ້         ແລະ ຕບົ ແກໍ້ມ ມີກາຢາ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         “ພຣະວິນຍານ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ອອກ ຈຳກ ຂໍ້ອຍ ເວົໍ້ຳ 

ກບັ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຢື່ຳງໃດ”         

24ຝື່ຳຍ ມີກາຢາ ຕອບ ວື່ຳ         “ເບິື່ ງ ແມ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ເຫັນ ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         ເມ  ື່ອ ເຈົໍ້ຳ ເຂົໍ້ຳ ໄປ 

ໃນ ຫໍ້ອງ ຊ ັໍ້ນ ໃນ         ເພິື່ ນ ຈະ ເຊ ື່ ອງ ຕວົ ເຈົໍ້ຳ ໄວໍ້”         

25ແລະ ກະສດັ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ຈບັ ມີ-
ກາຢາ          ພຳ ລຳວ ກບັ ໄປ ມອບ ໃຫໍ້ ອາໂມນ ຜ ໍ້ ວື່ຳ ລຳຊະກຳນ ເມ  ອງ         ແລະ ແກື່ ໂຢອາດ ລ ກ ຊຳຍ         

26ແລະ ບອກ ວື່ຳ         ‘ກະສດັ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ເອົຳ ຄນົ ນີໍ້ ໄປ ຂງັ ຄກຸ ເສຍ         ໃຫໍ້ ອຳຫຳນ ແຫື່ງ ຄວຳມທກຸ ກບັ 

ນ  ໍ້ຳ ແຫື່ງ ຄວຳມທກຸ         ຈນົ ກວື່ຳ ເຮົຳ ຈະ ກບັ ມຳ ໂດຍ ສະຫວດັດ ີພຳບ’”         

27ແລະ ມກີາຢາ ທ ນ ວື່ຳ         “ຖໍ້ຳ 

ພະ ອງົ ສະເດັດ ກບັ ມຳ ໂດຍ ສະຫວດັດ ີພຳບ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້ ກື່ຳວ ໂດຍ ຂໍ້ຳພະອງົ”         ແລະ 

ເພິື່ ນ ກື່ຳວ ຕ ື່  ອີກ ວື່ຳ         “ບນັດຳ ຊນົ ຊຳດ ທງັຫລຳຍ ເອີຍ         ຂ  ຈ ົື່ງ ຟງັ ເຖດີ”          

ເສິກສົງຄາມທີ່ຣາໂມດ-ກິເລອາດ ອາຮາບຖືກຂ້າ 
28ກະສດັ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ ກບັ ເຢໂຮຊາຟັດ ກະສດັ ແຫື່ງ ຢ ດາ ຈ ື່ງ ສະເດັດ ຂ ໍ້ນ ໄປ ຣາໂມດ-ກິເລ-

ອາດ         

29ແລະ ກະສດັ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ ກື່ຳວ ກບັ ເຢໂຮຊາຟັດ ວື່ຳ         “ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈະ ປອມ ຕວົ ເຂົໍ້ຳ ໄປ 

ເຮັດ ເສິກ         ແຕື່ ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ສວມ ເຄ ື່ ອງ ຊງົ ຂອງ ທື່ຳນ”         ແລະ ກະສດັ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ ກ  ຊງົ ປອມ ພະ ອງົ         

ແລໍ້ວ ທງັ ສອງ ພະ ອງົ ກ  ເຂົໍ້ຳ ເຮັດ ສງົຄຳມ         

30ຝື່ຳຍ ກະສດັ ປະເທດ ຊີເຣຍ ຊງົ ບນັຊຳ ບນັດຳ ຜ ໍ້ ບນັຊຳ 

ກຳນ ລດົ ຮບົ ຂອງ ພະ ອງົ ວື່ຳ         “ຢື່ຳ ຮບົ ກບັ ທະຫຳນ ນໍ້ອຍ         ຫລ  ໃຫຍື່         ແຕື່ ມຸ ໍ້ງ ສະເພຳະ ກະສດັ ແຫື່ງ ອິ-
ສຣາເອນ”         

31ແລະ ຢ ື່ ມຳ ເມ  ື່ອ ຜ ໍ້ ບນັຊຳ ກຳນ ລດົ ຮບົ ແລ ເຫັນ ເຢໂຮຊາຟັດ          ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ກ  

ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         “ເປັນ ກະສດັ ອິສຣາເອນ ແລໍ້ວ”         ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ຫນັ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ຈະ ສ ໍ້ ຮບົ ກບັ ພະ ອງົ         ແລະ ເຢໂຮ-
ຊາຟັດ ຊງົ ຮໍ້ອງ ຂ ໍ້ນ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈ ື່ງ ຊງົ ຊື່ວຍ ພະ ອງົ         ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ 

ອອກ ໄປ ຈຳກ ພະ ອງົ         

32ແລະ ຢ ື່ ມຳ ເມ  ື່ອ ຜ ໍ້ ບນັຊຳ ກຳນ ລດົ ຮບົ ເຫັນ ວື່ຳ ບ ື່  ແມ ື່ນ ກະສດັ ອິສຣາເອນ          ກ  

ຫນັ ລດົ ກບັ ຈຳກ ກຳນ ໄລື່ ຕຳມ ພະ ອງົ         

33ແຕື່ ມີ ຊຳຍ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຍງິ ທະນ  ໄປ         ຖ ກ ກະສດັ ແຫື່ງ ອິສຣາ-
ເອນ ເຂົໍ້ຳ ລະຫວື່ຳງ ເກດັ ເກຳະ         ແລະ ແຜື່ນ ບງັ ພະ ອລຸະ         ພະ ອງົ ຈ ື່ງ ຮບັ ສ ັື່ງ ກບັ ຄນົ ຂບັ ລດົ ວື່ຳ         

“ຖອຍຫລງັ ກບັ ສຳ         ພຳ ເຮົຳ ອອກ ຈຳກ ກຳນ ຮບົ         ເພຳະ ເຮົຳ ບຳດເຈບັ ແລໍ້ວ”         

34ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ກຳນ ຮບົ ກ  ດ-ຸ

ເດ ອດ ຂ ໍ້ນ         ແລະ ກະສດັ ອິສຣາເອນ ກ  ດ ງ ພະ ອງົ ເອງ ຂ ໍ້ນ ໄປ ໃນ ລດົ ຮບົ ຂອງ ພະ ອງົ         ຫນັ ພະ ພກັ ເຂົໍ້ຳ 

ສ ໍ້ ຄນົ ຊີເຣຍ ຈນົ ຮອດ ຕອນ ແລງ         ແລໍ້ວ ປະມຳນ ເວລຳ ຕຳເວັນຕກົ         ພະ ອງົ ກ  ສິໍ້ນ ພະ ຊນົ          
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ຜ ້ທຳນວາຍເຢຮ ຕິຕຽນເຢໂຮຊາຟັດ 
1ເຢໂຮຊາຟັດ ກະສດັ ແຫື່ງ ຢ ດາ ສະເດັດ ກບັ ໄປ ໂດຍ ສະຫວດັດ ີພຳບ ເຖງິ ພະລຳຊະວງັ ຂອງ ພະ 

ອງົ ໃນ ເມ  ອງ ເຢຣ ຊາເລັມ         

2ແຕື່ ເຢຮ  ລ ກ ຊຳຍ ຮານານີ ຜ ໍ້ ທ  ຳນວຳຍ ໄດໍ້ ອອກ ໄປ ເຝົໍ້ຳ ພະ ອງົ         ທ ນ 

ກະສດັ ເຢໂຮຊາຟັດ ວື່ຳ         “ຄວນ ທີື່  ພະ ອງົ         ຈະ ຊື່ວຍ ຄນົ ອະທ  ຳ         ແລະ ຮກັ ຜ ໍ້ ທີື່  ກຽດ ຊງັ ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ ຫລ          ເພຳະ ເລ ື່ ອງ ນີໍ້         ພຣະພິໂລດ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ອອກ ມຳ ເຖງິ ພະ ອງົ         

3ຢື່ຳງໃດ ກ  ດ ີ        

ພຣະເຈົ້າ ຍງັ ພບົ ຄວຳມ ດ ີໃນ ພະ ອງົ ຢ ື່         ເພຳະ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ທ  ຳລຳຍ ບນັດຳ ເສົຳ ຮ ບ ເຄົຳລບົ ຈຳກ ແຜື່ນ-

ດນິ ເສຍ         ແລະ ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງ ພະ ໄທ ສະແຫວງຫຳ ພຣະເຈົ້າ”          

ເຢໂຮຊາຟັດຊົງຕັ້ງພວກຜ ້ປົກຄອງ ແລະຄົນເລວີໃນແຜູ່ນດິນ 
4ເຢໂຮຊາຟັດ ປະທບັ ຢ ື່ ທີື່  ເຢຣ ຊາເລັມ          ແລະ ພະ ອງົ ຊງົ ອອກ ໄປ ທື່ຳມກຳງ ປະຊຳຊນົ ອີກ         ຕ ັໍ້ງ-

ແຕື່ ເບເອ-ເຊບາ ຮອດ ພ ເຂົຳ ເອຟຣາຢິມ          ແລະ ນ  ຳ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ກບັ ມຳ ຫຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ຕນົ         

5ພະ ອງົ ຊງົ ຕ ັໍ້ງ ຜ ໍ້ ປກົຄອງ ໃນ ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ         ໃນ ຫວົ ເມ  ອງ ທີື່  ມີ 

ປໍ້ອມ ທງັ ໝດົ ຂອງ ຢ ດາ          ແຕື່ ລະ ຫວົ ເມ  ອງ         

6ແລະ ກື່ຳວ ກບັ ຜ ໍ້ ປກົຄອງ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ພິຈຳລະ-

ນຳ ສິື່ ງ ທີື່  ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈະ ເຮັດ         ເພຳະ ທື່ຳນ ບ ື່  ໄດໍ້ ພິພຳກສຳ ເພ ື່ ອ ມະນດຸ ແຕື່ ເພ ື່ ອ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          

ພຣະອງົ ຊງົ ສະຖດິ ກບັ ທື່ຳນ ໃນ ກຳນ ພິພຳກສຳ         

7ສະນ ັໍ້ນ         ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້ ຄວຳມ ຢ ຳ ເກງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຢ ື່ 

ເໜ ອ ທື່ຳນ         ຈ ົື່ງ ລະມດັລະວງັ ສິື່ ງ ທີື່  ທື່ຳນ ເຮັດ         ເພຳະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຮົຳ ບ ື່  ມີ ຄວຳມ 

ອະ ຍດຸຕ ິທ  ຳ         ບ ື່  ເຫັນແກື່ໜໍ້ຳ ຄນົ ໃດ         ແລະ ບ ື່  ມກີຳນ ຮບັ ສິນ ບນົ”          
8ຫລຳຍ ກວື່ຳ ນ ັໍ້ນ ອີກ         ໃນ ເຢຣ ຊາເລັມ          ເຢໂຮຊາຟັດ ຊງົ ຕ ັໍ້ງ ຄນົ ເລວີ          ແລະ ປະໂລຫິດ ນ  ຳ         ກບັ 

ຫວົໜໍ້ຳ ຂອງ ບນັພະບ ລດຸ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ          ເພ ື່ ອ ຈະ ໃຫໍ້ກຳນ ພິພຳກສຳ ແຫື່ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          

ແລະ ພິຈຳລະນຳ ຄະດ ີທີື່  ຂດັ ແຍື່ງ ກນັ ໃນ ເຢຣ ຊາເລັມ         

9ແລະ ພຣະອງົ ຊງົ ສ ັື່ງ ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ         “ທື່ຳນ 

ທງັຫລຳຍ ຈ ົື່ງ ກະທ  ຳ ກຳນ ນີໍ້ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຢ ຳ ເກງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ສດັຊ ື່         ແລະ ດໍ້ວຍ ສດຸ 

ໃຈ ຂອງ ທື່ຳນ         

10ເມ  ື່ອ ມີ ຄະດ ີມຳ ເຖງິ ທື່ຳນ ຈຳກ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ທື່ຳນ ຜ ໍ້ ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ຫວົ ເມ  ອງ ຂອງ ຕນົ         

ກື່ຽວ ກບັ ເລ ື່ ອງ ຂໍ້ຳ ຟນັ ກນັ         ກດົໝຳຍ         ຫລ  ພຣະບນັຍດັ         ກດົເກນ         ຫລ  ຄ  ຳ ຕດັສິນ         ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ກ  

ຄວນ ຈະ ຕກັເຕ ອນ         ເພ ື່ ອ ລຳວ ຈະ ບ ື່  ປກົ ປິດ ຄວຳມ ຊ ົື່ວ ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພຣະພິໂລດ ຈ ື່ງ ຈະ ບ ື່  ມຳ 

ເໜ ອ ທື່ຳນ         ແລະ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ທື່ຳນ         ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ເຮັດ ເຊັື່ ນ ນີໍ້         ແລໍ້ວ ທື່ຳນ ຈະ ບ ື່  ກະທ  ຳ ຊ ົື່ວ         

11ເບິື່ ງ ແມ         

ອາມາຣີຢາ ປະໂລຫິດ ໃຫຍື່ ກ  ຢ ື່ ເໜ ອ ທື່ຳນ ໃນ ພນັທະ ກດິ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ເຊບາດີຢາ 

ລ ກ ຊຳຍ ອິດຊະມາເອນ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຂອງ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຢ ດາ ກ  ຢ ື່ ເໜ ອ ທື່ຳນ ໃນ ພນັທະ ກດິ ຂອງ ກະສດັ         

ແລະ ເລວີ ຈະ ມີ ເຈົໍ້ຳ ໜໍ້ຳທີື່  ບວົລະບດັ ທື່ຳນ         ຈ ົື່ງ ກະທ  ຳ ກຳນ ຢື່ຳງ ກໍ້ຳຫຳນ         ແລະ ຂ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ຊງົ ສະຖດິ ຢ ື່ ກບັ ຜ ໍ້ ທື່ຽງ ທ  ຳ”          

ບົດທີ 20 
ຄົນໂມອາບບຸກລຸກຢ ດາ 

1ແລະ ຢ ື່ ມຳ ພຳຍຫລງັ         ຄນົ ໂມອາບ          ແລະ ຄນົ ອຳໂມນ          ພໍ້ອມ ກບັ ພວກ ເຂົຳ ຍງັ ມີ ຄນົ ອ ື່ ນ ນອກ-
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ຈຳກ ຄນົ ອຳໂມນ          ໄດໍ້ ຂ ໍ້ນ ມຳ ເຮັດ ສງົຄຳມ ກບັ ເຢໂຮຊາຟັດ         

2ມີ ຄນົ ມຳ ທ ນ ເຢໂຮຊາຟັດ ວື່ຳ         “ມີ ຄນົ 

ໝ ື່ ໃຫຍື່ ມຳ ສ ໍ້ ຮບົ ກບັ ພະ ອງົ ຈຳກ ຊີເຣຍ ເບ ໍ້ອງ ນີໍ້         ຈຳກ ຟຳກ ທະເລ ຟຳກ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ເບິື່ ງ ແມ         ເຂົຳ ທງັ-

ຫລຳຍ ຢ ື່ ໃນ ຮາຊາໂຊນ-ຕາມາ          ຄ  ເອັນ-ເກດີ”         

3ເຢໂຮຊາຟັດ ກ  ຢໍ້ຳນ ກວົ         ແລະ ຊອກ ສະແຫວງຫຳ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ໄດໍ້ ຊງົ ປະກຳດ ໃຫໍ້ ອດົ ອຳຫຳນ ທົື່ວ ຢ ດາ         

4ແລະ ຢ ດາ ໄດໍ້ ຊຸມນມຸ ກນັ ສະ-

ແຫວງຫຳ ຄວຳມ ຊື່ວຍເຫລ ອ ຈຳກ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ພຳກນັ ມຳ ຈຳກ ຫວົ ເມ  ອງ 

ທງັ ໝດົ ແຫື່ງ ຢ ດາ          ເພ ື່ ອ ສະແຫວງຫຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          
5ເຢໂຮຊາຟັດ ປະທບັ ຢ ນ ຢ ື່ ໃນ ທີື່  ປະຊຸມ ຂອງ ຢ ດາ ແລະ ເຢຣ ຊາເລັມ          ໃນ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຕ ື່ໜໍ້ຳ ເດີື່ ນ ໃໝື່         

6ແລະ ກື່ຳວ ທ ນ ວື່ຳ         “ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ບນັ-

ພະບ ລດຸ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ         ພຣະອງົ ບ ື່  ໄດໍ້         ເປັນ ພຣະເຈົ້າ ໃນ ຟໍ້ຳ ສະຫວນັ         ຫລ  ພຣະອງົ ບ ື່  

ໄດໍ້ ປກົຄອງ ເໜ ອ ບນັດຳ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ຂອງ ປະຊຳຊຳດ ຫລ          ໃນ ພຣະຫດັ ຂອງ ພຣະອງົ ມີ ລິດ         

ແລະ ອ  ຳນຳດ         ຈ ື່ງ ບ ື່  ມີ ຜ ໍ້ ໃດ ຕ ື່ ຕໍ້ຳນ ພຣະອງົ ໄດໍ້         

7ພຣະອງົ ເປັນ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ຂໍ້ຳ ພຣະອງົ ທງັຫລຳຍ 

ບ ື່  ແມ ື່ນ ຫລ          ຜ ໍ້ ຊງົ ຂບັ ໄລື່ ຊຳວ ແຜື່ນດນິ ນີໍ້ ອອກ ໄປ ເສຍ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ         ໜໍ້ຳ ອິສຣາເອນ ປະຊຳຊນົ ຂອງ 

ພຣະອງົ         ແລະ ຊງົ ມອບ ໄວໍ້ ແກື່ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ອັບຣາຮາມ          ມດິ ສະຫຳຍ ຂອງ ພຣະອງົ ເປັນນດິ         

8ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ສະຖຳນທີື່  ບ ລິສດຸ ແຫື່ງ ໜ ື່ ງ ໃນ ນ ັໍ້ນ ຖວຳຍ ພຣະອງົ         

ເພ ື່ ອ ພຣະນຳມ ຂອງ ພຣະອງົ         ແລໍ້ວ ທ ນ ວື່ຳ         

9‘ຖໍ້ຳ ເຫດ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ມຳ ເໜ ອ ຂໍ້ຳພະອງົ ທງັ-

ຫລຳຍ         ຈະ ເປັນ ດຳບ         ກຳນ ພິພຳກສຳ         ຫລ  ພະຍຳດ ລະບຳດ         ຫລ  ກຳນ ອ ດ ຢຳກ ອຳຫຳນ         ຂໍ້ຳພະ-

ອງົ ທງັຫລຳຍ ຈະ ຢ ນ ຢ ື່ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ພຣະວຫິຳນ ນີໍ້         ແລະ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະອງົ         (ເພຳະ ພຣະນຳມ ຂອງ ພຣະ-

ອງົ ຢ ື່ ໃນ ພຣະວຫິຳນ ນີໍ້)         ແລະ ຮໍ້ອງ ທ ນ ຕ ື່  ພຣະອງົ ໃນ ຄວຳມທກຸ ໃຈ ຂອງ ຂໍ້ຳພະອງົ ທງັຫລຳຍ         ແລະ 

ພຣະອງົ ຈະ ຊງົ ຟງັ         ແລະ ຊື່ວຍ ໃຫໍ້ ລອດ ພົໍ້ນ’         

10ເບິື່ ງ ແມ         ບດັ ນີໍ້ ຄນົ ອຳໂມນ          ແລະ ໂມອາບ          ແລະ 

ພ ເຂົຳ ເສອີ          ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ພຣະອງົ ບ ື່  ຊງົ ຍອມ ໃຫໍ້ ຄນົ ອິສຣາເອນ ບກຸລກຸ         ຕອນ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ອອກ ມຳ ຈຳກ 

ແຜື່ນດນິ ເອຢິບ          ແລະ ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຫລີກ ໄປ ບ ື່  ໄດໍ້ ທ  ຳລຳຍ ເສຍ         

11ເບິື່ ງ ແມ         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ 

ບ  ຳເໜັດ ແກື່ ເຮົຳ ຢື່ຳງໃດ         ດໍ້ວຍ ກຳນ ມຳ ຂບັ ໄລື່ ເຮົຳ ອອກ ເສຍ ຈຳກ ແຜື່ນດນິ ກ  ຳມະສິດ ຂອງ ພຣະອງົ         

ທີື່  ພຣະອງົ ປະທຳນ ໃຫໍ້ ແກື່ ຂໍ້ຳພະອງົ ທງັຫລຳຍ ເປັນ ມ ລະດກົ         

12ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ຂໍ້ຳພະອງົ 

ທງັຫລຳຍ         ພຣະອງົ ຈະ ບ ື່  ຊງົ ກະທ  ຳ ກຳນ ພິພຳກສຳ ເໜ ອ ພວກ ເຂົຳ ຫລ          ເພຳະວື່ຳ ຂໍ້ຳ         ພຣະອງົ ທງັ-

ຫລຳຍ ບ ື່  ມີ ລິດ ທີື່  ຈະ ຕ ື່ ສ ໍ້ ຄນົ ໝ ື່ ໃຫຍື່ ນີໍ້         ຊ ື່ ງ ກ  ຳລງັ ມຳ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກບັ ຂໍ້ຳພະອງົ         ຂໍ້ຳພະອງົ ບ ື່  ຮ ໍ້ ວື່ຳ ຈະ ເຮັດ ປະ-

ກຳນ ໃດ         ແຕື່ ດວງ ຕຳ ຂອງ ຂໍ້ຳພະອງົ ທງັຫລຳຍ ເບິື່ ງ ທີື່  ພຣະອງົ”          
13ໃນ ລະຫວື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ຄນົ ທງັ ປວງ ຂອງ ຢ ດາ ກ  ຢ ນ ຢ ື່ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພໍ້ອມ ກບັ ເມຍ         

ແລະ ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ          

ຜ ້ທຳນວາຍຂອງພຣະເຈົ້າຄືຢາຮາຊີເອນໃຫ້ຄຳຕອບ 
14ແລະ ພຣະວິນຍານ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ສະເດັດ ມຳສະ ຖດິ ກບັ ຢາຮາຊີເອນ ລ ກ ຊຳຍ ເຊ-

ຄາຣີຢາ          ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ເບນາຢາ          ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ເຢອີເອນ          ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ມັດຕານີຢາ          ເປັນ 

ຄນົ ເລວີ          ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ອາສັບ          ເມ  ື່ອ ເພິື່ ນ ຢ ື່ ທື່ຳມກຳງ ທີື່  ປະຊຸມ ນ ັໍ້ນ         

15ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         “ຢ ດາ ທງັ 

ປວງ         ແລະ ຊຳວ ເຢຣ ຊາເລັມ ທງັຫລຳຍ         ກບັ ກະສດັ ເຢໂຮຊາຟັດ          ຂ  ຈ ົື່ງ ຟງັ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ 
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ດ ັື່ງນີໍ້ ແກື່ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ວື່ຳ         ‘ຢື່ຳ ຢໍ້ຳນ ເລີຍ         ແລະ ຢື່ຳ ທ ໍ້ຖອຍ ດໍ້ວຍ ຄນົ ໝ ື່ ໃຫຍື່ ນີໍ້         ເພຳະວື່ຳ ເສິກ ສງົ-

ຄຳມ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ແມ ື່ນ ຂອງ ທື່ຳນ         ແຕື່ ເປັນ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ         

16ມ ໍ້ອ ື່ ນ ເຊົໍ້ຳ ນີໍ້ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈ ົື່ງ ລງົ ໄປ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກບັ 

ພວກ ເຂົຳ         ເບິື່ ງ ແມ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຂ ໍ້ນ ມຳ ທຳງ ຂ ໍ້ນ ທີື່  ຕຳແສງ ຊິດ          ທື່ຳນ ຈະ ພບົ ພວກ ເຂົຳ ທີື່  ສ ົໍ້ນ ສດຸ 

ຂອງ ພ ເຂົຳ         ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ ເຢຣ ເອນ         

17ບ ື່  ຈ  ຳເປັນ ທີື່  ທື່ຳນ ຈະ ຕໍ້ອງ ສ ໍ້ ຮບົ ໃນ ສງົຄຳມ 

ເທ ື່ ອ ນີໍ້         ໂອ,         ຢ ດາ          ແລະ ເຢຣ ຊາເລັມ          ຈ ົື່ງ ເຂົໍ້ຳ ປະຈ  ຳ ທີື່          ຢ ນ ມດິ ຢ ື່         ແລະ ເບິື່ ງ ໄຊຊະນະ ຂອງ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເພ ື່ ອ ທື່ຳນ’         ກ  ຢື່ຳ ຢໍ້ຳນ ເລີຍ         ຢື່ຳ ທ ໍ້ຖອຍ         ມ ໍ້ອ ື່ ນ ນີໍ້ ຈ ົື່ງ ອອກ ໄປ ສ ໍ້ ກບັ ພວກ ເຂົຳ         ເພຳະ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ຊງົ ສະຖດິ ຢ ື່ ກບັ ທື່ຳນ”          
18ແລໍ້ວ ເຢໂຮຊາຟັດ ກ ົໍ້ມ ພະ ພກັ ຂອງ ພະ ອງົ ລງົ ເຖງິ ດນິ ແລະ ຢ ດາ ທງັ ປວງ ກບັ ຊຳວ ເຢຣ ຊາເລັມ 

ໄດໍ້ ຂຳບ ລງົ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ນະມດັສະກຳນ ພຣະອງົ         

19ຄນົ ເລວີ          ຈຳກ ລ ກ ຫລຳນ ຄນົ 

ໂກຮາດ          ແລະ ລ ກ ຫລຳນ ຄນົ ໂກຣາ          ໄດໍ້ ຢ ນ ຂ ໍ້ນ ຖວຳຍ ສນັລະເສີນ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ 

ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ ດໍ້ວຍ ສຽງ ອນັ ດງັ ໃນ ທີື່  ສ ງ          

ພຣະເຈົ້າຊົງປະຫານພວກທະຫານແກູ່ອິສຣາເອນ 
20ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ລກຸຂ ໍ້ນ ແຕື່ ເຊົໍ້ຳ         ແລະ ອອກ ໄປ ໃນ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ ແຫື່ງ ເຕໂກອາ          ແລະ 

ເມ  ື່ອ ອອກ ໄປ         ເຢໂຮຊາຟັດ ປະທບັ ຢ ນ         ແລະ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ໂອ         ຢ ດາ          ແລະ ຊຳວ ເຢຣ ຊາເລັມ ເອີຍ         

ຈ ົື່ງ ຟງັ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ຈ ົື່ງ         ເຊ ື່ ອ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ         ແລະ ທື່ຳນ ຈະ ຕ ັໍ້ງ ໝັໍ້ນຄງົ ຢ ື່         ຈ ົື່ງ 

ເຊ ື່ ອ ບນັດຳ ຜ ໍ້ ທ  ຳນວຳຍ ຂອງ ພຣະອງົ         ແລະ ທື່ຳນ ຈະ ສ  ຳເລັດ ຜນົ”         

21ເມ  ື່ອ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ປ ກສຳ ກບັ ປະ-

ຊຳຊນົ ແລໍ້ວ         ພະ ອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ບນັດຳ ຜ ໍ້ ທີື່  ຈະ ຮໍ້ອງເພງ ຖວຳຍ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ໃຫໍ້ ສນັລະ-

ເສີນ ພຣະອງົ ດໍ້ວຍ ເຄ ື່ ອງ ປະດບັ ແຫື່ງ ຄວຳມ ບ ລິສດຸ         ຂະນະ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ຍື່ຳງ ອອກ ໄປ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ສດັຕ          

ແລະ ຮໍ້ອງເພງ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ຖວຳຍ ໂມທະນຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ເພຳະ ຄວຳມ ເມດ ຕຳ ຂອງ ພຣະອງົ 

ດ  ຳລງົ ຢ ື່ ເປັນນດິ”          
22ເມ  ື່ອ ພວກ ເຂົຳ ຕ ັໍ້ງຕ ົໍ້ນ ຮໍ້ອງເພງ ສນັລະເສີນ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ຈດັ ກອງ ຊຸ ໍ້ມ ຄອຍ ຖໍ້ຳ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກບັ 

ຄນົ ອຳໂມນ          ໂມອາບ          ແລະ ຊຳວ ພ ເຂົຳ ເສອີ          ຜ ໍ້ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກບັ ຢ ດາ          ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ 

ແຕກ ພື່ຳຍ ໄປ         

23ເພຳະວື່ຳ ຄນົ ຂອງ ອຳໂມນ          ແລະ ຂອງ ໂມອາບ ໄດໍ້ ລກຸຂ ໍ້ນ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກບັ ຊຳວ ພ ເຂົຳ ເສ-
ອີ          ທ  ຳລຳຍ ພວກ ເຂົຳ ເສຍ ຢື່ຳງ ສິໍ້ນ ເຊງີ         ແລະ ເມ  ື່ອ ພວກ ເຂົຳ ທ  ຳລຳຍ ຊຳວ ເສອີ ໝດົ ແລໍ້ວ         ພວກ 

ເຂົຳ ກ  ທ  ຳລຳຍ ກນັ ເອງ         

24ເມ  ື່ອ ຢ ດາ ຂ ໍ້ນ ໄປ ຢ ື່ ທີື່  ຫ ຄອຍ ໃນ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ         ແລໍ້ວ ເບິື່ ງ ຊ ື່  ໄປ ທີື່  

ຄນົ ໝ ື່ ໃຫຍື່ ນ ັໍ້ນ         ເບິື່ ງ ແມ         ມີ ແຕື່ ສບົ ນອນ ຢ ື່ ເທິງ ແຜື່ນດນິ         ບ ື່  ມີ ຈກັ ຄນົ ດຽວ ທີື່  ລອດ ພົໍ້ນ ໄປ ໄດໍ້         

25ເມ  ື່ອ 

ເຢໂຮຊາຟັດ          ແລະ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ພະ ອງົ ມຳ ເກບັ ເຄ ື່ ອງ ທີື່  ຍ ດ ໄດໍ້         ພໍ້ອມ ກບັ ສບົ ທງັຫລຳຍ ນ ັໍ້ນ ເຂົຳ 

ພບົ ສິື່ ງ ຂອງ ເປັນ ຈ  ຳນວນ ຫລຳຍ         ທງັ ຊບັ ສມົບດັ         ແລະ ເພັດ ພອຍ ຕື່ຳງ ໆ ຊ ື່ ງ ພວກ ເຂົຳ ເກບັ ມຳ ສ  ຳ-

ລບັ ຕວົ ຈນົ ຂນົ ໄປ ບ ື່  ໄຫວ         ພວກ ເຂົຳ ເກບັ ເຄ ື່ ອງ ທີື່  ຍ ດ ໄດໍ້ ນ ັໍ້ນ ສຳມ ມ ໍ້         ເພຳະ ຫລຳຍ ເຫລ ອ ເກນີ          

ເຢໂຮຊາຟັດສະເດັດກັບໄປເຢຣ ຊາເລັມຢູ່າງມີໄຊ 
26ໃນ ມ ໍ້ ທີ ສີື່          ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ຊຸມນມຸ ກນັ ທີື່  ພ ເຂົຳ ເບຣາກາ          ໃນ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ 

ສນັລະເສີນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ສະຖຳນທີື່  ນ ັໍ້ນ ຈ ື່ງ ຖ ກ ເອີໍ້ນ ວື່ຳ         ພ ເຂົຳ ເບຣາກາ          ຈນົ ເຖງິ ທກຸ ມ ໍ້ນີໍ້         

27ຄນົ ຢ ດາ          ແລະ ເຢຣ ຊາເລັມ ທກຸ ຄນົ         ແລະ ເຢໂຮຊາຟັດ ຊງົ ນ  ຳ ໜໍ້ຳ         ກບັ ໄປ ໃນ ເຢຣ ຊາເລັມ 
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ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຊ ື່ ນ ບຳນ         ເພຳະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ກະທ  ຳ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ຊ ື່ ນ ຊມົ ຍນິດ ີເຍຳະເຍີໍ້ຍ 

ສດັຕ  ຂອງ ຕນົ         

28ພວກ ເຂົຳ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃນ ເຢຣ ຊາເລັມ ດໍ້ວຍ ພິນ ໃຫຍື່         ພິນ ຄ ື່         ແລະ ແກ         ມຳ ຫຳ ພຣະວ-ິ

ຫຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

29ຄວຳມ ຢ ຳ ເກງ ພຣະເຈົ້າ ກ  ຢ ື່ ເໜ ອ ບນັດຳ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ຂອງ ປະ-

ເທດ ທງັ ປວງ         ເມ  ື່ອ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຍນິ ວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ຕ ື່ ສ ໍ້ ສດັຕ  ຂອງ ອິສຣາເອນ         

30ດນິແດນ ຂອງ 

ເຢໂຮຊາຟັດ ຈ ື່ງ ສະຫງບົ ງຽບ         ເພຳະວື່ຳ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ພະ ອງົ ຊງົ ປະທຳນ ໃຫໍ້ ພະ ອງົ ມີ ຄວຳມ ສະ-

ຫງບົ ຢ ື່ ຮອບດໍ້ຳນ          
31ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ         ເຢໂຮຊາຟັດ ຊງົ ປກົຄອງ ຢ ື່ ເໜ ອ ຢ ດາ          ເມ  ື່ອ ພະ ອງົ ຊງົ ເລີື່ ມ ປກົຄອງ ນ ັໍ້ນ         ພະ ອງົ 

ມີ ອຳຍ ຸສຳມ ສິບ ຫໍ້ຳ ປີ         ແລະ ພະ ອງົ ຊງົ ປກົຄອງ ໃນ ເຢຣ ຊາເລັມ ຊຳວ ຫໍ້ຳ ປີ         ພະ ມຳນ ດຳ ຂອງ ພະ ອງົ 

ຊງົ ພະ ນຳມ ວື່ຳ         ອາຊ ບາ          ລ ກ ສຳວ ຊິນຮີ         

32ພະ ອງົ ຊງົ ດ  ຳເນນີ ຕຳມ ວທີິ ຂອງ ອາຊາ ພ ື່  ຂອງ ພະ ອງົ         

ແລະ ບ ື່  ໄດໍ້ ຊງົ ຫນັ ເຫ ໄປ ຈຳກ ທຳງ ນ ັໍ້ນ         ພະ ອງົ ຊງົ ກະທ  ຳ ສິື່ ງ ທີື່  ຊອບ ໃນ ສຳຍ ພຣະເນດ ຂອງ ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ         

33ຢື່ຳງໃດ ກ  ດ ີ         ປ ຊະນຍີະສະຖຳນ ສ ງ ຍງັ ບ ື່  ໄດໍ້ ຖ ກ ກ  ຳຈດັ ອອກ ໄປ         ປະຊຳຊນົ ຍງັ ບ ື່  ໄດໍ້ 

ປກັ ໃຈ ໃນ ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ຕນົ          
34ສື່ວນ ພະ ລຳຊະ ກດິ ນອກ ນ ັໍ້ນ ຂອງ ເຢໂຮຊາຟັດ          ຕ ັໍ້ງແຕື່ ຕ ົໍ້ນ ຈນົ ເຖງິ ທີື່  ສດຸ         ໄດໍ້ ມີ ບນັທ ກ ໄວໍ້ ໃນ 

ໜງັສ  ຂອງ ເຢຮ  ລ ກ ຊຳຍ ຮານານີ          ຊ ື່ ງ ລວມ ເຂົໍ້ຳ ໃນ ໜງັສ  ຂອງ ກະສດັ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ          

ເຢໂຮຊາຟັດຊົງເປັນພັນທະມິດກັບອາຮາຊີຢາກະສັດຂອງອິສຣາເອນທີ່ຊົ່ວ[a] 
35ຕ ື່  ມຳ ພຳຍຫລງັ         ເຢໂຮຊາຟັດ ກະສດັ ຂອງ ຢ ດາ ໄດໍ້ ຊງົ ຮື່ວມ ງຳນ ກບັ ອາຮາຊີຢາ ກະສດັ ຂອງ 

ອິສຣາເອນ ຜ ໍ້ ຊງົ ກະທ  ຳ ໃນ ສິື່ ງ ທີື່  ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ຫລຳຍ         

36ພະ ອງົ ຊງົ ຮື່ວມ ງຳນ ໃນ ເລ ື່ ອງ ກຳນ ສໍ້ຳງ ເຮ ອ ໄປ 

ຫຳ ເມ  ອງ ຕາຊິດ          ແລະ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ເຮ ອ ໃນ ເອັດຊິໂອນ-ເກເບ         

37ແລໍ້ວ ເອລີເອເຊ ລ ກ ຊຳຍ ໂດດາວາຮ  
ແຫື່ງ ເມ  ອງ ມາເຣຊາ ໄດໍ້ ທ  ຳນວຳຍ ເຖງິ ເຢໂຮຊາຟັດ ວື່ຳ         “ເພຳະ ພະ ອງົ         ຊງົ ຮື່ວມ ງຳນ ກບັ ອາຮາຊີ-
ຢາ          ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ຊງົ ທ  ຳລຳຍ ສິື່ ງ ທີື່  ພະ ອງົ ເຮັດ”         ເຮ ອ ກ  ແຕກ ບ ື່  ສຳມຳດ ໄປ ເມ  ອງ ຕາຊິດ ໄດໍ້          

ບົດທີ 21 
ເຢໂຮຣາມປົກຄອງເໜືອຢ ດາ 

1ເຢໂຮຊາຟັດ ກ  ລື່ວງ ຫລບັ ໄປ ຢ ື່ ກບັ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພະ ອງົ         ພວກ ເຂົຳ ຝງັ ພະ ສບົ ໄວໍ້ ກບັ ບນັ-

ພະບ ລດຸ ຂອງ ພະ ອງົ ໃນ ນະຄອນ ດາວິດ          ແລະ ເຢໂຮຣາມ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ພະ ອງົ ປກົຄອງ ແທນ          
2ພະ ອງົ ຊງົ ມີ ນໍ້ອງ ຊຳຍ         ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຢໂຮຊາຟັດ ຄ          ອາຊາຣີຢາ          ເຢຮີເອນ          ເຊຄາຣີ-

ຢາ          ອາຊາຣີຢາ          ມກີາເອນ          ເຊຟາຕີຢາ          ພວກ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ທງັ ໝດົ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຢໂຮຊາຟັດ 

ກະສດັ ຂອງ ອິສຣາເອນ         

3ພ ື່  ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ປະທຳນ ເງນິ         ຄ  ຳ         ແລະ ເຄ ື່ ອງ ຂອງ ອນັ ມຄີື່ຳ ຫລວງ-

ຫລຳຍ ພໍ້ອມ ກບັ ຫວົ ເມ  ອງ ທີື່  ມີ ປໍ້ອມ ໃນ ຢ ດາ          ແຕື່ ພະ ອງົ ປະທຳນ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ແກື່ ເຢໂຮຣາມ          

ເພຳະວື່ຳ ເພິື່ ນ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ຫວົປີ          
4ເມ  ື່ອ ເຢໂຮຣາມ ໄດໍ້ ຂ ໍ້ນ ປກົຄອງ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ຂອງ ພະ ບດິຳ ທີື່  ໄດໍ້ ສະຖຳປະນຳ ໄວໍ້ ແລໍ້ວ         ພະ 

ອງົ ຊງົ ປະຫຳນ ນໍ້ອງ ຊຳຍ ຂອງ ພະ ອງົ ຈນົ ໝດົ ດໍ້ວຍ ດຳບ         ທງັ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ບຳງ ຄນົ ຂອງ ອິສຣາເອນ 

 

[a]1 ປະຫວດັກະສດັ 22:47-49 
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ດໍ້ວຍ         

5ເມ  ື່ອ ເຢໂຮຣາມ ຊງົ ເລີື່ ມ ປກົຄອງ ນ ັໍ້ນ         ພະ ອງົ ມີ ອຳຍ ຸສຳມ ສິບ ສອງ ປີ         ແລະ ຊງົ ປກົຄອງ ໃນ 

ເຢຣ ຊາເລັມ ແປດ ປີ         

6ພະ ອງົ ຊງົ ດ  ຳເນນີ ຕຳມ ເສັໍ້ນທຳງ ຂອງ ບນັດຳ ກະສດັ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ          ຕຳມ 

ຄ  ທີື່  ລຳຊະວງົ ອາຮາບ ກະທ  ຳ         ເພຳະວື່ຳ ທິດຳ ຂອງ ອາຮາບ ເປັນ ມະເຫສີ ຂອງ ພະ ອງົ         ແລະ ພະ ອງົ 

ຊງົ ກະທ  ຳ ສິື່ ງ ທີື່  ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ໃນ ສຳຍ ພຣະເນດ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

7ຢື່ຳງໃດ ກ  ດ ີ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ບ ື່  

ຊງົ ທ  ຳລຳຍ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ດາວິດ          ເພຳະ ເຫດ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ ຊ ື່ ງ ພະ ອງົ ຊງົ         ກະທ  ຳ ໄວໍ້ ກບັ ດາວິດ          

ແລະ ເຫດ ທີື່  ພະ ອງົ ຊງົ ສນັຍຳ ວື່ຳ ຈະ ປະທຳນ ຕະກຽງ ແກື່ ດາວິດ          ແລະ ແກື່ ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ພະ ອງົ 

ເປັນນດິ          

ຄົນເອໂດມໄດ້ກະບົດ[a] 
8ໃນ ລຳຊະກຳນ ຂອງ ພະ ອງົ         ເອໂດມ ໄດໍ້ ກະບດົ ອອກ ຈຳກ ກຳນ ປກົຄອງ ຂອງ ຢ ດາ          ແລະ ຕ ັໍ້ງ 

ກະສດັ ຂ ໍ້ນ ເໜ ອ ຕນົ         

9ແລໍ້ວ ເຢໂຮຣາມ ກ  ສະເດັດ ອອກ ໄປ ພໍ້ອມ ກບັ ບນັດຳ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ         ແລະ ລດົ ຮບົ 

ທງັ ໝດົ ຂອງ ພະ ອງົ         ພະ ອງົ ຊງົ ລກຸຂ ໍ້ນ ໃນ ກຳງຄ ນ ໂຈມ ຕ ີຄນົ ເອໂດມ ທີື່  ມຳ ອໍ້ອມ ພະ ອງົ         ແລະ ຜ ໍ້ 

ບງັຄບັ ບນັຊຳ ລດົ ຮບົ ໄວໍ້         

10ເອໂດມ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ກະບດົ ອອກ ຈຳກ ກຳນ ປກົຄອງ ຂອງ ຢ ດາ ຈນົ ທກຸ ມ ໍ້ນີໍ້         

ເທ ື່ ອ ນ ັໍ້ນ ລິບນາ ກ  ໄດໍ້ ກະບດົ ອອກ ຈຳກ ກຳນ ປກົຄອງ ຂອງ ພະ ອງົ ດໍ້ວຍ         ເພຳະວື່ຳ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ປະ 

ຖິໍ້ມ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພະ ອງົ         

11ຫລຳຍ ກວື່ຳ ນ ັໍ້ນ ອີກ         ພະ ອງົ ຊງົ 

ສໍ້ຳງ ປ ຊະນຍີະສະຖຳນ ສ ງ ໃນ ພ ເຂົຳ ຂອງ ຢ ດາ          ແລະ ຊງົ ນ  ຳ ຊຳວ ເຢຣ ຊາເລັມ ໄປ ໃນ ທຳງ ທີື່  ບ ື່  ສດັ-

ຊ ື່  ຕ ື່  ພຣະເຈົ້າ          ແລະ ຊງົ ກະທ  ຳ ໃຫໍ້ ຢ ດາ ຫລງົ ຜິດ ໄປ          

ກູ່ອນເອລີຢາຂຶ້ນສະຫວັນ ເພິ່ນໄດ້ຂຽນຄຳທຳນວາຍເຖິງເຢໂຮຣາມ 
12ແລະ ຈດົໝຳຍ ສະບບັ ໜ ື່ ງ ມຳ ເຖງິ ພະ ອງົ ຈຳກ ເອລຢີາ ຜ ໍ້ ທ  ຳນວຳຍ ວື່ຳ         “ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ພຣະເຈົ້າ ຂອງ         ດາວິດ          ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພະ ອງົ         ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ‘ເພຳະ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ດ  ຳເນນີ ໃນ ບນັ-

ດຳ ເສັໍ້ນທຳງ ຂອງ ເຢໂຮຊາຟັດ ພ ື່  ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ຫລ  ໃນ ບນັດຳ ເສັໍ້ນທຳງ ຂອງ ອາຊາ ກະສດັ ຂອງ ຢ ດາ         

13ແຕື່ ໄດໍ້ ເດນີ ໃນ ເສັໍ້ນທຳງ ຂອງ ບນັດຳ ກະສດັ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ          ແລະ ໄດໍ້ ນ  ຳ ຢ ດາ ກບັ ຊຳວ ເຢຣ -
ຊາເລັມ ໄປ ໃນ ທຳງ ທີື່  ບ ື່  ສດັຊ ື່  ຕ ື່  ພຣະເຈົ້າ ຄ  ກບັ ລຳຊະວງົ ອາຮາບ          ແລະ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ພວກ ນໍ້ອງ ຊຳຍ 

ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ຜ ໍ້ ເປັນ ເຊ ໍ້ອ ວງົ ພ ື່  ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ທງັ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ດກີ ວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ         

14ເບິື່ ງ ແມ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ 

ຊງົ ນ  ຳ ໄພພິບດັ ອນັ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ມຳ ເໜ ອ ຊນົ ຊຳດ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ເມຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ 

ສິື່ ງ ຂອງ ທງັ ໝດົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

15ແລະ ຕວົ ເຈົໍ້ຳ ເອງ ຈະ ມີ ຄວຳມເຈບັ ປື່ວຍ ສຳຫດັ ດໍ້ວຍ ພະຍຳດ ລ  ຳ ໄສໍ້ 

ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ຈນົ ກວື່ຳ ລ  ຳ ໄສໍ້ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ອອກ ມຳ         ເພຳະ ເຫດ ພະຍຳດ ນ ັໍ້ນ ນບັ ມ ໍ້ ນບັ ຮໍ້ຳຍ ແຮງ’”          
16ຫລຳຍ ກວື່ຳ ນ ັໍ້ນ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຄວຳມ ຮໍ້ຳຍ ຂອງ ຄນົ ຟີລິດສະຕີນ          ແລະ ຂອງ 

ຄນົ ອາຫລັບ          ຜ ໍ້ ຢ ື່ ໃກໍ້ ກບັ ຄນົ ເອທີໂອເປຍ ທີື່  ມີ ຕ ື່  ເຢໂຮຣາມ         

17ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ຍກົ ທບັ ມຳ ຕ ື່ ສ ໍ້ 

ກບັ ຢ ດາ          ແລະ ບກຸລກຸ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ຂນົ ສິື່ ງ ຂອງ ທງັ ໝດົ ທີື່  ມີ ໃນ ລຳຊະ ສ  ຳນກັ         ທງັ ບນັດຳ 

ລ ກ ຊຳຍ         ແລະ ມະເຫສີ ຂອງ ພະ ອງົ         ຈ ື່ງ ບ ື່  ມີ ລ ກ ຊຳຍ ເຫລ ອ ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ແກື່ ພະ ອງົ ນອກຈຳກ ເຢໂຮອາ-
ຮາດ ລ ກ ຊຳຍ ອງົ ສດຸ ທໍ້ຳຍ ຂອງ ພະ ອງົ          

 

[a]2 ປະຫວດັກະສດັ 8:20-22 
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ເຢໂຮຣາມເປັນພະຍາດຊຶ່ງຮັກສາບໍ່ໄດ້ 

18ພຳຍຫລງັ ເລ ື່ ອງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ເຮັດ ໃຫໍ້ ລ  ຳ ໄສໍ້ ຂອງ ເຢໂຮຣາມ ເປັນ ພະຍຳດ ຊ ື່ ງ 

ຮກັສຳ ບ ື່  ໄດໍ້         

19ຕ ື່  ມຳ ເປັນ ເວລຳ ຄບົ ສອງ ປີ ລ  ຳ ໄສໍ້ ຂອງ ພະ ອງົ ກ  ອອກ ມຳ ເພຳະ ພະຍຳດ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ພະ 

ອງົ ກ  ສິໍ້ນ ພະ ຊນົ ດໍ້ວຍ         ຄວຳມທກຸ ທ ລະມຳນ ຢື່ຳງ ຍິື່ ງ         ປະຊຳຊນົ ຂອງ ພະ ອງົ ບ ື່  ໄດໍ້ ກ ື່  ແປວໄຟ ຖວຳຍ 

ກຽດ ແກື່ ພະ ອງົ         ຄ  ກບັ ທີື່  ໄດໍ້ ກ ື່  ແປວໄຟ ໃຫໍ້ ກບັ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພະ ອງົ          
20ເມ  ື່ອ ພະ ອງົ ຊງົ ເລີື່ ມ ປກົຄອງ ນ ັໍ້ນ         ພະ ອງົ ມີ ອຳຍ ຸສຳມ ສິບ ສອງ ປີ         ແລະ ຊງົ ປກົຄອງ ໃນ ເຢຣ ຊາ-

ເລັມ ແປດ ປີ         ພະ ອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ຈຳກ ໄປ ໂດຍ ບ ື່  ມີ ໃຜ ອຳໄລ         ພວກ ເຂົຳ ຝງັ ພະ ສບົ ໄວໍ້ ໃນ ນະຄອນ ດາວິດ          

ແຕື່ ບ ື່  ແມ ື່ນ ໃນ ຂມຸ ຝງັ ສບົ ຂອງ ບນັດຳ ກະສດັ          

ບົດທີ 22 
ອາຮາຊີຢາເປັນກະສັດເໜືອຢ ດາ[a] 

1ແລະ ຊຳວ ເຢຣ ຊາເລັມ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ອາຮາຊີຢາ ລ ກ ຊຳຍ ອງົ ສດຸ ທໍ້ຳຍ ຂອງ ພະ ອງົ ເປັນ ກະສດັ ແທນ 

ພະ ອງົ         ເພຳະ ຄນົ ໝ ື່ ນ ັໍ້ນ ມຳ ເຖງິ ຄໍ້ຳຍ ກບັ ຄນົ ອາຫລັບ ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ລ ກ ຊຳຍ ຜ ໍ້ ເປັນ ອໍ້ຳຍ ເສຍ ທງັ ໝດົ         ດ ັື່ງ-

ນ ັໍ້ນ ອາຮາຊີຢາ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຢໂຮຣາມ ກະສດັ ຂອງ ຢ ດາ ຈ ື່ງ ຂ ໍ້ນ ປກົຄອງ         

2ເມ  ື່ອ ອາຮາຊີຢາ ເລີື່ ມ 

ປກົຄອງ ນ ັໍ້ນ         ພະ ອງົ ມີ ອຳຍ ຸສີື່  ສິບ ສອງ ປີ         ແລະ ຊງົ ປກົຄອງ ໃນ ເຢຣ ຊາເລັມ ໜ ື່ ງ ປີ         ພະ ມຳນ ດຳ 

ຂອງ ພະ ອງົ ຊງົ ພະ ນຳມ ວື່ຳ         ນຳງ ອາທາລຢີາ ຫລຳນ ຂອງ ອົມຣີ         

3ພະ ອງົ ຊງົ ດ  ຳເນນີ ໃນ ທຳງ ທງັ-

ຫລຳຍ ແຫື່ງ ລຳຊະວງົ ຂອງ ອາຮາບ ດໍ້ວຍ         ເພຳະວື່ຳ ພະ ມຳນ ດຳ ຂອງ ພະ ອງົ ເປັນ ທີື່  ປ ກສຳ ໃນ ກຳນ 

ເຮັດ ຄວຳມ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ຂອງ ພະ ອງົ         

4ພະ ອງົ ຊງົ ເຮັດ ສິື່ ງ ທີື່  ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ໃນ ສຳຍ ພຣະເນດ ຂອງ ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ ຄ  ກບັ ລຳຊະວງົ ຂອງ ອາຮາບ ໄດໍ້ ເຮັດ         ເພຳະວື່ຳ ຫລງັ ຈຳກ ພະ ບດິຳ ຂອງ ພະ ອງົ ສິໍ້ນ ພະ ຊນົ 

ແລໍ້ວ         ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ກ  ເປັນ ທີື່  ປ ກສຳ ຂອງ ພະ ອງົ         ນ  ຳໄປ ສ ື່ ຄວຳມ ຈບິຫຳຍ ຂອງ ພະ ອງົ          

ອາຮາຊີຢາເຂົ້າຮູ່ວມກັບເຢໂຮຣາມໃນການສ ້ຮົບທີ່ເມືອງຣາໂມດ-ກິເລອາດ[b] 
5ພະ ອງົ ຊງົ ປະຕບິດັ ຕຳມ ຄ  ຳ ປ ກສຳ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ສະເດັດ ໄປ ກບັ ເຢໂຮຣາມ ລ ກ ຊຳຍ 

ຂອງ ອາຮາບ ກະສດັ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ          ເພ ື່ ອ ເຮັດ ສງົຄຳມ ກບັ ຮາຊາເອນ ກະສດັ ຂອງ ຊີເຣຍ ທີື່  

ເມ  ອງ ຣາໂມດ-ກເິລອາດ          ແລະ ຄນົ ຊີເຣຍ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ໂຢຣາມ ບຳດເຈບັ         

6ພະ ອງົ ຊງົ ກບັ ມຳ ທີື່  

ເຢດຊະເຣເອນ          ເພ ື່ ອ ຮກັສຳ ບຳດແຜ ຊ ື່ ງ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ຮບັ ທີື່  ເມ  ອງ ຣາມາ          ພະ ອງົ ຊງົ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກບັ ຮາຊາ-
ເອນ ກະສດັ ຂອງ ຊີເຣຍ          ແລໍ້ວ ອາຊາຣີຢາ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຢໂຮຣາມ ກະສດັ ຂອງ ຢ ດາ          ສະເດັດ 

ລງົ ໄປ ເຝົໍ້ຳ ເຢໂຮຣາມ          ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອາຮາບ ໃນ ເມ  ອງ ເຢດຊະເຣເອນ          ເພຳະວື່ຳ ພະ ອງົ ປື່ວຍ 

ໜກັ          
7ແຕື່ ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ກ  ຳນດົ ໄວໍ້ ແລໍ້ວ ວື່ຳ         ຄວຳມ ຫລ ົໍ້ມຈມົ ຂອງ ອາຮາຊີຢາ ຈະ ມຳ ໂດຍ ທີື່  ພະ ອງົ 

ສະເດັດ ລງົ ໄປ ຢໍ້ຽມ         ໂຢຣາມ          ເພຳະ ເມ  ື່ອ ພະ ອງົ ສະເດັດ ໄປ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         ພະ ອງົ ສະເດັດ ອອກ ໄປ ກບັ 

ເຢໂຮຣາມ          ເພ ື່ ອ ຈະ ປະ ທະ ກບັ ເຢຮ  ລ ກ ຊຳຍ ນິມຊີ          ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ຕ ັໍ້ງ ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ຕດັ 

 

[a]2 ປະຫວດັກະສດັ 8:24-26 
[b]2 ປະຫວດັກະສດັ 8:28 [b]2 ປະຫວດັກະສດັ 11:13 
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ລຳຊະວງົ ຂອງ ອາຮາບ ອອກ ເສຍ         

8ແລະ ຢ ື່ ມຳ ເມ  ື່ອ ເຢຮ  ກ  ຳລງັ ສ  ຳເລັດ ໂທດ ລຳຊະວງົ ຂອງ ອາ-
ຮາບ ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ພບົ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຂອງ ຢ ດາ          ແລະ ບນັດຳ ລ ກ ຊຳຍ ອໍ້ຳຍ ຂອງ ອາຮາຊີຢາ          ຜ ໍ້ ມຳ ບວົລະບດັ 

ອາຮາຊີຢາ          ເພິື່ ນ ກ  ໄດໍ້ ປະຫຳນ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ເສຍ         

9ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ຄ ົໍ້ນ ຫຳ ອາຮາຊີຢາ          ແລະ ພະ 

ອງົ ກ  ຖ ກ ຈບັ         (ຕອນ ທີື່  ລີໍ້ ພະ ອງົ ຢ ື່ ໃນ ຊາມາເຣຍ)         ພວກ ເຂົຳ ພຳ ພະ ອງົ ມຳ ຫຳ ເຢຮ  ເພ ື່ ອ ປະຫຳນ ຊ-ີ

ວດິ ພະ ອງົ ເສຍ         ພວກ ເຂົຳ ກ  ຝງັ ພະ ສບົ ໄວໍ້         ໂດຍ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ພະ ອງົ ຊງົ ເປັນ ຫລຳນ ຂອງ ເຢໂຮຊາຟັດ          

ຜ ໍ້ ສະແຫວງຫຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ດໍ້ວຍ ສິໍ້ນ ສດຸ ພະ ໄທ ຂອງ ພະ ອງົ”         ແລະ ລຳຊະວງົ ຂອງ ອາຮາຊີຢາ 

ບ ື່  ມີ ຜ ໍ້ ໃດ ສຳມຳດ ປກົຄອງ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ໄດໍ້          
10ເມ  ື່ອ ອາທາລຢີາ ແມ ື່ ຂອງ ອາຮາຊີຢາ ເຫັນ ວື່ຳ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ພະ ນຳງ ສິໍ້ນ ພະ ຊນົ ແລໍ້ວ         ພະ ນຳງ 

ກ  ລກຸຂ ໍ້ນ ທ  ຳລຳຍ ເຊ ໍ້ອ ພະ ວງົ ແຫື່ງ ລຳຊະວງົ ຂອງ ຢ ດາ ຈນົ ໝດົ         

11ແຕື່ ພະ ນຳງ ເຢໂຮຊາບາ ລ ກ 

ສຳວ ຂອງ ກະສດັ ໄດໍ້ ນ  ຳ ໂຢອາດ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອາຮາຊີຢາ ໄປ ເສຍ ຈຳກ ທື່ຳມກຳງ ບນັດຳ ລ ກ ຊຳຍ 

ຂອງ ກະສດັ         ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ຈະ ຕໍ້ອງ ຖ ກ ປະຫຳນ         ແລະ ພະ ນຳງ ກ  ເຊ ື່ ອງ ໂຢອາດ          ທງັ ຜ ໍ້ ລໍ້ຽງ ຂອງ ນຳງ ໄວໍ້ ໃນ 

ຫໍ້ອງ ພຣະວຫິຳນ         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ແຫລະ         ເຢໂຮຊາບາ ລ ກ ສຳວ ຂອງ ກະສດັ ເຢໂຮຣາມ          ແລະ ເມຍ ຂອງ 

ປະໂລຫິດ ເຢໂຮຢາດາ          (ເພຳະວື່ຳ ພະ ນຳງ ເປັນ ນໍ້ອງ ສຳວ ຂອງ ອາຮາຊີຢາ)         ໄດໍ້ ເຊ ື່ ອງ ໂຢອາດ ໃຫໍ້ 

ພົໍ້ນ ຈຳກ ພະ ນຳງ ອາທາລຢີາ ເພ ື່ ອ ບ ື່  ໃຫໍ້ ພະ ນຳງ ປະຫຳນ ໂຢອາດ ໄດໍ້         

12ແລະ ໂຢອາດ ໄດໍ້ ຢ ື່ ກບັ 

ນຳງ ໃນ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ເຊ ື່ ອງ ຕວົ ຢ ື່ ຫກົ ປີ         ຝື່ຳຍ ພະ ນຳງ ອາທາລຢີາ ກ  ໄດໍ້ ປກົຄອງ 

ແຜື່ນດນິ          

ບົດທີ 23 
ເຊື້ອພະວົງແຫູ່ງຢ ດາຖືກທຳລາຍ ນອກຈາກໂຢອາດ[b] 

1ແຕື່ ໃນ ປີ ທີ ເຈດັ ເຢໂຮຢາດາ ໄດໍ້ ກໍ້ຳ ແຂງ ຂ ໍ້ນ         ແລະ ໃຫໍ້ ພວກ ນຳຍຮໍ້ອຍ ເຮັດ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ ກບັ 

ຕນົ         ມ ີອາຊາຣີຢາ ລ ກ ຊຳຍ ເຢໂຣຮາມ          ອິດຊະມາເອນ ລ ກ ຊຳຍ ເຢໂຮຮານັນ          ອາຊາຣີຢາ ລ ກ 

ຊຳຍ ໂອເບັດ          ມາອາເສຢາ ລ ກ ຊຳຍ ອາດາຢາ          ແລະ ເອລຊີາຟັດ ລ ກ ຊຳຍ ຊິກຣ ີ         

2ພວກ ເຂົຳ ທງັ-

ຫລຳຍ ທື່ຽວ ໄປ ທົື່ວ ຢ ດາ          ແລະ ຮວບຮວມ ຄນົ ເລວີ ມຳ ຈຳກ ທກຸ ຫວົ ເມ  ອງ ຂອງ ຢ ດາ          ທງັ ບນັດຳ 

ຫວົໜໍ້ຳ ຂອງ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ອິສຣາເອນ          ມຳ ຍງັ ເຢຣ ຊາເລັມ         

3ແລະ ບນັດຳ ຊຸມນມຸຊນົ ທງັ ໝດົ ກ  

ເຮັດ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ ກບັ ກະສດັ ໃນ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ແລະ ເຢໂຮຢາດາ ກື່ຳວ ແກື່ ພວກ ເຂົຳ 

ທງັຫລຳຍ ວື່ຳ         “ເບິື່ ງ ແມ         ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ກະສດັ ຈະ ປກົຄອງ ຕຳມ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ກື່ຽວ ກບັ 

ບນັດຳ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ດາວິດ         

4ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈ ົື່ງ ເຮັດ ຢື່ຳງ ນີໍ້         ຄ  ທື່ຳນ ຜ ໍ້ ເປັນ ປະໂລຫິດ ແລະ ຄນົ ເລ-
ວີ          ຜ ໍ້ ອອກ ເວນຍຳມ ໃນ ວນັ ສະບຳ ໂຕ ໜ ື່ ງ ໃນ ສຳມ         ໃຫໍ້ ເປັນ ຄນົ ເຝົໍ້ຳ ປະຕ          

5ແລະ ໜ ື່ ງ ໃນ ສຳມ ໃຫໍ້ ຢ ື່ 

ທີື່  ພະ ລຳຊະ ສ  ຳນກັ         ແລະ ໜ ື່ ງ ໃນ ສຳມ ໃຫໍ້ ຢ ື່ ທີື່  ປະຕ ໂຂງ         ແລະ ໃຫໍ້ ປະຊຳຊນົ ທງັ ປວງ ຢ ື່ ໃນ ເດີື່ ນ 

ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

6ແຕື່ ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ຈກັ ຄນົ ໜ ື່ ງ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ          ນອກຈຳກ ປະໂລຫິດ         ແລະ ຄນົ ເລວີ ທີື່  ບວົລະບດັ ຢ ື່         ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໄດໍ້         

ເພຳະ ພວກ ເຂົຳ ບ ລິສດຸ         ແຕື່ ປະຊຳຊນົ ທງັ ປວງ ຈະ ຕໍ້ອງ ຮກັສຳ ກຳນ ບງັຄບັ ບນັຊຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ         

7ໃຫໍ້ ຄນົ ເລວີ ອໍ້ອມ ກະສດັ ໄວໍ້         ແຕື່ລະຄນົ ໃຫໍ້ ຖ  ອຳວດຸ         ແລະ ຜ ໍ້ ໃດ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ພຣະວຫິຳນ 
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ນ ັໍ້ນ ຈະ ຕໍ້ອງ ຖ ກ ປະຫຳນ         ຈ ົື່ງ ຢ ື່ ກບັ ກະສດັ ເມ  ື່ອ ພະ ອງົ ສະເດັດ ເຂົໍ້ຳ ມຳ         ແລະ ເມ  ື່ອ ພະ ອງົ ສະເດັດ 

ອອກ ໄປ”          
8ຄນົ ເລວີ          ແລະ ຄນົ ຢ ດາ ທງັ ປວງ ໄດໍ້ ເຮັດ ທກຸ ສິື່ ງ ທີື່  ປະໂລຫິດ ເຢໂຮຢາດາ ໄດໍ້ ບນັຊຳ ໄວໍ້         ພວກ 

ເຂົຳ ຕື່ຳງ ກ  ນ  ຳ ຄນົ ຂອງ ຕນົ ມຳ         ຄ  ທງັ ຄນົ ທີື່  ອອກ ເວນຍຳມ ໃນ ວນັ ສະບຳ ໂຕ         ແລະ ບນັດຳ ຄນົ ເຫລົື່ ຳ-

ນ ັໍ້ນ ທີື່  ຈະ ເຂົໍ້ຳ ເວນຍຳມ         ໃນ ວນັ ສະບຳ ໂຕ         ເພຳະ ເຢໂຮຢາດາ ບ ື່  ໄດໍ້ ປື່ອຍ ກອງ ເວນຍຳມ         

9ແລະ ເຢ-
ໂຮຢາດາ ປະໂລຫິດ ໄດໍ້ ມອບ ຫອກ ກບັ ຫອກ         ແລະ ໂລື່ ຊ ື່ ງ ເປັນ ຂອງ ກະສດັ ດາວິດ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ພຣະວ-ິ

ຫຳນ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ບງັຄບັ ບນັຊຳ ກອງຮໍ້ອຍ         

10ແລະ ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງ ປະຊຳຊນົ ທງັ ໝດົ ໃຫໍ້ ອໍ້ອມ ກະ-

ສດັ ໄວໍ້         ທກຸ ຄນົ ຖ  ອຳວດຸ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ດໍ້ຳນ ຂວຳ ຂອງ ພຣະວຫິຳນ ຮອດ ດໍ້ຳນ ຊໍ້ຳຍ ຂອງ ພຣະວຫິຳນ         ຮອບ 

ແທື່ນ ບ ຊຳ         ແລະ ພຣະວຫິຳນ         

11ແລໍ້ວ ພວກ ເຂົຳ ນ  ຳ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ກະສດັ ອອກ ມຳ         ແລະ ສບຸ ມງົກດຸ 

ໃຫໍ້ ພະ ອງົ         ມອບ ພະ ໂອວຳດ ໃຫໍ້ ແກື່ ພະ ອງົ         ແລະ ຕ ັໍ້ງ ພະ ອງົ ໄວໍ້ ເປັນ ກະສດັ         ເຢໂຮຢາດາ ກບັ ລ ກ 

ຊຳຍ ຂອງ ເພິື່ ນ ກ  ເຈມີ ພະ ອງົ         ແລະ ຮໍ້ອງ ວື່ຳ         “ຂ  ກະສດັ ຊງົ ພະ ຈະເລີນ”          

ໂຢອາດເປັນກະສັດເໜືອຢ ດາ[a] 
12ເມ  ື່ອ ອາທາລຢີາ ໄດໍ້ ຍນິ ສຽງ ປະຊຳຊນົ ແລື່ນ         ແລະ ສນັລະເສີນ ກະສດັ         ພະ ນຳງ ກ  ສະເດັດ 

ເຂົໍ້ຳ ໄປ ຫຳ ປະຊຳຊນົ ໃນ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

13ແລະ ເມ  ື່ອ ພະ ນຳງ ທອດ ພະເນດ         

ເບິື່ ງ ແມ         ມີ ກະສດັ ປະທບັ ຢ ນ ຢ ື່ ທີື່  ເສົຳ ຂອງ ພະ ອງົ ຊ ື່  ທຳງ ເຂົໍ້ຳ         ບນັດຳ ຜ ໍ້ ບງັຄບັ ກອງທບັ         ແລະ ທະ-

ຫຳນ ເປົື່ ຳ ແກ ກ  ຢ ື່ ຂໍ້ຳງ ກະສດັ         ແລະ ປະຊຳຊນົ ທງັ ປວງ         ແຫື່ງ ແຜື່ນດນິ         ກ  ຊມົຊ ື່ ນ ຍນິດ ີ         ແລະ ເປົື່ ຳ 

ແກ ບນັດຳ ນກັ ຮໍ້ອງ ພໍ້ອມ ກບັ ເຄ ື່ ອງ ດນົຕ ີຂອງ ພວກ ເຂົຳ ກ  ນ  ຳ ກຳນ ສນັລະເສີນ         ພະ ນຳງ ອາທາລຢີາ 

ກ  ຈກີ ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ ຂອງ ພະ ນຳງ         ຊງົ ຮໍ້ອງ ວື່ຳ         “ກະບດົ         ກະບດົ”         

14ແລໍ້ວ ປະໂລຫິດ ເຢໂຮຢາດາ ຈ ື່ງ ນ  ຳ 

ບນັດຳ ນຳຍຮໍ້ອຍ ຜ ໍ້ ບນັຊຳ ກຳນ ກອງທບັ ອອກ ມຳ         ສ ັື່ງ ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ຄມຸ ຕວົ ພະ ນຳງ ອອກ ມຳ 

ລະຫວື່ຳງ ແຖວ ທະຫຳນ         ຜ ໍ້ ໃດ ທີື່  ຕຳມ ພະ ນຳງ ໄປ ກ  ໃຫໍ້ ປະຫຳນ ຊວີດິ ເສຍ ດໍ້ວຍ ດຳບ”         ເພຳະ ປະ-

ໂລຫິດ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ຢື່ຳ ປະຫຳນ ພະ ນຳງ ໃນ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ”         

15ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ຈບັ 

ພະ ນຳງ         ແລໍ້ວ ພະ ນຳງ ກ  ສະເດັດ ໄປ ທີື່  ທຳງ ເຂົໍ້ຳ ປະຕ  ຄອກ ມ ໍ້ຳ ໃນ ພະລຳຊະວງັ         ແລໍ້ວ ຖ ກ ປະຫຳນ 

ເສຍ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ          

ການປະຫານຊີວິດຂອງພະນາງອາທາລີຢາຜ ້ທີ່ຊົ່ວຮ້າຍ[b] 
16ເຢໂຮຢາດາ ໄດໍ້ ເຮັດ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ ລະຫວື່ຳງ ເພິື່ ນ ເອງ ກບັ ປະຊຳຊນົ ທງັ ປວງ         ແລະ ກະສດັ ວື່ຳ         

ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ ເປັນ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

17ແລໍ້ວ ປະຊຳຊນົ ທງັ ປວງ ກ  ໄປ ທີື່  ວ-ິ

ຫຳນ ຂອງ ພະບາອານ          ເພ ື່ ອ ທ  ຳລຳຍ ເສຍ         ແລະ ທບຸ ແທື່ນ ບ ຊຳ ກບັ ຮ ບ ເຄົຳລບົ ຂອງ ພະບາອານ 

ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ເປັນ ປື່ຽງ ໆ         ພວກ ເຂົຳ ປະຫຳນ ປະໂລຫິດ ມັດຕານ ຂອງ ພະບາອານ ເສຍ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ແທື່ນ ບ ຊຳ         

18ເຢໂຮຢາດາ ວຳງ ເວນຍຳມ ໄວໍ້ ເບິື່ ງແຍງ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຳຍ ໃຕໍ້ ກຳນ ຄວບ ຄມຸ 

ຂອງ ປະໂລຫິດ ແຫື່ງ ຄນົ ເລວີ          ຜ ໍ້ ທີື່  ດາວິດ ຊງົ ຈດັ ຕ ັໍ້ງ ໃຫໍ້ ເບິື່ ງແຍງ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ          ໃຫໍ້ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ ແກື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຕຳມ ທີື່  ບນັທ ກ ໄວໍ້ ໃນ ພຣະບນັຍດັ ຂອງ ໂມເຊ          

 

[a]2 ປະຫວດັກະສດັ 11:4-12 
[b]2 ປະຫວດັກະສດັ 11:13-16 [b]2 ປະຫວດັກະສດັ 11:17-20 [c]2 ປະຫວດັກະສດັ 12:13 
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ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຊມົຊ ື່ ນ ຍນິດ ີ         ແລະ ກຳນ ຮໍ້ອງເພງ         ຕຳມ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ຂອງ ດາວິດ         

19ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງ ຜ ໍ້ ເຝົໍ້ຳ ປະຕ  

ໄວໍ້ ທີື່  ປະຕ  ຮ ົໍ້ວ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ເພ ື່ ອ ບ ື່  ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ມີ ມນົທິນ ດໍ້ວຍ ປະກຳນ ໜ ື່ ງ ປະກຳນ 

ໃດ ເຂົໍ້ຳ ໄປ         

20ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ນ  ຳ ຜ ໍ້ ບງັຄບັ ກອງຮໍ້ອຍ         ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ         ຜ ໍ້ ປກົຄອງ ປະຊຳຊນົ         ແລະ ບນັດຳ 

ປະຊຳຊນົ ແຫື່ງ ແຜື່ນດນິ         ແລະ ໄດໍ້ ເຊນີ ກະສດັ ລງົ ມຳ ຈຳກ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄປ 

ທຳງ ປະຕ  ເທິງ         ໄປ ສ ື່ ພະ ລຳຊະ ສ  ຳນກັ         ແລະ ໄດໍ້ ເຊນີ ກະສດັ ປະທບັ ເທິງ ພະ ລຳຊະ ບນັລງັ ແຫື່ງ ລຳ-

ຊະ ອຳນຳຈກັ         

21ບນັດຳ ປະຊຳຊນົ ແຫື່ງ ແຜື່ນດນິ ກ  ປິຕຍິນິດ ີ         ແລະ ເມ  ອງ ກ  ສະຫງບົ ງຽບ ຫລງັ ຈຳກ 

ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ປະຫຳນ ພະ ນຳງ ອາທາລຢີາ ເສຍ ດໍ້ວຍ ດຳບ ແລໍ້ວ          

ບົດທີ 24 
ເຢໂຮຢາດາຕັ້ງໂຢອາດເປັນກະສັດ[b] 

1ເມ  ື່ອ ໂຢອາດ ໄດໍ້ ເລີື່ ມ ປກົຄອງ ນ ັໍ້ນ         ພະ ອງົ ມີ ອຳຍ ຸເຈດັ ປີ         ແລະ ຊງົ ປກົຄອງ ໃນ ເມ  ອງ ເຢຣ ຊາ-
ເລັມ ສີື່  ສິບ ບ ີ         ມຳນ ດຳ ຂອງ ພະ ອງົ ຊງົ ພະ ນຳມ ວື່ຳ         ນຳງ ຊີບີຢາ ແຫື່ງ ເມ  ອງ ເບເອ-ເຊບາ         

2ແລະ 

ໂຢອາດ ຊງົ ກະທ  ຳ ສິື່ ງ ທີື່  ຊອບ ໃນ ສຳຍ ພຣະເນດ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຕະຫລອດ ຊ ົື່ວ ອຳຍ ຸຂອງ ປະ-

ໂລຫິດ ເຢໂຮຢາດາ         

3ເຢໂຮຢາດາ ຫຳ ມະເຫສີ ໃຫໍ້ ພະ ອງົ ສອງ ອງົ         ແລະ ພະ ອງົ ກ  ໃຫໍ້ ກ  ຳເນດີ ລ ກ 

ຊຳຍ         ແລະ ລ ກ ສຳວ ຫລຳຍ ອງົ          

ໂຢອາດປົກຄອງເໜືອຢ ດາ[c] 
4ຕ ື່  ມຳ ພຳຍຫລງັ ໂຢອາດ ຊງົ ຕ ັໍ້ງ ພະ ໄທ ທີື່  ຈະ ສໍ້ອມແປງ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

5ພະ 

ອງົ ຊງົ ປະຊຸມ ປະໂລຫິດ         ແລະ ຄນົ ເລວີ          ໂດຍ ກື່ຳວ ກບັ ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ອອກ ໄປ ຕຳມ ຫວົ ເມ  ອງ 

ຢ ດາ          ແລະ ເກບັ ເງນິ ຈຳກ ອິສຣາເອນ ທງັ ປວງ         ເພ ື່ ອ ສໍ້ອມແປງ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ 

ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ປີ ໆ ໄປ         ແລະ ຈ ົື່ງ ຮບີ ເຮັດ ວຽກ ນ ັໍ້ນ”         ແຕື່ ຄນົ ເລວີ ບ ື່  ເລັື່ ງ ເຮັດ ວຽກ          
6ແລໍ້ວ ກະສດັ ຈ ື່ງ ເອີໍ້ນ ເຢໂຮຢາດາ ຜ ໍ້ ເປັນ ຫວົໜໍ້ຳ         ແລະ ກື່ຳວ ກບັ ເພິື່ ນ ວື່ຳ         “ເຫດ ໃດ ທື່ຳນ ບ ື່  ຮຽກ-

ຮໍ້ອງ ໃຫໍ້ ຄນົ ເລວີ ນ  ຳ ເງນິ ເສຍ ສື່ວຍເຂົໍ້ຳ ມຳ ຈຳກ ຢ ດາ          ແລະ ເຢຣ ຊາເລັມ ຊ ື່ ງ ໂມເຊ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກ  ຳນດົ ໄວໍ້         ໃຫໍ້ ຊຸມນມຸຊນົ ອິສຣາເອນ ນ  ຳ ມຳ ເພ ື່ ອ ຫ ເຕັນ ພຣະໂອວຳດ”         

7ເພຳະ 

ບນັດຳ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ພະ ນຳງ ອາທາລຢີາ ຍງິ ຜ ໍ້ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ປຸໍ້ນ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          

ແລະ ໄດໍ້ ເອົຳ ສິື່ ງ ຂອງ ທີື່  ມອບ ຖວຳຍ ທງັ ໝດົ ຂອງ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ມອບ ໃຫໍ້ ແກື່ 

ພະບາອານ          

ພວກປະໂລຫິດທີ່ບໍ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະບໍ່ເອົາໃຈໃສູ່ງານຂອງພຣະເຈົ້າ[a] 
8ກະສດັ ຈ ື່ງ ຊງົ ບນັຊຳ ພວກ ເຂົຳ ໃຫໍ້ ເຮັດ ຫີບ ໜື່ວຍ ໜ ື່ ງ ວຳງ ໄວໍ້ ນອກ ປະຕ  ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະ-

ຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

9ແລະ ມີ ຄ  ຳ ປະກຳດ ໄປ ທົື່ວ ຢ ດາ          ແລະ ເຢຣ ຊາເລັມ ໃຫໍ້ ເສຍ ສື່ວຍ ຕຳມ ທີື່  ໂມເຊ ຜ ໍ້ ຮບັ 

ໃຊໍ້ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ກ  ຳນດົ ແກື່ ອິສຣາເອນ ໃນ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ         ເຂົໍ້ຳ ມຳ ຖວຳຍ ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ         

10ບນັດຳ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ທງັ ໝດົ         ແລະ ປະຊຳຊນົ ທງັ ປວງ ກ  ປິຕຍິນິດ ີ         ແລະ ນ  ຳ ຄື່ຳ ເສຍ ສື່ວຍ ຂອງ 

ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ມຳ ປື່ອນ ລງົ ໃນ ຫີບ ຈນົ ຄບົ         

11ຕ ື່  ມຳ ເມ  ື່ອ ຄນົ ເລວີ ນ  ຳ ຫີບ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃຫໍ້ ພະນກັງຳນ 

 

[a]2 ປະຫວດັກະສດັ 12:48 [b]2 ປະຫວດັກະສດັ 12:9-16 
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ຂອງ ກະສດັ ເມ  ື່ອ ໃດ         ແລະ ເມ  ື່ອ ພວກ ເຂົຳ ເຫັນ ວື່ຳ ມີ ເງນິ ຫລຳຍ         ເລຂຳ         ແລະ ເຈົໍ້ຳ ໜໍ້ຳທີື່  ຂອງ ມະຫຳ 

ປະໂລຫິດ ຈະ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ຖອກ ຫີບ ອອກ         ແລະ ນ  ຳ ຫີບ ກບັ ໄປ ໄວໍ້ ບື່ອນ ເກົື່ ຳ         ພວກ ເຂົຳ ເຮັດ ຢື່ຳງ ນີໍ້ ທກຸ ມ ໍ້         

ແລະ ເກບັ ເງນິ ໄດໍ້ ເປັນ ຈ  ຳນວນ ຫລຳຍ          
12ກະສດັ         ແລະ ເຢໂຮຢາດາ ກ  ມອບ ໃຫໍ້ ແກື່ ບນັດຳ ຜ ໍ້ ເບິື່ ງແຍງ ກດິຈະກຳນ ຂອງ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ຈ ໍ້ຳງ ຊື່ຳງ ກ ື່         ຊື່ຳງ ໄມ ໍ້ ໃຫໍ້ ສໍ້ອມແປງ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ທງັ 

ຄນົ ງຳນ ຊື່ຳງ ເຫລັກ         ແລະ ຊື່ຳງ ທອງເຫລ ອງ         ໃຫໍ້ ສໍ້ອມແປງ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

13ບນັດຳ ຄນົ ທີື່  ຮບັຈ ໍ້ຳງ ເຮັດ ວຽກ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ເຮັດ ວຽກ         ແລະ ງຳນ ສໍ້ອມແປງ ກ  ດ  ຳເນນີ ກໍ້ຳວໜໍ້ຳ ໃນ ມ  ຂອງ 

ພວກ ເຂົຳ         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ສໍ້ອມແປງ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຕຳມ ຂະໜຳດ ເດມີ         ແລະ ເສີມ ໃຫໍ້ 

ແຂງແຮງ ຂ ໍ້ນ         

14ເມ  ື່ອ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ສ  ຳເລັດ ແລໍ້ວ         ເຂົຳ ກ  ນ  ຳ ເງນິ ທີື່  ເຫລ ອ ຢ ື່ ມຳ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ພະ ພກັ ກະ-

ສດັ         ແລະ ເຢໂຮຢາດາ          ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ເອົຳ ເງນິ ນ ັໍ້ນ ເຮັດ ເຄ ື່ ອງໃຊໍ້ ສ  ຳລບັ ພຣະວຫິຳນ ແຫື່ງ ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ          ຄ  ເຄ ື່ ອງໃຊໍ້ ສ  ຳລບັ ກຳນ ບວົລະບດັ         ທງັ ສ  ຳລບັ ກຳນ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ         ແລະ ຖໍ້ວຍ         ແລະ 

ພຳຊະນະ ຄ  ຳ         ແລະ ເງນິ         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ ໃນ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ຕະຫລອດ ຊ ົື່ວ ອຳຍ ຸຂອງ ເຢໂຮຢາດາ          

ການສ້ອມແປງພຣະວິຫານ[b] 
15ເມ  ື່ອ ເຢໂຮຢາດາ ເຖົໍ້ຳ ແກື່ ຫລຳຍ ແລໍ້ວ         ກ  ສິໍ້ນ ຊວີດິ         ເມ  ື່ອ ສິໍ້ນ ຊວີດິ ນ ັໍ້ນ ເພິື່ ນ ມີ ອຳຍ ຸໜ ື່ ງ ຮໍ້ອຍ 

ສຳມ ສິບ ປີ         

16ພວກ ເຂົຳ ກ  ຝງັ ສບົ ເພິື່ ນ ໄວໍ້ ໃນ ນະຄອນ ຂອງ ດາວິດ ທື່ຳມກຳງ ບນັດຳ ກະສດັ         ເພຳະ 

ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ກະທ  ຳ ກຳນ ດ ີໃນ ອິສຣາເອນ          ຕ ື່  ພຣະເຈົ້າ          ແລະ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະອງົ          
17ຫລງັ ຈຳກ ທີື່  ເຢໂຮຢາດາ ສິໍ້ນ ຊວີດິ ແລໍ້ວ ບນັດຳ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ແຫື່ງ ຢ ດາ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ຖວຳຍ ບງັຄມົ ຕ ື່  

ກະສດັ         ແລໍ້ວ ກະສດັ ຊງົ ຟງັ ຄ  ຳ ທ ນ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         

18ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ປະ ຖິໍ້ມ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະ-
ຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ບວົລະບດັ ບນັດຳ ເສົຳ ຮ ບ ເຄົຳລບົ         

ແລະ ຮ ບ ເຄົຳລບົ         ພຣະພິໂລດ ໄດໍ້ ລງົ ມຳ ເໜ ອ ຢ ດາ          ແລະ ເຢຣ ຊາເລັມ          ເພຳະ ບຳບ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         

19ແຕື່ ພຣະອງົ ຍງັ ຊງົ ໃຊໍ້ ຜ ໍ້ ທ  ຳນວຳຍ ມຳ ທື່ຳມກຳງ ພວກ ເຂົຳ ເພ ື່ ອ ຈະ ນ  ຳ ພວກ ເຂົຳ ໃຫໍ້ ກບັ ມຳ ຫຳ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເປັນ ພະຍຳນ ຕ ື່ ສ ໍ້ ພວກ ເຂົຳ         ແຕື່ ພວກ ເຂົຳ ກ  ບ ື່  ຍອມ ຫງ ື່ຽງ ຫ  ຟງັ          

ເຢໂຮຢາດາເສຍຊີວິດ 
20ແລໍ້ວ ພຣະວິນຍານ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ສວມ ທບັ ເຊຄາຣີຢາ ລ ກ ຊຳຍ ເຢໂຮຢາດາ          ເພິື່ ນ ຢ ນ ຢ ື່ 

ເໜ ອ ປະຊຳຊນົ ແລະ ກື່ຳວ ແກື່ ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ         “ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ‘ເປັນ ຫຍງັ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈ ື່ງ 

ລະເມດີ ພຣະບນັຍດັ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ອນັ ເປັນ ເຫດ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ຈະເລີນ ຂ ໍ້ນ ບ ື່  ໄດໍ້’         ເພຳະ ທື່ຳນ ທງັ-

ຫລຳຍ ໄດໍ້ ປະ ຖິໍ້ມ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພຣະອງົ ຈ ື່ງ ປະ ຖິໍ້ມ ທື່ຳນ”         

21ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ຄິດ ຮໍ້ຳຍ ຕ ື່  ເຊ-
ຄາຣີຢາ          ແລະ ໂດຍ ຄ  ຳ ບນັຊຳ ຂອງ ກະສດັ         ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ແກວື່ງ ຫີນ ໃສື່ ເພິື່ ນ ໃນ ເດີື່ ນ ພຣະວຫິຳນ 

ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

22ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ         ກະສດັ ໂຢອາດ ຈ ື່ງ ບ ື່  ໄດໍ້ ຊງົ ລະນ ກ ເຖງິ ຄວຳມ ກະລນຸຳ ທີື່  

ເຢໂຮຢາດາ ພ ື່  ຂອງ ເຊຄາຣີຢາ ໄດໍ້ ສະແດງ ຕ ື່  ພະ ອງົ         ແຕື່ ໄດໍ້ ຊງົ ປະຫຳນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເພິື່ ນ ເສຍ         

ແລະ ເມ  ື່ອ ພວກ ເຂົຳ ກ  ຳລງັ ຈະ ຕຳຍ         ພວກ ເຂົຳ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         “ຂ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ທອດ ພຣະເນດ         

ແລະ ແກໍ້ແຄໍ້ນ ແທນ”          
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23ຕ ື່  ມຳ ເມ  ື່ອ ຮອດ ທໍ້ຳຍ ປີ         ກອງທບັ ຂອງ ຄນົ ຊີເຣຍ ກ  ມຳ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກບັ ໂຢອາດ          ພວກ ເຂົຳ ມຳ ຮອດ ຢ -

ດາ          ແລະ ເຢຣ ຊາເລັມ          ແລໍ້ວ ໄດໍ້ ທ  ຳລຳຍ ບນັດຳ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຂອງ ປະຊຳຊນົ ຈຳກ ໝ ື່ ປະຊຳຊນົ         ແລະ 

ສ ົື່ງ ເຄ ື່ ອງ ທີື່  ຍ ດ ໄດໍ້ ທງັ ໝດົ ໄປ ໃຫໍ້ ກະສດັ ແຫື່ງ ດາມາເຊ         

24ເຖງິ ວື່ຳ ກອງທບັ ຄນົ ຊີເຣຍ ມຳ ແຕື່ ໜໍ້ອຍ 

ຄນົ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ມອບ ກອງທບັ ໃຫຍື່ ໄວໍ້ ໃນ ມ  ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ເພຳະ ຢ ດາ ໄດໍ້ ປະ ຖິໍ້ມ ພຣະ-
ຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ຕນົ         ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ         ຄນົ ຊີເຣຍ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ລງົໂທດ ໂຢອາດ          

ປະຊາຊົນເອົາຫີນແກວູ່ງໃສູ່ເຊຄາຣີຢາ 
25ເມ  ື່ອ ພວກ ເຂົຳ ຈຳກ ພະ ອງົ ໄປ         ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ຂອງ ພະ ອງົ         ກ  ຄິດ ຮໍ້ຳຍ ຕ ື່  ພະ ອງົ         ເພຳະ ເລ ອດ 

ຂອງ ລ ກ ຊຳຍ ເຢໂຮຢາດາ ປະໂລຫິດ         ແລະ ໄດໍ້ ປະຫຳນ ພະ ອງົ ເສຍ ທີື່  ເທິງ ຕຽງ ນອນ         ພະ ອງົ ກ  ສິໍ້ນ 

ພະ ຊນົ         ພວກ ເຂົຳ ຝງັ ພະ ສບົ ໄວໍ້ ໃນ ນະຄອນ ດາວິດ          ແຕື່ ບ ື່  ໄດໍ້ ຝງັ ພະ ສບົ ໄວໍ້ ໃນ ຂມຸ ຝງັ ສບົ ຂອງ 

ບນັດຳ ກະສດັ         

26ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ທີື່  ຄິດ ຮໍ້ຳຍ ຕ ື່  ພະ ອງົ         ຄ  ຊາບາດ ລ ກ ຊຳຍ ນຳງ ຊິເມອາດ ຄນົ ອຳໂມນ          

ແລະ ເຢໂຮຊາບັດ ລ ກ ຊຳຍ ນຳງ ຊິມຣີດ ຄນົ ໂມອາບ          
27ເລ ື່ ອງ ລຳວ ແຫື່ງ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ພະ ອງົ         ແລະ ພຳລະ ອນັ ໜກັ ຫລວງ ທີື່  ຕກົ ຢ ື່ ແກື່ ພະ ອງົ         ແລະ 

ກຳນ ສໍ້ອມແປງ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ກ  ມີ ບນັທ ກ ໄວໍ້ ໃນ ໜງັສ  ເລ ື່ ອງ ລຳວ ຂອງ ກະສດັ         ແລະ 

ອາມາຊີຢາ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ພະ ອງົ ຂ ໍ້ນ ປກົຄອງ ແທນ ພະ ອງົ          

ບົດທີ 25 
ໂຢອາດສິ້ນພະຊົນ[a] 

1ເມ  ື່ອ ອາມາຊີຢາ ເລີື່ ມ ປກົຄອງ ນ ັໍ້ນ         ພະ ອງົ ມີ ອຳຍ ຸຊຳວ ຫໍ້ຳ ປີ         ແລະ ຊງົ ປກົຄອງ ໃນ ເຢຣ ຊາເລັມ 

ຊຳວ ເກົໍ້ຳ ປີ         ພະ ມຳນ ດຳ ຂອງ ພະ ອງົ ຊງົ ພະ ນຳມ ວື່ຳ         ເຢໂຮອັດດັນ          ຊຳວ ເຢຣ ຊາເລັມ         

2ແລະ ພະ 

ອງົ ຊງົ ກະທ  ຳ ສິື່ ງ ທີື່  ພ ພຣະໄທ ໃນ ສຳຍ ພຣະເນດ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແຕື່ ບ ື່  ແມ ື່ນ ດໍ້ວຍ ພະ ໄທ ທີື່ -

ແທໍ້ ຈງິ          
3ແລະ ຢ ື່ ມຳ ພ  ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ຢ ື່ ໃນ ພະຫດັ ຂອງ ພະ ອງົ ຢື່ຳງ ໝັໍ້ນຄງົ ແລໍ້ວ         ພະ ອງົ ຊງົ ປະຫຳນ ຊ-ີ

ວດິ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ຂອງ ພະ ອງົ         ຜ ໍ້ ທີື່  ຂໍ້ຳ ພ ື່  ຂອງ ພະ ອງົ         

4ແຕື່ ພະ ອງົ ບ ື່  ໄດໍ້ ຊງົ ປະຫຳນ ຊວີດິ ລ ກ ຫລຳນ 

ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ແຕື່ ໄດໍ້ ຊງົ ກະທ  ຳ ຕຳມ ທີື່  ມີ ບນັທ ກ ໄວໍ້ ໃນ ໜງັສ  ພຣະບນັຍດັ ຂອງ ໂມເຊ          ທີື່  ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ບນັຊຳ ໄວໍ້ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ         “ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ພ ື່  ຕໍ້ອງ ຮບັ ໂທດ ເຖງິ ຕຳຍ ແທນ ລ ກ ຂອງ ຕນົ         ຫລ  ໃຫໍ້ ລ ກ 

ຕໍ້ອງ ຮບັ ໂທດ ເຖງິ ຕຳຍ ແທນ ພ ື່  ຂອງ ຕນົ         ໃຫໍ້ ທກຸ ຄນົ ຮບັ ໂທດ ເຖງິ ຕຳຍ ເນ ື່ ອງ ດໍ້ວຍ ບຳບ ຂອງ ຄນົ 

ນ ັໍ້ນ ເອງ”          

ອາມາຊີຢາປົກຄອງຢ ູ່ເໜືອຢ ດາ 
5ແລໍ້ວ ອາມາຊີຢາ ໄດໍ້ ປະຊຸມ ພວກ ຢ ດາ          ແລະ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ຢ ື່ ພຳຍ ໃຕໍ້ ຜ ໍ້ ບງັຄບັ ກອງພນັ         ແລະ 

ຜ ໍ້ ບງັຄບັ ກອງຮໍ້ອຍ         ຕຳມ ເຮ ອນ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ຕນົ         ຄ  ຢ ດາ          ແລະ ເບັນຢາມິນ ທງັ ໝດົ         ພະ ອງົ 

ໄດໍ້ ຊງົ ນບັ ຄນົ ທີື່  ມີ ອຳຍ ຸຊຳວ ປີ ຂ ໍ້ນ ໄປ         ແລະ ຊງົ ເຫັນ ວື່ຳ ມີ ຊຳຍ ໜຸື່ມ ສຳມ ແສນ ຄນົ         ສຳມຳດ ເຂົໍ້ຳ ເຮັດ 

ສງົຄຳມ         ສຳມຳດ ຖ  ຫອກ         ແລະ ໂລື່         

6ນອກຈຳກ ນ ັໍ້ນ         ພະ ອງົ ຊງົ ຈ ໍ້ຳງ ທະຫຳນ ທີື່  ເກັື່ງ ກໍ້ຳ ຈຳກ ອິ-
 

[a]2 ປະຫວດັກະສດັ 12:19-21 
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ສຣາເອນ ໜ ື່ ງ ແສນ ຄນົ ເປັນ ເງນິ ໜ ື່ ງ ຮໍ້ອຍ ຕະລນັຕນົ          

7ແຕື່ ຄນົ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຄນົ ໜ ື່ ງ ມຳ ເຝົໍ້ຳ ພະ ອງົ ທ ນ ວື່ຳ         “ຂໍ້ຳ ແດື່ ກະສດັ         ຂ  ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ກອງທບັ ອິ-
ສຣາເອນ ໄປ ກບັ ພະ ອງົ         ເພຳະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ບ ື່  ໄດໍ້ ຊງົ ສະຖດິ ຢ ື່ ກບັ ອິສຣາເອນ          ຄ  ກບັ ຄນົ ເອ-
ຟຣາຢິມ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ທງັ ໝດົ         

8ແຕື່ ຖໍ້ຳ ພະ ອງົ ຄຳດໝຳຍ ວື່ຳ ໂດຍ ວທີິ ນີໍ້         ພະ ອງົ ຈະ ເຂັໍ້ມແຂງ ພ  ທີື່  ຈະ ເຂົໍ້ຳ 

ສງົຄຳມ         ພຣະເຈົ້າ ຈະ ຊງົ ແກວື່ງ ພະ ອງົ ລງົ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ສດັຕ          ເພຳະວື່ຳ ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ລິດ ທີື່  ຈະ ຊື່ວຍ ໄວໍ້         

ຫລ  ຖິໍ້ມ ໄປ ໄດໍ້”         

9ແລະ ອາມາຊີຢາ ກື່ຳວ ກບັ ຄນົ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ວື່ຳ         “ແຕື່ ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ປະກຳນ ໃດ ໃນ 

ເລ ື່ ອງ ເງນິ ໜ ື່ ງ ຮໍ້ອຍ ຕະລນັຕນົ ຊ ື່ ງ ເຮົຳ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ແກື່ ກອງທບັ ອິສຣາເອນ ໄປ ແລໍ້ວ ນ ັໍ້ນ”         ແລໍ້ວ ຄນົ ຂອງ 

ພຣະເຈົ້າ ທ ນ ຕອບ ວື່ຳ         “ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ສຳມຳດ ທີື່  ຈະ ປະທຳນ ແກື່ ພະ ອງົ ຫລຳຍ ກວື່ຳ ນີໍ້ ອີກ 

ຫລຳຍ ເທົື່ ຳ”         

10ແລະ ອາມາຊີຢາ ກ  ຊງົ ປດົ ປື່ອຍ ກອງທບັ ຊ ື່ ງ ມຳ ຫຳ ພະ ອງົ ຈຳກ ເອຟຣາຢິມ ໃຫໍ້ ກບັ 

ໄປ ເຮ ອນ ອີກ         ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ຮໍ້ຳຍ ຢ ດາ ຫລຳຍ         ແລະ ໄດໍ້ ກບັ ເຮ ອນ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ໂກດ ຮໍ້ຳຍ         ຢື່ຳງ ຮນຸ 

ແຮງ         

11ແຕື່ ອາມາຊີຢາ ຊງົ ກໍ້ຳ ແຂງ ຂ ໍ້ນ         ແລະ ຊງົ ນ  ຳ ທະຫຳນ ຂອງ ພະ ອງົ ອອກ ໄປ ຍງັ ພ ເຂົຳ ເກ ອ         

ແລະ ໂຈມ ຕ ີຄນົ ເສອີ ໜ ື່ ງ ໝ ື່ ນ ຄນົ         

12ຄນົ ຢ ດາ ຈບັ ເປັນ ໄດໍ້ ໜ ື່ ງ ໝ ື່ ນ ຄນົ         ແລະ ພຳ ພວກ ເຂົຳ ໄປ ທີື່  

ຈອມ ຜຳ         ແລະ ຖິໍ້ມ ລງົ ເຫວ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ກ  ຕກົລງົ ມຸ ື່ນ ເປັນ ຕື່ອນ ໆ         

13ແຕື່ ຄນົ ຂອງ ກອງທບັ ຊ ື່ ງ 

ອາມາຊີຢາ ຊງົ ປດົ ໃຫໍ້ ກບັ ໄປ         ແລະ ບ ື່  ໃຫໍ້ ໄປ ຮບົ ດໍ້ວຍ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ລໍ້ຳ ຖອຍ ເຂົໍ້ຳ ໂຈມ ຕ ີຫວົ ເມ  ອງ 

ຂອງ ຢ ດາ          ຕ ັໍ້ງແຕື່ ຊາມາເຣຍ ເຖງິ ເບັດ-ໂຮໂຣນ          ແລະ ຂໍ້ຳ ປະຊຳຊນົ ສຳມ ພນັ ຄນົ         ແລະ ຍ ດ ສິື່ ງ 

ຂອງ ໄປ ເປັນ ຈ  ຳນວນ ຫລຳຍ          
14ແລະ ຢ ື່ ມຳ ເມ  ື່ອ ອາມາຊີຢາ ສະເດັດ ກບັ ຈຳກ ກຳນ ຂໍ້ຳ ຟນັ ຄນົ ເອໂດມ          ພະ ອງົ ຊງົ ນ  ຳ ຮ ບ ເຄົຳ-

ລບົ ຂອງ ຊຳວ ເສອີ ມຳ ຕ ັໍ້ງ ໄວໍ້ ເປັນ ພະ ຂອງ ພະ ອງົ         ແລະ ກຳບ ນະມດັສະກຳນ ພະ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ຊງົ ເຜົຳ 

ເຄ ື່ ອງ ຫອມ ຖວຳຍ         

15ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ຮໍ້ຳຍ ຕ ື່  ອາມາຊີຢາ          ແລະ ຊງົ ໃຊໍ້ ຜ ໍ້ ທ  ຳ-

ນວຳຍ ຄນົ ໜ ື່ ງ ໄປ ຫຳ         ທ ນ ພະ ອງົ ວື່ຳ         “ເປັນ ຫຍງັ ເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ສະແຫວງຫຳ ພະ ຂອງ ຊນົ ຊຳດ ໜ ື່ ງ         ຊ ື່ ງ ບ ື່  

ສຳມຳດ ຊື່ວຍ ຊນົ ຊຳດ ຂອງ ຕນົ ເອງ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຈຳກ ມ  ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້”         

16ຢ ື່ ມຳ ຂະນະ ທີື່  ລຳວ ກ  ຳລງັ ທ ນ ຢ ື່         

ກະສດັ ກື່ຳວ ກບັ ລຳວ ວື່ຳ         “ເຮົຳ ໄດໍ້ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ເປັນ ທີື່  ປ ກສຳ ຂອງ ກະສດັ ຫລ          ຢດຸ!         ເປັນ ຫຍງັ 

ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ຕຳຍ”         ຜ ໍ້ ທ  ຳນວຳຍ ນ ັໍ້ນ ຈ ື່ງ ຢດຸ         ແຕື່ ທ ນ ວື່ຳ         “ຂໍ້ຳພະອງົ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ຕ ັໍ້ງ ພຣະໄທ 

ຈະ ທ  ຳລຳຍ ພະ ອງົ         ເພຳະ ພະ ອງົ ຊງົ ກະທ  ຳ ເຊັື່ ນ ນີໍ້         ແລະ ບ ື່  ໄດໍ້ ຊງົ ຟງັ ຄ  ຳ ປ ກສຳ ຂອງ ຂໍ້ຳພະອງົ”          

ຢ ດາບຸກລຸກເອໂດມ 
17ແລໍ້ວ ອາມາຊີຢາ ກະສດັ ແຫື່ງ ຢ ດາ ໄດໍ້ ຊງົ ຮບັ ຄ  ຳ ປ ກສຳ         ແລະ ຊງົ ໃຊໍ້ ໃຫໍ້ ໄປ ເຝົໍ້ຳ ໂຢອາດ ລ ກ 

ຊຳຍ ຂອງ ເຢໂຮອາຮາດ          ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຢຮ           ກະສດັ ຂອງ ອິສຣາເອນ ທ ນ ວື່ຳ         “ມຳ ແມ         ໃຫໍ້ ເຮົຳ 

ທງັ ສອງ ມຳ ປະ ເຊນີ ໜໍ້ຳ ກນັ”         

18ແລະ ໂຢອາດ ກະສດັ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ ຊງົ ໃຊໍ້ ໄປ ຍງັ ອາມາຊີຢາ 

ກະສດັ ແຫື່ງ ຢ ດາ ວື່ຳ         “ຕ ົໍ້ນ ຜກັໜຳມ ເທິງ ເລບານອນ ສ ົື່ງ ຂື່ຳວ ໄປ ຫຳ ຕ ົໍ້ນສນົ ເທິງ ເລບານອນ ວື່ຳ         

‘ຈ ົື່ງ ຍກົ ລ ກ ສຳວ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ເປັນ ເມຍ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຮົຳ’         ແລະ ສດັປື່ຳ ໂຕ ໜ ື່ ງ ແຫື່ງ ເລບານອນ 

ຜື່ຳນ ມຳ         ຢຽບ ຕ ົໍ້ນ ຜກັໜຳມ ລງົ ເສຍ         

19ທື່ຳນ ວື່ຳ         ‘ເບິື່ ງ ແມ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ໂຈມ ຕ ີເອໂດມ’         ແລະ 

ຈດິໃຈ ຂອງ ທື່ຳນ ກ  ຈອງຫອງ ຂ ໍ້ນ ໃນ ຄວຳມ ໂອໍ້ ອວດ         ແຕື່ ຈ ົື່ງ ຢ ື່ ກບັ ເຮ ອນ ເຖດີ         ເພຳະ ເຫດ ໃດ ທື່ຳນ 

ຈ ື່ງ ເລົໍ້ຳ ໃຈ ຕນົ ເອງ ໃຫໍ້ ຕ ື່ ສ ໍ້         ແລະ ຮບັ ອນັຕະລຳຍ         ອນັ ຈະ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ລ ົໍ້ມ ລງົ         ທງັ ທື່ຳນ         ແລະ ຢ ດາ”          
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20ແຕື່ ອາມາຊີຢາ ບ ື່  ຊງົ ຟງັ ເພຳະ ເປັນ ມຳ ຈຳກ ພຣະເຈົ້າ          ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ພະ ອງົ ຈະ ຊງົ ມອບ ພວກ ເຂົຳ 

ທງັຫລຳຍ ໄວໍ້ ໃນ ມ  ຂອງ ສດັຕ          ເພຳະ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຊອກ ຫຳ ພະ ແຫື່ງ ເອໂດມ         

21ໂຢອາດ ກະສດັ 

ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ ຈ ື່ງ ສະເດັດ ຂ ໍ້ນ ໄປ         ພະ ອງົ         ແລະ ອາມາຊີຢາ ກະສດັ ແຫື່ງ ຢ ດາ ໄດໍ້ ປະ ເຊນີ ໜໍ້ຳ 

ກນັ ທີື່  ເບັດ-ເຊເມັດ          ຊ ື່ ງ ເປັນ ຂອງ ຢ ດາ         

22ຢ ດາ ກ  ພື່ຳຍ ແພໍ້ ອິສຣາເອນ          ແລະ ທກຸ ຄນົ ກ  ໜີ ກບັ ໄປ 

ເຕັນ ຂອງ ຕນົ         

23ໂຢອາດ ກະສດັ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ ຊງົ ຈບັ ອາມາຊີຢາ ກະສດັ ແຫື່ງ ຢ ດາ ລ ກ ຊຳຍ 

ຂອງ ໂຢອາດ          ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຢໂຮອາຮາດ ທີື່  ເບັດ-ເຊເມັດ          ແລະ ນ  ຳ ພະ ອງົ ມຳ ຍງັ ເຢຣ ຊາເລັມ          

ຊງົ ທ  ຳລຳຍ ກ  ຳແພງ ເຢຣ ຊາເລັມ ລງົ ສີື່  ຮໍ້ອຍ ສອກ         ຕ ັໍ້ງແຕື່ ປະຕ  ເອຟຣາຢິມ ເຖງິ ປະຕ  ແຈ         

24ແລະ 

ພະ ອງົ ຊງົ ຍ ດ ຄ  ຳ         ແລະ ເງນິ ທງັ ໝດົ         ທງັ ເຄ ື່ ອງໃຊໍ້ ທງັ ໝດົ ຊ ື່ ງ ພບົ ໃນ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ໃນ 

ຄວຳມ ຮກັສຳ ຂອງ ໂອເບັດ ເອໂດມ          ທງັ ຄງັ ຊບັ ຂອງ ສ  ຳນກັ ພະລຳຊະວງັ         ພໍ້ອມ ກບັ ຄນົ ປະກນັ 

ດໍ້ວຍ         ແລະ ພະ ອງົ ສະເດັດ ກບັ ໄປ ຍງັ ຊາມາເຣຍ          
25ອາມາຊີຢາ          ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ໂຢອາດ ກະສດັ ແຫື່ງ ຢ ດາ ຊງົ ພະ ຊນົ ຢ ື່ ສິບ ຫໍ້ຳ ປີ         ຫລງັ ຈຳກ ກຳນ 

ສະຫວນັ ນະ ຄດົ ຂອງ ໂຢອາດ          ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຢໂຮອາຮາດ          ກະສດັ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ          

ສົງຄາມລະຫວູ່າງຢ ດາກັບອິສຣາເອນ[a] 
26ສື່ວນ ພະ ລຳຊະ ກດິ ນອກ ນ ັໍ້ນ ຂອງ ອາມາຊີຢາ          ຕ ັໍ້ງແຕື່ ຕ ົໍ້ນ ຈນົ ຈບົ         ກ  ໄດໍ້ ບນັທ ກ ໄວໍ້ ໃນ ໜງັສ  

ຂອງ ກະສດັ ແຫື່ງ ຢ ດາ          ແລະ ອິສຣາເອນ         

27ນບັ ແຕື່ ເວລຳ ທີື່  ອາມາຊີຢາ ຊງົ ຫນັ ໄປ ຈຳກ ກຳນ ຕດິ-

ຕຳມ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ກ  ຄິດ ກະບດົ         ຕ ື່  ພະ ອງົ ໃນ ເຢຣ ຊາເລັມ          ແລະ ພະ ອງົ 

ຊງົ ໜີ ໄປ ທີື່  ລາກິດ          ແຕື່ ພວກ ເຂົຳ ໄປ ຕຳມ ພະ ອງົ ທີື່  ລາກິດ          ແລະ ປະຫຳນ ພະ ອງົ ເສຍ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         

28ພວກ ເຂົຳ ນ  ຳ ພະ ສບົ ໃສື່ ຫລງັ ມ ໍ້ຳ ກບັ ມຳ         ແລະ ຝງັ ໄວໍ້ ກບັ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພະ ອງົ ໃນ ເມ  ອງ ແຫື່ງ 

ຢ ດາ          

ບົດທີ 26 
ການສິ້ນພະຊົນຂອງອາມາຊີຢາ[b] 

1ປະຊຳຊນົ ທງັ ໝດົ ແຫື່ງ ຢ ດາ ຈ ື່ງ ຕ ັໍ້ງ ອຸດຊີຢາ          ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ມີ ອຳຍ ຸສິບ ຫກົ ປີ         ໃຫໍ້ ເປັນ ກະສດັ ແທນ ອາ-
ມາຊີຢາ ບດິຳ ຂອງ ພະ ອງົ         

2ພະ ອງົ ຊງົ ສໍ້ຳງ ເມ  ອງ ເອລັດ          ແລະ ໃຫໍ້ ກບັ ຄ ນ ແກື່ ຢ ດາ ຫລງັ ຈຳກ ທີື່  

ກະສດັ ຊງົ ລື່ວງ ລບັ ໄປ ຢ ື່ ກບັ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພະ ອງົ          
3ເມ  ື່ອ ອຸດຊີຢາ ຊງົ ເລີື່ ມ ປກົຄອງ ນ ັໍ້ນ         ພະ ອງົ ມີ ອຳຍ ຸສິບ ຫກົ ປີ         ແລະ ຊງົ ປກົຄອງ ໃນ ເມ  ອງ ເຢຣ -

ຊາເລັມ ຫໍ້ຳ ສິບ ສອງ ປີ         ພະ ມຳນ ດຳ ຂອງ ພະ ອງົ ຊງົ ພະ ນຳມ ວື່ຳ         ເຢໂກລຢີາ          ຊຳວ ເຢຣ ຊາເລັມ         

4ແລະ ພະ ອງົ ຊງົ ກະທ  ຳ ສິື່ ງ ທີື່  ພ ພຣະໄທ ໃນ ສຳຍ ພຣະເນດ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຕຳມ ທີື່  ອາມາຊີ-
ຢາ ພ ື່  ຂອງ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ກະທ  ຳ ທກຸ ປະກຳນ         

5ພະ ອງົ ຊງົ ສະແຫວງຫຳ ພຣະເຈົ້າ ໃນ ສະໄໝ ຂອງ 

ເຊຄາຣີຢາ          ຜ ໍ້ ເຂົໍ້ຳໃຈ ໃນ ນມິດິ ຕື່ຳງ ໆ ຈຳກ ພຣະເຈົ້າ          ແລະ ຕຳບໃດ ທີື່  ພະ ອງົ ສະແຫວງຫຳ ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ          ພຣະເຈົ້າ ກ  ຊງົ ກະທ  ຳ ໃຫໍ້ ພະ ອງົ ຈະເລີນ          

 

[a]2 ປະຫວດັກະສດັ 14:8-14 
[b]2 ປະຫວດັກະສດັ 14:17-20 [b]2 ປະຫວດັກະສດັ 14:21 
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ອຸດຊີຢາເປັນກະສັດແທນອາມາຊີຢາ[b] 

6ພະ ອງົ ສະເດັດ ອອກ ໄປ ເຮັດ ສງົຄຳມ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກບັ ຄນົ ຟີລິດສະຕີນ          ແລະ ພງັ ກ  ຳແພງ ເມ  ອງ ກັດ,         

ກ  ຳແພງ ເມ  ອງ ຢັບເນ,         ກ  ຳແພງ ເມ  ອງ ອາຊະໂດດ,         ພະ ອງົ ຊງົ ສໍ້ຳງ ຫວົ ເມ  ອງ ໃນ ເຂດ ແດນ ອາຊະ-
ໂດດ          ແລະ ບື່ອນ ອ ື່ ນ ໆ ອີກ ທື່ຳມກຳງ ຄນົ ຟີລິດສະຕີນ         

7ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ຊື່ວຍ ພະ ອງົ ໃນ ກຳນ ຕ ື່ ສ ໍ້ ຄນົ 

ຟີລິດສະຕີນ          ແລະ ຕ ື່ ສ ໍ້ ຄນົ ອາຫລັບ ທີື່  ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ກ ເຣ-ບາອານ          ແລະ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກບັ ຄນົ ເມອ ນີມ         

8ຊນົ 

ອຳໂມນ ໄດໍ້ ຖວຳຍ ບນັນຳກຳນ ແກື່ ອຸດຊີຢາ          ແລະ ພະ ນຳມ ຂອງ ພະ ອງົ ກ  ແຜື່ ອອກ ໄປ ເຖງິ ເຂດ 

ແດນ ເອຢິບ          ເພຳະ ພະ ອງົ ຊງົ ເຂັໍ້ມແຂງ ຂ ໍ້ນ ຫລຳຍ          
9ຫລຳຍ ກວື່ຳ ນ ັໍ້ນ ອີກ         ອຸດຊີຢາ ຊງົ ສໍ້ຳງ ປໍ້ອມ ໃນ ເຢຣ ຊາເລັມ ທີື່  ປະຕ  ແຈ         ທີື່  ປະຕ  ພ ເຂົຳ         ແລະ 

ບື່ອນ ກ  ຳແພງ ໂຄໍ້ງ ຢື່ຳງ ແຂງແຮງ         

10ພະ ອງົ ຊງົ ສໍ້ຳງ ປໍ້ອມ ໃນ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ         ຊງົ ຂດຸ ນ  ໍ້ຳ-

ສໍ້ຳງ ຫລຳຍ ແຫື່ງ         ເພຳະ ພະ ອງົ ຊງົ ມີ ຝ ງ ສດັ ໃຫຍື່ ທງັ ໃນ ພ ເຂົຳ         ແລະ ໃນ ທົື່ງພຽງ         ຊງົ ມີ ຊຳວນຳ         

ແລະ ຄນົ ຕດັ ແຕື່ງ ຕ ົໍ້ນ ອະງ ຸື່ນ ໃນ ໂນນ ພ  ໃນ ກາເມນ          ເພຳະ ພະ ອງົ ຊງົ ຮກັ ກຳນ ກະເສດ ຫລຳຍ          
11ຫລຳຍ ກວື່ຳ ນ ັໍ້ນ ອີກ         ອຸດຊີຢາ ຊງົ ມີ ກອງ ທະຫຳນ ທີື່  ອອກ ໄປ ເຮັດ ເສິກ ເປັນ ກອງ ໆ ຕຳມ ຈ  ຳ-

ນວນ ທີື່  ເຢອີເອນ ເລຂຳ ໄດໍ້ ຮວບຮວມ ໄວໍ້ ນ  ຳ ກນັ         ກບັ ມາອາເສຢາ          ເຈົໍ້ຳ ໜໍ້ຳທີື່  ພຳຍ ໃຕໍ້ ກຳນ ຄວບ 

ຄມຸ ຂອງ ຮານານຢີາ          ຜ ໍ້ ບງັຄບັ ກອງ ທະຫຳນ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຂອງ ກະສດັ         

12ຈ  ຳນວນ ຫວົໜໍ້ຳ ຂອງ ບນັພະ-

ບ ລດຸ ທງັ ໝດົ ແຫື່ງ ພວກ ທະຫຳນ ກໍ້ຳ ຄ          ສອງ ພນັ ຫກົ ຮໍ້ອຍ ຄນົ         

13ໃຕໍ້ ກຳນ ບງັຄບັ ບນັຊຳ ຂອງ ຄນົ 

ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້         ມີ ກອງທບັ ທະຫຳນ ສຳມ ແສນ ເຈດັ ພນັ ຫໍ້ຳ ຮໍ້ອຍ ຄນົ         ຜ ໍ້ ເຮັດ ສງົຄຳມ ໄດໍ້ ດໍ້ວຍ ກ  ຳລງັ ຫລຳຍ         

ເພ ື່ ອ ຊື່ວຍ ກະສດັ ໃຫໍ້ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກບັ ສດັຕ          

14ອຸດຊີຢາ ຊງົ ຕຽມ ໂລື່         ຫອກ         ໝວກ ເຫລັກ         ເສ ໍ້ອ ເກຳະ         ທະນ          

ແລະ ກໍ້ອນ ຫີນ ສ  ຳລບັ ສະ ຫລິງ ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ກອງທບັ         

15ໃນ ເຢຣ ຊາເລັມ          ພະ ອງົ ຊງົ ເຮັດ ເຄ ື່ ອງ ກນົ ໄກ 

ໂດຍ ຄນົ ຊື່ຳງ ປະດດິ ເຮັດ ຂ ໍ້ນ ໄວໍ້ ເທິງ ປໍ້ອມ         ແລະ ຕຳມ ແຈ         ເພ ື່ ອ ຍງິ ລ ກ ທະນ          ແລະ ໂຍນ ກໍ້ອນ ຫີນ 

ໃຫຍື່ ໆ         ແລະ ພະ ນຳມ ຂອງ ພະ ອງົ ກ  ຊື່ຳລ  ໄປ ໄກ         ເພຳະ ພະ ອງົ ຊງົ ຮບັ ຄວຳມ ຊື່ວຍເຫລ ອ ຢື່ຳງ ມະ-

ຫດັສະຈນັ ຈນົ ພະ ອງົ ເຂັໍ້ມແຂງ          

ອຸດຊີຢາຮັບພຣະພອນທັງດ້ານສົງຄາມ ແລະພະລາຊະກິດ 
16ແຕື່ ເມ  ື່ອ ພະ ອງົ ຊງົ ແຂງແຮງ ແລໍ້ວ         ພະ ອງົ ກ  ມີ ພະ ໄທ ຈອງຫອງ ຂ ໍ້ນ         ຈ ື່ງ ຊງົ ກະທ  ຳ ຄວຳມ ເສຍ 

ຫຳຍ         ເພຳະ ພະ ອງົ ລະເມດີ ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ພະ ອງົ         ໂດຍ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ພຣະວຫິຳນ 

ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເພ ື່ ອ ເຜົຳ ເຄ ື່ ອງ ຫອມ ເທິງ ແທື່ນ ບ ຊຳ         

17ແຕື່ ອາຊາຣີຢາ ປະໂລຫິດ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ໄປ 

ຕດິຕຳມ ພະ ອງົ ພໍ້ອມ ກບັ ປະໂລຫິດ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແປດ ສິບ ຄນົ ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ເກັື່ງ ກໍ້ຳ         

18ພວກ ເຂົຳ 

ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ຂດັຂວຳງ ກະສດັ ອຸດຊີຢາ          ແລະ ທ ນ ພະ ອງົ ວື່ຳ         “ຂໍ້ຳ ແດື່ ອຸດຊີຢາ          ບ ື່  ແມ ື່ນ ໜໍ້ຳທີື່  ຂອງ 

ພະ ອງົ ທີື່  ຈະ ເຜົຳ ເຄ ື່ ອງ ຫອມ ຖວຳຍ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແຕື່ ເປັນ ໜໍ້ຳທີື່  ຂອງ ປະໂລຫິດ ລ ກ ຫລຳນ 

ຂອງ ອາໂຣນ          ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ຊ  ຳລະ ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ບ ລິສດຸ         ເພ ື່ ອ ເຜົຳ ເຄ ື່ ອງ ຫອມ         ຂ  ເຊນີ ພະ ອງົ ສະເດັດ ອອກ ໄປ 

ຈຳກ ສະຖຳນທີື່  ບ ລິສດຸ ນີໍ້         ເພຳະ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ລື່ວງ ເກນີ         ແລະ ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ ຮບັ ກຽດ ອນັ ໃດ ຈຳກ ພຣະ-
ຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເລີຍ”         

19ແລໍ້ວ ອຸດຊີຢາ ຊງົ ຮໍ້ຳຍ         ພະ ອງົ ມີ ກະຖຳງ ໄຟ ຢ ື່ ໃນ ພຣະຫດັ ຈະ ຊງົ ເຜົຳ ເຄ ື່ ອງ 

ຫອມ         ເມ  ື່ອ ພະ ອງົ ຊງົ ຮໍ້ຳຍ ຕ ື່  ພວກ ປະໂລຫິດ         ພະຍຳດ ຂີໍ້ທ ດ ກ  ເກດີ ຂ ໍ້ນ ມຳ ທີື່  ໜໍ້ຳຜຳກ ຂອງ ພະ ອງົ 

ຕ ື່ໜໍ້ຳ ປະໂລຫິດ ໃນ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂໍ້ຳງ ແທື່ນ ເຜົຳ ເຄ ື່ ອງ ຫອມ         

20ອາຊາຣີຢາ 



723 2 ຂູ່າວຄາວ 27 
ປະໂລຫິດ ໃຫຍື່         ແລະ ບນັດຳ ປະໂລຫິດ ທງັ ປວງ ເບິື່ ງ ພະ ອງົ         ແລະ ເບິື່ ງ ແມ         ພະ ອງົ ຊງົ ເປັນ ພະຍຳດ 

ຂີໍ້ທ ດ ທີື່  ໜໍ້ຳຜຳກ         ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ຈ ື່ງ ຊຸກ ພະ ອງົ ອອກ ໄປ ຈຳກ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ພະ ອງົ ເອງ ກ  ຊງົ 

ຮບີ ສະເດັດ ອອກ ໄປ         ເພຳະວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ລງົໂທດ ພະ ອງົ ແລໍ້ວ         

21ກະສດັ ອຸດຊີຢາ ຊງົ 

ເປັນ ພະຍຳດ ຂີໍ້ທ ດ ຈນົ ມ ໍ້ ສິໍ້ນ ພະ ຊນົ         ແລະ ເພຳະ ເປັນ ພະຍຳດ ຂີໍ້ທ ດ ຈ ື່ງ ຊງົ ປະທບັ ໃນ ວງັ ຕື່ຳງຫຳກ         

ເພຳະ ພະ ອງົ ຊງົ ຖ ກ ຕດັ ອອກ ຈຳກ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ໂຢທາມ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ 

ພະ ອງົ ເປັນ ຜ ໍ້ ເບິື່ ງແຍງ ລຳຊະ ສ  ຳນກັ ປກົຄອງ ປະຊຳຊນົ ແຫື່ງ ແຜື່ນດນິ          

ອຸດຊີຢາຊົງເຮັດຫນ້າທີ່ຂອງປະໂລຫິດ ແລ້ວຮັບໂທດ 
22ສື່ວນ ພະ ລຳຊະ ກດິ ນອກ ນ ັໍ້ນ ຂອງ ອຸດຊີຢາ          ຕ ັໍ້ງແຕື່ ຕ ົໍ້ນ ຈນົ ຈບົ         ເອຊາຢາ ຜ ໍ້ ທ  ຳນວຳຍ         ລ ກ 

ຊຳຍ ອາໂມດ          ໄດໍ້ ບນັທ ກ ໄວໍ້         

23ແລະ ອຸດຊີຢາ ກ  ຊງົ ລື່ວງ ລບັ ໄປ ຢ ື່ ກບັ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພະ ອງົ         

ພວກ ເຂົຳ ກ  ຝງັ ພະ ສບົ ໄວໍ້ ກບັ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພະ ອງົ ໃນ ນຳ ບື່ອນ ຝງັ ສບົ ອນັ ເປັນ ຂອງ ກະສດັ         

ໂດຍ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ພະ ອງົ ຊງົ ເປັນ ພະຍຳດ ຂີໍ້ທ ດ”         ແລະ ໂຢທາມ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ພະ ອງົ ກ  ຂ ໍ້ນ ປກົຄອງ 

ແທນ          
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ການສິ້ນພະຊົນຂອງອຸດຊີຢາ ໂຢທາມປົກຄອງແທນພະອົງ[a] 

1ເມ  ື່ອ ໂຢທາມ ຊງົ ເລີື່ ມ ປກົຄອງ ນ ັໍ້ນ         ພະ ອງົ ມີ ອຳຍ ຸຊຳວ ຫໍ້ຳ ປີ         ແລະ ຊງົ ປກົຄອງ ໃນ ເຢຣ ຊາເລັມ 

ສິບ ຫກົ ປີ         ພະ ມຳນ ດຳ ຂອງ ພະ ອງົ ມີ ພະ ນຳມ ວື່ຳ         ເຢຣຸຊາ ລ ກ ສຳວ ຂອງ ຊາໂດກ         

2ແລະ ພະ ອງົ ຊງົ 

ກະທ  ຳ ສິື່ ງ ທີື່  ພ ພຣະໄທ ໃນ ສຳຍ ພຣະເນດ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຕຳມ ທີື່  ອຸດຊີຢາ ພ ື່  ຂອງ ພະ ອງົ ໄດໍ້ 

ຊງົ ກະທ  ຳ ທກຸ ປະກຳນ         ເວັໍ້ນ ແຕື່ ພະ ອງົ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແຕື່ ປະ-

ຊຳຊນົ ຍງັ ປະຕບິດັ ໃນ ທຳງ ເສຍ ຫຳຍ          
3ພະ ອງົ ຊງົ ສໍ້ຳງ ປະຕ  ເທິງ ຂອງ ພຣະວຫິຳນ ແຫື່ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ຊງົ ກະທ  ຳ ກຳນ ກ ື່ສໍ້ຳງ 

ຫລຳຍ ບື່ອນ ທີື່  ກ  ຳແພງ ຕຳແສງ ໂອເຟນ         

4ຫລຳຍ ກວື່ຳ ນ ັໍ້ນ ອີກ         ພະ ອງົ ຊງົ ສໍ້ຳງ ຫວົ ເມ  ອງ ໃນ ແຖບ ພ -

ເຂົຳ ແຫື່ງ ຢ ດາ          ແລະ ສໍ້ຳງ ປໍ້ອມ ກບັ ຫ ຄອຍ ຕຳມ ປື່ຳໄມ ໍ້          
5ແລະ ພະ ອງົ ຊງົ ສ ໍ້ ຮບົ ກບັ ກະສດັ ຄນົ ອຳໂມນ          ແລະ ຊງົ ຊະນະ         ໃນ ປີ ນ ັໍ້ນ ຄນົ ອຳໂມນ ໄດໍ້ ຖວຳຍ 

ເງນິ ແກື່ ພະ ອງົ ໜ ື່ ງ ຮໍ້ອຍ ຕະລນັຕນົ         ແລະ ເຂົໍ້ຳສຳລີ ໜ ື່ ງ ໝ ື່ ນ         ງວົ ກບັເຂົໍ້ຳ ບຳ ເລ ໜ ື່ ງ ໝ ື່ ນ         ຄນົ ອຳ-
ໂມນ ໄດໍ້ ຖວຳຍ ເທົື່ ຳ ກນັ ໃນ ປີ ທີ ສອງ ແລະ ໃນ ປີ ທີ ສຳມ          

6ໂຢທາມ ຈ ື່ງ ຊງົ ມີ ກ  ຳລງັ ຫລຳຍ ຂ ໍ້ນ         ເພຳະ ພະ ອງົ ຊງົ ກະກຽມ ທຳງ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ພະ ອງົ ຕ ື່  

ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ພະ ອງົ         

7ສື່ວນ ພະ ລຳຊະ ກດິ ນອກ ນ ັໍ້ນ ຂອງ ໂຢທາມ          

ແລະ ກຳນ ສງົຄຳມ ທງັ ໝດົ ຂອງ ພະ ອງົ,         ກດິຈະກ  ຳ ປະຈ  ຳ ວນັ ຂອງ ພະ ອງົ         ກ  ມີ ບນັທ ກ ໄວໍ້ ໃນ ໜງັສ  

ຂອງ ກະສດັ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ          ແລະ ຢ ດາ         

8ເມ  ື່ອ ພະ ອງົ ຊງົ ເລີື່ ມ ປກົຄອງ         ພະ ອງົ ມີ ອຳຍ ຸຊຳວ ຫໍ້ຳ ປີ         

ແລະ ຊງົ ປກົຄອງ ໃນ ເຢຣ ຊາເລັມ ສິບ ຫກົ ປີ         

9ໂຢທາມ ລື່ວງ ລບັ ໄປ ຢ ື່ ກບັ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພະ ອງົ         

ພວກ ເຂົຳ ຝງັ ພະ ສບົ ໄວໍ້ ໃນ ນະຄອນ ດາວິດ          ແລະ ອາຮາດ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ພະ ອງົ ຂ ໍ້ນ ປກົຄອງ ແທນ          

 

[a]2 ປະຫວດັກະສດັ 15:32 
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ໂຢທາມຊົງປົກຄອງເໜືອຢ ດາ[a] 
1ເມ  ື່ອ ອາຮາດ ຊງົ ເລີື່ ມ ປກົຄອງ         ພະ ອງົ ມີ ອຳຍ ຸຊຳວ ປີ         ແລະ ຊງົ ປກົຄອງ ໃນ ເຢຣ ຊາເລັມ ສິບ ຫກົ 

ປີ         ພະ ອງົ ບ ື່  ໄດໍ້ ຊງົ ກະທ  ຳ ສິື່ ງ ທີື່  ພ ພຣະໄທ ໃນ ສຳຍ ພຣະເນດ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຄ  ກບັ ດາວິດ 

ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພະ ອງົ         

2ແຕື່ ຊງົ ດ  ຳເນນີ ຕຳມ ທຳງ ຂອງ ກະສດັ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ          ພະ ອງົ ໄດໍ້ ຊງົ 

ສໍ້ຳງ ຮ ບ ເຄົຳລບົ ສ  ຳລບັ ບນັດຳ ພະບາອານ         

3ແລະ ຊງົ ເຜົຳ ເຄ ື່ ອງ ຫອມ ທີື່  ພ ເຂົຳ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຮິນ-
ໂນມ          ຊງົ ເຜົຳ ບນັດຳ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ພະ ອງົ ໃນ ໄຟ         ຕຳມ ກຳນ ເຮັດ ອນັ ໜໍ້ຳ ກຽດ ຊງັ ຂອງ ບນັດຳ ປະ-

ຊຳຊຳດ         ຊ ື່ ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ຂບັ ໄລື່ ອອກ ໄປ ເສຍ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ໜໍ້ຳ ປະຊຳຊນົ ອິສຣາເອນ         

4ພະ ອງົ 

ຊງົ ຖວຳຍ ສດັ ບ ຊຳ         ແລະ ຊງົ ເຜົຳ ເຄ ື່ ອງ ຫອມ ທີື່  ປ ຊະນຍີະສະຖຳນ ສ ງ         ແລະ ເທິງ ໂນນ ພ          ກໍ້ອງ ຕ ົໍ້ນ-

ໄມ ໍ້ ຂຽວ ສດົ ທກຸ ຕ ົໍ້ນ          

ອາຮາດປົກຄອງເໜືອຢ ດາ[b] 
5ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ພະ ອງົ ຈ ື່ງ ຊງົ ມອບ ພະ ອງົ ໄວໍ້ ໃນ ພະຫດັ ຂອງ 

ກະສດັ ແຫື່ງ ຊີເຣຍ          ຜ ໍ້ ຊງົ ຊະນະ ພະ ອງົ         ແລະ ຈບັ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ພະ ອງົ ເປັນ ຊະເລີຍ ຈ  ຳນວນ 

ຫລຳຍ ນ  ຳ ມຳ ຍງັ ດາມາເຊ          ແລະ ຊງົ ຖ ກ ມອບ ໄວໍ້ ໃນ ພະຫດັ ຂອງ ກະສດັ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ          ຜ ໍ້ ຊະ-

ນະ ພະ ອງົ ດໍ້ວຍ ກຳນ ຂໍ້ຳ ຟນັ ຢື່ຳງ ໃຫຍື່ ຫລວງ         

6ເພຳະວື່ຳ ເປກາ ລ ກ ຊຳຍ ເຣມາລີຢາ ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ໜ ື່ ງ 

ແສນ ສອງ ໝ ື່ ນ ຄນົ ໃນ ຢ ດາ ໃນ ມ ໍ້ ດຽວ         ທງັ ໝດົ ເປັນ ທະຫຳນ ເກັື່ງ ກໍ້ຳ         ເພຳະ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ 

ປະ ຖິໍ້ມ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ຕນົ         

7ແລະ ຊິກຣີ ທະຫຳນ ກໍ້ຳ ຂອງ ເອ-
ຟຣາຢິມ ໄດໍ້ ສງັຫຳນ ມາອາເສຢາ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ກະສດັ         ແລະ ອັດຊະຣິກາມ ຫວົໜໍ້ຳ ປກົຄອງ ກມົ 

ມະ ວງັ         ແລະ ເອນການາ ຜ ໍ້ ຮອງ ກະສດັ         

8ຄນົ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ຈບັ ຍຳດ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ຕນົ ເປັນ ຊະເລີຍ 

ສອງ ແສນ ຄນົ         ມີ ຜ ໍ້ຍງິ         ລ ກ ຊຳຍ         ແລະ ລ ກ ສຳວ         ແລະ ໄດໍ້ ຍ ດ ສິື່ ງ ຂອງ ເປັນ ຈ  ຳນວນ ຫລຳຍ ມຳ ຈຳກ 

ພວກ ເຂົຳ ນ  ຳ ມຳ ຍງັ ຊາມາເຣຍ          
9ແຕື່ ຜ ໍ້ ທ  ຳນວຳຍ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຢ ື່ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ຊ ື່ ວ ື່ຳ ໂອເດັດ          ເພິື່ ນ ອອກ ໄປ ພບົ 

ກອງທບັ ທີື່  ມຳ ຊາມາເຣຍ          ແລະ ເວົໍ້ຳ ກບັ ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ         “ເບິື່ ງ ແມ         ເພຳະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ 

ແຫື່ງ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຊງົ ຮໍ້ຳຍ ຕ ື່  ຢ ດາ          ພະ ອງົ ຊງົ ມອບ ພວກ ເຂົຳ ໄວໍ້ ໃນ ມ  ຂອງ 

ທື່ຳນ         ແຕື່ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ສງັຫຳນ ພວກ ເຂົຳ ເສຍ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຮໍ້ຳຍ ຊ ື່ ງ ຂ ໍ້ນ ໄປ ເຖງິ ຟໍ້ຳ ສະຫວນັ         

10ແລະ ບດັ ນີໍ້         ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ເຈດຕະນຳ ຈະ ຂ ົື່ມເຫງ ປະຊຳຊນົ ແຫື່ງ ຢ ດາ          ແລະ ເຢຣ ຊາເລັມ ໃຫໍ້ 

ເປັນ ຂໍ້ຳ ທຳດ         ຊຳຍ         ແລະ ຂໍ້ຳ ທຳດ ຍງິ ຂອງ ທື່ຳນ         ຕວົ ທື່ຳນ ເອງ ບ ື່  ມີ ບຳບ ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະ-
ເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ ຫລ          

11ບດັ ນີໍ້         ຂ  ຟງັ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ແລະ ຂ  ສ ົື່ງ ຊະເລີຍ ຊ ື່ ງ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ນ  ຳ ມຳ ຈຳກ ຍຳດ ພີື່ -

ນໍ້ອງ ຂອງ ທື່ຳນ ກບັ ໄປ         ເພຳະວື່ຳ ພະພິໂລດ ອນັ ແຮງ ກໍ້ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຢ ື່ ເໜ ອ ທື່ຳນ ທງັ-

ຫລຳຍ”         

12ບຳງ ຄນົ ໃນ ຫວົໜໍ້ຳ ຄນົ ເອຟຣາຢິມ ຄ          ອາຊາຣີຢາ ລ ກ ຊຳຍ ໂຢຮານານ          ເບເຣກີຢາ ລ ກ 

ຊຳຍ ເມຊິນເລໂມດ          ເຢຮີຊະກີຢາ ລ ກ ຊຳຍ ຊານລ ມ          ແລະ ອາມາສາ ລ ກ ຊຳຍ ຮດັ ໄລ         ໄດໍ້ ຢ ນ ຂ ໍ້ນ 

ຂດັຂວຳງ ບນັດຳ ຜ ໍ້ ທີື່  ກບັ ມຳ ຈຳກ ສງົຄຳມ         

13ໂດຍ ເວົໍ້ຳ ກບັ ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ         “ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ນ  ຳ ຊະເລີຍ ເຂົໍ້ຳ ມຳ 

 

[a]2 ປະຫວດັກະສດັ 15:32-38 [b]2 ປະຫວດັກະສດັ 16:1 
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ບື່ອນ ນີໍ້         ເພຳະ ເຈົໍ້ຳ ມຸ ໍ້ງ ໝຳຍ ທີື່  ຈະ ນ  ຳ ໂທດ ບຳບ ມຳ ເໜ ອ ເຮົຳ ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ເພີື່ ມ ເຂົໍ້ຳ ກບັ ບຳບ         

ແລະ ກ  ຳ ຊ ົື່ວ ໃນ ປະຈຸ ບນັ ຂອງ ເຮົຳ         ເພຳະວື່ຳ ກ  ຳ ຊ ົື່ວ ຂອງ ເຮົຳ ກ  ໃຫຍື່ ຫລຳຍ         ພຣະພິໂລດ ອນັ ແຮງ 

ກໍ້ຳ ຕ ື່  ອິສຣາເອນ ມີ ຢ ື່ ແລໍ້ວ”         

14ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ຜ ໍ້ ຖ  ອຳວດຸ ຈ ື່ງ ຖິໍ້ມ ຊະເລີຍ         ແລະ ສິື່ ງ ຂອງ ທີື່  ຍ ດ ມຳ ຕ ື່ -

ໜໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ         ແລະ ຊຸມນມຸຊນົ ທງັ ປວງ         

15ແລະ ຜ ໍ້ ຊຳຍ ທີື່  ຖ ກ ລະບ ຸຊ ື່  ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ລກຸຂ ໍ້ນ ເອົຳ ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ ທີື່  

ຍ ດ ມຳ ໃຫໍ້ ແກື່ ຄນົ ທີື່  ເປ ອຍ ກຳຍ ຢ ື່ ໃນ ພວກ ຊະເລີຍ         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ກ  ນຸື່ງ ຫົື່ມ ໄວໍ້         ທງັ ເອົຳ ເກບີ ໃຫໍ້ 

ພວກ ເຂົຳ ໃສື່         ແລະ ຈດັ ຫຳ ອຳຫຳນ         ເຄ ື່ ອງ ດ ື່ ມ ໃຫໍ້         ທງັ ທຳ ບຳດແຜ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ນ  ຳ ຄນົ ທີື່  

ອື່ອນເພຍ ຂ ໍ້ນ ລຳ         ນ  ຳ ພວກ ເຂົຳ ກບັ ມຳ ຫຳ ຍຳດ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ທີື່  ເມ  ອງ ເຢຣິໂກ          ຄ  ເມ  ອງ ຕ ົໍ້ນ 

ຕຳນ         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ກ  ກບັ ໄປ ຊາມາເຣຍ          

ອາຮາດກັບເປກາສ ້ຮົບກັນ[a] 
16ເທ ື່ ອ ນ ັໍ້ນ ກະສດັ ອາຮາດ ຊງົ ໃຊໍ້ ໃຫໍ້ ໄປ ຫຳ ກະສດັ ແຫື່ງ ອັດຊີເຣຍ ເພ ື່ ອ ຂ  ຄວຳມ ຊື່ວຍເຫລ ອ         

17ເພຳະ ຄນົ ເອໂດມ ໄດໍ້ ບກຸລກຸ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ອີກ         ໄດໍ້ ໂຈມ ຕ ີຢ ດາ          ແລະ ຈບັ ໄປ ເປັນ ຊະເລີຍ ນ  ຳ         

18ຄນົ 

ຟີລດິສະຕີນ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳປຸໍ້ນ ຫວົ ເມ  ອງ ໃນ ພ ເຂົຳ         ແລະ ທີື່  ພຳກ ໃຕໍ້ ຂອງ ຢ ດາ          ແລະ ໄດໍ້ ຍ ດ ເມ  ອງ ເບັດ-
ເຊເມັດ          ອາຢາໂລນ          ເກເດໂຣດ          ໂສໂກ ກບັ ຊນົນະບດົ         ຕິມນາ ກບັ ຊນົນະບດົ         ແລະ ທງັ ກິມໂຊ 

ກບັ ຊນົນະບດົ         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ກ  ຕ ັໍ້ງ ເຕັນ ຢ ື່ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         

19ເພຳະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກະທ  ຳ ໃຫໍ້ ຢ ດາ 

ອື່ອນແອ ລງົ ດໍ້ວຍ ອາຮາດ ກະສດັ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ          ເພຳະ ອາຮາດ ຊງົ ປື່ອຍ ໃຫໍ້ ຫລງົ ອ  ຳນຳດ ຢ ື່ ໃນ 

ຢ ດາ          ແລະ ບ ື່  ສດັຊ ື່  ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

20ສະນ ັໍ້ນ         ຕິກລັດ-ປເິລເສ ກະສດັ ແຫື່ງ ອັດຊີເຣຍ ຈ ື່ງ ຍກົ 

ທບັ ຂ ໍ້ນ ມຳ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກບັ ພະ ອງົ         ແລະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ພະ ອງົ ທກຸ ພະ ໄທ ແທນ ທີື່  ຈະ ສະໜບັສະໜ ນ ພະ ອງົ ໃຫໍ້ 

ເຂັໍ້ມແຂງ         

21ເພຳະ ອາຮາດ ຊງົ ເອົຳ ສິື່ ງ ຂອງ ສື່ວນ ໜ ື່ ງ ຈຳກ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          

ແລະ ຈຳກ ລຳຊະ ສ  ຳນກັ ຈຳກ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ທີື່  ຖວຳຍ ເປັນ ບນັນຳກຳນ ແກື່ ກະສດັ ຂອງ ອັດຊີເຣຍ          ແຕື່ ບ ື່  

ເປັນ ປະໂຫຍດ ແກື່ ພຣະອງົ          
22ໃນ ຄຳວ ທກຸ ຍຳກ ນ ັໍ້ນ         ພະ ອງົ ແຮື່ງ ບ ື່  ສດັຊ ື່  ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຄ  ກະສດັ ອາຮາດ ອງົ ດຽວ ກນັ ນີໍ້ 

ແຫລະ         

23ເພຳະ ພະ ອງົ ຊງົ ຖວຳຍ ສດັ ບ ຊຳ ແກື່ ພະ ຂອງ ເມ  ອງ ດາມາເຊ          ຊ ື່ ງ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ພະ ອງົ ພື່ຳຍ ແພໍ້         

ແລະ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ເພຳະວື່ຳ ພະ ຂອງ ກະສດັ ຊີເຣຍ ໄດໍ້ ຊື່ວຍ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ         ເຮົຳ ຈ ື່ງ ຈະ ຖວຳຍ ສດັ 

ບ ຊຳ ແກື່ ພະ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ເພ ື່ ອ ຈະ ຊື່ວຍ ເຮົຳ”         ແຕື່ ພະ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ທ  ຳລຳຍ ພະ ອງົ         ແລະ ອິ-
ສຣາເອນ ທງັ ປວງ ດໍ້ວຍ         

24ອາຮາດ ຊງົ ຮວບຮວມ ເຄ ື່ ອງໃຊໍ້ ຂອງ ພຣະວຫິຳນ ແຫື່ງ ພຣະເຈົ້າ          ແລະ 

ຕດັ ເຄ ື່ ອງໃຊໍ້ ແຫື່ງ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ເປັນ ຕື່ອນ ໆ         ພະ ອງົ ຊງົ ປິດ ປະຕ  ພຣະວຫິຳນ ຂອງ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ຊງົ ສໍ້ຳງ ແທື່ນ ບ ຊຳ ສ  ຳລບັ ພະ ອງົ ທກຸ ແຈ ເມ  ອງ ເຢຣ ຊາເລັມ         

25ພະ ອງົ ຊງົ 

ສໍ້ຳງ ປ ຊະນຍີະສະຖຳນ ສ ງ ໃນ ຫວົ ເມ  ອງ ຂອງ ຢ ດາ ທກຸ ຫວົ ເມ  ອງ         ເພ ື່ ອ ເຜົຳ ເຄ ື່ ອງ ຫອມ ຖວຳຍ ພະ 

ອ ື່ ນ         ເຮັດ ໃຫໍ້ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພະ ອງົ ຊງົ ພຣະພິໂລດ          

ຄົນເອໂດມກັບຄົນຟີລິດສະຕີນໄດ້ບຸກລຸກຢ ດາ 
26ສື່ວນ ພະ ລຳຊະ ກດິ ນອກ ນ ັໍ້ນ ຂອງ ພະ ອງົ         ແລະ ກດິຈະກ  ຳ ປະຈ  ຳ ວນັ ຂອງ ພະ ອງົ ທງັ ໝດົ         ຕ ັໍ້ງ-

ແຕື່ ຕ ົໍ້ນ ຈນົ ຈບົ         ກ  ມີ ບນັທ ກ ໄວໍ້ ໃນ ໜງັສ  ຂອງ ກະສດັ ແຫື່ງ ຢ ດາ          ແລະ ອິສຣາເອນ         

27ແລະ ອາຮາດ 

 

[a]2 ປະຫວດັກະສດັ 16:56 



2 ຂູ່າວຄາວ 29 726 
ກ  ລື່ວງ ລບັ ໄປ ຢ ື່ ກບັ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພະ ອງົ         ພວກ ເຂົຳ ຝງັ ພະ ສບົ ໄວໍ້ ໃນ ກງຸ ເຢຣ ຊາເລັມ          ແຕື່ ເຂົຳ 

ບ ື່  ໄດໍ້ ນ  ຳ ພະ ສບົ ໄປ ໄວໍ້ ໃນ ຂມຸ ຝງັ ສບົ ຂອງ ກະສດັ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ          ແລະ ເຮເຊກີຢາ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ 

ພະ ອງົ ໄດໍ້ ຂ ໍ້ນ ປກົຄອງ ແທນ ພະ ອງົ          

ບົດທີ 29 
ການສິ້ນພະຊົນຂອງອາຮາດ ເຮເຊກີຢາປົກຄອງແທນພະອົງ[a] 

1ເມ  ື່ອ ເຮເຊກີຢາ ມີ ອຳຍ ຸຊຳວ ຫໍ້ຳ ປີ         ພະ ອງົ ຊງົ ເລີື່ ມ ປກົຄອງ         ແລະ ຊງົ ປກົຄອງ ໃນ ເມ  ອງ ເຢຣ -
ຊາເລັມ ຊຳວ ເກົໍ້ຳ ປີ         ພະ ມຳນ ຂອງ ພະ ອງົ ຊງົ ພະ ນຳມ ວື່ຳ         ອາບີຢາ          ລ ກ ສຳວ ຂອງ ເຊຄາຣີຢາ         

2ແລະ ພະ ອງົ ຊງົ ກະທ  ຳ ສິື່ ງ ທີື່  ພ ພຣະໄທ ໃນ ສຳຍ ພຣະເນດ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຕຳມ ທີື່  ດາວິດ ບນັ-

ພະບ ລດຸ ຂອງ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ກະທ  ຳ ທກຸ ປະກຳນ          
3ໃນ ປີ ທ  ຳອິດ ແຫື່ງ ລຳຊະກຳນ ຂອງ ພະ ອງົ ໃນ ເດ ອນ ທ  ຳອິດ         ພະ ອງົ ຊງົ ເປີດ ປະຕ  ພຣະວຫິຳນ 

ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ໄດໍ້ ຊງົ ສໍ້ອມແປງ ປະຕ  ນ ັໍ້ນ         

4ພະ ອງົ ຊງົ ນ  ຳ ປະໂລຫິດ         ແລະ ຄນົ ເລວີ 

ເຂົໍ້ຳ ມຳ         ຊງົ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ຊຸມນມຸ ທີື່  ຖະໜນົ ທຳງ ທິດຕຳເວັນອອກ         

5ໂດຍ ກື່ຳວ ກບັ ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ         

“ຄນົ ເລວີ          ເອີຍ         ຂ  ຟງັ ເຮົຳ         ຈ ົື່ງ ຊ  ຳລະ ຕວົ ໃຫໍ້ ບ ລິສດຸ         ແລະ ຊ  ຳລະ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ທື່ຳນ ໃຫໍ້ ບ ລິສດຸ         ແລະ ຂນົ ສິື່ ງ ເປ ໍ້ອນເປິ ອອກ ໄປ ຈຳກ ສະ-

ຖຳນທີື່  ບ ລິສດຸ         

6ເພຳະ ບດິຳ ຂອງ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ກະທ  ຳ ກຳນ ບ ື່  ສດັຊ ື່         ແລະ ໄດໍ້ ເຮັດ ສິື່ ງ ທີື່  ຊ ົື່ວ ໃນ 

ສຳຍ ພຣະເນດ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຮົຳ         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ປະ ຖິໍ້ມ ພຣະອງົ         ແລະ ຫນັ ໜໍ້ຳ ໜີ 

ໄປ ຈຳກ ທີື່  ປະທບັ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເສຍ         

7ພວກ ເຂົຳ ປິດ ປະຕ  ລະບຽງ ພຣະວຫິຳນ         ແລະ ໄດໍ້ ດບັ 

ຕະກຽງ ເສຍ         ທງັ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຜົຳ ເຄ ື່ ອງ ຫອມ         ຫລ  ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ ໃນ ສະຖຳນທີື່  ບ ລິສດຸ ແດື່ ພຣະ-
ເຈົ້າ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ         

8ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ພຣະພິໂລດ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈ ື່ງ ມຳ ເທິງ ຢ ດາ          ແລະ 

ເຢຣ ຊາເລັມ          ພຣະອງົ ຊງົ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເປັນ ທີື່  ໜໍ້ຳ ຢໍ້ຳນ ກວົ         ແລະ ເປັນ ທີື່  ເຍຳະເຍີໍ້ຍ ຕຳມ ທີື່  ທື່ຳນ ໄດໍ້ ເຫັນ 

ກບັ ຕຳ ຂອງ ທື່ຳນ ແລໍ້ວ         

9ເບິື່ ງ ແມ         ບດິຳ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ເຮົຳ ໄດໍ້ ລ ົໍ້ມ ລງົ ດໍ້ວຍ ດຳບ         ແລະ ລ ກ ຊຳຍ ລ ກ 

ສຳວ ກບັ ເມຍ ຂອງ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຕກົ ເປັນ ຊະເລີຍ ເພຳະ ເຫດ ນີໍ້         

10ບດັ ນີໍ້         ເຮົຳ ມໃີຈ ປະສງົ ທີື່  ຈະ ເຮັດ ຄ  ຳ-

ໝັໍ້ນສນັຍຳ ກບັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ          ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ພຣະພິໂລດ ອນັ ແຮງ ກໍ້ຳ ຂອງ 

ພຣະອງົ ຈະ ຫນັ ໄປ ຈຳກ ເຮົຳ         

11ລ ກ ຊຳຍ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເອີຍ         ຢື່ຳ ເມນີເສີຍ ເພຳະ ພຣະ-
ຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ເລ ອກ ທື່ຳນ ໃຫໍ້ ຢ ນ ຢ ື່ ສະເພຳະ ພຣະພກັ ຂອງ ພຣະອງົ         ເພ ື່ ອ ບວົລະບດັ ພຣະອງົ         

ແລະ ເຜົຳ ເຄ ື່ ອງ ຫອມ”          
12ແລໍ້ວ ຄນົ ເລວີ ກ  ລກຸຂ ໍ້ນ         ຄ  ມາຮາດ ລ ກ ຊຳຍ ອາມາສາຍ          ແລະ ໂຢເອນ ລ ກ ຊຳຍ ອາຊາຣີຢາ          

ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ໂກຮາດ          ແລະ ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ເມຣາຣີ          ກີເຊ ລ ກ ຊຳຍ ອັບດີ          ແລະ ອາຊາ-
ຣີຢາ ລ ກ ຊຳຍ ເຢຮັນເລເລນ          ແລະ ຂອງ ຄນົ ເກໂຊນ          ມ ີໂຢອາ ລ ກ ຊຳຍ ຊິມມາ          ແລະ ເອເດັນ ລ ກ 

ຊຳຍ ໂຢອາ          
13ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ເອລຊີາຟັນ          ມ ີຊິມຣ ີ         ແລະ ເຢອ ເອນ          ແລະ ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ອາສັບ          ມ ີເຊ-

 

[a]2 ປະຫວດັກະສດັ 16:19-20 



727 2 ຂູ່າວຄາວ 29 
ຄາຣີຢາ          ແລະ ມັດຕານີຢາ          

14ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ເຮມານ          ມ ີເຢຮ ເອນ          ແລະ ຊິເມອີ          ແລະ ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ເຢດ ທ ນ          ມ ີເຊ-
ມາຢາ          ແລະ ອຸດຊີເອນ          

15ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ຮວບຮວມ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ຕນົ         ແລໍ້ວ ຊ  ຳລະ ຕນົ ໃຫໍ້ ບ ລິສດຸ         ແລະ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ຕຳມ 

ທີື່  ກະສດັ ໄດໍ້ ຊງົ ບນັຊຳ ໂດຍ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ໃຫໍ້ ຊ  ຳລະ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ ໃຫໍ້ ບ ລິສດຸ         

16ປະໂລຫິດ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ຂໍ້ຳງ ໃນ ຂອງ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເພ ື່ ອ 

ຊ  ຳລະ ໃຫໍ້ ບ ລິສດຸ         ພວກ ເຂົຳ ນ  ຳ ສິື່ ງ ທີື່  ເປ ໍ້ອນເປິ ທີື່  ພບົ ເຫັນ ໃນ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ອອກ ມຳ ທີື່  ເດີື່ ນ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ຄນົ ເລວີ ກ  ຂນົ ເອົຳ ສິື່ ງ ຂອງ ນ ັໍ້ນ ອອກ ໄປ 

ຍງັ ຫໍ້ວຍ ນ  ໍ້ຳ ກິດໂຣນ         

17ພວກ ເຂົຳ ເລີື່ ມ ຊ  ຳລະ ໃນ ມ ໍ້ ທ  ຳອິດ ຂອງ ເດ ອນ ທ  ຳອິດ         ແລະ ໃນ ວນັ ທີ ແປດ 

ຂອງ ເດ ອນ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ມຳ ຍງັ ລະບຽງ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພວກ ເຂົຳ ຊ  ຳລະ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຢ ື່ ແປດ ມ ໍ້         ແລະ ໃນ ມ ໍ້ ທີ ສິບ ຫກົ ຂອງ ເດ ອນ ທ  ຳອິດ         ກ  ສ  ຳເລັດ         

18ແລໍ້ວ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ຫຳ 

ກະສດັ ເຮເຊກີຢາ          ໂດຍ ທ ນ ວື່ຳ         “ຂໍ້ຳພະອງົ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ເຮັດ ຄວຳມ ສະອຳດ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ສ  ຳເລັດ ແລໍ້ວ         ທງັ ແທື່ນ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ         ແລະ ເຄ ື່ ອງໃຊໍ້ ຂອງ ແທື່ນ ນ ັໍ້ນ ທງັ ໝດົ         

ແລະ ໂຕະ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ໜໍ້ຳ ພຣະພກັ         ທງັ ເຄ ື່ ອງໃຊໍ້ ຂອງ ໂຕະ ນ ັໍ້ນ         

19ເຄ ື່ ອງໃຊໍ້ ທງັ ໝດົ ທີື່  ກະສດັ ອາຮາດ 

ເລ ອກ ຖິໍ້ມ ໃນ ລຳຊະກຳນ ຂອງ ພະ ອງົ         ຕອນ ທີື່  ພະ ອງົ ບ ື່  ສດັຊ ື່  ຕ ື່  ພຣະເຈົ້າ          ຂໍ້ຳພະອງົ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ 

ຕຽມ ພໍ້ອມ         ແລະ ໄດໍ້ ຊ  ຳລະ ແລໍ້ວ         ເບິື່ ງ ແມ         ສິື່ ງ ຂອງ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ກ  ຢ ື່ ໜໍ້ຳ ແທື່ນ ບ ຊຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ”          

20ແລໍ້ວ ກະສດັ ເຮເຊກີຢາ ຊງົ ລກຸຂ ໍ້ນ ແຕື່ ເຊົໍ້ຳ         ແລະ ຮວບຮວມ ເອົຳ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຂອງ ເມ  ອງ ໃຫໍ້ ໄປ 

ນະມດັສະກຳນ ພຣະເຈົ້າ ໃນ ພຣະວຫິຳນ ອີກ         ແລະ ສະເດັດ ຂ ໍ້ນ ໄປ ໃນ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ         

21ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ນ  ຳ ງວົເຖກິ ເຈດັ ໂຕ         ແກະ ຜ ໍ້ ເຈດັ ໂຕ         ລ ກ ແກະ ເຈດັ ໂຕ         ແລະ ແບໍ້ ຜ ໍ້ ເຈດັ 

ໂຕ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ບຳບ ສ  ຳລບັ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ         ສະຖຳນທີື່  ບ ລິສດຸ         ແລະ ຢ ດາ          ພະ ອງົ ຊງົ 

ບນັຊຳ ໃຫໍ້ ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ອາໂຣນ          ຄ  ປະໂລຫິດ ໃຫໍ້ ຖວຳຍ ຂອງ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ເທິງ ແທື່ນ ບ ຊຳ ຂອງ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

22ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ຂໍ້ຳ ງວົເຖກິ         ແລະ ປະໂລຫິດ ກ  ຮບັ ເລ ອດ ຊດິ ໃສື່ ທີື່  ແທື່ນ ບ ຊຳ         

ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ຂໍ້ຳ ແກະ ຜ ໍ້         ແລະ ເອົຳ ເລ ອດ ຂອງ ມນັ ຊດິ ໃສື່ ແທື່ນ ບ ຊຳ         ແລະ ຂໍ້ຳ ລ ກ ແກະ         ເອົຳ 

ເລ ອດ ຂອງ ມນັ ຊດິ ໃສື່ ແທື່ນ ບ ຊຳ         

23ແລໍ້ວ ແບໍ້ ຜ ໍ້ ສ  ຳລບັ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ບຳບ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ນ  ຳ 

ມຳ ໃຫໍ້ ກະສດັ         ແລະ ທີື່  ປະຊຸມ         ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ກ  ເອົຳ ມ  ຂອງ ຕນົ ວຳງ ເທິງ ແບໍ້ ນ ັໍ້ນ         

24ປະໂລຫິດ 

ກ  ຂໍ້ຳ ແບໍ້ ເສຍ         ແລະ ເອົຳ ເລ ອດ ຂອງ ມນັ ເຮັດ ກຳນ ຄ ນ ດ ີກນັ ເທິງ ແທື່ນ ນ ັໍ້ນ         ເພ ື່ ອ ເຮັດ ກຳນ ລ ບລໍ້ຳງ 

ມນົທິນ ບຳບ ໃຫໍ້ ອິສຣາເອນ ທງັ ປວງ         ເພຳະ ກະສດັ ຊງົ ບນັຊຳ ວື່ຳ ໃຫໍ້ ເຮັດ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ         ແລະ 

ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ບຳບ ສ  ຳລບັ ອິສຣາເອນ ທງັ ປວງ          
25ແລໍ້ວ ພະ ອງົ ຊງົ ໃຫໍ້ ຄນົ ເລວີ ປະຈ  ຳ ຢ ື່ ໃນ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ມີ ແຊື່ງ         ພິນ ໃຫຍື່         

ແລະ ພິນ ຄ ື່         ຕຳມ ບນັຍດັ ຂອງ ດາວິດ,         ຂອງ ຄາດ ຜ ໍ້ ທ  ຳນວຳຍ ຂອງ ກະສດັ         ແລະ ຂອງ ນາທານ ຜ ໍ້ 

ທ  ຳນວຳຍ ເພຳະວື່ຳ ພຣະບນັຍດັ ນ ັໍ້ນ ມຳ ຈຳກ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ທຳງ ຜ ໍ້ ທ  ຳນວຳຍ ຂອງ ພຣະອງົ         

26ຄນົ 

ເລວີ ກ  ຢ ນ ຢ ື່         ຖ  ເຄ ື່ ອງ ດນົຕ ີຂອງ ດາວິດ          ແລະ ປະໂລຫິດ ຖ  ແກ         

27ແລໍ້ວ ເຮເຊກີຢາ ຊງົ ບນັຊຳ ວື່ຳ         
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ໃຫໍ້ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ ນ ັໍ້ນ ເທິງ ແທື່ນ         ເມ  ື່ອ ເລີື່ ມ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ         ກ  ໃຫໍ້ ເລີື່ ມ ຖວຳຍ ເພງ ແດື່ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ແກ ກບັ ເຄ ື່ ອງ ດນົຕ ີຂອງ ດາວິດ          ກະສດັ ຂອງ ອິສຣາເອນ ກ  ເລີື່ ມ ດໍ້ວຍ         

28ຊຸມນມຸຊນົ ທງັ ໝດົ ກ  ນະມດັສະກຳນ         ແລະ ນກັ ຮໍ້ອງ ກ  ຮໍ້ອງເພງ         ແລະ ຄນົ ດນົຕ ີກ  ເປົື່ ຳ ແກ         ເຮັດ 

ແບບ ນີໍ້ ຢ ື່ ຈນົ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ ສ  ຳເລັດ          
29ເມ  ື່ອ ກຳນ ຖວຳຍ ບ ຊຳ ສ  ຳເລັດ ແລໍ້ວ         ກະສດັ         ແລະ ຄນົ ທງັ ປວງ ທີື່ ຢ ື່ ກບັ ພະ ອງົ ກ  ກຳບ ລງົ ນະ-

ມດັສະກຳນ         

30ກະສດັ ເຮເຊກີຢາ          ແລະ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ກ  ບນັຊຳ ໃຫໍ້ ຄນົ ເລວີ ຮໍ້ອງເພງ ສນັລະເສີນ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ດໍ້ວຍ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ຂອງ ດາວິດ          ແລະ ຂອງ ອາສັບ ຜ ໍ້ ທ  ຳນວຳຍ         ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ 

ຮໍ້ອງເພງ ສນັລະເສີນ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຍນິດ ີ         ແລະ ກ ົໍ້ມ ຫວົ ລງົ ນະມດັສະກຳນ         

31ແລໍ້ວ ເຮເຊກີຢາ ກື່ຳວ 

ວື່ຳ         “ບດັ ນີໍ້         ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ຊ  ຳລະ ຕວົ ຂອງ ທື່ຳນ ໃຫໍ້ ບ ລິສດຸ ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຈ ົື່ງ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃກໍ້         

ນ  ຳ ເອົຳ ເຄ ື່ ອງ ສດັ ບ ຊຳ         ແລະ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໂມທະນຳ ພຣະຄນຸ ມຳ ຍງັ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ”         ແລະ ຊຸມນມຸຊນົ ກ  ນ  ຳ         ເຄ ື່ ອງ ສດັ ບ ຊຳ         ແລະ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໂມທະນຳ ພຣະຄນຸ         ແລະ ທກຸ ຄນົ ທີື່  

ມໃີຈ ສະໝກັ ກ  ໄດໍ້ ນ  ຳ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ ມຳ          
32ຈ  ຳນວນ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ ທີື່  ຊຸມນມຸຊນົ ນ  ຳ ມຳ         ຄ  ງວົເຖກິ ເຈດັ ສິບ ໂຕ         ແກະ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ຮໍ້ອຍ ໂຕ         

ແລະ ລ ກ ແກະ ສອງ ຮໍ້ອຍ ໂຕ         ທງັ ໝດົ ນີໍ້ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

33ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ທີື່  

ມອບ ຖວຳຍ ໄວໍ້         ມີ ງວົເຖກິ ຫກົ ຮໍ້ອຍ ໂຕ         ແລະ ແກະ ສຳມ ພນັ ໂຕ         

34ແຕື່ ມີ ປະໂລຫິດ ໜໍ້ອຍ ເກນີ ໄປ         

ຈນົ ລກົ ໜງັ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ ທງັ ໝດົ ບ ື່  ໄດໍ້         ຄນົ ເລວີ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ກ  ໄດໍ້ ຊື່ວຍ ຈນົ ງຳນ ສ  ຳເລັດ         

ແລະ ຈນົ ກວື່ຳ ປະໂລຫິດ ຄນົ ອ ື່ ນ ຈະ ສ  ຳເລັດ ກຳນ ຊ  ຳລະ ຕນົ ໃຫໍ້ ບ ລິສດຸ         ເພຳະ ໃນ ກຳນ ຊ  ຳລະ ຕນົ ນ ັໍ້ນ 

ຄນົ ເລວີ ຈງິ ຈງັ ຫລຳຍ ກວື່ຳ ພວກ ປະໂລຫິດ         

35ນອກຈຳກ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ ຈ  ຳນວນ ຫລວງຫລຳຍ 

ແລໍ້ວ         ຍງັ ມີ ໄຂມນັ ຂອງ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ເພ ື່ ອ ຄວຳມ ສຳມກັຄີ ທ  ຳ         ແລະ ມີ ເຄ ື່ ອງ ດ ື່ ມ ບ ຊຳ ຄ ື່ ກບັ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ 

ບ ຊຳ ດໍ້ວຍ         ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ         ວຽກ ບວົລະບດັ ໃນ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກ  ຟ ໍ້ນ ຄ ນ ມຳ ອີກ         

36ເຮເຊກີຢາ ກບັ ປະຊຳຊນົ ທງັ ປວງ ກ  ຊມົຊ ື່ ນ ຍນິດ  ີດໍ້ວຍ ກຳນ ທີື່  ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ຊື່ວຍ ປະຊຳຊນົ         

ເພຳະ ເລ ື່ ອງ ນີໍ້ ເກດີ ຂ ໍ້ນ         ແລະ ສ  ຳເລັດ ລງົ ຢື່ຳງ ວື່ອງໄວ          

ບົດທີ 30 
ເຮເຊກີຢາຊົງປົກຄອງເໜືອຢ ດາ[a] 

1ເຮເຊກີຢາ ຊງົ ຮບັ ສ ັື່ງ ໄປ ເຖງິ ອິສຣາເອນ          ແລະ ຢ ດາ ທງັ ປວງ         ຊງົ ຂຽນ ໜງັສ  ເຖງິ ເອຟຣາຢິມ 

ກບັ ມານາເຊ          ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ຄວນ ຈະ ມຳ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ທີື່  ເຢຣ -
ຊາເລັມ          ເພ ື່ ອ ຈະ ຖ  ເທດສະກຳນ ປັດສະຄາ ຖວຳຍ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ອິສຣາເອນ         

2ເພຳະວື່ຳ ກະສດັ         ແລະ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຂອງ ພະ ອງົ         ທງັ ຊຸມນມຸຊນົ ທງັ ປວງ ໃນ ເຢຣ ຊາເລັມ ໄດໍ້ ປ ກສຳ 

ກນັ ທີື່  ຈະ ຖ  ເທດສະກຳນ ປັດສະຄາ ໃນ ເດ ອນ ທີ ສອງ         

3ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຖ  ປັດສະຄາ ຕຳມ ກ  ຳນດົ ບ ື່  ໄດໍ້         

ເພຳະວື່ຳ ພວກ ປະໂລຫິດ ຍງັ ບ ື່  ໄດໍ້ ຊ  ຳລະ ຕນົ ໃຫໍ້ ບ ລິສດຸ ພຽງພ  ແກື່ ຈ  ຳນວນ         ແລະ ປະຊຳຊນົ ຍງັ ບ ື່  ໄດໍ້ 

ຊຸມນມຸ ກນັ ໃນ ເຢຣ ຊາເລັມ ເທ ື່ ອ         

4ແຜນ ງຳນ ນ ັໍ້ນ ກ  ເປັນ ທີື່  ພ ໃຈ ແກື່ ກະສດັ         ແລະ ຊຸມນມຸຊນົ ທງັ ປວງ         

 

[a]2 ກະສດັ 18:1 
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5ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ລງົ ມດັ ຕ ິໃຫໍ້ ເຮັດ ປະກຳດ ອອກ ໄປ ທົື່ວ ອິສຣາເອນ          ຕ ັໍ້ງແຕື່ ເບເອ-ເຊບາ ຮອດ ເມ  ອງ 

ດານ ວື່ຳ         ປະຊຳຊນົ ຄວນ ມຳ ຖ  ປັດສະຄາ ຖວຳຍ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ 

ທີື່  ເຢຣ ຊາເລັມ          ເພຳະ ພວກ ເຂົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ຖ  ເປັນ ເວລຳ ດນົ ຕຳມ ທີື່  ໄດໍ້ ກ  ຳນດົ ໄວໍ້         

6ຄນົ ແລື່ນ ໜງັສ  ຈ ື່ງ 

ອອກ ໄປ ທົື່ວ ອິສຣາເອນ          ແລະ ຢ ດາ          ຖ  ໜງັສ  ຈຳກ ກະສດັ         ແລະ ບນັດຳ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຂອງ ພະ ອງົ         

ເພຳະ ກະສດັ ໄດໍ້ ຊງົ ບນັຊຳ ວື່ຳ         “ຊນົ ອິສຣາເອນ ເອີຍ         ຈ ົື່ງ ກບັ ມຳ ຫຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພຣະເຈົ້າ 

ຂອງ ອັບຣາຮາມ          ອີຊາກ          ແລະ ຢາໂຄບ          ເພ ື່ ອ ພຣະອງົ ຈະ ຖອຍຫລງັ ກບັ ມຳ ຫຳ ຄນົ ສື່ວນ ທີື່  ເຫລ ອ 

ຢ ື່ ຂອງ ທື່ຳນ         ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ລອດ ພົໍ້ນ ຈຳກ ພະຫດັ ຂອງ ກະສດັ ແຫື່ງ ອັດຊີເຣຍ         

7ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ເປັນ ຄ  ພ ື່         ແລະ ພີື່ -

ນໍ້ອງ ຂອງ ທື່ຳນ ຜ ໍ້ ບ ື່  ສດັຊ ື່  ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ຕນົ         ພຣະອງົ ຈ ື່ງ ຊງົ 

ມອບ ພວກ ເຂົຳ ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ປະສບົ ກບັ ຄວຳມ ຈບິຫຳຍ ຕຳມ ທີື່  ທື່ຳນ ເຫັນ ຢ ື່         

8ແລະ ບດັ ນີໍ້         ຢື່ຳ ຄ  ແຂງ ຄ  ພ ື່  

ຂອງ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ເລີຍ         ແຕື່ ຈ ົື່ງ ຍອມ ມອບ ຕວົ ທື່ຳນ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ມຳ ໃນ ສະຖຳນທີື່  

ບ ລິສດຸ ຂອງ ພຣະອງົ         ຊ ື່ ງ ພຣະອງົ ຊງົ ຊ  ຳລະ ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ບ ລິສດຸ ເປັນນດິ         ແລະ         ບວົລະບດັ ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ         ເພ ື່ ອ ພຣະພິໂລດ ອນັ ແຮງ ກໍ້ຳ ຂອງ ພຣະອງົ ຈະ ຫນັ ໄປ ເສຍ ຈຳກ ທື່ຳນ         

9ເພຳະ ຖໍ້ຳ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຫນັ ໜໍ້ຳ ກບັ ມຳ ຫຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ທື່ຳນ         ແລະ ລ ກ ຫລຳນ 

ຂອງ ທື່ຳນ ຈະ ປະສບົ ກບັ ຄວຳມ ເມດ ຕຳ ຈຳກ ຜ ໍ້ ທີື່  ຈບັ ພວກ ເຂົຳ ໄປ ເປັນ ຊະເລີຍ         ແລະ ຈະ ໄດໍ້ ກບັ ມຳ 

ໃນ ແຜື່ນດນິ ນີໍ້ ອີກ         ເພຳະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ ຊງົ ພຣະເມດຕຳ         ແລະ ກະລນຸຳ         

ຖໍ້ຳ ທື່ຳນ ກບັ ມຳ ຫຳ ພຣະອງົ         ພຣະອງົ ຈະ ບ ື່  ຊງົ ຫນັ ພຣະພກັ ໄປ ຈຳກ ທື່ຳນ”          
10ຄນົ ແລື່ນ ໜງັສ  ຈ ື່ງ ໄປ ຕຳມ ຫວົ ເມ  ອງ ຕື່ຳງ ໆ ທົື່ວ ແຜື່ນດນິ ເອຟຣາຢິມ          ແລະ ມານາເຊ          ໄກ ໄປ 

ຈນົ ຮອດ ເຊບ ລ ນ          ແຕື່ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ກ  ຫວົ ເຍຳະເຍີໍ້ຍ ພວກ ເຂົຳ         

11ມີ ແຕື່ ຄນົ ອາເຊ          ມານາເຊ          

ແລະ ເຊບ ລ ນ ບຳງ ຄນົ ທີື່  ຖື່ອມຕວົ         ແລະ ມຳ ເຢຣ ຊາເລັມ         

12ພຣະຫດັ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຢ ື່ ເໜ ອ ຢ ດາ 

ໂດຍ ຊງົ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ເປັນໃຈ ດຽວ ກນັ ທີື່  ຈະ ເຮັດ ຕຳມ ທີື່  ກະສດັ         ແລະ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ໄດໍ້ ບນັຊຳ ໄວໍ້ ຕຳມ 

ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

13ປະຊຳຊນົ ເປັນ ຈ  ຳນວນ ຫລຳຍ ມຳ ປະຊຸມ ກນັ ໃນ ເຢຣ ຊາເລັມ 

ເພ ື່ ອ ຖ  ເທດສະກຳນ ກນິ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ບ ື່  ມີ ເຊ ໍ້ອ ແປໍ້ງ ໃນ ເດ ອນ ທີ ສອງ         ເປັນ ກຳນ ຊຸມນມຸ ທີື່  ໃຫຍື່ ຫລຳຍ         

14ພວກ ເຂົຳ ລກຸຂ ໍ້ນ         ແລະ ໄດໍ້ ກ  ຳຈດັ ແທື່ນ ບ ຊຳ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ເຢຣ ຊາເລັມ          ແລະ ແທື່ນ ສ  ຳລບັ ເຜົຳ ເຄ ື່ ອງ 

ຫອມ ທງັ ປວງ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ຂນົ ໄປ ຖິໍ້ມ ເສຍ ໃນ ຫໍ້ວຍ ນ  ໍ້ຳ ກິດໂຣນ          

ການກະກຽມສຳລັບເທດສະການປັດສະຄາ 
15ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ແກະ ປັດສະຄາ ໃນ ວນັ ທີ ສິບ ສີື່  ຂອງ ເດ ອນ ທີ ສອງ         ປະໂລຫິດ         

ແລະ ຄນົ ເລວີ ກ  ຮ ໍ້ສ ກ ລະອຳຍ ທີື່  ຍງັ ບ ື່  ໄດໍ້ ຊ  ຳລະ ຕນົ ຈຳກ ມນົທິນ         ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ຊ  ຳລະ ຕວົ ໃຫໍ້ ບ ລິສດຸ         

ແລະ ນ  ຳ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ ໃນ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

16ພວກ ເຂົຳ ເຂົໍ້ຳ ປະຈ  ຳ ຕ  ຳແໜື່ງ ທີື່  

ເຄີຍ ເຮັດ         ຕຳມ ບດົ ບນັຍດັ ຂອງ ໂມເຊ ຄນົ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ປະໂລຫິດ ກ  ເອົຳ ເລ ອດ ທີື່  ຕນົ ຮບັ ມຳ 

ຈຳກ ມ  ຂອງ ຄນົ ເລວີ ມຳ ຊດິ ໃສື່         

17ເພຳະວື່ຳ ມີ ຫລຳຍ ຄນົ ໃນ ຊຸມນມຸຊນົ ນ ັໍ້ນ ຍງັ ບ ື່  ໄດໍ້ ຊ  ຳລະ ຕນົ ໃຫໍ້ ບ -

ລິສດຸ         ຄນົ ເລວີ ຈ ື່ງ ຕໍ້ອງ ຂໍ້ຳ ແກະ ປັດສະຄາ ແທນ ທກຸ ຄນົ ທີື່  ມີ ມນົທິນ         ເພ ື່ ອ ເຮັດ ໃຫໍ້ ບ ລິສດຸ ຕ ື່  ພຣະ-
ຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

18ເພຳະວື່ຳ ໃນ ນ ັໍ້ນ ມີ ຄນົ ເປັນ ຈ  ຳນວນ ຫລຳຍ ທີື່  ມຳ ຈຳກ ເອຟຣາຢິມ          ມານາເຊ          ອິດ-
ຊາຄາ          ແລະ ເຊບ ລ ນ ຍງັ ບ ື່  ໄດໍ້ ຊ  ຳລະ ຕນົ         ເຖງິ ປຳນ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ກ  ຍງັ ຮບັ ປະທຳນ ປັດສະຄາ          
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ຊ ື່ ງ ຜິດ ຕ ື່  ຂ ໍ້ ທີື່  ກ  ຳນດົ ໄວໍ້         ແຕື່ ເຮເຊກີຢາ ຊງົ ອະທິຖຳນ ເພ ື່ ອ ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ         “ຂ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຜ ໍ້ ປະ-

ເສີດ         ຊງົ ໃຫໍ້ ອະໄພ ແກື່ ທກຸ ໆ ຄນົ         

19ຜ ໍ້ ທີື່  ປກັ ໃຈ ສະແຫວງຫຳ ພຣະເຈົ້າ          ຄ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະ-
ເຈົ້າ ແຫື່ງ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ເຖງິ ແມ ື່ນ ວື່ຳ         ຈະ ບ ື່  ຊ  ຳລະ ຕວົ ຕຳມ ກດົ ຂອງ ຄວຳມ ບ ລິສດຸ 

ແຫື່ງ ສະຖຳນທີື່  ບ ລິສດຸ ນີໍ້”         

20ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ຟງັ ເຮເຊກີຢາ          ແລະ ຊງົ ຮກັສຳ ປະຊຳຊນົ          
21ປະຊຳຊນົ ອິສຣາເອນ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ເຢຣ ຊາເລັມ ໄດໍ້ ຖ  ເທດສະກຳນ ກນິ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ບ ື່  ມີ ເຊ ໍ້ອ ແປໍ້ງ ເຈດັ ມ ໍ້ 

ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຍນິດ ີຫລຳຍ         ແລະ ຄນົ ເລວີ ກບັ ປະໂລຫິດ ໄດໍ້ ສນັລະເສີນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ທກຸ ມ ໍ້         

ຮໍ້ອງເພງ ເຮັດ ສຽງ ດງັ ດໍ້ວຍ ເຄ ື່ ອງ ດນົຕ ີຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຖວຳຍ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

22ຝື່ຳຍ ເຮເຊກີ-
ຢາ ກ  ໄດໍ້ ກື່ຳວ ໜ ນ ໃຈ ພວກ ຄນົ ເລວີ ທງັ ປວງ ຜ ໍ້ ສອນ ເຖງິ ຄວຳມ ຮ ໍ້ ອນັ ປະເສີດ ແຫື່ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          

ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ຮບັ ປະທຳນ ອຳຫຳນ ໃນ ເທດສະກຳນ ນ ັໍ້ນ ເຈດັ ວນັ         ໄດໍ້ ຖວຳຍ ສດັ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ເພ ື່ ອ 

ຄວຳມ ສຳມກັຄ ີທ  ຳ         ແລະ ສຳລະພຳບ ຄວຳມ ຜິດ ບຳບ ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ບນັພະບ -

ລດຸ ຂອງ ຕນົ          

ການຖືເທດສະການປັດສະຄາດ້ວຍຄວາມຍິນດີ 
23ແລໍ້ວ ຊຸມນມຸຊນົ ທງັ ໝດົ ກ  ຕກົລງົ ກນັ ທີື່  ຈະ ຖ  ເທດສະກຳນ ໄປ ອີກ ເຈດັ ມ ໍ້         ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ຖ  ເທດ-

ສະກຳນ ໄປ ອີກ ເຈດັ ມ ໍ້ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຍນິດ ີ         

24ເພຳະ ເຮເຊກີຢາ ກະສດັ ແຫື່ງ ຢ ດາ ໄດໍ້ ຊງົ ປະທຳນ ງວົ-

ເຖກິ ໜ ື່ ງ ພນັ ໂຕ         ແລະ ແກະ ເຈດັ ພນັ ໂຕ ແກື່ ຊຸມນມຸຊນົ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ງວົເຖກິ ໜ ື່ ງ ພນັ ໂຕ         

ແລະ ແກະ ໜ ື່ ງ ໝ ື່ ນ ໂຕ ແກື່ ຊຸມນມຸຊນົ         ແລະ ປະໂລຫິດ ເປັນ ຈ  ຳນວນ ຫລຳຍ ກ  ໄດໍ້ ຊ  ຳລະ ຕນົ ໃຫໍ້ ບ ລິ-

ສດຸ         

25ຊຸມນມຸຊນົ ທງັ ໝດົ ຂອງ ຢ ດາ          ກບັ ບນັດຳ ປະໂລຫິດ         ແລະ ຄນົ ເລວີ          ທງັ ຊຸມນມຸຊນົ ທງັ ໝດົ 

ທີື່  ອອກ ມຳ ຈຳກ ອິສຣາເອນ          ແລະ ຄນົ ຕື່ຳງ ດໍ້ຳວ ທີື່  ອອກ ມຳ ຈຳກ ແຜື່ນດນິ ອິສຣາເອນ          ແລະ ຊ ື່ ງ ຢ ື່ 

ໃນ ຢ ດາ ກ  ຊມົຊ ື່ ນ ຍນິດ ີພໍ້ອມ ກນັ         

26ຈ ື່ງ ມີ ຄວຳມ ຍນິດ ີອນັ ໃຫຍື່ ໃນ ເຢຣ ຊາເລັມ          ເພຳະ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ສະ-

ໄໝ ຂອງ ໂຊໂລໂມນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ດາວິດ ກະສດັ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ          ບ ື່  ເຄີຍ ມີ ຢື່ຳງ ນີໍ້ ເລີຍ ໃນ ເຢຣ -
ຊາເລັມ         

27ແລໍ້ວ ບນັດຳ ປະໂລຫິດ         ແລະ ຄນົ ເລວີ ໄດໍ້ ລກຸຂ ໍ້ນ ອວຍພອນ ປະຊຳຊນົ         ສຽງ ຂອງ ພວກ 

ເຂົຳ ກ  ເຖງິ ພຣະກນັ         ແລະ ຄ  ຳ ອະທິຖຳນ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ກ  ຂ ໍ້ນ ໄປ ເຖງິ ທີື່  ປະທບັ ບ ລິສດຸ ຂອງ ພຣະອງົ 

ຄ  ສະຫວນັ          

ບົດທີ 31 
ການຖືເທດສະການປັດສະຄາອີກເຈັດມື້ 

1ເມ  ື່ອ ສ  ຳເລັດ ງຳນ ນີໍ້ ທງັ ໝດົ ແລໍ້ວ         ອິສຣາເອນ ທງັ ປວງ ຜ ໍ້ ຢ ື່ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ອອກ ໄປ ໃນ ຫວົ ເມ  ອງ 

ຢ ດາ          ແລະ ທ  ຳ         ລຳຍ ເສົຳ ສກັສິດ ເປັນ ທື່ອນ ໆ         ແລະ ລ ົໍ້ມ ບນັດຳ ເສົຳ ຮ ບ ເຄົຳລບົ ລງົ         ທງັ ທ  ຳລຳຍ ປ -

ຊະນຍີະສະຖຳນ ສ ງ ລງົ         ແລະ         ພງັ ແທື່ນ ທົື່ວ ຢ ດາ          ແລະ ເບັນຢາມິນ ທງັ ໝດົ ໃນ ເອຟຣາຢິມ ກບັ 

ມານາເຊ          ຈນົ ພວກ ເຂົຳ ທ  ຳລຳຍ ໝດົ ສິໍ້ນ         ແລໍ້ວ         ປະຊຳຊນົ ອິສຣາເອນ ທງັ ປວງ ກ  ກບັ ໄປ ໃນ ຫວົ 

ເມ  ອງ ຂອງ ຕນົ         ທກຸ ຄນົ ກບັ ໄປ ຕຳມ ທີື່  ດນິ ຂອງ ຕນົ          
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ການທຳລາຍຮ ບເຄົາລົບ[a] 

2ເຮເຊກີຢາ ໄດໍ້ ຊງົ ຈດັກຳນ ແບື່ງ ບນັດຳ ປະໂລຫິດ ແລະ ຄນົ ເລວີ ອອກ ເປັນ ໝວດ ໆ         ແຕື່ ລະ 

ໝວດ ຕຳມ ໜໍ້ຳທີື່  ບວົລະບດັ ຂອງ ຕນົ         ຄ  ບນັດຳ ປະໂລຫິດ         ແລະ ຄນົ ເລວີ          ໃຫໍ້ ເປັນ ພະນກັງຳນ 

ຝື່ຳຍ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ         ແລະ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ເພ ື່ ອ ຄວຳມ ສຳມກັຄີ ທ  ຳ         ໃຫໍ້ ບວົລະບດັ         ຖວຳຍ ໂມທະນຳ 

ພຣະຄນຸ         ແລະ ສນັລະເສີນ ພຳຍ ໃນ ປະຕ  ຄໍ້ຳຍ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          
3ສື່ວນ ທີື່  ກະສດັ ຊງົ ບ ລິຈຳກ ຈຳກ ຊບັ ສິນ ສື່ວນ ພະ ອງົ ນ ັໍ້ນ         ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ ຄ  ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ 

ສ  ຳລບັ ຕອນ ເຊົໍ້ຳ ແລະ ຕອນ ແລງ         ແລະ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ ສ  ຳລບັ ວນັ ສະບຳ ໂຕ         ວນັ ຂ ໍ້ນ ໜ ື່ ງ ຄ  ື່ຳ         ແລະ 

ເທດສະກຳນ ຕຳມ ກ  ຳນດົ         ດ ັື່ງ ທີື່  ບນັທ ກ ໄວໍ້ ໃນ ພຣະບນັຍດັ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

4ແລະ ພະ ອງົ ຊງົ 

ບນັຊຳ ປະຊຳຊນົ ຜ ໍ້ ຢ ື່ ໃນ ເຢຣ ຊາເລັມ ໃຫໍ້ ບ ລິຈຳກ ສື່ວນ ທີື່  ເປັນ ຂອງ ປະໂລຫິດ         ແລະ ຂອງ ຄນົ ເລວີ 

ເພ ື່ ອ ພວກ ເຂົຳ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ຈະ ໄດໍ້ ເຂັໍ້ມແຂງ ຂ ໍ້ນ ໃນ ພຣະບນັຍດັ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

5ເມ  ື່ອ ພະ ບນັ-

ຊຳ ກະຈຳຍ ອອກ ໄປ         ປະຊຳຊນົ ອິສຣາເອນ ກ  ໄດໍ້ ບ ລິຈຳກ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ຢື່ຳງ ຫລວງຫລຳຍ         ມີ ເຂົໍ້ຳ ລຸໍ້ນ 

ທ  ຳອິດ         ນ  ໍ້ຳ ອະງ ຸື່ນ         ນ  ໍ້ຳມນັ         ນ  ໍ້ຳເຜິໍ້ງ         ແລະ ຜະລິດຜນົ ທກຸ ຢື່ຳງ ຂອງ ໄຮື່ນຳ         ພວກ ເຂົຳ ຍງັ ນ  ຳ ເອົຳ 

ໜ ື່ ງ ສື່ວນ ສິບ ຂອງ ທກຸ ຊະນດິ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ຢື່ຳງ ຫລວງຫລຳຍ         

6ປະຊຳຊນົ ອິສຣາເອນ          ແລະ ຢ ດາ ຜ ໍ້ ອຳ-

ໄສ ຢ ື່ ໃນ ຫວົ ເມ  ອງ ຂອງ ຢ ດາ ໄດໍ້ ນ  ຳ ໜ ື່ ງ ສື່ວນ ສິບ ຂອງ ງວົ         ແລະ ແກະ         ໜ ື່ ງ ສື່ວນ ສິບ ຂອງ ສິື່ ງ ບ ລິ-

ສດຸ ທີື່  ມອບ ຖວຳຍ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ຕນົ         ແລະ ເກບັ ໄວໍ້ ເປັນ         ກອງ ໆ         

7ໃນ ເດ ອນ 

ທີ ສຳມ         ພວກ ເຂົຳ ເລີື່ ມ ກອງ ສ ງ ຂ ໍ້ນ         ແລະ ສ  ຳເລັດ ໃນ ເດ ອນ ທີ ເຈດັ         

8ເມ  ື່ອ ເຮເຊກີຢາ          ແລະ ເຈົໍ້ຳ 

ນຳຍ ມຳ ເຫັນ ກອງ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ພວກ ເພິື່ ນ ກ  ຖວຳຍ ສຳທກຸຳນ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ອວຍພອນ 

ແກື່ ອິສຣາເອນ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ພຣະອງົ          
9ເຮເຊກີຢາ ຊງົ ໄຕື່ ຖຳມ ປະໂລຫິດ         ແລະ ຄນົ ເລວີ ເຖງິ ເລ ື່ ອງ ກອງ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         

10ອາຊາຣີຢາ ປະ-

ໂລຫິດ ໃຫຍື່         ຜ ໍ້ ເປັນ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ຊາໂດກ ທ ນ ຕອບ ພະ ອງົ ວື່ຳ         “ຕ ັໍ້ງແຕື່ ປະຊຳຊນົ ໄດໍ້ ເລີື່ ມ ນ  ຳ 

ສື່ວນ ບ ລິຈຳກ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃນ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພວກ ຂໍ້ຳພະອງົ ໄດໍ້ ຮບັ ປະທຳນ         ແລະ 

ມີ ພຽງພ  ຈນົ ເຫລ ອ         ຫລຳຍ         ເພຳະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ອ  ຳນວຍ ພະ ພອນ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ພະ ອງົ 

ຈ ື່ງ ມີ ເຫລ ອ ຢ ື່ ຫລວງຫລຳຍ ຢື່ຳງ ນີໍ້”         

11ແລໍ້ວ ເຮເຊກີຢາ ຈ ື່ງ ຊງົ ບນັຊຳ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ຈດັ ຫໍ້ອງ ໃນ 

ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ກ  ຈດັ ໄວໍ້         

12ພວກ ເຂົຳ ນ  ຳ ສິື່ ງ ບ ລິຈຳກ 

ເຂົໍ້ຳ ມຳ ຢື່ຳງ ສດັຊ ື່         ທງັ ໜ ື່ ງ ສື່ວນ ສິບ         ແລະ ສິື່ ງ ຂອງ ມອບ ຖວຳຍ ຫວົໜໍ້ຳ         ເຈົໍ້ຳ ໜໍ້ຳທີື່  ຜ ໍ້ ເບິື່ ງແຍງ ຄ  

ໂກນານີຢາ ຄນົ ເລວີ          ກບັ ຊິເມອີ ນໍ້ອງ ຊຳຍ ເປັນ ຄນົ ຮອງ         

13ເຢຮີເອນ          ອາຊາຊີຢາ          ນາຮາດ          

ອາສາເຮນ          ເຢຣີໂມດ          ໂຢຊາບັດ          ເອລເີອນ          ອິສະມາກີຢາ          ມາຮາດ          ແລະ ເບນາຢາ          ເປັນ ຜ ໍ້ 

ຄວບ ຄມຸ ຊື່ວຍເຫລ ອ ໂກນານີຢາ          ແລະ ຊິເມອີ ນໍ້ອງ ຊຳຍ ຂອງ ລຳວ         ໂດຍ ກຳນ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ຂອງ ກະ-

ສດັ ເຮເຊກີຢາ          ແລະ ອາຊາຣີຢາ ເຈົໍ້ຳ ໜໍ້ຳທີື່  ຊ ັໍ້ນ ຜ ໍ້ ໃຫຍື່ ຂອງ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          
14ໂກເຣ          ລ ກ ຊຳຍ ອິມນາ ຄນົ ເລວີ          ຜ ໍ້ ເຝົໍ້ຳ ປະຕ  ດໍ້ຳນ ຕຳເວັນ ອອກ         ເປັນ ຜ ໍ້ ເບິື່ ງແຍງ ຂອງ ບ ຊຳ         

ທີື່  ຖວຳຍ ຕຳມໃຈ         ສະໝກັ ແດື່ ພຣະເຈົ້າ          ແຈກ ຢຳຍ ສື່ວນ ບ ລິຈຳກ ທີື່  ສະຫງວນ ໄວໍ້ ສ  ຳລບັ ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ສິື່ ງ ບ ລິສດຸ ທີື່  ສດຸ         

15ເອເດັນ          ມິນຢາມິນ          ເຢຊ ອາ          ເຊມາຢາ          ອາມາຣີຢາ          ເຊ-
 

[a]2 ປະຫວດັກະສດັ 18:4 
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ການອີາ ໄດໍ້ ຊື່ວຍ ພວກ ເຂົຳ ໃນ ຕ  ຳແໜື່ງ         ໜໍ້ຳທີື່  ໃນ ຫວົ ເມ  ອງ ຂອງ ປະໂລຫິດ         ໃຫໍ້ ແຈກ ຢຳຍ ແກື່ ພີື່ -

ນໍ້ອງ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ         ທງັ ຜ ໍ້ ໃຫຍື່         ແລະ ຜ ໍ້ ນໍ້ອຍ ຄ  ກນັ         ຕຳມ ກອງ ເວນ         

16ເວັໍ້ນ ແຕື່ ຄນົ 

ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ທີື່  ຂ ໍ້ນ ທະບຽນ ໄວໍ້ ຕຳມ ຜ ໍ້ ຊຳຍ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ສຳມ ປີ ຂ ໍ້ນ ໄປ ທກຸ ຄນົ ທີື່  ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ເປັນ ຜຽນ ຕຳມ ໜໍ້ຳທີື່  ປະຈ  ຳ ວນັ ທີື່  ຕໍ້ອງ ເຮັດ ເພ ື່ ອ ບວົລະບດັ ຕຳມ ໜໍ້ຳ         ທີື່  ໂດຍ ກອງ 

ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         

17ກຳນ ຂ ໍ້ນ ທະບຽນ ປະໂລຫິດ ກ  ເຮັດ ຕຳມ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ແຫື່ງ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພວກ 

ເຂົຳ         ສື່ວນ ຄນົ ເລວີ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ອຳຍ ຸຊຳວ ປີ ຂ ໍ້ນ ໄປ ກ  ຂ ໍ້ນ ຕຳມ ໜໍ້ຳທີື່  ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ຕຳມ ຜຽນ ຂອງ ພວກ 

ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ         

18ແລະ ຂ ໍ້ນ ທະບຽນ ທງັ ລ ກນໍ້ອຍ ໆ ຂອງ ຕນົ         ເມຍ ຂອງ ຕນົ ລ ກ ຊຳຍ ລ ກ ສຳວ ຂອງ 

ປວງ ຊນົ ທງັ ໝດົ         ເພຳະ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ສດັຊ ື່  ໃນ ກຳນ ຮກັສຳ ຕວົ ໃຫໍ້ ບ ລິສດຸ         

19ສ  ຳລບັ ລ ກ 

ຫລຳນ ຂອງ ອາໂຣນ ຄ  ພວກ ປະໂລຫິດ         ຜ ໍ້ ຢ ື່ ໃນ ທົື່ງ ນຳ ອໍ້ອມ ຮອບ ຫວົ ເມ  ອງ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ນ ັໍ້ນ         ມີ ຜ ໍ້ 

ຊຳຍ ໃນ ຫວົ ເມ  ອງ ຕື່ຳງ ໆ         ຜ ໍ້ ຖ ກ ລະບ ຸຊ ື່  ໃຫໍ້ ແຈກ ຢຳຍ ສື່ວນ ແບື່ງ ແກື່ ຜ ໍ້ ຊຳຍ ທກຸ ຄນົ ໃນ ພວກ ປະໂລ-

ຫິດ         ແລະ ທກຸ ຄນົ ໃນ ພວກ ເລວີ ຜ ໍ້ ທີື່  ໄດໍ້ ຂ ໍ້ນ ທະບຽນ ໄວໍ້          
20ເຮເຊກີຢາ ຊງົ ກະທ  ຳ ດ ັື່ງນີໍ້ ທົື່ວ ທງັ ຢ ດາ          ພະ ອງົ ຊງົ ກະທ  ຳ ສິື່ ງ ທີື່  ດ ີ         ແລະ ຊອບ         ເປັນຄວຳມ ຈງິ 

ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ພະ ອງົ         

21ວຽກ ງຳນ ທກຸ ຢື່ຳງ ທີື່  ພະ ອງົ ຊງົ ເລີື່ ມ ເຮັດ ໃນ 

ກຳນ ບວົລະບດັ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ແລະ ຕຳມ ກດົໝຳຍ ຕຳມ ພຣະບນັຍດັ ເພ ື່ ອ ສະແຫວງ-

ຫຳ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ພະ ອງົ         ພະ ອງົ ຊງົ ກະທ  ຳ ດໍ້ວຍ ເຕັມ ພະ ໄທ         ແລະ ຊງົ ຈະເລີນ ຂ ໍ້ນ          

ບົດທີ 32 
ການຟື້ນຟ ໃໝູ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນລາຊະການຂອງເຮເຊກີຢາ 

1ພຳຍຫລງັ ເຫດກຳນ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້         ແລະ ກຳນ ສະຖຳປະນຳ ຂ ໍ້ນ ນ ັໍ້ນ         ເສັນນາເກຣິບ ກະສດັ ອັດຊີເຣຍ 

ຍກົ ທບັ ມຳ ບກຸລກຸ ຢ ດາ          ແລະ ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ ອໍ້ອມ ຫວົ ເມ  ອງ ທີື່  ມີ ປໍ້ອມ ໄວໍ້         ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ ຈະ ຍ ດ ໄວໍ້         

2ແລະ 

ເມ  ື່ອ ເຮເຊກີຢາ ຊງົ ເຫັນ ວື່ຳ ເສັນນາເກຣິບ ຍກົ ທບັ ມຳ ດໍ້ວຍ ເຈດຕະນຳ ຈະ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກບັ ເຢຣ ຊາເລັມ         

3ພະ ອງົ ຊງົ ວຳງ ແຜນກຳນ ກບັ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຂອງ ພະ ອງົ         ແລະ ທະຫຳນ ຜ ໍ້ ເກັື່ງ ກໍ້ຳ ຂອງ ພະ ອງົ         ທີື່  ຈະ ອດັ 

ນ  ໍ້ຳ ຕຳມ ນ  ໍ້ຳພຸ ທີື່ ຢ ື່ ນອກ ເມ  ອງ ເສຍ         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ກ  ຊງົ ຊື່ວຍ ພະ ອງົ         

4ມີ ປະຊຳຊນົ ເປັນ 

ຈ  ຳນວນ ຫລຳຍ ຮວບຮວມ ກນັ ເຂົໍ້ຳ ມຳ         ແລະ ອດັ ນ  ໍ້ຳພ ຸ        ປິດ ລ  ຳ ທຳນ ທີື່  ໄຫລ ຜື່ຳນ ແຜື່ນດນິ ເສຍ         ໂດຍ 

ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         “ເປັນ ຫຍງັ ຈະ ໃຫໍ້ ບນັດຳ ກະສດັ ອັດຊີເຣຍ ຍກົ ທບັ ມຳ ພບົ ນ  ໍ້ຳ ເປັນ ຈ  ຳນວນ ຫລຳຍ”         

5ພະ ອງົ 

ຊງົ ປະກອບ ກດິຈະກຳນ ຢື່ຳງ ບ ກ ບ ນ         ສໍ້ຳງ ກ  ຳແພງ ທີື່  ເພພງັ ຂ ໍ້ນ ໃໝື່         ແລະ ສໍ້ຳງ ຫ ຄອຍ ຂ ໍ້ນ         ແລະ 

ຊງົ ສໍ້ຳງ ກ  ຳແພງ ຂໍ້ຳງ ນອກ ອີກ ຊ ັໍ້ນ ໜ ື່ ງ         ພະ ອງົ ຊງົ ເສີມ ກ  ຳແພງ ປໍ້ອມ ມິນໂລ ທີື່  ນະຄອນ ດາວິດ ຊງົ 

ສໍ້ຳງ ຫອກ         ແລະ ໂລື່ ເປັນ ຈ  ຳນວນ ຫລຳຍ          
6ພະ ອງົ ຊງົ ຕ ັໍ້ງ ຜ ໍ້ ບງັຄບັ ກຳນ ຕ ື່ ຕໍ້ຳນ ໄວໍ້ ເໜ ອ ປະຊຳຊນົ         ແລະ ຊງົ ຮວບຮວມ ເຂົໍ້ຳ ໄວໍ້ ນ  ຳ ກນັ ໃນ 

ຖະໜນົ ທີື່  ປະຕ  ເມ  ອງ         ແລະ ກື່ຳວ ໜ ນ ໃຈ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ວື່ຳ         

7“ຈ ົື່ງ ເຂັໍ້ມແຂງ         ແລະ ກໍ້ຳຫຳນ 

ເຖດີ         ຢື່ຳ ຢໍ້ຳນ         ຫລ  ທ ໍ້ຖອຍ ຕ ື່  ກະສດັ ອັດຊີເຣຍ          ແລະ ຕ ື່  ກອງທບັ ທງັ ໝດົ ທີື່ ຢ ື່ ກບັ ພວກ ເຂົຳ ນ ັໍ້ນ         

ເພຳະ ມີ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ໃນ ຝື່ຳຍ ເຮົຳ ທີື່  ໃຫຍື່ ກວື່ຳ ຝື່ຳຍ ພວກ ເຂົຳ         

8ຝື່ຳຍ ພວກ ເຂົຳ ມີ ແຕື່ ກ  ຳລງັ ເນ ໍ້ອ ໜງັ         ແຕື່ 

ຝື່ຳຍ ເຮົຳ ມ ີພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຮົຳ ຊງົ ສະຖດິ ກບັ ເຮົຳ         ທີື່  ຊງົ ຊື່ອຍ ເຮົຳ         ແລະ ສ ໍ້ ຮບົ ກບັ 
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ຝື່ຳຍ ເຮົຳ”         ປະຊຳຊນົ ກ  ວຳງໃຈ ໃນ ພຣະດ  ຳລດັ ຂອງ ເຮເຊກີຢາ ກະສດັ ແຫື່ງ ຢ ດາ          

ເສັນນາເກຣິບມາບຸກລຸກຢ ດາ[a] 
9ພຳຍຫລງັ ເສັນນາເກຣິບ ກະສດັ ແຫື່ງ ອັດຊີເຣຍ          (ຜ ໍ້ ທີື່  ກ  ຳລງັ ອໍ້ອມ ເມ  ອງ ລາກິດ ຢ ື່ ດໍ້ວຍ ກ  ຳລງັ 

ຮບົ ທງັ ໝດົ ຂອງ ພະ ອງົ)         ໄດໍ້ ຮບັ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ຂອງ ພະ ອງົ ໄປ ເມ  ອງ ເຢຣ ຊາເລັມ ເຖງິ ເຮ-
ເຊກຢີາ ກະສດັ ຂອງ ຢ ດາ          ແລະ ເຖງິ ປະຊຳຊນົ ທງັ ປວງ ຂອງ ຢ ດາ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ເຢຣ ຊາເລັມ ວື່ຳ         

10“ເສັນນາເກຣບິ ກະສດັ ແຫື່ງ ອັດຊີເຣຍ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ‘ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ເພິື່ ງ ຫຍງັ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ຢ ນ ໝັໍ້ນ 

ອໍ້ອມ ຢ ື່ ໃນ ເມ  ອງ ເຢຣ ຊາເລັມ         

11ເຮເຊກີຢາ ບ ື່  ໄດໍ້ ພຳ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ຫລງົ ເພ ື່ ອ ຈະ ມອບ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ຕຳຍ ດໍ້ວຍ 

ກຳນ ອດົ ອຳຫຳນ         ແລະ ຄວຳມ ກະຫຳຍ ຫລ          ໃນ ເມ  ື່ອ ລຳວ ບອກ ເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         “ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ 

ຂອງ ເຮົຳ ຈະ ຊງົ ຊື່ອຍ ເຮົຳ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຈຳກ ມ  ຂອງ ກະສດັ ແຫື່ງ ອັດຊີເຣຍ”         

12ເຮເຊກີຢາ ຄນົ ນີໍ້ ແຫລະ         ບ ື່  

ແມ ື່ນ ຫລ          ທີື່  ໄດໍ້ ກ  ຳຈດັ ປ ຊະນຍີະສະຖຳນ ສ ງ         ແລະ ແທື່ນ ບ ຊຳ ຂອງ ພະ ອງົ         ແລະ         ບນັຊຳ ແກື່ ຢ ດາ 

ກບັ ເຢຣ ຊາເລັມ ວື່ຳ         “ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ນະມດັສະກຳນ ຢ ື່ ໜໍ້ຳ ແທື່ນ ບ ຊຳ ແທື່ນ ດຽວ         ແລະ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ເຜົຳ ເຄ ື່ ອງ 

ຫອມ ເທິງ ແທື່ນ ນ ັໍ້ນ”         

13ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ຮ ໍ້ ຫລ  ວື່ຳ         ເຮົຳ         ແລະ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ເຮົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ຫຍງັ ແກື່ ຊນົ ຊຳດ 

ທງັຫລຳຍ ແຫື່ງ ປະເທດ ຕື່ຳງ ໆ         ພະ ຂອງ ບນັດຳ ປະຊຳຊຳດ ແຫື່ງ ປະເທດ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ສຳມຳດ ຊື່ອຍ 

ປະເທດ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຈຳກ ມ  ຂອງ ເຮົຳ ໄດໍ້ ບ ?         

14ໃນ ພວກ ພະ ທງັ ປວງ ແຫື່ງ ປະຊຳຊຳດ 

ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ທີື່  ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ເຮົຳ ໄດໍ້ ທ  ຳລຳຍ ເສຍ ຈນົ ໝດົ ສິໍ້ນ         ຍງັ ມີ ພະ ອງົ ໃດ ແດື່ ທີື່  ສຳມຳດ ຊື່ອຍ 

ປະຊຳຊນົ ຂອງ ຕນົ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຈຳກ ມ  ຂອງ ເຮົຳ         ແລໍ້ວ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ຫລ  ຈະ ສຳມຳດ ຊື່ອຍ ເຈົໍ້ຳ 

ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຈຳກ ມ  ຂອງ ເຮົຳ         

15ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ບດັ ນີໍ້ ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ເຮເຊກີຢາ ຫລອກ ລວງ ເຈົໍ້ຳ         ຫລ  ພຳ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ 

ຫລງົ ໃນ ທ  ຳນອງ ນີໍ້         ຢື່ຳ ເຊ ື່ ອ ລຳວ         ເພຳະ ບ ື່  ມີ ພະ ແຫື່ງ ປະຊຳຊຳດ         ຫລ  ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ໃດ ທີື່  ສຳ-

ມຳດ ຊື່ວຍ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ຕນົ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຈຳກ ມ  ຂອງ ເຮົຳ         ຫລ  ຈຳກ ມ  ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ເຮົຳ         ພຣະເຈົ້າ 

ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຊື່ອຍ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຈຳກ ມ  ຂອງ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຫລຳຍ ກວື່ຳ ນ ັໍ້ນ ຈກັ ເທົື່ ຳໃດ’”          
16ແລະ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ຂອງ ພະ ອງົ ກ  ກື່ຳວ ທບັ ຖມົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ເຮເຊກີຢາ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ 

ຂອງ ພຣະອງົ ຫລຳຍ ກວື່ຳ ນ ັໍ້ນ          

ການຂ ູ່ເຂັນຢູ່າງໜັກຂອງເສັນນາເກຣິບ[b] 
17ແລະ ພະ ອງົ ຊງົ ຂຽນ ໜງັສ  ໝິື່ ນປະໝຳດ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ອິສຣາເອນ          ແລະ 

ກື່ຳວ ທບັ ຖມົ ພຣະອງົ ວື່ຳ         “ພະ ຂອງ ບນັດຳ ປະຊຳຊຳດ ແຫື່ງ ປະເທດ ທງັຫລຳຍ ບ ື່  ໄດໍ້ ຊື່ອຍ ປະຊຳຊນົ 

ຂອງ ຕນົ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຈຳກ ມ  ຂອງ ເຮົຳ ສນັໃດ         ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຮເຊກີຢາ ກ  ຈະ ບ ື່  ຊື່ອຍ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ຕນົ 

ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຈຳກ ມ  ຂອງ ເຮົຳ ສນັນ ັໍ້ນ”         

18ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ກ  ຮໍ້ອງ ຄວຳມ ນີໍ້ ດໍ້ວຍ ສຽງ ອນັ ດ ັື່ງ ເປັນ ພຳສຳ 

ເຮັບເຣ ີໃຫໍ້ ຊຳວ ເຢຣ ຊາເລັມ ຜ ໍ້ ຢ ື່ ເທິງ ກ  ຳແພງ ຟງັ         ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ຕກົໃຈ         ແລະ ຫວ ັື່ນໄຫວ         ແລໍ້ວ 

ຈະ ໄດໍ້ ຍ ດ ເອົຳ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ         

19ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ເຖງິ ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ເຢຣ ຊາເລັມ ຄ  ກບັ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ 

ເວົໍ້ຳ ເຖງິ ພະ ແຫື່ງ ຊນົ ຊຳດ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ແຜື່ນດນິ ໂລກ         ຊ ື່ ງ ເປັນ ຜນົງຳນ ຂອງ ມ  ມະນດຸ          
20ແລໍ້ວ ກະສດັ ເຮເຊກີຢາ          ແລະ ຜ ໍ້ ທ  ຳນວຳຍ ເອຊາຢາ ລ ກ ຊຳຍ ອາໂມດ ໄດໍ້ ອະທິຖຳນ         ເພຳະ 

 

[a]2 ປະຫວດັກະສດັ 18:13-19:37; ເອຊຳຢຳ 36:1-22 
[b]2 ປະຫວດັກະສດັ 18:17-25 [b]2 ພະກດົ 19:9-13 
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ເລ ື່ ອງ ນີໍ້         ໂດຍ ຮໍ້ອງ ທ ນ ຕ ື່  ສະຫວນັ         

21ແລະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ໃຊໍ້ ຜ ໍ້ ສ ົື່ງ ຂື່ຳວ ສະຫວນັ ອງົ ໜ ື່ ງ         ຊ ື່ ງ 

ໄດໍ້ ຕດັ ທະຫຳນ ກໍ້ຳ ທງັ ປວງ         ຜ ໍ້ ບງັຄບັ ກອງທບັ         ແລະ ນຳຍ ທະຫຳນ ໃນ ຄໍ້ຳຍ ຂອງ ກະສດັ ແຫື່ງ ອັດ-
ຊີເຣຍ ອອກ ເສຍ         ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ພະ ອງົ ຈ ື່ງ ສະເດັດ ກບັ ໄປ ໃນ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ພະ ອງົ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ 

ອບັອຳຍ ຂຳຍໜໍ້ຳ         ແລະ ເມ  ື່ອ ພະ ອງົ ສະເດັດ ເຂົໍ້ຳ ໃນ ວຫິຳນ ແຫື່ງ ພະ ຂອງ ພະ ອງົ         ຜ ໍ້ ທີື່  ອອກ ມຳ ຈຳກ 

ບ ັໍ້ນແອວ ຂອງ ພະ ອງົ ເອງ ໄດໍ້ ຂໍ້ຳພະອງົ ດໍ້ວຍ ດຳບ         

22ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈ ື່ງ ຊງົ ຊື່ອຍ ເຮເຊກີ-
ຢາ          ແລະ ຊຳວ ເຢຣ ຊາເລັມ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຈຳກ ພະຫດັ ຂອງ ເສັນນາເກຣິບ ກະສດັ ຂອງ ອັດຊີເຣຍ          ແລະ 

ຈຳກ ມ  ຂອງ ສດັຕ  ທງັ ໝດົ ຂອງ ພະ ອງົ         ແລະ ພະ ອງົ ຊງົ ນ  ຳ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ຢ ື່ ທກຸ ດໍ້ຳນ         

23ຄນົ 

ເປັນ ຈ  ຳນວນ ຫລຳຍ ນ  ຳ ເຄ ື່ ອງ ຖວຳຍ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ມຳ ໃນ ເຢຣ ຊາເລັມ          ແລະ ສິື່ ງ ປະເສີດ         

ຕື່ຳງ ໆ ມຳ ຖວຳຍ ເຮເຊກີຢາ ກະສດັ ແຫື່ງ ຢ ດາ          ພະ ອງົ ຈ ື່ງ ຊງົ ເປັນ ທີື່  ຍກົຍໍ້ອງ ໃນ ສຳຍຕຳ ຂອງ ປະ-

ຊຳຊຳດ ທງັ ປວງ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ເວລຳ ນ ັໍ້ນ ເປັນຕ ົໍ້ນ ມຳ          

ເສັນນາເກຣິບໝິ່ນປະໝາດພຣະເຈົ້າຂອງເຮເຊກີຢາ[b] 
24ຄ ັໍ້ງ ນ ັໍ້ນ         ເຮເຊກຢີາ ຊງົ ເຈບັ ປື່ວຍ ໃກໍ້ ຈະ ສິໍ້ນ ພະ ຊນົ         ແລະ ພະ ອງົ ທ ນ ອະທິຖຳນ ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນ-

ເຈົ້າ          ແລະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ຕອບ         ແລະ ປະທຳນ ໝຳຍ ສ  ຳຄນັ ຢື່ຳງ ໜ ື່ ງ ໃຫໍ້ ແກື່ ເຮເຊກີຢາ         

25ແຕື່ 

ເຮເຊກີຢາ ບ ື່  ໄດໍ້ ສະໜອງ ພຣະຄນຸ ນ ັໍ້ນ         ເພຳະ ພະ ໄທ ຂອງ ພະ ອງົ ຈອງຫອງ ຂ ໍ້ນ         ພຣະພິໂລດ ຈ ື່ງ ມຳ 

ເໜ ອ ພະ ອງົ         ຢ ດາ          ແລະ ເຢຣ ຊາເລັມ         

26ເຮເຊກີຢາ ຊງົ ອື່ອນ ນໍ້ອມ ຖື່ອມ ພະ ໄທ ທີື່  ແຮງ ນ ັໍ້ນ ລງົ         ທງັ 

ພະ ອງົ ແລະ ຊຳວ ເຢຣ ຊາເລັມ          ພຣະພິໂລດ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈ ື່ງ ບ ື່  ໄດໍ້ ມຳ ເໜ ອ ພວກ ເຂົຳ ທງັ-

ຫລຳຍ ໃນ ລຳຊະກຳນ ຂອງ ເຮເຊກີຢາ          
27ເຮເຊກີຢາ ຊງົ ມີ ລຳຊະ ສມົບດັ         ແລະ ກຽດ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່         ພະ ອງົ ຊງົ ສໍ້ຳງ ຄງັ ໄວໍ້ ສ  ຳລບັ ພະ ອງົ         ເພ ື່ ອ 

ເກບັ ເງນິ         ຄ  ຳ         ແລະ ເພັດ ພອຍ ຕື່ຳງ ໆ         ເຄ ື່ ອງ ເທດ         ໂລື່         ແລະ ສ  ຳລບັ ຊບັ ສິນ ທີື່  ມຄີື່ຳ ທກຸ ຊະນດິ         

28ທງັ ສຳງ ສ  ຳລບັ ເຂົໍ້ຳ         ນ  ໍ້ຳ ອະງ ຸື່ນ         ແລະ ນ  ໍ້ຳມນັ         ທີື່  ຜະລິດ ມຳ         ແລະ ໂຮງ ມ ໍ້ຽນ ສດັລໍ້ຽງ ທກຸ ຊະນດິ ກບັ 

ຄອກ ແກະ         

29ພະ ອງົ ຊງົ ຈດັ ຫວົ ເມ  ອງ ເພ ື່ ອ ພະ ອງົ ດໍ້ວຍ         ທງັ ຝ ງ ແບໍ້ ແກະ         ແລະ ຝ ງ ງວົ ເປັນ ຈ  ຳນວນ 

ຫລຳຍ         ເພຳະ ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ປະທຳນ ຊບັ ສິນ ໃຫໍ້ ພະ ອງົ ຫລວງຫລຳຍ          
30ເຮເຊກີຢາ ອງົ ນີໍ້ ເອງ ຊງົ ປິດ ທຳງນ  ໍ້ຳ ອອກ ຕອນ ເທິງ ຂອງ ນ  ໍ້ຳພ ຸກີໂຮນ ເສຍ         ແລໍ້ວ ເຮັດ ໃຫໍ້ ໄຫລ 

ລງົ ໄປ ທຳງ ທິດຕຳເວັນຕກົ ຂອງ ນະຄອນ ດາວິດ          ແລະ ເຮເຊກີຢາ ຊງົ ຈະເລີນ ໃນ ພະ ລຳຊະ ກດິ ທງັ 

ໝດົ ຂອງ ພະ ອງົ         

31ຢື່ຳງໃດ ກ  ຕຳມ         ໃນ ເລ ື່ ອງ ຜ ໍ້ ສ ົື່ງ ຂື່ຳວ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ເມ  ອງ ບາບີໂລນ ໃຊໍ້ ໃຫໍ້ ມຳ ຖຳມ 

ເຖງິ ກຳນ ມະຫດັສະຈນັ ທີື່  ໄດໍ້ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ໃນ ແຜື່ນດນິ         ພຣະເຈົ້າ ກ  ຊງົ ປື່ອຍ ພະ ອງົ ຕຳມໃຈ         ເພ ື່ ອ ຈະ 

ທດົ ລອງ ພະ ອງົ         ແລະ ເພ ື່ ອ ຈະ ຮ ໍ້ ຄ  ຳ ກື່ຳວ ທງັ ໝດົ ໃນ ພະ ໄທ ຂອງ ພະ ອງົ          
32ຝື່ຳຍ ພະ ລຳຊະ ກດິ ນອກ ນ ັໍ້ນ ຂອງ ເຮເຊກີຢາ          ແລະ ຄວຳມ ດ ີຂອງ ພະ ອງົ         ກ  ມີ ບນັທ ກ ໄວໍ້ ໃນ 

ນມິດິ ຂອງ ເອຊາຢາ ຜ ໍ້ ທ  ຳນວຳຍ ລ ກ ຊຳຍ ອາໂມດ          ແລະ ໃນ ໜງັສ  ຂອງ ກະສດັ ແຫື່ງ ຢ ດາ          ແລະ ອິ-
ສຣາເອນ          

ເຮເຊກີຢາຊົງປະຊວນ ແລະຊົງກັບຄືນ[a] 
33ເຮເຊກີຢາ ລື່ວງ ລບັ ໄປ ຢ ື່ ກບັ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພະ ອງົ         ພວກ ເຂົຳ ຝງັ ພະ ສບົ ໄວໍ້ ໃນ ຂມຸ ຝງັ ສບົ 

 

[a]2 ປະຫວດັກະສດັ 20:1-11 [b]2 ປະຫວດັກະສດັ 20:20-21 
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ສ  ຳຄນັ ທີື່  ສດຸ ໃນ ບນັດຳ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ດາວິດ.         ຄນົ ຢ ດາ          ແລະ ຊຳວ ເຢຣ ຊາເລັມ ທງັ ປວງ ໄດໍ້ ຖວຳຍ 

ກຽດ         ເມ  ື່ອ ພະ ອງົ ສິໍ້ນ ພະ ຊນົ         ແລະ ມານາເຊ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ປກົຄອງ ແທນ ພະ ອງົ          

ບົດທີ 33 
ການສິ້ນພະຊົນຂອງເຮເຊກີຢາ[b] 

1ເມ  ື່ອ ມານາເຊ ເລີື່ ມ ປກົຄອງ         ພະ ອງົ ມີ ອຳຍ ຸສິບ ສອງ ປີ         ແລະ ຊງົ ປກົຄອງ ໃນ ເຢຣ ຊາເລັມ ຫໍ້ຳ 

ສິບ ຫໍ້ຳ ປີ         

2ພະ ອງົ ຊງົ ກະທ  ຳ ສິື່ ງ ທີື່  ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ໃນ ສຳຍ ພຣະເນດ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຕຳມ ກຳນ ເຮັດ 

ທີື່  ໜໍ້ຳ ກຽດ ຊງັ ແຫື່ງ ປະຊຳຊຳດ         ຊ ື່ ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ຂບັ ໄລື່ ໄປ ເສຍ ຈຳກ ປະຊຳຊນົ ອິສຣາເອນ         

3ເພຳະ ພະ ອງົ ຊງົ ສໍ້ຳງ ປ ຊະນຍີະສະຖຳນ ສ ງ ຂ ໍ້ນ ໃໝື່         ຊ ື່ ງ ເຮເຊກີຢາ ພ ື່  ຂອງ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ທ  ຳລຳຍ 

ນ ັໍ້ນ         ແລະ ຊງົ ສໍ້ຳງ ແທື່ນ ບ ຊຳ ແກື່ ພະບາອານ          ຊງົ ເຮັດ ບນັດຳ ເສົຳ ຮ ບ ເຄົຳລບົ         ຊງົ ນະມດັສະກຳນ 

ບ ລິວຳນ ທງັ ໝດົ ຂອງ ຟໍ້ຳ ສະຫວນັ         ແລະ ບວົລະບດັ ພະ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         

4ພະ ອງົ ຊງົ ສໍ້ຳງ ແທື່ນ ບ ຊຳ ໃນ 

ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຊ ື່ ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ນຳມ ຂອງ ເຮົຳ ຈະ ຢ ື່ ໃນ ເຢຣ ຊາ-
ເລັມ ຕະຫລອດ ໄປ ເປັນນດິ”         

5ແລະ ໄດໍ້ ຊງົ ສໍ້ຳງ ແທື່ນ ບ ຊຳ ສ  ຳລບັ ບນັດຳ ບ ລິວຳນ ແຫື່ງ ຟໍ້ຳ ສະຫວນັ 

ໃນ ເດີື່ ນ ທງັ ສອງ ແຫື່ງ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

6ພະ ອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ຖວຳຍ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ພະ 

ອງົ ໃຫໍ້ ລຍຸ ໄຟ ໃນ ພ ເຂົຳ         ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຮິນໂນມ          ຖ  ເລີກ ຍຳມ         ເວດມນົ         ຄຳຖຳ         ແລະ ຕດິຕ ື່  ກບັ ຄນົ 

ຊງົ         ພ ື່  ມດົ ແມ ື່ມດົ         ໝ ຜີ         ພະ ອງົ ຊງົ ກະທ  ຳ ສິື່ ງ ທີື່  ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ເປັນ ຈ  ຳນວນ ຫລຳຍ ໃນ ສຳຍ ພຣະເນດ ຂອງ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ພຣະອງົ ຊງົ ພຣະພິໂລດ         

7ຮ ບ ເຄົຳລບົ ສະຫລກັ         ຄ  ຮ ບ ເຄົຳລບົ ທີື່  ພະ 

ອງົ ຊງົ ສໍ້ຳງ ນ ັໍ້ນ         ພະ ອງົ ຊງົ ຕ ັໍ້ງ ໄວໍ້ ໃນ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ຊ ື່ ງ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ກບັ ດາວິດ          

ແລະ ໂຊໂລໂມນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ດາວິດ ວື່ຳ         “ໃນ ວຫິຳນ ນີໍ້ ແລະ ໃນ ເຢຣ ຊາເລັມ          ຊ ື່ ງ ເຮົຳ ໄດໍ້ ເລ ອກ 

ອອກ ຈຳກ ຕະກ ນ ທງັ ໝດົ ຂອງ ອິສຣາເອນ          ເຮົຳ ຈະ ບນັຈຸ ນຳມ ຂອງ ເຮົຳ ໄວໍ້ ເປັນນດິ         

8ແລະ ເຮົຳ ຈະ 

ບ ື່  ໃຫໍ້ ຕນີ ຂອງ ອິສຣາເອນ ພະເນຈອນ ອອກ ໄປ ຈຳກ ແຜື່ນດນິ ຊ ື່ ງ ເຮົຳ ໄດໍ້ ກ  ຳນດົ ໃຫໍ້ ບນັພະບ ລດຸ 

ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ອີກ ເລີຍ         ຖໍ້ຳ ພວກ ເຂົຳ ພຽງ ແຕື່ ລະມດັລະວງັ         ເຮັດ ທກຸ ຢື່ຳງ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ບນັຊຳ ພວກ ເຂົຳ ໄວໍ້         

ຄ  ກດົໝຳຍ         ກດົເກນ         ແລະ ກດົ ທງັ ໝດົ ທີື່  ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ໄວໍ້ ໂດຍ ທຳງ ໂມເຊ”         

9ມານາເຊ ຊງົ ຊກັ ຈ ງ ຢ ດາ          

ແລະ ຊຳວ ເຢຣ ຊາເລັມ ໃຫໍ້ ຫລງົ ໄປ         ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ເຮັດ ຄວຳມ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ຫລຳຍ ກວື່ຳ ບນັດຳ ປະຊຳ-

ຊຳດ         ຊ ື່ ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ທ  ຳລຳຍ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຈຳກ ໜໍ້ຳ ປະຊຳຊນົ ອິສຣາເອນ ນ ັໍ້ນ          
10ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ກບັ ມານາເຊ          ແລະ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ພະ ອງົ         ແຕື່ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ບ ື່  

ຟງັ          

ມານາເຊປົກຄອງເໜືອຢ ດາ[a] 
11ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ບງັຄບັ ກອງ ທະຫຳນ ຂອງ ກະສດັ ແຫື່ງ ອັດຊີເຣຍ ມຳ 

ຕ ື່ ສ ໍ້ ພວກ ເຂົຳ         ໂດຍ ເອົຳ ເບັດ ເກຳະ ມານາເຊ          ແລະ ຈ  ຳ ຈອງ ດໍ້ວຍ ໂສໍ້         ແລໍ້ວ ນ  ຳ ພະ ອງົ ມຳ ບາບີໂລນ         

12ເມ  ື່ອ ພະ ອງົ ຊງົ ທກຸ ຍຳກ         ພະ ອງົ ຊງົ ອໍ້ອນວອນ ຂ  ພະ ກະລນຸຳ ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພຣະເຈົ້າ ຂອງ 

ພະ ອງົ         ຊງົ ຖື່ອມ ພະ ໄທ ລງົ ຢື່ຳງ ຫລຳຍ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພະ ອງົ         

13ພະ 

 

[a]2 ປະຫວດັກະສດັ 21:29 



2 ຂູ່າວຄາວ 33 736 
ອງົ ຊງົ ອະທິຖຳນ ຕ ື່  ພຣະເຈົ້າ          ແລະ ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ຟງັ ຄ  ຳ ອໍ້ອນວອນ ຂອງ ພະ ອງົ         ໂດຍ ນ  ຳ ພະ ອງົ 

ກບັ ມຳ ເມ  ອງ ເຢຣ ຊາເລັມ ໃນ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ຂອງ ພະ ອງົ ອີກ         ແລໍ້ວ ມານາເຊ ຊງົ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ເປັນ ພຣະເຈົ້າ          

14ພຳຍຫລງັ         ພະ ອງົ ຊງົ ສໍ້ຳງ ກ  ຳແພງ ຊ ັໍ້ນ ນອກ ໃຫໍ້ ນະຄອນ ດາວິດ ທຳງ ຕຳເວັນຕກົ ຂອງ ກີໂຮນ 

ໃນ ພ ເຂົຳ ໄປ         ຈນົ ຮອດ ທຳງ ເຂົໍ້ຳ ປະຕ  ປຳ         ແລໍ້ວ ອໍ້ອມ ຮອບ ໂອເຟນ          ແລະ ກ ື່  ຂ ໍ້ນ ໃຫໍ້ ສ ງ         ແລະ ພະ 

ອງົ ຊງົ ຕ ັໍ້ງ ຜ ໍ້ ບງັຄບັ ບນັຊຳ ກອງທບັ ໃຫໍ້ ຢ ື່ ໃນ ຫວົ ເມ  ອງ ມີ ປໍ້ອມ ໃນ ຢ ດາ ທງັ ໝດົ          
15ພະ ອງົ ຊງົ ເອົຳ ພະ ຕື່ຳງ ດໍ້ຳວ         ແລະ ຮ ບ ເຄົຳລບົ ໄປ ເສຍ ຈຳກ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          

ແລະ ແທື່ນ         ບ ຊຳ ທງັ ໝດົ ທີື່  ພະ ອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ສໍ້ຳງ ໄວໍ້ ເທິງ ພ ເຂົຳ ແຫື່ງ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          

ແລະ ໃນ ເຢຣ ຊາເລັມ          ພະ ອງົ ຊງົ ຖິໍ້ມ ອອກ ໄປ ນອກ ເມ  ອງ         

16ພະ ອງົ ຊງົ ສໍ້ອມແປງ ແທື່ນ ບ ຊຳ ຂອງ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ຊງົ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ສດັ ບ ຊຳ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ເພ ື່ ອ ຄວຳມ ສຳມກັຄີ ທ  ຳ         ແລະ 

ເຄ ື່ ອງ ໂມທະນຳ ພຣະຄນຸ ເທິງ ແທື່ນ ນ ັໍ້ນ         ພະ ອງົ ຊງົ ບນັຊຳ ໃຫໍ້ ຢ ດາ ບວົລະບດັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ         

17ເຖງິ ປຳນ ນ ັໍ້ນ ກ  ດ ີ         ປະຊຳຊນົ ກ  ຍງັ ຖວຳຍ ສດັ ບ ຊຳ ທີື່  ປ ຊະນຍີະສະ-

ຖຳນ ສ ງ         ແຕື່ ຖວຳຍ ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ          
18ສື່ວນ ພະ ລຳຊະ ກດິ ນອກ ນ ັໍ້ນ ຂອງ ມານາເຊ          ແລະ ຄ  ຳ ອະທິຖຳນ ຂອງ ພະ ອງົ ຕ ື່  ພຣະເຈົ້າ          

ແລະ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ຂອງ ຜ ໍ້ ທ  ຳນວຳຍ         ຜ ໍ້ ທ ນ ພະ ອງົ ໃນ ພຣະນຳມ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ອິ-
ສຣາເອນ          ກ  ມີ ບນັທ ກ ໄວໍ້ ໃນ ໜງັສ  ຂອງ ກະສດັ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ         

19ຄ  ຳ ອະທິຖຳນ ຂອງ ພະ ອງົ         

ແລະ ເລ ື່ ອງ ທີື່  ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ຮບັ ຄ  ຳ ອໍ້ອນວອນ ຂອງ ພະ ອງົ         ບຳບ ທງັ ໝດົ ຂອງ ພະ ອງົ         ແລະ ກຳນ ບ ື່  

ສດັຊ ື່  ຂອງ ພະ ອງົ         ສະຖຳນທີື່  ຊ ື່ ງ ພະ ອງົ ຊງົ ສໍ້ຳງ ປ ຊະນຍີະສະຖຳນ ສ ງ         ແລະ ຕ ັໍ້ງ ບນັດຳ ເສົຳ ຮ ບ 

ເຄົຳລບົ         ກບັ ຮ ບ ເຄົຳລບົ ສະຫລກັ         ກື່ອນ ທີື່  ພະ ອງົ ຊງົ ຖື່ອມ ພະ ອງົ ລງົ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ບນັທ ກ ໄວໍ້ ໃນ 

ໜງັສ  ປະຫວດັ ທີື່  ຜ ໍ້ ທ  ຳນວຳຍ ຂຽນ         

20ມານາເຊ ຈ ື່ງ ຊງົ ລື່ວງ ລບັ ໄປ ຢ ື່ ກບັ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພະ ອງົ         

ພວກ ເຂົຳ ຝງັ ພະ ສບົ ໄວໍ້ ໃນ ພະລຳຊະວງັ ຂອງ ພະ ອງົ         ແລະ ອາໂມນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ປກົ-

ຄອງ ແທນ ພະ ອງົ          

ມານາເຊຕົກເປັນຊະເລີຍ ແລ້ວກັບຄືນມາ 
21ເມ  ື່ອ ອາໂມນ ເລີື່ ມ ປກົຄອງ         ພະ ອງົ ມີ ອຳຍ ຸຊຳວ ສອງ ປີ         ແລະ ຊງົ ປກົຄອງ ໃນ ເຢຣ ຊາເລັມ 

ສອງ ປີ         

22ພະ ອງົ ຊງົ ກະທ  ຳ ຄວຳມ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ໃນ ສຳຍ ພຣະເນດ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແບບ ມານາ-
ເຊ          ບດິຳ ຂອງ ພະ ອງົ ຊງົ ກະທ  ຳ ນ ັໍ້ນ         ອາໂມນ ຖວຳຍ ສດັ ບ ຊຳ ແກື່ ຮ ບ ເຄົຳລບົ ສະຫລກັ ທງັ ໝດົ ທີື່  

ມານາເຊ ພ ື່  ຂອງ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ສໍ້ຳງ ຂ ໍ້ນ         ແລະ ຊງົ ບວົລະບດັ ຮ ບ ເຄົຳລບົ ນ ັໍ້ນ         

23ພະ ອງົ ບ ື່  ໄດໍ້ ຖື່ອມ ພະ 

ອງົ ລງົ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຄ  ມານາເຊ          ບດິຳ ຂອງ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ຖື່ອມ ລງົ ນ ັໍ້ນ         ແຕື່ ອາໂມນ 

ອງົ ນີໍ້ ໄດໍ້ ກ ື່  ກ  ຳ ຫລຳຍ ຂ ໍ້ນ          

ອາໂມນປົກຄອງເໜືອຢ ດາ[a] 
24ແລໍ້ວ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ຂອງ ພະ ອງົ ກ  ຮື່ວມ ກນັ ຄິດ ກະບດົ ຕ ື່  ພະ ອງົ         ໂດຍ ໄດໍ້ ຂໍ້ຳພະອງົ ເສຍ ໃນ 

ພະລຳຊະວງັ ຂອງ ພະ ອງົ         

25ແຕື່ ປະຊຳຊນົ ແຫື່ງ ແຜື່ນດນິ ໄດໍ້ ປະຫຳນ ບນັດຳ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ທີື່  ຄິດ 

 

[a]2 ປະຫວດັກະສດັ 21:18-22 [b]2 ປະຫວດັກະສດັ 21:23-26 



737 2 ຂູ່າວຄາວ 34 
ກະບດົ ຕ ື່  ກະສດັ ອາໂມນ          ແລະ ປະຊຳຊນົ ແຫື່ງ ແຜື່ນດນິ ໄດໍ້ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ໃຫໍ້ ໂຢສີຢາ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ພະ 

ອງົ ຂ ໍ້ນ ປກົຄອງ ແທນ ພະ ອງົ          

ບົດທີ 34 
ການສິ້ນພະຊົນຂອງອາໂມນ[b] 

1ເມ  ື່ອ ໂຢສີຢາ ເລີື່ ມ ປກົຄອງ         ພະ ອງົ ມີ ອຳຍ ຸແປດ ປີ         ແລະ ຊງົ ປກົຄອງ ໃນ ເຢຣ ຊາເລັມ ສຳມ ສິບ 

ເອັດ ປີ         

2ພະ ອງົ ຊງົ ກະທ  ຳ ສິື່ ງ ທີື່  ພ ພຣະໄທ ໃນ ສຳຍ ພຣະເນດ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ດ  ຳເນນີ 

ໃນ ເສັໍ້ນທຳງ ຂອງ ດາວິດ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພະ ອງົ         ແລະ ບ ື່  ໄດໍ້ ຊງົ ຫນັ ໄປ ທຳງ ຂວຳ         ຫລ  ທຳງ ຊໍ້ຳຍ          
3ເພຳະ ໃນ ປີ ທີ ແປດ ແຫື່ງ ລຳຊະກຳນ ຂອງ ພະ ອງົ         ເມ  ື່ອ ພະ ອງົ ຍງັ ຊງົ ເປັນ ເດັກນໍ້ອຍ ຢ ື່         ພະ ອງົ 

ຊງົ ເລີື່ ມ ສະແຫວງຫຳ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ດາວິດ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພະ ອງົ         ແລະ ໃນ ປີ ທີ ສິບ ສອງ         ພະ 

ອງົ ຊງົ ເລີື່ ມ ກວຳດ ລໍ້ຳງ ຢ ດາ          ແລະ ເຢຣ ຊາເລັມ ດໍ້ວຍ ກຳນ ກ  ຳຈດັ ປ ຊະນຍີະສະຖຳນ ສ ງ         ທງັ ບນັ-

ດຳ ເສົຳ ຮ ບ ເຄົຳລບົ         ແລະ ຮ ບ ເຄົຳລບົ ແກະສະຫລກັ ກບັ ຮ ບ ເຄົຳລບົ ຫລ ື່         

4ພວກ ເຂົຳ ທ  ຳລຳຍ ແທື່ນ 

ບ ຊຳ ພະບາອານ ລງົ ຕ ື່  ພະ ພກັ ຂອງ ພະ ອງົ         ພະ ອງົ ຊງົ ລ ົໍ້ມ ບນັດຳ ຮ ບ ເຄົຳລບົ         ທີື່  ຕ ັໍ້ງ ຢ ື່ ເທິງ ນ ັໍ້ນ ລງົ         

ແລະ ພຣະອງົ ຊງົ ທບຸ ບນັດຳ ເສົຳ ຮ ບ ເຄົຳລບົ         ແລະ ຮ ບ ເຄົຳລບົ ແກະສະຫລກັ ກບັ ຮ ບ ເຄົຳລບົ         ຫລ ື່  

ເປັນ ທື່ອນ ໆ         ແລະ ຊງົ ກະທ  ຳ ໃຫໍ້ ເປັນ ຝຸື່ນ ໂຮຍ ເທິງ ຂມຸ ສບົ ຂອງ ບນັດຳ ຄນົ ທີື່  ຖວຳຍ ສດັ ບ ຊຳ ແກື່ ພະ 

ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         

5ພະ ອງົ ຊງົ ເຜົຳ ກະດ ກ ຂອງ ປະໂລຫິດ ເທິງ ແທື່ນ ພະ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ແລະ ຊງົ ກວຳດ ລໍ້ຳງ ຢ -
ດາ          ກບັ ເຢຣ ຊາເລັມ         

6ພະ ອງົ ຊງົ ກະທ  ຳ ເຊັື່ ນ ກນັ ໃນ ຫວົ ເມ  ອງ ຂອງ ມານາເຊ          ເອຟຣາຢິມ          ແລະ 

ຊິເມໂອນ          ໄປ ຮອດ ນັບທາລ ີ         

7ເມ  ື່ອ ພະ ອງົ ຊງົ ທ  ຳລຳຍ ແທື່ນ ບ ຊຳ         ແລະ ບນັດຳ ເສົຳ ຮ ບ ເຄົຳລບົ         

ແລະ ຊງົ ທບຸ ຮ ບ ເຄົຳລບົ ສະຫລກັ ໃຫໍ້ ເປັນ ຝຸື່ນ         ຊງົ ລ ົໍ້ມ ບນັດຳ ຮ ບ ເຄົຳລບົ ທງັ ໝດົ ລງົ ທົື່ວ ແຜື່ນດນິ ອິ-
ສຣາເອນ ແລໍ້ວ         ພະ ອງົ ສະເດັດ ກບັ ເຢຣ ຊາເລັມ          

ໂຢສີຢາປົກຄອງເໜືອຢ ດາ[a] 
8ໃນ ປີ ທີ ສິບ ແປດ ແຫື່ງ ລຳຊະກຳນ ຂອງ ພະ ອງົ         ເມ  ື່ອ ພະ ອງົ ຊງົ ກວຳດ ລໍ້ຳງ ແຜື່ນດນິ         ແລະ 

ພຣະວຫິຳນ ແລໍ້ວ         ພະ ອງົ ຊງົ ໃຊໍ້ ຊາຟານ ລ ກ ຊຳຍ ອາຊາລຢີາ          ແລະ ມາອາເສຢາ ຜ ໍ້ ວື່ຳ ລຳຊະກຳນ 

ນະຄອນ         ແລະ ໂຢອາ ລ ກ ຊຳຍ         ໂຢອາຮັດ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ຊ ັໍ້ນ ຜ ໍ້ ໃຫຍື່         ໃຫໍ້ ສໍ້ອມແປງ ພຣະວຫິຳນ 

ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ພະ ອງົ         

9ເມ  ື່ອ ພວກ ເຂົຳ ມຳ ຫຳ ຮິນກີຢາ ມະຫຳ ປະໂລຫິດ 

ແລໍ້ວ         ໄດໍ້ ມອບ ເງນິ ທີື່  ຄນົ ທງັຫລຳຍ ນ  ຳ ມຳ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ຊ ື່ ງ ຄນົ ເລວີ ຜ ໍ້ ເຝົໍ້ຳ ປະຕ  ໄດໍ້ 

ເກບັ ຈຳກ ມານາເຊ ແລະ ເອຟຣາຢິມ          ແລະ ຈຳກ ບນັດຳ ຄນົ ທີື່  ເຫລ ອ ຂອງ ອິສຣາເອນ          ແລະ ຈຳກ 

ຢ ດາ ກບັ ເບັນຢາມິນ ທງັ ໝດົ         ແລໍ້ວ ພວກ ເຂົຳ ກບັ ໄປ ເຢຣ ຊາເລັມ         

10ພວກ ເຂົຳ ມອບ ໃຫໍ້ ແກື່         ຜ ໍ້ 

ເບິື່ ງແຍງ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ມອບ ໃຫໍ້ ແກື່ ຜ ໍ້ ເຮັດ ວຽກ ຢ ື່ ໃນ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ເພ ື່ ອ ກຳນ ສໍ້ອມແປງ ພຣະວຫິຳນ ໃຫໍ້ ໝັໍ້ນຄງົ         

11ພວກ ເຂົຳ ມອບ ໃຫໍ້ ແກື່ ຊື່ຳງ ໄມ ໍ້         

ແລະ ຊື່ຳງ ກ ື່ສໍ້ຳງ ເພ ື່ ອ ຈະ ຊ ໍ້ ຫີນ ສະຫລກັ         ແລະ ໄມ ໍ້ ກະດຳນ ເພ ື່ ອ ປະກອບ ເປັນ ຄຳນ ສ  ຳລບັ ອຳຄຳນ         

ທີື່  ກະສດັ ແຫື່ງ ຢ ດາ ໄດໍ້ ປື່ອຍ ໃຫໍ້ ຊຸດໂຊມ         

12ແລະ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ກ  ເຮັດ ງຳນ ຢື່ຳງ ສດັຊ ື່         ຜ ໍ້ ຄມຸ ງຳນ ມ ີ

 

[a]2 ປະຫວດັກະສດັ 22:1-23:30 [b]2 ປະຫວດັກະສດັ 22:37 [c]2 ປະຫວດັກະສດັ 22:8 



2 ຂູ່າວຄາວ 34 738 
ຢາຮາດ ແລະ ໂອບາດີຢາ ຄນົ ເລວີ ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ເມຣາຣີ          ແລະ ເຊຄາຣີຢາ          ກບັ ເມຊຸນລຳ ລ ກ 

ຫລຳນ ຂອງ ຄນົ ໂກຮາດ ເປັນ ຜ ໍ້ ເບິື່ ງແຍງ         ຄນົ ເລວີ ທກຸ ຄນົ ທີື່  ຊ  ຳນຳນ ເຄ ື່ ອງ ດນົຕ ີ         

13ເປັນ ຜ ໍ້ ເບິື່ ງ-

ແຍງ ຄນົ ຫຳມ ເຄ ື່ ອງ         ແລະ ບນັດຳ ຄນົ ທີື່  ເຮັດ ວຽກ ບວົລະບດັ ທກຸ ຢື່ຳງ         ຄນົ ເລວີ ບຳງ ຄນົ ເປັນ ຄນົ 

ຮກັສຳ         ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ໜໍ້ຳທີື່          ແລະ ເປັນ ນຳຍ ປະຕ           

ການສ້ອມແປງພຣະວິຫານ[b] 
14ຂະນະ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ນ  ຳ ເງນິ ທີື່  ໄດໍ້ ຖວຳຍ ໃນ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ອອກ 

ມຳ         ຮິນກີຢາ ປະໂລຫິດ ໄດໍ້ ພບົ ໜງັສ  ພຣະບນັຍດັ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ທີື່  ຊງົ ປະທຳນ ທຳງ ໂມເຊ         

15ແລະ ຮິນກີຢາ ເວົໍ້ຳ ກບັ ຊາຟານ ເລຂຳ ວື່ຳ         “ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ພບົ ໜງັສ  ພຣະບນັຍດັ ໃນ ພຣະວຫິຳນ 

ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ”         ແລະ ຮິນກີຢາ ກ  ມອບ ໜງັສ  ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ຊາຟານ         

16ຊາຟານ ໄດໍ້ ນ  ຳ ໜງັສ  ໄປ 

ຖວຳຍ ກະສດັ         ແລະ ທ ນ ລຳຍ ງຳນ ກະສດັ ວື່ຳ         “ສິື່ ງ ທງັ ປວງ ທີື່  ພະ ອງົ ຊງົ ມອບ ໝຳຍ ແກື່ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ 

ຂອງ ພະ ອງົ ໃຫໍ້ ເຮັດ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ກ  ຳລງັ ເຮັດ ຢ ື່ ແລໍ້ວ”         

17ພວກ ເຂົຳ ຮວບຮວມ ເງນິ ຊ ື່ ງ ພບົ ໃນ ພຣະ-

ວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ໄດໍ້ ມອບ ໄວໍ້ ໃນ ມ  ຂອງ ຜ ໍ້ ເບິື່ ງແຍງ ແລະ ຄນົ ງຳນ          

ຮີນກີຢາໄດ້ພົບພຣະບັນຍັດຂອງໂມເຊ[c] 
18ແລໍ້ວ ຊາຟານ ເລຂຳ ທ ນ ກະສດັ ວື່ຳ         “ຮິນກີຢາ ປະໂລຫິດ ໄດໍ້ ມອບ ໜງັສ  ແກື່ ຂໍ້ຳພະອງົ ມ ໍ້ວນ 

ໜ ື່ ງ”         ແລໍ້ວ ຊາຟານ ກ  ອື່ຳນ ຖວຳຍ ຕ ື່  ພະ ພກັ ກະສດັ         

19ຢ ື່ ມຳ ເມ  ື່ອ ກະສດັ ຊງົ ຮບັ ຟງັ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ຂອງ 

ພຣະບນັຍດັ ນ ັໍ້ນ         ພະ ອງົ ຊງົ ຈກີ ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ ຂອງ ພະ ອງົ         

20ແລະ ກະສດັ ຊງົ ບນັຊຳ ແກື່ ຮິນກີຢາ          ອາຮີ-
ກາມ ລ ກ ຊຳຍ ຊາຟານ          ອັບໂດນ ລ ກ ຊຳຍ ມກີາ          ຊາຟານ ເລຂຳ         ແລະ ອາສາຢາ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ 

ກະສດັ         ກື່ຳວ ວື່ຳ         

21“ຈ ົື່ງ ໄປ ທ ນ ຖຳມ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໃຫໍ້ ແກື່ ເຮົຳ         ແລະ ໃຫໍ້ ແກື່ ບນັດຳ ຜ ໍ້ ທີື່  ເຫລ ອ ຢ ື່ 

ໃນ ອິສຣາເອນ          ແລະ ໃນ ຢ ດາ          ກື່ຽວ ກບັ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ໃນ ໜງັສ  ທີື່  ໄດໍ້ ພບົ ນ ັໍ້ນ         ເພຳະວື່ຳ ພຣະພິໂລດ 

ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ທີື່  ຖອກ ລງົ ເໜ ອ ເຮົຳ ນ ັໍ້ນ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ຫລຳຍ         ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ 

ຮກັສຳ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຕຳມ ທີື່  ຂຽນ ໄວໍ້ ໃນ ໜງັສ  ນີໍ້ ທກຸ ປະກຳນ”          

ການອູ່ານພຣະບັນຍັດໄດ້ນຳການກັບໃຈໃໝູ່ມາ[a] 
22ຮິນກີຢາ          ແລະ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ທີື່  ກະສດັ ຊງົ ໃຊໍ້ ໄປ ຈ ື່ງ ໄປ ຫຳ ຮຸນດາ ຍງິ ຜ ໍ້ ທ  ຳນວຳຍ ເມຍ ຂອງ 

ຊານລ ມ          ລ ກ ຊຳຍ ຕິກວາ          ລ ກ ຊຳຍ ຮາສະຣາ ຜ ໍ້ ເບິື່ ງແຍງ ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ ຂອງ ພະ ອງົ         (ນຳງ ຢ ື່ ໃນ ເຢຣ -
ຊາເລັມ ທີື່  ແຂວງ ສອງ         ຫລ  ເຂດ ທີື່  ສໍ້ຳງ ຂ ໍ້ນ ໃໝື່)         ແລະ ເວົໍ້ຳ ກບັ ນຳງ ເຖງິ ເລ ື່ ອງ ນ ັໍ້ນ         

23ນຳງ ເວົໍ້ຳ ກບັ 

ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ         “ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ຈ ົື່ງ ບອກ ຊຳຍ ຜ ໍ້ ທີື່  ໃຊໍ້ 

ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ມຳ ຫຳ ເຮົຳ ວື່ຳ         

24‘ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ເບິື່ ງ ແມ         ເຮົຳ ຈະ ນ  ຳ ເຫດ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ມຳ 

ເໜ ອ ສະຖຳນທີື່  ນີໍ້         ແລະ ເໜ ອ ຊຳວ ເມ  ອງ ນີໍ້         ຄ  ຄ  ຳ ສຳບ ແຊື່ງ ທງັ ໝດົ ທີື່  ບນັທ ກ ໄວໍ້ ໃນ ໜງັສ  ຊ ື່ ງ ໄດໍ້ 

ອື່ຳນ ຖວຳຍ ຕ ື່  ພຣະພກັ ກະສດັ ແຫື່ງ ຢ ດາ ນ ັໍ້ນ         

25ເພຳະວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ປະ ຖິໍ້ມ ເຮົຳ         ແລະ ໄດໍ້ ເຜົຳ 

ເຄ ື່ ອງ ຫອມ ຖວຳຍ ພະ ອ ື່ ນ         ເພ ື່ ອ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ຮໍ້ຳຍ ດໍ້ວຍ ກຳນ ງຳນ ທງັ ໝດົ ແຫື່ງ ມ  ຂອງ 

ພວກ ເຂົຳ         ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ພຣະພິໂລດ ຂອງ ເຮົຳ ຈະ ຖອກ ລງົ ເໜ ອ ສະຖຳນທີື່  ນີໍ້         ແລະ ຈະ ດບັ ບ ື່  ໄດໍ້’         

26ແຕື່ ກະສດັ ຂອງ ຢ ດາ ຜ ໍ້ ໃຊໍ້ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ມຳ ທ ນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ນ ັໍ້ນ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ທ ນ ທື່ຳນ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ‘ພຣະ-
 

[a]2 ປະຫວດັກະສດັ 22:9-13 [b]2 ປະຫວດັກະສດັ 22:14-20 [c]2 ປະຫວດັກະສດັ 23:12 
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ຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ເລ ື່ ອງ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຍນິ ນ ັໍ້ນ         

27ເພຳະ 

ຈດິໃຈ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ອື່ອນແອ         ແລະ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຖື່ອມຕວົ ລງົ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະເຈົ້າ          ເມ  ື່ອ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຍນິ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ 

ທີື່  ກື່ຳວ ຕ ື່ ສ ໍ້ ສະຖຳນທີື່  ນີໍ້         ແລະ ຊຳວ ເມ  ອງ ນີໍ້         ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຖື່ອມຕວົ ລງົ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ເຮົຳ         ແລະ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຈກີ ເສ ໍ້ອ 

ຜໍ້ຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ຮໍ້ອງໄຫໍ້ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ເຮົຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ຟງັ ເຈົໍ້ຳ ດໍ້ວຍ         

28ເບິື່ ງ ແມ         

ເຮົຳ ຈະ ພຳ ເຈົໍ້ຳ ໄປ ຢ ື່ ກບັ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ພຳ ເຈົໍ້ຳ ໄປ ສ ື່ ບື່ອນ ຝງັ ສບົ ຢື່ຳງ 

ສນັຕ ິ         ແລະ ຕຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ບ ື່  ເຫັນ ບນັດຳ ເຫດ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ທີື່  ເຮົຳ ຈະ ນ  ຳ ມຳ ເໜ ອ ສະຖຳນທີື່  ນີໍ້         ແລະ 

ຊຳວ ເມ  ອງ ນີໍ້’”         ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ຈ ື່ງ ນ  ຳ ພຣະທ  ຳ ກບັ ມຳ ຫຳ ກະສດັ          

ຄຳທຳນວາຍຂອງນາງຮຸນດາ[b] 
29ແລໍ້ວ ກະສດັ ຮບັ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ຮວບຮວມ ບນັດຳ ຜ ໍ້ ໃຫຍື່ ຂອງ ຢ ດາ ແລະ ເຢຣ ຊາເລັມ         

30ກະສດັ ສະ-

ເດັດ ຂ ໍ້ນ ໄປ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພໍ້ອມ ກບັ ຄນົ ທງັ ປວງ ຂອງ ຢ ດາ          ແລະ ຊຳວ ເຢຣ -
ຊາເລັມ ກບັ ປະໂລຫິດ ແລະ ຄນົ ເລວີ ຄນົ ທງັ ປວງ ທງັ ໃຫຍື່         ແລະ ນໍ້ອຍ         ພະ ອງົ ຊງົ ອື່ຳນ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ທງັ 

ໝດົ ໃນ ໜງັສ  ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ ທີື່  ພບົ ໃນ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ຟງັ          

ການອູ່ານພຣະບັນຍັດໃຫ້ປະຊາຊົນທັງປວງຟັງ[c] 
31ກະສດັ ປະທບັ ຢ ນ ຢ ື່ ໃນ ບື່ອນ ຂອງ ພະ ອງົ         ແລະ ເຮັດ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          

ວື່ຳ ຈະ ຊງົ ດ  ຳເນນີ ຕຳມ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ຮກັສຳ ພຣະບນັຍດັ         ແລະ ກດົເກນ ຂອງ ພຣະອງົ 

ດໍ້ວຍ ສດຸ ຈດິ ສດຸ ໃຈ         ຈະ ຊງົ ປະກອບ ກດິ ຕຳມ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ຂອງ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ ຊ ື່ ງ ບນັທ ກ ໄວໍ້ ໃນ ໜງັສ  

ມ ໍ້ວນ ນີໍ້         

32ແລໍ້ວ ພະ ອງົ ຊງົ ຮບັ ສ ັື່ງ ບນັດຳ ຜ ໍ້ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ເຢຣ ຊາເລັມ          ໃນ ເບັນຢາມິນ ໃຫໍ້ ເຂົໍ້ຳ ສື່ວນ ໃນ 

ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ຊຳວ ເຢຣ ຊາເລັມ ກ  ເຮັດ ຕຳມ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ພຣະເຈົ້າ 

ຂອງ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ         

33ໂຢສີຢາ ໄດໍ້ ເອົຳ ສິື່ ງ ໜໍ້ຳ ກຽດ ຊງັ ທງັ ປວງ ໄປ ເສຍ 

ຈຳກ ເຂດ ແດນ ທງັ ໝດົ ທີື່  ເປັນ ຂອງ ປະຊຳຊນົ ອິສຣາເອນ          ແລະ ຊງົ ກະທ  ຳ ໃຫໍ້ ບນັດຳ ຜ ໍ້ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ອິ-
ສຣາເອນ ບວົລະບດັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຕະຫລອດ ລຳຊະກຳນ ຂອງ ພະ ອງົ         

ພວກ ເຂົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ຫນັ ໄປ ຈຳກ ກຳນ ຕດິຕຳມ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພວກ 

ເຂົຳ          

ບົດທີ 35 
ກະສັດ ແລະປະຊາຊົນເຮັດຄຳໝັ້ນສັນຍາກັບພຣະເຈົ້າ[a] 

1ຫລຳຍ ກວື່ຳ ນ ັໍ້ນ ໂຢສີຢາ ຊງົ ຖ  ເທດສະກຳນ ປັດສະຄາ ຖວຳຍ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໃນ ເມ  ອງ 

ເຢຣ ຊາເລັມ          ພວກ ເຂົຳ ຂໍ້ຳ ແກະ ປັດສະຄາ ໃນ ວນັ ທີ ສິບ ສີື່  ຂອງ ເດ ອນ ຕ ົໍ້ນ         

2ພະ ອງົ ຊງົ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ປະ-

ໂລຫິດ ໃຫໍ້ ປະຈ  ຳ ໜໍ້ຳທີື່          ແລະ ຊງົ ສະໜບັສະໜ ນ ພວກ ເຂົຳ ໃນ ກຳນ ບວົລະບດັ ພຣະວຫິຳນ ແຫື່ງ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

3ແລະ ພະ ອງົ ກື່ຳວ ກບັ ຄນົ ເລວີ          ຜ ໍ້ ບ ລິສດຸ ສະເພຳະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຜ ໍ້ ສອນ ອິ-
ສຣາເອນ ທງັ ປວງ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ວຳງ ຫີບ ບ ລິສດຸ ໄວໍ້ ໃນ ພຣະວຫິຳນ ທີື່  ໂຊໂລໂມນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ດາວິດ          

ກະສດັ ຂອງ ອິສຣາເອນ ຊງົ ສໍ້ຳງ ໄວໍ້         ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ບ ື່  ຕໍ້ອງ ໃສື່ ບື່ຳ ຫຳມ ໄປ ອີກ         ບດັ ນີໍ້ ຈ ົື່ງ ບວົລະບດັ 

 

[a]2 ປະຫວດັກະສດັ 23:3 
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ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ອິສຣາເອນ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ພຣະອງົ         

4ຈ ົື່ງ ຕຽມ ຕວົ ຂອງ 

ເຈົໍ້ຳ ຕຳມ ເຮ ອນ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ໝວດ ໆ         ຕຳມ ບນັທ ກ ພະ ລຳຊະດ  ຳລດັ ຊີໍ້ ແຈງ ຂອງ ດາ-
ວິດ ກະສດັ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ          ແລະ ຕຳມ ບນັທ ກ ພະ ລຳຊະດ  ຳລດັ ຊີໍ້ ແຈງ ຂອງ ໂຊໂລໂມນ          ລ ກ ຊຳຍ 

ຂອງ ພະ ອງົ         

5ແລະ ຢ ນ ປະຈ  ຳ ຢ ື່ ໃນ ສະຖຳນທີື່  ບ ລິສດຸ         ຕຳມ ພວກ ຕື່ຳງ ໆ ຕຳມ ຄອບຄວົ ຂອງ ບນັ-

ພະບ ລດຸ ທີື່  ເປັນ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ທື່ຳນ         ຜ ໍ້ ເປັນ ປະຊຳຊນົ         ແລະ ຕຳມ ສື່ວນ ແບື່ງ ຂອງ ແຕື່ ລະ ຄອບຄວົ 

ຂອງ ຄນົ ເລວີ         

6ແລະ ຂໍ້ຳ ແກະ ປັດສະຄາ ຊ  ຳລະ ຕນົ ໃຫໍ້ ບ ລິສດຸ         ແລະ ຕຽມ ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ເຮັດ ຕຳມ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ທຳງ ໂມເຊ ນ ັໍ້ນ”          
7ແລໍ້ວ ໂຢສີຢາ ໄດໍ້ ຊງົ ບ ລິຈຳກ ແກື່ ປະຊຳຊນົ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ປັດສະຄາ ບ ຊຳ ສ  ຳລບັ ຄນົ ທງັ ປວງ ທີື່ ຢ ື່ 

ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ລ ກ ແກະ         ແລະ ລ ກ ແບໍ້ ຈຳກ ຝ ງ ແບໍ້ ແກະ ຈ  ຳນວນ ສຳມ ໝ ື່ ນ ໂຕ         ແລະ ງວົເຖກິ ສຳມ ພນັ 

ໂຕ         ສດັ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ໄດໍ້ ມຳ ຈຳກ ຊບັ ສິນ ຂອງ ກະສດັ         

8ແລະ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຂອງ ພະ ອງົ ບ ລິຈຳກ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ 

ເຕັມ ໃຈ ແກື່ ປະຊຳຊນົ         ແກື່ ປະໂລຫິດ         ແລະ ແກື່ ຄນົ ເລວີ.         ຮິນກີຢາ          ເຊຄາຣີຢາ          ແລະ ເຢຮີເອນ          

ເຈົໍ້ຳ ໜໍ້ຳທີື່  ຊ ັໍ້ນ ຫວົໜໍ້ຳ ຂອງ ພຣະວຫິຳນ ແຫື່ງ ພຣະເຈົ້າ          ໄດໍ້ ມອບ ລ ກ ແກະ         ແລະ ລ ກ ແບໍ້ ສອງ ພນັ 

ຫກົ ຮໍ້ອຍ ໂຕ ກບັ ງວົເຖກິ ສຳມ ຮໍ້ອຍ ໂຕ ແກື່ ປະໂລຫິດ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ປັດສະຄາ ບ ຊຳ         

9ໂກນານີຢາ          

ແລະ ເຊມາຢາ          ກບັ ເນທາເນນ          ພວກ ນໍ້ອງ ຊຳຍ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ຮາຊາບີຢາ          ແລະ ເຢອີເອນ          

ກບັ ໂຢຊາບັດ          ຫວົໜໍ້ຳ ຂອງ ຄນົ ເລວີ          ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ລ ກ ແກະ         ແລະ ລ ກ ແບໍ້ ຫໍ້ຳ ພນັ ໂຕ ກບັ ງວົເຖກິ ຫໍ້ຳ ຮໍ້ອຍ 

ໂຕ         ແກື່ ຄນົ ເລວີ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ປັດສະຄາ ບ ຊຳ         

10ເມ  ື່ອ ຕຽມ ກຳນ ຮຽບຮໍ້ອຍ ແລໍ້ວ         ບນັດຳ ປະໂລຫິດ ກ  

ຢ ນ ປະຈ  ຳ ໜໍ້ຳທີື່  ຂອງ ຕນົ         ແລະ ຄນົ ເລວີ ກ  ຢ ື່ ຕຳມ ໝວດ ຂອງ ຕນົ         ຕຳມ ພະ ບນັຊຳ ຂອງ ກະສດັ         

11ແລໍ້ວ ພວກ ເຂົຳ ກ  ຂໍ້ຳ ແກະ ປັດສະຄາ          ປະໂລຫິດ ກ  ເອົຳ ເລ ອດ ຊ ື່ ງ ຮບັ ຈຳກ ມ  ພວກ ເຂົຳ ມຳ ຊດິ ໃສື່         

ສື່ວນ ຄນົ ເລວີ ກ  ລອກ ໜງັ ສດັ ນ ັໍ້ນ         

12ແລໍ້ວ ພວກ ເຂົຳ ກ  ແຍກ ສື່ວນ ທີື່  ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ ໄວໍ້ ຕື່ຳງ-

ຫຳກ ເພ ື່ ອ ແຈກ ຢຳຍ ໄດໍ້ ຕຳມ ພວກ ຕື່ຳງ ໆ         ຜ ໍ້ ເປັນ ປະຊຳຊນົ ທີື່  ແບື່ງ ເປັນ ແຕື່ ລະ ຄອບຄວົ         ໃຫໍ້ ຖວຳຍ 

ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ດ ັື່ງ ທີື່  ບນັທ ກ ໄວໍ້ ໃນ ໜງັສ  ຂອງ ໂມເຊ          ແລະ ເຮັດ ກບັ ງວົເຖກິ ທ  ຳນອງ ດຽວ ກນັ 

ນີໍ້         

13ພວກ ເຂົຳ ກ  ປີໍ້ງ ແກະ ປັດສະຄາ ດໍ້ວຍ ໄຟ ຕຳມ ກດົ         ແລະ ຕ ົໍ້ມ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ບ ລິສດຸ ອ ື່ ນ ໆ ໃນ ໝ ໍ້  ດນິ         

ໃນ ໝ ໍ້  ນ  ໍ້ຳ ຊຳ         ແລະ ໃນ ກະທະ         ແລະ ນ  ຳໄປ ໃຫໍ້ ປະຊຳຊນົ ທງັ ປວງ ໂດຍ ໄວ         

14ພຳຍຫລງັ ຈ ື່ງ ຈດັ ຕຽມ 

ຊີໍ້ນ ສ  ຳລບັ ຕນົ ເອງ ແລະ ສ  ຳລບັ ປະໂລຫິດ         ເພຳະວື່ຳ ປະໂລຫິດ ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ອາໂຣນ ຕດິ ທລຸະ 

ໃນ ກຳນ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ         ແລະ ສື່ວນ ໄຂມນັ ຈນົ ຮອດ ກຳງຄ ນ         ຄນົ ເລວີ ຈ ື່ງ ຕຽມ         ເພ ື່ ອ ຕນົ 

ເອງ         ແລະ ເພ ື່ ອ ປະໂລຫິດ ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ອາໂຣນ         

15ບນັດຳ ນກັ ຮໍ້ອງ ທີື່  ເປັນ ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ອາ-
ສັບ ຢ ື່ ປະຈ  ຳ ທີື່  ຂອງ ຕນົ         ຕຳມ ບນັຊຳ ຂອງ ດາວິດ          ອາສັບ          ແລະ ເຮມານ          ກບັ ເຢດ ທ ນ ຜ ໍ້ ທ  ຳ-

ນວຳຍ ຂອງ ກະສດັ         ແລະ         ຄນົ ເຝົໍ້ຳ ປະຕ  ກ  ຢ ື່ ປະຈ  ຳ ທກຸ ປະຕ          ບ ື່  ໃຫໍ້ ປະ ວຽກ ງຳນ ໜໍ້ຳທີື່  ຂອງ ຕນົ         

ເພຳະ ຄນົ ເລວີ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຈດັ ຕຽມ ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ແລໍ້ວ         

16ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ຕຽມ ກຳນ 

ບວົລະບດັ ທງັ ໝດົ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໃນ ມ ໍ້ ດຽວ ນ ັໍ້ນ         ເພ ື່ ອ ຈະ ຖ  ເທດສະກຳນ ປັດສະຄາ          ແລະ 

ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ ເທິງ ແທື່ນ ບ ຊຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຕຳມ ພະ ບນັຊຳ ຂອງ ກະສດັ ໂຢສີຢາ         

17ປະຊຳຊນົ ອິສຣາເອນ ຜ ໍ້ ຢ ື່ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຖ  ເທດສະກຳນ ປັດສະຄາ ເວລຳ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ເທດສະກຳນ 

ກນິ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ບ ື່  ມີ ເຊ ໍ້ອ ແປງ ເຈດັ ມ ໍ້         

18ຕ ັໍ້ງແຕື່ ສະໄໝ ຂອງ ຜ ໍ້ ທ  ຳນວຳຍ ຊາມ ເອນ          ກ  ບ ື່  ມີ ເທດສະກຳນ 
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ປັດສະຄາ ຄ  ຢື່ຳງ ນີໍ້ ໃນ ອິສຣາເອນ          ບ ື່  ມີ ກະສດັ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ ຈກັ ອງົ ໜ ື່ ງ ທີື່  ຖ  ເທດສະກຳນ ປັດ-
ສະຄາ ຢື່ຳງ ທີື່  ໂຢສີຢາ ໄດໍ້ ຊງົ ຖ  ນີໍ້         ບນັດຳ ປະໂລຫິດ ກບັ ຄນົ ເລວີ          ແລະ ຢ ດາ ກບັ ອິສຣາເອນ ທງັ 

ປວງ ທີື່ ຢ ື່ ພໍ້ອມ ກນັ         ທງັ ຊຳວ ເຢຣ ຊາເລັມ         

19ເຂົຳ ຖ  ເທດສະກຳນ ປັດສະຄາ ນີໍ້ ໃນ ປີ ທີ ສິບ ແປດ ແຫື່ງ 

ລຳຊະກຳນ ໂຢສີຢາ          

ການຖືເທດສະການປັດສະຄາ[a] 
20ຫລງັ ຈຳກ ສິື່ ງ ທງັ ປວງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້         ເມ  ື່ອ ໂຢສີຢາ ໄດໍ້ ຈດັ ຕຽມ ພຣະວຫິຳນ ໄວໍ້         ເນໂກ ກະສດັ ແຫື່ງ 

ເອຢິບ ໄດໍ້ ສະເດັດ ຂ ໍ້ນ ໄປ ສ ໍ້ ຮບົ ທີື່  ກາເກມິດ ຢ ື່ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ເອຟຣາດ                   ແລະ ໂຢສີຢາ ກ  ສະເດັດ ອອກ ໄປ 

ສ ໍ້ ຮບົ ກບັ ພະ ອງົ         

21ແຕື່ ເນໂກ ຮບັ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ສ ົື່ງ ຂື່ຳວ ໄປ ທ ນ ໂຢສີຢາ ວື່ຳ         “ກະສດັ ແຫື່ງ ຢ ດາ ເອີຍ         

ເຮົຳ ກບັ ທື່ຳນ ກື່ຽວຂໍ້ອງ ກນັ ຢື່ຳງໃດ         ມ ໍ້ນີໍ້ ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ມຳ ຕ ື່ ສ ໍ້ ທື່ຳນ         ແຕື່ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກບັ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ທີື່  ເຮົຳ ເຮັດ ສງົ-

ຄຳມ ດໍ້ວຍ         ເພຳະ ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ບນັຊຳ ເຮົຳ ໃຫໍ້ ຮບີ ລງົມ   ເຮັດ         ຂ  ຢື່ຳ ຂດັຂວຳງ ພຣະເຈົ້າ ຜ ໍ້ ຊງົ ສະຖດິ 

ຢ ື່ ກບັ ເຮົຳ         ຢໍ້ຳນ ວື່ຳ ພຣະອງົ ຈະ ຊງົ ທ  ຳລຳຍ ທື່ຳນ ເສຍ”         

22ເຖງິ ປຳນ ນ ັໍ້ນ ກ  ດ ີ         ໂຢສີຢາ ບ ື່  ໄດໍ້ ຫນັ ພະ 

ພກັ ໄປ ຈຳກ ພະ ອງົ         ແຕື່ ຊງົ ປອມ ພະ ອງົ         ເພ ື່ ອ ຈະ ສ ໍ້ ຮບົ ກບັ ພະ ອງົ         ບ ື່  ໄດໍ້ ຟງັ ພະ ດ  ຳລດັ ຂອງ ເນໂກ ທີື່  

ອອກ ຈຳກ ພຣະໂອດ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ແຕື່ ເຂົໍ້ຳ ຮບົ ໃນ ພ ເຂົຳ ເມກິດໂດ         

23ແລະ ນກັ ທະນ  ໄດໍ້ ຍງິ ກະ-

ສດັ ໂຢສີຢາ          ກະສດັ ໂຢສີຢາ ກື່ຳວ ກບັ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ຂອງ ພະ ອງົ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ພຳ ເຮົຳ ໄປ ເສຍ         ເພຳະ 

ເຮົຳ ຖ ກ ບຳດເຈບັ ສຳຫດັ ແລໍ້ວ”         

24ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ຂອງ ພະ ອງົ ຈ ື່ງ ນ  ຳ ພະ ອງົ ອອກ ຈຳກ ລດົ ຮບົ         ແລະ 

ໃຫໍ້ ພະ ອງົ ປະທບັ ໃນ ລດົ ຮບົ ຄນັ ທີ ສອງ ຂອງ ພະ ອງົ         ເພ ື່ ອ ນ  ຳ ພະ ອງົ ມຳ ເຢຣ ຊາເລັມ          ຕ ື່  ມຳ ພະ ອງົ ກ  

ສິໍ້ນ ພະ ຊນົ         ພວກ ເຂົຳ ຝງັ ພະ ສບົ ໄວໍ້ ໃນ ອບຸ ໂມງ ແຫື່ງ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພະ ອງົ         ຢ ດາ          ແລະ ເຢຣ -
ຊາເລັມ ທງັ ປວງ ໄດໍ້ ໄວໍ້ ທກຸ ໃຫໍ້ ໂຢສີຢາ         

25ເຢເຣມຢີາ ກື່ຳວ ບດົເພງ ຄ  ື່ຳ ຄວນ ຖວຳຍ ໂຢສີຢາ ດໍ້ວຍ         

ແລະ ບນັດຳ ນກັ ຮໍ້ອງ ຊຳຍ         ແລະ ນກັ ຮໍ້ອງ ຍງິ ທງັ ປວງ ກື່ຳວ ເຖງິ ໂຢສີຢາ ໃນ ບດົເພງ ຂອງ ເພິື່ ນ ຈນົ 

ທກຸ ມ ໍ້ນີໍ້         ພວກ ເຂົຳ ເຮັດ ເລ ື່ ອງ ນີໍ້ ໃຫໍ້ ເປັນ ກດົ ໃນ ອິສຣາເອນ          ເພງ ນີໍ້ ກ  ມີ ບນັທ ກ ໄວໍ້ ໃນ ໜງັສ  ເພງ ຄ  ື່ຳ 

ຄວນ          
26ສື່ວນ ພະ ລຳຊະ ກດິ ນອກ ນ ັໍ້ນ ຂອງ ໂຢສີຢາ          ແລະ ຄວຳມ ດ ີຂອງ ພະ ອງົ ຕຳມ ທີື່  ບນັທ ກ ໄວໍ້ ໃນ 

ພຣະບນັຍດັ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

27ແລະ ພະ ລຳຊະ ກດິ ຂອງ ພະ ອງົ         ຕ ັໍ້ງແຕື່ ຕ ົໍ້ນ ຈນົ ຈບົ         ກ  ມີ ບນັ-

ທ ກ ໄວໍ້ ໃນ ໜງັສ  ຂອງ ກະສດັ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ ແລະ ຢ ດາ          

ບົດທີ 36 
ການສິ້ນພະຊົນຂອງໂຢສີຢາ[b] 

1ປະຊຳຊນົ ແຫື່ງ ແຜື່ນດນິ ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງ ເຢໂຮອາຮາດ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ໂຢສີຢາ          ແລະ ໃຫໍ້ ພະ ອງົ ເປັນ ກະ-

ສດັ ແທນ ບດິຳ ຂອງ ພະ ອງົ ໃນ ເຢຣ ຊາເລັມ         

2ເມ  ື່ອ ເຢໂຮອາຮາດ ເລີື່ ມ ປກົຄອງ         ພະ ອງົ ມີ ອຳຍ ຸຊຳວ 

ສຳມ ປີ         ແລະ ຊງົ ປກົຄອງ ໃນ ເຢຣ ຊາເລັມ ສຳມ ເດ ອນ         

3ແລໍ້ວ ກະສດັ ແຫື່ງ ເອຢິບ ຊງົ ຖອດ ພະ ອງົ 

ໃນ ເຢຣ ຊາເລັມ          ແລະ ກ  ຳນດົ ໃຫໍ້ ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ ຖວຳຍ ບນັນຳກຳນ ເປັນ ເງນິ ໜ ື່ ງ ຮໍ້ອຍ ຕະລນັຕນົ         

 

[a]2 ປະຫວດັກະສດັ 23:21-23 
[b]2 ປະຫວດັກະສດັ 23:28-30 [b]2 ປະຫວດັກະສດັ 23:30-33 [c]2 ປະຫວດັກະສດັ 24:6-10 



2 ຂູ່າວຄາວ 36 742 
ແລະ ຄ  ຳ ໜ ື່ ງ ຕະລນັຕນົ         

4ກະສດັ ແຫື່ງ ເອຢິບ ຕ ັໍ້ງ ໃຫໍ້ ເອລຢີາກີມ ນໍ້ອງ ຊຳຍ ຂອງ ພະ ອງົ ເປັນ ກະສດັ 

ເໜ ອ ຢ ດາ          ແລະ ເຢຣ ຊາເລັມ          ແລະ ຊງົ ປື່ຽນ ພະ ນຳມ ຂອງ ພະ ອງົ ໃໝື່ ວື່ຳ ເຢໂຮຢາກີມ          ແຕື່ ເນໂກ 

ຊງົ ຈບັ ເຢໂຮອາຮາດ ຜ ໍ້ ເປັນ ອໍ້ຳຍ ນ  ຳໄປ ຍງັ ເອຢິບ          
5ເມ  ື່ອ ເຢໂຮຢາກີມ ເລີື່ ມ ປກົຄອງ         ພະ ອງົ ມີ ອຳຍ ຸຊຳວ ຫໍ້ຳ ປີ         ແລະ ຊງົ ປກົຄອງ ໃນ ເຢຣ ຊາເລັມ 

ສິບ ເອັດ ປີ         ພະ ອງົ ຊງົ ເຮັດ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ໃນ ສຳຍ ພຣະເນດ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ພະ ອງົ         

6ເນບ ກາດເນັດຊາ ກະສດັ ແຫື່ງ ບາບີໂລນ ສະເດັດ ຂ ໍ້ນ ມຳ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກບັ ພະ ອງົ         ແລະ ຈ  ຳ ຈອງ ພະ ອງົ ດໍ້ວຍ 

ໂສໍ້         ເພ ື່ ອ ພຳ ພະ ອງົ ໄປ ຍງັ ບາບໂີລນ         

7ເນບ ກາດເນັດຊາ ຊງົ ນ  ຳ ເຄ ື່ ອງໃຊໍ້ ສື່ວນ ໜ ື່ ງ ໃນ ພຣະວຫິຳນ 

ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄປ ນ  ຳ         ແລະ ຊງົ ເກບັ ໄວໍ້ ໃນ ວຫິຳນ ຂອງ ພະ ອງົ ໃນ ບາບີໂລນ          

ເຢໂຮອາຮາດປົກຄອງ ແຕູ່ຖືກເອົາອອກຈາກລາຊະສົມບັດ[b] 
8ສື່ວນ ພະ ລຳຊະ ກດິ ນອກ ນ ັໍ້ນ ຂອງ ເຢໂຮຢາກີມ ແລະ ກຳນ ໜໍ້ຳ ກຽດ ຊງັ ຊ ື່ ງ ພະ ອງົ ຊງົ ກະທ  ຳ         

ເຫດກຳນ ອ ື່ ນ ໆ ທີື່  ກື່ຽວ ກບັ ພະ ອງົ         ກ  ມີ ບນັທ ກ ໄວໍ້ ໃນ ໜງັສ  ຂອງ ກະສດັ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ          ແລະ ຢ -
ດາ          ເຢໂຮຢາກິນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ປກົຄອງ ແທນ          

9ເມ  ື່ອ ເຢໂຮຢາກິນ ເລີື່ ມ ປກົຄອງ         ພະ ອງົ ມີ ອຳຍ ຸສິບ ແປດ ປີ         ແລະ ຊງົ ປກົຄອງ ໃນ ເຢຣ ຊາເລັມ 

ສຳມ ເດ ອນ ກບັ ສິບ ມ ໍ້         ພະ ອງົ ຊງົ ກະທ  ຳ ຄວຳມ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ໃນ ສຳຍ ພຣະເນດ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

10ເມ  ື່ອ ເຖງິ ສິໍ້ນ ປີ ແລໍ້ວ         ກະສດັ ເນບ ກາດເນັດຊາ ຊງົ ໃຊໍ້ ໃຫໍ້ ນ  ຳ ພະ ອງົ ມຳ ຍງັ ບາບີໂລນ          ພໍ້ອມ ກບັ 

ເຄ ື່ ອງໃຊໍ້ ປະເສີດ ແຫື່ງ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ຕ ັໍ້ງ ໃຫໍ້ ເຊເດກີຢາ ບຕິຸ ລຳ         ລງຸ ຂອງ 

ພະ ອງົ ເປັນ ກະສດັ ເໜ ອ ຢ ດາ          ແລະ ເຢຣ ຊາເລັມ          

ເຢໂຮຢາກິນໄດ້ປົກຄອງເປັນເວລາສາມເດືອນ[c] 
11ເມ  ື່ອ ເຊເດກີຢາ ເລີື່ ມ ປກົຄອງ         ພະ ອງົ ມີ ອຳຍ ຸຊຳວ ເອັດ ປີ         ແລະ ຊງົ ປກົຄອງ ໃນ ເຢຣ ຊາເລັມ 

ສິບ ເອັດ ປີ         

12ພະ ອງົ ຊງົ ກະທ  ຳ ຄວຳມ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ໃນ ສຳຍ ພຣະເນດ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ 

ຂອງ ພະ ອງົ         ພະ ອງົ ບ ື່  ໄດໍ້ ຖື່ອມ ພະ ອງົ ລງົ ຕ ື່  ຜ ໍ້ ທ  ຳນວຳຍ ເຢເຣມີຢາ          ຜ ໍ້ ກື່ຳວ ຈຳກ ພຣະໂອດ ຂອງ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

13ພະ ອງົ ຊງົ ກະບດົ ເຊັື່ ນ ກນັ ຕ ື່  ກະສດັ ເນບ ກາດເນັດຊາ          ຜ ໍ້ ທີື່  ຊງົ ໃຫໍ້ ພະ ອງົສຳ 

ບຳນ ໃນ ພຣະນຳມ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ພະ ອງົ ຊງົ ແຂງ ຄ  ຂອງ ພະ ອງົ         ເຮັດ ພະ ໄທ ໃຫໍ້ ແຂງ ກະດໍ້ຳງ         ບ ື່  

ຫນັ ໄປ ຫຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ         

14ຫລຳຍ ກວື່ຳ ນ ັໍ້ນ         ບນັດຳ ປະໂລຫິດ ຜ ໍ້ ສ  ຳ-

ຄນັ         ແລະ ປະຊຳຊນົ ກ  ເຊັື່ ນ ດຽວ ກນັ         ພວກ ເຂົຳ ບ ື່  ສດັຊ ື່         ໂດຍ ຕດິຕຳມ ບນັດຳ ສິື່ ງ ໜໍ້ຳ ກຽດ ຊງັ ຂອງ 

ປະຊຳຊຳດ         ແລະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໃນ ເຢຣ ຊາເລັມ          ຊ ື່ ງ ພຣະອງົ ຊງົ ຊ  ຳ-

ລະ ໃຫໍ້ ບ ລິສດຸ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ມນົທິນ ໄປ          

ເຊເດກີຢາປົກຄອງເໜືອຢ ດາ[a] 
15ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ຊງົ ໃຊໍ້ ໃຫໍ້ ທ ດສະຫວນັ ຂອງ 

ພຣະອງົ ມຳ ຢື່ຳງ ບ ື່  ຢດຸຍ ັໍ້ງ         ເພຳະ ພຣະອງົ ຊງົ ມີ ພຣະໄທ ກະລນຸຳ ຕ ື່  ປະຊຳຊນົ ຂອງ ພຣະອງົ         ແລະ ຕ ື່  

ທີື່  ປະທບັ ຂອງ ພຣະອງົ         

16ແຕື່ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ເຍຳະເຍີໍ້ຍ ທ ດສະຫວນັ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ແລະ 

ໝິື່ ນປະໝຳດ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະອງົ         ທງັ ດື່ຳ ຜ ໍ້ ທ  ຳນວຳຍ ຂອງ ພຣະອງົ         ຈນົ ພຣະພິໂລດ ຂອງ ພຣະ-
 

[a]2 ປະຫວດັກະສດັ 24:17-18 [b]2 ປະຫວດັກະສດັ 25:1-17 
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ຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຸື່ງ ຂ ໍ້ນ ຕ ື່  ປະຊຳຊນົ ຂອງ ພຣະອງົ ແບບ ແກໍ້ ບ ື່  ໄຫວ         

17ພຣະອງົ ຈ ື່ງ ຊງົ ນ  ຳ ກະສດັ ແຫື່ງ ຄນົ 

ຄັນເດອາ ມຳ ຕ ື່ ສ ໍ້ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ         ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ຂໍ້ຳ ຊຳຍ ໜຸື່ມ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ດໍ້ວຍ ດຳບ ໃນ         ພຣະວຫິຳນ 

ອນັ ເປັນ ສະຖຳນທີື່  ບ ລິສດຸ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ບ ື່  ມີ ຄວຳມ ກະລນຸຳ ແກື່ ຊຳຍ ໜຸື່ມ         ຫລ  ຍງິ ພມົມະ-

ຈຳລີ         ຄນົ ເຖົໍ້ຳ ຫລ  ຄນົ ຊະລຳ         ພຣະອງົ ຊງົ ມອບ ທງັ ໝດົ ໄວໍ້ ໃນ ມ  ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         

18ເຄ ື່ ອງໃຊໍ້ ທງັ ໝດົ 

ຂອງ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ທງັ ໃຫຍື່ ແລະ ນໍ້ອຍ         ທງັ ຊບັ ສມົບດັ ແຫື່ງ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ຊບັ ສມົບດັ ແຫື່ງ ກະສດັ         ແຫື່ງ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຂອງ ພະ ອງົ         ສິື່ ງ ທງັ ໝດົ ນີໍ້ ພະ ອງົ ຊງົ ນ  ຳ ມຳ 

ບາບີໂລນ         

19ພວກ ເຂົຳ ເຜົຳ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ແລະ ພງັ ກ  ຳແພງ ເຢຣ ຊາເລັມ ລງົ         ແລໍ້ວ 

ເອົຳ ໄຟ ເຜົຳ ວງັ ຂອງ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ຈນົ ໝດົ         ທງັ ທ  ຳລຳຍ ເຄ ື່ ອງໃຊໍ້ ປະເສີດ ທງັ ປວງ ໃນ ນ ັໍ້ນ         

20ບນັດຳ ຜ ໍ້ ທີື່  

ລອດ ພົໍ້ນ ຈຳກ ດຳບ ນ ັໍ້ນ         ພະ ອງົ ຊງົ ໃຫໍ້ ກວຳດ ໄປ ເປັນ ຊະເລີຍ ໃນ ບາບີໂລນ          ແລະ ເປັນ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ 

ຂອງ ພະ ອງົ ແກື່ ລຳຊະວງົ ຂອງ ພະ ອງົ         ຈນົ ຮອດ ກຳນ ສະຖຳປະນຳ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ເປີເຊຍ         

21ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ສ  ຳເລັດ ຕຳມ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ທຳງ ປຳກ ຂອງ ເຢເຣມີຢາ          ຈນົ ແຜື່ນດນິ ໄດໍ້ 

ຊມົຊ ື່ ນ ຍນິດ ີກບັ ປີ ສະບຳ ໂຕ ຄບົ ຖໍ້ວນ         ເພຳະ ທີື່  ຖ ກ ຖິໍ້ມ ຮໍ້ຳງ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ         ເພ ື່ ອ ມນັ ໄດໍ້ ຢດຸ ພກັ ສະຫງບົ ໃຫໍ້ 

ສ  ຳເລັດ ກ  ຳນດົ ເຈດັ ສິບ ປີ          

ຄົນຢ ດາຖືກກວາດໄປເປັນຊະເລີຍ[b] 
22ໃນ ປີ ທ  ຳອິດ ແຫື່ງ ລຳຊະກຳນ ໄຊຣັດ ກະສດັ ຂອງ ເປີເຊຍ          ເພ ື່ ອ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          

ທຳງ ປຳກ ຂອງ         ເຢເຣມີຢາ ຈະ ສ  ຳເລັດ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ປກຸ ຈດິໃຈ ຂອງ ໄຊຣັດ ກະສດັ ຂອງ 

ເປີເຊຍ          ກະສດັ ຈ ື່ງ ຊງົ ມີ ປະກຳດ ຕະຫລອດ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ຂອງ ພະ ອງົ         ແລະ ບນັທ ກ ເປັນ ລຳຍ 

ລກັ ອກັສອນ ລງົ ດໍ້ວຍ ວື່ຳ         

23“ໄຊຣັດ ກະສດັ ແຫື່ງ ເປີເຊຍ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ,         ‘ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ 

ຂອງ ຟໍ້ຳ ສະຫວນັ ໄດໍ້ ພະ ລຳຊະ ທຳນ ບນັດຳ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ແຫື່ງ ແຜື່ນດນິ ໂລກ ແກື່ ເຮົຳ         ແລະ 

ພຣະອງົ ຊງົ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ສໍ້ຳງ ພຣະວຫິຳນ ໃຫໍ້ ພຣະອງົ ທີື່  ເຢຣ ຊາເລັມ          ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ໃນ ຢ ດາ          ມີ ຜ ໍ້ ໃດ ໃນ 

ທື່ຳມກຳງ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ເປັນ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ພຣະອງົ         ຂ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ 

ສະຖດິ ກບັ ທື່ຳນ         ຂ  ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ຂ ໍ້ນ ໄປ ສຳ’”          
 36 

*       *       * 
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ບົດທີ 1 
ເຈົ້າຊີວິດໄຊຣັດສັ່ງໃຫ້ປະຊາຊົນອິສຣາເອນ 

ກັບຄືນນະຄອນເຢຣ ຊາເລັມ 
1ໃນ ລຳຊະກຳນ ປີ ທີ ໜ ື່ ງ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໄຊຣັດ          ຈກັກະພດັ ແຫື່ງ ເມ  ອງ ເປີເຊຍ          ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ 

ບນັ ດນົ ຈດິໃຈ ໃຫໍ້ ພະ ອງົ ອອກ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ         ແລະ ຂຽນ ຂ ໍ້ຄວຳມ ນ ັໍ້ນ ອອກ         ເພ ື່ ອ ປະກຳດ ທົື່ວ ທກຸ ຫນົ ທກຸ 

ແຫື່ງ         ທົື່ວ ຈກັກະ ພບົ ຂອງ ພະ ອງົ         ກຳນ ກະທ  ຳ ດ ັື່ງນີໍ້         ກ  ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ພຣະຄ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ທີື່  ຊງົ 

ກື່ຳວ ຜື່ຳນ ມຳ ທຳງ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ເຢເຣມີຢາ          ກຳຍເປັນ ຈງິ.          
2ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ໄຊຣັດ ແຫື່ງ ເປີເຊຍ ມີ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ,         “ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຜ ໍ້ ຊງົ ສະຖດິ ຢ ື່ ເທິງ ສະຫວນັ 

ຊ ັໍ້ນ ຟໍ້ຳ         ຊງົ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ປກົຄອງ ທົື່ວ ທງັ ໂລກ ນີໍ້         ແລະ ຊງົ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຮບັຜິດຊອບ ສໍ້ຳງ ພຣະວ-ິ

ຫຳນ ສ  ຳລບັ ພຣະອງົ ທີື່  ນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ ໃນ ປະເທດ ຢ ດາ.         

3ຂ  ໃຫໍ້ ພຣະເຈົ້າ ສະຖດິ ຢ ື່ ນ  ຳ ທື່ຳນ         

ຜ ໍ້ ທີື່  ເປັນ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ພຣະອງົ         ພວກ ທື່ຳນ ຈະ ຕໍ້ອງ ໄປ ນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ ທີື່  ປະເທດ ຢ ດາ          ເພ ື່ ອ 

ສໍ້ຳງ ວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ອິສຣາເອນ          ແລະ ພຣະເຈົ້າ ອງົ ທີື່  ຕນົ ນະມດັ-

ສະກຳນ ຢ ື່ ນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ.         

4ຖໍ້ຳວື່ຳ         ໄພື່ ພນົ ຂອງ ພຣະອງົ ຄນົ ໃດ ທີື່ ຢ ື່ ຕື່ຳງ ຖິື່ ນ ຢຳກ ກບັ ຄ ນ ມຳ         

ຂ  ໃຫໍ້ ຄນົ ບໍ້ຳນ ໃກໍ້ ເຮ ອນ ຄຽງ ຊື່ອຍ ເຫລ ອ ພວກ ເຂົຳ         ພວກ ເຂົຳ ຕໍ້ອງ ຈດັ ຫຳ ເງນິ ຄ  ຳ         ສະບຽງ ອຳຫຳນ         

ສດັສຳ ວຳ ສິື່ ງ         ພໍ້ອມ ທງັ ເຄ ື່ ອງ ຖວຳຍ ບ ຊຳ         ເພ ື່ ອ ເປັນ ຂອງ ປະທຳນ ໃຫໍ້ ແກື່ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະ-
ເຈົ້າ          ທີື່  ນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ.”          

5ແລໍ້ວ ຫວົໜໍ້ຳ ຄອບຄວົ ຂອງ ຕະກ ນ ຢ ດາ          ແລະ ຕະກ ນ ເບັນຢາມິນ          ພວກ ປະໂລຫິດ         ພວກ ເລ-
ວີ ພໍ້ອມ ທງັ ບກຸຄນົ ທີື່  ໄດໍ້ ຮບັ ກຳນ ດນົ ໃຈ ຈຳກ ພຣະເຈົ້າ          ກ  ໃຫໍ້ ພໍ້ອມ ພຳກນັ ໄປ ສໍ້ຳງ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ທີື່  ນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ.         

6ພວກ ບໍ້ຳນ ໃກໍ້ ຄຽງ ໄດໍ້ ຊື່ອຍ ເຫລ ອ ພວກ ເຂົຳ ຫລຳຍ ສິື່ ງ 

ຫລຳຍ ຢື່ຳງ         ເຊັື່ ນ ວື່ຳ         ເຄ ື່ ອງໃຊໍ້ ເປັນ ເງນິ         ຄ  ຳ         ສະບຽງ ອຳຫຳນ         ສດັສຳ ວຳ ສິື່ ງ         ສິື່ ງ ຂອງ ອ ື່ ນ ໆ ທີື່  ມ-ີ

ຄື່ຳ         ພໍ້ອມ ທງັ ເຄ ື່ ອງ ຖວຳຍ ບ ຊຳ ເພ ື່ ອ ເປັນ ກຳນ ປະທຳນ ແກື່ ພຣະວຫິຳນ.          
7ເຈົໍ້ຳ ໄຊຣັດ ໄດໍ້ ມອບ ຖໍ້ວຍ         ແລະ ຈອກ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ         ຊ ື່ ງ ເປັນ ຂອງ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ເນບ ກາດເນັດຊາ          

ເອົຳ ມຳ ຈຳກ ນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ          ແລະ ໄດໍ້ ເອົຳ ໄປ ໄວໍ້ ໃນ ພະ ວຫິຳນ ແຫື່ງ ພະ ຂອງ ພະ ອງົ.         

8ພະ 

ອງົ ໄດໍ້ ເອົຳ ສິື່ ງ ຂອງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ສ ົື່ງ ຄ ນ ໃຫໍ້ ແກື່ ມິດເຣດາດ          ຫວົໜໍ້ຳ ຄງັ ປະຈ  ຳ ພະລຳຊະວງັ         ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ 

ເພິື່ ນ ເຮັດ ບນັຊ ີສິື່ ງ ຂອງ ແລໍ້ວ ມອບ ໃຫໍ້ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ ເຊັດບັດຊາ ຜ ໍ້ ປກົຄອງ ຢ ດາ          ຊ ື່ ງ ມີ ດ ັື່ງ ຕ ື່  ລງົ ໄປ ນີໍ້ ຄ :          

 9-10 ຖໍ້ວຍຄ  ຳສ  ຳລບັຖວຳຍບ ຊຳ 30 ໃບ 

  ຖໍ້ວຍເງນິສ  ຳລບັຖວຳຍບ ຊຳ 1,000 ໃບ 

  ຖໍ້ວຍອ ື່ ນໆ ອີກ 29 ໃບ 

  ຖໍ້ວຍຄ  ຳຊະນດິນໍ້ອຍ 30 ໃບ 

  ຖໍ້ວຍເງນິຊະນດິນໍ້ອຍ 410 ໃບ 
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  ເຄ ອງໃຊໍ້ອ ື່ ນ 1,000 ໃບ. 

11ທງັ ໝດົ ນີໍ້ ຮື່ວມ ເປັນ         5,400         ໃບ         ທງັ ຖໍ້ວຍ ເງນິ         ແລະ ຖໍ້ວຍ ຄ  ຳ         ພໍ້ອມ ທງັ ສິື່ ງ ອ ື່ ນ ໆ         ທີື່  ເຈົໍ້ຳ 

ເຊັດບັດຊາ ເອົຳ ໄປ ນ  ຳ ຕອນ ທີື່  ພະ ອງົ         ແລະ ຄນົ ອ ື່ ນ ໆ         ທີື່ ຢ ື່ ຕື່ຳງ ຖິື່ ນ ກນັດຳນ ອອກ ຈຳກ ກງຸ ບາບີ-
ໂລນ ໄປ ສ ື່ ນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ.          

ບົດທີ 2 
ລາຍຊື່ປະຊາຊົນທີ່ກັບໄປຍັງເຢຣ ຊາເລັມ 

1ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້ ແມ ື່ນ ປະຊຳຊນົ ທີື່  ຂ ໍ້ນ ມຳ ຈຳກ ກຳນ ເປັນ ຊະເລີຍ ໃນ ພວກ ທີື່  ຖ ກ ກວຳດ ໄປ         ຊ ື່ ງ ເນບ -
ກາດເນັດຊາ ກະສດັ ແຫື່ງ ບາບີໂລນ ໄດໍ້ ກວຳດ ເອົຳ ໄປ ເປັນ ຊະເລີຍ ຍງັ ບາບີໂລນ          ແລໍ້ວ ກບັ ໄປ ຍງັ 

ເຢຣ ຊາເລັມ          ແລະ ຢ ດາ ຕື່ຳງ ກ  ໄປ ຍງັ ເມ  ອງ ຂອງ ຕນົ          
2ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ມຳ ກບັ ເຊຣ ບາເບນ ຄ          ເຢຊ ອາ          ເນເຮມີຢາ          ເສຣາຢາ          ເຣເອລາຢາ          ມໍ-

ເດກາຍ          ບິນຊານ          ມິສະປາ          ບິກວາຍ          ເຣຮ ມ          ແລະ ບາອານາ          ຈ  ຳນວນ ຜ ໍ້ ຊຳຍ ຂອງ ປະຊຳຊນົ 

ອິສຣາເອນ ຄ           

 3 ຕະກ ນ ປາຣົດ  ສອງພນັໜ ື່ ງຮໍ້ອຍເຈດັສິບສອງຄນົ 

 4 ຕະກ ນ ເຊຟາຕີຢາ  ສຳມຮໍ້ອຍເຈດັສິບສອງຄນົ 

 5 ຕະກ ນ ອາຣາ  ເຈດັຮໍ້ອຍເຈດັສິບຫໍ້ຳຄນົ 

 6 ຕະກ ນ ປາຮາດ-ໂມອາບ ຄ ລ ກຫລຳນຂອງ ເຢຊ ອາ  

   ແລະ ໂຢອາບ  ສອງພນັແປດຮໍ້ອຍສິບສອງຄນົ 

 7 ຕະກ ນ ເອລາມ  ໜ ື່ ງພນັສອງຮໍ້ອຍຫໍ້ຳສິບສີື່ ຄນົ 

 8 ຕະກ ນ ຊັດຕຸ  ເກົໍ້ຳຮ ໍ້ອຍສີື່ ສິບຫໍ້ຳຄນົ 

 9 ຕະກ ນ ຊັກກາຍ  ເຈດັຮໍ້ອຍຫກົສິບຄນົ 

 10 ຕະກ ນ ບານີ  ຫກົຮໍ້ອຍສີື່ ສິບສອງຄນົ 

 11 ຕະກ ນ ເບບາຍ  ຫກົຮໍ້ອຍຊຳວສຳມຄນົ 

 12 ຕະກ ນ ອາຊະກາດ  ໜ ື່ ງພນັສອງຮໍ້ອຍຊຳວສອງຄນົ 

 13 ຕະກ ນ ອາໂດນີກາມ  ຫກົຮໍ້ອຍຫກົສິບຫກົຄນົ 

 14 ຕະກ ນ ບິກວາຍ  ສອງພນັຫໍ້ຳສິບຫກົຄນົ 

 15 ຕະກ ນ ອາດິນ  ສີື່ ຮ ໍ້ອຍຫໍ້ຳສິບສີື່ ຄນົ 

 16 ຕະກ ນ ອາເຕ ຄ ຂອງ ເຮເຊກີຢາ  ເກົໍ້ຳສິບແປດຄນົ 

 17 ຕະກ ນ ເບຊາຍ  ສຳມຮໍ້ອຍຊຳວສຳມຄນົ 

 18 ຕະກ ນ ໂຢຣາ  ໜ ື່ ງຮໍ້ອຍສິບສອງຄນົ 

 19 ຕະກ ນ ຮາຊຸມ  ສອງຮໍ້ອຍຊຳວສຳມຄນົ 

 20 ຕະກ ນ ກິບບາ  ເກົໍ້ຳສິບຫໍ້ຳຄນົ 

 21 ຕະກ ນ ເບັດເລເຮັມ  ໜ ື່ ງຮໍ້ອຍຊຳວສຳມຄນົ 
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 22 ຊຳວ ເນໂຕຟາ  ຫໍ້ຳສິບຫກົຄນົ 

 23 ຊຳວ ອານາໂທດ  ໜ ື່ ງຮໍ້ອຍຊຳວແປດຄນົ 

 24 ຊຳວ ອາຊະມາເວດ  ສີື່ ສິບສອງຄນົ 

 25 ຊຳວ ກີຣິຢາດ-ອາຣີມ ຊຳວ ເກຟີຣາ  

   ແລະຊຳວ ເບເອໂຣດ  ເຈດັຮໍ້ອຍສີື່ ສິບສຳມຄນົ 

 26 ຊຳວ ຣາມາ ແລະຊຳວ ເກບາ  ຫກົຮໍ້ອຍຊຳວເອັດຄນົ 

 27 ຊຳວ ມິກມາດ  ໜ ື່ ງຮໍ້ອຍຊຳວສອງຄນົ 

 28 ຊຳວ ເບັດເອນ ແລະຊຳວ ອາອີ  ສອງຮໍ້ອຍຊຳວສຳມຄນົ 

 29 ຊຳວ ເນໂບ  ຫໍ້ຳສິບສອງຄນົ 

 30 ຊຳວ ມັກບີດ  ໜ ື່ ງຮໍ້ອຍຫໍ້ຳສິບຫກົຄນົ 

 31 ເອລາມ ອີກຄນົໜ ື່ ງ ໜ ື່ ງພນັສອງຮໍ້ອຍຫໍ້ຳສິບສີື່ ຄນົ 

 32 ຊຳວ ຮາຣີມ  ສຳມຮໍ້ອຍຊຳວຄນົ 

 33 ຊຳວ ໂລດ ຊຳວ ຮາດິດ ແລະຊຳວ ໂອໂນ  ເຈດັຮໍ້ອຍຊຳວຫໍ້ຳຄນົ 

 34 ຊຳວ ເຢຣິໂກ  ສຳມຮໍ້ອຍສີື່ ສິບຫໍ້ຳຄນົ 

 35 ຊຳວ ເສນາອາ  ສຳມພນັຫກົຮໍ້ອຍສຳມສິບຄນົ 

ພວກປະໂລຫິດທີ່ກັບໄປ 
36ບນັດຳ ປະໂລຫິດ ຄ          ຄນົ ເຢດາຢາ          ວງົ ວຳນ ເຢຊ ອາ          ເກົໍ້ຳ ຮໍ້ອຍ ເຈດັ ສິບ ສຳມ ຄນົ         

37ຄນົ ອິມ-
ເມ          ໜ ື່ ງ ພນັ ຫໍ້ຳ ສິບ ສອງ ຄນົ         

38ຄນົ ປັດຊ           ໜ ື່ ງ ພນັ ສອງ ຮໍ້ອຍ ສີື່  ສິບ ເຈດັ ຄນົ         

39ຄນົ ຮາຣີມ          ໜ ື່ ງ ພນັ 

ສິບ ເຈດັ ຄນົ          

ພວກຄົນເລວີ ທີ່ກັບໄປ 
 40 ຄນົ ເລວີ ຄ  ຄນົ ເຢຊ ອາ ແລະ ກັດມີເອນ ຝື່ຳຍຄນົ ໂຮດາວີຢາ  ເຈດັສິບສີື່ ຄນົ 

 41 ພວກນກັຮໍ້ອງຄ  ຄນົ ອາສັບ  ໜ ື່ ງຮໍ້ອຍຊຳວແປດຄນົ 

 42 ລ ກຫລຳນຄນົເຝົໍ້ຳປະຕ ຄ  ຄນົ ຊານລ ມ ຄນົ ອາເຕ ຄນົ ຕັນໂມນ ຄນົ ອັກກຸບ ຄນົ ຮາຕິຕາ 

ແລະຄນົ ໂຊບາຍ  ລວມກນັໜ ື່ ງຮໍ້ອຍສຳມສິບເກົໍ້ຳຄນົ 

 43 ຄນົໃຊໍ້ປະຈ  ຳພຣະວຫິຳນ ຄ  

   ຄນົ ຊີຮາ ຄນົ ຮາສ ຟາ ຄນົ ຕັບບາໂອດ 
 44ເກໂຣດ ຄນົ ສີອາຮາ ຄນົ ປາໂດນ 
 45ເລບານາ ຄນົ ຮາກາບາ ຄນົ ອັກກຸບ 
 46ຮາກາບ ຄນົ ຊາມລາຍ ຄນົ ຮານານ 
 47ກິດເດນ ຄນົ ກາຮາ ຄນົ ເຣອາຢາ 
 48ເຣຊິນ ຄນົ ເນໂກດາ ຄນົ ກັດຊຳ 
 49ອຸດຊາ ຄນົ ປາເສອາ ຄນົ ເບສາຍ 
 50ອັດນາ ຄນົ ເມອ ນີມ ຄນົ ເນຟີສີມ 
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 51ບັກບຸກ ຄນົ ຮາກ ຟາ ຄນົ ຮາຮ  
 52ບັດຊະລ ດ ຄນົ ເມຮີດາ ຄນົ ຮາຊາ 
 53ບາໂກດ ຄນົ ສີເສຣາ ຄນົ ເຕມາ 
 54ເນຊີຢາ ແລະຄນົ ຮາຕິຟາ 

 55 ລ ກຫລຳນຂໍ້ຳລຳຊະກຳນຂອງ ໂຊໂລໂມນ ຄ  

   ຄນົ ໂສຕາຍ ຄນົ ຮັດໂສເຟເຣັດ ຄນົ ເປຣ ດາ 
 56ຄນົ ຢາອາລາ ຄນົ ດາໂກນ ຄນົ ກິດເດນ 
 57ຄນົ ເຊຟາຕີຢາ ຄນົ ຮັດຕິນ ຄນົ ໂປເຄເຣັດ-ຮັດເຊບາຢິມ ແລະຄນົ ອາມີ 
 58ຄນົໃຊໍ້ປະຈ  ຳພຣະວຫິຳນ ແລະລ ກຫລຳນຂອງຂໍ້ຳລຳຊະກຳນຂອງ ໂຊໂລໂມນ 

ທງັໝດົ ເປັນສຳມຮໍ້ອຍເກົໍ້ຳສິບສອງຄນົ 
59ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້ ເປັນ ບນັດຳ ຜ ໍ້ ທີື່  ຂ ໍ້ນ ມຳ ຈຳກ ເຕນ-ເມລາ          ເຕນ-ຮາຊາ          ເກຣຸບ          ອັດດານ          ແລະ ອິມເມ          

ເຖງິ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ພິສ ດ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ເຂົຳ         ຫລ  ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ວື່ຳ         ພວກ ເຂົຳ ເປັນ 

ຄນົ ອິສຣາເອນ ຫລ  ບ ື່          

 60 ຄ ຕະກ ນ ເດລາຢາ ຄນົ ໂຕບີຢາ ແລະຄນົ ເນໂກດາ  ລວມຫກົຮໍ້ອຍຫໍ້ຳສິບສອງຄນົ 

 61 ແລະຈຳກລ ກຫລຳນຂອງປະໂລຫິດດໍ້ວຍຄ  

   ຮາບາຢາ ຮັກກົດ ແລະ ບາຊິລາຍ  

   (ຜ ໍ້ໄດໍ້ເມຍຈຳກບດຸສຳວຂອງ ບາຊິລາຍ ຄນົ ກິເລອາດ ຈ ື່ງໄດໍ້ຊ ື່ ຕຳມນ ັໍ້ນ) 
62ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເມ  ື່ອ ຄ ົໍ້ນ ຫຳ ຊ ື່  ໃນ ທະບຽນ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ຂ ໍ້ນ ໄວໍ້ ໃນ ສ  ຳມະໂນ ຄວົ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ກ  ບ ື່  ພບົ         

ຈ ື່ງ ຖ  ວື່ຳ ເປັນ ມນົທິນ         ແລະ ຖ ກ ຕດັ ອອກ ຈຳກ ຕ  ຳແໜື່ງ ປະໂລຫິດ         

63ຜ ໍ້ ປກົຄອງ ເມ  ອງ ສ ັື່ງ ພວກ ເຂົຳ 

ບ ື່  ໃຫໍ້ ຮບັ ປະທຳນ ອຳຫຳນ ບ ລິສດຸ ທີື່  ສດຸ ຈນົ ກວື່ຳ ຈະ ມີ ປະໂລຫິດ ທີື່  ຈະ ປ ກສຳ ກບັ ອ ຣີມ          ແລະ ທ ມ-
ມີມ ກື່ອນ          

ຈຳນວນຄົນທີ່ກັບໄປທັງໝົດ 
64ຊຸມນມຸຊນົ ທງັ ໝດົ ລວມ ກນັ ມ ີ         ສີື່  ໝ ື່ ນ ສອງ ພນັ ສຳມ ຮໍ້ອຍ ຫກົ ສິບ ຄນົ         

65ນອກຈຳກ ຄນົ ໃຊໍ້ ຊຳຍ 

ຍງິ         ຊ ື່ ງ ມີ ຢ ື່ ເຈດັ ພນັ ສຳມ ຮໍ້ອຍ ສຳມ ສິບ ເຈດັ ຄນົ         ແລະ ມີ ນກັ ຮໍ້ອງ ຊຳຍ ຍງິ ສອງ ຮໍ້ອຍ ຄນົ          

ຊັບສິນຂອງຄົນທີ່ກັບໄປ 
66ມ ໍ້ຳ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ມີ ເຈດັ ຮໍ້ອຍ ສຳມ ສິບ ຫກົ ໂຕ         ລ  ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ມີ ສອງ ຮໍ້ອຍ ສີື່  ສິບ ຫໍ້ຳ ໂຕ         

67ອ ດ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ມີ ສີື່  ຮໍ້ອຍ ສຳມ ສິບ ຫໍ້ຳ ໂຕ         ແລະ ລຳ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ມີ ຫກົ ພນັ ເຈດັ ຮໍ້ອຍ ຊຳວ ໂຕ         

68ຫວົໜໍ້ຳ ຄອບຄວົ ບຳງ ຄນົ         ເມ  ື່ອ ມຳ ເຖງິ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ໃນ ເຢຣ ຊາເລັມ          

ໄດໍ້ ຖວຳຍ ຕຳມໃຈ ສະໝກັ         ເພ ື່ ອ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ເພ ື່ ອ ຈະ ສໍ້ຳງ ພຣະວຫິຳນ ຂ ໍ້ນ ໃນ ບື່ອນ 

ເກົື່ ຳ         

69ພວກ ເຂົຳ ຖວຳຍ ຕຳມ ກ  ຳລງັ ຂອງ ຕນົ ໃຫໍ້ ແກື່ ກອງທບັ ເພ ື່ ອ ພະ ລຳຊະ ກດິ         ເປັນ ຄ  ຳ ຫກົ ໝ ື່ ນ 

ໜ ື່ ງ ພນັ ດຳ ລິດ         ເງນິ ຫໍ້ຳ ພນັ ມຳ ເນ         ແລະ ເຄ ື່ ອງ ແຕື່ງ ກຳຍ ປະໂລຫິດ ໜ ື່ ງ ຮໍ້ອຍ ໂຕ          
70ບນັດຳ ປະໂລຫິດ         ຄນົ ເລວີ          ແລະ ປະຊຳຊນົ ສື່ວນ ໜ ື່ ງ         ນກັ ຮໍ້ອງ         ຄນົ ເຝົໍ້ຳ ປະຕ          ແລະ ຄນົ ໃຊໍ້ 

ປະຈ  ຳ ພຣະວຫິຳນ ຢ ື່ ຕຳມ ເມ  ອງ ຂອງ ຕນົ         ແລະ ອິສຣາເອນ ທງັ ໝດົ ຢ ື່ ຕຳມ ເມ  ອງ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ          
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ພວກອິສຣາເອນເລີ່ມຕົ້ນນະມັດສະການພຣະເຈົ້າທີ່ເຢຣ ຊາເລັມ 
1ຕ ື່  ມຳ ໃນ ເດ ອນ ທີ ເຈດັ         ຊຳວ ອິສຣາເອນ ກ  ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງ ຖິື່ ນ ຖຳນ ຢ ື່ ຕຳມ ບໍ້ຳນ ເມ  ອງ ຂອງ ຕນົ         ແລໍ້ວ 

ທກຸ ໆ         ຄນົ ໄດໍ້ ໂຮມ ກນັ ທີື່  ນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ.         

2ເຢຊ ອາ          ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຢໂຮຊາດັກ          ພໍ້ອມ 

ດໍ້ວຍ ພວກ ໝ ື່ ເພ ື່ ອນ ທີື່  ເປັນ ປະໂລຫິດ         ເຊຣ ບາເບນ          ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຊອານຕີເອນ ພໍ້ອມ ທງັ ຍຳດຕ ິ

ພີື່ ນ ໍ້ອງ         ໄດໍ້ ພຳກນັ ສໍ້ຳງ ແທື່ນ ບ ຊຳ ສ  ຳລບັ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ອິສຣາເອນ          ເພ ື່ ອ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ໄດໍ້ ຖວຳຍ 

ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ         ຕຳມ ຄ  ຳ ແນະນ  ຳ ທີື່  ຂຽນ ໄວໍ້ ໃນ ພຣະບນັຍດັ ຂອງ ໂມເຊ ຄນົ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ.         

3ເຖງິ ແມ ື່ນ 

ວື່ຳ         ພວກ ເຂົຳ ຢໍ້ຳນ ຊນົ ຊຳດ ອ ື່ ນ ທີື່  ອຳໄສ ໃນ ປະເທດ ນ ັໍ້ນ ກ  ຕຳມ         ພວກ ເຂົຳ ກ  ຍງັ ຕ ັໍ້ງ ແທື່ນ ບ ຊຳ ໄວໍ້ 

ບື່ອນ ເກົື່ ຳ ຂອງ ມນັທກຸ ໆ ເຊົໍ້ຳ ແລງ         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເຜົຳ ຖວຳຍ ບ ຊຳ ຢ ື່ ເທິງ ແທື່ນ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ປະຈ  ຳ.         

4ພວກ ເຂົຳ ເຮັດ ພິທີ ສະຫລອງ ຢ ື່ ຕ ບ ຕຳມ ລະບຽບ         ພວກ ເຂົຳ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ປະຈ  ຳ ວນັ ຕຳມ ຈ  ຳ-

ນວນ ທີື່  ກ  ຳນດົ ໄວໍ້ ໃນ ແຕື່ ລະ ມ ໍ້.         

5ນອກຈຳກ ນີໍ້         ພວກ ເຂົຳ ຍງັ ໄດໍ້ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ ໃຫໍ້ ສະມ  ື່ຳ-

ສະເໝີ         ທງັ ເຄ ື່ ອງ ຖວຳຍ ບ ຊຳ ໃນ ວນັ ເດ ອນ ອອກ ໃໝື່         ແລະ ທກຸ ໆ ສິື່ ງ ໃນ ເທດສະກຳນ ທີື່  ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກ  ຳນດົ ໄວໍ້         ແລະ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ຕຳມໃຈ ສະໝກັ ຂອງ ໃຜລຳວ.         

6ພວກ ປະຊຳຊນົ 

ຍງັ ບ ື່  ທນັ ຕ ັໍ້ງຕ ົໍ້ນ ສໍ້ຳງ ພຣະວຫິຳນ         ແຕື່ ໃນ ມ ໍ້ ທ  ຳອິດ ຂອງ ເດ ອນ ທີື່  ເຈດັ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ຍງັ ເລີື່ ມ ຕ ົໍ້ນ 

ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ແກື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຢ ື່.          

ພວກອິສຣາເອນລົງມາສ້າງພຣະວິຫານ 
7ພວກ ປະຊຳຊນົ ໄດໍ້ ຈ ື່ຳຍ ເງນິ ໃຫໍ້ ແກື່ ຊື່ຳງ ກ ື່  ຫີນ         ຊື່ຳງ ໄມ ໍ້         ແລະ ໄດໍ້ ເອົຳ ອຳຫຳນ         ເຄ ື່ ອງ ດ ື່ ມ         ນ  ໍ້ຳ-

ມນັ ໝຳກກອກ ສ ົື່ງ ໄປ ຍງັ ເມ  ອງ ຕີເຣ          ແລະ ເມ  ອງ ຊີໂດນ          ເພ ື່ ອ ແລກປື່ຽນ ກບັ ໄມ ໍ້ ສນົ ຈຳກ ເມ  ອງ ເລ-
ບານອນ          ໄມ ໍ້ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ນ  ຳ ມຳ ເມ  ອງ ຢົບປາ ໂດຍ ທຳງ ທະເລ         ທກຸ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ໄດໍ້ ຮບັ ຄ  ຳ 

ອະນຍຸຳດ ຈຳກ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ໄຊຣັດ ແຫື່ງ         ເປີເຊຍ.         

8ໃນ ເດ ອນ ທີ ສອງ ຂອງ ປີ ທີ ສອງ         ຫລງັ ຈຳກ ກບັ ມຳ 

ຮອດ ນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ ບື່ອນ ທີື່  ມີ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແລໍ້ວ         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ລງົມ   

ເຮັດ ວຽກ         ເຊຣ ບາເບນ          ເຢຊ ອາ          ພໍ້ອມ ທງັ ພວກ ຢ ດາ ອ ື່ ນ ໆ         ອີກ         ຄ          ພວກ ປະໂລຫິດ         ແລະ ພວກ 

ເລວີ ໄດໍ້ ມຳ ຮື່ວມ ເຮັດ ວຽກ ນ  ຳ         ຕຳມ ຄວຳມ ຈງິ         ທກຸ ຄນົ ທີື່  ມຳ ຈຳກ ບາບີໂລນ ໄດໍ້ ຊື່ອຍ ໃນ ວຽກ ນີໍ້ ໝດົ         

ຊຳວ ເລວີ ທີື່  ມີ ອຳຍ ຸຊຳວ ປີ ຂ ໍ້ນ ໄປ ໄດໍ້ ບນັຈຸ ເຂົໍ້ຳ ເປັນ ຜ ໍ້ ດ ແລ ວຽກ ງຳນ ຢ ື່ ໃນ ພຣະວຫິຳນ.          
9ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ເຢຊ ອາ ຄນົ ເລວີ ພໍ້ອມ ທງັ ພວກ ລ ກ ຊຳຍ         ແລະ ຍຳດຕ ິພີື່ ນ ໍ້ອງ         ກັດມີເອນ          ພໍ້ອມ ທງັ 

ພວກ ລ ກ ຊຳຍ ຄ  ຄອບຄວົ ຂອງ ໂຮ ດຳ ວ ິອຳ         ໄດໍ້ ດ ແລ ວຽກ ກຳນ ຢ ື່ ໃນ ພຣະວຫິຳນ         ຊຳວ ເລວີ ໃນ ຕະ-

ກ ນ ເຮນາດາດ ໄດໍ້ ຊື່ອຍ ວຽກ ກຳນ ນີໍ້ ຄ  ກນັ.         

10ເມ  ື່ອ ພວກ ເຂົຳ ເລີື່ ມ ຕ ົໍ້ນ ວຳງ ຮຳກ ຖຳນ ພຣະວຫິຳນ         

ພວກ ປະໂລຫິດ ຢ ື່ ໃນ ຊຸດ ເສ ໍ້ອ ຍື່ຳມ ຖ  ແກ ຢ ນ ປະຈ  ຳ ບື່ອນ         ສື່ວນ ພວກ ເລວີ ທີື່  ເປັນ ຄອບຄວົ ຄນົ ດຽວ 

ກນັ ກບັ ອາສັບ ໄດໍ້ ຖ  ແຊື່ງ ຢ ນ ຢ ື່ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ສນັລະເສີນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຕຳມ ຄ  ຳ ແນະນ  ຳ 

ຂອງ ກະສດັ ດາວິດ.          
11ພວກ ເຂົຳ ພຳກນັ ຮໍ້ອງເພງ ສນັລະເສີນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໂດຍ ລ  ຳ ໄປ ລ  ຳ ມຳ ວື່ຳ         “ພຣະຜ ູ້ເປັນ-

ເຈົ້າ          ຊງົ ປະກອບ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ດ ີ         ຄວຳມ ຮກັ ຂອງ ພຣະອງົ ຊງົ ມີ ຕ ື່  ພວກ ອິສຣາເອນ ຕະຫລອດ ໄປ”         

ທກຸ ໆ         ຄນົ ໄດໍ້ ຮໍ້ອງ ສນັລະເສີນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ດໍ້ວຍ ສດຸ ອກົ ສດຸ ໃຈ         ເພຳະວື່ຳ ຮຳກ ຖຳນ ຂອງ 
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ພຣະວຫິຳນ ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງ ຂ ໍ້ນ ແລໍ້ວ.         

12ແຕື່ ມີ ພວກ ປະໂລຫິດ ອຳວໂຸສ         ແລະ ພວກ ເລວີ ບຳງ ຄນົ         ທງັ ພວກ 

ຫວົໜໍ້ຳ ຄອບຄວົ ບຳງ ຄນົ         ທີື່  ເຄີຍ ເຫັນ ພຣະວຫິຳນ ຕ ັໍ້ງ ທ  ຳອິດ         ໃນ ຂະນະ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ຄອຍ ຖໍ້ຳ ເບິື່ ງ 

ຮຳກ ຖຳນ ພຣະວຫິຳນ ຕ ັໍ້ງ ຂ ໍ້ນ ນ ັໍ້ນ.         

13ບ ື່  ມີ ໃຜ ສງັເກດ ຮ ໍ້ ໄດໍ້ ໃນ ລະຫວື່ຳງ ກຳນ ຮໍ້ອງເພງ ຍນິດ ີ         ແລະ 

ກຳນ ຮໍ້ອງໄຫໍ້         ເພຳະວື່ຳ ມນັ ດງັ ໂພດ         ແລະ ສຽງ ນ ັໍ້ນ ກ  ໄດໍ້ ຍນິ ໄປ ຫລຳຍ ຫລກັ.          

ບົດທີ 4 
ຄົນທີ່ບໍ່ເຊື່ອພຣະເຈົ້າພະຍາຍາມຂັດຂວາງການກໍ່ສ້າງ 

1ເມ  ື່ອ ສດັຕ  ຂອງ ຢ ດາ          ແລະ ເບັນຢາມິນ ໄດໍ້ ຍນິ ວື່ຳ         ພວກ ທີື່  ຖ ກ ກວຳດ ໄປ ເປັນ ຊະເລີຍ ໄດໍ້ ກບັ 

ມຳ         ກ  ຳລງັ ສໍ້ຳງ ພຣະວຫິຳນ ຖວຳຍ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ         

2ພວກ ເຂົຳ 

ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ຫຳ ເຊຣ ບາເບນ          ແລະ ຫວົໜໍ້ຳ ຂອງ ຕະກ ນ ຕື່ຳງ ໆ         ໂດຍ ເວົໍ້ຳ ກບັ ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ         

“ໃຫໍ້ ເຮົຳ ສໍ້ຳງ ນ  ຳ ກນັ ກບັ ທື່ຳນ         ເພຳະວື່ຳ ພວກ ເຮົຳ ນະມດັສະກຳນ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ ເໝ ອນ ຢື່ຳງ 

ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ         ແລະ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຖວຳຍ ສດັ ບ ຊຳ ແດື່ ພຣະອງົ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ມ ໍ້ ທີື່  ເອຊາຮັດໂດນ ກະສດັ ແຫື່ງ 

ອັດຊີເຣຍ ໄດໍ້ ນ  ຳ ເຮົຳ ມຳ ບື່ອນ ນີໍ້”         

3ແຕື່ ເຊຣ ບາເບນ          ເຢຊ ອາ          ແລະ ຄນົ ອ ື່ ນ ໆ ທີື່  ເປັນ ພວກ ຫວົໜໍ້ຳ 

ຂອງ ຕະກ ນ ທີື່  ເຫລ ອ ຢ ື່ ໃນ ອິສຣາເອນ ເວົໍ້ຳ ກບັ ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ         “ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ບ ື່  ມີ ສື່ວນ ກບັ ເຮົຳ ໃນ 

ກຳນ ສໍ້ຳງ ພຣະວຫິຳນ ຖວຳຍ ແດື່ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຮົຳ         ແຕື່ ພວກ ເຮົຳ ຈະ ສໍ້ຳງ ແຕື່ ລ  ຳພງັ ຖວຳຍ ແດື່ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ          ຕຳມ ທີື່  ກະສດັ ໄຊຣັດ          ກະສດັ ແຫື່ງ ເປີເຊຍ ໄດໍ້ ບນັຊຳ 

ໄວໍ້ ແກື່ ເຮົຳ”         

4ແລໍ້ວ ປະຊຳຊນົ ຢ ື່ ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ປະຊຳຊນົ ຢ ດາ ທ ໍ້ຖອຍ         ແລະ ເຮັດ ໃຫໍ້ 

ພວກ ເຂົຳ ຢໍ້ຳນ ທີື່  ຈະ ກ ື່ສໍ້ຳງ         

5ແລະ ໄດໍ້ ຈ ໍ້ຳງ ທີື່  ປ ກສຳ ໄວໍ້ ຂດັຂວຳງ ພວກ ເຂົຳ         ເພ ື່ ອ ບ ື່  ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ສມົ 

ຫວງັ ຕຳມ ຈດຸປະສງົ ຂອງ ຕນົ         ຕະຫລອດ ລຳດ ສະກຳນ ຂອງ ໄຊຣັດ ກະສດັ ແຫື່ງ ເປີເຊຍ          ຈນົ ເຖງິ 

ລຳດ ສະກຳນ ຂອງ ດາຣິອຸດ ກະສດັ ແຫື່ງ ເປີເຊຍ          
6ແລະ ໃນ ລຳດ ສະກຳນ ເຊເຊັດ          ຕ ົໍ້ນ ລຳດ ສະກຳນ ຂອງ ພະ ອງົ         ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ຂຽນ 

ຟໍ້ອງ ຊຳວ ຢ ດາ          ແລະ ເຢຣ ຊາເລັມ         

7ແລະ ໃນ ລຳ ສະກຳນ ຂອງ ອາຕາເຊເຊັດ ນ ັໍ້ນ         ບິດຊະລາມ          

ມິດເຣດາດ          ແລະ ຕາເບເອນ          ແລະ ພວກ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ທງັ ປວງ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຂຽນ ໄປ ທ ນ 

ອາຕາເຊເຊັດ ກະສດັ ແຫື່ງ ເປີເຊຍ          ແລະ ໜງັສ  ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຂຽນ ຂ ໍ້ນ ເປັນ ອກັສອນ ອາຣາມ ແລໍ້ວ ກ  ແປ 

ເປັນ ພຳສຳ ອາຣາມ          
8ເຣຮ ມ ຜ ໍ້ ບງັຄບັ ບນັຊຳ         ແລະ ຊິມຊາຍ ເລຂຳ ໄດໍ້ ຂຽນ ໜງັສ  ຫຳ ເລ ື່ ອງ ໃສື່ ເມ  ອງ ເຢຣ ຊາເລັມ 

ຖວຳຍ ກະສດັ ອາຕາເຊເຊັດ ດ ັື່ງ ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້         

9ແລໍ້ວ ເຣຮ ມ ຜ ໍ້ ບງັຄບັ ບນັຊຳ         ຊິມຊາຍ ເລຂຳ         ກບັ ຂໍ້ຳລຳ-

ຊະກຳນ ທງັ ປວງ ຂອງ ເພິື່ ນ         ແລະ ບນັດຳ ຜ ໍ້ ພິພຳກສຳ         ພວກ ທ ດ         ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ຂອງ ຊຳວ ເປີເຊຍ          

ຄນົ ເອເຣັກ          ຊຳວ ບາບີໂລນ          ຊຳວ ເອກຊ ຊາ          ຄນົ ເດຮາ          ຄ  ຄນົ ເອລາມ         

10ແລະ ຄນົ ຂອງ ຊຳດ 

ອ ື່ ນ ໆ         ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ອາຊ ບານີປານ          ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຜ ໍ້ ໃຫຍື່ ໄດໍ້ ສ ົື່ງ ມຳ ໃຫໍ້ ຕ ັໍ້ງ ຢ ື່ ໃນ ຫວົ ເມ  ອງ ຊາມາເຣຍ          ແລະ ໃນ 

ສື່ວນ ທີື່  ເຫລ ອ ຂອງ ມນົທນົ ທຳງ ຟຳກ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຂໍ້ຳງ ຕຳເວັນຕກົ          

ພວກສັດຕ ຂຽນຈົດໝາຍເຖິງກະສັດອາຕາເຊເຊັດ 
11ແລະ ນີໍ້ ເປັນ ສ  ຳ ເນົຳ ຈດົໝຳຍ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ສ ົື່ງ ໄປ ເຖງິ ພະ ອງົ ວື່ຳ         “ເຖງິ ກະສດັ ອາຕາເຊເຊັດ          ຂ  
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ກຳບ ທ ນ         ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ຂອງ ພະ ອງົ         ຄ  ຄນົ ຂອງ ຟຳກ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຂໍ້ຳງ ຕຳເວັນຕກົ         

12ບດັ ນີໍ້         ຂ  ກະສດັ 

ໄດໍ້ ຮ ໍ້ ວື່ຳ         ພວກ ຊຳວ ຢິວ ຊ ື່ ງ ມຳ ຈຳກ ພະ ອງົ ມຳ ຫຳ ຂໍ້ຳພະອງົ ນ ັໍ້ນ         ໄດໍ້ ໄປ ຍງັ ເຢຣ ຊາເລັມ          ພວກ ເຂົຳ 

ກ  ຳລງັ ກ ື່ສໍ້ຳງ ເມ  ອງ ທີື່  ມກັ ກະບດົ         ແລະ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ຂ ໍ້ນ ໃໝື່         ພວກ ເຂົຳ ກ  ຳລງັ ຈະ ເຮັດ ກ  ຳແພງ ເມ  ອງ 

ສ  ຳເລັດ         ແລະ ສໍ້ອມແປງ ຮຳກ ຖຳນ         

13ບດັ ນີໍ້         ຂ  ກະສດັ ໄດໍ້ ຮ ໍ້ ວື່ຳ         ຖໍ້ຳ ເມ  ອງ ນີໍ້ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ຂ ໍ້ນ ໃໝື່         ແລະ 

ກ  ຳແພງ ເມ  ອງ ສ  ຳເລັດ ແລໍ້ວ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ບ ື່  ສ ົື່ງ ບນັນຳກຳນ         ຄື່ຳ ທ  ຳນຽມ         ຫລ  ຄື່ຳ ພຳສ ີ         ແລະ ເງນິ 

ລຳຍ ໄດໍ້ ຂອງ ຫລວງ ກ  ຈະ ຂຳດ ໄປ         

14ເພຳະ ເມ  ື່ອ ຂໍ້ຳພະອງົ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ສຳບຳນ ວື່ຳ ຈະ ສດັຊ ື່  ຕ ື່  ລຳ-

ຊະ ວງັ         ຈ ື່ງ ບ ື່  ສມົຄວນ ທີື່  ຂໍ້ຳພະອງົ ທງັຫລຳຍ ຈະ ເຫັນ ກຳນ ເສ ື່ ອມ ກຽດ ຂອງ ກະສດັ         ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         

ຂໍ້ຳພະອງົ ທງັຫລຳຍ ຈ ື່ງ ສ ົື່ງ ມຳ ກຳບ ທ ນ ແກື່ ກະສດັ         

15ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ຈະ ໄດໍ້ ຄ ົໍ້ນ ເບິື່ ງ ໃນ ໜງັສ  ບນັທ ກ ຂອງ 

ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພະ ອງົ         ພະ ອງົ ຈະ ພບົ ໃນ ໜງັສ  ບນັທ ກ ວື່ຳ ເມ  ອງ ນີໍ້ ເປັນ ເມ  ອງ ມກັ ກະບດົ         ເປັນ 

ອນັຕະລຳຍ ແກື່ ບນັດຳ ກະສດັ         ແລະ ໄດໍ້ ມກີຳນ ປັື່ນ ປື່ວນ ຂ ໍ້ນ ຈຳກ ສະໄໝ ບ ຮຳນ         ເພຳະ ເຫດ ນີໍ້ ເອງ         

ເມ  ອງ ນີໍ້ ຈ ື່ງ ຖ ກ ຖິໍ້ມ ໃຫໍ້ ຮກົ ຮໍ້ຳງ         

16ຂໍ້ຳພະອງົ ທງັຫລຳຍ ຂ  ກຳບ ທ ນ ໃຫໍ້ ກະສດັ ໄດໍ້ ຮ ໍ້ ວື່ຳ         ຖໍ້ຳ ເມ  ອງ ນີໍ້ 

ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ໃໝື່ ສ  ຳເລັດ         ແລະ ກ  ຳແພງ ເມ  ອງ ກ  ສ  ຳເລັດ ແລໍ້ວ         ພະ ອງົ ຈະ ບ ື່  ມີ ກ  ຳມະສິດ ໃນ ຟຳກ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ 

ຂໍ້ຳງ ນີໍ້”          

ໜັງສືຈາກກະສັດອາຕາເຊເຊັດ 
17ກະສດັ ໄດໍ້ ສ ົື່ງ ພະ ລຳຊະສຳນ ຕອບ ໄປ ເຖງິ ເຣຮ ມ ຜ ໍ້ ບງັຄບັ ບນັຊຳ         ແລະ ຊິມຊາຍ ເລຂຳ         ແລະ 

ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ທງັ ປວງ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຜ ໍ້ ອຳໄສ ໃນ ຊາມາເຣຍ          ແລະ ໃນ ສື່ວນ ທີື່  ເຫລ ອ ຂອງ ທຳງ 

ຟຳກ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຂໍ້ຳງ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ         “ຂ  ໃຫໍ້ ຢ ື່ ເຢັນ ເປັນ ສກຸ ເຖດີ         

18ບດັ ນີໍ້         ໜງັສ  ທີື່  ທື່ຳນ ສ ົື່ງ ໄປ ຫຳ ເຮົຳ ກ  ໄດໍ້ ແປ 

ຕ ື່ໜໍ້ຳ ເຮົຳ ແລໍ້ວ         

19ຝື່ຳຍ ເຮົຳ ໄດໍ້ ອອກ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ         ແລະ ໄດໍ້ ສອບ ສວນ ແລໍ້ວ         ເຫັນ ວື່ຳ ເມ  ອງ ນີໍ້ ແຕື່ ກື່ອນ 

ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ລກຸຂ ໍ້ນ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກະສດັ         ແລະ ກະບດົ         ທງັ ກຳນ ປັື່ນ ປື່ວນ ໄດໍ້ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ໃນ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ         

20ເຄີຍ ມີ ກະ-

ສດັ ຜ ໍ້ ມີ ອ  ຳນຳດ ໄດໍ້ ປກົຄອງ ເຢຣ ຊາເລັມ          ເປັນ ຜ ໍ້ ໄດໍ້ ປກົຄອງ ທງັ ໝດົ ຟຳກ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຂໍ້ຳງ ນ ັໍ້ນ         ຊ ື່ ງ 

ພວກ ເຂົຳ ຖວຳຍ ບນັນຳກຳນ         ຄື່ຳ ທ  ຳນຽມ         ແລະ ພຳສີ ໃຫໍ້         

21ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈ ົື່ງ ອອກ 

ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ວື່ຳ         ໃຫໍ້ ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ຢດຸ         ແລະ ບ ື່  ຕໍ້ອງ ສໍ້ຳງ ເມ  ອງ ນີໍ້ ໃໝື່         ຈນົ ກວື່ຳ ເຮົຳ ຈະ ອອກ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ         

22ຂ  

ລະວງັ ຢື່ຳ ລະເລີຍ ໃນ ເລ ື່ ອງ ນີໍ້         ເປັນ ຫຍງັ ຈະ ໃຫໍ້ ຄວຳມ ເສ ື່ ອມ ເສຍ ເກດີ ຂ ໍ້ນ         ເປັນ ໄພ ອນັຕະລຳຍ ຕ ື່  

ກະສດັ”          

ການກໍ່ສ້າງໄດ້ຢຸດ 
23ແລໍ້ວ ເມ  ື່ອ ໄດໍ້ ອື່ຳນ ສ  ຳ ເນົຳ ລຳດ ຊະ ສຳນ ຂອງ ກະສດັ ອາຕາເຊເຊັດ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ເຣຮ ມ          ແລະ ຊິມ-

ຊາຍ ເລຂຳ         ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ເພິື່ ນ ກ  ໄປ ຫຳ ພວກ ຢິວ ທີື່  ເຢຣ ຊາເລັມ          ໃຊໍ້ ກ  ຳລງັ         

ແລະ ອ  ຳນຳດ ເຮັດ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ຢດຸ          
24ກຳນ ກ ື່ສໍ້ຳງ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ໃນ ເຢຣ ຊາເລັມ ຈ ື່ງ ຢດຸ         ຈນົ ເຖງິ ປີ ທີ ສອງ ແຫື່ງ 

ລຳຊະກຳນ ດາຣິອຸດ ກະສດັ ແຫື່ງ ເປີເຊຍ          
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ຮັກກາຍ ແລະເຊຄາຣີຢາໜ ນໃຈປະຊາຊົນໃຫ້ສືບຕໍ່ການກໍ່ສ້າງ 
1ໃນ ເວລຳ ນ ັໍ້ນ ມີ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະຄ  ຳ ສອງ ຄນົ ຄ          ຮັກກາຍ          ແລະ ເຊຄາຣີຢາ ລ ກ ຊຳຍ ອິດໂດ          ໄດໍ້ 

ທ  ຳນວຳຍ ແກື່ ພວກ ຢິວ ຜ ໍ້ ຢ ື່ ໃນ ຢ ດາ          ແລະ ເຢຣ ຊາເລັມ ໃນ ພຣະນຳມ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ອິສຣາ-
ເອນ          ຄ  ແກື່ ພວກ ເຂົຳ         

2ແລໍ້ວ ເຊຣ ບາເບນ ລ ກ ຊຳຍ ເຊອານຕີເອນ          ແລະ ເຢຊ ອາ ລ ກ ຊຳຍ ເຢໂຮ-
ຊາດັກ          ໄດໍ້ ລກຸຂ ໍ້ນ ຕ ັໍ້ງຕ ົໍ້ນ ສໍ້ຳງ ພຣະວຫິຳນ ແຫື່ງ ພຣະເຈົ້າ          ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ໃນ ເຢຣ ຊາເລັມ ຂ ໍ້ນ ໃໝື່         ແລະ ຜ ໍ້ 

ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຢ ື່ ກບັ ເພິື່ ນ         ຊື່ວຍເຫລ ອ ເພິື່ ນ          
3ໃນ ເວລຳ ດຽວ ກນັ ນ ັໍ້ນ         ຕັດເຕນາຍ          ຜ ໍ້ ປກົຄອງ ຟຳກ ຕຳເວັນຕກົ         ແລະ ເຊທາ-ໂບເຊນາຍ          ກບັ 

ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ຂອງ ຕນົ ໄດໍ້ ມຳ ຫຳ ເພິື່ ນ         ແລະ ເວົໍ້ຳ ກບັ ເພິື່ ນ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         “ຜ ໍ້ ໃດ ທີື່  ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ກ ື່ສໍ້ຳງ 

ພຣະວຫິຳນ         ແລະ ກ  ຳແພງ ນີໍ້ ຈນົ ສ  ຳເລັດ”         

4ພວກ ເຂົຳ ຖຳມ ເພິື່ ນ ດໍ້ວຍ ວື່ຳ         “ຜ ໍ້ ທີື່  ກ  ຳລງັ ສໍ້ຳງ ຕ ກ ນີໍ້         ມີ 

ຊ ື່  ໃຜ ແດື່”         

5ແຕື່ ພຣະເນດ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຢ ື່ ເໜ ອ ພວກ ຜ ໍ້ ໃຫຍື່ ຂອງ ພວກ ຢິວ          ແລະ ພວກ ເຂົຳ ກ  ຫໍ້ຳມ 

ບ ື່  ໄດໍ້ ຈນົ ກວື່ຳ ເລ ື່ ອງ ນີໍ້ ຈະ ຮ ໍ້ ເຖງິ ດາຣິອຸດ          ແລະ ມີ ຄ  ຳ ຕອບ ເປັນ ໜງັສ  ກື່ຽວ ກບັ ເລ ື່ ອງ ນີໍ້ ມຳ          
6ສ  ຳ ເນົຳ ຈດົໝຳຍ ຊ ື່ ງ ຕັດເຕນາຍ ຜ ໍ້ ປກົຄອງ ຟຳກ ຕຳເວັນຕກົ         ແລະ ເຊທາ-ໂບເຊນາຍ          ກບັ 

ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ຂອງ ເພິື່ ນ ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ຟຳກ ຕຳເວັນຕກົ         ສ ົື່ງ ໄປ ທ ນ ກະສດັ ດາຣິອຸດ          

ພວກສັດຕ ຂຽນເຖິງກະສັດດາລິອຸດ 
7ພວກ ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ສ ົື່ງ ໜງັສ  ຊ ື່ ງ ມີ ຂ ໍ້ຄວຳມ ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້         “ກຳບ ທ ນ ກະສດັ ດາຣິອຸດ          ຂ  ໄດໍ້ ປກົຄອງ ຢື່ຳງ 

ສນັຕ ິສກຸ         

8ຂ  ກະສດັ ໄດໍ້ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ຂໍ້ຳພະອງົ ທງັຫລຳຍ ໄປ ຍງັ ຢ ດາ          ເຖງິ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ອງົ 

ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ຊ ື່ ງ ກ  ຳລງັ ສໍ້ຳງ ຂ ໍ້ນ ດໍ້ວຍ ຫີນ ໃຫຍື່         ແລະ ວຳງ ໄມ ໍ້ ໄວໍ້ ເທິງ ຝຳ         ງຳນ ນີໍ້ ໄດໍ້ ດ  ຳເນນີ ໄປ ຢື່ຳງ 

ຫໍ້ຳວຫນັ         ແລະ ຈະເລີນ ຂ ໍ້ນ ໃນ ມ  ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         

9ແລໍ້ວ ຂໍ້ຳພະອງົ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ຖຳມ ພວກ ຜ ໍ້ ໃຫຍື່ 

ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ວື່ຳ         ‘ຜ ໍ້ ໃດ ທີື່  ສ ັື່ງ ທື່ຳນ ໃຫໍ້ ກ ື່ສໍ້ຳງ ພຣະວຫິຳນ ແລະ ເຮັດ ກ  ຳແພງ ນີໍ້ ຈນົ ສ  ຳເລັດ’         

10ຂໍ້ຳພະອງົ 

ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ຖຳມ ຊ ື່  ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ດໍ້ວຍ         ເພ ື່ ອ ກຳບ ທ ນ ໃຫໍ້ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ຮ ໍ້         ເພ ື່ ອ ຂໍ້ຳພະອງົ ຈະ ໄດໍ້ ຂຽນ 

ຊ ື່  ບກຸຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ທີື່  ເປັນ ຫວົໜໍ້ຳ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ລງົ ໄວໍ້         

11ແລະ ນີໍ້ ເປັນ ຄ  ຳ ຕອບ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ແກື່ 

ຂໍ້ຳພະອງົ         ‘ເຮົຳ ເປັນ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ຟໍ້ຳ ສະຫວນັ         ແລະ ແຜື່ນດນິ ໂລກ         ແລະ ເຮົຳ ກ  ຳ-

ລງັ ສໍ້ຳງ ພຣະວຫິຳນ ຊ ື່ ງ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ມຳ ຫລຳຍ ປີ ແລໍ້ວ ຂ ໍ້ນ ໃໝື່         ຊ ື່ ງ ກະສດັ ຜ ໍ້ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ຂອງ ອິສຣາເອນ 

ໄດໍ້ ຊງົ ສໍ້ຳງ ໃຫໍ້ ສ  ຳເລັດ         

12ແຕື່ ເພຳະວື່ຳ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ເຮົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ຟໍ້ຳ ສະ-

ຫວນັ ໂກດ ຮໍ້ຳຍ         ພຣະອງົ ໄດໍ້ ມອບ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ໄວໍ້ ໃນ ພະຫດັ ຂອງ ເນບ ກາດເນັດຊາ ກະສດັ ແຫື່ງ 

ບາບີໂລນ          ຄນົ ຄັນເດອາ ຜ ໍ້ ໄດໍ້ ທ  ຳລຳຍ ພຣະວຫິຳນ ນີໍ້         ແລະ ໄດໍ້ ກວຳດ ເອົຳ ປະຊຳຊນົ ໄປ ຍງັ ບາບີ-
ໂລນ         

13ເຖງິ ຢື່ຳງໃດ ກ  ດ ີ         ໃນ ປີ ຕ ົໍ້ນ ແຫື່ງ ລຳຊະກຳນ ໄຊຣັດ ກະສດັ ແຫື່ງ ບາບໂີລນ          ກະສດັ ໄຊຣັດ 

ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ກ ື່ສໍ້ຳງ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຫລງັ ນີໍ້ ຂ ໍ້ນ ໃໝື່         

14ເຄ ື່ ອງໃຊໍ້ ເປັນ ຄ  ຳ         ແລະ ເງນິ ຂອງ 

ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ຊ ື່ ງ ເນບ ກາດເນັດຊາ ໄດໍ້ ກວຳດ ໄປ ຈຳກ ພຣະວຫິຳນ ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ໃນ ເຢຣ ຊາ-
ເລັມ ນ ັໍ້ນ         ໄດໍ້ ນ  ຳໄປ ຍງັ ວຫິຳນ ຂອງ ບາບໂີລນ          ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ກະສດັ ໄຊຣັດ ໄດໍ້ ນ  ຳ ອອກ ມຳ ຈຳກ ວ-ິ

ຫຳນ ຂອງ ບາບີໂລນ          ແລະ ໄດໍ້ ຊງົ ມອບ ໄວໍ້ ກບັ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຊ ື່  ເຊັດບັດຊາ          ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງ ໃຫໍ້ ເປັນ ຜ ໍ້ 

ປກົຄອງ ເມ  ອງ         

15ພະ ອງົ ກື່ຳວ ກບັ ເພິື່ ນ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ຮບັ ເຄ ື່ ອງໃຊໍ້ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ໄປ ເກບັ ໄວໍ້ ໃນ ພຣະວ-ິ
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ຫຳນ ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ໃນ ເຢຣ ຊາເລັມ          ແລະ ຈ ົື່ງ ສໍ້ຳງ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຂ ໍ້ນ ໃໝື່ ໃນ ບື່ອນ ເກົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ”         

16ແລໍ້ວ ເຊັດບັດຊາ ຄນົ ນີໍ້ ໄດໍ້ ມຳ ວຳງ ຮຳກ ຖຳນ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ໃນ ເຢຣ ຊາເລັມ          

ແລະ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ເວລຳ ນ ັໍ້ນ ຈນົ ບດັ ນີໍ້ ກ  ກ  ຳລງັ ສໍ້ຳງ ຢ ື່         ແລະ ຍງັ ບ ື່  ສ  ຳເລັດ’          
17ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ຖໍ້ຳ ກະສດັ ໄດໍ້ ເຫັນ ດ ີ         ກ  ຂ  ຊງົ ໃຫໍ້ ຄ ົໍ້ນ ເບິື່ ງ ໃນ ຄງັ ລຳດ ຊະ ຊບັ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ບາບີໂລນ          

ເພ ື່ ອ ເບິື່ ງ ວື່ຳ ກະສດັ ໄຊຣັດ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ສໍ້ຳງ ພຣະວຫິຳນ ຫລງັ ນີໍ້ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຂ ໍ້ນ ໃໝື່ ໃນ ເຢຣ ຊາ-
ເລັມ ຫລ  ບ ື່         ແລະ ຂ  ກະສດັ ຮບັ ສ ັື່ງ ແກື່ ຂໍ້ຳພະອງົ ທງັຫລຳຍ ຕຳມ ພ  ພະ ໄທ ຂອງ ພະ ອງົ ໃນ ເລ ື່ ອງ ນີໍ້”          
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ພວກອິສຣາເອນຄົ້ນພົບໜັງສືຂອງເຈົ້າຊີວິດໄຊຣັດ 

1ເຈົໍ້ຳ ດາຣິອຸດ ໄດໍ້ ອອກ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ຊອກ ຫຳ         ເອກະສຳນ ທີື່  ມ ໍ້ຽນ ໄວໍ້ ໃນ ຫໍ້ອງ ເກບັ ເອກະສຳນ ທີື່  ກງຸ 

ບາບີໂລນ         

2ແລໍ້ວ ພວກ ເຂົຳ ກ  ໄດໍ້ ພບົ ໜງັສ  ມ ໍ້ວນ ໜ ື່ ງ ຢ ື່ ໃນ ເມ  ອງ ຫລວງ ເອັກບາທານາ          ແຂວງ ເມ-
ເດຍ          ຊ ື່ ງ ມີ ເນ ໍ້ອ ຄວຳມ ດ ັື່ງ ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້ ຄ :          

 3 “ໃນ ລຳຊະກຳນ ປີ ທີ ໜ ື່ ງ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໄຊຣັດ          ພະ ອງົ ໄດໍ້ ອອກ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ສໍ້ຳງ ພຣະວ-ິ

ຫຳນ ຂ ໍ້ນ ທີື່  ນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ          ແລະ ໃຫໍ້ ມີ ບື່ອນ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ ໃນ ພຣະ-

ວຫິຳນ         ພຣະວຫິຳນ ນີໍ້ ສ ງ ຫກົ ສິບ ສອກ         ແລະ ກວໍ້ຳງ ຫກົ ສິບ ສອກ.          4ໃຫໍ້ ສໍ້ຳງ ຝຳ 

ດໍ້ວຍ ຫີນ ເປັນ ສຳມ ຊ ັໍ້ນ         ແລະ ໃຫໍ້ ໃສື່ ໄມ ໍ້ ຢ ື່ ເທິງ ຫີນ ນ ັໍ້ນ         ຄື່ຳ ໃຊໍ້ ຈ ື່ຳຍ ຕກົ ເປັນ ເງນິ 

ຂອງ ພະ ຄງັ ຫລວງ.          5ສື່ວນ ເຄ ື່ ອງໃຊໍ້ ເປັນ ເງນິ ເປັນ ຄ  ຳ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ເນບ ກາດເນັດຊາ          

ໄດໍ້ ນ  ຳ ມຳ ແຕື່ ພຣະວຫິຳນ ນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ ນ ັໍ້ນ         ກ  ໃຫໍ້ ນ  ຳ ເອົຳ ກບັ ຄ ນ ໄປ ໄວໍ້ ໃນ 

ບື່ອນ ເກົື່ ຳ ຂອງ ມນັ         ທີື່  ພຣະວຫິຳນ ໃນ ນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ.”          

ເຈົ້າຊີວິດດາຣິອຸດສັ່ງໃຫ້ສ້າງພຣະວິຫານຕໍ່ 
6ແລໍ້ວ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ         ດາຣິອຸດ          ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ດ ັື່ງນີໍ້:         “ເຖງິ ຕັດເຕນາຍ          ຜ ໍ້ ປກົຄອງ ແຂວງ ເອຟຣາດ ຕຳ-

ເວັນຕກົ         ພໍ້ອມ ທງັ ເຊທາ-ໂບເຊນາຍ          ແລະ ພວກ ໝ ື່ ເພ ື່ ອນ ທີື່  ເປັນ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ຢ ື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ         ຢື່ຳ ມຳ ຢ ື່ 

ໃກໍ້ ພຣະວຫິຳນ         ແລະ ຢື່ຳ ຍ ື່ ນ ມ  ເຂົໍ້ຳ ມຳ ຫຍຸໍ້ງ ກື່ຽວ ໃນ ກຳນ ກ ື່ສໍ້ຳງ ນີໍ້.         

7ຈ ົື່ງ ປື່ອຍ ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ປກົຄອງ         ແລະ 

ພວກ ຜ ໍ້ນ  ຳ ຊຳວ ຢ ດາ ສໍ້ຳງ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຂ ໍ້ນ ໃໝື່ ໃນ ບື່ອນ ເກົື່ ຳ.          
8ດໍ້ວຍ ເຫດ ນີໍ້         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຂ  ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ຊື່ອຍ ເຫລ ອ ໃນ ກຳນ ກ ື່ສໍ້ຳງ         ຈ ົື່ງ ເອົຳ ເງນິ ຈຳກ ຄງັ ຫລວງ 

ທີື່  ໄດໍ້ ມຳ ຈຳກ ກຳນ ເສຍ ສື່ວຍ ໃນ ແຂວງ ເອຟຣາດ ຕຳເວັນຕກົ ຈ ື່ຳຍ ເປັນ ຄື່ຳ ແຮງ ງຳນ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ 

ທນັທີ ໂລດ         ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ບ ື່  ໃຫໍ້ ວຽກ ຢດຸຊະງກັ ລງົ.         

9ສິື່ ງ ໃດ ທີື່  ພວກ ປະໂລຫິດ ໃນ ນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ 

ຕໍ້ອງກຳນ ໃນ ແຕື່ ລະ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         ຈ ົື່ງ ເອົຳ ໃຫໍ້ ພວກ ເພິື່ ນ ເຊັື່ ນ ວື່ຳ         ງວົ ນໍ້ອຍ         ແກະ         ຫລ          ແບໍ້ ນໍ້ອຍ         ເພ ື່ ອ 

ເຜົຳ ຖວຳຍ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ         ແກື່ ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ສະຫວນັ ຊ ັໍ້ນ ຟໍ້ຳ         ພໍ້ອມ ທງັ ເຂົໍ້ຳ ບຳ ເລ         ເກ ອ         ເຫລົໍ້ຳ 

ອະງ ຸື່ນ         ແລະ ນ  ໍ້ຳມນັ ໝຳກກອກ.         

10ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ໄດໍ້ ເອົຳ ສິື່ ງ ຂອງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້         ຖວຳຍ ບ ຊຳ ໃຫໍ້ 

ຖ ກ ຕຳມ ນ  ໍ້ຳ ພຣະໄທ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ສະຫວນັ ຊ ັໍ້ນ ຟໍ້ຳ         ແລະ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ອໍ້ອນວອນ ຂ  ພະ ພອນ 

ຈຳກ ພຣະເຈົ້າ ສ  ຳລບັ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ແລະ ພວກ ລ ກ ຊຳຍ.          
11ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ສ ັື່ງ ວື່ຳ         ຖໍ້ຳ ຜ ໍ້ ໃດ ບ ື່  ປະຕບິດັ ຕຳມ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ນີໍ້         ໃຫໍ້ ຖອນ ໄມ ໍ້ ຂ ື່  ເຮ ອນ ຂອງ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ອອກ         
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ແຫລມ ປຳຍ ແລໍ້ວ ສຽບ ລຳວ ໃສື່ ເທິງ ໄມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ເຮ ອນ ຂອງ ລຳວ ກ  ຈະ ກຳຍເປັນ ກອງ ຂີໍ້ ເຫຍ ໍ້ອ.         

12ຂ  ໃຫໍ້ ພຣະເຈົ້າ          ຜ ໍ້ ຊງົ ເລ ອກ ເອົຳ ນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ ເປັນ ບື່ອນ ປະທບັ         ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ຄນົ ນະມດັສະ-

ກຳນ ພຣະອງົ ນ ັໍ້ນ         ຊງົ ກ  ຳຈດັ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ທກຸ ຄນົ         ຫລ  ຊນົ ຊຳດ ໃດ ໆ         ທີື່  ລະເມດີ ຕ ື່  ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ນີໍ້         ແລະ ພະ-

ຍຳຍຳມ ທ  ຳລຳຍ ພຣະວຫິຳນ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ດາຣິອຸດ          ອອກ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ດ ັື່ງນີໍ້         ທກຸ ຄນົ ຕໍ້ອງ ຟງັ ແລະ ປະ-

ຕບິດັ ຕຳມ ຢື່ຳງ ເຄັື່ ງ ຄດັ.          

ພວກອິສຣາເອນຈັດງານສະຫລອງພຣະວິຫານ 
13ຜ ໍ້ ປກົຄອງ ຕັດເຕນາຍ          ເຊທາ-ໂບເຊນາຍ ພໍ້ອມ ທງັ ໝ ື່ ເພ ື່ ອນ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ກ  ປະຕບິດັ ຕຳມ 

ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ຂອງ ພະ ລຳຊຳ ຢື່ຳງ ເຄັື່ ງ ຄດັ.         

14ພວກ ຜ ໍ້ນ  ຳ ຊຳວ ຢ ດາ ໄດໍ້ ກ ື່ສໍ້ຳງ ພຣະວຫິຳນ ຢື່ຳງ ກໍ້ຳວໜໍ້ຳ ດ ີ        

ຊ ື່ ງ ເປັນ ໄປ ຕຳມ ຄ  ຳ ທ  ຳນວຳຍ ຂອງ ຮັກກາຍ          ແລະ ເຊຄາຣີຢາ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອິດໂດ          ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ 

ສໍ້ຳງ ພຣະວຫິຳນ ສ  ຳເລັດ ລງົ ຕຳມ ພຣະຄ  ຳ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ          ແລະ ຂອງ ໄຊຣັດ ຂອງ 

ດາຣິອຸດ          ແລະ ຂອງ ອາຕາເຊເຊັດ          ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ແຫື່ງ ເປີເຊຍ.         

15ພວກ ເຂົຳ ສໍ້ຳງ ພຣະວຫິຳນ ສ  ຳເລັດ 

ລງົ ໃນ ມ ໍ້ ທີ ສຳມ ຂອງ ເດ ອນ ສິບ ສອງ         ຊ ື່ ງ ເປັນ ລຳຊະກຳນ ປີ ທີ ຫກົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ດາຣິອຸດ.          
16ແລໍ້ວ ຊຳວ ອິສຣາເອນ          ພວກ ປະໂລຫິດ         ຊຳວ ເລວີ          ແລະ ຄນົ ອ ື່ ນ ໆ         ທີື່  ກບັ ຄ ນ ມຳ ຈຳກ ຕື່ຳງ 

ຖິື່ ນ         ໄດໍ້ ຮື່ວມ ກນັ ອທິຸດ ຖວຳຍ ພຣະວຫິຳນ ຢື່ຳງ ມ ື່ວນຊ ື່ ນ.         

17ໃນ ກຳນ ອທິຸດ ຖວຳຍ ນີໍ້         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ 

ເອົຳ ງວົ ນໍ້ອຍ ຮໍ້ອຍ ໂຕ         ແກະ ສອງ ຮໍ້ອຍ ໂຕ         ແກະ ນໍ້ອຍ ສີື່  ຮໍ້ອຍ ໂຕ         ຖວຳຍ ບ ຊຳ         ແລະ ໄດໍ້ ເອົຳ ແບໍ້ ຜ ໍ້ 

ສິບ ສອງ ໂຕ         ຕຳມ ຕະກ ນ ເຜົື່ ຳ ອິສຣາເອນ ຖວຳຍ ສຳລະພຳບ ບຳບ.         

18ພວກ ເຂົຳ ຍງັ ໄດໍ້ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ 

ພວກ ປະໂລຫິດ         ແລະ ພວກ ເລວີ ເປັນ ຜ ໍ້ ເຮັດ ວຽກ ໃນ ພຣະວຫິຳນ ທີື່  ນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ          ຕຳມ ຄ  ຳ 

ແນະນ  ຳ ທີື່  ບນັທ ກ ໄວໍ້ ໃນ ປ ໍ້ມ ຂອງ ໂມເຊ.          

ງານເທດສະການປັດສະຄາ 
19ພວກ ປະຊຳຊນົ ທີື່  ກບັ ມຳ ແຕື່ ກຳນ ເປັນ ຊະເລີຍ ຢ ື່ ຕື່ຳງ ຖິື່ ນ         ໄດໍ້ ສະເຫລີມສະຫລອງ ເທດສະ-

ກຳນ ປັດສະຄາ ໃນ ວນັ ທີ ສິບ ສີື່  ຂອງ ເດ ອນ ທີ ໜ ື່ ງ.         

20ພວກ ປະໂລຫິດ         ແລະ ພວກ ເລວີ          ທກຸ ຄນົ ໄດໍ້ 

ຊ  ຳລະ ຕນົ ໃຫໍ້ ສະອຳດ ບ ລິສດຸ ຕຳມ ປະເພນ ີ         ພວກ ເຂົຳ ຂໍ້ຳ ສດັ ສ  ຳລບັ ຖວຳຍ ບ ຊຳ ປັດສະຄາ          ແກື່ 

ປະຊຳຊນົ ທີື່  ກບັ ຄ ນ ມຳ         ແລະ ເພ ື່ ອ ພວກ ປະໂລຫິດ ອ ື່ ນ ໆ         ທງັ ເພ ື່ ອ ພວກ ເຂົຳ ເອງ.         

21ພວກ ອິສຣາ-
ເອນ ທີື່  ກບັ ຄ ນ ມຳ ຈຳກ ກຳນ ເປັນ ຊະເລີຍ         ແລະ ຜ ໍ້ ທີື່  ໄດໍ້ ປະກຳນ ນະມດັສະກຳນ ແບບ ພ ໍ້ນເມ  ອງ         ທີື່  

ໄດໍ້ ມຳ ນະມດັສະກຳນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ອິສຣາເອນ          ໄດໍ້ ພຳກນັ ກນິ ເຄ ື່ ອງ ຖວຳຍ ບ ຊຳ.         

22ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ສະເຫລີມສະຫລອງ ເທດສະກຳນ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ບ ື່  ມີ ເຊ ໍ້ອ ແປໍ້ງ ເປັນ ເວລຳ ເຈດັ ມ ໍ້         ພວກ ເຂົຳ ມີ 

ຄວຳມ ມ ື່ວນຊ ື່ ນ ຢື່ຳງ ຍິື່ ງ         ເພຳະວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ແຫື່ງ ອັດຊີເຣຍ          ເພິື່ ງ ພ ໃຈ 

ໃນ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ສະໜບັສະໜ ນ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ສໍ້ຳງ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ.          

ບົດທີ 7 
ເອັດຊະຣາມາຮອດນະຄອນເຢຣ ຊາເລັມ 

1ຫລຳຍ ປີ ຕ ື່  ມຳ         ເມ  ື່ອ ອາຕາເຊເຊັດ          ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ຈກັກະພດັ ແຫື່ງ ເປີເຊຍ          ມີ ຊຳຍ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຊ ື່ ວ ື່ຳ 
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ເອັດຊະຣາ          ເອັດຊະຣາ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ         ເສຣາຢາ ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຂອງ ອາຊາຣີຢາ          ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຂອງ 

ຮິນກີຢາ.         

2ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຂອງ ຊານລ ມ          ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຂອງ ຊາໂດກ          ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຂອງ ອາຮີຕຸບ.         

3ຜ ໍ້ ເປັນ 

ລ ກ ຂອງ ອາມາຣີຢາ          ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຂອງ ອາຊາຣີຢາ          ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຂອງ ເມຣາໂຢດ.         

4ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຂອງ 

ເຊຣາຮີຢາ          ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຂອງ ອຸດຊີ          ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຂອງ ບຸກກ.ີ         

5ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຂອງ ອາບຊີ ອາ          ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ 

ຂອງ ຟີເນຮາດ          ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຂອງ ເອເລອາຊາ          ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຂອງ ອາໂຣນ.         

6ເອັດຊະຣາ ເປັນ ຜ ໍ້ ຮອບ ຮ ໍ້ 

ໃນ ດໍ້ຳນ ພຣະທ  ຳ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ປະທຳນ ໃຫໍ້ ແກື່ ໂມເຊ          ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ໄດໍ້ ທກຸ 

ສິື່ ງ ຕຳມ ທີື່  ເອັດຊະຣາ ຂ          ເພຳະວື່ຳ ເພິື່ ນ ມີ ພຣະພອນ ຈຳກ ພຣະເຈົ້າ          ເອັດຊະຣາ ໄດໍ້ ເດນີທຳງ ຈຳກ 

ບາບີໂລນ          ສ ື່ ນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ          ພໍ້ອມ ທງັ ພວກ ອິສຣາເອນ.         

7ຊ ື່ ງ ມີ ປະໂລຫິດ         ພວກ ເລວີ          

ນກັ ດນົຕ ີປະຈ  ຳ ວຫິຳນ         ຜ ໍ້ ເຝົໍ້ຳ ວຫິຳນ         ແລະ ກ  ຳມະກອນ         ປີ ນີໍ້ ແມ ື່ນ ປີ ທີ ເຈດັ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ອາຕາເຊເຊັດ 

ເປັນ ຜ ໍ້ ປກົຄອງ ເອງ.         

8-9ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ອອກ ຈຳກ ບາບໂີລນ ໃນ ວນັ ທີ ໜ ື່ ງ         ເດ ອນ ທີ ໜ ື່ ງ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ 

ຊດົ ຊື່ອຍ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ມຳ ຮອດ ນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ          ໃນ ວນັ ທີ ໜ ື່ ງ ເດ ອນ ຫໍ້ຳ.         

10ເອັດຊະຣາ ອທິຸດ ຕນົ ເອງ ຮ  ື່ຳຮຽນ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ທງັ ຝ ກ ຝນົ         ແລະ ສ ັື່ງສອນ 

ພຣະທ  ຳ ນີໍ້ ເປັນ ປະຈ  ຳ ແກື່ ປະຊຳຊນົ ອິສຣາເອນ.          

ເຈົ້າຊີວິດອາຕາເຊເຊັດສົ່ງເອກະສານໃຫ້ເອັດຊະຣາ 
11ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ອາຕາເຊເຊັດ          ໄດໍ້ ມອບ ເອກະສຳນ ໃຫໍ້         ເອດັຊະຣາ ຜ ໍ້ ເປັນ ປະໂລຫິດ         ແລະ ເປັນ ຜ ໍ້ 

ຮອບ ຮ ໍ້ ໃນ ດໍ້ຳນ ພຣະທ  ຳ         ແລະ ພຣະຄ  ຳ ສ ັື່ງ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ມອບ ໃຫໍ້ ແກື່ ຊຳວ ອິສຣາເອນ          ຊ ື່ ງ 

ມີ ເນ ໍ້ອ ຄວຳມ ດ ັື່ງ ຕ ື່  ລງົ ໄປ ນີໍ້.          
12“ຈຳກ ພະ ມະຫຳ ກະສດັ ອາຕາເຊເຊັດ          ເຖງິ ປະໂລຫິດ ເອັດຊະຣາ          ຜ ໍ້ ຮອບ ຮ ໍ້ ໃນ ດໍ້ຳນ ພຣະທ  ຳ 

ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ເທິງ ສະຫວນັ ຊ ັໍ້ນ ຟໍ້ຳ.         

13ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ໄປ ທົື່ວ ຈກັກະ ພບົ ໃຫໍ້ ຊຳວ ອິສຣາເອນ 

ທກຸ ຄນົ         ທງັ ພວກ ປະໂລຫິດ         ພວກ ເລວີ ທີື່  ອຳສຳ ສະໝກັ ໃຫໍ້ ໄປ ຍງັ ນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ ນ  ຳ ທື່ຳນ.         

14ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຜ ໍ້ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ         ພໍ້ອມ ທງັ ຜ ໍ້ ປ ກສຳ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເຈດັ ທື່ຳນ         ຂ  ສ ົື່ງ ທື່ຳນ ໄປ ສ ບສວນ 

ຫຳ ຕ ົໍ້ນ ປຳຍ ສຳຍເຫດ         ທີື່  ນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ          ແລະ ຊຳວ ຢ ດາ          ເພ ື່ ອ ເບິື່ ງ ວື່ຳ         ພຣະທ  ຳ ທີື່  ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ມອບ ໝຳຍ ໃຫໍ້ ແກື່ ທື່ຳນ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ຢື່ຳງໃດ         ຍງັ ມີ ຄນົ ເຊ ື່ ອ ຟງັ ຢ ື່ ຫລ  ບ ື່?         

15ທື່ຳນ 

ຈ ົື່ງ ນ  ຳ ເອົຳ ຄ  ຳ         ແລະ ເງນິ ໄປ ຖວຳຍ ດໍ້ວຍ         ເພຳະ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ພໍ້ອມ ທງັ ທີື່  ປ ກສຳ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         

ປຳດຖະໜຳ ຢຳກ ຖວຳຍ ໃຫໍ້ ແກື່ ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ          ຊ ື່ ງ ມີ ພຣະວຫິຳນ ຢ ື່ ໃນ ນະຄອນ ເຢຣ -
ຊາເລັມ.         

16ສື່ວນ ຄ  ຳ         ແລະ ເງນິ ທີື່  ທື່ຳນ ຮວບຮວມ ໄດໍ້ ທົື່ວ ແຂວງ ບາບີໂລນ          ພໍ້ອມ ທງັ ຂອງ ທີື່  ພວກ 

ອິສຣາເອນ          ແລະ ປະໂລຫິດ ທງັຫລຳຍ ຖວຳຍ ໃຫໍ້ ແກື່ ພຣະວຫິຳນ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ທີື່  ນະ-

ຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ເອົຳ ໄປ ຖວຳຍ ບ ຊຳ ຄ  ກນັ.         

17ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ຈ ື່ຳຍ ເງນິ ນີໍ້ ຢື່ຳງ ລະມດັລະວງັ         

ໃຫໍ້ ຊ ໍ້ ງວົ         ແກະ         ແກະ ນໍ້ອຍ         ເຂົໍ້ຳ         ນ  ໍ້ຳ ອະງ ຸື່ນ         ແລະ ເອົຳ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ຖວຳຍ ຢ ື່ ເທິງ ແທື່ນ ບ ຊຳ         ທີື່  

ພຣະວຫິຳນ ໃນ ນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ.         

18ທື່ຳນ ອຳດ ຈະ ເອົຳ ເງນິ         ແລະ ຄ  ຳ ທີື່  ຍງັ ເຫລ ອ ຢ ື່ ນີໍ້ ໃຊໍ້ ຕຳມ-

ໃຈ ຂອງ ທື່ຳນ         ແລະ ເພ ື່ ອນ ຮື່ວມ ປະເທດ ຂອງ ທື່ຳນ ຕຳມ ຄວຳມ ປຳດຖະໜຳ         ແຕື່ ໃຫໍ້ ເປັນ ຕຳມ ນ  ໍ້ຳ 

ພຣະໄທ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ.         

19ເຄ ື່ ອງໃຊໍ້ ທກຸ ຢື່ຳງ ທີື່  ໄດໍ້ ມອບ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ         ສ  ຳລບັ ໃຊໍ້ ສອຍ ໃນ ພິທີ ທີື່  ພຣະ-

ວຫິຳນ ນ ັໍ້ນ         ໃຫໍ້ ຖວຳຍ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ທີື່  ນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ.         

20ຖໍ້ຳວື່ຳ         ທື່ຳນ ຕໍ້ອງກຳນ ສິື່ ງ 
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ອ ື່ ນ ໆ         ສ  ຳລບັ ພຣະວຫິຳນ         ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ເອົຳ ໄດໍ້ ຈຳກ ພະ ຄງັ ຫລວງ.          

21ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ອາຕາເຊເຊັດ          ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ບນັດຳ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ຜະແໜກ ຄງັ ເງນິ ຕຳມ 

ແຂວງ ເອຟຣາດ ຕຳເວັນຕກົ         ໃຫໍ້ ຈດັ ຫຳ ທກຸ ສິື່ ງ ຢື່ຳງ ຮບີ ດື່ວນ ແກື່ ເອັດຊະຣາ ຜ ໍ້ ເປັນ ປະໂລຫິດ         

ແລະ ຜ ໍ້ ຮອບ ຮ ໍ້ ຝື່ຳຍ ພຣະທ  ຳ         ກບັ ພຣະຄ  ຳ ສ ັື່ງ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ເທິງ ສະຫວນັ ຊ ັໍ້ນ ຟໍ້ຳ         ໃນ ທກຸ ສິື່ ງ ທີື່  

ທື່ຳນ ຮໍ້ອງ ຂ .         

22ຕຳມ ຂອບ ເຂດ ຈ  ຳກດັ         ຄ          ເງນິ ຫໍ້ຳ ໂຕນ         ເຂົໍ້ຳ ບຳ ເລ ສຳມ ພນັ ໝ ື່ ນ         ເຫລົໍ້ຳ ອະງ ຸື່ນ 

ສຳມ ພນັ ຫໍ້ຳ ຮໍ້ອຍ ລິດ         ນ  ໍ້ຳມນັ ໝຳກກອກ ສຳມ ພນັ ຫກົ ຮໍ້ອຍ ລິດ         ແລະ ເກ ອ         ໃຫໍ້ ເອົຳ ເທົື່ ຳ ທີື່  ຕໍ້ອງ-

ກຳນ.         

23ທື່ຳນ ຕໍ້ອງ ຈດັ ຫຳ ທກຸ ສິື່ ງ ຢື່ຳງ ລະມດັລະວງັ         ຕຳມ ທີ ພຣະເຈົ້າ ເທິງ ສະຫວນັ ຊ ັໍ້ນ ຟໍ້ຳ ຕໍ້ອງ-

ກຳນ ສ  ຳລບັ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະອງົ         ເພ ື່ ອ ເປັນ ກຳນ ຮ ໍ້ ຢື່ຳງ ແນື່ນອນ ວື່ຳ         ພຣະອງົ ຈະ ຊງົ ພຣະພິ-

ໂລດ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ແລະ ຜ ໍ້ ທີື່  ຈະ ຂ ໍ້ນ ຄອງ ລຳຊະ ສມົບດັ ແທນ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ.         

24ທື່ຳນ ບ ື່  ຄວນ ເກບັ ຄື່ຳ ທ  ຳນຽມ ຈຳກ ພວກ ປະໂລຫິດ         ພວກ ເລວີ          ພວກ ນກັ ດນົຕ ີ         ພວກ ນຳຍ ຍຳມ         

ພວກ ກ  ຳມະກອນ ພໍ້ອມ ທງັ ຄນົ ອ ື່ ນ ໆ         ທີື່  ມີ ສື່ວນ ກື່ຽວຂໍ້ອງ ໃນ ພຣະວຫິຳນ ນີໍ້.          
25ເຈົໍ້ຳ ເອັດຊະຣາ ເອີຍ         ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ໃຊໍ້ ສະຕປິນັຍຳ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ປະທຳນ ໃຫໍ້ ແກື່ ທື່ຳນ ນ ັໍ້ນ         

ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ຜ ໍ້ ປກົຄອງ         ເພ ື່ ອ ຄຸໍ້ມ ຄອງ ປະຊຳຊນົ ທກຸ ຄນົ ທີື່  ແຂວງ ເອຟຣາດ ທິດຕຳເວັນຕກົ ຄ          ທກຸ ຄນົ ທີື່  

ຮ ໍ້ຈກັ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ         ທື່ຳນ ຕໍ້ອງ ສ ັື່ງສອນ ພຣະທ  ຳ ນີໍ້ ໃຫໍ້ ແກື່ ຜ ໍ້ ທີື່  ຍງັ ບ ື່  ທນັ ຮ ໍ້ຈກັ.         

26ຖໍ້ຳວື່ຳ         ຜ ໍ້ ໃດ ບ ື່  ຍອມ ເຊ ື່ ອ ຟງັ ພຣະທ  ຳ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ         ຫລ  ກດົ ບນັຍດັ ຂອງ ຈກັກະ ພບົ         ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ 

ຕໍ້ອງ ຖ ກ ລງົໂທດ ທນັທີ         ຄ          ປະຫຳນ ຊວີດິ         ຖ ກ ເນລະເທດ         ຖ ກ ຍ ດ ຊບັ         ຫລ  ຖ ກ ຄກຸ.          

ເອັດຊະຣາສັນລະເສີນພຣະເຈົ້າ 
27ເອັດຊະຣາ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຂ  ສນັລະເສີນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ປ ື່ ຍື່ຳ ຕຳ ຍຳຍ ຂອງ ພວກ 

ເຮົຳ         ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ຖວຳຍ ກຽດ ແດື່ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ທີື່  ນະຄອນ 

ເຢຣ ຊາເລັມ.         

28ດໍ້ວຍ ພຣະຄນຸ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ຮບັ ຄວຳມ ກະລນຸຳ ຈຳກ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ         

ຈຳກ ພວກ ຜ ໍ້ ປ ກສຳ         ແລະ ທງັ ບນັດຳ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ທງັ ໝດົ ທີື່  ມີ ອ  ຳນຳດ         ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

ມີ ຄວຳມ ກໍ້ຳຫຳນ         ແລະ ກໍ້ຳ ທີື່  ຈະ ແນະນ  ຳ ຫວົໜໍ້ຳ ຄອບຄວົ ອິສຣາເອນ          ຫລຳຍ ຄນົ ໃຫໍ້ ກບັ ຄ ນ ມຳ ນ  ຳ 

ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ.          

ບົດທີ 8 
ລາຍຊື່ເພື່ອນຮູ່ວມງານຂອງເອັດຊະຣາ 

1ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້ ແມ ື່ນ ລຳຍ ຊ ື່  ຫວົໜໍ້ຳ ຂອງ ຕະກ ນ ຕື່ຳງ ໆ         ທີື່  ຖ ກ ຈບັ ໄປ ເປັນ ຊະເລີຍ ໃນ ບາບີໂລນ          ແຕື່ 

ໄດໍ້ ກບັ ຄ ນ ມຳ ຍງັ ກງຸ ເຢຣ ຊາເລັມ ນ  ຳ ເອັດຊະຣາ          ໃນ ຄຳວ ທີື່  ກະສດັ ອາຕາເຊເຊັດ ເປັນ ຈກັກະພດັ:          

 2 ຈຳກຕະກ ນ ຟີເນຮາດ ມເີກໂຊມ  

  ຈຳກຕະກ ນ ອີທາມາ ມດີານີເອນ  

  ຈຳກຕະກ ນ ດາວິດ ມຮັີດຕຸຊະ 
 3 ຈຳກຕະກ ນ ເຊການີອາ  

  ຈຳກຕະກ ນ ປາຣົດ ມເີຊຄາຣີຢາ  
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   ພໍ້ອມກບັເພິື່ ນມ ີ ຜ ໍ້ຊຳຍຜ ໍ້ຂ ໍ້ນທະບຽນໄວໍ້ໜ ື່ ງຮໍ້ອຍຫໍ້ຳສິບຄນົ 

 4 ຈຳກຕະກ ນ ປາຮາດ ໂມອາບ ມເີອລເີອໂຮນາຍ ລ ກຊຳຍ ເຊຣາຮີຢາ  

   ພໍ້ອມກບັເພິື່ ນ ມ ີ ຜ ໍ້ຊຳຍສອງຮໍ້ອຍຄນົ 

 5 ຈຳກຕະກ ນ ເຊການີອາ ມ ີລ ກຊຳຍຂອງ ຢາຮາຊີເອນ  

   ພໍ້ອມກບັເພິື່ ນມ ີ ຜ ໍ້ຊຳຍສຳມຮໍ້ອຍຄນົ 

 6 ຈຳກຕະກ ນ ອາດິນ ມເີອເບັດ ລ ກຊຳຍ ໂຢນາທານ  

   ພໍ້ອມກບັເພິື່ ນມ ີ ຜ ໍ້ຊຳຍຫໍ້ຳສິບຄນົ 

 7 ຈຳກຕະກ ນ ເອລາມ ມເີຢຊາຢາ ລ ກຊຳຍ ອາທາລຢີາ  

   ພໍ້ອມກບັເພິື່ ນມ ີ ຜ ໍ້ຊຳຍເຈດັສິບຄນົ 

 8 ຈຳກຕະກ ນ ເຊຟາຕີຢາ ມເີຊບາດີຢາ ລ ກຊຳຍ ມີກາເອນ  

   ພໍ້ອມກບັເພິື່ ນມ ີ ຜ ໍ້ຊຳຍແປດສິບຄນົ 

 9 ຈຳກຕະກ ນ ໂຢອາບ ມໂີອບາດີຢາ ລ ກຊຳຍ ເຢຮີເອນ  

   ພໍ້ອມກບັເພິື່ ນມ ີ ຜ ໍ້ຊຳຍສອງຮໍ້ອຍສິບແປດຄນົ 

 10 ຈຳກຕະກ ນ ເຊໂລມິດ ມ ີລ ກຊຳຍຂອງ ໂຢສີຟີຢາ  

   ພໍ້ອມກບັເພິື່ ນມ ີ ຜ ໍ້ຊຳຍໜ ື່ ງຮໍ້ອຍຫກົສິບຄນົ 

 11 ຈຳກຕະກ ນ ເບບາຍ ມເີຊຄາຣີຢາ ລ ກຊຳຍ ເບບາຍ  

   ພໍ້ອມກບັເພິື່ ນມ ີ ຜ ໍ້ຊຳຍຊຳວແປດຄນົ 

 12 ຈຳກຕະກ ນ ອາຊະກາດ ມໂີຢຮານານ ລ ກຊຳຍ ຮັກກາຕານ  

   ພໍ້ອມກບັເພິື່ ນມ ີ ຜ ໍ້ຊຳຍໜ ື່ ງຮໍ້ອຍສິບຄນົ 

 13 ຈຳກຕະກ ນ ອາໂດນີກາມ ມຜີ ໍ້ທີື່ ມຳພຳຍຫລງັ ຕ ື່ ໄປນີໍ້ເປັນຊ ື່ ຂອງພວກເຂົຳ 

   ຄ ເອລເີຟເລັດ ເຢອ ເອນ ແລະ ເຊມາຢາ  

   ພໍ້ອມກບັພວກເຂົຳມ ີ ຜ ໍ້ຊຳຍຫກົສິບຄນົ 

 14 ຈຳກຕະກ ນ ບກິວາຍ ມ ີອຸທາຍ ແລະ ຊາກ ເຣ  

   ພໍ້ອມກບັພວກເຂົຳທງັສອງມ ີ ຜ ໍ້ຊຳຍເຈດັສິບຄນົ 

ເອັດຊະຣາຕ້ອງການໃຫ້ມີຄົນເລວີ ແລະຄົນໃຊ້ປະຈຳພຣະວິຫານໄປເພີ່ມເຕີມ 
15ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຮວບຮວມ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ຍງັ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ທີື່  ໄຫລ ໄປ ສ ື່ ອາຮາວາ          ເຮົຳ ຕ ັໍ້ງ 

ຄໍ້ຳຍ ຢ ື່ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ສຳມ ມ ໍ້         ເມ  ື່ອ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ສ  ຳຫລວດ ເບິື່ ງ ປະຊຳຊນົ         ແລະ ປະໂລຫິດ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ບ ື່  

ເຫັນ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ເລວີ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ເລີຍ         

16ແລໍ້ວ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ໃຫໍ້ ໄປ ເອີໍ້ນ ເອລເີອເຊ          ອາຣີເອນ          

ເຊມາຢາ          ເອນນາທານ          ຢາຣິບ          ເອນນາທານ          ນາທານ          ເຊຄາຣີຢາ          ແລະ ເມຊຸນລຳ          ບກຸຄນົ 

ຊ ັໍ້ນ ຫວົໜໍ້ຳ         ແລະ ໃຫໍ້ຫຳ ໂຢຢາຣິບ          ກບັ ເອນນາທານ          ຜ ໍ້ ເປັນ ຄນົ ມີ ຄວຳມ ເຂົໍ້ຳໃຈ         

17ແລໍ້ວ ສ ົື່ງ 

ພວກ ເຂົຳ ດໍ້ວຍ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ໄປ ຍງັ ທື່ຳນ ອິດໂດ          ບກຸຄນົ ຊ ັໍ້ນ ຫວົໜໍ້ຳ ຍງັ ສະຖຳນທີື່  ທີື່  ຊ ື່  ກາຊິເຟຍ          ຄ  ໃຫໍ້ 

ບອກ ອິດໂດ ແລະ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ເພິື່ ນ ຜ ໍ້ ເປັນ ຄນົ ໃຊໍ້ ປະຈ  ຳ ພຣະວຫິຳນ ໃນ ກາຊິເຟຍ ວື່ຳ         ຂ  ສ ົື່ງ ຜ ໍ້ ບວົ-

ລະບດັ ສ  ຳລບັ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຮົຳ ມຳ ຍງັ ເຮົຳ          
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18ແລະ ໂດຍ ພຣະຫດັ ທີື່  ຊງົ ພຣະຄນຸ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຮົຳ ຢ ື່ ກບັ ເຮົຳ         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ນ  ຳ ຄນົ ທີື່  ມີ 

ຄວຳມ ສຳມຳດ ມຳ ໃຫໍ້ ເຮົຳ         ເປັນ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ມາລ ີລ ກ ຊຳຍ ເລວີ          ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ອິສຣາເອນ          ຊ ື່  

ເຊເຣບີຢາ          ກບັ ລ ກ ຊຳຍ         ແລະ ຍຳດ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ລວມ ສິບ ແປດ ຄນົ         

19ທງັ ຮາຊາບີຢາ          ແລະ ເຢຊາຢາ          

ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ເມຣາຣີ ກບັ ຍຳດ ພີື່ ນ ໍ້ອງ         ແລະ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ລວມ ຊຳວ ຄນົ         

20ຄນົ ໃຊໍ້ ປະ-

ຈ  ຳ ພຣະວຫິຳນ         ຊ ື່ ງ ດາວິດ          ແລະ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ຂອງ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ຈດັ ຕ ັໍ້ງ ຂ ໍ້ນ ໄວໍ້         ເພ ື່ ອ ບວົລະບດັ ຄນົ 

ເລວີ          ມີ ຄນົ ໃຊໍ້ ປະຈ  ຳ ພຣະວຫິຳນ ສອງ ຮໍ້ອຍ ຊຳວ ຄນົ         ບກຸຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ທງັ ໝດົ ມີ ຊ ື່  ລະບ ຸໄວໍ້          

ການຖືສິນອົດອາຫານທີ່ແມູ່ນຳອາຮາວາ 
21ແລໍ້ວ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກ  ປະກຳດ ໃຫໍ້ ຖ  ສິນ ອດົ ອຳຫຳນ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         ຄ  ທີື່  ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ອາຮາວາ          ເພ ື່ ອ ເຮົຳ 

ທງັຫລຳຍ ຈະ ໄດໍ້ ຖື່ອມຕວົ ລງົ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຮົຳ         ເພ ື່ ອ ຈະ ທ ນ ຂ  ຫນົທຳງ ອນັ ຖ ກຕໍ້ອງ 

ຈຳກ ພຣະອງົ         ສ  ຳລບັ ເຮົຳ         ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ ສິື່ ງ ຂອງ ທງັ ໝດົ ຂອງ ເຮົຳ         

22ເພຳະ ຂໍ້ຳພະ-

ເຈົໍ້ຳ ອບັອຳຍ ທີື່  ຈະ ທ ນ ຂ  ກອງ ທະຫຳນ         ແລະ ພນົທະຫຳນ ມ ໍ້ຳ ຈຳກ ກະສດັ         ເພ ື່ ອ ຊື່ວຍ ເຮົຳ ສ ໍ້ ສດັຕ  

ຕຳມ ທຳງ ຂອງ ເຮົຳ         ໃນ ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ໄດໍ້ ກຳບ ທ ນ ກະສດັ ແລໍ້ວ ວື່ຳ         “ພຣະຫດັ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຮົຳ ຢ ື່ 

ກບັ ບນັດຳ ຜ ໍ້ ທີື່  ສະແຫວງຫຳ ພຣະອງົ ສ  ຳລບັ ກຳນ ດ ີ         ແຕື່ ລິດທຳນພຸຳບ ແລະ ພຣະພິໂລດ ຂອງ ພຣະ-

ອງົ ຕ ື່ ສ ໍ້ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ທີື່  ປະ ຖິໍ້ມ ພຣະອງົ”         

23ເຮົຳ ຈ ື່ງ ອດົ ອຳຫຳນ         ແລະ ອໍ້ອນວອນ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຮົຳ 

ເພ ື່ ອ ເລ ື່ ອງ ນີໍ້         ແລະ ພຣະອງົ ຊງົ ຟງັສຽງ ຮໍ້ອງ ທ ນ ຂອງ ເຮົຳ          

ຊັບສົມບັດມອບໄວ້ແກູ່ປະໂລຫິດສິບສອງຄົນ 
24ແລໍ້ວ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເລ ອກ ຕ ັໍ້ງ ປະໂລຫິດ ໃຫຍື່ ສິບ ສອງ ຄນົ ຄ          ເຊເຣບີຢາ          ຮາຊາບີຢາ          ແລະ 

ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ທີື່ ຢ ື່ ກບັ ພວກ ເຂົຳ ສິບ ຄນົ         

25ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຊ ັື່ງ ເງນິ         ແລະ ຄ  ຳ         ກບັ ເຄ ື່ ອງໃຊໍ້         

ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ສ  ຳລບັ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຮົຳ         ມອບ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ         ຊ ື່ ງ ກະສດັ         

ແລະ ທີື່  ປ ກສຳ         ລວມ ທງັ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຂອງ ພະ ອງົ         ແລະ ຄນົ ອິສຣາເອນ ທງັ ປວງ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຖວຳຍ 

ໄວໍ້         

26ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຊ ັື່ງ ໃສື່ ມ  ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ເປັນ ເງນິ ຫກົ ຮໍ້ອຍ ຫໍ້ຳ ສິບ ຕະລນັຕນົ[a]         ແລະ ເຄ ື່ ອງໃຊໍ້ 

ທີື່  ເຮັດ ດໍ້ວຍ ເງນິ ມຄີື່ຳ ໜ ື່ ງ ຮໍ້ອຍ ຕະລນັຕນົ         ແລະ ຄ  ຳ ຮໍ້ອຍ ຕະລນັຕນົ         

27ຊຳມ ຄ  ຳ ຊຳວ ໜື່ວຍ ມຄີື່ຳ 

ໜ ື່ ງ ພນັ ດຳຣກິ[b]         ແລະ ເຄ ື່ ອງໃຊໍ້ ທອງເຫລ ອງ ເນ ໍ້ອ ລະອຽດ ສກຸ ໃສ ສອງ ໜື່ວຍ ມຄີື່ຳ ເທົື່ ຳ ກບັ ຄ  ຳ         

28ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ບອກ ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ         “ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ບ ລິສດຸ ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ເຄ ື່ ອງໃຊໍ້ ກ  ບ ລິ-

ສດຸ         ແລະ ເງນິ ກບັ ຄ  ຳ ເປັນ ຂອງ ຖວຳຍ ດໍ້ວຍ ໃຈ ສະໝກັ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ບນັພະ-

ບ ລດຸ ຂອງ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ         

29ຈ ົື່ງ ເຝົໍ້ຳ ເບິື່ ງ ໄວໍ້ ຈນົ ກວື່ຳ ທື່ຳນ ຊ ັື່ງ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ພວກ ປະໂລຫິດ 

ໃຫຍື່         ແລະ ຄນົ ເລວີ          ກບັ ຫວົໜໍ້ຳ ຂອງ ຕະກ ນ ອິສຣາເອນ ໃນ ເຢຣ ຊາເລັມ          ພຳຍ ໃນ ຫໍ້ອງ ພຣະວ-ິ

ຫຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ”          
30ບນັດຳ ປະໂລຫິດ         ແລະ ຄນົ ເລວີ ຈ ື່ງ ຮບັ ເງນິ         ແລະ ຄ  ຳ ທີື່  ໄດໍ້ ຊ ັື່ງ         ກບັ ເຄ ື່ ອງໃຊໍ້         ເພ ື່ ອ ນ  ຳໄປ ຍງັ 

ເຢຣ ຊາເລັມ ໃນ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຮົຳ          

ເອັດຊະຣາເຖິງເຢຣ ຊາເລັມ 
31ແລໍ້ວ ເຮົຳ ກ  ອອກ ຈຳກ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ອາຮາວາ ໃນ ວນັ ທີ ສິບ ສອງ ຂອງ ເດ ອນ ຕ ົໍ້ນ         ເພ ື່ ອ ໄປ ຍງັ ເຢຣ ຊາ-

 

[a]ໜ ື່ ງຕະລນັຕນົ ຄ  3.4 ກໂິລ (kg) [b]ໜ ື່ ງພນັດຳຣກິ ຄ  8.4 ກໂິລ (kg) 
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ເລັມ          ແລະ ພຣະຫດັ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຮົຳ ຢ ື່ ກບັ ເຮົຳ         ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊື່ວຍ ເຮົຳ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຈຳກ ມ  ຂອງ 

ສດັຕ          ຈຳກ ພວກ ດກັ ຊຸ ໍ້ມ ຄອຍ ຖໍ້ຳ ຢ ື່ ຕຳມ ທຳງ         

32ເຮົຳ ມຳ ເຖງິ ເຢຣ ຊາເລັມ          ແລະ ພກັ ຢ ື່ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ 

ສຳມ ມ ໍ້         

33ໃນ ວນັ ທີ ສີື່  ພຳຍ ໃນ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຮົຳ         ກ  ຊ ັື່ງ ເງນິ ຄ  ຳ         ແລະ ເຄ ື່ ອງໃຊໍ້ 

ໃສື່ ມ  ຂອງ ເມເຣໂມດ ປະໂລຫິດ         ລ ກ ຊຳຍ ອ ຣີຢາ          ແລະ ຄນົ ທີື່ ຢ ື່ ກບັ ພວກ ເຂົຳ ຄ  ເອເລອາຊາ ລ ກ 

ຊຳຍ ຟີເນຮາດ          ແລະ ຄນົ ທີື່ ຢ ື່ ກບັ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ຄ          ໂຢຊາບັດ          ລ ກ ຊຳຍ ເຢຊ ອາ          ແລະ ໂນ-
ອາດີຢາ ລ ກ ຊຳຍ ບິນນຸຍ          ຄນົ ເລວີ         

34ພວກ ເຂົຳ ຊ ັື່ງ         ແລະ ນບັ ທງັ ໝດົ         ແລໍ້ວ ບນັທ ກ ນ  ໍ້ຳໜກັ ຂອງ 

ທກຸ ສິື່ ງ ໄວໍ້          
35ບນັດຳ ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ພວກ ທີື່  ຖ ກ ກວຳດ ໄປ ເປັນ ຊະເລີຍ         ຊ ື່ ງ ໄດໍ້ ກບັ ມຳ ຈຳກ ກຳນ ເປັນ ຊະ-

ເລີຍ         ໄດໍ້ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ ແດື່ ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ          ມີ ງວົເຖກິ ສິບ ສອງ ໂຕ ສ  ຳລບັ ພວກ 

ອິສຣາເອນ ທງັ ປວງ         ແກະ ຜ ໍ້ ເກົໍ້ຳ ສິບ ຫກົ ໂຕ         ລ ກ ແກະ ເຈດັ ສິບ ເຈດັ ໂຕ         ແລະ ແບໍ້ ຜ ໍ້ ສິບ ສອງ ໂຕ 

ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ບຳບ         ທງັ ໝດົ ນີໍ້ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ ຖວຳຍ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          

ພວກເຂົາມອບພະລາຊະອົງການໃຫ້ແກູ່ຜ ້ປົກຄອງ 
36ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ມອບ ພະ ລຳຊະ ອງົກຳນ ໃຫໍ້ ແກື່ ຜ ໍ້ ປກົຄອງ         ແລະ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ຂອງ 

ກະສດັ         ຟຳກ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຕຳເວັນຕກົ         ແລະ ພວກ ເພິື່ ນ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ໄດໍ້ ຊື່ວຍເຫລ ອ ປະຊຳຊນົ         ກບັ ພຣະວ-ິ

ຫຳນ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          

ບົດທີ 9 
ການແຕູ່ງງານກັບຊົນຊາດທີ່ບໍ່ເຊື່ອພຣະເຈົ້າເປັນສິ່ງທີ່ຜິດ 

1ພຳຍຫລງັ ເຫດກຳນ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້         ເຈົໍ້ຳ ໜໍ້ຳທີື່  ກ  ເຂົໍ້ຳ ມຳ ຫຳ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ຊນົ ຊຳດ ອິສຣາ-
ເອນ          ແລະ ບນັດຳ ປະໂລຫິດ ກບັ ຄນົ ເລວີ ບ ື່  ໄດໍ້ ແຍກ ຕນົ ອອກ ຈຳກ ຊນົ ຊຳດ ທງັຫລຳຍ ແຫື່ງ ແຜື່ນ-

ດນິ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ກບັ ກຳນ ໜໍ້ຳ ກຽດ ຊງັ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ເລີຍ         ຄ  ຈຳກ ຄນົ ການາອານ          ຄນົ ຮິດຕີ          ຄນົ 

ເປຣິຊີ          ຄນົ ເຢບຸດ          ຄນົ ອຳໂມນ          ຄນົ ໂມອາບ          ຄນົ ເອຢິບ          ແລະ ຄນົ ອະໂມຣີດ         

2ເພຳະ ພວກ ເຂົຳ 

ຮບັ ລ ກ ສຳວ ຂອງ ຊນົ ຊຳດ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເປັນ ເມຍ ຂອງ ຕນົ ເອງ         ແລະ ຂອງ ລ ກ ຊຳຍ         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ເຊ ໍ້ອສຳຍ 

ບ ລິສດຸ ໄດໍ້ ປະ ປນົ ກບັ ຊນົ ຊຳດ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ແຜື່ນດນິ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ໃນ ກຳນ ລະເມດີ ຂ ໍ້ ນີໍ້         ມ  ຂອງ ເຈົໍ້ຳ 

ໜໍ້ຳທີື່  ຊ ັໍ້ນ ຫວົໜໍ້ຳ         ແລະ ຜ ໍ້ ປກົຄອງ ເມ  ອງ ແມ ື່ນ ເດັື່ ນ ທີື່  ສດຸ”          
3ເມ  ື່ອ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຍນິ ຢື່ຳງ ນີໍ້         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກ  ຈກີ ເສ ໍ້ອ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ທງັ ເສ ໍ້ອ ຄມຸ ຂອງ ຂໍ້ຳພະ-

ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ຕດັ ຜມົ ອອກ ຈຳກ ຫວົ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ທງັ ແຖ ໜວດ ເຄົຳ         ແລະ ນ ັື່ງ ລງົ ຕກົໃຈ ຢ ື່         

4ແລໍ້ວ 

ບນັດຳ ຄນົ ທີື່  ສ ັື່ນ ສະທໍ້ຳນ ໄປ ດໍ້ວຍ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ          ເຫດ ຍໍ້ອນ ກຳນ ລະ-

ເມດີ ຂອງ ພວກ ທີື່  ຖ ກ ກວຳດ ໄປ ເປັນ ຊະເລີຍ ນ ັໍ້ນ         ໄດໍ້ ມຳ ປະຊຸມ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ເມ  ື່ອ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ 

ນ ັື່ງ ຕກົໃຈ ຢ ື່ ຈນົ ຮອດ ເວລຳ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ຖວຳຍ ບ ຊຳ ໃນ ຕອນ ແລງ          

ຄຳອະທິຖານ ແລະການສາລະພາບຂອງເອັດຊະຣາ 
5ໃນ ເວລຳ ຖວຳຍ ບ ຊຳ ຕອນ ແລງ ນ ັໍ້ນ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ລກຸຂ ໍ້ນ ຈຳກ ກຳນ ຖື່ອມຕວົ         ມີ ເຄ ື່ ອງ ແຕື່ງ 

ກຳຍ         ແລະ ເສ ໍ້ອ ຄມຸ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈກີ ຂຳດ         ແລໍ້ວ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກ  ຂ ຸເຂົື່ ຳ ລງົ         ຍກົ ມ  ຂ ໍ້ນ ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້-
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ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         

6ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ທ ນ ວື່ຳ         “ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ຂໍ້ຳ ພຣະອງົ         ຂໍ້ຳ-

ພະອງົ ອບັອຳຍ ບ ື່  ກໍ້ຳ ທີື່  ຈະ ເງຍີ ໜໍ້ຳ ຫຳ ພຣະອງົ         ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ຂໍ້ຳພະອງົ         ເພຳະວື່ຳ ຄວຳມ ຊ ົື່ວຊໍ້ຳ 

ຂອງ ຂໍ້ຳພະອງົ ທງັຫລຳຍ ຂ ໍ້ນ ສ ງ ກວື່ຳ ຫວົ ຂອງ ຂໍ້ຳພະອງົ         ແລະ ກຳນ ລະເມດີ ຂອງ ຂໍ້ຳພະອງົ ທງັ-

ຫລຳຍ ກ  ກອງ ຂ ໍ້ນ ໄປ ເຖງິ ຟໍ້ຳ ສະຫວນັ          
7ຂໍ້ຳພະອງົ ທງັຫລຳຍ ມກີຳນ ລະເມດີ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ສະໄໝ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ຂໍ້ຳພະອງົ ຈນົ ເຖງິ 

ທກຸ ມ ໍ້ນີໍ້         ແລະ ຍໍ້ອນ ຄວຳມ ຊ ົື່ວຊໍ້ຳ ຂອງ ຂໍ້ຳພະອງົ ທງັຫລຳຍ         ຂໍ້ຳພະອງົ ທງັຫລຳຍ         ທງັ ບນັດຳ ກະ-

ສດັ ຂອງ ຂໍ້ຳພະອງົ         ແລະ ບນັດຳ ປະໂລຫິດ ຂອງ ຂໍ້ຳພະອງົ ໄດໍ້ ຖ ກ ມອບ ໄວໍ້ ໃນ ມ  ຂອງ ບນັດຳ ກະສດັ 

ແຫື່ງ ແຜື່ນດນິ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ໃຫໍ້ ແກື່ ດຳບ         ແກື່ ກຳນ ເປັນ ຊະເລີຍ         ແກື່ ກຳນ ປຸໍ້ນ         ແລະ ແກື່ ກຳນ ຂຳຍໜໍ້ຳ 

ຢື່ຳງ ທີື່  ສດຸ         ຢື່ຳງ ທກຸ ມ ໍ້ນີໍ້          
8ແຕື່ ບດັ ນີໍ້         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ຂໍ້ຳພະອງົ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ສະແດງ ພຣະກະລນຸຳ ຊ ົື່ວ-

ຄຳວ ໜ ື່ ງ ສ ັໍ້ນ ໆ         ແລະ ໄດໍ້ ປະທຳນ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳພະອງົ ທງັຫລຳຍ ມີ ຄນົ ທີື່  ເຫລ ອ ຢ ື່ ແລະ ມີ ບື່ອນ ຍ ດໝັໍ້ນ ໃນ 

ບື່ອນ ບ ລິສດຸ ຂອງ ພຣະອງົ         ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ຂໍ້ຳພະອງົ ຈະ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ຕຳ ຂອງ ຂໍ້ຳພະອງົ ທງັ-

ຫລຳຍ ແຈ ໍ້ງ ຂ ໍ້ນ         ແລະ ໄດໍ້ ປະທຳນ ຄວຳມ ພົໍ້ນ ຈຳກ ກຳນ ເປັນ ຂໍ້ຳ ທຳດ ຂອງ ຂໍ້ຳພະອງົ ທງັຫລຳຍ         

9ເພຳະວື່ຳ ຂໍ້ຳພະອງົ ທງັຫລຳຍ ເປັນ ຂໍ້ຳ ທຳດ         ແຕື່ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ຂໍ້ຳພະອງົ ບ ື່  ໄດໍ້ ປະ ຖິໍ້ມ ຂໍ້ຳພະອງົ 

ໄວໍ້ ໃນ ກຳນ ເປັນ ຂໍ້ຳ ທຳດ         ແຕື່ ໄດໍ້ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳພະອງົ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ຮບັ ຄວຳມ ເມດ ຕຳ ໃນ ສຳຍ 

ພະເນດ ບນັດຳ ກະສດັ ແຫື່ງ ເປີເຊຍ          ໄດໍ້ ປະທຳນ ກຳນ ຟ ໍ້ນ ຟ  ແກື່ ຂໍ້ຳພະອງົ ທງັຫລຳຍ ນ  ຳ ເພ ື່ ອ ຈະ ຕ ັໍ້ງ 

ພຣະວຫິຳນ ແຫື່ງ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ຂໍ້ຳພະອງົ ທງັຫລຳຍ ຂ ໍ້ນ ໄວໍ້         ເພ ື່ ອ ຈະ ສໍ້ອມແປງ ສິື່ ງ ທີື່  ມ ໍ້ຳງເພ ແລໍ້ວ         

ເພ ື່ ອ ຈະ ປະທຳນ ກ  ຳແພງ ແກື່ ຂໍ້ຳພະອງົ ທງັຫລຳຍ ໃນ ຢ ດາ ແລະ ໃນ ເຢຣ ຊາເລັມ          
10ແລະ ບດັ ນີໍ້         ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ຂໍ້ຳພະອງົ ທງັຫລຳຍ         ຕ ື່  ຈຳກ ນີໍ້ ຂໍ້ຳພະອງົ ຈະ ທ ນ ຫຍງັ ອີກ         

ເພຳະ ຂໍ້ຳພະອງົ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ປະ ຖິໍ້ມ ພຣະບນັຍດັ ຂອງ ພຣະອງົ         

11ຊ ື່ ງ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ບນັຊຳ ໄວໍ້ ໂດຍ ຜ ໍ້ 

ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ         ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ພຣະອງົ ວື່ຳ         ‘ແຜື່ນດນິ ຊ ື່ ງ ເຈົໍ້ຳ ກ  ຳລງັ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ເພ ື່ ອ ຍ ດ ເປັນ ກ  ຳມະ-

ສິດ ນ ັໍ້ນ         ເປັນ ແຜື່ນດນິ ມນົທິນ         ດໍ້ວຍ ເຫດ ຄວຳມ ເປັນ ມນົທິນ ຂອງ ຊນົ ຊຳດ ທງັຫລຳຍ ແຫື່ງ ແຜື່ນດນິ 

ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ຍໍ້ອນ ກຳນ ໜໍ້ຳ ກຽດ ຊງັ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ຊ ື່ ງ ເຕັມ ໄປ ດໍ້ວຍ ມນົທິນ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ທງັ-

ຫລຳຍ         

12ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ຢື່ຳ ມອບ ພວກ ລ ກ ສຳວ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ແກື່ ພວກ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ຫລ  ຢື່ຳ 

ຮບັ ພວກ ລ ກ ສຳວ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ໃຫໍ້ ພວກ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ຫລ  ຢື່ຳ ເສີມ ສນັຕພິຳບ         ແລະ ຄວຳມ 

ຈະເລີນ ຮ ັື່ງມ ີ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ         ເພ ື່ ອ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ ແຂງແຮງ         ແລະ ກນິ ຂອງ ດ ີໆ ແຫື່ງ 

ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ມອບ ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ ໄວໍ້ ເປັນ ມ ລະດກົ ແກື່ ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ’          
13ເມ  ື່ອ ຂໍ້ຳພະອງົ ທງັຫລຳຍ ຮບັ ໂທດ ເພຳະ ກຳນ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ຂອງ ຂໍ້ຳພະອງົ         ແລະ ເພຳະ ກຳນ ລະ-

ເມດີ ອນັ ໃຫຍື່ ຂອງ ຂໍ້ຳພະອງົ         ແລະ ເມ  ື່ອ ພຣະອງົ ຄ  ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ຂໍ້ຳພະອງົ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ລງົໂທດ 

ຂໍ້ຳພະອງົ         ເຫດ ຍໍ້ອນ ຄວຳມ ຊ ົື່ວຊໍ້ຳ ຂອງ ຂໍ້ຳພະອງົ         ນໍ້ອຍ ກວື່ຳ ສິື່ ງ ທີື່  ສມົຄວນ ໄດໍ້ ຮບັ         ທງັ ໄດໍ້ ປະ-

ທຳນ ກຳນ ຊື່ວຍ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ແກື່ ຂໍ້ຳພະອງົ ທງັຫລຳຍ ຢື່ຳງ ນີໍ້         

14ສມົຄວນ ທີື່  ຂໍ້ຳພະອງົ ທງັຫລຳຍ ຈະ ຫກັ 

ພຣະບນັຍດັ ຂອງ ພຣະອງົ ອີກ         ແລະ ເຂົໍ້ຳ ແຕື່ງງຳນ ກບັ ຊນົ ຊຳດ ທງັຫລຳຍ ຜ ໍ້ ປະພ ດ ສິື່ ງ ໜໍ້ຳ ກຽດ ຊງັ 

ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ຫລ          ພຣະອງົ ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ ໂກດ ຮໍ້ຳຍ ຕ ື່  ຂໍ້ຳພະອງົ ທງັຫລຳຍ ຈນົ ພຣະອງົ ທ  ຳລຳຍ ຂໍ້ຳພະອງົ ທງັ-
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ຫລຳຍ ເສຍ         ຈນົ ບ ື່  ມີ ຄນົ ທີື່  ເຫລ ອ ຢ ື່         ແລະ ບ ື່  ມີ ໃຜ ລອດ ພົໍ້ນ ໄດໍ້ ຫລ          

15ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະ-
ເຈົ້າ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ          ພຣະອງົ ຊອບ ທ  ຳ         ເພຳະ ຂໍ້ຳພະອງົ ທງັຫລຳຍ ເປັນ ຄນົ ທີື່  ເຫລ ອ ຢ ື່ ຊ ື່ ງ ລອດ 

ພົໍ້ນ ມຳ ຢື່ຳງ ທກຸ ມ ໍ້ນີໍ້         ເບິື່ ງ ແມ         ຂໍ້ຳພະອງົ ທງັຫລຳຍ ຢ ື່ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະອງົ         ມກີຳນ ລະເມດີ ຂອງ ຂໍ້ຳ 

ພຣະອງົ ຢ ື່ ເພຳະ ບ ື່  ມີ ຈກັ ຄນົ ດຽວ ທີື່  ຈະ ຢ ນ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະອງົ ໄດໍ້”          

ບົດທີ 10 
ຄົນຂອງພຣະເຈົ້າແຍກອອກຈາກຊາວໂລກ 

1ຂະນະ ທີື່  ເອັດຊະຣາ ອະທິຖຳນ         ທງັ ຮໍ້ອງໄຫໍ້         ແລະ ສຳລະພຳບ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະ-
ເຈົ້າ          ມີ ຊຸມນມຸຊນົ ໝ ື່ ໃຫຍື່ ທງັ ຊຳຍ ຍງິ         ແລະ ເດັກນໍ້ອຍ ຈຳກ ອິສຣາເອນ ປະຊຸມ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ເພິື່ ນ         ເພຳະ 

ປະຊຳຊນົ ໄດໍ້ ຮໍ້ອງໄຫໍ້ ຢື່ຳງ ຂມົຂ ື່ ນ         

2ແລໍ້ວ ເຊການີອາ ລ ກ ຊຳຍ ເຢຮີເອນ          ຕະກ ນ ເອລາມ ກື່ຳວ ແກື່ 

ເອັດຊະຣາ ວື່ຳ         “ພວກ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ລະເມດີ ຕ ື່  ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຮົຳ ເສຍ ແລໍ້ວ         ແລະ ໄດໍ້ ແຕື່ງ-

ງຳນ ກບັ ຍງິ ຕື່ຳງ ຊຳດ ຈຳກ ຊນົ ຊຳດ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ແຜື່ນດນິ ນີໍ້         ແຕື່ ເຖງິ ຈະ ມີ ເລ ື່ ອງ ຢື່ຳງ ນີໍ້         ກ  ຍງັ ມີ 

ຄວຳມ ຫວງັ ໃນ ອິສຣາເອນ ຢ ື່          
3ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ໃຫໍ້ ເຮົຳ ເຮັດ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ ກບັ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຮົຳ ທີື່  ຈະ ຖິໍ້ມ ເມຍ         ແລະ ລ ກ ເຫລົື່ ຳ 

ນີໍ້         ຊ ື່ ງ ເກດີ ມຳ ຈຳກ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ         ຕຳມ ຄ  ຳ ປ ກສຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ແລະ ຂອງ 

ບນັດຳ ຜ ໍ້ ທີື່  ສ ັື່ນ ສະທໍ້ຳນ ດໍ້ວຍ ພຣະບນັຍດັ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ         ແລະ ຂ  ໃຫໍ້ ເຮັດ ຕຳມ 

ກດົໝຳຍ ສຳ         

4ຈ ົື່ງ ລກຸຂ ໍ້ນ         ເພຳະ ເປັນ ໜໍ້ຳທີື່  ຂອງ ທື່ຳນ         ແລະ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ ສະໜບັສະໜ ນ 

ທື່ຳນ         ຂ  ຈ ົື່ງ ເຂັໍ້ມແຂງ         ແລະ ເຮັດ ເຖດີ”          
5ແລໍ້ວ ເອັດຊະຣາ ໄດໍ້ ລກຸຂ ໍ້ນ ໃຫໍ້ ບນັດຳ ປະໂລຫິດ ໃຫຍື່ ແລະ ເລວີ          ກບັ ອິສຣາເອນ ທງັ ປວງ ເຮັດ 

ຄ  ຳ ສຳບຳນ ວື່ຳ         ຕນົ ຈະ ເຮັດ ຕຳມ ທີື່  ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ແລໍ້ວ         ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ຈ ື່ງ ເຮັດ ຄ  ຳ ສຳບຳນ         

6ແລໍ້ວ 

ເອັດຊະຣາ ກ  ຖອຍ ອອກ ຈຳກ ໜໍ້ຳ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ຫໍ້ອງ ຂອງ ເຢໂຮຮານັນ 

ລ ກ ຊຳຍ ເອລຢີາຊິບ          ເມ  ື່ອ ມຳ ເຖງິ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນແລໍ້ວ ກ  ບ ື່  ຮບັ ປະທຳນ ເຂົໍ້ຳຈີື່         ຫລ  ດ ື່ ມນ  ໍ້ຳ         ເພຳະ ເພິື່ ນ 

ໂສກເສົໍ້ຳ ຍໍ້ອນ ເລ ື່ ອງ ກຳນ ລະເມດີ ຂອງ ພວກ ທີື່  ຖ ກ ກວຳດ ໄປ ເປັນ ຊະເລີຍ ນ ັໍ້ນ          
7ພວກ ເຂົຳ ປະກຳດ ທົື່ວ ຢ ດາ          ແລະ ເຢຣ ຊາເລັມ          ແກື່ ລ ກ ຫລຳນ ທງັ ໝດົ ຂອງ ພວກ ທີື່  ຖ ກ ກວຳດ 

ໄປ ເປັນ ຊະເລີຍ ວື່ຳ         ໃຫໍ້ ມຳ ຊຸມນມຸ ກນັ ທີື່  ເຢຣ ຊາເລັມ         

8ແລະ ຖໍ້ຳ ຜ ໍ້ ໃດ ບ ື່  ມຳ ພຳຍ ໃນ ສຳມ ມ ໍ້         ຕຳມ ຄ  ຳ 

ສ ັື່ງ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໜໍ້ຳທີື່          ແລະ ພວກ ຜ ໍ້ ໃຫຍື່ ທງັຫລຳຍ         ຈະ ຕໍ້ອງ ຢ ດ ຊບັ ສມົບດັ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ທງັ ໝດົ         

ແລະ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ຕໍ້ອງ ຕດັຂຳດ ຈຳກ ຊຸມນມຸຊນົ ຂອງ ພວກ ທີື່  ຖ ກ ກວຳດ ໄປ ເປັນ ຊະເລີຍ          
9ຜ ໍ້ ຊຳຍ ທງັ ປວງ ຂອງ ຢ ດາ          ແລະ ເບັນຢາມິນ ໄດໍ້ ຊຸມນມຸ ກນັ ທີື່  ເຢຣ ຊາເລັມ ພຳຍ ໃນ ສຳມ ມ ໍ້         ໃນ 

ເດ ອນ ທີ ເກົໍ້ຳ         ໃນ ວນັ ທີ ຊຳວ ຂອງ ເດ ອນ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ປະຊຳຊນົ ທງັ ປວງ ນ ັື່ງ ຢ ື່ ທີື່  ຖະໜນົ ໜໍ້ຳ ພຣະວ-ິ

ຫຳນ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ຕວົ ສ ັື່ນ ສະທໍ້ຳນ ດໍ້ວຍ ເລ ື່ ອງ ນີໍ້         ແລະ ດໍ້ວຍ ເລ ື່ ອງ ຝນົຕກົ ໜກັ          
10ເອັດຊະຣາ ໄດໍ້ ລກຸຂ ໍ້ນ ເວົໍ້ຳ ກບັ ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ         “ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ລະເມດີ         ແລະ ໄດໍ້ ແຕື່ງງຳນ 

ກບັ ຍງິ ຕື່ຳງ ຊຳດ         ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ທະວ ີກຳນ ລະເມດີ ຂອງ ອິສຣາເອນ         

11ເຫດ ສະນ ັໍ້ນ ບດັ ນີໍ້         ຈ ົື່ງ ສຳລະພຳບ 

ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ທື່ຳນ         ແລະ ເຮັດ ຕຳມ ນ  ໍ້ຳ ພຣະໄທ ຂອງ ພຣະອງົ         
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ຈ ົື່ງ ແຍກ ຕວົ ທື່ຳນ ອອກ ຈຳກ ຊນົ ຊຳດ ທງັຫລຳຍ ແຫື່ງ ແຜື່ນດນິ         ແລະ ຈຳກ ເມຍ ຕື່ຳງ ຊຳດ”          

12ແລໍ້ວ ຊຸມນມຸຊນົ ທງັ ໝດົ ໄດໍ້ ຕອບ ດໍ້ວຍ ສຽງ ອນັ ດ ັື່ງ ວື່ຳ         “ເປັນ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ແຫລະ         ເຮົຳ ຕໍ້ອງ ເຮັດ 

ຕຳມ ທີື່  ທື່ຳນ ເວົໍ້ຳ ແລໍ້ວ”         

13ແຕື່ ມີ ປະຊຳຊນົ ຫລຳຍ         ແລະ ເປັນ ເວລຳ ທີື່  ຝນົຕກົ ໜກັ         ເຮົຳ ຢ ື່ ກຳງແຈ ໍ້ງ ບ ື່  

ໄຫວ         ແລະ ຈະ ຈດັ ໃຫໍ້ ສ  ຳເລັດ ໃນ ມ ໍ້ໜ ື່ ງ ສອງ ມ ໍ້ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້         ເພຳະ ເຮົຳ ໄດໍ້ ລະເມດີ ໃນ ເລ ື່ ອງ ນີໍ້ ຫລຳຍ         

14ຂ  ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ໜໍ້ຳທີື່  ຂອງ ເຮົຳ ກະທ  ຳ ກຳນ ແທນ ຊຸມນມຸຊນົ ທງັ ໝດົ         ແລະ ໃຫໍ້ ບນັດຳ ຄນົ ໃນ ຫວົ ເມ  ອງ 

ຂອງ ເຮົຳ ທີື່  ໄດໍ້ ຮບັ ເມຍ ຕື່ຳງ ຊຳດ ມຳ ຕຳມ ເວລຳ ກ  ຳນດົ ພໍ້ອມ ກບັ ພວກ ຜ ໍ້ ໃຫຍື່         ແລະ ຜ ໍ້ ຕດັສິນ ຂອງ 

ທກຸ ເມ  ອງ ຈນົ ກວື່ຳ ພຣະພິໂລດ ອນັ ແຮງ ກໍ້ຳ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຮົຳ         ທີື່  ມີ ໃນ ເລ ື່ ອງ ນີໍ້ ຫນັ ເຫ ໄປ ຈຳກ 

ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ”          
15ໂຢນາທານ ລ ກ ຊຳຍ ອາສາເຮນ          ແລະ ຢາເຊຢາ ລ ກ ຊຳຍ ຕິກວາ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ ທີື່  ຄດັຄໍ້ຳນ ເລ ື່ ອງ ນີໍ້         

ແລະ ເມຊຸນລຳ ກບັ ຊັບເບທາຍ          ຄນົ ເລວີ ສະໜບັສະໜ ນ ພວກ ເຂົຳ ທງັ ສອງ         

16ແລໍ້ວ ລ ກ ຫລຳນ 

ຂອງ ພວກ ທີື່  ຖ ກ ກວຳດ ໄປ ເປັນ ຊະເລີຍ ກ  ໄດໍ້ ເຮັດ ຕຳມ         ເອັດຊະຣາ          ແລະ ຫວົໜໍ້ຳ ຂອງ ຕະກ ນ ບຳງ 

ຄນົ         ຕຳມ ຕະກ ນ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ແຕື່ລະຄນົ ທີື່  ລະບ ຸຊ ື່  ໄວໍ້ ໄດໍ້ ຖ ກ ເລ ອກ         ໃນ ວນັ ທີ ໜ ື່ ງ ຂອງ ເດ ອນ ທີ 

ສິບ         ພວກ ເຂົຳ ນ ັື່ງ ປະຊຸມ ກນັ ຕດັສິນ ເລ ື່ ອງ ນີໍ້         

17ເມ  ື່ອ ຮອດ ວນັ ທີ ໜ ື່ ງ ຂອງ ເດ ອນ ທີ ໜ ື່ ງ         ພວກ ເຂົຳ ກ  

ຈບົ ເລ ື່ ອງ ທີື່  ຊຳຍ ທງັ ປວງ ໄດໍ້ ແຕື່ງງຳນ ກບັ ຍງິ ຕື່ຳງ ຊຳດ          
18ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ປະໂລຫິດ ຜ ໍ້ ໄດໍ້ ແຕື່ງງຳນ ກບັ ຍງິ ຕື່ຳງ ຊຳດ:          

  ຈຳກເຊ ໍ້ອສຳຍ ເຢຊ ອາ ລ ກຊຳຍ ເຢໂຮຊາດັກ ແລະພີື່ ນ ໍ້ອງຂອງເພິື່ ນມມີາອາເສຢາ ເອລເີອ-
ເຊ ຢາຣິບ ແລະ ເກດາລຢີາ 19ພວກເຂົຳປະຕຍິຳນຕນົວື່ຳຈະຖິໍ້ມເມຍຂອງຕນົ 
ເພຳະພວກເຂົຳມຄີວຳມຜິດ 

ພວກເຂົຳຈ ື່ງຖວຳຍແກະຜ ໍ້ໂຕໜ ື່ ງຈຳກຝ ງແບໍ້ແກະເປັນເຄ ື່ ອງບ ຊຳ 

ເພຳະເຫດກຳນລະເມດີນ ັໍ້ນ 

 20 ຈຳກຕະກ ນ ອິມເມ ມຮີານານີ ແລະ ເຊບາດີຢາ 
 21 ຈຳກຕະກ ນ ຮາຣີມ ມມີາອາເສຢາ ເອລຢີາ ເຊມາຢາ ເຢຮີເອນ ແລະ ອຸດຊີຢາ 
 22 ຈຳກຕະກ ນ ປັດຊ  ມເີອລໂີອນາຍ ມາອາເສຢາ ອິດຊະມາເອນ ເນທາເນນ ໂຢຊາບັດ ແລະ 

ເອລາສາ 
 23 ຈຳກພວກຄນົ ເລວີ ມໂີຢຊາບັດ ຊິເມອີ ເກລາຢາ (ຄ  ເກລີຕາ)ເປທາຮີຢາ ຢ ດາ ແລະ ເອລເີອ-

ເຊ 
 24 ຈຳກພວກນກັຮໍ້ອງ ມເີອລຢີາຊິບ  

  ຈຳກຄນົເຝົໍ້ຳປະຕ  ມຊີານລ ມ ເຕເລັມ ແລະ ອ ຣີ 
 25 ແລະຈຳກພວກ ອິສຣາເອນ ຄ ຈຳກຄນົ ປາຣົດ ມຣີາມີຢາ ອິດຊີຢາ ມັນກີຢາ ມິຢາມິນ ເອເລ-

ອາຊາ ມັນກີຢາ ແລະ ເບນາຢາ 
 26 ຈຳກຕະກ ນ ເອລາມ ຄ ມັດຕານີຢາ ເຊຄາຣີຢາ ເຢຮີເອນ ອັບດີ ເຢເຣໂມດ ເອລຢີາ 
 27 ຈຳກຕະກ ນ ຊັດຕຸ ມເີອລໂີອນາຍ ເອລຢີາຊິບ ມັດຕານຢີາ ເຢເຣໂມດ ຊາບາດ ແລະ ອາຊີຊາ 
 28 ຈຳກຕະກ ນ ເບບາຍ ມເີຢໂຮຮານັນ ຮານານີຢາ ຊັບບາຍ ອັດລາຍ 
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 29 ຈຳກຕະກ ນ ບານີ ມເີມຊຸນລຳ ມັນລຸກ ອາດາຢາ ຢາຊຸບ ເຊອານ ແລະ ເຢເຣໂມດ 
 30 ຈຳກຕະກ ນ ປາຮາດ ໂມອາບ ມອັີດນາ ເກລານ ເບນາຢາ ມາອາເສຢາ ມັດຕານຢີາ ເບຊາ-

ເລນ ບິນນຸຍ ແລະ ມານາເຊ 
 31 ຈຳກຕະກ ນ ຮາຣີມ ມເີອລເີອເຊ ອິດຊີຢາ ມັນກີຢາ ເຊມາຢາ ຊິເມໂອນ 32ເບັນຢາມິນ ມັນ-

ລຸກ ເຊມາຣີຢາ 
 33 ຈຳກຕະກ ນ ຮາຊຸມ ມມີັດເຕນາຍ ມັດຕາຕາ ຊາບາດ ເອລເີຟເລັດ ເຢເຣມາຍ ມານາເຊ ແລະ 

ຊິເມອີ 
 34 ຈຳກຕະກ ນ ບານີ ມມີາອາດາຍ ອຳຣາມ ອ ເອນ 35ເບນາຢາ ເບເດຢາ ເກລ ຮີ 36ວານີຢາ ເມ-

ເຣໂມດ ເອລຢີາຊິບ 37ມັດຕານີຢາ ມັດເຕນາຍ ຢາອາສ  
 38 ບານີ ບິນນຸຍ ຊິເມອີ 39ເຊເລມີຢາ ນາທານ ອາດາຢາ 40ມັກນາເດບາຍ ຊາຊາຍ ຊາຣາຍ 

41ອັດຊາເຣນ ເຊເລມີຢາ ເຊມາຣີຢາ 42ຊານລ ມ ອາມາຣີຢາ ແລະ ໂຢເຊັບ 
 43 ຈຳກຕະກ ນ ເນໂບ ມເີຢອີເອນ ມັດຕີທີຢາ ຊາບາດ ເຊບີນາ ອິດໂດ ໂຢເອນ ແລະ ເບນາຢາ 

44ທກຸ ຕະກ ນ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ໄດໍ້ ແຕື່ງງຳນ ກບັ ຍງິ ຕື່ຳງ ຊຳດ         ບຳງ ຄນົ ມີ ລ ກ ເກດີ ຈຳກ ເມຍ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ດໍ້ວຍ          
 10 
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ເນເຮມີຢາ 

ບົດທີ 1 
ເນເຮມີຢາອະທິຖານ 

ພີ່ນ້ອງຂອງເນເຮມີຢາລາຍງານເລື່ອງຄວາມທຸກໃຈໃນເຢຣ ຊາເລັມ 
1ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ຂອງ ເນເຮມີຢາ          ລ ກ ຊຳຍ ຮາກາລຢີາ          ຢ ື່ ມຳ ໃນ ເດ ອນ ເກົໍ້ຳ         ປີ ທີື່  ຊຳວ ຂອງ ກຳນ ປກົ-

ຄອງ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ອາຕາເຊເຊັດ          ຂະນະ ທີື່  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຢ ື່ ໃນ ຊ ຊາ ເມ  ອງ ຫຼວງ          
2ຮານານີ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຄນົ ໜ ື່ ງ ທີື່  ມຳ ຈຳກ ຢ ດາ ກບັ ຊຳຍ ບຳງ ຄນົ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ສອບ 

ຖຳມ ເຖງິ ພວກ ຢິວ ທີື່  ໄດໍ້ ໜີ ຈຳກ ພວກ ທີື່  ຖ ກ ກວຳດ ໄປ ເປັນ ຊະເລີຍ         ແລະ ຖຳມ ກື່ຽວ ກບັ ເຢຣ ຊາເລັມ          
3ພວກ ເຂົຳ ເວົໍ້ຳ ກບັ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         “ຜ ໍ້ ທີື່  ໜີ ຈຳກ ພວກ ທີື່  ຖ ກ ກວຳດ ໄປ ເປັນ ຊະເລີຍ         ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ໃນ 

ທໍ້ອງຖິື່ ນ ເດມີ ມີ ຄວຳມ ລ  ຳບຳກ ຢື່ຳງ ຫຼວງ ຫລຳຍ         ແລະ ມີ ຄວຳມ ອບັອຳຍ.         ກ  ຳແພງ ເມ  ອງ ເຢຣ ຊາ-
ເລັມ ກ  ເພພງັ ລງົ         ແລະ         ປະຕ  ເມ  ອງ ກ  ຖ ກ ໄຟ ທ  ຳລຳຍ”          

4ຢ ື່ ມຳ ເມ  ື່ອ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຍນິ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ເຫົຼື່ ຳ ນີໍ້         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກ  ນ ັື່ງ ລງົ ຮໍ້ອງໄຫໍ້         ແລະ ໂສກເສົໍ້ຳ ຢ ື່ 

ຫຼຳຍ ມ ໍ້         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ອດົ ອຳຫຳນ         ແລະ ອະທິຖຳນ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ຟໍ້ຳ ສະຫວນັ          

ເນເຮມີຢາເສຍໃຈ ຈຶ່ງອະທິຖານ 
5ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ທ ນ ວື່ຳ         “ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ຟໍ້ຳ ສະຫວນັ ອງົ ທີື່  ຍິື່ ງ ໃຫຍື່         ແລະ 

ເປັນ ທີື່  ຢ ຳ ເກງ         ພຣະອງົ ຊງົ ຮກັສຳ ພນັທະ ສນັຍຳ         ແລະ ເມດ ຕຳ ຕ ື່  ບນັດຳ ຜ ໍ້ ທີື່  ຮກັ ພຣະອງົ         ແລະ ຜ ໍ້ ທີື່  

ຮກັສຳ ພຣະບນັຍດັ ຂອງ ພຣະອງົ         

6ຂ  ພຣະກນັ ຂອງ ພຣະອງົ ສະດບັ ຮບັ ຟງັ         ແລະ ຂ  ພຣະເນດ ຂອງ 

ພຣະອງົ ຊງົ ເຝົໍ້ຳ ເບິື່ ງ         ເພ ື່ ອ ຈະ ຮບັ ຟງັ ຄ  ຳ ອະທິຖຳນ ຂອງ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ພຣະອງົ         ຊ ື່ ງ ຂໍ້ຳພະອງົ 

ອໍ້ອນວອນ ຕ ື່  ພຣະພກັ ຂອງ ພຣະອງົ ທງັ ກຳງເວັນ         ແລະ ກຳງຄ ນ         ເພ ື່ ອ ປະຊຳຊນົ ອິສຣາເອນ ຜ ໍ້ ຮບັ 

ໃຊໍ້ ຂອງ ພຣະອງົ         ຂ  ຍອມ ສຳລະພຳບ ບຳບ ຂອງ ປະຊຳຊນົ ອິສຣາເອນ          ຊ ື່ ງ ຂໍ້ຳພະອງົ ທງັຫຼຳຍ ໄດໍ້ 

ກະທ  ຳ ບຳບ ຕ ື່ ສ ໍ້ ພຣະອງົ         ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ຂໍ້ຳພະອງົ ແລະ ຄອບຄວົ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ຂໍ້ຳພະອງົ ໄດໍ້ ເຮັດ 

ບຳບ ແລໍ້ວ         

7ຂໍ້ຳພະອງົ ທງັຫຼຳຍ ປະພ ດ ຢື່ຳງ ຊ ົື່ວຊໍ້ຳ ຕ ື່  ພຣະອງົ         ແລະ ບ ື່  ໄດໍ້ ຖ  ຮກັສຳ ພຣະບນັຍດັ         

ແລະ ຄ  ຳ ຕດັສິນ         ຊ ື່ ງ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ແກື່ ໂມເຊ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ພຣະອງົ         

8ຂ  ພຣະອງົ ລະນ ກ ເຖງິ ພຣະ-

ຄ  ຳ ທີື່  ພຣະອງົ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ໄວໍ້ ກບັ ໂມເຊ          ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ພຣະອງົ ວື່ຳ         ‘ຖໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫຼຳຍ ກະທ  ຳ ກຳນ ລະເມດີ         

ເຮົຳ ຈະ ກະຈຳຍ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫຼຳຍ ໄປ ໃນ ໝ ື່ ຊນົ ຊຳດ ທງັຫຼຳຍ         

9ຖໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ກບັ ມຳ ຫຳ ເຮົຳ         ແລະ ຖ  ຮກັສຳ 

ບນັຍດັ ຂອງ ເຮົຳ         ທງັ ປະຕບິດັ ຕຳມ         ເຖງິ ແມ ື່ນ ວື່ຳ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ກະຈດັກະຈຳຍ ໄປ ຢ ື່ ໄກ ແສນ ໄກ         

ເຮົຳ ຈະ ຮວບຮວມ ເຈົໍ້ຳ ມຳ ຈຳກ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         ແລະ         ນ  ຳ ເຈົໍ້ຳ ມຳ ຍງັ ສະຖຳນທີື່          ຊ ື່ ງ ເຮົຳ ໄດໍ້ ເລ ອກ ໄວໍ້ ເພ ື່ ອ 

ເຮັດ ໃຫໍ້ ນຳມ ຂອງ ເຮົຳ ດ  ຳລງົ ຢ ື່ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ’         

10ພວກ ເຂົຳ ເຫົຼື່ ຳ ນີໍ້ ເປັນ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້         ແລະ ເປັນ ປະຊຳຊນົ 

ຂອງ ພຣະອງົ         ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ໄຖື່ ໄວໍ້ ດໍ້ວຍ ລິດທຳນພຸຳບ ທີື່  ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ຂອງ ພຣະອງົ         ແລະ ດໍ້ວຍ 

ພຣະຫດັ ອນັ ຊງົ ລິດ ຂອງ ພຣະອງົ          
11ຂໍ້ຳ ແດື່ ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຂ  ຊງົ ຫງ ື່ຽງ ພຣະກນັ ຮບັ ຟງັ ຄ  ຳ ອະທິຖຳນ ຂອງ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ 
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ພຣະອງົ         ແລະ ຄ  ຳ         ອະທິຖຳນ ຂອງ ບນັດຳ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ພຣະອງົ         ຜ ໍ້ ຢ ຳ ເກງ ພຣະນຳມ ຂອງ ພຣະ-

ອງົ         ຂ  ປະທຳນ ຄວຳມ ສ  ຳເລັດ ແກື່ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ພຣະອງົ ໃນ ມ ໍ້ນີໍ້         ແລະ ຂ  ຊງົ ໂຜດ ໃຫໍ້ ເປັນ ທີື່  ຖ ກຕໍ້ອງ 

ໃນ ສຳຍຕຳ ຂອງ ຊຳຍ ຄນົ ນີໍ້ ເທີໍ້ນ”         ໃນ ຄຳວ ນ ັໍ້ນ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເປັນ ຜ ໍ້ ຢຳຍ ເຫລົໍ້ຳ ອະງ ຸື່ນ ປະຈ  ຳ ໂຕະ 

ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ          

ບົດທີ 2 
ເຈົ້າຊີວິດ ອາຕາເຊເຊັດສົ່ງເນເຮມີຢາໄປນະຄອນເຢຣ ຊາເລັມ 

1ໃນ ປີ ທີ ຊຳວ ຂອງ ກຳນ ຂ ໍ້ນ ສະເຫວຍີ ລຳດ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ອາຕາເຊເຊັດ ໃນ ມ ໍ້ໜ ື່ ງ ຂອງ ເດ ອນ ໜ ື່ ງ         

ເມ  ື່ອ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ຊງົ ສະເຫວຍີ ພະກຳ ຍຳ ຫຳນ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ນ  ຳ ເຫລົໍ້ຳ ອະງ ຸື່ນ ຖວຳຍ ແດື່ ພະ ອງົ         ແຕື່ 

ກື່ອນ ພະ ອງົ ບ ື່  ເຄີຍ ເຫັນ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໂສກເສົໍ້ຳ ເລີຍ.         

2ພະ ອງົ ຊງົ ຖຳມ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ເປັນ ຫຍງັ ເຈົໍ້ຳ 

ຈ ື່ງ ໂສກເສົໍ້ຳ ແທໍ້?         ບ ື່  ແມ ື່ນ ບ ື່  ສະບຳຍ ບ ?         ເຈົໍ້ຳ ອກຸ ໃຈ ຊ ື່  ໆ ຕ!ິ”          
3ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຮ ໍ້ສ ກ ຢໍ້ຳນ ທີື່  ສດຸ         ຈ ື່ງ ທ ນ ຕອບ ພະ ອງົ ວື່ຳ,         “ຂ  ພະ ອງົ ຊງົ ພະ ຈະເລີນ ຕະຫລອດ ໄປ         

ຈະ ບ ື່  ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໂສກເສົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຢື່ຳງໃດ         ໃນ ເມ  ື່ອ ເມ  ອງ ບື່ອນ ທີື່  ປ ື່ ຍື່ຳ ຕຳ ຍຳຍ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຖ ກ ຝງັ ໄວໍ້ 

ຮໍ້ຳງ ເປົື່ ຳ         ແລະ ປະຕ  ເມ  ອງ ກ  ຖ ກ ທ  ຳລຳຍ ໝດົ.”         

4ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ຖຳມ ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ ຕໍ້ອງກຳນ ຫຍງັ?”         ຂໍ້ຳ-

ພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ອໍ້ອນວອນ ຫຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຜ ໍ້ ຊງົ ປະທບັ ເທິງ ສະຫວນັ ຊ ັໍ້ນ ຟໍ້ຳ         

5ແລໍ້ວ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ 

ທ ນ ຕ ື່  ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ວື່ຳ,         “ຖໍ້ຳວື່ຳ         ພະ ອງົ ຫຳກ ຊງົ ພ  ພະ ໄທ         ແລະ ຊງົ ອະນຍຸຳດ ຕຳມ ຄ  ຳ ຮໍ້ອງ ຂ  ຂອງ ຂໍ້ຳ-

ນໍ້ອຍ         ຂ  ພະ ອງົ ຊງົ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄປ ປະເທດ ຢ ດາ          ຄ          ໄປ ຍງັ ເມ  ອງ ບື່ອນ ທີື່  ຝງັ ສບົ ພວກ ປ ື່ ຍື່ຳ ຕຳ ຍຳຍ 

ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ຈະ ໃຫໍ້ ສໍ້ຳງ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ຂ ໍ້ນ ໃໝື່.”         

6ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ພໍ້ອມ ທງັ ພະ ມະເຫສີ ທີື່  ນ ັື່ງ ຄຽງ 

ຂໍ້ຳງ ພະ ອງົ         ໄດໍ້ ຖຳມ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         ຈະ ໄປ ດນົ ປຳນໃດ?         ແລະ ເຫິງ ນຳນ ປຳນໃດ ຈ ື່ງ ຈະ ກບັ ມຳ         

ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ທ ນ ຕອບ ພະ ອງົ         ແລະ ພະ ອງົ ກ  ໄດໍ້ ຕກົລງົ ຕຳມ ຄ  ຳ ຮໍ້ອງ ຂ .         

7ແລໍ້ວ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຮໍ້ອງ 

ຂ  ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ         ຊງົ ໂຜດ ກະລນຸຳ ຂຽນ ພະ ລຳຊະສຳນ ເຖງິ ພວກ ຜ ໍ້ ປກົຄອງ ທຳງ ແຂວງ ເອຟຣາດ          

ທິດຕຳເວັນຕກົ         ເພ ື່ ອ ແນະນ  ຳ ໃຫໍ້ ພວກ ເພິື່ ນ ອະນຍຸຳດ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເດນີທຳງ ໄປ ເຖງິ ເມ  ອງ ຢ ດາ.         

8ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຮໍ້ອງ ຂ  ໃຫໍ້ ພະ ອງົ ຂຽນ ພະ ລຳຊະສຳນ ເຖງິ         ອາສັບ          ຜ ໍ້ ຮກັສຳ ປື່ຳໄມ ໍ້ ຂອງ ພະ ລຳຊຳ         

ເພ ື່ ອ ບອກ ໃຫໍ້ ລຳວ ຈດັ ສ ົື່ງ ໄມ ໍ້ ສ  ຳລບັ ສໍ້ຳງ ປະຕ  ປໍ້ອມ ຍຳມ ຂອງ ພຣະວຫິຳນ         ສ  ຳລບັ ສໍ້ຳງ ກ  ຳແພງ 

ເມ  ອງ         ແລະ ເຮ ອນ ຢ ື່ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ຢ ື່ ກບັ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ.         

9ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ 

ນຳຍ ທະຫຳນ ບຳງ ຄນົ         ແລະ ໝວດ ທະຫຳນ ມ ໍ້ຳ ໄປ ກບັ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ແລໍ້ວ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກ  ໄດໍ້ ເດນີທຳງ 

ໄປ ສ ື່ ເອຟຣາດ          ທຳງ ທິດຕຳເວັນຕກົ         ເມ  ື່ອ ໄປ ເຖງິ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກ  ມອບ ພະ ລຳຊະສຳນ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ພວກ 

ຜ ໍ້ ປກົຄອງ ເມ  ອງ.         

10ແຕື່ ເມ  ື່ອ ສັນບັນລັດ          ຊຳວ ເບັດ ໂຮໂຣນ          ແລະ ໂຕບີຢາ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ຊຳວ 

ອຳໂມນ ຮ ໍ້ ຂື່ຳວ ວື່ຳ         ມີ ຄນົ ມຳ ເຮັດ ວຽກ ເພ ື່ ອ ຫຳ ຄວຳມສກຸ ໃຫໍ້ ແກື່ ຊຳວ ອິສຣາເອນ          ພວກ ເຂົຳ ກ  ທກຸ 

ໃຈ ຫລຳຍ.          

ເນເຮມີຢາຊັກຊວນປະຊາຊົນໃຫ້ສ້າງກຳແພງຂຶ້ນໃໝູ່ 
11ຕ ື່  ມຳ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຂ ໍ້ນ ໄປ ນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ          ແລະ ພກັ ຢ ື່ ຫັໍ້ນ ສຳມ ມ ໍ້         ໂດຍ ບ ື່  ໄດໍ້ ບອກ ໃຫໍ້ 

ໃຜ ຮ ໍ້.         

12ກື່ຽວ ກບັ ສິື່ ງ ທີື່  ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ຕກັເຕ ອນ ໃຈ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ເຮັດ ເພ ື່ ອ ນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ          
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ເມ  ື່ອ ຕກົ ຕອນ ທື່ຽງ ຄ ນ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ລກຸຂ ໍ້ນ ໄປ ກບັ ເພ ື່ ອນ ບຳງ ຄນົ ທີື່ ຢ ື່ ກບັ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ພວກ ຂໍ້ຳພະ-

ເຈົໍ້ຳ ມີ ສດັ ພຽງ ໂຕ ດຽວ         ຄ  ລ  ທີື່  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຂີື່  ນ ັໍ້ນ.         

13ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ອອກ ຈຳກ ເມ  ອງ ທຳງ ປະຕ  ເບ ໍ້ອງ ຮື່ອມ 

ພ  ທຳງ ທິດຕຳເວັນຕກົ         ແລະ ໄປ ທຳງ ເບ ໍ້ອງ ໃຕໍ້ ຜື່ຳນ ນ  ໍ້ຳ ບ ື່  ມງັກອນ         ຈນົ ໄປ ຮອດ ປະຕ  ບື່ອນ ຖິໍ້ມ ຂີໍ້ 

ເຫຍ ໍ້ອ         ເພ ື່ ອ ລຽບ ເບິື່ ງ ກ  ຳແພງ ເມ  ອງ ທີື່  ເພພງັ         ແລະ ປະຕ  ເມ  ອງ ທີື່  ຖ ກ ທ  ຳລຳຍ.         

14ແລໍ້ວ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກ  

ໄປ ທຳງ ເໜ ອ ໄປ ທຳງ ປະຕ  ບ ື່  ນ  ໍ້ຳ         ແລະ ທຳງ ສະ ນ  ໍ້ຳ ພະລຳຊະວງັ         ທຳງ ເສັໍ້ນ ນີໍ້ ບ ື່  ມີ ບື່ອນ ໃຫໍ້ ລ  ຂອງ 

ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຜື່ຳນ ໄປ ໄດໍ້.         

15ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ຂ ໍ້ນ ໄປ ທຳງ ຮື່ອມ ພ          ເພ ື່ ອ ກວດເບິື່ ງ ກ  ຳແພງ ເມ  ອງ         

ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ກບັ ຄ ນ ມຳ ທຳງ ເກົື່ ຳ         ແລະ ກບັ ຄ ນ ເມ  ອ ເມ  ອງ         ໂດຍ ຜື່ຳນ ທຳງ ປະຕ  ເບ ໍ້ອງ ຮື່ອມ ພ .         

16ພວກ ບນັດຳ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ບ ື່  ຮ ໍ້ ເລີຍ ວື່ຳ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ໄປ ບື່ອນ ໃດ         ແລະ ໄດໍ້ ເຮັດ ຫຍງັ ແດື່         ຍິື່ ງ 

ໄປ ກວື່ຳ ນ ັໍ້ນ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ບອກ ຫຍງັ ໝດົ ແກື່ ພວກ ຢ ດາ ເຊັື່ ນ ວື່ຳ         ພວກ ປະໂລຫິດ         ພວກ ຜ ໍ້ນ  ຳ         

ພວກ ບນັດຳ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ແລະ ພວກ ອ ື່ ນ ໆ         ທີື່  ຈະ ປະກອບສື່ວນ ເຂົໍ້ຳ ໃນ ວຽກ ງຳນ ນີໍ້.         

17ແຕື່ ດຽວນີໍ້         

ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ກບັ ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ         “ພວກ ທື່ຳນ ເຫັນ ບ  ວື່ຳ         ຄວຳມ ວຸໍ້ນວຳຍ ໃຈ ທີື່  ພວກ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຮບັ 

ຫລວງຫລຳຍ ສ  ື່ຳ ໃດ         ຍໍ້ອນ ວື່ຳ ນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ ຖ ກ ຮໍ້ຳງ ເປົື່ ຳ         ແລະ ປະຕ  ເມ  ອງ ຖ ກ ທ  ຳລຳຍ         

ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ຂ  ໃຫໍ້ ພວກ ເຮົຳ ພໍ້ອມ ພຳກນັ ສໍ້ຳງ ກ  ຳແພງ ເມ  ອງ ຂ ໍ້ນ ໃໝື່         ເພ ື່ ອ ພວກ ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ອບັອຳຍ ຂຳຍ-

ໜໍ້ຳ.”         

18ແລໍ້ວ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ບອກ ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ         ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ຊື່ອຍ ເຫລ ອ         ແລະ ສະຖດິ ຢ ື່ ກບັ 

ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳງໃດ ຕະຫລອດ ເຖງິ ສິື່ ງ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ໄດໍ້ ບອກ ກບັ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ອີກ ດໍ້ວຍ.         ພວກ ເຂົຳ ເວົໍ້ຳ 

ຂ ໍ້ນ ວື່ຳ,         “ຂ  ໃຫໍ້ ພວກ ເຮົຳ ເລີື່ ມ ລງົມ   ສໍ້ຳງ ເທີໍ້ນ”         ແລໍ້ວ ພວກ ເຂົຳ ກ  ຕຽມ ພໍ້ອມ ລງົມ   ທ  ຳ ງຳນ.         

19ແຕື່ ວື່ຳ         

ເມ  ື່ອ ສັນບັນລັດ          ໂຕບີຢາ          ແລະ ເກເຊມ ຊຳວ ອາຫລັບ ໄດໍ້ ຮ ໍ້ ຂື່ຳວ         ພວກ ເຂົຳ ກ  ພຳກນັ ຫວົຂວນັ 

ພວກ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ພວກ ເຂົຳ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         “ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຄິດ ຢື່ຳງໃດ ຈ ື່ງ ເຮັດ ດ ັື່ງນີໍ້?         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ກະບດົ ເຈົໍ້ຳ 

ຊວີດິ ບ ?         

20ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ຕອບ ວື່ຳ,         “ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຜ ໍ້ ຊງົ ປະທບັ ຢ ື່ ເທິງ ສະຫວນັ ຊ ັໍ້ນ ຟໍ້ຳ         ຈະ ຊງົ 

ປະທຳນ ຄວຳມ ສ  ຳເລັດ ໃຫໍ້ ແກື່ ພວກ ເຮົຳ         ພວກ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກ  ຳລງັ ເລີື່ ມ ລງົມ   ສໍ້ຳງ ຂ ໍ້ນ         ເພຳະວື່ຳ         

ພວກ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເປັນ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ພຣະອງົ         ແຕື່ ພວກ ທື່ຳນ ບ ື່  ມີ ສື່ວນ ໃດ ໃນ ນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ          

ພວກ ທື່ຳນ ບ ື່  ມີ ສິດ ໃດ ໆ         ໃນ ບື່ອນ ນີໍ້.”          

ບົດທີ 3 
1ແລໍ້ວ ເອລຢີາຊິບ          ປະໂລຫິດ ຕນົ ໃຫຍື່ ໄດໍ້ ລກຸ ຂ ໍ້ນ ພໍ້ອມ ກບັ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ຕນົ         ບນັດຳ ປະໂລຫິດ         

ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ປະຕ  ແກະ         ໄດໍ້ ເຮັດ ພິທີ ຊ  ຳລະ ໃຫໍ້ ບ ລິສດຸ         ແລະ ຕ ັໍ້ງ ບຳນ ປະຕ          ທງັ ຊ  ຳ-

ລະ ໃຫໍ້ ບ ລິສດຸ ຈນົ ຮອດ ຫ ຄອຍ ຮໍ້ອຍ ຄນົ         ໄປ ຈນົ ເຖງິ ຫ ຄອຍ ຮານາເນນ.         

2ແລະ ຕ ື່  ໄປ ນ ັໍ້ນ         ຊຳວ ເຢ-
ຣິໂກ          ກ  ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ສື່ວນ ຂອງ ຕນົ         ຕ ື່  ໄປ ກ  ແມ ື່ນ ສື່ວນ ຂອງ ຊາກ ເຣ          ບດຸ ຂອງ ອິມຣີ          ກ  ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ຄ ນ-

ໃໝື່.          
3ສື່ວນ ຕ ື່  ໄປ ກ  ແມ ື່ນ ສື່ວນ ຂອງ ລ ກ ຫລຳນ ຮັດເສນາອາ          ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ປະຕ  ປຳ.         ພວກ ເຂົຳ ວຳງ ວງົ ກບົ         

ແລະ ບຳນ ປະຕ          ຕດິ ກອນ         ກບັ ແປໍ້ນ ປະຕ  ໄວໍ້.         

4ສື່ວນ ຕ ື່  ໄປ         ແມ ື່ນ ສື່ວນ ຂອງ ເມເຣໂມດ ບດຸ ອ ຣີຢາ          

ຜ ໍ້ ເປັນ ບດຸ ຮັກກົດ          ໄດໍ້ ສໍ້ອມແຊມ.         ສື່ວນ ຕ ື່  ໄປ         ເມຊຸນລຳ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເບເຣກີຢາ          ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ 

ເມເຊດຊະເບນ.         ແລະ ສື່ວນ ຕ ື່  ໄປ         ຊາໂດກ ບດຸ ຂອງ ບາອານາ ກ  ໄດໍ້ ສໍ້ອມແຊມ.         

5ແລະ ສື່ວນ ຕ ື່  



ເນເຮມີຢາ 3 766 
ຈຳກ ພວກ ເຂົຳ ໄປ         ຊຳວ ເຕໂກອາ          ກ  ໄດໍ້ ສໍ້ອມແຊມ         ແຕື່ ພວກ ຂນຸ ນຳງ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ບ ື່  ຍອມ ເອົຳ 

ບື່ຳ ມຳ ຮບັ ງຳນ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ເລີຍ.          
6ໂຢຢາດາ ບດຸ ປາເສອາ          ແລະ ເມຊຸນລຳ ບດຸ ເບໂສເດຢາ ໄດໍ້ ສໍ້ອມແຊມ ປະຕ  ເກົື່ ຳ.         ພວກ ເຂົຳ 

ວຳງ ວງົ ກບົ         ແລະ ບຳນ ປະຕ          ຕດິ ກອນ ສະຫລກັ         ກບັ ແປໍ້ນ ປະຕ .         

7ແລະ ສື່ວນ ຕ ື່  ໄປ         ແມ ື່ນ         ເມລາ-
ຕີຢາ          ຊຳວ ກເິບໂອນ          ແລະ ຢາໂດນ ຊຳວ ເມໂຣໂນດ          ຄນົ ເມ  ອງ ກິເບໂອນ          ແລະ ເມ  ອງ ມິດຊະ-
ປາ ໄດໍ້ ພຳກນັ ສໍ້ອມແຊມ         ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ພຳຍ ໃຕໍ້ ກຳນ ປກົຄອງ ຂອງ ເຈົໍ້ຳເມ  ອງ ຟຳກ ຕຳເວັນຕກົ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ເອ-
ຟຣາດ.         

8ຕ ື່  ຈຳກ ພວກ ເຂົຳ ໄປ ແມ ື່ນ         ອຸດຊີເອນ          ບດຸ ຮາຮາຢາ          ຊື່ຳງ ຄ  ຳ ໄດໍ້ ສໍ້ອມແຊມ ສື່ວນ ຂອງ 

ຕນົ.         ຕ ື່  ຈຳກ ພວກ ເຂົຳ ໄປ         ຮານານີຢາ          ຊື່ຳງ ປງຸ ແຕື່ງ ນ  ໍ້ຳ ຫອມ ໄດໍ້ ສໍ້ອມແຊມ ບລຸະນະ ສໍ້ຳງສຳ ໄປ 

ຈນົ ຮອດ ຕອນ ກ  ຳແພງ ກວໍ້ຳງ.         

9ຕ ື່  ຈຳກ ພວກ ເຂົຳ ໄປ         ຄ          ເຣຟາຢາ          ບດຸ ຮ ເຣ ຜ ໍ້ ປກົຄອງ ແຂວງ ເຄິື່ ງ 

ໜ ື່ ງ ຂອງ ກງຸ ເຢຣ ຊາເລັມ ໄດໍ້ ສໍ້ອມແຊມ.         

10ຕ ື່  ຈຳກ ສື່ວນ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ໄປ         ຄ          ເຢດາຢາ          ບດຸ ຮາ-
ຣຸມັບ ໄດໍ້ ສໍ້ອມແຊມ ໃນ ສື່ວນ ທີື່  ກງົກນັຂໍ້ຳມ ກບັ ບໍ້ຳນ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ຕ ື່  ຈຳກ ພວກ ເຂົຳ ໄປ ກ  ຄ          

ຮັດຕຸຊະ          ບດຸ ຮາຊັບເນຢາ ໄດໍ້ ສໍ້ອມແຊມ.         

11ມັນກີຢາ          ບດຸ ຮາຣີມ          ແລະ ຮັດຊຸບ          ບດຸ ປາຮາດ-
ໂມອາບ ໄດໍ້ ສໍ້ອມແຊມ ອີກ ສື່ວນ ໜ ື່ ງ         ແລະ ຫ ຄອຍ ເຕົຳ ອບົ.         

12ຕ ື່  ຈຳກ ພວກ ເຂົຳ ໄປ ຄ          ຊານລ ມ          

ບດຸ ຮັນໂລເຮັດ          ຜ ໍ້ ປກົຄອງ ແຂວງ ເຄິື່ ງ ໜ ື່ ງ ຂອງ ກງຸ ເຢຣ ຊາເລັມ          ໄດໍ້ ສໍ້ອມແຊມ ພໍ້ອມ ທງັ ລ ກ ຍງິ 

ຂອງ ພວກ ເຂົຳ.          
13ຮານຸນ          ແລະ ຊຳວ ເມ  ອງ ຊາໂນອາ ໄດໍ້ ສໍ້ອມແຊມ ປະຕ  ຫວື່ຳງ ພ .         ພວກ ເຂົຳ ສໍ້ຳງ ປະຕ  ຂ ໍ້ນ ໃໝື່         

ແລະ ຕ ັໍ້ງ ບຳນ ປະຕ          ຕດິ ກອນ         ແຜື່ນ ປະຕ          ແລະ ສໍ້ອມແຊມ ກ  ຳແພງ ໄລຍະ ພນັ ສອນ ໄປ ຈນົ ຮອດ 

ປະຕ  ກອງ ຂີໍ້ເຫຍ ື່ ອ.          
14ມັນກີຢາ          ບດຸ ເຣກາບ          ຜ ໍ້ ປກົຄອງ ແຂວງ ເບັດ-ຮັກເຄເຣັມ          ໄດໍ້ ສໍ້ອມແຊມ ປະຕ  ກອງ ຂີໍ້-

ເຫຍ ື່ ອ         ພວກ ເຂົຳ ສໍ້ຳງ ແລະ ຕ ັໍ້ງ ບຳນ ປະຕ          ຕດິ ກອນ         ແລະ ແຜື່ນ ປະຕ .          
15ຊັນລ ນ          ບດຸ ໂກນໂຮເຊ          ຜ ໍ້ ປກົຄອງ ແຂວງ ມິດຊະປາ          ໄດໍ້ ສໍ້ອມແຊມ ປະຕ  ນ  ໍ້ຳພ,ຸ         ລຳວ ໄດໍ້ ມງຸ 

ຫລງັຄຳ ປະຕ          ແລະ ຕ ັໍ້ງ ບຳນ ປະຕ          ພໍ້ອມ ທງັ ຕດິ ກອນ ແລະ ແຜື່ນ ປະຕ .         ບື່ອນ ທີື່  ມີ ສະ ນ  ໍ້ຳ ເຊລາ          

ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ກ  ຳແພງ ຂ ໍ້ນ ໄປ ຈນົ ຮອດ ສວນ ອຸ ທະຍຳນ ທີື່  ຕ ື່  ລງົ ມຳ ຈຳກ ບນັ ໃດ         ນະຄອນ ຂອງ ດາວິດ.         

16ຕ ື່  ຈຳກ ພວກ ເຂົຳ ໄປ,         ເນເຮມີຢາ          ບດຸ ຂອງ ອັດຊະບຸກ          ຜ ໍ້ ປກົຄອງ ເຄິື່ ງ ໜ ື່ ງ ຂອງ ເມ  ອງ ເບັດ-ຊ -
ເຣ          ໄດໍ້ ສໍ້ອມແຊມ ໄປ ຈນົ ຮອດ ອບຸ ໂມງ ຝງັ ສບົ ຂອງ ດາວິດ          ສ ບຕ ື່  ໄປ ຮອດ ສະ ນ  ໍ້ຳ         ແລະ ບື່ອນ ຄໍ້ຳຍ 

ທະຫຳນ.          
17ຕ ື່  ຈຳກ ພວກ ເຂົຳ ໄປ         ກ  ແມ ື່ນ ຄນົ ເລວີ ເປັນ ຜ ໍ້ ສໍ້ອມແຊມ         ຄ  ເຣຮ ມ          ບດຸ ບານີ          ແລະ ຕ ື່  ຈຳກ 

ພວກ ເຂົຳ ໄປ ກ  ຄ          ຮາຊາບີຢາ ຜ ໍ້ ປກົຄອງ ເຄິື່ ງ ໜ ື່ ງ ຂອງ ແຂວງ ເກອີລາ.         

18ຕ ື່  ຈຳກ ພວກ ເຂົຳ ໄປ         ກ  

ແມ ື່ນ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ສໍ້ອມແຊມ         ຄ  ບາວາຍ          ບດຸ ເຮນາດາດ          ຜ ໍ້ ປກົຄອງ ເຄິື່ ງ ໜ ື່ ງ ຂອງ 

ແຂວງ ເກອີລາ.          
19ຕ ື່  ຈຳກ ພວກ ເຂົຳ ໄປ         ກ  ແມ ື່ນ ເອເຊ          ບດຸ ເຢຊ ອາ          ຜ ໍ້ ປກົຄອງ ເມ  ອງ ມິດຊະປາ ໄດໍ້ ສໍ້ອມແຊມ 

ອີກ ສື່ວນ ໜ ື່ ງ                                                      ກງົກນັຂໍ້ຳມ ກບັ ທຳງ ຂ ໍ້ນ ໄປ ຄງັ ອຳວດຸ ທີື່  ຈດຸ ຄບົ ກນັ ຂອງ ກ  ຳແພງ.         

20ຕ ື່  ຈຳກ 

ພວກ ເຂົຳ ໄປ         ຄ          ບາຣຸກ          ບດຸ ຊັບບາຍ          ໄດໍ້ ສໍ້ອມແຊມ ຢື່ຳງ ຮບີ ຮໍ້ອນໃຈ ອີກ ສື່ວນ ໜ ື່ ງ         ນບັ ແຕື່ ຈດຸ 
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ຄບົ ກນັ ຂອງ ກ  ຳແພງ         ໄປ ຈນົ ຮອດ ປະຕ  ເຮ ອນ ຂອງ ເອລຢີາຊິບ          ປະໂລຫິດ ຕນົ ໃຫຍື່.         

21ຕ ື່  ຈຳກ 

ພວກ ເຂົຳ ໄປ         ຄ          ເມເຣໂມດ          ບດຸ ອ ຣີຢາ          ຜ ໍ້ ເປັນ ບດຸ ຮັກກົດ          ໄດໍ້ ສໍ້ອມແຊມ ອີກ ສື່ວນ ໜ ື່ ງ         ຕ ັໍ້ງແຕື່ 

ປະຕ  ເຮ ອນ ຂອງ ເອລຢີາຊິບ.         

22ຕ ື່  ຈຳກ ພວກ ເຂົຳ ໄປ         ແມ ື່ນ ບນັດຳ ປະໂລຫິດ ໄດໍ້ ພຳກນັ ສໍ້ອມແຊມ.         

23ຕ ື່  ຈຳກ ພວກ ເຂົຳ ໄປ         ແມ ື່ນ         ເບັນຢາມິນ          ແລະ ຮັດຊຸບ          ໄດໍ້ ສໍ້ອມແຊມ ໃນ ສື່ວນ ໜໍ້ຳ ບໍ້ຳນ ຂອງ 

ພວກ ເຂົຳ ເອງ         ຕ ື່  ຈຳກ ພວກ ເຂົຳ ໄປ ແມ ື່ນ         ອາຊາຣີຢາ          ບດຸ ມາອາເສຢາ          ຜ ໍ້ ເປັນ ບດຸ ອານານີຢາ 

ໄດໍ້ ສໍ້ອມແຊມ ໃນ ສື່ວນ ທີື່ ຢ ື່ ຂໍ້ຳງ ເຮ ອນ ລຳວ ເອງ.         

24ຕ ື່  ຈຳກ ພວກ ເຂົຳ ໄປ         ກ  ແມ ື່ນ         ບິນນຸຍ          ບດຸ ເຮ-
ນາດາດ          ໄດໍ້ ສໍ້ອມແຊມ ອີກ ສື່ວນ ໜ ື່ ງ         ຕ ັໍ້ງແຕື່ ບໍ້ຳນ ຂອງ ອາຊາຣີຢາ ຈນົ ຮອດ ຈດຸ ຄບົ ກນັ ຂອງ ກ  ຳ-

ແພງ.         

25ປາລານ          ບດຸ ອ ຊາຍ          ໄດໍ້ ສໍ້ອມແຊມ ສື່ວນ ທີື່ ຢ ື່ ກງົກນັຂໍ້ຳມ ກບັ ຈດຸ ລໍ້ຽວ         ແລະ ຫ ຄອຍ ທີື່  ຢ ນ 

ຈຳກ ພະລຳຊະວງັ ໃນ ລຳນ ຂອງ ທະຫຳນ ຮກັສຳ ພະ ອງົ         ຕ ື່  ໄປ ຄ          ເປດາຢາ          ບດຸ ປາຣົດ.         

26ແລະ 

ຄນົ ໃຊໍ້ ປະຈ  ຳ ພຣະວຫິຳນ ຢ ື່ ທີື່  ໂອເຟນ ໄດໍ້ ສໍ້ອມແຊມ ໄປ ຈນົ ຮອດ ບື່ອນ ກງົກນັຂໍ້ຳມ ກບັ ປະຕ  ນ  ໍ້ຳ ທຳງ 

ດໍ້ຳນ ຕຳວນັ ອອກ         ແລະ ຫ ຄອຍ ຢ ນ ອອກ ໄປ.         

27ຕ ື່  ຈຳກ ພວກ ເຂົຳ ໄປ         ຊຳວ ເຕໂກອາ          ໄດໍ້ ສໍ້ອມ-

ແຊມ ອີກ ສື່ວນ ໜ ື່ ງ ທີື່ ຢ ື່ ກງົກນັຂໍ້ຳມ ກບັ ຫ ຄອຍ ໃຫຍື່ ທີື່  ຍ ື່ ນ ອອກ ໄປ ໄກ ໄປ ຈນົ ຮອດ ປະຕ  ເມ  ອງ ໂອ-
ເຟນ.          

28ບນັດຳ ປະໂລຫິດ ໄດໍ້ ສໍ້ອມແຊມ ປະຕ  ມ ໍ້ຳ ສ ບຕ ື່  ໄປ         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ສໍ້ອມແປງ ບື່ອນ ທີື່  ຊ ື່  ກບັ ເຮ ອນ 

ຂອງ ຕນົ ເອງ.         

29ຕ ື່  ຈຳກ ພວກ ເຂົຳ ໄປ         ກ  ແມ ື່ນ         ຊາໂດກ          ບດຸ ອິມເມ          ໄດໍ້ ສໍ້ອມແຊມ ບື່ອນ ກງົກນັ-

ຂໍ້ຳມ ຂອງ ເຮ ອນ ຂອງ ຕນົ.         ຕ ື່  ຈຳກ ພວກ ເຂົຳ ໄປ         ເຊມາຢາ          ບດຸ ເຊການີອາ          ຄນົ ເຝົໍ້ຳ ປະຕ  ຕຳເວັນ 

ອອກ ໄດໍ້ ສໍ້ອມແຊມ.         

30ຕ ື່  ຈຳກ ພວກ ເຂົຳ ໄປ         ກ  ແມ ື່ນ         ຮານານຢີາ          ບດຸ ເຊເລມີຢາ          ແລະ ຮານຸນ          

ບດຸ ຄນົທີ ຫກົ ຂອງ ຊາລາບ          ໄດໍ້ ສໍ້ອມແຊມ ອີກ ສື່ວນ ໜ ື່ ງ         ຕ ື່  ຈຳກ ພວກ ເຂົຳ ໄປ         ຄ          ເມຊຸນລຳ          ບດຸ 

ເບເຣກີຢາ ໄດໍ້ ສໍ້ອມແຊມ ສື່ວນ ທີື່  ກງົກນັຂໍ້ຳມ ກບັ ຫໍ້ອງ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ.         

31ຕ ື່  ຈຳກ ພວກ ເຂົຳ ໄປ ແມ ື່ນ 

ມັນກີຢາ          ຊື່ຳງ ຕ ີຄ  ຳ ຄນົ ໜ ື່ ງ ໄດໍ້ ສໍ້ອມແຊມ ໄປ ຈນົ ຮອດ ເຮ ອນ ຂອງ ຄນົ ໃຊໍ້ ປະຈ  ຳ ພຣະວຫິຳນ         ແລະ 

ຂອງ ພ ື່ ຄໍ້ຳ         ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ກງົກນັຂໍ້ຳມ ກບັ ປະຕ  ກວດ ພນົ ໄປ ຈນົ ຮອດ ຫໍ້ອງ ຊ ັໍ້ນ ເທິງ.         

32ແລະ ລະຫວື່ຳງ ຫໍ້ອງ 

ຊ ັໍ້ນ ເທິງ ທີື່  ຈດຸ ລໍ້ຽວ ຂອງ ປະຕ  ແກະ ນ ັໍ້ນ         ບນັດຳ ຊື່ຳງ ຕ ີຄ  ຳ         ແລະ ພວກ ພ ື່ ຄໍ້ຳ ພຳກນັ ສໍ້ອມແຊມ.          

ບົດທີ 4 
1ເມ  ື່ອ ສັນບັນລັດ ໄດໍ້ ຍນິ ຂື່ຳວ         ພວກ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ທີື່  ເປັນ ຊຳວ ຢ ດາ ກ  ຳລງັ ສໍ້ຳງ ກ  ຳແພງ ເມ  ອງ         

ເພິື່ ນ ກ  ໃຈ ຮໍ້ຳຍ ຂ ໍ້ນ ແລະ ເວົໍ້ຳ ເຍຳະເຍີໍ້ຍ ພວກ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ.         

2ເພິື່ ນ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ພກັ ພວກ ຂອງ ເພິື່ ນ         ແລະ 

ຕ ື່ໜໍ້ຳ ກອງ ທະຫຳນ ຊາມາເຣຍ ວື່ຳ         ຊຳວ ຢ ດາ ທີື່  ໜໍ້ຳ ສມົ ເພດ ເວດທະນຳ ພວກ ນີໍ້         ຄິດ ຢື່ຳງໃດ ຈ ື່ງ 

ເຮັດ ຢື່ຳງ ນີໍ້?         ພວກ ເຂົຳ ຄຳດໝຳຍ ວື່ຳ ຈະ ສໍ້ຳງ ເມ  ອງ ຂ ໍ້ນ ໃໝື່ ຊ ັໍ້ນ ບ ?         ພວກ ເຂົຳ ຄິດ ວື່ຳ ຈະ ສຳມຳດ 

ເຮັດ ໃຫໍ້ ແລໍ້ວ ໃນ ມ ໍ້ ດຽວ ໂດຍ ກຳນ ເຜົຳ ເຄ ື່ ອງ ຖວຳຍ ບ ຊຳ ຊ ັໍ້ນ ບ ?         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ເອົຳ ເສດ ກ  ຳແພງ ທີື່  

ຖ ກ ທ  ຳລຳຍ ແລໍ້ວ ນ ັໍ້ນ         ມຳ ກ ື່ສໍ້ຳງ ອີກ ໄດໍ້ ຊ ັໍ້ນ ບ ?”          
3ໂຕບີຢາ          ຊຳວ ອຳໂມນ ທີື່  ຢ ນ ຢ ື່ ຂໍ້ຳງ ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່ ມ ຂ ໍ້ນ ວື່ຳ,         “ພວກ ເຂົຳ ກ ື່ສໍ້ຳງ ກ  ຳແພງ ແບບ 

ໃດ ກນັ?         ແມ ື່ນ ແຕື່ ໝຳ ແລື່ນ ຕ  ຳ ກ  ຍງັ ຊ ິລ ົໍ້ມ.”          
4ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເນເຮມີຢາ          ຈ ື່ງ ອໍ້ອນວອນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະເຈົ້າ          ຂ  ພຣະອງົ ຊງົ 
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ຟງັ ຄ  ຳ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ດ  ໝິື່ ນ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ແດື່ທໍ້ອນ         ຂ  ໃຫໍ້ ຄ  ຳ ເຍຳະເຍີໍ້ຍ ນ ັໍ້ນ ຕກົ ຖ ກ ຕວົ ພວກ ເຂົຳ ເອງ         

ແລະ ຂ  ໃຫໍ້ ເຂົຳເຈົໍ້ຳ ໄປ ເປັນ ຄນົ ຂີໍ້ ຄກຸ ຢ ື່ ຕື່ຳງປະເທດ ເທີໍ້ນ.         

5ຂ  ພຣະອງົ ຢື່ຳ ຊງົ ອະໄພໂທດ ໃນ ຄວຳມ 

ຊ ົື່ວຊໍ້ຳ ຂອງ ເຂົຳເຈົໍ້ຳ         ແລະ ຂ  ຢື່ຳ ໄດໍ້ ລ ມ ຄວຳມ ບຳບ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ເພຳະວື່ຳ         ພວກ ເຂົຳ ໝິື່ ນປະ-

ໝຳດ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ຜ ໍ້ ກ  ຳລງັ ສໍ້ຳງ ເມ  ອງ ນີໍ້.”          
6ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈ ື່ງ ພຳກນັ ສໍ້ຳງ ກ  ຳແພງ ເມ  ອງ ຕ ື່  ໄປ         ບ ື່  ພ  ເທົື່ ຳໃດ ກ  ຳແພງ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ກ  ສ ງ 

ຂ ໍ້ນ ໄດໍ້ ເຄິື່ ງ ໜ ື່ ງ ແລໍ້ວ         ຍໍ້ອນ ວື່ຳ ປະຊຳຊນົ ພຳກນັ ຮໍ້ອນຮນົ ຕ ື່  ວຽກ ກຳນ.          
7ເມ  ື່ອ ສັນບັນລັດ          ແລະ ໂຕບຢີາ          ຊຳວ ອາຫລັບ          ຊຳວ ອຳໂມນ          ແລະ ຊຳວ ອາຊະໂດດ ໄດໍ້ ຍນິ 

ຂື່ຳວ ວື່ຳ         ພວກ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ສໍ້ຳງ ກ  ຳແພງ ນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ ຄ ບ ໜໍ້ຳ ຕ ື່  ໄປ         ແລະ ທງັ ຮ ໍ້ ວື່ຳ         ປື່ອງ ທີື່  

ແຕກ ກ  ໄດໍ້ ອດັ ໝດົ ແລໍ້ວ         ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ຄຽດ ແຄໍ້ນ ຫລຳຍ.         

8ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ພຳກນັ ວຳງ ແຜນ 

ຕ ື່ ສ ໍ້ ນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ          ແລະ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ຄວຳມ ປັື່ນ ປື່ວນ ຂ ໍ້ນ         

9ແຕື່ ພວກ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ອໍ້ອນວອນ 

ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ແລະ ຈດັ ທະຫຳນ ເຝົໍ້ຳ ຍຳມ ຕ ື່ ຕໍ້ຳນ ພວກ ເຂົຳ         ຕະຫລອດ ເວັນ ຕະ-

ຫລອດ ຄ ນ.         

10ຊຳວ ຢ ດາ ພຳກນັ ຮໍ້ອງເພງ ວື່ຳ,         “ພວກ ເຮົຳ ອື່ອນ ແຮງ ໃນ ກຳນ ຂນົ ຫີນ ແຕກ ມຸ ື່ນ ທີື່  ຈະ 

ຕໍ້ອງ ເອົຳ ໄປ ຖິໍ້ມ         ເພຳະ ມີ ຫລຳຍ ໂພດ ມ ໍ້ນີໍ້         ພວກ ເຮົຳ ຈະ ສໍ້ຳງ ກ  ຳແພງ ເມ  ອງ ໄດໍ້ ຢື່ຳງໃດ?”          
11ພວກ ສດັຕ  ຄິດ ວື່ຳ         ພວກ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ເຫັນ ເຂົຳເຈົໍ້ຳ         ແລະ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ພວກ ເຂົຳ ບ ື່  ຮ ໍ້ຈກັ ເຫດ-

ກຳນ ທີື່  ເກດີ ຂ ໍ້ນ         ຈນົ ວື່ຳ ເຂົຳເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ມຳ ຢ ື່ ໃນ ເມ  ອງ ນີໍ້ ແລໍ້ວ         ເພ ື່ ອ ປະທຳນ ຊວີດິ         ແລະ ຂດັຂວຳງ ວຽກ 

ກຳນ ຂອງ ພວກ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ.          
12ພວກ ຢ ດາ ທີື່ ຢ ື່ ນ  ຳ ພວກ ສດັຕ  ກ  ມຳ ເຕ ອນ ພວກ ເຮົຳ ທກຸ ໄລຍະ ເຖງິ ແຜນກຳນ ທີື່  ສດັຕ  ວຳງ ຕ ື່ ສ ໍ້.          
13ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ເອົຳ ຫອກ         ດຳບ         ແລະ ໜໍ້ຳ ທະນ  ໃຫໍ້ ປະຊຳຊນົ         ໂດຍ ຈດັ ໃຫໍ້ ເຂົຳເຈົໍ້ຳ ຢ ື່ 

ເປັນ ກຸື່ມ ທຳງ ເບ ໍ້ອງ ຫລງັ ຂອງ ກ  ຳແພງ ຕຳມ ບື່ອນ ທີື່  ຍງັ ບ ື່  ທນັ ແລໍ້ວ.         

14ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເຫັນ ວື່ຳ ປະຊຳຊນົ 

ມີ ຄວຳມ ກງັວນົ ໃຈ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ກບັ ເຂົຳເຈົໍ້ຳ         ແລະ ພວກ ຜ ໍ້ນ  ຳ ພໍ້ອມ ທງັ ພວກ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ 

ວື່ຳ,         “ບ ື່  ຕໍ້ອງ ຢໍ້ຳນ ພວກ ສດັຕ  ດອກ         ຈ ົື່ງ ຈ ື່  ຈ  ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ອງົ ຊງົ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່         ແລະ ເປັນ ທີື່  ຢ ຳ ເກງ 

ຫລຳຍ         ພຣະອງົ ຊງົ ຕ ື່ ສ ໍ້ ເພ ື່ ອ ເພ ື່ ອນ ຮື່ວມ ຊຳດ         ເພ ື່ ອ ລ ກ ເມຍ         ແລະ ປະເທດ ຊຳດ ຂອງ ທື່ຳນ.”          
15ເມ  ື່ອ ພວກ ສດັຕ  ໄດໍ້ ຮ ໍ້ ຂື່ຳວ ວື່ຳ         ພວກ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຮ ໍ້ຈກັ ແຜນກຳນ ຂອງ ເຂົຳເຈົໍ້ຳ         ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ຮ ໍ້ 

ວື່ຳ         ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ເຮັດ ໃຫໍ້ ແຜນກຳນ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຜື່ຳຍແພໍ້ ໄປ         ສື່ວນ ພວກ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ທກຸ ຄນົ ກ  

ກບັ ຄ ນ ເມ  ອ ເຮັດ ວຽກ ຕຳມ ກ  ຳແພງ ເມ  ອງ.         

16ຈຳກ ນ ັໍ້ນ         ປະຊຳຊນົ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເຄິື່ ງ ໜ ື່ ງ ກ  ພຳກນັ 

ເຮັດ ວຽກ         ແຕື່ ສື່ວນ ເຄິື່ ງ ໜ ື່ ງ ອີກ ໄດໍ້ ເປັນ ທະຫຳນ ຍຳມ         ພວກ ເຂົຳ ຖ  ດຳບ         ທະນ  ແຜື່ນ ເຫລັກ ຕໍ້ຳນ-

ທຳນ         ແລະ ນຸື່ງ ເຄ ື່ ອງ ຫຸໍ້ມ ເກຳະ         ແລະ ພວກ ຜ ໍ້ນ  ຳ ກ  ສະໜບັສະໜ ນ ຊຳວ ຢ ດາ ຢື່ຳງ ເຕັມທີ         ຄ  ພວກ ທີື່  

ສໍ້ອມແຊມ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ.         

17ສື່ວນ ພວກ ລ  ຳລຽງ ເຄ ື່ ອງ ກ ື່ສໍ້ຳງ ແຕື່ລະຄນົ         ມ  ໜ ື່ ງ ຖ  ເຄ ື່ ອງໃຊໍ້         ແລະ ມ  ໜ ື່ ງ 

ອີກ ຖ  ອຳວດຸ.         

18ພວກ ເຂົຳ ກ ື່ສໍ້ຳງ         ໃນ ເວລຳ ເຮັດ ວຽກ ກ  ມີ ດຳບ ເຫນບັ ແອວ ໄວໍ້ ທກຸ ຄນົ         ສື່ວນ ຜ ໍ້ ທີື່  ເປົື່ ຳ 

ແກ ສນັຍຳນ ບອກ ເຫດກຳນ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຢ ື່ ກບັ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ.          
19ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ບອກ ກບັ ປະຊຳຊນົ         ພວກ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ແລະ ພວກ ຜ ໍ້ນ  ຳ ໃຫໍ້ ເຂົໍ້ຳໃຈ ວື່ຳ,         “ວຽກ 

ກຳນ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຂະຫຍຳຍ ອອກ ໄປ ເປັນ ໄລຍະ ໄກ         ແລະ ພວກ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຢຳຍ ກນັ ຢ ື່ ຫື່ຳງ ໆ ເທິງ 

ກ  ຳແພງ.         

20ຖໍ້ຳ ພວກ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ຍນິ ສຽງ ສນັຍຳນ ບອກ ເຫດ ຈ ົື່ງ ພຳກນັ ຮບີ ມຳ ທໍ້ອນໂຮມ ຢ ື່ ອໍ້ອມ ຮອບ 
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ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ ຈະ ສ ໍ້ ຮບົ ໃຫໍ້ ພວກ ເຮົຳ ເອງ.”          

21ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ທກຸ ໆ         ມ ໍ້ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ເຊົໍ້ຳ ມ ດ ຈນົ ຮອດ ດຳວ ອອກ ໃນ ເວລຳ ກຳງຄ ນ         ຄນົ ເຄິື່ ງ ໜ ື່ ງ ໃນ ພວກ 

ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກ  ເຮັດ ວຽກ ຢ ື່ ຕຳມ ກ  ຳແພງ         ແລະ ອີກ ເຄິື່ ງ ໜ ື່ ງ ກ  ຖ  ຫອກ ຢ ນ ຍຳມ.         

22ໃນ ເວລຳ ນ ັໍ້ນ         ຂໍ້ຳ-

ພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ບອກ ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ມີ ພຳລະ ເຮັດ ວຽກ ທກຸ ຄນົ         ພໍ້ອມ ທງັ ຜ ໍ້ ຊື່ອຍ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ຄໍ້ຳງ ຄ ນ ທີື່  ນະ-

ຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ          ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ຍຳມ ເມ  ອງ ໃນ ເວລຳ ກຳງຄ ນ         ແລະ ເຮັດ ວຽກ ໃນ ເວລຳ ກຳງ-

ເວັນ.         

23ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ພໍ້ອມ ທງັ ໝ ື່ ເພ ື່ ອນ         ຍຳດ ພີື່ ນ ໍ້ອງ         ຄນົ ໃຊໍ້         ແລະ ຄນົ ເຝົໍ້ຳ ຍຳມ ປະຈ  ຳ ຕວົ ຂອງ ຂໍ້ຳ-

ພະເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ຖອດ ເຄ ື່ ອງນຸື່ງ ໃນ ຕອນ ກຳງຄ ນ         ພວກ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ທກຸ ຄນົ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້ ປະ ອຳວດຸ ຈກັ ເທ ື່ ອ.          

ບົດທີ 5 
ສູ່ວນທີ່ກຳນົດໃຫ້ສ້ອມແປງ 

1ປະຊຳຊນົ         ແລະ ເມຍ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຮໍ້ອງ ສຽງ ດງັ ກື່ຳວ ໂທດ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ພວກ ຢິວ         

2ເພຳະ ມີ ຄນົ 

ທີື່  ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ເຮົຳ ຫຼຳຍ ຄນົ ທງັ ລ ກ ຊຳຍ         ແລະ ລ ກ ສຳວ ຂອງ ເຮົຳ         ຂ  ໃຫໍ້ ເຮົຳ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ         ເພ ື່ ອ ເຮົຳ ຈະ ໄດໍ້ 

ຮບັ ປະທຳນ         ແລະ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່ ໄດໍ້”         

3ແລະ ມີ ບຳງ ຄນົ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ເຮົຳ ຕໍ້ອງ ຈ  ຳ ໄຮື່ນຳ ຂອງ ເຮົຳ         ສວນ 

ອະງ ຸື່ນ ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ ບໍ້ຳນ ເຮ ອນ ຂອງ ເຮົຳ         ເພ ື່ ອ ຈະ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ກນິ         ເພຳະ ກຳນ ອ ດ ອຳຫຳນ”         

4ແລະ ຄນົ ອ ື່ ນ ໆ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ເຮົຳ ໄດໍ້ ຂ  ຢ ມ ເງນິ ມຳ ເປັນ ຄື່ຳ ພຳສີ ຖວຳຍ ກະສດັ         ໂດຍ ຈ  ຳ ນຳ         ແລະ ສວນ 

ອະງ ຸື່ນ ຂອງ ເຮົຳ         

5ເນ ໍ້ອ ໜງັ ຂອງ ເຮົຳ ເປັນ ເໝ ອນ ເນ ໍ້ອ ໜງັ ພວກ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ເຮົຳ         ລ ກ ຂອງ ເຮົຳ ກ  

ເໝ ອນ ລ ກ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ແຕື່ ເບິື່ ງ ແມ         ເຮົຳ ກ  ຍງັ ໃຫໍ້ ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ເຮົຳ ເປັນ ຂໍ້ຳ ທຳດ         ລ ກ ສຳວ 

ຂອງ ເຮົຳ ບຳງ ຄນົ ໄດໍ້ ເປັນ ຂໍ້ຳ ທຳດ ແລໍ້ວ         ແລະ ເຮົຳ ບ ື່  ມີ ກ  ຳລງັ ທີື່  ຈະ ໄຖື່ ພວກ ເຂົຳ ເລີຍ         ເພຳະ ຄນົ ອ ື່ ນ 

ຢ ດ ນຳ         ແລະ ສວນ ອະງ ຸື່ນ ຂອງ ເຮົຳ”          
6ເມ  ື່ອ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຍນິ ສຽງ ຮໍ້ອງ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກ  

ຮໍ້ຳຍ ຫຼຳຍ         

7ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຕ ກ ຕອງ ພິຈຳລະນຳ ແລໍ້ວ ກ  ນ  ຳ ຄວຳມ ນີໍ້ ໄປ ກື່ຳວ ຫຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ         ແລະ 

ເຈົໍ້ຳ ໜໍ້ຳທີື່          ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເວົໍ້ຳ ກບັ ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ         “ທື່ຳນ ທງັຫຼຳຍ ບງັຄບັ ໃຫໍ້ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ເສຍ ດອກ ເບັໍ້ຍ ຈຳກ 

ທກຸ ໆ ຄນົ ບ ?”         ແລະ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກ  ໂຮມ ຊຸມນມຸ ໃຫຍື່ ມຳ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກບັ ພວກ ເຂົຳ         

8ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກື່ຳວ ແກື່ ພວກ 

ເຂົຳ ວື່ຳ         “ເຮົຳ ໄດໍ້ ໄຖື່ ພວກ ຢິວ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ເຮົຳ         ຜ ໍ້ ຖ ກ ຂຳຍ ໄປ ຍງັ ຄນົ ຕື່ຳງປະເທດ ຄ ນ ມຳ         ຕຳມ ແຕື່ 

ເຮົຳ ຈະ ສຳມຳດ ເຮັດ ໄດໍ້         ແຕື່ ທື່ຳນ ພດັ ຂຳຍ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ທື່ຳນ         ເພ ື່ ອ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຖ ກ ຂຳຍ ໃຫໍ້ ແກື່ 

ພວກ ເຮົຳ”         ຄນົ ທງັຫຼຳຍ ກ  ມດິ ຢ ື່ ເວົໍ້ຳ ບ ື່  ອອກ          
9ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ສິື່ ງ ທີື່  ທື່ຳນ ທງັຫຼຳຍ ເຮັດ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ດ ີ        ທື່ຳນ ຄວນ ຈະ ດ  ຳເນນີ ໃນ ຄວຳມ ຢ ຳ 

ເກງ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຮົຳ ທງັຫຼຳຍ ບ ື່  ແມ ື່ນ ບ ?         ເພ ື່ ອ ປໍ້ອງ ກນັ ກຳນ ເຍຳະເຍີໍ້ຍ ຂອງ ປະຊຳຊຳດ ເຫົຼື່ ຳນ ັໍ້ນ         

ຊ ື່ ງ ເປັນ ສດັຕ  ຕ ື່  ເຮົຳ         

10ຝື່ຳຍ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກບັ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ແລະ ຄນົ ໃຊໍ້ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ 

ພວກ ເຂົຳ ຢ ມ ເງນິ         ແລະ ຢ ມ ເຂົໍ້ຳ         ໃຫໍ້ ເຮົຳ ຍກົເລີກ ກຳນ ໃຫໍ້ ຢ ມ ໂດຍ ເອົຳ ດອກ ເບັໍ້ຍ ນ ັໍ້ນ ສຳ         

11ໃນ ມ ໍ້ນີໍ້         

ຂ  ຈ ົື່ງ ຄ ນ ໄຮື່ນຳ         ສວນ ອະງ ຸື່ນ         ສວນ ໝຳກກອກເທດ         ແລະ ເຮ ອນ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ         

ແລະ ເງນິ         ສື່ວນ ຮໍ້ອຍ         ເຂົໍ້ຳ         ນ  ໍ້ຳ ອະງ ຸື່ນ         ແລະ ນ  ໍ້ຳມນັ         ຊ ື່ ງ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ຂ ດ ຮດີ ເອົຳ ຈຳກ ພວກ ເຂົຳ ນ ັໍ້ນ”          
12ແລໍ້ວ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫຼຳຍ ໄດໍ້ ຕອບ ວື່ຳ         “ເຮົຳ ຈະ ຄ ນ ສິື່ ງ ເຫົຼື່ ຳ ນີໍ້ ແລະ ຈະ ບ ື່  ຮຽກຮໍ້ອງ ສິື່ ງ ໃດ ໆ ຈຳກ 
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ພວກ ເຂົຳ         ເຮົຳ ຈະ ກະທ  ຳ ຕຳມ ທີື່  ທື່ຳນ ເວົໍ້ຳ”         ແລະ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກ  ເອີໍ້ນ ບນັດຳ ປະໂລຫິດ ມຳ         ແລະ ໃຫໍ້ 

ປະໂລຫິດ ເອົຳ ຄ  ຳ ປະຕຍິຳນ ຈຳກ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫຼຳຍ ວື່ຳ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ກະທ  ຳ ຕຳມ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ສນັ-

ຍຳ ແລໍ້ວ ນ ັໍ້ນ         

13ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກ  ຊ ັື່ນ ເສ ໍ້ອ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ແລະ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         “ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ແຫຼະ         ຖໍ້ຳ ຄນົ ໃດ ບ ື່  ໄດໍ້ 

ກະທ  ຳ ຕຳມ ສນັຍຳ ນີໍ້         ຂ  ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ລງົໂທດ ພວກ ເຂົຳ ຈຳກ ເຮ ອນ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ຈຳກ ກຳນ 

ງຳນ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ຖ ກ ຊ ັື່ນ ອອກ ແລໍ້ວໄປ ຕວົ ເປົື່ ຳ”         ຊຸມນມຸຊນົ ທງັ ປວງ ຈ ື່ງ ກື່ຳວ ວື່ຳ         

“ອຳ ແມນ”         ແລະ ໄດໍ້ ສນັລະເສີນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລໍ້ວ ປະຊຳຊນົ ກ  ໄດໍ້ ກະທ  ຳ ຕຳມ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ 

ສນັຍຳ ໄວໍ້          

ພວກສັດຕ ຂັດຂວາງວຽກການຂອງເນເຮມີຢາ 
14“ຫຼຳຍ ກວື່ຳ ນ ັໍ້ນ ອີກ         ຕ ັໍ້ງແຕື່ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຮບັ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ໃຫໍ້ ເປັນ ຜ ໍ້ ປກົຄອງ ໃນ ແຂວງ ຢ -

ດາ          ຕ ັໍ້ງແຕື່ ປີ ທີ ຊຳວ ຈນົ ປີ ທີ ສຳມ ສິບ ສອງ ແຫື່ງ ລຳຊະກຳນ ກະສດັ         ອາຕາເຊເຊັດ ໃນ ລະຫວື່ຳງ ສິບ 

ສອງ ປີ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກບັ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ຮບັ ປະທຳນ ອຳຫຳນ ຂອງ ຕ  ຳແໜື່ງ ຜ ໍ້ ວື່ຳ         ລຳ-

ຊະກຳນ         

15ຜ ໍ້ ວື່ຳ ລຳຊະກຳນ ຄນົ ທີື່ ຢ ື່ ກື່ອນ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ບຽດບຽນ ປະຊຳຊນົ         ໄດໍ້ ເອົຳ ເງນິ ເປັນ ຄື່ຳ 

ອຳຫຳນ         ແລະ ນ  ໍ້ຳ ອະງ ຸື່ນ ໄປ ຈຳກ ພວກ ເຂົຳ         ນອກຈຳກ ເງນິ ມ ໍ້ ລະ ສີື່  ສິບ ເຊ ເຂ         ແມ ື່ນ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ 

ຂອງ ເພິື່ ນ ກ          ໄດໍ້ ໃຊໍ້ ອ  ຳນຳດ ເໜ ອ ປະຊຳຊນົ         ແຕື່ ວື່ຳ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ກະທ  ຳ ເຊັື່ ນ ນ ັໍ້ນ         ເພຳະ ຄວຳມ 

ຢ ຳ ເກງ ພຣະເຈົ້າ         

16ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຍງັ ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງ ໝັໍ້ນຄງົ ໃນ ກຳນ ກ ື່ສໍ້ຳງ ກ  ຳແພງ ນີໍ້ ຢ ື່         ແລະ ບ ື່  ໄດໍ້ ຊ ໍ້ ທີື່  ດນິ 

ເລີຍ         ແລະ ຄນົ ໃຊໍ້ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ທງັ ໝດົ ກ  ໄດໍ້ ຊຸມນມຸ ກນັ ເຮັດ ວຽກ ຢ ື່ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ          
17ຫຼຳຍ ກວື່ຳ ນ ັໍ້ນ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ມີ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຮໍ້ອຍ ຫໍ້ຳ ສິບ ຄນົ ທີື່  ໄດໍ້ ກນິ ອຳຫຳນ ຢ ື່ ເທິງ ໂຕະ ກບັ ຂໍ້ຳພະ-

ເຈົໍ້ຳ         ຄ  ພວກ ຢິວ ແລະ         ເຈົໍ້ຳ ໜໍ້ຳທີື່          ນອກ ເໜ ອ ຈຳກ ບນັດຳ ຜ ໍ້ ທີື່  ມຳ ຢ ື່ ກບັ ເຮົຳ ທງັຫຼຳຍ ຈຳກ ປະຊຳ-

ຊຳດ ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ອໍ້ອມ ຮອບ ເຮົຳ         

18ສິື່ ງ ທີື່  ຕຽມ ໄວໍ້ ໃນ ແຕື່ ລະ ມ ໍ້         ມີ ງວົ ໂຕ ໜ ື່ ງ         ແລະ ແກະ ທີື່  ຄດັ ເລ ອກ ແລໍ້ວ 

ຫກົ ໂຕ         ເປັດ ໄກື່         ພວກ ເຂົຳ ກ  ຈດັ ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໃນ ທກຸ ໆ ສິບ ມ ໍ້ ນ  ໍ້ຳ ອະງ ຸື່ນ ຢື່ຳງ ຫລວງຫລຳຍ ຂໍ້ຳ-

ພະເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ຮຽກຮໍ້ອງ ເອົຳ ສື່ວນ ອຳຫຳນ ຂອງ ຕ  ຳແໜື່ງ ຜ ໍ້ ວື່ຳ ລຳຊະກຳນ         ເພຳະວື່ຳ ກຳນ ບວົລະບດັ 

ຊນົ         ຊຳດ ນີໍ້ ກ  ໜກັ ຫລຳຍ ຢ ື່ ແລໍ້ວ          
19ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ຂໍ້ຳພະອງົ         ຂ  ຊງົ ລະນ ກ ເຖງິ ສິື່ ງ ທີື່  ຂໍ້ຳພະອງົ ໄດໍ້ ກະທ  ຳ ເພ ື່ ອ ຊນົ ຊຳດ ນີໍ້ 

ໃຫໍ້ ເກດີ ຜນົ ດ ີເຖດີ”          

ບົດທີ 6 
ຄົນຢິວ ຮັ່ງມີບາງຄົນເອົາພີ່ນ້ອງທີ່ເປັນໜີ້ພວກເຂົາມາເປັນຂ້າທາດ 

1ຢ ື່ ມຳ ເມ  ື່ອ ມີ ລຳຍ ງຳນ ໃຫໍ້ ສັນບັນລັດ          ໂຕບີຢາ          ແລະ ເກເຊມ ຊຳວ ອາຫລັບ ກບັ ສດັຕ  ອ ື່ ນ ໆ         

ຂອງ ເຮົຳ ທງັຫຼຳຍ ໄດໍ້ ຍນິ ຂື່ຳວ ວື່ຳ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ກ ື່  ກ  ຳແພງ         ແລະ ບ ື່  ມີ ບື່ອນ ແຕກ ເປັນ ປື່ອງ ເຫລ ອ ຢ ື່         

(ເຖງິ ວື່ຳ ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຍງັ ບ ື່  ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງ ບຳນ ປະຕ  ທີື່  ປະຕ  ເມ  ອງ)         

2ສັນບັນລັດ ກບັ ເກເຊມ ໃຊໍ້ ໃຫໍ້ 

ຄນົ ມຳ ຫຳ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ຂ  ເຊນີ ມຳ ພບົ ກນັ ໃນ ຊນົນະບດົ ແຫື່ງ ໜ ື່ ງ         ຢ ື່ ທົື່ງພຽງ ໂອໂນ”         ແຕື່ 

ພວກ ເຂົຳ ເຈດຕະນຳ ຈະ ເຮັດ ອນັຕະລຳຍ ແກື່ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ          
3ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກ  ໃຊໍ້ ຜ ໍ້ ສ ົື່ງ ຂື່ຳວ ໄປ ຫຳ ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ         “ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກ  ຳລງັ ເຮັດ ວຽກ ໃຫຍື່         ລງົ ມຳ ບ ື່  ໄດໍ້         
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ເປັນ ຫຍງັ ຈະ ໃຫໍ້ ງຳນ ຢດຸ ໃນ ຂະນະ ທີື່  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຖິໍ້ມ ງຳນ ລງົ ມຳ ຫຳ ທື່ຳນ”         

4ແລໍ້ວ ພວກ ເຂົຳ ໃຊໍ້ ໃຫໍ້ 

ຄນົ ມຳ ຫຳ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳງ ນີໍ້ ເຖງິ ສີື່  ເທ ື່ ອ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກ  ຕອບ ພວກ ເຂົຳ ໄປ ໃນ         ທ  ຳນອງ ດຽວ ກນັ          
5ສັນບັນລັດ ໄດໍ້ ສ ົື່ງ ຄນົ ໃຊໍ້ ຂອງ ເພິື່ ນ ມຳ ຫຳ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໃນ ທ  ຳນອງ ດຽວ ກນັ ເປັນ ເທ ື່ ອ ທີື່  ຫໍ້ຳ         ຖ  

ຈດົໝຳຍ ເປີດ ມຳ         (ບ ື່  ມີ ຊອງ ໃນ ມ )         

6ໃນ ໜງັສ  ນ ັໍ້ນ ມີ ຄ  ຳ ຂຽນ ໄວໍ້ ວື່ຳ         “ມີ ຂື່ຳວ ລ  ໄປ ໃນ ທື່ຳມກຳງ ປະ-

ຊຳຊຳດ ທງັຫຼຳຍ         ແລະ ເກເຊມ ກ  ກື່ຳວ         ດໍ້ວຍ ວື່ຳ         ຝື່ຳຍ ທື່ຳນ         ແລະ ພວກ ຢິວ          (ພວກ ຢ ດາ)         ເຈດ-

ຕະນຳ ຈະ ກະບດົ         ເພຳະ ເຫດ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ         ທື່ຳນ ຈ ື່ງ ສໍ້ຳງ ກ  ຳແພງ         ແລະ ທື່ຳນ ປຳດຖະໜຳ ຈະ ເປັນ 

ກະສດັ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຕຳມ ຂື່ຳວ ທີື່  ເຂົຳເຈົໍ້ຳ ເວົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ         

7ແລະ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ຜ ໍ້ ພະຍຳກອນ ໄວໍ້ ໃຫໍ້ 

ປື່ຳວ ຮໍ້ອງ ກື່ຽວ ກບັ ຕວົ ທື່ຳນ ໃນ ເມ  ອງ ເຢຣ ຊາເລັມ ວື່ຳ         ‘ມີ ກະສດັ ໃນ ແຂວງ ຢ ດາ’         ບດັ ນີໍ້ ຈະ ໄດໍ້ ລຳຍ 

ງຳນ ໃຫໍ້ ກະສດັ ຊງົ ຮ ໍ້ ຕຳມ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້         ເຫດ ສະນ ັໍ້ນ         ຂ  ເຊນີ ທື່ຳນ ມຳ ປ ກສຳ ຫຳລ  ນ  ຳ ກນັ”          
8ແລໍ້ວ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກ  ໃຊໍ້ ໃຫໍ້ ໄປ ຫຳ ພວກ ເຂົຳ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ສິື່ ງ ທີື່  ທື່ຳນ ກື່ຳວ ມຳ ນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ກະທ  ຳ 

ເລີຍ         ທື່ຳນ ປັໍ້ນ ແຕື່ງ ຂ ໍ້ນ ຕຳມໃຈ ຂອງ ທື່ຳນ ເອງ”          
9ເພຳະ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫຼຳຍ ຕໍ້ອງກຳນ ທີື່  ຈະ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ຕກົໃຈ ຄິດ ວື່ຳ         “ມ  ຂອງ ເຮົຳ ຈະ ປະ ຈຳກ ວຽກ ໄປ         

ແລະ ວຽກ ງຳນ ຈະ ບ ື່  ສ  ຳເລັດ”         ແຕື່ ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະເຈົ້າ          ບດັ ນີໍ້ ຂ  ພຣະອງົ ຊງົ ເສີມ ກ  ຳລງັ ມ  ຂອງ ຂໍ້ຳພະ-

ອງົ          
10ແລໍ້ວ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ເຮ ອນ ຂອງ ເຊມາຢາ          ລ ກ ຊຳຍ ເດລາຢາ          ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ເມເຮ-

ຕາເບນ          ຜ ໍ້ ທີື່  ເກບັ ຕວົ ຢ ື່         ລຳວ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         “ໃຫໍ້ ເຮົຳ ໄປ ພບົ ກນັ ໃນ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ໃຫໍ້ ເຮົຳ 

ປິດ ປະຕ  ພຣະວຫິຳນ         ເພຳະ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫຼຳຍ ຈະ ມຳ ຂໍ້ຳ ທື່ຳນ         ເວລຳ ກຳງຄ ນ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ມຳ ຂໍ້ຳ 

ທື່ຳນ”          
11ແຕື່ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຕອບ ວື່ຳ         “ຄນົ ຢື່ຳງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈະ ໜີ ແລະ ຄນົ ຢື່ຳງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈະ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ຢ ື່ ໃນ 

ພຣະວຫິຳນ         ເພ ື່ ອ ຊື່ວຍ ຊວີດິ ໃຫໍ້ ລອດ ໄດໍ້         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈະ ບ ື່  ເຂົໍ້ຳ ໄປ”         

12ເບິື່ ງ ແມ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເຂົໍ້ຳໃຈ         

ແລະ ເຫັນ ວື່ຳ         ພຣະເຈົ້າ ບ ື່  ໄດໍ້ ຊງົ ໃຊໍ້ ພວກ ເຂົຳ         ແຕື່ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ພະຍຳກອນ ໃສື່ ຮໍ້ຳຍ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         

ເພຳະ ໂຕບີຢາ          ແລະ ສັນບັນລັດ ໄດໍ້ ຈ ໍ້ຳງ ພວກ ເຂົຳ         

13ເພິື່ ນ ທງັ ສອງ ໄດໍ້ ຈ ໍ້ຳງ ພວກ ເຂົຳ ມຳ ດໍ້ວຍ ຫວງັ 

ວື່ຳ ຈະ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຢໍ້ຳນ ແລໍ້ວ ກະທ  ຳ ເຊັື່ ນ ນ ັໍ້ນ         ຈະ ໄດໍ້ ບຳບ         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ມີ ເລ ື່ ອງ ທ  ຳຮໍ້ຳຍ 

ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ເພ ື່ ອ ຈະ ເຍຳະເຍີໍ້ຍ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ          
14“ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ຂໍ້ຳພະອງົ         ຂ  ພຣະອງົ ຊງົ ລະນ ກ ເຖງິ ໂຕບີຢາ          ແລະ ສັນບັນລັດ ຕຳມ 

ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ກະທ  ຳ         ທງັ ໂນອາດີຢາ ແມ ື່ຍງິ ຜ ໍ້ ພະຍຳກອນ         ແລະ ຜ ໍ້ ພະຍຳກອນ ອ ື່ ນ ໆ 

ຊ ື່ ງ ຕໍ້ອງກຳນ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳພະອງົ ຢໍ້ຳນ”          

ເນເຮມີຢາຮັບປະທານອາຫານຂອງຕົນເອງສິບສອງປີ 
15ກ  ຳແພງ ສ  ຳເລັດ ໃນ ວນັ ທີ ຊຳວ ຫໍ້ຳ ເດ ອນ ເອລ ນ          ໃນ ລະຫວື່ຳງ ຫໍ້ຳ ສິບ ສອງ ມ ໍ້         

16ແລະ ຢ ື່ ມຳ 

ເມ  ື່ອ ສດັຕ  ທງັ ໝດົ ຂອງ ເຮົຳ ທງັຫຼຳຍ ໄດໍ້ ຍນິ ຂື່ຳວ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ປະຊຳຊຳດ ທງັ ປວງ ອໍ້ອມ ຮອບ ເຮົຳ ກ  

ເຫັນ         ແລໍ້ວ ພວກ ເຂົຳ ກ  ນໍ້ອຍ ເນ ໍ້ອ ຕ  ື່ຳ ໃຈ         ເພຳະ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫຼຳຍ ຮບັ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ງຳນ ນີໍ້ ໄດໍ້ ສ  ຳເລັດ ລງົ ກ  

ດໍ້ວຍ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຮົຳ ຊື່ວຍເຫຼ ອ          
17ຫຼຳຍ ກວື່ຳ ນ ັໍ້ນ ອີກ         ໃນ ຄຳວ ນ ັໍ້ນ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ທງັຫຼຳຍ ຂອງ ຢ ດາ ກ  ໄດໍ້ ສ ົື່ງ ຈດົໝຳຍ ຫຼຳຍ ສະບບັ ໄປ 



ເນເຮມີຢາ 7 772 
ເຖງິ ໂຕບີຢາ          ແລະ ຈດົໝຳຍ ຂອງ ໂຕບີຢາ ກ  ມຳ ເຖງິ ພວກ ເຂົຳ         

18ເພຳະ ມີ ຫຼຳຍ ຄນົ ໃນ ຢ ດາ ໄດໍ້ ຜ ກ 

ພນັ ກບັ ພວກ ເຂົຳ ໄວໍ້ ດໍ້ວຍ ຄ  ຳ ປະຕຍິຳນ         ເພຳະ ພວກ ເຂົຳ ເປັນ ລ ກເຂຍີ ຂອງ ເຊການີອາ          ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ 

ຊຳຍ ອາຣາ          ແລະ ເຢໂຮຮານັນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ລຳວ ກ  ໄດໍ້ ຮບັ ລ ກ ສຳວ ຂອງ ເມຊຸນລຳ          ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ 

ຊຳຍ ເບເຣກີຢາ ເປັນ ພນັ ລະ ຍຳ ຂອງ ຕນົ         

19ພວກ ເຂົຳ ເວົໍ້ຳ ເຖງິ ຄວຳມ ດ ີຂອງ ໂຕບີຢາ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຂໍ້ຳພະ-

ເຈົໍ້ຳ ດໍ້ວຍ         ແລະ ລຳຍ ງຳນ ຄ  ຳ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄປ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ         ໂຕບີຢາ ກ  ໄດໍ້ ສ ົື່ງ ຈດົໝຳຍ ຫລຳຍ 

ສະບບັ ມຳ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ຢໍ້ຳນ ພວກ ເຂົຳ          

ບົດທີ 7 
ເນເຮມີຢາບໍ່ຍອມພົບກັບຜ ້ວິຈານຕົນ 

1ຕ ື່  ມຳ ເມ  ື່ອ ສໍ້ຳງ ກ  ຳແພງ ສ  ຳເລັດ ແລໍ້ວ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກ  ຕ ັໍ້ງ ບຳນ ປະຕ  ໄວໍ້         ແລະ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ຜ ໍ້ ເຝົໍ້ຳ ປະຕ          

ນກັ ຮໍ້ອງເພງ         ແລະ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ຄນົ ເລວີ ໄວໍ້         

2ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ໃຫໍ້ ຮານານີ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ຂໍ້ຳພະ-

ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ຮານານຢີາ ຜ ໍ້ ວື່ຳກຳນ ປໍ້ອມ         ເປັນ ຜ ໍ້ ປກົຄອງ ເມ  ອງ ເຢຣ ຊາເລັມ          ເພຳະວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ 

ເປັນ ຄນົ ສດັຊ ື່         ແລະ ຢ ຳ ເກງ ພຣະເຈົ້າ ຫຼຳຍ ກວື່ຳ ຄນົ ອ ື່ ນ ໆ         

3ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ກບັ ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ         

“ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ປະຕ  ເມ  ອງ ເຢຣ ຊາເລັມ ເປີດ ຈນົ ກວື່ຳ ແດດ ຈະ ຮໍ້ອນ         ແລະ ເມ  ື່ອ ພວກ ທື່ຳນ ຢ ນ ເຝົໍ້ຳ ຍຳມ ຢ ື່         

ກ  ໃຫໍ້ ປິດ         ແລະ ເອົຳ ດຳນ ກ ັໍ້ນ ໄວໍ້         ຈ ົື່ງ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ເວນຍຳມ ຈຳກ ຊຳວ ເມ  ອງ ເຢຣ ຊາເລັມ          ຕື່ຳງ ກ  ປະຈ  ຳ 

ໜໍ້ຳທີື່  ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ຕື່ຳງ ກ  ຢ ນ ຍຳມ ຢ ື່ ກງົກນັຂໍ້ຳມ ກບັ ເຮ ອນ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ”         

4ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ 

ກວໍ້ຳງ         ແລະ ໃຫຍື່ ຫລຳຍ         ແຕື່ ຄນົ ພຳຍ ໃນ ໜໍ້ອຍ         ແລະ ເຮ ອນ ກ  ຍງັ ບ ື່  ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ          

ກຳແພງເມືອງໄດ້ສຳເລັດ 
5ແລໍ້ວ ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ດນົ ໃຈ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ເອີໍ້ນ ຊຸມນມຸ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ         ແລະ ເຈົໍ້ຳ ໜໍ້ຳທີື່          ແລະ ປະ-

ຊຳຊນົ ເພ ື່ ອ ຈະ ຂ ໍ້ນ ທະບຽນ ສ  ຳມະໂນ ຄວົ ເຊ ໍ້ອສຳຍ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ພບົ ໜງັສ  ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ຄນົ ທງັ-

ຫລຳຍ ທີື່  ຂ ໍ້ນ ມຳ ໃນ ເທ ື່ ອ ກື່ອນ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເຫັນ ຂ ໍ້ຄວຳມ ຂຽນ ໄວໍ້ ວື່ຳ          
6ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້         ເປັນ ປະຊຳຊນົ ທີື່  ຂ ໍ້ນ ມຳ ຈຳກ ກຳນ ເປັນ ຊະເລີຍ ໃນ ພວກ ທີື່  ຖ ກ ກວຳດ ໄປ         ຊ ື່ ງ ເນບ -

ກາດເນັດຊາ ກະສດັ ແຫື່ງ ບາບໂີລນ ໄດໍ້ ກວຳດ ໄປ         ພວກ ເຂົຳ ທງັຫຼຳຍ ໄດໍ້ ກບັ ຄ ນ ມຳ ໃນ ເມ  ອງ ເຢຣ -
ຊາເລັມ          ແລະ ໃນ ແຂວງ ຢ ດາ          ກບັ ມຳ ຍງັ ເມ  ອງ ຂອງ ຕນົ          

7ຄນົ ທງັຫຼຳຍ ທີື່  ໄດໍ້ ກບັ ຄ ນ ມຳ ກບັ ເຊຣ ບາເບນ          ເຢຊ ອາ          ເນເຮມີຢາ          ອາຊາຣີຢາ          ຣາອາມີຢາ          

ນາຮາມານີ          ມໍເດກາຍ          ບິນຊານ          ມິສະເປເຣດ          ບິກວາຍ          ເນຮ ມ          ບາອານາ          ຈ  ຳນວນ ຜ ໍ້ ຊຳຍ 

ຂອງ ປະຊຳຊນົ ອິສຣາເອນ ມ:ີ         

8ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ປາຣົດ          -         272         ຄນົ,         

9ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ເຊຟາຕີ-
ຢາ          -         372         ຄນົ,         

10ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ອາຣາ          -         652         ຄນົ,         

11ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ປາຮາດ-ໂມອາບ          

ຄ  ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ເຢຊ ອາ          ແລະ ໂຢອາບ          -         2,818         ຄນົ,         

12ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ເອລາມ          -         1,254         

ຄນົ,         

13ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ຊັດຕຸ          -         845         ຄນົ,         

14ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ຊັກກາຍ          -         760         ຄນົ,         

15ລ ກ 

ຫລຳນ ຂອງ ບິນນຸຍ          -         648         ຄນົ,         

16ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ເບບາຍ          -         628         ຄນົ,         

17ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ 

ອາຊະກາດ          -         2,322         ຄນົ,         

18ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ອາໂດນີກາມ          -         667         ຄນົ,         

19ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ 

ບິກວາຍ          -         2,067         ຄນົ,         

20ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ອາດິນ          -         655         ຄນົ,         

21ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ອາເຕ          (ມີ 
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ຊ ື່  ອີກ ວື່ຳ ເຮເຊກຢີາ)         -         98         ຄນົ,         

22ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ຮາຊຸມ          -         328         ຄນົ,         

23ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ເບ-
ຊາຍ          -         324         ຄນົ,         

24ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ຮາຣິບ          -         112         ຄນົ,         

25ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ກິເບໂອນ          -         95         

ຄນົ,         

26ຄນົ ເບັດເລເຮັມ          ແລະ ເນໂຕຟາ          -         188         ຄນົ,         

27ຄນົ ອານາໂທດ          -         128         ຄນົ,         

28ຄນົ 

ເບັດ-ອາຊະມາເວດ          -         42         ຄນົ,         

29ຄນົ ກີຣິຢາດ-ເຢອາຣີມ          ເກຟີຣາ          ແລະ ເບເອໂຣດ          -         743         

ຄນົ,         

30ຄນົ ຣາມາ          ແລະ ເກບາ          -         621         ຄນົ,         

31ຄນົ ມິກມາດ          -         122         ຄນົ,         

32ຄນົ ເບັດເອນ          

ແລະ ອາອີ          -         123         ຄນົ,         

33ຄນົ ເນໂບ ອີກ ແຫື່ງ ໜ ື່ ງ         -         52         ຄນົ,         

34ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ເອລາມ ອີກ 

ຄນົ ໜ ື່ ງ         -         1,254         ຄນົ,         

35ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ຮາຣີມ          -         320         ຄນົ,         

36ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ເຢຣິໂກ          -         

345         ຄນົ,         

37ຊຳວ ໂລດ          ຊຳວ ຮາດິດ          ແລະ ຊຳວ ໂອໂນ          -         721         ຄນົ,         

38ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ເສນາ-
ອາ          -         3,930         ຄນົ.          

ຮານານີກັບຜ ້ວູ່າການປ້ອມເປັນຜ ້ເບິ່ງແຍງເຢຣ ຊາເລັມ 
39ບນັດຳ ປະໂລຫິດ ແມ ື່ນ:         ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ເຢດາຢາ          ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ເຢຊ ອາ          -         973         ຄນົ,         

40ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ອິມເມ          -         1,052         ຄນົ,         

41ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ປັດຊ           -         1,247         ຄນົ,         

42ລ ກ ຫລຳນ 

ຂອງ ຮາຣີມ          -         1,017         ຄນົ.          

ສຳມະໂນຄົວເຊື້ອສາຍຂອງຄົນທີ່ຂຶ້ນມາຈາກບາບີໂລນເທື່ອທຳອິດ 
43ພວກ ເລວີ ແມ ື່ນ:         ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ເຢຊ ອາ          ຂອງ ກັດມີເອນ          ແລະ ຂອງ ໂຮດາວີຢາ          -         74         

ຄນົ.         

44ບນັດຳ ນກັ ຮໍ້ອງ ແມ ື່ນ:         ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ອາສັບ          -         148         ຄນົ.         

45ຄນົ ເຝົໍ້ຳ ປະຕ  ແມ ື່ນ:         ລ ກ 

ຫລຳນ ຂອງ ຊານລ ມ,         ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ອາເຕ,         ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ຕັນໂມນ,         ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ອັກ-
ກຸບ,         ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ຮາຕິຕາ,         ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ໂຊບາຍ          -         138         ຄນົ.          

ສຳມະໂນຄົວເຊື້ອສາຍຂອງບັນດາປະໂລຫິດ 
46ຄນົ ໃຊໍ້ ປະຈ  ຳ ພຣະວຫິຳນ ແມ ື່ນ:         ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ຊີຮາ,         ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ຮາສ ຟາ,         ລ ກ ຫລຳນ 

ຂອງ ຕັບບາໂອດ,         

47ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ເກໂຣດ,         ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ສີອາ,         ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ປາໂດນ,         

48ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ເລບານາ,         ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ຮາກາບາ,         ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ສັນມາຍ,         

49ລ ກ ຫລຳນ 

ຂອງ ຮານານ,         ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ກິດເດນ,         ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ກາຮາ,         

50ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ເຣອາຢາ,         

ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ເຣຊິນ,         ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ເນໂກດາ,         

51ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ກັດຊຳ,         ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ 

ອຸດຊາ,         ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ປາເສອາ,         

52ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ເບສາຍ,         ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ເມອ ນີມ,         ລ ກ 

ຫລຳນ ຂອງ ເນຟຸເຊສີມ,         

53ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ບັກບຸກ,         ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ຮາກ ຟາ,         ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ 

ຮາຮ ,         

54ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ບັດຊະລ ດ,         ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ເມຮີດາ,         ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ຮາຊາ,         

55ລ ກ 

ຫລຳນ ຂອງ ບາໂກດ,         ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ສີເສຣາ,         ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ເຕມາ,         

56ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ເນຊີ-
ຢາ,         ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ຮາຕິຟາ.          

ສຳມະໂນຄົວເຊື້ອສາຍຂອງຄົນເລວີ 
57ລ ກ ຫລຳນ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ໂຊໂລໂມນ:         ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ໂສຕາຍ,         ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ໂສເຟເຣດ,         

ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ເປຣ ດາ,         

58ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ຢາອາລາ,         ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ດາໂກນ,         ລ ກ ຫລຳນ 

ຂອງ ກິດເດນ,         

59ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ເຊຟາຕີຢາ,         ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ຮັດຕິນ,         ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ໂປເຄ-
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ເຣັດ-ຮັດເຊບາຢິມ,         ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ອາໂມນ.          

60ຄນົ ໃຊໍ້ ປະຈ  ຳ ພຣະວຫິຳນ ທງັ ໝດົ         ແລະ ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ຂອງ ໂຊໂລໂມນ          ມ ີ                 

ສຳມ ຮໍ້ອຍ ເກົໍ້ຳ ສິບ ສອງ ຄນົ          
61ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້         ເປັນ ບນັດຳ ຄນົ ທີື່  ຂ ໍ້ນ ມຳ ຈຳກ ເຕນ-ເມລາ          ເຕນ-ຮາຊາ          ເຄຣບຸ         ອັດໂດນ          ແລະ 

ອິມເມ          ແຕື່ ພວກ ເຂົຳ ພິສ ດ ບ ື່  ໄດໍ້ ວື່ຳ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ເປັນ ຄນົ ອິສຣາເອນ          ຫຼ  ບ ື່         

62ລ ກ 

ຫລຳນ ຂອງ ເດລາຢາ          ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ໂຕບີຢາ          ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ເນໂກດາ          ຫກົ ຮໍ້ອຍ ສີື່  ສິບ ສອງ 

ຄນົ         

63ຈຳກ ບນັດຳ ປະໂລຫິດ ແມ ື່ນ         ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ         ໂຮບາຢາ          ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ         ຮັກກົດ          ລ ກ 

ຫລຳນ ຂອງ         ບາຊິລາຍ          ຜ ໍ້ ມີ ເມຍ ຄນົ ໜ ື່ ງ ເປັນ ລ ກ ສຳວ ຂອງ ບາຊິລາຍ ຄນົ ກິເລອາດ          ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ຊ ື່  

ຕຳມ ນ ັໍ້ນ         

64ຄນົ ເຫົຼື່ ຳ ນີໍ້ ຊອກ ຫຳ ໜງັສ  ກຳນ ລງົທະບຽນ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ໃນ ທະບຽນ ສ  ຳມະໂນ ຄວົ 

ເຊ ໍ້ອສຳຍ         ແຕື່ ຫຳ ບ ື່  ພບົ         ຈ ື່ງ ຖ  ວື່ຳ ເປັນ ມນົທິນ         ແລະ ຖ ກ ຕດັ ອອກ ຈຳກ ຕ  ຳແໜື່ງ ປະໂລຫິດ         

65ຜ ໍ້ ວື່ຳ 

ລຳຊະກຳນ ເມ  ອງ ສ ັື່ງ ຫໍ້ຳມ ພວກ ເຂົຳ ບ ື່  ໃຫໍ້ ກນິ ສິື່ ງ ຂອງ ບ ລິສດຸ ທີື່  ສດຸ         ຈນົ ກວື່ຳ ຈະ ມີ ປະໂລຫິດ ທີື່  ຈະ 

ປ ກສຳ ກບັ ອ ຣີມ          ແລະ ທ ມມີມ ເສຍ ກື່ອນ          

ສຳມະໂນຄົວເຊື້ອສາຍຂອງຄົນໃຊ້ປະຈຳພຣະວິຫານ 
66ພວກ ຊຸມນມຸຊນົ ທງັ ໝດົ ມີ ສີື່  ໝ ື່ ນ ສອງ ພນັ ສຳມ ຮໍ້ອຍ ຫກົ ສິບ ຄນົ         

67ນອກ ເໜ ອ ຈຳກ ຄນົ ໃຊໍ້ ຊຳຍ 

ຍງິ ຂອງ ທື່ຳນ ຊ ື່ ງ ມີ ຢ ື່ ເຈດັ ພນັ ສຳມ ຮໍ້ອຍ ສຳມ ສິບ ເຈດັ ຄນົ         ແລະ ໃນ ທື່ຳມກຳງ ພວກ ເຂົຳ ມີ ນກັ ຮໍ້ອງ 

ສອງ ຮໍ້ອຍ ສີື່  ສິບ ຫໍ້ຳ ຄນົ ທງັ ຊຳຍ         ແລະ ຍງິ          

ສຳມະໂນຄົວເຊື້ອສາຍລ ກຫລານຜ ້ຮັບໃຊ້ຂອງໂຊໂລໂມນ 
68ມ ໍ້ຳ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ມີ ເຈດັ ຮໍ້ອຍ ສຳມ ສິບ ຫກົ ໂຕ         ລ  ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ມີ ສອງ ຮໍ້ອຍ ສີື່  ສິບ ຫໍ້ຳ ໂຕ         

69ອ ດ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ມີ ສີື່  ຮໍ້ອຍ ສຳມ ສິບ ຫໍ້ຳ ໂຕ         ແລະ ລຳ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ມີ ຫກົ ພນັ ເຈດັ ຮໍ້ອຍ ຊຳວ ໂຕ         

70ແລະ ບຳງ ຄນົ ໃນ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຂອງ ບນັພະບ ລດຸ ໄດໍ້ ຖວຳຍ ໃຫໍ້ ແກື່ ຜ ໍ້ ປກົຄອງ         ຖວຳຍ ເຂົໍ້ຳ ພະ ຄງັ 

ເປັນ ຄ  ຳ ໜ ື່ ງ ພນັ ດຳຣກິ[a]         ຊຳມ ຫໍ້ຳ ສິບ ໜື່ວຍ         ເສ ໍ້ອ ປະໂລຫິດ ຫໍ້ຳ ຮໍ້ອຍ ສຳມ ສິບ ໂຕ         

71ແລະ ພວກ 

ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຂອງ ບນັພະບ ລດຸ ບຳງ ຄນົ ຖວຳຍ ໃຫໍ້ ແກື່ ພະ ຄງັ         ເປັນ ຄ  ຳ ສອງ ໝ ື່ ນ ດຳຣກິ         ເງນິ ສອງ ພນັ 

ສອງ ຮໍ້ອຍ ມນີຳ[b]         ເສ ໍ້ອ ສ  ຳລບັ ປະໂລຫິດ ຫກົ ສິບ ເຈດັ ໂຕ         

72ແລະ ສິື່ ງ ທີື່  ປະຊຳຊນົ ຖວຳຍ ນ ັໍ້ນ         ມີ 

ທອງຄ  ຳ ສອງ ໝ ື່ ນ ດຳຣກິ         ເງນິ ສອງ ພນັ ມນີຳ[c]         ແລະ ເສ ໍ້ອ ປະໂລຫິດ ຫກົ ສິບ ເຈດັ ໂຕ          
73ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ບນັດຳ ປະໂລຫິດ         ພວກ ເລວີ          ກບັ ຄນົ ເຝົໍ້ຳ ປະຕ          ນກັ ຮໍ້ອງ         ປະຊຳຊນົ ບຳງ ຄນົ         ຄນົ 

ໃຊໍ້ ປະຈ  ຳ ພຣະວຫິຳນ         ແລະ ຄນົ ອິສຣາເອນ ທງັ ປວງ ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ຫວົ ເມ  ອງ ຂອງ ຕນົ         ເມ  ື່ອ ເຖງິ 

ເດ ອນ ທີ ເຈດັ          

ບົດທີ 8 
ຈຳນວນຊຸມນຸມຊົນທັງໝົດ 

1ໃນ ເດ ອນ ທີ ເຈດັ         ຊຳວ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ຢຳຍ ກນັ ຢ ື່ ຕຳມ ບໍ້ຳນ ເມ  ອງ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ໃນ ມ ໍ້ ທີ ໜ ື່ ງ 

 

[a]ພນັດຳຣກິ ຄ  8.5 ກໂິລ (kg) [b]ສອງພນັສອງຮໍ້ອຍມນີຳ ຄ  1,200 ກໂິລ (kg) [c]ສອງພນັມນີຳ ຄ  

1,100 ກໂິລ (kg) 
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ຂອງ ເດ ອນ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ທງັ ໝດົ ໄດໍ້ ໂຮມ ກນັ ຢ ື່ ເດີື່ ນ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ປະຕ  ນ  ໍ້ຳ ທີື່  ນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ          ພວກ 

ເຂົຳ ໄດໍ້ ຮໍ້ອງ ຂ  ປະໂລຫິດ ເອັດຊະຣາ          ຜ ໍ້ ຮອບ ຮ ໍ້ ໃນ ດໍ້ຳນ ພຣະທ  ຳ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ມອບ ໃຫໍ້ 

ພວກ ອິສຣາເອນ ຜື່ຳນ ທຳງ ໂມເຊ.         

2ໃຫໍ້ ເພິື່ ນ ນ  ຳ ເອົຳ ປ ໍ້ມ ພຣະທ  ຳ ອອກ ມຳ         ເອັດຊະຣາ ກ  ເອົຳ ປ ໍ້ມ 

ນ ັໍ້ນ ອອກ ມຳ         ແລະ ນ  ຳໄປ ຍງັ ບື່ອນ ທີື່  ປະຊຳຊນົ ເຕົໍ້ຳໂຮມ ກນັ ຢ ື່         ມີ ທງັ ຜ ໍ້ ຊຳຍ ຜ ໍ້ຍງິ         ແລະ ເດັກນໍ້ອຍ ທີື່  

ເຂົໍ້ຳໃຈ ໄດໍ້.         

3ໃນ ເດີື່ ນ ຕດິ ປະຕ  ນ  ໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ         ເອັດຊະຣາ ໄດໍ້ ອື່ຳນ ພຣະທ  ຳ ແຕື່ ເຊົໍ້ຳ ຈນົ ຮອດ ທື່ຽງ         ພວກ 

ເຂົຳ ທກຸ ຄນົ ຟງັ ຢື່ຳງ ຕ ັໍ້ງ ອກົ ຕ ັໍ້ງໃຈ.          
4ເອັດຊະຣາ          ອື່ຳນ ຢ ື່ ເທິງ ເວທີ ທີື່  ເຮັດ ດໍ້ວຍ ໄມ ໍ້         ທີື່  ເຂົຳເຈົໍ້ຳ ສໍ້ຳງ ຂ ໍ້ນ ສ  ຳລບັ ໂອກຳດ ຢື່ຳງ ນີໍ້         ພວກ 

ທີື່  ຢ ນ ຢ ື່ ຂໍ້ຳງ ຂວຳ ຂອງ ເພິື່ ນ         ຄ          ມັດຕີທີຢາ          ເຊມາ          ອານາຢາ          ອ ຣີຢາ          ຮິນກີຢາ          ແລະ ມາອາ-
ເສຢາ          ສື່ວນ ພວກ ທີື່  ຢ ນ ຢ ື່ ຂໍ້ຳງ ຊໍ້ຳຍ ຂອງ ເພິື່ ນ ຄ          ເປດາຢາ          ມີຊາເອນ          ມັນກີຢາ          ຮາຊຸມ          ຮັດ-
ຊະບັດດານາ          ເຊຄາຣີຢາ          ແລະ ເມຊຸນລຳ.         

5ໃນ ຂະນະ ທີື່  ເອັດຊະຣາ ຢ ນ ຢ ື່ ເທິງ ເວທີ         ແລະ ເປີດ 

ປ ໍ້ມ ອອກ ມຳ ອື່ຳນ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ປະຊຳຊນົ         ທກຸ ຄນົ ໄດໍ້ ລກຸ ຢ ນ ຂ ໍ້ນ.         

6ເອັດຊະຣາ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ໃຫໍ້ ພວກ ເຮົຳ 

ສນັລະເສີນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຜ ໍ້ ຊງົ ເປັນ ພຣະເຈົ້າ ອງົ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່.”         ປະຊຳຊນົ ທກຸ ຄນົ ກ  ພຳກນັ ຍກົ ມ  

ຂ ໍ້ນ         ແລະ ຕອບ ວື່ຳ,         “ອຳ ແມນ         ອຳ ແມນ”         ແລໍ້ວ ເຂົຳເຈົໍ້ຳ ກ  ຂ ຸເຂົື່ ຳ ລງົ         ແລະ ກ ົໍ້ມ ຂຳບ ນະມດັສະ-

ກຳນ.          
7ຕ ື່  ມຳ         ທກຸ ຄນົ ໄດໍ້ ລກຸ ຢ ນ ຂ ໍ້ນ ຢ ື່ ບື່ອນ ເກົື່ ຳ         ແລໍ້ວ ຊຳວ ເລວີ ບຳງ ຄນົ ກ  ໄດໍ້ ອະທິບຳຍ ພຣະທ  ຳ ສ ື່ 

ເຂົຳເຈົໍ້ຳ ຟງັ         ຊຳວ ເລວີ ນີໍ້ ຄ          ເຢຊ ອາ          ບານີ          ເຊເຣບີຢາ          ຢາມິນ          ອັກກຸບ          ຊັບເບທາຍ          ໂຮດີຢາ          

ມາອາເສຢາ          ເກລີຕາ          ອາຊາຣີຢາ          ໂຢຊາບັດ          ຮານານ          ແລະ ເປ ລີ ຢຳ.         

8ພວກ ນີໍ້ ໄດໍ້ ແປ         ແລະ 

ອະທິບຳຍ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ປະຊຳຊນົ ເຂົໍ້ຳໃຈ.          
9ເມ  ື່ອ ເຂົຳເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຍນິ ຂ ໍ້ ພຣະທ  ຳ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ຮ ໍ້ສ ກ ຕ ື່ ນເຕັໍ້ນ ໃຈ         ແລະ ຮໍ້ອງໄຫໍ້ ຂ ໍ້ນ ແລໍ້ວ ເນເຮ-

ມີຢາ          ເອັດຊະຣາ ແລະ ຊຳວ ເລວີ ຜ ໍ້ ອະທິບຳຍ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ບອກ ປະຊຳຊນົ ວື່ຳ,         “ມ ໍ້-

ນີໍ້         ເປັນ ມ ໍ້ ບ ລິສດຸ ສ  ຳລບັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ         ພວກ ທື່ຳນ ບ ື່  ຕໍ້ອງ ຮໍ້ອງໄຫໍ້ ຄ  ື່ຳ ຄວນ.         

10ດຽວນີໍ້         ໃຫໍ້ ພວກ ທື່ຳນ ພຳກນັ ກບັ ເມ  ອ ກນິ ເຂົໍ້ຳ ສຳ         ຈ ົື່ງ ແບື່ງປນັ ອຳຫຳນ         ແລະ ນ  ໍ້ຳ ອະງ ຸື່ນ ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ທີື່  ບ ື່  

ມີ ພຽງພ          ມ ໍ້ນີໍ້         ເປັນ ມ ໍ້ ບ ລິສດຸ ສ  ຳລບັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ສະນ ັໍ້ນ         ບ ື່  ຕໍ້ອງ ໂສກເສົໍ້ຳ         ຄວຳມ ຊ ື່ ນ ບຳນ ທີື່  

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ປະທຳນ ໃຫໍ້ ພວກ ທື່ຳນ ນ ັໍ້ນ         ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ພວກ ທື່ຳນ ມີ ເຫ ື່ ອແຮງ ຂ ໍ້ນ.”          
11ພວກ ເລວີ ໄດໍ້ ຍື່ຳງ ໄປ ມຳ ທື່ຳມກຳງ ປະຊຳຊນົ         ແລະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ງຽບ ໂດຍ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         

“ພຳກນັ ມດິ         ແລະ ຢື່ຳ ໄດໍ້ ໂສກເສົໍ້ຳ         ເພຳະວື່ຳ ມ ໍ້ນີໍ້ ເປັນ ມ ໍ້ ບ ລິສດຸ.         

12ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ປະຊຳຊນົ ຈ ື່ງ ກບັ ເມ  ອ 

ບໍ້ຳນ ແລໍ້ວ ກນິ ເຂົໍ້ຳ ກນິ ນ  ໍ້ຳ ຢື່ຳງ ມ ື່ວນຊ ື່ ນ         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ແບື່ງປນັ ສິື່ ງ ທີື່  ເຂົຳເຈົໍ້ຳ ມີ ໃຫໍ້ ແກື່ ຄນົ ອ ື່ ນ         

ເພຳະວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ເຂົໍ້ຳໃຈ ຕຳມ ທີື່  ໄດໍ້ ຟງັ ເພິື່ ນ ອື່ຳນ ນ ັໍ້ນ.          

ຊັບສົມບັດຂອງພວກທູ່ານ 
13ມ ໍ້ຕ ື່ ມຳ         ພວກ ຫວົໜໍ້ຳ ເຜົື່ ຳ ພໍ້ອມ ດໍ້ວຍ ປະໂລຫິດ ແລະ ພວກ ເລວີ          ໄດໍ້ ພຳກນັ ໄປ ສ ກສຳ ພຣະທ  ຳ 

ນ  ຳ ເອັດຊະຣາ.         

14ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເຫັນ ວື່ຳ         ພຣະທ  ຳ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ມອບ ໃຫໍ້ ຜື່ຳນ ທຳງ ໂມເຊ          

ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ເຂົຳເຈົໍ້ຳ ຢ ື່ ໃນ ຕ ບ ຊ ົື່ວຄຳວ ເນ ື່ ອງ ໃນ ໂອກຳດ ງຳນ ສະຫລອງ ເດ ອນ ທີື່  ເຈດັ ນ ັໍ້ນ.         

15ແລໍ້ວ ພວກ 

ເຂົຳ ກ  ສ ົື່ງ ຄ  ຳ ແນະນ  ຳ ອອກ ໄປ ທົື່ວ ນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ          ແລະ ທົື່ວ ຫວົ ເມ  ອງ         ແລະ ບໍ້ຳນ ຕື່ຳງ ໆ         
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ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ອອກ ໄປ ເບ ໍ້ອງ ພ  ນໍ້ອຍ         ແລໍ້ວ ເອົຳ ງ ື່ຳ ຕ ົໍ້ນ ໝຳກກອກ         ງ ື່ຳ ຕ ົໍ້ນສນົ         ງ ື່ຳ ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ ຫອມ         ງ ື່ຳ ຕ ົໍ້ນ 

ຕຳນ         ແລະ ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ ອ ື່ ນ ໆ         ມຳ ເຮັດ ຕ ບ ຕຳມ ຄ  ຳ ແນະນ  ຳ ທີື່  ຂຽນ ໄວໍ້ ໃນ ພຣະທ  ຳ.”          
16ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ປະຊຳຊນົ ຈ ື່ງ ເອົຳ ງ ື່ຳໄມ ໍ້ ມຳ ເຮັດ ຕ ບ ຢ ື່ ເທິງ ຫລງັຄຳ ພຽງ         ຢ ື່ ຕຳມ ເດີື່ ນ ບໍ້ຳນ         ຢ ື່ ຕຳມ 

ເດີື່ ນ ພຣະວຫິຳນ         ແລະ ຕຳມ ບື່ອນ ໃກໍ້ ປະຕ  ເອຟຣາຢິມ.         

17ປະຊຳຊນົ ທກຸ ຄນົ ທີື່  ກບັ ມຳ ຈຳກ ກຳນ 

ເປັນ ຊະເລີຍ ກ  ໄດໍ້ ພຳກນັ ປກຸ ຕ ບ         ແລະ ຢ ື່ ໃນ ຕ ບ ນ ັໍ້ນ.         ນບັ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ສະໄໝ ຂອງ ເຢຊ ອາ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ 

ນ ນ          ແມ ື່ນ ເທ ື່ ອ ທ  ຳອິດ ທີື່  ເຮັດ ຢື່ຳງ ນີໍ້         ພວກ ເຂົຳ ຕື່ຳງ ກ  ຕ ື່ ນເຕັໍ້ນ ຍນິດ.ີ         

18ພວກ ເຂົຳ ອື່ຳນ ພຣະທ  ຳ 

ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ທກຸ ໆ         ມ ໍ້         ຕ ັໍ້ງແຕື່ ມ ໍ້ ທ  ຳອິດ ຈນົ ຮອດ ມ ໍ້ ສດຸ ທໍ້ຳຍ         ພວກ ເຂົຳ ສະເຫລີມສະ-

ຫລອງ ເຈດັ ມ ໍ້         ສື່ວນ ໃນ ມ ໍ້ ທີື່  ແປດ ເປັນ ພິທີ ປິດ ຕຳມ ຄ  ຳ ແນະນ  ຳ.          
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ເອັດຊະຣາອູ່ານພຣະທຳໃຫ້ປະຊາຊົນຟັງ 

1ໃນ ວນັ ທີ ຊຳວ ສີື່  ເດ ອນ ນ ັໍ້ນ         ປະຊຳຊນົ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ຊຸມນມຸ ກນັ ອດົ ອຳຫຳນ         ແລະ ນຸື່ງ ຫົື່ມ ຜໍ້ຳ 

ກະສອບ         ແລະ ເອົຳ ດນິ ໃສື່ ຫວົ         

2ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ແຍກ ຕວົ ອອກ ຈຳກ ຄນົ ຕື່ຳງ ຊຳດ 

ທງັ ປວງ         ແລະ ຢ ນ ສຳລະພຳບ ບຳບ ຂອງ ຕນົ         ແລະ ສຳລະພຳບ ຄວຳມ ຊ ົື່ວຊໍ້ຳ ແຫື່ງ ບນັພະບ ລດຸ 

ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         

3ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ລກຸ ຢ ນ ຂ ໍ້ນ ໃນ ບື່ອນ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ແລະ ອື່ຳນໜງັສ  ພຣະບນັຍດັ ຂອງ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ຢ ື່ ລະຫວື່ຳງ ສຳມ ຊ ົື່ວໂມງ         ແລະ ອີກ ສຳມ ຊ ົື່ວໂມງ         

ພວກ ເຂົຳ ສຳລະພຳບ         ແລະ ນະມດັສະກຳນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫຼຳຍ          

ງານສະຫລອງຢ ູ່ຕ ບ 
4ພວກ ເລວີ          ເຢຊ ອາ          ບານີ          ກັດມເີອນ          ເຊບານີຢາ          ບຸນນີ          ເຊເຣບີຢາ          ບານີ          ແລະ ເກນານີ          

ໄດໍ້ ຢ ນ ຂ ໍ້ນ ທີື່  ຂ ັໍ້ນໄດ         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຮໍ້ອງ ດໍ້ວຍ ສຽງ ດງັ ຫຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພຣະເຈົ້າ ຂອງ 

ພວກ ເຂົຳ          
5ແລໍ້ວ ຄນົ ເລວີ          ເຢຊ ອາ          ກັດມີເອນ          ບານີ          ຮາຊັບເນຢາ          ເຊເຣບີຢາ          ໂຮດີຢາ          ເຊບານີຢາ          

ແລະ ເປທາຮີຢາ          ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ຢ ນ ຂ ໍ້ນ         ແລະ ສນັລະເສີນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ 

ທງັຫຼຳຍ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ກຳນ ກື່ອນ ຈນົ ເຖງິ ນລິນັດອນ ສ ບ ໆ ໄປ ເປັນນດິ         ສຳທກຸຳນ ແດື່ ພຣະນຳມ ອນັ ຮຸື່ງ-

ເຮ ອງ ຂອງ ພຣະອງົ         ຊ ື່ ງ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ເໜ ອ ກຳນ ໂມທະນຳ ພຣະຄນຸ         ແລະ ກຳນ ສນັເສີນ ທງັ ປວງ         

6ພຣະອງົ ແມ ື່ນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແຕື່ ອງົ ດຽວ         ພຣະອງົ ໄດໍ້ ນລິະມດິ ສໍ້ຳງ ຟໍ້ຳ ສະຫວນັ         ຟໍ້ຳ ສະຫວນັ 

ອນັ ສ ງ ສດຸ ພໍ້ອມ ກບັ ບ ລິວຳນ ທງັ ປວງ ຂອງ ຟໍ້ຳ ສະຫວນັ ນ ັໍ້ນ         ແຜື່ນດນິ ໂລກ ແລະ ບນັດຳ ສິື່ ງ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ 

ໂລກ ນ ັໍ້ນ         ທະເລ         ແລະ ບນັດຳ ສິື່ ງ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ນ  ໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ພຣະອງົ ຊງົ ຮກັສຳ ສິື່ ງ ທງັ ປວງ ເຫົຼື່ ຳນ ັໍ້ນ ໄວໍ້         

ແລະ ບ ລິວຳນ ຂອງ ຟໍ້ຳ ສະຫວນັ         ໄດໍ້ ນະມດັສະກຳນ ພຣະອງົ          
7ພຣະອງົ ແມ ື່ນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພຣະເຈົ້າ ຜ ໍ້ ຊງົ ເລ ອກ ອັບຣາມ          ແລະ ຊງົ ນ  ຳ ທື່ຳນ ອອກ ມຳ 

ຈຳກ ເມ  ອງ ອ ເຣ ໃນ ປະເທດ         ຄັນເດອາ          (ບາບໂີລນ)         ແລະ ຊງົ ປະທຳນ ນຳມ ທື່ຳນ ວື່ຳ ອັບຣາຮາມ         

8ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ພບົ ເຫັນ ນ  ໍ້ຳໃຈ ຂອງ ເພິື່ ນ ສດັຊ ື່  ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະອງົ         ແລະ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ກະທ  ຳ ພນັ-

ທະ ສນັຍຳ ກບັ ເພິື່ ນ ວື່ຳ ຈະ ປະທຳນ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ຄນົ ການາອານ          ຄນົ ຮິດຕີ          ຄນົ ອະໂມຣີດ          ຄນົ 
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ເປຣຊີິ          ຄນົ ເຢບຸດ          ແລະ ຄນົ ກີກາຊີ ໃຫໍ້ ແກື່ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ເພິື່ ນ         ພຣະອງົ ກະທ  ຳ ໃຫໍ້ ຄ  ຳ ສນັຍຳ 

ຂອງ ພຣະອງົ ສ  ຳເລັດ         ເພຳະ ພຣະອງົ ພ ພຣະໄທ          
9ແລະ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ເຫັນ ຄວຳມທກຸ ໃຈ ຂອງ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ຂໍ້ຳພະອງົ ໃນ ອີ ຢິບ         ໂດຍ ຟງັສຽງ 

ຮໍ້ອງທກຸ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫຼຳຍ ທີື່  ທະເລ ແດງ         

10ພຣະອງົ ຊງົ ກະທ  ຳ ໝຳຍ ສ  ຳຄນັ         ແລະ ກຳນ ອດັ-

ສະຈນັ ສ ໍ້ ຟາຣາໂອ          ກບັ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ທງັ ໝດົ         ຕ ື່  ປະຊຳຊນົ ທງັ ໝດົ ແຫື່ງ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ຟາຣາໂອ          

ເພຳະ ພຣະອງົ ຊງົ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫຼຳຍ ໄດໍ້ ປະພ ດ ຢື່ຳງ ຈອງຫອງ ຕ ື່  ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ຂໍ້ຳພະອງົ         

ແລະ ພຣະນຳມ ຂອງ ພຣະອງົ ກ  ຊື່ຳລ  ໂດງດງັ ໄປ ຈນົ ເຖງິ ທກຸ ມ ໍ້ນີໍ້         

11ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ໃຫໍ້ ທະເລ         ແຍກ 

ອອກ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ພວກ ເຂົຳ         ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ຍື່ຳງ ໄປ ກຳງ ທະເລ ເທິງ ດນິ ແຫໍ້ງ         ແລະ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ແກວື່ງ ຜ ໍ້ 

ຂ ົື່ມເຫງ ພວກ ເຂົຳ ລງົ ໃນ ບື່ອນ ເລິກ ເໝ ອນ ກບັ ຊງົ ແກວື່ງ ຫີນ ລງົ ໄປ ໃນ ມະຫຳ ສະໝດຸ         

12ຫຼຳຍ ກວື່ຳ 

ນ ັໍ້ນ ອີກ         ພຣະອງົ ຊງົ ນ  ຳພຳ ພວກ ເຂົຳ ໄປ ໃນ ກຳງເວັນ ດໍ້ວຍ ເສົຳ ເມກ         ແລະ ໃນ ກຳງຄ ນ ດໍ້ວຍ ເສົຳ ໄຟ         

ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ແສງ ສະຫວື່ຳງ ແກື່ ພວກ ເຂົຳ ໃນ ທຳງ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ຄວນ ຈະ ໄປ          
13ພຣະອງົ ໄດໍ້ ສະເດັດ ລງົ ມຳ ເທິງ ພ ເຂົຳ ຊີນາຍ          ແລະ ກື່ຳວ ກບັ ພວກ ເຂົຳ ຈຳກ ຟໍ້ຳ ສະຫວນັ         ຊງົ 

ປະທຳນ ຄ  ຳ ຕດັສິນ         (ຂ ໍ້ ບງັຄບັ)         ອນັ ສດັຊ ື່         ແລະ ພະ ບນັຍດັ ທີື່ ແທໍ້ ຈງິ         ກດົເກນ ແລະ ພະ ບນັຍດັ ທີື່  ດ ີ

ແກື່ ພວກ ເຂົຳ         

14ພຣະອງົ ຊງົ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ຮ ໍ້ ເຖງິ ວນັ ສະບຳ ໂຕ ບ ລິສດຸ ຂອງ ພຣະອງົ         ແລະ ຊງົ ບນັ-

ຊຳ ຂ ໍ້ ບງັຄບັ         ກດົເກນ         ແລະ ພຣະບນັຍດັ ທຳງ ໂມເຊ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ພຣະອງົ         

15ພຣະອງົ ປະທຳນ 

ອຳຫຳນ ແກື່ ພວກ ເຂົຳ ຈຳກ ຟໍ້ຳ ສະຫວນັ ເພ ື່ ອ ແກໍ້ຄວຳມ ຫິວ         ແລະ ຊງົ ໃຫໍ້ ນ  ໍ້ຳ ອອກ ມຳ ຈຳກ ຫີນ ໃຫໍ້ 

ພວກ ເຂົຳ ແກໍ້ ກະຫຳຍ ນ  ໍ້ຳ         ທງັ ຊງົ ສນັຍຳ ໄວໍ້ ວື່ຳ ຈະ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ຍ ດ ແຜື່ນດນິ ຊ ື່ ງ ພຣະອງົ ຊງົ 

ປະຕຍິຳນ ວື່ຳ ຈະ ປະທຳນ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ນ ັໍ້ນ          
16ແຕື່ ວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ຄ  ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ຂໍ້ຳພະອງົ ທງັຫຼຳຍ ໄດໍ້ ປະພ ດ ຢື່ຳງ ຈອງຫອງ         ແລະ ແຂງ 

ຄ  ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ໂດຍ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຊ ື່ ອ ຟງັ ພຣະບນັຍດັ ຂອງ ພຣະອງົ         

17ພວກ ເຂົຳ ທງັຫຼຳຍ ປະຕເິສດ ບ ື່  

ເຊ ື່ ອ ຟງັ         ແລະ ບ ື່  ສນົໃຈ ໃນ ກຳນ ອດັສະຈນັ ຊ ື່ ງ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ກະທ  ຳ ຂ ໍ້ນ ທື່ຳມກຳງ ພວກ ເຂົຳ ແຕື່ ພວກ 

ເຂົຳ ແຂງ ຄ  ຂອງ ຕນົ         ແລະ ໃນ ກຳນ ກະບດົ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ຫວົໜໍ້ຳ ເພ ື່ ອ ຈະ ກບັ ໄປ ສ ື່ 

ຄວຳມ ເປັນ ຂໍ້ຳ ທຳດ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ແຕື່ ວື່ຳ ຝື່ຳຍ ພຣະອງົ ຊງົ ເປັນ ພຣະເຈົ້າ ພໍ້ອມ ທີື່  ຈະ ໃຫໍ້ ອະໄພ         ມີ 

ພຣະໄທ ເມດ ຕຳ         ແລະ ກະລນຸຳ         ຊງົ ພຣະພິໂລດ ຊໍ້ຳ         ແລະ ເຕັມ ໄປ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ເມດ ຕຳ         ໂດຍ ບ ື່  ໄດໍ້ 

ປະ ຖິໍ້ມ ພວກ ເຂົຳ         

18ເຖງິ ແມ ື່ນ ວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫຼຳຍ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ຮ ບ ງວົ ໄວໍ້ ສ  ຳລບັ ຕນົ         ແລະ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ‘ນີໍ້ 

ຄ  ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ຜ ໍ້ ຊງົ ນ  ຳ ເຈົໍ້ຳ ຂ ໍ້ນ ມຳ ຈຳກ ເອຢິບ          ແລະ ໄດໍ້ ໝິື່ ນປະໝຳດ ຢື່ຳງ ໃຫຍື່ ຫຼວງ          
19ດໍ້ວຍ ພຣະກະລນຸຳ ອນັ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ຂອງ ພຣະອງົ         ພຣະອງົ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້ ປະ ຖິໍ້ມ ພວກ ເຂົຳ ໃນ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງ-

ແລໍ້ງ ກນັດຳນ         ເສົຳ ເມກ ຊ ື່ ງ ນ  ຳ ໜໍ້ຳ ພວກ ເຂົຳ ໃນ ກຳງເວັນ ບ ື່  ໄດໍ້ ໜີ ໄປ ຈຳກ ພວກ ເຂົຳ         ເສົຳ ໄຟ ໃນ 

ກຳງຄ ນ ຊ ື່ ງ ໃຫໍ້ ແສງ ສະຫວື່ຳງ ແກື່ ພວກ ເຂົຳ ຕຳມ ທຳງ ຊ ື່ ງ ພວກ ເຂົຳ ຄວນ ຈະ ໄປ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້ ໜີ ໄປ ເຊັື່ ນ 

ກນັ         

20ພຣະອງົ ປະທຳນ ພຣະວິນຍານ ອນັ ປະເສີດ ໃຫໍ້ ສ ັື່ງສອນ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ບ ື່  ໄດໍ້ ຍບັຍ ັໍ້ງ ມານາ 

ຂອງ ພຣະອງົ ຈຳກ ປຳກ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫຼຳຍ         ທງັ ຊງົ ປະທຳນ ນ  ໍ້ຳ ແກໍ້ ຫິວ ກະຫຳຍ ແກື່ ພວກ ເຂົຳ         

21ແລະ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ບ  ຳລງຸ ລໍ້ຽງ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫຼຳຍ ໃນ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ ລະຫວື່ຳງ ສີື່  ສິບ ປີ         ພວກ 

ເຂົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ຂຳດ ສິື່ ງ ໃດ ເລີຍ         ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ບ ື່  ຈກີ ຂຳດ         ແລະ ຕນີ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ບວມ 
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ຊ  ໍ້ຳ          

22ຫຼຳຍ ໄປ ກວື່ຳ ນ ັໍ້ນ ອີກ         ພຣະອງົ ໄດໍ້ ມອບ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ         ແລະ ຊນົ ຊຳດ ທງັຫຼຳຍ ແກື່ ພວກ ເຂົຳ         

ແລະ ຊງົ ແບື່ງປນັ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ຕຳມ ເຂດ ແດນ         ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ຍ ດ ແຜື່ນດນິ ແຫື່ງ ສີໂຮນ          ແລະ 

ແຜື່ນດນິ ຂອງ ກະສດັ ແຫື່ງ ເມ  ອງ ເຮັດຊະໂບນ          ແລະ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ໂອກ ກະສດັ ແຫື່ງ ເມ  ອງ ບາ-
ຊານ         

23ພຣະອງົ ໃຫໍ້ ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ເພີື່ ມ ທະວ ີຂ ໍ້ນ ຢື່ຳງ ດວງ ດຳວ ໃນ ທໍ້ອງຟໍ້ຳ         ແລະ 

ພຣະອງົ ຊງົ ນ  ຳ ພວກ ເຂົຳ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ແຜື່ນດນິ         ຊ ື່ ງ ພຣະອງົ ຊງົ ສນັຍຳ ໄວໍ້ ກບັ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພວກ 

ເຂົຳ ໃຫໍ້ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ຍ ດ ເອົຳ ນ ັໍ້ນ         

24ພວກ ລ ກ ຫລຳນ ເຫົຼື່ ຳນ ັໍ້ນ         ຈ ື່ງ ເຂົໍ້ຳ ໄປ         ແລະ ຍ ດ ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ         ພຣະ-

ອງົ ຊງົ ປຳບ ປຳມ ຊຳວ ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ         ຄ  ຄນົ ການາອານ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ໜໍ້ຳ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ຊງົ ມອບ ຄນົ ກາ-
ນາອານ ທງັຫຼຳຍ ໄວໍ້ ໃນ ມ  ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ພໍ້ອມ ກບັ ກະສດັ         ແລະ ຊນົ ຊຳດ ທງັຫຼຳຍ ແຫື່ງ ແຜື່ນດນິ 

ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ໄດໍ້ ກະທ  ຳ ແກື່ ຄນົ ເຫົຼື່ ຳນ ັໍ້ນ ຕຳມ ຄວຳມ ພ ໃຈ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         

25ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ເຂົໍ້ຳ ຍ ດ ຫວົ ເມ  ອງ 

ທີື່  ມີ ກ  ຳແພງ         ແລະ ແຜື່ນດນິ ທີື່  ອດຸມົສມົບ ນ         ແລະ ຖ  ກ  ຳມະສິດ ເຮ ອນ ຊ ື່ ງ ເຕັມ ໄປ ດໍ້ວຍ ຂອງ ດ ີທງັ 

ປວງ         ທງັ ບື່ອນ ເກບັ ນ  ໍ້ຳ ຊ ື່ ງ ສະກດັ ໄວໍ້         ສວນ ອະງ ຸື່ນ         ສວນ ໝຳກກອກເທດ         ແລະ ຕ ົໍ້ນ ໝຳກ ໄມ ໍ້ 

ຫລວງຫລຳຍ         ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ກນິ ອິື່ ມ ຈນົ ອໍ້ວນ ພີ         ແລະ ຊມົຊ ື່ ນ ຍນິດ ີໃນ ພຣະຄນຸ ອນັ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ຂອງ 

ພຣະອງົ          
26ເຖງິ ປຳນ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ບ ື່  ເຊ ື່ ອ ຟງັ         ແລະ ໄດໍ້ ກະບດົ ຕ ື່  ພຣະອງົ         ໂດຍ ແກວື່ງ ພຣະບນັຍດັ ຂອງ 

ພຣະອງົ ໄວໍ້ ເບ ໍ້ອງ ຫຼງັ         ແລະ ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ຜ ໍ້ ທ  ຳນວຳຍ ຂອງ ພຣະອງົ         ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ໄດໍ້ ຕກັເຕ ອນ ພວກ ເຂົຳ ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ 

ກບັ ມຳ ຫຳ ພຣະອງົ         ທງັ ໄດໍ້ ກະທ  ຳ ກຳນ ໝິື່ ນປະໝຳດ ຢື່ຳງ ໃຫຍື່ ຫຼວງ         

27ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ພຣະອງົ ໄດໍ້ 

ມອບ ພວກ ເຂົຳ ໄວໍ້ ໃນ ມ  ສດັຕ  ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ກະທ  ຳ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ທນົ ທກຸ         ແລະ ໃນ ເວລຳ ແຫື່ງ 

ກຳນ ທນົ ທກຸ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຮໍ້ອງ ທ ນ ຕ ື່  ພຣະອງົ         ແລະ ພຣະອງົ ຊງົ ຟງັ ພວກ ເຂົຳ 

ຈຳກ ຟໍ້ຳ ສະຫວນັ         ພຣະອງົ ໄດໍ້ ປະທຳນ ບນັດຳ ຜ ໍ້ ຊື່ວຍ ແກື່ ພວກ ເຂົຳ         ຜ ໍ້ ໄດໍ້ ຊື່ວຍ ພວກ ເຂົຳ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ 

ຈຳກ ມ  ສດັຕ  ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຕຳມ ພຣະກະລນຸຳ ອນັ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ຂອງ ພຣະອງົ          
28ແຕື່ ເມ  ື່ອ ພວກ ເຂົຳ ພກັ ສະຫງບົ ແລໍ້ວ         ພວກ ເຂົຳ ກ  ກະທ  ຳ ຄວຳມ ຊ ົື່ວ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະອງົ ອີກ         

ພຣະອງົ ຈ ື່ງ ຊງົ ມອບ ພວກ ເຂົຳ ໄວໍ້ ໃນ ມ  ສດັຕ  ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ສດັຕ  ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ປກົຄອງ ພວກ ເຂົຳ         ເຖງິ 

ປຳນ ນ ັໍ້ນ         ເມ  ື່ອ ພວກ ເຂົຳ ຫນັ ມຳ ຮໍ້ອງ ທ ນ ຕ ື່  ພຣະອງົ         ຝື່ຳຍ ພຣະອງົ ຊງົ ໄດໍ້ ຍນິ ພວກ ເຂົຳ ຈຳກ ຟໍ້ຳ ສະ-

ຫວນັ         ແລະ ຊງົ ຊື່ວຍ ພວກ ເຂົຳ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຫຼຳຍ ເທ ື່ ອ ຫຼຳຍ ຄຳວ         ຕຳມ ພຣະກະລນຸຳ ຂອງ ພຣະອງົ         

29ພຣະອງົ ຊງົ ຕກັເຕ ອນ ພວກ ເຂົຳ         ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ຈະ ຫນັ ພວກ ເຂົຳ ໃຫໍ້ ກບັ ມຳສ ື່ ພຣະບນັຍດັ ຂອງ ພຣະອງົ         

ແຕື່ ພວກ ເຂົຳ ກ  ຍງັ ປະພ ດ ຢື່ຳງ ຈອງຫອງ ອວດດ ີ        ບ ື່  ຍອມ ເຊ ື່ ອ ຟງັ ພຣະບນັຍດັ ຂອງ ພຣະອງົ         ແຕື່ ໄດໍ້ 

ກະທ  ຳ ຜິດ ຕ ື່  ຄ  ຳ ຕດັສິນ ຂອງ ພຣະອງົ         ແລະ ໄດໍ້ ຫນັ ໜີ         ເຮັດ ຄ  ແຂງ ເຂົໍ້ຳ ສ ໍ້         ແລະ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຊ ື່ ອ ຟງັ         

30ພຣະອງົ ຊງົ ອດົທນົ ກບັ ພວກ ເຂົຳ ຢ ື່ ຫຼຳຍ ປີ         ຊງົ ເຕ ອນ ພວກ ເຂົຳ ດໍ້ວຍ ພຣະວິນຍານ ຂອງ ພຣະອງົ         

ຜື່ຳນ ທຳງ ຜ ໍ້ ທ  ຳນວຳຍ ຂອງ ພຣະອງົ         ພວກ ເຂົຳ ກ  ຍງັ ບ ື່  ຫງ ື່ຽງ ຫ  ຟງັ         ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ພຣະອງົ ຈ ື່ງ ມອບ 

ພວກ ເຂົຳ ໄວໍ້ ໃນ ມ  ຂອງ ຊນົ ຊຳດ ທງັຫຼຳຍ ແຫື່ງ ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ         

31ເຖງິ ປຳນ ນ ັໍ້ນ         ດໍ້ວຍ ພຣະກະລນຸຳ 

ອນັ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ຂອງ ພຣະອງົ         ພຣະອງົ ບ ື່  ໄດໍ້ ຊງົ ກະທ  ຳ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ຈບິຫຳຍ         ແລະ ບ ື່  ໄດໍ້ ປະ ຖິໍ້ມ ພວກ 

ເຂົຳ         ເພຳະ ຊງົ ເປັນ ພຣະເຈົ້າ ຜ ໍ້ ຊງົ ພຣະເມດຕຳ         ແລະ ພຣະກະລນຸຳ          
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32ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ຂໍ້ຳພະອງົ ທງັຫຼຳຍ         ຊ ື່ ງ ເປັນ ພຣະເຈົ້າ ອງົ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່         ຊງົ ລິດເດດ         ແລະ 

ເປັນ ທີື່  ຢ ຳ ເກງ         ຜ ໍ້ ຊງົ ຮກັສຳ ພນັທະ ສນັຍຳ         ແລະ ຄວຳມ ເມດ ຕຳ         ສະນ ັໍ້ນ         ບດັ ນີໍ້ ຂ  ພຣະອງົ ຢື່ຳ ໄດໍ້ 

ເຫັນ ວື່ຳຄວຳມ ທກຸ ຍຳກ ລ  ຳບຳກ ທງັ ໝດົ ນ ັໍ້ນ         ເປັນ ພຽງ ແຕື່ ສິື່ ງ ເລັກ ນໍ້ອຍ ຊ ື່ ງ ບງັເກດີ ຂ ໍ້ນ ກບັ ຂໍ້ຳພະ-

ອງົ ທງັຫຼຳຍ         ກບັ ບນັດຳ ກະສດັ ຂອງ ຂໍ້ຳພະອງົ         ບນັດຳ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ         ບນັດຳ ປະໂລຫິດ         ບນັດຳ ຜ ໍ້ ທ  ຳ-

ນວຳຍ ບນັພະບ ລດຸ         ແລະ ຊນົ ຊຳດ ຂອງ ພຣະອງົ ທງັ ໝດົ         ຕ ັໍ້ງແຕື່ ສະໄໝ ກະສດັ ອັດຊີເຣຍ          ຈນົ 

ຮອດ ມ ໍ້ນີໍ້         

33ແຕື່ ໃນ ບນັດຳ ສິື່ ງ ທີື່  ເກດີ ຂ ໍ້ນ ແກື່ ຂໍ້ຳພະອງົ ທງັຫຼຳຍ         ພຣະອງົ ຊງົ ຍດຸຕ ິທ  ຳ         ເພຳະວື່ຳ 

ພຣະອງົ ກະທ  ຳ ກດິ ຢື່ຳງ ສດັຊ ື່         ແຕື່ ຂໍ້ຳພະອງົ ທງັຫຼຳຍ ປະພ ດ ຢື່ຳງ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ         

34ບນັດຳ ກະສດັ         ເຈົໍ້ຳ 

ນຳຍ         ປະໂລຫິດ         ແລະ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ຂໍ້ຳພະອງົ ທງັຫຼຳຍ         ບ ື່  ໄດໍ້ ຖ  ຮກັສຳ ພຣະບນັຍດັ ຂອງ 

ພຣະອງົ         ບ ື່  ເຊ ື່ ອ ຟງັ ພຣະບນັຍດັ ຂອງ ພຣະອງົ         ແລະ ພຣະໂອວຳດ ຂອງ ພຣະອງົ         ຊ ື່ ງ ພຣະອງົ ກື່ຳວ 

ເຕ ອນ ພວກ ຂໍ້ຳພະອງົ         

35ເພຳະ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫຼຳຍ ບ ື່  ໄດໍ້ ບວົລະບດັ ພຣະອງົ ໃນ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ 

ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ໃນ ພຣະຄນຸ ອນັ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ຂອງ ພຣະອງົ         ຊ ື່ ງ ພຣະອງົ ຊງົ ປະທຳນ ແກື່ ພວກ ເຂົຳ         

ແລະ ໃນ ແຜື່ນດນິ ບື່ອນ ທີື່  ກວໍ້ຳງ ໃຫຍື່         ແລະ ອດຸມົສມົບ ນ         ຊ ື່ ງ ພຣະອງົ ຍກົ ໃຫໍ້ ແກື່ ພວກ ເຂົຳ         ພວກ 

ເຂົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ຫນັ ກບັ ຈຳກ ກຳນ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ          
36ເບິື່ ງ ແມ         ມ ໍ້ນີໍ້ ຂໍ້ຳພະອງົ ທງັຫຼຳຍ ເປັນ ຂໍ້ຳ ທຳດ ໃນ ແຜື່ນດນິ ທີື່  ພຣະອງົ ປະທຳນ ແກື່ ບນັພະບ ລດຸ 

ຂອງ ພວກ ຂໍ້ຳພະອງົ         ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ໄດໍ້ ຮບັ ປະທຳນ ພ ດ ຜນົ ກບັ ສິື່ ງ ຂອງ ອນັ ດ  ີຂອງ ມນັ         ເບິື່ ງ ແມ         ຂໍ້ຳພະ-

ອງົ ທງັຫຼຳຍ ເປັນ ຂໍ້ຳ ທຳດ ໃນ ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ         

37ຜະລິດຜນົ ອນັ ຫຼວງຫຼຳຍ ຂອງ ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ ກ  ຕກົ ເປັນ 

ຂອງ ກະສດັ ຜ ໍ້ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ຕ ັໍ້ງ ໄວໍ້         ເໜ ອ ພວກ ຂໍ້ຳພະອງົ ດໍ້ວຍ ບຳບ ຂອງ ຂໍ້ຳພະອງົ ທງັຫຼຳຍ         ພວກ 

ເຂົຳ ມີ ອ  ຳນຳດ ເໜ ອ ຮື່ຳງກຳຍ         ແລະ         ເໜ ອ ຝ ງ ສດັ ຂອງ ພວກ ຂໍ້ຳພະອງົ         ຕຳມ ຄວຳມ ພ ໃຈ ຂອງ 

ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ພວກ ຂໍ້ຳພະອງົ ກ  ຂດັ ສນົ ເຫຼ ອ ຫຼຳຍ          
38ເພຳະ ບນັດຳ ສິື່ ງ ເຫົຼື່ ຳ ນີໍ້ ເຮົຳ ທງັຫຼຳຍ ຈ ື່ງ ກະທ  ຳ ພນັທະ ສນັຍຳ ໝັໍ້ນຄງົ         ແລະ ບນັທ ກ ໄວໍ້         ພວກ 

ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຄນົ ເລວີ ແລະ ປະໂລຫິດ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ ຈ ື່ງ ປະທບັ ກຳ ປະທບັ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ໄວໍ້”          

ບົດທີ 10 
1ບນັດຳ ຜ ໍ້ ທີື່  ປະທບັ ຕຳ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ໄວໍ້ ແມ ື່ນ         ເນເຮມີຢາ ຜ ໍ້ ປກົຄອງ         ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ຮາກາລີ-

ຢາ          ເຊເດກີຢາ         

2ເສຣາຢາ          ອາຊາຣີຢາ          ເຢເຣມີຢາ         

3ປັດຊ           ອາມາຣີຢາ          ມັນກີຢາ         

4ຮັດຕຸຊະ          

ເຊບານີຢາ          ມັນລຸກ         

5ຮາຣີມ          ເມເຣໂມດ          ໂອບາດີຢາ         

6ດານີເອນ          ກິນເນໂທນ          ບາຣຸກ         

7ເມ-
ຊຸນລຳ          ອາບີຢາ          ມິຢາມິນ         

8ມາອາຊີຢາ          ບິນກາຍ          ເຊມາຢາ          ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເປັນ ປະໂລຫິດ         

9ແລະ ຄນົ ເລວີ ຄ          ເຢຊ ອາ ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ອາຊານີຢາ          ບິນນຸຍ ລ ກ ຫລຳນ ເຮນາດາດ          ກັດມີເອນ         

10ແລະ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ເຊບານີຢາ          ໂຮດີຢາ          ເກລີຕາ          ເປລາຢາ          ຮານານ         

11ມີກາ          ເຣ-
ໂຮບ          ຮາຊາບີຢາ         

12ຊາກ ເຣ          ເຊເຣບີຢາ          ເຊບານີຢາ         

13ໂຮດີຢາ          ບານີ          ເບນີນ           
14ບນັດຳ ຫວົໜໍ້ຳ ຂອງ ປະຊຳຊນົ ຄ          ປາຣົດ          ປາຮາດ ໂມອາບ          ເອລາມ          ຊັດຕຸ          ບານີ         

15ບຸນນີ          

ອາຊະກາດ          ເບບາຍ         

16ອາໂດນີຢາ          ບກິວາຍ          ອາດິນ         

17ອາເຕ          ເຮເຊກີຢາ          ອັດຊ ເຣ         

18ໂຮດີ-
ຢາ          ຮາຊຸມ          ເບຊາຍ         

19ຮາຣິບ          ອານາໂທດ          ເນບາຍ         

20ມັກປຽດ          ເມຊຸນລຳ          ເຮຊີ         

21ເມເຊດ-
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ຊະເບນ          ຊາໂດກ          ຢັດດ ອາ         

22ເປລາຕີຢາ          ຮານານ          ອານາຢາ         

23ໂຮເຊອາ          ຮານານີຢາ          ຮັດ-
ຊຸບ         

24ຮັນໂລເຮັດ          ປິນຮາ          ໂຊເບັກ         

25ເຣຮ ມ          ຮາຊັບນາ          ມາອາເສຢາ         

26ອາຮີຢາ          ຮານານ          

ອານານ         

27ມັນລຸກ          ຮາຣີມ          ບາອານາ          
28ສື່ວນ ປະຊຳຊນົ ນອກ ນ ັໍ້ນ         ບນັດຳ ປະໂລຫິດ         ຄນົ ເລວີ          ຄນົ ເຝົໍ້ຳ ປະຕ          ນກັ ຮໍ້ອງ         ຄນົ ໃຊໍ້ ປະ-

ຈ  ຳ ພຣະວຫິຳນ         ແລະ ຄນົ ທງັ ປວງ ຜ ໍ້ ໄດໍ້ ແຍກ ຕວົ ອອກ ຈຳກ ຊນົ ຊຳດ ທງັຫຼຳຍ ຂອງ ແຜື່ນດນິ ເຫົຼື່ ຳນ ັໍ້ນ 

ມຳ ຖ  ພຣະບນັຍດັ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ທງັ ເມຍ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ລ ກ ຊຳຍ ລ ກ ສຳວ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ແລະ 

ຄນົ ທງັ ປວງ         ຜ ໍ້ ມີ ຄວຳມ ຮ ໍ້         ຄວຳມ ເຂົໍ້ຳໃຈ         

29ໄດໍ້ ສມົທບົ ກບັ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ກບັ ຜ ໍ້ ໃຫຍື່ ຂອງ 

ພວກ ເຂົຳ         ເຂົໍ້ຳ ໃນ ກຳນ ສຳບ ແຊື່ງ         ແລະ ໃນ ກຳນ ປະຕຍິຳນ ທີື່  ຈະ ດ  ຳເນນີ ຕຳມ ພຣະບນັຍດັ ຂອງ 

ພຣະເຈົ້າ          ຊ ື່ ງ ມອບ ໄວໍ້ ທຳງ ໂມເຊ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ແລະ ຈະ ປະຕບິດັ ຕຳມ ພຣະບນັຍດັ ທງັ 

ໝດົ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ອງົ ເປັນ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ ຕຳມ ຄ  ຳ ຕດັສິນ         ກບັ ກດົເກນ ຂອງ 

ພຣະອງົ          
30ເຮົຳ ທງັຫຼຳຍ ຈະ ບ ື່  ຍກົ ລ ກ ສຳວ ຂອງ ເຮົຳ ໃຫໍ້ ແກື່ ຊນົ ຊຳດ ທງັຫຼຳຍ ຂອງ ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ບ ື່  ຮບັ 

ລ ກ ສຳວ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ໃຫໍ້ ແກື່ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຮົຳ         

31ແລະ ຖໍ້ຳ ຊນົ ຊຳດ ທງັຫຼຳຍ ຂອງ ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ ນ  ຳ 

ເຄ ື່ ອງໃຊໍ້ ຫລ  ເຂົໍ້ຳ ມຳ ຂຳຍ ໃນ ວນັ ສະບຳ ໂຕ         ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ຊ ໍ້ ຈຳກ ພວກ ເຂົຳ ໃນ ວນັ ສະບຳ ໂຕ ໃນ ມ ໍ້ ແຫື່ງ 

ຄວຳມ ບ ລິສດຸ         ແລະ ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ເກບັ ຜນົ ຂອງ ປີ ທີ ເຈດັ         ແລະ ບ ື່  ເກບັ ໜີໍ້ ສິນ ທກຸ ຢື່ຳງ         

32ແລະ ເຮົຳ ທງັ-

ຫຼຳຍ ກ  ຳນດົ ກບັ ຕວົ ເຮົຳ ໄວໍ້ ວື່ຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ໃຊໍ້ ເງນິ ເປັນ ຫຼຳຍ ປີ ໃຫໍ້ ຄນົ ລະ ໜ ື່ ງ ສື່ວນ         ສຳມ ເຊ ເຂ         ເພ ື່ ອ 

ກຳນ ບວົລະບດັ ໃນ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຮົຳ         

33ສ  ຳລບັ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ທີື່  ວຳງ ໄວໍ້ ເປັນ ແຖວ ຕ ື່ໜໍ້ຳ 

ພຣະພກັ         ສ  ຳລບັ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ພ ດ ຜນົ ເປັນ ເມດັ ຖວຳຍ ຢ ື່ ບ ື່  ຂຳດ         ມ ໍ້ ຂ ໍ້ນ ໜ ື່ ງ ຄ  ື່ຳ ໃນ ເດ ອນ ອອກ ໃໝື່ ໃນ 

ວນັ ສະບຳ ໂຕ         ເທດສະກຳນ ກ  ຳນດົ ຕື່ຳງ ໆ         ສິື່ ງ ຂອງ ບ ລິສດຸ         ແລະ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ບຳບ ເພ ື່ ອ ໄຖື່ 

ໂທດ ບຳບ ຂອງ ພວກ ອິສຣາເອນ          ແລະ ສ  ຳລບັ ວຽກ ງຳນ ທກຸ ຢື່ຳງ ໃນ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ 

ຂອງ ເຮົຳ ທງັຫຼຳຍ          
34ເຮົຳ ໄດໍ້ ຈບັ ສະຫຼຳກ         ຄ  ບນັດຳ ປະໂລຫິດ         ຄນົ ເລວີ          ແລະ ປະຊຳຊນົ ທງັຫຼຳຍ ເພ ື່ ອ ເອົຳ ຟ ນ 

ຖວຳຍ ນ  ຳ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃນ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຮົຳ         ຕຳມ ຄອບຄວົ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ເຮົຳ         

ຕຳມ ເວລຳ ກ  ຳນດົ ເປັນ ປີ ໆ ໄປ         ເພ ື່ ອ ເຜົຳ ເທິງ ແທື່ນ ບ ຊຳ ແຫື່ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຮົຳ         

ຕຳມ ທີື່  ບນັທ ກ ໄວໍ້ ໃນ ພຣະບນັຍດັ         

35ແລະ ເພ ື່ ອ ນ  ຳ ຜນົ ທ  ຳອິດ ແຫື່ງ ທີື່  ດນິ ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ ຜນົ ທ  ຳອິດ 

ຂອງ ໝຳກ ໄມ ໍ້ ທງັ ໝດົ ທກຸ ປີ         ມຳ ຍງັ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

36ແລະ ຈະ ນ  ຳ ລ ກ ຊຳຍ ກກົ         

ແລະ ສດັ ຫວົປີ ຂອງ ເຮົຳ         ຕຳມ ທີື່  ບນັທ ກ ໄວໍ້ ໃນ ພຣະບນັຍດັ         ແລະ ລ ກກກົ ແຫື່ງ ຝ ງ ງວົ         ຝ ງ ແກະ 

ຂອງ ເຮົຳ ມຳ ຍງັ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຮົຳ         ມຳ ຫຳ ປະໂລຫິດ ຜ ໍ້ ບວົລະບດັ ຢ ື່ ໃນ ພຣະວ-ິ

ຫຳນ ແຫື່ງ ພຣະເຈົ້າ         

37ແລະ ຈະ ນ  ຳ ຍອດ ແປໍ້ງ ປຽກ ຂອງ ເຮົຳ         ສິື່ ງ ບ ລິຈຳກ ຂອງ ເຮົຳ         ໝຳກ ໄມ ໍ້ ຂອງ 

ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ ທກຸ ຕ ົໍ້ນ         ນ  ໍ້ຳ ອະງ ຸື່ນ         ແລະ ນ  ໍ້ຳມນັ         ມຳ ຍງັ ບນັດຳ ປະໂລຫິດ         ມຳ ຍງັ ຫໍ້ອງ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ 

ພຣະເຈົ້າ          ແລະ ຈະ ນ  ຳ ໜ ື່ ງ ສື່ວນ ສິບ ຈຳກ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ເຮົຳ ມຳ ໃຫໍ້ ແກື່ ພວກ ເລວີ          ເພຳະ ພວກ ເລວີ 

ເປັນ ຜ ໍ້ ເກບັ ໜ ື່ ງ ສື່ວນ ສິບ ແຫື່ງ ວຽກ ງຳນ ຂອງ ເຮົຳ ຈຳກ ຫວົ ເມ  ອງ ຊນົນະບດົ ທງັ ໝດົ ຂອງ ເຮົຳ         

38ແລະ ປະໂລຫິດ         ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ອາໂຣນ          ຈະ ຢ ື່ ກບັ ພວກ ເລວີ          ເມ  ື່ອ ພວກ ເລວີ ໄດໍ້ ຮບັ ໜ ື່ ງ ສື່ວນ 



781 ເນເຮມີຢາ 11 
ສິບ         ພວກ ເລວີ ຈະ ນ  ຳ ໜ ື່ ງ ສື່ວນ ສິບ ຂອງ ໜ ື່ ງ ສື່ວນ ສິບມຳ ຍງັ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຮົຳ         

ມຳ ໃນ ຫໍ້ອງ ຄງັ         

39ເພຳະວື່ຳ ປະຊຳຊນົ ອິສຣາເອນ          ແລະ ພວກ ເລວີ ຈະ ນ  ຳ ສື່ວນ ບ ລິຈຳກ ເປັນ ເຂົໍ້ຳ         

ນ  ໍ້ຳ ອະງ ຸື່ນ ໃໝື່         ແລະ ນ  ໍ້ຳມນັ         ມຳ ໃນ ຫໍ້ອງ ຊ ື່ ງ ເປັນ ບື່ອນ ເກບັ ເຄ ື່ ອງໃຊໍ້ ຂອງ ສະຖຳນທີື່  ບ ລິສດຸ         ແລະ 

ບື່ອນຢ ື່ ຂອງ ປະໂລຫິດ ຜ ໍ້ ບວົລະບດັ         ຄນົ ເຝົໍ້ຳ ປະຕ          ແລະ ນກັ ຮໍ້ອງ         ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ເພີກເສີຍ ຕ ື່  ພຣະວ-ິ

ຫຳນ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຮົຳ          

ບົດທີ 11 
ການສາລະພາບ ການຖືສິນອົດອາຫານ ແລະການກັບໃຈໃໝູ່ 

1ພວກ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຂອງ ປະຊຳຊນົ ທີື່  ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ເມ  ອງ ເຢຣ ຊາເລັມ          ແລະ ປະຊຳຊນົ ນອກ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ 

ຈບັ ສະຫລຳກ ກນັ         ເພ ື່ ອ ຈະ ນ  ຳ ເອົຳ ຄນົ ສື່ວນ ໜ ື່ ງ ໃນ ສິບ ສື່ວນ ໃຫໍ້ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ຢ ື່ ໃນ ເມ  ອງ ເຢຣ ຊາເລັມ          

ນະຄອນ ບ ລິສດຸ         ອີກ ເກົໍ້ຳ ສື່ວນ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ຢ ື່ ໃນ ຫວົ ເມ  ອງ ຕື່ຳງ ໆ         

2ແລະ ປະຊຳຊນົ ໄດໍ້ ອວຍພອນ ໃຫໍ້ 

ແກື່ ບນັດຳ ຜ ໍ້ ທີື່  ສະໝກັ ໃຈ ໄປ ຢ ື່ ໃນ ເມ  ອງ ເຢຣ ຊາເລັມ          
3ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້ ເປັນ ຫວົໜໍ້ຳ ໃນ ແຂວງ ທີື່  ມຳ ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ເມ  ອງ ເຢຣ ຊາເລັມ          ແຕື່ ວື່ຳ ຄນົ ອິສຣາເອນ          

ບນັດຳ ປະໂລຫິດ         ຄນົ ເລວີ          ຄນົ ໃຊໍ້ ປະຈ  ຳ ພຣະວຫິຳນ         ແລະ ລ ກ ຫລຳນ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ຂອງ ໂຊ-
ໂລໂມນ ໃນ ຫວົ ເມ  ອງ ຂອງ ປະເທດ ຢ ດາ ຕື່ຳງ ຄນົ ຕື່ຳງ ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ທີື່  ດນິ ຂອງ ຕນົ ໃນ ຫວົ ເມ  ອງ ຂອງ 

ຕນົ          
4ບຳງ ຄນົ ໃນ ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ຢ ດາ          ແລະ ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ເບັນຢາມິນ ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ເມ  ອງ ເຢຣ -

ຊາເລັມ          ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ຢ ດາ ມ ີ        ອາທາຢາ ລ ກ ຊຳຍ ອຸດຊີຢາ          ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ເຊຄາຣີຢາ          ຜ ໍ້ ເປັນ 

ລ ກ ຊຳຍ ອາມາຣີຢາ          ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ເຊຟາຕີຢາ          ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ມາຮາລາເລນ          ແຫື່ງ ຄນົ ເປ-
ເຣັດ ຜ ໍ້ ທີື່  ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຢ ດາ          

5ແລະ ມາອາເສຢາ ລ ກ ຊຳຍ ບາຣຸກ          ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ໂກນໂຮເຊ          ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ຮາຊາຢາ          ຜ ໍ້ 

ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ອາດາຢາ          ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ໂຢຢາຣິບ          ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ເຊຄາຣີຢາ          ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ຊີ-
ໂລ         

6ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ເປເຣັດ ທງັ ໝດົ ທີື່  ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ເມ  ອງ ເຢຣ ຊາເລັມ          ມີ ຄນົ ເກັື່ງ ກໍ້ຳ         ສີື່  ຮໍ້ອຍ ຫກົ 

ສິບ ແປດ ຄນົ          
7ແລະ ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້ ເປັນ ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ຄນົ ເບັນຢາມິນ          ແມ ື່ນ ສັນລ           ລ ກ ຊຳຍ ເມຊຸນລຳ          ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ 

ຊຳຍ ໂຢເອັດ          ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ເປດາຢາ          ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ໂກລາຢາ          ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ມາອາເສຢາ          

ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ອີທິເອນ          ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ເຢຊາຢາ          
8ແລະ ຖດັ ພວກ ເຂົຳ ໄປ ແມ ື່ນ         ກັບບາຍ          ສັນລ           ມີ ເກົໍ້ຳ ຮໍ້ອຍ ຊຳວ ແປດ ຄນົ         

9ໂຢເອນ ລ ກ ຊຳຍ ຊິ-
ກຣ ີເປັນ ຜ ໍ້ ເບິື່ ງແຍງ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫຼຳຍ         ແລະ ຢ ດາ ລ ກ ຊຳຍ ຮັດເສນ ອາ ເປັນ ຮອງ ເຈົໍ້ຳເມ  ອງ          

10ຈຳກ ບນັດຳ ປະໂລຫິດ ແມ ື່ນ         ເຢດາຢາ ລ ກ ຊຳຍ ໂຢຢາຣິບ          ຢາກິນ          
11ເສຣາຢາ ລ ກ ຊຳຍ ຮິນກຢີາ          ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ເມຊຸນລຳ          ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ຊາໂດກ          ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ 

ຊຳຍ ເມຣາໂຢດ          ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ອາຮີຕຸບ          ຜ ໍ້ ປກົຄອງ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ         

12ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ 

ພວກ ເຂົຳ ທີື່  ເຮັດ ວຽກ ຢ ື່ ໃນ ພຣະວຫິຳນ         ມີ ແປດ ຮໍ້ອຍ ຊຳວ ສອງ ຄນົ         ແລະ ອາດາຢາ ລ ກ ຊຳຍ ເຢໂຣ-
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ຮາມ          ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ເປລາລຢີາ          ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ອາມຊີ          ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ເຊຄາຣີຢາ          ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ 

ຊຳຍ ປັດຊ           ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ມັນກີຢາ         

13ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຂອງ ບນັພະບ ລດຸ         ມີ ສອງ ຮໍ້ອຍ 

ສີື່  ສິບ ສອງ ຄນົ         ແລະ ອາມາດສາຍ ລ ກ ຊຳຍ ອັດຊາເຣນ          ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ອາຮະຊາຍ          ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ 

ຊຳຍ ເມຊິນເລໂມດ          ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ອິມເມ         

14ແລະ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ເປັນ ທະຫຳນ ເກັື່ງ ກໍ້ຳ         ມີ 

ໜ ື່ ງ ຮໍ້ອຍ ຊຳວ ແປດ ຄນົ         ຜ ໍ້ ເບິື່ ງແຍງ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ແມ ື່ນ         ຊັບດີເອນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຄນົ ໃຫຍື່ ຄນົ ໜ ື່ ງ          
15ຈຳກ ຄນົ ເລວີ ແມ ື່ນ         ເຊມາຢາ ລ ກ ຊຳຍ ຮັດຊຸບ          ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ອັດຊະຣິກາມ          ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ 

ຊຳຍ ຮາຊາບີຢາ          ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ບຸນນີ          
16ແລະ ຊັບເບທາຍ ກບັ ໂຢຊາບັດ          ຈຳກ ພວກ ຫວົໜໍ້ຳ ຂອງ ພວກ ເລວີ          ຜ ໍ້ ຄວບ ຄມຸ ກຳນ ງຳນ 

ພຳຍ ນອກ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ         

17ແລະ ມັດຕານີຢາ ລ ກ ຊຳຍ ມີກາ          ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ຊັບດີ          

ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ອາສັບ          ຜ ໍ້ ເປັນ ຫວົໜໍ້ຳ ໃນ ກຳນ ເລີື່ ມ ຕ ົໍ້ນ ກຳນ ໂມທະນຳ ພຣະຄນຸ         ກຳນ ອະທິຖຳນ         

ແລະ ບັກບຸກີຢາ ເປັນ ທີ ສອງ ໃນ ໝ ື່ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ອັບດາ ລ ກ ຊຳຍ ຊາມມ ອາ          ຜ ໍ້ ເປັນ 

ລ ກ ຊຳຍ ກາລັນ          ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ເຢດ ທ ນ         

18ຄນົ ເລວີ ທງັ ໝດົ ໃນ ນະຄອນ ບ ລິສດຸ ມ ີ         ສອງ ຮໍ້ອຍ 

ແປດ ສິບ ສີື່  ຄນົ          
19ຄນົ ເຝົໍ້ຳ ປະຕ  ມ ີ         ອັກກຸບ          ຕັນໂມນ          ແລະ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທງັ ໝດົ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ຜ ໍ້ ເຝົໍ້ຳ ບນັດຳ ປະຕ  ມີ 

ໜ ື່ ງ ຮໍ້ອຍ ເຈດັ ສິບ ສອງ ຄນົ          

ພວກປະໂລຫິດ ແລະຄົນເລວີສາລະພາບບາບຂອງຕົນ 
20ຄນົ ອິສຣາເອນ ນອກ ນ ັໍ້ນ         ທີື່  ເປັນ ພວກ ປະໂລຫິດ ແລະ ຄນົ ເລວີ          ຢ ື່ ໃນ ຫວົ ເມ  ອງ ທງັ ໝດົ ຂອງ 

ຢ ດາ          ທກຸ ຄນົ ຢ ື່ ໃນ ທີື່  ດນິ ມ ລະດກົ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ          
21ແຕື່ ຄນົ ໃຊໍ້ ປະຈ  ຳ ພຣະວຫິຳນ ຢ ື່ ທີື່  ໂອເຟນ          ແລະ ຊີຮາ ກບັ ກິດຊະປາ ຄວບ ຄມຸ ຄນົ ໃຊໍ້ ປະຈ  ຳ 

ພຣະວຫິຳນ          
22ຜ ໍ້ ເບິື່ ງແຍງ ຄນົ ເລວີ ໃນ ເມ  ອງ ເຢຣ ຊາເລັມ ແມ ື່ນ         ອຸດຊີ ລ ກ ຊຳຍ ບານີ          ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ຮາ-

ຊາບີຢາ          ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ         ມັດຕານີຢາ          ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ມີກາ          ສ  ຳລບັ ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ອາສັບ          

ພວກ ນກັ ຮໍ້ອງ ເບິື່ ງແຍງ ກຳນ ງຳນ ພຣະວຫິຳນ         ຂອງ ພຣະເຈົ້າ         

23ເພຳະວື່ຳ ມີ ພະ ບນັຊຳ ຈຳກ ກະສດັ 

ເຖງິ ເລ ື່ ອງ ພວກ ເຂົຳ ແລະ ມຄີື່ຳ ຈ ໍ້ຳງ ທີື່  ໄດໍ້ ຕກົລງົ ກນັ ໄວໍ້ ສ  ຳລບັ ນກັ ຮໍ້ອງ         ຕຳມ ທີື່  ຕໍ້ອງກຳນ ທກຸ ໆ ມ ໍ້          
24ແລະ ເປທາຮີຢາ ລ ກ ຊຳຍ ເມເຊດຊະເບນ          ຄນົ ເຊຣາ          ລ ກ ຊຳຍ ຢ ດາ ເປັນ ຜ ໍ້ ເຝົໍ້ຳ ຢ ື່ ກບັ ກະສດັ         

ໃນ ເລ ື່ ອງ ກດິຈະກຳນ ຕື່ຳງ ໆ ອນັ ກື່ຽວ ກບັ ປະຊຳຊນົ          
25ສື່ວນ ທີື່ ຢ ື່ ບໍ້ຳນ         ແລະ ໄຮື່ນຳ ຂອງ ຊນົນະບດົ ເຫົຼື່ ຳນ ັໍ້ນ         ປະຊຳຊນົ ພວກ ຢ ດາ ບຳງ ຄນົ ອຳໄສ ຢ ື່ 

ໃນ         ກີຣິອາດ-ອາຣະບາ          ແລະ ຊນົນະບດົ ຂອງ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ         ໃນ ດີໂບນ ກບັ ຊນົນະບດົ ຂອງ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ         

ແລະ ໃນ ເຢກັບເຊເອນ ກບັ ຊນົນະບດົ ຂອງ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ         

26ແລະ ໃນ ເມ  ອງ ຕື່ຳງ ໆ ເຢຊ ອາ ກບັ ໃນ ໂມ-
ລາດາ          ແລະ ເບັດ-ເປເລັດ         

27ໃນ ຮາຊາ-ຊ ອານ          ໃນ ເບເອ-ເຊບາ ກບັ ຊນົນະບດົ ຂອງ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ         

28ໃນ ຊິກລັກ          ໃນ ເມໂກນາ ກບັ ຊນົນະບດົ ຂອງ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ         

29ໃນ ເອັນ-ຣິມໂມນ          ໃນ ໂຊຣາ          ໃນ 

ຢາຣະມຸດ         

30ຊາໂນອາ          ອະດຸລາມ          ແລະ ຊນົນະບດົ ຂອງ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ         ລາກິດ          ແລະ ໄຮື່ນຳ ຂອງ 

ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ         ອາເຊກາ ກບັ ຊນົນະບດົ ຂອງ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ ຈຳກ ເບເອ-ເຊບາ ເຖງິ 
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ຮື່ອມ ພ  ຮິນໂນມ          

31ປະຊຳຊນົ ເບັນຢາມິນ ຢ ື່ ຕ ື່  ຈຳກ ເກບາ ໄປ         ທີື່  ມິກມາດ          ອາຢາ          ເບັດເອນ          ແລະ ຊນົນະບດົ 

ຂອງ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ         

32ທີື່  ອານາໂທດ          ໂນບ          ອານານີຢາ         

33ຮາໂຊ          ຣາມາ          ກິດຕາຢິມ         

34ຮາດິດ          

ເຊໂບຢິມ          ເນບັນລາດ         

35ໂລດ          ແລະ ໂອໂນ          ຮື່ອມ ພ ເຂົຳ ຂອງ ພວກ ຊື່ຳງ ຝີ ມ          

36ແລະ ບຳງ ສື່ວນ 

ຂອງ ຄນົ ເລວີ ຢ ື່ ໃນ ເຂດ ແດນ ຢ ດາ          ແລະ ໃນ ເຜົື່ ຳ ເບັນຢາມິນ          

ບົດທີ 12 
ລາຍຊື່ຂອງຄົນທີ່ປະທັບກາໄວ້ທີ່ພັນທະສັນຍາ 

1ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້ ເປັນ ປະໂລຫິດ         ແລະ ຄນົ ເລວີ ທີື່  ຂ ໍ້ນ ມຳ ກບັ ເຊຣ ບາເບນ          ລ ກ ຊຳຍ ເຊອານຕີເອນ          

ແລະ ກບັ ເຢຊ ອາ ແມ ື່ນ         ເສຣາຢາ          ເຢເຣມຢີາ          ເອັດຊະຣາ         

2ອາມາຣີຢາ          ມັນລຸກ          ຮັດຕຸຊະ         

3ເຊການອີາ          ເຣຮ ມ          ເມເຣໂມດ         

4ອິດໂດ          ກິນເນທອຍ          ອາບີຢາ         

5ມິຢາມິນ          ມາອາດີຢາ          ບິນ-
ກາ         

6ເຊມາຢາ          ໂຢຢາຣິບ          ເຢດາຢາ         

7ສັນລ           ອາໂມກ          ຮິນກີຢາ          ເຢດາຢາ          ຄນົ ເຫົຼື່ ຳ ນີໍ້ ເປັນ ຫວົ-

ໜໍ້ຳ ຂອງ ປະໂລຫິດ         ແລະ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ໃນ ສະໄໝ ຂອງ ເຢຊ ອາ          
8ຄນົ ເລວີ ແມ ື່ນ         ເຢຊ ອາ          ບິນນຸຍ          ກັດມີເອນ          ເຊເຣບີຢາ          ຢ ດາ          ແລະ ມັດຕານີຢາ ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ເບິື່ ງ-

ແຍງ ກຳນ ຮໍ້ອງເພງ         ສນັລະເສີນ ພໍ້ອມ ກບັ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         

9ແລະ ບັກບຸກີຢາ ກບັ ອຸນນີ ພີື່ -
ນໍ້ອງ ຂອງ ເພິື່ ນ ຢ ນ ຢ ື່ ກງົກນັຂໍ້ຳມ ໃນ ກຳນ ບວົລະບດັ          

ລາຍຊື່ຂອງຄົນທີ່ອາໄສຢ ູ່ໃນເມືອງເຢຣ ຊາເລັມ 
10ເຢຊ ອາ ໃຫໍ້ ກ  ຳເນດີ ລ ກ ຊ ື່  ໂຢຢາກີມ          ໂຢຢາກີມ ໃຫໍ້ ກ  ຳເນດີ ລ ກ ຊ ື່  ເອລີຢາຊິບ          ເອລຢີາຊິບ ໃຫໍ້ 

ກ  ຳເນດີ ລ ກ ຊ ື່  ໂຢຢາດາ         

11ໂຢຢາດາ ໃຫໍ້ ກ  ຳເນດີ ລ ກ ຊ ື່  ໂຢນາທານ          ແລະ ໂຢນາທານ ໃຫໍ້ ກ  ຳເນດີ 

ລ ກ ຊ ື່  ຢັດດ ອາ          
12ໃນ ລຳຊະກຳນ ໂຢຢາກີມ          ມີ ປະໂລຫິດ ຜ ໍ້ ເປັນ ປະມກຸ ຂອງ ບນັພະບ ລດຸ ຄ          ຂອງ ຄນົ ເສຣາຢາ 

ມ ີ         ເມຣາຢາ          ຂອງ ຄນົ ເຢເຣມີຢາ          ຮານານີຢາ         

13ຂອງ ຄນົ ເອັດຊະຣາ ມ ີ         ເມຊຸນລຳ          ຂອງ ຄນົ 

ອາມາຣີຢາ ມ ີ         ເຢໂຮຮານັນ         

14ຂອງ ຄນົ ມັນລຸກີ ມ ີ         ໂຢນາທານ          ຂອງ ຄນົ ເຊບານີຢາ ມ ີ         ໂຢເຊັບ         

15ຂອງ ຄນົ ຮາຣີມ ມ ີ         ອັດນາ          ຂອງ ຄນົ ເມຣາໂຢດ ມ ີ         ເຮນກາຍ         

16ຂອງ ຄນົ ອິດໂດ ມ ີເຊຄາຣີຢາ          

ຂອງ ຄນົ ກິນເນໂທນ ມ ີ         ເມຊຸນລຳ         

17ຂອງ ຄນົ ອາບຢີາ ມ ີ         ຊິກຣ ີ         ຂອງ ຄນົ ມິນຢາມິນ          ຂອງ ຄນົ 

ໂມອາດີຢາ ມ ີ         ປິນຕາຍ         

18ຂອງ ຄນົ ບິນກາ ມ ີ         ຊາມມ ອາ          ຂອງ ຄນົ ເຊມາຢາ ມ ີ         ເຢໂຮນາທານ         

19ແລະ ຂອງ ຄນົ ໂຢຢາຣິບ ມ ີ        ມັດເຕນາຍ          ຂອງ ຄນົ ເຢດາຢາ ມ ີ        ອຸດຊີ         

20ຂອງ ຄນົ ສັນລ  ມ ີ        ການ-
ລາຍ          ຂອງ ຄນົ ອາໂມກ ມ ີ         ເຮເບ         

21ຂອງ ຄນົ ຮິນກີຢາ ມ ີ        ຮາຊາບີຢາ          ຂອງ ຄນົ ເຢດາຢາ ມ ີ        ເນ-
ທາເນນ          

ຄນົອິສຣາເອນນອກນັ້ນອາໄສຢ ູ່ໃນຫົວເມືອງຕູ່າງໆ 
22ສື່ວນ ພວກ ເລວີ ໃນ ສະໄໝ ຂອງ ເອລຢີາຊິບ          ໂຢຢາດາ          ໂຢຮານານ          ແລະ ຢັດດ ອາ          ຊ ື່  ເຈົໍ້ຳ 

ນຳຍ ຂອງ ບນັພະບ ລດຸ ມີ ບນັທ ກ ໄວໍ້         ທງັ ບນັດຳ ປະໂລຫິດ ຈນົ ເຖງິ ລຳຊະກຳນ ຂອງ ດາຣິອຸດ          ຄນົ 

ເປີເຊຍ         

23ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ເລວີ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຂອງ ບນັພະບ ລດຸ         ມີ ບນັທ ກ ໄວໍ້ ໃນ ໜງັສ  ພງົສຳວະດຳນ         
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ຈນົ ສະໄໝ ຂອງ ໂຢຮານານ ລ ກ ຊຳຍ ເອລຢີາຊິບ         

24ຫວົໜໍ້ຳ ຂອງ ຄນົ ເລວີ ແມ ື່ນ         ຮາຊາບີຢາ          ເຊ-
ເຣບີຢາ          ແລະ ເຢຊ ອາ          ລ ກ ຊຳຍ ກັດມີເອນ          ກບັ ຍຳດ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຢ ື່ ກງົກນັຂໍ້ຳມ         ທີື່  ຈະ 

ສນັລະເສີນ         ແລະ ໂມທະນຳ ພຣະຄນຸ         ຕຳມ ບນັຍດັ ຂອງ ດາວິດ ຄນົ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ເປັນ ຍຳມ ໆ ໄປ          
25ມັດຕານີຢາ          ບັກບຸກີຢາ          ໂອບາດີຢາ          ເມຊຸນລຳ          ຕັນໂມນ          ແລະ ອັກກຸບ          ເປັນ ຄນົ ເຝົໍ້ຳ 

ປະຕ          ຢ ນ ເຝົໍ້ຳ ຢ ື່ ທີື່  ປະຕ  ສຳງ ມ ໍ້ຽນ ເຄ ື່ ອງ         

26ຄນົ ເຫົຼື່ ຳ ນີໍ້ ຢ ື່ ໃນ ສະໄໝ ຂອງ ໂຢຢາກີມ ລ ກ ຊຳຍ ເຢຊ ອາ          

ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ເຢໂຮຊາດັກ          ແລະ ໃນ ສະໄໝ ຂອງ ເນເຮມີຢາ ຜ ໍ້ ປກົຄອງ ກບັ ໃນ ສະໄໝ ຂອງ 

ເອັດຊະຣາ ປະໂລຫິດ         ແລະ ນກັປຳດ          

ພວກປະໂລຫິດ ແລະຄົນເລວີທີ່ຂຶ້ນມາກັບເຊຣ ບາເບນ 
27ໃນ ເມ  ື່ອ ເຮັດ ພິທີ ມອບ ຖວຳຍ ກ  ຳແພງ ເມ  ອງ ເຢຣ ຊາເລັມ          ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຊອກ ຄນົ ເລວີ ທກຸ ທີື່  

ທກຸ ບື່ອນ ຂອງ         ພວກ ເຂົຳ         ເພ ື່ ອ ຈະ ນ  ຳ ມຳ ທີື່  ເມ  ອງ ເຢຣ ຊາເລັມ          ເພ ື່ ອ ສະຫລອງ         ມອບ ຖວຳຍ ດໍ້ວຍ 

ຄວຳມ ຍນິດ ີ         ດໍ້ວຍ ກຳນ ໂມທະນຳ ພຣະຄນຸ         ແລະ ດໍ້ວຍ ກຳນ ຮໍ້ອງເພງ         ດໍ້ວຍ ແຊື່ງ         ພິນ ໃຫຍື່         ແລະ 

ພິນ ຄ ື່         

28ລ ກ ຫລຳນ ພວກ ນກັ ຮໍ້ອງ ໄດໍ້ ລວມ ກນັ ມຳ ຈຳກ ແຂວງ ອໍ້ອມ ເມ  ອງ ເຢຣ ຊາເລັມ          ແລະ ຈຳກ 

ຊນົນະບດົ ຂອງ ຊຳວ ເນໂຕຟາ         

29ທງັ ມຳ ຈຳກ ເບັດ-ກິນການ          ແລະ ຈຳກ ເຂດ ເກບາ          ແລະ ອາ-
ຊະມາເວດ          ເພຳະ ບນັດຳ ນກັ ຮໍ້ອງ         ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ຊນົນະບດົ ຂອງ ຕນົ ອໍ້ອມ ຮອບ ເມ  ອງ ເຢຣ ຊາເລັມ         

30ພວກ ປະໂລຫິດ         ແລະ ພວກ ເລວີ ໄດໍ້ ຊ  ຳລະ ລໍ້ຳງ ຕນົ ໃຫໍ້ ບ ລິສດຸ         ແລະ ໄດໍ້ ຊ  ຳລະ ລໍ້ຳງ ປະຊຳຊນົ         

ກບັ ປະຕ  ເມ  ອງ         ແລະ ກ  ຳແພງ ໃຫໍ້ ບ ລິສດຸ          
31ແລໍ້ວ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ແຫື່ງ ຢ ດາ ຂ ໍ້ນ ເທິງ ກ  ຳແພງ         ແລະ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ         ໃຫໍ້ ຄະນະ 

ໃຫຍື່         ສອງ ຄະນະ ເປັນ ຜ ໍ້ ກື່ຳວ ໂມທະນຳ ພຣະຄນຸ         ແລະ ຍື່ຳງ ເປັນ ຂະບວນ ແຫື່         ຄະນະ ໜ ື່ ງ ໄປ ທຳງ 

ຂວຳ         ຂ ໍ້ນ ໄປ ເທິງ         ກ  ຳແພງ ຈນົ ເຖງິ ປະຕ  ກອງ ຂີໍ້ ເຫຍ ໍ້ອ         

32ແລະ ຖດັ ພວກ ເຂົຳ ໄປ ມ ີ         ໂຮຊາຢາ          

ແລະ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ແຫື່ງ ຢ ດາ ເຄິື່ ງ ໜ ື່ ງ         

33ກບັ ອາຊາຣີຢາ          ເອັດຊະຣາ          ເມຊຸນລຳ         

34ຢ ດາ          ເບັນຢາ-
ມິນ          ເຊມາຢາ          ແລະ ເຢເຣມີຢາ         

35ແລະ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ພວກ ປະໂລຫິດ ບຳງ ຄນົ ທີື່  ມີ ແກ ຄ          ເຊຄາ-
ຣີຢາ ລ ກ ຊຳຍ ໂຢນາທານ          ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ເຊມາຢາ          ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ມັດຕານີຢາ          ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ 

ມີກາຢາ          ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ຊາກ ເຣ          ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ອາສັບ         

36ກບັ ຍຳດ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຄ          

ເຊມາຢາ          ອັດຊາເຣນ          ມິລາລາຍ          ກິລາລາຍ          ມາອາຍ          ເນທາເນນ          ແລະ ຢ ດາ          ຮານານີ          

ພໍ້ອມ ກບັ ເຄ ື່ ອງ ດນົຕ ີຂອງ ດາວິດ ຄນົ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ແລະ ເອັດຊະຣາ          ຜ ໍ້ ຮອບ ຮ ໍ້ ໃນ ພຣະທ  ຳ 

ພຣະເຈົ້າ          ໄດໍ້ ຍື່ຳງ ນ  ຳ ໜໍ້ຳ ພວກ ເຂົຳ         

37ທີື່  ປະຕ  ນ  ໍ້ຳພ ຸ         ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ກງົກນັຂໍ້ຳມ ກບັ ພວກ ເຂົຳ         ພວກ ເຂົຳ 

ຍື່ຳງ ຂ ໍ້ນ ບນັ ໄດ ຂອງ ນະຄອນ ດາວິດ          ທຳງ ຂ ໍ້ນ ກ  ຳແພງ ເໜ ອ ພະລຳຊະວງັ ຂອງ ດາວິດ ເຖງິ ປະຕ  

ນ  ໍ້ຳ ທຳງ ທິດຕຳເວັນອອກ          
38ອີກ ຄະນະ ໜ ື່ ງ ທີື່  ກື່ຳວ ຄ  ຳ ໂມທະນຳ ພຣະຄນຸ ຍື່ຳງ ໄປ ທຳງ ກງົກນັຂໍ້ຳມ         ແລະ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຕຳມ 

ພວກ ເຂົຳ ໄປ         ພໍ້ອມ ກບັ ປະຊຳຊນົ ເຄິື່ ງ ໜ ື່ ງ         ເທິງ ກ  ຳແພງ ເໜ ອ ຫ ຄອຍ ເຕົຳໄຟ         ເຖງິ ກ  ຳແພງ ກວໍ້ຳງ         

39ແລະ ເທິງ ປະຕ  ເອຟຣາຢິມ          ທຳງ ປະຕ  ເກົື່ ຳ         ທຳງ ປະຕ  ປຳ         ແລະ ຫ ຄອຍ ຮານາເນນ          ຫ ຄອຍ 

ຮໍ້ອຍ ຄນົ         ເຖງິ ປະຕ  ແກະ         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ມຳ ຢດຸ ຢ ື່ ທີື່  ປະຕ  ຍຳມ          
40ຄະນະ ທງັ ສອງ         ຜ ໍ້ ກື່ຳວ ຄ  ຳ ໂມທະນຳ ໄດໍ້ ມຳ ຢ ນ ຢ ື່ ທີື່  ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ທງັ ຂໍ້ຳພະ-
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ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ເຈົໍ້ຳ ໜໍ້ຳທີື່  ເຄິື່ ງ ໜ ື່ ງ ຢ ື່ ກບັ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         

41ກບັ ປະໂລຫິດ ທີື່  ຖ  ແກ ແມ ື່ນ         ເອລີຢາກີມ          ມາອາ-
ເສຢາ          ມິນຢາມິນ          ມີກາຢາ          ເອລໂີອນາຍ          ເຊຄາຣີຢາ          ກບັ ຮານານີຢາ         

42ແລະ ມາອາເສຢາ          

ເຊມາຢາ          ເອເລອາຊາ          ອຸດຊີ          ເຢໂຮຮານັນ          ມັນກີຢາ          ເອລາມ          ແລະ ເອເຊ          ແລະ ບນັດຳ ນກັ 

ຮໍ້ອງ ໄດໍ້ ຮໍ້ອງເພງ ດໍ້ວຍ ສຽງ ດ ັື່ງ ເຢັດຊະຣາຢາ ເປັນ ຫວົໜໍ້ຳ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         

43ແລະ ໄດໍ້ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ 

ສດັ ບ ຊຳ ຢື່ຳງ ໃຫຍື່ ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         ຊ ື່ ນ ຊມົ ຍນິດ ີ         ເພຳະ ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ກະທ  ຳ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ຊ ື່ ນ ຊມົ ຍນິດ ີ

ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຊ ື່ ນ ບຳນ ອນັ ໃຫຍື່ ຫຼວງ         ພວກ ພນັ ລະ ຍຳ         ແລະ ເດັກນໍ້ອຍ ກ  ຊ ື່ ນ ຊມົ ຍນິດ ີດໍ້ວຍ ກນັ ແລະ 

ຄວຳມ ຊ ື່ ນ ບຳນ ຂອງ ເມ  ອງ ເຢຣ ຊາເລັມ ກ  ມີ ສຽງ ທີື່  ໄດໍ້ ຍນິ ອອກ ໄປ ໄກ          
44ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ບຳງ ຄນົ ໃຫໍ້ ເບິື່ ງແຍງ ຫໍ້ອງ ສ  ຳລບັ ສິື່ ງ ຂອງ ບ ລິຈຳກ         ໝຳກ ໄມ ໍ້ 

ລຸໍ້ນ ທ  ຳອິດ         ໜ ື່ ງ ສື່ວນ ສິບ ໃຫໍ້ ຮວບຮວມ ປນັ ສື່ວນ ຊ ື່ ງ ກ  ຳນດົ ໄວໍ້ ໃນ ພຣະບນັຍດັ         ສ  ຳລບັ ປະໂລຫິດ         

ແລະ ພວກ ເລວີ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໄວໍ້ ໃນ ນ ັໍ້ນ         ຕຳມ ໄຮື່ນຳ ໃນ ຫວົ ເມ  ອງ ເຫົຼື່ ຳນ ັໍ້ນ         ເພຳະ ຢ ດາ ຊ ື່ ນ ຊມົ ຍນິດ ີ        

ດໍ້ວຍ ເລ ື່ ອງ ບນັດຳ ປະໂລຫິດ         ແລະ ພວກ ເລວີ ຜ ໍ້ ບວົລະບດັ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ         

45ແລະ ທງັ ພວກ ນກັ ຮໍ້ອງ         ພວກ 

ເຝົໍ້ຳ ປະຕ  ໄດໍ້ ບວົລະບດັ         ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ເຮັດ ກຳນ ຊ  ຳລະ ລໍ້ຳງ ຕວົ ໃຫໍ້ ບ ລິສດຸ         ຕຳມ 

ພຣະບນັຊຳ ຂອງ ດາວິດ          ແລະ ຂອງ ໂຊໂລໂມນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ດາວິດ         

46ເພຳະ ໃນ ສະໄໝ ດາວິດ          

ແລະ ອາສັບ ນ ັໍ້ນ ມີ ຫວົໜໍ້ຳ ພວກ ນກັ ຮໍ້ອງ         ແລະ ມີ ບດົເພງ ສນັລະເສີນ         ແລະ ບດົເພງ ໂມທະນຳ 

ພຣະຄນຸ ພຣະເຈົ້າ         

47ອິສຣາເອນ ທງັ ປວງ ໃນ ສະໄໝ ຂອງ ເຊຣ ບາເບນ ແລະ ໃນ ສະໄໝ ຂອງ ເນ-
ເຮມຢີາ          ໄດໍ້ ແບື່ງປນັ ສື່ວນ ຕຳມ ຕໍ້ອງກຳນ ທກຸ ມ ໍ້ ແກື່ ນກັ ຮໍ້ອງ         ແລະ ຄນົ ເຝົໍ້ຳ ປະຕ          ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ 

ແບື່ງ ສື່ວນ ຂອງ ພວກ ເລວີ ໄວໍ້ ຕື່ຳງຫຳກ         ແລະ ພວກ ເລວີ ໄດໍ້ ແບື່ງ ສື່ວນ ຂອງ ລ ກ ຫລຳນ ອາໂຣນ ໄວໍ້ 

ຕື່ຳງຫຳກ          
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ສຳມະໂນຄົວເຊື້ອສາຍຂອງພວກປະໂລຫິດ 

1ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ອື່ຳນໜງັສ  ຂອງ ໂມເຊ ໃຫໍ້ ປະຊຳຊນົ ຟງັ         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ພບົ ສິື່ ງ ທີື່  

ຂຽນ ໄວໍ້ ວື່ຳ         ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ຄນົ ອຳໂມນ          ຄນົ ໂມອາບ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ບື່ອນ ຊຸມນມຸ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຈກັ ເທ ື່ ອ         

2ເພຳະວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ເອົຳ ເຂົໍ້ຳຈີື່         ແລະ ນ  ໍ້ຳ ມຳ ຕໍ້ອນຮບັ ລ ກ ຫລຳນ ອິສຣາເອນ          ແຕື່ ໄດໍ້ ຈ ໍ້ຳງ ບາ-
ລາອາມ ໃຫໍ້ ມຳ ຕ ື່ ສ ໍ້ ແລະ ສຳບ ແຊື່ງ ພວກ ເຂົຳ         ແຕື່ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຮົຳ ໄດໍ້ ປື່ຽນ ຄ  ຳ ສຳບ ແຊື່ງ ເປັນ ຄ  ຳ 

ພອນ         

3ແລະ ຢ ື່ ມຳ         ເມ  ື່ອ ປະຊຳຊນົ ໄດໍ້ ຍນິ ພຣະບນັຍດັ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ກ  ແຍກ ພວກ ອິສຣາເອນ 

ອອກ ຈຳກ ຄນົ ຕື່ຳງ ດໍ້ຳວ ທງັ ປວງ          
4ກື່ອນ ໜໍ້ຳ ນີໍ້         ເອລີຢາຊິບ ປະໂລຫິດ ຜ ໍ້ ໄດໍ້ ຮບັ ກຳນ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ໃຫໍ້ ເບິື່ ງແຍງ ຫໍ້ອງ ໃນ ພຣະວຫິຳນ 

ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ ຜ ໍ້ກ ື່ຽວ ພນັ ກບັ ໂຕບຢີາ         

5ໄດໍ້ ຈດັ ຫໍ້ອງ ໃຫຍື່ ຫໍ້ອງ ໜ ື່ ງ ໃຫໍ້ ໂຕບີຢາ          

ເປັນ ຫໍ້ອງ ທີື່  ແຕື່ ກື່ອນ ໃຊໍ້ ເກບັ ມ ໍ້ຽນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ພ ດ ຜນົ ເປັນ ເມດັ         ກ  ຳຍຳນ         ເຄ ື່ ອງໃຊໍ້ ຕື່ຳງ ໆ         ແລະ 

ໜ ື່ ງ ສື່ວນ ສິບ ທີື່  ເປັນ ເຂົໍ້ຳ         ນ  ໍ້ຳ ອະງ ຸື່ນ ໃໝື່         ແລະ ນ  ໍ້ຳມນັ         ຊ ື່ ງ ພວກ ເຂົຳ ໃຫໍ້ ໄວໍ້ ຕຳມ ບນັຍດັ         ໃຫໍ້ ແກື່ 

ພວກ ເລວີ          ນກັ ຮໍ້ອງ         ຄນົ ເຝົໍ້ຳ ປະຕ          ແລະ ຂອງ ບ ລິຈຳກ ສ  ຳລບັ ປະໂລຫິດ          
6ເມ  ື່ອ ເກດີ ເລ ື່ ອງ ນີໍ້         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ຢ ື່ ໃນ ເມ  ອງ ເຢຣ ຊາເລັມ          ເພຳະວື່ຳ ໃນ ປີ ທີ ສຳມ ສິບ ສອງ 
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ແຫື່ງ ລຳຊະກຳນ ອາຕາເຊເຊັດ          ກະສດັ ແຫື່ງ ບາບີໂລນ ນ ັໍ້ນ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ໄປ ເຝົໍ້ຳ ກະສດັ         ແລະ 

ອີກ ບ ື່  ພ  ເທົື່ ຳໃດ ມ ໍ້         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກ  ທ ນ ລຳ ກະສດັ          

ພວກຫົວໜ້າຂອງຄົນເລວີ 
7ເມ  ື່ອ ມຳ ຮອດ ເມ  ອງ ເຢຣ ຊາເລັມ          ແລໍ້ວ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ຮ ໍ້ ຄວຳມ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ         ຊ ື່ ງ ເອລີຢາຊິບ ໄດໍ້ 

ກະທ  ຳ ເພ ື່ ອ ໂຕບີຢາ          ຄ  ຈດັ ຫໍ້ອງ ພຳຍ ໃນ ບ ລິເວນ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ໃຫໍ້ ລຳວ         

8ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ 

ຮໍ້ຳຍ ຫລຳຍ         ແລະ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກ  ໂຍນ ເຄ ື່ ອງ ແຕື່ງ ເຮ ອນ ທງັ ໝດົ ຂອງ ໂຕບີຢາ ອອກ ຈຳກ ຫໍ້ອງ         

9ແລໍ້ວ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ລຳວ ຊ  ຳລະ ຫໍ້ອງ         ແລະ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກ  ນ  ຳ ເຄ ື່ ອງໃຊໍ້ ປະຈ  ຳ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ 

ພຣະເຈົ້າ          ທງັ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ພ ດ ຜນົ ເປັນ ເມດັ         ກບັ ກ  ຳຍຳນ ກບັ ມຳ ໄວໍ້ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ອີກ          

ການເຮັດພິທີມອບຖວາຍກຳແພງເມືອງ 
10ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຍງັ ຮ ໍ້ ອີກ ວື່ຳ ສື່ວນ ຂອງ ພວກ ເລວີ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ມອບ ໃຫໍ້         ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         

ພວກ ເລວີ          ແລະ ນກັ ຮໍ້ອງ ຜ ໍ້ ປະຕບິດັ ກຳນ ງຳນ         ຕື່ຳງ ກ  ໜີ ກບັ ໄປ ໄຮື່ນຳ ຂອງ ຕນົ         

11ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ຕ ື່  

ວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ໜໍ້ຳທີື່          ແລະ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         “ເປັນ ຫຍງັ ຈ ື່ງ ປະ ຖິໍ້ມ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ”         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ 

ທໍ້ອນໂຮມ ພວກ ເຂົຳ ກບັ ມຳ         ແລະ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ພວກ ເຂົຳ ໄວໍ້ ຕຳມ ຕ  ຳແໜື່ງ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ອີກ          
12ແລະ ຢ ດາ ທງັ ປວງ ໄດໍ້ ນ  ຳ ໜ ື່ ງ ສື່ວນ ສິບ ທີື່  ເປັນ ເຂົໍ້ຳ         ນ  ໍ້ຳ ອະງ ຸື່ນ ໃໝື່         ແລະ ນ  ໍ້ຳມນັ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ຄງັ 

ພຣະວຫິຳນ         

13ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ຄນົ ໃຫໍ້ ເບິື່ ງແຍງ ຄງັ ພຣະວຫິຳນ ແມ ື່ນ         ເຊເລມີຢາ          ປະໂລ-

ຫິດ         ຊາໂດກ          ນກັຮຽນ ຮ ໍ້ ຝື່ຳຍ ພຣະບນັຍດັ         ແລະ ເປດາຢາ ແຫື່ງ ພວກ ເລວີ          ແລະ ຜ ໍ້ ຊື່ວຍ ພວກ ເຂົຳ         

ຄ          ຮານານ ລ ກ ຊຳຍ ຊາກ ເຣ          ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ         ມັດຕານີຢາ          ເພຳະ ນບັ ໄດໍ້ ວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ເປັນ ຄນົ 

ສດັຊ ື່         ແລະ ໜໍ້ຳທີື່  ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ຄ  ແຈກ ຈ ື່ຳຍ ໃຫໍ້ ແກື່ ພວກ ພີື່ ນ ໍ້ອງ          
14“ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ຂໍ້ຳພະອງົ         ກື່ຽວ ກບັ ເລ ື່ ອງ ນີໍ້ ຂ  ຊງົ ລະນ ກ ເຖງິ ຂໍ້ຳພະອງົ         ແລະ ຂ  ຢື່ຳ ລ ບ         

ລໍ້ຳງ ກຳນ ດ ີທງັຫຼຳຍ ຂອງ ຂໍ້ຳພະອງົ ທີື່  ຂໍ້ຳພະອງົ ໄດໍ້ ກະທ  ຳ ເພ ື່ ອ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ແລະ 

ເພ ື່ ອ ກຳນ ບວົລະບດັ ໃນ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ”          

ຄົນອິສຣາເອນຕ້ອງແຍກຈາກຄົນຕູ່າງດ້າວ 
15ເທ ື່ ອ ນ ັໍ້ນ ໃນ ຢ ດາ          ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເຫັນ ຄນົ ຢຽບ ນ  ໍ້ຳ ອະງ ຸື່ນ ໃນ ວນັ ສະບຳ ໂຕ         ແລະ ນ  ຳ ຟື່ອນ ເຂົໍ້ຳ 

ບນັທກຸ ເທິງ ຫລງັ ລຳ         ທງັ ນ  ໍ້ຳ ອະງ ຸື່ນ         ຜນົ ອະງ ຸື່ນ         ໝຳກເດ ື່ ອ         ແລະ ສິື່ ງ ຂອງ ທກຸ ຢື່ຳງ         ຊ ື່ ງ ພວກ ເຂົຳ 

ເອົຳ ມຳ ເມ  ອງ ເຢຣ ຊາເລັມ ໃນ ວນັ ສະບຳ ໂຕ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຕກັເຕ ອນ ພວກ ເຂົຳ ໃນ ມ ໍ້ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ 

ຂຳຍ ອຳຫຳນ         

16ແລະ ມີ ພວກ ຕີເຣ ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ເມ  ອງ ໄດໍ້ ເອົຳ ປຳ         ແລະ ສິນຄໍ້ຳ ທກຸ ຢື່ຳງ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ຂຳຍ 

ໃນ ວນັ ສະບຳ ໂຕ ແກື່ ປະຊຳຊນົ ຢ ດາ          ແລະ ໃນ ເມ  ອງ ເຢຣ ຊາເລັມ         

17ແລໍ້ວ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຕ ື່  ວື່ຳ ພວກ 

ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ແຫື່ງ ຢ ດາ          ແລະ ເວົໍ້ຳ ກບັ ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ         “ເປັນ ຫຍງັ ທື່ຳນ ທງັຫຼຳຍ         ຈ ື່ງ ກະທ  ຳ ຄວຳມ ຊ ົື່ວ 

ຮໍ້ຳຍ ເຊັື່ ນ ນີໍ້         ຄ  ເຮັດ ໃຫໍ້ ວນັ ສະບຳ ໂຕ ເປັນ ມນົທິນ         

18ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ທື່ຳນ ບ ື່  ໄດໍ້ ກະທ  ຳ ເຊັື່ ນ ນີໍ້ ບ          

ແລະ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ຊງົ ເອົຳ ເຫດ ຮໍ້ຳຍ ທງັຫລຳຍ ໃຫໍ້ ຕກົ ຢ ື່ ເທິງ ເຮົຳ         ແລະ ເທິງ ເມ  ອງ ນີໍ້         

ທື່ຳນ ຍງັ ຈະ ນ  ຳ ພຣະພິໂລດ ຫຼຳຍ ກວື່ຳ ນ ັໍ້ນ ມຳ ໃຫໍ້ ອິສຣາເອນ ດໍ້ວຍ ກຳນ ກະທ  ຳ ໃຫໍ້ ວນັ ສະບຳ ໂຕ ເປັນ 

ມນົທິນ”          
19ແລະ ຢ ື່ ມຳ         ເມ  ື່ອ ເລີື່ ມ ຈະ ຄ  ື່ຳ ທີື່  ປະຕ  ເມ  ອງ ເຢຣ ຊາເລັມ ກື່ອນ ວນັ ສະບຳ ໂຕ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ບນັ-
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ຊຳ ໃຫໍ້ ປິດ ປະຕ  ເມ  ອງ         ແລະ ສ ັື່ງ ວື່ຳ         ບ ື່  ໃຫໍ້ ເປີດ ຈນົ ກວື່ຳ ວນັ ສະບຳ ໂຕ ຜື່ຳນ ໄປ         ແລະ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກ  

ຕ ັໍ້ງ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ບຳງ ຄນົ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ເບິື່ ງແຍງ ປະຕ  ເມ  ອງ         ບ ື່  ໃຫໍ້ ນ  ຳ ເອົຳ ສິື່ ງ ຂອງ ໃດ ເຂົໍ້ຳ 

ມຳ ໃນ ວນັ ສະບຳ ໂຕ         

20ແລໍ້ວ ພວກ ພ ື່ ຄໍ້ຳ         ແລະ ພວກ ຂຳຍ ສິນຄໍ້ຳ ທກຸ ຊະນດິ ກ  ຢ ື່ ນອກ ເມ  ອງ ເຢຣ ຊາ-
ເລັມ ຄ ນ ໜ ື່ ງ         ສອງ ຄ ນ         

21ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຕກັເຕ ອນ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ເວົໍ້ຳ ກບັ ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ         “ເປັນ 

ຫຍງັ ທື່ຳນ ມຳ ນອນ ຢ ື່ ຂໍ້ຳງ ກ  ຳແພງ ເມ  ອງ         ຖໍ້ຳ ທື່ຳນ ເຮັດ ອີກ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈະ ຈບັ ທື່ຳນ”         ຕ ັໍ້ງແຕື່ ນ ັໍ້ນ ມຳ         

ພວກ ເຂົຳ ກ  ບ ື່  ມຳ ອີກ ໃນ ວນັ ສະບຳ ໂຕ          
22ແລະ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ພວກ ເລວີ ຊ  ຳລະ ຕວົ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ມຳ ເຝົໍ້ຳ ປະຕ  ເມ  ອງ ເພ ື່ ອ ຖ  

ຮກັສຳ ວນັ ສະບຳ ໂຕ ໃຫໍ້ ບ ລິສດຸ         “ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ຂໍ້ຳພະອງົ         ຂ  ພຣະອງົ ຊງົ ລະນ ກ ເຖງິ ຂໍ້ຳ-

ພະອງົ ໃນ ເລ ື່ ອງ ນີໍ້ ດໍ້ວຍ         ແລະ ຂ  ຊງົ ໄວໍ້ ຊວີດິ ຂໍ້ຳພະອງົ ຕຳມ ຄວຳມ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ແຫື່ງ ຄວຳມ ເມດ ຕຳ 

ຂອງ ພຣະອງົ”          

ເນເຮມີຢາໄປຍັງເຢຣ ຊາເລັມເທື່ອທີ່ສອງ 
23ໃນ ສະໄໝ ນ ັໍ້ນ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຫັນ ພວກ ຢິວ          (ພວກ ຢ ດາ)         ທີື່  ໄດໍ້ ແຕື່ງງຳນ ກບັ ແມ ື່ຍງິ ຊຳວ 

ອາຊະໂດດ          ອຳໂມນ          ແລະ ໂມອາບ         

24ແລະ ລ ກນໍ້ອຍ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ເຄິື່ ງ ໜ ື່ ງ ເວົໍ້ຳ ພຳສຳ ອາຊະ-
ໂດດ          ພວກ ເຂົຳ ເວົໍ້ຳ ພຳສຳ ເຮັບເຣ ີບ ື່  ໄດໍ້         ແຕື່ ເວົໍ້ຳ ພຳສຳ ຊນົ ຊຳດ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ແຕື່ ລະ ພວກ         

25ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ໂຕໍ້ ຖຽງ ກບັ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ສຳບ ແຊື່ງ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ຕ ີພວກ ເຂົຳ ບຳງ ຄນົ         ແລະ 

ດ ງ ຜມົ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ອອກ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ປະຕຍິຳນ ໃນ ພຣະນຳມ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ໂດຍ 

ທີື່  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ເຈົໍ້ຳ ທງັຫຼຳຍ ຢື່ຳ ຍກົ ລ ກ ສຳວ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ແກື່ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ຢື່ຳ 

ຮບັ ລ ກ ສຳວ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ໃຫໍ້ ເປັນ ເມຍ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ດໍ້ວຍ ຕວົ ເຈົໍ້ຳ ເອງ         

26ໂຊໂລໂມນ ກະສດັ 

ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ          ບ ື່  ໄດໍ້ ເຮັດ ບຳບ ດໍ້ວຍ ເລ ື່ ອງ ຢື່ຳງ ນີໍ້ ບ          ໃນ ທື່ຳມກຳງ ປະຊຳຊຳດ         ບ ື່  ມີ ກະສດັ ໃດ 

ເໝ ອນ ພະ ອງົ         ແລະ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ພະ ອງົ ກ  ຊງົ ຮກັ ພະ ອງົ         ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ເຮັດ ໃຫໍ້ ພະ ອງົ ເປັນ ກະ-

ສດັ ເໜ ອ ອິສຣາເອນ ທງັ ປວງ         ແລໍ້ວ ເມຍ ຕື່ຳງ ຊຳດ ຂອງ ພະ ອງົ ກ  ເປັນ ເຫດ ໃຫໍ້ ພະ ອງົ ເຮັດ ບຳບ         

27ພວກ ເຮົຳ ຄວນ ທີື່  ຈະ ຟງັ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ກະທ  ຳ ຄວຳມ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ທງັຫລຳຍ ນີໍ້         ໂດຍ ເຮັດ ບ ື່  ສດັຊ ື່  ຕ ື່  ພຣະ-
ເຈົ້າ ຂອງ ເຮົຳ ດໍ້ວຍ ກຳນ ແຕື່ງງຳນ ກບັ ຍງິ ຕື່ຳງ ຊຳດ ບ ”          

28ລ ກ ຊຳຍ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຂອງ ໂຢຢາດາ          ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ເອລຢີາຊິບ ມະຫຳ ປະໂລຫິດ         ເປັນ ລ ກເຂຍີ 

ຂອງ ສັນບັນລັດ          ຊຳວ ເບັດ ໂຮໂຣນ          ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ຂບັ ໄລື່ ພວກ ເຂົຳ ໄປ ຈຳກ ຂໍ້ຳ-

ພະເຈົໍ້ຳ          
29“ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ຂໍ້ຳພະອງົ         ຂ  ຊງົ ລະນ ກ ເຖງິ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫຼຳຍ         ເພຳະວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ 

ເຮັດ ໃຫໍ້ກຳນ ເປັນ ປະໂລຫິດ         ແລະ ພນັທະ ສນັຍຳ ຂອງ ພວກ ປະໂລຫິດ         ແລະ ພວກ ເລວີ ເປັນ ມນົທິນ”          
30ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຊ  ຳລະ ລໍ້ຳງ ພວກ ເຂົຳ ຈຳກ ຊຳວ ຕື່ຳງ ດໍ້ຳວ ທກຸ ຢື່ຳງ         ແລະ ຂໍ້ຳພະ-

ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງໜໍ້ຳ ທີື່  ຂອງ ບນັດຳ ປະໂລຫິດ         ແລະ ພວກ ເລວີ ຕື່ຳງ ກ  ປະຈ  ຳ ງຳນ ຂອງ ຕນົ          
31ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຈດັ ໃຫໍ້ຫຳ ຟ ນ ຖວຳຍ ຕຳມ ເວລຳ ກ  ຳນດົ ໄວໍ້         ແລະ ໝຳກ ໄມ ໍ້ ຫວົປີ ດໍ້ວຍ         “ຂໍ້ຳ ແດື່ 

ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ຂໍ້ຳພະອງົ         ຂ  ຊງົ ລະນ ກ ເຖງິ ຂໍ້ຳພະອງົ ດໍ້ວຍ ກຳນ ດ ີເທີນ”          
 13 
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ພະລາຊີນີວາຊາຕີຂັດຄຳສັ່ງຂອງກະສັດ 

1ຢ ື່ ມຳ ໃນ ສະໄໝ ຂອງ ເຊເຊັດ          (ເຊເຊັດ ໄດໍ້ ປກົຄອງ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ປະເທດ ອິນເດຍ          ເຖງິ ປະເທດ ເອ-
ທີໂອເປຍ ເໜ ອ         ໜ ື່ ງ ຮໍ້ອຍ ຊຳວ ເຈດັ ແຂວງ)         

2ໃນ ສະໄໝ ນ ັໍ້ນ ເມ  ື່ອ ກະສດັ ເຊເຊັດ ປະທບັ ເທິງ ລຳຊະ 

ບນັລງັ ຂອງ ພະ ອງົ ໃນ ເມ  ອງ ຊ ຊາ ທີື່  ເປັນ ເມ  ອງ ມະຫຳ ນະຄອນ         

3ໃນ ປີ ທີ ສຳມ ໃນ ກຳນ ປກົຄອງ 

ຂອງ ພະ ອງົ,         ພະ ອງົ ໄດໍ້ ຈດັ ງຳນ ກນິ ລໍ້ຽງ ແກື່ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ         ແລະ ບນັດຳ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ຂອງ ພະ 

ອງົ,         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ກອງທບັ ແຫື່ງ ເປີເຊຍ          ແລະ ເມເດຍ          ພໍ້ອມ ທງັ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ກບັ ຜ ໍ້ ປກົຄອງ 

ແຂວງ         ໄດໍ້ ເຝົໍ້ຳ ຢ ື່ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ກະສດັ          
4ຂະນະ ທີື່  ກະສດັ ສະແດງ ລຳຊະ ສມົບດັ ແຫື່ງ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ອນັ ຮຸື່ງເຮ ອງ ຂອງ ພະ ອງົ         ທງັ 

ຄວຳມ ງດົ ງຳມ ທີື່  ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ຂອງ ພະ ອງົ ຢ ື່ ເປັນ ເວລຳ ຫລຳຍ ມ ໍ້ ເຖງິ ໜ ື່ ງ ຮໍ້ອຍ ແປດ ສິບ ມ ໍ້         

5ເມ  ື່ອ ຜື່ຳນ ວນັ 

ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ໄປ ແລໍ້ວ,         ກະສດັ ໄດໍ້ ຈດັ ງຳນ ກນິ ລໍ້ຽງ ໃຫໍ້ ແກື່ ບນັດຳ ປະຊຳຊນົ ຜ ໍ້ ຢ ື່ ໃນ ນະຄອນ ຊ ຊາ          ທງັ ຜ ໍ້ 

ໃຫຍື່         ແລະ ຜ ໍ້ ນໍ້ອຍ         ເປັນ ເວລຳ ເຈດັ ມ ໍ້ ຢ ື່ ໃນ ສວນ ອຸ ທະຍຳນ ແຫື່ງ ລຳຊະ ວງັ ຂອງ ກະສດັ         

6ພວກ ເພິື່ ນ 

ໄດໍ້ ເອົຳ ທງຸ ສຂີຳວ         ສີຂຽວ         ແລະ ສີມ ື່ວງ ເຂັໍ້ມ         ມດັ ໄວໍ້ ດໍ້ວຍ ເຊ ອກ ປື່ຳນ ເນ ໍ້ອ ລະອຽດ ສີຟໍ້ຳ         ແລະ 

ປອກ ເງນິ ສ  ຳລບັ ສບຸ ເສົຳ ຫີນ ຂຳວ ເຫລ ໍ້ອມ,         ທງັ ຕຽງ ຄ  ຳ         ແລະ ຕຽງ ເງນິ ວຳງ ໄວໍ້ ເທິງ ພ ໍ້ນ ຫີນ ປ ນ ສ-ີ

ແດງ,         (ສຂີຳວ ເຫລ ໍ້ອມ)         ຫີນ ອື່ອນ         ມກຸດຳ         ແລະ ຫີນ ອື່ອນ ສີດ  ຳ         

7ເຄ ື່ ອງ ດ ື່ ມ ກ  ໃສື່ ໂອ ຄ  ຳ,         ຈອກ 

ຄ  ຳ ຫລຳຍ ຊະນດິ         ແລະ ມີ ເຫລົໍ້ຳ ອະງ ຸື່ນ ຂອງ ລຳຊະ ສ  ຳນກັ ຢື່ຳງ ບ ລິບ ນ ຕຳມ ພະ         ໄທ ທີື່  ກວໍ້ຳງຂວຳງ 

ຂອງ ກະສດັ         

8ກຳນ ດ ື່ ມ ກ  ເຮັດ ກນັ ຕຳມ ກດົໝຳຍ ທີື່  ບ ື່  ມກີຳນ ບງັຄບັ         ເພຳະ ກະສດັ ໄດໍ້ ອອກ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ໄປ 

ຍງັ ພະນກັງຳນ ທງັ ປວງ         ພຳຍ ໃນ ລຳຊະ ວງັ ວື່ຳ         ໃຫໍ້ ທກຸ ຄນົ ເຮັດ ຕຳມໃຈ ປຳດຖະໜຳ         

9ມະເຫສີ ວຳ 

ຊຳຕ ີກ  ໄດໍ້ ຈດັ ງຳນ ກນິ ລໍ້ຽງ ແກື່ ສະຕ ີໃນ ລຳຊະ ວງັ         ຊ ື່ ງ ເປັນ ຂອງ ກະສດັ ເຊເຊັດ ດໍ້ວຍ          
10ໃນ ມ ໍ້ ທີ ເຈດັ         ເມ  ື່ອ ພະ ໄທ ຂອງ ກະສດັ ມ ື່ວນຊ ື່ ນ ດໍ້ວຍ ເຫລົໍ້ຳ ອະງ ຸື່ນ         ພະ ອງົ ໄດໍ້ ບອກ ເມຮຸມານ,         

ບິດຊະທາ          ຮາໂບນາ,         ບິກທາ,         ອາບັກທາ,         ເຊທາ          ແລະ ກາກັດ          ຊຳຍ ຕອນ ທງັ ເຈດັ         ຜ ໍ້ ບວົລະ-

ບດັ ຢ ື່ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ກະສດັ ເຊເຊັດ         

11ໃຫໍ້ ໄປ ເຊນີ ມະເຫສີ ວຳ ຊຳຕ ີມຳ ເຝົໍ້ຳ ກະສດັ ໂດຍ ຖ  ມງົກດຸ ແຫື່ງ ລຳຊະ 

ອຳນຳຈກັ         ເພ ື່ ອ ຈະ ໃຫໍ້ ປະຊຳຊນົ         ແລະ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຂອງ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ຊມົ ສະຫງ ື່ຳ ລຳສີ ໂສມ ໜໍ້ຳ ຂອງ 

ພະ ນຳງ         ເພຳະ ພະ ນຳງ ງຳມ ຫລຳຍ         

12ແຕື່ ມະເຫສີ ວຳ ຊຳຕ ີໄດໍ້ ປະຕເິສດ ບ ື່  ມຳ ຕຳມ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ຂອງ ກະ-

ສດັ ທີື່  ຮບັ ສ ັື່ງ ໄປ ກບັ ພວກ ຊຳຍ ຕອນ         ເມ  ື່ອ ເປັນ ເຊັື່ ນ ນີໍ້ ກະສດັ ໃຈ ຮໍ້ຳຍ ຫລຳຍ         ແລະ ຄວຳມ ຄຽດ ຂອງ 

ພະ ອງົ ກ  ຮໍ້ອນ ຂ ໍ້ນ ຢ ື່ ພຳຍ ໃນ ຕວົ ພະ ອງົ ເອງ          
13ຝື່ຳຍ ກະສດັ ຈ ື່ງ ກື່ຳວ ກບັ ຄນົ ທີື່  ມີ ປນັຍຳ ຜ ໍ້ ຮ ໍ້ ກຳລະ ເທສະ         (ເພຳະ ນີໍ້ ເປັນ ວທີິ ດ  ຳເນນີ ກຳນ ຂອງ 

ກະສດັ ຕ ື່  ບນັດຳ ຜ ໍ້ ທີື່  ຮ ໍ້ຈກັ ກດົໝຳຍ         ແລະ ກຳນ ພິພຳກສຳ         

14ຜ ໍ້ ທີື່  ໃກໍ້ຊດິ ກະສດັ ກ  ຄ          ກາເຊນາ          ເຊ-
ທາ          ອັດມາທາ          ຕາຊິດ          ເມເຣັດ          ມາເສນາ          ແລະ ເມມ ການ          ຜ ໍ້ ທີື່  ເປັນ ຫວົໜໍ້ຳ ທງັ ເຈດັ ຂອງ ເປີ-
ເຊຍ          ແລະ ເມເດຍ          ຜ ໍ້ ເຄີຍ ເຂົໍ້ຳ ເຝົໍ້ຳ ກະສດັ         ແລະ ນ ັື່ງ ກື່ອນ ໃນ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ         

15ວື່ຳ         “ຕຳມ ກດົ-
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ໝຳຍ ຈະ ຕໍ້ອງ ເຮັດ ຫຍງັ ຕ ື່  ມະເຫສີ ວະຊະຕີ          ເພຳະວື່ຳ ພະ ນຳງ ບ ື່  ໄດໍ້ ປະຕບິດັ ຕຳມ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ຂອງ ກະ-

ສດັ ເຊເຊັດ ທີື່  ສ ັື່ງ ໄປ ກບັ ຊຳຍ ຕອນ”          
16ເມມ ການ ຈ ື່ງ ທ ນ ຕ ື່  ກະສດັ         ແລະ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ທງັ ປວງ ວື່ຳ         “ມະເຫສ ີວະຊະຕີ ໄດໍ້ ກະທ  ຳ ຜິດ ບ ື່  

ແມ ື່ນ ຕ ື່  ກະສດັ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ         ແຕື່ ຕ ື່  ພວກ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ທງັ ປວງ         ແລະ ປະຊຳຊນົ ທງັ ປວງ ຜ ໍ້ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ແຂວງ ທງັ 

ໝດົ ຂອງ ກະສດັ ເຊເຊັດ         

17ເພຳະ ສິື່ ງ ທີື່  ມະເຫສີ ໄດໍ້ ກະທ  ຳ ນີໍ້ ເປັນ ທີື່  ຮບັ ຮ ໍ້ ແກື່ ສະຕ ີທງັ ປວງ ຈະ ເຮັດ 

ໃຫໍ້ ພວກ ນຳງ ໝິື່ ນປະໝຳດ ຜວົ ຂອງ ຕນົ         ເພຳະ ພວກ ນຳງ ຈະ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         ‘ກະສດັ ເຊເຊັດ ມີ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ 

ນ  ຳ ມະເຫສີ ວະຊະຕີ ສະເດັດ ມຳ ພບົ ກະສດັ         ແຕື່ ພະ ນຳງ ບ ື່  ສະເດັດ ມຳ’         

18ແລະ ໃນ ມ ໍ້ນີໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ 

ນຳຍ ຜ ໍ້ຍງິ ແຫື່ງ ເປເີຊຍ          ແລະ ເມເດຍ ຊ ື່ ງ ໄດໍ້ ຍນິ ເຖງິ ສິື່ ງ ທີື່  ມະເຫສ ີໄດໍ້ ກະທ  ຳ ນີໍ້         ກ  ຈະ ເລົື່ ຳ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ 

ນຳຍ ທງັ ປວງ ຂອງ ກະສດັ ໃຫໍ້ ຮ ໍ້ ທົື່ວ ກນັ ເຮັດ ໃຫໍ້ ມກີຳນ ໝິື່ ນປະໝຳດ         ແລະ ຄວຳມ ຮໍ້ຳຍ ເກດີ ຂ ໍ້ນ         

19ຖໍ້ຳ ເປັນ ທີື່  ພ  ພະ ໄທ ຂອງ ກະສດັ         ຂ  ໃຫໍ້ ມີ ພະ ລຳຊະດ  ຳລດັ ຈຳກ ກະສດັ         ແລະ ໃຫໍ້ ບນັທ ກ ໄວໍ້ ໃນ 

ກດົໝຳຍ ຂອງ ຄນົ ເປີເຊຍ          ແລະ ຄນົ ເມເດຍ ທີື່  ຍກົເລີກ ບ ື່  ໄດໍ້ ວື່ຳ         ‘ວະຊະຕີ ຈະ ເຂົໍ້ຳ ເຝົໍ້ຳ ກະສດັ ເຊ-
ເຊັດ ອີກ ບ ື່  ໄດໍ້’         ແລະ ຕ  ຳແໜື່ງ ລຳຊນິ ີນ ັໍ້ນ ຈ ົື່ງ ມອບ ໃຫໍ້ ແກື່ ຜ ໍ້ ອ ື່ ນ ທີື່  ດກີ ວື່ຳ ພະ ນຳງ         

20ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ເມ  ື່ອ 

ກະສດັ ໄດໍ້ ປະກຳດ ດ  ຳລດັ ທົື່ວ ທງັ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ຂອງ ກະສດັ         (ທີື່  ກວໍ້ຳງ ໃຫຍື່ ໄພສຳນ ນ ັໍ້ນ)         ສະຕ ີ

ທງັ ປວງ ຈະ ຕໍ້ອງ ໃຫໍ້ ກຽດ ຜວົ ຂອງ ຕນົ ບ ື່  ວື່ຳ ສ ງ         ຫລ  ຕ  ື່ຳ”          
21ຄ  ຳ ແນະນ  ຳ ນີໍ້ ເປັນ ທີື່  ພ  ພະ ໄທ ແກື່ ກະສດັ         ແລະ ບນັດຳ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ         ກະສດັ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ເຮັດ ຕຳມ ທີື່  ເມ-

ມ ການ ໄດໍ້ ສະເໜີ         

22ພະ ອງົ ໄດໍ້ ມີ ໜງັສ  ໄປ ທົື່ວ ທກຸ ໆ ແຂວງ         ເຖງິ ທກຸ ແຂວງ ຕຳມ ຕວົ ອກັສອນ ຂອງ 

ແຕື່ ລະ ແຂວງ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ເຖງິ ທກຸ ຊຳດ ຕຳມ ພຳສຳ ຂອງ ເຂົຳ         ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ຊຳຍ ທກຸ ຄນົ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ໃນ 

ເຮ ອນ ຂອງ ຕນົ         ແລະ ໃຫໍ້ ປະກຳດ ໜງັສ  ນີໍ້ ຕຳມ ພຳສຳ ຂອງ ແຕື່ ລະ ຊນົ ຊຳດ          

ບົດທີ 2 
ເອສະເທີຮັບຕຳແໜູ່ງເປັນມະເຫສີ 

1ພຳຍຫລງັ ເຫດກຳນ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້         ເມ  ື່ອ ຄວຳມ ຄຽດ ຂອງ ກະສດັ ເຊເຊັດ ສະຫງບົ ລງົ         ພະ ອງົ ໄດໍ້ ລະ-

ນ ກ ເຖງິ ວຳ ຊຳຕ ີ         ແລະ ສິື່ ງ ທີື່  ພະ ນຳງ ໄດໍ້ ເຮັດ         ແລະ ຂ ໍ້ ດ  ຳລດັ ທີື່  ຕນົ ໄດໍ້ ອອກ ກື່ຽວ ກບັ ເລ ື່ ອງ ຂອງ ພະ 

ນຳງ         

2ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ຂອງ ກະສດັ ຜ ໍ້ ບວົລະບດັ ພະ ອງົ ຢ ື່ ຈ ື່ງ ກຳບ ທ ນ ວື່ຳ         “ຂ  ໃຫໍ້ຫຳ ຍງິ ພມົມະຈຳລີ 

ສຳວ ງຳມ ມຳ ຖວຳຍ         ກະສດັ ເທີນ         

3ແລະ ກະສດັ ໄດໍ້ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ເຈົໍ້ຳ ໜໍ້ຳທີື່  ທກຸ ແຂວງ ແຫື່ງ ລຳຊະ ອຳ-

ນຳຈກັ ຂອງ ພະ ອງົ ໃຫໍ້ຫຳ ຍງິ ພມົມະຈຳລີ ສຳວ ທີື່  ງດົ ງຳມ ທງັຫລຳຍ ມຳ ທີື່  ຮຳ ເລັມ ໃນ ເມ  ອງ ມະຫຳ 

ນະຄອນ ຊ ຊາ          ໃຫໍ້ ຢ ື່ ໃນ ກຳນ ເບິື່ ງແຍງ ຂອງ ເຮກາຍ          ຊຳຍ ຕອນ ຂອງ ກະສດັ         ຜ ໍ້ ທີື່  ເບິື່ ງແຍງ ສະຕ ີ        

ແລະ ຂ  ປະທຳນ ເຄ ື່ ອງ ແຕື່ງ ໜໍ້ຳ ນວດ ຕວົ ສ  ຳລບັ ຍງິ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         

4ແລະ ຂ  ໃຫໍ້ ຍງິ ສຳວ ຄນົ ທີື່  ກະສດັ ພ  

ພະ ໄທ ໄດໍ້ ເປັນ ພະລຳຊນີ ີແທນ ວຳ ຊຳຕ”ີ         ຂ ໍ້ ນີໍ້ ພ  ພະ ໄທ ກະສດັ         ພະ ອງົ ຈ ື່ງ ເຮັດ ຕຳມ ນ ັໍ້ນ          
5ຍງັ ມີ ຊຳວ ຢິວ ຄນົ ໜ ື່ ງ ໃນ ມະຫຳ ນະຄອນ ຊ ຊາ ຊ ື່  ມໍເດກາຍ          ລ ກ ຊຳຍ ຢາອີ          ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ຊິ-

ເມອີ          ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ກີເຊ          ຄນົ ເບັນຢາມິນ         

6ຜ ໍ້ ຖ ກ ກວຳດ ໄປ ຈຳກ ເຢຣ ຊາເລັມ ກບັ ພວກ ຊະເລີຍ 

ທີື່  ຖ ກ ກວຳດ ໄປ ພໍ້ອມ ກບັ ເຢໂຮຢາກິນ ກະສດັ ຂອງ ຢ ດາ          ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ເນບ ກາດເນັດຊາ ກະສດັ ຂອງ ບາ-
ບີໂລນ ໄດໍ້ ກວຳດ ໄປ ນ ັໍ້ນ         

7ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ລໍ້ຽງ ດ  ຮາດາສາ ຄ          ເອສະເທ ີ         ລ ກ ສຳວ ລງຸ ຂອງ ຕນົ         ເພຳະ ນຳງ 
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ບ ື່  ມີ ພ ື່  ແມ ື່         ຍງິ ສຳວ ຄນົ ນີໍ້ ມີ ຮ ບ ຮື່ຳງ ໜໍ້ຳ ຕຳ ງຳມ         ເມ  ື່ອ ບດິຳ ມຳນ ດຳ ຂອງ ນຳງ ເສຍ ຊວີດິ ແລໍ້ວ         ມໍເດ-
ກາຍ ກ  ຮບັ ເອົຳ ນຳງ ມຳ ລໍ້ຽງ ເປັນ ລ ກ ສຳວ          

8ຕ ື່  ມຳ         ເມ  ື່ອ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ຂອງ ກະສດັ         ແລະ ຂ ໍ້ ດ  ຳລດັ ຂອງ ພະ ອງົ ປະກຳດ ອອກ ໄປ         ແລະ ເມ  ື່ອ ພວກ 

ເຂົຳ ໄດໍ້ ຮວບຮວມ ຍງິ         ສຳວ ທງັຫລຳຍ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃນ ນະຄອນ ຊ ຊາ ໂດຍ ໄດໍ້ ຮບັ ກຳນ ເບິື່ ງແຍງ ຈຳກ ເຮ-
ກາຍ          ເອສະເທ ີກ  ຖ ກ ນ  ຳ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໄວໍ້ ໃນ ລຳຊະ ວງັ ເໝ ອນ ກນັ ໂດຍ ຢ ື່ ພຳຍ ໃຕໍ້ ກຳນ ເບິື່ ງແຍງ ຂອງ 

ເຮກາຍ ຜ ໍ້ ທີື່  ເບິື່ ງແຍງ ສະຕ ີ         

9ຍງິ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ທີື່  ພ ໃຈ ແກື່ ລຳວ         ລຳວ ຈ ື່ງ ຟໍ້ຳວ ເອົຳ ເຄ ື່ ອງ ແຕື່ງ ຕວົ,         ເຄ ື່ ອງ 

ຫອມ         ແລະ         ສື່ວນ ຂອງ ນຳງ ໃຫໍ້ ນຳງ         ພໍ້ອມ ກບັ ສຳວ ໃຊໍ້ ທີື່  ໄດໍ້ ຄດັ ເລ ອກ ແລໍ້ວ ເຈດັ ຄນົ ຈຳກ ລຳຊະ 

ວງັ         ແລໍ້ວ ກ  ຍໍ້ຳຍ ນຳງ         ແລະ ສຳວ ໃຊໍ້ ຂອງ ນຳງ ຂ ໍ້ນ ໄປ ຍງັ ສະຖຳນທີື່  ທີື່  ດ ີທີື່  ສດຸ ໃນ ຮຳ ເລັມ          
10ເອສະເທ ີບ ື່  ໄດໍ້ ບອກ ວື່ຳ ຕນົ ເປັນ ຄນົ ສນັຊຳດ ໃດ         ແລະ ຕະກ ນ ຂອງ ນຳງ ດໍ້ວຍ         ເພຳະ ມໍເດ-

ກາຍ ສ ັື່ງ ນຳງ ບ ື່  ໃຫໍ້ ບອກ ໃຜ         

11ທກຸ ໆ ມ ໍ້ ມໍເດກາຍ ຍື່ຳງ ມຳ ໜໍ້ຳ ລຳນ         (ເດີື່ ນ ຂອງ ພວກ ຜ ໍ້ຍງິ)         ຂອງ 

ຮຳ ເລັມ         ເພ ື່ ອ ຟງັ ຂື່ຳວ ເອສະເທ ີເປັນ ຢື່ຳງໃດ         ແລະ ມີ ຫຍງັ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ແກື່ ນຳງ          
12ເມ  ື່ອ ເຖງິ ຍຳມ ທີື່  ສຳວ ໆ ທກຸ ຄນົ ຈະ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ເຝົໍ້ຳ ກະສດັ ເຊເຊັດ          ຫລງັ ຈຳກ ໄດໍ້ ຕຽມ ຕວົ ຕຳມ ລະ-

ບຽບ ຂອງ ຍງິ ສຳວ ໄດໍ້ ສິບ ສອງ ເດ ອນ ແລໍ້ວ         (ແລະ ນີໍ້ ເປັນ ເວລຳ ປກົກະຕ ິສ  ຳລບັ ແຕື່ງ ໜໍ້ຳ ນວດ ຕວົ         

ຄ  ຫດົສງົ ກຳຍ ຜ ໍ້ຍງິ ດໍ້ວຍ ນ  ໍ້ຳມນັ ກ  ຳຍຳນ ຫກົ ເດ ອນ         ແລະ ຫກົ ເດ ອນ ດໍ້ວຍ ເຄ ື່ ອງ ຫອມ         ແລະ ນ  ໍ້ຳມນັ 

ແຕື່ງ ໜໍ້ຳ ນວດ ຕວົ ຜ ໍ້ຍງິ)         

13ເມ  ື່ອ ຍງິ ສຳວ ທກຸ ຄນົ ຈະ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ເຝົໍ້ຳ ກະສດັ ຢື່ຳງ ນີໍ້         ພວກ ນຳງ ຈະ ຕໍ້ອງ-

ກຳນ ເອົຳ ຫຍງັ ຈຳກ ຮຳ ເລັມ ໄປ ຍງັ ລຳຊະ ສ  ຳນກັ         ກ  ເອົຳ ໄປ ໄດໍ້         

14ເອສະເທີ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ເຝົໍ້ຳ ຕອນ ຄ  ື່ຳ         

ແລະ ໃນ ຕອນ ເຊົໍ້ຳ ນຳງ ກບັ ອອກ ມຳ ໃນ ຮຳ ເລັມ ທີ ສອງ         ໂດຍ ຢ ື່ ພຳຍ ໃຕໍ້ ໃນ ກຳນ ເບິື່ ງແຍງ ຂອງ ຊາ-
ອັດຊະກັດ ຊຳຍ ຕອນ ຂອງ ກະສດັ ຜ ໍ້ ເບິື່ ງແຍງ ພວກ ເມຍ ນໍ້ອຍ         ນຳງ ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ເຝົໍ້ຳ ກະສດັ ອີກ         

ນອກຈຳກ ກະສດັ ຈະ ພ  ພະ ໄທ ໃນ ຕວົ ນຳງ         ແລະ ໄດໍ້ ເອີໍ້ນ ຊ ື່  ນຳງ ໃຫໍ້ ເຂົໍ້ຳ ເຝົໍ້ຳ          
15ເມ  ື່ອ ເຖງິ ຜຽນ ຂອງ ເອສະເທ ີ         ລ ກ ສຳວ ຂອງ ອາບີຮາຍ          ລງຸ ຂອງ ມໍເດກາຍ          ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ຮບັ ນຳງ ໄວໍ້ 

ເປັນ ລ ກ ສຳວ         ຈະ ເຂົໍ້ຳ         ເຝົໍ້ຳ ກະສດັ         ນຳງ ບ ື່  ໄດໍ້ ຂ  ສິື່ ງ ໃດ ນອກຈຳກ ສິື່ ງ ທີື່  ເຮກາຍ ຊຳຍ ຕອນ ຂອງ 

ກະສດັ ຜ ໍ້ ເບິື່ ງແຍງ ສະຕ ີແນະນ  ຳ         ຝື່ຳຍ ເອສະເທ ີເປັນ ທີື່  ຖ ກ ໃຈ ໃນ ສຳຍຕຳ ຂອງ ທກຸ ຄນົ ທີື່  ເຫັນ ນຳງ         

16ເມ  ື່ອ ພວກ ເຂົຳ ພຳ ເອສະເທີ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ເຝົໍ້ຳ ກະສດັ ເຊເຊັດ ໃນ ພະລຳຊະວງັ ໃນ ເດ ອນ ສິບ         ຊ ື່ ງ ເປັນ 

ເດ ອນ ເຕເບັດ          ໃນ ປີ ທີ ເຈດັ ແຫື່ງ ລຳຊະກຳນ ຂອງ ພະ ອງົ         

17ກະສດັ ຮກັ ເອສະເທ ີຫລຳຍ ກວື່ຳ ຍງິ 

ອ ື່ ນ ທງັ ໝດົ         ແລະ ນຳງ ໄດໍ້ ຮບັ ພະ ກະລນຸຳ         ແລະ ຄວຳມ ຍນິດ ີໃນ ສຳຍຕຳ ຂອງ ພະ ອງົ ຫລຳຍ ກວື່ຳ 

ຍງິ ພມົມະຈຳລີ ທງັ ໝດົ         ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ສວມ ມງົກດຸ ເທິງ ຫວົ ຂອງ ນຳງ         ແລະ ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງ ນຳງ ໃຫໍ້ ເປັນ ພະລຳຊນີ  ີ

ແທນ ວະຊະຕີ         

18ແລໍ້ວ ກະສດັ ໄດໍ້ ຈດັ ງຳນ ກນິ ລໍ້ຽງ ໃຫຍື່ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ         ແລະ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ທງັ ປວງ 

ຂອງ ພະ ອງົ         ເປັນ ກຳນ ກນິ ລໍ້ຽງ ຂອງ ພະ ນຳງ ເອສະເທ ີ         ພະ ອງົ ໄດໍ້ ຍກົ ໜີໍ້  ເສຍ ສື່ວຍ ແກື່ ແຂວງ ທງັ 

ປວງ         ແລະ ໃຫໍ້ ຂອງຂວນັ ດໍ້ວຍ ພະ ໄທ ອນັ ກວໍ້ຳງຂວຳງ ຂອງ ກະສດັ          
19ເມ  ື່ອ ພວກ ເຂົຳ ຮວບຮວມ ຍງິ ພມົມະຈຳລີ ມຳ ເທ ື່ ອ ທີ ສອງ ມໍເດກາຍ ກ  ຳລງັ ນ ັື່ງ ຢ ື່ ທີື່  ປະຕ  ຂອງ 

ກະສດັ         

20ຝື່ຳຍ ພະ ນຳງ ເອສະເທ ີນ ັໍ້ນ ບ ື່  ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ໃຜ ຮ ໍ້ ເຖງິ ຕະກນຸ         ຫລ  ຊນົ ຊຳດ ຂອງ ພະ ນຳງ ດ ັື່ງ ທີື່  ມໍ-
ເດກາຍ ສ ັື່ງ ແກື່ ພະ ນຳງ ໄວໍ້         ເພຳະ ພະ ນຳງ ເອສະເທີ ໄດໍ້ ເຮັດ ຕຳມ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ຂອງ ມໍເດກາຍ ເຊັື່ ນ ດຽວ 

ກບັ ເມ  ື່ອ ລຳວ ລໍ້ຽງ ດ  ພະ ນຳງ ມຳ          



791 ເອສະເທີ 3 
ມໍເດກາຍຊູ່ວຍຊີວິດຂອງກະສັດ 

21ໃນ ຄຳວ ນ ັໍ້ນ ເມ  ື່ອ ມໍເດກາຍ ນ ັື່ງ ຢ ື່ ທີື່  ປະຕ  ຂອງ ກະສດັ         ບິກທານາ          ແລະ ເຕເຣັດ          ຊຳຍ ຕອນ 

ສອງ ຄນົ ຂອງ ກະສດັ         ຜ ໍ້ ເຝົໍ້ຳ ປະຕ          ມີ ຄວຳມ ຮໍ້ຳຍ         ແລະ ຫຳ ທຳງ ທີື່  ຈະ ທ  ຳຮໍ້ຳຍ ກະສດັ ເຊເຊັດ         

22ເລ ື່ ອງ ນີໍ້ ຮ ໍ້ ເຖງິ ມໍເດກາຍ          ເພິື່ ນ ກ  ທ ນ ພະລຳຊນີ ີເອສະເທ ີ         ພະ ນຳງ ເອສະເທ ີກຳບ ທ ນ ກະສດັ ໃນ 

ນຳມ ຂອງ ມໍເດກາຍ         

23ເມ  ື່ອ ມກີຳນ ສອບ ສວນ ເລ ື່ ອງ ນີໍ້ ວື່ຳ ເປັນຄວຳມ ຈງິ ແລໍ້ວ         ກະສດັ ກ  ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ຈບັ 

ສອງ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ແຂວນ ໄວໍ້ ທີື່  ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້         ແລະ ບນັທ ກ ເລ ື່ ອງ ໄວໍ້ ໃນ ໜງັສ  ຂື່ຳວ ຄຳວ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ກະສດັ          

ບົດທີ 3 
ຮາມານວາງແຜນຮ້າຍທີ່ຈະທຳລາຍຄົນຢິວທັງໝົດ 

1ພຳຍຫລງັ ເຫດກຳນ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້         ກະສດັ ເຊເຊັດ ໄດໍ້ ເລ ື່ ອນ ຍດົ ຮາມານ ລ ກ ຊຳຍ ຮຳເມດາທາ          ຄນົ 

ອັກອາກ          ກະສດັ ໄດໍ້ ເລ ື່ ອນ ຕ  ຳແໜື່ງ ຂອງ ລຳວ         ແລະ ໃຫໍ້ ນ ັື່ງ ສ ງ ກວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ທງັ ປວງ ທີື່ ຢ ື່ ກບັ ຮາ-
ມານ         

2ບນັດຳ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ຂອງ ກະສດັ ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ທີື່  ປະຕ  ຂອງ ກະສດັ         ກ  ກຳບ ລງົ ສະແດງ ຄວຳມ 

ເຄົຳລບົ ຕ ື່  ຮາມານ          ເພຳະ ກະສດັ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ສະແດງ ຄວຳມ ເຄົຳລບົ ຕ ື່  ເພິື່ ນ ເຊັື່ ນ ນ ັໍ້ນ         ແຕື່ ມໍເດກາຍ ບ ື່  

ໄດໍ້ ກຳບ         ຫລ  ສະແດງ ຄວຳມ ເຄົຳລບົ          
3ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ຂອງ ກະສດັ         ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ທີື່  ປະຕ  ຂອງ ກະສດັ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ກບັ ມໍເດກາຍ ວື່ຳ         “ເປັນ ຫຍງັ 

ທື່ຳນ ຈ ື່ງ ລະເມດີ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ຂອງ ກະສດັ”         

4ຢ ື່ ມຳ         ເມ  ື່ອ ພວກ ເຂົຳ ເວົໍ້ຳ ກບັ ເພິື່ ນ ຕະຫລອດ         ເພິື່ ນ ບ ື່  ຟງັ 

ພວກ ເຂົຳ         ພວກ ເຂົຳ ກ  ໄປ ຮຽນ ຮາມານ          ເພ ື່ ອ ຈະ ເບິື່ ງ ວື່ຳ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ຂອງ ມໍເດກາຍ ຈະ ຊະນະ ຫລ  ບ ື່         

ເພຳະ ເພິື່ ນ ບອກ ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ         ຕນົ ເປັນ ຊຳວ ຢິວ          
5ເມ  ື່ອ ຮາມານ ເຫັນ ວື່ຳ ມໍເດກາຍ ບ ື່  ກຳບ ລງົ         ຫລ  ສະແດງ ຄວຳມ ເຄົຳລບົ ຕ ື່  ຕນົ         ຮາມານ ກ  ດື່ຳ ວື່ຳ         

6ແຕື່ ເພິື່ ນ ເຫັນ ວື່ຳ ເປັນ ກຳນ ເສຍ ກຽດ ທີື່  ຈະ ຈບັ ກມຸ ມເໍດກາຍ ຄນົ ດຽວ         ເພຳະ ມີ ຄນົ ຮຽນ ເພິື່ ນ ໃຫໍ້ ຮ ໍ້ 

ເຖງິ ຊນົ ຊຳດ ຂອງ ມໍເດກາຍ          ຮາມານ ຈ ື່ງ ຫຳ ທຳງ ທີື່  ຈະ ທ  ຳລຳຍ ຊຳວ ຢິວ ທງັ ໝດົ         ຄ  ຊນົ ຊຳດ ຂອງ 

ມໍເດກາຍ ທົື່ວ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ຂອງ ເຊເຊັດ          
7ໃນ ເດ ອນ ທ  ຳອິດ         ຊ ື່ ງ ເປັນ ເດ ອນ ນິສານ ໃນ ປີ ທີ ສິບ ສອງ ແຫື່ງ ລຳຊະກຳນ ຂອງ ກະສດັ ເຊເຊັດ          

ພວກ ເຂົຳ ພຳກນັ         ຫວື່ຳນ ປ ຣິມ          ຄ  ສະຫລຳກ         ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຮາມານ          ເພ ື່ ອ ຫຳ ມ ໍ້         ແລະ ຫຳ ເດ ອນ         ໄດໍ້ 

ເດ ອນ ທີ ສິບ ສອງ         ຄ  ເດ ອນ ອັດດາ          
8ແລໍ້ວ ຮາມານ ທ ນ ກະສດັ ເຊເຊັດ ວື່ຳ         “ມີ ຊນົ ຊຳດ ໜ ື່ ງ ກະ ແຈກ ກະຈຳຍ ຢ ື່ ທົື່ວ ໄປ         ແລະ ແຍກ 

ກນັ ຢ ື່ ທື່ຳມກຳງ         ຊນົ ຊຳດ ທງັຫລຳຍ ໃນ ບນັດຳ ແຂວງ ແຫື່ງ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ຂອງ ພະ ອງົ         ກດົໝຳຍ 

ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຜິດ ກບັ ກດົໝຳຍ ຂອງ ຊນົ ຊຳດ ອ ື່ ນ ທງັ ໝດົ         ແລະ ພວກ ນີໍ້ ບ ື່  ຮກັສຳ ກດົໝຳຍ ຂອງ ກະ-

ສດັ         ກຳນ ທີື່  ກະສດັ ໄດໍ້ ປື່ອຍ ພວກ ເຂົຳ ໄວໍ້ ນີໍ້ ຈະ ບ ື່         ບງັເກດີ ປະໂຫຍດ ແກື່ ພະ ອງົ ເອງ         

9ຖໍ້ຳ ເປັນ ທີື່  ພ  

ພະ ໄທ ກະສດັ         ຂ  ໄດໍ້ ອອກ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ທ  ຳລຳຍ ລໍ້ຳງ ພວກ ເຂົຳ ສຳ         ແລະ ຂໍ້ຳພະອງົ ຈະ ຖວຳຍ ເງນິ ໜ ື່ ງ 

ໝ ື່ ນ ຕະລນັຕນົ ໃສື່ ມ  ບນັດຳ ຜ ໍ້ ທີື່  ເບິື່ ງແຍງ ລຳດ ຊະ ກດິ ຂອງ ກະສດັ         ເພ ື່ ອ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ໄດໍ້ ໃສື່ ໃນ ພະ 

ຄງັ ຂອງ ກະສດັ”          
10ກະສດັ ຈ ື່ງ ຖອດ ແຫວນ ກຳ ອອກ ຈຳກ ພະຫດັ ຂອງ ພະ ອງົ ມອບ ແກື່ ຮາມານ          ລ ກ ຊຳຍ ຮຳເມ-
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ດາທາ          ຄນົ ອັກອາກ          ສດັຕ  ຂອງ ຊຳວ ຢິວ         

11ແລະ ກະສດັ ກື່ຳວ ກບັ ຮາມານ ວື່ຳ         “ເຮົຳ ມອບ ເງນິ 

ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ແກື່ ທື່ຳນ         ແລະ ມອບ ປະຊຳຊນົ ແກື່ ທື່ຳນ ດໍ້ວຍ         ເພ ື່ ອ ຈະ ເຮັດ ແກື່ ພວກ ເຂົຳ ຕຳມ ທີື່  ທື່ຳນ ເຫັນ 

ດ”ີ          
12ແລໍ້ວ ໄດໍ້ ເອີໍ້ນ ເລຂຳ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃນ ວນັ ທີ ສິບ ສຳມ ຂອງ ເດ ອນ ຈຽງ         ໃຫໍ້ ຂຽນ ດ  ຳລດັ ຕຳມ ທີື່  ຮາມານ 

ສ ັື່ງ ໄວໍ້ ທກຸ ປະ         ກຳນ         ສ ົື່ງ ໄປ ຍງັ ຜ ໍ້ ປກົຄອງ ແຂວງ ຂອງ ກະສດັ         ແລະ ຜ ໍ້ ປກົຄອງ ເມ  ອງ ທງັ ປວງ         

ເຖງິ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ແຫື່ງ ຊນົ ຊຳດ ທງັ ປວງ         ໃນ ທກຸ ໆ ແຂວງ ຕຳມ ອກັສອນ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ເຖງິ ຄນົ 

ທກຸ ຊຳດ ຊ ື່ ງ ເປັນ ພຳສຳ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຂຽນ ໃນ ພະ ນຳມ ຂອງ ກະສດັ ເຊເຊັດ          ແລະ ປະທບັ ກຳ ດໍ້ວຍ 

ແຫວນ ຂອງ ກະສດັ         

13ໃຫໍ້ ຄນົ ສ ົື່ງ ຂື່ຳວ ສ ົື່ງ ຈດົໝຳຍ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ໄປ ເຖງິ ແຂວງ ຂອງ ກະສດັ ທງັ ໝດົ         

ໂດຍ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ທ  ຳລຳຍ         ສງັຫຳນ         ແລະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຊຳວ ຢິວ ທງັ ໝດົ ຈບິຫຳຍ ໄປ         ທງັ ຄນົ ໜຸື່ມ         ແລະ ເຖົໍ້ຳ 

ແກື່         ຜ ໍ້ຍງິ         ແລະ ເດັກນໍ້ອຍ ໃນ ມ ໍ້ ດຽວ ກນັ         ຄ  ວນັ ທີ ສິບ ສຳມ ເດ ອນ ທີ ສິບ ສອງ         ຊ ື່ ງ ເປັນ ເດ ອນ ອັດດາ          

ແລະ ໃຫໍ້ ຍ ດ ເອົຳ ສິື່ ງ ເຂົໍ້ຳຂອງ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ໄປ ໝດົ         

14ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ອອກ ສ  ຳ ເນົຳ ໜງັສ  ຈຳກ ດ  ຳ-

ລດັ ນ ັໍ້ນ         ໃຫໍ້ ປະກຳດ ໃນ ທກຸ ແຂວງ         ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ຊນົ ຊຳດ ທງັ ປວງ ຮ ໍ້         ແລະ ເພ ື່ ອ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ກຽມພໍ້ອມ 

ໃນ ມ ໍ້ ກ  ຳນດົ ນ ັໍ້ນ         

15ບນັດຳ ຄນົ ສ ົື່ງ ຂື່ຳວ ກ  ຮບີ ຟໍ້ຳວ ໄປ ຕຳມ ຮບັ ສ ັື່ງ ຂອງ ກະສດັ         ແລະ ອອກດ  ຳລດັ ນ ັໍ້ນ 

ໃນ ນະຄອນ ຊ ຊາ          ກະສດັ ກ  ນ ັື່ງ ດ ື່ ມ ກບັ ຮາມານ          ສື່ວນ ຊຳວ ນະຄອນ ຊ ຊາ ພຳກນັ ວຸໍ້ນວຳຍ ຕກົໃຈ 

ຫລຳຍ          
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ພວກຢິວຖືສິນອົດອາຫານ 

1ເມ  ື່ອ ມໍເດກາຍ ໄດໍ້ ຍນິ ທກຸ ຢື່ຳງ ທີື່  ໄດໍ້ ປະກຳດ ໄປ ແລໍ້ວ ນ ັໍ້ນ         ມໍເດກາຍ ກ  ຈກີ ເສ ໍ້ອ ຂອງ ຕນົ ນຸື່ງ ຜໍ້ຳ 

ກະສອບ         ແລະ ໃສື່ ຂີໍ້ເຖົື່ ຳ ໄຟ         ແລໍ້ວ ອອກ ໄປ ກຳງ ເມ  ອງ         ຮໍ້ອງ ຄຳງ ດໍ້ວຍ ສຽງ ດງັ ຢື່ຳງ ຂມົຂ ື່ ນ         

2ເພິື່ ນ 

ຂ ໍ້ນ ໄປ ຢ ື່ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ປະຕ  ຂອງ ກະສດັ         ເພຳະ ບ ື່  ມີ ຜ ໍ້ ໃດ ທີື່  ນຸື່ງ ຜໍ້ຳ ກະສອບ ເຂົໍ້ຳ ປະຕ  ຂອງ ກະສດັ ໄດໍ້         

3ແລະ 

ໃນ ທກຸ ແຂວງ ທີື່  ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ຂອງ ກະສດັ         ແລະ ດ  ຳລດັ ຂອງ ເພິື່ ນ ໄປ ເຖງິ         ກ  ມີ ກຳນ ໄວໍ້ ທກຸ ຢື່ຳງ ໃຫຍື່ 

ຫລວງ ທື່ຳມກຳງ ພວກ ຢິວ          ດໍ້ວຍ ກຳນ ອດົ ອຳຫຳນ         ຮໍ້ອງໄຫໍ້         ແລະ ຮໍ້ອງ ຄຳງ         ຄນົ ເປັນ ຈ  ຳນວນ 

ຫລຳຍ ໄດໍ້ ເອົຳ ຜໍ້ຳ ກະສອບ         ແລະ ມີ ຂີໍ້ເຖົື່ ຳ ປ  ບື່ອນ ນອນ         

4ເມ  ື່ອ ສຳວ ໃຊໍ້         ແລະ ຊຳຍ ຕອນ ຂອງ ພະ 

ນຳງ ເອສະເທ ີມຳ ທ ນ ພະ ນຳງ         ມະເຫສີ ກ  ເປັນ ທກຸ ໃຈ ຫລຳຍ         ພະ ນຳງ ໄດໍ້ ສ ົື່ງ ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ ໄປ ໃຫໍ້ ມໍເດ-
ກາຍ          ເພ ື່ ອ ເພິື່ ນ ຈະ ໄດໍ້ ຖອດ ຜໍ້ຳ ກະສອບ ຂອງ ເພິື່ ນ ອອກ         ແຕື່ ເພິື່ ນ ບ ື່  ຍອມຮບັ ຜໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ         

5ແລໍ້ວ ພະ 

ນຳງ ເອສະເທ ີມີ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ເອີໍ້ນ ຮາທາກ ຊຳຍ ຕອນ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຂອງ ກະສດັ         ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ໃຫໍ້ 

ບວົ ລະ         ບດັ         ພະ ນຳງ ກື່ຳວ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ໄປ ຫຳ ມໍເດກາຍ          ເພ ື່ ອ ຈະ ໄດໍ້ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ເລ ື່ ອງ ຫຍງັ         ແລະ ເປັນ ຫຍງັ 

ຈ ື່ງ ເຮັດ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ         

6ຮາທາກ ອອກ ໄປ ຫຳ ມໍເດກາຍ ຢ ື່ ທີື່  ຖະໜນົ ໃນ ເມ  ອງ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ປະຕ  ຂອງ ກະສດັ         

7ມໍເດກາຍ ກ  ເລົື່ ຳ ເລ ື່ ອງ ທງັ ໝດົ ທີື່  ເກດີ ແກື່ ເພິື່ ນ         ແລະ ຈ  ຳນວນ ເງນິ ທີື່  ຮາມານ ສນັຍຳ ຖວຳຍ ແກື່ ພະ 

ຄງັ ຂອງ ກະສດັ         ເພ ື່ ອ ກຳນ ທ  ຳລຳຍ ພວກ ຢິວ         

8ມໍເດກາຍ ຍງັ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ໃບ ໜງັສ  ສ  ຳ ເນົຳ ທີື່  ຂຽນ ອອກ 

ປະກຳດ ໃນ ນະຄອນ ຊ ຊາ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ທ  ຳລຳຍ ພວກ ເຂົຳ ນ ັໍ້ນ         ເພ ື່ ອ ນ  ຳໄປ ສະແດງ ແກື່ ພະ ນຳງ ເອສະເທີ          

ແລະ ອະທິບຳຍ ເລ ື່ ອງ ລຳວ ໃຫໍ້ ພະ ນຳງ         ທງັ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ພະ ນຳງ ເຂົໍ້ຳ ເຝົໍ້ຳ ກະສດັ ເພ ື່ ອ ອໍ້ອນວອນ ພະ ອງົ         
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ໃຫໍ້ ເຫັນແກື່ ຊນົ ຊຳດ ຂອງ ພະ ນຳງ         

9ຮາທາກ ກ  ກບັ ໄປ ທ ນ ພະ ນຳງ ເອສະເທ ີເຖງິ ສິື່ ງ ທີື່  ມໍເດກາຍ 

ໄດໍ້ ບອກ ໄວໍ້          
10ແລໍ້ວ ພະ ນຳງ ເອສະເທ ີກ  ບອກ ຮາທາກ ໃຫໍ້ ສ ົື່ງ ຂື່ຳວ ໄປ ໃຫໍ້ ມໍເດກາຍ ວື່ຳ         

11“ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ 

ຂອງ ກະສດັ ທງັ ໝດົ         ແລະ ປະຊຳຊນົ ໃນ ບນັດຳ ແຂວງ ຂອງ ກະສດັ ຮ ໍ້ ຢ ື່ ວື່ຳ         “ຖໍ້ຳ ຊຳຍ         ຫລ  ຍງິ ຄນົ 

ໃດ ເຂົໍ້ຳ ເຝົໍ້ຳ ກະສດັ ພຳຍ ໃນ ພະ ລຳນ ຊ ັໍ້ນ ໃນ ໂດຍ ບ ື່  ໄດໍ້ ເອີໍ້ນ ນ ັໍ້ນ         ມີ ກດົໝຳຍ ຢ ື່ ຂ ໍ້ ດຽວ ຊ ື່ ງ ຄ  ກນັ ໝດົ ຄ :         

ລງົໂທດ ເຖງິ ຕຳຍ         ເວັໍ້ນ ໄວໍ້ ແຕື່ ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ກະສດັ ຍ ື່ ນ ໄມ ໍ້ເທົໍ້ຳ ຄ  ຳ ອອກ ຮບັ         ຄນົ ນ ັໍ້ນ ຈ ື່ງ ຈະ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່ ໄດໍ້         

ສື່ວນ ຂໍ້ອຍ         ກະສດັ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້ ກື່ຳວ ເອີໍ້ນ ໃຫໍ້ ເຂົໍ້ຳ ເຝົໍ້ຳ ມຳ ສຳມ ສິບ ມ ໍ້ ແລໍ້ວ”          
12ແລະ ພວກ ເຂົຳ ກ  ມຳ ບອກ ມເໍດກາຍ ເຖງິ ສິື່ ງ ທີື່  ພະ ນຳງ ເອສະເທ ີໄດໍ້ ກື່ຳວ ນ ັໍ້ນ         

13ມໍເດກາຍ ຈ ື່ງ 

ບອກ ພວກ ເຂົຳ ໃຫໍ້ ກບັ ໄປ ທ ນ ຕອບ ພະ ນຳງ ເອສະເທ ີວື່ຳ         “ຢື່ຳ ຊ ື່ ຄິດ ວື່ຳ ນຳງ ຢ ື່ ໃນ ລຳຊະ ວງັ ຈະ 

ລອດ ພົໍ້ນ ໄດໍ້ ດກີ ວື່ຳ ພວກ ຢິວ ທງັ ປວງ         

14ເພຳະ ຖໍ້ຳ ນຳງ ງຽບ ຢ ື່ ໃນ ເວລຳ ນີໍ້         ຄວຳມ ຊື່ວຍເຫລ ອ         ແລະ 

ກຳນ ຊື່ວຍ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຈະ ມຳ ເຖງິ ພວກ ຢິວ ຈຳກ ບື່ອນ ອ ື່ ນ         ແຕື່ ນຳງ         ແລະ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ພ ື່  ຂອງ ນຳງ ຈະ ຈບິ-

ຫຳຍ,         ທີື່  ຈງິ ນຳງ ມຳ ຮບັ ຕ  ຳແໜື່ງ ລຳຊນິ ີກ  ເພ ື່ ອ ຍຳມ ຫຍຸໍ້ງຍຳກ ເຊັື່ ນ ນີໍ້         ອຳດ ເປັນ ໄດໍ້ ໃຜ ຈະ ຮ ໍ້”          
15ແລໍ້ວ ເອສະເທ ີກື່ຳວ ບອກ ເຂົຳ ໃຫໍ້ ໄປ ບອກ ມໍເດກາຍ ວື່ຳ         

16“ໄປ ສຳ         ໃຫໍ້ ຮວບຮວມ ພວກ ຢິວ 

ທງັ ໝດົ ທີື່  ຊອກ ພບົ ໃນ ນະຄອນ ຊ ຊາ          ແລະ ຖ  ສິນ ອດົ ອຳຫຳນ ເພ ື່ ອ ຂໍ້ອຍ         ຢື່ຳ ຊ ື່ ກນິ         ຢື່ຳ ຊ ື່ ດ ື່ ມ ໃນ 

ລະຫວື່ຳງ ສຳມ ມ ໍ້ ທງັ ກຳງຄ ນ         ຫລ  ກຳງເວັນ         ຂໍ້ອຍ         ແລະ ສຳວ ໃຊໍ້ ຂອງ ຂໍ້ອຍ ຈະ ອດົ ອຳຫຳນ ເໝ ອນ 

ກບັ ພວກ ທື່ຳນ ດໍ້ວຍ         ແລໍ້ວ ຂໍ້ອຍ ຈະ ເຂົໍ້ຳ ເຝົໍ້ຳ ກະສດັ ເຖງິ ວື່ຳ ເປັນ ກຳນ ຝື່ຳຝ ນ ກດົໝຳຍ         ຖໍ້ຳ ຂໍ້ອຍ 

ຈບິຫຳຍ ຂໍ້ອຍ ກ  ຈບິຫຳຍ”          
17ມໍເດກາຍ ກ  ໄປ ເຮັດ ທກຸ ຢື່ຳງ ຕຳມ ທີື່  ພະ ນຳງ ເອສະເທ ີສ ັື່ງ ແກື່ ຕນົ          

ບົດທີ 5 
ມະເຫສີເອສະເທີເຊີນກະສັດ ແລະຮາມານມາໃນງານກິນລ້ຽງ 

1ຢ ື່ ມຳ ໃນ ວນັ ທີ ສຳມ         ພະ ນຳງ ເອສະເທ ີໄດໍ້ ນຸື່ງ ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ ມະເຫສ ີ         ແລະ ປະທບັ ຢ ນ ຢ ື່ ໃນ ເດີື່ ນ ຊ ັໍ້ນ 

ໃນ ຂອງ ພະລຳດ         ຊະ ວງັ         ກງົກນັຂໍ້ຳມ ກບັ ຫໍ້ອງ ໂຖງ ໃຫຍື່ ຂອງ ກະສດັ         ກະສດັ ປະທບັ ເທິງ ລຳຊະ 

ບນັລງັ ພຳຍ ໃນ ພະລຳຊະວງັ         ກງົກນັຂໍ້ຳມ ທຳງ ເຂົໍ້ຳ ພະລຳຊະວງັ         

2ເມ  ື່ອ ກະສດັ ຫລຽວ ເຫັນ ພະລຳ-

ຊນີ ີເອສະເທ ີຢ ນ ຢ ື່ ໃນ ເດີື່ ນ         ພະ ນຳງ ກ  ເປັນ ທີື່  ພ  ພະ ໄທ ໃນ ສຳຍຕຳ ຂອງ ພະ ອງົ         ພະ ອງົ ຈ ື່ງ ຍ ື່ ນ ໄມ ໍ້-

ເທົໍ້ຳ ຄ  ຳ         ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ໃນ ພະຫດັ ຂອງ ພະ ອງົ ແກື່ ພະ ນຳງ ເອສະເທ ີ         ພະ ນຳງ ເອສະເທ ີກ  ສະເດັດ ເຂົໍ້ຳ ມຳ 

ຈບັ ປຳຍ ໄມ ໍ້ເທົໍ້ຳ          
3ກະສດັ ກື່ຳວ ກບັ ພະ ນຳງ ວື່ຳ         “ມະເຫສີ ເອສະເທີ          ຢຳກ ໄດໍ້ ສິື່ ງ ໃດ         ພະ ນຳງ ຕໍ້ອງກຳນ ສິື່ ງ ໃດ         ກ  

ຈະ ປະທຳນ ໃຫໍ້ ແກື່ ພະ ນຳງ ເຖງິ ເຄິື່ ງ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ຂອງ ເຮົຳ”          
4ແລະ ພະ ນຳງ ເອສະເທ ີທ ນ ວື່ຳ         “ຖໍ້ຳ ເປັນ ທີື່  ພ  ພະ ໄທ ກະສດັ         ຂ  ກະສດັ ສະເດັດ ມຳ ພໍ້ອມ ກບັ ຮາ-

ມານ ໃນ ມ ໍ້ນີໍ້         ເພ ື່ ອ ງຳນ ລໍ້ຽງ ທີື່  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈດັ ຕຽມ ໄວໍ້ ເພ ື່ ອ ພະ ອງົ”         

5ແລະ ກະສດັ ໄດໍ້ ຕອບ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ 

ຟໍ້ຳວ ໄປ ຫຳ ຮາມານ ເພ ື່ ອ ເພິື່ ນ ຈະ ໄດໍ້ ເຮັດ ຕຳມ ທີື່  ພະ ນຳງ ເອສະເທ ີປຳດຖະໜຳ”         ກະສດັ ຈ ື່ງ ສະ-

ເດັດ ໄປ ໃນ ງຳນ ກນິ ລໍ້ຽງ ກບັ ຮາມານ          ຊ ື່ ງ ພະ ນຳງ ເອສະເທ ີໄດໍ້ ຈດັ ຕຽມ ໄວໍ້         

6ຂະນະ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ງຳນ 
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ກນິ ລໍ້ຽງ         ກ  ຳລງັ ດ ື່ ມ ເຫລົໍ້ຳ ອະງ ຸື່ນ         ກະສດັ ກ  ກື່ຳວ ກບັ ເອສະເທ ີວື່ຳ         “ຄ  ຳ ຮໍ້ອງ ຂ  ຂອງ ພະ ນຳງ ເປັນ ສິື່ ງ 

ໃດ ນ ັໍ້ນ         ມນັ ຈະ ເປັນ ທີື່  ໂຜດ ປະທຳນ ແກື່ ນຳງ         ແລໍ້ວ ຄ  ຳ ທ ນ ຂ  ຂອງ ພະ ນຳງ ວື່ຳ ອນັ ໃດ         ແມ ື່ນ ຈະ ເຖງິ 

ເຄິື່ ງ ລຳຊະ ອຳນຳ         ຈກັ ຂອງ ເຮົຳ ກ  ຈະ ໃຫໍ້”          
7ພະ ນຳງ ເອສະເທ ີທ ນ ວື່ຳ         “ຄ  ຳ ຮໍ້ອງ ຂ  ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ແລະ ຄ  ຳ ທ ນ ຂ  ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ຄ          

8ຖໍ້ຳ ຂໍ້ຳ-

ນໍ້ອຍ ເປັນ ທີື່  ພ  ພະ ໄທ ໃນ ສຳຍ ພະເນດ ຂອງ ກະສດັ         ແລະ ເປັນ ທີື່  ພ  ພະ ໄທ ກະສດັ ທີື່  ຈະ ປະທຳນ ຕຳມ         

ຄ  ຳ ຮໍ້ອງ ຂ  ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ແລະ ໃຫໍ້ ຄ  ຳ ທ ນ ຂ  ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ສ  ຳເລັດ         ຂ  ກະສດັ ສະເດັດ ມຳ ທີື່  ງຳນ ກນິ 

ລໍ້ຽງ ຊ ື່ ງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ຈດັ ຕຽມ ໄວໍ້ ພໍ້ອມ ກບັ ຮາມານ          ແລະ ມ ໍ້ອ ື່ ນ ນີໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ເຮັດ ຕຳມ ທີື່  ກະສດັ ກື່ຳວ 

ນ ັໍ້ນ”          
9ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ຮາມານ ກ  ອອກ ໄປ ດໍ້ວຍ ໃຈ ຊ ື່ ນ ບຳນ         ແລະ ຍນິດ ີ         ແຕື່ ເມ  ື່ອ ຮາມານ ເຫັນ ມໍເດກາຍ ຢ ື່ 

ປະຕ  ຂອງ ກະສດັ         ບ ື່  ຢ ນ ຂ ໍ້ນ         ຫລ  ຕວົ ສ ັື່ນ ຢ ື່ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຕນົ         ເພິື່ ນ ກ  ດື່ຳ ມໍເດກາຍ         

10ເຖງິ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ກ  ດ ີ        

ຮາມານ ອດົ ກ ັໍ້ນ ໄວໍ້         ກບັ ໄປ ເຮ ອນ ໃຊໍ້ ໃຫໍ້ ຄນົ ໄປ ຕຳມ ບນັດຳ ເພ ື່ ອນ ຂອງ ຕນົ         ແລະ ນຳງ ເຊເຣັດ          

ເມຍ ຂອງ ຕນົ         

11ຮາມານ ພນັ ລະ ນຳ ເຖງິ ຄວຳມ ຮຸື່ງເຮ ອງ ງດົ ງຳມ ແຫື່ງ ຄວຳມ ຮ ັື່ງມ ີ ຂອງ ຕນົ ຈ  ຳນວນ 

ລ ກ ຂອງ ຕນົ         ແລະ         ກຽດຕຍິດົ ທງັ ໝດົ ຊ ື່ ງ ກະສດັ ປະທຳນ ແກື່ ຕນົ         ແລະ ເຖງິ ເລ ື່ ອງ ວື່ຳ ກະສດັ ໄດໍ້ 

ເລ ື່ ອນ ຕນົ ຂ ໍ້ນ ເໜ ອ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ         ແລະ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ຂອງ ກະສດັ ຢື່ຳງໃດ         

12ແລໍ້ວ ຮາມານ ເສີມ ວື່ຳ         

“ແມ ື່ນ ພະລຳຊນີ ີເອສະເທ ີກ  ບ ື່  ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ໃດ ໄປ ກບັ ກະສດັ ໃນ ງຳນ ກນິ ລໍ້ຽງ         ຊ ື່ ງ ພະ ນຳງ ໄດໍ້ ຈດັ ຂ ໍ້ນ 

ນອກ ເໜ ອ ຈຳກ ຕວົ ຂໍ້ອຍ         ແລະ ມ ໍ້ອ ື່ ນ ນີໍ້ ພະ ນຳງ ໄດໍ້ ເຊນີ ຂໍ້ອຍ ກບັ ກະສດັ ອີກ         

13ແຕື່ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ບ ື່  ໄດໍ້ 

ເປັນ ປະໂຫຍດ ແກື່ ຂໍ້ອຍ         ຕຳບໃດ ທີື່  ຂໍ້ອຍ ເຫັນ ມໍເດກາຍ ຊຳວ ຢິວ ນ ັື່ງ ຢ ື່ ທີື່  ປະຕ  ຂອງ ກະສດັ”          
14ເຊເຣັດ ເມຍ ຂອງ ເພິື່ ນ         ແລະ ສະຫຳຍ ທງັ ໝດົ ຂອງ ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ກບັ ເພິື່ ນ ວື່ຳ         “ຂ  ເຮັດ ບື່ອນ 

ແຂວນ ຄ  ສ ງ ຫໍ້ຳ         ສິບ ສອກ         ຮຸື່ງ ເຊົໍ້ຳ ກ  ທ ນ ກະສດັ ໃຫໍ້ ແຂວນ ມໍເດກາຍ ໃນ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ຈ ົື່ງ ໄປ ກນິ 

ລໍ້ຽງ ຢື່ຳງ ຊ ື່ ນ ບຳນ ກບັ ກະສດັ”         ຄ  ຳ ແນະນ  ຳ ນີໍ້ ເປັນ ທີື່  ພ ໃຈ ຮາມານ          ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ເຮັດ ບື່ອນ ແຂວນ 

ຄ  ໄວໍ້          
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ຮາມານຕ້ອງຍົກຍ້ອງມໍເດກາຍ 

1ຄ ນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         ກະສດັ ບນັທມົ ບ ື່  ຫລບັ         ແລະ ພະ ອງົ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ນ  ຳ ໜງັສ  ບນັທ ກ ເຫດກຳນ ທີື່  ເປັນ ໜໍ້ຳ ຈດົ 

ຈ  ຳ ຄ  ໜງັສ  ຂື່ຳວ         ຄຳວ ມຳ,         ພວກ ເຂົຳ ກ  ອື່ຳນ ຖວຳຍ ກະສດັ         

2ພະ ອງົ ໄດໍ້ ຍນິ ຄ  ຳ ທີື່  ຂຽນ ໄວໍ້ ວື່ຳ         ມໍເດ-
ກາຍ ໄດໍ້ ທ ນ ເລ ື່ ອງ ບິກທານາ          ແລະ ເຕເຣັດ ຢື່ຳງໃດ         ຄ  ເລ ື່ ອງ ຊຳຍ ຕອນ         ສອງ ຄນົ ຂອງ ກະສດັ ຜ ໍ້ 

ເຝົໍ້ຳ ທຳງ ປະຕ          ຫຳ ທຳງ ທີື່  ຈະ ຂໍ້ຳ ກະສດັ ເຊເຊັດ          
3ກະສດັ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ກຽດ         ແລະ ກຽດຕຍິດົ ຫຍງັ ແກື່ ມໍເດກາຍ ໃນ ກຳນ ນີໍ້”         ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ 

ຂອງ ກະສດັ ຜ ໍ້ ບວົລະບດັ ພະ ອງົ ທ ນ ຕອບ ວື່ຳ         “ຍງັ ບ ື່  ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ສິື່ ງ ໃດ”          
4ກະສດັ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ໃຜ ຢ ື່ ໃນ ເດີື່ ນ ບໍ້ຳນ”         ຝື່ຳຍ ຮາມານ ຫຳ ກ  ເຂົໍ້ຳ ມຳ ເຖງິ ລຳນ ຊ ັໍ້ນ ນອກ ຂອງ ລຳ-

ຊະ ວງັ         ເພ ື່ ອ ຈະ ທ ນ ກະສດັ ເລ ື່ ອງ ເອົຳ ມໍເດກາຍ ແຂວນ ທີື່  ບື່ອນ ແຂວນ ຄ          ຊ ື່ ງ ຕນົ ໄດໍ້ ຕຽມ ໄວໍ້ ສ  ຳລບັ 

ລຳວ         

5ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ຂອງ ກະສດັ ຈ ື່ງ ທ ນ ກະສດັ ວື່ຳ         “ເບິື່ ງ ແມ         ຮາມານ ກ  ຳລງັ ຢ ນ ຢ ື່ ໃນ ເດີື່ ນ”         
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ແລະ ກະສດັ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ໃຫໍ້ ເພິື່ ນ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ນີໍ້”          

6ຮາມານ ຈ ື່ງ ເຂົໍ້ຳ ມຳ         ກະສດັ ກື່ຳວ ກບັ ເພິື່ ນ ວື່ຳ         “ຫຳກ ກະສດັ ມີ ພະ ປະສງົ ຈະ ປະທຳນ ກຽດຕຍິດົ 

ແກື່ ບກຸຄນົ ຜ ໍ້ ໃດ         ແລໍ້ວ ກະສດັ ຄວນ ຈະ ເຮັດ ແກື່ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ປະກຳນ ໃດ?”         ຝື່ຳຍ ຮາມານ ເວົໍ້ຳ ໃນ ໃຈ ວື່ຳ         

“ມີ ຜ ໍ້ ໃດ ບ  ທີື່  ກະສດັ ພ  ພະ ໄທ ຈະ ປະ         ທຳນ ກຽດຕຍິດົ ຫລຳຍ ກວື່ຳ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ”         

7ແລໍ້ວ ຮາມານ ຈ ື່ງ ທ ນ 

ກະສດັ ວື່ຳ         “ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ກຽດ ແກື່ ຄນົ ທີື່  ກະສດັ ພ  ພະ ໄທ ຈະ ປະທຳນ ກຽດຕຍິດົ ໃຫໍ້ ນ ັໍ້ນ         

8ຂ  ມອບ ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ 

ຂອງ ພະ ອງົ         ຊ ື່ ງ ກະສດັ ນຸື່ງ         ແລະ ມ ໍ້ຳ ຂອງ ກະສດັ         ແລະ ມງົກດຸ ຊ ື່ ງ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ສວມ ເທິງ ພະ ສຽນ;         

9ຂ  ໄດໍ້ ມອບ ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ ຂອງ ພະ ອງົ         ແລະ ມ ໍ້ຳ ໃນ ມ  ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຜ ໍ້ ໃຫຍື່ ທີື່  ສດຸ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຂອງ ກະສດັ,         ຂ  

ໃຫໍ້ ຕບົແຕື່ງ ຄນົ ທີື່  ກະສດັ ພ  ພະ ໄທ ຈະ ປະທຳນ ກຽດຕຍິດົ ໃຫໍ້         ແລະ ຂ  ໃຫໍ້ ຊຳຍ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ຂ ໍ້ນ ນ ັື່ງ ຫລງັ ມ ໍ້ຳ 

ໄປ ຕຳມ ຖະໜນົ ຂອງ ເມ  ອງ         ແລະ ເວົໍ້ຳ ໄປ ຂໍ້ຳງ ໜໍ້ຳ ລຳວ ວື່ຳ         ‘ຜ ໍ້ ທີື່  ກະສດັ ພ  ພະ ໄທ ຈະ ປະທຳນ ກຽດ-

ຕຍິດົ ກ  ເປັນ ເຊັື່ ນ ນີໍ້ ແຫລະ’”          
10ກະສດັ ຈ ື່ງ ກື່ຳວ ກບັ ຮາມານ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ຮບີ ເອົຳ ເສ ໍ້ອ         ແລະ ມ ໍ້ຳ ຢື່ຳງ ທີື່  ທື່ຳນ ເວົໍ້ຳ         ແລໍ້ວ ໃຫໍ້ ກຽດ ແກື່ 

ມໍເດກາຍ ຊຳວ ຢິວ          ຊ ື່ ງ ນ ັື່ງ ຢ ື່ ທີື່  ປະຕ  ຂອງ ກະສດັ         ຢື່ຳ ເວັໍ້ນ ສິື່ ງ ໃດ ທີື່  ທື່ຳນ ກື່ຳວ ມຳ ນ ັໍ້ນ ເລີຍ”          
11ຮາມານ ຈ ື່ງ ນ  ຳ ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ ຂອງ ພະ ອງົ ກບັ ມ ໍ້ຳ         ແລະ ຕບົແຕື່ງ ມໍເດກາຍ          ແລະ ໃຫໍ້ ລຳວ ຂ ໍ້ນ ມ ໍ້ຳ ໄປ 

ຕຳມ ຖະໜນົ ໃນ ເມ  ອງ ແລະ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ລຳວ ວື່ຳ         “ຜ ໍ້ ທີື່  ກະສດັ ພ  ພະ ໄທ ຈະ ປະທຳນ ກຽດຕຍິດົ ກ  ເປັນ 

ເຊັື່ ນ ນີໍ້ ແຫລະ”          
12ແລໍ້ວ ມເໍດກາຍ ກ  ກບັ ມຳ ທີື່  ປະຕ  ຂອງ ກະສດັ         ແຕື່ ຮາມານ ຟໍ້ຳວ ກບັ ໄປ ເຮ ອນ ຂອງ ຕນົ         ເອົຳ 

ຜໍ້ຳ ປກົ ຫວົ         ແລະ ມີ ຄວຳມທກຸ ໃຈ ຫລຳຍ         

13ຮາມານ ເລົື່ ຳ ທກຸ ສິື່ ງ ທີື່  ບງັເກດີ ແກື່ ຕນົ ໃຫໍ້ ເຊເຣັດ ເມຍ 

ຂອງ ເພິື່ ນ         ແລະ ສະຫຳຍ ທງັຫລຳຍ ຟງັ,         ຄນົ ສະຫລຳດ ຂອງ ເພິື່ ນ         ແລະ ເຊເຣັດ ເມຍ ຂອງ ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ 

ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         “ຖໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ເລີື່ ມ ລ ົໍ້ມ ລງົ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ມໍເດກາຍ          ຊ ື່ ງ ເປັນ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ຊຳວ ຢິວ          ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຊະນະ ບ ື່  

ໄດໍ້         ແຕື່ ຈະ ລ ົໍ້ມ ລງົ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ລຳວ ແນື່ນອນ”          
14ຂະນະ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ກ  ຳລງັ ເວົໍ້ຳ ກບັ ເພິື່ ນ ຢ ື່         ຊຳຍ ຕອນ ຂອງ ກະສດັ ກ  ມຳ ເຖງິ         ຟໍ້ຳວ ນ  ຳ ຮາມານ 

ໄປ ໃນ ງຳນ ກນິ         ລໍ້ຽງ         ຊ ື່ ງ ພະ ນຳງ ເອສະເທ ີໄດໍ້ ຈດັ ນ ັໍ້ນ          

ບົດທີ 7 
ການກິນລ້ຽງຂອງພະລາຊີນີເອສະເທີ 

1ກະສດັ ຈ ື່ງ ສະເດັດ ກບັ ຮາມານ ໄປ ຮື່ວມ ໃນ ງຳນ ກນິ ລໍ້ຽງ ກບັ ພະລຳຊນີ ີເອສະເທ ີ         

2ເມ  ື່ອ ກ  ຳລງັ 

ດ ື່ ມ ເຫລົໍ້ຳ ອະງ ຸື່ນ ໃນ ວນັ ທີ ສອງ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ         ກະສດັ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ກບັ ເອສະເທ ີອີກ ວື່ຳ         “ມະເຫສ ີເອສະເທ ີ         ຄ  ຳ 

ຮໍ້ອງ ຂ  ຂອງ ພະ ນຳງ ຄ  ຫຍງັ?         ແລະ ຄ  ຳ ທ ນ ຂ  ຂອງ ພະ ນຳງ ຄ  ຫຍງັ         ເຮົຳ ຈະ ປະທຳນ ໃຫໍ້         ແມ ື່ນ ເຖງິ 

ເຄິື່ ງ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ຂອງ ເຮົຳ ກ  ຈະ ໃຫໍ້ ໄດໍ້”          
3ມະເຫສີ ເອສະເທ ີທ ນ ຕອບ ວື່ຳ         “ຂໍ້ຳ ແດື່ ກະສດັ         ຖໍ້ຳ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເປັນ ທີື່  ພ  ພະ ໄທ ໃນ ສຳຍ ພະເນດ 

ຂອງ ພະ ອງົ         ແລະ ຖໍ້ຳ ເປັນ ທີື່  ພ  ພະ ໄທ ກະສດັ ໃນ ຄ  ຳ ທ ນ ຂ  ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຄ          ຂ  ໂຜດ ຊວີດິ ຂອງ ຂໍ້ຳ-

ນໍ້ອຍ         ແລະ ຊວີດິ ຂອງ ຊນົ ຊຳດ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຕຳມ ຄ  ຳ ອໍ້ອນວອນ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເທີນ         

4ເພຳະ ພວກ ຜ ໍ້ 

ຂໍ້ຳ ຖ ກ ຂຳຍ         ທງັ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ແລະ ຊນົ ຊຳດ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ໃຫໍ້ ຖ ກ ທ  ຳລຳຍ,         ຖ ກ ສງັຫຳນ         ແລະ ໃຫໍ້ 
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ຖ ກ         ລໍ້ຳງຜຳນ;         ຖໍ້ຳ ພວກ ຜ ໍ້ ຂໍ້ຳ ຖ ກ ຂຳຍ ໃຫໍ້ ເປັນ ຂໍ້ຳ ທຳດ ຊຳຍ ແລະ ຍງິ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ກ  ຈະ ອດົ ກ ັໍ້ນ ສະ-

ຫງບົ ໄວໍ້         ເພຳະ ຄວຳມທກຸ ຍຳກ ຂອງ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ປຽບ ກບັ ຜນົ ເສຍ ຫຳຍ ຂອງ ກະສດັ ນ ັໍ້ນ ກ  ບ ື່  

ໄດໍ້”          
5ກະສດັ ເຊເຊັດ ຈ ື່ງ ກື່ຳວ ກບັ ມະເຫສີ ເອສະເທ ີວື່ຳ         (ຜ ໍ້ ທີື່  ມໃີຈ ເຕັມ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຄິດ ເຮັດ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ 

ແມ ື່ນ ຜ ໍ້ ໃດ         ແລະ ຢ ື່ ໃສ)         “ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ຄ  ໃຜ?         ຢ ື່ ໃສ?         ຈ ື່ງ ບງັອຳດ ຄິດ ເຮັດ ກຳນ ເຊັື່ ນ ນີໍ້”          
6ແລະ ພະ ນຳງ ເອສະເທີ ທ ນ ຕອບ ວື່ຳ         “ຄ ື່ ສດັຕ  ຄ          ຮາມານ          ຄນົ ໂຫດຮໍ້ຳຍ ຜ ໍ້ ນີໍ້”         ຮາມານ ກ  ສະ-

ດຸໍ້ງ ຕກົໃຈ ຢໍ້ຳນ ຢ ື່ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ກະສດັ         ແລະ ມະເຫສີ          

ຮາມານຖືກແຂວນຄໍ 
7ກະສດັ ໄດໍ້ ລກຸຂ ໍ້ນ ຈຳກ ກຳນ ກນິ ລໍ້ຽງ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຢຳກຮໍ້ຳຍ         ແລໍ້ວ ສະເດັດ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ລຳຊະ ອຸ 

ທະຍຳນ         ແຕື່ ຮາມານ ຍງັ ຢ ື່         ເພ ື່ ອ ທ ນ ຂ  ຊວີດິ ຈຳກ ພະລຳຊນີ ີເອສະເທ ີ         ເພຳະ ຕນົ ເຫັນ ວື່ຳ         ກະສດັ 

ໄດໍ້ ມຸ ໍ້ງ ຮໍ້ຳຍ ຕ ື່  ຕນົ ແລໍ້ວ          
8ເມ  ື່ອ ກະສດັ ສະເດັດ ກບັ ຈຳກ ລຳຊະ ອຸ ທະຍຳນ ມຳ ຍງັ ບື່ອນ ຊ ື່ ງ ມກີຳນ ກນິ ລໍ້ຽງ         ຝື່ຳຍ ຮາມານ ຍງັ 

ກຳບ ຢ ື່ ທີື່  ແທື່ນ         ຊ ື່ ງ ພະ ນຳງ ເອສະເທ ີປະທບັ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ         ກະສດັ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ລຳວ ຍງັ ຈະ ຂ ົື່ມຂ ນ ພະລຳຊນີ  ີ

ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຕ ື່  ຕຳ ເຮົຳ ໃນ ເຮ ອນ ຂອງ ເຮົຳ         ບ ?”         ພ  ຄ  ຳ ເວົໍ້ຳ ຫລດຸ ອອກ ຈຳກ ພະ ໂອດ ກະສດັ,         ພວກ ເຂົຳ ກ  

ເອົຳ ຜໍ້ຳ ມຳ ປກົ ໜໍ້ຳ ຂອງ ຮາມານ         

9ຮາໂບນາ          ຊຳຍ ຕອນ ຄນົ ໜ ື່ ງ ທ ນ ຕ ື່  ພະ ພກັ ກະສດັ ວື່ຳ         “ເບິື່ ງ ແມ         

ບື່ອນ ແຂວນ ຄ  ຊ ື່ ງ ຮາມານ ຕຽມ ໄວໍ້ ສ  ຳລບັ ມໍເດກາຍ          ຜ ໍ້ ທີື່  ໄດໍ້ ຊື່ວຍ ຊວີດິ ຂອງ ກະສດັ         ກ  ຍງັ ຕ ັໍ້ງ ຢ ື່ ທີື່  

ເຮ ອນ ຂອງ ຮາມານ          ສ ງ ຫໍ້ຳ ສິບ ສອກ”         ກະສດັ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ແຂວນ         ມນັ ໄວໍ້ ເທິງ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ”         

10ພວກ 

ເຂົຳ ກ  ແຂວນ ຮາມານ ເທິງ ບື່ອນ ແຂວນ ຄ          ຊ ື່ ງ ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ຕຽມ ໄວໍ້ ສ  ຳລບັ ມເໍດກາຍ          ແລໍ້ວ ຄວຳມ ຮໍ້ຳຍ 

ຂອງ ກະສດັ ກ  ສະຫງບົ ລງົ          

ບົດທີ 8 
ພວກຢິວຮັບອະນຸຍາດແກ້ແຄ້ນສັດຕ ທັງຫລາຍຂອງພວກເຂົາ 

1ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         ກະສດັ ເຊເຊັດ ໄດໍ້ ມອບ ຄອບຄວົ ຂອງ ຮາມານ          ສດັຕ  ຂອງ ຊຳວ ຢິວ ແກື່ ມະເຫສ ີເອ-
ສະເທ ີ         ຝື່ຳຍ ມໍເດກາຍ ກ  ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ເຝົໍ້ຳ ກະສດັ         ເພຳະ ພະ ນຳງ ເອສະເທ ີໄດໍ້ ທ ນ ບອກ ວື່ຳ ເພິື່ ນ ເປັນ 

ຫຍງັ ກບັ ພະ ນຳງ         

2ກະສດັ ຈ ື່ງ ຖອດ ແຫວນ ກຳ         ຊ ື່ ງ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ເອົຳ ມຳ ຈຳກ ຮາມານ          ມອບ ໃຫໍ້ ມໍເດ-
ກາຍ          ພະ ນຳງ ເອສະເທ ີກ  ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງ ມໍເດກາຍ ເປັນ ໃຫຍື່ ເໜ ອ ຄອບຄວົ ຂອງ ຮາມານ          

3ແລໍ້ວ ພະ ນຳງ ເອສະເທີ ໄດໍ້ ກຳບ ທ ນ ຕ ື່  ກະສດັ ອີກ         ໂດຍ ກຳບ ຫວົ ລງົ ທີື່  ຕນີ ຂອງ ພະ ອງົ         ແລະ 

ອໍ້ອນວອນ ພະ ອງົ ດໍ້ວຍ ນ  ໍ້ຳ ຕຳ         ຂ  ໃຫໍ້ ຊງົ ຍກົເລີກ ແຜນກຳນ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ທີື່  ຮາມານ          ຄນົ ອັກອາກ ໄດໍ້ 

ຄິດ ປອງ ຮໍ້ຳຍ         ເພ ື່ ອ ທ  ຳລຳຍ ພວກ ຢິວ ນ ັໍ້ນ         

4ກະສດັ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ຍ ື່ ນ ໄມ ໍ້ເທົໍ້ຳ ຄ  ຳ ແກື່ ພະ ນຳງ ເອສະເທ,ີ         

ພະ ນຳງ ເອສະເທ ີກ  ໄດໍ້ ລກຸຂ ໍ້ນ         ແລະ ຢ ນ ເຝົໍ້ຳ ກະສດັ          
5ພະ ນຳງ ທ ນ ວື່ຳ         “ຖໍ້ຳ ເປັນ ທີື່  ພ  ພະ ໄທ ກະສດັ         ແລະ ຖໍ້ຳ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເປັນ ທີື່  ພ  ພະ ໄທ ໃນ ສຳຍ ພະເນດ 

ຂອງ ທື່ຳນ         ຖໍ້ຳ ສິື່ ງ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ສິື່ ງ ທີື່  ຖ ກຕໍ້ອງ ຕ ື່  ພະ ພກັ ກະສດັ         ແລະ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເປັນ ທີື່  ພ  ພະ ໄທ ໃນ ສຳຍ 

ພະເນດ ຂອງ ພະ ອງົ         ຂ  ໃຫໍ້ ມີ ຈດົໝຳຍ         ເພ ື່ ອ ຍກົເລີກ ບນັດຳ ຈດົໝຳຍ ທີື່  ຮາມານ          ຄນົ ອັກອາກ          
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ລ ກ ຊຳຍ ຮຳເມດາທາ ໄດໍ້ ຄິດ ຂ ໍ້ນ         ແລະ ຂຽນ         ເພ ື່ ອ ທ  ຳລຳຍ ພວກ ຢິວ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ແຂວງ ທງັ ໝດົ ຂອງ 

ກະສດັ         

6ເພຳະ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ອດົທນົ ເບິື່ ງ ໄພພິບດັ ທີື່  ຈະ ມຳ ເຖງິ ຊນົ ຊຳດ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ຢື່ຳງໃດ?         

ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ທນົ ເບິື່ ງ         ກຳນ ທ  ຳລຳຍ ຍຳດ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ຢື່ຳງໃດ?”          
7ກະສດັ ເຊເຊັດ ຈ ື່ງ ກື່ຳວ ກບັ ພະລຳຊນີ ີເອສະເທ ີ         ແລະ ແກື່ ມໍເດກາຍ ຊຳວ ຢິວ ວື່ຳ         “ເບິື່ ງ ແມ         

ເຮົຳ ມອບ ຄອບຄວົ         ຂອງ ຮາມານ ແກື່ ພະ ນຳງ ເອສະເທ ີແລໍ້ວ         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ກ  ໄດໍ້ ແຂວນ ລຳວ ໄວໍ້ 

ເທິງ ບື່ອນ ແຂວນ ຄ          ຍໍ້ອນ ລຳວ ຈະ ເຮັດ ອນັຕະລຳຍ ແກື່ ພວກ ຢິວ         

8ເຫດ ສະນ ັໍ້ນ         ທື່ຳນ ທງັ ສອງ ຈ ົື່ງ 

ຂຽນ ໜງັສ  ກື່ຽວ ກບັ ຊຳວ ຢິວ ຕຳມ ພວກ ທື່ຳນ ເຫັນ ດ ີໃນ ນຳມ ຂອງ ກະສດັ         ແລະ         ປະທບັ ຕຳ ດໍ້ວຍ 

ແຫວນ         ເພຳະວື່ຳ ໜງັສ  ທີື່  ຂຽນ ໃນ ນຳມ ຂອງ ກະສດັ         ແລະ ປະທບັ ຕຳ ດໍ້ວຍ ແຫວນ ຈະ ຍກົເລີກ ບ ື່  ໄດໍ້”          
9ແລໍ້ວ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ເອີໍ້ນ ເລຂຳ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃນ ເວລຳ ນ ັໍ້ນ,         ໃນ ເດ ອນ ທີ ສຳມ         ຊ ື່ ງ ເປັນ ເດ ອນ ສີວານ ກງົ 

ກບັ ວນັ ທີ ຊຳວ ສຳມ         ແລະ ໃຫໍ້ ຂຽນ ດ  ຳລດັ ຕຳມ ທີື່  ມໍເດກາຍ ບນັຊຳ ທກຸ ຢື່ຳງ ກື່ຽວ ກບັ ພວກ ຢິວ          ເຖງິ 

ບນັດຳ ຜ ໍ້ ປກົຄອງ ແຂວງ         ແລະ ຜ ໍ້ ປກົຄອງ ເມ  ອງ         ເຈົໍ້ຳ ໜໍ້ຳທີື່  ຂອງ ແຂວງ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ອິນເດຍ ເຖງິ ເອທີ-
ໂອເປຍ          ຮໍ້ອຍ ຊຳວ ເຈດັ ແຂວງ ໄປ ເຖງິ ທກຸ ແຂວງ         ເປັນ ອກັສອນ ຂອງ ແຂວງ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ເຖງິ ປະ-

ຊຳຊນົ ທກຸ ຊຳດ ເປັນ ພຳສຳ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ເຖງິ ພວກ ຢິວ ເປັນ         ອກັສອນ         ແລະ ພຳສຳ ຂອງ 

ພວກ ເຂົຳ         

10ເພິື່ ນ ຂຽນ ໃນ ນຳມ ຂອງ ກະສດັ ເຊເຊັດ          ແລະ ປະທບັ ຕຳ ດໍ້ວຍ ແຫວນ ຂອງ ກະສດັ         

ແລະ ສ ົື່ງ ຈດົໝຳຍ ນ ັໍ້ນ ໄປ ທຳງ ບນັດຳ ຜ ໍ້ ສ ົື່ງ ຂື່ຳວ ຄ          ຜ ໍ້ ຂີື່  ມ ໍ້ຳ ໄວ,         ຜ ໍ້ ຂີື່  ລ ,         ອ ດ         ແລະ ມ ໍ້ຳ ໜຸື່ມ ຂອງ ກະ-

ສດັ          
11ໃນ ຈດົໝຳຍ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ກະສດັ ໄດໍ້ ອະນຍຸຳດ ໃຫໍ້ ພວກ ຢິວ ຜ ໍ້ ຢ ື່ ໃນ ທກຸ ເມ  ອງ ຊຸມນມຸ ກນັ         ແລະ 

ປໍ້ອງ ກນັ ຊວີດິ ຂອງ ຕນົ         ໃຫໍ້ ທ  ຳລຳຍ         ໃຫໍ້ ສງັຫຳນ         ແລະ ໃຫໍ້ ລໍ້ຳງຜຳນ ກ  ຳລງັ ພນົ ໃດ ໆ ຂອງ ປະຊຳ-

ຊນົ         ຫລ  ແຂວງ ໃດ ໆ ທີື່  ຈະ ມຳ ທ  ຳລຳຍ         ລ ກ ເມຍ ຂອງ ຕນົ         ແລະ ປຸໍ້ນ ຊບັ ສມົບດັ ຂອງ ຕນົ         

12ໃນ ມ ໍ້ 

ດຽວ         ທົື່ວ ທກຸ ແຂວງ ຂອງ ກະສດັ ເຊເຊັດ          ຄ  ວນັ ທີ ສິບ ສຳມ ເດ ອນ ທີ ສິບ ສອງ         ຊ ື່ ງ ເປັນ ເດ ອນ ອັດດາ         

13ສ  ຳ ເນົຳ ຂອງ ໜງັສ  ທີື່  ຂຽນ ນ ັໍ້ນ ຈະ ຕໍ້ອງ ເປັນ ດ  ຳລດັ ປະກຳດ ໃນ ທກຸ ແຂວງ         (ໃຫໍ້ ປວງ ຊນົ ທງັ ປວງ 

ຮບັ ຮ ໍ້)         ແລະ ອອກ ໂດຍ ກຳນ ປື່ຳວ ປະກຳດ ເຖງິ ຊນົ ຊຳດ ທງັ ປວງ         ເພ ື່ ອ ພວກ ຢິວ ຈະ ຕໍ້ອງ ພໍ້ອມ ກນັ 

ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ແກໍ້ແຄໍ້ນ ຕ ື່  ສດັຕ  ຂອງ ພວກ ເຂົຳ          
14ຄນົ ສ ົື່ງ ຂື່ຳວ         ຊ ື່ ງ ຂີື່  ລ  ກບັ ອ ດ ຈ ື່ງ ຮບີ ຟໍ້ຳວ ໄປ ຕຳມ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ຂອງ ກະສດັ         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ປະ-

ກຳດ ດ  ຳລດັ ນ ັໍ້ນ ທົື່ວ ນະຄອນ ຊ ຊາ          
15ເມ  ື່ອ ມເໍດກາຍ ອອກ ໄປ ຈຳກ ພະ ພກັ ກະສດັ         ນຸື່ງ ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ ຂອງ ເພິື່ ນ ສຟີໍ້ຳ         ແລະ ສຂີຳວ         ພໍ້ອມ 

ກບັ ມງົກດຸ ຄ  ຳ ໃຫຍື່         ແລະ ເສ ໍ້ອ ຄມຸຜໍ້ຳ ປື່ຳນ ເນ ໍ້ອ ລະອຽດ ສີມ ື່ວງ         ຝື່ຳຍ ຊຳວ ເມ  ອງ ຊ ຊາ ກ  ໂຫື່ ຮໍ້ອງ 

ຊມົຊ ື່ ນ ຍນິດ ີ         

16ຊຳວ ຢິວ ມີ ສນັຕພິຳບ,         ຄວຳມ ຍນິດ ີມ ື່ວນຊ ື່ ນ         ແລະ ມີ ກຽດ         

17ທກຸ ແຂວງ ທກຸ ເມ  ອງ         

ບ ື່  ວື່ຳ ຢ ື່ ບື່ອນ ໃດ ທີື່  ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ຂອງ ກະສດັ ແລະ ດ  ຳລດັ ຂອງ ເພິື່ ນ ມຳ ເຖງິ         ກ  ມີ ຄວຳມ ຍນິດ ີ         ແລະ ຄວຳມ 

ຊ ື່ ນ ບຳນ ທື່ຳມກຳງ ພວກ ຢິວ          ມກີຳນ ກນິ ລໍ້ຽງ         ແລະ ມ ື່ວນຊ ື່ ນ         ຄນົ ເປັນ ຈ  ຳນວນ ຫລຳຍ ທີື່  ມຳ ຈຳກ 

ຊນົ ຊຳດ ອ ື່ ນ ກ  ປະກຳດ ຕວົ ເປັນ ພວກ ຢິວ          ເພຳະ ພວກ ເຂົຳ ຢໍ້ຳນ ກວົ ພວກ ຢິວ          
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ພວກຢິວປ້ອງກັນຕົນເອງໄດ້ 
1ໃນ ເດ ອນ ທີ ສິບ ສອງ ຊ ື່ ງ ເປັນ ເດ ອນ ອັດດາ          ວນັ ທີ ສິບ ສຳມ ໃນ ເດ ອນ ນ ັໍ້ນ         ເມ  ື່ອ ຈະ ປະຕບິດັ 

ຕຳມ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ຂອງ         ກະສດັ         ແລະ ດ  ຳລດັ,         ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ເອງ ທີື່  ສດັຕ  ຂອງ ພວກ ຢິວ ຫວງັ ຈະ ເປັນ ໃຫຍື່ 

ເໜ ອ ພວກ ຢິວ          (ແຕື່ ກຳນ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຖ ກ ປື່ຽນ ໄປ ເປັນ ມ ໍ້ ທີື່  ພວກ ຢິວ ໄດໍ້ ຮບັ ຄວຳມ ເປັນ ໃຫຍື່ ເໜ ອ ພວກ ທີື່  

ກຽດ ຊງັ ພວກ ເຂົຳ)         

2ພວກ ຢິວ ໄດໍ້ ເຕົໍ້ຳໂຮມ ກນັ ຢ ື່ ຕຳມ ບນັດຳ ຫວົ ເມ  ອງ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ໃນ ທົື່ວ ທກຸ 

ແຂວງ ຂອງ ກະສດັ ເຊເຊັດ          ເພ ື່ ອ ຈະ ຂໍ້ຳ ພວກ ທີື່  ຊອກ ຫຳ ທຳງ ເຮັດ ຮໍ້ຳຍ ຕ ື່  ພວກ ເຂົຳ         ແລະ         ບ ື່  ມີ ຜ ໍ້ ໃດ 

ຕ ື່ ຕໍ້ຳນ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້         ຍໍ້ອນ ປະຊຳຊຳດ ທງັ ປວງ ຢໍ້ຳນ ພວກ ຢິວ         

3ບນັດຳ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ທງັ ປວງ ຂອງ 

ແຂວງ,         ຜ ໍ້ ປກົຄອງ ແຂວງ ແລະ ຜ ໍ້ ປກົຄອງ ເມ  ອງ         ແລະ ເຈົໍ້ຳ ໜໍ້ຳທີື່  ລຳຊະກຳນ         ກ  ໄດໍ້ ຊື່ວຍ ພວກ ຢິວ 

ດໍ້ວຍ         ເພຳະ ພວກ ເຂົຳ ມີ ຄວຳມ ຢໍ້ຳນ ກວົ ຕ ື່  ມໍເດກາຍ         

4ເຫດ ວື່ຳ ມໍເດກາຍ ເປັນ ໃຫຍື່ ຢ ື່ ໃນ ລຳຊະ ວງັ 

ຂອງ ກະສດັ         ແລະ ຊ ື່  ສຽງ ຂອງ ເພິື່ ນ ກ  ຊື່ຳລ  ໄປ ທົື່ວ ທກຸ ແຂວງ         ແລະ ມໍເດກາຍ ກ  ມີ ອ  ຳນຳດ ເພີື່ ມ ຂ ໍ້ນ 

ເລ ໍ້ອຍ ໆ          
5ພວກ ຢິວ ຈ ື່ງ ໂຈມ ຕ ີສດັຕ  ທງັ ໝດົ ຂອງ ຕນົ ດໍ້ວຍ ດຳບ         ຂໍ້ຳ         ແລະ ທ  ຳລຳຍ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ເຮັດ 

ແກື່ ຜ ໍ້ ທີື່  ກຽດ ຊງັ ພວກ ເຂົຳ ຕຳມໃຈ ຊອບ         

6ໃນ ນະຄອນ ຊ ຊາ ພວກ ຢິວ ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ         ແລະ ທ  ຳລຳຍ ລໍ້ຳງ ຫໍ້ຳ 

ຮໍ້ອຍ ຄນົ         

7ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ         ປາຊານດາທາ          ແລະ ດານໂຟນ          ແລະ ອັດສະປາທາ         

8ໂປຣາທາ          ອາດາເລຍ          

ແລະ ອາຣີດາທາ         

9ແລະ ປາມາຊະຕາ          ອາຣີສາຍ          ອາຣີດາຍ          ແລະ ວາເຢຊາທາ         

10ລ ກ ຊຳຍ ທງັ 

ສິບ ຂອງ ຮາມານ          ລ ກ ຊຳຍ ຮຳເມດາທາ ສດັຕ  ຂອງ ພວກ ຢິວ          ແຕື່ ພວກ ເຂົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ປຸໍ້ນ ເອົຳ ສິື່ ງ ຂອງ 

ໃດ ໆ          
11ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈ  ຳນວນ ຄນົ ທີື່  ຖ ກ ຂໍ້ຳ ໃນ ນະຄອນ ຊ ຊາ ກ  ຖ ກ ນ  ຳ ມຳ ສະເໜີ ຕ ື່  ກະສດັ         

12ກະສດັ ຈ ື່ງ 

ກື່ຳວ ກບັ ມະເຫສ ີເອສະເທ ີວື່ຳ         “ພວກ ຢິວ ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ແລະ ທ  ຳລຳຍ ລໍ້ຳງ ຫໍ້ຳ ຮໍ້ອຍ ຄນົ ໃນ ນະຄອນ ຊ ຊາ          

ລວມ ທງັ ລ ກ ຊຳຍ ທງັ ສິບ ຄນົ ຂອງ ຮາມານ ດໍ້ວຍ         ໃນ ແຂວງ ຂອງ ກະສດັ ທີື່  ເຫລ ອ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ 

ຈະ ເຮັດ ສິື່ ງ ໃດ         ບດັ ນີໍ້ ຄ  ຳ ຮໍ້ອງ ຂອງ ພະ ນຳງ ຄ  ຫຍງັ         ເຮົຳ ຈະ ປະທຳນ ໃຫໍ້,         ຄ  ຳ ທ ນ ຂ  ຂອງ ພະ ນຳງ ຕ ື່  

ໄປ ມີ ຫຍງັ ອີກ         ເຮົຳ ກ  ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ສ  ຳເລັດ”          
13ພະ ນຳງ ເອສະເທ ີທ ນ ວື່ຳ         “ຖໍ້ຳ ເປັນ ທີື່  ພ  ພະ ໄທ ກະສດັ         ຂ  ໃຫໍ້ ພວກ ຢິວ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ນະຄອນ ຊ ຊາ 

ໄດໍ້ ເຮັດ ຕຳມ ດ  ຳລດັ ຂອງ ມ ໍ້ນີໍ້ ໃນ ມ ໍ້ອ ື່ ນ ອີກ         ແລະ ຂ  ໃຫໍ້ ແຂວນ ຄ  ລ ກ ຊຳຍ ທງັ ສິບ ຄນົ ຂອງ ຮາມານ 

ເທິງ ບື່ອນ ແຂວນ ຄ ”          
14ກະສດັ ໄດໍ້ ບນັຊຳ ໃຫໍ້ ເຮັດ ເຊັື່ ນ ນ ັໍ້ນ         ມີ ດ  ຳລດັ ອອກ ໃນ ນະຄອນ ຊ ຊາ          ແລະ ລ ກ ຊຳຍ ທງັ ສິບ ຄນົ 

ຂອງ ຮາມານ ກ          ຖ ກ ແຂວນ ຄ          

15ແລະ ພວກ ຢິວ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ນະຄອນ ຊ ຊາ ກ  ໄດໍ້ ໂຮມ ກນັ ອີກ ໃນ ວນັ ທີ 

ສິບ ສີື່  ເດ ອນ ອັດດາ          ແລະ ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ສຳມ ຮໍ້ອຍ ຄນົ ໃນ ນະຄອນ ຊ ຊາ          ແຕື່ ພວກ ເຂົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ຍ ດ ເອົຳ ສິື່ ງ 

ຂອງ          
16ຝື່ຳຍ ພວກ ຢິວ ອ ື່ ນ ໆ ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ໃນ ແຂວງ ຂອງ ກະສດັ ກ  ເຕົໍ້ຳໂຮມ ກນັ ປໍ້ອງ ກນັ ຊວີດິ         ແລະ ຫລດຸ ພົໍ້ນ 

ຈຳກ ສດັຕ          ຂອງ ພວກ ເຂົຳ,         ພວກ ເຂົຳ ຂໍ້ຳ ຜ ໍ້ ທີື່  ກຽດ ຊງັ ພວກ ເຂົຳ ເຈດັ ໝ ື່ ນ ຫໍ້ຳ ພນັ ຄນົ         ແຕື່ ພວກ ເຂົຳ 

ບ ື່  ໄດໍ້ ຍ ດ ເອົຳ ສິື່ ງ ຂອງ ໃດ ໆ         

17ເຫດກຳນ ນີໍ້ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ໃນ ວນັ ທີ ສິບ ສຳມ ເດ ອນ ອັດດາ          ແລະ ໃນ ວນັ ທີ 
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ສິບ ສີື່          ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຢດຸ ເຊົຳ         ແລະ ເຮັດ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ເປັນ ງຳນ ກນິ ລໍ້ຽງ         ແລະ ຍນິດ ີ         

18ແຕື່ ພວກ ຢິວ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ນະຄອນ ຊ ຊາ ກ  ເຕົໍ້ຳໂຮມ ກນັ ໃນ ວນັ ທີ ສິບ ສຳມ ແລະ ວນັ ທີ ສິບ ສີື່          ແລະ ຢດຸ 

ພກັ ໃນ ວນັ ທີ         ສິບ ຫໍ້ຳ ເຮັດ ໃຫໍ້ ວນັ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ວນັ ກນິ ລໍ້ຽງ ແລະ ຍນິດ ີ        

19ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ພວກ ຢິວ ໃນ ຊນົ-

ນະບດົ,         ຢ ື່ ຕຳມ ຫວົ ເມ  ອງ ທີື່  ບ ື່  ມີ ກ  ຳແພງ         ຖ  ວນັ ທີ ສິບ ສີື່  ຂອງ ເດ ອນ ອັດດາ          ເປັນ ວນັ ແຫື່ງ ຄວຳມ 

ຍນິດ ີ         ແລະ ກຳນ ກນິ ລໍ້ຽງ         ແລະ ຖ  ເປັນ ມ ໍ້ ແຫື່ງ ຄວຳມ ມ ື່ວນຊ ື່ ນ         ເປັນ ມ ໍ້ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ສ ົື່ງ ຂອງຂວນັ ໄປ 

ໃຫໍ້ ກນັ ແລະ ກນັ          

ການເລີ່ມຕົ້ນຂອງເທດສະການປ ຣິມ 
20ມໍເດກາຍ ໄດໍ້ ບນັທ ກ ເລ ື່ ອງ ນີໍ້         ແລະ ສ ົື່ງ ຈດົໝຳຍ ໄປ ຫຳ ພວກ ຢິວ ທງັ ປວງ ຜ ໍ້ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ບນັດຳ 

ແຂວງ ຂອງ         ກະສດັ ເຊເຊັດ ທງັ ໃກໍ້         ແລະ ໄກ         

21ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ຖ  ວນັ ທີ ສິບ ສີື່  ເດ ອນ ອັດດາ          ແລະ 

ວນັ ທີ ສິບ ຫໍ້ຳ ໃນ ເດ ອນ ດຽວ ກນັ ໃນ ທກຸ ໆ ປີ         

22ເປັນ ມ ໍ້ ທີື່  ພວກ ຢິວ ພົໍ້ນ ຈຳກ ສດັຕ  ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ 

ເປັນ ເດ ອນ ທີື່  ປື່ຽນ ຄວຳມ ໂສກເສົໍ້ຳ ເປັນຄວຳມ ຍນິດ ີ         ກຳນ ຮໍ້ອງ ຄຳງ ເປັນ ມ ໍ້ ທີື່  ມ ື່ວນຊ ື່ ນ ໃຫໍ້ ແກື່ ພວກ 

ເຂົຳ         ແລະ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ຖ  ເປັນ ມ ໍ້ ກນິ ລໍ້ຽງ         ແລະ ຍນິດ ີ         ເປັນ ມ ໍ້ ທີື່  ສ ົື່ງ ຂອງຂວນັ ໃຫໍ້ ແກື່ ກນັ ແລະ ກນັ         

ແລະ ໃຫໍ້ ຂອງຂວນັ ແກື່ ຄນົ ຍຳກຈນົ          
23ພວກ ຢິວ ຈ ື່ງ ຕກົລງົ ເຮັດ ຕຳມ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ລງົມ   ເຮັດ ແລໍ້ວ         ແລະ ຕຳມ ທີື່  ມໍເດກາຍ ໄດໍ້ ຂຽນ 

ໄປ ເຖງິ ພວກ ເຂົຳ         

24ເພຳະ ຮາມານ ລ ກ ຊຳຍ ຮຳເມດາທາ          ຄນົ ອັກອາກ ສດັຕ  ຂອງ ພວກ ຢິວ ທງັ 

ປວງ ທີື່  ໄດໍ້ ປອງ ຮໍ້ຳຍ ພວກ ຢິວ          ເພ ື່ ອ ທ  ຳລຳຍ ພວກ ເຂົຳ         ໂດຍ ຈບັ ປ ຣິມ          ຄ  ສະຫລຳກ         ເພ ື່ ອ ລໍ້ຳງ-

ຜຳນ         ແລະ ທ  ຳລຳຍ ພວກ ເຂົຳ         

25ແຕື່ ເມ  ື່ອ ພະ ນຳງ ເອສະເທ ີເຂົໍ້ຳ ເຝົໍ້ຳ ກະສດັ         ພະ ອງົ ໄດໍ້ ອອກ ຄ  ຳ 

ສ ັື່ງ ເປັນ ລຳຍ ລກັ ອກັສອນ ໃຫໍ້ ແຜນກຳນ ຮໍ້ຳຍ ຂອງ ລຳວ         ຊ ື່ ງ ລຳວ ໄດໍ້ ຄິດ ຕ ື່  ພວກ ຢິວ ນ ັໍ້ນ         ກບັ ຄ ນ ຕກົ 

ໃສື່ ເທິງ ຫວົ ຂອງ ລຳວ ເອງ         ແລະ ໃຫໍ້ ຕວົ ລຳວ ກບັ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ລຳວ ຖ ກ ແຂວນ ເທິງ ບື່ອນ ແຂວນ ຄ  

ນ ັໍ້ນ         

26ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ເອີໍ້ນ ມ ໍ້ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ວື່ຳ         ປ ຣິມ          ຕຳມ ຊ ື່  ຄ  ຳ ປ ຣິມ          ເພຳະ ທກຸ ຢື່ຳງ ທີື່  

ຂຽນ ໄວໍ້ ໃນ ຈດົໝຳຍ ນີໍ້         ແລະ ເພຳະ ສິື່ ງ ທີື່  ພວກ ຢິວ ຕໍ້ອງ ປະ ເຊນີ ໃນ ເລ ື່ ອງ ນີໍ້         ແລະ ສິື່ ງ ທີື່  ເກດີ ຂ ໍ້ນ ແກື່ 

ພວກ ເຂົຳ         

27ພວກ ຢິວ ກ  ກ  ຳນດົ         ແລະ ຍອມຮບັ ວື່ຳ ຕວົ ພວກ ເຂົຳ ເອງ,         ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         

ແລະ ບນັດຳ ຜ ໍ້ ທີື່  ເຂົໍ້ຳ ດໍ້ວຍ ກນັ ກບັ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ບ ື່  ລ ມ ຖ  ສອງ ມ ໍ້ນີໍ້ ໃນ ທກຸ ໆ ປີ ຕຳມ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ທີື່  ຂຽນ ໄວໍ້         

ແລະ ຕຳມ ເວລຳ ທີື່  ກ  ຳນດົ ໄວໍ້ ທກຸ ປີ ບ ື່  ໄດໍ້ ຂຳດ         

28ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຈດົ ຈ  ຳ ມ ໍ້ ທງັ ສອງ ນີໍ້         ແລະ ຈະ ຖ  ຕະ-

ຫລອດ ທກຸ ຊ ົື່ວ ອຳຍ,ຸ         ທກຸ ຄອບຄວົ,         ທກຸ ເມ  ອງ         ແລະ ແຂວງ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ບ ື່  ລ ມ ວນັ ເທດສະກຳນ 

ປ ຣິມ ນີໍ້         ຫລ  ກຳນ ລະນ ກ ເຖງິ ມ ໍ້ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ຈະ ບ ື່  ໝດົ ລງົ ໃນ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ເລີຍ          
29ແລໍ້ວ ມະເຫສ ີເອສະເທ ີ         ລ ກ ສຳວ ຂອງ ອາບຮີາຍ ກບັ ມໍເດກາຍ ຄນົ ຢິວ          ກ  ຂຽນ ເປັນ ລຳຍ ລກັ 

ອກັສອນ ຮບັຮອງ         ຈດົໝຳຍ ສະບບັ ທີ ສອງ ໃນ ເລ ື່ ອງ ເທດສະກຳນ ປ ຣິມ         

30ແລະ ໄດໍ້ ສ ົື່ງ ຈດົໝຳຍ 

ໄປ ເຖງິ ຊຳວ ຢິວ ທງັ ໝດົ,         ເຖງິ ໜ ື່ ງ ຮໍ້ອຍ ຊຳວ ເຈດັ ແຂວງ ໃນ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ຂອງ ເຊເຊັດ ເປັນ 

ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ແຫື່ງ ສນັຕ ິສກຸ         ແລະ ຄວຳມ ຈງິ         

31ໃຫໍ້ ຖ  ວນັ ເທດສະກຳນ ປ ຣິມ ຕຳມ ກ  ຳນດົ ໄວໍ້         ດ ັື່ງ ທີື່  ມໍ-
ເດກາຍ ຄນົ ຢິວ          ແລະ ມະເຫສີ ເອສະເທ ີໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງ ໄວໍ້ ສ  ຳລບັ ພວກ ເຂົຳ ແລະ ຕຳມ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ຕ ັໍ້ງ ໄວໍ້ 

ສ  ຳລບັ ຕນົ ເອງ ແລະ ສ  ຳລບັ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ກື່ຽວ ກບັ ກຳນ ອດົ ອຳຫຳນ         ກບັ ກຳນ ຮໍ້ອງທກຸ 

ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         

32ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ຂອງ ພະ ນຳງ ເອສະເທີ ຕ ັໍ້ງ ລະບຽບ ກຳນ ເທດສະກຳນ ປ ຣິມ ໄວໍ້         ແລະ ຖ ກ 



ເອສະເທີ 10 800 
ບນັທ ກ ໄວໍ້ ໃນ ໜງັສ  ນ ັໍ້ນ          

ບົດທີ 10 
ມໍເດກາຍໄດ້ຮັບຕຳແໜູ່ງຮອງກະສັດ 

1ກະສດັ ເຊເຊັດ ໄດໍ້ ອອກ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ເກບັ ພຳສີ ທົື່ວ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ         ແລະ ຕຳມ ເກຳະ ຕື່ຳງ ໆ ຢ ື່ ທີື່  

ນ  ໍ້ຳ ທະເລ         

2ລຳດ ຊະ ກດິ ທງັ ໝດົ ເລ ື່ ອງ ອ  ຳນຳດ         ແລະ ກ  ຳລງັ ຂອງ ກະສດັ         ກຳນ ປະກຳດ ຍດົ ສກັ ອນັ 

ສ ງ ຂອງ ມໍເດກາຍ          ຊ ື່ ງ ກະສດັ ໄດໍ້ ເລ ື່ ອນ ຕ  ຳແໜື່ງ ເພິື່ ນ ຂ ໍ້ນ         ໄດໍ້ ບນັທ ກ ໄວໍ້ ໃນ ໜງັສ  ຂື່ຳວ ຄຳວ ຂອງ 

ກະສດັ ແຫື່ງ ເມເດຍ          ແລະ ເປີເຊຍ         

3ເພຳະ ມໍເດກາຍ ຄນົ ຢິວ ມີ ຕ  ຳແໜື່ງ ຮອງ ກະສດັ ເຊເຊັດ          

ແລະ ເປັນ ໃຫຍື່ ທື່ຳມກຳງ ພວກ ຢິວ          ເປັນ ທີື່  ຊອບ ຂອງ ຍຳດ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ເພິື່ ນ         ເພຳະ ເພິື່ ນ ສະແຫວງ-

ຫຳ ຄວຳມ ຮ ັື່ງມ ີ ໃຫໍ້ ຊນົ ຊຳດ ຂອງ ເພິື່ ນ         ແລະ ເວົໍ້ຳ ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ເກດີ ສນັຕ ິສກຸ ແກື່ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ທງັ ປວງ ຂອງ 

ຕນົ          
 10 

*       *       * 
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ໂຢບ 

ບົດທີ 1 
ພະຍາມານທົດລອງໂຢບ 

1ໃນ ປະເທດ ອ ເຊ          ມີ ຊຳຍ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຊ ື່  ໂຢບ          ເປັນ ຄນົ ສດັຊ ື່         ແລະ ຂຳບ ໄຫວໍ້ ພຣະເຈົ້າ          ລຳວ ເປັນ 

ຄນົ ດ ີບ ື່  ເຮັດ ສິື່ ງ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ.         

2ໂຢບ ມີ ລ ກ ຊຳຍ ເຈດັ ຄນົ         ແລະ ລ ກ ສຳວ ສຳມ ຄນົ.         

3ລຳວ ມີ ແກະ ເຈດັ ພນັ 

ໂຕ         ອ ດ ສຳມ ພນັ ໂຕ         ງວົ ກຽນ ຫໍ້ຳ ຮໍ້ອຍ ຄນັ         ແລະ ລ  ແມ ື່ ຫໍ້ຳ ຮໍ້ອຍ ໂຕ         ມີ ຂໍ້ອຍ ໃຊໍ້ ຈ  ຳນວນ ຫລວງ-

ຫລຳຍ         ລຳວ ເປັນ ຄນົ ຮ ັື່ງມ ີ ທີື່  ສດຸ         ໃນ ບນັດຳ ຊຳວ ຕຳເວັນ ອອກ.          
4ພວກ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ໂຢບ ເຄີຍ ຈດັ ງຳນ ກນິ ລໍ້ຽງ ຂ ໍ້ນ         ຕຳມ ຜຽນ ທີື່  ໄດໍ້ ຕກົລງົ ກນັ ໄວໍ້         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ 

ເຊນີ ນໍ້ອງ ສຳວ ທງັ ສຳມ ຂອງ ຕນົ ມຳ ຮື່ວມ ນ  ຳ.         

5ພຳຍຫລງັ ມ ໍ້ ຈດັ ງຳນ ກນິ ລໍ້ຽງ ແຕື່ ລະ ເທ ື່ ອ ສິໍ້ນ ສດຸ ລງົ         

ໂຢບ ຕໍ້ອງ ຕ ື່ ນ ແຕື່ ເຊົໍ້ຳ         ແລະ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ         ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ລ ກ ຂອງ ລຳວ ມີ ຄວຳມ ບ ລິສດຸ         ລຳວ 

ໄດໍ້ ເຮັດ ດ ັື່ງນີໍ້ ຢ ື່ ສະເໝີ         ເພຳະ ລຳວ ຄິດ ວື່ຳ         ລ ກ ຂອງ ລຳວ ແຕື່ລະຄນົ ອຳດ ຈະ ເຮັດ ບຳບ ດໍ້ວຍ ກຳນ 

ປະໝຳດ ພຣະເຈົ້າ ຢື່ຳງ ບ ື່  ຮ ໍ້ສ ກ ຕວົ.          
6ຢ ື່ ມຳ ມ ໍ້ໜ ື່ ງ         ມີ ຄະນະ ທ ດ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ໄດໍ້ ມຳສ ື່ ພຣະພກັ ຂອງ ພຣະອງົ         ພະຍຳມຳນ ກ  

ໄດໍ້ ມຳ ນ  ຳ.         

7ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈ ື່ງ ຖຳມ ພະຍຳມຳນ ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ ມຳ ແຕື່ ໃສ?”         ພະຍຳມຳນ ທ ນ ຕອບ ວື່ຳ,         

“ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄປ ໆ ມຳ ໆ         ທົື່ວ ໂລກ.”         

8ແລໍ້ວ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ຕ ື່  ພະຍຳມຳນ ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ພິຈຳ-

ລະນຳ ໄຕື່ຕອງ ເບິື່ ງ ໂຢບ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ເຮົຳ ຫລ  ບ ື່?         ໃນ ໂລກ ນີໍ້         ບ ື່  ມີ ໃຜ ສດັຊ ື່         ແລະ ດ ີເໝ ອນ ລຳວ         

ລຳວ ຂຳບ ໄຫວໍ້ ເຮົຳ         ແລະ ບ ື່  ກະທ  ຳ ໃນ ສິື່ ງ ທີ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ໃດ ໆ         ທງັ ສິໍ້ນ.”          
9ພະຍຳມຳນ ໄດໍ້ ທ ນ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຖໍ້ຳ ໂຢບ ບ ື່  ໄດໍ້ ຫຍງັ         ລຳວ ຈະ ຂຳບ ໄຫວໍ້ ພຣະອງົ ຫລ .         

10ພຣະອງົ 

ໄດໍ້ ຄຸໍ້ມ ຄອງ ຮກັສຳ ລຳວ         ແລະ ຄອບຄວົ ເຮ ອນ ຊຳນ ຂອງ ລຳວ ກບັ ຊບັ ສມົບດັ ຂອງ ລຳວ ທກຸ ຢື່ຳງ         

ພຣະອງົ ໄດໍ້ ອວຍພອນ ໃຫໍ້ ວຽກ ງຳນ ທກຸ ຢື່ຳງ ຂອງ ລຳວ ຈະເລີນ ຂ ໍ້ນ         ແລະ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ລຳວ ມີ ຝ ງ ສດັ ເພີື່ ມ 

ທະວ ີຫລຳຍ ຂ ໍ້ນ ທົື່ວ ປະເທດ.         

11ແຕື່ ບດັ ນີໍ້         ສມົມດຸ ວື່ຳ         ພຣະອງົ ເອົຳ ທກຸ ສິື່ ງ ທີື່  ລຳວ ມີ ນ ັໍ້ນ ໜີ ໄປ         ລຳວ 

ກ  ຈະ ປໍ້ອຍ ດື່ຳ ພຣະອງົ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ພຣະອງົ.”          
12ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ບອກ ພະຍຳມຳນ ວື່ຳ,         “ແມ ື່ນ ແລໍ້ວ         ທກຸ ສິື່ ງ ທີື່  ໂຢບ ມີ ນ ັໍ້ນ         ເຈົໍ້ຳ ເອົຳ ໄປ ໄດໍ້         

ແຕື່ ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ທ  ຳຮໍ້ຳຍ ລຳວ”         ແລໍ້ວ ພະຍຳມຳນ ໄດໍ້ ອອກ ໄປ ຈຳກ ພຣະພກັ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ.          

ລ ກ ແລະຊັບສົມບັດຂອງໂຢບຖືກທຳລາຍ 
13ມ ໍ້ໜ ື່ ງ         ຂະນະ ທີື່  ລ ກ ທງັ ໝດົ ຂອງ ໂຢບ          ກ  ຳລງັ ກນິ ລໍ້ຽງ ຢ ື່ ໃນ ເຮ ອນ ຂອງ ອໍ້ຳຍ ກກົ.         

14ມີ ຄນົ ໜ ື່ ງ 

ແລື່ນ ມຳ ບອກ ຂື່ຳວ ແກື່ ໂຢບ ວື່ຳ,         “ຂະນະ ທີື່  ພວກ ເຮົຳ ເອົຳ ງວົ ໄຖ ນຳ ຢ ື່         ແລະ ລ  ກ  ຳລງັ ກນິ ຫຍໍ້ຳ ຢ ື່ 

ໃກໍ້ ໆ.         

15ມີ ພວກ ເຊບາ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ປຸໍ້ນ ເອົຳ ງວົ ກບັ ລ  ທງັ ໝດົ ໄປ         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ຄນົ ໃຊໍ້ ທງັ ໝດົ         ຍງັ 

ແຕື່ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຄນົ ດຽວ         ທີື່  ລອດ ຊວີດິ ໜີ ມຳ ບອກ ທື່ຳນ.”          
16ຂະນະ ທີື່  ລຳວ ພວມ ເວົໍ້ຳ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ         ໄດໍ້ ມີ ຄນົ ໃຊໍ້ ອີກ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ມຳ ບອກ ວື່ຳ,         “ຟໍ້ຳ ໄດໍ້ ຜື່ຳ ແກະ ກບັ ຄນົ ລໍ້ຽງ 

ແກະ ຕຳຍ ຈນົ ໝດົ         ຍງັ ແຕື່ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຄນົ ດຽວ ທີື່  ລອດ ຊວີດິ ໜີ ມຳ ບອກ ທື່ຳນ.”          



ໂຢບ 2 802 
17ຂະນະ ທີື່  ຄນົ ໃຊໍ້ ຜ ໍ້ ນີໍ້ ພວມ ເວົໍ້ຳ ຢ ື່         ໄດໍ້ ມີ ຄນົ ໃຊໍ້ ອີກ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ມຳ ບອກ ວື່ຳ,         “ມີ ຊຳວ ຄັນເດອາ ໄດໍ້ ຈດັ 

ເປັນ ສຳມ ພວກ         ເຂົໍ້ຳ ມຳ ປຸໍ້ນ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເອົຳ ອ ດ ໄປ ໝດົ         ທງັ ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ຄນົ ໃຊໍ້ ຂອງ 

ທື່ຳນ ໝດົ         ຍງັ ແຕື່ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຄນົ ດຽວ ທີື່  ລອດ ຊວີດິ ໜີ ມຳ ບອກ ທື່ຳນ.”          
18ຂະນະ ທີື່  ຄນົ ໃຊໍ້ ຜ ໍ້ ນີໍ້ ພວມ ເວົໍ້ຳ ຢ ື່         ກ  ມີ ຄນົ ໃຊໍ້ ອີກ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ມຳ ບອກ ວື່ຳ,         “ເວລຳ ລ ກ ຊຳຍ ຍງິ ຂອງ 

ທື່ຳນ ກນິ ລໍ້ຽງ ຢ ື່ ທີື່  ເຮ ອນ ລ ກ ຊຳຍ ກກົ ຂອງ ທື່ຳນ.         

19ໄດໍ້ ມີ ລມົ ພະຍ ຸພດັ ມຳ ຈຳກ ທະເລຊຳຍ         ລມົ ນີໍ້ ໄດໍ້ 

ພດັ ເຮ ອນ ຊຳນ ເພພງັ ໝດົ         ລ ກ ຊຳຍ ຍງິ ຂອງ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ຕຳຍ ໝດົ         ຍງັ ແຕື່ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຄນົ ດຽວ ທີື່  ລອດ 

ຊວີດິ ໜີ ມຳ ບອກ ທື່ຳນ.”          
20ແລໍ້ວ ໂຢບ ໄດໍ້ ລກຸຂ ໍ້ນ         ຈກີ ເຄ ື່ ອງນຸື່ງ ຂອງ ຕນົ ດໍ້ວຍ ຄວຳມທກຸ ໃຈ         ລຳວ ແຖ ຜມົ ແລໍ້ວ ຂຳບ ລງົ 

ດນິ.         

21ແລໍ້ວ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ອອກ ມຳ ຈຳກ ທໍ້ອງ ແມ ື່ ດໍ້ວຍ ຕວົ ເປົື່ ຳ         ແລະ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈະ ກບັ ໄປ 

ດໍ້ວຍ ຕວົ ເປົື່ ຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ໂຜດ ປະທຳນ         ແລະ ບດັ ນີໍ້ ພຣະອງົ ຊງົ ເອົຳ ໄປ ເສຍ         ສຳທກຸຳນ 

ແດື່ ພຣະນຳມ ຂອງ ພຣະອງົ.”         

22ເຖງິ ແມ ື່ນ ວື່ຳ ທກຸ ຢື່ຳງ ນີໍ້ ໄດໍ້ ເກດີ ຂ ໍ້ນ         ໂຢບ          ກ  ບ ື່  ໄດໍ້ ເຮັດ ບຳບ         ໂດຍ 

ກື່ຳວ ໂທດ ພຣະເຈົ້າ ແຕື່ ຢື່ຳງໃດ ເລີຍ.          

ບົດທີ 2 
ພະຍາມານທົດລອງໂຢບອີກ 

1ຢ ື່ ມຳ ມ ໍ້ໜ ື່ ງ         ຄະນະ ທ ດ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ມຳສ ື່ ພຣະພກັ ຂອງ ພຣະອງົ ອີກ         ພະຍຳມຳນ ກ  ມຳ 

ນ  ຳ.         

2ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ຖຳມ ພະຍຳມຳນ ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ ມຳ ແຕື່ ໃສ?”         ພະຍຳມຳນ ທ ນ ຕອບ ວື່ຳ,         

“ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄປ ໆ         ມຳ ໆ         ທົື່ວ ໂລກ.”         

3ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ຖຳມ ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ພິຈຳລະນຳ ໄຕື່ຕອງ 

ເບິື່ ງ ໂຢບ          ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ເຮົຳ ຫລ  ບ ື່?         ໃນ ໂລກ ນີໍ້         ບ ື່  ມີ ໃຜ ສດັຊ ື່         ແລະ ດ ີຄ  ລຳວ         ລຳວ ຂຳບ ໄຫວໍ້ ເຮົຳ         

ແລະ ບ ື່  ກະທ  ຳ ໃນ ສິື່ ງ ທີື່  ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ໃດ ໆ ທງັ ສິໍ້ນ         ເຖງິ ແມ ື່ນ ເຮົຳ ໄດໍ້ ອະນຍຸຳດ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ເຮັດ ໃຫໍ້ ໂຢບ 

ເດ ອດຮໍ້ອນ         ຍໍ້ອນ ເຈົໍ້ຳ ຊກັ ຊວນ ໂດຍ ບ ື່  ມີ ເຫດຜນົ         ລຳວ ກ  ຍງັ ຍ ດໝັໍ້ນ ໃນ ຄວຳມ ສດັຊ ື່  ຕ ື່  ໄປ.”          
4ພະຍຳມຳນ ໄດໍ້ ທ ນ ຕອບ ວື່ຳ,         “ມະນດຸ ຍອມ ສະລະ ທກຸ ສິື່ ງ         ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ຊວີດິ ຄງົ ຢ ື່.         

5ແຕື່ ບດັ ນີໍ້         

ສມົມດຸ ວື່ຳ ພຣະອງົ ທ  ຳຮໍ້ຳຍ ຮື່ຳງກຳຍ ຂອງ ລຳວ         ລຳວ ກ  ຈະ ປໍ້ອຍ ດື່ຳ ພຣະອງົ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ພຣະອງົ.”          
6ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈ ື່ງ ຊງົ ກື່ຳວ ຕ ື່  ພະຍຳມຳນ ວື່ຳ,         “ແມ ື່ນ ແລໍ້ວ         ລຳວ ຢ ື່ ໃຕໍ້ ອ  ຳນຳດ ຂອງ 

ເຈົໍ້ຳ         ຂ  ແຕື່ ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ຂໍ້ຳ ລຳວ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ.”          
7ແລໍ້ວ ພະຍຳມຳນ ໄດໍ້ ໜີ ອອກ ຈຳກ ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ມນັ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຮື່ຳງກຳຍ 

ຂອງ ໂຢບ ເປັນ ບຳດ ທົື່ວ ໄປ.         

8ໂຢບ          ໄດໍ້ ໄປ ນ ັື່ງ ຢ ື່ ໃກໍ້ ໆ ກອງ ຂີໍ້ເທົື່ ຳ         ແລະ ໄດໍ້ ເອົຳ ກະ ບິໍ້ງ ໝ ໍ້  ແຕກ ຂ ດ 

ຕຳມ ເນ ໍ້ອ ຕວົ ຂອງ ຕນົ.          
9ແລໍ້ວ ເມຍ ຂອງ ໂຢບ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ລຳວ ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ ຍງັ ຈະ ຍ ດໝັໍ້ນ ໃນ ຄວຳມ ສດັຊ ື່  ຢ ື່ ຕ ື່  ໄປ ຫລ          ເປັນ 

ຫຍງັ ເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ບ ື່  ດື່ຳ ພຣະເຈົ້າ          ແລໍ້ວ ຕຳຍ ເສຍ.”         

10ໂຢບ ໄດໍ້ ຕອບ ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ ເວົໍ້ຳ ຢື່ຳງ ບໍ້ຳ ໆ         ເມ  ື່ອ 

ພຣະເຈົ້າ ປະທຳນ ຂອງ ດ ີໃຫໍ້ ເຮົຳ         ເຮົຳ ກ  ຍນິດ ີຮບັ ເອົຳ         ແຕື່ ເມ  ື່ອ ພຣະອງົ ປະທຳນ ຄວຳມ ຍຳກ ລ  ຳ-

ບຳກ ໃຫໍ້ ເຮົຳ         ເປັນ ຫຍງັ ເຮົຳ ຈ ື່ງ ຈ ົື່ມ ທກຸ”         ເຖງິ ແມ ື່ນ ຄວຳມທກຸ ທງັ ໝດົ ນີໍ້ ໄດໍ້ ເກດີ ຂ ໍ້ນ         ໂຢບ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້ 

ກື່ຳວ ສິື່ ງ ໃດ ປະໝຳດ ພຣະເຈົ້າ ເລີຍ.          



803 ໂຢບ 3 
ມິດສະຫາຍຂອງໂຢບມາຢ້ຽມຢາມ 

11ເມ  ື່ອ ມດິ ສະຫຳຍ ສຳມ ຄນົ ຂອງ ໂຢບ ຄ          ເອລຟີັດ          ຊຳວ ເມ  ອງ ເຕມານ          ບິນດັດ          ຊຳວ ເມ  ອງ 

ຊ ອາ          ແລະ ໂຊຟາ          ຊຳວ ເມ  ອງ ນາອາມາ          ໄດໍ້ ຍນິ ຂື່ຳວ ວື່ຳ         ໂຢບ ມີ ຄວຳມທກຸ ລ  ຳບຳກ ຫລຳຍ         

ພວກ ເຂົຳ ກ  ນດັ ກນັ ມຳ ຢໍ້ຽມຢຳມ ລຳວ         ເພ ື່ ອ ເລົໍ້ຳ ໂລມ ຈດິໃຈ ລຳວ.         

12ໃນ ລະຫວື່ຳງ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ຍງັ ຢ ື່ 

ບ ື່  ໄກ ປຳນໃດ ກບັ ໂຢບ          ພວກ ເຂົຳ ກ  ຫລຽວ ເຫັນ ໂຢບ          ແຕື່ ຈ ື່  ບ ື່  ໄດໍ້         ເມ  ື່ອ ພວກ ເຂົຳ ມຳ ເຖງິ ກ  ຮໍ້ອງໄຫໍ້ 

ຄວນ ຄຳງ         ຈກີ ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ ຂອງ ຕນົ ສະແດງ ຄວຳມ ເສຍ ໃຈ         ແລໍ້ວ ຫວື່ຳນ ຂີໍ້ຝຸື່ນ ດນິ ເທິງ ອຳກຳດ         ແລະ 

ໃສື່ ຫວົ ຂອງ ຕນົ.         

13ຕ ື່  ມຳ ກ  ນ ັື່ງ ຢ ື່ ໃນ ດນິ ກບັ ລຳວ ຕະຫລອດ ເຈດັ ມ ໍ້ ເຈດັ ຄ ນ ໂດຍ ບ ື່  ເວົໍ້ຳ ຈຳ ຫຍງັ         

ເພຳະ ພວກ ເຂົຳ ເຫັນ ວື່ຳ         ໂຢບ ມີ ຄວຳມທກຸ ຢື່ຳງ ຫລວງຫລຳຍ.          

ບົດທີ 3 
ໂຢບຈົ່ມທຸກຕໍ່ພຣະເຈົ້າ 

1ໃນ ທີື່  ສດຸ         ໂຢບ ກ  ຮໍ້ອງ ດື່ຳ ວນັ ເກດີ ຂອງ ຕນົ ວື່ຳ:          

 2-3 ຂ  ພຣະເຈົ້າ ຈ ົື່ງສຳບແຊື່ງວນັເກດີຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ຈ ົື່ງສຳບແຊື່ງຄ  ື່ຳຄ ນມ  ໍ້ຂ ໍ້ຳນ ໍ້ອຍມຳເກດີ. 

 4 ໂອ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂ ຈ ົື່ງໃຫໍ້ວນັນ ັໍ້ນດ  ຳມ  ດ 

   ຢື່ຳລະນ ກເຖງິວນັນ ັໍ້ນອີກ 

  ຢື່ຳໃຫໍ້ແສງສະຫວື່ຳງສື່ອງໃນວນັນ ັໍ້ນ. 

 5 ຈ ົື່ງເຮັດໃຫໍ້ວນັນ ັໍ້ນມ  ດຕ ບ 

   ຂ ໃຫໍ້ເມກປກົຄມຸແສງຕຳເວັນໃຫໍ້ດ  ຳມ  ດ. 

 6 ຈ ົື່ງລ ບຄ ນນ ັໍ້ນອອກ 

   ຢື່ຳນບັມນັເຂົໍ້ຳເປັນມ  ໍ້ໜ ື່ ງຂອງປີອີກເລີຍ. 

 7 ຈ ົື່ງເຮັດໃຫໍ້ຄ ນນ ັໍ້ນ ເປັນໝນັປຳດສະຈຳກຄວຳມມ ື່ວນຊ ື່ ນ. 

 8 ຈ ົື່ງບອກໝ ມນົສຳບແຊື່ງວນັນ ັໍ້ນ 

   ພວກເຂົຳມຄີວຳມສຳມຳດສ ັື່ງໃຫໍ້ເງ  ອກຂ ໍ້ນມຳໄດໍ້. 

 9 ຂ ໃຫໍ້ດຳວພະສກຸດ  ຳມ  ດໄປ 

   ຈ ົື່ງໃຫໍ້ຄວຳມຫວງັຄອຍຖໍ້ຳແສງອະລນຸຂອງຄ ນນ ັໍ້ນໝດົໄປ. 

 10 ຈ ົື່ງສຳບແຊື່ງຄ ນນ ັໍ້ນ ເພຳະວື່ຳມນັໃຫໍ້ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍໄດໍ້ເກດີມຳ 

   ແລະເພຳະມນັໄຂຊື່ອງທຳງໃຫໍ້ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍມຄີວຳມໂສກເສົໍ້ຳເສຍໃຈ. 

 11 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຢຳກຕຳຍເສຍຕ ັໍ້ງແຕື່ຢ ື່ໃນທໍ້ອງແມ ື່ 

   ຫລ ຕຳຍເສຍແຕື່ເວລຳເກດີທ  ຳອິດ. 

 12 ເປັນຫຍງັແມ ື່ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈ ື່ງອ ໍ້ມຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍໄວໍ້ໃນຕກັຂອງເພິື່ ນ 

   ເປັນຫຍງັເພິື່ ນຈ ື່ງໃຫໍ້ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍກນິນມົ. 

 13 ຖໍ້ຳຫຳກຂໍ້ຳນໍ້ອຍຕຳຍເສຍໃນເວລຳນ ັໍ້ນ ບດັນີໍ້ຂ ໍ້ຳນ ໍ້ອຍກ ໝດົທກຸ. 



ໂຢບ 4 804 
 14 ຈະຫລບັສະບຳຍຢ ື່ກບັກະສດັ ແລະທີື່ ປ ກສຳທງັຫລຳຍຂອງພຣະອງົ 

   ຜ ໍ້ໄດໍ້ສໍ້ຳງພະລຳຊະວງັເກົື່ ຳແກື່ຂ ໍ້ນໃໝື່. 

 15 ແລໍ້ວຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍກ ຈະນອນຫລບັເໝ ອນເຈົໍ້ຳນຳຍທງັຫລຳຍ 

   ຊ ື່ ງມເີງນິຄ  ຳໄວໍ້ເຕັມເຮ ອນ. 

 16 ຫລ ນອນຫລບັເໝ ອນແອນໍ້ອຍທີື່ ຕຳຍໃນທໍ້ອງແມ ື່. 

 17 ໃນຂມຸຝງັສບົນ ັໍ້ນ ຄນົຊ ົື່ວຈະຢດຸເຮັດຊ ົື່ວ 

   ແລະຄນົງຳນຜ ໍ້ອິດເມ  ື່ອຍກ ຈະໄດໍ້ຢດຸພກັ. 

 18 ແມ ື່ນແຕື່ນກັໂທດກ ຢ ື່ສະຫງບົສກຸ 

   ເພຳະບ ື່ ໄດໍ້ຍນິສຽງຮໍ້ຳຍຂອງນຳຍຄມຸ. 

 19 ຢ ື່ທີື່ ນ ັ ໍ້ນທກຸໆ ຄນົທງັຜ ໍ້ໃຫຍື່ຜ ໍ້ນ ໍ້ອຍ 

   ແລະພວກຂໍ້ຳທຳດກ ເປັນອິດສະຫລະ. 

 20 ເປັນຫຍງັຈ ື່ງໃຫໍ້ຄນົທີື່ ທກຸເວດທະນຳມຊີວີດິຢ ື່ 

   ເປັນຫຍງັຈ ື່ງໃຫໍ້ແສງສະຫວື່ຳງແກື່ຜ ໍ້ໂສກເສົໍ້ຳເສຍໃຈ. 

 21 ພວກເຂົຳລ ຄອຍຄວຳມຕຳຍ ແຕື່ມນັກ ບ ື່ ຕຳຍ 

   ພວກເຂົຳມກັຂມຸຝງັສບົຫລຳຍກວື່ຳມກັຊບັສິນ. 

 22 ພວກເຂົຳບ ື່ ມຄີວຳມສກຸ ຖໍ້ຳບ ື່ ຕຳຍ ແລະຝງັເສຍກື່ອນ. 

 23 ພຣະເຈົ້າ ຊງົຕດັອະນຳຄດົຂອງພວກເຂົຳ 

   ແລະປິດລໍ້ອມພວກເຂົຳໃນທກຸດໍ້ຳນ. 

 24 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຮໍ້ອງໄຫໍ້ແທນກຳນກນິເຂົໍ້ຳ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍບ ື່ ເຄີຍຢດຸຮໍ້ອງໄຫໍ້. 

 25 ທກຸສິື່ ງທີື່ ຂ ໍ້ຳນ ໍ້ອຍຢໍ້ຳນກວົຕກົຖ ກຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ. 

 26 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍບ ື່ ມຄີວຳມສະຫງບົ ຫລ ໄດໍ້ຢດຸພກັ 

   ແລະຄວຳມຍຳກລ  ຳບຳກບ ື່ ເຄີຍໝດົສິໍ້ນໄປ. 

ບົດທີ 4 
ມິດສະຫາຍສົນທະນາກັບໂຢບ 

1ຕ ື່  ມຳ         ເອລຟີັດ          ຊຳວ ເຕມານ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ກບັ ໂຢບ ວື່ຳ:          

 2 ຖໍ້ຳຂໍ້ອຍເວົໍ້ຳເຈົໍ້ຳຊບິ ື່ ຮ ໍ້ຳຍບ ? 

   ຂໍ້ອຍບ ື່ ສຳມຳດອດົເວົໍ້ຳຕ ື່ ໄປໄດໍ້. 

 3 ເຈົໍ້ຳໄດໍ້ສອນຄນົມຳຫລຳຍແລໍ້ວ 

   ແລະໄດໍ້ໃຫໍ້ຄນົມ  ອື່ອນມກີ  ຳລງັແຂງແຮງ. 

 4 ເມ  ື່ອຄນົໃດຄນົໜ ື່ ງຕ  ຳສະດດຸ ເມ  ື່ອຍ ແລະໝດົແຮງ 

   ຄ  ຳເວົໍ້ຳຂອງເຈົໍ້ຳກ ຊື່ອຍໃຫໍ້ລຳວຢ ນຂ ໍ້ນໄດໍ້. 



805 ໂຢບ 4 
 5 ແຕື່ບດັນີໍ້ ຄວຳມຍຳກລ  ຳບຳກໄດໍ້ມຳຖ ກເຈົໍ້ຳແລໍ້ວ 

   ເຈົໍ້ຳໝດົກ  ຳລງັໃຈທີື່ ຈະສ ໍ້ກບັມນັ. 

 6 ເຈົໍ້ຳຂຳບໄຫວໍ້ ພຣະເຈົ້າ ແລະຊວີດິຂອງເຈົໍ້ຳກ ບ ື່ ໄດໍ້ດື່ຳງພໍ້ອຍ 

   ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ເຈົໍ້ຳຄວນມຄີວຳມໝັໍ້ນໃຈ ແລະຄວຳມຫວງັ. 

 7 ຈ ົື່ງຄິດເບິື່ ງວື່ຳ ເຈົໍ້ຳເຫັນໃຜແດື່ຈກັຄນົໜ ື່ ງ 

   ທີື່ ເປັນຄນົຊອບທ  ຳ ແຕື່ໄດໍ້ຮບັຄວຳມພິນຳດ. 

 8 ຕຳມທີື່ ຂໍ້ອຍໄດໍ້ເຫັນຄ  ບກຸຄນົຜ ໍ້ໃດໄຖຄວຳມຜິດ 

   ແລະຫວື່ຳນຄວຳມຊ ົື່ວ ກ ໄດໍ້ເກບັກື່ຽວຢື່ຳງນ ັໍ້ນ. 

 9 ພຣະເຈົ້າ ຊງົທ  ຳລຳຍພວກເຂົຳດໍ້ວຍພຣະພິໂລດເໝ ອນລມົພະຍ.ຸ 

 10 ຄນົຊ ົື່ວແຜດສຽງຮໍ້ອງຄຳງເໝ ອນດ ັື່ງສິງ 

   ແຕື່ ພຣະເຈົ້າ ຊງົໃຫໍ້ພວກເຂົຳງຽບ ແລະຫກັແຂໍ້ວເຂົຳເສຍ. 

 11 ເໝ ອນສິງທີື່ ບ ື່ ມຫີຍງັຂບົກນິເປັນອຳຫຳນ 

   ມນັຕໍ້ອງຕຳຍ ແລະລ ກຂອງມນັກ ກະຈດັກະຈຳຍໄປ. 

 12 ມຄີ  ຳໜ ື່ ງດງັມຳເຖງິຂໍ້ອຍຢື່ຳງຄື່ອຍໆ 

   ຄ  ຳນ ັໍ້ນດງັມຳຄື່ອຍຫລຳຍເກ ອບຂໍ້ອຍບ ື່ ໄດໍ້ຍນິ. 

 13 ມນັເໝ ອນກບັຄວຳມຝນັຮໍ້ຳຍຊ ື່ ງຮບົກວນກຳນຫລບັນອນຂອງຂໍ້ອຍ 

 14 ຂໍ້ອຍຢໍ້ຳນກວົຕວົສ ັື່ນ 

   ທົື່ວຕນົຕວົຂອງຂໍ້ອຍສ ັື່ນສະທໍ້ຳນດໍ້ວຍຄວຳມຢໍ້ຳນ. 

 15 ມລີມົເບົຳໆພດັໜໍ້ຳຂອງຂໍ້ອຍ 

   ຂນົໜງັຂອງຂໍ້ອຍລກຸຊນັດໍ້ວຍຄວຳມຕກົໃຈ. 

 16 ຂໍ້ອຍໄດໍ້ເຫັນສິື່ ງໜ ື່ ງຢ ື່ທີື່ ນ ັ ໍ້ນ 

   ຂໍ້ອຍໄດໍ້ຈ ໍ້ອງເບິື່ ງ ແຕື່ບອກບ ື່ ໄດໍ້ວື່ຳແມ ື່ນຫຍງັ 

  ແລໍ້ວຂໍ້ອຍໄດໍ້ຍນິສຽງດງັອອກມຳແຕື່ຄວຳມງຽບວື່ຳ: 

 17 “ໃນສຳຍພຣະເນດຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຄນົຊອບທ  ຳມຫີລ ? 

   ມະນດຸຈະບ ລິສດຸຕ ື່ໜໍ້ຳຜ ໍ້ສໍ້ຳງຕນົໄດໍ້ຫລ ? 

 18 ພຣະເຈົ້າ ບ ື່ ໄວໍ້ພຣະໄທໃນພວກເທວະດຳຂອງພຣະອງົ 

   ພຣະອງົຊງົພບົເຫັນຄວຳມຜິດໃນເທວະດຳເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ 

 19 ເຈົໍ້ຳຄິດວື່ຳພຣະອງົຈະຊງົໄວໍ້ວຳງພຣະໄທໃນສິື່ ງທີື່ ສໍ້ຳງດໍ້ວຍດນິໜຽວຫລ ? 

   ສິື່ ງທີື່ ເປັນດນິນ ັໍ້ນຈະຖ ກບບີເໝ ອນບບີແມງເມົື່ ຳ. 

 20 ຄນົຜ ໍ້ໜ ື່ ງອຳດຈະມຊີວີດິຢ ື່ໃນເວລຳເຊົໍ້ຳ 

   ແຕື່ກ ື່ອນຄ  ື່ຳລຳວອຳດຈະຕຳຍເສຍໂດຍບ ື່ ມໃີຜຮ ໍ້. 

 21 ສິື່ ງທງັໝດົທີື່ ລຳວມມີຳນ ັໍ້ນກ ສ ນເສຍໄປ 

   ລຳວຕຳຍໄປໂດຍບ ື່ ທນັຮ ໍ້ຫຍງັ?” 



ໂຢບ 5 806 
ບົດທີ 5 

 1 ໂຢບເອີຍ ຈ ົື່ງເອີໍ້ນເບິື່ ງດ ຸມຜີ ໍ້ໃດຈະຕອບເຈົໍ້ຳ 

   ເທວະດຳອງົໃດຈະມຳຊື່ອຍເຈົໍ້ຳ. 

 2 ຄນົໃຈຮໍ້ອນຕຳຍຍໍ້ອນຄວຳມໂກດເຄ ອງ 

   ຄນົໂງ ື່ຕຳຍຍໍ້ອນຄວຳມຮໍ້ຳຍ. 

 3 ຂໍ້ອຍໄດໍ້ເຫັນພວກຄນົໂງ ື່ເບິື່ ງຄ ວື່ຳມຖີຳນະໝັໍ້ນຄງົ 

   ແຕື່ທນັໃດນ ັໍ້ນຄ  ຳສຳບແຊື່ງກ ຕກົຖ ກເຮ ອນຂອງລຳວ. 

 4 ພວກລ ກຫລຳນຂອງລຳວບ ື່ ເຄີຍໄດໍ້ພບົຄວຳມປອດໄພ 

   ໃນສຳນຕດັສິນບ ື່ ມໃີຜຢ ນຂ ໍ້ນຊື່ອຍລຳວ. 

 5 ຄນົຜ ໍ້ຫິວເຂົໍ້ຳຈະກນິຜນົເກບັກື່ຽວຂອງຕນົ 

   ແມ ື່ນແຕື່ພ ດຜນົທີື່ ງອກຂ ໍ້ນໃນກຳງໜຳມລຳວກ ເອົຳໄປ 

  ຄນົອ ດຢຳກຈະອິດສຳຢຳກໄດໍ້ສມົບດັຂອງລຳວ. 

 6 ບຳບ ແລະຄວຳມລ  ຳບຳກບ ື່ ໄດໍ້ງອກອອກມຳຈຳກດນິ. 

 7 ແມ ື່ນແລໍ້ວ ມະນດຸໄດໍ້ຮບັຄວຳມຍຳກລ  ຳບຳກມຳຈຳກກຳນກະທ  ຳຂອງຕນົ 

   ແນື່ນອນເໝ ອນກບັແປວໄຟຍື່ອມປິວຂ ໍ້ນຈຳກກອງໄຟ. 

 8 ຖໍ້ຳຂໍ້ອຍເປັນເຈົໍ້ຳ ຂໍ້ອຍຈະຄ ນໄປຫຳ ພຣະເຈົ້າ  

   ແລະມອບເລ ື່ ອງລຳວຂອງເຈົໍ້ຳຕ ື່ ພຣະອງົ. 

 9 ພຣະອງົຊງົກະທ  ຳກຳນອນັຍິື່ ງໃຫຍື່ທີື່ ພວກເຮົຳເຂົໍ້ຳໃຈບ ື່ ໄດໍ້ 

   ແລະກຳນອດັສະຈນັຂອງພຣະອງົກ ນບັບ ື່ ຖ ໍ້ວນ. 

 10 ພຣະອງົຊງົໃຫໍ້ຝນົຕກົລງົມຳເທິງແຜື່ນດນິ 

   ແລະຊງົໃຫໍ້ນ  ໍ້ຳມໃີນທົື່ງນຳ. 

 11 ເອີ ແມ ື່ນ ພຣະເຈົ້າ ເປັນຜ ໍ້ຊງົຍກົຄນົຕ  ື່ຳຕໍ້ອຍຂ ໍ້ນ 

   ແລະຊງົໂຜດຜ ໍ້ໂສກເສົໍ້ຳເສຍໃຈໃຫໍ້ໄດໍ້ຮບັຄວຳມມ ື່ວນຊ ື່ ນ. 

 12-13 ພຣະອງົຊງົຂດັຂວຳງເລື່ກນົຂອງຄນົຫລອກລວງ 

   ຊງົດກັຈບັຄນົສະຫລຳດດໍ້ວຍອບຸຳຍຂອງພວກເຂົຳເອງ 

  ເພ ື່ ອບ ື່ ໃຫໍ້ພວກເຂົຳເຮັດຫຍງັສ  ຳເລັດໄດໍ້. 

 14 ເຖງິແມ ື່ນກຳງເວັນພວກເຂົຳກ ຢ ື່ໃນຄວຳມມ ດ. 

 15 ແຕື່ ພຣະເຈົ້າ ຊງົຊື່ອຍຄນົຍຳກຈນົໃຫໍ້ພ ົໍ້ນຈຳກຄວຳມຕຳຍ 

   ແລະຊງົຊື່ອຍຄນົຂດັສນົໃຫໍ້ພ ົໍ້ນຈຳກກຳນກດົຂີື່ . 

 16 ພຣະອງົຊງົໃຫໍ້ຄວຳມຫວງັແກື່ຄນົຍຳກຈນົ 

   ແລະຊງົປິດປຳກຄນົອະທ  ຳ. 

 17 ຄວຳມສກຸຍື່ອມມກີບັບກຸຄນົຜ ໍ້ທີື່  ພຣະເຈົ້າ ຊງົຕສີອນ 

   ຢື່ຳເສຍໃຈເມ  ື່ອພຣະອງົຊງົລງົໂທດ. 



807 ໂຢບ 6 
 18 ພຣະເຈົ້າ ຊງົເຮັດໃຫໍ້ບຳດເຈບັ ແຕື່ພຣະອງົຊງົພນັບຳດແຜໃຫໍ້ 

   ພຣະຫດັຂອງພຣະອງົຊງົຂໍ້ຽນຕເີຈົໍ້ຳ ແຕື່ພຣະອງົຊງົຮກັສຳໃຫໍ້ດ.ີ 

 19 ພຣະອງົຈະຮກັສຳເຈົໍ້ຳໃຫໍ້ພ ົໍ້ນຈຳກອນັຕະລຳຍຕະຫລອດເວລຳ. 

 20 ເມ  ື່ອມກີຳນອ ດຢຳກ ພຣະອງົຈະຊງົຊື່ອຍເຈົໍ້ຳບ ື່ ໃຫໍ້ຕຳຍ 

   ແລະຈະຊງົປໍ້ອງກນັເຈົໍ້ຳບ ື່ ໃຫໍ້ຕຳຍໃນສງົຄຳມ. 

 21 ພຣະເຈົ້າ ຈະຊື່ອຍເຈົໍ້ຳໃຫໍ້ພ ົໍ້ນຈຳກກຳນຕວົະ ແລະໝິື່ ນປະໝຳດ 

   ພຣະອງົຈະຊງົຊື່ອຍເຈົໍ້ຳເມ  ື່ອໄພວບິດັມຳເຖງິ. 

 22 ເຈົໍ້ຳຈະຫວົຂວນັກຳນທ  ຳລຳຍ ແລະກຳນອ ດຢຳກ 

   ຈະບ ື່ ຢໍ້ຳນກວົສດັປື່ຳ. 

 23 ທົື່ງນຳທີື່ ເຈົໍ້ຳໄຖຈະບ ື່ ມຫີີນ 

   ສດັປື່ຳທີື່ ໂຫດຮໍ້ຳຍຈະບ ື່ ທ  ຳຮໍ້ຳຍເຈົໍ້ຳ. 

 24 ເຈົໍ້ຳຈະມຊີວີດິຢ ື່ໃນຕ ບຜໍ້ຳເຕັນຢື່ຳງສະຫງບົສກຸ 

   ແລໍ້ວເຈົໍ້ຳຈະເຫັນແກະຂອງເຈົໍ້ຳມຄີວຳມປອດໄພ. 

 25 ເຈົໍ້ຳຈະມລີ ກຫລຳນເໝ ອນກບັຫຍໍ້ຳ. 

 26 ເຈົໍ້ຳຈະມອີຳຍຍຸ ນຈນົເຖົໍ້ຳແກື່ 

   ເໝ ອນເມດັເຂົໍ້ຳສກຸໃນລະດ ເກບັກື່ຽວ. 

 27 ໂຢບ ເອີຍ ພວກເຮົຳໄດໍ້ຮຽນຮ ໍ້ສິື່ ງນີໍ້ຢື່ຳງຄກັແນື່ແລໍ້ວ 

   ມນັເປັນຄວຳມຈງິ ບດັນີໍ້ຈ ົື່ງຮບັໄວໍ້ເທີໍ້ນ. 

ບົດທີ 6 
ໂຢບຂໍຄວາມເມດຕາ 

1ແລໍ້ວ ໂຢບ ຕອບ ວື່ຳ,          

 2 “ໂອ ຂໍ້ອຍຢຳກໃຫໍ້ຊ ັື່ງເບິື່ ງຄວຳມເສົໍ້ຳໂສກຂອງຂໍ້ອຍ 

   ແລະເອົຳຄວຳມລ  ຳບຳກຍຳກເຂັນຂອງຂໍ້ອຍໃສື່ໄວໍ້ໃນຕຳຊງິ 

 3 ບດັນີໍ້ ກ ຈະໜກັກວື່ຳດນິຊຳຍໃນທະເລ 

   ເພຳະເຫດນີໍ້ ຄ  ຳເວົໍ້ຳຂອງຂໍ້ອຍກ ຈະຖ ກກ ນໄປໝດົ 

 4 ເພຳະທະນ ຂອງອງົຜ ໍ້ມລິີດອ  ຳນຳດກ ຢ ື່ໃນຕວົຂໍ້ອຍ, 

   ຈດິໃຈຂອງຂໍ້ອຍດ ື່ ມພິດຂອງມນັ ຄວຳມໜໍ້ຳຢໍ້ຳນ 

  ທີື່ ມຳຈຳກ ພຣະເຈົ້າ ກ ຕຽມຕວົຕ ື່ ສ ໍ້ຂ ໍ້ອຍ 

 5 ລຳປື່ຳຮໍ້ອງເມ  ື່ອມນັມຫີຍໍ້ຳກນິ 

   ຫລ ງວົເຖກິຮໍ້ອງເທິງກອງຫຍໍ້ຳຂອງມນັຫລ ? 

 6 ຈະຮບັປະທຳນສິື່ ງທີື່ ຈ  ດ ໂດຍບ ື່ ໃສື່ເກ ອໄດໍ້ບ  

   ຫລ ໄຂື່ຂຳວນ ັໍ້ນມລີດົແຊບຫລ ? 
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 7 ສິື່ ງທີື່ ຈດິໃຈຂອງຂໍ້ອຍບ ື່ ຍອມແຕະຕໍ້ອງນ ັໍ້ນ 

   ກບັກຳນເປັນອຳຫຳນທີື່ ທນົທກຸຂອງຂໍ້ອຍ 

 8 ໂອ ຂໍ້ອຍຢຳກຈະໄດໍ້ສມົດ ັື່ງທີື່ ທ ນຂ  

   ແລະຂ  ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ປະທຳນຕຳມຄວຳມປຳດຖະໜຳຂອງຂໍ້ອຍ 

 9 ຖໍ້ຳວື່ຳ ພຣະເຈົ້າ ພ ພຣະໄທທີື່ ຈະບບີຄ ັໍ້ນຂໍ້ອຍ 

   ພຣະອງົຈະໃຊໍ້ພຣະຫດັຂອງພຣະອງົຢື່ຳງເຕັມທີື່  ແລະຕດັຂໍ້ອຍອອກເສຍ 

 10 ເພຳະນີໍ້ຈະເປັນກຳນປອບໃຈຂອງຂໍ້ອຍ 

   ຂໍ້ອຍຈະເສີມກ  ຳລງັໃນຄວຳມທກຸ ຂ ຢື່ຳໃຫໍ້ພຣະອງົສະແດງພຣະເມດຕຳ 

  ເພຳະຂໍ້ອຍບ ື່ ໄດໍ້ປກົປິດພຣະທ  ຳຂອງອງົຜ ໍ້ບ ລິສດຸນ ັໍ້ນ 

 11 ຂໍ້ອຍມກີ  ຳລງັຫຍງັ ທີື່ ຂ ໍ້ອຍຈະມຄີວຳມຫວງັ 

   ແລະແມ ື່ນຫຍງັເປັນອະວະສຳນຂອງຂໍ້ອຍ ທີື່ ຂ ໍ້ອຍຈະຕ ື່ ຊວີດິຂອງຂໍ້ອຍໄດໍ້ 

 12 ກ  ຳລງັຂອງຂໍ້ອຍເປັນກ  ຳລງັຄ ຫີນບ  

   ເນ ໍ້ອໜງັຂອງຂໍ້ອຍເປັນເນ ໍ້ອໜງັທອງເຫລ ອງບ ? 

 13 ຂໍ້ອຍບ ື່ ມຄີວຳມຊື່ວຍເຫລ ອໃນຕວົຂໍ້ອຍບ  

   ຂໍ້ອຍຈນົປນັຍຳແລໍ້ວບ ? 

 14 ບກຸຄນົຜ ໍ້ໃດໝດົຄວຳມຫວງັກ ຄວນໄດໍ້ຮບັຄວຳມກະລນຸຳຈຳກເພ ື່ ອນ 

   ແຕື່ລຳວປະຖິໍ້ມຄວຳມຢ ຳເກງອງົຜ ໍ້ມລິີດອ  ຳນຳດ 

 15 ພີື່ ນ ໍ້ອງຂອງຂໍ້ອຍທ ລະຍດົຄ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ 

   ເໝ ອນແມ ື່ນ  ໍ້ຳທີື່ ໄຫລລ ົໍ້ນໄປ 

 16 ເປັນນ  ໍ້ຳຂຸື່ນໄປເຫດດໍ້ວຍນ  ໍ້ຳກ ໍ້ອນ 

   ແລະຫິມະເຊ ື່ ອງຕວົຢ ື່ໃນນ ັໍ້ນ 

 17 ເມ  ື່ອມນັຮໍ້ອນຂ ໍ້ນມນັກ ຫຳຍໄປ 

   ເມ  ື່ອຮໍ້ອນມນັກ ສ ນຫຳຍໄປຈຳກບື່ອນຂອງມນັ 

 18 ໝ ື່ຄນົເດນີທຳງຫນັອອກຈຳກທຳງຂອງຕນົ 

   ພວກເຂົຳຂ ໍ້ນໄປຍງັບື່ອນຮໍ້ຳງເປົື່ ຳ ແລະພິນຳດ 

 19 ໝ ື່ຄນົເດນີທຳງຂອງເມ  ອງ ເຕມາ ຫລຽວເບິື່ ງ 

   ຄນົເດນີທຳງຂອງເມ  ອງ ເຊບາ ລ ຄອຍຖໍ້ຳໝ ື່ຄນົເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ 

 20 ເພຳະພວກເຂົຳທງັຫລຳຍຫວງັໃຈ ພວກເຂົຳຈ ື່ງຕໍ້ອງຜິດຫວງັ 

   ພວກເຂົຳມຳເຖງິບື່ອນນ ັໍ້ນ ແລະຕໍ້ອງອບັອຳຍໃຈ 

 21 ເພຳະບດັນີໍ້ ເຈົໍ້ຳທງັຫລຳຍກ ບ ື່ ມຄີວຳມໝຳຍ 

   ເຈົໍ້ຳເຫັນຄວຳມລ  ຳບຳກຍຳກເຂັນຂອງຂໍ້ອຍ ແລະເຈົໍ້ຳກ ຢໍ້ຳນກວົ 

 22 ຂໍ້ອຍເວົໍ້ຳວື່ຳ ‘ຂ ຂອງຂວນັໃຫໍ້ຂໍ້ອຍແດື່’ 

   ຫລ  ‘ຂ ສິນບນົຈຳກຊບັສິນຂອງເຈົໍ້ຳໃຫໍ້ຂໍ້ອຍ’ 



809 ໂຢບ 7 
 23 ຫລ ວື່ຳ ‘ຂ ຊື່ວຍຂໍ້ອຍໃຫໍ້ພ ົໍ້ນຈຳກມ ຂອງສດັຕ ’ 

   ຫລ ວື່ຳ ‘ຂ ໄຖື່ຂໍ້ອຍຈຳກມ ຂອງຜ ໍ້ມອີ  ຳນຳດ’ ຫລ  

 24 ສອນຂໍ້ອຍແດື່ ແລະຂໍ້ອຍຈະງຽບ 

   ຂ ເຮັດໃຫໍ້ຂໍ້ອຍເຂົໍ້ຳໃຈວື່ຳ ຂໍ້ອຍຜິດໃນຂ ໍ້ໃດ 

 25 ຄ  ຳສດັຊ ື່ ມອີ  ຳນຳດຫລຳຍແທໍໆ້  

   ແຕື່ຄ  ຳຕຕິຽນຂອງເຈົໍ້ຳຕຕິຽນຫຍງັ 

 26 ເຈົໍ້ຳຄິດວື່ຳເຈົໍ້ຳຕຕິຽນຖໍ້ອຍຄ  ຳໄດໍ້ຫລ  

   ເມ  ື່ອຄ  ຳປຳໄສຂອງຄນົໝດົຫວງັເປັນແຕື່ລມົ 

 27 ເອີ ເຈົໍ້ຳທງັຫລຳຍເອົຳປຽບລ ກກ  ຳພໍ້ຳພ ື່ 

   ແລະຂດຸຂມຸຈບັເພ ື່ ອນຂອງເຈົໍ້ຳ 

 28 ແຕື່ບດັນີໍ້ ຂ ເບິື່ ງຂໍ້ອຍດໍ້ວຍຄວຳມພ ໃຈເຖດີ 

   ເພຳະຖໍ້ຳຂໍ້ອຍຂີໍ້ຕວົະ ກ ຈະປຳກດົແຈ ໍ້ງແກື່ເຈົໍ້ຳ 

 29 ຂ ເຊນີກບັຄ ນມຳຄິດໃໝື່ ຢື່ຳເຮັດຄວຳມຊ ົື່ວຊໍ້ຳເລີຍ ເອ ີ

   ກບັຄ ນມຳຄິດໃໝື່ເຖດີ ຂໍ້ອຍຍງັຊອບທ  ຳຢ ື່ 

 30 ມຄີວຳມຊ ົື່ວຊໍ້ຳສິື່ ງໃດເທິງລີໍ້ນຂໍ້ອຍບ  

   ຂໍ້ອຍບ ື່ ໄດໍ້ຮ ໍ້ເຖງິລດົຊຳດໄພພິບດັບ ?” 

ບົດທີ 7 
ໂຢບອ້ອນວອນຕໍ່ພຣະເຈົ້າ 

 1 “ມະນດຸບ ື່ ມເີວລຳກ  ຳນດົເທິງແຜື່ນດນິໂລກບ  

   ແລະຊວີດິຂອງພວກເຂົຳບ ື່ ເໝ ອນຊວີດິຂອງລ ກຈ ໍ້ຳງບ  

 2 ຄ ກບັຂໍ້ຳທຳດທີື່ ປຳດຖະໜຳຮ ົື່ມໄມ ໍ້ 

   ແລະຄ ກບັລ ກຈ ໍ້ຳງຜ ໍ້ຊອກຫຳຄື່ຳຈ ໍ້ຳງງຳນຂອງຕນົ 

 3 ເຊັື່ ນດຽວກນັ ຂໍ້ອຍຕໍ້ອງໄດໍ້ຮບັສື່ວນເສຍປະໂຫຍດເປັນເດ ອນໆ 

   ແລະພວກເຂົຳແບື່ງຄ ນຄວຳມທກຸຍຳກອິດເມ  ື່ອຍໃຫໍ້ແກື່ຂໍ້ອຍ 

 4 ເມ  ື່ອຂໍ້ອຍນອນລງົ ຂໍ້ອຍກື່ຳວວື່ຳ ເມ  ື່ອໃດໜ  ຂໍ້ອຍຈະລກຸຂ ໍ້ນ 

   ແລະກຳງຄ ນຈະຜື່ຳນພ ົໍ້ນໄປ’ ແລະຂໍ້ອຍກ ພິກໄປພິກມຳຈນົຮຸື່ງເຊົໍ້ຳ 

 5 ເນ ໍ້ອໜງັຂອງຂໍ້ອຍເຕັມໄປດໍ້ວຍໜອນ ແລະກໍ້ອນຝຸື່ນ 

   ໜງັຂອງຂໍ້ອຍກ ຫື່ຽວແຫໍ້ງໄປ ແລະມນີ  ໍ້ຳໜອງໄຫລອອກມຳ 

 6 ວນັຄ ນຂອງຂໍ້ອຍໄວກວື່ຳກະສວຍທ ຜໍ້ຳຂອງຊື່ຳງທ  

   ແລະສິໍ້ນສດຸລງົດໍ້ວຍຂຳດຄວຳມຫວງັ 

 7 ຂ ໄດໍ້ຈດົຈ  ຳໄວໍ້ວື່ຳ ຊວີດິຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍເປັນແຕື່ລມົຫຳຍໃຈ 

   ຕຳຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະບ ື່ ເຫັນສິື່ ງດອີີກເລີຍ 
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 8 ຕຳຂອງຜ ໍ້ທີື່ ເຫັນຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຈະບ ື່ ໄດໍ້ເບິື່ ງຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍອີກຕ ື່ ໄປ 

   ຝື່ຳຍພຣະເນດຂອງພຣະອງົເບິື່ ງຫຳຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍກ ໄປເສຍແລໍ້ວ 

 9 ເມກຈຳງ ແລະຫຳຍໄປສນັໃດ 

   ບກຸຄນົທີື່ ລງົໄປສ ື່ແດນຄນົຕຳຍກ ບ ື່ ໄດໍ້ຂ ໍ້ນມຳສນັນ ັໍ້ນ 

 10 ພວກເຂົຳຈະບ ື່ ກບັໄປເຮ ອນຂອງຕນົອີກ 

   ຫລ ທີື່ ຢ ື່ຂອງພວກເຂົຳກ ຈະບ ື່ ຮ  ໍ້ຈກັອີກເລີຍ 

 11 ເພຳະສະນ ັໍ້ນ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈ ື່ງບ ື່ ຫໍ້ຳມປຳກຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະເວົໍ້ຳດໍ້ວຍຈດິໃຈທີື່ ແສນລະທມົຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະຈ ົື່ມດໍ້ວຍຄວຳມຂມົຂ ື່ ນຂອງຈດິໃຈຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

 12 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍເປັນທະເລ ຫລ ເປັນປຳວຳນບ  

   ພຣະອງົຈ ື່ງໄດໍ້ວຳງເວນຍຳມເຝົໍ້ຳຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

 13 ເມ  ື່ອຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍເວົໍ້ຳວື່ຳ ‘ຕຽງຂອງຂໍ້ອຍຈະເລົໍ້ຳໂລມຂໍ້ອຍ 

   ບື່ອນນອນຂອງຂໍ້ອຍຈະຊື່ວຍເຫລ ອກຳນຮໍ້ອງທກຸຂອງຂໍ້ອຍ’ 

 14 ແລໍ້ວພຣະອງົກ ເຮັດໃຫໍ້ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຢໍ້ຳນກວົດໍ້ວຍຄວຳມຝນັ 

   ແລະເຮັດໃຫໍ້ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຄ ດຢໍ້ຳນດໍ້ວຍນມິດິ 

 15 ຈດິໃຈຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈ ື່ງເລ ອກທີື່ ຈະຖ ກຮດັຄ ຕຳຍ 

   ແລະເລ ອກຄວຳມຕຳຍແທນຊວີດິຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

 16 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍເບ ື່ ອຊວີດິ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະບ ື່ ຢ ື່ຕະຫລອດໄປ 

   ປື່ອຍຂໍ້ຳນໍ້ອຍແຕື່ລ  ຳພງັເຖດີ 

  ເພຳະວນັຄ ນຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍເປັນແຕື່ພຽງສິື່ ງທີື່ ໄຮໍ້ປະໂຫຍດ 

 17 ມະນດຸເປັນສິື່ ງໃດ ພຣະອງົຈ ື່ງໄດໍ້ຖ ວື່ຳພວກເຂົຳສ  ຳຄນັຫລຳຍ 

   ແລະເອົຳໃຈໃສື່ພວກເຂົຳ 

 18 ໄດໍ້ຢໍ້ຽມຢຳມພວກເຂົຳທກຸເຊົໍ້ຳ 

   ໄດໍ້ລອງເບິື່ ງພວກເຂົຳທກຸເທ ື່ ອ 

 19 ອີກດນົເທົື່ ຳໃດພຣະອງົຈ ື່ງຈະບ ື່ ອອກໄປຈຳກຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ຫລ ປື່ອຍຂໍ້ຳນໍ້ອຍແຕື່ລ  ຳພງັ ຈນົຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຈະກ ນນ  ໍ້ຳລຳຍຂອງຕນົໄດໍ້ 

 20 ຂໍ້ຳແດື່ພຣະອງົຜ ໍ້ປກົປກັຮກັສຳມະນດຸ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍເຮັດບຳບແລໍ້ວ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະເຮັດຫຍງັແດື່ເພ ື່ ອພຣະອງົບ  

  ເປັນຫຍງັພຣະອງົຈ ື່ງໄດໍ້ເຮັດໃຫໍ້ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍເປັນເປົໍ້ຳໝຳຍຂອງພຣະອງົ 

   ອນັເປັນພຳລະໜກັແກື່ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍເອງ 

 21 ເປັນຫຍງັພຣະອງົບ ື່ ປະທຳນໄພແກື່ກຳນລະເມດີຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ແລະນ  ຳເອົຳຄວຳມຊ ົື່ວຊໍ້ຳຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄປເສຍ 

  ເພຳະບດັນີໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະນອນລງົໃນຂີໍ້ຝຸື່ນດນິ 
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   ພຣະອງົຈະໄດໍ້ຊອກຫຳຂໍ້ຳນໍ້ອຍໃນເວລຳເຊົໍ້ຳ 

  ແຕື່ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຈະບ ື່ ຢ ື່ແລໍ້ວ” 

ບົດທີ 8 
ບິນດັດວູ່າໂຢບເປັນຄົນໜ້າຊື່ໃຈຄົດ 

1ແລໍ້ວ ບິນດັດ ຄນົ ຊ ອາ ຕອບ ວື່ຳ          

 2 “ເຈົໍ້ຳຈະເວົໍ້ຳຢື່ຳງນີໍ້ຢ ື່ດນົປຳນໃດ 

   ແລະຄ  ຳເວົໍ້ຳຂອງເຈົໍ້ຳຈະເປັນພຳຍດຸນົປຳນໃດ 

 3 ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ປັື່ນປື່ວນຄວຳມຍດຸຕທິ  ຳບ  

   ຫລ ອງົຜ ໍ້ມລິີດອ  ຳນຳດປັື່ນປື່ວນຄວຳມທື່ຽງທ  ຳບ  

 4 ຖໍ້ຳລ ກຂອງເຈົໍ້ຳໄດໍ້ເຮັດບຳບຕ ື່ ພຣະອງົ 

   ແລະພຣະອງົໄດໍ້ປະຖິໍ້ມພໍ້ອມເຂົຳທງັຫລຳຍ 

  ເພຳະເຫດກຳນລະເມດີຂອງພວກເຂົຳ 

 5 ຖໍ້ຳເຈົໍ້ຳຈະໝັື່ນສະແຫວງຫຳ ພຣະເຈົ້າ  

   ແລະອໍ້ອນວອນຕ ື່ ອງົຜ ໍ້ມລິີດອ  ຳນຳດ 

 6 ຖໍ້ຳເຈົໍ້ຳບ ລິສດຸ ແລະທື່ຽງທ  ຳແທໍ້ 

   ບດັນີໍ້ ພຣະອງົກ ຈະໄດໍ້ຕ ື່ ນຂ ໍ້ນເພ ື່ ອເຈົໍ້ຳ 

  ແລະໃຫໍ້ທີື່ ອຳໄສຂອງຄວຳມຊອບທ  ຳຂອງເຈົໍ້ຳຈະເລີນຂ ໍ້ນ 

 7 ເຖງິແມ ື່ນກຳນເລີື່ ມຕ ົໍ້ນຂອງເຈົໍ້ຳຈະເລັກນໍ້ອຍ 

   ແຕື່ຕ ື່ ໄປປຳຍ ໆຈະໃຫຍື່ຫລຳຍ 

 8 ຂໍ້ອຍຂ ຮ ໍ້ອງ ໃຫໍ້ເຈົໍ້ຳຖຳມຄນົບ ຮຳນເບິື່ ງ 

   ແລະຄິດເບິື່ ງວື່ຳ ບນັພະບ ລດຸຄ ົໍ້ນພບົສິື່ ງໃດແດື່ 

 9 (ເພຳະສື່ວນເຮົຳຄ ເກດີມ  ໍ້ວຳນນີໍ້ ຈະຮ ໍ້ຫຍງັກ ບ ື່ ໄດໍ້ 

   ເພຳະວນັຄ ນຂອງເຮົຳເທິງແຜື່ນດນິໂລກປຽບເໝ ອນເງຳົ) 

 10 ພວກເຂົຳຈະບ ື່ ສອນເຈົໍ້ຳ ແລະບອກເຈົໍ້ຳ 

   ແລະກື່ຳວຄ  ຳຈຳກໃຈຂອງພວກເຂົຳບ  

 11 ເຄ ອຫວຳຍຈະປົື່ງຂ ໍ້ນໃນບື່ອນທີື່ ບ ື່ ມຕີມົໄດໍ້ບ  

   ຕ ົໍ້ນອ ໍ້ຈະງອກງຳມໃນບື່ອນທີື່ ບ ື່ ມນີ  ໍ້ຳໄດໍ້ບ  

 12 ຂະນະທີື່ ມດີອກຍງັບ ື່ ໄດໍ້ຕດັລງົ 

   ມນັກ ຫື່ຽວແຫໍ້ງໄປກື່ອນຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ອ ື່ ນ ໆ 

 13 ທຳງຂອງບນັດຳຜ ໍ້ທີື່ ລ ມ ພຣະເຈົ້າ ກ ເປັນຢື່ຳງນ ັໍ້ນແຫລະ 

   ຄວຳມຫວງັຂອງຄນົໜໍ້ຳຊ ື່ ໃຈຄດົຈະພິນຳດໄປ 

 14 ສິື່ ງທີື່ ພວກເຂົຳໄວໍ້ໃຈຈະຫກັສະບ ັໍ້ນ 



ໂຢບ 9 812 
   ແລະສິື່ ງທີື່ ພວກເຂົຳວຳງໃຈຈະຄ ໃຍແມງມມຸ 

 15 ພວກເຂົຳເພິື່ ງເຮ ອນຂອງຕນົ ແຕື່ມນັທນົບ ື່ ໄຫວ 

   ພວກເຂົຳຍ ດມນັໄວໍ້ ແຕື່ມນັກ ບ ື່ ທນົຢ ື່ 

 16 ພວກມນັຂຽວສດົຢ ື່ຕ ື່ໜໍ້ຳດວງອຳທິດ 

   ແລະກິື່ ງຂອງມນັກ ແຜື່ອອກໄປເທິງສວນຂອງມນັ 

 17 ຮຳກຂອງມນັເລ ອໄປເກຳະກອງຫີນ 

   ແລະຢັື່ງລງົໄປໃນຫລ ບກໍ້ອນຫີນ 

 18 ຖໍ້ຳພຣະອງົທ  ຳລຳຍມນັໄປຈຳກບື່ອນຂອງມນັແລໍ້ວ 

   ບື່ອນນ ັໍ້ນຈະປະຕເິສດວື່ຳ ‘ຂໍ້ອຍບ ື່ ເຄີຍເຫັນເຈົໍ້ຳ’ 

 19 ເບິື່ ງແມ ນີໍ້ເປັນຄວຳມຊ ື່ ນບຳນແຫື່ງທຳງຂອງພວກເຂົຳ 

   ແລະຜ ໍ້ອ ື່ ນຈະງອກອອກມຳຈຳກດນິ 

 20 ພຣະເຈົ້າ ຈະບ ື່ ໄດໍ້ປະຖິໍ້ມຄນົດຮີອບຄອບ 

   ຫລ ຄ  ໍ້ຳຊ ຜ ໍ້ເຮັດຄວຳມຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍ 

 21 ພຣະອງົຍງັຈະໃຫໍ້ປຳກຂອງເຈົໍ້ຳຊມົຊ ື່ ນຍນິດດີ ໍ້ວຍ 

   ແລະເຮັດໃຫໍ້ຮມີປຳກຂອງເຈົໍ້ຳໂຫື່ຮ ໍ້ອງສະເໝີ 

 22 ຄນົເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນທີື່ ກຽດຊງັເຈົໍ້ຳຈະຫ ົື່ມຄວຳມອບັອຳຍ 

   ແລະບື່ອນອຳໄສຂອງຄນົຊ ົື່ວຈະບ ື່ ມຕີ ື່ ໄປອີກເລີຍ” 

ບົດທີ 9 
ໂຢບຍອມຮັບວູ່າເປັນຄົນບາບ 

1ແລໍ້ວ ໂຢບ ຕອບ ວື່ຳ          

 2 “ຈງິແທໍ້ ຂໍ້ອຍຮ ໍ້ວ ື່ຳເປັນຢື່ຳງນ ັໍ້ນ 

   ແຕື່ຄນົເຮົຳຈະຊອບທ  ຳຕ ື່ໜໍ້ຳພຣະພກັ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ຢື່ຳງໃດ 

 3 ຖໍ້ຳຄນົໜ ື່ ງຄນົໃດປຳດຖະໜຳຈະໂຕໍ້ແຍໍ້ງກບັພຣະອງົ 

   ໃນພນັເທ ື່ ອຜ ໍ້ນ ັ ໍ້ນກ ຕອບພຣະອງົບ ື່ ໄດໍ້ຈກັເທ ື່ ອດຽວ 

 4 ພຣະອງົສະຫລຳດຢ ື່ໃນພຣະໄທ ແລະພຣະກ  ຳລງັກ ແຂງແຮງ 

   ຜ ໍ້ໃດເຄີຍໄດໍ້ຕ ື່ ສ ໍ້ກບັພຣະອງົ ແລະໄດໍ້ຮບັໄຊຊະນະບ  

 5 ພຣະອງົຜ ໍ້ໄດໍ້ເຄ ື່ ອນຍໍ້ຳຍພ ເຂົຳ ແລະພ ເຂົຳທງັຫລຳຍກ ບ ື່ ຮ  ໍ້ 

   ເມ  ື່ອພຣະອງົໄດໍ້ລ ົໍ້ມມນັດໍ້ວຍພຣະພິໂລດຂອງພຣະອງົ 

 6 ຜ ໍ້ໄດໍ້ສ ັື່ນແຜື່ນດນິໂລກໃຫໍ້ອອກຈຳກບື່ອນຂອງມນັ 

   ແລະເສົຳຂອງມນັກ ສ ັື່ນສະເທ ອນ 

 7 ຜ ໍ້ໄດໍ້ບນັຊຳດວງອຳທິດ ແລະມນັບ ື່ ຂ ໍ້ນ 

   ຜ ໍ້ໄດໍ້ຕຕີຳປະທບັເກບັບນັດຳດວງດຳວໄວໍ້ 
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 8 ຜ ໍ້ໄດໍ້ຂ ງຟໍ້ຳສະຫວນັອອກແຕື່ພຣະອງົດຽວ 

   ແລະໄດໍ້ຢຽບຄ ໍ້ນທະເລ 

 9 ຜ ໍ້ໄດໍ້ສໍ້ຳງໝ ື່ດຳວແຂໍ້ ແລະໝ ື່ດຳວໄຖ 

   ໝ ື່ດຳວລ ກໄກື່ ແລະໝ ື່ດຳວທິດໃຕໍ້ 

 10 ຜ ໍ້ໄດໍ້ກະທ  ຳສິື່ ງໃຫຍື່ເຫລ ອທີື່ ຈະເຂົໍ້ຳໃຈໄດໍ້ 

   ແລະກຳນອດັສະຈນັຢື່ຳງນບັບ ື່ ຖ ໍ້ວນ 

 11 ເບິື່ ງແມ ພຣະອງົໄດໍ້ຜື່ຳນຂໍ້ອຍໄປ ແລະຂໍ້ອຍບ ື່ ໄດໍ້ເຫັນພຣະອງົ 

   ພຣະອງົໄດໍ້ຜື່ຳນກຳຍໄປ ແລະຂໍ້ອຍບ ື່ ໄດໍ້ສງັເກດເຫັນ 

 12 ພຣະອງົໄດໍ້ເອົຳໄປ ໃຜຈະຫໍ້ຳມພຣະອງົໄດໍ້ 

   ໃຜຈະທ ນພຣະອງົວື່ຳ ‘ພຣະອງົໄດໍ້ກະທ  ຳຫຍງັຫ ັໍ້ນ’ 

 13 ພຣະເຈົ້າ ຈະບ ື່ ໄດໍ້ຫນັພຣະພິໂລດຂອງພຣະອງົກບັ 

   ຕ ື່ ພຣະອງົ ພວກສະໝນຸຂອງຄວຳມຈອງຫອງຕໍ້ອງກຳບຢ ື່ 

 14 ແລໍ້ວຂໍ້ອຍຈະຕອບພຣະອງົໄດໍ້ຢື່ຳງໃດ 

   ຈະເລ ອກຖໍ້ອຍຄ  ຳຫຍງັມຳໂຕໍ້ຕອບພຣະອງົ 

 15 ເຖງິວື່ຳຂໍ້ອຍຊອບທ  ຳ ຂໍ້ອຍກ ຕອບພຣະອງົບ ື່ ໄດໍ້ 

   ຂໍ້ອຍຈະຕໍ້ອງຂ ພຣະກະລນຸຳຕ ື່ ຜ ໍ້ພິພຳກສຳຂອງຂໍ້ອຍ 

 16 ຖໍ້ຳຂໍ້ອຍຮໍ້ອງທ ນຕ ື່ ພຣະອງົ ແລະພຣະອງົໄດໍ້ຕອບຂໍ້ອຍ 

   ຂໍ້ອຍຈະບ ື່ ເຊ ື່ ອວື່ຳພຣະອງົໄດໍ້ຟງັສຽງຂອງຂໍ້ອຍ 

 17 ເພຳະພຣະອງົທບຸຕຂີ ໍ້ອຍດໍ້ວຍພຳຍ ຸ

   ແລະເພີື່ ມທະວບີຳດແຜຂອງຂໍ້ອຍໂດຍບ ື່ ມເີຫດຜນົ 

 18 ພຣະອງົຈະບ ື່ ໃຫໍ້ຂໍ້ອຍຫຳຍໃຈໄດໍ້ 

   ແຕື່ຕ ື່ ມຄວຳມຂມົຂ ື່ ນໃຫໍ້ຂໍ້ອຍຈນົເຕັມ 

 19 ຖໍ້ຳຂໍ້ອຍກື່ຳວເຖງິກຳນລອງກ  ຳລງັ ກ ເບິື່ ງພຣະອງົແມ 

   ຖໍ້ຳເປັນເລ ື່ ອງກຳນພິພຳກສຳ ໃຜຈະນດັເວລຳໃຫໍ້ຂໍ້ອຍສ ໍ້ຄະດໄີດໍ້ 

 20 ຖໍ້ຳຂໍ້ອຍອໍ້ຳງວື່ຳຕວົຊອບທ  ຳ ປຳກຂອງຂໍ້ອຍຈະກື່ຳວໂທດຂໍ້ອຍ 

   ຖໍ້ຳຂໍ້ອຍອໍ້ຳງວື່ຳຕວົດຮີອບຄອບ ພຣະອງົຈະພິສ ດວື່ຳຂໍ້ອຍບກົຜື່ອງ 

 21 ເຖງິແມ ື່ນຂໍ້ອຍດຮີອບຄອບ ຂໍ້ອຍກ ບ ື່ ເຂົໍ້ຳໃຈຕວົຂໍ້ອຍເອງ 

   ຂໍ້ອຍຈະກຽດຊງັຊວີດິຂອງຂໍ້ອຍ 

 22 ສບັພະທກຸສິື່ ງກ ຄ ກນັໝດົ ເພຳະສະນ ັໍ້ນ ຂໍ້ອຍຈ ື່ງວື່ຳ 

   ‘ພຣະອງົໄດໍ້ທ  ຳລຳຍທງັຄນົດຮີອບຄອບ ແລະຄນົຊ ົື່ວ’ 

 23 ເມ  ື່ອໄພພິບດັນ  ຳຄວຳມຕຳຍມຳໂດຍໄວ 

   ພຣະອງົໄດໍ້ເຍຳະເຍີໍ້ຍຄວຳມລ  ຳບຳກຍຳກເຂັນຂອງຜ ໍ້ບ ື່ ມຄີວຳມຜິດ 

 24 ແຜື່ນດນິໂລກນີໍ້ໄດໍ້ມອບໄວໍ້ໃນມ  ຂອງຄນົຊ ົື່ວ 
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   ພຣະອງົໄດໍ້ປິດໜໍ້ຳບນັດຳຜ ໍ້ພິຈຳລະນຳໂລກ 

  ຖໍ້ຳບ ື່ ແມ ື່ນພຣະອງົ ແລໍ້ວແມ ື່ນໃຜ 

 25 ‘ວນັທງັຫລຳຍຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄວກວື່ຳນກັແລື່ນ 

   ມນັພ ົໍ້ນໄປ ມນັບ ື່ ເຫັນສິື່ ງດຫີຍງັ 

 26 ມນັຜື່ຳນໄປຄ ກບັເຮ ອໄວ 

   ດ ັື່ງນກົອິນຊບີນິລງົມຳຈບັເຫຍ ື່ ອ 

 27 ຖໍ້ຳຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍວື່ຳ “ຂໍ້ອຍຈະລ ມຄ  ຳຮໍ້ອງທກຸຂອງຂໍ້ອຍ 

   ຂໍ້ອຍຈະຖິໍ້ມໜໍ້ຳເສົໍ້ຳຂອງຂໍ້ອຍ ແລະຈະເບກີບຳນ” 

 28 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍເກດີຢໍ້ຳນກວົບນັດຳຄວຳມທກຸຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ເພຳະຂໍ້ຳນໍ້ອຍຮ ໍ້ວ ື່ຳພຣະອງົຈະບ ື່ ຖ ວື່ຳຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍບ ື່ ມຄີວຳມຜິດ 

 29 ຖໍ້ຳຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຊ ົື່ວຊໍ້ຳ 

   ເຫດໃດຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈ ື່ງເສຍແຮງເປົື່ ຳ ໆຢື່ຳງນ ັໍ້ນ 

 30 ຖໍ້ຳຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຊ  ຳລະຕວົຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍດໍ້ວຍນ  ໍ້ຳຈຳກຫິມະ 

   ແລະລໍ້ຳງມ  ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍດໍ້ວຍນ  ໍ້ຳຢຳ 

 31 ພຣະອງົຍງັຈະໄດໍ້ຈຸ ື່ມຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍລງົໄປໃນຂມຸ 

   ແມ ື່ນເສ ໍ້ອຜໍ້ຳຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະກຽດຊງັຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ’ 

 32 ພຣະອງົບ ື່ ແມ ື່ນມະນດຸຄ ຂໍ້ອຍ ທີື່ ຂ ໍ້ອຍຈະຕອບພຣະອງົ 

   ຄ ເຮົຳຈະມຳສ ໍ້ຄະດນີ  ຳກນັ 

 33 ບ ື່ ມຄີນົກຳງລະຫວື່ຳງເຮົຳ 

   ຜ ໍ້ຊ ື່ ງຈະວຳງມ  ເທິງເຮົຳທງັສອງໄດໍ້ 

 34 ຂ ໃຫໍ້ພຣະອງົໄດໍ້ນ  ຳໄມ ໍ້ແສໍ້ໄປຈຳກຂໍ້ອຍ 

   ແລະຂ ຢື່ຳໃຫໍ້ຄວຳມໂກດຮໍ້ຳຍຈຳກພຣະອງົເຮັດໃຫໍ້ຂໍ້ອຍຢໍ້ຳນກວົຫລຳຍ 

 35 ແມ ື່ນຂໍ້ອຍຈະເວົໍ້ຳ ແລະບ ື່ ຢໍ້ຳນກວົພຣະອງົ 

   ແຕື່ໃຈຈງິຂອງຂໍ້ອຍບ ື່ ເປັນຢື່ຳງນ ັໍ້ນ” 

ບົດທີ 10 
ໂຢບສິ້ນຫວັງ ເພາະເຫດສະພາບຂອງຕົນ 

 1 “ຈດິໃຈຂໍ້ອຍເບ ື່ ອຊວີດິຂອງຂໍ້ອຍ 

   ຂໍ້ອຍຈະຮໍ້ອງທກຸຢ ື່ບ ື່ ຢດຸ ຂໍ້ອຍຈະເວົໍ້ຳດໍ້ວຍຈດິໃຈຂມົຂ ື່ ນຂອງຂໍ້ອຍ 

 2 ຂໍ້ອຍຈະທ ນ ພຣະເຈົ້າ ວື່ຳ ‘ຂ ຢື່ຳໄດໍ້ກ ື່ຳວໂທດຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ຂ ໃຫໍ້ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຮ ໍ້ວ ື່ຳເຫດໃດພຣະອງົໄດໍ້ໂຕໍ້ແຍໍ້ງກບັຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

 3 ພຣະອງົໄດໍ້ເຫັນດແີລໍ້ວບ ທີື່ ຈະບບີບງັຄບັ 

   ທີື່ ຈະໝິື່ ນປະໝຳດສິື່ ງທີື່ ອອກມຳຈຳກພຣະຫດັຂອງພຣະອງົ 
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  ແລະໄດໍ້ໂຜດແຜນກຳນຂອງຄນົຊ ົື່ວ 

 4 ພຣະອງົມພີຣະເນດເໝ ອນຕຳຄນົບ  

   ພຣະອງົໄດໍ້ເຫັນເໝ ອນມະນດຸເຫັນບ  

 5 ວນັຂອງພຣະອງົເໝ ອນວນັຂອງມະນດຸບ  

   ປີຂອງພຣະອງົເໝ ອນວນັຄ ນຂອງຄນົເຮົຳບ  

 6 ທີື່ ພຣະອງົໄດໍ້ຄອຍຖໍ້ຳຈບັຄວຳມຊ ົື່ວຊໍ້ຳຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ແລະຄ ົໍ້ນຫຳບຳບຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

 7 ແມ ື່ນພຣະອງົຮ ໍ້ວ ື່ຳຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍບ ື່ ໄດໍ້ເປັນຄນົຊ ົື່ວ 

   ແລະບ ື່ ມໃີຜຊື່ວຍໃຫໍ້ພ ົໍ້ນອອກຈຳກພຣະຫດັຂອງພຣະອງົໄດໍ້ 

 8 ພຣະຫດັຂອງພຣະອງົ ໄດໍ້ປັ ໍ້ນ ແລະສໍ້ຳງຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

   ເຖງິປຳນນ ັໍ້ນພຣະອງົໄດໍ້ຫນັມຳທ  ຳລຳຍຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

 9 ຂ ໄດໍ້ລະນ ກວື່ຳພຣະອງົໄດໍ້ສໍ້ຳງຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍດ ັື່ງດນິໜຽວ 

   ພຣະອງົຈະໄດໍ້ນ  ຳຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍໃຫໍ້ກບັເປັນຂີໍ້ຝຸື່ນດນິອີກບ  

 10 ພຣະອງົບ ື່ ໄດໍ້ຖອກຂໍ້ຳນໍ້ອຍອອກເໝ ອນນ  ໍ້ຳນມົ 

   ແລະເຮັດໃຫໍ້ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍແຂງເໝ ອນເນຍີແຂງບ  

 11 ພຣະອງົໄດໍ້ເອົຳເນ ໍ້ອໜງັຫ ົື່ມຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍໄວໍ້ 

   ແລະໄດໍ້ສຳນຂໍ້ຳນໍ້ອຍດໍ້ວຍກະດ ກ ແລະເສັໍ້ນເອັນ 

 12 ພຣະອງົໄດໍ້ປະທຳນຊວີດິ ແລະຄວຳມເມດຕຳແກື່ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

   ແລະຄວຳມດ ແລຮກັສຳຂອງພຣະອງົໄດໍ້ສະຫງວນຈດິວນິຍຳນຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄວໍ້ 

 13 ແຕື່ສິື່ ງຕ ື່ ໄປນີໍ້ພຣະອງົໄດໍ້ເຊ ື່ ອງໄວໍ້ໃນພຣະໄທຂອງພຣະອງົ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຮ ໍ້ວ ື່ຳນີໍ້ເປັນພຣະປະສງົຂອງພຣະອງົ 

 14 ຖໍ້ຳຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍເຮັດບຳບ ພຣະອງົໄດໍ້ໝຳຍຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄວໍ້ 

   ແລະບ ື່ ໄດໍ້ປື່ອຍຕວົຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍໃຫໍ້ພ ົໍ້ນໂທດຄວຳມຊ ົື່ວຊໍ້ຳຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

 15 ຖໍ້ຳຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍ ວບິດັແກື່ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ ຖໍ້ຳຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຊອບທ  ຳ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຍງັເງຍີຫວົຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍຂ ໍ້ນບ ື່ ໄດໍ້ 

  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍເຕັມດໍ້ວຍຄວຳມໄຮໍ້ກຽດ ສະນ ັໍ້ນຂ ເບິື່ ງຄວຳມທກຸໃຈຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

 16 ໄພພິບດັຕື່ຳງໆເພີື່ ມຫລຳຍຂ ໍ້ນ 

   ພຣະອງົຈະໄດໍ້ໄລື່ລໍ້ຳຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍເໝ ອນໂຕສິງທີື່ ໂຫດຮໍ້ຳຍ 

  ແລະໄດໍ້ເຮັດກຳນອດັສະຈນັຕ ື່ ສ ໍ້ຂ ໍ້ຳນ ໍ້ອຍອີກ 

 17 ພຣະອງົໄດໍ້ຟ ໍ້ນພະຍຳນຂອງພຣະອງົປກັປ ຳຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍໃໝື່ 

   ແລະໄດໍ້ເພີື່ ມຄວຳມຮໍ້ອນພຣະໄທຂອງພຣະອງົໃນຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

  ພຣະອງົໄດໍ້ນ  ຳກອງທບັຫລຳຍກອງມຳຕ ື່ ສ ໍ້ຂ ໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

 18 ເຫດໃດພຣະອງົໄດໍ້ນ  ຳຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍອອກມຳຈຳກທໍ້ອງແມ ື່ 
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   ບ ື່ ດ ັື່ງນ ັ ໍ້ນ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຄງົຕຳຍກື່ອນຕຳໃດ ໆໄດໍ້ເຫັນຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

 19 ຄ ກບັວື່ຳຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍບ ື່ ໄດໍ້ເກດີມຳ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຄງົຖ ກນ  ຳຈຳກທໍ້ອງແມ ື່ໄປເຖງິຂມຸຝງັສບົແລໍ້ວ 

 20 ວນັຄ ນຊວີດິຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍມແີຕື່ໜໍ້ອຍດຽວບ ື່ ແມ ື່ນບ  

   ຂ ຢດຸເຖດີ ຂ ໃຫໍ້ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຢ ື່ລ  ຳພງັ ເພ ື່ ອຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຈະຊ ື່ ນໃຈອີກແດື່ 

 21 ກື່ອນທີື່ ຂ ໍ້ຳນ ໍ້ອຍຈະໄປສ ື່ບື່ອນທີື່ ຂ ໍ້ຳນ ໍ້ອຍບ ື່ ກບັ 

   ເຖງິແຜື່ນດນິແຫື່ງຄວຳມມ ດ ແລະເງຳົມດັຈລຸຳດ 

 22 ແຜື່ນດນິຂອງຄວຳມມ ດທ ບດ ັື່ງຕວົຄວຳມມ ດ 

   ເປັນແຜື່ນດນິຂອງເງຳົມດັຈລຸຳດ ບ ື່ ມລີະບຽບ 

  ແລະຄວຳມສະຫວື່ຳງເປັນເໝ ອນຄວຳມມ ດ’” 

ບົດທີ 11 
ໂສຟາວູ່າໂຢບເວົ້າຂີ້ຕົວະ ແລະເປັນຄົນໜ້າຊື່ໃຈຄົດ 

1ແລໍ້ວ ໂຊຟາ ຊຳວ ນາອາມາ ຕອບ ວື່ຳ          

 2 “ຄວນທີື່ ຈະຟງັຖໍ້ອຍຄ  ຳໂດຍບ ື່ ມໃີຜຕອບບ  

   ແລະຄນົທີື່ ເວົໍ້ຳຫລຳຍຄວນຈະນບັວື່ຳຊອບທ  ຳບ  

 3 ຄວນທີື່ ຄ  ຳເວົໍ້ຳຂີໍ້ຕວົະຂອງເຈົໍ້ຳເຮັດໃຫໍ້ຄນົນິໍ້ງ 

   ແລະເມ  ື່ອເຈົໍ້ຳເຍຳະເຍີໍ້ຍ ບ ື່ ຄວນມຜີ ໍ້ໃດເຮັດໃຫໍ້ເຈົໍ້ຳອບັອຳຍບ  

 4 ເພຳະເຈົໍ້ຳວື່ຳ ‘ຄ  ຳສອນຂອງຂໍ້ອຍບ ລິສດຸ 

   ແລະຂໍ້ອຍກ ສະອຳດໃນສຳຍພຣະເນດ ພຣະເຈົ້າ’ 
 5 ແຕື່ ໂອ ໃຜຈະໃຫໍ້ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ 

   ແລະເປີດຮມິພຣະໂອດຂອງພຣະອງົກື່ຳວກບັເຈົໍ້ຳ 

 6 ໃຜຈະໃຫໍ້ພຣະອງົໄດໍ້ສະແດງເຄັດລບັຂອງສະຕປິນັຍຳໃຫໍ້ເຈົໍ້ຳ 

   ເພຳະຄວຳມເຂົໍ້ຳໃຈຂອງພຣະອງົເຫລ ອທີື່ ຈະເຂົໍ້ຳໃຈໄດໍ້ 

  ຈ ົື່ງຮ ໍ້ວ ື່ຳ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ເອີໍ້ນຮໍ້ອງຈຳກເຈົໍ້ຳໜໍ້ອຍກວື່ຳຄວຳມຊ ົື່ວຊໍ້ຳຂອງເຈົໍ້ຳຫລຳຍຂ ໍ້ 

 7 ເຈົໍ້ຳຈະຮ ໍ້ເຫັນສະພຳບຂອງ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ບ  

   ເຈົໍ້ຳຮ ໍ້ເຫັນອງົຜ ໍ້ມລິີດອ  ຳນຳດໄດໍ້ໝດົບ  

 8 ນ ັໍ້ນສ ງເທົື່ ຳຟໍ້ຳສະຫວນັ ເຈົໍ້ຳຈະເຮັດຫຍງັໄດໍ້ 

   ເລິກກວື່ຳນະລກົ ເຈົໍ້ຳຈະຮ ໍ້ຫຍງັໄດໍ້ 

 9 ວດັແທກເບິື່ ງກ ຍຳວກວື່ຳໂລກ 

   ແລະກວໍ້ຳງກວື່ຳທະເລ 

 10 ຖໍ້ຳພຣະອງົໄດໍ້ຜື່ຳນໄປ ແລະຊງົຄມຸຂງັ 

   ແລະຊງົເອີໍ້ນມຳຊຸມນມຸກນັ ໃຜຈະຂດັຂວຳງພຣະອງົໄດໍ້ 
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 11 ເພຳະພຣະອງົຮ ໍ້ຄນົບ ື່ ມຄີື່ຳ ເມ  ື່ອພຣະອງົໄດໍ້ເຫັນຄວຳມຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍ 

   ພຣະອງົຈະບ ື່ ໄດໍ້ພິຈຳລະນຳບ  

 12 ແຕື່ຄນົບ ື່ ມຄີື່ຳຢຳກສະຫລຳດ 

   ເຖງິແມ ື່ນວື່ຳມະນດຸເກດີມຳເໝ ອນລ ກລຳປື່ຳ 

 13 ຖໍ້ຳເຈົໍ້ຳຕຽມໃຈຂອງເຈົໍ້ຳໄວໍ້ 

   ແລະເຈົໍ້ຳຢຽດມ  ຂອງເຈົໍ້ຳອອກໄປຫຳພຣະອງົ 

 14 ຖໍ້ຳຄວຳມຊ ົື່ວຊໍ້ຳຢ ື່ໃນມ  ຂອງເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງຖິໍ້ມໄປໃຫໍ້ໄກ 

   ແລະຢື່ຳໃຫໍ້ຄວຳມຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍອຳໄສຢ ື່ໃນເຕັນຂອງເຈົໍ້ຳ 

 15 ແລໍ້ວແທໍ້ຈງິ ເຈົໍ້ຳຈະເງຍີໜໍ້ຳຂ ໍ້ນໂດຍປຳດສະຈຳກຕ  ຳໜິ 

   ເຈົໍ້ຳຈະໝັໍ້ນຄງົ ແລະບ ື່ ຕໍ້ອງຢໍ້ຳນກວົ 

 16 ເພຳະເຈົໍ້ຳຈະລ ມຄວຳມທກຸຍຳກຂອງເຈົໍ້ຳ 

   ເຈົໍ້ຳຈະຈດົຈ  ຳໄດໍ້ເໝ ອນນ  ໍ້ຳທີື່ ໄດໍ້ໄຫລຜື່ຳນພ ົໍ້ນໄປ 

 17 ແລໍ້ວຊວີດິຂອງເຈົໍ້ຳຈະສກຸໃສຫລຳຍກວື່ຳເວລຳກຳງເວັນ 

   ເຈົໍ້ຳຈະສື່ອງແສງເໝ ອນຕອນເຊົໍ້ຳ 

 18 ແລະເຈົໍ້ຳຈະຮ ໍ້ສ ກໝັໍ້ນຄງົ ເພຳະມຄີວຳມຫວງັ ເອີ 

   ເຈົໍ້ຳຈະກວຳດສຳຍຕຳເບິື່ ງສບັພະທກຸສິື່ ງ ແລະນອນພກັຢື່ຳງປອດໄພ 

 19 ເຈົໍ້ຳຈະນອນລງົ ແລະບ ື່ ມໃີຜເຮັດໃຫໍ້ເຈົໍ້ຳຢໍ້ຳນກວົ 

   ເອີ ຄນົເປັນຈ  ຳນວນຫລຳຍຈະມຳອໍ້ອນວອນຂ ຄວຳມຊື່ວຍເຫລ ອຈຳກເຈົໍ້ຳ 

 20 ແຕື່ວື່ຳຕຳຂອງຄນົຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍຈະມ ດມວົ ພວກເຂົຳຈະຫລີກໜີບ ື່ ໄດໍ້ 

   ແລະຄວຳມຫວງັຂອງພວກເຂົຳຈະເໝ ອນກບັຄວຳມຕຳຍນ ັໍ້ນເອງ” 

ບົດທີ 12 
ໂຢບຕອບ ແລະວູ່າກູ່າວຄວາມຖູ່ອຍຮ້າຍຂອງເພື່ອນໆ 

1ແລໍ້ວ ໂຢບ ຕອບ ວື່ຳ          

 2 “ບ ື່ ຕໍ້ອງສງົໄສເລີຍທີື່ ເຈົໍ້ຳທງັຫລຳຍເປັນສຽງຂອງປະຊຳຊນົ 

   ແລະສະຕປິນັຍຳຈະຕຳຍໄປພໍ້ອມກບັເຈົໍ້ຳ 

 3 ແຕື່ຂໍ້ອຍກ ມຄີວຳມເຂົໍ້ຳໃຈຄ ກບັເຈົໍ້ຳ ຂໍ້ອຍບ ື່ ດກີວື່ຳເຈົໍ້ຳ ເອ ີ

   ເລ ື່ ອງຢື່ຳງນີໍ້ໃຜຈະບ ື່ ຮ  ໍ້ 

 4 ຂໍ້ອຍເປັນເໝ ອນຜ ໍ້ທີື່ ໃຫໍ້ເພ ື່ ອນບໍ້ຳນຊມົຊ ື່ ນຍນິດເີຍຳະເຍີໍ້ຍ 

   ຜ ໍ້ຮ ໍ້ອງທ ນ ພຣະເຈົ້າ ແລະພຣະອງົໄດໍ້ຕອບ 

  ຄນົດຮີອບຄອບອນັຊອບທ  ຳເປັນບື່ອນໃຫໍ້ພວກເຂົຳຫວົຂວນັ 

 5 ໃນຄວຳມຄິດຂອງຜ ໍ້ທີື່ ຢ ື່ຢື່ຳງສະບຳຍ 

   ຜ ໍ້ມຕີນີພໍ້ອມທີື່ ຈະພຳດເໝ ອນຕະກຽງທີື່ ຖ ກໝິື່ ນປະໝຳດ 
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 6 ເຕັນຂອງໂຈນກ ຮ ັື່ງມ ີແລະບກຸຄນົທີື່ ຍວົະເຍົໍ້ຳ ພຣະເຈົ້າ ກ ໝັໍ້ນຄງົ 

   ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ນ  ຳຂອງຫລວງຫລຳຍມຳສ ື່ມ  ຂອງພວກເຂົຳ 

 7 ແຕື່ຂ ຖຳມສດັເດຍລະສຳນ ແລະມນັຈະສອນເຈົໍ້ຳ 

   ຖຳມນກົໃນອຳກຳດເບິື່ ງ ແລະມນັຈະບອກເຈົໍ້ຳ 

 8 ຫລ ເວົໍ້ຳກບັແຜື່ນດນິໂລກ ແລະມນັຈະສອນເຈົໍ້ຳ 

   ແລະປຳທະເລຈະປະກຳດແກື່ເຈົໍ້ຳ 

 9 ໃນບນັດຳສິື່ ງເຫລົື່ ຳນີໍ້ມສີິື່ ງໃດທີື່ ບ ື່ ຮ  ໍ້ວ ື່ຳພຣະຫດັຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ໄດໍ້ກະທ  ຳໃຫໍ້ເປັນໄປຢື່ຳງນ ັໍ້ນ 

 10 ຈດິໃຈຂອງສິື່ ງທີື່ ມຊີວີດິທກຸຢື່ຳງຢ ື່ໃນພຣະຫດັຂອງພຣະອງົ 

   ທງັລມົຫຳຍໃຈຂອງມະນດຸທງັປວງ 

 11 ຫ ທດົລອງຖໍ້ອຍຄ  ຳບ ື່ ແມ ື່ນບ  

   ແລະເພດຳນປຳກຊມີລດົອຳຫຳນບ ື່ ແມ ື່ນບ  

 12 ສະຕປິນັຍຳຢ ື່ກບັຄນົມອີຳຍຫຸລຳຍ 

   ແລະອຳຍຍຸ ນຍຳວເຮັດໃຫໍ້ເກດີຄວຳມເຂົໍ້ຳໃຈ 

 13 ສະຕປິນັຍຳ ແລະລິດທຳນພຸຳບຢ ື່ກບັ ພຣະເຈົ້າ  

   ພຣະອງົມຄີ  ຳແນະນ  ຳ ແລະຄວຳມເຂົໍ້ຳໃຈ 

 14 ເບິື່ ງແມ ພຣະອງົໄດໍ້ມ ໍ້ຳງລງົ ແລະບ ື່ ມຜີ  ໍ້ໃດສໍ້ຳງຂ ໍ້ນໃໝື່ໄດໍ້ 

   ພຣະອງົໄດໍ້ກກັຂງັມະນດຸຄນົໜ ື່ ງໄວໍ້ ແລະບ ື່ ມຜີ  ໍ້ໃດເປີດໄດໍ້ 

 15 ພຣະອງົໄດໍ້ຕນັນ  ໍ້ຳໄວໍ້ ແລະມນັກ ແຫໍ້ງໄປ 

   ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ພຣະອງົໄດໍ້ສ ົື່ງມນັອອກໄປ ແລະມນັກ ຖໍ້ວມແຜື່ນດນິ 

 16 ພຣະກ  ຳລງັ ແລະພຣະສະຕປິນັຍຳຢ ື່ກບັພຣະອງົ 

   ຜ ໍ້ທີື່ ຫລງົຜິດກບັຜ ໍ້ທີື່ ໃຫໍ້ຫລງົຜິດເປັນຂອງພຣະອງົ 

 17 ພຣະອງົໄດໍ້ນ  ຳທີື່ ປ ກສຳໄປຕວົເປົື່ ຳ 

   ແລະພຣະອງົໄດໍ້ກະທ  ຳຜ ໍ້ພິພຳກສຳໃຫໍ້ເປັນຄນົໂງ ື່ 

 18 ພຣະອງົໄດໍ້ປດົບນັດຳກະສດັລງົຈຳກບນັລງັ 

   ແລະໄດໍ້ຜ ກມດັແອວຂອງກະສດັເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນດໍ້ວຍຜໍ້ຳຄຳດແອວ 

 19 ພຣະອງົໄດໍ້ນ  ຳເຈົໍ້ຳຊຳຍໄປຕວົເປົື່ ຳ 

   ແລະໄດໍ້ລ ົໍ້ມຜ ໍ້ມກີ  ຳລງັເສຍ 

 20 ພຣະອງົໄດໍ້ເອົຳຄ  ຳເວົໍ້ຳໄປຈຳກຜ ໍ້ທີື່ ພວກເຂົຳວຳງໃຈ 

   ແລະໄດໍ້ນ  ຳກຳນພິຈຳລະນຳໄປຈຳກພວກຜ ໍ້ມອີຳຍ ຸ

 21 ພຣະອງົໄດໍ້ຖອກຄວຳມອບັອຳຍເທິງເຈົໍ້ຳນຳຍ 

   ແລະໄດໍ້ກະທ  ຳໃຫໍ້ຜ ໍ້ທີື່ ແຂງແຮງອື່ອນກ  ຳລງັ 

 22 ພຣະອງົໄດໍ້ເປີດສິື່ ງທີື່ ເລິກອອກມຳຈຳກຄວຳມມ ດ 
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   ແລະໄດໍ້ນ  ຳເງຳົມດັຈລຸຳດມຳສ ື່ຄວຳມສະຫວື່ຳງ 

 23 ພຣະອງົໄດໍ້ກະທ  ຳໃຫໍ້ປະຊຳຊຳດໃຫຍື່ຂ ໍ້ນ 

   ແລະໄດໍ້ທ  ຳລຳຍ ພຣະອງົໄດໍ້ຂະຫຍຳຍບນັດຳປະຊຳຊຳດ 

  ແລະໄດໍ້ນ  ຳພວກເຂົຳທງັຫລຳຍໃຫໍ້ແຄບລງົອີກ 

 24 ພຣະອງົໄດໍ້ນ  ຳຄວຳມເຂົໍ້ຳໃຈໄປຈຳກຫວົໜໍ້ຳຊຳວໂລກ 

   ແລະໄດໍ້ກະທ  ຳໃຫໍ້ພວກເຂົຳພະເນຈອນໄປໃນຖິື່ ນແຫໍ້ງແລໍ້ງກນັດຳນ 

  ຊ ື່ ງບ ື່ ມຫີນົທຳງ 

 25 ພວກເຂົຳທງັຫລຳຍງມົຢ ື່ໃນຄວຳມມ ດ 

   ປຳດສະຈຳກຄວຳມສະຫວື່ຳງ 

  ແລະພຣະອງົໄດໍ້ເຮັດໃຫໍ້ພວກເຂົຳໂຊເຊເໝ ອນຄນົເມຳົ” 

ບົດທີ 13 
ໂຢບປ້ອງກັນຄວາມສັດຊື່ຂອງຕົນເອງ 

 1 “ເບິື່ ງແມ ຕຳຂອງຂໍ້ອຍໄດໍ້ເຫັນສິື່ ງທງັໝດົນີໍ້ແລໍ້ວ 

   ຫ ຂອງຂໍ້ອຍໄດໍ້ຍນິ ແລະເຂົໍ້ຳໃຈເລ ື່ ອງນີໍ້ແລໍ້ວ 

 2 ສິື່ ງໃດທີື່ ເຈົໍ້ຳທງັຫລຳຍຮ ໍ້ ຂໍ້ອຍກ ຮ ໍ້ດ ໍ້ວຍ 

   ຂໍ້ອຍບ ື່ ດກີວື່ຳເຈົໍ້ຳ 

 3 ແຕື່ຂໍ້ອຍຈະຂ ທ ນຕ ື່ ອງົຜ ໍ້ມລິີດອ  ຳນຳດ 

   ແລະປຳດຖະໜຳຈະສ ໍ້ຄະດຂີອງຂໍ້ອຍກບັ ພຣະເຈົ້າ 
 4 ສື່ວນເຈົໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳຖ ກສຳບດໍ້ວຍກຳນຂີໍ້ຕວົະ 

   ເຈົໍ້ຳທງັປວງເປັນແພດທີື່ ໃຊໍ້ບ ື່ ໄດໍ້ 

 5 ໂອ ເຈົໍ້ຳໜໍ້ຳຈະມດິງຽບຢ ື່ 

   ແລະຄວຳມມດິງຽບນ ັໍ້ນຈະເປັນສະຕປິນັຍຳຂອງເຈົໍ້ຳ 

 6 ບດັນີໍ້ ຂ ຟງັກຳນຫຳເຫດຜນົຂອງຂໍ້ອຍ 

   ແລະຂ ຟງັຄ  ຳອໍ້ອນວອນຂອງຮມີປຳກຂອງຂໍ້ອຍ 

 7 ເຈົໍ້ຳທງັຫລຳຍຈະເວົໍ້ຳຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍເພ ື່ ອ ພຣະເຈົ້າ ບ  

   ແລະເວົໍ້ຳຄວຳມບ ື່ ຈງິເພ ື່ ອພຣະອງົບ  

 8 ເຈົໍ້ຳທງັຫລຳຍຈະສະແດງຄວຳມເຂົໍ້ຳຂໍ້ຳງພຣະອງົບ  

   ເຈົໍ້ຳຈະວື່ຳຄວຳມຝື່ຳຍ ພຣະເຈົ້າ ບ  

 9 ເມ  ື່ອພຣະອງົໄດໍ້ຄ ົໍ້ນພບົເຈົໍ້ຳ ຈະດແີກື່ເຈົໍ້ຳບ  

   ຫລ ເຈົໍ້ຳຈະເຍຳະເຍີໍ້ຍພຣະອງົໄດໍ້ເໝ ອນຜ ໍ້ໜ ື່ ງຜ ໍ້ໃດເຍຳະເຍີໍ້ຍມະນດຸບ  

 10 ພຣະອງົຈະໄດໍ້ລງົໂທດເຈົໍ້ຳທງັຫລຳຍແທໍ້ 

   ຖໍ້ຳເຈົໍ້ຳສະແດງຄວຳມລ  ຳອຽງຢື່ຳງລບັ ໆ 
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 11 ລິດອ  ຳນຳດຂອງພຣະອງົຈະບ ື່ ເຮັດໃຫໍ້ເຈົໍ້ຳຢໍ້ຳນກວົ 

   ແລະຄວຳມໂກດຮໍ້ຳຍຕ ື່ ພຣະອງົຈະບ ື່ ຕກົເໜ ອເຈົໍ້ຳຫລ  

 12 ຄວຳມລະນ ກເຖງິທງັຫລຳຍຂອງເຈົໍ້ຳເປັນເໝ ອນຂີໍ້ເທົື່ ຳ 

   ຮື່ຳງກຳຍຂອງເຈົໍ້ຳເປັນແຕື່ກຳຍດນິ 

 13 ຂ ຈ ົື່ງມດິສຳ ແລະຂໍ້ອຍຈະເວົໍ້ຳ 

   ແລະແມ ື່ນຫຍງັຈະເກດີຂ ໍ້ນແກື່ຂໍ້ອຍ ກ ຂ ໃຫໍ້ເກດີທໍ້ອນ 

 14 ເຫດສນັໃດ ຂໍ້ອຍຈະຄຳບເນ ໍ້ອໜງັຂອງຂໍ້ອຍໄວໍ້ 

   ແລະສື່ຽງຊວີດິຂອງຂໍ້ອຍ 

 15 ເຖງິແມ ື່ນພຣະອງົໄດໍ້ປະຫຳນຂໍ້ອຍເສຍ ຂໍ້ອຍກ ຈະຍງັວຳງໃຈໃນພຣະອງົ 

   ແຕື່ຂໍ້ອຍຈະຍງັຢ ນຢນັທຳງທງັຫລຳຍຂອງຂໍ້ອຍຕ ື່ໜໍ້ຳພຣະພກັພຣະອງົ 

 16 ພຣະອງົຈະໄດໍ້ເປັນຄວຳມພ ົໍ້ນຂອງຂໍ້ອຍດໍ້ວຍ 

   ເພຳະຄນົໜໍ້ຳຊ ື່ ໃຈຄດົຈະບ ື່ ໄດໍ້ເຂົໍ້ຳມຳຕ ື່ໜໍ້ຳເບ ໍ້ອງພຣະພກັພຣະອງົ 

 17 ຂ ຟງັຖໍ້ອຍຄ  ຳຂອງຂໍ້ອຍຢື່ຳງລະມດັລະວງັ 

   ແລະໃຫໍ້ຄ  ຳກ ື່ຳວຂອງຂໍ້ອຍຢ ື່ໃນຫ ຂອງເຈົໍ້ຳ 

 18 ເບິື່ ງແມ ຂໍ້ອຍຕຽມຄະດຂີອງຂໍ້ອຍແລໍ້ວ 

   ຂໍ້ອຍຮ ໍ້ວ ື່ຳ ຈະປຳກດົວື່ຳຂໍ້ອຍບ ລິສດຸ 

 19 ໃຜນ  ຈະສ ໍ້ຄະດກີບັຂໍ້ອຍ ເພຳະບດັນີໍ້ 

   ຖໍ້ຳຂໍ້ອຍມດິງຽບຢ ື່ ຂໍ້ອຍກ ຈະຕຳຍ 

 20 ‘ຂ ໄດໍ້ປະທຳນສອງສິື່ ງແກື່ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

   ແລະຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະບ ື່ ເຊ ື່ ອງຕວົຈຳກພຣະພກັພຣະອງົ 

 21 ຂ ໄດໍ້ຫດົພຣະຫດັໃຫໍ້ໄກຈຳກຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ແລະຂ ຢື່ຳໃຫໍ້ຄວຳມໂກດຮໍ້ຳຍຂອງພຣະອງົເຮັດໃຫໍ້ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຢໍ້ຳນກວົ 

 22 ຂ ພຣະອງົເອີໍ້ນສຳ ແລໍ້ວຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຈະທ ນຕອບ 

   ຫລ ຂ ໃຫໍ້ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍທ ນ ແລະຂ ພຣະອງົໄດໍ້ຕອບແກື່ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

 23 ບນັດຳຄວຳມຊ ົື່ວຊໍ້ຳ ແລະຄວຳມຜິດບຳບຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍມເີທົື່ ຳໃດ 

   ຂ ໄດໍ້ໂຜດໃຫໍ້ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຮ ໍ້ເຖງິກຳນລະເມດີ ແລະບຳບຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

 24 ເປັນຫຍງັພຣະອງົຈິື່ງຫນັພຣະພກັໜີ 

   ແລະໄດໍ້ນບັວື່ຳຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍເປັນສດັຕ ຂອງພຣະອງົ 

 25 ພຣະອງົຈະໃຫໍ້ໃບໄມ ໍ້ທີື່ ຖ ກລມົພດັຫກັບ  

   ແລະຈະໄດໍ້ໄລື່ຕດິຕຳມເຟ ອງແຫໍ້ງບ  

 26 ເພຳະພຣະອງົໄດໍ້ຈຳລ ກສິື່ ງຂມົຂ ື່ ນຕ ື່ ສ ໍ້ຂ ໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

   ແລະໄດໍ້ກະທ  ຳໃຫໍ້ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຮບັໂທດຄວຳມຊ ົື່ວຊໍ້ຳ 

  ທີື່ ຂ ໍ້ຳນ ໍ້ອຍເຮັດເມ  ື່ອຍງັໜຸື່ມ ໆຢ ື່ 
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 27 ພຣະອງົໄດໍ້ເອົຳໂສໍ້ມດັຕນີຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄວໍ້ 

   ແລະໄດໍ້ເຝົໍ້ຳເບິື່ ງທຳງທງັໝດົຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

  ພຣະອງົໄດໍ້ຈຳລ ກເຄ ື່ ອງໝຳຍໄວໍ້ເທິງຝື່ຳຕນີຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

 28 ມະນດຸກ ຊຸດໂຊມໄປຄ ຂອງເນົື່ ຳ 

   ຄ ເຄ ື່ ອງແຕື່ງກຳຍທີື່ ໂຕມອດກນິ’” 

ບົດທີ 14 
ໂຢບຕອບສະຫາຍຂອງຕົນ 

 1 “‘ມະນດຸທີື່ ເກດີມຳໂດຍຜ ໍ້ຍງິກ ຢ ື່ແຕື່ໜໍ້ອຍມ  ໍ້ 

   ແລະເຕັມໄປດໍ້ວຍຄວຳມຫຍຸໍ້ງຍຳກໃຈ 

 2 ພວກເຂົຳອອກມຳເໝ ອນດອກໄມ ໍ້ ແລໍ້ວກ ຖ ກຕດັໃຫໍ້ລ ົໍ້ມລງົ 

   ພວກເຂົຳລີໍ້ໄປຄ ເງຳົ ແລະບ ື່ ຢ ື່ຕ ື່ ໄປອີກ 

 3 ພຣະອງົໄດໍ້ທອດພຣະເນດເບິື່ ງຄນົຢື່ຳງນີໍ້ບ  

   ແລະໄດໍ້ນ  ຳຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍມຳໃນກຳນພິພຳກສຳຂອງພຣະອງົບ  

 4 ໃຜຈະເອົຳສິື່ ງສະອຳດອອກມຳຈຳກສິື່ ງບ ື່ ສະອຳດໄດໍ້ 

   ບ ື່ ມໃີຜຈກັຄນົ 

 5 ວນັເວລຳຂອງພວກເຂົຳຖ ກກ  ຳນດົໄວໍ້ແລໍ້ວ 

   ແລະຈ  ຳນວນເດ ອນຂອງພວກເຂົຳກ ຢ ື່ກບັພຣະອງົ 

  ພຣະອງົໄດໍ້ກ  ຳນດົຂອບເຂດຂອງພວກເຂົຳບ ື່ ໃຫໍ້ພວກເຂົຳຜື່ຳນໄປໄດໍ້ 

 6 ສະນ ັໍ້ນ ຂ ໄດໍ້ຫນັພຣະພກັໄປຈຳກເຂົຳ ແລະຍກົເລີກເສຍ ພຣະເຈົ້າ ຂໍ້ຳ 

   ເພ ື່ ອໃຫໍ້ພວກເຂົຳຊ ື່ ນບຳນດໍ້ວຍວນັຂອງພວກເຂົຳເໝ ອນລ ກຈ ໍ້ຳງ 

 7 ເພຳະສ  ຳລບັຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ກ ມຄີວຳມຫວງັ ຖໍ້ຳມນັຖ ກຕດັລງົ 

   ມນັກ ຈະແຕກໜ ື່ ອີກ ແລະໜ ື່ ອື່ອນຂອງມນັຈະບ ື່ ຢດຸຍ ັໍ້ງ 

 8 ເຖງິຮຳກຂອງມນັຈະແກື່ຢ ື່ໃນດນິ 

   ແລະຕ ຂອງມນັຈະຕຳຍຢ ື່ໃນຂີໍ້ຝຸື່ນດນິ 

 9 ແຕື່ພ ໄດໍ້ກິື່ ນອຳຍຂອງນ  ໍ້ຳ 

   ມນັຈະປົື່ງແລະແຕກກິື່ ງອອກເໝ ອນຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ອື່ອນ 

 10 ແຕື່ມະນດຸຕຳຍ ແລະລ ົໍ້ມລງົ ເອີ 

   ມະນດຸສິໍ້ນລມົຫຳຍໃຈ ແລະພວກເຂົຳຢ ື່ທີື່ ໃດບ  

 11 ນ  ໍ້ຳຂຳດຈຳກທະເລສຳບໄປ 

   ແລະແມ ື່ນ  ໍ້ຳກ ເຫ ອດແຫໍ້ງໄປສນັໃດ 

 12 ສນັນ ັໍ້ນແຫລະ ມະນດຸກ ນອນລງົ ແລະບ ື່ ລກຸຂ ໍ້ນອີກ ຈນົທໍ້ອງຟໍ້ຳບ ື່ ມ ີ

   ພວກເຂົຳກ ບ ື່ ຕ ື່ ນຂ ໍ້ນ ແລະປກຸພວກເຂົຳກ ບ ື່ ໄດໍ້ 



ໂຢບ 15 822 
 13 ໂອ ຫຳກພຣະອງົໄດໍ້ເຊ ື່ ອງຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍໄວໍ້ໃນແດນຄນົຕຳຍກ ຈະດ ີ

   ຢຳກໃຫໍ້ພຣະອງົປກົປິດຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄວໍ້ຈນົພຣະພິໂລດຂອງພຣະອງົພ ົໍ້ນໄປ 

  ຢຳກຈະໃຫໍ້ພຣະອງົກ  ຳນດົເວລຳໃຫໍ້ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ ແລະລະນ ກເຖງິຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

 14 ຖໍ້ຳມະນດຸຕຳຍແລໍ້ວ ລຳວຈະມຊີວີດິອີກບ  

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະຄອຍຖໍ້ຳຢ ື່ຕະຫລອດວນັປະຈ  ຳກຳນຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

  ຈນົກວື່ຳກຳນປດົປື່ອຍຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະມຳເຖງິ 

 15 ພຣະອງົຈະໄດໍ້ເອີໍ້ນ ແລະຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະທ ນຕອບພຣະອງົ 

   ພຣະອງົຈະໄດໍ້ອຳໄລອຳວອນນ  ຳສິື່ ງທີື່ ພຣະອງົໄດໍ້ສໍ້ຳງດໍ້ວຍພຣະຫດັຂອງພຣະອງົ 

 16 ແຕື່ພຣະອງົໄດໍ້ນບັບຳດກໍ້ຳວຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ພຣະອງົບ ື່ ໄດໍ້ຈ ໍ້ອງຈບັຜິດຂໍ້ຳນໍ້ອຍບ  

 17 ກຳນລະເມດີຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍນ ັໍ້ນໄດໍ້ໃສື່ໄວໍ້ໃນຖງົທີື່ ປະທບັຕຳໄວໍ້ 

   ແລະພຣະອງົໄດໍ້ມດັຄວຳມຊ ົື່ວຊໍ້ຳຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄວໍ້ 

 18 ແຕື່ພ ເຂົຳກ ທະລຳຍລງົ ແລະພງັໄປ 

   ແລະກໍ້ອນຫີນກ ຖ ກຍໍ້ຳຍໄປຈຳກບື່ອນຂອງມນັ 

 19 ນ  ໍ້ຳເຊຳະຫີນໄປ 

   ພຣະອງົພດັພຳສິື່ ງຕື່ຳງໆທີື່ ງອກຂ ໍ້ນຈຳກຂີໍ້ຝຸື່ນດນິຂອງແຜື່ນດນິໂລກໄປ 

  ພຣະອງົໄດໍ້ທ  ຳລຳຍຄວຳມຫວງັຂອງມະນດຸເຊັື່ ນກນັ 

 20 ພຣະອງົໄດໍ້ຊະນະພວກເຂົຳສະເໝີ ແລະພວກເຂົຳກ ລື່ວງລບັໄປ 

   ພຣະອງົໄດໍ້ປື່ຽນໃບໜໍ້ຳຂອງພວກເຂົຳ ແລະໄດໍ້ສ ົື່ງພວກເຂົຳໄປ 

 21 ບນັດຳລ ກຊຳຍຂອງພວກເຂົຳໄດໍ້ຮບັກຽດ ແລະພວກເຂົຳກ ບ ື່ ຮ  ໍ້ 

   ພວກເຂົຳທງັຫລຳຍຕກົຕ  ື່ຳລງົ ແຕື່ພວກເຂົຳບ ື່ ຮ  ໍ້ບ ື່ ເຫັນ 

 22 ພວກເຂົຳຮ ໍ້ສ ກພຽງຄວຳມເຈບັໃນຮື່ຳງກຳຍຂອງຕນົ 

   ແລະຈດິໃຈພວກເຂົຳກ ຮ ໍ້ອງຄຳງ’” 

ບົດທີ 15 
ເອລີຟັດກູ່າວວູ່າພວກຕົນມີຄວາມຮ ້ຫລາຍກວູ່າໂຢບ 

1ແລໍ້ວ ເອລຟີັດ ຊຳວ ເຕມານ ຕອບ ວື່ຳ          

 2 “ຄວນທີື່ ຄນົມປີນັຍຳຈະຕອບດໍ້ວຍຄວຳມຮ ໍ້ລມົໆແລໍ້ງໆບ  

   ແລະບນັຈລຸມົຕຳວນັອອກໃຫໍ້ເຕັມທໍ້ອງ 

 3 ຄວນທີື່ ພວກເຂົຳຈະໂຕໍ້ແຍໍ້ງກນັໃນກຳນເວົໍ້ຳອນັບ ື່ ມປີະໂຫຍດ 

   ຫລ ດໍ້ວຍຖໍ້ອຍຄ  ຳຊ ື່ ງບ ື່ ໄດໍ້ຜນົບ  

 4 ແຕື່ເຈົໍ້ຳກ  ຳລງັກ  ຳຈດັຄວຳມຢ ຳເກງ 

   ແລະຂດັຂວຳງກຳນອະທິຖຳນຕ ື່ ພຣະພກັ ພຣະເຈົ້າ 
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 5 ເພຳະປຳກຂອງເຈົໍ້ຳກ ື່ຳວຄວຳມຊ ົື່ວຊໍ້ຳຂອງເຈົໍ້ຳ 

   ແລະເຈົໍ້ຳເລ ອກເອົຳລີໍ້ນຂອງຄນົສະຫລຳດແກື່ມໂກງ 

 6 ປຳກຂອງເຈົໍ້ຳກ ື່ຳວໂທດເຈົໍ້ຳເອງ ບ ື່ ແມ ື່ນຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ 

   ແລະຮມີປຳກຂອງເຈົໍ້ຳປກັປ ໍ້ຳເຈົໍ້ຳເອງ 

 7 ເຈົໍ້ຳເປັນມະນດຸຄນົທ  ຳອິດທີື່ ເກດີມຳບ  

   ຫລ ເຈົໍ້ຳເກດີມຳກື່ອນໂນນພ ບ  

 8 ເຈົໍ້ຳໄດໍ້ຟງັຄວຳມເລິກລບັຂອງ ພຣະເຈົ້າ ບ  

   ແລະເຈົໍ້ຳຈ  ຳກດັສະຕປິນັຍຳໄວໍ້ສະເພຳະຕວົເຈົໍ້ຳບ  

 9 ເຈົໍ້ຳຮ ໍ້ຈກັຫຍງັແດື່ທີື່ ພວກເຮົຳບ ື່ ຮ  ໍ້ນ  ຳ 

   ເຈົໍ້ຳເຂົໍ້ຳໃຈຫຍງັແດື່ທີື່ ບ ື່ ກະຈ ື່ຳງແຈ ໍ້ງແກື່ເຮົຳບ  

 10 ໃນພວກເຮົຳມຄີນົຜມົຫງອກ 

   ແລະຄນົສ ງອຳຍແຸກື່ເຖົໍ້ຳຫລຳຍກວື່ຳພ ື່ ຂອງເຈົໍ້ຳ 

 11 ເຈົໍ້ຳເຫັນຄ  ຳເລົໍ້ຳໂລມຂອງ ພຣະເຈົ້າ ກບັຄວຳມອື່ອນຫວຳນທີື່ ເຈົໍ້ຳໄດໍ້ຍນິແລໍ້ວ 

   ກ ບ ື່ ພ ສ  ຳລບັເຈົໍ້ຳບ  

 12 ເຫດໃດເຈົໍ້ຳຈ ື່ ງປື່ອຍຕວົໄປຕຳມໃຈ 

   ເປັນຫຍງັຕຳຂອງເຈົໍ້ຳຈິື່ ງລກຸເປັນໄຟ 

 13 ຄ ທີື່ ເຈົໍ້ຳຫນັຈດິໃຈຂອງເຈົໍ້ຳຕ ື່ ສ ໍ້ ພຣະເຈົ້າ  

   ແລະໃຫໍ້ຖໍ້ອຍຄ  ຳຢື່ຳງນີໍ້ອອກຈຳກປຳກຂອງເຈົໍ້ຳ 

 14 ມະນດຸເປັນຫຍງັ ພວກເຂົຳຈ ື່ງບ ລິສດຸໄດໍ້ 

   ຫລ ພວກເຂົຳຜ ໍ້ເກດີມຳໂດຍຜ ໍ້ຍງິເປັນຫຍງັ ພວກເຂົຳຈ ື່ງຊອບທ  ຳໄດໍ້ 

 15 ເບິື່ ງແມພຣະເຈົ້າ ບ ື່ ໄດໍ້ວຳງໃຈໃນຜ ໍ້ບ ລິສດຸຂອງພຣະອງົ 

   ແລະ ຟໍ້ຳສະຫວນັກ ບ ື່ ບ ລິສດຸໃນສຳຍພຣະເນດຂອງພຣະອງົ 

 16 ແລໍ້ວມະນດຸ ຜ ໍ້ດ ື່ ມຄວຳມຊ ົື່ວຊໍ້ຳເໝ ອນດ ື່ ມນ  ໍ້ຳ ກ ໜໍ້ຳກຽດຊງັ 

   ແລະຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍຫລຳຍກວື່ຳນ ັໍ້ນເທົື່ ຳໃດ 

 17 ຟງັຂໍ້ອຍເດີໍ້ ຂໍ້ອຍຈະສະແດງແກື່ເຈົໍ້ຳ 

   ສິື່ ງໃດທີື່ ຂ ໍ້ອຍໄດໍ້ເຫັນ ຂໍ້ອຍຈະກື່ຳວໃຫໍ້ເຈົໍ້ຳຟງັ 

 18 ສິື່ ງທີື່ ຄນົມປີນັຍຳໄດໍ້ບອກກນັມຳຕ ັໍ້ງແຕື່ບນັພະບ ລດຸຂອງພວກເຂົຳ 

   ແລະບ ື່ ໄດໍ້ປິດບງັໄວໍ້ 

 19 ຜ ໍ້ທີື່ ໄດໍ້ຮບັພະລຳຊະທຳນແຜື່ນດນິແຕື່ພວກດຽວ 

   ແລະບ ື່ ມຄີນົຕື່ຳງດໍ້ຳວຜື່ຳນໄປທື່ຳມກຳງພວກເຂົຳທງັຫລຳຍ 

 20 ຄນົຊ ົື່ວທນົທກຸທ ລະມຳນຕະຫລອດອຳຍຂຸອງພວກເຂົຳ 

   ຕະຫລອດປີ ທງັປວງໄດໍ້ເຊ ື່ ອງໄວໍ້ຈຳກຜ ໍ້ບບີບງັຄບັ 

 21 ສຽງທີື່ ໜໍ້ຳຢໍ້ຳນກວົຢ ື່ໃນຫ ຂອງພວກເຂົຳ 
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   ຜ ໍ້ທ  ຳລຳຍຈະມຳເໜ ອພວກເຂົຳໃນຍຳມຮ ັື່ງມ ີ

 22 ພວກເຂົຳບ ື່ ເຊ ື່ ອວື່ຳຕນົຈະກບັອອກມຳຈຳກຄວຳມມ ດ 

   ພວກເຂົຳຈະຕໍ້ອງຕຳຍດໍ້ວຍດຳບ 

 23 ພວກເຂົຳພະເນຈອນໄປເພ ື່ ອຫຳອຳຫຳນ ກື່ຳວວື່ຳ ‘ຢ ື່ທີື່ ໃດ’ 

   ພວກເຂົຳຮ ໍ້ຢ ື່ວ ື່ຳວນັຂອງຄວຳມມ ດຢ ື່ພຽງແຕື່ເອ ໍ້ອມມ   

 24 ຄວຳມທກຸໃຈ ແລະຄວຳມແສນລະທມົໃຈຈະເຮັດໃຫໍ້ພວກເຂົຳຢໍ້ຳນກວົ 

   ມນັຈະຊະນະພວກເຂົຳ ເໝ ອນຢື່ຳງກະສດັຕຽມພໍ້ອມແລໍ້ວສ  ຳລບັກຳນເສິກ 

 25 ເພຳະພວກເຂົຳໄດໍ້ຢຽດມ  ຂອງຕນົອອກຕ ື່ ສ ໍ້ ພຣະເຈົ້າ  

   ແລະເພີື່ ມກ  ຳລງັເພ ື່ ອຕ ື່ ສ ໍ້ອງົຜ ໍ້ມລິີດອ  ຳນຳດ 

 26 ພວກເຂົຳແລື່ນເຂົໍ້ຳໃສື່ພຣະອງົຢື່ຳງດ ໍ້ດ ງ 

   ພໍ້ອມກບັໂລື່ໜຳ ໆ 

 27 ເພຳະວື່ຳພວກເຂົຳໄດໍ້ປກົຄມຸໜໍ້ຳຂອງຕນົດໍ້ວຍຄວຳມອໍ້ວນຂອງຕນົແລໍ້ວ 

   ແລະຮວບຮວມໄຂມນັມຳໄວໍ້ທີື່ ບ ັ ໍ້ນແອວຂອງພວກເຂົຳທງັຫລຳຍ 

 28 ແລະໄດໍ້ອຳໄສຢ ື່ໃນຫວົເມ  ອງຮໍ້ຳງເປົື່ ຳ ໃນເຮ ອນຊ ື່ ງບ ື່ ມຜີ  ໍ້ອຳໄສ 

   ຊ ື່ ງໄດໍ້ກ  ຳນດົໄວໍ້ໃຫໍ້ເປັນບື່ອນທີື່ ມ ໍ້ຳງແລໍ້ວ 

 29 ພວກເຂົຳຈະບ ື່ ຮ ັື່ງມ ີແລະຊບັສມົບດັຂອງພວກເຂົຳຈະບ ື່ໝ ັໍ້ນຄງົຢ ື່ 

   ແລະເຂົໍ້ຳຂອງຂອງພວກເຂົຳຈະບ ື່ ເພີື່ ມພ ນໃນແຜື່ນດນິ 

 30 ພວກເຂົຳຈະໜີຈຳກຄວຳມມ ດບ ື່ ພ ົໍ້ນ ແປວໄຟຈະເຮັດໃຫໍ້ໜ ື່ ຂອງເຂົຳແຫໍ້ງໄປ 

   ແລະໂດຍລມົຫຳຍໃຈພວກເຂົຳຈະຕໍ້ອງຈຳກໄປ 

 31 ຢື່ຳໃຫໍ້ພວກເຂົຳວຳງໃຈໃນຄວຳມອວດອໍ້ຳງເປົື່ ຳໆ 

   ມນັຈະຫລອກລວງຕວົພວກເຂົຳເອງ 

  ເພຳະຄວຳມອວດອໍ້ຳງເປົື່ ຳ ໆຈະເປັນສິື່ ງຕອບແທນພວກເຂົຳ 

 32 ກຳນນ ັໍ້ນຈະສ  ຳເລັດກື່ອນເວລຳມນັຈະຕຳຍ 

   ແລະກິື່ ງຂອງມນັຈະບ ື່ ຂຽວ 

 33 ພວກເຂົຳຈະເປັນເໝ ອນເຄ ອອະງ ຸື່ນທີື່ ໝຳກອະງ ຸື່ນດບິຂອງມນັອອກໝດົ 

   ແລະເປັນດ ັື່ງຕ ົໍ້ນໝຳກກອກເທດທີື່ ປະຖິໍ້ມດອກບຳນຂອງມນັ 

 34 ເພຳະວື່ຳພວກຄນົໜໍ້ຳຊ ື່ ໃຈຄດົນ ັໍ້ນຈະເປັນໝນັ 

   ແລະໄຟຈະເຜົຳຜຳນເຕັນແຫື່ງສິນບນົ 

 35 ພວກເຂົຳທງັຫລຳຍຕ ັໍ້ງທໍ້ອງຄວຳມຊ ົື່ວ ແລະເກດີຄວຳມຮໍ້ຳຍອອກມຳ 

   ແລະທໍ້ອງຂອງພວກເຂົຳກ ຕຽມກຳນຫລອກລວງ” 



825 ໂຢບ 16 
ບົດທີ 16 

ໂຢບຈົ່ມເລື່ອງພຣະລາຊະກິດຂອງພຣະເຈົ້າ 
1ແລໍ້ວ ໂຢບ ຕອບ ວື່ຳ          

 2 “ຂໍ້ອຍເຄີຍໄດໍ້ຍນິເລ ື່ ອງຢື່ຳງນີໍ້ມຳຫລຳຍແລໍ້ວ 

   ເຈົໍ້ຳທກຸຄນົເປັນຜ ໍ້ເລົໍ້ຳໂລມທີື່ ກວນໃຈ 

 3 ຄ  ຳລມົໆແລໍ້ງໆຈະຈບົສິໍ້ນເມ  ື່ອໃດໜ  

   ເຈົໍ້ຳເປັນຫຍງັໄປ ເຈົໍ້ຳຈ ື່ ງຕອບຢື່ຳງນີໍ້ 

 4 ຂໍ້ອຍກ ເວົໍ້ຳເໝ ອນເຈົໍ້ຳທງັຫລຳຍເວົໍ້ຳໄດໍ້ຄ ກນັ ຖໍ້ຳຈດິໃຈເຈົໍ້ຳຢ ື່ໃນຈດິໃຈຂອງຂໍ້ອຍ 

   ຂໍ້ອຍກ ອຳດເວົໍ້ຳຖໍ້ອຍຄ  ຳຕ ື່ ສ ໍ້ເຈົໍ້ຳທງັຫລຳຍໄດໍ້ ແລະສ ັື່ນຫວົຂອງຂໍ້ອຍເຍີໍ້ຍເຈົໍ້ຳ 

 5 ຂໍ້ອຍຈະຊ ກ  ຳລງັຂອງເຈົໍ້ຳທງັຫລຳຍດໍ້ວຍປຳກຂອງຂໍ້ອຍກ ໄດໍ້ 

   ແລະກຳນເຄ ື່ ອນໄຫວຂອງຮມີປຳກຂອງຂໍ້ອຍ 

  ຈະລະງບັຄວຳມເຈບັປວດຂອງເຈົໍ້ຳກ ໄດໍ້ດໍ້ວຍ 

 6 ຖໍ້ຳຂໍ້ອຍເວົໍ້ຳ ຄວຳມເຈບັປວດຂອງຂໍ້ອຍກ ບ ື່ ລະງບັ ແລະຖໍ້ຳຂໍ້ອຍມດິງຽບຢ ື່ 

   ຈະຊື່ວຍບນັເທົຳຄວຳມເຈບັປວດຂອງຂໍ້ອຍໄດໍ້ບ  

 7 ແຕື່ວື່ຳ ດຽວນີໍ້ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ໃຫໍ້ຂໍ້ອຍເມ  ື່ອຍຫລຳຍ 

   ພຣະອງົໄດໍ້ທ  ຳລຳຍຄອບຄວົຂອງຂໍ້ອຍທງັໝດົ 

 8 ແລະພຣະອງົໄດໍ້ຈບັຂໍ້ອຍມດັໄວໍ້ ຊ ື່ ງສະພຳບນີໍ້ເປັນພະຍຳນປກັປ ໍ້ຳຂໍ້ອຍ 

   ແລະຄວຳມຈອງຫອງຂອງຂໍ້ອຍກ ລກຸຂ ໍ້ນປກັປ ໍ້ຳຂໍ້ອຍ ມນັເປັນພະຍຳນໃສື່ໜໍ້ຳຂໍ້ອຍ 

 9 ພຣະອງົໄດໍ້ຈກີຂໍ້ອຍດໍ້ວຍພຣະພິໂລດຂອງພຣະອງົແລະໄດໍ້ກຽດຊງັຂໍ້ອຍ 

   ພຣະອງົໄດໍ້ຂບົແຂໍ້ວໃສື່ຂໍ້ອຍ ສດັຕ ຂອງຂໍ້ອຍປີໍ້ນຕຳຕ ື່ ສ ໍ້ຂ ໍ້ອຍ 

 10 ມຄີນົອໍ້ຳປຳກໃສື່ຂໍ້ອຍ ພວກເຂົຳຕບົແກໍ້ມປະຈຳນຂໍ້ອຍ 

   ພວກເຂົຳສມຸຫວົກນັປກັປ ໍ້ຳຂໍ້ອຍ 

 11 ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ມອບຂໍ້ອຍໃຫໍ້ແກື່ຄນົອະທ  ຳ 

   ແລະໄດໍ້ໂຍນຂໍ້ອຍໄວໍ້ໃນມ  ຂອງຄນົຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍ 

 12 ຂໍ້ອຍຢ ື່ສະບຳຍ ແລະພຣະອງົໄດໍ້ຫກັຂໍ້ອຍສະບ ັໍ້ນ ແລະຊຸກຄ ຂໍ້ອຍ 

   ແລະຟຳດຂໍ້ອຍລງົເປັນຕື່ອນ ໆພຣະອງົໄດໍ້ຕ ັ ໍ້ງຂໍ້ອຍໃຫໍ້ເປັນເປົໍ້ຳຂອງພຣະອງົ 

 13 ນກັທະນ ຂອງພຣະອງົອໍ້ອມຂໍ້ອຍ ພຣະອງົໄດໍ້ແທງແອວຂອງຂໍ້ອຍ 

   ແລະບ ື່ ໄດໍ້ອີື່ ດ ຕນົເລີຍ ພຣະອງົໄດໍ້ຖອກນ  ໍ້ຳບຂີອງຂໍ້ອຍລງົເທິງດນິ 

 14 ພຣະອງົໄດມ ໍ້ຳງກ  ຳແພງເຂົໍ້ຳໄປເປັນປື່ອງໆ 

   ພຣະອງົໄດໍ້ແລື່ນເຂົໍ້ຳໃສື່ຂໍ້ອຍເໝ ອນມະນດຸທີື່ ມແີຮງ 

 15 ຂໍ້ອຍຈບັຜໍ້ຳກະສອບຕດິໜງັຂອງຂໍ້ອຍ 

   ແລະເຮັດໃຫໍ້ເຂົຳສດັຂອງຂໍ້ອຍເປ ໍ້ອນເປິດໍ້ວຍຂີໍ້ຝຸື່ນດນິ 

 16 ໜໍ້ຳຂອງຂໍ້ອຍແດງດໍ້ວຍກຳນຮໍ້ອງໄຫໍ້ 



ໂຢບ 17 826 
   ເງຳົມດັຈລຸຳດຢ ື່ທີື່ ໜງັຕຳຂອງຂໍ້ອຍ 

 17 ເຖງິວື່ຳໃນມ  ຂອງຂໍ້ອຍບ ື່ ມຄີວຳມອະຍດຸຕທິ  ຳເລີຍ 

   ແລະຄ  ຳອະທິຖຳນຂອງຂໍ້ອຍກ ບ ລິສດຸ 

 18 ໂອ ແຜື່ນດນິໂລກເອີຍ ຢື່ຳປິດບງັເລ ອດຂອງຂໍ້ອຍແລະ 

   ຢື່ຳໃຫໍ້ສຽງຮໍ້ອງຂອງຂໍ້ອຍມບີື່ອນຢດຸພກັ 

 19 ເບິື່ ງແມ ດຽວນີໍ້ເອງພະຍຳນຂອງຂໍ້ອຍກ ຢ ື່ເທິງສະຫວນັ 

   ແລະພຣະອງົຜ ໍ້ຮບັຮອງຂໍ້ອຍກ ຢ ື່ໃນທີື່ ສ ງ 

 20 ເພ ື່ ອນຂອງຂໍ້ອຍດ ໝິື່ ນຂໍ້ອຍ 

   ແຕື່ຕຳຂອງຂໍ້ອຍຖອກນ  ໍ້ຳຕຳອອກຖວຳຍ ພຣະເຈົ້າ 
 21 ຂ ໃຫໍ້ຜ ໍ້ໜ ື່ ງຜ ໍ້ໃດອໍ້ອນວອນເພ ື່ ອມະນດຸຕ ື່  ພຣະເຈົ້າ  

   ເໝ ອນທີື່ ມະນດຸອໍ້ອນວອນເພ ື່ ອເພ ື່ ອນບໍ້ຳນຂອງຕນົ 

 22 ເພຳະວື່ຳຕ ື່ ໄປອີກບ ື່ ຫລຳຍປີ 

   ຂໍ້ອຍຈະໄປຕຳມທຳງທີື່ ຂ ໍ້ອຍຈະບ ື່ ກບັ” 

ບົດທີ 17 
ໂຢບອ້ອນວອນຕໍ່ພຣະເຈົ້າ 

 1 “ລມົຫຳຍໃຈຂອງຂໍ້ອຍໄດໍ້ແຕກດບັ 

   ວນັເວລຳຂອງຂໍ້ອຍກ ຈບົລງົ ຂມຸຝງັສບົຄອຍຖໍ້ຳສ  ຳລບັຂໍ້ອຍແລໍ້ວ 

 2 ຄນົມກັເຍຳະເຍີໍ້ຍກ ຢ ື່ຮອບຂໍ້ອຍນີໍ້ເອງ 

   ແລະຕຳຂອງຂໍ້ອຍກ ຈ ໍ້ອງຢ ື່ທີື່ ກຳນນນິທຳຂອງພວກເຂົຳ 

 3 ‘ໂຜດໄດໍ້ວຳງປະກນັໄວໍ້ສ  ຳລບັຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍກບັພຣະອງົ 

   ໃຜຢ ື່ບື່ອນນ ັໍ້ນທີື່ ຈະໃຫໍ້ປະກນັສ  ຳລບັຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍໄດໍ້ 

 4 ເພຳະພຣະອງົໄດໍ້ປິດໃຈຂອງພວກເຂົຳທງັຫລຳຍໄວໍ້ຈຳກຄວຳມເຂົໍ້ຳໃຈ 

   ສະນ ັໍ້ນ ພຣະອງົຈະບ ື່ ໄດໍ້ຍກົຍໍ້ອງພວກເຂົຳ’ 

 5 ຜ ໍ້ທີື່ ກ ື່ຳວຄ  ຳຕ ື່ ສ ໍ້ເພ ື່ ອນຂອງຕນົ 

   ໃນຕຳຂອງລ ກຫລຳນຂອງພວກເຂົຳຈະມ  ດມວົໄປ 

 6 ພຣະອງົໄດໍ້ກະທ  ຳໃຫໍ້ຂໍ້ອຍເປັນບື່ອນນນິທຳຂອງຊນົຊຳດທງັຫລຳຍ 

   ແລະພວກເຂົຳຖ ົື່ມນ  ໍ້ຳລຳຍຫດົໜໍ້ຳຂອງຂໍ້ອຍ 

 7 ໃນຕຳຂອງຂໍ້ອຍໄດໍ້ມ  ດມວົໄປດໍ້ວຍຄວຳມທກຸໂສກ 

   ແລະອະໄວຍະວະທງັໝດົຂອງຂໍ້ອຍກ ເໝ ອນກບັເງຳົ 

 8 ຄນົທື່ຽງທ  ຳກ ຈະປະຫລຳດໃຈດໍ້ວຍເລ ື່ ອງນີໍ້ 

   ແລະຄນົບ ື່ ມຄີວຳມຜິດກ ຈະລກຸຂ ໍ້ນປກັປ ໍ້ຳຄນົໜໍ້ຳຊ ື່ ໃຈຄດົ 

 9 ຄນົຊອບທ  ຳຍງັຈະຍ ດໝັໍ້ນຢ ື່ກບັທຳງຂອງຕນົ 



827 ໂຢບ 18 
   ແລະຜ ໍ້ທີື່ ມມີ  ສະອຳດກ ຈະແຂງແຮງຫລຳຍຂ ໍ້ນ 

 10 ແຕື່ພວກເຈົໍ້ຳ ທກຸຄນົເຊນີມຳອີກ 

   ຂໍ້ອຍຈະບ ື່ ພບົຄນົທີື່ ມປີນັຍຳຈກັຄນົໃນພວກເຈົໍ້ຳ 

 11 ວນັຂອງຂໍ້ອຍກ ຜື່ຳນພ ົໍ້ນໄປ 

   ແຜນກຳນຂອງຂໍ້ອຍກ ແຕກຫກັ ຄ ຄວຳມຄິດໃນໃຈຂອງຂໍ້ອຍນ ັໍ້ນ 

 12 ພວກເຂົຳເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນເຮັດກຳງຄ ນໃຫໍ້ເປັນກຳງເວັນ 

   ຄວຳມສະຫວື່ຳງນ ັໍ້ນກ ສ ັ ໍ້ນ ເພຳະເຫດຄວຳມມ ດ 

 13 ຖໍ້ຳຂໍ້ອຍລ ຄອຍຖໍ້ຳ ແດນຄນົຕຳຍຈະເປັນເຮ ອນຂອງຂໍ້ອຍ 

   ຂໍ້ອຍໄດໍ້ກຳງບື່ອນນອນອອກໃນຄວຳມມ ດ 

 14 ຂໍ້ອຍໄດໍ້ເວົໍ້ຳກບັຄວຳມເປ ື່ ອຍເນົື່ ຳວື່ຳ ‘ເຈົໍ້ຳເປັນພ ື່ ຂອງຂໍ້ອຍ’ 

   ແລະເວົໍ້ຳກບັໜອນວື່ຳ ‘ເຈົໍ້ຳເປັນແມ ື່ຂອງຂໍ້ອຍ ແລະເປັນເອ ໍ້ອຍຂອງຂໍ້ອຍ’ 

 15 ແລໍ້ວບດັນີໍ້ ຄວຳມຫວງັຂອງຂໍ້ອຍຢ ື່ທີື່ ໃດ 

   ສື່ວນຄວຳມຫວງັຂອງຂໍ້ອຍນ ັໍ້ນໃຜຈະເຫັນໄດໍ້ 

 16 ຄວຳມຫວງັນ ັໍ້ນຈະລງົໄປທີື່ ດ ື່ຳນປະຕ ແດນຄນົຕຳຍ 

   ເຮົຳຈະລງົໄປນ  ຳກນັໃນຂີໍ້ຝຸື່ນດນິ” 

ບົດທີ 18 
ບິນດັດກູ່າວເຖິງຄວາມທຸກຂອງຄົນຊົ່ວ 

1ແລໍ້ວ ບິນດັດ          ຄນົ ຊ ອາ ຕອບ ວື່ຳ          

 2 “ເຈົໍ້ຳຈະຄ ົໍ້ນຫຳຖໍ້ອຍຄ  ຳດນົປຳນໃດ 

   ຈ ົື່ງມຄີວຳມເຂົໍ້ຳໃຈ ແລໍ້ວພຳຍຫລງັພວກເຮົຳຈະເວົໍ້ຳກນັ 

 3 ເປັນຫຍງັເຮົຳຈ ື່ງຖ ກນບັໃຫໍ້ເປັນສດັ 

   ເປັນຫຍງັເຮົຳຈ ື່ງເປັນຄນົໂງ ື່ໃນສຳຍຕຳຂອງເຈົໍ້ຳ 

 4 ເຈົໍ້ຳຜ ໍ້ຈກີຕວົຂອງເຈົໍ້ຳດໍ້ວຍຄວຳມຮໍ້ຳຍຂອງເຈົໍ້ຳ 

   ຈະໃຫໍ້ແຜື່ນດນິໂລກຖ ກປະຖິໍ້ມ ເພຳະເຫັນແກື່ເຈົໍ້ຳບ  

  ຫລ ຈະໃຫໍ້ກ ໍ້ອນຫີນຍໍ້ຳຍໄປຈຳກບື່ອນຂອງມນັບ  

 5 ຄວຳມສະຫວື່ຳງຂອງຄນົຊ ົື່ວຈະຖ ກດບັມອດໄປ 

   ແລະແປວໄຟຂອງລຳວຈະບ ື່ ສື່ອງແສງອີກ 

 6 ຄວຳມສະຫວື່ຳງໃນເຕັນຂອງລຳວຈະມ ດ 

   ແລະຕະກຽງຂອງລຳວຈະດບັມອດພໍ້ອມກບັລຳວ 

 7 ບຳດກໍ້ຳວອນັແຂງແຮງຂອງລຳວກ ຈະສ ັໍ້ນເຂົໍ້ຳ 

   ແລະຄວຳມຄິດອື່ຳນຂອງລຳວເອງກ ຈະລ ົໍ້ມລຳວລງົ 

 8 ເພຳະລຳວຖ ກໂຍນເຂົໍ້ຳໄປໃນບໍ້ວງແຮໍ້ວດໍ້ວຍຕນີຂອງລຳວເອງ 
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   ແລະລຳວຍື່ຳງຢ ື່ເທິງຂມຸ 

 9 ກບັອນັໜ ື່ ງຈະຈບັສ ົໍ້ນຕນີຂອງລຳວໄວໍ້ 

   ຜ ໍ້ປຸໍ້ນຈະມໄີຊຕ ື່ ລຳວ 

 10 ມບີໍ້ວງແຮໍ້ວເຊ ື່ ອງຢ ື່ໃນດນິໄວໍ້ດກັຈບັລຳວ 

   ມແີຮໍ້ວວຳງຢ ື່ຕຳມທຳງໄວໍ້ດກັຈບັລຳວ 

 11 ສິື່ ງໜໍ້ຳຢໍ້ຳນຈະເຮັດໃຫໍ້ລຳວປະຫລຳດໃຈຢ ື່ຮອບດໍ້ຳນ 

   ແລະໄລື່ຕດິສ ົໍ້ນຕນີຂອງລຳວຢ ື່ 

 12 ກ  ຳລງັຂອງລຳວກ ຈະອື່ອນລງົໄປ ເພຳະຄວຳມຫິວ 

   ແລະໄພພິບດັກ ຈະຄອຍຖໍ້ຳພໍ້ອມຢ ື່ຂ ໍ້ຳງລຳວ 

 13 ມນັຈະກນິຄວຳມແຂງແກື່ນຂອງຜີວໜງັຂອງລຳວ 

   ແມ ື່ນແຕື່ລ ກກກົຂອງຄວຳມຕຳຍຈະກນິຄວຳມແຂງແກື່ນຂອງລຳວ 

 14 ຄວຳມໄວໍ້ວຳງໃຈຂອງລຳວຈະຖ ກຖອນອອກຈຳກເຕັນຂອງລຳວ 

   ຈະຖ ກນ  ຳມຳຍງັກະສດັຂອງຄວຳມໜໍ້ຳຢໍ້ຳນ 

 15 ສິື່ ງທີື່ ບ ື່ ແມ ື່ນຂອງລຳວຈະອຳໄສຢ ື່ໃນເຕັນຂອງລຳວ 

   ຈະມມີຳດໂຮຍຢ ື່ເທິງທີື່ ຢ ື່ຂອງລຳວ 

 16 ຮຳກທີື່ ຢ ື່ທຳງລຸື່ມລຳວຈະແຫໍ້ງໄປ 

   ແລະກິື່ ງທີື່ ຢ ື່ເທິງລຳວຈະຖ ກຕດັອອກ 

 17 ກຳນລະນ ກເຖງິລຳວຈະພິນຳດໄປຈຳກໂລກ 

   ແລະລຳວຈະບ ື່ ມຊີ ື່ ຢ ື່ໃນຖະໜນົ 

 18 ລຳວຈະຖ ກຂບັໄລື່ຈຳກຄວຳມສະຫວື່ຳງເຂົໍ້ຳສ ື່ຄວຳມມ  ດ 

   ແລະຈະຖ ກຂບັໄລື່ອອກໄປຈຳກແຜື່ນດນິໂລກ 

 19 ລຳວຈະບ ື່ ມລີ ກ ຫລ ຫລຳນທື່ຳມກຳງປະຊຳຊນົຂອງລຳວ 

   ແລະຈະບ ື່ ມໃີຜເຫລ ອຢ ື່ໃນບື່ອນທີື່ ລຳວເຄີຍອຳໄສຢ ື່ 

 20 ຜ ໍ້ທີື່ ມຳພຳຍຫລງັລຳວກ ຈະປະຫລຳດໃຈດໍ້ວຍວນັຂອງລຳວ 

   ເໝ ອນກບັຜ ໍ້ທີື່ ມຳກື່ອນກ ຢໍ້ຳນກວົດໍ້ວຍ 

 21 ຈງິແທໍ້ ບື່ອນຢ ື່ຂອງຄນົຊ ົື່ວເປັນຢື່ຳງນີໍ້ແຫລະ 

   ແລະບື່ອນຢ ື່ຂອງຄນົທີື່ ບ ື່ ຮ  ໍ້ຈກັ ພຣະເຈົ້າ ກ ເປັນຢື່ຳງນີໍ້ແຫລະ” 

ບົດທີ 19 
ຄຳຕອບຂອງໂຢບ 

1ຄນັ ແລໍ້ວ ໂຢບ ໄດໍ້ ຕອບ ວື່ຳ:          

 2 ເປັນຫຍງັພວກເຈົໍ້ຳຈ ື່ ງເວົໍ້ຳທ ລະມຳນຂໍ້ອຍ. 

 3 ເຈົໍ້ຳໄດໍ້ໝິື່ ນປະໝຳດຂໍ້ອຍຕະຫລອດເວລຳ 



829 ໂຢບ 19 
   ແລະເຈົໍ້ຳໄດໍ້ດື່ຳຂໍ້ອຍຢື່ຳງບ ື່ ລະອຳຍເລີຍ. 

 4 ສມົມດຸວື່ຳຂໍ້ອຍເຮັດຜິດ ຄວຳມຜິດນ ັໍ້ນຈະເຮັດໃຫໍ້ເຈົໍ້ຳເສຍຫຳຍຫຍງັ. 

 5 ເຈົໍ້ຳຄິດວື່ຳເຈົໍ້ຳດກີວື່ຳຂໍ້ອຍ 

   ແລະເຝົໍ້ຳເບິື່ ງຄວຳມຍຳກລ  ຳບຳກຂອງຂໍ້ອຍ 

  ເໝ ອນເປັນຜ ໍ້ພິສ ດຄວຳມຜິດຂອງຂໍ້ອຍ. 

 6 ເຈົໍ້ຳບ ື່ ຮ  ໍ້ບ ວື່ຳແມ ື່ນ ພຣະເຈົ້າ ທີື່ ເຮັດດ ັື່ງນີໍ້ 

   ແລະໄດໍ້ຊງົວຳງແຮໍ້ວດກັຈບັຂໍ້ອຍ. 

 7 ຂໍ້ອຍໄດໍ້ຄດັຄໍ້ຳນກຳນໃຊໍ້ອ  ຳນຳດອນັຮນຸແຮງຂອງພຣະອງົ 

   ແຕື່ບ ື່ ມໃີຜຟງັ 

  ຂໍ້ອຍຮໍ້ອງຫຳຄວຳມຍດຸຕທິ  ຳ ແຕື່ບ ື່ ມເີລີຍ. 

 8 ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ຊງົຕນັທຳງໄວໍ້ ຂໍ້ອຍຈ ື່ງເຂົໍ້ຳໄປບ ື່ ໄດໍ້ 

   ພຣະອງົຊງົປກົປິດທຳງຂໍ້ອຍດໍ້ວຍຄວຳມມ ດ. 

 9 ພຣະອງົຊງົຍ ດເອົຳຊບັສມົບດັທງັໝດົຂອງຂໍ້ອຍໄປ 

   ແລະຊງົທ  ຳລຳຍຊ ື່ ສຽງຂອງຂໍ້ອຍ. 

 10 ພຣະອງົຊງົທ  ຳລຳຍຂໍ້ອຍໃນທກຸດໍ້ຳນ 

   ພຣະອງົຊງົຮ ໍ້ຖອນຄວຳມຫວງັຂອງຂໍ້ອຍຖິໍ້ມ 

  ຊງົປະປື່ອຍຂໍ້ອຍໃຫໍ້ຫື່ຽວແຫໍ້ງ ແລະຕຳຍເສຍ. 

 11 ພຣະເຈົ້າ ຊງົພິໂລດຂໍ້ອຍຢື່ຳງຮໍ້ຳຍແຮງ 

   ຊງົເຮັດກບັຂໍ້ອຍເໝ ອນສດັຕ ຜ ໍ້ຮ ໍ້ຳຍກຳດຂອງພຣະອງົ. 

 12 ພຣະອງົຊງົໃຫໍ້ທະຫຳນຂອງພຣະອງົມຳໂຈມຕຂີໍ້ອຍ 

   ພວກທະຫຳນໄດໍ້ຂດຸຂມຸກ  ຳລງັ ແລະປິດລໍ້ອມເຕັນຂອງຂໍ້ອຍໄວໍ້. 

 13 ພຣະເຈົ້າ ຊງົເຮັດໃຫໍ້ພີື່ ນ ໍ້ອງຂອງຂໍ້ອຍປະຖິໍ້ມຂໍ້ອຍ 

   ຜ ໍ້ທີື່ ຂ ໍ້ອຍລ ໍ້ງເຄີຍກ ຫນັໜີຈຳກຂໍ້ອຍ. 

 14 ຍຳດພີື່ ນ ໍ້ອງກບັເພ ື່ ອນຝ ງຂອງຂໍ້ອຍໄດໍ້ລ ມຂໍ້ອຍ 

 15 ແຂກທີື່ ຂໍ້ອຍເຄີຍຮບັຕໍ້ອນໃນເຮ ອນຂອງຂໍ້ອຍກ ລ ມຂໍ້ອຍເສຍ 

   ສຳວໃຊໍ້ຂອງຂໍ້ອຍກ ເຮັດຕ ື່ ຂ ໍ້ອຍເໝ ອນຄນົຕື່ຳງໜໍ້ຳ ແລະຕື່ຳງຖິື່ ນ. 

 16 ເຖງິແມ ື່ນຂໍ້ອຍເອີໍ້ນຮໍ້ອງຂ ໃຫໍ້ຄນົໃຊໍ້ຊື່ອຍ ລຳວກ ບ ື່ ຕອບ. 

 17 ເມຍຂອງຂໍ້ອຍກ ທນົເໝັນກິື່ ນຫຳຍໃຈຂອງຂໍ້ອຍບ ື່ ໄດໍ້ 

   ອໍ້ຳຍນໍ້ອງຂອງຂໍ້ອຍກ ບ ື່ ມຳໃກໍ້ຂໍ້ອຍ. 

 18 ພວກເດັກນໍ້ອຍກ ກຽດຊງັຂໍ້ອຍ ແລະຫວົຂວນັເມ  ື່ອພວກເຂົຳເຫັນຂໍ້ອຍ. 

 19 ເພ ື່ ອນສະໜິດຂອງຂໍ້ອຍໄດໍ້ເບິື່ ງຂໍ້ອຍດໍ້ວຍຄວຳມເບ ື່ ອໜື່ຳຍ 

   ຄນົທງັຫລຳຍທີື່ ຂໍ້ອຍຮກັແພງກ ຫນັໜໍ້ຳຕ ື່ ສ ໍ້ຂ ໍ້ອຍ. 

 20 ຂໍ້ອຍຈ ື່ອຍຜອມຈນົເຫັນແຕື່ໜງັຕດິກະດ ກ 
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   ເກ ອບຈະເອົຳຊວີດິໄປບ ື່ ລອດ. 

 21 ເຈົໍ້ຳເປັນເພ ື່ ອນຂອງຂໍ້ອຍ ຈ ົື່ງສງົສຳນຂໍ້ອຍແດື່ 

   ພຣະຫດັຂອງ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ທບຸຕຂີ ໍ້ອຍແລໍ້ວ. 

 22 ເປັນຫຍງັເຈົໍ້ຳຈ ື່ ງຕດິຕຳມທ  ຳຮໍ້ຳຍຂໍ້ອຍເໝ ອນຢື່ຳງ ພຣະເຈົ້າ  

   ເປັນຫຍງັເຈົໍ້ຳຈ ື່ ງບ ື່ ພ ໃຈກບັກຳນທ ລະມຳນຂໍ້ອຍນ ັໍ້ນ. 

 23 ຂໍ້ອຍຢຳກຈະໃຫໍ້ບຳງຄນົບນັທ ກຄ  ຳທີື່ ຂ ໍ້ອຍເວົໍ້ຳນີໍ້ໄວໍ້ 

   ແລະຂຽນຄ  ຳເວົໍ້ຳຂອງຂໍ້ອຍໄວໍ້ໃນປ ໍ້ມ. 

 24 ຫລ ໃຊໍ້ເຫລັກຂຽນໄວໍ້ໃນຫີນ 

   ເພ ື່ ອມນັຈະໄດໍ້ມຢີ ື່ຕະຫລອດໄປ. 

 25 ແຕື່ຂໍ້ອຍຮ ໍ້ວ ື່ຳມພີຣະຄຸໍ້ມຄອງອງົໜ ື່ ງຢ ື່ໃນສະຫວນັຊ ັໍ້ນຟໍ້ຳ 

   ຜ ໍ້ຊ ື່ ງຈະມຳຕ ື່ ສ ໍ້ຄະດໃີຫໍ້ຂໍ້ອຍໃນເວລຳສດຸທໍ້ຳຍ. 

 26 ເຖງິແມ ື່ນວື່ຳຜິວໜງັແລະເນ ໍ້ອກຳຍຂໍ້ອຍຖ ກທ  ຳລຳຍແລໍ້ວ 

   ໃນຊວີດິນີໍ້ຂ ໍ້ອຍຍງັຈະເຫັນ ພຣະເຈົ້າ ຢ ື່. 

 27 ຂໍ້ອຍຈະເຫັນພຣະອງົດໍ້ວຍຕຳຂໍ້ອຍເອງ 

   ແລະພຣະອງົຈະບ ື່ ເປັນຜ ໍ້ແປກໜໍ້ຳ 

  ຂໍ້ອຍໄດໍ້ເສຍກ  ຳລງັໃຈຍໍ້ອນເຈົໍ້ຳເວົໍ້ຳວື່ຳ, 

 28 “ພວກເຮົຳໄດໍ້ທ ລະມຳນລຳວຢື່ຳງໃດ?” 

   ເຈົໍ້ຳໄດໍ້ຊອກຫຳເຫດຜນົບຳງຢື່ຳງເພ ື່ ອໂຈມຕຂີໍ້ອຍ. 

 29 ແຕື່ບດັນີໍ້ຈ ົື່ງຢໍ້ຳນກວົດຳບ 

   ພຣະພິໂລດຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຈະນ  ຳດຳບມຳລງົໂທດ 

  ເພ ື່ ອເຈົໍ້ຳຈະຮ ໍ້ວ ື່ຳມຜີ ໍ້ໜ ື່ ງຈະພິພຳກສຳ. 

ບົດທີ 20 
ໂສຟາຄິດວູ່າຄວາມບາບທີ່ໂຢບເຊື່ອງຢ ູ່ຈະປະກົດ 

1ແລໍ້ວ ໂຊຟາ ຊຳວ ນາອາມາ ຕອບ ວື່ຳ          

 2 “ເພຳະເຫດນ ັໍ້ນ ຄວຳມຄິດຂອງຂໍ້ອຍ 

   ຂໍ້ອຍຈ ື່ງຕໍ້ອງຕອບດໍ້ວຍຄວຳມຮບີຮໍ້ອນຍໍ້ອນກຳນນີໍ້ 

 3 ຂໍ້ອຍໄດໍ້ຟງັຄ  ຳຕຕິຽນທີື່ ໝິື່ ນປະໝຳດແລໍ້ວ 

   ເພຳະເຫດຈດິໃຈຂໍ້ອຍຮ ໍ້ເລ ື່ ອງຂໍ້ອຍຈ ື່ງຕໍ້ອງຕອບດໍ້ວຍສະຕປິນັຍຳ 

 4 ຕ ັໍ້ງແຕື່ດ ກດ  ຳບນັມຳ 

   ຕ ັໍ້ງແຕື່ມະນດຸຖ ກວຳງໄວໍ້ເທິງແຜື່ນດນິໂລກ 

  ເຈົໍ້ຳບ ື່ ຮ  ໍ້ຫລ ວື່ຳ 

 5 ສຽງໄຊຊະນະຂອງຄນົຊ ົື່ວນ ັໍ້ນສ ັໍ້ນ 



831 ໂຢບ 20 
   ແລະຄວຳມຊ ື່ ນບຳນຂອງຄນົໜໍ້ຳຊ ື່ ໃຈຄດົນ ັໍ້ນເປັນແຕື່ໜໍ້ອຍດຽວ 

 6 ເຖງິແມ ື່ນຄວຳມສ ງຂອງລຳວຂ ໍ້ນໄປເຖງິຟໍ້ຳສະຫວນັ 

   ແລະຫວົຂອງລຳວໄປເຖງິໝ ື່ເມກ 

 7 ລຳວຈະພິນຳດເປັນນດິເໝ ອນອຳຈມົຂອງລຳວເອງ 

   ບນັດຳຄນົທີື່ ເຄີຍເຫັນລຳວຈະເວົໍ້ຳວື່ຳ ‘ລຳວຢ ື່ທີື່ ໃດ’ 

 8 ລຳວຈະບນິໄປຄ ຄວຳມຝນັ ແລະຈະບ ື່ ມໃີຜພບົລຳວອີກ 

   ລຳວຈະຖ ກໄລື່ໄປຄ ຝນັໃນກຳງຄ ນ 

 9 ໃນຕຳຊ ື່ ງໄດໍ້ເຫັນລຳວຈະບ ື່ ເຫັນລຳວອີກ 

   ຫລ ບື່ອນຢ ື່ຂອງລຳວຈະບ ື່ ເຫັນລຳວອີກເລີຍ 

 10 ລ ກຫລຳນຂອງລຳວຈະຊອກຫຳຄວຳມຊື່ອຍເຫລ ອຈຳກຄນົຍຳກຈນົ 

   ແລະມ ຂອງລຳວຈະຄ ນຊບັສມົບດັຂອງລຳວ 

 11 ກະດ ກຂອງລຳວເຕັມໄປດໍ້ວຍ 

   ຄວຳມບຳບຂອງຄນົໜຸື່ມຊ ື່ ງຈະນອນລງົກບັລຳວໃນຂີໍ້ຝຸື່ນດນິ 

 12 ເຖງິວື່ຳຄວຳມຊ ົື່ວຈະຫວຳນຢ ື່ໃນປຳກຂອງລຳວ 

   ແມ ື່ນລຳວເຊ ື່ ອງໄວໍ້ກ ໍ້ອງລີໍ້ນຂອງລຳວ 

 13 ແມ ື່ນເຂົຳບ ື່ ຢຳກຈະປື່ອຍ ແລະບ ື່ ປະຖິໍ້ມ 

   ແຕື່ອມົໄວໍ້ໃນປຳກຂອງລຳວ 

 14 ອຳຫຳນຂອງລຳວຈະປື່ຽນໃນທໍ້ອງຂອງລຳວ 

   ເໝ ອນພິດຂອງງ  ເຫົື່ ຳໃນຕວົລຳວ 

 15 ລຳວກ ນຊບັສມົບດັລງົໄປ ແຕື່ຈະຮຳກມນັອອກມຳອີກ 

   ພຣະເຈົ້າ ຈະໂຍນມນັອອກມຳຈຳກທໍ້ອງຂອງລຳວ 

 16 ລຳວຈະດ ດພິດຂອງງ  ເຫົື່ ຳ 

   ລີໍ້ນຂອງງ  ຮ ໍ້ຳຍຈະຂໍ້ຳລຳວ 

 17 ລຳວຈະບ ື່ ເຫັນນ  ໍ້ຳຫໍ້ວຍ ຫລ ນ  ໍ້ຳເຊ 

   ນ  ໍ້ຳແກໍ້ງທງັຫລຳຍເປັນນ  ໍ້ຳເຜິໍ້ງ ແລະນ  ໍ້ຳນມົໄຫລຢ ື່ 

 18 ລຳວຈະສ ົື່ງຄ ນຜນົງຳນຂອງລຳວ ແລະຈະບ ື່ ກນິ ລຳວໄດໍ້ກ  ຳໄລເທົື່ ຳໃດ 

   ລຳວຈະຕໍ້ອງສ ົື່ງຄ ນໃຫໍ້ເທົື່ ຳນ ັໍ້ນ ແລະລຳວຈະບ ື່ ໄດໍ້ຄວຳມຊ ື່ ນບຳນໃນສິື່ ງນ ັໍ້ນເລີຍ 

 19 ເພຳະລຳວໄດໍ້ບຽດບຽນ ແລະປະຖິໍ້ມຄນົຍຳກຈນົ 

   ລຳວໄດໍ້ຍ ດເຮ ອນຊ ື່ ງລຳວບ ື່ ໄດໍ້ສໍ້ຳງ 

 20 ແນື່ນອນ ລຳວຈະບ ື່ ຮ  ໍ້ສ ກສະຫງບົໃຈ 

   ລຳວຈະເກບັສິື່ ງທີື່ ລຳວປຳດຖະໜຳບ ື່ ໄດໍ້ເລີຍ 

 21 ອຳຫຳນຂອງລຳວຈະບ ື່ ມຫີຍງັເຫລ ອ ເຫດສະນ ັໍ້ນ 

   ບ ື່ ມໃີຜຊອກຫຳຊບັສມົບດັຂອງລຳວ 
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 22 ໃນຂະນະທີື່ ລຳວອີື່ ມໜ  ຳສ  ຳລຳນ ລຳວຈະຕກົໃນສະພຳບຂດັສນົ 

   ມ ຂອງຄນົຊ ົື່ວທງັປວງຈະມຳເຖງິລຳວ 

 23 ເມ  ື່ອກ  ຳລງັຈະອີື່ ມທໍ້ອງຂອງລຳວໃຫໍ້ເຕັມ 

   ພຣະເຈົ້າ ຈະໄດໍ້ສ ົື່ງຄວຳມພິໂລດອນັເດ ອດຮໍ້ອນມຳເຖງິລຳວ 

  ແລະຫລ ັື່ງລງົມຳເທິງລຳວເມ  ື່ອລຳວຮບັປະທຳນອຳຫຳນຢ ື່ 

 24 ລຳວຈະລີໍ້ຈຳກອຳວດຸເຫລັກ 

   ຄນັທະນ ເຫລັກກໍ້ຳຈະແທງລຳວຊອດ 

 25 ລຳວດ ງມນັອອກ ແລະມນັອອກມຳຈຳກຮື່ຳງກຳຍຂອງລຳວ 

   ແລະ ເຫລັກເຫລ ໍ້ອມອອກມຳຈຳກນ  ໍ້ຳບຂີອງລຳວ ຄວຳມໜໍ້ຳຢໍ້ຳນມຳເຖງິລຳວ 

 26 ຄວຳມມ ດທງັປວງຈະເຊ ື່ ອງໄວໍ້ໃນທີື່ ເລິກລບັຂອງລຳວ 

   ໄຟທີື່ ບ ື່ ຕໍ້ອງເປົື່ ຳຈະກ ນລຳວເສຍ 

  ສິື່ ງໃດທີື່ ເຫລ ອຢ ື່ໃນເຕັນຂອງລຳວຈະຖ ກເຜົຳຜຳນ 

 27 ຟໍ້ຳສະຫວນັຈະສະແດງຄວຳມຊ ົື່ວຊໍ້ຳຂອງລຳວ 

   ແລະແຜື່ນດນິໂລກຈະລກຸຂ ໍ້ນຕ ື່ ສ ໍ້ລຳວ 

 28 ຜນົກ  ຳໄລຂອງຄອບຄວົຂອງລຳວຈະຖ ກເອົຳໄປ 

   ຊບັສມົບດັຂອງລຳວຈະຖ ກກວຳດໄປໃນວນັຂອງພຣະພິໂລດຂອງ ພຣະເຈົ້າ 
 29 ນີໍ້ເປັນສື່ວນຂອງຄນົ ເລວີ ທີື່  ພຣະເຈົ້າ ຍກົໃຫໍ້ ກ ເປັນຢື່ຳງນ ັໍ້ນ 

   ແລະເປັນມ ລະດກົທີື່  ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ກ  ຳນດົໃຫໍ້ລຳວກ ເປັນຢື່ຳງນ ັໍ້ນ” 

ບົດທີ 21 
ໂຢບທຸກໃຈເລື່ອງຄວາມຈະເລີນຂອງຄົນອະທຳ 

1ແລໍ້ວ ໂຢບ ຕອບ ວື່ຳ          

 2 “ຂ ຟງັຖໍ້ອຍຄ  ຳຂອງຂໍ້ອຍຢື່ຳງລະມດັລະວງັ 

   ແລະໃຫໍ້ຄ  ຳນີໍ້ປອບໃຈເຈົໍ້ຳ 

 3 ຈ ົື່ງອດົກ ັໍ້ນແດື່ ແລະຂໍ້ອຍຈະເວົໍ້ຳ 

   ແລະເມ  ື່ອຂໍ້ອຍເວົໍ້ຳແລໍ້ວ ກ ເຍຳະເຍີໍ້ຍຕ ື່ ໄປສຳ 

 4 ສື່ວນຂໍ້ອຍນີໍ້ ຈະຕ ື່ ວ ື່ຳມະນດຸບ  ຖໍ້ຳເປັນເຊັື່ ນນ ັໍ້ນ 

   ເປັນຫຍງັໃຈຂໍ້ອຍຈ ື່ງບ ື່ ຄວນເປັນທກຸ 

 5 ຈ ົື່ງເບິື່ ງຂໍ້ອຍ ແລະຈ ົື່ງປະຫລຳດໃຈສຳ 

   ແລະເຈົໍ້ຳຈ ົື່ງເອົຳມ  ປິດປຳກຂອງເຈົໍ້ຳ 

 6 ເມ  ື່ອຂໍ້ອຍລະນ ກເຖງິເລ ື່ ອງນີໍ້ ຂໍ້ອຍກ ປະຫລຳດໃຈ 

   ແລະຄວຳມສ ັື່ນສະທໍ້ຳນກ ຈບັເນ ໍ້ອໜງັຂອງຂໍ້ອຍ 

 7 ເປັນຫຍງັຄນົຊ ົື່ວຈ ື່ງມຊີວີດິຢ ື່ ຈນົເຖງິເຖົໍ້ຳແກື່ 
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   ແລະຈະເລີນມອີ  ຳນຳດຫລຳຍຂ ໍ້ນ 

 8 ເຊ ໍ້ອສຳຍຂອງພວກເຂົຳກ ຕ ັ ໍ້ງໝັໍ້ນຄງົຢ ື່ໃນສຳຍຕຳຂອງພວກເຂົຳ 

   ແລະລ ກຫລຳນຂອງພວກເຂົຳກ ຢ ື່ຕ ື່ໜໍ້ຳຕ ື່ ຕຳພວກເຂົຳ 

 9 ເຮ ອນຂອງພວກເຂົຳທງັຫລຳຍກ ປອດໄພປຳດສະຈຳກຄວຳມຢໍ້ຳນກວົ 

   ແລະໄມ ໍ້ແສໍ້ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ກ ບ ື່ ຢ ື່ເທິງພວກເຂົຳ 

 10 ງວົເຖກິຂອງພວກເຂົຳບ ື່ ໄດໍ້ຂຳດກ  ຳລງັ 

   ງວົແມ ື່ຂອງພວກເຂົຳອອກລ ກ ແລະບ ື່ ມຫີລລຸ ກ 

 11 ພວກເຂົຳສ ົື່ງລ ກນໍ້ອຍໆອອກໄປຢ ື່ຄ ຝ ງແບໍ້ແກະ 

   ແລະລ ກຫລຳນຂອງພວກເຂົຳກ ເຕັໍ້ນລ  ຳ 

 12 ພວກເຂົຳຈບັເອົຳກອງ ແລະພິນຄ ື່ 

   ແລະປິຕຍິນິດຕີຳມສຽງຂຸື່ຍ 

 13 ຕະຫລອດວນັເວລຳຂອງພວກເຂົຳ ພວກເຂົຳກ ຈະເລີນ 

   ແລະລງົໄປທີື່ ແດນຄນົຕຳຍໃນພິບຕຳດຽວ 

 14 ພວກເຂົຳຈ ື່ງທ ນ ພຣະເຈົ້າ ວື່ຳ ‘ຂ ເຊນີໄປຈຳກພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ເພຳະເຮົຳບ ື່ ປຳດຖະໜຳຄວຳມຮ ໍ້ໃນທຳງຂອງພຣະອງົ 

 15 ພຣະເຈົ້າ ອງົມລິີດອ  ຳນຳດອນັຍິື່ ງໃຫຍື່ທີື່ ສດຸຄ ຜ ໍ້ໃດ ທີື່ ເຮົຳຈະຕໍ້ອງບວົລະບດັພຣະອງົ 

   ເຮົຳອະທິຖຳນຕ ື່ ພຣະອງົ ເຮົຳຈະໄດໍ້ປະໂຫຍດຫຍງັ’ 

 16 ເບິື່ ງແມ ຄວຳມຈະເລີນຂອງພວກເຂົຳທງັຫລຳຍບ ື່ ຢ ື່ໃນກ  ຳມ  ຂອງພວກເຂົຳ 

   ຄ  ຳປ ກສຳຂອງຄນົຊ ົື່ວຂ ໃຫໍ້ຢ ື່ຫື່ຳງໄກຈຳກຂໍ້ອຍ 

 17 ຕະກຽງຂອງຄນົຊ ົື່ວດບັມອດຫລຳຍເທ ື່ ອເທົື່ ຳໃດ 

   ຄວຳມຍຳກລ  ຳບຳກມຳເຖງິພວກເຂົຳຫລຳຍເທົື່ ຳໃດ 

  ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ແຈກຢຳຍຄວຳມເສົໍ້ຳໂສກດໍ້ວຍພຣະພິໂລດຂອງພຣະອງົ 

 18 ພວກເຂົຳເປັນຄ ເຟ ອງທີື່ ລມົພດັປິວໄປ 

   ແລະເປັນເໝ ອນແກບທີື່ ພຳຍພຸດັໄປ 

 19 ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ສະສມົຄວຳມຊ ົື່ວຊໍ້ຳຂອງພວກເຂົຳໄວໍ້ໃຫໍ້ລ ກຫລຳນຂອງພວກເຂົຳບ  

   ພຣະອງົໄດໍ້ຕອບແທນແກື່ພວກເຂົຳເອງ ແລະພວກເຂົຳກ ຈະຮ ໍ້ຈກັ 

 20 ໃນຕຳຂອງພວກເຂົຳຈະເຫັນຄວຳມພິນຳດຂອງຕນົເອງ 

   ແລະພວກເຂົຳຈະດ ື່ ມພຣະພິໂລດຂອງ ພຣະເຈົ້າ ອງົມລິີດອ  ຳນຳດອນັຍິື່ ງໃຫຍື່ທີື່ ສດຸ 

 21 ເຫດວື່ຳພວກເຂົຳມຄີວຳມຍນິດອີນັໃດໃນເລ ື່ ອງເຊ ໍ້ອສຳຍທີື່ ຕຳມເຂົຳມຳ 

   ເມ  ື່ອຈ  ຳນວນເດ ອນຂອງເຂົຳຖ ກຕດັຂຳດເສຍແລໍ້ວ 

 22 ມຜີ ໍ້ໃດຈະສອນຄວຳມຮ ໍ້ໃຫໍ້ແກື່ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ບ  

   ເມ  ື່ອພຣະອງົໄດໍ້ພິພຳກສຳພວກທີື່ ຢ ື່ເທິງຟໍ້ຳສະຫວນັ 

 23 ຄນົໜ ື່ ງຕຳຍເມ  ື່ອຍງັແຂງແຮງ 
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   ແລະສະບຳຍ ປອດໄພ 

 24 ຮື່ຳງກຳຍຂອງລຳວເຕັມໄປດໍ້ວຍນ  ໍ້ຳນມົ 

   ແລະກະດ ກຂອງລຳວກ ຊຸ ື່ມດໍ້ວຍໄຂກະດ ກ 

 25 ອີກຄນົໜ ື່ ງຕຳຍດໍ້ວຍໃຈຂມົຂ ື່ ນ 

   ບ ື່ ເຄີຍໄດໍ້ຊມີຄວຳມສກຸຈກັເທ ື່ ອ 

 26 ພວກເຂົຳທງັສອງນອນລງົໃນຂີໍ້ຝຸື່ນດນິຄ ກນັ 

   ແລະຕວົໜອນກ ກດັກນິພວກເຂົຳທງັສອງຄ ກນັ 

 27 ເບິື່ ງແມ ຂໍ້ອຍຮ ໍ້ຄວຳມຄິດຂອງເຈົໍ້ຳ 

   ແລະອບຸຳຍຂອງເຈົໍ້ຳທີື່ ຈະເຮັດຜິດຕ ື່ ຂ ໍ້ອຍ 

 28 ເພຳະເຈົໍ້ຳເວົໍ້ຳວື່ຳ ‘ວງັຂອງເຈົໍ້ຳນຳຍຢ ື່ທີື່ ໃດ 

   ເຕັນຊ ື່ ງຄນົຊ ົື່ວອຳໄສນ ັໍ້ນຢ ື່ທີື່ ໃດ’ 

 29 ເຈົໍ້ຳບ ື່ ໄດໍ້ຖຳມນກັທື່ອງທື່ຽວ 

   ແລະເຈົໍ້ຳບ ື່ ໄດໍ້ຮບັຮ ໍ້ພະຍຳນຂອງພວກເຂົຳບ  

 30 ວື່ຳຄນົຊ ົື່ວໄດໍ້ມ ໍ້ຽນໄວໍ້ຈນົເຖງິວນັຂອງໄພພິບດັ 

   ແລະພວກເຂົຳຈະຖ ກນ  ຳໄປຍງັວນັແຫື່ງພຣະພິໂລດ 

 31 ໃຜແຈ ໍ້ງວທີິກຳນຂອງລຳວຕ ື່ໜໍ້ຳລຳວ 

   ແລະຜ ໍ້ໃດສະໜອງລຳວໃນສິື່ ງທີື່ ລຳວໄດໍ້ເຮັດ 

 32 ເຖງິຢື່ຳງນ ັໍ້ນລຳວຈະຖ ກຫຳມໄປຍງັຂມຸຝງັສບົ 

   ແລະຈະຍງັຢ ື່ໃນອບຸໂມງ 

 33 ສ  ຳລບັລຳວກໍ້ອນດນິທີື່ ພ ເຂົຳກ ເບົຳສະບຳຍ 

   ຄນົທງັປວງກ ຕຳມລຳວໄປ ແລະຄນົທີື່ ໄປຂໍ້ຳງໜໍ້ຳກ ນບັບ ື່ ຖ ໍ້ວນ 

 34 ແລໍ້ວເປັນຫຍງັເຈົໍ້ຳຈະມຳເລົໍ້ຳໂລມໃຈຂໍ້ອຍດໍ້ວຍສິື່ ງເປົື່ ຳໆ 

   ຄ  ຳຕອບຂອງເຈົໍ້ຳບ ື່ ມຫີຍງັເຫລ ອແລໍ້ວນອກຈຳກກຳນຂີໍ້ຕວົະ” 

ບົດທີ 22 
ເອລີຟັດຟ້ອງໂຢບເປັນເທື່ອທີສາມ 

1ແລໍ້ວ ເອລຟີັດ ຊຳວ ເຕມານ ຕອບ ວື່ຳ          

 2 “ຄນົຈະເປັນປະໂຫຍດອນັໃດແກື່ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ບ  ຈງິແທໍ້ 

   ຜ ໍ້ໃດສະຫລຳດກ ເປັນປະໂຫຍດແກື່ຕນົເອງຕື່ຳງຫຳກ 

 3 ຖໍ້ຳເຈົໍ້ຳເປັນຄນົຊອບທ  ຳ ຈະເປັນທີື່ ພ ພຣະໄທແກື່ ພຣະເຈົ້າ ອງົມລິີດອ  ຳນຳດຍິື່ ງໃຫຍື່ບ  

   ຫລ ຖໍ້ຳທຳງທງັຫລຳຍຂອງເຈົໍ້ຳດ ີແລະສດັຊ ື່ ຈະເປັນປະໂຫຍດອນັໃດແກື່ພຣະອງົ 

 4 ພຣະອງົຈະໄດໍ້ຕຕິຽນເຈົໍ້ຳເພຳະຢ ຳເກງບ  

   ພຣະອງົຈະໄດໍ້ສ ໍ້ຄວຳມກບັເຈົໍ້ຳບ  
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 5 ຄວຳມຊ ົື່ວຂອງເຈົໍ້ຳໃຫຍື່ກວື່ຳ ບ ື່ ແມ ື່ນບ  

   ຄວຳມຊ ົື່ວຊໍ້ຳຂອງເຈົໍ້ຳບ ື່ ມທີີື່ ສິໍ້ນສດຸ ບ ື່ ແມ ື່ນບ  

 6 ເພຳະເຈົໍ້ຳຍ ດຂອງປະກນັໄປຈຳກພີື່ ນ ໍ້ອງໂດຍບ ື່ ມເີຫດຜນົ 

   ແລະປຸໍ້ນເສ ໍ້ອຜໍ້ຳຂອງຄນົທີື່ ເປ ອຍກຳຍຢ ື່ 

 7 ເຈົໍ້ຳບ ື່ ໄດໍ້ໃຫໍ້ນ  ໍ້ຳແກື່ຄນົທີື່ ຫິວນ  ໍ້ຳ 

   ແລະເຈົໍ້ຳບ ື່ ໄດໍ້ເອົຳເຂົໍ້ຳໃຫໍ້ແກື່ຄນົທີື່ ຫິວເຂົໍ້ຳ 

 8 ຄນົທີື່ ມອີ  ຳນຳດບຳດໃຫຍື່ຍື່ອມໄດໍ້ທີື່ ດນິເປັນກ  ຳມະສິດ 

   ແລະຄນົທີື່ ມໜີໍ້ຳມຕີຳກ ໄດໍ້ເຂົໍ້ຳອຳໄສຢ ື່ 

 9 ເຈົໍ້ຳໄລື່ແມ ື່ໝໍ້ຳຍອອກໄປມ ເປົື່ ຳ 

   ແລະແຂນຂອງລ ກກ  ຳພໍ້ຳພ ື່ ກ ຫກັ 

 10 ເພຳະສະນ ັໍ້ນ ກບັດກັຢ ື່ຮອບເຈົໍ້ຳ 

   ແລະຄວຳມຢໍ້ຳນມຳຖ ກເຈົໍ້ຳໃນບຳດດຽວ 

 11 ຫລ ຄວຳມມ ດຈນົເຈົໍ້ຳບ ື່ ເຫັນຫຍງັ 

   ແລະນ  ໍ້ຳທີື່ ຖ ໍ້ວມກ ປກົຄມຸເຈົໍ້ຳໄວໍ້ 

 12 ພຣະເຈົ້າ ບ ື່ ໄດໍ້ສະຖດິຢ ື່ໃນທີື່ ສ ງໃນຟໍ້ຳສະຫວນັບ  

   ເບິື່ ງດຳວທີື່ ສ ງທີື່ ສດຸແມ ມນັສ ງແທໍ້ ໆ 

 13 ເພຳະສະນ ັໍ້ນ ເຈົໍ້ຳວື່ຳ ‘ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ຮ ໍ້ສິື່ ງໃດ 

   ພຣະອງົຈະໄດໍ້ທະລເຸມກມ ດທ ບໄປພິພຳກສຳບ  

 14 ເມກທ ບຫຸໍ້ມຫ ື່ ພຣະອງົໄວໍ້ ພຣະອງົເບິື່ ງຫຍງັບ ື່ ເຫັນ 

   ແລະພຣະອງົໄດໍ້ດ  ຳເນນີໂດຍຮອບເທິງພ ໍ້ນຟໍ້ຳ’ 

 15 ເຈົໍ້ຳມຸ ໍ້ງໜໍ້ຳໄປທຳງເກົື່ ຳບ  

   ຊ ື່ ງຄນົຊ ົື່ວເຄີຍດ  ຳເນນີນ ັໍ້ນ 

 16 ຄນົຜ ໍ້ທີື່ ໄດໍ້ຈບິຫຳຍໄປກື່ອນເວລຳກ  ຳນດົຂອງພວກເຂົຳ 

   ຮຳກຖຳນຂອງເຂົຳຖ ກພດັໄຫລໄປດໍ້ວຍນ  ໍ້ຳ 

 17 ພວກເຂົຳທ ນ ພຣະເຈົ້າ ວື່ຳ ‘ຂ ໄດໍ້ໄປຈຳກພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍ’ 

   ແລະ ‘ພຣະເຈົ້າ ອງົມລິີດອ  ຳນຳດອນັຍິື່ ງໃຫຍື່ທີື່ ສດຸຈະເຮັດສິື່ ງໃດແກື່ເຂົຳ’ 

 18 ແຕື່ພຣະອງົໄດໍ້ໃຫໍ້ເຮ ອນຂອງພວກເຂົຳເຕັມດໍ້ວຍຊບັສມົບດັ 

   ແຕື່ຄ  ຳສ ັື່ງສອນຂອງຄນົຊ ົື່ວຂ ໃຫໍ້ຫື່ຳງໄກຈຳກຂໍ້ອຍ 

 19 ຄນົຊອບທ  ຳຈະເຫັນ ແລະຊມົຊ ື່ ນຍນິດ ີ

   ຄນົບ ື່ ມຄີວຳມຜິດຈະເຍຳະເຍີໍ້ຍ 

 20 ຄນົທີື່ ລກຸຂ ໍ້ນຕ ື່ ສ ໍ້ກ ບ ື່ ຖ ກຕດັຂຳດ 

   ແຕື່ຂອງອນັບ ລິບ ນທີື່ ເຫລ ອນ ັໍ້ນໄຟກ ໄໝໍ້ ບ ື່ ແມ ື່ນບ  

 21 ຈ ົື່ງເຂົໍ້ຳມຳຄ ນດກີບັ ພຣະເຈົ້າ ແລະຢ ື່ຢື່ຳງສນັຕ ິ
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   ດ ັື່ງນ ັໍ້ນສິື່ ງທີື່ ດຈີະມຳເຖງິເຈົໍ້ຳ 

 22 ຂ ຈ ົື່ງຮບັກດົໝຳຍຈຳກພຣະໂອດຂອງພຣະອງົ 

   ແລະເກບັມ ໍ້ຽນພຣະທ  ຳຂອງພຣະອງົໄວໍ້ໃນໃຈຂອງເຈົໍ້ຳ 

 23 ຖໍ້ຳເຈົໍ້ຳກບັມຳຫຳ ພຣະເຈົ້າ ອງົມລິີດອ  ຳນຳດອນັຍິື່ ງໃຫຍື່ທີື່ ສດຸ 

   ເຈົໍ້ຳຈະຈະເລີນ ແລະຈະຖິໍ້ມຄວຳມຊ ົື່ວຊໍ້ຳໃຫໍ້ໄກຈຳກເຕັນຂອງເຈົໍ້ຳ 

 24 ເຈົໍ້ຳຈະຮວບຮວມຄ  ຳໄວໍ້ເໝ ອນຂີໍ້ຝຸື່ນດນິ 

   ແລະຄ  ຳເມ  ອງ ໂອຟີ ໄວໍ້ເໝ ອນຫີນໃນແມ ື່ນ  ໍ້ຳ 

 25 ແລະ ພຣະເຈົ້າ ອງົມລິີດອ  ຳນຳດອນັຍິື່ ງໃຫຍື່ຈະເປັນຜ ໍ້ປໍ້ອງກນັເຈົໍ້ຳ 

   ແລະເຈົໍ້ຳຈະມເີງນິຢື່ຳງຫລວງຫລຳຍ 

 26 ແລໍ້ວເຈົໍ້ຳຈະປິຕຍິນິດໃີນ ພຣະເຈົ້າ ອງົມລິີດອ  ຳນຳດຍິື່ ງໃຫຍື່ 

   ແລະເງຍີໜໍ້ຳຂອງເຈົໍ້ຳຫຳ ພຣະເຈົ້າ 
 27 ເຈົໍ້ຳຈະອະທິຖຳນຕ ື່ ພຣະອງົ ແລະພຣະອງົຈະໄດໍ້ຟງັເຈົໍ້ຳ 

   ແລະເຈົໍ້ຳຈະເຮັດຕຳມຄ  ຳປະຕຍິຳນຂອງເຈົໍ້ຳ 

 28 ເຈົໍ້ຳຈະຕດັສິນໃຈໃນເລ ື່ ອງໃດ ແລະເລ ື່ ອງນ ັໍ້ນຈະສ  ຳເລັດສມົປະສງົ 

   ແລະຈະມແີສງສະຫວື່ຳງສື່ອງທຳງໃຫໍ້ເຈົໍ້ຳ 

 29 ເມ  ື່ອມະນດຸຖ ກຖິໍ້ມລງົໄປ ເຈົໍ້ຳຈະກື່ຳວວື່ຳ ‘ຈ ົື່ງລກຸຂ ໍ້ນເທີນ 

   ແລະພຣະອງົໄດໍ້ຊື່ວຍຄນົຖື່ອມໃຈໃຫໍ້ລອດພ ົໍ້ນ’ 

 30 ພຣະອງົໄດໍ້ຊື່ວຍຄນົທີື່ ມຄີວຳມຜິດໃຫໍ້ພ ົໍ້ນ 

   ເພິື່ ນຈະພ ົໍ້ນໂດຍຄວຳມບ ລິສດຸຈຳກມ ຂອງເຈົໍ້ຳ” 

ບົດທີ 23 
ໂຢບອາໄລເຖິງພຣະເຈົ້າ 

1ແລໍ້ວ ໂຢບ ຕອບ ວື່ຳ          

 2 “ຄ  ຳຮໍ້ອງທກຸຂອງຂໍ້ອຍກ ຂມົຂ ື່ ນໃນມ  ໍ້ນີໍ້ດ ໍ້ວຍ 

   ກຳນທີື່ ຂໍ້ອຍຖ ກຕກີ ໜກັກວື່ຳກຳນຮໍ້ອງຄຳງຂອງຂໍ້ອຍ 

 3 ໂອ ຂໍ້ອຍຢຳກຮ ໍ້ວ ື່ຳຈະພບົພຣະອງົໄດໍ້ທີື່ ໃດ 

   ເພ ື່ ອຂໍ້ອຍຈະມຳເຖງິພຣະທີື່ ນ ັື່ງຂອງພຣະອງົ 

 4 ຂໍ້ອຍຈະຍ ື່ ນຄະດຂີອງຂໍ້ອຍຕ ື່ ພຣະພກັພຣະອງົ 

   ແລະບນັຈຂຸ ໍ້ໂຕໍ້ແຍໍ້ງໃຫໍ້ເຕັມປຳກຂອງຂໍ້ອຍ 

 5 ຂໍ້ອຍຈະຮ ໍ້ຄ  ຳຕອບຂອງພຣະອງົ 

   ແລະເຂົໍ້ຳໃຈສິື່ ງທີື່ ພຣະອງົຈະກື່ຳວກບັຂໍ້ອຍ 

 6 ພຣະອງົຈະໄດໍ້ໂຕໍ້ແຍໍ້ງກບັຂໍ້ອຍດໍ້ວຍລິດທຳນພຸຳບອນັຍິື່ ງໃຫຍື່ຂອງພຣະອງົຫລ  

   ພຣະອງົຈະໄດໍ້ໃຫໍ້ກ  ຳລງັແກື່ຂໍ້ອຍ 
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 7 ໃນບື່ອນນ ັໍ້ນ ຄນົທື່ຽງທ  ຳຈະສ ໍ້ຄວຳມກບັພຣະອງົໄດໍ້ 

   ແລະຂໍ້ອຍຈະຮບັກຳນຊື່ວຍໃຫໍ້ພ ົໍ້ນຈຳກຜ ໍ້ພິພຳກສຳຂອງ 

  ຂໍ້ອຍຕະຫລອດໄປເປັນນດິ 

 8 ເບິື່ ງແມ ຂໍ້ອຍຍື່ຳງໄປຂໍ້ຳງໜໍ້ຳ ແຕື່ພຣະອງົບ ື່ ໄດໍ້ສະຖດິຢ ື່ບື່ອນນ ັໍ້ນ 

   ແລະຂໍ້ຳງຫລງັ ແຕື່ຂໍ້ອຍກ ບ ື່ ສງັເກດເຫັນພຣະອງົ 

 9 ຂໍ້ຳງຊໍ້ຳຍມ  ທີື່ ພຣະອງົໄດໍ້ກະທ  ຳກດິຈະກຳນ ຂໍ້ອຍກ ບ ື່ ເຫັນພຣະອງົ 

   ຂໍ້ຳງຂວຳມ  ພຣະອງົໄດໍ້ເຊ ື່ ອງໄວໍ້ ຂໍ້ອຍຫຳພຣະອງົບ ື່ ພບົ 

 10 ດໍ້ວຍວື່ຳພຣະອງົໄດໍ້ຮ ໍ້ທຳງທີື່ ຂ ໍ້ອຍໄປ ເມ  ື່ອພຣະອງົໄດໍ້ທດົສອບຂໍ້ອຍແລໍ້ວ 

   ຂໍ້ອຍກ ຈະເປັນເໝ ອນຄ  ຳ 

 11 ຕນີຂອງຂໍ້ອຍຕດິຮອຍພຣະບຳດຂອງພຣະອງົແໜໍ້ນ 

   ຂໍ້ອຍຍື່ຳງຕຳມເສັໍ້ນທຳງຂອງພຣະອງົ ແລະບ ື່ ໄດໍ້ຫນັໄປທຳງຂໍ້ຳງເລີຍ 

 12 ຂໍ້ອຍບ ື່ ໄດໍ້ໜີໄປຈຳກພຣະບນັຍດັແຫື່ງຮມິພຣະໂອດຂອງພຣະອງົ 

   ຂໍ້ອຍຕລີຳຄຳພຣະທ  ຳແຫື່ງພຣະໂອດຂອງພຣະອງົ 

  ສ ງກວື່ຳອຳຫຳນທີື່ ຈ  ຳເປັນສ  ຳລບັຂໍ້ອຍ 

 13 ແຕື່ພຣະອງົຜນັປື່ຽນບ ື່ ໄດໍ້ ແລະຜ ໍ້ໃດຈະຫນັພຣະອງົໄດໍ້ 

   ພຣະອງົມພີຣະປະສງົສິື່ ງໃດ ພຣະອງົກ ໄດໍ້ກະທ  ຳສິື່ ງນ ັໍ້ນ 

 14 ເພຳະວື່ຳພຣະອງົຈະໄດໍ້ເຮັດສິື່ ງທີື່ ພຣະອງົໄດໍ້ກ  ຳນດົໃຫໍ້ຂໍ້ອຍນ ັໍ້ນຄບົຖໍ້ວນ 

   ແລະສິື່ ງຢື່ຳງນ ັໍ້ນເປັນຈ  ຳນວນຫລຳຍຢ ື່ໃນພຣະດ  ຳລິຂອງພຣະອງົ 

 15 ເພຳະສະນ ັໍ້ນ ຂໍ້ອຍຈ ື່ງສະທກົສະທໍ້ຳນຢ ື່ຕ ື່ ພຣະພກັພຣະອງົ 

   ເມ  ື່ອຂໍ້ອຍຕ ກຕອງ ຂໍ້ອຍກ ໂກດຮໍ້ຳຍຕ ື່ ພຣະອງົ 

 16 ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ກະທ  ຳໃຫໍ້ໃຈຂອງຂໍ້ອຍອື່ອນເພຍ 

   ພຣະເຈົ້າ ອງົມລິີດອ  ຳນຳດໄດໍ້ເຮັດໃຫໍ້ຂໍ້ອຍຕກົສະທໍ້ຳນ 

 17 ເພຳະຂໍ້ອຍບ ື່ ໄດໍ້ຖ ກຕດັຂຳດກື່ອນຄວຳມມ ດມຳເຖງິ 

   ແລະພຣະອງົບ ື່ ໄດໍ້ປິດຄວຳມມ ດທ ບໄວໍ້ຈຳກໜໍ້ຳຂໍ້ອຍ” 

ບົດທີ 24 
ໂຢບຈົ່ມວູ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ເມີນເສີຍຕໍ່ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ 

 1 “ເມ  ື່ອວຳລະກ  ຳນດົບ ື່ ປິດບງັໄວໍ້ຈຳກ ພຣະເຈົ້າ ອງົຜ ໍ້ມລິີດອ  ຳນຳດ 

   ເປັນຫຍງັບນັດຳຜ ໍ້ທີື່ ຮ  ໍ້ຈກັພຣະອງົບ ື່ ເຫັນວນັກ  ຳນດົຂອງພຣະອງົ 

 2 ມຄີນົທີື່ ຍໍ້ຳຍຫລກັເຂດແດນ 

   ພວກເຂົຳຍ ດຝ ງແບໍ້ແກະພຳໄປລໍ້ຽງ 

 3 ພວກເຂົຳໄລື່ຕໍ້ອນລຳຂອງຄນົກ  ຳພໍ້ຳພ ື່ ໄປ 

   ພວກເຂົຳເອົຳງວົຂອງແມ ື່ໝໍ້ຳຍໄປເປັນປະກນັ 
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 4 ພວກເຂົຳຊຸກຄນົຂດັສນົອອກນອກຖະໜນົ 

   ຄນົຍຳກຈນົຂອງແຜື່ນດນິໂລກຕື່ຳງກ ເຊ ື່ ອງຕວົໝດົ 

 5 ເບິື່ ງແມ ດ ັື່ງລຳປື່ຳຢ ື່ໃນຖິື່ ນແຫໍ້ງແລໍ້ງກນັດຳນ 

   ຄນົຍຳກຈນົນ ັໍ້ນອອກໄປເຮັດວຽກພະຍຳຍຳມຫຳອຳຫຳນ 

  ຖິື່ ນແຫໍ້ງແລໍ້ງໃຫໍ້ອຳຫຳນແກື່ພວກເຂົຳ ແລະລ ກທງັຫລຳຍຂອງພວກເຂົຳ 

 6 ພວກເຂົຳທງັຫລຳຍເກບັຫຍໍ້ຳແຫໍ້ງໃນທົື່ງ 

   ແລະເຂົຳເລັມສວນອະງ ຸື່ນຂອງຄນົຊ ົື່ວ 

 7 ພວກເຂົຳເຮັດໃຫໍ້ຄນົທີື່ ເປ ອຍກຳຍນອນຕະຫລອດຄ ນໂດຍບ ື່ ມເີສ ໍ້ອຜໍ້ຳ 

   ແລະບ ື່ ມຜີໍ້ຳຫ ົື່ມກນັໜຳວ 

 8 ພວກເຂົຳປຽກຝນົແຫື່ງພ ເຂົຳ 

   ແລະເກຳະຫີນຢ ື່ເພຳະບ ື່ ມບີື່ອນກ  ຳບງັ 

 9 ມຄີນົຊ ົື່ວຈບັເອົຳເດັກກ  ຳພໍ້ຳພ ື່ ໄປຈຳກເອິກ 

   ແລະເອົຳຂອງປະກນັຈຳກຄນົຍຳກຈນົ 

 10 ພວກເຂົຳທງັຫລຳຍເຮັດໃຫໍ້ຄນົເຫລົື່ ຳນີໍ້ຍື່ຳງເປ ອຍກຳຍໄປໂດຍບ ື່ ມເີສ ໍ້ອຜໍ້ຳ 

   ເຂົຳກ ແບກຟື່ອນເຂົໍ້ຳໄປຈຳກຄນົທີື່ ຫິວ 

 11 ເຂົຳເຮັດນ  ໍ້ຳມນັຢ ື່ທື່ຳມກຳງກ  ຳແພງຂອງຄນົເຫລົື່ ຳນີໍ້ 

   ພວກເຂົຳຢຽບຢ ື່ທີື່ ອື່ຳງອະງ ຸື່ນ ແຕື່ຄນົເຫລົື່ ຳນີໍ້ຕໍ້ອງທນົຄວຳມຫິວນ  ໍ້ຳ 

 12 ຄນົຮໍ້ອງຄຳງອອກມຳຈຳກໃນເມ  ອງ ແລະຈດິໃຈຂອງຄນົບຳດເຈບັຮໍ້ອງຂ  

   ແຕື່ ພຣະເຈົ້າ ບ ື່ ໄດໍ້ສນົພຣະໄທໃນຄວຳມໂງ ື່ຈ ໍ້ຳຂອງເຂົຳ 

 13 ພວກເຂົຳຢ ື່ໃນພວກທີື່ ກະບດົຕ ື່ ຄວຳມສະຫວື່ຳງ 

   ທີື່ ບ ື່ ຄຸໍ້ນເຄີຍກບັທຳງຂອງຄວຳມສະຫວື່ຳງນ ັໍ້ນ 

  ແລະບ ື່ ໄດໍ້ຢ ື່ໃນທຳງຂອງຄວຳມສະຫວື່ຳງນ ັໍ້ນ 

 14 ຜ ໍ້ກະທ  ຳກຳນຄຳດຕະກ  ຳລກຸຂ ໍ້ນມຳແຕື່ເຊົໍ້ຳມ  ດ ລຳວຂໍ້ຳຄນົຍຳກຈນົ 

   ແລະຄນົຂດັສນົ ແລະໃນກຳງຄ ນລຳວເປັນເໝ ອນຄນົຂີໍ້ລກັ 

 15 ຕຳຂອງຜ ໍ້ລື່ວງປະເວນຄີອຍຖໍ້ຳເວລຳຄ  ື່ຳ ກື່ຳວວື່ຳ ‘ບ ື່ ມຕີຳໃດຈະເຫັນຂໍ້ອຍ’ 

   ແລະລຳວກ ປກົໜໍ້ຳຂອງລຳວ 

 16 ໃນຍຳມມ ດ ພວກເຂົຳເຈຳະເຂົໍ້ຳໄປໃນເຮ ອນ 

   ພວກເຂົຳໝຳຍໄວໍ້ສ  ຳລບັຕນົເອງໃນເວລຳກຳງເວັນ ພວກເຂົຳບ ື່ ຮ  ໍ້ຈກັຄວຳມສະຫວື່ຳງ 

 17 ເພຳະເງຳົມດັຈລຸຳດເປັນເໝ ອນເວລຳເຊົໍ້ຳແກື່ພວກເຂົຳທກຸຄນົ ຖໍ້ຳໃຜຮ ໍ້ຈກັພວກເຂົຳ 

   ພວກເຂົຳກ ເປັນຄວຳມຢໍ້ຳນຂອງເງຳົມດັຈລຸຳດ 

 18 ພວກເຂົຳແລື່ນໄວດ ັື່ງນ  ໍ້ຳໄຫລ ສື່ວນແບື່ງຂອງພວກເຂົຳຖ ກສຳບແຊື່ງໃນແຜື່ນດນິ 

   ພວກເຂົຳບ ື່ ຫນັໜໍ້ຳໄປສ ື່ສວນອະງ ຸື່ນຂອງຕນົ 

 19 ຄວຳມແຫໍ້ງແລໍ້ງ ແລະຄວຳມຮໍ້ອນເຮັດໃຫໍ້ນ  ໍ້ຳຫິມະໄປສນັໃດ 
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   ແດນຄນົຕຳຍກ ຈບັເອົຳຜ ໍ້ເຮັດບຳບໄປສນັນ ັໍ້ນ 

 20 ທໍ້ອງແມ ື່ຈະລ ມລຳວ ຕວົໜອນຈະກນິລຳວຢື່ຳງແຊບ ບ ື່ ມໃີຜຈ ື່ລຳວໄດໍ້ຕ ື່ ໄປ 

   ຄວຳມຊ ົື່ວຈະຫກັລງົຢື່ຳງຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ 

 21 ລຳວຍ ດເອົຳຈຳກຍງິໝນັທີື່ ບ ື່ ມລີ ກ 

   ແລະບ ື່ ເຮັດກຳນດຫີຍງັໃຫໍ້ແກື່ແມ ື່ໝໍ້ຳຍ 

 22 ລຳວໄດໍ້ທ  ຳລຳຍຄນົທີື່ ມກີ  ຳລງັດໍ້ວຍອ  ຳນຳດຂອງຕນົ 

   ລຳວລກຸຂ ໍ້ນ ແລໍ້ວບ ື່ ມໃີຜໝັໍ້ນໃຈເລ ື່ ອງຊວີດິຂອງຕນົ 

 23 ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ປະທຳນຄວຳມປອດໄພໃຫໍ້ລຳວ ແລະພວກເຂົຳກ ເພິື່ ງຢ ື່ 

   ແລະພຣະເນດຂອງພຣະອງົຢ ື່ເທິງຫນົທຳງຂອງພວກເຂົຳ 

 24 ພວກເຂົຳທງັຫລຳຍຖ ກຍໍ້ອງຍ ຂ ໍ້ນໜໍ້ອຍໜ ື່ ງແລໍ້ວກ ຫຳຍໄປ ພວກເຂົຳຫື່ຽວແຫໍ້ງ 

   ແລະດບັໄປຈຳກແນວທຳງຢື່ຳງຄນົອ ື່ ນ ໆພວກເຂົຳຖ ກຕດັອອກເໝ ອນຍອດຮວງເຂົໍ້ຳ 

 25 ແລໍ້ວບດັນີໍ້ຖ ໍ້ຳບ ື່ ເປັນເຊັື່ ນນ ັໍ້ນ ໃຜຈະພິສ ດໄດໍ້ວື່ຳຂໍ້ອຍຂີໍ້ຕວົະ 

   ແລະສະແດງວື່ຳສິື່ ງທີື່ ຂ ໍ້ອຍກື່ຳວນ ັໍ້ນບ ື່ ມປີະໂຫຍດ” 

ບົດທີ 25 
ບິນດັດບອກໂຢບວູ່າມະນຸດບໍ່ສາມາດຮ ້ຈັກພຣະເຈົ້າໄດ້ 

1ແລໍ້ວ ບິນດັດ ຄນົ ຊ ອາ ຕອບ ວື່ຳ          

 2 “ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ອ  ຳນຳດໃນກຳນປກົຄອງ ແລະໃຫໍ້ຢ ຳເກງພຣະອງົ 

   ໄດໍ້ກະທ  ຳສນັຕພິຳບໃນສະຫວນັເບ ໍ້ອງສ ງຂອງພຣະອງົ 

 3 ກອງທບັຂອງພຣະອງົມຈີ  ຳນວນບ  

   ຄວຳມສະຫວື່ຳງຂອງພຣະອງົບ ື່ ໄດໍ້ສື່ອງມຳເໜ ອຜ ໍ້ໃດ 

 4 ແລໍ້ວມະນດຸຈະຊອບທ  ຳຕ ື່ ພຣະພກັ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ຢື່ຳງໃດ 

   ຄນົທີື່ ເກດີຈຳກຜ ໍ້ຍງິຈະບ ລິສດຸໄດໍ້ຢື່ຳງໃດ 

 5 ເບິື່ ງແມ ເຖງິແມ ື່ນດວງເດ ອນກ ບ ື່ ມຄີວຳມສກຸໃສ 

   ແລະດວງດຳວກ ບ ື່ ບ ລິສດຸໃນສຳຍພຣະເນດຂອງພຣະອງົ 

 6 ຫລຳຍກວື່ຳນ ັໍ້ນເທົື່ ຳໃດ ມະນດຸຈະບ ລິສດຸ ຜ ໍ້ເປັນພຽງຕວົໜອນ 

   ແລະລ ກຂອງມະນດຸ ຜ ໍ້ເປັນພຽງຕວົໜອນ” 

ບົດທີ 26 
ໂຢບກູ່າວຊຳວູ່າເຈົ້າເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າ 

1ແລໍ້ວ ໂຢບ ຕອບ ວື່ຳ          

 2 “ເຈົໍ້ຳໄດໍ້ຊື່ວຍຜ ໍ້ບ ື່ ມກີ  ຳລງັຢື່ຳງໃດ ແຂນທີື່ ບ ື່ ມແີຮງ 

   ເຈົໍ້ຳໄດໍ້ຊື່ວຍໃຫໍ້ພ ົໍ້ນໄດໍ້ຢື່ຳງໃດ 
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 3 ຄນົທີື່ ບ ື່ ມສີະຕປິນັຍຳ ເຈົໍ້ຳໄດໍ້ສ ັື່ງສອນຢື່ຳງໃດ 

   ແລະໄດໍ້ສະແດງຄວຳມເຂົໍ້ຳໃຈອນັບ ລິບ ນຢື່ຳງໃດ 

 4 ເຈົໍ້ຳໄດໍ້ກ ື່ຳວຖໍ້ອຍຄ  ຳສ  ຳລບັຜ ໍ້ໃດ 

   ແລະລມົຫຳຍໃຈທີື່ ໄດໍ້ອອກມຳຈຳກເຈົໍ້ຳແມ ື່ນຂອງໃຜ 

 5 ແດນຄນົຕຳຍເບ ໍ້ອງລຸື່ມຕກົສະທໍ້ຳນໃຕໍ້ພ ໍ້ນນ  ໍ້ຳ 

   ແລະທີື່ ອຳໃສຢ ື່ໃນນ  ໍ້ຳນ ັໍ້ນ 

 6 ນຳລກົກ ໄຂອອກຢ ື່ຕ ື່ ພຣະພກັ ພຣະເຈົ້າ  

   ແລະແດນມ ລະນຳບ ື່ ມຜີໍ້ຳບງັ 

 7 ພຣະອງົໄດໍ້ຂ ງທຳງເໜ ອ ອອກປ ບື່ອນທີື່ ວື່ຳງເປົື່ ຳ 

   ແລະແຂວນໂລກໄວໍ້ເໜ ອບື່ອນທີື່ ວື່ຳງເປົື່ ຳ 

 8 ພຣະອງົໄດໍ້ຫຸໍ້ມຫ ື່ ນ  ໍ້ຳໄວໍ້ໃນເມກທ ບຂອງພຣະອງົ 

   ແລະເມກນ ັໍ້ນກ ບ ື່ ຂຳດໄປ 

 9 ພຣະອງົໄດໍ້ປກົບງັໜໍ້ຳແຫື່ງພຣະທີື່ ນ ັື່ງ 

   ແລະເອົຳເມກຂອງພຣະອງົອອກປ ມນັໄວໍ້ 

 10 ພຣະອງົໄດໍ້ຂດີໝຳຍໄວໍ້ເທິງພ ໍ້ນນ  ໍ້ຳເປັນເຂດແດນ 

   ລະຫວື່ຳງຄວຳມສະຫວື່ຳງ ແລະຄວຳມມ ດ 

 11 ເສົຳຟໍ້ຳກ ຫວ ັື່ນໄຫວ 

   ແລະປະຫລຳດໃຈເມ  ື່ອພຣະອງົໄດໍ້ນຳບຂ ື່ 

 12 ພຣະອງົໄດໍ້ປຳບທະເລໃຫໍ້ສະຫງບົດໍ້ວຍລິດທຳນພຸຳບຂອງພຣະອງົ 

   ພຣະອງົໄດໍ້ຕຄີນົຈອງຫອງດໍ້ວຍຄວຳມເຂົໍ້ຳພຣະໄທຂອງພຣະອງົ 

 13 ພຣະອງົໄດໍ້ກະທ  ຳໃຫໍ້ຟໍ້ຳສະຫວນັສື່ອງໃສດໍ້ວຍ ພຣະວິນຍານ ຂອງພຣະອງົ 

   ພຣະຫດັຂອງພຣະອງົໄດໍ້ແທງງ  ທີື່ ກ  ຳລງັໜີໄປ 

 14 ເບິື່ ງແມ ສິື່ ງເຫລົື່ ຳນີໍ້ເປັນພຽງພຣະລຳຊະກດິບຳງຢື່ຳງຂອງພຣະອງົ 

   ເຮົຳໄດໍ້ຍນິເຖງິພຣະອງົກ ເປັນພຽງສຽງຊ ື່ ມຄື່ອຍໆ 

  ໃຜຈະເຂົໍ້ຳໃຈເຖງິລິດທຳນພຸຳບອນັຍິື່ ງໃຫຍື່ຂອງພຣະອງົໄດໍ້” 

ບົດທີ 27 
ຄວາມຈິງໃຈຂອງໂຢບ 

1ແລະ ໂຢບ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ກອນ ສພຸຳສິດ ຂອງ ຕນົ ອີກ ວື່ຳ          

 2 “ພຣະເຈົ້າ ມພີຣະຊນົຢ ື່ແນ ື່ສນັໃດ 

   ຄ ພຣະອງົຜ ໍ້ໄດໍ້ນ  ຳຄວຳມຍດຸຕທິ  ຳອນັຄວນເປັນຂອງຂໍ້ອຍໄປ 

  ແລະ ພຣະເຈົ້າ ອງົຜ ໍ້ມລິີດອ  ຳນຳດຍິື່ ງໃຫຍື່ມພີຣະຊນົຢ ື່ແນ ື່ສນັໃດ 

   ຄ ຜ ໍ້ໄດໍ້ເຮັດໃຫໍ້ໃຈຂອງຂໍ້ອຍຂມົຂ ື່ ນ 
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 3 ຕຳບໃດລມົຫຳຍໃຈຍງັຢ ື່ໃນຕວົຂໍ້ອຍ 

   ແລະຕຳບໃດລມົຫຳຍໃຈຈຳກ ພຣະເຈົ້າ ຍງັຢ ື່ໃນຮ ດງັຂອງຂໍ້ອຍ 

 4 ຮມີປຳກຂອງຂໍ້ອຍຈະບ ື່ ເວົໍ້ຳຄວຳມບ ື່ ຈງິ 

   ແລະລີໍ້ນຂອງຂໍ້ອຍຈະບ ື່ ເປັື່ ງຄ  ຳຕວົະ 

 5 ຈ ົື່ງເມນີເສີຍສຳທີື່ ຂ ໍ້ອຍຈະເວົໍ້ຳວື່ຳເຈົໍ້ຳຖ ກ 

   ຂໍ້ອຍຈະບ ື່ ຖິໍ້ມຄວຳມສດັຈງິຂອງຂໍ້ອຍຈນົຂໍ້ອຍຕຳຍ 

 6 ຂໍ້ອຍຍ ດຄວຳມຊອບທ  ຳຂອງຂໍ້ອຍໃຫໍ້ໝ ັໍ້ນຄງົ 

   ບ ື່ ຍອມປື່ອຍໄປ ຈດິໃຈຂອງຂໍ້ອຍບ ື່ ຕ  ຳໜິຂໍ້ອຍ ບ ື່ ວ ື່ຳວນັໃດໃນຊວີດິຂອງຂໍ້ອຍ 

 7 ຂ ໃຫໍ້ສດັຕ ຂອງຂໍ້ອຍເປັນເໝ ອນຄນົຊ ົື່ວ 

   ແລະຂ ໃຫໍ້ຜ ໍ້ທີື່ ລກຸຂ ໍ້ນຕ ື່ ສ ໍ້ຂ ໍ້ອຍເປັນເໝ ອນຄນົອະທ  ຳ 

ຄົນໜ້າຊື່ໃຈຄົດຂາດຄວາມຫວັງ 
 8 ເພຳະອນັໃດຈະເປັນຄວຳມຫວງັຂອງຄນົໜໍ້ຳຊ ື່ ໃຈຄດົເຖງິວື່ຳລຳວໄດໍ້ກ  ຳໄລແລໍ້ວ 

   ເມ  ື່ອ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ເອົຳຊວີດິຂອງລຳວໄປ 

 9 ພຣະເຈົ້າ ຈະໄດໍ້ຟງັສຽງຮໍ້ອງຂອງລຳວບ  

   ເມ  ື່ອຄວຳມຍຳກລ  ຳບຳກມຳສ ື່ລຳວ 

 10 ລຳວຈະປິຕຍິນິດໃີນ ພຣະເຈົ້າ ອງົຜ ໍ້ມລິີດອ  ຳນຳດອນັໃຫຍື່ 

   ທີື່ ສດຸບ  ລຳວຈະກຳບທ ນ ພຣະເຈົ້າ ທກຸເວລຳບ  

 11 ຂໍ້ອຍຈະສ ັື່ງສອນເຈົໍ້ຳທງັຫລຳຍໂດຍພຣະຫດັຂອງ ພຣະເຈົ້າ  

   ຂໍ້ອຍຈະບ ື່ ປິດບງັພຣະດ  ຳລິຂອງ ພຣະເຈົ້າ ອງົຜ ໍ້ມລິິດອ  ຳນຳດອນັຍິື່ ງໃຫຍື່ 

 12 ເບິື່ ງແມ ເຈົໍ້ຳທກຸຄນົໄດໍ້ເຫັນເອງແລໍ້ວ 

   ເປັນຫຍງັເຈົໍ້ຳຈ ື່ ງເວົໍ້ຳຈຳແບບແຫລວໄຫລເຊັື່ ນນີໍ້ 

 13 ສື່ວນຂອງຄນົຊ ົື່ວທີື່  ພຣະເຈົ້າ ຈະໃຫໍ້ມຸ ື່ນໄປກບັ 

   ມ ລະດກົ ຊ ື່ ງຜ ໍ້ບບີບງັຄບັຈະໄດໍ້ຮບັຈຳກ ພຣະເຈົ້າ ອງົຜ ໍ້ມລິີດອ  ຳນຳດ 

 14 ຖໍ້ຳລ ກຫລຳນຂອງລຳວເພີື່ ມຂ ໍ້ນ ກ ເພ ື່ ອຖ ກດຳບ 

   ແລະລ ກຫລຳນຂອງລຳວກ ຫຳບ ື່ ພ ກນິ 

 15 ຄນົຂອງລຳວທີື່ ເຫລ ອຢ ື່ ຄວຳມຕຳຍກ ຈະຝງັພວກເຂົຳເສຍ 

   ແລະແມ ື່ໝໍ້ຳຍທງັຫລຳຍຂອງພວກເຂົຳຈະບ ື່ ຮ ໍ້ອງຄຳງ 

 16 ເຖງິລຳວຈະກອບໂກຍເອົຳເງນິໄວໍ້ຫລຳຍເໝ ອນຂີໍ້ຝຸື່ນດນິ 

   ແລະກອງເສ ໍ້ອຜໍ້ຳໄວໍ້ດ ັື່ງດນິໜຽວ 

 17 ລຳວຈະກອງໄວໍ້ກ ໄດໍ້ ແຕື່ຄນົຊອບທ  ຳຈະໃສື່ 

   ແລະຄນົບ ື່ ມຄີວຳມຜິດຈະແບື່ງເງນິກນັ 

 18 ລຳວສໍ້ຳງເຮ ອນເໝ ອນຢື່ຳງຕວົມອດ 

   ຄ ກະຕ ບທີື່ ຄນົຍຳມສໍ້ຳງ 
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 19 ຄນົຮ ັື່ງມຈີະນອນລງົ ແຕື່ລຳວຈະບ ື່ ຖ ກຮວບຮວມໄວໍ້ 

   ລຳວມ ນຕຳຂອງລຳວຂ ໍ້ນ ແລະລຳວບ ື່ ຢ ື່ແລໍ້ວ 

 20 ຄວຳມຢໍ້ຳນກວົມຳທບັລຳວເໝ ອນນ  ໍ້ຳໄຫລ 

   ໃນກຳງຄ ນພຳຍຫຸອບລຳວໄປ 

 21 ລມົຕຳເວັນອອກຫອບລຳວຂ ໍ້ນ ແລະລຳວກ ຈຳກໄປ 

   ເໝ ອນພຳຍທີຸື່ ກວຳດລຳວອອກໄປຈຳກບື່ອນຂອງລຳວ 

 22 ພຣະເຈົ້າ ຈະໄດໍ້ໂຍນລຳວຢື່ຳງບ ື່ ປຳນ ີ

   ລຳວຈະໜີຈຳກພຣະຫດັຂອງພຣະອງົ 

 23 ຄນົຈະຕບົມ  ເຍຳະເຍີໍ້ຍລຳວ 

   ແລະຈະຂບັໄລື່ລຳວອອກໄປຈຳກບື່ອນຂອງລຳວ” 

ບົດທີ 28 
ສະຕິປັນຍາແມູ່ນຂອງປະທານຈາກພຣະເຈົ້າ 

 1 “ເຫດວື່ຳມເີໝ ອງສ  ຳລບັແຮື່ເງນິ 

   ແລະມທີີື່ ສ  ຳລບັຄ  ຳທີື່ ພວກເຂົຳເອົຳໄປ 

 2 ພວກເຂົຳເອົຳເຫລັກມຳຈຳກພ ໍ້ນດນິ 

   ແລະເອົຳທອງເຫລ ອງມຳຈຳກແຮື່ດບິ 

 3 ມະນດຸກ  ຳຈດັຄວຳມມ ດ ແລະຄ ົໍ້ນຫຳໄປຍງັເຂດໄກທີື່ ສດຸ 

   ຄ ົໍ້ນຫຳແຮື່ດບິໃນບື່ອນທີື່ ມ  ດຄ ໍ້ມ ແລະເງຳົມດັຈລຸຳດ 

 4 ພວກເຂົຳຂດຸປື່ອງບ ື່ ໄກຈຳກບໍ້ຳນຄນົອຳໄສຢ ື່ ຄນົທຽວໄປມຳລ ມພວກເຂົຳແລໍ້ວ 

   ພວກເຂົຳແຂວນຢ ື່ແກວື່ງໄປແກວື່ງມຳໄກຈຳກຝ ງຄນົ 

 5 ຝື່ຳຍແຜື່ນດນິນ ັໍ້ນມອີຳຫຳນອອກມຳ 

   ແລະທຳງລຸື່ມດນິມນັທ  ຳລຳຍເໝ ອນໄຟໄໝໍ້ 

 6 ກໍ້ອນຫີນຂອງບື່ອນນ ັໍ້ນເປັນບື່ອນຢ ື່ຂອງແກໍ້ວໄພທ ນ 

   ແລະມນັມຂີີໍ້ຝຸື່ນຄ  ຳ 

 7 ບ ື່ ມນີກົໂຕໃດຮ ໍ້ຈກັທຳງນ ັໍ້ນ 

   ແລະຕຳນກົກ ເບິື່ ງບ ື່ ເຫັນ 

 8 ລ ກໂຕສິງບ ື່ ເຄີຍຍື່ຳງບື່ອນນ ັໍ້ນ 

   ໂຕສິງໂຫດຮໍ້ຳຍບ ື່ ຜື່ຳນມຳບື່ອນນ ັໍ້ນ 

 9 ຄນົຍ ື່ ນມ  ທີື່ ຫີນແຂງ 

   ແລະທ  ຳລຳຍພ ເຂົຳລງົເຖງິຮຳກ 

 10 ລຳວຂດຸຮື່ອງໄວໍ້ໃນຫີນ 

   ແລະຕຳຂອງລຳວເຫັນຂອງປະເສີດທກຸຢື່ຳງ 
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 11 ລຳວກນັນ  ໍ້ຳໄວໍ້ ເພ ື່ ອບ ື່ ໃຫໍ້ມນີ  ໍ້ຳຍໍ້ອຍ 

   ແລະສິື່ ງທີື່ ປິດບງັໄວໍ້ ລຳວນ  ຳມຳໃຫໍ້ແຈ ໍ້ງ 

 12 ແຕື່ຈະພບົສະຕປິນັຍຳບື່ອນໃດ 

   ແລະບື່ອນຂອງຄວຳມເຂົໍ້ຳໃຈຢ ື່ທີື່ ໃດ 

 13 ມະນດຸບ ື່ ຮ  ໍ້ຈກັຄື່ຳຂອງສະຕປິນັຍຳ 

   ແລະໃນແຜື່ນດນິຂອງຄນົເປັນກ ຫຳບ ື່ ພບົ 

 14 ບຳດຳນເວົໍ້ຳວື່ຳ ‘ທີື່ ຂ ໍ້ອຍບ ື່ ມ’ີ 

   ແລະທະເລກື່ຳວວື່ຳ ‘ບ ື່ ຢ ື່ກບັຂໍ້ອຍ’ 

 15 ຈະເອົຳຄ  ຳຊ ໍ້ກ ບ ື່ ໄດໍ້ 

   ແລະຈະຊ ັື່ງເງນິໃຫໍ້ຕຳມລຳຄຳກ ບ ື່ ໄດໍ້ 

 16 ຈະຕລີຳຄຳເປັນຄ  ຳ ໂອຟີ ກ ບ ື່ ໄດໍ້ 

   ຫລ ເປັນພອຍສີນ  ໍ້ຳເຂົໍ້ຳປະເສີດ ຫລ ແກໍ້ວໄພທ ນກ ບ ື່ ໄດໍ້ 

 17 ຈະທຽບເທົື່ ຳຄ  ຳ ແລະແກໍ້ວບ ລິສດຸກ ບ ື່ ໄດໍ້ 

   ຫລ ຈະແລກປື່ຽນກບັເຄ ື່ ອງຄ  ຳບ ລິສດຸໜື່ວຍໜ ື່ ງກ ບ ື່ ໄດໍ້ 

 18 ຢື່ຳເອີື່ ຍເຖງິຫີນປະກຳລງັ ແລະໄຂື່ມກຸເລີຍ 

   ຄື່ຳຂອງສະຕປິນັຍຳສ ງກວື່ຳມກຸດຳ 

 19 ເພັດພອຍນ  ໍ້ຳໜ ື່ ງຂອງເມ  ອງ ເອທີໂອເປຍ  

   ກ ປຽບກບັສະຕປິນັຍຳບ ື່ ໄດໍ້ ຫລ ຈະຕລີຳຄຳເປັນຄ  ຳບ ລິສດຸກ ບ ື່ ໄດໍ້ 

 20 ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ສະຕປິນັຍຳມຳຈຳກໃສ 

   ແລະບື່ອນຂອງຄວຳມເຂົໍ້ຳໃຈຢ ື່ທີື່ ໃດ 

 21 ເປັນສິື່ ງທີື່ ເຊ ື່ ອງພ ົໍ້ນຈຳກຕຳຂອງສິື່ ງທີື່ ມຊີວີດິທງັປວງ 

   ແລະປິດບງັໄວໍ້ຈຳກນກົໃນອຳກຳດ 

 22 ຄວຳມຈບິຫຳຍກບັຄວຳມຕຳຍກື່ຳວວື່ຳ 

   ‘ເຮົຳໄດໍ້ຍນິສຽງຊື່ຳລ ເລ ື່ ອງສະຕປິນັຍຳກບັຫ ຂອງເຮົຳ’ 

 23 ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ຮ ໍ້ທຳງໄປຫຳສະຕປິນັຍຳນ ັໍ້ນ 

   ແລະພຣະອງົໄດໍ້ຮ ໍ້ທີື່ ຢ ື່ຂອງສະຕປິນັຍຳດໍ້ວຍ 

 24 ເພຳະພຣະອງົທອດພຣະເນດໄປເຖງິທີື່ ສດຸປຳຍແຜື່ນດນິໂລກ 

   ແລະໄດໍ້ເຫັນທກຸສິື່ ງທີື່ ໃຕໍ້ຟໍ້ຳສະຫວນັ 

 25 ໃນເມ  ື່ອພຣະອງົໄດໍ້ກ  ຳນດົນ  ໍ້ຳໜກັໃຫໍ້ແກື່ລມົ 

   ແລະໄດໍ້ກະນ  ໍ້ຳດໍ້ວຍເຄ ື່ ອງຜອງ 

 26 ເມ  ື່ອພຣະອງົໄດໍ້ສໍ້ຳງກດົໝຳຍໃຫໍ້ຝນົ 

   ແລະສໍ້ຳງທຳງໄວໍ້ໃຫໍ້ແສງຟໍ້ຳຜື່ຳຂອງຟໍ້ຳຜື່ຳ 

 27 ແລໍ້ວພຣະອງົທອດພຣະເນດສະຕປິນັຍຳ ແລະໄດໍ້ປະກຳດ 
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   ໄດໍ້ສະຖຳປະນຳໄວໍ້ ແລະໄດໍ້ລອງເບິື່ ງດໍ້ວຍ 

 28 ພຣະອງົກື່ຳວກບັມະນດຸວື່ຳ ‘ເບິື່ ງແມ ຄວຳມຢ ຳເກງອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ນ ັໍ້ນແຫລະ 

   ຄ ສະຕປິນັຍຳ ແລະກຳນຫນັໜີຈຳກຄວຳມຊ ົື່ວກ ແມ ື່ນ ຄ ຄວຳມເຂົໍ້ຳໃຈ’” 

ບົດທີ 29 
ໂຢບຕອບຄຳຟ້ອງທີ່ຜິດ 

1ແລໍ້ວ ໂຢບ ກ  ກື່ຳວ ກອນ ສພຸຳສິດ ຂອງ ຕນົ ອີກ ວື່ຳ          

 2 “ໂອ ຂໍ້ອຍຢຳກຈະຢ ື່ຄ ແຕື່ລະເດ ອນທີື່ ຜື່ຳນໄປ 

   ຄ ໃນສະໄໝເມ  ື່ອ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ຮກັສຳຂໍ້ອຍ 

 3 ເມ  ື່ອຕະກຽງຂອງພຣະອງົສື່ອງໃສື່ເທິງຫວົຂໍ້ອຍ 

   ແລະຂໍ້ອຍຍື່ຳງຝື່ຳຄວຳມມ ດໄປດໍ້ວຍຄວຳມສະຫວື່ຳງຂອງພຣະອງົ 

 4 ຄ ຂໍ້ອຍເມ  ື່ອຕອນຍງັໜຸື່ມແໜໍ້ນຢ ື່ 

   ເມ  ື່ອຄວຳມເລິກລບັຂອງ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ຢ ື່ເໜ ອເຕັນຂອງຂໍ້ອຍ 

 5 ເມ  ື່ອ ພຣະເຈົ້າ ອງົຜ ໍ້ມລິີດອ  ຳນຳດຍງັຢ ື່ກບັຂໍ້ອຍ 

   ແລະລ ກຫລຳນຫໍ້ອມລໍ້ອມຂໍ້ອຍ 

 6 ເມ  ື່ອພວກເຂົຳລໍ້ຳງທຳງຍື່ຳງຂອງຂໍ້ອຍດໍ້ວຍນມົ 

   ແລະກໍ້ອນຫີນຖອກນ  ໍ້ຳມນັອອກໃຫໍ້ຂໍ້ອຍ 

 7 ເມ  ື່ອຂໍ້ອຍອອກມຳຍງັປະຕ ເມ  ອງ 

   ເມ  ື່ອຂໍ້ອຍຕຽມບື່ອນນ ັື່ງຂອງຂໍ້ອຍຕຳມຖະໜນົ 

 8 ຄນົໜຸື່ມເຫັນຂໍ້ອຍແລໍ້ວກ ຫລີກໄປ 

   ຄນົສ ງອຳຍລຸກຸຂ ໍ້ນຢ ນຢ ື່ 

 9 ເຈົໍ້ຳນຳຍຢດຸເວົໍ້ຳ 

   ເອົຳມ  ປິດປຳກຂອງຕນົໄວໍ້ 

 10 ສຽງຂອງຂໍ້ຳລຳຊະກຳນກ ສະຫງບົລງົ 

   ແລະລີໍ້ນຂອງພວກເຂົຳກ ຕດິເພດຳນປຳກ 

 11 ເມ  ື່ອຫ ໄດໍ້ຍນິແລໍ້ວ ຕື່ຳງກ ວື່ຳຂໍ້ອຍເປັນສກຸ 

   ແລະເມ  ື່ອຕຳເບິື່ ງ ກ ຍກົຍໍ້ອງຂໍ້ອຍ 

 12 ເພຳະວື່ຳຂໍ້ອຍຊື່ວຍຄນົຍຳກຈນົທີື່ ຮ ໍ້ອງໃຫໍ້ຊື່ວຍ 

   ແລະເດັກກ  ຳພໍ້ຳພ ື່ ທີື່ ບ ື່ ມໃີຜອບຸປະຖ  ຳເຂົຳ 

 13 ພອນຂອງຄນົທີື່ ໃກ ໍ້ຈບິຫຳຍໄປກ ມຳເຖງິຂໍ້ອຍ 

   ແລະຂໍ້ອຍເປັນເຫດໃຫໍ້ຈດິໃຈຂອງແມ ື່ໝໍ້ຳຍຮໍ້ອງເພງດໍ້ວຍຄວຳມຊ ື່ ນບຳນ 

 14 ຂໍ້ອຍເອົຳຄວຳມຊອບທ  ຳ ແລະມນັກ ຫ ື່ ຫຸໍ້ມຂໍ້ອຍໄວໍ້ 

   ຄວຳມຍດຸຕທິ  ຳຂອງຂໍ້ອຍເໝ ອນເສ ໍ້ອຄມຸ ແລະຜໍ້ຳຄຽນຫວົ 
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 15 ຂໍ້ອຍເປັນຕຳໃຫໍ້ຄນົຕຳບອດ 

   ແລະເປັນຕນີໃຫໍ້ຄນົງ ື່ອຍ 

 16 ຂໍ້ອຍເປັນພ ື່ ໃຫໍ້ຄນົຂດັສນົ 

   ແລະຂໍ້ອຍພິຈຳລະນຳເລ ື່ ອງຂອງຜ ໍ້ທີື່ ຂ ໍ້ອຍບ ື່ ຮ  ໍ້ຈກັ 

 17 ຂໍ້ອຍຫກັກະດ ກຄຳງຂອງຄນົຊ ົື່ວ 

   ແລະໄດໍ້ດ ງເອົຳເຫຍ ື່ ອຈຳກແຂໍ້ວຂອງລຳວ 

 18 ແລໍ້ວຂໍ້ອຍຄິດວື່ຳ ‘ຂໍ້ອຍຈະຕຳຍໃນຮງັຂອງຂໍ້ອຍ 

   ແລະຂໍ້ອຍຈະເພີື່ ມທະວວີນັເວລຳຂອງຂໍ້ອຍເໝ ອນດນິຊຳຍ 

 19 ຮຳກຂອງຂໍ້ອຍຈະແຜື່ໄປເຖງິນ  ໍ້ຳ 

   ມນີ  ໍ້ຳໝອກເທິງກິື່ ງຂອງຂໍ້ອຍຕະຫລອດຄ ນ 

 20 ສະຫງ ື່ຳລຳສີຂອງຂໍ້ອຍສດົຊ ື່ ນຢ ື່ກບັຂໍ້ອຍ 

   ແລະຄນັທະນ ຂອງຂໍ້ອຍໃໝື່ສະເໝີຢ ື່ໃນມ  ຂໍ້ອຍ’ 

 21 ຄນົທງັຫລຳຍຫງ ື່ຽງຫ ຟງັຂໍ້ອຍ ແລະຄອຍຖໍ້ຳຢ ື່ 

   ແລະງຽບຢ ື່ ຟງັຄ  ຳສ ັື່ງສອນຂອງຂໍ້ອຍ 

 22 ຫລງັຈຳກທີື່ ຂ ໍ້ອຍເວົໍ້ຳແລໍ້ວ ພວກເຂົຳກ ບ ື່ ເວົໍ້ຳອີກເລີຍ 

   ແລະຄ  ຳຂອງຂໍ້ອຍກ ຕກົລງົມຳເທິງພວກເຂົຳ 

 23 ພວກເຂົຳຄອຍຖໍ້ຳຂໍ້ອຍເໝ ອນຄອຍຖໍ້ຳຝນົ 

   ພວກເຂົຳອໍ້ຳປຳກຂອງຕນົເໝ ອນລ ຖໍ້ຳຮບັນ  ໍ້ຳຝນົຕກົທໍ້ຳຍລະດ  

 24 ຖໍ້ຳຂໍ້ອຍຊມົຊ ື່ ນຍນິດຕີ ື່ ພວກເຂົຳ ພວກເຂົຳກ ບ ື່ ເຊ ື່ ອ 

   ແລະໃບໜໍ້ຳຍິໍ້ມແຍໍ້ມຂອງຂໍ້ອຍ ພວກເຂົຳບ ື່ ໄດໍ້ເຮັດໃຫໍ້ໝ ົື່ນໝອງ 

 25 ຂໍ້ອຍເລ ອກທຳງໃຫໍ້ພວກເຂົຳ ແລະນ ັື່ງເປັນຫວົໜໍ້ຳ 

   ແລະຢ ື່ຢື່ຳງກະສດັທື່ຳມກຳງກອງທະຫຳນ ເໝ ອນຜ ໍ້ທີື່ ເລົໍ້ຳໂລມຄນົຮໍ້ອງຄຳງ” 

ບົດທີ 30 
ຄວາມຮັ່ງມີຂອງໂຢບກາຍເປັນຄວາມຍາກຈົນ 

 1 “ແຕື່ດຽວນີໍ້ ພວກເຂົຳເຍຳະເຍີໍ້ຍຂໍ້ອຍ ຄ ຄນົທີື່ ໜຸື່ມກວື່ຳຂໍ້ອຍ 

   ຄນົທີື່ ຂ ໍ້ອຍຈະດ ໝິື່ ນພ ື່ ຂອງພວກເຂົຳ 

  ເຖງິກບັບ ື່ ຍອມໃຫໍ້ຢ ື່ກບັໝຳທີື່ ເຝົໍ້ຳຝ ງແບໍ້ແກະຂອງຂໍ້ອຍ 

 2 ຂໍ້ອຍຈະໄດໍ້ຫຍງັຈຳກກ  ຳລງັມ  ຂອງພວກເຂົຳທງັຫລຳຍ 

   ຄ ຂອງຄນົທີື່ ບ ື່ ມເີຫ ື່ ອແຮງແລໍ້ວ 

 3 ເພຳະເຫດຄວຳມອ ດຢຳກ ແລະຫິວໂຫຍ ພວກເຂົຳຢ ື່ແຕື່ຄນົດຽວ 

   ເມ  ື່ອກ ື່ອນພວກເຂົຳໜີໄປຍງັຖິື່ ນແຫໍ້ງແລໍ້ງກນັດຳນຊ ື່ ງຮໍ້ຳງແຕື່ດນົແລໍ້ວ 

 4 ພວກເຂົຳເກບັຜກັທື່ຳມກຳງພຸື່ມໄມ ໍ້ 
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   ແລະເອົຳຮຳກຕ ົໍ້ນຊຳມຳເປັນອຳຫຳນ 

 5 ພວກເຂົຳຖ ກຂບັໄລື່ອອກໄປຈຳກທື່ຳມກຳງຄນົ 

   (ມຄີນົຮໍ້ອງຕຳມພວກເຂົຳໄປເໝ ອນຕຳມໂຈນ) 

 6 ສະນ ັໍ້ນ ພວກເຂົຳຕໍ້ອງພກັຢ ື່ທີື່ ແຄມນ  ໍ້ຳ 

   ໃນຮ ຢ ື່ໃນດນິແລະຫລ ບຫີນ 

 7 ພວກເຂົຳຮໍ້ອງຢ ື່ທື່ຳມກຳງພຸື່ມໄມ ໍ້ 

   ພວກເຂົຳແຫຍໍ້ກນັຢ ື່ພຳຍໃຕໍ້ຕ ົໍ້ນຫຍໍ້ຳ 

 8 ພວກເຂົຳເປັນລ ກຂອງຄນົຖື່ອຍ ແລະເປັນລ ກຂອງຄນົເສຍຊ ື່ 

   ພວກເຂົຳຖ ກກວຳດອອກໄປຈຳກແຜື່ນດນິ 

 9 ແລະບດັນີໍ້ ຂໍ້ອຍກຳຍເປັນເພງເຍຳະເຍີໍ້ຍຂອງພວກເຂົຳ 

   ແລະ ຂໍ້ອຍເປັນບື່ອນນນິທຳຂອງພວກເຂົຳ 

 10 ພວກເຂົຳທງັຫລຳຍກຽດຊງັຂໍ້ອຍ ແລະຫື່ຳງໄກຈຳກຂໍ້ອຍ 

   ພວກເຂົຳຖ ົື່ມນ  ໍ້ຳລຳຍໃສື່ໜໍ້ຳຂອງຂໍ້ອຍ 

 11 ເພຳະ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ແກໍ້ສຳຍທະນ ຂອງຂໍ້ອຍ ແລະໃຫໍ້ຂໍ້ອຍຕກົຕ  ື່ຳ 

   ພວກເຂົຳທງັຫລຳຍໄດໍ້ປະຖິໍ້ມຄວຳມອດົທນົທກຸຢື່ຳງຕ ື່ໜໍ້ຳຂໍ້ອຍ 

 12 ຄນົໜຸື່ມລກຸຂ ໍ້ນຂໍ້ຳງຂວຳມ  ຂອງຂໍ້ອຍ ພວກເຂົຳຊຸກຕນີຂອງຂໍ້ອຍອອກໄປ 

   ແລະຈດັແຈງທຳງອບຸຳຍໄວໍ້ຕ ື່ ສ ໍ້ຂ ໍ້ອຍ 

 13 ພວກເຂົຳທ  ຳລຳຍຫນົທຳງຂອງຂໍ້ອຍ ພວກເຂົຳເຂົໍ້ຳສື່ວນເຮັດໃຫໍ້ຂໍ້ອຍຕໍ້ອງຕຳຍ 

   ບ ື່ ມຜີ  ໍ້ໃດຕໍ້ຳນທຳນພວກເຂົຳໄວໍ້ເລີຍ 

 14 ພວກເຂົຳມຳເໝ ອນກບັມຳທຳງປື່ອງກວໍ້ຳງ 

   ພວກເຂົຳແລື່ນເຂົໍ້ຳມຳທື່ຳມກຳງສຽງອ ກກະທ ກ 

 15 ຄວຳມຢໍ້ຳນກວົຕື່ຳງໆຫນັມຳໃສື່ຂໍ້ອຍ 

   ຈດິໃຈຂອງຂໍ້ອຍຖ ກພວກເຂົຳຕດິຕຳມເໝ ອນລມົ 

  ແລະຄວຳມຈະເລີນຮຸື່ງເຮ ອງຂອງຂໍ້ອຍສ ນເສຍໄປເໝ ອນເມກ 

 16 ບດັນີໍ້ຈດິໃຈຂອງຂໍ້ອຍກ ໄຫລອອກພຳຍໃນຂໍ້ອຍໄປ 

   ວນັເວລຳຂອງຄວຳມທກຸໃຈຈບັຕວົຂໍ້ອຍໄວໍ້ 

 17 ກຳງຄ ນກ ເຈຳະກະດ ກຂໍ້ອຍ 

   ແລະຄວຳມເຈບັປວດທີື່ ກດັກນິຂໍ້ອຍນ ັໍ້ນກ ບ ື່ ຢດຸພກັເລີຍ 

 18 ເຄ ື່ ອງແຕື່ງກຳຍຂອງຂໍ້ອຍເສຍຮ ບໄປດໍ້ວຍຄວຳມຮນຸແຮງຂອງພະຍຳດນີໍ້ 

   ມນັມດັຂໍ້ອຍເໝ ອນເສ ໍ້ອຜໍ້ຳຮດັຄ ຂໍ້ອຍ 

 19 ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ໂຍນຂໍ້ອຍລງົໃນຂີໍ້ຕມົ 

   ແລະຂໍ້ອຍກ ກຳຍເປັນຄ ຂີໍ້ຝຸື່ນດນິ ແລະຂີໍ້ເທົື່ ຳໄຟ 

 20 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຮໍ້ອງທ ນພຣະອງົ ແລະພຣະອງົບ ື່ ໄດໍ້ຮບັຟງັຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 
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   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຢ ນຂ ໍ້ນ ແລະພຣະອງົບ ື່ ໄດໍ້ເບິື່ ງ 

 21 ພຣະອງົກບັໂຫດຮໍ້ຳຍຕ ື່ ຂ ໍ້ຳນ ໍ້ອຍ ພຣະອງົໄດໍ້ຕ ື່ ຕໍ້ຳນຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ດໍ້ວຍພຣະຫດັອນັມລິີດອ  ຳນຳດຂອງພຣະອງົ 

 22 ພຣະອງົໄດໍ້ຍກົຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຂ ໍ້ນເທິງລມົ ແລະໄດໍ້ໃຫໍ້ລມົພດັຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍໄປ 

   ແລະໄດໍ້ໃຫໍ້ຕວົຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍເປ ື່ ອຍໄປ 

 23 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຮ ໍ້ແລໍ້ວວື່ຳພຣະອງົຈະໃຫໍ້ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຕຳຍເສຍ 

   ແລະໃຫໍ້ໄປສ ື່ບື່ອນກ  ຳນດົຂອງຄນົເປັນທງັປວງ 

 24 ເຖງິປຳນນ ັໍ້ນລຳວຈະບ ື່ ຢຽດມ  ຂອງລຳວອອກຊື່ວຍຄນົໃນແດນຄນົຕຳຍບ  

   ເຖງິແມ ື່ນວື່ຳພວກເຂົຳຮໍ້ອງຂ ຄວຳມຊື່ວຍເຫລ ອໃນທື່ຳມກຳງໄພພິບດັຂອງພວກເຂົຳ 

 25 ຂໍ້ອຍບ ື່ ໄດໍ້ຮ ໍ້ອງໄຫໍ້ເພ ື່ ອຜ ໍ້ທີື່ ຖ ກກຳນທກຸຍຳກເຂັນໃຈຂອງເຂົຳບ  

   ຈດິໃຈຂອງຂໍ້ອຍບ ື່ ໄດໍ້ທກຸໂສກເພ ື່ ອຄນົຂດັສນົບ  

 26 ແຕື່ເມ  ື່ອຂໍ້ອຍຊອກຫຳກຳນດ ີກຳນຮໍ້ຳຍກ ມຳເຖງິ 

   ແລະເມ  ື່ອຂໍ້ອຍຄອຍຖໍ້ຳຄວຳມສະຫວື່ຳງ ຄວຳມມ ດກ ມຳເຖງິ 

 27 ຈດິໃຈຂອງຂໍ້ອຍຮໍ້ອນຮນົບ ື່ ເຄີຍສະຫງບົເລີຍ 

   ວນັຂອງຄວຳມທກຸໃຈມຳພບົຂໍ້ອຍ 

 28 ຂໍ້ອຍໄດໍ້ໄວໍ້ທກຸ ບ ື່ ແມ ື່ນດໍ້ວຍແດດ ຂໍ້ອຍຢ ນຂ ໍ້ນໃນທີື່ ຊຸມນມຸຊນົ 

   ແລະຮໍ້ອງຂ ຄວຳມຊື່ວຍເຫລ ອ 

 29 ຂໍ້ອຍເປັນພີື່ ນ ໍ້ອງກບັຝ ງໝຳໃນ 

   ແລະເປັນເພ ື່ ອນກບັນກົກະຈອກເທດ 

 30 ຜີວໜງັຂອງຂໍ້ອຍດ  ຳ 

   ກະດ ກຂອງຂໍ້ອຍຮໍ້ອນເໝ ອນໄຟໄໝໍ້ 

 31 ເພຳະສະນ ັໍ້ນ ສຽງພິນຄ ື່ຂອງຂໍ້ອຍກຳຍເປັນສຽງຄວຳມທກຸໂສກ 

   ແລະສຽງຂຸື່ຍຂອງຂໍ້ອຍກຳຍເປັນສຽງຂອງຜ ໍ້ທີື່ ຮ ໍ້ອງໄຫໍ້” 

ບົດທີ 31 
 1 ຂໍ້ອຍໄດໍ້ສນັຍຳຢື່ຳງເດັດຂຳດ 

   ວື່ຳຈະບ ື່ ເບິື່ ງຍງິສຳວດໍ້ວຍລຳຄະຕນັຫຳຈກັເທ ື່ ອ. 

 2 ພຣະເຈົ້າ ຜ ໍ້ມອີ  ຳນຳດຍິື່ ງໃຫຍື່ຊງົໂຜດປະທຳນອນັໃດແກື່ເຮົຳ 

   ພຣະອງົຊງົໃຫໍ້ອນັໃດຕອບແທນກຳນກະທ  ຳຂອງມະນດຸ. 

 3 ພຣະອງົໄດໍ້ສ ົື່ງໄພພິບດັ 

   ແລະກຳນທ  ຳລຳຍມຳຍງັຜ ໍ້ທີື່ ເຮັດຜິດ. 

 4 ພຣະເຈົ້າ ຊງົຮ ໍ້ທກຸສິື່ ງທີື່ ຂ ໍ້ອຍເຮັດ 

   ແລະຊງົເຫັນຂໍ້ອຍຍື່ຳງໄປທກຸບຳດຕນີບ ື່ ແມ ື່ນຫລ . 
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 5 ຂໍ້ອຍສຳບຳນໄດໍ້ວື່ຳຂໍ້ອຍບ ື່ ເຄີຍເຮັດຊ ົື່ວ 

   ແລະບ ື່ ເຄີຍຫລອກລວງຄນົອ ື່ ນ. 

 6 ຂ  ພຣະເຈົ້າ ຊງົຊ ັື່ງເບິື່ ງຂໍ້ອຍດໍ້ວຍຕຳຊ ັື່ງອນັຖ ກຕໍ້ອງ 

   ແລະພຣະອງົຈະຮ ໍ້ວ ື່ຳຂໍ້ອຍບ ລິສດຸພຽງໃດ. 

 7 ຖໍ້ຳຂໍ້ອຍຫນັຫລງັໃຫໍ້ທຳງຊອບທ  ຳ 

   ຫລ ປື່ອຍຕວົເອງໄປຕຳມທຳງຊ ົື່ວ 

  ຖໍ້ຳມ  ຂອງຂໍ້ອຍເປິເປ ໍ້ອນດໍ້ວຍບຳບ. 

 8 ກ ຂ ໃຫໍ້ເຄ ື່ ອງປ ກຂອງຂໍ້ອຍຖ ກທ  ຳລຳຍ 

   ຫລ ໃຫໍ້ຄນົອ ື່ ນ ໆກນິໝຳກຜນົທີື່ ຂ ໍ້ອຍປ ກ. 

 9 ຖໍ້ຳຂໍ້ອຍມຄີວຳມຮກັໄຄື່ຫລງົໃຫລໃນເມຍຂອງເພ ື່ ອນບໍ້ຳນ 

   ແລະຄອຍຈອບລີໍ້ຢ ື່ນອກປະຕ ເຮ ອນຂອງນຳງ. 

 10 ກ ຂ ໃຫໍ້ເມຍຂອງຂໍ້ອຍຮບັໃຊໍ້ຄວົກນິໃນເຮ ອນຂອງຊຳຍອ ື່ ນ 

   ແລະໃຫໍ້ຊຳຍອ ື່ ນນອນນ  ຳລຳວ. 

 11 (ເພຳະກຳນເຮັດຜິດຢື່ຳງນີໍ້ ຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍຫລຳຍ 

   ຈະຕໍ້ອງຖ ກໂທດເຖງິຕຳຍ. 

 12 ຖໍ້ຳຂໍ້ອຍເຮັດຜິດຢື່ຳງນີໍ້ ມນັຈະເປັນຄ ໄພພິບດັ 

   ແລະໄຟນະລກົເຜົຳຜຳນທກຸສິື່ ງທີື່ ຂ ໍ້ອຍມ)ີ. 

 13 ເມ  ື່ອຄນົໃຊໍ້ຄນົໃດຄນົໜ ື່ ງຂອງຂໍ້ອຍຮໍ້ອງທກຸຕ ື່ ຂ ໍ້ອຍ 

   ຂໍ້ອຍກ ຟງັ ແລະເຮັດຕ ື່ ລຳວໂດຍດ.ີ 

 14 ຖໍ້ຳບ ື່ ເຮັດດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ຂໍ້ອຍຈະປິື່ ນໜໍ້ຳສ ື່ພຣະວຫິຳນ ພຣະເຈົ້າ ຢື່ຳງໃດ 

   ຂໍ້ອຍຈະເວົໍ້ຳແນວໃດເມ  ື່ອພຣະອງົສະເດັດມຳພິພຳກສຳ. 

 15 ເພຳະແມ ື່ນ ພຣະເຈົ້າ ອງົດຽວນີໍ້ແຫລະ 

   ທີື່ ຊງົສໍ້ຳງຂໍ້ອຍກບັຄນົໃຊໍ້ຂອງຂໍ້ອຍ. 

 16 ຂໍ້ອຍບ ື່ ເຄີຍປະຕເິສດໃຫໍ້ຄວຳມຊື່ອຍເຫລ ອຄນົຍຳກຈນົ 

   ບ ື່ ເຄີຍໃຫໍ້ພວກແມ ື່ໝໍ້ຳຍຢ ື່ດ ໍ້ວຍຄວຳມໝດົຫວງັ. 

 17 ຫລ ບ ື່ ເຄີຍໃຫໍ້ລ ກກ  ຳພໍ້ຳຫິວເມ  ື່ອຂໍ້ອຍມອີຳຫຳນ. 

 18 ຂໍ້ອຍໄດໍ້ເອົຳໃຈໃສື່ດ ແລພວກເຂົຳຕະຫລອດຊວີດິຂອງຂໍ້ອຍ. 

 19 ເມ  ື່ອຂໍ້ອຍພບົຄນົໜ ື່ ງຄນົໃດທີື່ ຂຳດແຄນບ ື່ ມເີຄ ື່ ອງນຸື່ງ. 

 20 ຂໍ້ອຍກ ຈະເອົຳເຄ ື່ ອງນຸື່ງທີື່ ເຮັດດໍ້ວຍຂນົແກະຂອງຂໍ້ອຍເອງໃຫໍ້ລຳວ 

   ແລໍ້ວລຳວກ ກ ື່ຳວສນັລະເສີນຂໍ້ອຍດໍ້ວຍຄວຳມເຕັມໃຈ. 

 21 ຖໍ້ຳຂໍ້ອຍເຄີຍສ ໍ້ໂກງລ ກກ  ຳພໍ້ຳ 

   ຍໍ້ອນເຊ ື່ ອວື່ຳຈະຊະນະຄະດເີຂົຳໃນສຳນ. 

 22 ກ ຂ ໃຫໍ້ລ  ຳແຂນຂອງຂໍ້ອຍແຕກຫກັ 
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   ໃຫໍ້ມນັຫລດຸອອກຈຳກບື່ຳຂອງຂໍ້ອຍເສຍ. 

 23 ຂໍ້ອຍບ ື່ ເຄີຍປະພ ດເຊັື່ ນນ ັໍ້ນ 

   ເພຳະວື່ຳຂໍ້ອຍຢໍ້ຳນກວົກຳນລງົໂທດຂອງ ພຣະເຈົ້າ. 
 24 ຂໍ້ອຍບ ື່ ເຄີຍໄວໍ້ວຳງໃຈໃນເງນິຄ  ຳ. 

 25 ຫລ ພຳກພ ມໃຈໃນເງນິຄ  ຳ. 

 26 ຂໍ້ອຍບ ື່ ເຄີຍຂຳບໄຫວໍ້ດວງອຳທິດສື່ອງແສງ 

   ຫລ ດວງຈນັເຕັມດວງ. 

 27 ແມ ື່ນແຕື່ຄ ດຈະເຮັດຊ ົື່ວຂໍ້ອຍກ ບ ື່ ເຄີຍ. 

 28 ກຳນເຮັດບຳບເຊັື່ ນນ ັໍ້ນຈະຕໍ້ອງຖ ກໂທດເຖງິຕຳຍ 

   ເພຳະເປັນກຳນປະຕເິສດຜ ໍ້ມອີ  ຳນຳດຍິື່ ງໃຫຍື່. 

 29 ຂໍ້ອຍບ ື່ ເຄີຍດໃີຈເມ  ື່ອສດັຕ ເປັນທກຸ 

   ຫລ ເມ  ື່ອພວກເຂົຳປະສບົໄພພິບດັ. 

 30 ຂໍ້ອຍບ ື່ ເຄີຍເຮັດບຳບດໍ້ວຍກຳນສຳບແຊື່ງໃຫໍ້ສດັຕ ຕຳຍ. 

 31 ຄນົງຳນຂອງຂໍ້ອຍທງັໝດົຮ ໍ້ຈກັດ ີ

   ວື່ຳຂໍ້ອຍຍນິດຕີໍ້ອນຮບັຄນົຕື່ຳງຖິື່ ນສະເໝີ. 

 32 ຂໍ້ອຍຍນິດຕີໍ້ອນຮບັຄນົເດນີທຳງທີື່ ມຳເຮ ອນຂອງຂໍ້ອຍ 

   ແລະຂໍ້ອຍບ ື່ ເຄີຍໃຫໍ້ພວກເຂົຳນອນຢ ື່ຕຳມທຳງ. 

 33 ຄນົອ ື່ ນທງັຫລຳຍພະຍຳຍຳມປິດບງັບຳບຂອງຕນົໄວໍ້ 

   ແຕື່ຂໍ້ອຍບ ື່ ເຄີຍປິດບງັເລີຍ. 

 34 ຂໍ້ອຍບ ື່ ເຄີຍຢໍ້ຳນກວົຝ ງຊນົນນິທຳ 

   ຂໍ້ອຍບ ື່ ເຄີຍມດິງຽບຢ ື່ໃນເຮ ອນ 

  ຍໍ້ອນຢໍ້ຳນພວກເຂົຳກຽດຊງັ. 

 35 ບ ື່ ມໃີຜຈກັຄນົຫລ ທີື່ ຈະຟງັຂໍ້ອຍເວົໍ້ຳ 

   ຂໍ້ອຍສຳບຳນໄດໍ້ວື່ຳຄ  ຳເວົໍ້ຳທກຸຄ  ຳຂອງຂໍ້ອຍເປັນຄວຳມຈງິ 

  ຂ ໃຫໍ້ ພຣະເຈົ້າ ຜ ໍ້ມອີ  ຳນຳດຍິື່ ງໃຫຍື່ຊງົຕອບຂໍ້ອຍ. 

 36 ຂໍ້ອຍຈະເອົຳປະດບັໄວໍ້ຮອບໆຄ ດໍ້ວຍຄວຳມພຳກພ ມໃຈ 

   ແລະຍກົມນັຂ ໍ້ນໃຫໍ້ທກຸ ໆຄນົເຫັນ. 

 37 ຂໍ້ອຍຈະກຳບທ ນ ພຣະເຈົ້າ ທກຸສິື່ ງທີື່ ຂ ໍ້ອຍເຮັດ 

   ແລະຢ ື່ຕ ື່ໜໍ້ຳພຣະອງົດໍ້ວຍຄວຳມກໍ້ຳຫຳນ. 

 38 ຖໍ້ຳນຳທີື່ ຂ ໍ້ອຍເຮັດຢ ື່ນີໍ້ 

   ໄດໍ້ຍ ດເອົຳມຳຈຳກຄນົອ ື່ ນ. 

 39 ຖໍ້ຳຂໍ້ອຍໄດໍ້ກນິໝຳກຜນົທີື່ ພວກເຂົຳປ ກ 

   ແຕື່ໃຫໍ້ເຈົໍ້ຳຂອງນຳອ ດຢຳກ. 



ໂຢບ 32 850 
 40 ກ ຂ ໃຫໍ້ຫຍໍ້ຳ ແລະໄມ ໍ້ມໜີຳມ 

   ງອກຂ ໍ້ນແທນເຂົໍ້ຳເບເລ ແລະເຂົໍ້ຳເດ ອຍຂອງຂໍ້ອຍ 

  ຈບົຄ  ຳເວົໍ້ຳຂອງ ໂຢບ. 

ບົດທີ 32 
ເອລີຮ  ກູ່າວຝູ່າຍພຣະເຈົ້າ 

1ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ບລຸດຸ ທງັ ສຳມ ກ  ຢດຸ ຕອບ ໂຢບ          ເພຳະ ໂຢບ ຊອບ ທ  ຳ ໃນ ສຳຍຕຳ ຂອງ ຕນົ ເອງ         

2ແລໍ້ວ 

ເອລີຮ           ລ ກ ຊຳຍ ບາຣາເກນ          ຄນົ ບ ເຊ          ຄອບຄວົ ລຳມ         ກ  ຮໍ້ຳຍ         ລຳວ ຮໍ້ຳຍ ໂຢບ          ເພຳະ ເພິື່ ນ ອໍ້ຳງ 

ຕວົ ວື່ຳ ຊອບ ທ  ຳ         ບ ື່  ແມ ື່ນ ພຣະເຈົ້າ         

3ລຳວ ຮໍ້ຳຍ ສະຫຳຍ ສຳມ ຄນົ ຂອງ ໂຢບ ດໍ້ວຍ         ເພຳະ ພວກ ເຂົຳ 

ທງັຫລຳຍ ຕອບ ບ ື່  ໄດໍ້         ທງັ ໆ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ຫຳ ວື່ຳ ໂຢບ ຜິດ         

4ຝື່ຳຍ ເອລຮີ  ຄອຍ ຖໍ້ຳ ຈນົ ໂຢບ ເວົໍ້ຳ ຈບົ         

ເພຳະ ພວກ ເຂົຳ ມີ ອຳຍ ຸສ ງ ກວື່ຳ ຕນົ         

5ແລະ ເມ  ື່ອ ເອລຮີ  ເຫັນ ວື່ຳ ບ ື່  ມີ ຄ  ຳ ຕອບ ໃນ ປຳກ ຂອງ ບລຸດຸ ທງັ 

ສຳມ ນີໍ້ ແລໍ້ວ         ລຳວ ຈ ື່ງ ຮໍ້ຳຍ          
6ແລະ ເອລຮີ           ລ ກ ຊຳຍ ບາຣາເກນ          ຄນົ ບ ເຊ          ກື່ຳວ ວື່ຳ          

  “ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳຍງັໜຸື່ມ ແລະທື່ຳນທງັຫລຳຍມອີຳຍສຸ ງແລໍ້ວ 

   ເພຳະສະນ ັໍ້ນ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳຢ ຳເກງທີື່ ຈະກື່ຳວຄວຳມຄິດເຫັນຂອງຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳແກື່ທື່ຳນ 

 7 ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳວື່ຳ ‘ຂ ໃຫໍ້ວນັເວລຳເວົໍ້ຳສຳ 

   ແລະໃຫໍ້ປີຫລຳຍປີສອນສະຕປິນັຍຳ’ 

 8 ແຕື່ມຈີດິວນິຍຳນໃນມະນດຸ 

   ກຳນດນົໃຈຈຳກອງົຜ ໍ້ມລິີດອ  ຳນຳດເຮັດໃຫໍ້ພວກເຂົຳເຂົໍ້ຳໃຈໄດໍ້ 

 9 ບ ື່ ແມ ື່ນຄນົເຖົໍ້ຳເທົື່ ຳນ ັໍ້ນທີື່ ເປັນຄນົສະຫລຳດ 

   ຫລ ຄນົສ ງອຳຍເຸຂົໍ້ຳໃຈຄວຳມຍດຸຕທິ  ຳ 

 10 ເພຳະສະນ ັໍ້ນ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳຈ ື່ ງວື່ຳ ‘ຂ ຟງັຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ 

   ຂ ໃຫໍ້ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳກ ື່ຳວຄວຳມຄິດເຫັນຂອງຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳດໍ້ວຍ’ 

 11 ເບິື່ ງແມ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳໄດໍ້ຄອຍຖໍ້ຳຟງັຄ  ຳຂອງທື່ຳນທງັຫລຳຍ 

   ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳຫງ ື່ຽງຫ ຟງັເຫດຜນົຂອງທື່ຳນຂະນະທີື່ ທື່ຳນຄ ົໍ້ນຫຳວື່ຳຈະເວົໍ້ຳອນັໃດ 

 12 ເອີ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳສນົໃຈຟງັທື່ຳນ ແລະເບິື່ ງແມ ບ ື່ ມຜີ  ໍ້ໃດໃຫໍ້ເຫດຜນົອນັຄວນແກື່ ໂຢບ  

   ໃນພວກທື່ຳນບ ື່ ມຜີ  ໍ້ໃດທີື່ ຕອບຄ  ຳຂອງ ໂຢບ ໄດໍ້ 

 13 ເພ ື່ ອພວກທື່ຳນຈະບ ື່ ເວົໍ້ຳວື່ຳ ‘ເຮົຳໄດໍ້ພບົສະຕປິນັຍຳແລໍ້ວ 

   ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ເອົຳຊະນະລຳວແລໍ້ວ ບ ື່ ແມ ື່ນມະນດຸ’ 

 14 ລຳວບ ື່ ໄດໍ້ປຳກຖໍ້ອຍຄ  ຳຂອງລຳວໃສື່ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ 

   ແລະຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳຈະບ ື່ ຕອບຖໍ້ອຍຄ  ຳຂອງລຳວດໍ້ວຍຄ  ຳເວົໍ້ຳຂອງທື່ຳນ 

 15 ພວກເຂົຳທງັຫລຳຍກ ປະຫລຳດໃຈ ແລະບ ື່ ຕອບອີກ 

   ພວກເຂົຳບ ື່ ມຖີ ໍ້ອຍຄ  ຳຈະເວົໍ້ຳຈກັຄ  ຳ 



851 ໂຢບ 33 
 16 ແລະຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳຈະຄອຍຖໍ້ຳບ  (ເພຳະພວກເຂົຳທງັຫລຳຍບ ື່ ເວົໍ້ຳ 

   ເພຳະພວກເຂົຳຢ ນຢ ື່ບື່ອນນ ັໍ້ນ ບ ື່ ຕອບອີກ) 

 17 ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳກ ື່ຳວວື່ຳ ‘ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳຈະໃຫໍ້ຄ  ຳຕອບຂອງຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ 

   ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳຈະສະແດງຄວຳມຄິດເຫັນຂອງຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳດໍ້ວຍ 

 18 ເພຳະຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳມຖີ ໍ້ອຍຄ  ຳເຕັມຕວົ 

   ຈດິໃຈພຳຍໃນຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳບງັຄບັຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳຢ ື່’ 

 19 ເບິື່ ງແມ ຈດິໃຈຂອງຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳເໝ ອນເຫລົໍ້ຳອະງ ຸື່ນຊ ື່ ງບ ື່ ມທີີື່ ລະບຳຍອອກ 

   ເໝ ອນຖງົໜງັເຫລົໍ້ຳອະງ ຸື່ນໃໝື່ຈະລະເບດີຢ ື່ແລໍ້ວ 

 20 ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳຕໍ້ອງເວົໍ້ຳຈ ື່ງຈະໄດໍ້ຄວຳມຊື່ວຍເຫລ ອ 

   ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳຕໍ້ອງເປີດຮມີປຳກຂ ໍ້ນຕອບ 

 21 ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳຈະບ ື່ ສະແດງອະຄະຕຕິ ື່ ບກຸຄນົໃດໆ 

   ຫລ ໃຊໍ້ກຳນຍກົຍ ຕວົຕ ື່ ຜ ໍ້ໃດ 

 22 ເພຳະຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳຍກົຍ ຕວົບ ື່ ໄດໍ້ ຖໍ້ຳເຮັດຢື່ຳງນ ັໍ້ນ 

   ຜ ໍ້ໄດໍ້ສໍ້ຳງຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳຈະກ  ຳຈດັຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳເສຍໃນບ ື່ ຊໍ້ຳ” 

ບົດທີ 33 
ເອລີຮ ໃຫ້ເຫດຜົນກັບໂຢບ 

 1 “ໂຢບ ເອີຍ ຢື່ຳງໃດກ ຕຳມ 

   ຂ ຟງັຄ  ຳຂອງຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ແລະຟງັຖໍ້ອຍຄ  ຳທງັໝດົຂອງຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ 

 2 ເບິື່ ງແມ ບດັນີໍ້ຂ ໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳໄດໍ້ອໍ້ຳປຳກ 

   ລີໍ້ນພຳຍໃນປຳກຂອງຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳກ ເວົໍ້ຳ 

 3 ຖໍ້ອຍຄ  ຳຂອງຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳສະແດງຄວຳມທື່ຽງທ  ຳຂອງຈດິໃຈ 

   ແລະຮມີປຳກຂອງຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳຈະກື່ຳວຄວຳມຮ ໍ້ຢື່ຳງຈງິໃຈ 

 4 ພຣະວິນຍານ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ສໍ້ຳງຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ 

   ແລະລມົປຳນຂອງອງົຜ ໍ້ມລິີດອ  ຳນຳດໄດໍ້ໃຫໍ້ຊວີດິແກື່ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ 

 5 ຖໍ້ຳທື່ຳນຕອບຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳໄດໍ້ ກ ຕອບ 

   ຈ ົື່ງລ  ຳດບັຖໍ້ອຍຄ  ຳຂອງທື່ຳນຕ ື່ໜໍ້ຳຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເຊນີສຳ 

 6 ເບິື່ ງແມ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳຢ ື່ເໝ ອນທື່ຳນຢ ື່ຊ ື່ ພຣະພກັ ພຣະເຈົ້າ  

   ພຣະອງົໄດໍ້ປັ ໍ້ນຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳຂ ໍ້ນມຳຈຳກດນິຄ ກນັ 

 7 ຢື່ຳໃຫໍ້ຄວຳມຢໍ້ຳນກວົຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳເຮັດໃຫໍ້ທື່ຳນປະຫລຳດໃຈ 

   ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳຈະບ ື່ ຊກັຊວນທື່ຳນໜກັເກນີໄປ 

 8 ຈງິແທໍ້ ທື່ຳນເວົໍ້ຳໃຫໍ້ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳຟງັ 

   ແລະຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳໄດໍ້ຍນິສຽງຖໍ້ອຍຄ  ຳຂອງທື່ຳນວື່ຳ 
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 9 ‘ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳບ ລິສດຸ ປຳດສະຈຳກກຳນລະເມດີ 

   ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳບ ລິສດຸ ບ ື່ ມຄີວຳມຊ ົື່ວຊໍ້ຳໃນຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳເລີຍ 

 10 ເບິື່ ງແມ ພຣະອງົໄດໍ້ຫຳເລ ື່ ອງກບັຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ 

   ພຣະອງົໄດໍ້ນບັວື່ຳຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳເປັນສດັຕ ກບັພຣະອງົ 

 11 ພຣະອງົໄດໍ້ເອົຳໂສໍ້ມດັຕນີຂອງຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳໄວໍ້ 

   ແລະໄດໍ້ເຝົໍ້ຳເບິື່ ງທຳງຂອງຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳທງັໝດົ’ 

 12 ໃນເລ ື່ ອງນີໍ້ ທື່ຳນບ ື່ ຍດຸຕທິ  ຳເລີຍ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳຈະຕອບທື່ຳນ 

   ພຣະເຈົ້າ ໃຫຍື່ກວື່ຳມະນດຸ 

 13 ເປັນຫຍງັທື່ຳນຈ ື່ງໂຕໍ້ແຍໍ້ງກບັພຣະອງົ 

   ເພຳະພຣະອງົບ ື່ ໄດໍ້ລຳຍງຳນເລ ື່ ອງພຣະລຳຊະກດິໃດ ໆຂອງພຣະອງົເລີຍ 

 14 ເພຳະ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວເທ ື່ ອໜ ື່ ງ 

   ສອງເທ ື່ ອ ແຕື່ມະນດຸບ ື່ ຮ  ໍ້ເຫັນໄດໍ້ 

 15 ໃນຄວຳມຝນັ ໃນນມິດິກຳງຄ ນເມ  ື່ອຄນົຫລບັສະນດິ 

   ເມ  ື່ອລຳວນອນຢ ື່ເທິງບື່ອນນອນຂອງລຳວ 

 16 ແລໍ້ວພຣະອງົໄດໍ້ເປີດຫ ຂອງມະນດຸ 

   ແລະໄດໍ້ປະທບັຕຳຄ  ຳສ ັື່ງສອນຂອງພວກເຂົຳໄວໍ້ 

 17 ເພ ື່ ອວື່ຳພຣະອງົຈະໄດໍ້ຫນັໃຫໍ້ມະນດຸກບັຈຳກເປົໍ້ຳໝຳຍຂອງຕນົ 

   ແລະຕດັຄວຳມຈອງຫອງອອກເສຍຈຳກມະນດຸ 

 18 ພຣະອງົໄດໍ້ປກົປໍ້ອງຈດິວນິຍຳນຂອງພວກເຂົຳໄວໍ້ຈຳກຂມຸຝງັສບົຄນົຕຳຍ 

   ແລະຍ ດຊວີດິຂອງພວກເຂົຳໄວໍ້ຈຳກກຳນຖ ກທ  ຳລຳຍດໍ້ວຍດຳບ 

 19 ມະນດຸຍງັຖ ກຕສີອນດໍ້ວຍຄວຳມເຈບັປວດເທິງຕຽງນອນຂອງພວກເຂົຳດໍ້ວຍ 

   ແລະດໍ້ວຍຄວຳມເຈບັປວດຢື່ຳງສຳຫດັໃນກະດ ກຕື່ຳງ ໆຂອງພວກເຂົຳ 

 20 ຊວີດິຂອງພວກເຂົຳຈ ື່ງເບ ື່ ອອຳຫຳນ 

   ແລະຈດິໃຈຈ ື່ງໄດໍ້ເບ ື່ ອອຳຫຳນທີື່ ຕນົມກັແຕື່ກີໍ້ 

 21 ເນ ໍ້ອໜງັຂອງພວກເຂົຳຊຸດໂຊມໄປຫລຳຍຈນົເບິື່ ງບ ື່ ເຫັນ 

   ກະດ ກ ຊ ື່ ງແນມບ ື່ ເຫັນນ ັໍ້ນກ ພ ົໍ້ນອອກມຳ 

 22 ແລະຈດິວນິຍຳນຂອງພວກເຂົຳເຂົໍ້ຳໄປໃກໍ້ຂມຸຝງັສບົຄນົຕຳຍ 

   ແລະຊວີດິຂອງພວກເຂົຳໃກໍ້ຜ ໍ້ທີື່ ນ  ຳຄວຳມຕຳຍມຳ 

 23 ຖໍ້ຳມຜີ ໍ້ສ ົື່ງຂື່ຳວຜ ໍ້ໜ ື່ ງມຳເພ ື່ ອເປັນຜ ໍ້ອະທິບຳຍ 

   ໜ ື່ ງພນັຄນົເພ ື່ ອຈະສະແດງຄວຳມສດັຊ ື່ ໃຫໍ້ມະນດຸເຮັດຕຳມ 

 24 ແລະຜ ໍ້ສ ົື່ງຂື່ຳວນ ັໍ້ນກະລນຸຳພວກເຂົຳ ທ ນວື່ຳ 

   ‘ຂ ໄດໍ້ປື່ອຍພວກເຂົຳໃຫໍ້ພ ົໍ້ນຈຳກບື່ອນທີື່ ຈະໄປຍງັຂມຸຝງັສບົຄນົຕຳຍ 

  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍພບົຄື່ຳໄຖື່ແລໍ້ວ 
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 25  ເນ ໍ້ອໜງັຂອງພວກເຂົຳຈະອື່ອນກວື່ຳເນ ໍ້ອໜງັເດັກ 

  ຂ ໃຫໍ້ພວກເຂົຳກບັໄປສ ື່ກ  ຳລງັຄ ຕອນຍງັໜຸື່ມ’ 

 26  ພວກເຂົຳຈ ື່ງຈະອະທິຖຳນຕ ື່  ພຣະເຈົ້າ ແລະພຣະອງົຈະໄດໍ້ພ ພຣະໄທ 

  ພວກເຂົຳຈະເຫັນພຣະພກັພຣະອງົດໍ້ວຍຄວຳມຊ ື່ ນບຳນ 

   ແລໍ້ວພຣະອງົຈະໄດໍ້ໃຫໍ້ມະນດຸກບັສ ື່ສະພຳບຄວຳມຊອບທ  ຳ 

 27 ພຣະອງົໄດໍ້ທອດພຣະເນດມະນດຸ ແລະຖໍ້ຳຜ ໍ້ໃດກື່ຳວວື່ຳ ‘ຂໍ້ອຍບຳບແລໍ້ວ 

   ແລະເຫັນຜິດເປັນຖ ກ ແລະບ ື່ ໄດໍ້ເປັນປະໂຫຍດຫຍງັແກື່ຂໍ້ອຍ’ 

 28 ພຣະອງົຈະໄດໍ້ໄຖື່ຈດິວນິຍຳນຂອງຜ ໍ້ນ ັ ໍ້ນໃຫໍ້ພ ົໍ້ນຈຳກກຳນລງົໄປສ ື່ຂມຸຝງັສບົຄນົຕຳຍ 

   ແລະຊວີດິຂອງລຳວຈະເຫັນຄວຳມສະຫວື່ຳງ 

 29 ເບິື່ ງແມພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ກະທ  ຳສິື່ ງເຫລົື່ ຳນີໍ້ 

   ທງັໝດົກບັມະນດຸເລ ໍ້ອຍ ໆຫລຳຍເທ ື່ ອ 

 30 ເພ ື່ ອຈະນ  ຳຈດິວນິຍຳນຂອງມະນດຸມຳຈຳກຂມຸຝງັສບົຄນົຕຳຍ 

   ເພ ື່ ອໃຫໍ້ລຳວແຈ ື່ມແຈ ໍ້ງຂ ໍ້ນດໍ້ວຍຄວຳມສະຫວື່ຳງຂອງຜ ໍ້ໄດໍ້ມຊີວີດິ 

 31 ໂອໂຢບ ເອີຍ ຂ ຕ ັໍ້ງໃຈຟງັຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ 

   ຂ ງຽບ ແລະຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳຈະເວົໍ້ຳ 

 32 ຖໍ້ຳທື່ຳນມຄີ  ຳເວົໍ້ຳກ ຕອບຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳມຳໂລດ 

   ເພຳະຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳປຳດຖະໜຳແກໍ້ຄະດໃີຫໍ້ທື່ຳນ 

 33 ຖໍ້ຳບ ື່ ດ ັື່ງນ ັ ໍ້ນ ກ ຂ ຟງັຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຂ ໃຫໍ້ງຽບ 

   ແລະຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳຈະສ ັື່ງສອນທື່ຳນໃຫໍ້ຮ ໍ້ຈກັປນັຍຳ” 

ບົດທີ 34 
ເອລີຮ ກູ່າວເຖິງເຫດຜົນຕູ່າງໆຂອງໂຢບ 

1ເອລຮີ  ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ໄປ ວື່ຳ          

 2 “ໂອ ເຈົໍ້ຳຜ ໍ້ມປີນັຍຳ ຂ ຟງັຖໍ້ອຍຄ  ຳຂອງຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ 

   ເຈົໍ້ຳຜ ໍ້ມຄີວຳມຮ ໍ້ ຂ ຫງ ື່ຽງຫ ຟງັຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ 

 3 ເພຳະຫ ກ ລອງຊມີຖໍ້ອຍຄ  ຳ 

   ເໝ ອນກບັເພດຳນປຳກຊມີອຳຫຳນ 

 4 ຂ ໃຫໍ້ເຮົຳເລ ອກສິື່ ງທີື່ ຖ ກ 

   ຂ ໃຫໍ້ເຮົຳຮຽນຮ ໍ້ໃນພວກເຮົຳເອງວື່ຳອນັໃດດ ີ

 5 ເພຳະ ໂຢບ ກື່ຳວວື່ຳ ‘ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳເປັນຄນົຊອບທ  ຳ 

   ແລະ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ເອົຳຄວຳມຍດຸຕທິ  ຳທີື່ ຄວນເປັນຂອງຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳໄປເສຍ’ 

 6 ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳຖ ກນບັເປັນຄນົຂີໍ້ຕວົະ ເຖງິແມ ື່ນຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳຊອບທ  ຳ 

   ບຳດຂອງຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳຮກັສຳບ ື່ ເຊົຳເຖງິວື່ຳຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳບ ື່ ມກີຳນລະເມດີເລີຍ 
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 7 ໃຜໜ ທີື່ ຈະເໝ ອນ ໂຢບ  

   ຜ ໍ້ດ ື່ ມຄວຳມໝິື່ ນປະໝຳດເໝ ອນດ ື່ ມນ  ໍ້ຳ 

 8 ຜ ໍ້ເຂົໍ້ຳສງັຄມົກບັຄນົເຮັດຄວຳມຊ ົື່ວຊໍ້ຳ 

   ແລະຍື່ຳງໄປກບັຄນົຊ ົື່ວ 

 9 ເພຳະເຈົໍ້ຳໄດໍ້ກ ື່ຳວວື່ຳ ‘ບ ື່ ເປັນປະໂຫຍດຫຍງັແກື່ມະນດຸເຮົຳ 

   ທີື່ ລຳວຈະປິຕຍິນິດໃີນ ພຣະເຈົ້າ’ 
 10 ເພຳະສະນ ັໍ້ນ ເຈົໍ້ຳຜ ໍ້ມຄີວຳມເຂົໍ້ຳໃຈ ຂ ຟງັຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳແດື່ 

   ຄວຳມຊ ົື່ວຢ ື່ຫື່ຳງໄກຈຳກ ພຣະເຈົ້າ  

  ແລະຄວຳມຊອບທ  ຳກ ຢ ື່ຫື່ຳງໄກຈຳກອງົຜ ໍ້ມລິີດອ  ຳນຳດ 

 11 ເພຳະ ພຣະເຈົ້າ ຈະຕອບແທນຕຳມກຳນເຮັດຂອງມະນດຸ 

   ແລະພຣະອງົໄດໍ້ໃຫໍ້ເກດີແກື່ພວກເຂົຳຕຳມກຳນກະທ  ຳຂອງພວກເຂົຳ 

 12 ຈງິແທໍ້ພຣະເຈົ້າ ຈະບ ື່ ກະທ  ຳຊ ົື່ວ 

   ແລະອງົຜ ໍ້ມລິີດອ  ຳນຳດຈະບ ື່ ໄດໍ້ປື່ຽນແປງຄວຳມຍດຸຕທິ  ຳ 

 13 ໃຜແຕື່ງຕ ັໍ້ງໃຫໍ້ພຣະອງົປກົຄອງໂລກ 

   ຫລ ໃຜມອບທງັໂລກໄວໍ້ກບັພຣະອງົ 

 14 ຖໍ້ຳພຣະອງົໄດໍ້ເອົຳພຣະໄທໃສື່ກບັມະນດຸ ແລະໄດໍ້ຮວບຮວມວນິຍຳນ 

   ກບັລມົປຳນຂອງພວກເຂົຳກບັມຳສ ື່ພຣະອງົ 

 15 ເນ ໍ້ອໜງັທງັໝດົກ ຈະພິນຳດໄປນ  ຳກນັ 

   ແລະມະນດຸກ ຈະກບັໄປເປັນຂີໍ້ຝຸື່ນດນິ 

 16 ຖໍ້ຳທື່ຳນມຄີວຳມເຂົໍ້ຳໃຈ ຂ ຟງັຂ ໍ້ນີໍ້ 

   ຂ ຟງັສຽງຖໍ້ອຍຄ  ຳຂອງຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ 

 17 ຜ ໍ້ທີື່ ກຽດຊງັຄວຳມຍດຸຕທິ  ຳຄວນຈະປກົຄອງບ  

   ທື່ຳນຈະປະນຳມຜ ໍ້ທີື່ ຊອບທ  ຳທີື່ ສດຸບ  

 18 ເໝຳະສມົຫລ ບ ື່ ທີື່ ຈະເວົໍ້ຳແກື່ກະສດັວື່ຳ ‘ເຈົໍ້ຳຜ ໍ້ຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍ’ 

   ແລະແກື່ເຈົໍ້ຳນຳຍວື່ຳ ‘ເຈົໍ້ຳທງັຫລຳຍຜ ໍ້ອະທ  ຳ’ 

 19 ຫລຳຍກວື່ຳນ ັໍ້ນອີກ ບ ື່ ເໝຳະສມົທີື່ ຈະສະແດງອະຄະຕແິກື່ເຈົໍ້ຳນຳຍ 

   ຫລ ບ ື່ ໄດໍ້ເຫັນແກື່ຄນົຮ ັື່ງມຫີລຳຍກວື່ຳຄນົຍຳກຈນົ 

  ເພຳະຄນົທງັໝດົນີໍ້ເປັນສີພຣະຫດັຂອງພຣະອງົ 

 20 ບດັດຽວໜ ື່ ງ ພວກເຂົຳທງັຫລຳຍກ ຕຳຍ 

   ເວລຳທື່ຽງຄ ນປະຊຳຊນົຕວົສ ັື່ນ ແລະຕຳຍໄປ 

  ແລະຜ ໍ້ມລິີດທຳນພຸຳບກ ຖ ກເອົຳໄປເສຍບ ື່ ແມ ື່ນດໍ້ວຍມ  ມະນດຸ 

 21 ເພຳະພຣະເນດຂອງພຣະອງົເບິື່ ງທຳງທງັຫລຳຍຂອງມະນດຸ 

   ພຣະອງົໄດໍ້ເຫັນທຳງເດນີຂອງພວກເຂົຳໝດົ 
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 22 ບ ື່ ມບີື່ອນມ  ດຄ ໍ້ມ ຫລ ເງຳົມດັຈລຸຳດ 

   ຊ ື່ ງຄນົເຮັດຄວຳມຊ ົື່ວຊໍ້ຳຈະລີໍ້ຕວົໄດໍ້ 

 23 ເພຳະພຣະອງົຈະບ ື່ ໄດໍ້ກ  ຳນດົໃຫໍ້ມະນດຸເຮັດເກນີສິື່ ງທີື່ ສມົຄວນ 

   ໃຫໍ້ເຂົໍ້ຳເຝົໍ້ຳ ພຣະເຈົ້າ ຮບັກຳນພິພຳກສຳ 

 24 ພຣະອງົໄດໍ້ຕຜີ ໍ້ມລິີດທຳນພຸຳບເປັນຕື່ອນໆໂດຍບ ື່ ຕໍ້ອງນບັ 

   ແລະໄດໍ້ຕ ັ ໍ້ງຄນົອ ື່ ນໄວໍ້ແທນ 

 25 ເພຳະສະນ ັໍ້ນ ພຣະອງົໄດໍ້ຮ ໍ້ກດິຈະກຳນຂອງພວກເຂົຳ 

   ແລະໄດໍ້ລ ົໍ້ມພວກເຂົຳເສຍໃນກຳງຄ ນ ພວກເຂົຳກ ແຫລກມຸ ື່ນໄປ 

 26 ພຣະອງົໄດໍ້ຕພີວກເຂົຳ 

   ເໝ ອນຢື່ຳງຄນົຊ ົື່ວຕ ື່ໜໍ້ຳຕ ື່ ຕຳຄນົອ ື່ ນ 

 27 ເພຳະວື່ຳພວກເຂົຳທງັຫລຳຍຖອຍຫລງັກບັຈຳກກຳນຕດິຕຳມພຣະອງົ 

   ແລະບ ື່ ນບັຖ ເສັໍ້ນທຳງຂອງພຣະອງົແຕື່ຢື່ຳງໃດເລີຍ 

 28 ເຫດນີໍ້ ພວກເຂົຳຈ ື່ງເຮັດໃຫໍ້ສຽງຮໍ້ອງຂອງຄນົຍຳກຈນົມຳເຖງິພຣະອງົ 

   ແລະພຣະອງົໄດໍ້ຟງັສຽງຮໍ້ອງຂອງຜ ໍ້ຮບັຄວຳມທກຸໃຈ 

 29 ເມ  ື່ອພຣະອງົໄດໍ້ປະທຳນຄວຳມສະຫງບົໃຫໍ້ ໃຜຈະສໍ້ຳງຄວຳມຫຍຸໍ້ງຍຳກໄດໍ້ 

   ເມ  ື່ອພຣະອງົໄດໍ້ເຊ ື່ ອງພຣະພກັຂອງພຣະອງົ ໃຜຈະເຫັນພຣະອງົໄດໍ້ 

  ບ ື່ ວ ື່ຳຈະເຮັດແກື່ປະຊຳຊຳດ ຫລ ແກື່ບກຸຄນົກ ຄ ກນັ 

 30 ເພ ື່ ອວື່ຳຄນົໜໍ້ຳຊ ື່ ໃຈຄດົຈະບ ື່ ໄດໍ້ປກົຄອງ 

   ແລະພວກເຂົຳຈະບ ື່ ວຳງກບັດກັປະຊຳຊນົ 

 31 ເພຳະເປັນສິື່ ງເໝຳະສມົທີື່ ຈະຮໍ້ອງທ ນ ພຣະເຈົ້າ ວື່ຳ 

   ‘ຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄດໍ້ຮບັກຳນຕສີອນແລໍ້ວ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະບ ື່ ເຮັດຜິດຕ ື່ ໄປອີກ 

 32 ຂ ໄດໍ້ໂຜດສອນຂໍ້ຳນໍ້ອຍເຖງິສິື່ ງທີື່ ຂ ໍ້ຳນ ໍ້ອຍເບິື່ ງບ ື່ ເຫັນ 

   ຖໍ້ຳຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍເຮັດຄວຳມຊ ົື່ວຊໍ້ຳ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະບ ື່ ເຮັດອີກ’ 

 33 ກຳນຕອບສະໜອງຂອງພຣະອງົຈະຕໍ້ອງເປັນເໝ ອນທີື່ ທື່ຳນຕໍ້ອງກຳນບ  

   ທື່ຳນຈ ື່ງບ ື່ ຮບັ ທື່ຳນເອງຕໍ້ອງເລ ອກ ແລະບ ື່ ແມ ື່ນຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ 

  ເຫດສະນ ັໍ້ນ ທື່ຳນມຄີວຳມຄິດເຫັນຢື່ຳງໃດ ກ ເວົໍ້ຳໄປໂລດ 

 34 ຈ ົື່ງໃຫໍ້ຄນົທີື່ ເຂົໍ້ຳໃຈເວົໍ້ຳກບັຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ 

   ແລະໃຫໍ້ຄນົສະຫລຳດຟງັຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ 

 35 ໂຢບ ເວົໍ້ຳຢື່ຳງບ ື່ ມຄີວຳມຮ ໍ້ 

   ຖໍ້ອຍຄ  ຳຂອງລຳວປຳດສະຈຳກສະຕປິນັຍຳ 

 36 ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳປຳດຖະໜຳໃຫໍ້ ໂຢບ ຖ ກທດົລອງຕ ື່ ໄປເຖງິທີື່ ສດຸ 

   ເພຳະວື່ຳລຳວຕອບເໝ ອນຢື່ຳງຄນົຊ ົື່ວ 

 37 ເພຳະລຳວເພີື່ ມກຳນກະບດົເຂົໍ້ຳກບັບຳບຂອງລຳວ 
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   ລຳວຕບົມ  ເຍີໍ້ຍຢ ື່ທື່ຳມກຳງເຮົຳ 

  ແລະທະວຖີໍ້ອຍຄ  ຳຂອງລຳວກື່ຳວຮໍ້ຳຍ ພຣະເຈົ້າ” 

ບົດທີ 35 
ເອລີຮ ກູ່າວເຖິງຄວາມຊອບທຳຂອງພຣະເຈົ້າ 

1ເອລຮີ  ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ໄປ ວື່ຳ          

 2 “ທື່ຳນຄິດວື່ຳ ນີໍ້ຍດຸຕທິ  ຳບ  ທື່ຳນເວົໍ້ຳບ ວື່ຳ 

   ‘ຄວຳມຊອບທ  ຳຂອງຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳຫລຳຍກວື່ຳຂອງ ພຣະເຈົ້າ’ 
 3 ທີື່ ທື່ຳນຖຳມວື່ຳ ‘ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳຈະໄດໍ້ປະໂຫຍດຫຍງັ’ 

   ແລະ ‘ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳຈະໄດໍ້ປະໂຫຍດຫຍງັ 

  ຖໍ້ຳຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳໄດໍ້ຮບັກຳນຊ  ຳລະຈຳກບຳບຂອງຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ’ 

 4 ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳຈະຕອບທື່ຳນ 

   ກບັມດິສະຫຳຍຂອງທື່ຳນດໍ້ວຍ 

 5 ຈ ົື່ງເບິື່ ງທໍ້ອງຟໍ້ຳ 

   ເບິື່ ງເມກຊ ື່ ງຢ ື່ສ ງກວື່ຳທື່ຳນ 

 6 ຖໍ້ຳທື່ຳນເຮັດບຳບ ທື່ຳນຈະໄດໍ້ຫຍງັທີື່ ກະທບົກະເທ ອນພຣະອງົ 

   ຖໍ້ຳກຳນລະເມດີຂອງທື່ຳນທະວຂີ ໍ້ນ ທື່ຳນເຮັດຫຍງັໃຫໍ້ແກື່ພຣະອງົ 

 7 ຖໍ້ຳທື່ຳນເປັນຄນົຊອບທ  ຳ ທື່ຳນຖວຳຍຫຍງັແດື່ພຣະອງົ 

   ຫລ ພຣະອງົໄດໍ້ຮບັຫຍງັຈຳກມ ຂອງທື່ຳນ 

 8 ຄວຳມຊ ົື່ວຂອງທື່ຳນກ ເປັນອນັຕະລຳຍແກື່ຄນົຢື່ຳງທື່ຳນ 

   ແລະຄວຳມຊອບທ  ຳຂອງທື່ຳນກ ເປັນປະໂຫຍດແກື່ບດຸມະນດຸ 

 9 ເຫດວື່ຳກຳນຖ ກບບີບງັຄບັເປັນຈ  ຳນວນຫລຳຍ 

   ກ ເຮັດໃຫໍ້ຜ ໍ້ທີື່ ຖ ກບບີບງັຄບັນ ັໍ້ນຮໍ້ອງທກຸ 

  ລຳວຮໍ້ອງຂ ຄວຳມຊື່ວຍເຫລ ອເນ ື່ ອງດໍ້ວຍແຂນຂອງຜ ໍ້ມອີ  ຳນຳດ 

 10 ແຕື່ບ ື່ ມຈີກັຄນົເວົໍ້ຳວື່ຳ ‘ພຣະເຈົ້າ ຜ ໍ້ໄດໍ້ສໍ້ຳງຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ 

   ຜ ໍ້ປະທຳນເພງໃນເວລຳກຳງຄ ນ ຢ ື່ທີື່ ໃດ 

 11 ຜ ໍ້ໄດໍ້ສອນເຮົຳຫລຳຍກວື່ຳສອນສດັຂອງແຜື່ນດນິໂລກ 

   ແລະໄດໍ້ກະທ  ຳໃຫໍ້ເຮົຳສະຫລຳດກວື່ຳນກົໃນຟໍ້ຳອຳກຳດ’ 

 12 ລຳວຮໍ້ອງທກຸໃນບື່ອນນ ັໍ້ນ ແຕື່ບ ື່ ມຜີ  ໍ້ໃດຕອບລຳວ 

   ເຫດຄວຳມຈອງຫອງຂອງຄນົຊ ົື່ວ 

 13 ຈງິແທໍ້ພຣະເຈົ້າ ບ ື່ ໄດໍ້ຟງັສິື່ ງບ ື່ ມປີະໂຫຍດ 

   ແລະອງົຜ ໍ້ມລິີດອ  ຳນຳດກ ບ ື່ ໄດໍ້ນບັຖ ສຽງນ ັໍ້ນ 

 14 ເຖງິແມ ື່ນທື່ຳນວື່ຳ ທື່ຳນຈະບ ື່ ເຫັນພຣະອງົ 
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   ແຕື່ຄະດນີ ັ ໍ້ນກ ຢ ື່ຕ ື່ ພຣະພກັພຣະອງົ 

  ສະນ ັໍ້ນ ທື່ຳນຈ ົື່ງວຳງໃຈໃນພຣະອງົ 

 15 ບດັນີໍ້ ເພຳະບ ື່ ເປັນເຊັື່ ນນ ັໍ້ນ ພຣະພິໂລດຂອງພຣະອງົໄດໍ້ລງົໂທດ 

   ແຕື່ພຣະອງົບ ື່ ໄດໍ້ສນົພຣະໄທກຳນລະເມດີຫລວງຫລຳຍ 

 16 ເພຳະສະນ ັໍ້ນໂຢບ ຈ ື່ງອໍ້ຳປຳກເວົໍ້ຳຄ  ຳເປົື່ ຳປະໂຫຍດ 

   ແລະທະວຄີ  ຳເວົໍ້ຳໂດຍປຳດສະຈຳກຄວຳມຮ ໍ້” 

ບົດທີ 36 
ພຣະເຈົ້າຊອບທຳ 

1ແລະ ເອລຮີ  ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ໄປ ດໍ້ວຍ ວື່ຳ          

 2 “ຂ ທນົຢ ື່ກບັຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳແດື່ ແລະຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳຈະສະແດງແກື່ທື່ຳນ 

   ເພຳະຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳມບີຳງສິື່ ງທີື່ ຈະເວົໍ້ຳແທນ ພຣະເຈົ້າ ອີກ 

 3 ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳຈະເອົຳຄວຳມຮ ໍ້ມຳຈຳກບື່ອນໄກ 

   ແລະຖວຳຍຄວຳມຊອບທ  ຳແດື່ຜ ໍ້ໄດໍ້ສໍ້ຳງຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ 

 4 ເພຳະທີື່ ຈງິຖໍ້ອຍຄ  ຳຂອງຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳບ ື່ ແມ ື່ນບ ື່ ຈງິ 

   ພຣະອງົຜ ໍ້ມຄີວຳມຮ ໍ້ຄບົຖໍ້ວນສະຖດິກບັທື່ຳນ 

 5 ເບິື່ ງແມພຣະເຈົ້າ ມລິີດທຳນພຸຳບ ແລະບ ື່ ໄດໍ້ໝິື່ ນປະໝຳດຜ ໍ້ໃດເລີຍ 

   ພຣະອງົມລິີດທຳນພຸຳບໃນເລ ື່ ອງກ  ຳລງັແລະສະຕປິນັຍຳ 

 6 ພຣະອງົບ ື່ ໄດໍ້ລໍ້ຽງຊວີດິຄນົຊ ົື່ວ 

   ແຕື່ໄດໍ້ປະທຳນຄວຳມຍດຸຕທິ  ຳແກື່ຄນົຍຳກຈນົ 

 7 ພຣະອງົບ ື່ ໄດໍ້ຫນັພຣະເນດຂອງພຣະອງົຈຳກຄນົຊອບທ  ຳ 

   ແຕື່ກບັບນັດຳກະສດັເທິງພະທີື່ ນ ັື່ງ 

  ພຣະອງົໄດໍ້ຕ ັ ໍ້ງພວກເຂົຳໄວໍ້ເປັນນດິ ແລະພວກເຂົຳກ ຢ ື່ໃນບື່ອນສ ງ 

 8 ແລະຖໍ້ຳພວກເຂົຳຖ ກຂງັດໍ້ວຍພນັທະນຳກຳນ 

   ແລະຕດິຢ ື່ໃນບໍ້ວງແຮໍ້ວຂອງຄວຳມທກຸໃຈ 

 9 ພຣະອງົກ ໄດໍ້ສະແດງກດິຈະກ  ຳຂອງພວກເຂົຳທງັຫລຳຍແກື່ພວກເຂົຳ 

   ແລະກຳນລະເມດີຂອງພວກເຂົຳວື່ຳພວກເຂົຳໄດໍ້ເຮັດຫລຳຍເກນີໄປ 

 10 ພຣະອງົໄດໍ້ເປີດຫ ຂອງພວກເຂົຳໃຫໍ້ຟງັຄ  ຳເຕ ອນສອນ 

   ແລະໄດໍ້ບນັຊຳໃຫໍ້ພວກເຂົຳກບັຈຳກຄວຳມຊ ົື່ວຊໍ້ຳຂອງຕນົ 

 11 ຖໍ້ຳພວກເຂົຳທງັຫລຳຍເຊ ື່ ອຟງັ 

   ແລະບວົລະບດັພຣະອງົ 

  ພວກເຂົຳຈະຢ ື່ຄບົອຳຍດຸໍ້ວຍຄວຳມຈະເລີນຮຸື່ງເຮ ອງ 

   ແລະຢ ື່ຄບົປີດໍ້ວຍຄວຳມສກຸໃຈ 
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 12 ແຕື່ຖໍ້ຳພວກເຂົຳບ ື່ ເຊ ື່ ອຟງັ ພວກເຂົຳກ ຈະຈບິຫຳຍດໍ້ວຍດຳບ 

   ແລະຕຳຍໂດຍປຳດສະຈຳກຄວຳມຮ ໍ້ 

 13 ຄນົໜໍ້ຳຊ ື່ ໃຈຄດົກ ສະສມົພຣະພິໂລດ 

   ເມ  ື່ອພຣະອງົໄດໍ້ມດັລຳວ ລຳວບ ື່ ຮ ໍ້ອງໃຫໍ້ຊື່ວຍ 

 14 ລຳວຕຳຍເມ  ື່ອຍງັໜຸື່ມຢ ື່ 

   ແລະຊວີດິຂອງລຳວຢ ື່ທື່ຳມກຳງພວກກະເທີຍ 

 15 ພຣະອງົໄດໍ້ຊື່ວຍຄນົຍຳກຈນົໃຫໍ້ພ ົໍ້ນດໍ້ວຍຄວຳມທກຸໃຈຂອງພວກເຂົຳ 

   ແລະໄດໍ້ໃຫໍ້ຄວຳມລ  ຳບຳກເປີດຫ ຂອງພວກເຂົຳ 

 16 ພຣະອງົຈະຊື່ວຍທື່ຳນໃຫໍ້ອອກມຳຈຳກຄວຳມຄບັໃຈ 

   ມຳຍງັບື່ອນກວໍ້ຳງທີື່ ບ ື່ ມກີຳນບບີບງັຄບັ 

  ແລະສິື່ ງທີື່ ວຳງໄວໍ້ໃນໂຕະອຳຫຳນຂອງທື່ຳນກ ມແີຕື່ສິື່ ງບ ລິບ ນ 

 17 ແຕື່ທື່ຳນກ ສມົກບັກຳນພິພຳກສຳຄນົຊ ົື່ວ ກຳນພິພຳກສຳ 

   ແລະຄວຳມຍດຸຕທິ  ຳມຳທນັຈບັທື່ຳນ 

 18 ເຫດວື່ຳພຣະພິໂລດ ຈ ົື່ງລະວງັ 

   ຢໍ້ຳນວື່ຳພຣະອງົຈະເອົຳທື່ຳນໄປດໍ້ວຍກຳນລງົໂທດ 

  ແລໍ້ວແມ ື່ແຕື່ກຳນໄຖື່ອນັຍິື່ ງໃຫຍື່ກ ບ ື່ ສຳມຳດຊື່ວຍທື່ຳນໃຫໍ້ພ ົໍ້ນໄດໍ້ 

 19 ພຣະອງົຈະສນົພຣະໄທໃນຊບັສມົບດັຂອງທື່ຳນ 

   ຫລ ຄ  ຳ ຫລ ເຫ ື່ ອແຮງທງັໝດົບ  

 20 ຢື່ຳອຳໄລເຖງິກຳງຄ ນ 

   ເມ  ື່ອຊນົຊຳດທງັຫລຳຍຖ ກຕດັຂຳດໃນບື່ອນຂອງພວກເຂົຳ 

 21 ລະວງັໃຫໍ້ດ ີຢື່ຳຫນັໄປຫຳຄວຳມຊ ົື່ວຊໍ້ຳ 

   ເພຳະທື່ຳນເລ ອກສິື່ ງນີໍ້ຫລຳຍກວື່ຳເລ ອກຄວຳມທກຸໃຈ 

 22 ເບິື່ ງແມພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ສະແດງຄວຳມຍິື່ ງໃຫຍື່ດໍ້ວຍລິດທຳນພຸຳບຂອງພຣະອງົ 

   ຜ ໍ້ໃດເປັນຜ ໍ້ສ ັື່ງສອນເໝ ອນຢື່ຳງພຣະອງົບ  

 23 ຜ ໍ້ໃດເປັນຜ ໍ້ກ  ຳນດົເສັໍ້ນທຳງຂອງພຣະອງົ ຫລ ຜ ໍ້ໃດຈະເວົໍ້ຳໄດໍ້ວື່ຳ 

   ‘ພຣະອງົໄດໍ້ກະທ  ຳຄວຳມຊ ົື່ວຊໍ້ຳແລໍ້ວ’ 

 24 ຈ ົື່ງລະນ ກເຖງິກຳນຍກົຍໍ້ອງພຣະລຳຊະກດິຂອງພຣະອງົ 

   ຊ ື່ ງມະນດຸໄດໍ້ເຫັນນ ັໍ້ນ 

 25 ມະນດຸທງັປວງເຝົໍ້ຳເບິື່ ງສິື່ ງນ ັໍ້ນຢ ື່ແລໍ້ວ 

   ມະນດຸເຫັນສິື່ ງນ ັໍ້ນໄດໍ້ແຕື່ໄກ 

 26 ເບິື່ ງແມພຣະເຈົ້າ ນ ັໍ້ນຍິື່ ງໃຫຍື່ ແລະເຮົຳກ ບ ື່ ອຳດຮ ໍ້ເຫັນເຖງິພຣະອງົໄດໍ້ 

   ອຳຍຂຸອງພຣະອງົເປັນສິື່ ງທີື່ ຄ ົໍ້ນຫຳກນັບ ື່ ໄດໍ້ 

 27 ເພຳະພຣະອງົໄດໍ້ດ ງເມດັນ  ໍ້ຳຂ ໍ້ນໄປ 
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   ຊ ື່ ງຕກົລງົເປັນຝນົຈຳກອຳຍນ  ໍ້ຳຂອງພຣະອງົ 

 28 ຊ ື່ ງເມກກ ຖອກລງົມຳ 

   ແລະຍໍ້ອຍລງົໃສື່ມະນດຸຢື່ຳງອດຸມົສມົບ ນ 

 29 ມຄີນົໃດເຂົໍ້ຳໃຈກຳນແຜື່ຂອງເມກບ  

   ແລະຟໍ້ຳຮໍ້ອງໃນຫ ເຕັນຂອງພຣະອງົບ  

 30 ເບິື່ ງເຖດີ ພຣະອງົໄດໍ້ກະຈຳຍຟໍ້ຳແລບອອກໄປຮອບພຣະອງົ 

   ແລະປກົກ ົໍ້ນຂອງທະເລ 

 31 ເພຳະພຣະອງົໄດໍ້ພິພຳກສຳຊນົຊຳດທງັຫລຳຍດໍ້ວຍສິື່ ງນີໍ້ 

   ພຣະອງົປະທຳນອຳຫຳນຢື່ຳງອດຸມົສມົບ ນ 

 32 ພຣະອງົໄດໍ້ປກົຄມຸຟໍ້ຳແລບດໍ້ວຍເມກ 

   ແລະໄດໍ້ບນັຊຳໃຫໍ້ເມກບງັຟໍ້ຳແລບນ ັໍ້ນ 

 33 ສຽງຄ ໍ້ນໆຂອງມນັປະກຳດກື່ຽວກບັພຣະອງົ 

   ແລະຝ ງສດັກ ປະກຳດກື່ຽວກບັພຳຍຊຸ ື່ ງຈະມຳເຖງິ” 

ບົດທີ 37 
ພຣະລາຊະກິດ ແລະສະຕິປັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າ 

 1 “ເລ ື່ ອງນີໍ້ເຮັດໃຫໍ້ຫວົໃຈຂອງຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳສ ັື່ນສະທໍ້ຳນ ຂວນັໜີດຝີ ື່ 

 2 ຈ ົື່ງຕ ັໍ້ງໃຈຟງັສຽງດງັຈຳກພຣະໂອດຂອງພຣະອງົ 

   ແລະສຽງຟໍ້ຳຮໍ້ອງທີື່ ອອກມຳຈຳກພຣະໂອດຂອງພຣະອງົ 

 3 ພຣະອງົໄດໍ້ປື່ອຍໃຫໍ້ດງັທ ົື່ວໃຕໍ້ຟໍ້ຳທງັໝດົ 

   ແລະຟໍ້ຳແລບຂອງພຣະອງົໄປເຖງິສດຸປຳຍແຜື່ນດນິໂລກ 

 4 ພຣະສລຸະສຽງຂອງພຣະອງົຮໍ້ອງຕຳມໄປ 

   ພຣະອງົໄດໍ້ແຜດພຣະສລຸະສຽງອນັມລິີດທຳນພຸຳບຂອງພຣະອງົ 

  ພຣະອງົບ ື່ ໄດໍ້ຫໍ້ຳມຟໍ້ຳແລບ ເມ  ື່ອໄດໍ້ຍນິພຣະສລຸະສຽງຂອງພຣະອງົ 

 5 ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ສະແດງໃຫໍ້ຟໍ້ຳຮໍ້ອງຢື່ຳງປະຫລຳດດໍ້ວຍພຣະສລຸະສຽງຂອງພຣະອງົ 

   ພຣະອງົໄດໍ້ກະທ  ຳກດິຈະກຳນອນັໃຫຍື່ ຊ ື່ ງເຮົຳເຂົໍ້ຳໃຈບ ື່ ໄດໍ້ 

 6 ເພຳະພຣະອງົກື່ຳວກບັຫິມະວື່ຳ ‘ຕກົລງົເທິງແຜື່ນດນິ’ 

   ແລະໃນທ  ຳນອງດຽວກນັກ ກ ື່ຳວກບັຝນົ 

  ແລະກບັຫື່ຳຝນົອນັໜກັແຫື່ງກ  ຳລງັຂອງພຣະອງົ 

 7 ພຣະອງົໄດໍ້ມດັມ  ຂອງມະນດຸທກຸຄນົ 

   ເພ ື່ ອທກຸຄນົຈະຮ ໍ້ຈກັພຣະລຳຊະກດິຂອງພຣະອງົ 

 8 ແລໍ້ວສດັປື່ຳຈ ື່ງເຂົໍ້ຳໄປສ ື່ຮງັຂອງມນັ 

   ແລະພກັຢ ື່ໃນຖ  ໍ້ຳຂອງມນັ 
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 9 ລມົບໍ້ຳໝ ອອກມຳຈຳກຫໍ້ອງທິດໃຕໍ້ 

   ແລະຄວຳມໜຳວມຳຈຳກລມົເໜ ອ 

 10 ພຣະເຈົ້າ ປະທຳນນ  ໍ້ຳໝອກແຂງດໍ້ວຍລມົຫຳຍໃຈຂອງພຣະອງົ 

   ແລະນ  ໍ້ຳກວໍ້ຳງໃຫຍື່ກ ແຂງຕວົ 

 11 ເຊັື່ ນດຽວກນັພຣະອງົໄດໍ້ບນັທກຸຄວຳມຊຸື່ມຊ ນໄວໍ້ທີື່ ເມກທ ບ 

   ພຣະອງົກະຈຳຍເມກແຫື່ງຟໍ້ຳແລບອອກໄປ 

 12 ມນັຫນັໄປ ຕຳມກຳນນ  ຳຂອງພຣະອງົ 

   ເພ ື່ ອໃຫໍ້ມນັເຮັດຕຳມທີື່ ພຣະອງົໄດໍ້ບນັຊຳມນັໄວໍ້ເໜ ອໜໍ້ຳໂລກນີໍ້ 

 13 ບ ື່ ວ ື່ຳຈະເພ ື່ ອກຳນຕສີອນ ຫລ ເພ ື່ ອແຜື່ນດນິຂອງພຣະອງົ 

   ຫລ ເພ ື່ ອຄວຳມເມດຕຳ ພຣະອງົໄດໍ້ກະທ  ຳໃຫໍ້ສິື່ ງເຫລົື່ ຳນີໍ້ເກດີຂ ໍ້ນ 

 14 ໂອໂຢບ ເອີຍ ຂ ຟງັຂ ໍ້ນີໍ້ 

   ຈ ົື່ງມດິງຽບພິຈຳລະນຳກຳນເຮັດອນັມະຫດັສະຈນັຂອງ ພຣະເຈົ້າ 
 15 ເຈົໍ້ຳບ ື່ ຮ  ໍ້ຫລ ວື່ຳພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ສ ັື່ງມນັຢື່ຳງໃດ 

   ແລະເຮັດໃຫໍ້ຟໍ້ຳແລບແຫື່ງເມກຂອງພຣະອງົມແີສງ 

 16 ເຈົໍ້ຳຮ ໍ້ເຖງິກຳນຊງົຕວົຂອງເມກບ  

   ເປັນພຣະລຳຊະກດິອນັປະຫລຳດຂອງພຣະອງົຜ ໍ້ສມົບ ນໃນຄວຳມຮ ໍ້ 

 17 ເຫດສນັໃດ ເສ ໍ້ອຜໍ້ຳຂອງທື່ຳນຮໍ້ອນເມ  ື່ອແຜື່ນດນິໂລກອບົເອົໍ້ຳ 

   ແລະເພຳະລມົທິດໃຕໍ້ 

 18 ທື່ຳນແຜື່ຟໍ້ຳອອກໄປພໍ້ອມກບັພຣະອງົໄດໍ້ບ  

   ໃຫໍ້ແຂງເໝ ອນກະຈກົເຫລ ໍ້ອມ 

 19 ຈ ົື່ງສອນເຮົຳມຳວື່ຳ ເຮົຳຄວນຈະທ ນພຣະອງົຢື່ຳງໃດ 

   ເພຳະຄວຳມມ ດ ເຮົຳຈ ື່ງບ ື່ ຮ  ໍ້ຈດັແຈງຖໍ້ອຍຄ  ຳຂອງເຮົຳ 

 20 ຈະທ ນພຣະອງົໄດໍ້ບ ວື່ຳ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳຢຳກຈະທ ນ 

   ຖໍ້ຳຜ ໍ້ໃດທ ນ ລຳວຈະຕໍ້ອງຖ ກກ ນໄປໝດົເປັນແນື່ 

 21 ບດັນີໍ້ ມະນດຸເຝົໍ້ຳເບິື່ ງຟໍ້ຳແລບອນັສກຸໃສຂອງເມກບ ື່ ໄດໍ້ 

   ເມ  ື່ອລມົຜື່ຳນໄປກວຳດໃຫໍ້ກະຈ ື່ຳງ 

 22 ແສງທອງສື່ອງມຳຈຳກທິດເໜ ອ 

   ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ສະຫລອງພຣະອງົດໍ້ວຍລິດອ  ຳນຳດຂອງພຣະອງົຢື່ຳງໜໍ້ຳຢ ຳເກງ 

 23 ອງົຜ ໍ້ມລິີດອ  ຳນຳດນ ັໍ້ນ ເຮົຳຈະຄ ົໍ້ນພບົພຣະອງົບ ື່ ໄດໍ້ 

   ພຣະອງົຍິື່ ງໃຫຍື່ ໃນເລ ື່ ອງລິດທຳນພຸຳບ 

  ຄວຳມຍດຸຕທິ  ຳແລະຄວຳມທື່ຽງທ  ຳຈ  ຳນວນຫລວງຫລຳຍ ພຣະອງົຈະບ ື່ ໄດໍ້ຝື່ຳຝ ນ 

 24 ເພຳະສະນ ັໍ້ນ ມະນດຸຈ ື່ງຢ ຳເກງພຣະອງົ 

   ພຣະອງົບ ື່ ໄດໍ້ນບັຖ ຜ ໍ້ໃດທີື່ ມໃີຈປະກອບດໍ້ວຍສະຕປິນັຍຳ” 



861 ໂຢບ 38 
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ພຣະຜ ້ເປັນເຈົ້າຊົງຕອບໂຢບ 
1ແລໍ້ວ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ຕອບ ໂຢບ ມຳ ຈຳກ ພະຍ ຸຝນົ ວື່ຳ:          

 2 ເຈົໍ້ຳແມ ື່ນໃຜຈ ື່ງຖຳມຄວຳມຮອບຮ ໍ້ຂອງເຮົຳ 

   ເຈົໍ້ຳພຽງແຕື່ສະແດງຄວຳມໂງ ື່ຂອງເຈົໍ້ຳເທົື່ ຳນ ັໍ້ນ. 

 3 ບດັນີໍ້ ເຈົໍ້ຳຈ ົື່ງລກຸຢ ນຂ ໍ້ນຢື່ຳງຜ ໍ້ກ ໍ້ຳຫຳນ 

   ແລໍ້ວຕອບຄ  ຳຖຳມທີື່ ເຮົຳຈະຖຳມ ຄ : 

 4 ເຈົໍ້ຳຢ ື່ໃສເມ  ື່ອເຮົຳສໍ້ຳງໂລກ? 

   ຖໍ້ຳເຈົໍ້ຳຮ ໍ້ແທໍ້ຈ ົື່ງບອກເຮົຳເບິື່ ງ. 

 5 ຜ ໍ້ໃດກ  ຳນດົຄວຳມກວໍ້ຳງຂອງໂລກ? 

   ໃຜນ ັື່ງເຊ ອກແທກເທິງໂລກ? 

  ເຈົໍ້ຳຮ ໍ້ເລ ື່ ອງນີໍ້ທງັໝດົແມ ື່ນບ ? 

 6 ເສົຳຄ  ໍ້ຳຊ ໂລກຕ ັໍ້ງຢ ື່ເທິງອນັໃດ? 

   ໃຜເປັນຜ ໍ້ວຳງສີລຳລ ກຂອງໂລກ? 

 7 ດຳວທງັຫລຳຍໄດໍ້ຮ ໍ້ອງເພງສນັລະເສີນພໍ້ອມກນັໃນເຊົໍ້ຳມ  ໍ້ນ ັ ໍ້ນ 

   ແລະບນັດຳບດຸຂອງ ພຣະເຈົ້າ ກ ໂຫື່ຮ ໍ້ອງສະແດງຄວຳມຍນິດ.ີ 

 8 ໃຜອດັປະຕ ຕນັນ  ໍ້ຳທະເລໄວໍ້ 

   ເມ  ື່ອມນັລະເບດີອອກມຳຈຳກພ ໍ້ນແຜື່ນດນິ? 

 9 ແມ ື່ນເຮົຳທີື່ ເຮັດໃຫໍ້ເມກປກົຄມຸທະເລ 

   ແລະເຮັດໃຫໍ້ຄວຳມມ ດປກົຫຸໍ້ມຢ ື່. 

 10 ເຮົຳໄດໍ້ກ  ຳນດົເຂດແດນໃຫໍ້ນ  ໍ້ຳທະເລ 

   ແລະສໍ້ຳງປະຕ ໃສື່ໄລກນັນ  ໍ້ຳໄວໍ້. 

 11 ເຮົຳໄດໍ້ບອກມນັວື່ຳ “ໄປໄດໍ້ໄກເທົື່ ຳນີໍ້ ເລີຍໄປອີກບ ື່ ໄດໍ້ 

   ກະແສຄ ໍ້ນອນັແຮງກໍ້ຳຂອງເຈົໍ້ຳຈະຕໍ້ອງຢດຸຢ ື່ນີໍ້.” 

 12 ໂຢບເອີຍ ຕະຫລອດຊວີດິຂອງເຈົໍ້ຳນ ັ ໍ້ນ 

   ເຈົໍ້ຳເຄີຍບງັຄບັໃຫໍ້ມແີສງອະລນຸໃນຕອນເຊົໍ້ຳຫລ ? 

 13 ເຈົໍ້ຳເຄີຍສ ັື່ງໃຫໍ້ແສງອະລນຸມຳຖ ກຕໍ້ອງໂລກ 

   ເພ ື່ ອຂບັໄລື່ຄນົຊ ົື່ວອອກໄປຈຳກບື່ອນລີໍ້ຂອງພວກເຂົຳຫລ ? 

 14 ແສງນ ັໍ້ນໄດໍ້ເຮັດໃຫໍ້ແລເຫັນພ ທງັຫລຳຍ 

   ເປັນເໝ ອນຫ ົື່ມເສ ໍ້ອຜໍ້ຳ. 

 15 ແສງສະຫວື່ຳງຍຳມກຳງເວັນໄດໍ້ຮຸື່ງໂພດສ  ຳລບັຄນົຊ ົື່ວ 

   ມນັຂດັຂວຳງພວກເຂົຳບ ື່ ໃຫໍ້ເຮັດກຳນຮໍ້ຳຍ. 

 16 ເຈົໍ້ຳໄດໍ້ລງົໄປຍງັແປວທະເລເລິກແລໍ້ວຫລ ? 
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   ເຈົໍ້ຳຍື່ຳງເທິງນ  ໍ້ຳມະຫຳສະໝດຸໄດໍ້ຫລ ? 

 17 ມຄີນົເຄີຍສະແດງໃຫໍ້ເຈົໍ້ຳເຫັນບ ? 

   ປະຕ ແຫື່ງພິພບົຄນົຕຳຍ ຊ ື່ ງເປັນບື່ອນມ  ດນ ັໍ້ນ? 

 18 ເຈົໍ້ຳຮ ໍ້ຈກັບ ວື່ຳໂລກນີໍ້ໃຫຍື່ປຳນໃດ? 

   ຖໍ້ຳຮ ໍ້ຈກັຈ ົື່ງບອກມຳ. 

 19 ເຈົໍ້ຳຮ ໍ້ຈກັບ ວື່ຳແສງສະຫວື່ຳງນ ັໍ້ນມຳຈຳກໃສ? 

   ຫລ ແມ ື່ນຫຍງັເປັນທີື່ ມຳຂອງຄວຳມມ ດ? 

 20 ເຈົໍ້ຳບອກໄດໍ້ບ ວື່ຳແສງສະຫວື່ຳງ ແລະຄວຳມມ ດ 

   ເດນີທຳງໄປໄກປຳນໃດ ແລະສ ັື່ງໃຫໍ້ກບັມຳອີກໄດໍ້ບ ? 

 21 ຂໍ້ອຍເຊ ື່ ອແນື່ວື່ຳເຈົໍ້ຳຮ ໍ້ ເພຳະວື່ຳເຈົໍ້ຳເຖົໍ້ຳແກື່ຫລຳຍແລໍ້ວ 

   ແລະເມ  ື່ອສໍ້ຳງໂລກເຈົໍ້ຳກ ເກດີແລໍ້ວ. 

 22 ເຈົໍ້ຳເຄີຍໄປເບິື່ ງບື່ອນທີື່ ເຮົຳເກບັຫິມະ ແລະໝຳກເຫັບໄວໍ້ບ ? 

 23 ເຮົຳຈດັຕຽມມນັໄວໍ້ສ  ຳລບັເວລຳລ  ຳບຳກ 

   ແລະເວລຳມເີສິກສງົຄຳມ. 

 24 ເຈົໍ້ຳເຄີຍໄປບື່ອນຕຳເວັນຂ ໍ້ນ 

   ຫລ ບື່ອນລມົຕຳເວັນອອກພດັມຳບ ? 

 25 ໃຜຂດຸປື່ອງໃຫໍ້ຝນົຕກົ 

   ແລະບອກທຳງໃຫໍ້ຟໍ້ຳຜື່ຳ? 

 26 ໃຜເຮັດໃຫໍ້ຝນົຕກົລງົມຳຖ ກບື່ອນບ ື່ ມຄີນົຢ ື່? 

 27 ໃຜຫດົແຜື່ນດນິທີື່ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ແລະອ ດຢຳກ 

   ເພ ື່ ອໃຫໍ້ຫຍໍ້ຳປົື່ງຂ ໍ້ນມຳ? 

 28 ຝນົ ຫລ  ນ  ໍ້ຳຫອມມພີ ື່ ຫລ ບ ື່? 

 29 ໃຜເປັນແມ ື່ຂອງນ  ໍ້ຳກ ໍ້ອນ ແລະນ  ໍ້ຳໝອກແຂງ? 

 30 ຊ ື່ ງເຮັດໃຫໍ້ນ  ໍ້ຳເປັນຄ ຫີນ 

   ແລະເຮັດໃຫໍ້ນ  ໍ້ຳທະເລເປັນນ  ໍ້ຳກ ໍ້ອນ. 

 31 ເຈົໍ້ຳບ  ມດັດຳວລ ກໄກື່ໃຫໍ້ເປັນກຸື່ມ? 

   ຫລ ເຈົໍ້ຳແກໍ້ເຄ ື່ ອງຜ ກດຳວໄຖໄດໍ້ບ ? 

 32 ເຈົໍ້ຳເຮັດໃຫໍ້ດວງດຳວຕື່ຳງໆໝນຸໄປຕຳມລະດ ກຳນຂອງມນັໄດໍ້ບ ? 

   ແລະເຈົໍ້ຳພຳດຳວແຂໍ້ນ ໍ້ອຍໃຫຍື່ໄປໄດໍ້ບ ? 

 33 ເຈົໍ້ຳຮ ໍ້ຈກັກດົໝຳຍທີື່ ໃຊໍ້ປກົຄອງສະຫວນັຊ ັໍ້ນຟໍ້ຳບ ? 

   ເຈົໍ້ຳແຕື່ງກດົໝຳຍນ ັໍ້ນຂ ໍ້ນໃຊໍ້ໃນໂລກໄດໍ້ບ ? 

 34 ເຈົໍ້ຳຮ ໍ້ອງອອກໃຫໍ້ເມກເທຝນົລງົມຳຮ  ຳເຈົໍ້ຳປຽກໄດໍ້ບ ? 

 35 ຖໍ້ຳເຈົໍ້ຳສ ັື່ງໃຫໍ້ຟໍ້ຳຜື່ຳລງົມຳ 
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   ມນັຈະມຳຫຳເຈົໍ້ຳແລໍ້ວເວົໍ້ຳຫລ ວື່ຳ, “ໂດຍຂໍ້ຳນໍ້ອຍ.” 

 36 ໃຜບອກນກົກລຸຳ ມນັຈ ື່ງຮ ໍ້ວ ື່ຳແມ ື່ນ  ໍ້ຳນນິຈະຖໍ້ວມ? 

   ຫລ ໃຜບອກໄກື່ຜ ໍ້ ມນັຈ ື່ງຮ ໍ້ວ ື່ຳຝນົຈະຕກົ? 

 37 ໃຜເກື່ງພ ທີື່ ຈະນບັເມກໄດໍ້ 

   ແລະໃຫໍ້ເມກນ ັໍ້ນເທຝນົລງົມຳ? 

 38 ເພ ື່ ອເຮັດໃຫໍ້ຝຸື່ນດນິໂຮມກນັເປັນກໍ້ອນໄດໍ້. 

 39 ເຈົໍ້ຳຫຳອຳຫຳນໃຫໍ້ສິງກນິ 

   ຫລ ໃຫໍ້ສິງໜຸື່ມທີື່ ຫິວຢຳກກນິອີື່ ມໄດໍ້ບ ? 

 40 ເມ  ື່ອມນັໝ ບຢ ື່ໃນຖ  ໍ້ຳຂອງມນັ 

   ຫລ ນອນຄອຍຢ ື່ໃນທີື່ ກ  ຳບງັ. 

 41 ໃຜຈດັຫຳເຫຍ ື່ ອໃຫໍ້ກຳ 

   ເມ  ື່ອມນັບນິເຫຳະໄປດໍ້ວຍຄວຳມຫິວ 

  ແລະເມ  ື່ອລ ກອື່ອນຂອງມນັຮໍ້ອງຂ ອຳຫຳນຕ ື່ ເຮົຳ. 

ບົດທີ 39 
 1 ເຈົໍ້ຳຮ ໍ້ບ ວື່ຳແບໍ້ປື່ຳເກດີເມ  ື່ອໃດ? 

   ເຈົໍ້ຳເຄີຍເຫັນກວຳງເກດີບ ? 

 2 ສດັເຫລົື່ ຳນີໍ້ຢ ື່ໃນທໍ້ອງແມ ື່ຈກັເດ ອນ? 

   ແລະມນັເກດີເວລຳໃດ? 

 3 ເຈົໍ້ຳຮ ໍ້ບ ເມ  ື່ອມນັໝ ບລງົ 

   ແລໍ້ວອອກລ ກມຳສ ື່ໂລກ? 

 4 ລ ກອື່ອນຂອງມນັຈະເລີນເຕບີໂຕຂ ໍ້ນໃນກຳງປຳ 

   ມນັອອກໄປ ແລະບ ື່ ກບັມຳອີກ. 

 5 ໃຜໃຫໍ້ລ ປື່ຳແລື່ນໜີໄປ 

   ໃຜແກໍ້ເຊ ອກປື່ອຍໃຫໍ້ມນັໄປ? 

 6 ເຮົຳໄດໍ້ໃຫໍ້ຖິື່ ນກນັດຳນເປັນບື່ອນຢ ື່ຂອງມນັ 

   ແລະໃຫໍ້ມນັອຳໄສຢ ື່ໃນທົື່ງດນິເຄັມ. 

 7 ມນັໜີຈຳກເມ  ອງທີື່ ມສີຽງອ ກກະທ ກ 

   ບ ື່ ມໃີຜເຝິກຫດັ ແລະໃຊໍ້ວຽກມນັໄດໍ້. 

 8 ພ ເປັນປື່ຳຫຍໍ້ຳບື່ອນມນັຫຳກນິ 

   ບື່ອນມນັຊອກຫຳຫຍໍ້ຳອນັຂຽວສດົ. 

 9 ງວົກະທິງຈະເຮັດວຽກໃຫໍ້ເຈົໍ້ຳບ ? 

   ມນັຈະຍອມນອນຄໍ້ຳງຄ ນໃນຄອກສດັຂອງເຈົໍ້ຳບ ? 
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 10 ເຈົໍ້ຳເອົຳເຊ ອກຜ ກມນັໃຫໍ້ໄຖນຳໄດໍ້ບ ? 

   ຫລ ມນັຈະຍອມຄຳດນຳໃຫໍ້ເຈົໍ້ຳບ ? 

 11 ເຈົໍ້ຳຈະເພິື່ ງອຳໄສໃນກ  ຳລງັອນັມະຫຳສຳນຂອງມນັໄດໍ້ບ ? 

   ແລະເຈົໍ້ຳຫວງັວື່ຳມນັຈະເຮັດງຳນໜກັໃຫໍ້ເຈົໍ້ຳບ ? 

 12 ເຈົໍ້ຳເຊ ື່ ອວື່ຳມນັຈະນ  ຳຜນົເກບັກື່ຽວຂອງເຈົໍ້ຳ 

   ມຳຈຳກລຳນຟຳດເຂົໍ້ຳບ ? 

 13 ປີກຂອງນກົກະຈອກເທດນ ັໍ້ນພດັໄວແທໍ້ 

   ແຕື່ມນັກ ບນິບ ື່ ໄດໍ້ເໝ ອນນກົກະສຳ. 

 14 ນກົກະຈອກເທດປະໄຂື່ໄວໍ້ໃນດນິ 

   ເພ ື່ ອໃຫໍ້ມນັອບົອຸື່ນຢ ື່ໃນດນິ. 

 15 ມນັບ ື່ ສນົໃຈວື່ຳສດັອ ື່ ນອຳດຈະມຳຢຽບ 

   ຫລ ສດັປື່ຳອຳດຈະເຮັດໃຫໍ້ແຕກ. 

 16 ມນັເຮັດເໝ ອນກບັວື່ຳໄຂື່ນ ັ ໍ້ນບ ື່ ແມ ື່ນຂອງຕນົ 

   ແລະບ ື່ ສນົໃຈວື່ຳຄວຳມລ  ຳບຳກຂອງມນັຈະເສຍໄປລໍ້ຳ ໆ. 

 17 ແມ ື່ນເຮົຳຜ ໍ້ເຮັດໃຫໍ້ມນັໂງ ື່ 

   ແລະບ ື່ ໃຫໍ້ສະຕປິນັຍຳແກື່ມນັ. 

 18 ແຕື່ເມ  ື່ອມນັແລື່ນໜີໄປ 

   ມນັກ ໄວກວື່ຳຄນົຂີື່ ມ ໍ້ຳ. 

 19 ໂຢບເອີຍ ແມ ື່ນເຈົໍ້ຳບ ຜ ໍ້ເຮັດໃຫໍ້ມ ໍ້ຳເກ ື່ງກ ໍ້ຳແຂງແຮງ 

   ແລະໃຫໍ້ແຝງຍຳວຫຸໍ້ມຄ ຂອງມນັ? 

 20 ເຈົໍ້ຳບ ເປັນຜ ໍ້ເຮັດໃຫໍ້ມນັເຕັໍ້ນໄດໍ້ເໝ ອນຕກັແຕນ 

   ແລະເຮັດໃຫໍ້ສຽງຫິງໜໍ້ຳຢໍ້ຳນກວົ? 

 21 ມນັເກ ອກກ ົໍ້ວດນິໃນຮື່ອມພ ຢື່ຳງຫໍ້ຳວຫຳນ 

   ມນັແລື່ນເຂົໍ້ຳສະໜຳມຮບົໝດົກ  ຳລງັຂອງມນັ. 

 22 ມນັບ ື່ ຮ  ໍ້ຈກັຄ  ຳວື່ຳຢໍ້ຳນ 

   ບ ື່ ຖອຍໜີດຳບ. 

 23 ອຳວດຸຂອງຄນົຜ ໍ້ຂີື່ ມ ໍ້ຳ 

   ມສີຽງດງັ ແລະແສງອຳວດຸຕອບຕຳເວັນ. 

 24 ມ ໍ້ຳໄດໍ້ແລື່ນໄປໜໍ້ຳດໍ້ວຍໃຈຫໍ້ຳວຫຳນຕ ື່ ນເຕັໍ້ນ 

   ມນັບ ື່ ຢ ນຢ ື່ນິໍ້ງເມ  ື່ອແກດງັຂ ໍ້ນ. 

 25 ມ ໍ້ຳໄດໍ້ຫິງເວລຳເປົື່ ຳແກ 

   ມນັຮ ໍ້ຈກັວື່ຳມສີງົຄຳມກື່ອນເຂົໍ້ຳໄປໃກໍ້ 

  ແລະໄດໍ້ຍນິເມ  ື່ອນຳຍທະຫຳນຮໍ້ອງບອກ. 
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 26 ແຫລວບນິເປັນຍໍ້ອນເຈົໍ້ຳບ  

   ເມ  ື່ອມນັກຳງປີກບນິໄປທຳງທິດໃຕໍ້? 

 27 ນກົອິນຊເີຮັດຮງັໃນທີື່ ສ ງເທິງພ  

   ມນັຄອຍຟງັຄ  ຳສ ັື່ງຂອງເຈົໍ້ຳບ ? 

 28 ມນັເຮັດຮງັຂອງມນັເທິງໂງ ື່ນຫີນສ ງ 

   ເຮັດປໍ້ອມເຂັໍ້ມແຂງຢ ື່ຍອດພ ສ ງ. 

 29 ມນັຫລຽວຄອຍເບິື່ ງໃກໍ້ ແລະໄກຈຳກທີື່ ນ ັ ໍ້ນ 

   ເພ ື່ ອຈອບຈບັສດັມຳກນິເປັນອຳຫຳນ. 

 30 ຝ ງແຮໍ້ງຍື່ອມຫຸໍ້ມຢ ື່ໃນຊຳກສບົ 

   ແລະລ ກຂອງມນັກ ດ ດກນິເລ ອດ. 

ບົດທີ 40 
1ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ຕ ື່  ໂຢບ ວື່ຳ:          

 2 ໂຢບ ເອີຍ ເຈົໍ້ຳໄດໍ້ທໍ້ຳທຳຍ ພຣະເຈົ້າ ຜ ໍ້ມອີ  ຳນຳດຍິື່ ງໃຫຍື່ 

   ບດັນີໍ້ເຈົໍ້ຳຈະເຊົຳ ຫລ ວື່ຳຍງັຈະເວົໍ້ຳຢ ື່. 

 3 ໂຢບ ທ ນຕອບ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ວື່ຳ: 

 4 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍໂງ ື່ຫລຳຍ 

   ຈະຕອບພຣະອງົໄດໍ້ຢື່ຳງໃດ 

  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະບ ື່ ທ ນອນັໃດອີກ. 

 5 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍເວົໍ້ຳຫລຳຍເກນີໄປແລໍ້ວ 
6ແລໍ້ວ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ຕ ື່  ໂຢບ ມຳ ຈຳກ ລມົ ພະຍ ຸອີກ ວື່ຳ:          

 7 ບດັນີໍ້ຈ ົື່ງຢ ນຂ ໍ້ນຢື່ຳງຜ ໍ້ກ ໍ້ຳຫຳນ 

   ຈ ົື່ງຕອບຄ  ຳຖຳມຂອງເຮົຳ. 

 8 ເຈົໍ້ຳຈະເວົໍ້ຳວື່ຳເຮົຳບ ື່ ຢດຸຕທິ  ຳ 

   ວື່ຳເຮົຳເປັນຝື່ຳຍຜິດແລະເຈົໍ້ຳເປັນຝື່ຳຍຖ ກຫລ ? 

 9 ເຈົໍ້ຳມລິີດອ  ຳນຳດເໝ ອນເຮົຳຫລ ? 

   ເຈົໍ້ຳໃຫໍ້ສຽງຂອງເຈົໍ້ຳດງັສະທໍ້ຳນຫວ ັື່ນໄຫວເໝ ອນສຽງເຮົຳໄດໍ້ຫລ ? 

 10 ຖໍ້ຳເຈົໍ້ຳເຮັດໄດໍ້ ຈ ົື່ງຢ ນຂ ໍ້ນຢື່ຳງມກີຽດ ແລະພຳກພ ມໃຈ 

   ຈ ົື່ງສວມກອດເອົຳຄວຳມຍິື່ ງໃຫຍື່ ແລະສະຫງ ື່ຳລຳສີ. 

 11 ຈ ົື່ງເບິື່ ງຄນົທງັຫລຳຍຜ ໍ້ວຳງຕວົສ ງ 

   ຈ ົື່ງເທຄວຳມຄຽດຮໍ້ຳຍຂອງເຈົໍ້ຳອອກມຳ 

  ແລໍ້ວເຮັດໃຫໍ້ພວກເຂົຳຖື່ອມຕວົລງົ. 

 12 ຈ ົື່ງເບິື່ ງຜ ໍ້ວຳງຕວົສ ງ ແລໍ້ວເຮັດໃຫໍ້ພວກເຂົຳວຳງຕວົຕ  ື່ຳລງົ 
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   ຈ ົື່ງກ  ຳຈດັຄນົອະທ  ຳໃຫໍ້ດບັໄປກບັບື່ອນ. 

 13 ໃຫໍ້ຝງັພວກເຂົຳທງັໝດົໄວໍ້ໃນດນິ 

   ມດັພວກເຂົຳໄວໍ້ໃນພິພບົຄນົຕຳຍ. 

 14 ແລໍ້ວເຮົຳເອງຈະສນັລະເສີນເຈົໍ້ຳ 

   ແລະຍອມຮບັວື່ຳເຈົໍ້ຳເອງມໄີຊຊະນະແລໍ້ວ. 

 15 ຈ ົື່ງເບິື່ ງແຮດຕວົແປກປະຫລຳດດ ຸ

   ເຮົຳໄດໍ້ສໍ້ຳງມນັແລະສໍ້ຳງເຈົໍ້ຳ 

  ມນັກນິຫຍໍ້ຳເໝ ອນງວົ. 

 16 ແຕື່ມນັມເີຫ ື່ ອແຮງຫລຳຍ 

   ແລະກໍ້ຳມຊິໍ້ນຂອງມນັກ ແຂງແຮງ. 

 17 ຫຳງຂອງມນັຕ ັໍ້ງຊນັຂ ໍ້ນເໝ ອນກກົສນົ 

   ກໍ້ຳມຊີໍ້ນໃນກກົຂຳຂອງມນັກ ມກີ  ຳລງັແຂງແຮງ. 

 18 ກະດ ກຄ ແຂງແຮງເໝ ອນທອງສ  ຳລິດ 

   ແລະແຂື່ງຂຳກ ເໝ ອນທື່ອນເຫລັກ. 

 19 ສດັອນັໜໍ້ຳອດັສະຈນັທີື່ ສດຸນີໍ້ແມ ື່ນເຮົຳສໍ້ຳງ 

   ຜ ໍ້ສໍ້ຳງມນັເທົື່ ຳນ ັໍ້ນຈ ື່ງຈະຊະນະມນັໄດໍ້. 

 20 ມນັກນິຫຍໍ້ຳຢ ື່ເທິງພ  

   ບື່ອນທີື່ ສດັປື່ຳຫລິໍ້ນ. 

 21 ມນັນອນຢ ື່ລຸື່ມກກົໜຳມ 

   ແລະທື່ຳມກຳງກກົອ ໍ້ໃນໜອງບ ງ. 

 22 ກກົໜຳມ ແລະກກົຊະໂນໃກໍ້ນ  ໍ້ຳ 

   ໄດໍ້ເປັນຮ ົື່ມກ  ຳບງັມນັໄວໍ້. 

 23 ມນັບ ື່ ຢໍ້ຳນແມ ື່ນ  ໍ້ຳທີື່ ໄຫລແຮງ 

   ມນັຢດຸນິໍ້ງເມ  ື່ອນ  ໍ້ຳໄຫລຫລ ັື່ງໜໍ້ຳມນັ. 

 24 ໃຜສຳມຳດເຮັດໃຫໍ້ຕຳມນັບອດ ແລະຈບັມນັໄປໄດໍ້? 

   ຫລ ໃຜສຳມຳດເຮັດແຮໍ້ວດກັຈບັມນັໄດໍ້? 

ບົດທີ 41 
 1 ເຈົໍ້ຳໃສື່ເບັດເອົຳເງ  ອກໄດໍ້ບ ? 

   ຫລ ເອົຳເຊ ອກຜ ກລີໍ້ນຂອງມນັໄດໍ້ບ ? 

 2 ເຈົໍ້ຳຈະເອົຳເຊ ອກສນົເຄົຳມນັໄດໍ້ບ ? 

   ຫລ ເອົຳຂ ເກຳະປຳກມນັໄດໍ້ບ ? 

 3 ມນັຈະຂ ໃຫໍ້ເຈົໍ້ຳປື່ອຍຫລ ບ ື່? 
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   ມນັຈະຂ ຄວຳມເມດຕຳຈຳກເຈົໍ້ຳດໍ້ວຍຄ  ຳອື່ອນຫວຳນຫລ ? 

 4 ມນັຈະຍອມຕກົລງົກບັເຈົໍ້ຳ 

   ຫລ ສນັຍຳວື່ຳຈະຮບັໃຊໍ້ເຈົໍ້ຳຕະຫລອດໄປບ ? 

 5 ເຈົໍ້ຳຈະເອົຳມນັມຳໃສື່ຕຸໍ້ມເໝ ອນນກົໄດໍ້ບ ? 

   ຫລ ເໝ ອນສິື່ ງໜ ື່ ງທີື່ ລ ກສຳວຂອງເຈົໍ້ຳຢອກຫລິໍ້ນ. 

 6 ພວກຫຳປຳຈະຂຳຍມນັບ ື່ ໄດໍ້ບ ? 

   ພວກພ ື່ ຄໍ້ຳຈະຕດັມນັຂຳຍໄດໍ້ບ ? 

 7 ເຈົໍ້ຳຈະເອົຳຫອກແທງໜງັຂອງມນັ 

   ຫລ ເອົຳຫລຳວແທງຫວົຂອງມນັໄດໍ້ບ ? 

 8 ຖໍ້ຳເຈົໍ້ຳໄດໍ້ສ ໍ້ກບັມນັເທ ື່ ອໜ ື່ ງ ແລໍ້ວເຈົໍ້ຳຈະບ ື່ ຢຳກສ ໍ້ອີກ 

   ເຈົໍ້ຳຈະເຂັດຫລຳບໃນກຳນຕ ື່ ສ ໍ້ນ ັ ໍ້ນ. 

 9 ເມ  ື່ອຄນົໃດຄນົໜ ື່ ງພບົເຫັນຕວົເງ  ອກ 

   ຄນົນ ັໍ້ນຕໍ້ອງໝດົຄວຳມກໍ້ຳ ແລະລ ົໍ້ມລງົດນິ. 

 10 ເມ  ື່ອຢອກລ ໍ້ມນັ ມນັຈະຮໍ້ຳຍຢື່ຳງຮນຸແຮງ 

   ບ ື່ ມໃີຜກໍ້ຳພ ທີື່ ຈະຢ ນຕ ື່ໜໍ້ຳມນັໄດໍ້. 

 11 ມໃີຜທີື່ ຕ ື່ ສ ໍ້ມນັແລໍ້ວໄດໍ້ຮບັຄວຳມປອດໄພ? 

   ບ ື່ ມໃີຜໃນໂລກເຮັດຢື່ຳງນ ັໍ້ນໄດໍ້. 

 12 ໃຫໍ້ເຮົຳບອກເຈົໍ້ຳກ ື່ຽວກບັແຂື່ງຂຳຂອງມນັ 

   ແລະກື່ຽວກບັກ  ຳລງັອນັຍິື່ ງໃຫຍື່ຂອງມນັ. 

 13 ບ ື່ ມໃີຜສຳມຳດລອກໜງັຂອງມນັອອກໄດໍ້ 

   ຫລ ບ ື່ ມໃີຜສຳມຳດແທງໜງັຂອງມນັຊອດ. 

 14 ໃຜເຮັດໃຫໍ້ມນັອໍ້ຳປຳກໄດໍ້? 

   ປຳກຂອງມນັກ ເຕັມດໍ້ວຍແຂໍ້ວອນັໜໍ້ຳຢໍ້ຳນຫລຳຍ. 

 15 ຫລງັຂອງມນັກ ຕດິແຜື່ນເຫລັກຕໍ້ຳນທຳນໄວໍ້ເປັນແຖວ 

   ຕດິແຈບສະໜິດ ແລະແຂງເໝ ອນຫີນ. 

 16 ແຕື່ລະອນັຕດິກນັແຈບຫລຳຍ 

   ແມ ື່ນແຕື່ລມົກ ຜື່ຳນບ ື່ ໄດໍ້. 

 17 ແຜື່ນເຫລັກຕໍ້ຳນທຳນທງັໝດົນ ັໍ້ນຕ ື່ ຊ ື່ ງກນັແລະກນັ 

   ບ ື່ ມຫີຍງັຈະເຮັດໃຫໍ້ມນັແຍກອອກຈຳກກນັໄດໍ້. 

 18 ເມ  ື່ອມນັຈຳມປື່ອຍແສງສະຫວື່ຳງອອກມຳ 

   ຕຳຂອງມນັລກຸໄໝໍ້ເໝ ອນແສງຕຳເວັນ. 

 19 ມແີປວໄຟຮໍ້ອນຮນົອອກມຳຈຳກປຳກຂອງມນັ 

   ແລະມປີະກຳຍໄຟປິວອອກມຳ. 
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 20 ມຄີວນັອອກມຳຈຳກຮ ດງັຂອງມນັ 

   ເໝ ອນຄວນັຈ ດຫຍໍ້ຳຈຳກກ ົໍ້ນໝ ໍ້ ໃນເຕົຳໄຟ. 

 21 ລມົຫຳຍໃຈຂອງມນັຮໍ້ອນຈນົເປັນໄຟ 

   ມແີປວໄຟອອກມຳຈຳກປຳກຂອງມນັ. 

 22 ຄ ຂອງມນັມລິີດອ  ຳນຳດຫລຳຍ 

   ທກຸ ໆຄນົທີື່ ພບົເຫັນມນັຈະສະທໍ້ຳນຢໍ້ຳນກວົ. 

 23 ໜງັຂອງມນັບ ື່ ມບີື່ອນອື່ອນ 

   ມນັແຂງເໝ ອນເຫລັກກໍ້ຳ. 

 24 ຫວົໃຈຂອງມນັແຂງແຮງເໝ ອນຫີນບ ື່ ຢໍ້ຳນກວົຫຍງັ 

   ບ ື່ ຍອມຈ  ຳນນົ ແລະແຂງເໝ ອນຫີນໂມ ໍ້ແປໍ້ງ. 

 25 ເມ  ື່ອມນັໂປໂລຂ ໍ້ນ ຜ ໍ້ມລິີດອ  ຳນຳດກ ຕກົໃຈຢໍ້ຳນ 

   ພວກເຂົຳຢໍ້ຳນຈນົເຮັດຫຍງັບ ື່ ເປັນ. 

 26 ຈະເອົຳດຳບແທງມນັກ ບ ື່ ໄດໍ້ 

   ແມ ື່ນແຕື່ຫອກ ລ ກທະນ  ຫລ ຫລຳວທ  ຳຮໍ້ຳຍມນັກ ບ ື່ ໄດໍ້. 

 27 ເຫລັກກໍ້ຳນ ັໍ້ນເໝ ອນກບັເຟ ອງສ  ຳລບັມນັ 

   ແລະທອງສ  ຳລິດເໝ ອນໄມ ໍ້ດອກ. 

 28 ລ ກທະນ ເຮັດໃຫໍ້ມນັໜີໄປບ ື່ ໄດໍ້ 

   ແກວື່ງກໍ້ອນຫີນໃສື່ມນັເໝ ອນເອົຳເຟ ອງຕ.ີ 

 29 ໄມ ໍ້ຄໍ້ອນເໝ ອນກບັຕ ເຟ ອງສ  ຳລບັມນັ 

   ມນັຫວົຂວນັເມ  ື່ອຄນົຊດັຫອກໃສື່. 

 30 ເລັບຂອງມນັແຫລມເໝ ອນກະບິໍ້ງໝ ໍ້ ແຕກ 

   ມນັຂດຸຕມົຂ ໍ້ນເວລຳມນັໄປ. 

 31 ມນັເຮັດໃຫໍ້ນ  ໍ້ຳທະເລເປັນຟອງເໝ ອນໝ ໍ້ຕ ົໍ້ມນ  ໍ້ຳຟດົ 

   ແລະເຮັດໃຫໍ້ນ  ໍ້ຳທະເລຟດົຂ ໍ້ນເໝ ອນຕ ົໍ້ມນ  ໍ້ຳມນັ. 

 32 ມນັປື່ອຍທຳງຂຳວແຈ ໍ້ງໄວໍ້ຂໍ້ຳງຫລງັ 

   ແລະເຮັດໃຫໍ້ນ  ໍ້ຳທະເລເປັນຟອງຂຳວ. 

 33 ບ ື່ ມຫີຍງັທຽບກບັມນັໃນໂລກ 

   ເຮົຳສໍ້ຳງຂ ໍ້ນມຳບ ື່ ໃຫໍ້ມຄີວຳມຢໍ້ຳນ. 

 34 ມນັບ ື່ ງ ໍ້ສດັທີື່ ດ ໍ້ຖ ຕວົ 

   ມນັເປັນລຳຊຳຂອງສດັປື່ຳທງັປວງ. 

ບົດທີ 42 
1ຕ ື່  ມຳ         ໂຢບ ໄດໍ້ ກຳບ ທ ນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ວື່ຳ:          
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 2 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຮ ໍ້ວ ື່ຳພຣະອງົຊງົລິດທຳນພຸຳບສ ງສດຸ 

   ພຣະອງົຊງົກະທ  ຳທກຸສິື່ ງໄດໍ້. 

 3 ພຣະອງົຊງົຖຳມວື່ຳ ເປັນຫຍງັຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຈ ື່ງກ ໍ້ຳໄຕື່ຖຳມກຳນກະທ  ຳຂອງພຣະອງົ 

   ໃນເມ  ື່ອຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຍງັເປັນຄນົໂງ ື່ຫລຳຍ 

  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍເວົໍ້ຳເຖງິສິື່ ງທີື່ ຂ ໍ້ຳນ ໍ້ອຍບ ື່ ເຂົໍ້ຳໃຈ 

   ສິື່ ງທີື່ ປະຫລຳດເກນີສ  ຳລບັຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ. 

 4 ພຣະອງົຊງົບອກໃຫໍ້ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຮບັຟງັເວລຳພຣະອງົກື່ຳວ 

   ແລະໃຫໍ້ພະຍຳມຳນຕອບຄ  ຳຖຳມຂອງພຣະອງົ. 

 5 ຂະນະນ ັໍ້ນ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຮ ໍ້ແຕື່ສິື່ ງທີື່ ຄນົອ ື່ ນບອກເທົື່ ຳນ ັໍ້ນ 

   ແຕື່ບດັນີໍ້ຂ ໍ້ຳນ ໍ້ອຍໄດໍ້ເຫັນພຣະອງົດໍ້ວຍຕຳຂໍ້ຳນໍ້ອຍເອງ. 

 6 ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈ ື່ງລະອຳຍຕ ື່ ສິື່ ງທງັປວງທີື່ ຂ ໍ້ຳນ ໍ້ອຍໄດໍ້ກ ື່ຳວ 

   ແລະໄດໍ້ປື່ຽນໃຈໄປນ ັື່ງຢ ື່ໃນຝຸື່ນດນິ ແລະຂີໍ້ເຖົື່ ຳຍໍ້ອນອກຸໃຈ. 

ຂໍ້ຄວາມສຸດທ້າຍ 
7ຫລງັ ຈຳກ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ຄ  ຳ ທງັ ປວງ ນີໍ້ ຕ ື່  ໂຢບ ແລໍ້ວ         ພຣະອງົ ກ  ຊງົ ກື່ຳວ ຕ ື່  ເອລີຟັດ 

ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ຮໍ້ຳຍ ເຈົໍ້ຳ ກບັ ເພ ື່ ອນ ສອງ ຄນົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ເພຳະ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ເວົໍ້ຳ ຄວຳມ ຈງິ ກື່ຽວ ກບັ ເຮົຳ         

ເໝ ອນ ຢື່ຳງ ທີື່  ໂຢບ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ເຮົຳ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ.         

8ບດັ ນີໍ້         ຈ ົື່ງ ເອົຳ ງວົເຖກິ ເຈດັ ໂຕ ກບັ ແກະ ເຖກິ 

ເຈດັ ໂຕ ໄປ ຫຳ ໂຢບ          ແລະ ເຜົຳ ຖວຳຍ ບ ຊຳ ສ  ຳລບັ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເອງ         ໂຢບ ຈະ ອໍ້ອນວອນ ສ  ຳລບັ ພວກ 

ເຈົໍ້ຳ         ເຮົຳ ຈະ ຕອບ ຄ  ຳ ອໍ້ອນວອນ ຂອງ ລຳວ         ແລະ ຈະ ບ ື່  ລງົໂທດ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຕຳມ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ຄວນ ຈະ ໄດໍ້ 

ຮບັ         ເພຳະ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ເວົໍ້ຳ ຄວຳມ ຈງິ ກື່ຽວ ກບັ ເຮົຳ ເໝ ອນ ໂຢບ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ.”          
9ເອລຟີັດ          ບິນດັດ          ແລະ ໂຊຟາ          ໄດໍ້ ເຮັດ ຕຳມ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ບອກ         ແລະ ພຣະຜ ູ້ເປັນ-

ເຈົ້າ ກ  ຊງົ ຕອບ ຄ  ຳ ອໍ້ອນວອນ ຂອງ ໂຢບ.          
10ຫລງັ ຈຳກ ໂຢບ          ໄດໍ້ ອໍ້ອນວອນ ສ  ຳລບັ ເພ ື່ ອນ ສຳມ ຄນົ ຂອງ ລຳວ ແລໍ້ວ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ 

ເຮັດ ໃຫໍ້ ໂຢບ ອດຸມົສມົບ ນ ຂ ໍ້ນ ອີກ         ຊງົ ໃຫໍ້ ລຳວ ມີ ຂອງ ເພີື່ ມ ຂ ໍ້ນ ອີກ ສອງ ເທົື່ ຳ.         

11ພວກ ນໍ້ອງ ຊຳຍ         ນໍ້ອງ 

ສຳວ         ແລະ ເພ ື່ ອນ ຝ ງ ກື່ອນ ໆ         ທງັ ໝດົ ຂອງ ໂຢບ          ໄດໍ້ ມຳ ຢໍ້ຽມຢຳມ         ແລະ ຮື່ວມ ກນິ ລໍ້ຽງ ໃນ ເຮ ອນ ຂອງ 

ລຳວ         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ສະແດງ ຄວຳມ ເຫັນໃຈ         ແລະ ເລົໍ້ຳ ໂລມ ລຳວ ເຖງິ ກຳນ ຍຳກ ລ  ຳບຳກ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ ຊງົ ນ  ຳ ມຳ ທດົ ລອງ ລຳວ ນ ັໍ້ນ         ທກຸ ໆ         ຄນົ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ເງນິ         ແລະ ແຫວນ ຄ  ຳ ຜ ໍ້ ລະ ວງົ ແກື່ ລຳວ.          

12ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ອວຍພອນ ໃຫໍ້ ໂຢບ          ໃນ ຊວີດິ ບ ັໍ້ນປຳຍ ຫລຳຍ ກວື່ຳ ຊວີດິ ບ ັໍ້ນ ຕ ົໍ້ນ         ໂຢບ ໄດໍ້ 

ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ຂອງ ແກະ ສິບ ສີື່  ພນັ ໂຕ         ອ ດ ຫກົ ພນັ ໂຕ         ງວົ ກວຽນ ພນັ ຄ ື່         ແລະ ລ  ພນັ ໂຕ.         

13ລຳວ ໄດໍ້ ເປັນ ພ ື່  

ຂອງ ລ ກ ຊຳຍ ເຈດັ ຄນົ         ແລະ ລ ກ ສຳວ ສຳມ ຄນົ.         

14ລຳວ ໄດໍ້ ເອີໍ້ນ ຊ ື່  ລ ກ ສຳວ ກກົ ວື່ຳ         ເຢມີມາ          ເອີໍ້ນ ຜ ໍ້ 

ຖໍ້ວນ ສອງ ວື່ຳ         ເກຊີຢາ          ແລະ ຜ ໍ້ ຖໍ້ວນ ສຳມ ວື່ຳ         ເກເຣັນ ຮຳ ປກຸ.         

15ໃນ ໂລກ ນີໍ້ ບ ື່  ມີ ຍງິ ໃດ ໝດົ ງຳມ 

ເທົື່ ຳ ລ ກ ສຳວ ຂອງ ໂຢບ          ພ ື່  ຂອງ ພວກ ນຳງ ໄດໍ້ ແບື່ງ ມ ລະດກົ ໃຫໍ້ ພວກ ນຳງ ເໝ ອນ ກບັ ໃຫໍ້ ພວກ ອໍ້ຳຍ.          
16ຕ ື່  ຈຳກ ນີໍ້ ໄປ         ໂຢບ ໄດໍ້ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່ ອີກ         ຮໍ້ອຍ ສີື່  ສິບ ປີ         ຈນົ ໄດໍ້ ເຫັນ ຫລຳນ ເຫ ລນັ ຂອງ ລຳວ.         

17ແລະ ລຳວ ກ  ສິໍ້ນ ຊວີດິ ໃນ ເວລຳ ເຖົໍ້ຳ ແກື່ ທີື່  ສດຸ.          
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ບົດທີ 1 
ຄວາມສຸກອັນແທ້ຈິງ 

 1 ຄວຳມສກຸເປັນຂອງຄນົ ຜ ໍ້ທີື່ ບ ື່ ເຮັດຕຳມຄ  ຳແນະນ  ຳຂອງຄນົຊ ົື່ວ 

   ຜ ໍ້ທີື່ ບ ື່ ປະພ ດຕຳມແບບຢື່ຳງຂອງຄນົບຳບ ຫລ ບ ື່ ຕດິພນັກບັພວກທີື່ ປະໝຳດ ພຣະເຈົ້າ. 
 2 ແຕື່ວື່ຳຄວຳມສກຸເປັນຂອງຜ ໍ້ທີື່ ມກັອື່ຳນພຣະທ  ຳຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ແລະຮຽນຮ ໍ້ເອົຳທກຸມ  ໍ້ທກຸຄ ນ. 

 3 ຄນົຜ ໍ້ນີໍ້ເປັນຄ ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ທີື່ ປ ກໃກໍ້ລ  ຳນ  ໍ້ຳ ຊ ື່ ງມໃີບຂຽວສດົງດົງຳມ 

   ແລະເກດີໝຳກຕຳມລະດ  ລຳວກະທ  ຳທກຸສິື່ ງກ ສ  ຳເລັດຜນົ. 

 4 ແຕື່ວື່ຳຄນົຊ ົື່ວບ ື່ ເປັນຢື່ຳງນີໍ້ເລີຍ 

   ລຳວເປັນເໝ ອນຂີໍ້ແກບທີື່ ລມົພດັປິວໄປ. 

 5 ພຣະເຈົ້າ ຈະຕດັສິນລງົໂທດຄນົຊ ົື່ວ 

   ຄນົບຳບຈະຖ ກກ  ຳຈດັໜີຈຳກຄນົຊອບທ  ຳ 

 6 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົພິພຳກສຳຄນົຊອບທ  ຳ 

   ແຕື່ວື່ຳຄນົຊ ົື່ວຈະຖ ກປະປື່ອຍໃຫໍ້ດບັສ ນໄປ. 

ບົດທີ 2 
ພຣະເຈົ້າຊົງເລືອກເອົາເຈົ້າຊີວິດ 

 1 ເປັນຫຍງັຊນົຊຳດຕື່ຳງໆ ຈ ື່ງກ ື່ກຳນກະບດົຂ ໍ້ນ? 

   ເປັນຫຍງັປະຊຳຊນົເຫລົື່ ຳນີໍ້ຈ  ື່ ງວຳງແຜນຢື່ຳງບ ື່ ມປີະໂຫຍດ. 

 2 ເຈົໍ້ຳຊວີດິທງັຫລຳຍຂອງພວກເຂົຳ 

   ກ ື່ກຳນປະຕວິດັຕ ື່ ສ ໍ້ ພຣະເຈົ້າ  

  ພວກຜ ໍ້ປກົຄອງກ ພຳກນັຄິດຮໍ້ຳຍ 

   ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແລະເຈົໍ້ຳຊວີດິທີື່ ພຣະອງົຊງົເລ ອກໄວໍ້. 

 3 ພວກເຂົຳເຈົໍ້ຳເວົໍ້ຳວື່ຳ, 

   ຂ ໃຫໍ້ພວກເຮົຳເປັນອິດສະຫລະ 

  ຈຳກກຳນປກົຄອງຂອງພຣະອງົ 

   ຂ ພວກເຮົຳໜີໃຫໍ້ພ ົໍ້ນຈຳກກຳນບງັຄບັຂອງພຣະອງົ. 

 4 ຝື່ຳຍ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກ ຊງົຫວົຂວນັ ແລະເຍຳະເຍີໍ້ຍພວກເຂົຳ 

   ຈຳກພຣະລຳຊະບນັລງັໃນສະຫວນັຊ ັໍ້ນຟໍ້ຳ. 



871 ເພງສັນລະເສີນ 3 
 5 ພຣະອງົຊງົກື່ຳວຕ ື່ ພວກເຂົຳດໍ້ວຍພຣະພິໂລດ 

   ແລະຊງົເຮັດໃຫໍ້ພວກເຂົຳແຕກຕ ື່ ນຕກົໃຈດໍ້ວຍຄວຳມໂກດຮໍ້ຳຍຂອງພຣະອງົ. 

 6 ພຣະອງົຊງົກື່ຳວວື່ຳ, 

   “ເຮົຳໄດໍ້ແຕື່ງຕ ັໍ້ງເຈົໍ້ຳຊວີດິຂອງເຮົຳໄວໍ້ເທິງ ຊີໂອນ  

  ຄ ພ ສກັສິດຂອງເຮົຳ.” 

 7 ເຈົໍ້ຳຊວີດິເມ  ອງ ຊີໂອນ ກື່ຳວຂ ໍ້ນວື່ຳ, 

   “ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະບອກເຖງິຄ  ຳທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົບນັຍດັໄວໍ້” 

  ພຣະຜ ູ້ເປນັເຈົ້າ ຊງົກື່ຳວແກື່ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍວື່ຳ, 

   “ມ ໍ້ນີໍ້ເຮົຳໄດໍ້ຮບັເຈົໍ້ຳເປັນລ ກຊຳຍຂອງເຮົຳ ເຮົຳເປັນພ ື່ ຂອງເຈົໍ້ຳ.” 

 8 ຈ ົື່ງຂ  ແລໍ້ວເຮົຳຈະມອບຊນົຊຳດທງັຫລຳຍໃຫໍ້ແກື່ເຈົໍ້ຳ 

   ໝດົທງັໂລກຈະເປັນຂອງເຈົໍ້ຳ. 

 9 ເຈົໍ້ຳຈະໃຊໍ້ອ  ຳນຳດປກົຄອງພວກເຂົຳ 

   ເຈົໍ້ຳຈະຕພີວກເຂົຳແຕກເໝ ອນຕໝີ ໍ້ ດນິ. 

 10 ບດັນີໍ້ ເຈົໍ້ຳຊວີດິທງັຫລຳຍເອີຍ ຈ ົື່ງຕ ັໍ້ງໃຈຟງັເທີໍ້ນ 

   ທງັພວກຜ ໍ້ປກົຄອງຈ ົື່ງເອົຳໃຈໃສື່. 

 11-12 ຈ ົື່ງຮບັໃຊໍ້ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ດໍ້ວຍຄວຳມເຄົຳລບົຢ ຳເກງ 

   ຈ ົື່ງຖື່ອມຕວົລງົຕ ື່ ພຣະພກັຂອງພຣະອງົ 

  ຖໍ້ຳພຣະອງົຊງົພຣະພິໂລດ ພວກເຈົໍ້ຳຈະຕໍ້ອງຕຳຍ 

   ເພຳະພຣະອງົຊງົພຣະພິໂລດຢື່ຳງຮໍ້ຳຍແຮງ 

  ຄວຳມສກຸເປັນຂອງທກຸຄນົທີື່ ໄປຫຳພຣະອງົ 

   ເພ ື່ ອຂ ຄວຳມຄຸໍ້ມຄອງ. 

ບົດທີ 3 
ຄຳອ້ອນວອນໃນຕອນເຊົ້າຂໍໃຫ້ຊູ່ອຍຊ  

 1 ຂໍ້ຳແດື່ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍນີໍ້ມສີດັຕ ຫລຳຍຄນົ 

   ມຫີລຳຍຄນົທີື່ ສດຸທີື່ ຫນັມຳຕ ື່ ສ ໍ້ຂ ໍ້ຳນ ໍ້ອຍ! 

 2 ສດັຕ ຫລຳຍເວົໍ້ຳເຖງິຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍວື່ຳ 

   “ພຣະເຈົ້າ ຈະບ ື່ ຊື່ອຍເຫລ ອຄນົແບບລຳວດອກ.” 

ເຊລຳ 

 3 ໂອ ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເອີຍ 

   ພຣະອງົເປັນໂລື່ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍເລ ໍ້ອຍມຳ 

  ພຣະອງົໃຫໍ້ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍໄດໍ້ຮບັໄຊຊະນະ ແລະຊື່ອຍຊ  

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍໃຫໍ້ມຄີວຳມກໍ້ຳຫຳນຂ ໍ້ນອີກ. 



ເພງສັນລະເສີນ 4 872 
 4 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຮໍ້ອງຫຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໃຫໍ້ຊື່ອຍເຫລ ອ 

   ແລະຈຳກເນນີພ ສກັສິດ ພຣະອງົຕອບຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

ເຊລຳ 

 5 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຢຽດຕວົລງົ ແລະນອນນິໍ້ງຫລບັໄປ 

   ຕະຫລອດຄ ນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຮກັສຳຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄວໍ້ 

 6 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍບ ື່ ຢໍ້ຳນເຫລົື່ ຳສດັຕ ເປັນໝ ື່ ນເປັນແສນ 

   ທີື່ ຢ ື່ອໍ້ອມຂໍ້ຳງອໍ້ອມແອວຂໍ້ຳນໍ້ອຍນ ັໍ້ນ. 

 7 ຈ ົື່ງຮບີມຳເຖດີພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ!ພຣະເຈົ້າ ເອີຍ ໂຜດຊື່ອຍແດື່! 

   ໂຜດລງົໂທດສດັຕ ທກຸຄນົໃຫໍ້ໝດົລິດທີື່ ຈະທ  ຳລຳຍຂໍ້ຳນໍ້ອຍ. 

 8 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເທົື່ ຳນ ັໍ້ນທີື່ ໃຫໍ້ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍໄດໍ້ມໄີຊ 

   ຂ ພຣະອງົອວຍໄຊໃຫໍ້ພອນປະຊຳຊນົຂອງພຣະອງົດໍ້ວຍເທີໍ້ນ. 

ເຊລຳ 

ບົດທີ 4 
ເຖງິຫວົໜໍ້ຳນກັຮໍ້ອງທີື່ ໃຊໍ້ເຄ ື່ ອງຫິຼໍ້ນມສີຳຍ ເພງສນັລະເສີນຂອງດຳວດິ 

 1 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະເຈົ້າ ຜ ໍ້ຊງົເຮັດໃຫໍ້ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍເປັນຝື່ຳຍຊອບທ  ຳ 

   ຂ ໂຜດຮບັຟງັເມ  ື່ອຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຮໍ້ອງທ ນ 

  ເມ  ື່ອຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍພບົຄວຳມເດ ອດຮໍ້ອນ ຂ ພຣະອງົປະທຳນຊື່ອງທຳງໃຫໍ້ 

   ຂ ໂຜດເມດຕຳໃຫໍ້ແກື່ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

  ແລະໂຜດຮບັຟງັຄ  ຳອໍ້ອນວອນຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

 2 ທື່ຳນທງັຫລຳຍເອີຍ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະຕໍ້ອງເສຍກຽດອີກດນົປຳນໃດ? 

   ທື່ຳນຈະຮກັສິື່ ງບ ື່ ມປີະໂຫຍດ 

  ແລະສະແຫວງຫຳກຳນຂີໍ້ຕວົະອີກດນົເທົື່ ຳໃດ 

ເຊລຳ 

 3 ຈ ົື່ງຮ ໍ້ເສຍວື່ຳພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຮກັສຳຄນົຊອບທ  ຳໄວໍ້ສ  ຳລບັພຣະອງົ 

   ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະຮບັຟງັເມ  ື່ອຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຮໍ້ອງຫຳພຣະອງົ 

 4 ຮໍ້ຳຍກ ຮ ໍ້ຳຍສຳ ແຕື່ຢື່ຳເຮັດບຳບ 

   ຈ ົື່ງຄິດຕ ກຕອງໃນໃຈເວລຳຢ ື່ເທິງຕຽງນອນ ແລະສະຫງບົຢ ື່ 

ເຊລຳ 

 5 ຈ ົື່ງຖວຳຍເຄ ື່ ອງສດັບ ຊຳອນັຖ ກຕໍ້ອງແກື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ແລະຈ ົື່ງໄວໍ້ວຳງໃຈໃນພຣະອງົ 

 6 ມຄີນົເປັນຈ  ຳນວນຫລຳຍກື່ຳວວື່ຳ 

   “ໂອ ເຮົຳຈະເຫັນສິື່ ງດີໆ  



873 ເພງສັນລະເສີນ 5 
  ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂ ເງຍີພຣະພກັທີື່ ສະຫວື່ຳງຂອງພຣະອງົມຳເໜ ອ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍທງັຫລຳຍ” 

 7 ພຣະອງົໄດໍ້ປະທຳນຄວຳມຊ ື່ ນບຳນໃຫໍ້ແກື່ຈດິໃຈຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ຫລຳຍກວື່ຳເມ  ື່ອພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄດໍ້ເຂົໍ້ຳແລະນ  ໍ້ຳອະງ ຸື່ນຢື່ຳງຫລວງຫລຳຍ 

 8 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະນອນຫລບັດໍ້ວຍຄວຳມສະຫງບົ ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ເພຳະພຣະອງົເທົື່ ຳນ ັໍ້ນທີື່ ເຮັດໃຫໍ້ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍອຳໄສຢ ື່ຢື່ຳງປອດໄພ 

ບົດທີ 5 
ຄຳອ້ອນວອນຂໍການຄຸ້ມຄອງຮັກສາ ຄົນອະທຳບໍ່ຮັບພຣະເມດຕາ 

ເຖງິຫວົໜໍ້ຳນກັຮໍ້ອງໃຊໍ້ເຄ ື່ ອງເປົື່ ຳ ເພງສນັລະເສີນຂອງດຳວດິ 

 1 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂ ຫງ ື່ຽງພຣະກນັຮບັຟງັຖໍ້ອຍຄ  ຳຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ຂ ພິຈຳລະນຳສຽງຮໍ້ອງຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

 2 ຂໍ້ຳແດື່ພຣະມະຫຳກະສດັ ແລະ ພຣະເຈົ້າ ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ຂ ຟງັສຽງຮໍ້ອງທ ນຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເພຳະຂໍ້ຳນໍ້ອຍອະທິຖຳນທ ນຕ ື່ ພຣະອງົ 

 3 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ໃນເວລຳເຊົໍ້ຳ ພຣະອງົຮບັຟງັສຽງຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

  ໃນເວລຳເຊົໍ້ຳຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຈະຕຽມຄ  ຳອະທິຖຳນທ ນຕ ື່ ພຣະອງົ 

   ແລະເຝົໍ້ຳຄອຍຖໍ້ຳເບິື່ ງພຣະອງົຢ ື່ 

 4 ດໍ້ວຍວື່ຳພຣະອງົບ ື່ ໄດໍ້ເປັນ ພຣະເຈົ້າ ຜ ໍ້ປິຕຍິນິດໃີນຄວຳມຊ ົື່ວ 

   ຄວຳມຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍຈະບ ື່ ອຳໄສຢ ື່ກບັພຣະອງົ 

 5 ຄນົໂງ ື່ຈ ໍ້ຳຈະບ ື່ ຢ ນຢ ື່ສະເພຳະພຣະເນດຂອງພຣະອງົ 

   ພຣະອງົກຽດຊງັຜ ໍ້ກະທ  ຳຄວຳມຊ ົື່ວຊໍ້ຳທງັໝດົ 

 6 ພຣະອງົຈະທ  ຳລຳຍຜ ໍ້ທີື່ ເວົໍ້ຳຂີໍ້ຕວົະ 

   ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະກຽດຊງັຜ ໍ້ທີື່ ກະຫຳຍເລ ອດ 

  ແລະຄນົຫລອກລວງ 

ດາວິດວາງໃຈວູ່າພຣະເຈົ້າຈະນຳທາງຕົນ 
 7 ແຕື່ໂດຍຄວຳມເມດຕຳອນັບ ລິບ ນຂອງພຣະອງົ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະເຂົໍ້ຳໄປໃນພຣະວຫິຳນຂອງພຣະອງົ 

  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະນະມດັກຳນໃນພຣະວຫິຳນອນັບ ລິສດຸຂອງພຣະອງົ 

   ດໍ້ວຍຄວຳມຢ ຳເກງພຣະອງົ 

 8 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ເນ ື່ ອງຈຳກພວກສດັຕ ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

  ຂ ນ  ຳຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍໄປໂດຍຄວຳມຊອບທ  ຳຂອງພຣະອງົ 
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   ຂ ໂຜດເຮັດທຳງຊ ື່ ງຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຍື່ຳງນ ັໍ້ນໃຫໍ້ກ ໍ້ຽງດ ີ

 9 ເພຳະໃນປຳກຂອງພວກເຂົຳເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນບ ື່ ມຄີວຳມສດັຊ ື່ 

   ຈດິໃຈຂອງພວກເຂົຳກ ຄ ດ 

  ແຕື່ຄວຳມຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍຄ ຂອງພວກເຂົຳຄ ຂມຸຝງັສບົທີື່ ເປີດຢ ື່ 

   ພວກເຂົຳເວົໍ້ຳອ ເຊຳະດໍ້ວຍລີໍ້ນຂອງຕນົ 

 10 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະເຈົ້າ ໂຜດທ  ຳລຳຍພວກເຂົຳ ແລະໃຫໍ້ພວກເຂົຳທງັຫລຳຍ 

   ລ ົໍ້ມລງົດໍ້ວຍຄວຳມຄິດເຫັນຂອງຕນົເອງ 

  ເຫດກຳນລະເມດີເປັນຈ  ຳນວນຫລຳຍນ ັໍ້ນ 

   ຂ ຂບັໄລື່ພວກເຂົຳອອກໄປເນ ື່ ອງຈຳກພວກເຂົຳທງັຫລຳຍໄດໍ້ກະບດົຕ ື່ ພຣະອງົ 

 11 ແຕື່ໃຫໍ້ຄນົທງັປວງທີື່ ວຳງໃຈໃນພຣະອງົນ ັໍ້ນຊມົຊ ື່ ນຍນິດ ີ

   ໃຫໍ້ພວກເຂົຳຮໍ້ອງເພງດໍ້ວຍຄວຳມຊ ື່ ນຊມົຍນິດຢີ ື່ສະເໝີ 

  ເພຳະພຣະອງົປໍ້ອງກນັພວກເຂົຳໄວໍ້ 

   ໃຫໍ້ຄນົທີື່ ຮກັພຣະນຳມຂອງພຣະອງົຍນິດຢີ ື່ໃນພຣະອງົ 

 12 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ເພຳະພຣະອງົຈະອ  ຳນວຍພຣະພອນແກື່ຄນົຊອບທ  ຳ 

  ພຣະອງົຈະຄຸໍ້ມຄອງພວກເຂົຳໄວໍ້ 

   ດໍ້ວຍຄວຳມຍນິດເີໝ ອນເປັນໂລື່ປໍ້ອງກນັພວກເຂົຳ 

ບົດທີ 6 
ດາວິດຈົ່ມ ແຕູ່ໄດ້ຊະນະພວກສັດຕ ຂອງເພິ່ນ 

ເຖງິຫວົໜໍ້ຳນກັຮໍ້ອງໃຊໍ້ເຄ ື່ ອງສຳຍຕຳມທ  ຳນອງເຊມນິດິ ເພງສນັລະເສີນຂອງດຳວດິ 

 1 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂ ຢື່ຳຕຕິຽນຂໍ້ຳນໍ້ອຍເມ  ື່ອຮໍ້ຳຍ 

   ແລະຂ ຢື່ຳລງົໂທດຂໍ້ຳນໍ້ອຍດໍ້ວຍພຣະພິໂລດຂອງພຣະອງົ 

 2 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ຂ ພຣະກະລນຸຳແກື່ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍເພຳະຂໍ້ຳນໍ້ອຍອື່ອນແອບ ື່ ມແີຮງ 

  ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ຂ ຮກັສຳຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເພຳະກະດ ກຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍທກຸຍຳກລ  ຳບຳກຫລຳຍ 

 3 ທງັຈດິໃຈຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍກ ທກຸຍຳກລ  ຳບຳກຢື່ຳງໃຫຍື່ໂອ 

   ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ອີກດນົເທົື່ ຳໃດຈະຊື່ວຍ 

 4 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂ ຫນັມຳຊື່ວຍຊວີດິຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍໃຫໍ້ພ ົໍ້ນດໍ້ວຍເຖດີ 

   ຂ ຊື່ວຍຂໍ້ຳນໍ້ອຍໃຫໍ້ລອດພ ົໍ້ນເພຳະເຫັນແກື່ຄວຳມເມດຕຳຂອງພຣະອງົ 

 5 ເພຳະຖໍ້ຳໃນຄວຳມຕຳຍ ບ ື່ ມກີຳນລະນ ກເຖງິພຣະອງົ 

   ແລໍ້ວໃນຄວຳມຕຳຍໃຜນ ຈະໂມທະນຳພຣະຄນຸຂອງພຣະອງົ 
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 6 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍອື່ອນເພຍດໍ້ວຍກຳນຮໍ້ອງໄຫໍ້ 

   ແລະຫລ ັື່ງນ  ໍ້ຳຕຳຈນົຖໍ້ວມຕຽງນອນຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍຕະຫລອດທງັຄ ນ 

  ບື່ອນທີື່ ເນີໍ້ງຕວົລງົກ ປຽກຊຸື່ມໄປດໍ້ວຍນ  ໍ້ຳຕຳຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

 7 ຕຳຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍຊຸດໂຊມໄປ ເພຳະຄວຳມທກຸໃຈ 

   ມນັອື່ອນເພຍລງົ ເພຳະຄ ື່ແຂື່ງທງັປວງຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

 8 ບນັດຳເຈົໍ້ຳຜ ໍ້ກະທ  ຳຄວຳມຊ ົື່ວຊໍ້ຳຈ ົື່ງໜີໄປຈຳກຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ເພຳະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຮບັຟງັສຽງຮໍ້ອງໄຫໍ້ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍແລໍ້ວ 

 9 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຮບັຟງັຄ  ຳອໍ້ອນວອນຂອງຂໍ້ຳ 

   ພຣະອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະຮບັຄ  ຳອະທິຖຳນຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

 10 ຂ ໃຫໍ້ສດັຕ ທງັໝດົຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄດຮບັຄວຳມອບັອຳຍ 

   ແລະລ  ຳບຳກຍຳກເຂັນ 

  ຂ ໃຫໍ້ພວກເຂົຳທງັຫລຳຍຖອຍຫລງັກບັ 

   ແລະໄດໍ້ຮບັຄວຳມອບັອຳຍໃນພິບຕຳດຽວ 

ບົດທີ 7 
ດາວິດອະທິຖານເລື່ອງຄວາມປະສົງຮ້າຍຂອງພວກສັດຕ  
ບດົເພງຊກິກຳຍໂຢນ ຂອງດຳວດິ ຊ ື່ ງເພິື່ ນຮໍ້ອງຖວຳຍພຣະຜ ໍ້ເປັນເຈົໍ້ຳ 

ກື່ຽວກບັຄ  ຳເວົໍ້ຳຂອງຄນົເບັນຢຳມນິ 

 1 ໂອ ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍວຳງໃຈຢ ື່ໃນພຣະອງົ 

  ຂ ຊື່ວຍຂໍ້ຳນໍ້ອຍໃຫໍ້ພ ົໍ້ນໄພ 

   ຈຳກຜ ໍ້ຂ ົື່ມເຫງທງັມວນ ຂ ຊື່ວຍຂໍ້ຳນໍ້ອຍໃຫໍ້ພ ົໍ້ນ 

 2 ຢໍ້ຳນວື່ຳພວກເຂົຳຈະຈກີຈດິວນິຍຳນຂໍ້ຳນໍ້ອຍຢື່ຳງສິງໃຫຍື່ 

   ແລະຈກີຈດິວນິຍຳນນ ັໍ້ນອອກເປັນຕື່ອນ ໆໂດຍບ ື່ ມຜີ  ໍ້ໃດຊື່ວຍໄດໍ້ 

 3 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຖໍ້ຳຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍກະທ  ຳເຊັື່ ນນີໍ້ 

   ຄ ຖໍ້ຳມຄີວຳມຊ ົື່ວຊໍ້ຳໃນມ  ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

 4 ຖໍ້ຳຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຕອບແທນຄວຳມຊ ົື່ວແກື່ຜ ໍ້ທີື່ ຢ ື່ຢື່ຳງສນັຕກິບັຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

   (ແຕື່ຜ ໍ້ທີື່ ເປັນສດັຕ ດໍ້ວຍປຳດສະຈຳກເຫດ 

  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍເຄີຍຊື່ວຍຜ ໍ້ນ ັ ໍ້ນໃຫໍ້ລອດພ ົໍ້ນໄປ) 

 5 ກ ຂ ໃຫໍ້ສດັຕ ຂ ົື່ມເຫງຈດິວນິຍຳນຂໍ້ຳນໍ້ອຍທນັທີ 

   ແລະໃຫໍ້ພວກເຂົຳຢຽບຊວີດິຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍລງົເຖງິດນິ 

  ແລະວຳງກຽດຕຍິດົຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄວໍ້ໃນຂີໍ້ຝຸື່ນດນິ 

ເຊລຳ 
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 6 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂ ພຣະອງົລກຸຂ ໍ້ນດໍ້ວຍພຣະພິໂລດຂອງພຣະອງົ 

   ຂ ຊງົຂ ໍ້ນສ ໍ້ຄວຳມຮໍ້ຳຍກຳດຂອງສດັຕ ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

  ຂ ຕ ື່ ນຂ ໍ້ນເພ ື່ ອກຳນພິພຳກສຳທີື່ ພຣະອງົກ  ຳນດົແລໍ້ວ 

 7 ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ປະຊຳຊຳດທງັຫລຳຍຈະມຳຢ ື່ຮອບພຣະອງົ 

   ເພຳະເຫັນແກື່ຊຸມນມຸນ ັໍ້ນ ຂ ກບັໄປປະທບັເທິງທີື່ ສ ງ 

 8 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະພິພຳກສຳຊນົຊຳດທງັຫລຳຍ 

   ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂ ພິພຳກສຳຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

  ຕຳມຄວຳມຊອບທ  ຳຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ແລະຕຳມຄວຳມສດັຊ ື່ ສດຸຈະລິດຊ ື່ ງມຢີ ື່ໃນຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

 9 ຂ ໃຫໍ້ຄວຳມຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍຂອງຄນົຊ ົື່ວຈ ົື່ງມຳເຖງິທີື່ ສິໍ້ນສດຸ 

   ແຕື່ຂ ສະຖຳປະນຳຄນົຊອບທ  ຳຂ ໍ້ນ 

  ເພຳະ ພຣະເຈົ້າ ຜ ໍ້ຊອບທ  ຳທດົລອງຄວຳມຄິດ ແລະຈດິໃຈທງັຫລຳຍ 

 10 ກຳນປໍ້ອງກນັຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຢ ື່ກບັ ພຣະເຈົ້າ  

   ຜ ໍ້ຊື່ວຍຄນົໃຈທື່ຽງທ  ຳໃຫໍ້ລອດພ ົໍ້ນ 

 11 ພຣະເຈົ້າ ພິພຳກສຳຄນົຊອບທ  ຳ 

   ແລະ ພຣະເຈົ້າ ພຣະພິໂລດກບັຄນົຊ ົື່ວທກຸວນັ 

 12 ຖໍ້ຳມະນດຸຄນົໃດບ ື່ ກບັໃຈ ພຣະອງົຈະລບັຄມົດຳບຂອງພຣະອງົ 

   ພຣະອງົໂກື່ງທະນ ຕຽມພໍ້ອມໄວໍ້ 

 13 ພຣະອງົຕຽມອຳວດຸແຫື່ງຄວຳມຕຳຍ 

   ພຣະອງົເຮັດໃຫໍ້ລ ກທະນ ຂອງພຣະອງົຕ ື່ ສ ໍ້ຜ ໍ້ຂ ົື່ມເຫງທງັຫລຳຍ 

 14 ເບິື່ ງແມ ຄນົຊ ົື່ວກ ື່ຄວຳມຊ ົື່ວຊໍ້ຳຂ ໍ້ນແລໍ້ວ ກ  ຳລງັຖ ພຳຄວຳມຊ ົື່ວຊໍ້ຳ 

   ແລະເກດີກຳນຂີໍ້ຕວົະອອກມຳ 

 15 ພວກເຂົຳຂດຸຂມຸພຳງໄວໍ້ 

   ແລະຕກົລງົໄປໃນຂມຸທີື່ ພວກເຂົຳເຮັດໄວໍ້ນ ັ ໍ້ນ 

 16 ຄວຳມຊ ົື່ວຊໍ້ຳຂອງພວກເຂົຳຈະກບັມຳສມຸຫວົພວກເຂົຳ 

   ແລະຄວຳມທຳລນຸຂອງພວກເຂົຳຈະລງົມຳຫວົຂອງພວກເຂົຳເອງ 

 17 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະສນັລະເສີນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ເນ ື່ ອງດໍ້ວຍຄວຳມຊອບທ  ຳຂອງພຣະອງົ 

  ແລະຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະຮໍ້ອງເພງ 

   ສນັລະເສີນພຣະນຳມຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຜ ໍ້ສ ງສດຸ 
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ບົດທີ 8 

ພຣະລັດສະໝີຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະສັກສີຂອງມະນຸດ 
 1 ໂອພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍທງັຫລຳຍ 

   ຄວຳມຍິື່ ງໃຫຍື່ຂອງພຣະອງົເກນີວື່ຳລ ຊຳໄປທົື່ວທງັໂລກ! 

  ກຳນສນັລະເສີນພຣະອງົດງັກໍ້ອງຂ ໍ້ນສ ື່ສະຫວນັ. 

 2 ຊ ື່ ງເປັນເພງສນັລະເສີນຈຳກເດັກນໍ້ອຍ ແລະເດັກອື່ອນ 

   ພຣະອງົໄດໍ້ສໍ້ຳງກ  ຳແພງ 

  ເພ ື່ ອຕ ື່ ສ ໍ້ກ ັ ໍ້ນກຳງສດັຕ  ແລະຄ ື່ແຂື່ງຂນັຂອງພຣະອງົ. 

 3 ເມ  ື່ອຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຫລຽວເບິື່ ງທໍ້ອງຟໍ້ຳທີື່ ພຣະອງົຊງົສໍ້ຳງ 

   ແລະຫລຽວເບິື່ ງເດ ອນດຳວທີື່ ພຣະອງົຊງົຕ ັໍ້ງໄວໍ້. 

 4 ມະນດຸສ  ຳຄນັຫຍງັພ ທີື່ ພຣະອງົຈະຄິດເຖງິພວກເຂົຳແລະດ ແລຮກັສຳພວກເຂົຳ 

   ເປັນກຳນປະຫລຳດໃຈແທໍ້. 

 5 ແຕື່ພຣະອງົຍງັແຕື່ງຕ ັໍ້ງໃຫໍ້ພວກເຂົຳມຖີຳນະຮອງຈຳກພຣະອງົລງົມຳ 

   ພຣະອງົຊງົໃຫໍ້ມະນດຸມສີະຫງ ື່ຳລຳສີ ແລະໄດໍ້ຮບັກຽດຕຍິດົ. 

 6 ພຣະອງົຊງົແຕື່ງຕ ັໍ້ງໃຫໍ້ມະນດຸຄຸໍ້ມຄອງເໜ ອທກຸສິື່ ງທີື່ ພຣະອງົຊງົສໍ້ຳງໄວໍ້. 

 7 ເໜ ອຝ ງແກະ ຝ ງງວົຄວຳຍ ແລະສດັປື່ຳ. 

 8 ທງັນກົໜ ໃນອຳກຳດ 

   ຕະຫລອດທງັທກຸ ໆສິື່ ງທີື່ ສໍ້ຳງຂ ໍ້ນໃນທໍ້ອງທະເລ. 

 9 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ຄວຳມຍິື່ ງໃຫຍື່ຂອງພຣະອງົຊງົປະກດົກະຈຳຍຢ ື່ທ ົື່ວແຜື່ນດນິໂລກ. 

ບົດທີ 9 
ການສັນລະເສີນພຣະເຈົ້າເນື່ອງດ້ວຍການພິພາກສາຂອງພຣະອົງ 

ເຖງິຫວົໜໍ້ຳນກັຮໍ້ອງຕຳມທ  ຳນອງມ ດລຳບເບັນ ເພງສນັລະເສີນຂອງດຳວດິ 

 1 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະສນັລະເສີນພຣະອງົ 

   ດໍ້ວຍສິໍ້ນສດຸໃຈຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະບອກເຖງິກຳນມະຫດັສະຈນັທງັໝດົຂອງພຣະອງົ 

 2 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະຍນິດ ີແລະຊ ື່ ນໃຈໃນພຣະອງົ ຂໍ້ຳແດື່ອງົຜ ໍ້ສ ງສດຸ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະຮໍ້ອງເພງສນັລະເສີນພຣະນຳມຂອງພຣະອງົ 

 3 ເມ  ື່ອພວກສດັຕ ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍຖອຍຫລງັກບັ 

   ພວກເຂົຳທງັຫລຳຍກ ສະດດຸ ແລະຈບິຫຳຍໄປຕ ື່ ເບ ໍ້ອງພຣະພກັຂອງພຣະອງົ 

 4 ເພຳະພຣະອງົໃຫໍ້ຄວຳມຍດຸຕທິ  ຳ ແລະຄວຳມທື່ຽງທ  ຳແກື່ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 



ເພງສັນລະເສີນ 9 878 
   ພຣະອງົປະທບັເທິງພຣະທີື່ ນ ັື່ງ ແລະປະທຳນກຳນພິພຳກສຳອນັຊອບທ  ຳ 

 5 ພຣະອງົໄດໍ້ຊງົຕຕິຽນບນັດຳປະຊຳຊຳດ ແລະທ  ຳລຳຍຄນົຊ ົື່ວ 

   ແລໍ້ວລ ບຊ ື່ ຂອງພວກເຂົຳອອກເປັນນດິ 

 6 ໂອ ສດັຕ ເອີຍ ຄວຳມຈບິຫຳຍຂອງເຈົໍ້ຳໄດໍ້ສ  ຳເລັດເປັນນດິ 

   ພຣະອງົທ  ຳລຳຍບນັດຳຫວົເມ  ອງຂອງພວກເຂົຳ 

  ແລະທີື່ ລະນ ກຂອງພວກເຂົຳກ ຈບິຫຳຍພໍ້ອມກບັພວກເຂົຳ 

 7 ແຕື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະຍ ນຍງົຢ ື່ເປັນນດິ 

   ພຣະອງົກະກຽມບນັລງັຂອງພຣະອງົເພ ື່ ອກຳນພິພຳກສຳ 

 8 ພຣະອງົຈະພິພຳກສຳໂລກດໍ້ວຍຄວຳມຊອບທ  ຳ 

   ພຣະອງົຈະພິພຳກສຳບນັດຳປະຊຳຊຳດດໍ້ວຍຄວຳມທື່ຽງທ  ຳ 

 9 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະເປັນທີື່ ກ  ຳບງັອນັເຂັໍ້ມແຂງຂອງຄນົທີື່ ຖ ກກດົຂີື່ 

   ເປັນທີື່ ກ  ຳບງັອນັເຂັໍ້ມແຂງໃນເວລຳຍຳກລ  ຳບຳກ 

 10 ບນັດຳຜ ໍ້ທີື່ ຮ  ໍ້ຈກັພຣະນຳມຂອງພຣະອງົກ ຈະວຳງໃຈໃນພຣະອງົ 

   ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

  ເພຳະວື່ຳພຣະອງົບ ື່ ໄດໍ້ປະຖິໍ້ມບນັດຳຜ ໍ້ທີື່ ຊອກສະແຫວງຫຳພຣະອງົ 

 11 ຈ ົື່ງຮໍ້ອງເພງສນັລະເສີນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຜ ໍ້ຊ ື່ ງປະທບັໃນ ຊີໂອນ  

   ຈ ົື່ງບອກເຖງິພຣະລຳຊະກດິຂອງພຣະອງົໃນທື່ຳມກຳງຊນົຊຳດທງັຫລຳຍ 

 12 ເມ  ື່ອພຣະອງົໄຕື່ສວນເລ ື່ ອງເລ ອດ ພຣະອງົຈ ື່ພວກເຂົຳທງັຫລຳຍໄວໍ້ 

   ພຣະອງົບ ື່ ໄດໍ້ລ ມຄ  ຳຮໍ້ອງທກຸຂອງຜ ໍ້ຖ ື່ອມຕວົລງົ 

 13 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂ ພຣະກະລນຸຳແກື່ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

   ຂ ທອດພຣະເນດວື່ຳຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຕໍ້ອງທນົທກຸທ ລະມຳນ 

  ເພຳະຄນົທີື່ ກຽດຊງັຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍພຽງໃດ 

   ຂໍ້ຳແດື່ພຣະອງົ ຜ ໍ້ຍກົຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຂ ໍ້ນຈຳກປະຕ ຂອງຄວຳມຕຳຍ 

 14 ເພ ື່ ອຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຈະກື່ຳວບນັດຳຄ  ຳສນັລະເສີນພຣະອງົ 

   ໃນປະຕ ທງັຫລຳຍແຫື່ງທິດຳ ຊີໂອນ  

  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະຊມົຊ ື່ ນຍນິດໃີນກຳນຊື່ວຍໃຫໍ້ລອດພ ົໍ້ນຂອງພຣະອງົ 

 15 ບນັດຳປະຊຳຊຳດໄດໍ້ຈມົລງົໃນຂມຸ ຊ ື່ ງພວກເຂົຳເຮັດໄວໍ້ 

   ແລະຕນີຂອງພວກເຂົຳຕດິຕຳໜື່ຳງ ຊ ື່ ງພວກເຂົຳເອງເຊ ື່ ອງດກັໄວໍ້ 

 16 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເຜີຍພຣະອງົໃຫໍ້ປຳກດົແຈ ໍ້ງ 

   ດໍ້ວຍກຳນພິພຳກສຳຊ ື່ ງພຣະອງົໄດໍ້ກະທ  ຳ 

  ຄນົຊ ົື່ວຖ ກດກັໂດຍກດິຈະກຳນທີື່ ເຮັດດໍ້ວຍມ  ຂອງພວກເຂົຳເອງ. 

ຮກິກຳໂຢນ ເສລຳ 



879 ເພງສັນລະເສີນ 10 
 17 ຄນົຊ ົື່ວຈະຕໍ້ອງຖອຍໄປສ ື່ນຳລກົ ຄ ປະຊຳຊຳດທງັມວນທີື່ ລ ມ ພຣະເຈົ້າ 
 18 ເພຳະພຣະອງົຈະບ ື່ ລ ມຄນົຂດັສນົສະເໝີໄປ 

   ແລະຄວຳມຫວງັຂອງຄນົຍຳກຈນົຈະບ ື່ ຖ ກທ  ຳລຳຍໄປເປັນນດິ 

 19 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂ ລກຸຂ ໍ້ນ ຢື່ຳໃຫໍ້ມະນດຸມໄີຊໄດໍ້ 

   ແຕື່ໃຫໍ້ບນັດຳປະຊຳຊຳດຖ ກພິພຳກສຳ 

  ໃນສຳຍພຣະເນດຂອງພຣະອງົທງັໝດົ 

 20 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂ ໃຫໍ້ພວກເຂົຳຢ ຳເກງ 

   ແລະໃຫໍ້ບນັດຳປະຊຳຊຳດຮ ໍ້ວ ື່ຳພວກເຂົຳທງັຫລຳຍເປັນພຽງມະນດຸເທົື່ ຳນ ັໍ້ນ 

ເຊລຳ 

ບົດທີ 10 
ດາວິດຮ້ອງທຸກຕໍ່ພຣະເຈົ້າ 

 1 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເຫດໃດພຣະອງົປະທບັຢ ນຢ ື່ຫື່ຳງໄກ 

   ເຫດໃດພຣະອງົເຊ ື່ ອງພຣະອງົໃນຍຳມຍຳກລ  ຳບຳກ 

 2 ຄນົຊ ົື່ວຂ ົື່ມເຫງຄນົຍຳກຈນົຢື່ຳງທະນງົອງົອຳດ 

   ຂ ໃຫໍ້ພວກເຂົຳຕດິກບັບໍ້ວງແຮໍ້ວແຫື່ງອບຸຳຍທີື່ ພວກເຂົຳຄິດຂ ໍ້ນນ ັໍ້ນ 

 3 ເພຳະຄນົຊ ົື່ວອວດເຖງິສິື່ ງທີື່ ໃຈຕນົຢຳກໄດໍ້ 

   ແລະອວຍພອນຄນົທີື່ ໂລບ ຜ ໍ້ຊ ື່ ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກຽດຊງັ 

 4 ເພຳະຄນົຊ ົື່ວນ ັໍ້ນ ດໍ້ວຍເຫດຂອງຄວຳມທະນງົຕວົຈະບ ື່ ສະແຫວງຫຳ ພຣະເຈົ້າ  

   ພຣະເຈົ້າ ບ ື່ ໄດໍ້ຢ ື່ໃນຄວຳມຄິດທງັໝດົຂອງລຳວເລີຍ 

 5 ວທີິກຳນຂອງຄນົຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍມຢີ ື່ທກຸເວລຳ ກຳນພິພຳກສຳຂອງພຣະອງົ 

   ຢ ື່ສ ງພ ົໍ້ນສຳຍຕຳຂອງພວກເຂົຳ ພວກເຂົຳພ ົື່ນຄວຳມຮໍ້ຳຍໃສື່ບນັດຳຄ ື່ແຂື່ງຂອງຕນົ 

 6 ໂດຍຄິດໃນໃຈວື່ຳ “ຂໍ້ອຍຈະບ ື່ ຫວ ັື່ນໄຫວ 

   ເພຳະຂໍ້ອຍຈະບ ື່ ພບົຄວຳມຍຳກລ  ຳບຳກເລີຍ” 

 7 ກຳນສຳບແຊື່ງ ກຳນຫລອກລວງ ແລະກຳນສ ໍ້ໂກງຢ ື່ເຕັມປຳກຂອງພວກເຂົຳ 

   ຄວຳມຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍ ແລະຄວຳມຊ ົື່ວຊໍ້ຳຢ ື່ກ ໍ້ອງລີໍ້ນຂອງພວກເຂົຳ 

 8 ພວກເຂົຳນ ັື່ງລີໍ້ຄອຍຖໍ້ຳເຮັດຮໍ້ຳຍຢ ື່ຕຳມຊນົນະບດົ 

   ແລະຂໍ້ຳຄນົບ ື່ ມຄີວຳມຜິດໃນທີື່ ລບັລີໍ້ ຕຳຂອງພວກເຂົຳຊອກຫຳຄນົຍຳກຈນົ 

 9 ພວກເຂົຳລີໍ້ຢ ື່ໃນທີື່ ລບັລີໍ້ເໝ ອນສິງໃຫຍື່ຢ ື່ໃນທີື່ ກ  ຳບງັ 

   ພວກເຂົຳລີໍ້ຢ ື່ເພ ື່ ອຈບັຄນົຍຳກຈນົ 

  ແລໍ້ວພວກເຂົຳດ ງລຳກຄນົຍຳກຈນົມຳດໍ້ວຍຕຳໜື່ຳງຂອງພວກເຂົຳເອງ 

 10 ພວກເຂົຳຖ ກຢຽບຢ ື່ຳລງົ ແລະຖ ກເຍຳະເຍີໍ້ຍ 

   ເພ ື່ ອຄນົຍຳກຈນົຈະຈມົລງົດໍ້ວຍພວກທີື່ ແຂງແຮງ 



ເພງສັນລະເສີນ 11 880 
 11 ພວກເຂົຳຄິດໃນໃຈວື່ຳ “ພຣະເຈົ້າ ລ ມແລໍ້ວ 

   ພຣະອງົເຊ ື່ ອງພຣະພກັ ແລະຈະບ ື່ ເຫັນເລີຍ” 

 12 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂ ລກຸຂ ໍ້ນ ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະເຈົ້າ  

   ຂ ຍກົພຣະຫດັຂອງພຣະອງົຂ ໍ້ນ ຂ ຢື່ຳລ ມຄນົທີື່ ຖ ື່ອມຕວົລງົ 

 13 ເຫດໃດຄນົຊ ົື່ວຈ ື່ງປະນຳມ ພຣະເຈົ້າ ແລະກື່ຳວໃນໃຈຂອງຕນົເອງວື່ຳ 

   “ພຣະອງົຈະບ ື່ ເອົຳເລ ື່ ອງເອົຳລຳວ” 

 14 ພຣະອງົເຫັນ ເອີ ພຣະອງົພິຈຳລະນຳຄວຳມຍຳກລ  ຳບຳກ 

   ແລະຄວຳມຄຽດແລໍ້ວ ເພ ື່ ອພຣະອງົຈະໄດໍ້ດ  ຳເນນີຄະດ ີ

  ດໍ້ວຍພຣະຫດັຂອງພຣະອງົ 

   ຄນົຍຳກຈນົມອບຕວົໄວໍ້ກບັພຣະອງົ ພຣະອງົເປັນຜ ໍ້ຊື່ວຍຄນົກ  ຳພໍ້ຳພ ື່ 

 15 ຂ ພຣະອງົຫກັແຂນຂອງຄນົຊ ົື່ວ ແລະຄນົກະທ  ຳຊ ົື່ວ 

   ຂ ຄ ົໍ້ນຄວຳມຊ ົື່ວຂອງພວກເຂົຳອອກມຳຈນົໝດົ 

 16 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເປັນພຣະມະຫຳກະສດັຢ ື່ເປັນນດິນລິນັດອນ 

   ບນັດຳປະຊຳຊຳດຈະຈບິຫຳຍໄປຈຳກແຜື່ນດນິຂອງພຣະອງົ 

 17 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະອງົຮບັຟງັຄວຳມປຳດຖະໜຳ 

   ຂອງຄນົທີື່ ຖ ື່ອມຕວົລງົ ຈະເສີມກ  ຳລງັໃຈພວກເຂົຳ 

  ແລະພຣະອງົຈະຫງ ື່ຽງພຣະກນັຮບັຟງັຖໍ້ອຍຄ  ຳຂອງພວກເຂົຳ 

 18 ເພ ື່ ອປະທຳນຄວຳມຍດຸຕທິ  ຳແກື່ຄນົກ  ຳພໍ້ຳພ ື່ ແລະຄນົຖ ກບບີບງັຄບັ 

   ເພ ື່ ອມະນດຸເທິງແຜື່ນດນິໂລກຈະບ ື່ ບບີບງັຄບັພວກເຂົຳອີກຕ ື່ ໄປ 

ບົດທີ 11 
ການຈັດຕຽມ ແລະຄວາມຍຸດຕິທຳຂອງພຣະເຈົ້າ 

ເຖງິຫວົໜໍ້ຳນກັຮໍ້ອງ ເພງສນັລະເສີນຂອງດຳວດິ 

 1 ຂໍ້ອຍວຳງໃຈໃນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ເຈົໍ້ຳຈະເວົໍ້ຳກບັຈດິໃຈຂໍ້ອຍຢື່ຳງໃດວື່ຳ 

  “ຈ ົື່ງໜີໄປທີື່ ພ ເຂົຳເໝ ອນນກົ 

 2 ເພຳະເບິື່ ງແມ ຄນົຊ ົື່ວກ ົື່ງທະນ  ແລະເອົຳລ ກທະນ ພຳດສຳຍໄວໍ້ແລໍ້ວ 

   ເພ ື່ ອຈະຍງິເຂົໍ້ຳໄປໃນທີື່ ມ  ດໃຫໍ້ຖ ກຄນົທີື່ ມໃີຈທື່ຽງທ  ຳ 

 3 ຖໍ້ຳຮຳກຖຳນຖ ກທ  ຳລຳຍແລໍ້ວ ຄນົຊອບທ  ຳຈະເຮັດຫຍງັໄດໍ້” 

 4 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ສະຖດິໃນພຣະວຫິຳນອນັບ ລິສດຸຂອງພຣະອງົ 

   ພຣະທີື່ ນ ັື່ງຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຢ ື່ເທິງຟໍ້ຳສະຫວນັ 

  ພຣະເນດຂອງພຣະອງົເຝົໍ້ຳເບິື່ ງ 



881 ເພງສັນລະເສີນ 12 
   ແລະຕຳຂອງພຣະອງົທດົສອບບດຸທງັຫລຳຍຂອງມະນດຸ 

 5 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ທດົສອບຄນົຊອບທ  ຳ ແຕື່ວນິຍຳນຂອງພຣະອງົກຽດຊງັຄນົຊ ົື່ວ 

   ແລະຜ ໍ້ທີື່ ຮກັຄວຳມທຳລນຸໂຫດຮໍ້ຳຍ 

 6 ພຣະອງົຈະຖອກບໍ້ວງແຮໍ້ວຕື່ຳງໆ ແປວໄຟ ແລະມຳດໃສື່ຄນົຊ ົື່ວ 

   ລມົທີື່ ແຜດເຜົຳຈະເປັນສື່ວນຖໍ້ວຍຂອງພວກເຂົຳເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ 

 7 ເພຳະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຜ ໍ້ຊອບທ  ຳຈ ື່ງຮກັຄວຳມຊອບທ  ຳ 

   ພຣະພກັຂອງພຣະອງົທອດພຣະເນດຄນົທື່ຽງທ  ຳ 

ບົດທີ 12 
ດາວິດໝັ້ນໃຈໃນພຣະສັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າ 

ເຖງິຫວົໜໍ້ຳນກັຮໍ້ອງຕຳມທ  ຳນອງເຊມນິດິ ເພງສນັລະເສີນຂອງດຳວດິ 

 1 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂ ໂຜດຊື່ວຍເພຳະຄນົທີື່ ຕຳມທຳງຂອງ ພຣະເຈົ້າ  

   ບ ື່ ມອີີກແລໍ້ວ 

  ແລະຄນົສດຸຈະລິດໄດໍ້ສ ນຫຳຍໄປຈຳກບດຸທງັຫລຳຍຂອງມະນດຸ 

 2 ທກຸຄນົກື່ຳວຄ  ຳບ ື່ ມປີະໂຫຍດຕ ື່ ເພ ື່ ອນບໍ້ຳນຂອງຕນົ 

   ພວກເຂົຳທງັຫລຳຍເວົໍ້ຳດໍ້ວຍຮມີປຳກທີື່ ຖະແຫລງແປງຄ  ຳ ແລະສອງໃຈ 

 3 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະຕດັຮມີປຳກທີື່ ອວດອໍ້ຳງອອກ 

   ແລະລີໍ້ນທີື່ ອວດອໍ້ຳງກຳນໃຫຍື່ນ ັ ໍ້ນດໍ້ວຍ 

 4 ຄ ບນັດຳຜ ໍ້ທີື່ ກ ື່ຳວວື່ຳ “ເຮົຳຈະຊະນະດໍ້ວຍລີໍ້ນຂອງເຮົຳ 

   ຮມີປຳກຂອງເຮົຳເປັນຝື່ຳຍເຮົຳ ໃຜຈະເປັນນຳຍເຮົຳ” 

 5 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວວື່ຳ “ເຮົຳຈະລກຸຂ ໍ້ນດຽວນີໍ້ 

   ເພຳະຄນົຍຳກຈນົຖ ກບບີບງັຄບັ ແລະຄນົຂດັສນົຮໍ້ອງໄຫໍ້ 

  ເຮົຳຈະຈດັພວກເຂົຳໄວໍ້ໃນທີື່ ປອດໄພຫື່ຳງໄກຈຳກຄນົທີື່ ພ ົື່ນຄວຳມຮໍ້ຳຍໃສື່ພວກເຂົຳ” 

 6 ພຣະດ  ຳລດັຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເປັນພຣະດ  ຳລດັທີື່ ບ ລິສດຸ 

   ເປັນເໝ ອນເງນິຫລອມໃຫໍ້ບ ລິສດຸ 

  ໃນເຕົຳໄຟເທິງແຜື່ນດນິແລໍ້ວເຖງິເຈດັເທ ື່ ອ 

 7 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະອງົຈະປໍ້ອງກນັພວກເຂົຳທງັຫລຳຍ 

   ພຣະອງົຈະປກົປກັຮກັສຳພວກເຂົຳໄວໍ້ສະເໝີຈຳກພງົພນັນີໍ້ 

 8 ຄນົຊ ົື່ວກ ທື່ຽວໄປມຳຢ ື່ຮອບດໍ້ຳນ 

   ຂະນະເມ  ື່ອມກີຳນຍກົຍໍ້ອງຄນົຊ ົື່ວຊໍ້ຳທີື່ ສດຸ 
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ບົດທີ 13 

ການອ້ອນວອນຂໍຄວາມຊູ່ອຍເຫລືອ 
 1 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະອງົຈະລ ມຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍໄປດນົປຳນໃດ? 

   ຈນົຕະຫລອດໄປບ ? 

  ພຣະອງົຈະລີໍ້ຂ ໍ້ຳນ ໍ້ອຍດນົປຳນໃດ? 

 2 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະຕໍ້ອງທນົທກຸທ ລະມຳນດນົປຳນໃດ? 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະໂສກເສົໍ້ຳເສຍໃຈທງັວນັ ແລະຄ ນດນົເທົື່ ຳໃດ? 

  ສດັຕ ຈະຊະນະຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄປດນົປຳນໃດ? 

 3 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ຂ ຊງົຫລຽວເບິື່ ງຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ ແລະຕອບຂໍ້ຳນໍ້ອຍດໍ້ວຍ 

  ຈ ົື່ງຊື່ອຍໃຫໍ້ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍມແີຮງຂ ໍ້ນ ເພ ື່ ອວື່ຳຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຈະບ ື່ ຕຳຍ. 

 4 ແລໍ້ວສດັຕ ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະບ ື່ ສຳມຳດເວົໍ້ຳໄດໍ້ວື່ຳ, 

   “ພວກເຮົຳໄດໍ້ຊະນະລຳວແລໍ້ວ” 

  ພວກເຂົຳຈະບ ື່ ໄດໍ້ຍນິກຳນຫລ ົໍ້ມຈມົຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ. 

 5 ແຕື່ວື່ຳຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍໄວໍ້ໃຈໃນຄວຳມຮກັອນັໝັໍ້ນຄງົຂອງພຣະອງົ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍດໃີຈ ເພຳະພຣະອງົຈະຊື່ອຍຂໍ້ຳນໍ້ອຍໃຫໍ້ພ ົໍ້ນໄພ. 

 6 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະຮໍ້ອງເພງສນັລະເສີນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ເພຳະພຣະອງົຊງົດຕີ ື່ ຂ ໍ້ຳນ ໍ້ອຍ. 

ບົດທີ 14 
ຄວາມຊົ່ວຊ້າຂອງມະນຸດ 

 1 ຄນົໂງ ື່ຄິດໃນໃຈຕນົເອງວື່ຳ, “ພຣະເຈົ້າ ບ ື່ ສ  ຳຄນັ” 

   ພວກເຂົຳທກຸໆ ຄນົເປັນຄນົອະທ  ຳ 

  ພວກເຂົຳໄດໍ້ເຮັດໃນສິື່ ງທີື່ ໜໍ້ຳຢໍ້ຳນຕກົໃຈ 

   ໂດຍບ ື່ ມໃີຜປະພ ດຕນົໃນທຳງທີື່ ຖ ກຕໍ້ອງ. 

 2 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົທອດພຣະເນດເບິື່ ງມວນມະນດຸຈຳກສະຫວນັ 

   ເພ ື່ ອຢຳກຮ ໍ້ວ ື່ຳມໃີຜທີື່ ເປັນຄນົສະຫລຳດຂຳບໄຫວໍ້ພຣະອງົ. 

 3 ແຕື່ວື່ຳພວກເຂົຳທກຸຄນົເຮັດໃນທຳງຜິດ ແລະເປັນຄນົຊ ົື່ວ 

   ໃນພວກເຂົຳບ ື່ ມຜີ  ໍ້ໃດເຮັດໃນສິື່ ງຖ ກຕໍ້ອງ ແມ ື່ນແຕື່ຜ ໍ້ດຽວກ ບ ື່ ມ.ີ 

 4 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົຖຳມວື່ຳ, “ພວກເຂົຳບ ື່ ມປີນັຍຳບ ? 

   ແມ ື່ນຄນົໂງ ື່ບ ທີື່ ເຮັດຊ ົື່ວແບບນີໍ້? 

  ພວກເຂົຳມຊີວີດິຢ ື່ໄດໍ້ດໍ້ວຍກຳນປຸໍ້ນຈີໍ້ໄພື່ພນົຂອງເຮົຳ 



883 ເພງສັນລະເສີນ 16 
   ແລະບ ື່ ໄດໍ້ອໍ້ອນວອນຫຳເຮົຳເລີຍ.” 

 5 ແຕື່ວື່ຳພວກເຂົຳຈະເປັນຄນົຂີໍ້ຢໍ້ຳນ 

   ເພຳະ ພຣະເຈົ້າ ຊງົສະຖດິຢ ື່ກບັຜ ໍ້ຊອບທ  ຳ. 

 6 ພວກເຂົຳໝຳຍຈະລ ົໍ້ມແຜນກຳນຂອງພວກອຳນຳຖຳ 

   ເພຳະວື່ຳພວກນີໍ້ເພິື່ ງອຳໄສ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ. 

 7 ຂ ໃຫໍ້ພວກ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ຮບັຄວຳມພ ົໍ້ນມຳຈຳກເມ  ອງ ຊີໂອນ  

   ເມ  ື່ອໃດ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົໃຫໍ້ໄພື່ພນົຂອງພຣະອງົຈະເລີນຂ ໍ້ນອີກ 

  ເມ  ື່ອນ ັໍ້ນເຊ ໍ້ອສຳຍຂອງ ຢາໂຄບ ຈະມຄີວຳມສກຸ 

   ແລະພວກ ອິສຣາເອນ ຈະຍນິດ.ີ 

ບົດທີ 15 
ສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງຕ້ອງການ 

 1 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໃຜອຳດຈະຢ ື່ໃນວຫິຳນຂອງພຣະອງົໄດໍ້ 

   ຜ ໍ້ໃດຈະຢ ື່ໃນ ຊີໂອນ ພ ສກັສິດຂອງພຣະອງົໄດໍ້. 

 2 ຄນົທີື່ ເຊ ື່ ອຟງັຄວຳມຂອງ ພຣະເຈົ້າ  

   ເຮັດໃນສິື່ ງທີື່ ຖ ກຕໍ້ອງສະເໝີໄປ 

  ຄ ມຄີວຳມເວົໍ້ຳອນັສດັຊ ື່ ແລະແນື່ແທໍ້. 

 3 ແລະຜ ໍ້ທີື່ ບ ື່ ປະໝຳດຄນົອ ື່ ນ 

   ລຳວບ ື່ ເຮັດຜິດຕ ື່ໝ ື່ຄ ື່ 

  ແລະບ ື່ ກ ື່ຳວຂວນັນນິທຳເພ ື່ ອນບໍ້ຳນ. 

 4 ລຳວກຽດຊງັຄນົຊ ົື່ວທີື່  ພຣະເຈົ້າ ປະຖິໍ້ມ 

   ແຕື່ລຳວໃຫໍ້ກຽດຜ ໍ້ເຊ ື່ ອຟງັພຣະອງົ 

  ລຳວເຮັດຕຳມຄ  ຳສນັຍຳຂອງຕນົເອງສະເໝີ 

   ເຖງິແມ ື່ນລຳວຈະເສຍຜນົປະໂຫຍດຫລຳຍປຳນໃດກ ຕຳມ 

  ລຳວກ ບ ື່ ຍອມປີໍ້ນຄວຳມ. 

 5 ລຳວໃຫໍ້ຄນົຢ ມເງນິໂດຍບ ື່ ຄິດດອກເບັໍ້ຍ 

   ແລະບ ື່ ຮບັເອົຳສິນບນົເພ ື່ ອຕ ື່ ສ ໍ້ຄນົທີື່ ບ ື່ ມຄີວຳມຜິດ 

  ຜ ໍ້ກະທ  ຳສິື່ ງເຫລົື່ ຳນີໍ້ຈະບ ື່ ຫລງົເສຍໄປຈກັເທ ື່ ອ. 

ບົດທີ 16 
ການອ້ອນວອນຂອງຜ ້ທີ່ມີຄວາມໝັ້ນໃຈ 

 1 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂ ໂຜດຄຸໍ້ມຄອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 
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   ເພຳະວື່ຳຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍມຳເພິື່ ງພຣະອງົເພ ື່ ອຄວຳມປອດໄພ. 

 2 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍທ ນຕ ື່ ພຣະອງົວື່ຳ, “ພຣະອງົແມ ື່ນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ທກຸສິື່ ງທີື່ ດແີມ ື່ນຂອງພຣະອງົຊງົປະທຳນໃຫໍ້.” 

 3 ພວກທີື່ ເຊ ື່ ອ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເປັນຄນົປະເສີດທີື່ ສດຸ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍມຄີວຳມດໃີຈຢື່ຳງໃຫຍື່ຕ ື່ ພວກເຂົຳ. 

 4 ແຕື່ພວກທີື່ ຕດິຕຳມພະອ ື່ ນ 

   ກ ຮບັເອົຳຄວຳມລ  ຳບຳກເຂົໍ້ຳໃສື່ຕວົເອງ 

  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະບ ື່ ຮ ື່ວມໃນກຳນບ ຊຳຂອງພວກເຂົຳ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະບ ື່ ນະມດັສະກຳນພະທງັຫລຳຍຂອງພວກເຂົຳ. 

 5 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະອງົຊງົເປັນທກຸສິື່ ງທີື່ ຂ ໍ້ຳນ ໍ້ອຍມ ີ

   ແລະພຣະອງົຊງົປະທຳນທກຸສິື່ ງທີື່ ຂ ໍ້ຳນ ໍ້ອຍຕໍ້ອງກຳນ 

  ຊວີດິຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຢ ື່ໃນເງ  ໍ້ອມພຣະຫດັຂອງພຣະອງົ. 

 6 ຂອງປະທຳນທີື່ ພຣະອງົຊງົໂຜດແກື່ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍກ ອດັສະຈນັຫລຳຍ 

   ຂອງປະທຳນນ ັໍ້ນເປັນສິື່ ງທີື່ ດທີີື່ ສດຸ. 

 7 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍສນັລະເສີນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເພຳະພຣະອງົຊງົນ  ຳໜໍ້ຳຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

   ໃນກຳງຄ ນຈດິສ  ຳນ ກກ ເຕ ອນຂໍ້ຳນໍ້ອຍ. 

 8 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຮ ໍ້ສ ກໃນໃຈສະເໝີວື່ຳພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົສະຖດິຢ ື່ນ  ຳ 

   ແລະບ ື່ ມສີິື່ ງໃດເຮັດໃຫໍ້ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຕກົສະທໍ້ຳນຢໍ້ຳນກວົ 

  ເພຳະພຣະອງົຊງົສະຖດິຢ ື່ໃກ ໍ້ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ. 

 9 ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈ ື່ງເຕັມໄປດໍ້ວຍຄວຳມສກຸ ແລະຄວຳມມ ື່ວນຊ ື່ ນ 

   ພໍ້ອມທງັມຄີວຳມຮ ໍ້ສ ກສະບຳຍໃຈຢ ື່ເລ ໍ້ອຍ ໆ. 

 10 ເພຳະພຣະອງົຈະບ ື່ ຊງົນ  ຳຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍເຂົໍ້ຳໄປສ ື່ແດນຄນົຕຳຍ 

   ພຣະອງົຈະບ ື່ ປະປື່ອຍໃຫໍ້ຜ ໍ້ທີື່ ພຣະອງົຮກັເຂົໍ້ຳໄປໃນບື່ອນເລິກລບັນ ັໍ້ນ. 

 11 ພຣະອງົຊງົຊີໍ້ໃຫໍ້ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍເຫັນຫນົທຳງຊ ື່ ງນ  ຳໄປສ ື່ຊວີດິ 

   ພຣະພກັຂອງພຣະອງົເຮັດໃຫໍ້ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍເຕັມໄປດໍ້ວຍຄວຳມມ ື່ວນຊ ື່ ນ 

  ແລະຄວຳມຊດົຊື່ອຍຂອງພຣະອງົກ ນ  ຳຄວຳມຍນິດມີຳໃຫໍ້ຕະຫລອດໄປ. 

ບົດທີ 17 
ດາວິດຂໍພຣະເຈົ້າປ້ອງກັນເພິ່ນຈາກພວກສັດຕ  

ຄ  ຳອະທິຖຳນຂອງດຳວດິ 

 1 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂ ຮບັຟງັຄວຳມຝື່ຳຍຍດຸຕທິ  ຳ 

   ຟງັຄ  ຳຮໍ້ອງທ ນຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຂ ຫງ ື່ຽງພຣະກນັຮບັຟງັ 

  ຄ  ຳອະທິຖຳນຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 



885 ເພງສັນລະເສີນ 17 
   ຊ ື່ ງມຳຈຳກຮມີປຳກທີື່ ບ ື່ ມກີຳນຫລອກລວງຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

 2 ຂ ໃຫໍ້ກຳນຊະນະຄວຳມຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍມຳຈຳກພຣະພກັພຣະອງົ 

   ຂ ພຣະເນດຂອງພຣະອງົເຫັນສິື່ ງທື່ຽງທ  ຳ 

 3 ເມ  ື່ອພຣະອງົລອງຈດິໃຈຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ແລະສະເດັດຢໍ້ຽມຢຳມຂໍ້ຳນໍ້ອຍໃນເວລຳກຳງຄ ນ 

  ເມ  ື່ອທດົສອບຂໍ້ຳນໍ້ອຍແລໍ້ວ ພຣະອງົຈະບ ື່ ພບົຄວຳມຊ ົື່ວໃນຂໍ້ຳນໍ້ອຍເລີຍ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຕ ັໍ້ງໃຈແລໍ້ວວື່ຳປຳກຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະບ ື່ ໄດໍ້ລະເມດີ 

 4 ກື່ຽວດໍ້ວຍກດິຈະກຳນຂອງມະນດຸ ໂດຍພຣະທ  ຳຈຳກພຣະໂອດຂອງພຣະອງົ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍບ ື່ ໄດໍ້ຂໍ້ອງກື່ຽວກບັທຳງແຫື່ງຄນົທຳລນຸໂຫດຮໍ້ຳຍ 

 5 ຂ ໃຫໍ້ທຳງເດນີຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍແນບສະນດິກບັກຳນດ  ຳເນນີຊວີດິຂອງພຣະອງົ 

   ເພ ື່ ອຕນີຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະບ ື່ ໄດໍ້ພຳດ 

 6 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະເຈົ້າ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຮໍ້ອງທ ນເຖງິພຣະອງົ 

   ເພຳະພຣະອງົຈະຮບັຟງັຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

  ຂ ອຽງພຣະກນັຮບັຟງັຖໍ້ອຍຄ  ຳຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍດໍ້ວຍເຖດີ 

 7 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ຊ່ອຍ ຂອງບນັດຳຜ ໍ້ສະແຫວງຫຳບື່ອນລີໍ້ໄພຈຳກພວກສດັຕ  

   ຂອງພວກເຂົຳໃນພຣະຫດັຂວຳຂອງພຣະອງົ 

  ຂ ສະແດງຄວຳມເມດຕຳຢື່ຳງມະຫດັສະຈນັຂອງພຣະອງົ 

 8 ຂ ຮກັສຳຂໍ້ຳນໍ້ອຍດ ັື່ງແກໍ້ວຕຳ 

   ຂ ເຊ ື່ ອງຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍໄວໍ້ພຳຍໃຕໍ້ລຸື່ມປີກຂອງພຣະອງົ 

 9 ໃຫໍ້ພ ົໍ້ນຈຳກຄນົຊ ົື່ວຜ ໍ້ລໍ້ຳງຜຳນ ແລະຈຳກສດັຕ ຜ ໍ້ຄອຍຖໍ້ຳເຂັື່ ນຂໍ້ຳ 

   ຊ ື່ ງອໍ້ອມຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄວໍ້ໂດຍຮອບ 

 10 ພວກເຂົຳປິດໃຈຂອງຕນົໄວໍ້ ເພຳະເຫດຄວຳມຮ ັື່ງມຂີອງຕນົ 

   ປຳກຂອງພວກເຂົຳເວົໍ້ຳຄ  ຳຈອງຫອງ 

 11 ພວກເຂົຳສະກດົຮອຍຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ດຽວນີໍ້ໄດໍ້ອໍ້ອມຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄວໍ້ 

   ພວກເຂົຳຈບັຕຳເບິື່ ງຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ ເພ ື່ ອຈະແກວື່ງຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍລງົດນິ 

 12 ພວກເຂົຳເປັນດ ັື່ງສິງໃຫຍື່ທີື່ ກະຫຳຍເຫຍ ື່ ອຂອງມນັ 

   ເໝ ອນດ ັື່ງສິງໃຫຍື່ໜຸື່ມຊ ື່ ງດກັໂຈມຕເີຮັດຮໍ້ຳຍຢ ື່ໃນທີື່ ລບັ 

 13 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂ ລກຸຂ ໍ້ນຂດັຂວຳງພວກເຂົຳໄວໍ້ ແລະລ ົໍ້ມພວກເຂົຳລງົ 

   ຂ ຊື່ວຍຊວີດິຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍໃຫໍ້ພ ົໍ້ນຈຳກຄນົຊ ົື່ວດໍ້ວຍດຳບຂອງພຣະອງົ 

 14 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂ ຊື່ວຍຂໍ້ຳນໍ້ອຍໃຫໍ້ພ ົໍ້ນ 

   ຈຳກມະນດຸຜ ໍ້ຊ ື່ ງເປັນພຣະຫດັຂອງພຣະອງົ ຈຳກມະນດຸແຫື່ງໂລກນີໍ້ 

  ຈຳກມະນດຸຜ ໍ້ຊ ື່ ງມສີື່ວນຂອງຊວີດິນີໍ້ 
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   ຜ ໍ້ຊ ື່ ງພຣະອງົໃຫໍ້ທໍ້ອງຂອງພວກເຂົຳເຕັມໄປດໍ້ວຍຊບັສມົບດັ 

  ທີື່ ພຣະອງົເຊ ື່ ອງໄວໍ້ ພວກເຂົຳມລີ ກຫລຳນໃຫໍ້ຮບັໂທດກ  ຳນ ັໍ້ນຈນົທນົບ ື່ ໄຫວ 

   ແລະສື່ວນທີື່ ເຫລ ອ ພວກເຂົຳມອບໄວໍ້ໃຫໍ້ແກື່ລ ກອື່ອນຂອງພວກເຂົຳ 

 15 ສື່ວນຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະເຫັນພຣະພກັຂອງພຣະອງົ 

   ໃນຄວຳມຊອບທ  ຳ ເມ  ື່ອຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຕ ື່ ນຂ ໍ້ນ 

  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະພ ໃຈດໍ້ວຍພຣະລກັສະນະຂອງພຣະອງົ 

ບົດທີ 18 
ດາວິດສັນລະເສີນພຣະເຈົ້າ ເພາະເຫດພຣະພອນອັນຫລວງຫລາຍ 

ເຖງິຫວົໜໍ້ຳນກັຮໍ້ອງ ເພງສນັລະເສີນຂອງດຳວດິ 

ຜ ໍ້ຮບັໃຊໍ້ຂອງພຣະຜ ໍ້ເປັນເຈົໍ້ຳ ຊ ື່ ງຖວຳຍຖໍ້ອຍຄ  ຳຂອງເພງບດົນີໍ້ແກື່ພຣະຜ ໍ້ເປັນເຈົໍ້ຳ 

ໃນມ ໍ້ທີື່ ພຣະຜ ໍ້ເປັນເຈົໍ້ຳຊື່ວຍເພິື່ ນໃຫໍ້ພ ົໍ້ນຈຳກກ  ຳມ ສດັຕ ທງັຫລຳຍຂອງເພິື່ ນ 

ແລະຈຳກກ  ຳພະຫດັຂອງຊຳອ ນ ເພິື່ ນກື່ຳວວື່ຳ 

 1 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກ  ຳລງັຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະຮກັພຣະອງົ 

 2 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເປັນສີລຳ ປໍ້ອມປຳກຳນ ແລະຜ ໍ້ຊື່ວຍໃຫໍ້ພ ົໍ້ນຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ເປັນ ພຣະເຈົ້າ ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເປັນກ  ຳລງັຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

  ຊ ື່ ງຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຈະວຳງໃຈໃນພຣະອງົ ເປັນໂລື່ ເປັນພະລງັແຫື່ງຄວຳມພ ົໍ້ນ 

   ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເປັນທີື່ ກ  ຳບງັອນັເຂັໍ້ມແຂງຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

 3 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະຮໍ້ອງທ ນຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຜ ໍ້ສມົຄວນແກື່ກຳນສນັລະເສີນ 

   ແລະຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະໄດໍ້ຮບັກຳນຊື່ວຍໃຫໍ້ພ ົໍ້ນຈຳກສດັຕ ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

 4 ຄວຳມໂສກເສົໍ້ຳແຫື່ງຄວຳມຕຳຍອໍ້ອມຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄວໍ້ກະແສແຫື່ງຄນົອະທ  ຳ 

   ທີື່ ຖ ໍ້ວມທບັຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍເຮັດໃຫໍ້ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຢໍ້ຳນ 

 5 ຄວຳມໂສກເສົໍ້ຳແຫື່ງນະລກົອໍ້ອມຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄວໍ້ 

   ບໍ້ວງແຮໍ້ວມດັຈລຸຳດຫຸໍ້ມຮດັຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

 6 ໃນຍຳມທກຸໃຈ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຮໍ້ອງທ ນຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຮໍ້ອງທ ນຂ ຄວຳມຊື່ວຍເຫລ ອຈຳກ ພຣະເຈົ້າ ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

  ພຣະອງົຮບັຟງັສຽງຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈຳກພຣະວຫິຳນຂອງພຣະອງົ 

   ແລະສຽງຮໍ້ອງຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄດໍ້ຍນິຕ ື່ ພຣະພກັພຣະອງົ 

  ໄປເຖງິພຣະກນັຂອງພຣະອງົ 

 7 ແລໍ້ວແຜື່ນດນິໂລກກ ສ ັື່ນສະເທ ອນຄອນແຄນ 

   ຮຳກຖຳນຂອງພ ເຂົຳກ ຫວ ັື່ນໄຫວດໍ້ວຍ ແລະສ ັື່ນສະເທ ອນ 

  ເພຳະພຣະອງົໂກດຮໍ້ຳຍ 
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 8 ຄວນັອອກມຳຈຳກຮ ດງັຂອງພຣະອງົ 

   ແລະແປວໄຟເຜົຳຜຳນອອກມຳຈຳກພຣະໂອດຂອງພຣະອງົ 

  ຖື່ຳນກ ຕດິແປວໄຟນ ັໍ້ນ 

 9 ພຣະອງົແບື່ງແຍກຟໍ້ຳສະຫວນັລງົດໍ້ວຍ ແລະສະເດັດລງົມຳ 

   ຄວຳມມ ດທ ບຢ ື່ໃຕໍ້ພຣະບຳດຂອງພຣະອງົ 

 10 ພຣະອງົປະທບັເທິງເຄຣບຸຕນົໜ ື່ ງ ແລໍ້ວເຫຳະໄປ 

   ພຣະອງົເຫຳະໄປໂດຍປີກລມົຢື່ຳງວື່ອງໄວ 

 11 ພຣະອງົເຮັດໃຫໍ້ຄວຳມມ ດປກົຄມຸພຣະອງົໄວໍ້ 

   ໃຫໍ້ເມກມ  ດ ແລະອຸໍ້ມນ  ໍ້ຳເປັນສິື່ ງຫຸໍ້ມຫ ື່ ພຣະອງົ 

 12 ມໝີຳກເຫັບ ແລະຖື່ຳນແປວໄຟແຕກອອກມຳທະລເຸມກ 

   ຈຳກຄວຳມສະຫວື່ຳງສກຸໃສຕ ື່ໜໍ້ຳພຣະອງົ 

 13 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໃຫໍ້ຟໍ້ຳຮໍ້ອງຄະນອງກໍ້ອງກງັວຳນໃນຟໍ້ຳສະຫວນັ 

   ແລະອງົຜ ໍ້ສ ງສດຸກ ເປື່ງພຣະສລຸະສຽງ ຄ ໝຳກເຫັບ ແລະຖື່ຳນແປວໄຟ 

 14 ພຣະອງົຍງິລ ກທະນ ຂອງພຣະອງົອອກໄປ ເຮັດໃຫໍ້ພວກເຂົຳແຕກຊະ ປິວໄປ 

   ພຣະອງົປື່ອຍຟໍ້ຳແມບເຫລ ໍ້ອມ ເຮັດໃຫໍ້ພວກເຂົຳແຕກກະຈດັກະຈຳຍໄປ 

 15 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແລໍ້ວກ ເຫັນກ ົໍ້ນທະເລຕະຫລອດຈນົຮຳກຖຳນ 

   ຂອງໂລກກ ປຳກດົແຈ ໍ້ງ 

  ເມ  ື່ອພຣະອງົນຳບຂ ື່ທະເລດໍ້ວຍລມົທີື່ ພວມພ ົື່ນອອກຈຳກຮ ດງັຂອງພຣະອງົ 

 16 ພຣະອງົເດື່ແຂນມຳຈຳກທີື່ ສ ງຈບັຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

   ພຣະອງົດ ງຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍອອກມຳຈຳກນ  ໍ້ຳຈ  ຳນວນຫລວງຫລຳຍ 

 17 ພຣະອງົຊື່ວຍຂໍ້ຳນໍ້ອຍໃຫໍ້ພ ົໍ້ນຈຳກສດັຕ ຜ ໍ້ເຂັໍ້ມແຂງຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ແລະຈຳກບນັດຳຜ ໍ້ທີື່ ກຽດຊງັຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

  ເພຳະພວກເຂົຳມອີຳນພຸຳບເກນີກວື່ຳຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຫລຳຍ 

 18 ພວກເຂົຳຫຸໍ້ມໂຈມຕຂີໍ້ຳນ ໍ້ອຍໃນມ ໍ້ທີື່ ຂ ໍ້ຳນ ໍ້ອຍເກດີໄພພິບດັ 

   ແຕື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເປັນທີື່ ເພິື່ ງຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

 19 ພຣະອງົນ  ຳຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍອອກມຳຍງັທີື່ ກວໍ້ຳງໃຫຍື່ ແລະຊື່ວຍຂໍ້ຳນໍ້ອຍໃຫໍ້ພ ົໍ້ນ 

   ເພຳະພຣະອງົຊ ື່ ນຊມົຍນິດໃີນຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

 20 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ປະທຳນລຳງວນັແກື່ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

   ຕຳມຄວຳມຊອບທ  ຳຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

  ພຣະອງົຕອບແທນຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ຕຳມຄວຳມສະອຳດແຫື່ງມ  ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

 21 ເພຳະຂໍ້ຳນໍ້ອຍຮກັສຳບນັດຳເສັໍ້ນທຳງຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ແລະບ ື່ ໄດໍ້ຫວດິຈຳກ ພຣະເຈົ້າ ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍຢື່ຳງຄນົຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍ 
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 22 ເພຳະຄ  ຳຕດັສິນທງັໝດົຂອງພຣະອງົຢ ື່ຕ ື່ໜໍ້ຳຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

   ແລະຂໍ້ຳນໍ້ອຍບ ື່ ໄດໍ້ພກັຈຳກກດົເກນຂອງພຣະອງົໄປເລີຍ 

 23 ຕ ື່ ພຣະພກັພຣະອງົ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍບ ື່ ມຕີ  ຳໜິ 

   ແລະຂໍ້ຳນໍ້ອຍຮກັສຳຕວົໄວໍ້ບ ື່ ເຮັດຄວຳມຊ ົື່ວຊໍ້ຳ 

 24 ເພຳະສະນ ັໍ້ນພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈ ື່ງຕອບແທນຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ຕຳມຄວຳມຊອບທ  ຳຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

  ຕຳມຄວຳມສະອຳດແຫື່ງມ  ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍໃນສຳຍພຣະເນດຂອງພຣະອງົ 

 25 ພຣະອງົຈະສະແດງຄວຳມເມດຕຳຕ ື່ ຜ ໍ້ທີື່ ມຄີວຳມເມດຕຳ 

   ພຣະອງົຈະສະແດງພຣະອງົຢື່ຳງຄນົສດັຊ ື່ ຕ ື່ ຄນົສດັຊ ື່ 

 26 ພຣະອງົຈະສະແດງຄວຳມບ ລິສດຸຂອງພຣະອງົຕ ື່ ຜ ໍ້ທີື່ ບ ລິສດຸ 

   ພຣະອງົຈະສະແດງພຣະອງົເປັນສດັຕ ຕ ື່ ຜ ໍ້ທີື່ ຄດົໂກງ 

 27 ເພຳະພຣະອງົຈະຊື່ວຍປະຊຳຊນົທີື່ ຍຳກລ  ຳບຳກໃຫໍ້ພ ົໍ້ນ 

   ແຕື່ຕຳທີື່ ຈອງຫອງນ ັໍ້ນ ພຣະອງົຈະເຮັດໃຫໍ້ຕ  ື່ຳລງົ 

 28 ພຣະອງົຈະໃຕໍ້ຕະກຽງຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ຈະກະທ  ຳຄວຳມມ ດຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍໃຫໍ້ສະຫວື່ຳງ 

 29 ພຣະເຈົ້າ ຂໍ້ຳ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະແລື່ນຜື່ຳກອງທບັໄປໄດໍ້ໂດຍພຣະອງົ 

   ແລະໂດຍ ພຣະເຈົ້າ ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍນີໍ້ຂ ໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

  ສຳມຳດໂດດຂໍ້ຳມກ  ຳແພງໄດໍ້ 

 30 ສ  ຳລບັ ພຣະເຈົ້າ ພຣະອງົນີໍ້ ຫນົທຳງຂອງພຣະອງົດເີລີດທກຸປະກຳນ 

   ພຣະທ  ຳຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພິສ ດແລໍ້ວເປັນຄວຳມຈງິ 

  ພຣະອງົເປັນໂລື່ຂອງບນັດຳຜ ໍ້ທີື່ ວຳງໃຈໃນພຣະອງົ 

 31 ເພຳະຜ ໍ້ໃດຈະເປັນ ພຣະເຈົ້າ ນອກຈຳກ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ແລະຜ ໍ້ໃດໜ ເປັນສີລຳ ເວັໍ້ນແຕື່ ພຣະເຈົ້າ ຂອງເຮົຳ 

 32 ຄ  ພຣະເຈົ້າ ຜ ໍ້ເອົຳກ  ຳລງັຄຳດແອວຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄວໍ້ 

   ແລະເຮັດໃຫໍ້ທຳງຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍຮອບຄອບ 

 33 ພຣະອງົເຮັດໃຫໍ້ຕນີຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍເໝ ອນຢື່ຳງຕນີກວຳງຕວົເມຍ 

   ແລະວຳງຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄວໍ້ເທິງທີື່ ສ ງ 

 34 ພຣະອງົຝ ກມ  ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍໃຫໍ້ເຮັດສງົຄຳມ 

   ດ ັື່ງນ ັໍ້ນແຂນຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍສຳມຳດເຮັດໃຫໍ້ຄນັທະນ ເຫລັກກໍ້ຳຫກັໄດໍ້ 

 35 ພຣະອງົປະທຳນໂລື່ແຫື່ງຄວຳມພ ົໍ້ນຂອງພຣະອງົໃຫໍ້ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

   ແລະພຣະຫດັຂວຳຂອງພຣະອງົຄ  ໍ້ຳຊ ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

  ແລະຊ ື່ ງພຣະອງົນໍ້ອມພຣະໄທລງົ ກ ເພ ື່ ອເຮັດໃຫໍ້ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍເປັນໃຫຍື່ຂ ໍ້ນ 

 36 ພຣະອງົປະທຳນທີື່ ກວໍ້ຳງຂວຳງສ  ຳລບັທຳງເດນີຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 
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   ຕນີຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈ ື່ງບ ື່ ພຳດ 

 37 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄລື່ຕຳມສດັຕ ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍທນັ 

   ແລະບ ື່ ຖອຍຫລງັກບັຈນົກວື່ຳພວກເຂົຳຖ ກທ  ຳລຳຍໃຫໍ້ຈບິຫຳຍໄປ 

 38 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄດໍ້ແທງພວກເຂົຳຊອດ ພວກເຂົຳຈ ື່ງບ ື່ ສຳມຳດລກຸຂ ໍ້ນໄດໍ້ອີກ 

   ພວກເຂົຳລ ົໍ້ມລງົທີື່ ໃຕໍ້ຕນີຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

 39 ເພຳະພຣະອງົເອົຳກ  ຳລງັຄຳດແອວຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄວໍ້ເພ ື່ ອເຮັດສງົຄຳມ 

   ພຣະອງົເຮັດໃຫໍ້ພວກທີື່ ລກຸຂ ໍ້ນຕ ື່ ສ ໍ້ກບັຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍລ ົໍ້ມລງົຢື່ຳງລຳບຄຳບ 

 40 ພຣະອງົໂຜດປະທຳນຄ ຂອງສດັຕ ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍແກື່ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

   ເພ ື່ ອຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຈະທ  ຳລຳຍບນັດຳຜ ໍ້ທີື່ ກຽດຊງັຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍໃຫໍ້ໝດົໄປ 

 41 ພວກເຂົຳຮໍ້ອງໃຫໍ້ຊື່ວຍ ແຕື່ບ ື່ ມໃີຜຊື່ວຍໃຫໍ້ລອດພ ົໍ້ນໄດໍ້ 

   ພວກເຂົຳຮໍ້ອງທ ນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຕື່ພຣະອງົບ ື່ ໄດໍ້ຕອບພວກເຂົຳ 

 42 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈ ື່ງຕພີວກເຂົຳແຫລກລະອຽດຄ ຂີໍ້ຝຸື່ນທີື່ ລມົພດັປິວໄປ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈ ື່ງໂຍນພວກເຂົຳອອກໄປເໝ ອນຂີໍ້ຕມົຕຳມຖະໜນົ 

 43 ພຣະອງົຊື່ວຍຂໍ້ຳນໍ້ອຍໃຫໍ້ພ ົໍ້ນຈຳກກຳນຍຳດຊງີກບັປະຊຳຊນົ 

   ແລະຕ ັໍ້ງໃຫໍ້ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍເປັນຫວົໜໍ້ຳຂອງບນັດຳປະຊຳຊຳດ 

  ຊນົຊຳດທີື່ ຂ ໍ້ຳນ ໍ້ອຍບ ື່ ເຄີຍຮ ໍ້ຈກັກ ໄດໍ້ບວົລະບດັຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

 44 ເມ  ື່ອພວກເຂົຳໄດໍ້ຍນິເຖງິຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ ພວກເຂົຳກ ຈະເຊ ື່ ອຟງັ 

   ຊຳວຕື່ຳງດໍ້ຳວຈະໄດໍ້ມຳນໍ້ອມຟງັຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

 45 ຊຳວຕື່ຳງດໍ້ຳວນ ັໍ້ນຈະມກີ  ຳລງັໃຈ 

   ແລະຕວົສ ັື່ນອອກມຳຈຳກທີື່ ກ  ຳບງັອນັເຂັໍ້ມແຂງຂອງພວກເຂົຳເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ 

 46 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົພຣະຊນົຢ ື່ ແລະສີລຳຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ເປັນທີື່ ຄວນສນັລະເສີນ 

  ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງຄວຳມພ ົໍ້ນຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍເປັນທີື່ ຍກົຍໍ້ອງ 

 47 ຄ  ພຣະເຈົ້າ ຜ ໍ້ປະທຳນກຳນແກໍ້ແຄໍ້ນແກື່ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

   ແລະປຳບປຳມບນັດຳຊນົຊຳດທງັຫລຳຍ 

  ໃຫໍ້ຢ ື່ພຳຍໃຕໍ້ອ  ຳນຳດຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

 48 ຜ ໍ້ຊື່ວຍຂໍ້ຳນໍ້ອຍໃຫໍ້ພ ົໍ້ນຈຳກສດັຕ ພຣະເຈົ້າ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຍກົຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຂ ໍ້ນ 

   ເໜ ອພວກທີື່ ລກຸຂ ໍ້ນຕ ື່ ສ ໍ້ກບັຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

  ພຣະອງົຊື່ວຍຂໍ້ຳນໍ້ອຍໃຫໍ້ພ ົໍ້ນຈຳກຄນົທຳລນຸໂຫດຮໍ້ຳຍ 

 49 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເພຳະເຫດນີໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈ ື່ງຈະຂ ເທີດທ ນພຣະອງົໄວໍ້ 

   ທື່ຳມກຳງປະຊຳຊຳດທງັຫລຳຍ 

  ແລະຮໍ້ອງເພງສນັລະເສີນພຣະນຳມຂອງພຣະອງົ 

 50 ພຣະອງົປະທຳນໄຊຊະນະອນັຍິື່ ງໃຫຍື່ແກື່ກະສດັຂອງພຣະອງົ 
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   ແລະສະແດງຄວຳມເມດຕຳແກື່ຜ ໍ້ທີື່ ພຣະອງົເຈມີໄວໍ້ນ ັ ໍ້ນຄ  ດາວິດ  

  ແລະແກື່ເຊ ໍ້ອພະວງົຂອງເພິື່ ນເປັນນດິ 

ບົດທີ 19 
ສະຫງູ່າລາສີຂອງພຣະເຈົ້າ ໃນການນິລະມິດສ້າງ 

 1 ທໍ້ອງຟໍ້ຳສະແດງເຖງິລດັສະໝີຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຢື່ຳງແຈ ື່ມແຈ ໍ້ງ 

   ແລະບອກເຖງິກຳນກະທ  ຳຂອງພຣະອງົຢື່ຳງຄກັແນື່. 

 2 ແຕື່ລະມ  ໍ້ກ ຢ ນຢນັເລ ື່ ອງນີໍ້ແກ ື່ມ  ໍ້ຕ ື່ ມຳ 

   ແຕື່ລະມ  ໍ້ກ ກ ື່ຳວຢ ໍ້ຳເຖງິກຳນນີໍ້ຈນົຮອດຄ ນຂອງມ ໍ້ໃໝື່. 

 3 ບ ື່ ມຄີ  ຳປຳໄສ ຫລ ຄ  ຳເວົໍ້ຳໃດໆທີື່ ເວົໍ້ຳອອກມຳ 

   ແລະສຽງໃດກ ບ ື່ ໄດໍ້ຍນິທງັນ ັໍ້ນ. 

 4 ແຕື່ຍງັມສີຽງຂອງພວກປະກຳດໄດໍ້ແຜື່ອອກໄປທົື່ວໂລກ 

   ຂື່ຳວຂອງພວກເຂົຳໄດໍ້ແຜື່ອອກໄປຈນົສດຸແຜື່ນດນິ 

  ພຣະເຈົ້າ ຊງົກຳງຜໍ້ຳເຕັນໃນທໍ້ອງຟໍ້ຳໃຫໍ້ແກື່ດວງຕຳເວັນ. 

 5 ມນັໄດໍ້ສື່ອງແສງອອກມຳເໝ ອນດ ັື່ງເຈົໍ້ຳບື່ຳວ 

   ທີື່ ກ  ຳລງັຍື່ຳງກໍ້ຳວອອກມຳຈຳກຫໍ້ອງວວິຳ 

  ແລະເໝ ອນດ ັື່ງນກັກລິຳທີື່ ຟໍ້ຳວຟັື່ງເອົຳໄຊຊະນະ 

   ໃນກຳນແລື່ນເສັງກນັ. 

 6 ຊ ື່ ງກຳນນີໍ້ໄດໍ້ຕ ັ ໍ້ງຕ ົໍ້ນໄປຈນົເຖງິສດຸຂອບຟໍ້ຳ 

   ແລະໄດໍ້ໝນຸວຽນໄປອໍ້ອມບື່ອນອ ື່ ນ 

  ໂດຍບ ື່ ມສີິື່ ງໃດສຳມຳດຫລບົຫລີກຈຳກຄວຳມຮໍ້ອນນ ັໍ້ນໄດໍ້. 

ພຣະທຳຂອງພຣະຜ ້ເປັນເຈົ້າ 
 7 ພຣະທ  ຳຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ນ ັໍ້ນຖ ກຕໍ້ອງ 

   ແລະເຮັດໃຫໍ້ມຊີວີດິໃໝື່ 

  ຄ  ຳສ ັື່ງຂອງພຣະອງົໄວໍ້ວຳງໃຈໄດໍ້ 

   ແລະຊງົປະທຳນຄວຳມສະຫລຳດແກື່ຜ ໍ້ທີື່ ເບົຳປນັຍຳ. 

 8 ພຣະທ  ຳຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ນ ັໍ້ນຖ ກຕໍ້ອງ 

   ແລະຜ ໍ້ທີື່ ປະຕບິດັຕຳມພຣະທ  ຳນີໍ້ກ ມຄີວຳມສກຸ 

  ພຣະທ  ຳຂອງພຣະອງົຊງົເຕັມໄປດໍ້ວຍຄວຳມສດັຈງິ 

   ແລະເຮັດໃຫໍ້ມຄີວຳມເຂົໍ້ຳໃຈຢື່ຳງແຈ ື່ມແຈ ໍ້ງ. 

 9 ກຳນຢ ຳເກງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເປັນກຳນດ ີ

   ແລະດ  ຳລງົຄງົຢ ື່ຕະຫລອດໄປ 
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  ກຳນຕດັສິນຂອງພຣະອງົຊງົສດັຊ ື່ 

   ແລະຍດຸຕທິ  ຳເລ ໍ້ອຍ ໆ. 

 10 ກຳນຕດັສິນນີໍ້ປະເສີດເໜ ອກວື່ຳຄ  ຳຊ ັໍ້ນດ ີ

   ແລະຍງັຫວຳນເໜ ອກວື່ຳຍອດນ  ໍ້ຳເຜິໍ້ງ. 

 11 ກຳນຕດັສີນນີໍ້ໃຫໍ້ຄວຳມຮ ໍ້ແກ ື່ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຊ ື່ ງເປັນຜ ໍ້ຮບັໃຊໍ້ຂອງພຣະອງົ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄດໍ້ຮບັລຳງວນັຍໍ້ອນກຳນເຊ ື່ ອຟງັພຣະທ  ຳນ ັໍ້ນ. 

 12 ບ ື່ ມຜີ  ໍ້ໃດເຫັນຄວຳມຜິດພຳດຂອງຕວົເອງໄດໍ້ 

   ຂ ໂຜດໃຫໍ້ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຫລີກໜີຈຳກຄວຳມຜິດທີື່ ປິດບງັໄວໍ້. 

 13 ຂ ໂຜດຊື່ອຍໃຫໍ້ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍປອດໄພ ແລະພ ົໍ້ນຈຳກຄວຳມຜິດ 

   ທີື່ ເຮັດດໍ້ວຍເຈດຕະນຳດໍ້ວຍ 

  ຂ ຢື່ຳໃຫໍ້ສິື່ ງເຫລົື່ ຳນີໍ້ຄຸໍ້ມຄອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ເພ ື່ ອຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຈະເປັນທີື່ ຖ ກຕໍ້ອງຢື່ຳງສມົບ ນ 

  ແລະໃຫໍ້ມອີິດສະຫລະຈຳກຄວຳມບຳບອນັໜກັໜື່ວງນ ັໍ້ນ. 

 14 ຂ ຊງົໂຜດຮບັເອົຳຄ  ຳເວົໍ້ຳ ແລະຄວຳມຄິດຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະອງົຊງົເປັນທີື່ ເພິື່ ງຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

  ແລະເປັນຜ ໍ້ທີື່ ໄຖື່ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍອອກຈຳກຄວຳມຜິດ. 

ບົດທີ 20 
ການທ ນຂໍພຣະພອນໂດຍທາງສະຖານທີ່ບໍລິສຸດ 

ເຖງິຫວົໜໍ້ຳນກັຮໍ້ອງ ເພງສນັລະເສີນຂອງດຳວດິ 

 1 ຂ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຟງັທື່ຳນໃນມ ໍ້ຍຳກລ  ຳບຳກ 

   ພຣະນຳມຂອງ ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ຢາໂຄບ ພິທກັຮກັສຳທື່ຳນ 

 2 ຂ ພຣະອງົໃຫໍ້ຄວຳມຊື່ວຍເຫລ ອມຳຈຳກສະຖຳນທີື່ ບ ລິສດຸ 

   ແລະເພີື່ ມກ  ຳລງັໃຫໍ້ແກື່ທື່ຳນມຳຈຳກເມ  ອງ ຊີໂອນ 
 3 ຂ ລະນ ກເຖງິເຄ ື່ ອງຖວຳຍທງັໝດົຂອງທື່ຳນ 

   ແລະພ ພຣະໄທເຄ ື່ ອງເຜົຳບ ຊຳຂອງທື່ຳນທີື່ ນ  ຳມຳ. 

ເຊລຳ 

 4 ຂ ໃຫໍ້ທຳນຕຳມໃຈປຳດຖະໜຳຂອງທື່ຳນດໍ້ວຍ 

   ແລະໃຫໍ້ໂຄງກຳນທີື່ ທື່ຳນຄິດນ ັໍ້ນສ  ຳເລັດທງັໝດົ 

 5 ເພ ື່ ອພວກເຮົຳຈະໄດໍ້ໂຫື່ຮ ໍ້ອງເນ ື່ ອງດໍ້ວຍຄວຳມພ ົໍ້ນຂອງທື່ຳນ 

   ແລະຍກົທງຸຂ ໍ້ນໃນພຣະນຳມ ພຣະເຈົ້າ ຂອງເຮົຳ 

  ຂ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໂຜດໃຫໍ້ຄ  ຳທ ນຂ ທງັໝດົຂອງທື່ຳນສ  ຳເລັດເຖດີ 

 6 ບດັນີໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຮ ໍ້ວ ື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະຊື່ວຍຜ ໍ້ທີື່ ພຣະອງົເຈມີໄວໍ້ 
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   ພຣະອງົຈະຟງັພວກເຂົຳຈຳກຟໍ້ຳສະຫວນັອນັບ ລິສດຸຂອງພຣະອງົ 

  ແລະໂດຍໄຊຊະນະອນັຊງົລິດທຳນພຸຳບດໍ້ວຍພຣະຫດັຂວຳຂອງພຣະອງົ 

 7 ບຳງຄນົກ ວຳງໃຈໃນລດົຮບົ ບຳງຄນົກ ວຳງໃຈໃນມ ໍ້ຳ 

   ແຕື່ເຮົຳຈະລະນ ກເຖງິພຣະນຳມ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງເຮົຳ 

 8 ພວກເຂົຳທງັຫລຳຍຈະລ ົໍ້ມລງົໄປ ແຕື່ເຮົຳຈະລກຸຂ ໍ້ນຢ ນຢ ື່ຢື່ຳງໝັໍ້ນຄງົ 

 9 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂ ຊື່ວຍຂໍ້ຳນໍ້ອຍທງັຫລຳຍໃຫໍ້ລອດພ ົໍ້ນເຖດີ 

   ຂ ໃຫໍ້ກະສດັຟງັເມ  ື່ອຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍທງັຫລຳຍຮໍ້ອງທ ນຕ ື່ ທື່ຳນ 
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ການຂອບພຣະຄຸນສຳລັບໄຊຊະນະ 
ເຖງິຫວົໜໍ້ຳນກັຮໍ້ອງ ເພງສນັລະເສີນຂອງດຳວດິ 

 1 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກະສດັຈະຊມົຊ ື່ ນຍນິດໃີນພຣະກ  ຳລງັຂອງພຣະອງົ 

  ເພິື່ ນຈະປິຕຍິນິດຢີື່ຳງໃຫຍື່ໃນຄວຳມພ ົໍ້ນຂອງພຣະອງົ 

 2 ພຣະອງົປະທຳນຕຳມໃຈປຳດຖະໜຳຂອງເພິື່ ນ 

   ແລະບ ື່ ໄດໍ້ຫໍ້ຳມສິື່ ງທີື່ ຮມີປຳກເພິື່ ນທ ນຂ  

ເຊລຳ 

 3 ເພຳະພຣະອງົອ  ຳນວຍພອນອນັດແີກື່ເພິື່ ນ 

   ພຣະອງົສວມມງົກດຸທອງຄ  ຳບ ລິສດຸເທິງຫວົຂອງເພິື່ ນ 

 4 ເພິື່ ນທ ນຂ ຊວີດິ ແລະພຣະອງົກ ປະທຳນຊວີດິຢ ນຍຳວເປັນນດິນລິນັດອນ 

 5 ສະຫງ ື່ຳລຳສີຂອງເພິື່ ນຍິື່ ງໃຫຍື່ເນ ື່ ອງດໍ້ວຍຄວຳມພ ົໍ້ນຂອງພຣະອງົ 

   ພຣະອງົປະດບັກະສດັດໍ້ວຍຍດົສກັ ແລະຄວຳມງດົງຳມ ດໍ້ວຍລິດອ  ຳນຳດ 

 6 ພຣະເຈົ້າ ຂໍ້ຳ ພຣະອງົໂຜດໃຫໍ້ເພິື່ ນຮບັພຣະພອນເປັນນດິ 

   ແລະເຮັດໃຫໍ້ເພິື່ ນຍນິດຕີ ື່ ເບ ໍ້ອງພຣະພກັຂອງພຣະອງົ 

 7 ເພຳະກະສດັວຳງໃຈໃນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ແລະດໍ້ວຍຄວຳມເມດຕຳຂອງພຣະອງົຜ ໍ້ສ ງສດຸ ເພິື່ ນຈະບ ື່ ຫວ ັື່ນໄຫວເລີຍ 

 8 ພຣະຫດັຂອງພຣະອງົຈະຄ ົໍ້ນພບົເຫລົື່ ຳສດັຕ ທງັຫລຳຍ 

   ພຣະຫດັຂວຳຈະພບົບນັດຳຜ ໍ້ທີື່ ກຽດຊງັພຣະອງົ 

 9 ເມ  ື່ອພຣະອງົພຣະພິໂລດ 

   ພຣະອງົຈະເຮັດໃຫໍ້ພວກເຂົຳຮໍ້ອນດ ັື່ງເຕົຳໄຟ 

  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະກ ນພວກເຂົຳດໍ້ວຍພຣະພິໂລດຂອງພຣະອງົ 

   ແລະໄຟຈະເຜົຳຜຳນພວກເຂົຳ 

 10 ພຣະອງົຈະທ  ຳລຳຍລ ກຫລຳນຂອງພວກເຂົຳຈຳກແຜື່ນດນິໂລກ 

   ແລະເຊ ໍ້ອສຳຍຂອງພວກເຂົຳຈະພ ົໍ້ນຈຳກລ ກທງັຫລຳຍຂອງມະນດຸ 
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 11 ແມ ື່ນພວກເຂົຳທງັຫລຳຍໄດໍ້ປອງຮໍ້ຳຍຕ ື່ ພຣະອງົ 

   ແມ ື່ນພວກເຂົຳປະດດິເລ ື່ ອງຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍ ພວກເຂົຳກ ຈະກະທ  ຳບ ື່ ສ  ຳເລັດ 

 12 ສະນ ັໍ້ນ ພຣະອງົຈະເຮັດໃຫໍ້ພວກເຂົຳພື່ຳຍໜີໄປ ເມ  ື່ອພຣະອງົຈະຊງົຍງິທະນ ໄປ 

   ຕ ື່ໜໍ້ຳພວກເຂົຳທນັທີ 

 13 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂ ເປັນທີື່ ຍກົຍໍ້ອງເຊດີຊ ໃນພຣະກ  ຳລງັຂອງພຣະອງົ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍທງັຫລຳຍຈະຮໍ້ອງເພງສນັລະເສີນລິດທຳນພຸຳບຂອງພຣະອງົ 
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ຄຳຮ້ອງອັນແສນເຈັບປວດ ແລະບົດເພງສັນລະເສີນ 

 1 ພຣະເຈົ້າ ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍພຣະເຈົ້າ ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ເຫດໃດພຣະອງົຈ ື່ງໄດໍ້ຊງົປະປື່ອຍຂໍ້ຳນໍ້ອຍ? 

  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄດໍ້ຮ ໍ້ອງຂ ຄວຳມຊື່ອຍເຫລ ອຢື່ຳງສິໍ້ນຄວຳມຫວງັ 

   ແຕື່ກ ຍງັບ ື່ ທນັໄດໍ້ຮບັ. 

 2 ພຣະອງົເຈົໍ້ຳຂໍ້ຳ ຕະຫລອດທງັວນັ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄດໍ້ຮ ໍ້ອງຫຳພຣະອງົ 

   ແຕື່ພຣະອງົບ ື່ ໄດໍ້ຊງົຕອບຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຮໍ້ອງຫຳພຣະອງົໃນຍຳມກຳງຄ ນ 

   ຈນົບ ື່ ໄດໍ້ພກັຜື່ອນ. 

 3 ພຣະອງົຊງົເປັນອງົບ ລິສດຸທີື່ ປະທບັຢ ື່ເທິງພຣະທີື່ ນ ັື່ງ 

   ຊງົເປັນຜ ໍ້ທີື່ ພວກ ອິສຣາເອນ ພຳກນັກື່ຳວສນັລະເສີນ. 

 4 ພວກບນັພະບ ລດຸຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍເຊ ື່ ອໝັໍ້ນໃນພຣະອງົ 

   ພວກເພິື່ ນເຊ ື່ ອພຣະອງົ ແລະພຣະອງົໄດໍ້ຊື່ອຍໃຫໍ້ພ ົໍ້ນ. 

 5 ພວກເພິື່ ນໄດໍ້ຮ ໍ້ອງຫຳພຣະອງົ ແລະກ ໄດໍ້ພ ົໍ້ນຈຳກອນັຕະລຳຍ 

   ພວກເພິື່ ນເຊ ື່ ອພຣະອງົ ແລະບ ື່ ໄດໍ້ສ ນເສຍຄວຳມຫວງັ. 

 6 ດຽວນີໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍບ ື່ ເປັນຄ ຄນົ ແຕື່ຄ ຕວົໜອນ 

   ຊ ື່ ງທກຸ ໆຄນົກຽດຊງັ ແລະໝິື່ ນປະໝຳດ. 

 7 ທກຸໆ ຄນົທີື່ ເຫັນຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍກ ຫວົຂວນັໃສື່ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

   ພວກເຂົຳແລບລີໍ້ນ ແລະແກວື່ງຫວົໃສື່ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ. 

 8 ພວກເຂົຳເວົໍ້ຳວື່ຳ, “ເຈົໍ້ຳໄວໍ້ວຳງໃຈ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ເປັນຫຍງັພຣະອງົຈ ື່ງບ ື່ ຊື່ອຍໃຫໍ້ພ ົໍ້ນ 

  ຖໍ້ຳວື່ຳພຣະອງົພ ພຣະໄທໃນເຈົໍ້ຳ 

   ເປັນຫຍງັພຣະອງົບ ື່ ຊງົຊື່ອຍເຫລ ອເຈົໍ້ຳ?” 

 9 ພຣະອງົຊງົເປັນຜ ໍ້ນ  ຳຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍໃຫໍ້ເກດີມຳຍື່ຳງປອດໄພ 

   ເມ  ື່ອຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຍງັນໍ້ອຍ ພຣະອງົໄດໍ້ຊງົປກົປກັຮກັສຳຂໍ້ຳນໍ້ອຍ. 
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 10 ນບັແຕື່ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍເກດີອອກມຳ ພຣະອງົຊງົເປັນ ພຣະເຈົ້າ ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄວໍ້ວຳງໃຈໃນພຣະອງົ. 

 11 ຂ ຢື່ຳຢ ື່ຫື່ຳງໄກຈຳກຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ເພຳະຄວຳມລ  ຳບຳກເຂົໍ້ຳມຳໃກໍ້ແລໍ້ວ 

  ແລະບ ື່ ມຜີ  ໍ້ໃດຊື່ອຍຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄດໍ້. 

 12 ສດັຕ ຫລຳຍຄນົໄດໍ້ອໍ້ອມຮອບຂໍ້ຳນໍ້ອຍເໝ ອນດ ັື່ງຝ ງງວົປື່ຳ 

   ພວກເຂົຳທງັໝດົອໍ້ອມຮອບພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄວໍ້. 

 13 ພວກເຂົຳອໍ້ຳປຳກເໝ ອນໂຕສິງ 

   ທີື່ ກ  ຳລງັສ ົື່ງສຽງຮໍ້ອງ ແລະກ  ຳລງັຈະທ  ຳຮໍ້ຳຍຂໍ້ຳນໍ້ອຍ. 

 14 ເຫ ື່ ອແຮງຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄດໍ້ສ ນເສຍໄປໝດົ 

   ເໝ ອນດ ັື່ງນ  ໍ້ຳທີື່ ໄຫລຊ ມລງົດນິ 

  ແລະກະດ ກຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍກ ຫລດຸອອກຈຳກມນັ 

   ຫວົໃຈຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄດໍ້ເປ ື່ ອຍລະລຳຍເໝ ອນດ ັື່ງຂີໍ້ເຜິໍ້ງ. 

 15 ສື່ວນລ  ຳຄ ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍກ ແຫໍ້ງຄ ຂີໍ້ຝຸື່ນດນິ 

   ແລະລີໍ້ນຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍກ ຫດົເຂົໍ້ຳໄປຫຳເຫລ ອກ 

  ພຣະອງົໄດໍ້ຊງົປະຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄວໍ້ເໝ ອນຄນົຕຳຍແລໍ້ວ. 

 16 ຝ ງຄນົຊ ົື່ວອໍ້ອມຮອບຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄວໍ້ 

   ເໝ ອນດ ັື່ງຝ ງໝຳທີື່ ຫຍບັເຂົໍ້ຳມຳໃກໍ້ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

  ພວກມນັກດັຈກີມ  ຕນີຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ. 

 17 ກະດ ກທກຸໆ ຊິໍ້ນສື່ວນຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍກ ແລເຫັນໄດໍ້ 

   ສດັຕ ທງັຫລຳຍຈ ໍ້ອງຕຳເບິື່ ງຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ. 

 18 ພວກມນັເອົຳເສ ໍ້ອຜໍ້ຳຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍແບື່ງປນັກນັ 

   ແລະເອົຳເສ ໍ້ອຄມຸຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍມຳຈກົສະຫລຳກກນັ. 

 19 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂ ພຣະອງົຢື່ຳຊງົຢ ື່ຫື່ຳງໄກຈຳກຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ພຣະຜ ູ້ຊ່ອຍ ໃຫໍ້ພ ົໍ້ນຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຂ ຊງົຟໍ້ຳວມຳຊື່ອຍຂໍ້ຳນໍ້ອຍແດື່ທໍ້ອນ. 

 20 ຂ ພຣະອງົຊງົຊື່ອຍຂໍ້ຳນໍ້ອຍໃຫໍ້ພ ົໍ້ນຈຳກດຳບ 

   ແລະຊງົຊື່ອຍຊວີດິຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍໃຫໍ້ພ ົໍ້ນຈຳກຝ ງໝຳຮໍ້ຳຍ. 

 21 ຈ ົື່ງຊື່ອຍຊວີດິຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຈຳກຝ ງສິງ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍໝດົຫນົທຳງເມ  ື່ອຢ ື່ຕ ື່ໜໍ້ຳງວົກະທິງເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ. 

 22 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະບອກປະຊຳຊນົຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍໃນສິື່ ງທີື່ ພຣະອງົຊງົກະທ  ຳ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະສນັລະເສີນພຣະອງົເວລຳປະຊຸມ. 

 23 ພວກເຈົໍ້ຳທີື່ ຢ  ຳເກງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈ ົື່ງສນັລະເສີນພຣະອງົ 
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   ພວກເຈົໍ້ຳທີື່ ເປັນເຊ ໍ້ອສຳຍຂອງ ຢາໂຄບ ຈ ົື່ງຖວຳຍກຽດແດື່ພຣະອງົ 

  ແລະພວກເຈົໍ້ຳທີື່ ເປັນຊຳວ ອິສຣາເອນ ຈ ົື່ງນະມດັສະກຳນພຣະອງົ. 

 24 ພຣະອງົບ ື່ ໄດໍ້ປະປື່ອຍຄນົທກຸຍຳກ ຫລ ເຮັດເສີຍເມຍີ 

   ຕ ື່ ກຳນທນົທກຸທ ລະມຳນຂອງພວກເຂົຳ 

  ບ ື່ ໄດໍ້ງວກພຣະພກັຈຳກພວກເຂົຳ 

   ແຕື່ໄດໍ້ຊງົຕອບ ເມ  ື່ອພວກເຂົຳຮໍ້ອງຂ ຄວຳມຊື່ອຍເຫລ ອຈຳກພຣະອງົ. 

 25 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະສນັລະເສີນໃນສິື່ ງທີື່ ພຣະອງົຊງົກະທ  ຳຕ ື່ ທື່ຳມກຳງທີື່ ປະຊຸມ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະຖວຳຍບ ຊຳດ ັື່ງທີື່ ຂ ໍ້ຳນ ໍ້ອຍໄດໍ້ສນັຍຳໄວໍ້ 

  ຕ ື່ໜໍ້ຳທກຸ ໆຄນົທີື່ ຢ  ຳເກງພຣະອງົ. 

 26 ຄນົທກຸຍຳກຈະກນິອິື່ ມ 

   ສື່ວນຜ ໍ້ທີື່ ເຂົໍ້ຳມຳຫຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະສນັລະເສີນພຣະອງົ 

  ຂ ໃຫໍ້ພວກເຂົຳຈະເລີນຮຸື່ງເຮ ອງຂ ໍ້ນຕະຫລອດໄປ. 

 27 ຊນົຊຳດທງັປວງຈະລະນ ກເຖງິ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ພວກເຂົຳຈະກບັມຳຫຳພຣະອງົໃນທກຸໆ ບື່ອນທົື່ວໂລກນີໍ້ 

  ເຊ ໍ້ອສຳຍຕື່ຳງ ໆຈະຂຳບໄຫວໍ້ພຣະອງົ. 

 28 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົເປັນເຈົໍ້ຳມະຫຳຊວີດິ 

   ແລະພຣະອງົກ ຊງົປກົຄອງເໜ ອຊນົຊຳດທງັປວງ. 

 29 ພວກຄນົທີື່ ຈອງຫອງທງັໝດົຈະນໍ້ອມຕວົລງົຕ ື່ ພຣະອງົ 

   ມະນດຸທກຸໆ ຄນົຈະນໍ້ອມຕວົລງົຕ ື່ ພຣະພກັພຣະອງົ 

  ແລະຕະຫລອດທງັທກຸຄນົທີື່ ລ ຄອຍຄວຳມຕຳຍ. 

 30 ພວກເຊ ໍ້ອສຳຍຕ ື່ ມຳຈະຮບັໃຊໍ້ພຣະອງົ 

   ມະນດຸຈະກື່ຳວເລ ື່ ອງຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

  ຕະຫລອດຊ ົື່ວເຊ ໍ້ອສຳຍຂອງພວກເຂົຳ. 

 31 ປະຊຳຊນົທີື່ ຍງັບ ື່ ທນັໄດໍ້ເກດີມຳຈະໄດໍ້ຍນິວື່ຳ, 

   “ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ຊງົຊື່ອຍໄພື່ພນົຂອງພຣະອງົໃຫໍ້ພ ົໍ້ນ.” 

ບົດທີ 23 
ພຣະຜ ້ເປັນເຈົ້າຊົງເປັນຜ ້ລ້ຽງຂ້ານ້ອຍ 

 1 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົເປັນຜ ໍ້ລໍ້ຽງຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍມທີກຸສິື່ ງທີື່ ຂ ໍ້ຳນ ໍ້ອຍຕໍ້ອງກຳນ. 

 2 ພຣະອງົຊງົພຳຂໍ້ຳນໍ້ອຍໃຫໍ້ພກັເຊົຳຢ ື່ໃນທົື່ງຫຍໍ້ຳອນັຂຽວສດົ 

   ພຣະອງົຊງົພຳຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄປໃນບື່ອນມບີ ື່ ນ  ໍ້ຳອນັສດົໃສ ແລະງຽບສະຫງດັ. 

 3 ພຣະອງົຊງົໃຫໍ້ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍມແີຮງຂ ໍ້ນໃໝື່ 
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   ແລະຊງົພຳຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄປໃນທຳງທີື່ ຖ ກຕໍ້ອງ 

  ຕຳມທີື່ ພຣະອງົຊງົສນັຍຳໄວໍ້. 

 4 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເຖງິແມ ື່ນວື່ຳທຳງຈະຜື່ຳນຄວຳມມ ດມນົ 

   ອນັເລິກລບັ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍກ ຈະບ ື່ ຢໍ້ຳນ 

  ເພຳະວື່ຳພຣະອງົຊງົຢ ື່ກບັຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

   ໄມ ໍ້ຄໍ້ອນ ແລະໄມ ໍ້ເທົໍ້ຳທີື່ ພຣະອງົຊງົໃຊໍ້ 

  ກ ຊື່ອຍໃຫໍ້ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍພ ົໍ້ນໄພ. 

 5 ພຣະອງົຊງົລໍ້ຽງດ ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຢື່ຳງອີື່ ມໜ  ຳສ  ຳລຳນ 

   ທື່ຳມກຳງສດັຕ ທງັຫລຳຍ 

  ພຣະອງົຊງົຕໍ້ອນຮບັຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍໂດຍຖອກນ  ໍ້ຳມນັຫອມໃສື່ເທິງຫວົຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

   ແລະຊງົໃຫໍ້ຈອກຂໍ້ຳນໍ້ອຍເຕັມລ ົໍ້ນຢ ື່. 

 6 ຄວຳມດ ີແລະຄວຳມຮກັຂອງພຣະອງົຈະຢ ື່ກບັຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຕະຫລອດຊ ົື່ວຊວີດິ 

   ແລະພຣະວຫິຳນຂອງພຣະອງົກ ຈະເປັນເຮ ອນຢ ື່ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍຕະຫລອດໄປ. 

ບົດທີ 24 
ເຈົ້າຊີວິດອົງຍິ່ງໃຫຍູ່ 

 1 ແຜື່ນດນິໂລກ ແລະທກຸໆ ສິື່ ງໃນໂລກນີໍ້ເປັນຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ຜ ນແຜື່ນດນິ ແລະທກຸຄນົທີື່ ອຳໄສຢ ື່ກ ເປັນຂອງພຣະອງົ. 

 2 ພຣະອງົຊງົສໍ້ຳງໂລກນີໍ້ຢ ື່ເທິງນ  ໍ້ຳ 

   ແລະພຣະອງົຊງົວຳງຮຳກຖຳນແຜື່ນດນິຢ ື່ພ ໍ້ນມະຫຳສະໝດຸອນັເລິກ. 

 3 ຜ ໍ້ໃດອຳດຂ ໍ້ນໄປເທິງພ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ 

   ຜ ໍ້ໃດທີື່ ໄດໍ້ຮບັອະນຍຸຳດຂ ໍ້ນໄປໃນພຣະວຫິຳນອນັບ ລິສດຸຂອງພຣະອງົໄດໍ້. 

 4 ຜ ໍ້ນ ັ ໍ້ນຕໍ້ອງເປັນຄນົຂຳວສະອຳດທງັກຳນກະທ  ຳ ແລະຄວຳມຄິດ 

   ແລະເປັນຜ ໍ້ທີື່ ບ ື່ ຍອມນະມດັສະກຳນຮ ບເຄົຳລບົ 

  ຫລ ບ ື່ ຕ ັ ໍ້ງຄ  ຳສນັຍຳເທັດ. 

 5 ແລໍ້ວ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະອວຍພອນຄນົນ ັໍ້ນ 

   ພຣະເຈົ້າ ຊ ື່ ງເປັນ ພຣະຜ ູ້ຊ່ອຍ ຈະປະກຳດຄວຳມຊອບທ  ຳຂອງລຳວ. 

 6 ປະຊຳຊນົຢື່ຳງນີໍ້ແຫລະ ເປັນຜ ໍ້ທີື່ ຫຍບັເຂົໍ້ຳມຳຫຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ແລະຕ ື່ ພຣະພກັ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ຢາໂຄບ. 
ເຊລຳ 

 7 ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ຈ ົື່ງໄຂປະຕ ເມ  ອງອອກໃຫໍ້ກວໍ້ຳງ 

   ແລະຈ ົື່ງໄຂປະຕ ອນັເກົື່ ຳແກື່ອອກ 

  ແລໍ້ວເຈົໍ້ຳຊວີດິອງົຊງົສະຫງ ື່ຳລຳສີຈະສະເດັດເຂົໍ້ຳໄປ. 
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 8 ແມ ື່ນໃຜເປັນເຈົໍ້ຳຊວີດິອງົຊງົສະຫງ ື່ຳລຳສີນີໍ້? 

   ພຣະອງົຊງົເປັນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ອງົຊງົມອີ  ຳນຳດ ແລະເຂັໍ້ມແຂງ 

  ແລະເປັນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຜ ໍ້ຊງົຊະນະໃນສະໜຳມຮບົ. 

 9 ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ຈ ົື່ງໄຂປະຕ ເມ  ອງອອກໃຫໍ້ກວໍ້ຳງ 

   ແລະຈ ົື່ງໄຂປະຕ ອນັເກົື່ ຳແກື່ອອກ 

  ແລໍ້ວເຈົໍ້ຳຊວີດິອງົຊງົສະຫງ ື່ຳລຳສີຈະສະເດັດເຂົໍ້ຳໄປ. 

 10 ແມ ື່ນໃຜເປັນເຈົໍ້ຳຊວີດິອງົຊງົສະຫງ ື່ຳລຳສີ 

   ແມ ື່ນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງຈກັກະວຳນຊງົເປັນ ພຣະເຈົ້າ ອງົຍິື່ ງໃຫຍື່. 

ເຊລຳ 

ບົດທີ 25 
ການອ້ອນວອນຂໍການນຳພາ ແລະການປ້ອງກັນ 

 1 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍວິື່ ງວອນຕ ື່ ພຣະອງົ. 

 2 ພຣະເຈົ້າ ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍເຊ ື່ ອໄວໍ້ວຳງໃຈໃນພຣະອງົ 

   ຂ ຊງົຊື່ອຍຂໍ້ຳນໍ້ອຍໃຫໍ້ພ ົໍ້ນຈຳກຄວຳມອບັອຳຍຂຳຍໜໍ້ຳ 

  ເນ ື່ ອງຈຳກກຳນແຕກພື່ຳຍ 

   ຂ ຢື່ຳໃຫໍ້ສດັຕ ເຍຳະເຍີໍ້ຍຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ. 

 3 ຜ ໍ້ທີື່ ເຊ ື່ ອວຳງໃຈໃນພຣະອງົຈະບ ື່ ພື່ຳຍແພໍ້ 

   ແຕື່ຈະຕກົຖ ກຜ ໍ້ທີື່ ຄິດກະບດົຕ ື່ ສ ໍ້ພຣະອງົ. 

 4 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂ ຊງົສ ັື່ງສອນຂໍ້ຳນໍ້ອຍໃຫໍ້ຮ ໍ້ຈກັຫນົທຳງຂອງພຣະອງົ 

   ແລະຂ ຊງົໂຜດໃຫໍ້ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຮ ໍ້ຈກັວທີິທຳງນີໍ້. 

 5 ຂ ຊງົສ ັື່ງສອນຂໍ້ຳນໍ້ອຍໃຫໍ້ດ  ຳລງົຢ ື່ຕຳມຄວຳມຈງິຂອງພຣະອງົ 

   ເພຳະພຣະອງົຊງົເປັນ ພຣະຜ ູ້ຊ່ອຍ ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍເຊ ື່ ອໄວໍ້ວຳງໃຈໃນພຣະອງົຕະຫລອດເວລຳ. 

 6 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂ ຊງົລະນ ກເຖງິພຣະເມດຕຳ 

   ແລະຄວຳມຮກັອນັໝັໍ້ນຄງົຂອງພຣະອງົ 

  ຊ ື່ ງພຣະອງົຊງົສະແດງໃຫໍ້ເຫັນຕ ັໍ້ງແຕື່ໃດ ໆມຳ. 

 7 ຂ ຊງົໃຫໍ້ອະໄພກຳນບຳບ ແລະກຳນຜິດພຳດໃນຄຳວ 

   ທີື່ ຂ ໍ້ຳນ ໍ້ອຍຍງັເປັນເດັກນໍ້ອຍຢ ື່ 

  ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຍໍ້ອນຄວຳມຮກັອນັໝັໍ້ນຄງົ ແລະຄວຳມດຂີອງພຣະອງົ 

   ຂ ຊງົລະນ ກເຖງິຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍໄວໍ້ເທີໍ້ນ. 

 8 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົສດັຊ ື່ ແລະດ ີ

   ພຣະອງົຊງົສ ັື່ງສອນຄນົບຳບໃຫໍ້ຮ ໍ້ຈກັທຳງທີື່ ຄວນປະພ ດ. 
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 9 ພຣະອງົຊງົນ  ຳພຳຜ ໍ້ທີື່ ຖ ື່ອມຕວົໄປຕຳມທຳງທີື່ ຖ ກຕໍ້ອງ 

   ແລະຊງົສ ັື່ງສອນພວກເຂົຳໃຫໍ້ຮ ໍ້ຈກັນ  ໍ້ຳພຣະໄທຂອງພຣະອງົ. 

 10 ພຣະອງົຊງົນ  ຳພຳທກຸໆຄນົທີື່ ເຊ ື່ ອຟງັຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳແລະຄ  ຳສ ັື່ງຂອງພຣະອງົ 

   ດໍ້ວຍຄວຳມຮກັ ແລະຄວຳມສດັຈງິ. 

 11 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂ ຊງົຮກັສຳຄ  ຳສນັຍຳຂອງພຣະອງົ 

   ແລະຂ ຊງົອະໄພຄວຳມຜິດຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

  ເພຳະຂໍ້ຳນໍ້ອຍມບີຳບເຫລ ອຫລຳຍ. 

 12 ສື່ວນຜ ໍ້ທີື່ ຢ  ຳເກງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ແລະລ ກຫລຳນຂອງພວກເຂົຳກ ຈະຢ ື່ໃນປະເທດນີໍ້ຢື່ຳງປອດໄພ. 

 13 ພວກເຂົຳຈະເລີນຂ ໍ້ນເລ ໍ້ອຍໆ 

   ແລະລ ກຫລຳນຂອງພວກເຂົຳກ ຈະຢ ື່ໃນປະເທດນີໍ້ຢື່ຳງປອດໄພ. 

 14 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົເປັນເພ ື່ ອນກບັຜ ໍ້ທີື່ ຢ  ຳເກງພຣະອງົ 

   ແລະຊງົສ ັື່ງສອນພວກເຂົຳເຖງິຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳຂອງພຣະອງົ. 

 15 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍແນມຫຳພຣະອງົ ເພ ື່ ອຂ ຄວຳມຊື່ອຍເຫລ ອຕະຫລອດເວລຳ 

   ແລະພຣະອງົຊງົຊື່ອຍຊວີດິຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍໃຫໍ້ພ ົໍ້ນຈຳກອນັຕະລຳຍ. 

 16 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂ ພຣະອງົຊງົຫນັມຳເມດຕຳກະລນຸຳ 

   ແກື່ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍທໍ້ອນ ເພຳະຂໍ້ຳນໍ້ອຍຢ ື່ໂດດດື່ຽວແລະອື່ອນແຮງ. 

 17 ຂ ພຣະອງົຊງົບນັເທົຳຄວຳມທກຸໃຈຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ແລະຊື່ອຍຂໍ້ຳນໍ້ອຍໃຫໍ້ພ ົໍ້ນຈຳກຄວຳມທກຸລ  ຳບຳກທກຸຢື່ຳງ. 

 18 ຂ ຊງົພິຈຳລະນຳເບິື່ ງຄວຳມທກຸໂສກ 

   ກຳນທ ລະມຳນທກຸຢື່ຳງຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

  ແລະຍກົໂທດຄວຳມຜິດທກຸຢື່ຳງຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ. 

 19 ຂ ພຣະອງົຊງົທອດພຣະເນດສດັຕ ທງັປວງທີື່ ຂ ໍ້ຳນ ໍ້ອຍມຢີ ື່ 

   ວື່ຳພວກເຂົຳກຽດຊງັຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຫລຳຍປຳນໃດ. 

 20 ຂ ຊງົປກົປກັຮກັສຳ ແລະຊື່ອຍຂໍ້ຳນໍ້ອຍໃຫໍ້ພ ົໍ້ນໄພ 

   ແລະຢື່ຳໃຫໍ້ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍພື່ຳຍແພໍ້. 

  ເພຳະວື່ຳຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍເຂົໍ້ຳມຳເພິື່ ງພຳອຳໄສພຣະອງົ 

 21 ຂ ໃຫໍ້ຜນົແຫື່ງຄວຳມດ ີແລະຄວຳມສດັຊ ື່ ມຳຄ  ໍ້ຳຊ ຍ ໍ້ສ ົື່ງ 

   ເພຳະວື່ຳຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍເຊ ື່ ອພຣະອງົ. 

 22 ພຣະອງົເຈົໍ້ຳຂໍ້ຳ ຂ ຊງົໂຜດຊື່ອຍຊຳວ ອິສຣາເອນ ໄພື່ພນົຂອງພຣະອງົ 

   ໃຫໍ້ພ ົໍ້ນຈຳກຄວຳມທກຸຍຳກລ  ຳບຳກທງັປວງ. 
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ບົດທີ 26 

ດາວິດເພິ່ງພຣະເຈົ້າໃນຄວາມສຸດຈະລິດຂອງເພິ່ນ 
ເພງສນັລະເສີນຂອງດຳວດິ 

 1 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂ ຕດັສິນເຂົໍ້ຳຂໍ້ຳງຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

   ເພຳະຂໍ້ຳນໍ້ອຍດ  ຳເນນີຢ ື່ໃນຄວຳມສດຸຈະລິດຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄດໍ້ວຳງໃຈໃນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ສະນ ັໍ້ນ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະບ ື່ ຜິດພຳດ 

 2 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂ ພິສ ດຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ ແລະລອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍເຖດີ 

   ທດົສອບໃຈ ແລະຈດິຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍສຳ 

 3 ເພຳະຄວຳມເມດຕຳຂອງພຣະອງົຢ ື່ຕ ື່ ຕຳຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

   ແລະຂໍ້ຳນໍ້ອຍດ  ຳເນນີໃນຄວຳມຈງິຂອງພຣະອງົ 

 4 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍບ ື່ ໄດໍ້ນ ັື່ງຢ ື່ກບັຄນົບ ື່ ມປີະໂຫຍດ 

   ຫລ ຈະບ ື່ ໄດໍ້ເວົໍ້ຳລມົກບັຄນົຫລອກລວງ 

 5 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍກຽດຊງັຊຸມນມຸຄນົທີື່ ເຮັດຊ ົື່ວ ແລະຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະບ ື່ ນ ັື່ງກບັຄນົຊ ົື່ວ 

 6 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເພ ື່ ອຄວຳມບ ລິສດຸ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະຊ  ຳລະມ   

   ແລະຈະຍື່ຳງຢ ື່ຮອບແທື່ນບ ຊຳຂອງພຣະອງົ 

 7 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍປະກຳດດໍ້ວຍສຽງແຫື່ງກຳນໂມທະນຳພຣະຄນຸ 

   ແລະບອກເຖງິພຣະລຳຊະກດິມະຫດັສະຈນັທງັໝດົຂອງພຣະອງົ 

 8 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຮກັພຣະວຫິຳນອນັເປັນທີື່ ປະທບັຂອງພຣະອງົ 

   ແລະສະຖຳນທີື່ ປະທບັແຫື່ງກຽດຕຍິດົຂອງພຣະອງົ 

 9 ຂ ຢື່ຳກວຳດຈດິວນິຍຳນຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄປກບັຄນົບຳບ 

   ຫລ ກວຳດຊວີດິຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄປກບັຄນົກະຫຳຍເລ ອດ 

 10 ຄ ຄນົຊ ື່ ງໃນມ  ຂອງພວກເຂົຳມແີຜນກຳນຊ ົື່ວ 

   ແລະມ ຂວຳຂອງພວກເຂົຳເຕັມດໍ້ວຍສິນບນົ 

 11 ແຕື່ສ  ຳລບັຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຍື່ຳງໃນຄວຳມສດຸຈະລິດ 

   ຂ ໄຖື່ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ ແລະກະລນຸຳຕ ື່ ຂ ໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

 12 ຕນີຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍຢຽບຢ ື່ເທິງພ ໍ້ນທີື່ ກ ໍ້ຽງດ ີ

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະສນັລະເສີນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໃນທີື່ ຊຸມນມຸຊນົ 

ບົດທີ 27 
ການອ້ອນວອນດ້ວຍຄວາມໄວ້ໃຈ 

 1 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົເປັນແສງສະຫວື່ຳງ 

   ເປັນ ພຣະຜ ູ້ຊ່ອຍ ໃຫໍ້ພ ົໍ້ນຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 



ເພງສັນລະເສີນ 27 900 
  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະບ ື່ ຢໍ້ຳນຜ ໍ້ໜ ື່ ງຜ ໍ້ໃດ 

   ພຣະອງົຊງົຄຸໍ້ມຄອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈຳກໄພອນັຕະລຳຍທກຸຢື່ຳງ 

  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະບ ື່ ຢໍ້ຳນ. 

 2 ເມ  ື່ອຄນົຊ ົື່ວຕ ື່ ສ ໍ້ຂ ໍ້ຳນ ໍ້ອຍ ແລະພະຍຳຍຳມສງັຫຳນຊວີດິຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

   ພວກເຂົຳໄດໍ້ເຕະສະດດຸຈນົລ ົໍ້ມລງົ. 

 3 ຖໍ້ຳວື່ຳກອງທະຫຳນອໍ້ອມຮອບຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄວໍ້ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍກ ຈະບ ື່ ຢໍ້ຳນ 

  ຖໍ້ຳວື່ຳສດັຕ ຕ ື່ ສ ໍ້ຂ ໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍກ ຍງັເຊ ື່ ອໝັໍ້ນໃນ ພຣະເຈົ້າ ຢ ື່. 

 4 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄດໍ້ທ ນຂ ພຽງສິື່ ງດຽວຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ຄ ອຳໄສຢ ື່ໃນພຣະວຫິຳນຂອງພຣະອງົຕະຫລອດຊ ົື່ວຊວີດິຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

  ເພ ື່ ອເບິື່ ງຄວຳມດຂີອງພຣະອງົ 

   ແລະທ ນຂ ກຳນນ  ຳພຳຂອງພຣະອງົຢ ື່ທີື່ ນ ັ ໍ້ນ. 

 5 ໃນຄຳວຕກົທກຸໄດໍ້ຍຳກ 

   ພຣະອງົຈະຊງົປກົປກັຮກັສຳຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

  ພຣະອງົຈະຊງົໃຫໍ້ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຫລບົໄພຢ ື່ໃນພຣະວຫິຳນຂອງພຣະອງົ 

   ແລະຊງົໃຫໍ້ຢ ື່ເທິງໂງ ື່ນຫີນສ ງຢື່ຳງປອດໄພ. 

 6 ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະຊະນະສດັຕ ທີື່ ອໍ້ອມຮອບຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະຖວຳຍເຄ ື່ ອງບ ຊຳໃນພຣະວຫິຳນຂອງພຣະອງົ 

  ດໍ້ວຍສຽງໂຮຮໍ້ອງຍນິດ ີ

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະຮໍ້ອງເພງສນັລະເສີນພຣະອງົ. 

 7 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂ ຊງົຟງັສຽງຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

   ເມ  ື່ອຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຮໍ້ອງຫຳພຣະອງົ 

  ຂ ຊງົເມດຕຳກະລນຸຳ ແລະຕອບຂໍ້ຳນໍ້ອຍດໍ້ວຍ. 

 8 ພຣະອງົຊງົກື່ຳວວື່ຳ, “ຈ ົື່ງມຳຫຳເຮົຳ” 

   ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະມຳຫຳພຣະອງົ. 

 9 ຂ ພຣະອງົຢື່ຳຊງົລີໍ້ ຢື່ຳຊງົພຣະພິໂລດ 

   ແລະຢື່ຳຊງົໄລື່ຂໍ້ຳໃຊໍ້ຂອງພຣະອງົໜີ 

  ພຣະອງົຊງົເປັນ ພຣະຜ ູ້ຊ່ອຍ ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ຂ ຢື່ຳຊງົໜີຈຳກຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄປເລີຍ 

  ພຣະເຈົ້າ ຜ ໍ້ຊງົຊື່ອຍໃຫໍ້ພ ົໍ້ນຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ. 

 10 ພ ື່ ແມ ື່ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍອຳດຈະປະປື່ອຍຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄປ 

   ແຕື່ພຣະອງົຈະຮກັສຳຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄວໍ້. 



901 ເພງສັນລະເສີນ 28 
 11 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂ ຊງົສ ັື່ງສອນຂໍ້ຳນໍ້ອຍໃຫໍ້ຮ ໍ້ຈກັພຣະປະສງົຂອງພຣະອງົ 

   ແລະຂ ຊງົພຳຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄປໃນທຳງອນັສດັຊ ື່ 

  ເພຳະຂໍ້ຳນໍ້ອຍມສີດັຕ ຫລຳຍຄນົ. 

 12 ຂ ຢື່ຳຊງົປະປື່ອຍຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄວໍ້ກບັສດັຕ  

   ຜ ໍ້ທີື່ ຕ ື່ ສ ໍ້ຂ ໍ້ຳນ ໍ້ອຍດໍ້ວຍຄ  ຳຫລອກລວງ 

  ແລະດໍ້ວຍລກັສະນະທື່ຳທຳງທີື່ ໜໍ້ຳຢໍ້ຳນກວົ 

 13 ແນື່ນອນທີື່ ສດຸ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະຢ ື່ຕ ື່ ໄປ 

   ເພ ື່ ອເບິື່ ງຄວຳມດຂີອງພຣະອງົທີື່ ມຕີ ື່ ໄພື່ພນົ. 

 14 ຈ ົື່ງໄວໍ້ວຳງໃຈໃນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ຈ ົື່ງມຄີວຳມເຊ ື່ ອແລະຢື່ຳເສຍຄວຳມຫວງັ 

  ຈ ົື່ງໄວໍ້ໃຈໃນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ. 

ບົດທີ 28 
ດາວິດທ ນຂໍເລື່ອງສັດຕ ຂອງເພິ່ນ 

ເພງສນັລະເສີນຂອງດຳວດິ 

 1 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຮໍ້ອງທ ນຕ ື່ ພຣະອງົ 

   ສີລຳຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຂ ຢື່ຳໃຫໍ້ພຣະກນັໜວກຕ ື່ ຂ ໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

  ຢໍ້ຳນວື່ຳຖໍ້ຳພຣະອງົງຽບຢ ື່ຕ ື່ ຂ ໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະເປັນເໝ ອນຄນົເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນທີື່ ລງົໄປຍງັປຳກຄວຳມຕຳຍ 

 2 ຂ ຮບັຟງັສຽງອໍ້ອນວອນຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ເມ  ື່ອຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຮໍ້ອງທ ນຂ ຄວຳມອປຸະຖ  ຳຈຳກພຣະອງົ 

  ເມ  ື່ອຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຍກົມ  ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍຂ ໍ້ນໄປທີື່ ບ ລິສດຸທີື່ ສດຸຂອງພຣະອງົ 

 3 ຂ ຢື່ຳກວຳດຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄປພໍ້ອມກບັຄນົຊ ົື່ວ 

   ກບັບນັດຳຄນົທີື່ ກະທ  ຳຄວຳມຊ ົື່ວຊໍ້ຳ 

  ຜ ໍ້ເວົໍ້ຳຈຳຢື່ຳງສນັຕກິບັເພ ື່ ອນບໍ້ຳນຂອງຕນົ 

   ແຕື່ກຳນປອງຮໍ້ຳຍຢ ື່ໃນໃຈຂອງພວກເຂົຳທງັຫລຳຍ 

 4 ຂ ລງົໂທດພວກເຂົຳຕຳມກຳນງຳນ 

   ແລະຕຳມຄວຳມຊ ົື່ວແຫື່ງກດິຈະກຳນຂອງພວກເຂົຳ 

  ຂ ລງົໂທດພວກເຂົຳຕຳມຝີມ  ຂອງພວກເຂົຳ ແລະຕອບແທນພວກເຂົຳຕຳມສມົຄວນ 

 5 ເພຳະພວກເຂົຳບ ື່ ນບັຖ ພຣະລຳຊະກດິຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ຫລ ສິື່ ງທີື່ ເຮັດດໍ້ວຍພຣະຫດັຂອງພຣະອງົ 

  ພຣະອງົຈະທ  ຳລຳຍພວກເຂົຳລງົ 

   ແລະບ ື່ ສໍ້ຳງພວກເຂົຳຂ ໍ້ນອີກ 



ເພງສັນລະເສີນ 29 902 
 6 ສຳທກຸຳນແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ເພຳະພຣະອງົຮບັຟງັສຽງອໍ້ອນວອນຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

 7 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເປັນກ  ຳລງັ ແລະເປັນໂລື່ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ຈດິໃຈຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍວຳງໃຈໃນພຣະອງົ 

  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈ ື່ງໄດໍ້ຮບັຄວຳມອປຸະຖ  ຳ 

   ສະນ ັໍ້ນ ຈດິໃຈຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈ ື່ງຊມົຊ ື່ ນຍນິດຫີລຳຍ 

  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະຖວຳຍໂມທະນຳແດື່ພຣະອງົດໍ້ວຍບດົເພງຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

 8 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເປັນກ  ຳລງັຂອງປະຊຳຊນົຂອງພຣະອງົທງັຫລຳຍ 

   ພຣະອງົເປັນປໍ້ອມອນັແຂງແຮງຂອງຜ ໍ້ຮບັເຈມີຈຳກພຣະອງົ 

ການອະທິຖານເພື່ອປະຊາຊົນ 
 9 ຂ ຊື່ວຍປະຊຳຊນົຂອງພຣະອງົໃຫໍ້ລອດພ ົໍ້ນ 

   ແລະອ  ຳນວຍພຣະພອນແກື່ມ ລະດກົຂອງພຣະອງົ 

  ຂ ເປັນຜ ໍ້ລໍ້ຽງດ ພວກເຂົຳ ແລະຫອບຫິໍ້ວພວກເຂົຳໄປເປັນນດິ 

ບົດທີ 29 
ດາວິດຂໍໃຫ້ບັນດາເຈົ້ານາຍຖວາຍສະຫງູ່າລາສີແດູ່ພຣະຜ ້ເປັນເຈົ້າ 

ເພງສນັລະເສີນຂອງດຳວດິ 

 1 ຂໍ້ຳແດື່ຊຳວສະຫວນັທງັຫລຳຍ ຈ ົື່ງຖວຳຍແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເຖດີ 

   ຈ ົື່ງຖວຳຍສະຫງ ື່ຳລຳສີ ແລະພຣະກ  ຳລງັແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 
 2 ຈ ົື່ງຖວຳຍສະຫງ ື່ຳລຳສີຊ ື່ ງສມົຄວນ 

   ແກື່ພຣະນຳມຂອງພຣະອງົແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

  ຈະນະມດັສະກຳນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ດໍ້ວຍເຄ ື່ ອງປະດບັແຫື່ງຄວຳມບ ລິສດຸ 

 3 ພຣະສລຸະສຽງຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຢ ື່ເທິງນ  ໍ້ຳ 

   ທງັຫລຳຍພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງສະຫງ ື່ຳລຳສີໃຫໍ້ຟໍ້ຳຮໍ້ອງກໍ້ອງກງັວຳນ 

  ຄ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຢ ື່ເໜ ອນ  ໍ້ຳທງັຫລຳຍ 

 4 ພຣະສລຸະສຽງຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ລິດທຳນພຸຳບ 

   ພຣະສລຸະສຽງຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເຕັມໄປດໍ້ວຍຄວຳມສ ງສ ົື່ງ 

 5 ພຣະສລຸະສຽງຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຫກັຕ ົໍ້ນແປກ 

   ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຫກັຕ ົໍ້ນແປກແຫື່ງ ເລບານອນ 
 6 ພຣະອງົເຮັດໃຫໍ້ພວກເຂົຳເຕັໍ້ນເໝ ອນດ ັື່ງລ ກງວົ 

   ເລບານອນ ແລະພ  ເຮີໂມນ ເໝ ອນດ ັື່ງງວົກະທິງໜຸື່ມ 

 7 ພຣະສລຸະສຽງຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຍກແປວໄຟອອກຈຳກກນັ 
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 8 ພຣະສລຸະສຽງຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ສ ັື່ນຖິື່ ນແຫໍ້ງແລໍ້ງກນັດຳນ 

   ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ສ ັື່ນຖິື່ ນແຫໍ້ງແລໍ້ງກນັດຳນແຫື່ງເມ  ອງ ກາເດັດ 
 9 ພຣະສລຸະສຽງຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເຮັດໃຫໍ້ກວຳງໂຕແມ ື່ເກດີລ ກ 

   ແລະເຮັດໃຫໍ້ປື່ຳດງົຖ ກທ  ຳລຳຍ 

  ແລະໃນພຣະວຫິຳນຂອງພຣະອງົທກຸຄນົກື່ຳວເຖງິສະຫງ ື່ຳລຳສີຂອງພຣະອງົ 

 10 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ປະທບັຢ ື່ເໜ ອເທິງນ  ໍ້ຳເລິກ 

   ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ປະທບັເປັນກະສດັຢ ື່ເປັນນດິ 

 11 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະປະທຳນກ  ຳລງັແກື່ປະຊຳຊນົຂອງພຣະອງົ 

   ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະອ  ຳນວຍພຣະພອນ 

  ແກື່ປະຊຳຊນົຂອງພຣະອງົໃຫໍ້ມສີນັຕສິກຸ 

ບົດທີ 30 
ດາວິດສັນລະເສີນພຣະເຈົ້າ ເພາະພຣະອົງຊູ່ວຍເພິ່ນພົ້ນໄດ້ 
ເພງສນັລະເສີນ ແລະບດົເພງຂອງດຳວດິ ໃນພິທີຖວຳຍພະລຳຊະວງັຂອງດຳວດິ 

 1 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະຍກົຍ ພຣະກຽດຂອງພຣະອງົ 

   ເພຳະພຣະອງົດ ງຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຂ ໍ້ນມຳ 

  ແລະບ ື່ ໄດໍ້ໃຫໍ້ຄ ື່ແຂື່ງຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍຊມົຊ ື່ ນຍນິດ ີເພຳະຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

 2 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຮໍ້ອງທ ນຂ ຄວຳມຊື່ວຍເຫລ ອຈຳກພຣະອງົ 

  ແລະພຣະອງົໄດໍ້ຮກັສຳຂໍ້ຳນໍ້ອຍໃຫໍ້ຫຳຍ 

 3 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະອງົນ  ຳຈດິວນິຍຳນຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ຂ ໍ້ນມຳຈຳກຄວຳມຕຳຍ ໃຫໍ້ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍມຊີວີດິ 

  ເພ ື່ ອຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍບ ື່ ຕໍ້ອງລງົໄປສ ື່ຂມຸຝງັສບົ 

 4 ທື່ຳນຜ ໍ້ບ ລິສດຸທງັຫລຳຍຂອງພຣະອງົເອີຍ 

   ຈ ົື່ງຮໍ້ອງສນັລະເສີນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

  ແລະຖວຳຍໂມທະນຳເມ  ື່ອລະນ ກເຖງິຄວຳມບ ລິສດຸຂອງພຣະອງົ 

 5 ເພຳະພຣະພິໂລດຂອງພຣະອງົນ ັໍ້ນເປັນແຕື່ຊ ົື່ວຂະນະໜ ື່ ງ 

   ແລະຄວຳມຍນິດຂີອງພຣະອງົນ ັໍ້ນຕະຫລອດຊວີດິ 

  ກຳນຮໍ້ອງໄຫໍ້ອຳດຈະໄຫລຫລ ັື່ງຢ ື່ໃນເວລຳຄ ນໜ ື່ ງ 

   ແຕື່ຄວຳມຊ ື່ ນບຳນຈະມຳໃນເວລຳເຊົໍ້ຳ 

 6 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍເວົໍ້ຳໃນຄວຳມຈະເລີນຮຸື່ງເຮ ອງຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍວື່ຳ 

   “ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະບ ື່ ຫວ ັື່ນໄຫວເລີຍ” 
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 7 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໂດຍຄວຳມຍນິດຂີອງພຣະອງົ 

   ພຣະອງົສະຖຳປະນຳຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄວໍ້ຢື່ຳງພ ເຂົຳທີື່ ເຂັໍ້ມແຂງ 

  ເມ  ື່ອພຣະອງົເຊ ື່ ອງພຣະພກັຂອງພຣະອງົ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍກ ລ  ຳບຳກໃຈ 

 8 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຮໍ້ອງທ ນຕ ື່ ພຣະອງົ 

   ແລະຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄດໍ້ອໍ້ອນວອນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ວື່ຳ 

 9 “ຈະໄດໍ້ກ  ຳໄລຫຍງັຈຳກເລ ອດຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍເມ  ື່ອຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຕໍ້ອງຕຳຍໄປ 

   ຂີໍ້ຝຸື່ນດນິຈະສນັເສີນພຣະອງົຫລ  

  ມນັຈະບອກເລົື່ ຳເລ ື່ ອງຄວຳມຈງິຂອງພຣະອງົຫລ  

 10 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂ ຮບັຟງັ ແລະກະລນຸຳຕ ື່ ຂ ໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

   ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂ ເປັນຜ ໍ້ຊື່ວຍເຫຼ ອຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ” 

 11 ສ  ຳລບັຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ ພຣະອງົປື່ຽນກຳນໄວໍ້ທກຸເປັນກຳນເຕັໍ້ນລ  ຳ 

   ພຣະອງົແກໍ້ເສ ໍ້ອຜໍ້ຳກະສອບຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍອອກ 

  ແລະຄຳດແອວຂໍ້ຳນໍ້ອຍດໍ້ວຍຄວຳມຍນິດ ີ

 12 ເພ ື່ ອຈດິວນິຍຳນຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະຮໍ້ອງເພງສນັລະເສີນພຣະອງົ 

   ແລະບ ື່ ມດິງຽບ ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະຖວຳຍໂມທະນຳແດື່ພຣະອງົເປັນນດິ 

ບົດທີ 31 
ການອ້ອນວອນພຣະເຈົ້າດ້ວຍຄວາມເຊື່ອ 

 1 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍມຳເພິື່ ງພຳອຳໄສພຣະອງົ 

   ຂ ຢື່ຳໃຫໍ້ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍພື່ຳຍແພໍ້ເລີຍ 

  ພຣະອງົຊງົເປັນ ພຣະເຈົ້າ ອງົທື່ຽງທ  ຳ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍອໍ້ອນວອນຫຳພຣະອງົ 

  ຂ ພຣະອງົຊງົຊື່ອຍຂໍ້ຳນໍ້ອຍໃຫໍ້ພ ົໍ້ນໄພດໍ້ວຍ. 

 2 ຂ ຊງົຟງັສຽງທ ນຂ ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ແລະຊງົຊື່ອຍໃຫໍ້ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍພ ົໍ້ນໄພໄວໆ 

  ຂ ພຣະອງົຊງົເປັນທີື່ ເພິື່ ງ ແລະຄຸໍ້ມຄອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ຂ ພຣະອງົຊງົເປັນເຄ ື່ ອງປໍ້ອງກນັຊື່ອຍຂໍ້ຳນໍ້ອຍໃຫໍ້ພ ົໍ້ນໄພ. 

 3 ພຣະອງົຊງົເປັນບື່ອນເພິື່ ງແລະເຄ ື່ ອງປໍ້ອງກນັຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

   ຂ ຊງົຊກັຈ ງ ແລະນ  ຳພຳຂໍ້ຳນໍ້ອຍດ ັື່ງທີື່ ພຣະອງົຊງົສນັຍຳໄວໍ້. 

 4 ຂ ຊງົຊື່ອຍຂໍ້ຳນໍ້ອຍໃຫໍ້ພ ົໍ້ນຈຳກບໍ້ວງແຮໍ້ວທີື່ ພວກເຂົຳຫໍ້ຳງໃສື່ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

   ເພຳະພຣະອງົເປັນທີື່ ເພິື່ ງພຳອຳໄສຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ. 

 5 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຂ ມອບຕວົໄວໍ້ໃນກຳນພິທກັຮກັສຳຂອງພຣະອງົ 



905 ເພງສັນລະເສີນ 31 
   ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະອງົຈະຕໍ້ອງຊື່ອຍຂໍ້ຳນໍ້ອຍໃຫໍ້ພ ົໍ້ນໄພ 

  ເພຳະພຣະອງົຊງົເປັນ ພຣະເຈົ້າ ອງົສດັຊ ື່ . 

 6 ພຣະອງົຊງົກຽດຊງັຜ ໍ້ທີື່ ຂຳບໄຫວໍ້ຮ ບເຄົຳລບົ 

   ແຕື່ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍເຊ ື່ ອພຣະອງົ. 

 7 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະຊມົຊ ື່ ນຍນິດ ີ

   ຍໍ້ອນຄວຳມຮກັອນັໝັໍ້ນຄງົຂອງພຣະອງົ 

  ພຣະອງົຊງົທອດພຣະເນດເຫັນຄວຳມທກຸທ ລະມຳນຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ພຣະອງົຊງົຮ ໍ້ຈກັຄວຳມທກຸລ  ຳບຳກຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ. 

 8 ພຣະອງົບ ື່ ໄດໍ້ຊງົອະນຍຸຳດໃຫໍ້ສດັຕ ຊະນະຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ແຕື່ຊງົຮກັສຳຂໍ້ຳນໍ້ອຍໃຫໍ້ປອດໄພ. 

 9 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂ ຊງົເມດຕຳກະລນຸຳຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍດໍ້ວຍ 

   ເພຳະຂໍ້ຳນໍ້ອຍຢ ື່ໃນຄວຳມທກຸໃຈ 

  ດວງຕຳຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍອິດເມ  ື່ອຍຍໍ້ອນກຳນຮໍ້ອງໄຫໍ້ເຫລ ອລ ົໍ້ນ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍອິດອື່ອນສດຸກ  ຳລງັ. 

 10 ຄວຳມເສຍໃຈພຳໃຫໍ້ຊວີດິຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍສິໍ້ນສດຸລງົ 

   ແລະກຳນຮໍ້ອງໄຫໍ້ຄ  ື່ຳຄວນພຳໃຫໍ້ອຳຍຂຸອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍສ ັໍ້ນເຂົໍ້ຳ 

  ຍໍ້ອນຄວຳມທກຸລ  ຳບຳກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈ ື່ງເປັນຄນົອື່ອນແອ 

   ແມ ື່ນແຕື່ກະດ ກຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍກ ຈະສ ນເສຍໄປ. 

 11 ສດັຕ ທງັຫລຳຍຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍຫວົຂວນັໃສື່ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

   ເພ ື່ ອນບໍ້ຳນໄດໍ້ໝິື່ ນປະໝຳດຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

  ຜ ໍ້ທີື່ ຮ  ໍ້ຈກັຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍກ ຢໍ້ຳນກວົຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

   ເມ  ື່ອພວກເຂົຳເຫັນຂໍ້ຳນໍ້ອຍຢ ື່ກຳງທຳງ ພວກເຂົຳກ ປບົໜີ. 

 12 ທກຸຄນົໄດໍ້ຫລງົລ ມຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ ຄ ກບັວື່ຳຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍໄດໍ້ຕຳຍໄປ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍເປັນເໝ ອນຂອງຖິໍ້ມແລໍ້ວ. 

 13 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄດໍ້ຍນິພວກສດັຕ ທງັຫລຳຍຊ ື່ ມກນັ 

   ສິື່ ງທີື່ ໜໍ້ຳຢໍ້ຳນຕກົໃຈໄດໍ້ອໍ້ອມຮອບຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

  ພວກສດັຕ ໄດໍ້ວຳງແຜນຕ ື່ ສ ໍ້ 

   ແລະເຮັດກນົອບຸຳຍສງັຫຳນຂໍ້ຳນໍ້ອຍ. 

 14 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍເຊ ື່ ອພຣະອງົ 

   ພຣະອງົຊງົເປັນ ພຣະເຈົ້າ ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ. 

 15 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຢ ື່ໃນກຳນພິທກັຮກັສຳຂອງພຣະອງົເລ ໍ້ອຍມຳ 

   ຂ ຊງົຊື່ອຍຂໍ້ຳນໍ້ອຍໃຫໍ້ພ ົໍ້ນຈຳກສດັຕ  
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  ແລະໃຫໍ້ພ ົໍ້ນຈຳກຜ ໍ້ທີື່ ຄອຍເຝົໍ້ຳຂ ົື່ມເຫັງຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍດໍ້ວຍ. 

 16 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍເປັນຜ ໍ້ຮບັໃຊໍ້ຂອງພຣະອງົ 

   ຂ ຊງົຫລຽວແລເມດຕຳຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

  ຍໍ້ອນຄວຳມເມດຕຳອນັໝັໍ້ນຄງົຂອງພຣະອງົ ຂ ຊງົຊື່ອຍຂໍ້ຳນໍ້ອຍໃຫໍ້ພ ົໍ້ນໄພ. 

 17 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຮໍ້ອງຫຳພຣະອງົ 

   ຂ ຢື່ຳໃຫໍ້ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍພື່ຳຍແພໍ້ 

  ແຕື່ຂ ໃຫໍ້ຄນົຊ ົື່ວທງັຫລຳຍພື່ຳຍແພໍ້ 

   ແລະໃຫໍ້ພວກເຂົຳມດິງຽບຢ ື່ໃນພິພບົຄນົຕຳຍ. 

 18 ຄນົຂີໍ້ຕວົະທີື່ ອວດດຈີອງຫອງ 

   ແລະເວົໍ້ຳປະໝຳດຄນົຊອບທ  ຳ ຈ ົື່ງມດິຢ ື່. 

 19 ສິື່ ງທີື່ ພຣະອງົຮກັສຳໄວໍ້ສ  ຳລບັຜ ໍ້ທີື່ ຢ  ຳເກງພຣະອງົກ ປະເສີດຫລຳຍ 

   ກຳນທີື່ ພຣະອງົຊງົປກົປກັຮກັສຳຜ ໍ້ທີື່ ໄວໍ້ວຳງໃຈໃນພຣະອງົ 

  ກ ເປັນກຳນແປກປະຫລຳດຕ ື່ ສຳຍຕຳຂອງທກຸ ໆຄນົ. 

 20 ພຣະອງົຊງົເຊ ື່ ອງພວກເຂົຳໄວໍ້ໃນບື່ອນປອດໄພທີື່ ພຣະພກັຂອງພຣະອງົ 

   ໃຫໍ້ພ ົໍ້ນຈຳກຜ ໍ້ທີື່ ວຳງແຜນອບຸຳຍປອງຮໍ້ຳຍພວກເຂົຳ 

  ພຣະອງົຊງົເຊ ື່ ອງພວກເຂົຳໄວໍ້ໃນບື່ອນພກັອຳໄສທີື່ ປອດໄພ 

   ເພ ື່ ອໃຫໍ້ພ ົໍ້ນຈຳກຄ  ຳໝິື່ ນປະໝຳດຂອງພວກສດັຕ ຂອງພວກເຂົຳ. 

 21 ສນັລະເສີນ ພຣະເຈົ້າ  

   ເພຳະຊງົສະແດງໃຫໍ້ເຫັນຢື່ຳງອດັສະຈນັ 

  ຄວຳມຮກັໝັໍ້ນຄງົຂອງພຣະອງົ 

   ເມ  ື່ອເມ  ອງຖ ກປິດລໍ້ອມໂດຍສດັຕ ! 

 22 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຄິດຢໍ້ຳນພຣະອງົໄລື່ໃຫໍ້ໜີໄປຈຳກພຣະອງົ 

   ແຕື່ພຣະອງົໄດໍ້ຍນິຄ  ຳຮໍ້ອງຂ ໃຫໍ້ຊື່ອຍເຫລ ອແລໍ້ວ. 

 23 ທກຸຄນົທີື່ ໄວໍ້ວຳງໃຈໃນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈ ົື່ງຮກັພຣະອງົ 

   ພຣະອງົຊງົຄຸໍ້ມຄອງຜ ໍ້ທີື່ ມຄີວຳມໄວໍ້ວຳງໃຈ 

  ແຕື່ວື່ຳພຣະອງົຈະຊງົລງົໂທດຢື່ຳງໜກັແກື່ຜ ໍ້ທີື່ ຈອງຫອງ. 

 24 ທກຸຄນົທີື່ ມຄີວຳມຫວງັຢ ື່ໃນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ຈ ົື່ງມກີ  ຳລງັໃຈ ແລະກໍ້ຳຫຳນເທີໍ້ນ. 

ບົດທີ 32 
ການຍອມຜິດ ແລະການໃຫ້ອະໄພ 

 1 ຄວຳມສກຸເປັນຂອງຜ ໍ້ທີື່ ໄດໍ້ຮບັກຳນໃຫໍ້ອະໄພ 

   ແລະຜ ໍ້ທີື່ ໄດໍ້ຮບັກຳນຍກົໂທດ. 
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 2 ຄວຳມສກຸເປັນຂອງຜ ໍ້ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ບ ື່ ໄດໍ້ຕ ື່ ວ ື່ຳກຳນກະທ  ຳຜິດຂອງຕນົ 

   ແລະຜ ໍ້ບ ື່ ມກີນົອບຸຳຍຫລອກລວງຄນົອ ື່ ນ. 

 3 ເມ  ື່ອຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍບ ື່ ສຳລະພຳບຄວຳມຜິດ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍກ ໄດໍ້ຮບັທກຸຈນົຮໍ້ອງໄຫໍ້ຕະຫລອດມ ໍ້. 

 4 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະອງົຊງົລງົໂທດຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ທງັກຳງເວັນ ແລະກຳງຄ ນ 

  ກ  ຳລງັຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍອື່ອນແຮງລງົ 

   ເໝ ອນດ ັື່ງຄວຳມປຽກຊຸື່ມທີື່ ແຫໍ້ງລງົໃນລະດ ຮ ໍ້ອນ. 

ເຊລຳ 

 5 ແຕື່ເມ  ື່ອຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຍອມຮບັຜິດຕ ື່ ພຣະອງົ 

   ໂດຍບ ື່ ໄດໍ້ປກົປິດຫຍງັໄວໍ້ 

  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍສຳລະພຳບທກຸຢື່ຳງ 

   ແລໍ້ວພຣະອງົກ ຊງົອະໄພໃນກຳນລື່ວງລະເມດີຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ. 

ເຊລຳ 

 6 ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ຜ ໍ້ທີື່ ຈງົຮກັພກັດຕີ ື່ ພຣະອງົຕໍ້ອງອໍ້ອນວອນຮໍ້ອງຫຳພຣະອງົ 

   ໃນຍຳມລ  ຳບຳກ 

  ເມ  ື່ອນ  ໍ້ຳຫລຳຍຂ ໍ້ນ ມນັຈະບ ື່ ຖ ໍ້ວມໄປເຖງິພວກເຂົຳ. 

 7 ພຣະອງົຊງົເປັນບື່ອນຫລບົລີໍ້ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ພຣະອງົຈະຊງົຊື່ອຍຂໍ້ຳນໍ້ອຍໃຫໍ້ພ ົໍ້ນຈຳກຄວຳມທກຸຍຳກລ  ຳບຳກ 

  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຮໍ້ອງເພງດໍ້ວຍສຽງດງັໃນກຳນທີື່ ພຣະອງົໄດໍ້ຊງົຊື່ອຍໃຫໍ້ພ ົໍ້ນໄພ 

   ເພຳະວື່ຳພຣະອງົຊງົຄຸໍ້ມຄອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄວໍ້. 

ເຊລຳ 

 8 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົກື່ຳວວື່ຳ, ເຮົຳຈະສອນໃຫໍ້ເຈົໍ້ຳຮ ໍ້ຈກັທຳງ 

   ທີື່ ເຈົໍ້ຳຈະຕໍ້ອງໄປ 

  ເຮົຳຈະໃຫໍ້ເຈົໍ້ຳຮຽນຮ ໍ້ແລະເຮົຳຈະຕກັເຕ ອນເຈົໍ້ຳ. 

 9 ຢື່ຳດ ໍ້ດ ໍ້ຳນດ ັື່ງມ ໍ້ຳ ຫລ ລ  

   ທີື່ ບ ື່ ຍອມຟງັຄວຳມ 

  ຖໍ້ຳບ ື່ ເອົຳເຊ ອກຜ ກປຳກຂອງມນັ. 

 10 ຄນົຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍຈະໄດໍ້ຮບັຄວຳມທກຸທ ລະມຳນ 

   ແຕື່ຜ ໍ້ທີື່ ເຊ ື່ ອ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

  ຈະໄດໍ້ຮບັກຳນຄຸໍ້ມຄອງດໍ້ວຍຄວຳມຮກັອນັໝັໍ້ນຄງົຂອງພຣະອງົ. 

 11 ສື່ວນຜ ໍ້ທີື່ ຊອບທ  ຳທກຸຄນົຈ ົື່ງຊມົຊ ື່ ນຍນິດ ີ

   ໃນສິື່ ງທີື່ ພຣະອງົຊງົກະທ  ຳ 
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  ແລະທກຸຄນົທີື່ ມຈີດິໃຈຊ ື່ ຕງົ ຈ ົື່ງໂຮຮໍ້ອງຍນິດ.ີ 

ບົດທີ 33 
ເພງສັນລະເສີນ 

 1 ທກຸຄນົທີື່ ເປັນຄນົຊອບທ  ຳ 

   ຈ ົື່ງຍນິດໃີນສິື່ ງທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົກະທ  ຳ 

  ແລະທກຸຄນົທີື່ ມຈີດິໃຈຊ ື່ ຕງົ ຈ ົື່ງສນັລະເສີນພຣະອງົ. 

 2 ຈ ົື່ງຖວຳຍກຳນຂອບພຣະຄນຸແດື່ພຣະອງົດໍ້ວຍກຳນດດີພິນ 

   ຈ ົື່ງຮໍ້ອງເພງຖວຳຍແກື່ພຣະອງົດໍ້ວຍເຄ ື່ ອງດນົດນີ ັ ໍ້ນ. 

 3 ຈ ົື່ງຮໍ້ອງເພງບດົໃໝື່ຖວຳຍແດື່ພຣະອງົ 

   ດໍ້ວຍກຳນດດີພິນຢື່ຳງມ ື່ວນຊ ື່ ນ ແລະຮໍ້ອງເພງດໍ້ວຍສຽງດງັ. 

 4 ພຣະວຳຈຳຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົເປັນຈງິ 

   ແລະກດິຈະກຳນທກຸຢື່ຳງຂອງພຣະອງົຊງົເປັນທີື່ ໄວໍ້ວຳງໃຈໄດໍ້. 

 5 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົຮກັຄວຳມຊອບທ  ຳ ແລະຄວຳມສດັຊ ື່ 

   ຄວຳມຮກັອນັໝັໍ້ນຄງົຂອງພຣະອງົຊງົເຕັມທົື່ວໄປໃນແຜື່ນດນິໂລກ. 

 6 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົສໍ້ຳງສະຫວນັຊ ັໍ້ນຟໍ້ຳດໍ້ວຍພຣະດ  ຳລດັຂອງພຣະອງົ 

   ພຣະອງົຊງົສໍ້ຳງຕຳເວັນ ເດ ອນແລະດຳວດໍ້ວຍພຣະວຳຈຳຂອງພຣະອງົ. 

 7 ພຣະອງົຊງົທໍ້ອນໂຮມເອົຳນ  ໍ້ຳທະເລທງັໝດົໄວໍ້ໃນບື່ອນດຽວ 

   ພຣະອງົຊງົຂງັມະຫຳສະໝດຸອນັເລິກໄວໍ້ໃນບື່ອນຂອງມນັ. 

 8 ທົື່ວທງັແຜື່ນດນິໂລກຈ ົື່ງຢ ຳເກງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ທກຸ ໆຄນົທີື່ ຢ ື່ໃນໂລກຈ ົື່ງຢໍ້ຳນຢ ຳເກງພຣະອງົ. 

 9 ເມ  ື່ອພຣະອງົຊງົສ ັື່ງ ໂລກນີໍ້ກ ເກດີຂ ໍ້ນມຳ 

   ແລະທກຸ ໆສິື່ ງປະກດົຂ ໍ້ນມຳຕຳມພຣະດ  ຳລດັຂອງພຣະອງົ. 

 10 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົທ  ຳລຳຍຈດຸປະສງົຂອງຊນົຊຳດຕື່ຳງໆ 

   ພຣະອງົຊງົໃຫໍ້ແຜນກຳນຂອງພວກເຂົຳໄຮໍ້ປະໂຫຍດ. 

 11 ແຕື່ສື່ວນແຜນກຳນຂອງພຣະອງົນ ັໍ້ນຊງົໝັໍ້ນຄງົຕະຫລອດໄປ 

   ແລະຄວຳມປຳດຖະໜຳດຂີອງພຣະອງົຊງົເປັນຢ ື່ຊ ົື່ວນດິລນັດອນ. 

 12 ຄວຳມສກຸຈ ົື່ງມແີກື່ຊນົຊຳດທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເປັນ ພຣະເຈົ້າ ຂອງພວກເຂົຳ 

   ແລະຜ ໍ້ທີື່ ພຣະອງົຊງົເລ ອກໄວໍ້ໃຫໍ້ເປັນພວກຂອງພຣະອງົ. 

 13 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົທອດພຣະເນດລງົຈຳກສະຫວນັຊ ັໍ້ນຟໍ້ຳ 

   ແລະຊງົເຫັນມະນດຸທກຸຄນົ. 

 14 ຢ ື່ທີື່ ນ ັ ໍ້ນ ພຣະອງົຊງົປກົຄອງ ແລະເບິື່ ງແຍງທກຸໆຄນົ 
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   ທີື່ ຢ ື່ເທິງແຜື່ນດນິໂລກ. 

 15 ພຣະອງົຊງົປະກອບຄວຳມນ ກຄິດທງັຫລຳຍຂອງພວກເຂົຳ 

   ແລະຊງົຮ ໍ້ຈກັທກຸ ໆສິື່ ງທີື່ ພວກເຂົຳເຮັດ. 

 16 ເຈົໍ້ຳຊວີດິບ ື່ ສຳມຳດຊະນະດໍ້ວຍກ  ຳລງັທະຫຳນໄດໍ້ 

   ແລະທະຫຳນກ ບ ື່ ສຳມຳດຊະນະຍໍ້ອນກ  ຳລງັຂອງຕນົໄດໍ້. 

 17 ມ ໍ້ຳເສິກໃຊໍ້ເອົຳໄຊຊະນະໃນກຳນຮບົບ ື່ ໄດໍ້ 

   ກ  ຳລງັອນັແຮງກໍ້ຳຂອງມນັກ ຊື່ອຍໃຫໍ້ພ ົໍ້ນບ ື່ ໄດໍ້. 

 18 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຄອຍເຝົໍ້ຳເບິື່ ງແຍງຜ ໍ້ທີື່ ຢ  ຳເກງພຣະອງົ 

   ແລະຜ ໍ້ທີື່ ເຊ ື່ ອໃນຄວຳມຮກັອນັໝັໍ້ນຄງົຂອງພຣະອງົ. 

 19 ພຣະອງົຊງົຊື່ອຍພວກເຂົຳໃຫໍ້ພ ົໍ້ນຈຳກຄວຳມຕຳຍ 

   ແລະຊງົຄຸໍ້ມຄອງໃຫໍ້ພວກເຂົຳມຊີວີດິຢ ື່ຕ ື່ ໄປໃນເວລຳອ ດຢຳກ. 

 20 ພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍຂ ຝຳກຄວຳມຫວງັໄວໍ້ກບັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ພຣະອງົຊງົເປັນຜ ໍ້ຊື່ອຍເຫລ ອ ແລະຜ ໍ້ປກົປກັຮກັສຳພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍ. 

 21 ພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍຍນິດນີ  ຳພຣະອງົ 

   ແລະເຊ ື່ ອໄວໍ້ວຳງໃຈໃນພຣະນຳມອນັບ ລິສດຸຂອງພຣະອງົ. 

 22 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂ ໃຫໍ້ຄວຳມຮກັອນັໝັໍ້ນຄງົຂອງພຣະອງົ 

   ຊງົສະຖດິຢ ື່ກບັພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

  ຜ ໍ້ໄດໍ້ຝຳກຄວຳມຫວງັໄວໍ້ກບັພຣະອງົ. 

ບົດທີ 34 
ການສັນລະເສີນຄວາມດີຂອງພຣະເຈົ້າ 

 1 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະຂອບພຣະຄນຸ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ທກຸເວລຳ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະບ ື່ ເຊົຳສນັລະເສີນພຣະອງົຈກັເທ ື່ ອ. 

 2 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະສນັລະເສີນໃນສິື່ ງທີື່ ພຣະອງົຊງົກະທ  ຳ 

   ຂ ໃຫໍ້ທກຸ ໆຄນົທີື່ ຖ ກຂ ົື່ມເຫັງຟງັເອົຳ ແລະຍນິດ.ີ 

 3 ຈ ົື່ງພຳກນັປະກຳດຄວຳມຍິື່ ງໃຫຍື່ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ຂ ໃຫໍ້ພວກເຮົຳພໍ້ອມກນັສນັລະເສີນພຣະນຳມຂອງພຣະອງົ. 

 4 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄດໍ້ອໍ້ອນວອນຫຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແລະພຣະອງົຊງົຕອບຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ພຣະອງົຊງົໃຫໍ້ຄວຳມຢໍ້ຳນກວົຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍໝດົໄປ. 

 5 ຜ ໍ້ທີື່ ຖ ກຂ ົື່ມເຫັງໄດໍ້ມຳເບິື່ ງພຣະອງົ ແລະຍນິດ ີ

   ພວກເຂົຳຈະບ ື່ ສ ນເສຍຄວຳມຫວງັຈກັເທ ື່ ອ. 

 6 ຜ ໍ້ທີື່ ຕໍ້ອງກຳນຄວຳມຊື່ອຍເຫລ ອຮໍ້ອງຫຳພຣະອງົ ພຣະອງົຊງົຊື່ອຍລຳວ 
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   ພຣະອງົຊງົຊື່ອຍລຳວໃຫໍ້ພ ົໍ້ນຈຳກຄວຳມທກຸລ  ຳບຳກນຳ ໆປະກຳນ. 

 7 ທ ດຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ຮກັສຳຜ ໍ້ທີື່ ຢ  ຳເກງພຣະອງົ 

   ແລະຊື່ອຍຊວີດິຂອງລຳວໃຫໍ້ພ ົໍ້ນຈຳກອນັຕະລຳຍ. 

 8 ພວກທື່ຳນຈະພບົດໍ້ວຍຕນົເອງວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົດພີຽງໃດ 

   ຄວຳມສກຸເປັນຂອງຜ ໍ້ທີື່ ສະແຫວງຫຳຄວຳມປອດໄພໃນພຣະອງົ. 

 9 ໄພື່ພນົທກຸຄນົຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈ ົື່ງຢ ຳເກງພຣະອງົ 

   ຜ ໍ້ທີື່ ຢ  ຳເກງພຣະອງົຈະໄດໍ້ຮບັທກຸສິື່ ງຕຳມທີື່ ຕນົຕໍ້ອງກຳນ. 

 10 ແມ ື່ນແຕື່ຝ ງສິງກ ຍງັຂຳດອຳຫຳນ ແລະອ ດຫິວ 

   ແຕື່ວື່ຳຜ ໍ້ທີື່ ເຊ ື່ ອຟງັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະບ ື່ ຂຳດສິື່ ງທີື່ ດເີລີຍ. 

 11 ພວກລ ກຫລຳນຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍເອີຍ ຈ ົື່ງມຳພີໍ້ ແລະຟງັຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍເທີໍ້ນ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະສອນໃຫໍ້ພວກເຂົຳຢ ຳເກງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ. 
 12 ພວກເຈົໍ້ຳມກັຊວີດິມ ື່ວນຊ ື່ ນແມ ື່ນບ ? 

   ພວກເຈົໍ້ຳປຳດຖະໜຳຊວີດິຍ ນຍຳວ ແລະຄວຳມສກຸບ ື່ ແມ ື່ນບ ? 

 13 ຖໍ້ຳຢື່ຳງນ ັໍ້ນ ຢື່ຳເວົໍ້ຳຄວຳມຊ ົື່ວຊໍ້ຳ ແລະເວົໍ້ຳຕວົະ. 

 14 ຈ ົື່ງຫນັຫລງັໃຫໍ້ຄວຳມຊ ົື່ວຊໍ້ຳ ແລະສໍ້ຳງແຕື່ຄວຳມດ ີ

   ຖໍ້ຳຕໍ້ອງກຳນສິື່ ງເຫລົື່ ຳນີໍ້ ຈ ົື່ງປຳດຖະໜຳຫຳແຕື່ຄວຳມສະຫງບົສກຸ 

  ແລະສໍ້ຳງແຕື່ຄວຳມດຂີ ໍ້ນ. 

 15 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົຄອຍເຝົໍ້ຳເບິື່ ງແຍງຄນົຊອບທ  ຳ 

   ແລະຊງົຟງັສຽງຮໍ້ອງຂ ຂອງພວກເຂົຳ. 

 16 ແຕື່ພຣະອງົຊງົຫນັໜໍ້ຳໜີຈຳກຜ ໍ້ທີື່ ເຮັດຊ ົື່ວ 

   ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ແມ ື່ນແຕື່ພວກປະຊຳຊນົຂອງລຳວກ ຈະລ ມລຳວໄປ. 

 17 ເມ  ື່ອຄນົຊອບທ  ຳຮໍ້ອງຫຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະອງົຊງົຟງັລຳວ 

   ພຣະອງົຊງົຊື່ອຍຊວີດິລຳວໃຫໍ້ພ ົໍ້ນຈຳກຄວຳມທກຸລ  ຳບຳກ. 

 18 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົສະຖດິຢ ື່ໃກ ໍ້ຜ ໍ້ທີື່ ຂຳດຄວຳມກໍ້ຳຫຳນ 

   ແລະພຣະອງົຊງົຊື່ອຍຜ ໍ້ທີື່ ສ ນເສຍຄວຳມຫວງັທກຸຢື່ຳງ. 

 19 ຄນົດທີນົທກຸທ ລະມຳນຕ ື່ ຄວຳມຍຳກລ  ຳບຳກຢື່ຳງຫລວງຫລຳຍ 

   ແຕື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົຊື່ອຍລຳວໃຫໍ້ພ ົໍ້ນຈຳກສິື່ ງເຫລົື່ ຳນີໍ້. 

 20 ພຣະອງົຊງົຄຸໍ້ມຄອງລຳວໄວໍ້ທກຸຢື່ຳງ 

   ແມ ື່ນແຕື່ກະດ ກຊກີໜ ື່ ງຂອງລຳວກ ຈະບ ື່ ຫກັແຕກໄປ. 

 21 ຄວຳມຊ ົື່ວຈະເຮັດໃຫໍ້ຄນົຊ ົື່ວຊໍ້ຳຕຳຍໄປ 

   ຄນົທີື່ ກຽດຊງັຄນົຊອບທ  ຳຈະຖ ກໂທດ. 

 22 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົຊື່ອຍຜ ໍ້ຮບັໃຊໍ້ຂອງພຣະອງົໃຫໍ້ພ ົໍ້ນໄພ 
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   ຜ ໍ້ທີື່ ຢ ື່ໃນຄວຳມຄຸໍ້ມຄອງຂອງພຣະອງົຈະພ ົໍ້ນໄພ. 

ບົດທີ 35 
ດາວິດທ ນຂໍຄວາມປອດໄພ 

ເພງສນັລະເສີນຂອງດຳວດິ 

 1 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂ ຕໍ້ຳນທຳນຜ ໍ້ທີື່ ຕໍ້ຳນທຳນຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ຂ ສ ໍ້ຮບົຜ ໍ້ທີື່ ຮບົກບັຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

 2 ຂ ຖ ໂລື່ ແລະເສ ໍ້ອຫຸໍ້ມເກຳະ ແລະລກຸຂ ໍ້ນຊື່ວຍຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

 3 ຂ ຕຽມຫອກ ແລະຂວຳນ ສ ໍ້ຜ ໍ້ຂ ົື່ມເຫັງຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

   ຂ ກ ື່ຳວກບັຈດິໃຈຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍວື່ຳ 

  “ເຮົຳເປັນຜ ໍ້ຊື່ວຍໃຫໍ້ລອດພ ົໍ້ນຂອງເຈົໍ້ຳ” 

 4 ຜ ໍ້ທີື່ ສະແຫວງຫຳຊວີດິຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍນ ັໍ້ນ 

   ຂ ໃຫໍ້ພວກເຂົຳໄດໍ້ອບັອຳຍ ແລະເສ ື່ ອມເສຍກຽດ 

  ຜ ໍ້ທີື່ ປະດດິຄວຳມຊ ົື່ວຕ ື່ ສ ໍ້ຂ ໍ້ຳນ ໍ້ອຍນ ັໍ້ນ ຂ ໃຫໍ້ພວກເຂົຳກບັໄປແລະໄຮໍ້ກຽດ 

 5 ຂ ໃຫໍ້ພວກເຂົຳເປັນເໝ ອນແກບຕ ື່ໜໍ້ຳລມົ 

   ແລະຂ ທ ດຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂບັໄລື່ຕຳມພວກເຂົຳໄປ 

 6 ຂ ໃຫໍ້ທຳງຂອງພວກເຂົຳມ  ດ ແລະມ ື່ນ 

   ແລະຂ ໃຫໍ້ທ ດຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂ ົື່ມເຫັງພວກເຂົຳ 

 7 ເພຳະພວກເຂົຳເອົຳແຮໍ້ວເຊ ື່ ອງດກັຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍໄວໍ້ຢື່ຳງບ ື່ ມເີຫດ 

   ພວກເຂົຳຂດຸຂມຸຫວງັເອົຳຊວີດິຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຢື່ຳງບ ື່ ມເີລ ື່ ອງ 

 8 ຂ ໃຫໍ້ຄວຳມຈບິຫຳຍມຳເຖງິລຳວຢື່ຳງບ ື່ ຮ  ໍ້ຕວົ 

   ແລະຂ ໃຫໍ້ແຮໍ້ວທີື່ ລຳວເຊ ື່ ອງໄວໍ້ນ ັ ໍ້ນຕດິລຳວເອງ 

  ແລະໃຫໍ້ລຳວຕດິແຮໍ້ວຈບິຫຳຍເອງ 

 9 ແລໍ້ວຈດິວນິຍຳນຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະຊມົຊ ື່ ນຍນິດໃີນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ຍນິດຢີ ື່ໃນກຳນຊື່ວຍໃຫໍ້ລອດພ ົໍ້ນຂອງພຣະອງົ 

 10 ກະດ ກທງັໝດົຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະກື່ຳວວື່ຳ “ຂໍ້ຳແຕື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ມຜີ ໍ້ໃດເໝ ອນພຣະອງົ 

  ພຣະອງົຜ ໍ້ຊື່ວຍຄນົຍຳກຈນົໃຫໍ້ພ ົໍ້ນຈຳກຜ ໍ້ທີື່ ເຂັໍ້ມແຂງເກນີກ  ຳລງັຂອງລຳວ 

   ຄນົຍຳກຈນົ ແລະຄນົຂດັສນົຈຳກຜ ໍ້ທີື່ ປຸໍ້ນລຳວ” 

 11 ມພີະຍຳນບ ື່ ຈງິລກຸຂ ໍ້ນ ພວກເຂົຳຟໍ້ອງສິື່ ງທີື່ ຂ ໍ້ຳນ ໍ້ອຍບ ື່ ຮ  ໍ້ 

 12 ພວກເຂົຳສະໜອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍໂດຍເຮັດຊ ົື່ວຕອບແທນຄວຳມດ ີ

   ຈດິໃຈຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍກ ໂສກເສົໍ້ຳ 
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 13 ສື່ວນຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເມ  ື່ອພວກເຂົຳປື່ວຍ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍສວມຜໍ້ຳກະສອບ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຂ ົື່ມໃຈຕນົເອງດໍ້ວຍກຳນອດົອຳຫຳນ 

  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍກ ົໍ້ມໜໍ້ຳລງົທີື່ ເອິກອະທິຖຳນ 

 14 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍປະພ ດເໝ ອນຢື່ຳງພວກເຂົຳເປັນເພ ື່ ອນ ຫລ ພີື່ ນ ໍ້ອງຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຄ ຕກົ ແລະຮໍ້ອງໄຫໍ້ເໝ ອນຄນົໄວໍ້ທກຸໃຫໍ້ແມ ື່ 

 15 ແຕື່ເມ  ື່ອຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍສະດດຸ ພວກເຂົຳກ ຊຸມນມຸກນັຢື່ຳງຖ ກໃຈ 

   ນກັເລງລວບລວມກນັມຳສ ໍ້ກບັຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຍງັບ ື່ ຮ  ໍ້ 

  ແຕື່ພວກເຂົຳໄດໍ້ດື່ຳວື່ຳຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຢື່ຳງບ ື່ ຢດຸຢ ັໍ້ງ 

 16 ພວກເຂົຳເຍຳະເຍີໍ້ຍຢື່ຳງຄນົໜໍ້ຳຊ ື່ ໃຈຄດົໃນກຳນລໍ້ຽງຕື່ຳງໆ 

   ກດັແຂໍ້ວໃສື່ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

 17 ຂໍ້ຳແດື່ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະອງົຈະບ ື່ ທອດພຣະເນດອີກດນົເທົື່ ຳໃດ 

   ຂ ຊື່ວຍຈດິວນິຍຳນຂໍ້ຳນໍ້ອຍໃຫໍ້ພ ົໍ້ນຈຳກຄວຳມໂຫດຮໍ້ຳຍຂອງພວກເຂົຳ 

  ຊື່ວຍຊວີດິຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຈຳກໝ ື່ສິງໃຫຍື່ 

 18 ແລໍ້ວຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຈະໂມທະນຳພຣະຄນຸພຣະອງົໃນທີື່ ຊຸມນມຸໃຫຍື່ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະສນັລະເສີນພຣະອງົທື່ຳມກຳງຄນົເປັນຈ  ຳນວນຫລຳຍ 

 19 ຂ ຢື່ຳໃຫໍ້ຄ ື່ແຂື່ງຜ ໍ້ຂຳດເຫດຜນົນ ັໍ້ນມຄີວຳມຊມົຊ ື່ ນຍນິດເີໜ ອຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

   ແລະຢື່ຳໃຫໍ້ບນັດຳຜ ໍ້ທີື່ ກຽດຊງັຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຢື່ຳງບ ື່ ມເີຫດໄດໍ້ຍກິຄິໍ້ວລິື່ ວຕຳໃຫໍ້ກນັ 

 20 ເພຳະພວກເຂົຳບ ື່ ເວົໍ້ຳຢື່ຳງສນັຕ ິ

   ແຕື່ພວກເຂົຳຄິດຖໍ້ອຍຄ  ຳຕວົະຕ ື່ ບນັດຳຜ ໍ້ທີື່ ສະຫງບົງຽບໃນແຜື່ນດນິ 

 21 ພວກເຂົຳອໍ້ຳປຳກກວໍ້ຳງໃສື່ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ ພວກເຂົຳກື່ຳວວື່ຳ “ວື່ຳຈງັໃດ ວື່ຳຈງັໃດ 

   ເຮົຳເຫັນກບັຕຳແລໍ້ວ” 

ດາວິດທ ນຂໍໃຫ້ພຣະເຈົ້າຕໍ່ສ ້ກັບພວກສັດຕ ຂອງເພິ່ນ 
 22 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະອງົທອດພຣະເນດແລໍ້ວ ຂ ຢື່ຳຢ ື່ເສີຍ 

   ຂໍ້ຳແດື່ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂ ຢື່ຳສະຖດິໄກຈຳກຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

 23 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະເຈົ້າ ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ຂ ຮ ໍ້ອນພຣະໄທ ຕ ື່ ນຂ ໍ້ນເພ ື່ ອເຫັນແກື່ສິດທິຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

  ເພ ື່ ອເຫັນແກື່ເລ ື່ ອງຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍເຖດີ 

 24 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ຂ ໃຫໍ້ຄວຳມຍດຸຕທິ  ຳແກື່ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຕຳມຄວຳມຊອບທ  ຳຂອງພຣະອງົ 

  ແລະຂ ຢື່ຳໃຫໍ້ພວກເຂົຳຊມົຊ ື່ ນຍນິດເີໜ ອຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

 25 ຢື່ຳໃຫໍ້ພວກເຂົຳທງັຫລຳຍຄິດໃນໃຈວື່ຳ 

   “ເອີໍ້ ເຮົຳໄດໍ້ຕຳມໃຈປຳດຖະໜຳຂອງເຮົຳ” 
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  ຢື່ຳໃຫໍ້ພວກເຂົຳກື່ຳວໄດໍ້ວື່ຳ 

   “ເຮົຳໄດໍ້ກ ນລຳວແລໍ້ວ” 

 26 ຂ ໃຫໍ້ພວກເຂົຳໄດໍ້ອບັອຳຍ ແລະໄດໍ້ຄວຳມຫຍຸໍ້ງຍຳກນ  ຳກນັ 

   ຄ ຜ ໍ້ຊມົຊ ນຍນິດ ີເພຳະຄວຳມລ  ຳບຳກຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

  ໃຫໍ້ພວກເຂົຳໄດໍ້ຫ ົື່ມຄວຳມອບັອຳຍ ແລະເສ ື່ ອມເສຍກຽດ 

   ຄ ຜ ໍ້ທີື່ ອວດຕວົສ ໍ້ຂ ໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

 27 ຂ ໃຫໍ້ບນັດຳຜ ໍ້ທີື່ ເຫັນດໃີນເຫດອນັຊອບທ  ຳຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍໂຫື່ຮ ໍ້ອງ 

   ແລະຍນິດ ີແລະກື່ຳວຢ ື່ສະເໝີວື່ຳ “ຂ ໃຫໍ້ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ນ ັໍ້ນຍິື່ ງໃຫຍື່ 

  ພຣະອງົຜ ໍ້ປິຕຍິນິດໃີນຄວຳມຈະເລີນຂອງຜ ໍ້ຮບັໃຊໍ້ຂອງພຣະອງົ” 

 28 ແລໍ້ວລີໍ້ນຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະບອກເຖງິຄວຳມຊອບທ  ຳຂອງພຣະອງົ 

   ແລະຈະສນັລະເສີນພຣະອງົແຕື່ເຊົໍ້ຳຈນົຄ  ື່ຳ 

ບົດທີ 36 
ພາບຂອງຄົນອະທຳ 

ເຖງິຫວົໜໍ້ຳນກັຮໍ້ອງ ເພງສນັລະເສີນຂອງດຳວດິ ຜ ໍ້ຮບັໃຊໍ້ຂອງພຣະຜ ໍ້ເປັນເຈົໍ້ຳ 

 1 ກຳນລະເມດີຂອງຄນົຊ ົື່ວເລິກເຂົໍ້ຳໄປໃນໃຈຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍວື່ຳ 

   “ໃນແວວຕຳຂອງລຳວບ ື່ ມຄີວຳມຢ ຳເກງ ພຣະເຈົ້າ” 
 2 ເພຳະລຳວຍໍ້ອງຍ ຕນົເອງໃນສຳຍຕຳຂອງຕນົຈນົໄດໍ້ພບົວື່ຳຄວຳມຊ ົື່ວຊໍ້ຳ 

   ຂອງລຳວເປັນສິື່ ງທີື່ ໜໍ້ຳລງັກຽດ 

 3 ຖໍ້ອຍຄ  ຳຈຳກປຳກຂອງລຳວກ ຊ ົື່ວຊໍ້ຳ ແລະຫລອກລວງ 

   ລຳວຢດຸທີື່ ຈະປະພ ດຢື່ຳງສະຫລຳດ ແລະກະທ  ຳຄວຳມດ ີ

 4 ລຳວຄິດຄວຳມຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍເມ  ື່ອລຳວຢ ື່ເທິງຕຽງນອນຂອງລຳວ 

   ລຳວວຳງຕວົໃນທຳງທີື່ ບ ື່ ດ ີລຳວບ ື່ ໄດໍ້ກຽດຊງັຄວຳມຊ ົື່ວ 

 5 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຄວຳມເມດຕຳຂອງພຣະອງົຢ ື່ໃນຟໍ້ຳສະຫວນັ 

   ຄວຳມສດັຊ ື່ ຂອງພຣະອງົໄປເຖງິເມກ 

 6 ຄວຳມຊອບທ  ຳຂອງພຣະອງົເໝ ອນພ ເຂົຳໃຫຍື່ທງັຫລຳຍ 

   ຄ  ຳຕດັສິນຂອງພຣະອງົເໝ ອນບື່ອນເລິກ ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

  ພຣະອງົຊື່ວຍມະນດຸ ແລະສດັໃຫໍ້ລອດພ ົໍ້ນ 

 7 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະເຈົ້າ ຄວຳມເມດຕຳຂອງພຣະອງົປະເສີດຈກັເທົື່ ຳໃດ 

   ບດຸທງັຫລຳຍຂອງມະນດຸເຂົໍ້ຳລີໍ້ໄພຢ ື່ໃຕໍ້ຮ ົື່ມປີກຂອງພຣະອງົ 

 8 ພວກເຂົຳອີື່ ມດໍ້ວຍຄວຳມອດຸມົສມົບ ນແຫື່ງພຣະວຫິຳນຂອງພຣະອງົ 

   ແລະພຣະອງົຈະປະທຳນໃຫໍ້ພວກເຂົຳດ ື່ ມ 

  ຈຳກແມ ື່ນ  ໍ້ຳແຫື່ງຄວຳມສກຸສ  ຳລຳນຂອງພຣະອງົ 
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 9 ເພຳະລ  ຳນ  ໍ້ຳພແຸຫື່ງຊວີດິຢ ື່ກບັພຣະອງົ 

   ເຮົຳຈະເຫັນຄວຳມສະຫວື່ຳງໂດຍຄວຳມສະຫວື່ຳງຂອງພຣະອງົ 

ການທ ນຂໍພຣະພອນຈາກພຣະເຈົ້າ 
 10 ຂ ປະທຳນຄວຳມເມດຕຳຂອງພຣະອງົຕ ື່ ໄປແກື່ຜ ໍ້ທີື່ ຮ  ໍ້ຈກັພຣະອງົ 

   ແລະຄວຳມຊອບທ  ຳຂອງພຣະອງົແກື່ຄນົໃຈທື່ຽງທ  ຳ 

 11 ຂ ຢື່ຳໃຫໍ້ຕນີຂອງຄນົຈອງຫອງມຳເໜ ອຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ຫລ ໃຫໍ້ມ  ຂອງຄນົຊ ົື່ວຂບັໄລື່ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍໄປ 

 12 ແລໍ້ວຄນົກະທ  ຳຄວຳມຊ ົື່ວຊໍ້ຳກ ລ ົໍ້ມຢ ື່ບື່ອນນ ັໍ້ນ 

   ພວກເຂົຳຖ ກຊຸກລງົ ລກຸຂ ໍ້ນອີກບ ື່ ໄດໍ້ 

ບົດທີ 37 
ໂຊກຊະຕາຂອງຄົນຊົ່ວ ແລະຄົນດີ 

 1 ຢື່ຳເສຍໃຈຍໍ້ອນຄນົຊ ົື່ວ. 

   ຢື່ຳອິດສຳຜ ໍ້ທີື່ ໄດໍ້ມຳໃນທຳງຜິດ. 

 2 ພວກເຂົຳຈະສ ນເສຍໄປເໝ ອນຫຍໍ້ຳທີື່ ຫື່ຽວແຫໍ້ງລງົ 

   ພວກເຂົຳຈະຕຳຍເໝ ອນດ ັື່ງຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ທີື່ ຫື່ຽວແຫໍ້ງ. 

 3 ຈ ົື່ງເຊ ື່ ອຟງັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແລະສໍ້ຳງແຕື່ຄວຳມດ ີ

   ແລໍ້ວອຳໄສຢ ື່ໃນປະເທດຂອງຕນົຢື່ຳງປອດໄພ. 

 4 ຈ ົື່ງຊອກຫຳຄວຳມສກຸໃນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ແລະພຣະອງົຈະປະທຳນໃຫໍ້ຕຳມໃຈມກັຂອງເຈົໍ້ຳ. 

 5 ຈ ົື່ງຖວຳຍຕວົເອງແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ຈ ົື່ງເຊ ື່ ອຟງັພຣະອງົ ແລະພຣະອງົຈະຊື່ອຍເຫລ ອເຈົໍ້ຳ. 

 6 ພຣະອງົຈະຊງົກະທ  ຳໃຫໍ້ຄວຳມດຂີອງເຈົໍ້ຳຊື່ຳລ ໄປ 

   ແລະຄວຳມຊອບທ  ຳຂອງເຈົໍ້ຳເປັນເໝ ອນດ ັື່ງດວງຕຳເວັນໃນຍຳມທື່ຽງ. 

 7 ຈ ົື່ງຢ ື່ຕ ື່ ພຣະພກັຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຢື່ຳງສະຫງບົງຽບ 

   ແລະຄອຍຖໍ້ຳກດິຈະກຳນຂອງພຣະອງົດໍ້ວຍຄວຳມອດົທນົ 

  ຢື່ຳຄິດໜກັໃຈກື່ຽວກບັຜ ໍ້ມ ັື່ງຄ ັື່ງສມົບ ນ 

   ຫລ ຜ ໍ້ທີື່ ສ  ຳເລັດຜນົໃນແຜນກຳນຊ ົື່ວຂອງລຳວ. 

 8 ຢື່ຳໃຈຮໍ້ຳຍ ຢື່ຳວຸໍ້ນວຳຍ ແລະຢື່ຳເສຍໃຈ 

   ເພຳະສິື່ ງເຫລົື່ ຳນີໍ້ບ ື່ ໄດໍ້ເຮັດໃຫໍ້ເຈົໍ້ຳດຂີ ໍ້ນຢື່ຳງໃດໝດົ. 

 9 ສື່ວນຜ ໍ້ທີື່ ເຊ ື່ ອ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະຢ ື່ໃນຜ ນແຜື່ນດນິຢື່ຳງປອດໄພ 

   ແຕື່ຄນົຊ ົື່ວຈະຖ ກຂບັໄລື່ໜີ. 
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 10 ໃນພຽງຊ ົື່ວໄລຍະດຽວເທົື່ ຳນ ັໍ້ນແຫລະ ຄນົຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍຈະດບັສ ນໄປ 

   ພວກເຈົໍ້ຳຈະຊອກຫຳລຳວແຕື່ຈະບ ື່ ພບົ. 

 11 ແຕື່ຜ ໍ້ທີື່ ອື່ອນໂຍນຈະຢ ື່ໃນແຜື່ນດນິຢື່ຳງປອດໄພ 

   ແລະເຕັມໄປດໍ້ວຍຄວຳມສະຫງບົສກຸ. 

 12 ຄນົຊ ົື່ວວຳງແຜນອບຸຳຍຕ ື່ ສ ໍ້ຄນົດ ີ

   ແລະກດັແຂໍ້ວໃສື່ລຳວ. 

 13 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົຫວົຂວນັພວກຄນົຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍ 

   ເພຳະພຣະອງົຊງົຮ ໍ້ຈກັວື່ຳໃນບ ື່ ດນົນີໍ້ ພວກເຂົຳຈະຖ ກທ  ຳລຳຍ. 

 14 ພວກຄນົຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍຖອດດຳບຂອງຕນົອອກ ແລະກ ົື່ງຄນັທະນ  

   ເພ ື່ ອຂໍ້ຳຄນົທກຸຍຳກ ແລະຂດັສນົຖິໍ້ມ 

  ແລະຂໍ້ຳພວກຄນົດທີງັຫລຳຍໂດຍວທີິປຳດຄ . 

 15 ແຕື່ວື່ຳພວກເຂົຳຈະຖ ກທ  ຳລຳຍດໍ້ວຍດຳບຂອງພວກເຂົຳເອງ 

   ແລະຄນັທະນ ຂອງພວກເຂົຳຈະຫກັ. 

 16 ສິື່ ງຂອງເລັກນໍ້ອຍທີື່ ຄນົດມີຢີ ື່ 

   ກ ດກີວື່ຳຊບັສມົບດັຂອງຄນົຊ ົື່ວທງັຫລຳຍ. 

 17 ເພຳະວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະໃຫໍ້ກ  ຳລງັຂອງຄນົຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍສ ນເສຍໄປ 

   ແຕື່ພຣະອງົຈະຊງົຄ  ໍ້ຳຊ ຄນົດ.ີ 

 18 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົພິທກັຮກັສຳຜ ໍ້ທີື່ ສດັຊ ື່ ຕ ື່ ພຣະອງົ 

   ແລະຜ ນແຜື່ນດນິຈະເປັນຂອງພວກເຂົຳຕະຫລອດໄປ. 

 19 ພວກເຂົຳຈະບ ື່ ທນົທກຸທ ລະມຳນໃນຍຳມເຄຳະຮໍ້ຳຍ 

   ພວກເຂົຳຈະມພີຽງພ ໃນຍຳມອ ດຢຳກ. 

 20 ແຕື່ວື່ຳພວກຄນົຊ ົື່ວຈະຕໍ້ອງຕຳຍ 

   ສດັຕ ທງັຫລຳຍຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະດບັສ ນໄປເໝ ອນດອກໄມ ໍ້ປື່ຳ 

  ພວກເຂົຳຈະສ ນຫຳຍໄປເໝ ອນດ ັື່ງຄວນັໄຟ. 

 21 ຄນົຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍຂ ຢ ມເງນິແຕື່ບ ື່ ສ ົື່ງຄ ນ 

   ສື່ວນຄນົດມີໃີຈກວໍ້ຳງຂວຳງ ແລະເອ ໍ້ອເຟ ໍ້ອເພ ື່ ອແຜື່. 

 22 ຜ ໍ້ທີື່ ຮບັພຣະພອນຈຳກ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ຈະອຳໄສຢ ື່ໃນຜ ນແຜື່ນດນິນີໍ້ຢື່ຳງປອດໄພ 

  ແຕື່ວື່ຳຜ ໍ້ທີື່ ພຣະອງົຊງົສຳບແຊື່ງຈະຖ ກຂບັໄລື່ອອກໄປ. 

 23 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົນ  ຳພຳມະນດຸຢື່ຳງປອດໄພຕຳມວຖິທີຳງທີື່ ລຳວປະພ ດ 

   ແລະພຣະອງົຊງົພ ພຣະໄທນ  ຳຄວຳມປະພ ດນ ັໍ້ນ. 
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 24 ຖໍ້ຳວື່ຳລຳວລ ົໍ້ມລງົ ລຳວຈະບ ື່ ຖ ກຢຽບຢ ື່ຳ 

   ເພຳະພຣະອງົຈະຊງົຊື່ອຍລຳວໃຫໍ້ລກຸຂ ໍ້ນໄດໍ້. 

 25 ແຕື່ກ ື່ອນຂໍ້ຳນໍ້ອຍເປັນເດັກນໍ້ອຍ ດຽວນີໍ້ຂ ໍ້ຳນ ໍ້ອຍເຖົໍ້ຳແລໍ້ວ 

   ແຕື່ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍບ ື່ ເຄີຍເຫັນວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ປະລະຄນົດ ີ

  ຫລ ໃຫໍ້ລ ກທງັຫລຳຍຂອງລຳວຂ ທຳນກນິ. 

 26 ໃນຕະຫລອດເວລຳ ຄນົດໄີດໍ້ໃຫໍ້ທຳນໄປລໍ້ຳໆ 

   ແລະເອົຳເງນິໃຫໍ້ຄນົອ ື່ ນຢ ມ ລ ກທງັຫລຳຍຂອງລຳວກ ໄດໍ້ຮບັພຣະພອນ. 

 27 ຈ ົື່ງຫນັຫລງັໃຫໍ້ຄວຳມຊ ົື່ວ ແລະສໍ້ຳງແຕື່ຄວຳມດ ີ

   ແລະເຈົໍ້ຳຈະອຳໄສຢ ື່ໃນແຜື່ນດນິຕະຫລອດໄປ. 

 28 ເພຳະວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົຮກັຄວຳມຊອບທ  ຳ 

   ພຣະອງົບ ື່ ປະລະພວກທີື່ ຈ ົື່ງຮກັພກັດຕີ ື່ ພຣະອງົ 

  ພຣະອງົຊງົຄຸໍ້ມຄອງພວກເຂົຳຕະຫລອດມຳ 

   ແຕື່ວື່ຳເຊ ໍ້ອສຳຍຂອງຄນົຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍຈະຖ ກຂບັໄລື່ໜີ. 

 29 ຄນົຊອບທ  ຳຈະຢ ື່ໃນຜ ນແຜື່ນດນິຢື່ຳງປອດໄພ 

   ແລະເປັນເຈົໍ້ຳຂອງດນິນ ັໍ້ນຕະຫລອດໄປ. 

 30 ຄ  ຳເວົໍ້ຳຂອງຄນົດເີປັນຄ  ຳເວົໍ້ຳສະຫລຳດ 

   ລຳວເວົໍ້ຳແຕື່ສິື່ ງທີື່ ຖ ກຕໍ້ອງ. 

 31 ລຳວຮກັສຳພຣະທ  ຳຂອງ ພຣະເຈົ້າ ໄວໍ້ໃນຈດິໃຈ 

   ໂດຍບ ື່ ຍອມໃຫໍ້ເຫິນຫື່ຳງອອກໄປ. 

 32 ຄນົຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍທງັຫລຳຍພະຍຳຍຳມຄອຍເຝົໍ້ຳຂໍ້ຳຄນົດ.ີ 

 33 ແຕື່ວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະບ ື່ ຊງົປະລະໃຫໍ້ຄນົດຕີກົຢ ື່ໃຕໍ້ອ  ຳນຳດຂອງສດັຕ  

   ຫລ ປື່ອຍໃຫໍ້ລຳວຖ ກໂທດເມ  ື່ອຖ ກສຳນຕດັສິນ. 

 34 ຈ ົື່ງມອບຄວຳມຫວງັຂອງເຈົໍ້ຳໄວໍ້ກບັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ແລະເຊ ື່ ອຟງັພຣະບນັຍດັຂອງພຣະອງົ 

  ພຣະອງົຈະປະທຳນເຫ ື່ ອແຮງໃຫໍ້ເຈົໍ້ຳຢ ື່ໃນຜ ນແຜື່ນດນິຢື່ຳງປອດໄພ 

   ແລະເຈົໍ້ຳຈະເຫັນວື່ຳພວກຄນົຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍຖ ກໄລື່ອອກໄປ. 

 35 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍເຄີຍເຫັນຄນົຊ ົື່ວປກົຄອງແບບກຳນຂ ົື່ມເຫັງ 

   ລຳວຖ ຕວົສ ງດ ັື່ງຕ ົໍ້ນສນົທີື່ ປະເທດ ເລບານອນ. 
 36 ແຕື່ຕ ື່ ມຳ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍກຳຍຜື່ຳນມຳ ກ ບ ື່ ເຫັນຄນົນ ັໍ້ນຢ ື່ຫ ັ ໍ້ນ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄດໍ້ຊອກຫຳລຳວແຕື່ບ ື່ ພບົ. 

 37 ຈ ົື່ງພິຈຳລະນຳເບິື່ ງຄນົດ ີແລະຊອບທ  ຳ 
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   ເພຳະວື່ຳມະນດຸທີື່ ມຄີວຳມສະຫງບົສກຸຈະມເີຊ ໍ້ອສຳຍຫລຳຍ. 

 38 ແຕື່ຄນົທີື່ ເຮັດຜິດຕໍ້ອງຖ ກທ  ຳລຳຍເປັນແນື່ 

   ເຊ ໍ້ອສຳຍຂອງພວກເຂົຳຈະຖ ກທ  ຳລຳຍໃຫໍ້ດບັສ ນໄປ. 

 39 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົຊື່ອຍມະນດຸທີື່ ຊອບທ  ຳໃຫໍ້ພ ົໍ້ນໄພ 

   ແລະໃນເວລຳທກຸລ  ຳບຳກ ພຣະອງົຊງົເປັນທີື່ ເພິື່ ງຂອງພວກເຂົຳ. 

 40 ພຣະອງົຊງົຊື່ອຍເຫລ ອພວກເຂົຳ ແລະຊື່ອຍຊວີດິຂອງພວກເຂົຳໄວໍ້ 

   ທງັຊື່ອຍພວກເຂົຳໃຫໍ້ພ ົໍ້ນຈຳກຄນົຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍ 

  ເພຳະວື່ຳພວກເຂົຳມຳຂ ໃຫໍ້ພຣະອງົຄຸໍ້ມຄອງ. 

ບົດທີ 38 
ດາວິດທ ນຂໍພຣະກະລຸນາຈາກພຣະເຈົ້າ 
ເພງສນັລະເສີນຂອງດຳວດິ ເພ ື່ ອກຳນຖວຳຍບ ຊຳລ  ຳນ ກ 

 1 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂ ຢື່ຳຊງົນຳບຂ ື່ຂ ໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

   ດໍ້ວຍຄວຳມໂກດຮໍ້ຳຍຂອງພຣະອງົ 

  ຫລ ຕສີອນຂໍ້ຳນໍ້ອຍດໍ້ວຍພຣະພິໂລດຂອງພຣະອງົ 

 2 ເພຳະລ ກທະນ ຂອງພຣະອງົຈມົເຂົໍ້ຳໄປໃນຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ແລະພຣະຫດັຂອງພຣະອງົລງົມຳເຖງິຫວົຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

 3 ເພຳະພຣະພິໂລດຂອງພຣະອງົ ຈ ື່ງບ ື່ ມຄີວຳມປກົກະຕ ິ

   ໃນເນ ໍ້ອໜງັຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

  ເພຳະບຳບຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈ ື່ງບ ື່ ມອີະນຳໄມໃນກະດ ກຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

 4 ເພຳະຄວຳມຊ ົື່ວຊໍ້ຳຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍຖໍ້ວມຫວົ 

   ມນັໜກັເໝ ອນພຳລະ ຊ ື່ ງໜກັເຫລ ອກ  ຳລງັຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

 5 ເພຳະຄວຳມໂງ ື່ຈ ໍ້ຳຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ບຳດແຜຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈ ື່ງເໝັນ 

   ແລະເປ ື່ ອຍເນົື່ ຳ 

 6 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍໜກັໃຈ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈ ື່ງລ ົໍ້ມລງົ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຍື່ຳງເປັນທກຸໄປແຕື່ເຊົໍ້ຳຮອດຄ  ື່ຳ 

 7 ເພຳະບ ັໍ້ນແອວຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍເຕັມໄປດໍ້ວຍພະຍຳດທີື່ ໜໍ້ຳລງັກຽດ 

   ແລະບ ື່ ມຄີວຳມປກົກະຕໃິນເນ ໍ້ອໜງັຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

 8 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຊຸດໂຊມ ແລະບວມຊ  ໍ້ຳ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຄ  ື່ຳຄວນ ເພຳະໃຈຂໍ້ຳນໍ້ອຍບ ື່ ສະຫງບົ 

 9 ຂໍ້ຳແດື່ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຄວຳມປຳດຖະໜຳທງັໝດົຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ກ ແຈ ໍ້ງຢ ື່ຕ ື່ ພຣະພກັພຣະອງົ 

  ກຳນຖອນຫຳຍໃຈຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍກ ບ ື່ ພ ົໍ້ນທີື່ ພຣະອງົຮ ໍ້ 
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 10 ຫວົໃຈຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍເຕັໍ້ນ ແລະກ  ຳລງັຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍໝດົໄປ 

   ແລະຄວຳມສະຫວື່ຳງໃນຕຳຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

  ກ ສ ນໄປຈຳກຂໍ້ຳນໍ້ອຍແລໍ້ວ 

 11 ມດິສະຫຳຍ ແລະເພ ື່ ອນບໍ້ຳນຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍຢ ນເດັື່ ນຢ ື່ຫື່ຳງ 

   ຈຳກໄພພິບດັຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

  ແລະພີື່ ນ ໍ້ອງຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍຢ ນຫື່ຳງອອກໄປໄກພຸໍ້ນ 

 12 ແລະບນັດຳຜ ໍ້ທີື່ ສະແຫວງຫຳຈະຂໍ້ຳຊວີດິຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ໄດໍ້ວຳງບໍ້ວງແຮໍ້ວໄວໍ້ ບນັດຳຜ ໍ້ທີື່ ຄິດເຮັດຮໍ້ຳຍຂໍ້ຳນໍ້ອຍເວົໍ້ຳເປັນອບຸຳຍ 

  ແລະຄິດເຖງິກຳນທ ລະຍດົຢ ື່ແຕື່ເຊົໍ້ຳຮອດຄ  ື່ຳ 

 13 ແຕື່ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍເໝ ອນຄນົຫ ໜວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍບ ື່ ໄດໍ້ຍນິ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍເໝ ອນຄນົປຳກກ ກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍມດິງຽບຢ ື່ 

 14 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍເໝ ອນຄນົທີື່ ບ ື່ ໄດໍ້ຍນິ ຊ ື່ ງໃນປຳກນ ັໍ້ນບ ື່ ມຄີ  ຳຕອບ 

 15 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຕື່ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຫວງັໃຈໃນພຣະອງົ 

   ຂໍ້ຳແດື່ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

  ຄ ພຣະອງົຜ ໍ້ທີື່ ຮບັຟງັຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

 16 ເພຳະຂໍ້ຳນໍ້ອຍທ ນວື່ຳ “ຂ ໂຜດຟງັຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍເຖດີ 

   ບ ື່ ດ ັື່ງນ ັ ໍ້ນ ພວກເຂົຳຈະຊມົຊ ນຍນິດເີພຳະຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

  ຄ ຜ ໍ້ທີື່ ອວດອໍ້ຳງຕ ື່ ຂ ໍ້ຳນ ໍ້ອຍເມ  ື່ອຕນີຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍພຳດໄປ” 

 17 ເພຳະຂໍ້ຳນໍ້ອຍກ  ຳລງັຈະລ ົໍ້ມແລໍ້ວ 

   ແລະຄວຳມເສົໍ້ຳໂສກມຢີ ື່ຕ ື່ໜໍ້ຳຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍສະເໝີ 

 18 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະສຳລະພຳບຄວຳມຊ ົື່ວຊໍ້ຳຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະເປັນທກຸເພຳະບຳບຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

 19 ບນັດຳຜ ໍ້ທີື່ ເປັນຄ ື່ແຂື່ງຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍກ ວື່ອງໄວ ແລະແຂງແຮງ 

   ແລະຄນົທີື່ ກຽດຊງັຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍໂດຍຂຳດເຫດຜນົກ ທະວຫີລຳຍຂ ໍ້ນ 

 20 ບນັດຳຜ ໍ້ທີື່ ກະທ  ຳຊ ົື່ວຕອບແທນຄວຳມດ ີກ ເປັນສດັຕ ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ເພຳະຂໍ້ຳນໍ້ອຍຕດິຕຳມຄວຳມດ ີ

 21 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂ ຢື່ຳປະຖິໍ້ມຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

   ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະເຈົ້າ ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຂ ຢື່ຳສະຖດິໄກຈຳກຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

 22 ຂໍ້ຳແດື່ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຄວຳມພ ົໍ້ນຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ຂ ຮບີມຳຊື່ວຍຂໍ້ຳນໍ້ອຍເຖດີ 



919 ເພງສັນລະເສີນ 39 
ບົດທີ 39 

ດາວິດຮັກສາຄວາມຄິດຂອງຕົນໄວ້ 
ເຖງິຫວົໜໍ້ຳນກັຮໍ້ອງ ເຖງິເຢດ ທ ນ ເພງສນັລະເສີນຂອງດຳວດິ 

 1 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍວື່ຳ “ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະຄຸໍ້ມຄອງທຳງຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ເພ ື່ ອຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຈະບ ື່ ເຮັດບຳບດໍ້ວຍລີໍ້ນຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະໃສື່ ບງັຫຽນປຳກຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ຕຳບເທົື່ ຳທີື່ ຄນົຊ ົື່ວມຢີ ື່ຕ ື່ໜໍ້ຳຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ” 

 2 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍກ ເປັນຄນົປຳກກ ກມດິງຽບຢ ື່ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍບ ື່ ໄດໍ້ເວົໍ້ຳເຖງິສິື່ ງທີື່ ດ ີ

   ຄວຳມທກຸໃຈຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍຮນຸແຮງຂ ໍ້ນ 

 3 ຈດິໃຈຂໍ້ຳນໍ້ອຍຮໍ້ອນຢ ື່ພຳຍໃນຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ຂະນະທີື່ ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍກ  ຳລງັຄ ດຕ ກຕອງຢ ື່ນ ັ ໍ້ນ ໄຟກ ລກຸຂ ໍ້ນ 

  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈ ື່ງເວົໍ້ຳດໍ້ວຍລີໍ້ນຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍວື່ຳ 

 4 “ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂ ໃຫໍ້ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຮ ໍ້ເຖງິບ ັໍ້ນປຳຍຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ແລະວນັເວລຳຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະດນົຈກັເທົື່ ຳໃດ 

  ເພ ື່ ອຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຈະຮ ໍ້ວ ື່ຳຊວີດິຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍບ ື່ ທື່ຽງຢື່ຳງໃດ 

 5 ເບິື່ ງແມ ພຣະອງົເຮັດໃຫໍ້ວນັເວລຳຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍຍຳວສອງສຳມຝື່ຳມ  ເທົື່ ຳນ ັໍ້ນ 

   ຊ ົື່ວຊວີດິຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍບ ື່ ເທົື່ ຳໃດເລີຍສະເພຳະພຣະພກັພຣະອງົ 

  ມະນດຸທກຸຄນົດ  ຳລງົຢ ື່ຢື່ຳງບ ື່ ມປີະໂຫຍດ 

ເຊລຳ 

 6 ມະນດຸໄປໆມຳໆຢື່ຳງເງຳົ 

   ພວກເຂົຳທງັຫລຳຍຫຍຸໍ້ງຢ ື່ກບັກຳນອອດອໍ້ຳງເປົື່ ຳໆ ມະນດຸກອບໂກຍກອງໄວໍ້ 

  ແລະບ ື່ ຮ  ໍ້ວ ື່ຳໃຜຈະເກບັໄປ 

 7 ຂໍ້ຳແດື່ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ບດັນີໍ້ຂ ໍ້ຳນ ໍ້ອຍຈະລ ຖໍ້ຳຫຍງັ 

   ຄວຳມຫວງັຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍຢ ື່ໃນພຣະອງົ 

 8 ຂ ຊື່ວຍຂໍ້ຳນໍ້ອຍໃຫໍ້ພ ົໍ້ນຈຳກກຳນລະເມດີທງັໝດົຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ຢື່ຳໃຫໍ້ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍເປັນທີື່ ນນິທຳຂອງຄນົໂງ ື່ 

 9 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍເປັນຄນົປຳກກ ກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍບ ື່ ອໍ້ຳປຳກ 

   ແມ ື່ນພຣະອງົເອງທີື່ ກະທ  ຳເຊັື່ ນນ ັໍ້ນ 

ຄຳອະທິຖານຂອງດາວິດ 
 10 ຂ ຍກົໄປຈຳກຂໍ້ຳນໍ້ອຍເຖດີ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍອື່ອນແຮງໄປດໍ້ວຍກຳນທບຸຕຈີຳກພຣະຫດັຂອງພຣະອງົ 

 11 ເມ  ື່ອພຣະອງົຕສີອນມະນດຸດໍ້ວຍກຳນລງົໂທດ ເພຳະເລ ື່ ອງຄວຳມຊ ົື່ວຊໍ້ຳ 



ເພງສັນລະເສີນ 40 920 
   ພຣະອງົເຜົຳຜຳນຄວຳມງຳມຂອງລຳວເໝ ອນຢື່ຳງຕວົມອດ 

  ມະນດຸທກຸຄນົກ ບ ື່ ມປີະໂຫຍດ” 

ເຊລຳ 

 12 “ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂ ຮບັຟງັຄ  ຳອະທິຖຳນຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ຂ ຫງ ື່ຽງພຣະກນັແກື່ກຳນຮໍ້ອງທ ນຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

  ຂ ຢື່ຳເສີຍຊໍ້ຳຕ ື່ ນ  ໍ້ຳຕຳຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ເພຳະຂໍ້ຳນໍ້ອຍເປັນແຕື່ແຂກທີື່ ຜື່ຳນໄປຂອງພຣະອງົ 

  ເປັນຄນົທີື່ ອຳໄສຢ ື່ເໝ ອນຢື່ຳງບນັພະບ ລດຸທງັຫລຳຍຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

 13 ຂ ຫນັພຣະພກັຈຳກຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເພ ື່ ອຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຈະເບກີບຳນຂ ໍ້ນ 

   ກື່ອນທີື່ ຂ ໍ້ຳນ ໍ້ອຍຈະຈຳກໄປ ແລະບ ື່ ມຊີວີດິຢ ື່ອີກ” 

ບົດທີ 40 
ເລື່ອງຄວາມວາງໃຈໃນພຣະເຈົ້າ 

ເຖງິຫວົໜໍ້ຳນກັຮໍ້ອງ ເພງສນັລະເສີນຂອງດຳວດິ 

 1 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄດໍ້ພຽນຄອຍຖໍ້ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ພຣະອງົກ ົໍ້ມຕວົລງົຮບັຟງັຄ  ຳຮໍ້ອງທ ນຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

 2 ພຣະອງົຍກົຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຂ ໍ້ນມຳຈຳກຂມຸແຫື່ງຄວຳມຈບິຫຳຍ 

   ອອກມຳຈຳກຂີໍ້ຕມົ ແລໍ້ວວຳງຕນີຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍລງົເທິງສີລຳ 

  ເຮັດໃຫໍ້ທຳງຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍໝັໍ້ນຄງົ 

 3 ພຣະອງົບນັຈເຸພງໃໝື່ໃນປຳກຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ເປັນບດົເພງສນັລະເສີນ ພຣະເຈົ້າ ຂອງເຮົຳ 

  ຄນົເປັນຈ  ຳນວນຫລຳຍຈະເຫັນ ແລະຢ ຳເກງ ແລະວຳງໃຈໃນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

 4 ຄນົໃດທີື່ ວຳງໃຈໃນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກ ເປັນສກຸ 

   ຜ ໍ້ບ ື່ ໄດໍ້ຫນັໄປຫຳຄນົຈອງຫອງ 

  ຫລ ໄປຫຳບນັດຳຜ ໍ້ທີື່ ຫລງົເຮັດບຳບໄປຕຳມຄວຳມບ ື່ ຈງິ 

 5 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ພຣະອງົໄດໍ້ທະວພີຣະລຳຊະກດິອນັມະຫດັສະຈນັຂອງພຣະອງົ 

  ແລະພຣະດ  ຳລດັຂອງພຣະອງົແກື່ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

   ບ ື່ ມຜີ  ໍ້ໃດລຳຍງຳນພຣະລຳຊະກດິທງັໝດົເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນໄດໍ້ 

  ຖໍ້ຳຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຈະປະກຳດ ແລະບອກກື່ຳວແລໍ້ວ 

   ກ ມຫີລວງຫລຳຍເຫລ ອທີື່ ຈະນບັ 

 6 ເຄ ື່ ອງສດັບ ຊຳ ແລະເຄ ື່ ອງບ ຊຳພຣະອງົບ ື່ ປະສງົ 

   ພຣະອງົເປີດຫ ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 
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  ເຄ ື່ ອງເຜົຳບ ຊຳ ແລະເຄ ື່ ອງບ ຊຳໄຖື່ບຳບ ພຣະອງົບ ື່ ໄດໍ້ຮຽກຮໍ້ອງ 

 7 ແລໍ້ວຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍທ ນວື່ຳ “ເບິື່ ງແມ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍມຳແລໍ້ວ 

   ພຣະເຈົ້າ ຂໍ້ຳ ໃນໜງັສ ມ ໍ້ວນກ ມຂີຽນເລ ື່ ອງຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

 8 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະເຈົ້າ ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍປິຕຍິນິດທີີື່ ຈະກະທ  ຳຕຳມນ  ໍ້ຳພຣະໄທພຣະອງົ 

  ພຣະບນັຍດັຂອງພຣະອງົຢ ື່ໃນຈດິໃຈຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ” 

 9 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄດໍ້ປະກຳດເລ ື່ ອງຄວຳມຊອບທ  ຳໃນຊຸມນມຸຊນົໃຫຍື່ 

   ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເບິື່ ງແມ ຕຳມທີື່ ພຣະອງົຮ ໍ້ແລໍ້ວ 

  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍບ ື່ ໄດໍ້ຫໍ້ຳມຮມີປຳກຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄວໍ້ເລີຍ 

 10 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍບ ື່ ໄດໍ້ປິດບງັຄວຳມຊອບທ  ຳຂອງພຣະອງົໄວໍ້ 

   ໃນຈດິໃຈຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍເທົື່ ຳນ ັໍ້ນ ແຕື່ 

  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄດໍ້ເວົໍ້ຳເຖງິຄວຳມສດັຊ ື່ ແລະຄວຳມພ ົໍ້ນຂອງພຣະອງົ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍບ ື່ ໄດໍ້ປິດບງັຄວຳມເມດຕຳ 

  ແລະຄວຳມຈງິຂອງພຣະອງົໄວໍ້ຈຳກຊຸມນມຸຊນົໃຫຍື່ນ ັ ໍ້ນ 

 11 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ຂ ພຣະອງົຢື່ຳຖື່ວງດ ງພຣະກະລນຸຳຂອງພຣະອງົຈຳກຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

  ຂ ໃຫໍ້ຄວຳມເມດຕຳ ແລະຄວຳມຈງິຂອງພຣະອງົຮກັສຳຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄວໍ້ເປັນນດິ 

 12 ເພຳະຄວຳມຊ ົື່ວໄດໍ້ອໍ້ອມຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄວໍ້ຢື່ຳງນບັບ ື່ ຖ ໍ້ວນ 

   ຄວຳມຊ ົື່ວຊໍ້ຳຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍຕຳມທນັຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

  ຈນົຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍເບິື່ ງຫຍງັບ ື່ ເຫັນ ມນັຫລຳຍກວື່ຳເສັໍ້ນຜມົເທິງຫວົ 

   ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈດິໃຈຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍກ ຢໍ້ຳນກວົ 

 13 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂ ພ ພຣະໄທທີື່ ຈະຊື່ວຍຂໍ້ຳນໍ້ອຍໃຫໍ້ພ ົໍ້ນ 

   ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂ ຮບີມຳສງົເຄຳະຂໍ້ຳນໍ້ອຍເຖດີ 

 14 ຂ ໃຫໍ້ຜ ໍ້ທີື່ ຫຳໂອກຳດທ  ຳລຳຍຊວີດິຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄດໍ້ຮບັຄວຳມອບັອຳຍ 

   ແລະເກດີຄວຳມຫຍຸໍ້ງຍຳກ 

  ຂ ໃຫໍ້ຜ ໍ້ປຳດຖະໜຳສິື່ ງຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍຕ ື່ ຂ ໍ້ຳນ ໍ້ອຍນ ັໍ້ນຕໍ້ອງຖອຍຫລງັກບັໄປ 

   ແລະໄດໍ້ເສ ື່ ອມເສຍກຽດ 

 15 ຜ ໍ້ທີື່ ເວົໍ້ຳກບັຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍວື່ຳ “ເຮຍີເຮຍີ” ນ ັໍ້ນ 

   ຂ ໃຫໍ້ພວກເຂົຳຕກົໃຈເພຳະຄວຳມອບັອຳຍຂອງຕນົ 

 16 ຂ ໃຫໍ້ບນັດຳຜ ໍ້ສະແຫວງຫຳພຣະອງົຊມົຊ ື່ ນຍນິດ ີແລະຍນິດໃີນພຣະອງົ 

   ຂ ໃຫໍ້ບນັດຳຜ ໍ້ທີື່ ຮກັຄວຳມພ ົໍ້ນຂອງພຣະອງົ 

  ກື່ຳວສະເໝີວື່ຳ “ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຍິື່ ງໃຫຍື່” 
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 17 ຝື່ຳຍຂໍ້ຳນໍ້ອຍຍຳກຈນົ ແລະຂດັສນົ 

   ແຕື່ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເອົຳພຣະໄທໃສື່ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

  ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະເຈົ້າ ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຂ ຢື່ຳລ ຊໍ້ຳ 

   ພຣະອງົເປັນຜ ໍ້ອປຸະຖ  ຳແລະເປັນຜ ໍ້ຊື່ວຍໃຫໍ້ພ ົໍ້ນຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

ບົດທີ 41 
ການເອົາໃຈໃສູ່ຄົນຈົນ ເຖິງຫົວໜ້ານັກຮ້ອງ 

ເພງສນັລະເສີນຂອງດຳວດິ 

 1 ຜ ໍ້ໃດເອົຳໃຈໃສື່ຄນົຍຳກຈນົກ ເປັນສກຸ 

   ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະຊື່ວຍລຳວໃຫໍ້ພ ົໍ້ນໃນວນັຍຳກລ  ຳບຳກ 

 2 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະປໍ້ອງກນັລຳວ ແລະຮກັສຳລຳວໃຫໍ້ມຊີວີດິ 

   ໃນແຜື່ນດນິລຳວຈະໄດໍ້ຮບັພຣະພອນ 

  ພຣະອງົຈະບ ື່ ມອບລຳວໄວໍ້ກບັສດັຕ ຂອງລຳວໃຫໍ້ເຮັດຕຳມໃຈມກັ 

 3 ເມ  ື່ອລຳວຢ ື່ເທິງຕຽງນອນດໍ້ວຍຄວຳມອິດເມ  ື່ອຍ 

   ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະເຮັດໃຫໍ້ລຳວແຂງແຮງຂ ໍ້ນ 

  ເມ  ື່ອລຳວຢ ື່ເທິງຕຽງນອນແຫື່ງຄວຳມເຈບັໄຂໍ້ 

   ພຣະອງົຈະຮກັສຳລຳວໃຫໍ້ຫຳຍໝດົ 

ການທ ນຂໍຂອງດາວິດ 
 4 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍທ ນວື່ຳ “ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂ ພຣະກະລນຸຳແກື່ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

   ຂ ຮກັສຳຈດິວນິຍຳນຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເພຳະຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄດໍ້ເຮັດບຳບຕ ື່ ພຣະອງົ” 

 5 ສດັຕ ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍກື່ຳວໃສື່ຮ ໍ້ຳຍຂໍ້ຳນໍ້ອຍວື່ຳ “ເມ  ື່ອໃດລຳວຈະຕຳຍນ  

   ແລະຊ ື່ ຂອງລຳວຈະໄດໍ້ຈບິຫຳຍໄປ” 

 6 ຖໍ້ຳຄນົໜ ື່ ງຄນົໃດມຳເຫັນຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ລຳວຈະເວົໍ້ຳເລ ື່ ອງບ ື່ ມປີະໂຫຍດ 

  ຂະນະທີື່ ໃຈຂອງລຳວເກບັເລ ື່ ອງຄວຳມຊ ົື່ວຊໍ້ຳ 

   ເມ  ື່ອລຳວອອກໄປ ລຳວກ ເວົໍ້ຳເຖງິຢື່ຳງນ ັໍ້ນ 

 7 ທກຸຄນົທີື່ ກຽດຊງັຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ ກ ຊຸບຊບິກນັເຖງິເລ ື່ ອງຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

   ພວກເຂົຳປອງຮໍ້ຳຍຕ ື່ ຂ ໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

 8 ພວກເຂົຳທງັຫລຳຍກື່ຳວວື່ຳ “ພະຍຳດຮໍ້ຳຍເຂົໍ້ຳໄປຢ ື່ໃນຕວົລຳວແລໍ້ວ 

   ລຳວຈະບ ື່ ລກຸໄປຈຳກບື່ອນທີື່ ລຳວນອນນ ັໍ້ນອີກ” 

 9 ເຖງິວື່ຳເພ ື່ ອນສະໜິດຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຜ ໍ້ຊ ື່ ງຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍໄວໍ້ວຳງໃຈ 

   ຜ ໍ້ທີື່ ໄດໍ້ກນິເຂົໍ້ຳຈີື່ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ກ ຍກົສ ົໍ້ນຕນີສ ໍ້ຂ ໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 
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ດາວິດເພິ່ງພາພຣະເຈົ້າສຳລັບຄວາມຊູ່ວຍເຫລືອ 

 10 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂ ພຣະອງົພຣະກະລນຸຳຕ ື່ ຂ ໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

   ຂ ຍກົຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຂ ໍ້ນ ເພ ື່ ອຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຈະຕອບແທນແກື່ພວກເຂົຳ 

 11 ໂດຍກຳນນີໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຮ ໍ້ວ ື່ຳ ພຣະອງົພ ພຣະໄທໃນຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ຄ  ສດັຕ ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍບ ື່ ໄດໍ້ຊະນະຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

 12 ແຕື່ພຣະອງົຄ  ໍ້ຳຊ ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍໄວໍ້ເພຳະຄວຳມສດັຊ ື່ ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ແລະຕ ັໍ້ງຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍໄວໍ້ຕ ື່ ພຣະພກັພຣະອງົຕະຫຼອດໄປ 

 13 ສຳທກຸຳນແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ ຈຳກອະດດີ 

  ແລະສ ບ ໆໄປເປັນນດິ ອຳແມນ ແລະອຳແມນ 

ບົດທີ 42 
ການອ້ອນວອນຂອງຄົນພັດພາກຈາກຖິ່ນຖານ 

 1 ໂອພຣະເຈົ້າ ຂໍ້ຳ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຕໍ້ອງກຳນພຣະອງົ 

   ເໝ ອນກວຳງທີື່ ຕໍ້ອງກຳນສຳຍນ  ໍ້ຳເຢັນ ໆ. 

 2 ພຣະອງົເປັນ ພຣະເຈົ້າ ອງົຊງົພຣະຊນົຢ ື່ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຢຳກຢ ື່ໃກ ໍ້ພຣະອງົ 

  ເວລຳໃດໜ  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈ ື່ງຈະໄດໍ້ໄປນະມດັສະກຳນຕ ື່ ພຣະພກັພຣະອງົ. 

 3 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຮໍ້ອງໄຫໍ້ທງັກຳງເວັນ ແລະກຳງຄ ນ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍກນິເຂົໍ້ຳກບັນ  ໍ້ຳຕຳ 

  ສດັຕ ທງັຫລຳຍກ ຊກັຖຳມຂໍ້ຳນໍ້ອຍຢ ື່ຕະຫລອດເວລຳວື່ຳ, 

   “ພຣະເຈົ້າ ຂອງເຈົໍ້ຳຢ ື່ໃສ?” 

 4 ເມ  ື່ອໃດຂໍ້ຳນໍ້ອຍລະນ ກເຖງິອະດດີທີື່ ຜື່ຳນມຳ 

   ຫວົໃຈຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍກ ຫກັສະບ ັໍ້ນລງົ 

  ຄ ຄຳວເມ  ື່ອຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍໄປສ ື່ພຣະວຫິຳນຂອງ ພຣະເຈົ້າ  

   ຮື່ວມກບັຝ ງຊນົທງັຫລຳຍ 

  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄດໍ້ນ  ຳພຳພວກເຂົຳຍື່ຳງຕຳມກນັໄປ 

   ຊ ື່ ງເປັນຝ ງຊນົທີື່ ມຄີວຳມສກຸດໍ້ວຍກຳນຮໍ້ອງເພງ 

  ແລະໂຮຮໍ້ອງສນັລະເສີນ ພຣະເຈົ້າ. 

 5 ເປັນຫຍງັຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຈ ື່ງໂສກເສົໍ້ຳ? 

   ເປັນຫຍງັຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຈ ື່ງລ  ຳບຳກ? 

  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະມອບຄວຳມຫວງັໄວໍ້ກບັ ພຣະເຈົ້າ  

   ແລະຂໍ້ຳນໍ້ອຍຍງັຈະສນັລະເສີນພຣະອງົ 
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  ພຣະຜ ູ້ຊ່ອຍ ໃຫໍ້ພ ົໍ້ນໄພ ແລະ ພຣະເຈົ້າ ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ. 

 6 ຫວົໃຈຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍເກ ອບຈະຂຳດ 

   ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈ ື່ງຈະລະນ ກເຖງິພຣະອງົ 

  ໃນຕື່ຳງຖິື່ ນທີື່ ເຂດແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ  

   ຢ ື່ໃກ ໍ້ພ  ເຮີໂມນ ແລະພ  ມີຊາເຣ  

  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍລະນ ກເຖງິພຣະອງົ. 

 7 ມະຫຳສະໝດຸເລິກກ ຮ ໍ້ອງໃສື່ກນັ 

   ແລະນ  ໍ້ຳຕກົຕຳດຂອງ ພຣະເຈົ້າ ສ ົື່ງສຽງສະໜັື່ນຫວ ັື່ນໄຫວ 

  ມນັເປັນເໝ ອນກະແສຄ ໍ້ນແຫື່ງຄວຳມເສຍໃຈ 

   ຊ ື່ ງໄຫລຖໍ້ວມວນິຍຳນຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ. 

 8 ຂ ໃຫໍ້ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົສະແດງຄວຳມຮກັອນັໝັໍ້ນຄງົທກຸໆຄ ນ 

   ຂ ໃຫໍ້ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຮໍ້ອງເພງສນັລະເສີນພຣະອງົທກຸໆມ  ໍ້ 

  ແລະອໍ້ອນວອນຫຳ ພຣະເຈົ້າ ຜ ໍ້ຊງົປະທຳນຊວີດິໃຫໍ້ແກື່ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ. 

 9 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍທ ນຖຳມ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຜ ໍ້ເປັນທີື່ ເພິື່ ງຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍວື່ຳ, 

   “ເປັນຫຍງັພຣະອງົຊງົລ ມຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ? 

  ເປັນຫຍງັຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຈ ື່ງຕໍ້ອງທນົທກຸທ ລະມຳນ 

   ຈຳກຄວຳມໂຫດຮໍ້ຳຍຂອງພວກສດັຕ ?” 

 10 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຖ ກຢຽບຢ ື່ຳດໍ້ວຍຄວຳມໝິື່ ນປະໝຳດຂອງພວກເຂົຳ 

   ດ ັື່ງທີື່ ພວກເຂົຳໄດໍ້ຖຳມຂໍ້ຳນໍ້ອຍວື່ຳ, 

  “ພຣະເຈົ້າ ຂອງເຈົໍ້ຳຢ ື່ໃສ?” 

 11 ເປັນຫຍງັຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຈ ື່ງໂສກເສົໍ້ຳ? 

   ເປັນຫຍງັຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຈ ື່ງທກຸລ  ຳບຳກ 

  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຂ ມອບຄວຳມຫວງັໄວໍ້ກບັພຣະອງົເຈົໍ້ຳ 

   ແລະຂໍ້ຳນໍ້ອຍຍງັຈະສນັລະເສີນພຣະອງົ 

  ພຣະຜ ູ້ຊ່ອຍ ໃຫໍ້ພ ົໍ້ນໄພ ແລະ ພຣະເຈົ້າ ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ. 

ບົດທີ 43 
ການອ້ອນວອນຂອງຄົນພັດພາກຈາກຖິ່ນຖານ (ຕໍ່) 

 1 ໂອພຣະເຈົ້າ ຂໍ້ຳ ຂ ພຣະອງົຊງົປະກຳດຄວຳມບ ລິສດຸໃຈຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ແລະຊື່ອຍຂໍ້ຳນໍ້ອຍໃນກຳນຕ ື່ ສ ໍ້ຄະດກີບັຄນົອະທ  ຳ 

  ຂ ຊງົຊື່ອຍຂໍ້ຳນໍ້ອຍໃຫໍ້ພ ົໍ້ນຈຳກກຳນຕວົະຍວົະຂອງຄນົຊ ົື່ວ. 

 2 ພຣະອງົຊງົເປັນທີື່ ເພິື່ ງຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ເປັນຫຍງັພຣະອງົຈ ື່ງຊງົປະລະຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄປ? 
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  ເປັນຫຍງັຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຈ ື່ງຕໍ້ອງທນົທກຸທ ລະມຳນ 

   ຍໍ້ອນຄວຳມໂຫດຮໍ້ຳຍຂອງພວກສດັຕ ? 

 3 ຂ ຊງົສ ົື່ງແສງສະຫວື່ຳງ ແລະຄວຳມຈງິຂອງພຣະອງົນ  ຳໜໍ້ຳຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍໄປເທີໍ້ນ 

   ແລະຊງົພຳຂໍ້ຳນໍ້ອຍກບັຄ ນສ ື່ເມ  ອງ ຊີໂອນ ພ ສກັສິດຂອງພຣະອງົ 

  ແລະສ ື່ພຣະວຫິຳນບື່ອນທີື່ ພຣະອງົຊງົປະທບັຢ ື່. 

 4 ໂອພຣະເຈົ້າ ຂໍ້ຳ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະໄປສ ື່ແທື່ນບ ຊຳຂອງພຣະອງົ 

   ເພຳະພຣະອງົຊງົປະທຳນຄວຳມມ ື່ວນຊ ື່ ນແລະຄວຳມສກຸແກື່ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

  ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະດດີພິນ ແລະຮໍ້ອງເພງສນັລະເສີນພຣະອງົ. 

 5 ເປັນຫຍງັຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຈ ື່ງໂສກເສົໍ້ຳ? 

   ເປັນຫຍງັຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຈ ື່ງທກຸລ  ຳບຳກ? 

  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຂ ມອບຄວຳມຫວງັໄວໍ້ກບັ ພຣະເຈົ້າ  

   ແລະຂໍ້ຳນໍ້ອຍຍງັຈະສນັລະເສີນພຣະອງົ 

  ພຣະຜ ູ້ຊ່ອຍ ໃຫໍ້ພ ົໍ້ນໄພ ແລະ ພຣະເຈົ້າ ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ. 

ບົດທີ 44 
ຄວາມຍິນດີໃນອະດີດ 

ເຖງິຫວົໜໍ້ຳນກັຮໍ້ອງ ມດັຄິນບດົໜ ື່ ງຂອງຄະນະໂກຣຳ. 

 1 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະເຈົ້າ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍທງັຫລຳຍໄດໍ້ຍນິກບັຫ  

   ຊ ື່ ງບນັພະບ ລດຸຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍທງັຫລຳຍເລົື່ ຳໃຫໍ້ຟງັ 

  ເຖງິກດິຈະກຳນຊ ື່ ງພຣະອງົໄດໍ້ກະທ  ຳໃນສະໄໝຂອງພວກເຂົຳ 

   ໃນສະໄໝບ ຮຳນນ ັໍ້ນ 

 2 ແຕື່ພຣະອງົຂບັໄລື່ພວກຕື່ຳງຊຳດອອກໄປດໍ້ວຍພຣະຫດັຂອງພຣະອງົ 

   ແລະໄດໍ້ຕ ັ ໍ້ງບນັພະບ ລດຸຂອງພວກຂໍ້ຳພະອງົໄວໍ້ 

  ພຣະອງົເຮັດໃຫໍ້ຊນົຊຳດທງັຫລຳຍລ  ຳບຳກ ແລະຂບັໄລື່ອອກໄປ 

 3 ເພຳະພວກເຂົຳທງັຫລຳຍບ ື່ ໄດໍ້ແຜື່ນດນິນ ັໍ້ນດໍ້ວຍດຳບຂອງພວກເຂົຳເອງ 

   ບ ື່ ແມ ື່ນແຂນຂອງພວກເຂົຳທີື່ ມໄີຊ ແຕື່ໂດຍພຣະຫດັຂວຳ 

  ແລະພຣະກອນຂອງພຣະອງົ ແລະໂດຍຄວຳມສະຫວື່ຳງແຫື່ງພຣະພກັພຣະອງົ 

   ເພຳະພຣະອງົພ ພຣະໄທພວກເຂົຳເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ 

 4 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະເຈົ້າ ພຣະອງົເປັນກະສດັຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ຂ ພຣະອງົບນັຊຳກຳນຊື່ວຍໃຫໍ້ພ ົໍ້ນໄວໍ້ສ  ຳລບັ ຢາໂຄບ 
 5 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍທງັຫລຳຍດນັສດັຕ ອອກໄປໂດຍພຣະອງົ 
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   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍທງັຫລຳຍຢຽບຄນົທີື່ ລກຸຂ ໍ້ນຕ ື່ ສ ໍ້ຂ ໍ້ຳນ ໍ້ອຍລງົ 

  ດໍ້ວຍພຣະນຳມຂອງພຣະອງົ 

 6 ເພຳະຂໍ້ຳນໍ້ອຍບ ື່ ວຳງໃຈໃນຄນັທະນ ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ແລະດຳບຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍຊື່ວຍຂໍ້ຳນໍ້ອຍໃຫໍ້ລອດພ ົໍ້ນ 

  ບ ື່ ໄດໍ້ 

 7 ແຕື່ພຣະອງົໄດໍ້ຊື່ວຍຂໍ້ຳນໍ້ອຍທງັຫລຳຍໃຫໍ້ລອດພ ົໍ້ນຈຳກສດັຕ  

   ແລະໃຫໍ້ຜ ໍ້ທີື່ ກຽດຊງັຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍໄດໍ້ຮບັຄວຳມອບັອຳຍ 

 8 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍທງັຫລຳຍອວດເຖງິ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ຕະຫລອດເວລຳ 

   ແລະຂໍ້ຳນໍ້ອຍທງັຫລຳຍສນັລະເສີນພຣະນຳມຂອງພຣະອງົ 

  ຕະຫລອດໄປເປັນນດິ 

ເຊລຳ 

 9 ແຕື່ພຣະອງົຍງັປະຖິໍ້ມຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍທງັຫລຳຍ 

   ແລະໃຫໍ້ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍໄດໍ້ຮບັຄວຳມອບັອຳຍຂຳຍໜໍ້ຳ 

  ແລະບ ື່ ໄດໍ້ສະເດັດອອກໄປກບັກອງທບັຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍທງັຫລຳຍ 

 10 ພຣະອງົເຮັດໃຫໍ້ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍທງັຫລຳຍຖອຍຫລງັຈຳກສດັຕ  

   ແລະຄນົທີື່ ກຽດຊງັຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍທງັຫລຳຍ ກ ໄດໍ້ປຸໍ້ນສິື່ ງຂອງໄປ 

 11 ພຣະອງົເຮັດໃຫໍ້ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍທງັຫລຳຍເປັນດ ັື່ງແກະທີື່ ຈະເອົຳໄປຂໍ້ຳກນິ 

   ແລະຂບັໄລື່ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍທງັຫລຳຍໃຫໍ້ໄປຢ ື່ທື່ຳມກຳງບນັດຳປະຊຳຊຳດ 

 12 ພຣະອງົຂຳຍປະຊຳຊນົຂອງພຣະອງົ ດໍ້ວຍລຳຄຳຖ ກ ໆໂດຍບ ື່ ໄດໍ້ຫຍງັເພີື່ ມເລີຍ 

 13 ພຣະອງົເຮັດໃຫໍ້ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍເປັນທີື່ ນນິທຳຂອງເພ ື່ ອນບໍ້ຳນ ເປັນທີື່ ເຍຳະເຍີໍ້ຍ 

   ແລະເປັນທີື່ ໝິື່ ນປະໝຳດແກື່ຜ ໍ້ທີື່ ຢ ື່ຮອບຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

 14 ພຣະອງົເຮັດໃຫໍ້ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍເປັນທີື່ ນນິທຳທື່ຳມກຳງບນັດຳປະຊຳຊຳດ 

   ເປັນທີື່ ສ ັື່ນຫວົທື່ຳມກຳງຊຳດທງັຫລຳຍ 

 15 ຄວຳມອບັອຳຍຂຳຍໜໍ້ຳມຳຢ ື່ຕ ື່ໜໍ້ຳຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍແຕື່ເຊົໍ້ຳຮອດຄ  ື່ຳ 

   ແລະຄວຳມອບັອຳຍຄມຸໜໍ້ຳຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

 16 ເນ ື່ ອງດໍ້ວຍສຽງຂອງຄນົເຍຳະເຍີໍ້ຍ ແລະຄນົໝິື່ ນປະໝຳດ 

   ເນ ື່ ອງດໍ້ວຍສດັຕ ແລະຜ ໍ້ແກ ໍ້ແຄໍ້ນ 

 17 ສິື່ ງທງັປວງນີໍ້ເກດີແກື່ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍທງັຫລຳຍ ເຖງິວື່ຳຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍບ ື່ ລ ມພຣະອງົ 

   ຫລ ລະເມດີຕ ື່ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳຂອງພຣະອງົ 

 18 ຈດິໃຈຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍທງັຫລຳຍກ ບ ື່ ໄດໍ້ຖອຍຫລງັກບັ 

   ທຳງເດນີຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍທງັຫລຳຍກ ບ ື່ ໄດໍ້ໜີຈຳກເສັໍ້ນທຳງຂອງພຣະອງົ 

 19 ເຖງິແມ ື່ນພຣະອງົໃຫໍ້ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍທງັຫລຳຍແຕກມຸ ື່ນໄປ 

   ໃນບື່ອນຢ ື່ຂອງຝ ງໝຳປື່ຳ 
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  ແລະຄມຸຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍທງັຫລຳຍໄວໍ້ດໍ້ວຍເງຳົມດັຈລຸຳດ 

 20 ຖໍ້ຳເຮົຳໄດໍ້ລ ມພຣະນຳມ ພຣະເຈົ້າ ຂອງເຮົຳ ຫລ ໄປຂຳບໄຫວໍ້ແກື່ພະອ ື່ ນ 

 21 ພຣະເຈົ້າ ຈະບ ື່ ໄດໍ້ຄ ົໍ້ນຫຳເລ ື່ ອງນີໍ້ຫລ  

   ເພຳະພຣະອງົຮ ໍ້ຄວຳມເລິກລບັຂອງຈດິໃຈ 

 22 ເພຳະເຫັນແກື່ພຣະອງົ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍທງັຫລຳຍຈ ື່ງຖ ກປະຫຳນຊວີດິທກຸໆມ  ໍ້ 

   ແລະຖ ວື່ຳເປັນເໝ ອນແກະສ  ຳລບັຈະເອົຳໄປຂໍ້ຳ 

ດາວິດທ ນຂໍຄວາມຊູ່ວຍເຫລືອ 
 23 ຂໍ້ຳແດື່ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂ ຕ ື່ ນເຖດີ ເຫດໃດພຣະອງົບນັທມົຢ ື່ 

   ຂ ຕ ື່ ນຂ ໍ້ນເຖດີ ຂ ຢື່ຳປະຖິໍ້ມຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຕະຫລອດໄປເລີຍ 

 24 ເຫດໃດພຣະອງົເຊ ື່ ອງພຣະພກັຂອງພຣະອງົ 

   ເຫດໃດພຣະອງົລ ມກຳນທີື່ ຂ ໍ້ຳນ ໍ້ອຍທງັຫລຳຍທກຸຍຳກ ແລະຖ ກບບີບງັຄບັ 

 25 ເພຳະຈດິວນິຍຳນຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍທງັຫລຳຍເນີໍ້ງຕວົລງົເຖງິດນິ 

   ຮື່ຳງກຳຍຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍທງັຫລຳຍເກຳະຕດິດນິ 

 26 ລກຸຂ ໍ້ນເຖດີພຣະເຈົ້າ ຂໍ້ຳ ຂ ສະເດັດມຳຊື່ວຍຂໍ້ຳນໍ້ອຍທງັຫລຳຍ 

   ຂ ໄຖື່ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍໄວໍ້ເພ ື່ ອເຫັນແກື່ຄວຳມເມດຕຳຂອງພຣະອງົ 

ບົດທີ 45 
ບົດເພງສຳລັບກະສັດແຕູ່ງງານ 

ເຖງິຫວົໜໍ້ຳນກັຮໍ້ອງ ຕຳມທ  ຳນອງດອກບວົ ມດັຄິນບດົໜ ື່ ງຂອງຄະນະໂກຣຳ. 

ເພງແຫື່ງຄວຳມຮກັ 

 1 ຈດິໃຈຂໍ້ຳນໍ້ອຍລ ົໍ້ນໄຫລດໍ້ວຍຄວຳມຄິດດ ີ

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍແຕື່ງບດົປະພນັຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍຖວຳຍກະສດັ 

  ລີໍ້ນຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍເໝ ອນປຳກກຳຂອງນກັປະພນັທີື່ ຊ  ຳນຳນ 

 2 ທື່ຳນເປັນຜ ໍ້ງຳມເລີດຍິື່ ງກວື່ຳບດຸທງັຫລຳຍຂອງມະນດຸ 

   ພະຄນຸຫລ ັື່ງລງົເທິງຮມີປຳກຂອງພະອງົ 

  ເພຳະສະນ ັໍ້ນພຣະເຈົ້າ ອ  ຳນວຍພຣະພອນໃຫໍ້ພະອງົຕະຫລອດເວລຳ 

 3 ຂໍ້ຳແດື່ພະອງົ ຜ ໍ້ມລິີດອ  ຳນຳດ ຂ ຂດັດຳບໄວໍ້ທີື່ ແອວຂອງພະອງົ 

   ໂດຍສະຫງ ື່ຳລຳສີ ແລະຄວຳມສ ງສ ົື່ງຂອງພະອງົ 

 4 ຂ ປະທບັມ ໍ້ຳຢື່ຳງສະງ ື່ຳຜື່ຳເຜີຍສະເດັດໄປຢື່ຳງມໄີຊ 

   ເພ ື່ ອເຫັນແກື່ຄວຳມຈງິ ຄວຳມອື່ອນສພຸຳບ ແລະຄວຳມຊອບທ  ຳ 

  ໃຫໍ້ພະຫດັຂວຳຂອງພະອງົສ ັື່ງສອນກດິຈະກຳນອນັໜໍ້ຳຢໍ້ຳນ 

 5 ລ ກທະນ ຂອງພະອງົກ ແທງຢ ື່ໃນຈດິໃຈຂອງສດັຕ ຂອງກະສດັ 

   ຊນົຊຳດທງັຫລຳຍຈ ື່ງລ ົໍ້ມຢ ື່ໃຕໍ້ພະອງົ 
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 6 ໂອພຣະເຈົ້າ ຂໍ້ຳ ພຣະທີື່ ນ ັື່ງຂອງພຣະອງົດ  ຳລງົຢ ື່ສ ບໆເປັນນດິ 

   ແລະພຣະລຳຊະທຳນພຣະກອນແຫື່ງອຳນຳຈກັຂອງພຣະອງົ 

  ກ ເປັນພຣະກອນອນັທື່ຽງທ  ຳ 

 7 ພຣະອງົຮກັຄວຳມຊອບທ  ຳ ແລະກຽດຊງັຄວຳມຊ ົື່ວຊໍ້ຳ 

   ສະນ ັໍ້ນພຣະເຈົ້າ ຄ  ພຣະເຈົ້າ ຂອງພະອງົໄດໍ້ເຈມີພະອງົໄວໍ້ 

  ດໍ້ວຍນ  ໍ້ຳມນັແຫື່ງຄວຳມຍນິດຍີິື່ ງກວື່ຳພະສະຫຳຍທງັປວງຂອງພະອງົ 

 8 ບນັດຳສະຫລອງພະອງົຂອງພະອງົກ ຫອມໄປດໍ້ວຍກິື່ ນຢຳງໄມ ໍ້ຫອມ 

   ແລະກິື່ ນອຳໂລ ແລະກຳນສະຫລອງຈຳກພະລຳຊະວງັງຳຊໍ້ຳງ 

  ສະຫລອງພະອງົເຫລົື່ ຳນີໍ້ເຮັດໃຫໍ້ພະອງົຍນິດ ີ

 9 ໃນໝ ື່ສະຕຜີ ໍ້ມກີຽດຂອງພະອງົ ມລີຳຊະທິດຳຂອງບນັດຳກະສດັ 

   ພະລຳຊນີທີີື່ ປະດບັດໍ້ວຍທອງຄ  ຳເມ  ອງ ໂອຟີ ປະທບັ 

  ຢ ື່ຂ ໍ້ຳງຂວຳພະຫດັຂອງພະອງົ 

 10 ທິດຳເອີຍ ຈ ົື່ງພິຈຳລະນຳ ຟງັ ແລະອຽງຫ ຂອງນຳງລງົ 

   ຈ ົື່ງລ ມຊນົຊຳດຂອງນຳງ ແລະລ ມເຮ ອນພ ື່ ຂອງນຳງເສຍ 

 11 ແລະກະສດັຈະປຳດຖະໜຳຄວຳມງຳມຂອງນຳງ 

   ເນ ື່ ອງຈຳກພະອງົເປັນເຈົໍ້ຳນຳຍຂອງນຳງ 

  ຈ ົື່ງກຳບລງົໃຫໍ້ພະອງົສຳ 

 12 ທິດຳຂອງເມ  ອງ ຕີເຣ ຈະເອົຳຂອງກ  ຳນນັມຳກ  ຳນນັນຳງ 

   ຄ ເສດຖຮີ ັື່ງມທີີື່ ສດຸຂອງປະຊຳຊນົຈະຂ ຄວຳມກະລນຸຳຈຳກນຳງ 

 13 ເຈົໍ້ຳຍງິປະດບັພະກຳຍໃນຫໍ້ອງຂອງພະນຳງດໍ້ວຍເສ ໍ້ອຜໍ້ຳຍກົທອງຄ  ຳ 

 14 ພວກເຂົຳຈະນ  ຳພະນຳງຜ ໍ້ນຸ ື່ງເສ ໍ້ອຫລຳຍສີເຂົໍ້ຳເຝົໍ້ຳກະສດັ 

   ແລະຈະນ  ຳຍງິພມົມະຈຳລີຜ ໍ້ຕດິຕຳມ 

  ຄ ເພ ື່ ອນເຈົໍ້ຳສຳວມຳຖວຳຍພະອງົ 

 15 ພວກເຂົຳທງັຫລຳຍຈະຖ ກນ  ຳໄປດໍ້ວຍຄວຳມຊ ື່ ນບຳນແລະຍນິດ ີ

   ພວກເຂົຳຈະເຂົໍ້ຳໄປໃນພະລຳຊະວງັ 

 16 ບນັດຳລ ກຊຳຍຂອງພະອງົຈະແທນບນັພະບ ລດຸຂອງພະອງົ 

   ພະອງົຈະແຕື່ງຕ ັໍ້ງໃຫໍ້ເປັນເຈົໍ້ຳນຳຍທົື່ວແຜື່ນດນິໂລກທງັໝດົ 

 17 ເຮົຳຈະເຮັດໃຫໍ້ພະນຳມຂອງພະອງົ 

   ເປັນທີື່ ເຊດີຊ ຕະຫລອດຊ ົື່ວອຳຍ ຸ

  ສະນ ັໍ້ນ ຊນົຊຳດທງັຫລຳຍຈະສນັລະເສີນພະອງົເປັນນດິ 
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ພຣະເຈົ້າຊົງສະຖິດຢ ູ່ກັບພວກເຈົ້າ 
 1 ພຣະເຈົ້າ ຊງົເປັນທີື່ ພກັພຳອຳໄສ ແລະຊງົເປັນກ  ຳລງັຂອງພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ໃນຍຳມລ  ຳບຳກພຣະອງົຊງົຕຽມພໍ້ອມຊື່ອຍເຫລ ອສະເໝີ. 

 2 ເມ  ື່ອໂລກນີໍ້ຫຳກສ ັື່ນສະເທ ອນ 

   ແລະພ ທງັຫລຳຍລ ົໍ້ມເຈ ື່ອນທະລຳຍລງົໃສື່ມະຫຳສະໝດຸອນັເລິກ. 

 3 ແມ ື່ນວື່ຳນ  ໍ້ຳທະເລມສີຽງດງັສະໜັື່ນຫວ ັື່ນໄຫວ 

   ແລະພ ທງັຫລຳຍສ ັື່ນສະເທ ອນຢື່ຳງແຮງ 

  ພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍກ ຈະບ ື່ ຢໍ້ຳນ. 

ເຊລຳ 

 4 ມແີມ ື່ນ  ໍ້ຳສຳຍໜ ື່ ງໄດໍ້ເຮັດໃຫໍ້ຄນົໃນນະຄອນຂອງ ພຣະເຈົ້າ  

   ແລະສ ື່ບື່ອນປະທບັອນັສກັສິດ 

  ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຜ ໍ້ຊງົສ ງສດຸໄດໍ້ຮບັຄວຳມຍນິດ.ີ 

 5 ພຣະເຈົ້າ ຊງົສະຖດິຢ ື່ໃນນະຄອນໃດ ນະຄອນນ ັໍ້ນກ ຈະບ ື່ ຖ ກທ  ຳລຳຍຈກັເທ ື່ ອ 

   ໃນຕອນເຊົໍ້ຳພຣະອງົຈະສະເດັດມຳຊື່ອຍເຫລ ອເມ  ອງນ ັໍ້ນ. 

 6 ຊນົຊຳດທງັຫລຳຍຫວຳດຫວ ັື່ນຕກົໃຈ ລຳຊະອຳນຳຈກັປັື່ນປື່ວນ 

   ພຣະອງົຊງົສ ົື່ງພຣະສລຸະສຽງອນັດງັອອກມຳ ແຜື່ນດນິກ ລະລຳຍໄປໝດົ. 

 7 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງຈກັກະວຳນຊງົສະຖດິຢ ື່ກບັພວກເຮົຳ 

   ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ຢາໂຄບ ຊງົເປັນທີື່ ເພິື່ ງຂອງພວກເຮົຳ. 

ເຊລຳ 

 8 ຈ ົື່ງມຳເບິື່ ງສິື່ ງອດັສະຈນັທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົກະທ  ຳໃນໂລກນີໍ້. 

 9 ພຣະອງົຊງົກະທ  ຳໃຫໍ້ເສິກສງົຄຳມໃນໂລກນີໍ້ສະຫງບົລງົ 

   ພຣະອງົຊງົຫກັຄນັທະນ  ທ  ຳລຳຍຫອກ 

  ແລະເອົຳແຜື່ນເຫລັກຕໍ້ຳນທຳນໂຍນເຂົໍ້ຳກອງໄຟ. 

 10 ພຣະອງົຊງົກື່ຳວວື່ຳ, “ພວກເຈົໍ້ຳຈ ົື່ງຢດຸສ ໍ້ຮບົກນັ 

   ແລະຈ ົື່ງຮ ໍ້ວ ື່ຳ ເຮົຳແມ ື່ນ ພຣະເຈົ້າ ຜ ໍ້ຍິື່ ງໃຫຍື່ເໜ ອໂລກນີໍ້ 

  ແລະທື່ຳມກຳງຊນົຊຳດທງັຫລຳຍ.” 

 11 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງຈກັກະວຳນຊງົສະຖດິຢ ື່ກບັພວກເຮົຳ 

   ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ຢາໂຄບ ຊງົເປັນທີື່ ເພິື່ ງຂອງພວກເຮົຳ. 

ເຊລຳ 
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ຄຳຊັກຊວນແກູ່ບັນດາປະຊາຊາດ 
ເຖງິຫວົໜໍ້ຳນກັຮໍ້ອງ ເພງສນັລະເສີນຂອງຄະນະໂກຣຳ 

 1 ເບິື່ ງກ ື່ອນ ຊນົຊຳດທງັຫລຳຍ ຈ ົື່ງຕບົມ   

   ຈ ົື່ງໂຫື່ຮ ໍ້ອງຖວຳຍ ພຣະເຈົ້າ ດໍ້ວຍສຽງໄຊໂຍ 

 2 ເພຳະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ອງົຜ ໍ້ສ ງສດຸເປັນທີື່ ໜໍ້ຳຢໍ້ຳນຢ ຳເກງ 

   ເປັນພຣະມະຫຳກະສດັຜ ໍ້ຍິື່ ງໃຫຍື່ເໜ ອແຜື່ນດນິໂລກທງັໝດົ 

 3 ພຣະອງົຈະປຳບປຳມຊນົຊຳດທງັຫລຳຍໃຫໍ້ຢ ື່ພຳຍໃຕໍ້ເຮົຳ 

   ແລະຊຳວປະເທດທງັຫລຳຍໃຫໍ້ຢ ື່ພຳຍໃຕໍ້ຕນີຂອງເຮົຳ 

 4 ພຣະອງົຈະເລ ອກມ ລະດກົຂອງເຮົຳໃຫໍ້ເຮົຳ 

   ເປັນສິື່ ງພ ມໃຈຂອງ ຢາໂຄບ ທີື່ ພຣະອງົຮກັ 

ເຊລຳ 

 5 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ສະເດັດຂ ໍ້ນດໍ້ວຍສຽງໂຫື່ຮ ໍ້ອງ 

   ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ສະເດັດຂ ໍ້ນດໍ້ວຍສຽງແກ 

 6 ຈ ົື່ງຮໍ້ອງເພງສນັລະເສີນຖວຳຍ ພຣະເຈົ້າ ຈ ົື່ງຮໍ້ອງເພງສນັລະເສີນເຖດີ 

   ຈ ົື່ງຮໍ້ອງເພງສນັລະເສີນຖວຳຍພຣະມະຫຳກະສດັຂອງເຮົຳ 

  ຈ ົື່ງຮໍ້ອງເພງສນັລະເສີນເຖດີ 

 7 ເພຳະ ພຣະເຈົ້າ ເປັນກະສດັເໜ ອແຜື່ນດນິໂລກທງັໝດົ 

   ຈ ົື່ງຮໍ້ອງເພງສນັລະເສີນດໍ້ວຍຄວຳມເຂົໍ້ຳໃຈ 

 8 ພຣະເຈົ້າ ຄອບຄອງເໜ ອນຳນຳປະຊຳຊຳດ 

   ພຣະເຈົ້າ ປະທບັເທິງພຣະທີື່ ນ ັື່ງແຫື່ງຄວຳມບ ລິສດຸຂອງພຣະອງົ 

 9 ບນັດຳເຈົໍ້ຳນຳຍຂອງຊນົຊຳດທງັຫລຳຍປະຊຸມກນັ 

   ເປັນປະຊຳຊນົຂອງ ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ອັບຣາຮາມ  

  ເພຳະບນັດຳໂລື່ຂອງແຜື່ນດນິໂລກເປັນຂອງ ພຣະເຈົ້າ  

   ພຣະອງົເປັນທີື່ ຍກົຍ ຢື່ຳງສ ງ 

ບົດທີ 48 
ພ ເຂົາຊີໂອນຈະເປັນນະຄອນຂອງອົງພຣະຜ ້ເປັນເຈົ້າ 

ເພງສນັລະເສີນຂອງຄະນະໂກຣຳ 

 1 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ນ ັໍ້ນຍິື່ ງໃຫຍື່ ແລະສມົຄວນຈະສນັລະເສີນຢື່ຳງຍິື່ ງໃຫຍື່ 

   ໃນນະຄອນແຫື່ງ ພຣະເຈົ້າ ຂອງເຮົຳ 

  ເທິງພ ເຂົຳແຫື່ງຄວຳມບ ລິສດຸຂອງພຣະອງົ 

 2 ເບິື່ ງຂ ໍ້ນໄປກ ງຳມ ເປັນຄວຳມຊ ື່ ນບຳນຂອງແຜື່ນດນິໂລກທງັໝດົ 
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   ຄ ພ ເຂົຳ ຊີໂອນ ດໍ້ຳນທິດເໜ ອ ຊ ື່ ງເປັນນະຄອນຂອງພຣະມະຫຳກະສດັ 

 3 ພຳຍໃນປໍ້ອມຂອງນະຄອນກ ຮ ໍ້ວ ື່ຳພຣະເຈົ້າ ເປັນກ  ຳແພງທີື່ ໝ ັໍ້ນຄງົ 

 4 ເພຳະເບິື່ ງແມ ກະສດັຊຸມນມຸກນັແລໍ້ວສະເດັດໄປນ  ຳກນັ 

 5 ເມ  ື່ອພວກເພິື່ ນເຫັນນະຄອນນ ັໍ້ນ ກ ພຳກນັປະຫລຳດໃຈ 

   ເພິື່ ນເປັນທກຸ ແລໍ້ວກ ຕ ື່ ນໜີໄປ 

 6 ໃນບື່ອນນ ັໍ້ນຕື່ຳງກ ຢໍ້ຳນຢື່ຳງໃຫຍື່ ມຄີວຳມເຈບັປວດຢື່ຳງຍິື່ ງ 

   ຄ ຜ ໍ້ຍງິກ  ຳລງັເກດີລ ກ 

 7 ພຣະອງົຕທີ  ຳລຳຍກ  ຳປັື່ນແຫື່ງ ຕາຊິດ ດໍ້ວຍລມົຕຳເວັນອອກ 

 8 ເຮົຳໄດໍ້ຍນິຢື່ຳງໃດ ເຮົຳກ ໄດໍ້ເຫັນຢື່ຳງນ ັໍ້ນ 

   ໃນນະຄອນແຫື່ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈອມໂຍທຳ 

  ໃນນະຄອນແຫື່ງ ພຣະເຈົ້າ ຂອງເຮົຳ ຊ ື່ ງ ພຣະເຈົ້າ ຈະສະຖຳປະນຳໄວໍ້ເປັນນດິ 

ເຊລຳ 

 9 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະເຈົ້າ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍທງັຫລຳຍຄິດເຖງິຄວຳມເມດຕຳຂອງພຣະອງົ 

   ໃນທື່ຳມກຳງພຣະວຫິຳນຂອງພຣະອງົ 

 10 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະເຈົ້າ ພຣະນຳມຂອງພຣະອງົໄປເຖງິທີື່ ສດຸ 

   ປຳຍແຜື່ນດນິໂລກຢື່ຳງໃດ ຄ  ຳສນັລະເສີນພຣະອງົກ ໄປເຖງິຢື່ຳງນ ັໍ້ນ 

  ພຣະຫດັຂວຳຂອງພຣະອງົເຕັມໄປດໍ້ວຍຄວຳມຊອບທ  ຳ 

 11 ຂ ພ ເຂົຳ ຊີໂອນ ຈ ົື່ງຊມົຊ ື່ ນຍນິດ ີຂ ທິດຳແຫື່ງ ຢ ດາ ຈ ົື່ງຍນິດ ີ

   ເພຳະເຫດຄ  ຳຕດັສິນຂອງພຣະອງົ 

 12 ຈ ົື່ງຍື່ຳງຮອບ ຊີໂອນ ໄປໃຫໍ້ຮອບເຖດີ ຈ ົື່ງນບັຫ ຄອຍຂອງ ຊີໂອນ 
 13 ພິຈຳລະນຳເບິື່ ງກ  ຳແພງຂອງນຳງໃຫໍ້ດ ີຈ ົື່ງກວດກຳປໍ້ອມຂອງນຳງ 

   ເພ ື່ ອທື່ຳນຈະໄດໍ້ບອກຄນົລຸໍ້ນຫລງັຕ ື່ ໄປ 

 14 ວື່ຳນີໍ້ຄ  ພຣະເຈົ້າ ເປັນ ພຣະເຈົ້າ ຂອງເຮົຳເປັນນດິ 

   ພຣະອງົຈະເປັນຜ ໍ້ນ  ຳຂອງເຮົຳຈນົເຖງິເວລຳສິໍ້ນຊວີດິ 

ບົດທີ 49 
ການວາງໃຈໃນພຣະເຈົ້າສຳລັບການເປັນຂຶ້ນມາໃໝູ່ 

ເຖງິຫວົໜໍ້ຳນກັຮໍ້ອງ ເພງສນັລະເສີນຂອງຄະນະໂກຣຳ 

 1 ເບິື່ ງກ ື່ອນຊຳດທງັຫລຳຍ ຈ ົື່ງຟງັຂ ໍ້ຄວຳມນີໍ້ ຊຳວໂລກທງັປວງເອີຍ 

   ຈ ົື່ງຫງ ື່ຽງຫ ຟງັ 

 2 ທງັຜ ໍ້ນ ໍ້ອຍຜ ໍ້ໃຫຍື່ ທງັເສດຖ ີແລະຄນົຍຳກຈນົ 

 3 ປຳກຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະເຜີຍປນັຍຳ 

   ຄວຳມຄິດໃນຈດິໃຈຂໍ້ຳນໍ້ອຍຄ ຄວຳມເຂົໍ້ຳໃຈ 
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 4 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະຫງ ື່ຽງຫ ຟງັຄ  ຳອປຸະມຳ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະແກໍ້ຖໍ້ອຍຄ  ຳອນັເລິກລບັຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

  ໃຫໍ້ເຂົໍ້ຳກບັສຽງພິນຄ ື່ 

 5 ເປັນຫຍງັຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຈ ື່ງຢໍ້ຳນໃນຄຳວທກຸຍຳກລ  ຳບຳກ 

   ເມ  ື່ອຄວຳມຊ ົື່ວຊໍ້ຳແຫື່ງຜ ໍ້ຂ ົື່ມເຫັງອໍ້ອມຕວົຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

 6 ຄນົຜ ໍ້ວຳງໃຈໃນຊບັສມົບດັຂອງຕນົ 

   ແລະອວດອໍ້ຳງຄວຳມຮ ັື່ງມອີນັອດຸມົຂອງຕນົ 

 7 ແນື່ແທໍ້ບ ື່ ມຄີນົໃດໄຖື່ພີື່ ນ ໍ້ອງຂອງຕນົໄດໍ້ 

   ຫລ ຖວຳຍຄື່ຳຊວີດິຂອງຕນົແກື່ ພຣະເຈົ້າ 
 8 (ເພຳະຄື່ຳໄຖື່ຊວີດິຂອງຕນົນ ັໍ້ນແພງ ແລະບ ື່ ເຄີຍພ ເລີຍ) 

 9 ທີື່ ລຳວຈະມຊີວີດິເລ ໍ້ອຍໄປເປັນນດິ ແລະບ ື່ ຕໍ້ອງເຫັນຄວຳມເປ ື່ ອຍເນົື່ ຳ 

 10 ເອີ ລຳວເຫັນວື່ຳ ເຖງິນກັປຳດກ ຍງັຕຳຍ 

   ຄນົໂງ ື່ແລະຄນົໂຫດຮໍ້ຳຍກ ຕໍ້ອງຈບິຫຳຍຄ ກນັ 

  ແລະປະຊບັສມົບດັຂອງຕນົໄວໍ້ໃຫໍ້ຄນົອ ື່ ນ 

 11 ຈດິໃຈພວກເຂົຳຄິດວື່ຳວງົວຳນຂອງຕນົຈະດ  ຳລງົຢ ື່ເປັນນດິ 

   ແລະທີື່ ຢ ື່ຂອງພວກເຂົຳເຖງິທກຸຊ ົື່ວອຳຍນຸີໍ້ຈນົເຖງິຊ ົື່ວອຳຍໜຸໍ້ຳ 

  ເຖງິພວກເຂົຳເຄີຍເອີໍ້ນທີື່ ດນິຂອງຕນົຕຳມຊ ື່ ຂອງຕນົ 

 12 ມະນດຸຈະຄງົຊບີໃນຍດົສກັຂອງຕນົບ ື່ ໄດໍ້ 

   ພວກເຂົຳກ ເປັນເໝ ອນສດັເດຍລະສຳນທີື່ ຈບິຫຳຍ 

 13 ກຳນດ  ຳເນນີຊວີດິຂອງພວກເຂົຳຄ ຄວຳມໂງ ື່ຈ ໍ້ຳ 

   ເຖງິປຳນນ ັໍ້ນ ຄນົຊ ົື່ວອຳຍຕຸ ື່ ໄປກ ພ ໃຈກບັຄ  ຳກ ື່ຳວຂອງພວກເຂົຳ 

ເຊລຳ 

 14 ດ ັື່ງແກະ ພວກເຂົຳຖ ກກ  ຳນດົໄວໍ້ໃຫໍ້ແກື່ຄວຳມຕຳຍ 

   ມດັຈລຸຳດຈະເປັນຜ ໍ້ລໍ້ຽງຂອງພວກເຂົຳ 

  ຄນົທື່ຽງທ  ຳຈະມອີ  ຳນຳດເໜ ອພວກເຂົຳທງັຫລຳຍໃນເວລຳເຊົໍ້ຳ 

   ແລະຄວຳມງຳມຂອງພວກເຂົຳຈະເປ ື່ ອຍໝດົໄປໃນຄວຳມຕຳຍ 

  ຊ ື່ ງຄ ທີື່ ອຳໄສຂອງພວກເຂົຳ 

 15 ແຕື່ ພຣະເຈົ້າ ຈະໄຖື່ຈດິວນິຍຳນຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ຈຳກລິດອ  ຳນຳດຂອງຄວຳມຕຳຍ ເພຳະພຣະອງົຈະຮບັຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍໄວໍ້ 

ເຊລຳ 

 16 ທື່ຳນຢື່ຳຢໍ້ຳນເມ  ື່ອຜ ໍ້ໜ ື່ ງຮ ັື່ງມຂີ ໍ້ນ 

   ເມ  ື່ອສະຫງ ື່ຳລຳສີຂອງເຮ ອນຂອງລຳວເພີື່ ມຂ ໍ້ນ 

 17 ເພຳະເມ  ື່ອລຳວຕຳຍ ລຳວຈະບ ື່ ເອົຳຫຍງັໄປເລີຍ 



933 ເພງສັນລະເສີນ 50 
   ສະຫງ ື່ຳລຳສີຂອງລຳວຈະບ ື່ ລງົໄປຕຳມລຳວ 

 18 ເຖງິວື່ຳເມ  ື່ອລຳວເປັນຢ ື່ ລຳວຖ ວື່ຳຕວົລຳວສກຸສະບຳຍ 

   ແລະຄນົອ ື່ ນຈະຍກົຍໍ້ອງທື່ຳນເມ  ື່ອທື່ຳນຈະເລີນຂ ໍ້ນ 

 19 ລຳວຈະໄປຢ ື່ກບັພວກບນັພະບ ລດຸຂອງລຳວ 

   ຜ ໍ້ຊ ື່ ງຈະບ ື່ ເຫັນຄວຳມສະຫວື່ຳງອີກ 

 20 ມະນດຸຊ ື່ ງມກີຽດສກັສີ ແຕື່ຂຳດຄວຳມເຂົໍ້ຳໃຈ 

   ລຳວກ ເປັນເໝ ອນສດັເດຍລະສຳນທີື່ ຈບິຫຳຍໄປ 

ບົດທີ 50 
ການນະມັດສະການອັນແທ້ຈິງ 

 1 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ອງົມອີ  ຳນຳດຍິື່ ງໃຫຍື່ຊງົກ ື່ຳວໄວໍ້ 

   ພຣະອງົຊງົເອີໍ້ນຄນົທ ົື່ວໂລກນີໍ້ 

  ແຕື່ທິດຕຳເວັນອອກເຖງິທິດຕຳເວັນຕກົ. 

 2 ພຣະອງົຊງົສ ົື່ງແສງສະຫວື່ຳງຈຳກເມ  ອງ ຊີໂອນ  

   ຊ ື່ ງເປັນເມ  ອງອດຸມົສມົບ ນດໍ້ວຍຄວຳມງຳມ. 

 3 ພຣະເຈົ້າ ຂອງພວກເຮົຳຈະບ ື່ ຊງົສະເດັດມຳຢື່ຳງມດິໆ 

   ແຕື່ວື່ຳຊ ື່ ພຣະພກັຂອງພຣະອງົມແີປວໄຟຮໍ້ອນແຮງກໍ້ຳ 

  ແລະອໍ້ອມຮອບພຣະອງົ ມລີມົພຳຍທີຸື່ ຮ ໍ້ຳຍແຮງທີື່ ສດຸ. 

 4 ພຣະອງົຊງົເອີໍ້ນເອົຳຟໍ້ຳສະຫວນັ ແລະແຜື່ນດນິໂລກເປັນພະຍຳນ 

   ໃຫໍ້ເຫັນ ເມ  ື່ອພຣະອງົຊງົຕດິຕຽນໄພື່ພນົຂອງພຣະອງົ. 

 5 ພຣະອງົຊງົກື່ຳວວື່ຳ ຈ ົື່ງທໍ້ອນໂຮມຄນົທື່ຽງທ  ຳມຳຫຳເຮົຳ 

   ຄ ພວກທີື່ ເຮັດຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳກບັເຮົຳໂດຍກຳນຖວຳຍເຄ ື່ ອງບ ຊຳ.” 

 6 ຟໍ້ຳສະຫວນັທງັຫລຳຍຮໍ້ອງປະກຳດວື່ຳພຣະເຈົ້າ ຊງົທື່ຽງທ  ຳ 

   ເພຳະພຣະອງົຊງົຕດັສິນໂດຍພຣະອງົເອງ. 

ເຊລຳ 

 7 ໄພື່ພນົທງັຫລຳຍຂອງເຮົຳຈ ົື່ງຟງັເທີໍ້ນ ເຮົຳຈະກື່ຳວວື່ຳ 

   ພວກ ອິສຣາເອນ ເອີຍ ເຮົຳຈະເປັນພະຍຳນຕ ື່ ສ ໍ້ພວກເຈົໍ້ຳ 

  ເຮົຳເປັນ ພຣະເຈົ້າ ຂອງພວກເຈົໍ້ຳ. 

 8 ເຮົຳບ ື່ ໄດໍ້ຕຕິຽນພວກເຈົໍ້ຳຍໍ້ອນເຄ ື່ ອງບ ຊຳ 

   ແລະກຳນເຜົຳຖວຳຍເຄ ື່ ອງບ ຊຳທີື່ ພວກເຈົໍ້ຳນ  ຳມຳ 

  ໃຫໍ້ເຮົຳເລ ໍ້ອຍ ໆນ ັໍ້ນ. 

 9 ເຮົຳບ ື່ ຕໍ້ອງກຳນງວົເຖກິ ຫລ ແບໍ້ຈຳກຄອກສດັຂອງພວກເຈົໍ້ຳ. 

 10 ເພຳະວື່ຳສດັປື່ຳທງັໝດົ 
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   ພໍ້ອມທງັຝ ງງວົຢ ື່ເທິງພ ພນັໜື່ວຍເປັນຂອງເຮົຳ. 

 11 ນກົ ແລະປຳທງັຫລຳຍພໍ້ອມດໍ້ວຍທກຸສິື່ ງທີື່ ມຊີວີດິຢ ື່ຕຳມທົື່ງນຳ 

   ກ ເປັນຂອງເຮົຳ. 

 12 ຖໍ້ຳວື່ຳເຮົຳຫິວເຂົໍ້ຳ ເຮົຳຈະບ ື່ ບອກພວກເຈົໍ້ຳ 

   ເພຳະວື່ຳໂລກນີໍ້ພໍ້ອມທງັທກຸ ໆສິື່ ງໃນໂລກນີໍ້ເປັນຂອງເຮົຳ. 

 13 ເຮົຳບ ື່ ກນິຊີໍ້ນງວົ ຫລ ດ ື່ ມເລ ອດແບໍ້. 

 14 ຈ ົື່ງຖວຳຍບ ຊຳຂອບພຣະຄນຸ ພຣະເຈົ້າ  

   ແລະຖວຳຍແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ອງົຍິື່ ງໃຫຍື່ຕຳມທີື່ ເຈົໍ້ຳໄດໍ້ສນັຍຳໄວໍ້. 

 15 ເວລຳຖ ກຄວຳມທກຸລ  ຳບຳກຈ ົື່ງຮໍ້ອງຫຳເຮົຳ 

   ເຮົຳຈະຊື່ອຍເຈົໍ້ຳໃຫໍ້ພ ົໍ້ນ ແລະເຈົໍ້ຳຈະສນັລະເສີນເຮົຳ. 

 16 ແຕື່ ພຣະເຈົ້າ ຊງົກື່ຳວຕ ື່ ຄນົຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍວື່ຳ 

   ເປັນຫຍງັເຈົໍ້ຳຈ ື່ ງທື່ອງຂ ໍ້ນໃຈເອົຳຂ ໍ້ຄ  ຳສ ັື່ງຂອງເຮົຳ 

  ແລະເວົໍ້ຳເຖງິຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳຂອງເຮົຳ. 

 17 ເຖງິປະຕເິສດບ ື່ ຍອມໃຫໍ້ເຮົຳຕຕິຽນພວກເຈົໍ້ຳ 

   ແລະບ ື່ ຍອມຮບັເອົຳຄ  ຳສ ັື່ງຂອງເຮົຳ. 

 18 ເມ  ື່ອພວກເຈົໍ້ຳພບົເຫັນຄນົຂີໍ້ລກັ 

   ພວກເຈົໍ້ຳກ ກຳຍເປັນໝ ື່ຂອງລຳວ 

  ແລະພວກເຈົໍ້ຳຄບົຄໍ້ຳສະມຳຄມົກບັຄນົປະພ ດຜິດປະເວນ.ີ 

 19 ພວກເຈົໍ້ຳເວົໍ້ຳແຕື່ຄວຳມຊ ົື່ວຢ ື່ເລ ໍ້ອຍໆ 

   ພວກເຈົໍ້ຳບ ື່ ເຄີຍຄິດພິຈຳລະນຳໃນກຳນເວົໍ້ຳຕວົະ. 

 20 ພວກເຈົໍ້ຳຕຽມຫຳແຕື່ເລ ື່ ອງໃສື່ອໍ້ຳຍນໍ້ອງພວກເຈົໍ້ຳເອງ 

   ແລະຊອກຫຳຄວຳມຜິດໃສື່ພວກເຂົຳ. 

 21 ພວກເຈົໍ້ຳໄດໍ້ເຮັດທກຸສິື່ ງເຫລົື່ ຳນີໍ້ ແຕື່ເຮົຳບ ື່ ເວົໍ້ຳຫຍງັ 

   ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ພວກເຈົໍ້ຳຈ ື່ ງຄິດວື່ຳເຮົຳຄິດຄ ກນັກບັພວກເຈົໍ້ຳ 

  ດຽວນີໍ້ເຮົຳຈະຕຕິຽນພວກເຈົໍ້ຳ 

   ແລະນ  ຳເອົຳເລ ື່ ອງເຫລົື່ ຳນີໍ້ມຳສ ື່ພວກເຈົໍ້ຳ. 

 22 ພວກທີື່ ບ ື່ ເອົຳໃຈໃສື່ກບັເຮົຳ ຈ ົື່ງຟງັເທີໍ້ນ 

   ເຮົຳຈະທ  ຳລຳຍພວກເຈົໍ້ຳ 

  ແລະບ ື່ ມຜີ  ໍ້ໃດຊື່ອຍພວກເຈົໍ້ຳໃຫໍ້ພ ົໍ້ນໄພນີໍ້ໄດໍ້. 

 23 ຜ ໍ້ທີື່ ຖວຳຍບ ຊຳຂອບພຣະຄນຸ ເປັນຜ ໍ້ທີື່ ໃຫໍ້ກຽດເຮົຳ 

   ແລະເຮົຳຈະຊື່ອຍຄນົທງັປວງທີື່ ຟງັຄວຳມເຮົຳໃຫໍ້ພ ົໍ້ນຢື່ຳງແນື່ນອນ. 
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ບົດທີ 51 

ການອ້ອນວອນຂໍອະໄພໂທດ 
 1 ພຣະເຈົ້າ ຂໍ້ຳ ຍໍ້ອນຄວຳມຮກັອນັໝັໍ້ນຄງົຂອງພຣະອງົ 

   ຂ ຊງົໂຜດເມດຕຳຂໍ້ຳນໍ້ອຍເທີໍ້ນ 

  ຍໍ້ອນຄວຳມເມດຕຳອນັຍິື່ ງໃຫຍື່ຂອງພຣະອງົ 

   ຂ ຊງົປດັເປົື່ ຳຄວຳມຜິດຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍອອກໄປດໍ້ວຍ. 

 2 ຂ ຊງົຊ  ຳລະລໍ້ຳງຄວຳມຊ ົື່ວຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍໃຫໍ້ສ ນສິໍ້ນໄປ 

   ແລະເຮັດໃຫໍ້ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຂຳວສະອຳດຈຳກຄວຳມຜິດຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ. 

 3 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຍອມຮບັເອົຳຄວຳມຜິດ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຮ ໍ້ຈກັຄວຳມຜິດຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍຕະຫລອດມຳ. 

 4 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄດໍ້ເຮັດຜິດຕ ື່ ສ ໍ້ພຣະອງົເທົື່ ຳນ ັໍ້ນ 

   ແລະຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄດໍ້ເຮັດຕ ື່ ສຳຍຕຳຂອງພຣະອງົ 

  ສະນ ັໍ້ນ ພຣະອງົຊງົເປັນຝື່ຳຍຖ ກຕໍ້ອງທີື່ ຕດັສິນຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ. 

 5 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຊ ົື່ວ ແລະເຕັມໄປດໍ້ວຍຄວຳມຜິດຕ ັໍ້ງແຕື່ມ  ໍ້ເກດີມຳ. 

 6 ຈດິໃຈທີື່ ເຕັມດໍ້ວຍຄວຳມສດັຊ ື່ ເປັນສິື່ ງທີື່ ພຣະອງົຊງົພ ພຣະໄທ 

   ຂ ພຣະອງົຊງົໃຫໍ້ຈດິໃຈຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍເຕັມໄປ 

  ດໍ້ວຍສະຕປິນັຍຳຂອງພຣະອງົ. 

 7 ຂ ຊງົປດັເຂື່ຍຄວຳມບຳບຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍອອກໄປ 

   ເພ ື່ ອຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຈະຂຳວສະອຳດສດົໃສ 

  ຂ ພຣະອງົຊງົຊ  ຳລະລໍ້ຳງຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ ແລະຂໍ້ຳນໍ້ອຍກ ຂຳວກວື່ຳນວນຝໍ້ຳຍ. 

 8 ຂ ຊງົໂຜດໃຫໍ້ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍໄດໍ້ຍນິສຽງອນັມ ື່ວນຊ ື່ ນ ແລະຍນິດ ີ

   ເຖງິແມ ື່ນວື່ຳພຣະອງົໄດໍ້ຢຽບຢ ື່ຳທ  ຳລຳຍຂໍ້ຳນໍ້ອຍກ ຕຳມ 

  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍກ ຍງັຈະມຄີວຳມສກຸຢ ື່ອີກ. 

 9 ຂ ພຣະອງົຢື່ຳຫລຽວເບິື່ ງຄວຳມຜິດຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ແລະກ  ຳຈດັຄວຳມຊ ົື່ວທງັໝດົຂອງຂໍ້ຳນອຍອອກໄປ. 

 10 ພຣະເຈົ້າ ຂໍ້ຳ ຂ ຊງົສໍ້ຳງຈດິໃຈຂໍ້ຳນໍ້ອຍໃຫໍ້ບ ລິສດຸ 

   ຂ ພຣະອງົຊງົສວມຈດິວນິຍຳນທີື່ ສດັຊ ື່ ໃຫໍ້ແກື່ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ. 

 11 ຂ ຢື່ຳຂບັໄລື່ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຈຳກພຣະພກັຂອງພຣະອງົ 

   ແລະຢື່ຳຖອນເອົຳ ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ ຂອງພຣະອງົໄປຈຳກຂໍ້ຳນໍ້ອຍ. 

 12 ຂ ພຣະອງົຊງົປະທຳນຄວຳມປິຕຍິນິດອີີກ 

   ຄ ຄວຳມຍນິດທີີື່ ມຳຈຳກຄວຳມຊື່ອຍໃຫໍ້ພ ົໍ້ນຂອງພຣະອງົ 

  ແລະຂ ຊງົເຮັດໃຫໍ້ຈດິວນິຍຳນຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍເຊ ື່ ອຟງັ. 

 13 ແລໍ້ວຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຈະສອນພຣະດ  ຳລດັຂອງພຣະອງົແກື່ຜ ໍ້ທີື່ ເຮັດຜິດ 
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   ເພ ື່ ອພວກເຂົຳຈະກບັຄ ນມຳຫຳພຣະອງົ. 

 14 ພຣະເຈົ້າ ພຣະຜ ູ້ຊ່ອຍ ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຂ ຊງົໄວໍ້ຊວີດິຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

   ແລໍ້ວຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຈະປະກຳດຄວຳມຊອບທ  ຳຂອງພຣະອງົດໍ້ວຍຄວຳມຍນິດ.ີ 

 15 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂ ຊງົຊື່ອຍໃຫໍ້ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຮ ໍ້ຈກັສນັລະເສີນ 

   ແລໍ້ວຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຈະສນັລະເສີນພຣະອງົ. 

 16 ພຣະອງົບ ື່ ຊງົຕໍ້ອງກຳນເຄ ື່ ອງຖວຳຍບ ຊຳ 

   ຖໍ້ຳຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຖວຳຍ ພຣະອງົກ ບ ື່ ຊງົຍນິດຮີບັເອົຳ. 

 17 ພຣະເຈົ້າ ຂໍ້ຳ ກຳນຖວຳຍບ ຊຳແດື່ພຣະອງົ 

   ແມ ື່ນຖວຳຍຈດິໃຈທີື່ ເຊ ື່ ອຟງັ 

  ພຣະອງົຈະບ ື່ ປະຖິໍ້ມຜ ໍ້ທີື່ ມຈີດິໃຈອື່ອນນໍ້ອມຍອມຟງັ. 

 18 ພຣະເຈົ້າ ຂໍ້ຳ ຂ ຊງົເມດຕຳ ແລະຊື່ອຍເຫລ ອເມ  ອງ ຊີໂອນ ດໍ້ວຍ 

   ແລະຂ ຊງົສໍ້ຳງກ  ຳແພງເມ  ອງ ເຢຣ ຊາເລັມ ຂ ໍ້ນໃໝື່. 

 19 ແລໍ້ວພຣະອງົຈະຊງົຍນິດຮີບັເອົຳ 

   ເຄ ື່ ອງເຜົຳຖວຳຍບ ຊຳຕື່ຳງໆ ທີື່ ຖ ກຕໍ້ອງ 

  ແລະງວົທີື່ ຖ ກເຜົຳຖວຳຍບ ຊຳເທິງແທື່ນບ ຊຳຂອງພຣະອງົ. 

ບົດທີ 52 
ດາວິດຂອບພຣະຄຸນ 

ເຖງິຫວົໜໍ້ຳນກັຮໍ້ອງ ມດັຄິນບດົໜ ື່ ງ. ເພງສນັລະເສີນຂອງດຳວດິ 

ເມ  ື່ອໂດເອັກຄນົເອໂດມມຳທ ນຊຳອ ນວື່ຳ “ດຳວດິໄດໍ້ມຳທີື່ ເຮ ອນອຳຮເີມເລັກ” 

 1 ເຮີໍ້ຍ ເຈົໍ້ຳຜ ໍ້ແຂງແຮງ ເຫດໃດເຈົໍ້ຳຈ ື່ ງໂອໍ້ອວດໃນກຳນຊ ົື່ວ 

   ຄວຳມເມດຕຳຂອງ ພຣະເຈົ້າ ດ  ຳລງົຢ ື່ຕ ັ ໍ້ງແຕື່ເຊົໍ້ຳຮອດຄ  ື່ຳ 

 2 ລີໍ້ນຂອງເຈົໍ້ຳອອກອບຸຳຍປະສງົຮໍ້ຳຍ ແລະຫລອກລວງເໝ ອນຢື່ຳງມດີແຖຄມົ 

 3 ເຈົໍ້ຳຮກັຊ ົື່ວຫລຳຍກວື່ຳດ ີ

   ແລະກຳນຂີໍ້ຕວົະຫລຳຍກວື່ຳເວົໍ້ຳຄວຳມຊອບທ  ຳ 

ເຊລຳ 

 4 ເຈົໍ້ຳຮກັທກຸຄ  ຳທີື່ ທ  ຳລຳຍ ໂອ ລີໍ້ນແຫື່ງກຳນຫລອກລວງ 

 5 ແຕື່ ພຣະເຈົ້າ ຈະທ  ຳລຳຍເຈົໍ້ຳລງົເປັນນດິ 

   ພຣະອງົຈະຊື່ວຍ ແລະດ ງເຈົໍ້ຳຈຳກທີື່ ຢ ື່ອຳໄສຂອງເຈົໍ້ຳ 

  ພຣະອງົຈະຖອນຮຳກເຈົໍ້ຳຈຳກແຜື່ນດນິຂອງຄນົເປັນ 

ເຊລຳ 

 6 ຄນົຊອບທ  ຳຈະເຫັນ ແລະຢ ຳເກງ 

   ແລະຈະຫວົຂວນັເຍຳະເຍີໍ້ຍລຳວ ກື່ຳວວື່ຳ 
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 7 “ຈ ົື່ງເບິື່ ງບລຸດຸຜ ໍ້ບ ື່ ໃຫໍ້ ພຣະເຈົ້າ ເປັນກ  ຳລງັຂອງຕນົ 

   ແຕື່ໄວໍ້ໃຈໃນຄວຳມຮ ັື່ງມອີນັອດຸມົຂອງລຳວ ລຳວເສີມກ  ຳລງັຕວົເອງ 

  ໃນຄວຳມຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍຂອງຕນົ” 

 8 ຝື່ຳຍຂໍ້ຳນໍ້ອຍເປັນເໝ ອນຕ ົໍ້ນໝຳກກອກເທດຂຽວສດົ 

   ໃນພຣະວຫິຳນຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍວຳງໃຈ 

  ໃນຄວຳມເມດຕຳຂອງ ພຣະເຈົ້າ ເປັນນດິ 

 9 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະສນັລະເສີນພຣະອງົເປັນນດິ 

   ເພຳະພຣະອງົໄດໍ້ກະທ  ຳເຊັື່ ນນ ັໍ້ນ 

  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະລ ຖໍ້ຳພຣະນຳມຂອງພຣະອງົ 

   ເພຳະເປັນພຣະນຳມປະເສີດຕ ື່ໜໍ້ຳຜ ໍ້ບ ລິສດຸຂອງພຣະອງົ 

ບົດທີ 53 
ຄວາມຊົ່ວຊ້າຂອງມະນຸດ 

ເຖງິຫວົໜໍ້ຳນກັຮໍ້ອງ ຕຳມທ  ຳນອງມຳຮຳລຳດ ມດັຄິນບດົໜ ື່ ງ 

ເພງສນັລະເສີນຂອງດຳວດິ 

 1 ຄນົໂງ ື່ຄິດຢ ື່ໃນໃຈຂອງຕນົວື່ຳ “ບ ື່ ມ ີພຣະເຈົ້າ” ພວກເຂົຳທງັຫລຳຍກ ຊ ົື່ວຊໍ້ຳລງົ 
   ກະທ  ຳຄວຳມຊ ົື່ວຊໍ້ຳທີື່ ໜໍ້ຳກຽດຊງັ ບ ື່ ມຈີກັຄນົດຽວທີື່ ເຮັດດ ີ

 2 ພຣະເຈົ້າ ເບິື່ ງລງົມຳຈຳກຟໍ້ຳສະຫວນັ ເບິື່ ງບດຸທງັຫລຳຍຂອງມະນດຸວື່ຳ 

   ຈະມຄີນົໃດແດື່ທີື່ ເຂົໍ້ຳໃຈ ທີື່ ຊອກສະແຫວງຫຳ ພຣະເຈົ້າ 
 3 ພວກເຂົຳທງັຫລຳຍກ ທດົຖອຍໄປໝດົ ພວກເຂົຳທງັຫລຳຍກ ຊ ົື່ວຊໍ້ຳລງົຄ ກນັ 

   ບ ື່ ມຈີກັຄນົດຽວທີື່ ເຮັດດ ີບ ື່ ມເີລີຍ 

 4 ບນັດຳຜ ໍ້ທີື່ ກະທ  ຳຄວຳມຊ ົື່ວຊໍ້ຳບ ື່ ມຄີວຳມຮ ໍ້ຫລ  

   ຄ ຜ ໍ້ທີື່ ກນິປະຊຳຊນົຂອງເຮົຳເໝ ອນຢື່ຳງກນິເຂົໍ້ຳໜມົ ແລະບ ື່ ຮ ໍ້ອງທ ນ ພຣະເຈົ້າ 
 5 ພວກເຂົຳທງັຫລຳຍຢ ື່ບື່ອນນ ັໍ້ນຢື່ຳງໜໍ້ຳຢໍ້ຳນກວົ ໃນບື່ອນຊ ື່ ງບ ື່ໜໍ້ຳມຄີວຳມຢໍ້ຳນ 

   ເພຳະ ພຣະເຈົ້າ ໃຫໍ້ກະດ ກຂອງຄນົທີື່ ຕ ັ ໍ້ງຄໍ້ຳຍຕ ື່ ສ ໍ້ເຈົໍ້ຳ 

  ພຣະອງົເຮັດໃຫໍ້ພວກເຂົຳທງັຫລຳຍໄດໍ້ຮບັຄວຳມອບັອຳຍ 

   ເພຳະ ພຣະເຈົ້າ ກຽດຊງັພວກເຂົຳ 

 6 ຂ ກຳນຊື່ວຍໃຫໍ້ລອດພ ົໍ້ນເພ ື່ ອ ອິສຣາເອນ ມຳຈຳກ ຊີໂອນ ເຖດີ 

   ເມ  ື່ອ ພຣະເຈົ້າ ໃຫໍ້ພວກຊະເລີຍແຫື່ງປະຊຳຊນົຂອງພຣະອງົ 

  ກບັສ ື່ສະພຳບເດມີຢາໂຄບ ຈະດໃີຈອິສຣາເອນ ຈະຍນິດ ີ
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ບົດທີ 54 

ດາວິດທ ນຂໍການຊົງຊູ່ວຍໃຫ້ພົ້ນໄພ 
ເຖງິຫວົໜໍ້ຳນກັຮໍ້ອງໃຊໍ້ເຄ ື່ ອງສຳຍ ມດັຄິນບດົໜ ື່ ງ ເພງສນັລະເສີນຂອງດຳວດິ 

ເມ  ື່ອພວກຊເິຟໄປທ ນຊຳອ ນວື່ຳ “ດຳວດິເຊ ື່ ອງຕວົຢ ື່ທື່ຳມກຳງເຮົຳບ ື່ ແມື່ນຫລ ” 

 1 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະເຈົ້າ ຂ ຊື່ວຍຂໍ້ຳນໍ້ອຍໃຫໍ້ລອດພ ົໍ້ນດໍ້ວຍພຣະນຳມຂອງພຣະອງົ 

   ແລະແກໍ້ແຄໍ້ນແທນຂໍ້ຳນໍ້ອຍດໍ້ວຍອຳນພຸຳບຂອງພຣະອງົ 

 2 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະເຈົ້າ ຂ ຮບັຟງັຄ  ຳອະທິຖຳນຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ຂ ຫງ ື່ຽງພຣະກນັຮບັຟງັຖໍ້ອຍຄ  ຳຈຳກປຳກຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

 3 ເພຳະຄນົແປກໜໍ້ຳໄດໍ້ລກຸຂ ໍ້ນສ ໍ້ຂ ໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

   ຜ ໍ້ບບີບງັຄບັຊອກຫຳຊວີດິຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

  ພວກເຂົຳບ ື່ ໄດໍ້ຕ ັ ໍ້ງ ພຣະເຈົ້າ ໄວໍ້ຕ ື່ໜໍ້ຳພວກເຂົຳ 

ເຊລຳ 

ດາວິດວາງໃຈໃນພຣະເຈົ້າ 
 4 ເບິື່ ງແມພຣະເຈົ້າ ເປັນຜ ໍ້ຊື່ວຍຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເປັນຜ ໍ້ຊື່ວຍຊວີດິຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄວໍ້ 

 5 ພຣະອງົຈະໃຫໍ້ກຳນຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍຂອງພວກສດັຕ  

   ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍກບັສະໜອງພວກເຂົຳເອງ 

  ຂ ຕດັພວກເຂົຳອອກໂດຍຄວຳມຈງິຂອງພຣະອງົ 

 6 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະຖວຳຍສດັບ ຊຳຕຳມໃຈສະໝກັແກື່ພຣະອງົ 

   ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະສນັລະເສີນພຣະນຳມຂອງພຣະອງົ 

  ເພຳະພຣະນຳມນ ັໍ້ນປະເສີດ 

 7 ເພຳະພຣະອງົຊື່ວຍຂໍ້ຳນໍ້ອຍໃຫໍ້ພ ົໍ້ນຈຳກຄວຳມທກຸຍຳກລ  ຳບຳກທກຸຢື່ຳງ 

   ແລະໃນຕຳຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍເບິື່ ງເຫັນພຣະປະສງົຂອງພຣະອງົ 

  ຕ ື່ ພວກສດັຕ ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍນ ັໍ້ນສ  ຳເລັດ 

ບົດທີ 55 
ຄວາມຢ້ານ ແລະຄວາມສະທ້ານຫວັ່ນໄຫວມາເໜືອດາວິດ 
ເຖງິຫວົໜໍ້ຳນກັຮໍ້ອງໃຊໍ້ເຄ ື່ ອງສຳຍ ມດັຄິນບດົໜ ື່ ງ ເພງສນັລະເສີນຂອງດຳວດິ 

 1 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະເຈົ້າ ຂ ຫງ ື່ຽງພຣະກນັຮບັຟງັຄ  ຳອະທິຖຳນຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ຂ ຢື່ຳເຊ ື່ ອງພຣະອງົຈຳກຄ  ຳອໍ້ອນວອນຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

 2 ຂ ໂຜດຮບັຟງັ ແລະຂ ຟງັຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍໂສກເສົໍ້ຳ 

   ໃນເລ ື່ ອງຮໍ້ອງທກຸຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈ ື່ງສ ົື່ງສຽງຄວນຄຳງ 

 3 ເພຳະສຽງຂອງສດັຕ  ເພຳະກຳນບບີບງັຄບັຂອງຄນົຊ ົື່ວ 
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   ເຫດວື່ຳພວກເຂົຳຟໍ້ອງວື່ຳຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍໄດໍ້ເຮັດຄວຳມຊ ົື່ວຊໍ້ຳ 

  ແລະບ ົື່ມຄວຳມກຽດຊງັຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍໂດຍຄວຳມຮໍ້ຳຍ 

 4 ຈດິໃຈຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍທນົທກຸ ຢ ື່ໃນຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

   ຄວຳມຢໍ້ຳນກວົຂອງມດັຈລຸຳດຕກົເໜ ອຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

 5 ຄວຳມຢໍ້ຳນ ແລະຄວຳມສະທໍ້ຳນຫວ ັື່ນໄຫວມຳເໜ ອຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ຄວຳມຄິດຢໍ້ຳນສ ັື່ນເຊັນ ຖໍ້ວມຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

 6 ແລະຂໍ້ຳນໍ້ອຍກື່ຳວວື່ຳ “ໂອ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຢຳກມປີີກເໝ ອນນກົເຂົຳ 

   ຈະໄດໍ້ບນິໜີໄປ ແລະຈະຢ ື່ຢື່ຳງສະຫງບົ 

 7 ເບິື່ ງແມ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະໄດໍ້ພະເນຈອນໄປໄກ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະໄດໍ້ພກັຢ ື່ໃນຖິື່ ນແຫໍ້ງແລໍ້ງກນັດຳນ 

ເຊລຳ 

 8 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະຮບີໜີໄປຈຳກລມົແດງ ແລະພຳຍ”ຸ 

ດາວິດຂໍພຣະເຈົ້າໃຫ້ທຳລາຍພວກສັດຕ ຂອງເພິ່ນ 
 9 ຂໍ້ຳແດື່ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂ ທ  ຳລຳຍ ແລະໃຫໍ້ພຳສຳຂອງພວກເຂົຳຫຍຸໍ້ງໄປ 

   ເພຳະຂໍ້ຳນໍ້ອຍເຫັນກຳນຮນຸແຮງ ແລະກຳນວຸໍ້ນວຳຍທີື່ ຢ ື່ໃນນະຄອນ 

 10 ພວກເຂົຳຍື່ຳງເທິງກ  ຳແພງຮອບນະຄອນຢ ື່ທງັກຳງເວັນແລະກຳງຄ ນ 

   ແລະຄວຳມຜິດບຳບກບັຄວຳມເສົໍ້ຳໂສກຢ ື່ພຳຍໃນນະຄອນ 

 11 ຄວຳມຊ ົື່ວຊໍ້ຳມຢີ ື່ທື່ຳມກຳງນຳງ ກຳນຫລອກລວງ 

   ແລະກຳນສ ໍ້ໂກງບ ື່ ໜີໄປຈຳກຖະໜນົຂອງນຳງ 

 12 ເຫດວື່ຳຜ ໍ້ທີື່ ໄດໍ້ປະຈຳນຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ບ ື່ ແມ ື່ນຜ ໍ້ທີື່ ເປັນສດັຕ  

   ຖໍ້ຳແມ ື່ນສດັຕ  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະອດົທນົໄດໍ້ 

  ຜ ໍ້ທີື່ ຍກົຕວົຂ ໍ້ນດໍ້ວຍຈອງຫອງເພ ື່ ອຕ ື່ ສ ໍ້ຂ ໍ້ອຍ 

   ບ ື່ ແມ ື່ນຜ ໍ້ທີື່ ກຽດຊງັຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

  ຖໍ້ຳແມ ື່ນຜ ໍ້ນ ັ ໍ້ນຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຈະໄດໍ້ໜີຈຳກມນັໄດໍ້ 

 13 ແຕື່ແມ ື່ນທື່ຳນ ທີື່ ເປັນເພ ື່ ອນກບັຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

   ເປັນຜ ໍ້ຮ ື່ວມງຳນຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເປັນມດິຜ ໍ້ຮ  ໍ້ຈກັມກັຄຸໍ້ນກບັຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

 14 ເຮົຳເຄີຍສນົທະນຳປຳໄສກນັຢື່ຳງຊ ື່ ນໃຈ 

   ເຮົຳດ  ຳເນນີໃນພຣະວຫິຳນຂອງ ພຣະເຈົ້າ ແບບເພ ື່ ອນສະນດິ 

 15 ຂ ມດັຈລຸຳດມຳຫຳພວກເຂົຳເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ລງົໄປຍງັນຳລກົທງັເປັນ 

   ເພຳະຄວຳມຊ ົື່ວຊໍ້ຳຢ ື່ໃນທີື່ ຢ ື່ອຳໄສຂອງພວກເຂົຳ ແລະຢ ື່ທື່ຳມກຳງພວກເຂົຳ 

 16 ສ  ຳລບັຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະຮໍ້ອງທ ນຕ ື່  ພຣະເຈົ້າ  

   ແລະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະຊື່ວຍຂໍ້ຳນໍ້ອຍໃຫໍ້ລອດພ ົໍ້ນ 
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 17 ທງັຕອນເຊົໍ້ຳ ຕອນຄ  ື່ຳ ແລະຕອນທື່ຽງ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະອະທິຖຳນ ແລະຮໍ້ອງທກຸ 

  ແລະພຣະອງົຈະຮບັຟງັສຽງຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

 18 ພຣະອງົໄດໍ້ຊື່ວຍຈດິວນິຍຳນຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ໃຫໍ້ປອດໄພຈຳກສງົຄຳມທີື່ ຂ ໍ້ຳນ ໍ້ອຍຕ ື່ ສ ໍ້ຢ ື່ 

  ເພຳະຄນົເປັນຈ  ຳນວນຫລຳຍຢ ື່ຝື່ຳຍຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

 19 ພຣະເຈົ້າ ຈະຮບັຟງັ ແລະລ ົໍ້ມພວກເຂົຳລງົ ຄ ພຣະອງົຜ ໍ້ດ  ຳລງົຢ ື່ຕ ັ ໍ້ງແຕື່ບ ຮຳນ 

ເຊລຳ 

  ເພຳະພວກເຂົຳບ ື່ ປື່ຽນ ພວກເຂົຳຈ ື່ງບ ື່ ຢ  ຳເກງ ພຣະເຈົ້າ 

 20 ລຳວຍ ື່ ນມ  ອອກຕ ື່ ສ ໍ້ຜ ໍ້ທີື່ ຢ ື່ຢື່ຳງສນັຕກິບັລຳວ 

   ລຳວຝື່ຳຝ ນຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳຂອງລຳວ 

 21 ຄ  ຳເວົໍ້ຳຈຳກປຳກຂອງລຳວມ ື່ນກວື່ຳນ  ໍ້ຳນມົຂຸື່ນ 

   ແຕື່ສງົຄຳມຢ ື່ພຳຍໃນໃຈຂອງລຳວ 

  ຖໍ້ອຍຄ  ຳຂອງລຳວອື່ອນນຸື່ມຫລຳຍກວື່ຳນ  ໍ້ຳມນັ 

   ແຕື່ຖໍ້ຳວື່ຳເປັນດຳບທີື່ ຖອດອອກມຳແລໍ້ວ 

 22 ຈ ົື່ງມອບພຳລະຂອງທື່ຳນໄວໍ້ກບັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ແລະພຣະອງົຈະຄ  ໍ້ຳຊ ທື່ຳນ 

  ພຣະອງົຈະບ ື່ ຍອມໃຫໍ້ຄນົຊອບທ  ຳສ ັື່ນຄອນເລີຍ 

 23 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະເຈົ້າ ແຕື່ພຣະອງົຈະຖິໍ້ມພວກເຂົຳລງົສ ື່ປຳກແດນຄນົຕຳຍ 

   ຄນົທີື່ ເຮັດໃຫໍ້ຄນົເລ ອດຕກົ ແລະຄນົຫລອກລວງຈະມຊີວີດິຢ ື່ 

  ບ ື່ ເຖງິເຄິື່ ງຈ  ຳນວນເວລຳຂອງພວກເຂົຳ ແຕື່ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຈະວຳງໃຈໃນພຣະອງົ 

ບົດທີ 56 
ດາວິດຂໍໃຫ້ລອດພົ້ນຈາກພວກສັດຕ  

ເຖງິຫວົໜໍ້ຳນກັຮໍ້ອງທ  ຳນອງນກົເຂົຳເທິງຕ ົໍ້ນແປກ ມກິຕຳມບດົໜ ື່ ງຂອງດຳວດິ 

ເມ  ື່ອຊຳວຟີລິດສະຕີນຈບັເພິື່ ນໃນເມ ອງກດັ 

 1 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະເຈົ້າ ຂ ເມດຕຳຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເພຳະມະນດຸຈະກ ນຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

   ພວກເຂົຳຕ ື່ ສ ໍ້ ແລະບບີບງັຄບັຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍແຕື່ເຊົໍ້ຳຈນົຮອດຄ  ື່ຳ 

 2 ຂໍ້ຳແດື່ພຣະອງົຜ ໍ້ສ ງສດຸ ພວກສດັຕ ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະກ ນຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

   ແຕື່ເຊົໍ້ຳຈນົຮອດຄ  ື່ຳ ເພຳະຫລຳຍຄນົຕ ື່ ສ ໍ້ຂ ໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

 3 ເມ  ື່ອຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຢໍ້ຳນ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍວຳງໃຈໃນພຣະອງົ 
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 4 ໃນ ພຣະເຈົ້າ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະສນັລະເສີນພຣະທ  ຳຂອງພຣະອງົ ໃນ ພຣະເຈົ້າ  

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍວຳງໃຈຢ ື່ 

  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະບ ື່ ຢໍ້ຳນວື່ຳເນ ໍ້ອໜງັຈະເຮັດຫຍງັແກື່ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍໄດໍ້ 

 5 ພວກເຂົຳທ  ຳຮໍ້ຳຍຄ  ຳກື່ຳວຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍແຕື່ເຊົໍ້ຳຈນົຮອດຄ  ື່ຳ 

   ຄວຳມຄິດທງັໝດົຂອງພວກເຂົຳລໍ້ວນແຕື່ມຸ ໍ້ງຮ ໍ້ຳຍຕ ື່ ຂ ໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

 6 ພວກເຂົຳຮື່ວມຫວົກນັ ຊຸ ໍ້ມຢ ື່ ພວກເຂົຳເຝົໍ້ຳຮອຍຕນີຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ຄ ກບັຄນົທີື່ ຊຸ ໍ້ມຄອຍຖໍ້ຳເອົຳຊວີດິຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

 7 ພວກເຂົຳຈະໜີໃຫໍ້ພ ົໍ້ນເພຳະເຫດຄວຳມຊ ົື່ວຊໍ້ຳຂອງຕນົຫລ  ຂໍ້ຳແຕື່ ພຣະເຈົ້າ  

   ຂ ຖິໍ້ມຊນົຊຳດທງັຫລຳຍລງົມຳດໍ້ວຍພຣະພິໂລດ 

 8 ພຣະອງົນບັກຳນທຽວໄປທຽວມຳຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ເກບັນ  ໍ້ຳຕຳຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍໃສື່ກວດແກໍ້ວຂອງພຣະອງົໄວໍ້ 

  ນ  ໍ້ຳຕຳນ ັໍ້ນບ ື່ ຢ ື່ໃນບນັຊຂີອງພຣະອງົຫລ ພຣະເຈົ້າ ຂໍ້ຳ 

ດາວິດວາງໃຈໃນພຣະເຈົ້າ 
 9 ແລໍ້ວສດັຕ ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະຖອຍຫລງັກບັໃນມ  ໍ້ທີື່ ຂ ໍ້ຳນ ໍ້ອຍຮໍ້ອງທ ນ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຮ ໍ້ເຊັື່ ນນີໍ້ວ ື່ຳພຣະເຈົ້າ ສະຖດິຝື່ຳຍຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

 10 ໃນ ພຣະເຈົ້າ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະສນັລະເສີນພຣະທ  ຳຂອງພຣະອງົ 

   ໃນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະສນັລະເສີນພຣະທ  ຳຂອງພຣະອງົ 

 11 ໃນ ພຣະເຈົ້າ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍວຳງໃຈຢ ື່ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະບ ື່ ຢໍ້ຳນວື່ຳມະນດຸອຳດກະທ  ຳຫຍງັແກື່ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍໄດໍ້ 

 12 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະເຈົ້າ ທີື່ ຂ ໍ້ຳນ ໍ້ອຍປະຕຍິຳນໄວໍ້ນ ັ ໍ້ນ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະເຮັດຕຳມ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະຖວຳຍຄ  ຳສນັລະເສີນແດື່ພຣະອງົ 

 13 ເພຳະພຣະອງົຊື່ວຍຈດິວນິຍຳນຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍໃຫໍ້ພ ົໍ້ນຈຳກມດັຈລຸຳດ 

   ພຣະອງົຈະຊື່ວຍຕນີຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍໃຫໍ້ພ ົໍ້ນຈຳກກຳນລ ົໍ້ມບ ື່ ແມ ື່ນຫລ  

  ເພ ື່ ອຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຈະດ  ຳເນນີຢ ື່ຕ ື່ ເບ ໍ້ອງພຣະພກັ ພຣະເຈົ້າ  

   ໃນຄວຳມສະຫວື່ຳງແຫື່ງຊວີດິ 

ບົດທີ 57 
ການອ້ອນວອນຂໍຄວາມຊູ່ອຍເຫລືອ 

 1 ພຣະເຈົ້າ ຂໍ້ຳ ຂ ຊງົເມດຕຳກະລນຸຳຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

   ເພ ື່ ອຄວຳມປອດໄພ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍເຂົໍ້ຳມຳເພິື່ ງພຣະອງົ 

  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄດໍ້ຮບັກຳນຄຸໍ້ມຄອງພຳຍໃຕໍ້ຮ ົື່ມເງຳົຂອງພຣະອງົ 

   ຈນົອນັຕະລຳຍທກຸຢື່ຳງຜື່ຳນພ ົໍ້ນໄປ. 
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 2 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະເຈົ້າ ອງົສ ງສດຸ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຮໍ້ອງຫຳພຣະອງົ 

   ຜ ໍ້ຊງົກະທ  ຳໃຫໍ້ຄວຳມປະສງົຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍສ  ຳເລັດ. 

 3 ພຣະອງົຈະຊງົຕອບຈຳກສະຫວນັຊ ັໍ້ນຟໍ້ຳ ແລະຊື່ອຍຂໍ້ຳນໍ້ອຍໃຫໍ້ພ ົໍ້ນໄພ 

   ພຣະອງົຈະຊງົໃຫໍ້ສດັຕ ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍພື່ຳຍແພໍ້ 

ເຊລຳ 

  ພຣະເຈົ້າ ຈະຊງົສະແດງຄວຳມຮກັອນັໝັໍ້ນຄງົ 

   ແລະຄວຳມຈງິໃຈຂອງພຣະອງົໃຫໍ້ແກື່ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ. 

 4 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍລ ົໍ້ມລງົທື່ຳມກຳງຝ ງສິງ 

   ທີື່ ຕຽມຈະກດັກນິມະນດຸ 

  ແຂໍ້ວຂອງມນັຄໍ້ຳຍຄ ຫອກ ແລະລ ກສອນ 

   ລີໍ້ນຂອງມນັຄໍ້ຳຍຄ ຄມົດຳບ. 

 5 ໂອພຣະເຈົ້າ ຂໍ້ຳ ຂ ຊງົສະແດງຄວຳມຍິື່ ງໃຫຍື່ຂອງພຣະອງົທີື່ ທໍ້ອງຟໍ້ຳ 

   ແລະໃຫໍ້ລດັສະໝີຂອງພຣະອງົຢ ື່ເໜ ອແຜື່ນດນິໂລກ. 

 6 ສດັຕ ໄດໍ້ກຳງຕຳນື່ຳງເພ ື່ ອດກັຈບັຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະຊະນະກຳນນີໍ້ໄດໍ້ຍຳກ 

  ພວກເຂົຳຂດຸຂມຸໃສື່ທຳງທຽວຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ແຕື່ແລໍ້ວແມ ື່ນພວກເຂົຳເອງໄດໍ້ຕກົຂມຸນ ັໍ້ນ. 

ເຊລຳ 

 7 ໂອພຣະເຈົ້າ ຂໍ້ຳ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຕຽມພໍ້ອມແລໍ້ວ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍພໍ້ອມແລໍ້ວທກຸຢື່ຳງ 

  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະຮໍ້ອງເພງສນັລະເສີນພຣະອງົ. 

 8 ຈດິວນິຍຳນຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍເອີຍ ຈ ົື່ງລກຸຂ ໍ້ນ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະດດີພິນໃຫໍ້ດງັ 

  ແລະຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະປກຸຕຳວນັໃຫໍ້ລກຸຂ ໍ້ນ. 

 9 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຂອບພຣະຄນຸພຣະອງົ 

   ທື່ຳມກຳງຊນົຊຳດທງັຫລຳຍ 

  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະສນັລະເສີນພຣະອງົ. 

 10 ຄວຳມຮກັອນັໝັໍ້ນຄງົຂອງພຣະອງົສ ງເຖງິສະຫວນັຊ ັໍ້ນຟໍ້ຳ 

   ແລະຄວຳມສດັຊ ື່ ຂອງພຣະອງົກ ສ ງເຖງິທໍ້ອງຟໍ້ຳ. 

 11 ພຣະເຈົ້າ ຂໍ້ຳ ຂ ຊງົສະແດງຄວຳມຍິື່ ງໃຫຍື່ຂອງພຣະອງົເທິງທໍ້ອງຟໍ້ຳ 

   ແລະລດັສະໝີຂອງພຣະອງົໃຫໍ້ຢ ື່ເໜ ອແຜື່ນດນິໂລກ. 
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ບົດທີ 58 

ການຕຳໜິຜ ້ພິພາກສາອະທຳ 
ເຖງິຫວົໜໍ້ຳນກັຮໍ້ອງຕຳມທ  ຳນອງຢື່ຳທ  ຳລຳຍ ມກິຕຳມບດົໜ ື່ ງຂອງດຳວດິ 

 1 ຊຸມນມຸຊນົເອີຍ ທື່ຳນເວົໍ້ຳຢື່ຳງຊອບທ  ຳຫລ  

   ບດຸທງັຫລຳຍຂອງມະນດຸເອີຍ ທື່ຳນພິພຳກສຳຢື່ຳງທື່ຽງທ  ຳຫລ  

 2 ບ ື່ ເລີຍ ໃນໃຈຂອງທື່ຳນ ທື່ຳນປະດດິຄວຳມຜິດ 

   ທື່ຳນຊ ັື່ງຄວຳມທຳລນຸແຫື່ງມ  ຂອງທື່ຳນໃນແຜື່ນດນິໂລກ 

ລັກສະນະຂອງຄົນຊົ່ວ 
 3 ຄນົຊ ົື່ວຫລງົເຮັດບຳບໄປຕ ັໍ້ງແຕື່ຈຳກທໍ້ອງແມ ື່ 

   ພວກເຂົຳຫລງົທຳງໄປຕ ັໍ້ງແຕື່ເກດີ ຄ ເວົໍ້ຳຂີໍ້ຕວົະ 

 4 ພວກເຂົຳມພິີດເໝ ອນພິດງ   ເໝ ອນງ  ເຫົື່ ຳຫ ໜວກທີື່ ອດັຫ ຂອງມນັ 

 5 ມນັຈ ື່ງບ ື່ ຟງັສຽງຂອງໝ ງ   ຜ ໍ້ຊ ື່ ງມມີນົຂງັ 

 6 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະເຈົ້າ ຂ ຫກັແຂໍ້ວໃນປຳກຂອງມນັ ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ຂ ຈກີແຂໍ້ວຂອງສິງໃຫຍື່ໜຸື່ມອອກ 

 7 ໃຫໍ້ພວກເຂົຳຫຳຍໄປເໝ ອນນ  ໍ້ຳທີື່ ໄຫລບ ື່ ຂຳດສຳຍ 

   ເມ  ື່ອພວກເຂົຳຫໍ້ຳງທະນ ເພ ື່ ອຍງິລ ກທະນ  ໃຫໍ້ລ ກທະນ ນ ັ ໍ້ນຖ ກຕດັເປັນທື່ອນ ໆ 

 8 ຂ ໃຫໍ້ພວກເຂົຳເໝ ອນທຳກທີື່ ລະລຳຍເປັນເມ  ອກໄປ 

   ເໝ ອນເດັກນໍ້ອຍທີື່ ເກດີໃໝື່ແລໍ້ວຕຳຍໄປ ບ ື່ ເຄີຍເຫັນດວງຕຳເວັນ 

 9 ໄວຍິື່ ງກວື່ຳໝ ໍ້ ຈະຮ ໍ້ສ ກຮໍ້ອນດໍ້ວຍໄຟ 

   ທງັເປັນ ແລະດໍ້ວຍພຣະພິໂລດຂອງພຣະອງົ 

  ພຣະອງົຈະກວຳດພວກເຂົຳໄປເໝ ອນລມົພຳຍ ຸ

 10 ຄນົຊອບທ  ຳຈະຊມົຊ ື່ ນຍນິດ ີເມ  ື່ອພວກເຂົຳເຫັນກຳນແກໍ້ແຄໍ້ນ 

   ພວກເຂົຳຈະເອົຳເລ ອດຂອງຄນົຊ ົື່ວມຳລໍ້ຳງຕນີຂອງຕນົ 

 11 ຈະມຄີນົກ ື່ຳວວື່ຳ “ແນື່ແລໍ້ວ ມບີ  ຳເໜັດໃຫໍ້ແກື່ຄນົຊອບທ  ຳ ແນື່ແລໍ້ວ 

   ມ ີພຣະເຈົ້າ ຜ ໍ້ພິພຳກສຳໂລກ” 

ບົດທີ 59 
ດາວິດທ ນຂໍການຊູ່ວຍໃຫ້ພົ້ນໄພ 

ເຖງິຫວົໜໍ້ຳນກັຮໍ້ອງຕຳມທ  ຳນອງຢື່ຳທ  ຳລຳຍ ມກິຕຳມບດົໜ ື່ ງຂອງດຳວດິ 

ເມ  ື່ອຊຳອ ນໃຊໍ້ຄນົໃຫໍ້ໄປເຝົໍ້ຳເຮ ອນຂອງດຳວດິ ເພ ື່ ອຈະຂໍ້ຳເພິື່ ນ 

 1 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະເຈົ້າ ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ຂ ຊື່ວຍຂໍ້ຳນໍ້ອຍໃຫໍ້ພ ົໍ້ນຈຳກສດັຕ ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 
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  ຂ ຊື່ວຍປໍ້ອງກນັຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍໃຫໍ້ພ ົໍ້ນຈຳກບນັດຳຜ ໍ້ທີື່ ລກຸຂ ໍ້ນຕ ື່ ສ ໍ້ຂ ໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

 2 ຂ ຊື່ວຍຂໍ້ຳນໍ້ອຍໃຫໍ້ພ ົໍ້ນຈຳກຜ ໍ້ທີື່ ເຮັດຄວຳມຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍ 

   ແລະຂ ຊື່ວຍຂໍ້ຳນໍ້ອຍໃຫໍ້ລອດພ ົໍ້ນຈຳກຄນົກະຫຳຍເລ ອດ 

 3 ເພຳະເບິື່ ງແມ ພວກເຂົຳປອງຮໍ້ຳຍ ຖໍ້ຳເອົຳຊວີດິຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

   ຜ ໍ້ມອີ  ຳນຳດຮື່ວມຫວົກນັຕ ື່ ສ ໍ້ຂ ໍ້ຳນ ໍ້ອຍ ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

  ບ ື່ ແມ ື່ນກຳນລະເມດີ ຫລ ບຳບຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍເອງ 

 4 ພວກເຂົຳແລື່ນໄປຕຽມພໍ້ອມ ບ ື່ ແມ ື່ນຄວຳມຜິດຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຂ ຕ ື່ ນຂ ໍ້ນ 

   ຂ ມຳຊື່ວຍຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ແລະທອດພຣະເນດ 

 5 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຈອມໂຍທຳ 

   ພຣະອງົເປັນ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ອິສຣາເອນ  

  ຂ ຕ ື່ ນຂ ໍ້ນລງົໂທດບນັດຳປະຊຳຊຳດ 

   ຂ ຢື່ຳເມດຕຳຜ ໍ້ລະເມດີທີື່ ຄິດຮໍ້ຳຍແມ ື່ນແຕື່ຄນົດຽວ 

ເຊລຳ 

 6 ພວກເຂົຳກບັມຳທກຸຕອນແລງເໝ ອນຢື່ຳງໝຳ ແລະທຽວໄປທົື່ວນະຄອນ 

 7 ເບິື່ ງແມ ປຳກຂອງພວກເຂົຳຍງັກື່ຳວຄ  ຳໝິື່ ນປະໝຳດຢ ື່ 

   ແລະມດີຳບທີື່ ຮມີປຳກຂອງພວກເຂົຳ ເພຳະພວກເຂົຳຄິດວື່ຳ “ໃຜຈະຟງັເຮົຳ” 

 8 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຕື່ພຣະອງົຫວົເຍຳະເຍີໍ້ຍພວກເຂົຳ 

   ພຣະອງົເຍຳະເຍີໍ້ຍປະຊຳຊຳດທງັປວງ 

 9 ເພຳະເຫດພຣະກ  ຳລງັຂອງພຣະອງົ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະຖໍ້ຳເຝົໍ້ຳພຣະອງົ 

   ເພຳະ ພຣະເຈົ້າ ເປັນປໍ້ອມປໍ້ອງກນັຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

 10 ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງຄວຳມເມດຕຳຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະປໍ້ອງກນັຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

   ພຣະເຈົ້າ ຈະໃຫໍ້ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍເຫັນຄວຳມປຳດຖະໜຳຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

  ຕ ື່ ພວກສດັຕ ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍນ ັໍ້ນສ  ຳເລັດ 

 11 ຂໍ້ຳແດື່ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໂລື່ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍທງັຫລຳຍ 

   ຂ ຢື່ຳສງັຫຳນພວກເຂົຳ ຢໍ້ຳນວື່ຳຊນົຊຳດຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະລ ມ 

  ຂ ໃຫໍ້ພວກເຂົຳລບົຫລີກໄປດໍ້ວຍລິດທຳນພຸຳບຂອງພຣະອງົ 

   ແລະເຮັດໃຫໍ້ພວກເຂົຳລ ົໍ້ມລງົ 

 12 ເພຳະບຳບຢ ື່ໃນປຳກຂອງພວກເຂົຳ ແລະເພຳະຖໍ້ອຍຄ  ຳທີື່ ມຳຈຳກປຳກຂອງພວກເຂົຳ 

   ຂ ໃຫໍ້ພວກເຂົຳຕດິກບັໂດຍຄວຳມຈອງຫອງຂອງພວກເຂົຳ 

  ເພຳະກຳນສຳບແຊື່ງ ແລະກຳນຂີໍ້ຕວົະ ຊ ື່ ງພວກເຂົຳເປື່ງອອກມຳນ ັໍ້ນ 

 13 ຂ ເຜົຳຜຳນພວກເຂົຳໂດຍພຣະພິໂລດ ຂ ເຜົຳຜຳນພວກເຂົຳຈນົບ ື່ ເຫລ ອເລີຍ 

   ແລໍ້ວພວກເຂົຳຈະຮ ໍ້ວ ື່ຳ ພຣະເຈົ້າ ປກົຄອງເໜ ອ ຢາໂຄບ  

  ເຖງິທີື່ ສດຸປຳຍແຜື່ນດນິໂລກ 
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 14 ໃຫໍ້ພວກເຂົຳກບັມຳທກຸຕອນແລງເໝ ອນຢື່ຳງໂຕໝຳ ແລະທຽວໄປທົື່ວນະຄອນ 

 15 ໃຫໍ້ພວກເຂົຳທື່ຽວໄປຫຳອຳຫຳນ ຖໍ້ຳບ ື່ ໄດໍ້ກນິອີື່ ມກ ເຫົື່ ຳກ ຫອນ 

 16 ແຕື່ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຈະຮໍ້ອງເພງເຖງິລິດທຳນພຸຳບຂອງພຣະອງົ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະຮໍ້ອງເພງເຖງິຄວຳມເມດຕຳຂອງພຣະອງົໃນຕອນເຊົໍ້ຳ 

  ເພຳະພຣະອງົເປັນປໍ້ອມປໍ້ອງກນັຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ເປັນທີື່ ລີໍ້ໄພໃນຍຳມທກຸຍຳກຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

 17 ຂໍ້ຳແດື່ພຣະກ  ຳລງັຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະຮໍ້ອງເພງສນັລະເສີນພຣະອງົ 

   ເພຳະ ພຣະເຈົ້າ ເປັນປໍ້ອມປໍ້ອງກນັຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

  ແລະເປັນ ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງຄວຳມເມດຕຳຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

ບົດທີ 60 
ດາວິດທ ນຂໍການຊູ່ວຍໃຫ້ພົ້ນໄພ 

ເຖງິຫວົໜໍ້ຳນກັຮໍ້ອງ ທ  ຳນອງດອກບວົ ມກິຕຳມບດົໜ ື່ ງຂອງດຳວດິເພ ື່ ອສ ັື່ງສອນ 

ເມ  ື່ອທື່ຳນບນັດຳນກື່ຽວກບັອຳຣຳມ-ນຳຮຳຣຳຢິມ ແລະອຳຣຳມ-ໂຊບຳ. 

ແລະເມ ື່ອຂຳກບັ ໂຢອຳບໄດໍ້ຂໍ້ຳຊຳວເອໂດມໜ ື່ ງໝ ື່ ນສອງພນັຄນົໃນຮື່ອມພ ເກ ອ 

 1 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະເຈົ້າ ພຣະອງົໄດໍ້ປະຖິໍ້ມຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍທງັຫລຳຍແລໍ້ວ 

   ທງັໄດໍ້ເຮັດໃຫໍ້ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍທງັຫລຳຍກະຈດັກະຈຳຍໄປ 

  ພຣະອງົບ ື່ ພ ພຣະໄທ ຂ ໃຫໍ້ພຣະອງົຫນັມຳຫຳຂໍ້ຳນໍ້ອຍທງັຫລຳຍອີກ 

 2 ພຣະອງົເຮັດໃຫໍ້ແຜື່ນດນິຫວ ັື່ນໄຫວ ໃຫໍ້ມນັແຕກແຍກອອກ 

   ຂ ແປງປື່ອງຂອງມນັເພຳະມນັຫວ ັື່ນໄຫວ 

 3 ພຣະອງົເຮັດໃຫໍ້ປະຊຳຊນົຂອງພຣະອງົປະສບົຄວຳມລ  ຳບຳກ 

   ພຣະອງົບງັຄບັຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍໃຫໍ້ດ ື່ ມນ  ໍ້ຳອະງ ຸື່ນແຫື່ງຄວຳມປະຫລຳດໃຈ 

 4 ພຣະອງົຕ ັໍ້ງທງຸໄວໍ້ໃຫໍ້ບນັດຳຜ ໍ້ທີື່ ຢ  ຳເກງພຣະອງົ ເພ ື່ ອເພຳະເຫດຄວຳມຈງິ 

ເຊລຳ 

 5 ຂ ຊື່ວຍໃຫໍ້ລອດພ ົໍ້ນໂດຍພຣະຫດັຂວຳຂອງພຣະອງົ ແລະຟງັຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

   ເພ ື່ ອວື່ຳຜ ໍ້ທີື່ ພຣະອງົຮກັຈະໄດໍ້ຮບັກຳນຊື່ວຍໃຫໍ້ພ ົໍ້ນ 

 6 ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ກ ື່ຳວດໍ້ວຍຄວຳມບ ລິສດຸຂອງພຣະອງົ ວື່ຳ “ເຮົຳຈະປິຕຍິນິດ ີ

   ເຮົຳຈະແບື່ງເມ  ອງຊເີຄັມ ແລະແບື່ງຮື່ອມພ ເມ  ອງ ສຸກໂກດ ອອກ 

 7 ກິເລອາດ ເປັນຂອງເຮົຳມານາເຊ ເປັນຂອງເຮົຳ 

   ເອຟຣາຢິມ ເປັນເຄ ື່ ອງປໍ້ອງກນັຫວົຂອງເຮົຳ 

  ຢ ດາ ເປັນຜ ໍ້ປະກຳດພຣະບນັຍດັຂອງເຮົຳ 

 8 ໂມອາບ ເປັນອື່ຳງລໍ້ຳງຊ  ຳລະຂອງເຮົຳ 
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   ເຮົຳຖິໍ້ມເກບີຂອງເຮົຳລງົເທິງ ເອໂດມ  

  ເຮົຳໂຫື່ຮ ໍ້ອງດໍ້ວຍຄວຳມມໄີຊເໜ ອ ຟີລິດສະຕີນ” 

 9 ຜ ໍ້ໃດຈະນ  ຳຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍເຂົໍ້ຳໄປໃນນະຄອນທີື່ ມປີໍ້ອມ 

   ຜ ໍ້ໃດຈະນ  ຳຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍໄປຍງັ ເອໂດມ 
 10 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະເຈົ້າ ພຣະອງົບ ື່ ໄດໍ້ປະຖິໍ້ມຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍທງັຫລຳຍແລໍ້ວຫລ  

   ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະເຈົ້າ  

  ພຣະອງົບ ື່ ອອກໄປກບັກອງທບັຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍທງັຫລຳຍແລໍ້ວບ  

 11 ຂ ປະທຳນຄວຳມຊື່ວຍເຫລ ອເພ ື່ ອຕ ື່ ຕໍ້ຳນຄວຳມຫຍຸໍ້ງຍຳກຕື່ຳງໆ 

   ເພຳະຄວຳມຊື່ວຍເຫລ ອຂອງມະນດຸກ ບ ື່ ມຜີນົ 

 12 ໂດຍ ພຣະເຈົ້າ ເອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍທງັຫລຳຍຈະປະຕບິດັຢື່ຳງເຂັໍ້ມແຂງ 

   ພຣະອງົເອງຈະເປັນຜ ໍ້ຢຽບຄ ື່ແຂື່ງຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍທງັຫລຳຍລງົ 

ບົດທີ 61 
ດາວິດຮ້ອງທ ນຕໍ່ພຣະເຈົ້າ 

ເຖງິຫວົໜໍ້ຳນກັຮໍ້ອງໃຊໍ້ເຄ ື່ ອງສຳຍ ເພງສນັລະເສີນຂອງດຳວດິ 

 1 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະເຈົ້າ ຂ ຟງັສຽງຮໍ້ອງຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ຂ ຮບັຟງັຄ  ຳອະທິຖຳນຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

 2 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຮໍ້ອງທ ນພຣະອງົມຳແຕື່ທີື່ ສດຸປຳຍແຜື່ນດນິໂລກ 

   ເມ  ື່ອຈດິໃຈຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍເບ ື່ ອໜື່ຳຍໄປ 

  ຂ ນ  ຳຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍມຳເຖງິສີລຳທີື່ ສ ງກວື່ຳຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

 3 ເພຳະພຣະອງົເປັນທີື່ ລີໍ້ໄພຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ເປັນຫ ຄອຍອນັເຂັໍ້ມແຂງທີື່ ປະເຊນີໜໍ້ຳກບັສດັຕ  

 4 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະຢ ື່ໃນຫ ເຕັນຂອງພຣະອງົເປັນນດິ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະວຳງໃຈໃນທີື່ ກ  ຳບງັປີກຂອງພຣະອງົ 

ເຊລຳ 

 5 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະເຈົ້າ ເພຳະພຣະອງົຮບັຟງັຄ  ຳປະຕຍິຳນຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ແລະພຣະອງົປະທຳນມ ລະດກົຂອງບນັດຳຜ ໍ້ 

  ທີື່ ຢ  ຳເກງພຣະນຳມຂອງພຣະອງົແກື່ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

 6 ພຣະອງົຈະຍ ດພະຊນົຂອງກະສດັ 

   ໃຫໍ້ປີເດ ອນຂອງເພິື່ ນຍ ນຍຳວໄປຫລຳຍຊ ົື່ວອຳຍ ຸ

 7 ເພິື່ ນຈະຄອຍຖໍ້ຳເຝົໍ້ຳຕ ື່ ພຣະພກັ ພຣະເຈົ້າ ເປັນນດິ ຂ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງຄວຳມເມດຕຳ 

   ແລະຄວຳມຈງິໄວໍ້ຄຸໍ້ມຄອງເພິື່ ນ 

 8 ແລໍ້ວຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຈະຮໍ້ອງເພງສນັລະເສີນພຣະນຳມຂອງພຣະອງົສະເໝີ 
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   ຕຳມທີື່ ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍເຮັດຕຳມຄ  ຳປະຕຍິຳນຢ ື່ແຕື່ລະມ  ໍ້ນ ັ ໍ້ນ 

ບົດທີ 62 
ຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃນການຄຸ້ມຄອງຂອງພຣະອົງ 

 1 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຂ ມອບຕວົໄວໍ້ກບັ ພຣະເຈົ້າ ພຽງອງົດຽວ 

   ພຣະເຈົ້າ ຊງົຊື່ອຍຂໍ້ຳນໍ້ອຍໃຫໍ້ພ ົໍ້ນ. 

 2 ພຣະອງົຊງົເປັນທີື່ ເພິື່ ງ ແລະ ພຣະຜ ູ້ຊ່ອຍ ໃຫໍ້ພ ົໍ້ນຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍພຽງອງົດຽວ 

   ພຣະອງົຊງົເປັນຜ ໍ້ປກົປໍ້ອງຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

  ແລະຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະບ ື່ ພື່ຳຍແພໍ້ ແຕື່ຈະຕ ັໍ້ງໝັໍ້ນຄງົຢ ື່. 

 3 ເຫິງປຳນໃດເຈົໍ້ຳຈະເຊົຳຕຂີ ໍ້ອຍ ຜ ໍ້ຊ ື່ ງກ  ຳລງັຈະລ ົໍ້ມຕຳຍ 

   ເໝ ອນກ  ຳແພງ ແລະຮ ົໍ້ວທີື່ ກ  ຳລງັຈະພງັລງົ. 

 4 ພວກເຈົໍ້ຳມແີຕື່ຢຳກດ ງຂໍ້ອຍລງົຈຳກຕ  ຳແໜື່ງອນັມກີຽດ 

   ພວກເຈົໍ້ຳມກັເວົໍ້ຳຕວົະ 

  ພວກເຈົໍ້ຳກ ື່ຳວຄ  ຳອວຍພອນ 

   ແຕື່ພຳຍໃນຫວົໃຈພວກເຈົໍ້ຳກ ປໍ້ອຍດື່ຳຂໍ້ອຍ. 

ເຊລຳ 

 5 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຂ ມອບຕວົໄວໍ້ກບັ ພຣະເຈົ້າ ພຽງອງົດຽວ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຝຳກຄວຳມຫວງັໄວໍ້ກບັພຣະອງົ. 

 6 ພຣະອງົຊງົເປັນທີື່ ເພິື່ ງ ແລະເປັນ ພຣະຜ ູ້ຊ່ອຍ ໃຫໍ້ພ ົໍ້ນ 

   ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍພຽງອງົດຽວ 

  ພຣະອງົຊງົເປັນຜ ໍ້ປກົປໍ້ອງຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

   ແລະຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະບ ື່ ພື່ຳຍແພໍ້ ແຕື່ຈະຕ ັໍ້ງໝັໍ້ນຄງົຢ ື່. 

 7 ຄວຳມພ ົໍ້ນ ແລະກຽດຕຍິດົຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍຢ ື່ກບັພຣະອງົ 

   ພຣະອງົຊງົເປັນຄ ໂງ ື່ນຫີນປໍ້ອງກນັຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

  ພຣະອງົຊງົເປັນບື່ອນພກັອຳໄສຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ. 

 8 ປະຊຳຊນົທງັຫລຳຍຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍເອີຍ ຈ ົື່ງເຊ ື່ ອຟງັ ພຣະເຈົ້າ ຕະຫລອດໄປ 

   ຈ ົື່ງກຳບທ ນຄວຳມທກຸຍຳກລ  ຳບຳກຂອງພວກເຈົໍ້ຳຕ ື່ ພຣະອງົ 

  ເພຳະພຣະອງົຊງົເປັນທີື່ ເພິື່ ງຂອງພວກເຮົຳ. 

ເຊລຳ 

 9 ມະນດຸປຽບເໝ ອນລມົຫຳຍໃຈ 

   ຄນົທີື່ ຕຳຍເປັນນ ັໍ້ນບ ື່ ມຄີນຸຄື່ຳຫຍງັເລີຍ 

  ເມ  ື່ອເອົຳມຳຊ ັື່ງຊຳເບິື່ ງກ ບ ື່ ມນີ  ໍ້ຳໜກັຫຍງັໝດົ 

   ພວກເຂົຳເບົຳກວື່ຳລມົຫຳຍໃຈ. 
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 10 ຢື່ຳຄິດວື່ຳຈະໄດໍ້ມຳດໍ້ວຍຄວຳມຮນຸແຮງ 

   ຢື່ຳຫວງັຢຳກໄດໍ້ສິື່ ງໜ ື່ ງສິື່ ງໃດເລີຍຈຳກກຳນລກັໂລບ 

  ຖໍ້ຳຫຳກວື່ຳພວກເຈົໍ້ຳຮ ັື່ງມຂີ ໍ້ນ 

   ກ ຢື່ຳມວົເມຳົກບັສິື່ ງເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ. 

 11 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄດໍ້ຍນິ ພຣະເຈົ້າ ຊງົກື່ຳວຫລຳຍເທ ື່ ອແລໍ້ວວື່ຳ 

   ລິດອ  ຳນຳດເປັນຂອງພຣະອງົ. 

 12 ແລະຄວຳມຮກັຂອງພຣະອງົກ ໝ ັໍ້ນຄງົ 

   ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະອງົເອງຊງົເປັນຜ ໍ້ທີື່ ຕອບສະໜອງ 

  ຕຳມຜນົກຳນກະທ  ຳຂອງທກຸ ໆຄນົ. 

ບົດທີ 63 
ຄວາມປາດຖະໜາໃນພຣະເຈົ້າ 

 1 ພຣະເຈົ້າ ຂໍ້ຳ ພຣະອງົເປັນ ພຣະເຈົ້າ ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຊອກສະແຫວງຫຳພຣະອງົ 

  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຕໍ້ອງປະສງົພຣະອງົດໍ້ວຍສດຸຈດິສດຸໃຈ 

   ຈດິໃຈຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍຫິວກະຫຳຍພຣະອງົ 

  ເໝ ອນດ ັື່ງດນິແຫໍ້ງແລໍ້ງທີື່ ຂຳດນ  ໍ້ຳ. 

 2 ຂ ໃຫໍ້ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍພບົພຣະອງົ ໃນພຣະວຫິຳນຂອງພຣະອງົ 

   ເພ ື່ ອໃຫໍ້ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍເຫັນຄວຳມຍິື່ ງໃຫຍື່ ແລະລດັສະໝີທີື່ ພຣະອງົຊງົມຢີ ື່. 

 3 ຄວຳມຮກັອນັໝັໍ້ນຄງົຂອງພຣະອງົກ ດກີວື່ຳຊວີດິ 

   ດໍ້ວຍເຫດນີໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະສນັລະເສີນພຣະອງົ. 

 4 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະໂມທະນຳຂອບພຣະຄນຸພຣະອງົຕະຫລອດຊວີດິ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະຍ ມ  ອໍ້ອນວອນຫຳພຣະອງົ. 

 5 ຈດິໃຈຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະອີື່ ມໜ  ຳສ  ຳລຳນ 

   ແລະຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະຮໍ້ອງເພງຍນິດສີນັລະເສີນພຣະອງົ. 

 6 ເວລຳຂໍ້ຳນໍ້ອຍນອນ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍລະນ ກເຖງິພຣະອງົ 

   ແລະຄິດເຖງິພຣະອງົຕະຫລອດທງັຄ ນ. 

 7 ເພຳະພຣະອງົຊງົເປັນຜ ໍ້ຊດົຊື່ອຍຂໍ້ຳນໍ້ອຍຢ ື່ເລ ໍ້ອຍໆ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຮໍ້ອງເພງຍນິດໃີນຮ ົື່ມເງຳົຂອງພຣະອງົ. 

 8 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຕດິພນັກບັພຣະອງົ 

   ແລະພຣະຫດັຂອງພຣະອງົຊງົອ ໍ້ມຊ ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍໃຫໍ້ປອດໄພ. 

 9 ສື່ວນຜ ໍ້ທີື່ ພະຍຳຍຳມສງັຫຳນຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 
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   ກ ຈະໄປສ ື່ແດນຄນົຕຳຍ. 

 10 ພວກເຂົຳຈະຖ ກຂໍ້ຳໃນສະໜຳມຮບົ 

   ແລະສບົຂອງພວກເຂົຳຈະຖ ກໝຳປື່ຳກດັກນິ. 

 11 ເຈົໍ້ຳຊວີດິທງັຫລຳຍຈະຊມົຊ ື່ ນຍນິດໃີນ ພຣະເຈົ້າ  

   ຄນົທງັປວງທີື່ ສຳບຳນໃນພຣະນຳມຂອງພຣະອງົຈະມຄີວຳມສກຸພຳກພ ມໃຈ 

  ແຕື່ວື່ຳປຳກຂອງຄນົຂີໍ້ຕວົະຈະຖ ກງບັໄວໍ້. 

ບົດທີ 64 
ຄຳອະທິຖານຂໍການຊົງປົກປັກຮັກສາໃຫ້ພົ້ນຈາກສັດຕ  

 1 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະເຈົ້າ ຂ ຊງົຟງັສຽງຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເມ  ື່ອຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຮໍ້ອງທກຸ 

   ຂ ຊງົຮກັສຳຊວີດິຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄວໍ້ຈຳກຄວຳມຄິດຢໍ້ຳນກວົສດັຕ  

 2 ຂ ຊງົເຊ ື່ ອງຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍໄວໍ້ຈຳກກຳນປ ກສຳຫຳລ ກນັຢື່ຳງລບັໆ 

   ຂອງຄນົໂຫດຮໍ້ຳຍ ຈຳກກຳນປອງຮໍ້ຳຍຂອງຄນົເຮັດຊ ົື່ວຊໍ້ຳ 

 3 ຜ ໍ້ທີື່ ຝນົລີໍ້ນຂອງພວກເຂົຳເໝ ອນກບັຝນົດຳບ 

   ຜ ໍ້ທີື່ ເອົຳຄວຳມຂມົຂ ື່ ນເລັງໃສື່ເໝ ອນລ ກທະນ  

 4 ຍງິອອກມຳຈຳກພຸື່ມໃມ ໍ້ໃສື່ຄນົບ ື່ ມຄີວຳມຜິດ 

   ແລະຍງິພວກເຂົຳຢື່ຳງວື່ອງໄວໂດຍບ ື່ ສະທໍ້ຳນຢໍ້ຳນກວົ 

 5 ພວກເຂົຳພຳກນັຍ ດຖ ເອົຳຄວຳມປະສງົອນັຊ ົື່ວຂອງພວກເຂົຳຢື່ຳງໝັໍ້ນຄງົ 

   ພວກເຂົຳເວົໍ້ຳເຖງິກຳນວຳງກບັດກັຢື່ຳງລບັໆ 

  ຄິດວື່ຳ “ບ ື່ ມໃີຜດອກຈະເຫັນພວກເຂົຳໄດໍ້. 

 6 ພວກເຂົຳທງັຫລຳຍຊອກຄ ົໍ້ນຫຳຄວຳມຜິດບຳບ 

   ພວກເຂົຳຄິດແຜນກຳນປອງຮໍ້ຳຍຂ ໍ້ນຢື່ຳງສະຫລຳດ” 

  ເພຳະຄວຳມຄິດພຳຍໃນ ແລະຈດິໃຈຂອງມະນດຸນ ັໍ້ນເລິກລ  ໍ້ຳ 

 7 ແຕື່ ພຣະເຈົ້າ ຈະຊງົຍງິທະນ ໃສື່ພວກເຂົຳ ພວກເຂົຳຈະບຳດເຈບັທນັທີ 

 8 ເພຳະວື່ຳພວກເຂົຳເຮັດໃຫໍ້ລີໍ້ນຂອງຕນົເປັນສິື່ ງສະດດຸແກື່ຕນົເອງ 

   ແລະທກຸຄນົທີື່ ເຫັນພວກເຂົຳກ ຈະແກວື່ງຫວົໃສື່ 

 9 ແລໍ້ວທກຸຄນົກ ຈະຢ ຳເກງ ເຂົຳຈະບອກເຖງິກດິຈະກຳນຂອງ ພຣະເຈົ້າ  

   ແລະຕ ກຕອງເຖງິສິື່ ງນ ັໍ້ນທີື່ ພຣະອງົໄດໍ້ຊງົກະທ  ຳແລໍ້ວ 

 10 ໃຫໍ້ຄນົຊອບທ  ຳຊ ື່ ນຊມົຍນິດໃີນ ພຣະເຈົ້າ ແລະລີໍ້ໄພຢ ື່ໃນພຣະອງົ 

   ໃຫໍ້ຄນົທີື່ ທື່ຽງທ  ຳໃນຈດິໃຈອວດອໍ້ຳງພຣະອງົ 
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ບົດທີ 65 

ການສັນລະເສີນ ແລະການຖວາຍຂອບພຣະຄຸນ 
 1 ໂອພຣະເຈົ້າ ຂໍ້ຳ ປະຊຳຊນົຕໍ້ອງສນັລະເສີນພຣະອງົທີື່ ເມ  ອງ ຊີໂອນ  

   ແລະຖວຳຍສິື່ ງທີື່ ເຂົຳເຈົໍ້ຳສນັຍຳໄວໍ້ກບັພຣະອງົ. 

 2 ກ ຍໍ້ອນພຣະອງົຊງົຕອບຄ  ຳອໍ້ອນວອນທງັຫລຳຍຂອງເຂົຳເຈົໍ້ຳ 

   ທກຸ ໆຄນົຈະຕໍ້ອງມຳຫຳພຣະອງົ. 

 3 ເພຳະເຫດຄວຳມບຳບຂອງເຂົຳເຈົໍ້ຳ 

   ຍໍ້ອນຄວຳມຜິດຂອງພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈ ື່ງພື່ຳຍແພໍ້ 

  ແຕື່ພຣະອງົຊງົໃຫໍ້ອະໄພບຳບນ ັໍ້ນ. 

 4 ຄວຳມສກຸເປັນຂອງຜ ໍ້ທີື່ ພຣະອງົຊງົເລ ອກໄວໍ້ 

   ຄ ຜ ໍ້ທີື່ ພຣະອງົຊງົນ  ຳເຂົຳເຈົໍ້ຳເຂົໍ້ຳມຳໃນສະຖຳນທີື່ ສກັສິດ 

  ພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະອິື່ ມບ ລິບ ນດໍ້ວຍພຣະພອນ ແລະຂອງດ ີ

   ທີື່ ພຣະວຫິຳນສກັສິດຂອງພຣະອງົ. 

 5 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງຄວຳມພ ົໍ້ນຂອງພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ພຣະອງົຊງົຕອບພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

  ແລະຊງົຊື່ອຍພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍໃຫໍ້ພ ົໍ້ນໄພດໍ້ວຍກຳນອດັສະຈນັ 

   ປະຊຳຊນົທກຸຄນົຢ ື່ໃນໂລກນີໍ້ 

  ແລະຢ ື່ຟຳກນ  ໍ້ຳທະເລທີື່ ໄກອອກໄປ ກ ເຊ ື່ ອໄວໍ້ວຳງໃຈໃນພຣະອງົ. 

 6 ພຣະອງົຊງົຕ ັໍ້ງພ ທງັຫລຳຍໄວໍ້ເປັນບື່ອນ 

   ດໍ້ວຍອ  ຳນຳດອນັຍິື່ ງໃຫຍື່ຂອງພຣະອງົ. 

 7 ພຣະອງົຊງົເຮັດໃຫໍ້ສຽງສະໜັື່ນຫວ ັື່ນໄຫວຂອງຄ ໍ້ນນ  ໍ້ຳງຽບລງົ 

   ແລະຊງົເຮັດໃຫໍ້ສຽງອ ກກະທ ກຂອງປະຊຳຊນົມດິງຽບ. 

 8 ຍໍ້ອນກຳນຍິື່ ງໃຫຍື່ທີື່ ພຣະອງົໄດໍ້ຊງົກະທ  ຳ 

   ທົື່ວທງັໂລກນີໍ້ຈ  ື່ ງຢ ຳເກງ 

  ກດິຈະກຳນຂອງພຣະອງົນ  ຳເອົຳສຽງໂຫື່ຮ ໍ້ອງຍນິດ ີ

   ແຕື່ແຜື່ນດນິໂລກເບ ໍ້ອງຕຳເວັນອອກຈນົເຖງິເບ ໍ້ອງຕຳເວັນຕກົ. 

 9 ພຣະອງົຊງົສ ົື່ງນ  ໍ້ຳຝນົລງົມຳບ  ຳລງຸຮກັສຳຜ ນແຜື່ນດນິ 

   ພຣະອງົຊງົເຮັດໃຫໍ້ຜ ນແຜື່ນດນິນີໍ້ຮ ັື່ງມ ີແລະອດຸມົສມົບ ນ 

  ນ  ໍ້ຳຫໍ້ວຍທີື່ ພຣະອງົຊງົປະທຳນໃຫໍ້ນ ັ ໍ້ນກ ບ ື່ ເຫ ອດແຫໍ້ງຈກັເທ ື່ ອ 

   ມນັໄດໍ້ເຮັດໃຫໍ້ຜ ນແຜື່ນດນິເກດີພ ດຜນົ 

  ນີໍ້ແມ ື່ນກຳນກະທ  ຳຂອງພຣະອງົ. 

 10 ພຣະອງົຊງົເຮັດໃຫໍ້ຝນົຕກົຫດົທ ົື່ງນຳທີື່ ໄຖແລໍ້ວຢື່ຳງພຽງພ  
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   ພຣະອງົຊງົເຮັດໃຫໍ້ດນິອື່ອນດໍ້ວຍຫື່ຳຝນົ 

  ແລະຊງົໃຫໍ້ຕ ົໍ້ນກ ໍ້ຳເກດີຂ ໍ້ນມຳ. 

 11 ຄວຳມດຂີອງພຣະອງົຊງົປະທຳນກຳນເກບັກື່ຽວອນັອດຸມົສມົບ ນ 

   ພຣະອງົຊງົສະເດັດໄປບື່ອນໃດ ບື່ອນນ ັໍ້ນກ ອດຸມົສມົບ ນ. 

 12 ຕຳມທົື່ງຫຍໍ້ຳກ ເຕັມໄປດໍ້ວຍພ ດຜນົ 

   ຕຳມອໍ້ອມແອໍ້ມພ ກ ເຕັມໄປດໍ້ວຍຄວຳມມ ື່ວນຊ ື່ ນ. 

 13 ຝ ງແກະກ ຢ ື່ທ ົື່ວທ ົື່ງຫຍໍ້ຳ 

   ຕຳມຮື່ອມພ ເຕັມແຕື່ເຂົໍ້ຳບຳເລ 

  ພວກເຂົຳໂຮຮໍ້ອງ ແລະຮໍ້ອງລ  ຳທ  ຳເພງຢື່ຳງມ ື່ວນຊ ື່ ນ. 

ບົດທີ 66 
ດາວິດບອກເຖິງຄວາມປະເສີດອັນພິເສດຂອງພຣະເຈົ້າ 

ເຖງິຫວົໜໍ້ຳນກັຮໍ້ອງ ເພງສນັລະເສີນ ຫລ ບດົເພງ 

 1 ແຜື່ນດນິໂລກທງັໝດົເອີຍ ຈ ົື່ງເຮັດສຽງຊ ື່ ນບຳນຖວຳຍ ພຣະເຈົ້າ 
 2 ຈ ົື່ງຮໍ້ອງເພງຖວຳຍພຣະກຽດແດື່ພຣະນຳມຂອງພຣະອງົ 

   ຈ ົື່ງຖວຳຍສນັລະເສີນຍໍ້ອງຍ ຢື່ຳງຊມົຊ ື່ ນຍນິດຕີ ື່ ພຣະອງົ 

 3 ຈ ົື່ງທ ນ ພຣະເຈົ້າ ວື່ຳ “ພຣະລຳຊະກດິຂອງພຣະອງົໜໍ້ຳຢໍ້ຳນຫລຳຍ 

   ລິດທຳນພຸຳບຂອງພຣະອງົໃຫຍື່ຫລວງ 

  ຈນົສດັຕ ກ ົໍ້ມກຳບຕ ື່ ເບ ໍ້ອງພຣະພກັພຣະອງົ 

 4 ແຜື່ນດນິໂລກທງັໝດົຈະນະມດັສະກຳນພຣະອງົ 

   ແລະຈະຮໍ້ອງເພງສນັລະເສີນພຣະອງົ 

  ພວກເຂົຳທງັຫລຳຍຈະຮໍ້ອງເພງສນັລະເສີນພຣະນຳມຂອງພຣະອງົ” 

ເຊລຳ 

 5 ຈ ົື່ງມຳເບິື່ ງສິື່ ງທີື່  ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ກະທ  ຳ 

   ພະລຳຊະກດິຂອງພຣະອງົໜໍ້ຳຢໍ້ຳນກວົຕ ື່ ບດຸທງັຫລຳຍຂອງມະນດຸ 

 6 ພຣະອງົປື່ຽນທະເລໃຫໍ້ເປັນດນິແຫໍ້ງ ຄນົຍື່ຳງຂໍ້ຳມແມ ື່ນ  ໍ້ຳໄປ 

   ບື່ອນນ ັໍ້ນເຮົຳໄດໍ້ຊມົຊ ື່ ນຍນິດໃີນພຣະອງົ 

 7 ຜ ໍ້ປກົຄອງດໍ້ວຍອຳນພຸຳບຂອງພຣະອງົເປັນນດິ 

   ຜ ໍ້ຊ ື່ ງພຣະເນດເຝົໍ້ຳບນັດຳປະຊຳຊຳດຢ ື່ 

  ຢື່ຳໃຫໍ້ຄນົມກັກະບດົຍກົຍໍ້ອງຕນົເອງ 

ເຊລຳ 

 8 ຊນົຊຳດທງັຫລຳຍເອີຍ ຈ ົື່ງສນັລະເສີນ ພຣະເຈົ້າ ຂອງເຮົຳ 

   ຈ ົື່ງໃຫໍ້ໄດໍ້ຍນິສຽງສນັລະເສີນພຣະອງົ 
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 9 ຜ ໍ້ໃຫໍ້ຈດິວນິຍຳນເຮົຳຢ ື່ທື່ຳມກຳງຄນົເປັນ ແລະບ ື່ ໄດໍ້ຍອມໃຫໍ້ຕນີເຮົຳພຳດ 

 10 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະເຈົ້າ ເພຳະພຣະອງົລອງໃຈຂໍ້ຳນໍ້ອຍທງັຫລຳຍ 

   ພຣະອງົທດົລອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍເໝ ອນຢື່ຳງທດົລອງເງນິ 

 11 ພຣະອງົນ  ຳຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍທງັຫລຳຍເຂົໍ້ຳມຳໃນແຮໍ້ວ 

   ພຣະອງົວຳງຄວຳມທກຸຍຳກໄວໍ້ທີື່ ແອວຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

 12 ພຣະອງົໃຫໍ້ຄນົຂບັລດົຮບົທບັຫວົຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍທງັຫລຳຍ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍທງັຫລຳຍຕໍ້ອງລຍຸນ  ໍ້ຳລຍຸໄຟ 

  ແຕື່ພຣະອງົຍງັນ  ຳຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍມຳສ ື່ບື່ອນທີື່ ອດຸມົສມົບ ນ 

 13 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະເຂົໍ້ຳໄປໃນພຣະວຫິຳນຂອງພຣະອງົພໍ້ອມດໍ້ວຍເຄ ື່ ອງເຜົຳບ ຊຳ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະເຮັດດຳມຄ  ຳປະຕຍິຳນຕ ື່ ພຣະອງົ 

 14 ຕຳມທີື່ ຮມີປຳກຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄດໍ້ເວົໍ້ຳໄວໍ້ 

   ແລະທີື່ ປຳກຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄດໍ້ກ ື່ຳວໃນຍຳມທີື່ ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍທກຸຍຳກລ  ຳບຳກ 

 15 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະຖວຳຍສດັຕຸໍ້ຍພີເປັນເຄ ື່ ອງເຜົຳບ ຊຳແກື່ພຣະອງົ 

   ພໍ້ອມກບັຄວນັເຄ ື່ ອງສດັບ ຊຳດໍ້ວຍແກະຜ ໍ້ 

  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະຖວຳຍບ ຊຳດໍ້ວຍງວົເຖກິ ແລະແບໍ້ 

ເຊລຳ 

 16 ບນັດຳຜ ໍ້ທີື່ ຢ  ຳເກງ ພຣະເຈົ້າ ຂ ເຊນີມຳຟງັ ແລະຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະບອກເຖງິວື່ຳ 

   ພຣະອງົໄດໍ້ກະທ  ຳຫຍງັແກື່ຈດິວນິຍຳນຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍແດື່ 

 17 ປຳກຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄດໍ້ຮ ໍ້ອງທ ນພຣະອງົ ແລະລີໍ້ນຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍໄດໍ້ຍກົຍໍ້ອງພຣະອງົ 

 18 ຖໍ້ຳຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍໄດໍ້ບ ົື່ມຄວຳມຊ ົື່ວຊໍ້ຳໄວໍ້ໃນໃຈຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະບ ື່ ຮບັຟງັ 

 19 ແຕື່ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ຮບັຟງັແນື່ແທໍ້ 

   ພຣະອງົໄດໍ້ຟງັສຽງຄ  ຳອະທິຖຳນຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

 20 ສຳທກຸຳນແດື່ ພຣະເຈົ້າ  

   ເພຳະວື່ຳພຣະອງົບ ື່ ປະຕເິສດຄ  ຳອະທິຖຳນຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

  ຫລ ຫໍ້ຳມຄວຳມເມດຕຳຂອງພຣະອງົຈຳກຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

ບົດທີ 67 
ການຮ້ອງເພງສັນລະເສີນ ແລະການຖວາຍຂອບພຣະຄຸນ 

 1 ພຣະເຈົ້າ ຂໍ້ຳ ຂ ຊງົເມດຕຳກະລນຸຳ ແລະອວຍພອນແກື່ພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ຂ ຊງົເບິື່ ງແຍງພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍດໍ້ວຍຄວຳມເມດຕຳ. 

ເຊລຳ 

 2 ເພ ື່ ອວື່ຳທ ົື່ວທງັໂລກນີໍ້ຈະຮ ໍ້ຈກັນ  ໍ້ຳພຣະໄທຂອງພຣະອງົ 
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   ແລະເພ ື່ ອມະນດຸຊຳດທງັຫລຳຍຈະຮ ໍ້ຈກັກຳນຊື່ອຍໃຫໍ້ພ ົໍ້ນຂອງພຣະອງົ. 

 3 ພຣະເຈົ້າ ຂໍ້ຳ ຂ ໃຫໍ້ປະຊຳຊນົສນັລະເສີນພຣະອງົ 

   ຂ ໃຫໍ້ປະຊຳຊນົທງັປວງສນັລະເສີນພຣະອງົ. 

 4 ຂ ໃຫໍ້ມະນດຸຊຳດທງັຫລຳຍຍນິດ ີແລະຮໍ້ອງເພງຢື່ຳງມ ື່ວນຊ ື່ ນ 

   ເພຳະພຣະອງົຊງົປກົຄອງປະຊຳຊນົດໍ້ວຍຄວຳມຍດຸຕທິ  ຳ 

  ແລະຊງົນ  ຳໜໍ້ຳຊນົຊຳດທງັປວງ. 

ເຊລຳ 

 5 ພຣະເຈົ້າ ຂໍ້ຳ ຂ ໃຫໍ້ປະຊຳຊນົສນັລະເສີນພຣະອງົ 

   ຂ ໃຫໍ້ປະຊຳຊນົທງັປວງສນັລະເສີນພຣະອງົ. 

 6 ແຜື່ນດນິໄດໍ້ເກດີຜນົໃຫໍ້ເກບັກື່ຽວ 

   ເພຳະ ພຣະເຈົ້າ ຂອງພວກເຮົຳໄດໍ້ອວຍພອນພວກເຮົຳ. 

 7 ພຣະເຈົ້າ ຊງົອວຍພອນພວກເຮົຳ 

   ຂ ໃຫໍ້ປະຊຳຊນົທງັປວງຖວຳຍກຽດແດື່ພຣະອງົ. 

ບົດທີ 68 
ການອະທິຖານ ເມື່ອຄົນອິສຣາເອນຍ້າຍຫີບຄຳໝັ້ນສັນຍາ 

ແຫູ່ງພຣະຜ ້ເປັນເຈົ້າ 
ເຖງິຫວົໜໍ້ຳນກັຮໍ້ອງ ເພງສນັລະເສີນ ຫລ ບດົເພງຂອງດຳວດິ 

 1 ຂ  ພຣະເຈົ້າ ລກຸຂ ໍ້ນ ໃຫໍ້ສດັຕ ຂອງພຣະອງົປິວໄປ 

   ໃຫໍ້ບນັດຳຜ ໍ້ທີື່ ກຽດຊງັພຣະອງົໜີໄປຕ ື່ ເບ ໍ້ອງພຣະພກັພຣະອງົ 

 2 ຄວນັຖ ກຂບັໄລື່ໄປສນັໃດ 

   ກ ຂ ໄລື່ພວກເຂົຳໄປສນັນ ັໍ້ນ ຂີໍ້ເຜິໍ້ງລະລຳຍຕ ື່ໜໍ້ຳໄຟສນັໃດ 

  ກ ຂ ໃຫໍ້ຄນົຊ ົື່ວຈບິຫຳຍຕ ື່ ເບ ໍ້ອງພຣະພກັ ພຣະເຈົ້າ ສນັນ ັໍ້ນ 

 3 ແຕື່ຂ ໃຫໍ້ຄນົຊອບທ  ຳຊ ື່ ນບຳນ ໃຫໍ້ພວກເຂົຳເຕັໍ້ນໂດດຕ ື່ ເບ ໍ້ອງພຣະພກັ ພຣະເຈົ້າ  

   ໃຫໍ້ພວກເຂົຳໂຮຮໍ້ອງດໍ້ວຍຄວຳມຊ ື່ ນບຳນ 

 4 ຈ ົື່ງຮໍ້ອງເພງຖວຳຍ ພຣະເຈົ້າ ຈ ົື່ງຮໍ້ອງເພງສນັລະເສີນພຣະນຳມຂອງພຣະອງົ 

   ຈ ົື່ງຍກົຍໍ້ອງພຣະອງົຜ ໍ້ຊງົຂີື່ ເມກເປັນພຳຫະນະໂດຍພຣະນຳມຂອງພຣະອງົ 

  ຄ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈ ົື່ງຮບີມຳຢ ື່ຕ ື່ ເບ ໍ້ອງພຣະພກັພຣະອງົ 

 5 ພຣະເຈົ້າ ໃນທີື່ ປະທບັບ ລິສດຸຂອງພຣະອງົ ເປັນ ພຣະບດິາ ຂອງຄນົກ  ຳພໍ້ຳພ ື່ 

   ແລະເປັນຜ ໍ້ພິພຳກສຳແມ ື່ໝໍ້ຳຍ 

 6 ພຣະເຈົ້າ ໃຫໍ້ຄນົເປົື່ ຳປື່ຽວອຳໄສຢ ື່ຕຳມບໍ້ຳນເຮ ອນ 

   ພຣະອງົປື່ອຍຄນົທງັຫລຳຍທີື່ ຖ ກມດັດໍ້ວຍໂສໍ້ 
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  ແຕື່ຄນົມກັກະບດົອຳໄສໃນແຜື່ນດນິທີື່ ແຕກແຫໍ້ງ 

 7 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະເຈົ້າ ເມ  ື່ອພຣະອງົສະເດັດນ  ຳໜໍ້ຳປະຊຳຊນົຂອງພຣະອງົ 

   ເມ  ື່ອພຣະອງົສະເດັດໄປຕຳມຖິື່ ນແຫໍ້ງແລໍ້ງກນັດຳນ 

ເຊລຳ 

 8 ແຜື່ນດນິໂລກກ ຫວ ັື່ນໄຫວ 

   ທໍ້ອງຟໍ້ຳກ ຖອກຝນົລງົມຳຕ ື່ ເບ ໍ້ອງພຣະພກັ ພຣະເຈົ້າ  

  ພ ເຂົຳ ຊີນາຍ ສ ັື່ນສະເທ ອນຕ ື່ ເບ ໍ້ອງພຣະພກັ ພຣະເຈົ້າ  

   ຄ  ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ອິສຣາເອນ 
 9 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະເຈົ້າ ພຣະອງົຊງົໃຫໍ້ຝນົອດຸມົລງົມຳ 

   ເມ  ື່ອມ ລະດກົຂອງພຣະອງົອື່ອນແອ ພຣະອງົຟ ໍ້ນຂ ໍ້ນໃໝື່ 

 10 ຊຸມນມຸຊນົຂອງພຣະອງົກ ມຳອຳໄສໃນນ ັໍ້ນ ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະເຈົ້າ  

   ໂດຍຄວຳມດຂີອງພຣະອງົ ພຣະອງົຈດັຕຽມໄວໍ້ໃຫໍ້ແກື່ຄນົຂດັສນົ 

 11 ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ປະທຳນພຣະທ  ຳ ພວກທີື່ ນ  ຳຂື່ຳວນ ັໍ້ນກ ເປັນພວກໃຫຍື່ໂຕ 

 12 ບນັດຳກະສດັຂອງກອງທບັທງັຫລຳຍກ ໜີໄປ 

   ຜ ໍ້ຍງິທີື່ ຢ ື່ເຮ ອນກ ເອົຳສິື່ ງຂອງທີື່ ຍ ດມຳໄດໍ້ ແບື່ງກນັ 

 13 ເຖງິແມ ື່ນທື່ຳນນອນຢ ື່ທື່ຳມກຳງຄອກແກະ 

   ທື່ຳນກ ຈະເໝ ອນປີກນກົເຂົຳທີື່ ເຄ ອບດໍ້ວຍເງນິ 

  ແລະຂນົຂອງມນັທີື່ ເຄ ອບດໍ້ວຍທອງຄ  ຳ 

 14 ເມ  ື່ອຜ ໍ້ລິດອ  ຳນຳດຕກີະສດັ ຢ ື່ບື່ອນນ ັໍ້ນ 

   ມນັກ ຂຳວເໝ ອນຫິມະທີື່ ຕກົລງົເທິງພ ເຂົຳ ຊານໂມນ 

 15 ພ ເຂົຳຂອງ ພຣະເຈົ້າ ເໝ ອນກບັພ ເຂົຳເມ  ອງ ບາຊານ  

   ພ ເຂົຳທີື່ ມຍີອດສ ງກ ເໝ ອນກບັພ ເຂົຳເມ  ອງ ບາຊານ 
 16 ພ ເຂົຳທີື່ ມຍີອດສ ງເອີຍ ເປັນຫຍງັຈ ື່ງເບິື່ ງດໍ້ວຍຄວຳມອິດສຳ 

   ທີື່ ພ ເຂົຳຊ ື່ ງ ພຣະເຈົ້າ ປະສງົໃຫໍ້ເປັນທີື່ ປະທບັຂອງພຣະອງົ 

  ເອີ ບື່ອນທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະປະທບັເປັນນດິ 

 17 ລດົຮບົຂອງ ພຣະເຈົ້າ ເປັນສອງໝ ື່ ນຄນັ ຄ ມຜີ ໍ້ສ ົື່ງຂື່ຳວສະຫວນັນບັເປັນພນັໆ 

   ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ສະຖດິຢ ື່ທື່ຳມກຳງພວກເຂົຳ 

  ເໝ ອນໃນ ຊີນາຍ ຄ ໃນສະຖຳນທີື່ ບ ລິສດຸ 

 18 ພຣະອງົສະເດັດຂ ໍ້ນສ ື່ເບ ໍ້ອງສ ງ ພຣະອງົນ  ຳພວກຊະເລີຍໄປເປັນຊະເລີຍອີກ 

   ແລະຮບັຂອງປະທຳນເພ ື່ ອມະນດຸ ແລະຮບັເພ ື່ ອຜ ໍ້ທີື່ ກະບດົດໍ້ວຍ 

  ເພ ື່ ອ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຈະປະທບັທື່ຳມກຳງພວກເຂົຳ 

 19 ສຳທກຸຳນແດື່ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຜ ໍ້ຄ  ໍ້ຳຊ ເຮົຳທງັຫລຳຍຢ ື່ທກຸວນັ 

   ພຣະເຈົ້າ ຜ ໍ້ເປັນຄວຳມພ ົໍ້ນຂອງເຮົຳ 
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 20 ພຣະເຈົ້າ ຂອງເຮົຳເປັນ ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງຄວຳມພ ົໍ້ນ 

   ຊ ື່ ງໄດໍ້ພ ົໍ້ນຈຳກຄວຳມຕຳຍນ ັໍ້ນກ ຢ ື່ທີື່  ພຣະເຈົ້າ ຄ ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 
 21 ແຕື່ ພຣະເຈົ້າ ຈະຕຫີວົຂອງສດັຕ ຂອງພຣະອງົໃຫໍ້ແຕກ 

   ຄ ກະໂຫລກທີື່ ມຜີມົຂອງຜ ໍ້ທີື່ ຂດັຂ ນ ດ  ຳເນນີໃນທຳງລະເມດີຂອງພວກເຂົຳ 

 22 ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວວື່ຳ “ເຮົຳຈະນ  ຳພວກເຂົຳທງັຫລຳຍກບັມຳຈຳກ ບາຊານ  

   ເຮົຳຈະນ  ຳປະຊຳຊນົຂອງເຮົຳກບັມຳຈຳກບື່ອນເລິກຂອງທະເລ 

 23 ເພ ື່ ອເຈົໍ້ຳຈະເອົຳຕນີອຳບເລ ອດຂອງຄ ື່ແຂງຂອງເຈົໍ້ຳ 

   ເພ ື່ ອລີໍ້ນໝຳຂອງເຈົໍ້ຳຈະມສີື່ວນດໍ້ວຍ” 

 24 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະເຈົ້າ ກຳນສະເດັດຂອງພຣະອງົປຳກດົແລໍ້ວ 

   ກຳນສະເດັດຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

  ພຣະມະຫຳກະສດັຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍເຂົໍ້ຳໃນສະຖຳນທີື່ ບ ລິສດຸ 

 25 ນກັຮໍ້ອງນ  ຳໜໍ້ຳ ນກັດນົຕຄີດັທໍ້ຳຍ ລະຫວື່ຳງນ ັໍ້ນມສີະຕຫີລິໍ້ນກອງ 

 26 ທື່ຳນທງັຫລຳຍຜ ໍ້ເປັນນ  ໍ້ຳພຂຸອງ ອິສຣາເອນ  

   ຈ ົື່ງສນັລະເສີນ ພຣະເຈົ້າ ຄ ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໃນທີື່ ຊຸມນມຸໃຫຍື່ 

 27 ມ ີເບັນຢາມິນ ຜ ໍ້ນ ໍ້ອຍທີື່ ສດຸນ  ຳໜໍ້ຳ 

   ບນັດຳເຈົໍ້ຳນຳຍ ຢ ດາ ຢ ື່ເປັນໝ ື່ໃຫຍື່ ເຈົໍ້ຳນຳຍແຫື່ງ ເຊບ ລ ນ  

  ເຈົໍ້ຳນຳຍແຫື່ງ ນັບທາລ ີ

 28 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະເຈົ້າ ຂ ຮຽກອຳນພຸຳບຂອງພຣະອງົມຳ 

   ພຣະເຈົ້າ ບນັຊຳພຣະກ  ຳລງັຂອງພຣະອງົ 

  ພຣະອງົຜ ໍ້ໄດໍ້ກະທ  ຳເພ ື່ ອຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍທງັຫລຳຍ 

 29 ບນັດຳກະສດັຈະນ  ຳຂອງກ  ຳນນັມຳຖວຳຍພຣະອງົ 

   ເນ ື່ ອງດໍ້ວຍພຣະວຫິຳນຂອງພຣະອງົທີື່  ເຢຣ ຊາເລັມ 
 30 ຂ ນຳບຂ ື່ຄນົທີື່ ແທງດໍ້ວຍຫອກ ຝ ງງວົກບັລ ກງວົແຫື່ງຊນົຊຳດທງັຫລຳຍ 

   ຈນົພວກເຂົຳທກຸຄນົຍນິຍອມດໍ້ວຍຖວຳຍເງນິແຜື່ນ 

  ຂ ໃຫໍ້ຊນົຊຳດທງັຫລຳຍຜ ໍ້ປິຕຍິນິດໃີນສງົຄຳມໄດໍ້ກະຈດັກະຈຳຍໄປ 

 31 ພວກເຈົໍ້ຳນຳຍຈະອອກມຳຈຳກ ເອຢິບ  

   ເອທີໂອເປຍ ຈະຮບີຍ ື່ ນມ  ຂອງຕນົອອກທ ນ ພຣະເຈົ້າ 
 32 ບນັດຳອຳນຳຈກັແຫື່ງແຜື່ນດນິໂລກເອີຍ ຈ ົື່ງຮໍ້ອງເພງຖວຳຍ ພຣະເຈົ້າ  

   ຈ ົື່ງຮໍ້ອງເພງສນັລະເສີນອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

ເຊລຳ 

 33 ຕ ື່ ພຣະອງົຜ ໍ້ຊງົສະຖດິເທິງຟໍ້ຳສະຫວນັ ຟໍ້ຳສະຫວນັດ ກດ  ຳບນັ ເບິື່ ງແມ 

   ພຣະອງົເປັື່ ງພຣະສລຸະສຽງຂອງພຣະອງົ ຄ ພຣະສລຸະສຽງຜ ໍ້ຊງົລິດອ  ຳນຳດ 
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 34 ຈ ົື່ງຖວຳຍລິດທຳນພຸຳບແດື່ ພຣະເຈົ້າ  

   ຊ ື່ ງຄວຳມສ ງສ ົື່ງຂອງພຣະອງົຢ ື່ເໜ ອ ອິສຣາເອນ  

  ແລະລິດທຳນພຸຳບຂອງພຣະອງົຢ ື່ໃນທໍ້ອງຟໍ້ຳ 

 35 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະເຈົ້າ ພຣະອງົຊງົໂກດຮໍ້ຳຍໃນສະຖຳນທີື່ ບ ລິສດຸຂອງພຣະອງົ 

   ຄ  ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ອິສຣາເອນ  

  ພຣະອງົນ ັໍ້ນປະທຳນລິດ ແລະກ  ຳລງັແກື່ປະຊຳຊນົຂອງພຣະອງົ 

   ສຳທກຸຳນແດື່ ພຣະເຈົ້າ 

ບົດທີ 69 
ດາວິດຮ້ອງທຸກເລື່ອງຄວາມຍາກລຳບາກ 

ເຖງິຫວົໜໍ້ຳນກັຮໍ້ອງ ທ  ຳນອງດອກບວົ ເພງສນັລະເສີນຂອງດຳວດິ 

 1 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະເຈົ້າ ຂ ຊື່ວຍຂໍ້ຳນໍ້ອຍໃຫໍ້ລອດພ ົໍ້ນ 

   ເພຳະນ  ໍ້ຳຂ ໍ້ນມຳເຖງິຈດິວນິຍຳນຂໍ້ຳນໍ້ອຍແລໍ້ວ 

 2 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈມົຢ ື່ໃນຂີໍ້ຕມົເລິກບ ື່ ມບີື່ອນຢ ນ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍມຳຢ ື່ໃນນ  ໍ້ຳເລິກ ແລະນ  ໍ້ຳຖໍ້ວມຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

 3 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍເບ ື່ ອໜື່ຳຍໃຈດໍ້ວຍເຫດຮໍ້ອງໄຫໍ້ ຄ ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍເຫ ອດແຫໍ້ງໄປ 

   ຕຳຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍມວົລງົ ດໍ້ວຍກຳນຄອຍຖໍ້ຳ ພຣະເຈົ້າ ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

 4 ບນັດຳຄນົທີື່ ກຽດຊງັຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍໂດຍຂຳດເຫດຜນົ 

   ມຫີລຳຍຍິື່ ງກວື່ຳເສັໍ້ນຜມົເທິງຫວົຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

  ຄນົທີື່ ຈະທ  ຳລຳຍຂໍ້ຳນໍ້ອຍກ ມອີິດທິພນົ 

   ຄ ຜ ໍ້ທີື່ ເປັນສດັຕ ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍຢື່ຳງບ ື່ ມເີຫດຜນົ 

  ແລໍ້ວຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍໄດໍ້ສ ົື່ງຄ ນສິື່ ງທີື່ ຂ ໍ້ຳນ ໍ້ອຍບ ື່ ໄດໍ້ລກັໄປ 

 5 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະເຈົ້າ ພຣະອງົຮ ໍ້ເຖງິຄວຳມໂງ ື່ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ຄວຳມຜິດບຳບທີື່ ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍກະທ  ຳແລໍ້ວບ ື່ ໄດໍ້ເຊ ື່ ອງໄວໍ້ຈຳກພຣະອງົ 

 6 ຂໍ້ຳແດື່ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຈອມໂຍທຳ 

   ຂ ຢື່ຳໃຫໍ້ບນັດຳຜ ໍ້ທີື່ ຄອຍຖໍ້ຳພຣະອງົໄດໍ້ຮບັຄວຳມອບັອຳຍ 

  ເພຳະຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ອິສຣາເອນ  

   ຂ ຢື່ຳໃຫໍ້ບນັດຳຜ ໍ້ທີື່ ຊອກຫຳພຣະອງົໄດໍ້ຮບັ 

  ຄວຳມອບັອຳຍເພຳະຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

 7 ທີື່ ຂ ໍ້ຳນ ໍ້ອຍທນົກຳນເຍຳະເຍີໍ້ຍ 

   ທີື່ ຄວຳມອບັອຳຍໄດໍ້ຄມຸໜໍ້ຳຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍໄວໍ້ກ ເພຳະເຫັນແກື່ພຣະອງົ 

 8 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍກຳຍເປັນແຂກແປກໜໍ້ຳຂອງພີື່ ນ ໍ້ອງ 

   ແລະເປັນຄນົຕື່ຳງດໍ້ຳວຂອງບດຸແຫື່ງແມ ື່ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 
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 9 ຄວຳມຮໍ້ອນໃຈໃນເລ ື່ ອງພຣະວຫິຳນຂອງພຣະອງົໄດໍ້ຖໍ້ວມລ ົໍ້ນຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

   ແລະຄ  ຳເວົໍ້ຳເຍຳະເຍີໍ້ຍຂອງບນັດຳຜ ໍ້ທີື່ ເຍຳະເຍີໍ້ຍພຣະອງົຕກົຢ ື່ທີື່ ຂ ໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

 10 ເມ  ື່ອຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຮໍ້ອງໄຫໍ້ ແລະຖື່ອມໃຈລງົດໍ້ວຍກຳນອດົອຳຫຳນ 

   ມນັກຳຍເປັນກຳນເຍຳະເຍີໍ້ຍຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

 11 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍໃຊໍ້ຜໍ້ຳກະສອບເປັນເຄ ື່ ອງນຸື່ງຫ ົື່ມ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍກບັກຳຍເປັນຄ  ຳເຍຳະເຍີໍ້ຍຂອງພວກເຂົຳ 

 12 ຄນົທີື່ ນ ັື່ງຢ ື່ປະຕ ເມ  ອງກ ເວົໍ້ຳຕ  ຳໜິຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

   ຄນົຂີໍ້ເມຳົແຕື່ງເພງຮໍ້ອງໃສື່ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

ການທ ນຂໍໃຫ້ພົ້ນໄພ 
 13 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຕື່ສື່ວນຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍອະທິຖຳນຕ ື່ ພຣະອງົໃນເວລຳອນັເໝຳະສມົ ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະເຈົ້າ  

  ໂດຍຄວຳມເມດຕຳອນັອດຸມົຂອງພຣະອງົ 

   ຂ ໂຜດຟງັຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍດໍ້ວຍຄວຳມຈງິແຫື່ງຄວຳມພ ົໍ້ນຂອງພຣະອງົ 

 14 ຂ ຊື່ວຍຂໍ້ຳນໍ້ອຍໃຫໍ້ພ ົໍ້ນຈຳກກຳນຈມົລງົໃນຂີໍ້ຕມົ 

   ຂ ຊື່ວຍຂໍ້ຳນໍ້ອຍໃຫໍ້ພ ົໍ້ນຈຳກຄນົທີື່ ກຽດຊງັຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ ແລະຈຳກນ  ໍ້ຳເລິກ 

 15 ຂ ຢື່ຳໃຫໍ້ນ  ໍ້ຳຖໍ້ວມຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຫລ ນ  ໍ້ຳທີື່ ເລິກກ ນຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

   ຫລ ປຳກຄວຳມຕຳຍງບັຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍໄວໍ້ 

 16 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂ ຟງັຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

   ເພຳະຄວຳມເມດຕຳຂອງພຣະອງົນ ັໍ້ນດເີລີດ 

  ຂ ຫນັມຳຫຳຂໍ້ຳນໍ້ອຍຕຳມພຣະກະລນຸຳອນັອດຸມົຂອງພຣະອງົ 

 17 ຂ ຢື່ຳເຊ ື່ ອງພຣະພກັຂອງພຣະອງົຈຳກຜ ໍ້ຮບັໃຊໍ້ຂອງພຣະອງົ 

   ເພຳະຂໍ້ຳນໍ້ອຍທກຸໃຈ ຂ ຮບີຟງັຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

 18 ຂ ມຳໃກໍ້ຈດິວນິຍຳນຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຂ ພຣະອງົໄຖື່ຈດິວນິຍຳນນ ັໍ້ນໄວໍ້ 

   ເພຳະສດັຕ ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຂ ໄຖື່ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍດໍ້ວຍ 

 19 ພຣະອງົຊງົຮ ໍ້ກຳນທີື່ ພວກເຂົຳເຍຳະເຍີໍ້ຍຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍແລໍ້ວ ທງັຄວຳມອບັອຳຍ 

   ແລະກຳນເສ ື່ ອມເສຍກຽດຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

  ບນັດຳຄ ື່ແຂື່ງຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍຢ ື່ຕ ື່ ພຣະພກັພຣະອງົໝດົ 

 20 ກຳນເຍຳະເຍີໍ້ຍເຮັດໃຫໍ້ຈດິໃຈຂໍ້ຳນໍ້ອຍເຈບັຊ  ໍ້ຳ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈ ື່ງໝດົກ  ຳລງັໃຈ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຊອກຫຳຜ ໍ້ເຫັນອກົເຫັນໃຈ 

  ແຕື່ກ ບ ື່ ມ ີຫຳຜ ໍ້ເລົໍ້ຳໂລມ ແຕື່ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຫຳບ ື່ ພບົ 

 21 ພວກເຂົຳໃຫໍ້ບໝີີແກື່ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍເປັນອຳຫຳນ 

   ໃຫໍ້ນ  ໍ້ຳສ ົໍ້ມແກື່ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍດ ື່ ມແກໍ້ກະຫຳຍ 
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 22 ຂ ໃຫໍ້ສິື່ ງທີື່ ຢ ື່ຕ ື່ໜໍ້ຳພວກເຂົຳເອງກຳຍເປັນບໍ້ວງແຮໍ້ວ 

   ແລະສິື່ ງທີື່ ຄວນເປັນຄວຳມສກຸສະບຳຍ 

  ຂອງພວກເຂົຳໃຫໍ້ກຳຍເປັນເຄ ື່ ອງດກັຈບັ 

 23 ຂ ໃຫໍ້ຕຳຂອງພວກເຂົຳມ  ດໄປ ເພ ື່ ອພວກເຂົຳຈະໄດໍ້ເບິື່ ງບ ື່ ເຫັນ 

   ແລະເຮັດບ ັໍ້ນແອວຂອງພວກເຂົຳໃຫໍ້ສ ັື່ນສະເທ ອນເລ ື່ ອຍໄປ 

 24 ຂ ຖອກຄວຳມໂກດຮໍ້ຳຍລງົເໜ ອພວກເຂົຳ 

   ແລະໃຫໍ້ຄວຳມໂກດຮໍ້ຳຍອນັເຜົຳຮໍ້ອນຕຳມທນັພວກເຂົຳ 

 25 ຂ ໃຫໍ້ບື່ອນຢ ື່ຂອງພວກເຂົຳຮໍ້ຳງເປົື່ ຳ ຢື່ຳໃຫໍ້ຜ ໍ້ໃດພກັຢ ື່ໃນເຕັນຂອງພວກເຂົຳ 

 26 ເພຳະພວກເຂົຳໄດໍ້ຂ ົື່ມເຫງຜ ໍ້ທີື່ ພຣະອງົຂໍ້ຽນຕ ີ

   ພວກເຂົຳເວົໍ້ຳເຖງິຄວຳມເຈບັປວດຂອງຜ ໍ້ທີື່ ພຣະອງົຕໃີຫໍ້ບຳດເຈບັແລໍ້ວ 

 27 ຂ ເພີື່ ມໂທດຄວຳມຊ ົື່ວຊໍ້ຳ ແລໍ້ວເພີື່ ມອີກ 

   ຢື່ຳໃຫໍ້ພວກເຂົຳໄດໍ້ຮບັຄວຳມຊອບທ  ຳຈຳກພຣະອງົ 

 28 ຂ ໃຫໍ້ພວກເຂົຳຖ ກລ ບອອກຈຳກທະບຽນແຫື່ງມຊີວີດິ 

   ຢື່ຳໃຫໍ້ພວກເຂົຳຂ ໍ້ນທະບຽນໄວໍ້ໃນໝ ື່ຄນົຊອບທ  ຳ 

 29 ແຕື່ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍທກຸຍຳກ ແລະມຄີວຳມເສົໍ້ຳໂສກ ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະເຈົ້າ  

   ຂ ຄວຳມພ ົໍ້ນຂອງພຣະອງົຕ ັໍ້ງຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍໄວໍ້ໃຫໍ້ສ ງ 

 30 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະສນັລະເສີນພຣະນຳມ ພຣະເຈົ້າ ໃນບດົເພງ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະຍກົຍໍ້ອງພຣະອງົໂດຍໂມທະນຳພຣະຄນຸ 

 31 ກຳນນ ັໍ້ນຈະເປັນທີື່ ພ ພຣະໄທ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ຫລຳຍກວື່ຳງວົເຖກິ ຫລ ງວົເຖກິທີື່ ມເີຂົຳ ແລະກບີ 

 32 ບນັດຳຜ ໍ້ຖ ື່ອມໃຈຈະເຫັນ ແລະຍນິດ ີທື່ຳນຜ ໍ້ຊອກຫຳ ພຣະເຈົ້າ  

   ຂ ໃຫໍ້ໃຈຂອງທື່ຳນຟ ໍ້ນຊ ື່ ນບຳນຂ ໍ້ນ 

 33 ເພຳະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຮບັຟງັຄນົຂດັສນົ 

   ແລະບ ື່ ໄດໍ້ດ ໝິື່ ນຄນົຂອງພຣະອງົທີື່ ຖ ກຈ  ຳຈອງ 

 34 ຂ ຟໍ້ຳສະຫວນັ ແລະແຜື່ນດນິໂລກສນັລະເສີນພຣະອງົ 

   ທງັທະເລ ແລະສບັພະສິງທີື່ ເຄ ື່ ອນໄຫວຢ ື່ໃນນ ັໍ້ນ 

 35 ເພຳະ ພຣະເຈົ້າ ຈະຊື່ວຍ ຊີໂອນ ໃຫໍ້ລອດພ ົໍ້ນ 

   ແລະຈະສໍ້ຳງຫວົເມ  ອງ ຢ ດາ ຂ ໍ້ນ 

  ພວກເຂົຳທງັຫລຳຍຈະອຳໄສຢ ື່ບື່ອນນ ັໍ້ນ ແລະໄດໍ້ເປັນກ  ຳມະສິດ 

 36 ເຊ ໍ້ອສຳຍຂອງຜ ໍ້ຮບັໃຊໍ້ຂອງພຣະອງົຈະໄດໍ້ເປັນມ ລະດກົ 

   ແລະບນັດຳຜ ໍ້ທີື່ ຮກັພຣະນຳມຂອງພຣະອງົຈະຢ ື່ບື່ອນນ ັໍ້ນ 
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ຄຳອະທິຖານເລື່ອງຄົນອະທຳ ແລະຄົນຊອບທຳ 
ເຖງິຫວົໜໍ້ຳນກັຮໍ້ອງ ເພງສນັລະເສີນຂອງດຳວດິ ສ  ຳລບັກຳນບ ຊຳອນັເປັນທີື່ ລະນ ກ 

 1 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະເຈົ້າ ຂ ຮບີມຳຊື່ວຍຂໍ້ຳນໍ້ອຍໃຫໍ້ພ ົໍ້ນ ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ຂ ມຳຊື່ວຍຂໍ້ຳນໍ້ອຍເຖດີ 

 2 ຂ ໃຫໍ້ຜ ໍ້ທີື່ ໝຳຍເອົຳຊວີດິຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄດໍ້ຮບັຄວຳມອບັອຳຍ 

   ແລະເກດີຄວຳມສບັສນົ 

  ຂ ໃຫໍ້ຜ ໍ້ທີື່ ປຳດຖະໜຳຈະໃຫໍ້ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍເຈບັນ ັໍ້ນ ຕໍ້ອງຖອຍຫລງັກບັໄປ 

   ແລະໄດໍ້ຮບັຄວຳມອບັອຳຍ 

 3 ຜ ໍ້ທີື່ ເວົໍ້ຳວື່ຳ “ເຮີໍ້ຍເຮີໍ້ຍ” ນ ັໍ້ນຂ ໃຫໍ້ຖອຍຫລງັກບັໄປ 

   ເພຳະເປັນຜນົແຫື່ງຄວຳມອບັອຳຍຂອງພວກເຂົຳ 

 4 ຂ ໃຫໍ້ບນັດຳຜ ໍ້ທີື່ ສະແຫວງຫຳພຣະອງົຊມົຊ ື່ ນຍນິດແີລະຍນິດໃີນພຣະອງົ 

   ຂ ໃຫໍ້ບນັດຳຜ ໍ້ທີື່ ຮກັຄວຳມພ ົໍ້ນຂອງພຣະອງົ 

  ກື່ຳວສະເໝີວື່ຳ “ພຣະເຈົ້າ ຍິື່ ງໃຫຍື່” 

 5 ແຕື່ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຍຳກຈນົ ແລະຂດັສນົ ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະເຈົ້າ  

   ຂ ຮບີມຳຫຳຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂ ຢື່ຳລ ຊໍ້ຳ 

  ພຣະອງົເປັນຜ ໍ້ອປຸະຖ  ຳ ແລະຜ ໍ້ຊື່ວຍໃຫໍ້ພ ົໍ້ນຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

ບົດທີ 71 
ຄຳອ້ອນວອນຂອງຜ ້ເຖົ້າ 

 1 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະອງົເປັນທີື່ ເພິື່ ງພຳຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ຂ ຢື່ຳປື່ອຍໃຫໍ້ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍພື່ຳຍແພໍ້ຈກັເທ ື່ ອ. 

 2 ເພຳະວື່ຳພຣະອງົຊງົທື່ຽງທ  ຳ 

   ພຣະອງົຊງົຊື່ອຍຊວີດິຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍໄວໍ້ 

  ຂ ຊງົຟງັສຽງຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ ແລະຊງົຊື່ອຍຂໍ້ຳນໍ້ອຍໃຫໍ້ພ ົໍ້ນ. 

 3 ຂ ພຣະອງົຊງົເປັນບື່ອນພກັພຳອຳໄສທີື່ ປອດໄພຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ແລະເປັນປໍ້ອມອນັໝັໍ້ນຄງົ ເພ ື່ ອຄຸໍ້ມກນັຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

  ພຣະອງົຊງົປໍ້ອງກນັ ແລະເປັນທີື່ ເພິື່ ງຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ. 

 4 ພຣະເຈົ້າ ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຂ ຊື່ອຍຊວີດິຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍໃຫໍ້ພ ົໍ້ນຈຳກເງ  ໍ້ອມມ   

   ຂອງຄນົໂຫດຮໍ້ຳຍ ແລະຄນົອະທ  ຳ. 

 5 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍມອບຄວຳມຫວງັໄວໍ້ກບັພຣະອງົ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍເຊ ື່ ອພຣະອງົຕ ັໍ້ງແຕື່ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຍງັໜຸື່ມ. 
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 6 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄວໍ້ໃຈນ  ຳພຣະອງົຕະຫລອດຊ ົື່ວຊວີດິຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ເພຳະພຣະອງົຊງົຄຸໍ້ມຄອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍຕ ັໍ້ງແຕື່ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍໄດໍ້ເກດີມຳ 

  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະສນັລະເສີນພຣະອງົຕະຫລອດໄປ. 

 7 ຊວີດິຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍສໍ້ຳງຄວຳມປະຫລຳດໃຈໃຫໍ້ຫລຳຍຄນົ 

   ແຕື່ພຣະອງົຊງົເປັນທີື່ ເພິື່ ງທີື່ ດຂີອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ. 

 8 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍສນັລະເສີນພຣະອງົ 

   ແລະປື່ຳວປະກຳດສະຫງ ື່ຳລຳສີຂອງພຣະອງົຕະຫລອດວນັ. 

 9 ດຽວນີໍ້ຂ ໍ້ຳນ ໍ້ອຍເຖົໍ້ຳແກື່ແລໍ້ວ ຂ ຢື່ຳປະຖິໍ້ມຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍເລີຍ 

   ແລະດຽວນີໍ້ຂ ໍ້ຳນ ໍ້ອຍອື່ອນແຮງ ຂ ຢື່ຳປະລະຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄປ. 

 10 ສດັຕ ທງັຫລຳຍຢຳກສງັຫຳນຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ພວກເຂົຳສນົທະນຳວຳງແຜນອບຸຳຍຕ ື່ ສ ໍ້ຂ ໍ້ຳນ ໍ້ອຍ. 

 11 ພວກເຂົຳເວົໍ້ຳວື່ຳ, “ພຣະເຈົ້າ ຊງົປະຖິໍ້ມລຳວແລໍ້ວ 

   ຂ ໃຫໍ້ພວກເຮົຳຕຳມຈບັລຳວ 

  ເພຳະວື່ຳລຳວຈະບ ື່ ມໃີຜມຳຊື່ອຍຊວີດິລຳວໄວໍ້ໄດໍ້.” 

 12 ພຣະອງົເຈົໍ້ຳຂໍ້ຳ ຂ ຢື່ຳຢ ື່ຫື່ຳງໄກຈຳກຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ໂອ ພຣະເຈົ້າ ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຂ ຊງົຟໍ້ຳວມຳຊື່ອຍຂໍ້ຳນໍ້ອຍດໍ້ວຍ. 

 13 ຂ ໃຫໍ້ຜ ໍ້ທີື່ ຕ ື່ ສ ໍ້ຂ ໍ້ຳນ ໍ້ອຍຖ ກທ  ຳລຳຍ ແລະພື່ຳຍແພໍ້ໄປ 

   ຂ ໃຫໍ້ຜ ໍ້ທີື່ ພະຍຳຍຳມທ  ຳຮໍ້ຳຍຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

  ຖ ກອບັອຳຍຂຳຍໜໍ້ຳ ແລະເສ ື່ ອມເສຍກຽດ. 

 14 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະຝຳກຄວຳມຫວງັໄວໍ້ກບັພຣະອງົຕະຫລອດໄປ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະສນັລະເສີນພຣະອງົຫລຳຍຂ ໍ້ນກວື່ຳເກົື່ ຳ. 

 15 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະກື່ຳວແຕື່ເລ ື່ ອງຄວຳມຊອບທ  ຳ 

   ແລະກຳນຊື່ອຍໃຫໍ້ພ ົໍ້ນຂອງພຣະອງົຕະຫລອດມ ໍ້ 

  ເຖງິແມ ື່ນວື່ຳຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍບ ື່ ເຂົໍ້ຳໃຈຄກັ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍກ ຈະຍງັເວົໍ້ຳເຖງິຢ ື່. 

 16 ໂອພຣະເຈົ້າ ຂໍ້ຳ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍສນັລະເສີນອ  ຳນຳດຂອງພຣະອງົ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະປື່ຳວປະກຳດແຕື່ຄວຳມຊອບທ  ຳຂອງພຣະອງົເທົື່ ຳນ ັໍ້ນ. 

 17 ຕ ັໍ້ງແຕື່ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຍງັໜຸື່ມ ພຣະອງົເຄີຍສ ັື່ງສອນຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຍງັຈະບອກຄນົອ ື່ ນເຖງິກດິຈະກຳນອນັອດັສະຈນັຂອງພຣະອງົ. 

 18 ພຣະເຈົ້າ ຂໍ້ຳ ເຖງິແມ ື່ນວື່ຳຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍເຖົໍ້ຳແກື່ຈນົຜມົຫງອກແລໍ້ວກ ຕຳມ 

   ຂ ພຣະອງົຢື່ຳຊງົປະລະຂໍ້ຳນໍ້ອຍເລີຍ 

  ໃນຂະນະທີື່ ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍປະກຳດເຖງິອ  ຳນຳດ 

   ແລະຄວຳມຍິື່ ງໃຫຍື່ຂອງພຣະອງົແກື່ຄນົລຸໍ້ນຫລງັ 
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  ຂ ພຣະອງົຊງົສະຖດິຢ ື່ກບັຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ. 

 19 ພຣະເຈົ້າ ຂໍ້ຳ ຄວຳມຊອບທ  ຳຂອງພຣະອງົສ ງຈຟຸໍ້ຳ 

   ພຣະອງົຊງົກະທ  ຳກຳນອນັຍິື່ ງໃຫຍື່ 

  ບ ື່ ມຜີ  ໍ້ໃດເໝ ອນດ ັື່ງພຣະອງົ. 

 20 ພຣະອງົຊງົໃຫໍ້ຄວຳມທກຸຍຳກລ  ຳບຳກ ແລະກຳນທ ລະມຳນຕກົຖ ກຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

   ແຕື່ພຣະອງົຈະຊງົເສີມສໍ້ຳງເຫ ື່ ອແຮງຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍຂ ໍ້ນໃໝື່ 

  ແລະຈະຊງົຮກັສຳຂໍ້ຳນໍ້ອຍໃຫໍ້ພ ົໍ້ນຈຳກຄວຳມຕຳຍ. 

 21 ພຣະອງົຈະຊງົເຮັດໃຫໍ້ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍມຍີດົຖຳບນັດຳສກັຫລຳຍກວື່ຳເກົື່ ຳ 

   ແລະຈະຊງົປະເລົໍ້ຳປະໂລມໃຈຂໍ້ຳນໍ້ອຍ. 

 22 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະສນັລະເສີນພຣະອງົດໍ້ວຍສຽງພິນ 

   ພຣະເຈົ້າ ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະສນັລະເສີນຄວຳມສດັຊ ື່ ຂອງພຣະອງົ 

  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍດດີພິນ ແລະຮໍ້ອງເພງສນັລະເສີນພຣະອງົ 

   ຜ ໍ້ຊງົເປັນອງົບ ລິບ ນຂອງພວກ ອິສຣາເອນ. 
 23 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະໂຮຮໍ້ອງຢື່ຳງມ ື່ວນຊ ື່ ນໃນຂະນະທີື່ ດດີພິນ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະຮໍ້ອງເພງດໍ້ວຍໝດົຈດິໝດົໃຈຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

  ເພຳະວື່ຳພຣະອງົຊງົຊື່ອຍຂໍ້ຳນໍ້ອຍໃຫໍ້ພ ົໍ້ນໄພ. 

 24 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະກື່ຳວແຕື່ຄວຳມຊອບທ  ຳຂອງພຣະອງົຕະຫລອດມ ໍ້ 

   ເພຳະວື່ຳຜ ໍ້ທີື່ ພະຍຳຍຳມເຮັດອນັຕະລຳຍແກື່ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

  ຈະຖ ກອບັອຳຍຂຳຍໜໍ້ຳ ແລະເສ ື່ ອມເສຍກຽດ. 

ບົດທີ 72 
ດາວິດອະທິຖານ ເພື່ອໂຊໂລໂມນ 

ເພງສນັລະເສີນ ເພ ື່ ອໂຊໂລໂມນ 

 1 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະເຈົ້າ ຂ ປະທຳນຄວຳມຍດຸຕທິ  ຳຂອງພຣະອງົແກື່ກະສດັ 

   ແລະຄວຳມຊອບທ  ຳຂອງພຣະອງົແກື່ລ ກຊຳຍ 

 2 ເພິື່ ນຈະໄດໍ້ພິພຳກສຳປະຊຳຊນົຂອງພຣະອງົດໍ້ວຍຄວຳມຊອບທ  ຳ 

   ແລະຄນົຍຳກຈນົຂອງພຣະອງົດໍ້ວຍຄວຳມຍດຸຕທິ  ຳ 

 3 ບນັດຳພ ເຂົຳຈະບງັເກດີສນັຕສິກຸສ  ຳລບັປະຊຳຊນົ 

   ແລະໂນນພ ໂດຍຄວຳມຊອບທ  ຳ 

 4 ເພິື່ ນຈະສ ໍ້ຄະດຂີອງຄນົຍຳກຈນົແຫື່ງປະຊຳຊນົ 

   ໃຫໍ້ກຳນຊື່ວຍໃຫໍ້ພ ົໍ້ນແກື່ລ ກຫລຳນຂອງຄນົຂດັສນົ 

  ແລະຈະຕຜີ ໍ້ບບີບງັຄບັເປັນທື່ອນ ໆ 

 5 ພວກເຂົຳຈະຢ ຳເກງພຣະອງົຕຳບທີື່ ດວງອຳທິດ 
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   ແລະດວງຈນັຄງົຢ ື່ ຕະຫລອດທກຸຊ ົື່ວອຳຍ ຸ

 6 ເພິື່ ນຈະເປັນເໝ ອນຝນົທີື່ ຕກົເທິງຫຍໍ້ຳທີື່ ຕດັແລໍ້ວ 

   ເໝ ອນຫື່ຳຝນົທີື່ ຫດົແຜື່ນດນິໂລກ 

 7 ໃນສະໄໝຂອງເພິື່ ນຄນົຊອບທ  ຳຈະຈະເລີນຂ ໍ້ນ 

   ແລະສນັຕພິຳບອນັອດຸມົຈນົບ ື່ ມດີວງຈນັ 

 8 ເພິື່ ນຈະຄອບຄອງຈຳກທະເລເຖງິທະເລ 

   ແລະຈຳກແມ ື່ນ  ໍ້ຳນ ັ ໍ້ນເຖງິທີື່ ສດຸປຳຍແຜື່ນດນິໂລກ 

 9 ບນັດຳຜ ໍ້ທີື່ ຢ ື່ໃນຖິື່ ນແຫໍ້ງແລໍ້ງກນັດຳນຈະຂຳບລງົຕ ື່ ເພິື່ ນ 

   ແລະບນັດຳສດັຕ ຂອງເພິື່ ນຈະເລຍຂີໍ້ຝຸື່ນດນິ 

 10 ບນັດຳກະສດັແຫື່ງເມ  ອງ ຕາຊິດ  

   ແລະຂອງເກຳະທງັປວງຈະຖວຳຍລຳຊະບນັນຳກຳນ 

  ບນັດຳກະສດັແຫື່ງ ເຊບາ ແລະ ເສບາ ຈະນ  ຳຂອງກ  ຳນນັມຳ 

 11 ກະສດັທງັປວງຈະຂຳບລງົໄຫວໍ້ເພິື່ ນ ບນັດຳປະຊຳຊຳດຈະບວົລະບດັເພິື່ ນ 

 12 ເພຳະເພິື່ ນຈະຊື່ວຍຄນົຂດັສນົໃຫໍ້ພ ົໍ້ນ ເມ  ື່ອລຳວຮໍ້ອງທ ນ ຄນົຍຳກຈນົ 

   ແລະຄນົທີື່ ຂຳດຜ ໍ້ອປຸະຖ  ຳ 

 13 ເພິື່ ນຈະສງົສຳນຄນົອື່ອນເປໍ້ຍ ແລະຄນົຂດັສນົ 

   ແລະຊື່ວຍຊວີດິບນັດຳຄນົຂດັສນົ 

 14 ເພິື່ ນຈະໄຖື່ຊວີດິຂອງພວກເຂົຳຈຳກກຳນຫລອກລວງແລະຄວຳມຮນຸແຮງ 

   ແລະເລ ອດຂອງພວກເຂົຳຈະປະເສີດໃນສຳຍຕຳຂອງເພິື່ ນ 

 15 ເພິື່ ນຜ ໍ້ນ ັ ໍ້ນຈະມຊີວີດິຍ ນຍຳວ ຄນົຈະຖວຳຍທອງຄ  ຳເມ  ອງ ເຊບາ ແກື່ເພິື່ ນ 

   ເພິື່ ນຈະອະທິຖຳນເພ ື່ ອເພິື່ ນເລ ໍ້ອຍໄປ 

  ແລະຈະອວຍພອນເພິື່ ນແຕື່ເຊົໍ້ຳຮອດຄ  ື່ຳ 

 16 ຈະມເີຂົໍ້ຳອດຸມົສມົບ ນໃນແຜື່ນດນິເທິງຍອດພ ເຂົຳທງັຫລຳຍ 

   ຜນົຂອງແຜື່ນດນິຈະແກວື່ງໄກວເໝ ອນ ເລບານອນ  

  ແລະຄນົຈຳກນະຄອນຈະບຳນອອກເໝ ອນຫຍໍ້ຳໃນທົື່ງນຳ 

 17 ນຳມຂອງເພິື່ ນຈະດ  ຳລງົຢ ື່ເປັນນດິ 

   ຊ ື່ ສຽງຂອງເພິື່ ນຈະຍ ນຍງົຢື່ຳງດວງອຳທິດ 

  ຄນົຈະອວຍພອນກນັເອງໂດຍໃຊໍ້ຊ ື່ ເພິື່ ນ 

   ປະຊຳຊຳດທງັປວງຈະເອີໍ້ນເພິື່ ນວື່ຳຜ ໍ້ໄດໍ້ຮບັພຣະພອນ 

 18 ສຳທກຸຳນແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ  

   ຜ ໍ້ກະທ  ຳສິື່ ງມະຫດັສະຈນັແຕື່ພຣະອງົດຽວ 

 19 ສຳທກຸຳນແດື່ພຣະນຳມອນັຮຸື່ງເຮ ອງຂອງພຣະອງົເປັນນດິ 
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   ຂ ສະຫງ ື່ຳລຳສີຂອງພຣະອງົເຕັມໂລກ ອຳແມນ ແລະອຳແມນ 

 20 ຄ  ຳອະທິຖຳນຂອງ ດາວິດ ລ ກຊຳຍຂອງ ເຢຊີ ຈບົເທົື່ ຳນີໍ້ 

ບົດທີ 73 
ຄວາມຍຸດຕິທຳຂອງພຣະເຈົ້າ 

 1 ພຣະເຈົ້າ ຊງົດຕີ ື່ ພວກ ອິສຣາເອນ ຢື່ຳງແທໍ້ຈງິ 

   ແລະຕ ື່ ຜ ໍ້ທີື່ ມຈີດິໃຈບ ລິສດຸ. 

 2 ແຕື່ຝື່ຳຍຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍເກ ອບລ ົໍ້ມລງົ 

   ຕນີຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍເກ ອບມ  ື່ນພະລຳດໄປ. 

 3 ເພຳະຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄດໍ້ອິດສຳຄນົຈອງຫອງ 

   ຄ ຄນົຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍທີື່ ຈະເລີນຮຸື່ງເຮ ອງ. 

 4 ພວກເຂົຳບ ື່ ໄດໍ້ທນົທກຸທ ລະມຳນ 

   ພວກເຂົຳມສີຂຸະພຳບສມົບ ນ. 

 5 ພວກເຂົຳບ ື່ ໄດໍ້ທນົທກຸທ ລະມຳນເໝ ອນຄນົອ ື່ ນ 

   ແລະບ ື່ ມຄີວຳມຫຍຸໍ້ງຍຳກລ  ຳບຳກເໝ ອນຢື່ຳງຄນົອ ື່ ນມຢີ ື່. 

 6 ພວກເຂົຳເອົຳຄວຳມຈອງຫອງເຂົໍ້ຳໃສື່ຕວົ ດ ັື່ງເອົຳສຳຍສໍ້ອຍຄໍ້ອງຄ ໄວໍ້ 

   ແລະເອົຳຄວຳມໂຫດຮໍ້ຳຍຫຸໍ້ມຫ ື່ ຕວົເໝ ອນຫ ົື່ມເສ ໍ້ອຄມຸ. 

 7 ຫວົໃຈຂອງພວກເຂົຳສະແດງອອກແຕື່ຄວຳມຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍ 

   ແລະຈດິໃຈຂອງພວກເຂົຳກ ເຕັມໄປດໍ້ວຍກນົອບຸຳຍອນັຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍ. 

 8 ພວກເຂົຳຫວົຂວນັ ແລະເວົໍ້ຳເຍຳະເຍີໍ້ຍຄນົອ ື່ ນ 

   ພວກເຂົຳຈອງຫອງ ແລະເວົໍ້ຳແຕື່ຄວຳມຊ ົື່ວ. 

 9 ພວກເຂົຳເວົໍ້ຳຄວຳມຊ ົື່ວຊໍ້ຳຕ ື່  ພຣະເຈົ້າ ຜ ໍ້ຊງົປະທບັຢ ື່ເທິງສະຫວນັຊ ັໍ້ນຟໍ້ຳ 

   ແລະອອກຄ  ຳສ ັື່ງຢື່ຳງອວດອໍ້ຳງຈອງຫອງແກື່ມະນດຸຢ ື່ໃນໂລກນີໍ້. 

 10 ໄພື່ພນົຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຈ ື່ງໄປຫຳພວກເຂົຳ 

   ແລະມກັເຊ ື່ ອຄ  ຳເວົໍ້ຳຂອງພວກເຂົຳ. 

 11 ພວກເຂົຳເວົໍ້ຳວື່ຳ, “ພຣະເຈົ້າ ບ ື່ ຮ  ໍ້ຫຍງັດອກ 

   ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຍິື່ ງໃຫຍື່ກ ຈະບ ື່ ພບົພ ໍ້ສິື່ ງໃດ.” 

 12 ຄນົຊ ົື່ວຊໍ້ຳກ ເປັນຢື່ຳງນີໍ້ 

   ພວກເຂົຳມທີກຸສິື່ ງອດຸມົສມົບ ນ ແລະຈະເລີນຂ ໍ້ນເລ ໍ້ອຍ ໆ. 

 13 ກຳນທີື່ ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍເຮັດຕນົໃຫໍ້ບ ລິສດຸ 

   ແລະລໍ້ຳງມ  ໃຫໍ້ສະອຳດຈຳກຄວຳມຜິດນ ັໍ້ນ ຈະບ ື່ ມປີະໂຫຍດຫຍງັບ ? 

 14 ພຣະເຈົ້າ ຂໍ້ຳ ພຣະອງົຊງົເຮັດໃຫໍ້ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍທນົທກຸທ ລະມຳນຕະຫລອດວນັ 
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   ແລະພຣະອງົຊງົລງົໂທດຂໍ້ຳນໍ້ອຍທກຸ ໆເຊົໍ້ຳ. 

 15 ຫຳກວື່ຳຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍໄດໍ້ເວົໍ້ຳຢື່ຳງນີໍ້ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍກ ຈະເປັນຄນົບ ື່ ສດັຊ ື່ ຕ ື່ ໄພື່ພນົຂອງພຣະອງົ. 

 16 ເຖງິແມ ື່ນວື່ຳກຳນນີໍ້ຍຳກເທົື່ ຳໃດກ ຕຳມ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍກ ພະຍຳຍຳມຢື່ຳງສດຸຄວຳມສຳມຳດ 

  ເພ ື່ ອໃຫໍ້ເຂົໍ້ຳໃຈເລ ື່ ອງນີໍ້. 

 17 ຈນົກວື່ຳຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍໄດໍ້ໄປເຖງິພຣະວຫິຳນຂອງພຣະອງົ 

   ແລະເຂົໍ້ຳໃຈສິື່ ງທີື່ ຈະເກດີຂ ໍ້ນກບັຄນົຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍນ ັໍ້ນ. 

 18 ແນື່ນອນທີື່ ສດຸ ພຣະອງົຊງົປື່ອຍໃຫໍ້ພວກເຂົຳພະລຳດລ ົໍ້ມ 

   ແລະໃຫໍ້ພວກເຂົຳຖ ກທ  ຳລຳຍໄປ. 

 19 ພວກເຂົຳຖ ກທ  ຳລຳຍໃນບດັດຽວ 

   ແລະລງົໄປສ ື່ຈດຸຈບົອນັໜໍ້ຳຢໍ້ຳນໃນຂ ັໍ້ນສດຸທໍ້ຳຍ. 

 20 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊວີດິຂອງພວກເຂົຳເປັນເໝ ອນຄວຳມຝນັ 

   ເມ  ື່ອພຣະອງົຊງົຕ ື່ ນຈຳກບນັທມົ 

  ພຣະອງົກ ລ ມສິື່ ງທີື່ ພວກເຂົຳເປັນມຳນ ັໍ້ນ. 

 21 ເມ  ື່ອຈດິໃຈຂມົຂ ື່ ນ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຮ ໍ້ສ ກເຈບັປວດ. 

 22 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍເປັນຄນົໂງ ື່ຈ ໍ້ຳ ແລະຂຳດຄວຳມເຂົໍ້ຳໃຈ 

   ຕ ື່ ພຣະພກັຂອງພຣະອງົ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍເຮັດຕນົເໝ ອນສດັເດຍລະສຳນ. 

 23 ແຕື່ແລໍ້ວ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍກ ຢ ື່ກບັພຣະອງົເລ ໍ້ອຍມຳ 

   ພຣະອງົຊງົຈ ງແຂນຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄປ. 

 24 ພຣະອງົຊງົນ  ຳພຳຂໍ້ຳນໍ້ອຍດໍ້ວຍກຳນຕກັເຕ ອນຂອງພຣະອງົ 

   ແລະໃນທີື່ ສດຸພຣະອງົຈະຕໍ້ອນຮບັຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍດໍ້ວຍກຽດຕຍິດົ. 

 25 ນອກຈຳກພຣະອງົ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍບ ື່ ມຜີ  ໍ້ໃດອີກໃນສະຫວນັຊ ັໍ້ນຟໍ້ຳ 

   ແລະຂໍ້ຳນໍ້ອຍບ ື່ ຕໍ້ອງກຳນເຮັດສິື່ ງໃດອີກໃນໂລກນີໍ້. 

 26 ຈດິໃຈ ແລະຮື່ຳງກຳຍຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍອື່ອນແຮງລງົ 

   ແຕື່ ພຣະເຈົ້າ ຊງົເປັນກ  ຳລງັເຊດີຊ ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

  ພຣະອງົຊງົເປັນທກຸສິື່ ງທີື່ ຂ ໍ້ຳນ ໍ້ອຍຕໍ້ອງກຳນຕະຫລອດໄປ. 

 27 ແນື່ນອນທີື່ ສດຸ ຜ ໍ້ທີື່ ປະຖິໍ້ມພຣະອງົໄປຈະຕໍ້ອງຕຳຍ 

   ແລະຈະຖ ກທ  ຳລຳຍ. 

 28 ແຕື່ສ  ຳລບັຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ ເປັນກຳນດທີີື່ ສດຸທີື່ ຢ ື່ໃກ ໍ້ພຣະອງົ 

   ພຣະອງົເປັນທີື່ ເພິື່ ງຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

  ແລະຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະປະປື່ຳວປະກຳດໃນທກຸ ໆສິື່ ງທີື່ ພຣະອງົຊງົກະທ  ຳ. 
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ບົດທີ 74 

ຄຳພະຍາກອນໄວ້ທຸກ ເລື່ອງການທຳລາຍກຸງເຢຣ ຊາເລັມ 
ເມ  ື່ອພວກອິສຣຳເອນຖ ກນ  ຳໄປເປັນຊະເລີຍ ມດັຄິນບດົໜ ື່ ງຂອງອຳຊບັ 

 1 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະເຈົ້າ ເຫດໃດພຣະອງົແກວື່ງຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍທງັຫລຳຍຖິໍ້ມເປັນນດິ 

   ເຫດໃດຄວຳມໂກດຮໍ້ຳຍຂອງພຣະອງົ 

  ພຸື່ງຂ ໍ້ນຕ ື່ ສ ໍ້ຝ ງແກະທີື່ ຢ ື່ທ ົື່ງຫຍໍ້ຳຂອງພຣະອງົ 

 2 ຂ ລະນ ກເຖງິຊຸມນມຸຊນົຂອງພຣະອງົ ຊ ື່ ງພຣະອງົໄຖື່ມຳແຕື່ດ ກດ  ຳບນັ 

   ຊ ື່ ງພຣະອງົໄຖື່ໄວໍ້ໃຫໍ້ເປັນຕະກ ນທີື່ ເປັນມ ລະດກົຂອງພຣະອງົ 

  ຂ ລະນ ກເຖງິພ ເຂົຳ ຊີໂອນ ຊ ື່ ງພຣະອງົເຄີຍປະທບັນ ັໍ້ນ 

 3 ຂ ນ  ຳພຣະບຳດຂອງພຣະອງົໄປຍງັບື່ອນຮໍ້ຳງເພພງັເປັນນດິ 

   ຄ ບນັດຳຄວຳມຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍທີື່ ສດັຕ ໄດໍ້ເຮັດໃນສະຖຳນທີື່ ບ ລິສດຸ 

 4 ພວກຄ ື່ແຂື່ງຂອງພຣະອງົແຜດສຽງຢ ື່ກຳງສະຖຳນທີື່ ປະຊຸມຂອງພຣະອງົ 

   ພວກເຂົຳຕ ັໍ້ງທງຸຂອງຕນົເອງໄວໍ້ເປັນໝຳຍສ  ຳຄນັ 

 5 ຄນົໜ ື່ ງຄນົໃດຈະມຊີ ື່ ສຽງເໝ ອນຄນົຍກົຂວຳນຂ ໍ້ນເໜ ອພຸື່ມຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ 

 6 ແຕື່ບດັນີໍ້ ບນັດຳໄມ ໍ້ທີື່ ແກະສະຫລກັທງັໝດົ 

   ກ ເພພງັລງົດໍ້ວຍຂວຳນ ແລະຄໍ້ອນ 

 7 ພວກເຂົຳເອົຳໄຟເຜົຳສະຖຳນທີື່ ບ ລິສດຸຂອງພຣະອງົ ພວກເຂົຳທ  ຳລຳຍຄວຳມສກັສິດ 

   ແຫື່ງສະຖຳນທີື່ ທີື່ ພຣະນຳມຂອງພຣະອງົປະທບັນ ັໍ້ນເຖງິດນິ 

 8 ພວກເຂົຳຄ ດໃນໃຈວື່ຳ “ເຮົຳຈ ົື່ງທ  ຳລຳຍເຂົຳເຈົໍ້ຳທງັຫລຳຍໃຫໍ້ໝດົໄປ” 

   ພວກເຂົຳເຜົຳບນັດຳສະຖຳນທີື່ ປະຊຸມຂອງ ພຣະເຈົ້າ ໃນແຜື່ນດນິໝດົ 

 9 ພວກເຮົຳບ ື່ ເຫັນໝຳຍສ  ຳຄນັທງັຫລຳຍຂອງເຮົຳ ບ ື່ ມຜີ  ໍ້ພະຍຳກອນອີກແລໍ້ວ 

   ໃນພວກເຮົຳບ ື່ ມໃີຜຮ ໍ້ວ ື່ຳດນົເທົື່ ຳໃດ 

 10 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະເຈົ້າ ຄ ື່ແຂື່ງຈະເຍຳະເຍີໍ້ຍຢ ື່ດນົເທົື່ ຳໃດ 

   ສດັຕ ຈະໝິື່ ນປະໝຳດພຣະນຳມຂອງພຣະອງົເປັນນດິຫລ  

 11 ເຫດໃດພຣະອງົຈ ື່ງຫດົພຣະຫດັຂອງພຣະອງົ ຄ ພຣະຫດັຂວຳຂອງພຣະອງົ 

   ຂ ຢຽດພຣະຫດັຈຳກພຣະຊວງຂອງພຣະອງົ 

 12 ເຖງິປຳນນ ັໍ້ນພຣະເຈົ້າ ກະສດັຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຢ ື່ແຕື່ດ ກດ  ຳບນັ 

   ຊງົໃຫໍ້ມຄີວຳມພ ົໍ້ນທື່ຳມກຳງແຜື່ນດນິໂລກ 

 13 ພຣະອງົແຍກທະເລດໍ້ວຍລິດທຳນພຸຳບຂອງພຣະອງົ 

   ພຣະອງົຫກັຫວົມງັກອນເທິງນ  ໍ້ຳ 

 14 ພຣະອງົຕຫີວົທງັຫລຳຍຂອງ ເລວີ ອຳທຳນເປັນຕື່ອນໆ 

   ພຣະອງົປະທຳນມນັໃຫໍ້ເປັນອຳຫຳນຂອງຄນົ 
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  ທີື່ ອຳໄສຢ ື່ໃນຖິື່ ນແຫໍ້ງແລໍ້ງກນັດຳນ 

 15 ພຣະອງົແຍກເປີດນ  ໍ້ຳພ ຸແລະລ  ຳທຳນ 

   ພຣະອງົໃຫໍ້ແມ ື່ນ  ໍ້ຳທີື່ ໄຫລຢ ື່ສະເໝີແຫໍ້ງໄປ 

 16 ວນັເປັນຂອງພຣະອງົ ຄ ນເປັນຂອງພຣະອງົດໍ້ວຍ 

   ພຣະອງົສະຖຳປະນຳຄວຳມສະຫວື່ຳງ ແລະດວງອຳທິດ 

 17 ພຣະອງົຈດັເຂດທງັໝດົຂອງແຜື່ນດນິໂລກ 

   ພຣະອງົສໍ້ຳງລະດ ຮ ໍ້ອນ ແລະລະດ ໜຳວ 

 18 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂ ລະນ ກຂ ໍ້ນີໍ້ວ ື່ຳ ສດັຕ ເຍຳະເຍີໍ້ຍຢື່ຳງໃດ 

   ແລະຊນົຊຳດໂງ ື່ໄດໍ້ໝິື່ ນປະໝຳດພຣະນຳມຂອງພຣະອງົຢື່ຳງໃດ 

 19 ຂ ຢື່ຳມອບວນິຍຳນນກົເຂົຳຂອງພຣະອງົແກື່ຝ ງຊນົໂຫດຮໍ້ຳຍ 

   ຂ ຢື່ຳລ ມຊຸມນມຸຊນົຍຳກຈນົຂອງພຣະອງົເປັນນດິ 

 20 ຂ ສນົພຣະໄທໃນຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ 

   ເພຳະສະຖຳນທີື່ ມ  ດຂອງແຜື່ນດນິເຕັມໄປດໍ້ວຍບື່ອນຢ ື່ຂອງຄວຳມຮນຸແຮງ 

 21 ຂ ຢື່ຳໃຫໍ້ຜ ໍ້ທີື່ ຖ ກບບີບງັຄບັໄດໍ້ຮບັຄວຳມອບັອຳຍ 

   ຂ ໃຫໍ້ຄນົຈນົ ແລະຄນົຂດັສນົສນັລະເສີນພຣະນຳມຂອງພຣະອງົ 

 22 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະເຈົ້າ ຂ ລກຸຂ ໍ້ນ ສ ໍ້ຄະດຂີອງພຣະອງົ 

   ຂ ລະນ ກວື່ຳຄນົໂງ ື່ເຍຳະເຍີໍ້ຍພຣະອງົຢ ື່ແຕື່ເຊົໍ້ຳຈນົຄ  ື່ຳ 

 23 ຂ ຢື່ຳລ ມສຽງຂອງສດັຕ ຂອງພຣະອງົ 

   ສຽງອ ກກະທ ກຂອງຄນົທີື່ ລກຸຂ ໍ້ນຕ ື່ ສ ໍ້ພຣະອງົກ ເພີື່ ມຂ ໍ້ນຢ ື່ເລ ໍ້ອຍ ໆ 

ບົດທີ 75 
ຄຳສັນຍາວູ່າຈະພິພາກສາດ້ວຍຄວາມທູ່ຽງທຳ 

ຜ ໍ້ທ  ຳນວຳຍສນັລະເສີນພຣະເຈົໍ້ຳ ເຖງິຫວົໜໍ້ຳນກັຮໍ້ອງ ທ  ຳນອງຢື່ຳທ  ຳລຳຍ 

ເພງສນັລະເສີນ ຫລ ບດົເພງຂອງອຳຊບັ 

 1 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະເຈົ້າ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍທງັຫລຳຍຂ ໂມທະນຳພຣະຄນຸພຣະອງົ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍທງັຫລຳຍຂ ໂມທະນຳພຣະອງົ 

  ເພຳະບນັດຳພຣະລຳຊະກດິມະຫດັສະຈນັຂອງພຣະອງົ 

   ປະກຳດວື່ຳ ພຣະນຳມຂອງພຣະອງົຢ ື່ໃກ ໍ້ 

 2 ເມ  ື່ອທີື່ ປະຊຸມມຳຢ ື່ຕ ື່ໜໍ້ຳເຮົຳ ເຮົຳຈະພິພຳກສຳດໍ້ວຍຄວຳມທື່ຽງທ  ຳ 

 3 ເມ  ື່ອແຜື່ນດນິໂລກລະລຳຍ ພໍ້ອມທງັບນັດຳຊຳວແຜື່ນດນິໂລກນ ັໍ້ນ 

   ຜ ໍ້ທີື່ ຮກັສຳເສົຳຂອງມນັໃຫໍ້ໝ ັໍ້ນຢ ື່ຄ ເຮົຳເອງ 

ເຊລຳ 

 4 ເຮົຳເວົໍ້ຳກບັຄນົໂງ ື່ຈ ໍ້ຳວື່ຳ “ຢື່ຳປະພ ດໂງ ື່ຈ ໍ້ຳ” ແລະແກື່ຄນົຊ ົື່ວວື່ຳ 
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   “ຢື່ຳຍກົເຂົຳຂ ໍ້ນ 

 5 ຢື່ຳຍກົເຂົຳຂອງເຈົໍ້ຳຂ ໍ້ນໃຫໍ້ສ ງ ຫລ ເວົໍ້ຳຈຳຢື່ຳງຄ ແຂງ” 

 6 ເພຳະກຳນຍກົຂ ໍ້ນນ ັໍ້ນບ ື່ ໄດໍ້ມຳຈຳກທິດຕຳເວັນອອກຫລ ທິດຕຳເວັນຕກົ 

   ແລະບ ື່ ແມ ື່ນມຳຈຳກທິດໃຕໍ້ 

 7 ແຕື່ ພຣະເຈົ້າ ເປັນຜ ໍ້ພິພຳກສຳ ພຣະອງົໃຫໍ້ຄນົໜ ື່ ງລງົມຳ 

   ແລະຍກົອີກຄນົໜ ື່ ງຂ ໍ້ນໄປ 

 8 ເພຳະໃນພຣະຫດັຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ມຖີໍ້ວຍໜື່ວຍໜ ື່ ງ 

   ມນີ  ໍ້ຳອະງ ຸື່ນເປັນຟອງ ປະສມົໄວໍ້ດ ີ

  ພຣະອງົຖອກນ  ໍ້ຳດ ື່ ມຈຳກຖໍ້ວຍນ ັໍ້ນ 

   ແລະຄນົຊ ົື່ວຂອງແຜື່ນດນິໂລກທງັໝດົຈະດ ື່ ມໝດົ 

 9 ແຕື່ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຈະປະກຳດເປັນນດິ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະຮໍ້ອງເພງສນັລະເສີນ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ຢາໂຄບ 

 10 “ເຮົຳຈະຕດັເຂົຳຂອງຄນົຊ ົື່ວອອກໝດົ 

   ແຕື່ເຂົຳຂອງຜ ໍ້ຊອບທ  ຳຈະຖ ກເຊດີຊ ຂ ໍ້ນ” 

ບົດທີ 76 
ການປະກາດເຖິງຄວາມໃຫຍູ່ໂຕມະໂຫລານ 

ຂອງພຣະເຈົ້າ 
ເຖງິຫວົໜໍ້ຳນກັຮໍ້ອງໃຊໍ້ເຄ ື່ ອງສຳຍ ເພງສນັລະເສີນ ຫລ ບດົເພງຂອງອຳຊບັ 

 1 ໃນ ຢ ດາ ພວກເຂົຳຮ ໍ້ຈກັ ພຣະເຈົ້າ ໃນ ອິສຣາເອນ ພຣະນຳມຂອງພຣະອງົຍິື່ ງໃຫຍື່ 

 2 ຜຳສຳດຂອງພຣະອງົຕ ັໍ້ງຢ ື່ໃນ ເຢຣ ຊາເລັມ ທີື່ ປະທບັຂອງພຣະອງົຢ ື່ໃນ ຊີໂອນ 
 3 ບື່ອນນ ັໍ້ນ ພຣະອງົຫກັລ ກທະນ  ທງັໂລື່ ດຳບ ແລະເຄ ື່ ອງຍດຸທະພນັ 

ເຊລຳ 

 4 ພຣະອງົຮຸື່ງເຮ ອງສ ງສ ົື່ງຍິື່ ງກວື່ຳພ ເຂົຳທີື່ ມກີຳນຍຳດຊງີເອົຳ 

 5 ດໍ້ວຍວື່ຳຄນົໃຈເຂັໍ້ມແຂງຖ ກຢ ດສິື່ ງຂອງ ພວກເຂົຳນອນຫລບັໄປ 

   ຊຳຍໜຸື່ມທງັໝດົບ ື່ ສຳມຳດໃຊໍ້ມ  ຂອງຕນົອີກແລໍ້ວ 

 6 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ຢາໂຄບ ເມ  ື່ອພຣະອງົນຳບຂ ື່ທງັລດົມ ໍ້ຳ 

   ແລະມ ໍ້ຳກ ລື່ວງລບັໄປ 

 7 ແຕື່ພຣະອງົເຈົໍ້ຳ ພຣະອງົເປັນທີື່ ໜໍ້ຳຢ ຳເກງ 

   ເມ  ື່ອພຣະອງົໂກດຮໍ້ຳຍຂ ໍ້ນແລໍ້ວ ໃຜຈະຢ ນໃນສຳຍພຣະເນດຂອງພຣະອງົໄດໍ້ 

 8 ພຣະອງົກື່ຳວຄ  ຳພິພຳກສຳມຳຈຳກຟໍ້ຳສະຫວນັ 

   ແຜື່ນດນິໂລກກ ຢໍ້ຳນ ແລະມດິງຽບ 
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 9 ເມ  ື່ອ ພຣະເຈົ້າ ລກຸຂ ໍ້ນພິພຳກສຳ 

   ເພ ື່ ອຊື່ວຍຜ ໍ້ຖ ື່ອມຕວົທງັໝດົຂອງແຜື່ນດນິໂລກໃຫໍ້ລອດພ ົໍ້ນ 

ເຊລຳ 

 10 ແທໍ້ແລໍ້ວ ຄວຳມຮໍ້ຳຍຂອງມະນດຸຈະສນັລະເສີນພຣະອງົ 

   ແລະຄວຳມຮໍ້ຳຍທີື່ ເຫລ ອຢ ື່ນ ັ ໍ້ນພຣະອງົຈະຫໍ້ຳມໄວໍ້ 

  ຈ ົື່ງບວົລະບດັ ພຣະເຈົ້າ ດໍ້ວຍຄວຳມຢ ຳເກງ 

 11 ຈ ົື່ງປະຕຍິຳນຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງທື່ຳນທງັຫລຳຍ 

   ແລະຈ ົື່ງປະຕບິດັຕຳມ 

  ໃຫໍ້ຄນົທີື່ ຢ ື່ຮອບພຣະອງົນ  ຳຂອງກ  ຳນນັມຳຍງັພຣະອງົ ຜ ໍ້ຊ ື່ ງພວກເຂົຳຄວນຢ ຳເກງ 

 12 ພຣະອງົຈະທ  ຳລຳຍວນິຍຳນຂອງເຈົໍ້ຳນຳຍ 

   ພຣະອງົເປັນທີື່ ໜໍ້ຳຢ ຳເກງແກື່ບນັດຳກະສດັແຫື່ງແຜື່ນດນິໂລກ 

ບົດທີ 77 
ນັກແຕູ່ງເພງສັນລະເສີນສ ້ກັບຄວາມບໍ່ວາງໃຈ 

ເຖງິຫວົໜໍ້ຳນກັຮໍ້ອງ ທ  ຳນອງເຢດ ທ ນ ເພງສນັລະເສີນຂອງອຳສບັ 

 1 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຮໍ້ອງທ ນຕ ື່  ພຣະເຈົ້າ ດໍ້ວຍສຽງຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ທ ນຕ ື່  ພຣະເຈົ້າ ດໍ້ວຍສຽງຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

  ແລະພຣະອງົໄດໍ້ຫງ ື່ຽງພຣະກນັຮບັຟງັຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

 2 ໃນວນັຍຳກລ  ຳບຳກຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍສະແຫວງຫຳອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

  ໃນກຳງຄ ນເລ ອດ ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄຫລອອກບ ື່ ຢດຸ 

   ຈດິໃຈຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍບ ື່ ໄດໍ້ຮບັຄ  ຳເລົໍ້ຳໂລມ 

 3 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍລະນ ກເຖງິ ພຣະເຈົ້າ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍກ ຄວນຄຳງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຮໍ້ອງ 

   ຈດິໃຈຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍກ ເບ ື່ ອໜື່ຳຍໄປ 

ເຊລຳ 

 4 ພຣະອງົຈບັໜງັຕຳຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄວໍ້ບ ື່ ໃຫໍ້ປິດ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍທກຸຫລຳຍຈນົເວົໍ້ຳບ ື່ ອອກ 

 5 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍພິຈຳລະນຳເຖງິສະໄໝກື່ອນ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈ ື່ ປີທີື່ ດນົນຳນມຳແລໍ້ວໄດໍ້ 

 6 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍລະນ ກເຖງິບດົເພງຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍໃນກຳງຄ ນ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຕ ກຕອງກບັຈດິໃຈຂອງຕນົເອງ 

  ແລະຈດິວນິຍຳນຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍກ ຊອກຫຳ 

 7 “ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະປະຖິໍ້ມເປັນນດິ ແລະຈະບ ື່ ເຄີຍພ ພຣະໄທອີກຫລ  
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 8 ຄວຳມເມດຕຳຂອງພຣະອງົຈະລະງບັຢ ື່ເປັນນດິຫລ  

   ພຣະສນັຍຳຂອງພຣະອງົສິໍ້ນສດຸຕະຫລອດທກຸຊ ົື່ວອຳຍຫຸລ  

 9 ພຣະເຈົ້າ ລ ມທີື່ ຈະພຣະກະລນຸຳຫລ  

   ເພຳະພຣະພິໂລດພຣະອງົຈ ື່ງປິດຄວຳມອີດ ຫລ ” 

ເຊລຳ 

 10 ແລະຂໍ້ຳນໍ້ອຍວື່ຳ “ນ ັໍ້ນແຫລະ ເປັນຄວຳມທກຸຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ແຕື່ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຈະລະນ ກເຖງິປີທງັຫລຳຍ 

  ແຫື່ງພຣະຫດັຂວຳຂອງພຣະອງົຜ ໍ້ສ ງສດຸ” 

 11 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະລະນ ກເຖງິພຣະລຳຊະກດິທງັປວງຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ພຣະເຈົ້າ ຂໍ້ຳ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະຈດົຈ  ຳບນັດຳກຳນອດັສະຈນັ 

  ຂອງພຣະອງົໃນສະໄໝກື່ອນ ໆ 

 12 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະຕ ກຕອງເຖງິພຣະລຳຊະກດິທງັໝດົຂອງພຣະອງົ 

   ແລະກື່ຳວເຖງິພຣະລຳຊະກດິຂອງພຣະອງົ 

 13 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະເຈົ້າ ວທີິກຳນຂອງພຣະອງົຢ ື່ໃນສະຖຳນທີື່ ບ ລິສດຸ 

   ພະໃດຈະຍິື່ ງໃຫຍື່ຢື່ຳງ ພຣະເຈົ້າ ຂອງເຮົຳ 

 14 ພຣະອງົຄ  ພຣະເຈົ້າ ຜ ໍ້ກະທ  ຳກຳນອດັສະຈນັ 

   ຜ ໍ້ສະແດງລິດທຳນພຸຳບຂອງພຣະອງົທື່ຳມກຳງຊນົຊຳດທງັຫລຳຍ 

 15 ພຣະອງົໄດໍ້ໄຖື່ປະຊຳຊນົຂອງພຣະອງົດໍ້ວຍພຣະກອນຂອງພຣະອງົ 

   ຄ ລ ກຫລຳນຂອງ ຢາໂຄບ ແລະ ໂຢເຊັບ  

ເຊລຳ 

 16 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະເຈົ້າ ເມ  ື່ອນ  ໍ້ຳເຫັນພຣະອງົ ນ  ໍ້ຳເຫັນພຣະອງົ 

   ມນັກ ຢ ຳເກງແນື່ແທໍ້ ບື່ອນເລິກກ ສ ັື່ນສະທໍ້ຳນ 

 17 ເມກຖອກນ  ໍ້ຳລງົມຳ ທໍ້ອງຟໍ້ຳກ ຄະນອງສຽງ 

   ລ ກທະນ ຂອງພຣະອງົກ ປິວໄປປິວມຳ 

 18 ຟໍ້ຳຜື່ຳຂອງພຣະອງົມສີຽງຢ ື່ໃນຟໍ້ຳສະຫວນັ ຟໍ້ຳແມບເຮັດໃຫໍ້ໂລກສະຫວື່ຳງ 

   ແຜື່ນດນິໂລກກ ສ ັື່ນສະເທ ອນແລະຫວ ັື່ນໄຫວ 

 19 ເສັໍ້ນທຳງຂອງພຣະອງົຢ ື່ໃນທະເລ 

   ກຳນດ  ຳເນນີຊວີດິຂອງພຣະອງົຢ ື່ໃນນ  ໍ້ຳອນັກວໍ້ຳງໃຫຍື່ 

  ໄພສຳນທງັຫລຳຍ ເຖງິປຳນນ ັໍ້ນຮອຍພຣະບຳດຂອງພຣະອງົກ ບ ື່ ມໃີຜຮ ໍ້ 

 20 ພຣະອງົນ  ຳປະຊຳຊນົຂອງພຣະອງົໂດຍມ ຂອງ ໂມເຊ  

   ແລະ ອາໂຣນ ເໝ ອນຝ ງແບໍ້ແກະ 
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ບົດທີ 78 

ຄົນອິສຣາເອນຈະສອນລ ກຫລານເລື່ອງຄວາມດີຂອງພຣະເຈົ້າ 
ມດັຄິນບດົໜ ື່ ງຂອງອຳຊບັ 

 1 ປະຊຳຊນົຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍເອີຍ ຈ ົື່ງຫງ ື່ຽງຫ ຟງັກດົຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ຫງ ື່ຽງຫ ຂອງທື່ຳນທງັຫລຳຍຟງັຖໍ້ອຍຄ  ຳຈຳກປຳກຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

 2 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະອໍ້ຳປຳກກື່ຳວຄ  ຳອປຸະມຳ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະກື່ຳວຄ  ຳເລິກລບັຂອງບ ຮຳນ 

 3 ເຖງິສິື່ ງທີື່ ເຮົຳທງັຫລຳຍໄດໍ້ຍນິໄດໍ້ຮ ໍ້ ທີື່ ບນັພະບ ລດຸຂອງເຮົຳໄດໍ້ບອກເຮົຳ 

 4 ເຮົຳຈະບ ື່ ເຊ ື່ ອງໄວໍ້ຈຳກລ ກຫລຳນຂອງພວກເຂົຳ 

   ແຕື່ຈະບອກແກື່ຊ ົື່ວອຳຍທີຸື່ ກ  ຳລງັເກດີມຳ 

  ເຖງິກຳນສນັລະເສີນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແລະລິດທຳນພຸຳບຂອງພຣະອງົ 

   ແລະກຳນອດັສະຈນັ ຊ ື່ ງພຣະອງົໄດໍ້ຊງົກະທ  ຳ 

 5 ເພຳະພຣະອງົສະຖຳປະນຳພຣະໂອວຳດໄວໍ້ໃນ ຢາໂຄບ  

   ແລະແຕື່ງຕ ັໍ້ງກດົໝຳຍໄວໍ້ໃນ ອິສຣາເອນ  

  ຊ ື່ ງພຣະອງົບນັຊຳແກື່ບນັພະບ ລດຸຂອງເຮົຳ 

   ວື່ຳໃຫໍ້ແຈ ໍ້ງເລ ື່ ອງລຳວເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນແກື່ລ ກຫລຳນຂອງພວກເຂົຳ 

 6 ເພ ື່ ອລຸໍ້ນຕ ື່ ໄປຈະຮ ໍ້ເລ ື່ ອງຄ  ລ ກຫລຳນທີື່ ຈະເກດີມຳ 

   ແລະທີື່ ຈະລກຸຂ ໍ້ນບອກລ ກຫລຳນຂອງພວກເຂົຳຕ ື່ 

 7 ເພ ື່ ອພວກເຂົຳຈະຕ ັໍ້ງຄວຳມຫວງັຂອງຕນົໄວໍ້ໃນ ພຣະເຈົ້າ  

   ແລະບ ື່ ລ ມພຣະລຳຊະກດິຂອງ ພຣະເຈົ້າ  

  ແຕື່ຮກັສຳພຣະບນັຍດັຂອງພຣະອງົ 

 8 ແລະເພ ື່ ອພວກເຂົຳຈະບ ື່ ໄດໍ້ເປັນເໝ ອນບນັພະບ ລດຸຂອງຕນົ 

   ຄ ພວກທີື່ ດ ໍ້ດ ໍ້ຳນ ແລະມກັກະບດົ ພວກທີື່ ມຈີດິໃຈບ ື່ໝ ັໍ້ນຄງົ 

  ຜ ໍ້ຊ ື່ ງຈດິວນິຍຳນຂອງພວກເຂົຳບ ື່ໝ ັໍ້ນຄງົຕ ື່  ພຣະເຈົ້າ 

 9 ບນັດຳຄນົ ເອຟຣາຢິມ ມອີຳວດຸພໍ້ອມ ແລະຖ ຄນັທະນ  

   ໄດໍ້ຖອຍຫລງັກບັໃນວນັສງົຄຳມ 

 10 ພວກເຂົຳທງັຫລຳຍບ ື່ ໄດໍ້ຮກັສຳຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳຂອງ ພຣະເຈົ້າ  

   ແລະປະຕເິສດທີື່ ຈະຍື່ຳງຕຳມພຣະບນັຍດັຂອງພຣະອງົ 

 11 ພວກເຂົຳລ ມສິື່ ງທີື່ ພຣະອງົໄດໍ້ກະທ  ຳ ແລະກຳນອດັສະຈນັ 

   ຊ ື່ ງພຣະອງົສະແດງແກື່ພວກເຂົຳ 

 12 ພຣະອງົກະທ  ຳກຳນອດັສະຈນັໃນສຳຍຕຳຂອງບນັພະບ ລດຸຂອງພວກເຂົຳ 

   ໃນແຜື່ນດນິ ເອຢິບ ໃນໄຮື່ນຳ ໂຊອານ 
 13 ພຣະອງົແຍກທະເລ ແລະໃຫໍ້ພວກເຂົຳຍື່ຳງຜື່ຳນໄປ 
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   ແລະເຮັດໃຫໍ້ນ  ໍ້ຳຕ ັ ໍ້ງຢ ື່ເໝ ອນກອງສ ງ 

 14 ໃນກຳງເວັນ ພຣະອງົນ  ຳພວກເຂົຳດໍ້ວຍເມກ ແລະດໍ້ວຍແສງໄຟໝດົຄ ນຈນົຮຸື່ງເຊົໍ້ຳ 

 15 ພຣະອງົຜື່ຳຫີນໃນຖິື່ ນແຫໍ້ງແລໍ້ງກນັດຳນ 

   ປະທຳນນ  ໍ້ຳເປັນຈ  ຳນວນຫລຳຍໃຫໍ້ພວກເຂົຳດ ື່ ມເໝ ອນມຳຈຳກທີື່ ເລິກ 

 16 ພຣະອງົເຮັດໃຫໍ້ລ  ຳທຳນອອກມຳຈຳກຫີນ 

   ເຮັດໃຫໍ້ນ  ໍ້ຳໄຫລລງົມຳເໝ ອນແມ ື່ນ  ໍ້ຳ 

 17 ແຕື່ພວກເຂົຳຍງັເຮັດບຳບຫລຳຍຂ ໍ້ນຕ ື່ ພຣະອງົ 

   ໄດໍ້ກະບດົຕ ື່ ອງົຜ ໍ້ສ ງສດຸໃນທີື່ ແຫໍ້ງແລໍ້ງກນັດຳນ 

 18 ພວກເຂົຳທດົລອງ ພຣະເຈົ້າ ຢ ື່ໃນໃຈຂອງຕນົໂດຍຮຽກຮໍ້ອງອຳຫຳນທີື່ ພວກເຂົຳຢຳກ 

 19 ພວກເຂົຳເວົໍ້ຳຕ ື່ ສ ໍ້ ພຣະເຈົ້າ ວື່ຳ 

   “ພຣະເຈົ້າ ຈະຕຽມໂຕະອຳຫຳນໃນຖິື່ ນແຫໍ້ງແລໍ້ງກນັດຳນໄດໍ້ຫລ ” 

 20 ເບິື່ ງແມ ພຣະອງົຕຫີີນໃຫໍ້ນ  ໍ້ຳພອຸອກມຳ ແລະລ  ຳທຳນກ ໄຫລລ ົໍ້ນ 

   ພຣະອງົຈະປະທຳນເຂົໍ້ຳຈີື່ອີກໄດໍ້ຫລ  

  ຫລ ຈດັຊີໍ້ນໃຫໍ້ປະຊຳຊນົຂອງພຣະອງົໄດໍ້ຫລ  

 21 ເພຳະສະນ ັໍ້ນ ເມ  ື່ອ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຮບັຟງັແລໍ້ວ ພຣະອງົພຣະພິໂລດ 

   ມໄີຟລກຸພຸື່ງຂ ໍ້ນຕ ື່ ສ ໍ້ ຢາໂຄບ ພຣະພິໂລດຂອງພຣະອງົສ ງຂ ໍ້ນຕ ື່ ສ ໍ້ ອິສຣາເອນ 
 22 ເພຳະພວກເຂົຳບ ື່ ເຊ ື່ ອ ພຣະເຈົ້າ ແລະບ ື່ ໄວໍ້ວຳງໃຈໃນຄວຳມພ ົໍ້ນຂອງພຣະອງົ 

 23 ພຣະອງົຍງັບນັຊຳເມກເບ ໍ້ອງເທິງ ແລະເປີດປະຕ ຟໍ້ຳສະຫວນັ 

 24 ພຣະອງົຫລ ັື່ງ ມານາ ໃຫໍ້ພວກເຂົຳຮບັປະທຳນ ແລະປະທຳນອຳຫຳນທິບໃຫໍ້ພວກເຂົຳ 

 25 ມະນດຸໄດໍ້ກນິອຳຫຳນຂອງທ ດສະຫວນັ 

   ພຣະອງົປະທຳນອຳຫຳນໃຫໍ້ພວກເຂົຳຢື່ຳງອດຸມົສມົບ ນ 

 26 ພຣະອງົເຮັດໃຫໍ້ລມົຕຳເວັນອອກພດັໃນຟໍ້ຳສະຫວນັ 

   ແລະນ  ຳລມົໃຕໍ້ອອກມຳດໍ້ວຍລິດຂອງພຣະອງົ 

 27 ພຣະອງົເທຊີໍ້ນໃຫໍ້ພວກເຂົຳເໝ ອນຢື່ຳງຝນົຄີ ຄ ນກົ ດ ັື່ງເມດັຊຳຍໃນທະເລ 

 28 ພຣະອງົໃຫໍ້ມນັຕກົລງົມຳກຳງຄໍ້ຳຍຂອງພວກເຂົຳ 

   ແລະອໍ້ອມຮອບທີື່ ຢ ື່ອຳໄສຂອງພວກເຂົຳ 

 29 ພວກເຂົຳໄດໍ້ຮບັປະທຳນອີື່ ມດ ີເພຳະພຣະອງົປະທຳນສິື່ ງທີື່ ພວກເຂົຳຢຳກ 

 30 ແຕື່ກ ື່ອນທີື່ ພວກເຂົຳຈະອີື່ ມ ຂະນະທີື່ ອຳຫຳນຍງັຢ ື່ໃນປຳກຂອງພວກເຂົຳ 

 31 ພຣະພິໂລດຂອງ ພຣະເຈົ້າ ພຸື່ງຂ ໍ້ນຕ ື່ ພວກເຂົຳ 

   ແລະພຣະອງົສງັຫຳນຄນົໜຸື່ມທີື່ ສດຸຂອງພວກເຂົຳ 

  ແລະລ ົໍ້ມຄນົທີື່ ຄດັເລ ອກແລໍ້ວໃນ ອິສຣາເອນ 

 32 ເຖງິຈະມເີລ ື່ ອງທງັໝດົນີໍ້ ພວກເຂົຳກ ຍງັເຮັດບຳບ 

   ພວກເຂົຳບ ື່ ໄດໍ້ເຊ ື່ ອຖ ກຳນອດັສະຈນັຂອງພຣະອງົ 
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 33 ພຣະອງົຈ ື່ງເຮັດໃຫໍ້ວນັເວລຳຂອງພວກເຂົຳຫຳຍໄປດ ັື່ງສິື່ ງທີື່ ບ ື່ ມປີະໂຫຍດ 

   ແລະໃຫໍ້ປີຂອງພວກເຂົຳລື່ວງໄປດໍ້ວຍຄວຳມຍຳກລ  ຳບຳກ 

 34 ເມ  ື່ອພຣະອງົສງັຫຳນພວກເຂົຳ ພວກເຂົຳສະແຫວງຫຳພຣະອງົ 

   ພວກເຂົຳໄດໍ້ກບັມຳສະແຫວງຫຳ ພຣະເຈົ້າ ດໍ້ວຍໃຈຮໍ້ອນຮນົ 

 35 ພວກເຂົຳລະນ ກວື່ຳ ພຣະເຈົ້າ ເປັນສີລຳຂອງຕນົ 

   ແລະ ພຣະເຈົ້າ ອງົສ ງສດຸເປັນພຣະຜ ໍ້ໄຖື່ຂອງຕນົ 

 36 ແຕື່ພວກເຂົຳຍກົຍ ພຣະອງົດໍ້ວຍປຳກເທົື່ ຳນ ັໍ້ນ 

   ແລະຂີໍ້ຕວົະຕ ື່ ພຣະອງົດໍ້ວຍລີໍ້ນຂອງຕນົ 

 37 ເພຳະຈດິໃຈຂອງພວກເຂົຳບ ື່ ໄດໍ້ຕ ັ ໍ້ງໝ ັໍ້ນຄງົຕ ື່ ພຣະອງົ 

   ພວກເຂົຳບ ື່ ຈງິຈງັຕ ື່ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳຂອງພຣະອງົ 

 38 ເຖງິປຳນນ ັໍ້ນດໍ້ວຍຄວຳມອີດ ຕນົ ພຣະອງົຊງົອະໄພຄວຳມຊ ົື່ວຊໍ້ຳຂອງພວກເຂົຳ 

   ແລະບ ື່ ໄດໍ້ທ  ຳລຳຍພວກເຂົຳ ພຣະອງົຫໍ້ຳມພຣະພິໂລດຂອງພຣະອງົເລ ໍ້ອຍໆ 

  ແລະບ ື່ ໄດໍ້ປກຸພຣະພິໂລດຂອງພຣະອງົທງັໝດົໃຫໍ້ຂ ໍ້ນມຳ 

 39 ພຣະອງົລະນ ກວື່ຳພວກເຂົຳເປັນພຽງແຕື່ເນ ໍ້ອໜງັ 

   ເປັນລມົທີື່ ຜື່ຳນໄປແລໍ້ວບ ື່ ໄດໍ້ກບັມຳອີກ 

 40 ພວກເຂົຳກະບດົພຣະອງົໃນຖິື່ ນແຫໍ້ງແລໍ້ງກນັດຳນເລ ໍ້ອຍໆຫລຳຍເທົື່ ຳໃດ 

   ແລະເຮັດໃຫໍ້ພຣະອງົເຄ ອງໃຈໃນທະເລຊຳຍ 

 41 ແຕື່ພວກເຂົຳຍງັໄດໍ້ທດົລອງ ພຣະເຈົ້າ ອີກ 

   ແລະໄດໍ້ເຮັດໃຫໍ້ອງົບ ລິສດຸຂອງ ອິສຣາເອນ ເສຍພຣະໄທ 

 42 ພວກເຂົຳບ ື່ ໄດໍ້ລະນ ກເຖງິພຣະຫດັຂອງພຣະອງົ 

   ຫລ ມ  ໍ້ທີື່ ພຣະອງົຊື່ວຍພວກເຂົຳໃຫໍ້ພ ົໍ້ນຈຳກສດັຕ ຂອງຕນົ 

 43 ເມ  ື່ອພຣະອງົສະແດງໝຳຍສ  ຳຄນັຂອງພຣະອງົໃນ ເອຢິບ  

   ແລະກຳນອດັສະຈນັຂອງພຣະອງົໃນໄຮື່ນຳ ໂຊອານ 
 44 ພຣະອງົປື່ຽນແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ແລະລ  ຳທຳນຂອງພວກເຂົຳໃຫໍ້ເປັນເລ ອດ 

   ເພ ື່ ອພວກເຂົຳຈະດ ື່ ມຫຍງັບ ື່ ໄດໍ້ 

 45 ພຣະອງົສ ົື່ງຝ ງເຫລ ອບມຳທື່ຳມກຳງພວກເຂົຳ ຊ ື່ ງຜຳນພວກເຂົຳ 

   ແລະກບົ ຊ ື່ ງທ  ຳລຳຍພວກເຂົຳ 

 46 ພຣະອງົປະທຳນພ ດຜນົຂອງພວກເຂົຳແກື່ຕກັແຕນ 

   ແລະຜນົງຳນອອກແຮງຂອງພວກເຂົຳແກື່ຕກັແຕນ 

 47 ພຣະອງົທ  ຳລຳຍເຄ ອອະງ ຸື່ນຂອງພວກເຂົຳດໍ້ວຍໝຳກເຫັບ 

   ແລະຕ ົໍ້ນເດ ື່ ອຂອງພວກເຂົຳດໍ້ວຍນ  ໍ້ຳໝອກແຂງ 

 48 ພຣະອງົມອບຝ ງງວົຂອງພວກເຂົຳໄວໍ້ກບັໝຳກເຫັບ 

   ແລະຝ ງແບໍ້ແກະຂອງພວກເຂົຳກບັຟໍ້ຳຜື່ຳ 
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 49 ພຣະອງົປື່ອຍຄວຳມໂກດຮໍ້ຳຍຂອງພຣະອງົມຳເໜ ອພວກເຂົຳ ທງັພຣະພິໂລດ 

   ຄວຳມໂກດຮໍ້ຳຍ ແລະຄວຳມທກຸລ  ຳບຳກ 

  ໂດຍສ ົື່ງເຫລົື່ ຳທ ດສະຫວນັຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍທື່ຳມກຳງພວກເຂົຳ 

 50 ພຣະອງົເປີດກຳນດ  ຳເນນີຊວີດິໃຫໍ້ແກື່ຄວຳມໂກດຮໍ້ຳຍຂອງພຣະອງົ 

   ພຣະອງົບ ື່ ໄດໍ້ເວັໍ້ນຈດິວນິຍຳນພວກເຂົຳໄວໍ້ຈຳກຄວຳມຕຳຍ 

  ແຕື່ປະທຳນຊວີດິຂອງພວກເຂົຳແກື່ພະຍຳດລະບຳດ 

 51 ພຣະອງົປະຫຳນລ ກຫວົປີທງັໝດົໃນ ເອຢິບ  

   ຄ ຜນົທ  ຳອິດແຫື່ງເຫ ື່ ອແຮງຂອງພວກເຂົຳໃນເຕັນຂອງ ຮາມ 
 52 ແລໍ້ວພຣະອງົນ  ຳປະຊຳຊນົຂອງພຣະອງົອອກມຳເໝ ອນນ  ຳແກະ 

   ແລະນ  ຳພວກເຂົຳໄປໃນຖິື່ ນແຫໍ້ງແລໍ້ງກນັດຳນເໝ ອນຝ ງແບໍ້ແກະ 

 53 ພຣະອງົນ  ຳພວກເຂົຳໄປຢື່ຳງປອດໄພ ພວກເຂົຳຈ ື່ງບ ື່ ຢໍ້ຳນ 

   ແຕື່ທະເລຖໍ້ວມສດັຕ ຂອງພວກເຂົຳ 

 54 ແລະພຣະອງົພຳພວກເຂົຳມຳຍງັເຂດແດນແຫື່ງສະຖຳນທີື່ ບ ລິສດຸຂອງພຣະອງົ 

   ຍງັພ ເຂົຳນີໍ້ ຊ ື່ ງພຣະຫດັຂວຳຂອງພຣະອງົໄດໍ້ໄຖື່ໄວໍ້ 

 55 ພຣະອງົຂບັໄລື່ປະຊຳຊຳດຕື່ຳງໆອອກໄປຕ ື່ໜໍ້ຳພວກເຂົຳ 

   ພຣະອງົແບື່ງປນັດນິແດນປະຊຳຊຳດນ ັໍ້ນໃຫໍ້ເປັນມ ລະດກົ 

  ແລະຕ ັໍ້ງບນັດຳຕະກ ນ ອິສຣາເອນ ໄວໍ້ໃນເຕັນຂອງພວກເຂົຳ 

 56 ແຕື່ພວກເຂົຳທງັຫລຳຍຍງັທດົລອງ ແລະຍວົະ ພຣະເຈົ້າ ອງົສ ງສດຸ 

   ໂດຍບ ື່ ໄດໍ້ຮກັສຳບນັດຳພຣະໂອວຳດຂອງພຣະອງົ 

 57 ກບັຫນັໜີໄປ ແລະປະພ ດເໝ ອນຢື່ຳງບນັພະບ ລດຸຂອງພວກເຂົຳ 

   ພວກເຂົຳບດິໄປເໝ ອນຄນັທະນ ທີື່ ໄວໍ້ໃຈບ ື່ ໄດໍ້ 

 58 ເພຳະພວກເຂົຳຍວົະຍງົພຣະອງົໃຫໍ້ໂກດຮໍ້ຳຍ 

   ດໍ້ວຍເລ ື່ ອງປ ຊະນຍີະສະຖຳນສ ງຂອງພວກເຂົຳທງັຫລຳຍ 

  ໄດໍ້ຍວົະໃຫໍ້ພຣະອງົຫ ງຫວງພວກເຂົຳ 

   ດໍ້ວຍເລ ື່ ອງຮ ບເຄົຳລບົແກະສະຫລກັຂອງພວກເຂົຳ 

 59 ເມ  ື່ອ ພຣະເຈົ້າ ຮບັຟງັ ພຣະອງົພຣະພິໂລດ 

   ແລະຊງົກຽດຊງັ ອິສຣາເອນ ຢື່ຳງໜກັ 

 60 ພຣະອງົປະຫ ເຕັນໃນ ຊີໂລ ຄ ເຕັນທີື່ ພຣະອງົຕ ັໍ້ງໄວໍ້ທື່ຳມກຳງມະນດຸ 

 61 ແລະມອບລິດທຳນພຸຳບຂອງພຣະອງົແກື່ກຳນເປັນຊະເລີຍ 

   ແລະສະຫງ ື່ຳລຳສີຂອງພຣະອງົແກື່ມ  ຂອງສດັຕ  

 62 ພຣະອງົມອບປະຊຳຊນົຂອງພຣະອງົແກື່ດຳບ 

   ແລະພຣະພິໂລດຕ ື່ ມ ລະດກົຂອງພຣະອງົ 

 63 ໄຟເຜົຳຜຳນຊຳຍໜຸື່ມຂອງພວກເຂົຳ 
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   ແລະຍງິສຳວຂອງພວກເຂົຳກ ບ ື່ ໄດໍ້ແຕື່ງງຳນ 

 64 ບນັດຳປະໂລຫິດຂອງພວກເຂົຳລ ົໍ້ມລງົດໍ້ວຍດຳບ 

   ແລະແມ ື່ໝໍ້ຳຍຂອງພວກເຂົຳບ ື່ ມກີຳນຮໍ້ອງທກຸ 

 65 ແລໍ້ວອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົຕ ື່ ນຈຳກບນັທມົ 

   ເໝ ອນຢື່ຳງຊຳຍໜຸື່ມໂຫື່ຮ ໍ້ອງ ເພຳະລິດເຫລົໍ້ຳອະງ ຸື່ນ 

 66 ແລະພຣະອງົຕສີດັຕ ຂອງພຣະອງົໃນຂໍ້ຳງຫລງັ 

   ແລະໃຫໍ້ພວກເຂົຳໄດໍ້ອບັອຳຍເປັນນດິ 

 67 ພຣະອງົປະຕເິສດຫ ເຕັນຂອງ ໂຢເຊັບ ພຣະອງົບ ື່ ໄດໍ້ເລ ອກຕະກ ນ ເອຟຣາຢິມ 
 68 ແຕື່ພຣະອງົເລ ອກຕະກ ນ ຢ ດາ ພ ເຂົຳ ຊີໂອນ ຊ ື່ ງພຣະອງົຮກັ 

 69 ພຣະອງົສໍ້ຳງສະຖຳນທີື່ ບ ລິສດຸຂອງພຣະອງົເໝ ອນກບັລຳຊະວງັສ ງ 

   ເໝ ອນກບັແຜື່ນດນິໂລກຊ ື່ ງພຣະອງົຕ ັໍ້ງໄວໍ້ເປັນນດິ 

 70 ພຣະອງົເລ ອກ ດາວິດ ຜ ໍ້ຮບັໃຊໍ້ຂອງພຣະອງົ ພຳເພິື່ ນມຳຈຳກຄອກແກະ 

 71 ພຣະອງົພຳເພິື່ ນມຳຈຳກກຳນເບິື່ ງແຍງແມ ື່ແກະທີື່ ມລີ ກອື່ອນ 

   ໃຫໍ້ເປັນຜ ໍ້ລໍ້ຽງດ  ຢາໂຄບ ປະຊຳຊນົຂອງພຣະອງົ 

  ແລະ ອິສຣາເອນ ມ ລະດກົຂອງພຣະອງົເໝ ອນຢື່ຳງລໍ້ຽງແກະ 

 72 ເພິື່ ນຈ ື່ງລໍ້ຽງດ ພວກເຂົຳທງັຫລຳຍດໍ້ວຍໃຈທື່ຽງທ  ຳ 

   ແລະນ  ຳພວກເຂົຳທງັຫລຳຍໄປດໍ້ວຍມ  ທີື່ ຊ  ຳນຳນ 

ບົດທີ 79 
ການຮ້ອງທຸກ ເລື່ອງການທຳລາຍກຸງເຢຣ ຊາເລັມ 

ເພງສນັລະເສີນຂອງອຳຊບັ 

 1 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະເຈົ້າ ພວກຕື່ຳງຊຳດໄດໍ້ເຂົໍ້ຳໄປໃນມ ລະດກົຂອງພຣະອງົ 

   ພວກເຂົຳໄດໍ້ເຮັດໃຫໍ້ພຣະວຫິຳນບ ລິສດຸຂອງພຣະອງົມມີນົທິນ 

  ໄດໍ້ເຮັດໃຫໍ້ ເຢຣ ຊາເລັມ ເປັນທີື່ ເພພງັ 

 2 ພວກເຂົຳໃຫໍ້ສບົຜ ໍ້ຮບັໃຊໍ້ຂອງພຣະອງົເປັນອຳຫຳນແກື່ບນັດຳນກົໃນອຳກຳດ 

   ໃຫໍ້ເນ ໍ້ອໜງັຂອງຜ ໍ້ບ ລິສດຸຂອງພຣະອງົແກື່ສດັປື່ຳແຫື່ງແຜື່ນດນິໂລກ 

 3 ພວກເຂົຳໄດໍ້ຖອກເລ ອດຂອງຄນົເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນອອກມຳເໝ ອນກບັນ  ໍ້ຳຮອບ ເຢຣ ຊາເລັມ  

   ຈນົບ ື່ ມຄີນົຝງັສບົ 

 4 ເຮົຳກຳຍເປັນທີື່ ຫຍ ໍ້ຫຍນັແກື່ເພ ື່ ອນບໍ້ຳນຂອງເຮົຳ 

   ເປັນທີື່ ໝິື່ ນປະໝຳດ ແລະເຍຳະເຍີໍ້ຍແກື່ຄນົທີື່ ຢ ື່ຮອບເຮົຳ 

 5 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະອງົໂກດຮໍ້ຳຍອີກດນົເທົື່ ຳໃດ 

   ຕະຫລອດໄປເປັນນດິຫລ ພຣະເຈົ້າ ຂໍ້ຳ 

  ຄວຳມຫວງແຫນຂອງພຣະອງົຈະໄໝໍ້ດ ັື່ງໄຟໄປອີກດນົເທົື່ ຳໃດ 
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 6 ຂ ຖອກຄວຳມໂກດຮໍ້ຳຍຂອງພຣະອງົລງົເໜ ອບນັດຳປະຊຳຊຳດ 

   ທີື່ ບ ື່ ຮ  ໍ້ຈກັພຣະອງົ ແລະເໜ ອລຳຊະອຳນຳຈກັທງັຫລຳຍ 

  ທີື່ ບ ື່ ຮ ໍ້ອງທ ນອອກພຣະນຳມຂອງພຣະອງົ 

 7 ເພຳະພວກເຂົຳທງັຫລຳຍໄດໍ້ຜຳນ ຢາໂຄບ ແລະເຮັດໃຫໍ້ທີື່ ອຳໄສຂອງລຳວຮໍ້ຳງ 

ການທ ນຂໍພຣະເຈົ້າຊູ່ວຍພວກເຂົາໃຫ້ພົ້ນ 
 8 ຂ ຢື່ຳລະນ ກເຖງິຄວຳມຊ ົື່ວຊໍ້ຳຂອງບນັພະບ ລດຸຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍທງັຫລຳຍ 

   ຂ ພຣະເມດຕຳຂອງພຣະອງົເລັື່ ງມຳພບົຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍທງັຫລຳຍ 

  ເພຳະຂໍ້ຳນໍ້ອຍທງັຫລຳຍຕກົຕ  ື່ຳຫລຳຍ 

 9 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງຄວຳມພ ົໍ້ນຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍທງັຫລຳຍ ຂ ຊື່ວຍຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ເພຳະເຫັນແກື່ສະຫງ ື່ຳລຳສີແຫື່ງພຣະນຳມຂອງພຣະອງົ 

  ຂ ຊື່ວຍຂໍ້ຳນໍ້ອຍໃຫໍ້ພ ົໍ້ນ ແລະອະໄພບຳບຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ເພຳະເຫັນແກື່ພຣະນຳມຂອງພຣະອງົ 

 10 ຄວນຫລ ທີື່ ບນັດຳປະຊຳຊຳດຈະກື່ຳວວື່ຳ “ພຣະເຈົ້າ ຂອງພວກເຂົຳຢ ື່ທີື່ ໃດ” 

   ຂ ໃຫໍ້ພຣະອງົປະກດົໃນທື່ຳມກຳງປະຊຳຊຳດ 

  ຕ ື່ ສຳຍຕຳຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍທງັຫລຳຍ 

   ໂດຍກຳນແກໍ້ແຄໍ້ນເລ ອດຂອງຜ ໍ້ຮບັໃຊໍ້ພຣະອງົທີື່ ໄຫລອອກມຳ 

 11 ຂ ໃຫໍ້ສຽງຮໍ້ອງຂອງບນັດຳຊະເລີຍມຳຢ ື່ຕ ື່ ພຣະພກັພຣະອງົ 

   ດໍ້ວຍລິດທຳນພຸຳບອນັຍິື່ ງໃຫຍື່ຂອງພຣະອງົ 

  ຂ ໄວໍ້ຊວີດິຄນົເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນທີື່ ຕໍ້ອງເຖງິຕຳຍ 

 12 ຂໍ້ຳແດື່ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂ ຕອບແທນກຳນທີື່ ພວກເຂົຳໄດໍ້ເຍຳະເຍີໍ້ຍຕ ື່ ພຣະອງົ 

   ຈກັເຈດັເທົື່ ຳ ໃນຜ ົໍ້ງເອິກເພ ື່ ອນບໍ້ຳນຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

 13 ແລໍ້ວຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍທງັຫລຳຍ ປະຊຳຊນົຂອງພຣະອງົ 

   ຝ ງແບໍ້ແກະແຫື່ງທ ົື່ງຫຍໍ້ຳຂອງພຣະອງົ 

  ຈະໂມທະນຳພຣະຄນຸພຣະອງົເປັນນດິ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍທງັຫລຳຍຈະກື່ຳວສນັລະເສີນພຣະອງົຕະຫລອດທກຸຊ ົື່ວອຳຍ ຸ

ບົດທີ 80 
ການອ້ອນວອນສຳລັບສ້າງຊົນຊາດຂຶ້ນໃໝູ່ 

 1 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເປັນຜ ໍ້ລໍ້ຽງແກະຂອງພວກ ອິສຣາເອນ ຂ ຊງົຟງັພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍເທີໍ້ນ 

   ພຣະອງົຊງົນ  ຳພຳຝ ງແກະ ຂ ຊງົຟງັສຽງພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

  ພຣະຜ ໍ້ຊງົປະທບັເທິງພຣະທີື່ ນ ັື່ງ ເໝ ອນເທວະດຳເຄຣບຸ. 

 2 ຂ ຊງົເຜີຍຄວຳມຮກັຂອງພຣະອງົແກື່ພວກ ເອຟຣາຢິມ  
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   ພວກ ເບັນຢາມິນ ແລະພວກ ມານາເຊ  

  ຂ ຊງົສະແດງໃຫໍ້ພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍເຫັນລິດເດຊຳນພຸຳບຂອງພຣະອງົ 

   ແລະສະເດັດມຳຊື່ອຍພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍໃຫໍ້ພ ົໍ້ນໄພດໍ້ວຍ. 

 3 ພຣະເຈົ້າ ຂໍ້ຳ ຂ ພຣະອງົຊງົນ  ຳພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍກບັຄ ນມຳ 

   ຂ ຊງົສະແດງຄວຳມຮກັແກື່ພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ແລະພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະພ ົໍ້ນໄພ. 

 4 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງຈກັກະວຳນ ພຣະອງົຍງັຈະຄຽດແຄໍ້ນ 

   ຕ ື່ ຄ  ຳອໍ້ອນວອນຂອງໄພື່ພນົຂອງພຣະອງົຢ ື່ອີກດນົປຳນໃດ? 

 5 ພຣະອງົຊງົເຮັດໃຫໍ້ພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍກນິເຂົໍ້ຳກບັນ  ໍ້ຳຕຳ 

   ແລະຊງົເຮັດໃຫໍ້ພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍຮໍ້ອງໄຫໍ້ຕະຫລອດເວລຳ. 

 6 ພຣະອງົຊງົປື່ອຍໃຫໍ້ຊນົຊຳດເພ ື່ ອນບໍ້ຳນ 

   ມຳຮກຸຮຳນຜ ນແຜື່ນດນິຂອງພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

  ແລະສດັຕ ກ ຫວົຂວນັພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍ. 

 7 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງຈກັກະວຳນ ກ ຊງົນ  ຳພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍກບັຄ ນມຳ 

   ຂ ຊງົສະແດງຄວຳມຮກັແກື່ພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ແລະພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະພ ົໍ້ນໄພ. 

 8 ພຣະອງົຊງົເອົຳເບໍ້ຍອະງ ຸື່ນອອກມຳຈຳກປະເທດ ເອຢິບ  

   ແລະຊງົຂບັໄລື່ຊນົຊຳດອ ື່ ນໆອອກ ແລໍ້ວເອົຳເບໍ້ຍອະງ ຸື່ນນ ັໍ້ນປ ກໄວໍ້ 

  ໃນແຜື່ນດນິຂອງພຣະອງົ. 

 9 ພຣະອງົຊງົຖຳກຖຳງດນິປ ກຝງັ ເພ ື່ ອໃຫໍ້ເບໍ້ຍມນັປົື່ງຂ ໍ້ນ 

   ຮຳກຂອງມນັຢັື່ງລງົເລິກ ແລະແພື່ຜຳຍອອກໄປທົື່ວທງັປະເທດ. 

 10 ມນັປກົງ  ຳໜື່ວຍພ ທງັຫລຳຍ 

   ແລະເຄ ອຂອງມນັປກົງ  ຳຕ ົໍ້ນສນົທີື່ ສ ງສດຸ. 

 11 ມນັໄດໍ້ແພື່ລຳມອອກໄປຈນົເຖງິທະເລ ເມດິແຕຣາເນ  

   ແລະຮອດແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ເອຟຣາດ. 

 12 ເປັນຫຍງັພຣະອງົຈ ື່ງຊງົທ  ຳລຳຍຮ ົໍ້ວທີື່ ອໍ້ອມຮອບມນັນ ັໍ້ນ? 

   ແລະດຽວນີໍ້ ເມ  ື່ອທກຸຄນົຍື່ຳງຜື່ຳນໄປກ ລກັເອົຳໝຳກຂອງມນັ. 

 13 ສື່ວນໝ ປື່ຳໄດໍ້ມຳຢຽບຢ ື່ຳມນັ 

   ແລະສດັປື່ຳກ ມຳກນິມນັ. 

 14 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງຈກັກະວຳນ 

   ຂ ພຣະອງົຊງົກບັຄ ນມຳຫຳພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

  ຂ ຊງົຫລຽວແລພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍແຕື່ສະຫວນັຊ ັໍ້ນຟໍ້ຳ 

   ແລະມຳຊື່ອຍເບໍ້ຍອະງ ຸື່ນຂອງພຣະອງົໃຫໍ້ພ ົໍ້ນໄພເທີໍ້ນ. 

 15 ຂ ພຣະອງົຊງົສະເດັດມຳຮກັສຳຕ ົໍ້ນອະງ ຸື່ນທີື່ ພຣະອງົປ ກໄວໍ້ນ ັ ໍ້ນໃຫໍ້ພ ົໍ້ນໄພ 
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   ຄ ເບໍ້ຍອະງ ຸື່ນ ຊ ື່ ງພຣະອງົໄດໍ້ຊງົເຮັດໃຫໍ້ມນັໃຫຍື່ຂ ໍ້ນມຳແລໍ້ວ. 

 16 ສດັຕ ຂອງພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄດໍ້ຕດັມນັລງົ ແລະຈ ດຖິໍ້ມ 

   ຂ ພຣະອງົຊງົທ  ຳລຳຍພວກເຂົຳດໍ້ວຍຄວຳມຄຽດຮໍ້ຳຍ. 

 17 ຂ ພຣະອງົຊງົຄຸໍ້ມຄອງຮກັສຳຄນົທີື່ ພຣະອງົຊງົເລ ອກໄວໍ້ 

   ຄ ຜ ໍ້ທີື່ ພຣະອງົຊງົເຮັດໃຫໍ້ແຂງແຮງຂ ໍ້ນ. 

 18 ພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະບ ື່ ໜີໜໍ້ຳຈຳກພຣະອງົອີກ 

   ຂ ຊງົໂຜດໃຫໍ້ພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍມຊີວີດິ 

  ແລະພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະສນັລະເສີນພຣະອງົ. 

 19 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງຈກັກະວຳນ 

   ຂ ຊງົນ  ຳພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍກບັຄ ນມຳ 

  ຂ ສະແດງຄວຳມຮກັແກື່ພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ແລະພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະພ ົໍ້ນໄພ. 

ບົດທີ 81 
ການສັນລະເສີນພຣະເຈົ້າ ເຖິງຫົວໜ້ານັກຮ້ອງ ທຳນອງກິດຕິດ 

ເພງສນັລະເສີນຂອງອຳຊບັ 

 1 ຈ ົື່ງຮໍ້ອງເພງຖວຳຍ ພຣະເຈົ້າ ພຣະກ  ຳລງັຂອງພວກເຮົຳ 

   ຈ ົື່ງຮໍ້ອງເພງດໍ້ວຍສຽງດງັຖວຳຍແດື່ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ຢາໂຄບ 
 2 ຈ ົື່ງເປັື່ ງສຽງສນັລະເສີນ ຈ ົື່ງຕກີອງທງັພິນຄ ື່ອນັມ ື່ວນ ແລະພິນໃຫຍື່ 

 3 ຈ ົື່ງເປົື່ ຳແກເມ  ື່ອເດ ອນອອກໃໝື່ ເມ  ື່ອເດ ອນເພັງ ວນັງຳນກນິລໍ້ຽງຂອງເຮົຳ 

 4 ເພຳະເປັນກດົເກນສ  ຳລບັ ອິສຣາເອນ  

   ເປັນກດົໝຳຍຂອງ ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ຢາໂຄບ 
 5 ພຣະອງົຕ ັໍ້ງໃຫໍ້ເປັນພຣະໂອວຳດໃນ ໂຢເຊັບ  

   ເມ  ື່ອພຣະອງົອອກໄປສ ື່ແຜື່ນດນິ ເອຢິບ  

  ໃນບື່ອນທີື່ ຂ ໍ້ຳນ ໍ້ອຍໄດໍ້ຍນິພຳສຳ ຊ ື່ ງຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍບ ື່ ເຄີຍຮ ໍ້ຈກັ 

 6 ວື່ຳ “ເຮົຳໄດໍ້ຍກົຂອງໜກັອອກຈຳກບື່ຳຂອງລຳວຈຳກພຳລະຂອງລຳວ 

   ມ ລຳວເປັນອິດສະຫລະພ ົໍ້ນພຳຖຳດ 

 7 ເມ  ື່ອທກຸໃຈເຈົໍ້ຳເອີໍ້ນ ເຮົຳກ ຊື່ວຍເຈົໍ້ຳໃຫໍ້ພ ົໍ້ນ 

   ເຮົຳຕອບເຈົໍ້ຳໃນທີື່ ລບັລີໍ້ຂອງຟໍ້ຳຮໍ້ອງ ເຮົຳໄດໍ້ທດົລອງເຈົໍ້ຳທີື່ ນ  ໍ້ຳເມຣິບາ  

ເຊລຳ 

 8 ໂອ ປະຊຳຊນົຂອງເຮົຳເອີຍ ຈ ົື່ງຟງັ ແລໍ້ວເຮົຳຈະທກັທໍ້ວງເຈົໍ້ຳ 

   ໂອອິສຣາເອນ ເອີຍ ຖໍ້ຳເຈົໍ້ຳຈະຟງັເຮົຳ 

 9 ຈະບ ື່ ມພີະແປກ ໆທື່ຳມກຳງເຈົໍ້ຳເລີຍ ເຈົໍ້ຳຈະບ ື່ ຂຳບໄຫວໍ້ພະຕື່ຳງດໍ້ຳວ 



ເພງສັນລະເສີນ 82 978 
 10 ເຮົຳຄ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງເຈົໍ້ຳ 

   ຜ ໍ້ໄດໍ້ພຳເຈົໍ້ຳອອກມຳຈຳກແຜື່ນດນິ ເອຢິບ  

  ອໍ້ຳປຳກຂອງເຈົໍ້ຳໃຫໍ້ກວໍ້ຳງສຳ ເຮົຳຈະປໍ້ອນເຈົໍ້ຳໃຫໍ້ອີື່ ມ 

 11 ແຕື່ປະຊຳຊນົຂອງເຮົຳບ ື່ ຟງັສຽງຂອງເຮົຳອິສຣາເອນ ບ ື່ ຍອມຮບັເຮົຳເລີຍ 

 12 ເຮົຳຈ ື່ງມອບພວກເຂົຳໄວໍ້ແກື່ຈດິໃຈທີື່ ດ ໍ້ດ ໍ້ຳນຂອງພວກເຂົຳເອງ 

   ໃຫໍ້ເປັນໄປຕຳມຄ  ຳປ ກສຳຂອງພວກເຂົຳເອງ 

 13 ເອີ ປະຊຳຊນົຂອງເຮົຳ ຄວນຈະຟງັເຮົຳ 

   ແລະ ອິສຣາເອນ ຄວນຈະຍື່ຳງໃນທຳງທງັຫລຳຍຂອງເຮົຳ 

 14 ແລໍ້ວບ ື່ ຊໍ້ຳ ເຮົຳກ ຈະໃຫໍ້ສດັຕ ຂອງພວກເຂົຳນອບນໍ້ອມລງົ 

   ແລະຈະຫນັມ  ຂອງເຮົຳຕ ື່ ສ ໍ້ສດັຕ ຂອງພວກເຂົຳ” 

 15 ບນັດຳຜ ໍ້ທີື່ ກຽດຊງັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະກ ົໍ້ມກຳບຕ ື່ ພຣະອງົ 

   “ແຕື່ເວລຳຂອງພວກເຂົຳທງັຫລຳຍຈະຍ ນຍງົຢ ື່ເປັນນດິ” 

 16 ພຣະອງົຈະລໍ້ຽງພວກເຂົຳດໍ້ວຍເຂົໍ້ຳສຳລີຢື່ຳງດທີີື່ ສດຸ 

   “ເຮົຳຈະໃຫໍ້ເຈົໍ້ຳພ ໃຈດໍ້ວຍນ  ໍ້ຳເຜິໍ້ງທີື່ ມຳຈຳກຫີນ” 

ບົດທີ 82 
ການທ ນຂໍໃຫ້ພຣະເຈົ້າພິພາກສາ 

ເພງສນັລະເສີນຂອງອຳຊບັ 

 1 ພຣະເຈົ້າ ເຂົໍ້ຳປະທບັໃນຊຸມນມຸຊນົຂອງຜ ໍ້ທີື່ ມອີ  ຳນຳດ 

   ພຣະອງົເຮັດກຳນພິພຳກສຳທື່ຳມກຳງພະທງັຫລຳຍວື່ຳ 

 2 “ທື່ຳນຈະຕດັສິນຢື່ຳງບ ື່ ຍດຸຕທິ  ຳ 

   ແລະສະແດງຄວຳມລ  ຳອຽງເຂົໍ້ຳຂໍ້ຳງຄນົຊ ົື່ວດນົເທົື່ ຳໃດ 

ເຊລຳ 

 3 ຈ ົື່ງໃຫໍ້ຄວຳມຍດຸຕທິ  ຳແກື່ຄນົຍຳກຈນົ ແລະເດັກກ  ຳພໍ້ຳພ ື່ 

   ຈ ົື່ງຮກັສຳສິດທິຂອງຜ ໍ້ທີື່ ທກຸຍຳກ ແລະຄນົຂດັສນົ 

 4 ຈ ົື່ງຊື່ວຍຄນົຍຳກຈນົ ແລະຄນົຂດັສນົໃຫໍ້ພ ົໍ້ນ 

   ຊື່ວຍພວກເຂົຳໃຫໍ້ພ ົໍ້ນຈຳກມ ຂອງຄນົຊ ົື່ວ” 

 5 ພວກເຂົຳທງັຫລຳຍບ ື່ ຮ  ໍ້ ແລະບ ື່ ເຂົໍ້ຳໃຈ ພວກເຂົຳຍື່ຳງໄປມຳໃນຄວຳມມ ດ 

   ຮຳກທງັໝດົຂອງແຜື່ນດນິໂລກກ ຫວ ັື່ນໄຫວ 

 6 ເຮົຳໄດໍ້ກ ື່ຳວວື່ຳ “ທື່ຳນທງັຫລຳຍເປັນພະ ເປັນບດຸອງົຜ ໍ້ສ ງສດຸ 

   ທື່ຳນທກຸຄນົນ ັໍ້ນແຫລະ 

 7 ເຖງິປຳນນ ັໍ້ນ ທື່ຳນກ ຈະຕຳຍຢື່ຳງມະນດຸ 
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   ແລະລ ົໍ້ມລງົເໝ ອນເຈົໍ້ຳນຳຍຄນົໜ ື່ ງຄນົໃດ” 

 8 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະເຈົ້າ ຂ ລກຸຂ ໍ້ນພິພຳກສຳແຜື່ນດນິໂລກ 

   ເພຳະບນັດຳປະຊຳຊຳດທງັໝດົຈະເປັນມ ລະດກົຂອງພຣະອງົ 

ບົດທີ 83 
ການຮ້ອງທຸກ ເລື່ອງການຄິດກະບົດ 

ບດົເພງ ຫລ ເພງສນັລະເສີນຂອງອຳຊບັ 

 1 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະເຈົ້າ ຂ ຢື່ຳມດິຢ ື່ ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະເຈົ້າ ຂ ຢື່ຳງຽບ ແລະເສີຍຢ ື່ 

 2 ເພຳະເບິື່ ງແມ ສດັຕ ຂອງພຣະອງົຊບັສນົວຸໍ້ນວຳຍ 

   ບນັດຳຜ ໍ້ທີື່ ຊງັພຣະອງົໄດໍ້ຍກົຫວົຂອງພວກເຂົຳຂ ໍ້ນ 

 3 ພວກເຂົຳວຳງແຜນອບຸຳຍຕ ື່ ສ ໍ້ປະຊຳຊນົຂອງພຣະອງົ 

   ພວກເຂົຳປ ກສຳກນັຕ ື່ ສ ໍ້ຜ ໍ້ທີື່ ພຣະອງົເຊ ື່ ອງຢ ື່ 

 4 ພວກເຂົຳເວົໍ້ຳວື່ຳ “ມຳແມ ໃຫໍ້ເຮົຳຕດັພວກເຂົຳອອກຈຳກກຳນເປັນປະຊຳຊຳດ 

   ເພ ື່ ອຈະບ ື່ ລະນ ກເຖງິຊ ື່  ອິສຣາເອນ ອີກຕ ື່ ໄປ” 

 5 ເພຳະພວກເຂົຳປອງຮໍ້ຳຍເປັນໃຈດຽວກນັ ພວກເຂົຳເຮັດຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳຕ ື່ ສ ໍ້ພຣະອງົ 

 6 ຄ  ເຕັນຂອງ ເອໂດມ ແລະຄນົ ອິດຊະມາເອນ ໂມອາບ ແລະຄນົ ຮາກາ 
 7 ເກບານ ອຳໂມນ ແລະອ  ຳອຳເລັກຟີລິດສະຕີນ ກບັຊຳວເມ  ອງ ຕີເຣ 
 8 ອັດຊີເຣຍ ກ ສມົທບົພວກເຂົຳດໍ້ວຍ ພວກເຂົຳໄດໍ້ຊື່ວຍລ ກຫລຳນຂອງ ໂລດ  

ເຊລຳ 

ຄຳອະທິຖານຕໍ່ສ ້ສັດຕ ຂອງອິສຣາເອນ 
 9 ຂ ເຮັດກບັພວກເຂົຳເໝ ອນຢື່ຳງພຣະອງົຊງົເຮັດກບັ ມີດີອານ  

   ເໝ ອນຢື່ຳງທີື່ ເຮັດກບັ ສີເສຣາ ແລະ ຢາບິນ ທີື່ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ກີໂຊນ 
 10 ຜ ໍ້ຖ ກທ  ຳລຳຍທີື່  ເອັນ-ໂດເຣ ຜ ໍ້ກຳຍເປັນປຍຸຂອງດນິ 

 11 ຂ ຊງົເຮັດຂໍ້ຳລຳຊະກຳນຂອງພວກເຂົຳເປັນເໝ ອນ ໂອເຣັບ ແລະ ເຊເອບ  

   ເຮັດໃຫໍ້ເຈົໍ້ຳນຳຍທງັໝດົຂອງພວກເຂົຳເປັນເໝ ອນ ເຊບາ ແລະ ຊັນມຸນນາ 
 12 ຜ ໍ້ທີື່ ກ ື່ຳວວື່ຳ “ໃຫໍ້ເຮົຳເອົຳທີື່ ອຳໄສທງັຫລຳຍຂອງ ພຣະເຈົ້າ  

   ມຳເປັນກ  ຳມະສິດຂອງເຮົຳເຖດີ” 

 13 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະເຈົ້າ ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຂ ເຮັດພວກເຂົຳໃຫໍ້ເປັນເໝ ອນກງົຈກັ 

   ເໝ ອນແກບຕ ື່ໜໍ້ຳລມົ 

 14 ເໝ ອນຢື່ຳງໄຟເຜົຳຜຳນປື່ຳໄມ ໍ້ ເໝ ອນຢື່ຳງແປວໄຟທີື່ ເຮັດໃຫໍ້ພ ເຂົຳລກຸໄໝໍ້ 

 15 ຂ ຂ ົື່ມເຫັງພວກເຂົຳດໍ້ວຍພະຍແຸຮງກໍ້ຳຂອງພຣະອງົ 

   ແລະເຮັດໃຫໍ້ພວກເຂົຳຢໍ້ຳນຢ ຳເກງດໍ້ວຍພະຍຮຸ ໍ້ຳຍຂອງພຣະອງົ 
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 16 ໃຫໍ້ໜໍ້ຳຂອງພວກເຂົຳເຕັມໄປດໍ້ວຍຄວຳມອບັອຳຍ ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ເພ ື່ ອພວກເຂົຳຈະໄດໍ້ສະແຫວງຫຳພຣະນຳມຂອງພຣະອງົ 

 17 ຂ ໃຫໍ້ພວກເຂົຳອບັອຳຍ ແລະຢໍ້ຳນຢ ື່ເປັນນດິ ໃຫໍ້ພວກເຂົຳສບັສນົ ແລະຈບິຫຳຍໄປ 

 18 ເພ ື່ ອຄນົທງັປວງຈະຮ ໍ້ວ ື່ຳພຣະອງົ ຜ ໍ້ພຣະນຳມວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຕື່ຜ ໍ້ດຽວ 

   ເປັນຜ ໍ້ສ ງສດຸເໜ ອແຜື່ນດນິໂລກທງັໝດົ 

ບົດທີ 84 
ຢາກຢ ູ່ໃນພຣະວິຫານຂອງພຣະເຈົ້າ 

 1 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງຈກັກະວຳນ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຮກັ ແລະຢຳກຢ ື່ໃນພຣະວຫິຳນຂອງພຣະອງົອີື່ ຫລີ. 

 2 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຢ ື່ໃນບ ລິເວນພຣະວຫິຳນຂອງພຣະອງົ 

   ໂອພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຜ ໍ້ຊງົພຣະຊນົຢ ື່ 

  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຮໍ້ອງເພງຢື່ຳງມ ື່ວນຊ ື່ ນດໍ້ວຍໝດົຈດິໝດົໃຈ. 

 3 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງຈກັກະວຳນ ຜ ໍ້ຊງົເປັນເຈົໍ້ຳຊວີດິ 

   ແລະ ພຣະເຈົ້າ ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

  ນກົຈອກ ແລະນກົແອື່ນກ ຍງັມຮີງັຢ ື່ 

   ພວກມນັຮກັສຳລ ກນໍ້ອຍຂອງມນັໄວໍ້ໃກ ໍ້ແທື່ນບ ຊຳຂອງພຣະອງົ. 

 4 ຄວຳມສກຸເປັນຂອງພວກທີື່ ອຳໄສຢ ື່ໃນພຣະວຫິຳນຂອງພຣະອງົ 

   ຄ ຜ ໍ້ທີື່ ຮ ໍ້ອງເພງສນັລະເສີນພຣະອງົຢ ື່ບ ື່ ຂຳດ. 

ເຊລຳ 

 5 ຄວຳມສກຸເປັນຂອງພວກທີື່ ໄດໍ້ຮບັເຫ ື່ ອແຮງມຳຈຳກພຣະອງົ 

   ແລະຢຳກເດນີທຳງໄປນະມດັສະກຳນທີື່ ພ  ຊີໂອນ. 
 6 ຂະນະທີື່ ພວກເຂົຳເດນີທຳງຜື່ຳນໄປໃນຮື່ອມພ ທີື່ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ 

   ບື່ອນນ ັໍ້ນກ ກຳຍເປັນບື່ອນທີື່ ບ ື່ ມນີ  ໍ້ຳ 

  ເມ  ື່ອລະດ ຝນົມຳ ບື່ອນນ ັໍ້ນກ ເຕັມໄປດໍ້ວຍນ  ໍ້ຳ. 

 7 ໃນຂະນະທີື່ ພວກເຂົຳຍື່ຳງໄປ ພວກເຂົຳໄດໍ້ມແີຮງຂ ໍ້ນຫລຳຍກວື່ຳເກົື່ ຳ 

   ພວກເຂົຳຈະເຫັນ ພຣະເຈົ້າ ຂອງພະທງັຫລຳຍເທິງພ  ຊີໂອນ. 
 8 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງຈກັກະວຳນ 

   ຂ ຊງົຟງັສຽງອໍ້ອນວອນຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

  ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ຢາໂຄບ ຂ ຊງົຟງັສຽງຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍດໍ້ວຍ. 

ເຊລຳ 

 9 ພຣະເຈົ້າ ຂໍ້ຳ ຂ ຊງົອວຍພອນແກື່ເຈົໍ້ຳຊວີດິຂອງພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ຜ ໍ້ທີື່ ພຣະອງົຊງົເລ ອກໄວໍ້ແລໍ້ວ. 
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 10 ຢ ື່ໃນພຣະວຫິຳນຂອງພຣະອງົພຽງມ  ໍ້ດຽວ 

   ກ ມຄີວຳມສກຸກວື່ຳພນັມ  ໍ້ໃນແຫື່ງອ ື່ ນ 

  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຢຳກຢ ນຢ ື່ໃກ ໍ້ປະຕ ພຣະວຫິຳນຂອງ ພຣະເຈົ້າ  

   ຫລຳຍກວື່ຳທີື່ ຈະຢ ື່ໃນເຮ ອນຂອງຄນົຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍ. 

 11 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົເປັນຜ ໍ້ຄຸໍ້ມຄອງ ແລະເປັນ ພຣະເຈົ້າ ມະຫຳຊວີດິ 

   ທີື່ ຊງົສະຫງ ື່ຳລຳສີຂອງພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

  ຂ ຊງົອວຍພອນຂໍ້ຳນໍ້ອຍດໍ້ວຍພຣະເມດຕຳ ແລະພຣະກຽດເທີໍ້ນ 

   ພຣະອງົບ ື່ ໄດໍ້ປະຕເິສດທີື່ ຈະໃຫໍ້ຂອງປະທຳນອນັດ ີ

  ແກື່ຜ ໍ້ທີື່ ເຮັດຕຳມທຳງສິນທ  ຳ. 

 12 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງຈກັກະວຳນ ຄວຳມສກຸເປັນຂອງຜ ໍ້ທີື່ ເຊ ື່ ອ 

   ໄວໍ້ວຳງໃຈໃນພຣະອງົ. 

ບົດທີ 85 
ການອ້ອນວອນສຳລັບຄວາມດີຂອງຊົນຊາດອິສຣາເອນ 

 1 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະອງົຊງົເມດຕຳຜ ນແຜື່ນດນິຂອງພຣະອງົ 

   ພຣະອງົຊງົເຮັດໃຫໍ້ພວກ ອິສຣາເອນ ຈະເລີນຂ ໍ້ນໃໝື່. 

 2 ພຣະອງົຊງົອະໄພບຳບແກື່ໄພື່ພນົຂອງພຣະອງົ 

   ແລະຍກົໂທດໃນຄວຳມຜິດທກຸຢື່ຳງຂອງພວກເຂົຳເຈົໍ້ຳ. 

ເຊລຳ 

 3 ພຣະອງົຊງົເຊົຳຄວຳມຄຽດແຄໍ້ນ 

   ແລະບ ື່ ຊງົພິໂລດພວກເຂົຳຕ ື່ ໄປອີກ. 

 4 ພຣະຜ ູ້ຊ່ອຍ ຂອງພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຂ ພຣະອງົຊງົນ  ຳພຳພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍກບັຄ ນເມ  ອ 

   ຂ ຊງົຄຳຍຄວຳມຄຽດແຄໍ້ນຈຳກພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍ. 

 5 ພຣະອງົຊງົພິໂລດພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍຕະຫລອດໄປບ ? 

   ພຣະພິໂລດຂອງພຣະອງົຈະບ ື່ ສິໍ້ນສດຸລງົຈກັເທ ື່ ອບ ? 

 6 ຂ ພຣະອງົຊງົໃຫໍ້ພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍມແີຮງຂ ໍ້ນມຳໃໝື່ອີກ 

   ແລະພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍທີື່ ເປັນໄພື່ພນົຂອງພຣະອງົຈະສນັລະເສີນພຣະອງົ. 

 7 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂ ພຣະອງົຊງົສະແດງຄວຳມຮກັອນັໝັໍ້ນຄງົ 

   ຂອງພຣະອງົແກື່ພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

  ແລະຊງົຊື່ອຍໃຫໍ້ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍພ ົໍ້ນໄພດໍ້ວຍ. 

 8 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍກ  ຳລງັຟງັສິື່ ງທີື່  ພຣະເຈົ້າ ຈະກື່ຳວ 

   ພຣະອງົຊງົສນັຍຳວື່ຳ ຖໍ້ຳພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍບ ື່ ຫນັໄປເປັນຄນົໂງ ື່ 

  ທີື່ ເຮັດຜິດອີກ ພຣະອງົຈະຊງົປະທຳນສນັຕສິກຸແກື່ພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 
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   ຊ ື່ ງເປັນໄພື່ພນົຂອງພຣະອງົ. 

 9 ແນື່ນອນທີື່ ສດຸ ພຣະອງົຊງົຕຽມພໍ້ອມເພ ື່ ອຈະຊື່ອຍຜ ໍ້ທີື່ ຖວຳຍກຽດ 

   ແດື່ພຣະອງົໃຫໍ້ພ ົໍ້ນໄພ 

  ແລະລດັສະໝີຂອງພຣະອງົຈະຄງົຢ ື່ໃນແຜື່ນດນິຂອງພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍ. 

 10 ຄວຳມຮກັ ແລະຄວຳມສດັຊ ື່ ສດຸຈະລິດຈະມຳພໍ້ອມກນັ 

   ຄວຳມຊອບທ  ຳ ແລະຄວຳມສະຫງບົສກຸຈະພບົພ ໍ້ກນັ. 

 11 ຄວຳມສດັຊ ື່ ສດຸຈະລິດຂອງມະນດຸຈະເກດີມຂີ ໍ້ນໃນແຜື່ນດນິນີໍ້ 

   ແລະຄວຳມຊອບທ  ຳຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຈຳກສະຫວນັຊ ັໍ້ນຟໍ້ຳ 

  ຈະສອດສື່ອງລງົມຳເທິງພວກເຂົຳ. 

 12 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະຊງົເຮັດໃຫໍ້ພວກເຮົຳຈະເລີນຂ ໍ້ນ 

   ແລະກຳນເກບັກື່ຽວໃນແຜື່ນດນິຂອງພວກເຮົຳ 

  ກ ເກດີດອກອອກຜນົໝັໍ້ນຄງົສມົບ ນ. 

 13 ຄວຳມຊອບທ  ຳຈະມຳກື່ອນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ເພ ື່ ອຈດັຕຽມຫນົທຳງສ  ຳລບັພຣະອງົ. 

ບົດທີ 86 
ດາວິດເພິ່ງພຣະເມດຕາຂອງພຣະເຈົ້າ 

ຄ  ຳອະທິຖຳນຂອງດຳວດິ 

 1 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂ ຫງ ື່ຽງພຣະກນັຮບັຟງັຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

   ເພຳະຂໍ້ຳນໍ້ອຍຍຳກຈນົ ແລະຂດັສນົ 

 2 ຂ ຮກັສຳຊວີດິຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍໄວໍ້ ເພຳະຂໍ້ຳນໍ້ອຍບ ລິສດຸ 

   ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະເຈົ້າ ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

  ຂ ຊື່ວຍຜ ໍ້ຮບັໃຊໍ້ຂອງພຣະອງົຜ ໍ້ວຳງໃຈໃນພຣະອງົ 

 3 ຂໍ້ຳແດື່ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂ ພຣະກະລນຸຳຕ ື່ ຂ ໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

   ເພຳະຂໍ້ຳນໍ້ອຍຮໍ້ອງທ ນຕ ື່ ພຣະອງົແຕື່ເຊົໍ້ຳຮອດຄ  ື່ຳ 

 4 ຂ ໃຫໍ້ຈດິໃຈຜ ໍ້ຮບັໃຊໍ້ຂອງພຣະອງົຍນິດ ີຂໍ້ຳແດື່ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ຈດິໃຈຂໍ້ຳນໍ້ອຍຕ ັໍ້ງໃຈແນື່ແທໍ້ໃນພຣະອງົ 

 5 ຂໍ້ຳແດື່ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເພຳະພຣະອງົປະເສີດ 

   ແລະພໍ້ອມທີື່ ຈະປະທຳນກຳນອະໄພ 

  ຊງົອດຸມົສມົບ ນໄປດໍ້ວຍຄວຳມເມດຕຳຕ ື່ ບນັດຳຜ ໍ້ຮ ໍ້ອງທ ນພຣະອງົ 

 6 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂ ຫງ ື່ຽງພຣະກນັຮບັຟງັຄ  ຳທ ນອະທິຖຳນຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ຂ ຮບັຟງັສຽງຮໍ້ອງທ ນອໍ້ອນວອນຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

 7 ໃນມ ໍ້ລ  ຳບຳກຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະຮໍ້ອງທ ນພຣະອງົ 
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   ເພຳະພຣະອງົຈະຕອບຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

 8 ຂໍ້ຳແດື່ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໃນບນັດຳພະ ບ ື່ ມຜີ  ໍ້ໃດເໝ ອນພຣະອງົ 

   ແລະບ ື່ ມກີດິຈະກຳນໃດ ໆເໝ ອນກບັພຣະລຳຊະກດິຂອງພຣະອງົ 

 9 ຂໍ້ຳແດື່ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ບນັດຳປະຊຳຊຳດທີື່ ພຣະອງົສໍ້ຳງຈະມຳນະມດັສະກຳນຕ ື່ ພຣະພກັພຣະອງົ 

  ແລະຈະເທີດທ ນພຣະນຳມຂອງພຣະອງົ 

 10 ເພຳະພຣະອງົຍິື່ ງໃຫຍື່ ແລະກະທ  ຳກຳນອດັສະຈນັ 

   ພຣະອງົແຕື່ອງົດຽວເປັນ ພຣະເຈົ້າ 

 11 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂ ສອນເສັໍ້ນທຳງຂອງພຣະອງົແກື່ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະດ  ຳເນນີໃນຄວຳມຈງິຂອງພຣະອງົ 

  ຂ ສ  ຳຫລວດໃຈຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍໃຫໍ້ຢ ຳເກງພຣະນຳມຂອງພຣະອງົ 

 12 ຂໍ້ຳແດື່ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະສນັລະເສີນພຣະອງົດໍ້ວຍສິໍ້ນສດຸໃຈ 

  ແລະຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະເທີດທ ນພຣະນຳມຂອງພຣະອງົເປັນນດິ 

 13 ເພຳະຄວຳມເມດຕຳຂອງພຣະອງົທີື່ ມຕີ ື່ ຂ ໍ້ຳນ ໍ້ອຍນ ັໍ້ນຍິື່ ງໃຫຍື່ 

   ແລະພຣະອງົຊື່ວຍຈດິວນິຍຳນຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

  ໃຫໍ້ພ ົໍ້ນຈຳກບື່ອນເລິກທີື່ ສດຸຂອງນຳລກົ 

 14 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະເຈົ້າ ຄນົຈອງຫອງໄດໍ້ລກຸຂ ໍ້ນຕ ື່ ສ ໍ້ຂ ໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

   ໝ ື່ຄນົໂຫດຮໍ້ຳຍຊອກຫຳຊວີດິຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ ພວກເຂົຳບ ື່ ໄດໍ້ເອົຳພຣະອງົໄວໍ້ຕ ື່ໜໍ້ຳພວກເຂົຳ 

 15 ຂໍ້ຳແດື່ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຕື່ພຣະອງົເປັນ ພຣະເຈົ້າ ປະກອບດໍ້ວຍພຣະກະລນຸຳ 

   ແລະພຣະເມດຕຳ ຊງົໂກດຮໍ້ຳຍຊໍ້ຳ 

  ແລະອດຸມົສມົບ ນໄປດໍ້ວຍຄວຳມເມດຕຳ ແລະຄວຳມຈງິ 

 16 ຂ ຫນັມຳເມດຕຳຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຂ ປະທຳນກ  ຳລງັແກື່ຜ ໍ້ຮບັໃຊໍ້ຂອງພຣະອງົ 

   ແລະຂ ຊື່ວຍຊວີດິລ ກຊຳຍຂອງຍງິຄນົໃຊໍ້ຂອງພຣະອງົ 

 17 ຂ ປະທຳນໝຳຍສ  ຳຄນັແຫື່ງຄວຳມຍນິດຂີອງພຣະອງົແກື່ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

   ເພ ື່ ອຄນົທີື່ ກຽດຊງັຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຈະເຫັນ ແລະຈະໄດໍ້ຮບັຄວຳມອບັອຳຍ 

  ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເພຳະພຣະອງົໄດໍ້ຊື່ວຍຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ແລະເລົໍ້ຳໂລມຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 
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ສະຫງູ່າລາສີຂອງອິສຣາເອນໃນອະນາຄົດ 
ເພງສນັລະເສີນ ຫລ ບດົເພງຂອງຄະນະໂກຣຳ 

 1 ຮຳກຖຳນຂອງພຣະອງົຢ ື່ເທິງພ ເຂົຳອນັບ ລິສດຸ 

 2 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຮກັປະຕ  ຊີໂອນ ຫລຳຍຍິື່ ງກວື່ຳບນັດຳທີື່ ຢ ື່ອຳໄສຂອງ ຢາໂຄບ 
 3 ໂອ ນະຄອນແຫື່ງ ພຣະເຈົ້າ ເອີຍ ພວກເຂົຳກື່ຳວສນັລະເສີນນຳງແລໍ້ວ 

ເຊລຳ 

 4 ໃນບນັດຳຜ ໍ້ທີື່ ຮ  ໍ້ຈກັເຮົຳ ເຮົຳລະບຊຸ ື່  ເອຢິບ ແລະ ບາບໂີລນ ເບິື່ ງແມ 

   ຟີລິດສະຕີນ ຕີເຣ ແລະ ເອທີໂອເປຍ ພວກເຂົຳກື່ຳວກນັວື່ຳ 

  “ຜ ໍ້ນີໍ້ເກດີບື່ອນນ ັໍ້ນ” 

 5 ແລະພວກເຂົຳຈະເວົໍ້ຳເລ ື່ ອງ ຊີໂອນ ວື່ຳ “ຜ ໍ້ນີໍ້ ແລະຜ ໍ້ນ ັ ໍ້ນເກດີໃນເມ  ອງນ ັໍ້ນ” 

   ເພຳະອງົຜ ໍ້ສ ງສດຸນ ັໍ້ນແຫລະ ຈະສະຖຳປະນຳເມ  ອງນ ັໍ້ນໄວໍ້ 

 6 ຂະນະທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົຈດົຊນົຊຳດທງັຫລຳຍ ພຣະອງົຈະບນັທ ກວື່ຳ 

   “ຜ ໍ້ນີໍ້ເກດີບື່ອນນ ັໍ້ນ” 

ເຊລຳ 

 7 ນກັຮໍ້ອງ ແລະນກັຫລິໍ້ນເຄ ື່ ອງດນົຕຈີະຢ ື່ບື່ອນນ ັໍ້ນ 

   ນ  ໍ້ຳພທຸງັໝດົຂອງເຮົຳຢ ື່ໃນນຳງ 

ບົດທີ 88 
ຄຳອະທິຖານແຫູ່ງຄວາມໂສກເສົ້າ 

ເພງສນັລະເສີນ ຫລ ບດົເພງຂອງຄະນະໂກຣຳ. ເຖງິຫວົໜໍ້ຳນກັຮໍ້ອງ 

ຕຳມທ  ຳນອງມຳຮຳລຳດ ເລອຳນໂນດ ມດັຄິນບດົໜ ື່ ງຂອງເຮມຳນ ຄນົເອັດຊະຣຳ. 

 1 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງຄວຳມພ ົໍ້ນຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຮໍ້ອງທ ນຕ ື່ ພຣະພກັພຣະອງົທງັກຳງເວັນ ແລະກຳງຄ ນ 

 2 ຂ ຄ  ຳອະທິຖຳນຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍມຳຈ  ຳເພຳະເບ ໍ້ອງພຣະພກັຂອງພຣະອງົ 

   ຂ ຫງ ື່ຽງພຣະກນັຮບັຟງັຄ  ຳຮໍ້ອງທ ນຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

 3 ເພຳະຈດິໃຈຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍລ  ຳບຳກເຕັມທີ 

   ແລະຊວີດິຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍເຂົໍ້ຳໃກໍ້ຄວຳມຕຳຍ 

 4 ພວກເຂົຳນບັຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍໃນບນັດຳຜ ໍ້ທີື່ ລງົໄປຍງັປຳກແດນມ ລະນຳ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍເປັນເໝ ອນຊຳຍທີື່ ບ ື່ ມກີ  ຳລງັ 

 5 ເໝ ອນຄນົທີື່ ພວກເຂົຳຖິໍ້ມໄວໍ້ທື່ຳມກຳງຄນົຕຳຍ 

   ເໝ ອນຄນົຖ ກຂໍ້ຳທີື່ ຕຽງນອນຢ ື່ໃນຂມຸສບົ ທີື່ ພຣະອງົບ ື່ ໄດໍ້ລະນ ກເຖງິອີກ 

  ເພຳະພວກເຂົຳທງັຫລຳຍຖ ກປະຖິໍ້ມຈຳກພຣະຫດັຂອງພຣະອງົ 
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 6 ພຣະອງົໃສື່ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍໄວໍ້ໃນສື່ວນເລິກຂອງປຳກຄວຳມຕຳຍ 

   ໃນແດນທີື່ ມ  ດ ແລະເລິກ 

 7 ພຣະພິໂລດຂອງພຣະອງົໜກັຢ ື່ເທິງຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

   ແລະພຣະອງົທບັຖມົຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍດໍ້ວຍຄ ໍ້ນທງັໝດົຂອງພຣະອງົ 

ເຊລຳ 

 8 ພຣະອງົໃຫໍ້ຜ ໍ້ທີື່ ຄຸໍ້ນເຄີຍກບັຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍເຫິນຫື່ຳງຈຳກຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ພຣະອງົເຮັດໃຫໍ້ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍເປັນທີື່ ໜໍ້ຳລງັກຽດຂອງພວກເຂົຳທງັຫລຳຍ 

  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຖ ກຂງັ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈ ື່ງອອກໄປບ ື່ ໄດໍ້ 

 9 ໃນຕຳຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍມວົໄປເພຳະຄວຳມທກຸ ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຮໍ້ອງທ ນພຣະອງົທກຸມ  ໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຊ ມ  ຂ ໍ້ນຕ ື່ ພຣະອງົ 

 10 ພຣະອງົຈະກະທ  ຳກຳນອດັສະຈນັເພ ື່ ອຄນົຕຳຍຫລ  

   ຊຳວແດນມ ລະນຳຈະລກຸຂ ໍ້ນສນັລະເສີນພຣະອງົໄດໍ້ຫລ  

ເຊລຳ 

 11 ພວກເຂົຳຈະປະກຳດຄວຳມເມດຕຳຂອງພຣະອງົໃນຂມຸສບົຫລ  

   ຫລ ຈະປະກຳດຄວຳມສດັຊ ື່ ໃນແດນມ ລະນຳຫລ  

 12 ໃນຄວຳມມ ດ ພວກເຂົຳຈະຮ ໍ້ຈກັກຳນອດັສະຈນັຂອງພຣະອງົຫລ  

   ໃນແຜື່ນດນິແຫື່ງຄວຳມຫລງົລ ມພວກເຂົຳ 

  ຈະຮ ໍ້ຈກັຄວຳມຊອບທ  ຳຂອງພຣະອງົຫລ  

 13 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຕື່ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຮໍ້ອງທ ນຕ ື່ ພຣະອງົ 

   ໃນເວລຳເຊົໍ້ຳຄ  ຳອະທິຖຳນຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະຂ ໍ້ນໄປຫຳພຣະອງົ 

 14 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເຫດໃດພຣະອງົຈ ື່ງຊງົປະຖິໍ້ມຈດິວນິຍຳນຂໍ້ຳນໍ້ອຍອອກໄປ 

   ເຫດໃດພຣະອງົເຊ ື່ ອງພຣະພກັຈຳກຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

 15 ຕ ັໍ້ງແຕື່ເປັນເດັກນໍ້ອຍມຳ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍທກຸຍຳກ ແລະພໍ້ອມທີື່ ຈະຕຳຍ 

   ຂະນະຂໍ້ຳນໍ້ອຍທນົຕ ື່ ຄວຳມຢໍ້ຳນກວົຂອງພຣະອງົ 

  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍມຈີດິໃຈສບັສນົໄປ 

 16 ພຣະພິໂລດອນັແຮງກໍ້ຳຂອງພຣະອງົກວຳດໄປເໜ ອຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ສິື່ ງທີື່ ໜໍ້ຳຢໍ້ຳນຈຳກພຣະອງົຕດັຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍອອກ 

 17 ມນັອໍ້ອມຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄວໍ້ຮອບແຕື່ເຊົໍ້ຳຮອດຄ  ື່ຳເໝ ອນຢື່ຳງນ  ໍ້ຳຖໍ້ວມ 

   ມນັຖໍ້ວມຂໍ້ຳນໍ້ອຍລິບ 

 18 ພຣະອງົໃຫໍ້ຄນົຮກັ ແລະມດິສະຫຳຍຫື່ຳງເຫີນຈຳກຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ຜ ໍ້ທີື່ ຄຸໍ້ນເຄີຍກບັຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຢ ື່ໃນຄວຳມມ ດ 
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ການສັນລະເສີນພຣະເຈົ້າ ເພາະຄຳໝັ້ນສັນຍາ 
ແລະຄວາມຍິນດີຂອງພຣະອົງ 
ມດັຄິນບດົໜ ື່ ງຂອງເອທຳນ ຄນົເອັດຊະຣຳ. 

 1 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະຮໍ້ອງເພງເຖງິຄວຳມເມດຕຳຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເປັນນດິ 

   ດໍ້ວຍປຳກຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະປະກຳດຄວຳມສດັຊ ື່ ຂອງພຣະອງົ 

   ຕະຫລອດທກຸຊ ົື່ວອຳຍ ຸ

 2 ດໍ້ວຍຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄດໍ້ກ ື່ຳວແລໍ້ວວື່ຳ “ຄວຳມເມດຕຳຈະຕ ັໍ້ງຢ ື່ເປັນນດິ 

   ພຣະອງົຈະສະຖຳປະນຳຄວຳມສດັຊ ື່ ຂອງພຣະອງົໃນຟໍ້ຳສະຫວນັ” 

 3 “ເຮົຳໄດໍ້ກະທ  ຳຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳກບັຜ ໍ້ທີື່ ຖ ກເລ ອກຂອງເຮົຳ 

   ເຮົຳໄດໍ້ປະຕຍິຳນກບັ ດາວິດ ຜ ໍ້ຮບັໃຊໍ້ຂອງເຮົຳ 

 4 ວື່ຳ ‘ເຮົຳຈະສະຖຳປະນຳເຊ ໍ້ອສຳຍຂອງເຈົໍ້ຳໄວໍ້ເປັນນດິ 

   ແລະຈະສໍ້ຳງບນັລງັຂອງເຈົໍ້ຳໄວໍ້ທກຸຊ ົື່ວອຳຍ’ຸ” 

ເຊລຳ 

 5 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຟໍ້ຳສະຫວນັຈະສນັລະເສີນ 

   ກຳນອດັສະຈນັຂອງພຣະອງົ 

  ແລະສນັລະເສີນຄວຳມສດັຊ ື່ ຂອງພຣະອງົ 

   ໃນທີື່ ປະຊຸມຂອງບນັດຳຜ ໍ້ບ ລິສດຸດໍ້ວຍ 

 6 ເພຳະຜ ໍ້ໃດໃນຟໍ້ຳສະຫວນັຈະປຽບກບັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ 

   ໃນບນັດຳລ ກຫລຳນຂອງຜ ໍ້ມອີ  ຳນຳດ ຜ ໍ້ໃດຈະເໝ ອນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 
 7 ຄ ອງົ ພຣະເຈົ້າ ຜ ໍ້ເປັນທີື່ ຢ  ຳເກງຢື່ຳງຍິື່ ງໃນສະພຳຂອງບນັດຳຜ ໍ້ບ ລິສດຸ 

   ແລະບນັດຳຜ ໍ້ທີື່ ຢ ື່ຮອບພຣະອງົກ ຢ ຳເກງພຣະອງົ 

 8 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຈອມໂຍທຳ ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ຜ ໍ້ໃດຈະລິດທຳນພຸຳບເທົື່ ຳທຽມພຣະອງົ 

  ດໍ້ວຍຄວຳມສດັຊ ື່ ຂອງພຣະອງົຮອບພຣະອງົ 

 9 ພຣະອງົປກົຄອງກຳນຮນຸແຮງຂອງທະເລ ເມ  ື່ອຄ ໍ້ນສ ງຂ ໍ້ນພຣະອງົໃຫໍ້ສະຫງບົລງົ 

 10 ພຣະອງົຕ ີເອຢິບ ເປັນທື່ອນໆເໝ ອນຜ ໍ້ຖ ກຂໍ້ຳ 

   ພຣະອງົພດັສດັຕ ຂອງພຣະອງົດໍ້ວຍລິດພຣະກອນຂອງພຣະອງົ 

 11 ຟໍ້ຳສະຫວນັເປັນຂອງພຣະອງົ ແຜື່ນດນິໂລກເປັນຂອງພຣະອງົດໍ້ວຍ 

   ພຣະອງົໄດໍ້ຕ ັ ໍ້ງໂລກ ແລະບນັດຳສິື່ ງທີື່ ຢ ື່ໃນນ ັໍ້ນ 

 12 ທິດເໜ ອ ແລະທິດໃຕໍ້ ພຣະອງົກ ໄດໍ້ສໍ້ຳງ 
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   ພ ເຂົຳ ຕາໂບ ກບັພ ເຂົຳ ເຮີໂມນ  

  ຈະສນັລະເສີນພຣະນຳມຂອງພຣະອງົຢື່ຳງຊ ື່ ນບຳນ 

 13 ພຣະອງົມພີຣະກອນອນັຊງົລິດ ພຣະຫດັຂອງພຣະອງົກ ແຂງແຮງ 

   ພຣະຫດັຂວຳຂອງພຣະອງົກ ສ ງ 

 14 ຄວຳມທື່ຽງທ  ຳ ແລະຄວຳມຍດຸຕທິ  ຳເປັນຮຳກຖຳນແຫື່ງບນັລງັຂອງພຣະອງົ 

   ຄວຳມເມດຕຳ ແລະຄວຳມຈງິຍື່ຳງນ  ຳໜໍ້ຳພຣະອງົ 

 15 ຊນົຊຳດທີື່ ຮ ໍ້ຈກັໂຫື່ຮ ໍ້ອງຢື່ຳງຊ ື່ ນຊມົຍນິດ ີແລະຊ ື່ ນບຳນກ ເປັນສກຸ 

   ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

  ພວກເຂົຳຈະຍື່ຳງໃນຄວຳມສະຫວື່ຳງແຫື່ງພຣະພກັຂອງພຣະອງົ 

 16 ພວກເຂົຳຈະຊມົຊ ື່ ນຍນິດໃີນພຣະນຳມພຣະອງົແຕື່ເຊົໍ້ຳຮອດຄ  ື່ຳ 

   ແລະໄດໍ້ຮບັກຳນເຊດີຊ ໂດຍຄວຳມຊອບທ  ຳຂອງພຣະອງົ 

 17 ເພຳະພຣະອງົເປັນສະຫງ ື່ຳລຳສີແຫື່ງກ  ຳລງັຂອງພວກເຂົຳທງັຫລຳຍ 

   ແຕື່ໂດຍຄວຳມຍນິດຂີອງພຣະອງົ 

  ເຂົຳຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍທງັຫລຳຍຈະຖ ກເຊດີຊ ຂ ໍ້ນ 

 18 ເພຳະຜ ໍ້ປໍ້ອງກນັເຮົຳທງັຫລຳຍເປັນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ກະສດັຂອງເຮົຳເປັນອງົບ ລິສດຸແຫື່ງ ອິສຣາເອນ 

 19 ໃນເວລຳກື່ອນ ພຣະອງົກື່ຳວດໍ້ວຍນມິດິແກື່ຜ ໍ້ບ ລິສດຸຂອງພຣະອງົ 

   ແລະກື່ຳວວື່ຳ “ເຮົຳໄດໍ້ຊື່ວຍເຫລ ອຊຳຍໜຸື່ມຄນົໜ ື່ ງ 

  ເຮົຳໄດໍ້ເຊດີຊ ຄນົທີື່ ຖ ກເລ ອກຄນົໜ ື່ ງເໜ ອປະຊຳຊນົ 

 20 ເຮົຳໄດໍ້ພບົ ດາວິດ ຜ ໍ້ຮບັໃຊໍ້ຂອງເຮົຳ ດໍ້ວຍນ  ໍ້ຳມນັບ ລິສດຸຂອງເຮົຳ 

   ເຮົຳໄດໍ້ເຈມີລຳວໄວໍ້ແລໍ້ວ 

 21 ເພ ື່ ອວື່ຳມ  ຂອງເຮົຳຈະຢ ື່ກບັລຳວເປັນນດິ 

   ແລະແຂນຂອງເຮົຳຈະເສີມກ  ຳລງັຂອງລຳວ 

 22 ສດັຕ ຈະຮຽກຫຍງັຈຳກລຳວບ ື່ ໄດໍ້ ບດຸແຫື່ງຄວຳມຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍຈະກດົຂີື່ ລຳວບ ື່ ໄດໍ້ 

 23 ເຮົຳຈະຢຽບຢ ື່ຳສດັຕ ຂອງລຳວຕ ື່ໜໍ້ຳລຳວ ແລະຕຜີ ໍ້ທີື່ ກຽດຊງັລຳວໃຫໍ້ລ ົໍ້ມລງົ 

 24 ຄວຳມສດັຊ ື່ ແລະຄວຳມເມດຕຳຂອງເຮົຳຈະຢ ື່ກບັລຳວ 

   ແລະເຂົຳຂອງລຳວຈະເປັນທີື່ ເຊດີຊ ໂດຍນຳມຂອງເຮົຳ 

 25 ເຮົຳຈະເອົຳມ  ຂອງລຳວວຳງໄວໍ້ເທິງທະເລ 

   ແລະມ ຂວຳຂອງລຳວເທິງແມ ື່ນ  ໍ້ຳທງັຫລຳຍ 

 26 ລຳວຈະຮໍ້ອງຕ ື່ ເຮົຳວື່ຳ ‘ພຣະອງົເປັນ ພຣະບິດາ ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ພຣະເຈົ້າ ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ແລະເປັນສີລຳແຫື່ງຄວຳມພ ົໍ້ນຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ’ 

 27 ແລະເຮົຳຈະໃຫໍ້ລຳວເປັນບດຸຫວົປີຂອງເຮົຳດໍ້ວຍ 

   ສ ງກວື່ຳບນັດຳກະສດັແຫື່ງແຜື່ນດນິໂລກ 
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 28 ເຮົຳຈະເກບັຄວຳມເມດຕຳຂອງເຮົຳໄວໍ້ໃຫໍ້ລຳວເປັນນດິ 

   ແລະຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳຂອງເຮົຳຈະຕ ັໍ້ງໝັໍ້ນຄງົຢ ື່ເພ ື່ ອລຳວ 

 29 ເຮົຳຈະສະຖຳປະນຳເຊ ໍ້ອສຳຍຂອງລຳວໄວໍ້ເປັນນດິ 

   ທງັບນັລງັຂອງລຳວໃຫໍ້ດ  ຳລງົຕຳບເທົື່ ຳເວລຳຂອງຟໍ້ຳສະຫວນັ 

 30 ຖໍ້ຳລ ກຫລຳນຂອງລຳວຖິໍ້ມບນັຍດັຂອງເຮົຳ 

   ແລະບ ື່ ດ  ຳເນນີຕຳມຄ  ຳຕດັສິນຂອງເຮົຳ 

 31 ຖໍ້ຳພວກເຂົຳທງັຫລຳຍຝື່ຳຝ ນກດົເກນຂອງເຮົຳ 

   ແລະບ ື່ ໄດໍ້ຮກັສຳບນັຍດັຂອງເຮົຳ 

 32 ແລໍ້ວເຮົຳຈະລງົໂທດກຳນລະເມດີຂອງພວກເຂົຳດໍ້ວຍໄມ ໍ້ແສໍ້ 

   ແລະຄວຳມຊ ົື່ວຊໍ້ຳຂອງພວກເຂົຳດໍ້ວຍກຳນຂໍ້ຽນຕ ີ

 33 ແຕື່ຈະບ ື່ ຖອນຄວຳມເມດຕຳຂອງເຮົຳໄປຈຳກລຳວ 

   ຫລ ລະເມດີຕ ື່ ຄວຳມສດັຊ ື່ ຂອງເຮົຳ 

 34 ເຮົຳຈະບ ື່ ຝື່ຳຝ ນຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳຂອງເຮົຳ 

   ຫລ ພິກປີໍ້ນຖໍ້ອຍຄ  ຳທີື່ ອອກໄປຈຳກຮມີປຳກຂອງເຮົຳ 

 35 ເຮົຳປະຕຍິຳນດໍ້ວຍຄວຳມບ ລິສດຸຂອງເຮົຳເດັດຂຳດວື່ຳ 

   ເຮົຳຈະບ ື່ ຂີໍ້ຕວົະຕ ື່  ດາວິດ 
 36 ເຊ ໍ້ອສຳຍຂອງລຳວຈະດ  ຳລງົຢ ື່ເປັນນດິ 

   ບນັລງັຂອງລຳວຈະຢ ນຍຳວເໝ ອນຢື່ຳງດວງອຳທິດຕ ື່ໜໍ້ຳເຮົຳ 

 37 ຈະສະຖຳປະນຳໄວໍ້ເໝ ອນດ ັື່ງດວງຈນັເປັນນດິ 

   ແລະເປັນຊກັຂພີະຍຳນອນັສດັຊ ື່ ໃນທໍ້ອງຟໍ້ຳ” 

ເຊລຳ 

 38 ແຕື່ພຣະອງົໄດໍ້ຖິໍ້ມອອກໄປ ແລະກຽດຊງັ 

   ພຣະອງົຊງົພຣະພິໂລດຕ ື່ ຜ ໍ້ທີື່ ເຈມີໄວໍ້ຂອງພຣະອງົ 

 39 ພຣະອງົໄດໍ້ບອກເລີກຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳກບັຜ ໍ້ຮບັໃຊໍ້ຂອງພຣະອງົ 

   ພຣະອງົຊງົເຮັດໃຫໍ້ມງົກດຸຂອງເພິື່ ນເປັນມນົທິນໂດຍຖິໍ້ມລງົສ ື່ພ ໍ້ນດນິ 

 40 ພຣະອງົໄດໍ້ພງັຮ ົໍ້ວຂອງເພິື່ ນທງັໝດົ 

   ພຣະອງົເຮັດໃຫໍ້ທີື່ ກ  ຳບງັເຂັໍ້ມແຂງຂອງເພິື່ ນຫກັເພພງັ 

 41 ຄນົທງັປວງທີື່ ຜື່ຳນໄປກ ປຸໍ້ນເພິື່ ນ ເພິື່ ນກຳຍເປັນທີື່ ນນິທຳຂອງເພ ື່ ອນບໍ້ຳນ 

 42 ພຣະອງົຍກົຍໍ້ອງມ  ຂວຳຂອງສດັຕ ຂອງເພິື່ ນ 

   ພຣະອງົເຮັດໃຫໍ້ສດັຕ ທງັໝດົຂອງເພິື່ ນຊມົຊ ື່ ນຍນິດ ີ

 43 ຈງິແທໍ້ ພຣະອງົຫນັຄມົດຳບຂອງເພິື່ ນ 

   ແລະພຣະອງົບ ື່ ໄດໍ້ເຮັດໃຫໍ້ເພິື່ ນຕ ັໍ້ງໝັໍ້ນຢ ື່ໃນສງົຄຳມ 

 44 ພຣະອງົໄດໍ້ເຮັດໃຫໍ້ສະຫງ ື່ຳຂອງເພິື່ ນເສ ື່ ອມສ ນໄປ 
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   ແລະຖິໍ້ມບນັລງັຂອງເພິື່ ນລງົສ ື່ພ ໍ້ນດນິ 

 45 ພຣະອງົຕດັໄວໜຸື່ມຂອງເພິື່ ນໃຫໍ້ສ ັ ໍ້ນເຂົໍ້ຳ ແລະຄມຸເພິື່ ນໄວໍ້ດໍ້ວຍຄວຳມອບັອຳຍ 

ເຊລຳ 

ພຣະສັນຍາອັນໝັ້ນຄົງຂອງພຣະເຈົ້າຕໍ່ດາວິດ 
 46 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະອງົຈະເຊ ື່ ອງພຣະອງົເອງຢ ື່ດນົເທົື່ ຳໃດ ເປັນນດິຫລ  

   ພຣະພິໂລດຂອງພຣະອງົຈະໄໝໍ້ຢ ື່ດນົເທົື່ ຳໃດ 

 47 ຂ ລະນ ກວື່ຳ ຊື່ວງຊວີດິຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍສ ັໍ້ນເທົື່ ຳໃດ 

   ເຫດໃດພຣະອງົເນລະມດິສໍ້ຳງບນັດຳມະນດຸມຳຢື່ຳງໄຮໍ້ປະໂຫຍດ 

 48 ມະນດຸຄນົໃດມຊີວີດິຢ ື່ໄດໍ້ໂດຍບ ື່ ຕໍ້ອງເຫັນຄວຳມຕຳຍ 

   ລຳວຈະຊື່ວຍຈດິວນິຍຳນຂອງຕນົໃຫໍ້ພ ົໍ້ນຈຳກມ ຂອງຄວຳມຕຳຍໄດໍ້ຫລ  

ເຊລຳ 

 49 ຂໍ້ຳແດື່ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຄວຳມເມດຕຳໃນເວລຳກື່ອນຂອງພຣະອງົຢ ື່ທີື່ ໃດ 

   ຊ ື່ ງພຣະອງົປະຕຍິຳນຕ ື່  ດາວິດ ໂດຍຄວຳມຈງິຂອງພຣະອງົ 

 50 ຂໍ້ຳແດື່ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂ ລະນ ກວື່ຳຜ ໍ້ຮບັໃຊໍ້ຂອງພຣະອງົຖ ກປໍ້ອຍດື່ຳຢື່ຳງໃດ 

   ແລະຂໍ້ຳນໍ້ອຍຮບັກຳນໝິື່ ນປະໝຳດຂອງບນັດຳຊນົຊຳດ 

  ທີື່ ມອີ  ຳນຳດໃຫຍື່ໄວໍ້ໃນເອິກຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍຢື່ຳງໃດ 

 51 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ນ ັໍ້ນແຫລະ ສດັຕ ຂອງພຣະອງົໄດໍ້ເຍຳະເຍີໍ້ຍ 

   ນ ັໍ້ນແຫລະ ພວກເຂົຳເຍຳະເຍີໍ້ຍຮອຍຕນີຂອງຜ ໍ້ທີື່ ເຈມີໄວໍ້ຂອງພຣະອງົ 

 52 ສຳທກຸຳນແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເປັນນດິ ອຳແມນ ແລະອຳແມນ 

ບົດທີ 90 
ຄວາມອູ່ອນແອຂອງມະນຸດ 

 1 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະອງົຊງົເປັນທີື່ ເພິື່ ງຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍເລ ໍ້ອຍມຳ. 

 2 ພຣະອງົຊງົເປັນ ພຣະເຈົ້າ ອງົຊ ົື່ວນລິນັດອນ ບ ື່ ມກີກົແລະບ ື່ ມປີຳຍ 

   ກື່ອນສໍ້ຳງພ ທງັຫລຳຍ ແລະຜ ນແຜື່ນດນິໂລກນີໍ້. 

 3 ພຣະອງົຊງົບອກໃຫໍ້ມະນດຸກບັຄ ນໄປຫຳສິື່ ງທີື່ ພວກເຂົຳເຄີຍເປັນຢ ື່ມຳກື່ອນ 

   ພຣະອງົຊງົປື່ຽນແປງພວກເຂົຳໃຫໍ້ກບັຄ ນເປັນດນິອີກ. 

 4 ສ  ຳລບັພຣະອງົພນັປີເທົື່ ຳກບັມ  ໍ້ດຽວ 

   ມນັເໝ ອນກບັມ  ໍ້ວຳນນີໍ້ທີື່ ຜື່ຳນໄປແລໍ້ວ 

  ແລະເໝ ອນກບັເວລຳສ ັໍ້ນ ໆໃນຕອນກຳງຄ ນ. 

 5 ພຣະອງົຊງົກວຳດມະນດຸອອກເໝ ອນກະແສນ  ໍ້ຳກວຳດ 

   ຊວີດິພວກເຂົຳເໝ ອນຄວຳມຝນັ 
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  ແລະພວກເຂົຳກ ເໝ ອນຕ ົໍ້ນຫຍໍ້ຳທີື່ ສດົຊ ື່ ນໃນຕອນເຊົໍ້ຳ. 

 6 ຊ ື່ ງປົື່ງຂ ໍ້ນ ແລະອອກດອກຢື່ຳງເບກີບຳນ 

   ແລໍ້ວມນັກ ຫື່ຽວແຫໍ້ງ ແລະຕຳຍໄປໃນຕອນແລງ. 

 7 ພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄດໍ້ຖ ກທ  ຳລຳຍດໍ້ວຍພຣະພິໂລດຂອງພຣະອງົ 

   ພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍສ ັື່ນຕກົໃຈ 

  ດໍ້ວຍຄວຳມຮໍ້ຳຍຢື່ຳງແຮງກໍ້ຳຂອງພຣະອງົ. 

 8 ພຣະອງົຊງົຮ ໍ້ຈກັຄວຳມຜິດຂອງພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ແລະຊງົເຫັນຄວຳມຜິດທີື່ ພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍອ  ຳໄວໍ້. 

 9 ພຣະພິໂລດຂອງພຣະອງົກ ບນັທອນ 

   ໃຫໍ້ຊວີດິປະຈ  ຳວນັຂອງພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍສ ັໍ້ນລງົ 

  ຊວີດິຂອງພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄດໍ້ມຳເຖງິຈດຸຈບົເໝ ອນດ ັື່ງສຽງລມົ. 

 10 ຕະຫລອດເຈດັສິບປີທີື່ ພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍມຊີວີດິຢ ື່ 

   ແລະຖໍ້ຳວື່ຳພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍມເີຫ ື່ ອແຮງຈນົຮອດແປດສິບປີ 

  ມນັກ ຍງັພຳໃຫໍ້ພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍມຄີວຳມຂດັສນົ ແລະຄວຳມທກຸລ  ຳບຳກອີກ 

   ໃນບ ື່ ຊໍ້ຳນີໍ້ຊວີດິຈະສິໍ້ນສດຸລງົແລະພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍກ ຈະຕຳຍໄປ. 

 11 ແມ ື່ນໃຜຮ ໍ້ຈກັລິດແຫື່ງພຣະພິໂລດຂອງພຣະອງົຢື່ຳງແທໍ້ຈງິ 

   ພຣະພິໂລດຂອງພຣະອງົນ ັໍ້ນໜໍ້ຳຢໍ້ຳນສ  ື່ຳໃດ. 

 12 ຂ ພຣະອງົຊງົສ ັື່ງສອນໃຫໍ້ພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍເຂົໍ້ຳໃຈວື່ຳຊວີດິນີໍ້ນ ັ ໍ້ນສ ັໍ້ນຫລຳຍ 

   ເພ ື່ ອພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະກຳຍເປັນຄນົສະຫລຳດ. 

 13 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ຍງັດນົປຳນໃດພຣະອງົຈ ື່ງຈະຍກົໂທດແກື່ພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

  ຂ ໂຜດສງົສຳນຜ ໍ້ຮບັໃຊໍ້ຂອງພຣະອງົດໍ້ວຍ. 

 14 ໃນທກຸໆເຊົໍ້ຳ ຂ ໃຫໍ້ພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍເຕັມໄປດໍ້ວຍຄວຳມຮກັ 

   ອນັໝັໍ້ນຄງົຂອງພຣະອງົ 

  ເພ ື່ ອພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະຮໍ້ອງເພງ ແລະຍນິດຕີະຫລອດຊ ົື່ວຊວີດິ. 

 15 ໃນຂະນະນີໍ້ ຂ ພຣະອງົຊງົປະທຳນຄວຳມສກຸໃຫໍ້ພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ເທົື່ ຳກນັກບັຄວຳມໂສກເສົໍ້ຳທີື່ ພຣະອງົຊງົໃຫໍ້ແຕື່ກ ື່ອນ 

  ໃນຫລຳຍປີທີື່ ພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍມຄີວຳມທກຸລ  ຳບຳກ. 

 16 ຂ ໃຫໍ້ພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍຜ ໍ້ຮບັໃຊໍ້ຂອງພຣະອງົເຫັນກດິຈະກຳນ 

   ອນັຍິື່ ງໃຫຍື່ຂອງພຣະອງົ 

  ແລະຂ ໃຫໍ້ເຊ ໍ້ອສຳຍຂອງພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ເຫັນລດັສະໝີອນັຍິື່ ງໃຫຍື່ຂອງພຣະອງົດໍ້ວຍ. 

 17 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 
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   ຂ ໃຫໍ້ພຣະພອນຂອງພຣະອງົດ  ຳລງົຢ ື່ນ  ຳພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

  ຂ ພຣະອງົຊງົກະທ  ຳໃຫໍ້ວຽກງຳນຂອງພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍສ  ຳເລັດຜນົ. 

ບົດທີ 91 
ພຣະເຈົ້າຜ ້ຊົງຄຸ້ມຄອງພວກເຮົາ 

 1 ຜ ໍ້ທີື່ ໄປເພິື່ ງຄວຳມປອດໄພໃນ ພຣະເຈົ້າ ອງົສ ງສດຸ 

   ແລະຜ ໍ້ທີື່ ອຳໄສຢ ື່ພຳຍໃຕໍ້ຮ ົື່ມເງຳົຂອງພຣະຜ ໍ້ຊງົອ  ຳນຳດຍິື່ ງໃຫຍື່. 

 2 ຈະເວົໍ້ຳກບັພຣະອງົວື່ຳ, 

   “ພຣະອງົຊງົເປັນຜ ໍ້ປໍ້ອງກນັແລະຄຸໍ້ມຄອງຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

  ພຣະອງົຊງົເປັນ ພຣະເຈົ້າ ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄວໍ້ເນ ໍ້ອເຊ ື່ ອໃຈໃນພຣະອງົ.” 

 3 ພຣະອງົຊງົຊື່ອຍທື່ຳນໃຫໍ້ພ ົໍ້ນຈຳກບໍ້ວງແຮໍ້ວອນັລບັລີໍ້ທກຸຢື່ຳງແນື່ນອນ 

   ແລະຈຳກພະຍຳດໂລຄຳນຳ ໆປະກຳນ. 

 4 ພຣະອງົຊງົຕຸໍ້ມທື່ຳນດໍ້ວຍປີກຂອງພຣະອງົ 

   ທື່ຳນຈະປອດໄພພຳຍໃຕໍ້ກຳນພິທກັຮກັສຳຂອງພຣະອງົ 

  ຄວຳມສດັຊ ື່ ຂອງພຣະອງົຈະຄຸໍ້ມຄອງ ແລະປໍ້ອງກນັທື່ຳນໄວໍ້. 

 5 ທື່ຳນບ ື່ ຕໍ້ອງຢໍ້ຳນອນັຕະລຳຍໃນເວລຳກຳງຄ ນ 

   ຫລ ລ ກທະນ ທີື່ ຍງິມຳຢື່ຳງກະທນັຫນັໃນເວລຳກຳງເວັນ. 

 6 ຫລ ພະຍຳດໂລຄຳທີື່ ເກດີຕດິຕ ື່ ໃນເວລຳກຳງຄ ນ 

   ຕະຫລອດທງັໂຣກລະບຳດທີື່ ເກດີຂ ໍ້ນໃນເວລຳກຳງເວັນ. 

 7 ອຳດຈະມພີນັຄນົລ ົໍ້ມລງົໃຫໍ້ທື່ຳນ 

   ສິບພນັຄນົຈະຕຳຍອໍ້ອມຮອບທື່ຳນ 

  ແຕື່ທື່ຳນຈະບ ື່ ໄດໍ້ຮບັອນັຕະລຳຍຢື່ຳງໃດໝດົ. 

 8 ທື່ຳນຈະເຫັນວື່ຳ 

   ຄນົຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍຈະຖ ກລງົໂທດແບບໃດ. 

 9 ເນ ື່ ອງຈຳກວື່ຳທື່ຳນໄດໍ້ເອົຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເປັນຜ ໍ້ປໍ້ອງກນັທື່ຳນ 

   ແລະເອົຳ ພຣະເຈົ້າ ອງົສ ງສດຸເປັນທີື່ ເພິື່ ງຂອງທື່ຳນ. 

 10 ໄພພິບດັຈະບ ື່ ມຳຕກົຖ ກທື່ຳນ 

   ຄວຳມໂຫດຮໍ້ຳຍຈະບ ື່ ມຳໃກໍ້ເຮ ອນຂອງທື່ຳນ. 

 11 ພຣະເຈົ້າ ຈະຊງົສ ັື່ງພວກເທວະດຳລງົມຳຮກັສຳເບິື່ ງແຍງທື່ຳນ 

   ໃນທກຸບື່ອນທີື່ ທື່ຳນໄປ. 

 12 ພວກເທວະດຳຈະອ ໍ້ມທື່ຳນໄວໍ້ 

   ເພ ື່ ອບ ື່ ໃຫໍ້ທື່ຳນສະດດຸກໍ້ອນຫີນ. 
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 13 ທື່ຳນຈະຜຳບແພໍ້ສິື່ ງຮ ໍ້ຳຍ ແລະງ  ພິດ 

   ໂດຍຢຽບມນັລງົໃຕໍ້ພ ໍ້ນຕນີຂອງທື່ຳນ. 

 14 ພຣະເຈົ້າ ຊງົກື່ຳວວື່ຳ, “ເຮົຳຈະຊື່ອຍຜ ໍ້ທີື່ ຮກັເຮົຳໃຫໍ້ພ ົໍ້ນໄພ 

   ແລະຄຸໍ້ມຄອງຜ ໍ້ທີື່ ຮ  ໍ້ຈກັເຮົຳ. 

 15 ເວລຳລຳວເອີໍ້ນຫຳເຮົຳ ເຮົຳຈະຕອບລຳວ 

   ເມ  ື່ອລຳວຕກົຢ ື່ໃນຄວຳມທກຸຍຳກລ  ຳບຳກ 

  ເຮົຳຈະຊື່ອຍຊວີດິລຳວ ແລະໃຫໍ້ກຽດແກື່ລຳວ 

   ເຮົຳຈະສະຖດິຢ ື່ກບັລຳວ. 

 16 ເຮົຳຈະຕອບແທນລຳວ ໂດຍໃຫໍ້ລຳວມຊີວີດິຍ ນຍຳວ 

   ແລະເຮົຳຈະຊື່ອຍໃຫໍ້ລຳວພ ົໍ້ນໄພຢື່ຳງແນື່ນອນ.” 

ບົດທີ 92 
ການສັນລະເສີນຄວາມດີຂອງພຣະເຈົ້າ 
ເພງສນັລະເສີນ ຫລ ບດົເພງສ  ຳລບັວນັສະບຳໂຕ 

 1 ເປັນກຳນດທີີື່ ຈະໂມທະນຳພຣະຄນຸ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂໍ້ຳແດື່ອງົຜ ໍ້ສ ງສດຸ 

   ທີື່ ຈະຮໍ້ອງເພງສນັລະເສີນພຣະນຳມຂອງພຣະອງົ 

 2 ທີື່ ຈະປະກຳດພຣະເມດຕຳຂອງພຣະອງົໃນຕອນເຊົໍ້ຳ 

   ແລະຄວຳມສດັຊ ື່ ຂອງພຣະອງົໃນກຳງຄ ນ 

 3 ເປັນສຽງກໍ້ອງໄປດໍ້ວຍພິນສິບສຳຍ ແລະພິນໃຫຍື່ ແລະດໍ້ວຍສຽງພິນຄ ື່ 

 4 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເພຳະພຣະອງົເຮັດໃຫໍ້ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຍນິດ ີ

   ດໍ້ວຍພຣະລຳຊະກດິຂອງພຣະອງົ 

  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະສະຫລອງໄຊຊະນະເນ ື່ ອງໃນພຣະຫດັຖະກດິຂອງພຣະອງົ 

 5 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະລຳຊະກດິຂອງພຣະອງົໃຫຍື່ຫລວງ 

   ພຣະດ  ຳລິຂອງພຣະອງົສດຸເລິກລ  ໍ້ຳ 

 6 ຄນົໂງ ື່ຈະຮ ໍ້ບ ື່ ໄດໍ້ ຄນົໂຫດຮໍ້ຳຍເຂົໍ້ຳໃຈເລ ື່ ອງນີໍ້ບ ື່ ໄດໍ້ 

 7 ວື່ຳ ເຖງິແມ ື່ນຄນົຊ ົື່ວຈະງອກຂ ໍ້ນເໝ ອນຢື່ຳງຫຍໍ້ຳ 

   ແລະຄນົກະທ  ຳຄວຳມຊ ົື່ວຊໍ້ຳທງັປວງຈະຈະເລີນຂ ໍ້ນ 

  ພວກເຂົຳທງັຫລຳຍຈະຖ ກທ  ຳລຳຍເປັນນດິ 

 8 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຕື່ພຣະອງົຢ ື່ເທິງທີື່ ສ ງເປັນນດິ 

 9 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເພຳະເບິື່ ງແມ ສດັຕ ຂອງພຣະອງົ ເພຳະເບິື່ ງແມ 

   ສດັຕ ຂອງພຣະອງົຈະຈບິຫຳຍ 

  ຄນົກະທ  ຳຄວຳມຊ ົື່ວຊໍ້ຳທງັປວງຈະຕໍ້ອງກະຈດັກະຈຳຍໄປ 

 10 ແຕື່ພຣະອງົເຊດີຊ ເຂົຳຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍເໝ ອນກບັເຂົຳງວົກະທິງ 
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   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະຖ ກເຈມີດໍ້ວຍນ  ໍ້ຳມນັໃໝື່ 

 11 ໃນຕຳຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະເຫັນຄວຳມປຳດຖະໜຳຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ຕ ື່ ພວກສດັຕ ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍນ ັໍ້ນສ  ຳເລັດ 

  ຫ ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະໄດໍ້ຍນິເຖງິຄວຳມປຳດຖະໜຳຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ຕ ື່ ຄນົຊ ົື່ວທີື່ ລກຸຂ ໍ້ນສ ໍ້ຂ ໍ້ຳນ ໍ້ອຍນ ັໍ້ນສ  ຳເລັດ 

 12 ຄນົຊອບທ  ຳຈະງອກຂ ໍ້ນເໝ ອນຢື່ຳງຕ ົໍ້ນຕຳນ 

   ພວກເຂົຳຈະຈະເລີນຂ ໍ້ນເໝ ອນຢື່ຳງຕ ົໍ້ນສນົສີດຳໃນ ເລບານອນ 
 13 ຄນົທີື່ ຖ ກປ ກໄວໍ້ໃນພຣະນເິວດຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະຈະເລີນຂ ໍ້ນ 

   ໃນບ ລິເວນຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຂອງເຮົຳທງັຫລຳຍ 

 14 ພວກເຂົຳແກື່ແລໍ້ວກ ຍງັເກດີຜນົ ພວກເຂົຳຈະມນີ  ໍ້ຳລໍ້ຽງເຕັມ ແລະຂຽວສດົຢ ື່ 

 15 ເພ ື່ ອສະແດງວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ນ ັໍ້ນທື່ຽງທ  ຳ ພຣະອງົເປັນສີລຳຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ໃນພຣະອງົບ ື່ ມຄີວຳມອະທ  ຳ 

ບົດທີ 93 
ພຣະເຈົ້າຊົງເປັນເຈົ້າຊີວິດ 

 1 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົເປັນເຈົໍ້ຳຊວີດິ 

   ພຣະອງົຊງົຫຸໍ້ມຫ ື່ ດ ໍ້ວຍສະຫງ ື່ຳລຳສີ 

  ແລະຊງົເຕັມໄປດໍ້ວຍອ  ຳນຳດ 

   ແນື່ນອນທີື່ ສດຸ ແຜື່ນດນິໂລກຕ ັໍ້ງໝັໍ້ນຄງົຢ ື່ 

  ແລະຈະບ ື່ ຍກົຍໍ້ຳຍໄປໃສ. 

 2 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະທີື່ ນ ັື່ງຂອງພຣະອງົຊງົມຢີ ື່ 

   ແລະພຣະອງົຊງົເປັນຢ ື່ຕ ັ ໍ້ງແຕື່ໃດ ໆມຳ. 

 3 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ສຽງມະຫຳສະໝດຸເລິກດງັກໍ້ອງ 

   ສະໜັື່ນຫວ ັື່ນໄຫວ. 

 4 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົເປັນຜ ໍ້ປກົຄອງສ ງສດຸໃນສະຫວນັຊ ັໍ້ນຟໍ້ຳ 

   ພຣະອງົຊງົຍິື່ ງໃຫຍື່ກວື່ຳສຽງມະຫຳສະໝດຸ 

  ແລະຊງົມອີ  ຳນຳດເໜ ອກວື່ຳຄ ໍ້ນທະເລ. 

 5 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະບນັຍດັຂອງພຣະອງົຊງົແນື່ແທໍ້ 

   ພຣະວຫິຳນຂອງພຣະອງົຊງົບ ລິສດຸ ແລະເປັນຢ ື່ຕະຫລອດໄປ. 
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ບົດທີ 94 

ການຂໍຮ້ອງເລື່ອງການປົກຄອງແບບກົດຂີ່ 
ແລະການຂາດຄວາມເຄົາລົບ 

 1 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເຈົໍ້ຳແຫື່ງກຳນແກໍ້ແຄໍ້ນ ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະເຈົ້າ  

   ເຈົໍ້ຳແຫື່ງກຳນແກໍ້ແຄໍ້ນ ຂ ສະແດງພຣະອງົ 

 2 ຂໍ້ຳແດື່ຜ ໍ້ພິພຳກສຳໂລກ ຂ ລກຸຂ ໍ້ນ 

   ໃຫໍ້ຄນົຈອງຫອງໄດໍ້ຮບັຜນົຕອບສະໜອງອນັສມົກບັພວກເຂົຳ 

 3 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຄນົຊ ົື່ວຈະດນົເທົື່ ຳໃດ ຄນົຊ ົື່ວຈະດ  ຳລງົຢ ື່ດນົເທົື່ ຳໃດ 

 4 ພວກເຂົຳຈະຈ ົື່ມ ແລະເວົໍ້ຳຢື່ຳງຈອງຫອງດນົເທົື່ ຳໃດ 

   ຄນົກະທ  ຳຄວຳມຊ ົື່ວຊໍ້ຳທງັປວງຈະໂອໍ້ອວດດນົເທົື່ ຳໃດ 

 5 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພວກເຂົຳຕປີະຊຳຊນົຂອງພຣະອງົເປັນຕື່ອນໆ 

   ແລະເຮັດມ ລະດກົຂອງພຣະອງົໃຫໍ້ທກຸຍຳກ 

 6 ພວກເຂົຳສງັຫຳນແມ ື່ໝໍ້ຳຍ ແລະຄນົຕື່ຳງດໍ້ຳວ ແລະຄຳດຕະກ  ຳລ ກກ  ຳພໍ້ຳພ ື່ 

 7 ພວກເຂົຳກື່ຳວວື່ຳ “ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະບ ື່ ແລເຫັນ 

   ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ຢາໂຄບ ຈະບ ື່ ຮ  ໍ້ເຫັນ” 

 8 ຄນົໂງ ື່ທີື່ ສດຸຂອງປະຊຳຊນົເອີຍ ຈ ົື່ງເຂົໍ້ຳໃຈສຳ ຄນົໂງ ື່ທງັຫລຳຍ 

   ເມ  ື່ອໃດເຈົໍ້ຳຈ ື່ ງຈະສະຫລຳດ 

 9 ພຣະອງົຜ ໍ້ສໍ້ຳງຫ  ພຣະອງົຈະບ ື່ ໄດໍ້ຍນິຫລ  ພຣະອງົຜ ໍ້ປ ັ ໍ້ນຕຳ 

   ພຣະອງົຈະບ ື່ ເຫັນຫລ  

 10 ພຣະອງົຜ ໍ້ຕສີອນບນັດຳປະຊຳຊຳດ ພຣະອງົຈະບ ື່ ນຳບຄ ື່ຫລ  

   ພຣະອງົຜ ໍ້ສອນຄວຳມຮ ໍ້ໃຫໍ້ມະນດຸ ພຣະອງົຈະບ ື່ ຮ  ໍ້ຫລ  

 11 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຮ ໍ້ຄວຳມຄິດຂອງມະນດຸວື່ຳເປັນພຽງແຕື່ສິື່ ງທີື່ ບ ື່ ມປີະໂຫຍດຫຍງັ 

ພຣະພອນແຫູ່ງຄວາມທຸກຍາກ 
 12 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຄນົທີື່ ພຣະອງົຕສີອນນ ັໍ້ນກ ເປັນສກຸ 

   ຄ ຄນົທີື່ ພຣະອງົສອນດໍ້ວຍພຣະບນັຍດັຂອງພຣະອງົ 

 13 ເພ ື່ ອຈະໃຫໍ້ລຳວພກັຈຳກມ ໍ້ລ  ຳບຳກຈນົກວື່ຳຈະຂດຸຊະໄວໍ້ໃຫໍ້ຄນົຊ ົື່ວ 

 14 ເພຳະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະບ ື່ ປະຖິໍ້ມປະຊຳຊນົຂອງພຣະອງົ 

   ພຣະອງົຈະບ ື່ ສະລະມ ລະດກົຂອງພຣະອງົ 

 15 ເພຳະຄວຳມຍດຸຕທິ  ຳຈະກບັໄປຫຳຄວຳມຊອບທ  ຳ 

   ແລະບນັດຳຄນົທື່ຽງທ  ຳໃນໃຈຈະຕດິຕຳມໄປ 

 16 ຜ ໍ້ໃດຈະລກຸຂ ໍ້ນຕ ື່ ຕໍ້ຳນຄນົກະທ  ຳຄວຳມຊ ົື່ວແທນຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ຜ ໍ້ໃດຈະຢ ນຕ ື່ ສ ໍ້ຄນົກະທ  ຳຄວຳມຊ ົື່ວຊໍ້ຳແທນຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

 17 ຖໍ້ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ບ ື່ ແມ ື່ນຄວຳມອປຸະຖ  ຳຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 
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   ວນິຍຳນຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍຄງົຢ ື່ໃນຄວຳມສະຫງດັ 

 18 ເມ  ື່ອຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍໄດໍ້ຄິດວື່ຳ “ຕນີຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍພະລຳດລ ົໍ້ມ” ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ຄວຳມເມດຕຳຂອງພຣະອງົຍ ດຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍໄວໍ້ 

 19 ເມ  ື່ອຄວຳມກງັວນົໃນໃຈຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍມຫີລຳຍ 

   ກຳນເລົໍ້ຳໂລມຂອງພຣະອງົກ ໜ ນຈດິໃຈຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍໃຫໍ້ຊ ື່ ນບຳນ 

 20 ບນັລງັແຫື່ງຄວຳມຊ ົື່ວຊໍ້ຳຈະຮື່ວມມດິກບັພຣະອງົໄດໍ້ຫລ  

   ຄ ຜ ໍ້ທີື່ ໃຊໍ້ກດົໝຳຍປະກອບກຳນຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍ 

 21 ພວກເຂົຳທງັຫລຳຍຜ ກມດິກນັຕ ື່ ສ ໍ້ຊວີດິຂອງຄນົຊອບທ  ຳ 

   ແລະໄດໍ້ໂທດເລ ອດທີື່ ບ ື່ ມຄີວຳມຜິດ 

 22 ແຕື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເປັນທີື່ ກ  ຳບງັເຂັໍ້ມແຂງຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍແລໍ້ວ 

   ແລະ ພຣະເຈົ້າ ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍເປັນສີລຳບື່ອນລີໍ້ໄພຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

 23 ພຣະອງົຈະນ  ຳຄວຳມຊ ົື່ວຊໍ້ຳຂອງພວກເຂົຳກບັມຳສະໜອງພວກເຂົຳ 

   ແລະຈະຕດັພວກເຂົຳອອກ ເພຳະຄວຳມຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍຂອງພວກເຂົຳ 

  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງເຮົຳຈະຕດັພວກເຂົຳອອກ 

ບົດທີ 95 
ການສັນລະເສີນພຣະເຈົ້າ 

 1 ມຳເທີໍ້ນ ເຮົຳພຳກນັມຳສນັລະເສີນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ຂ ໃຫໍ້ພວກເຮົຳຮໍ້ອງເພງມ ື່ວນຊ ື່ ນຖວຳຍແດື່ພຣະຜ ໍ້ຄຸໍ້ມຄອງ 

  ແລະ ພຣະຜ ູ້ຊ່ອຍ ໃຫໍ້ພ ົໍ້ນໄພຂອງພວກເຮົຳ. 

 2 ພວກເຮົຳຈ ົື່ງຫຍບັເຂົໍ້ຳມຳຫຳພຣະອງົເພ ື່ ອກ ື່ຳວຂອບພຣະຄນຸ 

   ແລະຮໍ້ອງເພງສນັລະເສີນຢື່ຳງມ ື່ວນຊ ື່ ນ. 

 3 ເພຳະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ທີື່ ເປັນ ພຣະເຈົ້າ ອງົຍິື່ ງໃຫຍື່ 

   ແລະເປັນ ພຣະເຈົ້າ ມະຫຳຊວີດິອງົຍິື່ ງໃຫຍື່ເໜ ອພະທງັຫລຳຍ. 

 4 ພຣະອງົຊງົປກົຄອງເໜ ອແຜື່ນດນິໂລກທງັໝດົ 

   ຈຳກບື່ອນເລິກທີື່ ສດຸໃນຖ  ໍ້ຳ ຈນົເຖງິຍອດພ ສ ງ. 

 5 ພຣະອງົຊງົຄຸໍ້ມຄອງເໜ ອນ  ໍ້ຳທະເລ ຊ ື່ ງພຣະອງົເປັນຜ ໍ້ສໍ້ຳງຂ ໍ້ນ 

   ແລະພໍ້ອມທງັແຜື່ນດນິທີື່ ພຣະອງົຊງົປະກອບຂ ໍ້ນມຳເອງ. 

 6 ມຳເທີໍ້ນ ໃຫໍ້ພວກເຮົຳມຳຂຳບໄຫວໍ້ນະມດັສະກຳນພຣະອງົ 

   ແລະຄເຸຂົື່ ຳລງົຕ ື່ ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະຜ ໍ້ສໍ້ຳງຂອງພວກເຮົຳ. 

 7 ພຣະອງົຊງົເປັນ ພຣະເຈົ້າ ຂອງພວກເຮົຳ 

   ພວກເຮົຳເປັນໄພື່ພນົທີື່ ພຣະອງົຊງົເຝົໍ້ຳຮກັສຳເບິື່ ງແຍງ 
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  ແລະເປັນຝ ງຊນົຈ  ຳນວນໜ ື່ ງທີື່ ພຣະອງົຊງົລໍ້ຽງໄວໍ້ 

  ມ ໍ້ນີໍ້ຈ ົື່ງຟງັຄ  ຳທີື່ ພຣະອງົຊງົກື່ຳວ. 

 8 ຢື່ຳດ ໍ້ດ ໍ້ຳນເໝ ອນດ ັື່ງປ ື່ຍື່ຳຕຳຍຳຍຂອງພວກເຈົໍ້ຳທີື່  ເມຣິບາ  

   ແລະໃນຖິື່ ນແຫໍ້ງແລໍ້ງກນັດຳນທີື່  ມາສາ. 
 9 ໃນທີື່ ນ ັ ໍ້ນພວກເຂົຳໄດໍ້ທດົລອງ ແລະພິສ ດເບິື່ ງເຮົຳ 

   ໃນເມ  ື່ອພວກເຂົຳເອງກ ໄດໍ້ເຫັນສິື່ ງທີື່ ເຮົຳ 

  ໄດໍ້ກະທ  ຳແກື່ພວກເຂົຳແລໍ້ວ. 

 10 ຕະຫລອດສີື່ ສິບປີ ເຮົຳໄດໍ້ເບ ື່ ອໜື່ຳຍປະຊຳຊນົເຫລົື່ ຳນີໍ້ 

   ເພຳະພວກເຂົຳບ ື່ ມຄີວຳມຈງົຮກັພກັດ ີ

  ພວກເຂົຳປະຕເິສດ ບ ື່ ຍອມເຊ ື່ ອຟງັຄ  ຳສ ັື່ງຂອງເຮົຳ. 

 11 ເຮົຳໄດໍ້ຄຽດແຄໍ້ນ ແລະເຄີຍສນັຍຳຢື່ຳງເດັດຂຳດວື່ຳ 

   ພວກເຂົຳຈະບ ື່ ມໂີອກຳດເຂົໍ້ຳໄປໃນແຜື່ນດນິ 

  ທີື່ ເຮົຳຈະໃຫໍ້ພວກເຂົຳຢດຸພກັນ ັໍ້ນຈກັເທ ື່ ອ.” 

ບົດທີ 96 
ພຣະເຈົ້າຊົງເປັນພຣະເຈົ້າມະຫາຊີວິດອົງສ ງສຸດ 

 1 ຈ ົື່ງຮໍ້ອງເພງໃໝື່ຖວຳຍແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ທົື່ວທງັໂລກຈ ົື່ງຮໍ້ອງເພງຖວຳຍແດື່ພຣະອງົ. 

 2 ຈ ົື່ງຮໍ້ອງເພງຖວຳຍແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແລະສນັລະເສີນພຣະນຳມຂອງພຣະອງົ 

   ທກຸ ໆມ ໍ້ໃດຈ ົື່ງປະກຳດຂື່ຳວດທີີື່ ພຣະອງົໄດໍ້ຊງົຊື່ອຍໃຫໍ້ເຮົຳພ ົໍ້ນໄພ. 

 3 ຈ ົື່ງປະກຳດພຣະລດັສະໝີຂອງພຣະອງົແກື່ຊນົຊຳດຕື່ຳງໆ 

   ແລະກດິຈະກຳນອນັຍິື່ ງໃຫຍື່ຂອງພຣະອງົແກື່ປະຊຳຊນົທງັປວງ. 

 4 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ອງົຍິື່ ງໃຫຍື່ ແລະຄວນທີື່ ຈະສນັລະເສີນຢື່ຳງສ ງສດຸ 

   ພຣະອງົຊງົເປັນທີື່ ຢ  ຳເກງເໜ ອກວື່ຳພະອ ື່ ນທງັປວງ. 

 5 ສື່ວນພະຂອງຊນົຊຳດອ ື່ ນບ ື່ ແມ ື່ນພະແທໍ້ 

   ແຕື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົເປັນຜ ໍ້ສໍ້ຳງສະຫວນັຊ ັໍ້ນຟໍ້ຳ. 

 6 ລດັສະໝີ ແລະລິດທຳນພຸຳບກ ອໍ້ອມຮອບພຣະອງົ 

   ຄວຳມຍິື່ ງໃຫຍື່ ແລະຄວຳມສະຫງ ື່ຳງຳມຢ ື່ໃນພຣະວຫິຳນຂອງພຣະອງົ. 

 7 ທກຸໆຄນົໃນໂລກນີໍ້ ຈ ົື່ງສນັລະເສີນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ຈ ົື່ງສນັລະເສີນລດັສະໝີ ແລະຄວຳມຍິື່ ງໃຫຍື່ຂອງພຣະອງົ. 

 8 ຈ ົື່ງສນັລະເສີນພຣະນຳມຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ແລະນ  ຳເອົຳເຄ ື່ ອງຖວຳຍບ ຊຳມຳໃນພຣະວຫິຳນຂອງພຣະອງົ. 
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 9 ຈ ົື່ງນອບນໍ້ອມຖື່ອມຕວົລງົຕ ື່ ພຣະພກັຜ ໍ້ຊງົບ ລິສດຸ ເມ  ື່ອພຣະອງົຊງົມຳປະກດົ 

   ທົື່ວທງັແຜື່ນດນິໂລກນີໍ້ ຈ ົື່ງສະທໍ້ຳນຢໍ້ຳນກວົຕ ື່ ພຣະພກັຂອງພຣະອງົ. 

 10 ຈ ົື່ງກ ື່ຳວແກື່ຊນົຊຳດທງັປວງວື່ຳ, 

   “ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົເປັນ ພຣະເຈົ້າ ມະຫຳຊວີດິ 

  ແຜື່ນດນິໂລກຕ ັໍ້ງໝັໍ້ນຄງົຢ ື່ ຈະບ ື່ ຍກົຍໍ້ຳຍໄປໃສ 

   ພຣະອງົຈະຊງັຕດັສິນປະຊຳຊນົທງັປວງດໍ້ວຍຄວຳມຍດຸຕທິ  ຳ.” 

 11 ແຜື່ນດນິໂລກ ແລະເທິງທໍ້ອງຟໍ້ຳຈ ົື່ງຊມົຊ ື່ ນຍນິດ ີ

   ນ  ໍ້ຳທະເລ ແລະທກຸ ໆສິື່ ງທີື່ ມຢີ ື່ໃນນ ັໍ້ນ ຈ ົື່ງຮໍ້ອງສຽງສະໜັື່ນຫວ ັື່ນໄຫວ. 

 12 ທົື່ງນຳທງັຫລຳຍພໍ້ອມທກຸໆສິື່ ງທີື່ ມຢີ ື່ໃນນ ັໍ້ນ ຈ ົື່ງຊມົຊ ື່ ນຍນິດ ີ

   ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ທີື່ ຢ ື່ໃນປື່ຳ ຈ ົື່ງມສີຽງມ ື່ວນຊ ື່ ນຕ ື່ ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ. 
 13 ເພຳະວື່ຳພຣະອງົຊງົສະເດັດມຳປກົຄອງໂລກນີໍ້ 

   ພຣະອງົຈະປກົຄອງປະຊຳຊຳດທງັປວງໃນໂລກ 

  ດໍ້ວຍຄວຳມສດັຊ ື່ ແລະຍດຸຕທິ  ຳ. 

ບົດທີ 97 
ຄວາມໃຫຍູ່ໂຕມະໂຫລານແຫູ່ງລາຊະອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ 

 1 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຄອບຄອງ ຈ ົື່ງໃຫໍ້ແຜື່ນດນິໂລກຊມົຊ ື່ ນຍນິດ ີ

   ໃຫໍ້ເກຳະນໍ້ອຍ ໆຫລວງຫລຳຍນ ັໍ້ນຍນິດ ີ

 2 ເມກ ແລະຄວຳມມ ດທ ບຢ ື່ຮອບພຣະອງົ 

   ຄວຳມຊອບທ  ຳ ແລະຄວຳມຍດຸຕທິ  ຳ 

  ເປັນຮຳກຖຳນແຫື່ງບນັລງັຂອງພຣະອງົ 

 3 ໄຟລກຸຢ ື່ຕ ື່ ພຣະພກັພຣະອງົ ແລະໄໝໍ້ສດັຕ ຂອງພຣະອງົຮອບຂໍ້ຳງ 

 4 ຟໍ້ຳແລບຂອງພຣະອງົເຮັດໃຫໍ້ໂລກສະຫວື່ຳງ 

   ແຜື່ນດນິໂລກເຫັນແລໍ້ວສ ັື່ນສະທໍ້ຳນ 

 5 ພ ເຂົຳລະລຳຍເໝ ອນຢື່ຳງຂີໍ້ເຜິໍ້ງຕ ື່ ເບ ໍ້ອງພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ຕ ື່ ເບ ໍ້ອງພຣະພກັອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງແຜື່ນດນິໂລກທງັໝດົ 

 6 ຟໍ້ຳສະຫວນັເວົໍ້ຳເຖງິຄວຳມຊອບທ  ຳຂອງພຣະອງົ 

   ແລະຊນົຊຳດທງັຫລຳຍເຫັນສະຫງ ື່ຳລຳສີຂອງພຣະອງົ 

 7 ໃຫໍ້ຜ ໍ້ບວົລະບດັຮ ບເຄົຳລບົທງັຫລຳຍໄດໍ້ອບັອຳຍ 

   ຄ ຜ ໍ້ທີື່ ອວດໃນຮ ບເຄົຳລບົຂອງຕນົ ໃຫໍ້ພະທງັຫລຳຍຂຳບລງົຕ ື່ ພຣະອງົ 

 8 ຊີໂອນ ໄດໍ້ຍນິ ແລະຍນິດ ີແລະທິດຳທງັປວງຂອງ ຢ ດາ ຊ ື່ ນຊມົຍນິດ ີ
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   ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເພຳະຄ  ຳພິພຳກສຳຂອງພຣະອງົ 

 9 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເພຳະພຣະອງົສ ງສດຸເໜ ອແຜື່ນດນິໂລກທງັໝດົ 

   ພຣະອງົສ ງເດັື່ ນກວື່ຳພະທງັປວງ 

 10 ທື່ຳນຜ ໍ້ທີື່ ຮກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກ ຈ ົື່ງກຽດຊງັຄວຳມຊ ົື່ວ 

   ພຣະອງົຮກັສຳຊວີດິຜ ໍ້ບ ລິສດຸຂອງພຣະອງົ 

  ພຣະອງົຊື່ວຍພວກເຂົຳໃຫໍ້ພ ົໍ້ນຈຳກມ ຂອງຄນົຊ ົື່ວ 

 11 ຄວຳມສະຫວື່ຳງແຈ ໍ້ງຂ ໍ້ນແກື່ຄນົຊອບທ  ຳ 

   ແລະຄວຳມຊ ື່ ນບຳນມຂີ ໍ້ນແກື່ຄນົໃຈທື່ຽງທ  ຳ 

 12 ທື່ຳນຜ ໍ້ຊອບທ  ຳເອີຍ ຈ ົື່ງຊມົຊ ື່ ນຍນິດໃີນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ແລະຖວຳຍໂມທະນຳເມ  ື່ອລະນ ກເຖງິຄວຳມບ ລິສດຸຂອງພຣະອງົ 

ບົດທີ 98 
ຈົ່ງໃຫ້ສິ່ງທັງປວງສັນລະເສີນພຣະເຈົ້າ 

ເພງສນັລະເສີນ 

 1 ຈ ົື່ງຮໍ້ອງເພງບດົໃໝື່ຖວຳຍ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເພຳະພຣະອງົ 

   ໄດໍ້ກະທ  ຳກຳນອດັສະຈນັ 

  ພຣະຫດັຂວຳ ແລະພຣະກອນບ ລິສດຸຂອງພຣະອງົໄດໍ້ນ  ຳຄວຳມມໄີຊມຳ 

 2 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໃຫໍ້ຄວຳມພ ົໍ້ນຂອງພຣະອງົປະກດົ 

   ພຣະອງົເຜີຍຄວຳມຊອບທ  ຳຂອງພຣະອງົໃນສຳຍຕຳຂອງບນັດຳປະຊຳຊຳດ 

 3 ພຣະອງົລະນ ກເຖງິຄວຳມເມດຕຳ 

   ແລະຄວຳມຈງິຂອງພຣະອງົຕ ື່ ວງົວຳນ ອິສຣາເອນ  

  ທີື່ ສດຸປຳຍແຜື່ນດນິໂລກທງັໝດົໄດໍ້ເຫັນຄວຳມພ ົໍ້ນຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຂອງເຮົຳ 

 4 ຊຳວໂລກທງັໝດົເອີຍ ຈ ົື່ງເປັື່ ງສຽງຊ ື່ ນບຳນຖວຳຍແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ເປັື່ ງເປັນສຽງເພງຊ ື່ ນບຳນ ແລະຮໍ້ອງເພງສນັລະເສີນ 

 5 ຈ ົື່ງຮໍ້ອງເພງສນັລະເສີນຖວຳຍ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ດໍ້ວຍພິນຄ ື່ 

   ດໍ້ວຍພິນຄ ື່ ຄ ດໍ້ວຍສຽງເພງສນັລະເສີນ 

 6 ດໍ້ວຍສຽງແກ ແລະສຽງເປົື່ ຳເຂົຳສດັ ຈ ົື່ງເຮັດເປັນສຽງຊ ື່ ນບຳນ 

   ຕ ື່ ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຄ ພຣະມະຫຳກະສດັ 

 7 ໃຫໍ້ທະເລຮໍ້ອງສຽງດງັກບັສິື່ ງທງັປວງທີື່ ຢ ື່ໃນທະເລນ ັໍ້ນ 

   ໂລກ ແລະບນັດຳຜ ໍ້ທີື່ ອຳໄສຢ ື່ໃນນ ັໍ້ນ 

 8 ໃຫໍ້ກະແສນ  ໍ້ຳຕບົມ  ຂອງມນັ ໃຫໍ້ບນັດຳໂນນພ ຍນິດນີ  ຳກນັ 

 9 ສະເພຳະເບ ໍ້ອງພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  
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   ເພຳະພຣະອງົສະເດັດມຳພິພຳກສຳໂລກ 

  ພຣະອງົຈະພິພຳກສຳໂລກດໍ້ວຍຄວຳມຊອບທ  ຳ 

   ແລະຊນົຊຳດທງັຫລຳຍດໍ້ວຍຄວຳມທື່ຽງທ  ຳ 

ບົດທີ 99 
ການນະມັດສະການໃນຊີໂອນ 

 1 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົຄອບຄອງ ໃຫໍ້ຊນົຊຳດທງັຫລຳຍຕວົສ ັື່ນ 

   ພຣະອງົຜ ໍ້ປະທບັລະຫວື່ຳງພວກເຄຣບຸ ໃຫໍ້ແຜື່ນດນິໂລກຫວ ັື່ນໄຫວ 

 2 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຍິື່ ງໃຫຍື່ຢ ື່ໃນ ຊີໂອນ  

   ພຣະອງົສ ງເດັື່ ນຢ ື່ເໜ ອປະຊຳຊຳດທງັປວງ 

 3 ໃຫໍ້ພວກເຂົຳສນັລະເສີນພຣະນຳມອນັຍິື່ ງໃຫຍື່ ແລະໜໍ້ຳຢໍ້ຳນກວົຂອງພຣະອງົ 

   ເພຳະພຣະນຳມນ ັໍ້ນບ ລິສດຸ 

 4 ລິດທຳນພຸຳບຂອງກະສດັຮກັຄວຳມຍດຸຕທິ  ຳ 

   ພຣະອງົສະຖຳປະນຳຄວຳມທື່ຽງທ  ຳ 

  ພຣະອງົປະກອບຄວຳມຍດຸຕທິ  ຳ ແລະຄວຳມຊອບທ  ຳຂ ໍ້ນໃນ ຢາໂຄບ 
 5 ຈ ົື່ງຍກົຍ ພຣະກຽດ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງເຮົຳ 

   ແລະນະມດັສະກຳນທີື່ ແທື່ນຮອງພຣະບຳດຂອງພຣະອງົ 

  ເພຳະພຣະອງົບ ລິສດຸ 

 6 ໂມເຊ ແລະ ອາໂຣນ ຢ ື່ໃນພວກປະໂລຫິດຂອງພຣະອງົ 

   ຊາມ ເອນ ຢ ື່ໃນພວກທີື່ ທ ນອອກພຣະນຳມຂອງພຣະອງົດໍ້ວຍ 

  ພວກເພິື່ ນຮໍ້ອງທ ນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແລະພຣະອງົຕອບເພິື່ ນເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ 

 7 ພຣະອງົກື່ຳວກບັເພິື່ ນໃນເສົຳເມກ 

   ເພິື່ ນທງັປວງໄດໍ້ຮກັສຳບນັດຳພຣະໂອວຳດຂອງພຣະອງົ 

  ແລະກດົທີື່ ພຣະອງົປະທຳນແກື່ເພິື່ ນ 

 8 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍທງັຫລຳຍ 

   ພຣະອງົຕອບເພິື່ ນເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ພຣະອງົເປັນ ພຣະເຈົ້າ ຜ ໍ້ຍກົໂທດເພິື່ ນເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ 

  ແຕື່ເປັນຜ ໍ້ສະໜອງກຳນກະທ  ຳຜິດຂອງພວກເພິື່ ນ 

 9 ຈ ົື່ງຍກົຍ ພຣະກຽດ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງເຮົຳ 

   ແລະນະມດັສະກຳນທີື່ ພ ເຂົຳອນັບ ລິສດຸຂອງພຣະອງົ 

  ເພຳະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງເຮົຳບ ລິສດຸ 



ເພງສັນລະເສີນ 100 1000 
ບົດທີ 100 

ບົດເພງສັນລະເສີນ 
 1 ທົື່ວທງັໂລກນີໍ້ ຈ ົື່ງຮໍ້ອງເພງມ ື່ວນຊ ື່ ນຖວຳຍແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ. 
 2 ຈ ົື່ງນະມດັສະກຳນພຣະອງົດໍ້ວຍຄວຳມຊມົຊ ື່ ນຍນິດ ີ

   ແລະເຂົໍ້ຳມຳຮໍ້ອງເພງຢື່ຳງມ ື່ວນຊ ື່ ນຕ ື່ ພຣະພກັຂອງພຣະອງົ. 

 3 ຈ ົື່ງຮ ໍ້ໄວໍ້ເທີໍ້ນວື່ຳພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແມ ື່ນ ພຣະເຈົ້າ  

   ພຣະອງົຊງົສໍ້ຳງພວກເຮົຳ ແລະພວກເຮົຳເປັນຂອງພຣະອງົ 

  ພວກເຮົຳເປັນໄພື່ພນົຂອງພຣະອງົ ແລະເປັນຝ ງແກະຂອງພຣະອງົ. 

 4 ຈ ົື່ງເຂົໍ້ຳໄປໃນພຣະວຫິຳນຂອງພຣະອງົເພ ື່ ອກ ື່ຳວຂອບພຣະຄນຸ 

   ຈ ົື່ງໄປໃນວຫິຳນຂອງອນັສກັສິດຂອງພຣະອງົດໍ້ວຍກຳນສນັລະເສີນ 

  ຈ ົື່ງຂອບພຣະຄນຸ ແລະສນັລະເສີນພຣະອງົ. 

 5 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົປະກອບດໍ້ວຍຄວຳມດ ີ

   ຄວຳມຮກັຂອງພຣະອງົມຢີ ື່ຕະຫລອດໄປ 

  ແລະຄວຳມສດັຊ ື່ ຂອງພຣະອງົກ ມຢີ ື່ຕະຫລອດເວລຳ. 

ບົດທີ 101 
ດາວິດປະຕິຍານວູ່າຈະປະພຶດຢູ່າງດີຮອບຄອບ 

ເພງສນັລະເສີນຂອງດຳວດິ 

 1 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະຮໍ້ອງເພງເລ ື່ ອງຄວຳມເມດຕຳ ແລະຄວຳມຍດຸຕທິ  ຳ 

   ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະຮໍ້ອງເພງຖວຳຍພຣະອງົ 

 2 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະປະພ ດຢື່ຳງສະຫລຽວສະຫລຳດຕຳມເສັໍ້ນທຳງທີື່ ດຮີອບຄອບ 

   ເມ  ື່ອໃດພຣະອງົຈະສະເດັດມຳຫຳຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະດ  ຳເນນີດໍ້ວຍໃຈສດັຊ ື່ ພຳຍໃນເຮ ອນຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

 3 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະບ ື່ ຕ ັ ໍ້ງສິື່ ງໃດໆທີື່ ຊ ົື່ວຊໍ້ຳໄວໍ້ຕ ື່ໜໍ້ຳຕ ື່ ຕຳຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍກຽດຊງັກດິຈະກຳນຂອງຜ ໍ້ທີື່ ບດິໄປບດິມຳ 

  ກດິຈະກຳນນ ັໍ້ນຈະບ ື່ ຕດິຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

 4 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະຢ ື່ຫື່ຳງໄກຈຳກຄນົໃຈດ ໍ້ດ ໍ້ຳນ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະບ ື່ ຄຸໍ້ນເຄີຍກບັຄນົຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍເລີຍ 

 5 ບກຸຄນົທີື່ ໃສື່ຮ ໍ້ຳຍເພ ື່ ອນບໍ້ຳນລບັໆນ ັໍ້ນ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະຕດັລຳວອອກ 

   ຄນົທີື່ ມຕີຳຈອງຫອງ ແລະໃຈທີື່ ຈອງຫອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະບ ື່ ຍອມທນົນ  ຳ 

 6 ໃນຕຳຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະຊອກຫຳຄນົທີື່ ສດັຊ ື່ ໃນແຜື່ນດນິ 

   ເພ ື່ ອພວກເຂົຳຈະອຳໄສຢ ື່ກບັຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ ຜ ໍ້ໃດດ  ຳເນນີໃນທຳງທີື່ ດຮີອບຄອບ 

  ຜ ໍ້ນ ັ ໍ້ນຈະບວົລະບດັຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 



1001 ເພງສັນລະເສີນ 102 
 7 ຜ ໍ້ທີື່ ປະພ ດຫລອກລວງຈະບ ື່ ໄດໍ້ອຳໄສຢ ື່ໃນເຮ ອນຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ຄນົໃດທີື່ ເວົໍ້ຳບ ື່ ຈງິຈະບ ື່ ຍ ນຍງົຢ ື່ໃນສຳຍຕຳຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

 8 ທກຸໆເຊົໍ້ຳຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຈະທ  ຳລຳຍຄນົຊ ົື່ວທງັຫລຳຍໃນແຜື່ນດນິ 

   ຕດັຜ ໍ້ເຮັດຊ ົື່ວອອກໃຫໍ້ໝດົຈຳກນະຄອນຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ບົດທີ 102 
ຄຳອ້ອນວອນຂອງຄົນທຸກໃຈ ຄຳອະທິຖານຂອງຜ ້ຖືກຂົ່ມເຫັງ 

ເມ  ື່ອລຳວເບ ື່ ອໜື່ຳຍໃຈ ແລະລະບຳຍຄວຳມນ ັ ໍ້ນຕ ື່ພຣະພກັພຣະຜ ໍ້ເປັນເຈົໍ້ຳ 

 1 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂ ຮບັຟງັຄ  ຳອະທິຖຳນຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ຂ ສຽງຮໍ້ອງຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍມຳເຖງິພຣະອງົ 

 2 ຂ ຢື່ຳເຊ ື່ ອງພຣະພກັຂອງພຣະອງົຈຳກຂໍ້ຳນໍ້ອຍໃນວນັທກຸໃຈຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ຂ ຫງ ື່ຽງພຣະກນັຮບັຟງັຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

  ຂ ຕອບຂໍ້ຳນໍ້ອຍໂດຍໄວໃນມ ໍ້ທີື່ ຂ ໍ້ຳນ ໍ້ອຍຮໍ້ອງທ ນຕ ື່ ພຣະອງົ 

 3 ເພຳະວນັຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍໝດົໄປເໝ ອນຢື່ຳງຄວນັ 

   ແລະກະດ ກຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄໝໍ້ຢ ື່ໃນເຕົຳໄຟ 

 4 ຈດິໃຈຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍຖ ກນຳບຂ ື່ ແລະຫື່ຽວແຫໍ້ງໄປເໝ ອນກບັຫຍໍ້ຳ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈ ື່ງລ ມຮບັປະທຳນອຳຫຳນຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

 5 ຍໍ້ອນສຽງຮໍ້ອງຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ກະດ ກຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍເກຳະຕດິເນ ໍ້ອຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

 6 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍເປັນເໝ ອນນກົຫງົໃນຖິື່ ນແຫໍ້ງແລໍ້ງກນັດຳນ 

   ດ ັື່ງນກົເຄົໍ້ຳແມວແຫື່ງທະເລຊຳຍ 

 7 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍເຝົໍ້ຳຢ ື່ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍເປັນເໝ ອນນກົກະຈອກໂດດດື່ຽວເທິງຫລງັຄຳເຮ ອນ 

 8 ສດັຕ ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍເຍຳະເຍີໍ້ຍຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍແຕື່ເຊົໍ້ຳຈນົຄ  ື່ຳ 

   ຜ ໍ້ທີື່ ບໍ້ຳໃສື່ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍປະຕຍິຳນຕວົຕ ື່ ຕໍ້ຳນຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

 9 ເພຳະຂໍ້ຳນໍ້ອຍກນິຂີໍ້ເທົື່ ຳຕື່ຳງອຳຫຳນ ແລະປນົນ  ໍ້ຳຕຳເຂົໍ້ຳກບັເຄ ື່ ອງດ ື່ ມ 

 10 ເຫດດໍ້ວຍພຣະພິໂລດ ແລະຄວຳມໂກດຮໍ້ຳຍຂອງພຣະອງົ 

   ເພຳະພຣະອງົຊ ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຂ ໍ້ນ ແລະໂຍນຂໍ້ຳນໍ້ອຍຖິໍ້ມໄປ 

 11 ວນັເວລຳຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍເປັນເໝ ອນເງຳົເວລຳແລງ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຫື່ຽວແຫໍ້ງໄປເໝ ອນກບັຫຍໍ້ຳ 

ຈົ່ງລະນຶກເຖິງພຣະເມດຕາທັງຫລາຍຂອງພຣະເຈົ້າ 
 12 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຕື່ພຣະອງົຈະປະທບັຢ ື່ເປັນນດິ 

   ກຳນລະນ ກເຖງິພຣະອງົດ  ຳລງົຢ ື່ທກຸຊ ົື່ວອຳຍ ຸ

 13 ພຣະອງົຈະລກຸຂ ໍ້ນເມດຕຳ ຊີໂອນ ເພຳະເຖງິເວລຳທີື່ ຈະພຣະກະລນຸຳນຳງ ເອ ີ



ເພງສັນລະເສີນ 102 1002 
   ເວລຳກ  ຳນດົມຳເຖງິແລໍ້ວ 

 14 ເພຳະຜ ໍ້ຮບັໃຊໍ້ຂອງພຣະອງົຮກັກໍ້ອນຫີນຂອງນຳງຫລຳຍ 

   ແລະສງົສຳນຂີໍ້ຝຸື່ນຂອງນຳງ 

 15 ບນັດຳປະຊຳຊຳດຈະຢໍ້ຳນກວົພຣະນຳມຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ແລະບນັດຳກະສດັຂອງແຜື່ນດນິໂລກຢໍ້ຳນສະຫງ ື່ຳລຳສີຂອງພຣະອງົ 

 16 ເພຳະເມ  ື່ອ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະສໍ້ຳງ ຊີໂອນ ນ ັໍ້ນ 

   ພຣະອງົຈະປະກດົດໍ້ວຍສະຫງ ື່ຳລຳສີຂອງພຣະອງົ 

 17 ພຣະອງົຈະສນົພຣະໄທໃນຄ  ຳອະທິຖຳນຂອງຄນົໝດົເນ ໍ້ອໝດົຕວົ 

   ແລະຈະບ ື່ ດ ໝິື່ ນຄ  ຳອະທິຖຳນຂອງພວກເຂົຳ 

 18 ຈ ົື່ງບນັທ ກເລ ື່ ອງນີໍ້ໄວໍ້ໃຫໍ້ລຸໍ້ນທີື່ ຈະຕ ື່ ມຳ 

   ເພ ື່ ອປະຊຳຊນົທີື່ ຍງັຈະສໍ້ຳງມຳນ ັໍ້ນຈະໄດໍ້ສນັລະເສີນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 
 19 ເພຳະພຣະອງົຊງົທອດພຣະເນດລງົມຳຈຳກທີື່ ສ ງອນັບ ລິສດຸຂອງພຣະອງົ 

   ຈຳກຟໍ້ຳສະຫວນັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ທອດພຣະເນດແຜື່ນດນິໂລກ 

 20 ເພ ື່ ອຮບັຟງັສຽງຮໍ້ອງຂອງຊະເລີຍ 

   ເພ ື່ ອປື່ອຍຄນົທີື່ ຕໍ້ອງເຖງິຕຳຍໃຫໍ້ເປັນອິດສະຫລະ 

 21 ເພ ື່ ອຈະປະກຳດພຣະນຳມຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໃນ ຊີໂອນ  

   ແລະກື່ຳວສນັລະເສີນພຣະອງົໃນ ເຢຣ ຊາເລັມ 
 22 ຂະນະເມ  ື່ອຊນົຊຳດທງັຫລຳຍລວບລວມກນັ ທງັບນັດຳລຳຊະອຳນຳຈກັ 

   ເພ ື່ ອບວົລະບດັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

 23 ພຣະອງົຫກັກ  ຳລງັຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍກຳງທຳງ 

   ພຣະອງົເຮັດໃຫໍ້ວນັເວລຳຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍສ ັໍ້ນເຂົໍ້ຳ 

 24 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍກື່ຳວວື່ຳ “ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະເຈົ້າ ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ຂ ຢື່ຳນ  ຳຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍໄປໃນເຄິື່ ງກຳງວນັເວລຳຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

  ພຣະອງົຜ ໍ້ເປັນປີເດ ອນດ  ຳລງົຢ ື່ຕະຫລອດທກຸຊ ົື່ວອຳຍ”ຸ 

 25 ເມ  ື່ອຕ ົໍ້ນເດມີ ພຣະອງົຊງົວຳງຮຳກຖຳນຂອງແຜື່ນດນິໂລກ 

   ແລະຟໍ້ຳສະຫວນັເປັນພຣະຫດັຖະກດິຂອງພຣະອງົ 

 26 ສິື່ ງເຫລົື່ ຳນີໍ້ຈະຈບິຫຳຍໄປ ແຕື່ພຣະອງົຈະດ  ຳລງົຢ ື່ 

   ບນັດຳສິື່ ງເຫລົື່ ຳນີໍ້ຈະເກົື່ ຳໄປເໝ ອນກບັເຄ ື່ ອງນຸື່ງຫ ົື່ມ 

  ພຣະອງົຈະປື່ຽນສິື່ ງເຫລົື່ ຳນີໍ້ໄວໍ້ດ ັື່ງເສ ໍ້ອຄມຸ 

   ແລະສິື່ ງເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນກ ຈະປື່ຽນແປງໄປ 

 27 ແຕື່ພຣະອງົຍງັເປັນຢື່ຳງເດມີ ແລະປີເດ ອນຂອງພຣະອງົຈະບ ື່ ສິໍ້ນສດຸ 

 28 ລ ກຫລຳນຂອງບນັດຳຜ ໍ້ຮບັໃຊໍ້ຂອງພຣະອງົຈະຢ ື່ໝ ັໍ້ນຄງົ 

   ແລະເຊ ໍ້ອສຳຍຂອງພວກເຂົຳຈະໄດໍ້ຮບັກຳນສະຖຳປະນຳ 
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  ຕ ື່ ເບ ໍ້ອງພຣະພກັພຣະອງົ 

ບົດທີ 103 
ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າ 

 1 ຈດິວນິຍຳນຂອງຂໍ້ອຍເອີຍ ຈ ົື່ງສນັລະເສີນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ຂໍ້ອຍສນັລະເສີນພຣະນຳມອນັບ ລິສດຸຂອງພຣະອງົດໍ້ວຍໝດົຈດິໝດົໃຈ. 

 2 ຈດິວນິຍຳນຂອງຂໍ້ອຍເອີຍ ຈ ົື່ງສນັລະເສີນພຣະອງົ 

   ແລະຢື່ຳລ ມຄນຸຄວຳມດຂີອງພຣະອງົ. 

 3 ພຣະອງົຊງົໃຫໍ້ອະໄພຄວຳມບຳບທງັປວງຂອງຂໍ້ອຍ 

   ແລະປິື່ ນປວົພະຍຳດໂລຄຳຕື່ຳງ ໆຂອງຂໍ້ອຍໃຫໍ້ຫຳຍດ.ີ 

 4 ພຣະອງົຊງົຊື່ອຍຂໍ້ອຍໃຫໍ້ພ ົໍ້ນຈຳກຕຳຍ 

   ແລະຊງົອວຍພອນຂໍ້ອຍດໍ້ວຍຄວຳມຮກັ ແລະຄວຳມເມດຕຳ. 

 5 ພຣະອງົຊງົເຮັດໃຫໍ້ຊວີດິຂອງຂໍ້ອຍເຕັມໄປດໍ້ວຍສິື່ ງທີື່ ດ ີ

   ດ ັື່ງນີໍ້ ຂໍ້ອຍຈ ື່ງໜຸື່ມແໜໍ້ນ ແລະແຂງແຮງເໝ ອນດ ັື່ງນກົອິນຊ.ີ 

 6 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົແກໍ້ແຄໍ້ນ ແລະໃຫໍ້ຄວຳມເປັນທ  ຳແກື່ຜ ໍ້ທີື່ ຖ ກຂ ົື່ມເຫັງ. 

 7 ພຣະອງົຊງົບອກແຜນກຳນຂອງພຣະອງົແກື່ ໂມເຊ  

   ແລະເຮັດໃຫໍ້ພວກ ອິສຣາເອນ ເຫັນກດິຈະກຳນອນັຍິື່ ງໃຫຍື່ຂອງພຣະອງົ. 

 8 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົເຕັມໄປດໍ້ວຍພຣະເມດຕຳກະລນຸຳ 

   ພຣະອງົຊງົເຕັມໄປດໍ້ວຍຄວຳມຮກັອນັໝັໍ້ນຄງົ ແລະບ ື່ ຊງົພຣະພິໂລດງ ື່ຳຍ. 

 9 ພຣະອງົບ ື່ ຊງົຕຕິຽນ ແລະບ ື່ ຊງົພຣະພິໂລດຕະຫລອດໄປ. 

 10 ພຣະອງົບ ື່ ໄດໍ້ຊງົລງົໂທດພວກເຮົຳຕຳມທີື່ ພວກເຮົຳສມົຄວນຈະໄດໍ້ຮບັ 

   ຫລ ບ ື່ ຕອບແທນໃນຄວຳມບຳບແລະກຳນຜິດພຳດຂອງພວກເຮົຳ. 

 11 ຟໍ້ຳສະຫວນັສ ງເໜ ອແຜື່ນດນິໂລກຫລຳຍເທົື່ ຳໃດ 

   ຄວຳມຮກັທີື່ ພຣະອງົຊງົມແີກື່ຜ ໍ້ທີື່ ຢ  ຳເກງພຣະອງົກ ສ ງຫລຳຍເທົື່ ຳນ ັໍ້ນ. 

 12 ທິດຕຳເວັນອອກໄກຈຳກທິດຕຳເວັນຕກົຫລຳຍເທົື່ ຳໃດ 

   ພຣະອງົກ ຊງົຍກົຄວຳມບຳບຂອງພວກເຮົຳອອກໄປໄກຫລຳຍເທົື່ ຳນ ັໍ້ນ. 

 13 ພ ື່ ເມດຕຳກະລນຸຳຕ ື່ ລ ກຫລຳຍເທົື່ ຳໃດ 

   ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກ ຊງົເມດຕຳກະລນຸຳ 

  ຕ ື່ ຜ ໍ້ທີື່ ຢ  ຳເກງພຣະອງົຫລຳຍເທົື່ ຳນ ັໍ້ນ. 

 14 ພຣະອງົຊງົຮ ໍ້ດວີ ື່ຳພວກເຮົຳຖ ກສໍ້ຳງມຳຢື່ຳງໃດ 

   ແລະຊງົຈ ື່ຈ  ຳສະເໝີວື່ຳພວກເຮົຳເປັນຂີໍ້ຝຸື່ນດນິ. 

 15 ສື່ວນມະນດຸນ ັໍ້ນ ຊວີດິຂອງລຳວປຽບເໝ ອນຕ ົໍ້ນຫຍໍ້ຳ 
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   ລຳວຈະເລີນເຕບີໂຕຂ ໍ້ນເໝ ອນດ ັື່ງດອກໄມ ໍ້ປື່ຳ. 

 16 ເມ  ື່ອລມົພດັ ມນັກ ລ ົໍ້ມຫກັເສຍໄປ 

   ແລະບ ື່ ມຜີ  ໍ້ໃດເຫັນມນັອີກ. 

 17 ແຕື່ວື່ຳຄວຳມຮກັຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ຊງົມແີກື່ຜ ໍ້ທີື່ ຖວຳຍກຽດແດື່ພຣະອງົຕະຫລອດໄປ 

  ແລະຄວຳມຊອບທ  ຳຂອງພຣະອງົຊງົໝັໍ້ນຄງົຢ ື່ທກຸຊ ົື່ວອຳຍຄຸນົ. 

 18 ແລະແກື່ຜ ໍ້ທີື່ ປະຕບິດັຕຳມຂ ໍ້ຄ  ຳສນັຍຳຂອງພຣະອງົ 

   ຄ ຜ ໍ້ທີື່ ເຊ ື່ ອຟງັຢື່ຳງຈງິໃຈໃນຂ ໍ້ຄ  ຳສ ັື່ງຂອງພຣະອງົ. 

 19 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົຕ ັໍ້ງພຣະທີື່ ນ ັື່ງໄວໍ້ໃນສະຫວນັຊ ັໍ້ນຟໍ້ຳ 

   ພຣະອງົຊງົເປັນ ພຣະເຈົ້າ ມະຫຳຊວີດິປກົຄອງທກຸສິື່ ງ. 

 20 ພວກເທວະດຳອງົຍິື່ ງໃຫຍື່ 

   ອງົທີື່ ປະຕບິດັຕຳມຄ  ຳສ ັື່ງຂອງ ພຣະເຈົ້າ  

  ແລະຟງັສິື່ ງທີື່ ພຣະອງົຊງົກື່ຳວ 

   ຈ ົື່ງສນັລະເສີນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເທີໍ້ນ. 

 21 ຜ ໍ້ທີື່ ມອີ  ຳນຳດຢ ື່ເທິງສະຫວນັຊ ັໍ້ນຟໍ້ຳທງັໝດົ 

   ຊ ື່ ງເປັນຜ ໍ້ຮບັໃຊໍ້ທີື່ ປະຕບິດັຕຳມພຣະປະສງົຂອງພຣະອງົ 

  ຈ ົື່ງສນັລະເສີນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ. 
 22 ທກຸໆສິື່ ງທີື່ ພຣະອງົຊງົສໍ້ຳງມຳ 

   ທກຸໆ ບື່ອນທີື່ ພຣະອງົຊງົປກົຄອງ 

  ຈ ົື່ງສນັລະເສີນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ຈດິວນິຍຳນຂອງຂໍ້ອຍເອີຍ ຈ ົື່ງສນັລະເສີນພຣະອງົ. 

ບົດທີ 104 
ການສັນລະເສີນພຣະຜ ້ຊົງສ້າງ 

 1 ຈດິວນິຍຳນຂອງຂໍ້ອຍເອີຍ ຈ ົື່ງສນັລະເສີນພຣະອງົ 

   ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

  ພຣະອງົຊງົເປັນ ພຣະເຈົ້າ ອງົຍິື່ ງໃຫຍື່ແທໍ້ 

   ພຣະອງົຊງົປະກອບດໍ້ວຍອ  ຳນຳດ ແລະລດັສະໝີ. 

 2 ພຣະກຳຍຂອງພຣະອງົຊງົຫຸໍ້ມຫ ື່ ດ ໍ້ວຍແສງສະຫວື່ຳງ 

   ພຣະອງົຊງົກຳງສະຫວນັຊ ັໍ້ນຟໍ້ຳອອກເໝ ອນກຳງຜໍ້ຳເຕັນ. 

 3 ແລະຊງົສໍ້ຳງບື່ອນຢ ື່ຂອງພຣະອງົເທິງແມ ື່ນ  ໍ້ຳທງັຫລຳຍ 

   ພຣະອງົຊງົໃຊໍ້ກ ໍ້ອນເມກເປັນລຳຊະລດົຂອງພຣະອງົ 

  ແລະຊງົສະເດັດມຳກບັລມົ. 
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 4 ພຣະອງົຊງົໃຊໍ້ລມົເປັນຜ ໍ້ສ ົື່ງຂື່ຳວ 

   ແລະໃຊໍ້ແສງຟໍ້ຳແມບເປັນຜ ໍ້ຮບັໃຊໍ້ຂອງພຣະອງົ. 

 5 ພຣະອງົຊງົຕ ັໍ້ງແຜື່ນດນິໂລກໄວໍ້ເທິງຮຳກຖຳນຂອງມນັຢື່ຳງໝັໍ້ນຄງົ 

   ແລະມນັຈະບ ື່ ເຄ ື່ ອນໄຫວໄປມຳຈກັເທ ື່ ອ. 

 6 ພຣະອງົຊງົໃຫໍ້ມະຫຳສະໝດຸຫຸໍ້ມຫ ື່ ມນັເໝ ອນດ ັື່ງເສ ໍ້ອຜໍ້ຳຫຸື່ມຫ ື່ ຮ ື່ຳງກຳຍ 

   ແລະໃຫໍ້ນ  ໍ້ຳຢ ື່ເທິງພ ທງັຫລຳຍ. 

 7 ແຕື່ວື່ຳເມ  ື່ອພຣະອງົຊງົສ ັື່ງນ  ໍ້ຳນ ັ ໍ້ນກ ໜີໄປ 

   ເວລຳມນັໄດໍ້ຍນິສຽງຮໍ້ອງສ ັື່ງຂອງພຣະອງົມນັໄດໍ້ໄຫລໜີໄປ. 

 8 ມນັໄດໍ້ໄຫລຜື່ຳນພ ທງັຫລຳຍລງົໄປຕຳມຮື່ອມພ  

   ສ ື່ບື່ອນທີື່ ພຣະອງົຊງົສໍ້ຳງໄວໍ້ສ  ຳລບັມນັ. 

 9 ພຣະອງົຕ ັໍ້ງເຂດແດນໄວໍ້ ນ  ໍ້ຳມນັກ ບ ື່ ສຳມຳດໄຫລຜື່ຳນເຂົໍ້ຳມຳໄດໍ້ 

   ເພ ື່ ອບ ື່ ໃຫໍ້ນ  ໍ້ຳນ ັ ໍ້ນໄຫລຖໍ້ວມແຜື່ນດນິໂລກນີໍ້ອີກ. 

 10 ພຣະອງົຊງົສໍ້ຳງນ  ໍ້ຳບ ື່ ໃຫໍ້ໄຫລໄປຕຳມຮື່ອມພ  

   ແລະນ  ໍ້ຳກ ໄຫລໄປ. 

 11 ຊ ື່ ງຕຽມໄວໍ້ໃຫໍ້ສດັປື່ຳກນິ 

   ແລະບ ື່ ໃຫໍ້ລ ປື່ຳຫິວນ  ໍ້ຳ. 

 12 ຢ ື່ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ໃກ ໍໆ້  ແຄມນ  ໍ້ຳນ ັໍ້ນ 

   ນກົໄດໍ້ເຮັດຮງັໃສື່ ແລະຮໍ້ອງຢື່ຳງມ ື່ວນຊ ື່ ນ. 

 13 ພຣະອງົຊງົໃຫໍ້ຝນົຈຳກສະຫວນັຊ ັໍ້ນຟໍ້ຳຕກົລງົໃສື່ພ ທງັຫລຳຍ 

   ຜນົກຳນກະທ  ຳຂອງພຣະອງົກ ເຕັມທົື່ວໂລກນີໍ້. 

 14 ພຣະອງົຊງົໃຫໍ້ຫຍໍ້ຳເກດີຂ ໍ້ນສ  ຳລບັຝ ງສດັ 

   ແລະພ ດຜນົຕື່ຳງໆ ໃຫໍ້ມະນດຸປ ກຝງັ 

  ເພ ື່ ອລຳວຈະມຜີນົລະປ ກ. 

 15 ຄ ເຫລົໍ້ຳອະງ ຸື່ນທີື່ ເຮັດໃຫໍ້ລຳວມຄີວຳມສກຸ 

   ນ  ໍ້ຳມນັຫອມຈຳກໝຳກກອກທີື່ ໃຊໍ້ທຳໃຫໍ້ໜໍ້ຳຊ ື່ ນຕຳບຳນ 

  ແລະເຂົໍ້ຳຈີື່ ທີື່ ໃຫໍ້ລຳວມເີຫ ື່ ອແຮງຂ ໍ້ນ. 

 16 ສື່ວນຕ ົໍ້ນສນົທີື່  ເລບານອນ ຊ ື່ ງເປັນຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົປ ກໄວໍ້ 

   ກ ໄດໍ້ຮບັນ  ໍ້ຳຝນົອນັອດຸມົສມົບ ນ. 

 17 ໃນທີື່ ນ ັ ໍ້ນຝ ງນກົໄດໍ້ເຮັດຮງັຂອງມນັ 

   ເປັນຮງັນກົຍຳງທີື່ ຢ ື່ເທິງຕ ົໍ້ນສນົ. 

 18 ສື່ວນເຍ ອງກ ຢ ື່ເທິງພ ສ ງສດຸ 

   ແລະຝ ງກະຕື່ຳຍກ ລີໍ້ຢ ື່ໜໍ້ຳຜຳສຳດນ ັໍ້ນ. 
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 19 ພຣະອງົຊງົສໍ້ຳງດວງເດ ອນ ເພ ື່ ອໝຳຍເດ ອນ ແລະປີ 

   ແລະສໍ້ຳງຕຳເວັນ ເພ ື່ ອໃຫໍ້ຮ ໍ້ເວລຳຕກົຂອງມນັ. 

 20 ພຣະອງົຊງົສໍ້ຳງກຳງຄ ນ 

   ແລະໃນຕອນກຳງຄ ນ ສດັປື່ຳໄດໍ້ອອກມຳ. 

 21 ຝື່ຳຍສິງໜຸື່ມກ ຮ ໍ້ອງຄຳງເວລຳອອກຊອກຫຳກນິ 

   ແລະຊອກຫຳອຳຫຳນທີື່  ພຣະເຈົ້າ ຊງົປະທຳນໃຫໍ້ແກື່ມນັ. 

 22 ເມ  ື່ອຕຳເວັນຂ ໍ້ນພວກມນັກບັຄ ນໄປ 

   ແລະນອນໝອບຢ ື່ໃນຖ  ໍ້ຳຂອງມນັ. 

 23 ສື່ວນມະນດຸກ ອອກໄປເຮັດວຽກຂອງຕນົ 

   ແລະເຮັດວຽກຈນົຮອດຄ  ື່ຳ. 

 24 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະອງົຊງົສໍ້ຳງຫລຳຍສິື່ ງ 

   ພຣະອງົຊງົສໍ້ຳງສິື່ ງເຫລົື່ ຳນີໍ້ຢື່ຳງສະຫລຳດຮອບຄອບ 

  ແຜື່ນດນິໂລກນີໍ້ເຕັມໄປດໍ້ວຍສິື່ ງທີື່ ພຣະອງົຊງົສໍ້ຳງມຳ. 

 25 ມມີະຫຳສະໝດຸກວໍ້ຳງໃຫຍື່ 

   ຊ ື່ ງໃນບື່ອນນີໍ້ມທີງັສດັໃຫຍື່ ແລະສດັນໍ້ອຍ 

  ທີື່ ພຣະອງົຊງົສໍ້ຳງອຳໄສຢ ື່ນບັບ ື່ ຖ ໍ້ວນ. 

 26 ເຮ ອກ ແລື່ນໄປມຳ 

   ແລະເງ  ອກຊ ື່ ງເປັນສດັໃຫຍື່ທີື່ ພຣະອງົຊງົສໍ້ຳງໄວໍ້ກ ຫລິໍ້ນຢ ື່ທີື່ ນ ັ ໍ້ນ. 

 27 ສດັເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນອຳໄສພຣະອງົ 

   ພວກມນັຄອງຖໍ້ຳອຳຫຳນຈຳກພຣະອງົໃນຍຳມຕໍ້ອງກຳນ. 

 28 ເມ  ື່ອພຣະອງົຊງົປະທຳນອຳຫຳນໃຫໍ້ກນິ 

   ພວກມນັກ ກນິຢື່ຳງພ ໃຈ. 

 29 ເວລຳພຣະອງົເຊ ື່ ອງພຣະພກັຂອງພຣະອງົ ພວກມນັກ ຢໍ້ຳນກວົ 

   ເມ  ື່ອພຣະອງົຖອດເອົຳລມົຫຳຍໃຈຄ ນໄປ ພວກມນັຕໍ້ອງຕຳຍ 

  ແລະກບັຄ ນໄປໃນແຜື່ນດນິບື່ອນເກົື່ ຳທີື່ ມນັມຳແຕື່ກ ື່ອນ. 

 30 ແຕື່ເມ  ື່ອພຣະອງົຊງົປະທຳນລມົຫຳຍໃຈແກື່ພວກມນັ ພວກມນັກ ມຊີວີດິຢ ື່ 

   ພຣະອງົຊງົປະທຳນຊວີດິໃໝື່ແກື່ແຜື່ນດນິໂລກ. 

 31 ຂ ໃຫໍ້ພຣະລດັສະໝີຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົມຢີ ື່ຕະຫລອດໄປ 

   ຂ ໃຫໍ້ພຣະອງົຊງົມຄີວຳມສກຸກບັສິື່ ງທີື່ ພຣະອງົຊງົສໍ້ຳງມຳ. 

 32 ເມ  ື່ອພຣະອງົຊງົທອດພຣະເນດເທິງແຜື່ນດນິໂລກ ມນັກ ສ ັື່ນສະເທ ອນ 

   ເມ  ື່ອພຣະອງົຊງົແຕະຕໍ້ອງພ ທງັຫລຳຍ 

  ຄວນັໄຟໄດໍ້ຫລ ັື່ງໄຫລອອກມຳຈຳກພ ນ ັໍ້ນ. 
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 33 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະຮໍ້ອງເພງຖວຳຍແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ຕະຫລອດຊ ົື່ວຊວີດິຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະຮໍ້ອງເພງສນັລະເສີນແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍຕະຫລອດຊ ົື່ວຊວີດິ. 

 34 ຂ ໃຫໍ້ພຣະອງົຊງົພ ພຣະໄທໃນບດົເພງຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ຍໍ້ອນພຣະອງົ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍກ ຊມົຊ ື່ ນຍນິດ.ີ 

 35 ຂ ໃຫໍ້ຄນົເຮັດຜິດຖ ກທ  ຳລຳຍໝດົຈຳກແຜື່ນດນິນີໍ້ 

   ຂ ຢື່ຳໃຫໍ້ມຄີນົຊ ົື່ວຊໍ້ຳອີກຕ ື່ ໄປ 

  ຈດິວນິຍຳນຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍເອີຍ ຈ ົື່ງສນັລະເສີນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ຈ ົື່ງສນັລະເສີນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ. 

ບົດທີ 105 
ການຕັກເຕືອນໃຫ້ສັນລະເສີນພຣະເຈົ້າ 

 1 ໂອ ຈ ົື່ງໂມທະນຳຂອບພຣະຄນຸ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈ ົື່ງຮໍ້ອງທ ນອອກພຣະນຳມພຣະອງົ 

   ຈ ົື່ງໃຫໍ້ບນັດຳພຣະລຳຊະກດິຂອງພຣະອງົປະກດົແຈ ໍ້ງແກື່ຊນົຊຳດທງັຫລຳຍ 

 2 ຈ ົື່ງຮໍ້ອງເພງຖວຳຍພຣະອງົ ຮໍ້ອງເພງສນັລະເສີນຖວຳຍພຣະອງົ 

   ຈ ົື່ງເວົໍ້ຳເຖງິກຳນອດັສະຈນັທງັໝດົຂອງພຣະອງົ 

 3 ຈ ົື່ງອວດພຣະນຳມບ ລິສດຸຂອງພຣະອງົ 

   ໃຫໍ້ຈດິໃຈຂອງບນັດຳຜ ໍ້ທີື່ ສະແຫວງຫຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊມົຊ ື່ ນຍນິດ ີ

 4 ຈ ົື່ງສະແຫວງຫຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແລະພຣະກ  ຳລງັຂອງພຣະອງົ 

   ສະແຫວງຫຳພຣະພກັຂອງພຣະອງົເລ ໍ້ອຍ ໆໄປ 

 5 ຈ ົື່ງລະນ ກເຖງິກຳນອດັສະຈນັຊ ື່ ງພຣະອງົຊງົກະທ  ຳ 

   ກຳນອດັສະຈນັ ແລະຄ  ຳພິພຳກສຳແຫື່ງພຣະໂອດຂອງພຣະອງົ 

 6 ໂອ ເຊ ໍ້ອສຳຍຂອງ ອັບຣາຮາມ ຜ ໍ້ຮບັໃຊໍ້ຂອງພຣະອງົ 

   ເຊ ໍ້ອສຳຍຂອງ ຢາໂຄບ ຜ ໍ້ເລ ອກສນັຂອງພຣະອງົ 

 7 ພຣະອງົຄ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງເຮົຳ 

   ຄ  ຳພິພຳກສຳຂອງພຣະອງົຢ ື່ທ ົື່ວໄປໃນແຜື່ນດນິໂລກ 

 8 ພຣະອງົຈດົຈ  ຳຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳຂອງພຣະອງົຢ ື່ເປັນນດິ 

   ຄ ພຣະທ  ຳທີື່ ພຣະອງົບນັຊຳໄວໍ້ຕະຫລອດໜ ື່ ງພນັຊ ົື່ວອຳຍ ຸ

ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊູ່ວຍພວກບັນພະບ ລຸດແຫູ່ງອິສຣາເອນ 
 9 ຄ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳຊ ື່ ງພຣະອງົໄດໍ້ໃຫໍ້ໄວໍ້ກບັ ອັບຣາຮາມ  

   ຄ  ຳປະຕຍິຳນຊ ື່ ງເຮັດໄວໍ້ກບັ ອີຊາກ 
 10 ຊ ື່ ງພຣະອງົຢ ນຢນັອີກກບັ ຢາໂຄບ ໃຫໍ້ເປັນພຣະບນັຍດັ 
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   ແລະແກື່ ອິສຣາເອນ ໃຫໍ້ເປັນຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳນລິນັດອນ 

 11 ວື່ຳ “ເຮົຳຈະໃຫໍ້ແຜື່ນດນິ ການາອານ ແກື່ເຈົໍ້ຳ 

   ເປັນສື່ວນມ ລະດກົຂອງເຈົໍ້ຳທງັຫລຳຍ” 

 12 ເມ  ື່ອພວກເຂົຳຍງັມຄີນົຈ  ຳນວນນໍ້ອຍ ຈ  ຳນວນນໍ້ອຍອີື່ ຫລີ 

   ຍງັເປັນແຕື່ຄນົທີື່ ອຳໄສຢ ື່ໃນນ ັໍ້ນ 

 13 ພະເນຈອນໄປຈຳກປະຊຳຊຳດນີໍ້ຫຳປະຊຳຊຳດນ ັໍ້ນ 

   ຈຳກລຳຊະອຳນຳຈກັນີໍ້ຫຳອີກຊນົຊຳດໜ ື່ ງ 

 14 ພຣະອງົບ ື່ ໄດໍ້ຍອມໃຫໍ້ຜ ໍ້ໃດບບີບງັຄບັພວກເຂົຳ 

   ພຣະອງົນຳບຂ ື່ກະສດັຫລຳຍອງົໂດຍເຫັນແກື່ພວກເຂົຳ 

 15 ວື່ຳ “ຢື່ຳແຕະຕໍ້ອງບນັດຳຜ ໍ້ທີື່ ເຮົຳເຈມີໄວໍ້ 

   ຢື່ຳເຮັດອນັຕະລຳຍແກື່ຜ ໍ້ພະຍຳກອນທງັຫລຳຍຂອງເຮົຳ” 

 16 ເມ  ື່ອພຣະອງົຊງົເອີໍ້ນກຳນອ ດອຳຫຳນໃຫໍ້ເກດີຂ ໍ້ນທີື່ ແຜື່ນດນິ 

   ແລະທ  ຳລຳຍອຳຫຳນທີື່ ບ  ຳລງຸຊວີດິໝດົ 

 17 ພຣະອງົໃຊໍ້ຊຳຍຄນົໜ ື່ ງໄປກື່ອນໜໍ້ຳພວກເຂົຳ ຄ  ໂຢເຊັບ  

   ຊ ື່ ງຖ ກຂຳຍໄປເປັນຂໍ້ຳທຳດ 

 18 ຕນີຂອງລຳວເຈບັຊ  ໍ້ຳດໍ້ວຍໂສໍ້ ຕວົລຳວເຂົໍ້ຳຢ ື່ໃນປອກເຫລັກ 

 19 ຈນົກວື່ຳສິື່ ງທີື່ ລຳວບອກໄດໍ້ບງັເກດີຂ ໍ້ນ 

   ພຣະທ  ຳຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ທດົສອບລຳວ 

 20 ກະສດັກ ໃຊໍ້ໃຫໍ້ໄປປື່ອຍຕວົລຳວ 

   ຜ ໍ້ປກົຄອງຂອງຊນົຊຳດທງັຫລຳຍໄດໍ້ປື່ອຍລຳວເປັນອິດສະຫລະ 

 21 ກະສດັຕ ັໍ້ງລຳວໃຫໍ້ເປັນເຈົໍ້ຳນຳຍເໜ ອວງັຂອງພຣະອງົ 

   ເປັນຜ ໍ້ປກົຄອງກ  ຳມະສິດທງັປວງຂອງພຣະອງົ 

 22 ໃຫໍ້ຜ ກມດັເຈົໍ້ຳນຳຍຂອງພຣະອງົຕຳມໃຈມກັ 

   ແລະສອນສະຕປິນັຍຳແກື່ຜ ໍ້ອຳວໂຸສຂອງພຣະອງົ 

 23 ແລໍ້ວ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ມຳທີື່  ເອຢິບ ຢາໂຄບ ໄດໍ້ອຳໄສຢ ື່ໃນແຜື່ນດນິຂອງ ຮາມ 
 24 ແລະ ພຣະເຈົ້າ ເຮັດໃຫໍ້ປະຊຳຊນົຂອງພຣະອງົມລີ ກດກົ 

   ແລະເຮັດໃຫໍ້ເຂົຳແຂງແຮງກວື່ຳສດັຕ ຂອງພວກເຂົຳ 

 25 ພຣະອງົຊງົຫນັໃຈພວກເຂົຳເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນໃຫໍ້ກຽດຊງັປະຊຳຊນົຂອງພຣະອງົ 

   ໃຫໍ້ໃຊໍ້ກນົອບຸຳຍແກື່ຜ ໍ້ຮບັໃຊໍ້ຂອງພຣະອງົ 

 26 ພຣະອງົໃຊໍ້ ໂມເຊ ຜ ໍ້ຮບັໃຊໍ້ຂອງພຣະອງົ ແລະ ອາໂຣນ ຜ ໍ້ທີື່ ພຣະອງົເລ ອກໄວໍ້ 

 27 ພວກເຂົຳທງັສອງກະທ  ຳໝຳຍສ  ຳຄນັທື່ຳມກຳງພວກເຂົຳທງັຫລຳຍ 

   ເຮັດກຳນອດັສະຈນັໃນແຜື່ນດນິຂອງ ຮາມ 
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 28 ພຣະອງົໃຊໍ້ຄວຳມມ ດມຳ ເຮັດໃຫໍ້ແຜື່ນດນິມ  ດ 

   ພວກເຂົຳທງັຫລຳຍບ ື່ ໄດໍ້ກະບດົຕ ື່ ພຣະທ  ຳຂອງພຣະອງົ 

 29 ພຣະອງົເຮັດໃຫໍ້ນ  ໍ້ຳກຳຍເປັນເລ ອດ ແລະໃຫໍ້ປຳຂອງພວກເຂົຳຕຳຍ 

 30 ກບົແຫື່ກນັມຳເປັນຝ ງໃຫຍື່ທີື່ ແຜື່ນດນິຂອງພວກເຂົຳ 

   ແມ ື່ນແຕື່ຫໍ້ອງໃນຂອງກະສດັຂອງພວກເຂົຳກ ມ ີ

 31 ພຣະອງົກື່ຳວ ແລະຝ ງເຫລ ອບກ ມຳ ແລະລີໍ້ນມໄີປທົື່ວໃນແຜື່ນດນິຂອງພວກເຂົຳ 

 32 ພຣະອງົປະທຳນລ ກເຫັບແກື່ພວກເຂົຳແທນຝນົ 

   ແລະໄຟໄໝໍ້ທ ົື່ວແຜື່ນດນິຂອງພວກເຂົຳ 

 33 ພຣະອງົຊງົລ ົໍ້ມເຄ ອອະງ ຸື່ນ ແລະຕ ົໍ້ນເດ ື່ ອຂອງພວກເຂົຳ 

   ແລະຟຳດຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ໃນປະເທດຂອງພວກເຂົຳໃຫໍ້ຫກັ 

 34 ພຣະອງົກື່ຳວ ແລະຕກັແຕນກ ມຳ ແລະຕກັແຕນມຳນບັບ ື່ ຖ ໍ້ວນ 

 35 ມຳກນິພ ດໃນແຜື່ນດນິຂອງພວກເຂົຳໝດົ ແລະກນິຜນົແຫື່ງດນິຂອງພວກເຂົຳໝດົ 

 36 ພຣະອງົສງັຫຳນບນັດຳລ ກຫວົປີໃນແຜື່ນດນິຂອງພວກເຂົຳ 

   ຄ ຜນົແລກແຫື່ງກ  ຳລງັທງັໝດົຂອງພວກເຂົຳ 

 37 ແລໍ້ວພຣະອງົນ  ຳ ອິສຣາເອນ ອອກໄປພໍ້ອມກບັເງນິແລະທອງຄ  ຳ 

   ແລະບ ື່ ມຈີກັຄນົໜ ື່ ງໃນຕະກ ນຂອງພຣະອງົທີື່ ອື່ອນແອ 

 38 ເມ  ື່ອພວກເຂົຳຫວດິຈຳກໄປເອຢິບ ກ ຍນິດ ີ

   ເພຳະຄວຳມໂກດຮໍ້ຳຍຕ ື່  ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ຕກົຢ ື່ເທິງພວກເຂົຳ 

 39 ພຣະອງົກຳງເມກເປັນເຄ ື່ ອງກ  ຳບງັ 

   ແລະໄຟໃຫໍ້ຄວຳມສະຫວື່ຳງເວລຳກຳງຄ ນ 

 40 ປະຊຳຊນົຮໍ້ອງຂ  ແລະພຣະອງົນ  ຳນກົຂຸໍ້ມມຳ 

   ແລະໃຫໍ້ພວກເຂົຳອີື່ ມໃຈດໍ້ວຍອຳຫຳນຈຳກຟໍ້ຳສະຫວນັ 

 41 ພຣະອງົເປີດຫີນ ແລະນ  ໍ້ຳກ ໄຫລອອກມຳ 

   ມນັໄຫລພຸື່ງໄປເປັນແມ ື່ນ  ໍ້ຳໃນຖິື່ ນແຫໍ້ງແລໍ້ງກນັດຳນ 

 42 ເພຳະພຣະອງົລະນ ກເຖງິພຣະສນັຍຳບ ລິສດຸຂອງພຣະອງົ 

   ແລະ ອັບຣາຮາມ ຜ ໍ້ຮບັໃຊໍ້ຂອງພຣະອງົ 

 43 ພຣະອງົຈ ື່ງນ  ຳປະຊຳຊນົຂອງພຣະອງົອອກມຳດໍ້ວຍຄວຳມຊ ື່ ນບຳນ 

   ນ  ຳຜ ໍ້ທີື່ ຊງົເລ ອກສນັໄວໍ້ນ ັ ໍ້ນດໍ້ວຍຄວຳມເບກີບຳນໃຈ 

 44 ພຣະອງົປະທຳນແຜື່ນດນິຂອງບນັດຳປະຊຳຊຳດໃຫໍ້ແກື່ພວກເຂົຳ 

   ແລະພວກເຂົຳໄດໍ້ຜນົງຳນຂອງຊຳດທງັຫລຳຍມຳເປັນກ  ຳມະສິດ 

 45 ເພ ື່ ອພວກເຂົຳຈະຮກັສຳກດົເກນຂອງພຣະອງົ 

   ແລະຖ ປະຕບິດັພຣະບນັຍດັຂອງພຣະອງົ ຈ ົື່ງສນັລະເສີນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເຖດີ 
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ການກະບົດຂອງປະຊາຊົນ ແລະບັນດາພຣະເມດຕາຂອງພຣະເຈົ້າ 
 1 ຈ ົື່ງສນັລະເສີນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເຖດີ ໂອ ຈ ົື່ງໂມທະນຳຂອບພຣະຄນຸ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ເພຳະພຣະອງົປະເສີດ ເພຳະຄວຳມເມດຕຳຂອງພຣະອງົດ  ຳລງົເປັນນດິ 

 2 ຜ ໍ້ໃດຈະພນັລະນຳເຖງິພຣະລຳຊະກດິອນັຊງົລິດອ  ຳນຳດຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ຜ ໍ້ໃດຈະສະແດງເຖງິພຣະກຽດຂອງພຣະອງົຢື່ຳງຄບົຖໍ້ວນໄດໍ້ 

 3 ບນັດຳຜ ໍ້ທີື່ ປະພ ດຄວຳມຍດຸຕທິ  ຳກ ເປັນສກຸ 

   ແລະຜ ໍ້ທີື່ ປະຕບິດັຄວຳມຊອບທ  ຳຕະຫລອດເວລຳ 

 4 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂ ລະນ ກເຖງິຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍດໍ້ວຍຄວຳມຍນິດ ີ

   ຊ ື່ ງພຣະອງົມຕີ ື່ ປະຊຳຊນົຂອງພຣະອງົ 

  ຂ ປະທຳນຄວຳມພ ົໍ້ນຂອງພຣະອງົໃຫໍ້ແກື່ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

 5 ເພ ື່ ອຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຈະເຫັນຄວຳມຈະເລີນຮຸື່ງເຮ ອງ 

   ຂອງບນັດຳຜ ໍ້ທີື່ ຊງົເລ ອກຂອງພຣະອງົ 

  ເພ ື່ ອຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຈະຮື່ວມໃນຄວຳມຍນິດແີຫື່ງປະຊຳຊຳດ 

   ຂອງພຣະອງົ ເພ ື່ ອຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຈະໄດໍ້ຮ ື່ວມກບັມ ລະດກົຂອງພຣະອງົ 

 6 ທງັຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍທງັຫລຳຍ 

   ແລະບນັພະບ ລດຸຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄດໍ້ເຮັດບຳບແລໍ້ວ 

  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍທງັຫລຳຍໄດໍ້ເຮັດຄວຳມຊ ົື່ວຊໍ້ຳ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍທງັຫລຳຍໄດໍ້ປະພ ດຢື່ຳງຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍ 

 7 ບນັພະບ ລດຸຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍທງັຫລຳຍເມ  ື່ອເພິື່ ນຢ ື່ 

   ໃນ ເອຢິບ ເພິື່ ນບ ື່ ໄດໍ້ເຂົໍ້ຳໃຈໃນກຳນອດັສະຈນັຂອງພຣະອງົ 

  ເພິື່ ນບ ື່ ໄດໍ້ລະນ ກເຖງິຄວຳມເມດຕຳອນັອດຸມົຂອງພຣະອງົ 

   ແຕື່ໄດໍ້ກະບດົຕ ື່ ພຣະອງົຢ ື່ທະເລແດງ 

 8 ເຖງິປຳນນ ັໍ້ນ ພຣະອງົຍງັຊື່ວຍເພິື່ ນໃຫໍ້ລອດພ ົໍ້ນ 

   ເພຳະເຫັນແກື່ພຣະນຳມຂອງພຣະອງົ 

  ເພ ື່ ອຈະໃຫໍ້ຮ ໍ້ເຖງິລິດທຳນພຸຳບຂອງພຣະອງົ 

 9 ພຣະອງົນຳບຂ ື່ທະເລແດງ ມນັກ ແຫໍ້ງໄປ 

   ແລະພຣະອງົນ  ຳເພິື່ ນຂໍ້ຳມບື່ອນເລິກຄ ກບັຍື່ຳງຂໍ້ຳມຖິື່ ນແຫໍ້ງແລໍ້ງກນັດຳນ 

 10 ພຣະອງົຈ ື່ງຊື່ວຍເພິື່ ນໃຫໍ້ພ ົໍ້ນຈຳກມ ຂອງຜ ໍ້ທີື່ ກຽດຊງັເພິື່ ນ 

   ແລະໄຖື່ເພິື່ ນຈຳກເງ  ໍ້ອມມ  ຂອງສດັຕ  

 11 ແລະນ  ໍ້ຳຖໍ້ວມສດັຕ ຂອງເພິື່ ນ ພວກເຂົຳບ ື່ ເຫລ ອຈກັຄນົດຽວ 

 12 ແລໍ້ວເພິື່ ນເຊ ື່ ອພຣະທ  ຳຂອງພຣະອງົ ເພິື່ ນຮໍ້ອງເພງສນັລະເສີນພຣະອງົ 
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 13 ແຕື່ບ ື່ ຊໍ້ຳເພິື່ ນກ ລ ມພຣະລຳຊະກດິຂອງພຣະອງົ 

   ເພິື່ ນບ ື່ ຄອຍຖໍ້ຳຄ  ຳປ ກສຳຂອງພຣະອງົ 

 14 ແຕື່ໃນຖິື່ ນແຫໍ້ງແລໍ້ງກນັດຳນນ ັໍ້ນ ເພິື່ ນມຄີວຳມຢ ຳເກງຢື່ຳງຮນຸແຮງ 

   ແລະໄດໍ້ທດົລອງ ພຣະເຈົ້າ ໃນທະເລຊຳຍ 

 15 ພຣະອງົປະທຳນສິື່ ງທີື່ ເພິື່ ນຂ  

   ແຕື່ໃຊໍ້ພະຍຳດຈ ື່ອຍແຫໍ້ງມຳທື່ຳມກຳງຈດິໃຈເພິື່ ນ 

 16 ເມ  ື່ອຄນົໃນຄໍ້ຳຍອິດສຳ ໂມເຊ ແລະ ອາໂຣນ ຜ ໍ້ບ ລິສດຸຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 
 17 ຜ ນແຜື່ນດນິອໍ້ຳປຳກກ ນ ດາທານ ແລະທບັຄະນະ ອາບຣີາມ ເສຍ 

 18 ໄຟລະເບດີໃນຄະນະຂອງເພິື່ ນ ແລະແປວໄຟເຜົຳຄນົຊ ົື່ວ 

 19 ເພິື່ ນໄດໍ້ສໍ້ຳງລ ກງວົໃນ ໂຮເຣບັ ແລະນະມດັສະກຳນຮ ບເຄົຳລບົ 

 20 ເພິື່ ນຈ ື່ງເອົຳສະຫງ ື່ຳລຳສີຂອງ ພຣະເຈົ້າ ແລກກບັຮ ບຂອງງວົທີື່ ກນິຫຍໍ້ຳ 

 21 ເພິື່ ນລ ມ ພຣະເຈົ້າ ພຣະຜ ູ້ຊ່ອຍ ໃຫໍ້ພ ົໍ້ນຂອງເພິື່ ນ 

   ຜ ໍ້ຊງົກະທ  ຳພຣະລຳຊະກດິໃຫຍື່ຫລວງໃນ ເອຢິບ 
 22 ຊງົເຮັດກຳນອດັສະຈນັໃນແຜື່ນດນິຂອງ ຮາມ  

   ແລະສິື່ ງໜໍ້ຳຢໍ້ຳນກວົຢ ື່ທະເລແດງ 

 23 ເພຳະສະນ ັໍ້ນ ພຣະອງົກື່ຳວວື່ຳຈະທ  ຳລຳຍເພິື່ ນ 

   ດແີຕື່ ໂມເຊ ຜ ໍ້ຊງົເລ ອກຂອງພຣະອງົໄດໍ້ມຳຢ ນເຝົໍ້ຳຄດັຄໍ້ຳນພຣະອງົ 

  ເພ ື່ ອຫນັພຣະພິໂລດຂອງພຣະອງົໄປຈຳກກຳນທ  ຳລຳຍ 

 24 ແລໍ້ວເພິື່ ນກ ໝິື່ ນປະໝຳດແຜື່ນດນິອນັອດຸມົສມົບ ນນ ັໍ້ນ 

   ເພິື່ ນບ ື່ ເຊ ື່ ອພຣະສນັຍຳຂອງພຣະອງົ 

 25 ເພິື່ ນຈ ົື່ມຢ ື່ໃນເຕັນຂອງຕນົ ແລະບ ື່ ຟງັພຣະສລຸະສຽງຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 
 26 ເພຳະສະນ ັໍ້ນ ພຣະອງົຈ ື່ງຍກົພຣະຫດັຂອງພຣະອງົປະຕຍິຳນຕ ື່ ເພິື່ ນ 

   ວື່ຳຈະເຮັດໃຫໍ້ເພິື່ ນລ ົໍ້ມຕຳຍໃນຖິື່ ນແຫໍ້ງແລໍ້ງກນັດຳນ 

 27 ແລະຈະກະຈຳຍເຊ ໍ້ອສຳຍຂອງເພິື່ ນໄປທື່ຳມກຳງປະຊຳຊຳດ 

   ຫວື່ຳນພວກເຂົຳໄປທົື່ວປະເທດທງັຫລຳຍ 

 28 ແລໍ້ວເພິື່ ນກ ໄປຕດິພນັຢ ື່ກບັ ພະບາອານ ແຫື່ງເມ  ອງ ເປໂອ  

   ແລະຮບັປະທຳນເຄ ື່ ອງສດັບ ຊຳທີື່ ບ ຊຳພະຕຳຍ 

 29 ເພິື່ ນຍວົະເຍົໍ້ຳພຣະອງົໃຫໍ້ໂກດຮໍ້ຳຍດໍ້ວຍກຳນກະທ  ຳຂອງຕນົ 

   ແລະພະຍຳດລະບຳດເກດີຂ ໍ້ນທື່ຳມກຳງພວກເພິື່ ນ 

 30 ແລໍ້ວ ຟີເນຮາດ ໄດໍ້ຢ ນຂ ໍ້ນຈດັກຳນລງົໂທດ ແລະພະຍຳດລະບຳດນ ັໍ້ນກ ຢດຸ 

 31 ທີື່ ລຳວເຮັດນ ັໍ້ນພຣະອງົນບັວື່ຳເປັນຄວຳມຊອບທ  ຳ 

   ແກື່ລຳວຕະຫລອດທກຸຊ ົື່ວອຳຍສຸ ບຕ ື່ ໄປເປັນນດິ 
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 32 ພວກເພິື່ ນເຮັດໃຫໍ້ພຣະອງົໂກດຮໍ້ຳຍຢ ື່ນ  ໍ້ຳແຫື່ງກຳນໂຕໍ້ຖຽງ 

   ເພຳະເລ ື່ ອງຂອງພວກເພິື່ ນນີໍ້ໂມເຊ ກ ເລີຍເສຍຫຳຍດໍ້ວຍ 

 33 ເພຳະພວກເພິື່ ນເຮັດໃຫໍ້ຈດິໃຈຂອງ ໂມເຊ ຂມົຂ ື່ ນ 

   ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ຮມີປຳກຂອງລຳວຈ ື່ງເວົໍ້ຳຖໍ້ອຍຄ  ຳໃຈຮໍ້ຳຍ 

 34 ເພິື່ ນບ ື່ ໄດໍ້ທ  ຳລຳຍຊນົຊຳດທງັຫລຳຍຕຳມທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ບນັຊຳເພິື່ ນໄວໍ້ 

 35 ແຕື່ໄດໍ້ປະປນົກບັປະຊຳຊຳດເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ 

   ແລະຫນັໄປເຮັດເໝ ອນຢື່ຳງທີື່ ພວກເຂົຳເຮັດນ ັໍ້ນ 

 36 ເພິື່ ນບວົລະບດັຮ ບເຄົຳລບົຂອງພວກເຂົຳ ຊ ື່ ງກຳຍເປັນບໍ້ວງແຮໍ້ວສ  ຳລບັຕນົເອງ 

 37 ພວກເພິື່ ນຂໍ້ຳລ ກຊຳຍ ແລະລ ກຍງິຂອງຕນົ 

   ຖວຳຍເປັນເຄ ື່ ອງຖວຳຍບ ຊຳແກື່ປີສຳດ 

 38 ເພິື່ ນຖອກເລ ອດຜ ໍ້ບ ື່ ມຄີວຳມຜິດອອກມຳ 

   ຄ ເລ ອດລ ກຊຳຍລ ກຍງິຂອງຕນົ 

  ຜ ໍ້ຊ ື່ ງເພິື່ ນໄດໍ້ຂໍ້ຳເປັນເຄ ື່ ອງຖວຳຍບ ຊຳ 

   ແກື່ຮ ບເຄົຳລບົແຫື່ງ ການາອານ ແຜື່ນດນິກ ມມີນົທິນໄປດໍ້ວຍເລ ອດ 

 39 ພວກເພິື່ ນຈ ື່ງເປັນຄນົບ ື່ ສະອຳດຍໍ້ອນກຳນກະທ  ຳຂອງຕນົ 

   ແລະປະພ ດເໝ ອນຢື່ຳງໂສເພນໃີນກຳນກະທ  ຳນ ັໍ້ນ 

 40 ແລໍ້ວຄວຳມໂກດຮໍ້ຳຍຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກ ພຸື່ງຂ ໍ້ນຕ ື່ ປະຊຳຊນົຂອງພຣະອງົ 

   ແລະພຣະອງົຊງົກຽດຊງັມ ລະດກົຂອງພຣະອງົ 

 41 ພຣະອງົມອບພວກເພິື່ ນໄວໍ້ໃນມ  ປະຊຳຊຳດຕື່ຳງໆ 

   ບນັດຳຜ ໍ້ທີື່ ກຽດຊງັເພິື່ ນ ຈ ື່ງປກົຄອງເໜ ອພວກເພິື່ ນ 

 42 ສດັຕ ຂອງເພິື່ ນໄດໍ້ບບີບງັຄບັພວກເພິື່ ນ ແລະຕກົໄປຢ ື່ໃຕໍ້ອ  ຳນຳດຂອງພວກເຂົຳ 

 43 ພຣະອງົຊື່ວຍເພິື່ ນໃຫໍ້ພ ົໍ້ນຫລຳຍເທ ື່ ອ 

   ແຕື່ພວກເພິື່ ນມກັກະບດົໃນຈດຸປະສງົຂອງຕນົ 

  ແລະຖ ກຢຽບລງົດໍ້ວຍຄວຳມຊ ົື່ວຊໍ້ຳຂອງຕນົ 

 44 ເຖງິຢື່ຳງໃດ ເມ  ື່ອພຣະອງົຮບັຟງັສຽງຮໍ້ອງທ ນຂອງເພິື່ ນ 

   ພຣະອງົສນົພຣະໄທໃນຄວຳມທກຸໃຈຂອງພວກເພິື່ ນ 

 45 ເພ ື່ ອເຫັນແກື່ພວກເພິື່ ນ ພຣະອງົລະນ ກເຖງິຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳຂອງພຣະອງົ 

   ແລະຊງົພຣະກະລນຸຳຕຳມຄວຳມເມດຕຳອນັອດຸມົຂອງພຣະອງົ 

 46 ພຣະອງົໃຫໍ້ພວກເພິື່ ນໄດໍ້ຮບັຄວຳມອີດ ຕນົຈຳກບນັດຳຜ ໍ້ 

   ທີື່ ໄດໍ້ຍ ດພວກເພິື່ ນໄປເປັນຊະເລີຍ 

 47 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍທງັຫລຳຍ 

   ຂ ຊື່ວຍຂໍ້ຳນໍ້ອຍທງັຫລຳຍໃຫໍ້ລອດພ ົໍ້ນ 
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  ແລະຂ ລວບລວມຂໍ້ຳນໍ້ອຍທງັຫລຳຍຈຳກທື່ຳມກຳງປະຊຳຊຳດຕື່ຳງໆ 

   ເພ ື່ ອຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍທງັຫລຳຍຈະໂມທະນຳ 

  ຂອບພຣະຄນຸພຣະນຳມບ ລິສດຸຂອງພຣະອງົ 

   ແລະປິຕຍິນິດໃີນກຳນສນັລະເສີນພຣະອງົ 

 48 ຈ ົື່ງຖວຳຍສຳທກຸຳນແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ອິສຣາເອນ  

   ແຕື່ນລິນັດອນຈນົເຖງິນລິນັດອນ ແລະຂ ປະຊຳຊນົທງັປວງກື່ຳວວື່ຳ 

  “ອຳແມນ” ຈ ົື່ງສນັລະເສີນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເຖດີ 

ບົດທີ 107 
ການສັນລະເສີນພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົ້າ 

 1 ຈ ົື່ງຂອບພຣະຄນຸ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເພຳະຄວຳມດຂີອງພຣະອງົ 

   ຄວຳມຮກັຂອງພຣະອງົຊງົມຕີະຫລອດໄປ. 

 2 ບນັດຳຜ ໍ້ທີື່ ພຣະອງົຊງົຊື່ອຍໃຫໍ້ພ ົໍ້ນ 

   ຈ ົື່ງຮື່ວມກນັສນັລະເສີນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

  ເພຳະພຣະອງົໄດໍ້ຊງົຊື່ອຍຊວີດິຂອງພວກເຂົຳອອກຈຳກເງ  ໍ້ອມມ  ຂອງສດັຕ . 

 3 ແລະນ  ຳພວກເຂົຳອອກມຳຈຳກຕື່ຳງປະເທດ 

   ຈຳກທິດຕຳເວັນອອກ ແລະທິດຕຳເວັນຕກົ ຈຳກທິດເໜ ອ ແລະທິດໃຕໍ້. 

 4 ສື່ວນບຳງຄນົທີື່ ທຽວໄປມຳໃນຖິື່ ນແຫໍ້ງແລໍ້ງກນັດຳນ 

   ກ ບ ື່ ອຳດພບົພ ໍ້ຫນົທຳງທີື່ ຈະເຂົໍ້ຳໄປຢ ື່ໃນເມ  ອງໄດໍ້. 

 5 ພວກເຂົຳຫິວເຂົໍ້ຳຫິວນ  ໍ້ຳ 

   ແລະສ ນເສຍຄວຳມຫວງັທກຸຢື່ຳງ. 

 6 ເມ  ື່ອມຄີວຳມທກຸຍຳກລ  ຳບຳກ ພວກເຂົຳໄດໍ້ຮ ໍ້ອງຫຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ພຣະອງົກ ໄດໍ້ຊງົຊື່ອຍໃຫໍ້ພ ົໍ້ນຈຳກຄວຳມທກຸໂສກ. 

 7 ພຣະອງົຊງົນ  ຳພວກເຂົຳມຸ ື່ງໜໍ້ຳຕງົໄປອຳໄສຢ ື່ໃນເມ  ອງ. 

 8 ພວກເຂົຳຕໍ້ອງຂອບພຣະຄນຸ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ຍໍ້ອນຄວຳມຮກັອນັໝັໍ້ນຄງົຂອງພຣະອງົ 

  ແລະຍໍ້ອນກຳນອດັສະຈນັທີື່ ພຣະອງົຊງົກະທ  ຳສ  ຳລບັພວກເຂົຳ. 

 9 ພຣະອງົຊງົເຮັດໃຫໍ້ຜ ໍ້ຫິວນ  ໍ້ຳອີື່ ມຢື່ຳງພ ໃຈ 

   ແລະຜ ໍ້ທີື່ ຫິວເຂົໍ້ຳກ ອີື່ ມດໍ້ວຍຂອງດ.ີ 

 10 ບຳງຄນົທີື່ ເປັນນກັໂທດຢ ື່ໃນຄວຳມໂສກເສົໍ້ຳ ແລະມ ດມນົ 

   ທີື່ ຖ ກມດັດໍ້ວຍໂສໍ້ຢື່ຳງທ ລະມຳນ. 

 11 ເພຳະວື່ຳພວກເຂົຳໄດໍ້ກະບດົຕ ື່ ສ ໍ້ຄ  ຳສ ັື່ງຂອງ ພຣະເຈົ້າ ອງົສ ງສດຸ 
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   ແລະປະຕເິສດຄ  ຳສ ັື່ງສອນຂອງພຣະອງົ. 

 12 ພວກເຂົຳອິດເມ  ື່ອຍຍໍ້ອນວຽກໜກັ 

   ພວກເຂົຳລ ົໍ້ມລງົ ແລະບ ື່ ມຜີ  ໍ້ໃດຊື່ອຍພວກເຂົຳ. 

 13 ເມ  ື່ອມຄີວຳມທກຸຍຳກລ  ຳບຳກ ພວກເຂົຳໄດໍ້ຮ ໍ້ອງຫຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ພຣະອງົໄດໍ້ຊງົຊື່ອຍພວກເຂົຳໃຫໍ້ພ ົໍ້ນຈຳກຄວຳມທກຸໂສກ. 

 14 ພຣະອງົຊງົໃຫໍ້ພວກເຂົຳພ ົໍ້ນຈຳກຄວຳມໂສກເສົໍ້ຳແລະຄວຳມມ ດມວົ 

   ແລະຊງົຕດັໂສໍ້ມດັຕວົຂອງພວກເຂົຳອອກ. 

 15 ພວກເຂົຳຕໍ້ອງຂອບພຣະຄນຸ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ຍໍ້ອນຄວຳມຮກັອນັໝັໍ້ນຄງົຂອງພຣະອງົ 

  ແລະຍໍ້ອນກຳນອດັສະຈນັທີື່ ພຣະອງົຊງົກະທ  ຳສ  ຳລບັພວກເຂົຳ. 

 16 ພຣະອງົຊງົມ ໍ້ຳງເພປະຕ ທອງລງົ 

   ແລະຕດັກງົເຫລັກໃຫໍ້ຂຳດອອກ. 

 17 ບຳງຄນົກ ເຈບັໄຂໍ້ຍໍ້ອນຄວຳມຜິດຂອງພວກເຂົຳ 

   ແລະທກຸທ ລະມຳນຍໍ້ອນຄວຳມຊ ົື່ວຂອງຕນົ. 

 18 ພວກເຂົຳອື່ອນແຮງຈນົບ ື່ ຢຳກກນິເຂົໍ້ຳ 

   ພວກເຂົຳໄດໍ້ຢ ື່ໃກ ໍ້ ໆກບັຄວຳມຕຳຍ. 

 19 ເມ  ື່ອມຄີວຳມທກຸລ  ຳບຳກ ພວກເຂົຳໄດໍ້ຮ ໍ້ອງຫຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ພຣະອງົກ ໄດໍ້ຊງົຊື່ອຍພວກເຂົຳໃຫໍ້ພ ົໍ້ນຈຳກຄວຳມທກຸໂສກ. 

 20 ພວກເຂົຳດຈີຳກພະຍຳດດໍ້ວຍພຣະຄ  ຳຂອງພຣະອງົ 

   ແລະພຣະອງົຊງົຊື່ອຍພວກເຂົຳບ ື່ ໃຫໍ້ຕຳຍ. 

 21 ພວກເຂົຳຕໍ້ອງຂອບພຣະຄນຸ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ຍໍ້ອນຄວຳມຮກັອນັໝັໍ້ນຄງົຂອງພຣະອງົ 

  ແລະຍໍ້ອນກຳນອດັສະຈນັທີື່ ພຣະອງົຊງົກະທ  ຳສ  ຳລບັພວກເຂົຳ. 

 22 ພວກເຂົຳຕໍ້ອງຂອບພຣະຄນຸພຣະອງົດໍ້ວຍກຳນຖວຳຍບ ຊຳ 

   ແລະບດົເພງອນັມ ື່ວນຊ ື່ ນອນັກື່ຳວເຖງິທກຸສິື່ ງທີື່ ພຣະອງົຊງົກະທ  ຳ. 

 23 ບຳງຄນົກ ຂີື່ ເຮ ອແລື່ນໄປມຳຢ ື່ເທິງມະຫຳສະໝດຸ 

   ເພ ື່ ອຫຳລໍ້ຽງຊບີ. 

 24 ພວກເຂົຳໄດໍ້ເຫັນສິື່ ງທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົກະທ  ຳ 

   ຄ ກດິຈະກຳນອນັອດັສະຈນັຂອງພຣະອງົຢ ື່ເທິງທະເລ. 

 25 ເມ  ື່ອພຣະອງົຊງົສ ັື່ງ ລມົອນັແຮງກໍ້ຳກ ເລີື່ ມພດັ 

   ແລະເຮັດໃຫໍ້ຄ ໍ້ນນ  ໍ້ຳທະເລຟອງຂ ໍ້ນ. 

 26 ເຮັດໃຫໍ້ຖ ກໂຍກຂ ໍ້ນໂຍກລງົຕຳມລະດບັນ  ໍ້ຳ 

   ໃນເວລຳອນັຕະລຳຍເຊັື່ ນນີໍ້ ມະນດຸໄດໍ້ຂຳດຄວຳມກໍ້ຳຫຳນ. 
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 27 ພວກເຂົຳໄດໍ້ເຕະສະດດຸ ແລະຍື່ຳງໂຊເຊຄ ຄນົເມຳົເຫລົໍ້ຳ 

   ຄວຳມຊ  ຳນຳນຂອງພວກເຂົຳກ ຊື່ອຍຫຍງັບ ື່ ໄດໍ້. 

 28 ເມ  ື່ອມຄີວຳມທກຸລ  ຳບຳກ ພວກເຂົຳໄດໍ້ຮ ໍ້ອງຫຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ພຣະອງົກ ໄດໍ້ຊງົຊື່ອຍພວກເຂົຳໃຫໍ້ພ ົໍ້ນຈຳກຄວຳມທກຸໂສກ. 

 29 ພຣະອງົຊງົເຮັດໃຫໍ້ພະຍງຸຽບສະຫງດັ 

   ແລະຟອງທະເລມດິງຽບລງົ. 

 30 ພວກເຂົຳຕື່ຳງກ ພຳກນັດໃີຈ 

   ແລໍ້ວພຣະອງົຊງົນ  ຳພວກເຂົຳມຳຮອດທື່ຳເຮ ອຕຳມຈດຸໝຳຍປຳຍທຳງ. 

 31 ພວກເຂົຳຕໍ້ອງຂອບພຣະຄນຸ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ຍໍ້ອນຄວຳມຮກັອນັໝັໍ້ນຄງົຂອງພຣະອງົ 

  ແລະຍໍ້ອນກຳນອດັສະຈນັທີື່ ພຣະອງົຊງົກະທ  ຳສ  ຳລບັພວກເຂົຳ. 

 32 ພວກເຂົຳຕໍ້ອງປະກຳດຄວຳມຍິື່ ງໃຫຍື່ຂອງພຣະອງົຕ ື່ ຊຸມນມຸຊນົ 

   ແລະສນັລະເສີນພຣະອງົຕ ື່ ກອງປະຊຸມພວກເຖົໍ້ຳແກື່. 

 33 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົເຮັດໃຫໍ້ແມ ື່ນ  ໍ້ຳຂອດແຫໍ້ງລງົ 

   ແລະຊງົໃຫໍ້ບ ື່ ນ  ໍ້ຳເຊົຳໄຫລ. 

 34 ພຣະອງົໄດໍ້ຊງົເຮັດໃຫໍ້ດນິທີື່ ອດຸມົສມົບ ນ 

   ກຳຍເປັນດນິເຄັມ ແລະໃຊໍ້ກຳນບ ື່ ໄດໍ້ 

  ເພຳະຄວຳມຊ ົື່ວຊໍ້ຳຂອງຜ ໍ້ທີື່ ອຳໄສຢ ື່ເທິງດນິນ ັໍ້ນ. 

 35 ພຣະອງົຊງົປື່ຽນແປງຖິື່ ນແຫໍ້ງແລໍ້ງກນັດຳນໃຫໍ້ມໜີອງນ  ໍ້ຳ 

   ແລະຖິື່ ນທີື່ ແຫໍ້ງແລໍ້ງໃຫໍ້ມນີ  ໍ້ຳບ ື່ . 

 36 ພຣະອງົຊງົໃຫໍ້ຜ ໍ້ທີື່ ຫິວເຂົໍ້ຳອຳໄສຢ ື່ທີື່ ນ ັ ໍ້ນ 

   ແລະພວກເຂົຳໄດໍ້ສໍ້ຳງເມ  ອງອຳໄສຢ ື່. 

 37 ພວກເຂົຳໄດໍ້ຫວື່ຳນກໍ້ຳດ  ຳນຳ ແລະປ ກຕ ົໍ້ນອະງ ຸື່ນ 

   ຊ ື່ ງໄດໍ້ເກດີໝຳກຢື່ຳງອດຸມົສມົບ ນ. 

 38 ພຣະອງົຊງົອວຍພຣະພອນແກື່ໄພື່ພນົຂອງພຣະອງົໃຫໍ້ມລີ ກຫລຳຍຄນົ 

   ແລະຊງົລໍ້ຽງຮກັສຳຝ ງສດັຂອງພວກເຂົຳບ ື່ ໃຫໍ້ຫລດຸນໍ້ອຍຖອຍລງົ. 

 39 ເມ  ື່ອໄພື່ພນົຂອງ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ພື່ຳຍແພໍ້ ແລະໄດໍ້ຮບັຄວຳມອບັອຳຍ 

   ຍໍ້ອນຖ ກຂ ົື່ມເຫັງຢື່ຳງໂຫດຮໍ້ຳຍ ແລະກຳນທ ລະມຳນ. 

 40 ພຣະອງົບ ື່ ຊງົພ ພຣະໄທຜ ໍ້ທີື່ ຂ ົື່ມເຫັງພວກເຂົຳ 

   ແລະຊງົໃຫໍ້ພວກເຂົຳທຽວໄປມຳໃນຖິື່ ນແຫໍ້ງແລໍ້ງກນັດຳນ. 

 41 ແຕື່ວື່ຳພຣະອງົຊງົຊື່ອຍຄນົຈນົໃຫໍ້ພ ົໍ້ນຈຳກຄວຳມທກຸຍຳກລ  ຳບຳກ 

   ແລະຊງົໃຫໍ້ພວກເຂົຳມຄີອບຄວົເພີື່ ມທະວຂີ ໍ້ນເໝ ອນສດັໃນຝ ງ. 

 42 ເມ  ື່ອຄນົຊອບທ  ຳເຫັນເຫດກຳນຢື່ຳງນີໍ້ກ ມຄີວຳມຍນິດ ີ
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   ແຕື່ວື່ຳພວກຄນົຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍທງັປວງກ ມດິງຽບຢ ື່. 

 43 ຂ ໃຫໍ້ຜ ໍ້ທີື່ ສະຫລຳດຄິດເຖງິສິື່ ງເຫລົື່ ຳນີໍ້ 

   ຂ ໃຫໍ້ພວກເຂົຳຮບັຮ ໍ້ເຖງິຄວຳມຮກັອນັໝັໍ້ນຄງົຂອງພຣະອງົ. 

ບົດທີ 108 
ດາວິດສັນລະເສີນພຣະເຈົ້າ 

ບດົເພງ ຫລ ເພງສນັລະເສີນຂອງດຳວດິ 

 1 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະເຈົ້າ ຈດິໃຈຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍໝັໍ້ນຄງົ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະຮໍ້ອງເພງ 

   ແລະຮໍ້ອງເພງສນັລະເສີນດໍ້ວຍຈດິໃຈຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

 2 ພິນໃຫຍື່ ແລະພິນຄ ື່ເອີຍ ຈ ົື່ງຕ ື່ ນເຖດີ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະປກຸຮຸື່ງອຳລນຸ 

 3 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະສນັລະເສີນພຣະອງົທື່ຳມກຳງປະຊຳຊຳດ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະຮໍ້ອງເພງສນັລະເສີນພຣະອງົທື່ຳມກຳງຊນົຊຳດທງັຫລຳຍ 

 4 ເພຳະຄວຳມເມດຕຳຂອງພຣະອງົຍິື່ ງໃຫຍື່ເໜ ອຟໍ້ຳສະຫວນັ 

   ຄວຳມຈງິຂອງພຣະອງົສ ງເຖງິເມກ 

ການທ ນຂໍຄວາມຊູ່ວຍເຫລືອຈາກພຣະເຈົ້າ 
 5 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະເຈົ້າ ຂ ເປັນທີື່ ເຊດີຊ ເໜ ອຟໍ້ຳສະຫວນັ 

   ຂ ສະຫງ ື່ຳລຳສີຂອງພຣະອງົຢ ື່ເໜ ອທົື່ວແຜື່ນດນິໂລກ 

 6 ຂ ຊື່ວຍໃຫໍ້ລອດພ ົໍ້ນໂດຍພຣະຫດັຂວຳຂອງພຣະອງົແລະຕອບຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ເພ ື່ ອວື່ຳຜ ໍ້ທີື່ ພຣະອງົຮກັຈະໄດໍ້ຮບັກຳນຊື່ວຍໃຫໍ້ພ ົໍ້ນ 

 7 ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ກ ື່ຳວດໍ້ວຍຄວຳມບ ລິສດຸຂອງພຣະອງົວື່ຳ “ເຮົຳຈະປິຕຍິນິດ ີ

   ເຮົຳຈະແບື່ງເມ  ອງ ເຊເຄັມ ແລະແບື່ງຮື່ອມພ ເຂົຳເມ  ອງ ສຸກໂກດ ອອກ 

 8 ກິເລອາດ ເປັນຂອງເຮົຳມານາເຊ ເປັນຂອງເຮົຳ 

   ເອຟຣາຢິມ ເປັນເຄ ື່ ອງປໍ້ອງກນັຫວົຂອງເຮົຳ 

  ຢ ດາ ເປັນຜ ໍ້ປະກຳດພຣະບນັຍດັຂອງເຮົຳ 

 9 ໂມອາບ ເປັນອື່ຳງລໍ້ຳງຊ  ຳລະຂອງເຮົຳ 

   ເຮົຳຖິໍ້ມເກບີຂອງເຮົຳລງົເທິງ ເອໂດມ  

  ເຮົຳໂຫື່ຮ ໍ້ອງດໍ້ວຍຄວຳມມໄີຊເໜ ອ ຟີລິດສະຕີນ” 

 10 ຜ ໍ້ໃດຈະນ  ຳຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍເຂົໍ້ຳໄປໃນນະຄອນທີື່ ມປີໍ້ອມ 

   ຜ ໍ້ໃດຈະນ  ຳຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍໄປຍງັ ເອໂດມ 
 11 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະເຈົ້າ ພຣະອງົບ ື່ ໄດໍ້ປະຖິໍ້ມຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍທງັຫລຳຍແລໍ້ວຫລ  

   ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະເຈົ້າ  

  ພຣະອງົບ ື່ ອອກໄປກບັກອງທບັຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍທງັຫລຳຍແລໍ້ວບ  
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 12 ຂ ປະທຳນຄວຳມຊື່ວຍເຫລ ອເພ ື່ ອຕ ື່ ຕໍ້ຳນຄວຳມຫຍຸໍ້ງຍຳກຕື່ຳງໆ 

   ເພຳະຄວຳມຊື່ວຍເຫລ ອຂອງມະນດຸກ ບ ື່ ມຜີນົຫຍງັ 

 13 ໂດຍ ພຣະເຈົ້າ ເອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍທງັຫລຳຍຈະປະຕບິດັຢື່ຳງເຂັໍ້ມແຂງ 

   ພຣະອງົເອງຈະເປັນຜ ໍ້ຢຽບສດັຕ ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍທງັຫລຳຍລງົ 

ບົດທີ 109 
ດາວິດຈົ່ມເລື່ອງພວກສັດຕ ທີ່ນິນທາເພິ່ນ 
ເຖງິຫວົໜໍ້ຳນກັຮໍ້ອງ ເພງສນັລະເສີນຂອງດຳວດິ 

 1 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະເຈົ້າ ຜ ໍ້ຊ ື່ ງຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍສນັລະເສີນ ຂ ຢື່ຳເສີຍ 

 2 ເພຳະປຳກຂອງຄນົຊ ົື່ວ 

   ແລະປຳກຂອງຄນົຫລອກລວງອໍ້ຳໃສື່ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຢ ື່ແລໍ້ວ 

  ພວກເຂົຳໄດໍ້ເວົໍ້ຳໃສື່ຮ ໍ້ຳຍຂໍ້ຳນໍ້ອຍດໍ້ວຍລີໍ້ນຂີໍ້ຕວົະ 

 3 ພວກເຂົຳທງັຫລຳຍອໍ້ອມຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄວໍ້ດໍ້ວຍຖໍ້ອຍຄ  ຳກຽດຊງັ 

   ແລະໂຈມຕຂີໍ້ຳນ ໍ້ອຍຢື່ຳງບ ື່ ມເີຫດຜນົ 

 4 ພວກເຂົຳເປັນພວກສດັຕ ຕ ື່ ຂ ໍ້ຳນ ໍ້ອຍແທນຄວຳມຮກັຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ສື່ວນຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄດໍ້ອະທິຖຳນເທົື່ ຳນ ັໍ້ນ 

 5 ພວກເຂົຳຕອບແທນຂໍ້ຳນໍ້ອຍດໍ້ວຍຄວຳມຊ ົື່ວແທນຄວຳມດ ີ

   ແລະຄວຳມກຽດຊງັແທນຄວຳມຮກັຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

 6 ຂ ຕ ັໍ້ງຄນົຊ ົື່ວໃຫໍ້ຢ ື່ເໜ ອລຳວ ແລະໃຫໍ້ ຊາຕານ ຢ ນຢ ື່ທີື່ ມ  ຂວຳຂອງລຳວ 

 7 ເມ  ື່ອພິຈຳລະນຳຄະດ ີກ ໃຫໍ້ລຳວປະກດົວື່ຳເປັນຜ ໍ້ກະທ  ຳຜິດ 

   ແລະໃຫໍ້ຄ  ຳອະທິຖຳນຂອງລຳວກຳຍເປັນຄວຳມບຳບ 

 8 ຂ ໃຫໍ້ວນັເວລຳຂອງລຳວມໜີໍ້ອຍ ຂ ໃຫໍ້ອີກຜ ໍ້ໜ ື່ ງມຳຍ ດຕ  ຳແໜື່ງຂອງລຳວ 

 9 ຂ ໃຫໍ້ລ ກຂອງລຳວກ  ຳພໍ້ຳພ ື່ ແລະເມຍຂອງລຳວເປັນໝໍ້ຳຍ 

 10 ຂ ໃຫໍ້ລ ກຂອງລຳວຕໍ້ອງພະເນຈອນຂ ທຳນໄປ 

   ຂ ໃຫໍ້ລຳວຫຳອຳຫຳນຈຳກບື່ອນເພພງັຊ ື່ ງພວກເຂົຳອຳໄສຢ ື່ 

 11 ຂ ໃຫໍ້ເຈົໍ້ຳໜີໍ້ມຳຍ ດຂອງທງັໝດົທີື່ ລຳວມຢີ ື່ 

   ຂ ຄນົຕື່ຳງຖິື່ ນມຳປຸໍ້ນຜນົງຳນຂອງລຳວໄປ 

 12 ຂ ຢື່ຳໃຫໍ້ຜ ໍ້ໃດເມດຕຳລຳວ ຢື່ຳໃຫໍ້ຜ ໍ້ໃດອີດ ຕນົລ ກກ  ຳພໍ້ຳພ ື່ ຂອງລຳວ 

 13 ຂ ໃຫໍ້ຜ ໍ້ຢ ື່ພຳຍຫລງັລຳວຖ ກຕດັອອກ 

   ຂ ໃຫໍ້ຕະກ ນຂອງພວກເຂົຳໝດົໄປໃນອີກຊ ົື່ວຊວີດິໜ ື່ ງ 

 14 ຂ ໃຫໍ້ຄວຳມຊ ົື່ວຊໍ້ຳຂອງບນັພະບ ລດຸຂອງລຳວຍງັເປັນທີື່ ຈ ື່ຈ  ຳໄດໍ້ຢ ື່ 

   ຕ ື່ ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຢື່ຳໃຫໍ້ບຳບຂອງແມ ື່ລຳວລ ບຫຳຍໄປ 

 15 ຂ ໃຫໍ້ບຳບນ ັໍ້ນຢ ື່ຕ ື່ ເບ ໍ້ອງພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເປັນນດິ 
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   ເພ ື່ ອພຣະອງົຈະຕດັກຳນລະນ ກເຖງິພວກເຂົຳເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນຈຳກແຜື່ນດນິໂລກ 

 16 ເພຳະລຳວບ ື່ ຈ  ື່ຈ  ຳທີື່ ຈະສະແດງຄວຳມເມດຕຳ 

   ແຕື່ຂ ົື່ມເຫັງຄນົຍຳກຈນົ ແລະຄນົຂດັສນົ ເພ ື່ ອຈະຂໍ້ຳຄນົທີື່ ເສົໍ້ຳໃຈ 

 17 ລຳວມກັສຳບແຊື່ງ ຂ ໃຫໍ້ຄ  ຳສຳບແຊື່ງຕກົເທິງລຳວເອງ 

   ລຳວບ ື່ ມກັກຳນໃຫໍ້ພອນ ຂ ພອນຈ ົື່ງຫື່ຳງໄກຈຳກລຳວ 

 18 ລຳວເອົຳກຳນສຳບແຊື່ງຫ ົື່ມຕື່ຳງເສ ໍ້ອຜໍ້ຳຂອງລຳວ 

   ຂ ໃຫໍ້ຊ ມເຂົໍ້ຳໄປໃນກຳຍຂອງລຳວເໝ ອນຢື່ຳງນ  ໍ້ຳ 

  ຂ ໃຫໍ້ຊ ມເຂົໍ້ຳໄປໃນກະດ ກຂອງລຳວເໝ ອນຢື່ຳງນ  ໍ້ຳມນັ 

 19 ໃຫໍ້ເໝ ອນກບັເຄ ື່ ອງແຕື່ງກຳຍທີື່ ຄມຸລຳວຢ ື່ 

   ເໝ ອນກບັເຂັມຂດັທີື່ ຂດັລຳວໄວໍ້ສະເໝີ 

 20 ທງັນີໍ້ຂ ໃຫໍ້ເປັນບ  ຳເໜັດຈຳກ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແກື່ພວກສດັຕ ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ແກື່ຜ ໍ້ທີື່ ກ ື່ຳວຮໍ້ຳຍຕ ື່ ຊວີດິຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

 21 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະເຈົ້າ ຄ ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ຂ ກະທ  ຳເພ ື່ ອຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍໂດຍເຫັນແກື່ພຣະນຳມຂອງພຣະອງົ 

  ເພຳະວື່ຳຄວຳມເມດຕຳຂອງພຣະອງົນ ັໍ້ນປະເສີດ ຂ ຊື່ວຍຂໍ້ຳນໍ້ອຍໃຫໍ້ພ ົໍ້ນ 

 22 ເພຳະຂໍ້ຳນໍ້ອຍຍຳກຈນົ ແລະຂດັສນົ 

   ແລະຈດິໃຈຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍກ ບຳດເຈບັຢ ື່ພຳຍໃນ 

 23 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍສິໍ້ນສດຸໄປແລໍ້ວເໝ ອນດ ັື່ງເງຳົໃນຕອນແລງ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຖ ກປດັອອກຄ ກບັຕກັແຕນ 

 24 ຫວົເຂົື່ ຳຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍກ ອື່ອນເພຍເພຳະກຳນອດົອຳຫຳນ 

   ຮື່ຳງກຳຍຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍກ ຈ ື່ອຍຜອມລງົ 

 25 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍກຳຍເປັນທີື່ ນນິທຳຂອງພວກເຂົຳ ເມ  ື່ອພວກເຂົຳເຫັນຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ພວກເຂົຳກ ສ ັື່ນຫວົ 

 26 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຂ ຊື່ວຍຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ຂ ຊື່ວຍຂໍ້ຳນໍ້ອຍໃຫໍ້ລອດພ ົໍ້ນຕຳມຄວຳມເມດຕຳຂອງພຣະອງົ 

 27 ເພ ື່ ອພວກເຂົຳຈະຮ ໍ້ວ ື່ຳນີໍ້ເປັນສີພຣະຫດັຂອງພຣະອງົ ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ພຣະອງົໄດໍ້ກະທ  ຳກຳນນີໍ້ 

 28 ໃຫໍ້ພວກເຂົຳຖ ກສຳບແຊື່ງ ແຕື່ຂ ພຣະອງົອ  ຳນວຍພຣະພອນ ເມ  ື່ອພວກເຂົຳລກຸຂ ໍ້ນ 

   ຂ ໃຫໍ້ພວກເຂົຳໄດໍ້ອບັອຳຍ ແຕື່ຂ ໃຫໍ້ຜ ໍ້ຮບັໃຊໍ້ຂອງພຣະອງົຍນິດ ີ

 29 ຂ ໃຫໍ້ພວກສດັຕ ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍຫ ົື່ມຄວຳມອບັອຳຍ 

   ຂ ໃຫໍ້ຄວຳມອບັອຳຍສວມກຳຍພວກເຂົຳເໝ ອນຢື່ຳງເສ ໍ້ອຄມຸ 

 30 ດໍ້ວຍປຳກຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 
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   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະສນັລະເສີນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະສນັລະເສີນພຣະອງົທື່ຳມກຳງຄນົທງັຫລຳຍ 

 31 ເພຳະພຣະອງົຈະຊງົປະທບັຢ ື່ເບ ໍ້ອງຂວຳມ  ຂອງຄນົຂດັສນົ 

   ເພ ື່ ອຊື່ວຍລຳວໃຫໍ້ພ ົໍ້ນຈຳກຄນົທີື່ ໃສື່ໂທດຈດິໃຈລຳວນ ັໍ້ນ 

ບົດທີ 110 
ພຣະຜ ້ເປັນເຈົ້າ ແລະເຈົ້າຊີວິດທີ່ພຣະອົງຊົງເລືອກ 

 1 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົກື່ຳວແກື່ອງົເປັນເຈົໍ້ຳຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍວື່ຳ, 

   “ຈ ົື່ງນ ັື່ງຢ ື່ທຳງຂວຳມ  ຂອງເຮົຳ 

  ຈນົກວື່ຳເຮົຳຈະປຳບສດັຕ ໃຫໍ້ຢ ື່ໃຕໍ້ຕນີຂອງເຈົໍ້ຳ.” 

 2 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະຊງົແພື່ຜຳຍເດຊຳນພຸຳບຂອງພຣະອງົ 

   ອອກຈຳກເມ  ອງ ຊີໂອນ  

  ພຣະອງົຊງົກື່ຳວວື່ຳ, “ຈ ົື່ງປກົຄອງພວກສດັຕ ຂອງເຈົໍ້ຳ.” 

 3 ໃນມ ໍ້ທີື່ ເຈົໍ້ຳຕ ື່ ສ ໍ້ສດັຕ ຂອງເຈົໍ້ຳນ ັ ໍ້ນ 

   ໄພື່ພນົຂອງເຈົໍ້ຳຈະອຳສຳສະໝກັ 

  ພວກຊຳຍໜຸື່ມຂອງເຈົໍ້ຳຈະມຳເຖງິພ ນ ໍ້ອຍສກັສິດ 

   ເໝ ອນດ ັື່ງນ  ໍ້ຳໝອກຄໍ້ຳງໃນຍຳມເຊົໍ້ຳ. 

 4 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົສນັຍຳຢື່ຳງເດັດຂຳດດ ັື່ງນີໍ້ວ ື່ຳ, 

   “ເຈົໍ້ຳຈະເປັນປະໂລຫິດຕະຫລອດໄປ 

  ຢື່ຳງດຽວກນັກບັ ເມັນຄເີຊເດັກ” 

 5 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົປະທບັຢ ື່ເບ ໍ້ອງຂວຳມ  ຂອງເຈົໍ້ຳ 

   ພຣະອງົຈະຊງົເຮັດໃຫໍ້ເຈົໍ້ຳຊວີດິທງັຫລຳຍ 

  ພື່ຳຍແພໍ້ໃນມ  ໍ້ທີື່ ພຣະອງົຊງົພຣະພິໂລດ. 

 6 ພຣະອງົຈະຊງົພິພຳກສຳຊນົຊຳດຕື່ຳງໆ 

   ຈະຊງົເຮັດໃຫໍ້ສະໜຳມຮບົເຕັມໄປດໍ້ວຍຊຳກສບົ 

  ແລະພຣະອງົຈະຊງົໃຫໍ້ເຈົໍ້ຳຊວີດິທງັຫລຳຍທົື່ວຜ ນແຜື່ນດນິພື່ຳຍແພໍ້ໄປ. 

 7 ເຈົໍ້ຳຊວີດິຈະດ ື່ ມນ  ໍ້ຳຫໍ້ວຍທີື່ ຢ ື່ໃກ ໍ້ຫນົທຳງ 

   ແລໍ້ວຈະມກີ  ຳລງັວງັຊຳ ແລະຢ ນຢ ື່ຢື່ຳງມໄີຊ. 

ບົດທີ 111 
ຈົ່ງສັນລະເສີນພຣະເຈົ້າສຳລັບພຣະລາຊະກິດຍິ່ງໃຫຍູ່ຂອງພຣະອົງ 

 1 ຈ ົື່ງສນັລະເສີນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເຖດີ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະສນັລະເສີນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ດໍ້ວຍສິໍ້ນສດຸໃຈຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 
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  ໃນຄະນະຜ ໍ້ທື່ຽງທ  ຳ ໃນຊຸມນມຸຊນົ 

 2 ບນັດຳພຣະລຳຊະກດິຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຍິື່ ງໃຫຍື່ 

   ເປັນທີື່ ຄ ົໍ້ນຄວໍ້ຳຂອງທກຸຄນົທີື່ ພ ໃຈ 

 3 ພຣະລຳຊະກດິຂອງພຣະອງົສ ງສ ົື່ງ ແລະມກີຽດ 

   ແລະຄວຳມຊອບທ  ຳຂອງພຣະອງົດ  ຳລງົຢ ື່ເປັນນດິ 

 4 ພຣະອງົໄດໍ້ໃຫໍ້ພຣະລຳຊະກດິອນັອດັສະຈນັຂອງພຣະອງົເປັນທີື່ ຈດົຈ  ຳ 

   ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ມພີຣະຄນຸ ແລະເຕັມໄປດໍ້ວຍພຣະກະລນຸຳ 

 5 ພຣະອງົປະທຳນອຳຫຳນໃຫໍ້ຜ ໍ້ທີື່ ຢ  ຳເກງພຣະອງົ 

   ພຣະອງົຈະຈດົຈ  ຳຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳຂອງພຣະອງົສະເໝີ 

 6 ພຣະອງົໄດໍ້ສະແດງລິດທຳນພຸຳບແຫື່ງພຣະລຳຊະກດິຂອງພຣະອງົ 

   ແກື່ປະຊຳຊນົຂອງພຣະອງົ 

  ເພ ື່ ອຈະປະທຳນມ ລະດກົຂອງບນັດຳປະຊຳຊຳດແກື່ພວກເຂົຳ 

 7 ພຣະຫດັຖະກດິຂອງພຣະອງົນ ັໍ້ນສດັຊ ື່ ແລະຍດຸຕທິ  ຳ 

   ແລະພຣະບນັຍດັທງັຫລຳຍຂອງພຣະອງົກ ໄວໍ້ໃຈໄດໍ້ 

 8 ຊ ື່ ງດ  ຳລງົຢ ື່ເປັນນດິ ແລະປະກອບດໍ້ວຍຄວຳມຈງິກບັຄວຳມທື່ຽງທ  ຳ 

 9 ພຣະອງົໃຊໍ້ກຳນໄຖື່ໃຫໍ້ມຳຍງັປະຊຳຊນົຂອງພຣະອງົ 

   ພຣະອງົບນັຊຳຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳຂອງພຣະອງົເປັນນດິ 

  ພຣະນຳມຂອງພຣະອງົບ ລິສດຸ ແລະໜໍ້ຳຢ ຳເກງແທໍ້ ໆ 

ຈົ່ງຢຳເກງພຣະຜ ້ເປັນເຈົ້າ 
 10 ຄວຳມຢ ຳເກງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເປັນຜື່ຳນເລີື່ ມຕ ົໍ້ນຂອງສະຕປິນັຍຳ 

   ບນັດຳຜ ໍ້ທີື່ ປະຕບິດັຕຳມພຣະບນັຍດັຂອງພຣະອງົກ ໄດໍ້ຄວຳມເຂົໍ້ຳໃຈດ ີ

  ກຳນສນັລະເສີນ ພຣະເຈົ້າ ດ  ຳລງົຢ ື່ເປັນນດິ 

ບົດທີ 112 
ພຣະສັນຍາຕູ່າງໆສຳລັບຜ ້ທີ່ຢຳເກງພຣະຜ ້ເປັນເຈົ້າ 

 1 ຈ ົື່ງສນັລະເສີນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເຖດີ ຄນົທີື່ ຢ  ຳເກງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກ ເປັນສກຸ 

   ຄ ຜ ໍ້ປິຕຍິນິດຢີື່ຳງໃຫຍື່ຫລວງໃນພຣະບນັຍດັຂອງພຣະອງົ 

 2 ເຊ ໍ້ອສຳຍຂອງລຳວຈະເປັນໃຫຍື່ໃນແຜື່ນດນິ 

   ຊ ົື່ວອຳຍທີຸື່ ທື່ຽງທ  ຳຈະຮບັພຣະພອນ 

 3 ຊບັສມົບດັ ແລະຄວຳມຮ ັື່ງມຢີ ື່ໃນເຮ ອນຂອງລຳວ 

   ແລະຄວຳມຊອບທ  ຳຂອງລຳວດ  ຳລງົຢ ື່ເປັນນດິ 

 4 ຄວຳມສະຫວື່ຳງຈະສື່ອງຂ ໍ້ນມຳໃນຄວຳມມ ດໃຫໍ້ຄນົທື່ຽງທ  ຳ 
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   ລຳວມຄີວຳມເມດຕຳ ເຕັມໄປດໍ້ວຍຄວຳມສງົສຳນ ແລະຊອບທ  ຳ 

 5 ຄນົທີື່ ດຈີະສະແດງຄວຳມເມດຕຳເຈົໍ້ຳ ແລະໃຫໍ້ຢ ມ 

   ລຳວຈະດ  ຳເນນີກຳນຂອງລຳວດໍ້ວຍຄວຳມຍດຸຕທິ  ຳ 

 6 ແນື່ນອນ ລຳວຈະບ ື່ ຖ ກຍກົຍໍ້ຳຍເປັນນດິ 

   ຄນົຈະລະນ ກເຖງິຄນົຊອບທ  ຳຢ ື່ເປັນນດິ 

 7 ລຳວຈະບ ື່ ຢໍ້ຳນຂື່ຳວຮໍ້ຳຍ ຈດິໃຈຂອງລຳວຍ ດແໜໍ້ນ 

   ວຳງໃຈໃນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 
 8 ຈດິໃຈຂອງລຳວແນື່ນອນ 

   ລຳວຈະບ ື່ ຢໍ້ຳນຈນົກວື່ຳຈະເຫັນຄວຳມປະສງົຕ ື່ ສດັຕ ຂອງລຳວສ  ຳເລັດ 

 9 ລຳວແຈກຈ ື່ຳຍ ລຳວໄດໍ້ໃຫໍ້ແກື່ຄນົຍຳກຈນົ 

   ຄວຳມຊອບທ  ຳຂອງລຳວດ  ຳລງົເປັນນດິ 

  ເຂົຳຂອງລຳວຈະຖ ກເຊດີຊ ຂ ໍ້ນດໍ້ວຍກຽດ 

 10 ຄນົຊ ົື່ວຈະເຫັນແລໍ້ວເປັນທກຸໃຈ ລຳວກດັແຂໍ້ວແລໍ້ວລະລຳຍໄປ 

   ຄວຳມປຳດຖະໜຳຂອງຄນົຊ ົື່ວນ ັໍ້ນຈະດບັສ ນໄປ 

ບົດທີ 113 
ຈົ່ງສັນລະເສີນພຣະເຈົ້າ ເພາະຄວາມດີງາມຂອງພຣະອົງ 

 1 ຈ ົື່ງສນັລະເສີນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ບນັດຳຜ ໍ້ຮບັໃຊໍ້ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເອີຍ 

   ຈ ົື່ງສນັລະເສີນເຖດີ ຈ ົື່ງສນັລະເສີນພຣະນຳມ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 
 2 ສຳທກຸຳນແດື່ພຣະນຳມຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຕ ັໍ້ງແຕື່ບດັນີໍ້ເປັນຕ ົໍ້ນໄປເປັນນດິ 

 3 ຕ ັໍ້ງແຕື່ບື່ອນດວງອຳທິດຂ ໍ້ນຈນົຮອດບື່ອນດວງອຳທິດຕກົ 

   ພຣະນຳມຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເປັນທີື່ ສນັລະເສີນ 

 4 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ປະທບັຢ ື່ສ ງເໜ ອປະຊຳຊຳດທງັປວງ 

   ແລະສະຫງ ື່ຳລຳສີຂອງພຣະອງົສ ງເໜ ອຟໍ້ຳສະຫວນັ 

 5 ບ ື່ ມພີະໃດເປັນເໝ ອນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງເຮົຳ ຜ ໍ້ປະທບັເທິງທີື່ ສ ງ 

 6 ຜ ໍ້ຖ ື່ອມພຣະໄທລງົທອດພຣະເນດສິື່ ງທງັປວງໃນຟໍ້ຳສະຫວນັ 

   ແລະແຜື່ນດນິໂລກ 

 7 ພຣະອງົຍກົຄນົຍຳກຈນົຂ ໍ້ນມຳຈຳກຂີໍ້ຝຸື່ນດນິ 

   ແລະຍກົຄນົຂດັສນົຂ ໍ້ນມຳຈຳກກອງຂີໍ້ເທົື່ ຳ 

 8 ເພ ື່ ອໃຫໍ້ລຳວນ ັື່ງກບັບນັດຳເຈົໍ້ຳນຳຍ 

   ຄ ບນັດຳເຈົໍ້ຳນຳຍແຫື່ງຊນົຊຳດຂອງພຣະອງົ 

 9 ພຣະອງົໂຜດໃຫໍ້ຍງິໝນັມເີຮ ອນຢ ື່ ເປັນແມ ື່ທີື່ ຊ ື່ ນບຳນມບີດຸ 

   ຈ ົື່ງສນັລະເສີນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 
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ບົດທີ 114 

ຈົ່ງຢຳເກງພຣະເຈົ້າ ເພາະບັນດາພຣະລາຊະກິດຂອງພຣະອົງ 
 1 ເມ  ື່ອ ອິສຣາເອນ ອອກໄປຈຳກ ເອຢິບ  

   ຄ ວງົວຳນຂອງ ຢາໂຄບ ໄປຈຳກຊນົຊຳດຕື່ຳງພຳສຳ 

 2 ຢ ດາ ກຳຍເປັນສະຖຳນທີື່ ບ ລິສດຸຂອງພຣະອງົ 

   ອິສຣາເອນ ເປັນອຳນຳຈກັຂອງພຣະອງົ 

 3 ທະເລເບິື່ ງແລໍ້ວໜີຢໍແດນ ຫນັຫລງັກບັ 

 4 ພ ເຂົຳໂດດເຕັໍ້ນຄ ກບັກບັແກະຜ ໍ້ ໂນນພ ໂດດເຕັໍ້ນຄ ກບັລ ກແກະ 

 5 ເປັນຫຍງັນ  ທະເລເອີຍ ເຈົໍ້ຳຈ ື່ ງໜີ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ ເອີຍ 

   ເຈົໍ້ຳຈ ື່ ງຫນັຫລງັກບັ 

 6 ພ ເຂົຳເອີຍ ເຈົໍ້ຳຈ ື່ ງໂດດເຕັໍ້ນຄ ກບັແກະຜ ໍ້ ໂນນພ ເອີຍ 

   ເຈົໍ້ຳຈ ື່ ງໂດດເຕັໍ້ນຄ ກບັລ ກແກະ 

 7 ແຜື່ນດນິເອີຍ ສ ັື່ນສະເທ ອນຢ ື່ຕ ື່ ເບ ໍ້ອງພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ຕ ື່ ເບ ໍ້ອງພຣະພກັ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ຢາໂຄບ 
 8 ຜ ໍ້ໃຫໍ້ຫີນເປັນສະນ  ໍ້ຳ ຫີນເຫລັກໄຟເປັນນ  ໍ້ຳພ ຸ

ບົດທີ 115 
ພຣະເຈົ້າທູ່ຽງແທ້ພຽງອົງດຽວ 

 1 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແດື່ພຣະອງົເທົື່ ຳນ ັໍ້ນ ແດື່ພຣະອງົເທົື່ ຳນ ັໍ້ນ 

   ລດັສະໝີຕໍ້ອງເປັນຂອງພຣະອງົ ບ ື່ ແມ ື່ນເປັນຂອງພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

  ເພຳະຄວຳມຮກັອນັໝັໍ້ນຄງົ ແລະຄວຳມຈງິຂອງພຣະອງົ. 

 2 ເປັນຫຍງັພວກຊນົຊຳດຕື່ຳງໆ ຈ ື່ງຖຳມຂໍ້ຳນໍ້ອຍວື່ຳ, 

   “ພຣະເຈົ້າ ຂອງພວກເຈົໍ້ຳຢ ື່ໃສ?” 

 3 ພຣະເຈົ້າ ຂອງພວກເຮົຳສະຖດິຢ ື່ເທິງສະຫວນັຊ ັໍ້ນຟໍ້ຳ 

   ຊງົກະທ  ຳໄດໍ້ທກຸສິື່ ງຕຳມທີື່ ພຣະອງົຊງົຕໍ້ອງກຳນ. 

 4 ພະຂອງພວກເຂົຳໄດໍ້ສໍ້ຳງຂ ໍ້ນມຳດໍ້ວຍເງນິ ແລະຄ  ຳ 

   ຊ ື່ ງປະກອບຂ ໍ້ນດໍ້ວຍມ  ຂອງມະນດຸ. 

 5 ພະເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນມປີຳກແຕື່ເວົໍ້ຳບ ື່ ເປັນ 

   ມຕີຳ ແຕື່ບ ື່ ເຫັນຮຸື່ງ. 

 6 ມຫີ  ແຕື່ບ ື່ ໄດໍ້ຍນິ 

   ມດີງັ ແຕື່ດມົກິື່ ນບ ື່ ໄດໍ້. 

 7 ມມີ   ແຕື່ຈບັບຳຍຫຍງັບ ື່ ໄດໍ້ 
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   ມຕີນີ ແຕື່ຍື່ຳງບ ື່ ເປັນ 

  ແລະມຄີ ແຕື່ອອກສຽງບ ື່ ໄດໍ້. 

 8 ຂ ໃຫໍ້ຜ ໍ້ທີື່ ສໍ້ຳງພະເຫລົື່ ຳນີໍ້ ແລະທກຸຄນົທີື່ ເຊ ື່ ອພະນີໍ້ 

   ຈ ົື່ງກຳຍເປັນເໝ ອນຮ ບຄວດັທີື່ ພວກເຂົຳສໍ້ຳງຂ ໍ້ນມຳນ ັໍ້ນ. 

 9 ພວກ ອິສຣາເອນ ເອີຍ ຈ ົື່ງເຊ ື່ ອໄວໍ້ວຳງໃຈໃນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ພຣະອງົໄດໍ້ຊງົຊື່ອຍເຫລ ອ ແລະປໍ້ອງກນັພວກເຈົໍ້ຳໄວໍ້. 

 10 ປະໂລຫິດທງັຫລຳຍຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈ ົື່ງເຊ ື່ ອໄວໍ້ວຳງໃນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ພຣະອງົໄດໍ້ຊງົຊື່ອຍເຫລ ອແລະປໍ້ອງກນັພວກທື່ຳນ. 

 11 ທກຸໆຄນົທີື່ ຢ  ຳເກງພຣະອງົ ຈ ົື່ງເຊ ື່ ອໄວໍ້ວຳງໃຈໃນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ພຣະອງົຊງົຊື່ອຍເຫລ ອ ແລະປໍ້ອງກນັພວກເຈົໍ້ຳໄວໍ້. 

 12 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົລະນ ກເຖງິພວກເຮົຳ ແລະຈະອວຍພອນໃຫໍ້ 

   ພຣະອງົຈະອວຍພອນແກື່ພວກ ອິສຣາເອນ  

  ແລະພວກປະໂລຫິດທກຸ ໆຄນົຂອງ ພຣະເຈົ້າ. 
 13 ພຣະອງົຈະຊງົອວຍພຣະພອນແກື່ຜ ໍ້ທີື່ ຢ  ຳເກງພຣະອງົທກຸຄນົ 

   ຕະຫລອດທງັຜ ໍ້ໃຫຍື່ ແລະຜ ໍ້ນ ໍ້ອຍ. 

 14 ຂ ໃຫໍ້ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົໃຫໍ້ພວກເຈົໍ້ຳ 

   ແລະເຊ ໍ້ອສຳຍຂອງພວກເຈົໍ້ຳມລີ ກມຫີລຳນ. 

 15 ຂ ໃຫໍ້ພວກເຈົໍ້ຳໄດໍ້ຮບັພຣະພອນຈຳກ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ຜ ໍ້ຊງົສໍ້ຳງສະຫວນັຊ ັໍ້ນຟໍ້ຳ ແລະແຜື່ນດນິໂລກ. 

 16 ສະຫວນັຊ ັໍ້ນຟໍ້ຳເປັນຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ອງົດຽວ 

   ສື່ວນແຜື່ນດນິໂລກ ພຣະອງົຊງົປະທຳນໃຫໍ້ແກື່ມະນດຸ. 

 17 ຜ ໍ້ທີື່ ຕຳຍໄປແລໍ້ວ ຄ ຜ ໍ້ທີື່ ຢ ື່ໃນບື່ອນສະຫງບົ 

   ບ ື່ ໄດໍ້ສນັລະເສີນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ. 
 18 ແຕື່ວື່ຳຝື່ຳຍພວກເຮົຳຜ ໍ້ທີື່ ມຊີວີດິຢ ື່ຈະຂອບພຣະຄນຸພຣະອງົ 

   ທງັໃນປະຈບຸນັນີໍ້ ແລະຕະຫລອດໄປ 

  ຈ ົື່ງສນັລະເສີນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ບົດທີ 116 
ຜ ້ພົ້ນຈາກຄວາມຕາຍໄດ້ສັນລະເສີນພຣະເຈົ້າ 

 1 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຮກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເພຳະພຣະອງົຊງົຟງັສຽງຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

   ພຣະອງົຊງົຟງັຄ  ຳອໍ້ອນວອນຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ. 

 2 ທກຸໆເທ ື່ ອທີື່ ຂ ໍ້ຳນ ໍ້ອຍຮໍ້ອງຫຳພຣະອງົ 

   ພຣະອງົຊງົຟງັສຽງຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ. 
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 3 ຄວຳມຕຳຍໄດໍ້ຜ ກມດັຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍໄວໍ້ແໜໍ້ນ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍສະທໍ້ຳນຢໍ້ຳນກວົຫລມຸຝງັສບົທີື່ ສດຸ 

  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຮ ໍ້ສ ກຢໍ້ຳນ ແລະໂສກເສົໍ້ຳເສຍໃຈຫລຳຍ. 

 4 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈ ື່ງຮໍ້ອງຫຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ວື່ຳ, 

   “ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂ ໂຜດໃຫໍ້ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍພ ົໍ້ນໄພແດື່ທໍ້ອນ.” 

 5 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົເມດຕຳ ແລະຊອບທ  ຳ 

   ພຣະເຈົ້າ ຂອງພວກເຮົຳມຄີວຳມເມດຕຳກະລນຸຳ. 

 6 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົຄຸໍ້ມຄອງຜ ໍ້ທີື່ ຂຳດບື່ອນເພິື່ ງພຳອຳໄສ 

   ເມ  ື່ອຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຕກົຕ  ື່ຳລ  ຳບຳກ ພຣະອງົກ ຊງົຊື່ອຍຂໍ້ຳນໍ້ອຍໃຫໍ້ພ ົໍ້ນ. 

 7 ຈດິໃຈຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍເອີຍ ຈ ົື່ງສະຫງບົເທີໍ້ນ 

   ເພຳະພຣະອງົຊງົດຕີ ື່ ຂ ໍ້ຳນ ໍ້ອຍ. 

 8 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ຊງົຊື່ອຍຂໍ້ຳນໍ້ອຍໃຫໍ້ພ ົໍ້ນຈຳກຄວຳມຕຳຍ 

   ພຣະອງົຊງົລະງບັນ  ໍ້ຳຕຳຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄວໍ້ 

  ແລະຊື່ອຍຂໍ້ຳນໍ້ອຍບ ື່ ໃຫໍ້ພື່ຳຍແພໍ້. 

 9 ດ ັື່ງນີໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈ ື່ງດ  ຳເນນີຊວີດິຢ ື່ເບ ໍ້ອງພຣະພກັຂອງພຣະອງົໃນໂລກມະນດຸ. 

 10 ເຖງິແມ ື່ນເວລຳທີື່ ຂ ໍ້ຳນ ໍ້ອຍເວົໍ້ຳວື່ຳ, 

   “ຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄດໍ້ຮບັຄວຳມທກຸຍຳກອນັຍິື່ ງໃຫຍື່.” 

 11 ເຖງິແມ ື່ນໃນເວລຳທີື່ ຂ ໍ້ຳນ ໍ້ອຍຢໍ້ຳນ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄດໍ້ເວົໍ້ຳວື່ຳ, 

   “ບ ື່ ມໃີຜເປັນໜໍ້ຳເຊ ື່ ອຖ ໄດໍ້” 

  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍກ ຍງັເຊ ື່ ອໄວໍ້ວຳງໃຈໃນພຣະອງົ. 

 12 ຍໍ້ອນຄນຸງຳມຄວຳມດທີກຸຢື່ຳງທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົມຕີ ື່ ຂ ໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະເອົຳສິື່ ງໃດມຳຖວຳຍແດື່ພຣະອງົ. 

 13 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະນ  ຳເອົຳເຄ ື່ ອງດ ື່ ມມຳຖວຳຍແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ເພ ື່ ອຂອບພຣະຄນຸໃນກຳນທີື່ ພຣະອງົຊງົຊື່ອຍຂໍ້ຳນໍ້ອຍໃຫໍ້ພ ົໍ້ນໄພ. 

 14 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະຖວຳຍສິື່ ງທີື່ ໄດໍ້ສນັຍຳໄວໍ້ແດື່ພຣະອງົ 

   ໃນເວລຳໄພື່ພນົຂອງພຣະອງົປະຊຸມກນັ. 

 15 ເມ  ື່ອມຄີນົຜ ໍ້ໜ ື່ ງໃນພວກໄພື່ພນົຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຕຳຍໄປ 

   ພຣະອງົກ ຊງົເສົໍ້ຳພຣະໄທຫລຳຍ. 

 16 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍເປັນຜ ໍ້ຮບັໃຊໍ້ຂອງພຣະອງົ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຮບັໃຊໍ້ພຣະອງົຕຳມທີື່ ແມ ື່ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍເຄີຍປະຕບິດັມຳ 

  ພຣະອງົໄດໍ້ຊງົໃຫໍ້ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍມອີິດສະຫລະ. 

 17 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະຖວຳຍເຄ ື່ ອງບ ຊຳຂອບພຣະຄນຸ 
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   ແລະອໍ້ອນວອນຫຳພຣະອງົ. 

 18-19 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະຖວຳຍເຄ ື່ ອງບ ຊຳຂອບພຣະຄນຸ 

   ໃນເວລຳໄພື່ພນົຂອງພຣະອງົປະຊຸມກນັທີື່ ເດີື່ ນພຣະວຫິຳນ 

  ຂອງພຣະອງົໃນນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ ຕຳມທີື່ ໄດໍ້ສນັຍຳໄວໍ້ 

   ຈ ົື່ງສນັລະເສີນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ. 

ບົດທີ 117 
ການສັນລະເສີນພຣະເຈົ້າເພາະຄວາມເມດຕາ 

ແລະຄວາມຈິງຂອງພຣະອົງ 
 1 ປະຊຳຊຳດທງັປວງເອີຍ ຈ ົື່ງສນັລະເສີນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ຊນົຊຳດທງັຫລຳຍເອີຍ ຈ ົື່ງຍກົຍໍ້ອງພຣະອງົ 

 2 ເພຳະຄວຳມເມດຕຳຂອງພຣະອງົທີື່ ມຕີ ື່ ເຮົຳນ ັໍ້ນໃຫຍື່ຫລວງ 

   ແລະຄວຳມຈງິຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ດ  ຳລງົຢ ື່ເປັນນດິ 

  ຈ ົື່ງສນັລະເສີນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເຖດີ 

ບົດທີ 118 
ການໂມທະນາຂອບຄຸນ ເພາະຄວາມພົ້ນຂອງພຣະຜ ້ປັນເຈົ້າ. 

 1 ໂອ ຈ ົື່ງໂມທະນຳຂອບພຣະຄນຸ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເພຳະພຣະອງົປະເສີດ 

   ເພຳະຄວຳມເມດຕຳຂອງພຣະອງົດ  ຳລງົຢ ື່ເປັນນດິ” 

 2 ບດັນີໍ້ ຈ ົື່ງໃຫໍ້ ອິສຣາເອນ ກື່ຳວວື່ຳ “ຄວຳມເມດຕຳຂອງພຣະອງົດ  ຳລງົເປັນນດິ” 

 3 ບດັນີໍ້ ຈ ົື່ງໃຫໍ້ວງົວຳນ ອາໂຣນ ກື່ຳວວື່ຳ 

   “ຄວຳມເມດຕຳຂອງພຣະອງົດ  ຳລງົເປັນນດິ” 

 4 ບດັນີໍ້ ຈ ົື່ງໃຫໍ້ບນັດຳຜ ໍ້ທີື່ ຢ  ຳເກງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວວື່ຳ 

   “ຄວຳມເມດຕຳຂອງພຣະອງົດ  ຳລງົເປັນນດິ” 

 5 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄດໍ້ຮ ໍ້ອງທ ນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໃນຍຳມເປັນທກຸ 

   ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຕອບຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ແລະຕ ັໍ້ງຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍໃຫໍ້ຢ ື່ໃນບື່ອນກວໍ້ຳງຂວຳງ 

 6 ມ ີພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຢ ື່ຝື່ຳຍຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະບ ື່ ຢໍ້ຳນ 

   ມະນດຸຈະເຮັດຫຍງັແກື່ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍໄດໍ້ 

 7 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຢ ື່ຝື່ຳຍຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ພໍ້ອມກບັຜ ໍ້ອ ື່ ນທີື່ ຊື່ວຍຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈ ື່ງຈະເຫັນຄວຳມປຳດຖະໜຳຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

  ຕ ື່ ຄນົທີື່ ກຽດຊງັຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍນ ັໍ້ນສ  ຳເລັດ 

 8 ກຳນວຳງໃຈໃນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກ ດກີວື່ຳທີື່ ຈະເຊ ື່ ອໃຈໃນມະນດຸ 

 9 ກຳນວຳງໃຈໃນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກ ດກີວື່ຳທີື່ ຈະເຊ ື່ ອໃຈໃນເຈົໍ້ຳນຳຍ 



ເພງສັນລະເສີນ 118 1026 
 10 ປະຊຳຊຳດທງັຫລຳຍໄດໍ້ອໍ້ອມຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ແຕື່ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຈະທ  ຳລຳຍພວກເຂົຳໃນພຣະນຳມ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 
 11 ພວກເຂົຳທງັຫລຳຍໄດໍ້ອໍ້ອມຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ອໍ້ອມຮອບຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ແຕື່ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຈະທ  ຳລຳຍພວກເຂົຳໃນພຣະນຳມ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 
 12 ພວກເຂົຳໄດໍ້ອໍ້ອມຂໍ້ຳນໍ້ອຍເໝ ອນໂຕເຜິໍ້ງ ພວກເຂົຳທງັຫລຳຍດບັ 

   ແລໍ້ວເໝ ອນແປວໄຟໜຳມ 

  ເພຳະຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະທ  ຳລຳຍພວກເຂົຳໃນພຣະນຳມ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 
 13 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຖ ກຊຸກຢື່ຳງໜກັ ເພ ື່ ອໃຫໍ້ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍລ ົໍ້ມລງົ 

   ແຕື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊື່ວຍຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

 14 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເປັນກ  ຳລງັ ແລະບດົເພງຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ພຣະອງົມຳເປັນຄວຳມພ ົໍ້ນຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

 15 ສຽງແຫື່ງຄວຳມຍນິດ ີແລະຄວຳມພ ົໍ້ນຢ ື່ໃນເຕັນຂອງຜ ໍ້ຊອບທ  ຳກື່ຳວວື່ຳ 

   “ພຣະຫດັຂວຳຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຫໍ້ຳວຫຳນ 

 16 ພຣະຫດັຂວຳຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເປັນທີື່ ເຊດີຊ  

   ພຣະຫດັຂວຳຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຫໍ້ຳວຫຳນ” 

 17 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະບ ື່ ຕຳຍ ແຕື່ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຈະເປັນຢ ື່ 

   ແລະປະກຳດພຣະລຳຊະກດິຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 
 18 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຕສີອນຂໍ້ຳນໍ້ອຍຢື່ຳງໜກັ 

   ແຕື່ພຣະອງົບ ື່ ມອບຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄວໍ້ກບັຄວຳມຕຳຍ 

 19 ຂ ເປີດປະຕ ຄວຳມຊອບທ  ຳໃຫໍ້ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະເຂົໍ້ຳປະຕ ນ ັ ໍ້ນໄປ ແລະຈະສນັລະເສີນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 
 20 ນີໍ້ຄ ປະຕ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຄນົຊອບທ  ຳຈະເຂົໍ້ຳໄປທຳງນີໍ້ 

 21 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະສນັລະເສີນພຣະອງົ ເພຳະພຣະອງົຟງັຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

   ແລະມຳເປັນຄວຳມພ ົໍ້ນຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

 22 ຫີນ ຊ ື່ ງຊື່ຳງກ ື່ໄດໍ້ປະຕເິສດ ໄດໍ້ກບັກຳຍເປັນຫີນເສົຳເອກແລໍ້ວ 

 23 ກຳນນີໍ້ເປັນມຳຈຳກ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ເປັນກຳນອດັສະຈນັປະກດົແກື່ຕຳເຮົຳ 

 24 ນີໍ້ເປັນມ  ໍ້ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ສໍ້ຳງ 

   ເຮົຳຈະຊມົຊ ື່ ນ ແລະຍນິດໃີນມ  ໍ້ນ ັ ໍ້ນ 

 25 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂ ຊື່ວຍຂໍ້ຳນໍ້ອຍໃຫໍ້ລອດພ ົໍ້ນ 

   ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

  ບດັນີໍ້ ຂ ປະທຳນຄວຳມຈະເລີນແກື່ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍທງັຫລຳຍເຖດີ 



1027 ເພງສັນລະເສີນ 119 
 26 ຂ ໃຫໍ້ທື່ຳນຜ ໍ້ເຂົໍ້ຳມຳໃນພຣະນຳມຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈ ົື່ງໄດໍ້ຮບັພຣະພອນ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍທງັຫລຳຍອວຍພອນທື່ຳນທງັຫລຳຍ 

  ຈຳກພຣະນເິວດຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 
 27 ພຣະເຈົ້າ ເປັນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຜ ໍ້ປະທຳນຄວຳມສະຫວື່ຳງແກື່ເຮົຳ 

   ຈ ົື່ງຜ ກມດັເຄ ື່ ອງບ ຊຳດໍ້ວຍເຊ ອກໄປເຖງິເຂົຳຂອງແທື່ນບ ຊຳ 

 28 ພຣະອງົເປັນ ພຣະເຈົ້າ ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ແລະຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະສນັລະເສີນພຣະອງົ 

   ພຣະອງົເປັນ ພຣະເຈົ້າ ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະເຊດີຊ ພຣະອງົ 

 29 ໂອ ຈ ົື່ງໂມທະນຳຂອບພຣະຄນຸ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເພຳະພຣະອງົປະເສີດ 

   ເພຳະຄວຳມເມດຕຳຂອງພຣະອງົດ  ຳລງົຢ ື່ເປັນນດິ 

ບົດທີ 119 
ຄວາມດີເລີດຂອງພຣະທຳພຣະເຈົ້າ 

 1 ບນັດຳຜ ໍ້ທີື່ ດຮີອບຄອບໃນທຳງຂອງຕນົກ ເປັນສກຸ 

   ຄ ຜ ໍ້ທີື່ ດ  ຳເນນີຕຳມພຣະທ  ຳຂອງ ພຣະເຈົ້າ 
 2 ຜ ໍ້ທີື່ ຮກັສຳພຣະໂອວຳດຂອງພຣະອງົກ ເປັນສກຸ 

   ຄ ຜ ໍ້ທີື່ ສະແຫວງຫຳພຣະອງົດໍ້ວຍສິໍ້ນສດຸໃຈ 

 3 ຜ ໍ້ທີື່ ບ ື່ ເຮັດຜິດ ແຕື່ດ  ຳເນນີຕຳມທຳງຂອງພຣະອງົ 

 4 ພຣະອງົໄດໍ້ຊງົຕ ັໍ້ງຂ ໍ້ບງັຄບັຂອງພຣະອງົໄວໍ້ 

   ໃຫໍ້ເຮົຳທງັຫລຳຍປະຕບິດັຕຳມຢື່ຳງເຄັື່ ງຄດັ 

 5 ໂອ ຂ ໃຫໍ້ທຳງທງັຫລຳຍຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍໝັໍ້ນຄງົ 

   ໃນກຳນຮກັສຳກດົເກນຂອງພຣະອງົ 

 6 ແລະຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະບ ື່ ໄດໍ້ຮບັຄວຳມອຳຍ 

   ໂດຍຈດົຈ ື່ຢ ື່ທີື່ ພຣະບນັຍດັທງັປວງຂອງພຣະອງົ 

 7 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະສນັລະເສີນພຣະອງົດໍ້ວຍໃຈທີື່ ທື່ຽງຕງົ 

   ເມ  ື່ອຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຮຽນຮຽນຮ ໍ້ກດົໝຳຍອນັຊອບທ  ຳຂອງພຣະອງົ 

 8 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະຖ ກດົເກນຂອງພຣະອງົ 

   ຂ ຢື່ຳຊງົປະຖິໍ້ມຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍເລີຍ 

ການເຊື່ອຟັງຕໍ່ພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າ 
 9 ຊຳຍໜຸື່ມຈະຮກັສຳທຳງຂອງຕນົໃຫໍ້ບ ລິສດຸໄດໍ້ຢື່ຳງໃດ 

   ໂດຍກຳນເຝົໍ້ຳລະວງັຕຳມພຣະທ  ຳຂອງພຣະອງົ 

 10 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍສະແຫວງຫຳພຣະອງົດໍ້ວຍສດຸໃຈຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ຂ ຢື່ຳໃຫໍ້ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຫລງົໄປຈຳກພຣະບນັຍດັຂອງພຣະອງົ 

 11 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄດໍ້ສະສມົພຣະຄ  ຳສ ັື່ງຂອງພຣະອງົໄວໍ້ໃນໃຈຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 



ເພງສັນລະເສີນ 119 1028 
   ເພ ື່ ອຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຈະບ ື່ ເຮັດບຳບຕ ື່ ພຣະອງົ 

 12 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະເຈົ້າ ສຳທກຸຳນແດື່ພຣະອງົ 

   ຂ ຊງົສອນກດົເກນຂອງພຣະອງົແກື່ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

 13 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະປະກຳດດໍ້ວຍຮມີປຳກຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ເຖງິບນັດຳກດົໝຳຍແຫື່ງພຣະໂອດຂອງພຣະອງົ 

 14 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍປິຕຍິນິດໃີນທຳງແຫື່ງບນັດຳພຣະໂອວຳດຂອງພຣະອງົ 

   ຫລຳຍເທົື່ ຳກບັຄວຳມຮ ັື່ງມທີງັປວງ 

 15 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະພຳວນັນຳຂ ໍ້ບງັຄບັຂອງພຣະອງົ 

   ແລະຈບັຕຳຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍໃນວຖິທີຳງທງັຫລຳຍຂອງພຣະອງົ 

 16 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະປິຕຍິນິດໃີນກດົເກນຂອງພຣະອງົ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະບ ື່ ລ ມພຣະທ  ຳຄ  ຳສ ັື່ງຂອງພຣະອງົ 

ການຊົມຊື່ນຍິນດີໃນພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າ 
 17 ຂ ຊງົໂຜດເມດຕຳຜ ໍ້ຮບັໃຊໍ້ຂອງພຣະອງົ ເພ ື່ ອຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຈະມຊີວີດິ 

   ແລະຖ ຮກັສຳພຣະທ  ຳຂອງພຣະອງົ 

 18 ຂ ເປີດຕຳຂໍ້ຳນໍ້ອຍເພ ື່ ອຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຈະເຫັນ 

   ກຳນອດັສະຈນັຈຳກພຣະທ  ຳຂອງພຣະອງົ 

 19 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍເປັນຄນົພະເນຈອນຢ ື່ເທິງແຜື່ນດນິໂລກ 

   ຂ ຢື່ຳຊງົເຊ ື່ ອງບງັພຣະບນັຍດັຂອງພຣະອງົຈຳກຂໍ້ຳນໍ້ອຍເສຍ 

 20 ຈດິໃຈຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍຮໍ້ອນຮນົ 

   ດໍ້ວຍກຳນຄ  ຳນ ງເຖງິກດົໝຳຍຂອງພຣະອງົຕະຫລອດເວລຳ 

 21 ພຣະອງົຊງົປຳບປຳມຄນົຈອງຫອງ ຜ ໍ້ທີື່ ຖ ກສຳບແຊື່ງ 

   ຜ ໍ້ທີື່ ໜີໄປຈຳກພຣະບນັຍດັຂອງພຣະອງົ 

 22 ຂ ຊງົນ  ຳກຳນປໍ້ອຍດື່ຳ ແລະກຳນໝິື່ ນປະໝຳດໄປຈຳກຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ເພຳະຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄດໍ້ຮກັສຳພຣະໂອວຳດຂອງພຣະອງົ 

 23 ເຖງິແມ ື່ນວື່ຳ ພວກເຈົໍ້ຳນຳຍນ ັື່ງປ ກສຳກນັຕ ື່ ສ ໍ້ຂ ໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

   ຜ ໍ້ຮບັໃຊໍ້ຂອງພຣະອງົຈະພຳວນັນຳກດົເກນຂອງພຣະອງົ 

 24 ບນັດຳພຣະໂອວຳດຂອງພຣະອງົເປັນຄວຳມປິຕຍິນິດຂີອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ເປັນທີື່ ປ ກສຳຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

ການພິຈາລະນາຕຶກຕອງໃນການເຊື່ອຟັງພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າ 
 25 ຈດິໃຈຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍຕດິກບັຝຸື່ນດນິ 

   ຂ ຊງົຮກັສຳຊວີດິຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍຕຳມພຣະຄ  ຳບນັຊຳຂອງພຣະອງົ 

 26 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄດໍ້ທ ນເຖງິຫນົທຳງຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ແລະພຣະອງົກ ຊງົຕອບແກື່ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 
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  ຂ ຊງົສອນກດົເກນຂອງພຣະອງົແກື່ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

 27 ຂ ຊງົເຮັດໃຫໍ້ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍເຂົໍ້ຳໃຈທຳງຂ ໍ້ບງັຄບັຂອງພຣະອງົ 

   ແລະຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະພຳວນັນຳ 

  ເຖງິພຣະລຳຊະກດິອນັອດັສະຈນັຂອງພຣະອງົ 

 28 ຈດິໃຈຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍລະລຳຍໄປດໍ້ວຍຄວຳມໂສກເສົໍ້ຳ 

   ຂ ຊງົເສີມກ  ຳລງັຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍຕຳມພຣະສນັຍຳຂອງພຣະອງົ 

 29 ຂ ໃຫໍ້ທຳງອນັທຽມເທັດໄກຈຳກຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ແລະຂ ໂຜດປະທຳນພຣະທ  ຳຂອງພຣະອງົແກື່ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

 30 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄດໍ້ເລ ອກທຳງແຫື່ງຄວຳມສດັຊ ື່ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຕ ັໍ້ງກດົໝຳຍຂອງພຣະອງົໄວໍ້ຕ ື່ໜໍ້ຳຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

 31 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຜ ກພນັຢ ື່ກບັບນັດຳພຣະໂອວຳດຂອງພຣະອງົ ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະເຈົ້າ  

   ຂ ຢື່ຳໃຫໍ້ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍອບັອຳຍຂຳຍໜໍ້ຳ 

 32 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະແລື່ນໃນທຳງພຣະບນັຍດັຂອງພຣະອງົ 

   ເມ  ື່ອພຣະອງົຊງົຂະຫຍຳຍຄວຳມເຂົໍ້ຳໃຈຂອງພຣະອງົ 

ຄຳອະທິຖານອ້ອນວອນຂໍຄວາມເຂົ້າໃຈ 
 33 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະເຈົ້າ ຂ ຊງົສອນທຳງກດົເກນຂອງພຣະອງົແກື່ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

   ແລະຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະຮກັສຳທຳງນ ັໍ້ນໄວໍ້ຈນົສດຸປຳຍ 

 34 ຂ ປະທຳນຄວຳມເຂົໍ້ຳໃຈແກື່ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

   ເພ ື່ ອຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຈະຮກັສຳພຣະທ  ຳຂອງພຣະອງົໄວໍ້ 

  ແລະປະຕບິດັຕຳມດໍ້ວຍສດຸໃຈຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

 35 ຂ ໂຜດໃຫໍ້ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍໄປໃນທຳງແຫື່ງພຣະບນັຍດັຂອງພຣະອງົ 

   ເພຳະຂໍ້ຳນໍ້ອຍຍນິດໃີນທຳງນ ັໍ້ນ 

 36 ຂ ຫງ ື່ຽງໃຈຂໍ້ຳນໍ້ອຍໃນບນັດຳພຣະໂອວຳດຂອງພຣະອງົ 

   ແລະບ ື່ ແມ ື່ນໃນທຳງໂລບກ  ຳໄລ 

 37 ຂ ຊງົຫນັໜື່ວຍຕຳຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄປຈຳກກຳນເບິື່ ງແຕື່ສິື່ ງທີື່ ອະນຈິງັ 

   ແລະຂ ຊງົຮກັສຳຊວີດິຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

 38 ຂ ຊງົຢ ນຢນັພຣະສນັຍຳຂອງພຣະອງົກບັຜ ໍ້ຮບັໃຊໍ້ຂອງພຣະອງົ 

   ຜ ໍ້ຢ  ຳເກງພຣະອງົ 

 39 ຂ ຊງົຫນັກຳນເຍຳະເຍີໍ້ຍ ຊ ື່ ງຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຢໍ້ຳນກວົນ ັໍ້ນໄປເສຍ 

   ເພຳະກດົໝຳຍຂອງພຣະອງົນ ັໍ້ນດ ີ

 40 ເບິື່ ງແມ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຄ  ຳນ ງເຖງິຂ ໍ້ບງັຄບັຂອງພຣະອງົ 

   ໂດຍຄວຳມຊອບທ  ຳຂອງພຣະອງົ ຂ ຊງົຮກັສຳຊວີດິຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 
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ຄວາມເຊື່ອວາງໃຈໃນພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າ 

 41 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະເຈົ້າ ຂ ຄວຳມຮກັໝັໍ້ນຄງົຂອງພຣະອງົ ມຳເຖງິຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

   ຄ ຄວຳມລອດພ ົໍ້ນຂອງພຣະອງົຕຳມພຣະສນັຍຳຂອງພຣະອງົ 

 42 ແລໍ້ວຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຈະມຄີ  ຳຕອບແກື່ຜ ໍ້ທີື່ ເຍຳະເຍີໍ້ຍຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

   ເພຳະຂໍ້ຳນໍ້ອຍວຳງໃຈໃນພຣະທ  ຳບນັຍດັຂອງພຣະອງົ 

 43 ຂ ຢື່ຳຊງົນ  ຳພຣະບນັຍດັແຫື່ງຄວຳມຈງິ ອອກໄປຈຳກປຳກຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍເລີຍ 

   ເພຳະຄວຳມຫວງັຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍຢ ື່ໃນພຣະທ  ຳຂອງພຣະອງົ 

 44 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະປະຕບິດັພຣະທ  ຳຂອງພຣະອງົສ ບ ໆໄປເປັນນດິ 

 45 ແລະຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະດ  ຳເນນີຊວີດິຢື່ຳງເສລີ 

   ເພຳະຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄດໍ້ຊອກສະແຫວງຫຳຂ ໍ້ບງັຄບັຂອງພຣະອງົ 

 46 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍເວົໍ້ຳເຖງິພຣະໂອວຳດຂອງພຣະອງົ 

   ຕ ື່ໜໍ້ຳຕ ື່ ຕຳບນັດຳກະສດັ ແລະຈະບ ື່ ອບັອຳຍຂຳຍໜໍ້ຳ 

 47 ເພຳະຂໍ້ຳນໍ້ອຍຊມົຊ ື່ ນຍນິດໃີນພຣະບນັຍດັຂອງພຣະອງົຊ ື່ ງຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຮກັ 

 48 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍເຄົຳລບົນບັຖ ພຣະບນັຍດັຂອງພຣະອງົ ຊ ື່ ງຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຮກັ 

   ແລະຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະພຳວນັນຳກດົເກນຂອງພຣະອງົ 

ເຄັດລັບໃນພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າ 
 49 ຂ ຊງົລະນ ກເຖງິພຣະທ  ຳຂອງພຣະອງົທີື່ ມຕີ ື່ ຜ ໍ້ຮບັໃຊໍ້ຂອງພຣະອງົ 

   ຊ ື່ ງພຣະອງົຊງົເຮັດໃຫໍ້ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຫວງັຢ ື່ນ ັ ໍ້ນ 

 50 ນີໍ້ ຄ ກຳນເລົໍ້ຳໂລມໃນຄວຳມທກຸຍຳກຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ຄ ພຣະສນັຍຳຂອງພຣະອງົທີື່ ໃຫໍ້ຊວີດິແກື່ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

 51 ຄນົຈອງຫອງຫຍ ໍ້ຫຍນັຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຢື່ຳງໜກັ 

   ແຕື່ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍບ ື່ ຫນັໜີຈຳກພຣະທ  ຳຂອງພຣະອງົ 

 52 ເມ  ື່ອຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຄິດເຖງິກດົໝຳຍຂອງພຣະອງົແຕື່ບ ຮຳນນ ັໍ້ນ 

   ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະເຈົ້າ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄດໍ້ຮບັຄວຳມເລົໍ້ຳໂລມໃຈ 

 53 ຄວຳມຮໍ້ຳຍກຳດອນັຮໍ້ອນຮນົ ໄດໍ້ຜ ກມດັຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍໄວໍ້ 

   ຍໍ້ອນຄນົອະທ  ຳປະຖິໍ້ມພຣະທ  ຳຂອງ ພຣະເຈົ້າ ໄປ 

 54 ກດົເກນຂອງພຣະອງົໄດໍ້ເປັນບດົເພງຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ໃນເຮ ອນທີື່ ຂ ໍ້ຳນ ໍ້ອຍອຳໃສຢ ື່ນ ັ ໍ້ນ 

 55 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະເຈົ້າ ໃນກຳງຄ ນ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍລະນ ກເຖງິພຣະນຳມຂອງພຣະອງົ 

   ແລະປະຕບິດັຕຳມພຣະທ  ຳຂອງພຣະອງົ 

 56 ພຣະພອນນີໍ້ ໄດໍ້ຕກົມຳຍງັຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

   ຄ ທີື່ ຂ ໍ້ຳນ ໍ້ອຍຮກັສຳຂ ໍ້ບງັຄບັຂອງພຣະອງົໄວໍ້ 
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ການຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ພຣະທຳຂອງພຣະຜ ້ເປັນເຈົ້າ 

 57 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະອງົຊງົເປັນທກຸສິື່ ງຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຂ ສນັຍຳວື່ຳຈະເຊ ື່ ອຟງັກດົຂ ໍ້ບນັຍດັຂອງພຣະອງົ. 

 58 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍທ ນຂ ຕ ື່ ພຣະອງົໂດຍສດຸອກົສດຸໃຈຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ຂ ຊງົໂຜດເມດຕຳກະລນຸຳຕ ື່ ຂ ໍ້ຳນ ໍ້ອຍຕຳມທີື່ ພຣະອງົຊງົສນັຍຳໄວໍ້ເທີໍ້ນ. 

 59 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄດໍ້ພິຈຳລະນຳກຳນດ  ຳເນນີຊວີດິຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍແລໍ້ວ 

   ແລະສນັຍຳວື່ຳຈະເຮັດຕຳມກດົລະບຽບຂອງພຣະອງົ. 

 60 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍເຊ ື່ ອຟງັຄ  ຳສ ັື່ງຂອງພຣະອງົ 

   ໂດຍບ ື່ ໄດໍ້ລ ຊໍ້ຳ. 

 61 ຄນົຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍໄດໍ້ມດັຮອບຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄວໍ້ 

   ແຕື່ວື່ຳຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍບ ື່ ໄດໍ້ລ ມພຣະທ  ຳຂອງພຣະອງົ. 

 62 ໃນຕອນກຳງຄ ນຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍລກຸຂ ໍ້ນສນັລະເສີນພຣະອງົ 

   ຍໍ້ອນກຳນຕດັສິນອນັຍດຸຕທິ  ຳຂອງພຣະອງົ. 

 63 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍເປັນເພ ື່ ອນກບັທກຸໆຄນົທີື່ ຮບັໃຊໍ້ພຣະອງົ 

   ແລະທກຸ ໆຄນົທີື່ ເຊ ື່ ອຟງັກດົຂ ໍ້ບນັຍດັຂອງພຣະອງົ. 

 64 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໂລກນີໍ້ເຕັມໄປດໍ້ວຍ 

   ຄວຳມຮກັອນັໝັໍ້ນຄງົຂອງພຣະອງົ 

  ຂ ຊງົສ ັື່ງສອນກດົຂ ໍ້ບນັຍດັຂອງພຣະອງົແກື່ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍດໍ້ວຍ. 

ຄຸນຄູ່າຂອງພຣະທຳ 
 65 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະອງົຊງົຮກັສຳຄ  ຳສນັຍຳຂອງພຣະອງົ 

   ແລະພຣະອງົກ ຊງົດຕີ ື່ ຂ ໍ້ຳນ ໍ້ອຍຜ ໍ້ຮບັໃຊໍ້ຂອງພຣະອງົ. 

 66 ຂ ພຣະອງົຊງົປະກຳດຄວຳມຮ ໍ້ 

   ແລະຄວຳມສະຫລຳດຫລກັແຫລມແກື່ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍດໍ້ວຍ 

  ເພຳະຂໍ້ຳນໍ້ອຍເຊ ື່ ອຖ ໃນກດົບນັຍດັຂອງພຣະອງົ. 

 67 ກື່ອນທີື່ ພຣະອງົຈະລງົໂທດຂໍ້ຳນໍ້ອຍນ ັໍ້ນ 

   ກ ເພຳະວື່ຳຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍເຄີຍເຮັດຜິດ 

  ແຕື່ດຽວນີໍ້ຂ ໍ້ຳນ ໍ້ອຍເຊ ື່ ອຟງັພຣະທ  ຳຂອງພຣະອງົ. 

 68 ພຣະອງົຊງົດ ີແລະເມດຕຳກະລນຸຳ 

   ຂ ພຣະອງົຊງົສ ັື່ງສອນກດົບນັຍດັຂອງພຣະອງົແກື່ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍດໍ້ວຍ. 

 69 ຄນົຈອງຫອງໄດໍ້ຫຳເລ ື່ ອງໃສື່ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

   ແຕື່ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍເຊ ື່ ອຟງັກດົລະບຽບຂອງພຣະອງົຢື່ຳງສດຸອກົສດຸໃຈ. 

 70 ຄນົເຫລົື່ ຳນີໍ້ບ ື່ ມຄີວຳມເຂົໍ້ຳໃຈຢື່ຳງໃດເລີຍ 

   ແຕື່ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍໄດໍ້ພບົຄວຳມຍນິດໃີນພຣະທ  ຳຂອງພຣະອງົ. 
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 71 ກຳນລງົໂທດຂໍ້ຳນໍ້ອຍເປັນກຳນດສີ  ຳລບັຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

   ເພຳະວື່ຳມນັເຮັດໃຫໍ້ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຮຽນຮ ໍ້ເຖງິຂ ໍ້ຄ  ຳສ ັື່ງຂອງພຣະອງົ. 

 72 ພຣະທ  ຳທີື່ ພຣະອງົຊງົປະທຳນໃຫໍ້ນ ັ ໍ້ນ 

   ມຄີື່ຳສ  ຳລບັຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຫລຳຍກວື່ຳເງນິ ແລະຄ  ຳຫລຳຍພນັແທື່ງ 

ຄວາມຍຸດຕິທຳແຫູ່ງພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າ 
 73 ພຣະຫດັຂອງພຣະອງົໄດໍ້ສໍ້ຳງ ແລະສະຖຳປະນຳຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ຂ ປະທຳນຄວຳມເຂົໍ້ຳໃຈແກື່ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

  ເພ ື່ ອຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຈະຮຽນຮ ໍ້ພຣະບນັຍດັຂອງພຣະອງົ 

 74 ບນັດຳຜ ໍ້ຢ  ຳເກງພຣະອງົຈະເຫັນຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ແລະຊ ື່ ນຊມົ 

   ເພຳະຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄດໍ້ຫວງັໃນພຣະສນັຍຳຂອງພຣະອງົ 

 75 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະເຈົ້າ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຮ ໍ້ວ ື່ຳກຳນພິພຳກສຳຂອງພຣະອງົນ ັໍ້ນ 

   ຖ ກຕໍ້ອງແລໍ້ວ ແລະຮ ໍ້ວ ື່ຳຄວຳມສດັຊ ື່ 

  ແຫື່ງກຳນລງົໂທດຂອງພຣະອງົຊງົໃຫໍ້ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍທກຸຍຳກ 

 76 ຂ ຄວຳມຮກັໝັໍ້ນຄງົຂອງພຣະອງົເປັນທີື່ ເລົໍ້ຳໂລມຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ຕຳມພຣະບນັຊຳຂອງພຣະອງົທີື່ ມແີກ ື່ຜ ໍ້ຮບັໃຊໍ້ຂອງພຣະອງົ 

 77 ຂ ພຣະກະລນຸຳຂອງພຣະອງົມຳຍງັຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ ເພ ື່ ອຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຈະເປັນຢ ື່ 

   ເພຳະພຣະທ  ຳຂອງພຣະອງົເປັນທີື່ ປິຕຍິນິດຂີອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

 78 ຂ ໃຫໍ້ຄນົຈອງຫອງໄດໍ້ຮບັຄວຳມອບັອຳຍ 

   ເພຳະພວກເຂົຳໄດໍ້ຂວ  ໍ້ຳຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍລງົດໍ້ວຍຄ  ຳຕວົະ 

  ຝື່ຳຍຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະພຳວນັນຳຂ ໍ້ບງັຄບັຂອງພຣະອງົ 

 79 ຂ ໃຫໍ້ບນັດຳຜ ໍ້ທີື່ ຢ  ຳເກງພຣະອງົຫນັກບັມຳຍງັຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

   ເພ ື່ ອພວກເຂົຳຈະຮ ໍ້ຈກັບນັດຳຂ ໍ້ຄ  ຳສ ັື່ງຂອງພຣະອງົ 

 80 ຂ ໃຫໍ້ຈດິໃຈຂໍ້ຳນໍ້ອຍບ ື່ ມຕີ  ຳໜິໃນເລ ື່ ອງກດົເກນຂອງພຣະອງົ 

   ເພ ື່ ອຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຈະບ ື່ ຕໍ້ອງອບັອຳຍຂຳຍໜໍ້ຳ 

ຄຳອະທິຖານອ້ອນວອນສຳລັບການຊູ່ວຍກ ້ 
 81 ຈດິໃຈຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍອື່ອນແຮງຄອຍຖໍ້ຳຄວຳມລອດພ ົໍ້ນຂອງພຣະອງົ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຫວງັໃນພຣະຄ  ຳຂອງພຣະອງົ 

 82 ດວງຕຳຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍມ  ດມວົໄປ ຍໍ້ອນຄອຍຖໍ້ຳພຣະດ  ຳລດັຂອງພຣະອງົ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍທ ນຖຳມວື່ຳ, ເມ  ື່ອໃດພຣະອງົຈະຊງົເລົໍ້ຳໂລມຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

 83 ເພຳະວື່ຳຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍເປັນເໝ ອນກບັຖງົໜງັໃສື່ເຫລົໍ້ຳອະງ ຸື່ນ 

   ທີື່ ຖ ກອບົຄວນັໄຟ ແຕື່ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຍງັບ ື່ ລ ມກດົເກນຂອງພຣະອງົ 

 84 ຜ ໍ້ຮບັໃຊໍ້ຂອງພຣະອງົຕໍ້ອງອດົທນົຢ ື່ດນົນຳນເທົື່ ຳໃດ 

   ພຣະອງົຈ ື່ງຈະຊງົພິພຳກສຳບນັດຳຜ ໍ້ຂ ົື່ມເຫັງຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 
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 85 ຄນົຈອງຫອງໄດໍ້ຂດຸຂມຸດກັຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

   ຊ ື່ ງບ ື່ ສອດຄື່ອງກບັພຣະທ  ຳຂອງພຣະອງົ 

 86 ພຣະບນັຍດັທງັປວງຂອງພຣະອງົຊງົທື່ຽງແທໍ້ແນື່ນອນ 

   ພວກເຂົຳຂ ົື່ມເຫັງຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍດໍ້ວຍຄວຳມບ ື່ ຈງິ ຂ ຊງົຊື່ວຍຂໍ້ຳນໍ້ອຍດໍ້ວຍ 

 87 ພວກເຂົຳເກ ອບຈະເຮັດໃຫໍ້ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຕຳຍໄປຈຳກແຜື່ນດນິໂລກແລໍ້ວ 

   ແຕື່ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍບ ື່ ປະຖິໍ້ມຂ ໍ້ບງັຄບັຂອງພຣະອງົ 

 88 ຂ ຊງົຮກັສຳຊວີດິຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄວໍ້ດໍ້ວຍຄວຳມຮກັໝັໍ້ນຄງົຂອງພຣະອງົ 

   ເພ ື່ ອຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຈະປະຕບິດັຕຳມພຣະບນັຊຳແຫື່ງພຣະໂອດຂອງພຣະອງົ 

ການເຊື່ອພຣະທຳພຣະຜ ້ເປັນເຈົ້າ 
 89 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະທ  ຳຂອງພຣະອງົຊງົມຢີ ື່ຕະຫລອດໄປ 

   ແລະຊງົໝັໍ້ນຄງົຢ ື່ໃນສະຫວນັຊ ັໍ້ນຟໍ້ຳ. 

 90 ຄວຳມສດັຊ ື່ ຂອງພຣະອງົຊງົດ  ຳລງົຢ ື່ທກຸຍກຸທກຸສະໄໝ 

   ພຣະອງົຊງົຕ ັໍ້ງໂລກນີໍ້ໄວໍ້ໃນບື່ອນຂອງມນັ ແລະມນັກ ຍງັຕ ັໍ້ງຢ ື່. 

 91 ຍໍ້ອນຂ ໍ້ຄ  ຳສ ັື່ງຂອງພຣະອງົທກຸສິື່ ງກ ຍງັຕ ັໍ້ງໝັໍ້ນຄງົຢ ື່ຈນົເຖງິທກຸມ  ໍ້ນີໍ້ 

   ເພຳະທກຸສິື່ ງນີໍ້ເປັນທຳດຮບັໃຊໍ້ຂອງພຣະອງົ. 

 92 ຖໍ້ຳວື່ຳພຣະທ  ຳຂອງພຣະອງົບ ື່ ເປັນທີື່ ຍນິດຂີອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍແລໍ້ວ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະຕໍ້ອງຕຳຍຍໍ້ອນກຳນລງົໂທດນີໍ້. 

 93 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະບ ື່ ລະເລີຍຕ ື່ ກດົລະບຽບຂອງພຣະອງົຈກັເທ ື່ ອ 

   ເພຳະຍໍ້ອນສິື່ ງເຫລົື່ ຳນີໍ້ ພຣະອງົໄດໍ້ຊື່ອຍໃຫໍ້ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍມຊີວີດິຢ ື່. 

 94 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍເປັນຄນົຂອງພຣະອງົ ຂ ຊງົຊື່ອຍຂໍ້ຳນໍ້ອຍໃຫໍ້ພ ົໍ້ນໄພດໍ້ວຍ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍເຄີຍພະຍຳຍຳມເຮັດຕຳມຄ  ຳສ ັື່ງຂອງພຣະອງົ. 

 95 ຄນົຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍຄອຍຖໍ້ຳສງັຫຳນຂໍ້ຳນອຍ 

   ແຕື່ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍໄດໍ້ຍ ດໝັໍ້ນໃນກດົຂ ໍ້ບນັຍດັຂອງພຣະອງົ. 

 96 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຮ ໍ້ວ ື່ຳບ ື່ ມສີິື່ ງໃດດໝີດົທກຸຢື່ຳງ 

   ແຕື່ວື່ຳຂ ໍ້ຄ  ຳສ ັື່ງຂອງພຣະອງົບ ື່ ມຂີອບເຂດຈ  ຳກດັ. 

ຄວາມຮັກພຣະທຳຂອງພຣະຜ ້ເປັນເຈົ້າ 
 97 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຮກັພຣະທ  ຳຂອງພຣະອງົທີື່ ສດຸ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຄິດເຖງິພຣະທ  ຳນີໍ້ຕະຫລອດວນັເວລຳ. 

 98 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຖ ຄ  ຳສ ັື່ງຂອງພຣະອງົຕະຫລອດເວລຳ 

   ແລະເຮັດໃຫໍ້ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍສະຫລຳດກວື່ຳສດັຕ ທງັຫລຳຍ. 

 99 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍເຂົໍ້ຳໃຈຫລຳຍກວື່ຳຄ ສອນທງັຫລຳຍຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ເພຳະຂໍ້ຳນໍ້ອຍຄິດເຖງິຄ  ຳສອນຂອງພຣະອງົ. 

 100 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍມຄີວຳມສະຫລຳດຫລກັແຫລມກວື່ຳພວກຜ ໍ້ເຖົໍ້ຳ 
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   ເພຳະຂໍ້ຳນໍ້ອຍເຊ ື່ ອຟງັຄ  ຳສ ັື່ງສອນຂອງພຣະອງົ. 

 101 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄດໍ້ຫລີກໜີຈຳກກຳນດ  ຳເນນີໃນທຳງຊ ົື່ວທກຸຢື່ຳງ 

   ເພຳະຂໍ້ຳນໍ້ອຍຕໍ້ອງກຳນເຊ ື່ ອຟງັພຣະທ  ຳຂອງພຣະອງົ. 

 102 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍບ ື່ ໄດໍ້ລະເລີຍຕ ື່ ຄ  ຳສອນຂອງພຣະອງົ 

   ເພຳະວື່ຳພຣະອງົເອງຊງົເປັນຜ ໍ້ສ ັື່ງສອນຂໍ້ຳນໍ້ອຍ. 

 103 ຄວຳມເວົໍ້ຳຂອງພຣະອງົຫວຳນກວື່ຳນ  ໍ້ຳເຜິໍ້ງ. 

 104 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄດໍ້ຮບັຄວຳມສະຫລຳດຫລກັແຫລມ 

   ຈຳກກດົຂ ໍ້ບນັຍດັຂອງພຣະອງົ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ 

  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈ ື່ງກຽດຊງັກຳນດ  ຳເນນີໃນທຳງຊ ົື່ວທກຸຢື່ຳງ. 

ແສງສະຫວູ່າງຈາກພຣະທຳຂອງພຣະຜ ້ເປັນເຈົ້າ 
 105 ພຣະທ  ຳຂອງພຣະອງົເປັນເໝ ອນຕະກຽງສື່ອງແສງນ  ຳໜໍ້ຳຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

   ແລະເປັນແສງແຈ ໍ້ງເຍ ອງຫນົທຳງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ. 

 106 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະຮກັສຳຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳອນັໝັໍ້ນຄງົຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄວໍ້ 

   ເພ ື່ ອເຊ ື່ ອຟງັຄ  ຳສອນອນັແທໍ້ຈງິຂອງພຣະອງົ. 

 107 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຄວຳມທກຸທ ລະມຳນຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ແສນສຳຫດັທີື່ ສດຸ 

  ຂ ຊງົໂຜດໃຫໍ້ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍມຊີວີດິຢ ື່ຕ ື່ ໄປຕຳມທີື່ ພຣະອງົຊງົສນັຍຳໄວໍ້. 

 108 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂ ພຣະອງົຊງົຮບັເອົຳຄ  ຳອໍ້ອນວອນ 

   ຂອບພຣະຄນຸຈຳກຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

  ແລະສ ັື່ງສອນຂ ໍ້ຄ  ຳສ ັື່ງຂອງພຣະອງົໃຫໍ້ແກື່ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ. 

 109 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍພໍ້ອມສະເໝີທີື່ ຈະສື່ຽງຊວີດິ 

   ແຕື່ຈະບ ື່ ລ ມພຣະທ  ຳຂອງພຣະອງົ. 

 110 ຄນົຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍຫໍ້ຳງແຮໍ້ວໃສື່ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

   ແຕື່ວື່ຳຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍບ ື່ ໄດໍ້ລະເມດີຂ ໍ້ຄ  ຳສ ັື່ງຂອງພຣະອງົ. 

 111 ກດົຂ ໍ້ຄ  ຳສ ັື່ງຂອງພຣະອງົເປັນສມົບດັຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍຕະຫລອດໄປ 

   ແລະສໍ້ຳງຄວຳມພຳກພ ມໃຈແກື່ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ. 

 112 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄດໍ້ຕດັສິນໃຈເຊ ື່ ອຟງັກດົລະບຽບຂອງພຣະອງົ 

   ຈນົເຖງິມ  ໍ້ຕຳຍຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ. 

ຄວາມປອດໄພໃນພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າ 
 113 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍກຽດຊງັຄນົສອງໃຈ ແຕື່ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຮກັພຣະທ  ຳຂອງພຣະອງົ 

 114 ພຣະອງົເປັນບື່ອນລີໍ້ໄພ ແລະເປັນກ  ຳບງັຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຫວງັໃນພຣະຄ  ຳຂອງພຣະອງົ 

 115 ຄນົເຮັດຊ ົື່ວອະທ  ຳຈ ົື່ງໄປເສຍຈຳກຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 
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   ເພ ື່ ອຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຈະຮກັສຳພຣະບນັຍດັຂອງ ພຣະເຈົ້າ 
 116 ຂ ຊງົເຊດີຊ ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍໄວໍ້ດໍ້ວຍພຣະດ  ຳລດັຂອງພຣະອງົ 

   ເພ ື່ ອຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຈະເປັນຢ ື່ 

 117 ຂ ຊງົເຊດີຊ ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຂ ໍ້ນ ເພ ື່ ອຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຈະປອດໄພ 

   ແລະມຄີວຳມນບັຖ ກດົເກນຂອງພຣະອງົສ ບ ໆໄປ 

 118 ພຣະອງົຊງົຂບັໄລື່ບນັດຳຄນົທງັຫລຳຍ 

   ທີື່ ບ ື່ ເຊ ື່ ອຟງັພຣະທ  ຳຂອງພຣະອງົໃຫໍ້ໜີໄປພຣະເຈົ້າ ຂໍ້ຳ 

  ກນົອບຸຳຍຂອງພວກເຂົຳບ ື່ ມຜີນົຫຍງັ 

 119 ພຣະອງົຊງົປະຖິໍ້ມຄນົອະທ  ຳຂອງແຜື່ນດນິໂລກເໝ ອນຖິໍ້ມຫີນແຫື່ 

   ເພຳະສະນ ັໍ້ນ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຮກັພຣະຄ  ຳຂອງພຣະອງົ 

 120 ເນ ໍ້ອໜງັຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍສ ັື່ນເຊັນ ເພຳະຢໍ້ຳນກວົພຣະອງົ 

   ແລະຂໍ້ຳນໍ້ອຍຢໍ້ຳນຄ  ຳພິພຳກສຳຂອງພຣະອງົ 

ການເຊື່ອຟັງພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າ 
 121 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄດໍ້ເຮັດທກຸສິື່ ງທີື່ ຍດຸຕທິ  ຳ ແລະຖ ກຕໍ້ອງ 

   ຂ ຢື່ຳຊງົປະຖິໍ້ມຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍແກື່ຜ ໍ້ບບີບງັຄບັຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

 122 ຂ ຊງົເປັນປະກນັ ເພ ື່ ອຊື່ວຍຜ ໍ້ຮບັໃຊໍ້ຂອງພຣະອງົ 

   ຂ ຢື່ຳໃຫໍ້ຄນົຈອງຫອງບບີບງັຄບັຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

 123 ໜື່ວຍຕຳຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍມ  ດມວົໄປ ຍໍ້ອນຄອຍຖໍ້ຳຄວຳມພ ົໍ້ນຂອງພຣະອງົ 

   ແລະຄອຍຖໍ້ຳພຣະດ  ຳລດັຊອບທ  ຳຂອງພຣະອງົສ  ຳເລັດຜນົລງົ 

 124 ຂ ຊງົກະທ  ຳແກື່ຜ ໍ້ຮບັໃຊໍ້ຂອງພຣະອງົ 

   ຕຳມຄວຳມຮກັໝັໍ້ນຄງົຂອງພຣະອງົ 

  ແລະຂ ຊງົສອນກດົເກນຂອງພຣະອງົແກື່ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

 125 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍເປັນຜ ໍ້ຮບັໃຊໍ້ຂອງພຣະອງົ 

   ຂ ປະທຳນຄວຳມເຂົໍ້ຳໃຈແກື່ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

  ເພ ື່ ອຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຈະຮ ໍ້ເຖງິບນັດຳພຣະໂອວຳດຂອງພຣະອງົ 

 126 ເປັນເວລຳທີື່  ພຣະເຈົ້າ ຄວນຈດັກຳນ ເພຳະພວກເຂົຳບດິເບ ອນ 

   ພຣະທ  ຳຂອງພຣະອງົ 

 127 ເພຳະສະນ ັໍ້ນ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຮກັພຣະບນັຍດັຂອງພຣະອງົຍິື່ ງກວື່ຳທອງຄ  ຳ 

   ຍິື່ ງກວື່ຳທອງຄ  ຳເນ ໍ້ອດ ີ

 128 ເພຳະສະນ ັໍ້ນ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍໃຊໍ້ຂ ໍ້ບງັຄບັຂອງພຣະອງົທງັໝດົ 

   ນ  ຳພຳບຳດຕນີຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍເອງ 

  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍກຽດຊງັທຳງແຫື່ງກຳນບ ື່ ສດັຊ ື່ ທກຸທຳງ 
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ຄວາມປະສົງໃນການເຊື່ອຟັງພຣະທຳຂອງພຣະຜ ້ເປັນເຈົ້າ 

 129 ກຳນສ ັື່ງສອນຂອງພຣະອງົຊງົອດັສະຈນັ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍເຊ ື່ ອຟງັຄ  ຳສອນເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນຢື່ຳງສດຸອກົສດຸໃຈ. 

 130 ຄ  ຳສອນຂອງພຣະອງົໃຫໍ້ແສງສະຫວື່ຳງ 

   ແລະນ  ຳຄວຳມສະຫລຽວສະຫລຳດມຳໃຫໍ້ຜ ໍ້ທີື່ ບ ື່ ມປີະສບົກຳນ. 

 131 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຫິວກະຫຳຍຂ ໍ້ຄ  ຳສ ັື່ງຂອງພຣະອງົ. 

 132 ຂ ພຣະອງົຊງົທອດພຣະເນດເບິື່ ງຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ ແລະຊງົເມດຕຳກະລນຸຳຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

   ດ ັື່ງທີື່ ພຣະອງົຊງົກະທ  ຳຕ ື່ ຜ ໍ້ທີື່ ຮກັພຣະອງົ. 

 133 ຂ ຊງົຮກັສຳຂໍ້ຳນໍ້ອຍໃຫໍ້ພ ົໍ້ນຈຳກຄວຳມຈບິຫຳຍດ ັື່ງທີື່ ພຣະອງົຊງົສນັຍຳໄວໍ້ 

   ຂ ຢື່ຳຊງົປື່ອຍໃຫໍ້ຄວຳມຊ ົື່ວຊະນະຂໍ້ຳນໍ້ອຍ. 

 134 ຂ ພຣະອງົຊງົຊື່ອຍຂໍ້ຳນໍ້ອຍໃຫໍ້ພ ົໍ້ນຈຳກຜ ໍ້ທີື່ ຂ ົື່ມເຫັງ 

   ເພ ື່ ອວື່ຳຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຈະເຊ ື່ ອຟງັຂ ໍ້ຄ  ຳສ ັື່ງຂອງພຣະອງົ. 

 135 ຂ ພຣະອງົຊງົອວຍພອນໂດຍກຳນຊງົສະຖດິຢ ື່ນ  ຳຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

   ແລະຊງົສອນຂໍ້ຳນໍ້ອຍໃຫໍ້ຮ ໍ້ຈກັກດົຂ ໍ້ບນັຍດັຂອງພຣະອງົ. 

 136 ນ  ໍ້ຳຕຳຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍຫລ ັື່ງໄຫລອອກມຳດ ັື່ງສຳຍນ  ໍ້ຳ 

   ຍໍ້ອນມະນດຸບ ື່ ເຊ ື່ ອຟງັພຣະທ  ຳຂອງພຣະອງົ. 

ຄວາມຍຸດຕິທຳຂອງພຣະທຳ 
 137 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະອງົຊງົຍດຸຕທິ  ຳ 

   ແລະພຣະທ  ຳຂອງພຣະອງົຊງົຖ ກຕໍ້ອງ ແລະທື່ຽງແທໍ້. 

 138 ກດົລະບຽບທີື່ ພຣະອງົຊງົປະທຳນໃຫໍ້ 

   ມຄີວຳມສດັຈງິທີື່ ສດຸ. 

 139 ຄວຳມຮໍ້ຳຍຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄດໍ້ລກຸໄໝໍ້ຂ ໍ້ນເໝ ອນດ ັື່ງໄຟ 

   ເພຳະວື່ຳສດັຕ ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍບ ື່ ໄດໍ້ຄິດເຖງິຂ ໍ້ຄ  ຳສ ັື່ງຂອງພຣະອງົ. 

 140 ຄ  ຳສນັຍຳຂອງພຣະອງົຊງົໝັໍ້ນຄງົ 

   ຜ ໍ້ຮບັໃຊໍ້ຂອງພຣະອງົຮກັຄ  ຳສນັຍຳນີໍ້ຫລຳຍ. 

 141 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍເປັນຄນົບ ື່ ສ  ຳຄນັ ແລະໜໍ້ຳລງັກຽດ 

   ແຕື່ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍບ ື່ ໄດໍ້ລະເລີຍຕ ື່ ກດົລະບຽບຂອງພຣະອງົ. 

 142 ຄວຳມຍດຸຕທິ  ຳຂອງພຣະອງົຊງົເປັນຢ ື່ຕະຫລອດໄປ 

   ແລະພຣະທ  ຳຂອງພຣະອງົຊງົເປັນຈງິສະເໝີ. 

 143 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍເຕັມໄປດໍ້ວຍຄວຳມທກຸລ  ຳບຳກ ແລະຄວຳມໂສກເສົໍ້ຳ 

   ແຕື່ວື່ຳກດົຂ ໍ້ຄ  ຳສ ັື່ງຂອງພຣະອງົໄດໍ້ນ  ຳເອົຳຄວຳມຍນິດມີຳສ ື່ຂ ໍ້ຳນ ໍ້ອຍ. 

 144 ຄ  ຳສອນຂອງພຣະອງົມຄີວຳມຈງິຕະຫລອດໄປ 

   ຊ ື່ ງເຮັດໃຫໍ້ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍເຂົໍ້ຳໃຈ ແລະມຊີວີດິຢ ື່. 
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ຄຳອ້ອນວອນຂໍການຊົງຊູ່ວຍກ ້ໃຫ້ພົ້ນໄພ 

 145 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຮໍ້ອງທ ນດໍ້ວຍສິໍ້ນສດຸໃຈຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະເຈົ້າ ຂ ຊງົຕອບຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະຖ ຮກັສຳກດົເກນຂອງພຣະອງົ 

 146 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຮໍ້ອງທ ນພຣະອງົ ຂ ຊງົຊື່ວຍຂໍ້ຳນໍ້ອຍໃຫໍ້ລອດພ ົໍ້ນ 

   ເພ ື່ ອຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຈະປະຕບິດັຕຳມບນັດຳພຣະທ  ຳຂອງພຣະອງົ 

 147 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຕ ື່ ນຂ ໍ້ນກ ື່ອນຕຳເວັນໃນຍຳມເຊົໍ້ຳ ທ ນຂ ຄວຳມຊື່ວຍເຫລ ອ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຫວງັໃຈໃນພຣະທ  ຳຂອງພຣະອງົ 

 148 ດວງຕຳຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍມ  ນຢ ື່ໃນທກຸໆຍຳມ 

   ໃນກຳງຄ ນ ເພ ື່ ອຕ ກຕອງພຣະທ  ຳຂອງພຣະອງົ 

 149 ຂ ຊງົຟງັສຽງຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ດໍ້ວຍຄວຳມຮກັໝັໍ້ນຄງົຂອງພຣະອງົ 

   ຂໍ້ຳແຕື່ ພຣະເຈົ້າ  

  ຂ ຊງົຮກັສຳຊວີດິຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄວໍ້ຕຳມກດົໝຳຍຂອງພຣະອງົ 

 150 ຜ ໍ້ຂ ົື່ມເຫັງຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍດໍ້ວຍກຳນມຸ ໍ້ງໝຳຍໃຈເຂົໍ້ຳມຳໃກໍ້ແລໍ້ວ 

   ພວກເຂົຳຢ ື່ຫື່ຳງຈຳກພຣະທ  ຳຂອງພຣະອງົ 

 151 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະເຈົ້າ ແຕື່ພຣະອງົຊງົສະຖດິຢ ື່ໃກ ໍ້ 

   ແລະພຣະບນັຍດັທງັຫລຳຍຂອງພຣະອງົກ ຈງິ 

 152 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຮ ໍ້ມຳດນົນຳນແລໍ້ວຈຳກບນັດຳພຣະໂອວຳດຂອງພຣະອງົ 

   ວື່ຳພຣະອງົຊງົຕ ັໍ້ງໄວໍ້ເປັນນດິ 

ອ້ອນວອນຂໍຄວາມພົ້ນ 
 153 ຂ ພຣະອງົຊງົຫລຽວເບິື່ ງຄວຳມທກຸທ ລະມຳນຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ແລະຊື່ອຍຂໍ້ຳນໍ້ອຍໃຫໍ້ພ ົໍ້ນໄພດໍ້ວຍ 

  ເພຳະວື່ຳຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍບ ື່ ໄດໍ້ປະລະພຣະທ  ຳຂອງພຣະອງົ. 

 154 ຂ ຊງົຊື່ອຍວື່ຳຄະດຂີອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ແລະໃຫໍ້ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍເປັນອິດສະຫລະ 

   ຂ ຊງົໂຜດໃຫໍ້ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍມຊີວີດິຢ ື່ຕ ື່ ໄປຕຳມທີື່ ພຣະອງົຊງົສນັຍຳໄວໍ້. 

 155 ຄນົຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍຈະບ ື່ ໄດໍ້ຮບັກຳນຊື່ອຍເຫລ ອໃຫໍ້ພ ົໍ້ນ 

   ເພຳະພວກເຂົຳບ ື່ ເຊ ື່ ອຟງັພຣະທ  ຳຂອງພຣະອງົ. 

 156 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຄວຳມເມດຕຳສງົສຳນຂອງພຣະອງົຊງົຍິື່ ງໃຫຍື່ 

   ຂ ຊງົຊື່ອຍຂໍ້ຳນໍ້ອຍໃຫໍ້ພ ົໍ້ນໄພຕຳມນ  ໍ້ຳພຣະໄທຂອງພຣະອງົ. 

 157 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍມສີດັຕ  ແລະມຜີ ໍ້ຂ ົື່ມເຫັງຫລຳຍ 

   ແຕື່ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍບ ື່ ໄດໍ້ລະເລີຍໃນກຳນເຊ ື່ ອຟງັກດົຂ ໍ້ບນັຍດັຂອງພຣະອງົ. 

 158 ເມ  ື່ອຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຫລຽວເບິື່ ງພວກທ ລະຍດົນີໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍກ ເບ ື່ ອໜື່ຳຍເຕັມທນົ 

   ເພຳະວື່ຳພວກເຂົຳບ ື່ ເຊ ື່ ອຟງັກດົຂ ໍ້ຄ  ຳສ ັື່ງຂອງພຣະອງົ. 
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 159 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະອງົຊງົຮ ໍ້ແລໍ້ວວື່ຳ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍມກັກຳນສ ັື່ງສອນຂອງພຣະອງົຫລຳຍເທົື່ ຳໃດ 

  ຂ ຊງົໂຜດຊື່ອຍຂໍ້ຳນໍ້ອຍໃຫໍ້ພ ົໍ້ນໄພ 

   ຕຳມຄວຳມຮກັອນັໝັໍ້ນຄງົຂອງພຣະອງົເທີໍ້ນ. 

 160 ແກື່ນແທໍ້ຂອງພຣະທ  ຳເປັນຄວຳມຈງິ 

   ແລະກດົລະບຽບອນັສດັຈງິທງັໝດົຂອງພຣະອງົຊງົເປັນຢ ື່ຕະຫລອດໄປ. 

ການຖວາຍຕົວເອງໃສູ່ພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າ 
 161 ເຈົໍ້ຳນຳຍໄດໍ້ຂ ົື່ມເຫັງຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍໂດຍບ ື່ ມເີຫດຜນົ 

   ແຕື່ຈດິໃຈຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍກ ສ ັື່ນສະເທ ອນ ເພຳະພຣະຄ  ຳຂອງພຣະອງົ 

 162 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຊ ື່ ນຊມົຍນິດ ີເພຳະພຣະບນັຍດັຂອງພຣະອງົເໝ ອນກບັ 

   ຜ ໍ້ທີື່ ພບົຂອງທີື່ ຮບີໂຮມເອົຳມຳເປັນຈ  ຳນວນຫລວງຫລຳຍ 

 163 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍກຽດຊງັຄວຳມບ ື່ ຈງິຫລອກລວງ 

   ແຕື່ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຮກັພຣະທ  ຳຂອງພຣະອງົ 

 164 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍສນັລະເສີນພຣະອງົມ  ໍ້ລະເຈດັເທ ື່ ອ 

   ຍໍ້ອນເລ ື່ ອງກດົໝຳຍອນັຊອບທ  ຳຂອງພຣະອງົ 

 165 ບກຸຄນົເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນທີື່ ຮກັພຣະທ  ຳຂອງພຣະອງົ ມສີນັຕສິກຸໃຫຍື່ຫລວງ 

   ບ ື່ ມສີິື່ ງໃດເຮັດໃຫໍ້ພວກເຂົຳສະດດຸໄດໍ້ 

 166 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະເຈົ້າ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຫວງັໃນຄວຳມລອດພົໍ້ນຂອງພຣະອງົ 

   ແລະຂໍ້ຳນໍ້ອຍເຮັດຕຳມພຣະບນັຍດັຂອງພຣະອງົ 

 167 ຈດິໃຈຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍປະຕບິດັຕຳມບນັດຳພຣະໂອວຳດຂອງພຣະອງົ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຮກັພຣະໂອວຳດນ ັໍ້ນອີື່ ຫລີ 

 168 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍປະຕບິດັຕຳມຂ ໍ້ບງັຄບັ ແລະບນັດຳພຣະໂອວຳດຂອງພຣະອງົ 

   ເພຳະທຳງທງັຫລຳຍຂອງພຣະອງົ ຢ ື່ຕ ື່ ເບ ໍ້ອງພຣະພກັຂອງພຣະອງົ 

ການອ້ອນວອນຂໍຄວາມຊູ່ອຍເຫລືອ 
 169 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ຂ ໃຫໍ້ກຳນຮໍ້ອງໄຫໍ້ຂ ຄວຳມຊື່ອຍເຫລ ອຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄປເຖງິພຣະອງົ 

  ຂ ຊງົໃຫໍ້ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍເຂົໍ້ຳໃຈຕຳມທີື່ ພຣະອງົຊງົສນັຍຳໄວໍ້. 

 170 ຂ ພຣະອງົຊງົຮບັຟງັຄ  ຳອໍ້ອນວອນຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ແລະຊື່ອຍໃຫໍ້ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍພ ົໍ້ນຈຳກຄວຳມລ  ຳບຳກ 

  ຕຳມທີື່ ພຣະອງົຊງົສນັຍຳໄວໍ້. 

 171 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະສນັລະເສີນພຣະອງົຢ ື່ເລ ໍ້ອຍໆ 

   ເພຳະພຣະອງົຊງົສ ັື່ງສອນກດົລະບຽບຂອງພຣະອງົໃຫໍ້ແກື່ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ. 

 172 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະຮໍ້ອງເພງເລ ື່ ອງພຣະທ  ຳຂອງພຣະອງົ 
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   ເພຳະຂ ໍ້ຄ  ຳສ ັື່ງຂອງພຣະອງົຊງົຖ ກຕໍ້ອງ. 

 173 ຂ ພຣະອງົຊງົຕຽມພໍ້ອມສະເໝີໃນກຳນຊື່ອຍເຫລ ອຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

   ເພຳະວື່ຳຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຕດິຕຳມຂ ໍ້ຄ  ຳສ ັື່ງຂອງພຣະອງົ. 

 174 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍປຳດຖະໜຳກຳນຊື່ອຍໃຫໍ້ພ ົໍ້ນຈຳກພຣະອງົ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍພບົຄວຳມສກຸໃນພຣະທ  ຳຂອງພຣະອງົ. 

 175 ຂ ພຣະອງົຊງົປະທຳນຊວີດິໃຫໍ້ແກື່ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

   ເພ ື່ ອວື່ຳຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຈະສນັລະເສີນພຣະອງົ 

  ຂ ໃຫໍ້ຄ  ຳສອນຂອງພຣະອງົຊງົຊື່ອຍເຫລ ອຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍດໍ້ວຍ. 

 176 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍທື່ອງທື່ຽວໄປມຳເໝ ອນດ ັື່ງແກະທີື່ ຫລງົທຳງ 

   ສະນ ັໍ້ນ ຂ ພຣະອງົຊງົສະເດັດມຳຮກັສຳຂໍ້ຳນໍ້ອຍຜ ໍ້ຮບັໃຊໍ້ຂອງພຣະອງົ 

  ເພຳະວື່ຳຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍບ ື່ ໄດໍ້ປະລະກດົຂ ໍ້ບນັຍດັຂອງພຣະອງົ. 

ບົດທີ 120 
ການອ້ອນວອນຂໍຄວາມຊູ່ອຍເຫລືອ 

 1 ເມ  ື່ອຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຕກົຢ ື່ໃນຄວຳມທກຸຍຳກລ  ຳບຳກ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຮໍ້ອງຫຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

  ພຣະອງົກ ຊງົຕອບຂໍ້ຳນໍ້ອຍ. 

 2 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ຂ ພຣະອງົຊງົຊື່ອຍໃຫໍ້ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍພ ົໍ້ນຈຳກຄນົຂີໍ້ຕວົະ ແລະຫລອກລວງ. 

 3 ຄນົຂີໍ້ຕວົະເອີຍພຣະເຈົ້າ ຈະກະທ  ຳປະກຳນໃດແກື່ພວກເຈົໍ້ຳ? 

   ພຣະອງົຈະຊງົລງົໂທດພວກເຈົໍ້ຳຢື່ຳງໃດ? 

 4 ພຣະອງົຈະຊງົລງົໂທດພວກເຈົໍ້ຳ 

   ດໍ້ວຍລ ກໜໍ້ຳທະນ ອນັແຫລມຄມົຂອງທະຫຳນ 

  ແລະດໍ້ວຍຖື່ຳນໄຟແດງທີື່ ລກຸຢ ື່. 

 5 ກຳນອຳໄສຢ ື່ກບັພວກເຈົໍ້ຳນີໍ້ກ ຍຳກເທົື່ ຳກບັກຳນອຳໄສຢ ື່ນ  ຳພວກ ເມເຊັກ  

   ຫລ ທື່ຳມກຳງຊຳວ ເກດາ. 
 6 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄດໍ້ອຳໄສຢ ື່ກບັພວກທີື່ ກຽດຊງັຄວຳມສະຫງບົສກຸ 

   ເປັນເວລຳດນົນຳນແລໍ້ວ. 

 7 ເມ  ື່ອຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍເວົໍ້ຳເຖງິຄວຳມສະຫງບົສກຸ 

   ພວກເຂົຳກ ຢຳກເຮັດສງົຄຳມຂ ໍ້ນໂລດ. 
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ບົດທີ 121 

ພຣະຜ ້ຊົງຄຸ້ມຄອງພວກເຮົາ 
 1 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຫລຽວຂ ໍ້ນໄປເທິງພ ເຂົຳທງັຫລຳຍ 

   ເພ ື່ ອຢຳກຮ ໍ້ວ ື່ຳກຳນຊື່ອຍເຫລ ອນ ັໍ້ນມຳແຕື່ທຳງໃດ. 

 2 ກຳນຊື່ອຍເຫລ ອຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍມຳຈຳກ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ຊ ື່ ງເປັນພຣະຜ ໍ້ສໍ້ຳງສະຫວນັຊ ັໍ້ນຟໍ້ຳ ແລະແຜື່ນດນິໂລກ. 

 3 ຂ ຢື່ຳຊງົເຮັດໃຫໍ້ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍອື່ອນແອ 

   ຂ ພຣະອງົຄຸໍ້ມຄອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ແລະຢື່ຳຊງົນອນຫລບັໄປ. 

 4 ແມ ື່ນແລໍ້ວ ຜ ໍ້ຄຸໍ້ມຄອງ ອິສຣາເອນ  

   ບ ື່ ໄດໍ້ເຊ ອບຫລບັໄປ. 

 5 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະຊງົເຝົໍ້ຳຮກັສຳເຈົໍ້ຳ 

   ພຣະອງົຈະຊງົຢ ື່ຄຽງຂໍ້ຳງເພ ື່ ອປໍ້ອງກນັເຈົໍ້ຳ. 

 6 ຕຳເວັນຈະບ ື່ ເປັນອນັຕະລຳຍແກື່ເຈົໍ້ຳໃນເວລຳກຳງເວັນ 

   ດວງເດ ອນຈະບ ື່ ເປັນອນັຕະລຳຍແກື່ເຈົໍ້ຳໃນເວລຳກຳງຄ ນ. 

 7 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະຄຸໍ້ມຄອງໃຫໍ້ພ ົໍ້ນຈຳກອນັຕະລຳຍທກຸຢື່ຳງ 

   ພຣະອງົຈະຊງົຊື່ອຍເຈົໍ້ຳໃຫໍ້ປອດໄພ. 

 8 ນບັແຕື່ເວລຳນີໍ້ໄປ 

   ເມ  ື່ອເຈົໍ້ຳໄປ ໆມຳ ໆພຣະອງົຈະຊງົຄຸໍ້ມຄອງເຈົໍ້ຳ. 

ບົດທີ 122 
ການຍ້ອງຍໍສໍລະເສີນນະຄອນເຢຣ ຊາເລັມ 

 1 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍມຄີວຳມດໃີຈເມ  ື່ອໝ ື່ເພ ື່ ອນຊວນຂໍ້ຳນໍ້ອຍວື່ຳ, 

   “ຂ ໃຫໍ້ພວກເຮົຳໄປຍງັພຣະວຫິຳນຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ.” 
 2 ແລະດຽວນີໍ້ ພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍກ ມຳຮອດບື່ອນນີໍ້ 

   ກ  ຳລງັຢ ນຢ ື່ຂ ໍ້ຳງໃນປະຕ ນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ. 

 3 ນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ ເປັນເມ  ອງທີື່ ສໍ້ອມແຊມຂ ໍ້ນໃໝື່ 

   ຢື່ຳງສວຍງຳມ ແລະແໜໍ້ນໜຳດ.ີ 

 4 ຊ ື່ ງເປັນບື່ອນທີື່ ພວກຕະກ ນ ອິສຣາເອນ ຂ ໍ້ນໄປຢ ື່ຮ ື່ວມກນັ 

   ພວກເຂົຳໄດໍ້ພຳກນັມຳ ເພ ື່ ອຖວຳຍຂອບພຣະຄນຸ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

  ຕຳມທີື່ ພຣະອງົໄດໍ້ຊງົສ ັື່ງໄວໍ້ແກື່ພວກເຂົຳ. 

 5 ບື່ອນນີໍ້ເປັນສຳນຕດັສິນ 

   ບື່ອນທີື່ ເຈົໍ້ຳຊວີດິຕດັສິນປະຊຳຊນົ. 
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 6 ຂ ໃຫໍ້ອໍ້ອນວອນເພ ື່ ອຄວຳມສະຫງບົສກຸຂອງນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ ດ ັື່ງນີໍ້ວ ື່ຳ 

   ຂ ໃຫໍ້ບນັດຳຜ ໍ້ທີື່ ຮກັຈ ົື່ງມຄີວຳມຈະເລີນຮຸື່ງເຮ ອງ. 

 7 ຂ ໃຫໍ້ພຳຍໃນກ  ຳແພງເມ  ອງຂອງເຈົໍ້ຳຈ ົື່ງມແີຕື່ຄວຳມສະຫງບົສກຸ 

   ແລະພຳຍໃນວງັຂອງເຈົໍ້ຳຈ ົື່ງມແີຕື່ຄວຳມປອດໄພ. 

 8 ເພ ື່ ອເຫັນແກື່ໝ ື່ເພ ື່ ອນ ແລະມດິສະຫຳຍ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຂ ອວຍພອນນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ ວື່ຳ, 

  “ຄວຳມສະຫງບົສກຸຈ ົື່ງມແີກື່ເຈົໍ້ຳ.” 

 9 ເພ ື່ ອເຫັນແກື່ພຣະວຫິຳນຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງພວກເຮົຳ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຂ ອໍ້ອນວອນເພ ື່ ອຄວຳມຈະເລີນຮຸື່ງເຮ ອງຂອງເຈົໍ້ຳ. 

ບົດທີ 123 
ຄົນທີ່ຕາມທາງຂອງພຣະເຈົ້າໝັ້ນໃຈໃນພຣະອົງ 

ບດົເພງໃຊໍ້ແຫື່ຂ ໍ້ນ 

 1 ຂໍ້ຳແດື່ພຣະອງົຜ ໍ້ປະທບັໃນຟໍ້ຳສະຫວນັ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍເງຍີໜໍ້ຳເບິື່ ງພຣະອງົ 

 2 ເບິື່ ງແມ ຕຳຂອງຜ ໍ້ຮບັໃຊໍ້ເບິື່ ງມ  ນຳຍຂອງຕນົສນັໃດ 

   ແລະຕຳຂອງສຳວໃຊໍ້ເບິື່ ງມ  ນຳຍຍງິຂອງຕນົສນັໃດ 

  ຕຳຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍທງັຫລຳຍເບິື່ ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ພຣະເຈົ້າ ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍທງັຫລຳຍຈນົກວື່ຳພຣະອງົຈະມພີຣະກະລນຸຳ 

  ຕ ື່ ຂ ໍ້ຳນ ໍ້ອຍທງັຫລຳຍສນັນ ັໍ້ນ 

 3 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂ ພຣະກະລນຸຳຕ ື່ ພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ຂ ພຣະກະລນຸຳຕ ື່ ພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍເຖດີພຣະເຈົ້າ ຂໍ້ຳ 

  ເພຳະພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍອດົກ ັໍ້ນຕ ື່ ຄວຳມໝິື່ ນປະໝຳດ 

 4 ຈດິໃຈຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍທງັຫລຳຍອດົກ ັໍ້ນຕ ື່ ຄ  ຳເຍຳະເຍີໍ້ຍ 

   ຂອງຄນົທີື່ ຢ ື່ສະບຳຍ ຄ ກຳນໝິື່ ນປະໝຳດຂອງຄນົຈອງຫອງ 

ບົດທີ 124 
ພຣະຜ ້ຊູ່ອຍໃຫ້ພົ້ນໄພຂອງອິສຣາເອນ 

 1 “ຖໍ້ຳວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ບ ື່ ຊງົສະຖດິຄຽງຂໍ້ຳງພວກເຮົຳ” 

   ຂ ໃຫໍ້ ອິສຣາເອນ ກື່ຳວວື່ຳ, 

 2 “ຖໍ້ຳວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ບ ື່ ຊງົສະຖດິຄຽງຂໍ້ຳງພວກເຮົຳ 

   ເມ  ື່ອພວກສດັຕ ມຳໂຈມຕ ີ

 3 ແລະຄຽດແຄໍ້ນພວກເຮົຳຢື່ຳງຮນຸແຮງ 

   ພວກມນັກ ຈະກ ນກນິພວກເຮົຳທງັເປັນ 
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 4 ແລໍ້ວກະແສນ  ໍ້ຳລ ົໍ້ນກ ຈະໄຫລພດັພວກເຮົຳອອກໄປ 

   ພວກເຮົຳກ ຕໍ້ອງຈມົລງົໄປໃນນ  ໍ້ຳ 

 5 ແລະກະແສນ  ໍ້ຳທີື່ ແຮງກ ໄຫລຖໍ້ວມພວກເຮົຳ” 

 6  ຂ ໃຫໍ້ພວກເຮົຳຂອບພຣະຄນຸ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

  ຜ ໍ້ທີື່ ບ ື່ ຊງົອະນຍຸຳດໃຫໍ້ສດັຕ ທ  ຳລຳຍພວກເຮົຳ 

 7  ພວກເຮົຳໄດໍ້ປບົໜີໄປເໝ ອນກບັນກົທີື່ ຫລດຸໜີຈຳກບໍ້ວງແຮໍ້ວ 

  ບໍ້ວງແຮໍ້ວໄດໍ້ຂຳດໄປ ແລະພວກເຮົຳກ ໄດໍ້ເປັນອິດສະຫລະ 

 8  ກຳນຊດົຊື່ອຍຂອງພວກເຮົຳມຳຈຳກ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

  ຊ ື່ ງເປັນພຣະຜ ໍ້ສໍ້ຳງສະຫວນັຊ ັໍ້ນຟໍ້ຳ ແລະໂລກ 

ບົດທີ 125 
ຜ ້ທີ່ວາງໃຈໃນພຣະເຈົ້າຢ ູ່ຢູ່າງປອດໄພ 

ບດົເພງໃຊໍ້ແຫື່ຂ ໍ້ນ 

 1 ບນັດຳຜ ໍ້ທີື່ ວຳງໃຈໃນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກ ເໝ ອນກບັພ  ຊີໂອນ ຊ ື່ ງບ ື່ ຫວ ັື່ນໄຫວ 

   ແຕື່ດ  ຳລງົຢ ື່ເປັນນດິ 

 2 ພ ເຂົຳຢ ື່ຮອບ ເຢຣ ຊາເລັມ ສນັໃດ 

   ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຢ ື່ຮອບປະຊຳຊນົຂອງພຣະອງົ 

  ຕ ັໍ້ງແຕື່ເວລຳນີໍ້ສ ບຕ ື່ ໄປເປັນນດິສນັນ ັໍ້ນ 

 3 ເພຳະອ  ຳນຳດຂອງຄນົຊ ົື່ວຈະບ ື່ ພກັຢ ື່ເໜ ອແຜື່ນດນິທີື່ ຕກົ 

   ເປັນສື່ວນຂອງຄນົຊອບທ  ຳ 

  ຢໍ້ຳນວື່ຳຄນົຊອບທ  ຳຈະຍ ື່ ນມ  ອອກເຮັດຄວຳມຊ ົື່ວຊໍ້ຳ 

ຄຳອະທິຖານ 
 4 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂ ປະກອບກຳນດຕີ ື່ ຜ ໍ້ເຮັດດ ີ

   ແລະຕ ື່ ຜ ໍ້ທື່ຽງທ  ຳໃນຈດິໃຈຂອງຕນົ 

 5 ແຕື່ບນັດຳຜ ໍ້ທີື່ ຫນັເຂົໍ້ຳຫຳທຳງຄດົຂອງຕນົ 

   ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະພຳຄນົນ ັໍ້ນໄປພໍ້ອມກບັຄນົເຮັດຄວຳມຊ ົື່ວຊໍ້ຳ 

  ແຕື່ສນັຕສິກຸຈະມຢີ ື່ໃນ ອິສຣາເອນ 

ບົດທີ 126 
ການອ້ອນວອນເມື່ອຖືກປົດປູ່ອຍ 

 1 ເມ  ື່ອ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົນ  ຳພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍກບັຄ ນສ ື່ເມ  ອງ ຊີໂອນ ນ ັໍ້ນ 

   ມນັເປັນເໝ ອນຄວຳມຝນັ. 

 2 ພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄດໍ້ຫວົ ແລະຮໍ້ອງເພງດໍ້ວຍຄວຳມຍນິດທີີື່ ສດຸ 
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   ແລໍ້ວຊນົຊຳດອ ື່ ນໆ ກ ເວົໍ້ຳເຖງິເລ ື່ ອງພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍວື່ຳ, 

  “ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົກະທ  ຳກຳນຍິື່ ງໃຫຍື່ສ  ຳລບັພວກເຂົຳແລໍ້ວ.” 

 3 ເປັນຄວຳມຈງິ ພຣະອງົຊງົກະທ  ຳກຳນຍິື່ ງໃຫຍື່ສ  ຳລບັພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍມຄີວຳມຍນິດຫີລຳຍທີື່ ສດຸ. 

 4 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ຂ ຊງົພຳພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍກບັຄ ນສ ື່ປະເທດຂອງພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

  ເໝ ອນດ ັື່ງພຣະອງົຊງົໃຫໍ້ນ  ໍ້ຳໄຫລກບັຄ ນມຳໃນຫໍ້ວຍທີື່ ຂຳດນ  ໍ້ຳ. 

 5 ຂ ໃຫໍ້ຜ ໍ້ທີື່ ຮ ໍ້ອງໄຫໍ້ເສຍໃຈໃນຂະນະທີື່ ພວກເຂົຳປ ກຝງັນ ັໍ້ນ 

   ໄດໍ້ກ ື່ຽວເຂົໍ້ຳດໍ້ວຍຄວຳມຍນິດ.ີ 

 6 ຜ ໍ້ທີື່ ຮ ໍ້ອງໄຫໍ້ໃນເວລຳທີື່ ອອກໄປຫວື່ຳນກໍ້ຳ 

   ຈະນ  ຳເອົຳຜນົລະປ ກກບັມຳດໍ້ວຍກຳນຮໍ້ອງເພງຢື່ຳງມ ື່ວນຊ ື່ ນ. 

ບົດທີ 127 
ການສັນລະເສີນຄວາມດີຂອງພຣະຜ ້ເປັນເຈົ້າ 

 1 ວຽກກຳນຂອງຄນົກ ື່ສໍ້ຳງເຮ ອນກ ໄຮໍ້ປະໂຫຍດ 

   ຖໍ້ຳວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ບ ື່ ເປັນຜ ໍ້ຊງົສໍ້ຳງ 

  ທະຫຳນຢ ນຍຳມກ ື່ໄຮໍ້ປະໂຫຍດ 

   ຖໍ້ຳວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ບ ື່ ຊງົປໍ້ອງກນັບໍ້ຳນເມ  ອງໄວໍ້. 

 2 ກຳນເຮັດວຽກໜກັເພ ື່ ອລໍ້ຽງຊວີດິ 

   ຄ ຜ ໍ້ນອນເດກິລກຸເຊົໍ້ຳກ ື່ໄຮ ໍ້ປະໂຫຍດ 

  ເພຳະວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົປະທຳນກຳນຜກັຜື່ອນໃຫໍ້ແກື່ຜ ໍ້ທີື່ ພຣະອງົຊງົຮກັ. 

 3 ເດັກນໍ້ອຍທງັຫລຳຍເປັນພຣະພອນອນັແທໍ້ຈງິ 

   ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົປະທຳນໃຫໍ້. 

 4 ຜ ໍ້ທີື່ ມລີ ກເມ  ື່ອຕນົຍງັໜຸື່ມກ ມປີະໂຫຍດຫລຳຍ 

   ເໝ ອນທະຫຳນທີື່ ມລີ ກທະນ ຫລຳຍໃນກ  ຳມ  . 

 5 ຜ ໍ້ນ ັ ໍ້ນຈະມຄີວຳມສກຸ 

   ເມ  ື່ອລຳວປະເຊນີໜໍ້ຳກບັສດັຕ ທງັຫລຳຍໃນສຳນຕດັສິນ 

  ລຳວຈະບ ື່ ພື່ຳຍແພໍ້ຈກັເທ ື່ ອ. 

ບົດທີ 128 
ພຣະພອນສຳລັບຄອບຄົວທີ່ສັດຊື່ 

ບດົເພງໃຊໍ້ແຫື່ຂ ໍ້ນ 

 1 ທກຸຄນົທີື່ ຢ  ຳເກງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກ ເປັນສກຸ 
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   ຄ ຜ ໍ້ທີື່ ດ  ຳເນນີໃນເສັໍ້ນທຳງຂອງພຣະອງົ 

 2 ເພຳະເຈົໍ້ຳຈະໄດໍ້ກນິຜນົຈຳກນ  ໍ້ຳມ  ຂອງເຈົໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳຈະເປັນສກຸ 

   ແລະເຈົໍ້ຳຈະຢ ື່ເຢັນເປັນສກຸ 

 3 ເມຍຂອງເຈົໍ້ຳຈະເປັນເໝ ອນກບັເຄ ອອະງ ຸື່ນໝຳກດກົຢ ື່ຂ ໍ້ຳງເຮ ອນຂອງເຈົໍ້ຳ 

   ລ ກ ໆຂອງເຈົໍ້ຳຈະເປັນເໝ ອນໜ ື່ ໝຳກກອກເທດຮອບໂຕະຂອງເຈົໍ້ຳ 

 4 ເບິື່ ງແມ ຄນົທີື່ ຢ  ຳເກງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະໄດໍ້ຮບັພຣະພອນດ ັື່ງນີໍ້ແຫລະ 

 5 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະອ  ຳນວຍພຣະພອນເຈົໍ້ຳຈຳກ ຊີໂອນ  

   ແລະເຈົໍ້ຳຈະເຫັນຄວຳມຈະເລີນຂອງ ເຢຣ ຊາເລັມ  

  ຕະຫລອດຊວີດິຂອງເຈົໍ້ຳ 

 6 ເອີ ເຈົໍ້ຳຈະເຫັນລ ກຫລຳນຂອງເຈົໍ້ຳ 

   ແລະສນັຕສິກຸມຢີ ື່ໃນ ອິສຣາເອນ 

ບົດທີ 129 
ການສັນລະເສີນພຣະເຈົ້າ ເພາະພຣະອົງຊູ່ວຍອິສຣາເອນໃຫ້ລອດພົ້ນ 

ບດົເພງໃຊໍ້ແຫື່ຂ ໍ້ນ 

 1 “ພວກເຂົຳໄດໍ້ໃຫໍ້ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍທກຸຍຳກຫລຳຍເທ ື່ ອຕ ັໍ້ງແຕື່ໜຸື່ມໆມຳ” 

   ໃຫໍ້ ອິສຣາເອນ ກື່ຳວວື່ຳ 

 2 “ພວກເຂົຳໄດໍ້ໃຫໍ້ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍທກຸຍຳກຫລຳຍເທ ື່ ອຕ ັໍ້ງແຕື່ໜຸື່ມໆມຳ 

   ແຕື່ພວກເຂົຳຍງັເອົຳຊະນະຂໍ້ຳນໍ້ອຍບ ື່ ໄດໍ້ 

 3 ຄນົທີື່ ໄຖກ ໄດໍ້ໄຖເທິງຫລງັຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ ພວກເຂົຳເຮັດຮອຍໄຖຂອງພວກເຂົຳໃຫໍ້ຍຳວ” 

 4 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊອບທ  ຳ ພຣະອງົຕດັເຄ ື່ ອງຈ  ຳຈອງຂອງຄນົຊ ົື່ວອອກ 

 5 ຂ ໃຫໍ້ບນັດຳຜ ໍ້ທີື່ ກຽດຊງັ ຊີໂອນ ໄດໍ້ອບັອຳຍຂຳຍໜໍ້ຳ ແລະຕໍ້ອງຖອຍກບັໄປ 

 6 ໃຫໍ້ພວກເຂົຳເປັນເໝ ອນຫຍໍ້ຳທີື່ ງອກເທິງຫລງັຄຳເຮ ອນ 

   ຊ ື່ ງຫື່ຽວແຫໍ້ງໄປກື່ອນມນັໃຫຍື່ຂ ໍ້ນ 

 7 ຊ ື່ ງຄນົກື່ຽວບ ື່ ເກບັໃສື່ມ   ຫລ ຄນົທີື່ ມດັຟື່ອນບ ື່ ເກບັໄວໍ້ທີື່ ເອິກຂອງຕນົ 

 8 ທງັຄນົທີື່ ຜື່ຳນໄປບ ື່ ເວົໍ້ຳວື່ຳ 

   “ຂ ພຣະພອນຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຢ ື່ເທິງເຈົໍ້ຳທງັຫລຳຍ 

  ເຮົຳອວຍພອນເຈົໍ້ຳທງັຫລຳຍໃນພຣະນຳມ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ” 

ບົດທີ 130 
ການອ້ອນວອນຂໍຄວາມຊູ່ອຍເຫລືອ 

 1 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເມ  ື່ອຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຂຳດຄວຳມຫວງັ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຮໍ້ອງຫຳພຣະອງົ. 
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 2 ຂ ຟງັສຽງຮໍ້ອງຂ ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ແລະຮບັຟງັຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍທ ນຂ ຄວຳມຊື່ອຍເຫລ ອດໍ້ວຍ. 

 3 ຖໍ້ຳພຣະອງົຊງົບນັທ ກຄວຳມບຳບຂອງພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄວໍ້ 

   ແມ ື່ນໃຜໃນພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະສຳມຳດໜີພ ົໍ້ນຈຳກກຳນລງົໂທດນີໍ້ໄດໍ້? 

 4 ແຕື່ວື່ຳພຣະອງົຊງົໃຫໍ້ອະໄພແກື່ພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ເພ ື່ ອພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະຢ ຳເກງພຣະອງົ. 

 5 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຄອງຄອຍຖໍ້ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ດໍ້ວຍສດຸອກົສດຸໃຈ 

   ແລະຂໍ້ຳນໍ້ອຍເຊ ື່ ອໃນພຣະທ  ຳຂອງພຣະອງົ. 

 6 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຄອຍຖໍ້ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ດໍ້ວຍຄວຳມຮໍ້ອນຮນົ 

   ຍິື່ ງກວື່ຳຜ ໍ້ທີື່ ເຝົໍ້ຳຍຳມທີື່ ຄອຍຖໍ້ຳຢຳກໃຫໍ້ແຈ ໍ້ງ. 

 7 ພວກ ອິສຣາເອນ ເອີຍ ຈ ົື່ງເຊ ື່ ອ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ເພຳະຄວຳມຮກັຂອງພຣະອງົຊງົໝັໍ້ນຄງົ 

  ແລະພຣະອງົຊງົຕ ັໍ້ງພຣະໄທຊື່ອຍໃຫໍ້ພ ົໍ້ນຢ ື່ທກຸເວລຳ. 

 8 ພຣະອງົຊງົຊື່ອຍພວກ ອິສຣາເອນ ທີື່ ເປັນໄພື່ພນົຂອງພຣະອງົ 

   ໃຫໍ້ພ ົໍ້ນຈຳກຄວຳມບຳບທກຸຢື່ຳງຂອງພວກເຂົຳ. 

ບົດທີ 131 
ດາວິດຖູ່ອມໃຈລົງ ແລະຕັກເຕືອນອິສຣາເອນ 

ບດົເພງໃຊໍ້ແຫື່ຂ ໍ້ນຂອງດຳວດິ 

 1 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈດິໃຈຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍບ ື່ ໄດໍ້ອວດອ ົື່ງ 

   ແລະໃນຕຳຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍບ ື່ ໄດໍ້ຍິື່ ງຈອງຫອງ 

  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍບ ື່ ໄດໍ້ໄປຫຍຸໍ້ງກ ື່ຽວກບັເລ ື່ ອງໃຫຍື່ໂຕ 

   ຫລ ເລ ື່ ອງອດັສະຈນັເກນີຕວົຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

 2 ແຕື່ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍໄດໍ້ສະຫງບົ ແລະລະງບັຈດິໃຈຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ເໝ ອນຢື່ຳງເດັກນໍ້ອຍທີື່ ປະນມົແມ ື່ຂອງຕນົແລໍ້ວ 

  ຈດິໃຈຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍເປັນເໝ ອນກບັເດັກນໍ້ອຍທີື່ ປະນມົແລໍ້ວ 

 3 ຈ ົື່ງໃຫໍ້ ອິສຣາເອນ ຫວງັໃຈໃນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຕ ັໍ້ງ 

   ແຕື່ເວລຳບດັນີໍ້ສ ບໄປເປັນນດິ 

ບົດທີ 132 
ການສັນລະເສີນໃນສະຖານທີ່ນະມັດສະການພຣະເຈົ້າ 

ບດົເພງໃຊໍ້ແຫື່ຂ ໍ້ນຂອງດຳວດິ 

 1 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂ ພຣະອງົຢື່ຳຊງົຫລງົລ ມກະສດັ ດາວິດ  
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   ແລະວຽກງຳນທກຸຢື່ຳງທີື່ ເພິື່ ນໄດໍ້ເຮັດມຳ. 

 2 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂ ພຣະອງົຊງົລະນ ກເຖງິຄ  ຳສນັຍຳ ແລະຄ  ຳສຳບຳນ 

   ທີື່ ເພິື່ ນມຕີ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ອງົຊງົມອີ  ຳນຳດຍິື່ ງໃຫຍື່ 

  ຂອງພວກ ອິສຣາເອນ ດ ັື່ງນີໍ້. 

 3 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະບ ື່ ເຂົໍ້ຳໄປໃນເຮ ອນ ຫລ ເຂົໍ້ຳໄປນອນ 

 4 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະບ ື່ ພກັຜື່ອນ ຫລ ຫລບັນອນ. 

 5 ຈນົກວື່ຳຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍໄດໍ້ຈດັຕຽມບື່ອນສ  ຳລບັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ແລະທີື່ ປະທບັສ  ຳລບັ ພຣະເຈົ້າ ອງົຊງົມອີ  ຳນຳດຍິື່ ງໃຫຍື່ 

  ຂອງພວກ ອິສຣາເອນ. 

 6 ພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄດໍ້ຍນິເຖງິເລ ື່ ອງຫີບຄ  ຳສນັຍຳຢ ື່ເມ  ອງ ເອຟຣາທາ  

   ແລະໄດໍ້ພບົຫີບນີໍ້ຢ ື່ໃນທົື່ງຫຍໍ້ຳຢຳອຳນ. 

 7 ພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈ ື່ງໄດໍ້ເວົໍ້ຳວື່ຳ 

   ຂ ໃຫໍ້ພວກເຮົຳໄປທີື່ ປະທບັຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

  ແລະເຂົໍ້ຳເຝົໍ້ຳນະມດັສະກຳນຕ ື່ໜໍ້ຳພຣະທີື່ ນ ັື່ງຂອງພຣະອງົ. 

 8 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂ ພຣະອງົສະເດັດມຳຍງັບື່ອນພກັຜື່ອນຂອງພຣະອງົ 

   ພໍ້ອມກບັຫີບຄ  ຳສນັຍຳ 

  ຊ ື່ ງເປັນສນັຍຳລກັແຫື່ງອ  ຳນຳດຂອງພຣະອງົ. 

 9 ຂ ໃຫໍ້ພວກປະໂລຫິດປະກອບດໍ້ວຍຄວຳມຊອບທ  ຳ 

   ຂ ໃຫໍ້ໄພື່ພນົຂອງພຣະອງົທກຸຄນົໂຮຮໍ້ອງດໍ້ວຍຄວຳມຍນິດ.ີ 

 10 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະອງົຊງົສນັຍຳກບັ ດາວິດ ຜ ໍ້ຮບັໃຊໍ້ຂອງພຣະອງົ 

   ຂ ພຣະອງົຢື່ຳຊງົປະຕເິສດເຈົໍ້ຳຊວີດິທີື່ ພຣະອງົຊງົເລ ອກໄວໍ້. 

 11 ພຣະອງົຊງົສນັຍຳຢື່ຳງໝັໍ້ນຄງົຕ ື່  ດາວິດ ວື່ຳ, 

   “ພຳຍຫລງັເຈົໍ້ຳນີໍ້ ເຮົຳຈະແຕື່ງຕ ັໍ້ງລ ກຊຳຍຂອງເຈົໍ້ຳໃຫໍ້ຂ ໍ້ນປກົຄອງ. 

 12 ຖໍ້ຳວື່ຳລ ກຫລຳນຂອງເຈົໍ້ຳສດັຊ ື່ ຕ ື່ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳຂອງເຮົຳ 

   ແລະຂ ໍ້ຄ  ຳສ ັື່ງທີື່ ເຮົຳໄດໍ້ໃຫໍ້ແກື່ພວກເຂົຳ 

  ບນັດຳລ ກຊຳຍຂອງພວກເຂົຳຈະເປັນເຈົໍ້ຳຊວີດິປກົຄອງ 

   ຄ ກບັເຈົໍ້ຳສ ບຕ ື່ ກນັໄປ” 

  ພຣະອງົຈະບ ື່ ຖອນຄ  ຳສນັຍຳນີໍ້ຄ ນ. 

 13 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົເລ ອກເມ  ອງ ຊີໂອນ ໄວໍ້ 

   ພຣະອງົມພີຣະປະສງົສໍ້ຳງທີື່ ປະທບັຂອງພຣະອງົໄວໍ້ທີື່ ນ ັ ໍ້ນ 

  ຄ ພຣະອງົຊງົກື່ຳວວື່ຳ, 

 14 “ນີໍ້ແມ ື່ນບື່ອນທີື່ ເຮົຳຢຳກຢ ື່ 
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   ແລະເປັນບື່ອນທີື່ ເຮົຳຢຳກປກົຄອງຕະຫລອດໄປ. 

 15 ເຮົຳຈະຈດັຕຽມເມ  ອງ ຊີໂອນ ນີໍ້ໄວໍ້ໃຫໍ້ອດຸມົສມົບ ນ 

   ເຮົຳຈະເອົຳສະບຽງອຳຫຳນໃຫໍ້ຄນົທກຸຍຳກໃນເມ  ອງນີໍ້. 

 16 ເຮົຳຈະໃຫໍ້ພວກປະໂລຫິດຂອງເມ  ອງນີໍ້ປະກຳດວື່ຳ 

   ເຮົຳເປັນຜ ໍ້ຊື່ອຍໃຫໍ້ພ ົໍ້ນໄພ 

  ແລໍ້ວປະຊຳຊນົຈະຮໍ້ອງເພງໂຮຮໍ້ອງດໍ້ວຍຄວຳມຍນິດ.ີ 

 17 ໃນເມ  ອງນີໍ້ເຮົຳຈະແຕື່ງຕ ັໍ້ງຜ ໍ້ໜ ື່ ງໃນເຊ ໍ້ອສຳຍຂອງ ດາວິດ  

   ເປັນເຈົໍ້ຳຊວີດິອງົຍິື່ ງໃຫຍື່ 

  ແລະເຮົຳຈະໃຫໍ້ເຈົໍ້ຳຊວີດິອງົນີໍ້ເປັນຜ ໍ້ປກົຄອງ. 

 18 ເຮົຳຈະເຮັດໃຫໍ້ສດັຕ ຂອງລຳວໄດໍ້ຮບັຄວຳມອບັອຳຍ 

   ແຕື່ວື່ຳລຳຊະອຳນຳຈກັຂອງລຳວຈະຮຸື່ງເຮ ອງ ແລະອດຸມົສມົບ ນ.” 

ບົດທີ 133 
ພຣະພອນແຫູ່ງຄວາມເປັນນຳໜຶ່ງໃຈດຽວກັນ 

 1 ເບິື່ ງແມ ຊ ື່ ງພີື່ ນ ໍ້ອງອຳໄສຢ ື່ນ  ຳກນັເປັນນ  ໍ້ຳໜ ື່ ງໃຈດຽວກນັ 

   ກ ເປັນກຳນດ ີແລະໜໍ້ຳຊ ື່ ນໃຈຫລຳຍຈກັເທົື່ ຳໃດ 

 2 ເໝ ອນກບັນ  ໍ້ຳມນັປະເສີດຢ ື່ເທິງຫວົໄຫລອຳບລງົມຳເທິງໜວດເຄົຳ 

   ເທິງໜວດເຄົຳຂອງ ອາໂຣນ ໄຫລອຳບລງົມຳເທິງຄ ເສ ໍ້ອຂອງເພິື່ ນ 

 3 ເໝ ອນກບັນ  ໍ້ຳໝອກຂອງພ ເຂົຳ ເຮີໂມນ  

   ເໝ ອນກບັນ  ໍ້ຳໝອກຊ ື່ ງຕກົລງົເທິງພ ເຂົຳ ຊີໂອນ ເພຳະວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

  ບງັຄບັບນັຊຳພຣະພອນຢ ື່ບື່ອນນ ັໍ້ນ ຄ ຊວີດິຈະເລີນເປັນນດິ 

ບົດທີ 134 
ຄຳຕັກເຕືອນໃຫ້ສັນລະເສີນພຣະເຈົ້າ 

ບດົເພງໃຊໍ້ແຫື່ຂ ໍ້ນ 

 1 ມຳແມ ມຳຖວຳຍສຳທກຸຳນແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ບນັດຳຜ ໍ້ຮບັໃຊໍ້ທງັໝດົຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

  ຜ ໍ້ຢ ນຢ ື່ໃນພຣະນເິວດຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໃນກຳງຄ ນ 

 2 ຈ ົື່ງຍກົມ  ຂອງເຈົໍ້ຳຂ ໍ້ນໃນສະຖຳນທີື່ ບ ລິສດຸ 

   ແລະຖວຳຍສຳທກຸຳນແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

 3 ຂ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ອ  ຳນວຍພຣະພອນແກື່ເຈົໍ້ຳຈຳກ ຊີໂອນ  

   ຄ ພຣະອງົຜ ໍ້ສໍ້ຳງຟໍ້ຳສະຫວນັ ແລະແຜື່ນດນິໂລກ 
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ຄຳຕັກເຕືອນໃຫ້ສັນລະເສີນພຣະເຈົ້າ 
 1 ຈ ົື່ງສນັລະເສີນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ຈ ົື່ງສນັລະເສີນພຣະນຳມຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

  ບນັດຳຜ ໍ້ຮບັໃຊໍ້ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເອີຍ ຈ ົື່ງສນັລະເສີນພຣະອງົ 

 2 ຜ ໍ້ທີື່ ຢ ນຢ ື່ໃນພຣະນເິວດຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ທີື່ ຢ ື່ໃນບ ລິເວນພຣະນເິວດຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຂອງເຮົຳ 

 3 ຈ ົື່ງສນັລະເສີນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເພຳະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ປະເສີດ 

   ຈ ົື່ງຮໍ້ອງເພງສນັລະເສີນພຣະນຳມຂອງພຣະອງົ 

  ເພຳະກຳນກະທ  ຳນ ັໍ້ນເຮັດໃຫໍ້ສະບຳຍໃຈ 

 4 ເພຳະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເລ ອກ ຢາໂຄບ ໄວໍ້ສ  ຳລບັພຣະອງົເອງ 

   ເລ ອກ ອິສຣາເອນ ໄວໍ້ເປັນກ  ຳມະສິດຂອງພຣະອງົ 

 5 ເພຳະຂໍ້ຳນໍ້ອຍຮ ໍ້ວ ື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຍິື່ ງໃຫຍື່ 

   ແລະອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງເຮົຳຍິື່ ງໃຫຍື່ກວື່ຳພະອ ື່ ນທງັໝດົ 

 6 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພ ພຣະໄທສິື່ ງໃດ 

   ພຣະອງົກ ກະທ  ຳໃນຟໍ້ຳສະຫວນັ ແລະເທິງແຜື່ນດນິໂລກ 

  ໃນທະເລແລະທີື່ ນ  ໍ້ຳເລິກທງັໝດົ 

 7 ພຣະອງົເຮັດໃຫໍ້ເມກຟ ຂ ໍ້ນມຳຈຳກທີື່ ສດຸປຳຍແຜື່ນດນິໂລກ 

   ພຣະອງົເຮັດຟໍ້ຳແລບໃຫໍ້ແກື່ຝນົ ແລະນ  ຳລມົອອກມຳຈຳກຄງັຂອງພຣະອງົ 

 8 ພຣະອງົຄ ຜ ໍ້ສງັຫຳນລ ກຫວົປີຂອງ ເອຢິບ ທງັຂອງຄນົແລະຂອງສດັ 

 9 ເອຢິບ ເອີຍ ຜ ໍ້ຊງົໃຫໍ້ໝຳຍສ  ຳຄນັ ແລະກຳນອດັສະຈນັທື່ຳມກຳງເຈົໍ້ຳ 

   ໃຫໍ້ຕ ື່ ສ ໍ້ກບັ ຟາຣາໂອ ແລະບນັດຳຂໍ້ຳລຳຊະກຳນຂອງເຈົໍ້ຳ 

 10 ພຣະອງົຄ ຜ ໍ້ຕປີະຊຳຊຳດໃຫຍື່ໂຕ ແລະສງັຫຳນກະສດັຜ ໍ້ມລິີດ 

 11 ຄ  ສີໂຮນ ກະສດັຂອງຄນົ ອະໂມຣີດ ແລະ ໂອກ ກະສດັຂອງເມ  ອງ ບາຊານ  

   ແລະບນັດຳລຳຊະອຳນຳຈກັແຫື່ງ ການາອານ 
 12 ແລະປະທຳນແຜື່ນດນິຂອງພວກເຂົຳທງັຫລຳຍໃຫໍ້ເປັນມ ລະດກົ 

   ເປັນມ ລະດກົແກື່ ອິສຣາເອນ ປະຊຳຊນົຂອງພຣະອງົ 

 13 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະນຳມຂອງພຣະອງົດ  ຳລງົເປັນນດິ 

   ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກຳນລະນ ກເຖງິພຣະອງົດ  ຳລງົຢ ື່ທກຸຊ ົື່ວອຳຍຄຸນົ 

 14 ເພຳະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະແກໍ້ແທນປະຊຳຊນົຂອງພຣະອງົ 

   ແລະຊງົມພີຣະໄທໃນເລ ື່ ອງບນັດຳຜ ໍ້ຮບັໃຊໍ້ຂອງພຣະອງົ 
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ບັນດາຮ ບເຄົາລົບບໍ່ມີປະໂຫຍດ 

 15 ຮ ບເຄົຳລບົຂອງບນັດຳປະຊຳຊຳດເປັນເງນິ ແລະທອງຄ  ຳ 

   ເປັນຫດັຖະກ  ຳຂອງມະນດຸ 

 16 ຮ ບເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນມປີຳກ ແຕື່ເວົໍ້ຳບ ື່ ໄດໍ້ ມຕີຳ ແຕື່ເບິື່ ງບ ື່ ໄດໍ້ 

 17 ມຫີ  ແຕື່ຟງັບ ື່ ໄດໍ້ຍນິ ທງັບ ື່ ມລີມົຫຳຍໃຈໃນປຳກຂອງຮ ບນ ັໍ້ນ 

 18 ຜ ໍ້ທີື່ ເຮັດຮ ບນ ັໍ້ນກ ເປັນເໝ ອນຮ ບເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ເອີ 

   ບນັດຳຜ ໍ້ທີື່ ວຳງໃຈໃນຮ ບນ ັໍ້ນກ ເຊັື່ ນກນັ 

 19 ວງົວຳນ ອິສຣາເອນ ເອີຍ ຈ ົື່ງຖວຳຍສຳທກຸຳນແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ວງົວຳນ ອາໂຣນ ເອີຍ ຈ ົື່ງຖວຳຍສຳທກຸຳນແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 
 20 ວງົວຳນ ເລວີ ເອີຍ ຈ ົື່ງຖວຳຍສຳທກຸຳນແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ຜ ໍ້ທີື່ ຢ  ຳເກງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈ ົື່ງຖວຳຍສຳທກຸຳນແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 
 21 ສຳທກຸຳນແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈຳກ ຊີໂອນ ພຣະອງົຜ ໍ້ປະທບັຢ ື່ໃນ ເຢຣ ຊາເລັມ  

   ຈ ົື່ງສນັເສີນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເຖດີ 

ບົດທີ 136 
ຄຳຕັກເຕືອນໃຫ້ຂອບຄຸນພຣະເຈົ້າ 

ສຳລັບບັນດາພຣະເມດຕາຂອງພຣະອົງ 
 1 ໂອ ຈ ົື່ງໂມທະນຳຂອບພຣະຄນຸ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເພຳະພຣະອງົປະເສີດ 

   ເພຳະຄວຳມເມດຕຳຂອງພຣະອງົດ  ຳລງົເປັນນດິ 

 2 ໂອ ຈ ົື່ງໂມທະນຳຂອບຄນຸ ພຣະເຈົ້າ ຜ ໍ້ເໜ ອພະທງັຫລຳຍ 

   ເພຳະຄວຳມເມດຕຳຂອງພຣະອງົດ  ຳລງົເປັນນດິ 

 3 ໂອ ຈ ົື່ງໂມທະນຳຂອບພຣະຄນຸຖວຳຍແດື່ພຣະອງົ ຜ ໍ້ເປັນເຈົໍ້ຳເໜ ອເຈົໍ້ຳທງັຫລຳຍ 

   ເພຳະຄວຳມເມດຕຳຂອງພຣະອງົດ  ຳລງົເປັນນດິ 

 4 ຖວຳຍແດື່ພຣະອງົ ຜ ໍ້ກະທ  ຳກຳນອດັສະຈນັຍິື່ ງໃຫຍື່ແຕື່ອງົດຽວ 

   ເພຳະຄວຳມເມດຕຳຂອງພຣະອງົດ  ຳລງົເປັນນດິ 

 5 ຖວຳຍແກື່ພຣະອງົ ຜ ໍ້ສໍ້ຳງຟໍ້ຳສະຫວນັດໍ້ວຍພຣະສະຕປິນັຍຳ 

   ເພຳະຄວຳມເມດຕຳຂອງພຣະອງົດ  ຳລງົເປັນນດິ 

 6 ຖວຳຍແກື່ພຣະອງົ ຜ ໍ້ກຳງແຜື່ນດນິໂລກອອກເໜ ອນ  ໍ້ຳທງັຫລຳຍ 

   ເພຳະຄວຳມເມດຕຳຂອງພຣະອງົດ  ຳລງົເປັນນດິ 

 7 ຖວຳຍແກື່ພຣະອງົ ຜ ໍ້ສໍ້ຳງດວງສະຫວື່ຳງໃຫຍືໆ່  

   ເພຳະຄວຳມເມດຕຳຂອງພຣະອງົດ  ຳລງົເປັນນດິ 

 8 ສໍ້ຳງດວງຕຳເວັນໃຫໍ້ຄອບຄອງກຳງເວັນ 

   ເພຳະຄວຳມເມດຕຳຂອງພຣະອງົດ  ຳລງົເປັນນດິ 



ເພງສັນລະເສີນ 136 1050 
 9 ດວງເດ ອນ ແລະດຳວທງັຫລຳຍໃຫໍ້ຄອບຄອງກຳງຄ ນ 

   ເພຳະຄວຳມເມດຕຳຂອງພຣະອງົດ  ຳລງົເປັນນດິ 

 10 ຖວຳຍແດື່ພຣະອງົ ຜ ໍ້ຕ ີເອຢິບ ທຳງບນັດຳລ ກຫວົປີ 

   ເພຳະຄວຳມເມດຕຳຂອງພຣະອງົດ  ຳລງົເປັນນດິ 

 11 ແລະນ  ຳ ອິສຣາເອນ ອອກມຳຈຳກທື່ຳມກຳງພວກເຂົຳ 

   ເພຳະຄວຳມເມດຕຳຂອງພຣະອງົດ  ຳລງົເປັນນດິ 

 12 ດໍ້ວຍພຣະຫດັເຂັໍ້ມແຂງ ແລະພຣະກອນທີື່ ຢຽດອອກ 

   ເພຳະຄວຳມເມດຕຳຂອງພຣະອງົດ  ຳລງົເປັນນດິ 

 13 ຖວຳຍແດື່ພຣະອງົ ຜ ໍ້ແບື່ງທະເລແດງອອກຈຳກກນັ 

   ເພຳະຄວຳມເມດຕຳຂອງພຣະອງົດ  ຳລງົເປັນນດິ 

 14 ແລະໃຫໍ້ ອິສຣາເອນ ຜື່ຳນໄປທື່ຳມກຳງທະເລນ ັໍ້ນ 

   ເພຳະຄວຳມເມດຕຳຂອງພຣະອງົດ  ຳລງົເປັນນດິ 

 15 ແຕື່ລ ົໍ້ມ ຟາຣາໂອ ແລະກອງທບັຂອງເພິື່ ນໃນທະເລແດງ 

   ເພຳະຄວຳມເມດຕຳຂອງພຣະອງົດ  ຳລງົເປັນນດິ 

 16 ຖວຳຍແດື່ພຣະອງົ ຜ ໍ້ນ  ຳປະຊຳຊນົຂອງພຣະອງົໄປໃນຖິື່ ນແຫໍ້ງແລໍ້ງກນັດຳນ 

   ເພຳະຄວຳມເມດຕຳຂອງພຣະອງົດ  ຳລງົເປັນນດິ 

 17 ຖວຳຍແດື່ພຣະອງົ ຜ ໍ້ຕພີະມະຫຳກະສດັທງັຫລຳຍ 

   ເພຳະຄວຳມເມດຕຳຂອງພຣະອງົດ  ຳລງົເປັນນດິ 

 18 ແລະສງັຫຳນກະສດັພະນຳມອໂຸຄດ 

   ເພຳະຄວຳມເມດຕຳຂອງພຣະອງົດ  ຳລງົເປັນນດິ 

 19 ມ ີສີໂຮນ ກະສດັຂອງຄນົ ອະໂມຣີດ  

   ເພຳະຄວຳມເມດຕຳຂອງພຣະອງົດ  ຳລງົເປັນນດິ 

 20 ແລະ ໂອກ ກະສດັແຫື່ງເມ  ອງ ບາຊານ  

   ເພຳະຄວຳມເມດຕຳຂອງພຣະອງົດ  ຳລງົເປັນນດິ 

 21 ແລະປະທຳນແຜື່ນດນິຂອງພວກເຂົຳໃຫໍ້ເປັນມ ລະດກົ 

   ເພຳະຄວຳມເມດຕຳຂອງພຣະອງົດ  ຳລງົເປັນນດິ 

 22 ໃຫໍ້ເປັນມ ລະດກົແກື່ ອິສຣາເອນ ຜ ໍ້ຮບັໃຊໍ້ຂອງພຣະອງົ 

   ເພຳະຄວຳມເມດຕຳຂອງພຣະອງົດ  ຳລງົເປັນນດິ 

 23 ຄ ພຣະອງົນີໍ້ເອງ ຜ ໍ້ລະນ ກເຖງິເຮົຳໃນຖຳນະຕ  ື່ຳຕໍ້ອຍຂອງເຮົຳ 

   ເພຳະຄວຳມເມດຕຳຂອງພຣະອງົດ  ຳລງົເປັນນດິ 

 24 ແລະໄຖື່ເຮົຳໃຫໍ້ພ ົໍ້ນຈຳກສດັຕ ຂອງເຮົຳ 

   ເພຳະຄວຳມເມດຕຳຂອງພຣະອງົດ  ຳລງົເປັນນດິ 

 25 ພຣະອງົຜ ໍ້ປະທຳນອຳຫຳນແກື່ເນ ໍ້ອໜງັທງັປວງ 
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   ເພຳະຄວຳມເມດຕຳຂອງພຣະອງົດ  ຳລງົເປັນນດິ 

 26 ຈ ົື່ງໂມທະນຳຂອບພຣະຄນຸ ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງຟໍ້ຳສະຫວນັ 

   ເພຳະຄວຳມເມດຕຳຂອງພຣະອງົດ  ຳລງົເປັນນດິ 

ບົດທີ 137 
ຄວາມໂສກເສົ້າຂອງພວກອິສຣາເອນໃນຕູ່າງແດນ 

 1 ເມ  ື່ອພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍຫວນຄິດເຖງິເມ  ອງ ຊີໂອນ  

   ພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍກ ນ ັື່ງຮ ໍ້ອງໄຫໍ້ຢ ື່ແຄມແມ ື່ນ  ໍ້ຳທີື່ ປະເທດ ບາບີໂລນ. 
 2 ສື່ວນພິນຂອງພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ກ ຫໍ້ອຍຢ ື່ເທິງຕ ົໍ້ນໄຄໍ້. 

 3 ພວກທີື່ ຊະນະໄດໍ້ບອກໃຫໍ້ພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍຮໍ້ອງເພງກື່ຽວກບັເມ  ອງ ຊີໂອນ  

   ເພ ື່ ອເຮັດໃຫໍ້ພວກເຂົຳມຄີວຳມເບກີບຳນສ  ຳລຳນໃຈ. 

 4 ພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະຮໍ້ອງເພງຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ໃນຕື່ຳງປະເທດໄດໍ້ຢື່ຳງໃດ? 

 5 ໂອເຢຣ ຊາເລັມ ເອີຍ ຖໍ້ຳວື່ຳຂໍ້ອຍຫລງົລ ມເຈົໍ້ຳໄປ 

   ຂ ຢື່ຳໃຫໍ້ຂໍ້ອຍດດີພິນໄດໍ້ອີກເລີຍ. 

 6 ຖໍ້ຳວື່ຳຂໍ້ອຍບ ື່ ຈ  ື່ຈ  ຳເຈົໍ້ຳ 

   ແລະບ ື່ ຄິດເຖງິວື່ຳເຈົໍ້ຳເປັນຜ ໍ້ເຮັດໃຫໍ້ຂໍ້ອຍມຄີວຳມຍນິດທີີື່ ສດຸ 

  ຂ ຢື່ຳໃຫໍ້ຂໍ້ອຍຮໍ້ອງເພງໄດໍ້ອີກຈກັເທ ື່ ອ. 

 7 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂ ພຣະອງົຊງົຈດົຈ  ຳສິື່ ງທີື່ ຊຳວ ເອໂດມ ໄດໍ້ກະທ  ຳ 

   ໃນມ ໍ້ທີື່ ນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ ຖ ກຍ ດ 

  ຂ ພຣະອງົຊງົຈ ື່ຈ  ຳຄຳວທີື່ ພວກເຂົຳໄດໍ້ເວົໍ້ຳວື່ຳ, 

   “ຈ ົື່ງທ  ຳລຳຍມນັໃຫໍ້ມຸ ື່ນລງົດນິ.” 

 8 ໂອບາບໂີລນ ເອີຍ ເຈົໍ້ຳຈະຕໍ້ອງຖ ກທ  ຳລຳຍ 

   ໃຫໍ້ສມົກບັກຳນທີື່ ເຈົໍ້ຳໄດໍ້ກະທ  ຳຕ ື່ ເຮົຳ 

  ຄວຳມສກຸຈ ົື່ງເປັນຂອງຜ ໍ້ທີື່ ແກ ໍ້ແຄໍ້ນເຈົໍ້ຳ. 

 9 ແລະເປັນຂອງຜ ໍ້ທີື່ ເອົຳລ ກນໍ້ອຍຂອງເຈົໍ້ຳໄປຟຳດໃສື່ກ ໍ້ອນຫີນ. 

ບົດທີ 138 
ດາວິດສັນລະເສີນພຣະເຈົ້າ ເພາະພຣະທຳຂອງພຣະອົງເປັນຄວາມຈິງ 

ເພງສນັລະເສີນຂອງດຳວດິ 

 1 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະສນັລະເສີນພຣະອງົດໍ້ວຍສິໍ້ນສດຸໃຈຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະຮໍ້ອງເພງສນັລະເສີນຖວຳຍພຣະອງົຕ ື່ໜໍ້ຳບນັດຳພະ 

 2 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຂຳບລງົມຳຍງັພຣະວຫິຳນອນັບ ລິສດຸຂອງພຣະອງົ 
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   ແລະສນັລະເສີນພຣະນຳມຂອງພຣະອງົ 

  ເພຳະຄວຳມເມດຕຳ ແລະຄວຳມຈງິຂອງພຣະອງົ 

   ເພຳະພຣະອງົເຊດີຊ ພຣະທ  ຳຂອງພຣະອງົເໜ ອພຣະນຳມທງັຫລຳຍຂອງພຣະອງົ 

 3 ໃນມ ໍ້ທີື່ ຂ ໍ້ຳນ ໍ້ອຍຮໍ້ອງທ ນ ພຣະອງົໄດໍ້ຕອບຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ພຣະອງົເພີື່ ມກ  ຳລງັຈດິໃຈຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

 4 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ບນັດຳກະສດັແຫື່ງແຜື່ນດນິໂລກຈະສນັລະເສີນພຣະອງົ 

  ເມ  ື່ອພວກເພິື່ ນເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນໄດໍ້ຍນິພຣະທ  ຳແຫື່ງພຣະໂອດຂອງພຣະອງົ 

 5 ແລະພວກເພິື່ ນເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນຈະຮໍ້ອງເພງເຖງິພຣະເສັໍ້ນທຳງຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ເພຳະສະຫງ ື່ຳລຳສີຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ນ ັໍ້ນໃຫຍື່ຫລວງ 

 6 ເຖງິແມ ື່ນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ນ ັໍ້ນສ ງຍິື່ ງ ພຣະອງົກ ເຫັນແກື່ຄນົຕ  ື່ຳຕໍ້ອຍ 

   ແຕື່ພຣະອງົຮ ໍ້ຄນົຈອງຫອງໄດໍ້ແຕື່ໄກ 

ຄວາມໝັ້ນໃຈໃນພຣະເຈົ້າ 
 7 ແມ ື່ນຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຍື່ຳງຢ ື່ກຳງຄວຳມລ  ຳບຳກຍຳກເຢັນ 

   ພຣະອງົຈະສະຫງວນຊວີດິຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍໄວໍ້ 

  ພຣະອງົຈະຢຽດພຣະຫດັຂອງພຣະອງົອອກ 

   ຕ ື່ ຕໍ້ຳນຄວຳມຮໍ້ຳຍຂອງສດັຕ ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

  ແລະພຣະຫດັຂວຳຂອງພຣະອງົຈະຊື່ວຍຂໍ້ຳນໍ້ອຍໃຫໍ້ລອດພ ົໍ້ນ 

 8 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະໃຫໍ້ສ  ຳເລັດພຣະປະສງົຂອງພຣະອງົແກື່ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

   ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຄວຳມເມດຕຳຂອງພຣະອງົດ  ຳລງົເປັນນດິ 

  ຂ ຢື່ຳປະຖິໍ້ມພຣະຫດັຖະກດິຂອງພຣະອງົ 
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ພຣະເຈົ້າຊົງເຝົ້າຮັກສາທຸກເວລາ 

 1 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະອງົໄດໍ້ກວດເບິື່ ງຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

   ແລະຮ ໍ້ຈກັຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍດ.ີ 

 2 ພຣະອງົຊງົຮ ໍ້ຈກັທກຸຢື່ຳງທີື່ ຂ ໍ້ຳນ ໍ້ອຍເຮັດ 

   ເຖງິວື່ຳຢ ື່ໄກແສນໄກພຣະອງົກ ຍງັເຂົໍ້ຳໃຈຄວຳມນ ກຄິດຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ. 

 3 ພຣະອງົຊງົເຫັນຂໍ້ຳນໍ້ອຍໃນເວລຳທີື່ ຂ ໍ້ຳນ ໍ້ອຍກ  ຳລງັເຮັດວຽກ ຫລ ພກັຜື່ອນ 

   ພຣະອງົຮ ໍ້ຈກັກຳນກະທ  ຳທກຸຢື່ຳງຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ. 

 4 ແມ ື່ນວື່ຳກ ື່ອນຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະເວົໍ້ຳ 

   ພຣະອງົກ ຮ ໍ້ລື່ວງໜໍ້ຳແລໍ້ວວື່ຳຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຈະເວົໍ້ຳຫຍງັ. 

 5 ພຣະອງົຊງົສະຖດິຢ ື່ອໍ້ອມຂໍ້ຳງອໍ້ອມແອວຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 
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   ພຣະອງົຊງົຄຸໍ້ມຄອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍດໍ້ວຍອ  ຳນຳດຂອງພຣະອງົ. 

 6 ຄວຳມຮ ໍ້ຂອງພຣະອງົມເີຫລ ອຫລຳຍ 

   ຈນົຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍບ ື່ ສຳມຳດເຂົໍ້ຳໃຈໄດໍ້ 

  ຊ ື່ ງເປັນກຳນລ ກລບັທີື່ ສດຸທີື່ ຂ ໍ້ຳນ ໍ້ອຍຈະເຂົໍ້ຳໃຈໄດໍ້. 

 7 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະໜີຈຳກພຣະວຫິຳນຂອງພຣະອງົໄປຢ ື່ທຳງໃດ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະໜີຈຳກພຣະພກັຂອງພຣະອງົໄປບື່ອນໃດ. 

 8 ຖໍ້ຳວື່ຳຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຂ ໍ້ນໄປເທິງສະຫວນັຊ ັໍ້ນຟໍ້ຳ ພຣະອງົກ ຢ ື່ທີື່ ນ ັ ໍ້ນ 

   ຖໍ້ຳວື່ຳຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍລງົໄປພິພບົຄນົຕຳຍ ພຣະອງົກ ຢ ື່ທີື່ ນ ັ ໍ້ນ. 

 9 ຖໍ້ຳວື່ຳຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍບນິໄປຈນົສດຸທຳງທິດຕຳເວັນອອກ 

   ຫລ ຢ ື່ຫື່ຳງໄກທີື່ ສດຸໃນທິດຕຳເວັນຕກົ. 

 10 ພຣະອງົກ ຢ ື່ທີື່ ນ ັ ໍ້ນ ເພ ື່ ອນ  ຳໜໍ້ຳຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍໄປ 

   ແລະພຣະອງົກ ຊງົສະຖດິຢ ື່ທີື່ ນ ັ ໍ້ນ ເພ ື່ ອຊື່ອຍເຫລ ອຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ. 

 11 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍອຳດຮໍ້ອງຂ ໃຫໍ້ຄວຳມມ ດມນົອດັບງັຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍໄວໍ້ 

   ຫລ ໃຫໍ້ແສງສະຫວື່ຳງອໍ້ອມຮອບຂໍ້ຳນໍ້ອຍກຳຍເປັນຄວຳມມ ດ. 

 12 ແຕື່ວື່ຳຄວຳມມ ດນ ັໍ້ນ ບ ື່ ໄດໍ້ມ  ດສ  ຳລບັພຣະອງົ 

   ແລະກຳງຄ ນກ ແຈ ໍ້ງເໝ ອນກບັກຳງເວັນ 

  ຄວຳມມ ດແລະຄວຳມສະຫວື່ຳງກ ເປັນຢື່ຳງດຽວກນັສ  ຳລບັພຣະອງົ. 

 13 ພຣະອງົໄດໍ້ຊງົສໍ້ຳງທກຸໆສື່ວນໃນຕວົຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ແລະຊງົປະກອບຂໍ້ຳນໍ້ອຍເປັນຮື່ຳງຄນົເວລຳຍງັຢ ື່ໃນທໍ້ອງແມ ື່. 

 14 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍສນັລະເສີນພຣະອງົ ເພຳະພຣະອງົຊງົເປັນທີື່ ເຄົຳລບົຢ ຳເກງ 

   ທກຸໆສິື່ ງທີື່ ພຣະອງົຊງົກະທ  ຳນ ັໍ້ນກ ແປກປະຫລຳດ ແລະອດັສະຈນັໃຈ 

  ພຣະອງົຊງົເຂົໍ້ຳໃຈໃນຕວົຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍດ.ີ 

 15 ເວລຳຂໍ້ຳນໍ້ອຍຢ ື່ໃນທໍ້ອງແມ ື່ ແລະຈະເລີນເຕບີໂຕຂ ໍ້ນຢື່ຳງເລິກລບັ 

   ພຣະອງົຊງົເຫັນກະດ ກຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍປະກອບເຂົໍ້ຳກນັ. 

 16 ກື່ອນທີື່ ຂ ໍ້ຳນ ໍ້ອຍໄດໍ້ເກດີມຳ ພຣະອງົຊງົເຫັນຂໍ້ຳນໍ້ອຍແລໍ້ວ 

   ມ ໍ້ທງັຫລຳຍທີື່ ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍມຊີວີດິຢ ື່ 

  ພຣະອງົຊງົບນັທ ກໄວໍ້ໝດົແລໍ້ວກື່ອນທີື່ ມ  ໍ້ເຫລົື່ ຳນີໍ້ໄດໍ້ບງັເກດີຂ ໍ້ນມຳ. 

 17 ພຣະເຈົ້າ ຂໍ້ຳ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍເຂົໍ້ຳໃຈຍຳກໃນຄວຳມຄິດຂອງພຣະອງົ 

   ແລະຄວຳມຄິດນີໍ້ມຫີລຳຍຢື່ຳງທີື່ ສດຸ. 

 18 ຖໍ້ຳວື່ຳຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍສຳມຳດນບັຄວຳມຄິດນີໍ້ໄດໍ້ 

   ມນັຈະຕໍ້ອງມຫີລຳຍກວື່ຳເມດັດນິຊຳຍ 

  ເມ  ື່ອຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຕ ື່ ນຂ ໍ້ນ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍກ ຍງັຢ ື່ນ  ຳພຣະອງົ. 
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 19 ພຣະອງົເຈົໍ້ຳຂໍ້ຳ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຢຳກໃຫໍ້ພຣະອງົຂໍ້ຳຄນົຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍນ ັໍ້ນເສຍ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຢຳກໃຫໍ້ຄນົຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍນ ັໍ້ນໜີຈຳກຂໍ້ຳນໍ້ອຍ. 

 20 ພວກເຂົຳເວົໍ້ຳສິື່ ງຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍໃສື່ພຣະອງົ 

   ຄ ໄດໍ້ເວົໍ້ຳຄ  ຳຊ ົື່ວຊໍ້ຳຕ ື່ ສ ໍ້ພຣະນຳມຂອງພຣະອງົ. 

 21 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍກຽດຊງັຜ ໍ້ທີື່ ຊງັພຣະອງົຫລຳຍທີື່ ສດຸ 

   ແລະສມົນ  ໍ້ຳໜໍ້ຳຜ ໍ້ທີື່ ກະບດົຄດົລໍ້ຽວຕ ື່ ພຣະອງົ. 

 22 ພຣະເຈົ້າ ຂໍ້ຳ ຂ ພຣະອງົຊງົກວດເບິື່ ງຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

   ແລະຮ ໍ້ເຖງິຈດິໃຈຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

 23 ຂ ພຣະອງົຊງົທດົສອບເບິື່ ງຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

   ແລະເປີດເຜີຍຄວຳມນ ກຄິດທງັຫລຳຍຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ. 

 24 ຂ ພຣະອງົຊງົທອດພຣະເນດເບິື່ ງວື່ຳ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍມຫີຍງັແດື່ທີື່ ເຮັດໃຫໍ້ພຣະອງົຊງົລ  ຳບຳກພຣະໄທ 

  ແລະຂ ຊງົນ  ຳໜໍ້ຳຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍໄປສ ື່ເສັໍ້ນທຳງອນັຄງົຢ ື່ຕະຫລອດໄປ. 
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ດາວິດທ ນຂໍພຣະເຈົ້າຊູ່ວຍເພິ່ນໃຫ້ພົ້ນ 
ເຖງິຫວົໜໍ້ຳນກັຮໍ້ອງ ເພງສນັລະເສີນຂອງດຳວດິ 

 1 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂ ຊື່ວຍຂໍ້ຳນໍ້ອຍໃຫໍ້ພ ົໍ້ນຈຳກຄນົຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍ 

   ຂ ສະຫງວນຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄວໍ້ຈຳກຄນົໂຫດຮໍ້ຳຍ 

 2 ຜ ໍ້ຄິດປອງຮໍ້ຳຍຢ ື່ໃນຈດິໃຈຂອງພວກເຂົຳ 

   ແລະກ ື່ກວນຕ ື່ ເນ ື່ ອງກນັໃຫໍ້ມສີງົຄຳມຂ ໍ້ນ 

 3 ພວກເຂົຳເຮັດລີໍ້ນຂອງຕນົໃຫໍ້ຄມົເໝ ອນກບັລີໍ້ນງ   

   ແລະພຳຍໃຕໍ້ຮມີປຳກຂອງພວກເຂົຳມພິີດຂອງງ  ເຫົື່ ຳ 

ເຊລຳ 

 4 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂ ຮກັສຳຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄວໍ້ໃຫໍ້ພ ົໍ້ນຈຳກມ ຂອງຄນົຊ ົື່ວ 

   ຂ ສະຫງວນຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄວໍ້ຈຳກຄນົຮນຸແຮງ 

  ຜ ໍ້ຄິດແຜນກຳນພິກຕນີຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

 5 ຄນົຈອງຫອງໄດໍ້ເຊ ື່ ອງກບັດກັຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ ແລະວຳງບໍ້ວງແຮໍ້ວໄວໍ້ 

   ຢ ື່ຂ ໍ້ຳງທຳງ ພວກເຂົຳກຳງຕຳຂື່ຳຍ ພວກເຂົຳຕ ັໍ້ງບໍ້ວງແຮໍ້ວດກັຈບັຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

ເຊລຳ 

 6 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍທ ນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ວື່ຳ “ພຣະອງົເປັນ ພຣະເຈົ້າ ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂ ຟງັສຽງທ ນອໍ້ອນວອນຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

 7 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະເຈົ້າ ຄ ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  
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   ຜ ໍ້ເປັນກ  ຳລງັແຫື່ງຄວຳມພ ົໍ້ນຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

  ພຣະອງົຄມຸຫວົຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍໄວໍ້ໃນຍຳມເສິກ 

 8 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂ ຢື່ຳຊງົປື່ອຍໄປຕຳມຄວຳມປຳດຖະໜຳຂອງຄນົຊ ົື່ວ 

   ຢື່ຳໃຫໍ້ກຳນຄິດປອງຮໍ້ຳຍຂອງພວກເຂົຳຄ ບໜໍ້ຳໄປ 

  ຢໍ້ຳນວື່ຳພວກເຂົຳຈະຍກົຕວົຂ ໍ້ນ 

ເຊລຳ 

 9 ຝື່ຳຍຫວົຂອງຄນົທີື່ ອໍ້ອມຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄວໍ້ນ ັ ໍ້ນ 

   ຂ ໃຫໍ້ຄ  ຳເວົໍ້ຳແຫື່ງຮມີປຳກຂອງພວກເຂົຳຖໍ້ວມພວກເຂົຳເອງ 

 10 ຂ ໃຫໍ້ຖື່ຳນທີື່ ລກຸຢ ື່ຕກົໃສື່ພວກເຂົຳ ຂ ໃຫໍ້ພວກເຂົຳຖ ກຖິໍ້ມໃນໄຟລງົໄປໃນບ ື່ 

   ບ ື່ ໃຫໍ້ລກຸຂ ໍ້ນມຳອີກ 

 11 ຂ ຢື່ຳໃຫໍ້ພວກເຂົຳຕ ັໍ້ງຄນົສ ື່ ສຽດໄວໍ້ໃນແຜື່ນດນິ 

   ຂ ໃຫໍ້ຄວຳມຮໍ້ຳຍລໍ້ຳຄນົຮນຸແຮງຈນົລ ົໍ້ມພວກເຂົຳໄດໍ້” 

 12 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຮ ໍ້ວ ື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະຊງົກະທ  ຳຄວຳມທື່ຽງທ  ຳໃຫໍ້ແກື່ຜ ໍ້ທີື່ ທກຸຍຳກ 

   ແລະຈດັຄວຳມຍດຸຕທິ  ຳໃຫໍ້ແກື່ຄນົຂດັສນົ 

 13 ແນື່ນອນທີື່ ສດຸ 

   ທີື່ ຄນົຊອບທ  ຳຈະຖວຳຍໂມທະນຳຂອບພຣະຄນຸພຣະນຳມຂອງພຣະອງົ 

  ຄນົທື່ຽງທ  ຳຈະອຳໄສຢ ື່ຕ ື່ ເບ ໍ້ອງພຣະພກັພຣະອງົ 
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ດາວິດທ ນຂໍໃຫ້ເລື່ອງຂອງເພິ່ນເປັນທີ່ພໍພຣະໄທຂອງພຣະເຈົ້າ 

ເພງສນັລະເສີນຂອງດຳວດິ 

 1 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຮໍ້ອງທ ນຕ ື່ ພຣະອງົ ຂ ຮບີຕອບຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ຂ ຫງ ື່ຽງພຣະກນັຮບັຟງັສຽງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເມ  ື່ອຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຮໍ້ອງທ ນພຣະອງົ 

 2 ຂ ໃຫໍ້ຄ  ຳອະທິຖຳນຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍເປັນດ ັື່ງເຄ ື່ ອງຫອມຕ ື່ ພຣະພກັພຣະອງົ 

   ແລະທີື່ ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຍກົມ  ຂ ໍ້ນເປັນດ ັື່ງເຄ ື່ ອງສດັບ ຊຳຕອນຄ  ື່ຳ 

 3 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂ ຕ ັໍ້ງຍຳມເຝົໍ້ຳປຳກຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ຂ ຮກັສຳປະຕ ຮມີປຳກຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

 4 ຂ ຢື່ຳໃຫໍ້ຈດິໃຈຂໍ້ຳນໍ້ອຍອຽງໄປຫຳຄວຳມຊ ົື່ວໃດໆ 

   ຫລ ໃຫໍ້ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍວນົຢ ື່ກບັກຳນຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍ 

  ຮື່ວມກບັຄນົທີື່ ເຮັດຄວຳມຊ ົື່ວຊໍ້ຳ 

   ແລະຂ ຢື່ຳໃຫໍ້ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍກນິອຳຫຳນແຊບຂອງພວກເຂົຳ 

 5 ຂ ໃຫໍ້ຄນົຊອບທ  ຳຕຂີ ໍ້ຳນ ໍ້ອຍ ຈະເປັນຄວຳມເມດຕຳແກື່ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

   ຂ ໃຫໍ້ລຳວຕຕິຽນຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 
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  ຈະເປັນນ  ໍ້ຳມນັດເີລີດ ຊ ື່ ງຈະບ ື່ ໃຫໍ້ຫວົຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍແຕກ 

   ເພຳະຂໍ້ຳນໍ້ອຍຍງັອະທິຖຳນຕ ື່ ສ ໍ້ຄວຳມຊ ົື່ວຂອງພວກເຂົຳທງັຫລຳຍຢ ື່ 

 6 ເມ  ື່ອຜ ໍ້ພິພຳກສຳທງັຫລຳຍຂອງພວກເຂົຳຖ ກໂຍນລງົທີື່ ໜໍ້ຳຜຳ 

   ພວກເຂົຳຈະໄດໍ້ຍນິຖໍ້ອຍຄ  ຳຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເພຳະເປັນຖໍ້ອຍຄ  ຳມ ື່ວນ 

 7 ກະດ ກຂອງເຮົຳທງັຫລຳຍກະຈຳຍຢ ື່ທີື່ ປຳກຄວຳມຕຳຍສນັໃດ 

   ກ ເໝ ອນກບັຄນົທີື່ ຕດັໄມ ໍ້ ແລະແຕກຢ ື່ເທິງແຜື່ນດນິສນັນ ັໍ້ນ 

 8 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະເຈົ້າ ຄ ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຕຳຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍເລັງໄປທີື່ ພຣະອງົ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍວຳງໃຈໃນພຣະອງົ ຂ ຢື່ຳໃຫໍ້ຈດິໃຈຂໍ້ຳນໍ້ອຍຂຳດຄນຸນະທ  ຳ 

 9 ຂ ພຣະອງົຮກັສຳຂໍ້ຳນໍ້ອຍໃຫໍ້ພ ົໍ້ນຈຳກບໍ້ວງແຮໍ້ວ ຊ ື່ ງພວກເຂົຳວຳງດກັຈບັຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍໄວໍ້ 

   ແລະຈຳກບໍ້ວງແຮໍ້ວຂອງຜ ໍ້ກະທ  ຳຄວຳມຊ ົື່ວຊໍ້ຳ 

 10 ຂ ໃຫໍ້ຄນົຊ ົື່ວຕກົໄປນ  ຳກນັໃນຕຳຂື່ຳຍຂອງຕນົເອງ 

   ແຕື່ຂ ໃຫໍ້ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຜື່ຳນພ ົໍ້ນໄປ 

ບົດທີ 142 
ດາວິດໄດ້ຮັບການປະເລົ້າປະໂລມເມື່ອເພິ່ນອະທິຖານ 

ມດັຄິນບດົໜ ື່ ງຂອງດຳວດິ ຄ  ຳອະທິຖຳນຕອນທີື່ ເພິື່ ນຢ ື່ໃນຖ  ໍ້ຳ 

 1 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຮໍ້ອງທ ນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ດໍ້ວຍສຽງຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ດໍ້ວຍສຽງຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍອໍ້ອນວອນຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 
 2 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຫລ ັື່ງຄ  ຳຮໍ້ອງຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍອອກມຳຕ ື່ ເບ ໍ້ອງພຣະພກັພຣະອງົ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍທ ນເລ ື່ ອງຄວຳມທກຸຍຳກລ  ຳບຳກຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍຕ ື່ ພຣະອງົ 

 3 ເມ  ື່ອຈດິໃຈຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍເບ ື່ ອໜື່ຳຍພຳຍໃນ ພຣະອງົຮ ໍ້ທຳງຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ໃນກຳນດ  ຳເນນີຊວີດິທີື່ ຂ ໍ້ຳນ ໍ້ອຍຍື່ຳງໄປ ພວກເຂົຳເຊ ື່ ອງບໍ້ວງແຮໍ້ວໄວໍ້ດກັຈບັຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

 4 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍແນມເບິື່ ງທຳງຂວຳມ   ແຕື່ບ ື່ ມໃີຜຍອມຮ ໍ້ຈກັຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍບ ື່ ມບີື່ອນຫລບົໄພ ບ ື່ ມໃີຜເອົຳໃຈໃສື່ຈດິໃຈຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

 5 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຮໍ້ອງທ ນຕ ື່ ພຣະອງົ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍວື່ຳ 

   “ພຣະອງົເປັນບື່ອນລີໍ້ໄພຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

  ເປັນສື່ວນຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍໃນແຜື່ນດນິຂອງຄນົເປັນ 

 6 ຂ ຟງັຄ  ຳຮໍ້ອງທ ນຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເພຳະຂໍ້ຳນໍ້ອຍຕກົຕ  ື່ຳຫລຳຍ 

   ຂ ຊື່ວຍຂໍ້ຳນໍ້ອຍໃຫໍ້ພ ົໍ້ນຈຳກຜ ໍ້ຂ ົື່ມເຫັງຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

  ເພຳະພວກເຂົຳແຂງແຮງເກນີກ  ຳລງັຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

 7 ຂ ພຳຈດິໃຈຂໍ້ຳນໍ້ອຍອອກຈຳກຄກຸ 

   ເພ ື່ ອຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຈະສນັລະເສີນພຣະນຳມຂອງພຣະອງົ 
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  ຄນົຊອບທ  ຳຈະອໍ້ອມຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄວໍ້ ເພຳະພຣະອງົຈະກະທ  ຳ 

   ແກື່ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຢື່ຳງບ ລິບ ນ” 

ບົດທີ 143 
ການທ ນຂໍຄວາມຍິນດີເມື່ອຕ້ອງຖືກຕັດສິນ 

ເພງສນັລະເສີນຂອງດຳວດິ 

 1 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂ ຮບັຟງັຄ  ຳອະທິຖຳນຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ຂ ຫງ ື່ຽງພຣະກນັຮບັຟງັຄ  ຳອໍ້ອນວອນຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

  ຂ ຕອບຂໍ້ຳນໍ້ອຍຕຳມຄວຳມສດັຊ ື່ ຂອງພຣະອງົ 

   ຕຳມຄວຳມຊອບທ  ຳຂອງພຣະອງົ 

 2 ຂ ຢື່ຳຕດັສິນຜ ໍ້ຮບັໃຊໍ້ຂອງພຣະອງົ 

   ເພຳະບ ື່ ມຄີນົເປັນຄນົໃດທີື່ ຊອບທ  ຳໃນສຳຍພຣະເນດຂອງພຣະອງົ 

 3 ເພຳະສດັຕ ຂ ົື່ມເຫັງຈດິໃຈຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ມນັຢຽບຊວີດິຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍລງົເຖງິດນິ 

   ມນັໄດໍ້ເຮັດໃຫໍ້ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍອຳໄສໃນທີື່ ມ  ດ ເໝ ອນກບັຄນົທີື່ ຕຳຍດນົແລໍ້ວ 

 4 ເພຳະສະນ ັໍ້ນ ຈດິວນິຍຳນຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍເບ ື່ ອໜື່ຳຍຢ ື່ໃນຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

   ຈດິໃຈພຳຍໃນຂໍ້ຳນໍ້ອຍກ ຢໍ້ຳນຕກົໃຈ 

 5 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍລະນ ກເຖງິສະໄໝເກົື່ ຳກ ື່ອນໄດໍ້ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຄ  ຳນ ງເຖງິທກຸສິື່ ງທີື່ ພຣະອງົກະທ  ຳ 

  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຄ  ຳນ ງເຖງິພຣະຫດັຖະກດິຂອງພຣະອງົ 

 6 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຢຽດມ ອອກໄປສ ື່ພຣະອງົ 

   ຈດິໃຈຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍກະຫຳຍຫຳພຣະອງົຄ ກບັແຜື່ນດນິທີື່ ແຫໍ້ງແຕກ 

ເຊລຳ 

 7 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂ ຮບີຟງັຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ ຈດິວນິຍຳນຂໍ້ຳນໍ້ອຍຝ ື່ ໄປແລໍ້ວ 

   ຂ ຢື່ຳເຊ ື່ ອງພຣະພກັຂອງພຣະອງົໄວໍ້ຈຳກຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

  ຢໍ້ຳນວື່ຳຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຈະເປັນເໝ ອນຄນົເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນທີື່ ລງົໄປຍງັປຳກແດນຄນົຕຳຍ 

 8 ຂ ໂຜດໃຫໍ້ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍໄດໍ້ຍນິເຖງິຄວຳມເມດຕຳຂອງພຣະອງົໃນຕອນເຊົໍ້ຳ 

   ເພຳະຂໍ້ຳນໍ້ອຍວຳງໃຈໃນພຣະອງົ 

  ຂ ສອນຂໍ້ຳນໍ້ອຍເຖງິທຳງທີື່ ຄວນໄປ 

   ເພຳະຂໍ້ຳນໍ້ອຍຕ ັໍ້ງໃຈແນື່ນອນໃນພຣະອງົ 

 9 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂ ຊື່ວຍຂໍ້ຳນໍ້ອຍໃຫໍ້ພ ົໍ້ນຈຳກສດັຕ ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄດໍ້ເຊ ື່ ອງຕວົຢ ື່ກບັພຣະອງົ 

 10 ຂ ສອນໃຫໍ້ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍເຮັດຕຳມນ  ໍ້ຳພຣະໄທຂອງພຣະອງົ 

   ເພຳະພຣະອງົເປັນ ພຣະເຈົ້າ ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍພຣະວິນຍານ ຂອງພຣະອງົປະເສີດ 
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  ຂ ນ  ຳຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍເຂົໍ້ຳໄປຍງັແຜື່ນດນິແຫື່ງຄວຳມທື່ຽງທ  ຳ 

 11 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂ ສະຫງວນຊວີດິຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍໄວໍ້ 

   ເພຳະເຫັນແກື່ພຣະນຳມຂອງພຣະອງົ 

  ຂ ນ  ຳຈດິໃຈຂໍ້ຳນໍ້ອຍອອກມຳຈຳກຄວຳມຍຳກລ  ຳບຳກ 

   ເພຳະເຫັນແກື່ຄວຳມຊອບທ  ຳຂອງພຣະອງົ 

 12 ແລະຂ ຕດັສດັຕ ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍອອກໄປຕຳມຄວຳມເມດຕຳຂອງພຣະອງົ 

   ແລະຂ ທ  ຳລຳຍບນັດຳຜ ໍ້ທີື່ ຂ ົື່ມໃຈຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

  ເພຳະຂໍ້ຳນໍ້ອຍເປັນຜ ໍ້ຮບັໃຊໍ້ຂອງພຣະອງົ 

ບົດທີ 144 
ດາວິດທ ນຂໍຄວາມເມດຕາ ແລະສັນຍາວູ່າຈະສັນລະເສີນພຣະເຈົ້າ 

ເພງສນັລະເສີນຂອງດຳວດິ 

 1 ສຳທກຸຳນແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກ  ຳລງັຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ຜ ໍ້ຊງົຝ ກມ  ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍໃຫໍ້ເຮັດສງົຄຳມ 

  ແລະນິໍ້ວມ  ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍໃຫໍ້ເຮັດເສິກ 

 2 ເປັນຄວຳມດ ີແລະປໍ້ອມປໍ້ອງກນັຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເປັນທີື່ ກ  ຳບງັອນັເຂັໍ້ມແຂງ 

   ແລະເປັນຜ ໍ້ຊື່ວຍໃຫໍ້ພ ົໍ້ນຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເປັນໂລື່ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

  ແລະເປັນຜ ໍ້ຊ ື່ ງຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍວຳງໃຈຢ ື່ 

   ຜ ໍ້ປຳບຊນົຊຳດທງັຫລຳຍໄວໍ້ໃຕໍ້ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

 3 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ມະນດຸແມ ື່ນຜ ໍ້ໃດທີື່ ພຣະອງົຕໍ້ອງເອົຳພຣະໄທໃສື່ລຳວ 

   ຫລ ບດຸຂອງມະນດຸແມ ື່ນຜ ໍ້ໃດທີື່ ພຣະອງົຕໍ້ອງຄິດເຖງິລຳວ 

 4 ມະນດຸເປັນເໝ ອນກບັສິື່ ງທີື່ ບ ື່ ມປີະໂຫຍດ ວນັເວລຳຂອງລຳວເປັນເໝ ອນເງຳົທີື່ ຜື່ຳນໄປ 

 5 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂ ຫງ ື່ຽງຟໍ້ຳສະຫວນັຂອງພຣະອງົ 

   ແລະຂ ສະເດັດລງົມຳແຕະຕໍ້ອງພ ເຂົຳ ເພ ື່ ອໃຫໍ້ມນັມຄີວນັຂ ໍ້ນ 

 6 ຂ ຊງົໃຫໍ້ຟໍ້ຳຜື່ຳອອກມຳ ແລະກະຈຳຍພວກເຂົຳໄປ 

   ຂ ຍງິລ ກທະນ ຂອງພຣະອງົ ແລະທ  ຳລຳຍພວກເຂົຳ 

 7 ຂ ຢຽດພຣະຫດັຂອງພຣະອງົຈຳກທີື່ ສ ງ ຂ ຊື່ວຍເຫລ ອຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

   ແລະຊື່ວຍຂໍ້ຳນໍ້ອຍໃຫໍ້ພ ົໍ້ນຈຳກນ  ໍ້ຳລ ົໍ້ນຫລຳຍ 

  ໃຫໍ້ພ ົໍ້ນຈຳກມ ຂອງຊນົຕື່ຳງດໍ້ຳວ 

 8 ຜ ໍ້ຊ ື່ ງປຳກຂອງພວກເຂົຳເວົໍ້ຳເລ ື່ ອງບ ື່ ມປີະໂຫຍດ 

   ແລະຊ ື່ ງມ  ຂວຳຂອງພວກເຂົຳເປັນມ  ຂວຳແຫື່ງຄວຳມຂີໍ້ຕວົະ 

 9 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະເຈົ້າ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະຮໍ້ອງເພງບດົໃໝື່ຖວຳຍແດື່ພຣະອງົ 
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   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະຮໍ້ອງເພງສນັລະເສີນພຣະອງົດໍ້ວຍພິນໃຫຍື່ ແລະພິນສິບສຳຍ 

 10 ພຣະອງົເປັນຜ ໍ້ປະທຳນຄວຳມພ ົໍ້ນແກື່ບນັດຳກະສດັ 

   ຜ ໍ້ຊງົຊື່ວຍ ດາວິດ ຜ ໍ້ຮບັໃຊໍ້ຂອງພຣະອງົໃຫໍ້ພ ົໍ້ນຈຳກດຳບທີື່ ນ  ຳມຳຊ ື່ ງຄວຳມເຈບັປວດ 

 11 ຂ ຊື່ວຍເຫລ ອຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ ແລະຂ ຊື່ວຍຂໍ້ຳນໍ້ອຍໃຫໍ້ພ ົໍ້ນຈຳກມ ຄນົຕື່ຳງດໍ້ຳວ 

   ຜ ໍ້ຊ ື່ ງປຳກຂອງພວກເຂົຳເວົໍ້ຳເລ ື່ ອງບ ື່ ມປີະໂຫຍດ 

  ແລະຊ ື່ ງມ  ຂວຳຂອງພວກເຂົຳເປັນມ  ຂວຳແຫື່ງຄວຳມຂີໍ້ຕວົະ 

 12 ເພ ື່ ອບນັດຳລ ກຊຳຍຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍທງັຫລຳຍ ເມ  ື່ອພວກເຂົຳຍງັໜຸື່ມໆຢ ື່ 

   ຈະເປັນເໝ ອນຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ໃຫຍື່ເຕັມຂະໜຳດ 

  ເພ ື່ ອບນັດຳບດຸສຳວຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍທງັຫລຳຍຈະເປັນເໝ ອນເສົຳຫວົມມຸ 

   ສະຫລກັອອກມຳຕຳມແບບພະລຳຊະວງັ 

 13 ເພ ື່ ອເລົໍ້ຳເຂົໍ້ຳຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍທງັຫລຳຍຈະເຕັມ ມຂີອງບນັຈຢຸ ື່ທກຸຢື່ຳງ 

   ເພ ື່ ອແກະຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍທງັຫລຳຍ 

  ມລີ ກເປັນພນັເປັນໝ ື່ ນຕຳມຖະໜນົຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍທງັຫລຳຍ 

 14 ເພ ື່ ອງວົໂຕຜ ໍ້ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍທງັຫລຳຍມກີ  ຳລງັໃຊໍ້ແຮງງຳນ 

   ເພ ື່ ອບ ື່ ມໃີຜພງັເຂົໍ້ຳມຳ ບ ື່ ມອີອກໄປ 

  ເພ ື່ ອບ ື່ ມສີຽງຮໍ້ອງທກຸໃນຖະໜນົຫນົທຳງຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍທງັຫລຳຍ 

 15 ຊນົຊຳດຜ ໍ້ມພີຣະພອນນີໍ້ຫລ ັື່ງລງົມຳເຖງິກ ເປັນສກຸ 

   ຊນົຊຳດ ຊ ື່ ງ ພຣະເຈົ້າ ຂອງພວກເຂົຳຄ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກ ເປັນສກຸ 

ບົດທີ 145 
ບົດເພງສັນລະເສີນ 

 1 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະປະກຳດຄວຳມຍິື່ ງໃຫຍື່ຂອງພຣະອງົ 

   ຜ ໍ້ຊງົເປັນເຈົໍ້ຳມະຫຳຊວີດິຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະສນັລະເສີນພຣະອງົຕະຫລອດໄປ. 

 2 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະຂອບພຣະຄນຸພຣະອງົທກຸໆມ  ໍ້ 

   ແລະຈະສນັລະເສີນພຣະອງົຕະຫລອດໄປ. 

 3 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົຍິື່ ງໃຫຍື່ ແລະສມົຄວນໄດໍ້ຮບັຄ  ຳສນັລະເສີນອນັສ ງສ ົື່ງ 

   ຄວຳມຍິື່ ງໃຫຍື່ຂອງພຣະອງົຊງົໃຫຍື່ກວື່ຳຄວຳມເຂົໍ້ຳໃຈຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ. 

 4 ສິື່ ງທີື່ ພຣະອງົຊງົກະທ  ຳນ ັໍ້ນ 

   ຈະຕໍ້ອງໄດໍ້ຮບັຄ  ຳສນັລະເສີນຈຳກຄນົຊ ົື່ວອຳຍນຸີໍ້ ແລະຊ ົື່ວອຳຍໜຸໍ້ຳ 

  ພວກເຂົຳຈະປະກຳດເຖງິກດິຈະກຳນອນັຍິື່ ງໃຫຍື່ຂອງພຣະອງົ. 

 5 ມະນດຸຈະກື່ຳວເຖງິລດັສະໝີ ແລະອ  ຳນຳດອນັຊງົສະຫງ ື່ຳລຳສີຂອງພຣະອງົ 
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   ສື່ວນຂໍ້ຳນໍ້ອຍກ ຈະຄິດເຖງິກຳນກະທ  ຳອນັອດັສະຈນັຂອງພຣະອງົ. 

 6 ມະນດຸຈະກື່ຳວເຖງິກຳນກະທ  ຳອນັໜໍ້ຳຢໍ້ຳນກວົຂອງພຣະອງົ 

   ສື່ວນຂໍ້ຳນໍ້ອຍກ ຈະປະກຳດເຖງິຄວຳມຍິື່ ງໃຫຍື່ຂອງພຣະອງົ. 

 7 ພວກເຂົຳຈະເວົໍ້ຳເຖງິຄວຳມດທີກຸຢື່ຳງຂອງພຣະອງົ 

   ແລະຮໍ້ອງເພງສນັລະເສີນຄວຳມເມດຕຳປຳນຂີອງພຣະອງົ. 

 8 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົມຄີວຳມຮກັ ແລະຄວຳມເມດຕຳປຳນ ີ

   ພຣະອງົຊງົພຣະພິໂລດຊໍ້ຳ ແລະເຕັມໄປດໍ້ວຍຄວຳມຮກັອນັໝັໍ້ນຄງົ. 

 9 ພຣະອງົຊງົດຕີ ື່ ທກຸໆຄນົ 

   ແລະສງົສຳນຕ ື່ ທກຸ ໆສິື່ ງທີື່ ພຣະອງົຊງົສໍ້ຳງມຳ. 

 10 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ທກຸໆສິື່ ງທີື່ ພຣະອງົຊງົສໍ້ຳງມຳນ ັໍ້ນ 

   ຈະສນັລະເສີນພຣະອງົ 

  ແລະໄພື່ພນົຂອງພຣະອງົຈະຖວຳຍຄ  ຳຂອບພຣະຄນຸແດື່ພຣະອງົ. 

 11 ພວກເຂົຳຈະກື່ຳວເຖງິລດັສະໝີແຫື່ງລຳຊະອຳນຳຈກັຂອງພຣະອງົ 

   ແລະບອກທກຸຄນົເຖງິອ  ຳນຳດອນັຍິື່ ງໃຫຍື່ຂອງພຣະອງົ. 

 12 ເພ ື່ ອວື່ຳມະນດຸທກຸຄນົຈະຮ ໍ້ຈກັກດິຈະກຳນອນັຍິື່ ງໃຫຍື່ຂອງພຣະອງົ 

   ແລະລດັສະໝີອນັສະຫງ ື່ຳລຳສີແຫື່ງລຳຊະອຳນຳຈກັຂອງພຣະອງົ. 

 13 ລຳຊະອຳນຳຈກັຂອງພຣະອງົຊງົເປັນຢ ື່ຕະຫລອດໄປ 

   ແລະພຣະອງົກ ຊງົເປັນ ພຣະເຈົ້າ ມະຫຳຊວີດິສ ບໆໄປ 

  ພຣະເຈົ້າ ຊງົສດັຊ ື່ ຕ ື່ ຄ  ຳສນັຍຳຂອງພຣະອງົ 

   ແລະກດິຈະກຳນທກຸຢື່ຳງຂອງພຣະອງົຊງົດ.ີ 

 14 ພຣະອງົຊງົຊື່ອຍເຫລ ອທກຸໆຄນົທີື່ ຕກົທກຸໄດໍ້ຍຳກ 

   ແລະຊງົຍກົຍ ທກຸ ໆຄນົທີື່ ຖ ກຫຍ ໍ້ຫຍນັ. 

 15 ທກຸໆສິື່ ງທີື່ ມຊີວີດິກ ມຄີວຳມຫວງັຢື່ຳງລ ົໍ້ນເຫລ ອຢ ື່ໃນພຣະອງົ 

   ແລະພຣະອງົຊງົປະທຳນອຳຫຳນໃຫໍ້ຕຳມທີື່ ພວກເຂົຳຕໍ້ອງກຳນ. 

 16 ພຣະອງົຊງົປະທຳນໃຫໍ້ພວກເຂົຳຢື່ຳງພຽງພ  

   ແລະຊງົໃຫໍ້ພວກເຂົຳເພິື່ ງພ ໃຈໃນຄວຳມປະສງົທກຸຢື່ຳງ. 

 17 ທກຸສິື່ ງທີື່  ພຣະເຈົ້າ ຊງົກະທ  ຳ ກ ຊອບທ  ຳທງັໝດົ 

   ຊງົເມດຕຳໃນກຳນກະທ  ຳທກຸຢື່ຳງ. 

 18 ພຣະອງົຊງົຢ ື່ໃກ ໍໆ້  ທກຸໆ ຄນົທີື່ ຮ ໍ້ອງຫຳພຣະອງົ 

   ທງັຜ ໍ້ທີື່ ຮ ໍ້ອງຫຳພຣະອງົດໍ້ວຍຈງິໃຈ. 

 19 ພຣະອງົຊງົຕອບສະໜອງຄວຳມຕໍ້ອງກຳນຂອງທກຸຄນົທີື່ ຢ  ຳເກງພຣະອງົ 

   ພຣະອງົຊງົໄດໍ້ຍນິສຽງຮໍ້ອງໄຫໍ້ຂອງລຳວ ແລະຊງົຊື່ອຍລຳວໃຫໍ້ພ ົໍ້ນໄພ. 
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 20 ພຣະອງົຊງົດ ແລຮກັສຳທກຸຄນົທີື່ ຮກັພຣະອງົ 

   ແຕື່ວື່ຳພຣະອງົຈະທ  ຳລຳຍຄນົຊ ົື່ວທກຸຄນົຖິໍ້ມໝດົ. 

 21 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະສນັລະເສີນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເລ ໍ້ອຍໆ 

   ຂ ໃຫໍ້ທກຸສິື່ ງທີື່ ພຣະອງົຊງົສໍ້ຳງມຳນ ັໍ້ນ 

  ສນັລະເສີນພຣະນຳມອນັບ ລິສດຸຂອງພຣະອງົຕະຫລອດໄປ. 

ບົດທີ 146 
ການສັນລະເສີນພຣະຜ ້ຊູ່ອຍໃຫ້ພົ້ນໄພ 

 1 ຈ ົື່ງສນັລະເສີນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ຈດິວນິຍຳນຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍເອີຍ ຈ ົື່ງສນັລະເສີນພຣະອງົ. 

 2 ຕະຫລອດຊວີດິຂອງຂໍ້ອຍ ຂໍ້ອຍຈະສນັລະເສີນພຣະອງົ 

   ແລະຈະຮໍ້ອງເພງຖວຳຍແດື່ ພຣະເຈົ້າ ຂອງຂໍ້ອຍຈນົສິໍ້ນຊວີດິ. 

 3 ຂ ທື່ຳນຢື່ຳໄວໍ້ເນ ໍ້ອເຊ ື່ ອໃຈນ  ຳພວກເຈົໍ້ຳນຳຍທງັຫລຳຍ 

   ຄ ມະນດຸທີື່ ບ ື່ ອຳດຊື່ອຍທື່ຳນໃຫໍ້ພ ົໍ້ນໄພໄດໍ້. 

 4 ເວລຳພວກເຂົຳຕຳຍ ພວກເຂົຳກ ກບັຄ ນເປັນຂີໍ້ຝຸື່ນດນິ 

   ໃນມ ໍ້ນ ັ ໍ້ນແຜນກຳນທກຸຢື່ຳງກ ຈະເຖງິຈດຸຈບົ. 

 5 ຄວຳມສກຸຈ ົື່ງເປັນຂອງຜ ໍ້ທີື່ ໄດໍ້ຮບັຄວຳມຊື່ອຍເຫລ ອ 

   ຈຳກ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ຢາໂຄບ  

  ແລະຜ ໍ້ທີື່ ໄວໍ້ວຳງໃຈໃນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງຕນົ. 

 6 ຜ ໍ້ຊງົສໍ້ຳງສະຫວນັຊ ັໍ້ນຟໍ້ຳ ໂລກ ແລະນ  ໍ້ຳທະເລ 

   ພໍ້ອມທງັທກຸໆສິື່ ງທີື່ ຢ ື່ໃນນ ັໍ້ນ 

  ພຣະອງົຊງົຮກັສຳຄ  ຳສນັຍຳຂອງພຣະອງົໄວໍ້ສະເໝີ. 

 7 ພຣະອງົຊງົຕດັສິນເຂົໍ້ຳຂໍ້ຳງຜ ໍ້ທີື່ ຖ ກຂ ົື່ມເຫັງ 

   ແລະຊງົປະທຳນອຳຫຳນໃຫໍ້ແກື່ຜ ໍ້ທີື່ ອ ດຫິວ 

  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົຊື່ອຍນກັໂທດໃຫໍ້ເປັນອິດສະຫລະ. 

 8 ແລະໃຫໍ້ຄນົຕຳບອດໄດໍ້ເຫັນຮຸື່ງ 

   ພຣະອງົຊງົຍກົຍ ທກຸຄນົທີື່ ຖ ກຫຍ ໍ້ຫຍນັ 

  ແລະຊງົຮກັຄນົຊອບທ  ຳ. 

 9 ພຣະອງົຊງົຄຸໍ້ມຄອງຄນົຕື່ຳງດໍ້ຳວທີື່ ອຳໄສຢ ື່ໃນປະເທດ 

   ພຣະອງົຊງົຊື່ອຍພວກແມ ື່ໝໍ້ຳຍ ແລະລ ກກ  ຳພໍ້ຳ 

  ແຕື່ຊງົທ  ຳລຳຍແຜນກຳນຂອງຄນົຊ ົື່ວ. 

 10 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະຊງົເປັນ ພຣະເຈົ້າ ມະຫຳຊວີດິຕະຫລອດໄປ 
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   ເມ  ອງ ຊີໂອນ ເອີຍພຣະເຈົ້າ ຂອງເຈົໍ້ຳຈະປກົປກັຮກັສຳຕະຫລອດເວລຳ 

  ຈ ົື່ງສນັລະເສີນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ. 

ບົດທີ 147 
ຜ ້ທຳນວາຍຕັກເຕືອນໃຫ້ສັນລະເສີນພຣະເຈົ້າ 

 1 ຈ ົື່ງສນັລະເສີນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ເປັນກຳນດທີີື່ ຈະຮໍ້ອງເພງສນັລະເສີນ ພຣະເຈົ້າ ຂອງເຮົຳ 

  ເພຳະກຳນກະທ  ຳເຊັື່ ນນ ັໍ້ນເປັນທີື່ ໜໍ້ຳຍນິດ ີແລະກຳນສນັລະເສີນກ ເໝຳະສມົ 

 2 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກ ສໍ້ຳງ ເຢຣ ຊາເລັມ ຂ ໍ້ນ 

   ພຣະອງົລວບລວມຄນົ ອິສຣາເອນ ທີື່ ຕໍ້ອງກະຈດັກະຈຳຍໄປ 

 3 ພຣະອງົຮກັສຳຄນົທີື່ ຊອກຊ  ໍ້ຳລະກ  ຳໃຈ ແລະຊງົພນັບຳດແຜຂອງພວກເຂົຳ 

 4 ພຣະອງົນບັຈ  ຳນວນດຳວ ພຣະອງົຕ ັໍ້ງຊ ື່ ມນັທກຸດວງ 

 5 ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງເຮົຳຍິື່ ງໃຫຍື່ ແລະລິດທຳນພຸຳບອດຸມົ 

   ຄວຳມເຂົໍ້ຳໃຈຂອງພຣະອງົນ ັໍ້ນວດັແທກບ ື່ ໄດໍ້ 

 6 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊ ຄນົຖື່ອມໃຈຂ ໍ້ນ ພຣະອງົແກວື່ງຄນົຊ ົື່ວລງົເຖງິດນິ 

 7 ຈ ົື່ງຮໍ້ອງເພງໂມທະນຳພຣະຄນຸຖວຳຍ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ຈ ົື່ງຮໍ້ອງເພງສນັລະເສີນ ພຣະເຈົ້າ ຂອງເຮົຳດໍ້ວຍພິນຄ ື່ 

 8 ຜ ໍ້ຄມຸຟໍ້ຳສະຫວນັດໍ້ວຍເມກ ຜ ໍ້ຕຽມຝນົໃຫໍ້ແກື່ແຜື່ນດນິໂລກ 

   ຜ ໍ້ເຮັດໃຫໍ້ຫຍໍ້ຳງອກເທິງພ ເຂົຳ 

 9 ພຣະອງົປະທຳນອຳຫຳນແກື່ສດັ ແລະແກື່ລ ກກຳທີື່ ຮ ໍ້ອງ 

 10 ຄວຳມປິຕຍິນິດຂີອງພຣະອງົບ ື່ ໄດໍ້ຢ ື່ທີື່ ກ  ຳລງັຂອງມ ໍ້ຳ 

   ຄວຳມພ ໃຈຂອງພຣະອງົບ ື່ ໄດໍ້ຢ ື່ທີື່ ຂຳຂອງມະນດຸ 

 11 ແຕື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົພ ພຣະໄທໃນຄນົທີື່ ຢ  ຳເກງພຣະອງົ 

   ໃນຄນົທີື່ ຄວຳມຫວງັຂອງຕນົຢ ື່ໃນຄວຳມເມດຕຳຂອງພຣະອງົ 

 12 ເຢຣ ຊາເລັມ ເອີຍ ຈ ົື່ງສນັລະເສີນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊີໂອນ ເອີຍ 

   ຈ ົື່ງຖວຳຍສນັລະເສີນແກື່ ພຣະເຈົ້າ ຂອງນຳງ 

 13 ເພຳະພຣະອງົເສີມກ  ຳລງັປະຕ ຂອງນຳງ 

   ພຣະອງົອ  ຳນວຍພຣະພອນບດຸທງັຫລຳຍທີື່ ຢ ື່ພຳຍໃນນຳງ 

 14 ພຣະອງົຊງົກະທ  ຳສນັຕສິກຸໃນເຂດແດນຂອງນຳງ 

   ໃຫໍ້ນຳງອີື່ ມດໍ້ວຍເຂົໍ້ຳວດີທີື່ ດທີີື່ ສດຸ 

 15 ພຣະອງົໃຊໍ້ພຣະບນັຍດັຂອງພຣະອງົອອກໄປຍງັແຜື່ນດນິໂລກ 
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   ພຣະທ  ຳຂອງພຣະອງົໄປໄວ 

 16 ພຣະອງົຊງົປະທຳນຫິມະເໝ ອນຢື່ຳງຂນົແກະ 

   ພຣະອງົຫວື່ຳນນ  ໍ້ຳໝອກແຂງຂຳວເໝ ອນຢື່ຳງຂີໍ້ເທົື່ ຳ 

 17 ພຣະອງົໂຍນນ  ໍ້ຳແຂງຂອງພຣະອງົເປັນກໍ້ອນໆ 

   ໃຜຈະທນົທຳນຄວຳມໜຳວຂອງພຣະອງົໄດໍ້ 

 18 ພຣະອງົໃຊໍ້ພຣະທ  ຳຂອງພຣະອງົອອກໄປ ແລະລະລຳຍມນັ 

   ພຣະອງົໃຫໍ້ລມົພດັ ແລະນ  ໍ້ຳກ ໄຫລ 

 19 ພຣະອງົສະແດງພຣະທ  ຳຂອງພຣະອງົແກື່ ຢາໂຄບ  

   ກດົເກນ ແລະຄ  ຳຕດັສິນຂອງພຣະອງົແກື່ ອິສຣາເອນ 
 20 ພຣະອງົບ ື່ ໄດໍ້ປະກອບກຳນເຊັື່ ນນີໍ້ແກ ື່ປະຊຳຊຳດອ ື່ ນໃດ 

   ແລະສ  ຳລບັຄ  ຳຕດັສິນຂອງພຣະອງົນ ັໍ້ນ ພວກເຂົຳບ ື່ ຮ  ໍ້ຈກັເລີຍ 

  ຈ ົື່ງສນັລະເສີນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ບົດທີ 148 
ທົ່ວທັງຈັກກະວານຈົ່ງສັນລະເສີນພຣະເຈົ້າ 

 1 ຈ ົື່ງສນັລະເສີນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ພວກເຈົໍ້ຳທີື່ ຢ ື່ເທິງສະຫວນັຊ ັໍ້ນຟໍ້ຳ 

  ຈ ົື່ງສນັລະເສີນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈຳກເບ ໍ້ອງເທິງ. 

 2 ຄ ພວກເທວະດຳທງັຫລຳຍ ພໍ້ອມທງັຝ ງກອງທບັເມ  ອງຟໍ້ຳສະຫວນັ 

   ຈ ົື່ງສນັລະເສີນພຣະອງົ. 

 3 ດວງຕຳເວັນ ແລະດວງເດ ອນ 

   ພໍ້ອມທງັດວງດຳວທີື່ ສື່ອງແສງສະຫວື່ຳງ ຈ ົື່ງສນັລະເສີນພຣະອງົ. 

 4 ສະຫວນັຊ ັໍ້ນຟໍ້ຳສ ງສດຸ ແລະທງັນ  ໍ້ຳທີື່ ຢ ື່ເທິງທໍ້ອງຟໍ້ຳ 

   ຈ ົື່ງສນັລະເສີນພຣະອງົ. 

 5 ຂ ໃຫໍ້ທກຸໆສິື່ ງເຫລົື່ ຳນີໍ້ສນັລະເສີນພຣະນຳມຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ເພຳະພຣະອງົຊງົຮບັສ ັື່ງສິື່ ງເຫລົື່ ຳນີໍ້ຈ  ື່ ງເກດີຂ ໍ້ນມຳ. 

 6 ຍໍ້ອນຄ  ຳສ ັື່ງຂອງພຣະອງົ ສິື່ ງເຫລົື່ ຳນີໍ້ຈ  ື່ ງຄງົຢ ື່ບື່ອນເກົື່ ຳຕະຫລອດໄປ 

   ແລະພວກມນັກ ບ ື່ ໄດໍ້ລະເມດີຄ  ຳສ ັື່ງຂອງພຣະອງົ. 

 7-8 ສດັທະເລ ແລະມະຫຳສະໝດຸເລິກທງັຫລຳຍ 

   ຟໍ້ຳແມບ ໝຳກເຫັບ ແລະເມກໝອກ 

  ພໍ້ອມທງັລມົແຮງກໍ້ຳທີື່ ເຊ ື່ ອຟງັຄ  ຳສ ັື່ງຂອງພຣະອງົ 

   ຈ ົື່ງສນັລະເສີນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈຳກແຜື່ນດນິໂລກ. 

 9 ພ ນ ໍ້ອຍ ແລະພ ໃຫຍື່ທງັຫລຳຍ 
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   ພໍ້ອມທງັຕ ົໍ້ນໝຳກໄມ ໍ້ ແລະປື່ຳດງົພງົໄພ ຈ ົື່ງສນັລະເສີນພຣະອງົ. 

 10 ສດັບໍ້ຳນ ແລະສດັປື່ຳທກຸໂຕ 

   ພໍ້ອມທງັສດັເລ ອຄຳນແລະຝ ງນກົ ຈ ົື່ງສນັລະເສີນພຣະອງົ. 

 11 ບນັດຳເຈົໍ້ຳຊວີດິ ພວກເຈົໍ້ຳຊຳຍ ແລະເຈົໍ້ຳນຳຍ 

   ພໍ້ອມທງັປະຊຳຊນົທກຸທ ົື່ວໜໍ້ຳ. 

 12 ຊຳຍໜຸື່ມຍງິສຳວ 

   ຜ ໍ້ເຖົໍ້ຳ ພໍ້ອມທງັເດັກນໍ້ອຍ ຈ ົື່ງພຳກນັສນັລະເສີນພຣະອງົ. 

 13 ຂ ໃຫໍ້ທງັໝດົນີໍ້ສນັລະເສີນພຣະນຳມຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ພຣະນຳມຂອງພຣະອງົຊງົຍິື່ ງໃຫຍື່ກວື່ຳສິື່ ງອ ື່ ນໃດ 

  ລດັສະໝີຂອງພຣະອງົຊງົສ ງກວື່ຳແຜື່ນດນິໂລກ ແລະສະຫວນັຊ ັໍ້ນຟໍ້ຳ. 

 14 ພຣະອງົຊງົໃຫໍ້ຊນົຊຳດຂອງພຣະອງົແຂງແຮງຂ ໍ້ນ 

   ເພ ື່ ອວື່ຳໄພື່ພນົທກຸຄນົຈະສນັລະເສີນພຣະອງົ 

  ຄ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ຊ ື່ ງເປັນຜ ໍ້ທີື່ ຮກັຂອງພຣະອງົ 

   ຈ ົື່ງສນັລະເສີນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ. 

ບົດທີ 149 
ການຕັກເຕືອນໃຫ້ສັນລະເສີນພຣະເຈົ້າ ເພາະພຣະອົງຮັກຊີໂອນ 

 1 ຈ ົື່ງສນັລະເສີນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເຖດີ ຈ ົື່ງຮໍ້ອງເພງບດົໃໝື່ຖວຳຍ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ຮໍ້ອງບດົສນັລະເສີນຖວຳຍພຣະອງົໃນຊຸມນມຸຊນົ 

 2 ໃຫໍ້ ອິສຣາເອນ ຍນິດໃີນຜ ໍ້ສໍ້ຳງຂອງພວກເຂົຳ 

   ໃຫໍ້ບດຸທງັຫລຳຍຂອງ ຊີໂອນ ປິຕຍິນິດໃີນກະສດັຂອງພວກເຂົຳ 

 3 ໃຫໍ້ພວກເຂົຳສນັລະເສີນພຣະນຳມຂອງພຣະອງົດໍ້ວຍເຕັໍ້ນລ  ຳ 

   ໃຫໍ້ພວກເຂົຳຖວຳຍເພງສນັລະເສີນແກື່ພຣະອງົດໍ້ວຍກຳນຕກີອງ ແລະພິນຄ ື່ 

 4 ເພຳະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົຊ ື່ ນບຳນໃຈໃນປະຊຳຊນົຂອງພຣະອງົ 

   ພຣະອງົຈະປະດບັຄນົຖື່ອມໃຈດໍ້ວຍຄວຳມພ ົໍ້ນ 

 5 ໃຫໍ້ຜ ໍ້ທີື່ ເຊ ື່ ອຈ ົື່ງຊ ື່ ນຊມົໃນສະຫງ ື່ຳລຳສີ 

   ໃຫໍ້ພວກເຂົຳຮໍ້ອງເພງເທິງຕຽງນອນຂອງຕນົ 

 6 ໃຫໍ້ກຳນສນັລະເສີນຢື່ຳງສ ງແກື່ ພຣະເຈົ້າ ຢ ື່ໃນປຳກຂອງພວກເຂົຳ 

   ແລະໃຫໍ້ດຳບສອງຄມົຢ ື່ໃນມ  ຂອງພວກເຂົຳ 

 7 ເພ ື່ ອເຮັດກຳນແກໍ້ແຄໍ້ນບນັດຳປະຊຳຊຳດ 

   ແລະເຮັດກຳນລງົໂທດຊນົຊຳດທງັຫລຳຍ 

 8 ເພ ື່ ອເອົຳໂສໍ້ລື່ຳມບນັດຳກະສດັຂອງພວກເຂົຳ 

   ແລະເອົຳເຄ ື່ ອງເຫລັກຈ  ຳຈອງລື່ຳມບນັດຳຂໍ້ຳລຳຊະກຳນຂອງພວກເຂົຳ 
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 9 ເພ ື່ ອຈະກະທ  ຳແກື່ພວກເຂົຳຕຳມຄ  ຳພິພຳກສຳທີື່ ບນັທ ກໄວໍ້ແລໍ້ວ 

   ອນັເປັນກຽດແກື່ໄພື່ພນົຂອງພຣະອງົ 

  ຈ ົື່ງສນັລະເສີນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເຖດີ 

ບົດທີ 150 
ສັນລະເສີນພຣະຜ ້ເປັນເຈົ້າ 

 1 ຈ ົື່ງສນັລະເສີນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ຈ ົື່ງສນັລະເສີນ ພຣະເຈົ້າ ໃນພຣະວຫິຳນຂອງພຣະອງົ 

  ຈ ົື່ງສນັລະເສີນລິດທຳນພຸຳບຂອງພຣະອງົໃນສະຫວນັຊ ັໍ້ນຟໍ້ຳ. 

 2 ຈ ົື່ງສນັລະເສີນພຣະອງົຍໍ້ອນສິື່ ງອດັສະຈນັຍິື່ ງໃຫຍື່ທີື່ ພຣະອງົຊງົກະທ  ຳ 

   ຈ ົື່ງສນັລະເສີນຄວຳມຍິື່ ງໃຫຍື່ທີື່ ສດຸຂອງພຣະອງົ. 

 3 ຈ ົື່ງເປົື່ ຳແກ ແລະດດີພິນສນັລະເສີນພຣະອງົ. 

 4 ຈ ົື່ງຕກີອງ ແລະຟໍ້ອນລ  ຳສນັລະເສີນພຣະອງົ 

   ຈ ົື່ງດດີພິນ ແລະເປົື່ ຳຂຸື່ຍສນັລະເສີນພຣະອງົ. 

 5 ຈ ົື່ງສນັລະເສີນພຣະອງົດໍ້ວຍສິື່ ງອນັດງັ. 

 6 ທກຸໆສິື່ ງທີື່ ມຊີວີດິ ຈ ົື່ງສນັລະເສີນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ຈ ົື່ງສນັລະເສີນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ. 
 150 

*       *       * 
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ສຸພາສິດ 

ບົດທີ 1 
ຄົນທີ່ມີສະຕິປັນຍາຈະຢຳເກງພຣະຜ ້ເປັນເຈົ້າ 

1ສພຸຳສິດ ຂອງ ໂຊໂລໂມນ          ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ດາວິດ          ກະສດັ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ          

 2 ເພ ື່ ອໃຫໍ້ບນັລປຸນັຍຳ ແລະຄ  ຳສ ັື່ງສອນ 

   ເພ ື່ ອໃຫໍ້ເຂົໍ້ຳໃຈຖໍ້ອຍຄ  ຳແຫື່ງຄວຳມເຂົໍ້ຳໃຈ 

 3 ເພ ື່ ອຈະຮບັເອົຳຄ  ຳສ ັື່ງສອນຈຳກສະຕປິນັຍຳ ຈຳກຄວຳມຊອບທ  ຳ, 

   ຈຳກກຳນຕດັສິນອນັຍດຸຕທິ  ຳ ແລະຈຳກຄວຳມທື່ຽງທ  ຳ 

 4 ເພ ື່ ອສ ັື່ງສອນບນັດຳຄນົໂງ ື່ໃຫໍ້ມຄີວຳມລະມດັລະວງັ ແລະໃຫໍ້ຄວຳມຮ ໍ້ 

   ແລະຄວຳມສະຫລຽວສະຫລຳດແກື່ຄນົໜຸື່ມ 

 5 ທງັນກັປຳດຈະໄດໍ້ຍນິ ແລະເພີື່ ມພ ນກຳນຮຽນຮ ໍ້ 

   ແລະຄນົທີື່ ມຄີວຳມເຂົໍ້ຳໃຈຈະໄດໍ້ຄ  ຳປ ກສຳທີື່ ສະຫລຳດ 

 6 ຈ ື່ງເຂົໍ້ຳໃຈສພຸຳສິດ ແລະຖໍ້ອຍຄ  ຳອນັເລິກລບັທງັຖໍ້ອຍຄ  ຳຂອງນກັປຳດ 

   ແລະຖໍ້ອຍຄ  ຳອນັເລິກລບັຂອງພວກເຂົຳ 

 7 ຄວຳມຢ ຳເກງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເປັນບ ື່ ເກດີຂອງຄວຳມຮ ໍ້ 

   ຄນົໂງ ື່ປະໝຳດປນັຍຳແລະກຳນສ ກສຳ 

 8 ລ ກຊຳຍຂອງເຮົຳເອີຍ ຈ ົື່ງຟງັຄ  ຳສ ັື່ງສອນຂອງພ ື່ ເຈົໍ້ຳ 

   ແລະຢື່ຳຖິໍ້ມຄ  ຳສ ັື່ງສອນຂອງແມ ື່ເຈົໍ້ຳ 

 9 ເພຳະທງັສອງນ ັໍ້ນຈະເປັນກະໂຈມງຳມສວມຫວົຂອງເຈົໍ້ຳ 

   ເປັນສຳຍສໍ້ອຍປະດບັຄ ຂອງເຈົໍ້ຳ 

 10 ລ ກຊຳຍຂອງເຮົຳເອີຍ ຖໍ້ຳຄນົບຳບລ ໍ້ລວງເຈົໍ້ຳ 

   ເຈົໍ້ຳຢື່ຳໄດໍ້ເຮັດຕຳມ 

 11 ຖໍ້ຳພວກເຂົຳວື່ຳ “ມຳກບັພວກເຮົຳ ໃຫໍ້ເຮົຳຄອຍຖໍ້ຳເອົຳເລ ອດຄນົ 

   ໃຫໍ້ເຮົຳດກັໂຈມຕຄີນົບ ື່ ມຄີວຳມຜິດຫລິໍ້ນ 

 12 ໃຫໍ້ພວກເຮົຳກ ນພວກເຂົຳທງັເປັນເໝ ອນກບັບື່ອນທີື່ ຕຳບ ື່ ເຫັນ 

   ແລະກ ນພວກເຂົຳທງັຕວົເໝ ອນຄນົເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນທີື່ ລງົໄປສ ື່ປຳກແດນຂອງຄວຳມຕຳຍ 

 13 ເຮົຳຈະພບົຂອງປະເສີດທກຸຢື່ຳງ 

   ເຮົຳຈະບນັຈເຸຮ ອນຂອງເຮົຳໃຫໍ້ເຕັມດໍ້ວຍຂອງທີື່ ປຸໍ້ນມຳໄດໍ້ 

 14 ຈ ົື່ງເຂົໍ້ຳສື່ວນກບັພວກເຮົຳ 

   ເຮົຳທກຸຄນົຈະມເີງນິຖງົດຽວກນັ” 

 15 ລ ກຊຳຍຂອງເຮົຳເອີຍ ຢື່ຳຍື່ຳງໄປໃນທຳງນ ັໍ້ນກບັພວກເຂົຳ 
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   ຈ ົື່ງຫໍ້ຳມຕນີຂອງເຈົໍ້ຳຈຳກທຳງຂອງພວກເຂົຳ 

 16 ເພຳະວື່ຳຕນີຂອງພວກເຂົຳແລື່ນໄປເຮັດຄວຳມຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍ 

   ແລະພວກເຂົຳຮບີຟໍ້ຳວໄປເຮັດໃຫໍ້ຄນົເລ ອດຕກົ 

 17 ເພຳະວື່ຳຈະເອົຳບໍ້ວງແຮໍ້ວໄປຫໍ້ຳງໄວໍ້ໃຫໍ້ນກົເຫັນທກຸໂຕ 

   ກ ບ ື່ ມປີະໂຫຍດ 

 18 ແຕື່ຄນົເຫລົື່ ຳນີໍ້ໄດໍ້ລີໍ້ຊື່ອນຄອຍຖໍ້ຳຕ ື່ ສ ໍ້ເລ ອດຂອງຕນົເອງ 

   ເຂົຳດກັໂຈມຕຊີວີດິຂອງເຂົຳເອງ 

 19 ທຳງຂອງບນັດຳຜ ໍ້ທີື່ ຫຳກ  ຳໄລດໍ້ວຍຄວຳມບ ື່ ສດັຊ ື່ ກ ເປັນຢື່ຳງນີໍ້ແຫລະ 

   ກ  ຳໄລນ ັໍ້ນກດັກນິຊວີດິຂອງຜ ໍ້ທີື່ ໄດໍ້ມນັມຳ 

 20 ປນັຍຳຮໍ້ອງສຽງດງັຢ ື່ທີື່ ຖະໜນົ 

   ມນັເປັື່ ງສຽງຮໍ້ອງອອກໃນກຳງຕະຫຼຳດ 

 21 ປນັຍຳຮໍ້ອງທີື່ ຊຸມນມຸຊນົໃຫຍື່ສດຸ ທີື່ ທຳງເຂົໍ້ຳປະຕ ເມ  ອງ 

   ແລະກື່ຳວຖໍ້ອຍຄ  ຳຂອງຕນົຢ ື່ໃນເມ  ອງວື່ຳ 

 22 “ຄນົໂງ ື່ເອີຍ ເຈົໍ້ຳຈະຮກັຄວຳມໂງ ື່ຈ ໍ້ຳໄປດນົປຳນໃດ? 

   ຄນົທງັຫຼຳຍທີື່ ມກັເຍຳະເຍີໍ້ຍຈະປິຕຍິນິດໃີນກຳນເຍຳະເຍີໍ້ຍດນົປຳນໃດ? 

  ແລະຄນົໂງ ື່ຈະກຽດຊງັຄວຳມຮ ໍ້ດນົປຳນໃດ? 

 23 ຈ ົື່ງກບັມຳຕຳມຄ  ຳຕກັເຕ ອນຂອງເຮົຳ 

   ເບິື່ ງແມ ເຮົຳຈະຖອກວນິຍຳນຂອງເຮົຳໃຫໍ້ເຈົໍ້ຳ 

  ແລະເຮົຳຈະບອກຖໍ້ອຍຄ  ຳຂອງເຮົຳໃຫໍ້ພວກເຈົໍ້ຳຮ ໍ້ 

 24 ເພຳະເຮົຳໄດໍ້ເອີໍ້ນແລໍ້ວ ແລະເຈົໍ້ຳໄດໍ້ປະຕເິສດ 

   ເຮົຳຢຽດມ  ອອກແລະບ ື່ ມໃີຜສນົໃຈ 

 25 ຍໍ້ອນພວກເຈົໍ້ຳບ ື່ ໄດໍ້ຮບັຮ ໍ້ໃນບນັດຳຄ  ຳແນະນ  ຳຂອງເຮົຳ 

   ແລະບ ື່ ຍອມຮບັຄ  ຳຕກັເຕ ອນຂອງເຮົຳເລີຍ 

 26 ຝື່ຳຍເຮົຳຈະຫວົເຍຳະເຍີໍ້ຍຄວຳມຈບິຫຳຍຂອງເຈົໍ້ຳ 

   ເຮົຳຈະເຍຳະເຍີໍ້ຍເມ  ື່ອຄວຳມຢໍ້ຳນອນັຫລວງຫລຳຍກະທບົເຈົໍ້ຳ 

 27 ເມ  ື່ອຄວຳມຕກົໃຈຢໍ້ຳນຈະມຳເຖງິເຈົໍ້ຳ ຄ ຄວຳມຈບິຫຳຍ 

   ແລະອນັຕະລຳຍຈະມຳຄ ລມົຫວົກດຸ ແລະເມ  ື່ອຄວຳມຂດັສນົຈນົໃຈ 

  ແລະຄວຳມລະທມົໃຈອນັໃຫຍື່ຫລວງມຳເຖງິເຈົໍ້ຳ 

 28 ເມ  ື່ອນ ັໍ້ນພວກເຂົຳຈະຮໍ້ອງຫຳເຮົຳ ແຕື່ເຮົຳຈະບ ື່ ຕອບ 

   ພວກເຂົຳຈະຊອກຫຳເຮົຳຕ ັໍ້ງແຕື່ເຊົໍ້ຳແຕື່ຈະບ ື່ ພບົເຮົຳ 

 29 ຍໍ້ອນພວກເຂົຳໄດໍ້ກຽດຊງັຄວຳມຮ ໍ້ 

   ແລະບ ື່ ເລ ອກເອົຳຄວຳມຢ ຳເກງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 
 30 ເຂົຳບ ື່ ຮບັຄ  ຳແນະນ  ຳຂອງເຮົຳເລີຍ 
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   ແຕື່ພວກເຂົຳໄດໍ້ໝິື່ ນປະໝຳດຄ  ຳຕກັເຕ ອນຂອງເຮົຳທງັໝດົ. 

 31 ເພຳະສະນ ັໍ້ນ, ພວກເຂົຳຈະກນິຜນົແຫື່ງທຳງຂອງຕນົ 

   ແລະອີື່ ມໃຈດໍ້ວຍກນົວທີິຂອງພວກເຂົຳເອງ 

 32 ເພຳະວື່ຳກຳນກະບດົຂອງພວກຄນົໂງ ື່ ກ ຈະຂໍ້ຳພວກເຂົຳ 

   ແລະຄວຳມຈະເລີນຂອງຄນົໂງ ື່ຈະທ  ຳລຳຍພວກເຂົຳ 

 33 ແຕື່ຜ ໍ້ທີື່ ຟງັເຮົຳຈະຢ ື່ຢື່ຳງປອດໄພ 

   ເຂົຳຈະຢ ື່ຢື່ຳງສະຫງບົສກຸປຳດສະຈຳກຄວຳມຢໍ້ຳນກວົໃນຄວຳມຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍ” 

ບົດທີ 2 
ພຣະເຈົ້າເປັນຜ ້ປະທານສະຕິປັນຍາ 

 1 ລ ກຊຳຍຂອງເຮົຳເອີຍ ຖໍ້ຳເຈົໍ້ຳຮບັຖໍ້ອຍຄ  ຳຂອງເຮົຳ 

   ແລະສະສມົບນັດຳຂ ໍ້ຄ  ຳສ ັື່ງຂອງເຮົຳໄວໍ້ຢ ື່ໃນເຈົໍ້ຳ 

 2 ໃຫໍ້ຫ ຂອງເຈົໍ້ຳຕ ັ ໍ້ງໃຈຟງັປນັຍຳ 

   ແລະນໍ້ອມໃຈຂອງເຈົໍ້ຳເຂົໍ້ຳຫຳຄວຳມເຂົໍ້ຳໃຈ 

 3 ຖໍ້ຳເຈົໍ້ຳຮ ໍ້ອງຫຳຄວຳມຮອບຮ ໍ້ 

   ແລະເປັື່ ງສຽງຂອງເຈົໍ້ຳຮ ໍ້ອງຫຳຄວຳມເຂົໍ້ຳໃຈ 

 4 ຖໍ້ຳເຈົໍ້ຳສະແຫວງຫຳປນັຍຳເໝ ອນດ ັື່ງຊອກຫຳເງນິ 

   ແລະຊອກຫຳສິື່ ງນ ັໍ້ນຄ ຊອກຫຳຊບັສມົບດັທີື່ ເຊ ື່ ອງໄວໍ້ 

 5 ເມ  ື່ອນ ັໍ້ນແຫລະ ເຈົໍ້ຳຈະເຂົໍ້ຳໃຈເຖງິຄວຳມຢ ຳເກງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ແລະພບົຄວຳມຮ ໍ້ຂອງ ພຣະເຈົ້າ 
 6 ເພຳະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົປະທຳນປນັຍຳ 

   ຄວຳມຮ ໍ້ແລະຄວຳມເຂົໍ້ຳໃຈມຳຈຳກພຣະໂອດຂອງພຣະອງົ 

 7 ພຣະອງົມຄີ  ຳເຕ ອນສະຕປິນັຍຳອນັດໄີວໍ້ໃຫໍ້ບນັດຳຄນົຊອບທ  ຳ 

   ພຣະອງົຊງົເປັນສິື່ ງກ  ຳບງັໃຫໍ້ແກື່ຜ ໍ້ທີື່ ດ  ຳເນນີໃນຄວຳມທື່ຽງທ  ຳ 

 8 ພຣະອງົຊງົປກົປໍ້ອງຮກັສຳບນັດຳທຳງຂອງຄວຳມຍດຸຕທິ  ຳ 

   ແລະຊງົສະຫງວນທຳງຂອງໄພື່ພນົຂອງພຣະອງົໄວໍ້ 

 9 ແລໍ້ວເຈົໍ້ຳຈະເຂົໍ້ຳໃຈຄວຳມຊອບທ  ຳ ແລະກຳນຕດັສິນອນັຍດຸຕທິ  ຳ 

   ແລະຄວຳມທື່ຽງທ  ຳ ຄ ທຳງໃນກຳນດ  ຳເນນີ ທີື່ ດທີກຸຢື່ຳງ 

 10 ເມ  ື່ອປນັຍຳຈະເຂົໍ້ຳມຳໃນໃຈຂອງເຈົໍ້ຳ 

   ແລະຄວຳມຮ ໍ້ຈະເປັນທີື່ ຮ ົື່ມເຢັນແກື່ຈດິໃຈຂອງເຈົໍ້ຳ 

 11 ຄວຳມສະຫລຽວສະຫລຳດຈະຄອຍເຝົໍ້ຳເຈົໍ້ຳ 

   ແລະຄວຳມເຂົໍ້ຳໃຈຈະຄຸໍ້ມຄອງເຈົໍ້ຳໄວໍ້ 

 12 ເພ ື່ ອຊື່ວຍເຈົໍ້ຳໃຫໍ້ພ ົໍ້ນຈຳກທຳງຂອງຄນົຊ ົື່ວ 
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   ຈຳກຄນົທີື່ ກ ື່ຳວຄ  ຳຂີໍ້ສ ໍ້ 

 13 ຈຳກຄນົທງັຫຼຳຍທີື່ ປະຖິໍ້ມທຳງແຫື່ງຄວຳມສດັຊ ື່ 

   ເພ ື່ ອຍື່ຳງໃນທຳງແຫື່ງຄວຳມມ ດ 

 14 ຜ ໍ້ທີື່ ມ ື່ວນຊ ື່ ນໃນກຳນເຮັດຄວຳມຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍ 

   ແລະມໃີຈຍນິດໃີນກນົອບຸຳຍຂອງກຳນຄນົຊ ົື່ວ 

 15 ຜ ໍ້ຊ ື່ ງຊວີດິຂອງພວກເຂົຳດ  ຳເນນີໃນທຳງຄດົໂກງທງັຫຼຳຍ 

   ແລະຫຼງົຜິດໃນທຳງທງັຫຼຳຍຂອງພວກເຂົຳ 

 16 ເພ ື່ ອຈະຊື່ວຍເຈົໍ້ຳໃຫໍ້ພ ົໍ້ນຈຳກຍງິຊ ົື່ວ 

   ຈຳກຍງິແພດສະຫຍຳທີື່ ເວົໍ້ຳຈຳຮຽບຮໍ້ອຍ 

 17 ຜ ໍ້ທີື່ ປະຖິໍ້ມບກຸຄນົທີື່ ແນະນ  ຳຕນົເມ  ື່ອຍງັເປັນສຳວນ ັໍ້ນ 

   ແລະລ ມຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳແຫື່ງ ພຣະເຈົ້າ ຂອງຕນົ 

 18 ເພຳະເຮ ອນຂອງຍງິນ ັໍ້ນເນີໍ້ງໄປຫຳຄວຳມຕຳຍ 

   ແລະກຳນດ  ຳເນນີຊວີດິຂອງນຳງກ ນ  ຳໄປສ ື່ເມ  ອງຜີ 

 19 ບນັດຳຜ ໍ້ທີື່ ໄປຫຳນຳງບ ື່ ມໃີຜກບັມຳຈກັຄນົ 

   ຫລ ບ ື່ ມໃີຜຫນັກບັມຳເຖງິທຳງແຫື່ງຊວີດິໄດໍ້ອີກ 

 20 ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ, ເຈົໍ້ຳຄວນຈະດ  ຳເນນີໃນທຳງຂອງຄນົດ ີ

   ແລະຮກັສຳກຳນດ  ຳເນນີຊວີດິຂອງຄນົຊອບທ  ຳ 

 21 ເພຳະວື່ຳຄນົທີື່ ທື່ຽງທ  ຳຈະໄດໍ້ຢ ື່ໃນແຜື່ນດນິ 

   ແລະຄນົດຮີອບຄອບຈະໝັໍ້ນຄງົຢ ື່ໃນບື່ອນນ ັໍ້ນ 

 22 ແຕື່ຄນົຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍຈະຖ ກຕດັຂຳດອອກຈຳກແຜື່ນດນິໂລກ 

   ແລະຄນົລະເມດີຈະຖ ກຖອນອອກຈຳກບື່ອນນ ັໍ້ນ 

ບົດທີ 3 
ຈົ່ງຖວາຍກຽດແກູ່ພຣະຜ ້ເປັນເຈົ້າຈຶ່ງຈະໄດ້ຮັບສະຕິປັນຍາ 

 1 ລ ກຊຳຍຂອງເຮົຳເອີຍ 

   ຢື່ຳລ ມຄ  ຳສ ັື່ງສອນຂອງເຮົຳແຕື່ໃຫໍ້ໃຈຂອງເຈົໍ້ຳຮກັສຳບນັຍດັຂອງເຮົຳ 

 2 ເພຳະສິື່ ງເຫລົື່ ຳນີໍ້ຈະເພີື່ ມວນັເດ ອນປີ, 

   ຊວີດິຍ ນຍຳວ ແລະຄວຳມສກຸສມົບ ນແກື່ເຈົໍ້ຳ 

 3 ຢື່ຳໃຫໍ້ຄວຳມເມດຕຳແລະຄວຳມຈງິປະຖິໍ້ມເຈົໍ້ຳ 

   ຈ ົື່ງຜ ກມນັໄວໍ້ທີື່ ຄ ຂອງເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງຂຽນມນັໄວໍ້ທີື່ ສື່ວນເລິກຫວົ ໃຈຂອງເຈົໍ້ຳ 

 4 ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ, ເຈົໍ້ຳຈະພບົຄວຳມພ ໃຈ ແລະຄວຳມເຂົໍ້ຳໃຈຮອບຄອບ 

   ໃນສຳຍພຣະເນດ ພຣະເຈົ້າ ແລະໃນສຳຍຕຳມະນດຸ 

 5 ຈ ົື່ງໄວໍ້ວຳງໃຈໃນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ດໍ້ວຍສດຸໃຈຂອງເຈົໍ້ຳ 
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   ແລະຢື່ຳເຊ ື່ ອໝັໍ້ນຄວຳມເຂົໍ້ຳໃຈຂອງຕນົເອງ 

 6 ຈ ົື່ງຍອມຮບັຮ ໍ້ພຣະອງົໃນທກຸວທີິທຳງຊວີດິຂອງເຈົໍ້ຳ 

   ແລະພຣະອງົຈະຊງົນ  ຳໜໍ້ຳເຈົໍ້ຳໄປໃນທຳງແຫື່ງ ກຳນດ  ຳເນນີຊວີດິຂອງເຈົໍ້ຳນ ັ ໍ້ນ 

 7 ໃນສຳຍຕຳຂອງຕນົເອງຢື່ຳຄິດວື່ຳຕນົເປັນຄນົສະຫລຳດ 

   ຈ ົື່ງຢ ຳເກງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແລະຫນັໜີຈຳກຄວຳມຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍ 

 8 ກຳນເຮັດເຊັື່ ນນີໍ້ຈະໃຫໍ້ສຂຸະພຳບດແີກື່ເຈົໍ້ຳ 

   ແລະໃນກະດ ກຂອງເຈົໍ້ຳຈະມແີຮງຂ ໍ້ນ 

 9 ຈ ົື່ງຖວຳຍກຽດແກື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ດໍ້ວຍວດັຖສຸິື່ ງຂອງຂອງເຈົໍ້ຳ 

   ແລະດໍ້ວຍຜນົຜະລິດທ  ຳອິດຈຳກກຳນປ ກຝງັ 

  ແລະຈຳກຜນົກ  ຳໄລທງັໝດົຂອງເຈົໍ້ຳໄປຖວຳຍແກື່ພຣະອງົ 

 10 ແລໍ້ວເລົໍ້ຳເຂົໍ້ຳຂອງເຈົໍ້ຳຈະເຕັມດໍ້ວຍຄວຳມອດຸມົສມົບ ນ 

   ແລະໄຫອະງ ຸື່ນຂອງເຈົໍ້ຳຈະລ ົໍ້ນດໍ້ວຍນ  ໍ້ຳອະງ ຸື່ນໃໝື່ 

 11 ລ ກຊຳຍຂອງເຮົຳເອີຍ ຢື່ຳດ ໝິື່ ນປະໝຳດກຳນຕສີອນຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ຫລ ເບ ື່ ອໜື່ຳຍຕ ື່ ກຳນຕກັເຕ ອນຂອງພຣະອງົ 

 12 ເຫດວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົຮກັຄນົໃດພຣະອງົກ ຊງົຕສີອນຜ ໍ້ນ ັ ໍ້ນ 

   ເໝ ອນ ດ ັື່ງພ ື່ ຕກັເຕ ອນລ ກຊຳຍຜ ໍ້ທີື່ ເຂົຳປີຕຊິ ື່ ນຊມົ 

 13 ມະນດຸຜ ໍ້ປະສບົປນັຍຳ 

   ແລະຜ ໍ້ໄດໍ້ຮບັຄວຳມເຂົໍ້ຳໃຈກ ເປັນສກຸຫຼຳຍແທໍ້ໜ  

 14 ເພຳະວື່ຳໄດໍ້ປນັຍຳກ ດກີວື່ຳໄດໍ້ເງນິ 

   ແລະກ  ຳໄລຈຳກປນັຍຳກ ດກີວື່ຳຄ  ຳທີື່ ບ ລິສດຸ 

 15 ປນັຍຳປະເສີດກວື່ຳແກໍ້ວພິລຳທງັຫຼຳຍ 

   ແລະບນັດຳສິື່ ງທີື່ ເຈົໍ້ຳປຳຖະໜຳຈະປຽບກບັປນັຍຳກ ບ ື່ ໄດໍ້ 

 16 ຊວີດິຍ ນຍຳວຢ ື່ທີື່ ມ  ຂວຳຂອງປນັຍຳ 

   ແລະໃນມ ຊໍ້ຳຍມຊີບັສມົບດັອດຸມົຮ ັື່ງມແີລະກຽດຕຍິດົ 

 17 ວຖິທີຳງຂອງປນັຍຳເປັນທຳງຂອງຄວຳມປິຕຍິນິດ ີ

   ແລະວຖິທີຳງທງັຫຼຳຍຂອງປນັຍຳນ ັໍ້ນຄ ສນັຕພິຳບ 

 18 ສະຕປິນັຍຳເປັນຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ແຫື່ງຊວີດິແກື່ຜ ໍ້ທີື່ ຍ ດໝັໍ້ນມນັໄວໍ້ 

   ແລະບນັດຳຜ ໍ້ທີື່ ຖ ມນັໄວໍ້ແໜໍ້ນກ ເປັນສກຸ 

 19 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົວຳງຮຳກແຜື່ນດນິໂລກໂດຍປນັຍຳ 

   ພຣະອງົຊງົສະຖຳປະນຳຟໍ້ຳສະຫວນັໂດຍຄວຳມເຂົໍ້ຳໃຈ 

 20 ໂດຍຄວຳມຮ ໍ້ຂອງພຣະອງົນ  ໍ້ຳບຳດຳນກ ປະທອຸອກມຳ 

   ແລະເມກກ ຢຳດນ  ໍ້ຳໝອກລງົມຳ 

 21 ລ ກຊຳຍຂອງເຮົຳເອີຍ ຈ ົື່ງຮກັສຳສະຕປິນັຍຳແລະຄວຳມສະຫລຽວສະຫລຳດໄວໍ້ 
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   ຢື່ຳໃຫໍ້ທງັສອງນີໍ້ໜີໄປຈຳກສຳຍຕຳຂອງເຈົໍ້ຳ 

 22 ດ ັື່ງນ ັໍ້ນທງັສອງສິື່ ງຈະເປັນຊວີດິແກື່ຈດິໃຈຂອງເຈົໍ້ຳ 

   ແລະເປັນຄວຳມງດົງຳມປະດບັຄ ຂອງເຈົໍ້ຳ 

 23 ແລໍ້ວເຈົໍ້ຳຈະດ  ຳເນນີໃນທຳງຂອງເຈົໍ້ຳຢື່ຳງປອດໄພ 

   ແລະຕນີຂອງເຈົໍ້ຳຈະບ ື່ ສະດດຸລ ົໍ້ມ 

 24 ເມ  ື່ອເຈົໍ້ຳນອນ ເຈົໍ້ຳຈະບ ື່ ຢໍ້ຳນ ເອີ 

   ເຈົໍ້ຳຈະນອນຫຼບັດໍ້ວຍຄວຳມສກຸສະບຳຍ 

 25 ຢື່ຳຢໍ້ຳນ ສິື່ ງທີື່ ເຮັດໃຫໍ້ຕກົໃຈທີື່ ມຳເຖງິປະຈບຸນັທນັດື່ວນ 

   ຫລ ຢໍ້ຳນຄວຳມຈບິຫຳຍຂອງຄນົຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍທີື່ ເກດີຂ ໍ້ນ 

 26 ເພຳະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະຊງົເປັນຄວຳມໄວໍ້ວຳງໃຈຂອງເຈົໍ້ຳ 

   ແລະພຣະອງົຈະຊງົຮກັສຳຕນີຂອງເຈົໍ້ຳ ບ ື່ ໃຫໍ້ຖ ກບໍ້ວງແຮໍ້ວ 

 27 ຢື່ຳຍ ດຄວຳມດໄີວໍ້ຈຳກຜ ໍ້ທີື່ ສມົຄວນຈະໄດໍ້ຮບັ 

   ໃນເມ  ື່ອສິື່ ງນີໍ້ຢ ື່ໃນມ  ທີື່ ມອີ  ຳນຳດຂອງເຈົໍ້ຳທີື່ ສຳມຳດເຮັດໄດໍ້ 

 28 ຖໍ້ຳເຈົໍ້ຳມສີິື່ ງຂອງຢ ື່ນ  ຳເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳບອກເພ ື່ ອນບໍ້ຳນຂອງເຈົໍ້ຳວື່ຳ 

   “ຈ ົື່ງໄປກື່ອນ ແລໍ້ວມ  ໍ້ອ ື່ ນຈ ື່ງກບັມຳອີກ ແລະຂໍ້ອຍຈະເອົຳສິື່ ງຂອງນ ັໍ້ນໃຫໍ້ແກື່ເຈົໍ້ຳ” 

 29 ຢື່ຳວຳງແຜນງຳນຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍຕ ື່ ເພ ື່ ອນບໍ້ຳນຂອງເຈົໍ້ຳ 

   ຜ ໍ້ອຳໄສທີື່ ໄວໍ້ວຳງໃຈຢ ື່ຂ ໍ້ຳງ ໆເຈົໍ້ຳ 

 30 ຢື່ຳໂຕໍ້ຖຽງກບັຜ ໍ້ໃດຜ ໍ້ໜ ື່ ງໂດຍຂຳດເຫດຜນົ 

   ໃນເມ  ື່ອຜ ໍ້ນ ັ ໍ້ນບ ື່ ໄດໍ້ເຮັດອນັຕະລຳຍຢື່ຳງໃດແກື່ເຈົໍ້ຳ 

 31 ຢື່ຳອິດສຳຄນົຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍທຳລນຸ 

   ຢື່ຳເລ ອກທຳງໃດ ໆຂອງເຂົຳເລີຍ 

 32 ເພຳະຄນົປະຈບົປະແຈງເປັນທີື່ ກຽດຊງັຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ແຕື່ຄວຳມເລິກລບັຂອງພຣະອງົນ ັໍ້ນມຢີ ື່ກບັຄນົຊອບທ  ຳ 

 33 ຄ  ຳສຳບແຊື່ງຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຢ ື່ເທິງເຮ ອນຂອງຄນົຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍ 

   ແຕື່ພຣະອງົຊງົອວຍພຣະພອນແກື່ບື່ອນຢ ື່ອຳໄສຂອງບນັດຳຄນົຍດຸຕທິ  ຳ 

 34 ແນື່ນອນພຣະອງົຊງົເຍຳະເຍີໍ້ຍຄນົທີື່ ມກັເຍຳະເຍີໍ້ຍ 

   ແຕື່ພຣະອງົຊງົປະທຳນພຣະຄນຸແກື່ຄນົທີື່ ຖ ື່ອມໃຈລງົ 

 35 ຄນົສະຫລຳດຈະໄດໍ້ກຽດເປັນມ ລະດກົ 

   ແຕື່ຄນົໂງ ື່ຈະໄດໍ້ຄວຳມອບັອຳຍເປັນຕ  ຳແໜື່ງ 

ບົດທີ 4 
ສະຕິປັນຍາຈາກພໍ່ 

 1 ບດຸຊຳຍທງັຫລຳຍເອີຍ ຈ ົື່ງຟງັຄ  ຳສ ັື່ງສອນຂອງພ ື່ ເຈົໍ້ຳ 
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   ໃຫໍ້ຕ ັ ໍ້ງໃຈຟງັເພ ື່ ອເຈົໍ້ຳຈະໄດໍ້ຮບັຄວຳມເຂົໍ້ຳໃຈ 

 2 ເພຳະເຮົຳສອນເຈົໍ້ຳທງັຫຼຳຍໃຫໍ້ຮ ໍ້ຈກັຄ  ຳໂອວຳດອນັປະເສີດ 

   ຢື່ຳປະຖິໍ້ມຄ  ຳສ ັື່ງສອນຂອງເຮົຳ 

 3 ເພຳະແຕື່ກ ື່ອນເຮົຳເປັນລ ກຊຳຍຂອງພ ື່ ເປັນທີື່ ອື່ອນໂຍນ 

   ແລະເປັນທີື່ ຮກັຍິື່ ງໃນສຳຍຕຳຂອງແມ ື່ເຮົຳ 

 4 ພ ື່ ໄດໍ້ສ ັື່ງສອນ ແລະບອກເຮົຳວື່ຳ “ໃຫໍ້ໃຈຂອງເຈົໍ້ຳຈ ື່ຈ  ຳຖໍ້ອຍຄ  ຳທງັຫຼຳຍຂອງເຮົຳ 

   ຈ ົື່ງຮກັສຳບນັຍດັຂອງເຮົຳແລະເຈົໍ້ຳຈະມຊີວີດິຢ ື່ 

 5 ຢື່ຳລ ມ ແລະຢື່ຳຫນັຫລງັໜີຈຳກຖໍ້ອຍຄ  ຳທງັຫຼຳຍຈຳກປຳກຂອງເຮົຳ 

   ຈ ົື່ງເອົຳປນັຍຳ ແລະເອົຳຄວຳມເຂົໍ້ຳໃຈຮກັສຳໄວໍ້ 

 6 ຢື່ຳປະຖິໍ້ມປນັຍຳ ແລະມນັຈະຮກັສຳເຈົໍ້ຳໄວໍ້ 

   ຈ ົື່ງຮກັປນັຍຳ ແລະມນັຈະຄຸໍ້ມຄອງເຈົໍ້ຳໄວໍ້ 

 7 ປນັຍຳເປັນສິື່ ງສ  ຳຄນັທີື່ ສດຸ ສະນ ັໍ້ນ ຈ ົື່ງເອົຳປນັຍຳໄວໍ້ 

   ແມ ື່ນເຈົໍ້ຳຈະໄດໍ້ຫຍງັກ ຕຳມ ຈ ົື່ງເອົຳຄວຳມເຂົໍ້ຳໃຈໄວໍ້ 

 8 ຈ ົື່ງນບັຖ ປນັຍຳ ແລະມນັຈະຍກົຍໍ້ອງເຈົໍ້ຳຂ ໍ້ນ 

   ແລະຖໍ້ຳເຈົໍ້ຳກອດປນັຍຳໄວໍ້ ມນັຈະໃຫໍ້ກຽດເຈົໍ້ຳ 

 9 ປນັຍຳຈະເອົຳກະໂຈມງຳມສວມຫວົເຈົໍ້ຳ 

   ນຳງຈະໃຫໍ້ມງົກດຸແຫື່ງສະຫງ ື່ຳລຳສີປະທຳນໃຫໍ້ແກື່ເຈົໍ້ຳ” 

 10 ລ ກຊຳຍຂອງເຮົຳເອີຍ ຈ ົື່ງຟງັ ແລະຮບັຖໍ້ອຍຄ  ຳທງັຫຼຳຍຂອງເຮົຳ 

   ເພ ື່ ອປີເດ ອນແຫື່ງຊວີດິຂອງເຈົໍ້ຳຈະຍ ນຍຳວ 

 11 ເຮົຳໄດໍ້ສອນເຈົໍ້ຳໃຫໍ້ຮ ໍ້ຈກັທຳງປນັຍຳແລໍ້ວ 

   ເຮົຳໄດໍ້ນ  ຳເຈົໍ້ຳໃນກຳນດ  ຳເນນີຊວີດິຂອງຄວຳມທື່ຽງທ  ຳ 

 12 ເມ  ື່ອເຈົໍ້ຳຍື່ຳງໄປ ບຳດຕນີຂອງເຈົໍ້ຳຈະບ ື່ ມສີິື່ ງຂດັຂວຳງ 

   ແລະເມ  ື່ອເຈົໍ້ຳແລື່ນ ເຈົໍ້ຳຈະບ ື່ ເຕຳະສະດດຸ 

 13 ຈ ົື່ງຍ ດຖ ຄ  ຳສ ັື່ງສອນໄວໍ້ໃຫໍ້ໝ ັໍ້ນຄງົ ແລະຢື່ຳປື່ອຍໄປ 

   ຈ ົື່ງຖ ຮກັສຳໄວໍ້ເພຳະຄ  ຳສ ັື່ງສອນນ ັໍ້ນເປັນຊວີດິຂອງເຈົໍ້ຳ 

 14 ຢື່ຳເຂົໍ້ຳໄປໃນກຳນດ  ຳເນນີຊວີດິຂອງຄນົຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍ 

   ແລະຢື່ຳຍື່ຳງໃນທຳງຂອງພວກຄນົອະທ  ຳ 

 15 ຈ ົື່ງຫລີກເວັໍ້ນ ຢື່ຳຍື່ຳງໄປ 

   ຈ ົື່ງລໍ້ຽວອອກ ແລະຈ ົື່ງກຳຍໄປ 

 16 ພວກເຂົຳນອນບ ື່ ຫລບັ ຖໍ້ຳພວກເຂົຳບ ື່ ໄດໍ້ເຮັດຄວຳມຜິດ 

   ແລະ ຖໍ້ຳພວກເຂົຳບ ື່ ໄດໍ້ເຮັດໃຫໍ້ຄນົອ ື່ ນຊ ນສະດດຸ ພວກເຂົຳຈະຫລບັລງົບ ື່ ໄດໍ້ 

 17 ເພຳະພວກເຂົຳກນິອຳຫຳນຂອງຄວຳມຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍ 

   ແລະດ ື່ ມເຫລົໍ້ຳອະງ ຸື່ນແຫື່ງຄວຳມທຳລນຸ 
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 18 ແຕື່ກຳນດ  ຳເນນີຊວີດິຂອງຄນົຊອບທ  ຳເໝ ອນດ ັື່ງແສງອຳລນຸ 

   ຊ ື່ ງສ ົື່ງແສງລດັສະໜີແຈ ໍ້ງຂ ໍ້ນ ໆຈນົເຖງິກຳງເວັນ 

 19 ທຳງຂອງຄນົຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍກ ເໝ ອນກບັຄວຳມມ ດມດິ 

   ພວກເຂົຳບ ື່ ຮ  ໍ້ວ ື່ຳ ຕນົສະດດຸອນັໃດ 

 20 ລ ກຊຳຍຂອງເຮົຳເອີຍ ຈ ົື່ງເອົຳໃຈໃສື່ຟງັຖໍ້ອຍຄ  ຳທງັຫຼຳຍຂອງເຮົຳ 

   ຈ ົື່ງຫງ ື່ຽງຫ ຟງັຄ  ຳເວົໍ້ຳຈຳຂອງເຮົຳ 

 21 ຢື່ຳໃຫໍ້ມນັໜີໄປຈຳກສຳຍຕຳຂອງເຈົໍ້ຳ 

   ຈ ົື່ງຮກັສຳມນັໄວໍ້ພຳຍໃນໃຈຂອງເຈົໍ້ຳ 

 22 ເພຳະວື່ຳມນັເປັນຊວີດິແກື່ຜ ໍ້ທີື່ ຄ ົໍ້ນພບົຄ  ຳນ ັໍ້ນ 

   ແລະໃຫໍ້ສຂຸະພຳບດແີກື່ເນ ໍ້ອກຳຍຂອງຜ ໍ້ນ ັ ໍ້ນທງັໝດົ 

 23 ຈ ົື່ງຮກັສຳໃຈຂອງເຈົໍ້ຳໄວໍ້ໃຫໍ້ດ ີດກີວື່ຳສິື່ ງທງັຫຼຳຍທີື່ ເຈົໍ້ຳຮກັສຳໄວໍ້ນ ັ ໍ້ນ 

   ເພຳະແຫລື່ງແຫື່ງຊວີດິເລີື່ ມຕ ົໍ້ນອອກມຳຈຳກໃຈ 

 24 ປຳກທີື່ ເວົໍ້ຳຄ  ຳບ ື່ ຈງິຈ ົື່ງໃຫໍ້ໜີໄກຈຳກເຈົໍ້ຳ ແລະຮມີສບົທີື່ ເວົໍ້ຳບ ື່ ສດັຊ ື່ 

   ໃຫໍ້ຢ ື່ຫື່ຳງໄກຈຳກເຈົໍ້ຳເທີໍ້ນ 

 25 ໃຫໍ້ຕຳຂອງເຈົໍ້ຳເບິື່ ງຊ ື່ ໄປທຳງໜໍ້ຳ 

   ແລະໃຫໍ້ໜງັຕຳຂອງເຈົໍ້ຳເບິື່ ງໄປທຳງໜໍ້ຳຂອງເຈົໍ້ຳ 

 26 ຈ ົື່ງພິຈຳລະນຳທຳງທີື່ ຕນີຂອງເຈົໍ້ຳດ  ຳເນນີໄປ 

   ແລໍ້ວທຳງທງັໝດົຂອງເຈົໍ້ຳຈະໝັໍ້ນຄງົ 

 27 ຢື່ຳແວະໄປຂໍ້ຳງຂວຳ ຫລ ຫນັມຳຂໍ້ຳງຊໍ້ຳຍ 

   ຈ ົື່ງໃຫໍ້ຕນີຂອງເຈົໍ້ຳຫນັໜີຈຳກຄວຳມຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍເທີໍ້ນ 

ບົດທີ 5 
ຈົ່ງລະວັງຜ ້ຍິງຊົ່ວ 

 1 ລ ກຊຳຍຂອງເຮົຳເອີຍ ຈ ົື່ງຕ ັໍ້ງໃຈຕ ື່ ປນັຍຳຂອງເຮົຳ 

   ຈ ົື່ງຫງ ື່ຽງຫ ຂອງເຈົໍ້ຳຟງັຄວຳມເຂົໍ້ຳໃຈຂອງເຮົຳ 

 2 ເພ ື່ ອເຈົໍ້ຳຈະຮກັສຳຄວຳມສະຫລຽວສະຫລຳດໄວໍ້ 

   ແລະຮມີປຳກຂອງເຈົໍ້ຳຈະຄຸໍ້ມຄອງຄວຳມຮ ໍ້ 

 3 ເພຳະຮມີປຳກຂອງຍງິຊ ົື່ວນ ັໍ້ນກ ຢຳດນ  ໍ້ຳເຜີໍ້ງອອກມຳ 

   ແລະປຳກຂອງນຳງກ ມ  ື່ນຍິື່ ງກວື່ຳນ  ໍ້ຳມນັ 

 4 ແຕື່ໃນທີື່ ສດຸ ນຳງຂມົຂ ື່ ນເໝ ອນຢື່ຳງເຄ ອເຂົຳຮ  

   ແລະຄມົກວື່ຳດຳບສອງຄມົ 

 5 ຕນີຂອງນຳງກໍ້ຳວລງົໄປສ ື່ຄວຳມຕຳຍ 

   ທຳງເດນີຂອງນຳງຕດິຕຳມກຳນດ  ຳເນນີຊວີດິສ ື່ນຳລກົ 
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 6 ຢໍ້ຳນວື່ຳເຈົໍ້ຳຈະສນົໃຈໃນກຳນດ  ຳເນນີຊວີດິ 

   ທຳງຂອງນຳງວນົວຽນໄປ ເພ ື່ ອເຈົໍ້ຳຈະບ ື່ ຮ  ໍ້ 

 7 ສະນ ັໍ້ນ, ບດຸທງັຫລຳຍເອີຍ ບດັນີໍ້ ຈ ົື່ງຟງັເຮົຳ 

   ແລະຢື່ຳໜີຈຳກຖໍ້ອຍຄ  ຳແຫື່ງປຳກຂອງເຮົຳ 

 8 ຈ ົື່ງຫລີກທຳງຂອງເຈົໍ້ຳໃຫໍ້ໄກຈຳກນຳງ 

   ຢື່ຳໄປໃກໍ້ປະຕ ເຮ ອນຂອງນຳງ 

 9 ຢໍ້ຳນວື່ຳເຈົໍ້ຳຈະໃຫໍ້ກຽດຂອງເຈົໍ້ຳແກື່ຄນົອ ື່ ນ 

   ແລະໃຫໍ້ປີເດ ອນຂອງເຈົໍ້ຳແກື່ຄນົໂຫດຮໍ້ຳຍ 

 10 ຢໍ້ຳນວື່ຳແຂກແປກໜໍ້ຳຈະກນິຄວຳມອດຸມົສມົບ ນຂອງເຈົໍ້ຳຈນົອີື່ ມ 

   ແລະແຮງງຳນຂອງເຈົໍ້ຳຕກົໄປໃນເຮ ອນຂອງຄນົຕື່ຳງດໍ້ຳວ 

 11 ແລະເຖງິບ ັໍ້ນປຳຍຊວີດິຂອງເຈົໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳຄວນຄຳງ ເມ  ື່ອເນ ໍ້ອ 

   ແລະກຳຍຂອງເຈົໍ້ຳຖ ກລໍ້ຳງຜຳນ 

 12 ແລະເຈົໍ້ຳວື່ຳ “ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳເຄີຍກຽດຊງັຄ  ຳສ ັື່ງສອນແທໍໆ້  

   ແລະຈດິໃຈຂອງຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳໝິື່ ນປະໝຳດກຳນຕກັເຕ ອນ 

 13 ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳບ ື່ ເຄີຍເຊ ື່ ອຟງັສຽງຄ ຂອງຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ 

   ຫລ ຫງ ື່ຽງຫ ໃຫໍ້ແກື່ຜ ໍ້ສ ັື່ງສອນຂອງຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ 

 14 ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳໃກໍ້ຈະລ ົໍ້ມລະລຳຍສ ື່ຄວຳມຈບິຫຳຍຢ ື່ແລໍ້ວ 

   ໃນໝ ື່ຊຸມນມຸຊນົ ແລະຄນົທີື່ ປະຊຸມກນັຢ ື່ນ ັ ໍ້ນ” 

 15 ຈ ົື່ງດ ື່ ມນ  ໍ້ຳຈຳກຖງັເກບັນ  ໍ້ຳຂອງເຈົໍ້ຳ 

   ດ ື່ ມນ  ໍ້ຳໄຫລຈຳກບ ື່ ຂອງເຈົໍ້ຳເອງ 

 16 ຈ ົື່ງໃຫໍ້ນ  ໍ້ຳພຂຸອງເຈົໍ້ຳໄຫລ ເພ ື່ ອອອກໄປນອກເຮ ອນ 

   ແລະໃຫໍ້ທຳນນ  ໍ້ຳນ ັໍ້ນໄຫລໄປຕຳມຖະໜນົ 

 17 ຈ ົື່ງໃຫໍ້ມນັເປັນຂອງເຈົໍ້ຳແຕື່ຜ ໍ້ດຽວ 

   ແລະບ ື່ ແມ ື່ນສ  ຳລບັຄນົແປກໜໍ້ຳດໍ້ວຍ 

 18 ຈ ົື່ງໃຫໍ້ນ  ໍ້ຳພຂຸອງເຈົໍ້ຳໄດໍ້ຮບັພອນ 

   ແລະເປັນສກຸຍນິດຢີ ື່ກບັເມຍຄນົທີື່ ເຈົໍ້ຳໄດໍ້ເມ  ື່ອຕອນເປັນໜຸື່ມນ ັໍ້ນ 

 19 ຈ ົື່ງໃຫໍ້ນຳງເໝ ອນນຳງກວຳງທີື່ ໜໍ້ຳຮກັ 

   ກວຳງແມ ື່ທີື່ ງຳມສະຫງ ື່ຳ ຈ ົື່ງໃຫໍ້ເຕົໍ້ຳນມົຂອງເມຍເຈົໍ້ຳເປັນທີື່ ສມົໃຈເຈົໍ້ຳຢ ື່ທກຸເວລຳ 

  ຈ ົື່ງເພີດເພີນຢ ື່ກບັຄວຳມຮກັຂອງນຳງສະເໝີ 

 20 ລ ກຊຳຍຂອງເຮົຳເອີຍ ເຈົໍ້ຳຈະເພີດເພີນຢ ື່ກບັຍງິຊ ົື່ວຢ ື່ບ  

   ແລະໂອບກອດນຳງເພດສະຫຍຳຢ ື່ເຮັດຫຍງັ 

 21 ເພຳະວື່ຳທຳງຂອງຄນົກ ຢ ື່ໃນສຳຍພຣະເນດ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ແລະພຣະອງົຊງົເຝົໍ້ຳເບິື່ ງກຳນດ  ຳເນນີຊວີດິທງັໝດົຂອງລຳວ 



1075 ສຸພາສິດ 6 
 22 ຄວຳມຊ ົື່ວຊໍ້ຳຂອງຄນົຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍຈະດກັຈບັລຳວເອງ 

   ແລະລຳວກ ຈະຕດິຢ ື່ກບັຕຳຂື່ຳຍບຳບຂອງຕນົ 

 23 ລຳວຈະຕຳຍໂດຍປຳດສະຈຳກຄ  ຳສ ັື່ງສອນ 

   ແລະເພຳະຄວຳມໂງ ື່ຈ ໍ້ຳຂອງລຳວ ທີື່ ໄດໍ້ຫລງົເຮັດບຳບ 
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ຄຳເຕືອນເລື່ອງການຄຳປະກັນ ການຂີ້ຄ້ານ ຄວາມຈອງຫອງ 

ການເປັນພະຍານບໍ່ຈິງ ແລະການຜິດປະເວນີ 
 1 ລ ກຊຳຍຂອງເຮົຳເອີຍ ຖໍ້ຳເຈົໍ້ຳເປັນຜ ໍ້ປະກນັເພ ື່ ອນຂອງເຈົໍ້ຳ 

   ໄດໍ້ເຮັດສນັຍຳໃຫໍ້ແກື່ຄນົແປກໜໍ້ຳ 

 2 ເຈົໍ້ຳຈ ື່ ງຕດິບໍ້ວງແຮໍ້ວ ເພຳະຄ  ຳຈຳກປຳກຂອງເຈົໍ້ຳ 

   ແລະເຈົໍ້ຳຕດິກບັດກັ ເພຳະຄ  ຳເວົໍ້ຳຈຳກປຳກຂອງເຈົໍ້ຳ 

 3 ລ ກຊຳຍຂອງເຮົຳເອີຍ ຈ ົື່ງເຮັດຢື່ຳງນີໍ້ ແລະຊື່ວຍຕວົເຈົໍ້ຳໃຫໍ້ລອດພ ົໍ້ນສຳ 

   ເພຳະເມ  ື່ອເຈົໍ້ຳຕກົຢ ື່ໃນກ  ຳມ  ເພ ື່ ອນຂອງເຈົໍ້ຳແລໍ້ວ 

  ຈ ົື່ງຮບີໄປອໍ້ອນວອນເພ ື່ ອນຂອງເຈົໍ້ຳ 

 4 ຢື່ຳໃຫໍ້ຕຳຂອງເຈົໍ້ຳຫລບັລງົ 

   ຢື່ຳໃຫໍ້ໜງັຕຳຂອງເຈົໍ້ຳຫລບັໄປ 

 5 ຈ ົື່ງຫລບົຕວົຂອງເຈົໍ້ຳຈຳກໄພ ເໝ ອນຢື່ຳງກວຳງທີື່ ຫລບົຕວົຈຳກມ ຂອງພຳນ 

   ເໝ ອນຢື່ຳງນກົຈຳກມ ຂອງຄນົຈບັນກົ 

 6 ຄນົຂີໍ້ຄໍ້ຳນເອີຍ ຈ ົື່ງໄປຫຳມດົ 

   ຈ ົື່ງພິຈຳລະນຳເບິື່ ງທຳງຂອງມນັ ແລະຈ ົື່ງສະຫລຳດ 

 7 ໂດຍປຳດສະຈຳກຜ ໍ້ນ  ຳທຳງ 

   ຜ ໍ້ເບິື່ ງແຍງ ຫລ ຜ ໍ້ປກົຄອງ 

 8 ມນັຕຽມອຳຫຳນຂອງມນັໃນລະດ ແລໍ້ງ 

   ແລະຮວບຮວມຂອງກນິຂອງມນັໃນລະດ ເກບັກື່ຽວ 

 9 ຄນົຂີໍ້ຄໍ້ຳນເອີຍ ເຈົໍ້ຳຈະນອນດນົເທົື່ ຳໃດ 

   ເມ  ື່ອໃດເຈົໍ້ຳຈະລກຸຂ ໍ້ນຈຳກກຳນຫລບັນອນ 

 10 ຫລບັອີກໜໍ້ອຍໜ ື່ ງ ເຊ ອບອີກຈກັໜໍ້ອຍ 

   ກອດມ ພກັອີກຈກັບ ດໜ ື່ ງ 

 11 ຄວຳມທກຸຈະມຳເຖງິເຈົໍ້ຳເໝ ອນຢື່ຳງໂຈນ 

   ແລະຄວຳມຂດັສນົເໝ ອນຢື່ຳງຄນົຖ ອຳວດຸ 

 12 ຄນົບ ື່ ໄວໍ້ວຳງໃຈ ຄ ຄນົຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍ 

   ທີື່ ທື່ຽວໄປດໍ້ວຍປຳກຄດົໂກງ 
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 13 ຕຳຂອງລຳວກ ຍກິຄິໍ້ວ ຕນີຂອງລຳວກ ກ ໍ້ຳວອອກ 

   ນິໍ້ວຂອງເຂົຳກ ຊີໍ້ໄປ 

 14 ປະດດິຄວຳມຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍຢ ື່ເລ ໍ້ອຍໄປດໍ້ວຍໃຈປະຈບົປະແຈງ 

   ຫວື່ຳນຄວຳມແຕກແຍກ 

 15 ເພຳະສະນ ັໍ້ນ ຄວຳມຈບິຫຳຍຈະມຳເຖງິລຳວຢື່ຳງທນັດື່ວນ 

   ລຳວຈະແຕກຫກັແບບສໍ້ອມແປງບ ື່ ໄດໍ້ 

 16 ມຫີກົສິື່ ງ ຊ ື່ ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົກຽດຊງັ ເອີ 

   ມເີຈດັສິື່ ງ ຊ ື່ ງເປັນທີື່ ໜໍ້ຳກຽດຊງັສ  ຳລບັພຣະອງົ 

 17 ຕຳຈອງຫອງ ລີໍ້ນຂີໍ້ຕວົະ 

   ແລະມ ທີື່ ເຮັດໃຫໍ້ເລ ອດບ ື່ ມຄີວຳມຜິດໄຫລ 

 18 ຈດິໃຈທີື່ ຄິດແຜນກຳນຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍ 

   ຕນີ ຊ ື່ ງຮບີຮໍ້ອນແລື່ນໄປຫຳຄວຳມຊ ົື່ວ 

 19 ພະຍຳນບ ື່ ຈງິ ຊ ື່ ງເວົໍ້ຳຂີໍ້ຕວົະ 

   ແລະຄນົຜ ໍ້ຫວື່ຳນຄວຳມແຕກແຍກທື່ຳມກຳງພວກພີື່ນ ໍ້ອງ 

 20 ລ ກຊຳຍຂອງເຮົຳເອີຍ ຈ ົື່ງຮກັສຳບນັຍດັຂອງພ ື່ ເຈົໍ້ຳ 

   ແລະຢື່ຳປະຖິໍ້ມຄ  ຳສ ັື່ງສອນຂອງແມ ື່ເຈົໍ້ຳ 

 21 ມດັມນັຕດິໄວໍ້ເທິງໃຈຂອງເຈົໍ້ຳສະເໝີ 

   ຜ ກມນັໄວໍ້ທີື່ ຄ ຂອງເຈົໍ້ຳ 

 22 ເມ  ື່ອເຈົໍ້ຳຍື່ຳງມນັຈະນ  ຳເຈົໍ້ຳ ເມ  ື່ອເຈົໍ້ຳນອນລງົມນັຈະເຝົໍ້ຳເຈົໍ້ຳ 

   ແລະເມ  ື່ອເຈົໍ້ຳຕ ື່ ນຂ ໍ້ນມນັຈະເວົໍ້ຳກບັເຈົໍ້ຳ 

 23 ເພຳະພຣະບນັຍດັເປັນຕະກຽງ ແລະຄ  ຳສ ັື່ງສອນເປັນແສງສະຫວື່ຳງ 

   ແລະຄ  ຳຕກັເຕ ອນແຫື່ງກຳນສ ັື່ງສອນເປັນທຳງແຫື່ງຊວີດິ 

 24 ເພ ື່ ອສະຫງວນເຈົໍ້ຳໄວໍ້ຈຳກຍງິຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍ 

   ຈຳກລີໍ້ນຮຽບຮໍ້ອຍຂອງຍງິເພດສະຫຍຳ 

 25 ຢື່ຳປຳດຖະໜຳຄວຳມງຳມຂອງນຳງຢ ື່ໃນໃຈຂອງເຈົໍ້ຳ 

   ຢື່ຳໃຫໍ້ນຳງຈບັເຈົໍ້ຳດໍ້ວຍໜງັຕຳຂອງນຳງ 

 26 ເພຳະໂດຍວທີິກຳນຂອງຍງິເພດສະຫຍຳ 

   ຊຳຍຄນົໃດອຳດເຫລ ອພຽງຂະໜມົປງັກໍ້ອນດຽວໄດໍ້ 

  ແລະຍງິຫລິໍ້ນຊ ໍ້ສຳມຳດຂໍ້ຳຊວີດິປະເສີດຂອງຊຳຍໄດໍ້ 

 27 ຜ ໍ້ຊຳຍຈະຫອບໄຟໄວໍ້ທີື່ ເອິກຂອງລຳວ 

   ໂດຍບ ື່ ໃຫໍ້ເສ ໍ້ອຜໍ້ຳຂອງລຳວໄໝໍ້ໄດໍ້ບ  

 28 ຫລ ຜ ໍ້ໃດຈະຍື່ຳງເທິງຖື່ຳນທີື່ ລກຸກ ໍ້ຳ 

   ໂດຍບ ື່ ໃຫໍ້ຕນີຂອງລຳວຖ ກໄຟລວກໄດໍ້ບ  
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 29 ບກຸຄນົຜ ໍ້ເຂົໍ້ຳຫຳເມຍຂອງເພ ື່ ອນບໍ້ຳນກ ເປັນຢື່ຳງນ ັໍ້ນແຫລະ 

   ບ ື່ ມຜີ  ໍ້ໃດທີື່ ແຕະຕໍ້ອງນຳງແລໍ້ວຈະບ ື່ ມຄີວຳມຜິດ 

 30 ຖໍ້ຳຂີໍ້ລກັເຂົໍ້ຳລກັເຄ ື່ ອງ ເພ ື່ ອບນັເທົຳຄວຳມຢຳກເມ  ື່ອລຳວຫິວ 

   ຄນົບ ື່ ດ ໝິື່ ນຂີໍ້ລກັນ ັໍ້ນບ ື່ ແມ ື່ນບ  

 31 ຖໍ້ຳຈບັລຳວໄດໍ້ ລຳວຕໍ້ອງຊ  ຳລະຄ ນເຈດັເທົື່ ຳ 

   ລຳວຈະຕໍ້ອງໃຫໍ້ສິື່ ງຂອງທງັໝດົໃນເຮ ອນຂອງລຳວ 

 32 ແຕື່ຜ ໍ້ໃດທີື່ ລື່ວງປະເວນກີບັຜ ໍ້ຍງິຄນົໜ ື່ ງ 

   ກ ຂຳດຄວຳມເຂົໍ້ຳໃຈ ຜ ໍ້ໃດທີື່ ເຮັດຢື່ຳງນ ັໍ້ນ ກ ທ  ຳລຳຍຈດິໃຈຕນົເອງ 

 33 ລຳວໄດໍ້ຮບັບຳດແຜ ແລະຄວຳມອບັອຳຍ 

   ແລະຈະລໍ້ຳງຄວຳມຂຳຍໜໍ້ຳຂອງຕນົບ ື່ ໄດໍ້ 

 34 ເພຳະຄວຳມອິດສຳເຮັດໃຫໍ້ຄນົໂຫດຮໍ້ຳຍ 

   ໃນມ ໍ້ທີື່ ແກ ໍ້ແຄໍ້ນລຳວຈະບ ື່ ເບົຳມ   

 35 ລຳວຈະບ ື່ ຮບັຄື່ຳເຮັດຂວນັໃດໆ ເຖງິເຈົໍ້ຳຈະເພີື່ ມຂອງກ  ຳນນັ 

   ລຳວກ ບ ື່ ຍອມສະຫງບົ 
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ຈົ່ງລະວັງການດຳເນີນຕາມທາງຂອງຍິງຊົ່ວ 

 1 ລ ກຊຳຍຂອງເຮົຳເອີຍ ຈ ົື່ງຮກັສຳຖໍ້ອຍຄ  ຳຂອງເຮົຳ 

   ຈ ົື່ງສະສມົຂ ໍ້ບນັຍດັຂອງເຮົຳໄວໍ້ກບັເຈົໍ້ຳ 

 2 ຈ ົື່ງຮກັສຳຂ ໍ້ບນັຍດັຂອງເຮົຳ ແລະດ  ຳເນນີຊວີດິຢ ື່ 

   ຈ ົື່ງຮກັສຳຄ  ຳສອນຂອງເຮົຳເໝ ອນດ ັື່ງແກໍ້ວຕຳຂອງເຈົໍ້ຳ 

 3 ມດັມນັໄວໍ້ທີື່ ນິໍ້ວມ  ຂອງເຈົໍ້ຳ 

   ຂຽນມນັໄວໍ້ເທິງແຜື່ນຈຳລ ກແຫື່ງໃຈຂອງເຈົໍ້ຳ 

 4 ຈ ົື່ງເວົໍ້ຳກບັປນັຍຳວື່ຳ “ນຳງເປັນເອ ໍ້ອຍຂອງຂໍ້ອຍ” 

   ແລະ ຈ ົື່ງເອີໍ້ນຄວຳມເຂົໍ້ຳໃຈວື່ຳ “ຍຳດຜ ໍ້ຍງິ” 

 5 ເພ ື່ ອປນັຍຳນີໍ້ຈະຮກັສຳເຈົໍ້ຳໄວໍ້ໃຫໍ້ພ ົໍ້ນຈຳກຍງິຊ ົື່ວ 

   ຈຳກຍງິເພດສະຫຍຳທີື່ ເວົໍ້ຳຈຳຮຽບຮໍ້ອຍ 

 6 ເພຳະເຮົຳໄດໍ້ເບິື່ ງອອກໄປທີື່ ປື່ອງຢໍ້ຽມເຮ ອນຂອງເຮົຳ 

 7 ເຮົຳເຫັນວື່ຳ ທື່ຳມກຳງຄນົໂງ ື່ ແລະທື່ຳມກຳງຄນົໜຸື່ມທີື່ ເຮົຳພິຈຳລະນຳເບິື່ ງນ ັໍ້ນ 

   ກ ມຄີນົໜຸື່ມຜ ໍ້ໜ ື່ ງຂຳດຄວຳມເຂົໍ້ຳໃຈ 

 8 ຜື່ຳນໄປຕຳມຖະໜນົໃກໍ້ທຳງແຍກໄປເຮ ອນຂອງນຳງ 

   ຍື່ຳງຕຳມຖະໜນົ ຊ ື່ ງໄປຍງັເຮ ອນນຳງ 

 9 ໃນເວລຳຄໍ້ອຍຄ  ື່ຳ ຍຳມແລງ ເວລຳຄ  ື່ຳຄ ນ ແລະຄວຳມມ ດ 
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 10 ແລະເບິື່ ງແມ ຍງິຄນົໜ ື່ ງມຳພບົລຳວ 

   ແຕື່ງຕວົເໝ ອນກບັຍງິເພດສະຫຍຳ ຫວົໃຈເລໍ້ຫລື່ຽມ 

 11 (ນຳງຂີໍ້ຫໍ້ຳວ ແລະດ ໍ້ດ ໍ້ຳນ ຕນີຂອງນຳງບ ື່ ຢ ື່ກບັເຮ ອນ 

 12 ບ ດໜ ື່ ງຢ ື່ຫນົທຳງ ບ ດໜ ື່ ງຢ ື່ຕຳມຫນົທຳງ ແລະນຳງຄອຍຖໍ້ຳຢ ື່ທກຸມມຸ) 

 13 ນຳງຄບຸລຳວໄດໍ້ ແລະຈ ບລຳວ 

   ນຳງເວົໍ້ຳກບັລຳວຢື່ຳງບ ື່ ຮ  ໍ້ອຳຍວື່ຳ 

 14 “ຂໍ້ອຍຈະຕໍ້ອງຖວຳຍເຄ ື່ ອງບ ຊຳ 

   ແລະມ ໍ້ນີໍ້ຂ ໍ້ອຍໄດໍ້ເຮັດຕຳມຄ  ຳປະຕຍິຳນແລໍ້ວ 

 15 ຂໍ້ອຍຈ ື່ງອອກມຳຫຳເຈົໍ້ຳ ຊອກຫຳໜໍ້ຳເຈົໍ້ຳ 

   ແລະຂໍ້ອຍພບົເຈົໍ້ຳແລໍ້ວ 

 16 ຂໍ້ອຍໄດໍ້ປະດບັຕຽງນອນຂອງຂໍ້ອຍດໍ້ວຍຜໍ້ຳຄມຸ 

   ເປັນຜໍ້ຳລິນນິ ເອຢິບ ສີຕື່ຳງ ໆ 

 17 ຂໍ້ອຍໄດໍ້ອບົບື່ອນນອນຂອງຂໍ້ອຍດໍ້ວຍຢຳງໄມ ໍ້ຫອມ 

   ນ  ໍ້ຳຫອມອຳໂລ ແລະກ  ຳຍຳນຫອມ 

 18 ມຳແມ ໃຫໍ້ເຮົຳມຳອີື່ ມດໍ້ວຍຄວຳມຮກັຈນົຮຸື່ງເຊົໍ້ຳ 

   ໃຫໍ້ເຮົຳເຮັດຕວົຂອງເຮົຳໃຫໍ້ປິຕຍິນິດດີ ໍ້ວຍຄວຳມຮກັ 

 19 ເພຳະຜວົຂອງຂໍ້ອຍບ ື່ ຢ ື່ເຮ ອນ ລຳວໄປທຳງໄກ 

 20 ລຳວເອົຳເງນິໄປຖງົໜ ື່ ງ ເມ  ື່ອຄ ນເພັງ ລຳວຈ ື່ງກບັມຳ” 

 21 ນຳງເວົໍ້ຳອອຍດໍ້ວຍຄ  ຳເວົໍ້ຳອື່ອນຫວຳນ 

   ນຳງບງັຄບັລຳວດໍ້ວຍຮມີປຳກທີື່ ເວົໍ້ຳຮຽບຮໍ້ອຍ 

 22 ລຳວກ ຕດິຕຳມນຳງໄປທນັທີເໝ ອນຢື່ຳງງວົໂຕຜ ໍ້ໄປສ ື່ກຳນຂໍ້ຳ 

   ຫລ ເໝ ອນກບັຄນົໂງ ື່ທີື່ ໄປຮບັໂທດຢ ື່ຂ ື່ 

 23 ຈນົລ ກທະນ ປກັເຂົໍ້ຳໄປເຖງິຕບັ ເໝ ອນຢື່ຳງນກົຝ ນເຂົໍ້ຳໄປຫຳບໍ້ວງແຮໍ້ວ 

   ລຳວບ ື່ ຮ  ໍ້ວ ື່ຳມນັມຄີື່ຳເຖງິຊວີດິ 

 24 ສະນ ັໍ້ນ, ໂອ ບດຸທງັຫລຳຍເອີຍ ບດັນີໍ້ ຈ ົື່ງຟງັເຮົຳ 

   ແລະຈ ົື່ງຕ ັໍ້ງໃຈຕ ື່ ຖ ໍ້ອຍຄ  ຳຈຳກປຳກຂອງເຮົຳ 

 25 ຢື່ຳໃຫໍ້ໃຈຂອງເຈົໍ້ຳຫນັໄປຕຳມທຳງຂອງນຳງ 

   ຢື່ຳຫລງົທຳງໄປໃນກຳນດ  ຳເນນີຊວີດິຂອງນຳງນ ັໍ້ນ 

 26 ເພຳະນຳງໄດໍ້ຟຳດເຫຍ ື່ ອລງົເສຍເປັນຈ  ຳນວນຫລຳຍ 

   ເອ ີນຳງໄດໍ້ຂໍ້ຳຊຳຍທີື່ ແຂງແຮງຈ  ຳນວນຫລຳຍແລໍ້ວ 

 27 ເຮ ອນຂອງນຳງເປັນທຳງໄປສ ື່ນຳລກົ 

   ລງົໄປເຖງິຫໍ້ອງແຫື່ງຄວຳມຕຳຍ 



1079 ສຸພາສິດ 8 
ບົດທີ 8 

ການສັນລະເສີນສະຕິປັນຍາ 
 1 ປນັຍຳບ ື່ ໄດໍ້ຮ ໍ້ອງເອີໍ້ນບ  

   ຄວຳມເຂົໍ້ຳໃຈບ ື່ ໄດໍ້ເປັື່ ງສຽງຂອງນຳງບ  

 2 ຢ ື່ບື່ອນສ ງຕຳມແຄມທຳງ 

   ຢ ື່ກຳງຖະໜນົນຳງກ ຢ ນຢ ື່ 

 3 ຂໍ້ຳງປະຕ  ໜໍ້ຳເມ  ອງ 

   ຢ ື່ທຳງເຂົໍ້ຳມກຸ ນຳງກ ຮ ໍ້ອງສຽງດງັວື່ຳ 

 4 “ໂອ ບນັດຳຜ ໍ້ຊຳຍເອີຍ ເຮົຳເອີໍ້ນເຈົໍ້ຳ 

   ແລະສຽງເອີໍ້ນຂອງເຮົຳໄປເຖງິລ ກຊຳຍຂອງມະນດຸ 

 5 ໂອ ຄນົໂງ ື່ ຈ ົື່ງເຂົໍ້ຳໃຈສະຕປິນັຍຳ 

   ຄນົໂງ ື່ທງັຫລຳຍ ຈ ົື່ງມໃີຈທີື່ ເຂົໍ້ຳໃຈ 

 6 ຟງັເທີໍ້ນ ເພຳະເຮົຳຈະເວົໍ້ຳເຖງິສິື່ ງທີື່ ດເີລີດ 

   ເພຳະສິື່ ງທີື່ ມກັຈະມຳຈຳກຮມີປຳກຂອງເຮົຳ 

 7 ເພຳະປຳກຂອງເຮົຳຈະກື່ຳວຄວຳມຈງິ 

   ຄວຳມຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍເປັນສິື່ ງໜໍ້ຳກຽດຊງັຕ ື່ ຮມີປຳກຂອງເຮົຳ 

 8 ບນັດຳຄ  ຳເວົໍ້ຳຂອງເຮົຳນ ັໍ້ນຊອບທ  ຳ 

   ໃນນ ັໍ້ນບ ື່ ມຄີ  ຳບດິເບ ອນ ຫລ ຄ  ຳຄດົລໍ້ຽວ 

 9 ຄ  ຳເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນສ  ຳລບັຜ ໍ້ທີື່ ເຂົໍ້ຳໃຈກ ຖ ກໝດົ 

   ສ  ຳລບັຜ ໍ້ພບົຄວຳມຮ ໍ້ກ ຖ ກຕໍ້ອງ 

 10 ຈ ົື່ງຮບັຄ  ຳສ ັື່ງສອນຂອງເຮົຳແທນເງນິ 

   ແລະຄວຳມຮ ໍ້ແທນທອງຄ  ຳຢື່ຳງດ ີ

 11 ເພຳະປນັຍຳດກີວື່ຳທບັທິມ 

   ແລະສິື່ ງທີື່ ເຈົໍ້ຳປຳດຖະໜຳທງັໝດົຈະປຽບທຽບກບັປນັຍຳບ ື່ ໄດໍ້ 

 12 ເຮົຳຄ ປນັຍຳ ຢ ື່ໃນຄວຳມຮ ໍ້ເຫັນ 

   ແລະເຮົຳພບົຄວຳມຮ ໍ້ແຫື່ງຄວຳມສະຫລຽວສະຫລຳດ 

 13 ຄວຳມຢ ຳເກງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແມ ື່ນກຳນກຽດຊງັຄວຳມຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍ 

   ເຮົຳກຽດຊງັຄວຳມຍິື່ ງຈອງຫອງ ແລະຄວຳມອວດຕວົ 

  ແລະທຳງຂອງຄວຳມຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍກບັປຳກປະຈບົປະແຈງ 

 14 ເຮົຳມຄີ  ຳຫຳລ  ແລະສະຕປິນັຍຳ 

   ເຮົຳມຄີວຳມເຂົໍ້ຳໃຈ ເຮົຳມກີ  ຳລງັ 

 15 ໂດຍເຮົຳນີໍ້ແຫລະ ກະສດັຈ ື່ງປກົຄອງ 

   ແລະຜ ໍ້ຄອບຄອງຈ ື່ງອອກຄ  ຳສ ັື່ງກດົໝຳຍທີື່ ຍດຸຕທິ  ຳ 
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 16 ໂດຍເຮົຳນີໍ້ແຫລະ ເຈົໍ້ຳນຳຍ ແລະຂໍ້ຳລຳຊະກຳນໄດໍ້ປກົຄອງ 

   ຄ ບນັດຳຜ ໍ້ພິພຳກສຳຂອງແຜື່ນດນິໂລກ 

 17 ເຮົຳຮກັບນັດຳຜ ໍ້ທີື່ ຮກັເຮົຳ 

   ແລະບນັດຳຜ ໍ້ທີື່ ສະແຫວງຫຳເຮົຳຢື່ຳງຂະຫຍນັໝັື່ນພຽນກ ພບົເຮົຳ 

 18 ຄວຳມອດຸມົຮ ັື່ງມ ີແລະກຽດສກັສີຢ ື່ກບັເຮົຳ 

   ເອ ີທງັຊບັສມົບດັທີື່ ທນົທຳນ ແລະຄວຳມຊອບທ  ຳ 

 19 ຜນົຂອງເຮົຳດກີວື່ຳທອງຄ  ຳ ເຖງິແມ ື່ນທອງເນ ໍ້ອດ ີ

   ແລະຜນົໄດໍ້ຂອງເຮົຳດກີວື່ຳເງນິເນ ໍ້ອບ ລິສດຸ 

 20 ເຮົຳນ  ຳໃນທຳງແຫື່ງຄວຳມຊອບທ  ຳ 

   ໃນກຳນດ  ຳເນນີຊວີດິທງັຫລຳຍຂອງຄວຳມຍດຸຕທິ  ຳ 

 21 ມອບຜຳສຳດຊບັສມົບດັແກື່ບນັດຳຜ ໍ້ທີື່ ຮກັເຮົຳ 

   ບນັຈຄຸງັຊບັທງັຫລຳຍຂອງພວກເຂົຳໃຫໍ້ເຕັມ 

 22 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົເປັນເຈົໍ້ຳຂອງເຮົຳ ໃນເມ  ື່ອພຣະອງົຊງົເລີື່ ມງຳນຂອງພຣະອງົ 

   ກື່ອນບນັດຳພຣະລຳຊະກດິບ ຮຳນຂອງພຣະອງົ 

 23 ເຮົຳຖ ກສະຖຳປະນຳໄວໍ້ຕ ັ ໍ້ງແຕື່ດ ກດ  ຳບນັມຳແລໍ້ວ 

   ຕ ັໍ້ງແຕື່ແຮກກື່ອນຕ ົໍ້ນເດມີຂອງແຜື່ນດນິໂລກ 

 24 ເຮົຳຖ ກ  ຳເນດີມຳກື່ອນມມີະຫຳສະໝດຸ 

   ເມ  ື່ອບ ື່ ມນີ  ໍ້ຳພທີຸື່ ມນີ  ໍ້ຳຫລວງຫລຳຍ 

 25 ກື່ອນກຳນເນລະມດິສໍ້ຳງພ ເຂົຳ 

   ກື່ອນໂນນພ  ເຮົຳກ ຖ ກ  ຳເນດີມຳແລໍ້ວ 

 26 ກື່ອນທີື່ ພຣະອງົຊງົສໍ້ຳງແຜື່ນດນິໂລກ ທງັໄຮື່ນຳ 

   ຫລ ກ ື່ອນຂີໍ້ຝຸື່ນດນິແຮກຂອງໂລກ 

 27 ເມ  ື່ອພຣະອງົຊງົສະຖຳປະນຳຟໍ້ຳສະຫວນັ ເຮົຳຢ ື່ບື່ອນນ ັໍ້ນແລໍ້ວ 

   ເມ  ື່ອພຣະອງົຊງົລຳກເສັໍ້ນຮອບວງົເທິງພ ໍ້ນມະຫຳສະໝດຸ 

 28 ເມ  ື່ອພຣະອງົຊງົສະຖຳປະນຳຟໍ້ຳເບ ໍ້ອງເທິງ 

   ເມ  ື່ອພຣະອງົຊງົສໍ້ຳງນ  ໍ້ຳພຂຸອງນ  ໍ້ຳບຳດຳນໃຫໍ້ໝ ັໍ້ນໄວໍ້ 

 29 ເມ  ື່ອພຣະອງົຊງົກ  ຳນດົເຂດຈ  ຳກດັໃຫໍ້ແກື່ທະເລ 

   ເພ ື່ ອວື່ຳນ  ໍ້ຳຈະບ ື່ ລະເມດີພຣະບນັຊຳຂອງພຣະອງົ 

  ເມ  ື່ອພຣະອງົຊງົປກັຮຳກຖຳນຂອງໂລກ 

 30 ເຮົຳຢ ື່ຂ ໍ້ຳງພຣະອງົແລໍ້ວ ເໝ ອນດ ັື່ງຜ ໍ້ທີື່ ພຣະອງົຊງົລໍ້ຽງດ  

   ເຮົຳເປັນຄວຳມປິຕຍິນິດປີະຈ  ຳວນັຂອງພຣະອງົ 

  ຊ ື່ ນຊມົຍນິດຢີ ື່ຕ ື່ ພຣະພກັພຣະອງົສະເໝີ 

 31 ຄວຳມຍນິດໃີນໂລກທີື່ ມຄີນົອຳໄສຂອງພຣະອງົ 



1081 ສຸພາສິດ 9 
   ແລະປິຕຍິນິດໃີນບດຸທງັຫລຳຍຂອງມະນດຸ 

 32 ບດຸທງັຫລຳຍເອີຍ ບດັນີໍ້ ຈ ົື່ງຟງັເຮົຳ 

   ບນັດຳຜ ໍ້ທີື່ ຮກັສຳທຳງຂອງເຮົຳ ກ ຢ ື່ສກຸສະຫງບົ 

 33 ຈ ົື່ງຟງັຄ  ຳສ ັື່ງສອນ ຈ ົື່ງສະຫລຳດ ແລະຢື່ຳເມນີເສີຍ 

 34 ຜ ໍ້ໃດທີື່ ຟງັເຮົຳກ ເປັນສກຸ ຄ ເຝົໍ້ຳຢ ື່ທີື່ ປະຕ ຮ ົໍ້ວຂອງເຮົຳທກຸມ  ໍ້ 

   ແລະຄອຍຖໍ້ຳຢ ື່ຂ ໍ້ຳງປະຕ ເຮ ອນຂອງເຮົຳ 

 35 ເພຳະຜ ໍ້ໃດທີື່ ພບົເຮົຳກ ພບົຊວີດິ 

   ແລະໄດໍ້ຮບັຄວຳມພ ພຣະໄທຈຳກ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 
 36 ແຕື່ຜ ໍ້ທີື່ ຂຳດເຮົຳກ ເຮັດໃຫໍ້ຈດິໃຈຂອງຕນົເອງເຈບັປວດ 

   ບນັດຳຜ ໍ້ທີື່ ກຽດຊງັເຮົຳກ ຮກັຄວຳມຕຳຍ” 

ບົດທີ 9 
ຄວາມຢຳເກງພຣະຜ ້ເປັນເຈົ້າເປັນການເລີ່ມຕົ້ນຂອງສະຕິປັນຍາ 

 1 ປນັຍຳໄດໍ້ສໍ້ຳງເຮ ອນຂອງນຳງແລໍ້ວ 

   ນຳງໄດໍ້ຕ ັ ໍ້ງເສົຳເຈດັຕ ົໍ້ນ 

 2 ນຳງໄດໍ້ຂໍ້ຳສດັຂອງນຳງ ໄດໍ້ປະສມົນ  ໍ້ຳອະງ ຸື່ນ 

   ແລະ ໄດໍ້ຈດັໂຕະຂອງນຳງແລໍ້ວ 

 3 ແລະໄດໍ້ສ ົື່ງສຳວໃຊໍ້ຂອງນຳງອອກໄປ 

   ສ ົື່ງສຽງເອີໍ້ນຈຳກບື່ອນສ ງທີື່ ສດຸໃນເມ  ອງວື່ຳ 

 4 “ຜ ໍ້ໃດທີື່ ເປັນຄນົໂງ ື່ ໃຫໍ້ຫນັເຂົໍ້ຳມຳບື່ອນນີໍ້” 

   ນຳງເວົໍ້ຳກບັຜ ໍ້ທີື່ ຂຳດຄວຳມເຂົໍ້ຳໃຈວື່ຳ 

 5 “ມຳແມ ມຳຮບັປະທຳນຂະໜມົປງັຂອງເຮົຳ 

   ແລະດ ື່ ມນ  ໍ້ຳອະງ ຸື່ນທີື່ ເຮົຳໄດໍ້ປະສມົ 

 6 ຈ ົື່ງຖິໍ້ມຄວຳມໂງ ື່ຈ ໍ້ຳເສຍ ແລະດ  ຳລງົຊວີດິຢ ື່ 

   ດ  ຳເນນີໃນທຳງຂອງຄວຳມເຂົໍ້ຳໃຈນ ັໍ້ນສຳ” 

 7 ຜ ໍ້ທີື່ ວ ື່ຳກ ື່ຳວຄນົມກັເຍຳະເຍີໍ້ຍຈະໄດໍ້ຮບັຄວຳມອບັອຳຍ 

   ແລະຜ ໍ້ທີື່ ຕກັເຕ ອນຄນົຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍຈະໄດໍ້ຮບັຮອຍເປ ໍ້ອນເປິ 

 8 ຢື່ຳຕກັເຕ ອນຄນົມກັເຍຳະເຍີໍ້ຍ ເພຳະລຳວຈະກຽດຊງັເຈົໍ້ຳ 

   ຈ ົື່ງຕກັເຕ ອນນກັປຳດ ແລະລຳວຈະຮກັເຈົໍ້ຳ 

 9 ຈ ົື່ງໃຫໍ້ຄ  ຳສ ັື່ງສອນແກື່ນກັປຳດ ແລະລຳວຈະສະ ຫລຳດຍິື່ ງຂ ໍ້ນ 

   ຈ ົື່ງສອນຄນົຍດຸຕທິ  ຳ ແລະລຳວຈະເພີື່ ມກຳນຮຽນຮ ໍ້ຫລຳຍຂ ໍ້ນ 

 10 ຄວຳມຢ ຳເກງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເປັນຈດຸເລີື່ ມຕ ົໍ້ນຂອງປນັຍຳ 

   ແລະກຳນຮ ໍ້ຈກັອງົບ ລິສດຸກ ເປັນຄວຳມເຂົໍ້ຳໃຈ 
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 11 ເນ ື່ ອງຈຳກເຮົຳ ວນັຄ ນຂອງເຈົໍ້ຳຈະເພີື່ ມທະວຄີ ນ 

   ແລະປີເດ ອນແຫື່ງຊວີດິຂອງເຈົໍ້ຳຈະເພີື່ ມພ ນ 

 12 ຖໍ້ຳເຈົໍ້ຳສະຫລຳດ ເຈົໍ້ຳກ ສະຫລຳດເພ ື່ ອຕນົເອງ 

   ຖໍ້ຳເຈົໍ້ຳເຍຳະເຍີໍ້ຍ ເຈົໍ້ຳກ ຈະທກຸທນົແຕື່ຜ ໍ້ດຽວ 

 13 ຍງິໂງ ື່ນ ັ ໍ້ນເຮັດສຽງດງັ 

   ນຳງໂງ ື່ຈ ໍ້ຳ ແລະບ ື່ ຮ  ໍ້ຫຍງັເລີຍ 

 14 ເພຳະນຳງນ ັື່ງທີື່ ປະຕ ເຮ ອນຂອງນຳງ 

   ແລະບື່ອນນ ັື່ງທີື່ ສ ງໃນເມ  ອງ 

 15 ຮໍ້ອງເອີໍ້ນບນັດຳຜ ໍ້ທີື່ ຜື່ຳນໄປ 

   ຜ ໍ້ຍື່ຳງໄປຕຳມທຳງຂອງພວກເຂົຳວື່ຳ 

 16 “ຜ ໍ້ໃດທີື່ ເປັນຄນົໂງ ື່ ໃຫໍ້ຫນັເຂົໍ້ຳມຳບື່ອນນີໍ້” 

   ນຳງເວົໍ້ຳກບັຜ ໍ້ຂຳດຄວຳມເຂົໍ້ຳໃຈວື່ຳ 

 17 “ນ  ໍ້ຳທີື່ ລກັມຳຫວຳນດ ີ

   ແລະເຂົໍ້ຳໜມົທີື່ ຮບັປະທຳນໃນທີື່ ລບັລີໍ້ກ ແຊບດ”ີ 

 18 ແຕື່ພວກເຂົຳບ ື່ ຮ  ໍ້ວ ື່ຳຄນົຕຳຍຢ ື່ບື່ອນນ ັໍ້ນ 

   ແລະແຂກຂອງນຳງກ ຢ ື່ໃນບື່ອນເລິກຂອງນຳລກົ 

ບົດທີ 10 
ຄວາມໂງູ່ຈ້າແຫູ່ງຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ 

ກໍປຽບກັບສະຕິປັນຍາແຫູ່ງຄວາມຊອບທຳ 
 1 ສພຸຳສິດຂອງ ໂຊໂລໂມນ ລ ກຊຳຍທີື່ ສະຫລຳດເຮັດໃຫໍ້ພ ື່ ຍນິດ ີ

   ແຕື່ລ ກຊຳຍທີື່ ໂງ ື່ເປັນຄວຳມໂສກເສົໍ້ຳຂອງແມ ື່ລຳວ 

 2 ຄງັຊບັຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍບ ື່ ເປັນກ  ຳໄລ 

   ແຕື່ຄວຳມຊອບທ  ຳຊື່ວຍໃຫໍ້ພ ົໍ້ນຈຳກຄວຳມຕຳຍ 

 3 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະບ ື່ ຊງົປື່ອຍໃຫໍ້ຈດິໃຈຄນົຊອບທ  ຳອ ດຫິວ 

   ແຕື່ພຣະອງົຊງົປະຖິໍ້ມຊບັສມົບດັຂອງຄນົຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍ 

 4 ມ ທີື່ ຂີໍ້ຄໍ້ຳນເປັນເຫດໃຫໍ້ເກດີຄວຳມຍຳກຈນົ 

   ແຕື່ມ  ທີື່ ຂະຫຍນັໝັື່ນພຽນເຮັດໃຫໍ້ຮ ັື່ງມ ີ

 5 ຜ ໍ້ທີື່ ຮວບຮວມໄວໍ້ໃນລະດ ແລໍ້ງກ ເປັນລ ກຊຳຍທີື່ ສະຫລຳດ 

   ແຕື່ຜ ໍ້ຫລບັນອນໃນລະດ ເກບັກື່ຽວກ ເປັນລ ກຊຳຍທີື່ ນ  ຳຄວຳມອບັອຳຍມຳ 

 6 ພຣະພອນຢ ື່ເທິງຫວົຂອງຄນົຍດຸຕທິ  ຳ 

   ແຕື່ຄວຳມທຳລນຸປກົຄມຸປຳກຄນົຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍ 

 7 ກຳນລະນ ກເຖງິຄນົຍດຸຕທິ  ຳເປັນພຣະພອນ 
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   ແຕື່ຊ ື່ ສຽງຂອງຄນົຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍຈະເນົື່ ຳເໝັນ 

 8 ຜ ໍ້ທີື່ ມໃີຈປະກອບດໍ້ວຍປນັຍຳຈະຍອມຮບັບນັຍດັ 

   ແຕື່ຄນົທີື່ ເວົໍ້ຳໂງ ື່ ໆຈະລ ົໍ້ມລງົ 

 9 ຜ ໍ້ໃດທີື່ ດ  ຳເນນີໃນຄວຳມທື່ຽງທ  ຳ ກ ດ  ຳເນນີຢື່ຳງໝັໍ້ນຄງົດ ີ

   ແຕື່ຜ ໍ້ທີື່ ເຮັດທຳງຂອງຕນົໃຫໍ້ຊ ົື່ວກ ຈະປຳກດົແຈ ໍ້ງແກື່ຄນົອ ື່ ນ 

 10 ຜ ໍ້ທີື່ ຂະຫຍບິຕຳ ກ ກ ື່ຄວຳມໂສກເສົໍ້ຳ 

   ແຕື່ຄນົທີື່ ເວົໍ້ຳໂງ ື່ ໆຈະລ ົໍ້ມລງົ 

 11 ປຳກຂອງຄນົຊອບທ  ຳເປັນບ ື່ ນ  ໍ້ຳແຫື່ງຊວີດິ 

   ແຕື່ຄວຳມທຳລນຸປກົຄມຸປຳກຄນົຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍ 

 12 ຄວຳມກຽດຊງັເຮັດໃຫໍ້ເກດີຄວຳມຜິດກນັ 

   ແຕື່ຄວຳມຮກັປກົຄມຸບນັດຳຄວຳມຜິດບຳບເສຍ 

 13 ຮມີປຳກຂອງຜ ໍ້ທີື່ ມຄີວຳມເຂົໍ້ຳໃຈຈະພບົປນັຍຳ 

   ແຕື່ໄມ ໍ້ແສໍ້ ກ ເໝຳະສ  ຳລບັຫລງັຂອງຜ ໍ້ທີື່ ຂຳດຄວຳມເຂົໍ້ຳໃຈ 

 14 ນກັປຳດກ ຮວບຮວມຄວຳມຮ ໍ້ໄວໍ້ 

   ແຕື່ປຳກຂອງຄນົໂງ ື່ນ  ຳຄວຳມຈບິຫຳຍມຳໃກໍ້ 

 15 ຊບັສມົບດັຂອງຄນົຮ ັື່ງມຄີ ເມ  ອງອນັເຂັໍ້ມແຂງຂອງພວກເຂົຳ 

   ແຕື່ຄວຳມຍຳກຈນົຂອງຄນົຈນົຄ ຄວຳມຈບິຫຳຍຂອງພວກເຂົຳ 

 16 ຜນົງຳນຂອງຄນົຊອບທ  ຳນ  ຳໄປເຖງິຊວີດິ 

   ແຕື່ຜນົຂອງຄນົຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍນ  ຳໄປເຖງິຄວຳມບຳບ 

 17 ຜ ໍ້ທີື່ ຮກັສຳຄ  ຳສ ັື່ງສອນກ ຢ ື່ໃນກຳນວຖິທີຳງແຫື່ງຊວີດິ 

   ແຕື່ຜ ໍ້ປະຕເິສດຄ  ຳເຕ ອນສະຕ ິກ ຫລງົເຮັດບຳບເສຍ 

 18 ຜ ໍ້ປິດບງັຄວຳມກຽດຊງັດໍ້ວຍຮມີປຳກຂີໍ້ຕວົະ 

   ແລະຜ ໍ້ອອກປຳກໃສື່ຮ ໍ້ຳຍ ກ ເປັນຄນົໂງ ື່ 

 19 ກຳນເວົໍ້ຳຫລຳຍ ກ ຈະບ ື່ ຂຳດຄວຳມຜິດບຳບ 

   ແຕື່ຜ ໍ້ຫໍ້ຳມຮມີປຳກຂອງຕນົ ກ ເປັນຜ ໍ້ທີື່ ສະຫລຳດ 

 20 ລີໍ້ນຂອງຄນົຍດຸຕທິ  ຳ ກ ເໝ ອນກບັເງນິເນ ໍ້ອບ ລິສດຸ 

   ຄວຳມຄິດຂອງຄນົຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍມຄີື່ຳແຕື່ໜໍ້ອຍດຽວ 

 21 ຮມີປຳກຂອງຄນົຊອບທ  ຳລໍ້ຽງຄນົເປັນຈ  ຳນວນຫລຳຍ 

   ແຕື່ຄນົໂງ ື່ຕຳຍ ເພຳະຂຳດສະຕປິນັຍຳ 

 22 ພຣະພອນຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເຮັດໃຫໍ້ຮ ັື່ງມ ີ

   ແລະພຣະອງົບ ື່ ໄດໍ້ແຖມຄວຳມໂສກເສົໍ້ຳໄວໍ້ດໍ້ວຍ 

 23 ຄນົໂງ ື່ເຮັດຄວຳມຜິດເໝ ອນກບັກຳນຫລິໍ້ນສະໜກຸ 

   ແຕື່ຄນົທີື່ ມຄີວຳມເຂົໍ້ຳໃຈກ ປນົດໍ້ວຍປນັຍຳ 
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 24 ສິື່ ງໃດທີື່ ຄນົຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍຄິດຢໍ້ຳນ ມນັຈະມຳເຖງິລຳວ 

   ແຕື່ສິື່ ງໃດທີື່ ຄນົຊອບທ  ຳປຳດຖະໜຳຈະຊງົປະທຳນໃຫໍ້ 

 25 ລມົບໍ້ຳໝ ຜື່ຳນໄປສນັໃດ ຄນົຊ ົື່ວກ ບ ື່ ມອີີກສນັນ ັໍ້ນ 

   ແຕື່ຄນົຊອບທ  ຳເປັນຮຳກຖຳນທີື່ ຢ ື່ເປັນນດິ 

 26 ນ  ໍ້ຳສ ົໍ້ມກບັແຂໍ້ວ ແລະຄວນັກບັຕຳເປັນສນັໃດ 

   ຄນົຂີໍ້ຄໍ້ຳນກບັຜ ໍ້ທີື່ ໃຊໍ້ລຳວໄປ ກ ເປັນຢື່ຳງນ ັໍ້ນ 

 27 ຄວຳມຢ ຳເກງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ນ ັໍ້ນຍ ດຊວີດິໃຫໍ້ຍຳວອອກ 

   ແຕື່ປີເດ ອນຂອງຄນົຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍນ ັໍ້ນຈະສ ັໍ້ນເຂົໍ້ຳ 

 28 ຄວຳມຫວງັຂອງຄນົຊອບທ  ຳຈະຈບົລງົໃນຄວຳມຍນິດ ີ

   ແຕື່ຄວຳມມຸ ໍ້ງຫວງັຂອງຄວຳມຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍກ ຈະສ ນເປົື່ ຳ 

 29 ເສັໍ້ນທຳງຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົເປັນກ  ຳລງັແກື່ຜ ໍ້ທື່ຽງທ  ຳ 

   ແຕື່ຜ ໍ້ເຮັດຄວຳມຊ ົື່ວຊໍ້ຳຈະຖ ກທ  ຳລຳຍ 

 30 ຜ ໍ້ຊອບທ  ຳຈະບ ື່ ຖ ກກ  ຳຈດັເລີຍ 

   ແຕື່ຄນົຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍຈະບ ື່ ໄດໍ້ຢ ື່ໃນແຜື່ນດນິ 

 31 ປຳກຂອງຄນົຍດຸຕທິ  ຳນ  ຳປນັຍຳອອກມຳ 

   ແຕື່ລີໍ້ນຂອງຄນົປະຈບົປະແຈງຈະຖ ກຕດັອອກ 

 32 ຮມີປຳກຂອງຄນົຊອບທ  ຳຮ ໍ້ວ ື່ຳອນັໃດເໝຳະສມົ 

   ແຕື່ປຳກຂອງຄນົຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍຮ ໍ້ວ ື່ຳສິື່ ງໃດປະຈບົປະແຈງ 

ບົດທີ 11 
ຄວາມຈິງປຽບກັບຄວາມບໍ່ຈິງ 

 1 ຕຳຊງິສ ໍ້ໂກງນ ັໍ້ນເປັນທີື່ ກຽດຊງັຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ແຕື່ໝຳກໂຕໍ້ນທີື່ ຍດຸຕທິ  ຳເປັນທີື່ ປິຕຍິນິດແີກື່ພຣະອງົ 

 2 ເມ  ື່ອຄວຳມຈອງຫອງມຳເຖງິ ຄວຳມອບັອຳຍກ ມຳນ  ຳ 

   ແຕື່ປນັຍຳຢ ື່ກບັຄນົຖື່ອມໃຈ 

 3 ຄວຳມຊ ື່ ສດັຂອງຄນົທື່ຽງທ  ຳຍື່ອມນ  ຳພວກເຂົຳ 

   ແຕື່ຄວຳມຄດົໂກງຂອງຄນົລະເມດີຍື່ອມທ  ຳລຳຍພວກເຂົຳ 

 4 ຄວຳມອດຸມົຮ ັື່ງມບີ ື່ ອ  ຳນວຍກ  ຳໄລໃນມ ໍ້ຊງົພຣະພິໂລດ 

   ແຕື່ຄວຳມຊອບທ  ຳຊື່ວຍໃຫໍ້ພ ົໍ້ນຄວຳມຕຳຍ 

 5 ຄວຳມຊອບທ  ຳຂອງຄນົທີື່ ຂຳດຕ  ຳໜິຍື່ອມຮກັສຳທຳງຂອງລຳວໃຫໍ້ຊ ື່ ໄປ 

   ແຕື່ຄນົຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍຈະລ ົໍ້ມລງົດໍ້ວຍຄວຳມຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍຂອງລຳວເອງ 

 6 ຄວຳມຊອບທ  ຳຂອງຄນົທື່ຽງທ  ຳຍື່ອມຊື່ວຍພວກເຂົຳໃຫໍ້ພ ົໍ້ນ 

   ແຕື່ຄນົລະເມດີຈະຖ ກລຳຄະຕນັຫຳຂອງຕນົຈບັເປັນຊະເລີຍ 
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 7 ເມ  ື່ອຄນົຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍຕຳຍ ຄວຳມຫວງັຂອງພວກເຂົຳຈະຈບິຫຳຍໄປ 

   ແລະຄວຳມມຸ ໍ້ງຫວງັຂອງຄນົອະທ  ຳກ ສ ນເປົື່ ຳ 

 8 ຄນົຊອບທ  ຳຮບັກຳນຊື່ວຍເຫລ ອໃຫໍ້ພ ົໍ້ນຄວຳມລ  ຳບຳກ 

   ແລະຄນົຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍເຂົໍ້ຳໄປແທນທີື່  

 9 ຄນົໜໍ້ຳຊ ື່ ໃຈຄດົທ  ຳລຳຍເພ ື່ ອນບໍ້ຳນຂອງລຳວດໍ້ວຍປຳກ 

   ແຕື່ຄນົຍດຸຕທິ  ຳຈະໄດໍ້ຮບັກຳນຊື່ວຍໃຫໍ້ພ ົໍ້ນດໍ້ວຍອຳໃສຄວຳມຮ ໍ້ 

 10 ເມ  ື່ອຄນົຊອບທ  ຳຢ ື່ເຢັນເປັນສກຸ ບໍ້ຳນເມ  ອງກ ຊ ື່ ນຊມົຍນິດ ີ

   ແລະເມ  ື່ອຄນົຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍຈບິຫຳຍ ກ ມສີຽງໂຫື່ຮ ໍ້ອງ 

 11 ໂດຍພອນຂອງຄນົທື່ຽງທ  ຳ ບໍ້ຳນເມ  ອງກ ເປັນທີື່ ຍກົຍໍ້ອງ 

   ແຕື່ວື່ຳມນັລ ົໍ້ມລງົໂດຍປຳກຂອງຄນົຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍ 

 12 ບກຸຄນົທີື່ ຂຳດສະຕປິນັຍຳຍື່ອມປະໝຳດເພ ື່ ອນບໍ້ຳນຂອງຕນົ 

   ແຕື່ຄນົທີື່ ມຄີວຳມເຂົໍ້ຳໃຈກ ຍງັເສີຍຢ ື່ 

 13 ບກຸຄນົທີື່ ທຽວນນິທຳກ ເຜີຍຄວຳມລບັ 

   ແຕື່ບກຸຄນົທີື່ ມໃີຈສດັຊ ື່ ຍື່ອມປິດບງັສິື່ ງໜ ື່ ງສິື່ ງໃດໄວໍ້ໄດໍ້ 

 14 ບື່ອນໃດທີື່ ບ ື່ ມຄີ  ຳແນະນ  ຳ ປະຊຳຊນົກ ລ ົໍ້ມລງົ 

   ແຕື່ໃນບື່ອນທີື່ ມທີີື່ ປ ກສຳຫລຳຍຍື່ອມມຄີວຳມປອດໄພ 

 15 ບກຸຄນົຜ ໍ້ຮບັປະກນັຄນົອ ື່ ນຈະຕໍ້ອງທນົທກຸ 

   ແຕື່ຄນົທີື່ ກຽດຊງັກຳນຮບັປະກນັຍື່ອມປອດໄພ 

 16 ຍງິງຳມສະຫງ ື່ຳຍື່ອມໄດໍ້ຮບັກຽດ 

   ແລະຊຳຍທີື່ ມອີ  ຳນຳດໃຫຍື່ໂຕຍື່ອມຮ ັື່ງມ ີ

 17 ຊຳຍຜ ໍ້ມຄີວຳມເມດຕຳຍື່ອມໃຫໍ້ປະໂຫຍດແກື່ຈດິໃຈຂອງຕນົ 

   ແຕື່ຊຳຍທີື່ ໂຫດຮໍ້ຳຍຍື່ອມເຮັດໃຫໍ້ຕວົເອງເຈບັ 

 18 ບກຸຄນົຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍໄດໍ້ເຮັດວຽກທີື່ ຫລອກລວງ 

   ແຕື່ບກຸຄນົທີື່ ຫວື່ຳນຄວຳມຊອບທ  ຳຈະໄດໍ້ບ  ຳເໜັດທີື່ ແນື່ນອນ 

 19 ຄວຳມຊອບທ  ຳນ  ຳໄປສ ື່ຊວີດິສນັໃດ 

   ບກຸຄນົຜ ໍ້ຕດິຕຳມຄວຳມຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍຈະນ  ຳໄປສ ື່ຄວຳມຕຳຍຂອງຕນົເອງສນັນ ັໍ້ນ 

 20 ຄນົທີື່ ມໃີຈປະຈບົປະແຈງເປັນທີື່ ໜໍ້ຳກຽດຊງັແກື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ແຕື່ຄນົທີື່ ມຄີວຳມທື່ຽງທ  ຳໃນທຳງຂອງຕນົເປັນທີື່ ປິຕຍິນິດຂີອງພຣະອງົ 

 21 ເຖງິແມ ື່ນໃຜລງົມ  ຊື່ວຍກ ຕຳມ ຊ ື່ ງຄນົຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍຈະບ ື່ ມໂີທດນ ັໍ້ນກ ບ ື່ ໄດໍ້ 

   ແຕື່ບນັດຳເຊ ໍ້ອສຳຍຂອງຄນົຊອບທ  ຳຈະໄດໍ້ຮບັກຳນຊື່ວຍໃຫໍ້ພ ົໍ້ນ 

 22 ຍງິງຳມທີື່ ປຳດສະຈຳກຄວຳມສະຫລຽວສະຫລຳດ 

   ກ ເໝ ອນກບັແຫວນຄ  ຳທີື່ ເກຳະຢ ື່ດງັໝ  

 23 ຄວຳມປຳດຖະໜຳຂອງຄນົຊອບທ  ຳຈບົລງົໃນຄວຳມດເີທົື່ ຳນ ັໍ້ນ 
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   ຄວຳມມຸ ໍ້ງຫວງັຂອງຄນົຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍຈບົລງົດໍ້ວຍພຣະພິໂລດ 

 24 ບຳງຄນົຍິື່ ງຈ  ຳໜື່ຳຍຍິື່ ງຮ ັື່ງມ ີ

   ບຳງຄນົຍິື່ ງຍ ດສິື່ ງທີື່ ຄວນຈ  ຳໜື່ຳຍໄວໍ້ຍິື່ ງຂດັສນົກ ມ ີ

 25 ບກຸຄນົທີື່ ໃຈກວໍ້ຳງຂວຳງຍື່ອມໄດໍ້ຮບັຄວຳມອດຸມົຮ ັື່ງມ ີ

   ບກຸຄນົທີື່ ຫດົນ  ໍ້ຳ ລຳວເອງຈະຮບັກຳນຫດົນ  ໍ້ຳ 

 26 ປະຊຳຊນົຈະສຳບແຊື່ງບກຸຄນົທີື່ ກກັເຂົໍ້ຳ 

   ແຕື່ພຣະພອນຈະຢ ື່ເທິງຫວົຂອງຜ ໍ້ທີື່ ຂຳຍເຂົໍ້ຳ 

 27 ບກຸຄນົທີື່ ສະແຫວງຫຳຄວຳມດ ີກ ສະແຫວງຫຳຄວຳມພ ໃຈ 

   ແຕື່ຄວຳມຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍມຳເຖງິຜ ໍ້ທີື່ ຊອກຫຳມນັ 

 28 ບກຸຄນົທີື່ ວຳງໃຈໃນຄວຳມອດຸມົຮ ັື່ງມຂີອງຕນົຈະລ ົໍ້ມລະລຳຍ 

   ແຕື່ຄນົຊອບທ  ຳຈະຮຸື່ງເຮ ອງເໝ ອນຢື່ຳງໃບໄມ ໍ້ຂຽວ 

 29 ຜ ໍ້ທີື່ ເຮັດໃຫໍ້ຄວົເຮ ອນຂອງຕນົລ  ຳບຳກຈະຮບັລມົເປັນມ ລະດກົ 

   ແລະຄນົໂງ ື່ຈະເປັນຄນົໃຊໍ້ຂອງຄນົທີື່ ມໃີຈສະຫລຳດ 

 30 ຜນົຂອງຄນົຊອບທ  ຳເປັນຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ແຫື່ງຊວີດິ 

   ແລະຜ ໍ້ນ  ຳວນິຍຳນກ ມສີະຕປິນັຍຳ 

 31 ເບິື່ ງແມ ແມ ື່ນຄນົຊອບທ  ຳອຳດຈະຖ ກລງົໂທດໃນແຜື່ນດນິໂລກ 

   ຄນົຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍ ແລະຄນົບຳບຈະຍິື່ ງກວື່ຳນ ັໍ້ນຈກັເທົື່ ຳໃດ 
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ຄວາມຊອບທຳປຽບທຽບກັບຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ 

 1 ຜ ໍ້ໃດທີື່ ຮກັຄ  ຳສ ັື່ງສອນກ ຮກັຄວຳມຮ ໍ້ 

   ແຕື່ບກຸຄນົທີື່ ກຽດຊງັກຳນຕກັເຕ ອນກ ເປັນຄນົໂຫດຮໍ້ຳຍ 

 2 ຄນົດເີປັນທີື່ ພ ພຣະໄທຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ແຕື່ຄນົທີື່ ຄິດກຳນຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍພຣະອງົຈະຊງົຕ  ຳໜິ 

 3 ຄນົຈະຕ ັໍ້ງຢ ື່ດ ໍ້ວຍຄວຳມຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍບ ື່ ໄດໍ້ 

   ແຕື່ຮຳກຂອງຄນົຊອບທ  ຳຈະບ ື່ ຮ  ໍ້ຈກັເຄ ື່ ອນຍໍ້ຳຍ 

 4 ເມຍດເີປັນມງົກດຸຂອງຜວົຂອງຕນົ 

   ແຕື່ນຳງຜ ໍ້ທີື່ ນ  ຳຄວຳມອບັອຳຍມຳ ກ ເໝ ອນກບັຄວຳມເນົື່ ຳເປ ື່ ອຍໃນກະດ ກຜວົ 

 5 ຄວຳມຄິດຂອງຄນົຊອບທ  ຳນ ັໍ້ນຍດຸຕທິ  ຳ 

   ແຕື່ຄ  ຳຫຳລ ຂອງຄນົຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍນ ັໍ້ນຫລອກລວງ 

 6 ຖໍ້ອຍຄ  ຳຂອງຄນົຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍຄອຍຖໍ້ຳຂໍ້ຳຄນົ 

   ແຕື່ປຳກຂອງຄນົທື່ຽງທ  ຳຈະຊື່ວຍຄນົໃຫໍ້ລອດພ ົໍ້ນ 

 7 ຄນົຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍລ ົໍ້ມແລໍ້ວ ແລະບ ື່ ມອີີກ 
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   ແຕື່ເຮ ອນຂອງຄນົຊອບທ  ຳຍງັດ  ຳລງົຢ ື່ 

 8 ຄນົຈະໄດໍ້ຄ  ຳຊມົເຊຍີຕຳມສະຕປິນັຍຳຂອງຕນົ 

   ແຕື່ຄນົທີື່ ຄວຳມຄິດປະຈບົປະແຈງຈະເປັນທີື່ ໝິື່ ນປະໝຳດ 

 9 ຜ ໍ້ທີື່ ຖ ກໝິື່ ນປະໝຳດ 

   ແລະມຄີນົຮບັໃຊໍ້ ກ ດກີວື່ຳຄນົທີື່ ຍກົຍໍ້ອງຕນົເອງ ແຕື່ຂຳດອຳຫຳນ 

 10 ຄນົຊອບທ  ຳຍື່ອມເຫັນແກື່ຊວີດິສດັຂອງລຳວ 

   ແຕື່ຄວຳມກະລນຸຳຂອງຄນົຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍຄ ຄວຳມໂຫດຮໍ້ຳຍ 

 11 ບກຸຄນົທີື່ ໄຖນຳຂອງຕນົຈະມອີຳຫຳນອດຸມົ 

   ແຕື່ບກຸຄນົທີື່ ຕດິຕຳມຄນົບ ື່ ມປີະໂຫຍດ ກ ຂຳດຄວຳມເຂົໍ້ຳໃຈ 

 12 ຄນົຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍປຳດຖະໜຳຕຳຂື່ຳຍຂອງຄນົຊ ົື່ວ 

   ແຕື່ຮຳກຂອງຄນົຊອບທ  ຳຍື່ອມອອກຜນົ 

 13 ຄນົຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍຍື່ອມຕດິບໍ້ວງແຮໍ້ວໂດຍກຳນລະເມດີແຫື່ງຮມີປຳກຂອງຕນົ 

   ແຕື່ຄນົຍດຸຕທິ  ຳຈະໜີພ ົໍ້ນຈຳກຄວຳມລ  ຳບຳກ 

 14 ຈຳກຜນົແຫື່ງປຳກຂອງຕນົ ຄນົກ ອີື່ ມໃຈໃນຄວຳມດ ີ

   ແລະຜນົງຳນແຫື່ງມ  ຂອງລຳວ ກ ຈະກບັມຳຫຳລຳວ 

 15 ທຳງຂອງຄນົໂງ ື່ນ ັ ໍ້ນຖ ກຕໍ້ອງໃນສຳຍຕຳຂອງລຳວເອງ 

   ແຕື່ຄນົທີື່ ຍອມຟງັຄ  ຳແນະນ  ຳ ກ ສະຫລຳດ 

 16 ຈະຮ ໍ້ຄວຳມຮໍ້ຳຍຂອງຄນົໂງ ື່ໄດໍ້ທນັທີ 

   ແຕື່ຄນົທີື່ ມປີນັຍຳຍື່ອມປິດບງັຄວຳມອບັອຳຍ 

 17 ຜ ໍ້ທີື່ ເວົໍ້ຳຄວຳມຈງິ ກື່ຳວຄວຳມຊອບທ  ຳ 

   ແຕື່ພະຍຳນບ ື່ ຈງິ ກື່ຳວຄ  ຳຕວົະ 

 18 ມບີຳງຄນົທີື່ ຄ  ຳເວົໍ້ຳບ ື່ ຄິດຂອງລຳວເປັນເໝ ອນດຳບແທງ 

   ແຕື່ລີໍ້ນຂອງນກັປຳດນ  ຳກຳນຮກັສຳມຳໃຫໍ້ 

 19 ຮມີປຳກທີື່ ເວົໍ້ຳຄວຳມຈງິຈະທນົຢ ື່ໄດໍ້ເປັນນດິ 

   ແຕື່ລີໍ້ນທີື່ ເວົໍ້ຳຂີໍ້ຕວົະຢ ື່ໄດໍ້ພຽງຊ ົື່ວຄຳວ 

 20 ກຳນຫລອກລວງຢ ື່ໃນໃຈຂອງບນັດຳຜ ໍ້ທີື່ ຄິດແຜນກຳນຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍ 

   ແຕື່ບນັດຳຜ ໍ້ທີື່ ວຳງແຜນງຳນແຫື່ງສນັຕພິຳບ ກ ມຄີວຳມຊ ື່ ນບຳນ 

 21 ບ ື່ ມຄີວຳມຊ ົື່ວຕກົຢ ື່ກບັຄນົຍດຸຕທິ  ຳ 

   ແຕື່ຄນົຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍຈະເຕັມດໍ້ວຍຄວຳມຮໍ້ຳຍ 

 22 ຮມີປຳກທີື່ ເວົໍ້ຳຂີໍ້ຕວົະເປັນທີື່ ໜໍ້ຳກຽດຊງັແກື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ແຕື່ບນັດຳຜ ໍ້ທີື່ ປະພ ດຢື່ຳງຈງິໃຈເປັນທີື່ ປິຕຍິນິດແີກື່ພຣະອງົ 

 23 ຄນົທີື່ ຮອບຄອບ ຍື່ອມເກບັຄວຳມຮ ໍ້ໄວໍ້ 

   ແຕື່ໃຈຄນົໂງ ື່ເວົໍ້ຳເຖງິຄວຳມໂງ ື່ຈ ໍ້ຳ 
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 24 ມ ຂອງຄນົທີື່ ຂະຫຍນັໝັື່ນພຽນຈະຄອບຄອງ 

   ຝື່ຳຍຄນົຂີໍ້ຄໍ້ຳນຈະຖ ກບງັຄບັໃຫໍ້ເຮັດວຽກໜກັ 

 25 ຄວຳມກະວນົກະວຳຍໃນໃຈຂອງມະນດຸຖື່ວງດ ງລຳວລງົ 

   ແຕື່ຖໍ້ອຍຄ  ຳທີື່ ດເີຮັດໃຫໍ້ລຳວຊ ື່ ນຊມົ 

 26 ຄນົຊອບທ  ຳປະເສີດກວື່ຳເພ ື່ ອນບໍ້ຳນຂອງຕນົ 

   ແຕື່ທຳງຂອງຄນົຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍເກ ອບຈ ງພວກເຂົຳໃຫໍ້ຫລງົ 

 27 ຄນົຂີໍ້ຄໍ້ຳນຈະບ ື່ ປີໍ້ງເຫຍ ື່ ອທີື່ ລຳວລື່ຳມຳ 

   ແຕື່ຊບັສມົບດັຂອງຄນົຂະຫຍນັໝັື່ນພຽນກ ມຄີື່ຳ 

 28 ໃນວຖິທີຳງຂອງຄວຳມຊອບທ  ຳ ກ ມຊີວີດິ 

   ແລະໃນທຳງນ ັໍ້ນບ ື່ ມຄີວຳມຕຳຍ 

ບົດທີ 13 
ລ ກຊາຍທີ່ສະຫລາດ ຄືພຣະພອນແຫູ່ງຄວາມຊອບທຳ 

 1 ລ ກຊຳຍທີື່ ສະຫລຳດຟງັຄ  ຳສ ັື່ງສອນພ ື່ ຂອງຕນົ 

   ແຕື່ຄນົມກັເຍຳະເຍີໍ້ຍ ບ ື່ ຟງັຄ  ຳຕ  ຳໜິ 

 2 ຄນົຈະກນິຂອງດຈີຳກຜນົປຳກຂອງຕນົ 

   ແຕື່ຈດິໃຈຂອງຄນົລະເມດີຈະກນິຄວຳມທຳລນຸ 

 3 ບກຸຄນົທີື່ ຄຸໍ້ມຄອງປຳກຂອງຕນົຈະຮກັສຳຊວີດິໄວໍ້ໄດໍ້ 

   ແຕື່ບກຸຄນົທີື່ ເປີດຮມີປຳກກວໍ້ຳງ ກ ຈະມຳເຖງິຄວຳມຈບິຫຳຍ 

 4 ວນິຍຳນຂອງຄນົຂີໍ້ຄໍ້ຳນຍງັຢຳກຢ ື່ ແຕື່ບ ື່ ໄດໍ້ຫຍງັເລີຍ 

   ຝື່ຳຍວນິຍຳນຂອງຄນົຂະຫຍນັໝັື່ນພຽນຈະອໍ້ວນພີ 

 5 ຄນົຊອບທ  ຳກຽດຊງັຄວຳມບ ື່ ຈງິ 

   ແຕື່ຄນົຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍປະພ ດໜໍ້ຳລງັກຽດ ແລະອບັອຳຍຂຳຍໜໍ້ຳ 

 6 ຄວຳມຊອບທ  ຳຄຸໍ້ມຄອງຜ ໍ້ທີື່ ທຳງຂອງຕນົທື່ຽງທ  ຳ 

   ແຕື່ຄວຳມຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍລ ົໍ້ມຄນົບຳບ 

 7 ຄນົທີື່ ວື່ຳຕນົຮ ັື່ງມ ີແຕື່ບ ື່ ມຫີຍງັເລີຍກ ມ ີ

   ຄນົທີື່ ວື່ຳຕນົເປັນຄນົຈນົ ແຕື່ມຊີບັສມົບດັເປັນຈ  ຳນວນຫລຳຍກ ມຢີ ື່ 

 8 ຄື່ຳໄຖື່ຊວີດິຂອງຄນົຄ ຊບັສມົບດັຂອງລຳວ 

   ແຕື່ຄນົຍຳກຈນົບ ື່ ຟງັຄ  ຳຕ  ຳໜິ 

 9 ແສງສະຫວື່ຳງຂອງຄນົຊອບທ  ຳກ ສື່ອງແສງ 

   ແຕື່ຕະກຽງຂອງຄນົຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍຈະຖ ກດບັ 

 10 ເພຳະຄວຳມອວດຕວົເທົື່ ຳນ ັໍ້ນ ກຳນຜິດກນັຈ ື່ງເກດີຂ ໍ້ນ 

   ແຕື່ປນັຍຳຢ ື່ກບັບນັດຳຜ ໍ້ທີື່ ຮບັຄ  ຳແນະນ  ຳ 
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 11 ຊບັສມົບດັທີື່ ໄດໍ້ມຳ ໂດຍວທີິງ ື່ຳຍໆ ຈະສ ນເສຍລງົ 

   ແຕື່ບກຸຄນົທີື່ ຮວບຮວມ ໂດຍກຳນງຳນຈະໄດໍ້ເພີື່ ມພ ນຂ ໍ້ນ 

 12 ຄວຳມຫວງັທີື່ ຖ ກຖື່ວງໄວໍ້ເຮັດໃຫໍ້ໃຈເຈບັຊ  ໍ້ຳ 

   ແຕື່ຄວຳມປຳດຖະໜຳທີື່ ສ  ຳເລັດແລໍ້ວກ ເປັນຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ແຫື່ງຊວີດິ 

 13 ບກຸຄນົຜ ໍ້ໝິື່ ນປະໝຳດພຣະທ  ຳຈະຖ ກທ  ຳລຳຍ 

   ແຕື່ບກຸຄນົຜ ໍ້ຢ  ຳເກງພຣະບນັຍດັຈະໄດໍ້ຮບັບ  ຳເໜັດ 

 14 ຄ  ຳສອນຂອງນກັປຳດເປັນນ  ໍ້ຳພແຸຫື່ງຊວີດິ 

   ເພ ື່ ອໃຫໍ້ຫລີກຈຳກບໍ້ວງແຮໍ້ວຂອງຄວຳມຕຳຍ 

 15 ຄວຳມເຂົໍ້ຳໃຈທີື່ ດກີ ໄດໍ້ຮບັຄວຳມຍນິດ ີ

   ແຕື່ຫນົທຳງຂອງຄນົລະເມດີກ ຍຳກລ  ຳບຳກຫລຳຍ 

 16 ບນັດຳຄນົທີື່ ຮອບຄອບເຮັດທກຸຢື່ຳງດໍ້ວຍຄວຳມຮ ໍ້ 

   ແຕື່ຄນົໂງ ື່ກ ອວດຄວຳມໂງ ື່ຂອງຕນົ 

 17 ຜ ໍ້ສ ົື່ງຂື່ຳວທີື່ ຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍຫລງົໄປໃນຄວຳມຮໍ້ຳຍ 

   ແຕື່ຜ ໍ້ສ ົື່ງຂື່ຳວທີື່ ສດັຊ ື່ ນ  ຳກຳນຮກັສຳມຳໃຫໍ້ 

 18 ຄວຳມຍຳກຈນົ ແລະຄວຳມອບັອຳຍມຳເຖງິບກຸຄນົທີື່ ເມນີເສີຍຕ ື່ ຄ  ຳສ ັື່ງສອນ 

   ແຕື່ບກຸຄນົທີື່ ສນົໃຈຄ  ຳຕກັເຕ ອນກ ໄດໍ້ຮບັກຽດ 

 19 ຄວຳມປຳດຖະໜຳທີື່ ສ  ຳເລັດເປັນຂອງຫວຳນສ  ຳລບັຈດິວນິຍຳນ 

   ແຕື່ກຳນຫລີກໜີຈຳກຄວຳມຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍກ ເປັນສິື່ ງໜໍ້ຳກຽດຊງັແກື່ຄນົໂງ ື່ 

 20 ບກຸຄນົທີື່ ຍື່ຳງກບັນກັປຳດຈະກຳຍເປັນຄນົສະຫລຳດ 

   ແຕື່ເພ ື່ ອນຝ ງຂອງຄນົໂງ ື່ຈະຖ ກທ  ຳລຳຍ 

 21 ຄວຳມຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍຕດິຕຳມຄນົບຳບ 

   ແຕື່ຄນົຊອບທ  ຳຈະໄດໍ້ຮບັຄວຳມດເີປັນບ  ຳເໜັດ 

 22 ຄນົດກີ ປະມ ລະດກົໄວໍ້ໃຫໍ້ແກື່ລ ກຫລຳນ 

   ແຕື່ຊບັສມົບດັຂອງຄນົບຳບນ ັໍ້ນຮວບຮວມໄວໍ້ໃຫໍ້ຄນົຊອບທ  ຳ 

 23 ດນິທີື່ ຄນົຍຳກຈນົໄຖໄວໍ້ກ ເກດີຜນົອດຸມົ 

   ແຕື່ສິື່ ງຂອງຖ ກທ  ຳລຳຍໄດໍ້ ເພຳະຂຳດຄວຳມຍດຸຕທິ  ຳ 

 24 ບກຸຄນົທີື່ ສະຫງວນໄມ ໍ້ແສໍ້ ກ ກຽດຊງັລ ກຊຳຍຂອງຕນົ 

   ແຕື່ຜ ໍ້ທີື່ ຮກັລຳວ ພະຍຳຍຳມຕສີອນລຳວທນັທີ 

 25 ຄນົຊອບທ  ຳຮບັປະທຳນໄດໍ້ຈນົພ ໃຈ 

   ແຕື່ທໍ້ອງຂອງຄນົຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍຈະຫິວ 
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ຄົນສະຫລາດປຽບທຽບກັບຄົນໂງູ່ ຄົນຮັ່ງມີປຽບທຽບກັບຄົນຍາກຈົນ 
 1 ຜ ໍ້ຍງິທງັຫລຳຍທີື່ ມສີະຕປິນັຍຳສໍ້ຳງເຮ ອນຂອງນຳງຂ ໍ້ນ 

   ແຕື່ຜ ໍ້ຍງິທີື່ ໂງ ື່ຮ ໍ້ມນັລງົດໍ້ວຍມ  ຕນົເອງ 

 2 ບກຸຄນົຜ ໍ້ດ  ຳເນນີໃນຄວຳມທື່ຽງທ  ຳກ ຢ ຳເກງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ແຕື່ບກຸຄນົທີື່ ຄດົໂກງໃນທຳງຂອງລຳວກ ໝິື່ ນປະໝຳດພຣະອງົ 

 3 ໃນປຳກຂອງຄນົໂງ ື່ມໄີມ ໍ້ແສໍ້ແຫື່ງຄວຳມຈອງຫອງ 

   ແຕື່ຮມີປຳກຂອງນກັປຳດຈະຮກັສຳພວກເຂົຳໄວໍ້ 

 4 ບື່ອນໃດທີື່ ບ ື່ ມງີວົເຖກິ ບື່ອນນ ັໍ້ນຮຳງຫຍໍ້ຳສະອຳດ 

   ແຕື່ພ ດຜນົອດຸມົ ໄດໍ້ມຳດໍ້ວຍແຮງງວົ 

 5 ພະຍຳນທີື່ ສດັຊ ື່ ຈະບ ື່ ຂີໍ້ຕວົະ 

   ແຕື່ພະຍຳນບ ື່ ຈງິຈະກື່ຳວຄ  ຳຂີໍ້ຕວົະ 

 6 ຄນົມກັເຍຳະເຍີໍ້ຍສະແຫວງຫຳປນັຍຳບ ື່ ພບົ 

   ແຕື່ຄວຳມຮ ໍ້ນ ັ ໍ້ນກ ງ ື່ຳຍແກື່ຄນົທີື່ ມຄີວຳມເຂົໍ້ຳໃຈ 

 7 ຈ ົື່ງໄປໃຫໍ້ພ ົໍ້ນໜໍ້ຳຄນົໂງ ື່ 

   ເມ  ື່ອເຈົໍ້ຳບ ື່ ພບົຮມີປຳກແຫື່ງຄວຳມຮ ໍ້ໃນຕວົລຳວ 

 8 ປນັຍຳຂອງຄນົຮອບຄອບຄ ກຳນເຂົໍ້ຳໃຈທຳງຂອງຕນົ 

   ແຕື່ຄວຳມໂງ ື່ຂອງຄນົບ ື່ ມປີນັຍຳກ ເປັນທີື່ ຫລອກລວງ 

 9 ຄນົໂງ ື່ຈ ໍ້ຳເຍຳະເຍີໍ້ຍເລ ື່ ອງຄວຳມຜິດບຳບ 

   ແຕື່ໃນທື່ຳມກຳງຄນົຊອບທ  ຳ ກ ມຄີວຳມຍນິດ ີ

 10 ຈດິໃຈຮ ໍ້ຄວຳມຂມົຂ ື່ ນຂອງໃຈເອງ 

   ແລະບ ື່ ມໃີຜມຳເຂົໍ້ຳສື່ວນໃນຄວຳມຊ ື່ ນບຳນຂອງມນັ 

 11 ເຮ ອນຂອງຄນົຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍຈະຖ ກລ ົໍ້ມ 

   ແຕື່ເຕັນຂອງຄນົທື່ຽງທ  ຳຈະຮຸື່ງເຮ ອງ 

 12 ມທີຳງໜ ື່ ງຊ ື່ ງຄນົເຮົຳເບິື່ ງວື່ຳຖ ກຕໍ້ອງ 

   ແຕື່ມນັສິໍ້ນສດຸລງົທີື່ ທຳງຂອງຄວຳມຕຳຍ 

 13 ເຖງິແມ ື່ນໃຈຂອງຄນົທີື່ ຍິໍ້ມຫວົກ ໂສກເສົໍ້ຳ 

   ແລະທີື່ ສດຸຂອງຄວຳມຊ ື່ ນບຳນນ ັໍ້ນ ຄ ຄວຳມທກຸໂສກ 

 14 ຄນົທີື່ ມໃີຈຖອຍຫລງັກບັຈະໄດໍ້ຜນົຈຳກທຳງຂອງລຳວຈນົເຕັມ 

   ແລະຄນົດກີ ຈະໄດໍ້ຜນົດແີຫື່ງກຳນກະທ  ຳຂອງລຳວ 

 15 ຄນົໂງ ື່ເຊ ື່ ອຖ ຄ  ຳເວົໍ້ຳທກຸຢື່ຳງ 

   ແຕື່ຄນົຮອບຮ ໍ້ເບິື່ ງວື່ຳຕນົກ  ຳລງັໄປທຳງໃດ 

 16 ຄນົມປີນັຍຳກ ຢ ຳເກງ ແລະຫລີກໜີຈຳກຄວຳມຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍ 
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   ແຕື່ຄນົໂງ ື່ດື່ຳວື່ຳດໍ້ວຍຄວຳມໝັໍ້ນໃຈ 

 17 ຄນົຮໍ້ຳຍງ ື່ຳຍປະພ ດໂງ ື່ຈ ໍ້ຳ 

   ແລະຄນົວຳງແຜນຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍກ ເປັນທີື່ ກຽດຊງັ 

 18 ຄນົໂງ ື່ໄດໍ້ຄວຳມໂງ ື່ເປັນມ ລະດກົ 

   ແຕື່ຄນົຮອບຮ ໍ້ກ ມຄີວຳມຮ ໍ້ເປັນມງົກດຸ 

 19 ຄນົຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍຂຳບຄນົດ ີ

   ແລະຄນົຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍຂຳບຢ ື່ທີື່ ປະຕ ເມ  ອງຂອງຄນົຊອບທ  ຳ 

 20 ຄນົຍຳກຈນົນ ັໍ້ນ ແມ ື່ນເພ ື່ ອນບໍ້ຳນຂອງຕນົກ ກຽດຊງັ 

   ແຕື່ຄນົຮ ັື່ງມ ີມສີະຫຳຍຫລວງຫລຳຍ 

 21 ຄນົທີື່ ໝິື່ ນປະໝຳດເພ ື່ ອນບໍ້ຳນຂອງຕນົກ ເຮັດບຳບ 

   ແຕື່ບກຸຄນົທີື່ ເມດຕຳຄນົຍຳກຈນົ ກ ເປັນສກຸ 

 22 ຄນົທີື່ ຄິດກຳນຊ ົື່ວນ ັໍ້ນບ ື່ ຜິດບ  

   ບນັດຳຜ ໍ້ທີື່ ຄິດກຳນດກີ ຈະພບົຄວຳມເມດຕຳ ແລະຄວຳມຈງິ 

 23 ມກີ  ຳໄລຢ ື່ໃນງຳນທກຸຢື່ຳງ ພຽງແຕື່ຄ  ຳເວົໍ້ຳແຫື່ງຮມີປຳກນ ັໍ້ນ 

   ໂນໍ້ມໄປທຳງຄວຳມຂຳດແຄນ 

 24 ມງົກດຸຂອງນກັປຳດ ຄ ຄວຳມອດຸມົຮ ັື່ງມຂີອງຕນົ 

   ແຕື່ຄວຳມໂງ ື່ຂອງຄນົບ ື່ ມປີນັຍຳ ຄ ຄວຳມໂງ ື່ຈ ໍ້ຳ 

 25 ພະຍຳນສດັຊ ື່ ຈະຊື່ວຍຊວີດິໃຫໍ້ລອດພ ົໍ້ນ 

   ແຕື່ພະຍຳນບ ື່ ຈງິຈະກື່ຳວຄ  ຳຂີໍ້ຕວົະ 

 26 ຄວຳມຢ ຳເກງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເຮັດໃຫໍ້ຄນົຢ ື່ຢື່ຳງໝັໍ້ນໃຈຫລຳຍ 

   ລ ກຫລຳນຂອງລຳວຈະມທີີື່ ເພິື່ ງ 

 27 ຄວຳມຢ ຳເກງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເປັນນ  ໍ້ຳພແຸຫື່ງຊວີດິ 

   ເພ ື່ ອຜ ໍ້ໜ ື່ ງຜ ໍ້ໃດຈະຫລີກຈຳກບໍ້ວງແຮໍ້ວຂອງຄວຳມຕຳຍໄດໍ້ 

 28 ໃນປະຊຳຊນົ ກ ມກີຽດຂອງກະສດັ 

   ແຕື່ບ ື່ ມປີະຊຳຊນົ ເຈົໍ້ຳນຳຍ ກ ຖ ກທ  ຳລຳຍ 

 29 ບກຸຄນົທີື່ ຮ ໍ້ຳຍຊໍ້ຳ ກ ມຄີວຳມເຂົໍ້ຳໃຈຫລຳຍ 

   ແຕື່ບກຸຄນົທີື່ ໃຈຮໍ້ຳຍໄວກ ຍກົຍໍ້ອງຄວຳມໂງ ື່ 

 30 ໃຈທີື່ ສະຫງບົໃຫໍ້ຊວີດິແກື່ເນ ໍ້ອໜງັ 

   ແຕື່ຄວຳມອິດສຳເຮັດໃຫໍ້ກະດ ກຜື່ອຍ 

 31 ຜ ໍ້ບບີບງັຄບັຄນົຍຳກຈນົ ໝິື່ ນປະໝຳດພຣະຜ ໍ້ສໍ້ຳງຂອງລຳວ 

   ແຕື່ບກຸຄນົທີື່ ຖວຳຍກຽດແກື່ພຣະອງົ ກ ເມດຕຳຕ ື່ ຄນົຂດັສນົ 

 32 ຄນົຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍ ກ ຖ ກໄລື່ອອກຕຳມກຳນເຮັດຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍຂອງລຳວ 

   ແຕື່ຄນົຊອບທ  ຳມຄີວຳມຫວງັໃນຄວຳມຕຳຍຂອງລຳວ 
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 33 ປນັຍຳອຳໄສຢ ື່ໃນໃຈຂອງຄນົທີື່ ມຄີວຳມເຂົໍ້ຳໃຈ 

   ແຕື່ສິື່ ງທີື່ ຢ ື່ທື່ຳມກຳງບນັດຳຄນົໂງ ື່ ກ ປຳກດົຕວົ 

 34 ຄວຳມຊອບທ  ຳເຊດີຊ ປະຊຳຊຳດໜ ື່ ງ 

   ແຕື່ບຳບເປັນເຫດໃຫໍ້ຊນົຊຳດໜ ື່ ງ ຖ ກຕ  ຳໜິ 

 35 ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນທີື່ ສະຫລຽວສະຫລຳດກ ໄດໍ້ຮບັຄວຳມຍນິດຈີຳກກະສດັ 

   ແຕື່ພະພິໂລດຂອງພະອງົ ກ ຕກົລງົເທິງຜ ໍ້ທີື່ ປະພ ດໜໍ້ຳລະອຳຍ 

ບົດທີ 15 
ຄວາມດີປຽບທຽບກັບຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ 

 1 ຄ  ຳຕອບອື່ອນຫວຳນເຮັດໃຫໍ້ຄວຳມຮໍ້ຳຍຖອຍຫື່ຳງອອກໄປ 

   ແຕື່ຄ  ຳຍວົະເຮັດໃຫໍ້ຄວຳມໃຈຮໍ້ຳຍເກດີຂ ໍ້ນ 

 2 ລີໍ້ນຂອງນກັປຳດໃຊໍ້ຄວຳມຮ ໍ້ຢື່ຳງຖ ກຕໍ້ອງ 

   ແຕື່ປຳກຂອງຄນົໂງ ື່ ຖອກຄວຳມໂງ ື່ອອກມຳ 

 3 ພຣະເນດຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຢ ື່ໃນທກຸແຫື່ງຫນົ 

   ຊງົເຝົໍ້ຳເບິື່ ງຄນົຊ ົື່ວ ແລະຄນົດ ີ

 4 ລີໍ້ນທີື່ ສພຸຳບເປັນຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ແຫື່ງຊວີດິ 

   ແຕື່ລີໍ້ນທີື່ ປະຈບົປະແຈງເຮັດໃຫໍ້ນ  ໍ້ຳໃຈແຕກສະຫລຳຍ 

 5 ຄນົໂງ ື່ໝິື່ ນປະໝຳດຄ  ຳສ ັື່ງສອນພ ື່ ຂອງຕນົ 

   ແຕື່ຜ ໍ້ທີື່ ສນົໃຈຄ  ຳຕກັເຕ ອນ ກ ເປັນຜ ໍ້ຮອບຮ ໍ້ 

 6 ໃນເຮ ອນຂອງຄນົຊອບທ  ຳມຄີງັຊບັຫລຳຍ 

   ແຕື່ຄວຳມລ  ຳບຳກຕກົຢ ື່ກບັລຳຍໄດໍ້ຂອງຄນົຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍ 

 7 ຮມີປຳກຂອງນກັປຳດກະຈຳຍຄວຳມຮ ໍ້ 

   ແຕື່ຄວຳມຄິດຂອງຄນົໂງ ື່ບ ື່ ເປັນເຊັື່ ນນ ັໍ້ນ 

 8 ເຄ ື່ ອງຖວຳຍບ ຊຳຂອງຄນົຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍເປັນທີື່ ໜໍ້ຳກຽດຊງັແກື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ແຕື່ຄ  ຳອະທິຖຳນຂອງຄນົທື່ຽງທ  ຳເປັນທີື່ ປິຕຍິນິດແີກື່ພຣະອງົ 

 9 ທຳງຂອງຄນົຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍເປັນທີື່ ໜໍ້ຳກຽດຊງັແກື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ແຕື່ພຣະອງົຊງົຮກັຜ ໍ້ທີື່ ຕດິຕຳມຄວຳມຊອບທ  ຳ 

 10 ຜ ໍ້ທີື່ ປະຖິໍ້ມທຳງດ ີກ ຖ ວື່ຳກຳນລງົໂທດເປັນສິື່ ງທີື່ ໜກັໃຈ 

   ຜ ໍ້ທີື່ ກຽດຊງັຄ  ຳເຕ ອນສະຕຈິະຕຳຍ 

 11 ນຳລກົ ແລະແດນຄນົຕຳຍກ ປະກດົແຈ ໍ້ງຢ ື່ສະເພຳະພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ໃຈແຫື່ງບດຸທງັຫລຳຍຂອງມະນດຸຈະແຈ ໍ້ງສະເພຳະພຣະອງົຍິື່ ງກວື່ຳນ ັໍ້ນຈກັເທົື່ ຳໃດ 

 12 ຄນົມກັເຍຳະເຍີໍ້ຍບ ື່ ຮກັຄນົທີື່ ຕກັເຕ ອນຕນົ 

   ທງັຈະບ ື່ ໄປຫຳນກັປຳດ 
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 13 ໃຈທີື່ ຍນິດເີຮັດໃຫໍ້ໃບໜໍ້ຳຊ ື່ ນບຳນ 

   ແຕື່ໂດຍຄວຳມເສຍໃຈ ຈດິວນິຍຳນກ ມວົໝອງລງົ 

 14 ໃຈຂອງຜ ໍ້ທີື່ ມຄີວຳມເຂົໍ້ຳໃຈ ກ ສະແຫວງຫຳຄວຳມຮ ໍ້ 

   ແຕື່ປຳກຂອງຄນົໂງ ື່ກນິຄວຳມໂງ ື່ເປັນອຳຫຳນ 

 15 ທກຸໆວນັຂອງຄນົທີື່ ທກຸໃຈ ກ ຮ ໍ້ຳຍ 

   ແຕື່ຄນົທີື່ ມໃີຈຊ ື່ ນບຳນມກີຳນກນິລໍ້ຽງຕ ື່ ເນ ື່ ອງກນັ 

 16 ມຊີບັນໍ້ອຍ ແຕື່ມຄີວຳມຢ ຳເກງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ດກີວື່ຳມຄີງັຊບັໃຫຍື່ ແຕື່ມຄີວຳມລ  ຳບຳກຢ ື່ດ ໍ້ວຍ 

 17 ກນິຜກັເປັນອຳຫຳນໃນບື່ອນທີື່ ມຄີວຳມຮກັ 

   ກ ດກີວື່ຳກນິຊີໍ້ນງວົພໍ້ອມກບັຄວຳມກຽດຊງັຢ ື່ດ ໍ້ວຍ 

 18 ຄນົໃຈຮໍ້ອນກ ື່ກຳນຜິດຖຽງກນັ 

   ແຕື່ຜ ໍ້ທີື່ ຮ ໍ້ຳຍຊໍ້ຳ ກ ລະງບັກຳນຕ ື່ ສ ໍ້ກນັ 

 19 ທຳງຂອງຄນົຂີໍ້ຄໍ້ຳນເປັນເໝ ອນກບັຮ ົໍ້ວໜຳມ 

   ແຕື່ກຳນດ  ຳເນນີຊວີດິຂອງຄນົຊອບທ  ຳເປັນທຳງຫລວງຮຳບພຽງສະເໝີ 

 20 ລ ກຊຳຍທີື່ ສະຫລຳດເຮັດໃຫໍ້ພ ື່ ຍນິດ ີ

   ແຕື່ຄນົໂງ ື່ໝິື່ ນປະໝຳດແມ ື່ຂອງຕນົ 

 21 ຄວຳມໂງ ື່ເປັນຄວຳມຊ ື່ ນບຳນແກື່ບກຸຄນົຜ ໍ້ບ ື່ ມສີະຕປິນັຍຳ 

   ແຕື່ຄນົທີື່ ມຄີວຳມເຂົໍ້ຳໃຈ ຈະດ  ຳເນນີໃນຄວຳມທື່ຽງທ  ຳ 

 22 ປຳດສະຈຳກກຳນປ ກສຳຫຳລ  ແຜນງຳນກ ລ ົໍ້ມເຫລວ 

   ແຕື່ມຜີ ໍ້ແນະນ  ຳຫລຳຍ ໆແຜນງຳນນ ັໍ້ນກ ສ  ຳເລັດ 

 23 ຄ  ຳຕອບຈຳກປຳກທີື່ ເໝຳະສມົກ ເປັນຄວຳມຊ ື່ ນບຳນແກື່ຄນົ 

   ຄ  ຳດຽວທີື່ ຖ ກເວລຳກ ດແີທໍ້ ໆ 

 24 ທຳງແຫື່ງຊວີດິນ  ຳຄນົສະຫລຳດຂ ໍ້ນໄປສ ື່ເບ ໍ້ອງເທິງ 

   ເພ ື່ ອລຳວຈະໄດໍ້ຫລີກໜີຈຳກນຳລກົເບ ໍ້ອງລຸື່ມ 

 25 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະຊງົຮ ໍ້ເຮ ອນຂອງຄນົຈອງຫອງ 

   ແຕື່ໃຫໍ້ຂອບເຂດຂອງແມ ື່ໝໍ້ຳຍຄງົຢ ື່ 

 26 ຄວຳມຄິດຂອງຄນົຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍເປັນສິື່ ງທີື່ ໜໍ້ຳກຽດຊງັແກື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ແຕື່ຖໍ້ອຍຄ  ຳຂອງຄນົບ ລິສດຸເປັນຖໍ້ອຍຄ  ຳທີື່ ພ ພຣະໄທ 

 27 ບກຸຄນົຜ ໍ້ຊອກຫຳກ  ຳໄລກ ສໍ້ຳງຄວຳມລ  ຳບຳກແກື່ຄວົເຮ ອນຂອງຕນົ 

   ແຕື່ບກຸຄນົຜ ໍ້ກຽດຊງັສິນບນົຈະມຊີວີດິຢ ື່ 

 28 ໃຈຂອງຄນົຊອບທ  ຳຄ  ຳນ ງວື່ຳຈະຕອບຢື່ຳງໃດ 

   ແຕື່ປຳກຂອງຄນົຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍຖອກສິື່ ງຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍອອກ 

 29 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົຢ ື່ຫື່ຳງໄກຈຳກຄນົຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍ 
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   ແຕື່ພຣະອງົຊງົຮບັຟງັຄ  ຳອະທິຖຳນຂອງຄນົຊອບທ  ຳ 

 30 ແສງສະຫວື່ຳງຂອງຕຳເຮັດໃຫໍ້ໃຈຊ ື່ ນບຳນ 

   ແລະຂື່ຳວດເີຮັດໃຫໍ້ກະດ ກສດົຊ ື່ ນ 

 31 ຫ ທີື່ ຟງັຄ  ຳຕກັເຕ ອນທີື່ ໃຫໍ້ຊວີດິ 

   ຈະຢ ື່ທື່ຳມກຳງນກັປຳດ 

 32 ຜ ໍ້ທີື່ ເມນີເສີຍຕ ື່ ຄ  ຳສ ັື່ງສອນກ ໝິື່ ນປະໝຳດຈດິໃຈຕນົເອງ 

   ແຕື່ຜ ໍ້ທີື່ ຟງັຄ  ຳຕກັເຕ ອນກ ໄດໍ້ຄວຳມເຂົໍ້ຳໃຈ 

 33 ຄວຳມຢ ຳເກງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເປັນກຳນສອນໃຫໍ້ເກດີປນັຍຳ 

   ແລະຄວຳມຖື່ອມໃຈຍື່ຳງຢ ື່ຕ ື່ໜໍ້ຳກຽດສກັສີ 

ບົດທີ 16 
ຄວາມດີປຽບທຽບກັບຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ 

 1 ທງັແຜນງຳນຂອງຈດິໃຈມະນດຸ 

   ແລະຄ  ຳຕອບຂອງລີໍ້ນ ມຳຈຳກ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 
 2 ທຳງທງັໝດົຂອງມະນດຸ ກ ບ ລິສດຸໃນສຳຍຕຳຂອງລຳວ 

   ແຕື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົຊ ັື່ງເບິື່ ງຈດິໃຈ 

 3 ຈ ົື່ງມອບງຳນຂອງເຈົໍ້ຳໄວໍ້ກບັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ແລະແຜນງຳນຂອງເຈົໍ້ຳຈະໄດໍ້ຮບັກຳນສະຖຳປະນຳ 

 4 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົສໍ້ຳງທກຸສິື່ ງໄວໍ້ ເພ ື່ ອພຣະອງົເອງ 

   ແມ ື່ນຄນົຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍ ກ ເພ ື່ ອວນັຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍ 

 5 ທກຸຄນົທີື່ ມໃີຈຈອງຫອງ ກ ເປັນທີື່ ກຽດຊງັແກື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ເຖງິແມ ື່ນໃຜລງົມ  ຊື່ວຍກ ຕຳມ ພວກເຂົຳຈະພ ົໍ້ນໂທດກ ບ ື່ ໄດໍ້ 

 6 ຄວຳມເມດຕຳ ແລະຄວຳມຈງິໄດໍ້ລ ບຄວຳມຊ ົື່ວຊໍ້ຳ 

   ແລະຄນົຫລີກຄວຳມຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍໄດໍ້ໂດຍຄວຳມຢ ຳເກງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 
 7 ເມ  ື່ອທຳງຂອງມະນດຸເປັນທີື່ ພ ພຣະໄທແກື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ແມ ື່ນສດັຕ ຂອງລຳວນ ັໍ້ນ ພຣະອງົກ ຊງົເຮັດໃຫໍ້ຄ ນດກີບັລຳວໄດໍ້ 

 8 ມໜີໍ້ອຍ ແຕື່ມຄີວຳມຊອບທ  ຳ 

   ກ ດກີວື່ຳມລີຳຍໄດໍ້ຫລຳຍດໍ້ວຍຄວຳມບ ື່ ຍດຸຕທິ  ຳ 

 9 ໃຈຂອງມະນດຸວຳງແຜນງຳນຂອງລຳວ 

   ແຕື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົນ  ຳທຳງເດນີຂອງລຳວ 

 10 ຄ  ຳຕດັສິນອນັມຳຈຳກ ພຣະເຈົ້າ ຢ ື່ທີື່ ຮມີພະໂອດຂອງກະສດັ 

   ພະໂອດຂອງພະອງົບ ື່ ລະເມດີໃນກຳນພິພຳກສຳ 

 11 ຕຳຊງິ ແລະຕຳຊ ັື່ງທື່ຽງທ  ຳເປັນຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  
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   ໝຳກໂຕໍ້ນທງັໝດົໃນຖງົເປັນພຣະລຳຊະກດິຂອງພຣະອງົ 

 12 ກຳນເຮັດຄວຳມຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍເປັນທີື່ ໜໍ້ຳກຽດຊງັຕ ື່ ກະສດັ 

   ເພຳະວື່ຳພະທີື່ ນ ັື່ງນ ັ ໍ້ນ ຖ ກສະຖຳປະນຳໄວໍ້ດໍ້ວຍຄວຳມຊອບທ  ຳ 

 13 ຮມີປຳກທີື່ ຊອບທ  ຳເປັນທີື່ ປິຕຍິນິດແີກື່ກະສດັ 

   ແລະພະອງົຊງົຮກັຜ ໍ້ທີື່ ເວົໍ້ຳສິື່ ງທີື່ ຖ ກຕໍ້ອງ 

 14 ພະພິໂລດຂອງກະສດັເປັນຜ ໍ້ສ ົື່ງຂື່ຳວຂອງຄວຳມຕຳຍ 

   ແຕື່ນກັປຳດຈະລະງບັໄດໍ້ 

 15 ໃນແສງສະຫວື່ຳງແຫື່ງພະພກັຂອງກະສດັມຊີວີດິ 

   ແລະໃນຄວຳມພ ພະໄທຂອງພະອງົ ກ ເປັນເໝ ອນດ ັື່ງເມກທີື່ ນ  ຳຝນົໜກັປຳຍລະດ ມຳ 

 16 ໄດໍ້ປນັຍຳ ກ ດກີວື່ຳໄດໍ້ທອງຄ  ຳຈກັເທົື່ ຳໃດ 

   ທີື່ ຈະໄດໍ້ຄວຳມເຂົໍ້ຳໃຈ ກ ດກີວື່ຳເລ ອກເອົຳເງນິ 

 17 ທຳງຫລວງຂອງຄນົທື່ຽງທ  ຳຫນັອອກຈຳກຄວຳມຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍ 

   ຜ ໍ້ທີື່ ຄຸໍ້ມຄອງທຳງຂອງຕນົກ ຮກັສຳຊວີດິຂອງລຳວໄວໍ້ 

 18 ຄວຳມຈອງຫອງຍື່ຳງນ  ຳໜໍ້ຳກຳນຖ ກທ  ຳລຳຍ 

   ແລະຈດິໃຈທີື່ ຍິື່ ງຈອງຫອງນ  ຳໜໍ້ຳກຳນລ ົໍ້ມລງົ 

 19 ກຳນຈະເປັນຄນົທີື່ ມໃີຈຖື່ອມ ຢ ື່ກບັຄນົຍຳກຈນົ 

   ກ ດກີວື່ຳແບື່ງຂອງຢ ດມຳໄດໍ້ກບັຄນົຈອງຫອງ 

 20 ຜ ໍ້ຈດັກຳນທລຸະກດິຢື່ຳງສະຫລຽວສະຫລຳດຈະພບົຂອງດ ີ

   ແລະຄນົທີື່ ວຳງໃຈໃນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະເປັນສກຸ 

 21 ຄນົໃຈສະຫລຳດເອີໍ້ນວື່ຳ ເປັນຄນົມຄີວຳມຮອບຄອບ 

   ແລະຄວຳມຫວຳນແຫື່ງຮມີປຳກເພີື່ ມກຳນຮຽນຮ ໍ້ 

 22 ຄວຳມເຂົໍ້ຳໃຈເປັນນ  ໍ້ຳພແຸຫື່ງຊວີດິແກື່ຜ ໍ້ທີື່ ມຄີວຳມເຂົໍ້ຳໃຈ 

   ແຕື່ຄ  ຳສ ັື່ງສອນຂອງຄນົໂງ ື່ເປັນຄວຳມໂງ ື່ຈ ໍ້ຳ 

 23 ໃຈຂອງນກັປຳດເຮັດໃຫໍ້ປຳກຂອງຕນົສຂຸມຸ 

   ແລະເພີື່ ມກຳນຮຽນຮ ໍ້ແກ ື່ຮມີປຳກຂອງລຳວ 

 24 ຖໍ້ອຍຄ  ຳຊມົຊ ື່ ນເໝ ອນກບັຮງັເຜີໍ້ງ 

   ເປັນຄວຳມຫວຳນແກື່ຈດິວນິຍຳນ ແລະເປັນອະນຳໄມແກື່ກະດ ກ 

 25 ມທີຳງໜ ື່ ງ ຊ ື່ ງຄນົເຮົຳເບິື່ ງຄ ກບັວື່ຳຖ ກຕໍ້ອງ 

   ແຕື່ມນັສິໍ້ນສດຸລງົທີື່ ທຳງຂອງຄວຳມຕຳຍ 

 26 ຄນົທີື່ ເຮັດວຽກກ ເຮັດວຽກເພ ື່ ອຕນົເອງ 

   ເພຳະປຳກຂອງລຳວໄດໍ້ກະຕຸໍ້ນລຳວໄປ 

 27 ຄນົອະທ  ຳຂດຸຄ ົໍ້ນຄວຳມຊ ົື່ວ 

   ແລະໃນຮມີປຳກຂອງລຳວເປັນເໝ ອນກບັໄຟລວກ 
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 28 ຄນົປະຈບົປະແຈງແພື່ກຳນຜິດຖຽງກນັ 

   ແລະຜ ໍ້ທີື່ ມກັນນິທຳ ກ ແຍກເພ ື່ ອນສະນດິອອກຈຳກກນັ 

 29 ຄນົທຳລນຸລ ໍ້ລວງເພ ື່ ອນບໍ້ຳນຂອງລຳວ 

   ແລະໄດໍ້ນ  ຳໄປໃນທຳງທີື່ ບ ື່ ດ ີ

 30 ລຳວຂະຫຍບິຕຳວຳງແຜນງຳນປະຈບົປະແຈງ 

   ລຳວເມ ໍ້ມຮມີປຳກຂອງລຳວ ນ  ຳຄວຳມຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍໃຫໍ້ເກດີຂ ໍ້ນ 

 31 ຫວົທີື່ ມຜີມົຫງອກເປັນມງົກດຸແຫື່ງສະຫງ ື່ຳລຳສີ 

   ຖໍ້ຳພບົໃນທຳງແຫື່ງຄວຳມຊອບທ  ຳ 

 32 ຜ ໍ້ທີື່ ຮ ໍ້ຳຍຊໍ້ຳ ກ ດກີວື່ຳຄນົທີື່ ມກີ  ຳລງັຫລຳຍ 

   ແລະຜ ໍ້ທີື່ ປກົຄອງຈດິໃຈຂອງຕນົເອງ ກ ດກີວື່ຳຜ ໍ້ທີື່ ຕເີມ  ອງໄດໍ້ 

 33 ສະຫລຳກນ ັໍ້ນ ລຳວວຳງລງົເທິງຕກັ 

   ແຕື່ກຳນຕດັສິນມຳຈຳກ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ທງັໝດົ 
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ຄຳສັ່ງສອນເລື່ອງຄວາມດີກັບຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ 

 1 ອຳຫຳນແຫໍ້ງໜໍ້ອຍໜ ື່ ງ ພໍ້ອມກບັຄວຳມສະຫງບົ 

   ດກີວື່ຳເຮ ອນທີື່ ມເີຄ ື່ ອງຖວຳຍບ ຊຳເຕັມ ພໍ້ອມກບັກຳນຜິດຖຽງກນັ 

 2 ຂໍ້ຳທຳດທີື່ ສະຫລຽວສະຫລຳດຈະປກົຄອງລ ກຊຳຍຜ ໍ້ປະພ ດຄວຳມອບັອຳຍ 

   ແລະຈະໄດໍ້ສື່ວນແບື່ງມ ລະດກົເທົື່ ຳກບັພວກພີື່ນ ໍ້ອງ 

 3 ກະປກຸມໄີວໍ້ສ  ຳລບັເງນິ ແລະເຕົຳຫລອມໂລຫະມໄີວໍ້ສ  ຳລບັທອງຄ  ຳ 

   ແລະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົທດົລອງໃຈ 

 4 ຜ ໍ້ເຮັດຄວຳມຊ ົື່ວຟງັຄ  ຳເວົໍ້ຳບ ື່ ຈງິ 

   ແລະຄນົຂີໍ້ຕວົະຫງ ື່ຽງຫ ໃຫໍ້ລີໍ້ນທີື່ ບ ື່ ໄວໍ້ວຳງໃຈ 

 5 ບກຸຄນົທີື່ ຫຍ ໍ້ຫຍນັຄນົຍຳກຈນົ ກ ໝິື່ ນປະໝຳດພຣະຜ ໍ້ສໍ້ຳງຂອງລຳວ 

   ບກຸຄນົທີື່ ຍນິດເີມ  ື່ອມຄີວຳມຍຳກລ  ຳບຳກຈະບ ື່ ມໂີທດ ກ ເປັນໄປບ ື່ ໄດໍ້ 

 6 ລ ກຫລຳນເປັນມງົກດຸຂອງຄນົເຖົໍ້ຳ 

   ແລະສະຫງ ື່ຳລຳສີຂອງບດຸຄ ພ ື່ ຂອງລຳວ 

 7 ຄ  ຳເວົໍ້ຳທີື່ ດເີລີດ ບ ື່ ເໝຳະແກື່ຄນົໂງ ື່ສນັໃດ 

   ຮມີປຳກທີື່ ຂີໍ້ຕວົະຍິື່ ງບ ື່ ເໝຳະແກື່ເຈົໍ້ຳນຳຍສນັນ ັໍ້ນ 

 8 ສິນບນົເປັນເໝ ອນເພັດພອຍໃນສຳຍຕຳຂອງເຈົໍ້ຳຂອງ 

   ມນັຈະຫນັໄປທຳງໃດ ກ ຈະເລີນຮຸື່ງເຮ ອງທຳງນ ັໍ້ນ 

 9 ບກຸຄນົຜ ໍ້ປິດບງັກຳນລະເມດີ ກ ຊອກຫຳຄວຳມຮກັ 

   ແຕື່ຄນົກື່ຳວເລ ື່ ອງນ ັໍ້ນຊ  ໍ້ຳຊຳກ ກ ເຮັດໃຫໍ້ເພ ື່ ອນສະນດິແຍກຈຳກກນັ 
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 10 ຄ  ຳຕ  ຳໜິເຂົໍ້ຳໄປໃນຄນົສະຫລຳດ 

   ເລິກກວື່ຳຂໍ້ຽນຕຄີນົໂງ ື່ຈກັຮໍ້ອຍເທ ື່ ອ 

 11 ຄນົຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍກ ສະແຫວງຫຳແຕື່ກຳນແຕກແຍກ 

   ສະນ ັໍ້ນ ຈະມຜີ ໍ້ສ ົື່ງຂື່ຳວໂຫດຮໍ້ຳຍໄປສ ໍ້ລຳວ 

 12 ໃຫໍ້ຄນົໄປພບົແມ ື່ໝີທີື່ ລ ກມນັຖ ກລກັໄປ 

   ກ ຍງັດກີວື່ຳໄປພບົຄນົບ ື່ ມປີນັຍຳໃນຄວຳມໂງ ື່ຂອງລຳວ 

 13 ຖໍ້ຳຄນົໜ ື່ ງຄນົໃດເຮັດຊ ົື່ວຕອບແທນຄວຳມດ ີ

   ຄວຳມຊ ົື່ວຈະບ ື່ ຫວດິຈຳກເຮ ອນຂອງຄນົນ ັໍ້ນ 

 14 ເມ  ື່ອເລີື່ ມຕ ົໍ້ນຜິດຖຽງກນັ ກ ຄ ກບັປື່ອຍນ  ໍ້ຳໃຫໍ້ໄຫລ 

   ສະນ ັໍ້ນ, ຈ ົື່ງເລີກເສຍກື່ອນຈະເກດີກຳນຜິດຖຽງກນັ 

 15 ບກຸຄນົທີື່ ວື່ຳຄນົຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍຖ ກ ແລະບກຸຄນົທີື່ ລງົໂທດຄນົຊອບທ  ຳ 

   ທງັສອງກ ເປັນທີື່ ກຽດຊງັແກື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 
 16 ເປັນຫຍງັຄນົໂງ ື່ຈ ື່ ງມເີງນິໃນມ   ເພ ື່ ອຊ ໍ້ປນັຍຳ 

   ໃນເມ  ື່ອລຳວບ ື່ ມຄີວຳມຄິດ 

 17 ມດິສະຫຳຍກ ມຄີວຳມຮກັຢ ື່ທກຸເວລຳ 

   ແລະພີື່ ນ ໍ້ອງກ ເກດີມຳ ເພ ື່ ອຊື່ວຍກນັຍຳມທກຸຍຳກ 

 18 ຄນົທີື່ ບ ື່ ມຄີວຳມເຂົໍ້ຳໃຈ ກ ໃຫໍ້ຄ  ຳປະຕຍິຳນ 

   ແລະເປັນຜ ໍ້ຮບັປະກນັຕ ື່ໜໍ້ຳເພ ື່ ອນຂອງຕນົ 

 19 ຜ ໍ້ທີື່ ຮກັກຳນລະເມດີ ກ ຮກັກຳນຜິດຖຽງກນັ 

   ຜ ໍ້ທີື່ ເຮັດປະຕ ເຮ ອນຂອງຕນົໃຫໍ້ສ ງ ກ ສະແຫວງຫຳກຳນທ  ຳລຳຍ 

 20 ຜ ໍ້ໜ ື່ ງຜ ໍ້ໃດມໃີຈປະຈບົປະແຈງ ກ ບ ື່ ພບົສິື່ ງທີື່ ດອີນັໃດ 

   ແລະຜ ໍ້ທີື່ ລີໍ້ນບ ື່ ສດັຊ ື່ ກ ຕກົຢ ື່ໃນຄວຳມຍຳກລ  ຳບຳກ 

 21 ພ ື່ ທີື່ ມລີ ກເຮັດຊ ົື່ວຊໍ້ຳ ກ ມຄີວຳມໂສກເສົໍ້ຳ 

   ແລະພ ື່ ຂອງຄນົໂງ ື່ ກ ບ ື່ ມຄີວຳມຊ ື່ ນບຳນ 

 22 ໃຈຊ ື່ ນບຳນເປັນຢຳຢື່ຳງດ ີ

   ແຕື່ຈດິໃຈທີື່ ບ ື່ ມຄີວຳມອດົທນົເຮັດໃຫໍ້ກະດ ກຫື່ຽວແຫໍ້ງ 

 23 ຄນົຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍຮບັສິນບນົຈຳກບື່ອນລບັລີໍ້ 

   ເພ ື່ ອປັື່ນປື່ວນທຳງແຫື່ງຄວຳມຍດຸຕທິ  ຳ 

 24 ຄນົທີື່ ມຄີວຳມເຂົໍ້ຳໃຈ ລຳວຕ ັໍ້ງໜໍ້ຳມຸ ໍ້ງໄປສ ື່ປນັຍຳ 

   ແຕື່ຕຳຂອງຄນົໂງ ື່ຢ ື່ທີື່ ສດຸປຳຍແຜື່ນດນິໂລກ 

 25 ລ ກຊຳຍໂງ ື່ ກ ເປັນຄວຳມທກຸໂສກແກື່ພ ື່ 

   ແລະເປັນຄວຳມຂມົຂ ື່ ນແກື່ຍງິຜ ໍ້ໃຫໍ້ກ  ຳເນດີ 

 26 ກຳນລງົໂທດຄນົຍດຸຕທິ  ຳກ ບ ື່ ດ ີ
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   ກຳນຕເີຈົໍ້ຳນຳຍ ເພຳະເຫດຄວຳມທື່ຽງທ  ຳກ ຜິດ 

 27 ບກຸຄນົທີື່ ຫໍ້ຳມຖໍ້ອຍຄ  ຳຂອງລຳວ ກ ເປັນຄນົມຄີວຳມຮ ໍ້ 

   ແລະຜ ໍ້ທີື່ ມຈີດິໃຈເຢັນ ກ ເປັນຄນົມຄີວຳມເຂົໍ້ຳໃຈ 

 28 ເຖງິຈະເປັນຄນົໂງ ື່ ຫຳກມດິງຽບຢ ື່ ກ ຖ ວື່ຳເປັນຄນົທີື່ ສະຫລຳດ 

   ຄນົທີື່ ງບັປຳກຂອງຕນົໄວໍ້ ກ ຖ ວື່ຳເປັນຄນົມຄີວຳມເຂົໍ້ຳໃຈ 

ບົດທີ 18 
ຄຳສັ່ງສອນເລື່ອງຄວາມຊອບທຳ 

 1 ຄນົທີື່ ຫລບົຕວົໄປຈຳກຜ ໍ້ອ ື່ ນ ຕ ັໍ້ງໃຈເຮັດຕຳມໃຈຕນົເອງ 

   ແລະບ ື່ ເຫັນພໍ້ອມກບັສະຕປິນັຍຳທງັຫລຳຍ 

 2 ຄນົໂງ ື່ບ ື່ ເພີດເພີນໃນຄວຳມເຂົໍ້ຳໃຈ 

   ແຕື່ເພີດເພີນໃນກຳນສະແດງຄວຳມຄິດເຫັນຂອງຕນົເທົື່ ຳນ ັໍ້ນ 

 3 ເມ  ື່ອຄນົຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍມຳເຖງິ ຄວຳມໝິື່ ນປະໝຳດກ ມຳດໍ້ວຍ 

   ແລະຄວຳມອບັອຳຍມຳກບັຄວຳມບ ື່ ມກີຽດ 

 4 ຄ  ຳເວົໍ້ຳຂອງຄນົເຮົຳເປັນນ  ໍ້ຳເລິກ 

   ນ  ໍ້ຳພແຸຫື່ງປນັຍຳເປັນເໝ ອນກບັນ  ໍ້ຳທີື່ ໄຫລ 

 5 ກຳນຈະເຂົໍ້ຳຂໍ້ຳງຄນົຊ ົື່ວ 

   ເພ ື່ ອຈະບງັຄບັຄນົຊອບທ  ຳເລ ື່ ອງຄວຳມຍດຸຕທິ  ຳ ກ ບ ື່ ດ ີ

 6 ຮມີປຳກຂອງຄນົໂງ ື່ນ  ຳກຳນຜິດຖຽງກນັມຳ 

   ແລະປຳກຂອງລຳວ ກ ເຊ ໍ້ອເຊນີກຳນຂໍ້ຽນຕ ີ

 7 ປຳກຂອງຄນົໂງ ື່ເປັນສິື່ ງທ  ຳລຳຍຕວົລຳວເອງ 

   ແລະຮມີປຳກຂອງລຳວກ ເປັນບໍ້ວງແຮໍ້ວດກັຈບັຈດິໃຈຕນົເອງ 

 8 ຖໍ້ອຍຄ  ຳຂອງຜ ໍ້ເວົໍ້ຳນນິທຳ ກ ເປັນເໝ ອນບຳດແຜ 

   ມນັລງົໄປຫຳພຳຍໃນຂອງຮື່ຳງກຳຍ 

 9 ແລໍ້ວຄນົທີື່ ຂີໍ້ຄໍ້ຳນໃນກຳນງຳນ 

   ກ ເປັນພີື່ ນ ໍ້ອງກບັຄນົມກັທ  ຳລຳຍ 

 10 ພຣະນຳມຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເປັນປໍ້ອມເຂັໍ້ມແຂງ 

   ຄນົຊອບທ  ຳແລື່ນເຂົໍ້ຳໄປໃນນ ັໍ້ນ ແລະປອດໄພ 

 11 ຊບັສມົບດັຂອງເສດຖເີປັນເມ  ອງອນັເຂັໍ້ມແຂງຂອງລຳວ 

   ແລະເປັນເໝ ອນກ  ຳແພງສ ງຕຳມຄວຳມຄິດເຫັນຂອງລຳວ 

 12 ໃຈຂອງຄນົກ ຈອງຫອງກື່ອນເຖງິກຳນຖ ກທ  ຳລຳຍ 

   ແຕື່ຄວຳມຖື່ອມໃຈຍື່ຳງຢ ື່ທຳງໜໍ້ຳກຽດ 

 13 ຖໍ້ຳຄນົໜ ື່ ງຄນົໃດຕອບກື່ອນທີື່ ຕນົຈະໄດໍ້ຍນິ 



1099 ສຸພາສິດ 19 
   ກ ເປັນຄວຳມໂງ ື່ ແລະຄວຳມອບັອຳຍຂອງລຳວ 

 14 ຈດິໃຈຂອງຄນົທນົຕ ື່ ຄວຳມເຈບັປື່ວຍໄດໍ້ 

   ແຕື່ຈດິໃຈທີື່ ຊອກຊ  ໍ້ຳຈະມໃີຜທນົໄດໍ້ 

 15 ໃຈຂອງຄນົຮອບຄອບຍື່ອມຫຳຄວຳມຮ ໍ້ 

   ແລະຫ ຂອງນກັປຳດສະແຫວງຫຳຄວຳມຮ ໍ້ 

 16 ຂອງຂວນັຂອງຜ ໍ້ໜ ື່ ງຜ ໍ້ໃດຍື່ອມເປີດທຳງໃຫໍ້ຜ ໍ້ນ ັ ໍ້ນ 

   ແລະນ  ຳລຳວມຳເຖງິຄນົໃຫຍື່ຄນົໂຕ 

 17 ບກຸຄນົຜ ໍ້ເວົໍ້ຳຄະດຂີອງຕນົກື່ອນ ກ ເບິື່ ງຄ ເປັນຝື່ຳຍຖ ກ 

   ຈນົກວື່ຳຝື່ຳຍຕງົກນັຂໍ້ຳມຈະມຳສອບສວນລຳວ 

 18 ກຳນຈບັສະຫລຳກເຮັດໃຫໍ້ກຳນຜິດຖຽງກນັສິໍ້ນສດຸ 

   ແລະຕດັສິນຄ ື່ໂຕໍ້ແຍໍ້ງທີື່ ມກີ  ຳລງັ 

 19 ກຳນຄ ນດກີນັກບັພີື່ ນ ໍ້ອງທີື່ ສະດດຸກນັແລໍ້ວ 

   ກ ຍຳກ ກວື່ຳກຳນຊະນະເມ  ອງທີື່ ເຂັໍ້ມແຂງ 

  ແລະກຳນຜິດຖຽງກນັກ ເປັນເໝ ອນກບັກຳນໄຂປະຕ ເມ  ອງ 

 20 ທໍ້ອງຈະອີື່ ມ ກ ມຳຈຳກຜນົແຫື່ງປຳກຂອງລຳວເອງ 

   ລຳວຈະໜ  ຳໃຈ ເພຳະຜນົອນັເກດີຈຳກຮມີປຳກຂອງຕນົ 

 21 ຄວຳມເປັນ ແລະຄວຳມຕຳຍ ຢ ື່ທີື່ ອ  ຳນຳດຂອງລີໍ້ນ 

   ແລະບນັດຳຜ ໍ້ທີື່ ຮກັມນັກ ຈະກນິຜນົຂອງມນັ 

 22 ບກຸຄນົທີື່ ພບົເມຍກ ພບົຂອງດ ີ

   ແລະໄດໍ້ຄວຳມຍນິດຈີຳກ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 
 23 ຄນົຍຳກຈນົໃຊໍ້ຄ  ຳອໍ້ອນວອນ 

   ແຕື່ຄນົຮ ັື່ງມຕີອບສຽງຫຍຳບຊໍ້ຳ 

 24 ຄນົທີື່ ມເີພ ື່ ອນຕໍ້ອງທ  ຳທື່ຳເຮັດເປັນເພ ື່ ອນ 

   ແຕື່ມມີດິຄນົໜ ື່ ງ ທີື່ ໃກ ໍ້ຊດິຍິື່ ງກວື່ຳພີື່ ນ ໍ້ອງ 

ບົດທີ 19 
ຄົນສະຫລາດປຽບທຽບກັບຄົນໂງູ່ຈ້າ 

 1 ຄນົຍຳກຈນົຜ ໍ້ດ  ຳເນນີໃນຄວຳມສດັຊ ື່ ຂອງລຳວ 

   ກ ດກີວື່ຳຄນົທີື່ ມຮີມີປຳກປະຈບົປະແຈງ ແລະເປັນຄນົໂງ ື່ 

 2 ຄນົທີື່ ຈດິໃຈບ ື່ ມຄີວຳມຮ ໍ້ ກ ບ ື່ ດ ີ

   ແລະຄນົທີື່ ຍື່ຳງຕນີໜກັ ກ ມກັຜິດພຳດ 

 3 ຄວຳມໂງ ື່ຂອງຄນົນ  ຳຄວຳມຈບິຫຳຍມຳເຖງິລຳວ 

   ແລະໃຈຂອງລຳວຕ ື່ ຕໍ້ຳນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 



ສຸພາສິດ 19 1100 
 4 ຊບັສມົບດັເພີື່ ມເພ ື່ ອນເປັນຈ  ຳນວນຫລຳຍ 

   ແຕື່ຄນົຍຳກຈນົ ກ ຖ ກເພ ື່ ອນຂອງລຳວແຍກໄປ 

 5 ພະຍຳນບ ື່ ຈງິ ຈະບ ື່ ໄດໍ້ຮບັໂທດ ກ ເປັນໄປບ ື່ ໄດໍ້ 

   ແລະຜ ໍ້ທີື່ ເວົໍ້ຳຄ  ຳຂີໍ້ຕວົະຈະໜີບ ື່ ພ ົໍ້ນ 

 6 ຄນົເປັນຈ  ຳນວນຫລຳຍເອົຳອກົເອົຳໃຈເຈົໍ້ຳນຳຍ 

   ແລະທກຸຄນົກ ເປັນມດິກບັຄນົທີື່ ໃຫໍ້ຂອງຂວນັ 

 7 ບນັດຳພີື່ ນ ໍ້ອງຂອງຄນົຍຳກຈນົ ກ ຍງັກຽດຊງັລຳວ 

   ມດິສະຫຳຍຈະຍິື່ ງໄກຈຳກລຳວຈກັເທົື່ ຳໃດ 

  ລຳວພະຍຳຍຳມເວົໍ້ຳ ແຕື່ບ ື່ ມໃີຜຍອມຟງັ 

 8 ບກຸຄນົທີື່ ໄດໍ້ປນັຍຳກ ຮກັຈດິໃຈຕນົເອງ 

   ບກຸຄນົຜ ໍ້ຮກັສຳຄວຳມເຂົໍ້ຳໃຈໄວໍ້ຈະພບົສິື່ ງທີື່ ດ ີ

 9 ພະຍຳນບ ື່ ຈງິຈະບ ື່ ໄດໍ້ຮບັໂທດ ກ ເປັນໄປບ ື່ ໄດໍ້ 

   ແລະຄນົທີື່ ເວົໍ້ຳຄ  ຳຂີໍ້ຕວົະຈະຈບິຫຳຍ 

 10 ກຳນທີື່ ຄນົໂງ ື່ຈະຢ ື່ຢື່ຳງສ  ຳລຳນ ກ ບ ື່ ເໝຳະຢ ື່ແລໍ້ວ 

   ກຳນທີື່ ຂໍ້ຳທຳດຈະປກົຄອງເຈົໍ້ຳນຳຍ ກ ຍິື່ ງບ ື່ ເໝຳະຫລຳຍກວື່ຳນ ັໍ້ນອີກ 

 11 ສຳມນັສ  ຳນ ກທີື່ ດເີຮັດໃຫໍ້ຄນົຮໍ້ຳຍຊໍ້ຳ 

   ແລະກຳນເບິື່ ງຂໍ້ຳມກຳນລະເມດີເສຍ ກ ເປັນສະຫງ ື່ຳລຳສີແກື່ລຳວ 

 12 ພະພິໂລດຂອງກະສດັເໝ ອນກບັສຽງຄ  ຳລຳມຂອງສິງໃຫຍື່ 

   ແຕື່ຄວຳມຍນິດຂີອງພະອງົເປັນເໝ ອນດ ັື່ງນ  ໍ້ຳໝອກເທິງຜກັຫຍໍ້ຳ 

 13 ລ ກຊຳຍໂງ ື່ຈ ໍ້ຳເປັນຄວຳມຈບິຫຳຍຂອງພ ື່ ຂອງລຳວ 

   ແລະກຳນຜິດກນັຂອງເມຍ ກ ເປັນເໝ ອນກບັນ  ໍ້ຳຝນົຍໍ້ອຍຢ ື່ບ ື່ ຢດຸ 

 14 ເຮ ອນ ແລະຊບັສມົບດັເປັນມ ລະດກົມຳຈຳກພ ື່ 

   ແຕື່ເມຍທີື່ ຮ ໍ້ເຫັນກ ມຳຈຳກ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 
 15 ຄວຳມຂີໍ້ຄໍ້ຳນເຮັດໃຫໍ້ຫລບັສະນດິ 

   ແລະຄນົຂີໍ້ຄໍ້ຳນຈະຕໍ້ອງຫິວ 

 16 ຄນົທີື່ ຮກັສຳພຣະບນັຍດັ ກ ຮກັສຳຊວີດິຂອງຕນົ 

   ຄນົທີື່ ໝິື່ ນປະໝຳດເສັໍ້ນທຳງທງັຫລຳຍຂອງພຣະອງົກ ຈະເຖງິຕຳຍ 

 17 ບກຸຄນົທີື່ ເມດຕຳຄນົຍຳກຈນົ ກ ໃຫໍ້ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົຢ ມ 

   ແລະພຣະອງົຈະຊງົຕອບແທນແກື່ກຳນກະທ  ຳຂອງລຳວ 

 18 ຈ ົື່ງຕສີອນລ ກຊຳຍຂອງຕນົ ເມ  ື່ອຍງັມຄີວຳມຫວງັ 

   ຢື່ຳໝດົກ  ຳລງັໃຈ ເພຳະກຳນຮໍ້ອງໄຫໍ້ຂອງລຳວ 

 19 ຄນົທີື່ ໃຈຮໍ້ຳຍຈະຕໍ້ອງໄດໍ້ຮບັໂທດ ເພຳະຖໍ້ຳເຈົໍ້ຳຊື່ວຍລຳວໃຫໍ້ພ ົໍ້ນແລໍ້ວ 

   ກ ຕໍ້ອງຊື່ວຍລຳວໃຫໍ້ພ ົໍ້ນອີກ 



1101 ສຸພາສິດ 20 
 20 ຈ ົື່ງຟງັຄ  ຳແນະນ  ຳ ແລະຮບັຄ  ຳສ ັື່ງສອນ 

   ເພ ື່ ອເຈົໍ້ຳຈະໄດໍ້ປນັຍຳສ  ຳລບັອະນຳຄດົ 

 21 ໃນໃຈຂອງມະນດຸມແີຜນງຳນເປັນຈ  ຳນວນຫລຳຍ 

   ແຕື່ຄ  ຳປ ກສຳຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ນ ັໍ້ນແຫລະ ຈະດ  ຳລງົຢ ື່ໄດໍ້ 

 22 ສິື່ ງທີື່ ຄວນປຳດຖະໜຳໃນຕວົມະນດຸ ຄ ຄວຳມເມດຕຳ 

   ແລະຄນົຍຳກຈນົ ກ ຍງັດກີວື່ຳຄນົຂີໍ້ຕວົະ 

 23 ຄວຳມຢ ຳເກງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ນ  ຳໄປສ ື່ຊວີດິ 

   ແລະຜ ໍ້ທີື່ ໄດໍ້ຮບັແລໍ້ວ ກ ມຄີວຳມພ ໃຈ ຈະບ ື່ ມອີນັຕະລຳຍໃດ ໆເຂົໍ້ຳມຳເຖງິລຳວ 

 24 ຄນົຂີໍ້ຄໍ້ຳນຍດັມ  ຂອງຕນົໄວໍ້ໃນອຳຫຳນ 

   ແລະຈະບ ື່ ຍອມເອົຳມຳສ ື່ປຳກຂອງຕນົອີກ 

 25 ຈ ົື່ງຕຄີນົທີື່ ມກັເຍຳະເຍີໍ້ຍ ແລະຄນົໂງ ື່ຈະຮຽນຮ ໍ້ເອງ 

   ຈ ົື່ງຕກັເຕ ອນຄນົທີື່ ມຄີວຳມເຂົໍ້ຳໃຈ ແລະລຳວຈະເຂົໍ້ຳໃຈຄວຳມຮ ໍ້ 

 26 ຜ ໍ້ທີື່ ທຳລນຸພ ື່ ແລະຂບັໄລື່ແມ ື່ຂອງຕນົໄປ 

   ກ ເປັນລ ກຊຳຍຜ ໍ້ເຮັດໃຫໍ້ເກດີຄວຳມອບັອຳຍ ແລະຖ ກຕ  ຳໜິ 

 27 ລ ກຊຳຍຂອງເຮົຳເອີຍ 

   ຈ ົື່ງຢດຸຟງັຄ  ຳສ ັື່ງສອນທີື່ ເຮັດໃຫໍ້ເຈົໍ້ຳຫລງົໄປຈຳກຄ  ຳແຫື່ງຄວຳມຮ ໍ້ 

 28 ພະຍຳນທີື່ ອະທ  ຳ ກ ເຍຳະເຍີໍ້ຍຄວຳມຍດຸຕທິ  ຳ 

   ແລະປຳກຂອງຄນົຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍ ກ ກ ນກນິແຕື່ຄວຳມຊ ົື່ວຊໍ້ຳ 

 29 ກຳນປບັໂທດມພີໍ້ອມຢ ື່ແລໍ້ວສ  ຳລບັຄນົມກັເຍຳະເຍີໍ້ຍ 

   ແລະກຳນຂໍ້ຽນຕກີ ສ  ຳລບັຫລງັຂອງຄນົໂງ ື່ 

ບົດທີ 20 
ຄຳເຕືອນສະຕິ ແລະຄຳສັ່ງສອນ 

 1 ເຫລົໍ້ຳອະງ ຸື່ນເຮັດໃຫໍ້ເກດີກຳນເຍຳະເຍີໍ້ຍ 

   ແລະເຫລົໍ້ຳກ ເຮັດໃຫໍ້ເປັນຄນົອນັທະພຳນ 

  ຜ ໍ້ໃດຖ ກມນັຫລອກລວງ ກ ບ ື່ ເປັນຄນົສະຫລຳດ 

 2 ຄວຳມຕກົໃຈຢໍ້ຳນຂອງກະສດັ ກ ເໝ ອນກບັສິງໃຫຍື່ຄ  ຳລຳມ 

   ຜ ໍ້ໃດຍວົະເຍົໍ້ຳພະອງົໃຫໍ້ໂກດຮໍ້ຳຍ ກ ເຮັດຜິດຕ ື່ ຊວີດິຂອງຕນົເອງ 

 3 ກຳນຮກັສຳຕນົໃຫໍ້ພ ົໍ້ນຈຳກກຳນຜິດຖຽງກນັ ກ ເປັນກຽດ 

   ແຕື່ຄນົໂງ ື່ທກຸຄນົຈະເຂົໍ້ຳຫຍຸໍ້ງກ ື່ຽວເລ ື່ ອງຂອງຄນົອ ື່ ນ 

 4 ຄນົຂີໍ້ຄໍ້ຳນບ ື່ ໄຖນຳໃນລະດ ໜຳວ ລຳວຈ ື່ງຈະສະແຫວງຫຳ 

   ເມ  ື່ອເຖງິລະດ ເກບັກື່ຽວ ແຕື່ບ ື່ ພບົຫຍງັເລີຍ 

 5 ຄ  ຳປ ກສຳໃນໃຈຂອງຄນົເປັນຄ ນ  ໍ້ຳເລິກ 
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   ແຕື່ຄນົທີື່ ມຄີວຳມເຂົໍ້ຳໃຈຈະສຳມຳດພຸື່ງມນັອອກມຳໄດໍ້ 

 6 ຄນົເປັນຈ  ຳນວນຫລຳຍເວົໍ້ຳເຖງິຄວຳມດຂີອງຕນົເອງ 

   ແຕື່ໃຜຈະຫຳຄນົສດັຊ ື່ ພບົໄດໍ້ 

 7 ຄນົຍດຸຕທິ  ຳດ  ຳເນນີໃນຄວຳມສດັຊ ື່ ຂອງຕນົ 

   ບດຸທງັຫລຳຍທີື່ ເກດີຕຳມລຳວມຳຍື່ອມໄດໍ້ຮບັພອນ 

 8 ກະສດັຜ ໍ້ປະທບັເທິງບນັລງັພິພຳກສຳ 

   ຍື່ອມຊງົຝດັຄວຳມຊ ົື່ວທງັຫລຳຍອອກດໍ້ວຍພຣະເນດຂອງພຣະອງົ 

 9 ຜ ໍ້ໃດຈະກື່ຳວໄດໍ້ວື່ຳ “ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳໄດໍ້ເຮັດໃຫໍ້ໃຈຂອງຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳໃຫໍ້ສະອຳດແລໍ້ວ 

   ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳບ ລິສດຸພ ົໍ້ນບຳບຂອງຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ” 

 10 ເຄ ື່ ອງຊ ັື່ງ ແລະເຄ ື່ ອງແທກໂກງ 

   ທງັສອງເປັນທີື່ ໜໍ້ຳກຽດຊງັແກື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເທົື່ ຳ ໆກນັ 

 11 ແມ ື່ນແຕື່ເດັກນໍ້ອຍ ກ ສະແດງຕວົໂດຍກຳນປະພ ດຂອງລຳວວື່ຳ 

   ສິື່ ງທີື່ ລຳວເຮັດຈະບ ລິສດຸ ແລະຖ ກຕໍ້ອງຫລ ບ ື່ 

 12 ຫ ທີື່ ຟງັໄດໍ້ ແລະຕຳທີື່ ເບິື່ ງເຫັນ 

   ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົສໍ້ຳງມນັທງັສອງ 

 13 ຢື່ຳຮກັກຳນຫລບັໄຫລ ຢໍ້ຳນວື່ຳເຈົໍ້ຳຈະມຳເຖງິຄວຳມຍຳກຈນົ 

   ຈ ົື່ງມ  ນຕຳຂອງເຈົໍ້ຳ ແລະເຈົໍ້ຳຈະໄດໍ້ກນິອຳຫຳນອີື່ ມ 

 14 ຜ ໍ້ຊ ໍ້ເວົໍ້ຳວື່ຳ “ບ ື່ ດ ີຊ ົື່ວ” 

   ແຕື່ເມ  ື່ອລຳວໄປແລໍ້ວ ລຳວຈ ື່ງເວົໍ້ຳໂອໍ້ອວດ 

 15 ມທີອງຄ  ຳ ແລະທບັທິມມຄີື່ຳເປັນຈ  ຳນວນຫລຳຍ 

   ແຕື່ຮມີປຳກທີື່ ມຄີວຳມຮ ໍ້ ກ ເປັນເພັດນນິຈນິດຳປະເສີດ 

 16 ຈ ົື່ງຈ ື່ອງເສ ໍ້ອຜໍ້ຳຂອງລຳວໄວໍ້ ເມ  ື່ອລຳວໃຫໍ້ສນັຍຳກບັຄນົອ ື່ ນ 

   ແລະຍ ດຕວົລຳວໄວໍ້ ເມ  ື່ອເຂົຳຮບັປະກນັຍງິຕື່ຳງດໍ້ຳວ 

 17 ອຳຫຳນທີື່ ໄດໍ້ມຳດໍ້ວຍກຳນຫລອກລວງມລີດົຫວຳນແກື່ຜ ໍ້ໄດໍ້ມຳ 

   ແຕື່ພຳຍຫລງັປຳກຂອງລຳວຈະເຕັມໄປດໍ້ວຍຫີນແຮື່ 

 18 ແຜນງຳນທງັໝດົດ  ຳລງົຢ ື່ໄດໍ້ດໍ້ວຍກຳນປ ກສຳຫຳລ  

   ຈ ົື່ງເຮັດສງົຄຳມດໍ້ວຍມກີຳນນ  ຳທີື່ ສະຫລຳດ 

 19 ບກຸຄນົທີື່ ທຽວນນິທຳໄປ ກ ເຜີຍຄວຳມລບັໃຫໍ້ກະຈຳຍ 

   ສະນ ັໍ້ນ ຢື່ຳເຂົໍ້ຳສງັຄມົກບັຄນົທີື່ ຍກົຍ ດໍ້ວຍຮມີປຳກຂອງຕນົ 

 20 ຖໍ້ຳຄນົໜ ື່ ງຄນົໃດດື່ຳພ ື່ ຫລ ແມ ື່ຂອງຕນົ 

   ຕະກຽງຂອງລຳວຈະດບັມ  ດມດິ 

 21 ຕ ັໍ້ງແຕື່ແຮກອຳດໄດໍ້ຮບັມ ລະດກົ 

   ແຕື່ທີື່ ສດຸປຳຍຈະບ ື່ ເປັນພອນ 
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 22 ຢື່ຳເວົໍ້ຳວື່ຳ “ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳຈະແກໍ້ແຄໍ້ນຄວຳມຊ ົື່ວ” 

   ແຕື່ຈ ົື່ງລ ຄອຍຖໍ້ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະອງົຈະຊງົຊື່ວຍເຈົໍ້ຳໃຫໍ້ລອດພ ົໍ້ນ 

 23 ເຄ ື່ ອງຊ ັື່ງສ ໍ້ໂກງເປັນທີື່ ໜໍ້ຳກຽດຊງັແກື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ແລະຕຳຊງິທີື່ ສ ໍ້ໂກງ ກ ບ ື່ ດ ີ

 24 ທຳງເດນີຂອງມະນດຸນ ັໍ້ນພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົເປັນຜ ໍ້ສ ັື່ງ 

   ແລໍ້ວຄນົຈະເຂົໍ້ຳໃຈທຳງຂອງລຳວເອງໄດໍ້ຢື່ຳງໃດ 

 25 ຄນົທີື່ ກນິຂອງບ ລິສດຸ ແລະມຳສອບຖຳມເມ  ື່ອປະຕຍິຳນໄປແລໍ້ວ 

   ທງັສອງກ ເປັນບໍ້ວງແຮໍ້ວດກັຈບັຕນົເອງ 

 26 ກະສດັທີື່ ສະຫລຳດຍື່ອມຝດັຄນົຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍ 

   ແລໍ້ວຊງົບນັດຳນກງົຈກັທບັພວກເຂົຳ 

 27 ຈດິວນິຍຳນຂອງມະນດຸເປັນຕະກຽງຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ສື່ອງເບິື່ ງສື່ວນເລິກທີື່ ສດຸຂອງລຳວທງັໝດົ 

 28 ຄວຳມເມດຕຳ ແລະຄວຳມຈງິຮກັສຳກະສດັໄວໍ້ 

   ແລະຄວຳມເມດຕຳກ ເຊດີຊ ພະທີື່ ນ ັື່ງຂອງພະອງົໄວໍ້ 

 29 ສະຫງ ື່ຳລຳສີຂອງຄນົໜຸື່ມຄ ກ  ຳລງັຂອງພວກເຂົຳ 

   ແຕື່ຄວຳມງຳມຂອງຄນົເຖົໍ້ຳ ຄ ຜມົຫງອກຂອງພວກເຂົຳ 

 30 ກຳນບວມຊ  ໍ້ຳດ  ຳຂຽວຂອງບຳດແຜ ກ ຊ  ຳລະຄວຳມຊ ົື່ວ 

   ກຳນຂໍ້ຽນຕເີຮັດໃຫໍ້ສື່ວນເລິກທີື່ ສດຸສະອຳດສະອໍ້ຳນ 

ບົດທີ 21 
ທາງແຫູ່ງສັນຕິພາບ ແລະຄວາມສຳເລັດ 

 1 ນ  ໍ້ຳພະໄທຂອງກະສດັເປັນເໝ ອນແມ ື່ນ  ໍ້ຳໃນພຣະຫດັຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະຫນັໄປທຳງໃດ ໆກ ຕຳມແຕື່ພຣະອງົຊງົໂຜດ 

 2 ທຳງຂອງຄນົທກຸທຳງກ ຖ ກຕໍ້ອງໃນສຳຍຕຳຂອງຕນົ 

   ແຕື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົຊ ັື່ງເບິື່ ງໃຈ 

 3 ກຳນປະພ ດທີື່ ທື່ຽງທ  ຳ ແລະຍດຸຕທິ  ຳ 

   ກ ເປັນທີື່ ພ ພຣະໄທແກື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຫລຳຍກວື່ຳເຄ ື່ ອງຖວຳຍບ ຊຳ 

 4 ຕຳຈອງຫອງ ໃຈອວດດ ີ

   ແລະກຳນໄຖນຳຂອງຄນົຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍເປັນບຳບ 

 5 ແຜນງຳນຂອງຄນົຂະຫຍນັໝັື່ນພຽນນ  ຳໄປສ ື່ຄວຳມອດຸມົແນື່ນອນ 

   ແຕື່ທກຸຄນົທີື່ ເຮັື່ ງຮໍ້ອນກ ມຳສ ື່ຄວຳມຂດັສນົເທົື່ ຳນ ັໍ້ນ 

 6 ກຳນໄດໍ້ຄງັຊບັມຳດໍ້ວຍລີໍ້ນຂີໍ້ຕວົະ 

   ກ ຄ ຄວຳມອະນດິຈງັທີື່ ເຄ ື່ ອນໄປ ໆມຳ ໆຂອງຄນົທີື່ ຊອກຫຳຄວຳມຕຳຍ 
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 7 ຄວຳມທຳລນຸຂອງຄນົຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍຈະກວຳດພວກເຂົຳໄປ 

   ເພຳະພວກເຂົຳປະຕເິສດບ ື່ ຍອມເຮັດສິື່ ງທີື່ ຍດຸຕທິ  ຳ 

 8 ທຳງຂອງມະນດຸປະຈບົປະແຈງ ແລະມຄີວຳມຜິດ 

   ແຕື່ກຳນປະພ ດຂອງຜ ໍ້ບ ລິສດຸນ ັໍ້ນຖ ກຕໍ້ອງ 

 9 ຢ ື່ທີື່ ມມຸເທິງຫລງັຄຳເຮ ອນ 

   ກ ດກີວື່ຳຢ ື່ໃນເຮ ອນກວໍ້ຳງຂວຳງຮື່ວມກບັຍງິມກັກຳນຜິດຖຽງກນັ 

 10 ວນິຍຳນຂອງຄນົຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍປຳດຖະໜຳຄວຳມຊ ົື່ວ 

   ເພ ື່ ອນບໍ້ຳນຂອງລຳວບ ື່ ມຄີວຳມກະລນຸຳໃນສຳຍຕຳຂອງລຳວ 

 11 ເມ  ື່ອຄນົມກັເຍຳະເຍີໍ້ຍຖ ກລງົໂທດ ຄນົໂງ ື່ກ ສະຫລຳດຂ ໍ້ນ 

   ເມ  ື່ອນກັປຳດໄດໍ້ຮບັກຳນສ ັື່ງສອນ ລຳວກ ໄດໍ້ຄວຳມຮ ໍ້ 

 12 ຄນົຊອບທ  ຳສງັເກດເບິື່ ງເຮ ອນຂອງຄນົຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍ 

   ແຕື່ ພຣະເຈົ້າ ຊງົລ ົໍ້ມຄນົຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍລງົ ເພຳະຄວຳມຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍຂອງພວກເຂົຳ 

 13 ຜ ໍ້ທີື່ ອດັຫ  ບ ື່ ຟງັສຽງຮໍ້ອງຂອງຄນົຍຳກຈນົ 

   ຕວົລຳວເອງຈະຮໍ້ອງໃຫໍ້ ແຕື່ບ ື່ ມໃີຜໄດໍ້ຍນິ 

 14 ໃຫໍ້ຂອງຂວນັໃນບື່ອນລບັລີໍ້ຍື່ອມປື່ຽນຄວຳມຮໍ້ຳຍ 

   ໃຫໍ້ສິນບນົໃນເອິກ ກ ປື່ຽນກຳນໂກດຮໍ້ຳຍ 

 15 ເມ  ື່ອເຮັດກຳນທື່ຽງທ  ຳກ ເປັນກຳນຊ ື່ ນບຳນແກື່ຄນົຍດຸຕທິ  ຳ 

   ແຕື່ຄນົເຮັດຄວຳມຊ ົື່ວຊໍ້ຳຈະໄດໍ້ຮບັຄວຳມຈບິຫຳຍ 

 16 ຜ ໍ້ໃດທີື່ ຫນັເຫໄປຈຳກທຳງແຫື່ງຄວຳມເຂົໍ້ຳໃຈ 

   ກ ຈະພກັຢ ື່ໃນທີື່ ປະຊຸມຂອງຄນົຕຳຍ 

 17 ຄນົທີື່ ຮກັຄວຳມເພີດເພີນຈະເປັນຄນົຍຳກຈນົ 

   ຄນົທີື່ ຮກັເຫລົໍ້ຳອະງ ຸື່ນ ແລະນ  ໍ້ຳມນັ ຈະບ ື່ ຮ ັື່ງມ ີ

 18 ຄນົຊ ົື່ວເປັນຄື່ຳໄຖື່ສ  ຳລບັຄນົຊອບທ  ຳ 

   ແລະຄນົລະເມດີແມ ື່ນສ  ຳລບັຄນົທື່ຽງທ  ຳ 

 19 ຢ ື່ໃນແຜື່ນດນິທລຸະກນັດຳນ 

   ກ ດກີວື່ຳຢ ື່ກບັຜ ໍ້ຍງິທີື່ ມກັຜິດຖຽງກນັ ແລະມກັຈ ົື່ມ 

 20 ຄງັຊບັປະເສີດ ແລະນ  ໍ້ຳມນັມຢີ ື່ໃນທີື່ ອຳໄສຂອງຄນົສະຫລຳດ 

   ແຕື່ຄນົໂງ ື່ກນິມນັໝດົ 

 21 ຜ ໍ້ທີື່ ຕດິຕຳມຄວຳມຊອບທ  ຳ ແລະຄວຳມເມດຕຳ 

   ກ ຈະພບົຊວີດິ ແລະຄວຳມຊອບທ  ຳ ກບັກຽດຕຍິດົ 

 22 ນກັປຳດປີນເຂົໍ້ຳໄປໃນເມ  ອງຂອງຄນົທີື່ ມກີ  ຳລງັ 

   ແລະພງັທະລຳຍທີື່ ກ  ຳບງັອນັເຂັໍ້ມແຂງທີື່ ພວກເຂົຳໄວໍ້ວຳງໃຈ 

 23 ຄນົທີື່ ຮກັສຳປຳກ ແລະລີໍ້ນຂອງຕນົ 



1105 ສຸພາສິດ 22 
   ກ ຮກັສຳຈດິໃຈຂອງລຳວເອງໃຫໍ້ພ ົໍ້ນຄວຳມລ  ຳບຳກ 

 24 “ຄນົຈອງຫອງ ແລະຄນົມກັເຍຳະເຍີໍ້ຍ” 

   ເປັນຊ ື່ ຂອງຄນົທີື່ ປະພ ດຕວົດໍ້ວຍຄວຳມຍິື່ ງຈອງຫອງ 

 25 ຄວຳມປຳດຖະໜຳຂອງຄນົຂີໍ້ຄໍ້ຳນຂໍ້ຳຕວົລຳວເອງ 

   ເພຳະມ  ຂອງລຳວປະຕເິສດບ ື່ ເຮັດວຽກ 

 26 ລຳວໂລບໂລພຳແຕື່ເຊົໍ້ຳຮອດຄ  ື່ຳ 

   ແຕື່ຄນົຊອບທ  ຳເອົຳໃຫໍ້ ແລະບ ື່ ຖ ື່ວງດ ງໄວໍ້ 

 27 ເຄ ື່ ອງຖວຳຍບ ຊຳຂອງຄນົຊ ົື່ວເປັນສິື່ ງໜໍ້ຳກຽດຊງັ 

   ເມ  ື່ອລຳວນ  ຳມຳດໍ້ວຍໃຈທີື່ ຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍ ກ ຈະຍິື່ ງກວື່ຳນ ັໍ້ນຈກັເທົື່ ຳໃດ 

 28 ພະຍຳນບ ື່ ຈງິຈະຕໍ້ອງຈບິຫຳຍ 

   ແຕື່ຖໍ້ອຍຄ  ຳຂອງຄນົທີື່ ຟງັຈະຍງັຄງົຢ ື່ 

 29 ຄນົຊ ົື່ວເຮັດໃຫໍ້ໜໍ້ຳຂອງຕນົດໍ້ຳນໄປ 

   ແຕື່ຄນົທື່ຽງທ  ຳພິຈຳລະນຳເບິື່ ງທຳງຂອງຕນົ 

 30 ປນັຍຳກ ດ ີຄວຳມເຂົໍ້ຳໃຈກ ດ ີຄ  ຳປ ກສຳກ ດ ີ

   ຈະເອົຳຊະນະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ບ ື່ ໄດໍ້ 

 31 ມ ໍ້ຳກ ຕຽມໄວໍ້ພໍ້ອມແລໍ້ວສ  ຳລບັສງົຄຳມ 

   ແຕື່ຄວຳມປອດໄພເປັນຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 
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ຫລັກການຝູ່າຍສິນລະທຳ ແລະຈິດວິນຍານ 

 1 ຊ ື່ ສຽງດເີປັນສິື່ ງຄວນເລ ອກຫລຳຍກວື່ຳຄວຳມອດຸມົຮ ັື່ງມຫີລວງຫລຳຍ 

   ແລະກຳນເປັນທີື່ ພ ພຣະໄທ ກ ຍິື່ ງຫລຳຍກວື່ຳມເີງນິ ຫລ ທອງ 

 2 ຄນົຮ ັື່ງມ ີແລະຍຳກຈນົປະຊຸມພໍ້ອມກນັ 

   ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົສໍ້ຳງພວກເຂົຳທງັໝດົ 

 3 ຄນົຮ ໍ້ເຫັນອນັຕະລຳຍ ແລະໄດໍ້ເຊ ື່ ອງຕວົຂອງລຳວ 

   ແຕື່ຄນົໂງ ື່ຍື່ຳງໄປເລ ໍ້ອຍ ໆແລະຮບັໂທດ 

 4 ບ  ຳເໜັດຂອງຄວຳມຖື່ອມໃຈ ແລະກຳນຢ ຳເກງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ຄ ຄວຳມຮ ັື່ງມ ີກຽດ ແລະຊວີດິ 

 5 ໜຳມ ແລະບໍ້ວງແຮໍ້ວຢ ື່ໃນທຳງຂອງຄນົປະຈບົປະແຈງ 

   ຄນົທີື່ ຄຸໍ້ມຄອງຈດິໃຈຕນົເອງຈະຢ ື່ໄກເສຍຈຳກສິື່ ງເຫລົໍ້ຳນີໍ້ 

 6 ຈ ົື່ງຝ ກເດັກນໍ້ອຍໃນທຳງທີື່ ລຳວຄວນຈະຍື່ຳງໄປ 

   ແລະເມ  ື່ອລຳວເຖົໍ້ຳແກື່ແລໍ້ວ ລຳວຈະບ ື່ ຫວດິຈຳກທຳງນ ັໍ້ນ 

 7 ຄນົຮ ັື່ງມປີກົຄອງເໜ ອຄນົຍຳກຈນົ 



ສຸພາສິດ 22 1106 
   ແລະຄນົຂ ຢ ມກ ເປັນຂໍ້ຳທຳດຂອງຄນົໃຫໍ້ຢ ມ 

 8 ຜ ໍ້ທີື່ ຫວື່ຳນຄວຳມຊ ົື່ວຊໍ້ຳ ກ ຈະເກບັກື່ຽວຄວຳມຈບິຫຳຍ 

   ແລະທື່ອນໄມ ໍ້ແຫື່ງຄວຳມໂຫດຮໍ້ຳຍຂອງລຳວຈະລ ົໍ້ມເຫລວ 

 9 ບກຸຄນົທີື່ ມຕີຳສະແດງໃຈກວໍ້ຳງຂວຳງ ກ ຈະຮບັພອນ 

   ເພຳະລຳວແບື່ງສື່ວນອຳຫຳນຂອງລຳວແກື່ຄນົຍຳກຈນົ 

 10 ຈ ົື່ງຂບັໄລື່ຄນົມກັເຍຳະເຍີໍ້ຍອອກໄປ ແລໍ້ວກຳນຜິດຖຽງກນັຈະໝດົໄປ 

   ເອ ີກຳນຜິດຖຽງກນັ ແລະກຳນໝິື່ ນປະໝຳດຈະຢດຸລງົ 

 11 ຄນົທີື່ ຮກັໃຈບ ລິສດຸ ເພຳະຮມີປຳກຂອງລຳວມຄີວຳມກະລນຸຳ 

   ກະສດັກ ຈະໄດໍ້ເປັນມດິຂອງລຳວ 

 12 ພຣະເນດ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເຝົໍ້ຳຢ ື່ເໜ ອຄວຳມຮ ໍ້ 

   ແຕື່ພຣະອງົຊງົລ ົໍ້ມຖໍ້ອຍຄ  ຳຂອງຄນົລະເມດີ 

 13 ຄນົຂີໍ້ຄໍ້ຳນກື່ຳວວື່ຳ “ມໂີຕສິງໃຫຍື່ຢ ື່ຂ ໍ້ຳງນອກ 

   ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳຈະຖ ກຂໍ້ຳຕຳມຫນົທຳງ” 

 14 ປຳກຂອງຍງິຊ ົື່ວເປັນຫລມຸເລິກ 

   ບກຸຄນົຊ ື່ ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົພຣະພິໂລດຈະຕກົລງົໃນທີື່ ນ ັ ໍ້ນ 

 15 ຄວຳມໂງ ື່ຖ ກຜ ກມດັຢ ື່ໃນໃຈຂອງເດັກນໍ້ອຍ 

   ແຕື່ໄມ ໍ້ແສໍ້ທີື່ ຕສີອນ ກ ຈະເຮັດໃຫໍ້ມນັຫື່ຳງໄປຈຳກລຳວ 

 16 ຜ ໍ້ທີື່ ບບີບງັຄບັຄນົຍຳກຈນົ ເພ ື່ ອເພີື່ ມຊບັສມົບດັຂອງຕນົ 

   ແລະຜ ໍ້ທີື່ ເພີື່ ມໃຫໍ້ແກື່ຄນົຮ ັື່ງມ ີຈະມຳເຖງິຄວຳມຂດັສນົຢື່ຳງແນື່ນອນ 

 17 ຫງ ື່ຽງຫ ຂອງເຈົໍ້ຳ ແລະຟງັຖໍ້ອຍຄ  ຳຂອງນກັປຳດ 

   ແລະເອົຳໃຈໃສື່ຄວຳມຮ ໍ້ຂອງເຮົຳ 

 18 ເພຳະຖໍ້ຳເຈົໍ້ຳຮກັສຳຖໍ້ອຍຄ  ຳ ແລະຄວຳມຮ ໍ້ນ ັ ໍ້ນໄວໍ້ໃນຕວົເຈົໍ້ຳ 

   ກ ຈະເປັນຄວຳມຊ ື່ ນໃຈແກື່ເຈົໍ້ຳ ແລໍ້ວທງັສອງຈະໝັໍ້ນຄງົໃນຮມີປຳກຂອງເຈົໍ້ຳ 

 19 ເພ ື່ ອຄວຳມໄວໍ້ວຳງໃຈຂອງເຈົໍ້ຳຈະຢ ື່ໃນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ເຮົຳຈ ື່ງໃຫໍ້ປະກດົແຈ ໍ້ງແກື່ເຈົໍ້ຳໃນມ  ໍ້ນີໍ້ ຄ ແກື່ຕວົເຈົໍ້ຳເອງ 

 20 ເຮົຳໄດໍ້ຂຽນໃຫໍ້ເຈົໍ້ຳເຖງິສິື່ ງທີື່ ດທີີື່ ສດຸ 

   ເຖງິເລ ື່ ອງກຳນປ ກສຳ ແລະຄວຳມຮ ໍ້ແລໍ້ວ ບ ື່ ແມ ື່ນບ  

 21 ເພ ື່ ອໃຫໍ້ເຈົໍ້ຳຮ ໍ້ເຖງິຄວຳມແນື່ນອນຂອງຖໍ້ອຍຄ  ຳແຫື່ງຄວຳມຈງິ 

   ເພ ື່ ອເຈົໍ້ຳຈະໄດໍ້ໃຫໍ້ຄ  ຳຕອບທີື່ ແທໍ້ຈງິແກື່ຜ ໍ້ທີື່ ໃຊໍ້ເຈົໍ້ຳໄປ 

 22 ຢື່ຳປຸໍ້ນຄນົຍຳກຈນົ ເພຳະລຳວເປັນຄນົຍຳກຈນົ 

   ຫລ ບບີຄ ັໍ້ນຄນົທກຸໃຈທີື່ ປະຕ ເມ  ອງ 

 23 ເພຳະວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະຊງົວື່ຳຄວຳມແທນພວກເຂົຳ 

   ແລະຢ ດຊວີດິຂອງຜ ໍ້ທີື່ ຢ ດພວກເຂົຳ 
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 24 ຢື່ຳເປັນມດິກບັຄນົທີື່ ມກັຮໍ້ຳຍ 

   ຫລ ໄປກບັຄນົມກັໃຈຮໍ້ຳຍ 

 25 ຢໍ້ຳນວື່ຳເຈົໍ້ຳຈະຮຽນຮ ໍ້ທຳງຂອງຕນົເອງ 

   ແລະພວົພນັຈດິໃຈເຈົໍ້ຳເຂົໍ້ຳໃນບໍ້ວງແຮໍ້ວ 

 26 ຢື່ຳເປັນພວກກບັຜ ໍ້ຄ  ໍ້ຳປະກນັ 

   ຢື່ຳເປັນພວກກບັຜ ໍ້ເປັນປະກນັໜີໍ້ສິນ 

 27 ຖໍ້ຳເຈົໍ້ຳບ ື່ ມຫີຍງັຊ  ຳລະລຳວ 

   ເປັນຫຍງັຈ ື່ງຄວນໃຫໍ້ລຳວເອົຳບື່ອນນອນໄປຈຳກໃຕໍ້ຕວົເຈົໍ້ຳ 

 28 ຢື່ຳຍໍ້ຳຍຫລກັເຂດເກົື່ ຳແກື່ 

   ຊ ື່ ງບນັພະບ ລດຸຂອງເຈົໍ້ຳໄດໍ້ປກັໄວໍ້ 

 29 ເຈົໍ້ຳເຫັນຄນົທີື່ ຂະຫຍນັໝັື່ນພຽນໃນງຳນຂອງລຳວບ  

   ລຳວຈະໄດໍ້ເຂົໍ້ຳເຝົໍ້ຳກະສດັ ລຳວຈະບ ື່ ຢ ນຢ ື່ຕ ື່ໜໍ້ຳຄນົຕ  ື່ຳຕໍ້ອຍ 
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ການຕັກເຕືອນເລື່ອງການກິນຫລາຍ ການຄົບຄ້າສະມາຄົມກັບຄົນຊົ່ວ 
ການລະເລີຍການຕີສອນບຸດ ຍິງເພດສະຫຍາ ແລະການດື່ມເຫລົ້າ 

 1 ເມ  ື່ອເຈົໍ້ຳນ ັື່ງລງົຮບັປະທຳນກບັຜ ໍ້ຄອບຄອງບໍ້ຳນເມ  ອງ 

   ຈ ົື່ງສງັເກດໃຫໍ້ດວີື່ຳແມ ື່ນຫຍງັຢ ື່ຕ ື່ໜໍ້ຳເຈົໍ້ຳ 

 2 ຖໍ້ຳເຈົໍ້ຳເປັນຄນົກນິຫລຳຍ 

   ເຈົໍ້ຳຈ ົື່ງຈ ື່ມດີໄວໍ້ທີື່ ຄ ຂອງເຈົໍ້ຳ 

 3 ຢື່ຳປຳດຖະໜຳຂອງແຊບຂອງເພິື່ ນ 

   ເພຳະມນັເປັນອຳຫຳນທີື່ ຫລອກລວງ 

 4 ຢື່ຳເຮັດວຽກເພ ື່ ອຮ ັື່ງມ ີ

   ຈ ົື່ງເຊົຳເພິື່ ງສະຕປິນັຍຳຂອງຕນົເອງ 

 5 ເຈົໍ້ຳຈະຈ ໍ້ອງຕຳຂອງເຈົໍ້ຳຢ ື່ກບັສິື່ ງອະນດິຈງັບ  

   ເພຳະຊບັສມົບດັມປີີກ ມນັຈະບນິໄປໃນທໍ້ອງຟໍ້ຳເໝ ອນກບັນກົອິນຊ ີ

 6 ຢື່ຳກນິອຳຫຳນຂອງຄນົຂີໍ້ຖີື່ 

   ຢື່ຳປຳດຖະໜຳຂອງແຊບຂອງລຳວ 

 7 ເພຳະລຳວຄິດໃນໃຈຢື່ຳງໃດ ລຳວກ ເປັນຢື່ຳງນ ັໍ້ນ 

   ລຳວເວົໍ້ຳກບັເຈົໍ້ຳວື່ຳ “ຈ ົື່ງກນິ ແລະດ ື່ ມສຳ” ແຕື່ໃຈຂອງລຳວບ ື່ ໄດໍ້ຢ ື່ກບັເຈົໍ້ຳ 

 8 ເຈົໍ້ຳຈະຕໍ້ອງຮຳກອຳຫຳນທີື່ ເຈົໍ້ຳໄດໍ້ກນິເຂົໍ້ຳໄປນ ັໍ້ນ 

   ແລະເສຍຖໍ້ອຍຄ  ຳຫວຳນຊ ື່ ນຂອງເຈົໍ້ຳໄປລໍ້ຳ ໆ 

 9 ຢື່ຳເວົໍ້ຳໃຫໍ້ຄນົໂງ ື່ໄດໍ້ຍນິ 
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   ເພຳະລຳວຈະໝິື່ ນປະໝຳດປນັຍຳແຫື່ງຖໍ້ອຍຄ  ຳຂອງເຈົໍ້ຳ 

 10 ຢື່ຳໂຍກຍໍ້ຳຍເສົຳເຂດເກົື່ ຳແກື່ 

   ຫລ ເຂົໍ້ຳໄປໃນໄຮື່ນຳຂອງຄນົກ  ຳພໍ້ຳພ ື່ 

 11 ເພຳະພຣະຜ ໍ້ໄຖື່ຂອງພວກເຂົຳແຂງແຮງ 

   ພຣະອງົຈະສ ໍ້ຄະດຂີອງພວກເຂົຳຕ ື່ ເຈົໍ້ຳ 

 12 ຈ ົື່ງເອົຳໃຈຂອງເຈົໍ້ຳຮບັຄ  ຳສ ັື່ງສອນ 

   ແລະເອົຳຫ ຂອງເຈົໍ້ຳຮບັຖໍ້ອຍຄ  ຳແຫື່ງຄວຳມຮ ໍ້ 

 13 ຢື່ຳຫໍ້ຳມກຳນຕສີອນຈຳກເດັກນໍ້ອຍ 

   ຖໍ້ຳເຈົໍ້ຳຕລີຳວດໍ້ວຍໄມ ໍ້ແສໍ້ ລຳວຈະບ ື່ ຕຳຍ 

 14 ເຈົໍ້ຳຈະຕລີຳວດໍ້ວຍໄມ ໍ້ແສໍ້ 

   ແລໍ້ວເຈົໍ້ຳຈະຊື່ວຍຊວີດິຂອງລຳວໃຫໍ້ລອດພ ົໍ້ນຈຳກນຳລກົ 

 15 ລ ກຊຳຍຂອງເຮົຳເອີຍ ຖໍ້ຳໃຈຂອງເຈົໍ້ຳສະຫລຳດ 

   ໃຈຂອງເຮົຳເອງ ກ ຈະຍນິດ ີ

 16 ເອີ ວນິຍຳນຂອງເຮົຳຈະຊ ື່ ນບຳນ 

   ເມ  ື່ອຮມີປຳກຂອງເຈົໍ້ຳເວົໍ້ຳສິື່ ງທີື່ ຖ ກຕໍ້ອງ 

 17 ຢື່ຳໃຫໍ້ໃຈຂອງເຈົໍ້ຳອິດສຳຄນົບຳບ 

   ແຕື່ຈ ົື່ງຢ ຳເກງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຕື່ເຊົໍ້ຳຮອດຄ  ື່ຳ 

 18 ມອີະນຳຄດົແນື່ນອນທີື່ ສດຸ 

   ແລະຄວຳມຫວງັຂອງເຈົໍ້ຳຈະບ ື່ ໄດໍ້ຖ ກຕດັອອກ 

 19 ລ ກຊຳຍຂອງເຮົຳເອີຍ ຈ ົື່ງຟງັ ແລະຈ ົື່ງສະຫລຳດ 

   ແລະນ  ຳໃຈຂອງເຈົໍ້ຳໄປໃນທຳງນ ັໍ້ນ 

 20 ຢື່ຳຢ ື່ທື່ຳມກຳງຄນົດ ື່ ມເຫລົໍ້ຳອະງ ຸື່ນ 

   ຫລ ທື່ຳມກຳງຄນົທີື່ ກນິຊີໍ້ນຫລຳຍໂພດ 

 21 ເພຳະຄນົຂີໍ້ເມຳົ ແລະຄນົກນິຫລຳຍຈະມຳເຖງິຄວຳມຍຳກຈນົ 

   ແລະຄວຳມເຫງຳົນອນຈະເອົຳຜໍ້ຳຂຳດຫ ົື່ມຄນົນ ັໍ້ນ 

 22 ຈ ົື່ງຟງັພ ື່ ຂອງເຈົໍ້ຳຜ ໍ້ໃຫໍ້ກ  ຳເນດີເຈົໍ້ຳ 

   ແລະຢື່ຳໝິື່ ນປະໝຳດແມ ື່ຂອງເຈົໍ້ຳເມ  ື່ອນຳງເຖົໍ້ຳ 

 23 ຈ ົື່ງຊ ໍ້ຄວຳມຈງິ ແລະຢື່ຳໄດໍ້ຂຳຍມນັ 

   ຈ ົື່ງຊ ໍ້ປນັຍຳ ຄ  ຳສ ັື່ງສອນ ແລະຄວຳມເຂົໍ້ຳໃຈ 

 24 ພ ື່ ຂອງຄນົຊອບທ  ຳຈະຊມົຊ ື່ ນຢື່ຳງຍິື່ ງ 

   ຜ ໍ້ທີື່ ໃຫໍ້ກ  ຳເນດີບດຸທີື່ ສະຫລຳດຈະຍນິດເີພຳະລຳວ 

 25 ບດິຳມຳນດຳຂອງເຈົໍ້ຳຈະຍນິດ ີ

   ແລະຜ ໍ້ທີື່ ເກດີເຈົໍ້ຳກ ຈະຊມົຊ ື່ ນ 
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 26 ລ ກຊຳຍຂອງເຮົຳເອີຍ ຂ ໃຈຂອງເຈົໍ້ຳໃຫໍ້ເຮົຳສຳ 

   ແລະໃຫໍ້ຕຳຂອງເຈົໍ້ຳສງັເກດເບິື່ ງທຳງທງັຫລຳຍຂອງເຮົຳ 

 27 ເພຳະຍງິເພດສະຫຍຳເປັນຫລມຸເລິກ 

   ແລະຍງິເພດສະຫຍຳເປັນເໝ ອນບ ື່ ແຄບ ໆ 

 28 ນຳງຄອຍຖໍ້ຳຢ ື່ເໝ ອນຢື່ຳງຄອຍຖໍ້ຳເຫຍ ື່ ອ 

   ແລະເພີື່ ມຄນົລະເມດີຂ ໍ້ນທື່ຳມກຳງມະນດຸ 

 29 ໃຜທີື່ ຮ ໍ້ອງໂອຍ ໃຜທີື່ ຮ ໍ້ອງອຍຸ ໃຜທີື່ ມກີຳນຜິດຖຽງກນັ 

   ໃຜທີື່ ມກີຳນຮໍ້ອງຄຳງ ໃຜທີື່ ມບີຳດແຜປຳດສະຈຳກເຫດ ຜນົ ໃຜທີື່ ມຕີຳແດງ 

 30 ຄ ບນັດຳຜ ໍ້ທີື່ ນ ັື່ງແຊື່ຢ ື່ກບັເຫລົໍ້ຳອະງ ຸື່ນ 

   ບນັດຳຜ ໍ້ທີື່ ໄປສະແຫວງຫຳເຫລົໍ້ຳປະສມົ 

 31 ຢື່ຳເບິື່ ງເຫລົໍ້ຳອະງ ຸື່ນເມ  ື່ອມນັມສີີແດງ 

   ເມ  ື່ອເປັນປະກຳຍໃນຖໍ້ວຍ ແລະລງົໄປຢື່ຳງນິໍ້ມນວນ 

 32 ໃນທີື່ ສດຸ ມນັຈະຕອດເໝ ອນດ ັື່ງງ   

   ແລະມນັຕອດເໝ ອນກບັງ  ພິດ 

 33 ຕຳຂອງເຈົໍ້ຳຈະເບິື່ ງຍງິຊ ົື່ວ 

   ແລະໃຈຂອງເຈົໍ້ຳຈະເວົໍ້ຳປະຈບົປະແຈງ 

 34 ເອີ ເຈົໍ້ຳຈະເປັນເໝ ອນຢື່ຳງຄນົທີື່ ນອນຢ ື່ກຳງທະເລ 

   ເໝ ອນຢື່ຳງຄນົທີື່ ນອນຢ ື່ເທິງເສົຳກຳງເຮ ອໃບ 

 35 ເຈົໍ້ຳຈະກື່ຳວວື່ຳ “ພວກເຂົຳຕຂີ ໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ແຕື່ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳບ ື່ ເຈບັ 

   ພວກເຂົຳຕຂີ ໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ແຕື່ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳບ ື່ ຮ  ໍ້ສ ກ 

  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳຈະຕ ື່ ນຕອນໃດໜ  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳຈະສະແຫວງຫຳກຳນດ ື່ ມອີກ” 

ບົດທີ 24 
ຄຳຕັກເຕືອນເລື່ອງການອິດສາຄົນຊົ່ວ 

 1 ຢື່ຳຄິດອິດສຳຄນົຊ ົື່ວ 

   ຫລ ປຳດຖະໜຳຢ ື່ຮ ື່ວມກບັພວກເຂົຳ 

 2 ເພຳະວື່ຳໃຈຂອງພວກເຂົຳຄິດປະກອບກຳນທ  ຳລຳຍ 

   ແລະຮມີປຳກຂອງພວກເຂົຳເວົໍ້ຳຄວຳມເສຍຫຳຍ 

 3 ເຮ ອນນ ັໍ້ນ ພວກເຂົຳສໍ້ຳງກນັດໍ້ວຍປນັຍຳ 

   ແລະສະຖຳປະນຳມນັໄວໍ້ດໍ້ວຍຄວຳມເຂົໍ້ຳໃຈ 

 4 ໂດຍຄວຳມຮ ໍ້ ບນັດຳຫໍ້ອງກ ເຕັມໄປດໍ້ວຍຄວຳມອດຸມົຮ ັື່ງມ ີ

   ທງັໝດົລໍ້ວນແຕື່ປະເສີດ ແລະງດົງຳມ 

 5 ຄນົສະຫລຳດມກີ  ຳລງັຫລຳຍ 
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   ແລະຄນົມຄີວຳມຮ ໍ້ກ ເພີື່ ມກ  ຳລງັຂ ໍ້ນ 

 6 ເພຳະວື່ຳ ໂດຍກຳນນ  ຳທີື່ ສະຫລຳດ ເຈົໍ້ຳກ ຈະເຂົໍ້ຳສງົຄຳມໄດໍ້ 

   ແລະຍໍ້ອນມທີີື່ ປ ກສຳຫລຳຍ ຈ ື່ງມຄີວຳມປອດໄພ 

 7 ສ  ຳລບັຄນົໂງ ື່ນ ັ ໍ້ນ ປນັຍຳສ ງເກນີໄປ 

   ທີື່ ປະຕ ເມ  ອງລຳວບ ື່ ອໍ້ຳປຳກເວົໍ້ຳ 

 8 ບກຸຄນົຜ ໍ້ວຳງແຜນງຳນເຮັດຄວຳມຊ ົື່ວ 

   ເຂົຳເຈົໍ້ຳເອີໍ້ນກນັວື່ຳຄນົເລໍ້ຫລື່ຽມ 

 9 ກຳນຄິດປະດດິຄວຳມໂງ ື່ເປັນບຳບ 

   ແລະຄນົມກັເຍຳະເຍີໍ້ຍເປັນທີື່ ໜໍ້ຳກຽດຊງັແກື່ມະນດຸ 

 10 ຖໍ້ຳເຈົໍ້ຳທ ໍ້ໃຈໃນວນັແຫື່ງຄວຳມຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍ 

   ກ  ຳລງັຂອງເຈົໍ້ຳກ ຈະນໍ້ອຍ 

 11 ຖໍ້ຳເຈົໍ້ຳບ ື່ ຊື່ວຍບນັດຳຜ ໍ້ທີື່ ຖ ກນ  ຳໄປສ ື່ຄວຳມມ ລະນຳ 

   ແລະບ ື່ ຊື່ວຍບນັດຳຜ ໍ້ຖ ກນ  ຳໄປຂໍ້ຳ ໃຫໍ້ລອດພ ົໍ້ນ 

 12 ຖໍ້ຳເຈົໍ້ຳຈະກື່ຳວວື່ຳ “ເບິື່ ງແມ ເຮົຳບ ື່ ຮ  ໍ້ເລ ື່ ອງນີໍ້ເລີຍ” 

   ພຣະອງົຜ ໍ້ຊງົຊ ັື່ງໃຈຈະບ ື່ ຊງົທອດພຣະເນດເຫັນບ  

  ພຣະອງົຜ ໍ້ຊງົເຝົໍ້ຳວນິຍຳນຢ ື່ເໜ ອເຈົໍ້ຳຈະບ ື່ ຮ  ໍ້ບ  

   ແລະພຣະອງົຈະບ ື່ ຊງົເອີໍ້ນເອົຳຈຳກທກຸຄນົຕຳມກຳນເຮັດຂອງເຂົຳເຈົໍ້ຳບ  

 13 ລ ກຊຳຍຂອງເຮົຳເອີຍ ຈ ົື່ງຮບັປະທຳນນ  ໍ້ຳເຜິໍ້ງ 

   ເພຳະເປັນຂອງດ ີແລະຮງັເຜິໍ້ງ ຊ ື່ ງມລີດົຫວຳນ 

 14 ກຳນຮ ໍ້ຈກັປນັຍຳກ ເປັນເຊັື່ ນນ ັໍ້ນແກື່ວນິຍຳນຂອງເຈົໍ້ຳ 

   ເມ  ື່ອເຈົໍ້ຳພບົປນັຍຳ ກ ຈະມບີ  ຳເໜັດ ແລະຄວຳມຫວງັຂອງເຈົໍ້ຳຈະບ ື່ ຖ ກຕດັອອກ 

 15 ຄນົຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍເອີຍ ຢື່ຳຄອຍຖໍ້ຳເພ ື່ ອຕ ື່ ສ ໍ້ກບັທີື່ ຢ ື່ອຳໄສຂອງຄນົຊອບທ  ຳ 

   ຢື່ຳປຸໍ້ນເຮ ອນຂອງລຳວ 

 16 ເພຳະຄນົຍດຸຕທິ  ຳລ ົໍ້ມລງົເຈດັເທ ື່ ອແລໍ້ວກ ລກຸຂ ໍ້ນອີກ 

   ແຕື່ຄນົຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍຈະຕກົຢ ື່ໃນອຳກຳນຮໍ້ຳຍ 

 17 ຢື່ຳຍນິດເີມ  ື່ອສດັຕ ຂອງເຈົໍ້ຳລ ົໍ້ມ 

   ແລະຢື່ຳໃຫໍ້ໃຈຂອງເຈົໍ້ຳຍນິດເີມ  ື່ອລຳວສະດດຸ 

 18 ຢໍ້ຳນວື່ຳພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະທອດພຣະເນດ ແລະບ ື່ ຊງົພ ພຣະໄທ 

   ແລະຊງົຫນັຄວຳມໂກດຮໍ້ຳຍອອກຈຳກລຳວ 

 19 ເຈົໍ້ຳຢື່ຳກະວນົກະວຳຍເພຳະຄນົຊ ົື່ວ 

   ແລະຢື່ຳມໃີຈອິດສຳຄນົຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍ 

 20 ເພຳະຄນົຊ ົື່ວຈະບ ື່ ມບີ  ຳເໜັດ 

   ຕະກຽງຂອງຄນົຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍຈະຖ ກດບັໄປ 
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 21 ລ ກຊຳຍຂອງເຮົຳເອີຍ ຈ ົື່ງຢ ຳເກງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແລະກະສດັ 

   ຢື່ຳເຂົໍ້ຳສື່ວນກບັຄນົທີື່ ຖອຍຫລງັກບັຈຳກພຣະອງົທງັສອງນ ັໍ້ນ 

 22 ເພຳະໄພພິບດັຈຳກພຣະອງົທງັສອງຈະລກຸຂ ໍ້ນຕ ື່ ສ ໍ້ 

   ແລະຜ ໍ້ໃດຈະຮ ໍ້ເຖງິຄວຳມຈບິຫຳຍທີື່ ຈະມຳຈຳກພຣະອງົທງັສອງ 

 23 ຂ ໍ້ຄວຳມເຫລົື່ ຳນີໍ້ເປັນຄ  ຳກ ື່ຳວຂອງນກັປຳດ 

   ເພຳະກຳນເຫັນແກື່ໜໍ້ຳຄນົໜ ື່ ງຄນົໃດໃນກຳນຕດັສິນນ ັໍ້ນກ ບ ື່ ດເີລີຍ 

 24 ຜ ໍ້ທີື່ ກ ື່ຳວແກື່ຄນົຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍວື່ຳ “ເຈົໍ້ຳບ ື່ ມຄີວຳມຜິດ” 

   ຈະຖ ກຊນົຊຳດທງັຫລຳຍສຳບແຊື່ງ ແລະປະຊຳຊຳດຈະລງັກຽດ 

 25 ແຕື່ບນັດຳຜ ໍ້ທີື່ ນຳບຂ ື່ພວກເຂົຳ ກ ຈະມຄີວຳມປິຕຍິນິດ ີ

   ແລະພຣະພອນອນັດຈີະມຢີ ື່ກບັຄນົນ ັໍ້ນ 

 26 ທກຸຄນົຈະຈ ບຮມີປຳກຂອງຜ ໍ້ໃຫໍ້ຄ  ຳຕອບທີື່ ຖ ກ 

 27 ຈ ົື່ງຕຽມງຳນຂອງເຈົໍ້ຳຢ ື່ພຳຍນອກ 

   ເຮັດທກຸຢື່ຳງຂອງເຈົໍ້ຳໃຫໍ້ພໍ້ອມໃນທົື່ງນຳ 

  ແລະຫລງັຈຳກນ ັໍ້ນ ຈ ົື່ງສໍ້ຳງເຮ ອນຂອງເຈົໍ້ຳ 

 28 ຢື່ຳເປັນພະຍຳນໃສື່ຮ ໍ້ຳຍເພ ື່ ອນບໍ້ຳນຂອງເຈົໍ້ຳຢື່ຳງບ ື່ ມເີຫດຜນົ 

   ແລະຢື່ຳຫລອກລວງດໍ້ວຍຮມີປຳກຂອງເຈົໍ້ຳ 

 29 ຢື່ຳກື່ຳວວື່ຳ “ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳຈະເຮັດແກື່ລຳວຢື່ຳງທີື່ ລຳວໄດໍ້ເຮັດແກື່ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ” 

 30 ເຮົຳຜື່ຳນໄຮື່ນຳຂອງຄນົຂີໍ້ຄໍ້ຳນ 

   ຂໍ້ຳງສວນອະງ ຸື່ນຂອງຄນົທີື່ ຂຳດຄວຳມເຂົໍ້ຳໃຈ 

 31 ແລະເບິື່ ງແມ ມໜີຳມປົື່ງຂ ໍ້ນເຕັມໄປໝດົ 

   ແລະແຜື່ນດນິກ ເຕັມໄປດໍ້ວຍຫຍໍ້ຳ ແລະກ  ຳແພງຫີນຂອງມນັກ ເພພງັ 

 32 ເຮົຳໄດໍ້ເຫັນ ແລະພິຈຳລະນຳເບິື່ ງ 

   ເຮົຳເບິື່ ງ ແລະໄດໍ້ຮບັຄ  ຳສ ັື່ງສອນ 

 33 “ຫລບັອີກຈກັໜໍ້ອຍ ນອນອີກໜໍ້ອຍໜ ື່ ງ 

   ກອດມ ພກັຈກັໜໍ້ອຍ 

 34 ແລໍ້ວຄວຳມທກຸຈນົຈະມຳຫຳເຈົໍ້ຳແບບນກັທື່ອງທື່ຽວ 

   ຄວຳມຂດັສນົເປັນເໝ ອນຢື່ຳງຄນົຖ ອຳວດຸ” 

ບົດທີ 25 
ຄຳຕັກເຕືອນ ແລະຄຳສັ່ງສອນຕູ່າງໆ 

1ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້ ເປັນ ສພຸຳສິດ ຂອງ ໂຊໂລໂມນ          ຊ ື່ ງ ຄນົ ຂອງ ເຮເຊກີຢາ          ກະສດັ ແຫື່ງ ຢ ດາ ໄດໍ້ ກື່ຳຍ ໄວໍ້          

 2 ສະຫງ ື່ຳລຳສີຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຄ ກຳນເຊ ື່ ອງສິື່ ງຕື່ຳງໆໄວໍ້ 

   ແຕື່ກຽດຂອງກະສດັ ຄ ກຳນຄ ົໍ້ນຫຳສິື່ ງຕື່ຳງ ໆໃຫໍ້ປຳກດົ 
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 3 ຟໍ້ຳສະຫວນັສ ງສນັໃດ ແລະແຜື່ນດນິໂລກເລິກສນັໃດ 

   ພະໄທຂອງກະສດັ ກ ເຫລ ອຈະຮ ໍ້ເຫັນສນັນ ັໍ້ນ 

 4 ຈ ົື່ງໄລື່ຂີໍ້ອອກໄປຈຳກເງນິ 

   ແລໍ້ວຈ ື່ງຈະມວີດັຖສຸ  ຳລບັຊື່ຳງເຮັດຂນັ 

 5 ຈ ົື່ງໄລື່ຄນົຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍອອກໄປເສຍຈຳກພະພກັກະສດັ 

   ແລະພະທີື່ ນ ັື່ງຂອງພະອງົຈະສະຖຳປະນຳໄວໍ້ດໍ້ວຍຄວຳມຊອບທ  ຳ 

 6 ຢື່ຳເອົຳຕວົເຈົໍ້ຳຂ ໍ້ນມຳຕ ື່ ພະພກັກະສດັ 

   ຫລ ຢ ນຢ ື່ໃນບື່ອນຂອງຜ ໍ້ຫລກັຜ ໍ້ໃຫຍື່ 

 7 ເພຳະກຳນທີື່ ເພິື່ ນຈະກື່ຳວວື່ຳ “ເຊນີຂ ໍ້ນມຳບື່ອນນີໍ້” 

   ກ ດກີວື່ຳຖ ກໄລື່ລງົໄປບື່ອນຕ  ື່ຳຕໍ້ອຍຕ ື່ໜໍ້ຳເຈົໍ້ຳນຳຍຜ ໍ້ຊ ື່ ງຕຳຂອງເຈົໍ້ຳໄດໍ້ເຫັນ 

 8 ຢື່ຳຟໍ້ຳວນ  ຳເຂົໍ້ຳມຳຍງັສຳນ 

   ເພຳະເມ  ື່ອເພ ື່ ອນບໍ້ຳນຂອງເຈົໍ້ຳເຮັດໃຫໍ້ເຈົໍ້ຳໄດໍ້ອບັອຳຍແລໍ້ວ 

  ໃນທີື່ ສດຸເຈົໍ້ຳຈະເຮັດຢື່ຳງໃດ 

 9 ຈ ົື່ງຕກົລງົເລ ື່ ອງຂອງເຈົໍ້ຳກບັເພ ື່ ອນບໍ້ຳນຂອງເຈົໍ້ຳ 

   ແລະຢື່ຳເຮັດໃຫໍ້ເຜີຍຄວຳມລບັຂອງກນັແລະກນັ. 

 10 ຢໍ້ຳນວື່ຳຜ ໍ້ທີື່ ໄດໍ້ຍນິ ຈະນ  ຳຄວຳມອບັອຳຍມຳສ ື່ເຈົໍ້ຳ 

   ແລະຊ ື່ ສຽງຂອງເຈົໍ້ຳຈະມວົໝອງຢ ື່ດນົ 

 11 ຖໍ້ອຍຄ  ຳທີື່ ເວົໍ້ຳຢື່ຳງເໝຳະສມົຈະເປັນເໝ ອນໝຳກແອບເປີໍ້ນທອງຄ  ຳໃນພຳຊະນະເງນິ 

 12 ຄນົຕກັເຕ ອນທີື່ ສະຫລຳດກບັຫ ທີື່ ເຊ ື່ ອຟງັ 

   ກ ເປັນເໝ ອນກບັແຫວນທອງຄ  ຳ ຫລ ເຄ ື່ ອງເອໍ້ທອງຄ  ຳເນ ໍ້ອດ ີ

 13 ຫິມະໃຫໍ້ຄວຳມເຢັນໃນລະດ ເກບັກື່ຽວສນັໃດ 

   ຜ ໍ້ສ ົື່ງຂື່ຳວທີື່ ສດັຊ ື່ ຍື່ອມເຮັດໃຫໍ້ຈດິວນິຍຳນຂອງນຳຍຜ ໍ້ໃຊໍ້ລຳວຊຸື່ມຊ ື່ ນສນັນ ັໍ້ນ 

 14 ຄນົທີື່ ອວດວື່ຳຈະໃຫໍ້ຂອງຂວນັແຕື່ບ ື່ ໄດໍ້ໃຫໍ້ 

   ກ ເປັນເໝ ອນດ ັື່ງເມກ ແລະລມົທີື່ ບ ື່ ມຝີນົ 

 15 ຄວຳມພຳກພຽນຈະຊກັນ  ຳຜ ໍ້ປກົຄອງໄດໍ້ 

   ແລະລີໍ້ນທີື່ ອື່ອນຫວຳນຈະເຮັດໃຫໍ້ກະດ ກຫກັໄດໍ້ 

 16 ເຈົໍ້ຳໄດໍ້ພບົນ  ໍ້ຳເຜິໍ້ງແລໍ້ວບ  ຈ ົື່ງກນິແຕື່ພ ດ ີ

   ຢໍ້ຳນວື່ຳເຈົໍ້ຳຈະອີື່ ມ ແລະຮຳກອອກມຳ 

 17 ຢື່ຳໃຫໍ້ຕນີຂອງເຈົໍ້ຳຢ ື່ໃນເຮ ອນເພ ື່ ອນບໍ້ຳນຂອງເຈົໍ້ຳດນົໆ 

   ຢໍ້ຳນວື່ຳລຳວຈະອິດເມ  ື່ອຍເພຳະເຈົໍ້ຳ ແລະກຽດຊງັເຈົໍ້ຳ 

 18 ຄນົໃດທີື່ ເປັນພະຍຳນບ ື່ ຈງິກ ື່ຳວໂທດເພ ື່ ອນບໍ້ຳນຂອງຕນົ 

   ກ ເປັນເໝ ອນດ ັື່ງກະບອງເສິກ ຫລ ດຳບ ຫລ ລ ກທະນ ທີື່ ຄມົ 

 19 ກຳນວຳງໃຈໃນຄນົທີື່ ບ ື່ ສດັຊ ື່ ໃນຍຳມລ  ຳບຳກ 
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   ກ ເປັນເໝ ອນດ ັື່ງແຂໍ້ວທີື່ ຫກັແລໍ້ວ ຫລ ຕນີທີື່ ຫລດຸຈຳກຂ ໍ້ຕ ື່ 

 20 ບນັດຳຄນົທີື່ ຮ ໍ້ອງເພງໃຫໍ້ຄນົທກຸໃຈຟງັ 

   ກ ເປັນຄ ກບັຄນົຖອດເຄ ື່ ອງແຕື່ງກຳຍອອກໃນມ ໍ້ທີື່ ອຳກຳດໜຳວ 

  ແລະເປັນຄ ກບັກຳນເອົຳນ  ໍ້ຳສ ົໍ້ມມຳຫດົເທິງຜງົໂສດຳ 

 21 ຖໍ້ຳສດັຕ ຂອງເຈົໍ້ຳຫິວ ຈ ົື່ງໃຫໍ້ອຳຫຳນລຳວຮບັປະທຳນ 

   ແລະຖໍ້ຳລຳວກະຫຳຍ ຈ ົື່ງໃຫໍ້ນ  ໍ້ຳລຳວດ ື່ ມ 

 22 ເພຳະເຈົໍ້ຳຈະກອງຖື່ຳນທີື່ ລກຸກ ໍ້ຳໄວໍ້ເທິງຫວົຂອງລຳວ 

   ແລະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະຊງົໃຫໍ້ບ  ຳເໜັດແກື່ເຈົໍ້ຳ 

 23 ລມົເໜ ອໄລື່ຝນົໄປສນັໃດ 

   ສີໜໍ້ຳທີື່ ເຄ ອງແຄໍ້ນກ ໄລື່ຕຳມລີໍ້ນທີື່ ເວົໍ້ຳຂວນັນນິທຳໄປສນັນ ັໍ້ນ 

 24 ຢ ື່ທີື່ ມມຸເທິງຫລງັຄຳເຮ ອນ 

   ກ ດກີວື່ຳຢ ື່ໃນເຮ ອນກວໍ້ຳງຂວຳງຮື່ວມກບັຍງິທີື່ ມກັຜິດຖຽງກນັ 

 25 ຂື່ຳວດຈີຳກເມ  ອງໄກ 

   ກ ເໝ ອນກບັໃຫໍ້ນ  ໍ້ຳເຢັນແກື່ຄນົທີື່ ກະຫຳຍ 

 26 ຄນົຊອບທ  ຳທີື່ ຍອມພື່ຳຍແພໍ້ແກື່ຄນົຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍ 

   ກ ເປັນເໝ ອນດ ັື່ງນ  ໍ້ຳພທີຸື່ ມຂີີໍ້ຕມົ ຫລ ເປັນເໝ ອນດ ັື່ງນ  ໍ້ຳບ ື່ ທີື່ ເປິເປ ໍ້ອນ 

 27 ກຳນກນິນ  ໍ້ຳເຜິໍ້ງຫລຳຍ ກ ບ ື່ ດ ີສະນ ັໍ້ນ, 

   ຈ ື່ງເປັນກຳນບ ື່ ມກີຽດເມ  ື່ອຄນົນ ັໍ້ນຊອກຫຳກຽດສ  ຳລບັຕນົເອງ 

 28 ຄນົທີື່ ປຳດສະຈຳກກຳນປກົຄອງຈດິໃຈຕນົເອງ 

   ກ ເປັນເໝ ອນດ ັື່ງເມ  ອງທີື່ ເພພງັ ແລະບ ື່ ມກີ  ຳແພງ 

ບົດທີ 26 
ທາງທັງຫລາຍຂອງຄົນໂງູ່ຈ້າ ຄົນຂີ້ຄ້ານ ແລະຄົນສ້າງຄວາມຫຸ້ຍງຍາກ 

 1 ກຽດຕຍິດົບ ື່ ເໝຳະສມົກບັຄນົໂງ ື່ 

   ເຊັື່ ນດຽວກນັກບັຫິມະໃນລະດ ຮ ໍ້ອນ ແລະຝນົໃນລະດ ເກບັກື່ຽວ 

 2 ຄ  ຳສຳບແຊື່ງທີື່ ຂຳດເຫດຜນົຍື່ອມບ ື່ ມຳເກຳະ 

   ເຊັື່ ນດຽວກນັກບັນກົທີື່ ກ  ຳລງັບນິໄປມຳ ແລະນກົນຳງແອື່ນທີື່ ກ  ຳລງັບນິຢ ື່ 

 3 ແສໍ້ສ  ຳລບັມ ໍ້ຳ ບງັຫຽນສ  ຳລບັລຳ 

   ແລະໄມ ໍ້ແສໍ້ສ  ຳລບັຫລງັຄນົໂງ ື່ 

 4 ຢື່ຳຕອບຄນົໂງ ື່ຕຳມຄວຳມໂງ ື່ຂອງລຳວ 

   ຢໍ້ຳນວື່ຳເຈົໍ້ຳເອງຈະເປັນເໝ ອນດ ັື່ງລຳວ 

 5 ຈ ົື່ງຕອບຄນົໂງ ື່ຕຳມຄວຳມໂງ ື່ຂອງລຳວ 

   ຢໍ້ຳນວື່ຳລຳວຈະອວດສະຫລຳດໃນສຳຍຕຳຂອງລຳວເອງ 
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 6 ຄນົທີື່ ສ ົື່ງຂື່ຳວໄປກບັມ  ຂອງຄນົໂງ ື່ 

   ກ ຕດັຕນີຂອງລຳວເອງອອກ ແລະດ ື່ ມຄວຳມເສຍຫຳຍ 

 7 ຄ  ຳອປຸະມຳທີື່ ຢ ື່ໃນປຳກຂອງຄນົໂງ ື່ 

   ກ ເປັນເໝ ອນດ ັື່ງຂຳຂອງຄນົພິກຳນທີື່ ບ ື່ ເທົື່ ຳກນັ 

 8 ຜ ໍ້ທີື່ ໃຫໍ້ກຽດແກື່ຄນົໂງ ື່ 

   ກ ເໝ ອນກບັຜ ໍ້ທີື່ ມດັກ ໍ້ອນຫີນໄວໍ້ກບັສຳຍກະຖນຸ 

 9 ຄ  ຳອປຸະມຳທີື່ ຢ ື່ໃນປຳກຂອງຄນົໂງ ື່ 

   ກ ເປັນເໝ ອນດ ັື່ງໜຳມທີື່ ຢ ື່ໃນມ  ຄນົຂີໍ້ເມຳົ 

 10 ພຣະເຈົ້າ ຍິື່ ງໃຫຍື່ 

   ຜ ໍ້ຊງົສໍ້ຳງສິື່ ງສຳລະພດັໄດໍ້ຊງົໃຫໍ້ບ  ຳເໜັດແກື່ທງັຄນົໂງ ື່ ແລະຄນົລະເມດີ 

 11 ຄນົໂງ ື່ທີື່ ເຮັດຄວຳມໂງ ື່ຊ  ໍ້ຳແລໍ້ວຊ  ໍ້ຳອີກ 

   ກ ເປັນເໝ ອນດ ັື່ງໝຳທີື່ ກບັໄປຫຳສິື່ ງທີື່ ມນັຮຳກອອກມຳ 

 12 ທື່ຳນເຫັນຄນົທີື່ ຄິດວື່ຳຕນົເອງສະຫລຳດແລໍ້ວບ  

   ຄວຳມຫວງັໃນຄນົໂງ ື່ ກ ມຫີລຳຍກວື່ຳຄນົເຊັື່ ນນ ັໍ້ນ 

 13 ຄນົຂີໍ້ຄໍ້ຳນເວົໍ້ຳວື່ຳ “ມໂີຕສິງໃຫຍື່ຢ ື່ຕຳມຫນົທຳງ” 

 14 ປະຕ ຫນັໄປມຳດໍ້ວຍບຳນພບັຂອງມນັສນັໃດ ຄນົຂີໍ້ຄໍ້ຳນ 

   ກ ເຮັດຢື່ຳງນ ັໍ້ນເທິງບື່ອນນອນຂອງລຳວ 

 15 ຄນົຂີໍ້ຄໍ້ຳນເອົຳມ  ຂອງລຳວຈບັອຳຫຳນ 

   ລຳວອິດເມ  ື່ອຍທີື່ ຈະນ  ຳມ  ກບັມຳທີື່ ປຳກຂອງຕນົ 

 16 ຄນົຂີໍ້ຄໍ້ຳນເຫັນວື່ຳຕນົເອງສະຫລຳດກວື່ຳຄນົເຈດັຄນົທີື່ ຕອບໄດໍ້ຢື່ຳງຫລກັແຫລມ 

 17 ຄນົທີື່ ກ  ຳລງັຜື່ຳນໄປ ແລະເຂົໍ້ຳໄປຫຍຸໍ້ງກ ື່ຽວໃນກຳນຜິດຖຽງກນັ 

   ຊ ື່ ງບ ື່ ແມ ື່ນເລ ື່ ອງຂອງລຳວເອງ ກ ເປັນເໝ ອນດ ັື່ງຄນົຈບັຫ ໝຳ 

 18 ຄນົບໍ້ຳທີື່ ໂຍນດ ົໍ້ນໄຟ ລ ກທະນ  

   ແລະຄວຳມຕຳຍອອກໄປ 

 19 ກ ເປັນເໝ ອນກບັຄນົທີື່ ຫລອກລວງເພ ື່ ອນບໍ້ຳນຂອງຕນົ 

   ແລະກື່ຳວວື່ຳ “ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳຢອກຫລິໍ້ນເທົື່ ຳນ ັໍ້ນ” 

 20 ບື່ອນໃດທີື່ ບ ື່ ມຟີ ນ ໄຟກ ດບັ 

   ແລະບື່ອນໃດທີື່ ບ ື່ ມຄີນົນນິທຳ ກຳນຜິດຖຽງກນັກ ຢດຸໄປ 

 21 ຖື່ຳນເປັນເຊ ໍ້ອໄຟ ແລະຟ ນເປັນເຊ ໍ້ອໄຟສນັໃດ 

   ຄນົທີື່ ມກັຜິດຖຽງກນັກ ເປັນເຊ ໍ້ອກຳນຜິດຖຽງກນັສນັນ ັໍ້ນ 

 22 ຖໍ້ອຍຄ  ຳຂອງຄນົນນິທຳ ກ ເປັນເໝ ອນດ ັື່ງບຳດແຜ 

   ມນັລງົໄປຍງັສື່ວນຕື່ຳງ ໆໃນຂອງຮື່ຳງກຳຍ 

 23 ຮມີປຳກທີື່ ຮ ໍ້ອນຮນົກບັໃຈທີື່ ຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍ 
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   ກ ເປັນເໝ ອນດ ັື່ງຂີໍ້ເງນິຢ ື່ເທິງພຳຊະນະດນິ 

 24 ຄນົທີື່ ກຽດຊງັຜ ໍ້ອ ື່ ນ ກ ປະຈບົປະແຈງດໍ້ວຍຮມີປຳກຂອງຕນົ 

   ແລະເກບັຄວຳມຫລອກລວງໄວໍ້ໃນໃຈ 

 25 ເມ  ື່ອລຳວເວົໍ້ຳລມົຢື່ຳງມ ື່ວນຊ ື່ ນ ຢື່ຳເຊ ື່ ອລຳວ 

   ເພຳະມສີິື່ ງໜໍ້ຳກຽດຊງັເຈດັຢື່ຳງຢ ື່ໃນໃຈຂອງລຳວ 

 26 ເຖງິແມ ື່ນລຳວຈະປິດຄວຳມກຽດຊງັຂອງລຳວໄວໍ້ດໍ້ວຍກຳນຫລອກລວງ 

   ຄວຳມຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍຂອງລຳວຈະເຜີຍອອກຕ ື່ໜໍ້ຳທີື່ ປະຊຸມທງັໝດົ 

 27 ຄນົທີື່ ຂດຸຂມຸ ລຳວຈະຕກົລງົໄປເອງ ຜ ໍ້ໃດໃຫໍ້ກ ໍ້ອນຫີນກິໍ້ງມຳ 

   ມນັກ ຈະກບັໄປທບັລຳວເອງ 

 28 ລີໍ້ນທີື່ ຂີໍ້ຕວົະກຽດຊງັຜ ໍ້ທີື່ ມນັທ  ຳລຳຍ 

   ແລະປຳກທີື່ ຍໍ້ອງຍ  ກ ພຳໃຫໍ້ຈບິຫຳຍ 

ບົດທີ 27 
ຄຳຕັກເຕືອນ ແລະຄຳສັ່ງສອນຕູ່າງໆ 

 1 ຢື່ຳໂອໍ້ອວດເຖງິມ  ໍ້ອ ື່ ນ 

   ເພຳະເຈົໍ້ຳບ ື່ ຮ  ໍ້ວ ື່ຳວນັໜ ື່ ງ ໆຈະນ  ຳຫຍງັມຳໃຫໍ້ແດື່ 

 2 ຈ ົື່ງໃຫໍ້ຄນົອ ື່ ນສນັເສີນເຈົໍ້ຳ 

   ແລະບ ື່ ແມ ື່ນປຳກຂອງເຈົໍ້ຳເອງ ໃຫໍ້ຄນົຕື່ຳງຖິື່ ນສນັເສີນ ບ ື່ ແມ ື່ນຮມີປຳກຂອງເຈົໍ້ຳເອງ 

 3 ຫີນກ ໜກັ ແລະຊຳຍກ ມນີ  ໍ້ຳໜກັ 

   ແຕື່ຄວຳມໂກດຮໍ້ຳຍຮໍ້ຳຍຂອງຄນົໂງ ື່ ກ ໜກັຫລຳຍກວື່ຳທງັສອງຢື່ຳງນ ັໍ້ນ 

 4 ຄວຳມພິໂລດ ກ ໂຫດຮໍ້ຳຍ ຄວຳມຮໍ້ຳຍ ກ ຮນຸແຮງ 

   ແຕື່ໃຜຈະຢ ນຢ ື່ຕ ື່ໜໍ້ຳຄວຳມອິດສຳໄດໍ້ 

 5 ເວົໍ້ຳກນັຕ ື່ໜໍ້ຳດກີວື່ຳຮກັກນັແບບລບັ ໆ 

 6 ບຳດແຜທີື່ ມດິສະຫຳຍເຮັດ 

   ກ ສດັຊ ື່ ແຕື່ກຳນຈ ບຂອງສດັຕ ນ ັ ໍ້ນ ກ ຫລອກລວງ 

 7 ຄນົທີື່ ອີື່ ມແລໍ້ວ ຮງັເຜິໍ້ງກ ໜໍ້ຳເບ ື່ ອ 

   ແຕື່ສ  ຳລບັຜ ໍ້ທີື່ ຫິວ ທກຸສິື່ ງທີື່ ຂມົ ກ ວື່ຳຫວຳນ 

 8 ຄນົທີື່ ເວີື່ ນໄປຈຳກເຮ ອນຂອງຕນົ 

   ກ ເປັນເໝ ອນນກົທີື່ ເວີື່ ນໄປຈຳກຮງັຂອງມນັ 

 9 ນ  ໍ້ຳມນັ ແລະນ  ໍ້ຳຫອມເຮັດໃຫໍ້ໃຈຍນິດ ີ

   ແລະຄ  ຳເຕ ອນສະຕອິນັອື່ອນຫວຳນຂອງເພ ື່ ອນ ກ ພຳໃຫໍ້ຊ ື່ ນໃຈ 

 10 ຢື່ຳປະຖິໍ້ມມດິສະຫຳຍຂອງເຈົໍ້ຳ ແລະມດິຂອງພ ື່ ເຈົໍ້ຳ 

   ແລະຢື່ຳເຂົໍ້ຳໄປໃນເຮ ອນພີື່ ນ ໍ້ອງຂອງເຈົໍ້ຳໃນມ  ໍ້ຍຳກລ  ຳບຳກຂອງເຈົໍ້ຳ 



ສຸພາສິດ 27 1116 
  ເພຳະເພ ື່ ອນບໍ້ຳນທີື່ ຢ ື່ໃກ ໍ້ ກ ດກີວື່ຳພີື່ ນ ໍ້ອງທີື່ ຢ ື່ຫື່ຳງໄກ 

 11 ລ ກຊຳຍຂອງເຮົຳເອີຍ ຈ ົື່ງສະຫລຳດ ແລະເຮັດໃຈຂອງເຮົຳໃຫໍ້ຍນິດ ີ

   ເພ ື່ ອເຮົຳຈະຕອບຄນົທີື່ ຕ  ຳໜິເຮົຳໄດໍ້ 

 12 ຄນົຮອບຮ ໍ້ເຫັນອນັຕະລຳຍ ແລະເຊ ື່ ອງຕວົລຳວເສຍ 

   ແຕື່ຄນົໂງ ື່ຍື່ຳງເລ ໍ້ອຍໄປ ແລະຮບັໂທດ 

 13 ຈ ົື່ງຈບັເສ ໍ້ອຜໍ້ຳຂອງລຳວໄວໍ້ ເມ  ື່ອລຳວໄດໍ້ປະກນັໃຫໍ້ຄນົອ ື່ ນ 

   ແລະຍ ດຕວົລຳວໄວໍ້ ເມ  ື່ອລຳວຮບັປະກນັຍງິຕື່ຳງດໍ້ຳວ 

 14 ຄນົທີື່ ຕ ື່ ນແຕື່ເຊົໍ້ຳມ  ດໄປອວຍພອນເພ ື່ ອນບໍ້ຳນດໍ້ວຍສຽງດງັ 

   ແລໍ້ວລຳວຈະເຫັນວື່ຳເປັນຄ  ຳສຳບແຊື່ງ 

 15 ຝນົຍໍ້ອຍຢ ື່ບ ື່ ຢດຸໃນມ  ໍ້ທີື່ ຝນົຕກົສນັໃດ 

   ຜ ໍ້ຍງິທີື່ ມກັກຳນຜິດຖຽງກນັ ກ ຄ ກນັສນັນ ັໍ້ນ 

 16 ກຳນຈະຫໍ້ຳມນຳງ ກ ເປັນເໝ ອນດ ັື່ງຫໍ້ຳມລມົ 

   ຫລ ກ  ຳນ  ໍ້ຳມນັດໍ້ວຍມ  ຂວຳ 

 17 ເຫລັກລບັເຫລັກໃຫໍ້ແຫລມຄມົໄດໍ້ 

   ຄນົຜ ໍ້ໜ ື່ ງກ ຂດັເກຳົເພ ື່ ອນຂອງຕນົໄດໍ້ 

 18 ຄນົທີື່ ເບິື່ ງແຍງຕ ົໍ້ນໝຳກເດ ື່ ອຈະໄດໍ້ກນິຜນົຂອງມນັ 

   ແລະຄນົທີື່ ຄຸໍ້ມຄອງນຳຍຂອງຕນົຈະໄດໍ້ຮບັກຽດ 

 19 ໃນນ  ໍ້ຳຄນົເຫັນໜໍ້ຳຄນົສນັໃດ 

   ຈດິໃຈຂອງຄນົກ ສ ື່ ຄນົສນັນ ັໍ້ນ 

 20 ນຳລກົ ແລະແດນມ ລະນຳບ ື່ ຮ  ໍ້ຈກັອີື່ ມ 

   ຕຳຂອງຄນົເຮົຳກ ບ ື່ ຮ  ໍ້ຈກັອີື່ ມເຊັື່ ນກນັ 

 21 ກະປກຸມໄີວໍ້ສ  ຳລບັເງນິ ເຕົຳຫລອມໂລຫະມໄີວໍ້ສ  ຳລບັທອງຄ  ຳ 

   ຄ  ຳສນັເສີນຂອງຄນົຈະພິສ ດຄນົ 

 22 ເຖງິແມ ື່ນເຈົໍ້ຳຈະເອົຳຄນົໂງ ື່ໃສື່ຄກົຕ  ຳດໍ້ວຍສຳກພໍ້ອມກບັເຂົໍ້ຳສຳລີ 

   ຄວຳມໂງ ື່ຈ ໍ້ຳຂອງລຳວກ ຍງັບ ື່ ຫວດິຈຳກລຳວ 

 23 ຈ ົື່ງຮ ໍ້ຄວຳມທກຸສກຸຂອງຝ ງແບໍ້ແກະຂອງເຈົໍ້ຳໃຫໍ້ດ ີ

   ແລະຈ ົື່ງເອົຳໃຈໃສື່ຝ ງງວົຂອງເຈົໍ້ຳ 

 24 ເພຳະຄວຳມຮ ັື່ງມບີ ື່ ໄດໍ້ທນົຢ ື່ເປັນນດິ 

   ແລະມງົກດຸຈະທນົຢ ື່ໄດໍ້ທກຸຊ ົື່ວອຳຍບຸ  

 25 ຫຍໍ້ຳແຫໍ້ງປຳກດົແລໍ້ວ ແລະຫຍໍ້ຳງອກໃໝື່ກ ປຳກດົຂ ໍ້ນມຳ 

   ແລະພວກເຂົຳເກບັຜກັຫຍໍ້ຳຕື່ຳງ ໆຢ ື່ຕຳມພ ເຂົຳແລໍ້ວ 

 26 ລ ກແກະຈະໃຫໍ້ເສ ໍ້ອຜໍ້ຳແກື່ເຈົໍ້ຳ 

   ແລະແບໍ້ກ ຈະເປັນຄື່ຳນຳ 



1117 ສຸພາສິດ 28 
 27 ແລະເຈົໍ້ຳຈະມນີມົແບໍ້ເປັນອຳຫຳນແກື່ເຈົໍ້ຳພຽງພ  

   ທງັເປັນອຳຫຳນແກື່ຄວົເຮ ອນຂອງເຈົໍ້ຳ ແລະສຳວໃຊໍ້ຂອງເຈົໍ້ຳ 

ບົດທີ 28 
ບຳເໜັດຕູ່າງໆຂອງຄົນຊອບທຳ 

 1 ຄນົຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍກ ໜີ ເມ  ື່ອບ ື່ ມໃີຜໄລື່ຕຳມ 

   ແຕື່ຄນົຊອບທ  ຳ ກ ກ ໍ້ຳຫຳນເໝ ອນດ ັື່ງໂຕສິງໃຫຍື່ 

 2 ເມ  ື່ອແຜື່ນດນິລະເມດີ ກ ມຜີ ໍ້ຄອບຄອງເພີື່ ມຂ ໍ້ນ 

   ແຕື່ດໍ້ວຍຄນົທີື່ ມຄີວຳມເຂົໍ້ຳໃຈ ແລະຄວຳມຮ ໍ້ 

  ສະຖຳນະພຳບຂອງແຜື່ນດນິນ ັໍ້ນຈະຍ ນຍຳວ 

 3 ຄນົຍຳກຈນົທີື່ ບບີບງັຄບັຄນົຍຳກຈນົ ກ ເປັນເໝ ອນດ ັື່ງຝນົທີື່ ຊດັລງົມຳ 

   ແຕື່ບ ື່ ໃຫໍ້ອຳຫຳນ 

 4 ບນັດຳຜ ໍ້ທີື່ ປະຖິໍ້ມພຣະບນັຍດັ ຍື່ອມສນັເສີນຄນົຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍ 

   ແຕື່ບນັດຳຜ ໍ້ທີື່ ຮກັສຳພຣະບນັຍດັ ຍື່ອມຄອຍຖໍ້ຳຕ ື່ ສ ໍ້ພວກເຂົຳ 

 5 ຄນົຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍບ ື່ ເຂົໍ້ຳໃຈຄວຳມຍດຸຕທິ  ຳ 

   ແຕື່ບນັດຳຜ ໍ້ທີື່ ສະແຫວງຫຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເຂົໍ້ຳໃຈສິື່ ງສຳລະພດັ 

 6 ຄນົຍຳກຈນົທີື່ ດ  ຳເນນີໃນຄວຳມທື່ຽງທ  ຳຂອງຕນົ 

   ກ ດກີວື່ຳຄນົຮ ັື່ງມທີີື່ ຄດົໂກງໃນທຳງຂອງຕນົ 

 7 ຄນົທີື່ ຮກັສຳພຣະບນັຍດັ ກ ເປັນລ ກຊຳຍທີື່ ສະຫລຳດ 

   ແຕື່ເພ ື່ ອນຂອງຄນົໂລພຳ ກ ນ  ຳຄວຳມອບັອຳຍມຳເຖງິພ ື່ ຂອງລຳວ 

 8 ຄນົທີື່ ເພີື່ ມຊບັສມົບດັຂອງຕນົດໍ້ວຍດອກເບໍ້ຍ ແລະເງນິເພີື່ ມ 

   ພຣະເຈົ້າ ຈະຊງົເອົຳຊບັນ ັໍ້ນໄປຈຳກລຳວ 

  ເພ ື່ ອເພີື່ ມແກື່ຄນົທີື່ ຈະເມດຕຳຄນົຍຳກຈນົ 

 9 ຖໍ້ຳຜ ໍ້ໃດຫນັໃບຫ ໄປຈຳກກຳນຟງັພຣະບນັຍດັ 

   ແມ ື່ນຄ  ຳອະທິຖຳນຂອງລຳວ ກ ຍງັເປັນສິື່ ງໜໍ້ຳກຽດຊງັ 

 10 ບກຸຄນົຜ ໍ້ນ  ຳຄນົຊອບທ  ຳເຂົໍ້ຳໄປໃນທຳງຊ ົື່ວ 

   ກ ຈະຕກົລງົໃນຂມຸຂອງລຳວເອງ 

  ແຕື່ຄນົທື່ຽງທ  ຳຈະມສີິື່ ງຂອງຢື່ຳງດ ີ

 11 ຄນົຮ ັື່ງມ ີກ ສະຫລຳດໃນສຳຍຕຳຂອງຕນົເອງ 

   ແຕື່ຄນົຍຳກຈນົທີື່ ມຄີວຳມເຂົໍ້ຳໃຈ ກ ຈະຮ ໍ້ຈກັລຳວເອງຢື່ຳງແຈ ື່ມແຈ ໍ້ງ 

 12 ເມ  ື່ອຄນົຊອບທ  ຳຊ ື່ ນຊມົຍນິດ ີຄວຳມຮຸື່ງເຮ ອງກ ມຫີລຳຍຂ ໍ້ນ 

   ແຕື່ເມ  ື່ອຄນົຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍທະວອີ  ຳນຳດ ຄນົກ ພຳກນັເຊ ື່ ອງຕວົເສຍ 

 13 ຄນົທີື່ ເຊ ື່ ອງຄວຳມບຳບຂອງຕນົຈະບ ື່ ຈະເລີນ 



ສຸພາສິດ 28 1118 
   ແຕື່ຄນົທີື່ ສຳລະພຳບ ແລະຖິໍ້ມຄວຳມຊ ົື່ວເສຍຈະໄດໍ້ຄວຳມກະລນຸຳ 

 14 ຄນົທີື່ ຢ  ຳເກງຢ ື່ສະເໝີ ກ ເປັນສກຸ 

   ແຕື່ຄນົທີື່ ເຮັດໃຈຂອງຕນົໃຫໍ້ກະດໍ້ຳງ ກ ຈະຕກົຢ ື່ໃນຄວຳມລ  ຳບຳກ 

 15 ຜ ໍ້ປກົຄອງທີື່ ຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍເໜ ອຄນົຍຳກຈນົ ກ ເປັນເໝ ອນດ ັື່ງໂຕສິງໃຫຍື່ຄ  ຳລຳມ 

   ຫລ ໝີທີື່ ກ  ຳລງັເຂົໍ້ຳຕ ື່ ສ ໍ້ 

 16 ຜ ໍ້ປກົຄອງທີື່ ຂຳດຄວຳມເຂົໍ້ຳໃຈ ກ ເປັນຜ ໍ້ບບີບງັຄບັທີື່ ໂຫດຮໍ້ຳຍ 

   ແຕື່ຄນົທີື່ ກຽດຊງັຄວຳມໂລບ ຍື່ອມຍ ດປີເດ ອນຂອງລຳວອອກໄປ 

 17 ຄນົໃດທີື່ ເຮັດຮນຸແຮງເລ ື່ ອງເລ ອດຂອງຄນົອ ື່ ນ 

   ຄນົນ ັໍ້ນກ ເປັນຄນົຫລບົໜີຢ ື່ຈນົລງົໄປສ ື່ປຳກແດນ ຢື່ຳໃຫໍ້ໃຜຈບັລຳວເລີຍ 

 18 ຄນົທີື່ ດ  ຳເນນີໃນຄວຳມທື່ຽງທ  ຳຈະໄດໍ້ຮບັກຳນຊື່ວຍໃຫໍ້ລອດພ ົໍ້ນ 

   ແຕື່ຄນົທີື່ ມເີລື່ກນົ ທຳງທງັຫລຳຍຂອງລຳວເອງຈະຕກົທນັທີ 

 19 ຄນົທີື່ ໄຖໄຮື່ນຳຂອງຕນົຈະໄດໍ້ອຳຫຳນຢື່ຳງຫລວງຫລຳຍ 

   ແຕື່ຜ ໍ້ທີື່ ຕດິຕຳມຄນົບ ື່ ມຄີື່ຳ ກ ຈະຍິື່ ງຈນົລງົ 

 20 ຄນົທີື່ ສດັຊ ື່ ຈະໄດໍ້ຮບັພອນຢື່ຳງຫລວງຫລຳຍ 

   ແຕື່ຜ ໍ້ທີື່ ຮບີຮໍ້ອນຮ ັື່ງມ ີຈະບ ື່ ມໂີທດກ ເປັນໄປບ ື່ ໄດໍ້ 

 21 ກຳນຈະເຫັນແກື່ໜໍ້ຳຄນົໃດກ ບ ື່ ດ ີ

   ຄນົນ ັໍ້ນອຳດຈະລະເມດີເພຳະອຳຫຳນພຽງເລັກນໍ້ອຍກ ເປັນໄດໍ້ 

 22 ຄນົທີື່ ຊອກຫຳຊບັສມົບດັກ ມສີຳຍຕຳຊ ົື່ວ 

   ແລະບ ື່ ຮ  ໍ້ວ ື່ຳຄວຳມຂດັສນົຈະມຳເຖງິລຳວ 

 23 ຄນົທີື່ ຕຕິຽນຄນົໜ ື່ ງຄນົໃດ 

   ພຳຍຫລງັລຳວຈະໄດໍ້ຮບັຄ  ຳຊມົເຊຍີຫລຳຍກວື່ຳຄນົທີື່ ຍໍ້ອງຍ ດໍ້ວຍລີໍ້ນຂອງຕນົ 

 24 ບກຸຄນົທີື່ ລກັເຄ ື່ ອງຂອງພ ື່ ຫລ ແມ ື່ຂອງຕນົ ແລະກື່ຳວວື່ຳ “ຢື່ຳງນີໍ້ ບ ື່ ລະເມດີ” 

   ລຳວກ ເປັນເພ ື່ ອນກບັຄນົທ  ຳລຳຍ 

 25 ຄນົໃຈຈອງຫອງເຮັດໃຫໍ້ເກດີກຳນຜິດຖຽງກນັ 

   ແຕື່ຜ ໍ້ທີື່ ວຳງໃຈໃນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະຈະເລີນຂ ໍ້ນ 

 26 ຄນົທີື່ ວຳງໃຈໃນຈດິໃຈຂອງຕນົເອງ ກ ເປັນຄນົໂງ ື່ 

   ແຕື່ຄນົທີື່ ດ  ຳເນນີໃນປນັຍຳຈະໄດໍ້ຮບັກຳນຊື່ວຍໃຫໍ້ພ ົໍ້ນ 

 27 ຄນົທີື່ ໃຫໍ້ແກື່ຄນົຍຳກຈນົຈະບ ື່ ຮ  ໍ້ຈກັກຳນຂດັສນົ 

   ແຕື່ຄນົທີື່ ປິດຕຳຂອງຕນົຈຳກກຳນນີໍ້ຈະໄດໍ້ຮບັຄ  ຳສຳບແຊື່ງຫລຳຍ 

 28 ເມ  ື່ອຄນົຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍມອີ  ຳນຳດຂ ໍ້ນ ຄນົກ ໄດໍ້ເຊ ື່ ອງຕວົ 

   ແຕື່ເມ  ື່ອພວກເຂົຳທງັຫລຳຍຕຳຍໄປ ຄນົຊອບທ  ຳກ ເພີື່ ມຂ ໍ້ນ 
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ບົດທີ 29 

ຄົນສະຫລາດປຽບທຽບກັບຄົນໂງູ່ຈ້າ 
 1 ຄນົທີື່ ຖ ກຕກັເຕ ອນເລ ໍ້ອຍໆ ແຕື່ຍງັແຂງກະດໍ້ຳງ 

   ຈກັໜໍ້ອຍຈະຖ ກທ  ຳລຳຍ ຈ ື່ງຮກັສຳບ ື່ ໄດໍ້ 

 2 ເມ  ື່ອຄນົຊອບທ  ຳທະວອີ  ຳນຳດ ປະຊຳຊນົກ ຍນິດ ີ

   ແຕື່ເມ  ື່ອຄນົຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍຄອບຄອງ ປະຊຳຊນົກ ຮ ໍ້ອງຄຳງ 

 3 ຜ ໍ້ທີື່ ຮກັປນັຍຳຍື່ອມເຮັດໃຫໍ້ພ ື່ ຂອງລຳວຍນິດ ີ

   ແຕື່ຜ ໍ້ທີື່ ຄບົຄໍ້ຳກບັຍງິເພດສະຫຍຳ ກ ຜຳນຊບັສິື່ ງຂອງຂອງຕນົ 

 4 ກະສດັຊງົໃຫໍ້ຄວຳມໝັໍ້ນຄງົແກື່ແຜື່ນດນິດໍ້ວຍຄວຳມຍດຸຕທິ  ຳ 

   ແຕື່ອງົທີື່ ຊງົຮບັຂອງກ  ຳນນັ ກ ເຮັດໃຫໍ້ແຜື່ນດນິພງັທະລຳຍ 

 5 ຄນົທີື່ ປະຈບົປະແຈງເພ ື່ ອນບໍ້ຳນຂອງຕນົຍື່ອມກຳງຕຳຂື່ຳຍໄວໍ້ດກັຈບັຕນີຂອງລຳວ 

 6 ຄນົຊ ົື່ວຕດິກບັດກັຢ ື່ໃນກຳນລະເມດີຂອງຕນົ 

   ແຕື່ຄນົຊອບທ  ຳຮໍ້ອງເພງ ແລະຊມົຊ ື່ ນຍນິດ ີ

 7 ຄນົຊອບທ  ຳຮ ໍ້ຈກັສິດທິຂອງຄນົຍຳກຈນົ 

   ແຕື່ຄນົຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍບ ື່ ເຂົໍ້ຳໃຈຄວຳມຮ ໍ້ຢື່ຳງນີໍ້ 

 8 ຄນົມກັເຍຳະເຍີໍ້ຍເຮັດບໍ້ຳນເມ  ອງໃຫໍ້ຖ ກບໍ້ວງແຮໍ້ວ 

   ແຕື່ນກັປຳດປື່ຽນຄວຳມໂຫດຮໍ້ຳຍໄປເສຍ 

 9 ຖໍ້ຳນກັປຳດມເີລ ື່ ອງໂຕໍ້ຖຽງກບັຄນົໂງ ື່ ບ ື່ ວ ື່ຳລຳວຈະຮນຸແຮງ 

   ຫລ ຍິໍ້ມຫວົ ກ ບ ື່ ມວີນັສະຫງບົລງົໄດໍ້ 

 10 ຄນົທີື່ ກະຫຳຍເລ ອດຍື່ອມກຽດຊງັຄນົທື່ຽງທ  ຳ 

   ແຕື່ຄນົຊອບທ  ຳສະແຫວງຫຳຊວີດິຂອງຕນົ 

 11 ຄນົໂງ ື່ຍື່ອມໃຫໍ້ຄວຳມຄິດຂອງຕນົພຸື່ງອອກມຳເຕັມທີື່  

   ແຕື່ນກັປຳດຮ ໍ້ຫໍ້ຳມຄວຳມຄິດໄວໍ້ຈນົພຳຍຫລງັ 

 12 ຖໍ້ຳຜ ໍ້ປກົຄອງເຊ ື່ ອຟງັຄວຳມບ ື່ ຈງິ 

   ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນຂອງເພິື່ ນກ ຈະຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍທງັໝດົ 

 13 ຄນົຍຳກຈນົ ແລະຄນົຫລອກລວງມກັມຳປະເຊນີໜໍ້ຳກນັສະເໝີ 

   ແລະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ປະທຳນຄວຳມສະຫວື່ຳງແກື່ຕຳຂອງຄນົທງັສອງ 

 14 ກະສດັທີື່ ພິພຳກສຳຄນົຍຳກຈນົດໍ້ວຍຄວຳມສດັຊ ື່ 

   ພະທີື່ ນ ັື່ງຂອງພະອງົຈະຕ ັໍ້ງຢ ື່ເປັນນດິ 

 15 ໄມ ໍ້ແສໍ້ ແລະຄ  ຳຕກັເຕ ອນເຮັດໃຫໍ້ເກດີປນັຍຳ 

   ແຕື່ຖໍ້ຳປື່ອຍເດັກນໍ້ອຍໄວໍ້ແຕື່ຜ ໍ້ດຽວ ກ ຈະນ  ຳຄວຳມອບັອຳຍມຳສ ື່ແມ ື່ຂອງຕນົ 

 16 ເມ  ື່ອຄນົຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍເພີື່ ມພ ນ ກຳນລະເມດີກ ທະວຂີ ໍ້ນ 

   ແຕື່ຄນົຊອບທ  ຳຈະເບິື່ ງຄວຳມຫລ ົໍ້ມຈມົຂອງພວກເຂົຳ 



ສຸພາສິດ 30 1120 
 17 ຈ ົື່ງຝ ກສອນລ ກຊຳຍຂອງເຈົໍ້ຳ ແລະລຳວຈະໃຫໍ້ເຈົໍ້ຳໄດໍ້ຢດຸພກັ 

   ເອ ີລຳວຈະໃຫໍ້ຄວຳມປິຕຍິນິດແີກື່ໃຈຂອງເຈົໍ້ຳ 

 18 ບື່ອນໃດທີື່ ບ ື່ ມນີມິດິ ປະຊຳຊນົກ ຈບິຫຳຍ 

   ແຕື່ຄນົທີື່ ຮກັສຳພຣະບນັຍດັຈະເປັນສກຸ 

 19 ພຽງແຕື່ໃຊໍ້ຄ  ຳເວົໍ້ຳເທົື່ ຳນ ັໍ້ນຈະຝ ກສອນຄນົໃຊໍ້ບ ື່ ໄດໍ້ 

   ເພຳະເຖງິແມ ື່ນລຳວເຂົໍ້ຳໃຈ ແຕື່ລຳວກ ຈະບ ື່ ຕອບ 

 20 ເຈົໍ້ຳເຫັນຄນົທີື່ ປຳກໄວບ  

   ຄວຳມຫວງັໃນຄນົໂງ ື່ ກ ມຫີລຳຍກວື່ຳລຳວ 

 21 ຄນົທີື່ ຖະໜອມຮກັຄນົໃຊໍ້ຂອງຕນົຕ ັໍ້ງແຕື່ເດັກນໍ້ອຍ 

   ໃນທີື່ ສດຸຈະເຫັນວື່ຳລຳວກຳຍເປັນລ ກຊຳຍຂອງຕນົ 

 22 ຄນົທີື່ ໂມໂຫງ ື່ຳຍຍື່ອມພຳໃຫໍ້ເກດີກຳນຜິດຖຽງກນັ 

   ແລະຄນົທີື່ ມກັຮໍ້ຳຍ ກ ເປັນເຫດໃຫໍ້ມກີຳນລະເມດີຫລຳຍຂ ໍ້ນ 

 23 ຄວຳມຈອງຫອງຂອງຄນົນ  ຳລຳວໃຫໍ້ຕ  ື່ຳລງົ 

   ແຕື່ຄນົທີື່ ມໃີຈຖື່ອມຈະໄດໍ້ຮບັກຽດ 

 24 ຜ ໍ້ເຂົໍ້ຳສື່ວນກບັຄນົຂີໍ້ລກັ ກ ກຽດຊງັຊວີດິຂອງຕນົ 

   ລຳວໄດໍ້ຍນິຄ  ຳສຳບແຊື່ງ ແຕື່ບ ື່ ເປີດເຜີຍຫຍງັເລີຍ 

 25 ກຳນຢໍ້ຳນກວົຄນົທີື່ ວຳງບໍ້ວງແຮໍ້ວໄວໍ້ 

   ແຕື່ບກຸຄນົທີື່ ວຳງໃຈໃນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກ ຈະປອດໄພ 

 26 ຄນົເປັນຈ  ຳນວນຫລຳຍສະແຫວງຫຳຄວຳມພ ໃຈຈຳກຜ ໍ້ປກົຄອງ 

   ແຕື່ທກຸຄນົຈະໄດໍ້ຄວຳມຍດຸຕທິ  ຳຈຳກ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 
 27 ຄນົບ ື່ ຍດຸຕທິ  ຳເປັນທີື່ ກຽດຊງັແກື່ຄນົຍດຸຕທິ  ຳ 

   ແຕື່ຄນົທື່ຽງທ  ຳໃນທຳງຂອງລຳວກບັເປັນທີື່ ກຽດຊງັແກື່ຄນົຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍ 

ບົດທີ 30 
ຖ້ອຍຄຳຂອງອາກ  

1ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ຂອງ ອາກ           ລ ກ ຊຳຍ ຢາເກ          ຄ  ຄ  ຳ ທ  ຳນວຳຍ ຂອງ ລຳວ.         ຊຳຍ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ເວົໍ້ຳ ກບັ ອີທິ-
ເອນ          ກບັ ອີທິເອນ          ແລະ ອ ການ          ວື່ຳ          

 2 ແທໍ້ຈງິແລໍ້ວ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳກ ໂງ ື່ຫລຳຍກວື່ຳຄນົ 

   ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳບ ື່ ມຄີວຳມເຂົໍ້ຳໃຈຢື່ຳງມະນດຸ 

 3 ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳບ ື່ ເຄີຍຮຽນຮ ໍ້ປນັຍຳ 

   ທງັບ ື່ ມຄີວຳມຮ ໍ້ຂອງອງົຜ ໍ້ບ ລິສດຸ 

 4 ໃຜແດື່ ໄດໍ້ຂ ໍ້ນໄປຍງັສະຫວນັ ຫລ ລງົມຳ 

   ໃຜແດື່ ໄດໍ້ຮວບຮວມລມົໄວໍ້ໃນກ  ຳມ  ຂອງເພິື່ ນ 
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  ໃຜແດື່ ໄດໍ້ເອົຳເຄ ື່ ອງແຕື່ງກຳຍຫ ື່ ນ  ໍ້ຳໄວໍ້ 

   ໃຜແດື່ ໄດໍ້ສະຖຳປະນຳທີື່ ສດຸປຳຍແຫື່ງແຜື່ນດນິໂລກໄວໍ້ 

  ນຳມຂອງຜ ໍ້ນ ັ ໍ້ນວື່ຳແນວໃດ 

   ແລະນຳມລ ກຊຳຍຂອງຜ ໍ້ນ ັ ໍ້ນວື່ຳແນວໃດ ຖໍ້ຳທື່ຳນບອກໄດໍ້ 

 5 ພຣະທ  ຳທກຸຄ  ຳຂອງ ພຣະເຈົ້າ ນ ັໍ້ນກ ບ ລິສດຸ 

   ພຣະອງົຊງົເປັນໂລື່ແກື່ບນັດຳຜ ໍ້ທີື່ ວຳງໃຈໃນພຣະອງົ 

 6 ຢື່ຳເພີື່ ມຫຍງັເຂົໍ້ຳກບັພຣະທ  ຳຂອງພຣະອງົ 

   ຢໍ້ຳນວື່ຳພຣະອງົຈະຊງົຕ  ຳໜິຕຕິຽນເຈົໍ້ຳ ແລະຈະເຫັນວື່ຳເຈົໍ້ຳເປັນຄນົຂີໍ້ຕວົະ 

 7 ຂໍ້ຳພະອງົຂ ສອງສິື່ ງຈຳກພຣະອງົ 

   ຂ ຢື່ຳຊງົປະຕເິສດທີື່ ຈະໃຫໍ້ຂໍ້ຳພະອງົກື່ອນຂໍ້ຳພະອງົຕຳຍ 

 8 ຂ ໃຫໍ້ຄວຳມບ ື່ ມປີະໂຫຍດ 

   ແລະຄວຳມຂີໍ້ຕວົະໄກອອກຈຳກຂໍ້ຳພະອງົ 

  ຂ ຢື່ຳປະທຳນຄວຳມຍຳກຈນົ ຫລ ຄວຳມຮ ັື່ງມແີກື່ຂໍ້ຳພະອງົ 

   ຂ ລໍ້ຽງຂໍ້ຳພະອງົດໍ້ວຍອຳຫຳນທີື່ ພ ດແີກ ື່ຂໍ້ຳພະອງົ 

 9 ຢໍ້ຳນວື່ຳຂໍ້ຳພະອງົຈະອີື່ ມ ແລະປະຕເິສດພຣະອງົ 

   ແລໍ້ວເວົໍ້ຳວື່ຳ “ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແມ ື່ນຜ ໍ້ໃດ” 

  ຫລ ຢໍ້ຳນວື່ຳຂໍ້ຳພະອງົຈະຍຳກຈນົ 

   ແລະລກັຂະໂມຍ ແລະອອກພຣະນຳມ ພຣະເຈົ້າ ຂອງຂໍ້ຳພະອງົຢື່ຳງບ ື່ ມຄີື່ຳ 

 10 ຢື່ຳກື່ຳວຫຳຄນົໃຊໍ້ໃຫໍ້ນຳຍຂອງລຳວຟງັ 

   ຢໍ້ຳນວື່ຳລຳວຈະສຳບແຊື່ງເຈົໍ້ຳ ແລະເຈົໍ້ຳຈະຕໍ້ອງມຄີວຳມຜິດ 

 11 ມຄີນົອີກລຸໍ້ນໜ ື່ ງ ທີື່ ສຳບແຊື່ງພ ື່ ຂອງຕນົ 

   ແລະບ ື່ ອວຍພອນແມ ື່ຂອງຕນົ 

 12 ມຄີນົອີກລຸໍ້ນໜ ື່ ງ ທີື່ ບ ລິສດຸໃນສຳຍຕຳຂອງຕນົເອງ 

   ແຕື່ຍງັບ ື່ ໄດໍ້ຮບັກຳນຊ  ຳລະສິື່ ງເປິເປ ໍ້ອນຂອງຕນົເລີຍ 

 13 ມຄີນົອີກລຸໍ້ນໜ ື່ ງ ຕຳຂອງລຳວສ ງແທໍໆ້  

   ແລະໜງັຕຳຂອງລຳວສ ງຫລຳຍ 

 14 ມຄີນົອີກລຸໍ້ນໜ ື່ ງ ທີື່ ມແີຂໍ້ວເປັນດຳບ ຄຳງກະໄຕຂອງພວກເຂົຳເປັນມດີ 

   ເພ ື່ ອຈະກ ນກນິຄນົຍຳກຈນົເສຍຈຳກແຜື່ນດນິໂລກ 

  ແລະຄນົຂດັສນົເສຍຈຳກທື່ຳມກຳງມະນດຸ 

 15 ໂຕປີງມລີ ກໂຕແມ ື່ສອງໂຕ ມນັຮໍ້ອງວື່ຳ “ໃຫໍ້ ໃຫໍ້” 

   ແຕື່ສຳມສິື່ ງນີໍ້ບ ື່ ເຄີຍອີື່ ມ ເອີ ສິື່ ງທີສີື່ ກ ບ ື່ ເຄີຍເວົໍ້ຳວື່ຳ “ພ ແລໍ້ວ” 

 16 ຄ ແດນຄນົຕຳຍ ມດົລ ກຂອງຍງິໝນັ ແຜື່ນດນິໂລກທີື່ ບ ື່ ອີື່ ມນ  ໍ້ຳ 

   ແລະໄຟທີື່ ບ ື່ ເຄີຍເວົໍ້ຳວື່ຳ “ພ ແລໍ້ວ” 
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 17 ໃນຕຳທີື່ ເຍຳະເຍີໍ້ຍພ ື່ ແລະໝິື່ ນປະໝຳດບ ື່ ຟງັແມ ື່ຈະຖ ກກຳແຫື່ງຮື່ອມພ ຈກິອອກ 

   ແລະນກົອິນຊໜີຸື່ມຈະກນິເສຍ 

 18 ມສີຳມສິື່ ງທີື່ ປະຫລຳດຫລຳຍສ  ຳລບັຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ 

   ເອ ີສິື່ ງທີສີື່ ທີື່ ຂ ໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳບ ື່ ເຂົໍ້ຳໃຈ 

 19 ຄ ທື່ຳທີຂອງນກົອິນຊໃີນຟໍ້ຳ ທື່ຳທີຂອງງ  ເທິງຫີນ 

   ທື່ຳທີຂອງເຮ ອໃນທໍ້ອງທະເລ ແລະທື່ຳທີຂອງຊຳຍກບັຍງິ 

 20 ອນັນີໍ້ເປັນທຳງຂອງຍງິຜ ໍ້ລື່ວງປະເວນຄີ  

   ນຳງຮບັປະທຳນ ແລະນຳງເຊັດປຳກ ແລະເວົໍ້ຳວື່ຳ “ຂໍ້ອຍບ ື່ ໄດໍ້ເຮັດຜິດ” 

 21 ແຜື່ນດນິໂລກສ ັື່ນສະເທ ອນຢ ື່ໃຕໍ້ສຳມສິື່ ງ 

   ເອ ີມນັທນົຢ ື່ໃຕໍ້ສິື່ ງທີສີື່ ບ ື່ ໄດໍ້ 

 22 ຄ ຂໍ້ຳທຳດເມ  ື່ອໄດໍ້ເປັນກະສດັ 

   ຄນົໂງ ື່ເມ  ື່ອກນິອີື່ ມ 

 23 ເມ  ື່ອຍງິທີື່ ໜໍ້ຳກຽດຊງັໄດໍ້ຜວົ 

   ແລະສຳວໃຊໍ້ທີື່ ໄດໍ້ເປັນນຳຍແທນນຳຍຍງິຂອງຕນົ 

 24 ມສີີື່ ສິື່ ງໃນແຜື່ນດນິໂລກທີື່ ນ ໍ້ອຍເຫລ ອເກນີ 

   ແຕື່ມປີນັຍຳຫລຳຍເຫລ ອລ ົໍ້ນ 

 25 ມດົ ເປັນປະຊຳຊນົທີື່ ບ ື່ ແຂງແຮງ 

   ແຕື່ມນັຍງັຕຽມອຳຫຳນຂອງມນັໄວໍ້ໃນລະດ ແລໍ້ງ 

 26 ໂຕຕຸື່ນ ເປັນປະຊຳຊນົທີື່ ບ ື່ ມກີ  ຳລງັ 

   ແຕື່ມນັຍງັສໍ້ຳງເຮ ອນຂອງມນັໃນໂງ ື່ນຫີນໄດໍ້ 

 27 ຕກັກະແຕນບ ື່ ມກີະສດັ 

   ແຕື່ມນັຍງັຍື່ຳງຂະບວນເປັນແຖວ 

 28 ແມງມມຸ ເຈົໍ້ຳເອົຳມ  ຈບັໄດໍ້ 

   ແຕື່ມນັຍງັຢ ື່ໃນພະລຳຊະວງັ 

 29 ມສີຳມສິື່ ງທີື່ ສະຫງ ື່ຳງຳມຫລຳຍໃນທື່ຳຍື່ຳງ 

   ເອ ີສິື່ ງທີສີື່  ທື່ຳຍຳງຂອງມນັກ ສະຫງ ື່ຳຜື່ຳເຜີຍ 

 30 ຄ ໂຕສິງໃຫຍື່ ຊ ື່ ງເປັນສດັທີື່ ມກີ  ຳລງັຫລຳຍທີື່ ສດຸ 

   ແລະບ ື່ ຍອມຫນັຫລງັກບັເພຳະສິື່ ງໃດເລີຍ 

 31 ໝຳລື່ຳເນ ໍ້ອ ແບໍ້ຜ ໍ້ 

   ແລະກະສດັ ຜ ໍ້ຊ ື່ ງບ ື່ ມໃີຜກ ື່ກຳນກະບດົໄດໍ້ 

 32 ຖໍ້ຳເຈົໍ້ຳເປັນຄນົໂງ ື່ຍກົຍໍ້ອງຕນົເອງ 

   ຫລ ຄິດແຜນກຳນຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍ ຈ ົື່ງເອົຳມ  ອດັປຳກຂອງເຈົໍ້ຳສຳ 

 33 ເພຳະເມ  ື່ອກວນນ  ໍ້ຳນມົ ກ ໄດໍ້ເນຍີແຫລວ ເມ  ື່ອບບີດງັ ກ ໄດໍ້ເລ ອດ 
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   ແລະເມ  ື່ອກວນໂມໂຫ ກ ໄດໍ້ກຳນຜິດຖຽງກນັ 

ບົດທີ 31 
ຖ້ອຍຄຳຂອງກະສັດເລມ ເອນ 

1ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ຂອງ ກະສດັ ເລມ ເອນ          ຄ  ຄ  ຳ ພະຍຳກອນ ທີື່  ພະ ມຳນ ດຳ ໄດໍ້ ສອນ ໄວໍ້ ແກື່ ພຣະອງົ          

 2 ມຫີຍງັອີກບ  ລ ກແມ ື່ເອີຍ ມຫີຍງັອີກບ  ລ ກແຫື່ງທໍ້ອງແມ ື່ເອີຍ 

   ມຫີຍງັອີກບ  ລ ກແຫື່ງຄ  ຳປະຕຍິຳນຂອງແມ ື່ເອີຍ 

 3 ຢື່ຳໃຫໍ້ກ  ຳລງັຂອງເຈົໍ້ຳແກື່ຜ ໍ້ຍງິ 

   ຢື່ຳໃຫໍ້ທຳງຂອງເຈົໍ້ຳແກື່ຜ ໍ້ທ  ຳລຳຍກະສດັໃດ ໆ 

 4 ໂອເລມ ເອນ ເອີຍ ບ ື່ ສມົຄວນທີື່ ກະສດັຈະສະເຫວຍີເຫລົໍ້ຳອະງ ຸື່ນ 

   ຫລ ຜ ໍ້ປກົຄອງຈະດ ື່ ມເຫລົໍ້ຳ 

 5 ຢໍ້ຳນວື່ຳພວກເຂົຳຈະດ ື່ ມ ແລະລ ມຄ  ຳທີື່ ສ ັື່ງອອກເປັນກດົໝຳຍນ ັໍ້ນ 

   ແລະພິຈຳລະນຳຄວຳມຂອງເຈົໍ້ຳທກຸໃຫໍ້ໂອນອຽງໄປ 

 6 ຈ ົື່ງໃຫໍ້ເຫລົໍ້ຳແກື່ຜ ໍ້ທີື່ ກ  ຳລງັຈະຈບິຫຳຍ 

   ແລະນ  ໍ້ຳອະງ ຸື່ນແກື່ຜ ໍ້ທີື່ ທກຸໃຈຢື່ຳງຂມົຂ ື່ ນ 

 7 ຈ ົື່ງໃຫໍ້ລຳວດ ື່ ມ ແລະລ ມຄວຳມຍຳກຈນົຂອງລຳວ 

   ເພ ື່ ອຈະຈດົຈ  ຳຄວຳມທກຸລະທມົຂອງລຳວບ ື່ ໄດໍ້ອີກຕ ື່ ໄປ 

 8 ຈ ົື່ງອໍ້ຳປຳກຂອງເຈົໍ້ຳແທນຄນົປຳກກ ກ 

   ເພ ື່ ອສິດທິຂອງທກຸຄນົທີື່ ຖ ກຖິໍ້ມຮໍ້ຳງຢ ື່ 

 9 ຈ ົື່ງອໍ້ຳປຳກຂອງເຈົໍ້ຳ ພິພຳກສຳຢື່ຳງຊອບທ  ຳ 

   ຮກັສຳສິດທິຂອງຄນົຍຳກຈນົ ແລະຄນົຂດັສນົໃຫໍ້ຄງົຢ ື່ 

ເມຍທີ່ດ ີ
 10 ໃຜຈະພບົເມຍທີື່ ດ ີ

   ເພຳະຄື່ຳຂອງນຳງປະເສີດຍິື່ ງ ກວື່ຳເພັດນນິຈນິດຳຈກັເທົື່ ຳໃດ 

 11 ຈດິໃຈຂອງຜວົນຳງກ ວຳງໃຈໃນນຳງ 

   ແລະຜວົຈະບ ື່ ຂຳດກ  ຳໄລ 

 12 ນຳງຈະເຮັດຄວຳມດໃີຫໍ້ລຳວ ບ ື່ ເຮັດຄວຳມຮໍ້ຳຍ 

   ຕະຫລອດຊວີດິຂອງນຳງ 

 13 ນຳງສະແຫວງຫຳຂນົແກະ ແລະຜໍ້ຳປື່ຳນ 

   ແລະເຮັດວຽກດໍ້ວຍມ  ຢື່ຳງເຕັມໃຈ 

 14 ນຳງເປັນເໝ ອນກ  ຳປັື່ນຂອງພ ື່ ຄໍ້ຳ 

   ນຳງນ  ຳອຳຫຳນຂອງນຳງມຳຈຳກບື່ອນໄກ 

 15 ນຳງລກຸຂ ໍ້ນຕ ັໍ້ງແຕື່ຍງັມ  ດຢ ື່ 

   ແລະຈດັອຳຫຳນໃຫໍ້ຄວົເຮ ອນຂອງນຳງ 
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  ແລະຈດັສື່ວນແບື່ງໃຫໍ້ແກື່ສຳວໃຊໍ້ຂອງນຳງ 

 16 ນຳງພິຈຳລະນຳເບິື່ ງໄຮື່ນຳແລໍ້ວກ ຊ ໍ້ໄວໍ້ ດໍ້ວຍຜນົຈຳກນ  ໍ້ຳມ  ຂອງນຳງ 

   ນຳງປ ກສວນອະງ ຸື່ນ 

 17 ນຳງຄຳດແອວຂອງນຳງດໍ້ວຍກ  ຳລງັ 

   ແລະເຮັດໃຫໍ້ແຂນຂອງນຳງເຂັໍ້ມແຂງ 

 18 ນຳງຮ ໍ້ວ ື່ຳສິນຄໍ້ຳຂອງນຳງເປັນຂອງທີື່ ດ ີ

   ກຳງຄ ນຕະກຽງຂອງນຳງກ ບ ື່ ດບັ 

 19 ນຳງຍ ື່ ນມ  ອອກຈບັໄມ ໍ້ປັື່ນດໍ້ຳຍ 

   ແລະມ ຂອງນຳງຈບັເຄ ື່ ອງປັື່ນ 

 20 ນຳງແບື່ງປນັໃຫໍ້ຄນົຍຳກຈນົ 

   ເອ ີນຳງຍ ື່ ນມ  ອອກຊື່ວຍຄນົຂດັສນົ 

 21 ນຳງບ ື່ ຢໍ້ຳນຫິມະມຳເຮັດອນັຕະລຳຍແກື່ຄນົໃນຄວົເຮ ອນຂອງນຳງ 

   ເພຳະບນັດຳຄນົໃນຄວົເຮ ອນຂອງນຳງສວມເສ ໍ້ອສີແດງສດົ 

 22 ນຳງເຮັດຜໍ້ຳປ ສ  ຳລບັນຳງດໍ້ວຍກຳນຕ  ື່ຳ 

   ເສ ໍ້ອຜໍ້ຳຂອງນຳງເຮັດດໍ້ວຍຜໍ້ຳລິນນິ ແລະຜໍ້ຳສີມ ື່ວງ 

 23 ຜວົຂອງນຳງເປັນທີື່ ຮ ໍ້ຈກັທີື່ ປະຕ ເມ  ອງ 

   ເມ  ື່ອລຳວນ ັື່ງຢ ື່ໃນໝ ື່ພວກຜ ໍ້ໃຫຍື່ຂອງແຜື່ນດນິ 

 24 ນຳງເຮັດເຄ ື່ ອງແຕື່ງກຳຍດໍ້ວຍຜໍ້ຳລິນນິໄວໍ້ຂຳຍ 

   ນຳງສ ົື່ງຜໍ້ຳຄຳດແອວໃຫໍ້ແກື່ພ ື່ ຄໍ້ຳ 

 25 ກ  ຳລງັ ແລະກຽດຕຍິດົເປັນເຄ ື່ ອງນຸື່ງຫ ົື່ມຂອງນຳງ 

   ນຳງຈະປິຕຍິນິດໃີນອະນຳຄດົ 

 26 ນຳງອໍ້ຳປຳກກື່ຳວດໍ້ວຍສະຕປິນັຍຳ 

   ແລະຄ  ຳສອນປະສມົຄວຳມເມດຕຳຢ ື່ທີື່ ລີໍ້ນຂອງນຳງ 

 27 ນຳງເບິື່ ງແຍງກຳນງຳນໃນຄວົເຮ ອນຂອງນຳງ 

   ແລະບ ື່ ຮບັປະທຳນອຳຫຳນແຫື່ງຄວຳມຂີໍ້ຄໍ້ຳນ 

 28 ລ ກຂອງນຳງຕ ື່ ນຂ ໍ້ນມຳກ ຊມົເຊຍີນຳງ 

   ຜວົຂອງນຳງກ ສນັເສີນນຳງ 

 29 ວື່ຳ “ຍງິເປັນຈ  ຳນວນຫລຳຍເຮັດຢື່ຳງດເີລີດ 

   ແຕື່ນຳງດເີລີດຍິື່ ງກວື່ຳພວກເຂົຳທງັໝດົ” 

 30 ສະເໜື່ເປັນຂອງຫລອກລວງ ແລະຄວຳມງຳມກ ບ ື່ ມປີະໂຫຍດ 

   ແຕື່ຍງິທີື່ ຢ  ຳເກງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະໄດໍ້ຮບັກຳນສນັເສີນ 

 31 ຈ ົື່ງໃຫໍ້ນຳງຮບັຜນົຈຳກນ  ໍ້ຳມ  ຂອງນຳງ 

   ແລະໃຫໍ້ກຳນງຳນຂອງນຳງສນັເສີນນຳງທີື່ ປະຕ ເມ  ອງ 
 31 
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ປັນຍາຈານ 

ບົດທີ 1 
ຖ້າບໍ່ມີພຣະເຈົ້າແລ້ວ ການງານ 

ແລະ ປັນຍາທັງໝດົຂອງມະນຸດ ກໍບໍ່ເປັນປະໂຫຍດ 
1ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ຂອງ ປນັຍຳ ຈຳນ         ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ດາວິດ          ກະສດັ ໃນ ເຢຣ ຊາເລັມ.          

 2 ປນັຍຳຈຳນກື່ຳວວື່ຳ ບ ື່ ເປັນປະໂຫຍດ ບ ື່ ໄດໍ້ຜນົ 

   ສຳລະພດັລໍ້ວນແຕື່ບ ື່ ໄດໍ້ຜນົ. 

 3 ມະນດຸເຮັດວຽກໜກັຈນົໝດົເຫ ື່ ອແຮງພຳຍໃຕໍ້ດວງຕຳເວັນ 

   ລຳວໄດໍ້ປະໂຫຍດຫຍງັຈຳກງຳນທງັໝດົທີື່ ລຳວເຮັດນ ັໍ້ນ? 

ສິ່ງສາລະພັດທີ່ປາດຖະໜາກໍລູ່ວງລັບໄປ 
 4 ຊ ົື່ວອຳຍໜຸ ື່ ງລື່ວງໄປ ແລະອີກຊ ົື່ວອຳຍໜຸ ື່ ງກ ມຳ 

   ແຕື່ແຜື່ນດນິໂລກຍງັຄງົເດມີຢ ື່ເປັນນດິ. 

 5 ດວງຕຳເວັນຂ ໍ້ນ ແລະດວງຕຳເວັນຕກົ 

   ແລໍ້ວຮບີໄປເຖງິບື່ອນ ຊ ື່ ງມນັຂ ໍ້ນມຳນ ັໍ້ນ. 

 6 ລມົພດັໄປທຳງໃຕໍ້ ແລໍ້ວວຽນກບັໄປທຳງເໜ ອ ລມົພດັວຽນໄປວຽນມຳ 

   ແລໍ້ວລມົກ ພດັກບັຕຳມທຳງວຽນຂອງມນັ. 

 7 ແມ ື່ນ  ໍ້ຳທງັຫລຳຍໄຫລໄປສ ື່ທະເລ ແຕື່ທະເລກ ບ ື່ ເຕັມ 

   ແມ ື່ນ  ໍ້ຳໄຫລໄປສ ື່ບື່ອນໃດກ ໄຫລໄປສ ື່ບື່ອນນ ັໍ້ນອີກ. 

 8 ສຳລະພດັນ  ຳໄປສ ື່ຄວຳມເບ ື່ ອໜື່ຳຍ ແມ ື່ນໃຜກ ເວົໍ້ຳບ ື່ ອອກ 

   ຕຳກ ເບິື່ ງບ ື່ ອີື່ ມ ຫລ ຫ ກ ຟງັບ ື່ ເຕັມ. 

 9 ສິື່ ງທີື່ ເປັນຂ ໍ້ນແລໍ້ວຄ ສິື່ ງທີື່ ຈະເປັນຂ ໍ້ນອີກ ສິື່ ງທີື່ ເຮັດແລໍ້ວຄ ສິື່ ງທີື່ ຈະຕໍ້ອງເຮັດອີກ 

   ແລະບ ື່ ມສີິື່ ງໃດໃໝື່ພຳຍໃຕໍ້ດວງຕຳເວັນ. 

 10 ມອີນັໃດແດື່ທີື່ ເຂົຳຈະເວົໍ້ຳໄດໍ້ວື່ຳ “ເບິື່ ງແມ ສິື່ ງນີໍ້ໃໝື່” 

   ສິື່ ງນ ັໍ້ນມຢີ ື່ແລໍ້ວໃນສະໄໝກື່ອນເຮົຳທງັຫລຳຍ. 

 11 ບ ື່ ມກີຳນຈ ື່ຈ  ຳເຖງິສະໄໝກື່ອນ 

   ແລະຈະບ ື່ ມກີຳນຈດົຈ  ຳສິື່ ງຫລງັ ໆທີື່ ຈະເກດີມຳທື່ຳມກຳງບນັດຳຜ ໍ້ທີື່ ມຳພຳຍຫລງັ. 

ສະຕິປັນຍາ ແລະ ຄວາມຮ ້ຫລວງຫລາຍນຳຄວາມເສົ້າໂສກ 
ແລະ ຄວາມເສຍໃຈມາສ ູ່ເຮົາ 

12ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ປນັຍຳ ຈຳນ         ເຄີຍ ເປັນ ກະສດັ ເໜ ອ ອິສຣາເອນ ໃນ ກງຸ ເຢຣ ຊາເລັມ.         

13ຂໍ້ຳພະ-

ເຈົໍ້ຳ ຕ ັໍ້ງໃຈ ຊອກ         ແລະ ສະແຫວງຫຳ ໂດຍ ສະຕປິນັຍຳ         ເຖງິ ສິື່ ງ ສຳລະພດັ ທີື່  ເຮັດ ພຳຍ ໃຕໍ້ ຟໍ້ຳ ສະ-

ຫວນັ         ເປັນ ເລ ື່ ອງ ຍຳກ ລ  ຳບຳກ ຊ ື່ ງ ພຣະເຈົ້າ ປະທຳນ ໃຫໍ້ ລ ກ ຂອງ ມະນດຸ ເຮັດ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ.         

14ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ 
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ເຄີຍ ເຫັນ ກຳນ ທງັ ປວງ         ຊ ື່ ງ ເຂົຳ ເຮັດ ພຳຍ ໃຕໍ້ ດວງ ຕຳເວັນ         ແລະ ເບິື່ ງ ແມ         ສຳລະພດັ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້ຜນົ         ຄ  

ກນິລມົ ກນິ ແລໍ້ງ.          

 15 ແມ ື່ນຫຍງັທີື່ ຄດົແລໍ້ວຈະເຮັດໃຫໍ້ຊ ື່ ບ ື່ ໄດໍ້ 

   ແລະແມ ື່ນຫຍງັທີື່ ຂຳດຢ ື່ຈະນບັໃຫໍ້ຄບົກ ບ ື່ ໄດໍ້. 
16ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຄ ດ ໃນ ໃຈ ວື່ຳ         “ເບິື່ ງ ແມ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ມີ ຖຳນະ ສ ງ         ແລະ ໄດໍ້ ສະຕປິນັຍຳ ຫລຳຍ ກວື່ຳ 

ທກຸ ຄນົ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ເມ  ອງ ເຢຣ ຊາເລັມ ກື່ອນ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ເອີ         ໃຈ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກ  ໄດໍ້ ເຫັນ ໃນ ສະຕປິນັຍຳ         

ແລະ ຄວຳມ ຮ ໍ້ ຢື່ຳງ ຫລວງຫລຳຍ”.         

17ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຕ ັໍ້ງໃຈ ຈະ ໄດໍ້ ຮ ໍ້ ສະຕປິນັຍຳ         ຮ ໍ້ ຄວຳມ ບໍ້ຳ         ແລະ 

ຄວຳມ ໂງ ື່ ຈ ໍ້ຳ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ສງັເກດ ເຫັນ ວື່ຳ ເລ ື່ ອງ ນີໍ້ ກ  ເປັນ ພຽງ ແຕື່ ກຳນ ໄລື່ ຕຳມ ລມົ.          

 18 ເພຳະໃນສະຕປິນັຍຳຫລວງຫລຳຍກ ມຄີວຳມທກຸລະທມົຫລຳຍ 

   ແລະບກຸຄນົທີື່ ເພີື່ ມຄວຳມຮ ໍ້ ກ ເພີື່ ມຄວຳມເສົໍ້ຳໂສກ. 

ບົດທີ 2 
ຄວາມເບີກບານມູ່ວນຊື່ນ ແລະ ຄວາມໂງູ່ຈ້າກໍບໍ່ໄດ້ຜົນ 

1ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຄ ດ ໃນ ໃຈ ວື່ຳ         “ມຳ ແມ         ມຳ ລອງ ຄວຳມ ເບກີບຳນ ມ ື່ວນຊ ື່ ນ ກນັ ເບິື່ ງ         ຈ ົື່ງ ມ ື່ວນຊ ື່ ນ ສະ-

ບຳຍ ໃຈ ໄປ”         ແຕື່ ເບິື່ ງ ແມ         ເລ ື່ ອງ ນີໍ້ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້ຜນົ ເຊັື່ ນ ກນັ.         

2ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເວົໍ້ຳ ກື່ຽວ ກບັ ກຳນ ຫວົຂວນັ ວື່ຳ         

“ເຈົໍ້ຳ ບໍ້ຳ ບ ”         ແລະ ກື່ຳວ ເຖງິ ຄວຳມ ເບກີບຳນ ມ ື່ວນຊ ື່ ນ ວື່ຳ         “ມີ ປະໂຫຍດ ອນັ ໃດ?”         

3ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຄິດ 

ໃນ ໃຈ ວື່ຳ ຈະ ເຮັດ ຢື່ຳງໃດ         ກຳຍ ຈ ື່ງ ຈະ ຄ ກຄກັ ດໍ້ວຍ ເຫລົໍ້ຳ ອະງ ຸື່ນ         ແລະ ໃຈ ຍງັ ຄງົ ແນະນ  ຳ ຂໍ້ຳພະ-

ເຈົໍ້ຳ ດໍ້ວຍ ສະຕປິນັຍຳ         ແລະ ຈະ ເກຳະ ຄວຳມ ໂງ ື່ ຈ ໍ້ຳ ໄວໍ້ ຢື່ຳງໃດ         ຈນົ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈະ ເຫັນ ໄດໍ້ ວື່ຳ         ແມ ື່ນ 

ຫຍງັ ດ ີສ  ຳລບັ ໃຫໍ້ ລ ກ ຊຳຍ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ມະນດຸ ເຮັດ ພຳຍ ໃຕໍ້ ທໍ້ອງຟໍ້ຳ ຕະຫລອດ ຊວີດິ ຂອງ ພວກ 

ເຂົຳ.          

ເຮືອນໃຫຍູ່ໆ ແລະ ຊັບສົມບັດກໍບໍ່ໄດ້ຜົນ 
4ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ກຳນ ອນັ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ຫລຳຍ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ເຮ ອນ ຫລຳຍ ຫລງັ         ແລະ ປ ກ 

ສວນ ອະງ ຸື່ນ ຫລຳຍ ຕອນ         

5ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເຮັດ ສວນ ພກັຜື່ອນ ຢື່ອນ ໃຈ         ແລະ ສວນ ໝຳກ ໄມ ໍ້ ຫລຳຍ 

ແຫື່ງ         ປ ກ ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ ກນິ ໝຳກ ທກຸ ຢື່ຳງ ໄວໍ້ ໃນ ສວນ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         

6ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ສໍ້ຳງ ສະ ນ  ໍ້ຳ ຫລຳຍ ສະ ສ  ຳ-

ລບັ ຕວົ ເອງ         ເພ ື່ ອ ຈະ ໃຊໍ້ ນ  ໍ້ຳ ໃນ ສະນ ັໍ້ນ ຫດົ ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ ທີື່  ກ  ຳລງັ ງອກ ງຳມ         

7ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຊ ໍ້ ຂໍ້ຳ ທຳດ ຊຳຍ ຍງິ 

ໄວໍ້         ມີ ຂໍ້ຳ ທຳດ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ໃນ ເຮ ອນ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ມີ ຝ ງ ງວົ ຝ ງ ແບໍ້ ແກະ ເປັນສມົ ບດັ ຫລຳຍ ກວື່ຳ ຂອງ 

ບນັດຳ ຄນົ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ກງຸ ເຢຣ ຊາເລັມ ກື່ອນ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         

8ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ສະ ສມົ ເງນິ ຄ  ຳ ໄວໍ້         ແລະ ຮວບຮວມ 

ຊບັ ສມົບດັ ອນັ ຄວນ ຄ ື່ ກບັ ກະສດັ         ແລະ ຄວນ ຄ ື່ ກບັ ເມ  ອງ ທງັຫລຳຍ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ມີ ນກັ ຮໍ້ອງ ຊຳຍ ຍງິ 

ສ  ຳລບັ ຕວົ ເອງ         ແລະ ເມຍ ນໍ້ອຍ         ຊ ື່ ງ ເປັນ ສິື່ ງ ຖ ກ ໃຈ ຂອງ ຜ ໍ້ ຊຳຍ.         

9ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ເປັນ ໃຫຍື່         ແລະ 

ຈະເລີນ ຫລຳຍ ກວື່ຳ ບນັດຳ ຄນົ ທີື່  ເຄີຍ ຢ ື່ ມຳ ກື່ອນ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໃນ ເຢຣ ຊາເລັມ          ແລະ ສະຕປິນັຍຳ ຂອງ 

ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຍງັ ຄງົ ຢ ື່ ກບັ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ.          
10ສິື່ ງ ໃດ ໆ ທີື່  ຕຳ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຢຳກ ເຫັນ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກ  ບ ື່  ປິດ ບງັ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ຫໍ້ຳມ ໃຈ ຈຳກ 

ຄວຳມ ເບກີບຳນ ມ ື່ວນຊ ື່ ນ ໃດ ໆ         ເພຳະ ໃຈ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ພບົ ຄວຳມ ສະໜກຸ ສະ ໜຳນ ໃນ ບນັດຳ ງຳນ 
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ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ແລະ ນີໍ້ ເປັນ ສື່ວນ ຈຳກ ງຳນ ທງັ ໝດົ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ.         

11ແລໍ້ວ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຫນັ ມຳ 

ເບິື່ ງ ບນັດຳ ສິື່ ງ ທີື່  ມ  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຮັດ         ແລະ ຄວຳມ ອິດເມ  ື່ອຍ ທີື່  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ທຸໍ້ມເທ ລງົ ໄປ ແລະ ເບິື່ ງ 

ແມ         ທກຸ ຢື່ຳງ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້ຜນົ         ຄ          ກນິລມົ ກນິ ແລໍ້ງ         ແລະ ບ ື່  ເປັນ ປະໂຫຍດ ຫຍງັ ພຳຍ ໃຕໍ້ ດວງ ຕຳເວັນ.          

ການງານ ຊັບສົມບັດ ແລະ ສະຕິປັນຍາກໍບໍ່ໄດ້ຜົນ 
12ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ຫນັ ມຳ ພິຈຳລະນຳ ສະຕປິນັຍຳ         ຄວຳມ ບໍ້ຳ         ແລະ ຄວຳມ ໂງ ື່ ຈ ໍ້ຳ         ເພຳະ ຄນົ ທີື່  ມຳ 

ພຳຍຫລງັ ກະສດັ ຈະ ເຮັດ ຫຍງັ ໄດໍ້ ແດື່         ລຳວ ກ  ເຮັດ ສິື່ ງ ທີື່  ລຳວ ເຮັດ ມຳ ດນົ ແລໍ້ວ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້.         

13ຂໍ້ຳພະ-

ເຈົໍ້ຳ ເຫັນ ວື່ຳ ສະຕປິນັຍຳ ວເິສດ ກວື່ຳ ຄວຳມ ໂງ ື່ ຈ ໍ້ຳ         ເໝ ອນ ກບັ ຄວຳມ ສະຫວື່ຳງ ວເິສດ ກວື່ຳ ຄວຳມ 

ມ ດ.          
14ຄນົ ມີ ສະຕປິນັຍຳ ກ  ມີ ຕຳ ຢ ື່ ໃນ ສະໝອງ         ແຕື່ ຄນົ ໂງ ື່ ຍື່ຳງ ໃນ ຄວຳມ ມ ດ         ເຖງິ ປຳນ ນ ັໍ້ນ         ຂໍ້ຳພະ-

ເຈົໍ້ຳ ຍງັ ເຫັນ ວື່ຳ         ເຫດກຳນ ຢື່ຳງ ດຽວ ກນັ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ແກື່ ພວກ ເຂົຳ ທງັ ປວງ.          
15ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ຄ ດ ໃນ ໃຈ ວື່ຳ          

  “ເຫດກຳນອນັເກດີແກື່ຄນົໂງ ື່ສນັໃດ ກ ຈະເກດີກບັຕວົຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳສນັນ ັໍ້ນ 

   ຖໍ້ຳຢື່ຳງນ ັໍ້ນແລໍ້ວ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳຈະມສີະຕປິນັຍຳຫລວງຫລຳຍໄປເຮັດຫຍງັ?” 

ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ຄ ດ ໃນ ໃຈ ວື່ຳ         “ເລ ື່ ອງ ນີໍ້ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້ຜນົ ຄ  ກນັ”.          
16ເພຳະ ຕະຫລອດ ໄປ         ບ ື່  ມີ ໃຜ ລະນ ກ ເຖງິ ຄນົ ມີ ສະຕປິນັຍຳ ຫລຳຍ ກວື່ຳ ຄນົ ໂງ ື່         ດໍ້ວຍ ເຫັນ ວື່ຳ 

ໃນ ອະນຳຄດົ ກ  ລ ມ ກນັ ໝດົ ແລໍ້ວ         ແລໍ້ວ ຄນົ ມີ ສະຕປິນັຍຳ ກ  ຕຳຍ ເໝ ອນ ກບັ ຄນົ ໂງ ື່.         

17ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ 

ຈ ື່ງ ກຽດ ຊງັ ຊວີດິ         ເພຳະວື່ຳ ກຳນ ງຳນ ທີື່  ເຂົຳເຈົໍ້ຳ ເຮັດ ກນັ ພຳຍ ໃຕໍ້ ດວງ ຕຳເວັນ ກ ື່  ຄວຳມ ເສົໍ້ຳ ສະຫລດົ 

ໃຈ ໃຫໍ້ ແກື່ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ເພຳະ ສິື່ ງ ສຳລະພດັ ກ  ລໍ້ວນ ແຕື່ ບ ື່  ໄດໍ້ຜນົ         ຄ  ກນິລມົ ກນິ ແລໍ້ງ.          
18ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກຽດ ຊງັ ວຽກ ງຳນ ທງັ ໝດົ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຊ ື່ ງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເຮັດ ວຽກ ໜກັ ຈນົ ໝດົ 

ເຫ ື່ ອແຮງ ຢ ື່ ພຳຍ ໃຕໍ້ ດວງ ຕຳເວັນ         ເພຳະ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈ  ຳ ຕໍ້ອງ ປະ ວຽກ ນ ັໍ້ນ ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ແກື່ ຄນົ ທີື່  ມຳ ພຳຍ-

ຫລງັ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ.         

19ແລໍ້ວ ໃຜ ຈະ ໄປ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ຈະ ເປັນ ຄນົ ມີ ສະຕປິນັຍຳ ຫລ  ຄນົ ໂງ ື່         ປຳນ ນ ັໍ້ນ ລຳວ 

ກ  ຄອບຄອງ ບນັດຳ ກຳນ ງຳນ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ທີື່  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ຈນົ ໝດົ ເຫ ື່ ອແຮງ ມຳ ແລະ ທີື່  ຂໍ້ຳ-

ພະເຈົໍ້ຳ ໃຊໍ້ ສະຕປິນັຍຳ ເຮັດ ພຳຍ ໃຕໍ້ ດວງ ຕຳເວັນ.         ອນັ ນີໍ້ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້ຜນົ.         

20ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ອດັ ອ ັໍ້ນຕນັ 

ໃຈ ຫລຳຍ ເຖງິ ເລ ື່ ອງ ກຳນ ງຳນ ທງັ ໝດົ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ຊ ື່ ງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເຮັດ ຈນົ ໝດົ ເຫ ື່ ອແຮງ ພຳຍ 

ໃຕໍ້ ດວງ ຕຳເວັນ.         

21ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ມີ ຄນົ ທີື່  ເຮັດ ວຽກ ໂດຍ ໃຊໍ້ ສະຕປິນັຍຳ ຄວຳມ ຮ ໍ້ ແລະ ຄວຳມ ຊ  ຳນຳນ         

ແຕື່ ແລໍ້ວ ກ  ປະ ວຽກ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ເປັນ ສື່ວນ ຂອງ ອີກ ຄນົ ໜ ື່ ງ ທີື່  ບ ື່  ໄດໍ້ ອອກແຮງ ເຮັດ ວຽກ ນ ັໍ້ນ         ອນັ ນີໍ້ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້-

ຜນົ         ແລະ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ຫລຳຍ.         

22ເພຳະວື່ຳ ລຳວ ໄດໍ້ ຫຍງັ ຈຳກ ບນັດຳ ວຽກ ງຳນ ອນັ ໜກັໜື່ວງ ແລະ 

ຄວຳມທກຸ ລະ ທມົ ໃນ ໃຈ ທີື່  ລຳວ ຕໍ້ອງ ເຮັດ ພຳຍ ໃຕໍ້ ດວງ ຕຳເວັນ.         

23ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ວນັ ເດ ອນ ປີ ທງັຫລຳຍ 

ຂອງ ລຳວ ມີ ແຕື່ ຄວຳມເຈບັ ປວດ         ແລະ ກດິ ທລຸະ ຂອງ ລຳວ ກ ື່  ຄວຳມ ສະຫລດົ ໃຈ         ຕອນ ກຳງຄ ນ ຈດິ-

ໃຈ ຂອງ ລຳວ ກ  ບ ື່  ຢດຸ ພກັ ສະຫງບົ         ອນັ ນີໍ້ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້ຜນົ ດໍ້ວຍ.          
24ສ  ຳລບັ ມະນດຸ ນ ັໍ້ນ         ບ ື່  ມີ ຫຍງັ ດ ີໄປ ກວື່ຳ ກນິ         ແລະ ດ ື່ ມ         ກບັ ຫຳ ຄວຳມ ມ ື່ວນຊ ື່ ນ ສ  ຳລບັ ຈດິໃຈ ໃນ 

ກຳນ ງຳນ ຂອງ ຕນົ.         ນີໍ້ ແຫລະ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເຫັນ ວື່ຳ ເປັນ ມຳ ຈຳກ ພຣະຫດັ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ.         

25ດໍ້ວຍ 

ວື່ຳ ຖໍ້ຳ ບ ື່  ອຳໄສ ພຣະເຈົ້າ          ໃຜ ຈະ ກນິ ໄດໍ້         ຫລ  ໃຜ ຈະ ຊ ື່ ນ ບຳນ ໄດໍ້?         

26ເພຳະວື່ຳ ພຣະເຈົ້າ ປະທຳນ 
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ສະຕປິນັຍຳ         ຄວຳມ ຮ ໍ້         ແລະ ຄວຳມ ຍນິດ ີໃຫໍ້ ແກື່ ຄນົ ທີື່  ພຣະອງົ ພ ພຣະໄທ ໃນ ສຳຍ ພຣະເນດ ຂອງ 

ພຣະອງົ         ແຕື່ ສື່ວນ ຄນົ ບຳບ         ພຣະອງົ ປະທຳນ ວຽກ ງຳນ ທີື່  ຕໍ້ອງ ເກບັ ກື່ຽວ         ແລະ ສະ ສມົ         ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ແກື່ 

ຜ ໍ້ ທີື່  ພ ພຣະໄທ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະເຈົ້າ          ອນັ ນີໍ້ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້ຜນົ ຄ  ກນິລມົ ກນິ ແລໍ້ງ.          

ບົດທີ 3 
ຄວາມສະໜຸກສະໜານທັງຫລາຍຢ ູ່ຊົ່ວຄາວ 

 1 ມລີະດ ສ  ຳລບັທກຸສິື່ ງ 

   ແລະມເີວລຳກ  ຳນດົສ  ຳລບັກຳນງຳນທກຸຢື່ຳງພຳຍໃຕໍ້ຟໍ້ຳສະຫວນັ 

 2 ມເີວລຳເກດີ ແລະມເີວລຳຕຳຍ 

   ມເີວລຳປ ກ ແລະມເີວລຳຖອນສິື່ ງທີື່ ປ ກຖິໍ້ມ 

 3 ມເີວລຳຂໍ້ຳ ແລະມເີວລຳຮກັສຳໃຫໍ້ຫຳຍ 

   ມເີວລຳຮ ໍ້ທ  ຳລຳຍລງົ ແລະມເີວລຳກ ື່ສໍ້ຳງຂ ໍ້ນ 

 4 ມເີວລຳຮໍ້ອງໄຫໍ້ ແລະມເີວລຳຫວົຮໍ້ອງ 

   ມເີວລຳໂສກເສົໍ້ຳ ແລະມເີວລຳເຕັໍ້ນລ  ຳ 

 5 ມເີວລຳໂຍນຫີນຖິໍ້ມ ແລະມເີວລຳເກບັຮວບຮວມຫີນໄວໍ້ 

   ມເີວລຳກອດກນັ ແລະມເີວລຳຍກົເວັໍ້ນກຳນກອດ 

 6 ມເີວລຳສະແຫວງຫຳ ແລະມເີວລຳສ ນຫຳຍ 

   ເວລຳເກບັຮກັສຳໄວໍ້ ແລະເວລຳໂຍນຖິໍ້ມໄປ 

 7 ມເີວລຳຈກີຂຳດ ແລະເວລຳຫຍບິ 

   ເວລຳງຽບ ແລະເວລຳເວົໍ້ຳ 

 8 ມເີວລຳຮກັ ແລະມເີວລຳກຽດຊງັ 

   ເວລຳສງົຄຳມ ແລະເວລຳສນັຕ ິ
9ຄນົ ງຳນ ໄດໍ້ ກ  ຳໄລ ຫຍງັ ຈຳກ ກຳນ ງຳນ ຂອງ ຕນົ?         

10ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເຫັນ ພຳລະ         ຊ ື່ ງ ພຣະເຈົ້າ ປະ-

ທຳນ ໃຫໍ້ ມະນດຸ ເຮັດ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ.         

11ພຣະອງົ ກະທ  ຳ ໃຫໍ້ ສບັພະ ທກຸ ສິື່ ງ ງດົ ງຳມ ຕຳມ ລະດ  ກຳນ ຂອງ ມນັ         

ພຣະອງົ ບນັຈຸ ຄວຳມ ນລິນັດອນ ໄວໍ້ ໃນ ຈດິໃຈ ຂອງ ມະນດຸ         ແຕື່ ມະນດຸ ຍງັ ເບິື່ ງ ບ ື່  ເຫັນ ວື່ຳ         ພຣະເຈົ້າ 

ກະທ  ຳ ຫຍງັ ໄວໍ້ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ຕ ົໍ້ນ ເດມີ ຈນົ ວຳລະ ສດຸ ປຳຍ.         

12ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຮ ໍ້ ແລໍ້ວ ວື່ຳ ສ  ຳລບັ ພວກ ເຂົຳ ບ ື່  ມີ 

ຫຍງັ ທີື່  ຈະ ດ ີໄປ ກວື່ຳ ຄວຳມ ຊມົຊ ື່ ນ ຍນິດ ີ         ແລະ ເຮັດ ກຳນ ດ ີຕະຫລອດ ຊວີດິ.         

13ແລະ ເປັນ ຂອງ ປະ-

ທຳນ ຈຳກ ພຣະເຈົ້າ ແກື່ ມະນດຸ ທີື່  ຈະ ໃຫໍ້ ມະນດຸ ໄດໍ້ ກນິ ດ ື່ ມ         ແລະ ມ ື່ວນຊ ື່ ນ ໃນ ບນັດຳ ກຳນ ງຳນ ຂອງ 

ພວກ ເຂົຳ.         

14ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຮ ໍ້ ຢ ື່ ວື່ຳ ສຳລະພດັ ທີື່  ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ກະທ  ຳ ກ  ດ  ຳລງົ ຢ ື່ ເປັນນດິ         ຈະ ເພີື່ ມ ເຕມີ 

ຫຍງັ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ອີກ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້         ຫລ  ຈະ ຖອດ ຫຍງັ ອອກ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້         ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ກະທ  ຳ ເຊັື່ ນ ນ ັໍ້ນ         ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ຄນົ 

ທງັຫລຳຍ ມີ ຄວຳມ ຢ ຳ ເກງ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະອງົ.         

15ສິື່ ງ ໃດ ໆ ຊ ື່ ງ ເປັນ ຢ ື່ ໃນ ປະຈຸ ບນັ ກ  ເປັນ ຢ ື່ ມຳ ດນົ 

ແລໍ້ວ         ແລະ ສິື່ ງ ໃດ ໆ ທີື່  ຈະ ເປັນ ມຳ ກ  ເຄີຍ ເປັນ ຢ ື່ ມຳ ດນົ ແລໍ້ວ         ແລະ ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ສະແຫວງຫຳ ສິື່ ງ ທີື່  

ລື່ວງ ລບັ ໄປ ນ ັໍ້ນ.          
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16ຫລຳຍ ກວື່ຳ ນ ັໍ້ນ ອີກ         ຢ ື່ ພຳຍ ໃຕໍ້ ດວງ ຕຳເວັນ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເຫັນ ວື່ຳ ໃນ ບື່ອນ ຂອງ ຄວຳມ ຍດຸຕ ິທ  ຳ 

ມີ ຄວຳມ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ຢ ື່ ດໍ້ວຍ         ແລະ ໃນ ບື່ອນ ຂອງ ຄວຳມ ຊອບ ທ  ຳ ມີ ຄວຳມ ຊ ົື່ວຊໍ້ຳ ຢ ື່ ນ  ຳ.         

17ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ 

ຄ ດ ໃນ ໃຈ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         “ພຣະເຈົ້າ ຈະ ພິພຳກສຳ ຄນົ ຊອບ ທ  ຳ         ແລະ ຄນົ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ         ເພຳະ ມີ 

ເວລຳ ກ  ຳນດົ ໄວໍ້ ສ  ຳລບັ ທກຸ ເລ ື່ ອງ         ແລະ ສ  ຳລບັ ກຳນ ງຳນ ທກຸ ຢື່ຳງ”.          
18ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຄ ດ ໃນ ໃຈ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກື່ຽວ ກບັ ສະພຳບ ຂອງ ມະນດຸ ວື່ຳ         “ພຣະເຈົ້າ ທດົ ສອບ 

ພວກ ເຂົຳ         ເພ ື່ ອ ຈະ ສະແດງ ວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ເປັນ ເໝ ອນ ສດັ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ”.         

19ເພຳະວື່ຳ ເຄຳະ ຮໍ້ຳຍ ຂອງ 

ມະນດຸຊຳດ ກບັ ເຄຳະ ຮໍ້ຳຍ ຂອງ ສດັ ເດຍລະສຳນ ນ ັໍ້ນ ຄ  ກນັ         ຄ  ຝື່ຳຍ ໜ ື່ ງ ຕຳຍ         ອີກ ຝື່ຳຍ ໜ ື່ ງ ກ  ຕຳຍ ຄ  

ກນັ         ທງັ ສອງ ມີ ລມົ ຫຳຍໃຈ ຢື່ຳງ ດຽວ ກນັ         ແລະ ມະນດຸ ບ ື່  ມີ ຫຍງັ ດກີ ວື່ຳ ສດັ ເດຍລະສຳນ         ເພຳະ ສຳ-

ລະພດັ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້ຜນົ.         

20ສິື່ ງ ສຳລະພດັ ໄປ ຢ ື່ ບື່ອນ ດຽວ ກນັ         ສິື່ ງ ສຳລະພດັ ເປັນ ມຳ ຈຳກ ຂີໍ້ຝຸື່ນ ດນິ         ແລະ 

ສິື່ ງ ສຳລະພດັ ກບັ ເປັນ ຂີໍ້ຝຸື່ນ ດນິ ອີກ.         

21ໃຜ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ຈດິ ວນິ ຍຳນ ຂອງ ມະນດຸ ໄປ ສ ື່ ເບ ໍ້ອງ ເທິງ ຫລ  ບ ື່         

ແລະ ວນິ ຍຳນ ຂອງ ສດັ ເດຍລະສຳນ ລງົ ໄປ ສ ື່ ພ ໍ້ນ ແຜື່ນດນິ ຫລ  ບ ື່?          
22ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ເຫັນ ວື່ຳ         ບ ື່  ມີ ຫຍງັ ດ ີໄປ ກວື່ຳ ທີື່  ມະນດຸ ຈະ ຊມົຊ ື່ ນ ຍນິດ ີໃນ ກຳນ 

ງຳນ ຂອງ ຕນົ         ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ສື່ວນ ຂອງ ລຳວ         ໃຜ ຈະ ນ  ຳ ລຳວ ໃຫໍ້ ເຫັນ ວື່ຳ ແມ ື່ນ ຫຍງັ ຈະ ເປັນ ມຳ 

ພຳຍຫລງັ ລຳວ?          

ບົດທີ 4 
ບັນດາການຂົ່ມເຫັງ ຄວາມຊົ່ວຊ້າ 

ແລະ ການພົບອຸປະສັກຕູ່າງໆກໍບໍ່ໄດ້ຜົນ 
1ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ພິຈຳລະນຳ ບນັດຳ ກຳນ ຂ ົື່ມເຫັງ ທີື່  ເກດີ ຂ ໍ້ນ ພຳຍ ໃຕໍ້ ດວງ ຕຳເວັນ ອີກ         ແລະ ເບິື່ ງ ແມ         

ນ  ໍ້ຳ ຕຳ ຂອງ ຜ ໍ້ ທີື່  ຖ ກ ຂ ົື່ມເຫັງ         ບ ື່  ມີ ຄນົ ເລົໍ້ຳ ໂລມ ພວກ ເຂົຳ         ຝື່ຳຍ ຜ ໍ້ ຂ ົື່ມເຫັງ ນ ັໍ້ນ ກ  ຳ ອ  ຳນຳດ         ແຕື່ ບ ື່  ມີ ຜ ໍ້ 

ໃດ ເລົໍ້ຳ ໂລມ ພວກ ເຂົຳ.         

2ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຍກົຍໍ້ອງ ຄນົ ທີື່  ຕຳຍ ໄປ ແລໍ້ວ         ຍງັ ມີ ໂຊກ ດ ີ

ຫລຳຍ ກວື່ຳ ຄນົ ທີື່  ຍງັ ເປັນ ຢ ື່         

3ເອ ີ         ຄນົ ທີື່  ຍງັ ບ ື່  ເປັນ ມຳ         ທີື່  ຍງັ ບ ື່  ເຫັນ ກຳນ ຊ ົື່ວ ທີື່  ເກດີ ຂ ໍ້ນ ພຳຍ ໃຕໍ້ ດວງ 

ຕຳເວັນ         ກ  ຍງັ ດກີ ວື່ຳ ຄນົ ທງັ ສອງ ຈ  ຳພວກ ນ ັໍ້ນ.          
4ແລໍ້ວ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ພິຈຳລະນຳ ບນັດຳ ກຳນ ງຳນ ອນັ ໜກັໜື່ວງ         ແລະ ບນັດຳ ສີມ   ໃນ ກຳນ ງຳນ         

ເພຳະ ເຫດ ນີໍ້ ຄນົ ຈ ື່ງ ຖ ກ ເພ ື່ ອນ ບໍ້ຳນ ຂອງ ຕນົ ອິດສຳ.         ອນັ ນີໍ້ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້ຜນົ         ຄ  ໄລື່ ຕຳມ ລມົ.          

 5 ຄນົໂງ ື່ງ ມ   ແລະກນິເນ ໍ້ອໜງັຂອງຕນົເອງ. 

 6 ຄວຳມສະຫງບົສກຸກ  ຳມ  ໜ ື່ ງ 

   ກ ຍງັດກີວື່ຳກຳນງຳນອນັໜກັໜື່ວງຈນົໝດົເຫ ື່ ອແຮງສອງກ  ຳມ   

  ແລະກນິລມົກນິແລໍ້ງ. 
7ແລໍ້ວ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເຫັນ ຄວຳມ ບ ື່  ໄດໍ້ຜນົ ພຳຍ ໃຕໍ້ ດວງ ຕຳເວັນ ອີກ.          

 8 ຄ  ຄນົໜ ື່ ງຢ ື່ຄນົດຽວ ບ ື່ ມຄີນົອ ື່ ນ ບ ື່ ມລີ ກ ຫລ ພີື່ ນ ໍ້ອງ 

   ແຕື່ລຳວເຮັດກຳນງຳນບ ື່ ຢດຸບ ື່ ຢື່ອນ 

  ຕຳຂອງລຳວບ ື່ ເຄີຍອີື່ ມຄວຳມຮ ັື່ງມ.ີ 
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   ລຳວບ ື່ ເຄີຍຄິດວື່ຳ “ຂໍ້ອຍເຮັດວຽກໜກັຈນົໝດົເຫ ື່ ອແຮງ ແລະຕວົຂໍ້ອຍອດົໆຢຳກໆ 

  ເພ ື່ ອຜ ໍ້ໃດ” ອນັນີໍ້ກ ບ ື່ ໄດໍ້ຜນົ ແລະເປັນເລ ື່ ອງຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍ. 

 9 ສອງຄນົກ ດກີວື່ຳຄນົດຽວ 

   ເພຳະວື່ຳພວກເຂົຳທງັສອງໄດໍ້ຮບັຜນົຂອງກຳນດ.ີ 

 10 ດໍ້ວຍວື່ຳຖໍ້ຳຄນົໜ ື່ ງລ ົໍ້ມລງົ ອີກຄນົໜ ື່ ງຈະໄດໍ້ຍກົເພ ື່ ອນຂອງຕນົໃຫໍ້ລກຸຂ ໍ້ນ 

   ແຕື່ວບິດັແກື່ຄນົນ ັໍ້ນທີື່ ຢ ື່ຄນົດຽວເມ  ື່ອລຳວລ ົໍ້ມລງົ ຈະບ ື່ ມຜີ  ໍ້ອ ື່ ນຍກົລຳວໃຫໍ້ລກຸຂ ໍ້ນ. 

 11 ອນັໜ ື່ ງ ຖໍ້ຳສອງຄນົນອນຢ ື່ນ  ຳກນັ ພວກເຂົຳກ ອບົອຸື່ນ 

   ແຕື່ຖໍ້ຳນອນຄນົດຽວຈະອຸື່ນຢື່ຳງໄດໍ້ໃດ? 

 12 ເຖງິແມ ື່ນວື່ຳຄນົໜ ື່ ງສ ໍ້ຄນົດຽວໄດໍ້ ສອງຄນົຈະສ ໍ້ລຳວໄດໍ້ແນື່ນອນ 

   ເຊ ອກສຳມກຽວຈະຂຳດງ ື່ຳຍກ ບ ື່ ໄດໍ້. 
13ເດັກ ໜຸື່ມ ຍຳກຈນົ         ແລະ ມີ ສະຕປິນັຍຳ ກ  ດກີ ວື່ຳ ເຖົໍ້ຳ ຊະລຳ         ແລະ ໂງ ື່ ຈ ໍ້ຳ         ຜ ໍ້ ບ ື່  ຍອມຮບັ ຄ  ຳ 

ແນະນ  ຳ ອີກ ແລໍ້ວ.         

14ເຖງິ ແມ ື່ນ ວື່ຳ ຄນົ ໜຸື່ມ ນ ັໍ້ນ ອອກ ມຳ ຈຳກ ຄກຸ ແລໍ້ວ ຂ ໍ້ນ ເປັນ ກະສດັ         ຫລ  ເກດີ ເປັນ 

ຄນົ ຍຳກຈນົ ໃນ ອຳນຳຈກັ ຂອງ ຕນົ.         

15ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ພິຈຳລະນຳ ບນັດຳ ຄນົ ທີື່  ມີ ຊວີດິ ເຄ ື່ ອນ ໄຫວ ໄປ 

ມຳ ຢ ື່ ພຳຍ ໃຕໍ້ ດວງ ຕຳເວັນ         ຄນົ ໜຸື່ມ ນ ັໍ້ນ ກ  ຂ ໍ້ນ ເປັນ ກະສດັ ແທນ.         

16ປະຊຳຊນົ ທງັຫລຳຍ ຄ  ບນັດຳ ຜ ໍ້ 

ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ກື່ອນ ນ ັໍ້ນ         ກ  ບ ື່  ມີ ບື່ອນ ສິໍ້ນ ສດຸ         ແລະ ບນັດຳ ຄນົ ທີື່  ມຳ ພຳຍຫລງັ ກ  ຈະ ບ ື່  ຊມົຊ ື່ ນ ຍນິດ ີໃນ ຄນົ ໜຸື່ມ 

ນ ັໍ້ນ.         ແນື່ນອນ         ອນັ ນີໍ້ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້ຜນົ         ຄ  ກນິລມົ ກນິ ແລໍ້ງ.          

ບົດທີ 5 
ຊີວິດກໍບໍ່ໄດ້ຜົນ 

1ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ລະວງັ ຕນີ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ເມ  ື່ອ ເຈົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ເພຳະ ກຳນ ເຂົໍ້ຳ ໃກໍ້ຊດິ 

ເພ ື່ ອ ຈະ ຟງັ         ກ  ດກີ ວື່ຳ ຄນົ ໂງ ື່ ຖວຳຍ ບ ຊຳ         ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ບ ື່  ຮ ໍ້ ວື່ຳ ຕນົ ກ  ຳລງັ ເຮັດ ຊ ົື່ວ.          
2ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ໃຈ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໄວ         ແລະ ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ປຳກ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ອໍ້ຳ ຕ ື່  ເບ ໍ້ອງ ພຣະພກັ ພຣະເຈົ້າ          ເພຳະວື່ຳ 

ພຣະເຈົ້າ ສະຖດິ ໃນ ສະຫວນັ         ແລະ ເຈົໍ້ຳ ຢ ື່ ເທິງ ແຜື່ນດນິ ໂລກ         ເຫດ ສະນ ັໍ້ນ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ເວົໍ້ຳ ໜໍ້ອຍ ຄ  ຳ.         

3ຄວຳມ ຝນັ ຈະ ມຳ         ເມ  ື່ອ ມກີຳນ ງຳນ ຫລຳຍ         ແລະ ຈະ ໄດໍ້ ຍນິ ຄ  ຳ ໂງ ື່ ໆ         ເມ  ື່ອ ເວົໍ້ຳ ຫລຳຍ         ແຕື່ ບ ື່  ເປັນ 

ປະໂຫຍດ.          
4ເມ  ື່ອ ເຈົໍ້ຳ ປະຕຍິຳນ ໄວໍ້ ຕ ື່  ພຣະເຈົ້າ          ຢື່ຳ ຊກັ ຊໍ້ຳ ທີື່  ຈະ ເຮັດ ຕຳມ ຄ  ຳ ປະຕຍິຳນ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ສ  ຳເລັດ         

ເພຳະ ພຣະອງົ ບ ື່  ຊງົ ພ ພຣະໄທ ໃນ ຄນົ ໂງ ື່         ຈ ົື່ງ ເຮັດ ຕຳມ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ປະຕຍິຳນ ໄວໍ້ ສຳ.         

5ກຳນ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ປະ-

ຕຍິຳນ         ກ  ຍງັ ດກີ ວື່ຳ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ປະຕຍິຳນ ແລໍ້ວ ບ ື່  ເຮັດ ຕຳມ.         

6ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ປຳກ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ເຫດ ນ  ຳ ຕວົ ເຈົໍ້ຳ 

ໃຫໍ້ ເຮັດ ຜິດ ແລະ ຢື່ຳ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຜ ໍ້ ສ ົື່ງ ຂື່ຳວສຳນ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ວື່ຳ         ນີໍ້ ແຫລະ         ເປັນ ຄ  ຳ ຫລງົ ຜິດ         ເຫດ 

ໃດ ຈ ື່ງ ຈະ ໃຫໍ້ ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ພຣະພິໂລດ ເພຳະ ສຽງ ເວົໍ້ຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ແລໍ້ວ ຈະ ໄດໍ້ ທ  ຳລຳຍ ກຳນ ງຳນ 

ແຫື່ງ ນ  ໍ້ຳມ   ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ເສຍ?         

7ເພຳະວື່ຳ ເມ  ື່ອ ຝນັ ຫລຳຍ         ແລະ ຄ  ຳ ເວົໍ້ຳ ຫລິໍ້ນ ກ  ຫລຳຍ ດໍ້ວຍ         ແຕື່ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ 

ຢ ຳ ເກງ ພຣະເຈົ້າ.          
8ຖໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ເຫັນ ຄນົ ຈນົ ໃນ ເມ  ອງ ຖ ກ ຂ ົື່ມເຫັງ ກ  ດ ີ         ເຫັນ ຄວຳມ ຍດຸຕ ິທ  ຳ         ແລະ ຄວຳມ ທື່ຽງ ທ  ຳ ຖ ກ 
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ເອົຳ ໄປ ກ  ດ ີ         ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ປະຫລຳດ ໃຈ ໃນ ເລ ື່ ອງ ນ ັໍ້ນ         ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ມີ ເຈົໍ້ຳ ໜໍ້ຳທີື່  ຄອຍ ຖໍ້ຳ ຈບັ ຕຳ ເຈົໍ້ຳ ໜໍ້ຳທີື່  ຢ ື່         

ແລໍ້ວ ຍງັ ມີ ຜ ໍ້ ສ ງ ກວື່ຳ ອີກ ຊ ັໍ້ນ ໜ ື່ ງ ຈບັ ຕຳ ຢ ື່ ເໜ ອ ພວກ ເຂົຳ ທງັ ໝດົ.         

9ຫລຳຍ ກວື່ຳ ນ ັໍ້ນ ອີກ         ຜນົ ປະ-

ໂຫຍດ ແຫື່ງ ແຜື່ນດນິ ໂລກ         ກ  ຢ ື່ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ທງັ ໝດົ         ກະສດັ ເອງ ກ  ໄດໍ້ ຮບັ ລຳຍ ໄດໍ້ ຈຳກ 

ໄຮື່ນຳ ນ ັໍ້ນ.          
10ຄນົ ຮກັ ເງນິ ຍື່ອມ ບ ື່  ອີື່ ມ ເງນິ         ແລະ ຄນົ ຮກັ ສມົບດັ ກ  ບ ື່  ຮ ໍ້ຈກັ ອີື່ ມ ກ  ຳໄລ         ອນັ ນີໍ້ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້ຜນົ ດໍ້ວຍ.          
11ເມ  ື່ອ ຂອງ ດ ີເພີື່ ມ ພ ນ ຂ ໍ້ນ         ຄນົ ກນິ ກ  ມີ ຫລວງຫລຳຍ ຂ ໍ້ນ         ຄນົ ທີື່  ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ຂອງ ຊບັ ຈະ ໄດໍ້ ປະ-

ໂຫຍດ ຫຍງັ         ນອກຈຳກ ຈະ ໄດໍ້ ເຫັນ ເປັນ ຂວນັ ຕຳ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ?          
12ກຳນ ນອນ ຫລບັ ຂອງ ຄນົ ທີື່  ເຮັດ ວຽກ ກ  ເປັນ ສກຸ         ບ ື່  ວື່ຳ ລຳວ ໄດໍ້ ກນິ ອີື່ ມ         ຫລ  ບ ື່  ອີື່ ມ ກ  ຄ  ກນັ         ແຕື່ 

ວື່ຳຄວຳມ ອີື່ ມ ທໍ້ອງ ຂອງ ຄນົ ຮ ັື່ງມ ີ        ກ  ບ ື່  ຊື່ວຍ ລຳວ ໃຫໍ້ ນອນ ຫລບັ.          
13ຍງັ ມີ ສິື່ ງ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ອນັ ໜໍ້ຳ ສະຫລດົ ໃຈ ອີກ ຢື່ຳງ ໜ ື່ ງ ທີື່  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເຫັນ ພຳຍ ໃຕໍ້ ດວງ ຕຳເວັນ         ຄ  

ຊບັ ສມົບດັ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ຂອງ ໄດໍ້ ເກບັ ໄວໍ້ ຈນົ ເກດີ ເປັນ ໄພ ແກື່ ຕນົ         

14ແລະ ຊບັ ສມົບດັ ນ ັໍ້ນ ສ ນ ເສຍ ໄປ ໂດຍ 

ເລ ື່ ອງ ຍຳກ ລ  ຳບຳກ ອນັ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ         ແລະ ລຳວ ໃຫໍ້ ກ  ຳເນດີ ລ ກ ຊຳຍ ຄນົ ໜ ື່ ງ         ແຕື່ ບ ື່  ມີ ຫຍງັ ເຫລ ອ ໄວໍ້ ສ  ຳ-

ລບັ ລຳວ.          
15ລຳວ ໄດໍ້ ເກດີ ມຳ ຈຳກ ທໍ້ອງ ແມ ື່ ຕວົ ເປົື່ ຳ ສນັໃດ         ລຳວ ຈະ ກບັ ໄປ ອີກ ເຊັື່ ນ ດຽວ ກນັ ສນັນ ັໍ້ນ         ແລະ 

ລຳວ ຈະ ເອົຳ ຫຍງັ ຊ ື່ ງ ເປັນ ຜນົງຳນ ຂອງ ລຳວ ຕດິ ມ  ໄປ ບ ື່  ໄດໍ້ ຈກັຢື່ຳງ.          
16ນີໍ້ ເປັນ ສິື່ ງ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ອນັ ໜໍ້ຳ ສະຫລດົ ໃຈ ອີກ         ຄ  ລຳວ ໄດໍ້ ເກດີ ມຳ ຢື່ຳງໃດ         ລຳວ ກ  ຕໍ້ອງ ໄປ ຢື່ຳງ 

ນ ັໍ້ນ         ລຳວ ຈະ ໄດໍ້ ປະໂຫຍດ ຫຍງັ ຈຳກ ກຳນ ທີື່  ຕນົ ໄດໍ້ ລງົ ແຮງ ເພ ື່ ອ ລມົ ເພ ື່ ອ ແລໍ້ງ?         

17ອນັ ໜ ື່ ງ         ລຳວ 

ຮບັ ປະທຳນ ຢ ື່ ໃນ ຄວຳມ ມ ດ ຕະຫລອດ ວນັ ເດ ອນ ປີ ຂອງ ລຳວ         ລຳວ ມີ ຄວຳມທກຸ ຢື່ຳງ ສຳຫດັ         ແລະ 

ມີ ຄວຳມທກຸ ໃຈ ຫລຳຍ ພໍ້ອມ ກບັ ຄວຳມເຈບັ ໄຂໍ້.          
18ເບິື່ ງ ແມ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເຫັນ ດ ີ         ແລະ ສມົຄວນ         ຄ  ໃຫໍ້ ກນິ ແລະ ດ ື່ ມ         ກບັ ຊມົຊ ື່ ນ ຍນິດ ີໃນ ຜນົງຳນ ດ ີ

ແຫື່ງ ບນັດຳ ກດິຈະກຳນ ຂອງ ຕນົ ທີື່  ຕນົ ເຮັດ ພຳຍ ໃຕໍ້ ດວງ ຕຳເວັນ         ຕະຫລອດ ວນັ ເດ ອນ ປີ ແຫື່ງ ຊ-ີ

ວດິ ຂອງ ຕນົ ທີື່  ພຣະເຈົ້າ ປະທຳນ ແກື່ ຕນົ         ເພຳະ ກຳນ ນີໍ້ ແຫລະ ເປັນ ສື່ວນ ຂອງ ຕນົ.         

19ອນັ ໜ ື່ ງ         

ທກຸ ໆ ຄນົ ທີື່  ພຣະເຈົ້າ ປະທຳນ ຊບັ ສມົບດັ         ແລະ ຄວຳມ ຮ ັື່ງມ ີ ໃຫໍ້         ກ  ໄດໍ້ ຊງົ ໂຜດ ໃຫໍ້ ມີ ອ  ຳນຳດ ຮບັ 

ປະທຳນ ຂອງ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ໄດໍ້ ຮບັ ສື່ວນ ຂອງ ຕນົ         ແລະ ຍນິດ ີໃນ ກຳນ ງຳນ ຂອງ ຕນົ ໄດໍ້         ນີໍ້ ແຫລະ ເປັນ 

ຂອງ ປະທຳນ ຈຳກ ພຣະເຈົ້າ.         

20ລຳວ ຈະ ໄດໍ້ ບ ື່  ຕໍ້ອງ ນ ກ ເຖງິ ວນັ ເດ ອນ ປີ ແຫື່ງ ຊວີດິ ຂອງ ຕນົ ຫລຳຍ         

ເພຳະ ພຣະເຈົ້າ ຕອບ ລຳວ         ໂດຍ ໃຫໍ້ ໃຈ ລຳວ ຊມົຊ ື່ ນ ຍນິດ.ີ          

ບົດທີ 6 
ຊບັສົມບັດກໍບໍ່ໄດ້ຜົນ 

1ມີ ສິື່ ງ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ຢື່ຳງ ໜ ື່ ງ ທີື່  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເຫັນ ພຳຍ ໃຕໍ້ ດວງ ຕຳເວັນ         ແລະ ສິື່ ງ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຖ ກ ແກື່ ມະນດຸ 

ຫລຳຍ ຄນົ:         

2ຄ  ມະນດຸ ຄນົ ໃດ ທີື່  ພຣະເຈົ້າ ປະທຳນ ຊບັ ສມົບດັ         ຄວຳມ ຮ ັື່ງມ ີ        ແລະ ຍດົ ຖຳ ບນັດຳສກັ 

ໃຫໍ້         ຈນົ ສິື່ ງ ໃດ ໆ ທີື່  ລຳວ ປຳດຖະໜຳ ສ  ຳລບັ ຕວົ         ຈດິໃຈ ລຳວ ກ  ມີ ຄບົ ບ ື່  ຂຳດ ເລີຍ         ແຕື່ ພຣະເຈົ້າ ບ ື່  

ໄດໍ້ ຊງົ ໂຜດ ໃຫໍ້ ລຳວ ມີ ອ  ຳນຳດ ຮບັ ປະທຳນ ສິື່ ງ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້         ຄນົ ນອກ ເຮ ອນ ນອກ ເມ  ອງ ກບັ ໄດໍ້ ຮບັ ປະ-
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ທຳນ ສິື່ ງ ນ ັໍ້ນ         ອນັ ນີໍ້ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້ຜນົ         ແລະ ເປັນຄວຳມ ທກຸ ໃຈ ຢື່ຳງ ຮໍ້ຳຍ ແຮງ.          

3ເຖງິ ວື່ຳ ມະນດຸ ຄນົ ໃດ ມີ ລ ກ ຈກັ ຮໍ້ອຍ ຄນົ         ແລະ ມີ ອຳຍ ຸຍ ນ ຍຳວ ໄປ ຫລຳຍ ປີ         ຈນົ ວນັ ເດ ອນ ປີ 

ຂອງ ລຳວ ກ  ຫລວງຫລຳຍ         ແຕື່ ຈດິໃຈ ຂອງ ລຳວ ບ ື່  ໄດໍ້ ອີື່ ມ ດໍ້ວຍ ຂອງ ດ ີ         ຫລຳຍ ກວື່ຳ ນ ັໍ້ນ ອີກ         ລຳວ ບ ື່  

ມີ ງຳນ ຝງັ ສບົ ຂອງ ຕນົ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກື່ຳວ ວື່ຳ ລ ກ ທີື່  ເກດີ ມຳ ຜິດ ເວລຳ         ກ  ດກີ ວື່ຳ ຄນົ ນ ັໍ້ນ         

4ເພຳະ ເດັກ-

ນໍ້ອຍ ນ ັໍ້ນ ເກດີ ມຳ ຄວຳມ ບ ື່  ໄດໍ້ຜນົ         ແລະ ຕຳຍ ໄປ ໃນ ຄວຳມ ມ ດ         ແລະ ຊ ື່  ຂອງ ລຳວ ຖ ກ ປິດ ໄວໍ້ ໃນ 

ຄວຳມ ມ ດ         

5ຫລຳຍ ກວື່ຳ ນ ັໍ້ນ ອີກ         ຍງັ ບ ື່  ທນັ ເຫັນ ຕຳເວັນ         ຫລ  ຍງັ ບ ື່  ທນັ ຮ ໍ້ ເລ ື່ ອງ ລຳວ ຫຍງັ         ເດັກນໍ້ອຍ 

ຄນົ ນີໍ້ ກ  ມີ ຄວຳມ ສະຫງບົ ສກຸ ຫລຳຍ ກວື່ຳ ຜ ໍ້ ໃຫຍື່ ນ ັໍ້ນ ອີກ         

6ເອີ         ເຖງິ ວື່ຳ ລຳວ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່ ພນັ ປີ ທະວ ີອີກ 

ເທົື່ ຳ ຕວົ         ແຕື່ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຫັນ ຂອງ ດ ີຫຍງັ         ທກຸ ຄນົ ບ ື່  ໄດໍ້ ລງົ ໄປ ບື່ອນ ດຽວ ກນັ ໝດົ ບ ?          

 7 ບນັດຳກຳນງຳນຂອງມະນດຸກ ເພ ື່ ອປຳກຂອງຕນົ 

   ແຕື່ເຖງິປຳນນ ັໍ້ນ ລຳວກ ບ ື່ ຮ  ໍ້ຈກັອີື່ ມ. 

 8 ດໍ້ວຍວື່ຳຄນົມສີະຕປິນັຍຳຈະໄດໍ້ປຽບອນັໃດກວື່ຳຄນົໂງ ື່ 

   ຫລ ຄນົຍຳກຈນົທີື່ ຮ ໍ້ຈກັປະພ ດຕວົຢ ື່ຕ ື່ໜໍ້ຳຄນົທີື່ ມຊີວີດິກ ໄດໍ້ປຽບອນັໃດ? 

 9 ສິື່ ງຂອງທີື່ ຕຳເຫັນກ ດກີວື່ຳຄວຳມຄ ດປຳດຖະໜຳຢຳກໄດໍ້ຢື່ຳງນີໍ້ຢື່ຳງນ ັໍ້ນ 

   ນີໍ້ກ ບ ື່ ໄດໍ້ຜນົ ຄ ໄລື່ຕຳມລມົ. 

 10 ສິື່ ງໃດຊ ື່ ງມຢີ ື່ດຽວນີໍ້ ລຳວໄດໍ້ໃຊໍ້ຊ ື່ ເອີໍ້ນສິື່ ງນ ັໍ້ນມຳດນົແລໍ້ວ 

   ແລະຮ ໍ້ກນັແລໍ້ວວື່ຳມະນດຸຄ ຫຍງັ 

  ແລະລຳວບ ື່ ອຳດໂຕໍ້ຖຽງກບັພຣະອງົຜ ໍ້ມລິີດທຳນພຸຳບກວື່ຳຕນົໄດໍ້. 

 11 ເຫດວື່ຳມສີິື່ ງຂອງຫລຳຍ ກ ຍິື່ ງຄວຳມບ ື່ ໄດໍ້ຜນົຫລຳຍ 

   ແລໍ້ວຈະເປັນປະໂຫຍດຫຍງັແກື່ມະນດຸນດິ? 
12ມີ ຜ ໍ້ ໃດ ແດື່ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ສິື່ ງ ໃດ ເປັນ ສິື່ ງ ທີື່  ດ ີສ  ຳລບັ ມະນດຸ ໃນ ຊວີດິ ນີໍ້         ຄ  ໃນ ໄລຍະ ວນັ ເດ ອນ ປີ ທງັຫລຳຍ 

ແຫື່ງ ຊວີດິ ອນັ ຊ ົື່ວຄຳວ ຂອງ ຕນົ ທີື່  ໄດໍ້ ເສຍ ໄປ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ເງຳົ?         ຫລ  ຜ ໍ້ ໃດ ອຳດ ບອກ ກບັ ມະນດຸ ໄດໍ້ ວື່ຳ         

ສິື່ ງ ນີໍ້ ສິື່ ງ ນ ັໍ້ນ ຈະ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ພຳຍຫລງັ ຕນົ ທີື່ ຢ ື່ ພຳຍ ໃຕໍ້ ດວງ ຕຳເວັນ?          

ບົດທີ 7 
ສິ່ງຊົ່ວຮ້າຍຕູ່າງໆທີ່ມະນຸດພົບ ກໍເຮັດໃຫ້ຜິດຫວັງ 

ແລະບໍ່ສົມປາດຖະໜາ 
 1 ຊ ື່ ສຽງດກີ ປະເສີດກວື່ຳນ  ໍ້ຳມນັຫອມຢື່ຳງວເິສດ 

   ແລະມ ໍ້ຕຳຍ ກ ດກີວື່ຳມ  ໍ້ເກດີ. 

 2 ໄປເຮ ອນທີື່ ມກີຳນໄວໍ້ທກຸກ ດກີວື່ຳໄປເຮ ອນທີື່ ມກີຳນກນິລໍ້ຽງກນັ 

   ເພຳະນ ັໍ້ນເປັນເວລຳສດຸທໍ້ຳຍຂອງມະນດຸທງັປວງ 

  ແລະຜ ໍ້ທີື່ ຍງັມຊີວີດິຢ ື່ຈະເອົຳເຫດກຳນນ ັໍ້ນໃສື່ໄວໍ້ໃນໃຈ. 

 3 ຄວຳມໂສກເສົໍ້ຳກ ດກີວື່ຳກຳນຫວົເລຳະ 

   ເພຳະຄວຳມໂສກເສົໍ້ຳໃນໃບໜໍ້ຳເຮັດໃຫໍ້ຈດິໃຈຍນິດ.ີ 
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 4 ຈດິໃຈຂອງຄນົທີື່ ມສີະຕປິນັຍຳຍື່ອມຢ ື່ໃນເຮ ອນທີື່ ມຄີວຳມໂສກເສົໍ້ຳ 

   ແຕື່ຈດິໃຈຂອງຄນົໂງ ື່ຍື່ອມຢ ື່ໃນເຮ ອນທີື່ ມຄີວຳມເບກີບຳນມ ື່ວນຊ ື່ ນ. 

 5 ຟງັຄ  ຳຕ  ຳໜິຂອງຄນົທີື່ ມສີະຕປິນັຍຳ 

   ຍງັດກີວື່ຳຟງັເພງຂອງຄນົໂງ ື່. 

 6 ມສີຽງໜຳມແຕກຢ ື່ກ ໍ້ອງກ ົໍ້ນໝ ໍ້ ສນັໃດ 

   ສຽງຫວົເລຳະຂອງຄນົໂງ ື່ກ ສນັນ ັໍ້ນ ອນັນີໍ້ກ ບ ື່ ໄດໍ້ຜນົ. 

 7 ແທໍ້ຈງິ ກຳນບບີບງັຄບັເຮັດໃຫໍ້ຜ ໍ້ມສີະຕປິນັຍຳກຳຍເປັນຄນົໂງ ື່ໄປ 

   ແລະສິນບນົກ ເຮັດໃຫໍ້ຄວຳມເຂົໍ້ຳໃຈເສຍໄປ. 

 8 ເບ ໍ້ອງປຳຍຂອງສິື່ ງໃດສິື່ ງໜ ື່ ງກ ດກີວື່ຳເບ ໍ້ອງຕ ົໍ້ນຂອງສິື່ ງນ ັໍ້ນໆ 

   ມໃີຈອດົກ ັໍ້ນກ ດກີວື່ຳມໃີຈຈອງຫອງ. 

 9 ຢື່ຳໃຫໍ້ໃຈຂອງເຈົໍ້ຳຮ ໍ້ຳຍໄວ 

   ເພຳະຄວຳມຮໍ້ຳຍມປີະຈ  ຳຢ ື່ໃນເອິກຂອງຄນົໂງ ື່. 

 10 ຢື່ຳຖຳມວື່ຳ “ເຫດສນັໃດຄຳວກື່ອນຈ ື່ງໄດໍ້ດກີວື່ຳຄຳວນີໍ້” 

   ເພຳະທີື່ ເຈົໍ້ຳຖຳມນ ັໍ້ນບ ື່ ໄດໍ້ຖຳມດໍ້ວຍສະຕປິນັຍຳ. 

 11 ສະຕປິນັຍຳປະກອບກບັມ ລະດກົກ ເປັນຂອງດ ີ

   ກຳນນ ັໍ້ນເປັນປະໂຫຍດແກື່ຄນົທີື່ ໄດໍ້ເຫັນດວງຕຳເວັນ. 

 12 ເງນິເປັນເຄ ື່ ອງປໍ້ອງກນັສນັໃດ ສະຕປິນັຍຳກ ເປັນເຄ ື່ ອງປໍ້ອງກນັສນັນ ັໍ້ນ 

   ແລະຜນົປະໂຫຍດຂອງຄວຳມຮ ໍ້ 

  ຄ ສະຕປິນັຍຳຍື່ອມຮກັສຳຊວີດິຂອງຜ ໍ້ທີື່ ມສີະຕປິນັຍຳນ ັໍ້ນ. 
13ຈ ົື່ງ ພິຈຳລະນຳ ພຣະລຳຊະກດິ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ:          

  ສິື່ ງໃດທີື່ ພຣະອງົຊງົໃຫໍ້ຄດົຢ ື່ແລໍ້ວ ໃຜຈະຢຽດສິື່ ງນ ັໍ້ນໃຫໍ້ຊ ື່ ອອກໄດໍ້? 

 14 ໃນວນັແຫື່ງຄວຳມຈະເລີນ ກ ຈ ົື່ງຊ ື່ ນຊມົຍນິດ ີ

   ແຕື່ໃນວນັແຫື່ງຄວຳມທກຸຍຳກ ກ ຈ ົື່ງພິຈຳລະນຳ ແລະລະວງັໃຫໍ້ດ ີ

  ເຫດວື່ຳ ພຣະເຈົ້າ ບນັດຳນໃຫໍ້ມທີງັສອງຢື່ຳງ ເພ ື່ ອມະນດຸຈະບ ື່ ຄ ົໍ້ນໄດໍ້ວື່ຳ 

   ເມ  ື່ອລຳວລື່ວງໄປແລໍ້ວຈະມອີນັໃດມຳ. 
15ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເຫັນ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ທງັ ໝດົ ໃນ ຊວີດິ ທີື່  ບ ື່  ໄດໍ້ຜນົ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ:          

  ຄ ຄນົຍດຸຕທິ  ຳຈບິຫຳຍໃນຄວຳມຊອບທ  ຳຂອງຕນົ 

   ແລະຝື່ຳຍຄນົຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍມຊີວີດິຍ ນຍຳວໃນກຳນເຮັດຊ ົື່ວ. 

 16 ຢື່ຳເປັນຄນົຊອບທ  ຳເກນີໄປ ແລະຢື່ຳສະຫລຳດເກນີຕວົ 

   ເຫດໃດເຈົໍ້ຳຈ ື່ ງຈະເຮັດຕວົໃຫໍ້ຈບິຫຳຍໄປ. 

 17 ຢື່ຳຊ ົື່ວຫລຳຍ ຫລ ຢື່ຳເປັນຄນົໂງ ື່ 

   ເປັນຫຍງັເຈົໍ້ຳຈ ື່ ງຈະໄປຕຳຍກື່ອນເຖງິເວລຳຂອງເຈົໍ້ຳ? 

 18 ກຳນທີື່ ເຈົໍ້ຳຈະຍ ດຖ ສິື່ ງເຫລົື່ ຳນີໍ້ໄວໍ້ ກ ດແີລໍ້ວ 
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   ເຈົໍ້ຳຢື່ຳແບມ ປື່ອຍສິື່ ງນ ັໍ້ນໃຫໍ້ຫລດຸໄປ 

  ເພຳະວື່ຳຜ ໍ້ທີື່ ຢ  ຳເກງ ພຣະເຈົ້າ ຈະພ ົໍ້ນຈຳກບນັດຳສິື່ ງທີື່ ກ ື່ຳວມຳນີໍ້. 

 19 ສະຕປິນັຍຳເປັນກ  ຳລງັແກື່ຄນົສະຫລຳດ 

   ດກີວື່ຳຜ ໍ້ມອີ  ຳນຳດສິບຄນົທີື່ ຢ ື່ໃນເມ  ອງ. 

 20 ຈງິແທໍ້ ບ ື່ ມຄີນົຍດຸຕທິ  ຳຈກັຄນົດຽວເທິງແຜື່ນດນິໂລກ 

   ທີື່ ໄດໍ້ປະພ ດແຕື່ຄວຳມດ ີແລະບ ື່ ເຮັດບຳບເລີຍ. 

 21 ຢື່ຳສນົໃຈຟງັບນັດຳຖໍ້ອຍຄ  ຳທີື່ ຄນົອ ື່ ນກ ື່ຳວ 

   ຢໍ້ຳນວື່ຳເຈົໍ້ຳຈະໄດໍ້ຍນິຂໍ້ຳທຳດຂອງເຈົໍ້ຳປໍ້ອຍດື່ຳຕວົເຈົໍ້ຳ. 

 22 ດໍ້ວຍວື່ຳເຈົໍ້ຳກ ຮ ໍ້ແຈ ໍ້ງຢ ື່ກບັໃຈຂອງເຈົໍ້ຳເອງຫລຳຍເທ ື່ ອຫລຳຍທີແລໍ້ວວື່ຳ 

   ຕວົເຈົໍ້ຳເອງໄດໍ້ປໍ້ອຍດື່ຳຄນົອ ື່ ນຄ ກນັ. 
23ບນັດຳ ຂ ໍ້ຄວຳມ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ພິຈຳລະນຳ ເບິື່ ງ ດໍ້ວຍ ໃຊໍ້ ສະຕປິນັຍຳ ແລໍ້ວ:          

  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳກ ື່ຳວວື່ຳ “ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳຈະໄດໍ້ປນັຍຳ” 

   ແຕື່ປນັຍຳນ ັໍ້ນກບັຢ ື່ຫື່ຳງໄກຈຳກຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ. 

 24 ສິື່ ງທີື່ ຢ ື່ໄກ ແລະເລິກເຫລ ອເກນີ 

   ແມ ື່ນຜ ໍ້ໃດຈະຄ ົໍ້ນອອກມຳໄດໍ້? 
25ໃຈ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຫວນ ກບັ ຄ ນ ມຳ ຮຽນ ຮ ໍ້         ແລະ ຊອກ ຫຳ         ພໍ້ອມ ທງັ ສະແຫວງຫຳ ສະຕປິນັຍຳ         

ແລະ ມ ນ ເຫດ ຂອງ ສິື່ ງ ຕື່ຳງ ໆ         ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ຮ ໍ້ ຄວຳມ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ແຫື່ງ ຄວຳມ ໂງ ື່ ຈ ໍ້ຳ         ຄ  ຄວຳມ ໂງ ື່ ຈ ໍ້ຳ         ແລະ 

ຄວຳມ ບໍ້ຳ ບ .         

26ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ພບົ ອີກ ສິື່ ງ ໜ ື່ ງ         ຊ ື່ ງ ຂມົຂ ື່ ນ ຫລຳຍ ກວື່ຳ ຄວຳມ ຕຳຍ         ຄ  ຜ ໍ້ຍງິ ທີື່  ມໃີຈ 

ເປັນ ບໍ້ວງ ແຮໍ້ວ         ແລະ ແຮໍ້ວ         ມ  ຂອງ ນຳງ ເປັນ ໂສໍ້ ເຫລັກ         ຄນົ ໃດ ເປັນ ທີື່  ພ ພຣະໄທ ພຣະເຈົ້າ          ຄນົ ນ ັໍ້ນ 

ຈະ ໜີ ພົໍ້ນ ນຳງ         ແຕື່ ຄນົ ບຳບ ຈະ ຖ ກ ຜ ໍ້ຍງິ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ຈບັ ເອົຳ ໄປ.          
27ປນັຍຳ ຈຳນ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ເບິື່ ງ ແມ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ພບົ ດ ັື່ງ ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້         ໂດຍ ເອົຳ ເລ ື່ ອງ ໜ ື່ ງ ມຳ ປະດດິ ຕດິຕ ື່  

ເຂົໍ້ຳ ກບັ ອີກ ເລ ື່ ອງ ໜ ື່ ງ         ເພ ື່ ອ ຫຳ ມ ນ ເຫດ         

28ຊ ື່ ງ ຈດິໃຈ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຍງັ ກ  ຳລງັ ຫຳ ແລໍ້ວ ຫຳ ອີກ         

ແຕື່ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຫຳ ບ ື່  ພບົ         ໃນ ຜ ໍ້ ຊຳຍ ພນັ ຄນົ ຈະ ພບົ ຜ ໍ້ ຊຳຍ ແທໍ້ ຈກັ ຄນົ ໜ ື່ ງ         ແຕື່ ຈະ ຫຳ ຜ ໍ້ຍງິ ແທໍ້ ຈກັ ຄນົ 

ໜ ື່ ງ ໃນ ຈ  ຳນວນ ຜ ໍ້ຍງິ ພນັ ຄນົ         ກ  ຫຳ ບ ື່  ພບົ.          
29ເບິື່ ງ ແມ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ພບົ ແຕື່ ຄວຳມ ນີໍ້         ຄ  ພຣະເຈົ້າ ສໍ້ຳງ ມະນດຸ ໃຫໍ້ ເປັນ ຄນົ ທື່ຽງ ທ  ຳ         ແຕື່ ມະນດຸ 

ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ຄ ົໍ້ນຄວໍ້ຳ ກນົອບຸຳຍ ຕື່ຳງ ໆ ອອກ ມຳ.          

ບົດທີ 8 
ເບິ່ງຄືວູ່າຄົນຊົ່ວຈະເລີນ ໃນຂະນະທີ່ຄົນດີລົ້ມເຫລວ 

1ແມ ື່ນ ຜ ໍ້ ໃດ ຈະ ເປັນ ເໝ ອນ ນກັປຳດ?         ຫລ  ໃຜ ແດື່ ຈະ ອະທິບຳຍ ອນັ ໃດ ກ  ໄດໍ້?         ສະຕປິນັຍຳ ຂອງ 

ມະນດຸ ເຮັດ ໃຫໍ້ ໃບ ໜໍ້ຳ ຂອງ ລຳວ ຜື່ອງ ໃສ         ແລະ ໃບ ໜໍ້ຳທີື່  ແຂງ ກະດໍ້ຳງ ກ  ປື່ຽນ ໄປ.          
2ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ແນະນ  ຳ ວື່ຳ         ຈ ົື່ງ ຖ  ຮກັສຳ ພຣະບນັຊຳ ຂອງ ກະສດັ         ແລະ ທີື່  ກື່ຽວຂໍ້ອງ ກບັ ຄ  ຳ ປະຕ-ິ

ຍຳນ ຕ ື່  ພຣະເຈົ້າ.         

3ຢື່ຳ ຮບີ ອອກ ໄປ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ພະ ພກັ ກະສດັ         ຢື່ຳ ຢ ນ ຢ ື່ ຝື່ຳຍ ຄວຳມ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ         ເພຳະ 
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ກະສດັ ຍື່ອມ ກະທ  ຳ ອນັ ໃດ ຕຳມ ຊອບ ພະ ໄທ ພະ ອງົ.         

4ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ພະ ດ  ຳລດັ ຂອງ ກະສດັ ຢ ື່ ທີື່  ໃດ         ອ  ຳ-

ນຳດ ກ  ຢ ື່ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ຜ ໍ້ ໃດ ຈະ ກຳບ ທ ນ ຖຳມ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ວື່ຳ         “ເປັນ ຫຍງັ ພະ ອງົ ຈ ື່ງ ກະທ  ຳ ສິື່ ງ ນ ັໍ້ນ?”          
5ຜ ໍ້ ທີື່  ຮກັສຳ ພະ ບນັຊຳ ຈະ ບ ື່  ປະສບົ ຄວຳມ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ         ແລະ ຈດິໃຈ ຂອງ ຄນົ ທີື່  ມີ ສະຕປິນັຍຳ ກ  ເຂົໍ້ຳ-

ໃຈ ທງັ ເວລຳ         ແລະ ຄ  ຳ ຕດັສິນ         

6ບ ື່  ວື່ຳ ແມ ື່ນ ຫຍງັ ກ  ຕຳມ         ຍື່ອມ ມີ ເວລຳ         ແລະ ຄ  ຳ ຕດັສິນ ສະນ ັໍ້ນ         

ຄວຳມ ລ  ຳບຳກ ຂອງ ມະນດຸ ຈ ື່ງ ເປັນ ພຳລະ ໜກັ ແກື່ ຕວົ ເອງ         

7ເຫດ ວື່ຳ ລຳວ ບ ື່  ຮ ໍ້ ວື່ຳ ແມ ື່ນ ຫຍງັ ຈະ ເກດີ 

ຂ ໍ້ນ         ເຫດ ວື່ຳ ໃຜ ຈະ ບອກ ແກື່ ລຳວ ໄດໍ້ ວື່ຳ ສິື່ ງ ນ ັໍ້ນ ຈະ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ເວລຳ ໃດ?         

8ບ ື່  ມີ ມະນດຸ ຄນົ ໃດ ຍບັຍ ັໍ້ງ 

ຈດິ ວນິ ຍຳນ ໄວໍ້ ໄດໍ້         ຫລ  ບ ື່  ມີ ອ  ຳນຳດ ອນັ ໃດ ຢ ື່ ເໜ ອ ວນັ ຕຳຍ         ສງົຄຳມ ນ ັໍ້ນ ຍື່ອມ ບ ື່  ມກີຳນ ປດົ ປື່ອຍ         

ຄວຳມ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ຍື່ອມ ບ ື່  ມກີຳນ ປດົ ປື່ອຍ ຜ ໍ້ ທີື່  ຖ ກ ມອບ ໄວໍ້.         

9ບນັດຳ ກຳນ ນີໍ້         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເຫັນ ໝດົ ແລໍ້ວ         

ແລະ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ສນົໃຈ ກດິຈະກຳນ ທກຸ ຢື່ຳງ ທີື່  ລຳວ ເຮັດ ພຳຍ ໃຕໍ້ ດວງ ຕຳເວັນ         ມີ ເວລຳ ໃຫໍ້ ຄນົ ໜ ື່ ງ ມີ 

ອ  ຳນຳດ ເໜ ອ ອີກ ຄນົ ໜ ື່ ງ ທີື່  ຈະ ມຳ ເຮັດ ອນັຕະລຳຍ ແກື່ ຕນົ.          
10ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຫັນ ພວກ ເຂົຳ ຝງັ ຄນົ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ         ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ເຄີຍ ເຂົໍ້ຳ ອອກ ສະຖຳນທີື່  ບ ລິສດຸ         ແລະ ຄນົ 

ໃນ ເມ  ອງ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ນ ັໍ້ນ         ຕື່ຳງ ກ  ລ ມ ພວກ ເຂົຳ ໄປ ໝດົ         ອນັ ນີໍ້ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້ຜນົ ດໍ້ວຍ.         

11ເພຳະ ກຳນ ຕດັສິນ ກຳນ ເຮັດ ຊ ົື່ວ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ລງົໂທດ ໂດຍ ໄວ         ເຫດ ສະນ ັໍ້ນ         ໃຈ ມະນດຸ ຈ ື່ງ 

ເຈດຕະນຳ ທີື່  ຈະ ເຮັດ ຄວຳມ ຊ ົື່ວ.         

12ເຖງິ ວື່ຳ ຄນົ ບຳບ ເຮັດ ຊ ົື່ວ ຕ ັໍ້ງ ຮໍ້ອຍ ເທ ື່ ອ         ແລະ ອຳຍ ຸລຳວ ຍງັ ຍ ນ 

ຍຳວ ຢ ື່ ໄດໍ້         ເຖງິ ປຳນ ນ ັໍ້ນ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຍງັ ຮ ໍ້ ແນື່ ວື່ຳ         ຄວຳມ ດ ີຈະ ມີ ແກື່ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ຢ ຳ ເກງ ພຣະ-
ເຈົ້າ          ຄ  ຜ ໍ້ ທີື່  ມີ ຄວຳມ ຢ ຳ ເກງ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະອງົ         

13ແຕື່ ວື່ຳ ຈະ ບ ື່  ເປັນ ກຳນ ດ ີແກື່ ຄນົ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ         ອຳຍ ຸ

ຂອງ ລຳວ ທີື່  ເປັນ ດ ັື່ງ ເງຳົ ຈະ ບ ື່  ຍ ນ ຍຳວ ອອກ ໄປ ໄດໍ້         ເພຳະ ລຳວ ບ ື່  ມີ ຄວຳມ ຢ ຳ ເກງ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະ-
ເຈົ້າ.          

14ຍງັ ມີ ຄວຳມ ບ ື່  ໄດໍ້ຜນົ ອີກ ຢື່ຳງ ໜ ື່ ງ ທີື່  ເຮັດ ເທິງ ແຜື່ນດນິ ໂລກ ຄ  ມີ ຄນົ ຊອບ ທ  ຳ ຮບັ ເຫດກຳນ ອນັ 

ເປັນ ເຫດກຳນ ທີື່  ຄນົ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ສມົຄວນ ໄດໍ້ ຮບັ         ແລະ ມີ ຄນົ ຊ ົື່ວ ຮບັ ເຫດກຳນ ອນັ ເປັນ ເຫດກຳນ ທີື່  ຄນົ 

ຊອບ ທ  ຳ ສມົຄວນ ໄດໍ້ ຮບັ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກື່ຳວ ໄດໍ້ ວື່ຳ         ອນັ ນີໍ້ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້ຜນົ ເຊັື່ ນ ກນັ.         

15ແລໍ້ວ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ 

ສະໜບັສະໜ ນ ໃຫໍ້ຫຳ ຄວຳມ ເບກີບຳນ ມ ື່ວນຊ ື່ ນ         ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ພຳຍ ໃຕໍ້ ດວງ ຕຳເວັນ         ມະນດຸ ບ ື່  ມີ ຫຍງັ ດ ີ

ໄປ ກວື່ຳ ກຳນ ກນິ         ແລະ ດ ື່ ມ ກບັ ຄວຳມ ຊ ື່ ນ ຊມົ ຍນິດ ີ         ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ອຳກຳນ ນີໍ້ ຍງັ ຢ ື່ ໃນ ກຳນ ງຳນ ຂອງ ຕນົ 

ຕະຫລອດ ວນັ ເດ ອນ ປີ ແຫື່ງ ຊວີດິ ຂອງ ຕນົ         ທີື່  ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ໂຜດ ປະທຳນ ແກື່ ຕນົ ພຳຍ ໃຕໍ້ ດວງ ຕຳ-

ເວັນ.          
16ເມ  ື່ອ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຕ ັໍ້ງໃຈ ຈະ ເຂົໍ້ຳໃຈ ສະຕປິນັຍຳ         ແລະ ຮ ໍ້ ທລຸະ ກດິ ທີື່  ເຮັດ ໃນ ໂລກ         (ທີື່  ລຳວ ອດົ 

ຫລບັ ອດົ ນອນ ເຮັດ ຕະຫລອດ ມ ໍ້ ຕະຫລອດ ຄ ນ)         

17ແລໍ້ວ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ເຫັນ ບນັດຳ ພຣະລຳຊະກດິ 

ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ວື່ຳ         ມະນດຸ ຈະ ຄ ົໍ້ນ ຫຳ ຄວຳມ ເຂົໍ້ຳໃຈ ໃນ ພຣະລຳຊະກດິ ທີື່  ບງັເກດີ ຢ ື່ ພຳຍ ໃຕໍ້ ດວງ 

ຕຳເວັນ ບ ື່  ໄດໍ້         ເພຳະວື່ຳ ເຖງິ ແມ ື່ນ ມະນດຸ ຈະ ອອກແຮງ ຄ ົໍ້ນ ຫຳ ຫລຳຍ ປຳນໃດ ກ  ຍງັ ຈະ ຄ ົໍ້ນ ຫຳ ບ ື່  ພບົ         

ແລະ         ຫລຳຍ ກວື່ຳ ນ ັໍ້ນ ອີກ         ເຖງິ ວື່ຳ ນກັປຳດ ຄນົ ໃດ ຄ ດ ເອົຳ ວື່ຳ ຕນົ ຈະ ເຂົໍ້ຳໃຈ ແລໍ້ວ         ລຳວ ກ  ຍງັ ຄ ົໍ້ນ 

ຫຳ ບ ື່  ພບົ.          
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ຫລັກການຕູ່າງໆສຳລັບການດຳເນີນຊີວິດ 
1ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ນ  ຳ ເລ ື່ ອງ ລຳວ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ມຳ ຄິດ         ກວດກຳ ພິຈຳລະນຳ ໃຫໍ້ ໝດົ ວື່ຳ         ຄນົ ຊອບ ທ  ຳ         

ແລະ ຄນົ ມີ ສະຕປິນັຍຳ         ລວມ ທງັ ກດິຈະກຳນ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ         ກ  ຢ ື່ ໃນ ພຣະຫດັ ຂອງ 

ພຣະເຈົ້າ          ຈະ ຮກັ         ຫລ  ຈະ ກຽດ ຊງັ ກ  ຕຳມ         ມະນດຸ ບ ື່  ຮ ໍ້         ທກຸ ຢື່ຳງ ກ  ຢ ື່ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ.         

2ສິື່ ງ ສຳລະພດັ ຕກົ ແກື່ ຄນົ ທງັ ປວງ ຄ  ກນັ ໝດົ         ຄ  ເຫດກຳນ ອນັ ດຽວ ກນັ ຕກົ ແກື່ ຄນົ ຊອບ ທ  ຳ         ແລະ 

ຄນົ ຊ ົື່ວ         ຕກົ ແກື່ ຄນົ ດ ີ         ຕກົ ແກື່ ຄນົ ສະອຳດ         ແລະ ຄນົ ທີື່  ມີ ມນົທິນ         ຕກົ ແກື່ ຜ ໍ້ ທີື່  ຖວຳຍ ສດັ ບ ຊຳ         ແລະ 

ແກື່ ຜ ໍ້ ທີື່  ບ ື່  ຖວຳຍ ສດັ ບ ຊຳ         ຕກົ ແກື່ ຄນົ ດ ີຢື່ຳງໃດ ກ  ຈະ ຕກົ ແກື່ ຄນົ ບຳບ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ         ຕກົ ແກື່ ຄນົ ປະຕ-ິ

ຍຳນ ຢື່ຳງໃດ ກ  ຈະ ຕກົ ແກື່ ຄນົ ບ ື່  ກໍ້ຳ ປະຕຍິຳນ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ.         

3ນີໍ້ ແຫລະ         ເປັນ ສິື່ ງ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ໃນ ບນັດຳ 

ເຫດກຳນ ທີື່  ບງັເກດີ ຂ ໍ້ນ ພຳຍ ໃຕໍ້ ດວງ ຕຳເວັນ         ຄ  ວື່ຳ ມີ ເຫດກຳນ ອນັ ດຽວ ກນັ ທີື່  ຕກົ ແກື່ ຄນົ ທງັ ປວງ         

ແລະ         ຈດິໃຈ ມະນດຸ ກ  ເຕັມ ໄປ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຊ ົື່ວ         ແລະ ຄວຳມ ບໍ້ຳ ຢ ື່ ໃນ ໃຈ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ເມ  ື່ອ ມີ ຊວີດິ         

ແລະ ຕ ື່  ຈຳກ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ກ  ໄປ ຢ ື່ ກບັ ຄນົ ຕຳຍ.         

4ສື່ວນ ຄນົ ໃດ ທີື່  ພວົພນັ ຢ ື່ ກບັ ຄນົ ທງັ ປວງ ທີື່  ມີ ຊວີດິ         

ຄນົ ນ ັໍ້ນ ກ  ມີ ຄວຳມ ຫວງັ ໃຈ ໄດໍ້         ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ໝຳ ທີື່  ມີ ຊວີດິ ກ  ຍງັ ດກີ ວື່ຳ ສິງ ທີື່  ຕຳຍ ແລໍ້ວ.         

5ເພຳະວື່ຳ ຄນົ ທີື່  

ມີ ຊວີດິ ຍື່ອມ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ຕນົ ເອງ ຈະ ຕຳຍ         ແຕື່ ຄນົ ຕຳຍ ແລໍ້ວ ກ  ບ ື່  ຮ ໍ້ ຫຍງັ ເລີຍ         ພວກ ເຂົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ຮບັ ລຳງວນັ 

ອີກ         ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ແມ ື່ນ ໃຜ ກ  ພຳກນັ ລ ມ ພວກ ເຂົຳ ໝດົ.         

6ທງັ ຄວຳມ ຮກັ         ຄວຳມ ຊງັ         ແລະ ຄວຳມ ອິດສຳ 

ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຫຳຍ ສຳບ ສ ນ ໄປ ແລໍ້ວ         ໃນ ບນັດຳ ເຫດກຳນ ທີື່  ບງັເກດີ ຂ ໍ້ນ ພຳຍ ໃຕໍ້ ດວງ ຕຳເວັນ         

ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ບ ື່  ມີ ສື່ວນ ຮື່ວມ ອີກ ຕ ື່  ໄປ.          
7ໄປ ສຳ         ໄປ ຮບັ ປະທຳນ ອຳຫຳນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຊ ື່ ນ ຊມົ ຍນິດ ີ        ແລະ ໄປ ດ ື່ ມນ  ໍ້ຳ ອະງ ຸື່ນ ຂອງ 

ເຈົໍ້ຳ ດໍ້ວຍ ໃຈ ຊ ື່ ນ ບຳນ         ເພຳະ ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ເຫັນ ຊອບ ກບັ ກຳນ ງຳນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ແລໍ້ວ.         

8ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້ ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ 

ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຂຳວ ຢ ື່ ສະເໝີ         ແລະ ນ  ໍ້ຳມນັ ທີື່  ຫວົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ກ  ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ຂຳດ.         

9ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ຢ ື່ ກນິ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຊ ື່ ນ 

ຊມົ ຍນິດ ີກບັ ເມຍ         ຊ ື່ ງ ເຈົໍ້ຳ ຮກັ ຕະຫລອດ ວນັ ເດ ອນ ປີ ແຫື່ງ ຊວີດິ ອນັ ບ ື່  ໄດໍ້ຜນົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ຊ ື່ ງ ພຣະອງົ 

ໄດໍ້ ປະທຳນ ໃຫໍ້ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ ພຳຍ ໃຕໍ້ ດວງ ຕຳເວັນ         ຕະຫລອດ ວນັ ເດ ອນ ປີ ທີື່  ບ ື່  ໄດໍ້ຜນົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ດໍ້ວຍ ວື່ຳ 

ນ ັໍ້ນ ເປັນ ສື່ວນ ໃນ ຊວີດິ         ແລະ ໃນ ກຳນ ງຳນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ຊ ື່ ງ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ອອກແຮງ ເຮັດ ພຳຍ ໃຕໍ້ ດວງ ຕຳ-

ເວັນ.         

10ມ  ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຈບັ ອນັ ໃດ         ຈ ົື່ງ ເຮັດ ອນັ ນ ັໍ້ນ ດໍ້ວຍ ເຕັມ ກ  ຳລງັ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ເພຳະວື່ຳ ໃນ ແດນ ຄນົ 

ຕຳຍ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ຈະ ໄປ ນ ັໍ້ນ         ບ ື່  ມກີຳນ ງຳນ         ຫລ  ແນວ ຄວຳມ ຄິດ         ຫລ  ຄວຳມ ຮ ໍ້         ຫລ  ສະຕປິນັຍຳ.          
11ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຫັນ ພຳຍ ໃຕໍ້ ດວງ ຕຳເວັນ ອີກ ວື່ຳ         ຄນົ ແລື່ນ ໄວ ຈະ ບ ື່  ຊະນະ ໃນ ກຳນ ແລື່ນ ແຂື່ງ 

ສະເໝີ ໄປ         ຫລ  ຝື່ຳຍ ມີ ກ  ຳລງັ ກ  ບ ື່  ຊະນະ ສງົຄຳມ ສະເໝີ ໄປ         ຫລ  ຄນົ ສະຫລຳດ ບ ື່  ຮບັ ປະທຳນ ສະເໝີ 

ໄປ         ຫລ  ຄນົ ມີ ຄວຳມ ເຂົໍ້ຳໃຈ ບ ື່  ຮ ັື່ງມ ີ ສະເໝີ ໄປ         ຫລ  ຜ ໍ້ ທີື່  ຊື່ຽວຊຳນ ບ ື່  ໄດໍ້ ຮບັ ຄວຳມ ຍນິດ ີສະເໝີ ໄປ         

ແຕື່ ເວລຳ         ແລະ ໂອກຳດ ມີ ມຳ ເຖງິ ພວກ ເຂົຳ ທກຸ ຄນົ.         

12ເພຳະວື່ຳ ມະນດຸ ບ ື່  ຮ ໍ້ ເວລຳ ຂອງ ຕນົ         ປຳ ຕດິ 

ຢ ື່ ໃນ ມອງ ສນັໃດ         ແລະ ນກົ ຖ ກ ດກັ ຕດິ ຢ ື່ ໃນ ບໍ້ວງ ແຮໍ້ວ ສນັໃດ         ເວລຳ ອນັ ຮໍ້ຳຍ ກ  ມຳ ເຖງິ ມະນດຸ         

ພວກ ເຂົຳ ກ  ຖ ກ ເວລຳ ອນັ ຮໍ້ຳຍ ນ ັໍ້ນ ດກັ ຈບັ ຕດິ ໂດຍ ວື່ອງໄວ ຄ  ກນັ ສນັນ ັໍ້ນ.          
13ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເຫັນ ເລ ື່ ອງ ສະຕປິນັຍຳ ພຳຍ ໃຕໍ້ ດວງ ຕຳເວັນ         ເຫັນ ວື່ຳ ເປັນ ເລ ື່ ອງ ໃຫຍື່ ຫລຳຍ ດ ັື່ງ ຕ ື່  

ໄປ ນີໍ້.         

14ຍງັ ມີ ເມ  ອງ ນໍ້ອຍ ໆ ເມ  ອງ ໜ ື່ ງ         ມີ ຄນົ ຢ ື່ ໃນ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ໜໍ້ອຍ ຄນົ         ແລໍ້ວ ມີ ກະສດັ ອງົ ໃຫຍື່ ມຳ-
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ຕ ີເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ອໍ້ອມ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ໄວໍ້         ແລະ ສໍ້ຳງ ຄໍ້ຳຍ ອໍ້ອມ ໄວໍ້ ຮອບ ເມ  ອງ.         

15ແຕື່ ໃນ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ມີ ຜ ໍ້ 

ຊຳຍ ສະຫລຳດ ແຕື່ ຍຳກຈນົ ຢ ື່ ຄນົ ໜ ື່ ງ ແລະ ຜ ໍ້ ຊຳຍ ຄນົ ນີໍ້ ຊື່ວຍ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ດໍ້ວຍ ປນັຍຳ ຂອງ 

ຕນົ         ແຕື່ ບ ື່  ມີ ໃຜ ຈ ື່  ຈ  ຳ ເຖງິ ຊຳຍ ຍຳກຈນົ ຄນົ ນີໍ້ ເລີຍ.         

16ແຕື່ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         ສະຕປິນັຍຳ ກ  ດກີ ວື່ຳ ກ  ຳ-

ລງັວງັຊຳ         ເຖງິ ສະຕປິນັຍຳ ຂອງ ຜ ໍ້ ຊຳຍ ຍຳກຈນົ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ຈະ ຖ ກ ໝິື່ ນປະໝຳດ         ແລະ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ຂອງ 

ລຳວ ບ ື່  ມີ ໃຜ ຟງັ ກ  ຕຳມ.          

 17 ຖໍ້ອຍຄ  ຳຂອງຄນົສະຫລຳດ 

   ຊ ື່ ງໄດໍ້ຍນິໃນທີື່ ສະຫງດັກ ດກີວື່ຳສຽງຮໍ້ອງຂອງຜ ໍ້ປກົຄອງໂງ ື່ຈ ໍ້ຳ. 

 18 ສະຕປິນັຍຳກ ດກີວື່ຳເຄ ື່ ອງອຳວດຸຍດຸທະພນັ 

   ແຕື່ຄນົບຳບຄນົດຽວຍື່ອມທ  ຳລຳຍຄວຳມດໄີປເປັນຈ  ຳນວນຫລຳຍໄດໍ້. 

ບົດທີ 10 
ຄວາມໂງູ່ຈ້າ ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ ແລະຄວາມລົ້ມເຫລວຂອງມະນຸດ 

 1 ແມງວນັຕຳຍຍື່ອມເຮັດໃຫໍ້ເນົື່ ຳເໝັນ ເຮັດໃຫໍ້ນ  ໍ້ຳມນັຫອມບ ດເໝັນໄດໍ້ 

   ດ ັື່ງນ ັໍ້ນຄວຳມໂງ ື່ຈ ໍ້ຳໜໍ້ອຍໜ ື່ ງກ ເຮັດໃຫໍ້ຕນົເສຍຊ ື່ ສຽງ 

  ໃນເລ ື່ ອງສະຕປິນັຍຳ ແລະກຽດຕຍິດົ. 

 2 ຈດິໃຈຂອງຄນົທີື່ ມສີະຕປິນັຍຳຍື່ອມຢ ື່ເບ ໍ້ອງຂວຳມ  ຂອງຕນົ 

   ແຕື່ຈດິໃຈຂອງຄນົໂງ ື່ຍື່ອມຢ ື່ເບ ໍ້ອງຊໍ້ຳຍມ  ຂອງຕນົ. 

 3 ເມ  ື່ອຄນົໂງ ື່ກ  ຳລງັຍື່ຳງໄປຕຳມທຳງ ລຳວກ ບ ື່ ມສີະຕ ິ

   ແລະລຳວມກັສະແດງແກື່ທກຸຄນົວື່ຳຕນົເປັນຄນົໂງ ື່. 

 4 ຖໍ້ຳໃຈຂອງເຈົໍ້ຳນຳຍເກດີຮໍ້ຳຍຂ ໍ້ນຕ ື່ ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳອອກໄປຈຳກບື່ອນຂອງເຈົໍ້ຳ 

   ເພຳະວື່ຳອຳລມົເຢັນຍື່ອມລະງບັຄວຳມຜິດອນັໃຫຍື່ຫລວງໄວໍ້ໄດໍ້. 

 5 ມສີິື່ ງຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍທີື່ ຂ ໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳເຫັນພຳຍໃຕໍ້ດວງຕຳເວັນ 

   ອນັເປັນຄວຳມຜິດຊ ື່ ງມຳຈຳກຜ ໍ້ມອີ  ຳນຳດ. 

 6 ຄ ຄນົໂງ ື່ຖ ກແຕື່ງຕ ັໍ້ງໄວໍ້ໃນຕ  ຳແໜື່ງສ ງ 

   ແລະຄນົຮ ັື່ງມຮີບັຕ  ຳແໜື່ງຕ  ື່ຳຕໍ້ອຍ. 

 7 ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳເຫັນຂໍ້ຳທຳດຂີື່ ມ ໍ້ຳ 

   ແລະເຈົໍ້ຳນຳຍຍື່ຳງເທິງພ ໍ້ນແຜື່ນດນິເໝ ອນຢື່ຳງຂໍ້ຳທຳດ. 

 8 ຜ ໍ້ໃດຂດຸຂມຸໄວໍ້ ຜ ໍ້ນ ັ ໍ້ນຈະຕກົລງົໃນຂມຸນ ັໍ້ນ 

   ຜ ໍ້ໃດພງັຮ ົໍ້ວເຂົໍ້ຳໄປ ງ  ຈະກດັຜ ໍ້ນ ັ ໍ້ນ. 

 9 ຜ ໍ້ໃດສະກດັຫີນ ຜ ໍ້ນ ັ ໍ້ນຈະເຈບັເພຳະຫີນນ ັໍ້ນ 

   ຜ ໍ້ໃດຜື່ຳຂອນໄມ ໍ້ ຜ ໍ້ນ ັ ໍ້ນຈະປະສບົອນັຕະລຳຍ ເພຳະຂອນໄມ ໍ້ນ ັ ໍ້ນ. 

 10 ຖໍ້ຳຂວຳນປ ໍ້ແລໍ້ວ ແລະລຳວບ ື່ ຝນົໃຫໍ້ຄມົ 

   ລຳວກ ຕໍ້ອງອອກແຮງຫລຳຍກວື່ຳເກົື່ ຳ 
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  ແຕື່ສະຕປິນັຍຳຈະຊື່ວຍໃຫໍ້ບນັລຄຸວຳມສ  ຳເລັດ. 

 11 ຖໍ້ຳງ  ກດັກ ື່ອນທີື່ ຈະເຮັດໃຫໍ້ມນັຄຸໍ້ນ 

   ໝ ງ  ກ ບ ື່ ເປັນປະໂຫຍດຫຍງັແລໍ້ວ. 

 12 ຖໍ້ອຍຄ  ຳຈຳກປຳກຂອງຜ ໍ້ມສີະຕປິນັຍຳ ກ ເຕັມໄປດໍ້ວຍຄວຳມຊອບທ  ຳ 

   ແຕື່ຮມີປຳກຂອງຄນົໂງ ື່ຈະກ ນຕວົເອງ. 

 13 ຖໍ້ອຍຄ  ຳຈຳກປຳກຂອງລຳວເປັນຄວຳມໂງ ື່ຈ ໍ້ຳຕ ັໍ້ງແຕື່ເລີື່ ມປຳກ 

   ຕອນຈບົຖໍ້ອຍຄ  ຳນ ັໍ້ນ ກ ເປັນຄວຳມບໍ້ຳບ ຢື່ຳງຮໍ້ຳຍແຮງ. 

 14 ຄນົໂງ ື່ເວົໍ້ຳຫລຳຍຊ  ໍ້ຳຊຳກ ມະນດຸບ ື່ ຮ  ໍ້ວ ື່ຳເຫດອນັໃດຈະບງັເກດີຂ ໍ້ນ 

   ໃຜຈະບອກລຳວໄດໍ້ວື່ຳຈະມຫີຍງັເກດີຂ ໍ້ນເມ  ື່ອລຳວລື່ວງລບັໄປແລໍ້ວ. 

 15 ກຳນງຳນຂອງຄນົໂງ ື່ເຮັດໃຫໍ້ພວກເຂົຳທກຸຄນົອິດເໜ ື່ ອຍ 

   ດໍ້ວຍວື່ຳລຳວບ ື່ ຮ  ໍ້ຈກັທຳງທີື່ ຈະເຂົໍ້ຳໄປໃນເມ  ອງ. 

 16 ໂອ ແຜື່ນດນິເອີຍ ວບິດັແກື່ເຈົໍ້ຳເມ  ື່ອກະສດັຂອງເຈົໍ້ຳເປັນເດັກນໍ້ອຍ 

   ແລະເຈົໍ້ຳນຳຍທງັຫລຳຍຂອງເຈົໍ້ຳກນິລໍ້ຽງດໍ້ວຍຄວຳມເບກີບຳນມ ື່ວນຊ ື່ ນແຕື່ເຊົໍ້ຳ. 

 17 ໂອ ແຜື່ນດນິເອີຍ ຄວຳມສ  ຳລຳນຈະມແີກື່ເຈົໍ້ຳ 

   ເມ  ື່ອກະສດັຂອງເຈົໍ້ຳເປັນລ ກຄນົມກີຽດ 

  ແລະເຈົໍ້ຳນຳຍຂອງເຈົໍ້ຳກນິລໍ້ຽງຕຳມໂອກຳດ ເພ ື່ ອຈະມກີ  ຳລງັວງັຊຳ 

   ບ ື່ ແມ ື່ນຈະດ ື່ ມໃຫໍ້ມ  ນເມຳົ! 

 18 ເພຳະຄວຳມຂີໍ້ຄໍ້ຳນ ຫລງັຄຳຈ ື່ງຫກັເພພງັ 

   ແລະເພຳະມ  ຂີໍ້ຄໍ້ຳນ ເຮ ອນຈ ື່ງຮ ົື່ວ. 

 19 ພວກເຂົຳຈດັງຳນລໍ້ຽງໄວໍ້ເພ ື່ ອໃຫໍ້ຄນົຫວົເລຳະ 

   ແລະນ  ໍ້ຳອະງ ຸື່ນເຮັດໃຫໍ້ຊ ື່ ນບຳນ ແລະເງນິກ ຈດັໃຫໍ້ໄດໍ້ທກຸຢື່ຳງ. 

 20 ຢື່ຳປໍ້ອຍດື່ຳກະສດັ ແມ ື່ນແຕື່ຄິດດື່ຳໃນໃຈກ ຢື່ຳເລີຍ 

   ແລະຢື່ຳສຳບແຊື່ງຄນົຮ ັື່ງມໃີນຫໍ້ອງນອນຂອງເຈົໍ້ຳ 

  ເພຳະນກົໃນອຳກຳດຈະຄຳບສຽງຂອງເຈົໍ້ຳໄປ ຫລ ໂຕທີື່ ມປີີກຈະເລົື່ ຳເລ ື່ ອງນ ັໍ້ນ. 

ບົດທີ 11 
ຄົນທຳມະດາສາມາດໄດ້ສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດໄດ້ 

 1 ຈ ົື່ງໂຍນເຂົໍ້ຳຈີື່ຂອງເຈົໍ້ຳລງົເທິງນ  ໍ້ຳ 

   ເພຳະອີກຫລຳຍມ ໍ້ເຈົໍ້ຳຈະພບົມນັໄດໍ້. 

 2 ຈ ົື່ງປນັສື່ວນໜ ື່ ງໃຫໍ້ແກື່ຄນົເຈດັຄນົ ເຖງິແປດຄນົກ ຈ ົື່ງໃຫໍ້ 

   ເພຳະເຈົໍ້ຳບ ື່ ຮ  ໍ້ວ ື່ຳສິື່ ງຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍຢື່ຳງໃດຈະບງັເກດີຂ ໍ້ນເທິງພ ໍ້ນແຜື່ນດນິ. 

 3 ຖໍ້ຳບນັດຳເມກມຝີນົຢ ື່ເຕັມ ມນັກ ຈະຖອກເທລງົມຳເທິງແຜື່ນດນິໂລກ 

   ແລະຖໍ້ຳຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ລ ົໍ້ມລງົທຳງໃຕໍ້ ຫລ ທຳງເຫນ ອ 
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  ມນັລ ົໍ້ມລງົບື່ອນໃດ ມນັກ ນອນຢ ື່ບື່ອນນ ັໍ້ນ. 

 4 ຜ ໍ້ໃດມວົສງັເກດລມົກ ຈະບ ື່ ຫວື່ຳນພ ດ 

   ແລະຜ ໍ້ທີື່ ເບິື່ ງເມກກ ຈະບ ື່ ກ ື່ຽວເຂົໍ້ຳ. 

 5 ເຈົໍ້ຳບ ື່ ຮ  ໍ້ທຳງຂອງລມົວື່ຳໄປທຳງໃດ 

   ແລະກະດ ກມຂີ ໍ້ນໃນມດົລ ກຂອງຜ ໍ້ຍງິແມ ື່ມຳນຢື່ຳງໃດ 

  ເຈົໍ້ຳກ ຈະບ ື່ ຮ  ໍ້ເຖງິກດິຈະກຳນຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຜ ໍ້ຊງົກະທ  ຳສິື່ ງສຳລະພດັສນັນ ັໍ້ນ. 

 6 ຕອນເຊົໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳຈ ົື່ງຫວື່ຳນພ ດຂອງເຈົໍ້ຳ ແລະເມ  ື່ອຕອນແລງ 

   ກ ຢື່ຳຫດົມ  ຂອງເຈົໍ້ຳ ເພຳະເຈົໍ້ຳບ ື່ ຮ  ໍ້ວ ື່ຳກຳນໃດຈະຈະເລີນ 

  ກຳນນີໍ້ຫລ ກຳນນ ັໍ້ນ ຫລ ກຳນທງັສອງຈະຈະເລີນດຄີ ກນັ. 

 7 ແສງສະຫວື່ຳງເປັນທີື່ ຊ ື່ ນໃຈ 

   ແລະກຳນທີື່ ຕຳໄດໍ້ເຫັນດວງຕຳເວັນ ກ ເປັນທີື່ ຊ ື່ ນບຳນ. 

 8 ຖໍ້ຳຄນົໃດມຊີວີດິຢ ື່ໄດໍ້ຕ ັ ໍ້ງຍ ນຍຳວຫລຳຍປີ 

   ແລະລຳວຊມົຊ ື່ ນຍນິດໃີນຕະຫລອດວນັເດ ອນປີເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ 

  ກ ຈ ົື່ງໃຫໍ້ລຳວລະນ ກເຖງິວນັທີື່ ມ  ດບດົກ ມຫີລຳຍ 

   ບນັດຳເຫດກຳນທີື່ ເກດີຂ ໍ້ນມຳນ ັໍ້ນ ກ ບ ື່ ໄດໍ້ຜນົ. 

 9 ໂອ ຄນົໜຸື່ມເອີຍ ຈ ົື່ງຊມົຊ ື່ ນຍນິດໃີນໄວໜຸື່ມຂອງເຈົໍ້ຳ 

   ແລະໃຫໍ້ຈດິໃຈຂອງເຈົໍ້ຳເຮັດຕວົເຈົໍ້ຳໃຫໍ້ຊ ື່ ນບຳນໃນວນັເດ ອນປີແຫື່ງໄວໜຸື່ມຂອງເຈົໍ້ຳ 

  ເຈົໍ້ຳຈ ົື່ງດ  ຳເນນີໃນທຳງແຫື່ງໃຈຂອງເຈົໍ້ຳ ແລະຕຳມສຳຍຕຳຂອງເຈົໍ້ຳ 

   ແຕື່ຈ ົື່ງຮ ໍ້ວ ື່ຳເນ ື່ ອງດໍ້ວຍກດິຈະກຳນງຳນທງັປວງເຫລົື່ ຳນີໍ້ 

  ພຣະເຈົ້າ ຈະນ  ຳເຈົໍ້ຳເຂົໍ້ຳມຳເຖງິກຳນພິພຳກສຳ. 

 10 ສະນ ັໍ້ນ ຈ ົື່ງຕດັຄວຳມເສົໍ້ຳໝອງອອກຈຳກໃຈຂອງເຈົໍ້ຳ 

   ແລະຈ ົື່ງປະຄວຳມຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍອອກຈຳກເນ ໍ້ອໜງັຂອງເຈົໍ້ຳ 

  ເພຳະຄວຳມໜຸື່ມສຳວ ແລະໄວໜຸື່ມນ ັໍ້ນເປັນທີື່ ບ ື່ ໄດໍ້ຜນົ. 

ບົດທີ 12 
ມາດຕະຖານທີ່ສົມບ ນ ເມື່ອຢ ູ່ໃຕ້ພຣະບັນຍັດ 

ກໍປາດສະຈາກພຣະຄຸນ 
 1 ໃນວນັເດ ອນປີແຫື່ງໄວໜຸື່ມຂອງເຈົໍ້ຳ 

   ເຈົໍ້ຳຈ ົື່ງລະນ ກເຖງິພຣະຜ ໍ້ເນລະມດິສໍ້ຳງຂອງເຈົໍ້ຳກ ື່ອນທີື່ ຍຳມທກຸຮໍ້ອນຈະມຳເຖງິ 

  ແລະວນັເດ ອນປີໃກໍ້ເຂົໍ້ຳມຳ 

   ເມ  ື່ອເຈົໍ້ຳຈະກື່ຳວວື່ຳ “ຂໍ້ອຍບ ື່ ມຄີວຳມມ ື່ວນຊ ື່ ນໃນວນັເດ ອນປີນ ັໍ້ນເລີຍ” 

 2 ກື່ອນທີື່ ດວງຕຳເວັນ ແສງສະຫວື່ຳງ ດວງຈນັ 

   ແລະດວງດຳວທງັຫລຳຍອບັແສງ ແລະກື່ອນທີື່ ເມກກບັມຳເມ  ື່ອໝດົຝນົແລໍ້ວ 
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 3 ໃນເວລຳທີື່ ຄນົເຝົໍ້ຳເຮ ອນຈະຕວົສ ັື່ນ ແລະຄນົແຂງແຮງຈະຫດົຖອຍ 

   ແລະຜ ໍ້ຍງິທີື່ ໂມ ໍ້ເຂົໍ້ຳຈະເຊົຳໂມ ໍ້ ເພຳະຈ  ຳນວນຫລດຸໜໍ້ອຍລງົ 

  ແລະບນັດຳຜ ໍ້ທີື່ ສື່ອງທຳງປື່ອງຢໍ້ຽມຈະມ  ດມວົໄປ 

 4 ແລະປະຕ ຄ ື່ທີື່ ຖະໜນົຈະປິດເສຍ 

   ເມ  ື່ອນ ັໍ້ນສຽງໂມ ໍ້ຄື່ອຍລງົ ເມ  ື່ອມສີຽງນກົ ພວກເຂົຳຈະລກຸຂ ໍ້ນ 

  ແລະສຽງເພງຂອງພວກເຂົຳຈະຄື່ອຍ ໆລງົ 

 5 ພວກເຂົຳທງັຫລຳຍຈະຢໍ້ຳນກວົບື່ອນທີື່ ສ ງໆ 

   ແລະສິື່ ງທີື່ ໜໍ້ຳຢໍ້ຳນກວົກ ຈະຢ ື່ໃນຫນົທຳງ ຕ ົໍ້ນໝຳກບກົຈະມດີອກ 

  ແລະຕກັແຕນຈະເປັນພຳລະ ຄວຳມປຳດຖະໜຳກ ຈະຫຳຍໄປ 

   ເພຳະມະນດຸກ  ຳລງັໄປເຮ ອນອນັຖຳວອນຂອງຕນົ 

  ສື່ວນຜ ໍ້ໄວໍ້ທກຸກ ວຽນໄປມຳຕຳມຖະໜນົ 

 6 ກື່ອນທີື່ ສຳຍເງນິຈະຂຳດ ຫລ ຊຳມຄ  ຳຈະແຕກມຸ ື່ນ 

   ຄນຸ  ໍ້ຳຈະແຕກທີື່ ນ  ໍ້ຳພ ຸຫລ ລ ໍ້ຈະຫກັຢ ື່ຖງັນ  ໍ້ຳ 

 7 ແລະຂີໍ້ຝຸື່ນຈະກບັໄປເປັນດນິຢື່ຳງເດມີ 

   ແລະຈດິວນິຍຳນຈະກບັໄປສ ື່ ພຣະເຈົ້າ ຜ ໍ້ປະທຳນໃຫໍ້ມຳນ ັໍ້ນ. 
8ປນັຍຳ ຈຳນ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ບ ື່  ເປັນ ປະໂຫຍດ!         ບ ື່  ໄດໍ້ຜນົ!         ສຳລະພດັ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້ຜນົ.          
9ຫລຳຍ ກວື່ຳ ນ ັໍ້ນ         ເພຳະ ປນັຍຳ ຈຳນ ເປັນ ຄນົ ສະຫລຳດ ແລໍ້ວ         ເພິື່ ນ ຍງັ ສອນຄວຳມ ຮ ໍ້ ໃຫໍ້ ປະຊຳ-

ຊນົ ອີກ ດໍ້ວຍ         ເພິື່ ນ ພິຈຳລະນຳ         ເພິື່ ນ ຄ ົໍ້ນຄວໍ້ຳ         ແລະ ຈດັ ສພຸຳສິດ ຫລຳຍ ຂ ໍ້ ຮຽບຮໍ້ອຍ.         

10ປນັຍຳ 

ຈຳນ ຊອກ ຫຳ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ທີື່  ມ ື່ວນ ຫ          ແລະ ຂຽນ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ແຫື່ງ ຄວຳມ ຈງິ ໄວໍ້ ຢື່ຳງ ທື່ຽງ ທ  ຳ.          
11ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ຂອງ ນກັປຳດ ເປັນ ເໝ ອນ ໄມ ໍ້ເທົໍ້ຳ         ແລະ ເປັນ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ຕະປ  ທີື່  ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ຕອກ ໄວໍ້ ຢື່ຳງ 

ແໜໍ້ນ.         

12ແລະ ຫລຳຍ ກວື່ຳ ນ ັໍ້ນ ອີກ         ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເອີຍ:         ຈ ົື່ງ ຮບັ ເອົຳ ຄ  ຳ ຕກັເຕ ອນ ສຳ         

ຊ ື່ ງ ຈະ ເຮັດ ໜງັສ  ຫລຳຍ ກ  ບ ື່  ມີ ສິໍ້ນ ສດຸ         ແລະ ຮຽນ ຫລຳຍ ກ  ເມ  ື່ອຍ ເນ ໍ້ອ ໜງັ.          
13ບດັ ນີໍ້         ເມ  ື່ອ ຟງັ ທງັ ໝດົ ແລໍ້ວ         ສະຫລບຸ ແລໍ້ວ         ຄ  ຈ ົື່ງ ຢ ຳ ເກງ ພຣະເຈົ້າ          ແລະ ຮກັສຳ ພຣະບນັ-

ຍດັ ຂອງ ພຣະອງົ         ເພຳະ ນີໍ້ ແຫລະ ເປັນ ໜໍ້ຳທີື່  ທງັ ໝດົ ຂອງ ມະນດຸ.          
14ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ພຣະເຈົ້າ ຈະ ເອົຳ ກຳນ ງຳນ ທກຸ ປະກຳນ ເຂົໍ້ຳ ສ ື່ ກຳນ ພິພຳກສຳ         ພໍ້ອມ ດໍ້ວຍ ສິື່ ງ ທີື່  ລບັລີໍ້ 

ທກຸ ຢື່ຳງ         ບ ື່  ວື່ຳ ດ ີ        ຫລ  ຊ ົື່ວ.          
 12 
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ຍອດເພງ 

ບົດທີ 1 
 1 ບດົເພງອນັໜໍ້ຳອອນຊອນຂອງກະສດັ ໂຊໂລໂມນ. 

ບົດເພງທີໜຶ່ງ 
ຍິງສຳວ: 

 2 ປຳກຂອງອໍ້ຳຍໄດໍ້ຈ ບນໍ້ອງ 

   ຄວຳມຮກັຂອງອໍ້ຳຍຫວຳນກວື່ຳນ  ໍ້ຳອະງ ຸື່ນ. 

 3 ຕວົອໍ້ຳຍມກີິື່ ນຫອມຫວນ 

   ຊ ື່ ຂອງອໍ້ຳຍພຳໃຫໍ້ນ ໍ້ອງຄິດເຖງິກິື່ ນຫອມນ ັໍ້ນ 

  ແລະບ ື່ ມຍີງິໃດທີື່ ຈະບ ື່ ຮກັອໍ້ຳຍ. 

 4 ຂ ໃຫໍ້ນ ໍ້ອງໄປກບັອໍ້ຳຍ ແລະພວກເຮົຳພຳກນັໜີ 

   ຈ ົື່ງເປັນພະລຳຊຳຂອງນໍ້ອງ ແລະພຳນໍ້ອງເຂົໍ້ຳໄປໃນຫໍ້ອງນອນຂອງອໍ້ຳຍ 

  ຖໍ້ຳວື່ຳອໍ້ຳຍຢ ື່ທີື່ ນີໍ້ ພວກເຮົຳທງັສອງກ ຈະມຄີວຳມສກຸ 

   ພວກເຮົຳດ ື່ ມນ  ໍ້ຳອະງ ຸື່ນ ແລະຊ ື່ ນຊມົໃນຄວຳມຮກັ 

  ນໍ້ອງພ ໃຈທີື່ ສດຸທີື່ ໄດໍ້ຮກັກບັອໍ້ຳຍ. 

 5 ຍງິນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ ເອີຍ ແສງຕຳເວັນເຮັດໃຫໍ້ຂໍ້ອຍແຫລໍ້ ແຕື່ຍງັງຳມຢ ື່ 

   ຕວົຂອງອໍ້ຳຍເປັນສີນ  ໍ້ຳຕຳນ ເໝ ອນດ ັື່ງຜໍ້ຳເຕັນກຳງໄວໍ້ໃນຖິື່ ນແຫໍ້ງແລໍ້ງກນັດຳນ 

  ແລະມສີເີໝ ອນດ ັື່ງຜໍ້ຳກ ັໍ້ງໃນພະລຳຊະວງັກະສດັ ໂຊໂລໂມນ. 
 6 ຢື່ຳຫລຽວເບິື່ ງຢື່ຳງດ ໝິື່ ນໃນສີຜິວພນັຂອງຂໍ້ອຍ 

   ເພຳະຕຳເວັນໄດໍ້ແຜດເຜົຳຂໍ້ອຍ 

  ອໍ້ຳຍນໍ້ອງຂອງຂໍ້ອຍ ໃຈຮໍ້ຳຍຂໍ້ອຍ 

   ແລະໃຊໍ້ຂໍ້ອຍເຮັດວຽກຢ ື່ໃນສວນອະງ ຸື່ນ 

  ຂໍ້ອຍຈ ື່ງບ ື່ ມເີວລຳຮກັສຳຕວົຂໍ້ອຍເອງ. 

 7 ທີື່ ຮກັຂອງນໍ້ອງເອີຍ ກະລນຸຳບອກນໍ້ອງແດື່ວື່ຳ 

   ອໍ້ຳຍຈະພຳຝ ງສດັຂອງອໍ້ຳຍໄປກນິຫຍໍ້ຳຢ ື່ບື່ອນໃດ? 

  ເວລຳຕຳເວັນທື່ຽງອໍ້ຳຍພຳພວກມນັຢດຸພກັຢ ື່ໃສ? 

   ເປັນຫຍງັນໍ້ອງຈ ື່ງຕໍ້ອງຊອກຫຳອໍ້ຳຍ 

  ຢ ື່ທື່ຳມກຳງຝ ງສດັຂອງພວກຜ ໍ້ລໍ້ຽງແກະຄນົອ ື່ ນ? 

ຄນົຮກັຂອງນຳງ: 

 8 ຍງິງຳມເດັື່ ນໃນທື່ຳມກຳງຍງິທງັຫລຳຍເອີຍ 

   ຖໍ້ຳນໍ້ອງບ ື່ ຮ  ໍ້ຈກັບື່ອນ ຈ ົື່ງຕດິຕຳມຝ ງສດັນ ັໍ້ນໄປ 
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  ແລໍ້ວນໍ້ອງຈະພບົເດີື່ ນຫຍໍ້ຳສ  ຳລບັຝ ງແບໍ້ຂອງນໍ້ອງ 

   ຢ ື່ໃກ ໍ້ຜໍ້ຳເຕັນຂອງພວກລໍ້ຽງແກະພຸໍ້ນ. 

 9 ທີື່ ຮກັຂອງອໍ້ຳຍເອີຍ ນໍ້ອງປຽບເໝ ອນມ ໍ້ຳແມ ື່ທີື່ ທຽມລດົມ ໍ້ຳ 

   ຂອງ ຟາຣາໂອ ກະສດັແຫື່ງ ເອຢິບ. 
 10 ນໍ້ອງເປຍຜມົງຳມ ແລະຢື່ອນລງົຕຳມຄ ດ ັື່ງເພັດພອຍ. 

 11 ແຕື່ວື່ຳອໍ້ຳຍຈະເອົຳສຳຍສໍ້ອຍຄ  ຳກບັເຄ ື່ ອງເອໍ້ທີື່ ເຮັດດໍ້ວຍເງນິໃຫໍ້ນ ໍ້ອງ. 

ຍິງສຳວ: 

 12 ໃນຂະນະທີື່ ເຈົໍ້ຳຊວີດິຢ ື່ເທິງຕຽງນອນ 

   ກິື່ນນ  ໍ້ຳຫອມຂອງຂໍ້ອຍໄດໍ້ສ ົື່ງກິື່ ນຫອມໄປ. 

 13 ຄນົຮກັຂອງຂໍ້ອຍເໝ ອນດ ັື່ງຢຳງໄມ ໍ້ຫອມ 

   ທີື່ ວຳງໄວໍ້ຢ ື່ເທິງເອິກຂອງຂໍ້ອຍ. 

 14 ຄນົຮກັຂອງຂໍ້ອຍເປັນເໝ ອນດອກໄມ ໍ້ປື່ຳ 

   ຊ ື່ ງບຳນຢ ື່ໃນສວນອະງ ຸື່ນທີື່ ເມ  ອງ ເອັນ-ເກດີ. 
ຄນົຮກັຂອງນຳງ: 

 15 ທີື່ ຮກັຂອງອໍ້ຳຍເອີຍ ນໍ້ອງເປັນຍງິທີື່ ງດົງຳມທີື່ ສດຸ 

   ຕຳຂອງນໍ້ອງສື່ອງແສງດໍ້ວຍຄວຳມຮກັ. 

ຍິງສຳວ: 

 16 ສດຸທີື່ ຮກັຂອງນໍ້ອງເອີຍ ອໍ້ຳຍເປັນຊຳຍສະຫງ ື່ຳງຳມ 

   ແລະເຕັມໄປດໍ້ວຍຄວຳມສ  ຳລຳນ 

  ຫຍໍ້ຳຂຽວສດົຈະເປັນຕຽງນອນຂອງພວກເຮົຳ. 

 17 ຕ ົໍ້ນສນົຈະເປັນເສົຳເຮ ອນຂອງພວກເຮົຳ 

   ແລະໄມ ໍ້ສນົຈະເປັນເພດຳນຂອງມນັ. 

ບົດທີ 2 
 1 ນໍ້ອງເປັນພຽງດອກກຫຸລຳບປື່ຳຢ ື່ໃນທົື່ງ ຊາໂຣນ  

   ແລະເປັນດອກຊໍ້ອນຢ ື່ຕຳມຮື່ອມພ . 

ຄນົຮກັຂອງນຳງ: 

 2 ດອກຊໍ້ອນຢ ື່ກຳງໜຳມສນັໃດ 

   ກ ເໝ ອນຄນົຮກັຂອງອໍ້ຳຍຢ ື່ໃນທື່ຳມກຳງຜ ໍ້ຍງິອ ື່ ນສນັນ ັໍ້ນ. 

ຍິງສຳວ: 

 3 ເມ  ື່ອປຽບທຽບຄນົຮກັຂອງຂໍ້ອຍກບັຊຳຍຄນົອ ື່ ນ 

   ກ ເໝ ອນຕ ົໍ້ນໝຳກໂປມທີື່ ຢ ື່ທື່ຳມກຳງຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ກຳງປື່ຳ 

  ຂໍ້ອຍຢຳກນ ັື່ງຢ ື່ກ ໍ້ອງຮ ົື່ມຂອງມນັ 
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   ແລະໝຳກຂອງມນັກ ຫວຳນຖ ກປຳກຂໍ້ອຍ. 

 4 ລຳວພຳຂໍ້ອຍໄປໃນງຳນກນິລໍ້ຽງ 

   ແລະຍກົທງຸແຫື່ງຄວຳມຮກັປກົຫຸໍ້ມຂໍ້ອຍໄວໍ້. 

 5 ລຳວເຮັດໃຫໍ້ຂໍ້ອຍມເີຫ ື່ ອແຮງດໍ້ວຍກນິໝຳກອະງ ຸື່ນ 

   ແລະເຮັດໃຫໍ້ຂໍ້ອຍຊ ື່ ນໃຈດໍ້ວຍກິື່ ນໝຳກໂປມ 

  ຂໍ້ອຍອື່ອນເພຍໄປດໍ້ວຍຄວຳມຫລງົໄຫລ. 

 6 ລຳວເອົຳມ  ກ  ໍ້ຳຊໍ້ຳຍຮອງຫວົຂໍ້ອຍ 

   ແລະເອົຳມ  ກ  ໍ້ຳຂວຳກອດຂໍ້ອຍໄວໍ້. 

 7 ຍງິນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ ເອີຍ ຈ ົື່ງສນັຍຳກບັຂໍ້ອຍເທີໍ້ນວື່ຳ, 

   “ໃນນຳມຂອງກວຳງ ແລະເຍ ອງ 

  ເຈົໍ້ຳຈະບ ື່ ປກຸຄວຳມຮກັຂອງຂໍ້ອຍກື່ອນເວລຳອນັສມົຄວນ.” 

ບົດເພງທີສອງ 
ຍິງສຳວ: 

 8 ຂໍ້ອຍໄດໍ້ຍນິສຽງຄນົຮກັຂອງຂໍ້ອຍ 

   ລຳວກ  ຳລງັແລື່ນຢ ື່ເທິງພ ນ ໍ້ອຍ 

  ແລະຟໍ້ຳວຂໍ້ຳມພ ນ ໍ້ອຍມຳຫຳຂໍ້ອຍ. 

 9 ຄນົຮກັຂອງຂໍ້ອຍປຽບເໝ ອນເຍ ອງ 

   ແລະປຽບເໝ ອນກວຳງໜຸື່ມ 

  ນີໍ້ເດ ລຳວກ  ຳລງັຢ ນຢ ື່ທຳງຫລງັຝຳເຮ ອນຂໍ້ອຍ 

   ລຳວຫລຽວເຂົໍ້ຳມຳທຳງປື່ອງຢໍ້ຽມ 

  ແລະຄອຍຈອບເບິື່ ງຂໍ້ອຍຕຳມປື່ອງໄມ ໍ້ສຳນ. 

 10 ຄນົຮກັຂອງຂໍ້ອຍໄດໍ້ເອີື່ ຍປຳກຕ ື່ ຂ ໍ້ອຍວື່ຳ, 

ຄນົຮກັຂອງນຳງ: 

  ທີື່ ຮກັຂອງຂໍ້ອຍຈ ົື່ງມຳທຳງພີໍ້ 

   ສດຸທີື່ ຮກັຂອງອໍ້ຳຍຈ ົື່ງມຳນ  ຳອໍ້ຳຍ. 

 11 ລະດ ໜຳວໄດໍ້ຜື່ຳນໄປ ຝນົກ ເຊົຳຕກົ. 

 12 ຢ ື່ຕຳມຊນົນະບດົມດີອກໄມ ໍ້ເບັື່ ງບຳນອອກມຳ 

   ນີໍ້ເປັນເວລຳສ  ຳລບັຮໍ້ອງລ  ຳທ  ຳເພງ 

  ສຽງນກົເຂົຳຂນັກ ໄດໍ້ຍນິໄປທົື່ວທ ົື່ງນຳ. 

 13 ໝຳກເດ ື່ ອກ  ຳລງັເລີື່ ມສກຸ 

   ນໍ້ອງຈະໄດໍ້ດມົກິື່ ນຂອງດອກອະງ ຸື່ນ 

  ທີື່ ຮກັຂອງອໍ້ຳຍ ຈ ົື່ງມຳພີໍ້ 

   ສດຸທີື່ ຮກັຂອງອໍ້ຳຍ ຈ ົື່ງມຳກບັອໍ້ຳຍ. 
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 14 ນໍ້ອງກ  ຳລງັລີໍ້ຊື່ອນຕວົຢ ື່ດ ັື່ງນກົເຂົຳ 

   ຢ ື່ໃນຊື່ອງວື່ຳງຂອງກໍ້ອນຫີນ 

  ຂ ໃຫໍ້ອໍ້ຳຍເຫັນໜໍ້ຳອນັເປັນຕຳຮກັຂອງນໍ້ອງ 

   ແລະຂ ໃຫໍ້ອໍ້ຳຍໄດໍ້ຍນິສຽງເວົໍ້ຳອນັມສີະເໜື່ຂອງນໍ້ອງແດື່. 

 15 ຈ ົື່ງຈບັພວກໝຳຈອກ ພວກໝຳຈອກນໍ້ອຍ 

   ກື່ອນທີື່ ພວກມນັຈະທ  ຳລຳຍສວນອະງ ຸື່ນຂອງພວກເຮົຳທີື່ ກ  ຳລງັເບັື່ ງບຳນ. 

ຍິງສຳວ: 

 16 ຄນົຮກັເປັນຂອງຂໍ້ອຍ ແລະຂໍ້ອຍກ ເປັນຂອງລຳວ 

   ລຳວລໍ້ຽງຝ ງສດັຂອງລຳວຢ ື່ທື່ຳມກຳງບື່ອນທີື່ ມດີອກຊໍ້ອນ. 

 17 ຈນົຮອດຕອນເຊົໍ້ຳ ຊ ື່ ງມລີມົພດັມຳອື່ອນໆ 

   ແລະຈນົເຖງິຄວຳມມ ດມວົໄດໍ້ຈ ດຈຳງຫຳຍໄປ 

  ສດຸທີື່ ຮກັຂອງຂໍ້ອຍເອີຍ ຈ ົື່ງກບັມຳເໝ ອນເຍ ອງ 

   ແລະເໝ ອນກວຳງໜຸື່ມທີື່ ຢ ື່ເທິງພ . 

ບົດທີ 3 
ເຈົ້າສາວຊອກຫາເຈົ້າບູ່າວ ແລະໄດ້ພົບກັບເຈົ້າບູ່າວ 

 1 ຍຳມກຳງຄ ນ ເທິງຕຽງຂອງຂໍ້ອຍໄດໍ້ຊອກຫຳຜ ໍ້ທີື່ ດວງໃຈຂອງຂໍ້ອຍຮກັ 

   ຂໍ້ອຍຊອກຫຳລຳວ ແຕື່ຫຳບ ື່ ພບົ 

 2 “ບດັນີໍ້ຂ ໍ້ອຍຈະລກຸຂ ໍ້ນ ແລໍ້ວຈະທື່ຽວໄປອໍ້ອມຮອບເມ  ອງໄປຕຳມຖະໜນົ 

   ແລະໃນທີື່ ສຳທຳລະນະ ຂໍ້ອຍຈະຊອກຫຳຜ ໍ້ນ ັ ໍ້ນທີື່ ດວງໃຈຂອງຂໍ້ອຍຮກັ” 

  ຂໍ້ອຍໄດໍ້ຊອກຫຳລຳວ ແຕື່ຫຳບ ື່ ພບົ 

 3 ພວກທີື່ ເຝົໍ້ຳຍຳມໃນເມ  ອງນ ັໍ້ນໄດໍ້ພບົຂໍ້ອຍ ແລໍ້ວຂໍ້ອຍຖຳມພວກເຂົຳວື່ຳ 

   “ໝ ື່ເຈົໍ້ຳເຫັນຜ ໍ້ນ ັ ໍ້ນທີື່ ດວງໃຈຂອງຂໍ້ອຍຮກັບ ?” 

 4 ເມ  ື່ອຂໍ້ອຍຜື່ຳນຜ ໍ້ເຝົໍ້ຳຍຳມມຳໜໍ້ອຍໜ ື່ ງ 

   ຂໍ້ອຍກ ໄດໍ້ພບົຜ ໍ້ນ ັ ໍ້ນທີື່ ດວງໃຈຂອງຂໍ້ອຍຮກັ 

  ຂໍ້ອຍໄດໍ້ຈບັຕວົລຳວໄວໍ້ແໜໍ້ນ ແລະບ ື່ ຍອມປື່ອຍໃຫໍ້ລຳວຫລດຸໄປເລີຍ 

   ຈນົຂໍ້ອຍພຳລຳວເຂົໍ້ຳມຳໃນເຮ ອນຂອງແມ ື່ຂໍ້ອຍ 

  ແລະໃຫໍ້ເຂົໍ້ຳມຳໃນຫໍ້ອງ ຊ ື່ ງແມ ື່ຂອງຂໍ້ອຍໄດໍ້ເກດີຂໍ້ອຍ 

 5 ໂອ ລ ກສຳວທງັຫລຳຍຂອງເມ  ອງ ເຢຣ ຊາເລັມ ເອີຍ 

   ຂໍ້ອຍຂ ໃຫໍ້ນຳງທງັຫລຳຍປະຕຍິຳນຕ ື່ ໂຕເຍ ອງ 

  ຫລ ກວຳງໂຕແມ ື່ໃນທົື່ງວື່ຳ ຢື່ຳຊ ື່ປກຸ ຢື່ຳຊ ື່ປກຸ 

   ຄວຳມຮກັໃຫໍ້ຕ ື່ ນຈນົກວື່ຳມນັຈະມຈີດິໃຈພໍ້ອມແລໍ້ວ 
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ການຍົກຍ້ອງເຈົ້າບູ່າວກັບເພື່ອນໆ 

 6 “ຜ ໍ້ໃດໜ ທີື່ ກ  ຳລງັຂ ໍ້ນມຳຈຳກຖິື່ ນແຫໍ້ງແລໍ້ງກນັດຳນເບິື່ ງຄ ເສົຳຄວນັໄຟ 

   ຫອມໄປດໍ້ວຍຢຳງໄມ ໍ້ຫອມ ແລະກ  ຳຍຳນ ແລະບນັດຳເຄ ື່ ອງຫອມຂອງພວກພ ື່ ຄໍ້ຳ? 

 7 ເບິື່ ງແມ ເປັນຕຽງນອນຂອງກະສດັ ໂຊໂລໂມນ  

   ມຄີນົທີື່ ແຂງແຮງ 60 ຄນົ ໃນທື່ຳມກຳງຊຳວ ອິສຣາເອນ ອໍ້ອມຮອບຕຽງນອນນ ັໍ້ນ. 

 8 ພວກເຂົຳຖ ດຳບ ແລະເປັນຜ ໍ້ຊ  ຳນຳນໃນກຳນເຮັດເສິກ 

   ພວກເຂົຳທກຸຄນົເໜັບດຳບໄວໍ້ຢ ື່ກກົຂຳຂອງຕນົ 

  ເພຳະຢໍ້ຳນໄພອນັຕະລຳຍໃນກຳງຄ ນ 

 9 ກະສດັ ໂຊໂລໂມນ ໄດໍ້ເອົຳໄມ ໍ້ມຳຈຳກພ  ເລບານອນ  

   ສໍ້ຳງຕຽງນອນດໍ້ວຍຕວົພະອງົເອງ 

 10 ພະອງົຊງົເຮັດເສົຳຕຽງນ ັໍ້ນດໍ້ວຍເງນິ ແລະບື່ອນອີງເຮັດດໍ້ວຍທອງຄ  ຳ 

   ແລະບື່ອນນ ັື່ງທຳດໍ້ວຍສີມ ື່ວງ ຂໍ້ຳງໃນນ ັໍ້ນໂອບໄວໍ້ດໍ້ວຍຄວຳມຮກັ 

  ໂດຍບດຸສຳວຂອງເມ  ອງ ເຢຣ ຊາເລັມ 
 11 ໂອ ບດຸສຳວແຫື່ງ ຊີໂອນ ເອີຍ ຈ ົື່ງອອກມຳສຳ ໄປເບິື່ ງກະສດັ ໂຊໂລໂມນ  

   ຖ ມງົກດຸ ຊ ື່ ງແມ ື່ຂອງພະອງົໄດໍ້ສວມໃຫໍ້ 

  ໃນມ ໍ້ທີື່ ພະອງົໄດໍ້ຊງົອະພິເສກມະເຫສີນ ັ ໍ້ນ 

   ໃນມ ໍ້ທີື່ ພະໄທຂອງພະອງົຊງົເບກີບຳນ” 

ບົດທີ 4 
ເຈົ້າບູ່າວຍົກຍ້ອງເຈົ້າສາວ 

 1 ທີື່ ຮກັຂອງອໍ້ຳຍເອີຍ ເບິື່ ງແມ ນຳງຊື່ຳງສວຍງຳມ ເບິື່ ງນຳງສວຍງຳມຫລຳຍ 

   ດວງຕຳຂອງນຳງເໝ ອນດ ັື່ງນກົເຂົຳຢ ື່ໃນຜໍ້ຳຄມຸ 

  ຜມົຂອງນຳງເໝ ອນດ ັື່ງຝ ງແບໍ້ທີື່ ເຄ ື່ ອນມຳຕຳມເນນີພ ເຂົຳ ກິເລອາດ 
 2 ແຂໍ້ວຂອງນຳງເໝ ອນດ ັື່ງຝ ງແກະທີື່ ຕດັຂນົແລໍ້ວ ທີື່ ຫຳກ ຂ ໍ້ນມຳຈຳກກຳນຊ  ຳລະລໍ້ຳງ 

   ມລີ ກແຝດຕດິມຳທກຸ ໂຕ ແລະຫຳໂຕໃດເປັນໝນັກ ບ ື່ ມ ີ

 3 ຮມີປຳກຂອງນຳງແດງເໝ ອນດ ັື່ງດໍ້ຳຍສີແດງສດົ 

   ແລະຄ  ຳເວົໍ້ຳຂອງນຳງກ ມ ື່ວນອອນຊອນ 

  ຂະໝບັຂອງນຳງເປັນຄ ໝຳກພິລຳຜື່ຳເຄິື່ ງຢ ື່ໃນຜໍ້ຳຄມຸ 

 4 ລ  ຳຄ ຂອງນຳງເໝ ອນດ ັື່ງຫ ປໍ້ອມຂອງກະສດັ ດາວິດ ທີື່ ໄດໍ້ກ ື່ສໍ້ຳງໄວໍ້ 

   ເພ ື່ ອຈະຫໍ້ອຍເຄ ື່ ອງອຳວດຸ ມໂີລື່ພນັອນັທີື່ ຫໍ້ອຍ ຢ ື່ທີື່ ນ ັ ໍ້ນ 

  ທງັໝດົເປັນໂລື່ຂອງທະຫຳນ 

 5 ນມົທງັສອງຂອງນຳງເໝ ອນດ ັື່ງລ ກຝຳແຝດຂອງເຍ ອງໂຕໜ ື່ ງ 

   ທີື່ ກນິຫຍໍ້ຳໃນທື່ຳມກຳງໝ ື່ດອກບວົ 
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 6 ຈນົຮຸື່ງເຊົໍ້ຳມຳ ແລະເງຳົມ  ດຫຳຍໄປ 

   ຂໍ້ອຍຈະໄປເທິງພ ທີື່ ມຢີຳງໄມ ໍ້ຫອມ ແລະໂນນພ ທີື່ ມກີ  ຳຍຳນ 

 7 ໂອ ທີື່ ຮກັຂອງຂໍ້ອຍເອີຍ ເຈົໍ້ຳງຳມໄປໝດົທກຸສິື່ ງ 

   ໃນຕວົເຈົໍ້ຳຈະຫຳບື່ອນຕ  ຳໜິໜໍ້ອຍໜ ື່ ງກ ບ ື່ ມ ີ

 8 ຈຳກ ເລບານອນ ມຳກບັອໍ້ຳຍສຳ ເຈົໍ້ຳສຳວຂອງຂໍ້ອຍ 

   ຈ ົື່ງຈຳກ ເລບານອນ ແລໍ້ວໄປກບັອໍ້ຳຍ ໃຫໍ້ເບິື່ ງລງົຈຳກຍອດເຂົຳ ອາມານາ  

  ຈຳກຍອດພ ເຂົຳ ເສນີ ແລະຈຳກຍອດພ ເຂົຳ ເຮີໂມນ, 
   ຈຳກບນັດຳຖ  ໍ້ຳສິງ ຈຳກພ ເສ ອດຳວທງັຫລຳຍ 

 9 ນໍ້ອງສຳວຂອງອໍ້ຳຍເອີຍ ນໍ້ອງໄດໍ້ປຸໍ້ນເອົຳດວງໃຈຂອງອໍ້ຳຍໄປແລໍ້ວ 

   ເຈົໍ້ຳສຳວຂອງອໍ້ຳຍເອີຍ 

  ເຈົໍ້ຳໄດໍ້ປຸໍ້ນເອົຳດວງໃຈຂອງອໍ້ຳຍໄປດໍ້ວຍສຳຍຕຳພຽງແວບດຽວເທົື່ ຳນ ັໍ້ນ 

   ດໍ້ວຍສໍ້ອຍຄ ສຳຍດຽວຂອງເຈົໍ້ຳ 

 10 ນໍ້ອງສຳວຂອງອໍ້ຳຍເອີຍ ເຈົໍ້ຳສຳວຂອງອໍ້ຳຍເອີຍ 

   ຄວຳມຮກັທງັຫຼຳຍຂອງເຈົໍ້ຳຊື່ຳງຫວຳນເຫຼ ອເກນີ 

  ຄວຳມຮກັຂອງເຈົໍ້ຳນ ັ ໍ້ນດກີວື່ຳນ  ໍ້ຳອະງ ຸື່ນ 

   ແລະກິື່ ນນ  ໍ້ຳມນັຂອງນຳງຊື່ຳງຫອມກວື່ຳເຄ ື່ ອງຫອມເທດທງັຫລຳຍ 

 11 ໂອ ເຈົໍ້ຳສຳວຂອງອໍ້ຳຍເອີຍ ຮມີປຳກຂອງນໍ້ອງເໝ ອນດ ັື່ງນ  ໍ້ຳເຜິໍ້ງກ  ຳລງັຈະຍໍ້ອຍ 

   ໃຕໍ້ລີໍ້ນຂອງນໍ້ອງ ມນີ  ໍ້ຳເຜິໍ້ງ ແລະນ  ໍ້ຳນມົ 

  ກິື່ນເສ ໍ້ອຜໍ້ຳຂອງນໍ້ອງຫອມຄ ກິື່ ນຂອງພ  ເລບານອນ 
 12 ເຈົໍ້ຳສຳວຂອງອໍ້ຳຍເອີຍ ນໍ້ອງເປັນສວນທີື່ ມຄີໍ້ຳຍອໍ້ອມຮອບໄວໍ້ 

   ເປັນນ  ໍ້ຳຄ  ຳທີື່ ອດັໄວໍ້ເປັນນ  ໍ້ຳພທີຸື່ ຖ ກປະທບັຕຳໄວໍ້ 

 13 ຜນົລະປ ກຂອງນໍ້ອງເປັນສວນທີື່ ມກີກົໝຳກພິລຳ 

   ແລະໝຳກໄມ ໍ້ຊະນດິຕື່ຳງໆທີື່ ຫວຳນຫລຳຍ 

  ມທີງັດອກທຽນຂຳວ ແລະນ  ໍ້ຳມນັຫອມ 

 14 ມນີ  ໍ້ຳມນັຫອມ ແລະມໄີມ ໍ້ອ ໍ້ຫອມ ຕ ົໍ້ນສີໄຄ ແລະອບົເຊຍີ 

   ອີກທງັບນັດຳຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ສ  ຳລບັເຮັດກ  ຳຍຳນ 

  ຄ ຕ ົໍ້ນຢຳງໄມ ໍ້ຫອມ ແລະຕ ົໍ້ນອຳໂລ ອີກທງັເຄ ື່ ອງຫອມຊ ັໍ້ນຢໍ້ຽມທງັປວງ 

 15 ຕວົນໍ້ອງເປັນນ  ໍ້ຳພທີຸື່ ຢ ື່ໃນສວນ 

   ເປັນບ ື່ ນ  ໍ້ຳແຫື່ງຊວີດິທີື່ ໄຫລມຳຈຳກພ  ເລບານອນ 
ການຂໍຮ້ອງຂອງເຈົ້າສາວ 

 16 ໂອ ລມົທິດເໜ ອເອີຍ ຈ ົື່ງຕ ື່ ນຂ ໍ້ນເຖດີ 

   ໂອ ລມົທິດໃຕໍ້ເອີຍ ຈ ົື່ງພດັມຳ ສວນຂອງຂໍ້ອຍ 

  ເພ ື່ ອຂອງຫອມໃນສວນນ ັໍ້ນຈະຫອມກຸໍ້ມກະຈຳຍອອກໄປ 



1147 ຍອດເພງ 5 
   “ຂ ໃຫໍ້ທີື່ ຮກັຂອງຂໍ້ອຍເຂົໍ້ຳມຳໃນສວນຂອງລຳວ 

  ແລະຮບັປະທຳນໝຳກໄມ ໍ້ທີື່ ແສນຫວຳນຂອງລຳວເທີນ” 

ບົດທີ 5 
ຄຳຕອບຂອງເຈົ້າບູ່າວ 

 1 “ນໍ້ອງສຳວຂອງອໍ້ຳຍເອີຍ ເຈົໍ້ຳສຳວຂອງອໍ້ຳຍເອີຍ 

   ອໍ້ຳຍເຂົໍ້ຳມຳໃນສວນຂອງອໍ້ຳຍແລໍ້ວ 

  ອໍ້ຳຍມຳເກບັເອົຳຢຳງໄມ ໍ້ຫອມຂອງອໍ້ຳຍ 

   ພໍ້ອມກບັເຄ ື່ ອງຫອມທງັຫລຳຍຂອງອໍ້ຳຍ 

  ອໍ້ຳຍໄດໍ້ກນິຮງັເຜິໍ້ງກບັນ  ໍ້ຳເຜິໍ້ງຂອງອໍ້ຳຍແລໍ້ວ 

   ອໍ້ຳຍໄດໍ້ດ ື່ ມນ  ໍ້ຳອະງ ຸື່ນກບັນ  ໍ້ຳນມົຂອງອໍ້ຳຍແລໍ້ວ 

  ໂອ ສະຫຳຍທງັຫລຳຍ ຈ ົື່ງກນິ ແລະຈ ົື່ງດ ື່ ມ ພວກທື່ຳນຜ ໍ້ເປັນທີື່ ຮກັເອີຍ 

   ຈ ົື່ງດ ື່ ມໃຫໍ້ອີື່ ມໜ  ຳທໍ້ອນ” 

ເຈົ້າສາວໄດ້ຍິນຄຳຕອບຂອງເຈົ້າບູ່າວຈຶ່ງຕື່ນຂຶ້ນ 
 2 “ຂໍ້ອຍຫລບັແລໍ້ວ ແຕື່ໃຈຂອງຂໍ້ອຍຍງັຕ ື່ ນຢ ື່ 

   ຄ ມສີຽງປຳກຂອງທີື່ ຮກັຂອງຂໍ້ອຍ ພວມເຄຳະປະຕ  

  ເວົໍ້ຳວື່ຳ ນໍ້ອງສຳວເອີຍ ທີື່ ຮກັຂອງອໍ້ຳຍເອີຍ 

   ນກົກຳງແກຂອງອໍ້ຳຍເອີຍ ຍງິຜ ໍ້ດທີີື່ ສດຸຂອງອໍ້ຳຍເອີຍເປີດປະຕ ໃຫໍ້ອໍ້ຳຍແດື່ 

  ເພຳະຫວົຂອງອໍ້ຳຍປຽກດໍ້ວຍນ  ໍ້ຳໝອກ 

   ແລະເສັໍ້ນຜມົຂອງອໍ້ຳຍຂໍ້ອຍກ ຊຸ ື່ມດໍ້ວຍລະອອງນ  ໍ້ຳຟໍ້ຳແຫື່ງລຳຕ”ີ 

 3 ຂໍ້ອຍໄດໍ້ແກໍ້ເສ ໍ້ອຊ ັໍ້ນນອກອອກແລໍ້ວ ຂໍ້ອຍຈະສວມນຸື່ງອີກຢື່ຳງໃດໄດໍ້ 

   ຂໍ້ອຍໄດໍ້ລໍ້ຳງຕນີຂອງຂໍ້ອຍແລໍ້ວ ຂໍ້ອຍຈະໃຫໍ້ຕນີກບັໄປເປ ໍ້ອນເປິອີກບ ? 

 4 ທີື່ ຮກັຂອງຂໍ້ອຍໄດໍ້ສອດມ ຂອງລຳວເຂົໍ້ຳມຳທຳງປື່ອງຢໍ້ຽມ 

   ແລະທໍ້ອງຂອງຂໍ້ອຍກ ສະທໍ້ຳນສະເທ ອນເພຳະເຫັນແກື່ລຳວ 

 5 ຂໍ້ອຍໄດໍ້ລກຸຂ ໍ້ນໄປເປີດປະຕ ໃຫໍ້ທີື່ ຮກັຂອງຂໍ້ອຍ 

   ແລະຢຳງໄມ ໍ້ຫອມໄດໍ້ຍໍ້ອຍລງົຈຳກມ ຂອງຂໍ້ອຍ 

  ແລະນ  ໍ້ຳຢຳງໄມ ໍ້ຫອມໄດໍ້ຍໍ້ອຍລງົຈຳກນິໍ້ວມ  ຂອງຂໍ້ອຍເທິງໄລປະຕ  

ເຈົ້າສາວຊອກຫາເຈົ້າບູ່າວ 
 6 ຂໍ້ອຍເປີດປະຕ ໃຫໍ້ທີື່ ຮກັຂອງຂໍ້ອຍ ແຕື່ທີື່ ຮກັຂອງຂໍ້ອຍໄດໍ້ໜີໄປແລໍ້ວ 

   ລຳວໄດໍ້ກຳຍໄປແລໍ້ວ ເວລຳລຳວໄດໍ້ເວົໍ້ຳກບັຂໍ້ອຍ 

  ຂໍ້ອຍໄດໍ້ລ ມຄີງໄປ ຂໍ້ອຍໄດໍ້ຊອກຫຳລຳວ ແຕື່ຂໍ້ອຍຫຳລຳວບ ື່ ພບົ 

   ຂໍ້ອຍຮໍ້ອງ ເອີໍ້ນລຳວ ແຕື່ລຳວບ ື່ ໄດໍ້ຂຳນຕອບ 

 7 ພວກທີື່ ເຝົໍ້ຳຍຳມເມ  ອງໄດໍ້ພບົຂໍ້ອຍ ພວກເຂົຳຕຂີ ໍ້ອຍຈນົບຳດເຈບັ 
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   ພວກຄນົຍຳມຮກັສຳກ  ຳແພງເມ  ອງໄດໍ້ຖອດຜໍ້ຳຄມຸຕວົອອກຈຳກຂໍ້ອຍໄປ 

 8 ໂອ ບດຸສຳວຂອງເມ  ອງ ເຢຣ ຊາເລັມ ເອີຍ 

   ຂໍ້ອຍຂ ໃຫໍ້ພວກນຳງປະຕຍິຳນວື່ຳ 

  ຖໍ້ຳພວກນຳງ ຄນົໃດໄດໍ້ພບົທີື່ ຮກັຂອງຂໍ້ອຍ 

   ນຳງຈະຮບັປຳກບອກລຳວວື່ຳ 

  ຂໍ້ອຍປື່ວຍເປັນພະຍຳດຮກັ 

 9 “ໂອ ຍງິຜ ໍ້ງຳມລ  ໍ້ຳເລີດໃນທື່ຳມກຳງພວກຜ ໍ້ສຳວອ ື່ ນໆເອີຍ 

   ຄ ື່ຮກັຂອງນຳງນ ັໍ້ນ ມຫີຍງັດກີວື່ຳຄ ື່ຮກັຂອງຄນົອ ື່ ນໆ 

  ຄ ື່ຮກັຂອງນຳງນ ັໍ້ນວເິສດຫຍງັໄປກວື່ຳຄ ື່ຮກັຂອງຄນົອ ື່ ນບ ? 

   ນຳງຈ ື່ງໄດໍ້ມຳໃຫໍ້ພວກ ຂໍ້ອຍປະຕຍິຳນໃຫໍ້ເຊັື່ ນນ ັໍ້ນ 

ເຈົ້າສາວຍົກຍ້ອງເຈົ້າບູ່າວ 
 10 “ທີື່ ຮກັຂອງຂໍ້ອຍເປັນສີຂຳວ ແລະສີແດງເລ ອດ 

   ລຳວເປັນເອກໃນທື່ຳມກຳງໝ ື່ ນຄນົ 

 11 ຫວົຂອງລຳວເໝ ອນທອງຄ  ຳທີື່ ລະອຽດ 

   ຜມົຂອງລຳວກ ຍຳວລງົ ແລະດ  ຳເໝ ອນນກົກຳ 

 12 ຕຳຂອງລຳວຄ ນກົກຳງແກທີື່ ແຄມຫໍ້ວຍ 

   ຊ ື່ ງອຳບແລໍ້ວດໍ້ວຍນ  ໍ້ຳນມົ ແລະຈບັຢ ື່ທີື່ ກະແສນ  ໍ້ຳເຕັມຝ ັື່ງ 

 13 ແກໍ້ມຂອງລຳວຄ ສວນເຄ ື່ ອງຫອມ ຄ ກະຕື່ຳຍທີື່ ເຕັມໄປດໍ້ວຍດອກໄມ ໍ້ຫອມ 

   ສບົປຳກຂອງລຳວເໝ ອນດອກບວົທີື່ ຢດົນ  ໍ້ຳຫອມໃສ 

 14 ມ ຂອງລຳວຄ ວງົແຫວນທອງຄ  ຳທີື່ ປະດບັດໍ້ວຍພອຍຂຽວ 

   ທໍ້ອງຂອງລຳວຄ ເສົຳງຳຊໍ້ຳງກໍ້ຽງເຫຼ ໍ້ອມ ແລະ ປະດບັດໍ້ວຍນນິສີຄຳມ 

 15 ຂຳຂອງລຳວເໝ ອນດ ັື່ງເສົຳຫີນສີຂຳວວຳງໄວໍ້ເທິງຖຳນທອງຄ  ຳບ ລິສດຸ 

   ລກັສະນະຂອງລຳວ ຄ ພ  ເລບານອນ ດວີເິສດຄ ຕ ົໍ້ນສນົ 

 16 ປຳກຂອງລຳວອື່ອນຫວຳນທີື່ ສດຸ 

   ທົື່ວທງັຮື່ຳງກຳຍຂອງລຳວລໍ້ວນແຕື່ເປັນຕຳໜໍ້ຳຮກັຫລຳຍ 

  ໂອ ບນັດຳບດຸສຳວເມ  ອງ ເຢຣ ຊາເລັມ ເອີຍ ຄ ື່ຮກັຂອງຂໍ້ອຍ ແລະສະຫຳຍຂອງຂໍ້ອຍ 

   ກ ເປັນຢື່ຳງນ ັໍ້ນແຫລະ 

ບົດທີ 6 
ຄຳເວົ້າຂອງພວກລ ກສາວເມືອງເຢຣ ຊາເລັມ ແລະເຈົ້າສາວ 

 1 “ໂອໍ້ ຜ ໍ້ສຳວງຳມລ  ໍ້ຳເລີດໃນທື່ຳມກຳງຜ ໍ້ສຳວຄນົອ ື່ ນໆເອີຍ 

   ຄ ື່ຮກັຂອງນຳງໄດໍ້ແວື່ໄປທຳງໃດ? 

  ເພ ື່ ອພວກເຮົຳຈະພຳກນັໄປຊອກຫຳດໍ້ວຍກນັກບັນຳງ” 
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 2 ທີື່ ຮກັຂອງຂໍ້ອຍລງົໄປສວນຂອງລຳວໄປໃນສວນເຄ ື່ ອງຫອມ 

   ເພ ື່ ອຈະໄປລໍ້ຽງຝ ງສດັຂອງຕນົໃນສວນ ແລະເພ ື່ ອຈະເກບັດອກບວົ 

 3 ຕວົຂໍ້ອຍເປັນກ  ຳສິດຂອງທີື່ ຮກັຂອງຂໍ້ອຍ 

   ແລະທີື່ ຮກັຂອງຂໍ້ອຍກ ເປັນຂອງຂໍ້ອຍ ລຳວລໍ້ຽງຝ ງສດັຢ ື່ທື່ຳມກຳງໝ ື່ດອກບວົ 

ຄວາມງາມ ແລະຄວາມດີຂອງເຈົ້າສາວ 
 4 “ທີື່ ຮກັຂອງອໍ້ຳຍເອີຍ ເຈົໍ້ຳຊື່ຳງສວຍງຳມ ຄ  ເມ  ອງ ຕີຣະຊາ  

   ແລະສວຍງຳມຄ  ເຢຣ ຊາເລັມ  

  ເປັນຕຳໜໍ້ຳຮກັຄ ບນັດຳກອງທະຫຳນທີື່ ຢ ື່ໃຕໍ້ທງຸໄຊຢື່ຳງສະງ ື່ຳຜື່ຳເຜີຍ 

 5 ຂ ຫຼຽວຕຳຂອງນໍ້ອງອອກໄປຈຳກອໍ້ຳຍສຳ ເພຳະວື່ຳຕຳນ ັໍ້ນເຮັດໃຫໍ້ອໍ້ຳຍວຸໍ້ນວຳຍ 

   ຜມົຂອງນໍ້ອງເໝ ອນຝ ງ ແບໍ້ທີື່ ເຄ ື່ ອນໄປມຳຕຳມເນນີພ  ກິເລອາດ 
 6 ແຂໍ້ວຂອງນໍ້ອງຄ ຝ ງແກະໂຕແມ ື່ທີື່ ຫຳກ ຂ ໍ້ນມຳຈຳກກຳນຊ  ຳລະລໍ້ຳງ 

   ມລີ ກແຝດຕດິມຳທກຸໂຕ ແລະບ ື່ ມໂີຕໃດທີື່ ເປັນໝນັ 

 7 ຂະໝບັຂອງນໍ້ອງເໝ ອນໝຳກພິລຳເຄິື່ ງໜື່ວຍທີື່ ຢ ື່ໃນຜໍ້ຳຄມຸຫວົ 

 8 ມມີະເຫສີຫກົສິບຄນົ, ເມຍນໍ້ອຍແປດສິບຄນົ 

   ແລະພວກຍງິພມົມະຈຳລີອີກຫລຳຍເຫລ ອຈະນບັ 

 9 ນກົກຳງແກຂອງອໍ້ຳຍ ຍງິທີື່ ຍອດຢໍ້ຽມທີື່ ສດຸຂອງອໍ້ຳຍເອີຍ 

   ນຳງເປັນລ ກໂທນຄນົດຽວຂອງແມ ື່ ເປັນຜ ໍ້ທີື່ ເລ ອກໄວໍ້ຈຳກແມ ື່ຜ ໍ້ໃຫໍ້ກ  ຳເນດີນຳງ 

  ພວກຜ ໍ້ສຳວໄດໍ້ເຫັນນຳງ ແລະໄດໍ້ກ ື່ຳວວື່ຳ ນຳງຜ ໍ້ມຄີວຳມຜຳສກຸ ມະເຫສີທງັຫລຳຍ 

   ແລະພວກເມຍນໍ້ອຍກ ສນັລະເສີນຍໍ້ອງຍ ນຳງວື່ຳ 

 10 “ຜ ໍ້ຍງິຄນົນີໍ້ ແມ ື່ນຜ ໍ້ໃດໜ ທີື່ ປະກດົຂ ໍ້ນຄ  ຮຸື່ງອຳລນຸຕອນເຊົໍ້ຳ 

   ງຳມຄ ດວງເດ ອນ, ບ ລິສດຸຜດຸຜື່ອງຄ ດວງອຳທິດເປັນຕຳໜໍ້ຳຮກັ 

  ຄ ກອງທະຫຳນທີື່ ຢ ນຢ ື່ໃຕໍ້ທງຸໄຊຢື່ຳງສະງ ື່ຳຜື່ຳເຜີຍ?” 

 11 ອໍ້ຳຍໄດໍ້ລງົໄປໃນສວນໝຳກຖ ົື່ວ ເພ ື່ ອຈະໄດໍ້ເຫັນປື່ຳຫຍໍ້ຳຂຽວສດົຕຳມຮື່ອມພ  

   ເພ ື່ ອຈະເບິື່ ງວື່ຳ ເຄ ອອະງ ຸື່ນປົື່ງດອກຈ ມ ຫລ ບ ື່? 

  ແລະຕ ົໍ້ນໝຳກພິລຳມດີອກບຳນແລໍ້ວຫລ ບ ື່? 

 12 ເມ  ື່ອອໍ້ຳຍຍງັບ ື່ ທນັຮ ໍ້ຕວົ ຈດິໃຈຂອງອໍ້ຳຍໄດໍ້ເອົຳຕວົອໍ້ຳຍໄປ 

   ເໝ ອນລດົມ ໍ້ຳຂອງອຳມນິຳດບິ 

 13 ກບັມຳທໍ້ອນ ກບັມຳສຳ ຊຳວ ຊ ເນມ  

   ກບັມຳເຖດີ ກບັມຳ ເພ ື່ ອພວກເຮົຳຈະໄດໍ້ເຫັນເຈົໍ້ຳ 

  ເປັນຫຍງັພວກເຈົໍ້ຳຈິື່ ງຢຳກເບິື່ ງນຳງນ  

   ຂະນະທີື່ ພວກນຳງກ  ຳລງັຟໍ້ອນລ  ຳຢ ື່ທື່ຳມກຳງບນັດຳຄນົທີື່ ຊມົຢ ື່ 
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ບົດເພງທີສາມ 
ຄນົຮກັຂອງນຳງ: 

 1 ໂອຍງິທີື່ ງຳມເລີດ ຕນີນໍ້ອງທີື່ ສບຸໃສື່ເກບີຢ ື່ນ ັ ໍ້ນງຳມຫລຳຍ 

   ທໍ້ຳຍຂອງນໍ້ອງງຳມເໝ ອນນກັສິນລະປິນແຕໍ້ມ. 

 2 ສະບ ນ ໍ້ອງເໝ ອນກບັຂນັນ  ໍ້ຳ 

   ຊ ື່ ງເກບັຮກັສຳກິື່ ນເຫລົໍ້ຳອະງ ຸື່ນບ ື່ ໃຫໍ້ເຫີຍໄປ 

  ທໍ້ອງນໍ້ອງເໝ ອນກອງເຂົໍ້ຳ 

   ທີື່ ມດີອກຊໍ້ອນອໍ້ອມຮອບໄວໍ້. 

 3 ນມົຂອງນໍ້ອງງຳມເໝ ອນລ ກກວຳງຝຳແຝດ. 

 4 ລ  ຳຄ ຂອງນໍ້ອງເໝ ອນຫ ຄອຍສ ງທີື່ ເຮັດດໍ້ວຍງຳຊໍ້ຳງ 

   ຕຳຂອງນໍ້ອງເໝ ອນໜອງນ  ໍ້ຳຢ ື່ໃນເມ  ອງ ເຮັດຊະໂບນ  

  ຊ ື່ ງໜອງນີໍ້ຢ ື່ໃກ ໍ້ປະຕ ກ  ຳແພງເມ  ອງ 

   ດງັນໍ້ອງງຳມດ ັື່ງຫ ຄອຍສ ງທີື່  ເລບານອນ  

  ຊ ື່ ງເປັນບື່ອນເຝົໍ້ຳຍຳມຢ ື່ກງົກບັຂໍ້ຳມກບັເມ  ອງ ດາມາເຊ. 
 5 ຫວົຂອງນໍ້ອງສ ງດ ັື່ງພ  ກາເມນ  

   ຜມົເປຍຂອງນໍ້ອງສະງ ື່ຳງຳມດ ັື່ງສີມ ື່ວງ 

  ຄວຳມງຳມຂອງມນັເຮັດໃຫໍ້ພະລຳຊຳກຳຍເປັນຈ  ຳເລີຍຮກັ. 

 6 ທີື່ ຮກັຂອງອໍ້ຳຍ ນໍ້ອງງຳມທີື່ ສດຸ 

   ຄວຳມຍນິດຢີື່ຳງພຳກພ ມໃຈທີື່ ນ ໍ້ອງມອບໃຫໍ້ອໍ້ຳຍນ ັໍ້ນມລີ ົໍ້ນເຫລ ອ. 

 7 ນໍ້ອງເຕັມໄປດໍ້ວຍຄວຳມງດົງຳມເໝ ອນດ ັື່ງຕ ົໍ້ນຕຳນ 

   ນມົນໍ້ອງເໝ ອນແຊງໝຳກຕຳນ. 

 8 ອໍ້ຳຍຈະປີນຂ ໍ້ນຕ ົໍ້ນຕຳນ 

   ແລະປິດເອົຳໝຳກຂອງມນັມຳ 

  ນມົນໍ້ອງປຽບເໝ ອນພ ົໍ້ວໝຳກອະງ ຸື່ນສ  ຳລບັອໍ້ຳຍ 

   ລມົຫຳຍໃຈຂອງນໍ້ອງເໝ ອນກິື່ ນຫອມຂອງໝຳກໂປມ. 

 9 ແລະປຳກຂອງນໍ້ອງເໝ ອນດ ັື່ງເຫລົໍ້ຳອະງ ຸື່ນຊ ັໍ້ນດ.ີ 

ຍິງສຳວ: 

  ຂ ໃຫໍ້ເຫລົໍ້ຳອະງ ຸື່ນໄຫລຊ ື່ ໄປຫຳຄນົຮກັຂອງຂໍ້ອຍ 

   ຂ ໃຫໍ້ໄຫລໄປຜື່ຳນສບົ ແລະແຂໍ້ວຂອງລຳວ. 

 10 ຂໍ້ອຍເປັນຂອງຄນົຮກັຂອງຂໍ້ອຍ ແລະລຳວກ ຕໍ້ອງກຳນຂໍ້ອຍ. 

 11 ທີື່ ຮກັ ຈ ົື່ງມຳພີໍ້ ໃຫໍ້ພວກເຮົຳອອກໄປທົື່ງນຳນ  ຳກນັ 

   ແລະໄປນອນຄໍ້ຳງຄ ນຢ ື່ຕຳມບໍ້ຳນ. 
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 12 ພວກເຮົຳຈະລກຸແຕື່ເຊົໍ້ຳໄປເບິື່ ງຕ ົໍ້ນໝຳກອະງ ຸື່ນ 

   ເພ ື່ ອຢຳກຮ ໍ້ວ ື່ຳມນັປົື່ງຍອດແລໍ້ວຫລ ຍງັ 

  ດອກຂອງມນັບຳນແລໍ້ວບ  

   ແລະເພ ື່ ອເບິື່ ງວື່ຳຕ ົໍ້ນພິລຳມດີອກແລໍ້ວຫລ ບ  

  ຢ ື່ບື່ອນນ ັໍ້ນ ນໍ້ອງຈະມອບຄວຳມຮກັໃຫໍ້ແກື່ອໍ້ຳຍ. 

 13 ອໍ້ຳຍຈະດມົກິື່ ນຫອມຂອງໝຳກເຂ ອ 

   ແລະພວກເຮົຳຈະມໝີຳກໄມ ໍ້ດີໆ  ທກຸຢື່ຳງຢ ື່ຕ ື່ໜໍ້ຳເຮ ອນ 

  ທີື່ ຮກັ ໝຳກໄມ ໍ້ຫອມຫວຳນທີື່ ເກບັໄວໍ້ແຕື່ດນົ ແລະເກບັດຽວນີໍ້ 

   ນໍ້ອງໄດໍ້ຮກັສຳໄວໍ້ໃຫໍ້ອໍ້ຳຍສະເໝີ. 

ບົດທີ 8 
 1 ນໍ້ອງປຳດຖະໜຳຢຳກໃຫໍ້ອໍ້ຳຍເປັນອໍ້ຳຍຄີງໆ ຂອງນໍ້ອງ 

   ຊ ື່ ງເປັນຜ ໍ້ທີື່ ແມ ື່ຂອງນໍ້ອງໄດໍ້ລໍ້ຽງມຳ 

  ເພ ື່ ອວື່ຳຖໍ້ຳນ ໍ້ອງພບົອໍ້ຳຍຢ ື່ຕຳມຖະໜນົຫນົທຳງ 

   ນໍ້ອງຈະຈ ບອໍ້ຳຍໄດໍ້ໂດຍບ ື່ ຢໍ້ຳນກວົຄ  ຳນນິທຳຂອງໃຜທງັໝດົ. 

 2 ແລະນໍ້ອງກ ຈະພຳອໍ້ຳຍໄປຫຳແມ ື່ຂອງນໍ້ອງຢ ື່ເຮ ອນ 

   ນໍ້ອງຈະເອົຳເຫລົໍ້ຳອະງ ຸື່ນຢື່ຳງດ ີ

  ແລະນ  ໍ້ຳໝຳກພິລຳໃຫໍ້ອໍ້ຳຍດ ື່ ມ. 

 3 ລຳວເອົຳມ  ກ  ໍ້ຳຊໍ້ຳຍຮອງຫວົຂໍ້ອຍ 

   ແລະເອົຳມ  ກ  ໍ້ຳຂວຳກອດຂໍ້ອຍໄວໍ້. 

 4 ຍງິນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ ເອີຍ ຈ ົື່ງສນັຍຳຕ ື່ ຂ ໍ້ອຍເທີໍ້ນວື່ຳ 

   ເຈົໍ້ຳຈະບ ື່ ປກຸຄວຳມຮກັຂອງຂໍ້ອຍກື່ອນເວລຳອນັສມົຄວນ. 

ບົດເພງທີສີ່ 
ພວກຜ ໍ້ຍິງ: 

 5 ຜ ໍ້ທີື່ ຂ ໍ້ນມຳຈຳກຖິື່ ນແຫໍ້ງແລໍ້ງກນັດຳນ 

   ທີື່ ຢ ື່ໃນອໍ້ອມແຂນຜ ໍ້ບື່ຳວນ ັໍ້ນແມ ື່ນໃຜ? 

ຍິງສຳວ: 

  ນໍ້ອງໄດໍ້ປກຸອໍ້ຳຍລກຸຂ ໍ້ນຢ ື່ກ ໍ້ອງຕ ົໍ້ນໝຳກໂປມ 

   ຊ ື່ ງເປັນບື່ອນທີື່ ແມ ື່ອໍ້ຳຍຖ ພຳ 

  ແລະເປັນບື່ອນທີື່ ອໍ້ຳຍເກດີ. 

 6 ນອກຈຳກນໍ້ອງແລໍ້ວ ຢື່ຳຮກັຄນົອ ື່ ນ 

   ຂ ຢື່ຳໃຫໍ້ມຍີງິອ ື່ ນຢ ື່ໃນອໍ້ອມກອດຂອງອໍ້ຳຍ 

  ຄວຳມຮກັມອີ  ຳນຳດເທົື່ ຳກບັຄວຳມຕຳຍ 
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   ຄວຳມຫລງົໄຫລຮໍ້ຳຍແຮງເໝ ອນປື່ຳຊໍ້ຳ 

  ມນັໄດໍ້ໄໝໍ້ເໝ ອນແປວໄຟ 

   ແລະໄໝໍ້ລກຸລຳມຢື່ຳງເຕັມທີ. 

 7 ນ  ໍ້ຳຫລວງຫລຳຍກ ມອດ ຫລ ຖໍ້ວມມນັບ ື່ ໄດໍ້ 

   ແຕື່ວື່ຳຖໍ້ຳມຄີນົໃດເອົຳຄວຳມມ ັື່ງຄ ັື່ງສມົບ ນຂອງຕນົມຳຊ ໍ້ເອົຳຄວຳມຮກັ 

  ລຳວກ ຈະໄດໍ້ຮບັແຕື່ຄວຳມໝິື່ ນປະໝຳດ. 

ພວກຜ ໍ້ຍິງ: 

 8 ພວກຂໍ້ອຍຍງັມນີ ໍ້ອງສຳວຢ ື່ຄນົໜ ື່ ງ 

   ນຳງຍງັບ ື່ ທນັເປັນສຳວ ແລະໜໍ້ຳເອິກກ ບ ື່ ທນັເຕັມ 

  ພວກຂໍ້ອຍຈະເຮັດຢື່ຳງໃດກບັນຳງ 

   ຖໍ້ຳມຊີຳຍໜຸື່ມເຂົໍ້ຳມຳຂ ແຕື່ງງຳນກບັນຳງ. 

 9 ຖໍ້ຳນຳງເປັນກ  ຳແພງ 

   ພວກຂໍ້ອຍຈະເອົຳແທື່ງເງນິສໍ້ຳງຫ ຄອຍປໍ້ອງກນັນຳງໄວໍ້ 

  ຖໍ້ຳນຳງເປັນປະຕ ກ  ຳແພງ 

   ພວກຂໍ້ອຍຈະເອົຳແຜື່ນໄມ ໍ້ສນົໃສື່ໄລປໍ້ອງກນັນຳງໄວໍ້. 

ຍິງສຳວ: 

 10 ຂໍ້ອຍເປັນກ  ຳແພງ 

   ແລະນມົຂໍ້ອຍເປັນເໝ ອນຫ ຄອຍສ ງ 

  ໃນສຳຍຕຳຂອງຄນົຮກັແລໍ້ວ 

   ຂໍ້ອຍເປັນຜ ໍ້ໜ ື່ ງທີື່ ນ  ຳຄວຳມສກຸມຳໃຫໍ້. 

ຄນົຮກັຂອງນຳງ: 

 11 ກະສດັ ໂຊໂລໂມນ ມສີວນອະງ ຸື່ນທີື່  ບາອານ-ຮາໂມນ  

   ພະອງົຊງົໃຫໍ້ຄນົມຳເຊົື່ ຳສວນນ ັໍ້ນ 

  ແຕື່ຜ ໍ້ເຊົື່ ຳທກຸຄນົຕໍ້ອງຈ ື່ຳຍເງນິພນັຫລຽນໃຫໍ້. 

 12 ກະສດັ ໂຊໂລໂມນ ເອີຍ ຂໍ້ອຍມສີວນອະງ ຸື່ນຂອງຂໍ້ອຍເອງ 

   ພະອງົຊງົຮບັເອົຳເງນິພນັຫລຽນຂອງພະອງົໄປສຳ 

  ແລະຜ ໍ້ເຊົື່ ຳສວນນ ັໍ້ນຈະໄດໍ້ຮບັຄນົລະສອງຮໍ້ອຍ. 

 13 ນໍ້ອງເອີຍ ໝ ື່ເພ ື່ ອນຂອງອໍ້ຳຍກ  ຳລງັຟງັຢ ື່ 

   ຂ ໃຫໍ້ອໍ້ຳຍໄດໍ້ຍນິສຽງນໍ້ອງຈຳກສວນນ ັໍ້ນແດື່. 

ຍິງສຳວ: 

 14 ທີື່ ຮກັຂອງນໍ້ອງ ຂ ອໍ້ຳຍຈ ົື່ງເປັນເໝ ອນເຍ ອງ ແລະກວຳງໜຸື່ມ 

   ແລະມຳຫຳນໍ້ອງຢ ື່ພ ຕ ົໍ້ນກະຖນິ. 
 8 

*       *       * 
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ເອຊາຢາ 

ບົດທີ 1 
1ໜງັສ  ພຣະຄ  ຳ ນີໍ້         ແມ ື່ນ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ທີື່  ເວົໍ້ຳ ເຖງິ ພວກ ຢ ດາ          ແລະ ເຢຣ ຊາເລັມ          ຊ ື່ ງ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ 

ສະແດງ ຕ ື່  ເອຊາຢາ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອາໂມດ          ໃນ ລະຫວື່ຳງ ທີື່  ອຸດຊີຢາ          ໂຢທາມ          ອາຮາດ          ແລະ 

ເຮເຊກີຢາ ເປັນ ກະສດັ ຢ ດາ.          

ພຣະເຈົ້າຊົງເຕືອນໄພູ່ພົນຂອງພຣະອົງ 
 2 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົກື່ຳວວື່ຳ, “ໂລກ ແລະຟໍ້ຳສະຫວນັເອີຍ 

   ຈ ົື່ງຟງັສິື່ ງທີື່ ເຮົຳຄ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະກື່ຳວ! 

  ພວກເດັກນໍ້ອຍທີື່ ເຮົຳລໍ້ຽງໃຫຍື່ແລໍ້ວໄດໍ້ເປັນກະບດົຕ ື່ ສ ໍ້ເຮົຳ. 

 3 ງວົຄວຳຍມນັຍງັຮ ໍ້ຈກັເຈົໍ້ຳຂອງ ລ ກ ຮ ໍ້ຈກັບື່ອນນຳຍມນັເອົຳໄປລໍ້ຽງ 

   ແຕື່ ອິສຣາເອນ ໄພື່ພນົຂອງເຮົຳບ ື່ ຮ  ໍ້ຈກັຫຍງັເລີຍ. 

 4 ຊນົຊຳດບຳບ ໃຈຊ ົື່ວ ແລະໂຫດຮໍ້ຳຍເອີຍ ພວກເຈົໍ້ຳຈະໄດໍ້ຮບັເຄຳະກ  ຳດອກ! 

   ບຳບໄດໍ້ລຳກຄ ພວກເຈົໍ້ຳແລໍ້ວ ເພຳະວື່ຳ ພວກເຈົໍ້ຳໄດໍ້ປະຖິໍ້ມ 

  ແລະຫນັໜີຈຳກ ພຣະເຈົ້າ ອງົບ ລິສດຸຂອງ ອິສຣາເອນ. 
 5 ເປັນຫຍງັພວກເຈົໍ້ຳຈ ື່ ງກະບດົຢ ື່ຕ ື່ ໄປ? ຢຳກໃຫໍ້ເຮົຳລງົໂທດໜກັຂ ໍ້ນຊ ັໍ້ນບ ? 

   ອິສຣາເອນ ເອີຍ ຫວົຂອງເຈົໍ້ຳມແີຕື່ບຳດ ຈດິໃຈກ ເຈບັຊ  ໍ້ຳ. 

 6 ຕ ັໍ້ງແຕື່ຕນີເຖງິຫວົທ ົື່ວຮື່ຳງກຳຍຂອງເຈົໍ້ຳບ ື່ ມບີື່ອນໃດປອດ 

   ມນັມແີຕື່ຟກົຊ  ໍ້ຳດ  ຳຂຽວ ແລະເປັນແຜ ບຳດແຜກ ບ ື່ ໄດໍ້ຫ ື່ ພນັ 

  ບ ື່ ໄດໍ້ຮກັສຳໃຫໍ້ສະອຳດ ແລະໃສື່ຢຳເລີຍ. 

 7 ທົື່ວປະເທດຂອງເຈົໍ້ຳຮ ໍ້ຳງເປົື່ ຳໝດົ ຫວົເມ  ອງທງັຫລຳຍຖ ກເຜົຳຜຳນຍງັແຕື່ດນິ 

   ຊຳວຕື່ຳງຊຳດໄດໍ້ເຂົໍ້ຳຍ ດຄອງ ແລະທ  ຳລຳຍທກຸ ໆສິື່ ງຖິໍ້ມຕ ື່ໜໍ້ຳພວກເຈົໍ້ຳ. 

 8 ນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ ກ ປະຖິໍ້ມໄວໍ້ ເປັນນະຄອນຖ ກເຂົຳປິດລໍ້ອມ 

   ແລະປຳດສະຈຳກແນວປໍ້ອງກນັ ເໝ ອນກບັຕ ບຄນົເຝົໍ້ຳສວນອະງ ຸື່ນ 

  ຫລ ເໝ ອນກບັຖຽງໄຮື່ໝຳກແຕງກວຳ. 

 9 ຖໍ້ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງຈກັກະວຳນບ ື່ ໂຜດໃຫໍ້ບຳງຄນົລອດຊວີດິແລໍ້ວ 

   ນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ ກ ຈະຖ ກທ  ຳລຳຍໝດົກໍ້ຽງ ມນັຈະຄ ກບັເມ  ອງ ໂຊໂດມ  

  ແລະເມ  ອງ ໂກໂມຣາ. 
 10 ເຢຣ ຊາເລັມ ເອີຍ ພວກຜ ໍ້ປກົຄອງ ແລະປະຊຳຊນົຂອງເຈົໍ້ຳ 

   ຈະເປັນເໝ ອນຊຳວ ໂຊໂດມ ແລະ ໂກໂມຣາ  

  ຈ ົື່ງຕ ັໍ້ງໃຈຟງັສິື່ ງທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະບອກສອນເຈົໍ້ຳ. 

 11 ພຣະອງົຊງົກື່ຳວວື່ຳ 
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   “ເຈົໍ້ຳຄິດວື່ຳເຮົຳຢຳກໄດໍ້ສິື່ ງຂອງທີື່ ເຈົໍ້ຳເອົຳມຳເຜົຳຖວຳຍບ ຊຳໃຫໍ້ແກື່ເຮົຳຊ ັໍ້ນບ ? 

  ເຮົຳອີື່ ມພ ແລໍ້ວສ  ຳລບັແກະທີື່ ເຈົໍ້ຳເຜົຳບ ຊຳ ພໍ້ອມທງັນ  ໍ້ຳມນັສດັໂຕຕຸໍ້ຍພີຂອງເຈົໍ້ຳ 

   ເຮົຳເບ ື່ ອໜື່ຳຍເລ ອດງວົ ເລ ອດແກະແລະເລ ອດແບໍ້ແລໍ້ວ. 

 12 ເມ  ື່ອເຈົໍ້ຳມຳຂຳບໄຫວໍ້ເຮົຳ ໃຜບອກໃຫໍ້ນ  ຳເອົຳສິື່ ງເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນມຳໃຫໍ້ເຮົຳ 

   ໃຜບອກໃຫໍ້ເຂົໍ້ຳມຳຢຽບຢ ື່ຳພຣະວຫິຳນຂອງເຮົຳ? 

 13 ເຮົຳບ ື່ ຢຳກໄດໍ້ອກີແລໍ້ວຂອງຖວຳຍອນັຕຳຍໆນ ັໍ້ນ 

   ເຮົຳກຽດຊງັກິື່ ນທ ບຄວນັທຽນຂອງເຈົໍ້ຳ 

  ແລະທນົຕ ື່ ງຳນສະຫລອງວນັເດ ອນອອກໃໝື່ ວນັ ຊະບາໂຕ  

   ແລະງຳນຊຸມນມຸທຳງສຳດສະໜຳຂອງເຈົໍ້ຳບ ື່ ໄດໍ້ 

  ງຳນທງັໝດົນີໍ້ຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍລງົຍໍ້ອນບຳບຂອງເຈົໍ້ຳ. 

 14 ເຮົຳກຽດຊງັງຳນສະຫລອງວນັເດ ອນອອກໃໝື່ ແລະວນັບ ລິສດຸຂອງເຈົໍ້ຳ 

   ມນັເປັນພຳລະອນັໜກັໜື່ວງສ  ຳລບັເຮົຳ. 

 15 ເມ  ື່ອເຈົໍ້ຳຍກົມ  ຂ ໍ້ນອໍ້ອນວອນຕ ື່ ເຮົຳ ເຮົຳຈະບ ື່ ຫລຽວເບິື່ ງ 

   ເຖງິແມ ື່ນວື່ຳເຈົໍ້ຳຈະອໍ້ອນວອນຍ ດຍຳວປຳນໃດກ ຕຳມ ເຮົຳກ ຈະບ ື່ ຟງັ 

  ເພຳະວື່ຳມ  ຂອງເຈົໍ້ຳເປິເປ ໍ້ອນດໍ້ວຍເລ ອດ. 

 16 ຈ ົື່ງຊ  ຳລະລໍ້ຳງຕວົເຈົໍ້ຳໃຫໍ້ສະອຳດ 

   ໃຫໍ້ຢດຸກຳນກະທ  ຳຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍທີື່ ເຮົຳເຫັນຢ ື່ນ ັ ໍ້ນເສຍ. 

 17 ໃຫໍ້ຝ ກແອບກະທ  ຳຄວຳມດ ີແລະສະແຫວງຫຳຄວຳມຍດຸຕທິ  ຳ 

   ຊື່ອຍເຫລ ອຜ ໍ້ທີື່ ຖ ກກດົຂີື່ ຂ ົື່ມເຫັງ ຄຸໍ້ມຄອງຮກັສຳລ ກກ  ຳພໍ້ຳ 

  ແລະຊື່ອຍເບິື່ ງແຍງພວກແມ ື່ໝໍ້ຳຍ.” 

 18 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົກື່ຳວວື່ຳ, “ຂ ໃຫໍ້ພວກເຮົຳມຳເວົໍ້ຳກນັເທຳະ 

   ຄ ວື່ຳ ບຳບຂອງເຈົໍ້ຳຈະແດງ ແລະເຖງິມນັຈະແດງເຂັໍ້ມ 

  ເຮົຳກ ຈະເຮັດໃຫໍ້ຂຳວເໝ ອນຂນົແກະ. 

 19 ຖໍ້ຳເຈົໍ້ຳເຊ ື່ ອຟງັເຮົຳ ເຈົໍ້ຳຈະໄດໍ້ກນິຂອງດໃີນແຜື່ນດນິ. 

 20 ແຕື່ຖໍ້ຳປະຕເິສດ ແລະດ ໍ້ດ ງ ເຈົໍ້ຳຈະໄດໍ້ຮບັໂທດເຖງິຕຳຍ 

   ເຮົຳຄ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ກ ື່ຳວດ ັື່ງນີໍ້ແຫລະ.” 

ເມືອງທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍບາບ 
 21 ນະຄອນທີື່ ເຄີຍສດັຊ ື່ ໃນຄ ັໍ້ງໜ ື່ ງ ແຕື່ບດັນີໍ້ເປັນເໝ ອນແມ ື່ຈ ໍ້ຳງ 

   ຄ ັໍ້ງໜ ື່ ງມຄີນົຊອບທ  ຳອຳໄສຢ ື່ ແຕື່ບດັນີໍ້ມແີຕື່ພວກຄຳດຕະກອນອຳໄສຢ ື່. 

 22 ເຢຣ ຊາເລັມ ເອີຍ ຄ ັໍ້ງໜ ື່ ງເຈົໍ້ຳເປັນເໝ ອນເງນິ ແຕື່ບດັນີໍ້ເຈົໍ້ຳບ ື່ ມຄີນຸຄື່ຳເລີຍ 

   ເຈົໍ້ຳເປັນເໝ ອນເຫລົໍ້ຳອະງ ຸື່ນຊ ັໍ້ນດ ີແຕື່ບດັນີໍ້ເປັນນ  ໍ້ຳລໍ້ຳ ໆ. 

 23 ພວກເຈົໍ້ຳນຳຍຂອງເຈົໍ້ຳກ ເປັນກະບດົ 

   ເປັນມດິກບັຄນົຂີໍ້ລກັ ຮບັສິນບນົ ແລະສິນຈ ໍ້ຳງລຳງວນັ 



1155 ເອຊາຢາ 2 
  ພວກເຂົຳບ ື່ ເຄີຍຊື່ອຍເຫລ ອລ ກກ  ຳພໍ້ຳອຳນຳຖຳ ເພ ື່ ອສ ໍ້ຄະດໃີນສຳນ 

   ຫລ ບ ື່ ຟງັຄ  ຳໃຫໍ້ກຳນໃດ ໆຂອງແມ ື່ໝໍ້ຳຍເລີຍ. 

 24 ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ຈ ົື່ງຟງັຖໍ້ອຍຄ  ຳແຫື່ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ອງົຍິື່ ງໃຫຍື່ແຫື່ງຈກັກະວຳນຂອງ ອິສຣາເອນ ຊ ື່ ງຊງົກ ື່ຳວວື່ຳ, 

  “ເຮົຳຈະແກໍ້ແຄໍ້ນເຈົໍ້ຳຜ ໍ້ເປັນສດັຕ ຂອງເຮົຳ ເພ ື່ ອເຈົໍ້ຳຈະບ ື່ ໄດໍ້ເຮັດໃຫໍ້ເຮົຳຫຍຸໍ້ງຍຳກອີກ. 

 25 ເຮົຳຈະຕ ື່ ສ ໍ້ຂດັຂວຳງເຈົໍ້ຳ 

   ຈະເຮັດໃຫໍ້ເຈົໍ້ຳສະອຳດເໝ ອນເຮັດໃຫໍ້ເຫລັກຂີໍ້ໝໍ້ຽງກໍ້ຽງສະອຳດຄ ເກົື່ ຳ 

  ຈະເອົຳຂອງເປິເປ ໍ້ອນທງັໝດົໃນຕວົເຈົໍ້ຳອອກໜີໄປ. 

 26 ເຮົຳຈະໃຫໍ້ເຈົໍ້ຳມຜີ ໍ້ນ  ຳ ແລະມທີີື່ ປ ກສຳເໝ ອນທີື່ ເຄີຍມມີຳແຕື່ກ ື່ອນແລໍ້ວ 

   ເມ  ື່ອນ ັໍ້ນ ເຢຣ ຊາເລັມ ຈະຖ ກເອີໍ້ນວື່ຳ ນະຄອນທີື່ ຊອບທ  ຳ ແລະສດັຊ ື່ .” 

 27 ຍໍ້ອນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົຊອບທ  ຳ ພຣະອງົຈ ື່ງຈະຊື່ອຍນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ  

   ແລະທກຸ ໆຄນົໃຫໍ້ກບັໃຈໃໝື່ ໃນທີື່ ນ ັ ໍ້ນໃຫໍ້ໄດໍ້ຮບັຄວຳມປອດໄພ. 

 28 ແຕື່ຈະຊງົທ  ຳລຳຍທກຸຄນົທີື່ ເຮັດບຳບ ແລະກະບດົຕ ື່ ສ ໍ້ພຣະອງົ 

   ພໍ້ອມທງັຈະຊງົຂໍ້ຳທກຸຄນົທີື່ ປະຖິໍ້ມພຣະອງົ. 

 29 ເຈົໍ້ຳຈະເສຍໃຈທີື່ ໄດໍ້ຂຳບໄຫວໍ້ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ 

   ແລະໄດໍ້ປກຸສໍ້ຳງບື່ອນຂຳບໄຫວໍ້ໄວໍ້ໃນສວນ. 

 30 ເຈົໍ້ຳຈະຫື່ຽວແຫໍ້ງເໝ ອນກບັຕ ົໍ້ນສນົຕຳຍ 

   ແລະເໝ ອນກບັໜໍ້ຳດນິທີື່ ຂຳດນ  ໍ້ຳ. 

 31 ສະເກດັໄຟຍື່ອມໄໝໍ້ໄມ ໍ້ແຫໍ້ງໄດໍ້ສນັໃດ 

   ຄນົແຂງແຮງກ ຈະຖ ກຄວຳມຊ ົື່ວຂອງຕນົເອງທ  ຳລຳຍໄດໍ້ສນັນ ັໍ້ນ 

  ແລະຈະບ ື່ ມໃີຜສຳມຳດຢດຸຢັໍ້ງກຳນທ  ຳລຳຍນ ັໍ້ນໄດໍ້. 

ບົດທີ 2 
ສັນຕິສຸກຕະຫລອດໄປເປັນນິດ 

1ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້         ແມ ື່ນ ເລ ື່ ອງ ທີື່  ກຽວ ກບັ ຢ ດາ          ແລະ ເຢຣ ຊາເລັມ          ຊ ື່ ງ ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ບອກ ເອຊາຢາ          ລ ກ 

ຊຳຍ ອາໂມດ ວື່ຳ,          

 2 ເມ  ື່ອມ  ໍ້ນ ັ ໍ້ນມຳເຖງິ ພ ບື່ອນຕ ັໍ້ງພຣະວຫິຳນ 

   ຈະສ ງກວື່ຳພ ທກຸ ໆໜື່ວຍ ຫລຳຍ ໆຊຳດຈະຫລ ັື່ງໄຫລກນັມຳຍງັພ ນ ັ ໍ້ນ. 

 3 ແລະຊນົຊຳດເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນຈະເວົໍ້ຳວື່ຳ, 

   “ໃຫໍ້ພວກເຮົຳຂ ໍ້ນໄປເທິງພ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເທຳະ 

  ໄປຍງັວຫິຳນແຫື່ງ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ອິສຣາເອນ  

   ເພ ື່ ອພວກເຮົຳຈະຮ ໍ້ວ ື່ຳພຣະອງົຊງົປະສງົໃຫໍ້ເຮົຳເຮັດຫຍງັ 

  ແລໍ້ວເຮົຳກ ຈະໄດໍ້ເຮັດຕຳມພຣະປະສງົນ ັໍ້ນ” 
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   ພຣະໄທຄ  ຳສອນຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ມຳຈຳກ ເຢຣ ຊາເລັມ  

  ພຣະອງົຊງົເວົໍ້ຳກບັໄພື່ພນົຂອງພຣະອງົລງົມຳຈຳກພ  ຊີໂອນ. 
 4 ພຣະອງົຈະຊງົຕດັສິນພິພຳກສຳຊນົຊຳດໃຫຍື່ທງັຫລຳຍ 

   ພວກເຂົຳຈະເອົຳດຳບຕເີປັນໝຳກສບົໄຖ 

  ແລະຕຫີອກເປັນກື່ຽວ 

   ຊຳດທງັຫລຳຍຈະບ ື່ ມສີງົຄຳມອີກ 

  ຈະບ ື່ ຈດັຕຽມເພ ື່ ອເຮັດສງົຄຳມອີກ. 

 5 ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຢາໂຄບ ເອີຍ ບດັນີໍ້ ໃຫໍ້ພວກເຮົຳດ  ຳເນນີໄປໃນຄວຳມສະຫວື່ຳງ 

   ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ຊງົປະທຳນໃຫໍ້ນ ັ ໍ້ນສຳ! 

 6 ເພຳະພຣະອງົຊງົປະຖິໍ້ມຊນົຊຳດຂອງພຣະອງົເສຍ ຄ ເຊ ໍ້ອສຳຍຂອງ ຢາໂຄບ  

   ເພຳະວື່ຳພວກເຂົຳເຕັມໄປດໍ້ວຍຜ ໍ້ທ  ຳນວຳຍຈຳກຕຳເວັນອອກ ແລະ ພວກໝ ມ  

  ຄນົ ຟີລິດສະຕີນ ແລະສະໜິດສະໜມົກບັຄນົຕື່ຳງຊຳດ 

 7 ແຜື່ນດນິຂອງພວກເຂົຳເຕັມໄປດໍ້ວຍເງນິ ແລະຄ  ຳ, 

   ຊບັສມົບດັຂອງພວກເຂົຳບ ື່ ມມີ  ໍ້ສິໍ້ນສດຸ ແຜື່ນດນິຂອງພວກເຂົຳເຕັມດໍ້ວຍມ ໍ້ຳ 

  ແລະລດົຮບົຂອງພວກເຂົຳກ ບ ື່ ມສີິໍ້ນສດຸ 

 8 ແຜື່ນດນິຂອງພວກເຂົຳເຕັມໄປດໍ້ວຍຮ ບເຄົຳລບົ 

   ພວກເຂົຳຂຳບໄຫວໍ້ຜນົງຳນແຫື່ງມ  ຂອງຕນົເອງ 

  ຕ ື່ ສິື່ ງທີື່ ນິໍ້ວມ  ຂອງພວກເຂົຳໄດໍ້ກະທ  ຳ 

 9 ມະນດຸ ຈ ື່ງຕກົຕ  ື່ຳລງົ ແລະຄນົໃຫຍື່ຄນົໂຕກ ດໍ້ອຍລງົ 

   ຢື່ຳອະໄພພວກເຂົຳເລີຍ 

 10 ຈ ົື່ງຫລບົເຂົໍ້ຳໄປໃນຫີນ ແລະລີໍ້ຊື່ອນຢ ື່ໃນຂີໍ້ຝຸື່ນດນິ 

   ໃຫໍ້ພ ົໍ້ນຈຳກຄວຳມໜໍ້ຳຢໍ້ຳນກວົຂອງ ພຣະເຈົ້າ ແລະ 

  ຈຳກພຣະລດັສະໝີ ແລະອ  ຳນຳດຂອງພຣະອງົ 

 11 ຄວຳມຍິື່ ງຈອງຫອງຂອງມະນດຸຈະຕກົຕ  ື່ຳລງົ 

   ແລະຄວຳມຈອງຫອງຂອງມະນດຸຈະຖ ກປຳບລງົ 

  ແລະ ພຣະເຈົ້າ ອງົດຽວຈະເປັນທີື່ ຍໍ້ອງຍ ສນັລະເສີນໃນມ ໍ້ນ ັ ໍ້ນ 

 12 ເພຳະວື່ຳພຣະເຈົ້າ ອງົຍິື່ ງໃຫຍື່ສ ງສດຸຈະຕ ື່ ສ ໍ້ກບັຜ ໍ້ຍິື່ ງຈອງຫອງ 

   ແລະອວດອ ົື່ງໃຫໍ້ຖື່ອມລງົ 

 13 ຈະຊງົຕ ື່ ສ ໍ້ຕ ົໍ້ນສນົສີດຳທງັຫລຳຍຂອງ ເລບານອນ ທີື່ ສ ງສ ົື່ງ 

   ແລະຕ ົໍ້ນໝຳກກອກເທດແຫື່ງ ບາຊານ 
 14 ຊງົສ ໍ້ກບັພ ເຂົຳທີື່ ສ ງຊນັທງັປວງ 

   ແລະເນນີຜຳທງັຫລຳຍ 

 15 ຊງົສ ໍ້ກບັຫ ຄອຍສ ງທກຸແຫື່ງ 
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   ແລະສ ໍ້ກບັກ  ຳແພງທີື່ ເຂັໍ້ມແຂງທກຸແຫື່ງ 

 16 ຊງົສ ໍ້ກບັກ  ຳປັື່ນທງັປວງແຫື່ງ ຕາຊິດ  

   ແລະສ ໍ້ກບັເຮ ອທີື່ ງດົງຳມທງັປວງ 

 17 ແລະຄວຳມພອງຕວົຂອງມະນດຸຈະຕໍ້ອງຖ ກປຳບລງົ 

   ແລະຄວຳມຈອງຫອງຂອງຄນົຈະຕກົຕ  ື່ຳລງົ 

  ແລະໃນມ ໍ້ນ ັ ໍ້ນພຣະເຈົ້າ ອງົດຽວຈະເປັນທີື່ ເທີດທ ນ 

 18 ແລະຮ ບເຄົຳລບົທງັປວງຈະສ ນສິໍ້ນໄປ 

 19 ຄນົຈະເຂົໍ້ຳໄປໃນຖ  ໍ້ຳ ແລະໃນຂມຸດນິ 

   ໃຫໍ້ພ ົໍ້ນຈຳກພຣະພິໂລດຂອງ ພຣະເຈົ້າ  

  ຈຳກພຣະລດັສະໝີ ແລະອ  ຳນຳດຂອງ ພຣະເຈົ້າ  

   ເມ  ື່ອພຣະອງົຊງົລກຸຂ ໍ້ນກະທ  ຳໃຫໍ້ໂລກສ ັື່ນສະທໍ້ຳນ 

 20 ໃນມ ໍ້ນ ັ ໍ້ນ ຄນົຈະແກວື່ງຮ ບເຄົຳລບົຂອງຕນົທີື່ ເຮັດດໍ້ວຍເງນິ 

   ຫລ ຄ  ຳ ແລະຈຳກມ ຂອງພວກເຂົຳເອງຖິໍ້ມໄປຍງັໂຕຕຸື່ນ 

  ແລະໂຕເຈຍທງັຫລຳຍ 

 21 ເພ ື່ ອພວກເຂົຳຈະເຂົໍ້ຳໄປໃນຖ  ໍ້ຳຫີນ ແລະຕຳມຮື່ອມຂອງຜຳຫີນ 

   ໃຫໍ້ພ ົໍ້ນຈຳກພຣະພິໂລດອນັໜໍ້ຳຢໍ້ຳນກວົຂອງ ພຣະເຈົ້າ  

  ເມ  ື່ອພຣະອງົຊງົລກຸຂ ໍ້ນ ເຮັດໃຫໍ້ໂລກສ ັື່ນສະທໍ້ຳນ 

 22 ຈ ົື່ງຕດັຂຳດຈຳກມະນດຸເສຍ ຊ ື່ ງໃນດງັຂອງລຳວມລີມົຫຳຍໃຈ 

   ເພຳະລຳວບ ື່ ມຄີນຸຄື່ຳອນັໃດອີກແລໍ້ວ 

ບົດທີ 3 
ພຣະເຈົ້າຊົງພິພາກສາຢ ດາ 

 1 ເພຳະວື່ຳເບິື່ ງແມ ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ຄ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງຈກັກະວຳນໄດໍ້ຊງົນ  ຳອອກໄປຈຳກ ເຢຣ ຊາເລັມ  

  ແລະຈຳກ ຢ ດາ ຄ ອຳຫຳນ ແລະນ  ໍ້ຳທງັໝດົ 

 2 ພວກຄນົທີື່ ເຂັໍ້ມແຂງ ແລະພວກຜ ໍ້ຕດັສິນ 

   ແລະຜ ໍ້ປະກຳດພຣະທ  ຳ ພວກໝ ມ ສະຫລຳດ ແລະ ພວກເຖົໍ້ຳແກື່ 

 3 ນຳຍຫໍ້ຳສິບຄນົ ແລະຜ ໍ້ທີື່ ມກີຽດ ທີື່ ປ ກສຳ 

   ແລະນຳຍຊື່ຳງຜ ໍ້ຊ  ຳນຳນ ແລະນກັເວົໍ້ຳທີື່ ມວີຳທະໂວຫຳນດ ີ

 4 ແລະເຮົຳຈະເຮັດໃຫໍ້ຄນົໜຸື່ມເປັນເຈົໍ້ຳນຳຍຂອງພວກເຂົຳ 

   ແລະພວກເດັກນໍ້ອຍຈະປກົຄອງພວກເຂົຳ 

 5 ປະຊຳຊນົຈະຖ ກບບີບງັຄບັ ພວກເຂົຳຈະຂ ົື່ມເຫັງກນັແລະກນັ 

   ແລະທກຸຄນົຈະບບີບງັຄບັເພ ື່ ອນບໍ້ຳນ ຂອງຕນົ 
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  ເດັກນໍ້ອຍຈະບ ື່ ນບັຖ ຜ ໍ້ໃຫຍື່ ແລະຄນົຊ ົື່ວເຮັດກຳນຫຍຳບຄຳຍຕ ື່ ຜ ໍ້ທີື່ ມກີຽດ 

 6 ເມ  ື່ອມຄີນົໜ ື່ ງໄປຈບັພີື່ ນ ໍ້ອງຂອງຕນົໃນເຮ ອນພ ື່ ຂອງລຳວ ແລະກື່ຳວວື່ຳ 

   “ເຈົໍ້ຳມເີສ ໍ້ອຊ ັໍ້ນນອກແລໍ້ວ ເຈົໍ້ຳຈ ົື່ງເປັນຜ ໍ້ນ  ຳຂອງພວກເຮົຳ 

  ແລະຈ ົື່ງຄຸໍ້ມຄອງສິື່ ງທີື່ ມຢີ ື່ນີໍ້ເທີໍ້ນ” 

 7 ໃນມ ໍ້ນ ັ ໍ້ນລຳວຈະຕອບວື່ຳ “ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳຈະບ ື່ ຍອມເປັນໝ ຢຳ 

   ເພຳະວື່ຳໃນເຮ ອນຂອງຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳບ ື່ ມທີງັ ອຳຫຳນ ແລະເສ ໍ້ອຊ ັໍ້ນນອກ 

  ພວກທື່ຳນຈະຕ ັໍ້ງຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳໃຫໍ້ເປັນຜ ໍ້ນ  ຳ ປະຊຳຊນົບ ື່ ໄດໍ້” 

 8 ເພຳະວື່ຳ ເຢຣ ຊາເລັມ ກ ຫລ ົໍ້ມຈມົ ແລະ ຢ ດາ ກ ລ ົໍ້ມລງົຍໍ້ອນລີໍ້ນຂອງພວກເຂົຳ 

   ແລະກຳນກະທ  ຳຂອງພວກເຂົຳໄດໍ້ ຕ ື່ ສ ໍ້ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

  ໄດໍ້ກະບດົຕ ື່ ພຣະເນດອນັຮຸື່ງເຮ ອງຂອງພຣະອງົ 

 9 ສີໜໍ້ຳຂອງພວກເຂົຳເປັນພະຍຳນຕ ື່ ສ ໍ້ພວກເຂົຳເອງ 

   ພວກເຂົຳປະກຳດຮໍ້ອງຄວຳມຜິດບຳບຂອງພວກເຂົຳ ເໝ ອນກບັເມ  ອງ ໂຊໂດມ  

  ພວກເຂົຳບ ື່ ໄດໍ້ປິດບງັບຳບນ ັໍ້ນໄວໍ້ ວບິດັເກດີແກື່ຈດິໃຈຂອງພວກເຂົຳ ເພຳະວື່ຳພວກ 

   ເຂົຳໄດໍ້ນ  ຳຄວຳມຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍມຳເປັນບ  ຳເໜັດແກື່ຕວົພວກເຂົຳເອງ 

 10 ຈ ົື່ງບອກຄນົຊອບທ  ຳວື່ຳ ພວກເພິື່ ນຈະຈະເລີນໃນຄວຳມດ ີ

   ເພຳະວື່ຳເພິື່ ນຈະໄດໍ້ກນິຜນົແຫື່ງກຳນກະທ  ຳ ຂອງຕນົ 

 11 ວບິດັແກື່ຄນົຊ ົື່ວ ເຫດຮໍ້ຳຍຈະຕກົຖ ກພວກເຂົຳ 

   ເພຳະວື່ຳສິື່ ງໃດທີື່ ມ  ພວກເຂົຳໄດໍ້ເຮັດ ກ ຈະກບັຄ ນມຳຫຳພວກເຂົຳເຊັື່ ນນ ັໍ້ນ 

 12 ສື່ວນຊນົຊຳດຂອງເຮົຳ ເດັກນໍ້ອຍເປັນຜ ໍ້ບບີບງັຄບັພວກເຂົຳ 

   ແລະຜ ໍ້ຍງິປກົຄອງເໜ ອພວກເຂົຳ ໂອ ຊນົຊຳດ ຂອງເຮົຳເອີຍ 

  ຜ ໍ້ນ  ຳຂອງເຈົໍ້ຳທີື່ ນ  ຳພຳພວກເຈົໍ້ຳໄປ ກ ລ ໍ້ລວງພວກເຈົໍ້ຳ 

   ແລະເຮັດໃຫໍ້ທິດທຳງທງັຫລຳຍຂອງເຈົໍ້ຳສບັສນົ 

 13 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ເຂົໍ້ຳປະທບັເພ ື່ ອສ ໍ້ຄວຳມ 

   ພຣະອງົຢ ນຢ ື່ເພ ື່ ອພິພຳກສຳຊນົຊຳດຂອງພຣະອງົ 

 14 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະໄດໍ້ເຂົໍ້ຳພິພຳກສຳພວກຜ ໍ້ໃຫຍື່ 

   ແລະເຈົໍ້ຳນຳຍແຫື່ງຊນົຊຳດຂອງພຣະອງົ “ຝື່ຳຍເຈົໍ້ຳທງັຫລຳຍນີໍ້ແຫລະ 

  ທີື່ ໄດໍ້ກດັກນິສວນອະງ ຸື່ນ ແລະສິື່ ງຂອງທີື່ ຍ ດມຳຈຳກຄນົຈນົ ກ ຢ ື່ໃນເຮ ອນຂອງເຈົໍ້ຳ 

 15 ມນັໝຳຍຄວຳມວື່ຳຢື່ຳງໃດ ທີື່ ເຈົໍ້ຳໄດໍ້ທບຸຊນົຊຳດຂອງເຮົຳເປັນຕື່ອນໆ 

   ແລະທບັໜໍ້ຳຄນົຈນົໃຫໍ້ແຕກມຸ ື່ນໄປ” ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

  ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງຈກັກະວຳນກື່ຳວດ ັື່ງນີໍ້ແຫລະ 

ພຣະເຈົ້າຊົງພິພາກສາລ ກສາວທັງຫລາຍຂອງຊີໂອນ 
 16 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວອີກວື່ຳ 

   “ເພຳະວື່ຳລ ກສຳວທງັຫລຳຍຂອງ ຊີໂອນ ກ ຈອງຫອງ ແລະຍື່ຳງຄ ຍ ດຄ ຍຳວຕຳ 
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  ຂອງພວກນຳງເຕັມໄປດໍ້ວຍຄວຳມຢຳກໄດໍ້ 

   ເວລຳຍື່ຳງກ ເຮັດໃຫໍ້ບຳດຕນີມສີຽງເປັນຈງັຫວະ 

 17 ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະໂຈມຕໂີດຍເຮັດໃຫໍ້ຫວົຂອງບນັດຳລ ກສຳວຂອງ ຊີໂອນ 

ເປັນຂີໍ້ຫິດ 

   ແລະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະເຮັດໃຫໍ້ສື່ວນລບັຂອງພວກນຳງທງັຫລຳຍໂລໍ້ນໄປ 

18ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ຖອນ ເຄ ື່ ອງ ປະທບັ ອນັ ງດົ ງຳມ ໄປ         ຄ          ແຫວນ,         ຕຸໍ້ມ ວງົ ເດ ອນ         

19ຈີໍ້         ປະລກັ ແຂນ         ຜໍ້ຳ ພນັ ຄ          

20ໝວກ         ປອກ ຂ ໍ້ ຕນີ,         ຜໍ້ຳ ຄຽນ ຫວົ         ຫີບ ເຄ ື່ ອງ ນ  ໍ້ຳ ຫອມ         ຕຸໍ້ມຫ          

21ແຫວນ         ແລະ ປອກ ດງັ         

22ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ ປື່ຳນ         ແລະ ເສ ໍ້ອ ຊ ັໍ້ນ ນອກ         ຜໍ້ຳ ປກົ         ແລະ ກະເປົຳ ຖ          

23ແວື່ນ 

ແຍງ         ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ ລິ ນນິ         ຜໍ້ຳ ປກົ ຫວົ         ແລະ ຜໍ້ຳ ໂອບ ຕວົ          

 24 ຕ ື່ ມຳ ແທນນ  ໍ້ຳຫອມຈະມແີຕື່ຄວຳມເປ ື່ ອຍເນົື່ ຳ ແທນຜໍ້ຳມດັແອວຈະມເີຊ ອກ 

   ແທນຜມົດດັຈະມແີຕື່ຫວົລໍ້ຳນ ແທນເສ ໍ້ອງຳມລ  ໍ້ຳຄື່ຳຈະມດັແອວດໍ້ວຍຜໍ້ຳກະສອບ 

  ແທນຄວຳມງດົງຳມຈະມແີຕື່ຮອຍໄໝໍ້ 

 25 ພວກຜ ໍ້ຊຳຍຂອງເຈົໍ້ຳຈະລ ົໍ້ມລງົດໍ້ວຍດຳບ 

   ແລະທະຫຳນທີື່ ເກັື່ງກ ໍ້ຳຂອງເຈົໍ້ຳຈະລ ົໍ້ມລງົໃນສງົຄຳມ 

 26 ປະຕ ຂອງນຳງຈະຮໍ້ອງທກຸ ແລະໄວໍ້ທກຸ 

   ນຳງຈະໂດດດື່ຽວແລໍ້ວນ ັື່ງຢ ື່ດນິ” 

ບົດທີ 4 
1ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ຍງິ ເຈດັ ຄນົ ຈະ ຈບັ ຊຳຍ ຄນົ ໜ ື່ ງ ໄວໍ້,         ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ພວກ ເຮົຳ ຈະ ຫຳ ກນິ ເອງ         ແລະ         ຫຳ 

ນຸື່ງ ຫົື່ມ ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ ເອງ         ຂ  ພຽງ ແຕື່ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ເອີໍ້ນ ພວກ ເຮົຳ ດໍ້ວຍ ຊ ື່  ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ຂ  ຈ ົື່ງ ປດົ ຄວຳມ ອບັ-

ອຳຍ ຂຳຍໜໍ້ຳ ຂອງ ເຮົຳ ໃຫໍ້ ອອກ ໄປ ສຳ”.          
2ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         ບນັດຳ ສິື່ ງ ທີື່  ປົື່ງ ຂ ໍ້ນ ຍໍ້ອນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ງດົ ງຳມ         ແລະ ຮຸື່ງເຮ ອງ         ແລະ ພ ດ ຜນົ 

ຂອງ ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ ຈະ ເປັນ         ຄວຳມ ພ ມໃຈ         ແລະ ເປັນ ກຽດ ແກື່ ຄນົ ອິສຣາເອນ ທີື່  ລອດ ມຳ ໄດໍ້.         

3ຕ ື່  ມຳ 

ຄນົ ທີື່  ເຫລ ອ ຢ ື່ ໃນ ຊີໂອນ          ແລະ ຍງັ ຄໍ້ຳງ ຢ ື່ ໃນ ເຢຣ ຊາເລັມ          ເຂົຳ ຈະ ເອີໍ້ນ ວື່ຳ ບ ລິສດຸ         ຄ  ທກຸ ຄນົ ທີື່  ມີ ຊ ື່  

ຂຽນ ໄວໍ້ ໃນ ທະບຽນ ແຫື່ງ ຊວີດິ ໃນ ເຢຣ ຊາເລັມ         

4ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ຊງົ ລໍ້ຳງ ຄວຳມ ເປິເປ ໍ້ອນ 

ຂອງ ລ ກ ສຳວ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ຊີໂອນ          ແລະ ຊ  ຳລະ ຮອຍ ເລ ອດ ຂອງ ເຢຣ ຊາເລັມ ອອກ ຈຳກ ທື່ຳມ-

ກຳງ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ         ດໍ້ວຍ ອຳນພຸຳບ ແຫື່ງ ກຳນ ພິພຳກສຳ         ແລະ ດໍ້ວຍ ອຳນພຸຳບ ຂອງ ກຳນ ເຜົຳ ໄໝໍ້.         

5ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ສໍ້ຳງ ເມກ         ແລະ ຄວນັ ໄຟ ເພ ື່ ອ ກຳງເວັນ         ແລະ ແສງ ແຫື່ງ ແປວໄຟ ເພ ື່ ອ ກຳງຄ ນ 

ຢ ື່ ເໜ ອ ບື່ອນຢ ື່ ອຳໄສ ທງັ ໝດົ ຂອງ ພ ເຂົຳ ຊີໂອນ          ແລະ ປກົ ຄມຸ ປະຊຳຊນົ ໃນ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ         ເພຳະວື່ຳ ຈະ 

ມີ ຫລງັຄຳ         ແລະ ກຳນ ປໍ້ອງ ກນັ ຢ ື່ ເໜ ອ ສະຫງ ື່ຳ ລຳສີ ທົື່ວ ໄປ.         

6ຈະ ມີ ເຕັນ ເຮັດ ຮ ົື່ມ ກຳງເວັນ ບງັ ແດດ         

ເປັນ ບື່ອນ ລີໍ້ ໄພ ແລະ ບື່ອນ ກ  ຳ ບງັ ລມົພຳຍ ຸຝນົ.          
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ເພງກູ່ຽວສວນອະງ ູ່ນ 
 1 ຈ ົື່ງຟງັເດ ີຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳຈະຮໍ້ອງເພງນີໍ້ສ ື່ຟງັ 

   ເພງທີື່ ກ ື່ຽວກບັເພ ື່ ອນຂອງຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ແລະສວນອະງ ຸື່ນຂອງລຳວ 

  ຄ ເພ ື່ ອນຂອງຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳມສີວນອະງ ຸື່ນຕອນໜ ື່ ງ 

   ຢ ື່ເທິງພ ທີື່ ອດຸມົສມົບ ນ. 

 2 ລຳວຂດຸດນິ ແລະເອົຳດນິອອກ 

   ປ ກເບໍ້ຍອະງ ຸື່ນພນັດທີີື່ ສດຸໃສື່ 

  ລຳວປກຸຫ ຄອຍໄວໍ້ສ  ຳລບັເຝົໍ້ຳສວນ 

   ພໍ້ອມທງັສະກດັຫີນສ  ຳລບັບບີໝຳກອະງ ຸື່ນ 

  ລຳວຄິດວື່ຳຈະໄດໍ້ໝຳກອະງ ຸື່ນດ ີ

   ແຕື່ໄດໍ້ຮບັໝຳກອະງ ຸື່ນສ ົໍ້ມໝດົ. 

 3 ເພ ື່ ອນຂອງຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳເວົໍ້ຳວື່ຳ, “ຊຳວ ເຢຣ ຊາເລັມ ແລະຄນົ ຢ ດາ ເອີຍ 

   ຈ ົື່ງພິຈຳລະນຳເບິື່ ງວື່ຳ ລະຫວື່ຳງຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳກບັສວນອະງ ຸື່ນ. 

 4 ວື່ຳຍງັມອີນັໃດອີກແດື່ທີື່ ຂ ໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳບ ື່ ໄດໍ້ເຮັດໃນສວນນີໍ້? 

   ເປັນຫຍງັໝຳກຂອງມນັຈ ື່ງສ ົໍ້ມ 

  ທງັ ໆທີື່ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳຄຳດຫວງັວື່ຳຈະໄດໍ້ໝຳກຫວຳນດ.ີ 

 5 ບດັນີໍ້ ສມົຄວນແລໍ້ວທີື່ ຂ ໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳຈະເຮັດກບັສວນອະງ ຸື່ນຂອງຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳດ ັື່ງນີໍ້ 

   ຄ ຈະຮ ໍ້ໜຳມ ແລະຮ ົໍ້ວທີື່ ອໍ້ອມມນັນ ັໍ້ນອອກ ເພ ື່ ອໃຫໍ້ສດັປື່ຳມຳກນິ 

  ແລະຢຽບຢ ື່ຳຖິໍ້ມເສຍ. 

 6 ຈະປື່ອຍໃຫໍ້ຫຍໍ້ຳເກດີຂ ໍ້ນຈນົເຕັມ ຈະບ ື່ ລິແໜງ ຫລ ພວນດນິ 

   ແຕື່ຈະປື່ອຍໃຫໍ້ເຄ ອ ແລະຕ ົໍ້ນໜຳມປົື່ງຂ ໍ້ນ 

  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳຈະບ ື່ ໃຫໍ້ຝນົຕກົລງົມຳຮ  ຳສວນນ ັໍ້ນ.” 

 7 ອິສຣາເອນ ແມ ື່ນສວນອະງ ຸື່ນຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ອງົຍິື່ ງໃຫຍື່ 

   ຄນົ ຢ ດາ ແມ ື່ນເບໍ້ຍອະງ ຸື່ນທີື່ ພຣະອງົຊງົປ ກໄວໍ້ 

  ພຣະອງົຊງົຄຳດຫວງັໃຫໍ້ພວກເຂົຳເຮັດດ ີ

   ແຕື່ພວກເຂົຳຊ  ໍ້ຳພດັຂໍ້ຳຄນົ! 

  ພຣະອງົຊງົຄຳດຫວງັໃຫໍ້ພວກເຂົຳເຮັດຄວຳມຊອບທ  ຳ 

   ແຕື່ຊງົໄດໍ້ຍນິຄນົຮໍ້ອງຂ ຄວຳມຍດຸຕທິ  ຳ! 

ວິບັດຫົກຢູ່າງແກູ່ຄົນອິສຣາເອນ 
 8 ວບິດັແກື່ຄນົເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນທີື່ ປກຸເຮ ອນຫລງັໜ ື່ ງເຂົໍ້ຳກບັອີກຫລງັໜ ື່ ງ 

   ແລະເອົຳນຳເຂົໍ້ຳກບັນຳຈນົບ ື່ ມບີື່ອນອີກແລໍ້ວ 

  ເພ ື່ ອພວກເຂົຳຈະຕໍ້ອງຢ ື່ໂດດດື່ຽວໃນທື່ຳມກຳງແຜື່ນດນິນ ັໍ້ນ 
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 9 ໃນຫ ຂອງຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳໄດໍ້ຍນິ ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງຈກັກະວຳນກື່ຳວວື່ຳ 

   “ຈງິແທໍ້ ບໍ້ຳນຫລຳຍຫລງັຈະຕໍ້ອງຮໍ້ຳງເປົື່ ຳ ບໍ້ຳນໃຫຍື່ບໍ້ຳນງຳມຈະບ ື່ ມຄີນົອຳໄສຢ ື່ 

 10 ເພຳະວື່ຳສວນອະງ ຸື່ນຊຳວຫໍ້ຳໄຮື່ຈະໄດໍ້ຜນົພຽງແຕື່ບ ດດຽວ 

   ແລະເມດັພ ດໜ ື່ ງໂຮເມຈີະໃຫໍ້ຜນົພຽງແຕື່ເອຟຳດຽວ” 

 11 ວບິດັແກື່ຄນົເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນທີື່ ລກຸຂ ໍ້ນແຕື່ເຊົໍ້ຳມ  ດ ເພ ື່ ອແລື່ນໄປຫຳກນິເຫລົໍ້ຳ 

   ແລະຄື່ອຍ ໆກນິຈນົຄ  ື່ຳມ  ດ ຈນົເຫລົໍ້ຳ ອະງ ຸື່ນເຮັດໃຫໍ້ພວກເຂົຳເມຳົ 

 12 ພວກເຂົຳມພິີນຄ ື່ ແລະພິນໃຫຍື່ ກອງ ປີື່  ແລະເຫລົໍ້ຳອະງ ຸື່ນໃນງຳນລໍ້ຽງຂອງພວກເຂົຳ 

   ແຕື່ພວກເຂົຳ ທງັຫລຳຍບ ື່ ໄດໍ້ເອົຳໃຈໃສື່ຕ ື່ ພຣະລຳຊະກດິຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

  ຫລ ພິຈຳລະນຳກຳນງຳນຂອງພຣະອງົ 

 13 ເພຳະເຫດນ ັໍ້ນ ຊນົຊຳດຂອງເຮົຳຈ ື່ງຕກົໄປເປັນຊະເລີຍ 

   ເພຳະວື່ຳຂຳດຄວຳມຮ ໍ້ ຜ ໍ້ມກີຽດຂອງພວກເຂົຳກ ຕຳຍອ ດ 

  ແລະປະຊຳຊນົຂອງພວກເຂົຳກ ຫື່ຽວແຫໍ້ງໄປຍໍ້ອນຄວຳມກະຫຳຍນ  ໍ້ຳ 

 14 ເຫດສະນ ັໍ້ນ ນຳລກົກ ຂະຫຍຳຍບື່ອນຂອງມນັອອກ ແລະອໍ້ຳປຳກອອກໂດຍບ ື່ ຈ  ຳກດັ 

   ແລະພວກເຈົໍ້ຳນຳຍຂອງ ເຢຣ ຊາເລັມ ຈະລງົໄປໃນບື່ອນນ ັໍ້ນ 

  ແລະປະຊຳຊນົຂອງເມ  ອງນ ັໍ້ນ ສຽງອ ກກະ 

   ທ ກຂອງພວກເຂົຳ ແລະຄວຳມຍນິດຂີອງພວກເຂົຳດໍ້ວຍ 

 15 ຄນົຕ  ື່ຳຕໍ້ອຍຈ ື່ງຈະກ ົໍ້ມຂຳບລງົ ແລະຄນົທີື່ ເຂັໍ້ມແຂງກ ອື່ອນນໍ້ອມລງົ 

   ແລະຕຳຂອງຜ ໍ້ຈອງຫອງກ ຈະຖ ກຕ  ື່ຳລງົ 

 16 ແຕື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງຈກັກະວຳນຈະໄດໍ້ຮບັກຳນເທີດທ ນໄວໍ້ດໍ້ວຍຄວຳມຍດຸຕທິ  ຳ 

   ແລະ ພຣະເຈົ້າ ອງົບ ລິສດຸ ຈະໄດໍ້ສະແດງຄວຳມບ ລິສດຸທີື່ ສກັສິດດໍ້ວຍຄວຳມຊອບທ  ຳ 

 17 ແລໍ້ວຝ ງລ ກແກະຈະທຽວຫຳກນິຫຍໍ້ຳຕຳມລກັສະນະທື່ຳທຳງຂອງມນັ 

   ແລະລ ກແບໍ້ໂຕອໍ້ວນພີຈະຫຳກນິໃນ ບື່ອນທີື່ ເພພງັແລໍ້ວທງັຫລຳຍ 

 18 ວບິດັແກື່ຄນົເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນທີື່ ລຳກດ ງຄວຳມຊ ົື່ວຊໍ້ຳອະທ  ຳ 

   ດໍ້ວຍສຳຍເຊ ອກຂອງຄວຳມອວດອ ົື່ງທະນງົຕວົ 

  ຜ ໍ້ລຳກບຳບເໝ ອນກບັໃຊໍ້ເຊ ອກກວຽນ 

 19 ຜ ໍ້ກ ື່ຳວວື່ຳ “ຂ ໃຫໍ້ພຣະອງົຮບີມຳກະທ  ຳກຳນຂອງພຣະອງົ 

   ເພ ື່ ອເຮົຳຈະໄດໍ້ເຫັນກຳນນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ຄ  ຳສ ັື່ງສອນ 

  ພຣະປະສງົຂອງອງົຜ ໍ້ບ ລິສດຸແຫື່ງ ອິສຣາເອນ ສະເດັດເຂົໍ້ຳມຳໃກໍ້ ເພ ື່ ອເຮົຳຈະໄດໍ້ຮ ໍ້” 

 20 ວບິດັແກື່ຄນົເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນທີື່ ເອີໍ້ນຄວຳມຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍວື່ຳຄວຳມດ ີ

   ແລະຄວຳມດວີື່ຳຄວຳມຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍ ຜ ໍ້ຖ ເອົຳຄວຳມມ ດ ເປັນຄວຳມສະຫວື່ຳງ 

  ແລະຄວຳມສະຫວື່ຳງເປັນຄວຳມມ ດ ຜ ໍ້ຖ ເອົຳຄວຳມຂມົເປັນຄວຳມຫວຳນ 

   ແລະຄວຳມຫວຳນ ເປັນຄວຳມຂມົ 

 21 ວບິດັແກື່ຄນົເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນທີື່ ເບິື່ ງຕວົເອງວື່ຳເປັນຄນົສະຫລຳດ 
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   ແລະຖ ຕວົເອງເປັນຄນົທີື່ ມຄີວຳມເຂົໍ້ຳໃຈໃນສຳຍຕຳຂອງຕນົ 

 22 ວບິດັແກື່ຄນົເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນທີື່ ເກັື່ ງໃນກຳນດ ື່ ມເຫລົໍ້ຳອະງ ຸື່ນ 

   ແລະເປັນຄນົກໍ້ຳໃນກຳນປະສມົເຫລົໍ້ຳ 

 23 ຜ ໍ້ທີື່ ຕດັສິນໃຫໍ້ຄນົຮໍ້ຳຍວື່ຳບ ື່ ມຄີວຳມຜິດ ເພຳະຕນົໄດໍ້ຮບັສິນບນົ 

   ແລະຖອດເອົຳຄວຳມຊອບທ  ຳໄປຈຳກຜ ໍ້ ຊອບທ  ຳ 

 24 ເຫດສະນ ັໍ້ນ ແປວໄຟໄໝໍ້ເຟ ອງເຂົໍ້ຳສນັໃດ ແລະໄຟເຜົຳຜຳນຫຍໍ້ຳແຫໍ້ງສນັໃດ 

   ຮຳກຂອງພວກເຂົຳກ ຈະເປັນຄ ກບັ ຄວຳມເປ ື່ ອຍເນົື່ ຳ 

  ແລະດອກບຳນຂອງພວກເຂົຳຈະປິວໄປຄ ກບັຂີໍ້ຝຸື່ນດນິສນັນ ັໍ້ນ 

   ເພຳະວື່ຳພວກເຂົຳປະຖິໍ້ມພຣະບນັຍດັຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງຈກັກະວຳນ 

  ແລະໄດໍ້ໜິື່ ນປະໝຳດພຣະຄ  ຳຂອງອງົບ ລິສດຸແຫື່ງ ອິສຣາເອນ 
 25 ເຫດສະນ ັໍ້ນ ພຣະພິໂລດຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈ ື່ງພຸື່ງຂ ໍ້ນຕ ື່ ສ ໍ້ຊນົຊຳດຂອງພຣະອງົ 

   ແລະພຣະອງົໄດໍ້ຢຽດພຣະຫດັຂອງພຣະອງົອອກຕ ື່ ສ ໍ້ພວກເຂົຳ ແລະຕພີວກເຂົຳ 

  ພ ເຂົຳທງັຫລຳຍກ ສ ັື່ນສະເທ ອນ ແລະຊຳກສບົຂອງພວກເຂົຳຖ ກຈກີຂຳດກຳງຖະໜນົ 

   ເຖງິປຳນນ ັໍ້ນກ ຕຳມ ພຣະພິໂລດຂອງພຣະອງົ ກ ບ ື່ ໄດໍ້ຫນັກບັ 

  ແຕື່ພຣະຫດັຂອງພຣະອງົກ ຍງັຢຽດອອກຢ ື່. 

 26 ພຣະອງົຈະຍກົທງຸສນັຍຳນໃຫໍ້ແກື່ປະຊຳຊຳດທີື່ ຢ ື່ຫື່ຳງໄກ 

   ແລະຈະຜິວພຣະໂອດເອີໍ້ນພວກເຂົຳມຳຈຳກທີື່ ສດຸປຳຍແຜື່ນດນິໂລກ 

  ແລະເບິື່ ງແມ ພວກເຂົຳຈະມຳຢື່ຳງວື່ອງໄວ ແລະຮບີຮໍ້ອນ. 

 27 ບ ື່ ມຜີ  ໍ້ໃດໃນພວກເຂົຳຈະອື່ອນເພຍ 

   ບ ື່ ມຜີ  ໍ້ໃດຈະສະດດຸລ ົໍ້ມ ບ ື່ ມຜີ  ໍ້ໃດຈະຫລບັສະໜິດ 

  ຫລ  ຜໍ້ຳມດັແອວຈກັຜ ນໜ ື່ ງກ ຈະບ ື່ ຫລດຸ ສຳຍຮດັເກບີກ ຈະບ ື່ ຂຳດຈກັສຳຍໜ ື່ ງ 

 28 ລ ກທະນ ຂອງພວກເຂົຳກ ແຫລມ ບນັດຳຄນັທະນ ຂອງພວກເຂົຳກ ກ ົື່ງໄວໍ້ 

   ງ ື່ຳມຕນີມ ໍ້ຳທງັຫລຳຍຂອງພວກເຂົຳຈະເປັນເໝ ອນກບັຫີນເຫລັກໄຟ 

  ແລະລ ໍ້ຂອງພວກເຂົຳຄ ລມົຫວົກດຸ 

 29 ສຽງຮໍ້ອງຄຳງຂອງພວກເຂົຳຄ ສຽງຮໍ້ອງຂອງສິງໂຕແມ ື່ ຄ ສິງໜຸື່ມ 

   ພວກເຂົຳເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນຈະຮໍ້ອງແຜດສຽງ ແລະໂອບເຫຍ ື່ ອຂອງຕນົ 

  ພວກເຂົຳຈະຂນົເອົຳໄປ ແລະບ ື່ ມຜີ  ໍ້ໃດຊື່ວຍເຫຍ ື່ ອນ ັໍ້ນໃຫໍ້ພ ົໍ້ນໄດໍ້. 

 30 ໃນມ ໍ້ນ ັ ໍ້ນ ພວກເຂົຳທງັຫລຳຍຈະຮໍ້ອງຢ ື່ເໜ ອເຫຍ ື່ ອຄ ສຽງຄະນອງຂອງນ  ໍ້ຳທະເລ 

   ແລະຖໍ້ຳມຜີ ໍ້ໜ ື່ ງຜ ໍ້ໃດເບິື່ ງທີື່ ແຜື່ນດນິ ເບິື່ ງແມ ຄວຳມມ ດມດິ ກບັຄວຳມທກຸໃຈ 

  ແລະຄວຳມສະຫວື່ຳງແຫື່ງຟໍ້ຳສະຫວນັ ກ ມ  ດລງົ. 



1163 ເອຊາຢາ 6 
ບົດທີ 6 

ພຣະເຈົ້າຊົງເລືອກເອຊາຢາເປັນຜ ້ປະກາດພຣະຄຳ 
1ໃນ ປີ ທີື່  ກະສດັ ອຸດຊີຢາ ສິໍ້ນ ພະ ຊນົ ນ ັໍ້ນ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຫັນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ປະທບັ ເທິງ 

ບນັລງັ ສ ງ         ແລະ ສະຫງ ື່ຳ ລຳສີ         ເຄ ື່ ອງ ສະຫລອງ ຂອງ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ເຕັມ ພຣະວຫິຳນ.          
2ຢ ື່ ເໜ ອ ພຣະອງົ ມີ ເທວະດຳ ເຊລຳ ພິມ ຫລຳຍ ຕນົ ຢ ນ ຢ ື່ ເຊລຳ ພິມ ແຕື່ ລະ ອງົ ມີ ປີກ ຫກົ ປີກ         ເພິື່ ນ 

ເອົຳ ສອງ ປີກ ປກົ ໜໍ້ຳ         ສອງ ປີກ ປກົ ຕວົ         ແລະ ອີກ ສອງ ປີກ ໃຊໍ້ ບນິ ໄປ.          
3ເທວະດຳ ນີໍ້ ເອີໍ້ນ ໃສື່ ກນັ ແລະ ກນັ ວື່ຳ,          

  “ບ ລິສດຸ! ບ ລິສດຸ! ບ ລິສດຸ!ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງຈກັກະວຳນຊງົບ ລິສດຸ 

   ພຣະລດັສະໝີຂອງພຣະອງົແຜື່ກະຈຳຍໄປທົື່ວໂລກ.” 
4ສຽງ ຮໍ້ອງ ຂອງ ພວກ ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຮຳກ ຖຳນ ຂອງ ພຣະວຫິຳນ ສ ັື່ນ ສະເທ ອນ         ແລະ ມີ ຄວນັ 

ເຕັມ ພຣະວຫິຳນ ນ ັໍ້ນ.          
5ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຮບັ ເຄຳະ ແລະ ໝດົ ຫວງັ ແລໍ້ວ!         ຄ  ຳ ເວົໍ້ຳ ທກຸ ໆ         ຄ  ຳ ທີື່  

ອອກ ຈຳກ ປຳກ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ລໍ້ວນ ແຕື່ ເປັນ ບຳບ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຢ ື່ ນ  ຳ ຊນົ ຊຳດ ທີື່  ເວົໍ້ຳ ແຕື່ ບຳບ ຫຍຳບ 

ຄຳຍ         ບດັ ນີໍ້         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຫັນ ກະສດັ         ຄ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງ ຈກັກະວຳນ ກບັ ຕຳ ຕນົ ເອງ ແລໍ້ວ.”          
6-7ຕ ື່  ມຳ         ມີ ເທວະດຳ ເຊລຳ ພິມ ຕນົ ໜ ື່ ງ ບນິ ມຳ ຫຳ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ເທວະດຳ ຕນົ ນີໍ້ ໄດໍ້ ຄີບ ຖື່ຳນ ໄຟ 

ແດງ ມຳ ຈຳກ ແທື່ນ ບ ຊຳ         ແລໍ້ວ ເອົຳ ຖື່ຳນ ນ ັໍ້ນ ແປະ ໃສື່ ປຳກ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ພໍ້ອມ ກບັ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ສິື່ ງ ນີໍ້ ໄດໍ້ 

ຖ ກ ປຳກ ເຈົໍ້ຳ ແລໍ້ວ         ຄວຳມ ຜິດ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ກ  ຖ ກ ຍກົເລີກ         ແລະ ບຳບ ກ  ໄດໍ້ ຮບັ ອະໄພ.”          
8ແລໍ້ວ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຍນິ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ຖຳມ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ຈະ ໃຊໍ້ ຜ ໍ້ ໃດ ໄປ?         ໃຜ ຈະ ເປັນ ຜ ໍ້ ສ ົື່ງ 

ຂື່ຳວ ຕຳງ ເຮົຳ?”         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ທ ນ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ໄປ ດອກ         ໂຜດ ໃຊໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ທໍ້ອນ.”         

9ດໍ້ວຍ 

ເຫດ ນີໍ້         ພຣະອງົ ຈ ື່ງ ຊງົ ສ ັື່ງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄປ ບອກ ປະຊຳຊນົ ວື່ຳ,          

  “ເຖງິພວກເຈົໍ້ຳຈະຟງັຫລຳຍປຳນໃດ ພວກເຈົໍ້ຳກ ຈະບ ື່ ເຂົໍ້ຳໃຈ 

   ຈະເບິື່ ງຄກັປຳນໃດ ກ ຈະບ ື່ ຮ  ໍ້ວ ື່ຳແມ ື່ນຫຍງັຈະເກດີຂ ໍ້ນ.” 

 10 ແລໍ້ວພຣະອງົຊງົບອກຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳວື່ຳ, 

  “ຈ ົື່ງເຮັດໃຫໍ້ຈດິໃຈຂອງຊນົຊຳດນີໍ້ມ  ດມນົ ຫ ໜວກ ຕຳບອດ 

   ເພ ື່ ອບ ື່ ໃຫໍ້ພວກເຂົຳເຫັນຮຸື່ງ ຫລ ໄດໍ້ຍນິ 

  ແລະເຂົໍ້ຳໃຈໄດໍ້ ແລໍ້ວພວກເຂົຳຈະບ ື່ ກບັຄ ນມຳຫຳເຮົຳ ແລະຖ ກຮກັສຳໃຫໍ້ດ.ີ” 

 11 ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳໄດໍ້ທ ນຖຳມວື່ຳ, 

  “ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະໃຫໍ້ເປັນຢ ື່ຢື່ຳງນີໍ້ເຫິງປຳນໃດ?” 

  ພຣະອງົໄດໍ້ຕອບວື່ຳ, 

  “ຈນົເທົື່ ຳຫວົເມ  ອງທງັຫລຳຍຖ ກທ  ຳລຳຍຮໍ້ຳງເປົື່ ຳ 

   ໝ ື່ບໍ້ຳນທງັຫລຳຍບ ື່ ມຄີນົອຳໄສຢ ື່ 

  ແລະຜ ນແຜື່ນດນິງຽບເຫງຳົເປົື່ ຳປື່ຽວ. 

 12 ເຮົຳຈະກວຳດຕໍ້ອນຝ ງຄນົອອກໜີໄປໄກໆ 
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   ໃຫໍ້ດນິດອນຕອນຫຍໍ້ຳໂສກເສົໍ້ຳເຫງຳົຫງອຍ. 

 13 ເຖງິແມ ື່ນວື່ຳຍງັເຫລ ອຄນົຢ ື່ໃນນ ັໍ້ນພຽງໜ ື່ ງໃນສິບກ ຈະຖ ກທ  ຳລຳຍຄ ກນັ 

   ຊ ື່ ງຈະເປັນເໝ ອນຕ ົໍ້ນສນົທີື່ ຖ ກຕດັເຫລ ອແຕື່ຕ .” 

  ຕ ນ ັໍ້ນໝຳຍເຖງິກຳນຮ ໍ້ຟ ໍ້ນກຳນເປັນໄພື່ພນົຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຂ ໍ້ນໃໝື່. 

ບົດທີ 7 
ພະຄຳສຳລັບກະສັດອາຮາດ 

1ໃນ ລຳຊະກຳນ ອາຮາດ ກະສດັ ຢ ດາ ນ ັໍ້ນ         ສງົຄຳມ ໄດໍ້ ລະເບດີ ຂ ໍ້ນ         (ອາຮາດ ເປັນ ໂອລດົ ຂອງ 

ໂຢທາມ          ແລະ ໂຢທາມ ເປັນ ໂອລດົ ຂອງ ອຸດຊີຢາ)         ຄ          ເຣຊິນ ກະສດັ ຊີເຣຍ ກບັ ເປກາ          ໂອລດົ 

ຂອງ ກະສດັ ເຣມາລຢີາ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ          ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ໂຈມ ຕ ີນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ          ແຕື່ ພວກ ເພິື່ ນ ບ ື່  

ສຳມຳດ ຍ ດ ເອົຳ ເມ  ອງ ນີໍ້ ໄດໍ້.         

2ເມ  ື່ອ ກະສດັ ຢ ດາ ຊງົ ຊຳບ ຂື່ຳວ ວື່ຳ         ກອງທບັ ຊີເຣຍ ໄດໍ້ ຕຽມ ພໍ້ອມ ຢ ື່ 

ໃນ ເຂດ ແດນ ອິສຣາເອນ          ພຣະອງົ ພໍ້ອມ ທງັ ປະຊຳຊນົ ກ  ຢໍ້ຳນ         ແລະ ໃຈ ສ ັື່ນ ເໝ ອນ ຈະ ຂຳດໃຈ 

ຕຳຍ.          
3ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ບອກ ເອຊາຢາ ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ ກບັ ເອຊາຢາ ຊຸບ         ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ຈ ົື່ງ ໄປ ເຝົໍ້ຳ 

ກະສດັ ອາຮາດ ຢ ື່ ບື່ອນ ທີື່  ຮື່ອງນ  ໍ້ຳ ໄຫລ ມຳ ສດຸ         ເທິງ ຖະໜນົ ບື່ອນ ເຮັດ ແຜື່ນ ຜໍ້ຳ.         

4ເພ ື່ ອ ບອກ ໃຫໍ້ 

ເພິື່ ນ ສະຫງບົ ຈດິ ສະບຳຍ ໃຈ         ຢື່ຳ ຢໍ້ຳນ         ຫລ  ທກຸ ໃຈ ເລີຍ         ເພຳະວື່ຳ         ຄວຳມ ຄຽດ ແຄໍ້ນ ຂອງ ກະສດັ 

ເປກາ          ກະສດັ ເຣຊິນ          ແລະ ປະຊຳຊນົ ຊີເຣຍ ນ ັໍ້ນ         ບ ື່  ເປັນ ອນັຕະລຳຍ ຮໍ້ຳຍ ແຮງ ຫຍງັ ດອກ         ພວກ 

ເຂົຳ ເປັນ ເໝ ອນ ໂດໍ້ນ ໄຟ ມອດ         ຊ ື່ ງ ຍງັ ແຕື່ ຄວນັ.         

5ຊີເຣຍ ພໍ້ອມ ທງັ ອິສຣາເອນ ກະສດັ ເປກາ ໄດໍ້ 

ຄິດ ກຳນ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ         ພວກ ເຂົຳ ຕ ັໍ້ງໃຈ ຈະ ບກຸລກຸ ປະເທດ ຢ ດາ.         

6ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ຢໍ້ຳນ         ແລະ ຍ ດ ເອົຳ 

ເປັນ ເມ  ອງ ຂ ໍ້ນ         ແລໍ້ວ ຕ ັໍ້ງ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຕາເບເອນ ເປັນ ກະສດັ ປກົຄອງ ປະເທດ ນີໍ້.         

7ແຕື່ ເຮົຳ ຄ  

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂ  ປະກຳດ ວື່ຳ          

  “ເລ ື່ ອງຈະບ ື່ ເກດີຂ ໍ້ນດອກ 

   ເພຳະວື່ຳ ຊີເຣຍ ບ ື່ ມກີ  ຳລງັລ ື່ ນ ດາມາເຊ. 
 8 ແລະ ດາມາເຊ ກ ບ ື່ ມກີ  ຳລງັລ ື່ ນກະສດັ ເຣຊິນ  

   ສື່ວນ ອິສຣາເອນ ນ ັໍ້ນ ກ ຈະສິໍ້ນສດຸຄວຳມເປັນຊຳດພຳຍໃນຫກົສິບຫໍ້ຳປີ. 

 9 ເພຳະ ອິສຣາເອນ ບ ື່ ມກີ  ຳລງັລ ື່ ນນະຄອນ ຊາມາເຣຍ  

   ແລະ ຊາມາເຣຍ ກ ບ ື່ ມກີ  ຳລງັລ ື່ ນກະສດັ ເປກາ. 
  ແນື່ນອນ ຖໍ້ຳຄວຳມເຊ ື່ ອຂອງເຈົໍ້ຳບ ື່ ຫລຳຍ ເຈົໍ້ຳກ ຈະຢ ື່ບ ື່ ໄດໍ້.” 

ໝາຍສຳຄັນກູ່ຽວກັບເອມານ ເອນ 
10-11ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ຕ ື່  ອາຮາດ ອີກ ວື່ຳ         ຈ ົື່ງ ຂ  ໃຫໍ້ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ສະແດງ 

ໝຳຍ ສ  ຳຄນັ ຈຳກ ແດນ ຄນົ ຕຳຍ         ຫລ  ຈຳກ ຟໍ້ຳ ສະຫວນັ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ເຫັນ.         

12ອາຮາດ ໄດໍ້ ທ ນ ຕອບ ວື່ຳ,         

“ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ບ ື່  ຂ  ໃຫໍ້ ສະແດງ ໝຳຍ ສ  ຳຄນັ         ແລະ ຈະ ບ ື່  ທດົ ລອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ.”         

13ເອຊາຢາ ຈ ື່ງ 

ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ລຳຊະວງົ ດາວິດ ເອີຍ         ຈ ົື່ງ ຟງັ ເທີໍ້ນ         ແຕື່ ກີໍ້ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ບ ື່  ພ ໃຈ ຈນົ ພວກ 
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ເຂົຳ ອດົທນົ ບ ື່  ໄດໍ້         ບດັ ນີໍ້         ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ອດົທນົ ບ ື່  ໄດໍ້ ອີກ.         

14ດໍ້ວຍ ເຫດ ນ ັໍ້ນ         ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ ຈ ື່ງ ຈະ ຊງົ ສະແດງ ໝຳຍ ສ  ຳຄນັ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ເຫັນ ດ ັື່ງນີໍ້         ຄ  ຍງິ ສຳວ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ຖ ພຳ         ແລະ ອອກລ ກ 

ມຳ ເປັນ ຊຳຍ         ນຳງ ຈະ ຕ ັໍ້ງ ຊ ື່  ໃຫໍ້ ລ ກ ນີໍ້ ວື່ຳ,         “ເອມານ ເອນ”         

15ເມ  ື່ອ ເວລຳ ເພິື່ ນ ໃຫຍື່ ພ  ຮ ໍ້ຈກັ ຜິດ ຈກັ ຖ ກ 

ໄດໍ້ ແລໍ້ວ         ເພິື່ ນ ຈະ ຮບັ ປະທຳນ ນ  ໍ້ຳ ນມົ         ແລະ ນ  ໍ້ຳເຜິໍ້ງ ເປັນ ອຳຫຳນ.         

16ກື່ອນ ເວລຳ ເພິື່ ນ ຮ ໍ້ຈກັ ຄວຳມ 

ນ ັໍ້ນ         ແຜື່ນດນິ ຂອງ ກະສດັ ສອງ ອງົ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ຢໍ້ຳນ ຈະ ເພພງັ ຮໍ້ຳງ ເປົື່ ຳ.         

17ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ຊງົ ບນັ-

ດຳນ ໃຫໍ້ ມ ໍ້ ອນັ ໂຫດຮໍ້ຳຍ ມຳ ຖ ກ ເຈົໍ້ຳ         ຖ ກ ປະຊຳຊນົ         ແລະ ພະລຳຊະວງັ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈະ ໂຫດ-

ຮໍ້ຳຍ ກວື່ຳ ທກຸ ໆ         ມ ໍ້ ທີື່  ເຄີຍ ມີ ມຳ         ຕ ັໍ້ງແຕື່ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ອິສຣາເອນ ແຍກ ອອກ ຈຳກ ຢ ດາ          ຄ  ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ 

ກະສດັ ອັດຊີເຣຍ ຈະ ມຳ ທ  ຳລຳຍ.          
18ເມ  ື່ອ ເວລຳ ນ ັໍ້ນ ມຳ ເຖງິ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ຊງົ ຜິວ ພຣະໂອດ ເອີໍ້ນ ເອົຳ ຄນົ ເອຢິບ ມຳ ຈຳກ ຄນົ 

ຕ ົໍ້ນ ກ  ຳເນດີ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ນນິ ເໝ ອນ ຝ ງ ເຫລ ອກ ມຳ         ແລະ ຜິວ ເອົຳ ຄນົ ອັດຊີເຣຍ ມຳ ຈຳກ ປະເທດ ຂອງ 

ພວກ ເຂົຳ ເໝ ອນ ຝ ງ ເຜິໍ້ງ.         

19ພວກ ເຂົຳ ຈະ ມຳ ເຕັມ ຢ ື່ ໃນ ຮື່ອມ ພ          ໃນ ຖ  ໍ້ຳ         ໃນ ໂງ ື່ນ ຫີນ         ໃນ ຟຸື່ມ ໄມ ໍ້         

ແລະ ເດີື່ ນ ຫຍໍ້ຳ.          
20ເມ  ື່ອ ເວລຳ ນ ັໍ້ນ ມຳ ເຖງິ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ຈ ໍ້ຳງ ເອົຳ ຊື່ຳງຕດັຜມົ ຈຳກ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ເອຟຣາດ ເບ ໍ້ອງ 

ນ ັໍ້ນ         ຄ  ກະສດັ ອັດຊີເຣຍ          ເພິື່ ນ ຈະ ແຖ ໜວດ ແຖ ຜມົ         ແລະ ແຖ ຂນົ ໃນ ຕນົ ຕວົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຖິໍ້ມ.          
21-22ເມ  ື່ອ ເວລຳ ນ ັໍ້ນ ມຳ ເຖງິ         ແມ ື່ນ ແຕື່ ຊຳວນຳ ທີື່  ມີ ງວົ ນໍ້ອຍ ພຽງ ແຕື່ ໂຕ ດຽວ         ແລະ ມີ ແບໍ້ ພຽງ ສອງ 

ໂຕ         ກ  ຈະ ມີ ນ  ໍ້ຳ ນມົ ກນິ ພຽງພ  ກບັ ຄວຳມ ຕໍ້ອງກຳນ         ແລະ ຄນົ ທງັ ປວງ ທີື່  ລອດ ຊວີດິ ເຫລ ອ ຢ ື່ ໃນ ປະ-

ເທດ         ຈະ ໄດໍ້ ກນິ ນ  ໍ້ຳ ນມົ         ແລະ ນ  ໍ້ຳເຜິໍ້ງ ເປັນ ອຳຫຳນ.          
23ເມ  ື່ອ ເວລຳ ນ ັໍ້ນ ມຳ ເຖງິ         ສວນ ດ ີທີື່  ມີ ຕ ົໍ້ນ ອະງ ຸື່ນ ພນັ ຕ ົໍ້ນ         ແລະ ມີ ລຳຄຳ ໜ ື່ ງ ພນັ ຫລຽນ         ກ  ຈະ ເຕັມ 

ໄປ ດໍ້ວຍ ໜຳມ         ແລະ ໄມ ໍ້.         

24ທງັ ຈະ ບ ື່  ມີ ໃຜ ກໍ້ຳ ໄປ ໃນ ສວນ ນ ັໍ້ນ         ເວັໍ້ນ ໄວໍ້ ແຕື່ ຜ ໍ້ ທີື່  ມໜີໍ້ຳ ທະນ  ເປັນ ອຳ-

ວດຸ         ຈ ື່ງ ຈະ ໄປ ໄດໍ້         ທົື່ວ ທງັ ປະເທດ ຈະ ເຕັມ ໄປ ດໍ້ວຍ ໄມ ໍ້         ແລະ ຕ ົໍ້ນ ໜຳມ.         

25ພ  ທກຸ ໜື່ວຍ ທີື່  ເຄີຍ ປ ກ ຢ ື່ 

ທ  ຳ ກນິ ຈະ ມີ ແຕື່ ໜຳມ         ຈະ ບ ື່  ມີ ໃຜ ຂ ໍ້ນ ໄປ ທີື່  ນ ັໍ້ນ         ມນັ ຈະ ເປັນ ບື່ອນ ງວົ ຄວຳຍ         ແລະ ແກະ ກນິ ຫຍໍ້ຳ.          

ບົດທີ 8 
ລ ກຊາຍຂອງເອຊາຢາ 

1ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ຕ ື່  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ເອົຳ ປໍ້ຳຍ ແຜື່ນ ໃຫຍື່ ມຳ ແຜື່ນ ໜ ື່ ງ         ແລໍ້ວ ຂຽນ 

ໜງັສ  ໂຕ ໃຫຍື່ ລງົ ໃສື່ ວື່ຳ         ມາເຮີ ຊຳ ລຳນ ຫດັ ສະ ບດັ.         

2ແລໍ້ວ ໃຫໍ້ ເອົຳ ຄນົ ທີື່  ໄວໍ້ໃຈ ໄດໍ້ ສອງ ຄນົ         ຄ          

ປະໂລຫິດ ອ ຣີຢາ ແລະ ເຊຄາຣີຢາ          ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຢເບເຣກີຢາ ມຳ ເປັນ ພະຍຳນ.”          
3ແລໍ້ວ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກ  ສມົສ ື່ ຢ ື່ ຮື່ວມ ກບັ ພນັ ລະ ຍຳ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ນຳງ ຈ ື່ງ ຖ ພຳ         ແລະ ອອກລ ກ ມຳ 

ເປັນ ຜ ໍ້ ຊຳຍ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ບອກ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ,         

4“ຈ ົື່ງ ເອີໍ້ນ ຊ ື່  ມນັ ວື່ຳ         ມາເຮີ ຊຳ ລຳນ ຫດັ ສະ 

ບດັ         ເພຳະ ກື່ອນ ເດັກນໍ້ອຍ ຜ ໍ້ ນີໍ້ ໃຫຍື່ ຂ ໍ້ນ ມຳ ພ  ຮ ໍ້ຈກັ ເອີໍ້ນ ພ ື່  ແມ ື່ ໄດໍ້         ຊບັ ສມົບດັ ທງັ ໝດົ ໃນ ເມ  ອງ ດາ-
ມາເຊ          ແລະ ສິື່ ງ ຂອງ ທີື່  ຍຳດ ຊງີ ມຳ ໄດໍ້ ຈຳກ ຊາມາເຣຍ          ຈະ ຖ ກ ກະສດັ ອັດຊີເຣຍ ຍ ດ ເອົຳ ໄປ ໝດົ.”          

ກະສັດອັດຊີເຣຍຈະສະເດັດມາ 
5-6ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ຍໍ້ອນ ວື່ຳ ປະຊຳຊນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ປະຕເິສດ ຮື່ອງນ  ໍ້ຳ ຊີໂລອາ ທີື່  ງຽບ 
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ສະຫງດັ         ແລະ ຢໍ້ຳນ ກວົ ກະສດັ ອັດຊີເຣຍ          ແລະ ກະສດັ ເປກາ.         

7ເຮົຳ ຄ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຈ ື່ງ ຈະ 

ໃຫໍ້ ກະສດັ ອັດຊີເຣຍ ພໍ້ອມ ກອງທບັ ທງັ ໝດົ ຂອງ ພະ ອງົ ມຳ ໂຈມ ຕ ີຢ ດາ          ກອງທບັ ນີໍ້ ຈະ ບກຸລກຸ ໄປ 

ເໝ ອນ ນ  ໍ້ຳ ເອຟຣາດ ໄຫລ ນອງ ລ ົໍ້ນ ຕຳຝ ັື່ງ.         

8ຄນົ ຢ ດາ ຈະ ຖ ກ ກວຳດ ເອົຳ ໄປ ເໝ ອນ ກບັ ຖ ກ ກະແສ-

ນ  ໍ້ຳ ພດັ         ກອງທບັ ນີໍ້ ຈະ ຂະຫຍຳຍ ໄປ ທົື່ວ ເຂດ ແດນ         ແລະ ຄວບ ຄມຸ ທກຸ ໆ         ສິື່ ງ.”         ແຕື່ ວື່ຳ         ພຣະເຈົ້າ 

ຊງົ ຢ ື່ ກບັ ເຮົຳ!         ປີກ ຂອງ ພຣະອງົ ຊງົ ປກົ ຄມຸ ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ.          

 9 ຊນົຊຳດທງັຫລຳຍເອີຍ ພວກເຈົໍ້ຳຈ ົື່ງພຳກນັຢໍ້ຳນ! 

   ບນັດຳປະເທດໄກທງັໝດົຈ ົື່ງຟງັເດີໍ້! ຈ ົື່ງຕຽມຕວົສ ໍ້ ແຕື່ຈ ົື່ງຢໍ້ຳນ! 

 10 ຈ ົື່ງວຳງແຜນໄວໍ້ ແຕື່ຈະບ ື່ ສ  ຳເລັດ ຈ ົື່ງປ ກສຳຫຳລ ກນັ! 

   ແຕື່ມນັຈະບ ື່ ມປີະໂຫຍດຫຍງັ ເພຳະວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົຢ ື່ກບັເຮົຳ. 

ພຣະຜ ້ເປັນເຈົ້າຊົງເຕືອນຜ ້ປະກາດພຣະທຳ 
11ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ເຕ ອນ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ດໍ້ວຍ ລິດທຳນພຸຳບ ອນັ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ຂອງ ພຣະອງົ ວື່ຳ         ບ ື່  ໃຫໍ້ 

ເຮັດ ຕຳມ ທຳງ ທີື່  ຊນົ ຊຳດ ນີໍ້ ເຮັດ ກນັ         ພຣະອງົ ຊງົ ບອກ ວື່ຳ,          

 12 “ຢື່ຳຮື່ວມແຜນກຳນກະບດົນ  ຳປະຊຳຊນົນີໍ້ ແລະຢື່ຳຢໍ້ຳນສິື່ ງທີື່ ພວກເຂົຳຢໍ້ຳນ. 

 13 ຈ ົື່ງລະນ ກວື່ຳ ເຮົຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງຈກັກະວຳນຊງົບ ລິສດຸ 

   ເຮົຳຜ ໍ້ດຽວທີື່ ເຈົໍ້ຳຈະຕໍ້ອງຢໍ້ຳນ. 

 14 ຍໍ້ອນວື່ຳຄວຳມບ ລິສດຸອນັເຕັມຂະໜຳດຂອງເຮົຳນ ັໍ້ນ 

   ເຮົຳຈ ື່ງເປັນເໝ ອນຫີນທີື່ ຕ  ຳຕນີປະຊຳຊນົ 

  ແລະເປັນເໝ ອນແຮໍ້ວທີື່ ຫໍ້ຳງໃສື່ປະຊຳຊນົ ຢ ດາ  

   ໃສື່ ອິສຣາເອນ ແລະ ເຢຣ ຊາເລັມ. 
 15 ມຫີລຳຍຄນົຈະຕ  ຳສະດດຸລ ົໍ້ມ ພວກເຂົຳຈະຖ ກບໍ້ວງແຮໍ້ວ 

   ແລະລ ົໍ້ມລງົເປັນບຳດແຜ.” 

ເຕືອນບໍ່ໃຫ້ຖາມເອົາຄວາມນຳຜີ 
16ພວກ ສຳວກົ ທງັຫລຳຍ ເອີຍ         ຈ ົື່ງ ປະພ ດ ປະຕບິດັ ພະ ຄ  ຳ ທີື່  ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ປະທຳນ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ 

ນ ັໍ້ນ ເດີໍ້.         

17ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ລີໍ້ ບ ື່  ໃຫໍ້ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ພຣະອງົ ເຫັນ         ແຕື່ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກ  ເຊ ື່ ອ ໄວໍ້ ວຳງໃຈ 

ໃນ ພຣະອງົ.         

18ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຢ ື່ ທີື່  ນີໍ້ ກບັ ພວກ ລ ກ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ປະທຳນ ໃຫໍ້         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ແຫື່ງ ຈກັກະວຳນ ຊງົ ປະທບັ ຢ ື່ ບນັລງັ ເທິງ ພ  ຊີໂອນ          ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກບັ ພວກ ລ ກ ຊຳຍ ເປັນ ເໝ ອນ ພຣະ-

ຄ  ຳ ທີື່  ເປັນ ໝຳຍ ສ  ຳຄນັ         ຕ ື່  ຊຳວ ອິສຣາເອນ.         

19ປະຊຳຊນົ ຈະ ບອກ ໃຫໍ້ ພວກ ທື່ຳນ ຖຳມ ເອົຳ ຄວຳມ 

ຈຳກ ພວກ ໝ ມ          ແລະ ໝ ຜີ ຊ ື່ ງ ເວົໍ້ຳ ອອດ ໆ         ແອດ ໆ         ຢ ື່ ໃນ ລ  ຳ ຄ          ພວກ ເຂົຳ ຈະ ບອກ ວື່ຳ,         “ກື່ອນ ອ ື່ ນ 

ໝດົ         ປະຊຳຊນົ ຄວນ ຈະ ຖຳມ ເອົຳ ຄວຳມ ນ  ຳ ຜີ         ແລະ ປ ກສຳ ນ  ຳ ຄນົ ຕຳຍ ແທນ ຄນົ ເປັນ.”         

20ພວກ 

ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ຕອບ ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ຟງັ ພຣະຄ  ຳ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ປະທຳນ ໃຫໍ້         ຢື່ຳ ຟງັ ຄວຳມ ຜີ         

ເພຳະວື່ຳ         ສິື່ ງ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ບອກ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ເຮັດ ນ ັໍ້ນ         ມນັ ບ ື່  ດ.ີ”          

ເວລາທີ່ຍາກລຳບາກ 
21-22ປະຊຳຊນົ ຈະ ຊດັເຊ ພະເນຈອນ ໄປ ທົື່ວ ທງັ ປະເທດ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ໝດົ ຫວງັ         ແລະ ອ ດ ຢຳກ         
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ເມ  ື່ອ ພວກ ເຂົຳ ຫິວ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຄຽດ ແຄໍ້ນ         ແລະ ປໍ້ອຍ ດື່ຳ ກະສດັ ກບັ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ຕນົ         ພວກ ເຂົຳ 

ອຳດ ຈະ ເງຍີ ໜໍ້ຳ ຂ ໍ້ນ ຟໍ້ຳ         ຫລ  ກ ົໍ້ມ ລງົ ດນິ         ແຕື່ ຈະ ບ ື່  ທນັ ເຫັນ ຫຍງັ         ຈະ ມີ ແຕື່ ຄວຳມທກຸ ໃຈ         ແລະ 

ຄວຳມ ມ ດ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຖ ກ ຂບັ ໄລື່ ໄປ ໃນ ຄວຳມ ມ ດ ອນັ ໜໍ້ຳ ຢໍ້ຳນ ກວົ         ແລະ ຈະ ໜີ ໄປ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຈຳກ 

ເວລຳ ອນັ ຍຳກ ລ  ຳບຳກ ນີໍ້ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້.          

ບົດທີ 9 
ກະສັດໃນອະນາຄົດ 

1ແຜື່ນດນິ ຂອງ ຕະກ ນ ເຊບ ລ ນ          ແລະ ນັບທາລ ີເຄີຍ ເຊ ື່ ອມ ເສຍ ສກັ ສມີຳ ເທ ື່ ອ ໜ ື່ ງ ແລໍ້ວ         ແຕື່ ໃນ 

ພຳຍ ຄ ັໍ້ງ ໜໍ້ຳ ແຜື່ນດນິ ນີໍ້ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ທະເລ ເມດິແຕຣາເນ ເບ ໍ້ອງ ຕຳເວັນ ອອກ ຫຳ ຟຳກ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ 

ເບ ໍ້ອງ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ເຖງິ ຄາລເີລ          ບື່ອນ ຊຳວ ຕື່ຳງ ດໍ້ຳວ ອຳໄສ ຢ ື່         ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ຄວຳມ ຈະເລີນ ຮຸື່ງເຮ ອງ.          

 2 ປະຊຳຊນົຜ ໍ້ດ  ຳເນນີຢ ື່ໃນຄວຳມມ ດ 

   ກ ໄດໍ້ຮບັແສງສະຫວື່ຳງຢື່ຳງຫລວງຫລຳຍ 

  ພວກເຂົຳຢ ື່ໃນແຜື່ນດນິມ  ດ 

   ແຕື່ບດັນີໍ້ແສງສະຫວື່ຳງໄດໍ້ສື່ອງເຖງິພວກເຂົຳແລໍ້ວ. 

 3 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະອງົຊງົໃຫໍ້ພວກເຂົຳມ ີ

   ຄວຳມມ ື່ວນຊ ື່ ນຫລຳຍ 

  ຊງົໃຫໍ້ພວກເຂົຳໄດໍ້ຮບັຄວຳມສກຸ 

   ພວກເຂົຳຍນິດໃີນສິື່ ງທີື່ ພຣະອງົຊງົກະທ  ຳ 

  ເໝ ອນດ ັື່ງຄນົຍນິດເີມ  ື່ອຍຳມເກບັກື່ຽວ 

   ຫລ ເໝ ອນດ ັື່ງຄຳວທີື່ ພວກເຂົຳແບື່ງປນັຂອງທີື່ ຍ ດມຳໄດໍ້. 

 4 ເພຳະວື່ຳພຣະອງົຊງົຫກັແອກທີື່ ເຮັດໃຫໍ້ພວກເຂົຳໜກັໜື່ວງ 

   ກບັໄມ ໍ້ແສໍ້ທີື່ ພຳດບື່ຳພວກເຂົຳນ ັໍ້ນ 

  ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະອງົຊງົທ  ຳລຳຍຊນົຊຳດ 

   ທີື່ ກດົຂີື່ ຂ ົື່ມເຫັງໄພື່ພນົຂອງພຣະອງົ 

  ຢື່ຳງດຽວກນັກບັຊງົທ  ຳລຳຍກອງທບັຂອງ 

   ມີດີອານ ແຕື່ດນົນຳນມຳແລໍ້ວ. 

 5 ເກບີທກຸຄ ື່ຂອງທະຫຳນທີື່ ຮກຸຮຳນ 

   ພໍ້ອມທງັເສ ໍ້ອທກຸໂຕທີື່ ເປ ໍ້ອນເປິດໍ້ວຍເລ ອດ 

  ຈະຖ ກເຜົຳໄຟທ  ຳລຳຍຖິໍ້ມໝດົ. 

 6 ເດັກນໍ້ອຍຜ ໍ້ໜ ື່ ງໄດໍ້ເກດີມຳໃຫໍ້ເຮົຳແລໍ້ວ 

   ຊງົປະທຳນລ ກຊຳຍຜ ໍ້ໜ ື່ ງໃຫໍ້ເຮົຳ 

  ແລະພຣະອງົຈະຊງົເປັນຜ ໍ້ປກົຄອງຂອງເຮົຳ 

   ພຣະນຳມຂອງພຣະອງົຄ  “ທີື່ ປ ກສຳທີື່ ສະຫລຳດ 
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  ຫລກັແຫລມ” “ພຣະເຈົ້າ ຜ ໍ້ຊງົລິດ” 

   ອງົເປັນ ພຣະບິດາ ຕະຫລອດໄປ “ອງົສນັຕລິຳດ.” 

 7 ພຣະລຳຊະອ  ຳນຳດຂອງພຣະອງົຈະເພີື່ ມພ ນຂ ໍ້ນເລ ໍ້ອຍໆ 

   ລຳຊະອຳນຳຈກັຂອງພຣະອງົຈະມຄີວຳມສະຫງບົສກຸຕະຫລອດໄປ 

  ພຣະອງົຈະປກົຄອງສ ບຕ ື່ ກະສດັ ດາວິດ  

   ຈະຊງົໃຫໍ້ອ  ຳນຳດຢື່ຳງຖ ກຕໍ້ອງ ແລະຍດຸຕທິ  ຳ 

  ເລີື່ ມແຕື່ບດັນີໍ້ຈນົເຖງິເທົື່ ຳອຳວະສຳນ 

   ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ອງົຍິື່ ງໃຫຍື່ຈະຊງົກະທ  ຳກຳນນີໍ້ທງັໝດົ 

  ດໍ້ວຍຄວຳມຫວງແຫນ. 

ພຣະຜ ້ເປັນເຈົ້າຊົງລົງໂທດອິສຣາເອນ 
 8 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ຊງົພິພຳກສຳໂທດລຳຊະອຳນຳຈກັ ອິສຣາເອນ  

   ຄ ເຊ ໍ້ອສຳຍຂອງ ຢາໂຄບ ແລໍ້ວ. 

 9 ຄນົ ອິສຣາເອນ ທງັໝດົ ຮື່ວມທງັທກຸໆຄນົທີື່ ອຳໄສຢ ື່ໃນເມ  ອງ ຊາມາເຣຍ  

   ຈະຮ ໍ້ວ ື່ຳພຣະອງົໄດໍ້ຊງົກະທ  ຳກຳນນີໍ້ແລໍ້ວ 

  ຄ ພວກເຂົຳໄດໍ້ກ ື່ຳວດໍ້ວຍຄວຳມຍິື່ ງຈອງຫອງວື່ຳ, 

 10 ຕ ກທີື່ ສໍ້ຳງດໍ້ວຍດນິໄດໍ້ເພພງັລງົແລໍ້ວ ແຕື່ເຮົຳຈະສໍ້ຳງໃໝື່ດໍ້ວຍຫີນ 

   ຕ ົໍ້ນເດ ື່ ອຖ ກຕດັລງົແລໍ້ວ ແຕື່ເຮົຳຈະເອົຳຕ ົໍ້ນສນົໃສື່ແທນໄວໍ້.” 

 11 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ຊງົປກຸປັື່ນພວກສດັຕ  ອິສຣາເອນ  

   ໃຫໍ້ຕ ື່ ສ ໍ້ພວກເຂົຳ. 

 12 ຄ ພວກ ຊີເຣຍ ຢ ື່ທຳງທິດຕຳເວັນອອກ ແລະພວກ ຟີລິດສະຕີນ ຢ ື່ທຳງທິດຕຳເວັນຕກົ 

   ຈະອໍ້ຳປຳກກ ນກນິ ອິສຣາເອນ  

  ເຖງິປຳນນ ັໍ້ນ ພຣະພິໂລດຂອງພຣະອງົກ ຈະຍງັບ ື່ ສິໍ້ນສດຸ 

   ແລະພຣະຫດັກ ຈະຍງັຢຽດອອກລງົໂທດພວກເຂົຳຢ ື່. 

 13 ເຖງິແມ ື່ນວື່ຳພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງຈກັກະວຳນໄດໍ້ຊງົລງົໂທດ ອິສຣາເອນ ແລໍ້ວກ ຕຳມ 

   ພວກເຂົຳກ ຍງັບ ື່ ໄດໍ້ປື່ຽນໃຈກບັຄ ນມຳຫຳພຣະອງົເລີຍ. 

 14 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົລງົໂທດພວກຜ ໍ້ນ  ຳ ອິສຣາເອນ ກບັປະຊຳຊນົໃຫໍ້ໝດົໄປໃນມ ໍ້ດຽວ 

   ຄ ຈະຕດັຫວົຕດັຕນີພວກເຂົຳຖິໍ້ມ. 

 15 ຫວົນ ັໍ້ນແມ ື່ນຜ ໍ້ອຳວໂຸສ ແລະຄນົມກີຽດ 

   ຕນີແມ ື່ນຜ ໍ້ປະກຳດພຣະຄ  ຳທີື່ ສອນເທັດ. 

 16 ພວກເຂົຳໄດໍ້ນ  ຳປະຊຳຊນົເຫລົື່ ຳນີໍ້ໄປໃນທຳງຜິດແລະສບັສນົວຸໍ້ນວຳຍ. 

 17 ດ ັື່ງນ ັໍ້ນພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈ ື່ງຈະບ ື່ ຊງົໃຫໍ້ຄນົໜຸື່ມຄນົໃດໜີພ ົໍ້ນໄປໄດໍ້ 

   ທງັຈະບ ື່ ຊງົເມດຕຳສງົສຳນແມ ື່ໝໍ້ຳຍ ແລະລ ກກ  ຳພໍ້ຳຄນົໃດເລີຍ 

  ເພຳະວື່ຳທກຸໆ ຄນົບ ື່ ມ ີພຣະເຈົ້າ ພວກເຂົຳເຮັດ ແລະເວົໍ້ຳທກຸຢື່ຳງຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍ 
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   ດໍ້ວຍເຫດນ ັໍ້ນພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈ ື່ງບ ື່ ເຊົຳພິໂລດ 

  ແຕື່ຈະຍງັຢຽດພຣະຫດັອອກມຳລງົໂທດພວກເຂົຳຢ ື່. 

 18 ຄວຳມຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍຂອງປະຊຳຊນົນີໍ້ ໄດໍ້ລກຸລຳມຂ ໍ້ນເປັນແປວເໝ ອນໄຟໄໝໍ້ປື່ຳ. 

 19 ຍໍ້ອນວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງຈກັກະວຳນຊງົພຣະພິໂລດ 

   ພຣະອງົຈ ື່ງຊງົລງົໂທດແຜື່ນດນິ 

  ແລະປະຊຳຊນົນ ັໍ້ນກ ເປັນເໝ ອນໄຟເຜົຳຜຳນ ໂດຍບ ື່ ມໃີຜຢຳກຊື່ອຍເຫລ ອເລີຍ. 

 20 ປະຊຳຊນົທງັປະເທດໄດໍ້ເກບັເລັມເອົຳອຳຫຳນມຳກນິບື່ອນລະໜໍ້ອຍຕຳມທີື່ ຫຳໄດໍ້ 

   ແຕື່ພວກເຂົຳກ ບ ື່ ອີື່ ມ ພວກເຂົຳຈ ື່ງກນິຮອດອໍ້ຳຍນໍ້ອງຂອງຕນົເອງ. 

 21 ປະຊຳຊນົ ມານາເຊ ໄດໍ້ສ ໍ້ຮບົກບັ ເອຟຣາຢິມ  

   ແລະທງັສອງຍງັຮື່ວມກນັຕ ື່ ສ ໍ້ ຢ ດາ ອີກ 

  ເຖງິປຳນນ ັໍ້ນພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກ ຍງັບ ື່ ເຊົຳພິໂລດ 

   ແຕື່ຍງັຢຽດພຣະຫດັມຳລງົໂທດພວກເຂົຳຢ ື່. 

ບົດທີ 10 
ລາຊະອານາຈັກສັນຕິສຸກ 

 1 ວບິດັແກື່ຄນົເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນທີື່ ອອກກດົໝຳຍອະທ  ຳ 

   ແລະຜ ໍ້ຂຽນທີື່ ຂຽນແຕື່ກຳນບບີບງັຄບັຕະຫລອດ. 

 2 ເພ ື່ ອຫນັຄນົຂດັສນົໄປຈຳກຄວຳມຍດຸຕທິ  ຳ 

   ແລະປຸໍ້ນເອົຳສິດຂອງຄນົຍຳກຈນົແຫື່ງຊນົຊຳດຂອງເຮົຳ 

  ເພ ື່ ອວື່ຳແມ ື່ໝໍ້ຳຍຈະເປັນເຫຍ ື່ ອຂອງພວກເຂົຳ 

   ແລະເພ ື່ ອພວກເຂົຳຈະປຸໍ້ນຄນົກ  ຳພໍ້ຳພ ື່ ເສຍ. 

 3 ພວກເຈົໍ້ຳຈະເຮັດຢື່ຳງໃດໃນວນັແຫື່ງກຳນພິພຳກສຳ 

   ລງົໂທດ ແລະໃນກຳນກວຳດລໍ້ຳງຊ ື່ ງຈະມຳຈຳກທີື່ ໄກ 

  ເຈົໍ້ຳຈະໜີໄປເພິື່ ງໃຜ ແລະເຈົໍ້ຳຈະຝຳກສະຫງ ື່ຳລຳສີຂອງເຈົໍ້ຳໄວໍ້ຢ ື່ໃສ. 

 4 ຫຳກປຳດສະຈຳກເຮົຳ ພວກເຂົຳຈະຂຳບລງົຢ ື່ກບັນກັໂທດ. 

   ພວກເຂົຳຈະລ ົໍ້ມລງົໃນໝ ື່ຄນົທີື່ ຖ ກຂໍ້ຳ 

  ເຖງິປຳນນ ັໍ້ນ ພຣະພິໂລດຂອງພຣະອງົກ ຍງັບ ື່ ໄດໍ້ຫນັກບັ 

   ແລະພຣະຫດັຂອງພຣະອງົຍງັຢຽດອອກຢ ື່. 

 5 ໂອ ຊຳວອດັຊເີລຍເອີຍ ຜ ໍ້ເປັນໄມ ໍ້ຄໍ້ອນແຫື່ງຄວຳມໂກດຮໍ້ຳຍຂອງເຮົຳ 

   ແລະໄມ ໍ້ຄໍ້ອນເທົໍ້ຳໃນມ  ຂອງພວກເຂົຳ ແມ ື່ນຄວຳມຢຳກຮໍ້ຳຍຂອງເຮົຳ. 

 6 ເຮົຳຈະໃຊໍ້ພວກເຂົຳໄປສ ໍ້ປະຊຳຊຳດທີື່ ໜໍ້ຳຊ ື່ ໃຈຄດົ 

   ເຮົຳຈະບນັຊຳພວກເຂົຳໃຫໍ້ໄປສ ໍ້ກບັຊນົຊຳດທີື່ ເຮົຳໂກດຮໍ້ຳຍ 

  ເພ ື່ ອປຸໍ້ນຈີໍ້, ຈບັເຫຍ ື່ ອ ແລະໃຫໍ້ຢຽບຢ ື່ຳລງົເໝ ອນຢື່ຳງຢຽບຂີໍ້ຝຸື່ນດນິຢ ື່ເທິງຖະໜນົ. 
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 7 ລຳວບ ື່ ໄດໍ້ຕ ັ ໍ້ງໃຈຢື່ຳງນ ັໍ້ນ ແລະຈດິໃຈຂອງລຳວກ ບ ື່ ໄດໍ້ຄິດຢື່ຳງນ ັໍ້ນ 

   ແຕື່ໃນໃຈຂອງລຳວກ ຄິດຢຳກທ  ຳລຳຍ ແລະຕດັປະຊຳຊຳດນ ັໍ້ນເສຍ. 

 8 ເພຳະລຳວເວົໍ້ຳວື່ຳ, “ຜ ໍ້ບງັຄບັບນັຊຳຂອງຂໍ້ອຍກ ເປັນກະສດັໝດົ ບ ື່ ແມ ື່ນບ .” 

 9 ເມ  ອງ ການໂນ ກ ເໝ ອນກບັເມ  ອງ ກາເກມິດ ບ ື່ ແມ ື່ນບ . 

   ເມ  ອງ ຮາມັດ ກ ເໝ ອນກບັເມ  ອງ ອາປາດ ບ ື່ ແມ ື່ນບ . 

  ເມ  ອງ ຊາມາເຣຍ ກ ເໝ ອນກບັເມ  ອງ ດາມາເຊ ບ ື່ ແມ ື່ນບ  

 10 ເໝ ອນກບັມ  ຂອງເຮົຳ ທີື່ ໄປເຖງິບນັດຳລຳຊະອຳນຳຈກັຂອງຮ ບ 

   ຊ ື່ ງຮ ບແກະສະຫລກັຂອງພວກເຂົຳນ ັໍ້ນກ ໃຫຍື່ກວື່ຳຂອງ ເຢຣ ຊາເລັມ ແລະ ຊາມາເຣຍ 
 11 ເຮົຳກ ຈະບ ື່ ເຮັດແກື່ ເຢຣ ຊາເລັມ ແລະຮ ບເຄົຳລບົຂອງເຂົຳດອກບ ? 

   ເໝ ອນກບັທີື່ ເຮົຳໄດໍ້ເຮັດແກື່ ຊາມາເຣຍ ແລະຮ ບເຄົຳລບົຂອງພວກເຂົຳ” 
12ຕ ື່  ມຳ ເມ  ື່ອ ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ສ  ຳເລັດ ພະ ລຳຊະ ກດິ ທງັ ໝດົ ຂອງ ພຣະອງົ ທີື່  ພ ເຂົຳ ຊີໂອນ 

ແລະ ຢ ື່ ທີື່  ເຢຣ ຊາເລັມ          ແລໍ້ວ ເຮົຳ ຈະ ລງົໂທດ ແກື່ ຈດິໃຈ ທີື່  ຈອງຫອງ ຂອງ ກະສດັ ແຫື່ງ ອັດຊີເຣຍ          

ແລະ ຄວຳມ ອວດອ ົື່ງ ທະ ນງົ ຕວົ ຂອງ ເຂົຳ         

13ເພຳະວື່ຳ ກະສດັ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ວື່ຳ          

  “ຂໍ້ອຍໄດໍ້ກະທ  ຳກຳນນີໍ້ດ ໍ້ວຍກ  ຳລງັມ  ຂອງຂໍ້ອຍ 

   ແລະດໍ້ວຍສະຕປິນັຍຳ ຂອງຂໍ້ອຍ ເພຳະວື່ຳຂໍ້ອຍມຄີວຳມເຂົໍ້ຳໃຈ 

  ຂໍ້ອຍໄດໍ້ຖອນເຂດແດນຂອງຊນົຊຳດທງັຫລຳຍ ແລະໄດໍ້ປຸໍ້ນຊບັສມົບດັຂອງເຂົຳ 

   ຂໍ້ອຍໄດໍ້ຖິໍ້ມບນັດຳຊຳວເມ  ອງລງົມຳຢື່ຳງຄນົກໍ້ຳຫຳນ (ເໝ ອນງວົຜ ໍ້) 

 14 ມ ຂອງຂໍ້ອຍໄດໍ້ພບົຊບັສມົບດັຂອງຊນົຊຳດທງັຫລຳຍ 

   ເໝ ອນພບົຮງັນກົແລະຄນົເກບັໄຂື່ທີື່ ປະຖິໍ້ມໄວໍ້ 

  ຂໍ້ອຍກ ຮວບຮວມແຜື່ນດນິໂລກທງັໝດົແລະບ ື່ ມຜີ  ໍ້ໃດເໜັງປີກ 

   ຫລ ອໍ້ຳປຳກຫລ ຮ ໍ້ອງສຽງດງັ” 

 15 ຂວຳນຈະເວົໍ້ຳກບັຄນົທີື່ ໃຊໍ້ມນັຖຳກນ ັໍ້ນບ ? 

   ຫລ ເລ ື່ ອຍຈະຍກົຍ ໂຕຂ ໍ້ນຕ ື່ ສ ໍ້ຜ ໍ້ທີື່ ໃຊໍ້ມນັເລ ື່ ອຍນ ັໍ້ນບ ? 

  ຄ ກນັກບັວື່ຳໄມ ໍ້ແສໍ້ຈະຍກົຜ ໍ້ຊ ື່ ງຖ ມນັຂ ໍ້ນຕບີ ? 

   ໄມ ໍ້ຄໍ້ອນຈະຍກົຕວົຂ ໍ້ນເໝ ອນກບັວື່ຳມນັບ ື່ ເຮັດດໍ້ວຍໄມ ໍ້ 

 16 ສະນ ັໍ້ນ ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງຈກັກະວຳນ 

   ຈະໃຫໍ້ພະຍຳດຈ ື່ອຍແຫໍ້ງເຂົໍ້ຳມຳໃນໝ ື່ຄນົອໍ້ວນພີຂອງເຂົຳ 

  ພຳຍໃຕໍ້ກຽດຂອງເຂົຳຈະມກີຳນໄໝໍ້ທີື່ ໃຫຍື່ໂຕເໝ ອນໄຟໄໝໍ້ 

 17 ຄວຳມສະຫວື່ຳງແຫື່ງ ອິສຣາເອນ ຈະເປັນໄຟ 

   ແລະອງົບ ລິສດຸຂອງທື່ຳນຈະກຳຍເປັນແປວໄຟ ແລະຈະເຜົຳ 

  ແຕື່ເຄ ອໜຳມໃຫຍື່ແລະເຄ ອໜຳມນໍ້ອຍຂອງພວກເຂົຳໃນມ ໍ້ດຽວ 

 18 ພຣະອງົຈະທ  ຳລຳຍຄວຳມອດຸມົສມົບ ນແຫື່ງປື່ຳຂອງພວກເຂົຳ 

   ແລະສວນຫມຳກໄມ ໍ້ຂອງພວກເຂົຳ ທງັຈດິວນິຍຳນແລະຮື່ຳງກຳຍ 
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  ຈະເປັນເໝ ອນກບັເວລຳຄນົເຈບັປື່ວຍຢ ື່ທີື່ ຈະບ ື່ ດຈີກັເທ ື່ ອ 

 19 ກກົໄມ ໍ້ໃນປື່ຳຂອງພວກເຂົຳຈະເຫລ ອນໍ້ອຍຫລຳຍ 

   ຈນົເດັກນໍ້ອຍຜ ໍ້ນ ື່ ງຈະຂຽນໄວໍ້ລງົໄດໍ້ 

ຄົນອິສຣາເອນທີ່ເຫລືອຢ ູ່ໃນສະໄໝຄວາມທຸກລຳບາກອັນໃຫຍູ່ 
20ແລະ ຕ ື່  ມຳ ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         ຊຳວ ອິສຣາເອນ ທີື່  ຍງັ ເຫລ ອ ຢ ື່         ແລະ ຈ  ຳພວກ ຄນົ ທີື່  ໜີ ລອດ ໄປ ຂອງ 

ຄອບຄວົ ຂອງ ຢາໂຄບ          ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ ເພິື່ ງ ຜ ໍ້ ທີື່  ໂຈມ ຕ ີພວກ ເຂົຳ ອີກ         ແຕື່ ຈະ ເພິື່ ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ອງົ ບ ລິ-

ສດຸ ຂອງ ອິສຣາເອນ ໂດຍ ຄວຳມ ຈງິ         

21ສື່ວນ ຄນົ ທີື່  ເຫລ ອ ຢ ື່ ຂອງ ຢາໂຄບ ຈະ ກບັ ມຳ ຫຳ ພຣະເຈົ້າ ຜ ໍ້ 

ມີ ລິດ ອ  ຳນຳດ         

22ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ເອີຍ         ເຖງິ ວື່ຳ ຊນົ ຊຳດ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ເປັນ ດ ັື່ງ ເມດັ ຊຳຍ 

ໃນ ທະເລ         ຄນົ ທີື່  ເຫລ ອ ຢ ື່ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ ຈະ ກບັ ຄ ນ ມຳ         ກຳນ ເຜົຳ ຜຳນ ຊ ື່ ງ ກ  ຳນດົ ໄວໍ້ ແລໍ້ວ ຈະ ຖໍ້ວມ ລ ົໍ້ນ ໄປ 

ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຊອບ ທ  ຳ         

23ເພຳະວື່ຳ ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ຈກັກະວຳນ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ກຳນ 

ເຜົຳ ຜຳນ ນ ັໍ້ນ ສິໍ້ນ ສດຸ ລງົ ຕຳມ ທີື່  ກ  ຳນດົ ໄວໍ້ ແລໍ້ວ ໃນ ຖໍ້ຳມກຳງ ແຜື່ນດນິ ທງັ ໝດົ          
24ສະນ ັໍ້ນ         ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ຈກັກະວຳນ ບອກ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         “ຊນົ ຊຳດ ຂອງ ເຮົຳ 

ເອີຍ ຜ ໍ້ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ເມ  ອງ         ຊີໂອນ          ຢື່ຳ ຢໍ້ຳນ ຄນົ ອັດຊີເຣຍ          ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຕ ີເຈົໍ້ຳ ດໍ້ວຍ ໄມ ໍ້ແສໍ້ ແລະ ຈະ ຍກົ 

ໄມ ໍ້ຄໍ້ອນ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຂ ໍ້ນ ຕ ື່ ສ ໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ເໝ ອນ ຢ ື່ ໃນ ເອຢິບ         

25ເພຳະວື່ຳ ຍງັ ອີກ ບ ື່  ດນົ ຄວຳມ ໂກດ 

ຮໍ້ຳຍ ນ ັໍ້ນ ຈະ ສິໍ້ນ ສດຸ         (ກຳນ ລງົໂທດ ຈະ ສ  ຳເລັດ         ແລະ ຄວຳມ ຄຽດ ຂອງ ເຮົຳ         ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ພວກ ອັດ-
ຊີເຣຍ ຈບີ ຫຳຍ ໄປ         

26ແລະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງ ຈກັກະວຳນ ຈະ ແກວື່ງ ແສໍ້ ມຳ ເພ ື່ ອ ສ ໍ້ ກບັ ພວກ ເຂົຳ         

ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ທີື່  ພຣະອງົ ໄດໍ້ ໂຈມ ຕ ີຄນົ         ມີດີອານ ໃນ ໂງ ື່ນ ຫີນ ໂອເຣັບ          ແລະ ໄມ ໍ້ຄໍ້ອນ ຂອງ ພຣະອງົ ນ ັໍ້ນ 

ຈະ ຍກົ ຂ ໍ້ນ ເໜ ອ ທະເລ,         ພຣະອງົ ຈະ ຍກົ ຂ ໍ້ນ ເໝ ອນ ກບັ ໃນ ປະເທດ ເອຢິບ         

27ແລະ ຕ ື່  ມຳ ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ 

ພຳລະ ໜກັ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຖ ກ ຍກົ ໄປ ຈຳກ ບື່ຳ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ແອກ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ຈະ ຖ ກ 

ຫກັ ຈຳກ ຄ  ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ແອກ ນ ັໍ້ນ ຈະ ຖ ກ ທ  ຳລຳຍ ຍໍ້ອນ ກຳນ ຊງົ ເຈມີ         (ນ  ໍ້ຳມນັ ຊະ ໂລມ ທຳ)”          

 28 ພວກເຂົຳໄດໍ້ມຳຮອດ ອາອີ ແລໍ້ວ ພວກເຂົຳໄດໍ້ຂໍ້ຳມ ມິກໂຣນ  

   ພວກເຂົຳປະສິື່ ງຂອງ ຂອງພວກເຂົຳໄວໍ້ໃນເມ  ອງ ມິກມາດ 
 29 ເຂົຳເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນຜື່ຳນໄປທຳງຜື່ຳນ ເຂົໍ້ຳມຳແລໍ້ວ ເກບາ ເປັນບື່ອນທີື່ ເຂົຳນອນຄໍ້ຳງຄ ນ 

   ເມ  ອງ ຣາມາ ສະທກົສະທໍ້ຳນຫວ ັື່ນໄຫວກິເບອາ ຂອງ ຊາອ ນ ໜີໄປແລໍ້ວ 

 30 ລ ກສຳວຂອງ ກັນລີມ ເອີຍຈ ົື່ງສ ົື່ງສຽງຮໍ້ອງໂຮ 

   ໃຫໍ້ພວກເຂົຳໄດໍ້ຍນິໃນ ລາຍຊາ ເຖດີອານາໂທດ ເອີຍ ໜໍ້ຳສງົສຳນ ແທໍ້ ໆ 

 31 ຊຳວເມ  ອງ ມັດເມນາ ໄດໍ້ປບົໜີແລໍ້ວ ຊຳວເມ  ອງ ເກບີມ ກ  ຳລງັປບົໜີ 

 32 ໃນມ ໍ້ນີໍ້ເອງພວກເຂົຳຈະຢດຸຢ ື່ທີື່ ເມ  ອງ ໂນບ  

   ເຂົຳຂ ື່ເຂັນເຮັດຮໍ້ຳຍດໍ້ວຍມ  ຕ ື່ ສ ໍ້ພ ເຂົຳຂອງລ ກສຳວແຫື່ງເມ  ອງ ຊີໂອນ, 
  ໂນນພ ຂອງ ເຢຣ ຊາເລັມ 
 33 ເບິື່ ງເຖດີ ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງຈກັກະວຳນ 

   ຈະຕດັກິື່ ງໄມ ໍ້ດໍ້ວຍກ  ຳລງັທີື່ ໜໍ້ຳຢໍ້ຳນ ຕ ົໍ້ນທີື່ ສ ງຈະຖ ກປ ໍ້ຳລງົມຳ 
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  ແລະຕ ົໍ້ນທີື່ ຍິື່ ງຈອງຫອງຈະຕໍ້ອງຕ  ື່ຳລງົ

[a] 

 34 ພຣະອງົຈະໃຊໍ້ຂວຳນເຫລັກຟນັປື່ຳທ ບ 

   ແລະພ  ເລບານອນ ຈະລ ົໍ້ມລງົໂດຍຄນົມອີ  ຳນຳດໃຫຍື່ຫລວງ 

ບົດທີ 11 
 1 ຈະມໜີ ື່ ແຕກອອກມຳຈຳກຕ ຂອງ ເຢຊີ  

   ຈະມກີິື່ ງໜ ື່ ງປົື່ງອອກມຳຈຳກຮຳກທງັຫລຳຍຂອງເພິື່ ນ ແລະຈະເກດີໝຳກ 

 2 ແລະ ພຣະວິນຍານ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະຢ ື່ໃນຜ ໍ້ນ ັ ໍ້ນ 

   ຄ ວນິຍຳນແຫື່ງປນັຍຳ ແລະຄວຳມເຂົໍ້ຳໃຈ ເປັນວນິຍຳນແຫື່ງກຳນພິພຳກສຳ 

  ແລະລິດເດດ ແມ ື່ນວນິຍຳນແຫື່ງຄວຳມຮ ໍ້ ແລະກຳນຢ ຳເກງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 
 3 ຄວຳມພ ໃຈຂອງເພິື່ ນກ ຢ ື່ໃນຄວຳມຢ ຳເກງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ເພິື່ ນຈະບ ື່ ພິພຳກສຳຕຳມຕຳເພິື່ ນເຫັນ ຫລ ຕດັສິນຕຳມຫ ທີື່ ເພິື່ ນໄດໍ້ຍນິ 

 4 ແຕື່ເພິື່ ນຈະພິພຳກສຳຄນົຈນົທງັຫລຳຍດໍ້ວຍຄວຳມຊອບທ  ຳ 

   ແລະຕດັສິນຕກັເຕ ອນຕຳມຄວຳມທື່ຽງທ  ຳ 

  ແກື່ຄນົທງັຫລຳຍທີື່ ມໃີຈຖື່ອມລງົເທິງແຜື່ນດນິໂລກ 

   ເພິື່ ນຈະຕແີຜື່ນດນິໂລກດໍ້ວຍໄມ ໍ້ແສໍ້ຈຳກປຳກຂອງເພິື່ ນ 

  ແລະຈະປະຫຳນຄນົຊ ົື່ວດໍ້ວຍລມົທີື່ ອອກມຳຈຳກສບົປຳກຂອງເພິື່ ນ 

 5 ແລະຄວຳມຊອບທ  ຳຈະເປັນສຳຍຜໍ້ຳມດັແອວທີື່ ຄຳດແອວຂອງເພິື່ ນ 

   ແລະຄວຳມສດັຊ ື່ ຈະເປັນສຳຍຮດັຮອບເອິກຂອງເພິື່ ນໄວໍ້ 

ບັນດາສັດແຫູ່ງໂລກນີ້ຈະຢ ູ່ເຢັນເປັນສຸກກັບມະນຸດຊາດ 
 6 ໝຳໃນຈະອຳໃສຢ ື່ນ  ຳລ ກແກະ ແລະເສ ອດຳວຈະນອນຢ ື່ກບັລ ກແກະ 

   ລ ກງວົກບັສິງໜຸື່ມກບັສດັອໍ້ວນພີຈະຢ ື່ນ  ຳກນັ ແລະເດັກນໍ້ອຍຈະຫລິໍ້ນນ  ຳມນັໄດໍ້ 

 7 ແມ ື່ງວົກບັໝີໂຕແມ ື່ຈະກນິຫຍໍ້ຳນ  ຳກນັ 

   ລ ກຂອງມນັກ ຈະນອນຢ ື່ນ  ຳກນັ ແລະສິງຈະກນິເຟ ອງຄ ງວົຜ ໍ້ 

 8 ເດັກນໍ້ອຍກນິນມົຈະຫລິໍ້ນຢ ື່ທີື່ ຮ  ງ  ເຫົື່ ຳ 

   ແລະເດັກນໍ້ອຍທີື່ ເຊົຳນມົຈະເອົຳມ  ຈກົຮ ຂອງງ  ຮ ໍ້ຳຍ 

 9 ສດັເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນຈະບ ື່ ເຮັດໃຫໍ້ບຳດເຈບັ 

   ຫລ ຈະບ ື່ ທ  ຳລຳຍສິື່ ງໃດຢ ື່ທ ົື່ວພ ເຂົຳອນັບ ລິສດຸຂອງເຮົຳ 

  ເພຳະວື່ຳແຜື່ນດນິໂລກຈະເຕັມໄປດໍ້ວຍຄວຳມຮ ໍ້ເລ ື່ ອງຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ເໝ ອນດ ັື່ງນ  ໍ້ຳທີື່ ຖ ໍ້ວມພ ໍ້ນທະເລ 

ຄຳທຳນວຍກູ່ຽວກັບການຮວບຮວມກັນອີກຂອງອິສຣາເອນ 
10ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         ຮຳກ ຂອງ ເຢຊີ          ທີື່  ຕ ັໍ້ງ ຂ ໍ້ນ ເປັນ ທງຸ ແກື່ ຊນົ ຊຳດ ທງັຫລຳຍ ຈະ ເປັນ ສິື່ ງ ທີື່  ສະແຫວງຫຳ 

 

[a]ຄນົທງັຫລຳຍທີື່ ມຮີ  ບຮື່ຳງສ ງຈະຈບີຫຳຍແລະຄນົທງັຫລຳຍທີື່ ຍກົຍ ຕວົຂ ໍ້ນຈະຖ ກຕ  ື່ຳລງົ 
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ຂອງ ບນັດຳ         ປະຊຳຊຳດ         ແລະ ບື່ອນຢ ື່ ອຳ ໃສ ຂອງ ເພິື່ ນ ຈະ ຮຸື່ງເຮ ອງ          

11ຢ ື່ ມຳ ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ຍ ື່ ນ ພຣະຫດັ ຂອງ ພຣະອງົ ອອກ ໄປ ເທ ື່ ອ ທີ ສອງ ເພ ື່ ອ 

ຈະ ໄດໍ້ ຊກັ ຊວນ ຊນົ ຊຳດ ຂອງ ພຣະອງົ ທີື່  ເຫລ ອ ຢ ື່ ກບັ ຄ ນ ມຳ ເປັນ ພວກ ຄນົ ເຫລ ອ ຈຳກ ອັດຊີເຣຍ          

ຈຳກ ເອຢິບ          ຈຳກ ປັດໂຣດ          ຈຳກ ກ ເຊ          ຈຳກ ເອລາມ          ຈຳກ ຊີນາ          (ບາບໂີລນ)         ຈຳກ ຮາມັດ          

ແລະ ຈຳກ ເກຳະ ຕື່ຳງ ໆ ແຫື່ງ ທະເລ          

 12 ພຣະອງົຈະຍກົທງຸຕ ື່ໜໍ້ຳພວກຕື່ຳງຊຳດ 

   ແລະຊຸມນມຸ ອິສຣາເອນ ທີື່ ພດັພຳກຈຳກກນັ 

  ແລະຮວບຮວມ ຢ ດາ ທີື່  ກະຈດັກະຈຳຍຈຳກສີື່ ແຈແຫື່ງແຜື່ນດນິໂລກ 

 13 ຄວຳມອິດສຳຂອງພວກ ເອຟຣາຢິມ ຈະຫຳຍໄປ 

   ແລະບນັດຳພວກສດັຕ ທີື່ ຕ ື່ ສ ໍ້ ຢ ດາ ຈະຈບິຫຳຍໄປ, 

  ເອຟຣາຢິມ ຈະບ ື່ ອິດສຳ ຢ ດາ ແລະ ຢ ດາ ຈະບ ື່ ເປັນສດັຕ ຕ ື່  ເອຟຣາຢິມ 
 14 ແຕື່ພວກເຂົຳທງັສອງຈະບນິລງົເທິງບື່ຳໄຫລື່ຂອງຄນົ ຟີລິດສະຕີນ ທຳງຕຳເວັນຕກົ 

   ແລະພວກເຂົຳຈະຮື່ວມກນັປຸໍ້ນປະຊຳຊນົທຳງຕຳເວັນອອກ, 

  ພວກເຂົຳຈະຢຽດມ ອອກຕ ື່ ສ ໍ້ ເອໂດມ ກບັ ໂມອາບ  

   ແລະຄນົ ອຳໂມນ ຈະຟງັ ຄວຳມພວກເຂົຳ 

 15 ແລະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະເຮັດໃຫໍ້ລີໍ້ນຂອງທະເລແຫື່ງ ເອຢິບ ບກົແຫໍ້ງ 

   ແລະພຣະອງົຈະແກວື່ງມ  ເໜ ອແມ ື່ນ  ໍ້ຳນ ັ ໍ້ນ ດໍ້ວຍລມົແດງ 

  ແລະຈະເຮັດໃຫໍ້ແມ ື່ນ  ໍ້ຳແຍກເປັນຮື່ອງນ  ໍ້ຳເຈດັສຳຍ 

   ແລະຄນົໃສື່ເກບີຈະຍື່ຳງຂໍ້ຳມໄປໄດໍ້ 

 16 ແລໍ້ວຈະມຖີະໜນົຫລວງສ  ຳລບັຄນົທີື່ ເຫລ ອຢ ື່ 

   ຈຳກຊນົຊຳດຂອງພຣະອງົທີື່ ໄດໍ້ພ ົໍ້ນຈຳກ ອັດຊີເຣຍ  

  ຕຳມກຳນທີື່ ໄດໍ້ບງັເກດີຂ ໍ້ນກບັພວກ ອິສຣາເອນ  

   ໃນມ ໍ້ທີື່ ພວກເຂົຳໄດໍ້ຂ ໍ້ນມຳຈຳກແຜື່ນດນິ ເອຢິບ 

ບົດທີ 12 
ຄົນອິສຣາເອນທຸກຄົນຈະໄດ້ຮັບຄວາມພົ້ນ 

1ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ເພິື່ ນ ຈະ ກື່ຳວ ວື່ຳ          

  “ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂໍ້ຳພະອງົຈະສນັລະເສີນພຣະອງົ 

   ເພຳະວື່ຳແມ ື່ນພຣະອງົພຣະພິໂລດຕ ື່ ຂ ໍ້ຳພະອງົ 

  ຄວຳມໂກດຮໍ້ຳຍຂອງພຣະອງົກ ໄດໍ້ຫນັໜີກບັໄປ 

   ແລະພຣະອງົເລົໍ້ຳໂລມຂໍ້ຳພະອງົ” 

 2 ເບິື່ ງແມພຣະເຈົ້າ ເປັນຄວຳມພ ົໍ້ນຂອງຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ 

   ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳຈະວຳງໃຈ ແລະບ ື່ ຢໍ້ຳນ ເພຳະວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  
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  ຄ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເປັນກ  ຳລງັ ແລະບດົເພງຂອງຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ 

   ແລະພຣະອງົເປັນຄວຳມພ ົໍ້ນຂອງຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳແລໍ້ວ 
3ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຕກັ ນ  ໍ້ຳ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຍນິດ ີຈຳກ ບ ື່  ນ  ໍ້ຳ ແຫື່ງ ຄວຳມ ພົໍ້ນ.         

4ແລະ ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ກື່ຳວ 

ວື່ຳ          

  “ຈ ົື່ງສນັລະເສີນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈ ົື່ງອໍ້ອນວອນອອກພຣະນຳມຂອງພຣະອງົ 

   ຈ ົື່ງປະກຳດບນັດຳພຣະລຳຊະກດິຂອງພຣະອງົທື່ຳມກຳງຊນົຊຳດທງັຫລຳຍ 

  ຈ ົື່ງປື່ຳວຮໍ້ອງວື່ຳພຣະນຳມຂອງພຣະອງົເປັນທີື່ ຍກົຍ ເທີດທ ນສ ງສດຸ” 

 5 ຈ ົື່ງຮໍ້ອງເພງສນັລະເສີນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ເພຳະວື່ຳພຣະອງົກະທ  ຳກຳນອນັອດັສະຈນັທງັຫລຳຍ 

  ໃຫໍ້ເລ ື່ ອງນີໍ້ຮ  ໍ້ກນັທ ົື່ວໄປໃນແຜື່ນດນິໂລກ 

 6 ຊຳວ ຊີໂອນ ເອີຍ ຈ ົື່ງໂຫື່ຮ ໍ້ອງຍນິດ ີແລະຮໍ້ອງສຽງດງັດໍ້ວຍຄວຳມຊມົຊ ື່ ນຍນິດ ີ

   ເພຳະວື່ຳອງົບ ລິສດຸແຫື່ງ ອິສຣາເອນ ນ ັໍ້ນ ກ ຍິື່ ງໃຫຍື່ທີື່ ສດຸໃນໝ ື່ພວກເຈົໍ້ຳ 

ບົດທີ 13 
ການທຳລາຍເມືອງບາບີໂລນ ແລະສັດຕ ຂອງພຣະເຈົ້າ 

1ພຣະໂອວຳດ ກື່ຽວ ກບັ ບາບໂີລນ          ຕຳມ ທີື່  ເອຊາຢາ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອາໂມດ ໄດໍ້ ເຫັນ          

 2 ຈ ົື່ງຍກົທງຸສນັຍຳຂ ໍ້ນເທິງພ ເຂົຳສ ງ ຈ ົື່ງຮໍ້ອງເອີໍ້ນພວກເຂົຳທງັຫລຳຍ 

   ຈ ົື່ງກວກັມ  ໃຫໍ້ພວກເຂົຳເຂົໍ້ຳໄປໃນປະຕ ເມ  ອງຂອງຂນຸນຳງ 

 3 ຕວົເຮົຳເອງໄດໍ້ສ ັື່ງແກື່ຜ ໍ້ບ ລິສດຸຂອງເຮົຳແລໍ້ວ 

   ເຮົຳໄດໍ້ເອີໍ້ນຊຳຍໜຸື່ມຂອງເຮົຳໃຫໍ້ຈດັກຳນຕຳມຄວຳມຄຽດຮໍ້ຳຍຂອງເຮົຳ 

  ຄ ຜ ໍ້ທີື່ ຍນິດໃີນຄວຳມສ ງສ ົື່ງຂອງເຮົຳ 

 4 ສຽງປຳກຂອງຝ ງຄນົຢ ື່ເທິງພ ເຂົຳເໝ ອນດ ັື່ງສຽງຂອງຊຳວປະເທດໃຫຍື່ 

   ສຽງອ ກກະທ ກຂອງລຳຊຳອຳນຳຈກັ 

  ທງັຫລຳຍຂອງບນັດຳປະຊຳຊຳດທີື່ ຮ ື່ວມເຂົໍ້ຳນ  ຳກນັ 

   ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງຈກັກະວຳນກ  ຳລງັລະດມົພນົເພ ື່ ອສ ໍ້ຮບົ 

 5 ພວກເຂົຳມຳຈຳກແຜື່ນດນິທີື່ ແສນໄກ ຈຳກສດຸປຳຍຟໍ້ຳສະຫວນັ 

   ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແລະອຳວດຸແຫື່ງພຣະພິໂລດ ຂອງພຣະອງົ 

  ເພ ື່ ອຈະທ  ຳລຳຍແຜື່ນດນິນີໍ້ທງັໝດົ 

 6 ຈ ົື່ງຮໍ້ອງຄວນຄຳງດງັໆ ເພຳະວື່ຳວນັຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ມຳໃກໍ້ແລໍ້ວ 

   ມ ໍ້ນ ັ ໍ້ນຈະມຳ ເປັນກຳນທ  ຳລຳຍຈຳກພຣະອງົ ຜ ໍ້ມລິີດອ  ຳນຳດ 

 7 ເຫດສະນ ັໍ້ນ ທກຸໆມ ກ ຈະອື່ອນເພຍ 

   ແລະຈດິໃຈຂອງທກຸຄນົກ ຈະລະລຳຍໄປ 

 8 ແລະພວກເຂົຳທງັຫລຳຍຈະຕກົໃຈຢໍ້ຳນ 
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   ຄວຳມເຈບັແລະຄວຳມປວດຈະເກຳະພວກເຂົຳ 

  ພວກເຂົຳຈະທ ລະມຳນເໝ ອນດ ັື່ງຜ ໍ້ຍງິທີື່ ກ  ຳລງັຈະເກດີລ ກ 

   ພວກເຂົຳຈະເບິື່ ງຕຳກນັຢື່ຳງຕກົຕະລ ງ ໜໍ້ຳຂອງພວກເຂົຳແດງເປັນແສງໄຟ 

 9 ເບິື່ ງແມ ມ ໍ້ແຫື່ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະມຳຢື່ຳງໂຫດຮໍ້ຳຍດໍ້ວຍພຣະພິໂລດ 

   ແລະຄວຳມຄຽດອນັໂຫດຮໍ້ຳຍ ທີື່ ຈະເຮັດໃຫໍ້ແຜື່ນດນິເປັນບື່ອນຮໍ້ຳງເປົື່ ຳ 

  ແລະພຣະອງົຈະທ  ຳລຳຍຄນົບຳບຂອງໂລກຈຳກແຜື່ນດນິ 

 10 ເພຳະວື່ຳດວງດຳວແຫື່ງຟໍ້ຳສະຫວນັ ແລະໝ ື່ດຳວໃນບື່ອນນ ັໍ້ນ 

   ຈະບ ື່ ສ ົື່ງແສງຂອງມນັ ຕຳເວັນກ ຈະມ  ດເມ  ື່ອເວລຳມນັຂ ໍ້ນ 

  ແລະດວງເດ ອນຈະບ ື່ ສື່ອງແສງຂອງມນັ 

 11 ເຮົຳຈະລງົໂທດແກື່ມະນດຸສະໂລກຍໍ້ອນຄວຳມຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍຂອງພວກເຂົຳ 

   ແລະຄນົຊ ົື່ວທງັຫລຳຍ ຍໍ້ອນຄວຳມຊ ົື່ວຊໍ້ຳຂອງພວກເຂົຳ 

  ເຮົຳຈະເຮັດໃຫໍ້ຄວຳມຈອງຫອງຂອງຄນົຈອງຫອງສິໍ້ນສດຸລງົ 

   ແລະປຳບຄວຳມຈອງຫອງຂອງຄນົໂຫດຮໍ້ຳຍ 

ສະໄໝແຫູ່ງຄວາມທຸກລຳບາກອັນໃຫຍູ່ 
ແລະຄົນອິສຣາເອນທີ່ເຫລືອຢ ູ່ 

 12 ເຮົຳຈະເຮັດໃຫໍ້ຄນົມຄີື່ຳຫລຳຍກວື່ຳຄ  ຳບ ລິສດຸ 

   ແລະມະນດຸມຄີື່ຳຫລຳຍກວື່ຳຄ  ຳແຫື່ງ ໂອຟີ 
 13 ເຫດສະນ ັໍ້ນ ເຮົຳຈະເຮັດໃຫໍ້ຟໍ້ຳສະຫວນັສ ັື່ນສະເທ ອນ 

   ແລະແຜື່ນດນິໂລກຈະສະທໍ້ຳນພດັຈຳກບື່ອນຂອງມນັ 

  ໂດຍພຣະພິໂລດຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງຈກັກະວຳນ 

   ໃນມ ໍ້ແຫື່ງຄວຳມຄຽດອນັຮໍ້ຳຍແຮງຂອງພຣະອງົ 

 14 ຄນົທກຸຄນົຈະຫນັເຂົໍ້ຳສ ື່ຊນົຊຳດຂອງຕນົເອງ 

   ແລະຄນົທກຸຄນົຈະໜີໄປຍງັແຜື່ນດນິຂອງຕນົເອງດ ັື່ງຕວົເຍ ອງທີື່ ຖ ກລື່ຳ 

  ຫລ ແກະທີື່ ບ ື່ ມຜີ  ໍ້ລວມຝ ງ 

 15 ທກຸຄນົທີື່ ພວກເຂົຳພບົກ ຈະຖ ກແທງຈນົຊອດ 

   ແລະທກຸຄນົທີື່ ລວມເຂົໍ້ຳນ  ຳກນັກບັພວກເຂົຳກ ຈະລ ົໍ້ມລງົດໍ້ວຍດຳບ 

 16 ລ ກນໍ້ອຍຂອງພວກເຂົຳຈະຖ ກຟຳດລງົເປັນຕື່ອນໆຕ ື່ໜໍ້ຳຕ ື່ ຕຳພວກເຂົຳ 

   ເຮ ອນຂອງພວກເຂົຳຈະຖ ກປຸໍ້ນ ແລະເມຍຂອງພວກເຂົຳຈະຖ ກຂ ົື່ມຂ ນ 

ການທຳລາຍນະຄອນບາບີໂລນ 
 17 ເບິື່ ງແມ ເຮົຳຈະຍວົະໃຫໍ້ຊຳວ ເມເດຍ ລກຸຂ ໍ້ນຕ ື່ ສ ໍ້ພວກເຂົຳ 

   ຜ ໍ້ຊ ື່ ງບ ື່ ເອົຳໃຈໃສື່ໃນເລ ື່ ອງເງນິ ແລະບ ື່ ຫື່ວງໄຍໃນເລ ື່ ອງຄ  ຳ 

 18 ຄນັທະນ ຂອງພວກເຂົຳຈະຟຳດຊຳຍໜຸື່ມລງົເປັນຕື່ອນໆ 

   ພວກເຂົຳຈະບ ື່ ປຳນຕີ ື່ ລ ກທີື່ ຢ ື່ໃນທໍ້ອງແມ ື່ 
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  ໃນຕຳຂອງພວກເຂົຳຈະບ ື່ ສງົສຳນເດັກນໍ້ອຍ 

 19 ບາບີໂລນ ຊ ື່ ງເປັນເມ  ອງປະດບັທີື່ ງດົງຳມ 

   ແລະເປັນກຽດຕຍິດົຂອງບນັດຳລຳຊຳອຳນຳຈກັທງັຫລຳຍຂອງຊຳວ ຄັນເດອາ  

  ຈະເປັນເໝ ອນດ ັື່ງເມ  ອງ ໂຊໂດມ ແລະເມ  ອງ ໂກໂມຣາ ເມ  ື່ອ ພຣະເຈົ້າ ຂວ  ໍ້ຳມນັເສຍ 

 20 ຈະບ ື່ ມໃີຜເຂົໍ້ຳໄປຢ ື່ໃນ ບາບໂີລນ ຈກັເທ ື່ ອ 

   ແລະຈະບ ື່ ມໃີຜອຳໄສຢ ື່ບື່ອນນ ັໍ້ນຕ ັໍ້ງແຕື່ຊ ົື່ວອຳຍນຸີໍ້ສ ບໆໄປຫຳຊ ົື່ວອຳຍໜຸໍ້ຳ, 

  ຄນົ ອາຫລັບ ຈະບ ື່ ກຳງເຕັນຂອງພວກເຂົຳຢ ື່ບື່ອນນ ັໍ້ນ 

   ແລະພວກລໍ້ຽງແກະທີື່ ຈະບ ື່ ໃຫໍ້ແກະຂອງພວກເຂົຳນອນລງົຢ ື່ບື່ອນນ ັໍ້ນ 

 21 ແຕື່ສດັປື່ຳຈະນອນລງົຢ ື່ບື່ອນນ ັໍ້ນ ແລະບໍ້ຳນເຮ ອນໃນບື່ອນນ ັໍ້ນ 

   ຈະເຕັມໄປດໍ້ວຍນກົກະຈອກເທດ ນກົເຄົໍ້ຳແມວຈະອຳໃສຢ ື່ 

  ແລະແບໍ້ປື່ຳຈະເຕັໍ້ນລ  ຳຢ ື່ບື່ອນນ ັໍ້ນ 

 22 ໝຳໄນຈະເຫົື່ ຳຫອນໃສື່ກນັແລະກນັຢ ື່ໃນຜຳສຳດຂອງເມ  ອງນ ັໍ້ນ 

   ແລະໝຳປື່ຳຈະຢ ື່ໃນວງັທີື່ ງດົງຳມແລະເວລຳກ  ຳນດົຂອງເມ  ອງນ ັໍ້ນກ ໃກ ໍ້ເຂົໍ້ຳມຳແລໍ້ວ 

  ວນັເວລຳຂອງມນັຈະບ ື່ ຍ ດໃຫໍ້ຍຳວໄປອີກ 

ບົດທີ 14 
ການຮວບຮວມຄົນອິສຣາເອນໃນອະນາຄົດ 

1ເພຳະວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ມີ ພຣະເມດຕຳ ຕ ື່  ຢາໂຄບ          ແລະ ຈະ ເລ ອກ ອິສຣາເອນ ອີກ         ແລະ 

ຈະ ຕ ັໍ້ງ ພວກ ເຂົຳ ໃຫໍ້ ມີ ຄວຳມສກຸ ໃນ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ເອງ         ຄນົ ຕື່ຳງ ດໍ້ຳວ ຈະ ເຂົໍ້ຳ ສື່ວນ ກບັ 

ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ຈະ ຕດິ ພນັ ຢ ື່ ກບັ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ຢາໂຄບ         

2ຊນົ ຊຳດ ທງັຫລຳຍ ຈະ ຮບັ ພວກ ເຂົຳ         

ແລະ ນ  ຳ ເອົຳ ພວກ ເຂົຳ ໄປ ໃນ ບື່ອນຢ ື່ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ເຊ ໍ້ອສຳຍ         ຂອງ ອິສຣາເອນ ຈະ ມີ ສິດ ໃນ 

ພວກ ເຂົຳ         ໂດຍ ເປັນ ຂໍ້ຳ ທຳດ ຊຳຍ ຍງິ ໃນ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຄນົ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ຈບັ ພວກ 

ເຂົຳ ໄປ ເປັນ ຊະເລີຍ         ຈະ ຖ ກ ພວກ ເຂົຳ ຈບັ ເປັນ ຊະເລີຍ         ແລະ ຈະ ປກົຄອງ ຜ ໍ້ ທີື່  ເຄີຍ ບບີ ບງັຄບັ ພວກ 

ເຂົຳ          
3ແລະ ຕ ື່  ມຳ ໃນ ມ ໍ້ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ປະທຳນ ໃຫໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຢດຸ ພກັ ຈຳກ ຄວຳມ ເສົໍ້ຳ ໂສກ 

ເສຍ ໃຈ ຂອງ ພວກ         ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ຈຳກ ຄວຳມ ຢໍ້ຳນ         ຈຳກ ງຳນ ອນັ ໜກັ         ຊ ື່ ງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຖ ກ ບງັຄບັ ໃຫໍ້ 

ເຮັດ         

4ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຍກົ ຄ  ຳ ສພຸຳສິດ ນີໍ້ ກື່ຳວ ຕ ື່  ກະສດັ ແຫື່ງ ບາບີໂລນ ວື່ຳ         “ຜ ໍ້ ບບີ ບງັຄບັ ກ  ສະຫງບົ ໄປ 

ແລໍ້ວ ນ          ເມ  ອງ ທີື່  ຖ ກ ຂ ົື່ມເຫັງ ກ  ສະຫງບົ ໄປ ເໝ ອນ ກນັ         

5ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຫກັ ໄມ ໍ້ຄໍ້ອນ ຂອງ ຄນົ ຊ ົື່ວ 

ຮໍ້ຳຍ         ແລະ         ຄະທຳ ຂອງ ຜ ໍ້ ປກົຄອງ         

6ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ໂຈມ ຕ ີປະຊຳຊນົ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຄຽດ ຮໍ້ຳຍ         ດໍ້ວຍ ກຳນ 

ໂຈມ ຕ ີຢື່ຳງ ບ ື່  ຢດຸ ຢັໍ້ງ         ລຳວ ປກົຄອງ ປະຊຳຊຳດ ດໍ້ວຍ         ຄວຳມ ໂກດ ຮໍ້ຳຍ         ດໍ້ວຍ ກຳນ ຂ ົື່ມເຫັງ ໂດຍ ບ ື່  

ມີ ຜ ໍ້ ໃດ ຍບັຍ ັໍ້ງ ໄດໍ້          

ຄວາມສະຫົງບສຸກທົ່ວໂລກ 
7ແຜື່ນດນິ ໂລກ ທງັ ໝດົ ກ  ພກັ         ແລະ ສະຫງບົ ຢ ື່         ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ຮໍ້ອງເພງ ອອກ ມຳ         

8ຕ ົໍ້ນສນົ 
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ຊມົຊ ື່ ນ ຍນິດ ີຍໍ້ອນ ເຈົໍ້ຳ         ຕ ົໍ້ນ ແປກ ແຫື່ງ ເລບານອນ ກ  ເໝ ອນ ກນັ         ແລະ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ‘ຕ ັໍ້ງແຕື່ ເຈົໍ້ຳ ຕກົຕ  ື່ຳ         

ກ  ບ ື່  ມີ ຜ ໍ້ ປ ໍ້ຳ ຂ ໍ້ນ ມຳ ຕ ື່ ສ ໍ້ ເຮົຳ ແລໍ້ວ’ສດັຕ  ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຖ ກ ຖິໍ້ມ ລງົ ໃນ ບ ງ ໄຟ          
9ນຳລກົ ເບ ໍ້ອງ ລຸື່ມ ກ  ຕ ື່ ນເຕັໍ້ນ         ເພ ື່ ອ ຕໍ້ອນຮບັ ເຈົໍ້ຳ ເມ  ື່ອ ເຈົໍ້ຳ ມຳ         ມນັ ປກຸ ໃຫໍ້ ຊຳວ ແດນ ຄນົ ຕຳຍ ມຳ 

ຕໍ້ອນຮບັ ເຈົໍ້ຳ         ຄ  ບນັດຳ ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ເຄີຍ ເປັນ ຜ ໍ້ນ  ຳ ຂອງ ໂລກ         ມນັ ເຮັດ ໃຫໍ້ ບນັດຳ ຜ ໍ້ ທີື່  ເຄີຍ ເປັນ ກະສດັ ແຫື່ງ 

ປະຊຳຊຳດ ທງັຫລຳຍ ລກຸຂ ໍ້ນ ມຳ         ຈຳກ ພະ ທີື່  ນ ັື່ງ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         

10ທກຸ ຄນົ ຈະ ເວົໍ້ຳ         ແລະ ກື່ຳວ ແກື່ 

ເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         ‘ເຈົໍ້ຳ ກ  ອື່ອນເພຍ ເໝ ອນ ກບັ ເຮົຳ ຄ  ກນັ ບ          ເຈົໍ້ຳ ກຳຍເປັນ ຄ  ກບັ         ພວກ ເຮົຳ ແລໍ້ວ ບ ?’         

11ຄວຳມ ໂອໍ້ ອວດ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຖ ກ ນ  ຳ ລງົ ມຳ ເຖງິ ແດນ ຄນົ ຕຳຍ ພໍ້ອມ ທງັ ສຽງ ພິນ ໃຫຍື່ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ໂຕ 

ໜອນ ຈະ ເປັນ ບື່ອນ ນອນ         ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ກໍ້ອງ ຕວົ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ຕວົ ໜອນ ຈະ ເປັນ ຜໍ້ຳຫ ົື່ມ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ          

ການລົ້ມລົງຂອງຜີມານຊາຕານ 
12ໂອ         ດວງ ແຈ ໍ້ງ ໜື່ວຍ ທີື່  ຮຸື່ງເຮ ອງ ເອີຍ         ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຕກົລງົ ມຳ ຈຳກ ຟໍ້ຳ ສະຫວນັ ຢື່ຳງໃດ         ເຈົໍ້ຳ ຖ ກ 

ຕດັ ລງົ ມຳ ຍງັ ພ ໍ້ນ ດນິ ຢື່ຳງໃດ ນ          ເຈົໍ້ຳ ຜ ໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ບນັດຳ ປະຊຳຊຳດ ຕກົຕ  ື່ຳ         

13ເຈົໍ້ຳ ຄິດ ໃນ ໃຈ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ 

ວື່ຳ         ‘ຂໍ້ອຍ ຈະ ຂ ໍ້ນ ໄປ ຟໍ້ຳ ສະຫວນັ         ຂໍ້ອຍ ຈະ ຕ ັໍ້ງ ທີື່  ນ ັື່ງ ຂອງ ຂໍ້ອຍ ເທິງ ດວງ ດຳວ ທງັຫລຳຍ ຂອງ 

ພຣະເຈົ້າ          ຂໍ້ອຍ ຈະ ນ ັື່ງ ເທິງ ພ ເຂົຳ ແຫື່ງ ຊຸມນມຸ ໃນ ບື່ອນ ສດຸ ທຳງ ດໍ້ຳນ ທິດເໜ ອ         

14ຂໍ້ອຍ ຈະ ຂ ໍ້ນ ໄປ 

ເທິງ ບື່ອນ ສ ງ ຂອງ ເມກ         ຂໍ້ອຍ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຕວົ ຂອງ ຂໍ້ອຍ ສະເໝີ ກບັ ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຜ ໍ້ ສ ງ ສດຸ         ຄ  

ອງົ ຜ ໍ້ ສ ງ ສດຸ’         

15ແຕື່ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຖ ກ ນ  ຳ ລງົ ມຳສ ື່ ນຳລກົ ຊ ື່ ງ ເປັນ ບື່ອນ ເລິກ ຂອງ ໂກນ ເລິກ          
16ບນັດຳ ຜ ໍ້ ທີື່  ເຫັນ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ປກັ ຕຳ ເບິື່ ງ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ພິຈຳລະນຳ ເບິື່ ງ ເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         ‘ຊຳຍ ຄນົ 

ນີໍ້ ບ  ທີື່  ເຮັດ ໃຫໍ້ ໂລກ ສ ັື່ນ ສະເທ ອນ         ຜ ໍ້ ທີື່  ສ ັື່ນ ຄອນ ລຳຊຳ ອຳນຳຈກັ ທງັຫລຳຍ         

17ຜ ໍ້ ທີື່  ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ໂລກ 

ເປັນ ເໝ ອນ ກບັ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ         ແລະ ຂວ  ໍ້ຳ ບນັດຳ ຫວົ ເມ  ອງ ຂອງ ໂລກ,         ຜ ໍ້ ບ ື່  ຍອມ ໃຫໍ້ ຊະ-

ເລີຍ ກບັ ໄປ ບໍ້ຳນ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ’          

ການລົ້ມລົງຂອງບາບີໂລນກັບອານາຈັກຂອງອັດຊີເຣຍ 
18ກະສດັ ທງັ ໝດົ ຂອງ ບນັດຳ ປະຊຳຊຳດ ນອນ ຢ ື່ ຢື່ຳງ ມີ ກຽດ         ທກຸ ຄນົ ຕື່ຳງ ກ  ຢ ື່ ໃນ ເຮ ອນ ຂອງ ຕນົ 

ເອງ         

19ແຕື່ ຝື່ຳຍ ເຈົໍ້ຳ ຖ ກ ຖິໍ້ມ ອອກ ໄປ ໃຫໍ້ ຫື່ຳງ ຈຳກ ຂມຸ ຝງັ ສບົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ຄໍ້ຳຍຄ  ກິື່ ງ ໄມ ໍ້ ກິື່ ງ ໜ ື່ ງ ທີື່  ໜໍ້ຳ 

ກຽດ ຊງັ,         ຄ  ຊຳກ ສບົ ທີື່  ຖ ກ ຂໍ້ຳ ແລໍ້ວ ດໍ້ວຍ ດຳບ ເໝ ອນ ກບັ ສວມ ເສ ໍ້ອ ຂອງ ຜ ໍ້ ທີື່  ຖ ກ ຂໍ້ຳ ແລໍ້ວ,         ຄ  ຖ ກ 

ແທງ ດໍ້ວຍ ດຳບ         ແລະ ຖິໍ້ມ ລງົ ໄປ ເທິງ ຫີນ ໃນ         ຂມຸ ສບົ         ເປັນ ຊຳກ ສບົ ທີື່  ຖ ກ ຢຽບ ຢ ື່ຳ         

20ເຈົໍ້ຳ ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ 

ຮບັ ກຳນ ຝງັ ສບົ ຮື່ວມ ກບັ ພວກ ເຂົຳ         ເພຳະວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ທ  ຳລຳຍ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ສງັຫຳນ 

ປະຊຳຊນົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ‘ຂ  ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ໃດ ເອີື່ ຍ ເຖງິ ຊ ື່  ຂອງ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ຜ ໍ້ ກະທ  ຳ ຄວຳມ ຊ ົື່ວ ອີກ ເລີຍ         

21ຈ ົື່ງ ຕຽມ ສງັຫຳນ ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ລຳວ         ຍໍ້ອນ ກ  ຳ ທີື່  ຊ ົື່ວຊໍ້ຳ ແຫື່ງ ພ ື່  ຂອງ ລຳວ         ຢໍ້ຳນ ວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ 

ທງັຫລຳຍ ຈະ ລກຸຂ ໍ້ນ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ຂອງ ແຜື່ນດນິ ໂລກ         ແລະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ພ ໍ້ນ ໂລກ ເຕັມ ໄປ ໃນ ຫວົ ເມ  ອງ 

ຕື່ຳງ ໆ          
22ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງ ຈກັກະວຳນ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ເຮົຳ ຈະ ລກຸຂ ໍ້ນ ສ ໍ້ ກບັ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ຈະ ຕດັ ຊ ື່  

ພໍ້ອມ ກບັ ຄນົ ທີື່  ເຫລ ອ ຢ ື່         ຕດັ ລ ກ ຫລຳນ         ແລະ ຍຳດ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ອອກ ຈຳກ ບາບີໂລນ”         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ         

23“ແລະ ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ບື່ອນຢ ື່ ຂອງ ຝ ງ ນກົຍຳງ,         ເປັນ ບ ງ         ແລະ 

ຈະ ກວຳດ ມນັ ດໍ້ວຍ ໄມ ໍ້ ກວຳດ ແຫື່ງ ຄວຳມ ຈບິຫຳຍ”         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງ ຈກັກະວຳນ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ 
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ແຫລະ          

24ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງ ຈກັກະວຳນ ໄດໍ້ ປະຕຍິຳນ ວື່ຳ         “ຈງິ ແທໍ້         ເຮົຳ ໄດໍ້ ຄິດ ທີື່  ຈະ ກະທ  ຳ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ         

ກ  ຈະ ບງັເກດີ ຂ ໍ້ນ ມຳ         ແລະ ເຮົຳ ໄດໍ້ ມີ ຈດຸປະສງົ ໄວໍ້ ຢື່ຳງໃດ         ກ  ຈະ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ແນວ ນ ັໍ້ນ         

25ເຮົຳ ຈະ ໂຈມ 

ຕ ີຄນົ ອັດຊີເຣຍ ໃນ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ເຮົຳ ໃຫໍ້ ແຕກ ໄປ         ແລະ ເຮົຳ ຈະ ຢຽບ ຢ ື່ຳ ລຳວ ເທິງ ພ  ທງັຫລຳຍ ຂອງ 

ເຮົຳ         ແລະ ແອກ ຂອງ ລຳວ ຈະ ປດົ ອອກ ຈຳກ ພວກ ເຂົຳ ແລະ ພຳລະ ຂອງ ລຳວ ຈຳກ ບື່ຳ ຂອງ ພວກ 

ເຂົຳ”         

26ນີໍ້ ເປັນຄວຳມ ມຸ ໍ້ງ ໝຳຍ ທີື່  ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງ ໄວໍ້ ກື່ຽວ ກບັ ແຜື່ນດນິ ໂລກ ທງັ ໝດົ         ແລະ ນີໍ້ ເປັນ ມ          ຊ ື່ ງ ຢຽດ 

ອອກ ເໜ ອ ບນັດຳ ປະຊຳຊຳດ ທງັ ໝດົ         

27ເພຳະວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງ ຈກັກະວຳນ ໄດໍ້ ໝຳຍ ໄວໍ້ 

ແລໍ້ວ ວື່ຳ         ຜ ໍ້ ໃດ ຈະ ລບົ ລໍ້ຳງ ໄດໍ້         ແລະ ຖໍ້ຳ ມ  ຂອງ ພຣະອງົ         ຢຽດ ອອກ ແລໍ້ວ         ຈະ ບ ື່  ມີ ຜ ໍ້ ໃດ ຫນັ ໃຫໍ້ ກບັ 

ຄ ນ ໄດໍ້          

ການບີບບັງຄັບ ແລະບັນຫາຕູ່າງໆທີ່ຈະມາເຖິງອິສຣາເອນ 
28ໃນ ປີ ທີື່  ກະສດັ ອາຮາດ ເສຍ ຊວີດິ         ຄ  ຳ ໂອວຳດ ນີໍ້ ໄດໍ້ ປະກຳດ ອອກ ໄປ ວື່ຳ          

 29 “ປະເທດ ຟີລິດສະເຕຍ ເອີຍ ຢື່ຳຊມົຊ ື່ ນຍນິດຍີໍ້ອນໄມ ໍ້ແສໍ້ 

   ຊ ື່ ງຕເີຈົໍ້ຳນ ັ ໍ້ນໄດໍ້ຫກັແລໍ້ວ 

  ເພຳະວື່ຳງ  ຮ ໍ້ຳຍໂຕໜ ື່ ງຈະອອກມຳຈຳກຮຳກເຫງົໍ້ຳຂອງມນັ 

   ແລະລ ກຂອງມນັຈະເປັນງ  ໄຟທີື່ ບນິໄປໄດໍ້ 

 30 ລ ກກກົຂອງຄນົທກຸຍຳກຈະມອີຳຫຳນກນິ ແລະຄນົຂດັສນົຈະນອນລງົຢື່ຳງປອດໄພ 

   ແຕື່ຮຳກເຫງົໍ້ຳຂອງເຈົໍ້ຳເຮົຳຈະໃຫໍ້ຕຳຍດໍ້ວຍກຳນອ ດຫິວ 

  ແລະຄນົທີື່ ເຫລ ອຢ ື່ຂອງເຈົໍ້ຳຈະຖ ກສງັຫຳນ 

 31 ໂອ ປະຕ ເມ  ອງເອີຍ ຈ ົື່ງຮໍ້ອງໄຫໍ້ດໍ້ວຍສຽງອນັດງັ ຫວົເມ  ອງເອີຍ 

   ຈ ົື່ງຮໍ້ອງໄຫໍ້ ທົື່ວປະເທດ ຟີລິດສະເຕຍ ເອີຍ 

  ເຈົໍ້ຳທກຸຄນົຈ ົື່ງເປ ື່ ອຍໄປເທີໍ້ນ ເພຳະວື່ຳຄວນັໄຟຈະອອກມຳຈຳກທິດເໜ ອ 

   ແລະຈະບ ື່ ມຜີ  ໍ້ໃດເລີກຈຳກກຳນຮື່ວມໃນບນັດຳກອງທບັຂອງພວກເຂົຳເລີຍ” 

 32 ພວກເຂົຳຈະຕອບທ ດຂອງປະຊຳຊຳດນ ັໍ້ນວື່ຳຢື່ຳງໃດ 

   ກ ຕອບວື່ຳ “ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ສະຖຳປະນຳເມ  ອງ ຊີໂອນ ໄວໍ້ 

  ແລະຄນົທກຸຍຳກໃນຊນົຊຳດຂອງພຣະອງົກ ຈະພບົທີື່ ເພິື່ ງໃນບື່ອນນ ັໍ້ນ” 

ບົດທີ 15 
ພຣະໂອວາດກູ່ຽວກັບໂມອາບ 

1ພຣະໂອວຳດ ກື່ຽວ ກບັ ໂມອາບ:          

  ເພຳະວື່ຳເມ  ອງ ອາຣະ ແຫື່ງ ໂມອາບ ຖ ກທ  ຳລຳຍລໍ້ຳງໃນຄ ນດຽວ 

   ແລະໄດໍ້ຈບິຫຳຍໄປແລໍ້ວ 

  ເພຳະວື່ຳເມ  ອງ ກີເຣ ແຫື່ງ ໂມອາບ ຖ ກທ  ຳລຳຍລໍ້ຳງໃນຄ ນດຽວ 

   ແລະໄດໍ້ຈບິຫຳຍໄປ 
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 2 ພວກເຂົຳໄດໍ້ຂ ໍ້ນໄປທີື່  ບາຍິດ ແລະ ດີໂບນ ໄປຍງັປ ຊະນຍີະສະຖຳນສ ງ 

   ເພ ື່ ອຈະຮໍ້ອງໄຫໍ້ໂມອາບ ຈະຄ  ື່ຳຄວນເຖງິ ເນໂບ  

  ແລະເຖງິ ເມເດບາ ຫວົທກຸຫວົກ ຈະໂລໍ້ນ 

   ແລະໜວດເຄົຳທກຸຄນົກ ຈະຖ ກແຖ 

 3 ຢ ື່ໃນຖະໜນົຂອງເມ  ອງນ ັໍ້ນ ພວກເຂົຳຈະຄຳດຜໍ້ຳກະສອບ 

   ທກຸຄນົຈະຮໍ້ອງໄຫໍ້ຢ ື່ຫລງັຄຳເຮ ອນ ແລະຕຳມຖະໜນົ 

 4 ເມ  ອງ ເຮັດຊະໂບນ ແລະ ເອເລອາເລ ຈະສ ົື່ງສຽງຮໍ້ອງອນັດງັ 

   ສຽງນ ັໍ້ນຈະໄດໍ້ຍນິໄປເຖງິເມ  ອງ ຢາຮາດ  

  ເພຳະສະນ ັໍ້ນ ຜ ໍ້ຊຳຍຂອງ ໂມອາບ ທີື່ ຖ ອຳວດຸທກຸຄນົຈ ື່ງຈະຮໍ້ອງສຽງດງັ 

   ຊວີດິຂອງລຳວກ ວຸໍ້ນວຳຍໃນຕວົເອງ 

 5 ຈດິໃຈຂອງຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳຈະຮໍ້ອງອອກມຳເພ ື່ ອ ໂມອາບ  

   ຜ ໍ້ທີື່ ຫລບົໄພຂອງ ໂມອາບ ນ ັໍ້ນ ຈະໜີໄປທີື່  ໂຊອາ  

  ເໝ ອນກບັງວົໜຸື່ມທີື່ ມອີຳຍສຸຳມປີ ເພຳະວື່ຳຕຳມທຳງຂ ໍ້ນໄປເມ  ອງ ລ ຮິດ  

   ພວກເຂົຳຈະຂ ໍ້ນໄປດໍ້ວຍກຳນຄ  ື່ຳຄວນຕຳມຫນົທຳງ ໄປສ ື່ເມ  ອງ ໂຮໂຣນາຢິມ  

  ພວກເຂົຳຈະເປື່ງສຽງຮໍ້ອງເຖງິກຳນທ  ຳລຳຍ 

 6 ເພຳະວື່ຳຫໍ້ວຍນ  ໍ້ຳຢ ື່ ນິມຣີມ ກ ຈະຖ ກປະຖິໍ້ມ 

   ຫຍໍ້ຳກ ຫື່ຽວແຫໍ້ງໄປ ແລະຫຍໍ້ຳອື່ອນກ ບ ື່ ປ ົື່ງຂ ໍ້ນ ຜກັສດົກ ບ ື່ ມເີລີຍ 

 7 ເຫດສະນ ັໍ້ນ ຊບັສິນຊ ື່ ງພວກເຂົຳເກບັມຳໄດໍ້ ແລະພວກເຂົຳສະສມົໄວໍ້ 

   ພວກເຂົຳຈະຂນົເອົຳໄປຂໍ້ຳມຫໍ້ວຍຕ ົໍ້ນໄຄໍ້ 

 8 ເພຳະວື່ຳສຽງຮໍ້ອງໄດໍ້ກະຈຳຍໄປທົື່ວຊຳຍແດນ ໂມອາບ  

   ສຽງຄ  ື່ຳຄວນໄປຮອດ ເອັກລາຢິມ ສຽງຄ  ື່ຳຄວນໄປເຖງິ ເບເອ-ເອລີມ 
 9 ເພຳະວື່ຳນ  ໍ້ຳຂອງເມ  ອງ ດີໂບນ ຈະມເີລ ອດເຕັມໄປໝດົ 

   ເຖງິປຳນນ ັໍ້ນ ເຮົຳຍງັຈະເພີື່ ມເຕມີໄພພິບດັ ແກື່ ດີໂບນ ອີກ 

  ຄ ໃຫໍ້ສິງໃຫຍື່ສ  ຳລບັຊຳວ ໂມອາບ ທີື່ ປບົໜີໄປ ແລະສ  ຳລບັຄນົທີື່ ເຫລ ອຢ ື່ໃນແຜື່ນດນິ 
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ລ ກສາວຂອງໂມອາບຄອຍຖ້າອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ 

 1 ເຈົໍ້ຳຈ ົື່ງສ ົື່ງລ ກແກະໄປຍງັຜ ໍ້ປກົຄອງແຜື່ນດນິ 

   ຈຳກ ເຊລາ ຕຳມທຳງຖິື່ ນແຫໍ້ງແລໍ້ງກນັດຳນໄປຍງັພ ເຂົຳຂອງລ ກສຳວ ຊີໂອນ 
 2 ເໝ ອນນກົທີື່ ກ  ຳລງັບນິໜີ ເໝ ອນລ ກນກົທີື່ ຖ ກໄລື່ໜີຈຳກຮງັ 

   ລ ກສຳວຂອງ ໂມອາບ ຈະເປັນແນວນ ັໍ້ນ ຊ ື່ ງຄອຍຖໍ້ຳຈະລຍຸຂໍ້ຳມແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ອາໂນນ 
 3 “ຈ ົື່ງໃຫໍ້ຄ  ຳປ ກສຳ ຈ ົື່ງເຮັດກຳນຊອບທ  ຳ 

   ຈ ົື່ງໃຫໍ້ຮ ົື່ມເງຳົຂອງທື່ຳນເປັນຄ ກຳງຄ ນໃນຕອນກຳງເວັນ, 
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  ຈ ົື່ງຊື່ວຍເຊ ື່ ອງຜ ໍ້ຖ ກຂບັໄລື່ ຢື່ຳຫກັຫລງັຜ ໍ້ທີື່ ລີໍ້ໄພ 

 4 ໂມອາບ ເອີຍ ຈ ົື່ງໃຫໍ້ຜ ໍ້ຖ ກຂບັໄລື່ຂອງເຮົຳອຳໄສຢ ື່ນ  ຳພວກທື່ຳນ 

   ຈ ົື່ງເປັນບື່ອນລີໍ້ໄພແກື່ພວກເຂົຳໃຫໍ້ພ ົໍ້ນຈຳກໜໍ້ຳຂອງຜ ໍ້ທ  ຳລຳຍ 

  ເພຳະວື່ຳຜ ໍ້ບບີບງັຄບັໄດໍ້ໝດົສິໍ້ນແລໍ້ວ ຜ ໍ້ທ  ຳລຳຍໄດໍ້ຢດຸຢັໍ້ງແລໍ້ວ 

   ແລະຜ ໍ້ຢຽບຢ ື່ຳໄດໍ້ຖ ກດບັສ ນໄປຈຳກແຜື່ນດນິແລໍ້ວ 

 5 ພະທີື່ ນ ັື່ງບື່ອນໜ ື່ ງຈະຕ ັໍ້ງໝັໍ້ນຄງົຢ ື່ດ ໍ້ວຍຄວຳມເມດຕຳ 

   ຢ ື່ເທິງນ ັໍ້ນຈະມຜີ ໍ້ໜ ື່ ງນ ັື່ງຢ ື່ດ ໍ້ວຍຄວຳມຈງິໃນເຕັນຂອງ ດາວິດ  

  ຄ ທື່ຳນຜ ໍ້ນ ັ ໍ້ນຈະພິພຳກສຳ ແລະສະແຫວງຫຳຄວຳມຍດຸຕທິ  ຳ 

   ແລະວື່ອງໄວໃນກຳນກະທ  ຳຄວຳມຊອບທ  ຳ” 

ການທຳລາຍຄວາມຈອງຫອງຂອງໂມອາບ 
 6 ເຮົຳໄດໍ້ຍນິເຖງິຄວຳມຈອງຫອງຂອງ ໂມອາບ ຜ ໍ້ມໃີຈຈອງຫອງຫລຳຍ 

   ແລະຄວຳມອວດອ ົື່ງຂອງລຳວ ຄວຳມຈອງຫອງຂອງລຳວ 

  ຄວຳມຄຽດຮໍ້ຳຍຂອງລຳວ ມແີຕື່ຄ  ຳຕວົະຂອງລຳວ ຊ ື່ ງຈະບ ື່ ສ  ຳເລັດ 

 7 ເຫດສະນ ັໍ້ນໂມອາບ ຈະຄ  ື່ຳຄວນເພ ື່ ອ ໂມອາບ ທກຸຄນົຈະຄ  ື່ຳຄວນ 

   ພວກເຈົໍ້ຳຈະຮໍ້ອງຄຳງຍໍ້ອນຮຳກຖຳນຂອງເມ  ອງ ກີເຣ-ຮາເຣເສັດ  

  ເພຳະວື່ຳມນັຈະຖ ກທບຸໃຫໍ້ມຸ ື່ນຢື່ຳງແນື່ນອນ 

 8 ເພຳະວື່ຳທ ົື່ງນຳແຫື່ງເມ  ອງ ເຮັດຊະໂບນ ຈະຫື່ຽວແຫໍ້ງໄປ 

   ພໍ້ອມທງັເຄ ອອະງ ຸື່ນຂອງ ສິບມາ ເຈົໍ້ຳນຳຍທງັຫລຳຍ 

  ແຫື່ງບນັດຳປະຊຳຊຳດໄດໍ້ທ  ຳລຳຍມນັລງົຈນົໄປເຖງິເມ  ອງ ຢາເຊ  

   ແລະພະເນຈອນໄປເຖງິຖິື່ ນແຫໍ້ງແລໍ້ງກນັດຳນ 

  ໜ ື່ ຂອງມນັກ ແຕກກວໍ້ຳງອອກ ແລະຜື່ຳນຂໍ້ຳມທະເລໄປ 

 9 ເຫດສະນ ັໍ້ນ ເຮົຳຈ ື່ງຮໍ້ອງໄຫໍ້ກບັຄນົທີື່ ຮ ໍ້ອງໄຫໍ້ຂອງເມ  ອງ ຢາເຊ  

   ຍໍ້ອນເຄ ອອະງ ຸື່ນຂອງ ສິບມາ ເຮັດຊະໂບນ ແລະເອເລອາເລ ເອີຍ 

  ເຮົຳຈະຫດົພວກເຈົໍ້ຳດໍ້ວຍນ  ໍ້ຳຕຳຂອງເຮົຳ ເພຳະວື່ຳສຽງຮໍ້ອງໄດໍ້ມຳຖ ກຜນົ 

   ແລະເຂົໍ້ຳທີື່ ເກບັກ ື່ຽວຂອງເຈົໍ້ຳ ກ ໄດໍ້ສະຫງບົລງົແລໍ້ວ 

 10 ຄວຳມຊ ື່ ນບຳນ ແລະຄວຳມຍນິດໄີດໍ້ຫຳຍໄປຈຳກສວນໝຳກໄມ ໍ້ອນັດກົໜຳ 

   ແລະພວກເຂົຳບ ື່ ໄດໍ້ຮ ໍ້ອງເພງ ຕອບກນັ ຫລ ໂຫື່ຮ ໍ້ອງຍນິດຕີຳມສວນອະງ ຸື່ນ 

  ບ ື່ ມໃີຜໂຫື່ຮ ໍ້ອງຕຳມບື່ອນບບີເອົຳນ  ໍ້ຳອະງ ຸື່ນ ແລະບ ື່ ມຄີນົໃດບບີເອົຳນ  ໍ້ຳອະງ ຸື່ນອີກຕ ື່ ໄປ, 

   ເຮົຳໄດໍ້ເຮັດໃຫໍ້ສຽງໂຫື່ຮ ໍ້ອງຈຳກກຳນຢຽບອະງ ຸື່ນງຽບລງົແລໍ້ວ 

 11 ສະນ ັໍ້ນ ຈດິຂອງຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳຈ ື່ ງຈະຮໍ້ອງໄຫໍ້ເໝ ອນດ ັື່ງພິນຄ ື່ເພ ື່ ອ ໂມອາບ  

   ແລະໃຈຂອງຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳຮ ໍ້ອງໄຫໍ້ເພ ື່ ອ ກີເຣ-ຮາເຣເສັດ 
 12 ຢ ື່ຕ ື່ ມຳເມ  ື່ອເຫັນວື່ຳ ໂມອາບ ອິດເມ  ື່ອຍຢ ື່ຕຳມປ ຊະນຍີະສະຖຳນສ ງນ ັໍ້ນ 

   ແລະເມ  ື່ອລຳວຈະເຂົໍ້ຳມຳໃນສະຖຳນທີື່ ບ ລິສດຸຂອງຕນົ ເພ ື່ ອຈະອະທິຖຳນ 
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  ລຳວກ ຈະບ ື່ ໄດໍ້ຮບັຜນົ 

ຄຳທຳນວຍເລື່ອງໂມອາບ 
13ນີໍ້ ເປັນ ພຣະຄ  ຳ         ຊ ື່ ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ບອກ ກື່ຽວ ກບັ ໂມອາບ ໃນ ອະດດີ ເປັນ ດ ັື່ງນີໍ້:         

14ແຕື່ ບດັ ນີໍ້         

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ບອກ ແລໍ້ວ ວື່ຳ         “ພຳຍ ໃນ ສຳມ ປີ         ຕຳມ ປີ ທີື່  ຈ ໍ້ຳງ ລ ກຈ ໍ້ຳງ         ສະຫງ ື່ຳ ລຳສີ ຂອງ 

ໂມອາບ          ຈະ ຖ ກ ຢຽບ ຢ ື່ຳ         ແມ ື່ນ ແຕື່ ປະຊຳຊນົ ຈ  ຳນວນ ຫລວງຫລຳຍ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ທງັ ໝດົ ກ  ດ ີ        

ຈະ ສ ນຫຳຍ ໄປ         ແລະ ຄນົ ທີື່  ເຫລ ອ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ         ກ  ຈະ ໜໍ້ອຍ ລງົ ແລະ ອື່ອນເພຍ”          

ບົດທີ 17 
ພຣະໂອວາດກູ່ຽວກັບເມືອງດາມາເຊ 

1ພຣະໂອວຳດ ກື່ຽວ ກບັ ເມ  ອງ ດາມາເຊ           

  ເບິື່ ງແມດາມາເຊ ຈະບ ື່ ເປັນເມ  ອງອີກຕ ື່ ໄປ 

   ແຕື່ຈະກຳຍເປັນກອງສິື່ ງຂອງທີື່ ຮກົຮໍ້ຳງເພພງັ 

 2 ເມ  ອງຕື່ຳງໆຂອງ ອາໂຣເອ ຈະຮໍ້ຳງເປົື່ ຳຕະຫລອດໄປ 

   ແລະຈະເປັນບື່ອນສ  ຳລບັຝ ງແບໍ້ຝ ງແກະ 

  ຊ ື່ ງມນັຈະນອນລງົ ໂດຍບ ື່ ມຜີ  ໍ້ໃດຈະເຮັດໃຫໍ້ມນັຢໍ້ຳນ ແລະແຕກຕ ື່ ນໄປ 

 3 ປໍ້ອມປໍ້ອງກນັທີື່ ເຂັໍ້ມແຂງໃນ ເອຟຣາຢິມ  

   ແລະລຳຊະອຳນຳຈກັຈະສ ນຫຳຍໄປ ແລະຄນົທີື່ ເຫລ ອຢ ື່ຂອງ ຊີເຣຍ  

  ພວກເຂົຳຈະເປັນຄ ກບັສະຫງ ື່ຳລຳສີຂອງຄນົ ອິສຣາເອນ, 
   ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງຈກັກະວຳນ ບອກດ ັື່ງນີໍ້ແຫລະ 

 4 ແລະຕ ື່ ມຳໃນມ  ໍ້ນ ັ ໍ້ນ ສະຫງ ື່ຳລຳສີຂອງ ຢາໂຄບ ຈະຕກົຕ  ື່ຳ 

   ແລະຄວຳມອໍ້ວນພີຂອງລຳວ ຈະຈ ື່ອຍຜອມລງົ 

 5 ຈະເປັນເໝ ອນກບັຄນົທີື່ ກ ື່ຽວເຂົໍ້ຳຄ ກ ື່ຽວເຂົໍ້ຳທີື່ ຕ ັ ໍ້ງຢ ື່ 

   ແລະແຂນຂອງລຳວຈະກື່ຽວຮວງເຂົໍ້ຳ 

  ແລະຈະເປັນເໝ ອນກບັຄນົໜ ື່ ງທີື່ ເກບັຮວງເຂົໍ້ຳໃນຮື່ອມພ ເຂົຳ ເຣຟາຢິມ 
 6 ຈະມໝີຳກອະງ ຸື່ນເຫລ ອຢ ື່ໃນບື່ອນນ ັໍ້ນຄ  ເມ  ື່ອຊ ັື່ນຕ ົໍ້ນໝຳກກອກເທດ 

   ເພ ື່ ອໃຫໍ້ໝຳກຫລ ົື່ນ ໝຳກຈະເຫລ ອ ຢ ື່ເທິງປຳຍຍອດສ ງທີື່ ສດຸສອງສຳມໜື່ວຍ 

  ຫລ ເຫລ ອຢ ື່ເທິງງ ື່ຳໄມ ໍ້ສີື່ ຫໍ້ຳໜື່ວຍ 

   ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ ກື່ຳວດ ັື່ງນີໍ້ແຫລະ 

 7 ໃນມ ໍ້ນ ັ ໍ້ນ ມະນດຸຈະເບິື່ ງພຣະຜ ໍ້ສໍ້ຳງຕນົ 

   ແລະໃນຕຳຂອງພວກເຂົຳຈະຫລຽວເຫັນອງົບ ລິສດຸຂອງ ອິສຣາເອນ 
 8 ພວກເຂົຳຈະບ ື່ ເບິື່ ງແທື່ນບ ຊຳທງັຫລຳຍດໍ້ວຍຜນົງຳນຈຳກມ ຂອງຕນົ 

   ແລະພວກເຂົຳຈະບ ື່ ເອົຳໃຈໃສື່ຕ ື່ ສິື່ ງທີື່ ນິໍ້ວມ  ຂອງພວກເຂົຳເອງໄດໍ້ກະທ  ຳຂ ໍ້ນ 

  ບ ື່ ວ ື່ຳຈະເປັນເສົຳຮ ບເຄົຳລບົ ຫລ ບນັດຳຮ ບເຄົຳລບົທງັຫລຳຍ 
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 9 ໃນມ ໍ້ນ ັ ໍ້ນ ເມ  ອງທີື່ ມກີ  ຳແພງຂອງພວກເຂົຳຈະເປັນຄ ກບັບື່ອນຮໍ້ຳງໃນດງົຮກົ 

   ແລະເທິງຍອດພ ສ ງ ຊ ື່ ງພວກເຂົຳໄດໍ້ປະ ຖິໍ້ມແລໍ້ວຕ ື່ໜໍ້ຳພວກລ ກຫລຳນ ອິສຣາເອນ  

  ກ ຈະເປັນບື່ອນທີື່ ຮກົຮໍ້ຳງ 

 10 ເພຳະວື່ຳເຈົໍ້ຳໄດໍ້ຫລງົລ ມ ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງຄວຳມພ ົໍ້ນຂອງເຈົໍ້ຳ 

   ແລະເຈົໍ້ຳບ ື່ ໄດໍ້ຈດົຈ  ຳສີລຳອນັເຂັໍ້ມແຂງຂອງເຈົໍ້ຳ 

  ສະນ ັໍ້ນ ເຈົໍ້ຳຈະປ ກຕ ົໍ້ນໝຳກໄມ ໍ້ທີື່ ມກັຫລຳຍ ແລະຈະປ ກກິື່ ງໄມ ໍ້ຕື່ຳງຊຳດລງົ 

 11 ໃນມ ໍ້ນ ັ ໍ້ນ ເຈົໍ້ຳຈະປ ກຝງັ ເຈົໍ້ຳຈະເຮັດຮ ົໍ້ວອໍ້ອມ ແລະຕອນເຊົໍ້ຳເຈົໍ້ຳຈະເຮັດໃຫໍ້ມນັປົື່ງຂ ໍ້ນ 

   ແຕື່ໃນມ  ໍ້ທີື່ ຕໍ້ອງເກບັເອົຳ ຜນົລະປ ກນ ັໍ້ນຈະສ ນຫຳຍໄປ 

  ແລະຄວຳມເຈບັປວດນ ັໍ້ນປວົໃຫໍ້ດບີ ື່ ໄດໍ້. 

   ໃນມ ໍ້ທີື່ ເຈົໍ້ຳປ ກມນັ ແລະຈະເຮັດໃຫໍ້ມນັອອກດອກໃນຕອນເຊົໍ້ຳຂອງມ  ໍ້ທີື່ ເຈົໍ້ຳຫວື່ຳນ 

  ເຖງິປຳນນ ັໍ້ນ ຜນົກຳນເກບັກື່ຽວກ ຈະໜີໄປ ໃນມ ໍ້ແຫື່ງຄວຳມທກຸໃຈ 

   ແລະຄວຳມເສົໍ້ຳໂສກຢື່ຳງເຫລ ອຫລຳຍ 

 12 ວບິດັແກື່ຊດົຊຳດທງັຫລຳຍ ຊ ື່ ງເຮັດສຽງດງັກໍ້ອງຄ ທະເລກໍ້ອງດງັ 

   ແລະສຽງອ ກກະທ ກຂອງຊນົຊຳດທງັຫລຳຍ 

  ຄ ສຽງອ ກກະທ ກຂອງນ  ໍ້ຳທີື່ ກ  ຳລງັຖໍ້ວມຂ ໍ້ນ 

 13 ຊນົຊຳດທງັຫລຳຍຕ ື່ ນຂ ໍ້ນ ຄ ກບັສຽງອ ກກະທ ກຂອງນ  ໍ້ຳຖໍ້ວມ 

   ແຕື່ ພຣະເຈົ້າ ຈະຕຕິຽນພວກເຂົຳໄວໍ້ ແລະພວກເຂົຳຈະໜີໄປໄກ 

  ຈະຖ ກໄລື່ໄປຄ ລມົພດັແກບຢ ື່ເທິງພ ເຂົຳ ຄ ພ ດໃບແຫໍ້ງປິວໄປຕ ື່ໜໍ້ຳລມົຫວົກດຸ 

 14 ເບິື່ ງແມ ເມ  ື່ອຮອດຕອນຄ  ື່ຳ ຄວຳມຢໍ້ຳນກວົອນັພິລ ກກ ມຳ 

   ໃນຍຳມຮຸື່ງເຊົໍ້ຳພວກເຂົຳກ ບ ື່ ຢ ື່ແລໍ້ວ 

  ນີໍ້ເປັນສື່ວນແບື່ງຂອງບນັດຳຜ ໍ້ທີື່ ຍຳດຊງີເອົຳສິື່ ງຂອງຂອງພວກເຮົຳ 

   ແລະສິື່ ງຂອງທງັຫລຳຍຂອງພວກເຂົຳທີື່ ປຸໍ້ນເອົຳຈຳກພວກເຮົຳ 

ບົດທີ 18 
ປະເທດເອຢິບໃນສະໄໝທີ່ອິສຣາເອນຖືກໂຮມເຂົ້າກັນອີກ 

 1 ວບິດັແກື່ແຜື່ນດນິທງັຫລຳຍທີື່ ພ ປີກໃຫໍ້ເປັນຮ ົື່ມເງຳົ 

   ຕຳມແມ ື່ນ  ໍ້ຳທງັຫລຳຍແຫື່ງ ເອທີໂອເປຍ 
 2 ໄດໍ້ໃຊໍ້ພວກລຳຊະທ ດໄປໂດຍເຮ ອທີື່ ເຮັດດໍ້ວຍໄມ ໍ້ອ ໍ້ແລື່ນເທິງໜໍ້ຳນ  ໍ້ຳ ຈ ົື່ງກ ື່ຳວວື່ຳ 

   “ພວກລຳຊະທ ດຈ ົື່ງໄປໂດຍໄວ 

  ຈ ົື່ງໄປຍງັປະຊຳຊຳດທີື່ ຖ ກກະຈດັກະຈຳຍ ແລະຖ ກທ  ຳລຳຍແລໍ້ວ, 

   ຈ ົື່ງໄປຫຳຊນົຊຳດທີື່ ພວກເຂົຳຢໍ້ຳນທງັໃກໍ້ແລະໄກ, ໄປຍງັປະຊຳຊຳດທີື່ ເຂັໍ້ມແຂງ 

  ແລະມກັຊະນະ ຊ ື່ ງແຜື່ນດນິຂອງພວກເຂົຳມແີມ ື່ນ  ໍ້ຳແບື່ງ” 

 3 ທື່ຳນທງັປວງຜ ໍ້ເປັນຊຳວໂລກ ທື່ຳນອຳໄສຢ ື່ເທິງແຜື່ນດນິໂລກ 
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   ເມ  ື່ອເຂົຳຍກົສນັຍຳນຂ ໍ້ນເທິງພ ເຂົຳ ຈ ົື່ງເບິື່ ງ ເມ  ື່ອເຂົຳເປົື່ ຳເຂົຳສດັ ຈ ົື່ງຟງັ 

4ເພຳະວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ບອກ ແກື່ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ          

  “ເຮົຳຈະພກັຜື່ອນ ແລະຈະພິຈຳລະນຳຈຳກບື່ອນອຳໄສຂອງເຮົຳ 

   ຄ ຄວຳມຮໍ້ອນທີື່ ປະກດົຢ ື່ເທິງຜກັຫຍໍ້ຳ 

  ຄ ເມກແຫື່ງນ  ໍ້ຳໝອກໃນຄວຳມຮໍ້ອນຂອງລະດ ເກບັກື່ຽວ” 

 5 ເພຳະວື່ຳກື່ອນເຖງິລະດ ເກບັກື່ຽວ ເມ  ື່ອເຂົໍ້ຳຖອກແລໍ້ວ 

   ແລະດອກກຳຍເປັນໝຳກອະງ ຸື່ນຂຽວ 

  ແລະກ  ຳລງັຈະສກຸ ພຣະອງົຈະຕດັກິື່ ງອອກດໍ້ວຍເຫລັກກື່ຽວຕດັຍອດ 

   ແລະສຳຂຳທງັຫລຳຍນ ັໍ້ນລງົເສຍ 

 6 ພວກເຂົຳທງັໝດົຈະຖ ກປະຖິໍ້ມໄວໍ້ໃຫໍ້ແກື່ນກົອິນຊທີີື່ ຢ ື່ເທິງພ ເຂົຳ 

   ແກື່ສດັປື່ຳຂອງແຜື່ນດນິໂລກ ແລະນກົທີື່ ກນິເນ ໍ້ອ 

  ຈະຈບັຢ ື່ເທິງພວກເຂົຳຈນົໝດົລະດ ຮ ໍ້ອນ 

   ແລະບນັດຳສດັເດຍລະສຳນຂອງແຜື່ນດນິໂລກທງັປວງ 

  ຈະຢ ື່ເທິງພວກເຂົຳຈນົໝດົລະດ ໜຳວ 

 7 ໃນເວລຳນ ັໍ້ນພວກເຂົຳຈະນ  ຳເຄ ື່ ອງຖວຳຍມຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງຈກັກະວຳນ 

   ເປັນເຄ ື່ ອງຖວຳຍທີື່ ມຳຈຳກຊນົຊຳດທີື່ ຖ ກກະຈດັກະຈຳຍອອກໄປ 

  ແລະຈຳກຊນົຊຳດທີື່ ພວກເຂົຳຢໍ້ຳນທງັໃກໍ້ ແລະໄກຈຳກປະຊຳຊຳດທີື່ ເຂັໍ້ມແຂງ 

   ແລະມກັເອົຳຊະນະ ຊ ື່ ງແຜື່ນດນິຂອງພວກເຂົຳມແີມ ື່ນ  ໍ້ຳແບື່ງ 

  ມຳຍງັສະຖຳນທີື່ ແຫື່ງພຣະນຳມຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງຈກັກະວຳນ ຄ ພ ເຂົຳ ຊີໂອນ 

ບົດທີ 19 
ພຣະໂອວາດກູ່ຽວກັບເອຢິບ 

1ພຣະໂອວຳດ ກື່ຽວ ກບັ ເອຢິບ:          

  ເບິື່ ງແມພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົຂີື່ ເມກອນັວື່ອງໄວ 

   ແລະຈະສະເດັດມຳ ເອຢິບ ຕ ື່ ພຣະພກັພຣະອງົ 

  ຮ ບເຄົຳລບົແຫື່ງ ເອຢິບ ຈະສ ັື່ນສະເທ ອນຫລຳຍຍໍ້ອນກຳນມຳປະກດົຂອງພຣະອງົ 

   ແລະຫວົໃຈຂອງຄນົ ເອຢິບ ກ ເປ ື່ ອຍໄປພຳຍໃນຕວົພວກເຂົຳ 

 2 ແລະເຮົຳຈະຍວົະໃຫໍ້ຄນົ ເອຢິບ ຕ ື່ ສ ໍ້ກບັຄນົ ເອຢິບ  

   ພວກເຂົຳຈະສ ໍ້ຮບົກນັ ທກຸຄນົຈະຕ ື່ ສ ໍ້ພີື່ ນ ໍ້ອງຂອງຕນົ 

  ແລະທກຸຄນົຈະຕ ື່ ສ ໍ້ເພ ື່ ອນບໍ້ຳນຂອງຕນົ 

   ເມ  ອງຕ ື່ ສ ໍ້ກບັເມ  ອງ ລຳຊະອຳນຳຈກັຕ ື່ ສ ໍ້ກບັລຳຊະອຳນຳຈກັ 

 3 ວນິຍຳນຂອງຄນົ ເອຢິບ ກ ຈະຫຳຍໄປ ແລະເຮົຳຈະເຮັດໃຫໍ້ແຜນງຳນຂອງພວກເຂົຳ 

   ພວກເຂົຳຈະໄປປ ກສຳບນັດຳຮ ບເຄົຳລບົ ແລະພວກໝ ມ  ໝ ເຍົຳ ແລະໝ ທ  ຳນວຳຍ 
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 4 ເຮົຳຈະມອບຄນົ ເອຢິບ ໄວໍ້ໃນມ  ຂອງນຳຍທີື່ ແຂງກະດໍ້ຳງ 

   ແລະກະສດັທີື່ ໂຫດຮໍ້ຳຍຄນົໜ ື່ ງຈະປກົຄອງເໜ ອພວກເຂົຳ 

  ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງຈກັກະວຳນກື່ຳວດ ັື່ງນີໍ້ແຫລະ 

 5 ນ  ໍ້ຳຈະແຫໍ້ງໄປຈຳກທະເລ ແລະແມ ື່ນ  ໍ້ຳຈະບກົແຫໍ້ງ 

 6 ຫໍ້ວຍທງັຫລຳຍຈະເນົື່ ຳເໝັນ ແລະແມ ື່ນ  ໍ້ຳແຫື່ງກຳນປໍ້ອງກນັຈະນໍ້ອຍລງົ 

   ແລະແຫໍ້ງໄປ ຕ ົໍ້ນອ ໍ້ ແລະເຄ ອຫວຳຍຈະຫື່ຽວແຫໍ້ງໄປ 

 7 ປື່ຳຫຍໍ້ຳຢ ື່ແຄມແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ນີເລ ແລະສວນໄຮື່ນຳທີື່ ຫວື່ຳນລງົຂໍ້ຳງແມ ື່ນ  ໍ້ຳນ ັ ໍ້ນຈະຫື່ຽວແຫໍ້ງໄປ 

   ແລະຖ ກຂບັໄລື່ອອກໄປ ແລະບ ື່ ມອີີກ 

 8 ຊຳວປະມງົຈະຮໍ້ອງທກຸ ຄ ບນັດຳຜ ໍ້ທີື່ ຕ ກເບັດໃນແມ ື່ນ  ໍ້ຳຈະໄວໍ້ທກຸ 

   ແລະຜ ໍ້ທີື່ ຖິໍ້ມມອງໃນນ  ໍ້ຳຈະອື່ອນແຮງລງົ 

 9 ຄນົງຳນທີື່ ເຮັດຜໍ້ຳປື່ຳນຈະອບັອຳຍ ທງັຄນົທີື່ ຕ  ື່ຳຫ ກຝໍ້ຳຍຂຳວດໍ້ວຍ 

 10 ບນັດຳຜ ໍ້ທີື່ ເປັນຫລກັຂອງແຜື່ນດນິໂລກຕໍ້ອງຖ ກບບີຄ ັໍ້ນ 

   ແລະບນັດຳຜ ໍ້ທີື່ ເຮັດວຽກຮບັຈ ໍ້ຳງຈະເສົໍ້ຳໃຈ 

 11 ພວກເຈົໍ້ຳນຳຍແຫື່ງ ໂຊອານ ໂງ ື່ຈ ໍ້ຳ 

   ທີື່ ປ ກສຳທີື່ ສະຫລຳດຂອງ ຟາຣາໂອ ໃຫໍ້ຄ  ຳປ ກສຳຢື່ຳງໂງ ື່ຈ ໍ້ຳ 

  ພວກເຈົໍ້ຳຈະເວົໍ້ຳກບັ ຟາຣາໂອ ໄດໍ້ຢື່ຳງໃດວື່ຳ 

   “ຂໍ້ຳນໍ້ອຍເປັນລ ກຂອງນກັປຳດ ເປັນເຊ ໍ້ອສຳຍຂອງກະສດັບ ຮຳນ” 

 12 ພວກເພິື່ ນຢ ື່ໃສ? ນກັປຳດຂອງທື່ຳນຢ ື່ໃສ? ໃຫໍ້ພວກເຂົຳບອກທື່ຳນ 

   ແລະໃຫໍ້ພວກເຂົຳແຈ ໍ້ງວື່ຳພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງຈກັກະວຳນມພີຣະປະສງົອນັໃດກບັ ເອຢິບ 
 13 ເຈົໍ້ຳນຳຍແຫື່ງ ໂຊອານ ກຳຍເປັນຄນົໂງ ື່ 

   ແລະເຈົໍ້ຳນຳຍແຫື່ງ ເມັມຟິດ ຖ ກຫລອກລວງແລໍ້ວ 

  ບນັດຳຜ ໍ້ທີື່ ເປັນເຈົໍ້ຳນຳຍຕະກ ນຂອງ ເອຢິບ ໄດໍ້ນ  ຳ ເອຢິບ ໃຫໍ້ຫລງົໄປ 

 14 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ຖອກວນິຍຳນແຫື່ງຄວຳມ ຫຍຸໍ້ງຍຳກໄວໍ້ໃນ ເອຢິບ  

   ແລະພວກເຂົຳທງັຫລຳຍໄດໍ້ເຮັດໃຫໍ້ ເອຢິບ ຫລງົຜິດ 

  ໄປໃນກຳນກະທ  ຳທງັໝດົຂອງມນັ 

   ເໝ ອນດ ັື່ງຄນົເມຳົໂຊເຊຢ ື່ເທິງສິື່ ງທີື່ ຕນົຮຳກອອກ 

 15 ບ ື່ ມອີນັໃດທີື່ ຈະເຮັດໄດໍ້ເພ ື່ ອຊື່ວຍ ເອຢິບ ຊ ື່ ງຫວົກ ດ ີຫຳງກ ດ ີ

   ຫລ ໃບຕຳນກ ດ ີຕ ົໍ້ນເຄ ອຫວຳຍກ ດ ີພວກມນັອຳດຈະເຮັດໄດໍ້ 
16ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         ຄນົ ເອຢິບ ຈະ ເປັນ ເໝ ອນ ກບັ ຜ ໍ້ຍງິ         ຈະ ຢໍ້ຳນ ຈນົ ຕວົ ສ ັື່ນ         ເມ  ື່ອ ເຫັນ ພຣະຫດັ ຂອງ 

ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ຈກັກະວຳນ         ກວຳດ ແກວື່ງ ຢ ື່ ເໜ ອ ພວກ ເຂົຳ         

17ແລະ ແຜື່ນດນິ ຢ ດາ ຈະ ເປັນ ເຫດ ໃຫໍ້ 

ຄນົ ເອຢິບ ຢໍ້ຳນ ກວົ         ເມ  ື່ອ ກື່ຳວ ຊ ື່  ໃຫໍ້ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຄນົ ໃດ         ພວກ ເຂົຳ ກ  ຈະ ຢໍ້ຳນ         ເພຳະວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ ແຫື່ງ ຈກັກະວຳນ ມີ ພຣະປະສງົ ເພ ື່ ອ ຈະ ຕ ື່ ສ ໍ້ ພວກ ເຂົຳ          

18ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         ຈະ ມີ ຫໍ້ຳ ຫວົ ເມ  ອງ ໃນ ແຜື່ນດນິ ເອຢິບ          ຊ ື່ ງ ເວົໍ້ຳ ພຳສຳ ຂອງ ການາອານ          ແລະ ປະ-
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ຕຍິຳນ ຕ ື່  ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ຈກັກະວຳນ         ເມ  ອງ ໜ ື່ ງ ໃນ ຫໍ້ຳ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ເອີໍ້ນ ວື່ຳ         ເມ  ອງ 

ແຫື່ງ ກຳນ ທ  ຳລຳຍ          
19ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         ຈະ ມີ ແທື່ນ ບ ຊຳ ແທື່ນ ໜ ື່ ງ ສ  ຳລບັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໃນ ທື່ຳມກຳງ ແຜື່ນດນິ ເອຢິບ          

ແລະ ມີ ເສົຳ ສກັສິດ ສ  ຳລບັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຢ ື່ ທີື່  ຊຳຍ ແດນ         

20ຊ ື່ ງ ຈະ ເປັນ ໝຳຍ ສ  ຳຄນັ         ແລະ ເປັນ 

ພະຍຳນ ໃນ ແຜື່ນດນິ ເອຢິບ ເຖງິ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງ ຈກັກະວຳນ         ເພຳະວື່ຳ         ເມ  ື່ອ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ 

ຮໍ້ອງ ທ ນ ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຍໍ້ອນ ມີ ຜ ໍ້ ບບີ ບງັຄບັ ພວກ ເຂົຳ         ພຣະອງົ ຈະ ສ ົື່ງ ຜ ໍ້ ຊື່ວຍ ຜ ໍ້ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ມຳ ໃຫໍ້ 

ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈະ ຊື່ວຍ ພວກ ເຂົຳ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ         

21ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ສະແດງ ພຣະອງົ ໃຫໍ້ ເປັນ ທີື່  

ຮ ໍ້ຈກັ ແກື່ ຄນົ ເອຢິບ          ແລະ ຄນົ ເອຢິບ ຈະ ຮ ໍ້ຈກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ບວົ-

ລະບດັ ດໍ້ວຍ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ແລະ ດໍ້ວຍ ເຄ ື່ ອງ ຖວຳຍ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ປະຕຍິຳນ ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ 

ປະຕບິດັ ຕຳມ         

22ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ໂຈມ ຕ ີເອຢິບ          ພຣະອງົ ຈະ ໂຈມ ຕ ີແລະ ຈະ ປິື່ ນປວົ ໃຫໍ້ ດ ີ        ແລະ 

ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຫນັ ກບັ ມຳ ຫຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ພຣະອງົ ຈະ ຊງົ ໂຜດ ຮບັ ເອົຳ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ 

ຈະ ປິື່ ນປວົ ເຂົຳ ໃຫໍ້ ດ ີປກົກະຕ ິ         
23ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         ຈະ ມີ ທຳງ ຫລວງ ຈຳກ ເອຢິບ ເຖງິ ອັດຊີເຣຍ ແລະ ຄນົ ອັດຊີເຣຍ ຈະ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃນ ເອ-

ຢິບ          ແລະ ຄນົ ເອຢິບ          ມຳ ອັດຊີເຣຍ          ແລະ ຄນົ ເອຢິບ ຈະ ບວົລະບດັ ພໍ້ອມ ກບັ ຄນົ ອັດຊີເຣຍ          
24ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         ອິສຣາເອນ ຈະ ເປັນ ທີ ສຳມ ກບັ ເອຢິບ          ແລະ ອັດຊີເຣຍ          ເປັນ ພຣະພອນ ໃນ ທື່ຳມ-

ກຳງ ແຜື່ນດນິ ໂລກ         

25ເຫດ ວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງ ຈກັກະວຳນ ຈະ ອວຍ ພຣະພອນ ໃຫໍ້ ແກື່ ພວກ 

ເຂົຳ         “ເອຢິບ ຊນົ ຊຳດ ຂອງ ເຮົຳ         ຈ ົື່ງ ໄດໍ້ ຮບັ ພອນ         ແລະ ອັດຊີເຣຍ ຜນົງຳນ ຈຳກ ມ  ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ 

ອິສຣາເອນ ມ ລະດກົ ຂອງ ເຮົຳ”          
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ອັດຊີເຣຍຈະທຳລາຍເອຢິບ ແລະເອທີໂອເປຍ 

1ໃນ ປີ ທີື່  ຕາຕານ          ຜ ໍ້ ທີື່  ສາໂກນ          ກະສດັ ແຫື່ງ ອັດຊີເຣຍ ໄດໍ້ ໃຊໍ້ ໄປ ຍງັ ເມ  ອງ ອາຊະໂດດ          ແລະ 

ໄດໍ້ ຕ ື່ ສ ໍ້ ຍ ດ ເອົຳ ເມ  ອງ ອາຊະໂດດ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້         

2ໃນ ຄຳວ ນ ັໍ້ນ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ໂດຍ ເອຊາຢາ 

ລ ກ ຊຳຍ ອາໂມດ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ໄປ ແກໍ້ ຜໍ້ຳ ກະສອບ ອອກ ຈຳກ ບ ັໍ້ນແອວ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ເທີໍ້ນ         ແລະ ເອົຳ ເກບີ 

ອອກ ຈຳກ ຕນີ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ”         ແລະ ເພິື່ ນ ກ  ເຮັດ ຕຳມ         ຄ  ຍື່ຳງ ຕນີ ເປົື່ ຳ          
3ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ບອກ ວື່ຳ         “ເອຊາຢາ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ເຮົຳ ຍື່ຳງ ຕນີ ເປົື່ ຳ         ແລະ ເປ ອຍ ກຳຍ ສຳມ ປີ         

ເປັນ ໝຳຍ ສ  ຳຄນັ         ເປັນ ກຳນ ອດັສະຈນັ ແກື່ ເອຢິບ          ແລະ ແກື່ ເອທີໂອເປຍ ສນັໃດ         

4ກະສດັ ແຫື່ງ 

ອັດຊີເຣຍ ຈະ ນ  ຳ ຄນົ ເອຢິບ ໄປ ເປັນ ຊະເລີຍ         ແລະ ຈະ ກວຳດ ຄນົ ເອທີໂອເປຍ ໄປ ເປັນ ຊະເລີຍ         ທງັ 

ຄນົ ໜຸື່ມ ສຳວ         ແລະ ຄນົ ແກື່         ໂດຍ ໃຫໍ້ ເປ ອຍ ກຳຍ         ແລະ ຕນີ ເປົື່ ຳ         ເປີດ ກ ົໍ້ນ ເປັນ ທີື່  ລະອຳຍ ແກື່ ເອຢິບ 

ສນັນ ັໍ້ນ         

5ແລໍ້ວ ພວກ ເຂົຳ ກ  ຈະ ຕກົໃຈ         ແລະ ອບັອຳຍ ຍໍ້ອນ ເອທີໂອເປຍ ຄວຳມ ຫວງັ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         

ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເຊ ື່ ອ ໃຈ         ດໍ້ວຍ ເອຢິບ ທີື່  ເປັນຄວຳມ ຈອງຫອງ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ຄວຳມ ໂອໍ້ ອວດ 

ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         

6ແລະ ຊຳວ ເກຳະ ນີໍ້ ຈະ ກື່ຳວ ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ         “ເບິື່ ງ ແມ         ນີໍ້ ແຫລະ ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ເຮົຳ ຫວງັ ໃຈ         

ແລະ ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ເຮົຳ ແລື່ນ ໄປ ຂ  ຄວຳມ ຊື່ວຍ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຈຳກ ກະສດັ ອັດຊີເຣຍ          ແລໍ້ວ ເຮົຳ ຈະ ໜີ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ໄດໍ້ 
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ຢື່ຳງໃດ”          
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ພຣະໂອວາດກູ່ຽວກັບຖິ່ນແຫ້ງແລ້ງກັນດານ 
ເມື່ອກະສັດເສັນນາເກຣິບຈະບຸກລຸກ 

1ພຣະໂອວຳດ ກື່ຽວ ກບັ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ ຂອງ ທະເລ:          

  ຄ ລມົຫວົກດຸໃນພຳກໃຕໍ້ພດັກໍ້ຽງໄປ 

   ມນັມຳຈຳກຖິື່ ນແຫໍ້ງແລໍ້ງກນັດຳນ ຈຳກແຜື່ນດນິອນັໜໍ້ຳຢໍ້ຳນ 

 2 ເຂົຳບອກນມິດິທີື່ ໂຫດຮໍ້ຳຍແກື່ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ 

   ນມິດິທີື່ ບ ື່ ມຄີວຳມເມດຕຳໄດໍ້ປະກດົແກື່ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳວື່ຳ 

  ຜ ໍ້ປຸໍ້ນກ ເຂົໍ້ຳປຸໍ້ນ ແລະຜ ໍ້ທ  ຳລຳຍກ ເຂົໍ້ຳທ  ຳລຳຍ 

   ເອລາມ ເອີຍ ຈ ົື່ງຂ ໍ້ນໄປ ເມເດຍ ເອີຍ ຈ ົື່ງເຂົໍ້ຳປິດລໍ້ອມມນັ 

  ຊ ື່ ງໃຫໍ້ເກດີກຳນຖອນຫນັ ໃຈທງັໝດົ ເຮົຳໄດໍ້ກະທ  ຳໃຫໍ້ໝດົໄປແລໍ້ວ 

 3 ເຫດສະນ ັໍ້ນ ບ ັໍ້ນແອວຂອງຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳຈ ື່ ງເຕັມໄປດໍ້ວຍຄວຳມເຈບັປວດ 

   ຄວຳມເຈບັປວດຢື່ຳງກະທນັຫນັໄດໍ້ມຳເຖງິ 

  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳເໝ ອນຄວຳມເຈບັປວດຂອງຜ ໍ້ຍງິທີື່ ກ  ຳລງັຈະເກດີລ ກ 

   ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳຈນົໃຈ ເພຳະສິື່ ງທີື່ ໄດໍ້ຍນິ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳທ ໍ້ຖອຍ ເພຳະສິື່ ງທີື່ ໄດໍ້ເຫັນ 

 4 ຈດິໃຈຂອງຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳວຸໍ້ນວຳຍໄປ ຄວຳມຢໍ້ຳນກວົເຮັດໃຫໍ້ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳສ ັື່ນເຊັນ 

   ແສງມວົ ໆຊ ື່ ງຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳຫວງັ ກບັເຮັດໃຫໍ້ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳສ ັື່ນສະເທ ອນ 

 5 ຈ ົື່ງຈດັຕຽມໂຕະໄວໍ້ ຈ ົື່ງເຝົໍ້ຳຢ ື່ເທິງຫ ຄອຍ ຈ ົື່ງກນິ ຈ ົື່ງດ ື່ ມ 

   ພວກເຈົໍ້ຳນຳຍທງັຫລຳຍເອີີ໋ຍ ຈ ົື່ງລກຸຂ ໍ້ນລໍ້ຳງໂລື່ໄວໍ້ ດໍ້ວຍນ  ໍ້ຳມນັ 

 6 ເພຳະວື່ຳອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ບອກກບັຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳດ ັື່ງນີໍ້ວ ື່ຳ 

  “ຈ ົື່ງໄປ ບອກຄນົຍຳມໃຫໍ້ລຳວໄປຮໍ້ອງປະກຳດສິື່ ງທີື່ ລຳວເຫັນ” 

 7 ລຳວໄດໍ້ເຫັນລດົມ ໍ້ຳ ແລະຄນົຂີື່ ມ ໍ້ຳສອງຄນົ ຄນົຂີື່ ລຳ ຄນົຂີື່ ອ  ດ 

   ລຳວໄດໍ້ຟງັດໍ້ວຍຄວຳມຕ ັໍ້ງໃຈ 

 8 ແລໍ້ວຜ ໍ້ທີື່ ເຫັນໄດໍ້ຮ ໍ້ອງຄ ກບັສິງໂຕໜ ື່ ງວື່ຳ 

  “ຂໍ້ຳແດື່ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂໍ້ຳພະອງົຢ ນຢ ື່ເທິງຫ ຄອຍຕະຫລອດໄປໃນກຳງເວັນ, 

   ຂໍ້ຳພະອງົປະຈ  ຳຢ ື່ທີື່ ຕ  ຳແໜື່ງຂອງຂໍ້ຳພະອງົຕະຫລອດຫລຳຍຄ ນ 

 9 ເບິື່ ງແມ ລດົມ ໍ້ຳກ  ຳລງັມຳ ມຄີນົຂີື່ ມ ໍ້ຳຄ ທະຫຳນມ ໍ້ຳເປັນຄ ືໆ່ ” 

   ແລະລຳວຕອບວື່ຳ “ບາບີໂລນ ລ ົໍ້ມແລໍ້ວ ລ ົໍ້ມແລໍ້ວ 

  ບນັດຳຮ ບເຄົຳລບົທງັໝດົແຫື່ງພະຂອງນຳງ ພຣະອງົທ  ຳລຳຍລງົສ ື່ພ ໍ້ນດນິ” 

 10 ທື່ຳນຜ ໍ້ຖ ກນວດ ແລະຜ ໍ້ຖ ກຝດັຂອງຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳເອີຍ 

   ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳໄດໍ້ຍນິຖໍ້ອຍຄ  ຳອນັໃດຈຳກ ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງຈກັກະວຳນ 



1187 ເອຊາຢາ 22 
  ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳກ ຮ ໍ້ອງປະກຳດແກື່ທື່ຳນແນວນ ັໍ້ນ 

ພຣະໂອວາດກູ່ຽວກັບເອໂດມ 
11ພຣະໂອວຳດ ກື່ຽວ ກບັ ເອໂດມ           

  ມຄີນົໜ ື່ ງເອີໍ້ນຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳຈຳກ ເສອີ ວື່ຳ 

   “ຄນົຍຳມເອີີ໋ຍ ເດກິປຳນໃດແລໍ້ວ ຄນົຍຳມເອີີ໋ຍ ເດກິປຳນໃດແລໍ້ວ” 

 12 ຄນົຍຳມຕອບວື່ຳ “ຮຸື່ງເຊົໍ້ຳພວມມຳເຖງິ ກຳງຄ ນກ ພວມມຳເໝ ອນກນັ 

   ຖໍ້ຳພວກທື່ຳນຢຳກສ ບຖຳມ ກ ຈ ົື່ງສ ບຖຳມເຖດີ ຈ ົື່ງກບັຄ ນ, ຈ ົື່ງມຳ” 

ພຣະໂອວາດກູ່ຽວກັບອາຫລັບ 
13ພຣະໂອວຳດ ກື່ຽວ ກບັ ອາຫລັບ           

  ໂອ ຂະບວນພ ື່ ຄໍ້ຳຂອງຄນົ ເດດານ ເອີຍ ເຈົໍ້ຳຈະພກັຢ ື່ໃນດງົທ ບໃນ ອາຫລັບ 
 14 ຈ ົື່ງເອົຳນ  ໍ້ຳມຳຕໍ້ອນຮບັຄນົທີື່ ຫິວນ  ໍ້ຳ, 

   ຊຳວແຜື່ນດນິ ເຕມາ ໄດໍ້ເອົຳເຂົໍ້ຳຈີື່ຂອງພວກເຂົຳມຳຕໍ້ອນ ຮບັຄນົລີໍ້ໄພ 

 15 ເພຳະວື່ຳພວກເຂົຳໄດໍ້ປບົໜີຈຳກດຳບ 

   ຈຳກດຳບທີື່ ຖອດອອກ ແລະຈຳກທະນ ທີື່ ໂກ ື່ງຢ ື່ ແລະຈຳກສງົຄຳມ 

  ຊ ື່ ງເຮັດໃຫໍ້ທກຸທ ລະມຳນຢື່ຳງແສນສຳຫດັ 
16ເພຳະວື່ຳ ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ບອກ ກບັ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ສະຫງ ື່ຳ ລຳສີ ທງັ ໝດົ ຂອງ ເກດາ 

ຈະ ເຖງິ ທີື່  ສດຸ ພຳຍ ໃນ ປີ ດຽວ ຕຳມ ປີ ຈ ໍ້ຳງ ລ ກຈ ໍ້ຳງ         

17ແລະ ນກັ ທະນ  ທີື່  ເຫລ ອ ຢ ື່ ຈຳກ ທະຫຳນ ລ ກ 

ຫລຳນ ຊຳວ ເກດາ ກ  ຈະ ຫລດຸ ໜໍ້ອຍ ລງົ         ເພຳະວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ 

ບອກ ໄວໍ້ ແລໍ້ວ”          

ບົດທີ 22 
ພຣະໂອວາດກູ່ຽວກັບຮູ່ອມພ ນິມິດ 

1ພຣະໂອວຳດ ກື່ຽວ ກບັ ຮື່ອມ ພ  ນມິດິ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຂ ໍ້ນ ໄປ          

  ເຈົໍ້ຳທກຸຄນົທີື່ ເທິງຫລງັຄຳເຮ ອນນ ັໍ້ນ ເປັນເລ ື່ ອງອນັໃດກນັ 

 2 ເຈົໍ້ຳຜ ໍ້ເປັນເມ  ອງທີື່ ເຕັມໄປດໍ້ວຍກຳນໂຫື່ຮ ໍ້ອງ 

   ເມ  ອງທີື່ ອ ກກະທ ກຄ ກໂຄມ ນະຄອນທີື່ ເຕັໍ້ນໂດດ 

  ຜ ໍ້ທີື່ ຖ ກຂໍ້ຳຂອງເຈົໍ້ຳບ ື່ ໄດໍ້ຖ ກຂໍ້ຳດໍ້ວຍດຳບ ຫລ ຕຳຍໃນສງົຄຳມ 

 3 ຜ ໍ້ຄອງເມ  ອງຂອງເຈົໍ້ຳທງັໝດົໜີໄປແລໍ້ວ ພວກເຂົຳຖ ກຈບັໄດໍ້ໂດຍນຳຍທະນ  

   ຊຳຍໜຸື່ມຂອງເຈົໍ້ຳທກຸຄນົຖ ກຈບັເຖງິວື່ຳພວກເຂົຳໄດໍ້ໜີໄປໄກແລໍ້ວ 

 4 ເຫດສນັນີໍ້ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳຈ ື່ ງວື່ຳ “ຢື່ຳເບິື່ ງຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ 

   ໃຫໍ້ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳຫລ ັື່ງນ  ໍ້ຳຕຳຢື່ຳງຂມົຂ ື່ ນ ຢື່ຳຊ ຟໍ້ຳວເລົໍ້ຳໂລມຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳເລີຍ 

  ເຫດດໍ້ວຍກຳນທ  ຳລຳຍລ ກສຳວແຫື່ງຊນົຊຳດຂອງຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ” 

 5 ເພຳະວື່ຳອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງຈກັກະວຳນມມີ  ໍ້ຂອງຄວຳມວຸໍ້ນວຳຍ 
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   ຄວຳມຢຽບຢ ື່ຳ ແລະຄວຳມຫຍຸໍ້ງຍຳກໃນຮື່ອມພ ນມິດິ 

  ຄ ກຳນພງັກ  ຳແພງລງົ ແລະໂຫື່ຮ ໍ້ອງໃຫໍ້ແກື່ພ ເຂົຳ 

 6 ເອລາມ ຈບັທະນ  ກບັລດົຮບົ 

   ແລະທະຫຳນກບັທະຫຳນມ ໍ້ຳແລະ ກເີຣ ກ ຖ ໂລື່ອອກໄປ 

 7 ຕ ື່ ມຳ ຮື່ອມພ ທີື່ ດທີີື່ ສດຸຂອງທື່ຳນຈະເຕັມໄປດໍ້ວຍລດົຮບົ 

   ແລະທະຫຳນມ ໍ້ຳຈະເຂົໍ້ຳປະຈ  ຳທີື່ ປະຕ ເມ  ອງ 

 8 ພຣະອງົຊງົເອົຳສິື່ ງນ ັໍ້ນປິດບງັ ຢ ດາ ໄປເສຍ 

   ໃນມ ໍ້ນ ັ ໍ້ນທື່ຳນໄດໍ້ເບິື່ ງໄປທີື່ ອຳວດຸໃນດງົ 

 9 ທື່ຳນໄດໍ້ເຫັນປື່ອງກ  ຳແພງເມ  ອງຂອງ ດາວິດ ວື່ຳມຫີລຳຍແຫື່ງ 

   ແລໍ້ວທື່ຳນທງັຫລຳຍກ ເກບັນ  ໍ້ຳໃນໜອງຕ  ື່ຳ 

 10 ແລະທື່ຳນກ ນບັເຮ ອນຂອງ ເຢຣ ຊາເລັມ  

   ແລະພງັເຮ ອນມຳເສີມກ  ຳແພງເມ  ອງ 

 11 ທື່ຳນເຮັດໜອງນ  ໍ້ຳໄວໍ້ລະຫວື່ຳງກ  ຳແພງທງັສອງເພ ື່ ອຮບັນ  ໍ້ຳຂອງໜອງເກົື່ ຳ 

   ແຕື່ທື່ຳນບ ື່ ໄດໍ້ເບິື່ ງຜ ໍ້ທີື່ ໄດໍ້ເຮັດກຳນນ ັໍ້ນ 

  ແລະບ ື່ ໄດໍ້ເອົຳໃຈໃສື່ຕ ື່ ຜ ໍ້ຊງົວຳງແຜນງຳນນີໍ້ໄວໍ້ດນົມຳແລໍ້ວ 

 12 ໃນມ ໍ້ນ ັ ໍ້ນ ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງຈກັກະວຳນເອີໍ້ນໃຫໍ້ຮ ໍ້ອງໄຫໍ້ 

   ແລະຄ  ື່ຳຄວນ ໃຫໍ້ມຫີວົໂລໍ້ນ ແລະໃຫໍ້ຄຳດຕວົດໍ້ວຍຜໍ້ຳກະສອບ 

 13 ເບິື່ ງແມ ມຄີວຳມຊ ື່ ນບຳນ ແລະຄວຳມຍນິດ ີມກີຳນຂໍ້ຳງວົ ແລະຂໍ້ຳແກະ 

   ມກີຳນກນິຊີໍ້ນ ແລະດ ື່ ມນ  ໍ້ຳອະງ ຸື່ນ 

  “ໃຫໍ້ເຮົຳກນິ ແລະດ ື່ ມ ເພຳະວື່ຳມ  ໍ້ອ ື່ ນນີໍ້ເຮົຳຈະຕຳຍ” 

 14 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງຈກັກະວຳນໄດໍ້ສະແດງໃນຫ ຂອງຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳວື່ຳ 

   “ກຳນກະທ  ຳນີໍ້ຈະບ ື່ ຍກົຄວຳມຊ ົື່ວຊໍ້ຳນີໍ້ໃຫໍ້ເຈົໍ້ຳ ຈນົກວື່ຳເຈົໍ້ຳຈະຕຳຍ” 

  ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງຈກັກະວຳນບອກດ ັື່ງນີໍ້ 

ການພິພາກສາຕໍ່ເຊັບນາ 
15ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ຈກັກະວຳນ ບອກ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         “ໄປ ສຳ         ໄປ ຫຳ ຜ ໍ້ ປິື່ ນປວົ ຄນົ ນີໍ້         

ຄ  ໄປ ຫຳ ເຊັບນາ          ຜ ໍ້ ເບິື່ ງແຍງ ລຳຊະ ສ  ຳນກັ         ແລະ ຈ ົື່ງ ເວົໍ້ຳ ກບັ ເຂົຳ ວື່ຳ         

16ເຈົໍ້ຳ ມີ ສິດ ອນັ ໃດ ໃນ ບື່ອນ 

ນີໍ້         ແລະ ເຈົໍ້ຳ ມີ ໃຜ ຢ ື່ ບື່ອນ ນີໍ້         ເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ຂດຸ ຂມຸ ຝງັ ສບົ ບື່ອນ ນີໍ້ ເພ ື່ ອ ຕວົ ເຈົໍ້ຳ ເອງ         ຄ  ຄນົ ຂດຸ ຂມຸ ຝງັ ສບົ ໃນ 

ທີື່  ສ ງ         ແລະ ສະຫລກັ ທີື່ ຢ ື່ ສ  ຳລບັ ຕນົ ເອງ ໃນ ຫີນ         

17ເບິື່ ງ ແມ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ຖິໍ້ມ ເຈົໍ້ຳ ອອກ ໄປ 

ໃຫໍ້ ເປັນ ຊະເລີຍ ຢື່ຳງ ແຮງ         ພຣະອງົ ຈະ ຈບັ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ແໜໍ້ນ         

18ແລະ ຈະ ກໍ້ຽວ ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ມ ໍ້ວນ         ແລະ ໂຍນ 

ເຈົໍ້ຳ ເໝ ອນ ຢື່ຳງ ໝຳກບຳນ ໄປ ຍງັ ແຜື່ນດນິ ກວໍ້ຳງ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຕຳຍ ຢ ື່ ຫັໍ້ນ         ແລະ ຢ ື່ ຫັໍ້ນ ຈະ ມີ ລດົ ຮບົ ອນັ 

ໃຫຍື່ ຫລວງ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ເຈົໍ້ຳ ຜ ໍ້ ເປັນ ທີື່  ເຮັດ ໃຫໍ້ ອບັອຳຍ ແກື່ ເຮ ອນ ນຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

19ເຮົຳ ຈະ ຊຸກ ເຈົໍ້ຳ 

ອອກ ໄປ ຈຳກ ຕ  ຳແໜື່ງ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຖ ກ ດ ງ ລງົ ມຳ ຈຳກ ໜໍ້ຳທີື່  ຂອງ ເຈົໍ້ຳ          
20ຢ ື່ ມຳ ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ຈະ ເອີໍ້ນ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ເຮົຳ         ຄ  ເອລຢີາກີມ          ລ ກ ຊຳຍ ຮິນກີຢາ         

21ເຮົຳ ຈະ 
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ເອົຳ ເສ ໍ້ອ ຕ  ຳແໜື່ງ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ມຳ ໃສື່ ໃຫໍ້ ລຳວ         ແລະ ຈະ ເອົຳ ຜໍ້ຳ ຄຳດ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຄຳດ ລຳວ ໄວໍ້         ແລະ ຈະ 

ມອບ         ອ  ຳນຳດ ປກົຄອງ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໄວໍ້ ໃນ ມ  ຂອງ ລຳວ         ລຳວ ຈະ ເປັນ ດ ັື່ງ ພ ື່  ແກື່ ຊຳວ ເຢຣ ຊາເລັມ          

ແລະ ແກື່ ວງົ ວຳນ ຢ ດາ         

22ເຮົຳ ຈະ ວຳງ ລ ກ ກນຸແຈ ຂອງ ວງັ ດາວິດ ໄວໍ້ ເທິງ ບື່ຳ ຂອງ ລຳວ         ລຳວ ຈະ 

ເປີດ         ແລະ ບ ື່  ມີ ຜ ໍ້ ໃດ ປິດ         ລຳວ ຈະ ປິດ         ແລະ ບ ື່  ມີ ຜ ໍ້ ໃດ ເປີດ         

23ເຮົຳ ຈະ ຕອກ ລຳວ ໄວໍ້ ຄ  ຕອກ ຕະປ  ໃນ 

ທີື່  ໝັໍ້ນຄງົ         ແລະ ລຳວ ຈະ ເປັນ ບື່ອນ ນ ັື່ງ ທີື່  ມີ ກຽດ ແກື່ ວງົ ວຳນ ພ ື່  ຂອງ ຕນົ         

24ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ 

ແຂວນ ໄວໍ້ ເທິງ ຕວົ ລຳວ         ຊ ື່ ງ ສະຫງ ື່ຳ ລຳສີ ທງັ ໝດົ ຂອງ ວງົ ວຳນ ພ ື່  ຂອງ ລຳວ         ລ ກ ຫລຳນ ຜ ໍ້ ສ ບ ເຊ ໍ້ອ-

ສຳຍ         ພຳຊະນະ ນໍ້ອຍ ໆ ທກຸ ອນັ         ຕ ັໍ້ງແຕື່ ຖໍ້ວຍ ຈນົ ເຖງິ ໂອ ທງັ ໝດົ          
25ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງ ຈກັກະວຳນ ບອກ ວື່ຳ         ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ຕະປ  ທີື່  ປກັ ແໜໍ້ນ ຢ ື່ ຢຳງ ໝັໍ້ນ ດ ີຈະ ຫລດຸ         

ມນັ ຈະ ຖ ກ ປ ໍ້ຳ ລງົ ແລະ ຕກົລງົ ມຳ         ແລະ ພຳລະ ທີື່ ຢ ື່ ເທິງ ນ ັໍ້ນ ຈະ ຖ ກ ຕດັ ອອກ         ເພຳະວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ ໄດໍ້ ບອກ ໄວໍ້ ແລໍ້ວ”          

ບົດທີ 23 
ພຣະໂອວາດກູ່ຽວກັບເມືອງຕີເຣ ກັບເມືອງກິດຕີມ 

1ພຣະໂອວຳດ ກື່ຽວ ກບັ ເມ  ອງ ຕີເຣ           

  ໂອ ບນັດຳກ  ຳປັື່ນແຫື່ງ ຕາຊິດ ຈ ົື່ງຄ  ື່ຳຄວນ 

   ເພຳະວື່ຳເມ  ອງນ ັໍ້ນຖ ກທ  ຳລຳຍເສຍແລໍ້ວ ບ ື່ ມເີຮ ອນ ຫລ ທື່ຳຈອດເຮ ອ 

  ໃຫໍ້ພວກເຂົຳທງັຫລຳຍຮ ໍ້ຈກັໃນແຜື່ນດນິ ກິດຕີມ 
 2 ໂອ ຊຳວເກຳະເອີຍ ຈ ົື່ງມດິຢ ື່ 

   ພວກພ ື່ ຄໍ້ຳແຫື່ງເມ  ອງ ຊີໂດນ ທີື່ ຜື່ຳນຂໍ້ຳມທະເລໄປ ໄດໍ້ເຮັດໃຫໍ້ເຈົໍ້ຳເຕັມບ ລິບ ນ 

 3 ແລະຂໍ້ຳມນ  ໍ້ຳໃຫຍື່ ລຳຍໄດໍ້ຂອງເມ  ອງນ ັໍ້ນຄ ເຂົໍ້ຳເມ  ອງ ຊີໂຮ  

   ເປັນຜນົເກບັກື່ຽວຂອງແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ເມ  ອງນ ັໍ້ນເປັນ ພ ື່ ຄໍ້ຳຂອງບນັດຳປະຊຳຊຳດ 

 4 ໂອຊີໂດນ ເອີຍ ຈ ົື່ງອບັອຳຍ ເພຳະວື່ຳທະເລໄດໍ້ເວົໍ້ຳແລໍ້ວ 

   ທີື່ ກ  ຳບງັອນັເຂັໍ້ມແຂງຂອງທະເລເວົໍ້ຳວື່ຳ “ຂໍ້ອຍບ ື່ ໄດໍ້ປວດມດົລ ກ 

  ຫລ ຂໍ້ອຍບ ື່ ໄດໍ້ເກດີລ ກ ຂໍ້ອຍບ ື່ ໄດໍ້ລໍ້ຽງດ ຄນົໜຸື່ມ ຫລ ບ  ຳລງຸລໍ້ຽງຍງິພມົມະຈຳລີ” 

 5 ພວກເຂົຳທງັຫລຳຍຮບັຂື່ຳວກື່ຽວກບັ ເອຢິບ ຢື່ຳງໃດ 

   ພວກເຂົຳຈະແສນລະທມົຢ ື່ດ ໍ້ວຍເມ  ອງ ຕີເຣ ແນວນ ັໍ້ນ 

 6 ຈ ົື່ງຂໍ້ຳມໄປ ຕາຊິດ ໂອ ຊຳວເກຳະເອີຍ ຈ ົື່ງຄ  ື່ຳຄວນ 

 7 ນີໍ້ເປັນເມ  ອງທີື່ ສະໜກຸສະໜຳນຂອງເຈົໍ້ຳທງັຫລຳຍຫລ  

   ຊ ື່ ງກ  ຳເນດີມຳແຕື່ບ ຮຳນ ຊ ື່ ງຕນີໄດໍ້ພຳມນັໄປ ຕ ັໍ້ງຢ ື່ໄກ 

 8 ຜ ໍ້ໃດໄດໍ້ມຸ ໍ້ງໝຳຍໄວໍ້ດງັນີໍ້ດ ໍ້ວຍເມ  ອງ ຕີເຣ ຄ ເມ  ອງທີື່ ໃຫໍ້ມງົກດຸ 

   ຊ ື່ ງບນັດຳພ ື່ ຄໍ້ຳຂອງມນັເປັນເຈົໍ້ຳນຳຍ 

  ຊ ື່ ງພວກນຳຍຄໍ້ຳຂອງມນັເປັນຄນົມກີຽດຂອງໂລກ 

 9 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງຈກັກະວຳນມຸ ໍ້ງໝຳຍໄວໍ້ 
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   ເພ ື່ ອຈະໃຫໍ້ຄວຳມຈອງຫອງແຫື່ງສະຫງ ື່ຳລຳສີທງັໝດົ 

  ເພ ື່ ອໃຫໍ້ກຽດຂອງຜ ໍ້ມກີຽດທງັໝດົໃນແຜື່ນດນິໂລກສິໍ້ນສດຸລງົ 

 10 ໂອ ລ ກສຳວແຫື່ງ ຕາຊິດ ເອີຍ ຈ ົື່ງຜື່ຳນແຜື່ນດນິຂອງເຈົໍ້ຳຂໍ້ຳມໄປເໝ ອນແມ ື່ນ  ໍ້ຳມນັ 

   ບ ື່ ມກີ  ຳລງັທີື່ ຈະຂໍ້ຳມໄປ ອີກເລີຍ 

 11 ພຣະອງົຢຽດພຣະຫດັຂອງພຣະອງົເໜ ອທະເລ 

   ພຣະອງົບນັດຳນໃຫໍ້ບນັດຳລຳຊະອຳນຳຈກັສ ັື່ນສະເທ ອນ 

  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ບນັຊຳກື່ຽວກບັເລ ື່ ອງເມ  ອງແຫື່ງກຳນຄໍ້ຳ 

   ເພ ື່ ອຈະທ  ຳລຳຍບື່ອນກ  ຳບງັອນັເຂັໍ້ມແຂງຂອງມນັ 

 12 ແລະພຣະອງົບອກວື່ຳ “ໂອ ລ ກສຳວພມົມະຈຳລີຜ ໍ້ຖ ກບບີບງັຄບັແຫື່ງ ຊີໂດນ ເອີຍ 

   ເຈົໍ້ຳຈະບ ື່ ຊມົຊ ື່ ນຍນິດອີີກ ຕ ື່ ໄປ 

  ຈ ົື່ງລກຸຂ ໍ້ນຂໍ້ຳມໄປເມ  ອງ ກິດຕີມ ຢ ື່ບື່ອນນ ັໍ້ນເຈົໍ້ຳກ ຈະບ ື່ ມຄີວຳມສະຫງບົ” 
13ຈ ົື່ງ ເບິື່ ງ ແຜື່ນດນິ ແຫື່ງ ຄນົ ຄັນເດອາ          ຊນົ ຊຳດ ນີໍ້ ຍງັ ບ ື່  ມີ ຂ ໍ້ນ ມຳ         ຈນົ ກວື່ຳ ຄນົ ອັດຊີເຣຍ ສະ-

ຖຳປະນຳ ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ ໄວໍ້         ສ  ຳລບັ ຄນົ ທີື່  ອຳໄສ ຢ ື່ ຕຳມ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ກ ື່  ຫ -

ຄອຍ ຂອງ ຕນົ ຂ ໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ກ ື່  ວງັ         ທງັຫລຳຍ ຂອງ ຕນົ ຂ ໍ້ນ         ແຕື່ ພວກ ເຂົຳ ເອງ ເຮັດ ໃຫໍ້ ມນັ ເປັນ 

ບື່ອນ ເພພງັ          

 14 ໂອ ບນັດຳກ  ຳປັື່ນແຫື່ງ ຕາຊິດ ເອີຍ ຈ ົື່ງຄ  ື່ຳຄວນ 

   ເພຳະວື່ຳບື່ອນກ  ຳບງັອນັເຂັໍ້ມແຂງຂອງເຈົໍ້ຳຖ ກຖິໍ້ມແລໍ້ວ 
15ຕ ື່  ມຳ ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         ເຂົຳ ຈະ ລ ມ ເມ  ອງ ຕີເຣ ເຈດັ ສິບ ປີ         ຄ  ກບັ ອຳຍ ຸຂອງ ກະສດັ ອງົ ດຽວ         ເມ  ື່ອ ຄບົ 

ເຈດັ ສິບ ປີ         ຕີເຣ ຈະ ຮໍ້ອງເພງ ເໝ ອນ ຢື່ຳງ ຍງິ ໂສເພນ  ີວື່ຳ          

 16 “ໂອ ຍງິໂສເພນທີີື່ ເຂົຳລ ມແລໍ້ວ ຈ ົື່ງຈບັພິນຄ ື່ຍື່ຳງໄປທົື່ວເມ  ອງ 

   ຈ ົື່ງບນັເລງເພງມ ື່ວນ ໆຮໍ້ອງເພງ ຫລຳຍ ໆບດົ ເພ ື່ ອເຂົຳຈະລະນ ກເຖງິເຈົໍ້ຳໄດໍ້” 
17ຕ ື່  ມຳ ເມ  ື່ອ ຄບົ ເຈດັ ສິບ ປີ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ມຳ ຢໍ້ຽມຢຳມ ເມ  ອງ ຕີເຣ          ແລະ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ຈະ ກບັ 

ໄປ ຮບັຈ ໍ້ຳງ ໃໝື່         ແລະ ຈະ ຫລິໍ້ນ ຊ ໍ້ ກບັ ບນັດຳ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ທງັ ໝດົ ເທິງ ພ ໍ້ນ ໂລກ         

18ສິນຄໍ້ຳ ຂອງ 

ມນັ         ແລະ ຄື່ຳ ຈ ໍ້ຳງ ຂອງ ມນັ ຈະ ເປັນ ຂອງ ບ ລິສດຸ ຖວຳຍ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຈະ ບ ື່  ສະ ສມົ ໄວໍ້         ຫລ  

ມດິ ງຽບ ໄວໍ້         ແຕື່ ສິນຄໍ້ຳ ຂອງ ມນັ ຈະ ອ  ຳນວຍ ອຳຫຳນ ອນັ ອດຸມົ         ແລະ ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ ງຳມ ແກື່ ບນັດຳ ຜ ໍ້ ທີື່ ຢ ື່ ຕ ື່  

ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          

ບົດທີ 24 
ເມື່ອສະໄໝຄວາມທຸກຕູ່າງໆຜູ່ານໄປແລ້ວ 
ກໍຈະເກີດຍຸກແຫູ່ງອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ 

 1 ເບິື່ ງແມພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະຖິໍ້ມໂລກໃຫໍ້ຮ ໍ້ຳງ ແລະເຮັດໃຫໍ້ວື່ຳງເປົື່ ຳ 

   ພຣະອງົຈະຂວ  ໍ້ຳແຜື່ນດນິໂລກ ແລະກະຈຳຍຜ ໍ້ອຳໄສຂອງມນັອອກໄປ 

 2 ຕ ື່ ປະໂລຫິດເປັນຢື່ຳງໃດ ກ ຈະເປັນຢື່ຳງນ ັໍ້ນກບັປະຊຳຊນົ 
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   ຕ ື່ ນຳຍເປັນຢື່ຳງໃດ ກ ຈະເປັນຢື່ຳງນ ັໍ້ນກບັຂໍ້ຳທຳດ 

  ຕ ື່ ນຳຍຜ ໍ້ຍງິເປັນຢື່ຳງໃດ ກ ຈະເປັນຢື່ຳງນ ັໍ້ນກບັສຳວໃຊໍ້ 

   ຕ ື່ ຜ ໍ້ຂຳຍເປັນຢື່ຳງໃດ ກ ເປັນຢື່ຳງນ ັໍ້ນກບັຜ ໍ້ຊ ໍ້ 

  ຕ ື່ ຜ ໍ້ຢ ມເປັນຢື່ຳງໃດ ກ ຈະເປັນຢື່ຳງນ ັໍ້ນກບັຜ ໍ້ໃຫໍ້ຢ ມ 

   ຕ ື່ ຜ ໍ້ໃຫໍ້ຢ ມໂດຍຄິດດອກເບໍ້ຍເປັນຢື່ຳງໃດ 

  ກ ເປັນຢື່ຳງນ ັໍ້ນກບັຜ ໍ້ຢ ມໂດຍຄິດດອກເບໍ້ຍ 

 3 ແຜື່ນດນິນ ັໍ້ນຈະຖ ກຖິໍ້ມຮໍ້ຳງ ແລະຖ ກປຸໍ້ນໝດົ 

   ເພຳະວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ກ ື່ຳວໄວໍ້ແລໍ້ວ 

 4 ໂລກກ ໄວໍ້ທກຸ ແລະຫື່ຽວແຫໍ້ງໄປ ໂລກກ ອື່ອນແອ 

   ແລະຫື່ຽວແຫໍ້ງ ຄນົສ ງສກັຂອງໂລກກ ອື່ອນແອລງົເສຍ 

 5 ໂລກນີໍ້ມມີນົທິນຍໍ້ອນຜ ໍ້ອຳໄສໃນນ ັໍ້ນ 

   ເພຳະວື່ຳພວກເຂົຳທງັຫລຳຍລະເມດີຕ ື່ ກດົໝຳຍ 

  ໄດໍ້ຝື່ຳຝ ນກດົ ໄດໍ້ຫກັພນັທະສນັຍຳອນັຕະຫລອດໄປເປັນນດິນ ັໍ້ນ 

 6 ເຫດສນັນ ັໍ້ນ ຄ  ຳສຳບແຊື່ງກ ກ ນໂລກ ແລະຜ ໍ້ທີື່ ອຳໄສໃນນ ັໍ້ນກ ໂດດດື່ຽວ 

   ຜ ໍ້ອຳໄສຂອງໂລກຈ ື່ງຖ ກເຜົຳຜຳນ ແລະມຄີນົເຫລ ອໜໍ້ອຍ 

 7 ນ  ໍ້ຳອະງ ຸື່ນໃໝື່ກ ໄວໍ້ທກຸ ເຄ ອອະງ ຸື່ນກ ອື່ອນແອ 

   ຈດິໃຈທີື່ ຊ ື່ ນບຳນທງັປວງກ ຖອນລມົຫນັໃຈ 

 8 ສຽງສະໜກຸສະໜຳນຂອງກອງກ ງຽບ ສຽງຂອງຜ ໍ້ເບກີບຳນກ ຢດຸ 

   ສຽງສະໜກຸສະໜຳນຂອງພິນຄ ື່ກ ງຽບ 

 9 ພວກເຂົຳຈະບ ື່ ດ ື່ ມເຫລົໍ້ຳອະງ ຸື່ນພໍ້ອມກບັກຳນຮໍ້ອງເພງອີກ 

   ເຫລົໍ້ຳກ ຈະເປັນຂອງຂມົແກື່ຜ ໍ້ທີື່ ດ ື່ ມ 

 10 ເມ  ອງທີື່ ຮ ໍ້ຳງເປົື່ ຳຈນົແຕກຫກັເສຍແລໍ້ວ 

   ບໍ້ຳນທກຸຫລງັກ ປິດໝດົ ບ ື່ ໃຫໍ້ໃຜເຂົໍ້ຳໄປ 

 11 ມສີຽງຮໍ້ອງຢ ື່ກຳງຖະໜນົດໍ້ວຍເລ ື່ ອງເຫລົໍ້ຳອະງ ຸື່ນ 

   ຄວຳມຊ ື່ ນບຳນທງັໝດົກ ເຢັນລງົແລໍ້ວ ຄວຳມຍນິດຂີອງແຜື່ນດນິກ ສ ນຫຳຍໄປ 

 12 ເຫລ ອຄວຳມຮໍ້ຳງເປົື່ ຳຢ ື່ໃນເມ  ອງ ປະຕ ເມ  ອງກ ຖ ກທບຸທ  ຳລຳຍ 

 13 ເພຳະວື່ຳຈະເປັນຢ ື່ທື່ຳມກຳງແຜື່ນດນິ ທື່ຳມກຳງຊນົຊຳດທງັຫລຳຍ 

   ຄ ກບັຕ ົໍ້ນໝຳກກອກເທດຖ ກສ ັື່ນ ຄ ເມ  ື່ອກຳນເກບັເລັມຕຳມເຄ ອອະງ ຸື່ນໝດົລງົ 

 14 ພວກເຂົຳທງັຫລຳຍຈະເປື່ງສຽງຂອງຕນົຂ ໍ້ນ 

   ຈະຮໍ້ອງເພງສະຫລອງຄວຳມຍິື່ ງໃຫຍື່ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

  ພວກເຂົຳຈະໂຫື່ຮ ໍ້ອງຈຳກທະເລ 

 15 ເຫດສນັນ ັໍ້ນ ໃນຮຸື່ງອຳລນຸຈ ົື່ງຖວຳຍສະຫງ ື່ຳລຳສີແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ໃນເກຳະທງັຫລຳຍແຫື່ງທະເລ 
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  ຈ ົື່ງຖວຳຍແດື່ພຣະນຳມແຫື່ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ອິສຣາເອນ 

ຄວາມທຸກເວດທະນາອັນໃຫຍູ່ 
 16-17 ຕ ັໍ້ງແຕື່ທີື່ ສດຸປຳຍໂລກເຮົຳໄດໍ້ຍນິສຽງເພງສນັລະເສີນວື່ຳ 

   ສະຫງ ື່ຳລຳສີຈ ົື່ງມແີດື່ຜ ໍ້ຊອບທ  ຳ ແຕື່ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳກ ື່ຳວວື່ຳ 

  “ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳກ ຈ ື່ອຍຜອມ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳກ ຈ ື່ອຍຜອມ ວບິດັແກື່ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ 

   ເພຳະວື່ຳຄນົທ ລະຍດົປະພ ດຢື່ຳງທ ລະຍດົ ຄນົທ ລະຍດົກ ປະພ ດຢື່ຳງທ ລະຍດົ” 

 18 ຕ ື່ ມຳ ຜ ໍ້ໃດໜີເມ  ື່ອໄດໍ້ຍນິສຽງຄວຳມຢໍ້ຳນກວົນ ັໍ້ນ ຈະຕກົໃນຂມຸ 

   ແລະຜ ໍ້ທີື່ ປີນອອກມຳຈຳກຂມຸກ ຈະຕດິແຮໍ້ວ 

  ເພຳະວື່ຳປື່ອງຢໍ້ຽມຂອງຟໍ້ຳສະຫວນັກ ຖ ກເປີດ 

   ແລະຮຳກຖຳນຂອງແຜື່ນດນິໂລກກ ຫວ ັື່ນໄຫວ 

 19 ໂລກແຕກມຸ ື່ນໄປໝດົແລໍ້ວ ໂລກແຕກເປັນປື່ຽງ ໆໂລກຖ ກສ ັື່ນຢື່ຳງຮນຸແຮງ 

 20 ໂລກກ ຈະໂຊເຊໄປເໝ ອນຢື່ຳງຄນົເມຳົ ມນັຈະແກວື່ງໄປເໝ ອນຢື່ຳງໄຟ 

   ກຳນລະເມດີຂອງໂລກຈະໜກັຢ ື່ເທິງມນັ ແລະມນັຈະລ ົໍ້ມ ແລະຈະບ ື່ ລກຸອີກ 

 21 ຕ ື່ ມຳໃນມ  ໍ້ນ ັ ໍ້ນພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະລງົໂທດບ ລິວຳນຂອງຟໍ້ຳສະຫວນັໃນຟໍ້ຳສະຫວນັ 

   ແລະບນັດຳກະສດັຂອງແຜື່ນດນິໂລກໃນແຜື່ນດນິໂລກ 

ການເປັນຂຶ້ນມາຈາກຄວາມຕາຍເທື່ອທຳອິດ 
 22 ພວກເຂົຳທງັຫລຳຍຈະຖ ກຮວບຮວມໄວໍ້ນ  ຳກນັ ເໝ ອນດ ັື່ງນກັໂທດໃນຄກຸມ  ດ 

   ພວກເຂົຳຈະຖ ກກກັຂງັໄວໍ້ໃນຄກຸ ແລະຕ ື່ ມຳຫລຳຍມ ໍ້ ຈ ື່ງຈະຖ ກລງົໂທດ 

 23 ແລໍ້ວດວງເດ ອນຈະຫື່ຽວແຫໍ້ງໄປ ແລະຕຳເວັນຈະອບັອຳຍ 

   ເພຳະວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງຈກັກະວຳນຈະປະທບັເທິງພ ເຂົຳ ຊີໂອນ  

  ແລະໃນ ເຢຣ ຊາເລັມ ສະຫງ ື່ຳລຳສີຈະປຳກດົຕ ື່ໜໍ້ຳພວກຜ ໍ້ໃຫຍື່ຂອງພຣະອງົ 

ບົດທີ 25 
ການມີໄຊໃນຍຸກແຫູ່ງອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ 

 1 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະອງົເປັນ ພຣະເຈົ້າ ຂອງຂໍ້ຳພະອງົ 

   ຂໍ້ຳພະອງົຈະຍກົພຣະກຽດພຣະອງົ ຂໍ້ຳພະອງົຈະສນັລະເສີນພຣະນຳມຂອງພຣະອງົ 

  ເພຳະວື່ຳພຣະອງົໄດໍ້ຊງົກະທ  ຳກຳນອດັສະຈນັ 

   ແຜນງຳນທີື່ ພຣະອງົດ  ຳລິໄວໍ້ດນົມຳແລໍ້ວກ ສດັຊ ື່ ແລະເປັນຄວຳມຈງິ 

 2 ເພຳະວື່ຳພຣະອງົໄດໍ້ກະທ  ຳໃຫໍ້ເມ  ອງເປັນກອງຂີໍ້ເຫຍ ໍ້ອ 

   ເມ  ອງມປີໍ້ອມເປັນບື່ອນເພພງັ ວງັຂອງຊນົຕື່ຳງດໍ້ຳວບ ື່ ເປັນເມ  ອງຕ ື່ ໄປອີກ 

  ຈະບ ື່ ກ ື່ສໍ້ຳງຂ ໍ້ນອີກເລີຍ 

 3 ເຫດສນັນ ັໍ້ນ ປະຊຳຊຳດທີື່ ແຂງແຮງຈະຖວຳຍສະຫງ ື່ຳລຳສີແດື່ພຣະອງົ 

   ຫວົເມ  ອງຂອງບນັດຳປະຊຳຊຳດທີື່ ທຳລນຸ ຈະຢໍ້ຳນຢ ຳເກງພຣະອງົ 
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 4 ເພຳະວື່ຳພຣະອງົໄດໍ້ເປັນທີື່ ກ  ຳບງັອນັເຂັໍ້ມແຂງຂອງຄນົທກຸຍຳກ 

   ເປັນທີື່ ກ  ຳບງັອນັເຂັໍ້ມແຂງຂອງຄນົຂດັສນົເມ  ື່ອລຳວທກຸໃຈ 

  ເປັນທີື່ ກ  ຳບງັຈຳກພະຍ ຸແລະເປັນຮ ົື່ມກນັຄວຳມຮໍ້ອນ 

   ເມ  ື່ອລມົຂອງຜ ໍ້ທີື່ ທຳລນຸກ ຄ ພະຍພຸດັກ  ຳແພງ 

 5 ຄ ຄວຳມຮໍ້ອນໃນທີື່ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ພຣະອງົຈະລະງບັສຽງຂອງຄນົຕື່ຳງດໍ້ຳວ 

   ຮ ົື່ມເມກລະງບັຄວຳມຮໍ້ອນສນັໃດ ກິື່ ງຂອງຜ ໍ້ທຳລນຸກ ຈະຖ ກຕດັລງົສນັນ ັໍ້ນ 

 6 ເທິງພ ເຂົຳນີໍ້ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງຈກັກະວຳນຈະຈດັງຳນລໍ້ຽງ 

   ສ  ຳລບັບນັດຳຊນົຊຳດທງັຫລຳຍ ເປັນງຳນລໍ້ຽງດໍ້ວຍຂອງທີື່ ມນີ  ໍ້ຳມນັ 

  ເປັນງຳນລໍ້ຽງດໍ້ວຍນ  ໍ້ຳອະງ ຸື່ນທີື່ ຕອງແລໍ້ວ 

   ດໍ້ວຍຂອງຕຸໍ້ຍພີທີື່ ມໄີຂມນັໃນກະດ ກເຕັມ ດໍ້ວຍນ  ໍ້ຳອະງ ຸື່ນທີື່ ຕອງແລໍ້ວ 

 7 ແລະເທິງພ ເຂົຳນີໍ້ ພຣະອງົຈະທ  ຳລຳຍຜໍ້ຳປກົໜໍ້ຳ 

   ຊ ື່ ງປກົໜໍ້ຳບນັດຳຊນົຊຳດທງັຫລຳຍ ແລະຜໍ້ຳກ ັໍ້ງຊ ື່ ງກຳງຢ ື່ເໜ ອບນັດຳປະຊຳຊຳດ 

 8 ພຣະອງົຈະກ ນຄວຳມຕຳຍດໍ້ວຍກຳນມໄີຊ ແລະອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ພຣະເຈົ້າ ຈະເຊັດນ  ໍ້ຳຕຳຈຳກໜໍ້ຳທງັປວງ 

  ແລະພຣະອງົຈະເອົຳກຳນໝິື່ ນປະໝຳດຊນົຊຳດຂອງພຣະອງົໄປຈຳກທົື່ວແຜື່ນດນິໂລກ 

   ເພຳະວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ບອກໄວໍ້ແລໍ້ວ 

 9 ໃນມ ໍ້ນ ັ ໍ້ນ ພວກເຂົຳຈະກື່ຳວກນັວື່ຳ 

   “ເບິື່ ງແມ ນີໍ້ຄ  ພຣະເຈົ້າ ຂອງເຮົຳທງັຫລຳຍ ເຮົຳໄດໍ້ຄອຍຖໍ້ຳພຣະອງົ 

  ເພ ື່ ອວື່ຳ ພຣະອງົຈະຊື່ວຍເຮົຳໃຫໍ້ລອດພ ົໍ້ນ ນີໍ້ຄ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ເຮົຳໄດໍ້ລ ຄອຍຖໍ້ຳພຣະອງົ ໃຫໍ້ເຮົຳຍນິດແີລະຊມົຊ ື່ ນຍນິດໃີນຄວຳມພ ົໍ້ນຂອງພຣະອງົ” 

 10 ເພຳະວື່ຳພຣະຫດັຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະພກັຢ ື່ເທິງພ ເຂົຳນີໍ້ 

   ແລະ ໂມອາບ ຈະຖ ກຢຽບຢ ື່ຳລງົພຳຍໃຕໍ້ພຣະອງົ ຄ ຢຽບລງົໃນຂມຸຂີໍ້ສດັ 

 11 ພຣະອງົຈະກຳງພຣະຫດັຂອງພຣະອງົທື່ຳມກຳງພວກເຂົຳ 

   ເໝ ອນດ ັື່ງຄນົລອຍນ  ໍ້ຳກຳງມ  ລອຍນ  ໍ້ຳ ແລະພຣະອງົຈະໃຫໍ້ 

  ຄວຳມຈອງຫອງຂອງພວກເຂົຳຕ  ື່ຳລງົພໍ້ອມກບັສີມ  ຊ  ຳນຳນຂອງພວກເຂົຳ 

 12 ປໍ້ອມສ ງຂອງກ  ຳແພງເມ  ອງຂອງເຈົໍ້ຳນ ັ ໍ້ນ ພຣະອງົຈະໃຫໍ້ຕ  ື່ຳລງົ 

   ຊງົວຳງລງົ ແລະຖິໍ້ມລງົເຖງິດນິ ແມ ື່ນແຕື່ເຖງິຂີໍ້ຝຸື່ນດນິ 

ບົດທີ 26 
ເພງຂອງຜ ້ທີ່ລອດພົ້ນແລ້ວໃນຍຸກແຫູ່ງອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ 

1ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຮໍ້ອງເພງ ນີໍ້ ໃນ ແຜື່ນດນິ ຢ ດາ           

  “ເຮົຳມເີມ  ອງເຂັໍ້ມແຂງເມ  ອງໜ ື່ ງ 

   ພຣະເຈົ້າ ຈະຕ ັໍ້ງຄວຳມພ ົໍ້ນໄວໍ້ເປັນກ  ຳແພງ ແລະປໍ້ອມປໍ້ອງກນັ 



ເອຊາຢາ 26 1194 
 2 ຈ ົື່ງເປີດປະຕ ເມ  ອງແມ 

   ເພ ື່ ອປະຊຳຊຳດທີື່ ຊອບທ  ຳຊ ື່ ງຮກັສຳຄວຳມຈງິໄວໍ້ຈະໄດໍ້ເຂົໍ້ຳມຳ 

 3 ໃຈທີື່ ເພິື່ ງພຳໃນພຣະອງົນ ັໍ້ນ ພຣະອງົຊງົຮກັສຳໄວໍ້ໃນສນັຕສິກຸອນັສມົບ ນ 

   ເພຳະວື່ຳພວກເຂົຳວຳງໃຈໃນພຣະອງົ 

 4 ຈ ົື່ງວຳງໃຈໃນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເປັນນດິ 

   ເພຳະວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຄ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເປັນພຣະກ  ຳລງັນລິນັດອນ 

 5 ເພຳະວື່ຳພຣະອງົໃຫໍ້ຊຳວເມ  ອງທີື່ ສ ງສ ົື່ງນ ັໍ້ນ ຕ  ື່ຳລງົ 

   ພຣະອງົໃຫໍ້ມນັຕ  ື່ຳລງົ ພຣະອງົໃຫໍ້ມນັຕ  ື່ຳລງົ ຕ  ື່ຳລງົເຖງິດນິ 

  ພຣະອງົໃຫໍ້ມນັລງົເຖງິຂີໍ້ຝຸື່ນດນິ 

 6 ຕນີຢຽບມນັ ຄ ຕນີຂອງຄນົທກຸຍຳກ ຄ ຕນີຂອງຄນົຂດັສນົ” 

 7 ຫນົທຳງຂອງຄນົຊອບທ  ຳກ ກ ໍ້ຽງດ ີ

   ພຣະອງົຜ ໍ້ທື່ຽງທ  ຳຊງົເຮັດໃຫໍ້ຫນົທຳງຂອງຄນົຍດຸຕທິ  ຳກ ໍ້ຽງດ ີ

 8 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂໍ້ຳພະອງົທງັຫລຳຍຄອຍຖໍ້ຳພຣະອງົຢ ື່ 

   ໃນວທີິທຳງແຫື່ງຄ  ຳຕດັສິນຂອງພຣະອງົ ພຣະນຳມອນັເປັນທີື່ ລະນ ກຂອງພຣະອງົ 

  ເປັນສິື່ ງທີື່ ຈດິວນິຍຳນຂອງຂໍ້ຳພະອງົປຳດຖະໜຳ 

 9 ຈດິໃຈຂອງຂໍ້ຳພະອງົຢຳກໄດໍ້ພຣະອງົໃນກຳງຄ ນ 

   ຈດິວນິຍຳນພຳຍໃນຂໍ້ຳພະອງົສະແຫວງຫຳພຣະອງົຢື່ຳງຮໍ້ອນຮນົ 

  ເພຳະວື່ຳເມ  ື່ອຄ  ຳຕດັສິນຂອງພຣະອງົຢ ື່ໃນແຜື່ນດນິໂລກ 

   ຊຳວໂລກຈະໄດໍ້ຮຽນຮ ໍ້ເຖງິຄວຳມຊອບທ  ຳ 

 10 ຖໍ້ຳສະແດງ ພຣະເຈົ້າ ແກື່ຄນົຊ ົື່ວ ພວກເຂົຳກ ຈະບ ື່ ຮຽນຮ ໍ້ຄວຳມຊອບທ  ຳ 

   ພວກເຂົຳຈະປະພ ດຢື່ຳງບ ື່ ຍດຸຕທິ  ຳໃນແຜື່ນດນິທີື່ ທື່ຽງທ  ຳ 

  ແລະຈະເບິື່ ງບ ື່ ເຫັນຄວຳມຍິື່ ງໃຫຍື່ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 
 11 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເມ  ື່ອພຣະຫດັຂອງພຣະອງົຍກົຂ ໍ້ນ ພວກເຂົຳກ ຈະເບິື່ ງບ ື່ ເຫັນ 

   ແຕື່ຈະເບິື່ ງເຫັນ ແລະຈະໄດໍ້ອບັອຳຍ 

  ເພຳະວື່ຳພວກເຂົຳມຄີວຳມອິດສຳຕ ື່ ຊນົຊຳດຂອງພຣະອງົ 

   ໄຟແຫື່ງພວກສດັຕ ຂອງພຣະອງົຈະເຜົຳຜຳນພວກເຂົຳເສຍ 

 12 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະອງົຈະສະຖຳປະນຳສນັຕສິກຸເພ ື່ ອຂໍ້ຳພະອງົທງັຫລຳຍ 

   ເພຳະວື່ຳພຣະອງົໄດໍ້ຊງົກະທ  ຳບນັດຳກດິຈະກຳນຂອງພຣະອງົເພ ື່ ອຂໍ້ຳພະອງົຄ ກນັ 

 13 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງຂໍ້ຳພະອງົ 

   ເຈົໍ້ຳນຳຍອ ື່ ນນອກເໜ ອພຣະອງົໄດໍ້ປກົຄອງພວກຂໍ້ຳພະອງົ 

  ແຕື່ຂໍ້ຳພະອງົຈະກື່ຳວເຖງິພຣະນຳມຂອງພຣະອງົເທົື່ ຳນ ັໍ້ນ 

 14 ພວກເຂົຳທງັຫລຳຍຕຳຍແລໍ້ວ ພວກເຂົຳຈະບ ື່ ມຊີວີດິອີກ 

   ພວກເຂົຳເປັນຊຳວແດນຄນົຕຳຍ ແລະຈະບ ື່ ເປັນຂ ໍ້ນອີກ 
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  ເຫດສະນ ັໍ້ນ ພຣະອງົໄດໍ້ມຳຢໍ້ຽມຢຳມ ແລະທ  ຳລຳຍພວກເຂົຳ 

   ແລະຊງົກວຳດຄວຳມລະນ ກເຖງິພວກເຂົຳທງັໝດົໄປ 

 15 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຕື່ພຣະອງົເພີື່ ມເຕມີປະຊຳຊນົຂ ໍ້ນ 

   ພຣະອງົເພີື່ ມເຕມີປະຊຳຊນົຂ ໍ້ນ ພຣະອງົໄດໍ້ຮບັສະຫງ ື່ຳລຳສີ 

  ພຣະອງົຂະຫຍຳຍເຂດແດນຂອງແຜື່ນດນິໄກໄປເຖງິທີື່ ສດຸປຳຍແຜື່ນດນິໂລກ 

 16 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໃນຍຳມທກຸໃຈ ພວກເຂົຳໄດໍ້ສະແຫວງຫຳພຣະອງົ 

   ພວກເຂົຳທງັຫລຳຍຫລ ັື່ງຄ  ຳອະທິຖຳນອອກມຳ 

  ໃນຂະນະທີື່ ກຳນຕສີອນຢ ື່ເໜ ອພວກເຂົຳທງັຫລຳຍ 

 17 ດ ັື່ງຍງິມລີ ກ ຜ ໍ້ບດິຕວົ ແລະຮໍ້ອງດໍ້ວຍຄວຳມເຈບັປວດ 

   ເມ  ື່ອນຳງໃກໍ້ຈະເຖງິກ  ຳນດົເກດີ ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

  ຂໍ້ຳພະອງົທງັຫລຳຍກ ເປັນເຊັື່ ນນ ັໍ້ນໃນສຳຍຕຳຂອງພຣະອງົ 

 18 ຂໍ້ຳພະອງົມລີ ກ ຂໍ້ຳພະອງົບດິຕວົ ຄ ກບັຂໍ້ຳພະອງົເກດີລມົ 

   ຂໍ້ຳພະອງົບ ື່ ໄດໍ້ເຮັດກຳນຊື່ວຍໃຫໍ້ພ ົໍ້ນໃນແຜື່ນດນິໂລກ 

  ແລະຊຳວໂລກບ ື່ ໄດໍ້ລ ົໍ້ມລງົ 

 19 ຄນົຕຳຍຂອງພຣະອງົຈະມຊີວີດິ 

   ສບົຂອງພວກເຂົຳທງັຫລຳຍຈະລກຸຂ ໍ້ນ ພໍ້ອມກບັສບົຂອງຂໍ້ຳພະອງົ 

  ໂອ ຜ ໍ້ອຳໄສຢ ື່ໃນຂີໍ້ຝຸື່ນດນິ ຈ ົື່ງຕ ື່ ນເຖດີ 

   ແລະຮໍ້ອງເພງ ເພຳະວື່ຳນ  ໍ້ຳໝອກຂອງເຈົໍ້ຳເປັນຄ ກບັນ  ໍ້ຳໝອກເທິງຜກັ 

  ແລະແຜື່ນດນິໂລກຈະໃຫໍ້ຊຳວແດນຄນົຕຳຍເປັນຂ ໍ້ນມຳ 

ອິສຣາເອນພົບບູ່ອນລີ້ໄພໃນຍຸກແຫູ່ງຄວາມທຸກເວດທະນາອັນໃຫຍູ່ 
 20 ມຳທໍ້ອນ ຊນົຊຳດຂອງຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳເອີຍ ຈ ົື່ງເຂົໍ້ຳໃນຫໍ້ອງຂອງເຈົໍ້ຳ 

   ແລະປິດປະຕ  ຈ ົື່ງເຊ ື່ ອງຕວົເຈົໍ້ຳຢ ື່ຄຳວໜ ື່ ງ ຈນົກວື່ຳພຣະພິໂລດຈະຜື່ຳນໄປ 

 21 ເພຳະວື່ຳ ເບິື່ ງແມພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກ  ຳລງັສະເດັດອອກມຳຈຳກສະຖຳນທີື່ ຂອງພຣະອງົ 

   ເພ ື່ ອລງົໂທດຊຳວແຜື່ນດນິໂລກ ເພຳະວື່ຳຄວຳມຊ ົື່ວຊໍ້ຳຂອງພວກເຂົຳທງັຫລຳຍ 

  ແລະແຜື່ນດນິໂລກຈະເປີດເຜີຍເລ ອດຊ ື່ ງຫລ ັື່ງຢ ື່ເທິງມນັ 

   ແລະຈະບ ື່ ປິດບງັຜ ໍ້ຖ ກຂໍ້ຳຂອງມນັໄວໍ້ອີກ 

ບົດທີ 27 
ອິສຣາເອນຈະຖືກຮວບຮວມກັນອີກ 

1ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ລງົໂທດ ດໍ້ວຍ ພຣະແສງ ອນັ ແຂງ ກະດໍ້ຳງ         ອນັ ໃຫຍື່         ແລະ ອນັ 

ແຮງ ກໍ້ຳ ຂອງ ພຣະອງົ ຕ ື່  ເລວີອາທັນ          ຄ  ພະຍຳ ນຳກ ທີື່  ໜີ ໄປ ນ ັໍ້ນ         ເລວີອາທັນ ພະຍຳ ນຳກ ທີື່  ຂດົ         

ແລະ ພຣະອງົ ຈະ ປະຫຳນ ມງັກອນ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ທະເລ          
2ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         ຈ ົື່ງ ຮໍ້ອງເພງ ວື່ຳ          
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  “ສວນອະງ ຸື່ນແຫື່ງນ  ໍ້ຳອະງ ຸື່ນສີແດງ 

 3 ເຮົຳຄ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເປັນຜ ໍ້ປິື່ ນປວົເບິື່ ງແຍງມນັ ເຮົຳຈະຫດົນ  ໍ້ຳມນັຢ ື່ທກຸເວລຳ 

   ຢໍ້ຳນວື່ຳຜ ໍ້ໜ ື່ ງຜ ໍ້ໃດຈະເຮັດອນັຕະລຳຍແກື່ມນັ 

  ເຮົຳຈະຮກັສຳມນັໄວໍ້ທງັກຳງຄ ນກຳງເວັນ 

 4 ເຮົຳບ ື່ ມຄີວຳມໂກດຮໍ້ຳຍ ໃຜຈະໃຫໍ້ມໜີຳມຍື່ອຍໜຳມໃຫຍື່ຂ ໍ້ນມຳສ ໍ້ຮບົກບັເຮົຳ 

   ເຮົຳຈະອອກຮບົກບັມນັ ເຮົຳຈະເຜົຳມນັນ  ຳກນັ 

 5 ຫລ ໃຫໍ້ພວກເຂົຳເກຳະຢ ື່ກບັກ  ຳລງັຂອງເຮົຳ 

   ເພ ື່ ອໃຫໍ້ພວກເຂົຳເຮັດສນັຕພິຳບກບັເຮົຳ ແລໍ້ວພວກເຂົຳຈະເຮັດສນັຕພິຳບກບັເຮົຳ” 

 6 ພຣະອງົຈະເຮັດໃຫໍ້ຄນົທີື່ ອອກມຳຈຳກ ຢາໂຄບ ຈ ື່ຮຳກ 

   ອິສຣາເອນ ຈະປົື່ງດອກ ແລະແຕກໜ ື່  ເຮັດໃຫໍ້ພ ໍ້ນ ໂລກທງັໝດົມຜີນົລະປ ກເຕັມ 

 7 ພຣະອງົຈະຊງົຂໍ້ຽນຕພີວກເຂົຳເໝ ອນຢື່ຳງທີື່ ຊງົຂໍ້ຽນຕສີດັຕ ທີື່ ຂ ໍ້ຽນຕພີວກເຂົຳບ ? 

   ຫລ ພວກເຂົຳຈະຖ ກຂໍ້ຳເໝ ອນຢື່ຳງຄນົທງັຫລຳຍທີື່ ຖ ກພວກເຂົຳຂໍ້ຳແລໍ້ວ 

 8 ດໍ້ວຍກຳນຂບັໄລື່ ດໍ້ວຍກຳນກວຳດໄປເປັນຊະເລີຍ ພຣະອງົຕ ື່ ສ ໍ້ກບັພວກເຂົຳ 

   ພຣະອງົກວຳດພວກເຂົຳໄປດໍ້ວຍ ລມົແດງຂອງພຣະອງົໃນມ  ໍ້ແຫື່ງລມົຕຳເວັນອອກ 

 9 ເຫດສະນ ັໍ້ນ ຈະລ ບລໍ້ຳງຄວຳມຊ ົື່ວຊໍ້ຳຂອງ ຢາໂຄບ ດໍ້ວຍຢື່ຳງນີໍ້ແຫລະ 

   ແລະເປັນຜນົລະປ ກເຕັມຂະໜຳດໃນກຳນປດົບຳບຂອງພວກເຂົຳ 

  ຄ ເມ  ື່ອພວກເຂົຳເຮັດຫີນທງັໝດົຂອງແທື່ນບ ຊຳໃຫໍ້ເປັນຄ ກບັສ ຂຳວທີື່ ຖ ກບດົເປັນຕື່ອນໆ 

   ຈະບ ື່ ມເີສົຳຮ ບເຄົຳລບົ ຫລ ຮ ບເຄົຳລບົຕ ັໍ້ງຢ ື່ໄດໍ້ອີກ 

 10 ເພຳະວື່ຳເມ  ອງທີື່ ມປີໍ້ອມກ ຈະຢ ື່ຢື່ຳງໂດດດື່ຽວ ບື່ອນອຳໄສກ ຮ ໍ້ຳງເປົື່ ຳ 

   ຖ ກປະຖິໍ້ມຄ ກບັຖິື່ ນແຫໍ້ງແລໍ້ງກນັດຳນ ລ ກງວົຈະຫຳກນິຢ ື່ຫ ັ ໍ້ນ 

  ມນັຈະນອນລງົຢ ື່ຫ ັ ໍ້ນ ແລະກນິກິື່ ງໄມ ໍ້ 

 11 ເມ  ື່ອກິື່ ງນ ັໍ້ນແຫໍ້ງ ມນັກ ຈະຖ ກຫກັ ພວກຜ ໍ້ຍງິກ ມຳເອົຳມນັໄປດງັໄຟ 

   ເພຳະວື່ຳນີໍ້ເປັນຊນົຊຳດທີື່ ບ ື່ ມຄີວຳມ ເຂົໍ້ຳໃຈ 

  ເຫດສນັນ ັໍ້ນ ຜ ໍ້ທີື່ ສໍ້ຳງພວກເຂົຳກ ຈະບ ື່ ສງົສຳນພວກເຂົຳ 

   ຜ ໍ້ທີື່ ປ ັ ໍ້ນພວກເຂົຳຈະບ ື່ ສະແດງພຣະກະລນຸຳແກື່ພວກເຂົຳ 
12ຕ ື່  ມຳ ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         ຕ ັໍ້ງແຕື່ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ໄປ ຈນົ ຮອດ ລ  ຳ ທຳນ ເອຢິບ          ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ນວດ ເອົຳ ເຂົໍ້ຳ,         

ໂອ         ປະຊຳຊນົ ອິສຣາເອນ ເອີຍ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຖ ກ ເກບັ ລວມ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ເທ ື່ ອ ລະ ຄນົ         

13ແລະ ຢ ື່ ມຳ ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         

ພວກ ເຂົຳ ຈະ ເປົື່ ຳ ເຂົຳ ສດັ ໃຫຍື່         ແລະ ບນັດຳ ຜ ໍ້ ທີື່  ກ  ຳລງັ ພິນຳດ ຈບິຫຳຍ ຢ ື່ ໃນ ແຜື່ນດນິ ອັດຊີເຣຍ          

ແລະ ບນັດຳ ຜ ໍ້ ຖ ກ ຂບັ ໄລື່ ອອກ ໄປ ຍງັ ແຜື່ນດນິ ເອຢິບ ຈະ ມຳ ນະມດັສະກຳນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ເທິງ 

ພ ເຂົຳ ບ ລິສດຸ ທີື່  ເຢຣ ຊາເລັມ          

ບົດທີ 28 
 1 ວບິດັແກື່ມງົກດຸອນັຈອງຫອງ ແກື່ຄນົຂີໍ້ເມຳົແຫື່ງ ເອຟຣາຢິມ  
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   ຊ ື່ ງຄວຳມງຳມອນັຮຸື່ງເຮ ອງຂອງພວກເຂົຳເປັນ 

  ເໝ ອນດອກໄມ ໍ້ທີື່ ກ  ຳລງັຫື່ຽວແຫໍ້ງຢ ື່ເທິງຍອດພ ອນັອ ຸ

   ດມົໄປດໍ້ວຍບນັດຳຜ ໍ້ທີື່ ເຫົຼໍ້ຳອະງ ຸື່ນມໄີຊເໜ ອຕນົ. 

 2 ເບິື່ ງແມ, ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົມຜີ ໍ້ໜ ື່ ງທີື່ ມກີ  ຳລງັ 

   ແລະແຂງແຮງເໝ ອນດ ັື່ງພະຍໝຸຳກເຫັບ, ອນັເປັນພະຍທຸ  ຳລຳຍ, 

  ເໝ ອນພະຍນຸ  ໍ້ຳທີື່ ກ  ຳລງັໄຫຼຖໍ້ວມ 

   ຊ ື່ ງຊງົຟຳດລງົເຖງິພ ໍ້ນດນິດໍ້ວຍພຣະຫດັ. 

 3 ມງົກດຸອນັຈອງຫອງ ຄ ຄນົຂີໍ້ເມຳົແຫື່ງ ເອຟຣາຢິມ ຈະຖ ກຢຽບຢ ື່ໃຕໍ້ຕນີ 

 4 ແລະຄວຳມງຳມອນັຮຸື່ງເຮ ອງຂອງລຳວ ຊ ື່ ງຢ ື່ເທິງຍອດພ ເຂົຳໃນບື່ອນອນັອດຸມົ 

   ຈະເປັນດອກໄມ ໍ້ທີື່ ກ  ຳລງັ ຫື່ຽວແຫໍ້ງ ຈະເປັນຄ ກບັຜນົທ  ຳອິດທີື່ ສກຸກ ື່ອນລະດ ຮ ໍ້ອນ 

  ເມ  ື່ອຄນົເຫັນ ກ ກນິມນັເສຍ ພ ແຕື່ເຖງິມ  ຂອງເຂົຳເທົື່ ຳນ ັໍ້ນ 

 5 ໃນມ ໍ້ນ ັ ໍ້ນພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງຈກັກະວຳນ ຈະເປັນມງົກດຸແຫື່ງສະຫງ ື່ຳລຳສີ 

   ແລະເປັນມງົກດຸແຫື່ງຄວຳມງຳມແກື່ຄນົທີື່ ເຫລ ອຢ ື່ແຫື່ງຊນົຊຳດຂອງພຣະອງົ 

 6 ແລະເປັນວນິຍຳນແຫື່ງຄວຳມຍດຸຕທິ  ຳແກື່ຜ ໍ້ນ ັື່ງພິພຳກສຳ 

   ແລະເປັນກ  ຳລງັຂອງພວກເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນທີື່ ຫນັສງົຄຳມກບັເສຍຢ ື່ທີື່ ປະຕ ເມ  ອງ 

ເອຊາຢາເຕືອນຜ ້ປະກາດພຣະຄຳຂີ້ເຫລົ້າຂອງຢ ດາ 
 7 ແມ ື່ນແຕື່ຜ ໍ້ປະກຳດພຣະຄ  ຳ ແລະປະໂລຫິດກ ດ ື່ ມເຫລົໍ້ຳຈນົເມຳົໂຊເຊ 

   ພວກເຂົຳດ ື່ ມເຫລົໍ້ຳອະງ ຸື່ນ ແລະເຫລົໍ້ຳອ ື່ ນຈນົລ ົໍ້ມລກຸຄກຸຄຳມ 

  ຜ ໍ້ປະກຳດພຣະຄ  ຳໄດໍ້ດ ື່ ມເຫລົໍ້ຳຈນົບ ື່ ເຂົໍ້ຳໃຈນມິດິທີື່ ມຳຈຳກ ພຣະເຈົ້າ  

   ແລະປະໂລຫິດກ ດ ື່ ມຈນົບ ື່ ສຳມຳດຕດັສິນຄວຳມໄດໍ້. 

 8 ໂຕະຕ ັື່ງບື່ອນພວກເຂົຳນ ັື່ງເຮັດວຽກໄດໍ້ເປິເປ ໍ້ອນໄປດໍ້ວຍຮຳກ 

   ບ ື່ ມບີື່ອນສະອຳດເຫລ ອຢ ື່ໃຫໍ້ເຫັນເລີຍ. 

 9 ພວກເຂົຳໄດໍ້ເວົໍ້ຳກ ື່ຽວກບັຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳວື່ຳ, 

   “ຄນົນີໍ້ຄິດວື່ຳຈະສອນໃຜ? ໃຜຕໍ້ອງກຳນຄ  ຳສອນຂອງລຳວ? 

  ມນັດສີ  ຳລບັເດັກນໍ້ອຍທີື່ ພວມກນິນມົເທົື່ ຳນ ັໍ້ນ! 

 10 ລຳວພະຍຳຍຳມສອນພວກເຂົຳເປັນຄ  ຳ ໆເປັນແຖວ ໆແລະເປັນຂ ໍ້ ໆ.” 

 11 ຖໍ້ຳພວກທື່ຳນບ ື່ ຟງັຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ 

   ພຣະເຈົ້າ ກ ຈະໃຊໍ້ຄນົຕື່ຳງຊຳດມຳສອນພວກທື່ຳນດໍ້ວຍພຳສຳແປກ ໆ. 

 12 ພຣະອງົຊງົໃຫໍ້ພວກທື່ຳນທງັໝດົພກັຜື່ອນ ແລະຊງົເລົໍ້ຳໂລມໃຈ 

   ແຕື່ພວກທື່ຳນກ ຍງັບ ື່ ຍອມເຊ ື່ ອຟງັພຣະອງົ. 

 13 ດໍ້ວຍເຫດນີໍ້ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈ ື່ງຈະສອນທື່ຳນເປັນຄ  ຳໆ ເປັນແຖວໆ ແລະເປັນຂ ໍໆ້  

   ແລໍ້ວພວກທື່ຳນຈະຕ  ຳສະດດຸ ແລະເຈບັຕນີທກຸບຳດຍື່ຳງ ຈະຖ ກບໍ້ວງແຮໍ້ວ 

  ແລະຖ ກຈບັໄປ. 
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ຫີນຮາກແກ້ວເທິງພ ຊີໂອນ 

 14 ພວກເຈົໍ້ຳຜ ໍ້ຈອງຫອງ 

   ຜ ໍ້ປກົຄອງປະຊຳຊນົໃນນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ ເອີຍ ຈ ົື່ງຟງັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ. 

 15 ພວກເຈົໍ້ຳເວົໍ້ຳອວດອໍ້ຳງວື່ຳໄດໍ້ເຮັດສນັຍຳໄວໍ້ກບັຄວຳມຕຳຍ 

   ແລະໄດໍ້ຕກົລງົໄວໍ້ກບັແດນຄນົຕຳຍແລໍ້ວ ໂດຍແນື່ໃຈວື່ຳ 

  ເມ  ື່ອໄພພິບດັມຳເຖງິ ມນັຈະບ ື່ ທ  ຳລຳຍພວກເຈົໍ້ຳ 

   ເພຳະພວກເຈົໍ້ຳອຳໄສພວກຂີໍ້ຕວົະຫລອກລວງເປັນເຄ ື່ ອງຊື່ອຍ. 

 16 ດ ັື່ງນີໍ້ແຫລະພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈ ື່ງຊງົກ ື່ຳວວື່ຳ, 

   “ເຮົຳຈະຕ ັໍ້ງຮຳກຖຳນອນັໝັໍ້ນຄງົແຂງແຮງໃສື່ພ  ຊີໂອນ ຈ ົື່ງຝງັຮຳກແກໍ້ວໃສື່ໄວໍ້ 

  ໃນຫີນນ ັໍ້ນຈະມຄີ  ຳຂຽນໃສື່ວື່ຳ ຄນົທີື່ ເຊ ື່ ອຄ ຜ ໍ້ໝ ັໍ້ນຄງົ ແລະອດົທນົ. 

 17 ຄວຳມຍດຸຕທິ  ຳຈະເປັນສຳຍແທກຮຳກຖຳນ ແລະຄວຳມສດັຊ ື່ ເປັນສຳຍຢັື່ງລງົໄປ 

   ແຕື່ພະຍໝຸຳກເຫັບຈະກວຳດເອົຳຄວຳມຕວົະທີື່ ເຈົໍ້ຳອຳໄສ 

  ແລະນ  ໍ້ຳຈະຖໍ້ວມທ  ຳລຳຍແນວປໍ້ອງກນັຂອງເຈົໍ້ຳ.” 

 18 ແລໍ້ວພນັທະສນັຍຳຂອງເຈົໍ້ຳກບັຄວຳມຕຳຍຈະເປັນໂມຄະ 

   ແລະຂ ໍ້ຕກົລງົຂອງເຈົໍ້ຳກບັນຳລກົຈະບ ື່ ດ  ຳລງົ 

  ເມ  ື່ອໄພພິບດັອນັຖໍ້ວມລ ົໍ້ນຜື່ຳນໄປ ເຈົໍ້ຳຈະຖ ກຢຽບຢ ື່ຳລງົດໍ້ວຍໂທດນ ັໍ້ນ 

 19 ມນັຜື່ຳນໄປເລ ໍ້ອຍເທົື່ ຳໃດ ມນັກ ຈະເອົຳຕວົເຈົໍ້ຳ 

   ເພຳະວື່ຳມນັຈະຜື່ຳນໄປເຊົໍ້ຳແລໍ້ວເຊົໍ້ຳອີກ ທງັກຳງເວັນ ແລະກຳງຄ ນ 

  ເມ  ື່ອເຂົໍ້ຳໃຈຂື່ຳວ ກ ຈະເກດີແຕື່ຄວຳມຢໍ້ຳນກວົເທົື່ ຳນ ັໍ້ນ 

 20 ເພຳະວື່ຳບື່ອນນອນນ ັໍ້ນກ ສ ັ ໍ້ນເກນີທີື່ ຄນົໜ ື່ ງຄນົໃດຈະຢຽດຢ ື່ເທິງນ ັໍ້ນໄດໍ້ 

   ແລະຜໍ້ຳຫ ົື່ມກ ແຄບບ ື່ ພ ໂອບຕວົ 

 21 ເພຳະວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະລກຸຂ ໍ້ນຍື່ຳງເທິງພ ເຂົຳ ເປຣາຊີມ  

   ພຣະອງົຈະຊງົພຣະພິໂລດຄ ຢ ື່ໃນຮື່ອມພ ເຂົຳ ກິເບໂອນ  

  ເພ ື່ ອປະຕບິດັພຣະລຳຊະກດິຂອງພຣະອງົ ພຣະລຳຊະກດິຂອງພຣະອງົນ ັໍ້ນປະຫລຳດ 

   ແລະເພ ື່ ອປະຕບິດັງຳນຂອງພຣະອງົ ງຳນຂອງພຣະອງົກ ແປກ 

 22 ເຫດສະນ ັໍ້ນ ບດັນີໍ້ຢື່ຳເປັນຄນົເຍຳະເຍີໍ້ຍ 

   ຢໍ້ຳນວື່ຳໂສໍ້ຂອງພວກທື່ຳນຈະແນບແຂງກວື່ຳເກົື່ ຳ ເພຳະວື່ຳຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳໄດໍ້ຍນິ 

  ແຕື່ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງຈກັກະວຳນມຄີວຳມຈບິຫຳຍໝຳຍໄວໍ້ແລໍ້ວ 

   ເປັນຄວຳມຈບິຫຳຍ ເໜ ອແຜື່ນດນິທງັໝດົ 

 23 ຈ ົື່ງຫງ ື່ຽງຫ ລງົຟງັ ແລະຟງັສຽງຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງຕ ັໍ້ງໃຈຟງັ 

   ແລະຟງັຄ  ຳເວົໍ້ຳຂອງຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ 

 24 ຜ ໍ້ໄຖນຳເພ ື່ ອຫວື່ຳນ ຈະໄຖຢ ື່ຕະຫລອດບ ? 

   ລຳວຈະພວນດນິ ແລະຄຳດຢ ື່ເປັນນດິບ ? 



1199 ເອຊາຢາ 29 
 25 ເມ  ື່ອລຳວເຮັດນຳໃຫໍ້ພຽງແລໍ້ວ ລຳວບ ື່ ຫວື່ຳນງຳດ  ຳແລະງຳຂຳວ 

   ລຳວບ ື່ ໃສື່ເຂົໍ້ຳເດ ອຍເປັນແຖວ ແລະເຂົໍ້ຳສຳລີໃນບື່ອນອນັເໝຳະສມົຂອງມນັ 

  ແລະຫວື່ຳນເຂົໍ້ຳໄວໍ້ເປັນຄນັນຳ 

 26 ເພຳະວື່ຳ ພຣະເຈົ້າ ຂອງລຳວສ ັື່ງສອນລຳວຢື່ຳງຖ ກຕໍ້ອງ ພຣະອງົໄດໍ້ສອນລຳວ 

 27 ລຳວບ ື່ ນວດງຳດ  ຳດໍ້ວຍເຄ ື່ ອງນວດເຂົໍ້ຳ ແລະລຳວບ ື່ ເອົຳລ ໍ້ກວຽນກິໍ້ງທບັງຳຂຳວ 

   ແຕື່ເອົຳໄມ ໍ້ຄໍ້ອນຕງີຳດ  ຳໃຫໍ້ຫລດຸອອກ ແລະເອົຳໄມ ໍ້ຄໍ້ອນຕງີຳຂຳວ 

 28 ຄນົໃດບດົເຂົໍ້ຳສ  ຳລບັເຮັດເຂົໍ້ຳຈີື່ ລຳວຈະບ ື່ ນວດມນັເປັນນດິ 

   ເມ  ື່ອລຳວຂບັລ ໍ້ກວຽນທຽມມ ໍ້ຳທບັມນັແລໍ້ວ ລຳວກ ບ ື່ ໄດໍ້ບດົມນັດໍ້ວຍຄນົຂີື່ ມ ໍ້ຳ 

 29 ເລ ື່ ອງນີໍ້ມຳຈຳກ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງຈກັກະວຳນດໍ້ວຍ 

   ພຣະອງົມະຫດັສະຈນັຫລຳຍໃນກຳນໃຫໍ້ຄ  ຳປ ກສຳ 

  ແລະວເິສດໃນເລ ື່ ອງກຳນປະຕບິດັ 

ບົດທີ 29 
ຄຳຕັກເຕືອນແກູ່ຢ ດາ ແລະເຢຣ ຊາເລັມ 

 1 ວບິດັແກື່ ອາຣີເອນ ອາຣີເອນ ນະຄອນຊ ື່ ງ ດາວິດ ໄດໍ້ຕ ັ ໍ້ງຄໍ້ຳຍ 

   ຈ ົື່ງຕ ື່ ມປີກບັປີ ຈ ົື່ງໃຫໍ້ມເີທດສະກຳນຖວຳຍເຄ ື່ ອງບ ຊຳຕ ື່  ໆໄປ 

 2 ເຮົຳຍງັຈະໃຫໍ້ ອາຣີເອນ ທກຸໃຈ ຈະມກີຳນຮໍ້ອງຄ  ື່ຳຄວນ 

   ແລະຮໍ້ອງທກຸ ແລະເມ  ອງນ ັໍ້ນຈະເປັນຄ ກບັ ອາຣີເອນ ແກື່ເຮົຳ 

 3 ເຮົຳຈະຕ ັໍ້ງຄໍ້ຳຍຢ ື່ອໍ້ອມເຈົໍ້ຳ ແລະເຮົຳຈະປິດລໍ້ອມເຈົໍ້ຳກບັບນັດຳປໍ້ອມທະຫຳນ 

   ແລະເຮົຳຈະຍກົຂ ໍ້ນຕ ື່ ສ ໍ້ເຈົໍ້ຳ 

 4 ເຈົໍ້ຳຈະຖ ກຢຽບລງົ ເຈົໍ້ຳຈະເວົໍ້ຳມຳຈຳກທີື່ ເລິກຂອງແຜື່ນດນິໂລກ 

   ຄ  ຳຂອງເຈົໍ້ຳຈະມຳຈຳກທີື່ ຕ  ື່ຳລງົໃນຂີໍ້ຝຸື່ນດນິ 

  ສຽງຂອງເຈົໍ້ຳຈະມຳຈຳກພ ໍ້ນດນິຄ ສຽງຜີ 

   ແລະຄ  ຳເວົໍ້ຳຂອງເຈົໍ້ຳຈະສ ື່ ມອອກມຳຈຳກຂີໍ້ຝຸື່ນດນິ 

 5 ແຕື່ຊຳວຕື່ຳງດໍ້ຳວຂອງເຈົໍ້ຳຈະຄ ຂີໍ້ຝຸື່ນລະອຽດ 

   ແລະຄນົທງັປວງຈະເປັນຄ ແກບທີື່ ພດັປິວໄປ ຊ ົື່ວພບັຕຳດຽວແລະໃນທນັທີທນັໃດ 

 6 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງຈກັກະວຳນຈະຢໍ້ຽມຢຳມເຈົໍ້ຳດໍ້ວຍຟໍ້ຳຮໍ້ອງ 

   ແລະດໍ້ວຍແຜື່ນດນິໄຫວ ແລະດໍ້ວຍສຽງປຳກອນັດງັ ດໍ້ວຍລມົຫວົກດຸ ແລະພະຍ ຸ

  ດໍ້ວຍແປວໄຟເຜົຳຜຳນ 

 7 ປະຊຳຊຳດທງັໝດົທີື່ ຕ ື່ ສ ໍ້ກບັ ອາຣີເອນ ທງັໝດົທີື່ ຕ ື່ ສ ໍ້ກບັນຳງ 

   ແລະກບັບື່ອນກ  ຳບງັອນັເຂັໍ້ມແຂງຂອງນຳງແລະເຮັດໃຫໍ້ນຳງທກຸໃຈ 

  ຈະເປັນເໝ ອນກບັຄວຳມຝນັຄ ນມິດິໃນກຳງຄ ນ 

 8 ຄ ຄນົຫິວເຂົໍ້ຳກ ື່ຳວວື່ຳ ເບິື່ ງແມ ລຳວກ  ຳລງັກນິຢ ື່ ແລະຕ ື່ ນຂ ໍ້ນກ ຍງັຫິວຢ ື່ 



ເອຊາຢາ 29 1200 
   ຈດິໃຈລຳວບ ື່ ອີື່ ມ ຫລ ຄ ຄນົກະຫຳຍນ  ໍ້ຳກ ື່ຳວວື່ຳ ເບິື່ ງແມ ເຂົຳກ  ຳລງັດ ື່ ມຢ ື່ 

  ແລໍ້ວຕ ື່ ນຂ ໍ້ນມຳ ເບິື່ ງແມ ອື່ອນເພຍ ຈດິໃຈຂອງລຳວຍງັແຫໍ້ງ 

   ປະຊຳຊຳດທງັໝດົທີື່ ຕ ື່ ສ ໍ້ກບັພ ເຂົຳ ຊີໂອນ ກ ຈະເປັນເຊັື່ ນນ ັໍ້ນ 

ພິທີການຕູ່າງໆທາງສາດສະໜາເຮັດໃຫ້ພຣະເຈົ້າພໍພຣະໄທບໍ່ໄດ້ 
 9 ຈ ົື່ງປະຫລຳດໃຈ ແລະງງົຢ ື່ ຈ ົື່ງຮໍ້ອງ ແລະຮໍ້ອງໄຫໍ້ 

   ພວກເຂົຳມ  ນເມຳົ ແຕື່ບ ື່ ແມ ື່ນດໍ້ວຍເຫລົໍ້ຳອະງ ຸື່ນ ພວກເຂົຳໂຊເຊ 

  ແຕື່ບ ື່ ແມ ື່ນດໍ້ວຍເຫລົໍ້ຳ 

 10 ເພຳະວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເທວນິຍຳນແຫື່ງຄວຳມຫລບັສະໜິດລງົເໜ ອເຈົໍ້ຳ 

   ແລະປິດຕຳຂອງເຈົໍ້ຳ ແລະພຣະອງົບງັຕຳຂອງພວກຜ ໍ້ທ  ຳນວຍ 

  ພວກເຈົໍ້ຳນຳຍ ແລະພວກຜ ໍ້ທ  ຳນວຳຍຂອງເຈົໍ້ຳ 
11ແກື່ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ         ນມິດິ ທງັ ໝດົ ນີໍ້ ໄດໍ້ ກຳຍເປັນ ຄ  ກບັ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ໃນ ໜງັສ  ເຫລັໍ້ມ ໜ ື່ ງ ທີື່  ມີ ຕຳ 

ປະທບັ ໄວໍ້         ຊ ື່ ງ ເຂົຳ ໃຫໍ້ ແກື່ ຄນົ ໜ ື່ ງ ທີື່  ອື່ຳນ ໄດໍ້         ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ອື່ຳນໜງັສ  ນີໍ້ ແມ ໍ້”         ລຳວ ຕອບ ວື່ຳ         “ຂໍ້ອຍ 

ອື່ຳນ ບ ື່  ໄດໍ້         ເພຳະວື່ຳ ມີ ຕຳ ປະທບັ”         

12ເມ  ື່ອ ລຳວ ໃຫໍ້ ໜງັສ  ແກື່ ຄນົ ໜ ື່ ງ ທີື່  ອື່ຳນ ບ ື່  ໄດໍ້         ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ອື່ຳນ-

ໜງັສ  ນີໍ້ ແມ ໍ້”         ເຂົຳ ຕອບ ວື່ຳ         “ຂໍ້ອຍ ບ ື່  ຮ ໍ້ ໜງັສ ”          
13ແລະ ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ບອກ ວື່ຳ          

  “ເພຳະວື່ຳຊນົຊຳດນີໍ້ເຂົໍ້ຳມຳໃກໍ້ເຮົຳດໍ້ວຍປຳກຂອງພວກເຂົຳ 

   ແລະໃຫໍ້ກຽດເຮົຳດໍ້ວຍສບົປຳກຂອງຕນົ 

  ແຕື່ພວກເຂົຳໃຫໍ້ຈດິໃຈຂອງຕນົເອງຫື່ຳງໄກຈຳກເຮົຳ 

   ພວກເຂົຳຢ ຳເກງເຮົຳພຽງແຕື່ເປັນຂ ໍ້ບງັຄບັຂອງມະນດຸທີື່ ສອນກນັມຳ 

 14 ເຫດສນັນ ັໍ້ນ ເບິື່ ງແມ ເຮົຳຈະກະທ  ຳກຳນອດັສະຈນັກບັຊນົຊຳດນີໍ້ອີກ 

   ກຳນປະຫລຳດ ແລະອດັສະຈນັ 

  ສະຕປິນັຍຳຂອງຄນົມປີນັຍຳຂອງພວກເຂົຳຈະຈບິຫຳຍໄປ 

   ແລະຄວຳມເຂົໍ້ຳໃຈຂອງຄນົທີື່ ເຂົໍ້ຳໃຈຈະຖ ກປິດບງັໄວໍ້” 

 15 ວບິດັແກື່ຜ ໍ້ທີື່ ພະຍຳຍຳມເຊ ື່ ອງແຜນງຳນຂອງຕນົໄວໍ້ຈຳກ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ຊ ື່ ງກຳນກະທ  ຳຂອງລຳວຢ ື່ໃນຄວຳມມ ດ ຜ ໍ້ຊ ື່ ງກ ື່ຳວວື່ຳ “ໃຜເຫັນເຮົຳ ໃຜຈ ື່ ເຮົຳໄດໍ້” 

 16 ແນື່ນອນຄວຳມຄດົໂກງຂອງເຈົໍ້ຳຈະຖ ວື່ຳ ຊື່ຳງປັໍ້ນເທົື່ ຳກບັດນິໜຽວ 

   ແລະສິື່ ງທີື່ ຖ ກສໍ້ຳງຈະເວົໍ້ຳເລ ື່ ອງຜ ໍ້ສໍ້ຳງມນັວື່ຳ “ລຳວບ ື່ ໄດໍ້ສໍ້ຳງຂໍ້ອຍ” 

  ຫລ ສິື່ ງທີື່ ຖ ກປັໍ້ນຂ ໍ້ນຈະເວົໍ້ຳເລ ື່ ອງຜ ໍ້ປ ັ ໍ້ນມນັວື່ຳ 

   “ລຳວບ ື່ ມຄີວຳມເຂົໍ້ຳໃຈອນັໃດເລີຍ” ແມ ື່ນຢື່ຳງນີໍ້ບ  

ອິສຣາເອນຈະໄດ້ຮັບພຣະພອນໃນອະນາຄົດ 
 17 ບ ື່ ແມ ື່ນອີກໜໍ້ອຍດຽວເທົື່ ຳນ ັໍ້ນບ  ທີື່  ເລບານອນ ຈະຖ ກປື່ຽນໃຫໍ້ເປັນສວນໝຳກໄມ ໍ້ 

   ແລະສວນໝຳກໄມ ໍ້ ຈະຖ ວື່ຳເປັນປື່ຳ 

 18 ໃນມ ໍ້ນ ັ ໍ້ນ ຄນົຫ ໜວກຈະໄດໍ້ຍນິຖໍ້ອຍຄ  ຳຂອງໜງັສ  



1201 ເອຊາຢາ 30 
   ແລະຕຳຂອງຄນົຕຳບອດຈະເຫັນອອກມຳຈຳກຄວຳມ ມ ດຂອງຕນົ 

 19 ຄນົໃຈອື່ອນສພຸຳບຈະໄດໍ້ຄວຳມຊ ື່ ນບຳນສດົໃສໃນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເພີື່ ມເຕມີຂ ໍ້ນ 

   ແລະຄນົທກຸຍຳກທື່ຳມກຳງມະນດຸຈະຊ ື່ ນບຳນໃນອງົບ ລິສດຸແຫື່ງ ອິສຣາເອນ 
 20 ເພຳະວື່ຳຜ ໍ້ໜໍ້ຳຢໍ້ຳນຈະສ ນໄປ ແລະຄນົມກັເຍຳະເຍີໍ້ຍຈະຖ ກດບັສ ນໄປ 

   ແລະຄນົທງັປວງທີື່ ຫຳໂອກຳດ ກະທ  ຳຄວຳມຊ ົື່ວຊໍ້ຳຈະຖ ກຕດັຂຳດເສຍ 

 21 ຄ ຜ ໍ້ທີື່ ໃສື່ຄວຳມຄນົອ ື່ ນດໍ້ວຍຖໍ້ອຍຄ  ຳຂອງຕນົ 

   ແລະວຳງບໍ້ວງແຮໍ້ວໄວໍ້ດກັຈບັຜ ໍ້ກ ື່ຳວຄ  ຳຕຕິຽນທີື່ ປະຕ ເມ  ອງ 

  ແລະດໍ້ວຍຖໍ້ອຍຄ  ຳທີື່ ບ ື່ ເປັນແກື່ນສຳນ ລຳວຂດັຂວຳງຄນົຊອບທ  ຳ 
22ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຜ ໍ້ ໄຖື່ ອັບຣາຮາມ          ບອກ ດ ັື່ງນີໍ້ ກື່ຽວ ກບັ ວງົ ວຳນ ຂອງ ຢາໂຄບ 

ວື່ຳ          

  “ຢາໂຄບ ຈະບ ື່ ຕໍ້ອງອບັອຳຍອີກ ໜໍ້ຳຂອງລຳວຈະບ ື່ ຈ  ດລງົອີກຕ ື່ ໄປ 

 23 ເພຳະວື່ຳ ເມ  ື່ອລຳວເຫັນລ ກຫລຳນຂອງລຳວ 

   ຊ ື່ ງເປັນຜນົງຳນແຫື່ງມ  ຂອງເຮົຳໃນໝ ື່ພວກເຂົຳ 

  ພວກເຂົຳທງັຫລຳຍຈະຖ ວື່ຳນຳມຂອງເຮົຳບ ລິສດຸ 

   ພວກເຂົຳທງັຫລຳຍຈະຖ ວື່ຳອງົບ ລິສດຸຂອງ ຢາໂຄບ ບ ລິສດຸ 

  ແລະຈະຢ ຳເກງ ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ 
 24 ແລະບນັດຳຜ ໍ້ທີື່ ຜິດຝື່ຳຍຈດິໃຈກ ຈະມຳເຖງິຄວຳມເຂົໍ້ຳໃຈ 

   ແລະບນັດຳຜ ໍ້ທີື່ ຈ ົື່ມ ກ ຈະຍອມຮຽນຮ ໍ້ຄ  ຳສອນຢື່ຳງດ”ີ 

ບົດທີ 30 
ການເຮັດສົນທິສັນຍາກັບເອຢິບເປັນຄວາມບາບ 

 1 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ບອກວື່ຳ “ວບິດັແກື່ລ ກຫລຳນທີື່ ດ ໍ້ດ ໍ້ຳນ 

   ຜ ໍ້ວຳງແຜນງຳນ ແຕື່ບ ື່ ແມ ື່ນຂອງເຮົຳ ຜ ໍ້ປກົບງັດໍ້ວຍເຄ ື່ ອງປກົປິດ 

  ແຕື່ບ ື່ ແມ ື່ນຕຳມນ  ໍ້ຳພຣະໄທເຮົຳ ພວກເຂົຳຈະເພີື່ ມບຳບຊໍ້ອນບຳບ 

 2 ຜ ໍ້ອອກຍື່ຳງລງົໄປ ເອຢິບ ໂດຍບ ື່ ຂ ຄ  ຳປ ກສຳຈຳກປຳກຂອງເຮົຳ 

   ເພ ື່ ອຈະເຂັໍ້ມແຂງໃນກຳນລີໍ້ໄພກບັ ຟາຣາໂອ ເພ ື່ ອຈະວຳງໃຈໃນຮ ົື່ມເງຳົຂອງ ເອຢິບ 
 3 ເຫດສນັນ ັໍ້ນ ກຳນລີໍ້ໄພກບັ ຟາຣາໂອ ຈະກບັເປັນຄວຳມອບັອຳຍຂອງເຈົໍ້ຳ 

   ແລະກຳນວຳງໃຈໃນຮ ົື່ມເງຳົຂອງ ເອຢິບ ຈະເປັນທີື່ ຂຳຍໜໍ້ຳແກື່ເຈົໍ້ຳ 

 4 ເພຳະແມ ື່ນວື່ຳຂໍ້ຳລຳຊະກຳນຂອງພວກເຂົຳຢ ື່ທີື່  ໂຊອານ  

   ແລະທ ດຂອງພວກເຂົຳໄປເຖງິເມ  ອງ ຮາເນັດ ໃນ ເອຢິບ 
 5 ທກຸຄນົໄດໍ້ຮບັຄວຳມອບັອຳຍໂດຍຊນົຊຳດໜ ື່ ງຊ ື່ ງຊື່ວຍພວກເຂົຳບ ື່ ໄດໍ້ 

   ຊ ື່ ງບ ື່ ໄດໍ້ນ  ຳຄວຳມຊື່ວຍເຫລ ອ 

  ຫລ ປະໂຫຍດມຳໃຫໍ້ ໄດໍ້ແຕື່ຄວຳມອບັອຳຍ ແລະຄວຳມຂຳຍໜໍ້ຳ” 
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 6 ພຳລະເລ ື່ ອງສດັປື່ຳຂອງພຳກໃຕໍ້ 

  ພວກເຂົຳທງັຫລຳຍບນັທກຸຊບັສມົບດັຂອງຕນົເທິງຫລງັລຳ 

   ແລະບນັທກຸຊບັສິນຂອງຕນົເທິງໜອກອ ດ 

  ໄປຕະຫລອດແຜື່ນດນິແຫື່ງຄວຳມຍຳກລ  ຳບຳກຢື່ຳງແສນເຈບັປວດ 

   ບື່ອນຊ ື່ ງສິງໜຸື່ມແລະສິງແມ ື່ ງ  ຮ ໍ້ຳຍ ແລະງ  ໄຟອອກມຳ 

  ໄປຫຳຊນົຊຳດໜ ື່ ງຊ ື່ ງຈະຊື່ວຍພວກເຂົຳບ ື່ ໄດໍ້ 

 7 ເພຳະວື່ຳຄວຳມຊື່ວຍເຫລ ອຂອງ ເອຢິບ ນ ັໍ້ນບ ື່ ມຄີື່ຳແລະບ ື່ ມປີະໂຫຍດ 

   ເຫດສນັນ ັໍ້ນ ເຮົຳຈ ື່ງເອີໍ້ນພວກເຂົຳວື່ຳ 

  “ຄວຳມເຂັໍ້ມແຂງຂອງພວກເຂົຳຄ ໃຫໍ້ນ ັື່ງຢ ື່ເສີຍ ໆ” 

 8 ບດັນີໍ້ ໄປສຳ ຂຽນລງົໄວໍ້ເທິງແຜື່ນຈຳລ ກຕ ື່ໜໍ້ຳພວກເຂົຳ 

   ແລະຈດົໄວໍ້ໃນໜງັສ  ເພ ື່ ອໃນເວລຳທີື່ ຈະມຳເຖງິ ຈະໄດໍ້ເປັນພະຍຳນເປັນນດິ 

 9 ເພຳະວື່ຳພວກເຂົຳທງັຫລຳຍເປັນຊນົຊຳດດ ໍ້ດ ໍ້ຳນ ເປັນລ ກກະບດົ 

   ເປັນຫລຳນທີື່ ບ ື່ ຍອມຟງັພຣະບນັຍດັຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 
 10 ຊ ື່ ງກ ື່ຳວແກື່ພວກຜ ໍ້ທ  ຳນວຍວື່ຳ “ຢື່ຳເຫັນເລີຍ” ແລະແກື່ຜ ໍ້ທ  ຳນວຍວື່ຳ 

   “ຢື່ຳທ  ຳນວຍສິື່ ງທີື່ ຖ ກຕໍ້ອງແກື່ເຮົຳເລີຍ ຈ ົື່ງເວົໍ້ຳສິື່ ງອື່ອນຫວຳນແກື່ເຮົຳ 

  ຈ ົື່ງທ  ຳນວຍຄວຳມຫລອກລວງ 

 11 ຈ ົື່ງອອກຈຳກທຳງນ ັໍ້ນ ຈ ົື່ງຫລີກໜີຈຳກຫນົທຳງ 

   ໃຫໍ້ອງົບ ລິສດຸຂອງ ອິສຣາເອນ ພົໍ້ນໜໍ້ຳພ ົໍ້ນຕຳຂອງເຮົຳ” 

 12 ເຫດສະນ ັໍ້ນ ອງົບ ລິສດຸຂອງ ອິສຣາເອນ ບອກດ ັື່ງນີໍ້ວ ື່ຳ 

   “ເພຳະວື່ຳເຈົໍ້ຳໜິື່ ນປະໝຳດຖໍ້ອຍຄ  ຳນີໍ້ ແລະວຳງໃຈໃນກຳນບບີບງັຄບັ 

  ແລະກຳນບ ື່ ສດັຊ ື່ ແລະເພິື່ ງອຳໄສສິື່ ງເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ 

 13 ເຫດສນັນ ັໍ້ນ ຄວຳມຊ ົື່ວຊໍ້ຳນີໍ້ຈະເປັນແກື່ເຈົໍ້ຳ 

   ຄ ກ  ຳແພງສ ງແຍກພ ົໍ້ນອອກໄປກ  ຳລງັຈະພງັ 

  ຊ ື່ ງຈະພງັລງົພຳຍໃນພບັຕຳດຽວ 

 14 ພຣະອງົຈະເຮັດໃຫໍ້ມນັແຕກຄ ໝ ໍ້ ດນິຂອງຊື່ຳງປັໍ້ນໝ ໍ້ ຊ ື່ ງແຕກເປັນຕື່ອນໆຢື່ຳງບ ື່ ປຳນ ີ

   ອນັທີື່ ແຕກນ ັໍ້ນບ ື່ ພບົອນັດພີ ທີື່ ຈະຕກັໄຟອອກຈຳກເຕົຳ 

  ຫລ ໃຊໍ້ຕກັນ  ໍ້ຳອອກຈຳກອື່ຳງເກບັນ  ໍ້ຳ” 

ຄົນອິສຣາເອນຕ້ອງກັບໃຈ ຂໍຄວາມຊູ່ວຍເຫລືອຈາກພຣະເຈົ້າ 
 15 ເພຳະວື່ຳອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ອງົບ ລິສດຸແຫື່ງ ອິສຣາເອນ ບອກດ ັື່ງນີໍ້ວ ື່ຳ 

   “ໃນກຳນກບັມຳ ແລະຢດຸພກັ ເຈົໍ້ຳທງັຫລຳຍຈະລອດ 

  ກ  ຳລງັຂອງເຈົໍ້ຳຈະຢ ື່ໃນຄວຳມສະຫງບົ ແລະຄວຳມໄວໍ້ວຳງໃຈ” 

   ແຕື່ເຈົໍ້ຳກ ບ ື່ ຍອມເຮັດຕຳມ 

 16 ແຕື່ເຈົໍ້ຳທງັຫລຳຍກື່ຳວວື່ຳ “ຢື່ຳເລີຍ ເຮົຳຈະຂີື່ ມ ໍ້ຳໜີໄປ” ເຫດສນັນ ັໍ້ນ ເຈົໍ້ຳກ ຈະໜີໄປ 



1203 ເອຊາຢາ 30 
   ແລະ “ເຮົຳຈະຂີື່ ມ ໍ້ຳແລື່ນໄວ” ຜ ໍ້ໄລື່ຕຳມເຈົໍ້ຳທງັຫລຳຍຈະແລື່ນໄວອີື່ ຫລີ 

 17 ຄນົພນັໜ ື່ ງຈະໜີ ຍໍ້ອນວື່ຳຄ  ຳຂ ື່ເຂັນຂອງຄນົຄນົດຽວ ເຈົໍ້ຳທງັຫລຳຍຈະໜີ 

   ຍໍ້ອນຄ  ຳຂ ື່ເຂັນຂອງຄນົຫໍ້ຳຄນົ ຈນົເຫລ ອແຕື່ເຈົໍ້ຳຄ ເສົຳທງຸເທິງຍອດພ ເຂົຳ 

  ຄ ກບັສນັຍຳນເທິງໂນນພ  

 18 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຄອຍຖໍ້ຳທີື່ ຈະຊງົພຣະກະລນຸຳເຈົໍ້ຳທງັຫລຳຍ 

   ພຣະອງົຈ ື່ງເປັນທີື່ ຍກົຍໍ້ອງເພ ື່ ອຈະຊງົເມດຕຳເຈົໍ້ຳ 

  ເພຳະວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົເປັນ ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງຄວຳມຍດຸຕທິ  ຳ 

   ບນັດຳຜ ໍ້ທີື່ ຄອຍຖໍ້ຳພຣະອງົຈະໄດໍ້ຮບັພຣະພອນ 

19ເພຳະວື່ຳ ປະຊຳຊນົ ຈະ ອຳໄສ ໃນ ຊີໂອນ          ໃນ ເຢຣ ຊາເລັມ          ເຈົໍ້ຳ ຈະ ບ ື່  ຮໍ້ອງໄຫໍ້ ອີກ ຕ ື່  ໄປ         ເມ  ື່ອ 

ໄດໍ້ ຍນິ ສຽງ ເຈົໍ້ຳ ຮໍ້ອງ ທ ນ         ພຣະອງົ ຈະ ເມດ ຕຳ ເຈົໍ້ຳ         ເມ  ື່ອ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຍນິ         ພຣະອງົ ຈະ ຕອບ ເຈົໍ້ຳ         

20ແລະ ເຖງິ ແມ ື່ນ ວື່ຳ ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ປະທຳນ ອຳຫຳນ ແຫື່ງ ຄວຳມ ຍຳກ ລ  ຳບຳກ         ແລະ ນ  ໍ້ຳ 

ແຫື່ງ ຄວຳມທກຸ ໃຈ ໃຫໍ້ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ         ເຖງິ ປຳນ ນ ັໍ້ນ         ຄ  ທງັຫລຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ບ ື່  ເຊ ື່ ອງ ຕວົ ໃນ ແຈ ອີກ ເລີຍ         

ແຕື່ ຕຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ເຫັນ ຄ  ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

21ແລະ ເມ  ື່ອ ເຈົໍ້ຳ ຫນັ ໄປ ທຳງ ຂວຳ         ຫລ  ຫນັ ໄປ ທຳງ ຊໍ້ຳຍ         ຫ  

ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ໄດໍ້ ຍນິ ສຽງ ຢ ື່ ຂໍ້ຳງ ຫລງັ ເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         “ນີໍ້ ເປັນ ຫນົທຳງ         ຈ ົື່ງ ທຽວ ໄປ ໃນ ທຳງ ນີໍ້”         

22ແລໍ້ວ ເຈົໍ້ຳ 

ຈະ ທ  ຳລຳຍ ຮ ບ ເຄົຳລບົ ເຄ ອບ ເງນິ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ຮ ບ ເຄົຳລບົ ເຄ ອບ ຄ  ຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ກະຈຳຍ 

ມນັ ໄປ ເໝ ອນ ຢື່ຳງ ຜໍ້ຳ ອະນຳໄມ         ແລະ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ກື່ຳວ ແກື່ ມນັ ວື່ຳ         “ໄປ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ”          
23ແລະ ພຣະອງົ ຈະ ຊງົ ປະທຳນ ຝນົ ໃຫໍ້ ແກື່ ເມດັ ພ ດ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ຫວື່ຳນ ລງົ ດນິ         ແລະ ປະທຳນ ເຂົໍ້ຳ         ຊ ື່ ງ 

ເປັນ ຜະລິດຜນົ ຂອງ ດນິ         ເຂົໍ້ຳ ຈະ ອດຸມົ         ແລະ ສມົບ ນ         ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         ງວົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ກນິ ຢ ື່ ໃນ ເດີື່ ນ ຫຍໍ້ຳ 

ໃຫຍື່         

24ງວົ ກບັ ລຳ ທີື່  ໃຊໍ້ ເຮັດ ນຳ ຈະ ກນິ ເຂົໍ້ຳ ໃສື່ ເກ ອ         ຊ ື່ ງ ໃຊໍ້ ຊໍ້ວນ         ແລະ ສໍ້ອມ ຝດັ         

25ເທິງ ພ ເຂົຳ ສ ງ 

ທກຸ ແຫື່ງ         ແລະ ເທິງ ໂນນ ພ  ສ ງ ທກຸ ແຫື່ງ ຈະ ມີ ລ  ຳ ທຳນ         ມີ ນ  ໍ້ຳ ໄຫລ ໃນ ມ ໍ້ ທີື່  ມກີຳນ ຂໍ້ຳ ກນັ         ເມ  ື່ອ ຫ ຄອຍ 

ພງັ ລງົ         

26ຫລຳຍ ກວື່ຳ ນ ັໍ້ນ ອີກ         ແສງ ສະຫວື່ຳງ ຂອງ ດວງ ເດ ອນ ຈະ ຄ  ກບັ ແສງ ສະຫວື່ຳງ ຂອງ ຕຳ-

ເວັນ         ແລະ ແສງ ສະຫວື່ຳງ ຂອງ ຕຳເວັນ ຈະ ເປັນ ເຈດັ ເທົື່ ຳ         ແລະ ເປັນ ແສງ ສະຫວື່ຳງ ຂອງ ເຈດັ ມ ໍ້         

ໃນ ມ ໍ້ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພນັ ບຳດແຜ ແຫື່ງ ຊນົ ຊຳດ ຂອງ ພຣະອງົ         ແລະ ປິື່ ນປວົ ບຳດແຜ ຊ ື່ ງ ພວກ 

ເຂົຳ ຖ ກ ພຣະອງົ ຕ ີນ ັໍ້ນ          

 27 ເບິື່ ງແມ ພຣະນຳມຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ມຳຈຳກບື່ອນໄກ 

   ຮໍ້ອນດໍ້ວຍຄວຳມໂກດຮໍ້ຳຍຂອງພຣະອງົ 

  ພຳລະນ ັໍ້ນກ ໜກັໜຳ ສບົປຳກຂອງພຣະອງົເຕັມໄປດໍ້ວຍຄວຳມໂກດຮໍ້ຳຍ 

   ແລະລີໍ້ນຂອງພຣະອງົຄ ກບັໄຟເຜົຳຜຳນ 

 28 ລມົຫຳຍໃຈຂອງພຣະອງົຄ ລ  ຳທຳນຖໍ້ວມລ ົໍ້ນ ທີື່ ຖ ໍ້ວມເຖງິກຳງຄ  

   ເພ ື່ ອຈະຮື່ອນບນັດຳປະຊຳຊຳດດໍ້ວຍເຄ ື່ ອງຕອງແຫື່ງຄວຳມເປົື່ ຳວື່ຳງ 

  ແລະຈະມບີງັຫຽນຊ ື່ ງພຳໃຫໍ້ຫລງົໄປໃສື່ຄຳງກະໄຕຂອງຊນົຊຳດທງັຫລຳຍ 

29ເຈົໍ້ຳ ຈະ ມີ ບດົເພງ ເໝ ອນ ຢື່ຳງ ຄ  ື່ຳ ຄ ນ ທີື່  ມີ ເທດສະກຳນ ສກັສິດ         ແລະ ມໃີຈ ຍນິດ ີ         ເໝ ອນ ຢື່ຳງ 

ຄນົ ທີື່  ອອກ ຍື່ຳງ ຕຳມ ສຽງ ຂຸື່ຍ         ເພ ື່ ອ ໄປ ຍງັ ພ ເຂົຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ເຖງິ ຜ ໍ້ ເປັນ ສີ ລຳ ຂອງ ອິ-
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ສຣາເອນ         

30ແລະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ພຣະສລຸະສຽງ ອນັ ມີ ອຳນພຸຳບ ຂອງ ພຣະອງົ ເປັນ ທີື່  

ໄດໍ້ ຍນິ         ແລະ ຈະ ຊງົ ໃຫໍ້ ເຫັນ ພຣະກອນ ຟຳດ ລງົ ຂອງ ພຣະອງົ         ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ໂກດ ຮໍ້ຳຍ ຢື່ຳງ ຮໍ້ຳຍ 

ແຮງ         ແລະ ແປວໄຟ ເຜົຳ ຜຳນ         ພໍ້ອມ ກບັ ຝນົ ພະຍ ຸ         ແລະ ໝຳກເຫັບ         

31ຄນົ ອັດຊີເຣຍ ຈະ ຢໍ້ຳນ ກວົ 

ດໍ້ວຍ ພຣະສລຸະສຽງ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພຣະອງົ ຂໍ້ຽນ ຕ ີດໍ້ວຍ ໄມ ໍ້ຄໍ້ອນ ຂອງ ພຣະອງົ         

32ແລະ 

ຈງັຫວະ ໄມ ໍ້ຄໍ້ອນ ທກຸ ຈງັຫວະ         ຊ ື່ ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຟຳດ ລງົ ເໜ ອ ລຳວ         ຈະ ເຂົໍ້ຳ ກບັ ສຽງ ກອງ         ແລະ 

ພິນ ຄ ື່         ພຣະອງົ ຈະ ຕ ື່ ສ ໍ້ ພວກ ເຂົຳ ດໍ້ວຍ ສງົຄຳມ ຂໍ້ຳ ຟນັ         

33ເພຳະວື່ຳ ບື່ອນ ເຜົຳ ສບົ ກ  ຈດັ ໄວໍ້ ດນົ ແລໍ້ວ         

ໄດໍ້ ຕຽມ ໄວໍ້ ສ  ຳລບັ ກະສດັ         ຊ ື່ ງ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ແຕື່ງ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ເລິກ         ແລະ         ກວໍ້ຳງ         ພໍ້ອມ ໄຟ         ແລະ 

ຟ ນ ຢື່ຳງ ຫລວງຫລຳຍ         ອນັ ເປັນ ບື່ອນ ເຜົຳ ສບົ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຄ  ມຳດ ຫລວງຫລຳຍ ມຳ ຈດຸ ໃຫໍ້ 

ລກຸ          

ບົດທີ 31 
ພຣະຜ ້ເປັນເຈົ້າຈະປ້ອງກັນເຢຣ ຊາເລັມ 

 1 ວບິດັແກື່ຄນົເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນທີື່ ລງົໄປ ເອຢິບ  

   ເພ ື່ ອຂ ຄວຳມຊື່ວຍເຫລ ອ ແລະໝຳຍເພິື່ ງມ ໍ້ຳ ຜ ໍ້ທີື່ ວຳງໃຈໃນລດົຮບົ 

  ເພຳະວື່ຳມຫີລຳຍຄນົວຳງໃຈໃນທະຫຳນມ ໍ້ຳ ພວກເຂົຳທງັຫລຳຍແຂງແຮງ 

   ແຕື່ບ ື່ ໄດໍ້ໝຳຍເຖງິອງົບ ລິສດຸຂອງ ອິສຣາເອນ ຫລ ສະແຫວງຫຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 
 2 ແຕື່ເຖງິປຳນນ ັໍ້ນ ພຣະອງົຍງັສະຫລຽວສະຫລຳດແລະຈະນ  ຳໄພພິບດັມຳໃຫໍ້ 

   ພຣະອງົຈະບ ື່ ໄດໍ້ເອີໍ້ນພຣະຄ  ຳຂອງພຣະອງົຄ ນມຳ 

  ແຕື່ຈະລກຸຂ ໍ້ນຕ ື່ ສ ໍ້ກບັວງົວຳນຜ ໍ້ກະທ  ຳຄວຳມຜິດ 

   ແລະຕ ື່ ສ ໍ້ກບັຜ ໍ້ຊື່ວຍເຫລ ອຂອງຄນົເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນທີື່ ກະທ  ຳຄວຳມຊ ົື່ວຊໍ້ຳ 

 3 ຄນົ ເອຢິບ ເປັນຄນົ ບ ື່ ແມ ື່ນ ພຣະເຈົ້າ  

   ແລະມ ໍ້ຳທງັຫລຳຍຂອງພວກເຂົຳເປັນເນ ໍ້ອໜງັ ບ ື່ ແມ ື່ນວນິຍຳນ 

  ເມ  ື່ອ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະຢຽດພຣະຫດັຂອງພຣະອງົອອກ 

   ທງັຜ ໍ້ຊື່ວຍເຫລ ອກ ຈະສະດດຸ ແລະຜ ໍ້ທີື່ ຮບັກຳນຊື່ວຍເຫລ ອກ ຈະລ ົໍ້ມ 

  ແລະພວກເຂົຳທງັຫລຳຍຈະລ ົໍ້ມເຫລວນ  ຳກນັ 

 4 ເພຳະວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ບອກກບັຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳດ ັື່ງນີໍ້ວ ື່ຳ 

   “ດ ັື່ງສງິໃຫຍື່ ຫລ ສິງໃຫຍື່ໜຸື່ມຄ  ຳລຳມຢ ື່ເໜ ອເຫຍ ື່ ອຂອງມນັ 

  ເມ  ື່ອພວກເຂົຳເອີໍ້ນຜ ໍ້ລໍ້ຽງແກະໝ ື່ໜ ື່ ງມຳສ ໍ້ມນັ 

   ມນັຈະບ ື່ ຢໍ້ຳນຕ ື່ ສຽງຂອງພວກເຂົຳທງັຫລຳຍ 

  ຫລ ປບົໜີຕ ື່ ສຽງຕ ື່ໜໍ້ຳຂອງພວກເຂົຳແຕື່ຢື່ຳງໃດ 

   ດ ັື່ງນ ັໍ້ນແຫລະພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງຈກັກະວຳນຈະສະເດັດລງົມຳ 

  ເພ ື່ ອສ ໍ້ຮບົເພ ື່ ອພ ເຂົຳ ຊີໂອນ ແລະເພ ື່ ອໂນນພ ຂອງມນັ 

 5 ຄ ກບັນກົບນິເວີື່ ນຢ ື່ 
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   ດ ັື່ງນ ັໍ້ນແຫລະພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງຈກັກະວຳນຈະປໍ້ອງກນັ ເຢຣ ຊາເລັມ  

  ພຣະອງົຈະປໍ້ອງກນັ ແລະຊື່ວຍໃຫໍ້ພ ົໍ້ນ ພຣະອງົຈະເວັໍ້ນໜີ ແລະຈະຮກັສຳຊວີດິໄວໍ້ 
6ຈ ົື່ງ ກບັ ມຳ ຫຳ ພຣະອງົ         ຜ ໍ້ ທີື່  ປະຊຳຊນົ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ກະບດົ ຢື່ຳງ ຮໍ້ຳຍ ແຮງ         

7ເພຳະວື່ຳ ໃນ ມ ໍ້ 

ນ ັໍ້ນ         ທກຸ ຄນົ ຈະ ຖິໍ້ມ ຮ ບ ເຄົຳລບົ ຂອງ ຕນົ ທີື່  ເຮັດ ດໍ້ວຍ ເງນິ         ແລະ ຮ ບ ເຄົຳລບົ ຂອງ ຕນົ ທີື່  ເຮັດ ດໍ້ວຍ ຄ  ຳ         

ຊ ື່ ງ ມ  ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ຂ ໍ້ນ ຢື່ຳງ ບຳບ ໜຳ ສ  ຳລບັ ຕວົ ເຈົໍ້ຳ ເອງ          

 8 ຄນົ ອັດຊີເຣຍ ຈະລ ົໍ້ມລງົດໍ້ວຍດຳບ ຊ ື່ ງບ ື່ ແມ ື່ນຂອງຊຳຍໜຸື່ມ 

   ແລະດຳບຊ ື່ ງບ ື່ ແມ ື່ນຂອງຄນົຕ  ື່ຳຕໍ້ອຍຈະ ກນິພວກເຂົຳ 

  ແລະພວກເຂົຳຈະໜີຈຳກດຳບ ຄນົໜຸື່ມຂອງພວກເຂົຳຈະພື່ຳຍແພໍ້ຢື່ຳງສິໍ້ນເຊງີ 

 9 ພວກເຂົຳຈະຂໍ້ຳມທີື່ ກ  ຳບງັຂອງພວກເຂົຳໄປ ຍໍ້ອນຄວຳມຢໍ້ຳນກວົ 

   ແລະພວກເຈົໍ້ຳນຳຍຂອງພວກເຂົຳຈະຢໍ້ຳນທງຸນ ັໍ້ນ” 

  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຜ ໍ້ທີື່ ໄຟຂອງພຣະອງົຢ ື່ໃນ ຊີໂອນ  

   ແລະຜ ໍ້ທີື່ ເຕົຳຂອງພຣະອງົຢ ື່ໃນ ເຢຣ ຊາເລັມ ບອກດ ັື່ງນີໍ້ແຫລະ 
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ກະສັດທີ່ຊອບທັມ 

 1 ມ ໍ້ໜ ື່ ງ ຈະມກີະສດັທີື່ ຊອບທ  ຳອງົໜ ື່ ງ 

   ແລະຈະມເີຈົໍ້ຳນຳຍທີື່ ປກົຄອງດໍ້ວຍຄວຳມຍດຸຕທິ  ຳ 

 2 ເຈົໍ້ຳນຳຍແຕື່ລະຄນົຈະເປັນເໝ ອນເຄ ື່ ອງບງັລມົ ເໝ ອນບື່ອນຫລີກພະຍ ຸ

   ເໝ ອນສຳຍນ  ໍ້ຳໄຫລໃນຖິື່ ນແຫໍ້ງແລໍ້ງກນັດຳນ 

  ແລະເໝ ອນຮ ົື່ມເງຳົຈຳກໂງ ື່ນຫີນໃຫຍື່ໃນແຜື່ນດນິທີື່ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ. 

 3 ພວກເພິື່ ນຈະເບິື່ ງແຍງ ແລະຮບັຟງັຄວຳມຕໍ້ອງກຳນຂອງປະຊຳຊນົ. 

 4 ຈະບ ື່ ໃຈຮໍ້ອນອີກຕ ື່ ໄປ ແຕື່ຈະເຮັດໂດຍໃຊໍ້ຄວຳມຮ ໍ້ແລະເວົໍ້ຳແຕື່ສິື່ ງທີື່ ມປີະໂຫຍດ. 

 5 ຈະບ ື່ ມໃີຜຄິດວື່ຳຄນົໂງ ື່ເປັນຄນົມກີຽດ ຫລ ເວົໍ້ຳວື່ຳຄນົໂກງເປັນຄນົທີື່ ສດັຊ ື່ . 

 6 ຄນົໂງ ື່ກ ເວົໍ້ຳແຕື່ເລ ື່ ອງໂງ ືໆ່  ແລະຄິດກະທ  ຳແຕື່ສິື່ ງທີື່ ບ ື່ ດ ີສິື່ ງທີື່ ລຳວເຮັດ 

   ແລະເວົໍ້ຳລໍ້ວນແຕື່ໝິື່ ນປະໝຳດ ພຣະເຈົ້າ ແລະຈະບ ື່ ໃຫໍ້ເຂົໍ້ຳນ  ໍ້ຳແກື່ຜ ໍ້ທີື່ ຫິວ. 

 7 ສື່ວນຄນົຂີໍ້ໂກງ ລຳວເປັນຄນົຊ ົື່ວ ແລະເຮັດແຕື່ສິື່ ງທີື່ ຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍ 

   ວຳງແຜນທ  ຳຮໍ້ຳຍຄນົທກຸຍຳກດໍ້ວຍກຳນຕວົະ ແລະຂດັຂວຳງສິດທິຂອງພວກເຂົຳ. 

 8 ແຕື່ຄນົທີື່ ສດັຊ ື່ ກ ເຮັດແຕື່ຄວຳມສດັຊ ື່ ແລະຕ ັໍ້ງໝັໍ້ນຢ ື່ໃນສິື່ ງທີື່ ຖ ກຕໍ້ອງເທົື່ ຳນ ັໍ້ນ. 

ການພິພາກສາໂທດ ແລະເຮັດໃຫ້ດີຄືເກົ່າ 
 9 ພວກຜ ໍ້ຍງິທີື່ ມຊີວີດິຢ ື່ຢື່ຳງງ ື່ຳຍ ໆແລະບ ື່ ເຄີຍຫວົຊຳນ  ຳຫຍງັ ຈ ົື່ງຟງັຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ. 

 10 ດຽວນີໍ້ພວກເຈົໍ້ຳອີື່ ມໜ  ຳສ  ຳລຳນດ ີ

   ແຕື່ໃນປີຕ ື່ ໄປນີໍ້ພວກເຈົໍ້ຳອຳດໝດົຫວງັ ເພຳະວື່ຳຈະບ ື່ ມໝີຳກອະງ ຸື່ນກນິ. 

 11 ພວກຜ ໍ້ຍງິທີື່ ມຊີວີດິຢ ື່ຢື່ຳງງ ື່ຳຍໆ ແລະບ ື່ ເຄີຍຫວົຊຳນ  ຳຫຍງັ ລະວງັເດີໍ້ 
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   ພວກເຈົໍ້ຳຈະຢໍ້ຳນກວົຕວົສ ັື່ນ! ຈ ົື່ງແກໍ້ເຄ ື່ ອງນຸື່ງອອກ 

  ແລໍ້ວເອົຳຜໍ້ຳຂຳດມດັແອວໄວໍ້ ຈ ົື່ງຕຕິຳງຮໍ້ອງໄຫໍ້ຂ ໍ້ນ. 

 12 ເພຳະວື່ຳນຳດ ີແລະສວນອະງ ຸື່ນຈະຖ ກທ  ຳລຳຍແລໍ້ວຫຍໍ້ຳ 

   ແລະໄມ ໍ້ມໜີຳມໄດໍ້ເກດີຂ ໍ້ນເທິງທີື່ ດນິໄພື່ພນົຂອງເຮົຳ. 

 13-14 ຈ ົື່ງຮໍ້ອງໄຫໍ້ເທີໍ້ນ ເພຳະວື່ຳເຮ ອນທກຸຫລງັທີື່ ປະຊຳຊນົອຳໄສຢ ື່ຢື່ຳງມຄີວຳມສກຸ 

   ແລະເມ  ອງທີື່ ເຕັມໄປດໍ້ວຍຄວຳມມ ື່ວນຊ ື່ ນຍນິດ ີຕະຫລອດທງັພະລຳຊະວງັ 

  ແລະເມ  ອງຫລວງນ ັໍ້ນ ຖ ກປະຖິໍ້ມເພພງັຮໍ້ຳງເປົື່ ຳໝດົ 

   ໝ ື່ບໍ້ຳນແລະປໍ້ອມຍຳມຮກັສຳກຳນຈະເສຍຫຳຍຕະຫລອດໄປ ລ ປື່ຳຈະໄປທີື່ ນ ັ ໍ້ນ 

  ແລະມນັຈະເປັນທົື່ງຫຍໍ້ຳຂອງໝ ື່ແກະ. 

 15 ແຕື່ ພຣະເຈົ້າ ຈະປະທຳນ ພຣະວິນຍານ ໃຫໍ້ພວກເຮົຳອີກເທ ື່ ອໜ ື່ ງ 

   ຄ ແຜື່ນດນິທີື່ ເປົື່ ຳແປນຈະກຳຍເປັນແຜື່ນດນິອນັອດຸມົສມົບ ນ 

  ແລະໄຮື່ນຳຈະເກດີດອກອອກຜນົຢື່ຳງຫລວງຫລຳຍ. 

 16 ຄວຳມຊອບທ  ຳ ແລະຄວຳມຍດຸຕທິ  ຳຈະມທີ ົື່ວໄປໃນປະເທດ. 

 17 ເພຳະວື່ຳທກຸໆ ຄນົຈະເຮັດຖ ກຕໍ້ອງ 

   ຈ ື່ງຈະມຄີວຳມສະຫງບົສກຸເກດີຂ ໍ້ນມຳ ແລະໝັໍ້ນຄງົຕະຫລອດໄປ. 

 18 ບໍ້ຳນເຮ ອນແຫື່ງໄພື່ພນົຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຈະມຄີວຳມສະຫງບົສກຸ 

   ແລະປອດໄພ ພວກເຂົຳຈະບ ື່ ຖ ກຮບົກວນ. 

 19-20 (ໝຳກເຫັບຈະຕກົລງົມຳຕຳມປື່ຳ ແລະເມ  ອງຈະເຈ ື່ອນເພພງັ) 

   ທກຸໆ ຄນົຈະມຄີວຳມສກຸ ເພຳະວື່ຳມໜີອງນ  ໍ້ຳສ  ຳລບັເພຳະປ ກ 

  ແລະມທີ ົື່ງຫຍໍ້ຳໃຫໍ້ງວົແລະຄວຳຍກນິຢື່ຳງອິດສະຫລະ ແລະປອດໄພໃນທກຸ ໆບື່ອນ. 

ບົດທີ 33 
ການອ້ອນວອນຂໍຄວາມຊູ່ອຍເຫລືອ 

 1 ພວກສດັຕ ຂອງເຮົຳຈະປະສບົໄພພິບດັ! ພວກເຂົຳເປັນພວກປຸໍ້ນ 

   ແລະຄນົທ ລະຍດົ ເຖງິແມ ື່ນບ ື່ ມໃີຜປຸໍ້ນແລະທ ລະຍດົພວກເຂົຳ 

  ແຕື່ວນັເວລຳແຫື່ງກຳນຖ ກປຸໍ້ນຖ ກທ ລະຍດົຈະມຳເຖງິພວກເຂົຳ 

   ຄ ພວກເຂົຳຈະຕກົເປັນເຫຍ ື່ ອຂອງກຳນຖ ກປຸໍ້ນຖ ກທ ລະຍດົ. 

 2 ໂອ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂ ຊງົເມດຕຳພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍແດື່ທໍ້ອນ 

   ພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍຫວງັເພິື່ ງພຣະອງົ ຂ ຊງົຄຸໍ້ມຄອງຮກັສຳພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍທກຸໆ ວນັ 

  ແລະຂ ຊື່ອຍພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍໃນເວລຳທກຸຍຳກລ  ຳບຳກ. 

 3 ເມ  ື່ອພຣະອງົຊງົຊື່ອຍຮບົ ແລະມສີຽງຟໍ້ຳຮໍ້ອງ 

   ຊນົຊຳດທງັຫລຳຍກ ປບົໜີໄປຈຳກສະໜຳມຮບົ. 

 4 ແລະສິື່ ງຂອງ ໆພວກເຂົຳຈະຖ ກຍ ດເອົຳໄປຈນົກໍ້ຽງ. 
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 5 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົຍິື່ ງໃຫຍື່ແທໍ້! ພຣະອງົຊງົຄອບຄອງສບັພະທກຸສິື່ ງທງັປວງ. 

 6 ຈະຊງົເຮັດໃຫໍ້ນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ ຍດຸຕທິ  ຳ 

   ແລະຊອບທ  ຳ ແລະຊງົເຮັດໃຫໍ້ຊຳດມຄີວຳມໝັໍ້ນຄງົ ພໍ້ອມທງັຊງົເປັນຄວຳມລອດພ ົໍ້ນ 

  ໃຫໍ້ສະຕປິນັຍຳຄວຳມຮ ໍ້ແກ ື່ໄພື່ພນົຂອງພຣະອງົ 

   ຊບັສມົບດັອນັປະເສີດຂອງພວກເຂົຳຄ ກຳນຢ ຳເກງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ. 

 7 ຄນົກໍ້ຳຫຳນຈະຮໍ້ອງຂ ໃຫໍ້ຊື່ອຍ! ຄະນະທ ດສນັຕພິຳບຈະຮໍ້ອງໄຫໍ້ດໍ້ວຍຄວຳມຂມົຂ ື່ ນ. 

 8 ຕຳມຖະໜນົຫນົທຳງຈະເຕັມໄປດໍ້ວຍອນັຕະລຳຍແລະບ ື່ ມຄີນົທຽວສນັຍຳ 

   ແລະຂ ໍ້ຕກົລງົຕື່ຳງ ໆຈະຖ ກລື່ວງລະເມດີ ຈະບ ື່ ມກີຳນເຄົຳລບົນບັຖ ຊ ື່ ງກນັແລະກນັ. 

 9 ແຜື່ນດນິຖ ກປະຮໍ້ຳງວື່ຳງເປົື່ ຳ ກກົໄມ ໍ້ໃນພ  ເລບານອນ ໄດໍ້ຫື່ຽວແຫໍ້ງຕຳຍໄປ 

   ຮື່ອມພ  ຊາໂຣນ ທີື່ ອດຸມົສມົບ ນກ ເປັນຄ ຖິື່ ນແຫໍ້ງແລໍ້ງກນັດຳນ 

  ໃບໄມ ໍ້ໃນ ບາຊານ ແລະເທິງພ  ກາເມນ ກ ລ ົໍ້ມລງົໝດົ. 

ພຣະຜ ້ເປັນເຈົ້າຊົງເຕືອນພວກສັດຕ  
 10 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົບອກຊນົຊຳດທງັຫລຳຍວື່ຳ, 

   “ບດັນີໍ້ ເຮົຳຈະລງົມ   ເຮົຳຈະສະແດງໃຫໍ້ເຫັນວື່ຳ ເຮົຳມອີ  ຳນຳດເທົື່ ຳໃດ. 

 11 ພວກເຈົໍ້ຳມແີຜນກຳນຮໍ້ຳຍ ແລະເຮັດທກຸສິື່ ງທີື່ ບ ື່ ມປີະໂຫຍດ 

   ສະນ ັໍ້ນ ພວກເຈົໍ້ຳຈະທ  ຳລຳຍຕວົເອງ. 

 12 ຈະມຸ ື່ນໄປເໝ ອນກບັເຜົຳຫີນເປັນປ ນ ແລະເໝ ອນກບັຈ ດເຜົຳໜຳມ. 

 13 ໃຫໍ້ທກຸຄນົທງັຢ ື່ໃກ ໍ້ ແລະຢ ື່ໄກຟງັວື່ຳ ເຮົຳໄດໍ້ກະທ  ຳຫຍງັແດື່ 

   ແລະຈ ົື່ງຮບັຮ ໍ້ກ  ຳລງັຂອງເຮົຳ.” 

 14 ພວກຄນົບຳບໃນ ຊີໂອນ ຈະສ ັື່ນສະທໍ້ຳນຢໍ້ຳນກວົ ພວກເຂົຳເວົໍ້ຳວື່ຳ, 

   “ກຳນພິພຳກສຳໂທດຂອງ ພຣະເຈົ້າ ເປັນເໝ ອນໄຟເຜົຳຕະຫລອດໄປ 

  ຈະບ ື່ ມໃີຜໃນພວກເຮົຳໜີຈຳກໄຟນ ັໍ້ນໄດໍ້.” 

 15 ຖໍ້ຳພວກເຈົໍ້ຳເວົໍ້ຳ ແລະເຮັດແຕື່ສິື່ ງທີື່ ຊອບທ  ຳ ພວກເຮົຳກ ຈະລອດພ ົໍ້ນ 

   ຢື່ຳໃຊໍ້ອ  ຳນຳດຂ ົື່ມຂ ື່ຄນົທກຸຍຳກ ຢື່ຳຮບັສິນບນົ. 

 16 ຢື່ຳຮື່ວມມ  ກບັຜ ໍ້ວຳງແຜນຂໍ້ຳຄນົ ຫລ ຜ ໍ້ເຮັດຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍອ ື່ ນໆ ແລໍ້ວເຈົໍ້ຳຈະສ  ຳເລັດຜນົ 

   ຈະມຊີວີດິໝັໍ້ນຄງົເໝ ອນປໍ້ອມອນັແຂງແກື່ນ ຈະມອີຳຫຳນ ແລະນ  ໍ້ຳກນິພຽງພ . 

ອະນາຄົດທີ່ຮຸູ່ງເຮືອງ 
 17 ເຈົໍ້ຳຈະເຫັນກະສດັອງົມກີຽດສ ງສດຸຂ ໍ້ນປກົຄອງອີກເທ ື່ ອໜ ື່ ງ 

   ແຜື່ນດນິຈະຂະຫຍຳຍກວໍ້ຳງອອກໄປທກຸດໍ້ຳນ. 

 18 ຄນົເກບັພຳສີຊຳວຕື່ຳງຊຳດທີື່ ເຈົໍ້ຳເຄີຍຢໍ້ຳນກວົມຳຕ ັໍ້ງແຕື່ກ ື່ອນ 

   ກບັພວກນກັສ ບສອດແນມຈະເປັນພຽງອະນສຸອນເຕ ອນໃຈເທົື່ ຳນ ັໍ້ນ. 

 19 ເຈົໍ້ຳຈະບ ື່ ໄດໍ້ເຫັນຊຳວຕື່ຳງຊຳດ ຜ ໍ້ໂອໍ້ອວດ ແລະເວົໍ້ຳພຳສຳທີື່ ເຈົໍ້ຳບ ື່ ເຂົໍ້ຳໃຈອີກຕ ື່ ໄປ. 
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 20 ຈ ົື່ງເບິື່ ງ ຊີໂອນ ເມ  ອງທີື່ ເຮົຳສະເຫລີມສະຫລອງພິທີສຳດສະໜຳ 

   ຈ ົື່ງເບິື່ ງ ເຢຣ ຊາເລັມ! ມນັຈະເປັນບື່ອນຢ ື່ອຳໄສທີື່ ປອດໄພ 
  ຈະເປັນເໝ ອນຕ ບຜໍ້ຳເຕັນທີື່ ບ ື່ ຍໍ້ຳຍຈກັເທ ື່ ອ ຄ ຫລກັເຕັນຈະບ ື່ ຖ ກຖອນ 

   ແລະເຊ ອກຜ ກກ ຈະບ ື່ ຂຳດຈກັເທ ື່ ອ. 

 21 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະຊງົສະແດງໃຫໍ້ເຮົຳເຫັນພຣະລດັສະໝີ 

   ຄວຳມຍິື່ ງໃຫຍື່ຂອງພຣະອງົ ພວກເຮົຳຈະໄດໍ້ອຳໄສຢ ື່ຕຳມແຄມແມ ື່ນ  ໍ້ຳ 

  ແລະລ  ຳຫໍ້ວຍທີື່ ກວໍ້ຳງໃຫຍື່ ຈະບ ື່ ມເີຮ ອແພຂອງສດັຕ ແລື່ນໄປມຳໃນແມ ື່ນ  ໍ້ຳນີໍ້. 

 22-23 ສຳຍໂຍງໃບເຮ ອທກຸໆ ສຳຍກ ໃຊໍ້ກຳນບ ື່ ໄດໍ້ ເປັນເຫດໃຫໍ້ໃບຂອງມນັບ ື່ ກຳງອອກ 

   ສິື່ ງຂອງທງັໝດົທີື່ ຍ ດເອົຳມຳຈຳກກອງທບັສດັຕ  

  ແມ ື່ນແຕື່ຄນົພິກຳນກ ມສີື່ວນໄດໍ້ຮບັສິື່ ງຂອງອນັຫລວງຫລຳຍນ ັໍ້ນ 

   ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເອງຈະຊງົເປັນກະສດັຂອງເຮົຳ 

  ຈະປກົຄອງ ແລະຄຸໍ້ມກນັພວກເຮົຳ. 

 24 ຈະບ ື່ ມໃີຜໃນປະເທດຂອງເຮົຳຮໍ້ອງວື່ຳ ເຈບັໄຂໍ້ອີກ ທກຸໆ 

   ຄນົຈະໄດໍ້ຮບັກຳນອະໄພບຳບ. 

ບົດທີ 34 
ມື້ຂອງພຣະຜ ້ເປັນເຈົ້າ ແລະພຣະພິໂລດຂອງພຣະອົງ 

 1 ໂອ ບນັດຳປະຊຳຊຳດເອີຍ ຈ ົື່ງຫຍບັເຂົໍ້ຳມຳໃກໍ້ຈະໄດໍ້ຟງັ 

   ແລະຊນົຊຳດທງັຫລຳຍເອີຍ ຟງັເດີໍ້ ຂ ໃຫໍ້ແຜື່ນດນິໂລກ 

  ແລະສບັພະສິື່ ງໃນນ ັໍ້ນຟງັ ທງັໂລກ ແລະບນັດຳສິື່ ງທີື່ ມຳຈຳກໂລກ 

 2 ເພຳະວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົຮໍ້ຳຍຕ ື່ ປະຊຳຊຳດທງັໝດົ 

   ແລະດເຸດ ອດຕ ື່ ພນົໂຍທຳທງັໝດົຂອງພວກເຂົຳ ພຣະອງົສງັຫຳນ 

  ແລະທ  ຳລຳຍພວກເຂົຳຢື່ຳງເດັດຂຳດ ແລະມອບພວກເຂົຳໄວໍ້ແກື່ກຳນຂໍ້ຳຟນັ 

 3 ຄນົທີື່ ຖ ກຂໍ້ຳຂອງພວກເຂົຳຈະຖ ກຖິໍ້ມອອກໄປ 

   ແລະກິື່ ນເໝັນຂອງສບົຈະເຜີຍແຜື່ທ ົື່ວໄປ 

  ພ ເຂົຳຈະລະລຳຍໄປດໍ້ວຍເລ ອດຂອງພວກເຂົຳ 

 4 ບ ລິວຳນທງັໝດົຂອງຟໍ້ຳສະຫວນັຈະລະລຳຍໄປ 

   ແລະທໍ້ອງຟໍ້ຳກ ຈະມ ໍ້ວນຄ ໜງັສ ມ ໍ້ວນ 

  ບ ລິວຳນທງັໝດົຂອງມນັຈະຫລ ົື່ນຄ ໃບໄມ ໍ້ຫລ ົື່ນຈຳກເຄ ອອະງ ຸື່ນ 

   ເໝ ອນຢື່ຳງໝຳກເດ ື່ ອຫລ ົື່ນຈຳກຕ ົໍ້ນໝຳກເດ ື່ ອ 

 5 ເພຳະວື່ຳດຳບຂອງເຮົຳຈະໄດໍ້ດ ື່ ມຈນົອີື່ ມໃນຟໍ້ຳສະຫວນັ 

   ເບິື່ ງແມ ມນັຈະລງົມຳເພ ື່ ອພິພຳກສຳ ເອໂດມ ແລະ ຊນົຊຳດທີື່ ເຮົຳສຳບແຊື່ງແລໍ້ວ 

 6 ດຳບຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເຕັມໄປດໍ້ວຍເລ ອດ 
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   ແລະມໄີຂມນັຕດິກບັເລ ອດຂອງລ ກແກະ 

  ແລະແບໍ້ ກບັໄຂມນັ ຂອງໝຳກໄຂື່ຫລງັແກະຜ ໍ້ 

   ເພຳະວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ມກີຳນຂໍ້ຳບ ຊຳໃນເມ  ອງ ໂບຊະຣາ  

  ກຳນຂໍ້ຳຂະໜຳດໃຫຍື່ ໃນແຜື່ນດນິ ເອໂດມ 
 7 ງວົກະທິງຈະລ ົໍ້ມລງົພໍ້ອມກບັພວກເຂົຳດໍ້ວຍ ແລະງວົໜຸື່ມຈະລ ົໍ້ມຢ ື່ກບັງວົທີື່ ໜຸື່ມ 

   ແຜື່ນດນິຂອງພວກເຂົຳຈະປຽກໄປ ດໍ້ວຍເລ ອດ ແລະດນິຈະໄດໍ້ອດຸມົດໍ້ວຍໄຂມນັ 

 8 ເພຳະວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ມມີ  ໍ້ເພ ື່ ອກຳນແກໍ້ແຄໍ້ນ ມປີີແຫື່ງກຳນຕອບແທນ 

   ເພ ື່ ອກຳນໂຕໍ້ແຍໍ້ງກນັຂອງ ຊີໂອນ 
 9 ແລະລ  ຳທຳນແຫື່ງ ເອໂດມ ຈະກຳຍເປັນຢຳງປ ມຳງ 

   ແລະດນິຂອງເມ  ອງນີໍ້ຈະກຳຍເປັນມຳດ ແຜື່ນດນິນີໍ້ ຈະກຳຍເປັນຢຳງປ ມຳງທີື່ ລກຸຢ ື່ 

 10 ທງັກຳງຄ ນ ແລະກຳງເວັນຈະບ ື່ ດບັ ຄວນັຂອງມນັຈະຂ ໍ້ນຢ ື່ສະເໝີເປັນນດິ 

   ມນັຈະຖ ກຖິໍ້ມຢ ື່ທກຸຊ ົື່ວອຳຍ ຸບ ື່ ມໃີຜຈະຜື່ຳນໄປໄດໍ້ 

 11 ແຕື່ນກົກະທງຸ ແລະແຍໍ້ບໍ້ຳນຈະຍ ດມນັເປັນກ  ຳມະສິດ 

   ນກົອິນຊ ີແລະໂຕກຳຈະອຳໄສຢ ື່ຫ ັ ໍ້ນ 

  ພຣະອງົຈະຂ ງສຳຍແຫື່ງຄວຳມຫຍຸໍ້ງຍຳກເໜ ອມນັ 

   ແລະປື່ອຍລ ກດິື່ ງແຫື່ງຄວຳມວື່ຳງເປົື່ ຳ 

 12 ພວກເຂົຳຈະເອີໍ້ນພວກຂນຸນຳງມຳຍງັລຳຊະອຳນຳຈກັ 

   ແຕື່ບ ື່ ມເີລີຍ ແລະບນັດຳເຈົໍ້ຳນຳຍຂອງມນັຈະບ ື່ ມຄີື່ຳເລີຍ 

 13 ຕ ົໍ້ນໜຳມຈະງອກເໜ ອທີື່ ກ  ຳບງັອນັເຂັໍ້ມແຂງຂອງມນັ 

   ຕ  ຳແຍ ແລະຕ ົໍ້ນໜຳມຈະງອກໃນປໍ້ອມປໍ້ອງກນັຂອງມນັ 

  ແລະຈະເປັນບື່ອນທີື່ ໝຳປື່ຳຢ ື່ ແລະເປັນເດີື່ ນຂອງນກົເຄົໍ້ຳແມວ 

 14 ແລະສດັປື່ຳຈະພບົກບັໝຳຈິໍ້ງຈອກ ແບໍ້ປື່ຳຈະຮໍ້ອງຫຳໝ ື່ຂອງມນັ 

   ແລະ ຜີຈະລງົມຳຫ ັໍ້ນ ຫຳບື່ອນເຊົຳເມ  ື່ອຍ 

 15 ນກົເຄົໍ້ຳຈະເຮັດຮງັ ແລະອອກໄຂື່ຢ ື່ຫ ັ ໍ້ນຟກັໄຂື່ 

   ແລະຮວບຮວມລ ກອື່ອນໄວໍ້ໃນເງຳົຂອງມນັ 

  ແລະນກົແຮໍ້ງປີກດ  ຳຈະລວມກນັຢ ື່ຫ ັ ໍ້ນ ຕື່ຳງຄ ື່ກ ຢ ື່ກບັຄ ື່ຂອງມນັ 

 16 ຈ ົື່ງຊອກຫຳ ແລະອື່ຳນຈຳກໜງັສ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ສດັເຫລົື່ ຳນີໍ້ຈະບ ື່ ຂຳດໄປຈກັຢື່ຳງດຽວ ບ ື່ ມຕີວົໃດທີື່ ຈະບ ື່ ມຄີ ື່ 

  ເພຳະວື່ຳໜງັສ ນ ັ ໍ້ນໄດໍ້ບນັຊຳປຳກຂອງເຮົຳແລໍ້ວ 

   ແລະ ພຣະວິນຍານ ຂອງພຣະອງົໄດໍ້ຮວບຮວມໄວໍ້ 

 17 ພຣະອງົຈບັສະຫລຳກໃຫໍ້ມນັແລໍ້ວ 

   ພຣະຫດັຂອງພຣະອງົໄດໍ້ປນັສື່ວນໃຫໍ້ດໍ້ວຍເຊ ອກວດັແທກ 

  ມນັທງັຫລຳຍຈະໄດໍ້ກ  ຳມະສິດເປັນນດິ ມນັຈະອຳໄສຢ ື່ໃນທີື່ ນ ັ ໍ້ນທກຸຊ ົື່ວອຳຍ ຸ
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ບົດທີ 35 
ທາງບໍລິສຸດ 

 1 ຖິື່ ນແຫໍ້ງແລໍ້ງກນັດຳນຈະເປັນບື່ອນມ ື່ວນຊ ື່ ນຍນິດ ີ

   ດອກໄມ ໍ້ຈະອອກດອກຢ ື່ໃນດນິແຫໍ້ງແລໍ້ງ. 

 2 ຈະມສີຽງຮໍ້ອງເພງ ແລະມສີຽງມ ື່ວນຊ ື່ ນໃນຖິື່ ນແຫໍ້ງແລໍ້ງກນັດຳນ 

   ມນັຈະເປັນຖິື່ ນສວຍງຳມເໝ ອນພ  ເລບານອນ  

  ຈະອດຸມົສມົບ ນເໝ ອນພ  ກາເມນ ແລະທົື່ງ ຊາໂຣນ  

   ທກຸຄນົຈະເຫັນຄວຳມສະຫງ ື່ຳງຳມຂອງ ພຣະເຈົ້າ  

  ເຫັນຄວຳມຍິື່ ງໃຫຍື່ ແລະລິດທຳນພຸຳບຂອງພຣະອງົ. 

 3 ຈ ົື່ງໃຫໍ້ແຮງແກື່ມ  ທີື່ ເມ  ື່ອຍ 

   ແລະແກື່ຫວົເຂົຳທີື່ ສ ັື່ນດໍ້ວຍຄວຳມອື່ອນແຮງ. 

 4 ຈ ົື່ງຊ ໃຈຄນົຢໍ້ຳນ 

   ໃຫໍ້ມໃີຈເຂັໍ້ມແຂງ ແລະຢື່ຳຢໍ້ຳນ 

  ພຣະເຈົ້າ ຈະສະເດັດມຳຊື່ອຍ 

   ຈະມຳແກໍ້ແຄໍ້ນສດັຕ ຂອງພວກເຂົຳ. 

 5 ຄນົຕຳບອດຈະເຫັນຮຸື່ງ 

   ຄນົຫ ໜວກຈະໄດໍ້ຍນິ. 

 6 ຄນົພິກຳນກ ຈະເຕັໍ້ນ ແລະຟໍ້ອນຄ ຟຳນ 

   ຄນົປຳກກ ກກ ຈະໂຮຮໍ້ອງດໍ້ວຍຄວຳມຍນິດ ີ

  ສຳຍນ  ໍ້ຳຈະໄຫລຜື່ຳນຖິື່ ນແຫໍ້ງແລໍ້ງກນັດຳນ. 

 7 ຊຳຍຮໍ້ອນຈະກຳຍເປັນໜອງນ  ໍ້ຳ 

   ດນິທີື່ ແຫໍ້ງແລໍ້ງຈະມນີ  ໍ້ຳອອກບ ື່ 

  ບື່ອນທີື່ ໝຳໄນເຄີຍນອນ 

   ຈະມຫີຍໍ້ຳ ແລະກກົອ ໍ້ເກດີຂ ໍ້ນ. 

 8 ຢ ື່ບື່ອນນ ັໍ້ນຈະມທີຳງຫລວງ 

   ທຳງນ ັໍ້ນຊ ື່ ວ ື່ຳ, “ທຳງບ ລິສດຸ” 

  ຄນົບຳບກບັຄນົໂງ ື່ຈະຍື່ຳງຕຳມທຳງນ ັໍ້ນບ ື່ ໄດໍ້. 

 9 ເສ ອສິງຈະບ ື່ ມໃີນທີື່ ນ ັ ໍ້ນ 

   ສດັຮໍ້ຳຍທງັຫລຳຍຈະບ ື່ ມຳທຳງນີໍ້ 

  ຄນົຜ ໍ້ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ຊງົກອບກ ໍ້ແລໍ້ວ 

   ຈະດ  ຳເນນີໄປຕຳມທຳງນີໍ້ໄດໍ້ຢື່ຳງສະບຳຍ. 

 10 ພວກເຂົຳຈະເຖງິ ເຢຣ ຊາເລັມ ດໍ້ວຍຄວຳມຍນິດ ີ

   ຈະຮໍ້ອງເພງ ແລະໂຮຮໍ້ອງຢື່ຳງມ ື່ວນຊ ື່ ນ 
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  ຈະມຄີວຳມສກຸແລະຫຳຍທກຸກງັວນົຕະຫລອດໄປ. 

ບົດທີ 36 
ເສັນນາເກຣິບບຸກລຸກຢ ດາ 

1ຕ ື່  ມຳ ໃນ ປີ ທີື່  ສິບ ສີື່  ແຫື່ງ ລຳຊະກຳນ ກະສດັ ເຮເຊກີຢາ          ເສັນນາເກຣິບ ກະສດັ ແຫື່ງ ອັດຊີເຣຍ 

ໄດໍ້ ຍກົ ຂ ໍ້ນ ມຳ ຕ ື່ ສ ໍ້ ບນັດຳ ນະຄອນ ທີື່  ມີ ປໍ້ອມ ຂອງ ຢ ດາ          ແລະ ຍ ດ ເອົຳ ເມ  ອງ ໄດໍ້         

2ແລະ ກະສດັ ແຫື່ງ 

ອັດຊີເຣຍ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ຣັບຊາເກ          ໄປ ຈຳກ ເມ  ອງ ລາກິດ ເຖງິ ກງຸ ເຢຣ ຊາເລັມ          ເຂົໍ້ຳ ເຝົໍ້ຳ ກະສດັ ເຮ-
ເຊກຢີາ          ພໍ້ອມ ກບັ ກອງທບັ ໃຫຍື່         ແລະ ເພິື່ ນ ມຳ ຢ ນ ຢ ື່ ທຳງ ຮື່ອງ ລະບຳຍ ນ  ໍ້ຳ ເທິງ ຖະໜນົ ເດີື່ ນ ຊກັ ຜໍ້ຳ         

3ເອລຢີາກີມ ລ ກ ຊຳຍ ຮິນກີຢາ ກ  ອອກ ມຳ ຫຳ ເພິື່ ນ         ເອລຢີາກີມ ເປັນ ຜ ໍ້ ບນັຊຳ ກຳນ ລຳຊະ ສ  ຳນກັ         

ພໍ້ອມ ກບັ ເຊັບນາ                   ລຳຊະ ເລຂຳ         ແລະ ໂຢອາ ລ ກ ຊຳຍ ອາສັບ ຜ ໍ້ ຮບັຜິດຊອບ ກຳນ ບນັທ ກ          

ຣັບຊາເກຂ ູ່ເຂັນອິສຣາເອນ 
4ແລະ ຣັບຊາເກ ເວົໍ້ຳ ກບັ ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ທ ນ ຕອບ ເຮເຊກີຢາ ວື່ຳ         ‘ພະ ມະຫຳ ກະສດັ         ຄ  ກະ-

ສດັ ແຫື່ງ ອັດຊີເຣຍ          ບອກ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ທື່ຳນ ວຳງໃຈ ໃນ ອນັ ໃດ         

5ທື່ຳນ ຄິດ ວື່ຳ         (ເປັນ ພຽງ ແຕື່ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ 

ເປົື່ ຳ ໆ)         “ເຮົຳ ມີ ຍດຸທະສຳດ         ແລະ ມີ ລິດທຳນພຸຳບ”         ຫລ          ດຽວນີໍ້ ທື່ຳນ ວຳງໃຈ ໃນ ໃຜ         ທື່ຳນ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ 

ກະບດົ ຕ ື່  ເຮົຳ         

6ເບິື່ ງ ແມ         ທື່ຳນ ວຳງໃຈ ໃນ ໄມ ໍ້ເທົໍ້ຳ ເປັນ ໄມ ໍ້ ອ ໍ້ ທີື່  ຫກັ         ຄ  ເອຢິບ          ຊ ື່ ງ ຈະ ຕ  ຳ ມ  ຂອງ ຄນົ 

ໃດ ທີື່  ໃຊໍ້ ໄມ ໍ້ເທົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ຢນັ         ຟາຣາໂອ ກະສດັ ແຫື່ງ ເອຢິບ ເປັນ ເຊັື່ ນ ນ ັໍ້ນ ຕ ື່  ທກຸ ຄນົ ທີື່  ວຳງໃຈ ໃນ ຕນົ         

7ແຕື່ ຖໍ້ຳ ທື່ຳນ ຈະ ບອກ ເຮົຳ ວື່ຳ         “ເຮົຳ ວຳງໃຈ ໃນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຮົຳ”         ປ ຊະນຍີະ-

ສະຖຳນ ສ ງ         ແລະ ແທື່ນ ບ ຊຳ ຂອງ ພຣະອງົ ນ ັໍ້ນ         ບ ື່  ແມ ື່ນ ບ  ທີື່  ເຮເຊກີຢາ ຮ ໍ້ ຖິໍ້ມ ແລໍ້ວ         ເພິື່ ນ ກື່ຳວ ແກື່ ຢ -
ດາ          ແລະ ເຢຣ ຊາເລັມ ວື່ຳ         “ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈ ົື່ງ ນະມດັສະກຳນ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ແທື່ນ ບ ຊຳ ນີໍ້”         

8ບດັ ນີໍ້         ມຳ ແມ         

ມຳ ເຮັດ ສນັຍຳ ກນັ ກບັ ກະສດັ ແຫື່ງ ອັດຊີເຣຍ ນຳຍ ຂອງ ຂໍ້ອຍ         ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ມ ໍ້ຳ ສອງ ພນັ ໂຕ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ         

ຖໍ້ຳ ຝື່ຳຍ ເຈົໍ້ຳ ຫຳ ຄນົ ທີື່  ຂີື່  ມ ໍ້ຳ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ໄດໍ້         

9ແລໍ້ວ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຂບັ ໄລື່ ນຳຍ ກອງ ແຕື່ ພຽງ ຄນົ ດຽວ 

ໃນ ໝ ື່ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ຜ ໍ້ ນໍ້ອຍ ທີື່  ສດຸ ຂອງ ນຳຍ ຂອງ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຢື່ຳງໃດ         ແຕື່ ເຈົໍ້ຳ ຍງັ ວຳງໃຈ ເພິື່ ງ ເອຢິບ          

ເພ ື່ ອ ລດົ ຮບົ ແລະ ເພ ື່ ອ ທະຫຳນ ມ ໍ້ຳ         

10ຫລຳຍ ກວື່ຳ ນ ັໍ້ນ ອີກ         ທີື່  ເຮົຳ ມຳ ຕ ື່ ສ ໍ້ ແຜື່ນດນິ ນີໍ້ ເພ ື່ ອ ທ  ຳລຳຍ         

ເຮົຳ ກ  ຂ ໍ້ນ ມຳ ໂດຍ ປຳດ ສະ ຈຳກ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ບ ື່  ແມ ື່ນ ບ          ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ບອກ ແກື່ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         

‘ຈ ົື່ງ ຂ ໍ້ນ ໄປ ຕ ື່ ສ ໍ້ ແຜື່ນດນິ ນີໍ້         ແລະ ທ  ຳລຳຍ ເສຍ’”          
11ແລໍ້ວ ເອລຢີາກີມ          ເຊັບນາ          ແລະ ໂຢອາ          ບອກ ຣັບຊາເກ ວື່ຳ         “ຂ  ເວົໍ້ຳ ກບັ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ທື່ຳນ 

ເປັນ ພຳສຳ ອາຣາມ          ເພຳະວື່ຳ ເຮົຳ ເຂົໍ້ຳໃຈ ພຳສຳ ນ ັໍ້ນ         ຂ  ຢື່ຳ ເວົໍ້ຳ ກບັ ເຮົຳ ເປັນ ພຳສຳ ເຮັບເຣ ີໃຫໍ້ ປະ-

ຊຳຊນົ ຜ ໍ້ ຢ ື່ ເທິງ ກ  ຳແພງ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຍນິ ເລີຍ”         

12ແຕື່ ຣັບຊາເກ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ນຳຍ ຂອງ ຂໍ້ອຍ ໃຊໍ້ ໃຫໍ້ ມຳ ເວົໍ້ຳ 

ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ແກື່ ນຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ແລະ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ບ ື່  ໃຫໍ້ ເວົໍ້ຳ ກບັ ຄນົ ທີື່  ນ ັື່ງ ຢ ື່ ເທິງ ກ  ຳແພງ         ຜ ໍ້ ທີື່  

ຈະ ຕໍ້ອງ ກນິ ຂີໍ້ ແລະ ດ ື່ ມ ຍື່ຽວ ຂອງ ຕນົ ພໍ້ອມ ກບັ ເຈົໍ້ຳ ແນວ ນ ັໍ້ນ ບ ”          
13ແລໍ້ວ ຣັບຊາເກ ໄດໍ້ ຢ ນ ຮໍ້ອງ ສຽງ ດງັ ເປັນ ພຳສຳ ເຮັບເຣ ີວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ຟງັ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ຂອງ ພະ ມະຫຳ 

ກະສດັ         ຄ  ກະສດັ ແຫື່ງ ອັດຊີເຣຍ         

14ກະສດັ ບອກ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ‘ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ເຮເຊກີຢາ ຫລອກ ລວງ ເຈົໍ້ຳ         

ເພຳະວື່ຳ ລຳວ ບ ື່  ສຳມຳດ ທີື່  ຈະ ຊື່ວຍ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ         

15ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ເຮເຊກີຢາ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ວຳງໃຈ ໃນ ພຣະ-
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ຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໂດຍ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ຊື່ວຍ ເຮົຳ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ແນື່ນອນ         ຈະ ບ ື່  ມອບ ເມ  ອງ ນີໍ້ ໄວໍ້ 

ໃນ ມ  ຂອງ ກະສດັ ແຫື່ງ ອັດຊີເຣຍ”’         

16ຢື່ຳ ຟງັ ເຮເຊກີຢາ          ເພຳະວື່ຳ ກະສດັ ແຫື່ງ ອັດຊີເຣຍ ບອກ 

ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ‘ຈ ົື່ງ ເຮັດ ສນັຍຳ ສນັຕພິຳບ ກບັ ເຮົຳ ດໍ້ວຍ ຂອງ ກ  ຳນນັ         ແລະ ອອກ ມຳ ຫຳ ເຮົຳ         ແລໍ້ວ ທກຸ ຄນົ 

ຈະ ໄດໍ້ ກນິ ຈຳກ ເຄ ອ ອະງ ຸື່ນ ຂອງ ຕນົ         ແລະ ທກຸ ຄນົ ຈະ ໄດໍ້ ກນິ ຈຳກ ຕ ົໍ້ນ ໝຳກເດ ື່ ອ ຂອງ ຕນົ         ແລະ ທກຸ 

ຄນົ ຈະ ດ ື່ ມນ  ໍ້ຳ ຈຳກ ບື່ອນ ເກບັ ນ  ໍ້ຳຂອງ ຕນົ         

17ຈນົ ເຮົຳ ຈະ ມຳ ນ  ຳ ເຈົໍ້ຳ ໄປ ແຜື່ນດນິ         ຄ  ແຜື່ນດນິ ຂອງ 

ເຈົໍ້ຳ ເອງ         ເປັນ ແຜື່ນດນິ ທີື່  ມີ ເຂົໍ້ຳ         ແລະ ນ  ໍ້ຳ ອະງ ຸື່ນ         ແຜື່ນດນິ ທີື່  ມີ ເຂົໍ້ຳຈີື່         ແລະ ສວນ ອະງ ຸື່ນ         

18ຈ ົື່ງ ລະ-

ວງັ ເຮເຊກີຢາ ຈະ ນ  ຳ ເຈົໍ້ຳ ຜິດ ໄປ ໂດຍ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ຊື່ວຍ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ”         

ມີ ພະ ຂອງ ບນັດຳ ປະຊຳຊຳດ ອງົ ໃດ ເຄີຍ ຊື່ວຍ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ຕນົ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຈຳກ ມ  ຂອງ ກະສດັ ຂອງ 

ອັດຊີເຣຍ ໄດໍ້ ແດື່         

19ພະ ຂອງ ເມ  ອງ ຮາມັດ          ແລະ ເມ  ອງ ອາປາດ ຢ ື່ ໃສ         ພະ ຂອງ ເມ  ອງ ເສຟາວາ-
ຢິມ ຢ ື່ ໃສ         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຊື່ວຍ ຊາມາເຣຍ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຈຳກ ມ  ຂອງ ເຮົຳ ບ          

20ພະ ອງົ ໃດ ໃນ ບນັດຳ ພະ ທງັ-

ຫລຳຍ ຂອງ ປະເທດ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ໄດໍ້ ຊື່ວຍ ປະເທດ ຂອງ ຕນົ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຈຳກ ມ  ຂອງ ເຮົຳ         ແລໍ້ວ ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ ຈະ ຊື່ວຍ ເຢຣ ຊາເລັມ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຈຳກ ມ  ຂອງ ເຮົຳ ບ ’”         

21ແຕື່ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ມດິ         ບ ື່  ຕອບ ລຳວ 

ຈກັ ຄ  ຳ ດຽວ         ເພຳະວື່ຳ ພະ ບນັຊຳ ຂອງ ກະສດັ ມີ ວື່ຳ         “ຢື່ຳ ຕອບ ລຳວ ເລີຍ”          

ເຮເຊກີຢາຟັງຄຳຂ ູ່ເຂັນຂອງຣັບຊາເກ 
22ແລໍ້ວ ເອລຢີາກີມ ລ ກ ຊຳຍ ຮິນກີຢາ          ຜ ໍ້ ບນັຊຳ ກຳນ ລຳຊະ ສ  ຳນກັ         ແລະ ເຊັບນາ          ລຳຊະ ເລ-

ຂຳ         ແລະ ໂຢອາ ລ ກ ຊຳຍ ອາສັບ          ຜ ໍ້ ບນັຊຳ ກຳນ         ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ເຝົໍ້ຳ ເຮເຊກີຢາ ດໍ້ວຍ ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ ຈກີ ຂຳດ         

ແລະ ກຳບ ທ ນ ຕອບ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ຂອງ ຣັບຊາເກ          
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1ຕ ື່  ມຳ ເມ  ື່ອ ກະສດັ ເຮເຊກີຢາ ໄດໍ້ ຍນິ         ພະ ອງົ ກ  ຈກີ ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ ຂອງ ພະ ອງົ         ແລະ ເອົຳ ຜໍ້ຳ ກະສອບ 

ຫົື່ມ ພະ ອງົ         ແລະ ສະເດັດ ເຂົໍ້ຳ ໃນ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

2ແລະ ພະ ອງົ ໃຊໍ້ ເອລີຢາກີມ          

ຜ ໍ້ ບນັຊຳ ກຳນ ລຳຊະ ສ  ຳນກັ         ແລະ ເຊັບນາ          ລຳຊະ ເລຂຳ         ແລະ ພວກ ປະໂລຫິດ ໃຫຍື່ ປກົ ຕວົ ດໍ້ວຍ 

ຜໍ້ຳ ກະສອບ         ໄປ ຫຳ ເອຊາຢາ ຜ ໍ້ ທ  ຳ ນວຍ         ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອາໂມດ         

3ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ຮຽນ ເພິື່ ນ 

ວື່ຳ         “ເຮເຊກີຢາ ບອກ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ‘ມ ໍ້ນີໍ້ ເປັນ ມ ໍ້ ທກຸ ໃຈ         ມ ໍ້ ຖ ກ ຕຕິຽນ         ແລະ ໝິື່ ນປະໝຳດ         ເດັກນໍ້ອຍ ກ  

ເຖງິ ກ  ຳນດົ ເກດີ         ແຕື່ ບ ື່  ມີ ກ  ຳລງັ ເບັື່ ງ ໃຫໍ້ ເກດີ         

4ເຫດ ວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ ຄງົ ຈະ 

ສະດບັ ຟງັ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ຂອງ ຣັບຊາເກ          ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ກະສດັ ແຫື່ງ ອັດຊີເຣຍ ນຳຍ ຂອງ ລຳວ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ມຳ         ໃຫໍ້ 

ເຢຳະ ເຍີໍ້ຍ ພຣະເຈົ້າ ຜ ໍ້ ມີ ພຣະຊນົ ຢ ື່         ແລະ ຕຕິຽນ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ຊ ື່ ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ         ທື່ຳນ 

ໄດໍ້ ສະດບັ ຟງັ         ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ         ຂ  ທື່ຳນ ຖວຳຍ ຄ  ຳ ອະທິຖຳນ ເພ ື່ ອ ສື່ວນ ຄນົ ທີື່  ເຫລ ອ ຢ ື່ ນີໍ້’”          

ເອຊາຢາສັນຍາວູ່າພຣະເຈົ້າຈະຊູ່ວຍເຫລືອຢ ດາ 
5ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ຂອງ ກະສດັ ເຮເຊກີຢາ ມຳ ເຖງິ ເອຊາຢາ         

6ເອຊາຢາ ກ  ບອກ ພວກ ເຂົຳ 

ທງັຫລຳຍ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ທ ນ ຕອບ ນຳຍ ຂອງ ທື່ຳນ ວື່ຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ບອກ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ‘ຢື່ຳ ຢໍ້ຳນ         ເພຳະ-

ວື່ຳ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຍນິ ນ ັໍ້ນ         ຊ ື່ ງ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ຂອງ ກະສດັ ແຫື່ງ ອັດຊີເຣຍ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ກ  ຫຍຳບ ຄຳຍ 

ຕ ື່  ເຮົຳ         

7ເບິື່ ງ ແມ         ເຮົຳ ຈະ ບນັຈຸ ຈດິໃຈ ຢື່ຳງ ໜ ື່ ງ ໃນ ລຳວ         ເພ ື່ ອ ລຳວ ຈະ ໄດໍ້ ຍນິ ຂື່ຳວ ລ          ແລະ ກບັ ໄປ 
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ຍງັ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ລຳວ         ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ລຳວ ລ ົໍ້ມ ລງົ ດໍ້ວຍ ດຳບ ໃນ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ລຳວ ເອງ’”          

ເສັນນາເກຣິບໝິ່ນປະໝາດພຣະເຈົ້າຂອງເຮເຊກີຢາ 
8ຣັບຊາເກ ໄດໍ້ ກບັ ໄປ         ແລະ ໄດໍ້ ພບົ ກະສດັ ແຫື່ງ ອັດຊີເຣຍ ສ ໍ້ ຮບົ ເມ  ອງ ລິບນາ          ເພຳະ ລຳວ ໄດໍ້ 

ຍນິ ວື່ຳ ກະສດັ ອອກ ຈຳກ ລາກິດ ແລໍ້ວ         

9ພະ ອງົ ໄດໍ້ ຍນິ ກື່ຽວ ກບັ ຕີຮາກາ ກະສດັ ແຫື່ງ ເອທີໂອເປຍ 

ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ລຳວ ໄດໍ້ ອອກ ມຳ ສ ໍ້ ຮບົ ກບັ ພະ ອງົ ແລໍ້ວ”         ແລະ ເມ  ື່ອ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ຍນິ ຂື່ຳວ ແລໍ້ວ         ຈ ື່ງ ສ ົື່ງ ຜ ໍ້ ສ ື່ -

ສຳນ ໄປ ເຝົໍ້ຳ ເຮເຊກຢີາ ທ ນ ຕອບ ວື່ຳ         

10“ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ເວົໍ້ຳ ກບັ ເຮເຊກີຢາ ກະສດັ ແຫື່ງ ຢ ດາ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         

‘ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ         ຊ ື່ ງ ທື່ຳນ ວຳງໃຈ ນ ັໍ້ນ ຫລອກ ລວງ ທື່ຳນ ວື່ຳ         “ເຢຣ ຊາເລັມ ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ ຖ ກ 

ມອບ ໄວໍ້ ໃນ ມ  ຂອງ ກະສດັ ແຫື່ງ ອັດຊີເຣຍ”         

11ເບິື່ ງ ແມ         ທື່ຳນ ໄດໍ້ ຍນິ ແລໍ້ວ ວື່ຳ         ບນັດຳ ກະສດັ ແຫື່ງ 

ອັດຊີເຣຍ ໄດໍ້ ກະທ  ຳ ອນັ ໃດ ກບັ ແຜື່ນດນິ ທງັຫລຳຍ         ຄ  ທ  ຳລຳຍ ໝດົ ຢື່ຳງ ເດັດຂຳດ         ສື່ວນ ທື່ຳນ ເອງ 

ຈະ ຮບັ ກຳນ ຊື່ວຍ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ບ          

12ບນັດຳ ພະ ຂອງ ບນັດຳ ປະຊຳຊຳດ ໄດໍ້ ຊື່ວຍ ເຂົຳ ໃຫໍ້ ລອດ ພົໍ້ນ ໄດໍ້ ບ          ຄ  

ປະຊຳຊຳດ ຊ ື່ ງ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ເຮົຳ         ໄດໍ້ ທ  ຳລຳຍ         ຄ  ໂກຊານ          ຮາຣານ          ເຣເຊັບ          ແລະ ປະຊຳຊນົ 

ເອເດັນ ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ໃນ ເຕລັດຊາ         

13ກະສດັ ຂອງ ຮາມັດ          ກະສດັ ຂອງ ອາປາດ          ກະສດັ ຂອງ ເມ  ອງ ເສ-
ຟາວາຢິມ          ເຮນາ          ແລະ ອີວາ ຢ ື່ ໃສ’”          

ເຮເຊກີຢາອະທິຖານ 
14ເຮເຊກີຢາ ໄດໍ້ ຮບັ ຈດົໝຳຍ ຈຳກ ມ  ຜ ໍ້ ສ ົື່ງ ຂື່ຳວ         ແລະ ອື່ຳນ         ແລໍ້ວ ເຮເຊກີຢາ ໄດໍ້ ຂ ໍ້ນ ໄປ ຍງັ 

ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ເປີດ ຈດົໝຳຍ ນ ັໍ້ນ ອອກ ຕ ື່  ເບ ໍ້ອງ ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

15ເຮເຊກຢີາ ອະທິຖຳນ ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ວື່ຳ         

16“ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງ ຈກັກະວຳນ         ພຣະ-
ເຈົ້າ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ          ຜ ໍ້ ປະທບັ ລະຫວື່ຳງ ພວກ ເຄຣບຸ         ພຣະອງົ ເປັນ ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ບນັດຳ ລຳຊະ 

ອຳນຳຈກັ ຂອງ ແຜື່ນດນິ ໂລກ         ພຣະອງົ ແຕື່ ອງົ ດຽວ         ພຣະອງົ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ຟໍ້ຳ ສະຫວນັ ແລະ ແຜື່ນດນິ 

ໂລກ         

17ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂ  ຫງ ື່ຽງ ພຣະກນັ ຟງັ         ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຂ  ເປີດ ຕຳ         ແລະ ຂ  

ຟງັ ບນັດຳ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ຂອງ ເສັນນາເກຣິບ          ຊ ື່ ງ ລຳວ ໄດໍ້ ໃຊໍ້ ມຳ ເຍຳະເຍີໍ້ຍ ພຣະເຈົ້າ ຜ ໍ້ ມີ ພຣະຊນົ ຢ ື່         

18ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ເປັນຄວຳມ ຈງິ ທີື່  ບນັດຳ ກະສດັ ແຫື່ງ ອັດຊີເຣຍ ໄດໍ້ ກະທ  ຳ ແກື່ ປະເທດ 

ທງັຫລຳຍ         ແລະ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ນ ັໍ້ນ ຮໍ້ຳງ ເປົື່ ຳ         

19ແລະ ໄດໍ້ ຖິໍ້ມ ພະ ຂອງ ປະຊຳຊຳດ ນ ັໍ້ນ ເຂົໍ້ຳ 

ໄຟ         ເພຳະວື່ຳ ມນັ ບ ື່  ແມ ື່ນ ພະ         ເປັນ ແຕື່ ຜນົງຳນ ຂອງ ມ  ມະນດຸ         ເປັນ ໄມ ໍ້ ແລະ ຫີນ         ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ         ມນັ 

ຈ ື່ງ ຖ ກ ທ  ຳລຳຍ ເສຍ         

20ສະນ ັໍ້ນ ບດັ ນີໍ້         ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ຂໍ້ຳພະອງົ ທງັຫລຳຍ         

ຂ  ຊື່ວຍ ຂໍ້ຳພະອງົ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ມ  ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ເພ ື່ ອ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ທງັ ໝດົ ແຫື່ງ ແຜື່ນດນິ ໂລກ ຈະ ຮ ໍ້ 

ວື່ຳ         ພຣະອງົ ເປັນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຕື່ ພຣະອງົ ດຽວ”          

ພຣະເຈົ້າສັນຍາວູ່າຈະຊູ່ວຍຢ ດາໃຫ້ພົ້ນຈາກເສັນນາເກຣິບ 
21ແລໍ້ວ ເອຊາຢາ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອາໂມດ ໄດໍ້ ໃຊໍ້ ໃຫໍ້ ໄປ ເຝົໍ້ຳ ເຮເຊກີຢາ ທ ນ ຕອບ ວື່ຳ          

  “ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ອິສຣາເອນ ບອກດ ັື່ງນີໍ້ວ ື່ຳ 

   ເພຳະວື່ຳເຈົໍ້ຳໄດໍ້ອະທິຖຳນຕ ື່ ເຮົຳກ ື່ຽວກບັ ເສັນນາເກຣິບ ກະສດັແຫື່ງ ອັດຊີເຣຍ 
 22 ຕ ື່ ໄປນີໍ້ເປັນຖໍ້ອຍຄ  ຳຊ ື່ ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ບອກກື່ຽວກບັລຳວວື່ຳ 

   ‘ຍງິສຳວພມົມະຈຳລີລ ກ ຊີໂອນ ປະໝຳດເຈົໍ້ຳ ແລະເຍຳະເຍີໍ້ຍເຈົໍ້ຳ 
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  ລ ກສຳວ ເຢຣ ຊາເລັມ ສ ັື່ນຫວົຕຳມຫລງັໃສື່ເຈົໍ້ຳ 

 23 ເຈົໍ້ຳເຍຳະເຍີໍ້ຍ ແລະກື່ຳວຫຍຳບຄຳຍຕ ື່ ຜ ໍ້ໃດ ເຈົໍ້ຳຂ ໍ້ນສຽງຂອງເຈົໍ້ຳຕ ື່ ຜ ໍ້ໃດ 

   ແລະເບິື່ ງຕຳຂອງເຈົໍ້ຳຢື່ຳງຈອງຫອງຕ ື່ ຜ ໍ້ໃດ ຕ ື່ ອງົບ ລິສດຸຂອງ ອິສຣາເອນ 
 24 ເຈົໍ້ຳໄດໍ້ເຍຳະເຍີໍ້ຍອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ດໍ້ວຍຜ ໍ້ຮບັໃຊໍ້ຂອງເຈົໍ້ຳ 

   ແລະເຈົໍ້ຳໄດໍ້ເວົໍ້ຳວື່ຳ “ດໍ້ວຍລດົຮບົເປັນຈ  ຳນວນຫລຳຍຂອງຂໍ້ອຍ 

  ຂໍ້ອຍໄດໍ້ຂ ໍ້ນບື່ອນສ ງຂອງພ ເຂົຳ ເຖງິບື່ອນໄກສດຸຂອງ ເລບານອນ  

   ຂໍ້ອຍຈະປ ໍ້ຳຕ ົໍ້ນສນົທີື່ ສ ງທີື່ ສດຸຂອງມນັລງົ ທງັຕ ົໍ້ນແປກທີື່ ດທີີື່ ສດຸຂອງມນັ 

  ຂໍ້ອຍຈະເຂົໍ້ຳໄປໃນຍອດສດຸທີື່ ສດຸໃນຊຳຍແດນຂອງມນັ ທີື່ ປື່ຳໄມ ໍ້ແຫື່ງ ກາເມນ 
 25 ຂໍ້ອຍຂດຸບ ື່ ນ  ໍ້ຳ ແລະດ ື່ ມນ  ໍ້ຳ ຂໍ້ອຍໄດໍ້ເອົຳຝຳຕນີຂອງຂໍ້ອຍ 

   ກວຳດແມ ື່ນ  ໍ້ຳທງັໝດົຂອງສະຖຳນທີື່ ທີື່ ຖ ກລໍ້ອມໂຈມຕໃີຫໍ້ແຫໍ້ງໄປ” 

 26 ເຈົໍ້ຳບ ື່ ໄດໍ້ຍນິບ ວື່ຳ ເຮົຳໄດໍ້ຈດັໄວໍ້ດນົແລໍ້ວ ເຮົຳໄດໍ້ວຳງແຜນງຳນໄວໍ້ແຕື່ດ ກດ  ຳບນັ 

   ຊ ື່ ງໃນບດັນີໍ້ເຮົຳໃຫໍ້ເປັນໄປແລໍ້ວ 

  ຄ ເຈົໍ້ຳຈະເຮັດໃຫໍ້ເມ  ອງທີື່ ມປີໍ້ອມພງັລງົ ໃຫໍ້ເປັນກອງສິື່ ງເພພງັ 

 27 ສື່ວນຊຳວເມ  ອງນ ັໍ້ນມອີ  ຳນຳດນໍ້ອຍ ພວກເຂົຳຕກົໃຈຢໍ້ຳນ ແລະອບັອຳຍ 

   ພວກເຂົຳຄ ກບັຫຍໍ້ຳໃນທົື່ງນຳ ແລະຄ ກບັຫຍໍ້ຳອື່ອນ ຄ ຫຍໍ້ຳທີື່ ຢ ື່ເທິງຫລງັຄຳເຮ ອນ 

  ພວກມນັຫື່ຽວແຫໍ້ງໄປກື່ອນທີື່ ມນັຈະງອກງຳມແນວນ ັໍ້ນ 

 28 ແຕື່ເຮົຳຮ ໍ້ຈກັກຳນທີື່ ເຈົໍ້ຳນ ັື່ງລງົກບັກຳນອອກໄປ ແລະເຂົໍ້ຳມຳຂອງເຈົໍ້ຳ 

   ແລະກຳນຮໍ້ຳຍຂອງເຈົໍ້ຳຕ ື່ ເຮົຳ 

 29 ເພຳະວື່ຳເຈົໍ້ຳໄດໍ້ຮ ໍ້ຳຍຕ ື່ ເຮົຳ ແລະຄວຳມຈອງຫອງຂອງເຈົໍ້ຳໄດໍ້ມຳເຂົໍ້ຳຫ ຂອງເຮົຳ 

   ສະນ ັໍ້ນ ເຮົຳຈະເອົຳຂ ຂອງເຮົຳເກຳະດງັເຈົໍ້ຳ ແລະບງັຫຽນຂອງເຮົຳໃສື່ຮມີສບົເຈົໍ້ຳ 

  ແລະເຮົຳຈະຫນັເຈົໍ້ຳກບັໄປຕຳມທຳງຊ ື່ ງເຈົໍ້ຳມຳນ ັໍ້ນ 
30ແລະ ນີໍ້ ຈະ ເປັນ ໝຳຍ ສ  ຳຄນັ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ         ຄ  ປີ ນີໍ້ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ກນິ ສິື່ ງ ທີື່  ປົື່ງ ຂ ໍ້ນ ເອງ         ແລະ ໃນ ປີ ທີ ສອງ ສິື່ ງ 

ທີື່  ປົື່ງ ຈຳກ ໂຕ ເກົື່ ຳ         ແລໍ້ວ ໃນ ປີ ທີ ສຳມ         ຈ ົື່ງ ຫວື່ຳນ         ແລະ ກື່ຽວ         ແລະ ເຮັດ ສວນ ອະງ ຸື່ນ         ແລະ ກນິ ຜນົ 

ຂອງ ມນັ         

31ສື່ວນ ທີື່  ລອດ         ແລະ ເຫລ ອ ຂອງ ວງົ ວຳນ ຂອງ ຢ ດາ ຈະ ຢັື່ງ ຮຳກ ລງົ ໄປ         ແລະ ເກດີ ຜນົ 

ຂ ໍ້ນ ເທິງ         

32ເພຳະວື່ຳ ສື່ວນ ຄນົ ທີື່  ເຫລ ອ ຈະ ອອກ ໄປ ຈຳກ ເຢຣ ຊາເລັມ          ແລະ ສື່ວນ ທີື່  ລອດ ມຳ         ຈະ 

ອອກ ມຳ ຈຳກ ພ ເຂົຳ ຊີໂອນ          ຄວຳມ ກະຕ ລ ລ ົໍ້ນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງ ຈກັກະວຳນ ຈະ ກະທ  ຳ 

ກຳນ ນີໍ້’          
33ເຫດ ສນັນ ັໍ້ນ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈ ື່ງ ບອກ ກື່ຽວ ກບັ ກະສດັ ແຫື່ງ ອັດຊີເຣຍ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ‘ລຳວ ຈະ ບ ື່  

ເຂົໍ້ຳ ໃນ ນະຄອນ ນີໍ້         ຫລ  ຍງິ ລ ກ ທະນ  ໄປ ຫັໍ້ນ         ຫລ  ຖ  ໂລື່ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ນະຄອນ         ຫລ  ສໍ້ຳງ ຫ ຄອຍ ຕ ື່ ສ ໍ້ 

ມນັ         

34ລຳວ ມຳ ທຳງ ໃດ         ລຳວ ຈະ ຕໍ້ອງ ກບັ ໄປ ທຳງ ນ ັໍ້ນ         ລຳວ ຈະ ບ ື່  ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃນ ນະຄອນ ນີໍ້         ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ ບອກ ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ         

35ເພຳະວື່ຳ ເຮົຳ ຈະ ປໍ້ອງ ກນັ ນະຄອນ ນີໍ້ ໄວໍ້ ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ລອດ ພົໍ້ນ         ເພ ື່ ອ 

ເຫັນແກື່ ເຮົຳ ເອງ         ແລະ ເຫັນແກື່ ດາວິດ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ເຮົຳ’”          
36ທ ດສະຫວນັ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ອອກ ໄປ         ແລະ ໄດໍ້ ປະຫຳນ ຄນົ ໃນ ຄໍ້ຳຍ ຂອງ ຄນົ 
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ອັດຊີເຣຍ ໜ ື່ ງ ແສນ ແປດ ໝ ື່ ນ ຫໍ້ຳ ພນັ ຄນົ         ແລະ ເມ  ື່ອ ຄນົ ລກຸຂ ໍ້ນ ໃນ ຕອນ ເຊົໍ້ຳ ມ ດ         ເບິື່ ງ ແມ         ຄນົ 

ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ກຳຍເປັນ ສບົ ໝດົ         

37ແລໍ້ວ ເສັນນາເກຣິບ ກະສດັ ແຫື່ງ ອັດຊີເຣຍ ກ  ໄດໍ້ ຍກົ ໄປ ແລະ ກບັ 

ບໍ້ຳນ         ແລະ ຢ ື່ ໃນ ນເີນເວ         

38ຕ ື່  ມຳ ເມ  ື່ອ ເພິື່ ນ ນະມດັສະກຳນ ໃນ ວຫິຳນ ຂອງ ພະນິດສະໂຣກ ພະ ຂອງ 

ເພິື່ ນ         ອັດຣຳເມເລັກ          ແລະ ຊາເຣັດເຊ          ລ ກ ຂອງ ເພິື່ ນ         ກ  ປະຫຳນ ເພິື່ ນ ດໍ້ວຍ ດຳບ         ແລະ ໜີ ໄປ ຍງັ 

ແຜື່ນດນິ ອາຣາຣັດ          ແລະ ເອຊາຮັດໂດນ          ລ ກ ຂອງ ເພິື່ ນ ຂ ໍ້ນ ປກົຄອງ ແທນ          

ບົດທີ 38 
ເຮເຊກີຢາປູ່ວຍ ແລະຟື້ນຈາກການເຈັບປູ່ວຍນັ້ນ 

1ໃນ ມ ໍ້ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ເຮເຊກີຢາ ປື່ວຍ ໃກໍ້ ຈະ ຕຳຍ         ແລະ ເອຊາຢາ ຜ ໍ້ ທ  ຳ ນວຍ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອາໂມດ 

ເຂົໍ້ຳ ມຳ ເຝົໍ້ຳ ພະ ອງົ         ແລະ ທ ນ ຕອບ ພະ ອງົ ວື່ຳ         “ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ບອກ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ຈ ົື່ງ ຈດັກຳນ ກຳນ-

ບໍ້ຳນ ກຳນເມ  ອງ ໃຫໍ້ ຮຽບຮໍ້ອຍ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ຕຳຍ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ບ ື່  ຟ ໍ້ນ”         

2ແລໍ້ວ ເຮເຊກີຢາ ຫນັ ໜໍ້ຳ         ເຂົໍ້ຳ 

ຂໍ້ຳງ ຝຳ         ແລະ ອະທິຖຳນ ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

3ວື່ຳ         “ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຂ  ໂຜດ ລະນ ກ ເຖງິ ວື່ຳ         

ຂໍ້ຳພະອງົ ໄດໍ້ ດ  ຳເນນີ ຢ ື່ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະອງົ         ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຈງິ ແລະ ສິໍ້ນ ສດຸ ໃຈ         ແລະ ໄດໍ້ ກະທ  ຳ ສິື່ ງ ທີື່  ດ ີ

ໃນ ສຳຍ ພຣະເນດ ຂອງ ພຣະອງົ”         ແລໍ້ວ ເຮເຊກີຢາ ກ  ຮໍ້ອງໄຫໍ້ ຫລຳຍ ຂ ໍ້ນ          
4ແລໍ້ວ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ກ  ມຳ ເຖງິ ເອຊາຢາ ວື່ຳ         

5“ຈ ົື່ງ ໄປ ບອກ ເຮເຊກີຢາ ວື່ຳ         

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ດາວິດ          ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ບອກ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ຍນິ ຄ  ຳ ອະທິ-

ຖຳນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ແລໍ້ວ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ເຫັນ ນ  ໍ້ຳ ຕຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ແລໍ້ວ         ເບິື່ ງ ແມ         ເຮົຳ ຈະ ເພີື່ ມ ເຕມີ ຊວີດິ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ສິບ 

ຫໍ້ຳ ປີ         

6ເຮົຳ ຈະ ຊື່ວຍ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ເມ  ອງ ນີໍ້ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຈຳກ ມ  ຂອງ ກະສດັ ອັດຊີເຣຍ          ແລະ ຈະ ປໍ້ອງ ກນັ 

ເມ  ອງ ນີໍ້ ໄວໍ້          
7ອນັ ນີໍ້ ຈະ ເປັນ ໝຳຍ ສ  ຳຄນັ ສ  ຳລບັ ພະ ອງົ ຈຳກ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ກະທ  ຳ 

ສິື່ ງ ນີໍ້ ຕຳມ ທີື່  ພຣະອງົ ໄດໍ້ ສນັຍຳ ໄວໍ້         

8ເບິື່ ງ ແມ         ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເງຳົ ທີື່  ຕຳເວັນ ຊື່ອງ ມຳ ເທິງ ໂມງ ແດດ 

ຂອງ ອາຮາດ ຍໍ້ອນ ກບັ ມຳ ສິບ ຂ ັໍ້ນ”         ຕຳເວັນ ກ  ໄດໍ້ ຍໍ້ອນ ກບັ ມຳ ເທິງ ໂມງ ແດດ ສິບ ຂ ັໍ້ນ         ຕຳມ ຂ ັໍ້ນ ທີື່  ໄດໍ້ 

ແບື່ງ ໄວໍ້          

9ບດົ ປະພນັ ຂອງ ເຮເຊກີຢາ ກະສດັ ແຫື່ງ ຢ ດາ          ຫລງັ ຈຳກ ທີື່  ພະ ອງົ ໄດໍ້ ປື່ວຍ         ແລະ ຟ ໍ້ນ ຈຳກ 

ກຳນ ປື່ວຍ ຂອງ ພະ ອງົ ນ ັໍ້ນ         ມີ ວື່ຳ          

 10 ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳກ ື່ຳວວື່ຳ ເມ  ື່ອຊວີດິຂອງຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳມຳເຖງິກຳງຄນົ 

   ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳຈະໄປຍງັປະຕ ແດນຄນົຕຳຍ 

  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳຕໍ້ອງຖ ກຂໍ້ຳຈຳກປີທີື່ ເຫລ ອຢ ື່ຂອງຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ 

 11 ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳກ ື່ຳວວື່ຳ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳຈະບ ື່ ເຫັນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ຄ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໃນແຜື່ນດນິຂອງຄນົເປັນ 

  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳຈະເບິື່ ງບ ື່ ເຫັນມະນດຸອີກ ໃນໝ ື່ຊຳວແຜື່ນດນິໂລກ 

 12 ຍກຸສະໄໝຂອງຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳຖ ກຖອນອອກໄປຈຳກຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ 

   ເໝ ອນກບັເຕັນຂອງຜ ໍ້ລໍ້ຽງແກະ 
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  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳໄດໍ້ຕດັຊວີດິຂອງຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳຄ ກບັຄນົຕ  ື່ຳແຜື່ນ 

   ພຣະອງົຕດັຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳໂດຍພະຍຳດ 

  ພຣະອງົຈະນ  ຳຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳມຳເຖງິອຳວະສຳນທງັເວັນ ແລະຄ ນ 

 13 ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳໄດໍ້ພິຈຳລະນຳຈນົຮຸື່ງເຊົໍ້ຳວື່ຳ 

   ພຣະອງົຈະຫກັກະດ ກທງັໝດົຂອງຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳເໝ ອນຢື່ຳງສິງໃຫຍື່ 

  ພຣະອງົຈະນ  ຳຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳມຳເຖງິອຳວະສຳນທງັເວັນແລະຄ ນ 

 14 ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳຮ ໍ້ອງຄ ນກົນຳງແອື່ນ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳຮ ໍ້ອງຄ ນກົເຂົຳ 

   ຕຳຂອງຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳເມ  ື່ອຍອື່ອນເມ  ື່ອເບິື່ ງຂ ໍ້ນຂໍ້ຳງເທິງ 

  ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂໍ້ຳພະອງົຖ ກບບີບງັຄບັ 

   ຂ ພຣະອງົເປັນຜ ໍ້ປະກນັຂອງຂໍ້ຳພະອງົ 

 15 ແຕື່ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳຈະເວົໍ້ຳອນັໃດໄດໍ້ ເພຳະວື່ຳພຣະອງົບອກກບັຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳແລໍ້ວ 

   ແລະພຣະອງົເອງໄດໍ້ກະທ  ຳເຊັື່ ນນ ັໍ້ນ 

  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳກ ຈະດ  ຳເນນີໄປດໍ້ວຍຄວຳມສະຫງບົສະຫງຽມ 

   ຕະຫລອດຊວີດິຂອງຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ 

  ເພຳະວື່ຳຄວຳມຂມົຂ ື່ ນຂອງຈດິໃຈຂອງຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ 

 16 ຂໍ້ຳແດື່ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ມະນດຸດ  ຳລງົຊວີດິຢ ື່ໄດໍ້ດໍ້ວຍສິື່ ງເຫລົື່ ຳນີໍ້ 

   ແລະຊວີດິແຫື່ງວນິຍຳນຂອງຂໍ້ຳພະອງົກ ຢ ື່ໃນບນັດຳສິື່ ງເຫລົື່ ຳນີໍ້ 

  ພຣະອງົຈະໃຫໍ້ຂໍ້ຳພະອງົຫຳຍດ ີແລະເຮັດໃຫໍ້ຂໍ້ຳພະອງົມຊີວີດິ 

 17 ເບິື່ ງແມ ເພຳະວື່ຳເຫັນແກື່ສນັຕພິຳບ ຂໍ້ຳພະອງົຈ ື່ງມຄີວຳມຂມົຂ ື່ ນຫລຳຍຂ ໍ້ນ 

   ແຕື່ພຣະອງົຮກັຊວີດິຂອງຂໍ້ຳພະອງົຈ ື່ງໄດໍ້ຊື່ວຍໃຫໍ້ພ ົໍ້ນຈຳກຂມຸຂອງຄວຳມຈບິຫຳຍ 

  ເພຳະວື່ຳພຣະອງົຖິໍ້ມບຳບທງັໝດົຂອງຂໍ້ຳພະອງົໄວໍ້ເບ ໍ້ອງຫລງັຂອງພຣະອງົ 

 18 ເພຳະວື່ຳແດນຄນົຕຳຍສນັລະເສີນພຣະອງົບ ື່ ໄດໍ້ 

   ຄວຳມມ ລະນຳຈະຍກົຍໍ້ອງພຣະອງົບ ື່ ໄດໍ້ 

  ບນັດຳຄນົທີື່ ລງົໄປຍງັປຳກແດນຄນົຕຳຍນ ັໍ້ນ 

   ຈະຫວງັໃນຄວຳມຈງິຂອງພຣະອງົກ ບ ື່ ໄດໍ້ 

 19 ຄນົເປັນ ກ ຈະສນັລະເສີນພຣະອງົ ເໝ ອນຢື່ຳງທີື່ ຂ ໍ້ຳພະອງົກະທ  ຳໃນມ  ໍ້ນີໍ້ 

   ພ ື່ ຈະໄດໍ້ສະແດງຄວຳມຈງິຂອງພຣະອງົແກື່ລ ກຂອງລຳວ 

 20 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ຊື່ວຍຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳໃຫໍ້ລອດພ ົໍ້ນ 

   ເຫດສນັນ ັໍ້ນ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳທງັຫລຳຍຈະຮໍ້ອງເພງ 

  ແລະຫລິໍ້ນເຄ ື່ ອງສຳຍຂອງຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳຕະຫລອດວນັເວລຳ 

   ໃນຊວີດິຂອງຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳທງັຫລຳຍຢ ື່ທີື່ ພຣະວຫິຳນຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 
21ຝື່ຳຍ ເອຊາຢາ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ເອົຳ ເຂົໍ້ຳໜມົ ໝຳກເດ ື່ ອ ມຳ ແຜື່ນ ໜ ື່ ງ         ແລະ ແປະ ໄວໍ້ 

ທີື່  ບຳດ ເພ ື່ ອ ພະ ອງົ ຈະ ຟ ໍ້ນ”.         

22ເຮເຊກີຢາ ໄດໍ້ ບອກ ດໍ້ວຍ ວື່ຳ         “ອນັ ໃດ ຈະ ເປັນ ໝຳຍ ສ  ຳຄນັ ວື່ຳ         ຂໍ້ຳ-
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ພະເຈົໍ້ຳ ຈະ ໄດໍ້ ຂ ໍ້ນ ໄປ ຍງັ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ?”          

ບົດທີ 39 
ເຮເຊກີຢາສະແດງຄັງຊັບທັງໝົດຂອງພະອົງ 

ໃຫ້ຄົນຈາກບາບີໂລນເຫັນ[a] 
1ຄຳວ ນ ັໍ້ນ         ເມໂຣດັກ-ບາລາດານ          ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ບາລາດານ          ກະສດັ ແຫື່ງ ບາບໂີລນ          ສ ົື່ງ 

ໜງັສ          ແລະ ເຄ ື່ ອງ ບນັນຳກຳນ ມຳ ຍງັ ເຮເຊກີຢາ          ເພຳະວື່ຳ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ຍນິ ວື່ຳ ເຮເຊກີຢາ ປື່ວຍ         

ແລະ ຫຳຍ ປື່ວຍ ແລໍ້ວ         

2ຝື່ຳຍ ເຮເຊກີຢາ ກ  ຊມົຊ ື່ ນ ຍນິດ ີຍໍ້ອນ ພວກ ເຂົຳ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ແລະ ພຳ ພວກ 

ເຂົຳ ຊມົ ຄງັ ຊບັ ຂອງ ພະ ອງົ         ຊມົ ເງນິ ຄ  ຳ         ເຄ ື່ ອງ ເທດ         ແລະ ນ  ໍ້ຳມນັ ປະເສີດ         ແລະ ຄງັ ອຳວດຸ ທງັ ໝດົ 

ຂອງ ພະ ອງົ         ທກຸ ຢື່ຳງ ຊ ື່ ງ ມີ ໃນ ທໍ້ອງ ພະ ຄງັ         ບ ື່  ມີ ສິື່ ງ ໃດ ໃນ ພະລຳຊະວງັ         ຫລ  ໃນ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ 

ທງັ ໝດົ ຂອງ ພຣະອງົ ທີື່  ເຮເຊກີຢາ ບ ື່  ໄດໍ້ ສະແດງ ແກື່ ພວກ ເຂົຳ         

3ແລໍ້ວ ເອຊາຢາ ຜ ໍ້ ທ  ຳ ນວຍ ກ  ເຂົໍ້ຳ 

ເຝົໍ້ຳ ກະສດັ ເຮເຊກຢີາ ແລະ ທ ນ ຕອບ ພະ ອງົ ວື່ຳ         “ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ທ ນ ຕອບ ອນັ ໃດ ແດື່         ແລະ ພວກ ເຂົຳ 

ມຳ ແຕື່ ໃສ ເຂົໍ້ຳ ເຝົໍ້ຳ ພະ ອງົ”         ເຮເຊກີຢາ ບອກ ວື່ຳ         “ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ມຳ ຫຳ ເຮົຳ ຈຳກ ເມ  ອງ ໄກ         ຈຳກ 

ບາບີໂລນ”         

4ເພິື່ ນ ທ ນ ຕອບ ວື່ຳ         “ພວກ ເຂົຳ ເຫັນ ອນັ ໃດ ໃນ ພະລຳຊະວງັ ຂອງ ພະ ອງົ ແດື່”         ແລະ ເຮ-
ເຊກຢີາ ຕອບ ວື່ຳ         “ພວກ ເຂົຳ ເຫັນ ທກຸ ຢື່ຳງ ໃນ ວງັ ຂອງ ເຮົຳ         ບ ື່  ມີ ສິື່ ງ ໃດ ໃນ ພະ ຄງັ ຂອງ ເຮົຳ ຊ ື່ ງ ເຮົຳ ບ ື່  

ໄດໍ້ ສະແດງ ແກື່ ພວກ ເຂົຳ”          
5ແລໍ້ວ ເອຊາຢາ ທ ນ ຕອບ ເຮເຊກຢີາ ວື່ຳ         “ຂ  ຟງັ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງ ຈກັກະວຳນ         

6ເບິື່ ງ ແມ         ວນັ ເວລຳ ກ  ຳລງັ ຍື່ຳງ ເຂົໍ້ຳ ມຳ         ເມ  ື່ອ ສບັພະ ສິື່ ງ ທງັ ໝດົ ໃນ ວງັ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ສິື່ ງ ຊ ື່ ງ ບນັ-

ພະບ ລດຸ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ສະ ສມົ ຈນົ ເຖງິ ທກຸ ມ ໍ້ນີໍ້ ຈະ ຕໍ້ອງ ຖ ກ ເອົຳ ໄປ ຍງັ ບາບີໂລນ          ຈະ ບ ື່  ມີ ສິື່ ງ ໃດ 

ເຫລ ອ ເລີຍ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ບອກ ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ         

7ແລະ ລ ກ ບຳງ ຄນົ ຊ ື່ ງ ຖ  ກ  ຳເນດີ ຈຳກ ເຈົໍ້ຳ         ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ 

ເກດີ ມຳ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຖ ກ ນ  ຳ ເອົຳ ໄປ         ແລະ ຈະ ກຳຍເປັນ ຂນັ ທີ ໃນ ວງັ ຂອງ ກະສດັ ແຫື່ງ ບາບີໂລນ”         

8ແລໍ້ວ ເຮເຊກີຢາ ບອກ ກບັ ເອຊາຢາ ວື່ຳ         “ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊ ື່ ງ ທື່ຳນ ກື່ຳວ ນ ັໍ້ນ ກ  ດ  ີຢ ື່”         

ເພຳະ ພະ ອງົ ຄິດ ວື່ຳ         “ຈະ ມີ ຄວຳມ ຢ ື່ ເຢັນ ເປັນ ສກຸ         ແລະ ຄວຳມ ຈງິ ໃນ ສະໄໝ ຂອງ ເຮົຳ ນີໍ້”          

ບົດທີ 40 
ພຣະຄຳທີ່ກູ່ຽວກັບຄວາມຫວັງ 

 1 ພຣະເຈົ້າ ຂອງພວກເຮົຳຊງົກື່ຳວວື່ຳ, 

   ຈ ົື່ງໂອໍ້ໂລມ ຈ ົື່ງໂອໍ້ໂລມໄພື່ພນົຂອງເຮົຳ! 

 2 ຈ ົື່ງສະໜບັສະໜ ນອ ໍ້ມຊ ຊຳວ ເຢຣ ຊາເລັມ  

   ໃຫໍ້ບອກວື່ຳຄວຳມທກຸຍຳກທ ລະມຳນຂອງພວກເຂົຳນ ັໍ້ນບ ື່ ມອີີກແລໍ້ວ 

  ແລະທີື່ ເຮັດບຳບນ ັໍ້ນກ ໄດໍ້ຮບັອະໄພໝດົ 

   ກຳນທີື່ ເຮົຳໄດໍ້ລງົໂທດຢື່ຳງໜກັ ຍໍ້ອນກຳນກະທ  ຳບຳບ 

 

[a]2 ກະສດັ 20:12 
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  ຂອງພວກເຂົຳເອງນ ັໍ້ນໄດໍ້ຄບົຖໍ້ວນໝດົແລໍ້ວ. 

 3 ສຽງໜ ື່ ງຮໍ້ອງຂ ໍ້ນວື່ຳ, 

   “ຈ ົື່ງຈດັຕຽມຫນົທຳງໄວໍ້ໃນທະເລຊຳຍ ເພ ື່ ອຕໍ້ອນຮບັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

  ຈ ົື່ງປດັກວຳດຫນົທຳງໃນຖິື່ ນແຫໍ້ງແລໍ້ງກນັດຳນໃຫໍ້ສະອຳດ 

   ເພ ື່ ອຕໍ້ອນຮບັ ພຣະເຈົ້າ ຂອງພວກເຮົຳ. 

 4 ຮື່ອມພ ທກຸໆແຫື່ງຈະຕໍ້ອງຖມົໃຫໍ້ເຕັມ 

   ພ ທກຸໆໜື່ວຍຈະຕໍ້ອງເປັນດນິພຽງ 

  ເນນີສ ງທງັຫລຳຍຈະຮຳບພຽງໝດົ 

   ບື່ອນສ ງບື່ອນຕ  ື່ຳຈະພຽງສະເໝີກນັ. 

 5 ແລໍ້ວພຣະລດັສະໝີຄວຳມຍິື່ ງໃຫຍື່ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະມຳປະກດົ 

   ມະນດຸໃນໂລກຈະເຫັນກນັທກຸຄນົ 

  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເອງຊງົສນັຍຳດ ັື່ງນີໍ້.” 

 6 ສຽງໜ ື່ ງຮໍ້ອງຂ ໍ້ນອີກວື່ຳ, 

   “ຈ ົື່ງປື່ຳວປະກຳດເທີໍ້ນ” 

  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳຈ ື່ ງຖຳມວື່ຳ, “ຂໍ້ອຍຈະປື່ຳວປະກຳດຫຍງັ?” 

   “ຈ ົື່ງປື່ຳວປະກຳດວື່ຳ ມະນດຸທງັປວງເປັນເໝ ອນຕ ົໍ້ນຫຍໍ້ຳ 

  ອຳຍຂຸອງເຂົຳກ ບ ື່ໝ ັໍ້ນຍ ນກວື່ຳດອກໄມ ໍ້ປື່ຳ. 

 7 ເມ  ື່ອ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົໃຫໍ້ລມົພດັມຳ 

   ຫຍໍ້ຳກ ຫື່ຽວແຫໍ້ງ ແລະດອກໄມ ໍ້ກ ຮ ື່ວງໂຮຍ 

  ແລະມະນດຸກ ບ ື່ ແຂງແຮງໄປກວື່ຳຫຍໍ້ຳ.” 

 8 ແມ ື່ນແລໍ້ວ ຫຍໍ້ຳກ ຫື່ຽວແຫໍ້ງ ແລະດອກໄມ ໍ້ກ ຮ ື່ວງໂຮຍ 

   ແຕື່ພຣະຄ  ຳແຫື່ງ ພຣະເຈົ້າ ຂອງເຮົຳຈະມຢີ ື່ຕະຫລອດໄປ!” 

 9 ຊຳວ ເຢຣ ຊາເລັມ ເອີຍ! ຈ ົື່ງຂ ໍ້ນໄປເທິງພ ສ ງ 

   ປື່ຳວປະກຳດຂື່ຳວດນີ ັ ໍ້ນ! 

  ແລະເວົໍ້ຳວື່ຳ ຢື່ຳຢໍ້ຳນເລີຍ 

   ຈ ົື່ງບອກຫວົເມ  ອງຂອງ ຢ ດາ ວື່ຳ 

  ພຣະເຈົ້າ ຂອງເຈົໍ້ຳຈະສະເດັດມຳ! 

 10 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະສະເດັດມຳປກົຄອງໄພື່ພນົດໍ້ວຍລິດທຳນພຸຳບ 

   ພໍ້ອມທງັນ  ຳປະຊຳຊນົທີື່ ພຣະອງົຊງົຊື່ອຍຊວີດິໃຫໍ້ລອດພ ົໍ້ນນ ັໍ້ນມຳພໍ້ອມ. 

 11 ພຣະອງົຊງົລໍ້ຽງຝ ງສດັຂອງພຣະອງົເໝ ອນຄນົລໍ້ຽງແກະ 

   ຈະຊງົຮວບຮວມເອົຳລ ກແກະ ແລະອ ໍ້ມມນັໄວໍ້ 

  ຈະຊງົນ  ຳແມ ື່ມນັໄປຄື່ອຍ ໆຢື່ຳງຖະນຖຸະໜອມ. 
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ຄວາມຍິ່ງໃຫຍູ່ຂອງອົງພຣະຜ ້ເປັນເຈົ້າ 

 12 ໃຜສຳມຳດຫອບເອົຳນ  ໍ້ຳມະຫຳສະໝດຸທງັໝດົມຳຊ ັື່ງເບິື່ ງໄດໍ້? 

   ຫລ ແທກທໍ້ອງຟໍ້ຳໄດໍ້ດໍ້ວຍມ  ຄ ບດຽວ? 

  ຄນົໃດແດື່ ສຳມຳດເອົຳດນິທງັໝດົໃນໂລກນີໍ້ໃສື່ກະລມຸດຽວໄດໍ້? 

   ຫລ ເອົຳພ  ແລະໂນນຂ ໍ້ນຊ ັື່ງເທິງຊງິໄດໍ້? 

 13 ຄນົໃດແດື່ ສຳມຳດບອກໃຫໍ້ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເຮັດຢື່ຳງໃດຢື່ຳງໜ ື່ ງໄດໍ້? 

   ໃຜສຳມຳດສອນ ຫລ ແນະນ  ຳພຣະອງົໄດໍ້? 

 14 ພຣະເຈົ້າ ຊງົປ ກສຳຜ ໍ້ໃດແດື່ ພຣະອງົຈ ື່ງຮ ໍ້ຈກັ ແລະເຂົໍ້ຳໃຈ? 

   ໃຜສອນພຣະອງົໃຫໍ້ມຄີວຳມສະຫລຽວສະຫລຳດ ມສີະຕປິນັຍຳ ແລະຄວຳມ 

  ຍດຸຕທິ  ຳຈິື່ງກະທ  ຳສິື່ ງທງັຫລຳຍນີໍ້ໄດໍ້? 

 15 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົຖ ວື່ຳຊນົຊຳດທງັຫລຳຍບ ື່ ສ  ຳຄນັຫຍງັ 

   ພວກເຂົຳບ ື່ ສ  ຳຄນັເທົື່ ຳນ  ໍ້ຳເມດັໜ ື່ ງຊ  ໍ້ຳ 

  ປະເທດຫື່ຳງໄກທງັຫລຳຍກ ເບົຳເທົື່ ຳກບັຝຸື່ນເມດັໜ ື່ ງ. 

 16 ແມ ື່ນແຕື່ສດັທງັໝດົໃນປື່ຳ ເລບານອນ  

   ກ ບ ື່ ພ ສ  ຳລບັເຜົຳບ ຊຳ ພຣະເຈົ້າ ຂອງເຮົຳ 

  ແລະໄມ ໍ້ໃນປື່ຳນ ັໍ້ນກ ໜໍ້ອຍໂພດສ  ຳລບັດງັໄຟ. 

 17 ຊນົຊຳດທງັຫລຳຍ ກ ບ ື່ ສ  ຳຄນັເລີຍສ  ຳລບັພຣະອງົ. 

 18 ທື່ຳນຈະປຽບ ພຣະເຈົ້າ ໃສື່ຫຍງັ? 

   ພຣະອງົມລີກັສະນະຢື່ຳງໃດ? 

 19 ພຣະອງົບ ື່ ເໝ ອນຮ ບເຄົຳລບົທີື່ ຄນົເຮັດຂ ໍ້ນ 

   ຮ ບນ ັໍ້ນນຳຍຊື່ຳງເອົຳຄ  ຳໂອບ 

  ແລະຕກົແຕື່ງດໍ້ວຍເງນິ. 

 20 ຜ ໍ້ທີື່ ບ ື່ ມເີງນິ ແລະຄ  ຳ 

   ກ ເລ ອກເອົຳໄມ ໍ້ແນວດ ີ

  ແລໍ້ວຫຳເອົຳນຳຍຊື່ຳງຜ ໍ້ຊ  ຳນຳນ 

   ມຳປະດດິຄິດແຕື່ງໃຫໍ້ເປັນຮ ບທີື່ ບ ື່ ເໜັງຕງີ. 

 21 ພວກທື່ຳນບ ື່ ຮ  ໍ້ບ ? ບ ື່ ເຄີຍໄດໍ້ຍນິບ ? 

   ແຕື່ກ ື່ອນໆ ມຳບ ື່ ມຜີ  ໍ້ໃດບອກບ ? 

  ທື່ຳນເຄີຍໄດໍ້ຍນິກຳນເລີື່ ມຕ ົໍ້ນສໍ້ຳງໂລກບ ? 

 22 ໂລກນ ັໍ້ນກ ສໍ້ຳງໂດຍພຣະອງົຜ ໍ້ຊງົປະທບັເທິງບນັລງັ 

   ຊ ື່ ງຢ ື່ເໜ ອໂລກ ແລະເທິງທໍ້ອງຟໍ້ຳ 

  ມະນດຸສະໂລກເບ ໍ້ອງລຸື່ມກ ນ ໍ້ອຍເທົື່ ຳມດົ! 

   ພຣະອງົຊງົກຳງທໍ້ອງຟໍ້ຳອອກເໝ ອນກຳງຜໍ້ຳກ ັໍ້ງ 
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  ເໝ ອນກຳງຜໍ້ຳເຕັນໃຫໍ້ຄນົຢ ື່ອຳໄສ. 

 23 ຊງົເຮັດໃຫໍ້ຜ ໍ້ປກົຄອງໝດົອ  ຳນຳດ 

   ແລະບ ື່ ໃຫໍ້ມຄີວຳມໝຳຍຫຍງັໝດົ. 

 24 ພວກເຂົຳເປັນເໝ ອນຫຍໍ້ຳອື່ອນ 

   ພ ແຕື່ຫວື່ຳນລງົແລະປົື່ງຮຳກ 

  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກ ໃຫໍ້ລມົພດັມຳ 

   ພວກເຂົຳຈ ື່ງຫື່ຽວແຫໍ້ງ ແລະປິວໄປເໝ ອນເຟ ອງ. 

 25 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ອງົບ ລິສດຸຊງົຖຳມວື່ຳ 

   ຈະປຽບທຽບຜ ໍ້ໃດໃສື່ເຮົຳ? 

  ມຜີ ໍ້ໃດແດື່ເໝ ອນເຮົຳ. 

 26 ຈ ົື່ງແຫງນໜໍ້ຳຂ ໍ້ນເບິື່ ງຟໍ້ຳດ ! 

   ຜ ໍ້ໃດສໍ້ຳງດຳວທງັຫລຳຍທີື່ ທື່ຳນເຫັນນີໍ້? 

  ພຣະອງົຜ ໍ້ຊງົນ  ຳມນັອອກມຳເໝ ອນຂະບວນກອງທບັ 

   ຊງົຮ ໍ້ຈກັວື່ຳມນັມຫີລຳຍປຳນໃດ 

  ແລະຊງົຕ ັໍ້ງຊ ື່ ໃຫໍ້ມນັທກຸໆ ດວງ! 

   ດໍ້ວຍລິດທຳນພຸຳບອນັຍິື່ ງໃຫຍື່ຂອງພຣະອງົນ ັໍ້ນ 

  ຈ ື່ງບ ື່ ມຈີກັດວງສ ນເສຍໄປ! 

 27 ອິສຣາເອນ ເອີຍ! ເປັນຫຍງັເຈົໍ້ຳຈ ື່ ງຈ ົື່ມວື່ຳ 

   ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ບ ື່ ຮ  ໍ້ເຫັນຄວຳມທກຸຂອງພວກເຈົໍ້ຳ 

  ຫລ ຊງົກດີຂວຳງສິດທິຂອງເຈົໍ້ຳໄວໍ້. 

 28 ເຈົໍ້ຳບ ື່ ຮ  ໍ້ບ ? ບ ື່ ເຄີຍໄດໍ້ຍນິບ ? 

   ວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົເປັນ ພຣະເຈົ້າ ຕະຫລອດໄປເປັນນດິ 

  ພຣະອງົຊງົສໍ້ຳງໂລກທງັໝດົ 

   ພຣະອງົບ ື່ ເຄີຍເມ  ື່ອຍຫລ ອື່ອນແອ 

  ບ ື່ ມໃີຜຢັື່ງຮ ໍ້ນ  ໍ້ຳພຣະໄທຂອງພຣະອງົ. 

 29 ພຣະອງົຊງົເຮັດໃຫໍ້ຜ ໍ້ອື່ອນແຮງ ແລະອິດເມ  ື່ອຍມກີ  ຳລງັວງັຊຳ. 

 30 ແມ ື່ນແຕື່ພວກຄນົໜຸື່ມກ ຈະອື່ອນແຮງ 

   ແລະຊຳຍສະກນັກ ຈະລ ົໍ້ມລງົ. 

 31 ແຕື່ຄນົທງັຫລຳຍທີື່ ລ ຄອຍ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ຈະໄດໍ້ຮບັກຳນເສີມສໍ້ຳງເຫ ື່ ອແຮງຂ ໍ້ນໃໝື່ 

  ພວກເຂົຳຈະມປີີກບນິໄປເໝ ອນນກົອິນທີ 

   ເມ  ື່ອພວກເຂົຳແລື່ນ ຫລ ຍື່ຳງໄປຈະບ ື່ ເມ  ື່ອຍ ແລະອື່ອນແຮງ. 
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ບົດທີ 41 

ພຣະເຈົ້າຊົງຮັບປະກັນອິສຣາເອນ 
 1 ພຣະເຈົ້າ ຊງົກື່ຳວວື່ຳ, 

   “ປະເທດຫື່ຳງໄກເອີຍ ຈ ົື່ງມດິງຽບ ແລະຟງັເຮົຳເທີໍ້ນ! 

  ໃຫໍ້ຕຽມຕວົສ ໍ້ຄະດໃີນສຳນ 

   ພວກເຈົໍ້ຳຈະມໂີອກຳດເວົໍ້ຳ 

  ໃຫໍ້ພວກເຮົຳພໍ້ອມໃຈກນັຕດັສິນວື່ຳໃຜເປັນຜ ໍ້ຖ ກຕໍ້ອງ. 

 2 ແມ ື່ນໃຜນ  ຳເອົຳຜ ໍ້ມໄີຊມຳຈຳກຕຳເວັນອອກ 

   ແລະເຮັດໃຫໍ້ເພິື່ ນມໄີຊໃນທກຸຫນົທກຸແຫື່ງ. 

  ແມ ື່ນໃຜໃຫໍ້ເພິື່ ນມໄີຊຊະນະຕ ື່ ກະສດັ ແລະຊນົຊຳດທງັຫລຳຍ 

   ດຳບຂອງເພິື່ ນໄດໍ້ຟນັພວກເຂົຳລ ົໍ້ມລງົ 

  ພວກເຂົຳເປັນເໝ ອນຝຸື່ນຕ ື່ໜໍ້ຳເພິື່ ນ 

   ໜໍ້ຳທະນ ຂອງເພິື່ ນໄດໍ້ເຮັດໃຫໍ້ພວກເຂົຳແຕກກະຈຳຍໄປ 

  ເໝ ອນກບັລມົພດັຕ ເຟ ອງ. 

 3 ເພິື່ ນໄລື່ຕດິຕຳມໄປໄວຫລຳຍຈນົວື່ຳຕນີບ ື່ ຊ ນດນິ 

   ແລະຜື່ຳນໄປໄດໍ້ຢື່ຳງປອດໄພ. 

 4 ໃຜເປັນຜ ໍ້ເຮັດໃຫໍ້ກຳນເຫລົື່ ຳນີໍ້ບງັເກດີຂ ໍ້ນ? 

   ໃຜເປັນຜ ໍ້ກ  ຳນດົໄລຍະເວລຳແຫື່ງປະຫວດັສຳດ? 

  ເຮົຳເປັນຜ ໍ້ເລີື່ ມຕ ົໍ້ນ ແລະຜ ໍ້ປຳຍ 

   ເຮົຳພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ນີໍ້ແຫລະ ແມ ື່ນຜ ໍ້ນ ັ ໍ້ນ. 

 5 ເມ  ື່ອຊນົຊຳດຫື່ຳງໄກເຫັນກຳນກະທ  ຳຂອງເຮົຳແລໍ້ວ 

   ພວກເຂົຳກ ຢໍ້ຳນກວົຕວົສ ັື່ນ 

  ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ພວກເຂົຳທງັໝດົຈ ື່ງມຳໂຮມກນັ. 

 6 ພວກນຳຍຊື່ຳງໄດໍ້ຊື່ອຍເຫລ ອ ແລະໃຫໍ້ກ  ຳລງັໃຈແກື່ກນັແລະກນັ. 

 7 ຊື່ຳງໄມ ໍ້ກ ເວົໍ້ຳກບັຊື່ຳງຄ  ຳວື່ຳ ດແີລໍ້ວ 

   ຜ ໍ້ທີື່ ເຮັດໃຫໍ້ຮ ບກໍ້ຽງງຳມ 

  ກ ໜ ນໃຈຜ ໍ້ທີື່ ຕໃີຫໍ້ແຈບ 

   ບຳງຄນົເວົໍ້ຳວື່ຳ ກຳນຈອດນີໍ້ດແີລໍ້ວ 

  ພວກເຂົຳໄດໍ້ເອົຳຕະປ ຕຮີ ບໃຫໍ້ແໜໍ້ນ. 

 8 ແຕື່ເຈົໍ້ຳອິສຣາເອນ ຄນົໃຊໍ້ຂອງເຮົຳເອີຍ! 

   ພວກເຈົໍ້ຳເປັນໄພື່ພນົທີື່ ເຮົຳເລ ອກໄວໍ້ 

  ເປັນເຊ ໍ້ອສຳຍ ອັບຣາຮາມ ເພ ື່ ອນຂອງເຮົຳ. 

 9 ເຮົຳໄດໍ້ເອົຳພວກເຈົໍ້ຳນຳຍມຳຈຳກສ ົໍ້ນສດຸໂລກ 
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   ເອີໍ້ນມຳຈຳກບື່ອນໄກສດຸຂອງໂລກ 

  ແລະເວົໍ້ຳວື່ຳພວກເຈົໍ້ຳເປັນຜ ໍ້ຮບັໃຊໍ້ຂອງເຮົຳ 

   ເຮົຳບ ື່ ໄດໍ້ປະຖິໍ້ມ ແຕື່ໄດໍ້ເລ ອກເອົຳພວກເຈົໍ້ຳ. 

 10 ຢື່ຳສ ື່ຢໍ້ຳນ ເພຳະວື່ຳເຮົຳຈະຢ ື່ນ  ຳພວກເຈົໍ້ຳ 

   ເຮົຳເປັນ ພຣະເຈົ້າ ຂອງພວກເຈົໍ້ຳ ເຮົຳຈະບ ື່ ໃຫໍ້ພວກເຈົໍ້ຳຢໍ້ຳນຫຍງັ 

  ຈະຊື່ອຍເຫລ ອ ແລະໜ ນກ  ຳລງັພວກເຈົໍ້ຳ 

   ຈະຄຸໍ້ມຄອງ ແລະຊື່ອຍໃຫໍ້ພ ົໍ້ນໄພ. 

 11 ໄພື່ພນົຂອງເຮົຳເອີຍ! ຜ ໍ້ໃດຄຽດຮໍ້ຳຍພວກເຈົໍ້ຳ 

   ຈະໄດໍ້ຮບັຄວຳມເຊ ື່ ອມເສຍ ແລະຮ ໍ້ສ ກລະອຳຍ 

  ຜ ໍ້ໃດຕ ື່ ສ ໍ້ເຈົໍ້ຳ ຜ ໍ້ນ ັ ໍ້ນຈະຕຳຍ. 

 12 ຜ ໍ້ໃດຮບົເສິກກບັເຈົໍ້ຳ ຜ ໍ້ນ ັ ໍ້ນຈະສ ນຫຳຍໄປຈຳກໂລກ. 

 13 ເຮົຳເປັນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງເຈົໍ້ຳ 

   ເຮົຳຈະໜ ນກ  ຳລງັ ແລະບອກພວກເຈົໍ້ຳວື່ຳ 

  ຢື່ຳສ ື່ຢໍ້ຳນ ເພຳະເຮົຳຈະຊື່ອຍເຫລ ອເຈົໍ້ຳ.” 

 14 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົກື່ຳວວື່ຳ, 

   “ອິສຣາເອນ ເອີຍ! ເຈົໍ້ຳຍງັເປັນຜ ໍ້ນ ໍ້ອຍ ແລະອື່ອນແອ 

  ແຕື່ຢື່ຳສ ື່ຢໍ້ຳນ ເພຳະເຮົຳຈະຊື່ອຍເຈົໍ້ຳ 

   ເຮົຳຄ  ພຣະເຈົ້າ ອງົບ ລິສດຸຂອງ ອິສຣາເອນ  

  ເຮົຳເປັນຜ ໍ້ຊື່ອຍໄຖື່ເອົຳພວກເຈົໍ້ຳໃຫໍ້ພ ົໍ້ນໄພ. 

 15 ເຮົຳຈະເຮັດໃຫໍ້ເຈົໍ້ຳເປັນເໝ ອນເຄ ື່ ອງໄຖຄຳດ 

   ທີື່ ຍງັໃໝື່ ແລະແຫລມຄມົ 

  ເຈົໍ້ຳຈະທບັ ແລະທ  ຳລຳຍພ ທງັຫລຳຍ 

   ພ ນ ໍ້ອຍທງັຫລຳຍຈະຖ ກບດົໃຫໍ້ເປັນຝຸື່ນ. 

 16 ເຮົຳຈະຈບັໂຍນພວກມນັຂ ໍ້ນເທິງອຳກຳດ 

   ເໝ ອນເຂົໍ້ຳລີບທີື່ ພດັຈຳກກະດ ົໍ້ງຟດັ 

  ລມົ ແລະລມົພະຍຈຸະພດັມນັກະຈດັກະຈຳຍໄປ 

   ແຕື່ເຈົໍ້ຳຈະມຄີວຳມສກຸ ຍໍ້ອນວື່ຳເຮົຳເປັນ ພຣະເຈົ້າ ຂອງເຈົໍ້ຳ 

  ແລໍ້ວເຈົໍ້ຳຈະກື່ຳວສນັລະເສີນເຮົຳ 

   ພຣະເຈົ້າ ອງົບ ລິສດຸຂອງ ອິສຣາເອນ. 
 17 ເມ  ື່ອໄພື່ພນົຜ ໍ້ຍຳກຈນົຂອງເຮົຳຕໍ້ອງກຳນນ  ໍ້ຳ 

   ເມ  ື່ອຄ ຂອງພວກເຂົຳແຫໍ້ງຍໍ້ອນວື່ຳຫິວນ  ໍ້ຳ 

  ເຮົຳຄ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະຕອບຄ  ຳອໍ້ອນວອນຂອງພວກເຂົຳ 

   ເຮົຳຄ  ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ອິສຣາເອນ ຈະບ ື່ ປະຖິໍ້ມພວກເຂົຳ. 
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 18 ເຮົຳຈະເຮັດໃຫໍ້ແມ ື່ນ  ໍ້ຳໄຫລຜື່ຳນຫວົພ ໂລໍ້ນ 

   ແລະໃຫໍ້ນ  ໍ້ຳພໄຸຫລອອກໃນຮື່ອມພ  

  ຈະເຮັດໃຫໍ້ຖິື່ ນແຫໍ້ງແລໍ້ງກນັດຳນມໜີອງນ  ໍ້ຳ 

   ແລະໃຫໍ້ດນິແຫໍ້ງມນີ  ໍ້ຳອອກບ ື່ . 

 19 ຈະໃຫໍ້ຕ ົໍ້ນສນົ ຕ ົໍ້ນກະຖນິເທດ ຕ ົໍ້ນນ  ໍ້ຳມນັຂຽວ 

   ແລະຕ ົໍ້ນໝຳກກອກເທດເກດີຂ ໍ້ນໃນຖິື່ ນແຫໍ້ງແລໍ້ງກນັດຳນ 

  ໃນບື່ອນກໍ້ຽງແປນຈະກຳຍເປັນປື່ຳຕ ົໍ້ນສນົ. 

 20 ຄນົທງັຫລຳຍຈະເຫັນ ແລະຮ ໍ້ວ ື່ຳ 

   ແມ ື່ນເຮົຳຄ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົກະທ  ຳກຳນນີໍ້ 

  ພວກເຂົຳຈະເຂົໍ້ຳໃຈພໍ້ອມກນັວື່ຳ 

   ແມ ື່ນ ພຣະເຈົ້າ ອງົບ ລິສດຸຂອງ ອິສຣາເອນ ຊງົໃຫໍ້ບງັເກດີຂ ໍ້ນ.” 

ພຣະຜ ້ເປັນເຈົ້າຊົງທ້າທາຍພະທຽມ 
 21-22 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຄ ເຈົໍ້ຳຊວີດິຂອງ ອິສຣາເອນ ຊງົກື່ຳວດ ັື່ງນີໍ້, 

   “ພະຂອງຊນົຊຳດທງັຫລຳຍເອີຍ ຈ ົື່ງນ  ຳຫລກັຖຳນ ແລະຂ ໍ້ໂຕໍ້ຖຽງ 

  ທີື່ ດຂີອງເຈົໍ້ຳມຳທີື່ ນີໍ້ 

   ໃຫໍ້ທ  ຳນວຳຍວື່ຳແມ ື່ນຫຍງັຈະເກດີຂ ໍ້ນ 

  ຈ ົື່ງອະທິບຳຍເຫດກຳນໃນອະດດີໃຫໍ້ເຮົຳຮ ໍ້ 

   ແລະຈ ົື່ງບອກວື່ຳມນັເປັນຂ ໍ້ນມຳໄດໍ້ຢື່ຳງໃດ 

  ເພ ື່ ອເຮົຳຈະໄດໍ້ຮ ໍ້ເມ  ື່ອມນັເກດີຂ ໍ້ນ. 

 23 ຈ ົື່ງບອກເຮົຳວື່ຳຕ ື່ ໄປນີໍ້ແມ ື່ນຫຍງັຈະເກດີຂ ໍ້ນ 

   ເພ ື່ ອເຮົຳຈະໄດໍ້ຮ ໍ້ວ ື່ຳເຈົໍ້ຳເປັນພະ! 

  ຈ ົື່ງເຮັດດ ີຫລ ເຮັດຮໍ້ຳຍ 

   ເພ ື່ ອເຮົຳຈະໄດໍ້ຢໍ້ຳນ ແລະຕ ື່ ນຕກົໃຈ. 

 24 ກຳນກະທ  ຳຂອງພວກເຈົໍ້ຳກ ບ ື່ ມຫີຍງັ 

   ແລະພວກເຈົໍ້ຳບ ື່ ມຫີຍງັເລີຍ 

  ຄນົທງັຫລຳຍທີື່ ຂຳບໄຫວໍ້ເຈົໍ້ຳກ ໜໍ້ຳກຽດຊງັ! 

 25 ເຮົຳໄດໍ້ເລ ອກເອົຳຄນົໜ ື່ ງຈຳກທິດຕຳເວັນອອກ 

   ເຂົໍ້ຳມຳທຳງເໜ ອ 

  ລຳວຈະຢຽບຢ ື່ຳພວກຜ ໍ້ປກົຄອງເໝ ອນກບັຢຽບຂີໍ້ຕມົ 

   ເໝ ອນຊື່ຳງປັໍ້ນໝ ໍ້ຢຽບດນິໜຽວ. 

 26 ໃຜຈະບອກເຮົຳລື່ວງໜໍ້ຳ 

   ຫລ ທ  ຳນວຳຍວື່ຳສິື່ ງນີໍ້ຈະເກດີຂ ໍ້ນ 

  ເພ ື່ ອເຮົຳຈະໄດໍ້ກ ື່ຳວວື່ຳຖ ກຕໍ້ອງແລໍ້ວ 
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   ບ ື່ ມໃີຜເວົໍ້ຳເຖງິເລ ື່ ອງນີໍ້ 

  ບ ື່ ມໃີຜໄດໍ້ຍນິເຈົໍ້ຳເວົໍ້ຳເລ ື່ ອງນີໍ້ເລີຍ! 

 27 ເຮົຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເປັນຜ ໍ້ທ  ຳອິດທີື່ ບອກຂື່ຳວແກື່ຊຳວ ຊີໂອນ  

   ຄ ເຢຣ ຊາເລັມ ເພ ື່ ອວື່ຳ 

  ປະຊຳຊນົຂອງເຈົໍ້ຳຈະມຳ! ພວກເຂົຳຈະກບັມຳບໍ້ຳນ! 

 28 ເມ  ື່ອເຮົຳຫລຽວເບິື່ ງພະທງັຫລຳຍ 

   ກ ບ ື່ ມຜີ  ໍ້ໃດປຳກເວົໍ້ຳ 

  ບ ື່ ມໃີຜຕອບຄ  ຳຖຳມຂອງເຮົຳ. 

 29 ພະທງັຫລຳຍເຫລົື່ ຳນີໍ້ບ ື່ ມປີະໂຫຍດ 

   ມນັເຮັດຫຍງັບ ື່ ໄດໍ້ເລີຍ 

  ຮ ບເຄົຳລບົຂອງພວກເຂົຳໃຊໍ້ກຳນບ ື່ ໄດໍ້ແລະບ ື່ ມລິີດເດດ.” 

ບົດທີ 42 
ຜ ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະຜ ້ເປັນເຈົ້າ 

 1 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົກື່ຳວວື່ຳ 

   ນີໍ້ແມ ື່ນຜ ໍ້ຮບັໃຊໍ້ຂອງເຮົຳ ຜ ໍ້ທີື່ ເຮົຳອ ໍ້ມຊ  

  ຜ ໍ້ທີື່ ເຮົຳເລ ອກເອົຳໄວໍ້ດໍ້ວຍຄວຳມພ ພຣະໄທ 

   ເຮົຳໃຫໍ້ລຳວມອີ  ຳນຳດອນັບ ລິສດຸ 

  ລຳວຈະນ  ຳຄວຳມຍດຸຕທິ  ຳໄປຍງັຊນົຊຳດທງັຫລຳຍ. 

 2 ລຳວຈະບ ື່ ຮ ໍ້ອງ ຫລ ເປັື່ ງສຽງອອກໄປ 

   ຫລ ຈະບ ື່ ປື່ຳວປະກຳດຕຳມຖະໜນົຫນົທຳງ. 

 3 ຕ ົໍ້ນອ ໍ້ທີື່ ບວມຊ  ໍ້ຳແລໍ້ວເພິື່ ນຍງັບ ື່ ເຮັດໃຫໍ້ຂຳດ 

   ຕະກຽງໃກໍ້ຈະມອດແລໍ້ວ ເພິື່ ນຍງັບ ື່ ເຮັດໃຫໍ້ມອດ 

  ຈະນ  ຳເອົຳຄວຳມຍດຸຕທິ  ຳອນັທື່ຽງແທໍ້ຖຳວອນໄປໃຫໍ້ຄນົທງັປວງ. 

 4 ລຳວຈະບ ື່ ສ ນເສຍຄວຳມຫວງັ ຫລ ຄວຳມກໍ້ຳຫຳນ 

   ຈະຕ ັໍ້ງຄວຳມຍດຸຕທິ  ຳໄວໍ້ໃນໂລກ 

  ແຜື່ນດນິທີື່ ຫື່ຳງໄກຈະລ ຄອຍຄ  ຳສອນຂອງລຳວດໍ້ວຍຄວຳມຮໍ້ອນຮນົ.” 

 5 ພຣະເຈົ້າ ຊງົສໍ້ຳງທໍ້ອງຟໍ້ຳ ແລະກຳງມນັອອກໄປ 

   ຊງົຕກົແຕື່ງໂລກ ແລະທກຸໆ ສິື່ ງທີື່ ມຊີວີດິ 

  ຊງົໃຫໍ້ຊວີດິແລະລມົຫຳຍໃຈແກື່ຄນົທງັປວງ 

   ແລະບດັນີໍ້ ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົກື່ຳວຕ ື່ ຜ ໍ້ຮບັໃຊໍ້ຂອງພຣະອງົວື່ຳ, 

 6 “ເຮົຳພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ເອີໍ້ນເຈົໍ້ຳມຳ ແລະໃຫໍ້ອ  ຳນຳດແກື່ເຈົໍ້ຳ 

   ເພ ື່ ອໃຫໍ້ຄວຳມມຸ ື່ງໝຳຍຂອງເຮົຳສ  ຳເລັດຜນົແລະຖ ກຕໍ້ອງ 
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  ເຮົຳຈະໃຫໍ້ມສີ  ຳພນັທະໄມຕກີບັຊນົຊຳດທງັປວງ 

   ແລະເຈົໍ້ຳຈະນ  ຳເອົຳຄວຳມສະຫງ ື່ຳລຳສີມຳຍງັປະຊຳຊຳດ. 

 7 ເຈົໍ້ຳຈະເຮັດໃຫໍ້ຄນົຕຳບອດເຫັນຮຸື່ງ 

   ແລະຈະປື່ອຍຜ ໍ້ທີື່ ຢ ື່ໃນຄກຸມ  ດເປັນອິດສະຫລະ 

 8 ນີໍ້ຄ ພຣະນຳມຂອງເຮົຳ ແມ ື່ນເຮົຳຜ ໍ້ດຽວເທົື່ ຳນ ັໍ້ນທີື່ ເປັນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ເຮົຳຈະບ ື່ ແບື່ງປນັພຣະລດັສະໝີຂອງເຮົຳໃຫໍ້ພະອ ື່ ນ 

  ແລະຈະບ ື່ ແບື່ງປນັຄວຳມສນັລະເສີນໃຫໍ້ຮ ບເຄົຳລບົ. 

 9 ສິື່ ງທີື່ ເຮົຳໄດໍ້ກ ື່ຳວທ  ຳນວຳຍໄວໍ້ໄດໍ້ກຳຍເປັນຈງິແລໍ້ວ 

   ບດັນີໍ້ເຮົຳຈະບອກສິື່ ງໃໝືໆ່  ແກື່ເຈົໍ້ຳ 

  ກື່ອນທີື່ ສິື່ ງເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນຈະໄດໍ້ເກດີຂ ໍ້ນ.” 

ເພງສັນລະເສີນ 
 10 ຈ ົື່ງຮໍ້ອງເພງບດົໃໝື່ຖວຳຍ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ທົື່ວໂລກຈ ົື່ງຮໍ້ອງເພງສນັລະເສີນພຣະອງົ! 

  ພວກເຈົໍ້ຳທີື່ ແລື່ນເຮ ອໃນທະເລ 

   ຈ ົື່ງສນັລະເສີນພຣະອງົ 

  ທກຸໆ ສິື່ ງທີື່ ຊງົສໍ້ຳງໄວໍ້ໃນທະເລ ຈ ົື່ງສນັລະເສີນພຣະອງົ 

   ແຜື່ນດນິທີື່ ຢ ື່ຫື່ຳງໄກ ແລະທກຸໆ ຄນົໃນທີື່ ນ ັ ໍ້ນ 

  ຈ ົື່ງສນັລະເສີນພຣະອງົ. 

 11 ຖິື່ ນແຫໍ້ງແລໍ້ງກນັດຳນ ແລະຫວົເມ  ອງທງັຫລຳຍ 

   ຈ ົື່ງສນັລະເສີນພຣະອງົ 

  ປະຊຳຊນົ ເກດາ ຈ ົື່ງສນັລະເສີນພຣະອງົ 

   ຜ ໍ້ທີື່ ຢ ື່ໃນເມ  ອງ ເສລາ ຈ ົື່ງຮໍ້ອງໂຮມ ື່ວນຊ ື່ ນຈຳກເທິງຈອມພ . 

 12 ຜ ໍ້ທີື່ ຢ ື່ໃນປະເທດຫື່ຳງໄກ 

   ຈ ົື່ງຖວຳຍຄ  ຳສນັລະເສີນແລະສະຫງ ື່ຳລຳສີແດື່ພຣະອງົ. 

 13 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ສະເດັດອອກໄປຕ ື່ ສ ໍ້ເໝ ອນວລິະບ ລດຸ 

   ພຣະອງົຊງົຕຽມພໍ້ອມ ແລະຮໍ້ອນຮນົໃນກຳນຕ ື່ ສ ໍ້ 

  ຊງົເປັື່ ງສຽງສ ັື່ງຮບົ 

   ຊງົສະແດງລິດທຳນພຸຳບຕ ື່ໜໍ້ຳພວກສດັຕ . 

ພຣະເຈົ້າຊົງສັນຍາຈະຊູ່ອຍໄພູ່ພົນຂອງພຣະອົງ 
 14 ພຣະເຈົ້າ ຊງົກື່ຳວວື່ຳ, 

   “ເຮົຳໄດໍ້ມດິງຽບຢ ື່ເຫິງນຳນແລໍ້ວ 

  ເຮົຳບ ື່ ໄດໍ້ຕອບໄພື່ພນົຂອງເຮົຳ 

   ແຕື່ບດັນີໍ້ໄດໍ້ມຳເຖງິແລໍ້ວ 
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  ເຮົຳຈະຮໍ້ອງອອກມຳເໝ ອນຍງິກ  ຳລງັອອກລ ກ. 

 15 ເຮົຳຈະທ  ຳລຳຍພ ນ ໍ້ອຍພ ໃຫຍື່ທງັຫລຳຍ 

   ຈະໃຫໍ້ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ ແລະຫຍໍ້ຳຫື່ຽວແຫໍ້ງຕຳຍໄປ 

  ຈະໃຫໍ້ແມ ື່ນ  ໍ້ຳກຳຍເປັນເກຳະດອນ 

   ແລະໃຫໍ້ສະທງັຫລຳຍແຫໍ້ງໄປ. 

 16 ເຮົຳຈະຈ ງຄນົຕຳບອດຂອງເຮົຳ 

   ໄປຕຳມທຳງທີື່ ພວກເຂົຳບ ື່ ເຄີຍໄປ 

  ຈະໃຫໍ້ຄວຳມມ ດຂອງພວກເຂົຳກຳຍເປັນແສງສະຫວື່ຳງ 

   ແລະຈະໃຫໍ້ບື່ອນສ ງຕ  ື່ຳເປັນບື່ອນຮຳບພຽງ 

  ສິື່ ງເຫລົື່ ຳນີໍ້ເຮົຳຈະຕໍ້ອງກະທ  ຳ. 

 17 ຄນົທງັຫລຳຍທີື່ ເຊ ື່ ອຖ ໃນຮ ບເຄົຳລບົ 

   ຜ ໍ້ທີື່ ຖ ຮ ບພະນ ັໍ້ນເປັນພະຂອງຕນົນ ັໍ້ນ 

  ຈະອບັອຳຍຂຳຍໜໍ້ຳ ແລະເສຍສກັສີ.” 

ອິສຣາເອນບໍ່ຍອມຮັບບົດຮຽນ 
 18 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົກື່ຳວວື່ຳ, 

   “ຄນົຫ ໜວກເອີຍ ຈ ົື່ງຟງັເດ!ີ 

  ພວກເຈົໍ້ຳຜ ໍ້ຕຳບອດເອີຍ ຈ ົື່ງຟງັຄກັ ໆ! 

 19 ໃຜເປັນຄນົຕຳບອດກວື່ຳຜ ໍ້ຮບັໃຊໍ້ຂອງເຮົຳ? 

   ແລະໃຜຫ ໜວກໜກັກວື່ຳຄນົສ ົື່ງຂື່ຳວທີື່ ເຮົຳໃຊໍ້ໄປ? 

 20 ອິສຣາເອນ ເອີຍ! ເຈົໍ້ຳໄດໍ້ເຫັນຫລຳຍຢື່ຳງ ແຕື່ບ ື່ ຮ  ໍ້ທີບຫຍງັເລີຍ 

   ເຈົໍ້ຳມຫີ ສ  ຳລບັຟງັ ແຕື່ເຈົໍ້ຳໄດໍ້ຍນິຫຍງັແດື່? 

 21 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົມພີຣະປະສງົຢື່ຳງແຮງກໍ້ຳຢຳກຊື່ອຍພວກເຂົຳໃຫໍ້ພ ົໍ້ນໄພ 

   ຈ ື່ງໄດໍ້ແຕື່ງຕ ັໍ້ງຄ  ຳສ ັື່ງສອນຂອງພຣະອງົຢື່ຳງມກີຽດ. 

 22 ແຕື່ໄພື່ພນົຂອງພຣະອງົໄດໍ້ຖ ກເຂົຳປຸໍ້ນ 

   ຖ ກເຂົຳຈບັຂງັໄວໍ້ໃນຫໍ້ອງມ  ດ 

  ແລະເອົຳເຊ ື່ ອງໄວໍ້ໃນຄກຸ 

   ພວກເຂົຳຖ ກລກັ ແລະປຸໍ້ນເອົຳໄປ 

  ໂດຍບ ື່ ມໃີຜມຳຊື່ອຍເຫລ ອເລີຍ. 

 23 ມໃີຜໃນພວກເຈົໍ້ຳຈະຟງັເລ ື່ ອງນີໍ້ແດື່? 

   ຕ ື່ ແຕື່ນີໍ້ໄປພວກເຈົໍ້ຳຈະຕ ັໍ້ງໃຈຟງັບ ? 

 24 ໃຜມອບ ອິສຣາເອນ ໃຫໍ້ແກື່ພວກປຸໍ້ນ? 

   ແມ ື່ນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເອງເປັນຜ ໍ້ມອບ ຍໍ້ອນເຮົຳ 

  ເຮັດບຳບຕ ື່ ສ ໍ້ພຣະອງົ! 
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   ພວກເຮົຳບ ື່ ໄດໍ້ດ  ຳເນນີຊວີດິຕຳມປະສງົຂອງພຣະອງົ 

  ຫລ ບ ື່ ເຊ ື່ ອຟງັຄ  ຳສ ັື່ງສອນທີື່ ພຣະອງົຊງົບອກ. 

 25 ສະນ ັໍ້ນ ພຣະອງົຈ ື່ງຊງົພຣະພິໂລດພວກເຮົຳ 

   ແລະຊງົໃຫໍ້ປະສບົກບັໄພສງົຄຳມຢື່ຳງຮໍ້ຳຍແຮງ 

  ຄວຳມໂກດຮໍ້ຳຍຂອງພຣະອງົຮໍ້ອນໄປທົື່ວທງັ ອິສຣາເອນ ເໝ ອນດ ັື່ງໄຟເຜົຳ 

   ແຕື່ພວກເຮົຳບ ື່ ໄດໍ້ຮ ໍ້ວ ື່ຳມຫີຍງັເກດີຂ ໍ້ນ 

  ແລະບ ື່ ສນົໃຈໃນເລ ື່ ອງນີໍ້ເລີຍ. 

ບົດທີ 43 
ພຣະເຈົ້າຊົງຊູ່ອຍໄພູ່ພົນຂອງພຣະອົງ 

 1 ອິສຣາເອນ ເອີຍພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ອງົຊງົສໍ້ຳງເຈົໍ້ຳໄດໍ້ກ ື່ຳວວື່ຳ, 

   “ຢື່ຳສ ື່ຢໍ້ຳນ ເຮົຳຈະຄຸໍ້ມຄອງເຈົໍ້ຳ 

  ເຮົຳໄດໍ້ເອີໍ້ນເຈົໍ້ຳຕຳມຊ ື່ ເຮົຳໄດໍ້ໄຖື່ພວກເຈົໍ້ຳມຳເປັນຄນົຂອງເຮົຳ. 

 2 ເມ  ື່ອເຈົໍ້ຳຜື່ຳນໄຟ ຫລ ລອຍນ  ໍ້ຳເລິກ ເຮົຳກ ຈະຢ ື່ນ  ຳເຈົໍ້ຳ 

   ເຈົໍ້ຳຈ ື່ ງຈະຜື່ຳນພ ົໍ້ນຄວຳມຍຳກລ  ຳບຳກໄປໄດໍ້ 

  ເມ  ື່ອເຈົໍ້ຳຍື່ຳງຜື່ຳນໄຟໄປ ມນັຈະບ ື່ ໄໝໍ້ເຈົໍ້ຳ 

   ເຈົໍ້ຳຈະຜື່ຳນຝື່ຳຄວຳມຫຍຸໍ້ງຍຳກເຫລົື່ ຳນີໍ້ໄປໄດໍ້. 

 3 ເພຳະວື່ຳເຮົຳເປັນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງເຈົໍ້ຳ 

   ຄ  ພຣະເຈົ້າ ອງົບ ລິສດຸຂອງ ອິສຣາເອນ ອງົຊງົຊື່ອຍເຈົໍ້ຳໃຫໍ້ລອດພ ົໍ້ນ 

  ເຮົຳຈະໃຫໍ້ ເອຢິບ ເປັນຄື່ຳໄຖື່ຂອງເຈົໍ້ຳ 

   ຈະໃຫໍ້ ເອທີໂອເປຍ ແລະ ເສບາ ເປັນຄື່ຳແລກປື່ຽນເອົຳເຈົໍ້ຳ. 

 4 ແລະເອົຳຊນົຊຳດທງັປວງແລກກບັຊວີດິຂອງເຈົໍ້ຳ 

   ເພຳະວື່ຳເຈົໍ້ຳມຄີນຸຄື່ຳສ  ຳລບັເຮົຳ 

  ເຮົຳເປັນຜ ໍ້ໃຫໍ້ກຽດແລະຮກັເຈົໍ້ຳ. 

 5 ຢື່ຳສ ື່ຢໍ້ຳນ ເພຳະວື່ຳເຮົຳຈະຢ ື່ນ  ຳເຈົໍ້ຳ! 

   ເຮົຳຈະໂຮມເອົຳຍຳດຕພິງົພນັຂອງເຈົໍ້ຳມຳຈຳກ 

  ທິດຕຳເວັນອອກແລະທິດຕຳເວັນຕກົ. 

 6 ເຮົຳຈະບອກໃຫໍ້ທິດເໜ ອປື່ອຍພວກເຂົຳໄປ 

   ແລະບອກບ ື່ ໃຫໍ້ທິດໃຕໍ້ຖື່ວງດ ງເຂົຳໄວໍ້ 

  ຈ ົື່ງປື່ອຍໃຫໍ້ໄພື່ພນົຂອງເຮົຳມຳແຕື່ທີື່ ໄກເສຍ 

   ຄ ມຳຈຳກທກຸພຳກສື່ວນຂອງໂລກ. 

 7 ພວກເຂົຳເປັນຄນົພິເສດຂອງເຮົຳເອງ 

   ເຮົຳໄດໍ້ສໍ້ຳງພວກເຂົຳເພ ື່ ອນ  ຳກຽດມຳສ ື່ເຮົຳ.” 
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ອິສຣາເອນເປັນພະຍານຂອງພຣະຜ ້ເປັນເຈົ້າ 

 8 ພຣະເຈົ້າ ຊງົກື່ຳວວື່ຳ, 

   “ຈ ົື່ງເອີໍ້ນເອົຳ ໄພື່ພນົຂອງເຮົຳມຳຍງັສຳນ 

  ພວກເຂົຳມຕີຳ ແຕື່ບ ື່ ເຫັນຮຸື່ງ 

   ມຫີ  ແຕື່ບ ື່ ໄດໍ້ຍນິ. 

 9 ຈ ົື່ງເອີໍ້ນເອົຳຊນົຊຳດທງັຫລຳຍມຳພິສ ດເບິື່ ງ 

   ວື່ຳພະໃດຂອງພວກເຂົຳໄດໍ້ບອກເຫດກຳນລື່ວງໜໍ້ຳ 

  ແລະໄດໍ້ທ  ຳນວຳຍໃນສິື່ ງທີື່ ກ  ຳລງັຈະເກດີຂ ໍ້ນດຽວນີໍ້ 

   ໃຫໍ້ພະເຫລົື່ ຳນີໍ້ນ  ຳເອົຳພະຍຳນມຳເບິື່ ງ 

  ເພ ື່ ອຢ ັໍ້ງຢ ນວື່ຳຕນົຖ ກຕໍ້ອງ 

   ແລະຄ  ຳເວົໍ້ຳຂອງຕນົເປັນຈງິຫລ ບ ື່? 

 10 ຊຳວ ອິສຣາເອນ ເອີຍ! ເຈົໍ້ຳເປັນພະຍຳນຂອງເຮົຳ 

   ເຮົຳເລ ອກເອົຳເຈົໍ້ຳເປັນຊນົຊຳດຮບັໃຊໍ້ເຮົຳ 

  ເພ ື່ ອເຈົໍ້ຳຈະເຊ ື່ ອໃນຕວົເຮົຳ ແລະຮ ໍ້ຈກັວື່ຳ 

   ເຮົຳເທົື່ ຳນ ັໍ້ນທີື່ ເປັນ ພຣະເຈົ້າ  

  ນອກຈຳກເຮົຳແລໍ້ວບ ື່ ມ ີພຣະເຈົ້າ ອງົອ ື່ ນອີກ 

   ກື່ອນ ແລະຫລງັເຮົຳບ ື່ ເຄີຍມ ີພຣະເຈົ້າ ຈກັເທ ື່ ອ. 

 11 ເຮົຳຜ ໍ້ດຽວເປັນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ຜ ໍ້ດຽວເທົື່ ຳນ ັໍ້ນທີື່ ຊື່ອຍເຈົໍ້ຳໃຫໍ້ພ ົໍ້ນໄພໄດໍ້. 

 12 ເຮົຳໄດໍ້ບອກໄວໍ້ກ ື່ອນແລໍ້ວວື່ຳສິື່ ງນີໍ້ຈະເກດີຂ ໍ້ນ 

   ແລະເຮົຳກ ຈະຊື່ອຍເຈົໍ້ຳ 

  ພະຕື່ຳງປະເທດເຮັດດ ັື່ງນີໍ້ບ ື່ ໄດໍ້ 

   ພວກເຈົໍ້ຳເປັນພະຍຳນຂອງເຮົຳ. 

 13 ເຮົຳເປັນ ພຣະເຈົ້າ ແລະຈະເປັນຢ ື່ຢື່ຳງນີໍ້ຕະຫລອດໄປ 

   ບ ື່ ມໃີຜໜີພ ົໍ້ນອ  ຳນຳດຂອງເຮົຳໄປໄດໍ້ 

  ແລະທງັປື່ຽນແປງກຳນກະທ  ຳຂອງເຮົຳບ ື່ ໄດໍ້.” 

ການໜີຈາກນະຄອນບາບີໂລນ 
 14 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ອງົບ ລິສດຸຂອງ ອິສຣາເອນ  

   ຜ ໍ້ຊງົໄຖື່ເຈົໍ້ຳໃຫໍ້ພ ົໍ້ນໄພຊງົກື່ຳວວື່ຳ, 

  “ເພ ື່ ອຊື່ອຍເຈົໍ້ຳ ເຮົຳຈະສ ົື່ງກອງທບັໄປໂຈມຕ ີບາບີໂລນ  

   ຈະທ  ຳລຳຍປະຕ ເມ  ອງ ແລະສຽງໂຮຮໍ້ອງຂອງປະຊຳຊນົ 

  ຈະກຳຍເປັນສຽງຮໍ້ອງໄຫໍ້ໂອຍຄຳງ. 

 15 ເຮົຳເປັນພຣະຜ ໍ້ປນັເຈົໍ້ຳອງົບ ລິສດຸຂອງເຈົໍ້ຳ 
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   ອິສຣາເອນ ເອີຍ ເຮົຳໄດໍ້ສໍ້ຳງເຈົໍ້ຳ ແລະເຮົຳເປັນເຈົໍ້ຳຊວີດິຂອງເຈົໍ້ຳ.” 

 16 ຕ ັໍ້ງແຕື່ເຫິງນຳນມຳແລໍ້ວພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ຊງົສໍ້ຳງທຳງໃນທະເລ 

   ຄ ສໍ້ຳງທຳງໃນຄ ໍ້ນນ  ໍ້ຳສ ງ. 

 17 ພຣະອງົຊງົນ  ຳກອງທບັອນັເຂັໍ້ມແຂງ 

   ມລີດົຮບົ ແລະມ ໍ້ຳໄປທ  ຳລຳຍພວກເຂົຳ 

  ພວກເຂົຳຈ ື່ງລ ົໍ້ມລງົແລະລກຸຂ ໍ້ນບ ື່ ໄດໍ້ 

   ເປັນເໝ ອນໄຟທຽນທີື່ ມອດແລໍ້ວ! 

 18 ແຕື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົກື່ຳວວື່ຳ 

   ຢື່ຳຈດົຈ  ຳເລ ື່ ອງທີື່ ລື່ວງມຳແລໍ້ວ 

  ຫລ ວພິຳກວຈິຳນໃນສິື່ ງທີື່ ເກດີຂ ໍ້ນແລໍ້ວ. 

 19 ຈ ົື່ງເຝົໍ້ຳເບິື່ ງສິື່ ງໃໝືໆ່  ທີື່ ເຮົຳຈະກະທ  ຳນີໍ້ 

   ມນັກ  ຳລງັຈະເກດີຂ ໍ້ນແລໍ້ວ ເຈົໍ້ຳຈະເຫັນດຽວນີໍ້ລະ! 

  ເຮົຳຈະສໍ້ຳງທຳງຜື່ຳນຖິື່ ນແຫໍ້ງແລໍ້ງກນັດຳນ 

   ແລະຈະໃຫໍ້ມແີມ ື່ນ  ໍ້ຳຢ ື່ໃນທີື່ ນ ັ ໍ້ນ. 

 20 ແມ ື່ນແຕື່ສດັປື່ຳກ ຈະໃຫໍ້ກຽດເຮົຳ 

   ພວກໝຳປື່ຳແລະນກົກະຈອກເທດກ ຈະສນັລະເສີນເຮົຳ 

  ເພຳະວື່ຳເຮົຳໄດໍ້ໃຫໍ້ນ  ໍ້ຳໄຫລຜື່ຳນຖິື່ ນແຫໍ້ງແລໍ້ງກນັດຳນ 

   ເພ ື່ ອໃຫໍ້ນ  ໍ້ຳແກື່ໄພື່ພນົທີື່ ເຮົຳໄດໍ້ເລ ອກໄວໍ້. 

 21 ພວກເຂົຳເປັນໄພື່ພນົທີື່ ເຮົຳສໍ້ຳງເພ ື່ ອເຮົຳເອງ 

   ພວກເຂົຳຈະຮໍ້ອງເພງສນັລະເສີນເຮົຳ!” 

ບາບຂອງອິສຣາເອນ 
 22 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົກື່ຳວວື່ຳ, 

   “ອິສຣາເອນ ເອີຍ ເຈົໍ້ຳບ ື່ ໄດໍ້ຂຳບໄຫວໍ້ເຮົຳ 

  ເຈົໍ້ຳບ ື່ ໄດໍ້ເມ  ື່ອຍຍໍ້ອນເຮົຳ. 

 23 ເຈົໍ້ຳບ ື່ ໄດໍ້ນ  ຳເອົຳແບໍ້ມຳເຜົຳບ ຊຳເຮົຳ 

   ບ ື່ ໄດໍ້ເຜົຳບ ຊຳເພ ື່ ອເປັນກຽດແກື່ເຮົຳ 

  ເຮົຳບ ື່ ໄດໍ້ໃຫໍ້ເຈົໍ້ຳບວົລະບດັເຮົຳດໍ້ວຍເຄ ື່ ອງຖວຳຍບ ຊຳ 

   ຫລ ໃຫໍ້ເຈົໍ້ຳອິດເມ  ື່ອຍດໍ້ວຍເຄ ື່ ອງຫອມບ ຊຳ. 

 24 ພວກເຈົໍ້ຳບ ື່ ໄດໍ້ຊ ໍ້ເຄ ື່ ອງຫອມສ  ຳລບັເຮົຳ 

   ຫລ ບ ື່ ໄດໍ້ເຮັດໃຫໍ້ເຮົຳພ ໃຈດໍ້ວຍໄຂມນັສດັ 

  ແຕື່ໄດໍ້ໃຫໍ້ເຮົຳຮບັພຳລະດໍ້ວຍເລ ື່ ອງບຳບຂອງເຈົໍ້ຳ 

   ເຮົຳອິດເມ  ື່ອຍຍໍ້ອນຄວຳມຜິດຂອງເຈົໍ້ຳ. 

 25 ເຮົຳເປັນ ພຣະເຈົ້າ ຜ ໍ້ລ ບລໍ້ຳງບຳບຂອງເຈົໍ້ຳ 
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   ເຮົຳເຮັດດ ັື່ງນີໍ້ຍໍ້ອນເຫັນແກື່ເຮົຳເອງ 

  ເຮົຳຈະບ ື່ ຈດົຈ  ຳບຳບຂອງພວກເຈົໍ້ຳໄວໍ້. 

 26 ພວກເຮົຳພຳກນັໄປຍງັສຳນຕດັສິນເທຳະ 

   ເພ ື່ ອພິສ ດເບິື່ ງວື່ຳເຈົໍ້ຳ ຖ ກຫລ ຜິດ. 

 27 ບນັພະບ ລດຸແຕື່ເກົື່ ຳກ ື່ອນຂອງເຈົໍ້ຳໄດໍ້ເຮັດບຳບ 

   ພວກຜ ໍ້ນ  ຳກ ໄດໍ້ເຮັດບຳບຕ ື່ ສ ໍ້ເຮົຳ. 

 28 ພວກຜ ໍ້ປກົຄອງກ ໝິື່ ນປະໝຳດສະຖຳນທີື່ ສກັສິດຂອງເຮົຳ 

   ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ເຮົຳຈ ື່ງທ  ຳລຳຍ ອິສຣາເອນ  

  ແລະປື່ອຍໃຫໍ້ພວກເຂົຳໝິື່ ນປະໝຳດໄພື່ພນົຂອງເຮົຳເອງ.” 

ບົດທີ 44 
ພຣະຜ ້ເປັນເຈົ້າຊົງເປັນພຣະເຈົ້າແຕູ່ອົງດຽວ 

 1 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົກື່ຳວວື່ຳ, 

   “ບດັນີໍ້ ອິສຣາເອນ ຜ ໍ້ຮບັໃຊໍ້ຂອງເຮົຳ 

  ແລະເຊ ໍ້ອສຳຍ ຢາໂຄບ ໄພື່ພນົທີື່ ເຮົຳເລ ອກໄວໍ້ ຈ ົື່ງຟງັເດີໍ້. 

 2 ເຮົຳເປັນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ອງົຊງົສໍ້ຳງເຈົໍ້ຳ 

   ເຮົຳຊື່ອຍເຫລ ອເຈົໍ້ຳຕ ັ ໍ້ງແຕື່ຢ ື່ໃນທໍ້ອງ 

  ຢື່ຳສ ື່ຢໍ້ຳນ ເພຳະວຳເຈົໍ້ຳເປັນຜ ໍ້ຮບັໃຊໍ້ຂອງເຮົຳ 

   ເປັນໄພື່ພນົທີື່ ເຮົຳໄດໍ້ມອບຄວຳມສດັຊ ື່ ແລະເລ ອກເອົຳໄວໍ້. 

 3 ເຮົຳຈະເທນ  ໍ້ຳລງົເທິງແຜື່ນດນິທີື່ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ 

   ແລະເຮັດໃຫໍ້ນ  ໍ້ຳໄຫລໄປໃນຖິື່ ນແຫໍ້ງແລໍ້ງກນັດຳນ 

  ຈະເທອ  ຳນຳດອນັບ ລິສດຸຂອງເຮົຳລງົເທິງລ ກຫລຳນເຈົໍ້ຳ 

   ແລະອວຍໄຊໃຫໍ້ພອນເຊ ໍ້ອສຳຍຂອງເຈົໍ້ຳ. 

 4 ພວກເຂົຳຈະງອກງຳມຂ ໍ້ນເໝ ອນຫຍໍ້ຳແຄມນ  ໍ້ຳ 

   ເໝ ອນຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ໃກ ໍ້ສຳຍນ  ໍ້ຳໄຫລລິນ. 

 5 ຄນົຜ ໍ້ໜ ື່ ງອຳດຈະເວົໍ້ຳວື່ຳ ຂໍ້ອຍເປັນຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ພວກເຂົຳຈະຮື່ວມວງົສຳຄະນຳຍຳດກບັ ອິສຣາເອນ  

  ອີກຜ ໍ້ໜ ື່ ງ ຈະຂຽນພຣະນຳມຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໃສື່ແຂນຂອງຕນົ 

   ແລະເອີໍ້ນຕວົເອງວື່ຳເປັນໄພື່ພນົຂອງ ພຣະເຈົ້າ.” 
 6 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ອງົມອີ  ຳນຳດອນັຍິື່ ງໃຫຍື່ 

   ອງົຊງົໄຖື່ແລະຄຸໍ້ມຄອງ ອິສຣາເອນ ກື່ຳວດ ັື່ງນີໍ້: 

  “ເຮົຳເປັນຜ ໍ້ຕ ົໍ້ນ ເປັນຜ ໍ້ປຳຍ ເປັນ ພຣະເຈົ້າ ແຕື່ຜ ໍ້ດຽວ 

   ບ ື່ ມ ີພຣະເຈົ້າ ອງົອ ື່ ນນອກຈຳກເຮົຳ. 
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 7 ມໃີຜແດື່ເຮັດໄດໍ້ຄ ເຮົຳ? 

   ແລະບອກເຫດກຳນຕ ັໍ້ງແຕື່ເລີື່ ມຕ ົໍ້ນທີື່ ເຮົຳໄດໍ້ສໍ້ຳງໂລກ 

  ຈນົເຖງິເວລຳສດຸທໍ້ຳຍໄດໍ້ຢື່ຳງຖ ກຕໍ້ອງ? 

 8 ໄພື່ພນົຂອງເຮົຳເອີຍ ຢື່ຳສ ື່ຢໍ້ຳນເດີໍ້ 

   ເຮົຳໄດໍ້ບອກເລ ື່ ອງທີື່ ຈະເກດີຂ ໍ້ນແກື່ເຈົໍ້ຳ 

  ຕ ັໍ້ງແຕື່ເຫິງນຳນມຳແລໍ້ວແມ ື່ນບ ? 

   ພວກເຈົໍ້ຳເປັນພະຍຳນຂອງເຮົຳ 

  ມ ີພຣະເຈົ້າ ອງົອ ື່ ນນອກຈຳກເຮົຳບ ? 

   ພຣະເຈົ້າ ອງົມອີ  ຳນຳດອນັຍິື່ ງໃຫຍື່ທີື່ ເຮົຳບ ື່ ຮ  ໍ້ມບີ ?” 

ການໄຫວ້ຮ ບເຄົາລົບ 
9ຄນົ ທງັ ປວງ ທີື່  ເຮັດ ຮ ບ ເຄົຳລບົ         ກ  ບ ື່  ມີ ຄນຸຄື່ຳ ຫຍງັ         ພວກ ເຂົຳ ພຳກພ ມ ໃຈ ໃນ ຮ ບ ທີື່  ບ ື່  ມີ ປະ-

ໂຫຍດ ໃນ ທີື່  ສດຸ         ຜ ໍ້ ທີື່  ໄຫວໍ້ ຮ ບ ເຄົຳລບົ ກ  ເປັນ ຄ  ຄນົ ຫ ໜວກ ຕຳບອດ         ແລະ ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ຄວຳມ ອບັອຳຍ 

ຂຳຍໜໍ້ຳ.         

10ກຳນ ຫຼ ື່  ຮ ບ ພະ ສ  ຳລບັ ຂຳບ ໄຫວໍ້ ນີໍ້ ກ  ບ ື່  ເປັນ ປະໂຫຍດ ຫຍງັ.         

11ທກຸ ໆ         ຄນົ ທີື່  ຂຳບ ໄຫວໍ້ 

ຮ ບ ຈະ ເສຍປຽບ         ພວກ ຜ ໍ້ ເຮັດ ຮ ບ ເຄົຳລບົ ກ  ເປັນ ພຽງ ມະນດຸ         ຊ ື່ ງ ບ ື່  ມີ ຫຍງັ ດ ີວເິສດ ໃຫໍ້ ເອົຳ ພວກ ເຂົຳ 

ມຳ ໂຮມ ກນັ ເບິື່ ງ ດ ຸ        ແລໍ້ວ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຢໍ້ຳນ ສ ັື່ນ         ແລະ ອບັອຳຍ ຂຳຍໜໍ້ຳ.          
12ຊື່ຳງ ເຫລັກ ກ  ຈບັບຳຍ ເຫລັກ         ແລະ ຕ ີເຫລັກ ນ ັໍ້ນ ຢ ື່ ໃນ ເຕົຳໄຟ         ແຂນ ອນັ ແຂງແຮງ ຂອງ ລຳວ 

ໄດໍ້ ຕ ີເຫລັກ ເປັນ ຮ ບ ຮື່ຳງ ຕຳມ ຄວຳມ ຕໍ້ອງກຳນ         ລຳວ ຫິວ ເຂົໍ້ຳ ຫິວ ນ  ໍ້ຳ         ແລະ ອິດເມ  ື່ອຍ ຫລຳຍ.         

13ຊື່ຳງ ໄມ ໍ້ ກ  ຂດີ ແທກ ໄມ ໍ້         ແລະ ເຊຳະ ກບົ ໃຫໍ້ ກໍ້ຽງ ດ ີ         ລຳວ ເອົຳ ໄມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ເຮັດ ເປັນ ຮ ບ ຄນົ ທີື່  ມີ ຮ ບ ຮື່ຳງ 

ງຳມ         ແລໍ້ວ ເອົຳ ໄປ ຕ ັໍ້ງ ໄວໍ້ ໃນ ວຫິຳນ.         

14ລຳວ ເລ ອກ ເອົຳ ໄມ ໍ້ ສນົ ໄມ ໍ້ ກ ື່  ຈຳກ ປື່ຳ ມຳ ໃຊໍ້         ພໍ້ອມ ທງັ ປ ກ 

ຕ ົໍ້ນ ແປກ ໄວໍ້ ຖໍ້ຳ ຟໍ້ຳ ຝນົຕກົ ລງົ ມຳ ຫດົ ມນັ ໃຫໍ້ ໃຫຍື່ ຂ ໍ້ນ.         

15ມະນດຸ ໃຊໍ້ ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ເຮັດ ຟ ນ ແດື່         ເຮັດ ຮ ບ 

ເຄົຳລບົ ແດື່         ເອົຳ ດງັໄຟ ຝີງ         ແລະ ອບົ ເຂົໍ້ຳໜມົ ແດື່         ອີກ ສື່ວນ ໜ ື່ ງ ເອົຳ ໄວໍ້ ເຮັດ ຮ ບ ພະ ສ  ຳລບັ ຂຳບ 

ໄຫວໍ້.         

16ເຄິື່ ງ ໜ ື່ ງ ຂອງ ໄມ ໍ້ ແຕື່ ລະ ລ  ຳ         ລຳວ ເອົຳ ໄປ ດງັໄຟ         ແລະ ປີໍ້ງ ຊີໍ້ນ ກນິ ຢື່ຳງ ອີື່ ມ ໜ  ຳ ສ  ຳລຳນ         

ເວລຳ ຝີງ ໄຟ ອບົ ອຸື່ນ ນ ັໍ້ນ ລຳວ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ໄຟ ນີໍ້ ຄກັ ຫລຳຍ         ອຸື່ນ ຫລຳຍ ທີື່  ສດຸ!”         

17ໄມ ໍ້ ທີື່  ເຫລ ອ ລຳວ ເອົຳ 

ເຮັດ ຮ ບ ເຄົຳລບົ         ແລໍ້ວ ກ  ຂຳບ ໄຫວໍ້         ແລະ ອໍ້ອນວອນ ວື່ຳ,         “ພະ ອງົ ຊງົ ເປັນ ພະ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ໂຜດ 

ຊື່ອຍ ຮກັສຳ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ແດື່ທໍ້ອນ.”          
18ຄນົ ໂງ ື່ ຈ ໍ້ຳ ເຊັື່ ນ ນີໍ້         ພວກ ເຂົຳ ບ ື່  ຮ ໍ້ ວື່ຳ ຕນົ ກ  ຳລງັ ເຮັດ ຫຍງັ         ເພຳະ ຕຳກ  ຖ ກ ປິດ         ແລະ ບ ື່  ຮ ໍ້ ຄວຳມ 

ຈງິ.         

19ຜ ໍ້ ເຮັດ ຮ ບ ເຄົຳລບົ ກ  ບ ື່  ມີ ປນັຍຳ ພ  ທີື່  ຈະ ສ  ຳນ ກ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ອຍ ໄດໍ້ ເອົຳ ໄມ ໍ້ ສື່ວນ ໜ ື່ ງ ດງັໄຟ ເພ ື່ ອ ອບົ 

ເຂົໍ້ຳໜມົ         ແລະ ປີໍ້ງ ຊີໍ້ນ ກນິ         ທີື່  ເຫລ ອ ນ ັໍ້ນ ຂໍ້ອຍ ເອົຳ ເຮັດ ຮ ບ ເຄົຳລບົ         ແລໍ້ວ ຂໍ້ອຍ ກ  ກ ົໍ້ມ ລງົ ຂຳບ ໄຫວໍ້ 

ທື່ອນ ໄມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ.”         

20ຄວຳມ ຈງິ ແລໍ້ວ ແມ ື່ນ ລຳວ ກນິ ຂີໍ້ເທົື່ ຳ!         ຄວຳມ ຄິດ ແບບ ໂງ ື່ ໆ         ໄດໍ້ ນ  ຳ ລຳວ ໃຫໍ້ ຫລງົ 

ຜິດ         ແລະ ລຳວ ບ ື່  ຮ ໍ້ເມ  ື່ອ ວື່ຳ ຮ ບ ເຄົຳລບົ ໃນ ມ  ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ແມ ື່ນ ສິື່ ງ ວເິສດ ເລີຍ         ແມ ື່ນ ແຕື່ ຂອງ ຫລອກ ລວງ.          

ພຣະຜ ້ເປັນເຈົ້າຄືພຣະຜ ້ສ້າງ ແລະຊູ່ອຍເຫລືອໃຫ້ພົ້ນ 
 21 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົກື່ຳວວື່ຳ, 

   ອິສຣາເອນ ເອີຍ ຈ ົື່ງຈດົຈ  ຳສິື່ ງເຫລົື່ ຳນີໍ້ 
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  ຈ ົື່ງລະນ ກວື່ຳເຈົໍ້ຳເປັນຜ ໍ້ຮບັໃຊໍ້ຂອງເຮົຳ ເຮົຳໄດໍ້ເປັນຜ ໍ້ສໍ້ຳງເຈົໍ້ຳ 

   ແລະເຮົຳກ ຈະບ ື່ ລ ມເຈົໍ້ຳຈກັເທ ື່ ອ. 

 22 ເຮົຳໄດໍ້ລ ບລໍ້ຳງບຳບຂອງເຈົໍ້ຳຖິໍ້ມເໝ ອນກບັກວຳດເມກໜີ 

   ຈ ົື່ງກບັມຳຫຳເຮົຳ ເພຳະວື່ຳເຮົຳເປັນ ພຣະຜ ູ້ຊ່ອຍ ໄຖື່ໃຫໍ້ເຈົໍ້ຳພ ົໍ້ນ.” 

 23 ໂອ ຟໍ້ຳສະຫວນັເອີຍ! 

   ໃຕໍ້ພ ໍ້ນພິພບົເອີຍ! 

  ພ ເຂົຳແລະຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ທງັຫລຳຍເອີຍ ຈ ົື່ງຮໍ້ອງໂຮດໍ້ວຍຄວຳມຍນິດເີທີໍ້ນ 

   ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົຊື່ອຍໄຖື່ໃຫໍ້ ອິສຣາເອນ ໄພື່ພນົຂອງພຣະອງົໃຫໍ້ພ ົໍ້ນໄພ 

  ແລະຊງົສະແດງໃຫໍ້ເຫັນຄວຳມຍິື່ ງໃຫຍື່ຂອງພຣະອງົໃນ ອິສຣາເອນ. 
 24 ເຮົຳເປັນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເປັນພຣະຜ ໍ້ສໍ້ຳງ 

   ແລະຜ ໍ້ຊື່ອຍໄຖື່ໃຫໍ້ລອດພ ົໍ້ນຂອງເຈົໍ້ຳ 

  ເຮົຳເປັນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຄ ພຣະຜ ໍ້ສໍ້ຳງສບັພະສິື່ ງທງັປວງ 

   ເຮົຳຜ ໍ້ດຽວທີື່ ກຳງທໍ້ອງຟໍ້ຳອອກ 

  ເມ  ື່ອເຮົຳສໍ້ຳງໂລກ ບ ື່ ມໃີຜຊື່ອຍເຮົຳເລີຍ! 

 25 ເຮົຳໄດໍ້ເຮັດໃຫໍ້ພວກໝ ມ ເສຍຄວຳມສກັສິດ 

   ແລະລ ບລໍ້ຳງຄ  ຳທ  ຳນວຳຍຂອງໝ ໂຫນ 

  ເຮົຳບ ື່ ຍອມຟງັຖໍ້ອຍຄ  ຳຂອງພວກນກັປຳດ 

   ແລະຊີໍ້ໃຫໍ້ເຫັນວື່ຳເຂົຳບ ື່ ມປີນັຍຳເລີຍ. 

 26 ແຕື່ເມ  ື່ອໃດຄນົໃຊໍ້ຂອງເຮົຳກື່ຳວທ  ຳນວຍ 

   ເມ  ື່ອໃດເຮົຳໃຊໍ້ຜ ໍ້ສ ົື່ງຂື່ຳວໄປເຜີຍແຜື່ແຜນກຳນຂອງເຮົຳ 

  ເຮົຳກ ເຮັດໃຫໍ້ແຜນກຳນເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນກບັຄ  ຳທ  ຳນວຍເກດີເປັນຈງິ 

   ເຮົຳບອກ ເຢຣ ຊາເລັມ ວື່ຳປະຊຳຊນົຈະໄດໍ້ຢ ື່ທີື່ ນ ັ ໍ້ນອີກ 

  ແລະບອກຫວົເມ  ອງ ຢ ດາ ວື່ຳພວກມນັຈະຖ ກສໍ້ຳງຂ ໍ້ນໃໝື່ອີກ 

   ຫວົເມ  ອງທີື່ ຫກັພງັເຫລົື່ ຳນີໍ້ຈະຖ ກຍກົຍ ຂ ໍ້ນອີກ. 

 27 ເຮົຳຈະສ ັື່ງບນັຊຳໃຫໍ້ນ  ໍ້ຳມະຫຳສະໝດຸແຫໍ້ງ. 

 28 ເຮົຳບອກກະສດັ ໄຊຣັດ ວື່ຳ ເຈົໍ້ຳເປັນຜ ໍ້ໜ ື່ ງທີື່ ເຮົຳຈະໃຫໍ້ປກົຄອງ 

   ເຈົໍ້ຳຈະເຮັດແຕື່ສິື່ ງທີື່ ເຮົຳຢຳກໃຫໍ້ເຮັດ 

  ເຈົໍ້ຳຈະສ ັື່ງໃຫໍ້ພວກເຂົຳສໍ້ຳງ ເຢຣ ຊາເລັມ ຂ ໍ້ນໃໝື່ 

   ແລະສ ັື່ງໃຫໍ້ວຳງຮຳກຖຳນພຣະວຫິຳນຂ ໍ້ນໃໝື່.” 

ບົດທີ 45 
ພຣະຜ ້ເປັນເຈົ້າຊົງແຕູ່ງຕັ້ງກະສັດໄຊຣັດ 

 1 ໄຊຣັດ ເປັນກະສດັທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ເອົຳນ  ໍ້ຳມນັຫດົສງົ 
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   ໃຫໍ້ເປັນກະສດັພິເສດຂອງພຣະອງົ 

  ພຣະອງົແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ໄຊຣັດ ເພ ື່ ອຕຊີະນະປະຊຳຊນົທງັຫລຳຍ 

   ເພ ື່ ອປດົອ  ຳນຳດຂອງກະສດັທງັຫລຳຍ 

  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະຊງົໄຂປະຕ ເມ  ອງຕໍ້ອນຮບັ ໄຊຣັດ  

   ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົກື່ຳວຕ ື່  ໄຊຣັດ ວື່ຳ, 

 2 “ເຮົຳເອງຈະຈດັຕຽມຫນົທຳງ 

   ແລະພ ນ ໍ້ອຍໃຫຍື່ໃຫໍ້ຮຳບພຽງລຽບງຳມ 

  ຈະທບຸຕປີະຕ ທອງສ  ຳລິດໃຫໍ້ແຕກຫກັ 

   ແລະຕດັໄລປະຕ ເຫລັກອອກ. 

 3 ເຮົຳຈະມອບຊບັສມົບດັຈຳກບື່ອນມ  ດ ແລະບື່ອນລບັລີໍ້ໃຫໍ້ເຈົໍ້ຳ 

   ແລໍ້ວເຈົໍ້ຳຈະຮ ໍ້ວ ື່ຳເຮົຳແມ ື່ນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

  ແລະ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ອິສຣາເອນ ຊງົເລ ອກເອົຳເຈົໍ້ຳ. 

 4 ເຮົຳໄດໍ້ແຕື່ງຕ ັໍ້ງເຈົໍ້ຳ ກ ຍໍ້ອນເຮົຳເຫັນແກື່ຄນົໃຊໍ້ຂອງເຮົຳ 

   ຄ ປະຊຳຊນົ ອິສຣາເອນ ທີື່ ເຮົຳໄດໍ້ເລ ອກໄວໍ້ 

  ເຖງິແມ ື່ນເຈົໍ້ຳບ ື່ ຮ  ໍ້ຈກັເຮົຳ 

   ເຮົຳກ ໃຫໍ້ກຽດຢື່ຳງໃຫຍື່ຫລວງແກື່ເຈົໍ້ຳ. 

 5 ເຮົຳເປັນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ບ ື່ ມ ີພຣະເຈົ້າ ອງົອ ື່ ນອີກ 

   ເຖງິແມ ື່ນເຈົໍ້ຳບ ື່ ຮ  ໍ້ຈກັເຮົຳ 

  ເຮົຳກ ຈະໃຫໍ້ອ  ຳນຳດແກື່ເຈົໍ້ຳ. 

 6 ເຮົຳໄດໍ້ກະທ  ຳກຳນນີໍ້ເພ ື່ ອທກຸໆ ຄນົ 

   ຂ ໃຫໍ້ທ ົື່ວໂລກຮ ໍ້ວ ື່ຳເຮົຳເປັນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

  ແລະຮ ໍ້ວ ື່ຳບ ື່ ມ ີພຣະເຈົ້າ ອງົອ ື່ ນອີກນອກຈຳກເຮົຳ. 

 7 ເຮົຳໄດໍ້ສໍ້ຳງຕ ັໍ້ງທງັຄວຳມສະຫວື່ຳງ ແລະຄວຳມມ ດ 

   ເຮົຳໃຫໍ້ໂຊກ ແລະໄພພິບດັ 

  ເຮົຳຄ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ກະທ  ຳກຳນນີໍ້ທງັໝດົ. 

 8 ເຮົຳຈະສ ົື່ງອິດສະຫລະພຳບກບັຄວຳມຍດຸຕທິ  ຳ 

   ລງົມຳຈຳກຟໍ້ຳເໝ ອນຫື່ຳຝນົ 

  ແຜື່ນດນິໂລກຈະໄດໍ້ອໍ້ຳຮບັເອົຳ 

   ອິດສະຫລະພຳບກບັຄວຳມຍດຸຕທິ  ຳນ ັໍ້ນຈ ື່ງຈະຈະເລີນເຕບີໂຕ 

  ເຮົຳຄ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະເຮັດໃຫໍ້ສິື່ ງນີໍ້ເກດີຂ ໍ້ນ.” 

ພຣະຜ ້ສ້າງ ແລະເລື່ອງເກົ່າແກູ່ 
 9 ໝ ໍ້ດນິ ຫລ ໝ ໍ້ ອ ື່ ນໆ ຢື່ຳງດຽວກນັນີໍ້ 

   ຈະກໍ້ຳຖກົຖຽງຜ ໍ້ປ ັ ໍ້ນມນັບ ? 
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  ດນິໜຽວຈະຖຳມຊື່ຳງປັໍ້ນໝ ໍ້ບ ວື່ຳ, “ເຈົໍ້ຳກ  ຳລງັເຮັດຫຍງັ?” 

   ໝ ໍ້ດນິຈະເວົໍ້ຳເຖງິຄວຳມຊ  ຳນຊິ  ຳນຳນຂອງຜ ໍ້ປ ັ ໍ້ນມນັບ ? 

 10 ມໃີຜແດື່ກ ໍ້ຳເວົໍ້ຳກບັພ ື່ ແມ ື່ຕນົວື່ຳ, 

   “ເປັນຫຍງັເຈົໍ້ຳຈ ື່ ງຫລ ື່ ຫລອມໃຫໍ້ຂໍ້ອຍຄ ຜ ໍ້ນີໍ້? 

 11 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ອງົບ ລິສດຸຂອງ ອິສຣາເອນ  

   ຜ ໍ້ຊງົປັໍ້ນສໍ້ຳງພວກເຂົຳ ຊງົກື່ຳວວື່ຳ, 

  “ເຈົໍ້ຳບ ື່ ມສີິດຖຳມກື່ຽວກບັລ ກຂອງເຮົຳດອກ 

   ຫລ ບ ື່ ມສີິດບອກໃຫໍ້ເຮົຳເຮັດຫຍງັໃຫໍ້ດອກ. 

 12 ເຮົຳເປັນຜ ໍ້ສໍ້ຳງໂລກ 

   ແລະສໍ້ຳງມະນດຸໃຫໍ້ອຳໄສຢ ື່ທີື່ ນ ັ ໍ້ນ 

  ເຮົຳກຳງທໍ້ອງຟໍ້ຳອອກດໍ້ວຍລິດເດດຂອງເຮົຳ 

   ເຮົຳບງັຄບັບນັຊຳຕຳເວັນ ແລະເດ ອນດຳວ. 

 13 ເຮົຳເອງໄດໍ້ຊກັຊວນໃຫໍ້ກະສດັ ໄຊຣັດ ເຮັດດ ີ

   ເພ ື່ ອໃຫໍ້ຄວຳມມຸ ື່ງໝຳຍ ແລະຈດຸປະສງົຂອງເຮົຳສ  ຳເລັດຜນົຖ ກຕໍ້ອງ 

  ເຮົຳຈະເຮັດໃຫໍ້ທຳງທກຸສຳຍທີື່  ໄຊຣັດ ດ  ຳເນນີໄປຊ ື່ ກງົ 

   ລຳວຈະສໍ້ຳງ ເຢຣ ຊາເລັມ ນະຄອນຂອງເຮົຳໃໝື່ 

  ແລະປື່ອຍພວກຊະເລີຍຂອງເຮົຳເປັນອິດສະຫລະ 

   ບ ື່ ມຜີ  ໍ້ໃດຈ ໍ້ຳງ ຫລ ໃຊໍ້ສິນບນົໃຫໍ້ລຳວເຮັດກຳນນີໍ້” 

  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ອງົມອີ  ຳນຳດຍິື່ ງໃຫຍື່ຊງົກ ື່ຳວດ ັື່ງນີໍ້ແຫລະ. 

 14 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົບອກ ອິສຣາເອນ ວື່ຳ, 

   “ຊບັພະຍຳກອນຂອງ ເອຢິບ ແລະຂອງ ເອທີໂອເປຍ ຈະເປັນຂອງເຈົໍ້ຳ 

  ຄນົ ເຊບາ ທີື່ ສ ງໃຫຍື່ຈະຮບັໃຊໍ້ເຈົໍ້ຳ 

   ແລະຜ ກໂສໍ້ຕດິຕຳມເຈົໍ້ຳໄປ 

  ພວກເຂົຳຈະກ ົໍ້ມລງົຮບັສຳລະພຳບວື່ຳ 

   ພຣະເຈົ້າ ຊງົຢ ື່ນ  ຳທື່ຳນ ຊງົເປັນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຕື່ພຣະອງົດຽວ. 

 15 ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ອິສຣາເອນ ອງົຊງົຊື່ອຍໄພື່ພນົຂອງພຣະອງົໃຫໍ້ພ ົໍ້ນໄພ 

   ຊງົເປັນ ພຣະເຈົ້າ ອງົຊງົລບັລີໍ້.” 

 16 ຄນົທງັຫລຳຍທີື່ ສໍ້ຳງຮ ບເຄົຳລບົຈະອບັອຳຍຂຳຍໜໍ້ຳ 

   ທກຸ ໆຄນົຈະເຊ ື່ ອມເສຍສກັສີ. 

 17 ແຕື່ ອິສຣາເອນ ນ ັໍ້ນພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົຊື່ອຍໃຫໍ້ພ ົໍ້ນ 

   ພວກເຂົຳຈະມໄີຊຊະນະຕະຫລອດໄປ 

  ແລະຈະບ ື່ ເຊ ື່ ອມເສຍສກັສີຈກັເທ ື່ ອ. 

 18 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົສໍ້ຳງຟໍ້ຳສະຫວນັ 
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   ພຣະອງົ ອງົ ດຽວຊງົເປັນ ພຣະເຈົ້າ  

  ຊງົປັໍ້ນແຕື່ງໂລກໃຫໍ້ໝ ັໍ້ນຄງົ 

   ພຣະອງົບ ື່ ໄດໍ້ຊງົສໍ້ຳງມນັໃຫໍ້ຫວື່ຳງເປົື່ ຳ 

  ແຕື່ຊງົສໍ້ຳງຄນົໃຫໍ້ອຳໄສຢ ື່ 

   ແມ ື່ນພຣະອງົທີື່ ຊງົກ ື່ຳວວື່ຳ, “ເຮົຳເປັນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

  ບ ື່ ມ ີພຣະເຈົ້າ ອງົອ ື່ ນນອກຈຳກເຮົຳ. 

 19 ເຮົຳບ ື່ ໄດໍ້ກ ື່ຳວໃນທີື່ ລບັລີໍ້ 

   ຫລ ບ ື່ ໄດໍ້ປິດອ  ຳນຳດຄວຳມມຸ ື່ງໝຳຍໄວໍ້ 

  ເຮົຳບ ື່ ໄດໍ້ຂ ຮ ໍ້ອງໃຫໍ້ຄນົ ອິສຣາເອນ ສະແຫວງຫຳເຮົຳໃນບື່ອນມ  ດ 

   ເຮົຳເປັນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແລະເວົໍ້ຳແຕື່ຄວຳມຈງິ 

  ເຮົຳຈ ື່ງຮ ໍ້ຈກັເວົໍ້ຳປະກຳດໃນສິື່ ງທີື່ ຖ ກຕໍ້ອງ.” 

ພຣະຜ ້ເປັນເຈົ້າກັບຮ ບເຄົາລົບຂອງບາບີໂລນ 
 20 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົກື່ຳວວື່ຳ, 

   “ໄພື່ພນົທີື່ ລອດພ ົໍ້ນຈຳກອ  ຳນຳດກະສດັທງັຫລຳຍ ຈ ົື່ງມຳໂຮມກນັ 

  ເພ ື່ ອແຈ ໍ້ງໂທດຂອງພວກເຈົໍ້ຳເອງ 

   ຄນົທງັຫລຳຍທີື່ ແຫື່ຮ ບເຄົຳລບົທີື່ ເຮັດດໍ້ວຍໄມ ໍ້ 

  ແລະອໍ້ອນວອນຕ ື່ ພະທີື່ ຊື່ອຍຫຍງັບ ື່ ໄດໍ້ 

   ຄນົເຫລົື່ ຳນີໍ້ບ ື່ ຮ  ໍ້ຈກັທີບຫຍງັເລີຍ! 

 21 ພວກເຈົໍ້ຳຈ ົື່ງມຳ ແລະແຈ ໍ້ງຄວຳມຕ ື່ ສຳນ 

   ໃຫໍ້ພວກຈ  ຳເລີຍປ ກສຳຫຳລ ຊ ື່ ງກນັແລະກນັ 

  ໃຜບອກລື່ວງໜໍ້ຳເຖງິສິື່ ງທີື່ ຈະເກດີຂ ໍ້ນນ ັໍ້ນໄດໍ້? 

   ແລະໃຜທ  ຳນວຍເລ ື່ ອງນີໍ້ໄວໍ້ຕ ັ ໍ້ງແຕື່ເຫິງມຳແລໍ້ວ? 

  ບ ື່ ແມ ື່ນເຮົຳ ຄ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ອງົຊງົຊື່ອຍໄພື່ພນົໃຫໍ້ພ ົໍ້ນບ ? 

   ບ ື່ ມ ີພຣະເຈົ້າ ອ ື່ ນນອກຈຳກເຮົຳ. 

 22 ມະນດຸທກຸມມຸໂລກເອີຍ ຈ ົື່ງຄ ນມຳຫຳເຮົຳ 

   ແລະຮບັເອົຳກຳນຊື່ອຍເຫລ ອໃຫໍ້ພ ົໍ້ນເທີໍ້ນ 

  ເຮົຳເປັນ ພຣະເຈົ້າ ແຕື່ຜ ໍ້ດຽວ ບ ື່ ມ ີພຣະເຈົ້າ ອງົອ ື່ ນ. 

 23 ສິື່ ງທີື່ ເຮົຳເວົໍ້ຳນີໍ້ເປັນຄວຳມຈງິ 

   ຈະບ ື່ ມກີຳນປື່ຽນແປງ 

  ເຮົຳໄດໍ້ປະຕຍິຳນໄວໍ້ຢື່ຳງເດັດຂຳດວື່ຳ 

   ທກຸຄນົຈະຄເຸຂົື່ ຳລງົຕ ື່ໜໍ້ຳເຮົຳ 

  ແລະສຳບຳນວື່ຳຈະສດັຊ ື່ ຕ ື່ ເຮົຳ. 

 24 ພວກເຂົຳຈະເວົໍ້ຳເຖງິເຮົຳວື່ຳ 
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   ມໄີຊຊະນະ ແລະມອີຳນພຸຳບ 

  ຄນົທງັຫລຳຍທີື່ ກຽດຊງັເຮົຳຈະໄດໍ້ຮບັຄວຳມອບັອຳຍຂຳຍໜໍ້ຳ. 

 25 ເຮົຳຄ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະຊື່ອຍເຊ ໍ້ອສຳຍທງັໝດົຂອງ ອິສຣາເອນ  

   ແລະພວກເຂົຳຈະມຄີວຳມພຳກພ ມໃຈໃນເຮົຳ. 

ບົດທີ 46 
 1 “ພະ ເບນ ກ ເຈ ື່ອນລງົ ພະ ເນໂບ ກ ລ ົໍ້ມລງົ ຮ ບຂອງພະນີໍ້ຢ ື່ເທິງສດັ 

   ແລະງວົ ສິື່ ງເຫລົື່ ຳນີໍ້ທີື່ ເຈົໍ້ຳຫຳມຢ ື່ກ ມຳບນັທກຸເປັນພຳລະ ເທິງຫລງັສດັທີື່ ອິດເມ  ື່ອຍ 

 2 ມນັລ ົໍ້ມລງົ ແລະມນັເຈ ື່ອນລງົນ  ຳກນັ 

   ມນັຊື່ວຍປໍ້ອງກນັພຳລະນ ັໍ້ນບ ື່ ໄດໍ້ ມນັເອງກ ຕກົໄປເປັນຊະເລີຍ 

 3 ໂອ ວງົວຳນຂອງ ຢາໂຄບ ເອີຍ ຈ ົື່ງຟງັເຮົຳ 

   ຄ ບນັດຳຄນົທີື່ ເຫລ ອຢ ື່ໃນວງົວຳນຂອງ ອິສຣາເອນ  

  ຜ ໍ້ຊ ື່ ງເຮົຳອຸໍ້ມມຳຕ ັໍ້ງແຕື່ກ  ຳເນດີ ຍກົມຳຕ ັໍ້ງແຕື່ໃນທໍ້ອງແມ ື່ 

 4 ຈນົເຈົໍ້ຳເຖົໍ້ຳ ເຮົຳກ ຄ ພຣະອງົນ ັໍ້ນ ເຮົຳຈະອຸໍ້ມເຈົໍ້ຳຈນົເຈົໍ້ຳຜມົຫງອກ 

   ເຮົຳໄດໍ້ສໍ້ຳງ ເຮົຳຈະຍກົໄວໍ້ ເຮົຳຈະອຸໍ້ມ ແລະເຮົຳຈະຊື່ວຍໃຫໍ້ພ ົໍ້ນ 

 5 ເຈົໍ້ຳຈະທຽບເຮົຳ ແລະເຮັດກບັເຮົຳໃຫໍ້ເທົື່ ຳກບັຜ ໍ້ໃດ 

   ແລະປຽບເຮົຳ ວື່ຳເຮົຳຄ ກນັ 

 6 ບນັດຳຜ ໍ້ທີື່ ເອົຳຄ  ຳອອກຈຳກໄຖື່ ແລະຊ ັື່ງເງນິໃນຕຳຊ ັື່ງ 

   ຈ ໍ້ຳງຊື່ຳງຄ  ຳຄນົໜ ື່ ງ ແລະລຳວກ ເຮັດໃຫໍ້ເປັນພະ 

  ແລໍ້ວພວກເຂົຳທງັຫລຳຍກ ຂຳບລງົ ແລະ ນະມດັສະກຳນ 

 7 ພວກເຂົຳທງັຫລຳຍເອົຳຮ ບນ ັໍ້ນໃສື່ບື່ຳ ພວກເຂົຳຫຳມໄປ ເຂົຳຕ ັໍ້ງໄວໍ້ປະຈ  ຳທີື່  

   ຮ ບນ ັໍ້ນກ ຢ ື່ຫ ັ ໍ້ນ ຮ ບນ ັໍ້ນໄປຈຳກບື່ອນບ ື່ ໄດໍ້ ແມ ື່ນຜ ໍ້ໃດຈະມຳຮໍ້ອງຂ  

  ຮ ບນ ັໍ້ນກ ບ ື່ ຕອບ ຫລ ຊື່ວຍລຳວໃຫໍ້ລອດພ ົໍ້ນຈຳກຄວຳມຍຳກລ  ຳບຳກຂອງຕນົໄດໍ້ 

 8 ຈ ື່ຂ ໍ້ນີໍ້ໄວໍ້ ແລະຈ ົື່ງເປັນລ ກຜ ໍ້ຊຳຍແທໍ້ 

   ເຈົໍ້ຳຜ ໍ້ລະເມດີທງັຫລຳຍ ຈ ົື່ງນ ກໄວໍ້ໃນໃຈ 

 9 ຈ ົື່ງຈ ື່ສິື່ ງທີື່ ລື່ວງໄປແລໍ້ວໃນສະໄໝກື່ອນໄວໍ້ ເພຳະວື່ຳເຮົຳເປັນ ພຣະເຈົ້າ  

   ແລະບ ື່ ມພີະອ ື່ ນໃດອີກ ເຮົຳເປັນ ພຣະເຈົ້າ ແລະບ ື່ ມພີະອ ື່ ນໃດຄ ເຮົຳ 

 10 ແຕື່ຕ ົໍ້ນເດມີ ເຮົຳແຈ ໍ້ງຂ ັໍ້ນຕອນທງັໝດົໃຫໍ້ຮ ໍ້ຕ ັ ໍ້ງແຕື່ຕ ົໍ້ນ 

   ແລະແຈ ໍ້ງເຖງິສິື່ ງທີື່ ຍງັບ ື່ ໄດໍ້ເຮັດ 

  ໃຫໍ້ຮ ໍ້ຕ ັ ໍ້ງແຕື່ບ ຮຳນກື່ຳວວື່ຳ ‘ແຜນງຳນຂອງເຮົຳຈະຢັໍ້ງຢ ນ 

   ແລະເຮົຳຈະເຮັດໃຫໍ້ຄວຳມປະສງົຂອງເຮົຳສ  ຳເລັດທງັໝດົ’ 

 11 ເອີໍ້ນນກົມຳຈຳກຕຳເວັນອອກ 

   ຄ ເອີໍ້ນຊຳຍທີື່ ເຮັດຕຳມແຜນງຳນຂອງເຮົຳຈຳກເມ  ອງໄກ 
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  ເຮົຳເວົໍ້ຳແລໍ້ວ ແລະເຮົຳຈະໃຫໍ້ເປັນໄປ ເຮົຳໄດໍ້ໝຳຍໄວໍ້ໃນໃຈແລໍ້ວ 

   ແລະເຮົຳຈະກະທ  ຳໃຫໍ້ສ  ຳເລັດດໍ້ວຍ 

 12 ເຈົໍ້ຳຜ ໍ້ຈດິໃຈດ ໍ້ດ ໍ້ຳນ 

   ເຈົໍ້ຳຜ ໍ້ຫື່ຳງໄກຈຳກຄວຳມຊອບທ  ຳ ຈ ົື່ງຟງັເຮົຳເທີໍ້ນ 

 13 ເຮົຳຈະນ  ຳຄວຳມຊອບທ  ຳຂອງເຮົຳມຳໃກໍ້ ມນັຈະບ ື່ ໄກເລີຍ 

   ແລະຄວຳມພ ົໍ້ນຂອງເຮົຳຈະບ ື່ ລ ຊໍ້ຳ ເຮົຳຈະໃສື່ຄວຳມພ ົໍ້ນທີື່  ຊີໂອນ  

  ເພ ື່ ອ ອິສຣາເອນ ສະຫງ ື່ຳລຳສີຂອງເຮົຳ” 

ບົດທີ 47 
ບາບີໂລນຈະຖືກການພິພາກສາ 

 1 ໂອ ຍງິສຳວພມົມະຈຳລີແຫື່ງ ບາບີໂລນ ເອີຍ ຈ ົື່ງລງົມຳນ ັື່ງໃນຂີໍ້ຝຸື່ນດນິ 

   ໂອ ລ ກສຳວຂອງຊຳວ ຄັນເດອາ ເອີຍ ຈ ົື່ງນ ັື່ງລງົເທິງພ ໍ້ນດນິ 

  ບ ື່ ມບີນັລງັ ເພຳະວື່ຳເຂົຳຈະບ ື່ ເອີໍ້ນເຈົໍ້ຳອີກວື່ຳ ຍງິສຳວອື່ອນລະອຽດ 

 2 ຈ ົື່ງເອົຳຫີນໂມ ໍ້ ແລະຈ ົື່ງໂມ ໍ້ເຂົໍ້ຳ ໂມ ໍ້ແປໍ້ງ ເອົຳຜໍ້ຳປກົໜໍ້ຳຂອງເຈົໍ້ຳອອກ 

   ຖອດເສ ໍ້ອຊ ັໍ້ນນອກຂອງເຈົໍ້ຳອອກ ບ ື່ ຕໍ້ອງປກົຂຳຂອງເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງລຍຸນ  ໍ້ຳໄປ 

 3 ເຈົໍ້ຳຈະຕໍ້ອງຖ ກເປ ອຍກຳຍ ແລະເຂົຳຈະເຫັນຄວຳມອຳຍຂອງເຈົໍ້ຳ 

   ເຮົຳຈະເຮັດກຳນແກໍ້ແຄໍ້ນ ແລະເຮົຳຈະບ ື່ ພບົເຈົໍ້ຳຢື່ຳງມະນດຸ 

 4 ພຣະຜ ໍ້ໄຖື່ຂອງເຮົຳ ພຣະນຳມຂອງພຣະອງົຄ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງຈກັກະວຳນ 

   ເປັນອງົບ ລິສດຸຂອງ ອິສຣາເອນ 

 5 ໂອ ລ ກສຳວຂອງຊຳວ ຄັນເດອາ ເອີຍ ນ ັື່ງງຽບໆ ແລະຈ ົື່ງເຂົໍ້ຳໄປໃນຄວຳມມ ດ 

   ເພຳະວື່ຳເຂົຳຈະບ ື່ ເອີໍ້ນເຈົໍ້ຳອີກວື່ຳ ພະລຳຊນີແີຫື່ງລຳຊະອຳນຳຈກັທງັຫລຳຍ 

 6 ເຮົຳໂກດຮໍ້ຳຍຕ ື່ ຊນົຊຳດຂອງເຮົຳ ເຮົຳເຮັດໃຫໍ້ມ ລະດກົຂອງເຮົຳເປັນມນົທິນ 

   ເຮົຳມອບພວກເຂົຳໄວໍ້ໃນມ  ຂອງເຈົໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳບ ື່ ໄດໍ້ສະແດງຄວຳມກະລນຸຳຕ ື່ ພວກເຂົຳ 

  ເຈົໍ້ຳວຳງແອກຢື່ຳງໜກັໄວໍ້ເທິງບື່ຳຂອງຄນົຊະລຳ 

 7 ເຈົໍ້ຳເວົໍ້ຳວື່ຳ “ຂໍ້ອຍຈະເປັນພະລຳຊນີຕີະຫລອດໄປເປັນນດິ” 

   ເຈົໍ້ຳຈ ື່ ງບ ື່ ໄດໍ້ເອົຳເລ ື່ ອງເຫລົື່ ຳນີໍ້ເປັນທີື່ ສອນໃຈ 

  ຫລ ຈດົຈ  ຳບ ັໍ້ນປຳຍຂອງເລ ື່ ອງເຫລົື່ ຳນີໍ້ໄວໍ້ 

 8 ສະນ ັໍ້ນ ເຈົໍ້ຳຜ ໍ້ຮກັຄວຳມເພີດເພີນ ຈ ົື່ງຟງັເລ ື່ ອງນີໍ້ ຄ ຜ ໍ້ນ ັື່ງຢື່ຳງປອດໄພ 

   ຜ ໍ້ຄິດໃນໃຈຂອງຕນົວື່ຳ “ຂໍ້ອຍນີໍ້ແຫລະ ແລະບ ື່ ມຜີ  ໍ້ໃດອ ື່ ນອີກ 

  ຂໍ້ອຍຈະບ ື່ ນ ັື່ງຢ ື່ເປັນແມ ື່ໝໍ້ຳຍ ຫລ ພດັພຳກຈຳກລ ກ” 

 9 ທງັສອງເລ ື່ ອງນີໍ້ຈະມຳເຖງິເຈົໍ້ຳໃນມ  ໍ້ດຽວ ຄ ລ ກເຈົໍ້ຳຈະຕຳຍ ແລະກຳນເປັນແມ ື່ໝໍ້ຳຍ 

   ຈະມຳເຖງິເຈົໍ້ຳຢື່ຳງເຕັມຂະໜຳດ ທງັທີື່ ມວີຊິຳອຳຄມົເປັນຈ  ຳນວນຫລຳຍ 



ເອຊາຢາ 48 1238 
  ແລະລິດທຳນພຸຳບຍິື່ ງໃຫຍື່ໃນເວດມນົຂອງເຈົໍ້ຳ 

 10 ດໍ້ວຍວື່ຳເຈົໍ້ຳຮ ໍ້ສ ກໝັໍ້ນໃຈຢ ື່ໃນຄວຳມຊ ົື່ວຂອງເຈົໍ້ຳ 

   ເຈົໍ້ຳເວົໍ້ຳວື່ຳ “ບ ື່ ມຜີ  ໍ້ໃດເຫັນຂໍ້ອຍ” 

  ສະຕປິນັຍຳຂອງເຈົໍ້ຳແລະຄວຳມຮ ໍ້ຂອງເຈົໍ້ຳ ເຮັດໃຫໍ້ເຈົໍ້ຳຫລງົທຳງໄປ 

   ແລະເຈົໍ້ຳຈ ື່ ງກ ື່ຳວໃນໃຈຂອງເຈົໍ້ຳວື່ຳ “ມແີຕື່ຂໍ້ອຍຜ ໍ້ດຽວ ແລະບ ື່ ມຜີ  ໍ້ໃດອ ື່ ນອີກ” 

 11 ສະນ ັໍ້ນ ຄວຳມຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍຈະມຳເໜ ອເຈົໍ້ຳ ຊ ື່ ງເຈົໍ້ຳຈະບ ື່ ຮ  ໍ້ວ ື່ຳມນັຂ ໍ້ນມຳຈຳກໃສ 

   ໄພພິບດັຈະຕກົເໜ ອເຈົໍ້ຳ ຊ ື່ ງເຈົໍ້ຳຈະບ ື່ ສຳມຳດຫລີກໄດໍ້ 

  ແລະຄວຳມຈບິຫຳຍຈະມຳເຖງິເຈົໍ້ຳທນັທີທນັໃດ ຊ ື່ ງເຈົໍ້ຳບ ື່ ຮ  ໍ້ເລ ື່ ອງເລີຍ 

 12 ຈ ົື່ງຕ ັໍ້ງໝັໍ້ນຢ ື່ໃນເວດມນົຂອງເຈົໍ້ຳ ແລະວຊິຳອຳຄມົຈ  ຳນວນຫລຳຍຂອງເຈົໍ້ຳ 

   ຊ ື່ ງເຈົໍ້ຳເຮັດມຳຫລຳຍແລໍ້ວຕ ັໍ້ງແຕື່ສຳວ 

  ເຫດວື່ຳມນັຈະເປັນປະໂຫຍດແກື່ເຈົໍ້ຳໄດໍ້ ຫຳກວື່ຳເຈົໍ້ຳຈະມໄີຊ 

 13 ເຈົໍ້ຳອິດເມ  ື່ອຍກບັທີື່ ປ ກສຳເປັນຈ  ຳນວນຫລຳຍຂອງເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ພວກເຂົຳລກຸຂ ໍ້ນມຳ 

   ແລະຊື່ວຍເຈົໍ້ຳໃຫໍ້ລອດພ ົໍ້ນ ຄ ບນັດຳຜ ໍ້ທີື່ ແບື່ງຟໍ້ຳສະຫວນັ ແລະເບິື່ ງດວງດຳວ 

  ຜ ໍ້ຊ ື່ ງທ  ຳນວຍໃຫໍ້ເຈົໍ້ຳໃນມ  ໍ້ຂ ໍ້ນຄ  ື່ຳວື່ຳ ຈະເກດີອນັໃດຂ ໍ້ນແກື່ເຈົໍ້ຳ 

 14 ເບິື່ ງແມ ພວກເຂົຳຈະເປັນຄ ກບັຕ ເຂົໍ້ຳ ໄຟຈະເຜົຳຜຳນ 

   ພວກເຂົຳຈະຊື່ວຍຕວົເອງໃຫໍ້ພ ົໍ້ນຈຳກກ  ຳລງັຂອງແປວໄຟບ ື່ ໄດໍ້ 

  ນີໍ້ບ ື່ ແມ ື່ນຖື່ຳນທີື່ ຈະໃຫໍ້ໃຜອຸື່ນ ບ ື່ ແມ ື່ນໄຟທີື່ ຈະໃຫໍ້ໃຜຝີງ 

 15 ບນັດຳຄນົທີື່ ເຈົໍ້ຳເຮັດວຽກນ  ຳນ ັໍ້ນຈະເປັນດ ັື່ງນີໍ້ແກ ື່ເຈົໍ້ຳ ຜ ໍ້ຊ ື່ ງຄໍ້ຳມຳກບັເຈົໍ້ຳຕ ັ ໍ້ງແຕື່ສຳວ 

   ພວກເຂົຳຕື່ຳງກ ພະເນຈອນໄປມຳໃນທຳງຂອງຕນົເອງ 

  ບ ື່ ມຜີ  ໍ້ໃດຈະຊື່ວຍເຈົໍ້ຳໃຫໍ້ລອດພ ົໍ້ນໄດໍ້ 

ບົດທີ 48 
ພຣະສັນຍາຕູ່າງໆແກູ່ອິສຣາເອນ 

 1 ຈ ົື່ງຟງັຂ ໍ້ນີໍ້ເທີໍ້ນ ໂອ ວງົວຳນຂອງ ຢາໂຄບ ເອີຍ 

   ຜ ໍ້ຊ ື່ ງເຂົຳເອີໍ້ນດໍ້ວຍນຳມຂອງ ອິສຣາເອນ  

  ແລະຜ ໍ້ຊ ື່ ງອອກມຳຈຳກນ  ໍ້ຳທງັຫລຳຍຂອງ ຢ ດາ  

   ຜ ໍ້ຊ ື່ ງປະຕຍິຳນໃນພຣະນຳມຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

  ແລະກື່ຳວເຖງິ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ອິສຣາເອນ  

   ແຕື່ບ ື່ ແມ ື່ນດໍ້ວຍສດັຈະ ແລະຄວຳມຊອບທ  ຳ 

 2 ເພຳະວື່ຳພວກເຂົຳຂະໜຳນນຳມຂອງຕນົເອງຕຳມນະຄອນບ ລິສດຸ 

   ແລະເພິື່ ງອຳໄສ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ອິສຣາເອນ  

  ພຣະນຳມຂອງພຣະອງົວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງຈກັກະວຳນ 
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 3 “ສິື່ ງທີື່ ລື່ວງໄປແລໍ້ວເຮົຳໄດໍ້ແຈ ໍ້ງໃຫໍ້ຮ ໍ້ແຕື່ເກົື່ ຳກ ື່ອນ ແລະ ມນັໄປຈຳກປຳກຂອງເຮົຳ 

   ແລະເຮົຳໄດໍ້ເລົື່ ຳໃຫໍ້ຟງັທ ົື່ວແລໍ້ວ 

  ໃນທນັໃດນ ັໍ້ນ ເຮົຳກ ໄດໍ້ກະທ  ຳ ແລະກ ເປັນໄປຕຳມນ ັໍ້ນ 

 4 ເພຳະວື່ຳເຮົຳຮ ໍ້ຢ ື່ວ ື່ຳເຈົໍ້ຳດ ໍ້ດ ໍ້ຳນ ແລະຄ ຂອງເຈົໍ້ຳກ ຄ ເອັນເຫລັກ 

   ແລະໜໍ້ຳຜຳກຂອງເຈົໍ້ຳເປັນທອງເຫລ ອງ 

 5 ເຮົຳກ ແຈ ໍ້ງເລ ື່ ອງເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນແກື່ເຈົໍ້ຳໃຫໍ້ຮ ໍ້ຕ ັ ໍ້ງແຕື່ເກົື່ ຳກ ື່ອນ ກື່ອນທີື່ ມນັຈະເກດີຂ ໍ້ນ 

   ເຮົຳກ ໄດໍ້ເວົໍ້ຳໃຫໍ້ເຈົໍ້ຳຟງັແລໍ້ວ ຢໍ້ຳນເຈົໍ້ຳຈະເວົໍ້ຳວື່ຳ 

  ‘ຮ ບເຄົຳລບົຂອງຂໍ້ອຍເຮັດເອງ ຮ ບເຄົຳລບົສະຫລກັ 

   ແລະຮ ບເຄົຳລບົຫລ ື່ ຂອງຂໍ້ອຍບນັຊຳມນັມຳ’ 

 6 ເຈົໍ້ຳໄດໍ້ຍນິແລໍ້ວ ຈ ົື່ງຄອຍຖໍ້ຳເບິື່ ງສິື່ ງທງັປວງນີໍ້ ແລະເຈົໍ້ຳຈະບ ື່ ແຈ ໍ້ງໃຫໍ້ຮ ໍ້ບ  

   ຕ ັໍ້ງແຕື່ເວລຳນີໍ້ໄປ ເຮົຳເລົື່ ຳສິື່ ງໃໝື່ໃຫໍ້ເຈົໍ້ຳຟງັ ເປັນສິື່ ງທີື່ ປິດເຊ ື່ ອງໄວໍ້ຊ ື່ ງເຈົໍ້ຳບ ື່ ຮ  ໍ້ 

 7 ເປັນສິື່ ງທີື່ ສໍ້ຳງຂ ໍ້ນໃໝື່ ບ ື່ ແມ ື່ນຕ ັໍ້ງແຕື່ເກົື່ ຳກ ື່ອນ ກື່ອນມ ໍ້ນີໍ້ເຈົໍ້ຳບ ື່ ເຄີຍໄດໍ້ຍນິ 

   ຢໍ້ຳນເຈົໍ້ຳຈະເວົໍ້ຳວື່ຳ ‘ເບິື່ ງແມ ເຮົຳຮ ໍ້ແລໍ້ວ’ 

 8 ເຈົໍ້ຳບ ື່ ເຄີຍໄດໍ້ຍນິ ແລະ ເຈົໍ້ຳບ ື່ ເຄີຍຮ ໍ້ ແລະ ຕ ັໍ້ງແຕື່ເວລຳນ ັໍ້ນຫ ຂອງເຈົໍ້ຳຍງັບ ື່ ເປີດ 

   ເພຳະວື່ຳເຮົຳຮ ໍ້ວ ື່ຳເຈົໍ້ຳຈະປະພ ດຢື່ຳງທ ລະຍດົ ແລະຮ ໍ້ວ ື່ຳ 

  ຕ ັໍ້ງແຕື່ເກດີມຳ ພວກເຂົຳກ ເອີໍ້ນເຈົໍ້ຳວື່ຳ ຜ ໍ້ລະເມດີ 

 9 ເພຳະວື່ຳເຫັນແກື່ນຳມຂອງເຮົຳ ເຮົຳຈະຖື່ວງດ ງຄວຳມໂກດຮໍ້ຳຍຂອງເຮົຳໄວໍ້ 

   ເພຳະເຫັນແກື່ຄວຳມສນັລະເສີນຂອງເຮົຳ ເຮົຳຈະລະງບັໄວໍ້ເພ ື່ ອເຈົໍ້ຳ 

  ເພ ື່ ອເຮົຳຈະບ ື່ ໄດໍ້ຕດັເຈົໍ້ຳອອກໄປ 

 10 ເບິື່ ງແມ ເຮົຳໄດໍ້ຊ  ຳລະລໍ້ຳງເຈົໍ້ຳແລໍ້ວ ແຕື່ບ ື່ ແມ ື່ນດໍ້ວຍເງນິ 

   ເຮົຳໄດໍ້ເລ ອກສນັເຈົໍ້ຳໃນເຕົຳຂອງຄວຳມທກຸໃຈ 

 11 ເຮົຳຈະກະທ  ຳເຊັື່ ນນ ັໍ້ນເພຳະວື່ຳເຫັນແກື່ເຮົຳເອງ 

   ເພຳະວື່ຳນຳມຂອງເຮົຳຈະຖ ກຢຽບຢຳມຢື່ຳງໃດໄດໍ້ ສະຫງ ື່ຳລຳສີຂອງເຮົຳ 

  ເຮົຳຈະບ ື່ ໃຫໍ້ໃຜອ ື່ ນອີກ 

 12 ຟງັເຮົຳເທີໍ້ນ ໂອຢາໂຄບ ເອີຍ ແລະ ອິສຣາເອນ  

   ຜ ໍ້ຊ ື່ ງເຮົຳເອີໍ້ນມຳ ເຮົຳຄ ພຣະອງົດຽວ ເຮົຳເປັນຕ ົໍ້ນ ແລະເຮົຳເປັນປຳຍດໍ້ວຍ 

 13 ມ ຂອງເຮົຳໄດໍ້ວຳງຮຳກຖຳນແຜື່ນດນິໂລກ 

   ແລະມ ຂວຳຂອງເຮົຳໄດໍ້ກຳງຟໍ້ຳສະຫວນັອອກ 

  ເມ  ື່ອເຮົຳເອີໍ້ນມນັ ມນັກ ອອກມຳຢ ື່ນ  ຳກນັ 

 14 ເຈົໍ້ຳທງັປວງ ຈ ົື່ງຊຸມນມຸກນັ ແລະຄອຍຖໍ້ຳຟງັ 

   ຜ ໍ້ໃດໃນທື່ຳມກຳງພວກນ ັໍ້ນໄດໍ້ປະກຳດສິື່ ງເຫລົື່ ຳນີໍ້ 

  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຮກັທື່ຳນ ທື່ຳນຈະເຮັດຕຳມພຣະໄທຂອງພຣະອງົຕ ື່  ບາບີໂລນ  

   ແລະແຂນຂອງພຣະອງົຈະຕ ື່ ສ ໍ້ກບັຊຳວ ຄັນເດອາ 
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 15 ເຮົຳເອງໄດໍ້ເວົໍ້ຳ ແລະ ໄດໍ້ເອີໍ້ນຜ ໍ້ນ ັ ໍ້ນມຳ ເຮົຳໄດໍ້ໃຊໍ້ຜ ໍ້ນ ັ ໍ້ນມຳ 

   ແລະເພິື່ ນຈະຈະເລີນໃນທຳງຂອງຕນົ 

 16 ຈ ົື່ງຫຍບັເຂົໍ້ຳມຳໃກໍ້ເຮົຳ ຟງັເລ ື່ ອງນີໍ້ ຕ ັໍ້ງແຕື່ຕ ົໍ້ນເດມີເຮົຳບ ື່ ໄດໍ້ເວົໍ້ຳໃນທີື່ ລບັລີໍ້ 

   ຕ ັໍ້ງແຕື່ມນັເກດີມຳ ເຮົຳກ ຢ ື່ຫ ັ ໍ້ນແລໍ້ວ” 

  ແລະບດັນີໍ້ ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ  

   ແລະ ພຣະວິນຍານ ຂອງພຣະອງົໄດໍ້ໃຊໍ້ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳມຳ 

 17 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຜ ໍ້ໄຖື່ຂອງເຈົໍ້ຳ ອງົບ ລິສດຸຂອງ ອິສຣາເອນ ບອກດ ັື່ງນີໍ້ວ ື່ຳ 

   “ເຮົຳຄ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງເຈົໍ້ຳ ຜ ໍ້ສ ັື່ງສອນເຈົໍ້ຳເພ ື່ ອປະໂຫຍດຂອງເຈົໍ້ຳ 

  ຜ ໍ້ນ  ຳເຈົໍ້ຳໃນທຳງທີື່ ເຈົໍ້ຳຄວນຈະໄປ 

 18 ໂອ ຖໍ້ຳເຈົໍ້ຳໄດໍ້ຟງັບນັຍດັຂອງເຮົຳແລໍ້ວ 

   ຄວຳມສກຸສມົບ ນຂອງເຈົໍ້ຳຈະເປັນຄ ກບັແມ ື່ນ  ໍ້ຳ 

  ແລະຄວຳມຊອບທ  ຳຂອງເຈົໍ້ຳຈະເປັນຄ ກບັຄ ໍ້ນທະເລ 

 19 ເຊ ໍ້ອສຳຍຂອງເຈົໍ້ຳຈະເປັນຄ ກບັເມດັຊຳຍ 

   ແລະລ ກຫລຳນຈຳກບ ັໍ້ນແອວຂອງເຈົໍ້ຳຄ ເມດັຊຳຍ 

  ຊ ື່ ຂອງພວກເຂົຳຈະບ ື່ ຖ ກຕດັອອກເລີຍ ຫລ ຖ ກທ  ຳລຳຍຈຳກໜໍ້ຳເຮົຳ” 

 20 ຈ ົື່ງໄປຈຳກ ບາບີໂລນ ຈ ົື່ງໜີອອກຈຳກຄນົ ຄັນເດອາ  

   ຈ ົື່ງປະກຳດຂ ໍ້ນີໍ້ດ ໍ້ວຍສຽງຮໍ້ອງເພງ ຈ ົື່ງເລົື່ ຳໃຫໍ້ຟງັ 

  ຈ ົື່ງສ ົື່ງອອກໄປເຖງິສດຸປຳຍແຜື່ນດນິໂລກ ວື່ຳ 

   “ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄຖື່ ຢາໂຄບ ຜ ໍ້ຮບັໃຊໍ້ຂອງພຣະອງົແລໍ້ວ” 

 21 ເມ  ື່ອພຣະອງົນ  ຳພວກເຂົຳທງັຫລຳຍໄປທຳງທະເລຊຳຍ 

   ພວກເຂົຳກ ບ ື່ ໄດໍ້ກະຫຳຍ ພຣະອງົເຮັດໃຫໍ້ນ  ໍ້ຳໄຫລຈຳກກໍ້ອນຫີນເພ ື່ ອພວກເຂົຳ 

  ພຣະອງົຜື່ຳກ ໍ້ອນຫີນ ແລະນ  ໍ້ຳກ ໄຫລອອກມຳ 

 22 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ບອກວື່ຳ “ບ ື່ ມສີນັຕສິກຸ ແກື່ຄນົຊ ົື່ວ” 

ບົດທີ 49 
ຊົນຊາດທັງຫລາຍໄດ້ຮັບແສງສະຫວູ່າງ 

 1 ຊນົຊຳດຫື່ຳງໄກເອີຍ ຈ ົື່ງຟງັຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ 

   ຄ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົເລ ອກເອົຳຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳຕ ັ ໍ້ງແຕື່ຢ ື່ໃນທໍ້ອງແມ ື່ 

  ແລະຊງົແຕື່ງຕ ັໍ້ງໃຫໍ້ເປັນຜ ໍ້ຮບັໃຊໍ້ຂອງພຣະອງົ. 

 2 ພຣະອງົຊງົເຮັດໃຫໍ້ຄ  ຳເວົໍ້ຳຂອງຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳແຫລມຄມົເໝ ອນຄມົດຳບ 

   ຊງົຄຸໍ້ມຄອງຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳດໍ້ວຍພຣະຫດັຂອງພຣະອງົ 

  ຊງົເຮັດໃຫໍ້ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳແຫລມຄນົເໝ ອນລ ກທະນ  

   ແລະພໍ້ອມແລໍ້ວທີື່ ຈະເກບັມ ໍ້ຽນໄວໍ້ໃນບ ັໍ້ງແຫລໍ້ງຂອງພຣະອງົ. 
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 3 ພຣະອງົຊງົບອກຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳວື່ຳ, 

   “ອິສຣາເອນ ເອີຍ ເຈົໍ້ຳເປັນຜ ໍ້ຮບັໃຊໍ້ເຮົຳ 

  ຄນົທງັຫລຳຍຈະສນັລະເສີນເຮົຳຍໍ້ອນເຈົໍ້ຳ.” 

 4 ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳເວົໍ້ຳວື່ຳ, “ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳໄດໍ້ເຮັດວຽກ 

   ແຕື່ວຽກນ ັໍ້ນບ ື່ ມປີະໂຫຍດ 

  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳໄດໍ້ເສຍແຮງໄປລໍ້ຳໆ ແຕື່ບ ື່ ມຫີຍງັສ  ຳເລັດຜນົ” 

   ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳໄວໍ້ວຳງໃຈແລະມອບທກຸສິື່ ງໄວໍ້ກບັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

  ພຣະອງົຊງົຈະມອບຄື່ຳຕອບແທນວຽກງຳນໃຫໍ້ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ. 

 5 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົແຕື່ງຕ ັໍ້ງຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳຕ ັ ໍ້ງແຕື່ຢ ື່ໃນທໍ້ອງແມ ື່ 

   ຊງົໃຫໍ້ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳເປັນຜ ໍ້ຮບັໃຊໍ້ຂອງພຣະອງົ 

  ເພ ື່ ອນ  ຳພຳ ອິສຣາເອນ ໄພື່ພນົຂອງພຣະອງົ 

   ທີື່ ກະຈດັກະຈຳຍກນັຢ ື່ນ ັ ໍ້ນກບັຄ ນມຳຫຳພຣະອງົ 

  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົໃຫໍ້ກຽດແກື່ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ 

   ແລະຊງົເປັນເຫ ື່ ອແຮງຂອງຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ. 

 6 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົບອກຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳວື່ຳ, 

   “ເຮົຳມວີຽກສ  ຳລບັເຈົໍ້ຳຜ ໍ້ຮບັໃຊໍ້ຂອງເຮົຳດ ັື່ງນີໍ້: 

  ເຈົໍ້ຳບ ື່ ພຽງແຕື່ເຮັດໃຫໍ້ ອິສຣາເອນ ທີື່ ເຫລ ອຢ ື່ຍິື່ ງໃຫຍື່ຄ ເກົື່ ຳເທົື່ ຳນ ັໍ້ນ 

   ແຕື່ເຮົຳຈະເຮັດໃຫໍ້ເຈົໍ້ຳເປັນແສງສະຫວື່ຳງແກື່ຊນົຊຳດທງັຫລຳຍ 

  ເພ ື່ ອຄນົໃນທົື່ວໂລກນີໍ້ຈະໄດໍ້ລອດພ ົໍ້ນ.” 

 7 ພຣະເຈົ້າ ອງົບ ລິສດຸ ແລະຜ ໍ້ຊື່ອຍໄຖື່ໃຫໍ້ພ ົໍ້ນຂອງ ອິສຣາເອນ  

   ຊງົກື່ຳວຕ ື່ ຄນົທີື່ ຖ ກກຽດຊງັ ແລະໝິື່ ນປະໝຳດຢື່ຳງໜກັຈຳກຊນົຊຳດ 

  ແລະຂໍ້ອຍຂໍ້ຳເຈົໍ້ຳນຳຍວື່ຳ, 

   “ພະລຳຊຳທງັຫລຳຍຈະເຫັນເຈົໍ້ຳເປັນອິດສະຫລະ 

  ແລະຈະຊງົລກຸຂ ໍ້ນສະແດງຄວຳມເຄົຳລບົ 

   ເຈົໍ້ຳຊຳຍທງັຫລຳຍກ ຈະເຫັນຄ ກນັ 

  ພວກເພິື່ ນຈະກ ົໍ້ມລງົຄ  ຳນບັເຈົໍ້ຳ” 

   ເຫດກຳນນີໍ້ຈະເກດີຂ ໍ້ນກ ຍໍ້ອນວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

  ຄ  ພຣະເຈົ້າ ອງົສດັຊ ື່ ແລະບ ລິສດຸຂອງ ອິສຣາເອນ ຊງົເລ ອກເອົຳຜ ໍ້ຮບັໃຊໍ້ 

   ແລະເຮັດຕຳມຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳຂອງພຣະອງົ. 

ການສ້າງເຢຣ ຊາເລັມຂຶ້ນໃໝູ່ 
 8 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົບອກໄພື່ພນົຂອງພຣະອງົວື່ຳ, 

   “ເມ  ື່ອເຖງິເວລຳຊື່ອຍໃຫໍ້ເຈົໍ້ຳພ ົໍ້ນ ເຮົຳຈະສະແດງຄວຳມຮກັ 

  ໄມຕຕີ ື່ ເຈົໍ້ຳ ແລະຈະຕອບຄ  ຳຮໍ້ອງໄຫໍ້ ຂ ຄວຳມຊື່ອຍເຫລ ອຂອງເຈົໍ້ຳ 
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   ເຮົຳຈະຄຸໍ້ມຄອງຮກັສຳເຈົໍ້ຳ 

  ແລະຈະໃຫໍ້ເຈົໍ້ຳຜ ກສ  ຳພນັທະໄມຕກີບັຄນົທງັປວງ 

   ເຮົຳຈະໃຫໍ້ເຈົໍ້ຳຕ ັ ໍ້ງຖິື່ ນຖຳນບໍ້ຳນເຮ ອນອີກເທ ື່ ອໜ ື່ ງ 

  ຢ ື່ໃນດນິແດນອນັຮກົຮໍ້ຳງວື່ຳງເປົື່ ຳ. 

 9 ເຮົຳຈະເວົໍ້ຳກບັນກັໂທດວື່ຳ, “ອອກມຳເສຍ” ແລະເວົໍ້ຳກບັຜ ໍ້ຢ ື່ໃນຄວຳມ 

   ມ ດວື່ຳ, “ອອກມຳສ ື່ແສງສະຫວື່ຳງເທີໍ້ນ!” 

  ພວກເຂົຳຈະເປັນເໝ ອນແກະທີື່ ກນິຫຍໍ້ຳຢ ື່ຕຳມພ . 

 10 ພວກເຂົຳຈະບ ື່ ອ ດເຂົໍ້ຳອ ດນ  ໍ້ຳອີກຈກັເທ ື່ ອ 

   ແສງຕຳເວັນແລະລມົຮໍ້ອນຈະບ ື່ ຖ ກຕໍ້ອງພວກເຂົຳ 

  ເພຳະວື່ຳພຣະອງົຊງົເມດຕຳສງົສຳນຮກັແພງພວກເຂົຳ 

   ຈະຊງົນ  ຳພຳໄປຍງັບ ື່ ນ  ໍ້ຳ. 

 11 ເຮົຳຈະສໍ້ຳງທຳງຫລວງຂໍ້ຳມພ ທງັຫລຳຍ 

   ແລະຈດັຕຽມທຳງໃຫໍ້ໄພື່ພນົຂອງເຮົຳໄປ. 

 12 ໄພື່ພນົຂອງພຣະອງົຈະມຳແຕື່ໄກ 

   ຄ ມຳຈຳກທຳງເໜ ອ ທຳງຕຳເວັນຕກົ ແລະຈຳກເມ  ອງ ສີນີມ ທຳງໃຕໍ້.” 

 13 ໂອ ຟໍ້ຳສະຫວນັເອີຍ ຈ ົື່ງຮໍ້ອງເພງເທີໍ້ນ! 

   ໂອ ແຜື່ນດນິເອີຍ ຈ ົື່ງມ ື່ວນຊ ື່ ເບກີບຳນເທີໍ້ນ! 

  ຂ ໃຫໍ້ພ ທງັຫລຳຍຮໍ້ອງເພງອອກມຳ 

   ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົເລົໍ້ຳໂລມໄພື່ພນົຂອງພຣະອງົ 

  ແລະຈະຊງົສງົສຳນໄພື່ພນົທີື່ ຕກົທກຸໄດໍ້ຍຳກ. 

 14 ແຕື່ຊຳວ ເຢຣ ຊາເລັມ ເວົໍ້ຳວື່ຳ, 

   “ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົປະຖິໍ້ມພວກເຮົຳແລໍ້ວ! 

  ພຣະອງົຊງົຫລງົລ ມພວກເຮົຳແລໍ້ວ!” 

 15 ດ ັື່ງນ ັໍ້ນພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈ ື່ງຊງົຕອບວື່ຳ, 

   “ຜ ໍ້ຍງິທີື່ ລ ມລ ກ ແລະບ ື່ ຮກັລ ກຂອງຕນົເອງມບີ ? 

  ເຖງິແມ ື່ນວື່ຳມຜີ ໍ້ລ ມລ ກຂອງຕນົກ ຕຳມ 

   ແຕື່ເຮົຳຈະບ ື່ ລ ມພວກເຈົໍ້ຳຈກັເທ ື່ ອ. 

 16 ເຢຣ ຊາເລັມ ເອີຍ ເຮົຳບ ື່ ເຄີຍລ ມເຈົໍ້ຳ 

   ເຮົຳໄດໍ້ຂຽນຊ ື່ ຂອງເຈົໍ້ຳໄວໍ້ໃນຝຳມ  ຂອງເຮົຳແລໍ້ວ. 

 17 ຜ ໍ້ທີື່ ຈະສໍ້ຳງເຈົໍ້ຳຂ ໍ້ນໃໝື່ກ  ຳລງັຈະມຳແລໍ້ວ 

   ແລະຜ ໍ້ທີື່ ທ  ຳລຳຍເຈົໍ້ຳກ ຈະໜີໄປ. 

 18 ຈ ົື່ງເບິື່ ງໃຫໍ້ທ ົື່ວວື່ຳມຫີຍໍ້ຳຈະເກດີຂ ໍ້ນ 

   ປະຊຳຊນົຂອງເຈົໍ້ຳຈະມຳໂຮມກນັ 
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  ພວກເຂົຳຈະມຳບໍ້ຳນ 

   ເຮົຳເປັນ ພຣະເຈົ້າ ທີື່ ມຊີວີດິແນື່ນອນ 

  ເຈົໍ້ຳຈະດໃີຈນ  ຳປະຊຳຊນົຂອງເຈົໍ້ຳ 

   ເໝ ອນດ ັື່ງເຈົໍ້ຳສຳວດໃີຈນ  ຳແຫວນໝັໍ້ນຂອງຕນົ. 

 19 ແຜື່ນດນິຂອງເຈົໍ້ຳໄດໍ້ຖ ກທ  ຳລຳຍຮໍ້ຳງເປົື່ ຳ 

   ແຕື່ບດັນີໍ້ມນັຈະແຄບເກນີໄປສ  ຳລບັຜ ໍ້ຈະມຳຢ ື່ທີື່ ນ ັ ໍ້ນ 

  ຄນົທງັຫລຳຍທີື່ ເຄີຍກ ນກນິພວກເຈົໍ້ຳ 

   ຈະຖ ກຂບັໄລື່ໃຫໍ້ໜີໄປໄກ. 

 20 ລ ກທີື່ ເກດີໃນຍຳມທີື່ ເຈົໍ້ຳຖ ກເນລະເທດຈະເວົໍ້ຳຕ ື່ ເຈົໍ້ຳໃນມ  ໍ້ໜ ື່ ງວື່ຳ, 

   “ດນິທີື່ ເຮົຳຢ ື່ນີໍ້ແຄບເກນີໄປແລໍ້ວ 

  ພວກເຮົຳຢຳກໄດໍ້ບື່ອນຢ ື່ທີື່ ກວໍ້ຳງກວື່ຳນີໍ້!” 

 21 ແລໍ້ວເຈົໍ້ຳກ ຈະຖຳມຕວົເອງວື່ຳ, 

   “ໃຜນ ອອກລ ກເຫລົື່ ຳນີໍ້ໃຫໍ້ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ 

  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳໄດໍ້ສ ນເສຍລ ກໄປແລະຈະບ ື່ ມຄີ ເກົື່ ຳອີກ 

   ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳຖ ກເນລະເທດໄປໄກ 

  ແມ ື່ນໃຜນ ເອົຳລ ກເຫລົື່ ຳນີໍ້ຄ ນມຳ 

   ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳຖ ກປະປື່ອຍໃຫໍ້ຢ ື່ຜ ໍ້ດຽວ 

  ແລໍ້ວລ ກເຫລົື່ ຳນີໍ້ມຳແຕື່ໃສນ ?” 

 22 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົບອກໄພື່ພນົຂອງພຣະອງົວື່ຳ, 

   “ເຮົຳຈະກວກັມ  ເອົຳຊນົຊຳດທງັຫລຳຍ 

  ພວກເຂົຳຈະນ  ຳເອົຳລ ກຂອງເຈົໍ້ຳມຳ. 

 23 ກະສດັທງັຫລຳຍຈະເປັນເໝ ອນພ ື່ ຂອງເຈົໍ້ຳ 

   ແລະພະລຳຊນີທີງັຫລຳຍຈະເປັນເໝ ອນແມ ື່ຂອງເຈົໍ້ຳ 

  ພວກເພິື່ ນຈະກ ົໍ້ມລງົໃຫໍ້ກຽດເຈົໍ້ຳ 

   ແລະຈະສະແດງຄວຳມເຄົຳລບົຢ ຳເກງເຈົໍ້ຳ 

  ແລໍ້ວເຈົໍ້ຳຈະຮ ໍ້ວ ື່ຳເຮົຳຄ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ຜ ໍ້ທີື່ ລ ຄອຍໃຫໍ້ຊື່ອຍເຫລ ອຈະບ ື່ ຜິດຫວງັ.” 

 24 ຜ ໍ້ໃດຈະເອົຳເຄ ື່ ອງທີື່ ທະຫຳນຍຳດຊງີມຳໄດໍ້? 

   ຫລ ຈະຊື່ອຍເອົຳນກັໂທດໃຫໍ້ພ ົໍ້ນຈຳກຜ ໍ້ກດົຂີື່ ໄດໍ້ບ ? 

 25 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົຕອບວື່ຳ, 

   “ກຳນນີໍ້ຈະເກດີຂ ໍ້ນແນື່ນອນ 

  ຄ ພວກຊະເລີຍທີື່ ທະຫຳນຈບັມຳກ ຈະຖ ກເອົຳໄປ 

   ແລະສິື່ ງຂອງທີື່ ຜ ໍ້ກດົຂີື່ ຍຳດຊງີມຳກ ຈະຖ ກຍ ດໄປ 
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  ເຮົຳຈະຕ ື່ ສ ໍ້ຜ ໍ້ທີື່ ຕ ື່ ສ ໍ້ເຈົໍ້ຳ 

   ແລະຈະຊື່ອຍລ ກຂອງເຈົໍ້ຳໃຫໍ້ພ ົໍ້ນ. 

 26 ເຮົຳຈະໃຫໍ້ຜ ໍ້ບບີບງັຄບັເຈົໍ້ຳຂໍ້ຳຟນັກນັແລະກນັ 

   ພວກເຂົຳຈະເມຳົເລ ອດຂອງຕນົເອງເໝ ອນເມຳົເຫລົໍ້ຳ 

  ແລໍ້ວມະນດຸທງັປວງຈະຮ ໍ້ວ ື່ຳເຮົຳຄ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ຜ ໍ້ທີື່ ຊື່ອຍໄຖື່ເຈົໍ້ຳໃຫໍ້ເປັນອິດສະຫລະ ແລະພ ົໍ້ນໄພ 

  ພວກເຂົຳຈະຮ ໍ້ວ ື່ຳເຮົຳເປັນ ພຣະເຈົ້າ ອງົຍິື່ ງໃຫຍື່ຂອງ ອິສຣາເອນ.” 

ບົດທີ 50 
 1 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ບອກດ ັື່ງນີໍ້ວ ື່ຳ “ໜງັສ ຢື່ຳຂອງແມ ື່ເຈົໍ້ຳ ຜ ໍ້ຊ ື່ ງເຮົຳໄດໍ້ໄລື່ໄປນ ັໍ້ນ ຢ ື່ໃສ 

   ຫລ ເຈົໍ້ຳໜີໍ້ຂອງເຮົຳຄ ຄນົໃດທີື່ ເຮົຳໄດໍ້ຂຳຍຕວົເຈົໍ້ຳໄປ 

  ເບິື່ ງແມ ເພຳະວື່ຳຄວຳມຊ ົື່ວຊໍ້ຳຂອງເຈົໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳຈ ື່ ງຖ ກຂຳຍ 

   ແລະເພຳະກຳນລະເມດີຂອງເຈົໍ້ຳ ແມ ື່ຂອງເຈົໍ້ຳຈ ື່ ງຖ ກໄລື່ໄປ 

 2 ເປັນຫຍງັ ເມ  ື່ອເຮົຳມຳຈ ື່ງບ ື່ ມໃີຜເລີຍ 

   ເມ  ື່ອເຮົຳຮໍ້ອງເອີໍ້ນຈ ື່ງບ ື່ ມໃີຜຕອບ ມ ຂອງເຮົຳສ ັໍ້ນ ໄຖື່ບ ື່ ໄດໍ້ບ  

  ແລະເຮົຳບ ື່ ມກີ  ຳລງັທີື່ ຈະຊື່ວຍໃຫໍ້ພ ົໍ້ນບ  

   ເບິື່ ງແມ ເຮົຳໃຫໍ້ນ  ໍ້ຳທະເລແຫໍ້ງດໍ້ວຍກຳນຕຕິຽນຂອງເຮົຳ 

  ເຮົຳເຮັດໃຫໍ້ແມ ື່ນ  ໍ້ຳເປັນຖິື່ ນແຫໍ້ງແລໍ້ງກນັດຳນ 

   ປຳຂອງແມ ື່ນ  ໍ້ຳນ ັ ໍ້ນກ ເໝັນຍໍ້ອນຂຳດນ  ໍ້ຳ ແລະຕຳຍ ຍໍ້ອນກະຫຳຍນ  ໍ້ຳ 

 3 ເຮົຳຫ ົື່ມຟໍ້ຳສະຫວນັໄວໍ້ດໍ້ວຍຄວຳມດ  ຳມ  ດ ແລະເອົຳຜໍ້ຳກະສອບມຳປກົ” 

 4 ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ປະທຳນໃຫໍ້ 

   ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳມລີີໍ້ນຂອງບນັດຳຜ ໍ້ທີື່ ພຣະອງົສອນ 

  ເພ ື່ ອຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳຈະໄດໍ້ຮ ໍ້ບື່ອນຈະຄ  ໍ້ຳຊ ຜ ໍ້ທີື່ ອິດເມ  ື່ອຍໄວໍ້ດໍ້ວຍຖໍ້ອຍຄ  ຳ 

   ທກຸ ໆເຊົໍ້ຳພຣະອງົປກຸທີື່ ຫ ຂອງຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳເພ ື່ ອໃຫໍ້ຟງັເໝ ອນຢື່ຳງຜ ໍ້ທີື່ ພຣະອງົສອນ 

 5 ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ເປີດຫ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ 

   ແລະຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳກ ບ ື່ ດ ໍ້ດ ໍ້ຳນ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳບ ື່ ຫນັກບັ 

 6 ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳຫນັຫລງັໃຫໍ້ແກື່ຜ ໍ້ທີື່ ຂ ໍ້ຽນຕຂີໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ 

   ແລະຫນັແກໍ້ມໃຫໍ້ແກື່ຄນົທີື່ ດ ງເຄົຳຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳອອກ 

  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳບ ື່ ໜີໜໍ້ຳຈຳກຄວຳມອຳຍແກື່ກຳນຖ ົື່ມນ  ໍ້ຳລຳຍໃສື່ 

 7 ເພຳະວື່ຳອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຈະຊື່ວຍຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ 

   ເຫດສນັນ ັໍ້ນ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳຈ ື່ ງຈະບ ື່ ຂຳຍໜໍ້ຳ 

  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳຈ ື່ ງຕ ັໍ້ງໜໍ້ຳຂອງຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳເໝ ອນຢື່ຳງຫີນເຫລັກໄຟ 

   ແລະຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳຮ ໍ້ວ ື່ຳຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳຈະບ ື່ ອບັອຳຍ 
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 8 ພຣະອງົຜ ໍ້ແກ ໍ້ແທນຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳກ ຢ ື່ໃກ ໍ້ ໃຜຈະສ ໍ້ຄະດກີບັຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ 

   ກ ໃຫໍ້ເຮົຳຢ ນຢ ື່ນ  ຳກນັ ໃຜເປັນສດັຕ ຂອງຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກ ໃຫໍ້ລຳວມຳໃກໍ້ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ 

 9 ເບິື່ ງແມ ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຈະຊື່ວຍຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ 

   ໃຜຈະກື່ຳວໂທດຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳວື່ຳມຄີວຳມຜິດ 

  ພວກເຂົຳທກຸຄນົຈະຄື່ອຍ ໆໝດົໄປຄ ກບັເສ ໍ້ອຜໍ້ຳ ໂຕມອດຈະກນິພວກເຂົຳເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ 

 10 ໃຜແດື່ໃນພວກເຈົໍ້ຳຢໍ້ຳນຢ ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ແລະຟງັຄວຳມສຽງຂອງຜ ໍ້ຮບັໃຊໍ້ຂອງພຣະອງົ ຜ ໍ້ດ  ຳເນນີໃນຄວຳມມ ດ 

  ແລະບ ື່ ມຄີວຳມສະຫວື່ຳງ ຈ ົື່ງໃຫໍ້ລຳວວຳງໃຈໃນພຣະນຳມ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ແລະເພິື່ ງອຳໄສ ພຣະເຈົ້າ ຂອງລຳວ 

 11 ເບິື່ ງແມ ເຈົໍ້ຳທງັໝດົຜ ໍ້ກ ື່ ໄຟ ຜ ໍ້ເອົຳໂດໍ້ນໄຟຄຳດຕວົເຈົໍ້ຳໄວໍ້ 

   ຈ ົື່ງຍື່ຳງດໍ້ວຍແສງໄຟຂອງເຈົໍ້ຳ ແລະດໍ້ວຍແສງໂດໍ້ນໄຟ ຊ ື່ ງເຈົໍ້ຳໄດໍ້ກ ື່ 

  ເຈົໍ້ຳຈະໄດໍ້ຮບັຢື່ຳງນີໍ້ຈຳກມ  ຂອງເຮົຳ ຄ ເຈົໍ້ຳຈະຕໍ້ອງນອນລງົດໍ້ວຍຄວຳມເສົໍ້ຳໂສກ 

ບົດທີ 51 
ຄວາມເລົ້າໂລມສຳລັບຊີໂອນ 

 1 “ຈ ົື່ງຟງັເຮົຳເທີໍ້ນ ເຈົໍ້ຳທງັຫລຳຍຜ ໍ້ຕດິຕຳມຄວຳມຊອບທ  ຳ 

   ເຈົໍ້ຳຜ ໍ້ສະແຫວງຫຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈ ົື່ງເບິື່ ງຫີນຊ ື່ ງໄດໍ້ສະກດັຕວົເຈົໍ້ຳມຳ 

  ແລະຈ ົື່ງເບິື່ ງບ ື່ ຫີນຊ ື່ ງຂ ດເອົຳຕວົເຈົໍ້ຳທງັຫລຳຍມຳ 

 2 ຈ ົື່ງເບິື່ ງ ອັບຣາຮາມ ບນັພະບ ລດຸຂອງເຈົໍ້ຳທງັຫລຳຍ ແລະເບິື່ ງ ຊາຣາ ຜ ໍ້ເກດີເຈົໍ້ຳ 

   ເພຳະວື່ຳເມ  ື່ອມເີພິື່ ນຢ ື່ແຕື່ຄນົດຽວ ເຮົຳໄດໍ້ຮ ໍ້ອງເອີໍ້ນເພິື່ ນ 

  ແລະເຮົຳອວຍພອນເພິື່ ນແລະກະທ  ຳໃຫໍ້ເປັນຄນົຫລວງຫລຳຍ 

 3 ເພຳະວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະເລົໍ້ຳໂລມ ຊີໂອນ  

   ພຣະອງົຈະເລົໍ້ຳໂລມບື່ອນຮໍ້ຳງທງັໝດົຂອງເມ  ອງ 

  ແລະຈະເຮັດຖິື່ ນແຫໍ້ງແລໍ້ງກນັດຳນຂອງເມ  ອງຄ ສວນ ເອເດັນ  

   ແລະທະເລຊຳຍຂອງເມ  ອງຄ ສວນຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະພບົຄວຳມຊ ື່ ນບຳນ 

  ແລະຄວຳມຍນິດໃີນເມ  ອງ ທງັກຳນໂມທະນຳ ແລະສຽງເພງ 

 4 ຊນົຊຳດຂອງເຮົຳເອີຍ ຈ ົື່ງຟງັສຽງຂອງເຮົຳ ຊຳດຂອງເຮົຳເອີຍ 

   ຈ ົື່ງຫງ ື່ຽງຫ ຟງັເຮົຳ ເພຳະວື່ຳພຣະບນັຍດັຈະອອກໄປຈຳກເຮົຳ 

  ແລະຄວຳມຍດຸຕທິ  ຳຈະອອກໄປເປັນຄວຳມສະຫວື່ຳງຂອງຊນົຊຳດທງັຫລຳຍ 

 5 ຄວຳມຊອບທ  ຳຂອງເຮົຳໃກໍ້ເຂົໍ້ຳມຳແລໍ້ວ ແລະຄວຳມພ ົໍ້ນຂອງເຮົຳໄດໍ້ອອກໄປແລໍ້ວ 

   ແຂນຂອງເຮົຳຈະພິພຳກສຳຊນົຊຳດທງັຫລຳຍ ເກຳະທງັຫລຳຍຈະຄອຍຖໍ້ຳເຮົຳ 

  ແລະພວກເຂົຳຈະຫວງັຄອຍຖໍ້ຳແຂນຂອງເຮົຳ 

 6 ຈ ົື່ງແຫງນໜໍ້ຳເບິື່ ງຟໍ້ຳສະຫວນັ ແລະເບິື່ ງໂລກເບ ໍ້ອງລຸື່ມ 
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   ເພຳະວື່ຳຟໍ້ຳສະຫວນັຈະສ ນສິໍ້ນໄປຄ ຄວນັ 

  ແລະແຜື່ນດນິໂລກຈະຄື່ອຍໆໝດົໄປຄ ເສ ໍ້ອຜໍ້ຳ 

   ແລະພວກເຂົຳທງັຫລຳຍຜ ໍ້ອຳໄສຢ ື່ໃນນ ັໍ້ນຈະຕຳຍໄປຄ ກນັ 

  ແຕື່ຄວຳມພ ົໍ້ນຂອງເຮົຳຈະຢ ື່ເປັນນດິ 

   ແລະຄວຳມຊອບທ  ຳຂອງເຮົຳຈະບ ື່ ສິໍ້ນສດຸເລີຍ 

 7 ຈ ົື່ງຟງັເຮົຳ ເຈົໍ້ຳທງັຫລຳຍຜ ໍ້ຮ  ໍ້ເຖງິຄວຳມຊອບທ  ຳ 

   ຊນົຊຳດຊ ື່ ງພຣະບນັຍດັຂອງເຮົຳຢ ື່ໃນໃຈ 

  ຢື່ຳຢໍ້ຳນກຳນຕ  ຳໜິຂອງມະນດຸ 

   ແລະຢື່ຳວຕິກົຕ ື່ ກຳນກື່ຳວຄ  ຳຫຍຳບຄຳຍຂອງພວກເຂົຳ 

 8 ເພຳະວື່ຳໂຕມອດຈະກນິພວກເຂົຳຄ ກນິເສ ໍ້ອຜໍ້ຳ 

   ແລະໂຕໜອນຈະກນິພວກເຂົຳຄ ກນິຂນົແກະ 

  ແຕື່ຄວຳມຊອບທ  ຳຂອງເຮົຳຈະຢ ື່ເປັນນດິ 

   ແລະຄວຳມພ ົໍ້ນຂອງເຮົຳຈະຢ ື່ຕະຫລອດທກຸຊ ົື່ວອຳຍ ຸ

 9 ພຣະກອນຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈ ົື່ງຕ ື່ ນເຖດີ ຕ ື່ ນເຖດີ 

   ຈ ົື່ງສວມກ  ຳລງັ ຈ ົື່ງຕ ື່ ນເໝ ອນຢື່ຳງສະໄໝເກົື່ ຳກ ື່ອນໃນຊ ົື່ວອຳຍທີຸື່ ດນົມຳແລໍ້ວ 

  ບ ື່ ແມ ື່ນທື່ຳນບ ທີື່ ຖອນລະຫດັເປັນຕື່ອນໆ 

   ແລະແທງມງັກອນທະລ ຸ

 10 ທື່ຳນບ ື່ ແມ ື່ນບ ທີື່ ເຮັດໃຫໍ້ທະເລແຫໍ້ງໄປ ຄ ນ  ໍ້ຳຂອງມະຫຳສະມດຸໃຫຍື່ 

   ຊ ື່ ງເຮັດໃຫໍ້ບື່ອນເລິກຂອງທະເລເປັນຫນົທຳງ 

  ເພ ື່ ອໃຫໍ້ຜ ໍ້ທີື່ ໄດໍ້ໄຖື່ໄວໍ້ແລໍ້ວຍື່ຳງຜື່ຳນໄປ 

 11 ສະນ ັໍ້ນ ຜ ໍ້ທີື່ ໄຖື່ໄວໍ້ແລໍ້ວຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະກບັມຳ 

   ແລະຮໍ້ອງເພງມຳໃນເມ  ອງ ຊີໂອນ  

  ຄວຳມຊ ື່ ນບຳນເປັນນດິຈະຢ ື່ເທິງຫວົຂອງພວກເຂົຳ 

   ພວກເຂົຳຈະໄດໍ້ຮບັຄວຳມຊ ື່ ນບຳນ 

  ແລະຄວຳມຍນິດ ີຄວຳມໂສກເສົໍ້ຳ ແລະກຳນໄວໍ້ທກຸຈະໜີໄປ 

 12 ເຮົຳ ຄ ເຮົຳເອງ ຜ ໍ້ເລົໍ້ຳໂລມເຈົໍ້ຳ 

   ເຈົໍ້ຳເປັນຜ ໍ້ໃດຈ ື່ງຢໍ້ຳນມະນດຸຜ ໍ້ຕໍ້ອງຕຳຍ 

  ຄ ຢໍ້ຳນລ ກຂອງມະນດຸຊ ື່ ງຖ ກເຮັດໃຫໍ້ຄ ຫຍໍ້ຳ 

 13 ແລະໄດໍ້ລ ມ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຜ ໍ້ສໍ້ຳງເຈົໍ້ຳ ຜ ໍ້ກຳງຟໍ້ຳສະຫວນັ 

   ແລະວຳງຮຳກຖຳນຂອງແຜື່ນດນິໂລກ ແລະຢໍ້ຳນຢ ື່ເລ ໍ້ອຍໄປຕະຫລອດມ ໍ້ 

  ເພຳະວື່ຳຄວຳມຮໍ້ຳຍກຳດຂອງຜ ໍ້ບບີບງັຄບັ ເມ  ື່ອລຳວຕ ັໍ້ງຕວົລຳວວື່ຳຈະທ  ຳລຳຍ 

   ແລະຄວຳມຮໍ້ຳຍກຳດຂອງຜ ໍ້ບບີບງັຄບັຢ ື່ໃສ 

 14 ຜ ໍ້ໃດທີື່ ເປັນຊະເລີຍ ບ ື່ ຊໍ້ຳບ ື່ ນຳນຈະໄດໍ້ຮບັກຳນປດົປື່ອຍ 
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   ເພ ື່ ອພວກເຂົຳຈະບ ື່ ຕຳຍໃນຂມຸ ທງັອຳຫຳນຂອງພວກເຂົຳຈະບ ື່ ຂຳດ 

 15 ເພຳະວື່ຳເຮົຳຄ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງເຈົໍ້ຳ ຜ ໍ້ແບື່ງແຍກທະເລ 

   ແລະຄ ໍ້ນຄະນອງ ພຣະນຳມຂອງພຣະອງົຄ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງຈກັກະວຳນ 

 16 ແລະເຮົຳໄດໍ້ໃສື່ຖໍ້ອຍຄ  ຳຂອງເຮົຳໃນປຳກຂອງເຈົໍ້ຳ 

   ແລະເຊ ື່ ອງເຈົໍ້ຳໄວໍ້ໃນຮ ົື່ມມ  ຂອງເຮົຳ ຊ ື່ ງຕ ັໍ້ງຟໍ້ຳສະຫວນັ 

  ແລະວຳງຮຳກຖຳນຂອງແຜື່ນດນິໂລກ ແລະກື່ຳວແກື່ເມ  ອງ ຊີໂອນ ວື່ຳ 

   ‘ເຈົໍ້ຳເປັນຊນົຊຳດຂອງເຮົຳ’” 

 17 ໂອເຢຣ ຊາເລັມ ເອີຍ ຈ ົື່ງປກຸຕວົເຈົໍ້ຳເອງ ຈ ົື່ງປກຸຕວົເອງ ຈ ົື່ງຢ ນຂ ໍ້ນເຖດີ 

   ເຈົໍ້ຳຜ ໍ້ໄດໍ້ດ ື່ ມຈຳກມ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊ ື່ ງຖໍ້ວຍແຫື່ງພຣະພິໂລດຂອງພຣະອງົ 

  ຜ ໍ້ໄດໍ້ດ ື່ ມ ຊ ື່ ງຖໍ້ວຍແຫື່ງຄວຳມໂຊເຊ ແລະດ ດມນັອອກ 

 18 ໃນບນັດຳລ ກຊຳຍທີື່ ນຳງເກດີມຳ ກ ບ ື່ ມຜີ  ໍ້ໃດນ  ຳນຳງ 

   ໃນບນັດຳລ ກຊຳຍທີື່ ນຳງລໍ້ຽງມຳ ກ ບ ື່ ມໃີຜຈ ງມ  ນຳງ 

 19 ສອງສິື່ ງນີໍ້ໄດໍ້ເກດີຂ ໍ້ນແກື່ເຈົໍ້ຳ ຜ ໍ້ໃດຈະຄ  ື່ຳຄວນເພ ື່ ອເຈົໍ້ຳ ຄ ກຳນລໍ້ຳງຜຳນ 

   ແລະກຳນທ  ຳລຳຍ ກຳນອ ດຢຳກອຳຫຳນ ແລະດຳບ ຜ ໍ້ໃດຈະເລົໍ້ຳໂລມເຈົໍ້ຳ 

 20 ລ ກຊຳຍຂອງເຈົໍ້ຳສະຫລບົໄປແລໍ້ວ ພວກເຂົຳນອນຢ ື່ທກຸຫວົຖະໜນົຄ ງວົປື່ຳຕດິແຫ 

   ພວກເຂົຳທງັຫລຳຍເຕັມໄປດໍ້ວຍພຣະພິໂລດຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

  ແລະກຳນຕຕິຽນຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຂອງເຈົໍ້ຳ 

 21 ສະນ ັໍ້ນ ເຈົໍ້ຳຜ ໍ້ຖ ກຂ ົື່ມໃຈ 

   ຜ ໍ້ຊ ື່ ງມ  ນເມຳົແຕື່ບ ື່ ແມ ື່ນດໍ້ວຍເຫລົໍ້ຳອະງ ຸື່ນ ຈ ົື່ງຟງັຂ ໍ້ນີໍ້ເຖດີ 

 22 ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງເຈົໍ້ຳພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງເຈົໍ້ຳ 

   ຜ ໍ້ສ ໍ້ຄະດແີຫື່ງຊນົຊຳດຂອງພຣະອງົ ບອກດ ັື່ງນີໍ້ວ ື່ຳ 

  “ເບິື່ ງແມ ເຮົຳໄດໍ້ເອົຳຖໍ້ວຍແຫື່ງຄວຳມໂຊເຊມຳຈຳກມ ຂອງເຈົໍ້ຳ 

   ແລໍ້ວໃນຖໍ້ວຍແຫື່ງຄວຳມພິໂລດຂອງເຮົຳ ເຈົໍ້ຳຈະບ ື່ ຕໍ້ອງດ ື່ ມອີກ 

 23 ແຕື່ເຮົຳຈະໃສື່ມນັໄວໍ້ໃນມ  ຂອງຜ ໍ້ທ ລະມຳນເຈົໍ້ຳ ຜ ໍ້ໄດໍ້ເວົໍ້ຳກບັຈດິໃຈເຈົໍ້ຳວື່ຳ 

   ‘ກ ົໍ້ມລງົ ເຮົຳຈະໄດໍ້ຂໍ້ຳມໄປ’ ແລະເຈົໍ້ຳໄດໍ້ເຮັດໃຫໍ້ຫລງັຂອງເຈົໍ້ຳຄ ພ ໍ້ນດນິ 

  ແລະຄ ຖະໜນົເພ ື່ ອໃຫໍ້ພວກເຂົຳຂໍ້ຳມໄປ” 

ບົດທີ 52 
ພຣະເຈົ້າຈະຊົງປົດປູ່ອຍເຢຣ ຊາເລັມ 

 1 ເຢຣ ຊາເລັມ ເອີຍ ຈ ົື່ງເຂັໍ້ມແຂງ ແລະລກຸຕ ື່ ນຂ ໍ້ນ 

   ນະຄອນສກັສິດຂອງ ພຣະເຈົ້າ ເອີຍ ຈ ົື່ງນຸື່ງຫ ົື່ມຜໍ້ຳແພງຳມໆ ເທີໍ້ນ 

  ຄນົນອກສຳດສະໜຳຈະບ ື່ ເຂົໍ້ຳມຳຫຳເຈົໍ້ຳອີກ. 

 2 ເຢຣ ຊາເລັມ ເອີຍ ຈ ົື່ງຕ ື່ ສ ໍ້ເພ ື່ ອອິດສະຫລະພຳບ 
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   ຈ ົື່ງລກຸຂ ໍ້ນຈຳກດນິແດນ ແລະນ ັື່ງເທິງບນັລງັເທີໍ້ນ 

  ພວກຊະເລີຍຊຳວ ຊີໂອນ ເອີຍ ຈ ົື່ງແກໍ້ໂສໍ້ທີື່ ເຂົຳຜ ກເຈົໍ້ຳອອກ. 

 3 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົບອກໄພື່ພນົຂອງພຣະອງົວື່ຳ, 

   “ເຈົໍ້ຳໄດໍ້ຕກົເປັນທຳດໂດຍບ ື່ ມລີຳຄຳ 

  ເຈົໍ້ຳຈະບ ື່ ຖ ກໄຖື່ດໍ້ວຍເງນິ 

   ຫລ ມ ນຄື່ຳແຕື່ຢື່ຳງໃດ 

  ແຕື່ເຈົໍ້ຳຈະໄດໍ້ເປັນອິດສະຫລະ 

 4 ເຈົໍ້ຳເຄີຍເປັນຄນົຕື່ຳງຊຳດຢ ື່ໃນ ເອຢິບ ເທ ື່ ອໜ ື່ ງແລໍ້ວ 

   ພຳຍລນຸມຳ ອັດຊີເຣຍ ໄດໍ້ກດົຂີື່ ເຈົໍ້ຳຢື່ຳງໜກັ. 

 5 ແລໍ້ວສິື່ ງດຽວກນັນີໍ້ກ ເກດີຂ ໍ້ນອີກໃນ ບາບໂີລນ  

   ເຈົໍ້ຳຖ ກຈບັເປັນຊະເລີຍຢ ື່ໃນທີື່ ນ ັ ໍ້ນຢື່ຳງບ ື່ ມຄີນຸຄື່ຳ 

  ຄນົທງັຫລຳຍທີື່ ປກົຄອງເຈົໍ້ຳກ ອວດດ ີ

   ແລະສະແດງຄວຳມໝິື່ ນປະໝຳດເຮົຳຢ ື່ສະເໝີ. 

 6 ແຕື່ເມ  ື່ອເຖງິວນັນ ັໍ້ນ ເຈົໍ້ຳຈະຍອມຮບັວື່ຳ 

   ເຮົຳຜ ໍ້ເວົໍ້ຳຕ ື່ ເຈົໍ້ຳນີໍ້ແຫລະຄ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ.” 
 7 ຜ ໍ້ສ ົື່ງຂື່ຳວທີື່ ກ  ຳລງັຂໍ້ຳມພ ມຳ 

   ກ ງຳມວເິສດຫລຳຍ! 

  ເພິື່ ນນ  ຳເອົຳຂື່ຳວດ ີຂື່ຳວສນັຕສິກຸມຳ 

   ເພິື່ ນຮໍ້ອງປະກຳດໄຊຊະນະ ແລະເວົໍ້ຳຕ ື່ ພ  ຊີໂອນ ວື່ຳ, 

  “ພຣະເຈົ້າ ຂອງເຈົໍ້ຳຊງົເປັນກະສດັ!” 

 8 ພວກທີື່ ຍຳມເມ  ອງກ ຮ ໍ້ອງສຽງດງັ 

   ຮໍ້ອງເພງພໍ້ອມກນັດໍ້ວຍຄວຳມມ ື່ວນຊ ື່ ນ 

  ເພຳະວື່ຳພວກເຂົຳເຫັນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກບັມຳທີື່ ພ  ຊີໂອນ ດໍ້ວຍຕຳຕນົເອງ. 

 9 ເຢຣ ຊາເລັມ ທີື່ ຮ ໍ້ຳງເປົື່ ຳເອີຍ! ຈ ົື່ງຮໍ້ອງເພງດໍ້ວຍຄວຳມມ ື່ວນຊ ື່ ນເທີໍ້ນ 

   ເພຳະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົເລົໍ້ຳໂລມຊນົຊຳດຂອງພຣະອງົ 

  ແລະຊງົຊື່ອຍໄຖື່ໃຫໍ້ນະຄອນຂອງພຣະອງົພ ົໍ້ນໄພ. 

 10 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົໃຊໍ້ອ  ຳນຳດອນັສກັສິດຂອງພຣະອງົ 

   ຊງົຊື່ອຍໃຫໍ້ໄພື່ພນົຂອງພຣະອງົພ ົໍ້ນໄພ 

  ຄນົທງັໂລກກ ໄດໍ້ເຫັນກຳນຊື່ອຍນ ັໍ້ນ. 

 11 ພວກເຈົໍ້ຳທີື່ ຖ ເລ ື່ ອງສກັສິດ 

   ຈ ົື່ງອອກມຳຈຳກ ບາບໂີລນ ດຽວນີໍ້! 

  ຢື່ຳແຕະຕໍ້ອງສິື່ ງທີື່ ເຮົຳຫວງຫໍ້ຳມ 

   ຈ ົື່ງຮກັສຳຕວົເຈົໍ້ຳໃຫໍ້ບ ລິສດຸ ແລະອອກໄປຈຳກເມ  ອງເສຍ. 
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 12 ເວລຳນີໍ້ເຈົໍ້ຳບ ື່ ຕໍ້ອງຟໍ້ຳວອອກໄປ 

   ບ ື່ ຕໍ້ອງຫລບົຫລີກໜີໄປ 

  ເພຳະວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງເຈົໍ້ຳຈະນ  ຳໜໍ້ຳເຈົໍ້ຳໄປ 

   ແລະຈະຊງົຮກັສຳທຳງຫລງັຕ ື່ ມອີກ. 

ຄວາມທຸກລຳບາກຂອງຜ ້ຮັບໃຊ້ພຣະຜ ້ເປັນເຈົ້າ 
 13 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົກື່ຳວວື່ຳ, 

   “ຄນົໃຊໍ້ຂອງເຮົຳຈະເຮັດພຳລະກດິຂອງຕນົສ  ຳເລັດ 

  ລຳວຈະເປັນຜ ໍ້ຍິື່ ງໃຫຍື່ ແລະມກີຽດສ ງ. 

 14 ເມ  ື່ອຄນົທງັຫລຳຍເຫັນລຳວຈະສະທໍ້ຳນຢໍ້ຳນກວົ 

   ລຳວເສຍຮ ບໂສມຫລຳຍເກ ອບວື່ຳຈະບ ື່ ເປັນມະນດຸ. 

 15 ແຕື່ຊຳດທງັຫລຳຍຈະອດັສະຈນັລຳວ 

   ພວກກະສດັກ ຈະເວົໍ້ຳຫຍງັບ ື່ ໄດໍ້ຍໍ້ອນວື່ຳຢໍ້ຳນລຳວ 

  ບຳງສິື່ ງທີື່ ພວກກະສດັບ ື່ ເຄີຍຮ ໍ້ເຄີຍເຫັນ 

   ກ ຈະເຫັນ ແລະເຂົໍ້ຳໃຈ.” 

ບົດທີ 53 
 1 ຄນົທງັຫລຳຍໄດໍ້ຕອບວື່ຳ, 

   “ແມ ື່ນໃຜຈະເຊ ື່ ອສິື່ ງທີື່ ເຮົຳໄດໍ້ຍນິລຳວແລໍ້ວ 

  ພຣະຫດັຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົສ  ຳແດງຕ ື່ ຜ ໍ້ໃດ? 

 2 ມນັເປັນຄວຳມມຸ ື່ງມຳດປຳດຖະໜຳຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ທີື່ ຄນົໃຊໍ້ຂອງພຣະອງົໄດໍ້ຈະເລີນເຕບີໂຕ 

  ເໝ ອນຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ປົື່ງຮຳກໃນດນິແຫໍ້ງ 

   ຄນົໃຊໍ້ນ ັ ໍ້ນບ ື່ ໄດໍ້ສະຫງ ື່ຳຜື່ຳເຜີຍ ຫລ ຈບົງຳມເລີຍ 

  ລຳວບ ື່ ມຫີຍງັພ ໃຫໍ້ເຮົຳສງັເກດ 

   ບ ື່ ມຫີຍງັພ ທີື່ ຈະຮກັໄຄື່ປຳດຖະໜຳ 

  ລຳວບ ື່ ມຫີຍງັພ ທີື່ ຈະດ ງດ ດເຮົຳ. 

 3 ເຮົຳໄດໍ້ໝິື່ ນປະໝຳດ ແລະປະຖິໍ້ມລຳວ 

   ລຳວໄດໍ້ຮບັຄວຳມລ  ຳບຳກ ແລະທນົຕ ື່ ຄວຳມເຈບັປວດ 

  ບ ື່ ມໃີຜຈະຫລຽວແລລຳວ 

   ເຮົຳໄດໍ້ປະຖິໍ້ມລຳວເໝ ອນກບັລຳວບ ື່ ມຫີຍງັ. 

 4 ແຕື່ລຳວໄດໍ້ທນົແບກເອົຳຄວຳມລ  ຳບຳກຂອງເຮົຳ 

   ຄ ຄວຳມເຈບັປວດທີື່ ເຮົຳແບກຢ ື່ນ ັ ໍ້ນ 

  ເຮົຳຄ ດສະເໝີວື່ຳຄວຳມລ  ຳບຳກຂອງລຳວນ ັໍ້ນ 
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   ແມ ື່ນກຳນລງົໂທດຂອງ ພຣະເຈົ້າ. 
 5 ແຕື່ລຳວຖ ກບຳດເຈບັຍໍ້ອນບຳບຂອງເຮົຳທງັຫລຳຍ 

   ລຳວຖ ກຕຍີໍ້ອນພວກເຮົຳເຮັດຊ ົື່ວ 

  ກຳນລງົໂທດທີື່ ລຳວໄດໍ້ຮບັນ ັໍ້ນ ເຮັດໃຫໍ້ພວກເຮົຳເປັນອິດສະຫລະສມົບ ນ 

   ກຳນທີື່ ລຳວຖ ກຕນີ ັ ໍ້ນ ກ ເພ ື່ ອໃຫໍ້ເຮົຳຫຳຍດ.ີ 

 6 ເຮົຳທງັໝດົເປັນເໝ ອນແກະທີື່ ສ ນເສຍແລໍ້ວ 

   ເຮົຳທກຸຄນົຕື່ຳງດ  ຳເນນີໄປຕຳມທຳງຂອງໃຜລຳວ 

  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົລງົໂທດລຳວ 

   ຄ ໂທດທີື່ ເຮົຳທງັໝດົສມົຄວນໄດໍ້ຮບັ. 

 7 ລຳວຖ ກໝິື່ ນປະໝຳດຢື່ຳງເຈບັແສບ 

   ແຕື່ກ ມຄີວຳມສພຸຳບອື່ອນຫວຳນ 

  ລຳວບ ື່ ເວົໍ້ຳຈຳຫຍງັເລີຍ 

   ເໝ ອນລ ກແກະທີື່ ຖ ກນ  ຳໄປຂໍ້ຳ 

  ແລະເໝ ອນແກະທີື່ ຖ ກເຂົຳຕດັຂນົ 

   ລຳວບ ື່ ເວົໍ້ຳຫຍງັເລີຍ. 

 8 ລຳວຖ ກພິພຳກສຳລງົໂທດ ແລະນ  ຳອອກໄປປະຫຳນ 

   ບ ື່ ມໃີຜກງັວນົສນົໃຈໃນເຄຳະກ  ຳຂອງລຳວເລີຍ 

  ລຳວຖ ກຂໍ້ຳຍໍ້ອນບຳບຂອງຊນົຊຳດເຮົຳ. 

 9 ເຖງິແມ ື່ນວື່ຳລຳວບ ື່ ເຄີຍຂໍ້ຳຄນົ ຫລ ເວົໍ້ຳຕວົະກ ຕຳມ 

   ລຳວກ ຈະຖ ກຝງັໄວໍ້ໃນອບຸໂມງດຽວກນັ 

  ກບັຄຳດຕະກອນ ແລະພວກເສດຖ.ີ” 

 10 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົກື່ຳວວື່ຳ, 

   “ມນັເປັນຄວຳມຕ ັໍ້ງໃຈຂອງເຮົຳທີື່ ລຳວຕໍ້ອງຮບັທກຸນ ັໍ້ນ 

  ຄວຳມຕຳຍເປັນເຄ ື່ ອງໄຖື່ບຳບເພ ື່ ອນ  ຳມຳຊ ື່ ງຄວຳມລອດພ ົໍ້ນ 

   ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ລຳວຈະເຫັນເຊ ໍ້ອສຳຍຂອງລຳວ 

  ມຊີວີດິຍ ນຍຳວ ແລະແຜນກຳນຂອງເຮົຳຈະສ  ຳເລັດຍໍ້ອນລຳວ. 

 11 ຫລງັຈຳກມຊີວິດິຢ ື່ດ ໍ້ວຍຄວຳມທກຸແລໍ້ວ 

   ລຳວຈະມຄີວຳມສກຸອີກ 

  ລຳວຈະຮ ໍ້ວ ື່ຳຄວຳມທກຸທີື່ ໄດໍ້ຮບັນ ັໍ້ນມປີະໂຫຍດຫລຳຍ 

   ລຳວເປັນຄນົໃຊໍ້ທີື່ ຊອບທ  ຳຂອງເຮົຳ 

  ລຳວຈະແບກເອົຳໂທດຂອງຄນົທງັຫລຳຍ 

   ແລະຈະເຮັດໃຫໍ້ພວກເຂົຳເປັນໄພື່ພນົຜ ໍ້ສດັຊ ື່ ຂອງເຮົຳ. 

 12 ດ ັື່ງນ ັໍ້ນແຫລະ ເຮົຳຈະໃຫໍ້ລຳວໄດໍ້ຮບັກຽດ ໄດໍ້ເປັນໃຫຍື່ 
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   ແລະມອີ  ຳນຳດໃນທື່ຳມກຳງຄນົທງັຫລຳຍ 

  ລຳວຍນິດສີະລະຊວີດິ 

   ແລະມສີື່ວນຮື່ວມຢ ື່ນ  ຳພວກຄຳດຕະກອນ 

  ລຳວໄດໍ້ຮບັແບກເອົຳບຳບຂອງຄນົຈ  ຳນວນຫລຳຍ 

   ແລະທນົຮບັເອົຳໂທດທີື່ ພວກເຂົຳສມົຄວນໄດໍ້ຮບັ.” 

ບົດທີ 54 
ພຣະຜ ້ເປັນເຈົ້າຊົງຮັກອິສຣາເອນ 

 1 ເຢຣ ຊາເລັມ ເອີຍ! ເຈົໍ້ຳເປັນເໝ ອນຍງິໝນັ 

   ແຕື່ບດັນີໍ້ເຈົໍ້ຳຈ ົື່ງຮ ໍ້ອງເພງ ແລະມ ື່ວນຊ ື່ ນເທີໍ້ນ! 

  ເຈົໍ້ຳຈະມລີ ກຫລຳຍກວື່ຳຍງິທີື່ ມຜີວົ. 

 2 ຈ ົື່ງເຮັດໃຫໍ້ເຕັນທີື່ ເຈົໍ້ຳອຳໄສຢ ື່ກວໍ້ຳງອອກ 

   ຈ ົື່ງຕ ື່ ເຊ ອກເຕັນໃຫໍ້ຍຳວອອກ ແລະຝງັຫລກັມນັໃຫໍ້ແໜໍ້ນ. 

 3 ເຈົໍ້ຳຈະຂະຫຍຳຍເຂດແດນອອກໄປທກຸດໍ້ຳນ 

   ປະຊຳຊນົຂອງເຈົໍ້ຳຈະກບັຄ ນປະເທດ 

  ຈະໄດໍ້ຊນົຊຳດທງັຫລຳຍມຳຢ ື່ພຳຍໃຕໍ້ກຳນປກົຄອງ 

   ເມ  ອງຮໍ້ຳງທງັຫລຳຍຈະມຄີນົເຕັມຢ ື່. 

 4 ຢື່ຳສ ື່ຢໍ້ຳນ ເຈົໍ້ຳຈະບ ື່ ເສ ື່ ອມເສຍກຽດອີກ 

   ເຈົໍ້ຳຈະບ ື່ ເສຍປຽບ 

  ເຈົໍ້ຳຈະລ ມຄວຳມບ ື່ ສດັຊ ື່ ໃນໄວສຳວຂອງເຈົໍ້ຳ 

   ແລະລ ມຄວຳມງຽບເຫງຳົເປົື່ ຳປື່ຽວທີື່ ສດຸຄຳວເຈົໍ້ຳເປັນໝໍ້ຳຍ. 

 5 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະເປັນເໝ ອນຜວົຂອງເຈົໍ້ຳ 

   ພຣະນຳມຂອງພຣະອງົຄ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ອງົຍິື່ ງໃຫຍື່ 

  ພຣະເຈົ້າ ບ ລິສດຸຂອງ ອິສຣາເອນ ຈະຊື່ອຍໄຖື່ເຈົໍ້ຳໃຫໍ້ພ ົໍ້ນໄພ 

   ພຣະອງົຊງົເປັນຜ ໍ້ປກົຄອງໂລກ. 

 6 ອິສຣາເອນ ເອີຍ ເຈົໍ້ຳເປັນເໝ ອນເມຍສຳວ 

   ທີື່ ຖ ກຜວົປະຖິໍ້ມ ແລະອກຸອ ັື່ງທີື່ ສດຸ 

  ແຕື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົເອີໍ້ນເຈົໍ້ຳມຳຫຳ ແລະກື່ຳວວື່ຳ, 

 7 “ເຮົຳໄດໍ້ປະຖິໍ້ມເຈົໍ້ຳຊ ົື່ວເວລຳໜໍ້ອຍດຽວ 

   ເຮົຳຈະເອົຳເຈົໍ້ຳຄ ນມຳດໍ້ວຍຄວຳມຮກັທີື່ ສດຸ. 

 8 ເຮົຳໄດໍ້ໂກດຮໍ້ຳຍເຈົໍ້ຳໃນຊ ົື່ວໄລຍະໜ ື່ ງ ເຮົຳຈ ື່ງໄດໍ້ເຊົຳເບິື່ ງແຍງເຈົໍ້ຳ 

   ແຕື່ເຮົຳຈະສ  ຳແດງຄວຳມຮກັຕ ື່ ເຈົໍ້ຳຕະຫລອດໄປ” 

  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ອງົຊງົຊື່ອຍໄຖື່ເຈົໍ້ຳໄດໍ້ກ ື່ຳວດ ັື່ງນີໍ້ແຫລະ. 
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 9 “ເຮົຳໄດໍ້ສນັຍຳໄວໍ້ໃນສະໄໝຂອງ ໂນອາ  

   ວື່ຳນ  ໍ້ຳຈະບ ື່ ຖ ໍ້ວມໂລກອີກ 

  ບດັນີໍ້ເຮົຳສນັຍຳວຳຈະບ ື່ ໂກດຮໍ້ຳຍເຈົໍ້ຳອີກ 

   ເຮົຳຈະບ ື່ ຕຕິຽນ ຫລ ລງົໂທດເຈົໍ້ຳ. 

 10 ພ ໃຫຍື່ ແລະນໍ້ອຍທງັຫລຳຍອຳດພງັທະລຳຍລງົ 

   ແຕື່ຄວຳມຮກັຂອງເຮົຳທີື່ ມຕີ ື່ ເຈົໍ້ຳຈະບ ື່ ສິໍ້ນສດຸຈກັເທ ື່ ອ 

  ເຮົຳຈະຮກັສຳສນັຍຳສນັຕພິຳບຂອງເຮົຳໄວໍ້ຕະຫລອດໄປ” 

   ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ອງົຊງົເມດຕຳສງົສຳນເຈົໍ້ຳຊງົກ ື່ຳວດ ັື່ງນີໍ້ແຫລະ. 

ເຢຣ ຊາເລັມໃໝູ່ 
 11 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົກື່ຳວວື່ຳ, 

   “ໂອເຢຣ ຊາເລັມ ນະຄອນທີື່ ລ  ຳບຳກ ແລະຂຳດກຳນຊື່ອຍເຫລ ອເອີຍ 

  ບ ື່ ມໃີຜປະເລົໍ້ຳປະໂລມເຈົໍ້ຳ 

   ເຮົຳຈະວຳງຮຳກຖຳນຂອງເຈົໍ້ຳໄວໍ້ດໍ້ວຍເພັດ. 

 12 ເຮົຳຈະສໍ້ຳງຫ ຄອຍຂອງເຈົໍ້ຳດໍ້ວຍທບັທິມ 

   ສໍ້ຳງປະຕ ດໍ້ວຍຫີນທີື່ ມສີີແດງເໝ ອນໄຟ 

  ແລະສໍ້ຳງກ  ຳແພງອໍ້ອມເຈົໍ້ຳໄວໍ້ດໍ້ວຍເພັດນນິຈນິດຳ. 

 13 ເຮົຳເອງຈະສອນປະຊຳຊນົຂອງເຈົໍ້ຳ 

   ຈະໃຫໍ້ພວກເຂົຳຈະເລີນຮຸື່ງເຮ ອງ ແລະມສີນັຕສິກຸ. 

 14 ຄວຳມຍດຸຕທິ  ຳ ແລະຄວຳມຖ ກຕໍ້ອງຈະເຮັດໃຫໍ້ເຈົໍ້ຳໝ ັໍ້ນຄງົຖຳວອນ 

   ຈະພ ົໍ້ນຈຳກກຳນກດົຂີື່ ແລະຄວຳມຢໍ້ຳນ. 

 15 ຖໍ້ຳຜ ໍ້ໃດໂຈມຕເີຈົໍ້ຳ 

   ພວກເຂົຳກ ເຮັດໄປໂດຍຂຳດຄວຳມເຫັນຊອບຈຳກເຮົຳ 

  ຜ ໍ້ໃດຕ ື່ ສ ໍ້ຂດັຂວຳງເຈົໍ້ຳກ ຈະເຖງິຄວຳມຈບິຫຳຍ. 

 16 ເຮົຳໄດໍ້ສໍ້ຳງຊື່ຳງເຫລັກ 

   ຄ ຜ ໍ້ເປົື່ ຳໄຟ ແລະສໍ້ຳງອຳວດຸ 

  ເຮົຳໄດໍ້ສໍ້ຳງທະຫຳນ 

   ຄ ຜ ໍ້ໃຊໍ້ອຳວດຸທ  ຳລຳຍດໍ້ວຍ. 

 17 ແຕື່ອຳວດຸທີື່ ສໍ້ຳງຂ ໍ້ນຈະບ ື່ ສຳມຳດທ  ຳລຳຍເຈົໍ້ຳ 

   ເຈົໍ້ຳຈະຕອບໂຕໍ້ທກຸຄນົທີື່ ຟໍ້ອງຮໍ້ອງເຈົໍ້ຳ 

  ເຮົຳຈະຄຸໍ້ມຄອງຂໍ້ຳໃຊໍ້ຂອງເຮົຳ 

   ແລະຈະໃຫໍ້ພວກເຂົຳມຄີວຳມອດຸມົສມົບ ນ 

  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົກື່ຳວດ ັື່ງນີໍ້ແຫລະ. 
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ບົດທີ 55 

ພຣະເຈົ້າຊົງປະທານພຣະກະລຸນາ 
 1 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົກື່ຳວວື່ຳ, 

   “ທກຸຄນົທີື່ ຢຳກນ  ໍ້ຳ ເຊນີມຳເທີໍ້ນ 

  ນ  ໍ້ຳມຢີ ື່ທີື່ ນີໍ້! 

   ຜ ໍ້ທີື່ ບ ື່ ມເີງນິໃຊໍ້ ເຊນີມຳເທີໍ້ນ 

  ມຳຊ ໍ້ເຂົໍ້ຳກນິສຳ! 

   ເຊນີມຳຊ ໍ້ເຫລົໍ້ຳອະງ ຸື່ນ ແລະນ  ໍ້ຳນມົກນິ 

  ເຈົໍ້ຳບ ື່ ຕໍ້ອງເສຍຄື່ຳຫຍງັດອກ! 

 2 ເປັນຫຍງັເຈົໍ້ຳຈ ື່ ງຈ ື່ຳຍເງນິຊ ໍ້ສິື່ ງທີື່ ບ ື່ ແມ ື່ນອຳຫຳນ? 

   ເປັນຫຍງັເຈົໍ້ຳຈ ື່ ງຈ ື່ຳຍໄປ ແຕື່ຍງັຫິວຢຳກຢ ື່? 

  ຈ ົື່ງຟງັເຮົຳ ແລະເຮັດຕຳມເຮົຳບອກເທີໍ້ນ 

   ແລໍ້ວເຈົໍ້ຳຈະມ ື່ວນຊ ື່ ນ ແລະມອີຳຫຳນກນິດທີີື່ ສດຸ. 

 3 ໄພື່ພນົຂອງເຮົຳເອີຍ ຈ ົື່ງຟງັ ແລະມຳຫຳເຮົຳເທີໍ້ນ 

   ຈ ົື່ງມຳຫຳເຮົຳ ແລໍ້ວເຈົໍ້ຳຈະມຊີວິດິ 

  ເຮົຳຈະໃຫໍ້ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳອນັຕະຫລອດໄປແກື່ເຈົໍ້ຳ 

   ຈະອວຍພອນເຈົໍ້ຳດ ັື່ງທີື່ ເຮົຳສນັຍຳແກື່ ດາວິດ. 
 4 ເຮົຳຈະເຮັດໃຫໍ້ລຳວໄດໍ້ເປັນຜ ໍ້ນ  ຳ 

   ແລະຜ ໍ້ບນັຊຳກຳນທະຫຳນຂອງຊນົຊຳດທງັຫລຳຍ 

  ຈະໃຫໍ້ລຳວເປັນຜ ໍ້ສະແດງຄວຳມຍິື່ ງໃຫຍື່ຂອງເຮົຳ 

   ແກື່ຊນົຊຳດທງັຫລຳຍ. 

 5 ເຈົໍ້ຳຈະຮຽກຮໍ້ອງຊຳວຕື່ຳງປະເທດ 

   ຊ ື່ ງໃນເວລຳໜ ື່ ງພວກເຂົຳບ ື່ ຮ  ໍ້ຈກັເຈົໍ້ຳ 

  ແຕື່ບດັນີໍ້ພວກເຂົຳຈະແລື່ນມຳຮື່ວມກບັເຈົໍ້ຳ 

   ເຮົຳພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງເຈົໍ້ຳ ຄ  ພຣະເຈົ້າ ອງົບ ລິສດຸຂອງ ອິສຣາເອນ  

  ຈະເຮັດໃຫໍ້ສິື່ ງທງັໝດົນີໍ້ເກດີຂ ໍ້ນ. 

   ເຮົຳຈະໃຫໍ້ກຽດ ແລະສະຫງ ື່ຳລຳສີແກື່ເຈົໍ້ຳ.” 

 6 ຈ ົື່ງຄ ນມຳຫຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແລະອໍ້ອນວອນຕ ື່ ພຣະອງົ 

   ເພຳະວື່ຳພຣະອງົຊງົຢ ື່ໃກ ໍ້ ໆ. 

 7 ຊງົໃຫໍ້ຄນົອະທ  ຳໜີຈຳກທຳງດ  ຳເນນີຊວີດິຂອງລຳວ 

   ແລະຊງົປື່ຽນແປງແນວຄວຳມຄິດຂອງລຳວ 

  ຊງົໃຫໍ້ລຳວກບັຄ ນມຳຫຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງເຮົຳ 

   ພຣະອງົຊງົເຕັມໄປດໍ້ວຍຄວຳມເມດຕຳ ແລະຊງົໃຫໍ້ອະໄພໄວ. 
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 8 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົກື່ຳວວື່ຳ, “ຄວຳມຄິດຂອງເຮົຳບ ື່ ເໝ ອນຂອງພວກເຈົໍ້ຳ 

   ທຳງຂອງເຮົຳແຕກຕື່ຳງທຳງຂອງເຈົໍ້ຳ 

 9 ຟໍ້ຳສະຫວນັຢ ື່ສ ງກວື່ຳໂລກສນັໃດ 

   ທຳງ ແລະແນວຄິດຂອງເຮົຳກ ສ ງກວື່ຳຂອງເຈົໍ້ຳສນັນ ັໍ້ນ. 

 10 ຖໍ້ອຍຄ  ຳຂອງເຮົຳເປັນເໝ ອນຫິມະ ແລະນ  ໍ້ຳຝນົ 

   ຊ ື່ ງລງົມຳຈຳກຟໍ້ຳ ແລະຫດົໂລກໃຫໍ້ຊຸ ື່ມຊ ື່ ນ 

  ແລໍ້ວກບັຄ ນຂ ໍ້ນສ ື່ຟໍ້ຳສະຫວນັ 

   ມນັສຳມຳດເຮັດໃຫໍ້ເຄ ື່ ອງປ ກຈະເລີນງອກງຳມຂ ໍ້ນ 

  ມນັສຳມຳດໃຫໍ້ເມດັສ  ຳລບັຫວື່ຳນ 

   ແລະໃຫໍ້ອຳຫຳນສ  ຳລບັກນິ. 

 11 ຖໍ້ອຍຄ  ຳທີື່ ເຮົຳເວົໍ້ຳໄປນ ັໍ້ນ 

   ຈະເຮັດໃຫໍ້ສ  ຳເລັດຜນົຕຳມທີື່ ເຮົຳວຳງໄວໍ້ 

  ຈະເຮັດໃຫໍ້ທກຸ ໆສິື່ ງຕຳມທີື່ ເຮົຳໃຊໍ້ໄປເຮັດ ແລະກບັຄ ນມຳຫຳເຮົຳ. 

 12 ເຈົໍ້ຳຈະຈຳກກງຸ ບາບີໂລນ ໄປດໍ້ວຍຄວຳມມ ື່ວນຊ ື່ ນ 

   ຈະຖ ກນ  ຳອອກຈຳກເມ  ອງໄປດໍ້ວຍສະຫວດັດພີຳບ 

  ພ ໃຫຍື່ ແລະນໍ້ອຍທງັຫລຳຍຈະເປັື່ ງສຽງຮໍ້ອງເພງ 

   ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ທງັຫລຳຍກ ຈະຮໍ້ອງດໍ້ວຍຄວຳມມ ື່ວນຊ ື່ ນ. 

 13 ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ສນົຈະງອກງຳມຂ ໍ້ນມຳແທນຕ ົໍ້ນມໜີຳມ 

   ກຳນນີໍ້ຈະເປັນໝຳຍສ  ຳຄນັຕະຫລອດໄປເປັນນດິ 

  ເປັນອະນສຸອນເຕ ອນວື່ຳ ເຮົຳພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ກະທ  ຳດ ັື່ງນີໍ້ແຫລະ.” 

ບົດທີ 56 
ພຣະເຈົ້າຈະຮວບຮວມອິສຣາເອນທີ່ກະຈັດກະຈາຍໄປ 

 1 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ບອກດ ັື່ງນີໍ້ວ ື່ຳ “ຈ ົື່ງຮກັສຳຄວຳມຍດຸຕທິ  ຳໄວໍ້ 

   ແລະກະທ  ຳຄວຳມທື່ຽງທ  ຳ ເພຳະວື່ຳຄວຳມພ ົໍ້ນຂອງເຮົຳໃກໍ້ຈະມຳ 

  ແລະຄວຳມຊອບທ  ຳຂອງເຮົຳຈະເຜີຍອອກ 

 2 ຄວຳມສກຸຄວນມແີກື່ຜ ໍ້ກະທ  ຳເຊັື່ ນນີໍ້ ແລະແກື່ລ ກຂອງມະນດຸຜ ໍ້ຍ ດໄວໍ້ໝ ັໍ້ນ 

   ຜ ໍ້ຖ ຮກັສຳວນັສະບຳໂຕ ບ ື່ ລະເມດີມ  ໍ້ນ ັ ໍ້ນ 

  ແລະລະວງັມ  ຂອງຕນົຈຳກກຳນກະທ  ຳຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍໃດ ໆ” 

 3 ຢື່ຳໃຫໍ້ລ ກຊຳຍຂອງຄນົຕື່ຳງຊຳດຜ ໍ້ເຂົໍ້ຳເຊ ື່ ອຖ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວວື່ຳ 

   “ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ແຍກຂໍ້ອຍຈຳກຊນົຊຳດຂອງພຣະອງົ” 

  ແລະຢື່ຳໃຫໍ້ຂນັທີເວົໍ້ຳວື່ຳ “ເບິື່ ງແມ ຂໍ້ອຍເປັນຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ແຫໍ້ງ” 

 4 ເພຳະວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ບອກດ ັື່ງນີໍ້ວ ື່ຳ 
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   “ເລ ື່ ອງຂນັທີທງັຫລຳຍຜ ໍ້ຮກັສຳວນັສະບຳໂຕຂອງເຮົຳ 

  ຜ ໍ້ເລ ອກເອົຳແຕື່ສິື່ ງທີື່ ພ ໃຈເຮົຳ ແລະຍ ດພນັທະສນັຍຳຂອງເຮົຳໄວໍ້ໝ ັໍ້ນຄງົ 

 5 ພຳຍໃນວຫິຳນຂອງເຮົຳ ແລະພຳຍໃນກ  ຳແພງຂອງເຮົຳ ເຮົຳຈະໃຫໍ້ອຳນສຸອນ 

   ແລະຊ ື່ ສຽງແກື່ພວກເຂົຳເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ທີື່ ດກີວື່ຳລ ກຊຳຍ ແລະລ ກສຳວ 

  ເຮົຳຈະໃຫໍ້ຊ ື່ ນລິນັດອນແກື່ພວກເຂົຳທງັຫລຳຍຊ ື່ ງຈະບ ື່ ຕດັອອກເລີຍ 

 6 ແລະບນັດຳລ ກຊຳຍຂອງຄນົຕື່ຳງຊຳດຜ ໍ້ເຂົໍ້ຳນບັຖ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ບວົລະບດັພຣະອງົ ແລະຮກັພຣະນຳມຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

  ແລະເປັນຜ ໍ້ຮບັໃຊໍ້ຂອງພຣະອງົ 

   ທກຸຄນົຜ ໍ້ຖ ຮກັສຳວນັສະບຳໂຕ ແລະບ ື່ ໄດໍ້ລະເມດີ 

  ແລະຍ ດພນັທະສນັຍຳຂອງເຮົຳໄວໍ້ໃຫໍ້ໝ ັໍ້ນ 

 7 ຄນົເຫລົື່ ຳນີໍ້ ເຮົຳຈະນ  ຳມຳຍງັພ ເຂົຳບ ລິສດຸຂອງເຮົຳ 

   ແລະເຮັດໃຫໍ້ພວກເຂົຳຊ ື່ ນບຳນຢ ື່ໃນວຫິຳນຂອງກຳນອະທິຖຳນຂອງເຮົຳ 

  ເຄ ື່ ອງເຜົຳບ ຊຳຂອງພວກເຂົຳ 

   ແລະເຄ ື່ ອງຖວຳຍຂອງພວກເຂົຳ ຈະເປັນທີື່ ພ ໃຈເທິງແທື່ນບ ຊຳຂອງເຮົຳ 

  ເພຳະວື່ຳວຫິຳນຂອງເຮົຳ ພວກເຂົຳຈະເອີໍ້ນວື່ຳ 

   ເປັນວຫິຳນຂອງກຳນອະທິຖຳນ ສ  ຳລບັບນັດຳຊນົຊຳດທງັຫລຳຍ” 

 8 ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຜ ໍ້ຮວບຮວມ ອິສຣາເອນ ທີື່ ກະຈດັກະຈຳຍ ບອກວື່ຳ 

   “ເຮົຳຈະຮວບຮວມຄນົອ ື່ ນມຳໄວໍ້ກບັພວກເຂົຳ 

  ນອກຈຳກຄນົເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນທີື່ ໄດໍ້ຮວບຮວມໄວໍ້ແລໍ້ວ” 

 9 ເຈົໍ້ຳ ບນັດຳສດັປື່ຳທ ົື່ງ ມຳກນິ ທງັເຈົໍ້ຳບນັດຳສດັໃນປື່ຳ 

 10 ຄນົຍຳມຂອງພວກເຂົຳຕຳບອດ ພວກເຂົຳທງັປວງບ ື່ ມຄີວຳມຮ ໍ້ 

   ພວກເຂົຳທງັປວງເປັນໝຳປຳກກ ກ ພວກເຂົຳເຫົື່ ຳບ ື່ ໄດໍ້ 

  ໄດໍ້ແຕື່ຫລບັຕຳ ໄດໍ້ແຕື່ນອນ ມກັແຕື່ນອນຫລບັ 

 11 ພວກເຂົຳເປັນໝຳອ ດຫິວຊ ື່ ງບ ື່ ຮ  ໍ້ຈກັອີື່ ມ ພວກເຂົຳເປັນຜ ໍ້ລໍ້ຽງແກະທີື່ ເຂົໍ້ຳໃຈບ ື່ ໄດໍ້ 

   ພວກເຂົຳທກຸຄນົກບັໄປຕຳມທຳງຕນົເອງ ຕື່ຳງກ ຫຳກ  ຳໄລໃສື່ຕນົເອງ ບ ື່ ເວັໍ້ນຈກັຄນົ 

 12 ພວກເຂົຳທງັຫລຳຍກື່ຳວວື່ຳ “ມຳແມ ໃຫໍ້ເຮົຳເອົຳເຫລົໍ້ຳອະງ ຸື່ນ 

   ໃຫໍ້ເຮົຳດ ື່ ມເຫລົໍ້ຳໃຫໍ້ເຕັມຕວົເຮົຳ ແລະມ ໍ້ອ ື່ ນນີໍ້ກ ຈະຄ ມ  ໍ້ນີໍ້ໃຫຍື່ໂຕເກນີຂະໜຳດ” 

ບົດທີ 57 
“ບໍ່ມີສັນຕິສຸກແກູ່ຄົນຊົ່ວ” 

 1 ຄນົຊອບທ  ຳຈບິຫຳຍ ແລະບ ື່ ມໃີຜເອົຳໃຈໃສື່ຕ ື່ ຄນົທີື່ ມໃີຈເມດຕຳຖ ກເອົຳໄປ 

   ບ ື່ ມໃີຜພິຈຳລະນຳວື່ຳຄນົຊອບທ  ຳຖ ກເອົຳໄປເສຍຈຳກຄວຳມຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍທີື່ ຈະມຳ 

 2 ພວກເຂົຳຈະເຂົໍ້ຳໄປໃນສນັຕພິຳບ 
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   ຜ ໍ້ດ  ຳເນນີໃນຄວຳມທື່ຽງທ  ຳຂອງຕນົ ກ ຈະພກັຢ ື່ບື່ອນນອນຂອງພວກເຂົຳ 

 3 ແຕື່ເຈົໍ້ຳທງັຫລຳຍ ບນັດຳລ ກຊຳຍຂອງແມ ື່ມດົ 

   ເຊ ໍ້ອສຳຍຂອງຄນົລື່ວງປະເວນ ີແລະຍງິໂສເພນຈີ ົື່ງເຂົໍ້ຳມຳໃກໍ້ບື່ອນນີໍ້ 

 4 ເຈົໍ້ຳທງັຫລຳຍເວົໍ້ຳເຍຳະເຍີໍ້ຍໃຜ ເຈົໍ້ຳອໍ້ຳປຳກແລບລີໍ້ນຫລອກຜ ໍ້ໃດ 

   ເຈົໍ້ຳເປັນລ ກແຫື່ງກຳນລະເມດີ ເປັນເຊ ໍ້ອສຳຍແຫື່ງຄວຳມຂີໍ້ຕວົະບ ື່ ແມ ື່ນບ  

 5 ຄ ເຈົໍ້ຳຜ ໍ້ຮ ໍ້ອນດໍ້ວຍຮ ບເຄົຳລບົພຳຍໃຕໍ້ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ຂຽວທກຸຕ ົໍ້ນ 

   ຜ ໍ້ຂ ໍ້ຳລ ກຂອງເຈົໍ້ຳໃນຮື່ອມພ ເຂົຳກໍ້ອງໂງ ື່ນຫີນ 

 6 ສວນຂອງເຈົໍ້ຳຢ ື່ທື່ຳມກຳງຫີນກໍ້ຽງດແີຫື່ງແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ມນັເປັນສື່ວນຂອງເຈົໍ້ຳ 

   ເຈົໍ້ຳໄດໍ້ເທເຄ ື່ ອງດ ື່ ມບ ຊຳ ແລະຖວຳຍເຄ ື່ ອງບ ຊຳພ ດຜນົເປັນເມດັໃຫໍ້ແກື່ມນັ 

  ເຮົຳຈະຮບັກຳນເລົໍ້ຳໂລມໃນເລ ື່ ອງສິື່ ງເຫລົື່ ຳນີໍ້ບ  

 7 ເທິງພ ເຂົຳສ ງເດັື່ ນ ເຈົໍ້ຳໄດໍ້ຕ ັ ໍ້ງບື່ອນນອນຂອງເຈົໍ້ຳໄວໍ້ 

   ແລະໃນທີື່ ນ ັ ໍ້ນເຈົໍ້ຳໄປຖວຳຍເຄ ື່ ອງບ ຊຳ 

 8 ເຈົໍ້ຳໄດໍ້ຕ ັ ໍ້ງອຳນສຸອນຂອງເຈົໍ້ຳໄວໍ້ຫລງັປະຕ  ແລະເສົຳປະຕ  

   ເຈົໍ້ຳຈ ື່ ງເປີດຜໍ້ຳປກົບື່ອນນອນຂອງເຈົໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳຂ ໍ້ນໄປເທິງນ ັໍ້ນ ເຈົໍ້ຳເຮັດໃຫໍ້ມນັກວໍ້ຳງ 

  ແລະເຈົໍ້ຳຕກົລງົກບັມນັເພ ື່ ອເຈົໍ້ຳເອງ ເຈົໍ້ຳຮກັບື່ອນນອນຂອງມນັ 

   ແລະເຈົໍ້ຳໄດໍ້ເບິື່ ງກຳນເປ ອຍກຳຍ 

 9 ເຈົໍ້ຳເດນີທຳງໄປຫຳກະສດັພໍ້ອມກບັນ  ໍ້ຳມນັ ແລະທະວນີ  ໍ້ຳຫອມຂອງເຈົໍ້ຳ 

   ເຈົໍ້ຳໄດໍ້ສ ົື່ງທ ດຂອງເຈົໍ້ຳໄປໄກ ແມ ື່ນໃຫໍ້ລງົໄປຈນົເຖງິນຳລກົ 

 10 ເຈົໍ້ຳອິດເມ  ື່ອຍຍໍ້ອນໄລຍະທຳງໄກຂອງເຈົໍ້ຳ ແຕື່ເຈົໍ້ຳບ ື່ ໄດໍ້ເວົໍ້ຳວື່ຳ “ໝດົຫວງັ” 

   ເຈົໍ້ຳປະສບົຊວີດິແຫື່ງມ  ຂອງເຈົໍ້ຳ ແລະເຈົໍ້ຳຈ ື່ ງບ ື່ ໄດໍ້ສະຫລດົໃຈ 

 11 ເຈົໍ້ຳສ ັື່ນຢໍ້ຳນ ແລະຢໍ້ຳນໃຜ ເຈົໍ້ຳຈ ື່ ງໄດໍ້ຕວົະຢ ື່ ແລະບ ື່ ນ ກເຖງິເຮົຳ 

   ແລະບ ື່ ເອົຳໃຈໃສື່ຕ ື່ ເຮົຳຈກັໜໍ້ອຍ ເຮົຳບ ື່ ໄດໍ້ລະງບັປຳກຢ ື່ເປັນເວລຳດນົແລໍ້ວບ  

  ແນວນ ັໍ້ນເຈົໍ້ຳຈ ື່ ງບ ື່ ຢ  ຳເກງເຮົຳ 

 12 ເຮົຳຈະບອກເຖງິຄວຳມຊອບທ  ຳ ແລະກຳນກະທ  ຳຂອງເຈົໍ້ຳ 

   ແຕື່ມນັກ ຈະບ ື່ ເປັນປະໂຫຍດແກື່ເຈົໍ້ຳ 

 13 ເມ  ື່ອເຈົໍ້ຳຮ ໍ້ອງອອກມຳກ ໃຫໍ້ສິື່ ງທີື່ ເຈົໍ້ຳສະສມົໄວໍ້ຊື່ວຍເຈົໍ້ຳໃຫໍ້ພ ົໍ້ນ 

   ແຕື່ລມົຈະພດັມນັໄປໝດົ ພຽງລມົຫຳຍໃຈຈະຫອບມນັອອກໄປ 

  ແຕື່ຜ ໍ້ທີື່ ວຳງໃຈໃນເຮົຳຈະໄດໍ້ແຜື່ນດນິນ ັໍ້ນເປັນກ  ຳມະສິດ 

   ແລະຈະໄດໍ້ພ ເຂົຳບ ລິສດຸຂອງເຮົຳເປັນມ ລະດກົ 

 14 ແລະຈະມສີຽງວື່ຳ “ພ ນດນິ ພ ນດນິຂ ໍ້ນ ແລະຈ ົື່ງຕຽມທຳງ 

   ຮ ໍ້ຖອນອປຸະສກັອອກຈຳກທຳງຂອງຊນົຊຳດຂອງເຮົຳ” 

 15 ອງົຜ ໍ້ສ ງເດັື່ ນ ຄ ຜ ໍ້ທີື່ ສະຖດິຢ ື່ສ ບໆໄປເປັນນດິ ຜ ໍ້ມພີຣະນຳມວື່ຳບ ລິສດຸ ບອກດ ັື່ງນີໍ້ວ ື່ຳ 

   “ເຮົຳຢ ື່ໃນບື່ອນທີື່ ສ ງແລະບ ລິສດຸ ແລະຢ ື່ກບັຜ ໍ້ທີື່ ມຈີດິໃຈສ  ຳນ ກຜິດ ແລະຖື່ອມຕວົ 
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  ເພ ື່ ອຈະຮ ໍ້ຟ ໍ້ນຈດິໃຈຂອງຜ ໍ້ຖ ື່ອມໃຈ ແລະຟ ໍ້ນໃຈຂອງຜ ໍ້ສ  ຳນ ກຜິດ 

 16 ເພຳະວື່ຳເຮົຳຈະບ ື່ ຕ ື່ ສ ໍ້ຢ ື່ເປັນນດິ ຫລ ຄຽດຢ ື່ສະເໝີ 

   ເພຳະຈດິວນິຍຳນຈະອື່ອນລງົຕ ື່ໜໍ້ຳເຮົຳ ຄ ບນັດຳຈດິວນິຍຳນທີື່ ເຮົຳໄດໍ້ສໍ້ຳງແລໍ້ວ 

 17 ເຮົຳຄຽດຍໍ້ອນຄວຳມຊ ົື່ວຊໍ້ຳແຫື່ງຄວຳມໂລບຂອງລຳວ ເຮົຳຕລີຳວ ເຮົຳເຊ ື່ ອງຕວົ 

   ແລະຄຽດ ແຕື່ລຳວຍງັຫນັກບັໄປດ  ຳເນນີຕຳມໃຈຂອງລຳວຢ ື່ 

 18 ເຮົຳໄດໍ້ເຫັນວທີິກຳນຂອງລຳວແລໍ້ວ ແຕື່ເຮົຳຈະປິື່ ນປວົລຳວໃຫໍ້ຫຳຍ 

   ເຮົຳຈະນ  ຳລຳວ ແລະຕອບສະໜອງ 

  ລຳວກບັຜ ໍ້ໄວໍ້ທກຸໃຫໍ້ລຳວດໍ້ວຍກຳນເລົໍ້ຳໂລມ” 

 19 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ບອກວື່ຳ 

   “ເຮົຳສໍ້ຳງຜນົຂອງຮມີຝີປຳກ ແຫື່ງສນັຕພິຳບ ສນັຕພິຳບແກື່ຄນົໄກ 

  ແລະຄນົໃກໍ້ ແລະເຮົຳຈະປິື່ ນປວົພວກເຂົຳໃຫໍ້ຫຳຍ” 

 20 ແຕື່ຄນົຊ ົື່ວນ ັໍ້ນຄ ທະເລທີື່ ປ ັື່ນປື່ວນ ເພຳະວື່ຳມນັມດິຢ ື່ບ ື່ ໄດໍ້ 

   ແລະນ  ໍ້ຳຂອງມນັກ ກວນຕມົ ແລະຄວຳມເປ ໍ້ອນຂ ໍ້ນມຳ 

 21 ພຣະເຈົ້າ ຂອງຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳບອກວື່ຳ “ບ ື່ ມສີນັຕສິກຸແກື່ຄນົຊ ົື່ວ” 

ບົດທີ 58 
ການອົດອາຫານທີ່ພໍພຣະໄທພຣະເຈົ້າ 

 1 “ຈ ົື່ງຮໍ້ອງດງັໆ ຢື່ຳອດົໄວໍ້ ຈ ົື່ງເປັື່ ງສຽງຂອງເຈົໍ້ຳຄ ເປົື່ ຳເຂົຳສດັ 

   ຈ ົື່ງແຈ ໍ້ງແກື່ຊນົຊຳດຂອງເຮົຳໃຫໍ້ຮ ໍ້ເຖງິເລ ື່ ອງກຳນລະເມດີຂອງພວກເຂົຳ 

  ແກື່ວງົວຳນຂອງ ຢາໂຄບ ເລ ື່ ອງບຳບຂອງພວກເຂົຳ 

 2 ແຕື່ພວກເຂົຳຍງັສະແຫວງຫຳເຮົຳທກຸມ  ໍ້ ແລະປິຕຍິນິດທີີື່ ຈະຮ ໍ້ຈກັທຳງຂອງເຮົຳ 

   ຄ ກນັກບັວື່ຳພວກເຂົຳເປັນປະຊຳຊຳດທີື່ ໄດໍ້ເຮັດຄວຳມຊອບທ  ຳ 

  ແລະບ ື່ ໄດໍ້ປະຖິໍ້ມກດົແຫື່ງ ພຣະເຈົ້າ ຂອງຕນົ 

   ພວກເຂົຳກ ຂ ຂ ໍ້ກດົໝຳຍອນັທື່ຽງທ  ຳຈຳກເຮົຳ 

  ພວກເຂົຳທງັຫລຳຍກ ປິຕຍິນິດທີີື່ ຈະເຂົໍ້ຳມຳໃກໍ້ ພຣະເຈົ້າ 
 3 ພວກເຂົຳກື່ຳວວື່ຳ ‘ເປັນຫຍງັຂໍ້ຳພະອງົທງັຫລຳຍໄດໍ້ອດົອຳຫຳນ 

   ແລະພຣະອງົບ ື່ ໄດໍ້ທອດພຣະເນດ 

  ເປັນຫຍງັຂໍ້ຳພະອງົທງັຫລຳຍໄດໍ້ຖື່ອມຕວົລງົ 

   ແລະພຣະອງົບ ື່ ໄດໍ້ສນົພຣະໄທ’ 

  ເບິື່ ງແມ ໃນມ ໍ້ທີື່ ເຈົໍ້ຳອດົອຳຫຳນເຈົໍ້ຳເຮັດຕຳມໃຈຂອງເຈົໍ້ຳ 

   ແລະບບີບງັຄບັຄນົງຳນຂອງເຈົໍ້ຳທງັໝດົ 

 4 ເບິື່ ງແມ ເຈົໍ້ຳອດົອຳຫຳນພຽງເພ ື່ ອກຳນຜິດຖຽງ ແລະຕ ື່ ສ ໍ້ 

   ແລະເພ ື່ ອທ  ຳຮໍ້ຳຍກນັແລະກນັ 
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  ກຳນອດົອຳຫຳນຂອງເຈົໍ້ຳໃນມ  ໍ້ນີໍ້ຈະບ ື່ ເຮັດໃຫໍ້ສຽງຂອງເຈົໍ້ຳໄດໍ້ຍນິໄປເຖງິບື່ອນສ ງ 

 5 ແບບນີໍ້ບ  ເປັນກຳນອດົອຳຫຳນທີື່ ເຮົຳເລ ອກ ຄ ວນັທີື່ ຄນົຂ ົື່ມຕວົ 

   ກຳນກ ົໍ້ມຫວົຂອງຕນົລງົຄ ແອນໍ້ອຍ ປ ຜໍ້ຳກະສອບ 

  ແລະຂີໍ້ເຖົື່ ຳຮອງກໍ້ອງຕນົ ແບບນີໍ້ບ  ເຈົໍ້ຳຈະເອີໍ້ນວື່ຳເປັນກຳນອດົອຳຫຳນ 

   ແລະເປັນມ  ໍ້ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົພ ພຣະໄທ 

 6 ກຳນອດົອຳຫຳນຢື່ຳງນີໍ້ບ ື່ ແມ ື່ນບ  ທີື່ ເຮົຳຕໍ້ອງກຳນ ຄ ກຳນແກໍ້ໂສໍ້ຂອງຄວຳມຊ ົື່ວ 

   ກຳນປດົພຳລະໜກັ ແລະກຳນປື່ອຍໃຫໍ້ຜ ໍ້ຖ ກບບີບງັຄບັເປັນອິດສະຫລະ 

  ແລະກຳນຫກັແອກທກຸອນັ 

 7 ແຕື່ແມ ື່ນກຳນແບື່ງປນັອຳຫຳນຂອງເຈົໍ້ຳໃຫໍ້ກບັຜ ໍ້ອ ດຫິວ 

   ແລະນ  ຳຄນົທກຸຍຳກ ບ ື່ ມບີໍ້ຳນ ເຂົໍ້ຳມຳໃນບໍ້ຳນຂອງເຈົໍ້ຳ 

  ເມ  ື່ອເຈົໍ້ຳເຫັນຄນົເປ ອຍກຳຍກ ປກົກຳຍເຂົຳໄວໍ້ 

   ແລະບ ື່ ເຊ ື່ ອງຕວົຂອງເຈົໍ້ຳຈຳກຍຳດພີື່ ນ ໍ້ອງຂອງເຈົໍ້ຳເອງ 

 8 ແລໍ້ວຄວຳມສະຫວື່ຳງຂອງເຈົໍ້ຳຈະພຸື່ງອອກມຳເໝ ອນດ ັື່ງຮຸື່ງອຳລນຸ 

   ແລະບຳດແຜຂອງເຈົໍ້ຳຈະເອີໍ້ນຊີໍ້ນຂ ໍ້ນມຳຢື່ຳງວື່ອງໄວ 

  ຄວຳມຊອບທ  ຳຂອງເຈົໍ້ຳຈະຍື່ຳງນ  ຳໜໍ້ຳເຈົໍ້ຳ 

   ແລະສະຫງ ື່ຳລຳສີຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະລະວງັຫລງັເຈົໍ້ຳໄວໍ້ 

 9 ແລໍ້ວເຈົໍ້ຳຈະທ ນຕອບ ແລະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະຕອບ ເຈົໍ້ຳຈະຮໍ້ອງທ ນຕອບ 

   ແລະພຣະອງົຈະບອກວື່ຳ ‘ເຮົຳຢ ື່ນີໍ້’ ຖໍ້ຳເຈົໍ້ຳຈະເອົຳອອກໄປຈຳກທື່ຳມກຳງເຈົໍ້ຳ 

  ຊ ື່ ງແອກ ກຳນຊີໍ້ໜໍ້ຳ ແລະກຳນເວົໍ້ຳຢື່ຳງບ ື່ ມປີະໂຫຍດ 

 10 ຖໍ້ຳເຈົໍ້ຳທຸໍ້ມເທຊວີດິຂອງເຈົໍ້ຳແກື່ຄນົຫິວ ແລະໃຫໍ້ຜ ໍ້ຖ ກທກຸໃຈໄດໍ້ອີື່ ມໃຈ 

   ແລໍ້ວຄວຳມສະຫວື່ຳງຂອງເຈົໍ້ຳຈະພຸື່ງຂ ໍ້ນໃນຄວຳມມ ດ 

  ແລະຄວຳມມ ດຂອງເຈົໍ້ຳຈະເປັນຄ ກບັຕອນກຳງເວັນ 

 11 ແລະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະນ  ຳເຈົໍ້ຳຢ ື່ເປັນນດິ ແລະໃຫໍ້ຈດິໃຈເຈົໍ້ຳອີື່ ມໃນລະດ ແລໍ້ງ 

   ແລະເຮັດໃຫໍ້ກະດ ກຂອງເຈົໍ້ຳອໍ້ວນພີ ແລະເຈົໍ້ຳຈະເປັນຄ ກບັສວນທີື່ ມນີ  ໍ້ຳຫດົ 

  ຄ ນ  ໍ້ຳພ ຸສະນ  ໍ້ຳຂອງມນັບ ື່ ຂຳດ 

 12 ແລະພວກເຈົໍ້ຳຈະໄດໍ້ສໍ້ຳງສິື່ ງທີື່ ເພພງັບ ຮຳນຂ ໍ້ນໃໝື່ 

   ເຈົໍ້ຳຈະໄດໍ້ກ ື່ສໍ້ຳງຮຳກຖຳນຂອງຄນົຫລຳຍຊ ົື່ວອຳຍມຸຳແລໍ້ວຂ ໍ້ນ 

  ເຈົໍ້ຳຈະໄດໍ້ຊ ື່ ວ ື່ຳ ‘ເປັນຜ ໍ້ກ ື່ສໍ້ຳງກ  ຳແພງທີື່ ເພພງັ 

   ຜ ໍ້ສໍ້ອມແປງຖະໜນົໃຫໍ້ດຄີ ເກົື່ ຳເພ ື່ ອຈະໄດໍ້ອຳໄສຢ ື່’ 

ການຖືຮັກສາວັນສະບາໂຕ 
 13 ຖໍ້ຳເຈົໍ້ຳຢດຸລະເມດີວນັສະບຳໂຕ 

   ຄ ຈຳກກຳນເຮັດຕຳມໃຈຂອງເຈົໍ້ຳໃນມ  ໍ້ບ ລິສດຸຂອງເຮົຳ 

  ແລະເອີໍ້ນສະບຳໂຕວື່ຳ ມ ໍ້ປິຕຍິນິດ ີແລະເອີໍ້ນມ  ໍ້ບ ລິສດຸຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ວື່ຳ 
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ມ ໍ້ມກີຽດ 

   ຖໍ້ຳເຈົໍ້ຳໃຫໍ້ກຽດມນັ ບ ື່ ໄປຕຳມທຳງຂອງເຈົໍ້ຳເອງ 

  ຫລ ເຮັດຕຳມໃຈຂອງເຈົໍ້ຳ ຫລ ເວົໍ້ຳຖໍ້ອຍຄ  ຳຂອງເຈົໍ້ຳເອງ 

 14 ແລໍ້ວເຈົໍ້ຳຈະໄດໍ້ຄວຳມປິຕຍິນິດໃີນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ແລະເຮົຳຈະໃຫໍ້ເຈົໍ້ຳຂ ໍ້ນຂີື່ ຢ ື່ເທິງບື່ອນສ ງຂອງແຜື່ນດນິໂລກ 

  ແລະເຮົຳຈະລໍ້ຽງເຈົໍ້ຳດໍ້ວຍມ ລະດກົຂອງ ຢາໂຄບ ພ ື່ ຂອງເຈົໍ້ຳ 

   ເພຳະວື່ຳພຣະໂອດຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ບອກແລໍ້ວ” 

ບົດທີ 59 
ພຣະເຈົ້າສາມາດ ຍິນດ ີແລະມີລິດທີ່ຈະຊູ່ວຍໃຫ້ລອດພົ້ນ 

 1 ເບິື່ ງແມ ພຣະຫດັຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ບ ື່ ໄດໍ້ສ ັ ໍ້ນລງົ ທີື່ ຈະຊື່ວຍໃຫໍ້ລອດພ ົໍ້ນບ ື່ ໄດໍ້ 

   ຫລ ພຣະກນັບ ື່ ໄດໍ້ໜກັ ຊ ື່ ງຈະບ ື່ ໄດໍ້ຍນິ 

 2 ແຕື່ວື່ຳຄວຳມຊ ົື່ວຊໍ້ຳຂອງເຈົໍ້ຳທງັຫລຳຍໄດໍ້ 

   ເຮັດໃຫໍ້ເກດີກຳນແຍກລະຫວື່ຳງເຈົໍ້ຳກບັ ພຣະເຈົ້າ ຂອງເຈົໍ້ຳ 

  ແລະບຳບຂອງເຈົໍ້ຳທງັຫລຳຍໄດໍ້ບງັພຣະພກັຂອງພຣະອງົ 

   ອອກຈຳກເຈົໍ້ຳ ພຣະອງົຈ ື່ງບ ື່ ໄດໍ້ຍນິ 

 3 ເພຳະວື່ຳມ  ຂອງເຈົໍ້ຳມມີນົທິນດໍ້ວຍເລ ອດ ແລະນິໍ້ວມ  ຂອງເຈົໍ້ຳດໍ້ວຍຄວຳມຊ ົື່ວຊໍ້ຳ 

   ຮມີຝີປຳກຂອງເຈົໍ້ຳໄດໍ້ເວົໍ້ຳຄ  ຳຕວົະ ລີໍ້ນຂອງເຈົໍ້ຳເວົໍ້ຳຄວຳມອະທ  ຳ 

 4 ບ ື່ ມຜີ  ໍ້ໃດຟໍ້ອງຢື່ຳງຍດຸຕທິ  ຳ ບ ື່ ມຜີ  ໍ້ໃດຂ ໍ້ນສຳນຢື່ຳງສດັຈງິ 

   ພວກເຂົຳທງັຫລຳຍວຳງໃຈຢ ື່ກບັສິື່ ງທີື່ ບ ື່ ເປັນສຳລະ ພວກເຂົຳເວົໍ້ຳຕວົະ 

  ພວກເຂົຳຖ ພຳຄວຳມຊ ົື່ວ ແລະເກດີຄວຳມຊ ົື່ວຊໍ້ຳອອກມຳ 

 5 ພວກເຂົຳຟກັໄຂື່ງ  ທບັທຳງ ພວກເຂົຳສຳນໃຍແມງມມຸ ພວກເຂົຳຜ ໍ້ກນິໄຂື່ນ ັ ໍ້ນກ ຕຳຍ 

   ແມ ື່ນໄຂື່ໜື່ວຍໃດຖ ກທບຸ ງ  ຮ ໍ້ຳຍກ ເປັນໂຕຂ ໍ້ນມຳ 

 6 ໃຍຂອງມນັຈະໃຊໍ້ເປັນເສ ໍ້ອຜໍ້ຳບ ື່ ໄດໍ້ ຄນົຈະເອົຳສິື່ ງທີື່ ມນັເຮັດມຳປກົຕວົບ ື່ ໄດໍ້ 

   ກດິຈະກຳນຂອງມນັເປັນກຳນຊ ົື່ວຊໍ້ຳ ແລະກຳນກະທ  ຳອນັທຳລນຸກ ຢ ື່ໃນມ  ຂອງມນັ 

 7 ຕນີຂອງມນັແລື່ນໄປຫຳຄວຳມຊ ົື່ວ 

   ແລະມນັເລັື່ ງໄປຫລ ັື່ງເລ ອດບ ື່ ມຄີວຳມຜິດໃຫໍ້ເຖງິຕຳຍ 

  ຄວຳມຄິດຂອງມນັເປັນຄວຳມຄິດຊ ົື່ວຊໍ້ຳ ກຳນລໍ້ຳງຜຳນ 

   ແລະກຳນທ  ຳລຳຍຢ ື່ໃນຫນົທຳງຂອງມນັ 

 8 ມນັບ ື່ ຮ  ໍ້ຈກັທຳງແຫື່ງສນັຕສິກຸ ບ ື່ ມຄີວຳມຍດຸຕທິ  ຳໃນວຖິຂີອງມນັ 

   ມນັໄດໍ້ເຮັດໃຫໍ້ຖະໜນົຂອງຕນົຄດົໂຄໍ້ງ ຜ ໍ້ໃດທີື່ ເດີື່ ນໃນທຳງນ ັໍ້ນຈະບ ື່ ຮ  ໍ້ຈກັສນັຕສິກຸ 

 9 ເຫດສນັນ ັໍ້ນ ຄວຳມຍດຸຕທິ  ຳຈ ື່ງຢ ື່ຫື່ຳງຈຳກເຮົຳທງັຫລຳຍ 

   ແລະຄວຳມທື່ຽງທ  ຳຕຳມເຮົຳບ ື່ ທນັ ເຮົຳທງັຫລຳຍຄອຍຖໍ້ຳຄວຳມສະຫວື່ຳງ 



ເອຊາຢາ 59 1260 
  ແລະເບິື່ ງແມ ຄວຳມມ ດ ຄອຍຖໍ້ຳຄວຳມສກຸໃສ ແຕື່ເຮົຳດ  ຳເນນີໃນຄວຳມມ ດ 

 10 ເຮົຳທງັຫລຳຍຄ  ຳຫຳກ  ຳແພງຄ ຄນົຕຳບອດ ເຮົຳຄ  ຳຫຳຄ ຄນົບ ື່ ມໜີື່ວຍຕຳ 

   ເຮົຳສະດດຸໃນເວລຳທື່ຽງ ຄ  ໃນເວລຳກຳງຄ ນ ເຮົຳຢ ື່ໃນບື່ອນທີື່ ເພພງັຄ ຄນົຕຳຍ 

 11 ເຮົຳທກຸຄນົຄຳງຄ ໝີ ແລະຮໍ້ອງຄ ນກົເຂົຳ ແລະຊອກຫຳຄວຳມຍດຸຕທິ  ຳ 

   ແຕື່ບ ື່ ມເີລີຍ ຫຳຄວຳມພ ົໍ້ນ ແຕື່ກ ຢ ື່ໄກຈຳກເຮົຳ 

 12 ເພຳະວື່ຳກຳນລະເມດີຂອງຂໍ້ຳພະອງົທງັຫລຳຍທະວຂີ ໍ້ນຕ ື່ ພຣະພກັພຣະອງົ 

   ແລະບຳບຂອງຂໍ້ຳພະອງົກ ຟໍ້ອງຂໍ້ຳພະອງົ 

  ເພຳະວື່ຳກຳນລະເມດີຂອງຂໍ້ຳພະອງົຢ ື່ກບັຂໍ້ຳພະອງົ 

   ສື່ວນຄວຳມຊ ົື່ວຊໍ້ຳຂອງຂໍ້ຳພະອງົ ຂໍ້ຳພະອງົກ ຮ ໍ້ຈກັ 

 13 ຄ ກຳນລະເມດີ ກຳນປະຕເິສດ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ກຳນຫນັໄປຈຳກກຳນຕດິຕຳມ ພຣະເຈົ້າ ຂອງເຮົຳ 

  ກຳນເວົໍ້ຳທີື່ ເປັນກຳນບບີບງັຄບັ ແລະກຳນກະບດົ ກຳນກ ື່ 

   ແລະກຳນກື່ຳວຄ  ຳຕວົະຈຳກໃຈ 

 14 ຄວຳມຍດຸຕທິ  ຳກ ຫນັກບັ ແລະຄວຳມທື່ຽງທ  ຳກ ຢ ນຢ ື່ແຕື່ໄກ 

   ເພຳະວື່ຳຄວຳມຈງິລ ົໍ້ມລງົແລໍ້ວຕຳມຖະໜນົ ແລະຄວຳມທື່ຽງຕງົເຂົໍ້ຳໄປບ ື່ ໄດໍ້ 

 15 ຄວຳມຈງິບ ື່ ມຢີ ື່ ແລະຜ ໍ້ໃດທີື່ ໜີຈຳກຄວຳມຊ ົື່ວກ ເຮັດຕວົໃຫໍ້ເປັນເຫຍ ື່ ອ 

   ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເຫັນ ແລໍ້ວບ ື່ ເປັນທີື່ ພ ພຣະໄທພຣະອງົທີື່ ບ ື່ ມຄີວຳມຍດຸຕທິ  ຳ 

 16 ພຣະອງົເຫັນວື່ຳບ ື່ ມຄີນົໃດເລີຍ ຊງົປະຫລຳດພຣະໄທທີື່ ບ ື່ ມໃີຜອໍ້ອນວອນເພ ື່ ອ 

   ເຫດສນັນ ັໍ້ນ ພຣະກອນຂອງພຣະອງົເອງກ ນ  ຳຄວຳມພ ົໍ້ນມຳສ ື່ພຣະອງົ 

  ແລະຄວຳມຊອບທ  ຳຂອງພຣະອງົຍກົພຣະອງົໄວໍ້ 

 17 ພຣະອງົສວມຄວຳມຊອບທ  ຳເປັນເຄ ື່ ອງເກຳະ 

   ແລະໝວກແຫື່ງຄວຳມພ ົໍ້ນຢ ື່ເໜ ອພຣະສຽນຂອງພຣະອງົ 

  ພຣະອງົນຸື່ງເສ ໍ້ອຜໍ້ຳແຫື່ງກຳນແກໍ້ແຄໍ້ນປກົພຣະກຳຍ 

   ແລະເອົຳຄວຳມກະຕ ລ ລ ົໍ້ນຫ ົື່ມພຣະອງົ 

 18 ພຣະອງົຈະຊ  ຳລະໃຫໍ້ຕຳມກຳນກະທ  ຳຂອງລຳວ ຄ ພຣະພິໂລດແກື່ສດັຕ ຂອງພຣະອງົ 

   ແລະສິື່ ງຕອບແທນແກື່ສດັຕ ຂອງພຣະອງົ 

  ພຣະອງົຈະມອບກຳນຕອບແທນແກື່ເກຳະທງັຫລຳຍ 

 19 ພວກເຂົຳຈ ື່ງຈະຢ ຳເກງພຣະນຳມ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈຳກຕຳເວັນຕກົ 

   ແລະສະຫງ ື່ຳລຳສີຂອງພຣະອງົຈຳກບື່ອນຕຳເວັນຂ ໍ້ນ ເມ  ື່ອສດັຕ ມຳຄ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳແຮງ 

  ພຣະວິນຍານ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະຍກົທງຸຂ ໍ້ນຕ ື່ ສ ໍ້ມນັ 

ພຣະຜ ້ໄຖູ່ຈະສະເດັດມາໃນເມືອງຊີໂອນ 
 20 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ບອກວື່ຳ “ແລະພຣະຜ ໍ້ໄຖື່ຈະສະເດັດມຳໃນເມ  ອງ ຊີໂອນ  

   ມຳຍງັບນັດຳຜ ໍ້ຢ ື່ໃນ ຢາໂຄບ ຜ ໍ້ຫນັຈຳກກຳນລະເມດີ” 
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21ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ບອກ ວື່ຳ         “ແລະ ຝື່ຳຍ ເຮົຳ ນີໍ້ ເປັນ ພນັທະ ສນັຍຳ ຂອງ ເຮົຳ ກບັ ພວກ ເຂົຳ ທງັ-

ຫລຳຍ         ຄ  ວນິ ຍຳນ ຂອງ ເຮົຳ ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ເໜ ອ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ຄ  ຳ ຂອງ ເຮົຳ ຊ ື່ ງ ເຮົຳ ໃສື່ ໄວໍ້ ໃນ ປຳກ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ຈະ 

ບ ື່  ໜີ ໄປ ຈຳກ ປຳກ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ຫລ  ຈຳກ ປຳກ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ຫລ  ຈຳກ ປຳກ ຂອງ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ແຫື່ງ 

ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ຕ ັໍ້ງແຕື່ ເວລຳ ນີໍ້ ຕະຫລອດ ໄປ ເປັນນດິ”         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ບອກ ດ ັື່ງນີໍ້          

ບົດທີ 60 
ສະຫງູ່າລາສີຂອງເຢຣ ຊາເລັມໃນອະນາຄົດ 

 1 ເຢຣ ຊາເລັມ ເອີຍ! ຈ ົື່ງລກຸຂ ໍ້ນສື່ອງແສງເໝ ອນຕຳເວັນ 

   ສະຫງ ື່ຳລຳສີຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະສື່ອງແສງໃນເຈົໍ້ຳ. 

 2 ຄວຳມມ ດຈະປກົຄມຸຊນົຊຳດອ ື່ ນ 

   ແຕື່ແສງສະຫວື່ຳງຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະສື່ອງແສງໃນເຈົໍ້ຳ 

  ສະຫງ ື່ຳລຳສີຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະຢ ື່ນ  ຳເຈົໍ້ຳ. 

 3 ຊນົຊຳດທງັຫລຳຍຈະຖ ກນ  ຳມຳຍງັແສງສະຫວື່ຳງຂອງເຈົໍ້ຳ 

   ແລະກະສດັທງັຫລຳຍຈະຖ ກນ  ຳມຳຍງັຄວຳມແຈ ໍ້ງໃນມ  ໍ້ໃໝື່ຂອງເຈົໍ້ຳ. 

 4 ຈ ົື່ງເບິື່ ງຮອບຕວົເຈົໍ້ຳ ແລະເບິື່ ງສິື່ ງທີື່ ຈະເກດີຂ ໍ້ນ 

   ປະຊຳຊນົຂອງເຮົຳຈະໂຮມກນັມຳຍງັບໍ້ຳນ 

  ລ ກຊຳຍທງັຫລຳຍຂອງເຈົໍ້ຳຈະມຳຈຳກທຳງໄກ 

   ລ ກສຳວທງັຫລຳຍຂອງເຈົໍ້ຳຈະຖ ກອ ໍ້ມມຳເໝ ອນເດັກນໍ້ອຍ. 

 5 ເຈົໍ້ຳຈະເຫັນສິື່ ງນີໍ້ ແລະມຄີວຳມສກຸໃຈ 

   ໃຈຂອງເຈົໍ້ຳຈະສ ັື່ນດໍ້ວຍຄວຳມຕ ື່ ນເຕັໍ້ນ 

  ຊບັສມົບດັຂອງຊຳດທງັຫລຳຍຈະຖ ກນ  ຳມຳໃຫໍ້ເຈົໍ້ຳ 

   ຊບັທງັຫລຳຍຈຳກທະເລຟຳກນ ັໍ້ນຈະມຳຍງັເຈົໍ້ຳ. 

 6 ບນັດຳຂະບວນອ ດຈະມຳຈຳກ ມີດີອານ ແລະ ເອຟາ  

   ມນັຈະບນັທກຸຄ  ຳ ແລະເຄ ື່ ອງຫອມມຳຈຳກ ເຊບາ  

  ປະຊຳຊນົທງັຫລຳຍຈະບອກຂື່ຳວດກີ ື່ຽວກບັກດິຈະກຳນຂອງ ພຣະເຈົ້າ. 
 7 ຝ ງແກະທງັໝດົຈຳກ ເກດາ ແລະຈຳກ ເນບາໂຢດ ຈະມຳຫຳເຈົໍ້ຳ 

   ເພ ື່ ອເປັນເຄ ື່ ອງບ ຊຳ 

  ແລະຈະຖ ກຖວຳຍໄວໍ້ເທິງແທື່ນ ເພ ື່ ອໃຫໍ້ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົພ ພຣະໄທ 

   ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະເຮັດໃຫໍ້ພຣະວຫິຳນຂອງພຣະອງົ 

  ຈະເລີນຮຸື່ງເຮ ອງກວື່ຳແຕື່ກ ື່ອນ. 

 8 ສິື່ ງເຫລົື່ ຳນີໍ້ແມ ື່ນຫຍງັຈ ື່ງບນິມຳເໝ ອນເມກ 

   ເໝ ອນນກົກຳງແກກບັຄ ນຮງັຂອງມນັ. 

 9 ພວກມນັເປັນເຮ ອທີື່ ມຳຈຳກແດນໄກ 
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   ມນັຂນົເອົຳໄພື່ພນົຂອງ ພຣະເຈົ້າ ໄປຍງັບໍ້ຳນ 

  ພໍ້ອມດໍ້ວຍເງນິຄ  ຳເພ ື່ ອເປັນພຣະກຽດແດື່ພຣະນຳມຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ຫລ  ພຣະເຈົ້າ ອງົບ ລິສດຸຂອງ ອິສຣາເອນ  

  ຜ ໍ້ຊງົເຮັດໃຫໍ້ໄພື່ພນົຂອງພຣະອງົຈະເລີນຮຸື່ງເຮ ອງ. 

 10 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົກື່ຳວຕ ື່ ຊຳວ ເຢຣ ຊາເລັມ ວື່ຳ, 

   “ຄນົຕື່ຳງດໍ້ຳວຈະສໍ້ຳງກ  ຳແພງຂອງເຈົໍ້ຳຂ ໍ້ນ 

  ກະສດັຂອງພວກເຂົຳຈະຮບັໃຊໍ້ເຈົໍ້ຳ 

   ເຮົຳໄດໍ້ລງົໂທດເຈົໍ້ຳດໍ້ວຍຄວຳມໂກດຮໍ້ຳຍຂອງເຮົຳ 

  ແຕື່ເຮົຳຈະສ  ຳແດງຄວຳມເມດຕຳປຳນຕີ ື່ ເຈົໍ້ຳ. 

 11 ປະຕ ເມ  ອງຂອງເຈົໍ້ຳຈະໄຂໄວໍ້ທງັກຳງເວັນ ແລະກຳງຄ ນ 

   ເພ ື່ ອກະສດັຂອງຊນົຊຳດທງັຫລຳຍຈະນ  ຳຊບັສມົບດັມຳໃຫໍ້ເຈົໍ້ຳ. 

 12 ແຕື່ບນັດຳຊນົຊຳດທີື່ ບ ື່ ຮບັໃຊໍ້ເຈົໍ້ຳຈະຈບິຫຳຍໄປໝດົ. 

 13 ເຢຣ ຊາເລັມ ເອີຍ! ເຈົໍ້ຳຈະຖ ກສໍ້ຳງຂ ໍ້ນດໍ້ວຍໄມ ໍ້ສກັຢື່ຳງດທີີື່ ສດຸ 

   ຈຳກປື່ຳ ເລບານອນ  

  ເພ ື່ ອສໍ້ຳງວຫິຳນຂອງເຮົຳຂ ໍ້ນໃໝື່ໃຫໍ້ມຄີວຳມງດົງຳມ 

   ແລະເພ ື່ ອໃຫໍ້ນະຄອນຂອງເຮົຳມສີະຫງ ື່ຳລຳສີ. 

 14 ພວກລ ກຊຳຍຂອງຜ ໍ້ທີື່ ກດົຂີື່ ເຈົໍ້ຳຈະມຳ 

   ພວກເຂົຳຈະກ ົໍ້ມລງົສະແດງຄວຳມເຄົຳລບົເຈົໍ້ຳ 

  ຄນົທງັຫລຳຍທີື່ ຄ ັ ໍ້ງໜ ື່ ງເຄີຍໝິື່ ນປະໝຳດເຈົໍ້ຳ 

   ຈະຂຳບລງົທີື່ ຕນີຂອງເຈົໍ້ຳ 

  ພວກເຂົຳຈະເອີໍ້ນເຈົໍ້ຳວື່ຳ, “ພຣະນະຄອນຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ” 
   ວື່ຳ, “ຊີໂອນ ນະຄອນແຫື່ງ ພຣະເຈົ້າ ອງົບ ລິສດຸຂອງ ອິສຣາເອນ.” 
 15 ເຈົໍ້ຳຈະບ ື່ ຖ ກປະຖິໍ້ມ ແລະເປັນທີື່ ກຽດຊງັອີກຕ ື່ ໄປ 

   ບ ື່ ເປັນນະຄອນຮໍ້ຳງເປົື່ ຳ ແລະເສົໍ້ຳໝອງ 

  ເຮົຳຈະເຮັດໃຫໍ້ເຈົໍ້ຳຍິື່ ງໃຫຍື່ ແລະສວຍງຳມ 

   ເປັນສະຖຳນທີື່ ມ ື່ວນຊ ື່ ນຕະຫລອດໄປ. 

 16 ບນັດຳຊນົຊຳດ ແລະກະສດັທງັຫລຳຍຈະລໍ້ຽງດ ເຈົໍ້ຳ 

   ຈະເປັນເໝ ອນແມ ື່ລໍ້ຽງລ ກ 

  ເຈົໍ້ຳຈະຮ ໍ້ວ ື່ຳເຮົຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ຊື່ອຍໄຖື່ເຈົໍ້ຳໃຫໍ້ພ ົໍ້ນໄພ 

   ແລະຮ ໍ້ວ ື່ຳ ພຣະເຈົ້າ ອງົຍິື່ ງໃຫຍື່ຂອງ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ຊື່ອຍເຈົໍ້ຳເປັນອິດສະຫລະ. 

 17 ເຮົຳຈະນ  ຳຄ  ຳມຳແທນທອງສ  ຳລິດໃຫໍ້ເຈົໍ້ຳ 

   ນ  ຳເງນິມຳແທນເຫລັກ ເຫລັກມຳແທນຫີນ ແລະນ  ຳທອງສ  ຳລິດມຳແທນໄມ ໍ້ 

  ພວກເຂົຳປກົຄອງເຈົໍ້ຳ ຈະບ ື່ ກດົຂີື່ ອີກຕ ື່ ໄປ 
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   ເຮົຳຈະເຮັດໃຫໍ້ພວກເຂົຳປກົຄອງຢື່ຳງຍດຸຕທິ  ຳ ແລະມສີນັຕສິກຸ. 

 18 ສຽງຂອງຄວຳມໂກດຮໍ້ຳຍຈະບ ື່ ໄດໍ້ຍນິຕ ື່ ໄປ 

   ປະເທດຂອງເຈົໍ້ຳຈະບ ື່ ຖ ກທ  ຳລຳຍອີກຕ ື່ ໄປ 

  ເຮົຳຈະເປັນເໝ ອນກ  ຳແພງຄຸໍ້ມຄອງປໍ້ອງກນັເຈົໍ້ຳ 

   ເຈົໍ້ຳຈະສນັລະເສີນເຮົຳຍໍ້ອນວື່ຳເຮົຳໄດໍ້ຊື່ອຍເຈົໍ້ຳໃຫໍ້ພ ົໍ້ນໄພ. 

 19 ດວງຕຳເວັນຈະບ ື່ ເປັນຄວຳມສະຫວື່ຳງຂອງເຈົໍ້ຳໃນກຳງເວັນອີກ 

   ຫລ ດວງເດ ອນຈະບ ື່ ເປັນຄວຳມສະຫວື່ຳງຂອງເຈົໍ້ຳໃນກຳງຄ ນອີກ 

  ແຕື່ເຮົຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະເປັນຄວຳມສະຫວື່ຳງຂອງເຈົໍ້ຳ 

   ຕະຫລອດໄປເປັນນດິ 

  ສະຫງ ື່ຳລຳສີຂອງເຮົຳຈະເປັນຄວຳມສະຫວື່ຳງສື່ອງແສງເທິງເຈົໍ້ຳ. 

 20 ວນັໂສກເສົໍ້ຳທງັຫລຳຍຂອງເຈົໍ້ຳຈະສິໍ້ນສດຸລງົ 

   ເຮົຳຄ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະເປັນຄວຳມສະຫວື່ຳງຂອງເຈົໍ້ຳຕະຫລອດໄປເປັນນດິ 

  ເປັນຄວຳມສະຫວື່ຳງທີື່ ຖຳວອນກວື່ຳຕຳເວັນ ແລະດວງເດ ອນ. 

 21 ປະຊຳຊນົຂອງເຈົໍ້ຳຈະເຮັດແຕື່ສິື່ ງທີຖ ກຕໍ້ອງ 

   ແລະຈະໄດໍ້ເປັນເຈົໍ້ຳຂອງແຜື່ນດນິຕະຫລອດໄປເປັນນດິ 

  ເຮົຳໄດໍ້ປ ກ ແລະສໍ້ຳງມນັ 

   ເພ ື່ ອສະແດງຄວຳມຍິື່ ງໃຫຍື່ຂອງເຮົຳໃຫໍ້ຄນົທງັປວງຮ ໍ້. 

 22 ເຖງິແມ ື່ນຄອບຄວົຂອງເຈົໍ້ຳນ ໍ້ອຍ ແລະຕ  ື່ຳຕໍ້ອຍທີື່ ສດຸ 

   ກ ຈະເປັນຊຳດໃຫຍື່ເໝ ອນຊຳດມະຫຳອ  ຳນຳດ 

  ເມ  ື່ອເຖງິວນັເວລຳອນັເໝຳະສມົ 

   ເຮົຳຈະເຮັດໃຫໍ້ເຫດກຳນນີໍ້ເກດີຂ ໍ້ນໂດຍໄວ 

  ເຮົຳຄ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ!” 

ບົດທີ 61 
ຂູ່າວປະເສີດເລື່ອງຄວາມພົ້ນໃນເມືອງຊີໂອນ 

 1 “ພຣະວິນຍານ ແຫື່ງອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ສະຖດິຢ ື່ເທິງຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ 

   ເພຳະວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ແຕື່ງຕ ັໍ້ງຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳໄວໍ້ 

  ໃຫໍ້ປະກຳດຂື່ຳວປະເສີດແກື່ຄນົຍຳກຈນົ 

   ພຣະອງົໄດໍ້ໃຊໍ້ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳປະກຳດອິດສະຫລະພຳບແກື່ບນັດຳຊະເລີຍ 

  ໃຫໍ້ປະກຳດແກື່ຄນົຕຳບອດວື່ຳຈະໄດໍ້ເຫັນຮຸື່ງອີກ 

   ໃຫໍ້ປື່ອຍຜ ໍ້ຖ ກບບີບງັຄບັເປັນອິດສະຫລະ 

 2 ເພ ື່ ອປະກຳດປີແຫື່ງກຳນຊງົໂຜດຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ແລະມ ໍ້ແຫື່ງກຳນແກໍ້ແຄໍ້ນຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຂອງເຮົຳ 
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  ເພ ື່ ອເລົໍ້ຳໂລມບນັດຳຜ ໍ້ທີື່ ໄວໍ້ທກຸ 

ອິສຣາເອນຈະໄດ້ກັບຄືນມາໃໝູ່ 
 3 ເພ ື່ ອຈດັໃຫໍ້ບນັດຳຜ ໍ້ທີື່ ໄວໍ້ທກຸໃນເມ  ອງ ຊີໂອນ  

   ເພ ື່ ອປະທຳນຄວຳມສວຍງຳມແທນຂີໍ້ເທົື່ ຳໃຫໍ້ພວກເຂົຳ 

  ນ  ໍ້ຳມນັແຫື່ງຄວຳມຍນິດແີທນກຳນໄວໍ້ທກຸ 

   ຜໍ້ຳຫ ົື່ມແຫື່ງກຳນສນັລະເສີນແທນຈດິໃຈທີື່ ທ ໍ້ຖອຍ 

  ເພ ື່ ອຄນົຈະເອີໍ້ນພວກເຂົຳວື່ຳຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ແຫື່ງຄວຳມຊອບທ  ຳ 

   ບື່ອນຊ ື່ ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ປ ກໄວໍ້ ເພ ື່ ອພຣະອງົຈະໄດໍ້ຮບັສະຫງ ື່ຳລຳສີ 

 4 ພວກເຂົຳທງັຫລຳຍຈະສໍ້ຳງສິື່ ງທີື່ ເພພງັຂ ໍ້ນໃໝື່ 

   ພວກເຂົຳຈະກ ື່ສໍ້ຳງບື່ອນທີື່ ຮ ໍ້ຳງເປົື່ ຳແຕື່ເກົື່ ຳກ ື່ອນຂ ໍ້ນໃໝື່ 

  ພວກເຂົຳຈະແປງຫວົເມ  ອງທີື່ ເພພງັ 

   ຄ ບື່ອນທີື່ ຮ ໍ້ຳງເປົື່ ຳມຳຫລຳຍຊ ົື່ວອຳຍຄຸນົແລໍ້ວນ ັໍ້ນ 

 5 ຄນົຕື່ຳງຖິື່ ນຈະຢ ນລໍ້ຽງຝ ງແບໍ້ແກະຂອງເຈົໍ້ຳທງັຫລຳຍ 

   ລ ກຊຳຍທງັຫລຳຍຂອງຄນົຕື່ຳງດໍ້ຳວຈະເປັນຄນົໄຖນຳ 

  ແລະຄນົແຕື່ງເຄ ອອະງ ຸື່ນຂອງເຈົໍ້ຳ 

 6 ແຕື່ເຈົໍ້ຳທງັຫລຳຍຈະໄດໍ້ຊ ື່ ວ ື່ຳ ປະໂລຫິດຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ຄນົຈະເອີໍ້ນເຈົໍ້ຳທງັຫລຳຍວື່ຳ ເປັນຜ ໍ້ບວົລະບດັຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຂອງເຮົຳ 

  ເຈົໍ້ຳທງັຫລຳຍຈະໄດໍ້ກນິຄວຳມຮ ັື່ງມຂີອງບນັດຳປະຊຳຊຳດ 

   ແລະເຈົໍ້ຳຈະອວດໃນສະຫງ ື່ຳລຳສີຂອງພວກເຂົຳທງັຫລຳຍ 

 7 ແທນຄວຳມອຳຍຂອງເຈົໍ້ຳທງັຫລຳຍ ເຈົໍ້ຳຈະໄດໍ້ສື່ວນສອງສື່ວນ 

   ແທນຄວຳມໂສກເສົໍ້ຳ ພວກເຂົຳທງັຫລຳຍຈະຊມົຊ ື່ ນຍນິດໃີນສື່ວນຂອງຕນົ 

  ເຫດສນັນ ັໍ້ນ ໃນແຜື່ນດນິຂອງພວກເຂົຳທງັຫລຳຍ 

   ພວກເຂົຳຈະໄດໍ້ສອງສື່ວນເປັນກ  ຳມະສິດ 

  ຄວຳມຊ ື່ ນບຳນເປັນນດິຈະເປັນຂອງພວກເຂົຳ 

 8 ເພຳະວື່ຳເຮົຳຄ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຮກັຄວຳມຍດຸຕທິ  ຳ 

   ເຮົຳກຽດຊງັກຳນລກັເພ ື່ ອໄດໍ້ເຄ ື່ ອງເຜົຳບ ຊຳ 

  ເຮົຳຈະນ  ຳກດິຈະກຳນຂອງພວກເຂົຳດໍ້ວຍຄວຳມຈງິ 

   ແລະເຮົຳຈະເຮັດພນັທະສນັຍຳອນັຕະຫລອດໄປກບັພວກເຂົຳ 

 9 ເຊ ໍ້ອສຳຍຂອງພວກເຂົຳທງັຫລຳຍຈະເປັນທີື່ ຮ ໍ້ຈກັກນັໃນທື່ຳມກຳງບນັດຳປະຊຳຊຳດ 

   ແລະລ ກຫລຳນຂອງພວກເຂົຳໃນທື່ຳມກຳງຊນົຊຳດທງັຫລຳຍ 

  ທກຸຄນົທີື່ ໄດໍ້ເຫັນພວກເຂົຳຈະຈ ື່ໄດໍ້ວື່ຳ 

   ພວກເຂົຳເປັນເຊ ໍ້ອສຳຍຊ ື່ ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ອ  ຳນວຍພຣະພອນ” 

 10 ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳຈະຊມົຊ ື່ ນຍນິດຢີື່ຳງຍິື່ ງໃນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  
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   ຈດິໃຈຂອງຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳຈະຊ ື່ ນບຳນໃນ ພຣະເຈົ້າ ຂອງຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ 

  ເພຳະວື່ຳພຣະອງົໄດໍ້ສວມຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳດໍ້ວຍເສ ໍ້ອຜໍ້ຳແຫື່ງຄວຳມພ ົໍ້ນ 

   ພຣະອງົປກົຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳດໍ້ວຍເສ ໍ້ອແຫື່ງຄວຳມຊອບທ  ຳ 

  ເໝ ອນຢື່ຳງເຈົໍ້ຳບື່ຳວປະດບັຕວົດໍ້ວຍເຄ ື່ ອງປະດບັ 

   ແລະເຈົໍ້ຳສຳວຕກົແຕື່ງຕວົດໍ້ວຍເພັດນນິຈນິດຳ 

 11 ເພຳະວື່ຳແຜື່ນດນິໂລກໄດໍ້ເກດີໜ ື່ ຂອງມນັ 

   ແລະສວນເຮັດໃຫໍ້ສິື່ ງທີື່ ຫວື່ຳນໃນນ ັໍ້ນງອກຂ ໍ້ນມຳສນັໃດ 

  ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຈະເຮັດໃຫໍ້ຄວຳມຊອບທ  ຳ 

   ແລະກຳນສນັລະເສີນງອກຂ ໍ້ນມຳຕ ື່ໜໍ້ຳບນັດຳປະຊຳຊຳດສນັນ ັໍ້ນ 
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ອິສຣາເອນຈະໄດ້ກັບຄືນມາໃໝູ່ 

 1 ເພ ື່ ອເຫັນແກື່ເມ  ອງ ຊີໂອນ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳຈະບ ື່ ລະງບັສຽງ 

   ແລະເພ ື່ ອເຫັນແກື່ ເຢຣ ຊາເລັມ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳຈະບ ື່ ມດິງຽບຢ ື່ 

  ຈນົກວື່ຳຄວຳມຊອບທ  ຳຂອງກງຸນີໍ້ຈະອອກໄປເໝ ອນຢື່ຳງຄວຳມສກຸໃສ 

   ແລະຄວຳມພ ົໍ້ນຂອງກງຸນີໍ້ເໝ ອນຢື່ຳງໂຄມໄຟທີື່ ລກຸຢ ື່ 

 2 ບນັດຳປະຊຳຊຳດຈະເຫັນຄວຳມຊອບທ  ຳຂອງເຈົໍ້ຳ 

   ແລະກະສດັທງັຫລຳຍຈະເຫັນສະຫງ ື່ຳລຳສີຂອງເຈົໍ້ຳ 

  ພວກເຂົຳຈະເອີໍ້ນເຈົໍ້ຳດໍ້ວຍຊ ື່ ໃໝື່ ຊ ື່ ງພຣະໂອດຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະປະທຳນ 

 3 ເຈົໍ້ຳຈະເປັນມງົກດຸແຫື່ງສະຫງ ື່ຳລຳສີໃນພຣະຫດັຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ແລະເປັນລຳຊະມງົກດຸໃນພຣະຫດັແຫື່ງ ພຣະເຈົ້າ ຂອງເຈົໍ້ຳ 

 4 ພວກເຂົຳຈະບ ື່ ເອີໍ້ນເຈົໍ້ຳອີກວື່ຳ “ຖ ກປະຖິໍ້ມແລໍ້ວ” 

   ແລະພວກເຂົຳຈະບ ື່ ເອີໍ້ນແຜື່ນດນິຂອງເຈົໍ້ຳອີກວື່ຳ “ບື່ອນທີື່ ຮ ໍ້ຳງເປົື່ ຳ” 

  ແຕື່ຈະເອີໍ້ນເຈົໍ້ຳວື່ຳ “ຄວຳມພ ໃຈຂອງເຮົຳໃນເພິື່ ນ” 

   ແລະເອີໍ້ນແຜື່ນດນິຂອງເຈົໍ້ຳວື່ຳ “ມຜີວົ” ເພຳະວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ປິຕຍິນິດໃີນເຈົໍ້ຳ 

  ແລະແຜື່ນດນິຂອງເຈົໍ້ຳຈະແຕື່ງງຳນ 

 5 ເພຳະວື່ຳຊຳຍໜຸື່ມແຕື່ງງຳນກບັຍງິພມົມະຈຳລີສນັໃດ 

   ລ ກຊຳຍທງັຫລຳຍຂອງເຈົໍ້ຳຈະແຕື່ງກບັເຈົໍ້ຳສນັນ ັໍ້ນ 

  ແລະເຈົໍ້ຳບື່ຳວຊມົຊ ື່ ນຍນິດເີພຳະເຈົໍ້ຳສຳວສນັໃດ 

   ພຣະເຈົ້າ ຂອງເຈົໍ້ຳຈະຊມົຊ ື່ ນຍນິດເີພຳະເຈົໍ້ຳສນັນ ັໍ້ນ 

 6 ໂອເຢຣ ຊາເລັມ ເອີຍ ເທິງກ  ຳແພງຂອງເຈົໍ້ຳ ເຮົຳໄດໍ້ວຳງຍຳມໄວໍ້ 

   ຕະຫລອດກຳງເວັນ ແລະຕະຫລອດກຳງຄ ນ 

  ພວກເຂົຳທງັຫລຳຍຈະບ ື່ ລະງບັສຽງເລີຍ 
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   ເຈົໍ້ຳທງັຫລຳຍຜ ໍ້ທີື່ ກ ື່ຳວເຖງິ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ບ ື່ ຕໍ້ອງລະງບັສຽງ 

 7 ແລະຢື່ຳໃຫໍ້ພຣະອງົຢດຸພກັຈນົກວື່ຳພຣະອງົຈະສະຖຳປະນຳ 

   ແລະເຮັດໃຫໍ້ກງຸ ເຢຣ ຊາເລັມ ເປັນທີື່ ສນັລະເສີນໃນແຜື່ນດນິໂລກ 

 8 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ປະຕຍິຳນດໍ້ວຍມ  ຂວຳຂອງພຣະອງົ 

   ແລະດໍ້ວຍແຂນທີື່ ມລິີດທຳນພຸຳບຂອງພຣະອງົວື່ຳ 

  “ແນື່ນອນເຮົຳຈະບ ື່ ໃຫໍ້ເຂົໍ້ຳຂອງເຈົໍ້ຳເປັນອຳຫຳນຂອງສດັຕ ຂອງເຈົໍ້ຳອີກ 

   ແລະບນັດຳລ ກຊຳຍຂອງຄນົຕື່ຳງດໍ້ຳວຈະບ ື່ ດ ື່ ມນ  ໍ້ຳອະງ ຸື່ນຂອງເຈົໍ້ຳ 

  ຊ ື່ ງເຈົໍ້ຳໄດໍ້ມຳດໍ້ວຍຄວຳມຍຳກລ  ຳບຳກນ ັໍ້ນ 

 9 ແຕື່ຜ ໍ້ໃດທີື່ ເກບັກື່ຽວໄວໍ້ຈະໄດໍ້ກນິ ແລະສນັລະເສີນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ແລະບນັດຳຜ ໍ້ທີື່ ເກບັຮວບຮວມຈະໄດໍ້ດ ື່ ມໃນສະຖຳນທີື່ ອນັບ ລິສດຸຂອງເຮົຳ” 

 10 ຈ ົື່ງໄປ ຈ ົື່ງໄປທຳງປະຕ ເມ  ອງ ຈດັຕຽມທຳງໄວໍ້ໃຫໍ້ຊນົຊຳດນີໍ້ 

   ຈ ົື່ງພ ນ ຈ ົື່ງພ ນທຳງຫລວງຂ ໍ້ນ ຈ ົື່ງເກບັກວຳດຫີນໃຫໍ້ໝດົ 

  ຈ ົື່ງຍກົສນັຍຳນໄວໍ້ເໜ ອຊນົຊຳດທງັຫລຳຍ 

 11 ເບິື່ ງແມພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ຮ ໍ້ອງປະກຳດໃຫໍ້ໄດໍ້ຍນິເຖງິປຳຍແຜື່ນດນິໂລກວື່ຳ 

   “ຈ ົື່ງກ ື່ຳວແກື່ທິດຳຂອງເມ  ອງ ຊີໂອນ ວື່ຳ ‘ເບິື່ ງແມ ຄວຳມພ ົໍ້ນຂອງເຈົໍ້ຳມຳ 

  ເບິື່ ງແມ ລຳງວນັຂອງພຣະອງົກ ຢ ື່ກບັພຣະອງົ 

   ແລະພະລຳຊະກດິຂອງພຣະອງົກ ຢ ື່ຕ ື່ ພຣະພກັຂອງພຣະອງົ’” 

 12 ແລະຄນົຈະເອີໍ້ນພວກເຂົຳທງັຫລຳຍວື່ຳ “ປະຊຳຊນົບ ລິສດຸ 

   ຜ ໍ້ຮບັໄຖື່ໄວໍ້ແລໍ້ວຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ” 
  ແລະຈະເອີໍ້ນເຈົໍ້ຳວື່ຳ “ຫຳມຳໄດໍ້ ເມ  ອງທີື່ ບ ື່ ໄດໍ້ຖ ກປະຖິໍ້ມ” 

ບົດທີ 63 
ອູ່າງຢຽບອະງ ູ່ນແຫູ່ງພຣະພິໂລດຂອງພຣະເຈົ້າ 

 1 ໃຜນ ທີື່ ມຳຈຳກເມ  ອງ ເອໂດມ ສວມເສ ໍ້ອຜໍ້ຳຍໍ້ອມສີຈຳກເມ  ອງ ໂບຊະຣາ  

   ພຣະອງົຜ ໍ້ຊງົສະຫງ ື່ຳງຳມໃນເຄ ື່ ອງນຸື່ງຂອງພຣະອງົ 

  ສະເດັດມຳດໍ້ວຍກ  ຳລງັຍິື່ ງໃຫຍື່ຂອງພຣະອງົ 

   “ເຮົຳເອງ ຮໍ້ອງປະກຳດໃນຄວຳມຊອບທ  ຳ 

  ແລະມລິີດທຳນພຸຳບທີື່ ຈະຊື່ວຍໃຫໍ້ລອດພ ົໍ້ນ” 

 2 ເປັນຫຍງັເຄ ື່ ອງນຸື່ງຂອງພຣະອງົຈ ື່ງສີແດງ 

   ແລະເສ ໍ້ອຜໍ້ຳຂອງພຣະອງົຄ ກນັກບັຂອງຄນົທີື່ ຢຽບໃນອື່ຳງຢຽບອະງ ຸື່ນ 

 3 “ເຮົຳໄດໍ້ຢຽບອະງ ຸື່ນແຕື່ຜ ໍ້ດຽວ ແລະບ ື່ ມໃີຜຈຳກຊນົຊຳດທງັຫລຳຍຢ ື່ກບັເຮົຳເລີຍ 

   ເຮົຳຈະຢຽບມນັດໍ້ວຍຄວຳມຄຽດຮໍ້ຳຍຂອງເຮົຳ 

  ເຮົຳຢຽບມນັດໍ້ວຍຄວຳມພິໂລດຂອງເຮົຳ 



1267 ເອຊາຢາ 63 
   ເລ ອດຂອງພວກເຂົຳຈະຕດິຢ ື່ເທິງເສ ໍ້ອຜໍ້ຳຂອງເຮົຳ 

  ແລະເຮົຳຈະເຮັດໃຫໍ້ເສ ໍ້ອຜໍ້ຳຂອງເຮົຳເປ ໍ້ອນໝດົ 

 4 ເພຳະວື່ຳມ  ໍ້ແກ ໍ້ແຄໍ້ນຢ ື່ໃນໃຈຂອງເຮົຳ ແລະປີແຫື່ງກຳນໄຖື່ຂອງເຮົຳໄດໍ້ມຳເຖງິ 

 5 ເຮົຳເບິື່ ງ ແຕື່ບ ື່ ມຜີ  ໍ້ໃດຊື່ວຍເຫລ ອ ເຮົຳປະຫລຳດໃຈວື່ຳບ ື່ ມຜີ  ໍ້ຍກົໄວໍ້ 

   ເຫດສນັນ ັໍ້ນ ແຂນຂອງເຮົຳເອງຈ ື່ງນ  ຳຄວຳມພ ົໍ້ນມຳໃຫໍ້ເຮົຳ 

  ແລະຄວຳມພິໂລດຂອງເຮົຳ ຄ  ໍ້ຳຊ ເຮົຳໄວໍ້ 

 6 ເຮົຳຈະຢຽບຊນົຊຳດທງັຫລຳຍລງົດໍ້ວຍຄວຳມຄຽດຮໍ້ຳຍຂອງເຮົຳ 

   ເຮົຳເຮັດໃຫໍ້ພວກເຂົຳເມຳົດໍ້ວຍຄວຳມພິໂລດຂອງເຮົຳ 

  ແລະເຮົຳຈະເຮັດໃຫໍ້ກ  ຳລງັຂອງພວກເຂົຳຫລດຸນໍ້ອຍລງົເທິງແຜື່ນດນິໂລກ” 

ພຣະເຈົ້າດ ແລຮັກສາອິສຣາເອນ 
 7 ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳຈະກື່ຳວເຖງິຄວຳມເມດຕຳແຫື່ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ແລະກຳນສນັລະເສີນຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

  ຕຳມບນັດຳຊ ື່ ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ປະທຳນແກື່ພວກເຮົຳ 

   ແລະຄວຳມດຍີິື່ ງໃຫຍື່ຕ ື່ ວງົວຳນຂອງ ອິສຣາເອນ  

  ຊ ື່ ງພຣະອງົອະນຍຸຳດໃຫໍ້ຕຳມພຣະກະລນຸຳຂອງພຣະອງົ 

   ຕຳມຄວຳມເມດຕຳອນັອດຸມົສມົບ ນຂອງພຣະອງົ 

 8 ເພຳະວື່ຳພຣະອງົບອກວື່ຳ “ແນື່ນອນ ພວກເຂົຳເປັນຊນົຊຳດຂອງເຮົຳ 

   ລ ກ ຜ ໍ້ຈະບ ື່ ເວົໍ້ຳຕວົະ” 

  ແລະພຣະອງົໄດໍ້ເປັນ ພຣະຜ ູ້ຊ່ອຍ ໃຫໍ້ລອດພ ົໍ້ນຂອງເຮົຳ 

 9 ພຣະອງົທກຸພຣະໄທໃນຄວຳມທກຸໃຈທງັໝດົຂອງພວກເຂົຳ 

   ແລະທ ດສະຫວນັທີື່ ຢ ື່ຕ ື່ ພຣະພກັພຣະອງົ 

  ພຣະອງົຊື່ວຍພວກເຂົຳທງັຫລຳຍໃຫໍ້ລອດພ ົໍ້ນ 

   ພຣະອງົໄຖື່ພວກເຂົຳດໍ້ວຍຄວຳມຮກັຂອງພຣະອງົ 

  ແລະດໍ້ວຍຄວຳມສງົສຳນຂອງພຣະອງົ ພຣະອງົຍກົພວກເຂົຳຂ ໍ້ນ 

   ແລະຫອບພວກເຂົຳໄປຕະຫລອດກຳນ 

 10 ແຕື່ພວກເຂົຳທງັຫລຳຍໄດໍ້ກະບດົ 

   ແລະເຮັດໃຫໍ້ ພຣະວິນຍານບລໍສິຸດ ຂອງພຣະອງົເສຍພຣະໄທ 

  ສະນ ັໍ້ນ ພຣະອງົຈ ື່ງຫນັເປັນສດັຕ ຂອງພວກເຂົຳທງັຫລຳຍ 

   ແລະພຣະອງົຕ ື່ ສ ໍ້ກບັພວກເຂົຳທງັຫລຳຍເອງ 

 11 ແລໍ້ວພຣະອງົລະນ ກເຖງິສະໄໝເກົື່ ຳກ ື່ອນ ເຖງິ ໂມເຊ ເຖງິຊນົຊຳດຂອງພຣະອງົວື່ຳ 

   “ພຣະອງົຜ ໍ້ນ  ຳພວກເຂົຳທງັຫລຳຍຂ ໍ້ນມຳຈຳກທະເລ 

  ພໍ້ອມກບັຜ ໍ້ລໍ້ຽງແບໍ້ແກະຂອງພຣະອງົຢ ື່ໃສ ພຣະອງົຢ ື່ໃສ 

   ຜ ໍ້ຊ ື່ ງບນັຈ ຸພຣະວິນຍານບລໍສິຸດ ຂອງພຣະອງົທື່ຳມກຳງພວກເຂົຳ 
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 12 ຜ ໍ້ນ  ຳພວກເຂົຳທງັຫລຳຍທຳງມ  ຂວຳຂອງ ໂມເຊ  

   ດໍ້ວຍພຣະກອນອນັຮຸື່ງເຮ ອງຂອງພຣະອງົ 

  ຜ ໍ້ແຍກນ  ໍ້ຳອອກຕ ື່ໜໍ້ຳພວກເຂົຳ ເພ ື່ ອສໍ້ຳງພຣະນຳມນລິນັດອນໃຫໍ້ພຣະອງົເອງ 

 13 ຜ ໍ້ໄດໍ້ນ  ຳພວກເຂົຳຂໍ້ຳມທະເລນ ັໍ້ນຄ ມ ໍ້ຳໃນຖິື່ ນແຫໍ້ງແລໍ້ງກນັດຳນ 

   ເພ ື່ ອພວກເຂົຳທງັຫລຳຍຈະບ ື່ ໄດໍ້ສະດດຸ 

 14 ເໝ ອນຢື່ຳງສດັລໍ້ຽງໄປຍງັຮື່ອມພ ເຂົຳສນັໃດ 

   ພຣະວິນຍານ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ປະທຳນໃຫໍ້ພວກເຂົຳຢດຸພກັສນັນ ັໍ້ນ” 

  ພຣະອງົຈ ື່ງນ  ຳຊນົຊຳດຂອງພຣະອງົ 

   ເພ ື່ ອຈະສໍ້ຳງພຣະນຳມອນັຮຸື່ງເຮ ອງແດື່ພຣະອງົເອງ 

 15 ຂ ທອດພຣະເນດລງົມຳຈຳກຟໍ້ຳສະຫວນັ 

   ແລະເບິື່ ງຈຳກສະຖຳນທີື່ ບ ລິສດຸ ແລະຮຸື່ງເຮ ອງຂອງພຣະອງົ 

  ຄວຳມກະຕ ລ ລ ົໍ້ນ ແລະລິດທຳນພຸຳບຂອງພຣະອງົຢ ື່ໃສ 

   ພຣະໄທກະລນຸຳ ແລະພຣະເມດຕຳຂອງພຣະອງົ 

  ຕ ື່ ຂ ໍ້ຳພຣະອງົຢ ື່ໃສ ໄດໍ້ຖ ກຍ ດໄວໍ້ແລໍ້ວບ  

 16 ແນື່ນອນ ພຣະອງົເປັນພ ື່ ຂອງຂໍ້ຳພະອງົທງັຫລຳຍ 

   ເຖງິແມ ື່ນ ອັບຣາຮາມ ບ ື່ ໄດໍ້ຮ ໍ້ຈກັຂໍ້ຳພະອງົ 

  ແລະ ອິສຣາເອນ ບ ື່ ຈ  ື່ຂ ໍ້ຳພະອງົໄດໍ້ ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ພຣະອງົເປັນພ ື່ ແລະພຣະຜ ໍ້ໄຖື່ຂອງຂໍ້ຳພະອງົທງັຫລຳຍ 

  ພຣະນຳມຂອງພຣະອງົດ  ຳລງົຢ ື່ຕ ັ ໍ້ງແຕື່ຊ ົື່ວອຳຍທຸງັປວງ 

 17 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ເຫດໃດພຣະອງົຈ ື່ງໃຫໍ້ຂໍ້ຳພະອງົທງັຫລຳຍຜິດໄປຈຳກທຳງທງັຫລຳຍຂອງພຣະອງົ 

  ແລະເຮັດໃຫໍ້ໃຈຂອງຂໍ້ຳພະອງົແຂງກະດໍ້ຳງຈນົຂໍ້ຳພະອງົບ ື່ ຢ  ຳເກງພຣະອງົ 

   ຂ ພຣະອງົກບັມຳເພຳະເຫັນແກື່ບນັດຳຜ ໍ້ຮບັໃຊໍ້ຂອງພຣະອງົຄ  

  ຕະກ ນທງັຫລຳຍອນັເປັນມ ລະດກົຂອງພຣະອງົ 

 18 ຊນົຊຳດແຫື່ງຄວຳມບ ລິສດຸຂອງພຣະອງົໄດໍ້ອຳໄສຢ ື່ຫ ັ ໍ້ນເວລຳໜໍ້ອຍດຽວໜ ື່ ງ 

   ສດັຕ ຂອງຂໍ້ຳພະອງົທງັຫລຳຍໄດໍ້ຢຽບຢ ື່ຳສະຖຳນທີື່ ບ ລິສດຸຂອງພຣະອງົລງົ 

 19 ຂໍ້ຳພະອງົທງັຫລຳຍເປັນຂອງພຣະອງົ ພຣະອງົບ ື່ ເຄີຍປກົຄອງພວກເຂົຳເລີຍ 

   ພວກເຂົຳບ ື່ ໄດໍ້ຖ ກເອີໍ້ນໂດຍພຣະນຳມຂອງພຣະອງົ 

ບົດທີ 64 
ພຣະເຈົ້າເປັນຊູ່າງປັ້ນ ເຮົາເປັນດິນໜຽວ 

 1 ໂອ ຖໍ້ຳຫຳກວື່ຳພຣະອງົຈະແຫກຟໍ້ຳສະຫວນັສະເດັດລງົມຳໄດໍ້ 

   ເພ ື່ ອພ ເຂົຳຈະໄຫລລງົມຳຕ ື່ ພຣະພກັ ພຣະອງົ 
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 2 ເປັນດ ັື່ງໄຟທີື່ ເຮັດໃຫໍ້ລະລຳຍໄໝໍ້ຢ ື່ ແລະໄຟເຮັດໃຫໍ້ນ  ໍ້ຳຮ ໍ້ອນ 

   ເພ ື່ ອໃຫໍ້ພຣະນຳມຂອງພຣະອງົເປັນທີື່ ຮ ໍ້ຈກັແກື່ສດັຕ ຂອງພຣະອງົ 

  ເພ ື່ ອບນັດຳປະຊຳຊຳດຈະສະເທ ອນຕ ື່ ພຣະພກັພຣະອງົ 

 3 ເມ  ື່ອພຣະອງົກະທ  ຳສິື່ ງໜໍ້ຳຢໍ້ຳນທີື່ ພວກຂໍ້ຳພະອງົຄຳດບ ື່ ເຖງິ 

   ພຣະອງົສະເດັດລງົມຳ ພ ເຂົຳກ ໄຫລລງົມຳຕ ື່ ພຣະພກັພຣະອງົ 

 4 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະເຈົ້າ ຕ ັໍ້ງແຕື່ເລີື່ ມຕ ົໍ້ນຂອງໂລກ 

   ບ ື່ ມຜີ  ໍ້ໃດໄດໍ້ຍນິ ຫລ ຮ ໍ້ດ ໍ້ວຍຫ  ຫລ ຕຳໄດໍ້ເຫັນ 

  ສິື່ ງທງັຫລຳຍຊ ື່ ງພຣະອງົຕຽມໄວໍ້ເພ ື່ ອບນັດຳຜ ໍ້ທີື່ ຄອຍຖໍ້ຳພຣະອງົ ນອກເໜ ອພຣະອງົ 

 5 ພຣະອງົພບົພວກເຂົຳທີື່ ຊ ື່ ນບຳນ ແລະເຮັດຄວຳມຊອບທ  ຳ 

   ບນັດຳຜ ໍ້ທີື່ ຈ  ື່ພຣະອງົໄດໍ້ໃນວທີິກຳນຂອງພຣະອງົ 

  ເບິື່ ງແມ ພຣະອງົໂກດຮໍ້ຳຍ ເພຳະວື່ຳຂໍ້ຳພະອງົທງັຫລຳຍເຮັດບຳບແລໍ້ວ 

   ຂໍ້ຳພະອງົທງັຫລຳຍຍງັຢ ື່ໃນບຳບເປັນເວລຳດນົ 

  ແລະຂໍ້ຳພະອງົທງັຫລຳຍຈະລອດພົໍ້ນ 

 6 ຂໍ້ຳພະອງົທກຸຄນົໄດໍ້ກຳຍເປັນຄ ກບັສິື່ ງທີື່ ບ ື່ ສະອຳດ 

   ແລະກຳນກະທ  ຳອນັຊອບທ  ຳຂອງຂໍ້ຳພະອງົທງັໝດົຄ ເສ ໍ້ອຜໍ້ຳທີື່ ເປິເປ ໍ້ອນ 

  ຂໍ້ຳພະອງົທກຸຄນົຫື່ຽວລງົຄ ໃບໄມ ໍ້ 

   ແລະຄວຳມຊ ົື່ວຊໍ້ຳຂອງຂໍ້ຳພະອງົທງັຫລຳຍໄດໍ້ພດັພຳຂໍ້ຳພະອງົໄປຄ ລມົ 

 7 ບ ື່ ມຜີ  ໍ້ໃດຮໍ້ອງທ ນຕອບຕ ື່ ພຣະນຳມຂອງພຣະອງົ 

   ບ ື່ ມຜີ  ໍ້ໃດຂ ຄວຳມຊື່ວຍເຫລ ອຈຳກພຣະອງົ 

  ເພຳະວື່ຳພຣະອງົເຊ ື່ ອງພຣະພກັຂອງພຣະອງົຈຳກຂໍ້ຳພະອງົທງັຫລຳຍ 

   ແລະໄດໍ້ທ  ຳລຳຍຂໍ້ຳພະອງົທງັຫລຳຍເພຳະເຫດຄວຳມຊ ົື່ວຊໍ້ຳຂອງຂໍ້ຳພະອງົ 

 8 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຕື່ບດັນີໍ້ພຣະອງົຍງັເປັນພ ື່ ຂອງຂໍ້ຳພະອງົ 

   ຂໍ້ຳພະອງົທງັຫລຳຍເປັນດນິໜຽວ ແລະພຣະອງົເປັນຊື່ຳງປັໍ້ນ 

  ຂໍ້ຳພະອງົທກຸຄນົເປັນຜນົຈຳກພຣະຫດັຂອງພຣະອງົ 

 9 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂ ຢື່ຳໂກດຮໍ້ຳຍຫລຳຍ 

   ແລະຂ ຢື່ຳຈດົຈ  ຳຄວຳມຊ ົື່ວຊໍ້ຳໄວໍ້ເປັນນດິ 

  ເບິື່ ງແມ ຂ ພິຈຳລະນຳຂໍ້ຳພະອງົທງັໝດົຜ ໍ້ເປັນຊນົຊຳດຂອງພຣະອງົ 

 10 ຫວົເມ  ອງບ ລິສດຸຂອງພຣະອງົກຳຍເປັນຖິື່ ນແຫໍ້ງແລໍ້ງກນັດຳນ 

   ເມ  ອງ ຊີໂອນ ໄດໍ້ກຳຍເປັນຖິື່ ນແຫໍ້ງແລໍ້ງກນັດຳນ 

  ເຢຣ ຊາເລັມ ເປັນບື່ອນຮໍ້ຳງເປົື່ ຳ 

 11 ວຫິຳນອນັບ ລິສດຸ ແລະງຳມຂອງຂໍ້ຳພະອງົທງັຫລຳຍ 

   ບື່ອນຊ ື່ ງບນັພະບ ລດຸຂອງຂໍ້ຳພະອງົສນັລະເສີນພຣະອງົກ ຖ ກໄຟເຜົຳແລໍ້ວ 

  ແລະຄວຳມຫວງັຂອງຂໍ້ຳພະອງົທງັໝດົໄດໍ້ຖ ກຖິໍ້ມຮໍ້ຳງ 
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 12 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເປັນຢື່ຳງນີໍ້ແລໍ້ວ ພຣະອງົຍງັຈະຢດຸຢັໍ້ງພຣະອງົໄວໍ້ບ  

   ພຣະອງົຈະງຽບຢ ື່ ແລະຂ ົື່ມໃຈພວກຂໍ້ຳພະອງົຢື່ຳງເຖງິຂະໜຳດບ  

ບົດທີ 65 
ພຣະເຈົ້າຕອບພວກອິສຣາເອນທີ່ເຫລືອຢ ູ່ 

 1 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົກື່ຳວວື່ຳ, 

   “ເຮົຳພໍ້ອມທີື່ ຈະຕອບຄ  ຳອໍ້ອນວອນຂອງໄພື່ພນົຂອງເຮົຳ 

  ເຮົຳພໍ້ອມແລໍ້ວທີື່ ຈະໃຫໍ້ແກື່ຜ ໍ້ທີື່ ບ ື່ ໄດໍ້ຊອກສະແຫວງຫຳເຮົຳ 

   ເຮົຳກື່ຳວວື່ຳ ‘ເຮົຳຢ ື່ບື່ອນນີໍ້ ເຮົຳຢ ື່ບື່ອນນີໍ້’ 

  ຕ ື່ ປະຊຳຊຳດທີື່ ພວກເຂົຳບ ື່ ໄດໍ້ເອີໍ້ນໂດຍນຳມຂອງເຮົຳ 

 2 ເຮົຳຍ ື່ ນມ  ຂອງເຮົຳອອກຕະຫລອດມ ໍ້ຕ ື່ ຊນົຊຳດທີື່ ມກັກະບດົ 

   ຜ ໍ້ດ  ຳເນນີໃນທຳງທີື່ ບ ື່ ດ ີຕດິຕຳມອບຸຳຍຂອງຕນົເອງ 

 3 ຊນົຊຳດທີື່ ຍວົະເຮົຳໃຫໍ້ໂກດຮໍ້ຳຍຕ ື່ໜໍ້ຳຢ ື່ສະເໝີ ເຮັດກຳນບ ຊຳຕຳມສວນ 

   ແລະເຜົຳເຄ ື່ ອງຫອມຢ ື່ເທິງກອງຫີນ 

 4 ຜ ໍ້ນ ັື່ງຢ ື່ໃນຂມຸຝງັສບົ ແລະຄໍ້ຳງຄ ນໃນບື່ອນລບັລີໍ້ ຜ ໍ້ກນິຊີໍ້ນໝ  

   ແລະໃນພຳຊະນະຂອງພວກເຂົຳມແີກງຊ ື່ ງເຮັດດໍ້ວຍສິື່ ງທີື່ ໜໍ້ຳກຽດຊງັ 

 5 ຜ ໍ້ກ ື່ຳວວື່ຳ ‘ອອກໄປຫື່ຳງໆ ຢື່ຳເຂົໍ້ຳມຳໃກໍ້ ເພຳະວື່ຳຂໍ້ອຍບ ລິສດຸກວື່ຳເຈົໍ້ຳ’ 

   ເຫລົື່ ຳນີໍ້ເປັນຄວນັໄຟຢ ື່ໃນດງັຂອງເຮົຳ ເປັນໄຟຊ ື່ ງໄໝໍ້ຢ ື່ໝດົມ  ໍ້ 

 6 ເບິື່ ງແມ ມຂີຽນໄວໍ້ຕ ື່ໜໍ້ຳເຮົຳວື່ຳ ‘ເຮົຳຈະບ ື່ ມດິງຽບຢ ື່ ແຕື່ເຮົຳຈະຕອບສະໜອງ 

   ແລະ ເຮົຳຈະຕອບສະໜອງໄວໍ້ໃນເອິກຂອງພວກເຂົຳ 

 7 ທງັຄວຳມຊ ົື່ວຊໍ້ຳຂອງເຈົໍ້ຳ 

   ແລະຄວຳມຊ ົື່ວຊໍ້ຳຂອງບນັພະບ ລດຸຂອງເຈົໍ້ຳທງັຫລຳຍລວມກນັດໍ້ວຍ’” 

  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ບອກດ ັື່ງນີໍ້ວ ື່ຳ “ພວກເຂົຳໄດໍ້ເຜົຳເຄ ື່ ອງຫອມເທິງພ ເຂົຳ 

   ແລະກື່ຳວຄ  ຳຫຍຳບຄຳຍຕ ື່ ເຮົຳເທິງໂນນພ  

  ເຮົຳຈ ື່ງຈະຕວງກດິຈະກຳນເກົື່ ຳເຂົໍ້ຳໄປໃນເອິກຂອງພວກເຂົຳ” 

 8 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ບອກດ ັື່ງນີໍ້ວ ື່ຳ “ນ  ໍ້ຳອະງ ຸື່ນໃໝື່ບ ື່ ໄດໍ້ຈຳກພວງອະງ ຸື່ນ ແລະເຂົຳກື່ຳວວື່ຳ 

   ‘ຢື່ຳທ  ຳລຳຍມນັເລີຍ ເພຳະວື່ຳມພີຣະພອນຢ ື່ໃນນ ັໍ້ນ’ 

  ສນັໃດ ເຮົຳກ ຈະເຮັດດໍ້ວຍເຫັນແກື່ຜ ໍ້ຮບັໃຊໍ້ຂອງເຮົຳ 

   ແລະບ ື່ ທ  ຳລຳຍພວກເຂົຳໝດົບຳດດຽວສນັນ ັໍ້ນ 

 9 ເຮົຳຈະນ  ຳເຊ ໍ້ອສຳຍອອກມຳຈຳກ ຢາໂຄບ  

   ແລະຜ ໍ້ຮບັມ ລະດກົພ ເຂົຳທງັຫລຳຍຂອງເຮົຳຈຳກ ຢ ດາ  

  ຜ ໍ້ເລ ອກສນັຂອງເຮົຳຈະໄດໍ້ຮບັມນັເປັນມ ລະດກົ 

   ແລະບນັດຳຜ ໍ້ຮບັໃຊໍ້ຂອງເຮົຳຈະອຳໄສຢ ື່ຫ ັ ໍ້ນ 
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 10 ຊາໂຣນ ຈະເປັນເດີື່ ນຫຍໍ້ຳສ  ຳລບັຝ ງແບໍ້ແກະ 

   ແລະຮື່ອມພ ເຂົຳ ອາໂຄ ຈະເປັນບື່ອນໃຫໍ້ຝ ງງວົນອນ 

  ເພ ື່ ອຊນົຊຳດຂອງເຮົຳທີື່ ໄດໍ້ສະແຫວງຫຳເຮົຳ 

 11 ແຕື່ເຈົໍ້ຳທງັຫລຳຍຈະປະຖິໍ້ມ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຜ ໍ້ລ ມພ ເຂົຳບ ລິສດຸຂອງເຮົຳ 

   ຜ ໍ້ຈດັໂຕະໄວໍ້ໃຫໍ້ແກື່ພະໂຊກ ແລະຈດັຫຳເຄ ື່ ອງດ ື່ ມບ ຊຳໃຫໍ້ແກື່ພະເຄຳະ 

 12 ເຮົຳຈ ື່ງຈະເອົຳເຈົໍ້ຳທງັຫລຳຍຟຳດເຄຳະໃຫໍ້ດຳບໄປ 

   ແລະເຈົໍ້ຳທກຸຄນົຈະຕໍ້ອງກ ົໍ້ມຕວົລງົຕ ື່ ກຳນຖ ກຂໍ້ຳເພຳະວື່ຳເມ  ື່ອເຮົຳເອີໍ້ນ 

  ເຈົໍ້ຳບ ື່ ຕອບ ເມ  ື່ອເຮົຳເວົໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳບ ື່ ຟງັ 

   ແຕື່ເຈົໍ້ຳໄດໍ້ກະທ  ຳສິື່ ງທີື່ ຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍໃນສຳຍຕຳຂອງເຮົຳ 

  ແລະເລ ອກສິື່ ງທີື່ ເຮົຳບ ື່ ປິຕຍິນິດດີ ໍ້ວຍ” 

 13 ເຫດສນັນ ັໍ້ນ ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຈ ື່ງບອກດ ັື່ງນີໍ້ວ ື່ຳ 

   “ເບິື່ ງແມ ຜ ໍ້ຮບັໃຊໍ້ທງັຫລຳຍຂອງເຮົຳຈະໄດໍ້ກນິ ແຕື່ເຈົໍ້ຳທງັຫລຳຍຈະຫິວ 

  ເບິື່ ງແມ ຜ ໍ້ຮບັໃຊໍ້ຂອງເຮົຳຈະໄດໍ້ດ ື່ ມ ແຕື່ເຈົໍ້ຳຈະກະຫຳຍນ  ໍ້ຳ 

   ເບິື່ ງແມ ຜ ໍ້ຮບັໃຊໍ້ຂອງເຮົຳຈະຊມົຊ ື່ ນຍນິດ ີແຕື່ເຈົໍ້ຳຈະໄດໍ້ອບັອຳຍ 

 14 ເບິື່ ງແມ ຜ ໍ້ຮບັໃຊໍ້ຂອງເຮົຳຈະຮໍ້ອງເພງເພຳະວື່ຳໃຈຍນິດ ີ

   ແຕື່ເຈົໍ້ຳທງັຫລຳຍຈະຮໍ້ອງອອກມຳເພຳະວື່ຳເສຍໃຈ 

  ແລະຈະຄວນຄຳງເພຳະວື່ຳຈດິວນິຍຳນຂຳດໄປ 

 15 ເຈົໍ້ຳທງັຫລຳຍຈະຖິໍ້ມຊ ື່ ຂອງເຈົໍ້ຳໄວໍ້ແກື່ຜ ໍ້ເລ ອກສນັຂອງເຮົຳເພ ື່ ອໃຊໍ້ສຳບແຊື່ງ 

   ແລະອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຈະສງັຫຳນເຈົໍ້ຳ 

  ແຕື່ຈະເອີໍ້ນຊ ື່ ຜ ໍ້ຮບັໃຊໍ້ຂອງພຣະອງົດໍ້ວຍຊ ື່ ອ ື່ ນ 

 16 ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ຜ ໍ້ໃດທີື່ ຂ ພອນໃຫໍ້ຕນົເອງໃນແຜື່ນດນິໂລກ 

   ຈະຂ ພອນໃຫໍ້ຕນົເອງໃນພຣະນຳມ ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງຄວຳມຈງິ 

  ແລະຜ ໍ້ໃດທີື່ ປະຕຍິຳນໃນແຜື່ນດນິໂລກ 

   ຈະປະຕຍິຳນໃນນຳມ ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງຄວຳມຈງິ 

  ເພຳະວື່ຳຄວຳມລ  ຳບຳກເກົື່ ຳແກື່ນ ັ ໍ້ນກ ລ ມໄປແລໍ້ວ 

   ແລະເຊ ື່ ອງຈຳກຕຳຂອງເຮົຳ 

ແຜູ່ນດິນໂລກໃໝູ່ ແລະຟ້າສະຫວັນໃໝູ່ 
 17 ເຮົຳຈະສໍ້ຳງຟໍ້ຳສະຫວນັໃໝື່ແລະແຜື່ນດນິໂລກໃໝື່ 

   ເພຳະວື່ຳສິື່ ງເກົື່ ຳກ ື່ອນນ ັໍ້ນຈະບ ື່ ຈ  ື່ກນັ ຫລ ຄ ດໄດໍ້ອີກ 

 18 ແຕື່ຈ ົື່ງຊ ື່ ນບຳນ ແລະຊມົຊ ື່ ນຍນິດເີປັນນດິໃນສິື່ ງຊ ື່ ງເຮົຳສໍ້ຳງຂ ໍ້ນ 

   ເພຳະວື່ຳເຮົຳສໍ້ຳງ ເຢຣ ຊາເລັມ ໃຫໍ້ເປັນທີື່ ຊມົຊ ື່ ນຍນິດ ີ

  ແລະຊນົຊຳດຂອງເມ  ອງນ ັໍ້ນໃຫໍ້ເປັນຄວຳມຊ ື່ ນບຳນ 

 19 ເຮົຳຈະຊມົຊ ື່ ນຍນິດດີ ໍ້ວຍ ເຢຣ ຊາເລັມ  
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   ແລະຊ ື່ ນບຳນດໍ້ວຍຊນົຊຳດຂອງເຮົຳຈະບ ື່ ໄດໍ້ຍນິສຽງຮໍ້ອງໄຫໍ້ໃນເມ  ອງນ ັໍ້ນອີກ 

  ແລະສຽງຄວນຄຳງ 

 20 ໃນນ ັໍ້ນຈະບ ື່ ມເີດັກນໍ້ອຍທີື່ ມຊີວີດິພຽງສອງສຳມມ ໍ້ ຫລ ຄນົແກື່ທີື່ ມອີຳຍບຸ ື່ ຄບົກ  ຳນດົ 

   ເພຳະວື່ຳເດັກຈະມອີຳຍໜຸ ື່ ງຮໍ້ອຍປີຈ ື່ງຕຳຍ 

  ແລະຄນົບຳບທີື່ ມອີຳຍພຸຽງໜ ື່ ງຮໍ້ອຍປີຈະເປັນທີື່ ສຳບແຊື່ງ 

 21 ພວກເຂົຳຈະສໍ້ຳງບໍ້ຳນ ແລະເຂົໍ້ຳອຳໄສຢ ື່ໃນນ ັໍ້ນ 

   ພວກເຂົຳຈະປ ກສວນອະງ ຸື່ນ ແລະກນິໝຳກຂອງມນັ 

 22 ພວກເຂົຳຈະບ ື່ ສໍ້ຳງ ແລະຄນົອ ື່ ນເຂົໍ້ຳອຳໄສຢ ື່ ພວກເຂົຳຈະບ ື່ ປ ກແລະຄນົອ ື່ ນກນິ 

   ເພຳະວື່ຳອຳຍຊຸນົຊຳດຂອງເຮົຳຈະເປັນຄ ກບັອຳຍຂຸອງຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ 

  ແລະຜ ໍ້ເລ ອກສນັຂອງເຮົຳຈະໃຊໍ້ຜນົງຳນຈຳກນ  ໍ້ຳມ  ຂອງຕນົໄດໍ້ດນົ 

 23 ພວກເຂົຳທງັຫລຳຍຈະບ ື່ ເຮັດວຽກໂດຍບ ື່ ມປີະໂຫຍດ ຫລ ເກດີລ ກເພ ື່ ອຄວຳມຢໍ້ຳນກວົ 

   ເພຳະວື່ຳພວກເຂົຳເປັນເຊ ໍ້ອສຳຍຂອງຜ ໍ້ທີື່ ໄດໍ້ຮບັພອນຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

  ກບັລ ກ ໆຂອງພວກເຂົຳດໍ້ວຍ 

 24 ແລະຕ ື່ ມຳ ກື່ອນທີື່ ພວກເຂົຳຮໍ້ອງເອີໍ້ນ ເຮົຳຈະຕອບ 

   ຂະນະທີື່ ພວກເຂົຳຍງັເວົໍ້ຳຢ ື່ ເຮົຳຈະຟງັ 

 25 ໝຳປື່ຳ ແລະລ ກແກະຈະຫຳກນິຢ ື່ນ  ຳກນັ ສິງຈະກນິເຟ ອງຄ ງວົ 

   ແລະຂີໍ້ຝຸື່ນດນິຈະເປັນອຳຫຳນຂອງງ   ມນັທງັຫລຳຍຈະບ ື່ ເຮັດອນັຕະລຳຍ 

  ຫລ ທ  ຳລຳຍພ ເຂົຳບ ລິສດຸຂອງເຮົຳ”ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ບອກດ ັື່ງນີໍ້ 

ບົດທີ 66 
ພຣະພອນແຫູ່ງອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ 

 1 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ບອກດ ັື່ງນີໍ້ວ ື່ຳ “ສະຫວນັເປັນບນັລງັຂອງເຮົຳ 

   ແລະແຜື່ນດນິໂລກເປັນບື່ອນວຳງຕນີຂອງເຮົຳ 

ວິຫານຊຶ່ງເຈົ້າຈະສ້າງໃຫ້ເຮົານັ້ນຈະຢ ູ່ໃສ 
ແລະບູ່ອນປະທັບຂອງເຮົາຢ ູ່ໃສ 

 2 ສິື່ ງເຫລົື່ ຳນີໍ້ມ  ຂອງເຮົຳໄດໍ້ກະທ  ຳທງັໝດົ ບນັດຳສິື່ ງເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນຈ ື່ງເປັນຂ ໍ້ນມຳ” 

   ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ບອກດ ັື່ງນີໍ້ “ແຕື່ຄນົນີໍ້ຕື່ຳງຫຳກທີື່ ເຮົຳຈະເບິື່ ງ 

  ຄ ຜ ໍ້ທີື່ ຖ ື່ອມຕວົ ແລະສ  ຳນ ກຜິດໃນໃຈ ແລະຕວົສ ັື່ນເພຳະຖໍ້ອຍຄ  ຳຂອງເຮົຳ 

 3 ຜ ໍ້ຂ ໍ້ຳງວົຄ ກບັຜ ໍ້ຂ ໍ້ຳຄນົ ຜ ໍ້ຂ ໍ້ຳລ ກແກະຖວຳຍຄ ກບັຜ ໍ້ຕດັຄ ໝຳ 

   ຜ ໍ້ນ  ຳເຄ ື່ ອງບ ຊຳພ ດຜນົເປັນເມດັມຳຖວຳຍຄ ກບັຜ ໍ້ຖວຳຍເລ ອດໝ  

  ຜ ໍ້ທີື່ ບ ຊຳດໍ້ວຍກ  ຳຍຳນຄ ກບັຜ ໍ້ທີື່ ສຳທກຸຳນຮ ບເຄົຳລບົ 

   ຄນົເຫລົື່ ຳນີໍ້ຕື່ຳງກ ເລ ອກທຳງຂອງຕນົເອງ 

  ແລະຈດິໃຈຂອງພວກເຂົຳປິຕຍິນິດຢີ ື່ໃນສິື່ ງໜໍ້ຳກຽດຊງັຂອງຕນົ 
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 4 ເຮົຳກ ຈະເລ ອກຄວຳມທກຸໃຈໃຫໍ້ພວກເຂົຳດໍ້ວຍ 

   ແລະນ  ຳສິື່ ງທີື່ ພວກເຂົຳຢໍ້ຳນມຳໃຫໍ້ພວກເຂົຳ ເພຳະເມ  ື່ອເຮົຳໄດໍ້ເອີໍ້ນ 

  ບ ື່ ມຈີກັຄນົໜ ື່ ງຕອບ ເມ  ື່ອເຮົຳເວົໍ້ຳ ພວກເຂົຳບ ື່ ຟງັ 

   ແຕື່ໄດໍ້ເຮັດສິື່ ງທີື່ ຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍໃນສຳຍຕຳຂອງເຮົຳ ແລະເລ ອກສິື່ ງທີື່ ເຮົຳບ ື່ ປິຕຍິນິດນີ  ຳ” 

 5 ເຈົໍ້ຳຜ ໍ້ຕວົສ ັື່ນເພຳະຖໍ້ອຍຄ  ຳຂອງພຣະອງົ ຈ ົື່ງຟງັພຣະວດັຈະນະຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   “ພີື່ ນ ໍ້ອງຂອງເຈົໍ້ຳຜ ໍ້ຊ ື່ ງກຽດຊງັເຈົໍ້ຳ 

  ແລະຖິໍ້ມເຈົໍ້ຳອອກໄປເພຳະເຫັນແກື່ນຳມຂອງເຮົຳ 

   ໄດໍ້ເວົໍ້ຳວື່ຳ ‘ຂ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ຮບັກຽດ’ 

  ແຕື່ພຣະອງົຈະໄດໍ້ປະກດົ ແລະເປັນຄວຳມຊ ື່ ນບຳນຂອງເຈົໍ້ຳ 

   ແລະພວກເຂົຳເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນແຫລະຈະຕໍ້ອງໄດໍ້ຮບັຄວຳມອຳຍ 

 6 ສຽງອ ກກະທ ກຈຳກໃນເມ  ອງ ສຽງຈຳກພຣະວຫິຳນ 

   ພຣະສລຸະສຽງຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກ  ຳລງັໃຫໍ້ກຳນຕອບແທນຕ ື່ ສດັຕ ຂອງພຣະອງົ 

 7 ກື່ອນທີື່ ນຳງຈະປວດມດົລ ກ ນຳງກ ເກດີລ ກ ກື່ອນທີື່ ຄວຳມເຈບັປວດຈະມຳເຖງິນຳງ 

   ນຳງກ ໃຫໍ້ກ  ຳເນດີລ ກຊຳຍຄນົໜ ື່ ງ 

 8 ໃຜເຄີຍໄດໍ້ຍນິສິື່ ງນີໍ້ແດື່ ໃຜເຄີຍໄດໍ້ເຫັນສິື່ ງນີໍ້ແດື່ 

   ແຜື່ນດນິຈະໃຫໍ້ປົື່ງຂ ໍ້ນໃນມ  ໍ້ດຽວບ  ປະຊຳຊຳດຈະເກດີມຳໃນບຳດດຽວບ  

  ເພຳະວື່ຳເມ  ື່ອ ຊີໂອນ ປວດມດົລ ກ ນຳງກ ເກດີລ ກທງັຫລຳຍຂອງນຳງ 

 9 ເຮົຳຈະນ  ຳມຳເຖງິກ  ຳນດົເກດີ ແລໍ້ວຈະບ ື່ ໃຫໍ້ເກດີບ ”ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ບອກດ ັື່ງນີໍ້ 

   “ເຮົຳຜ ໍ້ເປັນເຫດໃຫໍ້ເກດີ ຈະປິດມດົລ ກບ ”ພຣະເຈົ້າ ຂອງທື່ຳນບອກດ ັື່ງນີໍ້ 

 10 ຈ ົື່ງຊມົຊ ື່ ນຍນິດກີບັ ເຢຣ ຊາເລັມ ແລະຍນິດກີບັນຳງ ບນັດຳເຈົໍ້ຳທີື່ ຮກັນຳງ 

   ຈ ົື່ງຊມົຊ ື່ ນຍນິດກີບັນຳງດໍ້ວຍຄວຳມຊ ື່ ນບຳນ ບນັດຳເຈົໍ້ຳທີື່ ໄວໍ້ທກຸເພ ື່ ອນຳງ 

 11 ເພ ື່ ອເຈົໍ້ຳຈະໄດໍ້ດ ດນມົ ແລະອີື່ ມໃຈດໍ້ວຍເອິກອນັປະເລົໍ້ຳປະໂລມຂອງນຳງ 

   ເພ ື່ ອເຈົໍ້ຳຈະໄດໍ້ດ ື່ ມນມົໃຫໍ້ໝດົ ດໍ້ວຍຄວຳມປິຕຍິນິດ ີ

  ຈຳກສະຫງ ື່ຳລຳສີອນັອດຸມົຂອງນຳງ 

 12 ເພຳະວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ບອກດ ັື່ງນີໍ້ວ ື່ຳ 

   “ເບິື່ ງແມ ເຮົຳຈະນ  ຳສນັຕສິກຸມຳເຖງິນຳງຄ ກບັແມ ື່ນ  ໍ້ຳ 

  ແລະສະຫງ ື່ຳລຳສີຂອງບນັດຳປະຊຳຊຳດ ຄ ສຳຍນ  ໍ້ຳທີື່ ກ  ຳລງັລ ົໍ້ນ 

   ແລະເຈົໍ້ຳທງັຫລຳຍຈະໄດໍ້ດ ດນມົ ນຳງຈະອຸໍ້ມເຈົໍ້ຳໄວໍ້ທີື່ ບ ັ ໍ້ນແອວຂອງນຳງ 

  ແລະສ ັື່ນຂ ໍ້ນລງົທີື່ ເຂົື່ ຳຂອງນຳງ 

 13 ເໝ ອນດ ັື່ງຜ ໍ້ທີື່ ແມ ື່ຂອງຕນົເລົໍ້ຳໂລມ ເຮົຳຈະເລົໍ້ຳໂລມເຈົໍ້ຳເຊັື່ ນນ ັໍ້ນ 

   ແລະເຈົໍ້ຳຈະຮບັກຳນເລົໍ້ຳໂລມໃນ ເຢຣ ຊາເລັມ 
 14 ເມ  ື່ອເຈົໍ້ຳເຫັນຢື່ຳງນີໍ້ ໃຈຂອງເຈົໍ້ຳຈະຊມົຊ ື່ ນຍນິດ ີ

   ກະດ ກຂອງເຈົໍ້ຳຈະອອກດອກບຳນຄ ຫຍໍ້ຳ ແລະພວກເຂົຳຈະຮ ໍ້ກນັວື່ຳ 
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  ພຣະຫດັຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຢ ື່ກບັຜ ໍ້ຮບັໃຊໍ້ຂອງພຣະອງົ 

   ແລະຄວຳມພິໂລດຕ ື່ ສ ໍ້ສດັຕ ຂອງພຣະອງົ 

 15 ເພຳະວື່ຳ ເບິື່ ງແມພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະສະເດັດມຳດໍ້ວຍໄຟ 

   ແລະລດົຮບົຂອງພຣະອງົຄ ລມົຫວົກດຸ 

  ເພ ື່ ອຕອບສະໜອງພວກເຂົຳດໍ້ວຍຄວຳມໂກດຮໍ້ຳຍຂອງພຣະອງົຢື່ຳງຮໍ້ຳຍແຮງ 

   ແລະດໍ້ວຍກຳນຕຕິຽນຂອງພຣະອງົພໍ້ອມດໍ້ວຍແປວໄຟ 

 16 ເພຳະວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະຊງົພິພຳກສຳດໍ້ວຍໄຟ 

   ແລະດໍ້ວຍອຳວດຸຂອງພຣະອງົເໜ ອເນ ໍ້ອໜງັທງັໝດົ 

  ແລະຜ ໍ້ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ສງັຫຳນໄປຈະມຫີລວງຫລຳຍ 
17ບນັດຳ ຜ ໍ້ ທີື່  ລໍ້ຳງ ຕວົ         ແລະ ຊ  ຳລະ ຕວົ ໃຫໍ້ ບ ລິສດຸ         ຢ ື່ ທຳງ ຫລງັ ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ ຕ ົໍ້ນ ໜ ື່ ງ ທື່ຳມກຳງ ສວນ         ທີື່  

ກ  ຳລງັ ກນິ ຊີໍ້ນ ໝ  ແລະ ສິື່ ງ ທີື່  ໜໍ້ຳ ກຽດ ຊງັ         ແລະ ໜ          ຈະ ເຖງິ ທີື່  ສິໍ້ນ ສດຸ ນ  ຳ ກນັ”         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ບອກ 

ດ ັື່ງນີໍ້          
18“ເພຳະວື່ຳ ເຮົຳ ຮ ໍ້ ກຳນ ງຳນ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ຄວຳມ ຄິດ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ເຮົຳ ຈະ ມຳ 

ຮວບຮວມ ບນັດຳ ປະຊຳຊຳດ         ແລະ ພຳສຳ ທງັ ໝດົ         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ເຫັນ ສະຫງ ື່ຳ ລຳສ ີຂອງ ເຮົຳ         

19ເຮົຳ ຈະ ຕ ັໍ້ງ ໝຳຍ ສ  ຳຄນັ ໄວໍ້ ທື່ຳມກຳງ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ເຮົຳ ຈະ ສ ົື່ງ ຜ ໍ້ ລອດ ພົໍ້ນ ຈຳກ ພວກ ເຂົຳ ນ ັໍ້ນ ໄປ 

ຍງັ ບນັດຳ ປະຊຳຊຳດ         ໄປ ຍງັ ຕາຊິດ          ປ ນ          ແລະ ລ ດ          ຜ ໍ້ ກ ົື່ງ ທະນ          ໄປ ຍງັ ຕ ບານ          ແລະ ຢາວານ          

ມຳ ຍງັ ເກຳະ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ໄກ ອອກ ໄປ         ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ຍງັ ບ ື່  ໄດໍ້ ຍນິ ຊ ື່  ສຽງ ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ ເຫັນ ສະຫງ ື່ຳ 

ລຳສີ ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ ເຂົຳ ຈະ ປະກຳດ ສະຫງ ື່ຳ ລຳສີ ຂອງ ເຮົຳ ທື່ຳມກຳງ ບນັດຳ ປະຊຳຊຳດ         

20ພວກ 

ເຂົຳ ຈະ ນ  ຳ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທງັ ໝດົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຈຳກ ບນັດຳ ປະຊຳຊຳດ ທງັ ໝດົ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ຖວຳຍ ບ -

ຊຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ມຳ ດໍ້ວຍ ມ ໍ້ຳ         ດໍ້ວຍ ລດົ ຮບົ         ດໍ້ວຍ ກວຽນ         ດໍ້ວຍ ລ ໍ້         ແລະ ດໍ້ວຍ ອ ດ ໜອກ ດຽວ         

ມຳ ເຢຣ ຊາເລັມ ພ ເຂົຳ ບ ລິສດຸ ຂອງ ເຮົຳ”         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ບອກ ດ ັື່ງນີໍ້         “ແບບ ດຽວ ກນັ ກບັ ຄນົ ອິ-
ສຣາເອນ ນ  ຳ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ພ ດ ຜນົ ເປັນ ເມດັ ໃສື່ ພຳຊະນະ ສະອຳດ ມຳ ຍງັ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ         

21ແລະ ເຮົຳ ຈະ ເອົຳ ພວກ ເຂົຳ ບຳງ ຄນົ ເປັນ ປະໂລຫິດ         ແລະ ເປັນ ພວກ ເລວີ”         ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ ບອກ ດ ັື່ງນີໍ້          

 22 “ເພຳະວື່ຳຟໍ້ຳສະຫວນັໃໝື່ ແລະແຜື່ນດນິໂລກໃໝື່ ຊ ື່ ງເຮົຳຈະສໍ້ຳງ 

   ຈະຍງັຢ ື່ຕ ື່ໜໍ້ຳເຮົຳສນັໃດ”ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ບອກດ ັື່ງນີໍ້ 

  “ເຊ ໍ້ອສຳຍຂອງເຈົໍ້ຳ ແລະຊ ື່ ຂອງເຈົໍ້ຳຈະຍງັຢ ື່ສນັນ ັໍ້ນ” 

 23 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ບອກວື່ຳ “ແລະຕ ື່ ມຳທກຸມ  ໍ້ຂ ໍ້ນຄ  ື່ຳ ແລະທກຸວນັສະບຳໂຕ 

   ເນ ໍ້ອໜງັທງັໝດົຈະມຳນະມດັສະກຳນຕ ື່ໜໍ້ຳເຮົຳ” 
24“ແລະ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ອອກ ໄປ ເບິື່ ງ ຊຳກ ສບົ ຂອງ ຄນົ ທີື່  ໄດໍ້ ລະເມດີ ຕ ື່  ເຮົຳ         ເພຳະວື່ຳ ໜອນ ຂອງ 

ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ຈະ ບ ື່  ຕຳຍ ໄປ         ໄຟ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ບ ື່  ດບັ         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ເປັນ ທີື່  ໜໍ້ຳ ກຽດ ຊງັ ຕ ື່  ເນ ໍ້ອ 

ໜງັ ທງັ ໝດົ”          
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ບົດທີ 1 
1ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້ ແມ ື່ນ ຄ  ຳ ເວົໍ້ຳ         ແລະ ກຳນ ກະທ  ຳ ຂອງ ເຢເຣມີຢາ          ລ ກ ຊຳຍ ຮິນກີຢາ          ຜ ໍ້ ເປັນ ປະໂລຫິດ 

ຄນົ ໜ ື່ ງ ໃນ ເມ  ອງ ອານາໂທດ ແຂວງ ເບັນຢາມິນ.         

2ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ກື່ຳວ ຕ ື່  ເຢເຣມີຢາ ໃນ ປີ 

ທີ ສິບ ສຳມ ແຫື່ງ ລຳຊະກຳນ ໂຢສີຢາ ກະສດັ ຢ ດາ          ຜ ໍ້ ເປັນ ພະ ລຳຊະ ໂອລດົ ຂອງ ກະສດັ ອາໂມນ.         

3ຕ ື່  ມຳ         ເມ  ື່ອ ເຢໂຮຢາກີມ          ລຳຊະ ໂອລດົ ຂອງ ໂຢສີຢາ ຂ ໍ້ນ ສະເຫວຍີ ລຳຊະ ສມົບດັ         ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ ກ  ຊງົ ກື່ຳວ ຕ ື່  ເຢເຣມີຢາ ອີກ         ຫລງັ ຈຳກ ນ ັໍ້ນ ເມ  ື່ອ ເຊເດກີຢາ ລຳຊະ ໂອລດົ ຂອງ ໂຢສີຢາ ຂ ໍ້ນ ສະ-

ເຫວຍີ ລຳຊະ ສມົບດັ         ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ກື່ຳວ ຕ ື່  ລຳວ ອີກ ຫລຳຍ ເທ ື່ ອ         ຈນົ ເຖງິ ຄຳວ ປະຊຳຊນົ ເຢຣ ຊາ-
ເລັມ ຖ ກ ຈບັ ໄປ ເປັນ ຊະເລີຍ         ຊ ື່ ງ ເປັນ ປີ ທີື່  ເຊເດກຢີາ ເປັນ ກະສດັ ມຳ ໄດໍ້ ສິບ ປີ ຫໍ້ຳ ເດ ອນ.          

ພຣະຜ ້ເປັນເຈົ້າແຕູ່ງຕັ້ງເຢເຣມີຢາ ເປັນຜ ້ປະກາດພຣະທຳ 
4ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ຕ ື່  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ,          

 5 “ກື່ອນເຮົຳໄດໍ້ເຮັດໃຫໍ້ເຈົໍ້ຳເປັນຕວົຕນົຢ ື່ໃນທໍ້ອງແມ ື່ 

   ເຮົຳໄດໍ້ເລ ອກເອົຳໄວໍ້ແລໍ້ວ 

  ກື່ອນເຈົໍ້ຳເກດີ ເຮົຳໄດໍ້ແຕື່ງຕ ັໍ້ງເຈົໍ້ຳເປັນຜ ໍ້ບ ລິສດຸແລໍ້ວ 

   ແລະເຮົຳໄດໍ້ສະຖຳປະນຳໃຫໍ້ເຈົໍ້ຳເປັນຜ ໍ້ປະກຳດພຣະທ  ຳແກື່ນຳ ໆຊຳດ.” 
6ແລໍ້ວ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ທ ນ ຕອບ ວື່ຳ,          

  “ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍບ ື່ ຮ  ໍ້ວ ື່ຳຈະເວົໍ້ຳຢື່ຳງໃດ 

   ເພຳະວື່ຳຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຍງັນໍ້ອຍ.” 

 7 ແຕື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົບອກຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳວື່ຳ, 

   “ຢື່ຳເວົໍ້ຳວື່ຳເຈົໍ້ຳຍງັນ ໍ້ອຍ 

  ເພຳະວື່ຳເຮົຳຈະໃຊໍ້ເຈົໍ້ຳໄປຫຳປະຊຳຊນົ 

   ແລໍ້ວຈ ົື່ງບອກທກຸສິື່ ງທີື່ ເຮົຳຈະສ ັື່ງເຈົໍ້ຳແກື່ພວກເຂົຳ. 

 8 ເຈົໍ້ຳຢື່ຳສ ື່ຢໍ້ຳນຄນົເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ 

   ເພຳະວື່ຳເຮົຳຈະຢ ື່ປກົປກັຮກັສຳເຈົໍ້ຳ 

  ເຮົຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ກ ື່ຳວດ ັື່ງນີໍ້ແຫລະ.” 

 9 ຄນັແລໍ້ວພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ຊງົເດື່ພຣະຫດັມຳໃສື່ປຳກຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ 

   ແລະຊງົກື່ຳວຕ ື່ ຂ ໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳວື່ຳ, 

  “ເບິື່ ງແມ ເຮົຳໄດໍ້ເອົຳຄ  ຳເວົໍ້ຳຂອງເຮົຳໃສື່ໃນປຳກຂອງເຈົໍ້ຳແລໍ້ວ. 

 10 ມ ໍ້ນີໍ້ເຮົຳໃຫໍ້ເຈົໍ້ຳມອີ  ຳນຳດເໜ ອປະຊຳຊນົ 

   ແລະລຳຊະອຳນຳຈກັທງັຫລຳຍ 

  ເພ ື່ ອຖອນຮຳກ ແລະຮ ໍ້ຖິໍ້ມເສຍ 
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   ເພ ື່ ອທ  ຳລຳຍ ແລະເຮັດໃຫໍ້ລ ົໍ້ມລງົ 

  ເພ ື່ ອກ ື່ຂ ໍ້ນແລະປ ກຝງັໄວໍ້.” 
11ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ຖຳມ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ເຢເຣມຢີາ ເອີຍ         ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຫັນ ຫຍງັ?”         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ 

ໄດໍ້ ທ ນ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ເຫັນ ງ ື່ຳ ຂອງ ຕ ົໍ້ນ ໝຳກ ບກົ.”         

12ແລໍ້ວ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ບອກ ຂໍ້ຳ-

ພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຖ ກ ແລໍ້ວ         ເຮົຳ ກ  ຳລງັ ເຝົໍ້ຳ ບງັຄບັ ໃຫໍ້ ຄ  ຳ ເວົໍ້ຳ ຂອງ ເຮົຳ ເປັນ ຈງິ ຂ ໍ້ນ.”          
13ຕ ື່  ມຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ຖຳມ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ອີກ ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຫັນ ຫຍງັ ອີກ ບ ?”         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ 

ທ ນ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ເຫັນ ໝ ໍ້  ໜື່ວຍ ໜ ື່ ງ ຢ ື່ ທຳງ ທິດເໜ ອ         ມນັ ກ  ຳລງັ ຟດົ         ແລະ ປຳກ ໝ ໍ້  ນ ັໍ້ນ ປິື່ ນ 

ມຳ ທຳງ ພີໍ້.”         

14ແລໍ້ວ ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ຕ ື່  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ເຫດ ຮໍ້ຳຍ ຈະ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ທຳງ ທິດເໜ ອ         ແລໍ້ວ 

ຈະ ລກຸລຳມ ເຜົຳ ຜຳນ ຄນົ ທງັ ປວງ ທີື່  ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ແຜື່ນດນິ ນີໍ້.         

15ຈ ົື່ງ ຟງັ ສິື່ ງ ທີື່  ເຮົຳ ກື່ຳວ         ຄ  ເຮົຳ ຈະ ເອີໍ້ນ 

ຊນົ ຊຳດ ທີື່ ຢ ື່ ທຳງ ທິດເໜ ອ ນ ັໍ້ນ ມຳ ໝດົ         ກະສດັ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ກ  ຈະ ມຳ         ກະສດັ ແຕື່ ລະ ອງົ 

ຈະ ຕ ັໍ້ງ ກອງທບັ ບນັຊຳ ກຳນ ຂອງ ຕນົ ໄວໍ້ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ປະຕ  ນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ ຕດິ ກບັ ກ  ຳແພງ         ແລະ ຕ ື່ -

ໜໍ້ຳ ປະຕ  ຫວົ ເມ  ອງ ອ ື່ ນ ໆ         ໃນ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ຢ ດາ.         

16ເຮົຳ ຈະ ລງົໂທດ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ດໍ້ວຍ ວື່ຳ 

ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ບຳບ ຄ          ໄດໍ້ ປະ ຖິໍ້ມ ເຮົຳ         ໄດໍ້ ເຜົຳ ເຄ ື່ ອງ ຫອມ ບ ຊຳ ຖວຳຍ ແກື່ ພະ ອ ື່ ນ         ແລະ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ 

ຮ ບ ເຄົຳລບົ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ເອງ ສໍ້ຳງ ຂ ໍ້ນ.          
17ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ກໍ້ຳຫຳນ         ແລະ ຈ ົື່ງ ໄປ ບອກ ທກຸ ໆ         ສິື່ ງ ທີື່  ເຮົຳ ສ ັື່ງ ເຈົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ແກື່ ພວກ ເຂົຳ         ບດັ ນີໍ້         ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ສ ື່ 

ຢໍ້ຳນ ພວກ ເຂົຳ         ບ ື່  ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ຢໍ້ຳນ ພວກ ເຂົຳ ຫລຳຍ ຂ ໍ້ນ ເມ  ື່ອ ເຈົໍ້ຳ ຢ ື່ ນ  ຳ ພວກ ເຂົຳ.         

18ຈ ົື່ງ ຟງັ         ເຢເຣມີຢາ          ຄ  ທກຸ ໆ         ຄນົ ໃນ ປະເທດ ນີໍ້         ທງັ ກະສດັ ຂອງ ຊຳວ ຢ ດາ          ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ         

ປະໂລຫິດ         ແລະ ປະຊຳຊນົ ທງັ ປວງ ຈະ ຕ ື່ ສ ໍ້ ເຈົໍ້ຳ         ແຕື່ ມ ໍ້ນີໍ້         ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ສຳມຳດ ຕ ື່ ສ ໍ້ ຂດັຂວຳງ 

ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ເປັນ ເໝ ອນ ນະຄອນ ທີື່  ມກີຳນ ປໍ້ອງ ກນັ ຢື່ຳງ ດ ີ         ຈະ ເປັນ ເໝ ອນ ເສົຳ ເຫລັກ         

ແລະ ກ  ຳແພງ ທອງເຫລ ອງ.         

19ພວກ ເຂົຳ ຈະ ບ ື່  ຊະນະ ເຈົໍ້ຳ         ເພຳະວື່ຳ ເຮົຳ ຈະ ຢ ື່ ປກົ ປກັ ຮກັສຳ ເຈົໍ້ຳ         

ເຮົຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ.”          

ບົດທີ 2 
ການບໍ່ເຊື່ອຟັງຂອງຊາວອິສຣາເອນ 

1ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ບອກ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄປ ຍງັ ນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ          ເພ ື່ ອ ບອກ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ຂອງ 

ພຣະອງົ ແກື່ ຄນົ ທງັ ປວງ ວື່ຳ,          

 2 “ເຮົຳລະນ ກເຖງິຄວຳມສດັຊ ື່ ຄຳວເມ  ື່ອເຈົໍ້ຳຍງັໜຸື່ມ 

   ລະນ ກເຖງິຄວຳມຮກັທີື່ ເຈົໍ້ຳມຕີ ື່ ເຮົຳຄຳວມ  ໍ້ແຕື່ງງຳນ 

  ພວກເຈົໍ້ຳຕດິຕຳມເຮົຳໄປທົື່ວຖິື່ ນແຫໍ້ງແລໍ້ງກນັດຳນ 

   ຄ ພ ມປີະເທດທີື່ ບ ື່ ໄດໍ້ປ ກຝງັ. 

 3 ຊຳວ ອິສຣາເອນ ເອີຍ! ໃນເວລຳນ ັໍ້ນພວກເຈົໍ້ຳເປັນຂອງເຮົຳທງັໝດົ 

   ເປັນໝຳກຜນົອນັດທີີື່ ສດຸຈຳກກຳນເກບັກື່ຽວຂອງເຮົຳ 

  ເຮົຳເຮັດໃຫໍ້ທກຸຄນົທີື່ ທ  ຳຮໍ້ຳຍເຈົໍ້ຳໄດໍ້ຮບັຄວຳມເດ ອດຮໍ້ອນ 
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   ແລະໃຫໍ້ພວກເຂົຳໄດໍ້ຮບັຄວຳມທກຸຍຳກລ  ຳບຳກ 

  ເຮົຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ກ ື່ຳວດ ັື່ງນີໍ້ແຫລະ.” 

ບາບຂອງບັນພະບ ລຸດຊາວອິສຣາເອນ 
 4 ເຊ ໍ້ອສຳຍຂອງ ຢາໂຄບ ແລະບນັດຳຄອບຄວົ ອິສຣາເອນ ເອີຍ 

   ຈ ົື່ງຟງັຖໍ້ອຍຄ  ຳຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເທີໍ້ນ. 

 5 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົກື່ຳວວື່ຳ, 

   ບນັພະບ ລດຸຂອງພວກເຈົໍ້ຳເຫັນວື່ຳເຮົຳໄດໍ້ເຮັດຜິດຫຍງັ 

  ຈ ື່ງໄດໍ້ພຳກນັໜີຈຳກໄປ? 

   ພວກເຂົຳໄດໍ້ນບັຖ ຮ ບອນັບ ື່ ມປີະໂຫຍດ 

  ຈ ື່ງກຳຍເປັນຄນົທີື່ ບ ື່ ມປີະໂຫຍດ. 

 6 ເຖງິແມ ື່ນວື່ຳເຮົຳໄດໍ້ຊື່ອຍພວກເຂົຳໃຫໍ້ອອກຈຳກປະເທດ ເອຢິບ  

   ໄດໍ້ນ  ຳພຳພວກເຂົຳຜື່ຳນຖິື່ ນແຫໍ້ງແລໍ້ງກນັດຳນ 

  ຜື່ຳນປະເທດທີື່ ມພີ  ແລະເຫວ 

   ຜື່ຳນປະເທດທີື່ ແຫໍ້ງແລໍ້ງແລະມອີນັຕະລຳຍ 

  ໃນບື່ອນທີື່ ບ ື່ ມຄີນົຜື່ຳນໄປ ແລະອຳໄສຢ ື່ 

   ພວກເຂົຳກ ບ ື່ ໄດໍ້ເອົຳໃຈໃສື່ໃນເຮົຳ. 

 7 ເຮົຳໄດໍ້ນ  ຳພວກເຂົຳເຂົໍ້ຳໄປຢ ື່ໃນດນິແດນທີື່ ອດຸມົສມົບ ນ 

   ເພ ື່ ອກນິຜນົລະປ ກ ແລະສິື່ ງອ ື່ ນໆ ໃນແຜື່ນດນິນ ັໍ້ນ 

  ແຕື່ພວກເຂົຳໄດໍ້ເຂົໍ້ຳມຳສ ໍ້ໂກງແຜື່ນດນິຂອງເຮົຳ 

   ໄດໍ້ເຮັດໃຫໍ້ແຜື່ນດນິທີື່ ເຮົຳຍກົໃຫໍ້ພວກເຂົຳເສ ື່ ອມເສຍໄປ. 

 8 ພວກປະໂລຫິດບ ື່ ໄດໍ້ສນົໃຈໃນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ພວກນກັທ  ຳກ ບ ື່ ຮ  ໍ້ຈກັເຮົຳ 

  ຜ ໍ້ປກົຄອງກ ເປັນກະບດົຕ ື່ ສ ໍ້ເຮົຳ 

   ຜ ໍ້ປະກຳດພຣະທ  ຳກ ປະກຳດໃນນຳມຂອງ ພະບາອານ  

  ແລະໄດໍ້ຂຳບໄຫວໍ້ຮ ບພະທີື່ ຊື່ອຍຫຍງັບ ື່ ໄດໍ້. 

ພຣະຜ ້ເປັນເຈົ້າຊົງພິພາກສາໂທດໄພູ່ພົນຂອງພຣະອົງ 
 9 ດໍ້ວຍເຫດນີໍ້ ເຮົຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈ ື່ງຈະນ  ຳຄະດມີຳຕ ື່ ສ ໍ້ 

   ໄພື່ພນົຂອງເຮົຳອີກ 

  ແລະມຳຕ ື່ ສ ໍ້ພວກຫລຳນເຫລັນຂອງພວກເຂົຳດໍ້ວຍ. 

 10 ຈ ົື່ງໄປທຳງຕຳເວັນຕກົເກຳະ ກິດຕີມ  

   ໃຫໍ້ສ ົື່ງຄນົໄປທຳງຕຳເວັນອອກເຖງິເມ  ອງ ເກດາ  

  ແລໍ້ວພິຈຳລະນຳເບິື່ ງຄກັໆ 

   ວື່ຳເຄີຍມຫີຍງັເກດີຂ ໍ້ນເໝ ອນສິື່ ງນີໍ້ຫລ ບ ື່? 
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 11 ໃນໂລກນີໍ້ມຊີຳດໃດແດື່ເຄີຍປະພະຂອງຕນົ 

   ເຖງິແມ ື່ນວື່ຳພະເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນບ ື່ ແມ ື່ນພະແທໍ້ກ ດ?ີ 

  ແຕື່ໄພື່ພນົຂອງເຮົຳໄດໍ້ປະເຮົຳແລໍ້ວ 

   ຄ ປະ ພຣະເຈົ້າ ອງົນ  ຳກຽດມຳໃຫໍ້ພວກເຂົຳ 

  ໄປຫຳພະທີື່ ຊື່ອຍເຫລ ອຫຍງັບ ື່ ໄດໍ້. 

 12 ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ເຮົຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈ ື່ງສ ັື່ງໃຫໍ້ທໍ້ອງຟໍ້ຳຫວ ັື່ນໄຫວຢື່ຳງຮນຸແຮງ 

   ເພ ື່ ອໃຫໍ້ຄນົເກດີກຳນອດັສະຈນັ ແລະຕ ື່ ນຕກົໃຈ. 

 13 ໄພື່ພນົຂອງເຮົຳໄດໍ້ເຮັດບຳບສອງຢື່ຳງ ຄ  

   ໄດໍ້ປະຖິໍ້ມເຮົຳຜ ໍ້ເປັນນ  ໍ້ຳບ ື່ ທີື່ ມຊີວີດິ 

  ແລະໄດໍ້ຂດຸນ  ໍ້ຳສໍ້ຳງສ  ຳລບັຕນົເອງ 

   ແຕື່ສໍ້ຳງນ ັໍ້ນບ ື່ ມນີ  ໍ້ຳ.” 

ຜົນແຫູ່ງຄວາມບໍ່ເຊື່ອຟັງຂອງຊາວອິສຣາເອນ 
 14 “ຊຳວ ອິສຣາເອນ ບ ື່ ໄດໍ້ເປັນຂໍ້ຳທຳດ ບ ື່ ໄດໍ້ເກດີມຳເປັນຂໍ້ຳທຳດ 

   ຖໍ້ຳຢື່ຳງນ ັໍ້ນ ເປັນຫຍງັສດັຕ ຈ ື່ ງຕຳມລື່ຳຈບັພວກເຂົຳ? 

 15 ສດັຕ ໄດໍ້ຮ ໍ້ອງແຜດສຽງໃສື່ພວກເຂົຳເໝ ອນດ ັື່ງສິງ 

   ພວກເຂົຳໄດໍ້ແຜດສຽງໃສື່ຢື່ຳງຮນຸແຮງ 

  ແລະໄດໍ້ເຮັດໃຫໍ້ແຜື່ນດນິ ອິສຣາເອນ ເປັນຖິື່ ນແຫໍ້ງແລໍ້ງກນັດຳນ 

   ຫວົເມ  ອງຂອງພວກເຂົຳກ ຖ ກທ  ຳລຳຍ ແລະບ ື່ ມຄີນົອຳໄສຢ ື່. 

 16 ຍິື່ ງໄປກວື່ຳນີໍ້ ຊຳວເມ  ອງ ເມັມຟິດ ແລະເມ  ອງ ຕະປັນເຂດ  

   ຍງັໄດໍ້ທບຸຕຫີວົຂອງຊຳວ ອິສຣາເອນ ແຕກ. 

 17 ອິສຣາເອນ ເອີຍ ພວກເຈົໍ້ຳໄດໍ້ນ  ຳສິື່ ງນີໍ້ມຳໃສື່ພວກເຈົໍ້ຳເອງ 

   ໃນຂະນະທີື່ ເຮົຳພຳເຈົໍ້ຳໄປຕຳມທຳງ 

  ເຈົໍ້ຳໄດໍ້ປະຖິໍ້ມເຮົຳ ຄ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງເຈົໍ້ຳ. 

 18 ບດັນີໍ້ ເຈົໍ້ຳຫວງັປະໂຫຍດອນັໃດທີື່ ຈະໄປປະເທດ ເອຢິບ  

   ຫວງັຈະດ ື່ ມນ  ໍ້ຳໃນແມ ື່ນ  ໍ້ຳນນິບ ? 

  ຫວງັປະໂຫຍດອນັໃດທີື່ ຈະໄປປະເທດ ອັດຊີເຣຍ  

   ຫວງັຈະດ ື່ ມນ  ໍ້ຳໃນແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ເອຟຣາດ ບ ? 

 19 ພວກເຈົໍ້ຳຈະຖ ກໂທດຍໍ້ອນຄວຳມຊ ົື່ວຊໍ້ຳຂອງເຈົໍ້ຳເອງ 

   ແລະຍໍ້ອນປະຖິໍ້ມເຮົຳ 

  ທີື່ ພວກເຈົໍ້ຳປະຖິໍ້ມ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແລະບ ື່ ຢໍ້ຳນກວົເຮົຳອີກຕ ື່ ໄປນ ັໍ້ນ 

   ພວກເຈົໍ້ຳຈະຮ ໍ້ດອກວື່ຳມນັຂມົຂ ື່ ນ ແລະຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍພຽງໃດ 

  ເຮົຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ກ ື່ຳວດ ັື່ງນີໍ້ແຫລະ.” 
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ຊາວອິສຣາເອນບໍ່ຍອມຂາບໄຫວ້ພຣະຜ ້ເປັນເຈົ້າ 

 20 “ອິສຣາເອນ ເອີຍ! ເຫິງນຳນແລໍ້ວທີື່ ເຈົໍ້ຳບ ື່ ຍອມຢ ື່ໃຕໍ້ອ  ຳນຳດຂອງເຮົຳ 

   ບ ື່ ຍອມເຊ ື່ ອຟງັເຮົຳ ແລະເວົໍ້ຳວື່ຳ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳຈະບ ື່ ຮບັໃຊໍ້ພຣະອງົ 

  ແຕື່ຢ ື່ເທິງພ  ແລະກໍ້ອງຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ບື່ອນສກັສິດ 

   ພວກເຈົໍ້ຳໄດໍ້ເຮັດປະໝຳດເໝ ອນຍງິໂສເພນ.ີ 

 21 ເຮົຳໄດໍ້ປ ກເຈົໍ້ຳໄວໍ້ເໝ ອນກບັຕ ົໍ້ນອະງ ຸື່ນພນັດ ີ

   ເໝ ອນແນວພ ດຢື່ຳງດທີີື່ ສດຸ 

  ແຕື່ແລໍ້ວເປັນຫຍງັເຈົໍ້ຳຈ ື່ ງກຳຍເປັນເໝ ອນອະງ ຸື່ນພນັບ ື່ ດ ີ

   ທີື່ ເຮົຳບ ື່ ສນົໃຈອີກຕ ື່ ໄປແລໍ້ວ. 

 22 ເຖງິແມ ື່ນເຈົໍ້ຳຈະລໍ້ຳງຕວົຂອງເຈົໍ້ຳດໍ້ວຍນ  ໍ້ຳຢຳ ແລະໃສື່ສະບ ຫລຳຍໆ 

   ເຮົຳກ ຍງັເຫັນຄວຳມເປິເປ ໍ້ອນອນັເນ ື່ ອງມຳຈຳກບຳບຂອງເຈົໍ້ຳຢ ື່ 

  ເຮົຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ກ ື່ຳວດ ັື່ງນີໍ້ແຫລະ. 

 23 ເຈົໍ້ຳຈະເວົໍ້ຳໄດໍ້ຢື່ຳງໃດວື່ຳບ ື່ ໄດໍ້ເຮັດຜິດ 

   ແລະເວົໍ້ຳວື່ຳບ ື່ ເຄີຍຂຳບໄຫວໍ້ ພະບາອານ  

  ຈ ົື່ງຄິດເບິື່ ງດວຸື່ຳ ເຈົໍ້ຳໄດໍ້ເຮັດບຳບໃນຮື່ອມພ ຢື່ຳງໃດແດື່ 

   ຈ ົື່ງສ  ຳນ ກໃນສິື່ ງທີື່ ໄດໍ້ເຮັດນ ັໍ້ນ 

  ເຈົໍ້ຳເປັນເໝ ອນອ ດແມ ື່ທີື່ ກ  ຳລງັຄ ກຄະນອງ 

   ທີື່ ປື່ອຍໃຫໍ້ມນັໄປໄດໍ້ຕຳມໃຈ. 

 24 ເຈົໍ້ຳເປັນເໝ ອນລ ແມ ື່ທີື່ ແລື່ນຖ ເຊງີຢ ື່ໃນຖິື່ ນແຫໍ້ງແລໍ້ງກນັດຳນ 

   ເມ  ື່ອມນັຢຳກຖ ເຊງີຢື່ຳງຮນຸແຮງ ໃຜຈະບງັຄບັມນັໄດໍ້ 

  ລ ເຖກິກ ປະສມົກບັມນັໄດໍ້ງ ື່ຳຍ 

   ລ ແມ ື່ຈະປະກດົໃຫໍ້ເຫັນເລ ໍ້ອຍ ໆໃນລະດ ຕດິເຊງີ. 

 25 ອິສຣາເອນ ເອີຍ ຢື່ຳແລື່ນຈນົເກບີເຮື່ຍ ແລະຄ ແຫໍ້ງ 

   ແຕື່ເຈົໍ້ຳໄດໍ້ເວົໍ້ຳວື່ຳ ບ ື່ ເປັນຫຍງັດອກ 

  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳຍນິດນີບັຖ ພະຕື່ຳງປະເທດ ແລະຈະຕດິຕຳມໄປ.” 

ຊາວອິສຣາເອນສົມຄວນໄດ້ຮັບໂທດ 
 26 “ຂີໍ້ລກັນ ັໍ້ນເມ  ື່ອຖ ກຈບັຍື່ອມລະອຳຍສນັໃດ 

   ພວກເຈົໍ້ຳປະຊຳຊນົ ອິສຣາເອນ ທງັໝດົ 

  ຮື່ວມທງັກະສດັ ເຈົໍ້ຳນຳຍ ປະໂລຫິດ ແລະຜ ໍ້ປະກຳດພຣະທ  ຳ 

   ກ ຈະລະອຳຍສນັນ ັໍ້ນ. 

 27 ພວກເຈົໍ້ຳຈະລະອຳຍທີື່ ເວົໍ້ຳກບັຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ວື່ຳ 

   ອຳດຍຳເປັນພ ື່ ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

  ແລະເວົໍ້ຳກບັກໍ້ອນຫີນວື່ຳ ອຳດຍຳເປັນແມ ື່ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 
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   ເລ ື່ ອງນີໍ້ຈະເກດີຂ ໍ້ນຍໍ້ອນເຈົໍ້ຳປະຖິໍ້ມເຮົຳ ແລະບ ື່ ຕື່ຳວມຳຫຳເຮົຳ 

  ແຕື່ເມ  ື່ອເຈົໍ້ຳຕກົທກຸໄດໍ້ຍຳກ 

   ເຈົໍ້ຳຈະຮໍ້ອງຂ ໃຫໍ້ເຮົຳມຳຊື່ອຍ. 

 28 ພະທີື່ ເຈົໍ້ຳເຮັດຂ ໍ້ນສ  ຳລບັຕວົເອງນ ັໍ້ນຢ ື່ໃສ? 

   ເມ  ື່ອຕກົທກຸໄດໍ້ຍຳກ ຈ ົື່ງໃຫໍ້ມນັຊື່ອຍຕີໍ້ ຖໍ້ຳວື່ຳຈະຊື່ອຍໄດໍ້ 

  ຊຳວ ຢ ດາ ເອີຍ ພວກເຈົໍ້ຳນ ັໍ້ນມພີະຫລຳຍທ ື່ ກບັມເີມ  ອງ. 

 29 ເຮົຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂ ຖຳມວື່ຳ ເປັນຫຍງັເຈົໍ້ຳຈ ື່ ງຮ ໍ້ອງທກຸຕ ື່ ເຮົຳ 

   ພວກເຈົໍ້ຳທງັໝດົໄດໍ້ກະບດົຕ ື່ ສ ໍ້ເຮົຳ. 

 30 ເຮົຳໄດໍ້ລງົໂທດເຈົໍ້ຳ ແຕື່ພວກເຈົໍ້ຳບ ື່ ຫລຳບ 

   ເຈົໍ້ຳບ ື່ ຍອມຮບັເອົຳກຳນດດັສນັດຳນນ ັໍ້ນ 

  ແລະໄດໍ້ຂໍ້ຳຜ ໍ້ປະກຳດພຣະທ  ຳຂອງຕນົເໝ ອນສິງໂຕຮໍ້ຳຍກຳດ. 

 31 ພວກເຈົໍ້ຳທງັໝດົຈ ົື່ງຕ ັໍ້ງໃຈຟງັສິື່ ງທີື່ ເຮົຳຈະເວົໍ້ຳ 

   ຊຳວ ອິສຣາເອນ ເອີຍ ເຮົຳເປັນເໝ ອນຖິື່ ນແຫໍ້ງແລໍ້ງກນັດຳນ 

  ແລະເໝ ອນກບັແຜື່ນດນິທີື່ ເປັນອນັຕະລຳຍຕ ື່ ພວກເຈົໍ້ຳບ ? 

   ໄພື່ພນົຂອງເຮົຳເອີຍ ເປັນຫຍງັພວກເຈົໍ້ຳຈ ື່ ງເວົໍ້ຳວື່ຳ 

  ຈະເຮັດຕຳມໃຈຂອງຕນົ ແລະຈະບ ື່ ມຳຫຳເຮົຳອີກຕ ື່ ໄປ? 

 32 ຍງິສຳວຈະລ ມເຄ ື່ ອງເອໍ້ຂອງຕນົໄດໍ້ບ ? 

   ແລະເຈົໍ້ຳສຳວຈະລ ມເຄ ື່ ອງແຕື່ງຕວົໃນງຳນສມົລດົໄດໍ້ບ ? 

  ແຕື່ໄພື່ພນົຂອງເຮົຳໄດໍ້ລ ມເຮົຳເປັນເວລຳດນົນຳນແລໍ້ວ. 

 33 ເຈົໍ້ຳຮ ໍ້ຈກັວທີິຍວົະເຍົໍ້ຳໃຫໍ້ຄນົມຳຫລງົຮກັ 

   ແມ ື່ນແຕື່ແມ ື່ຈ ໍ້ຳງກ ຍງັຮຽນນ  ຳເຈົໍ້ຳ. 

 34-35 ເສ ໍ້ອຂອງເຈົໍ້ຳໄດໍ້ເປິເປ ໍ້ອນດໍ້ວຍເລ ອດຂອງຄນົທກຸຍຳກ 

   ທີື່ ບ ື່ ມຄີວຳມຜິດ 

  ແລະເລ ອດຂອງຄນົທີື່ ບ ື່ ເຄີຍລກັຂອງໃນເຮ ອນເຈົໍ້ຳ 

   ແຕື່ທງັໆ ທີື່ ເປັນດ ັື່ງນີໍ້ ພວກເຈົໍ້ຳກ ຍງັເວົໍ້ຳວື່ຳ ຕນົບ ື່ ມຄີວຳມຜິດ 

  ແລະວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ບ ື່ ຄຽດຮໍ້ຳຍເຈົໍ້ຳອີກຕ ື່ ໄປ 

   ເຮົຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະລງົໂທດເຈົໍ້ຳ 

  ຍໍ້ອນເຈົໍ້ຳເວົໍ້ຳວື່ຳບ ື່ ໄດໍ້ເຮັດບຳບ. 

 36 ດໍ້ວຍເຫດໃດ ເຈົໍ້ຳຈ ື່ ງປື່ຽນເສັໍ້ນທຳງຢື່ຳງງ ື່ຳຍດຳຍ 

   ເຈົໍ້ຳຈະຜິດຫວງັຍໍ້ອນປະເທດ ເອຢິບ  

  ເໝ ອນເຄີຍຜິດຫວງັຍໍ້ອນປະເທດ ອັດຊີເຣຍ ມຳແລໍ້ວ. 

 37 ເຈົໍ້ຳຈະໄດໍ້ອອກໄປຈຳກ ເອຢິບ ດໍ້ວຍ 

   ຈະລະອຳຍຄນົທງັຫລຳຍຈນົເບິື່ ງໜໍ້ຳໃຜບ ື່ ໄດໍ້ 
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  ເພຳະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົປະຖິໍ້ມບນັດຳຄວຳມໄວໍ້ວຳງໃຈຂອງເຈົໍ້ຳ 

   ເຈົໍ້ຳຈະຈະເລີນຂ ໍ້ນມຳເພຳະພວກເຂົຳກ ບ ື່ ໄດໍ້.” 

ບົດທີ 3 
1“ພວກ ເຂົຳ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ‘ຖໍ້ຳ ຊຳຍ ຄນົ ໃດ ປະ ຮໍ້ຳງ ເມຍ ຂອງ ຕນົ         ແລະ ນຳງ ກ  ໄປ ຈຳກ ລຳວ ເສຍ         

ແລະ ໄປ ເປັນ ເມຍ ຂອງ ຊຳຍ ອີກ ຄນົ ໜ ື່ ງ         ລຳວ ຈະ ກບັ ໄປ ຫຳ ນຳງ ບ          ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ ຈະ ບ ື່  ເປິເປ ໍ້ອນ 

ຫລວງຫລຳຍ ບ ’         ແຕື່ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຫລິໍ້ນ ຊ ໍ້ ກບັ ຄນົ ຮກັ ຫລວງຫລຳຍ ແລໍ້ວ         ເຖງິ ປຳນ ນ ັໍ້ນ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ກບັ ມຳ 

ຫຳ ເຮົຳ”         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ         

2“ຈ ົື່ງ ແຫງນ ໜໍ້ຳ ຂ ໍ້ນ ສ ື່ ບນັດຳ ບື່ອນ ທີື່  ສ ງ ນ ັໍ້ນ         ແລະ 

ເບິື່ ງ ແມ         ບື່ອນ ໃດ ແດື່ ທີື່  ບ ື່  ມີ ຄນົ ມຳ ນອນ ນ  ຳ ເຈົໍ້ຳ         ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ນ ັື່ງ ຄອຍ ຖໍ້ຳ ຄນົ ຮກັ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຢ ື່ ທີື່  ຮມີ ທຳງ         

ເໝ ອນ ຄນົ ອາຫລັບ ໃນ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ         ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ແຜື່ນດນິ ເປິເປ ໍ້ອນ ດໍ້ວຍ ກຳນ ແພດ 

ສະ ຍຳ         ແລະ ຄວຳມ ຊ ົື່ວຊໍ້ຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

3ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ຝນົ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ລະງບັ ເສຍ         ແລະ ຝນົ ປຳຍ ລະດ  ຈ ື່ງ 

ຂຳດ ໄປ         ແຕື່ ເຈົໍ້ຳ ມໜີໍ້ຳ ຜຳກ ຂອງ ຍງິ ບ ື່  ສດັຊ ື່         ເຈົໍ້ຳ ປະຕເິສດ ບ ື່  ຍອມ ອບັອຳຍ         

4ຕ ັໍ້ງແຕື່ ເວລຳ ນີໍ້         ເຈົໍ້ຳ 

ຈະ ຮຽກຮໍ້ອງ ເຮົຳ ບ ື່  ແມ ື່ນ ບ  ວື່ຳ         ‘ພຣະບິດາ ຂອງ ຂໍ້ຳພະອງົ         ພຣະອງົ ຊງົ ເປັນ ຜ ໍ້ ແນະນ  ຳ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ຂໍ້ຳ-

ພະອງົ ຍງັ ສຳວ ໆ         

5ພຣະອງົ ຈະ ຊງົ ພຣະພິໂລດ ຢ ື່ ເປັນນດິ ບ          ພຣະອງົ ຈະ ຊງົ ໂກດ ຮໍ້ຳຍ ຢ ື່ ຈນົ ເຖງິ ທີື່  

ສດຸ ປຳຍ ບ ’         ເບິື່ ງ ແມ         ເຈົໍ້ຳ ອອກ ຄ  ຳ ເວົໍ້ຳ ແລໍ້ວ         ແຕື່ ເຈົໍ້ຳ ກ  ຍງັ ເຮັດ ຄວຳມ ຊ ົື່ວຊໍ້ຳ ທກຸ ຢື່ຳງ ເໝ ອນ ກບັ ທີື່  

ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ມຳ ແລໍ້ວ”          

ພຣະເຈົ້າຊົງອ້ອນວອນກັບອິສຣາເອນຜ ້ບໍ່ສັດຊື່ 
6ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ກບັ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໃນ ລຳຊະກຳນ ຂອງ ກະສດັ ໂຢສີຢາ ວື່ຳ         “ນຳງ ເຮັດ ຫຍງັ 

ເຈົໍ້ຳ ເຫັນ ຫລ  ບ ື່         ຄ  ອິສຣາເອນ ຜ ໍ້ ບ ື່  ສດັຊ ື່         ນຳງ ຂ ໍ້ນ ໄປ ເທິງ ພ ເຂົຳ ສ ງ ທກຸ ໜື່ວຍ         ແລະ ກໍ້ອງ ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ 

ຂຽວ ສດົ ທກຸ ຕ ົໍ້ນ         ແລໍ້ວໄປ ຫລິໍ້ນ ຊ ໍ້ ຢ ື່ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         

7ເມ  ື່ອ ນຳງ ເຮັດ ເຊັື່ ນ ນີໍ້ ຈນົ ໝດົ ແລໍ້ວ         ເຮົຳ ກື່ຳວ ວື່ຳ         

‘ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ກບັ ມຳ ຫຳ ເຮົຳ’         ແຕື່ ນຳງ ກ  ບ ື່  ກບັ ມຳ         ແລະ ຢ ດາ ນໍ້ອງ ສຳວ ທີື່  ທ ລະ ຍດົ ນ ັໍ້ນ ກ  ເຫັນ         

8ແລະ ເຮົຳ 

ເຫັນ ວື່ຳ         ເພຳະ ເຫດ ທງັ ປວງ ທີື່  ອິສຣາເອນ ຜ ໍ້ ບ ື່  ສດັຊ ື່  ໄດໍ້ ລື່ວງ ປະເວນ ີນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ໄລື່ ນຳງ ໄປ ພໍ້ອມ 

ກບັ ໃຫໍ້ ໜງັສ  ຢື່ຳ ຮໍ້ຳງ         ແຕື່ ຢ ດາ ນໍ້ອງ ສຳວ ທີື່  ທ ລະ ຍດົ ນ ັໍ້ນ ກ  ບ ື່  ຢໍ້ຳນ ກວົ ເລີຍ         ນຳງ ກ  ກບັ ໄປ ຫລິໍ້ນ ຊ ໍ້ 

ດໍ້ວຍ         

9ຕ ື່  ມຳ ເພຳະ ກຳນ ແພດ ສະ ຍຳ ເປັນ ກຳນ ເບົຳ ແກື່ ນຳງ ຫລຳຍ         ນຳງ ກ  ເຮັດ ໃຫໍ້ ແຜື່ນດນິ ເປິ-

ເປ ໍ້ອນ ໄປ         ໂດຍ ໄປ ລື່ວງ ປະເວນ ີກບັ ສີ ລຳ ກບັ ລ  ຳຕ ົໍ້ນ ໄມ ໍ້         

10ເຖງິ ວື່ຳ ນຳງ ເຮັດ ໄປ ທງັ ໝດົ ເຊັື່ ນ ນີໍ້ ແລໍ້ວ         

ຢ ດາ ນໍ້ອງ ສຳວ ທີື່  ທ ລະ ຍດົ ຂອງ ນຳງ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້ ຖອຍຫລງັ ກບັ ມຳ ຫຳ ເຮົຳ ດໍ້ວຍ ສິໍ້ນ ສດຸ ໃຈ         ແຕື່ ທ  ຳທື່ຳ 

ເຮັດ ເປັນ ກບັ ມຳ”         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ         

11ແລໍ້ວ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ກບັ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ 

ວື່ຳ         “ອິສຣາເອນ ຜ ໍ້ ບ ື່  ສດັຊ ື່  ຍງັ ສະແດງ ຕວົ ວື່ຳ ມີ ຄວຳມ ຜິດ ໜໍ້ອຍ ກວື່ຳ ຢ ດາ ທີື່  ທ ລະ ຍດົ          
12ຈ ົື່ງ ໄປ ປະກຳດ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ໄປ ທຳງ ເໜ ອ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ‘ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ອິສຣາເອນ 

ຜ ໍ້ ບ ື່  ສດັຊ ື່  ເອີຍ         ກບັ ມຳ ເຖດີ         ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ໃຫໍ້ ຄວຳມ ຮໍ້ຳຍ ຂອງ ເຮົຳ ສວມ ທບັ ເຈົໍ້ຳ         ເພຳະ ເຮົຳ ປະກອບ 

ດໍ້ວຍ ພຣະກະລນຸຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ         ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ຮໍ້ຳຍ ເປັນນດິ         

13ພຽງ ແຕື່ ຍອມຮບັ 

ຄວຳມ ຊ ົື່ວຊໍ້ຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ລະເມດີ ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ທຽວ ເອົຳ-

ໃຈ ພະ ອ ື່ ນ ທີື່ ຢ ື່ ກໍ້ອງ ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ ຂຽວ ສດົ ທກຸ ຕ ົໍ້ນ         ແລະ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຊ ື່ ອ ຟງັສຽງ ຂອງ ເຮົຳ’”         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 
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ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ          

14ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ລ ກ ຫລຳນ ທີື່  ບ ື່  ສດັຊ ື່  ເອີຍ         ກບັ ມຳ ເຖດີ         ເພຳະ ເຮົຳ ແຕື່ງງຳນ ກບັ 

ເຈົໍ້ຳ ແລໍ້ວ         ເຮົຳ ຈະ ຮບັ ເຈົໍ້ຳ ຈຳກ ເມ  ອງ ລະ ຄນົ         ແລະ ຈຳກ ຄອບຄວົ ລະ ສອງ ຄນົ         ແລະ ເຮົຳ ຈະ ນ  ຳ ເຈົໍ້ຳ 

ມຳ ເຖງິ ຊີໂອນ         

15ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ລໍ້ຽງ ແກະ ຄນົ ທີື່  ພ ໃຈ ເຮົຳ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ         ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ຈະ ລໍ້ຽງ ເຈົໍ້ຳ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຮ ໍ້         

ແລະ ຄວຳມ ເຂົໍ້ຳໃຈ         

16ຕ ື່  ມຳ ເມ  ື່ອ ເຈົໍ້ຳ ທະວ ີ         ແລະ ເພີື່ ມ ຂ ໍ້ນ ໃນ ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ”         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ 

ວື່ຳ         “ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ ບ ື່  ກື່ຳວ ອີກ ວື່ຳ         ‘ຫີບ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ ແຫື່ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ’         ເລ ື່ ອງ ນີໍ້ ຈະ 

ບ ື່  ມີ ຂ ໍ້ນ ໃນ ໃຈ         ບ ື່  ມີ ໃຜ ລະນ ກ ເຖງິ         ບ ື່  ມີ ໃຜ ນ ກ ເຖງິ         ຈະ ບ ື່  ເຮັດ ອີກ ເລີຍ         

17ໃນ ເທ ື່ ອ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ 

ເອີໍ້ນ ກງຸ ເຢຣ ຊາເລັມ ວື່ຳ         ເປັນ ພຣະທີື່ ນ ັື່ງ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ບນັດຳ ປະຊຳຊຳດ ຈະ ຮວບ-

ຮວມ ກນັ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ຫຳ ພຣະນຳມ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໃນ ກງຸ ເຢຣ ຊາເລັມ          ແລະ ຈະ ບ ື່  ຕດິຕຳມ ໃຈ ອນັ 

ຊ ົື່ວ ຂອງ ຕນົ         ແລະ ແຂງ ກະດໍ້ຳງ ອີກ ຕ ື່  ໄປ         

18ໃນ ສະໄໝ ນ ັໍ້ນ         ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ຢ ດາ ຈະ ຍື່ຳງ ມຳ ກບັ 

ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ອິສຣາເອນ          ພວກ ເຂົຳ ທງັ ສອງ ຈະ ຮື່ວມ ກນັ ມຳ ຈຳກ ແຜື່ນດນິ ຝື່ຳຍ ເໜ ອ         ມຳ ຍງັ 

ແຜື່ນດນິ ຊ ື່ ງ ເຮົຳ ມອບ ໃຫໍ້ ແກື່ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ເປັນ ມ ລະດກົ          
19ແຕື່ ເຮົຳ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ‘ເຮົຳ ຈະ ຕ ັໍ້ງ ເຈົໍ້ຳ ໄວໍ້ ທື່ຳມກຳງ ບດຸ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ເຮົຳ ຢື່ຳງໃດ ດ ີ         ແລະ ໃຫໍ້ 

ແຜື່ນດນິ ທີື່  ປຳດຖະໜຳ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ         ເປັນ ມ ລະດກົ ທີື່  ສວຍ ງຳມ ທີື່  ສດຸ ໃນ ບນັດຳ ປະຊຳຊຳດ’         ແລະ ເຮົຳ 

ກື່ຳວ ວື່ຳ         ‘ເຈົໍ້ຳ ຈະ ເອີໍ້ນ ເຮົຳ ວື່ຳ         ພຣະບດິາ ຂອງ ຂໍ້ຳພະອງົ         ແລະ ຈະ ບ ື່  ຖອຍຫລງັ ກບັ ຈຳກ ກຳນ ຕດິ-

ຕຳມ ເຮົຳ’”          

ການສາລະພາບຄວາມຜິດບາບ 
20ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ເຊ ໍ້ອສຳຍ ອິສຣາເອນ ເອີຍ         ແນື່ນອນ         ເມຍ ທ ລະ ຍດົ ຖິໍ້ມ ຜວົ ຂອງ 

ນຳງ ສນັໃດ         ເຈົໍ້ຳ ກ  ໄດໍ້ ທ ລະ ຍດົ ຕ ື່  ເຮົຳ ສນັນ ັໍ້ນ”         

21ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຍນິ ສຽງ ມຳ ຈຳກ ບື່ອນ ສ ງ         ເປັນ ສຽງ 

ຮໍ້ອງໄຫໍ້         ແລະ ສຽງ ອໍ້ອນວອນ ຂອງ ບດຸ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ອິສຣາເອນ          ເພຳະ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້-

ກຳນ ດ  ຳເນນີ ຊວີດິ ຂອງ ຕນົ ເສຍ ແລໍ້ວ         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ລ ມ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ຕນົ ເສຍ          

 22 “ບນັດຳບດຸທີື່ ບ ື່ ສດັຊ ື່ ເອີຍ ຈ ົື່ງກບັມຳເຖດີ 

   ເຮົຳຈະຮກັສຳຄວຳມບ ື່ ສດັຊ ື່ ຂອງເຈົໍ້ຳໃຫໍ້ຫຳຍດ”ີ 

  “ເບິື່ ງແມ ຂໍ້ຳພະອງົທງັຫລຳຍມຳຫຳພຣະອງົແລໍ້ວ 

   ເພຳະພຣະອງົຊງົເປັນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງຂໍ້ຳພະອງົ 

 23 ແທໍ້ຈງິຄວຳມຫວງັໃຈວື່ຳຈະໄດໍ້ຄວຳມພ ົໍ້ນຈຳກໂນນພ  

   ແລະຈຳກພ ເຂົຳຫລຳຍໜື່ວຍກ ເປັນກຳນບ ື່ ມປີະໂຫຍດ 

  ແທໍ້ຈງິຄວຳມພ ົໍ້ນຂອງ ອິສຣາເອນ ນ ັໍ້ນ 

   ຢ ື່ໃນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງເຮົຳ 

 24 ແຕື່ວື່ຳສິື່ ງທີື່ ໜໍ້ຳອບັອຳຍນ ັໍ້ນໄດໍ້ກດັກນິສິື່ ງທງັປວງທີື່ ບນັພະບ ລດຸຂອງເຮົຳ 

   ໄດໍ້ລງົແຮງເຮັດໄວໍ້ຕ ັ ໍ້ງແຕື່ເຮົຳຍງັເປັນເດັກນໍ້ອຍຢ ື່ 

  ຄ ຝ ງແກະ ຝ ງງວົ ລ ກຊຳຍ 

   ແລະບດຸສຳວທງັຫລຳຍຂອງພວກເຂົຳ 
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 25 ໃຫໍ້ເຮົຳນອນລງົຈມົໃນຄວຳມອບັອຳຍຂອງເຮົຳ ແລະໃຫໍ້ຄວຳມອບັອຳຍຄມຸເຮົຳໄວໍ້ 

   ເພຳະເຮົຳໄດໍ້ເຮັດບຳບຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງເຮົຳ 

  ທງັຕວົເຮົຳ ແລະບນັພະບ ລດຸຂອງເຮົຳ ຕ ັໍ້ງແຕື່ເຮົຳເປັນໜຸື່ມຢ ື່ຈນົທກຸມ  ໍ້ນີໍ້ 

ບົດທີ 4 
ພຣະຜ ້ເປັນເຈົ້າຊົງເອີ້ນໃຫ້ປູ່ຽນໃຈໃໝູ່ 

 1 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົກື່ຳວວື່ຳ, 

   “ປະຊຳຊນົ ອິສຣາເອນ ເອີຍ ຖໍ້ຳພວກເຈົໍ້ຳຢຳກຈະກບັຄ ນມຳ 

  ກ ຈ ົື່ງກບັມຳຫຳເຮົຳເທີໍ້ນ 

   ໃຫໍ້ຖິໍ້ມຮ ບເຄົຳລບົທີື່ ເຮົຳກຽດຊງັນ ັໍ້ນເສຍ 

  ແລະຢື່ຳໜີຫື່ຳງຈຳກເຮົຳໄປ. 

 2 ຖໍ້ຳພວກເຈົໍ້ຳສຳບຳນໃນນຳມຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຜ ໍ້ມຊີວີດິຢ ື່ດ ໍ້ວຍຄວຳມຈງິ 

   ຄວຳມຍດຸຕທິ  ຳ ແລະຄວຳມສດັຊ ື່ 

  ຊຳດທງັປວງກ ຈະອໍ້ອນວອນໃຫໍ້ເຮົຳອວຍພອນພວກເຂົຳ 

   ແລະພວກເຂົຳທງັຫລຳຍກ ຈະສນັລະເສີນເຮົຳ.” 

 3 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົກື່ຳວຕ ື່ ຊຳວ ຢ ດາ ແລະຊຳວ ເຢຣ ຊາເລັມ ວື່ຳ, 

   “ຈ ົື່ງໄຖນຳເຮ ໍ້ອຂອງເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳຫວື່ຳນເມດັເຂົໍ້ຳລງົໃນກ ໜຳມ. 

 4 ຊຳວ ຢ ດາ ແລະ ເຢຣ ຊາເລັມ ເອີຍ 

   ຈ ົື່ງຮກັສຳຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳທີື່ ເຈົໍ້ຳມຕີ ື່ ເຮົຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງເຈົໍ້ຳ 

  ແລະຈ ົື່ງມອບຈດິໃຈຂອງເຈົໍ້ຳໃຫໍ້ແກື່ເຮົຳ 

   ຢໍ້ຳນວື່ຳຄວຳມຄຽດຮໍ້ຳຍຂອງເຮົຳຈະເຜົຳໄໝໍ້ເໝ ອນໄຟ 

  ເນ ື່ ອງຈຳກຄວຳມຊ ົື່ວທີື່ ພວກເຈົໍ້ຳໄດໍ້ເຮັດ 

   ໄຟນ ັໍ້ນຈະເຜົຳໄໝໍ້ແລະຈະບ ື່ ມໃີຜມອດໄດໍ້. 

ຊາວຢ ດາຖືກບຸກລຸກ 
 5 ຈ ົື່ງເປົື່ ຳແກໃຫໍ້ດງັໄປທົື່ວປະເທດ 

   ໃຫໍ້ຮ ໍ້ອງສຽງດງັຊດັແຈ ໍ້ງ 

  ເພ ື່ ອບອກປະຊຳຊນົ ຢ ດາ ແລະ ເຢຣ ຊາເລັມ  

   ແລື່ນເຂົໍ້ຳໄປໃນເມ  ອງທີື່ ມປີໍ້ອມປໍ້ອງກນັ. 

 6 ໃຫໍ້ຍກົທງຸມຸ ື່ງໜໍ້ຳໄປຍງັເມ  ອງ ຊີໂອນ  

   ຈ ົື່ງແລື່ນໄປໃຫໍ້ພ ົໍ້ນ ຢື່ຳຊໍ້ຳຢ ື່ 

  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະນ  ຳເອົຳຄວຳມຮໍ້ຳຍ 

   ແລະກຳນທ  ຳລຳຍອນັຍິື່ ງໃຫຍື່ມຳຈຳກທຳງເໜ ອ. 

 7 ສິງໂຕໄດໍ້ອອກມຳຈຳກບື່ອນລີໍ້ຊໍ້ອນຂອງມນັແລໍ້ວ 
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   ຜ ໍ້ທ  ຳລຳຍນຳໆ ຊຳດໄດໍ້ຍື່ຳງອອກມຳຈຳກບື່ອນຂອງມນັ 

  ເພ ື່ ອທ  ຳລຳຍຊຳວ ຢ ດາ ໃຫໍ້ໝດົສິໍ້ນໄປ 

   ຫວົເມ  ອງທງັຫລຳຍຂອງຊຳວ ຢ ດາ ຈະເພພງັຮໍ້ຳງເປົື່ ຳ 

  ແລະຈະບ ື່ ມໃີຜອຳໄສຢ ື່ໃນເມ  ອງເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ. 

 8 ດໍ້ວຍເຫດນີໍ້ ຈ ົື່ງນຸື່ງເຄ ື່ ອງໄວໍ້ທກຸ ແລະຮໍ້ອງໄຫໍ້ຄວນຄຳງ 

   ເພຳະວື່ຳພຣະພິໂລດອນັຮນຸແຮງຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

  ບ ື່ ໄດໍ້ຫນັໜີໄປຈຳກຊຳວ ຢ ດາ ເລີຍ.” 
9ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ຕ ື່  ມຳ ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ທງັ ກະສດັ ແລະ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຈະ ໝດົ ກ  ຳລງັ ໃຈ         

ບນັດຳ ປະໂລຫິດ ຈະ ຕກົ ອກົ ຕກົໃຈ         ແລະ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ກ  ຈະ ອດັສະຈນັ ໃຈ”          
10ແລໍ້ວ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ທ ນ ວື່ຳ         “ຂໍ້ຳ ແຕື່ ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພຣະອງົ ຊງົ ຫລອກ ລວງ ຊນົ ຊຳດ ນີໍ້         

ແລະ ກງຸ ເຢຣ ຊາເລັມ ວື່ຳ         ‘ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ ຢ ື່ ເຢັນ ເປັນ ສກຸ’         ແຕື່ ທີື່  ຈງິ ດຳບ ໄດໍ້ ມຳ ເຖງິ ຊວີດິ ຂອງ 

ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ”          
11“ໃນ ເທ ື່ ອ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ກື່ຳວ ແກື່ ຊນົ ຊຳດ ນີໍ້         ແລະ ແກື່ ກງຸ ເຢຣ ຊາເລັມ ວື່ຳ         ‘ລມົ ຮໍ້ອນ ຈຳກ 

ບື່ອນ ສ ງ ໃນ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ທລຸະກນັດຳນ ພດັ ມຳສ ື່ ບດຸ ສຳວ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ເຮົຳ         ບ ື່  ແມ ື່ນ ຈະ ມຳ ຝດັ         

ຫລ  ມຳ ຊ  ຳລະ         

12ກະແສ ລມົ ທີື່  ແຮງ ຈະ ພດັ ມຳ ຈຳກ ທີື່  ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ມຳສ ື່ ເຮົຳ         ບດັ ນີໍ້ ເຮົຳ ຈະ ກື່ຳວ ຄ  ຳ ຕດັ-

ສິນ ຕ ື່  ພວກ ເຂົຳ’         

13ເບິື່ ງ ແມ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຂ ໍ້ນ ມຳ ເໝ ອນ ເມກ         ລດົ ຮບົ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ເໝ ອນ ລມົ 

ບໍ້ຳໝ          ມ ໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ໄວ ຍິື່ ງ ກວື່ຳ ນກົ ອິນ ຊ ີ         ວບິດັ ແກື່ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ         ເພຳະວື່ຳ ເຮົຳ 

ຈະ ຕໍ້ອງ ຈບິຫຳຍ         

14ກງຸ ເຢຣ ຊາເລັມ ເອີຍ         ຈ ົື່ງ ລໍ້ຳງ ຈດິໃຈ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຈຳກ ຄວຳມ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ         

ເພ ື່ ອ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ລອດ ພົໍ້ນ ໄດໍ້         ຄວຳມ ຄິດ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ຈະ ສິງ ຢ ື່ ໃນ ໃຈ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ດນົ ຈກັ ເທົື່ ຳໃດ         

15ເພຳະວື່ຳ ມີ ສຽງ ປະກຳດ ມຳ ຈຳກ ເມ  ອງ ດານ          ແລະ ໂຄສະນຳ ຄວຳມ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ຈຳກ ພ ເຂົຳ ເອຟຣາ-
ຢິມ         

16ຈ ົື່ງ ກື່ຳວ ແກື່ ບນັດຳ ປະຊຳຊຳດ         ເບິື່ ງ ແມ         ຈ ົື່ງ ໂຄສະນຳ ແກື່ ກງຸ ເຢຣ ຊາເລັມ ວື່ຳ         ບນັດຳ ຜ ໍ້ 

ອໍ້ອມ ມຳ ຈຳກ ແຜື່ນດນິ ໄກ         ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ໂຫື່ ຮໍ້ອງ ເຂົໍ້ຳ ໃສື່ ຫວົ ເມ  ອງ ຢ ດາ         

17ພວກ ເຂົຳ ທງັ-

ຫລຳຍ ອໍ້ອມ ຢ ດາ ໄວໍ້ ເໝ ອນ ກບັ ຜ ໍ້ ເບິື່ ງແຍງ ເຝົໍ້ຳ ນຳ         ເພຳະວື່ຳ ຢ ດາ ໄດໍ້ ກະບດົ ຕ ື່  ເຮົຳ”         ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ         

18“ກຳນ ດ  ຳເນນີ ຊວີດິ         ແລະ ກຳນ ກະທ  ຳ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ນ  ຳ 

ເລ ື່ ອງ ນີໍ້ ມຳ ເໜ ອ ເຈົໍ້ຳ         ນີໍ້ ແຫລະ ເປັນ ຜນົ ແຫື່ງ ຄວຳມ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ເພຳະ ມນັ ຂມົຂ ື່ ນ         ເພຳະ ມນັ 

ມຳ ເຖງິ ຈດິໃຈ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ທນັທີ ທນັໃດ”          

ເຢເຣມີຢາຮ້ອງຄາງເລື່ອງຢ ດາ 
19ແສນ ລະ ທມົ         ແສນ ລະ ທມົ         ຂໍ້ອຍ ກ  ບດິ ຕວົ ດໍ້ວຍ ຄວຳມເຈບັ ປວດ         ໂອ         ຝຳ ດວງ ໃຈ ຂອງ ຂໍ້ອຍ 

ເອີຍ         ຈດິໃຈ ຂອງ ຂໍ້ອຍ ກ  ວຸໍ້ນວຳຍ         ຂໍ້ອຍ ຈະ ຢ ື່ ເສີຍ ໆ ບ ື່  ໄດໍ້         ເພຳະ ຈດິໃຈ ຂໍ້ອຍ ໄດໍ້ ຍນິ ສຽງ ເຂົຳ ສດັ         

ສຽງ ປກຸ ຂອງ ສງົຄຳມ         

20ກຳນ ປະກຳດ ເລ ື່ ອງ ຄວຳມ ຈບິຫຳຍ ໄລື່ ຕດິຕຳມ ຄວຳມ ຈບິຫຳຍ         ແຜື່ນດນິ 

ທງັ ໝດົ ກ  ຖ ກ ຖິໍ້ມ ຮໍ້ຳງ         ບນັດຳ ເຕັນ ຂອງ ຂໍ້ອຍ ກ  ຖ ກ ທ  ຳລຳຍ ໄປ ໂດຍ ໄວ         ມ ື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ຂໍ້ອຍ 

ກ  ໝດົ ໄປ ໃນ ບດັ ດຽວ         

21ຂໍ້ອຍ ຈະ ຕໍ້ອງ ເບິື່ ງ ທງຸ         ແລະ ຟງັສຽງ ເຂົຳ ສດັ ດນົ ຈກັ ເທົື່ ຳໃດ          
22“ເພຳະ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ເຮົຳ ໂງ ື່ ຈ ໍ້ຳ         ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ບ ື່  ຮ ໍ້ຈກັ ເຮົຳ         ພວກ ເຂົຳ ເປັນ ລ ກ ຫລຳນ 
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ທີື່  ໂງ ື່ ຈ ໍ້ຳ         ພວກ ເຂົຳ ບ ື່  ມີ ຄວຳມ ເຂົໍ້ຳໃຈ         ພວກ ເຂົຳ ເຮັດ ຄວຳມ ຊ ົື່ວ ເກັື່ງ         ແຕື່ ບ ື່  ເຂົໍ້ຳໃຈ ທີື່  ຈະ ເຮັດ ດ”ີ         

23ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເບິື່ ງ ພ ໍ້ນ ທີື່  ໂລກ         ແລະ ເບິື່ ງ ແມ         ເປັນ ທີື່  ຮໍ້ຳງ ແລະ ວື່ຳງ ເປົື່ ຳ ເສຍ         ແລະ ເບິື່ ງ ຟໍ້ຳ ສະຫວນັ         

ໃນ ນ ັໍ້ນ ກ  ບ ື່  ມີ ຄວຳມ ສະຫວື່ຳງ         

24ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເບິື່ ງ ພ ເຂົຳ         ເບິື່ ງ ແມ         ມນັ ກ  ຳລງັ ສ ັື່ນ ຢ ື່         ບນັດຳ ໂນນ ພ  ກ  

ແກວື່ງ ໄປ ແກວື່ງ ມຳ         

25ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເບິື່ ງ         ແລະ ເບິື່ ງ ແມ         ບ ື່  ມີ ມະນດຸ ເລີຍ         ນກົ ທງັ ປວງ ແຫື່ງ ທໍ້ອງຟໍ້ຳ 

ອຳກຳດ ໄດໍ້ ໜີ ໄປ ແລໍ້ວ         

26ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເບິື່ ງ         ແລະ ເບິື່ ງ ແມ         ຮ ົໍ້ວ ສວນ         ຫລ  ໄຮື່ນຳ ຕຳກໍ້ຳ ກ  ເປັນ ຖິື່ ນ 

ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ         ແລະ ຫວົ ເມ  ອງ ທງັ ໝດົ ກ  ຫກັ ພງັ ໄປ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຕ ື່  ພຣະພິໂລດ 

ອນັ ຮໍ້ອນ ແຮງ ຂອງ ພຣະອງົ         

27ເພຳະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         “ແຜື່ນດນິ ທງັ ໝດົ ຈະ ເປັນ 

ບື່ອນ ຮໍ້ຳງ         ເຖງິ ປຳນ ນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ກ  ຍງັ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເຖງິ ອະວະສຳນ ເທ ື່ ອ         

28ເພຳະ ເລ ື່ ອງ ນີໍ້ ໂລກ ຈະ ໄວໍ້ 

ທກຸ         ແລະ ຟໍ້ຳ ສະຫວນັ ເບ ໍ້ອງ ເທິງ ຈະ ດ  ຳ ມ ດ         ເພຳະ ເຮົຳ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ຄ  ຳ ເວົໍ້ຳ ແລໍ້ວ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ໝຳຍ ໃຈ ໄວໍ້ 

ແລໍ້ວ         ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ປື່ຽນ ໃຈ         ຫລ  ຖອຍຫລງັ ກບັ         

29ເມ  ື່ອ ໄດໍ້ ຍນິ ສຽງ ທະຫຳນ ມ ໍ້ຳ         ແລະ ນກັ ທະນ          ຊຳວ 

ເມ  ອງ ທງັ ໝດົ ກ  ຈະ ໜີ ໄປ         ພວກ ເຂົຳ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ຢ ື່ ໃນ ພຸື່ມໄມ ໍ້         ແລະ ໄຕື່ ປີນ ໄປ ທື່ຳມກຳງ ສີ ລຳ         ຫວົ ເມ  ອງ 

ທກຸ ແຫື່ງ ກ  ຖ ກ ປະ ຖິໍ້ມ         ແລະ ບ ື່  ມີ ມະນດຸ ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ເມ  ອງ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ເລີຍ         

30ເຈົໍ້ຳ ຜ ໍ້ ທີື່  ຖ ກ ຖິໍ້ມ ຮໍ້ຳງ ເອີຍ         

ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ແຕື່ງ ຕວົ ສແີດງ ນ ັໍ້ນ ເຈົໍ້ຳ ເຮັດ ຫຍງັ ກນັ         ແລະ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ປະດບັ ຕວົ ດໍ້ວຍ ເຄ ື່ ອງ ເອໍ້ ທອງຄ  ຳ         ທີື່  ເຈົໍ້ຳ 

ຂະຫຍຳຍ ດວງ ຕຳ ໃຫໍ້ ກວໍ້ຳງ ດໍ້ວຍ ແຕໍ້ມ ສີ                  ເຈົໍ້ຳ ແຕື່ງ ຕວົ ໃຫໍ້ ງຳມ ເຮັດ ຫຍງັ         ຄນົ ຮກັ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຈະ 

ໝິື່ ນປະໝຳດ ເຈົໍ້ຳ         ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ ສະແຫວງຫຳ ຊວີດິ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

31ເພຳະ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຍນິ ສຽງ ຄ  

ກບັ ສຽງ ຜ ໍ້ຍງິ ເກດີ ລ ກ ຮໍ້ອງ ແສນ ເຈບັ ປວດ ຄ  ກບັ ຈະ ເກດີ ລ ກ ຫວົປີ         ສຽງ ຮໍ້ອງ ແຫື່ງ ບດຸ ສຳວ ຊີໂອນ 

ນ ັໍ້ນ         ແທບ ຈະ ຂຳດໃຈ         ຢຽດ ມ  ຂອງ ນຳງ ອອກ ຮໍ້ອງ ວື່ຳ         ‘ວບິດັ ແກື່ ຂໍ້ອຍ         ຈດິໃຈ ຂໍ້ອຍ ກ  ອື່ອນເພຍ ຢ ື່ 

ເພຳະ ເຫດ ຜ ໍ້ ຂໍ້ຳ ຄນົ’”          

ບົດທີ 5 
ຄວາມບາບຂອງຢ ດາ ຄືການປະພຶດຊົ່ວຮ້າຍ 

1“ຈ ົື່ງ ແລື່ນ ໄປ ແລື່ນ ມຳ ຢ ື່ ໃນ ຖະໜນົ ກງຸ ເຢຣ ຊາເລັມ          ບດັ ນີໍ້         ຈ ົື່ງ ເບິື່ ງ         ແລະ ຮ ໍ້ຈກັ         ຈ ົື່ງ ຄ ົໍ້ນ ຕຳມ 

ເມ  ອງ ເບິື່ ງ ວື່ຳ         ຈະ ຫຳ ມະນດຸ ຈກັ ຄນົ ໜ ື່ ງ ໄດໍ້ ຫລ  ບ ື່         ຄ  ຄນົ ທີື່  ເຮັດ ກຳນ ຍດຸຕ ິທ  ຳ         ແລະ ສະແຫວງຫຳ 

ຄວຳມ ຈງິ         ເພ ື່ ອ ເຮົຳ ຈະ ໄດໍ້ ອະໄພໂທດ ໃຫໍ້ ແກື່ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ         

2ເຖງິ ແມ ື່ນ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ກື່ຳວ ວື່ຳ         

‘ຕຳບໃດ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ພຣະຊນົ ຢ ື່’         ພວກ ເຂົຳ ກ  ຍງັ ປະຕຍິຳນ ບ ື່  ຈງິ ຢື່ຳງ ແນື່ນອນ”         

3ຂໍ້ຳ ແດື່ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພຣະເນດ ຂອງ ພຣະອງົ ຊງົ ຫຳ ຄວຳມ ຈງິ ບ ື່  ແມ ື່ນ ບ          ພຣະອງົ ຊງົ ຂໍ້ຽນ ຕ ີພວກ ເຂົຳ         

ແຕື່ ພວກ ເຂົຳ ກ  ບ ື່  ຮ ໍ້ສ ກ ສ  ຳນ ກ         ພຣະອງົ ຊງົ ລໍ້ຳງຜຳນ ພວກ ເຂົຳ         ແຕື່ ພວກ ເຂົຳ ປະຕເິສດ ບ ື່  ຍອມ ດ ີ

ຂ ໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ໜໍ້ຳ ຂອງ ຕນົ ແຂງ ກະດໍ້ຳງ         ປຳກ ແຂງ ກະດໍ້ຳງ ຍິື່ ງ ກວື່ຳ ຫີນ         ພວກ ເຂົຳ 

ປະຕເິສດ ບ ື່  ຍອມ ກບັ ໃຈ          
4ແລໍ້ວ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ທ ນ ວື່ຳ         “ແນື່ນອນ ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເປັນ ແຕື່ ຜ ໍ້ ນໍ້ອຍ         ເຂົຳເຈົໍ້ຳ ໂງ ື່ ຈ ໍ້ຳ         ເພຳະ ບ ື່  ຮ ໍ້-

ຈກັ ເສັໍ້ນທຳງ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ບ ື່  ຮ ໍ້ຈກັ ຄ  ຳ ຕດັສິນ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ຕນົ         

5ຂໍ້ຳພະອງົ ຈະ ໄປ 

ຫຳ ພວກ ຜ ໍ້ ໃຫຍື່         ແລະ ຈະ ເວົໍ້ຳ ກບັ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ         ເພຳະ ພວກ ເຂົຳ ຮ ໍ້ຈກັ ເສັໍ້ນທຳງ ຂອງ ພຣະ-
ຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ຮ ໍ້ຈກັ ຄ  ຳ ຕດັສິນ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ຕນົ”         ແຕື່ ພວກ ເຂົຳ ທກຸ ຄນົ ກ  ໄດໍ້ ຫກັ ແອກ 
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ເສຍ         ໄດໍ້ ລະເມດີ ພນັທະ ສນັຍຳ ເສຍ         

6ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ໂຕ ສິງ ຈຳກ ປື່ຳ ຈະ ມຳ ສງັຫຳນ ພວກ ເຂົຳ         ໝຳ 

ປື່ຳ ແຫື່ງ ຕອນ ຄ  ື່ຳ ຈະ ທ  ຳລຳຍ ພວກ ເຂົຳ         ເສ ອ ດຳວ ຈະ ເຝົໍ້ຳ ຫວົ ເມ  ອງ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ທກຸ 

ຄນົ ທີື່  ໄປ ຈຳກ ເມ  ອງ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ຈະ ຖ ກ ຈກີ ເປັນ ຕື່ອນ ໆ         ເພຳະວື່ຳ ຄວຳມ ລະເມດີ ຂອງ ຕນົ ກ  ຫລວງ-

ຫລຳຍ         ກຳນ ບ ື່  ສດັຊ ື່  ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ກ  ໃຫຍື່ ຫລຳຍ         ຄວຳມ ບຳບ ຂອງ ຢ ດາ          ຄ  ກຳນ ລື່ວງ ປະເວນ ີ         
7“ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ອະໄພ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຢື່ຳງໃດ         ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ປະ ຖິໍ້ມ ເຮົຳ ແລໍ້ວ         ແລະ ໄດໍ້ ອໍ້ຳງ ຜ ໍ້ ທີື່  

ບ ື່  ແມ ື່ນ ພະ ໃນ ກຳນ ເຮັດ ປະຕຍິຳນ         ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ລໍ້ຽງ ພວກ ເຂົຳ ໃຫໍ້ ອີື່ ມ         ພວກ ເຂົຳ ກ  ເຮັດ ກຳນ ລື່ວງ ປະ-

ເວນ ີ        ແລໍ້ວ ກ  ຍກົ ຂະບວນ ກນັ ໄປ ທີື່  ເຮ ອນ ຂອງ ຍງິ ບ ື່  ຊ ື່ ສດັ         

8ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ເໝ ອນ ກບັ ມ ໍ້ຳ ທີື່  ກນິ 

ອີື່ ມ ໃນ ຕອນ ເຊົໍ້ຳ         ທກຸ ຄນົ ກ  ຮໍ້ອງຫຳ ເມຍ ຂອງ ເພ ື່ ອນ ບໍ້ຳນ”         

9ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ເພຳະ ສິື່ ງ 

ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ລງົໂທດ ພວກ ເຂົຳ ບ          ແລະ ຈດິໃຈ ເຮົຳ ບ ື່  ຄວນ ທີື່  ຈະ ແກໍ້ແຄໍ້ນ ປະຊຳຊຳດ ທີື່  ເປັນ 

ແບບ ນີໍ້ ບ           

ຄວາມບາບຂອງຢ ດາ ຄືການຂາດຄວາມເຄົາລົບ 
10ຂ ໍ້ນ ໄປ ຕຳມ ກ  ຳແພງ ຂອງ ມນັ         ແລະ ທ  ຳລຳຍ ເສຍ         ແຕື່ ຢື່ຳ ໄປ ເຖງິ ອະວະສຳນ ເລີຍ         ເອົຳ ກິື່ ງ 

ກໍ້ຳນຂອງ ມນັ ອອກ         ເພຳະ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ແມ ື່ນ ເປັນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

11ເພຳະ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ອິສຣາ-
ເອນ          ແລະ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ຢ ດາ ໄດໍ້ ທ ລະ ຍດົ ຕ ື່  ເຮົຳ ແລໍ້ວ”         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ          

12ພວກ ເຂົຳ ເວົໍ້ຳ ຂີໍ້ ຕວົະ ໃນ ເລ ື່ ອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ພຣະອງົ ບ ື່  ໄດໍ້ ຊງົ ກະທ  ຳ 

ປະກຳນ ໃດ         ບ ື່  ມກີຳນ ຮໍ້ຳຍ ອນັ ໃດ ຈະ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ແກື່ ເຮົຳ         ເຮົຳ ກ  ຈະ ບ ື່  ເຫັນ ດຳບ         ຫລ  ກຳນ ອ ດຫິວ ອຳ-

ຫຳນ         

13ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ກ  ຈະ ເປັນ ແຕື່ ລມົ         ພຣະທ  ຳ ບ ື່  ມີ ໃນ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ຂ  ໃຫໍ້ ເປັນ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ແກື່ 

ເຂົຳ ເຖດີ”          
14ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຈອມ ໂຍທຳ ຈ ື່ງ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         “ເພຳະ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ 

ກື່ຳວ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້         ເບິື່ ງ ແມ         ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ຂອງ ເຮົຳ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ປຳກ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ເປັນ ໄຟ         

ແລະ ຊນົ ຊຳດ ນີໍ້ ເປັນ ຟ ນ         ໄຟ ນ ັໍ້ນ ຈະ ເຜົຳ ຜຳນ ພວກ ເຂົຳ ເສຍ         

15ເບິື່ ງ ແມ         ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ອິສຣາ-
ເອນ ເອີຍ         ເຮົຳ ຈະ ນ  ຳ ປະຊຳຊຳດ ຈຳກ ແດນ ໄກ ມຳ ສ ໍ້ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ”         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ 

ແຫລະ         “ເປັນ ປະຊຳຊຳດ ທີື່  ມີ ອ  ຳນຳດ ໃຫຍື່ ໂຕ         ເປັນ ປະຊຳຊຳດ ດ ກ ດ  ຳ ບນັ         ເປັນ ປະຊຳຊຳດ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ 

ບ ື່  ຮ ໍ້ ພຳສຳ ຂອງ ເຂົຳ         ເຂົຳ ຈະ ເວົໍ້ຳ ຫຍງັ ເຈົໍ້ຳ ກ  ບ ື່  ເຂົໍ້ຳໃຈ         

16ແຫລື່ງ ທະນ  ຂອງ ເຂົຳ ເໝ ອນ ອບຸ ໂມງ ເປີດ 

ອອກ         ພວກ ເຂົຳ ເປັນ ທະຫຳນ ທກຸ ຄນົ         

17ພວກ ເຂົຳ ຈະ ກນິ ສິື່ ງ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ກື່ຽວ ໄດໍ້         ແລະ ກນິ ອຳຫຳນ 

ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ເສຍ         ຊ ື່ ງ ລ ກ ຊຳຍ         ແລະ ບດຸ ສຳວ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຄວນ ຈະ ໄດໍ້ ກນິ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ກນິ ຝ ງ ແກະ ຝ ງ 

ງວົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ເສຍ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ກນິ ເຄ ອ ອະງ ຸື່ນ         ແລະ ຕ ົໍ້ນ ໝຳກເດ ື່ ອ ເທດ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ເສຍ         ພວກ ເຂົຳ 

ຈະ ທ  ຳລຳຍ ຕວົ ເມ  ອງ ທີື່  ມີ ປໍ້ອມ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ຊ ື່ ງ ເຈົໍ້ຳ ວຳງໃຈ ເສຍ ດໍ້ວຍ ດຳບ”          

ຄວາມບາບຂອງຢ ດາ ຄືຄວາມຊົ່ວຝູ່າຍຈິດວິນຍານ ແລະຝູ່າຍບ້ານເມືອງ 
18ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ເຖງິ ແມ ື່ນ ວື່ຳ ໃນ ວນັ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ກ  ຍງັ ບ ື່  ເຮັດ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ເຖງິ 

ອະວະສຳນ         

19ແລະ ຕ ື່  ມຳ ເມ  ື່ອ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ‘ເປັນ ຫຍງັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ 

ຂອງ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ຈ ື່ງ ເຮັດ ບນັດຳ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ແກື່ ເຮົຳ’         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ກື່ຳວ ແກື່ ເຂົຳ ວື່ຳ         ‘ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ປະ ຖິໍ້ມ 

ເຮົຳ ໄປ ບວົລະບດັ ພະ ຕື່ຳງ ດໍ້ຳວ ໃນ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ສນັໃດ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ໄປ ບວົລະບດັ ຄນົ ຕື່ຳງ 
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ຊຳດ ໃນ ແຜື່ນດນິ ຊ ື່ ງ ບ ື່  ແມ ື່ນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ສນັນ ັໍ້ນ’          

20ຈ ົື່ງ ປະກຳດ ຂ ໍ້ຄວຳມ ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້ ໃນ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ຢາໂຄບ          ແລະ ຈ ົື່ງ ໂຄສະນຳ ເລ ື່ ອງ ນີໍ້ ໃນ ຢ ດາ          

ວື່ຳ         

21ຊນົ ຊຳດ ທີື່  ໂງ ື່ ຈ ໍ້ຳ         ແລະ ຂຳດ ຄວຳມ ເຂົໍ້ຳໃຈ ເອີຍ         ຜ ໍ້ ມີ ຕຳ         ແຕື່ ເບິື່ ງ ບ ື່  ເຫັນ         ຜ ໍ້ ມີ ຫ          ແຕື່ ຟງັ ບ ື່  ໄດໍ້ 

ຍນິ         ຈ ົື່ງ ຟງັ ຂ ໍ້ຄວຳມ ນີໍ້”         

22ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         “ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ຢ ຳ ເກງ ເຮົຳ ບ          ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ຕວົ ສ ັື່ນ ຢ ື່ ຕ ື່ -

ໜໍ້ຳ ເຮົຳ ບ          ຄ  ເຮົຳ ຜ ໍ້ ວຳງ ກອງ ດນິຊຳຍ ໄວໍ້ ເປັນ ເຂດ ອໍ້ອມ ທະເລ         ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ກດີຂວຳງ ເປັນນດິ ບ ື່  ໃຫໍ້ 

ຜື່ຳນ ໄປ ໄດໍ້         ເຖງິ ວື່ຳ ຄ ໍ້ນ ຈະ ຊດັ         ກ  ເອົຳ ຊະນະ ບ ື່  ໄດໍ້         ແມ ື່ນ ຄ ໍ້ນ ຈະ ຄະນອງ         ກ  ຂໍ້ຳມ ໄປ ບ ື່  ໄດໍ້         

23ແຕື່ 

ຊນົ ຊຳດ ນີໍ້ ມໃີຈ ດ ໍ້ ດໍ້ຳນ         ແລະ ກະບດົ         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຫນັ ເຫ         ແລະ ຈຳກ ໄປ ເສຍ         

24ຂ ໍ້ຄວຳມ ນີໍ້ ບ ື່  ໄດໍ້ ຢ ື່ 

ໃນ ໃຈ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ວື່ຳ         ‘ບດັ ນີໍ້ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ຢ ຳ ເກງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຮົຳ         ຜ ໍ້ 

ຊງົ ປະທຳນ ຝນົ ຕຳມ ລະດ  ຂອງ ມນັ ຄ  ຝນົ ຕ ົໍ້ນ ລະດ          ແລະ ຝນົ ປຳຍ ລະດ          ແລະ ຊງົ ຮກັສຳ ອຳທິດ ທີື່  

ກ  ຳນດົ ກຳນ ກື່ຽວ ເຂົໍ້ຳ ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ແກື່ ເຮົຳ’         

25ຄວຳມ ຊ ົື່ວຊໍ້ຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ຫນັ ໄປ ເສຍ                  

ແລະ ບຳບ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ກ  ກນັ ສິື່ ງ ທີື່  ດ ີໄວໍ້ ເສຍ ຈຳກ ເຈົໍ້ຳ         

26ເພຳະ ທື່ຳມກຳງ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ເຮົຳ 

ຈະ ພບົ ຄນົ ຊ ົື່ວ         ພວກ ເຂົຳ ຄອຍ ຖໍ້ຳ ເໝ ອນ ຄນົ ດກັ ນກົ ລີໍ້ ຢ ື່         ພວກ ເຂົຳ ວຳງ ກບັ ໄວໍ້         ພວກ ເຂົຳ ດກັ ຈບັ 

ຄນົ         

27ເຮ ອນ ຂອງ ເຂົຳ ເຕັມ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຫລອກ ລວງ ເໝ ອນ ກບັ ຕຸໍ້ມ ທີື່  ມີ ນກົ ເຕັມ         ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         

ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ໃຫຍື່ ໂຕ         ແລະ ຮ ັື່ງມ ີ         

28ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ອໍ້ວນ ພີ ຈນົ ຕວົ ກໍ້ຽງ ດ ີ         ໃນ ເລ ື່ ອງ ກຳນ ເຮັດ ຄວຳມ 

ຊ ົື່ວ ແມ ື່ນ ພວກ ເຂົຳ ລ  ໍ້ຳ ໜໍ້ຳ         ພວກ ເຂົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ຕດັສິນ ຄະດ ີ        ຄ  ຄະດ ີຂອງ ລ ກ ກ  ຳພໍ້ຳ ພ ື່         ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຍດຸ-

ຕ ິທ  ຳ         ເຖງິ ປຳນ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ກ  ຈະເລີນ         ພວກ ເຂົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ປໍ້ອງ ກນັ ສິດທິ ຂອງ ຄນົ ຂດັ ສນົ”         

29ພຣະ-
ຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ເພຳະ ສິື່ ງ ນີໍ້ ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ລງົໂທດ ເຂົຳ ບ          ແລະ ບ ື່  ຄວນ ທີື່  ຈດິໃຈ ເຮົຳ ຈະ ແກໍ້ແຄໍ້ນ 

ປະຊຳຊຳດ ທີື່  ເປັນ ເຊັື່ ນ ນີໍ້ ບ          

30ສິື່ ງ ທີື່  ໜໍ້ຳ ຕກົໃຈ         ແລະ ໜໍ້ຳ ຢໍ້ຳນ ກວົ ໄດໍ້ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ໃນ ແຜື່ນດນິ ນີໍ້         

31ຄ  ຜ ໍ້ 

ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ໄດໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ບ ື່  ຈງິ         ແລະ ບນັດຳ ປະໂລຫິດ ກ  ປກົຄອງ ຕຳມ ກຳນ ຊີໍ້ ນິໍ້ວ ຂອງ 

ຕນົ         ແລະ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ເຮົຳ ມກັ ກຳນ ເຊັື່ ນ ນີໍ້         ແຕື່ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ ເຮັດ ຫຍງັ ເມ  ື່ອ ທີື່  ສດຸ ປຳຍ ມຳ 

ເຖງິ”          

ບົດທີ 6 
ຊາວອິສຣາເອນປະຖິ້ມທາງຂອງພຣະເຈົ້າ 

1ໂອ         ປະຊຳຊນົ ເບັນຢາມິນ ເອີຍ         ຈ ົື່ງ ລວມ ກນັ ໜີ ໄປ ຈຳກ ກຳງ ກງຸ ເຢຣ ຊາເລັມ          ຈ ົື່ງ ເປົື່ ຳ ເຂົຳ 

ສດັ ໃນ ເມ  ອງ ເຕໂກອາ          ແລະ ຍກົ ສນັຍຳນ ໄຟ ຂ ໍ້ນ ໄວໍ້ ເທິງ ເບັດ-ຮັກເຄເຣັມ          ເພຳະ ເຫດ ຮໍ້ຳຍ ໂຜື່ 

ອອກ ມຳ ຈຳກ ທິດເໜ ອ         ຄ  ກຳນ ທ  ຳລຳຍ ຢື່ຳງ ໃຫຍື່ ຫລວງ         

2ເຮົຳ ປຽບ ບດຸ ສຳວ ຂອງ ຊີໂອນ ເໝ ອນ 

ກບັ ສຳວ ງຳມ         ແຕື່ ກ  ຈະ ຖ ກ ທ  ຳລຳຍ         

3ຜ ໍ້ ລໍ້ຽງ ແກະ ພໍ້ອມ ກບັ ຝ ງ ແກະ ຈະ ມຳ ສ ໍ້ ນຳງ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຕ ັໍ້ງ 

ເຕັນ ອໍ້ອມ ນຳງ ໄວໍ້         ຕື່ຳງ ກ  ຈະ ຫຳ ກນິ ຢ ື່ ໃນ ບື່ອນ ຂອງ ມນັ          
4“ຈ ົື່ງ ຕຽມ ເຮັດ ສງົຄຳມ ກບັ ນຳງ         ລກຸຂ ໍ້ນ         ໃຫໍ້ ເຮົຳ ໂຈມ ຕ ີຕອນ ທື່ຽງ ວນັ”         “ວບິດັ ແກື່ ພວກ ເຮົຳ         

ເພຳະວື່ຳ ກຳງເວັນ ຄໍ້ອຍ ເສຍ ແລໍ້ວ         ເງຳົ ຂອງ ຕອນ ຄ  ື່ຳ ກ  ຍຳວ ອອກ ໄປ”         

5“ລກຸຂ ໍ້ນ         ໃຫໍ້ ເຮົຳ ເຂົໍ້ຳ ຕ ີ

ຕອນ ກຳງຄ ນ         ແລະ ທ  ຳລຳຍ ບນັດຳ ວງັ ຂອງ ນຳງ ເສຍ”         

6ເພຳະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈອມ ໂຍທຳ ກື່ຳວ 

ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ປ ໍ້ຳ ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ ຂອງ ນຳງ ລງົ         ຈ ົື່ງ ກ ື່  ກອງ ດນິ ໄວໍ້ ສ ໍ້ ກງຸ ເຢຣ ຊາເລັມ          ນີໍ້ ແຫລະ         ນະຄອນ ທີື່  
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ຕໍ້ອງ ຖ ກ ລງົໂທດ         ພຳຍ ໃນ ນຳງ ບ ື່  ມີ ຫຍງັ ນອກຈຳກ ກຳນບບີ ບງັຄບັ         

7ບ ື່  ນ  ໍ້ຳ ຍງັ ມີ ນ  ໍ້ຳ ເຢັນ ໃຫໍ້ ສນັໃດ         

ນຳງ ກ  ຍງັ ມີ ຄວຳມ ຊ ົື່ວ ໃຫໍ້ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ສນັນ ັໍ້ນ         ໄດໍ້ ຍນິ ເຖງິ ຄວຳມ ທຳລນຸ         ແລະ ກຳນ ທ  ຳລຳຍ ທີື່  ມີ ພຳຍ 

ໃນ ນຳງ         ຄວຳມ ເສົໍ້ຳ ໂສກ         ແລະ ຄວຳມ ບຳດເຈບັ ກ  ປະກດົ ຕ ື່  ເຮົຳ ສະເໝີ         

8ກງຸ ເຢຣ ຊາເລັມ ເອີຍ         ຈ ົື່ງ 

ຮບັ ຄ  ຳ ຕກັເຕ ອນ ເຖດີ         ຢໍ້ຳນ ວື່ຳ ຈດິໃຈ ເຮົຳ ຈະ ຫວດິ ຈຳກ ເຈົໍ້ຳ ໄປ ເສຍ         ຢໍ້ຳນ ວື່ຳ ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ 

ເປັນ ບື່ອນ ຮໍ້ຳງ ເປົື່ ຳ         ເປັນ ແຜື່ນດນິ ປຳດ ສະ ຈຳກ ຄນົ ອຳໄສ”          
9ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈອມ ໂຍທຳ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         “ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ ກວຳດ ອິສຣາເອນ ທີື່  

ເຫລ ອ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ກໍ້ຽງ ເໝ ອນ ກບັ ເລັມ ເຄ ອ ອະງ ຸື່ນ         ເໝ ອນ ຄນົ ເກບັ ໝຳກ ອະງ ຸື່ນ ເອົຳ ມ  ເກບັ ຜນົ ໃສື່ ໃນ 

ກະຕື່ຳ ອີກ ເທ ື່ ອ ໜ ື່ ງ”          
10ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຄວນ ຈະ ເວົໍ້ຳ         ແລະ ໃຫໍ້ ຄ  ຳ ຕກັເຕ ອນ ແກື່ ຜ ໍ້ ໃດ ດ ີນ          ເພ ື່ ອ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ໄດໍ້ ຍນິ         ເບິື່ ງ 

ແມ         ຫ  ຂອງ ເຂົຳ ກ  ຕນັ ເສຍ ແລໍ້ວ         ພວກ ເຂົຳ ຟງັ ບ ື່  ໄດໍ້         ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເປັນ ສິື່ ງ ທີື່  ພວກ 

ເຂົຳ ໝິື່ ນປະໝຳດ         ພວກ ເຂົຳ ບ ື່  ພ ໃຈ ຟງັ         

11ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ມີ ພຣະພິໂລດ ຂອງ ພຣະ-
ຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເຕັມ ໄປ ໝດົ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈະ ເກບັ ໄວໍ້ ອີກ ບ ື່  ໄຫວ ແລໍ້ວ         “ເຮົຳ ຈະ ຖອກ ອອກ ຫດົ ເດັກ-

ນໍ້ອຍ ໆ ຢ ື່ ຕຳມ ຖະໜນົ         ແລະ ຫດົ ພວກ ຄນົ ໜຸື່ມ ທີື່  ຊຸມນມຸ ກນັ ຢ ື່         ທງັ ຜວົ         ແລະ ເມຍ ກ  ຈະ ຕໍ້ອງ ເອົຳ ໄປ         

ທງັ ຄນົ ເຖົໍ້ຳ ຄນົ ແກື່ ດໍ້ວຍ         

12ບໍ້ຳນ ເຮ ອນ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ຍກົ ໃຫໍ້ ເປັນ ຂອງ ຄນົ ອ ື່ ນ         ທງັ ໄຮື່ນຳ         

ແລະ ເມຍ ຂອງ ເຂົຳ ດໍ້ວຍ         ເພຳະ ເຮົຳ ຈະ ຢຽດ ມ  ຂອງ ເຮົຳ ອອກ ຕ ື່ ສ ໍ້ ຊຳວ ແຜື່ນດນິ”         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ          
13“ເພຳະວື່ຳ         ຕ ັໍ້ງແຕື່ ຄນົ ທີື່  ຕ  ື່ຳ ຕໍ້ອຍ ທີື່  ສດຸ ຈນົ ເຖງິ ຄນົ ໃຫຍື່ ໂຕ ທີື່  ສດຸ         ທກຸ ຄນົ ໂລບ ຢຳກ ໄດໍ້ ກ  ຳໄລ         

ແລະ ທກຸ ຄນົ ກ  ເຮັດ ກຳນ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ບ ື່  ຈງິ         ຕ ັໍ້ງແຕື່ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ຕະຫລອດ ເຖງິ ປະໂລຫິດ         

14ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ຮກັສຳ ບຳດແຜ ແຫື່ງ ບດຸ ສຳວ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ເຮົຳ ແຕື່ ເລັກ ນໍ້ອຍ ກື່ຳວ ວື່ຳ         

‘ສນັຕ ິສກຸ         ສນັຕ ິສກຸ’         ເມ  ື່ອ ບ ື່  ມີ ສນັຕ ິສກຸ ເລີຍ         

15ເມ  ື່ອ ພວກ ເຂົຳ ເຮັດ ກຳນ ໜໍ້ຳ ກຽດ ໜໍ້ຳ ຊງັ         ພວກ ເຂົຳ 

ອບັອຳຍ ບ ?         ພວກ ເຂົຳ ບ ື່  ອບັອຳຍ ເລີຍ         ບ ື່  ຮ ໍ້ຈກັ ວື່ຳ ຢື່ຳງໃດ ຈ ື່ງ ຈະ ຂຳຍໜໍ້ຳ         ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ພວກ 

ເຂົຳ ຈະ ລ ົໍ້ມ ລງົ ທື່ຳມກຳງ ພວກ ທີື່  ລ ົໍ້ມ ລງົ ແລໍ້ວ         ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ລງົໂທດ ພວກ ເຂົຳ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ລ ົໍ້ມ”         

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ          
16ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ຕ ື່  ໄພື່ ພນົ ຂອງ ພຣະອງົ ວື່ຳ,          

  “ພວກເຈົໍ້ຳຈ ົື່ງຢ ນຢ ື່ໃນທຳງສີື່ ແຍກ 

   ໃຫໍ້ຖຳມຫຳທຳງດ ີຄ ທຳງເກົື່ ຳນ ັໍ້ນຢ ື່ໃສ? 

  ແລໍ້ວໃຫໍ້ຍື່ຳງເຂົໍ້ຳໄປໃນທຳງນ ັໍ້ນພວກເຈົໍ້ຳຈະມຄີວຳມສະຫງບົສກຸ 

   ແຕື່ພວກເຈົໍ້ຳໄດໍ້ເວົໍ້ຳວື່ຳ ພວກເຮົຳຈະບ ື່ ຍື່ຳງເຂົໍ້ຳໄປໃນທຳງນ ັໍ້ນ. 

 17 ເຮົຳໄດໍ້ແຕື່ງຄນົເຝົໍ້ຳຍຳມ 

   ເພ ື່ ອເປົື່ ຳແກເຕ ອນພວກເຈົໍ້ຳ 

  ແຕື່ພວກເຈົໍ້ຳໄດໍ້ເວົໍ້ຳວື່ຳ ພວກເຮົຳຈະບ ື່ ຟງັ. 

 18 ດໍ້ວຍເຫດນີໍ້ ຊຳດຕື່ຳງໆ ເອີຍ ຈ ົື່ງຟງັ 

   ແລະຮບັຮ ໍ້ເທີໍ້ນວື່ຳອນັໃດຈະເກດີຂ ໍ້ນແກື່ໄພື່ພນົຂອງເຮົຳ. 
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 19 ໂລກເອີຍຈ ົື່ງຟງັເທີໍ້ນ ເຮົຳຈະນ  ຳເອົຳໄພພິບດັມຳຍງັປະຊຳຊນົເຫລົື່ ຳນີໍ້ 

   ຄ ໄພພິບດັທີື່ ພວກເຂົຳສມົຄວນຈະໄດໍ້ຮບັ 

  ເພຳະວື່ຳພວກເຂົຳບ ື່ ເຊ ື່ ອຟງັຖໍ້ອຍຄ  ຳຂອງເຮົຳ 

   ແລະບ ື່ ສນົໃຈເຊ ື່ ອຟງັຄ  ຳສອນຂອງເຮົຳ. 

 20 ຈະເປັນປະໂຫຍດອນັໃດແກື່ເຮົຳ 

   ທີື່ ໄດໍ້ທ ບຫອມມຳແຕື່ເມ  ອງ ເຊບາ  

  ຫລ ໄດໍ້ເຄ ື່ ອງຫອມມຳຈຳກທຳງໄກ 

   ເຮົຳກ ຈະບ ື່ ຍນິດເີອົຳເຄ ື່ ອງບ ຊຳຂອງພວກເຂົຳ. 

 21 ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ເຮົຳພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະເຮັດໃຫໍ້ຄນົເຫລົື່ ຳນີໍ້ຕ  ຳສະດດຸ 

   ພ ື່ ແລະລ ກທງັຫລຳຍຂອງພວກເຂົຳຈະຕຳຍ 

  ມດິສະຫຳຍ ແລະເພ ື່ ອນບໍ້ຳນກ ຈະຕຳຍຄ ກນັ.” 

ການບຸກລຸກຈາກທາງທິດເໜືອ 
 22 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົກື່ຳວວື່ຳ, 

   “ປະຊຳຊນົຈະມຳຈຳກປະເທດທຳງທິດເໜ ອ 

  ຊຳດຍິື່ ງໃຫຍື່ທີື່ ຢ ື່ຫື່ຳງໄກກ  ຳລງັຕຽມຕວົມຳຕ ື່ ສ ໍ້. 

 23 ພວກເຂົຳຖ ໜໍ້ຳທະນ  ແລະຫອກ 

   ເປັນຄນົໂຫດຮໍ້ຳຍຂຳດເມດຕຳຈດິ 

  ພວກເຂົຳຂີື່ ມ ໍ້ຳ ແລະຮໍ້ອງສຽງດງັເໝ ອນສຽງຄ ໍ້ນທະເລ 

   ແລະຕຽມພໍ້ອມສ  ຳລບັຮບົເສິກຕ ື່ ສ ໍ້ເມ  ອງ ຊີໂອນ.” 
 24 ປະຊຳຊນົ ເຢຣ ຊາເລັມ ໄດໍ້ເວົໍ້ຳວື່ຳ, “ເມ  ື່ອພວກເຮົຳໄດໍ້ຍນິຂື່ຳວນ ັໍ້ນ 

   ມ ຂອງພວກເຮົຳໄດໍ້ອື່ອນເພຍ ມຄີວຳມຢໍ້ຳນກວົ 

  ແລະເຈບັປວດເໝ ອນຜ ໍ້ຍງິຈະອອກລ ກ. 

 25 ພວກເຮົຳບ ື່ ກ ໍ້ຳອອກໄປຕຳມບໍ້ຳນນອກ 

   ຫລ ຍື່ຳງໄປຕຳມຖະໜນົຫນົທຳງ 

  ເພຳະວື່ຳສດັຕ ໄດໍ້ຕຽມໂຈມຕຢີ ື່ 

   ແລະຄວຳມຢໍ້ຳນກວົກ ມຢີ ື່ທກຸດໍ້ຳນ.” 

 26 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົກື່ຳວວື່ຳ, 

   “ໄພື່ພນົຂອງເຮົຳເອີຍ ຈ ົື່ງນຸື່ງເຄ ື່ ອງໄວໍ້ທກຸ 

  ແລະກິໍ້ງເກ ອກຢ ື່ໃນຂີໍ້ເທົື່ ຳໄຟ 

   ຈ ົື່ງຮໍ້ອງໄຫໍ້ດໍ້ວຍຄວຳມຂມົຂ ື່ ນເໝ ອນລ ກຊຳຍຄນົດຽວຕຳຍ 

  ເພຳະວື່ຳຜ ໍ້ທ  ຳລຳຍຈະເຂົໍ້ຳໂຈມຕໃີນທນັທີທນັໃດໂລດ. 

 27 ເຢເຣມຢີາ ເອີຍ ຈ ົື່ງໄປທດົລອງເບິື່ ງໄພື່ພນົຂອງເຮົຳ 

   ແລະສ ກສຳເບິື່ ງຄວຳມປະພ ດຂອງເຂົຳເບິື່ ງດ.ຸ 
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 28 ພວກເຂົຳທງັປວງເປັນກະບດົທີື່ ດ ໍ້ດ ໍ້ຳນ 

   ເປັນຄນົມກັກື່ຳວຂວນັນນິທຳຄນົອ ື່ ນ 

  ພວກເຂົຳຫວົແຂງເໝ ອນທອງເຫລ ອງແລະເຫລັກກໍ້ຳ 

   ເປັນຄນົສ ໍ້ໂກງທງັນ ັໍ້ນ. 

 29 ເຕົຳເຜົຳເງນິກ ຮ ໍ້ອນແຮງແລໍ້ວ 

   ແຕື່ສິື່ ງບ ື່ ດທີີື່ ປນົຢ ື່ນ  ຳເງນິໄດໍ້ເປ ື່ ອຍສ ນໄປ 

  ວຽກນ ັໍ້ນຈ ື່ງບ ື່ ເປັນປະໂຫຍດ 

   ຄນົຊ ົື່ວກ ຢື່ຳງດຽວກນັ ຄ ຍງັບ ື່ ໄດໍ້ສ ນຫຳຍໄປເລີຍ. 

 30 ຄນົທງັປວງຈະເອີໍ້ນເຂົຳເຈົໍ້ຳວື່ຳເປັນເງນິໃຊໍ້ບ ື່ ໄດໍ້ 

   ເພຳະວື່ຳເຮົຳພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ປະຖິໍ້ມພວກເຂົຳແລໍ້ວ.” 

ບົດທີ 7 
ເຢເຣມີຢາເທດສະໜາໃນພຣະວິຫານ 

1ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ໃຊໍ້ ເຢເຣມີຢາ ໄປ ຍງັ ປະຕ  ພຣະວຫິຳນ         ບື່ອນ ປະຊຳຊນົ ຢ ດາ ໄປ ຂຳບ 

ໄຫວໍ້         

2ພຣະອງົ ຊງົ ບອກ ເຢເຣມີຢາ ໃຫໍ້ ຢ ນ ຢ ື່ ໃນ ທີື່  ນ ັໍ້ນ         ແລໍ້ວ ໃຫໍ້ ປະກຳດ ພຣະໂອວຳດ ຂອງ ພຣະ-
ຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ອງົ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ວື່ຳ,         

3“ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ຊງົ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້:         ຈ ົື່ງ ປື່ຽນ ທຳງ ດ  ຳ-

ເນນີ ຊວີດິ         ແລະ ກຳນ ກະທ  ຳ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເສຍ         ເພ ື່ ອ ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ທີື່  ນີໍ້.         

4ຢື່ຳ ເຊ ື່ ອ 

ຄ  ຳ ຕວົະ ທີື່  ວື່ຳ         ນີໍ້ ແມ ື່ນ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແມ ື່ນ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          

ແມ ື່ນ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ.         

5ຈ ົື່ງ ປື່ຽນ ທຳງ ດ  ຳເນນີ ຊວີດິ         ແລະ ກຳນ ກະທ  ຳ ຂອງ ພວກ 

ເຈົໍ້ຳ ເສຍ         ໃຫໍ້ ເຮັດ ຕ ື່  ກນັ ແລະ ກນັ ຢື່ຳງ ຍດຸຕ ິທ  ຳ.         

6ຢື່ຳ ເອົຳ ປຽບ ຄນົ ຕື່ຳງ ດໍ້ຳວ         ພໍ້ອມ ທງັ ລ ກ ກ  ຳພໍ້ຳ         

ແລະ ແມ ື່ໝໍ້ຳຍ         ໃຫໍ້ ຢດຸ ປະ ຫດັ ປະຫຳນ ຜ ໍ້ ບ ື່  ມີ ຄວຳມ ຜິດ ໃນ ສະຖຳນທີື່  ສກັສິດ ນີໍ້         ແລະ ຢດຸ ຂຳບ ໄຫວໍ້ 

ພະ ອ ື່ ນ ເສຍ         ເພຳະວື່ຳ ກຳນ ກະທ  ຳ ເຊັື່ ນ ນີໍ້ ຈະ ເປັນ ກຳນ ທ  ຳລຳຍ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເອງ.         

7ແລໍ້ວ ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ 

ພວກ ເຈົໍ້ຳ ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ທີື່  ນີໍ້ ຕ ື່  ໄປ         ຄ          ຢ ື່ ໃນ ດນິແດນ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ຍກົ ໃຫໍ້ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ເປັນ 

ເຈົໍ້ຳ ຂອງ ຕະຫລອດ ໄປ ເປັນນດິ ນ ັໍ້ນ.          
8-9ເບິື່ ງ ແມ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ໄວໍ້ໃຈ ໃນ ຄ  ຳ ຕວົະ         ລກັ ສິື່ ງ ຂອງ         ຂໍ້ຳ ຄນົ         ລື່ວງ ເກນີ ຜວົ ເມຍ ຜ ໍ້ ອ ື່ ນ         ສຳ 

ບດົ ສຳບຳນ ດໍ້ວຍ ຄ  ຳ ບ ື່  ຈງິ         ຖວຳຍ ບ ຊຳ ແກື່ ພະບາອານ          ແລະ ຂຳບ ໄຫວໍ້ ພະ ອ ື່ ນ ທີື່  ພວກ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ຮ ໍ້ຈກັ.         

10ເຮັດ ແຕື່ ສິື່ ງ ທີື່  ເຮົຳ ກຽດ ຊງັ         ແລະ ມຳ ຢ ນ ຢ ື່ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ເຮົຳ ໃນ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ເຮົຳ         ແລໍ້ວ ກ  ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ 

ພວກ ເຮົຳ ປອດ ໄພ ແລໍ້ວ.         

11ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຄິດ ວື່ຳ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ເຮົຳ ເປັນ ບື່ອນ ຫລບົ ລີໍ້ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ 

ຊ ັໍ້ນ ບ ?         ເຮົຳ ໄດໍ້ ເຫັນ ສິື່ ງ ທີື່  ພວກ ເຈົໍ້ຳ ກະທ  ຳ ແລໍ້ວ         ເຮົຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ.         

12ຈ ົື່ງ 

ໄປ ຍງັ ເມ  ອງ ຊີໂລ          ບື່ອນ ທີື່  ເຮົຳ ເລ ອກ ໄວໍ້ ເປັນ ບື່ອນ ຂຳບ ໄຫວໍ້ ແຕື່ ກື່ອນ         ແລໍ້ວ ຈ ົື່ງ ເບິື່ ງ ສິື່ ງ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ 

ກະທ  ຳ ຕ ື່  ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ         ຍໍ້ອນ ຄວຳມ ຊ ົື່ວ ຂອງ ພວກ ອິສຣາເອນ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ເຮົຳ.         

13ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຮັດ 

ບຳບ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ນີໍ້ ທງັ ໝດົ         ເຖງິ ແມ ື່ນ ເຮົຳ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ກບັ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຫລຳຍ ເທ ື່ ອ ຫລຳຍ ທີ ແລໍ້ວ ກ  ດ ີ        

ພວກ ເຈົໍ້ຳ ກ  ຍງັ ບ ື່  ຍອມ ຟງັ         ແລະ ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ເອີໍ້ນ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ກ  ບ ື່  ຕອບ         ເຮົຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 
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ໄດໍ້ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ.         

14ດໍ້ວຍ ເຫດ ນີໍ້         ເຮົຳ ຈະ ກະທ  ຳ ຕ ື່  ບື່ອນ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ຍກົ ໃຫໍ້ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

ຄ  ພຣະວຫິຳນ ທີື່  ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ອຳໄສ ຢ ື່ ນີໍ້         ເໝ ອນ ກບັ ໄດໍ້ ກະທ  ຳ ທີື່  ເມ  ອງ ຊີໂລ ນ ັໍ້ນ.         

15ຈະ ຂບັ ໄລື່ ພວກ 

ເຈົໍ້ຳ ອອກ ໄປ ຈຳກ ສຳຍ ພຣະເນດ ຂອງ ເຮົຳ         ເໝ ອນ ໄດໍ້ ກະທ  ຳ ຕ ື່  ຊຳວ ເອຟຣາຢິມ          ຍຳດ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ 

ພວກ ເຈົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ.          

ຄວາມບໍ່ເຊື່ອຟັງຂອງປະຊາຊົນ 
16ເຢເຣມີຢາ ເອີຍ         ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ອໍ້ອນວອນ ສ  ຳລບັ ປະຊຳຊນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້         ຢື່ຳ ຮໍ້ອງໄຫໍ້         ຫລ  ອໍ້ອນວອນ ຂ  

ເພ ື່ ອ ພວກ ເຂົຳ         ຢື່ຳ ຂ  ກຳນ ອະໄພໂທດ ນ  ຳ ເຮົຳ         ເພຳະວື່ຳ ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ຟງັ ເຈົໍ້ຳ.         

17ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ເຫັນ ສິື່ ງ ທີື່  ພວກ 

ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ກ  ຳລງັ ກະທ  ຳ ໃນ ເມ  ອງ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ຢ ດາ          ແລະ ຕຳມ ຖະໜນົ ໃນ ນະຄອນ ເຢຣ -
ຊາເລັມ ບ ?         

18ຄ          ພວກ ເດັກນໍ້ອຍ ກ  ເກບັ ເອົຳ ຟ ນ         ພວກ ຜ ໍ້ ຊຳຍ ກ  ດງັໄຟ         ແລະ ພວກ ຜ ໍ້ຍງິ ກ  ນວດ 

ແປໍ້ງ         ເຮັດ ເຂົໍ້ຳໜມົ ຫວຳນ ຖວຳຍ ເຈົໍ້ຳ ຍງິ ເທິງ ສະຫວນັ ຊ ັໍ້ນ ຟໍ້ຳ         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເທ ເຄ ື່ ອງ ດ ື່ ມ ຖວຳຍ ແກື່ 

ພະ ອ ື່ ນ         ເພ ື່ ອ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ເສຍ ໃຈ.         

19ແມ ື່ນ ເຮົຳ ແທໍ້ ບ  ເປັນ ຜ ໍ້ ໄດໍ້ ຮບັ ຄວຳມ ເສຍ ໃຈ?         ເຮົຳ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ບ ື່  

ແມ ື່ນ ເຮົຳ ດອກ         ມນັ ແມ ື່ນ ພວກ ເຂົຳ ເອງ ເປັນ ຜ ໍ້ ເສຍ ໃຈ         ແລະ ຈະ ນ  ຳ ຄວຳມ ອບັອຳຍ ມຳສ ື່ ພວກ ເຂົຳ 

ເອງ.         

20ດໍ້ວຍ ເຫດ ນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ເທ ຄວຳມ ຮໍ້ຳຍ ອນັ ຮນຸ ແຮງ ຂອງ ເຮົຳ ລງົ ໃສື່ ບື່ອນ ນີໍ້         

ຈະ ເທ ລງົ ໃສື່ ທງັ ຄນົ         ສດັ ເດຍລະສຳນ         ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້         ແລະ ເຄ ື່ ອງ ປ ກ         ຄວຳມ ຮໍ້ຳຍ ຂອງ ເຮົຳ ຈະ ລກຸ ໄໝໍ້ 

ເໝ ອນ ໄຟ         ຊ ື່ ງ ບ ື່  ມີ ໃຜ ຈະ ມອດ ໄດໍ້.          
21ໄພື່ ພນົ ຂອງ ເຮົຳ ເອີຍ         ໃຫໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ກນິ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ ເໝ ອນ ກນິ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ອ ື່ ນ ໆ         ນ ັໍ້ນ ເສຍ         

ເຮົຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຜ ໍ້ ມີ ອ  ຳນຳດ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ຂອງ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ.         

22ເມ  ື່ອ ເຮົຳ 

ນ  ຳ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ອອກ ຈຳກ ປະເທດ ເອຢິບ ນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ກື່ຽວ ກບັ ເຄ ື່ ອງ 

ເຜົຳ ບ ຊຳ         ຫລ  ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ຊະນດິ ອ ື່ ນ ໆ         ແກື່ ພວກ ເຂົຳ ເລີຍ.         

23ແຕື່ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ພວກ ເຂົຳ ໃຫໍ້ ເຊ ື່ ອ ຟງັ ເຮົຳ         

ເພ ື່ ອ ເຮົຳ ຈະ ໄດໍ້ ເປັນ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ໄດໍ້ ເປັນ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ເຮົຳ         ເຮົຳ ໄດໍ້ 

ບອກ ພວກ ເຂົຳ ໃຫໍ້ ປະພ ດ ຕຳມ ທຳງ ທີື່  ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ນ ັໍ້ນ         ເພ ື່ ອ ສິື່ ງ ທງັຫລຳຍ ຈະ ໄດໍ້ ເປັນ ຜນົ ດ ີແກື່ ພວກ ເຂົຳ.         

24ແຕື່ ພວກ ເຂົຳ ບ ື່  ເຊ ື່ ອ ຟງັ         ຫລ  ເອົຳໃຈໃສື່ ເລີຍ         ມີ ແຕື່ ປະພ ດ ໄປ ຕຳມ ທຳງ ຄວຳມ ດ ໍ້ ດໍ້ຳນ         ແລະ ໃຈ 

ຊ ົື່ວ ຂອງ ເຂົຳ ເອງ.         

25ສະນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ຊ ົື່ວ ໜກັ ລງົ ແທນ ທີື່  ຈະ ດ ີຂ ໍ້ນ         ຕ ັໍ້ງແຕື່ ມ ໍ້ ທີື່  ບນັພະບ ລດຸ 

ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ອອກ ຈຳກ ເອຢິບ ຈນົ ເຖງິ ທກຸ ມ ໍ້ນີໍ້         ເຮົຳ ໄດໍ້ ໃຊໍ້ ບນັດຳ ພວກ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ຂອງ 

ເຮົຳ ໄປ ຫຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຢ ື່ ສະເໝີ.         

26ແຕື່ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ເຊ ື່ ອ ຟງັ         ຫລ  ເອົຳໃຈໃສື່ ເລີຍ         ແຮງ ເປັນ ຄນົ ຫວົດ ໍ້         

ແລະ ປະພ ດ ຊ ົື່ວ ກວື່ຳ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ອີກ.          
27ດໍ້ວຍ ເຫດ ນີໍ້         ເຢເຣມີຢາ ເອີຍ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ເວົໍ້ຳ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ສ ື່ ເຂົຳ ຟງັ         ແຕື່ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ບ ື່  ຟງັ         

ຈະ ເອີໍ້ນ ພວກ ເຂົຳ ແຕື່ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ບ ື່  ຕອບ.         

28ເຈົໍ້ຳ ຈະ ບອກ ວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ເປັນ ຊນົ ຊຳດ ທີື່  ບ ື່  ເຊ ື່ ອ ຟງັ 

ເຮົຳ         ທງັ ບ ື່  ຍອມຮບັ ເອົຳ ຄວຳມ ຕກັເຕ ອນ ຂອງ ເຮົຳ         ຄວຳມ ສດັຊ ື່  ໄດໍ້ ສ ນຫຳຍ ໄປ ຈຳກ ພວກ ເຂົຳ         

ພວກ ເຂົຳ ບ ື່  ເວົໍ້ຳ ເຖງິ ຄວຳມ ສດັຊ ື່  ອີກ ເລີຍ.          

ການເຮັດບາບໃນຮູ່ອມພ ຮິນໂນມ 
 29 ປະຊຳຊນົ ເຢຣ ຊາເລັມ ເອີຍ ຈ ົື່ງຮໍ້ອງໄຫໍ້ເສຍໃຈແລະໄວໍ້ທກຸເທີໍ້ນ 

   ຈ ົື່ງແຖຜມົຂອງພວກເຈົໍ້ຳຖິໍ້ມເສຍ ແລະຈ ົື່ງຮໍ້ອງໄຫໍ້ 
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  ອຳໄລຢ ື່ເທິງຈອມພ  

   ເພຳະວື່ຳເຮົຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ປະຖິໍ້ມປະຊຳຊນົເຫລົື່ ຳນີໍ້ 

  ດໍ້ວຍຄວຳມຮໍ້ຳຍຂອງເຮົຳ. 
30ປະຊຳຊນົ ຢ ດາ ໄດໍ້ ກະທ  ຳ ສິື່ ງ ທີື່  ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເອົຳ ຮ ບ ພະ ຂອງ ຕນົ ທີື່  ເຮົຳ ກຽດ ຊງັ ມຳ 

ວຳງ ໄວໍ້ ໃນ ວຫິຳນ ຂອງ ເຮົຳ         ເຮັດ ໃຫໍ້ ວຫິຳນ ນ ັໍ້ນ ເສ ື່ ອມ ເສຍ         ເຮົຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ 

ແຫລະ.          
31ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ແທື່ນ ບ ຊຳ ຊ ື່ ງ ເອີໍ້ນ ວື່ຳ ໂຕເຟັດ          ໄວໍ້ ໃນ ຮື່ອມ ພ  ເບັນ ຮິນໂນມ          ເພ ື່ ອ ຈະ ໄດໍ້ 

ເອົຳ ລ ກ ຊຳຍ ຍງິ ຂອງ ຕນົ ມຳ ເຜົຳ ບ ຊຳ         ເຮົຳ ບ ື່  ເຄີຍ ນ ກ ບ ື່  ເຄີຍ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ກະທ  ຳ ຢື່ຳງ ນີໍ້ ເລີຍ.         

32ດໍ້ວຍ 

ເຫດ ນີໍ້         ເວລຳ ນ ັໍ້ນ ຈະ ຕໍ້ອງ ມຳ ເຖງິ ແນື່ນອນ         ເມ  ື່ອນ ັໍ້ນ ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ ເອີໍ້ນ ວື່ຳ ໂຕເຟັດ          ຫລ  ຮື່ອມ ພ  ເບັນ 

ຮິນໂນມ ອີກ ຕ ື່  ໄປ         ແຕື່ ຈະ ໄດໍ້ ເອີໍ້ນ ວື່ຳ ຮື່ອມ ພ  ແຫື່ງ ກຳນ ຂໍ້ຳ ຟນັ ກນັ         

33ເພຳະວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ໄດໍ້ ຝງັ 

ສບົ ຄນົ ໄວໍ້ ໃນ ໂຕເຟັດ ຈນົ ບ ື່  ມີ ບື່ອນ ຝງັ         ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ ຈະ ກຳຍເປັນ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ.         

34ເຮົຳ 

ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ສຽງ ຂອງ ຄວຳມ ມ ື່ວນຊ ື່ ນ ຍນິດ ີ         ແລະ ສຽງ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ບື່ຳວ ເຈົໍ້ຳ ສຳວ ໃນ ເມ  ອງ ທງັຫລຳຍ 

ຂອງ ຊຳວ ຢ ດາ          ແລະ ໃນ ຖະໜນົ ນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ ສິໍ້ນ ສດຸ ລງົ.”          

ບົດທີ 8 
ຄວາມບາບ ແລະການທໍລະຍົດຂອງຢ ດາ 

1“ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ໃນ ເທ ື່ ອ ນ ັໍ້ນ         ກະດ ກ ຂອງ ບນັດຳ ກະສດັ ຢ ດາ          ກະດ ກ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ         

ກະດ ກ ປະໂລຫິດ         ກະດ ກ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ         ແລະ ກະດ ກ ຂອງ ຊຳວ ເມ  ອງ ເຢຣ ຊາເລັມ ຈະ ມີ ຄນົ 

ເອົຳ ອອກ ມຳ ຈຳກ ອບຸ ໂມງ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ         

2ພວກ ເຂົຳ ຈະ ກະຈຳຍ ກະດ ກ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ອອກ 

ຕ ື່ໜໍ້ຳ ດວງ ຕຳເວັນ         ດວງ ເດ ອນ         ແລະ ບ ລິວຳນ ແຫື່ງ ຟໍ້ຳ ສະຫວນັ ທງັ ໝດົ         ຊ ື່ ງ ພວກ ເຂົຳ ຮກັ         ແລະ 

ບວົລະບດັ         ຊ ື່ ງ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຕດິ ສອຍ ຫໍ້ອຍ ຕຳມ         ຊ ື່ ງ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ສະແຫວງຫຳ         ແລະ ນະມດັສະ-

ກຳນ         ຈະ ບ ື່  ມີ ໃຜ ຮວບຮວມ         ຫລ  ຝງັ ກະດ ກ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້         ແຕື່ ຈະ ເປັນ ເໝ ອນ ຂີໍ້ ສດັ ຢ ື່ ຕຳມ ພ ໍ້ນ ດນິ         

3ບນັ-

ດຳ ຄນົ ທີື່  ເຫລ ອ ຢ ື່ ຈຳກ ຄອບຄວົ ຮໍ້ຳຍ ນີໍ້         ຊ ື່ ງ ຕກົ ຄໍ້ຳງ ຢ ື່ ໃນ ສະຖຳນທີື່  ທງັ ໝດົ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ຂບັ ໄລື່ ພວກ 

ເຂົຳ ໄປ         ຈະ ເລ ອກ ຄວຳມ ຕຳຍ ຫລຳຍ ກວື່ຳ ທີື່  ຈະ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈອມ ໂຍທຳ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້          
4ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ເວົໍ້ຳ ກບັ ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ເມ  ື່ອ ມະນດຸ ລ ົໍ້ມ ລງົ         ຕນົ ຈະ ບ ື່  ລກຸ-

ຂ ໍ້ນ ອີກ ບ          ຖໍ້ຳ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ຜ ໍ້ ໃດ ຫນັ ໄປ         ຕນົ ຈະ ບ ື່  ຖອຍຫລງັ ກບັ ມຳ ບ          

5ເປັນ ຫຍງັ ຊຳວ ເຢຣ ຊາເລັມ ນີໍ້ ຈ ື່ງ 

ໄດໍ້ ຫນັ ໄປ         ເປັນ ກຳນ ດ ໍ້ ດໍ້ຳນ ຢ ື່ ເປັນນດິ         ພວກ ເຂົຳ ຍ ດ ກຳນ ຫລອກ ລວງ ໄວໍ້ ໝັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ປະຕ-ິ

ເສດ ບ ື່  ຍອມ ກບັ ໃຈ         

6ເຮົຳ ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງໃຈ         ແລະ ຄອຍ ຖໍ້ຳ ຟງັ         ແຕື່ ພວກ ເຂົຳ ກ  ເວົໍ້ຳ ບ ື່  ຖ ກຕໍ້ອງ         ບ ື່  ມີ ຄນົ ໃດ 

ກບັ ໃຈ ຈຳກ ຄວຳມ ຊ ົື່ວ ຂອງ ຕນົ         ກື່ຳວ ວື່ຳ         ‘ຂໍ້ອຍ ໄດໍ້ ເຮັດ ຫຍງັ ໄປ ແລໍ້ວ’         ທກຸ ຄນົ ຫນັ ໄປ ຕຳມ ທຳງ 

ຂອງ ຕນົ ເອງ         ເໝ ອນ ກບັ ມ ໍ້ຳ ແລື່ນ ຫວົ ສກັ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ສງົຄຳມ         

7ເຖງິ ວື່ຳ ນກົຍຳງ ເທິງ ຟໍ້ຳ ຍງັ ຮ ໍ້ຈກັ 

ເວລຳ ກ  ຳນດົ ຂອງ ມນັ         ແລະ ນກົ ເຂົຳ         ນກົ ນຳງ ແອື່ນ         ແລະ ນກົ ກຽນ         ໄດໍ້ ຮກັສຳ ເວລຳ ຂອງ ມນັ         ແຕື່ 

ປະຊຳຊນົ ຂອງ ເຮົຳ ບ ື່  ຮ ໍ້ຈກັ ຄ  ຳ ຕດັສິນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

8ເຈົໍ້ຳ ຈະ ເວົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຢື່ຳງໃດ ວື່ຳ         ‘ເຮົຳ ມີ 

ປນັຍຳ         ແລະ ພຣະບນັຍດັ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກ  ຢ ື່ ກບັ ເຮົຳ’         ແຕື່ ເບິື່ ງ ແມ         ແນື່ນອນ ເຂົຳ ເຮັດ ຢື່ຳງ 
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ບ ື່  ມີ ປະໂຫຍດ         ຄ  ປຳກກຳ ຂອງ ພວກ ອຳລກັ ໄດໍ້ ເຮັດ ຢື່ຳງ ບ ື່  ມີ ປະໂຫຍດ         

9ຄນົ ມີ ປນັຍຳ ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ 

ຄວຳມ ອບັອຳຍ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຕກົໃຈ ຢໍ້ຳນ         ແລະ ຖ ກ ຈບັ ຕວົ ໄປ         ເບິື່ ງ ແມ         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ປະຕເິສດ 

ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ປນັຍຳ ຢື່ຳງໃດ ຈະ ມີ ໃນ ຕວົ ເຂົຳເຈົໍ້ຳ         

10ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ຈະ 

ໃຫໍ້ ເມຍ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຕກົ ໄປ ເປັນ ຂອງ ຄນົ ອ ື່ ນ         ໃຫໍ້ ໄຮື່ນຳ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຕກົ ແກື່ ຜ ໍ້ ທີື່  ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ເປັນ 

ມ ລະດກົ         ເພຳະວື່ຳ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ຄນົ ທີື່  ຕ  ື່ຳ ຕໍ້ອຍ ທີື່  ສດຸ ເຖງິ ຄນົ ທີື່  ໃຫຍື່ ໂຕ ທີື່  ສດຸ         ທກຸ ຄນົ ໂລບ ຢຳກ ໄດໍ້ ກ  ຳ-

ໄລ         ຕ ັໍ້ງແຕື່ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ເຖງິ ປະໂລຫິດ         ທກຸ ຄນົ ກ  ເຮັດ ກຳນ ສ ໍ້ ໂກງ         

11ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຮກັສຳ 

ບຳດແຜ ແຫື່ງ ບດຸ ສຳວ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ເຮົຳ ແຕື່ ພຽງ ເລັກ ນໍ້ອຍ         ກື່ຳວ ວື່ຳ         ‘ສນັຕ ິສກຸ         ສນັຕ ິສກຸ’         ໃນ 

ເມ  ື່ອ ບ ື່  ມີ ສນັຕ ິສກຸ ເລີຍ         

12ເມ  ື່ອ ພວກ ເຂົຳ ເຮັດ ກຳນ ໜໍ້ຳ ກຽດ ຊງັ         ພວກ ເຂົຳ ອບັອຳຍ ບ ?         ບ ື່  ເລີຍ         

ພວກ ເຂົຳ ບ ື່  ອບັອຳຍ ເລີຍ         ພວກ ເຂົຳ ບ ື່  ຮ ໍ້ຈກັ ວື່ຳ ຢື່ຳງໃດ ຈ ື່ງ ຈະ ຂຳຍໜໍ້ຳ         ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ 

ລ ົໍ້ມ ລງົ ທື່ຳມກຳງ ພວກ ທີື່  ລ ົໍ້ມ ແລໍ້ວ         ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ລງົໂທດ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ລ ົໍ້ມ ລງົ         ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ         

13ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ເຮົຳ ຈະ ຜຳນ ພວກ ເຂົຳ         ເຄ ອ ອະງ ຸື່ນ ຈະ ບ ື່  ມີ 

ຜນົ         ຫລ  ຕ ົໍ້ນ ໝຳກເດ ື່ ອ ເທດ ບ ື່  ມີ ຜນົ         ໃບ ກ  ຈະ ຫື່ຽວແຫໍ້ງ ໄປ         ແລະ ສິື່ ງ ໃດ ທີື່  ເຮົຳ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ກ  ຈະ 

ສ ນຫຳຍ ໄປ ຈຳກ ພວກ ເຂົຳ”          
14ເປັນ ຫຍງັ ເຮົຳ ຈ ື່ງ ນ ັື່ງ ຢ ື່ ເສີຍ         ຈ ົື່ງ ພຳກນັ ມຳ         ໃຫໍ້ ເຮົຳ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ຫວົ ເມ  ອງ ທີື່  ມີ ປໍ້ອມ         ແລະ ພິ-

ນຳດ ຢ ື່ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ສຳ         ເພຳະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຮົຳ ຈະ ຊງົ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ນ ັື່ງ ງຽບ         ແລະ ຊງົ 

ປະທຳນ ນ  ໍ້ຳບ ີໝີ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ດ ື່ ມ         ເພຳະ ເຮົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ບຳບ ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

15ເຮົຳ ຊອກ ຫຳ ສນັຕ ິສກຸ         

ແຕື່ ບ ື່  ມີ ຄວຳມ ດ ີຫຍງັ ມຳ ເລີຍ         ເຮົຳ ຊອກ ຫຳ ເວລຳ ຮກັສຳ ໃຫໍ້ ຫຳຍ         ແຕື່ ກບັ ປະສບົ ຄວຳມ ຕ ື່ ນ ຕກົໃຈ         

16“ສຽງ ຄ ກ ຄະນອງ ແຫື່ງ ມ ໍ້ຳ ຂອງ ລຳວ ກ  ໄດໍ້ ຍນິ ມຳ ຈຳກ ເມ  ອງ ດານ          ແຜື່ນດນິ ທງັ ໝດົ ກ  ຫວ ັື່ນໄຫວ 

ດໍ້ວຍ ສຽງ ຮໍ້ອງ ຂອງ ກອງທບັ ມ ໍ້ຳ ຂອງ ລຳວ         ມນັ ທງັຫລຳຍ ມຳ ກນິ ແຜື່ນດນິ ແລະ ສິື່ ງ ທງັ ປວງ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ 

ນ ັໍ້ນ ຈນົ ໝດົ         ທງັ ເມ  ອງ         ແລະ ຜ ໍ້ ທີື່  ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ເມ  ອງ          
17ເພຳະ         ເບິື່ ງ ແມ         ເຮົຳ ຈະ ສ ົື່ງ ງ   ເຂົໍ້ຳ ມຳ ທື່ຳມກຳງ ເຈົໍ້ຳ         ຄ  ງ   ພິດ ຊ ື່ ງ ຈະ ຜ ກ ມດັ ດໍ້ວຍ ມນົ ບ ື່  ໄດໍ້         ແລະ 

ມນັ ຈະ ກດັ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ”         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ          
18ເມ  ື່ອ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈະ ເລົໍ້ຳ ໂລມ ຕວົ ເອງ ເນ ື່ ອງ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ເສົໍ້ຳ ໂສກ         ຈດິໃຈ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກ  

ອື່ອນ ກ  ຳລງັ ຢ ື່ ພຳຍ ໃນ         

19ຟງັ ດ ຸ         ສຽງ ຮໍ້ອງ ແຫື່ງ ບດຸ ສຳວ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ເພຳະ ຄນົ ທີື່  

ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ແຜື່ນດນິ ຫື່ຳງ ໄກ         “ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ບ ື່  ໄດໍ້ ສະຖດິ ໃນ ຊີໂອນ ບ          ກະສດັ ຂອງ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  

ຢ ື່ ໃນ ນ ັໍ້ນ ບ ”         “ເປັນ ຫຍງັ ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ຍວົະ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ຮໍ້ຳຍ ດໍ້ວຍ ຮ ບ ເຄົຳລບົ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ດໍ້ວຍ 

ພະ ຕື່ຳງ ດໍ້ຳວ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ”         

20“ລະດ  ກື່ຽວ ກ  ຜື່ຳນ ໄປ         ລະດ ແລໍ້ງ ກ  ສິໍ້ນ ສດຸ ລງົ ແລໍ້ວ         ແລະ ເຮົຳ ທງັ-

ຫລຳຍ ກ  ບ ື່  ລອດ ພົໍ້ນ”         

21ເພຳະ ບຳດແຜ ແຫື່ງ ບດຸ ສຳວ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ຫວົໃຈ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ 

ຈ ື່ງ ເປັນ ແຜ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເສົໍ້ຳໝອງ         ແລະ ຄວຳມ ຕ ື່ ນ ຕກົໃຈ ກ  ຍ ດ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄວໍ້ ໝັໍ້ນ         

22ບ ື່  ມີ ຫວໍ້ຳນ ຢຳ 

ທຳ ໃນ ກິເລອາດ ບ          ບ ື່  ມີ ແພດ ໝ  ໃນ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ບ          ເປັນ ຫຍງັ ສຂຸະພຳບ ແຫື່ງ ບດຸ ສຳວ ປະຊຳຊນົ ຂອງ 

ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ບ ື່  ກບັ ສ ື່ ສະພຳບ ເດມີ ໄດໍ້          
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ການບໍ່ເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້ານຳເອົາການພິພາກສາມາສ ູ່ຢ ດາ 
1ໂອ         ຖໍ້ຳ ຫວົ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເປັນ ນ  ໍ້ຳ         ແລະ ດວງ ຕຳ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເປັນ ບ ື່  ນ  ໍ້ຳພຸ ກ  ຈະ ດ ີ         ເພ ື່ ອ 

ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈະ ໄດໍ້ ຮໍ້ອງໄຫໍ້ ທງັ ກຳງເວັນ         ແລະ ກຳງຄ ນ         ເພຳະ ບດຸ ສຳວ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ທີື່  

ຖ ກ ຂໍ້ຳ         

2ໂອ         ຖໍ້ຳ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ມີ ບື່ອນ ພກັ ສ  ຳລບັ ຄນົ ເດນີທຳງ ຢ ື່ ໃນ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ ກ  ຈະ ດ ີ        

ເພ ື່ ອ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈະ ໄດໍ້ ຫວດິ ຈຳກ ຊນົ ຊຳດ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ແລະ ໄປ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຈຳກ ພວກ ເຂົຳ ເສຍ         

ເພຳະ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ເປັນ ຄນົ ລື່ວງ ປະເວນ ີທງັ ໝດົ         ແລະ ເປັນ ໝ ື່ ຄນົ ທີື່  ມກັ ທ ລະ ຍດົ          
3“ພວກ ເຂົຳ ງ  ລີໍ້ນ ຂອງ ຕນົ ເໝ ອນ ກບັ ຄນັ ທະນ  ເພ ື່ ອ ກື່ຳວ ຄວຳມ ບ ື່  ຈງິ         ແຕື່ ບ ື່  ກໍ້ຳ ສ ໍ້ ເພ ື່ ອ ຄວຳມ ຈງິ 

ໃນ ແຜື່ນດນິ         ເພຳະ ພວກ ເຂົຳ ຈຳກ ຄວຳມ ຊ ົື່ວ ເຊັື່ ນ ນີໍ້ ໄປ ສ ື່ ຄວຳມ ຊ ົື່ວ ເຊັື່ ນ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ບ ື່  ຮ ໍ້ຈກັ ເຮົຳ”         

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ         

4“ຂ  ໃຫໍ້ ທກຸ ຄນົ ລະວງັ ເພ ື່ ອນ ບໍ້ຳນ ຂອງ ຕນົ         ແລະ ຢື່ຳ ວຳງໃຈ ໃນ 

ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຄນົ ໃດ ເລີຍ         ເພຳະວື່ຳ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ທກຸ ຄນົ ຈະ ເປັນ ຄນົ ຫລອກ ລວງ         ແລະ ເພ ື່ ອນ ບໍ້ຳນ ທກຸ ຄນົ ຈະ 

ທຽວ ໄປ ເປັນ ຄນົ ນນິທຳ         

5ທກຸ ຄນົ ຈະ ຫລອກ ລວງ ເພ ື່ ອນ ບໍ້ຳນ ຂອງ ຕວົ         ບ ື່  ມີ ໃຜ ຈະ ເວົໍ້ຳ ຄວຳມ ຈງິ ຈກັ 

ຄນົ ດຽວ         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ສອນ ລີໍ້ນ ຂອງ ຕນົ ໃຫໍ້ ເວົໍ້ຳ ຂີໍ້ ຕວົະ         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ຄວຳມ ຊ ົື່ວຊໍ້ຳ ຈນົ ໜກັ-

ໜື່ວງ         

6ເຈົໍ້ຳ ອຳໄສ ຢ ື່ ທື່ຳມກຳງ ກຳນ ຫລອກ ລວງ         ໂດຍ ກຳນ ຫລອກ ລວງ         ພວກ ເຂົຳ ປະຕເິສດ ທີື່  ຈະ 

ຮ ໍ້ຈກັ ເຮົຳ”         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ          
7ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈອມ ໂຍທຳ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         “ເບິື່ ງ ແມ         ເຮົຳ ຈະ ຫລອມ ພວກ ເຂົຳ         

ແລະ ທດົ ລອງ ເຂົຳ         ຍໍ້ອນ ບດຸ ສຳວ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ເຮົຳ         ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ຢື່ຳງ ອ ື່ ນ ໄດໍ້ ແນວໃດ         

8ລີໍ້ນ ຂອງ 

ພວກ ເຂົຳ ເປັນ ລ ກ ທະນ  ແຫື່ງ ຄວຳມ ຕຳຍ         ມນັ ເວົໍ້ຳ ມຳນ ຍຳ         ເວົໍ້ຳ ຢື່ຳງ ສນັຕ ິກບັ ເພ ື່ ອນ ບໍ້ຳນ ຂອງ ຕນົ 

ດໍ້ວຍ ປຳກ         ແຕື່ ໃນ ໃຈ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ວຳງ ແຜນກຳນ ຄອຍ ຖໍ້ຳ ດກັ ຢ ື່”         

9ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ         

“ບ ື່  ຄວນ ທີື່  ເຮົຳ ຈະ ລງົໂທດ ພວກ ເຂົຳ         ເພຳະ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ບ          ບ ື່  ຄວນ ທີື່  ຈດິໃຈ ເຮົຳ ຈະ ແກໍ້ແຄໍ້ນ ປະຊຳ-

ຊຳດ ທີື່  ເປັນ ຢື່ຳງ ນີໍ້ ບ           
10ເຮົຳ ຈະ ຮໍ້ອງໄຫໍ້         ແລະ ຄວນ ຄຳງ ຍໍ້ອນ ພ ເຂົຳ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ຮໍ້ອງ ຄຳງ ຍໍ້ອນ ເດີື່ ນ ຫຍໍ້ຳ ໃນ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງ-

ແລໍ້ງ ກນັດຳນ         ເພຳະວື່ຳ ມນັ ຖ ກ ເຜົຳ ເສຍ         ບ ື່  ມີ ຜ ໍ້ ໃດ ຜື່ຳນ ໄປ ມຳ         ບ ື່  ໄດໍ້ ຍນິ ສຽງ ສດັລໍ້ຽງ ຮໍ້ອງ         ທງັ ນກົ 

ໃນ ອຳກຳດ         ແລະ ສດັ ໄດໍ້ ໜີ ໄປ ເສຍ ແລໍ້ວ          
11ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເຢຣ ຊາເລັມ ເປັນ ກອງ ສິື່ ງ ຫກັ ພງັ         ເປັນ ບື່ອນຢ ື່ ຂອງ ໝຳ ປື່ຳ         ແລະ ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ 

ໃຫໍ້ ຫວົ ເມ  ອງ ຂອງ ຢ ດາ ເປັນ ບື່ອນ ຮໍ້ຳງ ເປົື່ ຳ         ບ ື່  ມີ ຊຳວ ເມ  ອງ”          
12ໃຜ ເປັນ ຄນົ ມີ ປນັຍຳ ທີື່  ຈະ ເຂົໍ້ຳໃຈ ຄວຳມ ນີໍ້ ໄດໍ້         ແລະ ມີ ຜ ໍ້ ໃດ ທີື່  ພຣະໂອດ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ໄດໍ້ ກື່ຳວ ແກື່ ຕນົ         ລຳວ ຈ ື່ງ ປະກຳດ ຄວຳມ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້         ເຫດ ໃດ ແຜື່ນດນິ ຈ ື່ງ ພງັ ທະ ລຳຍ         ແລະ ຖ ກ ເຜົຳ 

ເສຍ ເໝ ອນ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ         ຈ ື່ງ ບ ື່  ມີ ໃຜ ຜື່ຳນ ໄປ ມຳ          
13ແລະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ເພຳະ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ປະ ຖິໍ້ມ ບນັຍດັ ຂອງ ເຮົຳ         ຊ ື່ ງ 

ເຮົຳ ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງ ໄວໍ້ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຊ ື່ ອ ຟງັສຽງ ຂອງ ເຮົຳ         ຫລ  ດ  ຳເນນີ ຕຳມ ນ ັໍ້ນ         

14ແຕື່ ໄດໍ້ 

ດ  ຳເນນີ ຕຳມໃຈ ຂອງ ຕນົ ເອງ ຢື່ຳງ ດ ໍ້ ດໍ້ຳນ         ແລະ ຕດິ ສອຍ ຫໍ້ອຍ ຕຳມ ພວກ ພະບາອານ          ເໝ ອນ ທີື່  

ບນັພະບ ລດຸ ໄດໍ້ ສ ັື່ງສອນ ພວກ ເຂົຳ ໄວໍ້”         

15ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈອມ ໂຍທຳ         ພຣະເຈົ້າ 
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ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ          ຈ ື່ງ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ເບິື່ ງ ແມ         ເຮົຳ ຈະ ລໍ້ຽງ ຊນົ ຊຳດ ນີໍ້ ດໍ້ວຍ ເຄ ອ ເຂົຳຮ          ແລະ ໃຫໍ້ ນ  ໍ້ຳບ ີໝີ 

ແກື່ ເຂົຳ ດ ື່ ມ         

16ເຮົຳ ຈະ ກະຈຳຍ ພວກ ເຂົຳ ໄປ ທື່ຳມກຳງ ປະຊຳຊຳດ         ທີື່  ຕວົ ເຂົຳ ເອງ         ແລະ ບນັພະບ -

ລດຸ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ບ ື່  ຮ ໍ້ຈກັ         ແລະ ເຮົຳ ຈະ ສ ົື່ງ ດຳບ ໃຫໍ້ ໄລື່ ຕຳມ ພວກ ເຂົຳ         ຈນົ ເຮົຳ ຈະ ຜຳນ ພວກ ເຂົຳ 

ໝດົ”          

ການອ້ອນວອນໃຫ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈົ້າ 
17ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈອມ ໂຍທຳ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ພິຈຳລະນຳ ເບິື່ ງ         ແລະ ເອີໍ້ນ ນຳງ ຮໍ້ອງໄຫໍ້ ໃຫໍ້ 

ມຳ         ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້ ຄນົ ໄປ ຕຳມ ຍງິ ທີື່  ຊ  ຳນຳນ ມຳ         

18ໃຫໍ້ ພວກ ນຳງ ຮບີ ສ ົື່ງ ສຽງ ຮໍ້ອງ ຄຳງ ເພ ື່ ອ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ         

ເພ ື່ ອ ນ  ໍ້ຳ ຕຳ ຈະ ອຳບ ຕຳ ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ ໜງັຕຳ ຂອງ ເຮົຳ ຈະ ມີ ນ  ໍ້ຳ ຕຳ ພຸ ອອກ ມຳ         

19ເພຳະ ໄດໍ້ ຍນິ ສຽງ 

ຮໍ້ອງ ຄຳງ ຈຳກ ຊີໂອນ ວື່ຳ         ‘ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ຈບິຫຳຍ ພຽງ ໃດ ແລໍ້ວ         ເຮົຳ ອບັອຳຍ ຫລຳຍ         ເພຳະ ເຮົຳ 

ໄດໍ້ ປະ ຖິໍ້ມ ແຜື່ນດນິ         ເພຳະ ບື່ອນຢ ື່ ອຳໄສ ຂອງ ເຮົຳ ໄດໍ້ ໂຍນ ພວກ ເຮົຳ ອອກ ໄປ’”          
20ຍງິ ເອີຍ         ຈ ົື່ງ ຟງັ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ໃຫໍ້ ຫ  ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຮບັ ພຣະທ  ຳ ຈຳກ ພຣະ-

ໂອດ ຂອງ ພຣະອງົ         ຈ ົື່ງ ສອນ ບດົ ຮໍ້ອງ ຄຳງ ແກື່ ບດຸ ສຳວ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ຈ ົື່ງ ສອນ ບດົເພງ ແຫື່ ສບົ ແກື່ 

ເພ ື່ ອນ ບໍ້ຳນ ຂອງ ນຳງ ທກຸ ຄນົ         

21ເພຳະ ຄວຳມ ຕຳຍ ໄດໍ້ ຂ ໍ້ນ ມຳ ເຂົໍ້ຳ ປື່ອງຢໍ້ຽມ ຂອງ ເຮົຳ         ມນັ ເຂົໍ້ຳ ມຳ 

ໃນ ວງັ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ເຮົຳ         ຕດັ ພວກ ເດັກນໍ້ອຍ ອອກ ເສຍ ຈຳກ ຖະໜນົ ຫນົທຳງ         ແລະ ຕດັ ຄນົ ໜຸື່ມ 

ອອກ ເສຍ ຈຳກ ຖະໜນົ ທງັຫລຳຍ         

22ຈ ົື່ງ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         “ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ‘ສບົ ມະນດຸ ຈະ 

ຕກົລງົ ເໝ ອນ ຂີໍ້ ສດັ ຕກົ ຕຳມ ພ ໍ້ນ ທົື່ງ         ເໝ ອນ ຟື່ອນ ເຂົໍ້ຳ ລ ົໍ້ມ ຕຳມ ຜ ໍ້ກ ື່ຽວ         ແລະ ບ ື່  ມີ ຜ ໍ້ ໃດ ຈະ ເກບັ’”          
23ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         “ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ມີ ປນັຍຳ ອວດ ໃນ ສະຕປິນັຍຳ ຂອງ ຕນົ         ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ຊຳຍ-

ສະກນັ ອວດ ໃນ ຄວຳມ ເຂັໍ້ມແຂງ ຂອງ ຕນົ         ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ຄນົ ຮ ັື່ງມ ີ ອວດ ໃນ ຄວຳມ ລ  ໍ້ຳ ລວຍ ຂອງ ຕນົ         

24ແຕື່ 

ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ອວດ         ອວດ ໃນ ສິື່ ງ ນີໍ້ ຄ  ໃນ ກຳນ ທີື່  ຕນົ ເຂົໍ້ຳໃຈ         ແລະ ຮ ໍ້ຈກັ ເຮົຳ ວື່ຳ         ເຮົຳ ຄ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຊງົ 

ສະແດງ ຄວຳມ ເມດ ຕຳ         ຄວຳມ ຍດຸຕ ິທ  ຳ         ແລະ ຄວຳມ ຊອບ ທ  ຳ ໃນ ໂລກ         ເພຳະວື່ຳ ເຮົຳ ພ ໃຈ ໃນ ສິື່ ງ 

ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້”         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ          
25ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ເບິື່ ງ ແມ         ວນັ ເວລຳ ກ  ຳລງັ ມຳ ເຖງິ ແລໍ້ວ         ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ຈະ ລງົໂທດ ບນັ-

ດຳ ຜ ໍ້ ທີື່  ຮບັ ພິທີ ຕດັ ພໍ້ອມ ດໍ້ວຍ ຜ ໍ້ ທີື່  ບ ື່  ໄດໍ້ ຮບັ ພິທີ ຕດັ         ຄ          

26ເອຢິບ          ຢ ດາ          ເອໂດມ          ແລະ ຄນົ ອຳໂມນ          

ໂມອາບ          ແລະ ບນັດຳ ຄນົ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ມມຸ ທີື່  ໄກ ທີື່  ສດຸ         ທກຸ ຄນົ ທີື່  ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ         

ເພຳະ ບນັດຳ ປະຊຳຊຳດ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ບ ື່  ໄດໍ້ ຮບັ ພິທີ ຕດັ         ແລະ ບນັດຳ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ອິສຣາເອນ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້ ຮບັ ພິທີ 

ຕດັ ທຳງ ໃຈ”          

ບົດທີ 10 
ພຣະເຈົ້າກັບບັນດາຮ ບເຄົາລົບ 

1ໂອ         ເຊ ໍ້ອສຳຍ ອິສຣາເອນ ເອີຍ         ຈ ົື່ງ ຟງັ ພຣະທ  ຳ ຊ ື່ ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ກບັ ເຈົໍ້ຳ          
2ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         “ຢື່ຳ ຮຽນ ຮ ໍ້ ກຳນ ດ  ຳເນນີ ຊວີດິ ຕຳມ ທຳງ ແຫື່ງ ບນັດຳ ປະຊຳຊຳດ         

ຫລ  ຢື່ຳ ຢໍ້ຳນ ກວົ ເພຳະ ໝຳຍ ສ  ຳຄນັ ຂອງ ທໍ້ອງຟໍ້ຳ         ຕຳມ ທີື່  ບນັດຳ ປະຊຳຊຳດ ຢໍ້ຳນ ກວົ ນ ັໍ້ນ         

3ເພຳະ 

ທ  ຳນຽມ ຂອງ ຊນົ ຊຳດ ທງັຫລຳຍ ກ  ບ ື່  ມີ ປະໂຫຍດ         ພວກ ເຂົຳ ຕດັ ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ ມຳ ຈຳກ ປື່ຳ ຕ ົໍ້ນ ໜ ື່ ງ         ເປັນ ສິື່ ງ 
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ທີື່  ມ  ຊື່ຳງ ໄດໍ້ ເຮັດ ດໍ້ວຍ ຂວຳນ         

4ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ກ  ເອົຳ ເງນິ         ແລະ ທອງ ມຳ ປະດບັ         ພວກ ເຂົຳ 

ຕອກ ໄວໍ້ ແໜໍ້ນ ດໍ້ວຍ ຄໍ້ອນ         ແລະ ຕະປ          ມນັ ຈ ື່ງ ເຄ ື່ ອນ ໄຫວ ໄປ ມຳ ບ ື່  ໄດໍ້         

5ມນັ ຕ ັໍ້ງ ຂ ໍ້ນ ເໝ ອນ ຕ ົໍ້ນ ຕຳນ         

ມນັ ເວົໍ້ຳ ບ ື່  ໄດໍ້         ຄນົ ຕໍ້ອງ ຂນົ ໄປ         ເພຳະ ມນັ ຍື່ຳງ ບ ື່  ໄດໍ້         ຢື່ຳ ຢໍ້ຳນ ມນັ ເລີຍ         ເພຳະ ມນັ ເຮັດ ຮໍ້ຳຍ ບ ື່  ໄດໍ້         

ເຮັດ ດ ີກ  ບ ື່  ໄດໍ້ ດໍ້ວຍ”          
6ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ບ ື່  ມີ ຜ ໍ້ ໃດ ເໝ ອນ ພຣະອງົ ເລີຍ         ພຣະອງົ ຊງົ ເປັນ ໃຫຍື່         ແລະ ພຣະນຳມ 

ຂອງ ພຣະອງົ ມີ ລິດ ຫລຳຍ         

7ຂໍ້ຳ ແດື່ ກະສດັ ແຫື່ງ ບນັດຳ ປະຊຳຊຳດ         ຜ ໍ້ ໃດ ຈະ ບ ື່  ຢ ຳ ເກງ ພຣະອງົ         

ເພຳະ ພຣະອງົ ສມົຄວນ ແກື່ ກຳນ ເຊັື່ ນ ນີໍ້         ເພຳະ ໃນ ບນັດຳ ນກັປຳດ ຂອງ ປະຊຳຊຳດ         ແລະ ໃນ ບນັດຳ 

ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ທງັ ໝດົ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ບ ື່  ມີ ຜ ໍ້ ໃດ ເໝ ອນ ພຣະອງົ         

8ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ໂງ ື່ ຈ ໍ້ຳ         ໄມ ໍ້ 

ທື່ອນ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ແຕື່ ຄ  ຳ ສອນ ບ ື່  ມີ ປະໂຫຍດ         

9ເຄ ື່ ອງ ເງນິ ຕ ີນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ເອົຳ ມຳ ຈຳກ ຕາຊິດ          ແລະ 

ເອົຳ ທອງຄ  ຳ ມຳ ຈຳກ ເມ  ອງ ອຸຟາດ          ເປັນ ຜນົງຳນ ຂອງ ຊື່ຳງ ຝີ ມ          ແລະ ເປັນ ຜນົ ນ  ໍ້ຳມ   ຂອງ ຊື່ຳງ ຕ ີຄ  ຳ         

ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ ຂອງ ຮ ບ ເຄົຳລບົ ນ ັໍ້ນ ສີ ຄຳມ         ແລະ ສີມ ື່ວງ         ເປັນ ຜນົງຳນ ຂອງ ຄນົ ຊ  ຳນຳນ ທງັ ນ ັໍ້ນ         

10ແຕື່ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເປັນ ພຣະເຈົ້າ ອງົ ທື່ຽງ ແທໍ້         ພຣະອງົ ຊງົ ເປັນ ພຣະເຈົ້າ ຜ ໍ້ ຊງົ ພຣະຊນົ         ແລະ ເປັນ 

ພຣະມະຫຳກະສດັ ເນ ື່ ອງນດິ         ເມ  ື່ອ ຊງົ ພຣະພິໂລດ         ແຜື່ນດນິ ກ  ຫວ ັື່ນໄຫວ         ແລະ ບນັດຳ ປະຊຳຊຳດ 

ຈະ ທນົ ຕ ື່  ຄວຳມ ຮໍ້ຳຍ ຂອງ ພຣະອງົ ບ ື່  ໄດໍ້         

11ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ເວົໍ້ຳ ກບັ ພວກ ເຂົຳ ທງັ ປວງ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         “ບນັດຳ ພະ 

ຜ ໍ້ ທີື່  ບ ື່  ໄດໍ້ ຊງົ ສໍ້ຳງ ຟໍ້ຳ ສະຫວນັ         ແລະ ແຜື່ນດນິ ໂລກ         ຈະ ພິນຳດ ໄປ ຈຳກ ແຜື່ນດນິ ໂລກ         ແລະ ຈຳກ 

ພຳຍ ໃຕໍ້ ຟໍ້ຳ ສະຫວນັ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້”         

12ພຣະອງົ ຊງົ ສໍ້ຳງ ໂລກ ດໍ້ວຍ ລິດເດດ ຂອງ ພຣະອງົ         ພຣະອງົ ຊງົ 

ສະຖຳປະນຳ ໂລກ ໄວໍ້ ດໍ້ວຍ ພຣະສະຕປິນັຍຳ ຂອງ ພຣະອງົ         ແລະ ຊງົ ຂ ງ ຟໍ້ຳ ສະຫວນັ ອອກ ດໍ້ວຍ 

ຄວຳມ ເຂົໍ້ຳໃຈ ຂອງ ພຣະອງົ         

13ເມ  ື່ອ ພຣະອງົ ຊງົ ເປັື່ ງ ພຣະສລຸະສຽງ         ກ  ມີ ສຽງ ນ  ໍ້ຳ ຄະນອງ ໃນ ທໍ້ອງ-

ຟໍ້ຳ         ແລະ ຊງົ ເຮັດ ໃຫໍ້ ໝອກ ຟ  ຂ ໍ້ນ ຈຳກ ປຳຍ ໂລກ         ຊງົ ເຮັດ ຟໍ້ຳ ແລບ ເພ ື່ ອ ຝນົ         ແລະ ຊງົ ນ  ຳ ລມົ ມຳ 

ຈຳກ ພຣະຄງັ ຂອງ ພຣະອງົ         

14ມະນດຸ ທກຸ ຄນົ ໂຫດຮໍ້ຳຍ ໃນ ທຳງ ຄວຳມ ຮ ໍ້ ຂອງ ຕນົ         ຊື່ຳງ ທອງ ທກຸ 

ຄນົ ຈະ ໄດໍ້ ອບັອຳຍ         ເພຳະ ຮ ບ ເຄົຳລບົ ຂອງ ຕນົ         ເພຳະ ຮ ບ ເຄົຳລບົ ທີື່  ເປັນ ໂລຫະ ຫລ ື່  ຂອງ ຕນົ ເປັນ 

ຂອງ ບ ື່  ຈງິ         ແລະ ບ ື່  ມີ ລມົ ຫຳຍໃຈ ໃນ ຮ ບ ເຄົຳລບົ ນ ັໍ້ນ         

15ມນັ ເປັນ ຂອງ ບ ື່  ມຄີື່ຳ         ແລະ ເປັນ ຜນົງຳນ 

ແຫື່ງ ຄວຳມ ຜິດພຳດ         ມນັ ຈະ ຕໍ້ອງ ພິນຳດ ເມ  ື່ອ ເຖງິ ເວລຳ ກຳນ ລງົໂທດ         

16ພຣະອງົ ຜ ໍ້ ຊງົ ເປັນ ສື່ວນ 

ຂອງ ຢາໂຄບ ບ ື່  ເໝ ອນ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້         ເພຳະ ພຣະອງົ ຊງົ ເປັນ ຜ ໍ້ ທີື່  ກ ື່  ຮື່ຳງ ທກຸ ສິື່ ງ ຂ ໍ້ນ         ແລະ ອິສຣາເອນ 

ເປັນ ຕະກ ນ ທີື່  ເປັນ ມ ລະດກົ ຂອງ ພຣະອງົ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈອມ ໂຍທຳ ເປັນ ພຣະນຳມ ຂອງ ພຣະ-

ອງົ         

17ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ອຳໄສ ຢ ື່ ພຳຍ ໃຕໍ້ ກຳນ ຖ ກ ປິດ ລໍ້ອມ ເອີຍ         ຈ ົື່ງ ເກບັ ເຄ ື່ ອງ ຂອງ ຈຳກ ພ ໍ້ນ ດນິ         

18ເພຳະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         “ເບິື່ ງ ແມ         ເຮົຳ ຈະ ໂຍນ ຊຳວ ແຜື່ນດນິ ອອກ ໄປ ເສຍ ໃນ ເວ-

ລຳ ນີໍ້         ແລະ ເຮົຳ ຈະ ນ  ຳ ຄວຳມທກຸ ໃຈ ມຳ ເຖງິ ພວກ ເຂົຳ ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ຮ ໍ້ສ ກ”         

19ວບິດັ ແກື່ ຂໍ້ຳພະ-

ເຈົໍ້ຳ         ເພຳະ ຄວຳມເຈບັ ປວດ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ບຳດແຜ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກ  ຮໍ້ຳຍ ແຮງ         ແຕື່ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ 

ວື່ຳ         “ແທໍ້ ຈງິ         ນີໍ້ ເປັນຄວຳມ ທກຸ ໃຈ         ແລະ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ທນົ ເອົຳ”         

20ເຕັນ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກ  ຖ ກ 

ທ  ຳລຳຍ         ແລະ ເຊ ອກ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກ  ຂຳດ         ລ ກ ໆ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈຳກ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄປ ໝດົ         ແລະ 

ບ ື່  ມີ ພວກ ເຂົຳ ອີກ ແລໍ້ວ         ບ ື່  ມີ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ຜ ໍ້ ໃດ ທີື່  ຈະ ກຳງ ເຕັນ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ອີກ         ແລະ ແຂວນ ຜໍ້ຳກ ັໍ້ງ ຂອງ 

ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້         

21ເພຳະວື່ຳ ຜ ໍ້ ລໍ້ຽງ ແກະ ກ  ໂງ ື່ ຈ ໍ້ຳ         ແລະ ບ ື່  ໄດໍ້ ຊອກ ຫຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         
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ພວກ ເຂົຳ ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ ຈະເລີນ ຂ ໍ້ນ         ແລະ ຝ ງ ແກະ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ກ  ຈະ ກະຈດັກະຈຳຍ ໄປ         

22ເບິື່ ງ ແມ         ສຽງ ຊື່ຳລ  ມຳ ເຖງິ ແລໍ້ວ         ສຽງ ແຫື່ງ ຄວຳມ ສບັສນົ ວຸໍ້ນວຳຍ ຈຳກ ແດນ ເໜ ອ         ທງັຫລຳຍ ຈະ 

ເຮັດ ໃຫໍ້ ຫວົ ເມ  ອງ ຢ ດາ ເປັນ ບື່ອນ ຮໍ້ຳງ ເປົື່ ຳ         ໃຫໍ້ ເປັນ ບື່ອນຢ ື່ ຂອງ ໝຳ ປື່ຳ         

23ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          

ຂໍ້ຳພະອງົ ຮ ໍ້ ແລໍ້ວ ວື່ຳ         ທຳງ ຂອງ ມະນດຸ ບ ື່  ຢ ື່ ທີື່  ຕວົ ເຂົຳ         ຄ  ບ ື່  ຢ ື່ ທີື່  ມະນດຸ ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ດ  ຳເນນີ ໄປ ຕຳມ ບຳດ-

ຍື່ຳງ ຂອງ ຕນົ ເອງ         

24ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຂ  ຊງົ ໂຜດ ຕ ີສອນ ຂໍ້ຳພະອງົ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຍດຸຕ ິທ  ຳ         ບ ື່  

ແມ ື່ນ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ໂກດ ຮໍ້ຳຍ ຂອງ ພຣະອງົ         ຢໍ້ຳນ ວື່ຳ ພຣະອງົ ຈະ ຊງົ ນ  ຳ ຂໍ້ຳພະອງົ ມຳ ເຖງິ ຄວຳມ ສ ນ 

ເສຍ         

25ຂ  ພຣະອງົ ຊງົ ຖອກ ພຣະພິໂລດ ຂອງ ພຣະອງົ ເໜ ອ ເຫລົື່ ຳ ປະຊຳຊຳດ ທີື່  ບ ື່  ຮ ໍ້ຈກັ ພຣະອງົ         

ແລະ ເໜ ອ ບນັດຳ ຄອບຄວົ ຜ ໍ້ ບ ື່  ອອກ ພຣະນຳມ ຂອງ ພຣະອງົ         ເພຳະ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ເຜົຳ 

ຜຳນ ຢາໂຄບ          ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ກນິ ເພິື່ ນ ເສຍ         ແລະ ເຜົຳ ຜຳນ ເພິື່ ນ         ແລະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ບື່ອນຢ ື່ ອຳໄສ ຂອງ 

ເພິື່ ນ ຖ ກ ຖິໍ້ມ ຮໍ້ຳງ          

ບົດທີ 11 
ເຢເຣມີຢາກັບຄຳໝັ້ນສັນຍາ 

1ພຣະທ  ຳ ຊ ື່ ງ ມຳ ຈຳກ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເຖງິ ເຢເຣມີຢາ ວື່ຳ         

2ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ຕ ື່  ເຢເຣມີ-
ຢາ ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ຟງັ ເນ ໍ້ອ ແທໍ້ ແຫື່ງ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ ນີໍ້         ແລໍ້ວ ໃຫໍ້ ບອກ ຊຳວ ຢ ດາ          ແລະ ນະຄອນ ເຢຣ -
ຊາເລັມ ວື່ຳ,         

3ເຮົຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ຊຳວ ອິສຣາເອນ          ໄດໍ້ ສຳບ ແຊື່ງ ທກຸ ໆ         ຄນົ ທີື່  ບ ື່  ປະຕບິດັ 

ຕຳມ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ ນີໍ້.         

4ມນັ ເປັນ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ແກື່ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ເມ  ື່ອ 

ຄຳວ ເຮົຳ ພຳ ພວກ ເຂົຳ ອອກ ມຳ ຈຳກ ເອຢິບ          ຄ  ປະເທດ ທີື່  ເປັນ ເໝ ອນ ເຕົຳ ຫລອມ ເຫລັກ ສ  ຳລບັ ພວກ 

ເຂົຳ ນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ບອກ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ເຊ ື່ ອ ຟງັ ຄ  ຳ ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ ໃຫໍ້ ເຮັດ ທກຸ ຢື່ຳງ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ໄວໍ້         

ເຮົຳ ໄດໍ້ ບອກ ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ         ຖໍ້ຳ ພວກ ເຂົຳ ເຊ ື່ ອ ຟງັ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ໄດໍ້ ເປັນ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ເຮົຳ         ເຮົຳ ຈະ 

ເປັນ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ.         

5ແລໍ້ວ ເຮົຳ ຈະ ຮກັສຳ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ ທີື່  ວື່ຳ         ຈະ ຍກົ ປະເທດ ອນັ ຮ ັື່ງມ ີ        

ແລະ ອດຸມົສມົບ ນ ໃຫໍ້ ແກື່ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ດ ັື່ງ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ມີ ແລໍ້ວ ໃນ ທກຸ ມ ໍ້ນີໍ້.”         ແລໍ້ວ 

ເຢເຣມີຢາ ໄດໍ້ ທ ນ ຕອບ ວື່ຳ,         “ໂດຍ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ເວົໍ້ຳ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ.”          
6ຂະນະ ນ ັໍ້ນ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈ ື່ງ ຊງົ ບອກ ເຢເຣມີຢາ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ໄປ ຍງັ ຫວົ ເມ  ອງ ຕື່ຳງ ໆ         ຂອງ 

ຊຳວ ຢ ດາ          ແລະ ໄປ ຕຳມ ຖະໜນົ ຫນົທຳງ ໃນ ນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ          ແລໍ້ວ ປື່ຳວ ປະກຳດ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ 

ຂອງ ເຮົຳ ຢ ື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ         ໃຫໍ້ ບອກ ປະຊຳຊນົ ຟງັ ເນ ໍ້ອ ແທໍ້ ແຫື່ງ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ ນີໍ້         ແລະ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ປະພ ດ 

ຕຳມ.         

7ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ພຳ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ອອກ ຈຳກ ເອຢິບ          ເຮົຳ ໄດໍ້ ເຕ ອນ ພວກ ເຂົຳ ຢື່ຳງ 

ເດັດຂຳດ ໃຫໍ້ ເຊ ື່ ອ ຟງັ ຄ  ຳ ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ ໄດໍ້ ເຕ ອນ ພວກ ເຂົຳ ຕ ື່  ມຳ ຈນົ ເຖງິ ທກຸ ມ ໍ້ນີໍ້         ແຕື່ ພວກ ເຂົຳ ບ ື່  

ໄດໍ້ ເຊ ື່ ອ ຟງັ         ແລະ ເຮັດ ຕຳມ ເລີຍ.         

8ພວກ ເຂົຳ ທກຸ ຄນົ ຍງັ ພຳກນັ ດ ໍ້ ດໍ້ຳນ         ແລະ ເຮັດ ຊ ົື່ວ ຕ ື່  ໄປ ເໝ ອນ 

ເດມີ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ພວກ ເຂົຳ ໃຫໍ້ ເຊ ື່ ອ ຟງັ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ         ແຕື່ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ປະຕເິສດ         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ຈ ື່ງ 

ນ  ຳ ໂທດ ທງັ ປວງ ທີື່  ກື່ຳວ ຢ ື່ ໃນ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ມຳ ຖ ກ ພວກ ເຂົຳ.”          
9ຕ ື່  ມຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ຕ ື່  ເຢເຣມຢີາ ວື່ຳ,         “ປະຊຳຊນົ ຢ ດາ          ແລະ ຊຳວ ນະຄອນ ເຢຣ -

ຊາເລັມ ກ  ຳລງັ ຄິດ ກະບດົ ຕ ື່ ສ ໍ້ ເຮົຳ.         

10ພວກ ເຂົຳ ກບັ ຄ ນ ໄປ ເຮັດ ບຳບ         ແລະ ບ ື່  ຍອມ ເຮັດ ຕຳມ ສິື່ ງ ທີື່  
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ເຮົຳ ບອກ ເໝ ອນ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຂຳບ ໄຫວໍ້ ພະ ອ ື່ ນ         ຊຳວ ອິສຣາເອນ          

ແລະ ຊຳວ ຢ ດາ ໄດໍ້ ເຮັດ ຜິດ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ກບັ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ.         

11ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ 

ແຫລະ         ເຮົຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈ ື່ງ ເຕ ອນ ວື່ຳ ຈະ ນ  ຳ ໄພພິບດັ ມຳສ ື່ ພວກ ເຂົຳ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຫລບົ ຫລີກ 

ບ ື່  ໄດໍ້         ແລະ ເມ  ື່ອ ຮໍ້ອງ ຂ  ໃຫໍ້ ເຮົຳ ຊື່ອຍ ເຫລ ອ         ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ຟງັສຽງ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ.         

12ເມ  ື່ອນ ັໍ້ນ ປະຊຳຊນົ 

ຢ ດາ          ແລະ ຊຳວ ນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ ຈະ ໄປ ຮໍ້ອງໄຫໍ້ ຂ  ຄວຳມ ຊື່ອຍ ເຫລ ອ ຈຳກ ພະ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ 

ຖວຳຍ ບ ຊຳ         ແຕື່ ວື່ຳ ເມ  ື່ອ ໄພພິບດັ ມຳ ເຖງິ         ພະ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ຈະ ຊື່ອຍ ພວກ ເຂົຳ ໃຫໍ້ ລອດ ພົໍ້ນ ບ ື່  ໄດໍ້.         

13ປະ-

ຊຳຊນົ ຢ ດາ ມີ ພະ ເຊ ື່ ອ ຖ  ຫລຳຍ ເທົື່ ຳ ກນັ ກບັ ມີ ເມ  ອງ         ແລະ ຊຳວ ນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ ກ  ຕ ັໍ້ງ ແທື່ນ 

ສ  ຳລບັ ຖວຳຍ ບ ຊຳ ພະບາອານ          ຫລຳຍ ເທົື່ ຳ ກນັ ກບັ ຖະໜນົ ຫນົທຳງ ໃນ ນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ.         

14ເຢເຣມຢີາ ເອີຍ         ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ອໍ້ອນວອນ         ຫລ  ທ ນ ຂ  ຕ ື່  ເຮົຳ ເພ ື່ ອ ປະຊຳຊນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້         ເມ  ື່ອ ພວກ ເຂົຳ ຕກົ-

ທກຸ ໄດໍ້ ຍຳກ         ແລະ ຮໍ້ອງ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ຊື່ອຍ         ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ຟງັສຽງ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ.”          
15ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ປະຊຳຊນົ ຜ ໍ້ ທີື່  ເຮົຳ ຮກັ ກ  ຳລງັ ເຮັດ ຊ ົື່ວ         ພວກ ເຂົຳ ມີ ສິດ ຫຍງັ         

ຈ ື່ງ ມຳ ຢ ື່ ໃນ ວຫິຳນ ຂອງ ເຮົຳ         ພວກ ເຂົຳ ຄິດ ວື່ຳ ຈະ ໜີ ພົໍ້ນ ຈຳກ ຄວຳມ ຫລ ົໍ້ມຈມົ ໄດໍ້ ດໍ້ວຍ ກຳນ ບະບນົ 

ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ດໍ້ວຍ ກຳນ ເຜົຳ ສດັ ບ ຊຳ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ບ ?         ພວກ ເຂົຳ ຄິດ ຈະ ໜີ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ດໍ້ວຍ ວທີິ ຢື່ຳງ 

ນີໍ້ ບ ?         

16ຄ ັໍ້ງ ໜ ື່ ງ ເຮົຳ ໄດໍ້ ເອີໍ້ນ ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ         ຕ ົໍ້ນ ກອກ ໃບ ຂຽວ ສດົ         ແລະ ມີ ໝຳກ ງຳມ         ແຕື່ ບດັ ນີໍ້ ເຮົຳ 

ຈະ ມຳ ຢື່ຳງ ສະໜັື່ນ ຫວ ັື່ນໄຫວ ເໝ ອນ ສຽງ ຟໍ້ຳຮໍ້ອງ         ເພ ື່ ອ ຈ ດ ໃບ         ແລະ ຫກັ ງ ື່ຳ ມນັ ຖິໍ້ມ.         

17ເຮົຳ ພຣະ-
ຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ອງົ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່         ຜ ໍ້ ໄດໍ້ ປ ກຝງັ ຊຳວ ອິສຣາເອນ          ແລະ ຊຳວ ຢ ດາ          ແຕື່ ບດັ ນີໍ້         ເຮົຳ ຈະ ນຳບ ຄ ື່ 

ພວກ ເຂົຳ ດໍ້ວຍ ໄພພິບດັ ອນັ ຮໍ້ຳຍ ແຮງ         ມນັ ແມ ື່ນ ເຂົຳ ເອງ ນ  ຳ ໄພພິບດັ ມຳ ໃສື່ ຕນົ ເອງ         ເພຳະວື່ຳ ພວກ 

ເຂົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ຜິດ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ຮໍ້ຳຍ ພວກ ເຂົຳ         ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຖວຳຍ ບ ຊຳ ແກື່ ພະບາອານ.”         

18ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ສະແດງ ແກື່ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ແລະ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກ  ຮ ໍ້ ແລໍ້ວ         ພຣະອງົ ຊງົ ສະແດງ ກຳນ 

ກະທ  ຳ ຂອງ ເຂົຳ ແກື່ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         

19ແຕື່ ຂໍ້ຳພະອງົ ເປັນ ເໝ ອນ ລ ກ ແກະ         ຫລ  ງວົ ຊ ື່ ງ ຖ ກ ພຳ ມຳ ເຖງິ 

ບື່ອນ ຂໍ້ຳ         ຂໍ້ຳພະອງົ ບ ື່  ຮ ໍ້ ເລີຍ ວື່ຳ         ຂໍ້ຳພະອງົ ເອງ ໄດໍ້ ຖ ກ ເຂົຳ ວຳງ ແຜນກຳນ ຕ ື່ ສ ໍ້ ໂດຍ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ໃຫໍ້ 

ເຮົຳ ທ  ຳລຳຍ ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ ກບັ ຜນົ ຂອງ ມນັ ເສຍ         ໃຫໍ້ ເຮົຳ ຕດັ ລຳວ ອອກ ເສຍ ຈຳກ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ຄນົ ເປັນ         

ເພ ື່ ອ ຊ ື່  ຂອງ ລຳວ ຈະ ບ ື່  ເປັນ ທີື່  ລະນ ກ ເຖງິ ອີກ ເລີຍ”         

20ແຕື່ ວື່ຳ         ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈອມ ໂຍທຳ         

ຜ ໍ້ ຊງົ ພິພຳກສຳ ຢື່ຳງ ຊອບ ທ  ຳ         ຜ ໍ້ ຊງົ ທດົ ລອງ ເບິື່ ງ ທງັ ໃຈ         ແລະ ຈດິ         ຂ  ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳພະອງົ ແນມ ເຫັນ ກຳນ 

ແກໍ້ແຄໍ້ນ ຂອງ ພຣະອງົ ຕກົ ແກື່ ພວກ ເຂົຳ         ເພຳະ ຂໍ້ຳພະອງົ ໄດໍ້ ມອບ ເລ ື່ ອງ ຂອງ ຂໍ້ຳພະອງົ ໄວໍ້ ກບັ 

ພຣະອງົ ແລໍ້ວ          
21ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ກື່ຽວ ກບັ ຄນົ ຕຳແສງ ອານາໂທດ          ຜ ໍ້ ສະແຫວງຫຳ 

ຊວີດິ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ຢື່ຳ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ໃນ ພຣະນຳມ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຫລ  ບ ື່  

ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ຕຳຍ ດໍ້ວຍ ມ  ຂອງ ເຮົຳ”         

22ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈອມ ໂຍທຳ ກື່ຳວ ວື່ຳ         

“ເບິື່ ງ ແມ         ເຮົຳ ຈະ ລງົໂທດ ພວກ ເຂົຳ ທງັ ປວງ         ພວກ ຄນົ ໜຸື່ມ ຈະ ຕຳຍ ດໍ້ວຍ ດຳບ         ບນັດຳ ລ ກ ຊຳຍ         

ແລະ ບດຸ ສຳວ ຂອງ ເຂົຳ ຈະ ຕຳຍ ດໍ້ວຍ ກຳນ ອ ດຫິວ ອຳຫຳນ         

23ຈະ ບ ື່  ມີ ເຫລ ອ ຈກັ ຄນົ ດຽວ         ເພຳະ ເຮົຳ 

ຈະ ນ  ຳ ຄວຳມ ຮໍ້ຳຍ ມຳສ ື່ ຄນົ ຕຳແສງ ອານາໂທດ          ຄ  ປີ ແຫື່ງ ກຳນ ລງົໂທດ ພວກ ເຂົຳ”          
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ບົດທີ 12 

ເລື່ອງຮ້ອງທຸກຂອງເຢເຣມີຢາ ແລະຄຳຕອບຈາກພຣະເຈົ້າ 
1ຂໍ້ຳ ແຕື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ເມ  ື່ອ ຂໍ້ຳພະອງົ ສ ໍ້ ຄະດ ີກບັ ພຣະອງົ         ພຣະອງົ ກ  ຊງົ ເປັນ ຝື່ຳຍ ຖ ກ         ເຖງິ 

ປຳນ ນ ັໍ້ນ         ຂໍ້ຳພະອງົ ຍງັ ຂ  ທ ນ ສະເໜີ         ຄະດ ີຂອງ ຂໍ້ຳພະອງົ ຕ ື່  ພຣະອງົ         ເຫດ ໃດ ທຳງ ຂອງ ຄນົ ຊ ົື່ວ ຈ ື່ງ 

ຈະເລີນ ຂ ໍ້ນ         ເຫດ ໃດ ທກຸ ຄນົ ທີື່  ທ ລະ ຍດົ ກ  ຢ ື່ ເຢັນ ເປັນ ສກຸ         

2ພຣະອງົ ຊງົ ປ ກ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ         

ແລະ ພວກ ເຂົຳ ກ  ຢັື່ງ ຮຳກ ລງົ         ພວກ ເຂົຳ ງອກ ງຳມ ຂ ໍ້ນ         ແລະ ບງັເກດີ ຜນົ         ພຣະອງົ ຊງົ ຢ ື່ ໃກໍ້ ປຳກ 

ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ແຕື່ ໄກ ຈຳກ ໃຈ ຂອງ ເຂົຳ         

3ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແດື່ ພຣະອງົ ຊງົ ຮ ໍ້ຈກັ ຂໍ້ຳພະ-

ອງົ         ພຣະອງົ ຊງົ ເຫັນ ຂໍ້ຳພະອງົ         ແລະ ຊງົ ທດົ ລອງ ໃຈ ຂອງ ຂໍ້ຳພະອງົ ທີື່  ມີ ຕ ື່  ພຣະອງົ         ຂ  ຊງົ ຍກົ ພວກ 

ເຂົຳ ອອກ ມຳ ເໝ ອນ ແກະ ສ  ຳລບັ ກຳນ ຂໍ້ຳ         ແລະ ຕ ັໍ້ງ ພວກ ເຂົຳ ໄວໍ້ ຕື່ຳງຫຳກ ເພ ື່ ອ ມ ໍ້ ຂໍ້ຳ         

4ແຜື່ນດນິ ນີໍ້ 

ຈະ ໄວໍ້ ທກຸ ດນົ ເທົື່ ຳໃດ         ແລະ ຜກັ ຫຍໍ້ຳ ຕຳມ ທົື່ງ ນຳ ທກຸ ແຫື່ງ ຈະ ຫື່ຽວແຫໍ້ງ ໄປ ດນົ ເທົື່ ຳໃດ         ເພຳະ 

ຄວຳມ ຊ ົື່ວ ຂອງ ຜ ໍ້ ທີື່  ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ນ ັໍ້ນ         ສດັ         ແລະ ນກົ ກ  ຖ ກ ຜຳນ ໄປ ເສຍ         ເພຳະ ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ         “ພຣະ-

ອງົ ຈະ ບ ື່  ທອດ ພຣະເນດ ບ ັໍ້ນ ສດຸ ປຳຍ ຂອງ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ”          
5“ຖໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ແລື່ນ ແຂື່ງ ກບັ ທະຫຳນ         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ອິດເມ  ື່ອຍ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ແຂື່ງ ກບັ ມ ໍ້ຳ ໄດໍ້ 

ຢື່ຳງໃດ         ແລະ ຖໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ຍງັ ອິດເມ  ື່ອຍ ໃນ ແຜື່ນດນິ ແຫື່ງ ສນັຕ ິສກຸ         ຊ ື່ ງ ເຈົໍ້ຳ ວຳງໃຈ ນ ັໍ້ນ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ເຮັດ 

ຢື່ຳງໃດ ໃນ ດງົ ລຸື່ມ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ         

6ເພຳະວື່ຳ ແມ ື່ນ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ພ ື່  ເຈົໍ້ຳ         

ເຖງິ ວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ກຳນ ທ ລະ ຍດົ ຕ ື່  ເຈົໍ້ຳ         ພວກ ເຂົຳ ຍງັ ເອີໍ້ນ ໃຫໍ້ ກຸື່ມ ໃຫຍື່ ໄລື່ ຕຳມ ເຈົໍ້ຳ ໄປ         ເຖງິ 

ແມ ື່ນ ວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ເວົໍ້ຳ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ຢື່ຳງ ດ ີແກື່ ເຈົໍ້ຳ         ຢື່ຳ ເຊ ື່ ອ ພວກ ເຂົຳ ເລີຍ         

7ເຮົຳ ໄດໍ້ ປະ ຖິໍ້ມ ພຣະນເິວດ 

ຂອງ ເຮົຳ         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ໂຍນ ມ ລະດກົ ຂອງ ເຮົຳ ຖິໍ້ມ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ມອບ ຜ ໍ້ ທີື່  ຮກັ ຂອງ ຈດິໃຈ ເຮົຳ ໄວໍ້ ໃນ ມ  

ສດັຕ  ຂອງ ນຳງ         

8ມ ລະດກົ ຂອງ ເຮົຳ ໄດໍ້ ກຳຍເປັນ ເໝ ອນ ໂຕ ສິງ ໃນ ປື່ຳ ຕ ື່  ເຮົຳ         ພວກ ເຂົຳ ເປັື່ ງສຽງ 

ເຂົໍ້ຳ ໃສື່ ເຮົຳ         ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ຈ ື່ງ ກຽດ ຊງັ ພວກ ເຂົຳ         

9ມ ລະດກົ ຂອງ ເຮົຳ ເປັນ ແກື່ ເຮົຳ ເໝ ອນ ຢື່ຳງ 

ນກົ ກຳຍ ດື່ຳງ         ຝ ງ ນກົ ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ຮອບ ຕ ື່ ສ ໍ້ ນກົ ນ ັໍ້ນ         ໄປ ສຳ         ໄປ ຊຸມນມຸ ສດັປື່ຳ ທງັ ໝດົ ທກຸ ຢື່ຳງ         ແລໍ້ວ ພຳ 

ມນັ ໃຫໍ້ ມຳ ກນິ ເສຍ         

10ຜ ໍ້ ລໍ້ຽງ ແກະ ເປັນ ຈ  ຳນວນ ຫລຳຍ ໄດໍ້ ທ  ຳລຳຍ ສວນ ອະງ ຸື່ນ ຂອງ ເຮົຳ ເສຍ         ພວກ 

ເຂົຳ ໄດໍ້ ຢຽບ ຢ ື່ຳ ສວນ ຂອງ ເຮົຳ ລງົ         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ສວນ ອນັ ພ ໃຈ ຂອງ ເຮົຳ ກຳຍເປັນ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງ-

ແລໍ້ງ ກນັດຳນ ທີື່  ຮກົ ຮໍ້ຳງ         

11ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ສວນ ຂອງ ເຮົຳ ໃຫໍ້ ຮກົ ຮໍ້ຳງ         ເມ  ື່ອ ຮກົ ຮໍ້ຳງ         ສວນ ນ ັໍ້ນ ກ  

ໄວໍ້ ທກຸ ຕ ື່  ເຮົຳ         ແຜື່ນດນິ ທງັ ໝດົ ກ  ຖ ກ ຖິໍ້ມ ໃຫໍ້ ຮກົ ຮໍ້ຳງ         ເພຳະ ບ ື່  ມີ ຜ ໍ້ ໃດ ເອົຳໃຈໃສື່ ເລ ື່ ອງ ນ ັໍ້ນ         

12ຜ ໍ້ ທ  ຳ-

ລຳຍ ລໍ້ຳງ ໄດໍ້ ມຳ ຈຳກ ບນັດຳ ບື່ອນ ສ ງ ທງັ ປວງ ໃນ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ         ເພຳະວື່ຳ ແສງ ດຳບ ຂອງ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ທ  ຳລຳຍ ຈຳກ ປຳຍ ແຜື່ນດນິ ນີໍ້ ໄປ ເຖງິ ປຳຍ ອີກ ຂໍ້ຳງ ໜ ື່ ງ         ບ ື່  ມີ ເນ ໍ້ອ ໜງັ ໃດ ໆ ທີື່  ຈະ 

ມີ ສຳນ ຕ ິສກຸ         

13ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຫວື່ຳນ ເຂົໍ້ຳວດີ         ແຕື່ ຈະ ກື່ຽວ ໜຳມ         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຕວົ ເຈບັ         ແຕື່ 

ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ ກ  ຳໄລ ຫຍງັ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ອບັອຳຍ ດໍ້ວຍ ຜນົ ເກບັ ກື່ຽວ ຂອງ ຕນົ         ດໍ້ວຍ ເຫດ ຄວຳມ ຮໍ້ຳຍ ອນັ 

ຮໍ້ອນຮນົ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ”          
14ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້         ດໍ້ວຍ ເລ ື່ ອງ ບນັດຳ ເພ ື່ ອນ ບໍ້ຳນ ທີື່  ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ຂອງ ເຮົຳ         ຜ ໍ້ ທີື່  ໄດໍ້ ແຕະ-

ຕໍ້ອງ ມ ລະດກົ ຊ ື່ ງ ເຮົຳ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ອິສຣາເອນ          ປະຊຳຊນົ ຂອງ ເຮົຳ ສ ບ ມ ລະດກົ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ         “ເບິື່ ງ ແມ         ເຮົຳ 

ຈະ ຖອນ ພວກ ເຂົຳ ຂ ໍ້ນ ຈຳກ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ເຂົຳ         ແລະ ເຮົຳ ຈະ ຖອນ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຢ ດາ ຈຳກ ທື່ຳມກຳງ 



ເຢເຣມີຢາ 13 1300 
ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ         

15ແລະ ຕ ື່  ມຳ ຫລງັ ຈຳກ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ຖອນ ພວກ ເຂົຳ ຂ ໍ້ນ ແລໍ້ວ         ເຮົຳ ຈະ ມີ ຄວຳມ 

ເມດ ຕຳ ຕ ື່  ພວກ ເຂົຳ ອີກ         ແລະ ເຮົຳ ຈະ ນ  ຳ ພວກ ເຂົຳ ມຳ ອີກ         ຕື່ຳງ ກ  ມຳ ຍງັ ມ ລະດກົ ຂອງ ຕນົ         ແລະ 

ແຜື່ນດນິ ຂອງ ຕນົ         

16ແລະ ຈະ ເກດີ ກຳນ ນີໍ້ ຂ ໍ້ນ ວື່ຳ         ຖໍ້ຳ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ ອດຸສຳຫະ ສ ກສຳ ທຳງ 

ແຫື່ງ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ເຮົຳ         ຄ  ປະຕຍິຳນ ໃນ ນຳມ ຂອງ ເຮົຳ ວື່ຳ         ‘ຕຳບໃດ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ພຣະ-

ຊນົ ຢ ື່ ແນື່ນອນ’         ເໝ ອນ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ສອນ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ເຮົຳ ໃຫໍ້ ປະຕຍິຳນ ໂດຍ ພະບາອານ          

ແລໍ້ວ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ກຳນ ສໍ້ຳງ ຂ ໍ້ນ ໄວໍ້ ທື່ຳມກຳງ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ເຮົຳ         

17ແຕື່ ຖໍ້ຳ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ບ ື່  

ເຊ ື່ ອ ຟງັ         ແລໍ້ວ ເຮົຳ ຈະ ຖອນ ປະຊຳຊຳດ ນ ັໍ້ນ ຂ ໍ້ນ         ແລະ ທ  ຳລຳຍ ຈນົ ໝດົ ສິໍ້ນ”         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ 

ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ          

ບົດທີ 13 
ຜ້າປູ່ານຄາດແອວທີ່ເປິເປື້ອນປຽບເໝືອນກັບອິສຣາເອນ 

1ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ແກື່ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ດໍ້ວຍ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ໄປ ຊ ໍ້ ຜໍ້ຳ ປື່ຳນ ຄຳດ ແອວ ມຳ ຜ ນ ໜ ື່ ງ         ຄຳດ 

ແອວ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໄວໍ້         ແລະ ຢື່ຳ ຈຸື່ມ ນ  ໍ້ຳ”         

2ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ຊ ໍ້ ຜໍ້ຳ ຄຳດ ແອວ ຜ ນ ໜ ື່ ງ ຕຳມ ພຣະທ  ຳ ຂອງ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ຄຳດ ແອວ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄວໍ້         

3ແລະ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ມຳ ເຖງິ 

ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເທ ື່ ອ ທີ ສອງ ວື່ຳ         

4“ຈ ົື່ງ ເອົຳ ຜໍ້ຳ ຄຳດ ແອວ ຊ ື່ ງ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຊ ໍ້ ມຳ         ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ທີື່  ແອວ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ 

ຈ ົື່ງ ລກຸຂ ໍ້ນ ໄປ ຍງັ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ເອຟຣາດ          ແລໍ້ວ ເຊ ື່ ອງ ຜໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ໄວໍ້ ໃນ ຫລ ບ ຫີນ ແຫື່ງ ໜ ື່ ງ”         

5ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກ  ໄປ         

ແລະ ເຊ ື່ ອງ ຜໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ໄວໍ້ ຂໍ້ຳງ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ເອຟຣາດ          ດ ັື່ງ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ບນັຊຳ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         

6ຕ ື່  ມຳ 

ອີກ ຫລຳຍ ມ ໍ້         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ລກຸຂ ໍ້ນ ໄປ ຍງັ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ເອຟຣາດ          

ແລະ ເອົຳ ຜໍ້ຳ ຄຳດ ແອວ         ຊ ື່ ງ ເຮົຳ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ເຊ ື່ ອງ ໄວໍ້ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         ມຳ ເສຍ”         

7ແລໍ້ວ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກ  ໄປ 

ທີື່  ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ເອຟຣາດ          ແລະ ຂດຸ ເອົຳ ຜໍ້ຳ ຄຳດ ແອວ ມຳ ຈຳກ ບື່ອນ ທີື່  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຊ ື່ ອງ ໄວໍ້         ເບິື່ ງ ແມ         

ຜໍ້ຳ ຄຳດ ແອວ ນ ັໍ້ນ ເສຍ ຫຳຍ ໝດົ         ຈະ ໃຊໍ້ ກຳນ ໃດ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້          
8ແລໍ້ວ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກ  ມຳ ຍງັ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         

9“ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         

ເຮົຳ ກ  ຈະ ທ  ຳລຳຍ ຄວຳມ ອວດອ ົື່ງ ຂອງ ຢ ດາ          ແລະ ຄວຳມ ອວດອ ົື່ງ ຂອງ ເຢຣ ຊາເລັມ ເສຍ ເຊັື່ ນ ນ ັໍ້ນ 

ແຫລະ         

10ຄ  ຊນົ ຊຳດ ທີື່  ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ນີໍ້         ຜ ໍ້ ປະຕເິສດ ບ ື່  ຟງັ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ຂອງ ເຮົຳ         ຜ ໍ້ ທີື່  ດ  ຳເນນີ ຕຳມ ຄວຳມ ດ ໍ້ 

ດໍ້ຳນ ແຫື່ງ ຈດິໃຈ ຂອງ ຕນົ ເອງ         ແລະ ໄດໍ້ ຕດິ ສອຍ ຫໍ້ອຍ ຕຳມ ພະ ອ ື່ ນ         ເພ ື່ ອ ຈະ ບວົລະບດັ         ແລະ ນະ-

ມດັສະກຳນ ພະ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ຈະ ເປັນ ເໝ ອນ ຜໍ້ຳ ຄຳດ ແອວ ນີໍ້         ຊ ື່ ງ ຈະ ໃຊໍ້ ກຳນ ໃດ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້         

11ເພຳະ ຜໍ້ຳ 

ຄຳດ ແອວ ຕດິ ຢ ື່ ທີື່  ແອວ ຂອງ ມະນດຸ ສນັໃດ         ເຮົຳ ກ  ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ທງັ ໝດົ ຂອງ ອິສຣາເອນ          

ແລະ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ທງັ ໝດົ ຂອງ ຢ ດາ ຕດິ ຢ ື່ ກບັ ເຮົຳ ສນັນ ັໍ້ນ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້         ເພ ື່ ອ ພວກ ເຂົຳ 

ທງັຫລຳຍ ຈະ ເປັນ ປະຊຳຊນົ         ຊ ື່  ສຽງ         ທີື່  ສນັລະເສີນ         ແລະ ສະຫງ ື່ຳ ລຳສ ີແກື່ ເຮົຳ         ແຕື່ ພວກ ເຂົຳ ກ  ບ ື່  

ຟງັ          

ການທີ່ອິສຣາເອນຈະເປັນຊະເລີຍກໍໃກ້ເຂົ້າມາແລ້ວ 
12ສະນ ັໍ້ນ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ກື່ຳວ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ນີໍ້ ແກື່ ພວກ ເຂົຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ 

ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ‘ນ  ໍ້ຳ ອະງ ຸື່ນ ຈະ ເຕັມ ໄຫ ທກຸ ໜື່ວຍ’         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ ເວົໍ້ຳ ກບັ ເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         ‘ເຮົຳ 
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ບ ື່  ຮ ໍ້ ບ  ວື່ຳ         ນ  ໍ້ຳ ອະງ ຸື່ນ ຈະ ຕໍ້ອງ ເຕັມ ໄຫ ທກຸ ໜື່ວຍ’         

13ແລໍ້ວ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ເວົໍ້ຳ ກບັ ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ເບິື່ ງ ແມ         ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ຊຳວ ແຜື່ນດນິ ນີໍ້ ທງັ ໝດົ ເຕັມ ໄປ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ມ ນ ເມຳົ         ຄ  ກະ-

ສດັ ທງັຫລຳຍ ຜ ໍ້ ປະທບັ ເທິງ ບນັລງັ ຂອງ ດາວິດ          ພວກ ປະໂລຫິດ         ພວກ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ         ແລະ 

ຊຳວ ກງຸ ເຢຣ ຊາເລັມ ທງັ ໝດົ         

14ແລະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ເຮົຳ ຈະ ໂຍນ ພວກ ເຂົຳ ໃຫໍ້ ຕ  ຳ ກນັ 

ແລະ ກນັ         ພວກ ພ ື່  ກ  ຕ  ຳ ພວກ ລ ກ         ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ສງົສຳນ         ຫລ  ບ ື່  ໄວໍ້ ຊວີດິ         ຫລ  ບ ື່  ເມດ ຕຳ         ແຕື່ ເຮົຳ ຈະ ທ  ຳ-

ລຳຍ ພວກ ເຂົຳ”          
15ຈ ົື່ງ ຟງັ         ແລະ ຫງ ື່ຽງ ຫ  ຟງັ         ຢື່ຳ ອວດດ ີໄປ ເລີຍ         ເພຳະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ໃຫໍ້ ພຣະຄ  ຳ ເວົໍ້ຳ ແລໍ້ວ         

16ຈ ົື່ງ ຖວຳຍ ສະຫງ ື່ຳ ລຳສີ ແກື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ         ກື່ອນ ທີື່  ພຣະອງົ ຈະ 

ຊງົ ນ  ຳ ຄວຳມ ມ ດ ມຳ         ກື່ອນ ທີື່  ຕນີ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ສະດດຸ ເທິງ ພ ເຂົຳ ທີື່  ມ ດ ມດິ         ແລະ ຂະນະ ເມ  ື່ອ ເຈົໍ້ຳ 

ທງັຫລຳຍ ຊອກ ຫຳ ຄວຳມ ສະຫວື່ຳງ         ພຣະອງົ ຊງົ ກບັ ໃຫໍ້ ເປັນ ເງຳົ ມດັຈລຸຳດ         ແລະ ຊງົ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເປັນ-

ຄວຳມ ມ ດ ທ ບ         

17ແຕື່ ຖໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ ບ ື່  ຟງັ         ຈດິໃຈ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກ  ຈະ ຮໍ້ອງໄຫໍ້ ຮ  ື່ຳໄຮ         ເພຳະ 

ຄວຳມ ອວດອ ົື່ງ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ຕຳ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈະ ຮໍ້ອງໄຫໍ້         ແລະ ມີ ນ  ໍ້ຳ ຕຳ ອຳບ ໜໍ້ຳ         ເພຳະ ຝ ງ ແກະ 

ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຖ ກ ຕໍ້ອນ ເອົຳ ໄປ ເປັນ ຊະເລີຍ          
18ຈ ົື່ງ ກື່ຳວ ແກື່ ກະສດັ         ແລະ ພະລຳຊນີ ີວື່ຳ         “ຂ  ຊງົ ປະທບັ         ໃນ ທີື່  ຕ  ື່ຳ         ເພຳະວື່ຳ ອ  ຳນຳດ ຂອງ ພະ 

ອງົ         ຄ  ມງົກດຸ ແຫື່ງ ສະຫງ ື່ຳ ລຳສີ ຂອງ ພະ ອງົ ຈະ ຕກົລງົ ມຳ”         

19ຫວົ ເມ  ອງ ແຫື່ງ ພຳກ ໃຕໍ້ ກ  ຖ ກ ປິດ         

ຊ ື່ ງ ບ ື່  ມີ ໃຜ ຈະ ເປີດ ໄດໍ້         ຢ ດາ ທງັ ໝດົ ກ  ຈະ ຖ ກ ກວຳດ ໄປ ເປັນ ຊະເລີຍ         ຈະ ຖ ກ ກວຳດ ໄປ ເປັນ ຊະ-

ເລີຍ ໝດົ          
20“ຈ ົື່ງ ເງຍີ ໜໍ້ຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຂ ໍ້ນ ເບິື່ ງ ເຂົຳເຈົໍ້ຳ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ທີື່  ມຳ ຈຳກ ທິດເໜ ອ         ຝ ງ ແກະ ທີື່  ໄດໍ້ ມອບ ໄວໍ້ 

ໃຫໍ້ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ຢ ື່ ທີື່  ໃດ         ຄ  ຝ ງ ແກະ ທີື່  ງດົ ງຳມ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ         

21ເຈົໍ້ຳ ຈະ ວື່ຳ ຢື່ຳງໃດ ເມ  ື່ອ ເຂົຳ ຈະ ລງົ-

ໂທດ ເຈົໍ້ຳ         ເພຳະ ເຈົໍ້ຳ ເອງ ໄດໍ້ ສອນ ເຂົຳ ໃຫໍ້ ເປັນ ນຳຍ         ແລະ ເປັນ ປະມກຸ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ຄວຳມເຈບັ ປວດ 

ຈະ ບ ື່  ເຂົໍ້ຳ ມຳ ປກົ ຄມຸ ເຈົໍ້ຳ         ເໝ ອນ ຄວຳມເຈບັ ປວດ ຂອງ ຜ ໍ້ຍງິ ທີື່  ກ  ຳລງັ ເກດີ ລ ກ ບ          

22ແລະ ຖໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ເວົໍ້ຳ 

ໃນ ໃຈ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         ‘ເປັນ ຫຍງັ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ຈ ື່ງ ເກດີ ກບັ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ?’         ກ  ເພຳະ ຄວຳມ ຊ ົື່ວຊໍ້ຳ ທີື່  

ຫລວງຫລຳຍ ໃຫຍື່ ໂຕ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ເສ ໍ້ອ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ຕໍ້ອງ ຖ ກ ຮ ໍ້ ຂ ໍ້ນ         ແລະ ສ ົໍ້ນ ຕນີ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ບ ື່  ປິດ 

ບງັ         

23ຄນົ ເອທີໂອເປຍ ປື່ຽນ ວນັນະ ຂອງ ຕນົ ເອງ ໄດໍ້ ບ          ຫລ  ເສ ອ ດຳວ ປື່ຽນ ລຳຍ ຂອງ ມນັ ໄດໍ້ ບ ?         ຖໍ້ຳ 

ໄດໍ້ ແລໍ້ວ         ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຜ ໍ້ ທີື່  ເຄີຍ ເຮັດ ຄວຳມ ຊ ົື່ວ         ຈະ ມຳ ເຮັດ ຄວຳມ ດ ີກ  ໄດໍ້          
24ສະນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ຈະ ກະຈຳຍ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ໄປ ເໝ ອນ ແກບ ທີື່  ຖ ກ ລມົ ພດັ ຈຳກ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ 

ກນັດຳນ         

25ນີໍ້ ເປັນ ສື່ວນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ເປັນ ສື່ວນ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ຕວງ ອອກ ໃຫໍ້ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ”         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ         “ເພຳະ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ລ ມ ເຮົຳ ເສຍ         ແລະ ໄວໍ້ ວຳງໃຈ ໃນ ກຳນ ຂີໍ້ ຕວົະ         

26ສະນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ 

ເອງ ຈະ ແກໍ້ ເສ ໍ້ອ ຄມຸ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ມຳ ປກົ ໜໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ         ຄ  ໃຫໍ້ ເຫັນ ຄວຳມ ອບັອຳຍ ຂຳຍໜໍ້ຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

27ເຮົຳ 

ໄດໍ້ ເຫັນ ກຳນ ລື່ວງ ປະເວນ ີຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ກຳນ ຄວນ ຫຳ         ກຳນ ຫລິໍ້ນ ຊ ໍ້ ແກື່ ລຳຄະ ຕນັຫຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ 

ກຳນ ໜໍ້ຳ ກຽດ ຊງັ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ເທິງ ໂນນ ພ  ທງັຫລຳຍ ໃນ ທົື່ງ ນຳ         ໂອ         ເຢຣ ຊາເລັມ ເອີຍ         ວບິດັ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ         

ອີກ ດນົ ຈກັ ເທົື່ ຳໃດ ເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ຈະ ຍອມ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ສະອຳດ ໄດໍ້”          
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ຜ ້ປະກາດພຣະທຳປະກາດເລື່ອງຄວາມແຫ້ງແລ້ງ 
1ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊ ື່ ງ ມຳ ເຖງິ ເຢເຣມີຢາ          ກື່ຽວ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ວື່ຳ          
2“ຢ ດາ ໄວໍ້ ທກຸ         ແລະ ປະຕ  ເມ  ອງ ທງັ ປວງ ຂອງ ນຳງ ກ  ອື່ອນ ກ  ຳລງັ ລງົ         ປະຊຳຊນົ ຂອງ ນຳງ ກ  

ແຕື່ງ ເຄ ື່ ອງ ດ  ຳ ກ ົໍ້ມ ໜໍ້ຳ ຢ ື່ ເທິງ ແຜື່ນດນິ         ແລະ ສຽງ ຮໍ້ອງ ຂອງ ເຢຣ ຊາເລັມ ກ  ຂ ໍ້ນ ໄປ         

3ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ 

ຂອງ ນຳງ ສ ົື່ງ ລ ກນໍ້ອຍ ຂອງ ຕນົ ໃຫໍ້ ໄປ ຕກັ ນ  ໍ້ຳ         ພວກ ເຂົຳ ໄປ ຍງັ ບື່ອນ ເກບັ ນ  ໍ້ຳ         ເຫັນ ວື່ຳ ບ ື່  ມີ ນ  ໍ້ຳ         ພວກ 

ເຂົຳ ກ  ກບັ ໄປ ດໍ້ວຍ ພຳຊະນະ ເປົື່ ຳ         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ອບັອຳຍ         ແລະ ຂຳຍໜໍ້ຳ         ຈ ື່ງ ຄມຸ ຫວົ ຂອງ ຕນົ ເສຍ         

4ເພຳະ ເລ ື່ ອງ ແຜື່ນດນິ ທີື່  ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ເນ ື່ ອງ ຈຳກ ບ ື່  ມີ ຝນົຕກົ ເທິງ ແຜື່ນດນິ         ຊຳວນຳ ທງັຫລຳຍ ກ  ອບັ-

ອຳຍ         ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ຈ ື່ງ ຄມຸ ຫວົ ຂອງ ຕນົ ເສຍ         

5ແມ ື່ນ ກວຳງ ໂຕ ແມ ື່ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ທໍ້ອງ ທົື່ງ ກ  ປະ ຖິໍ້ມ 

ລ ກ ທີື່  ເກດີ ໃໝື່ ຂອງ ມນັ ເສຍ         ເພຳະວື່ຳ ບ ື່  ມີ ຫຍໍ້ຳ         

6ລຳ ປື່ຳ ຢ ນ ຢ ື່ ເທິງ ບື່ອນ ສ ງ         ມນັ ຫນັ ໃຈ ເໝ ອນ ກບັ 

ໝຳ ປື່ຳ         ຕຳ ຂອງ ມນັ ກ  ມ ດ ມວົ         ເພຳະວື່ຳ ບ ື່  ມີ ຫຍໍ້ຳ”          
7“ເຖງິ ວື່ຳຄວຳມ ຊ ົື່ວຊໍ້ຳ ຂອງ ຂໍ້ຳພະອງົ ທງັຫລຳຍ ກ  ເປັນ ພະຍຳນ ຟໍ້ອງ ຂໍ້ຳພະອງົ         ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະ-

ຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຂ  ພຣະອງົ ຊງົ ໂຜດ         ເພ ື່ ອ ເຫັນແກື່ ພຣະນຳມ ຂອງ ພຣະອງົ         ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ບນັດຳ ກຳນ ຊ ົື່ວ 

ຮໍ້ຳຍ ຂອງ ຂໍ້ຳພະອງົ ທງັຫລຳຍ ກ  ຫລຳຍ ຍິື່ ງ         ຂໍ້ຳພະອງົ ທງັຫລຳຍ ເຮັດ ບຳບ ຕ ື່  ພຣະອງົ         

8ຂໍ້ຳ ແຕື່ 

ພຣະອງົ ຜ ໍ້ ເປັນຄວຳມ ຫວງັ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ          ເປັນ ພຣະຜ ູ້ຊ່ອຍ ໃຫໍ້ ລອດ ພົໍ້ນ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ໃນ 

ຍຳມ ລ  ຳບຳກ         ເຫດ ໃດ ພຣະອງົ ຈະ ຊງົ ເປັນ ເໝ ອນ ແຂກເມ  ອງ ໃນ ແຜື່ນດນິ         ຫລ  ເໝ ອນ ຄນົ ເດນີ-

ທຳງ ແວະ ອຳໄສ ຄໍ້ຳງ ພຽງ ຄ ນ ດຽວ         

9ເຫດ ໃດ ພຣະອງົ ຈະ ຊງົ ເປັນ ເໝ ອນ ຊຳຍ ທີື່  ງງົ ງນັ         ຫລ  ເໝ ອນ 

ຄນົ ທີື່  ມີ ກ  ຳລງັ ຫລຳຍ         ແຕື່ ຊື່ວຍ ໃຜ ໃຫໍ້ ລອດ ພົໍ້ນ ບ ື່  ໄດໍ້         ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ເຖງິ ປຳນ ນ ັໍ້ນ ກ  ດ ີ        

ພຣະອງົ ຊງົ ສະຖດິ ທື່ຳມກຳງ ຂໍ້ຳພະອງົ ທງັຫລຳຍ         ຄນົ ເອີໍ້ນ ພວກ ຂໍ້ຳພະອງົ ໂດຍ ພຣະນຳມ ຂອງ 

ພຣະອງົ         ຂ  ຢື່ຳ ຊງົ ປະ ຂໍ້ຳພະອງົ ທງັຫລຳຍ ໄວໍ້”          
10ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ແກື່ ຊນົ ຊຳດ ນີໍ້ ວື່ຳ         “ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ຮກັ ທີື່  ຈະ ພະເນຈອນ ໄປ ເຊັື່ ນ ນີໍ້         

ພວກ ເຂົຳ ບ ື່  ຫໍ້ຳມ ຕນີ ຂອງ ຕນົ ໄວໍ້         ສະນ ັໍ້ນ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈ ື່ງ ບ ື່  ຊງົ ຮບັ ພວກ ເຂົຳ          
11ບດັ ນີໍ້         ພຣະອງົ ຈະ ຊງົ ລະນ ກ ເຖງິ ຄວຳມ ຊ ົື່ວຊໍ້ຳ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ລງົໂທດ ກຳນ ຜິດ ບຳບ 

ຂອງ ພວກ ເຂົຳ”         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ບອກ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຢື່ຳ ຮໍ້ອງ ຂ  ໃຫໍ້ ເຮົຳ ຊື່ອຍ ເຫລ ອ ຄນົ 

ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້.         

12ຖໍ້ຳ ຫຳກ ຖ  ສິນ ອດົ ອຳຫຳນ         ເຮົຳ ກ  ຈະ ບ ື່  ຟງັສຽງ ຮໍ້ອງໄຫໍ້ ຂ  ຄວຳມ ຊື່ອຍ ເຫລ ອ ຂອງ ພວກ 

ເຂົຳ         ຖໍ້ຳ ຫຳກ ເຜົຳ ສດັ ແລະ ຖວຳຍ ອຳຫຳນ ແກື່ ເຮົຳ         ເຮົຳ ກ  ຈະ ບ ື່  ຮບັ ເອົຳ         ແຕື່ ຈະ ຂໍ້ຳ ຄນົ ໃນ ເວລຳ 

ສງົຄຳມ         ໂດຍ ໃຫໍ້ ອ ດ ຢຳກ         ແລະ ເຈບັ ໂຊ ດໍ້ວຍ ພະຍຳດ.”          
13ແລໍ້ວ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພຣະອງົ ຊງົ ຊຳບ ແລໍ້ວ ວື່ຳ         ພວກ ຜ ໍ້ 

ປະກຳດ ພຣະຄ  ຳ ຈະ ບອກ ປະຊຳຊນົ ວື່ຳ ບ ື່  ມີ ສງົຄຳມ         ແລະ ກຳນ ອ ດ ຢຳກ ດອກ         ເພຳະວື່ຳ ພຣະອງົ 

ຈະ ໃຫໍ້ ມີ ແຕື່ ຄວຳມ ສະຫງບົ ສກຸ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ ໃນ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ.”          
14ແຕື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ຕອບ ວື່ຳ,         “ພວກ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ຈະ ໃຊໍ້ ນຳມ ຂອງ ເຮົຳ ເວົໍ້ຳ ຄ  ຳ ຕວົະ         

ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ໃຊໍ້ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ໄປ         ບ ື່  ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ບອກ ພວກ ເຂົຳ         ສິື່ ງ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ບອກ ເຈົໍ້ຳ ແມ ື່ນ ນມິດິ ທີື່  ບ ື່  ໄດໍ້ ມຳ 

ຈຳກ ເຮົຳ         ເປັນ ຄ  ຳ ປະກຳດ ທີື່  ບ ື່  ມຄີື່ຳ         ແລະ ເປັນ ສິື່ ງ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ນ ກ ຝນັ ເອົຳ ເອງ.         

15ເຮົຳ ພຣະຜ ູ້-
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ເປັນເຈົ້າ ຈະ ບອກ ເຈົໍ້ຳ ເຖງິ ສິື່ ງ ທີື່  ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ກບັ ພວກ ທີື່  ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ         ຜ ໍ້ ທີື່  ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ໃຊໍ້ ໄປ         ຄ  

ພວກ ທີື່  ເວົໍ້ຳ ໃນ ນຳມ ຂອງ ເຮົຳ ວື່ຳ         ເສິກ ສງົຄຳມ         ແລະ ກຳນ ອ ດ ຢຳກ ຈະ ບ ື່ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ໃນ ແຜື່ນດນິ ນີໍ້         

ເຮົຳ ຈະ ຂໍ້ຳ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ຕຳຍ ດໍ້ວຍ ເສິກ ສງົຄຳມ         ແລະ ກຳນ ອ ດ ຢຳກ.         

16ປະຊຳຊນົ ຜ ໍ້ ທີື່  ໄດໍ້ ຍນິ ພວກ ຜ ໍ້ 

ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້         ກ  ຈະ ຕຳຍ ດໍ້ວຍ ເສິກ ສງົຄຳມ         ແລະ ກຳນ ອ ດ ຢຳກ ເໝ ອນ ກນັ         ຊຳກ ສບົ 

ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຖ ກ ຖິໍ້ມ ໄວໍ້ ຕຳມ ຖະໜນົ ໃນ ນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ          ແລະ ຈະ ບ ື່  ມີ ຜ ໍ້ ໃດ ຝງັ ສບົ ຂອງ 

ພວກ ເຂົຳ         ເຫດກຳນ ນີໍ້ ຈະ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ກບັ ພວກ ເຂົຳ ທງັ ໝດົ         ທງັ ລ ກ ເມຍ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ດໍ້ວຍ         ເຮົຳ ຈະ 

ເຮັດ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຮບັ ຜນົ ຊ ົື່ວ ຍໍ້ອນ ກຳນ ກະທ  ຳ ຊ ົື່ວ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ເອງ.          

 17 ດຽວນີໍ້ ເຈົໍ້ຳຈ ົື່ງເວົໍ້ຳກບັປະຊຳຊນົວື່ຳ: 

   ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳຢຳກຮໍ້ອງໄຫໍ້ຕະຫລອດໄປ 

  ຢຳກໃຫໍ້ນ  ໍ້ຳຕຳໄຫລອອກຕະຫລອດມ ໍ້ຕະຫລອດຄ ນ 

   ເພຳະວື່ຳຊນົຊຳດຂອງຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳເຈບັໂຊຫລຳຍ 

  ຍໍ້ອນພວກເຂົຳຖ ກທ  ຳຮໍ້ຳຍຢື່ຳງຮນຸແຮງ. 

 18 ເມ  ື່ອຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳອອກໄປຕຳມທົື່ງນຳ 

   ກ ພບົເຫັນຊຳກສບົຄນົຕຳຍຍໍ້ອນເສິກສງົຄຳມ 

  ເມ  ື່ອເຂົໍ້ຳໄປໃນເມ  ອງ ກ ພບົເຫັນຄນົຕຳຍຍໍ້ອນກຳນອ ດຢຳກ 

   ແຕື່ພວກຜ ໍ້ປະກຳດພຣະທ  ຳ ແລະປະໂລຫິດໄດໍ້ເຮັດວຽກຕ ື່ ໄປ 

  ໂດຍທີື່ ພວກເຂົຳບ ື່ ຮ  ໍ້ວ ື່ຳມຫີຍງັໄດໍ້ເກດີຂ ໍ້ນ. 

ປະຊາຊົນສາລະພາບຜິດຕໍ່ພຣະຜ ້ເປັນເຈົ້າ 
 19 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະອງົຊງົປະຖິໍ້ມຊຳວ ຢ ດາ ເດັດຂຳດແລໍ້ວບ ? 

  ຊງົກຽດຊງັປະຊຳຊນົເມ  ອງ ຊີໂອນ ແລໍ້ວບ ? 

   ເປັນຫຍງັຈ ື່ງຊງົທ  ຳຮໍ້ຳຍພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍຢື່ຳງໜກັ 

  ຈນົພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍບ ື່ ສຳມຳດຮກັສຳໃຫໍ້ດໄີດໍ້ 

   ພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄດໍ້ລ ຄອຍຄວຳມສະຫງບົສກຸ 

  ແຕື່ບ ື່ ເຫັນຫຍງັເກດີຂ ໍ້ນເລີຍ 

   ພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍຫວງັວື່ຳຈະໄດໍ້ຮບັກຳນຮກັສຳໃຫໍ້ດ ີ

  ແຕື່ໄພພິບດັກບັເກດີມຳແທນ. 

 20 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍຍອມສຳລະພຳບທີື່ ໄດໍ້ເຮັດບຳບ 

   ແລະທີື່ ບນັພະບ ລດຸຂອງພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄດໍ້ເຮັດກ ດ ີ

  ພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄດໍ້ເຮັດບຳບຕ ື່ ສ ໍ້ພຣະອງົແທໍ້. 

 21 ຢື່ຳຄຽດຊງັພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍທໍ້ອນ 

   ຈ ົື່ງເຫັນແກື່ພຣະນຳມຂອງພຣະອງົ 

  ຂ ຢື່ຳນ  ຳຄວຳມເສ ື່ ອມເສຍມຳຍງັນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ  

   ບື່ອນພຣະບນັລງັອນັສະຫງ ື່ຳລຳສີຂອງພຣະອງົຕ ັໍ້ງຢ ື່ 
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  ຂ ຈ ົື່ງຮກັສຳຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳທີື່ ພຣະອງົຊງົໃຫໍ້ໄວໍ້ກບັພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ຂ ຢື່ຳຍກົເລີກເສຍ. 

 22 ຝນົບ ື່ ໄດໍ້ຕກົລງົມຳຍໍ້ອນພະຕື່ຳງຊຳດ 

   ຫລ ຍໍ້ອນທໍ້ອງຟໍ້ຳ 

  ມແີຕື່ພຣະອງົໆ ດຽວເທົື່ ຳນ ັໍ້ນທີື່ ເຮັດສິື່ ງເຫລົື່ ຳນີໍ້ໄດໍ້ 

   ພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍຫວງັໃຈໃນພຣະອງົ.” 

ບົດທີ 15 
ຄາວພິພາກສາປະຊາຊົນຢ ດາ 

1ຕ ື່  ມຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ຕ ື່  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ເຖງິ ແມ ື່ນ ວື່ຳ ໂມເຊ          ແລະ ຊາມ ເອນ ຈະ ຢ ນ 

ອໍ້ອນວອນ ຢ ື່ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ເຮົຳ         ເຮົຳ ກ  ຈະ ບ ື່  ມໃີຈ ເມດ ຕຳ ປະຊຳຊນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເລີຍ.         

2ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ໜີ ໄປ 

ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ສຳຍຕຳ ຂອງ ເຮົຳ ເສຍ         ຖໍ້ຳ ພວກ ເຂົຳ ຖຳມ ເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         ຈະ ໃຫໍ້ ພວກ ຂໍ້ອຍ ໄປ ໃສ?         ຈ ົື່ງ ບອກ ເຂົຳ 

ດ ັື່ງນີໍ້:          

  ຈ  ຳພວກທີື່ ກ  ຳນດົໃຫໍ້ຕຳຍດໍ້ວຍເຊ ໍ້ອໂລກ 

   ກ ຈະຕຳຍຢື່ຳງນ ັໍ້ນ 

  ຈ  ຳພວກທີື່ ກ  ຳນດົໃຫໍ້ຕຳຍດໍ້ວຍກຳນອ ດຢຳກ 

   ກ ຈະຕຳຍຢື່ຳງນ ັໍ້ນ 

  ຈ  ຳພວກທີື່ ກ  ຳນດົໃຫໍ້ຖ ກຈບັໄປເປັນຊະເລີຍ 

   ກ ຈະຖ ກຈບັໄປ. 
3ເຮົຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຕດັສິນ ໃຈ ແລໍ້ວ ວື່ຳ         ຈະ ໃຫໍ້ ສິື່ ງ ໜໍ້ຳ ຢໍ້ຳນ ສີື່  ຢື່ຳງ ນີໍ້ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ກບັ ພວກ ເຂົຳ         

ຄ  ເຂົຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ຕຳຍ ດໍ້ວຍ ເສິກ ສງົຄຳມ         ຊຳກ ສບົ ຈະ ຖ ກ ໝຳ ດ ງ ແກື່ ໄປ         ຝ ງ ນກົ ຈະ ສບັ ຕອດ ກນິ         

ແລະ ເຫລ ອ ນ ັໍ້ນ ສດັປື່ຳ ຈະ ກນິ ອີກ.         

4ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ນຳ ໆ         ຊຳດ ທົື່ວ ໂລກ ຕກົໃຈ ຢໍ້ຳນ         ສິື່ ງ ທີື່  ເກດີ 

ຂ ໍ້ນ ກບັ ພວກ ເຂົຳ ເນ ື່ ອງ ຈຳກ ສິື່ ງ ທີື່  ມານາເຊ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຮເຊກີຢາ          ໄດໍ້ ເຮັດ ໃນ ນະຄອນ ເຢຣ -
ຊາເລັມ          ເມ  ື່ອ ຄຳວ ພຣະອງົ ຊງົ ເປັນ ກະສດັ ຂອງ ຊຳວ ເຢຣ ຊາເລັມ.”          

5ເຢຣ ຊາເລັມ ເອີຍ         ໃຜ ຈະ ສງົສຳນ ເຈົໍ້ຳ         ຫລ  ໃຜ ຈະ ເສຍ ໃຈ ກບັ ເຈົໍ້ຳ         ຫລ  ໃຜ ຈະ ແວະ ມຳ ຖຳມ ທກຸ 

ສກຸ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ”         

6ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ປະຕເິສດ ເຮົຳ         ເຈົໍ້ຳ ຖອຍຫລງັ ເລ ໍ້ອຍ ໄປ         ເຮົຳ 

ຈ ື່ງ ຈະ ຍ ື່ ນ ມ  ອອກ ໄປ ຕ ື່ ສ ໍ້ ເຈົໍ້ຳ ແລະ ທ  ຳລຳຍ ເຈົໍ້ຳ         ເຮົຳ ເບ ື່ ອ ຕ ື່  ກຳນ ຜື່ອນຜນັ ແລໍ້ວ          
7ເຮົຳ ຈະ ຝດັ ເຂົຳ ດໍ້ວຍ ເຄ ື່ ອງ ຝດັ ເຂົໍ້ຳ ໃນ ບນັດຳ ປະຕ  ເມ  ອງ ແຫື່ງ ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ 

ລ ກ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ຕຳຍ         ເຮົຳ ຈະ ທ  ຳລຳຍ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ເຮົຳ         ເພຳະ ພວກ ເຂົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ 

ຖອຍຫລງັ ກບັ ຈຳກ ພ ດຕກິຳນ ຂອງ ຕນົ         

8ເຮົຳ ເຮັດ ໃຫໍ້ ແມ ື່ໝໍ້ຳຍ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ມີ ຫລຳຍ         ຍິື່ ງ ກວື່ຳ 

ເມດັ ດນິຊຳຍ ໃນ ທະເລ         ໃນ ຕອນ ທື່ຽງ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ນ  ຳ ຜ ໍ້ ທ  ຳລຳຍ ມຳສ ື່ ບນັດຳ ແມ ື່ ຂອງ ຄນົ ໜຸື່ມ ທງັ-

ຫລຳຍ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຄວຳມ ຢໍ້ຳນ ຕກົໃຈ ຕກົລງົ ເໜ ອ ລ ກ ນ ັໍ້ນ ໂດຍ ໄວ         

9ນຳງ ທີື່  ເກດີ ບດຸ ເຈດັ ຄນົ ກ  

ອື່ອນ ກ  ຳລງັ         ນຳງ ຕຳຍ ໄປ ແລໍ້ວ         ດວງ ອຳທິດ ຂອງ ນຳງ ຕກົ ເມ  ື່ອ ຍງັ ເວັນ ຢ ື່         ນຳງ ໄດໍ້ ຮບັ ຄວຳມ ອບັ-
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ອຳຍ         ແລະ ຂຳຍໜໍ້ຳ         ເຮົຳ ຈະ ມອບ ຜ ໍ້ ທີື່  ເຫລ ອ ຢ ື່ ໃຫໍ້ ແກື່ ດຳບ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ສດັຕ  ຂອງ ເຂົຳ”         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ          

ພຣະສັນຍາ ແລະການຂ ູ່ເຂັນ 
10ແມ ື່ ຂໍ້ອຍ ເອີຍ         ວບິດັ ແກື່ ຂໍ້ອຍ         ທີື່  ແມ ື່ ເກດີ ຂໍ້ອຍ ມຳ ເປັນ ຄນົ ທີື່  ໃຫໍ້ ເກດີ ກຳນ ຍຳດ ຊງີ         ແລະ ກຳນ 

ຊງິ ດ ີແກື່ ທົື່ວ ທງັ ແຜື່ນດນິ         ຂໍ້ອຍ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ກ ໍ້ ຢ ມ ໂດຍ ຄິດ ເອົຳ ດອກ ເບໍ້ຍ         ຫລ  ຂໍ້ອຍ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້ ຢ ມ ເຂົຳ 

ໂດຍ ຄິດ ເອົຳ ດອກ ເບໍ້ຍ         ແຕື່ ພວກ ເຂົຳ ທກຸ ຄນົ ສຳບ ແຊື່ງ ຂໍ້ອຍ          
11ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ພວກ ທີື່  ເຫລ ອ ຢ ື່ ຈະ ຢ ື່ ເຢັນ ເປັນ ສກຸ         ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ພວກ ສດັຕ  ເຮັດ 

ດ ີຕ ື່  ເຈົໍ້ຳ ໃນ ເວລຳ ລ  ຳບຳກ         ແລະ ໃນ ເວລຳ ທກຸ ໃຈ         

12ເຫລັກ ຈະ ຫກັ ເຫລັກ ຈຳກ ທິດເໜ ອ         ແລະ 

ເຫລັກ ກໍ້ຳ ໄດໍ້ ບ ?         

13ບນັດຳ ສິື່ ງ ຂອງ         ແລະ ຊບັ ສມົບດັ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ເຮົຳ ຈະ ມອບ ໃຫໍ້ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ປຸໍ້ນ ທີື່  ບ ື່  

ຄິດ ຄື່ຳ         ເພຳະ ບຳບ ທກຸ ຢື່ຳງ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຕະຫລອດ ທົື່ວ ດນິແດນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

14ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ໄປ 

ກບັ ພວກ ສດັຕ  ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ໄປ ຍງັ ແຜື່ນດນິ ຊ ື່ ງ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ຮ ໍ້ຈກັ         ເພຳະ ຄວຳມ ຮໍ້ຳຍ ຂອງ ເຮົຳ         ເຮົຳ ກ ື່  ໄຟ ຂ ໍ້ນ         

ຊ ື່ ງ ຈະ ເຜົຳ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ເສຍ”          

ການຮ້ອງຄາງຂອງເຢເຣມີຢາ 
15ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພຣະອງົ ຊງົ ຮ ໍ້         ຂ  ຊງົ ລະນ ກ ເຖງິ ຂໍ້ຳພະອງົ         ແລະ ຢໍ້ຽມຢຳມ ຂໍ້ຳພະອງົ         

ຂ  ຊງົ ແກໍ້ແຄໍ້ນ ຜ ໍ້ ຂ ົື່ມເຫັງ ຂໍ້ຳພະອງົ         ເພ ື່ ອ ຂໍ້ຳພະອງົ ຈະ ລອດ ພົໍ້ນ ຈຳກ ກຳນ ອດົ ກ ັໍ້ນ ພຣະໄທ ຂອງ 

ພຣະອງົ ນ ັໍ້ນ         ຂ  ຢື່ຳ ຊງົ ນ  ຳ ຂໍ້ຳພະອງົ ໄປ ເສຍ         ຂ  ຊງົ ລະນ ກ ວື່ຳ ຂໍ້ຳພະອງົ ທນົ ກຳນ ຕຕິຽນ ດໍ້ວຍ ເຫັນ-

ແກື່ ພຣະອງົ         

16ເມ  ື່ອ ພບົ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະອງົ ແລໍ້ວ         ຂໍ້ຳພະອງົ ກ  ກນິ ເສຍ         ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະອງົ 

ເປັນຄວຳມ ຊ ື່ ນ ບຳນ ແກື່ ຂໍ້ຳພະອງົ         ແລະ ເປັນຄວຳມ ປິຕຍິນິດ ີແຫື່ງ ຈດິໃຈ ຂອງ ຂໍ້ຳພະອງົ         ຂໍ້ຳ ແດື່ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພຣະເຈົ້າ ຈອມ ໂຍທຳ         ເພຳະວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ເອີໍ້ນ ຂໍ້ຳພະອງົ ຕຳມ ພຣະນຳມ ຂອງ 

ພຣະອງົ         

17ຂໍ້ຳພະອງົ ບ ື່  ໄດໍ້ ນ ັື່ງ ຢ ື່ ໃນ ໝ ື່ ຄນົ ທີື່  ເຍຳະເຍີໍ້ຍ         ຂໍ້ຳພະອງົ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້ ປິຕຍິນິດ ີ        ຂໍ້ຳພະອງົ ນ ັື່ງ ຢ ື່ 

ຄນົ ດຽວ         ເພຳະ ເຫດ ພຣະຫດັ ຂອງ ພຣະອງົ         ເພຳະ ພຣະອງົ ຊງົ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳພະອງົ ເຕັມ ໄປ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ 

ຂດັເຄ ອງ ໃຈ         

18ເຫດ ໃດ ຄວຳມເຈບັ ຂອງ ຂໍ້ຳພະອງົ ຈ ື່ງ ບ ື່  ໄດໍ້ ຍບັຍ ັໍ້ງ         ບຳດແຜ ຂອງ ຂໍ້ຳພະອງົ ກ  ຮກັ-

ສຳ ບ ື່  ຫຳຍ         ມນັ ບ ື່  ຍອມ ຫຳຍ         ພຣະອງົ ຊງົ ເປັນ ເໝ ອນ ຜ ໍ້ ຂີໍ້ ຕວົະ ແກື່ ຂໍ້ຳພະອງົ ບ          ຫລ  ເໝ ອນ ນ  ໍ້ຳ ທີື່  

ເຫ ອດ ແຫໍ້ງ          

ພຣະຜ ້ເປັນເຈົ້າຊົງໃຫ້ເຢເຣມີຢາໝັ້ນໃຈໃນພຣະອົງ 
19ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈ ື່ງ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ຖໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ກບັ ມຳ         ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ກບັ ມຳ ອີກ         ແລະ 

ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຢ ນ ຢ ື່ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ເຮົຳ         ຖໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ແຍກ ສິື່ ງ ປະເສີດ ໄປ ຈຳກ ສິື່ ງ ຊ ົື່ວຊໍ້ຳ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ເປັນ ເໝ ອນ ປຳກ ຂອງ 

ເຮົຳ         ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ຖອຍຫລງັ ກບັ ມຳ ຫຳ ເຈົໍ້ຳ         ແຕື່ ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ຫນັ ໄປ ຫຳ ເຂົຳ         

20ເຮົຳ ຈະ 

ເຮັດ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ກ  ຳແພງ ປໍ້ອມ ທອງ ສ  ຳລິດ ແກື່ ຊນົ ຊຳດ ນີໍ້         ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ກ  ຈະ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກບັ ເຈົໍ້ຳ         

ແຕື່ ເຂົຳ ຈະ ບ ື່  ຊະນະ ເຈົໍ້ຳ         ເພຳະ ເຮົຳ ຢ ື່ ກບັ ເຈົໍ້ຳ         ຈະ ຊື່ວຍ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ລອດ         ແລະ ຊື່ວຍ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ”         

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້         

21“ເຮົຳ ຈະ ຊື່ວຍ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຈຳກ ມ  ຂອງ ຄນົ ຊ ົື່ວ         ແລະ ໄຖື່ ເຈົໍ້ຳ ຈຳກ ກ  ຳມ   

ຂອງ ຄນົ ອ  ຳມະຫິດ”          
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ພຣະເຈົ້າບໍ່ໃຫ້ເຢເຣມີຢາມີຄອບຄົວ 
1ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ມຳ ຍງັ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         

2“ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ມີ ເມຍ         ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ມີ ລ ກ ຊຳຍ         ຫລ  

ບດຸ ສຳວ ໃນ ທີື່  ນີໍ້         

3ເພຳະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ເລ ື່ ອງ ລ ກ ຊຳຍ         ແລະ ບດຸ ສຳວ ທີື່  ເກດີ ໃນ ທີື່  ນີໍ້         

ແລະ ຊງົ ກື່ຳວ ເຖງິ ພວກ ແມ ື່ ທີື່  ເກດີ ບດຸ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ແລະ ພວກ ພ ື່  ທີື່  ໃຫໍ້ ບງັເກດີ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ໃນ ແຜື່ນ-

ດນິ ນີໍ້ ວື່ຳ         

4ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ ຕຳຍ ດໍ້ວຍ ພະຍຳດ ຮໍ້ຳຍ         ຈະ ບ ື່  ມກີຳນ ໂອດ ຄວນ ອຳໄລ ພວກ ເຂົຳ         

ຫລ  ຈະ ບ ື່  ມີ ໃຜ ຈດັກຳນ ຝງັ ເຂົຳ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ເປັນ ເໝ ອນ ຂີໍ້ ສດັ ທີື່ ຢ ື່ ເທິງ ພ ໍ້ນ ແຜື່ນດນິ         ຈະ ພິນຳດ 

ດໍ້ວຍ ດຳບ         ແລະ ກຳນ ອ ດຫິວ ອຳຫຳນ         ແລະ ສບົ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ເປັນ ອຳຫຳນ ຂອງ ນກົ 

ໃນ ອຳກຳດ         ແລະ ຂອງ ສດັ ແຫື່ງ ແຜື່ນດນິ          
5ເພຳະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ຢື່ຳ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ເຮ ອນ ທີື່  ຄວນ ໄວໍ້ ທກຸ         ຫລ  ໄປ ໂອດ ຄວນ         

ຫລ  ໄປ ເສຍ ໃຈ ດໍ້ວຍ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ເພຳະ ເຮົຳ ໄດໍ້ ເອົຳ ສນັຕ ິສກຸ ຂອງ ເຮົຳ ໄປ ຈຳກ ຊນົ 

ຊຳດ ນີໍ້ ແລໍ້ວ         ທງັ ຄວຳມ ເມດ ຕຳ         ແລະ ຄວຳມ ອີ ດ  ຕນົ ຂອງ ເຮົຳ         

6ທງັ ຜ ໍ້ ໃຫຍື່ ຜ ື່ ນໍ້ອຍ ຈະ ຕຳຍ ໃນ 

ແຜື່ນດນິ ນີໍ້         ຈະ ບ ື່  ມີ ໃຜ ຈດັກຳນ ຝງັ ພວກ ເຂົຳ         ຈະ ບ ື່  ມີ ໃຜ ມຳ ໂອດ ຄວນ ອຳໄລ ພວກ ເຂົຳ         ຫລ  ຂດີ ຕວົ         

ຫລ  ມຳ ແຖ ຫວົ ເພ ື່ ອ ພວກ ເຂົຳ         

7ຈະ ບ ື່  ມີ ຜ ໍ້ ໃດ ຈກີ ຕວົ ເອງ ເພ ື່ ອ ພວກ ເຂົຳ ເມ  ື່ອ ໄວໍ້ ທກຸ         ເພ ື່ ອ ຈະ ເລົໍ້ຳ 

ໂລມ ເຂົຳ ເຫດ ຄນົ ທີື່  ຕຳຍ ນ ັໍ້ນ         ເພຳະ ບດິຳ ມຳນ ດຳ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ຈະ ບ ື່  ມີ ໃຜ ມອບ ຖໍ້ວຍ ແຫື່ງ ຄວຳມ 

ເລົໍ້ຳ ໂລມ ໃຈ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ດ ື່ ມ          
8ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ນ ັື່ງ ກນິ         ແລະ ດ ື່ ມ ກບັ ພວກ ເຂົຳ ໃນ ເຮ ອນ ທີື່  ມກີຳນ ລໍ້ຽງ         

9ເພຳະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ຈອມ ໂຍທຳ         ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ          ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ເບິື່ ງ ແມ         ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ສຽງ ບນັເທີງ         

ແລະ ສຽງ ມ ື່ວນຊ ື່ ນ         ສຽງ ເຈົໍ້ຳ ບື່ຳວ         ແລະ ສຽງ ເຈົໍ້ຳ ສຳວ         ຂຳດ ຈຳກ ສະຖຳນທີື່  ນີໍ້ ໃນ ສຳຍຕຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ 

ທງັຫລຳຍ         ແລະ ໃນ ວນັ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ          
10ຕ ື່  ມຳ ເມ  ື່ອ ເຈົໍ້ຳ ບອກ ບນັດຳ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ແກື່ ຊນົ ຊຳດ ນີໍ້         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ເວົໍ້ຳ ກບັ 

ເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         ‘ເປັນ ຫຍງັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈ ື່ງ ຊງົ ປະກຳດ ຄວຳມ ຮໍ້ຳຍ ທງັ ໝດົ ນີໍ້ ໃຫໍ້ ຕກົ ແກື່ ເຮົຳ         ຄວຳມ 

ຊ ົື່ວຊໍ້ຳ ຂອງ ເຮົຳ ຄ  ຫຍງັ ແທໍ້         ເຮົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ບຳບ ຫຍງັ ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຮົຳ ບ ’         

11ແລໍ້ວ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ກື່ຳວ ແກື່ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ວື່ຳ         ‘ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ເພຳະ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ 

ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ປະ ຖິໍ້ມ ເຮົຳ         ແລະ ໄດໍ້ ຕດິ ສອຍ ຫໍ້ອຍ ຕຳມ ພະ ອ ື່ ນ         ແລະ ໄດໍ້ ບວົລະບດັ         ແລະ ນະມດັສະກຳນ 

ພະ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ໄດໍ້ ປະ ຖິໍ້ມ ເຮົຳ         ບ ື່  ໄດໍ້ ຮກັສຳ ພຣະບນັຍດັ ຂອງ ເຮົຳ         

12ແລະ ເພຳະ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ 

ເຮັດ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ຍິື່ ງ ກວື່ຳ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ເພຳະ ເບິື່ ງ ແມ         ເຈົໍ້ຳ ທກຸ ໆ ຄນົ ໄດໍ້ ດ  ຳເນນີ ຕຳມ ຄວຳມ ດ ໍ້ 

ດໍ້ຳນ ແຫື່ງ ຈດິໃຈ ອນັ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ຂອງ ຕນົ ເອງ         ປະຕເິສດ ບ ື່  ຍອມ ຟງັ ເຮົຳ         

13ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ຈະ 

ໂຍນ ເຈົໍ້ຳ ອອກ ເສຍ ຈຳກ ແຜື່ນດນິ ນີໍ້ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ແຜື່ນດນິ ຊ ື່ ງ ເຈົໍ້ຳ         ຫລ  ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ຮ ໍ້ຈກັ         

ແລະ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ບວົລະບດັ ພະ ອ ື່ ນ ທງັ ກຳງເວັນ         ແລະ ກຳງຄ ນ         ເພຳະ ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ສະແດງ 

ພຣະຄນຸ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ ເລີຍ’          
14ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ເບິື່ ງ ແມ         ວນັ ເດ ອນ ຈະ ມຳ ເຖງິ         ເມ  ື່ອ ບ ື່  ມີ ໃຜ ກື່ຳວ ຕ ື່  

ໄປ ອີກ ວື່ຳ         ‘ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຜ ໍ້ ຊງົ ນ  ຳ ປະຊຳຊນົ ອິສຣາເອນ ຂ ໍ້ນ ມຳ ຈຳກ ແຜື່ນດນິ ເອຢິບ          ຊງົ ພຣະ-
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ຊນົ ຢ ື່ ແນື່ ສນັໃດ’         

15ແຕື່ ຈະ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         ‘ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຜ ໍ້ ຊງົ ນ  ຳ ປະຊຳຊນົ ອິສຣາເອນ ຂ ໍ້ນ ມຳ ຈຳກ 

ແດນ ເໜ ອ         ແລະ ຂ ໍ້ນ ມຳ ຈຳກ ບນັດຳ ປະເທດ ຊ ື່ ງ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ຂບັ ໄລື່ ໃຫໍ້ ໄປ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ         ຊງົ ພຣະຊນົ ຢ ື່ 

ສນັໃດ’         ເພຳະ ເຮົຳ ຈະ ນ  ຳ ພວກ ເຂົຳ ກບັ ມຳສ ື່ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ເຂົຳ ເອງ         ຊ ື່ ງ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຍກົ ໃຫໍ້ ບນັພະບ ລດຸ 

ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ແລໍ້ວ ນ ັໍ້ນ          
16ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ເບິື່ ງ ແມ         ເຮົຳ ຈະ ສ ົື່ງ ຊຳວ ປະມງົ ມຳ ເປັນ ຈ  ຳນວນ ຫລຳຍ         ແລະ ຈະ 

ຈບັ ພວກ ເຂົຳ         ພຳຍຫລງັ         ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ພຳ ນຳຍພຳນ ມຳ ເປັນ ຈ  ຳນວນ ຫລຳຍ         ນຳຍພຳນ ຈະ ລື່ຳ 

ພວກ ເຂົຳ ຕຳມ ພ ເຂົຳ ທກຸ ແຫື່ງ         ແລະ ຕຳມ ໂນນ ພ  ທກຸ ໜື່ວຍ         ແລະ ຕຳມ ໂງ ື່ນ ຫີນ         

17ເພຳະວື່ຳ         ຕຳ 

ເຮົຳ ເບິື່ ງ ພ ດຕກິຳນ ທງັ ໝດົ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ຈະ ປິດ ບງັ ໄວໍ້ ຈຳກ ໜໍ້ຳ ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້         ແລະ ຄວຳມ ຊ ົື່ວຊໍ້ຳ 

ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ເຊ ື່ ອງ ພົໍ້ນ ຕຳ ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້         

18ແລະ ເຮົຳ ຈະ ເພີື່ ມ ກຳນ ຕອບ ສະໜອງ ຄວຳມ ຊ ົື່ວຊໍ້ຳ         

ແລະ ບຳບ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ເປັນ ສອງ ເທົື່ ຳ         ເພຳະ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ແຜື່ນດນິ ເຮົຳ ເປັນ ມນົທິນ ໄປ         

ແລະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ມ ລະດກົ ຂອງ ເຮົຳ ເຕັມ ໄປ ດໍ້ວຍ ຊຳກ ຂອງ ສິື່ ງ ໜໍ້ຳ ກຽດ ຊງັ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ”          
19ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ກ  ຳລງັ         ແລະ ທີື່  ກ  ຳ ບງັ ອນັ ເຂັໍ້ມແຂງ ຂອງ ຂໍ້ຳພະອງົ         ເປັນ ທີື່  ລີໍ້ ໄພ 

ຂອງ ຂໍ້ຳພະອງົ ໃນ ມ ໍ້ ຍຳກ ລ  ຳບຳກ         ບນັດຳ ປະຊຳຊຳດ ຈະ ມຳ ເຝົໍ້ຳ ພຣະອງົ ຈຳກ ທີື່  ສດຸ ປຳຍ ໂລກ         

ແລະ ທ ນ ວື່ຳ         “ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ຮບັ ມ ລະດກົ ອນັ ໃດ         ນອກຈຳກ ສິື່ ງ ຂີໍ້ ຕວົະ         ສິື່ ງ ຂຳດຄື່ຳ         

ແລະ ສິື່ ງ ຊ ື່ ງ ບ ື່  ມີ ປະໂຫຍດ ຫຍງັ ໃນ ຕວົ         

20ມະນດຸ ຈະ ສໍ້ຳງ ພະ ໄວໍ້ ສ  ຳລບັ ຕນົ ເອງ ໄດໍ້ ບ          ສິື່ ງ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  

ແມ ື່ນ ພະ”          
21“ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ເບິື່ ງ ແມ         ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ຮ ໍ້ຈກັ ກຳນ ເທ ື່ ອ ນີໍ້         ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ຮ ໍ້ຈກັ ມ  

ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ ລິດທຳນພຸຳບ ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ນຳມ ຂອງ ເຮົຳ ຄ  ພຣະ-
ຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ”          

ບົດທີ 17 
ຈິດໃຈອັນຫລອກລວງຂອງຢ ດາ 

1“ບຳບ ຂອງ ຢ ດາ ນ ັໍ້ນ ບນັທ ກ ໄວໍ້ ດໍ້ວຍ ປຳກກຳ ເຫລັກ         ດໍ້ວຍ ປຳຍ ເພັດ ຈຳລ ກ ໄວໍ້ ເທິງ ແຜື່ນ ແຫື່ງ 

ຈດິໃຈ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ທີື່  ແຈ ແທື່ນ ບ ຊຳ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ         

2ຝື່ຳຍ ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ພວກ 

ເຂົຳ ກ  ລະນ ກ ເຖງິ ແທື່ນ ບ ຊຳ         ແລະ ບນັດຳ ເສົຳ ຮ ບ ເຄົຳລບົ ຂໍ້ຳງ ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ ສດົ ທກຸ ຕ ົໍ້ນ ເທິງ ໂນນ ພ  ສ ງ         

3ໂອ         ພ ເຂົຳ ທີື່ ຢ ື່ ກຳງ ທົື່ງ ເອີຍ         ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ບນັດຳ ສິື່ ງ ຂອງ ແລະ ຊບັ ສມົບດັ ທກຸ ຢື່ຳງ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ເປັນ 

ເຄ ື່ ອງ ປຸໍ້ນ         ແລະ ເຮົຳ ຈະ ຖ  ວື່ຳ ປ ຊະນຍີະສະຖຳນ ສ ງ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ເປັນຄວຳມ ບຳບ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

ຕະຫລອດ ທົື່ວ ບ ລິເວນ ຊຳຍ ແດນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

4ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ປື່ອຍ ມ  ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຈຳກ ມ ລະດກົ ຊ ື່ ງ ເຮົຳ ໄດໍ້ 

ຍກົ ໃຫໍ້ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ບວົລະບດັ ສດັຕ  ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໃນ ແຜື່ນດນິ ຊ ື່ ງ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ຮ ໍ້ຈກັ         

ເພຳະ ຄວຳມ ຮໍ້ຳຍ ຂອງ ເຮົຳ         ເຈົໍ້ຳ ກ ື່  ໄຟ ຂ ໍ້ນ ຊ ື່ ງ ຈະ ໄໝໍ້ ຢ ື່ ເປັນນດິ”          
5ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         “ຄນົ ທີື່  ວຳງໃຈ ໃນ ມະນດຸ ແລະ ໃຫໍ້ ເນ ໍ້ອ ໜງັ ເປັນ ແຂນ ຂອງ ຕນົ         

ແລະ ໃຈ ຫນັ ອອກ ຈຳກ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຄນົ ນ ັໍ້ນ ກ  ເປັນ ທີື່  ສຳບ ແຊື່ງ         

6ລຳວ ຈະ ເປັນ ເໝ ອນ ພຸື່ມໄມ ໍ້ 

ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ທະເລຊຳຍ         ແລະ ຈະ ບ ື່  ເຫັນ ຄວຳມ ດ ີອນັ ໃດ ມຳ ເຖງິ ເລີຍ         ລຳວ ຈະ ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ແຜື່ນດນິ ທີື່  
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ແຕກ ລະ ແຫງ ໃນ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ         ໃນ ແຜື່ນດນິ ເຄັມ ທີື່  ບ ື່  ມີ ຄນົ ອຳໄສ          

ຄົນທີ່ວາງໃຈໃນພຣະຜ ້ເປັນເຈົ້າຍູ່ອມໄດ້ຮັບພຣະພອນ 
7ຄນົ ທີື່  ວຳງໃຈ ໃນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຍື່ອມ ໄດໍ້ ຮບັ ພຣະພອນ         ຄ  ຜ ໍ້ ທີື່  ມີ ຄວຳມ ວຳງໃຈ ໃນ ພຣະຜ ູ້-

ເປັນເຈົ້າ         

8ລຳວ ຈະ ເປັນ ເໝ ອນ ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ ທີື່  ປ ກ ໄວໍ້ ແຄມ ນ  ໍ້ຳ         ຊ ື່ ງ ຢັື່ງ ຮຳກ ຂອງ ມນັ ອອກ ໄປ ຂໍ້ຳງ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ         

ເມ  ື່ອ ແດດ ສື່ອງ ມຳ ເຖງິ ກ  ຈະ ບ ື່  ສງັເກດ         ເພຳະ ໃບ ຂອງ ມນັ ຂຽວ ຢ ື່ ສະເໝີ         ແລະ ຈະ ບ ື່  ກະວນົກະວຳຍ 

ໃນ ປີ ທີື່  ແຫໍ້ງແລໍ້ງ         ເພຳະ ມນັ ບ ື່  ຢດຸ ທີື່  ຈະ ອອກ ຜນົ”         

9ຈດິໃຈ ກ  ເປັນ ໂຕ ຫລອກ ລວງ ຫລຳຍ ກວື່ຳ ສິື່ ງ 

ໃດ ທງັ ໝດົ         ມນັ ເສ ື່ ອມ ໂຊມ ເໝ ອນ ສດັ ຮໍ້ຳຍ         ຜ ໍ້ ໃດ ຈະ ຮ ໍ້ຈກັ ໃຈ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້         

10“ເຮົຳ ຄ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ກວດ ຄ ົໍ້ນ ເບິື່ ງ ຈດິ         ແລະ ທດົ ລອງ ເບິື່ ງ ໃຈ         ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ແກື່ ທກຸ ຄນົ ຕຳມ ກຳນ ປະພ ດ ຂອງ ເຂົຳ         ຕຳມ ຜນົ 

ແຫື່ງ ກຳນ ກະທ  ຳ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ”         

11ເໝ ອນ ນກົ ກະທຳ ຟກັ ໄຂື່         ແຕື່ ບ ື່  ໃຫໍ້ ອອກ ເປັນ ຕວົ ສນັໃດ         ຄນົ 

ທີື່  ໄດໍ້ ຄວຳມ ຮ ັື່ງມ ີ ມຳ ຢື່ຳງ ບ ື່  ເປັນ ທ  ຳ ກ  ສນັນ ັໍ້ນ         ເມ  ື່ອ ເຖງິ ກຳງ ໄວ         ມນັ ກ  ຫວດິ ຈຳກ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ເສຍ         ແລະ 

ໃນ ຕອນ ປຳຍ ຂອງ ລຳວ         ລຳວ ຈະ ເປັນ ຄນົ ໂຫດຮໍ້ຳຍ ໂງ ື່ ຈ ໍ້ຳ          
12ທີື່  ຕ ັໍ້ງ ແຫື່ງ ສະຖຳນທີື່  ບ ລິສດຸ ຂອງ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ         ເປັນ ພຣະທີື່ ນ ັື່ງ ອນັ ຮຸື່ງເຮ ອງ         ຊ ື່ ງ ຕ ັໍ້ງ ຢ ື່ ສ ງ 

ຕ ັໍ້ງແຕື່ ເດມີ ນ ັໍ້ນ         

13ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຄວຳມ ຫວງັ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ          ບນັດຳ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ທີື່  

ປະ ຖິໍ້ມ ພຣະອງົ ຈະ ຕໍ້ອງ ຮບັ ຄວຳມ ອບັອຳຍ         ບນັດຳ ຄນົ ທງັ ປວງ ທີື່  ຫນັ ໄປ ຈຳກ ເຮົຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ຈຳລ ກ 

ໄວໍ້ ໃນ ແຜື່ນດນິ ໂລກ         ເພຳະ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ປະ ຖິໍ້ມ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຜ ໍ້ ເປັນ ແຫລື່ງ ນ  ໍ້ຳ ແຫື່ງ ຊວີດິ         

14ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຂ  ຊງົ ຮກັສຳ ຂໍ້ຳພະອງົ         ຂໍ້ຳພະອງົ ຈະ ໄດໍ້ ຫຳຍ         ຂ  ຊງົ ຊື່ວຍ ຂໍ້ຳພະອງົ ໃຫໍ້ 

ລອດ ພົໍ້ນ         ຂໍ້ຳພະອງົ ຈ ື່ງ ຈະ ລອດ ພົໍ້ນ         ເພຳະ ພຣະອງົ ເປັນ ທີື່  ສນັລະເສີນ ຂອງ ຂໍ້ຳພະອງົ         

15ເບິື່ ງ ແມ         

ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ກບັ ຂໍ້ຳພະອງົ ວື່ຳ         “ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຢ ື່ ທີື່  ໃດ         ໃຫໍ້ ມຳ ເຖດີ”         

16ຂໍ້ຳພະອງົ ບ ື່  ໄດໍ້ ຫຳ ໂອກຳດ ເລີກ ຈຳກ ກຳນ ເປັນ ຜ ໍ້ ລໍ້ຽງ ແກະ ທີື່  ຕຳມ ພຣະອງົ ໄປ         ຂໍ້ຳພະອງົ ກ  ບ ື່  ປະ-

ສງົ ວນັ ແຫື່ງ ຄວຳມ ຈບິຫຳຍ         ພຣະອງົ ຊງົ ຮ ໍ້ ແລໍ້ວ         ສິື່ ງ ຊ ື່ ງ ອອກ ມຳ ຈຳກ ຮມີປຳກ ຂອງ ຂໍ້ຳພະອງົ ກ  

ຖ ກຕໍ້ອງ ຕ ື່  ພຣະພກັ ຂອງ ພຣະອງົ         

17ຂ  ຢື່ຳ ຊງົ ເປັນ ເຫດ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳພະອງົ ໂກດ ຮໍ້ຳຍ         ພຣະອງົ ຊງົ ເປັນ-

ຄວຳມ ຫວງັ ຂອງ ຂໍ້ຳພະອງົ ໃນ ມ ໍ້ ທີື່  ບ ື່  ດ ີ         

18ຜ ໍ້ ໃດ ຂ ົື່ມເຫັງ ຂໍ້ຳພະອງົ         ຂ  ໃຫໍ້ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຮບັ ຄວຳມ ອບັອຳຍ         

ແຕື່ ຂ  ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຮບັ ຄວຳມ ອບັອຳຍ         ຂ  ໃຫໍ້ ເຂົຳ ໂກດ ຮໍ້ຳຍ         ແຕື່ ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳພະອງົ ໂກດ ຮໍ້ຳຍ         

ຂ  ຊງົ ນ  ຳ ມ ໍ້ ຮໍ້ຳຍ ໆ ມຳ ຕກົ ເໜ ອ ພວກ ເຂົຳ         ຂ  ຊງົ ທ  ຳລຳຍ ພວກ ເຂົຳ ດໍ້ວຍ ກຳນ ທ  ຳລຳຍ ອນັ ຊບັຊໍ້ອນ          
19ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ແກື່ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ໄປ ຢ ນ ໃນ ປະຕ  ບດຸ ແຫື່ງ ປະຊຳຊນົ         ຊ ື່ ງ 

ບນັດຳ ກະສດັ ແຫື່ງ ຢ ດາ ສະເດັດ ເຂົໍ້ຳ         ແລະ ຊ ື່ ງ ພະ ອງົ ສະເດັດ ອອກ         ແລະ ໃນ ປະຕ  ທງັຫລຳຍ ຂອງ 

ເຢຣ ຊາເລັມ         

20ແລະ ກື່ຳວ ແກື່ ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ         ‘ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຜ ໍ້ ເປັນ ກະສດັ ຂອງ ຢ ດາ          ບນັດຳ ຄນົ 

ຢ ດາ          ແລະ ຊຳວ ເຢຣ ຊາເລັມ ທງັ ໝດົ         ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ເຂົໍ້ຳ ທຳງ ປະຕ  ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້         ຈ ົື່ງ ຟງັ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ         

21ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ຈ ົື່ງ ລະວງັ ເພ ື່ ອ ເຫັນແກື່ ຊວີດິ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ         ຢື່ຳ 

ໄດໍ້ ຫຳບ ຫຳມ ຫຍງັ ໃນ ວນັ ສະບຳ ໂຕ         ຫລ  ນ  ຳ ຂອງ ນ ັໍ້ນ ເຂົໍ້ຳ ທຳງ ບນັດຳ ປະຕ  ເຢຣ ຊາເລັມ         

22ແລະ 

ຢື່ຳ ຫຳບ ຫຳມ ເຄ ື່ ອງ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ອອກ ຈຳກ ເຮ ອນ ໃນ ວນັ ສະບຳ ໂຕ         ຫລ  ເຮັດ ວຽກ ໃດ ໆ         ແຕື່ ຈ ົື່ງ ຮກັສຳ 

ວນັ ສະບຳ ໂຕ ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ບ ລິສດຸ         ດ ັື່ງ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ບນັຊຳ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໄວໍ້         

23ເຖງິ ປຳນ ນ ັໍ້ນ         ພວກ 

ເຂົຳ ກ  ບ ື່  ເຊ ື່ ອ ຟງັ         ຫລ  ຫງ ື່ຽງ ຫ  ຟງັ         ແຕື່ ເຮັດ ຄ  ຂອງ ຕນົ ໃຫໍ້ ແຂງ         ເພ ື່ ອ ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ ຍນິ         ແລະ ບ ື່  ຮບັ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ-
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ສອນ         

24ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ຕ ື່  ມຳ ຖໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ເຊ ື່ ອ ຟງັ ເຮົຳ         ແລະ ບ ື່  ນ  ຳພຳ ລະ ໃດ ໆ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ທຳງ 

ປະຕ  ເມ  ອງ ນີໍ້ ໃນ ວນັ ສະບຳ ໂຕ         ແຕື່ ຮກັສຳ ວນັ ສະບຳ ໂຕ ໃຫໍ້ ບ ລິສດຸ         ແລະ ບ ື່  ເຮັດ ວຽກ ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         

25ແລໍ້ວ ຈະ ມີ ກະສດັ         ແລະ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ         ຜ ໍ້ ປະທບັ ເທິງ ບນັລງັ ແຫື່ງ ດາວິດ ສະເດັດ ເຂົໍ້ຳ ທຳງ ປະຕ  ທງັ-

ຫລຳຍ ຂອງ ເມ  ອງ ນີໍ້         ສະເດັດ ມຳ ໃນ ລດົ ຮບົ         ແລະ ເທິງ ມ ໍ້ຳ         ທງັ ບນັດຳ ກະສດັ ແລະ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຂອງ 

ພະ ອງົ         ທງັ ຄນົ ຢ ດາ          ແລະ ຊຳວ ເຢຣ ຊາເລັມ          ແລະ ເມ  ອງ ນີໍ້ ຈະ ດ  ຳລງົ ຢ ື່ ເປັນນດິ         

26ປະຊຳຊນົ ຈະ 

ມຳ ຈຳກ ຫວົ ເມ  ອງ ແຫື່ງ ຢ ດາ          ແລະ ທີື່ ຢ ື່ ຮອບ ເຢຣ ຊາເລັມ          ຈຳກ ແຜື່ນດນິ ເບັນຢາມິນ          ຈຳກ ທົື່ງ-

ພຽງ         ຈຳກ ພ ເຂົຳ         ແລະ ຈຳກ ພຳກ ໃຕໍ້         ນ  ຳ ເອົຳ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ         ແລະ ເຄ ື່ ອງ ຖວຳຍ ບ ຊຳ         ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ 

ພ ດ ຜນົ ເປັນ ເມດັ         ແລະ ກ  ຳຍຳນ         ນ  ຳ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ແຫື່ງ ກຳນ ສນັລະເສີນ ມຳ ຍງັ ວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ         

27ແຕື່ ຖໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ບ ື່  ຟງັ ເຮົຳ ໃນ ກຳນ ຖ  ຮກັສຳ ວນັ ສະບຳ ໂຕ ໃຫໍ້ ບ ລິສດຸ         ແຕື່ ແບກ 

ພຳລະ ເຂົໍ້ຳ ທຳງ ປະຕ  ທງັຫລຳຍ ຂອງ ເຢຣ ຊາເລັມ ໃນ ວນັ ສະບຳ ໂຕ         ແລໍ້ວ ເຮົຳ ຈະ ກ ື່  ໄຟ ໄວໍ້ ໃນ ປະຕ  

ເມ  ອງ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ແລະ ໄຟ ນ ັໍ້ນ ຈະ ເຜົຳ ຜຳນ ລຳຊະ ວງັ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ເຢຣ ຊາເລັມ          ແລະ ຈະ ດບັ ກ  ບ ື່  

ໄດໍ້’”          

ບົດທີ 18 
ເຢເຣມີຢາທີ່ເຮືອນຂອງຊູ່າງປັ້ນໝໍ້ 

1ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ບອກ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ,         

2“ຈ ົື່ງ ລງົ ໄປ ຍງັ ເຮ ອນ ຂອງ ຊື່ຳງ ປັໍ້ນ ໝ ໍ້         ແລໍ້ວ ເຮົຳ ຈະ 

ເວົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ຟງັ ຢ ື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ.”         

3ດໍ້ວຍ ເຫດ ນີໍ້         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ລງົ ໄປ ທີື່  ນ ັໍ້ນ         ແລະ ເຫັນ ຊື່ຳງ ປັໍ້ນ ໝ ໍ້  ກ  ຳລງັ 

ຊື່ຽນ ໝ ໍ້  ຂອງ ລຳວ ຢ ື່.         

4ໃນ ເວລຳ ນ ັໍ້ນ         ເມ  ື່ອ ໃດ ລຳວ ປັໍ້ນ ດນິ ໜຽວ ເປັນ ພຳຊະນະ ຢື່ຳງ ໜ ື່ ງ ບ ື່  ໄດໍ້         ລຳວ 

ກ  ຈະ ເອົຳ ດນິ ໜຽວ ອນັ ເກົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ         ເຮັດ ເປັນ ພຳຊະນະ ຢື່ຳງ ອ ື່ ນ ອີກ.          
5-6ຂະນະ ນ ັໍ້ນ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ບອກ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ປະຊຳຊນົ ອິສຣາເອນ ເອີຍ         ເຮົຳ ຈະ 

ເຮັດ ກບັ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເໝ ອນ ຢື່ຳງ ຊື່ຳງ ປັໍ້ນ ໝ ໍ້  ເຮັດ ກບັ ດນິ ໜຽວ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ໄດໍ້ ບ ?         ດນິ ໜຽວ ຢ ື່ ໃນ ມ  ຂອງ ຊື່ຳງ 

ປັໍ້ນ ໝ ໍ້  ສນັໃດ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ກ  ຢ ື່ ໃນ ມ  ຂອງ ເຮົຳ ສນັນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ.         

7ຖໍ້ຳ ເວລຳ ໃດ ເຮົຳ ກື່ຳວ ວື່ຳ ຈະ ຖອນ ຮຳກ         ຈະ ຮ ໍ້ ຖິໍ້ມ         ຈະ ທ  ຳລຳຍ ຊຳດ         ຫລ  ອຳນຳຈກັ ໃດ ໆ.         

8ແຕື່ ຖໍ້ຳ 

ຊຳດ ນ ັໍ້ນ ຫນັ ໜີ ຈຳກ ກຳນ ເຮັດ ຊ ົື່ວ ເສຍ         ເຮົຳ ກ  ຈະ ປື່ຽນ ໃຈ ຈຳກ ສິື່ ງ ທີື່  ເຮົຳ ກື່ຳວ ວື່ຳ ຈະ ເຮັດ ນ ັໍ້ນ.         

9ອີກ 

ຢື່ຳງ ໜ ື່ ງ         ຖໍ້ຳ ເຮົຳ ກື່ຳວ ວື່ຳ ຈະ ປ ກ         ຫລ  ສໍ້ຳງ ປະເທດ         ຫລ  ອຳນຳຈກັ ໃດ ຂ ໍ້ນ.         

10ແຕື່ ຖໍ້ຳ ຊຳດ ນ ັໍ້ນ ເຮັດ 

ຊ ົື່ວ         ບ ື່  ເຊ ື່ ອ ຟງັ ເຮົຳ         ເຮົຳ ກ  ຈະ ປື່ຽນ ໃຈ ຈຳກ ສິື່ ງ ທີື່  ເຮົຳ ກື່ຳວ ວື່ຳ ຈະ ເຮັດ ນ ັໍ້ນ ເສຍ.         

11ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ແຫລະ         

ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ບອກ ປະຊຳຊນົ ຢ ດາ          ແລະ ຊຳວ ນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ ວື່ຳ         ເຮົຳ ກ  ຳລງັ ວຳງ ແຜນກຳນ ຕ ື່ ສ ໍ້         

ແລະ ຈດັ ຕຽມ ກຳນ ລງົໂທດ ພວກ ເຂົຳ ຢ ື່         ຈ ົື່ງ ບອກ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ເຊົຳ ດ  ຳເນນີ ຊວີດິ ໃນ ທຳງ ບຳບ ເສຍ         

ໃຫໍ້ ປື່ຽນ ທຳງ         ແລະ ສິື່ ງ ທີື່  ກ  ຳລງັ ເຮັດ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ.         

12ແຕື່ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຕອບ ວື່ຳ         ພວກ ເຮົຳ ບ ື່  ປື່ຽນ ດອກ         ຈະ 

ເຮັດ ຊ ົື່ວ ຕ ື່  ໄປ ຕຳມ ຄວຳມ ພ ໃຈ ຂອງ ເຮົຳ.”          
13-14ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ແຫລະ         ເຮົຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈ ື່ງ ກື່ຳວ ວື່ຳ:          

  ຈ ົື່ງເວົໍ້ຳໃຫໍ້ນຳໆ ຊຳດຟງັວື່ຳ 

   ພ ສ ງ ເລບານອນ ບ ື່ ເຄີຍຂຳດຫິມະ 
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  ກະແສນ  ໍ້ຳເຢັນໃນພ ບ ື່ ເຄີຍບກົແຫໍ້ງ 

   ສິື່ ງເຫລົື່ ຳນີໍ້ບ ື່ ເຄີຍມຈີກັເທ ື່ ອ 

  ແຕື່ປະຊຳຊນົ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ເຮັດສິື່ ງໜ ື່ ງອນັໜໍ້ຳຢໍ້ຳນຫລຳຍ. 

 15 ຄ  ພວກເຂົຳໄດໍ້ລ ມເຮົຳເສຍ 

   ໄດໍ້ເຜົຳເຄ ື່ ອງຫອມບ ຊຳແກື່ພະອ ື່ ນ 

  ໄດໍ້ຕ  ຳສະດດຸໃນທຳງທີື່ ຕນົຍື່ຳງ 

   ບ ື່ ໄດໍ້ເຮັດຕຳມຮດີເກົື່ ຳຄອງຫລງັອີກຕ ື່ ໄປ 

  ແຕື່ເດນີຕຳມທຳງທີື່ ຍງັບ ື່ ໄດໍ້ດດັແປງ. 

 16 ໄດໍ້ເຮັດໃຫໍ້ແຜື່ນດນິນີໍ້ເສ ື່ ອມເສຍໄປ 

   ຈະເປັນແຜື່ນດນິທີື່ ໜໍ້ຳກຽດຊງັຕະຫລອດໄປເປັນນດິ 

  ຄນົທງັປວງທີື່ ຜື່ຳນໄປນ ັໍ້ນຈະເຫັນສິື່ ງອນັໜໍ້ຳຕ ື່ ນຕກົໃຈ 

   ພວກເຂົຳຈະສ ັື່ນຫວົດໍ້ວຍຄວຳມປະຫລຳດໃຈ. 

 17 ເຮົຳຈະເຮັດໃຫໍ້ໄພື່ພນົຂອງເຮົຳກະຈດັກະຈຳຍໄປ 

   ຕ ື່ໜໍ້ຳສດັຕ ຂອງເຮົຳ 

  ເໝ ອນລມົຕຳເວັນອອກພດັເປົື່ ຳຂີໍ້ດນິ 

   ເຮົຳຈະຫນັຫລງັໃສື່ພວກເຂົຳເມ  ື່ອໄພພິບດັມຳເຖງິ 

  ແລະຈະບ ື່ ຊື່ອຍເຫລ ອພວກເຂົຳ.” 
18ຂະນະ ທີື່  ປະຊຳຊນົ ພຳກນັ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ໃຫໍ້ ພວກ ເຮົຳ ຫຳ ເລ ື່ ອງ ໂຈມ ຕ ີ         ແລະ ກ  ຳຈດັ ເຢເຣມີຢາ 

ເທຳະ         ເພຳະວື່ຳ         ພວກ ເຮົຳ ມີ ພວກ ປະໂລຫິດ ສ  ຳລບັ ສ ັື່ງສອນ         ມີ ພວກ ນກັປຳດ ສ  ຳລບັ ປ ກສຳ         ແລະ 

ມີ ພວກ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ສ  ຳລບັ ເທດ ສະໜຳ ພຣະຄ  ຳ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຢ ື່         ສະນ ັໍ້ນ         ຈ ົື່ງ ຢື່ຳ ຟງັ ສິື່ ງ ທີື່  

ລຳວ ເວົໍ້ຳ.”          
19ດໍ້ວຍ ເຫດ ນີໍ້         ເຢເຣມີຢາ ຈ ື່ງ ອໍ້ອນວອນ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຂ  ພຣະອງົ ຊງົ ຟງັ ຖໍ້ອຍ 

ຄ  ຳ ທີື່  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ກຳບ ທ ນ         ແລະ ຟງັ ເລ ື່ ອງ ທີື່  ສດັຕ  ກື່ຳວ ຮໍ້ຳຍ ປໍ້ຳຍ ສີ ໃສື່ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ແດື່ທໍ້ອນ.         

20ຄ  ວື່ຳ         

ພວກ ເຂົຳ ຈະ ເຮັດ ກຳນ ຮໍ້ຳຍ ຕອບ ແທນ ກຳນ ດ ີຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຂດຸ ຂມຸ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳ-

ນໍ້ອຍ ຕກົລງົ         ຂ  ຊງົ ໂຜດ ລະນ ກ ເຖງິ ທີື່  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ມຳ ກຳບ ທ ນ ບ ື່  ໃຫໍ້ ພຣະອງົ ລງົໂທດ ພວກ ເຂົຳ 

ດໍ້ວຍ ພຣະພິໂລດ.         

21ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ບດັ ນີໍ້         ຂ  ພຣະອງົ ຊງົ ເຮັດ ໃຫໍ້ ລ ກ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ອ ດ 

ຢຳກ ຈນົ ເຖງິ ແກື່ ຄວຳມ ຕຳຍ         ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ຕຳຍ ໃນ ເສິກ ສງົຄຳມ         ພວກ ແມ ື່ຍງິ ກ  ໃຫໍ້ ສ ນ ເສຍ ຜວົ         

ແລະ ລ ກ ຂອງ ຕນົ         ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ຊຳຍ ຕຳຍ ດໍ້ວຍ ພະຍຳດ ຕື່ຳງ ໆ         ພວກ ຄນົ ໜຸື່ມ ກ  ໃຫໍ້ ຕຳຍ ໃນ ສະໜຳມຮບົ.         

22ຂ  ຊງົ ໂຜດ ສ ົື່ງ ກອງ ທະຫຳນ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ປຸໍ້ນ ບໍ້ຳນ ເຮ ອນ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ແບບ ທີື່  ເຂົຳ ບ ື່  ຮ ໍ້ ຕວົ         ຂ  ຊງົ ເຮັດ 

ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ຮໍ້ອງໄຫໍ້ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຢໍ້ຳນ         ເພຳະວື່ຳ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຂດຸ ຂມຸ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຕກົລງົ         ແລະ ໄດໍ້ ເຮັດ 

ແຮໍ້ວ ດກັ ຈບັ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ.         

23ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແຕື່ ພຣະອງົ ຊງົ ຮ ໍ້ຈກັ ແຜນກຳນ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ຈະ 

ສງັຫຳນ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ແລໍ້ວ         ຂ  ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ອະໄພ ຄວຳມ ຜິດ         ແລະ ຍກົໂທດ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ເລີຍ         ຈ ົື່ງ ເຮັດ ໃຫໍ້ ພວກ 

ເຂົຳ ລ ົໍ້ມ ລງົ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຜື່ຳຍແພໍ້         ແລະ ລງົໂທດ ດໍ້ວຍ ພຣະພິໂລດ ທໍ້ອນ.”          



1311 ເຢເຣມີຢາ 19 
ບົດທີ 19 
ໝໍ້ແຕກ 

1ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ບອກ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ໄປ ຊ ໍ້ ເອົຳ ໝ ໍ້  ດນິ ໜື່ວຍ ໜ ື່ ງ ແລໍ້ວ ບອກ ໃຫໍ້ ເອົຳ ຫວົໜໍ້ຳ 

ປະຊຳຊນົ ກບັ ປະໂລຫິດ ຜ ໍ້ ອຳວໂຸສ ບຳງ ຄນົ         

2ຈ ົື່ງ ອອກ ໄປ ທຳງ ປະຕ  ເມ  ອງ ທີື່  ມີ ຊ ື່ ວ ື່ຳ         ປະຕ  ໂຮງ ປັໍ້ນ 

ໝ ໍ້  ດນິ         ແລໍ້ວ ໃຫໍ້ ໄປ ຍງັ ຮື່ອມ ພ  ເບັນ ຮິນໂນມ.         

3ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ປະກຳດ ພຣະຄ  ຳ ຂອງ ພຣະອງົ ຢ ື່ ທີື່  

ນ ັໍ້ນ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ບອກ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ພວກ ກະສດັ ຢ ດາ          ແລະ ຊຳວ ເຢຣ ຊາເລັມ 

ເອີຍ         ຈ ົື່ງ ຟງັ ເທີໍ້ນ         ເຮົຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ອງົ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ຂອງ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້         ເຮົຳ ຈະ 

ນ  ຳ ໄພພິບດັ ມຳ ຍງັ ບື່ອນ ນີໍ້         ຊ ື່ ງ ຈະ ດງັ ກໍ້ອງ ກງັວຳນ ຢ ື່ ໃນ ຫ  ຂອງ ທກຸ ໆ         ຄນົ ທີື່  ໄດໍ້ ຍນິ ເລ ື່ ອງ ນີໍ້.         

4ທີື່  

ເຮັດ ດ ັື່ງນີໍ້ ກ  ເພຳະວື່ຳ ປະຊຳຊນົ ໄດໍ້ ປະ ຖິໍ້ມ ເຮົຳ         ແລະ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ສະຖຳນທີື່  ນີໍ້ ເສ ື່ ອມ ເສຍ ດໍ້ວຍ ກຳນ 

ເຜົຳ ຖວຳຍ ບ ຊຳ ແກື່ ພະ ອ ື່ ນ         ຄ  ພະ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ເອງ         ຫລ  ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ເຂົຳ         ຫລ  ພວກ ກະສດັ 

ຂອງ ຊຳວ ຢ ດາ ບ ື່  ຮ ໍ້ຈກັ         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ຄນົ ຜ ໍ້ ບ ື່  ມີ ຄວຳມ ຜິດ ຈ  ຳນວນ ຫລຳຍ ຢ ື່ ໃນ ສະຖຳນທີື່  ນີໍ້.         

5ໄດໍ້ ກ ື່  ແທື່ນ ສ  ຳລບັ ເຜົຳ ລ ກ ຂອງ ຕນົ ຖວຳຍ ບ ຊຳ ແກື່ ພະບາອານ          ເຮົຳ ບ ື່  ເຄີຍ ນ ກ         ບ ື່  ເຄີຍ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ 

ພວກ ເຂົຳ ເຜົຳ ລ ກ ຂອງ ຕນົ ຖວຳຍ ບ ຊຳ ເລີຍ.         

6ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ         ເຮົຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈ ື່ງ ກື່ຳວ ວື່ຳ         

ເມ  ື່ອ ເວລຳ ນ ັໍ້ນ ມຳ ເຖງິ         ສະຖຳນທີື່  ນີໍ້ ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ ເອີໍ້ນ ວື່ຳ ໂຕເຟັດ          ຫລ  ຮື່ອມ ພ  ເບັນ ຮິນໂນມ ອີກ         ແຕື່ ຈະ 

ຖ ກ ເອີໍ້ນ ວື່ຳ ຮື່ອມ ພ  ແຫື່ງ ກຳນ ຂໍ້ຳ ຟນັ ກນັ.         

7ໃນ ສະຖຳນທີື່  ນີໍ້ ເຮົຳ ຈະ ທ  ຳລຳຍ ແຜນກຳນ ທງັ ປວງ ຂອງ 

ຊຳວ ຢ ດາ          ແລະ ຊຳວ ເຢຣ ຊາເລັມ          ຈະ ໃຫໍ້ ສດັຕ  ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ມໄີຊຊະນະ         ແລະ ຂໍ້ຳ ເຂົຳ ຕຳຍ ໃນ 

ສະໜຳມຮບົ         ຈະ ໃຫໍ້ ນກົ ແລະ ສດັປື່ຳ ທງັຫລຳຍ ກນິ ຊຳກ ສບົ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ.         

8ຈະ ນ  ຳ ໄພພິບດັ ອນັ 

ໜໍ້ຳ ຢໍ້ຳນ ເຊັື່ ນ ນີໍ້ ມຳ ຍງັ ເມ  ອງ ນີໍ້         ເພ ື່ ອ ທກຸ ໆ         ຄນົ ທີື່  ຍື່ຳງ ຜື່ຳນ ໄປ ມຳ ຈະ ໄດໍ້ ຕກົໃຈ         ແລະ ອດັສະຈນັ 

ໃນ ເຫດກຳນ ທີື່  ເກດີ ຂ ໍ້ນ.         

9ເມ  ື່ອ ເວລຳ ສດັຕ  ປິດ ລໍ້ອມ ເມ  ອງ         ແລະ ຈະ ຂໍ້ຳ ພວກ ເຂົຳ ນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ 

ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ທີື່  ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ນ ັໍ້ນ ກນິ ລ ກ ຂອງ ຕນົ         ແລະ ກນິ ເພ ື່ ອນ ບໍ້ຳນ ເປັນ ອຳຫຳນ ໃນ ເວລຳ ຄບັຂນັ.”          
10ແລໍ້ວ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ບອກ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ທບັ ໝ ໍ້  ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ມຳ ດໍ້ວຍ ກນັ.         

11ແລະ ຊງົ ບອກ ໃຫໍ້ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຜ ໍ້ ມີ ອ  ຳນຳດ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ຊງົ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້         ເຮົຳ 

ຈະ ທບຸ ຕ ີປະຊຳຊນົ ແລະ ມ ໍ້ຳງເພ ເມ  ອງ ນີໍ້ ຢື່ຳງ ດຽວ ກນັ ກບັ ທບັ ໝ ໍ້  ດນິ         ຊ ື່ ງ ຈະ ຈອດ ໃຫໍ້ ດ ີອີກ ບ ື່  ໄດໍ້         

ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຝງັ ສບົ ຄນົ ຕຳຍ ໄວໍ້ ໃນ         ໂຕເຟັດ          ເພຳະວື່ຳ ໃນ ບື່ອນ ອ ື່ ນ ຈະ ບ ື່  ມີ ບື່ອນ ຝງັ.         

12ອນັ ນີໍ້ ແມ ື່ນ 

ສິື່ ງ ທີື່  ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ຕ ື່  ເມ  ອງ         ແລະ ຄນົ ຜ ໍ້ ຢ ື່ ໃນ ເມ  ອງ ນີໍ້         ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເປັນ ເໝ ອນ ໂຕເຟັດ          ເຮົຳ ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ໄວໍ້ ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ.         

13ເຮ ອນ ທງັຫລຳຍ ໃນ ນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ          ແລະ ວງັ ທງັ-

ຫລຳຍ ຂອງ ກະສດັ ຢ ດາ ຈະ ເສ ື່ ອມ ເສຍ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ຮື່ອມ ພ  ໂຕເຟັດ          ເພຳະວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ໄດໍ້ ເຜົຳ 

ເຄ ື່ ອງ ຫອມ ຖວຳຍ ດວງ ດຳວ         ແລະ ໄດໍ້ ເທ ເຄ ື່ ອງ ດ ື່ ມ ຖວຳຍ ແກື່ ພະ ອ ື່ ນ ຢ ື່ ເທິງ ຫລງັຄຳ ເຮ ອນ ເຫລົື່ ຳ 

ນີໍ້.”          
14ແລໍ້ວ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ອອກ ຈຳກ ໂຕເຟັດ          ຄ  ບື່ອນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ໃຊໍ້ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄປ ປະກຳດ 

ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະອງົ ນ ັໍ້ນ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຢ ນ ຢ ື່ ໃນ ເດີື່ ນ ພຣະວຫິຳນ         ແລະ ເວົໍ້ຳ ກບັ ປະຊຳຊນົ ທງັ 

ປວງ ວື່ຳ,         

15ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຜ ໍ້ ມີ ອ  ຳນຳດ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ຂອງ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ຈະ ນ  ຳ 

ໄພພິບດັ ມຳ ຍງັ ເມ  ອງ ນີໍ້         ແລະ ມຳ ຍງັ ບໍ້ຳນ ເມ  ອງ ທງັຫລຳຍ ທີື່ ຢ ື່ ໃກໍ້ ຄຽງ         ເພຳະວື່ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ດ ໍ້ ດໍ້ຳນ         
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ແລະ ບ ື່  ເຊ ື່ ອ ຟງັ ຄ  ຳ ຂອງ ເຮົຳ.”          

ບົດທີ 20 
ເຢເຣມີຢາຖືກຈັບ 

1ເມ  ື່ອ ປັດຊ           (ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອິມເມ          ຜ ໍ້ ເປັນ ປະໂລຫິດ         ແລະ ເປັນ ຫວົໜໍ້ຳ ພວກ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ໃນ 

ພຣະວຫິຳນ)         ໄດໍ້ ຍນິ ເຢເຣມີຢາ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະຄ  ຳ ເວົໍ້ຳ ດ ັື່ງນີໍ້.         

2ເພິື່ ນ ກ  ຕ ີເຢເຣມີຢາ          ແລະ ຈບັ ໃສື່ 

ກບັ ຕນີ ໄວໍ້ ໃນ ປະຕ  ສ ງ         ເບັນຢາມິນ ທີື່  ວຫິຳນ ນ ັໍ້ນ.         

3ມ ໍ້ອ ື່ ນ ເຊົໍ້ຳ ມຳ         ປັດຊ  ກ  ເອົຳ ເຢເຣມຢີາ ອອກ 

ຈຳກ ກບັ ຕນີ         ໃນ ຂະນະ ນ ັໍ້ນ         ເຢເຣມີຢາ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ປັດຊ  ວື່ຳ,         “ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ບ ື່  ໄດໍ້ ເອີໍ້ນ ເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ ປັດຊ           

ແຕື່ ຈະ ເອີໍ້ນ ເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ ຜ ໍ້ ຢໍ້ຳນ ກວົ ຄວຳມ ວຸໍ້ນວຳຍ ໃນ ທກຸ ໆ         ບື່ອນ.         

4ເພຳະວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ 

ດ ັື່ງນີໍ້:         ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ກບັ ມດິ ສະຫຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຢໍ້ຳນ ກວົ ວຸໍ້ນວຳຍ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ເຫັນ ພວກ ເຂົຳ ທງັ 

ໝດົ ຕຳຍ ດໍ້ວຍ ດຳບ ຂອງ ສດັຕ          ເຮົຳ ຈະ ມອບ ຊຳວ ຢ ດາ ທງັ ປວງ ຢ ື່ ໃຕໍ້ ອ  ຳນຳດ ຂອງ ກະສດັ ບາບີ-
ໂລນ          ພຣະອງົ ຈະ ຈບັ ເອົຳ ບຳງ ຄນົ ໄປ ເປັນ ຊະເລີຍ ເຖງິ ເມ  ອງ ບາບີໂລນ          ແລະ ຄນົ ອ ື່ ນ ໆ         ກ  ຈະ ຖ ກ 

ຂໍ້ຳ ຕຳຍ.         

5ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ສດັຕ  ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ປຸໍ້ນ ເອົຳ ຊບັ ສມົບດັ         ແລະ ຂອງ ມຄີື່ຳ ທງັ ປວງ ໃນ ເມ  ອງ ນີໍ້ 

ໄປ         ແມ ື່ນ ແຕື່ ພະ ລຳຊະ ສມົບດັ ອນັ ມຄີື່ຳ ຂອງ ກະສດັ ຢ ດາ          ແລະ ທກຸ ໆ         ສິື່ ງ ກ  ຈະ ຖ ກ ນ  ຳໄປ ຍງັ 

ເມ  ອງ ບາບີໂລນ.         

6ສ  ຳລບັ ເຈົໍ້ຳ         ຄອບຄວົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ຈະ ຖ ກ ຈບັ ໄປ ຍງັ ບາບີໂລນ ເໝ ອນ ກນັ         ເຈົໍ້ຳ 

ຈະ ຕຳຍ         ແລະ ຖ ກ ຝງັ ໄວໍ້ ນ  ຳ ມດິ ສະຫຳຍ ຜ ໍ້ ເຈົໍ້ຳ ເວົໍ້ຳ ຕວົະ ເຂົຳ ນ ັໍ້ນ.”          

ການຮ້ອງຄາງຂອງເຢເຣມີຢາ 
7ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພຣະອງົ ຊງົ ຫລອກ ລວງ ຂໍ້ຳພະອງົ         ແລະ ຂໍ້ຳພະອງົ ກ  ຖ ກ ຫລອກ ລວງ         

ພຣະອງົ ຊງົ ມີ ກ  ຳລງັ ຫລຳຍ ກວື່ຳ ຂໍ້ຳພະອງົ         ແລະ ພຣະອງົ ກ  ຊະນະ         ຂໍ້ຳພະອງົ ເປັນ ທີື່  ໃຫໍ້ ເຂົຳ ຫວົ-

ຂວນັ         ທກຸ ຄນົ ເຍຳະເຍີໍ້ຍ ຂໍ້ຳພະອງົ         

8ເພຳະວື່ຳ ຂໍ້ຳພະອງົ ເວົໍ້ຳ ເມ  ື່ອ ໃດ         ຂໍ້ຳພະອງົ ຮໍ້ອງ ໃຫໍ້ ຊື່ວຍ         

ຂໍ້ຳພະອງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ຄວຳມ ທຳລນຸ         ແລະ ກຳນ ປຸໍ້ນ”         ເພຳະວື່ຳ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ 

ເປັນ ເຫດ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳພະອງົ ເປັນ ທີື່  ຕ  ຳໜິ         ແລະ ເຍຳະເຍີໍ້ຍ ຕະຫລອດ ມ ໍ້         

9ແລໍ້ວ ຂໍ້ຳພະອງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ຂໍ້ຳ-

ພະເຈົໍ້ຳ ຈະ ບ ື່  ອໍ້ຳງ ເຖງິ ພຣະອງົ         ຫລ  ກື່ຳວ ໃນ ພຣະນຳມ ຂອງ ພຣະອງົ ອີກ”         ແຕື່ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະ-

ອງົ ຢ ື່ ໃນ ໃຈ ຂອງ ຂໍ້ຳພະອງົ ເໝ ອນ ໄຟ ໄໝໍ້         ອດັ ຢ ື່ ໃນ ກະດ ກ ຂອງ ຂໍ້ຳພະອງົ         ແລະ ຂໍ້ຳພະອງົ ກ  

ອື່ອນເພຍ ທີື່  ຕໍ້ອງ ອດັ ໄວໍ້         ແລະ ຂໍ້ຳພະອງົ ກ  ອດັ ໄວໍ້ ບ ື່  ໄຫວ         

10ເພຳະ ຂໍ້ຳພະອງົ ໄດໍ້ ຍນິ ສຽງ ຊຸບຊບິ 

ເປັນ ຈ  ຳນວນ ຫລຳຍ         ຄວຳມ ຕກົໃຈ ຢໍ້ຳນ ຢ ື່ ຮອບ ທກຸ ດໍ້ຳນ         ພວກ ເຂົຳ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ໃສື່ ຄວຳມ ລຳວ         ໃຫໍ້ 

ເຮົຳ ໃສື່ ຄວຳມ ລຳວ”         ມດິ ສະຫຳຍ ທີື່  ຄຸໍ້ນ ເຄີຍ ທງັ ໝດົ ຂອງ ຂໍ້ຳພະອງົ ເຝົໍ້ຳ ເບິື່ ງ ຄວຳມ ຫລ ົໍ້ມຈມົ ຂອງ 

ຂໍ້ຳພະອງົ         ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ລຳວ ຈະ ຖ ກ ຫລອກ ລວງ ແລໍ້ວ ເຮົຳ ຈະ ຊະນະ ລຳວ ໄດໍ້         ແລະ ຈະ ແກໍ້ແຄໍ້ນ 

ລຳວ”         

11ແຕື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ຢ ື່ ຂໍ້ຳງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ດ ັື່ງ ນກັຮບົ ທີື່  ໜໍ້ຳ ຢໍ້ຳນ         ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ຜ ໍ້ ຂ ົື່ມເຫັງ 

ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈະ ສະດດຸ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ບ ື່  ຊະນະ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ອບັອຳຍ ຂຳຍໜໍ້ຳ         ເພຳະ ຈະ 

ບ ື່  ຈະເລີນ ຂ ໍ້ນ         ຄວຳມ ອບັອຳຍ ໄຮໍ້ ກຽດ ເປັນນດິ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ນ ັໍ້ນ ຈະ ບ ື່  ມີ ວນັ ລ ມ         

12ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ ຈອມ ໂຍທຳ         ຜ ໍ້ ຊງົ ທດົ ລອງ ຄນົ ຊອບ ທ  ຳ         ຜ ໍ້ ທອດ ພຣະເນດ ທງັ ໃຈ         ແລະ ຈດິ         ຂ  ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳ-

ພະອງົ ໄດໍ້ ເຫັນ ກຳນ ແກໍ້ແຄໍ້ນ ຂອງ ພຣະອງົ ເໜ ອ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ         ເພຳະ ຂໍ້ຳພະອງົ ໄດໍ້ ທ ນ ສະ-
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ເໜີ ຄະດ ີຂອງ ຂໍ້ຳພະອງົ ແລໍ້ວ         

13ຈ ົື່ງ ຮໍ້ອງເພງ ຖວຳຍ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຈ ົື່ງ ສນັລະເສີນ ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ          ເພຳະວື່ຳ ພຣະອງົ ຊງົ ຊື່ວຍ ຊວີດິ ຂອງ ຜ ໍ້ ຂດັ ສນົ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຈຳກ ມ  ຂອງ ຜ ໍ້ ເຮັດ ຄວຳມ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ         

14ຂ  ໃຫໍ້ ມ ໍ້ ທີື່  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເກດີ ມຳ ນ ັໍ້ນ ຖ ກ ສຳບ ແຊື່ງ         ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ມ ໍ້ ທີື່  ແມ ື່ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເກດີ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ 

ຮບັ ພອນ         

15ຂ  ໃຫໍ້ ຊຳຍ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ຖ ກ ສຳບ ແຊື່ງ         ຄ  ຄນົ ທີື່  ນ  ຳ ຂື່ຳວ ໄປ ບອກ ພ ື່  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         “ລ ກ ຊຳຍ 

ຄນົ ໜ ື່ ງ ເກດີ ມຳ ແກື່ ທື່ຳນ ແລໍ້ວ”         ອນັ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ພ ື່  ມີ ຄວຳມ ຍນິດ ີຫລຳຍ         

16ຂ  ໃຫໍ້ ຊຳຍ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ເໝ ອນ 

ກບັ ບນັດຳ ເມ  ອງ ຊ ື່ ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ລ ົໍ້ມ ເສຍ         ແລະ ບ ື່  ໄດໍ້ ຊງົ ກບັ ພຣະໄທ         ຂ  ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຍນິ 

ສຽງ ຮໍ້ອງ ໃຫໍ້ ຊື່ວຍ ໃນ ຕອນ ເຊົໍ້ຳ         ແລະ ໃຫໍ້ ໄດໍ້ ຍນິ ສຽງ ໂວຍວຳຍ ໃນ ຕອນ ທື່ຽງ         

17ເພຳະ ພວກ ເຂົຳ ບ ື່  

ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເສຍ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ໃນ ມດົ ລ ກ         ໃຫໍ້ ແມ ື່ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເປັນ ຂມຸ ຝງັ ສບົ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         

ແລະ ມດົ ລ ກ ນ ັໍ້ນ ຈະ ໄດໍ້ ໃຫຍື່ ຢ ື່ ເປັນນດິ         

18ເປັນ ຫຍງັ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ອອກ ມຳ ຈຳກ ມດົ ລ ກ         ມຳ ເຫັນ 

ຄວຳມ ລ  ຳບຳກ         ແລະ ຄວຳມທກຸ         ແລະ ວນັ ຄ ນ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກ  ສິໍ້ນ ເປ ອງ ໄປ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ອບັອຳຍ          

ບົດທີ 21 
ຄຳຕັກເຕືອນຈາກເຢເຣມີຢາ 

1ພຣະທ  ຳ ຊ ື່ ງ ມຳ ຈຳກ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເຖງິ ເຢເຣມີຢາ          ເມ  ື່ອ ກະສດັ ເຊເດກີຢາ ຊງົ ໃຊໍ້ ໃຫໍ້ ປັດຊ           

ລ ກ ຊຳຍ ມັນກີຢາ          ແລະ ເຊຟານີຢາ          ລ ກ ຊຳຍ ມາອາເສຢາ ໄປ ຫຳ ເຢເຣມີຢາ ວື່ຳ         

2“ຂ  ຈ ົື່ງ ທ ນ ຖຳມ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເພ ື່ ອ ເຮົຳ         ເພຳະ ເນບ ກາດເນັດຊາ          ກະສດັ ບາບໂີລນ ກ  ຳລງັ ເຮັດ ສງົຄຳມ ກບັ ເຮົຳ         

ບຳງທີ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ຊງົ ກະທ  ຳ ກບັ ເຮົຳ ຕຳມ ບນັດຳ ລຳຊະ ກດິ ອນັ ມະຫດັສະຈນັ ຂອງ ພຣະອງົ         

ແລະ ຈະ ຊງົ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເນບ ກາດເນັດຊາ ຖອຍ ທບັ ໄປ ຈຳກ ເຮົຳ”         

3ແລໍ້ວ ເຢເຣມີຢາ ບອກ ພວກ ເຂົຳ ທງັ 

ສອງ ວື່ຳ         “ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ທ ນ ແກື່ ເຊເດກີຢາ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         

4‘ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ ກື່ຳວ 

ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ເບິື່ ງ ແມ         ເຮົຳ ຈະ ຖອຍຫລງັ ກບັ ຈຳກ ກອງທບັ ອນັ ຢ ື່ ໃນ ມ  ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ຊ ື່ ງ ເຈົໍ້ຳ ໃຊໍ້ ສ ໍ້ ຮບົ 

ກບັ ກະສດັ ແຫື່ງ ບາບີໂລນ ແລະ ກບັ ຄນົ ບາບີໂລນ          ຊ ື່ ງ ກ  ຳລງັ ປິດ ລໍ້ອມ ເຈົໍ້ຳ ຢ ື່ ນອກ ກ  ຳແພງ         ແລະ 

ເຮົຳ ຈະ ຮວບຮວມ ມນັ ມຳ ໄວໍ້ ໃນ ໃຈກຳງ ເມ  ອງ ນີໍ້         

5ເຮົຳ ເອງ ຈະ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກບັ ເຈົໍ້ຳ ດໍ້ວຍ ມ  ທີື່  ຢຽດ ອອກ         ແລະ 

ດໍ້ວຍ ແຂນ ທີື່  ແຂງແຮງ         ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຮໍ້ຳຍ         ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຮໍ້ອນຮນົ ແລະ ພິໂລດ         

6ແລະ ເຮົຳ ຈະ ໂຈມ ຕ ີ

ຊຳວ ກງຸ ນີໍ້         ທງັ ຄນົ         ແລະ ສດັ         ແລໍ້ວ ຈະ ຕຳຍ ລງົ ດໍ້ວຍ ພະຍຳດ ລະບຳດ ຢື່ຳງ ໜກັ         

7ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ກື່ຳວ ວື່ຳ         ພຳຍຫລງັ ເຮົຳ ຈະ ມອບ ເຊເດກີຢາ ກະສດັ ຂອງ ຢ ດາ          ແລະ ບນັດຳ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ຂອງ 

ລຳວ         ແລະ ປະຊຳຊນົ ເມ  ອງ ນີໍ້ ຊ ື່ ງ ລອດ ຕຳຍ ຈຳກ ພະຍຳດ ລະບຳດ         ດຳບ         ແລະ ກຳນ ອ ດຫິວ ອຳ-

ຫຳນ ໄວໍ້ ໃນ ມ  ຂອງ ເນບ ກາດເນັດຊາ ກະສດັ ແຫື່ງ ບາບີໂລນ          ແລະ ມອບ ໄວໍ້ ໃນ ມ  ຂອງ ສດັຕ  ຂອງ 

ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ         ໃນ ມ  ຂອງ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ທີື່  ສະແຫວງຫຳ ຊວີດິ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ເພິື່ ນ ຈະ ຟນັ 

ພວກ ເຂົຳ ເສຍ ດໍ້ວຍ ຄມົ ດຳບ         ເພິື່ ນ ຈະ ບ ື່  ສງົສຳນ ພວກ ເຂົຳ         ຫລ  ໄວໍ້ ຊວີດິ ເຂົຳ         ຫລ  ມີ ຄວຳມ ເມດ ຕຳ 

ຕ ື່  ພວກ ເຂົຳ’          
8ແລະ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ເວົໍ້ຳ ກບັ ຊນົ ຊຳດ ນີໍ້ ວື່ຳ         ‘ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ເບິື່ ງ ແມ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງ ກຳນ 

ດ  ຳເນນີ ຊວີດິ ແລະ ທຳງ ແຫື່ງ ຄວຳມ ຕຳຍ ໄວໍ້ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ         

9ຄນົ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ເມ  ອງ ນີໍ້ ຈະ ຕຳຍ ເສຍ ດໍ້ວຍ ດຳບ         

ດໍ້ວຍ ກຳນ ອ ດຫິວ ອຳຫຳນ         ແລະ ດໍ້ວຍ ພະຍຳດ ລະບຳດ         ແຕື່ ຜ ໍ້ ທີື່  ອອກ ໄປ ຍອມ ມອບ ຕວົ ກບັ ຊນົ 
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ຊຳດ ບາບີໂລນ          ຜ ໍ້ ປິດ ລໍ້ອມ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ         ກ  ຈະ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່ ໄດໍ້         ແລະ ຈະ ມີ ຊວີດິ ຂອງ ຕນົ ເປັນ ບ  ຳເໜັດ ແຫື່ງ 

ກຳນ ເສິກ ສງົຄຳມ         

10ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ເພຳະ ເຮົຳ ໄດໍ້ ມຸ ໍ້ງ ໜໍ້ຳ ຕ ື່ ສ ໍ້ ເມ  ອງ ນີໍ້ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຮໍ້ຳຍ         

ບ ື່  ແມ ື່ນ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ດ ີ         ຄ  ເມ  ອງ ນີໍ້ ຈະ ຖ ກ ມອບ ໄວໍ້ ໃນ ມ  ຂອງ ກະສດັ ແຫື່ງ ບາບີໂລນ          ແລະ ເພິື່ ນ ຈະ 

ເຜົຳ ມນັ ເສຍ ດໍ້ວຍ ໄຟ’          

ການກູ່າວໂທດກຸງເຢຣ ຊາເລັມ 
11ຈ ົື່ງ ກື່ຳວ ຕ ື່  ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ກະສດັ ຢ ດາ ວື່ຳ         ‘ຈ ົື່ງ ຟງັ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

12ເຊ ໍ້ອສຳຍ 

ດາວິດ ເອີຍ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້ ຄວຳມ ຍດຸຕ ິທ  ຳ ໃນ ຕອນ ເຊົໍ້ຳ         ຈ ົື່ງ ຊື່ວຍ ຜ ໍ້ ທີື່  ຖ ກ 

ປຸໍ້ນ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຈຳກ ມ  ຜ ໍ້ ທີື່  ບບີ ບງັຄບັ         ຢໍ້ຳນ ວື່ຳຄວຳມ ພິໂລດ ຂອງ ເຮົຳ ຈະ ອອກ ໄປ ເໝ ອນ ໄຟ         ແລະ ເຜົຳ 

ໄໝໍ້ ຢື່ຳງ ທີື່  ບ ື່  ມີ ໃຜ ດບັ ໄດໍ້         ເພຳະ ກຳນ ກະທ  ຳ ອນັ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ         

13ຊຳວ ລຸື່ມ ເອີຍ         ເບິື່ ງ 

ແມ         ເຮົຳ ຕ ື່ ສ ໍ້ ເຈົໍ້ຳ         ສ ີລຳ ແຫື່ງ ທົື່ງພຽງ ເອີຍ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຜ ໍ້ ກື່ຳວ ວື່ຳ         

“ໃຜ ຈະ ລງົ ມຳ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກບັ ເຮົຳ         ຫລ  ໃຜ ຈະ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃນ ບື່ອນຢ ື່ ອຳໄສ ຂອງ ເຮົຳ”         

14ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ 

ວື່ຳ         ເຮົຳ ຈະ ລງົໂທດ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຕຳມ ຜນົ ແຫື່ງ ກຳນ ກະທ  ຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ເຮົຳ ຈະ ກ ື່  ໄຟ ໄວໍ້ ໃນ ປື່ຳ 

ຂອງ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ໄຟ ນ ັໍ້ນ ຈະ ເຜົຳ ຜຳນ ສິື່ ງ ຕື່ຳງ ໆ ທີື່ ຢ ື່ ຮອບ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ’”          
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ຄຳຜ ້ປະກາດພຣະທຳຕໍ່ກະສັດແຫູ່ງຢ ດາ 

1ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ຈ ົື່ງ ລງົ ໄປ ຍງັ ລຳຊະ ສ  ຳນກັ ຂອງ ກະສດັ ຢ ດາ          ແລະ ກື່ຳວ ຖໍ້ອຍ 

ຄ  ຳ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         

2ວື່ຳ         “ຂໍ້ຳ ແດື່ ກະສດັ ແຫື່ງ ຢ ດາ          ຜ ໍ້ ປະທບັ ເທິງ ພະ ທີື່  ນ ັື່ງ ຂອງ ດາວິດ          ຈ ົື່ງ ຟງັ 

ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ທງັ ຕວົ ທື່ຳນ         ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ຂອງ ທື່ຳນ         ແລະ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ທື່ຳນ 

ຜ ໍ້ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃນ ປະຕ  ເມ  ອງ ນີໍ້         

3ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ຈ ົື່ງ ເຮັດ ຄວຳມ ຍດຸຕ ິທ  ຳ ແລະ ຄວຳມ 

ຊອບ ທ  ຳ         ຈ ົື່ງ ຊື່ວຍ ຜ ໍ້ ທີື່  ຖ ກ ປຸໍ້ນ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ມ  ຂອງ ຜ ໍ້ ທີື່  ບບີ ບງັຄບັ         ແລະ ຢື່ຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ຄວຳມ ຜິດ         ຫລ  ຄວຳມ 

ທຳລນຸ ແກື່ ຊນົ ຕື່ຳງ ດໍ້ຳວ         ລ ກ ກ  ຳພໍ້ຳ ພ ື່         ແລະ ແມ ື່ໝໍ້ຳຍ         ຫລ  ຫລ ັື່ງ ເລ ອດ ທີື່  ຂຳດ ຄວຳມ ຜິດ ໃຫໍ້ ເຖງິ 

ຕຳຍ ໃນ ສະຖຳນທີື່  ນີໍ້         

4ຖໍ້ຳ ທື່ຳນ ເຮັດ ສິື່ ງ ນີໍ້ ແທໍ້ ໆ ແລໍ້ວ ຈະ ມີ ກະສດັ ຜ ໍ້ ປະທບັ ເທິງ ພະ ທີື່  ນ ັື່ງ ຂອງ ດາ-
ວິດ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ທຳງ ປະຕ  ຂອງ ພະລຳຊະວງັ ນີໍ້         ສະເດັດ ມຳ ໂດຍ ລດົ ຮບົ         ແລະ ມ ໍ້ຳ         ທງັ ຕວົ ກະສດັ         ບນັ-

ດຳ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ         ແລະ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ທື່ຳນ ນ ັໍ້ນ         

5ແຕື່ ຖໍ້ຳ ທື່ຳນ ບ ື່  ຟງັ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້         ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ເຮົຳ ປະຕຍິຳນ ໃນ ນຳມ ຂອງ ເຮົຳ ເອງ ວື່ຳ         ລຳຊະ ສ  ຳນກັ ນີໍ້ ຈະ ເປັນ ທີື່  ຮກົ ຮໍ້ຳງ 

ເສຍ”          
6ເພຳະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ແກື່ ລຳຊະ ສ  ຳນກັ ແຫື່ງ ກະສດັ ຂອງ ຢ ດາ          ວື່ຳ         “ເຈົໍ້ຳ ເປັນ 

ເໝ ອນ ກິເລອາດ ແກື່ ເຮົຳ         ເປັນ ດ ັື່ງ ຍອດພ  ເຂົຳ ເລບານອນ          ເຖງິ ປຳນ ນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ 

ເປັນ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ ແນື່ນອນ         ເປັນ ເມ  ອງ ທີື່  ບ ື່  ມີ ຄນົ ອຳໄສ ຢ ື່ ໄດໍ້         

7ເຮົຳ ຈະ ຕຽມ ຜ ໍ້ ທ  ຳລຳຍ ໄວໍ້ 

ຕ ື່ ສ ໍ້ ເຈົໍ້ຳ         ຕື່ຳງ ກ  ມີ ອຳວດຸ ຂອງ ຕນົ         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຕດັ ຕ ົໍ້ນ ແປກ ຢື່ຳງ ດ ີຂອງ ເຈົໍ້ຳ ລງົ         ແລະ ໂຍນ 

ເຂົໍ້ຳ ໃນ ໄຟ          
8ແລະ ປະຊຳຊຳດ ເປັນ ຈ  ຳນວນ ຫລຳຍ ຈະ ຜື່ຳນ ເມ  ອງ ນີໍ້ ໄປ         ແລະ ທກຸ ຄນົ ຈະ ເວົໍ້ຳ ກບັ ເພ ື່ ອນ ບໍ້ຳນ 
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ຂອງ ຕນົ ວື່ຳ         ‘ເປັນ ຫຍງັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈ ື່ງ ຊງົ ກະທ  ຳ ເຊັື່ ນ ນີໍ້ ແກື່ ເມ  ອງ ໃຫຍື່ ນີໍ້’         

9ແລະ ພວກ ເຂົຳ 

ທງັຫລຳຍ ຈະ ຕອບ ວື່ຳ         ‘ເພຳະ ເຂົຳ ໄດໍ້ ປະ ຖິໍ້ມ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ 

ເຂົຳ         ແລະ ນະມດັສະກຳນ         ກບັ ບວົລະບດັ ພະ ອ ື່ ນ’”          
10ຢື່ຳ ຮໍ້ອງໄຫໍ້ ອຳໄລ ແກື່ ຜ ໍ້ ທີື່  ຕຳຍ ໄປ         ຢື່ຳ ເສົໍ້ຳ ໂສກ ໃຈ ດໍ້ວຍ ພວກ ເຂົຳ ເລີຍ         ແຕື່ ຈ ົື່ງ ຮໍ້ອງໄຫໍ້ ຮ  ື່ຳ-

ໄຮ ອຳໄລ ຜ ໍ້ ທີື່  ໄປ ແລໍ້ວ         ເພຳະ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ ກບັ ມຳ ເຫັນ ບໍ້ຳນ ເກດີ ເມ  ອງ ນອນ ຂອງ ຕນົ ອີກ          
11ເພຳະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ ກື່ຽວ ກບັ ຊານລ ມ          ລ ກ ຊຳຍ ໂຢສີຢາ          ກະສດັ ແຫື່ງ ຢ -

ດາ          ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ຄອງ ລຳດ ແທນ ໂຢສີຢາ          ແລະ ຜ ໍ້ ທີື່  ໄປ ຈຳກ ສະຖຳນທີື່  ນີໍ້         “ເພິື່ ນ ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ ກບັ ມຳ ບື່ອນ ນີໍ້ ອກີ         

12ເພິື່ ນ ຈະ ສິໍ້ນ ຊວີດິ ໃນ ບື່ອນ ທີື່  ເຂົຳເຈົໍ້ຳ ຈບັ ເພິື່ ນ ໄປ ເປັນ ຊະເລີຍ         ແລະ ເພິື່ ນ ຈະ ບ ື່  ເຫັນ ແຜື່ນດນິ ນີໍ້ ອີກ 

ເລີຍ”          
13“ວບິດັ ແກື່ ຜ ໍ້ ສໍ້ຳງ ວງັ ຂອງ ຕນົ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ອະທ  ຳ         ແລະ ສໍ້ຳງ ຫໍ້ອງ ຊ ັໍ້ນ ເທິງ ໄວໍ້ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ອະ 

ຍດຸຕ ິທ  ຳ         ຜ ໍ້ ທີື່  ເຮັດ ໃຫໍ້ ເພ ື່ ອນ ບໍ້ຳນ ຂອງ ຕນົ ບວົລະບດັ ຕນົ         ໂດຍ ບ ື່  ໄດໍ້ ຫຍງັ ເລີຍ         ແລະ ບ ື່  ໄດໍ້ ຈ ື່ຳຍ ຄື່ຳ 

ຈ ໍ້ຳງ ໃຫໍ້ ແກື່ ເຂົຳ         

14ຜ ໍ້ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ‘ເຮົຳ ຈະ ສໍ້ຳງ ວງັ ໃຫຍື່ ຢ ື່ ເອງ         ກບັ ມີ ຫໍ້ອງ ຊ ັໍ້ນ ເທິງ ກວໍ້ຳງຂວຳງ         ແລະ 

ເຈຳະ ປື່ອງຢໍ້ຽມ ໃຫໍ້ ຫໍ້ອງ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ແອໍ້ມ ຝຳ ດໍ້ວຍ ໄມ ໍ້ ແປກ         ແລະ ທຳ ດໍ້ວຍ ສແີດງ ເຂັໍ້ມ’         

15ເຈົໍ້ຳ ຄິດ 

ວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຄອງ ລຳຊະ ສມົບດັ         ເພຳະ ເຈົໍ້ຳ ແຂື່ງ ໄມ ໍ້ ແປກ ກນັ ບ          ພ ື່  ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ກນິ ແລະ ດ ື່ ມ         ແລະ 

ເຮັດ ຄວຳມ ຍດຸຕ ິທ  ຳ         ກບັ ຄວຳມ ທື່ຽງ ທ  ຳ         ກ  ຢ ື່ ເຢັນ ເປັນ ສກຸ ບ ?         

16ເພິື່ ນ ພິພຳກສຳ ຄະດ ີຂອງ ຄນົ ຈນົ         

ແລະ ຄນົ ຂດັ ສນົ         ເພິື່ ນ ກ  ຢ ື່ ເຢັນ ເປັນ ສກຸ         ເຮັດ ຢື່ຳງ ນີໍ້ ເປັນ ກຳນ ຮ ໍ້ຈກັ ເຮົຳ”         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ 

ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ         

17“ແຕື່ ເຈົໍ້ຳ ມີ ຕຳ         ແລະ ໃຈ ໄວໍ້ ເພ ື່ ອ ຄວຳມ ໂລບ         ເພ ື່ ອ ຫລ ັື່ງ ເລ ອດ ທີື່  ຂຳດ ຄວຳມ ຜິດ ໃຫໍ້ 

ເຖງິ ຕຳຍ         ແລະ ເພ ື່ ອ ປະຕບິດັ ກຳນບບີ ບງັຄບັ         ແລະ ຄວຳມ ທຳລນຸ”         

18ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ ຈ ື່ງ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ກື່ຽວ ກບັ ເຢໂຮຢາກີມ          ລຳຊະບດຸ ຂອງ ໂຢສີຢາ ກະສດັ ແຫື່ງ ຢ ດາ          ວື່ຳ         “ພວກ 

ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ ບ ື່  ໂອດ ຄວນ ອຳໄລ ວື່ຳ         ‘ອະ ນດິ ຈງັ         ອໍ້ຳຍ ເອີຍ’         ຫລ          ‘ອະ ນດິ ຈງັ         ເອ ໍ້ອຍ ເອີຍ’         

ພວກ ເຂົຳ ຈະ ບ ື່  ຄວນ ຄຳງ ອຳໄລ ວື່ຳ         ‘ອະ ນດິ ຈງັ         ພະ ອງົ’         ຫລ          ‘ອະ ນດິ ຈງັ         ກະສດັ         ເອີຍ’         

19ເພິື່ ນ 

ຈະ ຖ ກ ຝງັ ໄວໍ້ ເໝ ອນ ຝງັ ລຳ         ຄ  ຖ ກ ລຳກ ໄປ ໂຍນ ຖິໍ້ມ ໄວໍ້ ຂໍ້ຳງ ນອກ ປະຕ  ເມ  ອງ ເຢຣ ຊາເລັມ         

20ຈ ົື່ງ 

ຂ ໍ້ນ ໄປ ທີື່  ເລບານອນ          ແລະ ຮໍ້ອງ ວື່ຳ         ແລະ ຈ ົື່ງ ເປັື່ ງສຽງ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໃນ ເມ  ອງ ບາຊານ          ຈ ົື່ງ ຮໍ້ອງ ຈຳກ 

ທຳງ ຜື່ຳນ ຂໍ້ຳງ ນອກ         ເພຳະວື່ຳ ຄນົ ຮກັ ທງັ ໝດົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຖ ກ ທ  ຳລຳຍ ເສຍ ແລໍ້ວ         

21ເຮົຳ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ກບັ 

ເຈົໍ້ຳ ເມ  ື່ອ ເຈົໍ້ຳ ຢ ື່ ເຢັນ ເປັນ ສກຸ         ແຕື່ ເຈົໍ້ຳ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ‘ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ຟງັ’         ນີໍ້ ເປັນ ວທີິ ກຳນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ຍງັ 

ໜຸື່ມ ໆ         ຄ  ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ເຊ ື່ ອ ຟງັສຽງ ຂອງ ເຮົຳ         

22ລມົ ຈະ ທ  ຳລຳຍ ຜ ໍ້ ລໍ້ຽງ ແກະ ທງັ ໝດົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ບນັດຳ 

ຄນົ ຮກັ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ໄປ ເປັນ ຊະເລີຍ         ແລໍ້ວ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ອບັອຳຍ ຂຳຍໜໍ້ຳ ຢື່ຳງ ແນື່ນອນ         ເນ ື່ ອງ ດໍ້ວຍ 

ຄວຳມ ຊ ົື່ວ ທງັ ໝດົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

23ຊຳວ ເມ  ອງ ເລບານອນ ເອີຍ         ທີື່  ສໍ້ຳງ ຮງັ ຢ ື່ ທື່ຳມກຳງ ໄມ ໍ້ ແປກ         ເຈົໍ້ຳ 

ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ຄວຳມ ກະລນຸຳ ຈກັ ເທົື່ ຳໃດ         ເມ  ື່ອ ຄວຳມເຈບັ ປວດ ມຳ ເໜ ອ ເຈົໍ້ຳ         ເໝ ອນ ຄວຳມເຈບັ ປວດ 

ຂອງ ຍງິ ທີື່  ເກດີ ບດຸ”          
24ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ເຮົຳ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່ ສນັໃດ         ເຖງິ ວື່ຳ ໂກນີຢາ          ລຳຊະບດຸ ຂອງ ເຢໂຮຢາ-

ກີມ          ກະສດັ ແຫື່ງ ຢ ດາ          ເປັນ ແຫວນ ປະທບັ ຢ ື່ ທີື່  ມ  ຂວຳ ຂອງ ເຮົຳ         ເຖງິ ປຳນ ນ ັໍ້ນ ເຮົຳ ຈະ ຖອດ ອອກ 

ເສຍ         

25ແລະ ມອບ ເຈົໍ້ຳ ໄວໍ້ ໃນ ມ  ຂອງ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ທີື່  ສະແຫວງຫຳ ຊວີດິ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ໃນ ມ  ຂອງ ຄນົ 
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ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ຊ ື່ ງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຢໍ້ຳນ ໜໍ້ຳ ຕຳ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ຄ  ໃນ ມ  ຂອງ ເນບ ກາດເນັດຊາ ກະສດັ ແຫື່ງ 

ບາບີໂລນ          ແລະ ໃນ ມ  ຂອງ ຄນົ ບາບໂີລນ         

26ເຮົຳ ຈະ ໂຍນ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ແມ ື່ ຜ ໍ້ ເກດີ ເຈົໍ້ຳ ໄປ ຍງັ ອີກ ປະ-

ເທດ ໜ ື່ ງ         ຊ ື່ ງ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ເກດີ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຕຳຍ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         

27ແຕື່ ແຜື່ນດນິ ທີື່  ເຂົຳ ອຳໄລ 

ຢຳກ ຈະ ກບັ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ ກບັ ໄປ ສ ື່ ໄດໍ້”          
28ໂກນີຢາ ຊຳຍ ຜ ໍ້ ນີໍ້ ເປັນ ຮ ບ ເຄົຳລບົ ທີື່  ຖ ກ ໝິື່ ນປະໝຳດ         ແລະ ແຕກ ຫລ          ເປັນ ພຳຊະນະ ທີື່  ບ ື່  ມີ ໃຜ 

ມກັ ບ          ເປັນ ຫຍງັ ຕວົ ລຳວ         ແລະ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ລຳວ ຈ ື່ງ ຖ ກ ໂຍນ         ແລະ ຖ ກ ໂຍນ ເຂົໍ້ຳ ໃນ ແຜື່ນດນິ 

ຊ ື່ ງ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ບ ື່  ຮ ໍ້ຈກັ         

29ໂອ         ແຜື່ນດນິ         ແຜື່ນດນິ         ແຜື່ນດນິ ເອີຍ         ຈ ົື່ງ ຟງັ ພຣະທ  ຳ ຂອງ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          
30ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ຂຽນ ລງົ ວື່ຳ ຊຳຍ ຄນົ ນີໍ້ ບ ື່  ມີ ບດຸ         ເປັນ ຊຳຍ ຊ ື່ ງ ບ ື່  ຈະເລີນ ໃນ 

ຊ ົື່ວ ຊວີດິ ຂອງ ລຳວ         ເພຳະ ບ ື່  ມີ ຄນົ ແຫື່ງ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ລຳວ ຈກັ ຄນົ ໜ ື່ ງ ທີື່  ຈະ ຈະເລີນ         ໃນ ກຳນ ປະ-

ທບັ ເທິງ ພະ ທີື່  ນ ັື່ງ ຂອງ ດາວິດ          ແລະ ປກົຄອງ ໃນ ຢ ດາ ອີກ”          

ບົດທີ 23 
ຄວາມຫວັງໃນອະນາຄົດ 

1ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຈະ ຊງົ ພິພຳກສຳ ໂທດ ພວກ ຜ ໍ້ ປກົຄອງ ທງັຫລຳຍ ຢື່ຳງ ຮໍ້ຳຍ ແຮງ         ຍໍ້ອນ ວື່ຳ 

ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ພຣະອງົ ຖ ກ ຂໍ້ຳ         ແລະ ແຕກ ກະຈດັກະຈຳຍ ໄປ.         

2ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້         ແມ ື່ນ 

ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ຊຳດ ອິສຣາເອນ ຊງົ ກື່ຳວ ເຖງິ ພວກ ຜ ໍ້ ປກົຄອງ         ຄ  ຜ ໍ້ ລໍ້ຽງ ດ  ໄພື່ ພນົ 

ຂອງ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ເຮົຳ ແຕກ ກະຈດັກະຈຳຍ ໄປ         ໄດໍ້ ຂບັ ໄລື່ ໃຫໍ້ 

ພວກ ເຂົຳ ໜີ ໄປ         ບ ື່  ໄດໍ້ ລໍ້ຽງ ດ  ເຂົຳ         ບດັ ນີໍ້         ເຮົຳ ຈະ ລງົໂທດ ເຈົໍ້ຳ         ຍໍ້ອນ ວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ກະທ  ຳ ກຳນ ຊ ົື່ວ         

ເຮົຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ.         

3ເຮົຳ ຈະ ເຕົໍ້ຳໂຮມ ເອົຳ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ເຮົຳ ທີື່  ຍງັ ເຫລ ອ ຢ ື່         

ອອກ ມຳ ຈຳກ ປະເທດ ຕື່ຳງ ໆ         ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ແຕກ ກະຈດັກະຈຳຍ ໄປ         ແລໍ້ວ ນ  ຳ ກບັ ຄ ນ 

ມຳ ບໍ້ຳນ ເມ  ອງ ຂອງ ເຂົຳ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ມີ ລ ກ ຫລຳນ ເພີື່ ມ ທະວ ີຂ ໍ້ນ ຢື່ຳງ ຫລວງຫລຳຍ.         

4ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ມີ 

ຜ ໍ້ ປກົຄອງ ຊ ື່ ງ ຈະ ເບິື່ ງແຍງ ພວກ ເຂົຳ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ບ ື່  ຢໍ້ຳນ         ຫລ  ຕ ື່ ນ ວຸໍ້ນວຳຍ ອີກ ຕ ື່  ໄປ         ຈະ ບ ື່  ມີ ໃຜ ຈກັ 

ຄນົ ສ ນຫຳຍ ໄປ         ເຮົຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ.”          
5ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ວນັ ເວລຳ ນ ັໍ້ນ ຈະ ມຳ ເຖງິ ແນື່ນອນ         ໃນ ເວລຳ ນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ຈະ ເລ ອກ 

ເອົຳ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຈຳກ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ດາວິດ ມຳ ເປັນ ກະສດັ ຜ ໍ້ ຊອບ ທ  ຳ         ກະສດັ ອງົ ນີໍ້ ຈະ ປກົຄອງ ຢື່ຳງ 

ສະຫລຳດ ຫລກັແຫລມ         ຈະ ເຮັດ ແຕື່ ສິື່ ງ ທີື່  ຊອບ ທ  ຳ         ແລະ ຍດຸຕ ິທ  ຳ ຕ ື່  ປະຊຳຊນົ ທົື່ວ ປະເທດ.         

6ໃນ 

ລະຫວື່ຳງ ກະສດັ ອງົ ນີໍ້ ສະເຫວຍີ ລຳດ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ເອີໍ້ນ ຊ ື່  ກະສດັ ອງົ ນີໍ້ ວື່ຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ຜ ໍ້ ຊື່ອຍ ເຮົຳ ໃຫໍ້ ລອດ ພົໍ້ນ.”          
7ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ເວລຳ ນ ັໍ້ນ ຈະ ມຳ ເຖງິ         ເມ  ື່ອນ ັໍ້ນ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ຈະ ບ ື່  ກື່ຳວ ສຳບຳນ 

ອີກ ຕ ື່  ໄປ ວື່ຳ         ແມ ື່ນ ພຣະເຈົ້າ ຜ ໍ້ ຊງົ ມີ ຊວີດິ ນ  ຳພຳ ປະຊຳຊນົ ອິສຣາເອນ ອອກ ຈຳກ ປະເທດ ເອຢິບ.         

8ແຕື່ ຈະ ກື່ຳວ ສຳບຳນ ວື່ຳ         ແມ ື່ນ ພຣະເຈົ້າ ຜ ໍ້ ຊງົ ມີ ຊວີດິ         ນ  ຳ ປະຊຳຊນົ ອິສຣາເອນ ອອກ ຈຳກ ປະ-

ເທດ ຝື່ຳຍ ເໜ ອ         ແລະ ອອກ ຈຳກ ປະເທດ ທງັ ປວງ         ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ກະຈດັກະຈຳຍ ໄປ ນ ັໍ້ນ         
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ແລໍ້ວ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຢ ື່ ໃນ ປະເທດ ຂອງ ຕນົ ເອງ.”          

ພຣະເຈົ້າຊົງພິພາກສາຜ ້ປະກາດພຣະທຳບໍ່ຈິງທັງຫລາຍ 
9ກື່ຽວ ກບັ ເລ ື່ ອງ ບນັດຳ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ມີ ຄ          ໃຈ ຂອງ ຂໍ້ອຍ ເປັນ ທກຸ ຢ ື່ ພຳຍ ໃນ ຂໍ້ອຍ         ແລະ ກະ-

ດ ກ ທງັ ໝດົ ຂອງ ຂໍ້ອຍ ກ  ສ ັື່ນ         ຂໍ້ອຍ ເປັນ ເໝ ອນ ຄນົ ເມຳົ         ຂໍ້ອຍ ເປັນ ເໝ ອນ ຄນົ ເມຳົ ດໍ້ວຍ ເຫລົໍ້ຳ ອະ-

ງ ຸື່ນ         ເນ ື່ ອງ ດໍ້ວຍ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ເນ ື່ ອງ ດໍ້ວຍ ພຣະທ  ຳ ແຫື່ງ ຄວຳມ ບ ລິສດຸ ຂອງ ພຣະອງົ         

10ເພຳະວື່ຳ         ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ ເຕັມ ໄປ ດໍ້ວຍ ຄນົ ລື່ວງ ປະເວນ ີ         ດໍ້ວຍ ເຫດ ຄ  ຳ ສຳບ ແຊື່ງ ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ ກ  ໄວໍ້ 

ທກຸ         ແລະ ເດີື່ ນ ຫຍໍ້ຳ ໃນ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ ກ  ແຫໍ້ງ ໄປ         ກຳນ ດ  ຳເນນີ ຊວີດິ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ທງັ-

ຫລຳຍ ກ  ຊ ົື່ວຊໍ້ຳ         ແລະ ອ  ຳນຳດ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ກ  ບ ື່  ເປັນ ທ  ຳ         

11ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ທງັ ຜ ໍ້ ປະ-

ກຳດ ພຣະທ  ຳ         ແລະ ປະໂລຫິດ ກ  ອະທ  ຳ         ເຖງິ ແມ ື່ນ ວື່ຳ ໃນ ພຣະນເິວດ ຂອງ ເຮົຳ         ເຮົຳ ກ  ໄດໍ້ ເຫັນ 

ຄວຳມ ຊ ົື່ວ ຂອງ ເຂົຳ         

12ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ຫນົທຳງ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ເປັນ ເໝ ອນ ທຳງ ມ ື່ນ ໃນ ຄວຳມ ມ ດ 

ແກື່ ເຂົຳ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຖ ກ ຂບັ ໄລື່ ເຂົໍ້ຳ ໄປ         ແລະ ລ ົໍ້ມ ລງົ ໃນ ນ ັໍ້ນ         ເພຳະ ເຮົຳ ຈະ ນ  ຳ ເຫດ ຮໍ້ຳຍ ມຳ ເໜ ອ 

ພວກ ເຂົຳ ໃນ ປີ ແຫື່ງ ກຳນ ລງົໂທດ”         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ         

13“ເຮົຳ ໄດໍ້ ເຫັນ ຄວຳມ ໂງ ື່ 

ຈ ໍ້ຳ ໃນ ບນັດຳ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ແຫື່ງ ຊາມາເຣຍ          ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ໃນ ນຳມ ຂອງ 

ພະບາອານ          ແລະ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ອິສຣາເອນ          ປະຊຳຊນົ ຂອງ ເຮົຳ ຫລງົ ໄປ         

14ແຕື່ ໃນ ຜ ໍ້ ປະກຳດ 

ພຣະທ  ຳ ແຫື່ງ ເຢຣ ຊາເລັມ          ເຮົຳ ໄດໍ້ ເຫັນ ສິື່ ງ ອນັ ໜໍ້ຳ ຕ ື່ ນ ຕກົໃຈ         ພວກ ເຂົຳ ລື່ວງ ປະເວນ ີ         ແລະ ດ  ຳ-

ເນນີ ຢ ື່ ໃນ ຄວຳມ ຂີໍ້ ຕວົະ         ພວກ ເຂົຳ ໃຫໍ້ ກ  ຳລງັ ແກື່ ຜ ໍ້ ເຮັດ ຄວຳມ ຊ ົື່ວ         ຈ ື່ງ ບ ື່  ມີ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ຜ ໍ້ ໃດ ຫນັ ຈຳກ 

ຄວຳມ ຊ ົື່ວ ຂອງ ຕນົ         ພວກ ເຂົຳ ທກຸ ຄນົ ກຳຍເປັນ ເໝ ອນ ເມ  ອງ ໂຊໂດມ ແກື່ ເຮົຳ         ແລະ ຊຳວ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ 

ກ  ເໝ ອນ ເມ  ອງ ໂກໂມຣາ”         

15ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈອມ ໂຍທຳ ຈ ື່ງ ກື່ຳວ ກື່ຽວ ກບັ ເລ ື່ ອງ ຜ ໍ້ 

ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ວື່ຳ         “ເບິື່ ງ ແມ         ເຮົຳ ຈະ ລໍ້ຽງ ພວກ ເຂົຳ ດໍ້ວຍ ເຄ ອ ເຂົຳຮ          ແລະ ໃຫໍ້ ນ  ໍ້ຳບ ີໝີ 

ເຂົຳ ດ ື່ ມ         ເພຳະວື່ຳ ຄວຳມ ອະທ  ຳ ໄດໍ້ ອອກ ໄປ ທົື່ວ ແຜື່ນດນິ ນີໍ້ ຈຳກ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ແຫື່ງ ເຢຣ ຊາ-
ເລັມ”         

16ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈອມ ໂຍທຳ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         “ຢື່ຳ ຟງັ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ຂອງ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ         

ພວກ ເຂົຳ ເຮັດ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ບ ື່  ມີ ສຳລະ         ພວກ ເຂົຳ ກື່ຳວ ເຖງິ ນມິດິ ແຫື່ງ ໃຈ ຂອງ ຕນົ ເອງ         ບ ື່  ແມ ື່ນ ຈຳກ 

ພຣະໂອດ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

17ພວກ ເຂົຳ ຍງັ ເວົໍ້ຳ ກບັ ຄນົ ທີື່  ໝິື່ ນປະໝຳດ ເຮົຳ ວື່ຳ         ‘ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ທື່ຳນ ຈະ ສກຸ ສະບຳຍ’         ແລະ ແກື່ ທກຸ ຄນົ ທີື່  ດ  ຳເນນີ ຕຳມ ຄວຳມ ດ ໍ້ ດໍ້ຳນ ແຫື່ງ ຈດິໃຈ 

ຂອງ ຕນົ ເອງ         ພວກ ເຂົຳ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ‘ຈະ ບ ື່  ມີ ເຫດ ຮໍ້ຳຍ ມຳ ເໜ ອ ເຈົໍ້ຳ’”         

18ເພຳະວື່ຳ ຜ ໍ້ ໃດ ບ  ທີື່  ໄດໍ້ ຢ ນ ຢ ື່ ໃນ 

ຄ  ຳ ຕກັເຕ ອນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ທີື່  ຈະ ພິຈຳລະນຳ ເຫັນ         ແລະ ຟງັ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະອງົ         ຫລ  ຜ ໍ້ 

ໃດ ທີື່  ເຊ ື່ ອ ຟງັ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະອງົ ແລະ ຄອຍ ຟງັ         

19ເບິື່ ງ ແມ         ນ ັໍ້ນ ລມົ ບໍ້ຳໝ  ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ໄດໍ້ ອອກ ໄປ ແລໍ້ວ ດໍ້ວຍ ພຣະພິໂລດ         ເປັນ ລມົ ບໍ້ຳໝ  ຢື່ຳງ ຮນຸ ແຮງ         ມນັ ຈະ ຕກົ ໜກັ ເທິງ ຫວົ ຂອງ ຄນົ 

ຊ ົື່ວ         

20ຄວຳມ ໂກດ ຮໍ້ຳຍ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ບ ື່  ຖອຍຫລງັ ກບັ         ຈະ ໜກັ ກວື່ຳ ເກົື່ ຳ         ພຣະອງົ ຈະ 

ຊງົ ເຮັດ ໃຫໍ້ ສ  ຳເລັດ         ແລະ ຈະ ໜກັໜື່ວງ         ພຣະອງົ ຊງົ ກະທ  ຳ ຕຳມ ພຣະເຈດຕະນຳ ແຫື່ງ ພຣະໄທ 

ຂອງ ພຣະອງົ         ໃນ ພຳຍຫລງັ         ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ ເຂົໍ້ຳໃຈ ເລ ື່ ອງ ນີໍ້ ຢື່ຳງ ແຈ ື່ມ ແຈ ໍ້ງ         

21“ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ໃຊໍ້ ຜ ໍ້ 

ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ແຕື່ ພວກ ເຂົຳ ຍງັ ແລື່ນ ໄປ         ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ກບັ ພວກ ເຂົຳ         ແຕື່ ພວກ ເຂົຳ 

ຍງັ ເປັນ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ         

22ແຕື່ ຖໍ້ຳ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຢ ນ ຢ ື່ ໃນ ຄ  ຳ ຕກັເຕ ອນ ຂອງ ເຮົຳ         ແລໍ້ວ ເຂົຳ ຈະ 
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ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ເຖງິ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ຂອງ ເຮົຳ ຕ ື່  ປະຊຳຊນົ ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ ຈະ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ປະຊຳຊນົ ຖອຍຫລງັ ກບັ ຈຳກ 

ທຳງ ຊ ົື່ວ ຂອງ ຕນົ ແລໍ້ວ         ແລະ ຖອຍຫລງັ ກບັ ຈຳກ ຄວຳມ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ໃນ ກຳນ ກະທ  ຳ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ”         

23ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ເຮົຳ ເປັນ ພຣະເຈົ້າ ຜ ໍ້ ສະຖດິ ຢ ື່ ໃກໍ້ ໆ         ບ ື່  ແມ ື່ນ ພຣະເຈົ້າ ທີື່ ຢ ື່ ໄກ ດໍ້ວຍ ບ ”         

24ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ຄນົ ໃດ ຈະ ເຊ ື່ ອງ ຕນົ ໄປ ຢ ື່ ໃນ ຝນົ         ເພ ື່ ອ ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຫັນ ລຳວ ໄດໍ້ ບ ”         

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ຢ ື່ ເຕັມ ຟໍ້ຳ ສະຫວນັ         ແລະ ໂລກ ນີໍ້ ບ           
25ເຮົຳ ໄດໍ້ ຍນິ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ         ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ເລ ື່ ອງ ບ ື່  ຈງິ ໃນ ນຳມ ຂອງ ເຮົຳ         ໄດໍ້ ກື່ຳວ 

ແລໍ້ວ ວື່ຳ         ‘ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຝນັ ໄປ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຝນັ ໄປ’         

26ອີກ ດນົ ເທົື່ ຳໃດ ທີື່  ຄ  ຳ ຂີໍ້ ຕວົະ ຈະ ຢ ື່ ໃນ ໃຈ ຂອງ ຜ ໍ້ 

ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ         ຊ ື່ ງ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ເລ ື່ ອງ ບ ື່  ຈງິ         ແລະ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ຕຳມ ກຳນ ຫລອກ ລວງ 

ແຫື່ງ ຈດິໃຈ ຂອງ ຕນົ ເອງ         

27ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ຄິດ ວື່ຳ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ເຮົຳ ລ ມ ນຳມ ຂອງ ເຮົຳ ໂດຍ 

ຄວຳມ ຝນັ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ຊ ື່ ງ ບອກ ສ ື່ ກນັ ແລະ ກນັ ຟງັ         ເໝ ອນ ກບັ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ລ ມ 

ນຳມ ຂອງ ເຮົຳ ໄປ ຕດິຕຳມ ພະບາອານ         

28ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ທີື່  ໄດໍ້ ຝນັ ກື່ຳວ ວື່ຳ ເປັນຄວຳມ 

ຝນັ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ         ແຕື່ ໃຫໍ້ ຄນົ ທີື່  ມີ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ຂອງ ເຮົຳ ກື່ຳວ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ຂອງ ເຮົຳ ຢື່ຳງ ສດັຊ ື່ ”         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ເຟ ອງ ເຂົໍ້ຳ ມີ ຫຍງັ ແດື່ ທີື່  ເໝ ອນ ຮວງ ເຂົໍ້ຳ”         

29ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ຂອງ 

ເຮົຳ ບ ື່  ເໝ ອນ ໄຟ ບ          ຫລ  ເໝ ອນ ຄໍ້ອນ ທີື່  ຕ ີຫີນ ໃຫໍ້ ແຕກ ເປັນ ຝຸື່ນ”         

30ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ         

“ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ເບິື່ ງ ແມ         ເຮົຳ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກບັ ບນັດຳ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ         ຜ ໍ້ ລກັ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ຂອງ ເຮົຳ ຈຳກ ກນັ 

ແລະ ກນັ”         

31ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ເບິື່ ງ ແມ         ເຮົຳ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກບັ ບນັດຳ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ         ຜ ໍ້ ໃຊໍ້ ລິໍ້ນ 

ຂອງ ຕນົ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ‘ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ’”         

32ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ເບິື່ ງ ແມ         ເຮົຳ ຕ ື່ ສ ໍ້ ຄນົ ເຫລົື່ ຳ-

ນ ັໍ້ນ ທີື່  ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ອນັ ເປັນຄວຳມ ຝນັ ບ ື່  ຈງິ         ແລະ ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ບອກ         ແລະ ນ  ຳ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ເຮົຳ ໃຫໍ້ 

ຫລງົ ໄປ ໂດຍ ຄ  ຳ ຂີໍ້ ຕວົະ         ແລະ ຄ  ຳ ໂອໍ້ ອວດ ຂອງ ຕນົ         ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ໃຊໍ້ ເຂົຳ ຫລ  ສ ັື່ງ ເຂົຳ         ເພຳະສະ-

ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ບ ື່  ເປັນ ປະໂຫຍດ ແກື່ ຊນົ ຊຳດ ນີໍ້ ຢື່ຳງໃດ ເລີຍ”         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ          
33“ເມ  ື່ອ ມີ ປະຊຳຊນົ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຄນົ ໃດ         ຫລ  ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ຄນົ ໃດ         ຫລ  ປະໂລຫິດ ຄນົ ໃດ ຖຳມ 

ເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         ‘ແມ ື່ນ ຫຍງັ ຄ  ພຳລະ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ’         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ຕອບ ລຳວ ວື່ຳ         ‘ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ 

ວື່ຳ         ພຳລະ ຂອງ ເຮົຳ ກ  ຄ  ຈະ ໂຍນ ເຈົໍ້ຳ ໄປ ເສຍ’         

34ແລະ ສື່ວນ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ         ປະໂລຫິດ ຫລ  ປະ-

ຊຳຊນົ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ຜ ໍ້ ໃດ ຊ ື່ ງ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         ‘ພຳລະ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ’         ເຮົຳ ຈະ ລງົໂທດ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ຄວົ 

ເຮ ອນ ຂອງ ລຳວ          
35ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຈ ົື່ງ ເວົໍ້ຳ ດ ັື່ງນີໍ້         ຄ  ທກຸ ຄນົ ເວົໍ້ຳ ກບັ ເພ ື່ ອນ ບໍ້ຳນ ຂອງ ຕນົ         ແລະ ທກຸ ຄນົ ເວົໍ້ຳ ກບັ ພີື່ -

ນໍ້ອງ ຂອງ ຕນົ ວື່ຳ         ‘ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຕອບ ວື່ຳ ອນັ ໃດ’         ຫລ          ‘ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ອອກ ຄ  ຳ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ 

ອນັ ໃດ’         

36ແຕື່ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຢື່ຳ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ‘ພຳລະ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ’         ອີກ ເລີຍ         ເພຳະວື່ຳ ພຳລະ         

ນ ັໍ້ນ ເປັນ ຄ  ຳ ຂອງ ແຕື່ລະຄນົ         ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ບດິ ເບ ອນ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຜ ໍ້ ຊງົ ພຣະຊນົ ຢ ື່         

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈອມ ໂຍທຳ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຮົຳ         

37ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ກື່ຳວ ກບັ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         

‘ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ຕອບ ທື່ຳນ ວື່ຳ ແນວໃດ’         ຫລ          ‘ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ອອກ ຄ  ຳ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ ອນັ ໃດ’         

38ແຕື່ ຖໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         ‘ພຳລະ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ’”         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         

“ເພຳະ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ຄ  ຳ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້         ວື່ຳ         ‘ພຳລະ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ’         ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ໃຊໍ້ ໄປ ຫຳ 
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ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ         ເຮົຳ ວື່ຳ         ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         ‘ພຳລະ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ’         

39ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ເບິື່ ງ ແມ         

ເຮົຳ ຈະ ລ ມ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ເສຍ         ແລະ ໂຍນ ເຈົໍ້ຳ ໄປ ຈຳກ ໜໍ້ຳ ເຮົຳ         ທງັ ເຈົໍ້ຳ ແລະ ເມ  ອງ ຊ ື່ ງ ເຮົຳ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ 

ແກື່ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ແກື່ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

40ແລະ ເຮົຳ ຈະ ນ  ຳ ຄວຳມ ຖ ກ ຕ  ຳໜິ ເປັນນດິ         ແລະ ຄວຳມ 

ອບັອຳຍ ເນ ື່ ອງນດິ ມຳ ເໜ ອ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ         ຊ ື່ ງ ຈະ ລ ມ ບ ື່  ໄດໍ້ ເລີຍ”          

ບົດທີ 24 
ກະຕູ່າສອງໜູ່ວຍໃສູ່ໝາກເດື່ອເທດ 

1ຫລງັ ຈຳກ ເນບ ກາດເນັດຊາ ກະສດັ ແຫື່ງ ບາບີໂລນ ໄດໍ້ ຈບັ ເຢໂຮຢາກິນ          ລຳຊະບດຸ ຂອງ ເຢ-
ໂຮຢາກີມ          ກະສດັ ແຫື່ງ ຢ ດາ ໄປ ເປັນ ຊະເລີຍ ເສຍ ຈຳກ ເຢຣ ຊາເລັມ          ພໍ້ອມ ກບັ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ແຫື່ງ ຢ ດາ          

ທງັ ພວກ ຊື່ຳງ ໄມ ໍ້         ແລະ ຊື່ຳງ ເຫລັກ         ແລະ ນ  ຳ ພວກ ເຂົຳ ມຳ ຍງັ ກງຸ ບາບີໂລນ ແລໍ້ວ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ກ  ຊງົ ສະແດງ ນມິດິ ແກື່ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ດ ັື່ງນີໍ້         ເບິື່ ງ ແມ         ມີ ກະຕື່ຳ ສອງ ໜື່ວຍ ໃສື່ ໝຳກເດ ື່ ອ ເທດ         ວຳງ ໄວໍ້-

ໜໍ້ຳ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

2ກະຕື່ຳ ໜື່ວຍ ໜ ື່ ງ ມີ ໝຳກເດ ື່ ອ ເທດ ຢື່ຳງ ດ ີ         ເໝ ອນ ກບັ 

ໝຳກເດ ື່ ອ ເທດ ທີື່  ສກຸ ຕ ົໍ້ນ ລະດ          ແຕື່ ກະຕື່ຳ ອີກ ໜື່ວຍ ໜ ື່ ງ ນ ັໍ້ນ ມີ ໝຳກເດ ື່ ອ ເທດ ທີື່  ຂີໍ້ຮ ໍ້ຳຍ         ເນົື່ ຳ ຈນົ ຮບັ 

ປະທຳນ ບ ື່  ໄດໍ້         

3ແລະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ແກື່ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         “ເຢເຣມີຢາ ເອີຍ         ເຈົໍ້ຳ ເຫັນ ຫຍງັ”         

ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ທ ນ ຕອບ ວື່ຳ         “ເຫັນ ໝຳກເດ ື່ ອ ເທດ ທີື່  ດ ີຫລຳຍ         ແລະ ທີື່  ບ ື່  ດ ີກ  ຫລຳຍ         ເນົື່ ຳ ຈນົ ຮບັ ປະທຳນ 

ບ ື່  ໄດໍ້         ພຣະເຈົ້າ ຂໍ້ຳ”          
4ແລໍ້ວ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກ  ມຳ ເຖງິ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ອີກ ວື່ຳ         

5“ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພຣະເຈົ້າ 

ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ          ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ກ  ເໝ ອນ ກບັ ໝຳກເດ ື່ ອ ເທດ ທີື່  ດ ີເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ແຫລະ         ເຮົຳ ຈະ ຖ  ວື່ຳ 

ພວກ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ທີື່  ຖ ກ ກວຳດ ໄປ ຈຳກ ຢ ດາ ຍງັ ດ  ີຢ ື່         ຄ  ຜ ໍ້ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ສ ົື່ງ ໄປ ຈຳກ ສະຖຳນທີື່  ນີໍ້ ໄປ ສ ື່ ແຜື່ນ-

ດນິ ຂອງ ຊຳວ ບາບີໂລນ         

6ເຮົຳ ຈະ ຕ ັໍ້ງ ຕຳ ຂອງ ເຮົຳ ເບິື່ ງ ພວກ ເຂົຳ         ເພ ື່ ອ ຈະ ເຮັດ ຄວຳມ ດ ີ         ແລະ ເຮົຳ 

ຈະ ພຳ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ກບັ ມຳ ຍງັ ແຜື່ນດນິ ນີໍ້ ອີກ         ເຮົຳ ຈະ ສໍ້ຳງ ພວກ ເຂົຳ ຂ ໍ້ນ         ແລະ ຈະ ບ ື່  ຮ ໍ້ ລງົ         

ເຮົຳ ຈະ ປ ກຝງັ ພວກ ເຂົຳ ແລະ ບ ື່  ຖອນ ເຂົຳ         

7ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ຈດິໃຈ ແກື່ ຜ ໍ້ ທີື່  ຈະ ຮ ໍ້ຈກັ ເຮົຳ ວື່ຳ         ເຮົຳ ຄ  ພຣະ-
ຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ເປັນ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ ເຮົຳ ຈະ ເປັນ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຂົຳ         

ເພຳະ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ກບັ ມຳ ຫຳ ເຮົຳ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ເຕັມ ໃຈ”          
8ແຕື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         “ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ໝຳກເດ ື່ ອ ເທດ ທີື່  ຂີໍ້ຮ ໍ້ຳຍ         ຊ ື່ ງ ເນົື່ ຳ ຫລຳຍ ຈນົ ຮບັ 

ປະທຳນ ບ ື່  ໄດໍ້ ນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ຕ ື່  ເຊເດກີຢາ ກະສດັ ແຫື່ງ ຢ ດາ          ທງັ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຂອງ ເພິື່ ນ         ແລະ ຊຳວ 

ເຢຣ ຊາເລັມ ທີື່  ເຫລ ອ ຢ ື່         ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ຍງັ ຄໍ້ຳງ ຢ ື່ ໃນ ແຜື່ນດນິ ນີໍ້         ແລະ ຜ ໍ້ ທີື່  ຍງັ ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ປະເທດ ເອຢິບ         

9ເຮົຳ ຈະ ມອບ ພວກ ເຂົຳ ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ຍໍ້ຳຍ ໄປ ຢ ື່ ໃນ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ທງັ ໝດົ ໃນ ໂລກ ເພ ື່ ອ ຄວຳມທກຸ ຍຳກ         

ໃຫໍ້ ເປັນ ທີື່  ຖ ກ ຕ  ຳໜິ         ເປັນ ຂີໍ້ ປຳກ         ເປັນ ຄ  ຳ ເຍຳະເຍີໍ້ຍ         ແລະ ເປັນ ຄ  ຳ ສຳບ ແຊື່ງ         ທົື່ວ ໄປ ທກຸ ແຫື່ງ ຊ ື່ ງ 

ເຮົຳ ຂບັ ໄລື່ ພວກ ເຂົຳ ໃຫໍ້ ໄປ ຢ ື່         

10ເຮົຳ ຈະ ສ ົື່ງ ດຳບ         ແລະ ກຳນ ອ ດຫິວ ອຳຫຳນ         ແລະ ພະຍຳດ ລະ-

ບຳດ ມຳ ທື່ຳມກຳງ ພວກ ເຂົຳ         ຈນົ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຖ ກ ທ  ຳລຳຍ ຢື່ຳງ ສິໍ້ນ ເຊງີ ຈຳກ ແຜື່ນດນິ ຊ ື່ ງ ເຮົຳ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ 

ແກື່ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ແກື່ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ເຂົຳ”          
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ແຜູ່ນດິນອິສຣາເອນຈະຖືກຖິ້ມຮ້າງເປັນເວລາເຈັດສິບປີ 
1ພຣະທ  ຳ ຊ ື່ ງ ມຳ ເຖງິ ເຢເຣມີຢາ ກື່ຽວ ກບັ ເລ ື່ ອງ ຊນົ ຊຳດ ຢ ດາ ທງັ ໝດົ         ໃນ ປີ ທີື່  ສີື່  ແຫື່ງ ລຳຊະ-

ກຳນ ເຢໂຮຢາກີມ          ລຳຊະບດຸ ຂອງ ໂຢສີຢາ ກະສດັ ແຫື່ງ ຢ ດາ          ປີ ນ ັໍ້ນ ເປັນຕ ົໍ້ນ ປີ ລຳຊະກຳນ ຂອງ 

ເນບ ກາດເນັດຊາ ກະສດັ ຂອງ ກງຸ ບາບໂີລນ         

2ຊ ື່ ງ ເຢເຣມີຢາ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ແກື່ ປະ-

ຊຳຊນົ ຢ ດາ          ແລະ ແກື່ ຊຳວ ເຢຣ ຊາເລັມ ທງັ ໝດົ         ວື່ຳ         

3“ຕ ັໍ້ງແຕື່ ປີ ທີື່  ສິບ ສຳມ ຂອງ ໂຢສີຢາ          ລຳ-

ຊະບດຸ ຂອງ ອາໂມນ ກະສດັ ແຫື່ງ ຢ ດາ          ຈນົ ເຖງິ ວນັ ນີໍ້ ເປັນ ເວລຳ ຊຳວ ສຳມ ປີ         ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະ-
ຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ມຳ ຍງັ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ແລະ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກ  ໄດໍ້ ບອກ ແກື່ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຢື່ຳງ ບ ື່  ຢດຸ ຢັໍ້ງ         ແຕື່ 

ທື່ຳນ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້ ຍອມ ຟງັ         

4ທື່ຳນ ບ ື່  ຟງັ         ຫລ  ຫງ ື່ຽງ ຫ  ຂອງ ທື່ຳນ ຟງັ         ເຖງິ ແມ ື່ນ ວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ສ ົື່ງ 

ບນັດຳ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ         ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ພຣະອງົ ມຳ ຢື່ຳງ ບ ື່  ຂຳດ ສຳຍ ກ  ຕຳມ         

5ກື່ຳວ ວື່ຳ         ‘ບດັ ນີໍ້ ເຈົໍ້ຳ 

ທກຸ ຄນົ ຈ ົື່ງ ຖອຍຫລງັ ກບັ ຈຳກ ທຳງ ຊ ົື່ວ ຂອງ ຕນົ         ແລະ ຈຳກ ກຳນ ເຮັດ ຜິດ ຂອງ ຕນົ         ແລະ ອຳໄສ ຢ ື່ 

ໃນ ແຜື່ນດນິ ຊ ື່ ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ປະທຳນ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຕ ື່  ໄປ ເປັນນດິ         

6ຢື່ຳ ໄປ ຕດິ ສອຍ ຫໍ້ອຍ ຕຳມ ພະ ອ ື່ ນ         ເພ ື່ ອ ຈະ ບວົລະບດັ ແລະ ນະມດັສະກຳນ ພະ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ຫລ  ຍວົະ 

ເຍົໍ້ຳ ເຮົຳ ໃຫໍ້ ຮໍ້ຳຍ ດໍ້ວຍ ຜນົງຳນ ແຫື່ງ ມ  ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ແລໍ້ວ ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ເຮັດ ອນັຕະລຳຍ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ’         

7ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ‘ເຖງິ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ         ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ກ  ບ ື່  ຟງັ ເຮົຳ         ເພ ື່ ອ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ໄດໍ້ ຍວົະ ເຍົໍ້ຳ ເຮົຳ ໃຫໍ້ ໂກດ 

ຮໍ້ຳຍ ດໍ້ວຍ ຜນົງຳນ ແຫື່ງ ມ  ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ຊ ື່ ງ ເປັນ ຜນົ ຮໍ້ຳຍ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ ເອງ’          
8ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈອມ ໂຍທຳ ຈ ື່ງ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ‘ເພຳະ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ຟງັ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ຂອງ 

ເຮົຳ’         

9ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ‘ເບິື່ ງ ແມ         ເຮົຳ ຈະ ເອີໍ້ນ ຄອບຄວົ ທງັ ໝດົ ຂອງ ທິດເໜ ອ         ແລະ ເນ-
ບ ກາດເນັດຊາ ກະສດັ ບາບີໂລນ          ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ ເຮົຳ ຈະ ນ  ຳ ພວກ ເຂົຳ ມຳ ຕ ື່ ສ ໍ້ ແຜື່ນດນິ ນີໍ້         

ຊຳວ ເມ  ອງ ນີໍ້         ແລະ ບນັດຳ ປະຊຳຊຳດ ທີື່ ຢ ື່ ອໍ້ອມ ຮອບ         ເຮົຳ ຈະ ທ  ຳລຳຍ ພວກ ເຂົຳ ໃຫໍ້ ໝດົ ສິໍ້ນ         ແລະ 

ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ເປັນ ທີື່  ໜໍ້ຳ ປະຫລຳດ ໃຈ         ເປັນ ທີື່  ເຍຳະເຍີໍ້ຍ         ແລະ ເປັນ ທີື່  ຮກົ ຮໍ້ຳງ ເປັນນດິ         

10ຍິື່ ງ ກວື່ຳ ນ ັໍ້ນ ອີກ         ເຮົຳ ຈະ ກ  ຳຈດັ ສຽງ ບນັເທີງ         ແລະ ສຽງ ຊ ື່ ນ ບຳນ         ສຽງ ເຈົໍ້ຳ ບື່ຳວ         ແລະ ສຽງ ເຈົໍ້ຳ 

ສຳວ         ສຽງ ຫີນ ໂມ ໍ້         ແລະ ແສງ ຕະກຽງ ຈຳກ ເຈົໍ້ຳ         

11ແຜື່ນດນິ ທງັ ໝດົ ນີໍ້ ຈະ ເປັນ ທີື່  ຮໍ້ຳງ ເປົື່ ຳ         ແລະ ທີື່  

ໜໍ້ຳ ປະຫລຳດ ໃຈ         ບນັດຳ ປະຊຳຊຳດ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ຈະ ບວົລະບດັ ກະສດັ ກງຸ ບາບີໂລນ ຢ ື່ ເຈດັ ສິບ ປີ’          
12ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ‘ຕ ື່  ມຳ ເມ  ື່ອ ຄບົ ເຈດັ ສິບ ປີ ແລໍ້ວ         ເຮົຳ ຈະ ລງົໂທດ ກະສດັ ບາບີໂລນ          

ແລະ ປະຊຳຊນົ ຊຳດ ນ ັໍ້ນ         ຄ  ແຜື່ນດນິ ຂອງ ຊຳວ ບາບີໂລນ          ເພຳະ ຄວຳມ ຊ ົື່ວຊໍ້ຳ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         

ເຮັດ ໃຫໍ້ ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ ຖິໍ້ມ ຮໍ້ຳງ ຢ ື່ ເປັນນດິ         

13ເຮົຳ ຈະ ນ  ຳ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ທງັ ໝດົ ໃຫໍ້ ສ  ຳເລັດ ທີື່  ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ         

ຄ  ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ຕ ື່ ສ ໍ້ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ         ຄ  ທກຸ ສິື່ ງ ທີື່  ຂຽນ ໄວໍ້ ໃນ ໜງັສ  ນີໍ້         ຊ ື່ ງ ເຢເຣມີຢາ ໄດໍ້ ທ  ຳ ນວຍ 

ແກື່ ບນັດຳ ປະຊຳຊຳດ ທງັ ໝດົ         

14ເພຳະວື່ຳ ຈະ ມີ ຫລຳຍ ປະຊຳຊຳດ         ແລະ ບນັດຳ ມະຫຳ ກະສດັ ເຮັດ 

ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ເປັນ ຂໍ້ຳ ທຳດ         ເຖງິ ແມ ື່ນ ວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ກ  ດ ີ        ເຮົຳ ຈະ ຕອບ ແທນ ພວກ ເຂົຳ ຕຳມ 

ກຳນ ກະທ  ຳ         ແລະ ຜນົງຳນ ແຫື່ງ ມ  ຂອງ ຕນົ’”          

ຖ້ວຍນຳອະງ ູ່ນແຫູ່ງພຣະພິໂລດສຳລັບບັນດາປະຊາຊາດ 
15ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ ກື່ຳວ ກບັ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ເອົຳ ຖໍ້ວຍ ນ  ໍ້ຳ 
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ອະງ ຸື່ນ ແຫື່ງ ພຣະພິໂລດ ນີໍ້ ໄປ ຈຳກ ມ  ເຮົຳ         ແລະ ບງັຄບັ ບນັດຳ ປະຊຳຊຳດ ຊ ື່ ງ ເຮົຳ ສ ົື່ງ ເຈົໍ້ຳ ໄປ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ 

ດ ື່ ມ ຈຳກ ຖໍ້ວຍ ນ ັໍ້ນ         

16ພວກ ເຂົຳ ຈະ ດ ື່ ມ         ແລະ ຍື່ຳງ ໂຊ ເຊ         ທງັ ບໍ້ຳ ຄ ັື່ງ ໄປ ເນ ື່ ອງ ດໍ້ວຍ ດຳບ ຊ ື່ ງ ເຮົຳ ຈະ 

ສ ົື່ງ ໄປ ທື່ຳມກຳງ ພວກ ເຂົຳ”          
17ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ຮບັ ຖໍ້ວຍ ມຳ ຈຳກ ພຣະຫດັ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ບງັຄບັ ປະຊຳ-

ຊຳດ ທງັ ໝດົ         ຊ ື່ ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ໃຊໍ້ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄປ ຫຳ ນ ັໍ້ນ ດ ື່ ມ         

18ຄ  ກງຸ ເຢຣ ຊາເລັມ          ແລະ 

ຫວົ ເມ  ອງ ແຫື່ງ ຢ ດາ          ທງັ ບນັດຳ ກະສດັ         ແລະ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຂອງ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ         ເຮັດ ໃຫໍ້ ເປັນ ທີື່  ຮກົ ຮໍ້ຳງ         

ແລະ ທີື່  ໜໍ້ຳ ປະຫລຳດ ໃຈ         ເປັນ ທີື່  ເຍຳະເຍີໍ້ຍ         ແລະ ເປັນ ທີື່  ສຳບ ແຊື່ງ ເໝ ອນ ທກຸ ມ ໍ້ນີໍ້         

19ຟາຣາໂອ 

ກະສດັ ແຫື່ງ ເອຢິບ ກບັ ບນັດຳ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ         ແລະ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ເພິື່ ນ ນ ັໍ້ນ         

20ແລະ ບນັ-

ດຳ ຊນົ ຕື່ຳງ ດໍ້ຳວ ທີື່ ຢ ື່ ທື່ຳມກຳງ ພວກ ເຂົຳ         ບນັດຳ ກະສດັ ແຫື່ງ ແຜື່ນດນິ ອ ເຊ          ແລະ ບນັດຳ ກະສດັ 

ແຫື່ງ ແຜື່ນດນິ ຟີລິດສະຕີນ          ເມ  ອງ ອາຊະກາໂລນ          ຄາຊາ          ເອັກໂຣນ          ແລະ ສື່ວນ ຊຳວ ເມ  ອງ ອາ-
ຊະໂດດ ທີື່  ເຫລ ອ ຢ ື່         

21ເອໂດມ          ໂມອາບ          ແລະ ຄນົ ອຳໂມນ         

22ບນັດຳ ກະສດັ ແຫື່ງ ເມ  ອງ ຕີເຣ          

ບນັດຳ ກະສດັ ເມ  ອງ ຊີໂດນ          ແລະ ບນັດຳ ກະສດັ ແຫື່ງ ເກຳະ ຕື່ຳງ ໆ ຟຳກ ທະເລ ເບ ໍ້ອງ ນ ັໍ້ນ         

23ເມ  ອງ 

ເດດານ          ເຕມາ          ບ ເຊ          ແລະ ບນັດຳ ຄນົ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ມມຸ ທີື່  ໄກ ທີື່  ສດຸ         

24ບນັດຳ ກະສດັ ແຫື່ງ ອາຫລັບ          

ແລະ ບນັດຳ ກະສດັ ແຫື່ງ ປະຊຳຊນົ ທີື່  ປະ ປນົ ກນັ ຢ ື່ ໃນ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ         

25ບນັດຳ ກະສດັ ແຫື່ງ 

ຊິມຣ ີ         ແລະ ບນັດຳ ກະສດັ ແຫື່ງ ເອລາມ          ແລະ ບນັດຳ ກະສດັ ຂອງ ເມເດຍ         

26ບນັດຳ ກະສດັ ແຫື່ງ 

ເມ  ອງ ທິດເໜ ອ         ທງັ ໄກ         ແລະ ໃກໍ້         ເທ ື່ ອ ລະ ເມ  ອງ ໆ         ແລະ ບນັດຳ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ແຫື່ງ ໂລກ ຊ ື່ ງ ຢ ື່ 

ເທິງ ພ ໍ້ນ ໂລກ         ແລະ ກະສດັ ແຫື່ງ ເຊຊັກ          ຈະ ດ ື່ ມ ພຳຍຫລງັ ກະສດັ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້          
27“ແລໍ້ວ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ເວົໍ້ຳ ກບັ ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ         ‘ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈອມ ໂຍທຳ         ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ 

ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ຈ ົື່ງ ດ ື່ ມ ໃຫໍ້ ເມຳົ ແລໍ້ວ ຮຳກ ອອກ         ຈ ົື່ງ ລ ົໍ້ມ ລງົ         ແລະ ຢື່ຳ ລກຸຂ ໍ້ນ ອີກ ເລີຍ         ເນ ື່ ອງ ດໍ້ວຍ 

ດຳບ ຊ ື່ ງ ເຮົຳ ຈະ ສ ົື່ງ ມຳ ທື່ຳມກຳງ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ’         

28ແລະ ຖໍ້ຳ ພວກ ເຂົຳ ປະຕເິສດ ບ ື່  ຮບັ ຖໍ້ວຍ ຈຳກ ມ  

ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ດ ື່ ມ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ເວົໍ້ຳ ກບັ ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ         ‘ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈອມ ໂຍທຳ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ 

ຕໍ້ອງ ດ ື່ ມ         

29ເພຳະ         ເບິື່ ງ ແມ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ເລີື່ ມ ລງົໂທດ ເມ  ອງ ຊ ື່ ງ ເອີໍ້ນ ຕຳມ ນຳມ ຂອງ ເຮົຳ ແລໍ້ວ         ແລະ ເຈົໍ້ຳ 

ຈະ ລອຍ ນວນ ໄປ ໄດໍ້ ໂດຍ ບ ື່  ຖ ກ ໂທດ ບ          ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈອມ ໂຍທຳ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ລອຍ ນວນ 

ໄປ ບ ື່  ໄດໍ້         ເພຳະ ເຮົຳ ຈະ ເອີໍ້ນ ດຳບ ເຫລັໍ້ມ ໜ ື່ ງ ມຳ ເໜ ອ ຊຳວ ແຜື່ນດນິ ໂລກ ທງັ ໝດົ’          
30ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ປະກຳດ ພຣະຄ  ຳ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ທງັ ໝດົ ສ ໍ້ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ກື່ຳວ ແກື່ ເຂົຳ ວື່ຳ         

‘ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ຊງົ ເປັື່ ງສຽງ ຄ  ຳ ລຳມ ຈຳກ ທີື່  ສ ງ         ແລະ ຈຳກ ທີື່  ປະທບັ ອນັ ບ ລິສດຸ ຂອງ ພຣະອງົ         

ພຣະອງົ ຈະ ເປັື່ ງ ພຣະສລຸະສຽງ         ພຣະອງົ ຈະ ເປັື່ ງສຽງ ຄ  ຳ ລຳມ ຕ ື່  ຄອກ ແກະ ຂອງ ພຣະອງົ                  ແລະ ຊງົ 

ໂຫື່ ຮໍ້ອງ ເໝ ອນ ກບັ ຄນົ ທີື່  ຢຽບ ອະງ ຸື່ນ ໂຫື່ ຮໍ້ອງ ຕ ື່  ຊຳວ ໂລກ ທງັ ໝດົ         

31ສຽງ ກໍ້ອງ ກງັວຳນ ຈະ ກໍ້ອງ ໄປ 

ທົື່ວ ປຳຍ ໂລກ         ເພຳະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ມີ ຄະດ ີກບັ ບນັດຳ ປະຊຳຊຳດ         ພຣະອງົ ຈະ ຊງົ ເຂົໍ້ຳ ພິ-

ພຳກສຳ ເນ ໍ້ອ ໜງັ ທງັ ໝດົ         ສື່ວນ ຄນົ ຊ ົື່ວ ນ ັໍ້ນ         ພຣະອງົ ຈະ ຊງົ ຟນັ ເສຍ ດໍ້ວຍ ດຳບ’         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ         

32ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈອມ ໂຍທຳ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ‘ເບິື່ ງ ແມ         ຄວຳມ ຮໍ້ຳຍ ຈະ ໄປ ຈຳກ 

ປະຊຳຊຳດ ນີໍ້ ເຖງິ ປະຊຳຊຳດ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ລມົ ບໍ້ຳໝ  ໃຫຍື່ ຈະ ປັື່ນ ປື່ວນ ຂ ໍ້ນ ມຳ         ຈຳກ ສື່ວນ ໂລກ ທີື່  ໄກ ທີື່  

ສດຸ         

33ແລະ ບນັດຳ ຜ ໍ້ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ປະຫຳນ ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         ຈະ ມຳ ຈຳກ ປຳຍ ໂລກ ເບ ໍ້ອງ ນີໍ້ ເຖງິ 
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ປຳຍ ໂລກ ເບ ໍ້ອງ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ຈະ ບ ື່  ມີ ໃຜ ຄວນ ຄຳງ ໃຫໍ້         ຫລ  ຮວບຮວມ         ຫລ  ຝງັ ໄວໍ້         ແຕື່ 

ຈະ ເປັນ ຂີໍ້ ສດັ ຢ ື່ ເທິງ ພ ໍ້ນ ດນິ’”         

34ຜ ໍ້ ລໍ້ຽງ ແກະ ທງັຫລຳຍ ເອີຍ         ຈ ົື່ງ ຮໍ້ອງ ຄຳງ         ແລະ ຮໍ້ອງ ເຖດີ         ເຈົໍ້ຳ 

ຂອງ ຝ ງ ແກະ         ຈ ົື່ງ ກິໍ້ງເກ ອກ ໃນ ຂີໍ້ເຖົື່ ຳ         ເພຳະ ວນັ ເວລຳ ຂອງ ກຳນ ສງັຫຳນ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ຕໍ້ອງ 

ກະຈດັກະຈຳຍ ມຳ ເຖງິ ແລໍ້ວ         ແລະ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ ລ ົໍ້ມ ລງົ ເໝ ອນ ຢື່ຳງ ແກະ ຜ ໍ້ ໂຕ ງຳມ         

35ຜ ໍ້ ລໍ້ຽງ 

ແກະ ຈະ ບ ື່  ມີ ທຳງ ໜີ         ຫລ  ເຈົໍ້ຳ ຂອງ ຝ ງ ແກະ ບ ື່  ມີ ທຳງ ລອດ ພົໍ້ນ ໜີ ໄປ         

36ຈະ ໄດໍ້ ຟງັສຽງ ຮໍ້ອງ ຂອງ ຜ ໍ້ 

ລໍ້ຽງ ແກະ         ແລະ ສຽງ ຮໍ້ອງ ຄຳງ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຂອງ ຝ ງ ແກະ         ເພຳະວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ທ  ຳລຳຍ ເດີື່ ນ 

ຫຍໍ້ຳ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ເສຍ ແລໍ້ວ         

37ແລະ ຄອກ ແກະ ທີື່  ສະຫງບົ ສກຸ ກ  ຖ ກ ເຮັດ ໃຫໍ້ ລ ົໍ້ມ ລງົ ເສຍ ແລໍ້ວ         

ເນ ື່ ອງ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ໂກດ ຮໍ້ຳຍ ອນັ ແຮງ ກໍ້ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

38ພຣະອງົ ຊງົ ອອກ ຈຳກ ບື່ອນ ຊຸ ໍ້ມ 

ຂອງ ພຣະອງົ ເໝ ອນ ໂຕ ສິງ         ເພຳະວື່ຳ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ເປັນ ທີື່  ຮກົ ຮໍ້ຳງ         ເນ ື່ ອງ ດໍ້ວຍ ພຣະພິ-

ໂລດ ຂອງ ພຣະຜ ໍ້ ບບີ ບງັຄບັ         ແລະ ເນ ື່ ອງ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ໂກດ ຮໍ້ຳຍ ອນັ ແຮງ ກໍ້ຳ ຂອງ ພຣະອງົ          

ບົດທີ 26 
ເຢເຣມີຢາຖືກຟ້ອງຮ້ອງ 

1ພຳຍຫລງັ ເຢໂຮຢາກີມ ພະ ລຳຊະ ໂອລດົ ຂອງ ໂຢສີຢາ ໄດໍ້ ເປັນ ກະສດັ ຢ ດາ ບ ື່  ເຫິງ.         

2ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ບອກ ເຢເຣມີຢາ ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ຢ ນ ຂ ໍ້ນ ໃນ ເດີື່ ນ ພຣະວຫິຳນ         ແລໍ້ວ ປະກຳດ ຄ  ຳ ທງັ 

ໝດົ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ບອກ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ຊຳວ ຢ ດາ ທີື່  ມຳ ອໍ້ອນວອນ ຢ ື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ຟງັ         ຢື່ຳ ໄດໍ້ ເວັໍ້ນ ຈກັ ຄ  ຳ ດຽວ.         

3ເພຳະ-

ວື່ຳ ບຳງ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ອຳດ ເຊ ື່ ອ ຟງັ         ແລະ ຕດັສິນ ໃຈ ເວັໍ້ນ ຈຳກ ທຳງ ຊ ົື່ວ ກ  ໄດໍ້         ຖໍ້ຳ ພວກ ເຂົຳ ເຮັດ ໄດໍ້ 

ດ ັື່ງນີໍ້         ເຮົຳ ກ  ຈະ ປື່ຽນ ຄວຳມ ຕ ັໍ້ງໃຈ ບ ື່  ນ  ຳ ໄພພິບດັ ຍໍ້ອນ ກຳນ ຊ ົື່ວ ນ ັໍ້ນ ມຳ ຍງັ ພວກ ເຂົຳ.”         

4ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ບອກ ເຢເຣມີຢາ ໃຫໍ້ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ປະຊຳຊນົ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ພວກ 

ເຈົໍ້ຳ ຕໍ້ອງ ເຊ ື່ ອ ຟງັ ເຮົຳ         ໂດຍ ເຮັດ ຕຳມ ພຣະທ  ຳ ຄ  ຳ ສອນ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ບອກ ແລໍ້ວ.         

5ຕໍ້ອງ ເອົຳໃຈໃສື່ ເຮັດ 

ຕຳມ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ຂອງ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ເຮົຳ         ຄ  ພວກ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ທີື່  ເຮົຳ ໃຊໍ້ ມຳ ຫຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ         ພວກ 

ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ເຄີຍ ຟງັ ຄວຳມ ພວກ ເຂົຳ ເລີຍ.         

6ຖໍ້ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເຮັດ ຕຳມ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້         ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ວ-ິ

ຫຳນ ນີໍ້ ເປັນ ເໝ ອນ ເມ  ອງ ຊີໂລ          ຊນົ ຊຳດ ທງັ ປວງ ທົື່ວ ໂລກ ຈະ ໃຊໍ້ ຊ ື່  ເມ  ອງ ນີໍ້ ເປັນ ຄ  ຳ ສຳບ ແຊື່ງ.          
7ພວກ ປະໂລຫິດ         ພວກ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ         ແລະ ປະຊຳຊນົ ທງັ ປວງ ໄດໍ້ ຍນິ ເຢເຣມີຢາ ກື່ຳວ 

ດ ັື່ງນີໍ້ ໃນ ວຫິຳນ.         

8ເມ  ື່ອ ເຢເຣມີຢາ ກື່ຳວ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ບອກ ສິໍ້ນ ສດຸ ລງົ         ພວກ ປະ-

ໂລຫິດ         ພວກ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ         ແລະ ປະຊຳຊນົ ກ  ຈບັ ກມຸ ເອົຳ ເຢເຣມີຢາ ພໍ້ອມ ທງັ ຮໍ້ອງ ໃສື່ ວື່ຳ,         

“ເຈົໍ້ຳ ຄວນ ຈະ ຕຳຍ ຍໍ້ອນ ຄ  ຳ ເວົໍ້ຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ.         

9ເປັນ ຫຍງັ ເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ໃນ ນຳມ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ວື່ຳ         ພຣະວຫິຳນ ນີໍ້ ຈະ ເປັນ ເໝ ອນ ເມ  ອງ ຊີໂລ          ແລະ ວື່ຳ ເມ  ອງ ນີໍ້ ຈະ ຖ ກ ທ  ຳລຳຍ         ຈະ ບ ື່  ມີ ຄນົ ອຳໄສ ຢ ື່ 

ໃນ ເມ  ອງ ນີໍ້ ເລີຍ”         ແລໍ້ວ ຝ ງ ຊນົ ໃນ ພຣະວຫິຳນ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ລໍ້ອມ ເຢເຣມີຢາ ໄວໍ້.          
10ເມ  ື່ອ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຂອງ ຊຳວ ຢ ດາ ໄດໍ້ ຮ ໍ້ ເລ ື່ ອງ ນີໍ້         ກ  ພຳກນັ ອອກ ຈຳກ ພະ ລຳຊະ ສ  ຳນກັ         ໄປ 

ນ ັື່ງ ຢ ື່ ໃນ ທຳງ ເຂົໍ້ຳ ປະຕ  ໃໝື່ ຂອງ ພຣະວຫິຳນ ນ ັໍ້ນ.         

11ຂະນະ ນ ັໍ້ນ         ປະໂລຫິດ ກບັ ພວກ ຜ ໍ້ ປະກຳດ 

ພຣະທ  ຳ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ພວກ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ         ແລະ ປະຊຳຊນົ ວື່ຳ,         “ຄນົ ນີໍ້ ສມົຄວນ ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ໂທດ ເຖງິ ຕຳຍ         

ເພຳະວື່ຳ ລຳວ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ໃສື່ ຮໍ້ຳຍ ປໍ້ຳຍ ສີ ເມ  ອງ ນີໍ້         ດ ັື່ງ ທີື່  ພວກ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ຍນິ ກບັ ຫ  ຕນົ ເອງ ແລໍ້ວ.”          
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12ຕ ື່  ມຳ         ເຢເຣມີຢາ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ກບັ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ         ແລະ ປະຊຳຊນົ ວື່ຳ,         “ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ໃຊໍ້ 

ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ມຳ ກື່ຳວ ຄ  ຳ ທ  ຳ ນວຍ ຕ ື່ ສ ໍ້ ວຫິຳນ         ແລະ ເມ  ອງ ນີໍ້         ຄ  ກື່ຳວ ບນັດຳ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ທີື່  ພວກ ທື່ຳນ ໄດໍ້ 

ຍນິ ແລໍ້ວ ນ ັໍ້ນ.         

13ພວກ ທື່ຳນ ຕໍ້ອງ ປື່ຽນ ທຳງ ດ  ຳເນນີ ຊວີດິ         ແລະ ກຳນ ປະພ ດ         ຈ ົື່ງ ເຊ ື່ ອ ຟງັ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ 

ແຫື່ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ         ແລໍ້ວ ພຣະອງົ ຈະ ຊງົ ປື່ຽນ ພຣະໄທ ບ ື່  ນ  ຳ ເອົຳ ໄພພິບດັ ທີື່  ພຣະອງົ 

ຊງົ ກື່ຳວ ນ ັໍ້ນ ມຳ ໃສື່ ພວກ ທື່ຳນ.         

14ສ  ຳລບັ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຢ ື່ ໃນ ເງ  ໍ້ອມມ   ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ ແລໍ້ວ         ຈ ົື່ງ ເຮັດ ກບັ 

ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຕຳມ ທີື່  ເຫັນ ດ ີ         ແລະ ຖ ກຕໍ້ອງ ເທີໍ້ນ.         

15ຖໍ້ຳວື່ຳ ທ  ຳຮໍ້ຳຍ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເຖງິ ຕຳຍ         ແນື່ນອນ 

ທື່ຳນ ກບັ ປະຊຳຊນົ ໃນ ເມ  ອງ ນີໍ້ ກ  ຈະ ເປັນ ຜ ໍ້ ຂໍ້ຳ ຄນົ ທີື່  ບ ື່  ໄດໍ້ ເຮັດ ຜິດ         ເພຳະວື່ຳ ແມ ື່ນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ແທໍ້ ທີື່  ຊງົ ໃຊໍ້ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ມຳ ບອກ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ທງັ ປວງ ນີໍ້ ແກື່ ພວກ ທື່ຳນ.”          
16ແລໍ້ວ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ກບັ ປະຊຳຊນົ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ພວກ ປະໂລຫິດ         ແລະ ພວກ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ 

ວື່ຳ,         “ບ ື່  ຄວນ ຈະ ລງົໂທດ ຄນົ ຜ ໍ້ ນີໍ້ ເຖງິ ຕຳຍ         ເພຳະວື່ຳ ທີື່  ລຳວ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ພວກ ເຮົຳ ນ ັໍ້ນ         ກ  ເວົໍ້ຳ ໃນ ພຣະ-

ນຳມ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ເຮົຳ.”         

17ຫລງັ ຈຳກ ນ ັໍ້ນ         ມີ ຜ ໍ້ ອຳວໂຸສ ບຳງ ຄນົ ໄດໍ້ ຢ ນ ຂ ໍ້ນ ເວົໍ້ຳ ກບັ ປະຊຳ-

ຊນົ ທີື່  ຊຸມນມຸ ກນັ ຢ ື່ ວື່ຳ,         

18“ໃນ ຄຳວ ເຮເຊກຢີາ ເປັນ ກະສດັ ຢ ດາ ນ ັໍ້ນ         ມີ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ຊຳວ 

ໂມເຣເຊັດ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ຊ ື່         ມີກາ          ໄດໍ້ ບອກ ປະຊຳຊນົ ທງັ ປວງ ວື່ຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຜ ໍ້ ມີ ອ  ຳນຳດ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ 

ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້:          

  ເມ  ອງ ຊີໂອນ ຈະຖ ກໄຖເໝ ອນດ ັື່ງໄຖນຳ 

   ນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ ຈະກຳຍເປັນກອງຫີນໃຫຍື່ 

  ແລະເທິງພ ທີື່ ຕ ັ ໍ້ງພຣະວຫິຳນຈະກຳຍເປັນປື່ຳດງົ. 

19ກະສດັ ເຮເຊກີຢາ          ແລະ ຊຳວ ຢ ດາ ທງັ ປວງ ກ  ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ມີກາ          ແຕື່ ຊງົ ຢ ຳ ເກງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          

ແລະ ຊງົ ເຮັດ ໃຫໍ້ ພຣະອງົ ຊອບ ພຣະໄທ         ແລໍ້ວ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ປື່ຽນ ພຣະໄທ ບ ື່  ນ  ຳ ໄພພິບດັ 

ມຳສ ື່ ພວກ ເຂົຳ         ບດັ ນີໍ້         ພວກ ເຮົຳ ກ  ຳລງັ ນ  ຳ ໄພພິບດັ ອນັ ໜໍ້ຳ ຢໍ້ຳນ ມຳສ ື່ ພວກ ເຮົຳ ເອງ.”          
20(ມີ ຊຳຍ ອີກ ຄນົ ໜ ື່ ງ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ໃນ ພຣະນຳມ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຊຳຍ ຜ ໍ້ ນີໍ້ ຊ ື່ ວ ື່ຳ         ອ ຣີຢາ          ເປັນ 

ລ ກ ຂອງ ເຊມາຢາ ຊຳວ ເມ  ອງ ກີຣິຢາດ-ເຢອາຣີມ          ລຳວ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່ ສ ໍ້ ເມ  ອງ         ແລະ ປະເທດ ນີໍ້ ເໝ ອນ 

ກບັ ເຢເຣມີຢາ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ.         

21ເມ  ື່ອ ກະສດັ ເຢໂຮຢາກີມ ກບັ ພວກ ນຳຍ ທະຫຳນ ຂອງ ພຣະອງົ         ແລະ 

ພວກ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ໄດໍ້ ຍນິ ອ ຣີຢາ ເວົໍ້ຳ ແລໍ້ວ         ພຣະອງົ ກ  ຊອກ ຫຳ ຊື່ອງ ທຳງ ຈະ ຂໍ້ຳ ອ ຣີຢາ ເສຍ         ແຕື່ ເມ  ື່ອ 

ອ ຣີຢາ ໄດໍ້ ຮ ໍ້ ເລ ື່ ອງ ນີໍ້         ລຳວ ກ  ຢໍ້ຳນ         ຈ ື່ງ ປບົ ໜີ ໄປ ຍງັ ປະເທດ ເອຢິບ.         

22ກະສດັ ເຢໂຮຢາກີມ ຈ ື່ງ ສ ົື່ງ 

ເອນນາທານ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອັກໂບ          ກບັ ຄນົ ອ ື່ ນ ອີກ ບຳງ ຄນົ ໄປ ຈບັ ເອົຳ ອ ຣີຢາ ມຳ ຈຳກ ເອຢິບ.         

23ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ນ  ຳ ອ ຣີຢາ ມຳ ໃຫໍ້ ກະສດັ ເຢໂຮຢາກີມ          ແລໍ້ວ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ອ ຣີຢາ          ແລະ ໄດໍ້ ໂຍນ 

ສບົ ຂອງ ລຳວ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ບື່ອນ ຝງັ ສບົ ຂອງ ປະຊຳຊນົ ທົື່ວ ໄປ.”          
24ແຕື່ ເຢເຣມຢີາ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ໄດໍ້ ຖ ກ ມອບ ໃຫໍ້ ປະຊຳຊນົ ປະຫຳນ ຊວີດິ         ຍໍ້ອນ ວື່ຳ ອາຮີກາມ          ລ ກ ຊຳຍ 

ຊາຟານ ໄດໍ້ ຊື່ອຍ ເຫລ ອ ໄວໍ້.          
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ບົດຮຽນຈາກແອກ 
1ໃນ ຕ ົໍ້ນ ລຳຊະກຳນ ເຢໂຮຢາກີມ ລຳຊະບດຸ ຂອງ ໂຢສີຢາ          ກະສດັ ແຫື່ງ ຢ ດາ          ພຣະທ  ຳ ນີໍ້ ມຳ 

ຈຳກ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເຖງິ ເຢເຣມີຢາ ວື່ຳ         

2ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ກບັ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ເຮັດ 

ສຳຍຮດັ         ແລະ ແອກ ສ  ຳລບັ ຕວົ ເຈົໍ້ຳ         ຈ ົື່ງ ສວມ ຄ  ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

3ແລະ ສ ົື່ງ ມນັ ໄປ ຍງັ ກະສດັ ແຫື່ງ ເອໂດມ          

ກະສດັ ແຫື່ງ ໂມອາບ          ແລະ ກະສດັ ແຫື່ງ ຄນົ ອຳໂມນ          ກະສດັ ແຫື່ງ ຕີເຣ          ແລະ ກະສດັ ແຫື່ງ ຊີໂດນ          

ດໍ້ວຍ ມ  ຂອງ ຜ ໍ້ ສ ົື່ງ ຂື່ຳວ ທີື່  ມຳ ເຂົໍ້ຳ ເຝົໍ້ຳ ເຊເດກຢີາ ກະສດັ ແຫື່ງ ຢ ດາ ທີື່  ກງຸ ເຢຣ ຊາເລັມ         

4ຈ ົື່ງ ຝຳກ ຄ  ຳ 

ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ແກື່ ບນັດຳ ນຳຍ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ         ‘ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈອມ ໂຍທຳ         ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ອິສຣາ-
ເອນ          ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ກື່ຳວ ເລ ື່ ອງ ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້ ໃຫໍ້ ນຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຟງັ ວື່ຳ         

5ນີໍ້ ຄ  ເຮົຳ ເອງ         ຜ ໍ້ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ 

ໂລກ         ທງັ ມະນດຸ         ແລະ ສດັ ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ເທິງ ພ ໍ້ນ ດນິ         ດໍ້ວຍ ລິດທຳນພຸຳບ ອນັ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່         ແລະ ດໍ້ວຍ ແຂນ ທີື່  

ຢຽດ ອອກ ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ແກື່ ຜ ໍ້ ໃດ ກ  ໄດໍ້ ສດຸ ແຕື່ ເຮົຳ ເຫັນ ດ ີ        

6ບດັ ນີໍ້         ເຮົຳ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ແຜື່ນດນິ 

ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ທງັ ໝດົ ໄວໍ້ ໃນ ມ  ຂອງ ເນບ ກາດເນັດຊາ          ກະສດັ ແຫື່ງ ບາບີໂລນ          ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ 

ເຮົຳ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ສດັປື່ຳ ທົື່ງ ແກື່ ລຳວ ເພ ື່ ອ ຈະ ບວົລະບດັ ລຳວ         

7ບນັດຳ ປະຊຳຊຳດ ທງັ ໝດົ ຈະ ຕໍ້ອງ ບວົລະ-

ບດັ ຕວົ ລຳວ         ລ ກ         ແລະ ຫລຳນ ຂອງ ລຳວ         ຈນົ ກວື່ຳ ເວລຳ ກ  ຳນດົ ແຫື່ງ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ລຳວ ເອງ ຈະ 

ມຳ ເຖງິ         ແລໍ້ວ ຫລຳຍ ປະຊຳຊຳດ         ແລະ ບນັດຳ ມະຫຳ ກະສດັ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ລຳວ ເປັນ ຂໍ້ຳ ທຳດ ຂອງ 

ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ         

8ແຕື່ ຕ ື່  ມຳ ຖໍ້ຳ ປະຊຳຊຳດ ໃດ         ຫລ  ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ໃດ         ຈະ ບ ື່  ບວົລະບດັ ເນບ -
ກາດເນັດຊາ ກະສດັ ແຫື່ງ ບາບີໂລນ ຄນົ ນີໍ້         ແລະ ບ ື່  ຍອມ ວຳງ ຄ  ໄວໍ້ ໃຕໍ້ ແອກ ຂອງ ກະສດັ ບາບີໂລນ          

ເຮົຳ ຈະ ລງົໂທດ ປະຊຳຊຳດ ນ ັໍ້ນ ດໍ້ວຍ ດຳບ         ດໍ້ວຍ ກຳນ ອ ດຫິວ ອຳຫຳນ         ແລະ ດໍ້ວຍ ພະຍຳດ ລະບຳດ         

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ         ຈນົ ກວື່ຳ ເຮົຳ ຈະ ລໍ້ຳງຜຳນ ເສຍ ດໍ້ວຍ ມ  ຂອງ ລຳວ         

9ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         

ຢື່ຳ ຟງັ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ         ຫລ  ພວກ ຜ ໍ້ ທ  ຳ ນວຍ         ຫລ  ຄນົ ຊື່ຳງ ຝນັ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ຫລ  ໝ ດ          ຫລ  ນກັ ເວດ-

ມນົ ຄຳຖຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ກື່ຳວ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         “ທື່ຳນ ຈະ ບ ື່  ບວົລະບດັ ກະສດັ ແຫື່ງ ກງຸ ບາບີໂລນ ດອກ”         

10ເພຳະ ຊ ື່ ງ ເຂົຳ ທ  ຳ ນວຍ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ນ ັໍ້ນ ເປັນຄວຳມ ບ ື່  ຈງິ         ອນັ ຍງັ ເຮັດ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ຕໍ້ອງ ໂຍກ ຍໍ້ຳຍ ໄກ ໄປ 

ຈຳກ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ຕນົ         ແລະ ເຮົຳ ຈະ ຂບັ ໄລື່ ທື່ຳນ ອອກ ໄປ         ແລະ ທື່ຳນ ຈະ ພິນຳດ         

11ແຕື່ ປະຊຳຊຳດ 

ໃດ ຊ ື່ ງ ເອົຳ ຄ  ຂອງ ຕນົ ວຳງ ໄວໍ້ ໃຕໍ້ ແອກ ຂອງ ກະສດັ ແຫື່ງ ບາບໂີລນ          ແລະ ບວົລະບດັ ເພິື່ ນ         ເຮົຳ ຈະ 

ປະ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ໄວໍ້ ເທິງ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ລຳວ         ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ເຮັດ ໄຮື່ ໄຖ ນຳ ແລະ ໃຫໍ້ ອຳໄສ ຢ ື່ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ’”          

ເຢເຣມີຢາເຕືອນໃຫ້ເຊື່ອຟັງກະສັດເນບ ກາດເນັດຊາ 
12ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ທ ນ ເຊເດກີຢາ ກະສດັ ແຫື່ງ ຢ ດາ ຕຳມ ບນັດຳ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້         ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ເອົຳ ຄ  

ຂອງ ທື່ຳນ ໄວໍ້ ໃຕໍ້ ແອກ ຂອງ ກະສດັ ແຫື່ງ ບາບໂີລນ          ແລະ ປວົລະບດັ ລຳວ ແລະ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ລຳວ         

ແລະ ຈ ົື່ງ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່         

13ເປັນ ຫຍງັ ທື່ຳນ ກບັ ຊນົ ຊຳດ ຂອງ ທື່ຳນ ຈະ ມຳ ຕຳຍ ເສຍ ດໍ້ວຍ ດຳບ         ດໍ້ວຍ ກຳນ 

ອ ດຫິວ ອຳຫຳນ         ແລະ ດໍ້ວຍ ພະຍຳດ ລະບຳດ         ດ ັື່ງ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ອອກ ຄ  ຳ ເວົໍ້ຳ ກື່ຽວ ກບັ ປະ-

ຊຳຊຳດ ໃດ ໆ         ຊ ື່ ງ ຈະ ບ ື່  ບວົລະບດັ ກະສດັ ແຫື່ງ ບາບີໂລນ         

14ຢື່ຳ ຟງັ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ຂອງ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະ-

ທ  ຳ ຜ ໍ້ ກື່ຳວ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         ‘ທື່ຳນ ຈະ ບ ື່  ບວົລະບດັ ກະສດັ ແຫື່ງ ບາບີໂລນ ດອກ’         ເພຳະ ຊ ື່ ງ ພວກ ເຂົຳ ທ  ຳ 
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ນວຍ ແກື່ ທື່ຳນ ນ ັໍ້ນ ກ  ເປັນ ກຳນ ຂີໍ້ ຕວົະ         

15ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ໃຊໍ້ ພວກ ເຂົຳ         ແຕື່ ພວກ 

ເຂົຳ ທ  ຳ ນວຍ ຄວຳມ ບ ື່  ຈງິ ໃນ ນຳມ ຂອງ ເຮົຳ         ຊ ື່ ງ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ຕໍ້ອງ ຂບັ ໄລື່ ເຈົໍ້ຳ ອອກ ໄປ         ແລະ ເຈົໍ້ຳ ຈະ 

ຕໍ້ອງ ຈບິຫຳຍ         ທງັ ຕວົ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ທງັຫລຳຍ ຊ ື່ ງ ກື່ຳວ ທ  ຳ ນວຍ ໃຫໍ້ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ”          
16ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກ  ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ກບັ ປະໂລຫິດ         ແລະ ປະຊຳຊນົ ທງັ ໝດົ ວື່ຳ         “ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ 

ວື່ຳ         ຢື່ຳ ເຊ ື່ ອ ຟງັ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ຂອງ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ຊ ື່ ງ ທ  ຳ ນວຍ ໃຫໍ້ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         ‘ເບິື່ ງ ແມ         

ອີກ ບ ື່  ດນົ         ເຂົຳ ຈະ ນ  ຳ ເຄ ື່ ອງໃຊໍ້ ຂອງ ພຣະນເິວດ ແຫື່ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກບັ ມຳ ຈຳກ ກງຸ ບາບີໂລນ’         

ເພຳະ ຊ ື່ ງ ພວກ ເຂົຳ ກື່ຳວ ທ  ຳ ນວຍ ແກື່ ທື່ຳນ ນ ັໍ້ນ ກ  ເປັນຄວຳມ ບ ື່  ຈງິ         

17ຢື່ຳ ເຊ ື່ ອ ຟງັ ພວກ ເຂົຳ         ຈ ົື່ງ ບວົ-

ລະບດັ ກະສດັ ແຫື່ງ ບາບີໂລນ ແລະ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່         ເປັນ ຫຍງັ ເມ  ອງ ນີໍ້ ຈະ ຮກົ ຮໍ້ຳງ ເສຍ         

18ຖໍ້ຳ ພວກ ເຂົຳ 

ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ເປັນ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ         ແລະ ຖໍ້ຳ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຢ ື່ ກບັ ພວກ ເຂົຳ         ກ  ຂ  ໃຫໍ້ 

ພວກ ເຂົຳ ທ ນ ອໍ້ອນວອນ ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈອມ ໂຍທຳ ວື່ຳ         ໃຫໍ້ ເຄ ື່ ອງໃຊໍ້ ຊ ື່ ງ ຍງັ ເຫລ ອ ຢ ື່ ໃນ ພຣະນ-ິ

ເວດ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ໃນ ພະລຳຊະວງັ ຂອງ ກະສດັ ແຫື່ງ ຢ ດາ          ແລະ ໃນ ກງຸ ເຢຣ ຊາ-
ເລັມ          ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ໄປ ຍງັ ບາບີໂລນ         

19ເພຳະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈອມ ໂຍທຳ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ກື່ຽວ ກບັ ບນັດຳ ເສົຳ         

ຂນັ ທອງ ສ  ຳເລັດ         ຂຳ ຕ ັໍ້ງ         ແລະ ເຄ ື່ ອງໃຊໍ້ ອ ື່ ນ ໆ ທີື່  ເຫລ ອ ຢ ື່ ໃນ ເມ  ອງ ນີໍ້         

20ທີື່  ເນບ ກາດເນັດຊາ          ກະ-

ສດັ ແຫື່ງ ບາບີໂລນ ບ ື່  ໄດໍ້ ປຸໍ້ນ ເອົຳ ໄປ         ເມ  ື່ອ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ຈບັ ເອົຳ ເຢໂຮຢາກິນ          ລຳຊະບດຸ ຂອງ ເຢໂຮ-
ຢາກີມ ກະສດັ ຂອງ ຢ ດາ          ແລະ ບນັດຳ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ຂອງ ຢ ດາ          ແລະ ເຢຣ ຊາເລັມ ຖ ກ ກວຳດ 

ຕໍ້ອນ ຈຳກ ກງຸ ເຢຣ ຊາເລັມ ໄປ ເປັນ ຊະເລີຍ ຍງັ ກງຸ ບາບໂີລນ         

21ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈອມ ໂຍທຳ         

ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ກື່ຽວ ກບັ ເລ ື່ ອງ ເຄ ື່ ອງໃຊໍ້ ຊ ື່ ງ ຍງັ ເຫລ ອ ຢ ື່ ໃນ ພຣະນເິວດ ຂອງ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ໃນ ພະລຳຊະວງັ ຂອງ ກະສດັ ແຫື່ງ ຢ ດາ          ແລະ ໃນ ກງຸ ເຢຣ ຊາເລັມ         

22ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ເຄ ື່ ອງໃຊໍ້ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ຈະ ຖ ກ ຂນົ ໄປ ຍງັ ບາບໂີລນ          ແລະ ຈະ ຄໍ້ຳງ ຢ ື່ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ຈນົ ເຖງິ 

ມ ໍ້ ທີື່  ເຮົຳ ເອົຳໃຈໃສື່ ມນັ         ແລໍ້ວ ເຮົຳ ຈ ື່ງ ຈະ ນ  ຳ ມນັ ກບັ ຂ ໍ້ນ ມຳ         ແລະ ໃຫໍ້ ກບັ ສ ື່ ສະຖຳນທີື່  ນີໍ້”          

ບົດທີ 28 
ຄຳຜ ້ປະກາດພຣະທຳບໍ່ຈິງຂອງຮານັນຍາ 

1ຕ ື່  ມຳ ໃນ ປີ ດຽວ ກນັ ນ ັໍ້ນ ເມ  ື່ອ ຕ ົໍ້ນ ລຳຊະກຳນ ເຊເດກີຢາ          ກະສດັ ແຫື່ງ ຢ ດາ ໃນ ເດ ອນ ທີື່  ຫໍ້ຳ ປີ ທີື່  ສີື່          

ຮານານີຢາ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອັດຊ ເຣ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ຈຳກ ກິເບໂອນ          ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ກບັ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໃນ 

ພຣະນເິວດ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຕ ື່ໜໍ້ຳ ບນັດຳ ປະໂລຫິດ         ແລະ ປະຊຳຊນົ ທງັຫລຳຍ ວື່ຳ         

2“ພຣະ-
ຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈອມ ໂຍທຳ         ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ຫກັ ແອກ ຂອງ ກະສດັ 

ແຫື່ງ ບາບີໂລນ ແລໍ້ວ         

3ພຳຍ ໃນ ສອງ ປີ         ເຮົຳ ຈະ ນ  ຳ ເຄ ື່ ອງໃຊໍ້ ທງັ ໝດົ ຂອງ ພຣະນເິວດ ແຫື່ງ ພຣະ-
ຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກບັ ມຳ ຍງັ ທີື່  ນີໍ້         ຊ ື່ ງ ເປັນ ພຳຊະນະ ທີື່  ເນບ ກາດເນັດຊາ ກະສດັ ແຫື່ງ ບາບີໂລນ ປຸໍ້ນ ໄປ 

ຈຳກ ທີື່  ນີໍ້         ແລະ ຂນົ ໄປ ຍງັ ບາບີໂລນ         

4ເຮົຳ ຈະ ນ  ຳ ເຢໂຮຢາກິນ ລຳຊະບດຸ ຂອງ ເຢໂຮຢາກີມ ກະ-

ສດັ ແຫື່ງ ຢ ດາ          ແລະ ບນັດຳ ຜ ໍ້ ທີື່  ຖ ກ ກວຳດ ຈຳກ ຢ ດາ          ໄປ ຍງັ ບາບີໂລນ          ກບັ ມຳ ຍງັ ທີື່  ນີໍ້         ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ ວື່ຳ         ເພຳະ ເຮົຳ ຈະ ຫກັ ແອກ ຂອງ ກະສດັ ແຫື່ງ ບາບໂີລນ”          

5ແລໍ້ວ ເຢເຣມຢີາ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ກ  ເວົໍ້ຳ ກບັ ຮານານີຢາ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ບນັດຳ ປະ-



ເຢເຣມີຢາ 29 1326 
ໂລຫິດ         ແລະ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ປະຊຳຊນົ ທງັ ປວງ ຜ ໍ້ ຢ ນ ຢ ື່ ໃນ ພຣະນເິວດ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

6ເຢເຣມີຢາ ຜ ໍ້ 

ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ອຳ ແມນ         ຂ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກະທ  ຳ ເຊັື່ ນ ນ ັໍ້ນ ເຖດີ         ຂ  ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ ຊງົ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ທີື່  ທື່ຳນ ທ  ຳ ນວຍ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ຈງິ         ແລະ ນ  ຳ ເຄ ື່ ອງໃຊໍ້ ແຫື່ງ ພຣະນເິວດ ຂອງ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແລະ ບນັດຳ ຜ ໍ້ ຖ ກ ກວຳດ ໄປ ທງັ ໝດົ ກບັ ມຳ ຈຳກ ບາບີໂລນ         

7ເຖງິ ປຳນ ນ ັໍ້ນ         ກ  ຂ  ຟງັ 

ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ທີື່  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເວົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ຍນິ         ແລະ ໃຫໍ້ ປະຊຳຊນົ ທງັຫລຳຍ ນີໍ້ ໄດໍ້ ຍນິ         

8ບນັດຳ ຜ ໍ້ ປະ-

ກຳດ ພຣະທ  ຳ ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ກື່ອນ ທື່ຳນ         ແລະ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ບ ຮຳນ ໄດໍ້ ທ  ຳ ນວຍ ເຖງິ ສງົຄຳມ         ເຫດ ຮໍ້ຳຍ 

ຕື່ຳງ ໆ         ແລະ ພະຍຳດ ລະບຳດ ອນັ ມີ ແກື່ ຫລຳຍ ປະເທດ         ແລະ ຫລຳຍ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ໃຫຍື່ ໆ         

9ສື່ວນ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ທີື່  ທ  ຳ ນວຍ ວື່ຳ ຈະ ມີ ສນັຕ ິສກຸ         ເມ  ື່ອ ເປັນ ຈງິ ຕຳມ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ຂອງ ຜ ໍ້ ປະກຳດ 

ພຣະທ  ຳ ນ ັໍ້ນ         ຈ ື່ງ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ໃຊໍ້ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ນ ັໍ້ນ ແທໍ້”          
10ແລໍ້ວ ຮານານີຢາ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ກ  ປດົແອກ ອອກ ຈຳກ ຄ  ຂອງ ເຢເຣມີຢາ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະ-

ທ  ຳ         ແລະ ຫກັ ມນັ ເສຍ         

11ແລະ ຮານານີຢາ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ປະຊຳຊນົ ທງັ ໝດົ ວື່ຳ         “ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ         ເຮົຳ ຈະ ຫກັ ແອກ ຂອງ ເນບ ກາດເນັດຊາ ກະສດັ ຂອງ ບາບີໂລນ 

ຈຳກ ຄ  ຂອງ ບນັດຳ ປະຊຳຊຳດ ທງັ ໝດົ ພຳຍ ໃນ ສອງ ປີ”         ແຕື່ ເຢເຣມີຢາ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ກ  ອອກ 

ໄປ ເສຍ          
12ຫລງັ ຈຳກ ທີື່  ຮານານີຢາ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ຫກັ ແອກ ຈຳກ ຄ  ຂອງ ເຢເຣມີຢາ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະ-

ທ  ຳ         ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກ  ມຳ ຍງັ ເຢເຣມີຢາ ວື່ຳ         

13“ຈ ົື່ງ ໄປ ບອກ ຮານານີຢາ ວື່ຳ         ພຣະ-
ຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຫກັ ແອກ ໄມ ໍ້         ແຕື່ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ເຮັດ ແອກ ເຫລັກ ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ແທນ         

14ເພຳະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈອມ ໂຍທຳ         ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ          ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ວຳງ 

ແອກ ເຫລັກ ໄວໍ້ ເທິງ ຄ  ບນັດຳ ປະຊຳຊຳດ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ທງັ ໝດົ         ໃຫໍ້ ເຂົຳ ບວົລະບດັ ເນບ ກາດເນັດຊາ ກະ-

ສດັ ແຫື່ງ ບາບີໂລນ          ແລະ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ບວົລະບດັ ລຳວ         ເພຳະ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຍກົ ໃຫໍ້ ລຳວ ແລໍ້ວ ເຖງິ ແມ ື່ນ 

ວື່ຳ ສດັປື່ຳ ກ  ຕຳມ”          

ເຢເຣມີຢາທຳນວຍເຖິງການຕາຍຂອງຮານານີຢາ 
15ແລະ ເຢເຣມີຢາ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ກບັ ຮານານີຢາ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ວື່ຳ         “ຮານານີ-

ຢາ          ຂ  ທື່ຳນ ຟງັ                  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ບ ື່  ໄດໍ້ ຊງົ ໃຊໍ້ ທື່ຳນ         ແຕື່ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຊນົ ຊຳດ ນີໍ້ ວຳງໃຈ ໃນ 

ຄວຳມ ບ ື່  ຈງິ         

16ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ເບິື່ ງ ແມ         ເຮົຳ ຈະ ຍໍ້ຳຍ ເຈົໍ້ຳ ໄປ ຈຳກ ພ ໍ້ນ 

ໂລກ         ໃນ ປີ ດຽວນີໍ້ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ຕຳຍ         ເພຳະ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ສອນ ໃຫໍ້ ກະບດົ ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ”          
17ໃນ ປີ ດຽວ ກນັ ນ ັໍ້ນ         ເດ ອນ ທີື່  ເຈດັ         ຮານານີຢາ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ກ  ຕຳຍ          

ບົດທີ 29 
ເຢເຣມີຢາຂຽນເຖິງພວກຊະເລີຍໃນບາບີໂລນ 

1ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້ ເປັນ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ໃນ ຈດົໝຳຍ ຊ ື່ ງ ເຢເຣມີຢາ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ຝຳກ ໄປ ຈຳກ ກງຸ ເຢຣ ຊາ-
ເລັມ ເຖງິ ພວກ ຜ ໍ້ ໃຫຍື່ ທີື່  ເຫລ ອ ຢ ື່ ຈຳກ ພວກ ທີື່  ເປັນ ຊະເລີຍ         ແລະ ເຖງິ ບນັດຳ ປະໂລຫິດ         ບນັດຳ ຜ ໍ້ 

ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ         ແລະ ປະຊຳຊນົ ທງັ ໝດົ         ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ເນບ ກາດເນັດຊາ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ກວຳດ ໄປ ຈຳກ ກງຸ ເຢຣ -
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ຊາເລັມ ເຖງິ ບາບີໂລນ         

2(ອນັ ນີໍ້ ເປັນ ເລ ື່ ອງ ຫລງັ ຈຳກ ກະສດັ ເຢໂຮຢາກິນ          ແລະ ພະລຳຊນີ ີ         ພວກ 

ຊຳຍ ຕອນ         ບນັດຳ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຂອງ ຢ ດາ          ແລະ ເຢຣ ຊາເລັມ          ບນັດຳ ຊື່ຳງ ໄມ ໍ້         ແລະ ຊື່ຳງ ເຫລັກ ໄດໍ້ 

ອອກ ໄປ ຈຳກ ກງຸ ເຢຣ ຊາເລັມ ແລໍ້ວ)         

3ຈດົໝຳຍ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ສ ົື່ງ ໄປ ດໍ້ວຍ ມ  ຂອງ ເອລາສາ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ 

ຊາຟານ          ແລະ ເກມາຣີຢາ ລ ກ ຊຳຍ ຮິນກີຢາ          (ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ເຊເດກີຢາ ກະສດັ ແຫື່ງ ຢ ດາ ສ ົື່ງ ໄປ ບາບີ-
ໂລນ          ໄປ ຍງັ ເນບ ກາດເນັດຊາ ກະສດັ ແຫື່ງ ບາບີໂລນ)         ຈດົໝຳຍ ນ ັໍ້ນ ກື່ຳວ ວື່ຳ          

4“ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈອມ ໂຍທຳ         ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ          ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ແກື່ ບນັດຳ ຜ ໍ້ ເປັນ ຊະ-

ເລີຍ         ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ເຮົຳ ໄດໍ້ ເນລະເທດ ໄປ ຈຳກ ກງຸ ເຢຣ ຊາເລັມ ເຖງິ ບາບີໂລນ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ         

5ຈ ົື່ງ ສໍ້ຳງ ເຮ ອນ ຂອງ 

ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ເຮ ອນ ນ ັໍ້ນ         ຈ ົື່ງ ປ ກ ສວນ         ແລະ ຮບັ ປະທຳນ ໝຳກ ໄມ ໍ້ ທີື່  ໄດໍ້ ນ ັໍ້ນ         

6ຈ ົື່ງ ມີ ເມຍ         

ແລະ ໃຫໍ້ ກ  ຳເນດີ ລ ກ ຊຳຍ ລ ກ ສຳວ         ຈ ົື່ງ ຫຳ ເມຍ ໃຫໍ້ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ         ແລະ ຍກົ ລ ກ ສຳວ 

ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ແຕື່ງງຳນ ເສຍ         ເພ ື່ ອ ນຳງ ຈະ ໃຫໍ້ ກ  ຳເນດີ ລ ກ ຊຳຍ ແລະ ລ ກ ສຳວ         ເພ ື່ ອ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ 

ຈະ ທະວ ີຫລຳຍ ຂ ໍ້ນ ໃນ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ບ ື່  ໜໍ້ອຍ ລງົ         

7ແຕື່ ຈ ົື່ງ ສ ົື່ງເສີມ ສນັຕພິຳບ ຂອງ ເມ  ອງ         ຊ ື່ ງ ເຮົຳ 

ໄດໍ້ ກວຳດ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ໄປ ເປັນ ຊະເລີຍ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ຈ ົື່ງ ອະທິຖຳນ ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເພ ື່ ອ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ         

ເພຳະວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ ພບົ ສນັຕ ິສກຸ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໃນ ສນັຕພິຳບ ຂອງ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ          
8ເພຳະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈອມ ໂຍທຳ         ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ          ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ຢື່ຳ ຍອມ ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ 

ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ         ຫລ  ພວກ ຜ ໍ້ ທ  ຳ ນວຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ຜ ໍ້ ຢ ື່ ທື່ຳມກຳງ ເຈົໍ້ຳ ຫລອກ ລວງ 

ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ຢື່ຳ ເຊ ື່ ອ ຄວຳມ ຝນັ ຊ ື່ ງ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ຝນັ ເຫັນ         

9ເພຳະ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ທ  ຳ ນວຍ ແກື່ 

ເຈົໍ້ຳ ໃນ ນຳມ ຂອງ ເຮົຳ ນ ັໍ້ນ ເປັນຄວຳມ ບ ື່  ຈງິ         ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ໃຊໍ້ ພວກ ເຂົຳ ໄປ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ 

ແຫລະ          
10ເພຳະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ເມ  ື່ອ ເຈດັ ສິບ ປີ ແຫື່ງ ບາບີໂລນ ຄບົ ແລໍ້ວ         ເຮົຳ ຈະ ຢໍ້ຽມ-

ຢຳມ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ຈະ ໃຫໍ້ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ອນັ ດ ີຂອງ ເຮົຳ ສ  ຳເລັດ ເພ ື່ ອ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ຈະ ນ  ຳ ເຈົໍ້ຳ ກບັ ມຳສ ື່ ສະຖຳນ-

ທີື່  ນີໍ້         

11ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ເພຳະ ເຮົຳ ຮ ໍ້ ແຜນກຳນ ທີື່  ເຮົຳ ມີ ໄວໍ້ ສ  ຳລບັ ເຈົໍ້ຳ         ເປັນ ແຜນກຳນ 

ເພ ື່ ອ ສນັຕ ິສກຸ         ບ ື່  ແມ ື່ນ ເພ ື່ ອ ຄວຳມທກຸ ລ  ຳບຳກ         ເພ ື່ ອ ຈະ ໃຫໍ້ ອະນຳຄດົ ຕຳມ ທີື່  ຄຳດໝຳຍ ໄວໍ້ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ         

12ແລໍ້ວ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ທ ນ ຂ  ຕ ື່  ເຮົຳ         ມຳ ອະທິຖຳນ ຕ ື່  ເຮົຳ         ແລະ ເຮົຳ ຈະ ຟງັ ເຈົໍ້ຳ         

13ເຈົໍ້ຳ ຈະ ສະແຫວງຫຳ ເຮົຳ         

ແລະ ພບົ ເຮົຳ         ເມ  ື່ອ ເຈົໍ້ຳ ສະແຫວງຫຳ ເຮົຳ ດໍ້ວຍ ສິໍ້ນ ສດຸ ໃຈ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

14ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ         

ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ພບົ ເຮົຳ         ແລະ ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ກຳນ ເປັນ ຊະເລີຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ກບັ ສ ື່ ສະພຳບ ດ ີ         ແລະ ຮວບ-

ຮວມ ເຈົໍ້ຳ ມຳ ຈຳກ ບນັດຳ ປະຊຳຊຳດ         ແລະ ຈຳກ ທກຸ ບື່ອນ         ທີື່  ເຮົຳ ຂບັ ໄລື່ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ໄປ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ         ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ         ແລະ ເຮົຳ ຈະ ນ  ຳ ເຈົໍ້ຳ ກບັ ມຳ ຍງັ ບື່ອນ ທີື່  ເຮົຳ ເນລະເທດ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ຈຳກ ໄປ 

ນ ັໍ້ນ          
15ເພຳະ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ‘ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ມີ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ສ  ຳລບັ ເຮົຳ ທງັ-

ຫລຳຍ ໃນ ບາບີໂລນ’         

16ຈ ົື່ງ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ກື່ຽວ ກບັ ກະສດັ         ຜ ໍ້ ປະທບັ ເທິງ ພະ ທີື່  

ນ ັື່ງ ຂອງ ດາວິດ          ແລະ ກື່ຽວ ກບັ ປະຊຳຊນົ ທງັ ໝດົ ຜ ໍ້ ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ເມ  ອງ ນີໍ້         ຄ  ຍຳດ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ທື່ຳນ         

ຜ ໍ້ ບ ື່  ໄດໍ້ ຖ ກ ເນລະເທດ ໄປ ກບັ ທື່ຳນ ວື່ຳ         

17ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈອມ ໂຍທຳ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ເບິື່ ງ ແມ         ເຮົຳ 

ຈະ ສ ົື່ງ ດຳບ         ກຳນ ອ ດຫິວ ອຳຫຳນ         ແລະ ພະຍຳດ ລະບຳດ ມຳ ເໜ ອ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ         ແລະ ເຮົຳ 
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ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ເປັນ ເໝ ອນ ກບັ ໝຳກເດ ື່ ອ ເທດ ທີື່  ບ ື່  ດ ີ         ຊ ື່ ງ ເນົື່ ຳ ຫລຳຍ ຈນົ ເຂົຳ ຮບັ ປະທຳນ ບ ື່  ໄດໍ້         

18ເຮົຳ ຈະ ຂ ົື່ມເຫັງ ພວກ ເຂົຳ ດໍ້ວຍ ດຳບ         ກຳນ ອ ດຫິວ ອຳຫຳນ         ແລະ ພະຍຳດ ລະບຳດ         ແລະ ຈະ ເຮັດ 

ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ຍໍ້ຳຍ ໄປ ຢ ື່ ໃນ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ທງັ ໝດົ ແຫື່ງ ແຜື່ນດນິ ໂລກ         ໃຫໍ້ ເປັນ ຄ  ຳ ສຳບ ແຊື່ງ         ໃຫໍ້ 

ເປັນຄວຳມ ປະຫລຳດ ໃຈ         ໃຫໍ້ ເປັນ ທີື່  ເຍຳະເຍີໍ້ຍ         ເປັນ ທີື່  ນນິທຳ ທື່ຳມກຳງ ບນັດຳ ປະຊຳຊຳດ ຊ ື່ ງ ເຮົຳ 

ໄດໍ້ ຂບັ ໄລື່ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ໄປ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ         

19ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ເພຳະວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ບ ື່  ເຊ ື່ ອ ຟງັ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ຂອງ 

ເຮົຳ ທີື່  ສ ົື່ງ ມຳ ຍງັ ພວກ ເຂົຳ ຢື່ຳງ ບ ື່  ຂຳດ ສຳຍ         ໂດຍ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ເຮົຳ         ແຕື່ ເຈົໍ້ຳ 

ທງັຫລຳຍ ບ ື່  ຍອມ ຟງັ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ”         

20ເຈົໍ້ຳ ທງັ ປວງ ຜ ໍ້ ຖ ກ ເນລະເທດ         ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ 

ເຮົຳ ສ ົື່ງ ໄປ ຈຳກ ກງຸ ເຢຣ ຊາເລັມ ເຖງິ ບາບີໂລນ          ຈ ົື່ງ ຟງັ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ທີື່  ວື່ຳ          
21“ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈອມ ໂຍທຳ         ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ອິສຣາເອນ          ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ກື່ຽວ ກບັ ອາຮາບ ລ ກ 

ຊຳຍ ຂອງ ໂກລາຢາ          ແລະ ເຊເດກີຢາ ລ ກ ຊຳຍ ມາອາເສຢາ          ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ໄດໍ້ ທ  ຳ ນວຍ ບ ື່  ຈງິ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ ໃນ 

ນຳມ ຂອງ ເຮົຳ         ເບິື່ ງ ແມ         ເຮົຳ ຈະ ມອບ ເຂົຳ ທງັ ສອງ ໄວໍ້ ໃນ ມ  ຂອງ ເນບ ກາດເນັດຊາ ກະສດັ ແຫື່ງ 

ບາບີໂລນ          ແລະ ເພິື່ ນ ຈະ ຂໍ້ຳ ເຂົຳ ທງັ ສອງ ເສຍ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຕ ື່  ຕຳ ເຈົໍ້ຳ         

22ຍໍ້ອນ ພວກ ເຂົຳ ທງັ ສອງ         ບນັດຳ ຜ ໍ້ 

ທີື່  ຖ ກ ເນລະເທດ ຈຳກ ຢ ດາ ໄປ ເຖງິ ບາບີໂລນ ຈະ ໃຊໍ້ ຄ  ຳ ສຳບ ແຊື່ງ ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້ ວື່ຳ         ‘ຂ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ຊງົ ເຮັດ ກບັ ເຈົໍ້ຳ ເໝ ອນ ເຊເດກີຢາ          ແລະ ອາຮາບ          ຜ ໍ້ ທີື່  ກະສດັ ບາບີໂລນ ເຜົຳ ເສຍ ດໍ້ວຍ ໄຟ’         

23ເພຳະ ພວກ ເຂົຳ ທງັ ສອງ ໄດໍ້ ເຮັດ ຄວຳມ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ໃນ ອິສຣາເອນ          ໄດໍ້ ລື່ວງ ປະເວນ ີກບັ ເມຍ ຂອງ 

ເພ ື່ ອນ ບໍ້ຳນ         ແລະ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ບ ື່  ຈງິ ໃນ ນຳມ ຂອງ ເຮົຳ         ຊ ື່ ງ ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ບນັຊຳ ພວກ ເຂົຳ         ເຮົຳ ເປັນ 

ຜ ໍ້ ທີື່  ຮ ໍ້         ແລະ ເຮົຳ ເປັນ ພະຍຳນ”         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ          
24ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ບອກ ເຊມາຢາ          ຊຳວ ເນເຮລາມ ວື່ຳ         

25“ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈອມ ໂຍທຳ         ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ 

ອິສຣາເອນ          ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ສ ົື່ງ ຈດົໝຳຍ ໃນ ນຳມ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໄປ ຍງັ ປະຊຳຊນົ ທງັ ປວງ ຜ ໍ້ ຢ ື່ ໃນ 

ກງຸ ເຢຣ ຊາເລັມ          ໄປ ຍງັ ເຊຟານີຢາ ລ ກ ຊຳຍ ປະໂລຫິດ ມາອາເສຢາ          ແລະ ໄປ ຍງັ ປະໂລຫິດ ທງັ 

ປວງ ວື່ຳ         

26‘ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ປະໂລຫິດ ແທນ ປະໂລຫິດ ເຢໂຮຢາດາ          ໃຫໍ້ 

ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ໜໍ້ຳທີື່  ໃນ ພຣະນເິວດ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຄວບ ຄມຸ ຄນົ ບໍ້ຳ ທກຸ ຄນົ ທີື່  ຕ ັໍ້ງ ຕວົ ເອງ ເປັນ ຜ ໍ້ 

ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ         ໃຫໍ້ ຈບັ ພວກ ເຂົຳ ໃສື່ ຄກຸ ໄວໍ້’         

27ບດັ ນີໍ້         ເປັນ ຫຍງັ ເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ບ ື່  ໄດໍ້ ຕ  ຳໜິ ເຢເຣມີຢາ 

ຊຳວ ອານາໂທດ          ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ຕ ັໍ້ງ ຕວົ ເອງ ເປັນ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ         

28ເພຳະ ລຳວ ໄດໍ້ ສ ົື່ງ ຈດົໝຳຍ 

ມຳ ຍງັ ເຮົຳ ໃນ ບາບີໂລນ ວື່ຳ         ‘ກຳນ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ຊະເລີຍ ນ ັໍ້ນ ຈະ ດນົ ນຳນ         ຈ ົື່ງ ສໍ້ຳງ ເຮ ອນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

ແລະ ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ເຮ ອນ ນ ັໍ້ນ         ຈ ົື່ງ ເຮັດ ສວນ         ແລະ ຮບັ ປະທຳນ ຜນົ ທີື່  ໄດໍ້ ນ ັໍ້ນ’”          
29ປະໂລຫິດ ເຊຟານີຢາ ອື່ຳນ ຈດົໝຳຍ ນີໍ້ ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ເຢເຣມີຢາ ຟງັ         

30ແລໍ້ວ ພຣະທ  ຳ 

ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກ  ມຳ ຍງັ ເຢເຣມີຢາ ວື່ຳ         

31“ຈ ົື່ງ ຂຽນ ໄປ ເຖງິ ບນັດຳ ຜ ໍ້ ເປັນ ຊະເລີຍ ທງັ ປວງ ວື່ຳ         

‘ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ກື່ຽວ ກບັ ເຊມາຢາ ຊຳວ ເນເຮລາມ ວື່ຳ         ເພຳະວື່ຳ ເຊມາຢາ ໄດໍ້ ທ  ຳ ນວຍ ແກື່ 

ເຈົໍ້ຳ         ໃນ ຂະນະ ທີື່  ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ໃຊໍ້ ລຳວ         ແລະ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ວຳງໃຈ ໃນ ຄ  ຳ ບ ື່  ຈງິ         

32ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ເບິື່ ງ ແມ         ເຮົຳ ຈະ ລງົໂທດ ເຊມາຢາ ຊຳວ ເນເຮລາມ          ແລະ ເຊ ໍ້ອ-

ສຳຍ ຂອງ ລຳວ         ລຳວ ຈະ ບ ື່  ມີ ຈກັ ຄນົ ໜ ື່ ງ ທີື່  ຈະ ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ທື່ຳມກຳງ ຊນົ ຊຳດ ນີໍ້         ແລະ ລຳວ ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ 

ເຫັນ ກຳນ ດ ີທີື່  ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ແກື່ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ເຮົຳ         ເພຳະ ລຳວ ໄດໍ້ ສອນ ໃຫໍ້ ກະບດົ ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
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ເຈົ້າ          ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ’”          

ບົດທີ 30 
ຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງພຣະຜ ້ເປັນເຈົ້າທີ່ມີຕໍ່ເຊື້ອສາຍຂອງຢາໂຄບ 

1ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ຊຳວ ອິສຣາເອນ          ຊງົ ກື່ຳວ ຕ ື່  ເຢເຣມີຢາ ວື່ຳ,         

2“ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ທງັ ໝດົ ທີື່  ເຮົຳ 

ໄດໍ້ ບອກ ເຈົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ         ຈ ົື່ງ ຂຽນ ໄວໍ້ ໃນ ປ ໍ້ມ ຫວົ ໜ ື່ ງ         ເພຳະວື່ຳ ວນັ ເວລຳ ຈະ ມຳ ເຖງິ.         

3ເມ  ື່ອນ ັໍ້ນ ເຮົຳ ຈ ື່ງ ຈະ 

ໃຫໍ້ ອິສຣາເອນ          ແລະ ຢ ດາ          ໄພື່ ພນົ ຂອງ ເຮົຳ ຄ ນ ສ ື່ ສະພຳບ ເດມີ         ແລະ ຈະ ນ  ຳ ພວກ ເຂົຳ ມຳ ຍງັ 

ແຜື່ນດນິ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ມອບ ໃຫໍ້ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ໄດໍ້ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ຂອງ ແຜື່ນດນິ 

ນ ັໍ້ນ ອີກ         ເຮົຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ.”          
4ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ເຖງິ         ອິສຣາເອນ          ແລະ ຢ ດາ ດ ັື່ງນີໍ້:          

 5 “ເຮົຳໄດໍ້ຍນິສຽງຮໍ້ອງໄຫໍ້ຍໍ້ອນຕ ື່ ນຕກົໃຈ 

   ເປັນສຽງຢໍ້ຳນບ ື່ ແມ ື່ນສຽງມ ື່ວນຊ ື່ ນ. 

 6 ບດັນີໍ້ ຈ ົື່ງຖຳມ ແລະຄິດເບິື່ ງ 

   ວື່ຳຜ ໍ້ຊຳຍອອກລ ກມບີ ? 

  ເປັນຫຍງັເຈົໍ້ຳຈ ື່ ງເຫັນຜ ໍ້ຊຳຍທກຸຄນົເອົຳມ  ອ ໍ້ມທໍ້ອງ 

   ເໝ ອນຍງິຈະອອກລ ກ? 

  ເປັນຫຍງັໜໍ້ຳຕຳຂອງທກຸຄນົຈ ື່ງຂຳວຊດີໄປ? 

 7 ວນັອນັໜໍ້ຳຢໍ້ຳນນ ັໍ້ນຈະມຳເຖງິ 

   ບ ື່ ມວີນັໃດເໝ ອນກບັວນັນ ັໍ້ນ 

  ເພຳະວື່ຳເປັນເວລຳທກຸໃຈຂອງເຊ ໍ້ອສຳຍ ຢາໂຄບ  

   ແຕື່ພວກເຂົຳຈະຜື່ຳນພ ົໍ້ນວນັນ ັໍ້ນໄປໄດໍ້.” 

8ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຜ ໍ້ ມີ ອ  ຳນຳດ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ເມ  ື່ອ ວນັ ນ ັໍ້ນ ມຳ ເຖງິ         ເຮົຳ ຈະ ປດົແອກ ອອກ 

ຈຳກ ຄ          ແລະ ແກໍ້ ໂສໍ້ ອອກ ຈຳກ ພວກ ເຂົຳ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ບ ື່  ເປັນ ທຳດ ຮບັ ໃຊໍ້ ຄນົ ຕື່ຳງ ຊຳດ ອີກ ຕ ື່  ໄປ.          
9ແຕື່ ຈະ ຮບັ ໃຊໍ້ ເຮົຳ ຄ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ຮບັ ໃຊໍ້ ດາວິດ ຜ ໍ້ ທີື່  ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ເປັນ 

ກະສດັ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ.          

 10 ຢາໂຄບ ຜ ໍ້ຮບັໃຊໍ້ຂອງເຮົຳເອີຍ ຢື່ຳສ ື່ຢໍ້ຳນເລີຍ 

   ຊຳວ ອິສຣາເອນ ເອີຍ ຢື່ຳຕ ື່ ນຕກົໃຈ 

  ເຮົຳຈະຊື່ອຍໃຫໍ້ໄດໍ້ກບັຄ ນມຳຈຳກປະເທດອນັໄກນ ັໍ້ນ 

   ຄ ຈຳກແຜື່ນດນິທີື່ ພວກເຈົໍ້ຳຕກົເປັນນກັໂທດ 

  ເຊ ໍ້ອສຳຍຂອງ ຢາໂຄບ ຈະກບັມຳມຊີວີດິຢ ື່ຢື່ຳງສະຫງບົສກຸ 

   ຈະປອດໄພ ແລະຈະບ ື່ ມໃີຜເຮັດໃຫໍ້ພວກເຂົຳຢໍ້ຳນກວົໄດໍ້ 

  ເຮົຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ກ ື່ຳວດ ັື່ງນີໍ້ແຫລະ. 

 11 ເຮົຳຈະຢ ື່ກບັເຈົໍ້ຳ ເພ ື່ ອຊື່ອຍເຈົໍ້ຳໃຫໍ້ພ ົໍ້ນໄພ 



ເຢເຣມີຢາ 30 1330 
   ຈະທ  ຳລຳຍບນັດຳປະເທດທີື່ ເຮົຳໃຫໍ້ເຈົໍ້ຳກະຈດັກະຈຳຍໄປຢ ື່ນ ັ ໍ້ນ 

  ຈະບ ື່ ທ  ຳລຳຍເຈົໍ້ຳ ແຕື່ຈະລງົໂທດສະຖຳນເບົຳເສຍກື່ອນ 

   ຈ ື່ງຈະປື່ອຍໄປ 

  ເຮົຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ກ ື່ຳວດ ັື່ງນີໍ້ແຫລະ.” 

12ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ຕ ື່  ປະຊຳຊນົ ວື່ຳ,          

  “ບຳດແຜຂອງເຈົໍ້ຳບ ື່ ສຳມຳດປິື່ ນປວົໃຫໍ້ດໄີດໍ້ 

   ຄວຳມເຈບັປວດກ ປິື່ ນປວົບ ື່ ໄດໍ້. 

 13 ຈະບ ື່ ມໃີຜບວົລະບດັຮກັສຳເຈົໍ້ຳ 

   ບ ື່ ມຢີຳຮກັສຳບຳດແຜ ແລະບ ື່ ມກີຳນປິື່ ນປວົເຈົໍ້ຳ. 

 14 ຄນົຮກັແພງຂອງເຈົໍ້ຳທງັໝດົໄດໍ້ລ ມເຈົໍ້ຳແລໍ້ວ 

   ພວກເຂົຳບ ື່ ສນົໃຈເຈົໍ້ຳອີກຕ ື່ ໄປ 

  ເຮົຳໂຈມຕເີຈົໍ້ຳເໝ ອນດ ັື່ງສດັຕ  

   ໂທດຂອງເຈົໍ້ຳກ ຮນຸແຮງ 

  ເພຳະວື່ຳບຳບຂອງເຈົໍ້ຳມຫີລຳຍແທໍ້ 

   ແລະຄວຳມຊ ົື່ວກ ຮ ໍ້ຳຍແຮງ. 

 15 ຢື່ຳຮໍ້ອງໄຫໍ້ຍໍ້ອນຄວຳມເຈບັປວດອີກເລີຍ 

   ຄວຳມເຈບັປວດນ ັໍ້ນປິື່ ນປວົໃຫໍ້ດບີ ື່ ໄດໍ້ດອກ 

  ທີື່ ເປັນດ ັື່ງນີໍ້ແມ ື່ນເຮົຳລງົໂທດເຈົໍ້ຳ 

   ເພຳະວື່ຳບຳບຂອງເຈົໍ້ຳມຫີລຳຍແທໍ້ 

  ແລະຄວຳມຊ ົື່ວກ ຮ ໍ້ຳຍແຮງ. 

 16 ຜ ໍ້ໃດທ  ຳຮໍ້ຳຍເຈົໍ້ຳ ຈະຖ ກທ  ຳຮໍ້ຳຍຕອບ 

   ສດັຕ ຂອງເຈົໍ້ຳທງັໝດົຈະຕກົເປັນຊະເລີຍ 

  ຜ ໍ້ໃດກດົຂີື່ ຂມົເຫັງເຈົໍ້ຳ ຈະໄດໍ້ຮບັກຳນກດົຂີື່ ຂ ົື່ມເຫັງຕອບ 

   ແລະຜ ໍ້ໃດປຸໍ້ນເຈົໍ້ຳກ ຈະຖ ກປຸໍ້ນຕອບ. 

 17 ເຮົຳຈະເຮັດໃຫໍ້ເຈົໍ້ຳດເີປັນປກົກະຕອິີກ 

   ຈະປິື່ ນປວົບຳດແຜໃຫໍ້ດ ີ

  ເຖງິແມ ື່ນສດັຕ ຂອງເຈົໍ້ຳເວົໍ້ຳວື່ຳ 

   ເມ  ອງ ຊີໂອນ ຖ ກເຂົຳປະຖິໍ້ມແລໍ້ວ 

  ບ ື່ ມໃີຜສນົໃຈມນັອີກ 

   ເຮົຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ກ ື່ຳວດ ັື່ງນີໍ້ແຫລະ.” 

18ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,          

  “ເຮົຳຈະເຮັດໃຫໍ້ເຊ ໍ້ອສຳຍຂອງ ຢາໂຄບ ກບັຄ ນສ ື່ສະພຳບເດມີ 

   ແລະຈະເອນດ ກ ນຳຄອບຄວົພວກເຂົຳທງັໝດົ 
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  ເມ  ອງທກຸເມ  ອງຈະຖ ກສໍ້ຳງຂ ໍ້ນໃໝື່ 

   ແລະເຮ ອນທກຸຫລງັຈະເຮັດໃຫໍ້ຄ ນດຄີ ເກົື່ ຳ. 

 19 ປະຊຳຊນົໃນທີື່ ນ ັ ໍ້ນຈະຮໍ້ອງເພງສນັລະເສີນ 

   ຈະຮໍ້ອງໂຮມ ື່ວນຊ ື່ ນ 

  ເຮົຳຈະເຮັດໃຫໍ້ພວກເຂົຳເພີື່ ມທະວຫີລຳຍຂ ໍ້ນ 

   ແລະຈະນ  ຳກຽດມຳໃຫໍ້ພວກເຂົຳ. 

 20 ເຮົຳຈະນ  ຳອ  ຳນຳດເກົື່ ຳຄ ນມຳໃຫໍ້ຊນົຊຳດນີໍ້ 

   ຈະຈດັຕ ັໍ້ງພວກເຂົຳຂ ໍ້ນອີກຢື່ຳງໝັໍ້ນຄງົ 

  ແລະຈະລງົໂທດຄນົທງັປວງທີື່ ກດົຂີື່ ຂ ົື່ມເຫັງເຂົຳ. 

 21-22 ຜ ໍ້ປກົຄອງຈະເປັນຊນົຊຳດຂອງພວກເຂົຳເອງ 

   ເມ  ື່ອເຮົຳເອີໍ້ນເອົຳຜ ໍ້ນ ັ ໍ້ນ ລຳວຈະເຂົໍ້ຳມຳໃກໍ້ 

  ເພຳະວື່ຳຈະບ ື່ ມໃີຜກໍ້ຳມຳ ຖໍ້ຳບ ື່ ໄດໍ້ຍນິຄ  ຳເອີໍ້ນ 

   ຊນົຊຳດນີໍ້ຈະເປັນໄພື່ພນົຂອງເຮົຳ 

  ແລະເຮົຳຈະເປັນ ພຣະເຈົ້າ ຂອງເຂົຳ 

   ເຮົຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ກ ື່ຳວດ ັື່ງນີໍ້ແຫລະ.” 
23-24ຄວຳມ ຄຽດ ຮໍ້ຳຍ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເປັນ ດ ັື່ງ ລມົ ພະຍ ຸ         ລມົ ໂຫດຮໍ້ຳຍ ນີໍ້ ຈະ ພດັ ເປົື່ ຳ ວນົ-

ວຽນ ຢ ື່ ເທິງ ຫວົ ຂອງ ຄນົ ຊ ົື່ວຊໍ້ຳ         ຄວຳມ ຄຽດ ຮໍ້ຳຍ ນີໍ້ ຈະ ບ ື່  ຢດຸ ຢັໍ້ງ         ຈະ ມີ ເລ ໍ້ອຍ ໆ         ໄປ ຈນົ ເທົື່ ຳ ພຣະອງົ 

ໄດໍ້ ຊງົ ກະທ  ຳ ສ  ຳເລັດ ຕຳມ ພຣະປະສງົ ແລໍ້ວ         ໃນ ວຳລະ ສດຸ ທໍ້ຳຍ         ໄພື່ ພນົ ຂອງ ພຣະອງົ ຈະ ເຂົໍ້ຳໃຈ 

ເລ ື່ ອງ ນີໍ້ ຢື່ຳງ ແຈ ື່ມ ແຈ ໍ້ງ.          

ບົດທີ 31 
ຄົນອິສຣາເອນຈະກັບຄືນປະເທດຂອງຕົນ 

1ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,          

  “ເມ  ື່ອເວລຳນ ັໍ້ນມຳເຖງິ ເຮົຳຈະເປັນ ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງຕະກ ນທງັປວງຂອງ ອິສຣາເອນ  

   ພວກເຂົຳຈະເປັນໄພື່ພນົຂອງເຮົຳ. 
2-3ເມ  ື່ອ ປະຊຳຊນົ ອິສຣາເອນ ທີື່  ເຫລ ອ ຕຳຍ ມຳ ຈຳກ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ ຕໍ້ອງ ພກັຜື່ອນ         ເຮົຳ 

ກ  ໄດໍ້ ສະແດງ ຄວຳມ ເມດ ຕຳ ແລະ ປະກດົ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ເຫັນ         ຊຳວ ອິສຣາເອນ ເອີຍ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ຮກັ-

ແພງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ສະເໝີ ມຳ         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ຈະ ຮກັແພງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳງ ໝັໍ້ນຄງົ ສ ບຕ ື່  ໄປ.         

4ເຮົຳ ຈະ ສໍ້ຳງ 

ເຈົໍ້ຳ ຂ ໍ້ນ ໃໝື່         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ມີ ກອງໂທນ         ແລະ ໄດໍ້ ຟໍ້ອນ ລ  ຳ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ມ ື່ວນຊ ື່ ນ         ຈະ ໄດໍ້ ປ ກ ຕ ົໍ້ນ ອະງ ຸື່ນ 

ເທິງ ພ  ຊາມາເຣຍ ອີກ.         

5ແລະ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ປ ກ ຕ ົໍ້ນ ອະງ ຸື່ນ ນ ັໍ້ນ ຈະ ໄດໍ້ ກນິ ໝຳກ ຂອງ ມນັ.         

6ເມ  ື່ອ 

ເວລຳ ນ ັໍ້ນ ມຳ ເຖງິ         ຄນົ ເຝົໍ້ຳ ຍຳມ ຈະ ເອີໍ້ນ ຢ ື່ ເທິງ ພ  ເອຟຣາຢິມ ວື່ຳ         ມຳ ເທຳະ         ເຮົຳ ຈ ົື່ງ ພໍ້ອມ ກນັ ຂ ໍ້ນ ໄປ 

ເທິງ ພ  ຊີໂອນ ເທຳະ         ໄປ ເຝົໍ້ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ເຮົຳ.”          
7ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,          
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  “ຈ ົື່ງຮໍ້ອງເພງສນັລະເສີນດໍ້ວຍຄວຳມມ ື່ວນຊ ື່ ນສ  ຳລບັ ອິສຣາເອນ  

   ທີື່ ເປັນຊນົຊຳດໃຫຍື່ 

  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົຊື່ອຍໄພື່ພນົຂອງພຣະອງົໃຫໍ້ພ ົໍ້ນໄພ 

   ຊງົຊື່ອຍຄນົທງັປວງທີື່ ເຫລ ອຢ ື່. 

 8 ເຮົຳຈະໂຮມເອົຳພວກເຂົຳມຳຈຳກທຳງເໜ ອ 

   ແລະມຳຈຳກທົື່ວໂລກ 

  ພໍ້ອມທງັຄນົຕຳບອດ ແລະຄນົເສຍຂຳ 

   ຜ ໍ້ຍງິຖ ພຳທີື່ ກ  ຳລງັຈະອອກລ ກກ ຈະມຳ 

  ຈະກບັຄ ນມຳເປັນຊນົຊຳດໃຫຍື່. 

 9 ໄພື່ພນົຂອງເຮົຳຈະກບັມຳດໍ້ວຍນ  ໍ້ຳຕຳ 

   ແຕື່ເຮົຳຈະເລົໍ້ຳໂລມ ແລະເບິື່ ງແຍງພວກເຂົຳ 

  ຈະນ  ຳພວກເຂົຳມຳຮອດກະແສນ  ໍ້ຳໄຫລ 

   ໃຫໍ້ຍື່ຳງໄປຕຳມທຳງພຽງບື່ອນບ ື່ ມສີະດດຸ 

  ເຮົຳເປັນພ ື່ ຂອງ ອິສຣາເອນ  

   ແລະ ເອຟຣາຢິມ ເປັນລ ກກກົຂອງເຮົຳ. 

 10 ຊນົຊຳດທງັຫລຳຍເອີຍ ຈ ົື່ງຟງັເດີໍ້ 

   ຈ ົື່ງປະກຳດຖໍ້ອຍຄ  ຳຂອງເຮົຳໃນແຜື່ນດນິແຄມທະເລທີື່ ຢ ື່ຫື່ຳງໄກ 

  ເຮົຳຜ ໍ້ເຮັດໃຫໍ້ ອິສຣາເອນ ກະຈດັກະຈຳຍໄປ 

   ຈະເຕົໍ້ຳໂຮມແລະເບິື່ ງແຍງພວກເຂົຳ 

  ເໝ ອນຄນົລໍ້ຽງແກະເບິື່ ງແຍງແກະຂອງຕນົ. 

 11 ເຮົຳໄດໍ້ຊື່ອຍໃຫໍ້ ອິສຣາເອນ ເປັນອິດສະຫລະ 

   ແລະໃຫໍ້ພ ົໍ້ນຈຳກເງ  ໍ້ອມມ  ຂອງຊນົຊຳດໃຫຍື່. 

 12 ພວກເຂົຳຈະມຳຮໍ້ອງເພງດໍ້ວຍຄວຳມມ ື່ວນຊ ື່ ນຢ ື່ເທິງພ  ຊີໂອນ  

   ຈະຊມົຊ ື່ ນຍນິດໃີນສິື່ ງຂອງທີື່ ເຮົຳໃຫໍ້ 

  ຄ ເມດັເຂົໍ້ຳ ເຫລົໍ້ຳອະງ ຸື່ນ ນ  ໍ້ຳມນັ 

   ຝ ງແກະ ແລະງວົຄວຳຍ 

  ພວກເຂົຳຈະເປັນເໝ ອນສວນທີື່ ມນີ  ໍ້ຳຫດົ 

   ແລະຈະບ ື່ ມຄີວຳມໂສກເສົໍ້ຳເສຍໃຈອີກເລີຍ. 

 13 ຂະນະນ ັໍ້ນພວກຍງິສຳວຈະຟໍ້ອນລ  ຳຢື່ຳງມຄີວຳມສກຸ 

   ພວກຄນົໜຸື່ມ ແລະຄນົເຖົໍ້ຳຈະມ ື່ວນຊ ື່ ນຍນິດ ີ

  ເຮົຳຈະເລົໍ້ຳໂລມເຂົຳ ແລະປື່ຽນຄວຳມໂສກເສົໍ້ຳເປັນຄວຳມມ ື່ວນຊ ື່ ນ 

   ຄວຳມເສຍໃຈຈະກຳຍເປັນຄວຳມຍນິດ.ີ 

 14 ຈະເຮັດໃຫໍ້ປະໂລຫິດມອີຳຫຳນກນິຢື່ຳງສມົບ ນ 
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   ແລະຈະໃຫໍ້ປະຊຳຊນົຂອງເຮົຳມທີກຸຢື່ຳງຕຳມຄວຳມຕໍ້ອງກຳນ 

  ເຮົຳພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ກ ື່ຳວດ ັື່ງນີໍ້ແຫລະ.” 

ພຣະຜ ້ເປັນເຈົ້າຊົງເມດຕາອິສຣາເອນ 
15ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,          

  “ສຽງທີື່ ໄດໍ້ຍນິຢ ື່ໃນເມ  ອງ ຣາມາ ນ ັໍ້ນ 

   ເປັນສຽງຮໍ້ອງໄຫໍ້ດໍ້ວຍຄວຳມຂມົຂ ື່ ນ 

  ນຳງ ຣາເຄນ ຮໍ້ອງໄຫໍ້ຍໍ້ອນລ ກຂອງຕນົ 

   ນຳງບ ື່ ຍອມຟງັສຽງເລົໍ້ຳໂລມ 

  ຍໍ້ອນວື່ຳລ ກຂອງນຳງໄດໍ້ຕຳຍແລໍ້ວ. 

 16 ເຈົໍ້ຳຈ ົື່ງເຊົຳຮໍ້ອງໄຫໍ້ ແລະເຊັດນ  ໍ້ຳຕຳເສຍ 

   ເພຳະວື່ຳຈະມບີ  ຳເໜັດສ  ຳລບັຜນົງຳນທີື່ ເຈົໍ້ຳໄດໍ້ເຮັດ 

  ເພ ື່ ອລ ກຂອງເຈົໍ້ຳ 

   ພວກເຂົຳທງັຫລຳຍຈະໄດໍ້ກບັມຳຈຳກແຜື່ນດນິຂອງສດັຕ  

  ເຮົຳພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ກ ື່ຳວດ ັື່ງນີໍ້ແຫລະ. 

 17 ຄວຳມຫວງັຂອງເຈົໍ້ຳຍງັມຢີ ື່ 

   ເພຳະວື່ຳລ ກຫລຳນຂອງເຈົໍ້ຳຈະໄດໍ້ກບັມຳອີກ 

  ເຮົຳພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ກ ື່ຳວດ ັື່ງນີໍ້ແຫລະ. 

 18 ເຮົຳໄດໍ້ຍນິຊຳວ ອິສຣາເອນ ເວົໍ້ຳດໍ້ວຍຄວຳມທກຸໃຈວື່ຳ 

   ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍເປັນເໝ ອນງວົປື່ຳທີື່ ດ ໍ້ດ ໍ້ຳນ 

  ແຕື່ພຣະອງົຊງົສອນພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍໃຫໍ້ເຊ ື່ ອຟງັ 

   ຂ ຊງົໂຜດໃຫໍ້ພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍກບັຄ ນທໍ້ອນ 

  ພຣະອງົຊງົເປັນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍ. 

 19 ພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄດໍ້ຫລີກໜີຈຳກພຣະອງົ 

   ແຕື່ບ ື່ ເຫິງພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍກ ຢຳກກບັຄ ນອີກ 

  ຫລງັຈຳກທີື່ ພຣະອງົຊງົລງົໂທດແລໍ້ວ 

   ພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍກ ຕຕີນົເອງດໍ້ວຍຄວຳມເສຍໃຈ 

  ແລະຮ ໍ້ສ ກອບັອຳຍຂຳຍໜໍ້ຳ 

   ເພຳະວື່ຳໄດໍ້ເຮັດບຳບເມ  ື່ອຄຳວຍງັໜຸື່ມ. 

 20 ຊຳວ ອິສຣາເອນ ເອີຍ ພວກເຈົໍ້ຳເປັນລ ກທີື່ ຮກັຍິື່ ງຂອງເຮົຳ 

   ເມ  ື່ອໃດເຮົຳກື່ຳວເຖງິຊ ື່ ຂອງພວກເຈົໍ້ຳ 

  ເຮົຳກ ຄິດເຖງິດໍ້ວຍຄວຳມຮກັແພງ 

   ຈດິໃຈຂອງເຮົຳຄິດເຖງິແຕື່ພວກເຈົໍ້ຳ 

  ເຮົຳຈະເມດຕຳສງົສຳນພວກເຈົໍ້ຳ 
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   ເຮົຳພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ກ ື່ຳວດ ັື່ງນີໍ້ແຫລະ. 

 21 ຈ ົື່ງໝຳຍທຳງທີື່ ພວກເຈົໍ້ຳຈຳກໄປນ ັໍ້ນ 

   ຊຳວ ອິສຣາເອນ ເອີຍ ຈ ົື່ງກບັຄ ນມຳບໍ້ຳນເມ  ອງທີື່ ໄດໍ້ຈຳກໄປ. 

 22 ລ ກທີື່ ບ ື່ ສດັຊ ື່ ເອີຍ ຈະຍງັລງັເລໃຈຢ ື່ອີກເຫິງປຳນໃດ? 

   ເຮົຳພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ສໍ້ຳງແນວໃໝື່ຂ ໍ້ນມຳແລໍ້ວ 

  ຄ ຜ ໍ້ຍງິທີື່ ອື່ອນແອຈະແຂງແຮງເໝ ອນຜ ໍ້ຊຳຍ.” 

ພຣະເຈົ້າຈະຊົງໂຜດໃຫ້ໄພູ່ພົນຂອງພຣະອົງອຸດົມສົມບ ນໃນອະນາຄົດ 
23ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ອງົ ມີ ອ  ຳນຳດ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່         ຂອງ ອິສຣາເອນ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ເຮັດ ໃຫໍ້ ປະ-

ຊຳຊນົ ກບັ ຄ ນ ດ ີຄ ເກົື່ ຳ ແລໍ້ວ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ກື່ຳວ ໃນ ປະເທດ ຢ ດາ ແລະ ໃນ ຫວົ ເມ  ອງ ຕື່ຳງໆ         ອີກ ເທ ື່ ອ 

ໜ ື່ ງ ວື່ຳ,          

  ຂ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົອວຍພຣະພອນໃຫໍ້ພ ໃນນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ  

   ຄ ບື່ອນສກັສິດທີື່ ພຣະອງົຊງົປະທບັຢ ື່ນ ັ ໍ້ນ. 
24ຊຳວນຳ         ຄນົ ລໍ້ຽງສດັ         ພໍ້ອມ ກບັ ສດັ ທງັ ໝດົ ຈະ ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ປະເທດ ຢ ດາ          ແລະ ຫວົ ເມ  ອງ 

ຕື່ຳງ ໆ.         

25ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ອິດເມ  ື່ອຍ ມແີຮງ ຂ ໍ້ນ         ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ອ ດ ຢຳກ ມີ ອຳຫຳນ ກຳນ ກນິ ຢື່ຳງ ສມົບ ນ.         

26ເມ  ື່ອນ ັໍ້ນ         ປະຊຳຊນົ ຈະ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ນອນ         ແລະ ຕ ື່ ນ ຂ ໍ້ນ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຊ ື່ ນ ບຳນ.          
27ເຮົຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ເມ  ື່ອ ເວລຳ ນ ັໍ້ນ ມຳ ເຖງິ         ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ປະເທດ ອິສຣາເອນ          

ແລະ ຢ ດາ ເຕັມ ໄປ ດໍ້ວຍ ຄນົ         ແລະ ສດັ ທງັຫລຳຍ.         

28ແຕື່ ກື່ອນ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ເຝົໍ້ຳ ເບິື່ ງ ເພ ື່ ອ ທ  ຳລຳຍ ພວກ 

ເຂົຳ         ຄ  ເພ ື່ ອ ຖອນ ອອກ         ເພ ື່ ອ ເຮັດ ໃຫໍ້ ລ ົໍ້ມ ລງົ         ແລະ ນ  ຳ ເຫດ ຮໍ້ຳຍ ມຳ ສນັໃດ         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ຈ ື່ງ ຈະ ເຝົໍ້ຳ 

ເບິື່ ງ ພວກ ເຂົຳ ເພ ື່ ອ ປ ກຝງັ         ແລະ ສໍ້ຳງ ຂ ໍ້ນ ສນັນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ.          
29ເມ  ື່ອ ເວລຳ ນ ັໍ້ນ ມຳ ເຖງິ         ປະຊຳຊນົ ຈະ ບ ື່  ກື່ຳວ ຕ ື່  ໄປ ອີກ ວື່ຳ,          

  ພ ື່ ກນິໝຳກອະງ ຸື່ນດບິ 

   ແຕື່ລ ກຊ  ໍ້ຳພດັເຂັດແຂໍ້ວ. 
30ແຕື່ ວື່ຳ ໃຜ ກ  ຕຳມ ທີື່  ກນິ ໝຳກ ອະງ ຸື່ນ ດບິ ຈະ ຕໍ້ອງ ເຂັດແຂໍ້ວ         ແລະ ທກຸ ຄນົ ທີື່  ເຮັດ ບຳບ         ຈະ ຕໍ້ອງ 

ຕຳຍ ຍໍ້ອນ ບຳບ ນ ັໍ້ນ.”          
31ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ເມ  ື່ອ ວນັ ເວລຳ ນ ັໍ້ນ ມຳ ເຖງິ         ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ ໃໝື່ ແກື່ 

ປະຊຳຊນົ ອິສຣາເອນ          ແລະ ຢ ດາ.         

32ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ ນີໍ້ ຈະ ບ ື່  ເໝ ອນ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ 

ພວກ ເຂົຳ ຕອນ ຈ ງ ມ  ເຂົຳ ອອກ ຈຳກ ເອຢິບ ນ ັໍ້ນ         ເຖງິ ແມ ື່ນ ເຮົຳ ເປັນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ເຂົຳ         

ພວກ ເຂົຳ ກ  ບ ື່  ສດັຊ ື່  ຕ ື່  ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ໃຫໍ້         ເຮົຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ.         

33ເມ  ື່ອ ເວລຳ ນ ັໍ້ນ ມຳ ເຖງິ         ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ ແກື່ ປະຊຳຊນົ ອິສຣາເອນ ດ ັື່ງນີໍ້         ຄ  ຈະ ບນັຈຸ 

ພຣະທ  ຳ ຂອງ ເຮົຳ ໄວໍ້ ໃນ ຈດິໃຈ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ເຮົຳ ຈະ ເປັນ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຂົຳ         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ຈະ 

ເປັນ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ເຮົຳ         ເຮົຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ.          
34ຕ ື່  ໄປ ຈະ ບ ື່  ມີ ໃຜ ໃນ ພວກ ເຂົຳ ສອນ ເພ ື່ ອນ ບໍ້ຳນ         ແລະ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ຕນົ ວື່ຳ         ຈ ົື່ງ ຮ ໍ້ຈກັ ພຣະຜ ູ້-

ເປັນເຈົ້າ          ເພຳະວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ທງັ ໝດົ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ຜ ໍ້ ນໍ້ອຍ ທີື່  ສດຸ ເຖງິ ຜ ໍ້ ໃຫຍື່ ທີື່  ສດຸ ຈະ ຮ ໍ້ຈກັ ເຮົຳ         ເຮົຳ ຈະ 
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ໃຫໍ້ ອະໄພ ບຳບ ແກື່ ເຂົຳ         ແລະ ຈະ ບ ື່  ຈດົ ຈ  ຳ ຄວຳມ ຜິດ ຂອງ ເຂົຳ ອີກ ຕ ື່  ໄປ         ເຮົຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ 

ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ.”          

 35 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົໃຫໍ້ດວງອຳທິດສື່ອງແສງໃນກຳງເວັນ 

   ແລະຊງົໃຫໍ້ເດ ອນດຳວສື່ອງແສງໃນກຳງຄ ນ 

  ຊງົກວນໃຫໍ້ທະເລມຄີ ໍ້ນດງັສະເທ ອນ 

   ພຣະນຳມຂອງພຣະອງົຄ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ອງົຍິື່ ງໃຫຍື່. 

 36 ພຣະອງົຊງົສນັຍຳວື່ຳ ຕຳບໃດທີື່ ໂລກນີໍ້ຍງັບ ື່ ສ ນສິໍ້ນໄປ 

   ຕຳບນ ັໍ້ນຊນົຊຳດ ອິສຣາເອນ ກ ຈະຍງັຢ ື່. 

 37 ຖໍ້ຳວດັແທກຟໍ້ຳເບ ໍ້ອງເທິງ 

   ແລະສ  ຳຫລວດຮຳກຖຳນໂລກເບ ໍ້ອງລຸື່ມໄດໍ້ 

  ພຣະອງົຈ ື່ງຈະປະຖິໍ້ມປະຊຳຊນົ ອິສຣາເອນ  

   ຍໍ້ອນຄວຳມຊ ົື່ວທງັປວງຂອງພວກເຂົຳ 

  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົກື່ຳວດ ັື່ງນີໍ້ແຫລະ. 
38ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ເມ  ື່ອ ວນັ ເວລຳ ນ ັໍ້ນ ມຳ ເຖງິ         ເມ  ອງ ນີໍ້ ທງັ ໝດົ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ຫ ຄອຍ ຮາ-

ນາເນນ          ເຖງິ ປະຕ  ແຈ ຈະ ຖ ກ ສໍ້ຳງ ຂ ໍ້ນ ໃໝື່.         

39ເສັໍ້ນ ເຂດ ແດນ ຈະ ຍຳວ ໄປ ເຖງິ ພ          ກາເຣບ          ແລໍ້ວ 

ຈະ ລຽງ ໄປ ເຖງິ ໂກອາ          ເຖງິ ຮື່ອມ ພ  ບື່ອນ ຝງັ ຊຳກ ສບົ ກບັ ຂີໍ້ເທົື່ ຳ ໄຟ.         

40ແລະ ທົື່ງ ນຳ ທງັ ໝດົ ຕຳມ ລ  ຳ 

ນ  ໍ້ຳ ກິດໂຣນ          ຈນົ ເຖງິ ປະຕ  ມ ໍ້ຳ ໄປ ທຳງ ຕຳເວັນ ອອກ         ຈະ ເປັນ ບື່ອນ ສກັສິດ ສ  ຳລບັ ເຮົຳ         ເມ  ອງ ນີໍ້ ຈະ 

ບ ື່  ຖ ກ ຖອນ ຮຳກ         ຫລ  ທ  ຳລຳຍ ອີກ ຕ ື່  ໄປ.”          

ບົດທີ 32 
ເຢເຣມີຢາຊື້ນາບູ່ອນໜຶ່ງ 

1ພຣະຄ  ຳ ຊ ື່ ງ ມຳ ຈຳກ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເຖງິ ເຢເຣມີຢາ ໃນ ປີ ທີື່  ສິບ ແຫື່ງ ເຊເດກີຢາ ກະສດັ ຂອງ 

ຢ ດາ          ຊ ື່ ງ ເປັນ ປີ ທີື່  ສິບ ແປດ ຂອງ ເນບ ກາດເນັດຊາ          
2ເທ ື່ ອ ນ ັໍ້ນ         ກອງທບັ ຂອງ ກະສດັ ແຫື່ງ ບາບີໂລນ ກ  ຳລງັ ອໍ້ອມ ກງຸ ເຢຣ ຊາເລັມ ຢ ື່         ແລະ ເຢເຣມີ-

ຢາ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ຖ ກ ຂງັ ຢ ື່ ໃນ ບ ລິເວນ ທະຫຳນ ຮກັສຳ ພະ ອງົ         ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ໃນ ພະລຳຊະວງັ ຂອງ ກະ-

ສດັ ແຫື່ງ ຢ ດາ         

3ເພຳະ ເຊເດກີຢາ ກະສດັ ແຫື່ງ ຢ ດາ ໄດໍ້ ຂງັ ເພິື່ ນ ໄວໍ້         ໂດຍ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ເປັນ ຫຍງັ ທື່ຳນ 

ຈ ື່ງ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ         ແລະ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ‘ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ເບິື່ ງ ແມ         ເຮົຳ ຈະ ມອບ ເມ  ອງ ນີໍ້ 

ໄວໍ້ ໃນ ມ  ຂອງ ກະສດັ ແຫື່ງ ບາບໂີລນ          ແລະ ລຳວ ຈະ ຍ ດ ເມ  ອງ ນີໍ້         

4ເຊເດກີຢາ ກະສດັ ແຫື່ງ ຢ ດາ ຈະ 

ໜີ ໄປ ບ ື່  ພົໍ້ນ ຈຳກ ມ  ຂອງ ຄນົ ບາບີໂລນ          ແຕື່ ຈະ ຖ ກ ມອບ ໄວໍ້ ໃນ ມ  ຂອງ ກະສດັ ແຫື່ງ ບາບໂີລນ          ແລະ 

ຈະ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ກນັ ປຳກ ຕ ື່ ປຳກ         ທງັ ຈະ ແນມ ເຫັນ ຕຳ ຕ ື່  ຕຳ         

5ແລະ ລຳວ ຈະ ນ  ຳ ເຊເດກີຢາ ໄປ ຍງັ ບາບີ-
ໂລນ          ແລະ ລຳວ ຈະ ຢ ື່ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ຈນົ ກວື່ຳ ເຮົຳ ຈະ ໄປ ຢໍ້ຽມ ລຳວ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ         

ເຖງິ ແມ ື່ນ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກບັ ຊຳວ ບາບີໂລນ          ເຈົໍ້ຳ ກ  ຈະ ບ ື່  ຈະເລີນ’”          
6ເຢເຣມີຢາ ທ ນ ວື່ຳ         “ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ມຳ ຍງັ ຂໍ້ຳພະອງົ ວື່ຳ         

7ເບິື່ ງ ແມ         ຮານາເມນ 
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ລ ກ ຊຳຍ ຊານລ ມ ອຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ມຳ ຫຳ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ‘ຈ ົື່ງ ຊ ໍ້ ນຳ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ທີື່  ອາ-
ນາໂທດ          ເພຳະວື່ຳ ສິດທິ ຂອງ ກຳນ ໄຖື່ ດໍ້ວຍ ກຳນ ຊ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ’         

8ແລໍ້ວ ຮານາເມນ ລ ກ ຊຳຍ 

ຂອງ ຊານລ ມ ອຳ ມຳ ຫຳ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ທີື່  ບ ລິເວນ ຂອງ ທະຫຳນ ຮກັສຳ ພະ ອງົ ຖ ກຕໍ້ອງ ຕຳມ ພຣະທ  ຳ 

ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ເວົໍ້ຳ ກບັ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         ‘ຈ ົື່ງ ຊ ໍ້ ນຳ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ທີື່  ອານາໂທດ 

ໃນ ແຜື່ນດນິ ເບັນຢາມິນ          ເພຳະ ສິດທິ ຂອງ ກຳນ ຖ  ກ  ຳມະສິດ         ແລະ ກຳນ ໄຖື່ ເປັນ ຂອງ ທື່ຳນ         ຈ ົື່ງ ຊ ໍ້ 

ໄວໍ້ ສຳ’         ແລໍ້ວ ຂໍ້ຳພະອງົ ຈ ື່ງ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ນີໍ້ ເປັນ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

9ແລະ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກ  ຊ ໍ້ ນຳ ທີື່  

ອານາໂທດ ຈຳກ ຮານາເມນ ລ ກ ຂອງ ອຳວ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ແລະ ໄດໍ້ ຊ ັື່ງ ເງນິ ໃຫໍ້ ແກື່ ລຳວ         ຄ  ເງນິ 

ສິບ ເຈດັ ເຊ ເຂ         

10ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກ  ລງົ ນຳມ ໃນ ໜງັສ  ປະທບັ ຕຳ ໄວໍ້         ໄດໍ້ ພະຍຳນ         ແລະ ເອົຳ ຕຳຊ ັື່ງ ຊ ັື່ງ 

ເງນິ         

11ແລໍ້ວ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກ  ຮບັ ໜງັສ  ຂອງ ກຳນ ຊ ໍ້ ທງັ ສະບບັ ທີື່  ປະທບັ ຕຳ ແລໍ້ວ ຕຳມ ກດົໝຳຍ         ແລະ 

ທ  ຳນຽມ         ກບັ ສະບບັ ທີື່  ເປີດ ຢ ື່         

12ແລະ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກ  ມອບ ໜງັສ  ຂອງ ກຳນ ຊ ໍ້ ໃຫໍ້ ແກື່ ບາຣຸກ ລ ກ ຊຳຍ 

ເນຣີຢາ          ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ມາເຊຢາ          ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຮານາເມນ ລ ກ ຂອງ ອຳວ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ໃນ 

ສຳຍຕຳ ຂອງ ພະຍຳນ ຜ ໍ້ ທີື່  ລງົ ນຳມ ໃນ ໜງັສ  ກຳນ ຊ ໍ້         ແລະ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ບນັດຳ ຊຳວ ຢິວ          ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ນ ັື່ງ ຢ ື່ ໃນ ບ ລິ-

ເວນ ທະຫຳນ ຮກັສຳ ພະ ອງົ         

13ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກ  ກື່ຳວ ເນັໍ້ນ ບາຣຸກ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ວື່ຳ         

14‘ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈອມ ໂຍທຳ         ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ຈ ົື່ງ ເອົຳ ໜງັສ  ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ 

ໄປ ເສຍ         ທງັ ໜງັສ  ຂອງ ກຳນ ຊ ໍ້ ທີື່  ປະທບັ ຕຳ         ກບັ ສະບບັ ທີື່  ເປີດ ນີໍ້         ແລະ ບນັຈຸ ໄວໍ້ ໃນ ພຳຊະນະ ດນິ 

ເພ ື່ ອ ຈະ ທນົ ຢ ື່ ໄດໍ້ ຫລຳຍ ວນັ         

15ເພຳະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈອມ ໂຍທຳ         ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ 

ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ບໍ້ຳນ ເຮ ອນ         ແລະ ໄຮື່ນຳ         ກບັ ສວນ ອະງ ຸື່ນ ຈະ ມກີຳນ ຖ  ກ  ຳມະສິດ ກນັ ອີກ ໃນ ແຜື່ນດນິ 

ນີໍ້’          

ເຢເຣມີຢາເຊື່ອວູ່າອິສຣາເອນຈະກັບມາສ ູ່ສະພາບເດີມ 
16ຫລງັ ຈຳກ ທີື່  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ມອບ ໜງັສ  ກຳນ ຊ ໍ້ ໃຫໍ້ ແກື່ ບາຣຸກ          ລ ກ ຊຳຍ ເນຣີຢາ ແລໍ້ວ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ 

ໄດໍ້ ອະທິຖຳນ ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ວື່ຳ         

17‘ຂໍ້ຳ ແດື່ ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ເບິື່ ງ ແມ         ແມ ື່ນ ພຣະອງົ ເອງ         

ຜ ໍ້ ໄດໍ້ ຊງົ ສໍ້ຳງ ຟໍ້ຳ ສະຫວນັ         ແລະ ແຜື່ນດນິ ໂລກ         ດໍ້ວຍ ລິດທຳນພຸຳບ ອນັ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ຂອງ ພຣະອງົ         

ແລະ ດໍ້ວຍ ພຣະຫດັ ຊ ື່ ງ ຢຽດ ອອກ ຂອງ ພຣະອງົ         ສ  ຳລບັ ພຣະອງົ ບ ື່  ມີ ສິື່ ງ ໃດ ທີື່  ຍຳກ ເກນີ         

18ຜ ໍ້ ຊງົ ສະ-

ແດງ ຄວຳມ ເມດ ຕຳ ຕ ື່  ຄນົ ເປັນ ພນັ ໆ         ແຕື່ ຊງົ ຕອບ ສະໜອງ ຄວຳມ ຊ ົື່ວຊໍ້ຳ ຂອງ ພ ື່  ໃຫໍ້ ຕກົ ເຖງິ ລ ກ 

ຫລຳນ ສ ບຕ ື່  ມຳ         ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະເຈົ້າ ຜ ໍ້ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່         ແລະ ຊງົ ລິດ         ພຣະນຳມ ຂອງ ພຣະອງົ ຄ  ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ ຈອມ ໂຍທຳ         

19ພຣະອງົ ຊງົ ເປັນ ໃຫຍື່ ໃນ ກຳນ ໃຫໍ້ ຄ  ຳ ປ ກສຳ         ຊງົ ລິດທຳນພຸຳບ ໃນ ພະ ລຳຊະ 

ກດິ         ພຣະເນດ ຂອງ ພຣະອງົ ເຫັນ ທກຸ ກຳນ ດ  ຳເນນີ ຊວີດິ ຂອງ ບດຸ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ມະນດຸ         ຊງົ ປະ-

ທຳນ ລຳງວນັ ແກື່ ທກຸ ຄນົ ຕຳມ ກຳນ ປະພ ດ ແລະ ກຳນ ກະທ  ຳ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         

20ຊງົ ເປັນ ຜ ໍ້ ສະແດງ 

ໝຳຍ ສ  ຳຄນັ         ແລະ ກຳນ ອດັສະຈນັ ໃນ ແຜື່ນດນິ ເອຢິບ          ແລະ ຈນົ ເຖງິ ສະໄໝ ນີໍ້         ກ  ຊງົ ສະແດງ ໃນ 

ອິສຣາເອນ          ແລະ ທື່ຳມກຳງ ຊຸມນມຸຊນົ         ແລະ ຊງົ ເຮັດ ໃຫໍ້ ພຣະນຳມ ຊື່ຳລ  ໄປ ຢື່ຳງ ທກຸ ມ ໍ້ນີໍ້         

21ພຣະ-

ອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ນ  ຳ ອິສຣາເອນ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ພຣະອງົ ອອກ ຈຳກ ແຜື່ນດນິ ເອຢິບ          ດໍ້ວຍ ໝຳຍ ສ  ຳຄນັ         

ແລະ ກຳນ ອດັສະຈນັ         ແລະ ດໍ້ວຍ ພຣະຫດັ ເຂັໍ້ມແຂງ         ແລະ ພຣະຫດັ ທີື່  ຢຽດ ອອກ ດໍ້ວຍ ໜໍ້ຳ ຢໍ້ຳນ ກວົ         

22ແລະ ພຣະອງົ ຊງົ ປະທຳນ ແຜື່ນດນິ ນີໍ້ ແກື່ ພວກ ເຂົຳ         ຊ ື່ ງ ພຣະອງົ ຊງົ ປະຕຍິຳນ ແກື່ ບນັພະບ ລດຸ 
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ຂອງ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ວື່ຳ ຈະ ປະທຳນ ແກື່ ພວກ ເຂົຳ         ຄ  ແຜື່ນດນິ         ຊ ື່ ງ ມີ ນ  ໍ້ຳ ນມົ         ແລະ ນ  ໍ້ຳເຜິໍ້ງ ໄຫລ ບ ລິ-

ບ ນ         

23ພວກ ເຂົຳ ກ  ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ໄປ         ແລະ ຖ  ກ  ຳມະສິດ ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ         ແຕື່ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຊ ື່ ອ ຟງັ ພຣະສລຸະສຽງ 

ຂອງ ພຣະອງົ         ຫລ  ດ  ຳເນນີ ຕຳມ ພຣະບນັຍດັ ຂອງ ພຣະອງົ         ສິື່ ງ ທງັ ປວງ ຊ ື່ ງ ພຣະອງົ ຊງົ ບນັຊຳ ໃຫໍ້ 

ເຮັດ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຮັດ ເລີຍ         ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ພຣະອງົ ຈ ື່ງ ຊງົ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເຫດ ຮໍ້ຳຍ ທງັ ໝດົ ນີໍ້ ມຳ 

ເຖງິ ພວກ ເຂົຳ         

24ເບິື່ ງ ແມ         ກອງ ດນິ ທີື່  ອໍ້ອມ ຢ ື່ ໄດໍ້ ມຳ ເຖງິ ກງຸ ເພ ື່ ອ ຈະ ຍ ດ ເອົຳ ແລໍ້ວ         ແລະ ເພຳະ ເຫດ 

ດໍ້ວຍ ດຳບ         ກຳນ ອ ດຫິວ ອຳຫຳນ         ແລະ ພະຍຳດ ລະບຳດ         ເມ  ອງ ນີໍ້ ກ  ໄດໍ້ ຖ ກ ມອບ ໄວໍ້ ໃນ ມ  ຂອງ ຄນົ 

ບາບີໂລນ ຜ ໍ້ ກ  ຳລງັ ຕ ື່ ສ ໍ້ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ         ພຣະອງົ ກື່ຳວ ສິື່ ງ ໃດ ກ  ເປັນ ໄປ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນແລໍ້ວ         ແລະ ເບິື່ ງ ແມ         ພຣະອງົ 

ຊງົ ທອດ ພຣະເນດ ເຫັນ         

25ຂໍ້ຳ ແດື່ ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພຣະອງົ ຍງັ ກື່ຳວ ແກື່ ຂໍ້ຳພະອງົ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ 

ເອົຳ ເງນິ ຊ ໍ້ ນຳ         ແລະ ຫຳ ພະຍຳນ ເສຍ”         ເຖງິ ແມ ື່ນ ວື່ຳ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ຈະ ຖ ກ ມອບ ໄວໍ້ ໃນ ມ  ຂອງ ຄນົ ບາບີ-
ໂລນ’”          

26ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ມຳ ຍງັ ເຢເຣມີຢາ ວື່ຳ         

27“ເບິື່ ງ ແມ         ເຮົຳ ຄ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ບນັດຳ ມະນດຸຊຳດ ທງັ ໝດົ         ສ  ຳລບັ ເຮົຳ ມີ ສິື່ ງ ໃດ ທີື່  ຍຳກ ເກນີ ໄປ ບ          

28ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ເບິື່ ງ ແມ         ເຮົຳ ຈະ ມອບ ເມ  ອງ ນີໍ້ ໄວໍ້ ໃນ ມ  ຂອງ ຊຳວ ບາບີໂລນ          ແລະ 

ໃນ ມ  ຂອງ ເນບ ກາດເນັດຊາ          ກະສດັ ແຫື່ງ ບາບີໂລນ          ແລະ ລຳວ ຈະ ຍ ດ ເອົຳ ແນື່ນອນ         

29ຊຳວ ບາ-
ບີໂລນ ຜ ໍ້ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກບັ ເມ  ອງ ນີໍ້         ຈະ ມຳ ເຜົຳ ເມ  ອງ ນີໍ້ ເສຍ ດໍ້ວຍ ໄຟ ໃຫໍ້ ໄໝໍ້ ໝດົ         ທງັ ບນັດຳ ເຮ ອນ ທີື່  ພວກ 

ເຂົຳ ເຜົຳ ເຄ ື່ ອງ ຖວຳຍ ພະບາອານ ຢ ື່ ເທິງ ຫລງັຄຳ         ແລະ ຖອກ ເຄ ື່ ອງ ດ ື່ ມ ບ ຊຳ ຖວຳຍ ແກື່ ພະ ອ ື່ ນ         

ເພ ື່ ອ ຍວົະ ເຍົໍ້ຳ ເຮົຳ ໃຫໍ້ ໂກດ ຮໍ້ຳຍ         

30ເພຳະ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ອິສຣາເອນ          ແລະ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ຢ ດາ ບ ື່  

ໄດໍ້ ເຮັດ ຫຍງັ ເລີຍ         ນອກຈຳກ ຄວຳມ ຊ ົື່ວ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຕ ື່  ຕຳ ຂອງ ເຮົຳ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ໜຸື່ມ ມຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ 

ວື່ຳ         ປະຊຳຊນົ ອິສຣາເອນ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຮັດ ຫຍງັ ເລີຍ         ນອກຈຳກ ຍວົະ ເຍົໍ້ຳ ເຮົຳ ໃຫໍ້ ໂກດ ຮໍ້ຳຍ ດໍ້ວຍ ຜນົ-

ງຳນ ແຫື່ງ ມ  ຂອງ ຕນົ         

31ເມ  ອງ ນີໍ້ ໄດໍ້ ຍວົະ ເຍົໍ້ຳ ຄວຳມ ໂກດ ຮໍ້ຳຍ         ແລະ ຄວຳມ ພິໂລດ ຂອງ ເຮົຳ         ຕ ັໍ້ງ-

ແຕື່ ມ ໍ້ ທີື່  ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ມນັ ຂ ໍ້ນ ມຳ ຈນົ ເຖງິ ມ ໍ້ນີໍ້         ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ຈະ ຖອນ ອອກ ໄປ ເສຍ ຈຳກ ໜໍ້ຳ ຂອງ ເຮົຳ         

32ເພຳະວື່ຳ ຄວຳມ ຊ ົື່ວ ທງັ ໝດົ ຂອງ ປະຊຳຊນົ ອິສຣາເອນ          ແລະ ປະຊຳຊນົ ຢ ດາ ຊ ື່ ງ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ 

ເຮັດ ໃຫໍ້ ຢຳກຮໍ້ຳຍ         ຄ  ທງັ ຕວົ ເຂົຳ         ບນັດຳ ກະສດັ         ແລະ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ບນັດຳ ປະໂລຫິດ         

ແລະ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ເຂົຳ         ຄນົ ຢ ດາ          ແລະ ຊຳວ ກງຸ ເຢຣ ຊາເລັມ         

33ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ 

ໄດໍ້ ຫນັ ຫລງັ ໃຫໍ້ ເຮົຳ         ບ ື່  ແມ ື່ນ ຫນັ ໜໍ້ຳ         ເຖງິ ວື່ຳ ເຮົຳ ໄດໍ້ ສອນ ພວກ ເຂົຳ ຢ ື່ ຢື່ຳງ ບ ື່  ຢດຸ ຢັໍ້ງ         ພວກ ເຂົຳ ກ  ບ ື່  

ໄດໍ້ ຟງັ ທີື່  ຈະ ຮບັ ຄ  ຳ ສ ັື່ງສອນ ຂອງ ເຮົຳ         

34ແຕື່ ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງ ສິື່ ງ ທີື່  ໜໍ້ຳ ກຽດ ຊງັ ຂອງ ຕນົ ໄວໍ້ ໃນ ພຣະນເິວດ         

ຊ ື່ ງ ເອີໍ້ນ ຕຳມ ນຳມ ຂອງ ເຮົຳ         ອນັ ເຮັດ ໃຫໍ້ ມີ ມນົທິນ         

35ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ແທື່ນ ບ ຊຳ ອນັ ສ ງ ສ  ຳລບັ 

ພະບາອານ ໃນ ພ ເຂົຳ ແຫື່ງ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຮິນໂນມ          ເພ ື່ ອ ຖວຳຍ ລ ກ ຊຳຍ         ແລະ ລ ກ ສຳວ ຂອງ ຕນົ 

ແກື່ ພະໂມເລັກ          ໂດຍ ໃຫໍ້ ລຍຸ ໄຟ         ເຖງິ ວື່ຳ ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ບນັຊຳ ພວກ ເຂົຳ         ຫລ  ມີ ຢ ື່ ໃນ ຈດິໃຈ ຂອງ ເຮົຳ ວື່ຳ         

ພວກ ເຂົຳ ຄວນ ຈະ ເຮັດ ສິື່ ງ ໜໍ້ຳ ກຽດ ຊງັ ນີໍ້ ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ຢ ດາ ຜິດ ບຳບ          
36ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ ກື່ຳວ ກື່ຽວ ກບັ ເມ  ອງ ນີໍ້ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ ທງັ-

ຫລຳຍ ວື່ຳ         ‘ເມ  ອງ ນີໍ້ ຈະ ຖ ກ ຍກົໄວໍ້ ໃນ ມ  ຂອງ ກະສດັ ແຫື່ງ ບາບໂີລນ          ດໍ້ວຍ ດຳບ         ດໍ້ວຍ ກຳນ ອ ດຫິວ 

ອຳຫຳນ         ແລະ ດໍ້ວຍ ພະຍຳດ ລະບຳດ’         

37ເບິື່ ງ ແມ         ເຮົຳ ຈະ ຮວບຮວມ ພວກ ເຂົຳ ມຳ ຈຳກ ປະເທດ ທງັ 
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ປວງ         ຊ ື່ ງ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຂບັ ໄລື່ ເຂົຳ ໃຫໍ້ ໄປ ຢ ື່         ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ພິໂລດ         ແລະ ຄວຳມ ໂກດ ຮໍ້ຳຍ ຂອງ ເຮົຳ ນ ັໍ້ນ         

ເຮົຳ ຈະ ນ  ຳ ພວກ ເຂົຳ ກບັ ມຳ ຍງັ ທີື່  ນີໍ້         ແລະ ຈະ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ອຳໄສ ຢ ື່ ຢື່ຳງ ປອດ ໄພ         

38ພວກ ເຂົຳ ຈະ 

ເປັນ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ ເຮົຳ ຈະ ເປັນ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຂົຳ         

39ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ໃຈ ດຽວ         ແລະ ທຳງ 

ດຽວ ແກື່ ພວກ ເຂົຳ         ເພ ື່ ອ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຢ ຳ ເກງ ເຮົຳ ຢ ື່ ເປັນນດິ         ເພ ື່ ອ ເປັນ ປະໂຫຍດ ແກື່ ເຂົຳ         ແລະ ແກື່ 

ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ທີື່  ຕຳມ ມຳ         

40ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ ນລິນັດອນ ກບັ ພວກ ເຂົຳ         ເຮົຳ ຈະ 

ບ ື່  ຫນັ ຈຳກ ກຳນ ເຮັດ ດ ີແກື່ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ         ແລະ ເຮົຳ ຈະ ບນັຈຸ ຄວຳມ ຢ ຳ ເກງ ເຮົຳ ໄວໍ້ ໃນ ໃຈ ຂອງ ພວກ 

ເຂົຳ         ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ເຂົຳ ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ ຫນັ ໄປ ຈຳກ ເຮົຳ         

41ເຮົຳ ຈະ ປິຕຍິນິດ ີໃນ ກຳນ ເຮັດ ດ ີແກື່ ເຂົຳ         ແລະ ເຮົຳ 

ຈະ ປ ກ ເຂົຳ ໄວໍ້ ໃນ ແຜື່ນດນິ ນີໍ້ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ໝັື່ນ ພຽນ         ດໍ້ວຍ ສດຸ ໃຈ ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ ສດຸ ຈດິ ຂອງ ເຮົຳ          
42ເພຳະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ນ  ຳ ເອົຳ ຄວຳມ ຮໍ້ຳຍ ອນັ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ທງັ ໝດົ ມຳ ເໜ ອ 

ຊນົ ຊຳດ ນີໍ້ ສນັໃດ         ເຮົຳ ກ  ຈະ ນ  ຳ ຄວຳມ ດ ີທງັ ໝດົ ຊ ື່ ງ ເຮົຳ ໄດໍ້ ສນັຍຳ ໄວໍ້ ມຳ ເໜ ອ ພວກ ເຂົຳ ສນັນ ັໍ້ນ         

43ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຊ ໍ້ ຂຳຍ ນຳ ກນັ ໃນ ແຜື່ນດນິ ຊ ື່ ງ ເຈົໍ້ຳ ກື່ຳວ ເຖງິ ວື່ຳ         ເປັນ ທີື່  ຮກົ ຮໍ້ຳງ ເສຍ         ບ ື່  ມີ ມະນດຸ ຫລ  

ສດັ         ຖ ກ ມອບ ໄວໍ້ ໃນ ມ  ຂອງ ຄນົ ບາບີໂລນ         

44ທີື່  ນຳ ນ ັໍ້ນ ຈະ ຊ ໍ້ ກນັ ດໍ້ວຍ ເງນິ         ໜງັສ  ກ  ຈະ ຕໍ້ອງ ລງົ ນຳມ         

ແລະ ປະທບັ ຕຳ         ແລະ ລງົ ນຳມ ພະຍຳນ ໃນ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ເບັນຢາມິນ          ໃນ ທີື່  ຕື່ຳງ ໆ ແຖບ ກງຸ ເຢຣ -
ຊາເລັມ          ແລະ ໃນ ຫວົ ເມ  ອງ ຢ ດາ          ໃນ ຫວົ ເມ  ອງ ແຖບ ແດນ ເມ  ອງ ພ ເຂົຳ         ໃນ ຫວົ ເມ  ອງ ແຖບ ພ ເຂົຳ         

ແລະ ໃນ ຫວົ ເມ  ອງ ແຖບ ພຳກ ໃຕໍ້         ເພຳະ ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ກຳນ ເປັນ ຊະເລີຍ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ກບັ ສ ື່ 

ສະພຳບ ເດມີ”         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ          
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ກຸງເຢຣ ຊາເລັມຖືກທຳລາຍ ແລະອິສຣາເອນຖືກນຳໄປເປັນຊະເລີຍ 

1ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ມຳ ຍງັ ເຢເຣມີຢາ ເທ ື່ ອ ທີື່  ສອງ         ເມ  ື່ອ ເພິື່ ນ ຍງັ ຖ ກ ກກັ ຕວົ ຢ ື່ ໃນ ບ -

ລິເວນ ຂອງ ທະຫຳນ ຮກັສຳ ພະ ອງົ         ວື່ຳ         

2“ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຜ ໍ້ ຊງົ ສໍ້ຳງ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຜ ໍ້ ຊງົ ປັໍ້ນ 

ເພ ື່ ອ ສະຖຳປະນຳ ໄວໍ້         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຄ  ພຣະນຳມ ຂອງ ພຣະອງົ         ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         

3ຈ ົື່ງ ທ ນ ເຮົຳ         

ແລະ ເຮົຳ ຈະ ຕອບ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ຈະ ສະແດງ ສິື່ ງ ທີື່  ຍິື່ ງ ໃຫຍື່         ແລະ ອ  ຳນຳດ ໃຫຍື່ ໂຕ         ຊ ື່ ງ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ຮ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ 

ແກື່ ເຈົໍ້ຳ         

4ເພຳະວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ກື່ຽວ ກບັ ເລ ື່ ອງ ເຮ ອນ 

ໃນ ກງຸ ນີໍ້         ແລະ ກື່ຽວ ກບັ ເລ ື່ ອງ ພະລຳຊະວງັ ຂອງ ບນັດຳ ກະສດັ ແຫື່ງ ຢ ດາ          ຊ ື່ ງ ຖ ກ ຮ ໍ້ ລງົ         ເພ ື່ ອ ເຮັດ 

ກອງ ດນິ ຕ ື່ ຕໍ້ຳນ         ແລະ ດຳບ         

5ພວກ ເຂົຳ ຈະ ມຳ ຮບົ ກບັ ຊຳວ ບາບີໂລນ          ແລະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຄນົ ເປັນ ສບົ ໄປ 

ເຕັມ ບໍ້ຳນ ເຕັມ ເຮ ອນ         ເປັນ ຄນົ ທີື່  ເຮົຳ ສງັຫຳນ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ໂກດ ຮໍ້ຳຍ         ແລະ ຄວຳມ ພິໂລດ ຂອງ ເຮົຳ         

ເພຳະ ໄດໍ້ ເຊ ື່ ອງ ໜໍ້ຳ ຂອງ ເຮົຳ ຈຳກ ກງຸ ນີໍ້ ກ  ເນ ື່ ອງ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຊ ົື່ວ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         

6ເບິື່ ງ ແມ         ເຮົຳ ຈະ 

ນ  ຳ ກຳນ ປິື່ ນປວົ         ແລະ ກຳນ ຮກັສຳ ມຳ ໃຫໍ້         ແລະ ເຮົຳ ຈະ ຮກັສຳ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ໃຫໍ້ ຫຳຍ         ແລະ ເປີດ-

ເຜີຍ ສນັຕ ິສກຸ         ແລະ ຄວຳມ ຈງິ ຢື່ຳງ ອດຸມົ         

7ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ພວກ ຊະເລີຍ ແຫື່ງ ຢ ດາ          ແລະ ພວກ ຊະເລີຍ 

ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ ກບັ ສ ື່ ສະພຳບ ເດມີ         ແລະ ຈະ ສໍ້ຳງ ພວກ ເຂົຳ ເສຍ ໃໝື່ ເໝ ອນ ກບັ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ເປັນ 

ມຳ ແຕື່ ເດມີ ນ ັໍ້ນ         

8ເຮົຳ ຈະ ຊ  ຳລະ ພວກ ເຂົຳ ຈຳກ ບນັດຳ ຄວຳມ ຊ ົື່ວຊໍ້ຳ         ຊ ື່ ງ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ຕ ື່  ເຮົຳ         

ແລະ ຈະ ໃຫໍ້ ອະໄພ ບນັດຳ ຄວຳມ ຊ ົື່ວຊໍ້ຳ ຊ ື່ ງ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ         ແລະ ກຳນ ລະເມດີ ຕ ື່  ເຮົຳ         

9ແລະ ກງຸ ນີໍ້ ຈະ 
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ເຮັດ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ມີ ຊ ື່  ອນັ ໃຫໍ້ ຄວຳມ ຊ ື່ ນ ບຳນ         ເປັນ ທີື່  ສນັເສີນ         ແລະ ເປັນ ກຽດ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ບນັດຳ ປະຊຳຊຳດ ທງັ 

ໝດົ ແຫື່ງ ແຜື່ນດນິ ໂລກ         ຊ ື່ ງ ຈະ ໄດໍ້ ຍນິ ເຖງິ ຄວຳມ ດ ີທງັ ໝດົ ຊ ື່ ງ ເຮົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ເພ ື່ ອ ພວກ ເຂົຳ         ພວກ 

ເຂົຳ ຈະ ຢໍ້ຳນ ກວົ         ແລະ ສະ ທກົ ສະທໍ້ຳນ         ເພຳະ ຄວຳມ ດ ີ         ແລະ ຄວຳມ ຈະເລີນ ທກຸ ຢື່ຳງ ຊ ື່ ງ ເຮົຳ ໄດໍ້ 

ຈດັ ຫຳ ໃຫໍ້ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ          
10ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ໃນ ສະຖຳນທີື່  ນີໍ້ ຊ ື່ ງ ເຈົໍ້ຳ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ຈະ ເປັນ ທີື່  ຖິໍ້ມ ຮໍ້ຳງ         ບ ື່  ມີ ມະ-

ນດຸ         ຫລ  ສດັ         ໃນ ຫວົ ເມ  ອງ ແຫື່ງ ຢ ດາ          ແລະ ຕຳມ ຖະໜນົ ກງຸ ເຢຣ ຊາເລັມ ຊ ື່ ງ ຮກົ ຮໍ້ຳງ ເສຍ         ບ ື່  ມີ 

ມະນດຸ         ຫລ  ຊຳວ ເມ  ອງ         ຫລ  ສດັ         

11ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ຈະ ໄດໍ້ ຍນິ ສຽງ ບນັເທີງ         ແລະ ສຽງ ມ ື່ວນຊ ື່ ນ         ສຽງ ເຈົໍ້ຳ 

ບື່ຳວ         ແລະ ສຽງ ເຈົໍ້ຳ ສຳວ         ສຽງ ບນັດຳ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ທີື່  ຮໍ້ອງເພງ ອີກ         ໃນ ຂະນະ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ນ  ຳ 

ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ແຫື່ງ ກຳນ ສນັເສີນ ມຳ ຍງັ ພຣະນເິວດ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ວື່ຳ         ‘ຈ ົື່ງ ສນັເສີນ ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ ຈອມ ໂຍທຳ         ເພຳະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ປະເສີດ         ເພຳະ ຄວຳມ ເມດ ຕຳ ຂອງ ພຣະອງົ ດ  ຳລງົ ຢ ື່ 

ເປັນນດິ’         ເພຳະ ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ພວກ ຊະເລີຍ ແຫື່ງ ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ ກບັ ສ ື່ ສະພຳບ ເດມີ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ          
12ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈອມ ໂຍທຳ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ໃນ ສະຖຳນທີື່  ນີໍ້ ຊ ື່ ງ ເປັນ ທີື່  ຮກົ ຮໍ້ຳງ         ບ ື່  ມີ ມະນດຸ         

ຫລ  ສດັ         ແລະ ໃນ ຫວົ ເມ  ອງ ທງັ ໝດົ ຂອງ ທີື່  ນີໍ້         ຈະ ເປັນ ທີື່ ຢ ື່ ອຳໄສ ຂອງ ຜ ໍ້ ລໍ້ຽງ ແກະ         ໄດໍ້ ລໍ້ຽງ ແກະ 

ຂອງ ຕນົ ອີກ          

ຜ ້ສືບສາຍເລືອດຂອງດາວິດຈະຄອບຄອງອີກ 
13ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ໃນ ຫວົ ເມ  ອງ ແຖບ ພ ເຂົຳ         ໃນ ຫວົ ເມ  ອງ ແຖບ ພຳກ ໃຕໍ້         ໃນ ແຜື່ນດນິ 

ແຫື່ງ ເບັນຢາມິນ          ຕຳມ ສະຖຳນທີື່  ຮອບ ກງຸ ເຢຣ ຊາເລັມ          ໃນ ຫວົ ເມ  ອງ ຢ ດາ          ຈະ ມີ ຝ ງ ແກະ ຜື່ຳນ 

ກໍ້ອງ ມ  ຂອງ ຜ ໍ້ ທີື່  ນບັ ມນັ ອີກ          
14ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ເບິື່ ງ ແມ         ວນັ ນ ັໍ້ນ ຈະ ມຳ ເຖງິ         ຄ  ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ສິື່ ງ ດ ີທີື່  ເຮົຳ ສນັຍຳ 

ໄວໍ້ ຕ ື່  ເຊ ໍ້ອສຳຍ ອິສຣາເອນ          ແລະ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຢ ດາ ສ  ຳເລັດ         

15ໃນ ວນັ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ແລະ ໃນ ເວລຳ ນ ັໍ້ນ         

ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ກະສດັ ຜ ໍ້ ຊອບ ທ  ຳ ເກດີ ມຳ ເພ ື່ ອ ດາວິດ          ເພິື່ ນ ຈະ ໃຫໍ້ ຄວຳມ ຍດຸຕ ິທ  ຳ         ແລະ ຄວຳມ ຊອບ 

ທ  ຳ ໃນ ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ         

16ໃນ ເທ ື່ ອ ນ ັໍ້ນ         ຢ ດາ ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ກຳນ ຊື່ວຍ ໃຫໍ້ ລອດ ພົໍ້ນ         ແລະ ເຢຣ ຊາເລັມ ຈະ 

ອຳໄສ ຢ ື່ ຢື່ຳງ ປອດ ໄພ         ແລະ ນີໍ້ ເປັນ ຊ ື່  ຊ ື່ ງ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ເອີໍ້ນ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ຄ          ‘ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ເປັນ-

ຄວຳມ ຊອບ ທ  ຳ ຂອງ ເຮົຳ’         

17ເພຳະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ດາວິດ ຈະ ບ ື່  ຂດັ ສນົ ຜ ໍ້ ທີື່  ຈະ ປະ-

ທບັ ເທິງ ພະ ທີື່  ນ ັື່ງ ແຫື່ງ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ອິສຣາເອນ         

18ແລະ ປະໂລຫິດ ຄນົ ເລວີ ຈະ ບ ື່  ຂດັ ສນົ ຜ ໍ້ ທີື່ ຢ ື່ ຕ ື່ໜໍ້ຳ 

ເຮົຳ         ເພ ື່ ອ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ         ແລະ ເຜົຳ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ພ ດ ຜນົ ເປັນ ເມດັ         ແລະ ເຮັດ ກຳນ ບ ຊຳ 

ຕື່ຳງ ໆ ເປັນນດິ”          
19ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ມຳ ຍງັ ເຢເຣມີຢາ ວື່ຳ         

20“ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ຖໍ້ຳ 

ເຈົໍ້ຳ ຫກັ ພນັທະ ສນັຍຳ ຂອງ ເຮົຳ ດໍ້ວຍ ວນັ         ແລະ ຫກັ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ ຂອງ ເຮົຳ ດໍ້ວຍ ຄ ນ ໄດໍ້         ຈນົ ວນັ         

ແລະ ຄ ນ ມຳ ເຖງິ ຕຳມ ເວລຳ ກ  ຳນດົ ບ ື່  ໄດໍ້         

21ແລໍ້ວ ຈ ື່ງ ຈະ ຫກັ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ ຂອງ ເຮົຳ ຊ ື່ ງ ມີ ຕ ື່  ດາວິດ ຜ ໍ້ 

ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ເຮົຳ ໄດໍ້         ຈນົ ເພິື່ ນ ບ ື່  ມີ ລ ກ ຊຳຍ ທີື່  ຈະ ສະເຫວຍີ ລຳດ ເທິງ ພະ ທີື່  ນ ັື່ງ ຂອງ ເພິື່ ນ         ແລະ ຫກັ 

ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ ຂອງ ເຮົຳ         ຊ ື່ ງ ມີ ຕ ື່  ປະໂລຫິດ         ຄນົ ເລວີ ຜ ໍ້ ບວົລະບດັ ຂອງ ເຮົຳ ໄດໍ້         

22ບ ລິວຳນ ຂອງ ຟໍ້ຳ 
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ສະຫວນັ ຈະ ນບັ ບ ື່  ໄດໍ້         ແລະ ເມດັ ດນິຊຳຍ ທີື່  ທະເລ ກ  ຕວງ ບ ື່  ໄດໍ້ ສນັໃດ         ເຮົຳ ກ  ຈະ ໃຫໍ້ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ 

ດາວິດ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ ຄນົ ເລວີ ຜ ໍ້ ບວົລະບດັ ເຮົຳ         ທະວ ີຫລຳຍ ຂ ໍ້ນ ສນັນ ັໍ້ນ”          
23ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ມຳ ເຖງິ ເຢເຣມີຢາ ວື່ຳ         

24“ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ພິຈຳລະນຳ ບ          ປະຊຳຊນົ 

ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເວົໍ້ຳ ກນັ ຢື່ຳງໃດ         ຄ  ເວົໍ້ຳ ກນັ ວື່ຳ         ‘ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ປະ ຖິໍ້ມ ສອງ ຄອບຄວົ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ 

ເລ ອກ ໄວໍ້ ເສຍ ແລໍ້ວ’         ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ໝິື່ ນປະໝຳດ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ເຮົຳ         ດໍ້ວຍ ເຫດ ນີໍ້         

ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ບ ື່  ເປັນ ປະຊຳຊຳດ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ອີກ ຕ ື່  ໄປ         

25ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ຖໍ້ຳ 

ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ສະຖຳປະນຳ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ ຂອງ ເຮົຳ ກບັ ວນັ ແລະ ຄ ນ         ແລະ ສະຖຳປະນຳ ກດົ ຕື່ຳງ ໆ ຂອງ 

ຟໍ້ຳ ສະຫວນັ         ແລະ ແຜື່ນດນິ ໂລກ ແລໍ້ວ         

26ເຮົຳ ຈ ື່ງ ຈະ ປະ ຖິໍ້ມ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ຢາໂຄບ          ແລະ ດາວິດ          

ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ ຈະ ບ ື່  ເລ ອກ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ຈຳກ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ເຂົຳ ໃຫໍ້ ຄອບຄອງ ເໜ ອ ເຊ ໍ້ອສຳຍ 

ຂອງ ອັບຣາຮາມ          ອີຊາກ          ແລະ ຢາໂຄບ          ເພຳະ ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ກຳນ ເປັນ ຊະເລີຍ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ກບັ ສ ື່ 

ສະພຳບ ເດມີ         ແລະ ຈະ ມີ ຄວຳມ ອີ ດ  ກ ນຳ ເໜ ອ ພວກ ເຂົຳ”          

ບົດທີ 34 
ເຢເຣມີຢາຕັກເຕືອນເຊເດກີຢາ 

1ພຣະທ  ຳ ຊ ື່ ງ ມຳ ຈຳກ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເຖງິ ເຢເຣມີຢາ          ເມ  ື່ອ ເນບ ກາດເນັດຊາ          ກະສດັ ແຫື່ງ 

ເມ  ອງ ບາບີໂລນ          ແລະ ກອງທບັ ທງັ ໝດົ ຂອງ ພະ ອງົ         ບນັດຳ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ໃນ ແຜື່ນດນິ ໂລກ         

ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ໃຕໍ້ ກຳນ ຄອບຄອງ ຂອງ ພະ ອງົ         ແລະ ຊນົ ຊຳດ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ຕ ື່ ສ ໍ້ ກບັ ກງຸ ເຢຣ ຊາເລັມ          ແລະ ຫວົ 

ເມ  ອງ ທງັ ປວງ ຂອງ ກງຸ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ         

2“ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ຈ ົື່ງ ໄປ 

ເວົໍ້ຳ ກບັ ເຊເດກີຢາ          ກະສດັ ແຫື່ງ ຢ ດາ          ແລະ ກື່ຳວ ແກື່ ເພິື່ ນ ວື່ຳ         ‘ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         

ເບິື່ ງ ແມ         ເຮົຳ ຈະ ມອບ ກງຸ ນີໍ້ ໄວໍ້ ໃນ ມ  ກະສດັ ບາບີໂລນ          ແລະ ລຳວ ຈະ ເຜົຳ ເສຍ ດໍ້ວຍ ໄຟ         

3ພວກ ເຈົໍ້ຳ 

ຈະ ບ ື່  ລອດ ພົໍ້ນ ໄປ ຈຳກ ມ  ຂອງ ລຳວ         ແຕື່ ຈະ ຖ ກ ຈບັ ແລະ ຖ ກ ມອບ ໄວໍ້ ໃນ ມ  ຂອງ ລຳວ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ໄດໍ້ 

ເຫັນ ກະສດັ ແຫື່ງ ບາບີໂລນ ຕຳ ຕ ື່  ຕຳ         ແລະ ຈະ ໄດໍ້ ລມົ ກນັ ປຳກ ຕ ື່ ປຳກ         ແລະ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ໄປ ຍງັ 

ບາບີໂລນ’         

4ຂໍ້ຳ ແດື່ ເຊເດກີຢາ ກະສດັ ແຫື່ງ ຢ ດາ          ຢື່ຳງໃດ ກ  ດ ີ        ຂ  ຊງົ ຮບັ ຟງັ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ          ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ກື່ຽວ ກບັ ພະ ອງົ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ບ ື່  ຕຳຍ ດໍ້ວຍ ດຳບ         

5ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຕຳຍ 

ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ສະຫງບົ         ແລະ ເຂົຳ ຈະ ເຜົຳ ເຄ ື່ ອງ ຫອມ ເພ ື່ ອ ສບົ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ຄ  ບນັດຳ ກະສດັ 

ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ກື່ອນ ເຈົໍ້ຳ ສນັໃດ         ເຂົຳ ກ  ຈະ ເຜົຳ ເຄ ື່ ອງ ຫອມ ເພ ື່ ອ ເຈົໍ້ຳ ສນັນ ັໍ້ນ         ແລະ ເຂົຳ ຈະ ຮໍ້ອງ ຄຳງ ເພ ື່ ອ ເຈົໍ້ຳ 

ວື່ຳ         ‘ອະ ນດິ ຈງັ         ພະ ອງົ ເຈົໍ້ຳ ຂໍ້ຳ’         ເພຳະ ເຮົຳ ໄດໍ້ ລ ັື່ນ ຄ  ຳ ເວົໍ້ຳ ໄວໍ້ ແລໍ້ວ”         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ 

ແຫລະ          
6ແລໍ້ວ ເຢເຣມີຢາ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ໄດໍ້ ທ ນ ບນັດຳ ພຣະທ  ຳ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ຕ ື່  ເຊເດກີຢາ ກະສດັ ແຫື່ງ 

ຢ ດາ ໃນ ກງຸ ເຢຣ ຊາເລັມ         

7ຂະນະ ທີື່  ກອງທບັ ຂອງ ກະສດັ ແຫື່ງ ບາບໂີລນ ກ  ຳລງັ ສ ໍ້ ຮບົ ກງຸ ເຢຣ ຊາ-
ເລັມ          ແລະ ຫວົ ເມ  ອງ ແຫື່ງ ຢ ດາ ທງັ ໝດົ ທີື່  ຍງັ ເຫລ ອ ຢ ື່         ຄ          ເມ  ອງ ລາກິດ          ແລະ ເມ  ອງ ອາເຊກາ          

ເພຳະ ຍງັ ເຫລ ອ ຢ ື່ ສອງ ເມ  ອງ ນີໍ້ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ ທີື່  ເປັນ ຫວົ ເມ  ອງ ຢ ດາ ທີື່  ມີ ກ  ຳແພງ ປໍ້ອມ          
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ກຸງເຢຣ ຊາເລັມຈະຮັບໂທດເພາະໄດ້ບີບບັງຄັບຄົນຈົນ 

8ພຣະທ  ຳ ຊ ື່ ງ ມຳ ຈຳກ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຍງັ ເຢເຣມີຢາ          ຫລງັ ຈຳກ ທີື່  ກະສດັ ເຊເດກີຢາ ໄດໍ້ ຊງົ 

ເຮັດ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ ກບັ ບນັດຳ ປະຊຳຊນົ ໃນ ກງຸ ເຢຣ ຊາເລັມ ວື່ຳ         ຈະ ປະກຳດ ເລ ື່ ອງ ອິດສະຫລະ-

ພຳບ ແກື່ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ         ດ ັື່ງນີໍ້         

9ໃຫໍ້ ທກຸ ຄນົ ປື່ອຍ ຂໍ້ຳ ທຳດ ເຮັບເຣີ ຂອງ ຕນົ ທງັ ຊຳຍ         ແລະ ຍງິ 

ເສຍ         ໃຫໍ້ ເປັນ ອິດສະຫລະ         ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ຈະ ບ ື່  ມີ ຜ ໍ້ ໃດ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຊຳວ ຢິວ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ຕນົ ເປັນ ຂໍ້ຳ ທຳດ         

10ເມ  ື່ອ ບນັດຳ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ         ບນັດຳ ປະຊຳຊນົ         ຜ ໍ້ ເຂົໍ້ຳ ຮື່ວມ ເຮັດ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ ໄດໍ້ ຍນິ ວື່ຳ         ທກຸ ຄນົ ຈະ 

ປື່ອຍ ຂໍ້ຳ ທຳດ ຂອງ ຕນົ ທງັ ຊຳຍ ແລະ ຍງິ         ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ ບ ື່  ຖ ກ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເປັນ ຂໍ້ຳ 

ທຳດ ອີກ         ພວກ ເຂົຳ ກ  ໄດໍ້ ເຊ ື່ ອ ຟງັ ແລະ ປື່ອຍ ຂໍ້ຳ ທຳດ ໃຫໍ້ ເປັນ ອິດສະຫລະ         

11ແຕື່ ພຳຍຫລງັ         ພວກ 

ເຂົຳ ໄດໍ້ ຫວນ ກບັ         ແລະ ຈບັ ຂໍ້ຳ ທຳດ ຊຳຍ ແລະ ຍງິ ຊ ື່ ງ ໄດໍ້ ປື່ອຍ ໃຫໍ້ ເປັນ ອິດສະຫລະ ນ ັໍ້ນ ມຳ         ໃຫໍ້ ຢ ື່ ໃຕໍ້ 

ບງັຄບັ ຂອງ ກຳນ ເປັນ ຂໍ້ຳ ທຳດ ຊຳຍ ແລະ ຍງິ ອີກ         

12ພຣະທ  ຳ ແຫື່ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈ ື່ງ ມຳ ຍງັ ເຢເຣ-
ມີຢາ ວື່ຳ         

13“ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ 

ກບັ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ໃນ ມ ໍ້ ທີື່  ເຮົຳ ນ  ຳ ພວກ ເຂົຳ ອອກ ມຳ ຈຳກ ແຜື່ນດນິ ເອຢິບ          ອອກ ຈຳກ 

ເຮ ອນ ຂໍ້ຳ ທຳດ ວື່ຳ         

14ເມ  ື່ອ ສິໍ້ນ ສດຸ ເຈດັ ປີ ແລໍ້ວ         ເຈົໍ້ຳ ທກຸ ຄນົ ຈະ ຕໍ້ອງ ປື່ອຍ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຊຳວ ເຮັບເຣ ີຜ ໍ້ ທີື່  

ເຂົຳ ເອົຳ ມຳ ຂຳຍ ໄວໍ້ ກບັ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ໄດໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ເຈົໍ້ຳ ມຳ ຫກົ ປີ         ເຈົໍ້ຳ ຕໍ້ອງ ປື່ອຍ ເຂົຳ ໃຫໍ້ ເປັນ ອິດສະຫລະ         

ພົໍ້ນ ຈຳກ ກຳນ ຮບັ ໃຊໍ້ ເຈົໍ້ຳ         ແຕື່ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ຟງັ ເຮົຳ         ແລະ ບ ື່  ຫງ ື່ຽງ ຫ  ຟງັ ເຮົຳ         

15ໃນ ໄວ ໆ ນີໍ້         

ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ກບັ ໃຈ         ແລະ ເຮັດ ສິື່ ງ ຊ ື່ ງ ຖ ກຕໍ້ອງ ໃນ ສຳຍຕຳ ຂອງ ເຮົຳ         ໂດຍ ກຳນ ປະກຳດ ອິດສະຫລະ-

ພຳບ ຂອງ ທກຸ ຄນົ ຕ ື່  ເພ ື່ ອນ ບໍ້ຳນ ຂອງ ຕນົ         ແລະ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ເຮົຳ ໃນ ພຣະນເິວດ         

ຊ ື່ ງ ເອີໍ້ນ ຕຳມ ນຳມ ຂອງ ເຮົຳ         

16ແຕື່ ແລໍ້ວ ເຈົໍ້ຳ ກ  ຫວນ ກບັ ເຮັດ ໃຫໍ້ ນຳມ ຂອງ ເຮົຳ ເປັນ ມນົທິນ         ໃນ ເມ  ື່ອ 

ເຈົໍ້ຳ ທກຸ ຄນົ ຈບັ ຂໍ້ຳ ທຳດ ຊຳຍ ຍງິ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ຊ ື່ ງ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ປື່ອຍ ໃຫໍ້ ເປັນ ອິດສະຫລະ ໄປ ຕຳມ ຄວຳມ 

ປຳດຖະໜຳ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ແລໍ້ວ ນ ັໍ້ນ         ກບັ ມຳ ໃຫໍ້ ຢ ື່ ໃຕໍ້ ບງັຄບັ ຂອງ ກຳນ ເປັນ ຂໍ້ຳ ທຳດ ຊຳຍ ແລະ ຍງິ 

ອີກ         

17ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈ ື່ງ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຊ ື່ ອ ຟງັ ເຮົຳ ດໍ້ວຍ ກຳນ 

ເວົໍ້ຳ ເຖງິ ເລ ື່ ອງ ອິດສະຫລະພຳບ ຕ ື່  ພີື່ ນ ໍ້ອງ         ແລະ ເພ ື່ ອນ ບໍ້ຳນ ຂອງ ຕນົ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ         

ເບິື່ ງ ແມ         ເຮົຳ ເວົໍ້ຳ ເຖງິ ວື່ຳ         ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ເປັນ ອິດສະຫລະ ຕ ື່  ດຳບ         ຕ ື່  ພະຍຳດ ລະບຳດ         ແລະ ຕ ື່  

ກຳນ ອ ດຫິວ ອຳຫຳນ         ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ຍໍ້ຳຍ ໄປ ຢ ື່ ໃນ ບນັດຳ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ຂອງ ແຜື່ນດນິ ໂລກ         

18ແລະ ຄນົ ທີື່  ລະເມດີ ຕ ື່  ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຮັດ ຕຳມ ຂ ໍ້ ຕກົລງົ ໃນ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ         

ຊ ື່ ງ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ເຮົຳ ນ ັໍ້ນ         ເປັນ ດ ັື່ງ ລ ກ ງວົ ທີື່  ເຂົຳ ຕດັ ອອກ ເປັນ ສອງ ທື່ອນ         ແລະ ຍື່ຳງ ຜື່ຳນ 

ກຳງ ທື່ອນ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ໄປ         

19ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ແຫື່ງ ຢ ດາ ກ  ດ ີ        ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ແຫື່ງ ກງຸ ເຢຣ ຊາເລັມ ກ  ດ ີ        ຊຳຍ ຕອນ 

ກ  ດ ີ         ປະໂລຫິດ         ແລະ ບນັດຳ ປະຊຳຊນົ ແຫື່ງ ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ ກ  ດ ີ         ຜ ໍ້ ຜື່ຳນ ລະຫວື່ຳງ ທື່ອນ ລ ກ ງວົ ນ ັໍ້ນ         

20ເຮົຳ ຈະ ມອບ ພວກ ເຂົຳ ໄວໍ້ ໃນ ມ  ສດັຕ  ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ໃນ ມ  ຂອງ ບນັດຳ ຜ ໍ້ ທີື່  ສະແຫວງຫຳ ຊ-ີ

ວດິ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ສບົ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ເປັນ ອຳຫຳນ ຂອງ ນກົ ໃນ ອຳກຳດ ແລະ ຂອງ ສດັ ໃນ 

ແຜື່ນດນິ ໂລກ         

21ສື່ວນ ເຊເດກຢີາ ກະສດັ ແຫື່ງ ຢ ດາ          ແລະ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ເຂົຳ ນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ 

ຈະ ມອບ ໄວໍ້ ໃນ ມ  ສດັຕ  ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ໃນ ມ  ຂອງ ບນັດຳ ຜ ໍ້ ທີື່  ສະແຫວງຫຳ ຊວີດິ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         

ໃນ ມ  ຂອງ ກອງທບັ ແຫື່ງ ກະສດັ ບາບີໂລນ ຊ ື່ ງ ໄດໍ້ ຖອຍ ໄປ ຈຳກ ເຈົໍ້ຳ ແລໍ້ວ ນ ັໍ້ນ         

22ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 
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ກື່ຳວ ວື່ຳ         ເບິື່ ງ ແມ         ເຮົຳ ຈະ ບນັຊຳ         ແລະ ຈະ ນ  ຳ ເຂົຳ ກບັ ມຳ ຍງັ ກງຸ ນີໍ້         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ສ ໍ້ ຮບົ ກບັ 

ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ຍ ດ ເອົຳ ຈນົ ໄດໍ້         ແລະ ເຜົຳ ເສຍ ດໍ້ວຍ ໄຟ         ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຫວົ ເມ  ອງ ຢ ດາ ເປັນ ທີື່  ຮກົ ຮໍ້ຳງ 

ເສຍ         ບ ື່  ມີ ຄນົ ອຳໄສ”          

ບົດທີ 35 
ເຊື້ອສາຍເລຄາບເປັນແບບຢູ່າງທີ່ດີ 

1ພຣະທ  ຳ ຊ ື່ ງ ມຳ ຈຳກ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເຖງິ ເຢເຣມຢີາ ໃນ ລຳຊະກຳນ ເຢໂຮຢາກີມ ລ ກ ຊຳຍ 

ຂອງ ໂຢສີຢາ ກະສດັ ແຫື່ງ ຢ ດາ ວື່ຳ         

2“ຈ ົື່ງ ໄປ ຫຳ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ເຣກາບ          ແລະ ເວົໍ້ຳ ກບັ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ 

ນ  ຳ ເຂົຳ ມຳ ທີື່  ພຣະນເິວດ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃນ ຫໍ້ອງ ລະບຽງ ຫໍ້ອງ ໜ ື່ ງ         ແລໍ້ວ ເຊນີ ໃຫໍ້ 

ພວກ ເຂົຳ ດ ື່ ມ ເຫລົໍ້ຳ ອະງ ຸື່ນ”         

3ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ນ  ຳ ຢາອາຊານຢີາ          ລ ກ ຊຳຍ ເຢເຣມຢີາ          ຜ ໍ້ 

ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ຮາບາຊີນີຢາ          ແລະ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ລຳວ         ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ລຳວ ທງັ ໝດົ         ແລະ ເຊ ໍ້ອສຳຍ 

ເຣກາບ ທງັ ໝດົ         

4ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ນ  ຳ ພວກ ເຂົຳ ມຳ ຍງັ ພຣະນເິວດ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ມຳ ໃນ ຫໍ້ອງ 

ລະບຽງ ຂອງ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຮຳ ນນັ         ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ອິກດາລຢີາ          ຜ ໍ້ ເປັນ ຄນົ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ຊ ື່ ງ ຢ ື່ 

ໃກໍ້ ກບັ ຫໍ້ອງ ລະບຽງ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ         ເໜ ອ ຫໍ້ອງ ລະບຽງ ຂອງ ມາອາເສຢາ ລ ກ ຊຳຍ ຊານລ ມ          ຜ ໍ້ 

ເບິື່ ງແຍງ ປະຕ  ທ ລະນ ີ         (ຕນີ ປະຕ )         

5ແລໍ້ວ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກ  ວຳງ ໂຖ ເຫລົໍ້ຳ ອະງ ຸື່ນ ກບັ ຈອກ ຫລຳຍ ໜື່ວຍ 

ໄວໍ້ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ບນັດຳ ລ ກ ຊຳຍ ແຫື່ງ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ເຣກາບ          ແລະ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເວົໍ້ຳ ກບັ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ວື່ຳ         

“ເຊນີ ດ ື່ ມ ເຫລົໍ້ຳ ອະງ ຸື່ນ”         

6ແຕື່ ພວກ ເຂົຳ ຕອບ ວື່ຳ         “ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ດ ື່ ມ ເຫລົໍ້ຳ ອະງ ຸື່ນ         ເພຳະ ໂຢນາດາບ ລ ກ 

ຊຳຍ ເຣກາບ ຜ ໍ້ ເປັນ ພ ື່  ຂອງ ເຮົຳ ບນັຊຳ ເຮົຳ ວື່ຳ         ‘ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຢື່ຳ ດ ື່ ມ ເຫລົໍ້ຳ ອະງ ຸື່ນ         ທງັ ຕວົ ເຈົໍ້ຳ         

ແລະ ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ເປັນນດິ         

7ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ສໍ້ຳງ ເຮ ອນ         ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ຫວື່ຳນ ພ ດ         ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ປ ກ         ຫລ  ມີ ສວນ 

ອະງ ຸື່ນ         ແລະ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ຢ ື່ ໃນ ເຕັນ ຕະຫລອດ ຊວີດິ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ເພ ື່ ອ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ມີ ຊວີດິ ຍ ນ ຍຳວ ໃນ ແຜື່ນດນິ 

ຊ ື່ ງ ເຈົໍ້ຳ ອຳໄສ ຢ ື່’         

8ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ເຊ ື່ ອ ຟງັສຽງ ຂອງ ໂຢນາດາບ ລ ກ ຊຳຍ ເຣກາບ ຜ ໍ້ ເປັນ ພ ື່  ຂອງ 

ເຮົຳ ໃນ ສິື່ ງ ທງັ ປວງ ຊ ື່ ງ ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ບນັຊຳ ເຮົຳ         ຄ  ບ ື່  ດ ື່ ມ ເຫລົໍ້ຳ ອະງ ຸື່ນ ຕະຫລອດ ຊວີດິ ຂອງ ເຮົຳ         ທງັ ຕວົ 

ເຮົຳ         ເມຍ         ລ ກ ຊຳຍ         ບດຸ ສຳວ ຂອງ ເຮົຳ         

9ແລະ ບ ື່  ສໍ້ຳງ ເຮ ອນ         ເພ ື່ ອ ຈະ ອຳໄສ ຢ ື່         ເຮົຳ ບ ື່  ມີ ສວນ ອະ-

ງ ຸື່ນ ຫລ  ນຳ         ຫລ  ພ ດ         

10ແຕື່ ເຮົຳ ເຄີຍ ຢ ື່ ໃນ ເຕັນ         ໄດໍ້ ເຊ ື່ ອ ຟງັ         ແລະ ເຮັດ ທກຸ ສິື່ ງ ຊ ື່ ງ ໂຢນາດາບ ພ ື່  ຂອງ 

ເຮົຳ ໄດໍ້ ບນັຊຳ ເຮົຳ ໄວໍ້         

11ແຕື່ ຕ ື່  ມຳ ເມ  ື່ອ ເນບ ກາດເນັດຊາ ກະສດັ ແຫື່ງ ບາບີໂລນ ໄດໍ້ ຍກົ ມຳ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກບັ 

ແຜື່ນດນິ ນີໍ້         ເຮົຳ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         ‘ມຳ ແມ         ໃຫໍ້ ເຮົຳ ໄປ ຍງັ ກງຸ ເຢຣ ຊາເລັມ ເພຳະ ຢໍ້ຳນ ກອງທບັ ຄນົ ບາບີໂລນ          

ແລະ ເພຳະ ຢໍ້ຳນ ກອງທບັ ຄນົ ຊີເຣຍ’         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ຈ ື່ງ ຢ ື່ ໃນ ກງຸ ເຢຣ ຊາເລັມ”          
12ແລໍ້ວ ພຣະທ  ຳ ແຫື່ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈ ື່ງ ມຳ ເຖງິ ເຢເຣມີຢາ ວື່ຳ         

13“ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈອມ ໂຍ-

ທຳ         ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ຈ ົື່ງ ໄປ ບອກ ບນັດຳ ຜ ໍ້ ຊຳຍ ຂອງ ຢ ດາ          ແລະ ບອກ 

ຊຳວ ກງຸ ເຢຣ ຊາເລັມ ວື່ຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ບ ື່  ຮບັ ຄ  ຳ ສ ັື່ງສອນ         ເພ ື່ ອ ຈະ ເຊ ື່ ອ ຟງັ 

ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ຂອງ ເຮົຳ ບ          

14ຄ  ຳ ບນັຊຳ ຊ ື່ ງ ໂຢນາດາບ ລ ກ ຊຳຍ ເຣກາບ ໃຫໍ້ ໄວໍ້ ແກື່ ລ ກ ຊຳຍ ທງັຫລຳຍ 

ຂອງ ຕນົ         ບ ື່  ໃຫໍ້ ດ ື່ ມ ເຫລົໍ້ຳ ອະງ ຸື່ນ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ກ  ໄດໍ້ ຮກັສຳ ໄວໍ້ ແລໍ້ວ         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ດ ື່ ມ ເລີຍ 

ຈນົ ຮອດ ມ ໍ້ນີໍ້         ເພຳະ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ເຊ ື່ ອ ຟງັ ຄ  ຳ ບນັຊຳ ແຫື່ງ ພ ື່  ຂອງ ຕນົ         ແຕື່ ເຮົຳ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ກບັ 



1343 ເຢເຣມີຢາ 36 
ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳງ ບ ື່  ຢດຸ ຢັໍ້ງ         ແຕື່ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້ ຟງັ ເຮົຳ         

15ເຮົຳ ໄດໍ້ ສ ົື່ງ ບນັດຳ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ເຮົຳ ຄ  

ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ມຳ ຫຳ ເຈົໍ້ຳ         ສ ົື່ງ ພວກ ເຂົຳ ມຳ ຢື່ຳງ ບ ື່  ຂຳດ ສຳຍ         ກື່ຳວ ວື່ຳ         ‘ບດັ ນີໍ້ ເຈົໍ້ຳ ທກຸ ຄນົ ຈ ົື່ງ 

ຖອຍຫລງັ ກບັ ຈຳກ ທຳງ ຊ ົື່ວ ຂອງ ຕນົ         ແລະ ແກໍ້ ໄຂ ກຳນ ກະທ  ຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ເສຍ         ຢື່ຳ ໄປ ຕດິ 

ສອຍ ຫໍ້ອຍ ຕຳມ ພະ ອ ື່ ນ         ເພ ື່ ອ ບວົລະບດັ ພະ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ແລໍ້ວ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ໄດໍ້ ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ແຜື່ນດນິ         ຊ ື່ ງ 

ເຮົຳ ໄດໍ້ ປະທຳນ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ’         ແຕື່ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ຫງ ື່ຽງ ຫ  ຟງັ         ຫລ  ເຊ ື່ ອ ຟງັ ເຮົຳ         

16ລ ກ ຊຳຍ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ໂຢນາດາບ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຣກາບ ໄດໍ້ ເຮັດ ຕຳມ ຄ  ຳ ບນັຊຳ ຊ ື່ ງ ພ ື່  ຂອງ ເຂົຳ 

ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ໄວໍ້         ແຕື່ ຊນົ ຊຳດ ນີໍ້ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຊ ື່ ອ ຟງັ ເຮົຳ         

17ເຫດ ສະນ ັໍ້ນ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຈອມ ໂຍທຳ         

ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ          ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ເບິື່ ງ ແມ         ເຮົຳ ຈະ ນ  ຳ ຄວຳມ ຮໍ້ຳຍ ທງັ ໝດົ ຊ ື່ ງ ເຮົຳ ປະ-

ກຳດ ໄວໍ້ ມຳ ເໜ ອ ຢ ດາ          ແລະ ບນັດຳ ຊຳວ ກງຸ ເຢຣ ຊາເລັມ          ເພຳະວື່ຳ ເຮົຳ ເວົໍ້ຳ ກບັ ພວກ ເຂົຳ ທງັ-

ຫລຳຍ         ແຕື່ ກ  ບ ື່  ຟງັ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ເອີໍ້ນ ພວກ ເຂົຳ         ແຕື່ ເຂົຳ ບ ື່  ຂຳນ ຕອບ”          
18ເຢເຣມີຢາ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ກບັ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ເຣກາບ ວື່ຳ         “ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈອມ ໂຍທຳ         ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ 

ອິສຣາເອນ          ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ເພຳະວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຊ ື່ ອ ຟງັ ຄ  ຳ ບນັຊຳ ຂອງ ໂຢນາດາບ ພ ື່  ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ 

ຖ  ຮກັສຳ ຂ ໍ້ ບງັຄບັ ຂອງ ເພິື່ ນ ທງັ ໝດົ         ແລະ ເຮັດ ທກຸ ຢື່ຳງ ທີື່  ເພິື່ ນ ບນັຊຳ ເຈົໍ້ຳ         

19ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ ຈອມ ໂຍທຳ         ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ          ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ໂຢນາດາບ ລ ກ ຊຳຍ ເຣກາບ ຈະ 

ບ ື່  ຂຳດ ຜ ໍ້ ຊຳຍ ທີື່  ຢ ນ ຢ ື່ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ເຮົຳ ເລີຍ ເປັນນດິ”          
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ບາຣຸກອູ່ານໜັງສືມ້ວນໃນພຣະວິຫານ 

1ໃນ ປີ ທີ ສີື່  ແຫື່ງ ລຳຊະກຳນ ເຢໂຮຢາກີມ ກະສດັ ຢ ດາ          ພະ ລຳຊະ ໂອລດົ ຂອງ ໂຢສີຢາ ນ ັໍ້ນ         

2ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ຕ ື່  ເຢເຣມີຢາ ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ເອົຳ ເຈ ໍ້ຍ ມ ໍ້ວນ ໜ ື່ ງ ມຳ         ແລໍ້ວ ຂຽນ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ທງັ 

ໝດົ ທີື່  ກື່ຽວ ກບັ ອິສຣາເອນ          ຢ ດາ          ແລະ ຊນົ ຊຳດ ທງັ ປວງ         ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ບອກ ເຈົໍ້ຳ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ຄຳວ ໂຢສີຢາ 

ເປັນ ກະສດັ ຈນົ ເຖງິ ທກຸ ມ ໍ້ນີໍ້ ລງົ ໃນ ເຈ ໍ້ຍ ນ ັໍ້ນ.         

3ບຳງທີ         ເມ  ື່ອ ປະຊຳຊນົ ຢ ດາ ໄດໍ້ ຍນິ ເລ ື່ ອງ ກຳນ ທ  ຳ-

ລຳຍ ທີື່  ເຮົຳ ຕ ັໍ້ງໃຈ ຈະ ນ  ຳ ມຳ ຍງັ ພວກ ເຂົຳ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ທກຸ ຄນົ ອຳດ ຫລີກ ໜີ ຈຳກ ທຳງ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ເສຍ         

ແລໍ້ວ ເຮົຳ ກ  ຈະ ໃຫໍ້ ອະໄພ ບຳບ         ແລະ ຄວຳມ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ແກື່ ພວກ ເຂົຳ.”          
4ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ເຢເຣມຢີາ ຈ ື່ງ ໃຫໍ້ ບາຣຸກ ລ ກ ຊຳຍ ເນຣີຢາ          ຂຽນ ທກຸ ໆ         ສິື່ ງ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ 

ບອກ ລງົ ໃນ ເຈ ໍ້ຍ ນ ັໍ້ນ.         

5ເຢເຣມີຢາ ໄດໍ້ ບອກ ບາຣຸກ ວື່ຳ,         

6“ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ຖ ກ ຫໍ້ຳມ ບ ື່  ໃຫໍ້ ໄປ ວຫິຳນ 

ອີກ ຕ ື່  ໄປ         ສະນ ັໍ້ນ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ຢຳກ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ໄປ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ໃນ ມ ໍ້ ທີື່  ປະຊຳຊນົ ຖ  ສິນ ອດົ ອຳຫຳນ         ແລໍ້ວ 

ຈ ົື່ງ ອື່ຳນໜງັສ  ມ ໍ້ວນ ທີື່  ທື່ຳນ ໄດໍ້ ຂຽນ ຕຳມ ຄ  ຳ ບອກ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ປະຊຳຊນົ ຟງັ         ຮື່ວມ ທງັ ປະ-

ຊຳຊນົ ທີື່  ມຳ ຈຳກ ຫວົ ເມ  ອງ ຕື່ຳງ ໆ         ດໍ້ວຍ         ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຍນິ ທກຸ ສິື່ ງ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ 

ຊງົ ບອກ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ.         

7ແລໍ້ວ ພວກ ເຂົຳ ອຳດ ຈະ ອໍ້ອນວອນ ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ຫລີກ ໜີ ຈຳກ 

ທຳງ ຊ ົື່ວ ກ  ໄດໍ້         ເພຳະວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ຂ ົື່ມຂ ື່ ປະຊຳຊນົ ນີໍ້ ດໍ້ວຍ ພຣະພິໂລດ ຢື່ຳງ ຮນຸ ແຮງ.”          
8ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ບາຣຸກ ຈ ື່ງ ເຮັດ ຕຳມ ເຢເຣມີຢາ ບອກ         ຄ  ລຳວ ໄດໍ້ ອື່ຳນ ພຣະຄ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ໃນ ພຣະວຫິຳນ ຢື່ຳງ ຖ ກຕໍ້ອງ.         

9ໃນ ເດ ອນ ທີ ເກົໍ້ຳ ຂອງ ປີ ທີ ຫໍ້ຳ         ແຫື່ງ ລຳຊະກຳນ ເຢໂຮຢາກີມ ກະ-
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ສດັ ຢ ດາ          ຜ ໍ້ ເປັນ ລຳຊະ ໂອລດົ ຂອງ ໂຢສີຢາ                   ປະຊຳຊນົ ທງັ ປວງ ໄດໍ້ ຢ ື່ ໃນ ນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ          

ແລະ ທີື່  ມຳ ຈຳກ ຫວົ ເມ  ອງ ຕື່ຳງ ໆ         ໃນ ປະເທດ ຢ ດາ          ໄດໍ້ ຈດັ ພິທີ ຖ  ສິນ ອດົ ອຳຫຳນ ຂ ໍ້ນ ຕ ື່  ພຣະພກັ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ.         

10ຂະນະ ນ ັໍ້ນ         ຢ ື່ ທີື່  ພະ ລຳຊະ ສ  ຳນກັ ຊ ັໍ້ນ ເທິງ ທຳງ ເຂົໍ້ຳ ປະຕ  ໃຫຍື່ ຂອງ ພຣະວຫິຳນ         

ໃນ ຫໍ້ອງ ຂອງ ເກມາຣີຢາ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຊາຟານ          ຜ ໍ້ ເປັນ ລຳຊະ ເລຂຳ         ບາຣຸກ ໄດໍ້ ອື່ຳນ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ 

ຂອງ ເຢເຣມີຢາ ໃນ ໜງັສ  ມ ໍ້ວນ         ໃຫໍ້ ປະຊຳຊນົ ຟງັ.          

ບາຣຸກອູ່ານໜັງສືມ້ວນໃຫ້ຂ້າລາຊະການຟັງ 
11ເມ  ື່ອ ມີກາຢາ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເກມາຣີຢາ          ຜ ໍ້ ເປັນ ຫລຳນ ຊຳຍ ຂອງ ຊາຟານ          ໄດໍ້ ຟງັ ບາຣຸກ 

ອື່ຳນ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໃນ ໜງັສ  ມ ໍ້ວນ ແລໍ້ວ         ລຳວ ກ  ໄປ ຍງັ ພະລຳຊະວງັ ທີື່  ຫໍ້ອງ ຂອງ 

ລຳຊະ ເລຂຳ.         

12ແລະ ມີ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຫລຳຍ ຄນົ ນ ັື່ງ ປະຊຸມ ຢ ື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ         ຄ          ເອລຊີາມາ          ຜ ໍ້ ເປັນ ລຳຊະ 

ເລຂຳ         ເດລາຢາ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຊມາຢາ          ເອນນາທານ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອັກໂບ          ເກມາຣີຢາ ຊາ-
ຟານ          ເຊເດກີຢາ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຮານານຢີາ          ແລະ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຄນົ ອ ື່ ນ ໆ         ອີກ ຫລຳຍ ຄນົ.         

13ມີກາຢາ 

ຈ ື່ງ ເລົື່ ຳ ເລ ື່ ອງ ທີື່  ຕນົ ໄດໍ້ ຍນິ ມຳ ທງັ ໝດົ ໃຫໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຟງັ.         

14ແລໍ້ວ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ໄດໍ້ ໃຊໍ້ ເຢຮ ດີ 

ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເນທານີອາ ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຂອງ ເຊເລມີຢາ          ລ ກ ຊຳຍ ກ ຊີ          ໄປ ບອກ ໃຫໍ້ ບາຣຸກ ນ  ຳ ເອົຳ 

ໜງັສ  ມ ໍ້ວນ ທີື່  ລຳວ ອື່ຳນ ໃຫໍ້ ປະຊຳຊນົ ຟງັ ນ ັໍ້ນ ມຳ         ບາຣຸກ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ຖ  ໜງັສ  ມ ໍ້ວນ ມຳ ຫຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ.         

15ພວກ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ກບັ ບາຣຸກ ວື່ຳ,         “ເຊນີ ນ ັື່ງ ລງົ         ແລະ ອື່ຳນໜງັສ  ມ ໍ້ວນ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ພວກ ເຮົຳ ຟງັ 

ເບິື່ ງ ດ”ຸ         ບາຣຸກ ຈ ື່ງ ອື່ຳນ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ຟງັ.         

16ຫລງັ ຈຳກ ອື່ຳນ ຈບົ ແລໍ້ວ         ພວກ ເພິື່ ນ ກ  ຫລຽວ ເບິື່ ງ ໜໍ້ຳ 

ກນັ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຢໍ້ຳນ         ແລະ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ບາຣຸກ ວື່ຳ,         “ພວກ ເຮົຳ ຕໍ້ອງ ລຳຍ ງຳນ ເລ ື່ ອງ ນີໍ້ ໃຫໍ້ ກະສດັ ຊງົ 

ຊຳບ.”         

17ຕ ື່  ມຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ໄດໍ້ ຖຳມ ບາຣຸກ ວື່ຳ,         “ບດັ ນີໍ້         ຈ ົື່ງ ບອກ ພວກ ເຮົຳ ວື່ຳ         ເຈົໍ້ຳ ຂຽນ ຖໍ້ອຍ 

ຄ  ຳ ທງັ ໝດົ ນີໍ້ ໄດໍ້ ຢື່ຳງໃດ?         ຂຽນ ຕຳມ ຄ  ຳ ບອກ ຂອງ ເຢເຣມີຢາ ບ ?”         

18ບາຣຸກ ໄດໍ້ ຕອບ ວື່ຳ,         “ເຢ-
ເຣມີຢາ ໄດໍ້ ບອກ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ແກື່ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈ ື່ງ ບນັທ ກ ໄວໍ້ ໃນ ເຈ ໍ້ຍ ມ ໍ້ວນ ດໍ້ວຍ ນ  ໍ້ຳ ມ ກ.”         

19ແລໍ້ວ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ໄດໍ້ ບອກ ບາຣຸກ ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ ກບັ ເຢເຣມຢີາ ຕໍ້ອງ ໄປ ລີໍ້ ຢ ື່ ສຳກື່ອນ         ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ໃຜ ຮ ໍ້ ວື່ຳ 

ພວກ ເຈົໍ້ຳ ລີໍ້ ຢ ື່ ທີື່  ໃດ?”          

ພະລາຊາເຜົາໜັງສືມ້ວນ 
20ພວກ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ໄດໍ້ ມ ໍ້ຽນ ໜງັສ  ມ ໍ້ວນ ນ ັໍ້ນ ໄວໍ້ ໃນ ຫໍ້ອງ ຂອງ ເອລີຊາມາ ຜ ໍ້ ເປັນ ລຳຊະ ເລຂຳ         ແລໍ້ວ 

ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ພະ ລຳຊະ ສ  ຳນກັ         ເພ ື່ ອ ກຳບ ທ ນ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ທງັ ໝດົ ນ ັໍ້ນ ຕ ື່  ພະ ລຳຊຳ.         

21ຕ ື່  ມຳ         

ພະ ລຳຊຳ ໄດໍ້ ຊງົ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ເຢຮ ດີ ໄປ ເອົຳ ໜງັສ  ມ ໍ້ວນ ນ ັໍ້ນ ມຳ         ລຳວ ຈ ື່ງ ໄປ ເອົຳ ມຳ ຈຳກ ຫໍ້ອງ ຂອງ ເອລີ-
ຊາມາ          ແລໍ້ວ ໄດໍ້ ອື່ຳນ ຖວຳຍ ພະ ລຳຊຳ ກບັ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ທງັ ໝດົ ທີື່  ຢ ນ ຢ ື່ ຂໍ້ຳງ ໆ.         

22ເວລຳ ນ ັໍ້ນ ເປັນ 

ລະດ  ໜຳວ         ພະ ລຳຊຳ ໄດໍ້ ຊງົ ນ ັື່ງ ຝີງ ໄຟ ຢ ື່ ໃນ ພະລຳຊະວງັ ສ  ຳລບັ ລະດ  ໜຳວ.         

23ເມ  ື່ອ ເຢຮ ດີ ອື່ຳນ 

ສດຸ ສຳມ ສີື່  ຕອນ         ພະ ລຳຊຳ ກ  ຊງົ ເອົຳ ມດີ ນໍ້ອຍ ຕດັ ຕອນ ນ ັໍ້ນ ຖິໍ້ມ ໃສື່ ໄຟ         ຊງົ ເຮັດ ດ ັື່ງນີໍ້ ຈນົ ໜງັສ  ມ ໍ້ວນ 

ນ ັໍ້ນ         ຖ ກ ເຜົຳ ໄຟ ໝດົ.         

24ແຕື່ ບ ື່  ເຫັນ ພະ ລຳຊຳ ກບັ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ຢໍ້ຳນ         ຫລ  ສະແດງ ອຳກຳນ ເສຍ ໃຈ 

ຢື່ຳງໃດ ເລີຍ.         

25ເຖງິ ແມ ື່ນ ວື່ຳ ເອນນາທານ          ເດລາຢາ          ແລະ ເກມາຣີຢາ ໄດໍ້ ທ ນ ຂ  ບ ື່  ໃຫໍ້ ພະ ລຳຊຳ 

ເຜົຳ ໜງັສ  ມ ໍ້ວນ.         

26ແຕື່ ຊງົ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ຊຳຍ ເຢຣາເມເອນ          ພໍ້ອມ ດໍ້ວຍ ເສຣາຢາ ລ ກ ຊຳຍ ອັດຊະຣີ-
ເອນ          ແລະ ເຊເລມີຢາ ລ ກ ຊຳຍ ອັບເດເອນ          ໄປ ຈບັ ເຢເຣມີຢາ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ກບັ ບາຣຸກ ສະ-
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ໝຽນ ຂອງ ເພິື່ ນ         ແຕື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ເຊ ື່ ອງ ຄນົ ທງັ ສອງ ນີໍ້ ໄວໍ້.          

ເຢເຣມີຢາຂຽນໜັງສືມ້ວນອີກ 
27-28ຫລງັ ຈຳກ ພະ ລຳຊຳ ຊງົ ເຜົຳ ໜງັສ  ມ ໍ້ວນ         ທີື່  ບາຣຸກ ໄດໍ້ ຂຽນ ຕຳມ ຄ  ຳ ບອກ ຂອງ ເຢເຣມີຢາ 

ແລໍ້ວ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກ  ຊງົ ບອກ ໃຫໍ້ ເຢເຣມີຢາ ຂຽນ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ທງັ ໝດົ ທີື່  ມີ ຢ ື່ ໃນ ໜງັສ  ມ ໍ້ວນ ສະບບັ 

ກື່ອນ ນ ັໍ້ນ ໄວໍ້ ອີກ.         

29ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ໃຫໍ້ ເຢເຣມີຢາ ບອກ ກະສດັ ເຢໂຮຢາກີມ ວື່ຳ,         “ພະ ອງົ ໄດໍ້ 

ເຜົຳ ໜງັສ  ມ ໍ້ວນ         ແລະ ໄດໍ້ ຖຳມ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ວື່ຳ         ເປັນ ຫຍງັ ຈ ື່ງ ຂຽນ ຄ  ຳ ວື່ຳ ກະສດັ ບາບໂີລນ ຈະ ມຳ ທ  ຳ-

ລຳຍ ປະເທດ ນີໍ້ ຢື່ຳງ ແນື່ນອນ         ແລະ ຈະ ຂໍ້ຳ ມະນດຸ ກບັ ສດັ ໃນ ປະເທດ ນີໍ້ ເສຍ.         

30ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ແຫລະ         

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈ ື່ງ ບອກ ພະ ອງົ ວື່ຳ         ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ພະ ອງົ ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ ເປັນ ກະສດັ ອີກ         ເຂົຳ ຈະ ເອົຳ 

ສບົ ຂອງ ພະ ອງົ ຕຳກແດດ ໄວໍ້ ໃນ ກຳງເວັນ         ແລະ ຕຳກ ນ  ໍ້ຳໝອກ ໃນ ຕອນ ກຳງຄ ນ.         

31ຍໍ້ອນ ກຳນ 

ກະທ  ຳ ຂອງ ພະ ອງົ ນ ັໍ້ນ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ລງົໂທດ ພະ ອງົ ກບັ ເຊ ໍ້ອສຳຍ         ແລະ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ 

ຂອງ ພະ ອງົ         ພະ ອງົ ກບັ ຊຳວ ເຢຣ ຊາເລັມ          ແລະ ຊຳວ ຢ ດາ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຊ ື່ ອ ຟງັ ຄ  ຳເຕ ອນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ          ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈ ື່ງ ຈະ ນ  ຳ ໄພພິບດັ ມຳ ຍງັ ພະ ອງົ         ກບັ ປະຊຳຊນົ ທງັ ໝດົ ຕຳມ ທີື່  

ໄດໍ້ ຂ ື່ ໄວໍ້.”         

32ຕ ື່  ມຳ ເຢເຣມີຢາ ໄດໍ້ ເອົຳ ເຈ ໍ້ຍ ອີກ ມ ໍ້ວນ ໜ ື່ ງ ມອບ ໃຫໍ້ ບາຣຸກ ສະໝຽນ ຂອງ ຕນົ         ບາຣຸກ 

ຈ ື່ງ ຂຽນ ຕຳມ ຄ  ຳ ບອກ ຂອງ ເຢເຣມີຢາ ລງົ ໃສື່ ເຈ ໍ້ຍ ມ ໍ້ວນ ນ ັໍ້ນ         ລຳວ ໄດໍ້ ຂຽນ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ທີື່  ມີ ຢ ື່ ໃນ ໜງັສ  

ມ ໍ້ວນ ສະບບັ ທີື່  ກະສດັ ເຢໂຮຢາກີມ ເຜົຳ ໄຟ ນ ັໍ້ນ ທງັ ໝດົ         ແລະ ເຢເຣມີຢາ ໄດໍ້ ເພີື່ ມ ຕ ື່ ມ ຫລຳຍ ຄ  ຳ ທີື່  ຄ  

ກນັ ລງົ ດໍ້ວຍ.          
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ກະສັດເຊເດກີຢາຂໍຮ້ອງເຢເຣມີຢາ 

1ເນບ ກາດເນັດຊາ ກະສດັ ບາບີໂລນ          ໄດໍ້ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ເຊເດກີຢາ ພະ ລຳຊະ ໂອລດົ ຂອງ ໂຢສີຢາ 

ເປັນ ກະສດັ ຢ ດາ          ແທນ ເຢໂຮຢາກິນ ພະ ລຳຊະ ໂອລດົ ຂອງ ເຢໂຮຢາກີມ.         

2ແຕື່ ເຊເດກີຢາ ເອງ         

ພໍ້ອມ ທງັ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ຂອງ ເພິື່ ນ ແລະ ປະຊຳຊນົ ທງັຫລຳຍ         ບ ື່  ໄດໍ້ ເຊ ື່ ອ ຟງັ ພຣະຄ  ຳ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ ຊງົ ບອກ ໃຫໍ້ ເຢເຣມີຢາ ເວົໍ້ຳ.          

3ກະສດັ ເຊເດກຢີາ ຊງົ ໃຊໍ້ ເຢຮ ການ          ລ ກ ຊຳຍ ເຊເລມີຢາ          ກບັ ປະໂລຫິດ ເຊຟານີຢາ          ລ ກ 

ຊຳຍ ຂອງ ມາອາເສຢາ ໄປ ຫຳ ເຢເຣມີຢາ          ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ເຢເຣມີຢາ ວື່ຳ,         “ຂ  ໃຫໍ້ ອໍ້ອນວອນ ຕ ື່  

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ສ  ຳລບັ ເຮົຳ ແດື່”         ເຢເຣມີຢາ ຍງັ ບ ື່  ຖ ກ ຄມຸ ຂງັ.         

4ເພິື່ ນ ຍງັ ໄປ ຫຳ ມຳສ ື່ 

ກບັ ປະຊຳຊນົ ໄດໍ້ ຢື່ຳງ ເສລີ.         

5ໃນ ລະຫວື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ກອງທບັ ຂອງ ກະສດັ ຟາຣາໂອ ໄດໍ້ ເຄ ື່ ອນ ອອກ ຈຳກ 

ເອຢິບ          ເມ  ື່ອ ຊຳວ ບາບີໂລນ ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ກ  ຳລງັ ໂຈມ ຕ ີນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ ຢ ື່ ໄດໍ້ ຮ ໍ້ ຂື່ຳວ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ກ  

ຖອຍ ທບັ ອອກ ຈຳກ ນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ ໄປ.         

6ຕ ື່  ມຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ອິສຣາເອນ          ຊງົ ກື່ຳວ 

ຕ ື່  ເຢເຣມີຢາ ວື່ຳ,         

7“ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ບອກ ກະສດັ ຢ ດາ ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ໃຊໍ້ ເຈົໍ້ຳ ມຳ ປ ກສຳ ກບັ ເຮົຳ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ         ກອງທບັ 

ຂອງ ກະສດັ ຟາຣາໂອ ທີື່  ເຄ ື່ ອນ ອອກ ມຳ ຊື່ອຍ ເຈົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ         ກ  ຳລງັ ຈະ ກບັ ຄ ນ ເອຢິບ          ບໍ້ຳນ ເມ  ອງ ຂອງ 

ຕນົ.         

8ແລໍ້ວ ຊຳວ ບາບີໂລນ ຈະ ກບັ ມຳ ໂຈມ ຕ ີເມ  ອງ ນີໍ້         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຍ ດ ເອົຳ ເມ  ອງ         ແລະ ເຜົຳ ຖິໍ້ມ 

ເສຍ.         

9ເຮົຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເຕ ອນ ເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         ຢື່ຳ ຫລອກ ລວງ ຕນົ ເອງ         ໂດຍ ຄິດ ວື່ຳ ຊຳວ ບາບີໂລນ 
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ຈະ ບ ື່  ກບັ ມຳ         ເພຳະວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ ກບັ ມຳ ອີກ.         

10ເຖງິ ແມ ື່ນ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ກອງທບັ ທງັ 

ໝດົ ຂອງ ບາບີໂລນ ທີື່  ກ  ຳລງັ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກບັ ເຈົໍ້ຳ ພື່ຳຍ ແພໍ້ ໄປ         ຈນົ ຍງັ ເຫລ ອ ແຕື່ ຄນົ ທີື່  ບຳດເຈບັ ນອນ ຢ ື່ ໃນ 

ຕ ບ ຜໍ້ຳ ເຕັນ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ         ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ກ  ຈະ ລກຸຂ ໍ້ນ ຕ ື່ ສ ໍ້ ເຜົຳ ເມ  ອງ ນີໍ້ ຖິໍ້ມ.”          

ເຢເຣມີຢາຖືກຄຸມຂັງ 
11ກອງທບັ ບາບີໂລນ          ໄດໍ້ ຖອຍ ອອກ ຈຳກ ນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ ໄປ         ເພຳະວື່ຳ ກອງທບັ ຂອງ 

ກະສດັ ຟາຣາໂອ ໄດໍ້ ເຄ ື່ ອນ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃກໍ້.         

12ຂະນະ ນ ັໍ້ນ         ເຢເຣມີຢາ ພວມ ອອກ ຈຳກ ນະຄອນ ເຢຣ -
ຊາເລັມ          ມຸ ື່ງ ໜໍ້ຳ ໄປ ຍງັ ດນິແດນ ເບັນຢາມິນ          ເພ ື່ ອ ຮບັ ເອົຳ ສື່ວນ ແບື່ງ ຂອງ ຕນົ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ປະຊຳຊນົ.         

13ເມ  ື່ອ ເພິື່ ນ ມຳ ເຖງິ ປະຕ  ເບັນຢາມິນ          ກ  ມີ ທະຫຳນ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຊ ື່  ອີຣີຢາ          ລ ກ ຊຳຍ ເຊເລມີຢາ          ຜ ໍ້ ເປັນ 

ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຮານານີຢາ          ໄດໍ້ ຈບັ ເຢເຣມີຢາ          ແລະ ເວົໍ້ຳ ຂ ື່ ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ ກ  ຳລງັ ໜີ ໄປ ຫຳ ຊຳວ ບາບີ-
ໂລນ ແມ ື່ນ ບ ?”         

14ເຢເຣມີຢາ ໄດໍ້ ຕອບ ວື່ຳ,         “ບ ື່  ແມ ື່ນ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ໜີ ໄປ ຫຳ ຊຳວ ບາບີໂລນ”         

ແຕື່ ອີຣີຢາ ບ ື່  ເຊ ື່ ອ ລຳວ         ຈ ື່ງ ຈບັ ເຢເຣມຢີາ ນ  ຳໄປ ຫຳ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ກ  ຄຽດ ແຄໍ້ນ         ແລະ 

ຂໍ້ຽນ ຕ ີເຢເຣມີຢາ.         

15ແລໍ້ວ ຈບັ ຂງັ ໄວໍ້ ໃນ ເຮ ອນ ຂອງ ໂຢນາທານ ຜ ໍ້ ເປັນ ລຳຊະ ເລຂຳ         (ເຮ ອນ ຫລງັ 

ນີໍ້ ໄດໍ້ ປື່ຽນ ໃຫໍ້ ເປັນ ຄກຸ).          
16ເຢເຣມີຢາ ຖ ກ ເຂົຳ ຂງັ ໄວໍ້ ໃນ ຫໍ້ອງ ໃຕໍ້ ດນິ         ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ຢ ື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ເປັນ ເວລຳ ເຫິງ ນຳນ.         

17ກະສດັ ເຊ-
ເດກີຢາ ໄດໍ້ ໃຊໍ້ ໃຫໍ້ ຄນົ ໄປ ນ  ຳ ເອົຳ ເຢເຣມີຢາ          ແລໍ້ວ ຊງົ ຖຳມ ເພິື່ ນ ເປັນຄວຳມ ລບັ ທີື່  ພະລຳຊະວງັ ວື່ຳ,         

“ມີ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ຫຍງັ ແດື່ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ບອກ?”         ເຢເຣມີຢາ ໄດໍ້ ທ ນ ຕອບ ວື່ຳ,         “ມີ ຢ ື່         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ”         

ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ທ ນ ຕ ື່  ໄປ ວື່ຳ,         “ເຂົຳ ຈະ ມອບ ພະ ອງົ ໄວໍ້ ໃນ ກ  ຳມ   ຂອງ ກະສດັ ບາບີໂລນ.”         

18ແລໍ້ວ ທ ນ ຖຳມ 

ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ເຮັດ ຜິດ ຫຍງັ ແດື່ ຕ ື່ ສ ໍ້ ພະ ອງົ         ຕ ື່ ສ ໍ້ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ຂອງ ພະ ອງົ         ຫລ  ຕ ື່ ສ ໍ້ ປະຊຳຊນົ ນີໍ້         

ພະ ອງົ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ຈບັ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຂງັ ໄວໍ້ ໃນ ຄກຸ?         

19ພວກ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ທີື່  ໄດໍ້ ບອກ ພະ ອງົ ວື່ຳ         ກະສດັ 

ບາບີໂລນ ຈະ ບ ື່  ມຳ ໂຈມ ຕ ີພະ ອງົ         ຫລ  ໂຈມ ຕ ີປະເທດ ນີໍ້         ດຽວນີໍ້ ພວກ ເຂົຳ ຢ ື່ ໃສ?         

20ຂໍ້ຳ ແດື່ ພະ ລຳ-

ຊຳ         ບດັ ນີໍ້ ຂ  ພະ ອງົ ຊງົ ຟງັ         ແລະ ເຮັດ ຕຳມ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ທ ນ ນີໍ້ ທໍ້ອນ         ຄ  ຢື່ຳ ສ ົື່ງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຄ ນ ໄປ ເຮ ອນ ຂອງ 

ໂຢນາທານ          ຜ ໍ້ ເປັນ ລຳຊະ ເລຂຳ ຂອງ ພະ ອງົ         ຖໍ້ຳ ຊງົ ສ ົື່ງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ກບັ ຄ ນ ໄປ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ກ  ຈະ ຕໍ້ອງ 

ຕຳຍ ຢ ື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ແນື່ນອນ.”         

21ດໍ້ວຍ ເຫດ ນີໍ້         ກະສດັ ເຊເດກີຢາ ຈ ື່ງ ມີ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ກກັ ຂງັ ເຢເຣມຢີາ ໄວໍ້ ໃນ 

ກຳງເດີື່ ນ ພະລຳຊະວງັ         ຢ ື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ         ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ຮບັ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ມ ໍ້ ລະ ກໍ້ອນ ຈຳກ ຜ ໍ້ ເຮັດ ເຂົໍ້ຳຈີື່         ໄດໍ້ ຮບັ ທກຸ ມ ໍ້ ຈນົ 

ວື່ຳ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ໃນ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ໝດົ ໄປ         ເຢເຣມຢີາ ໄດໍ້ ຢ ື່ ໃນ ເດີື່ ນ ພະລຳຊະວງັ ໄປ ຢື່ຳງ ນີໍ້ ແຫລະ.          

ບົດທີ 38 
ເຢເຣມີຢາຖືກຂັງໄວ້ໃນບໍ່ນຳສ້າງ 

1ເຊຟາຕີຢາ ລ ກ ຊຳຍ ມັດຕານ          ເກດາລຢີາ ລ ກ ຊຳຍ ປັດຊ           ຢ ການ ລ ກ ຊຳຍ ເຊເລມີຢາ          ແລະ 

ປັດຊ  ລ ກ ຊຳຍ ມັນກຢີາ          ໄດໍ້ ຍນິ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ທີື່  ເຢເຣມີຢາ ບອກ ປະຊຳຊນົ ຄ .         

2ເຢເຣມີຢາ ໄດໍ້ ບອກ 

ວື່ຳ,         “ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ:         ຜ ໍ້ ໃດ ຢ ື່ ໃນ ເມ  ອງ ຈະ ຕໍ້ອງ ຕຳຍ ຍໍ້ອນ ເສິກ ສງົຄຳມ         ຫລ  ຍໍ້ອນ 

ກຳນ ອ ດ ຢຳກ         ແລະ ໂລກໄພໄຂໍ້ເຈບັ         ແຕື່ ຖໍ້ຳ ຜ ໍ້ ໃດ ອອກ ໄປ ຍອມ ຈ  ຳນນົ ຕ ື່  ຊຳວ ບາບີໂລນ ຈະ ບ ື່  ຖ ກ 

ຂໍ້ຳ         ລຳວ ຈະ ພົໍ້ນ ໄພ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່ ໄດໍ້.”         

3ເຢເຣມີຢາ ໄດໍ້ ບອກ ພວກ ເຂົຳ ດໍ້ວຍ ວື່ຳ,         “ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ 
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ກື່ຳວ ວື່ຳ         ເຮົຳ ຈະ ມອບ ເມ  ອງ ນີໍ້ ໃຫໍ້ ກອງທບັ ຂອງ ກະສດັ ບາບີໂລນ ຍ ດ ໄວໍ້.”         

4ຂະນະ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ 

ນຳຍ ໄດໍ້ ທ ນ ກະສດັ ວື່ຳ,         “ຄນົ ຜ ໍ້ ນີໍ້ ຈະ ຕໍ້ອງ ຖ ກ ໂທດ ເຖງິ ຕຳຍ         ເພຳະວື່ຳ ລຳວ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ທະຫຳນ ໃນ 

ເມ  ອງ ນີໍ້ ເສຍ ກ  ຳລງັ ໃຈ         ແລະ ລຳວ ຈະ ເຮັດ ຢື່ຳງ ດຽວ ກນັ ນີໍ້ ອີກ ຕ ື່  ທກຸ ຄນົ ທີື່  ເຫລ ອ ຢ ື່ ໃນ ເມ  ອງ ນີໍ້         ຄນົ ຜ ໍ້ 

ນີໍ້ ບ ື່  ໄດໍ້ ຄິດ ຫຳ ທຳງ ຊື່ອຍ ເຫລ ອ ປະຊຳຊນົ         ມີ ແຕື່ ຫຳ ຄວຳມທກຸ ຍຳກ ລ  ຳບຳກ ມຳ ໃສື່ ພວກ ເຂົຳ.”         

5ແລໍ້ວ ກະສດັ ເຊເດກີຢາ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ແມ ື່ນ ແລໍ້ວ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຢຳກ ຈະ ເຮັດ ຫຍງັ ກບັ ລຳວ ກ  ໄດໍ້         ເຮົຳ 

ຈະ ຫໍ້ຳມ ບ ື່  ໄດໍ້ ດອກ.”         

6ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຈ ື່ງ ຈບັ ເຢເຣມີຢາ ຜ ກ ເຊ ອກ ຢື່ອນ ລງົ ສໍ້ຳງ ຂີໍ້ຕມົ ຂອງ 

ເຈົໍ້ຳ ຊຳຍ ມັນກີຢາ ທີື່  ເດີື່ ນ ພະລຳຊະວງັ         ເຢເຣມີຢາ ຈ ື່ງ ຫລ ົື່ມ ຢ ື່ ໃນ ຕມົ ນ ັໍ້ນ.          
7-8ເມ  ື່ອ ເອເບັດ-ເມເລັກ ຊຳວ ເອທີໂອເປຍ          ທີື່  ເຮັດ ວຽກ ຢ ື່ ໃນ ພະລຳຊະວງັ         ໄດໍ້ ຍນິ ຂື່ຳວ ວື່ຳ 

ພວກ ເຂົຳ ຈບັ ເຢເຣມີຢາ ຢື່ອນ ລງົ ໃນ ສໍ້ຳງ         ລຳວ ກ  ອອກ ຈຳກ ພະລຳຊະວງັ ໄປ ທ ນ ພະ ລຳຊຳ ທີື່  ປະຕ  

ເບັນຢາມິນ ວື່ຳ,         

9“ຂໍ້ຳ ແດື່ ພະ ລຳຊຳ         ຄນົ ພວກ ນີໍ້ ໄດໍ້ ເຮັດ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ຕ ື່  ເຢເຣມີຢາ          ຄ  ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຈບັ 

ເພິື່ ນ ຂງັ ໄວໍ້ ໃນ ສໍ້ຳງ         ເພິື່ ນ ຈະ ຕໍ້ອງ ອ ດ ຢຳກ ຕຳຍ ຢ ື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ         ເພຳະວື່ຳ ໃນ ເມ  ອງ ນີໍ້ ບ ື່  ມີ ອຳຫຳນ ເຫລ ອ ຢ ື່ 

ອີກ ເລີຍ.”         

10ເມ  ື່ອ ພະ ລຳຊຳ ຊງົ ຊຳບ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ກ  ຊງົ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ເອເບັດ-ເມເລັກ ນ  ຳ ເອົຳ ສຳມ ສິບ ຄນົ ຈຳກ 

ທີື່  ນ ັໍ້ນ         ໄປ ດ ງ ເຢເຣມີຢາ ຂ ໍ້ນ ມຳ ຈຳກ ສໍ້ຳງ ກື່ອນ ທີື່  ເພິື່ ນ ຈະ ຕຳຍ.         

11ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ເອເບັດ-ເມເລັກ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ 

ພຳ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ໄປ ຍງັ ຫໍ້ອງ ເກບັ ເຄ ື່ ອງ ທີື່  ພະລຳຊະວງັ         ເພ ື່ ອ ເອົຳ ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ ທີື່  ຂຳດ ແລະ ເກົື່ ຳ ແລໍ້ວ 

ຢື່ອນ ລງົ ໃຫໍ້ ເຢເຣມີຢາ.         

12ແລະ ເອເບັດ-ເມເລັກ ບອກ ເພິື່ ນ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ເອົຳ ຜໍ້ຳ ຂຳດ ນີໍ້ ຮອງ ຂີໍ້ແຮໍ້ 

ຂອງ ທື່ຳນ         ເພ ື່ ອ ບ ື່  ໃຫໍ້ ເຊ ອກ ຂຳດ”         ເຢເຣມີຢາ ກ  ໄດໍ້ ເຮັດ ຕຳມ.         

13ແລໍ້ວ ພວກ ເຂົຳ ກ  ໄດໍ້ ດ ງເຊ ອກ 

ເອົຳ ເພິື່ ນ ຂ ໍ້ນ ມຳ ຈຳກ ສໍ້ຳງ         ແລະ ໃຫໍ້ ຢ ື່ ໃນ ເດີື່ ນ ພະລຳຊະວງັ ນ ັໍ້ນ ຕ ື່  ໄປ.          

ກະສັດເຊເດກີຢາຂໍຄຳປຶກສາຈາກເຢເຣມີຢາ 
14ກະສດັ ເຊເດກີຢາ ໄດໍ້ ຊງົ ຮບັ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ເອົຳ ເຢເຣມີຢາ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ເຂົໍ້ຳ ເຝົໍ້ຳ ພະ ອງົ         ຢ ື່ ທີື່  

ທຳງ ເຂົໍ້ຳ ວຫິຳນ ປື່ອງ ທີ ສຳມ         ຊງົ ເວົໍ້ຳ ກບັ ເຢເຣມີຢາ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ຈະ ຖຳມ ເຈົໍ້ຳ ຈກັ ຂ ໍ້ ໜ ື່ ງ         ແລະ ບ ື່  ຢຳກ 

ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ປິດ ບງັ ສິື່ ງ ໃດ ໄວໍ້.”         

15ເຢເຣມີຢາ ໄດໍ້ ທ ນ ວື່ຳ,         “ຖໍ້ຳ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ທ ນ ຄວຳມ ຈງິ         ພະ ອງົ ກ  ຈະ ລງົ-

ໂທດ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເຖງິ ຕຳຍ         ແຕື່ ຖໍ້ຳ ຖວຳຍ ຄ  ຳ ປ ກສຳ         ພະ ອງົ ກ  ຈະ ບ ື່  ຮບັ ຟງັ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ.”         

16ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ກະ-

ສດັ ເຊເດກີຢາ ຈ ື່ງ ຊງົ ສນັຍຳ ຕ ື່  ເຢເຣມີຢາ ເປັນ ກຳນ ລບັ ວື່ຳ,         “ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຜ ໍ້ ຊງົ ປະທຳນ ຊວີດິ 

ໃຫໍ້ ເຮົຳ ຊງົ ພຣະຊນົ ຢ ື່ ສນັໃດ         ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ລງົໂທດ ເຈົໍ້ຳ ເຖງິ ຕຳຍ         ແລະ ຈະ ບ ື່  ມອບ ເຈົໍ້ຳ ໄວໍ້ ໃນ ກ  ຳມ   

ຂອງ ຄນົ ທີື່  ຢຳກ ຈະ ຂໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ສນັນ ັໍ້ນ.”          
17ແລໍ້ວ ເຢເຣມີຢາ ໄດໍ້ ທ ນ ກະສດັ ເຊເດກີຢາ ວື່ຳ,         “ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຜ ໍ້ ມີ ອ  ຳນຳດ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ຂອງ 

ອິສຣາເອນ ຊງົ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້         ຖໍ້ຳ ພະ ອງົ ຊງົ ຍອມ ແພໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຂອງ ກະສດັ ບາບີໂລນ          ຊວີດິ 

ຂອງ ພະ ອງົ ຈະ ຊງົ ປອດ ໄພ         ແລະ ເມ  ອງ ນີໍ້ ກ  ຈະ ບ ື່  ຖ ກ ເຜົຳ ພິນຳດ         ພະ ອງົ ກບັ ພະ ລຳຊະວງົ ຂອງ ພະ 

ອງົ ຈະ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່         ແຕື່ ຖໍ້ຳ ບ ື່  ຊງົ ຍອມ ແພໍ້         ເມ  ອງ ນີໍ້ ຈະ ຖ ກ ຊຳວ ບາບີໂລນ ຍ ດ ເອົຳ.         

18ພວກ ເຂົຳ ຈະ 

ເຜົຳ ມນັ ໃຫໍ້ ພິນຳດ         ສື່ວນ ພະ ອງົ ກ  ຈະ ໜີ ຈຳກ ເງ  ໍ້ອມມ   ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ໄປ ບ ື່  ໄດໍ້”.         

19ແຕື່ ກະສດັ ເຊເດ-
ກຢີາ ຊງົ ຕອບ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ຢໍ້ຳນ ຊຳວ ຢ ດາ ພວກ ທີື່  ລກັ ໜີ ໄປ ຫຳ ຊຳວ ບາບໂີລນ          ຄ  ພວກ ເຂົຳ ອຳດ 

ມອບ ເຮົຳ ໃຫໍ້ ແກື່ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ແລໍ້ວ ພວກ ເຂົຳ ກ  ຈະ ທ ລະມຳນ ເຮົຳ.”         

20ເຢເຣມີຢາ ໄດໍ້ ທ ນ ວື່ຳ,         

“ພະ ອງົ ຈະ ບ ື່  ຖ ກ ມອບ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ດອກ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຂ  ໃຫໍ້ ພະ ອງົ ຊງົ ເຊ ື່ ອ ຟງັ ພຣະດ  ຳລດັ ຂອງ ພຣະ-
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ຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຕຳມ ທີື່  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ທ ນ ພະ ອງົ ນ ັໍ້ນ         ແລໍ້ວ ທກຸ ໆ         ສິື່ ງ ກ  ຈະ ເປັນ ໄປ ດໍ້ວຍ ດ ີສ  ຳລບັ ພະ ອງົ         

ທງັ ຊວີດິ ຂອງ ພະ ອງົ ກ  ຈະ ປອດ ໄພ.         

21ແຕື່ ຖໍ້ຳ ບ ື່  ຍອມ ມອບ ຕວົ         ພະ ອງົ ຈະ ປະສບົ ຄວຳມ ລ  ຳບຳກ 

ຕຳມ ນມິດິ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ສະແດງ ຕ ື່  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ແລໍ້ວ.         

22ຄ  ຜ ໍ້ຍງິ ທງັ ປວງ ທີື່  ເຫລ ອ ຢ ື່ ໃນ ພະລຳ-

ຊະວງັ ຂອງ ກະສດັ ຢ ດາ          ຈະ ຖ ກ ນ  ຳ ອອກ ໄປ ມອບ ໃຫໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຂອງ ກະສດັ ບາບໂີລນ          ພວກ 

ຜ ໍ້ຍງິ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ຈະ ກື່ຳວ ໃນ ຂະນະ ທີື່  ໄປ ວື່ຳ,          

  ພະສະຫຳຍຜ ໍ້ສະໜິດຂອງກະສດັໄດໍ້ຫລອກລວງພະອງົ 

   ພວກເຂົຳໄດໍ້ບງັຄບັໃຫໍ້ພະອງົເຮັດຕຳມຄວຳມຄິດຂອງເຂົຳ 

  ແລະບດັນີໍ້ ພະອງົໄດໍ້ຕກົຢ ື່ໃນອນັຕະລຳຍແລໍ້ວ 

   ພະສະຫຳຍກ ຫລີກໜີຈຳກພະອງົໄປ.” 

23ຕ ື່  ມຳ ເຢເຣມຢີາ ໄດໍ້ ທ ນ ວື່ຳ,         “ພວກ ນຳງ ສະໜມົ         ພໍ້ອມ ດໍ້ວຍ ມະເຫສີ         ແລະ ລ ກ ທງັຫລຳຍ 

ຂອງ ພະ ອງົ ຈະ ຖ ກ ນ  ຳໄປ ມອບ ໃຫໍ້ ຊຳວ ບາບໂີລນ          ແລະ ພະ ອງົ ເອງ ກ  ຈະ ບ ື່  ລອດ ພົໍ້ນ ໄປ ຈຳກ ພວກ 

ເຂົຳ         ຈະ ຖ ກ ກະສດັ ບາບີໂລນ ຈບັ ໄດໍ້         ແລະ ເມ  ອງ ນີໍ້ ກ  ຈະ ຖ ກ ເຜົຳ ພິນຳດ.”          
24ກະສດັ ເຊເດກຢີາ ຊງົ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ໃດ ຮ ໍ້ຈກັ ເລ ື່ ອງ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ເວົໍ້ຳ ມຳ ນີໍ້         ຖໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ໃຫໍ້ ໃຜ ຮ ໍ້         

ຊວີດິ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ປອດ ໄພ.         

25ຖໍ້ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຮ ໍ້ ວື່ຳ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ພບົ ກບັ ເຈົໍ້ຳ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ມຳ ຖຳມ 

ເລ ື່ ອງ ທີື່  ເຮົຳ ເວົໍ້ຳ ກນັ ນ ັໍ້ນ         ຄ          ເຂົຳ ຈະ ສນັຍຳ ວື່ຳ ຊ ິບ ື່  ຂໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ         ຖໍ້ຳວື່ຳ ບອກ ເລ ື່ ອງ ທີື່  ເຮົຳ ເວົໍ້ຳ ກນັ ນ ັໍ້ນ ແກື່ 

ເຂົຳ.         

26ແຕື່ ຈ ົື່ງ ບອກ ວື່ຳ         ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຂ  ຮໍ້ອງ ບ ື່  ໃຫໍ້ ເຮົຳ ສ ົື່ງ ເຈົໍ້ຳ ກບັ ຄ ນ ໄປ ຕຳຍ ທີື່  ເຮ ອນ ຂອງ ໂຢນາ-
ທານ.”         

27ຕ ື່  ມຳ         ມີ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ໄດໍ້ ມຳ ຫຳ ເຢເຣມີຢາ          ແລະ ຖຳມ ເພິື່ ນ         ເພິື່ ນ ກ  ບອກ ພວກ ເຂົຳ 

ຕຳມ ທີື່  ພະ ລຳຊຳ ຊງົ ສ ັື່ງ         ແລໍ້ວ ພວກ ເຂົຳ ກ  ບ ື່  ຊກັ ຖຳມ ຫຍງັ ອີກ ຕ ື່  ໄປ         ເພຳະວື່ຳ ເລ ື່ ອງ ທີື່  ສນົທະນຳ 

ກນັ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ມີ ໃຜ ໄດໍ້ ຍນິ.          
28ເຢເຣມີຢາ ຖ ກ ຄວບ ຄມຸ ຢ ື່ ໃນ ເດີື່ ນ ພະລຳຊະວງັ         ຈນົ ຮອດ ມ ໍ້ ທີື່  ນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ ແຕກ.          

ບົດທີ 39 
ນະຄອນເຢຣ ຊາເລັມແຕກ 

1ເນບ ກາດເນັດຊາ          ກະສດັ ບຳ ບ ີໂລ ໄດໍ້ ຍກົ ທບັ ມຳຕ ີນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ          ໃນ ເດ ອນ ທີ ສິບ         ປີ 

ທີ ເກົໍ້ຳ         ແຫື່ງ ລຳຊະກຳນ ເຊເດກຢີາ          ກະສດັ ຢ ດາ.         

2ຕ ື່  ມຳ         ໃນ ວນັ ທີ ເກົໍ້ຳ ເດ ອນ ສີື່  ຂອງ ປີ ທີ ສິບ ເອັດ         

ແຫື່ງ ລຳຊະກຳນ ເຊເດກີຢາ          ນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ ກ  ແຕກ.         

3(ເມ  ື່ອ ເຂົຳ ຍ ດ ນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ 

ໄດໍ້ ແລໍ້ວ         ບນັດຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຊ ັໍ້ນ ຜ ໍ້ ໃຫຍື່ ຂອງ ກະສດັ ບາບີໂລນ          ຄ  ເນການ-ຊາເຣັດເຊ          ສຳກາ-
ເນໂບ          ສາເສກີມ          ແລະ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຄນົ ອ ື່ ນ ໆ         ອີກ         ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ຕ ັໍ້ງ ກອງ ບນັຊຳ ກຳນ ຢ ື່ ທີື່  ປະຕ  ໃຫຍື່ 

ທຳງ ເຂົໍ້ຳ ເມ  ອງ).         

4ເມ  ື່ອ ເຊເດກີຢາ ກະສດັ ຢ ດາ          ກບັ ທະຫຳນ ທງັ ໝດົ ຂອງ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ເຫັນ ເຫດ-

ກຳນ ດ ັື່ງນີໍ້         ກ  ພຳກນັ ໜີ ອອກ ຈຳກ ເມ  ອງ ໃນ ເວລຳ ກຳງຄ ນ ທຳງ ພະ ລຳຊະ ອຸ ທະຍຳນ         ຜື່ຳນ ໄປ ທຳງ 

ປະຕ  ລະຫວື່ຳງ ກ  ຳແພງ ທງັ ສອງ         ແລໍ້ວ ໄດໍ້ ມຸ ື່ງ ໜໍ້ຳ ໄປ ທຳງ ຮື່ອມ ພ  ຢໍແດນ.         

5ແຕື່ ກອງທບັ ຂອງ ບາ-
ບີໂລນ ໄດໍ້ ໄລື່ ຕດິຕຳມ ໄປ         ແລະ ໄດໍ້ ໄປ ທນັ ກະສດັ ເຊເດກີຢາ ຢ ື່ ໃນ ທົື່ງພຽງ ໃກໍ້ ເມ  ອງ ເຢຣິໂກ          ພວກ 

ເຂົຳ ໄດໍ້ ຈບັ ພະ ອງົ ໄວໍ້ ແລໍ້ວ ນ  ຳ ເອົຳ ໄປ ມອບ ໃຫໍ້ ກະສດັ ເນບ ກາດເນັດຊາ ທີື່  ເມ  ອງ ຣິບລາ ໃນ ດນິ-
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ແດນ ຮຳມາດ          ຢ ື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ກະສດັ ເນບ ກາດເນັດຊາ ໄດໍ້ ລງົໂທດ ພະ ອງົ.         

6ກະສດັ ບາບໂີລນ ໄດໍ້ ຕດັ-

ສິນ ປະຫຳນ ຊວີດິ ພວກ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຊເດກີຢາ          ຢ ື່ ທີື່  ເມ  ອງ ຣິບລາ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຕ ື່  ຕຳ ເຊເດກີຢາ ເອງ         

ແລະ ໄດໍ້ ຕດັສິນ ປະຫຳນ ຊວີດິ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຂອງ ຢ ດາ ດໍ້ວຍ.         

7ແລໍ້ວ ພະ ອງົ ຊງົ ຄວດັ ໜື່ວຍ ຕຳ 

ຂອງ ເຊເດກີຢາ ອອກ         ແລະ ເອົຳ ໂສໍ້ ຜ ກ ເພິື່ ນ ໄວໍ້         ເພ ື່ ອ ຈະ ນ  ຳໄປ ກງຸ ບາບີໂລນ         

8ທະຫຳນ ຊຳວ ບາ-
ບີໂລນ ໄດໍ້ ເຜົຳ ພະລຳຊະວງັ         ແລະ ບໍ້ຳນ ເຮ ອນ ຂອງ ປະຊຳຊນົ         ກບັ ໄດໍ້ ທ  ຳລຳຍ ກ  ຳແພງ ນະຄອນ 

ເຢຣ ຊາເລັມ ຖິໍ້ມ.         

9ແລໍ້ວ ເນບ ຊາຣາດານ ຜ ໍ້ ບນັຊຳ ກຳນ ທະຫຳນ ໄດໍ້ ຈບັ ປະຊຳຊນົ ທີື່  ເຫລ ອ ຢ ື່ ໃນ 

ເມ  ອງ         ຮື່ວມ ທງັ ຄນົ ທີື່  ໜີ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ມອບ ຕວົ ຕ ື່  ເພິື່ ນ ໄປ ເປັນ ຊະເລີຍ ທີື່  ບາບີໂລນ.         

10ເນບ ຊາຣາດານ 

ໄດໍ້ ປະ ແຕື່ ຄນົ ທກຸ ຍຳກ ບຳງ ຄນົ ທີື່  ບ ື່  ມີ ໄຮື່ນຳ ໄວໍ້ ໃນ ປະເທດ ຢ ດາ          ພໍ້ອມ ທງັ ໄດໍ້ ມອບ ສວນ ອະງ ຸື່ນ 

ແລະ ໄຮື່ນຳ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ດໍ້ວຍ.          

ເຢເຣມີຢາໄດ້ຮັບອິດສະຫລະພາບ 
11ຕ ື່  ມຳ         ເນບ ກາດເນັດຊາ ກະສດັ ບາບໂີລນ          ຊງົ ບອກ ເນບ ຊາຣາດານ ຜ ໍ້ ບນັຊຳ ກຳນ ທະຫຳນ 

ວື່ຳ,         

12“ຈ ົື່ງ ແຕື່ງ ຄນົ ໄປ ຮບັ ເອົຳ ເຢເຣມີຢາ ມຳ         ແລໍ້ວ ເບິື່ ງແຍງ ລຳວ ໃຫໍ້ ດ ີ        ຢື່ຳ ທ  ຳຮໍ້ຳຍ ລຳວ         ແຕື່ ຈ ົື່ງ 

ຊດົ ຊື່ອຍ ລຳວ ຕຳມ ທີື່  ລຳວ ຕໍ້ອງກຳນ.”         

13-14ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ເນບ ຊາຣາດານ ພໍ້ອມ ດໍ້ວຍ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຊ ັໍ້ນ ຜ ໍ້ 

ໃຫຍື່ ສອງ ຄນົ         ຄ  ເນບ ຊັດບານ          ແລະ ເນການ-ຊາເຣັດເຊ          ກບັ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຄນົ ອ ື່ ນ ໆ         ອີກ ຂອງ ກະ-

ສດັ ບາບີໂລນ          ຈ ື່ງ ໃຊໍ້ ຄນົ ໄປ ຮບັ ເອົຳ ເຢເຣມີຢາ ມຳ ຈຳກ ເດີື່ ນ ພະລຳຊະວງັ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ໄດໍ້ 

ມອບ ເຢເຣມີຢາ ໄວໍ້ ໃຕໍ້ ກຳນ ເບິື່ ງແຍງ ຂອງ ເກດາລຢີາ ລ ກ ຊຳຍ ອາຮີກາມ          ຫລຳນ ຊຳຍ ຂອງ ຊາ-
ຟານ          ໃຫໍ້ ນ  ຳພຳ ເຢເຣມີຢາ ໄປ ເຖງິ ບໍ້ຳນ ເຮ ອນ         ດໍ້ວຍ ເຫດ ນີໍ້         ເຢເຣມີຢາ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ຢ ື່ ນ  ຳ ປະຊຳຊນົ.          

ຊົງສັນຍາວູ່າຈະຊູ່ວຍເອເບັດ-ເມເລັກໃຫ້ພົ້ນ 
15ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ມຳ ຍງັ ເຢເຣມີຢາ          ຂະນະ ທີື່  ເພິື່ ນ ຖ ກ ຂງັ ຢ ື່ ໃນ ບ ລິເວນ ທະຫຳນ 

ຮກັສຳ ພະ ອງົ ວື່ຳ         

16“ຈ ົື່ງ ໄປ ບອກ ເອເບັດ-ເມເລັກ ຄນົ ເອທີໂອເປຍ ວື່ຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈອມ ໂຍ-

ທຳ         ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ເບິື່ ງ ແມ         ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ຂອງ ເຮົຳ ທີື່  ມີ ຢ ື່ ຕ ື່  ກງຸ ນີໍ້ 

ສ  ຳເລັດ ໃນ ທຳງ ຮໍ້ຳຍ         ບ ື່  ແມ ື່ນ ທຳງ ດ ີ         ແລະ ຈະ ສ  ຳເລັດ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         

17ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ 

ວື່ຳ         ແຕື່ ເຮົຳ ຈະ ຊື່ວຍ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ເຂົຳ ຈະ ບ ື່  ມອບ ເຈົໍ້ຳ ໄວໍ້ ໃນ ມ  ຂອງ ຄນົ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ຢໍ້ຳນ ກວົ         

18ເພຳະ ເຮົຳ ຈະ ຊື່ວຍ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ແນື່ນອນ         ແລະ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ບ ື່  ລ ົໍ້ມ ລງົ ດໍ້ວຍ ດຳບ         ແຕື່ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ມີ ຊວີດິ ເປັນ 

ບ  ຳເໜັດ ແຫື່ງ ກຳນ ສງົຄຳມ         ເພຳະ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ໄວໍ້ ວຳງໃຈ ໃນ ເຮົຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ”          

ບົດທີ 40 
ເຢເຣມີຢາຜ ້ປະກາດພຣະທຳທູ່າມກາງປະຊາຊົນຊຶ່ງເຫລືອຢ ູ່ໃນຢ ດາ 

1ພຣະທ  ຳ ຊ ື່ ງ ມຳ ຈຳກ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເຖງິ ເຢເຣມີຢາ          ຫລງັ ຈຳກ ທີື່  ເນບ ຊາຣາດານ ຜ ໍ້ ບນັຊຳ 

ກຳນ ທະຫຳນ ຮກັສຳ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ປື່ອຍ ເພິື່ ນ ໄປ ຈຳກ ຣາມາ.         ເມ  ື່ອ ລຳວ ຈບັ ເພິື່ ນ ໃສື່ ໂສໍ້ ມຳ ພໍ້ອມ ກບັ 

ບນັດຳ ຊະເລີຍ ຈຳກ ກງຸ ເຢຣ ຊາເລັມ ແລະ ຢ ດາ          ຜ ໍ້ ທີື່  ຖ ກ ກວຳດ ໄປ ເປັນ ຊະເລີຍ ຍງັ ບາບີໂລນ         

2ຜ ໍ້ 

ບນັຊຳ ກຳນ ທະຫຳນ ຮກັສຳ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ນ  ຳ ເຢເຣມຢີາ ມຳ ແລໍ້ວ ເວົໍ້ຳ ກບັ ເພິື່ ນ ວື່ຳ         “ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ ຊງົ ປະກຳດ ຄວຳມ ຮໍ້ຳຍ ນີໍ້ ຕ ື່  ສະຖຳນທີື່  ນີໍ້         

3ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເປັນ ໄປ         
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ແລະ ຊງົ ກະທ  ຳ ຕຳມ ທີື່  ພຣະອງົ ກື່ຳວ ໄວໍ້         ເພຳະ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ເຮັດ ບຳບ ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          

ແລະ ບ ື່  ເຊ ື່ ອ ຟງັ ພຣະສລຸະສຽງ ຂອງ ພຣະອງົ         ສິື່ ງ ນີໍ້ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ເປັນ ມຳ ເໜ ອ ທື່ຳນ         

4ເບິື່ ງ ແມ         ມ ໍ້ນີໍ້ ຂໍ້ຳພະ-

ເຈົໍ້ຳ ປື່ອຍ ທື່ຳນ ຈຳກ ໂສໍ້ ທີື່  ມ  ຂອງ ທື່ຳນ         ຖໍ້ຳ ທື່ຳນ ຍນິດ ີທີື່  ຈະ ມຳ ຍງັ ກງຸ ບາບີໂລນ ກບັ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ກ  

ຈ ົື່ງ ມຳ ເຖດີ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈະ ເບິື່ ງແຍງ ທື່ຳນ ໃຫໍ້ ດ ີ         ແຕື່ ຖໍ້ຳ ທື່ຳນ ບ ື່  ເຫັນ ພໍ້ອມ ທີື່  ຈະ ມຳ ຍງັ ກງຸ ບາບີໂລນ 

ກບັ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ກ  ຢື່ຳ ມຳ         ແຜື່ນດນິ ທງັ ໝດົ ນີໍ້ ຢ ື່ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ທື່ຳນ         ທື່ຳນ ຈະ ໄປ ທີື່  ໃດ ກ  ໄດໍ້ ຕຳມ ແຕື່ ທື່ຳນ 

ເຫັນ ດ ີເຫັນ ງຳມ ທີື່  ຈະ ໄປ”         

5ຂະນະ ເມ  ື່ອ ເພິື່ ນ ຍງັ ບ ື່  ໄປ ເທ ື່ ອ         ລຳວ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ກບັ ໄປ ຫຳ ເກ-
ດາລຢີາ ລ ກ ຊຳຍ ອາຮີກາມ          ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ຊາຟານ          ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ກະສດັ ແຫື່ງ ບາບີໂລນ ໄດໍ້ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ໃຫໍ້ 

ເປັນ ຜ ໍ້ ວື່ຳ ລຳຊະກຳນ ບນັດຳ ຫວົ ເມ  ອງ ຢ ດາ          ແລະ ຢ ື່ ກບັ ລຳວ ທື່ຳມກຳງ ປະຊຳຊນົ         ຫລ  ຈະ ໄປ ບື່ອນ 

ໃດ ທີື່  ທື່ຳນ ເຫັນ ດ ີຈະ ໄປ ກ  ໄດໍ້”         ຜ ໍ້ ບນັຊຳ ກຳນ ທະຫຳນ ຮກັສຳ ພະ ອງົ ຈ ື່ງ ສ ັື່ງ ອະນມຸດັ ສະບຽງ         ແລະ 

ໃຫໍ້ ຂອງຂວນັ ແກື່ ເຢເຣມີຢາ          ແລໍ້ວ ກ  ປື່ອຍ ເພິື່ ນ ໄປ         

6ເຢເຣມີຢາ ກ  ໄປ ຫຳ ເກດາລີຢາ          ລ ກ ຊຳຍ 

ອາຮີກາມ ທີື່  ມິດຊະປາ          ແລະ ອຳໄສ ຢ ື່ ກບັ ລຳວ ທື່ຳມກຳງ ປະຊຳຊນົ ຊ ື່ ງ ເຫລ ອ ຢ ື່ ໃນ ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ          
7ເມ  ື່ອ ບນັດຳ ຫວົໜໍ້ຳ ຂອງ ກອງ ທະຫຳນ ໃນ ທົື່ງ ນຳ         ຄ  ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ຄນົ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ທງັ-

ຫລຳຍ ໄດໍ້ ຍນິ ວື່ຳ         ກະສດັ ແຫື່ງ ບາບີໂລນ ໄດໍ້ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ເກດາລຢີາ ລ ກ ຊຳຍ ອາຮີກາມ ໃຫໍ້ ເປັນ ຜ ໍ້ ວື່ຳ 

ລຳຊະກຳນ ໃນ ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ໄດໍ້ ມອບ ຊຳຍ ຍງິ ກບັ ເດັກນໍ້ອຍ ຜ ໍ້ ທີື່  ເປັນ ຄນົ ຈນົ ໃນ ແຜື່ນດນິ         ຊ ື່ ງ 

ບ ື່  ໄດໍ້ ຖ ກ ກວຳດ ໄປ ເປັນ ຊະເລີຍ ຍງັ ບາບໂີລນ ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ລຳວ ດໍ້ວຍ         

8ພວກ ເຂົຳ ກ  ໄປ ຫຳ ເກດາລີຢາ ທີື່  

ມິດຊະປາ          ມ ີອິດຊະມາເອນ ລ ກ ຊຳຍ ເນທານີອາ          ໂຢຮານານ          ແລະ ໂຢນາທານ ລ ກ ຊຳຍ ກາ-
ເຣອາ          ເສຣາຢາ ລ ກ ຊຳຍ ຕັນຮ ເມັດ          ບນັດຳ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເອຟາຍ ຊຳວ ເນໂຕຟາ          ເຢຊານີຢາ 

ລ ກ ຊຳຍ ຊຳວ ມາອາກາ          ທງັ ຕວົ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ຄນົ ຂອງ ເຂົຳ         

9ເກດາລີຢາ ລ ກ ຊຳຍ ອາຮີກາມ          

ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ຊາຟານ ກ  ໄດໍ້ ປະຕຍິຳນ ໃຫໍ້ ແກື່ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ຄນົ ຂອງ ເຂົຳ         ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ຢື່ຳ ຢໍ້ຳນ 

ກວົ ທີື່  ຈະ ບວົລະບດັ ຄນົ ບາບີໂລນ          ຈ ົື່ງ ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ແຜື່ນດນິ         ແລະ ບວົລະບດັ ກະສດັ ແຫື່ງ ບາບີ-
ໂລນ          ແລໍ້ວ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ກ  ຈະ ຢ ື່ ເຢັນ ເປັນ ສກຸ         

10ສື່ວນ ຕວົ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈະ ອຳໄສ ຢ ື່ ທີື່  

ມິດຊະປາ          ເພ ື່ ອ ຈະ ບວົລະບດັ ຄນົ ບາບໂີລນ          ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ຈະ ມຳ ຫຳ ເຮົຳ         ແຕື່ ຝື່ຳຍ ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ເກບັ ນ  ໍ້ຳ ອະງ ຸື່ນ         

ໝຳກ ໄມ ໍ້ ລະດ  ຮໍ້ອນ         ນ  ໍ້ຳມນັ         ແລະ ເກບັ ໄວໍ້ ໃນ ພຳຊະນະ         ແລະ ຈ ົື່ງ ຢ ື່ ໃນ ຫວົ ເມ  ອງ ຊ ື່ ງ ທື່ຳນ ຍ ດ ໄດໍ້ 

ນ ັໍ້ນ”         

11ໃນ ທ  ຳນອງ ດຽວ ກນັ         ເມ  ື່ອ ພວກ ຊຳວ ຢິວ ທງັຫລຳຍ         ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ທີື່  ໂມອາບ          ທື່ຳມກຳງ ຄນົ ອຳ-
ໂມນ          ແລະ ໃນ ເອໂດມ ແລະ ໃນ ແຜື່ນດນິ ອ ື່ ນ ໆ ທງັ ໝດົ         ໄດໍ້ ຍນິ ວື່ຳ ກະສດັ ແຫື່ງ ບາບີໂລນ ໄດໍ້ ຖິໍ້ມ 

ຄນົ ໃຫໍ້ ເຫລ ອ ໄວໍ້ ສື່ວນ ໜ ື່ ງ ໃນ ຢ ດາ          ແລະ ໄດໍ້ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ໃຫໍ້ ເກດາລີຢາ ລ ກ ຊຳຍ ອາຮີກາມ          ຜ ໍ້ ເປັນ 

ລ ກ ຊຳຍ ຊາຟານ ໃຫໍ້ ເປັນ ຜ ໍ້ ວື່ຳ ລຳຊະກຳນ ເໜ ອ ພວກ ເຂົຳ         

12ແລໍ້ວ ພວກ ຊຳວ ຢິວ ທງັ ປວງ ກ  ໄດໍ້ ກບັ 

ມຳ ຈຳກ ທກຸ ທີື່  ຊ ື່ ງ ພວກ ເຂົຳ ຖ ກ ຂບັ ໄລື່ ໃຫໍ້ ໄປ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ         ມຳ ຍງັ ແຜື່ນດນິ ຢ ດາ ມຳ ຫຳ ເກດາລຢີາ ທີື່  ມິດ-
ຊະປາ          ແລະ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ເກບັ ນ  ໍ້ຳ ອະງ ຸື່ນ         ໝຳກ ໄມ ໍ້ ໃນ ລະດ  ຮໍ້ອນ ໄດໍ້ ເປັນ ຈ  ຳນວນ 

ຫລຳຍ          

ອິດຊະມາເອນວາງແຜນຮ້າຍຂ້າເກດາລີຢາ 
13ຝື່ຳຍ ໂຢຮານານ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ກາເຣອາ          ແລະ ບນັດຳ ຫວົໜໍ້ຳ ຂອງ ກອງ ທະຫຳນ ໃນ ທົື່ງ ນຳ 

ໄດໍ້ ມຳ ຫຳ ເກດາລຢີາ ທີື່  ມິດຊະປາ         

14ແລະ ກື່ຳວ ແກື່ ລຳວ ວື່ຳ         “ທື່ຳນ ຮ ໍ້ ຫລ  ບ ື່  ວື່ຳ         ບາອາລິດ          ກະສດັ 
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ຂອງ ຄນົ ອຳໂມນ ໄດໍ້ ສ ົື່ງ ໃຫໍ້ ອິດຊະມາເອນ ລ ກ ຊຳຍ ເນທານີອາ ມຳ ເອົຳ ຊວີດິ ຂອງ ທື່ຳນ”         ຝື່ຳຍ 

ເກດາລຢີາ ລ ກ ຊຳຍ ອາຮີກາມ ບ ື່  ເຊ ື່ ອ ພວກ ເຂົຳ         

15ແລໍ້ວ ໂຢຮານານ ລ ກ ຊຳຍ ກາເຣອາ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ກບັ 

ເກດາລຢີາ ເປັນ ກຳນ ລບັ ທີື່  ມິດຊະປາ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄປ ຂໍ້ຳ ອິດຊະມາເອນ ລ ກ ຊຳຍ ເນ-
ທານີອາ ເສຍ         ແລະ ຈະ ບ ື່  ມີ ໃຜ ຮ ໍ້ ເລ ື່ ອງ         ເປັນ ຫຍງັ ຈະ ໃຫໍ້ ລຳວ ເອົຳ ຊວີດິ ຂອງ ທື່ຳນ         ແລໍ້ວ ຊຳວ ຢິວ 

ທງັຫລຳຍ ຊ ື່ ງ ມຳ ຮື່ວມ ຢ ື່ ກບັ ລຳວ ຈະ ກະຈດັກະຈຳຍ ກນັ ໄປ         ແລະ ຄນົ ຢ ດາ ທີື່  ເຫລ ອ ຢ ື່ ນີໍ້ ກ  ຈະ ພິ-

ນຳດ”         

16ແຕື່ ເກດາລຢີາ ລ ກ ຊຳຍ ອາຮີກາມ ເວົໍ້ຳ ກບັ ໂຢຮານານ ລ ກ ຊຳຍ ກາເຣອາ ວື່ຳ         “ທື່ຳນ ຢື່ຳ 

ເຮັດ ສິື່ ງ ນີໍ້ ເລີຍ         ເພຳະ ທີື່  ທື່ຳນ ເວົໍ້ຳ ເຖງິ ອິດຊະມາເອນ ນ ັໍ້ນ ເປັນຄວຳມ ບ ື່  ຈງິ”          

ບົດທີ 41 
ອິດຊະມາເອນຂ້າເກດາລີຢາ 

1ຕ ື່  ມຳ ໃນ ເດ ອນ ທີື່  ເຈດັ         ອິດຊະມາເອນ ລ ກ ຊຳຍ ເນທານີອາ          ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ເອລຊີາມາ ເຊ ໍ້ອ 

ພະ ວງົ         ພໍ້ອມ ກບັ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ສິບ ຄນົ ຂອງ ກະສດັ         ໄດໍ້ ມຳ ຫຳ ເກດາລີຢາ ລ ກ ຊຳຍ ອາຮີກາມ ທີື່  ມິດ-
ຊະປາ          ແລໍ້ວ ພວກ ເຂົຳ ຮບັ ປະທຳນ ອຳຫຳນ ຢ ື່ ນ  ຳ ກນັ ທີື່  ມິດຊະປາ         

2ແລໍ້ວ ອິດຊະມາເອນ ລ ກ ຊຳຍ 

ເນທານີອາ ກບັ ຄນົ ທງັ ສິບ ທີື່ ຢ ື່ ກບັ ລຳວ ກ  ໄດໍ້ ລກຸຂ ໍ້ນ ຂໍ້ຳ ເກດາລີຢາ ລ ກ ຊຳຍ ອາຮີກາມ          ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ 

ຊຳຍ ຊາຟານ          ຜ ໍ້ ທີື່  ກະສດັ ແຫື່ງ ບາບີໂລນ ໄດໍ້ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ໃຫໍ້ ເປັນ ຜ ໍ້ ວື່ຳ ລຳຊະກຳນ ທີື່  ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ ເສຍ 

ດໍ້ວຍ ດຳບ ຈນົ ຕຳຍ         

3ອິດຊະມາເອນ ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ຊຳວ ຢິວ ທງັຫລຳຍ ທີື່ ຢ ື່ ກບັ ເກດາລີຢາ ທີື່  ມິດຊະປາ          

ແລະ ຄນົ ບາບີໂລນ ຊ ື່ ງ ໄດໍ້ ພບົ ຢ ື່ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ພໍ້ອມ ກບັ ພວກ ທະຫຳນ ດໍ້ວຍ          
4ຕ ື່  ມຳ ອີກ ສອງ ມ ໍ້ ຫລງັ ຈຳກ ມ ໍ້ ທີື່  ເກດາລຢີາ ຖ ກ ຂໍ້ຳ ກື່ອນ ທີື່  ໃຜ ໆ ຈະ ຮ ໍ້ ເລ ື່ ອງ         

5ມີ ຊຳຍ ແປດ ສິບ ຄນົ 

ມຳ ຈຳກ ເມ  ອງ ເຊເຄັມ          ເມ  ອງ ຊີໂລ          ແລະ ເມ  ອງ ຊາມາເຣຍ          ມີ ໜວດ ເຄົຳ ແຖ         ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ ຂຳດ         ແລະ 

ຂດີ ຕວົ ເອງ         ນ  ຳ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ພ ດ ຜນົ ເປັນ ເມດັ         ແລະ ກ  ຳຍຳນ ມຳ ຖວຳຍ ທີື່  ພຣະນເິວດ ຂອງ ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ         

6ແລະ ອິດຊະມາເອນ ລ ກ ຊຳຍ ເນທານີອາ ມຳ ຈຳກ ມິດຊະປາ ພບົ ພວກ ເຂົຳ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         

ອິດຊະມາເອນ ຍື່ຳງ ມຳ ທງັ ຮໍ້ອງໄຫໍ້         ແລະ ເວົໍ້ຳ ກບັ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ວື່ຳ         “ເຊນີ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ຫຳ ເກດາ-
ລຢີາ ລ ກ ຊຳຍ ອາຮີກາມ ເຖດີ”         

7ເມ  ື່ອ ພວກ ເຂົຳ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃນ ເມ  ອງ         ອິດຊະມາເອນ ລ ກ ຊຳຍ ເນທາ-
ນີອາ          ແລະ ຄນົ ທີື່ ຢ ື່ ກບັ ຕນົ ກ  ຂໍ້ຳ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ໂຍນ ລງົ ໄປ ໃນ ບື່ອນ ຂງັ ນ  ໍ້ຳ         

8ແຕື່ ໃນ ພວກ ນ ັໍ້ນ ມີ ຢ ື່ 

ສິບ ຄນົ ນ  ຳ ກນັ ທີື່  ເວົໍ້ຳ ກບັ ອິດຊະມາເອນ ວື່ຳ         “ຂ  ຢື່ຳ ຂໍ້ຳ ເຮົຳ ເລີຍ         ເພຳະ ເຮົຳ ມີ ເຄ ື່ ອງ ມຄີື່ຳ         ຄ  ເຂົໍ້ຳວດີ         

ເຂົໍ້ຳ ບຳ ເລ         ນ  ໍ້ຳມນັ         ແລະ ນ  ໍ້ຳເຜິໍ້ງ ເຊ ື່ ອງ ໄວໍ້ ໃນ ທົື່ງ ນຳ”         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ລຳວ ຈ ື່ງ ງດົ ບ ື່  ຂໍ້ຳ ພວກ ເຂົຳ ກບັ ພີື່ -

ນໍ້ອງ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         

9ບື່ອນ ຂງັ ນ  ໍ້ຳ ຊ ື່ ງ ອິດຊະມາເອນ ໂຍນ ສບົ ທງັ ປວງ ຂອງ ຜ ໍ້ ທີື່  ຕນົ ຂໍ້ຳ ຕຳຍ ລງົ ໄປ         

ເພຳະ ເຫດ ເກດາລຢີາ ນ ັໍ້ນ         ເປັນ ບື່ອນ ທີື່  ກະສດັ ອາຊາ ສໍ້ຳງ ໄວໍ້ ເພ ື່ ອ ປໍ້ອງ ກນັ ບາອາຊາ ກະສດັ ແຫື່ງ 

ອິສຣາເອນ          ອິດຊະມາເອນ ລ ກ ຊຳຍ ເນທານີອາ ກ  ໃສື່ ຄນົ ທີື່  ຖ ກ ຂໍ້ຳ ໄວໍ້ ຈນົ ເຕັມ         

10ແລໍ້ວ ອິດຊະ-
ມາເອນ ກ  ຈບັ ຄນົ ທງັ ໝດົ ທີື່  ເຫລ ອ ຢ ື່ ໃນ ມິດຊະປາ ໄປ ເປັນ ຊະເລີຍ         ຄ  ພວກ ລຳຊະ ທິດຳ         ແລະ ປະ-

ຊຳຊນົ ທງັ ປວງ ທີື່  ເຫລ ອ ຢ ື່ ໃນ ມິດຊະປາ          ຜ ໍ້ ທີື່  ເນບ ຊາຣາດານ          ຜ ໍ້ ບນັຊຳ ກຳນ ທະຫຳນ ຮກັສຳ ພະ 

ອງົ ໄດໍ້ ມອບ ໝຳຍ ໃຫໍ້ ແກື່ ເກດາລຢີາ ລ ກ ຊຳຍ ອາຮີກາມ          ອິດຊະມາເອນ ລ ກ ຊຳຍ ເນທານີອາ ໄດໍ້ 

ຈບັ ພວກ ເຂົຳ ເປັນ ຊະເລີຍ         ແລະ ອອກ ຍື່ຳງ ຂໍ້ຳມ ຟຳກ ໄປ ຫຳ ຄນົ ອຳໂມນ          



ເຢເຣມີຢາ 42 1352 
ໂຢຮານານຊູ່ວຍພວກຊະເລີຍໃຫ້ລອດພົ້ນ 

11ແຕື່ ເມ  ື່ອ ໂຢຮານານ ລ ກ ຊຳຍ ກາເຣອາ          ແລະ ບນັດຳ ຫວົໜໍ້ຳ ຂອງ ກອງ ທະຫຳນ ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ກບັ ລຳວ         

ໄດໍ້ ຍນິ ເລ ື່ ອງ ຄວຳມ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ທງັຫລຳຍ ຊ ື່ ງ ອິດຊະມາເອນ ລ ກ ຊຳຍ ເນທານີອາ ໄດໍ້ ເຮັດ ນ ັໍ້ນ         

12ພວກ ເຂົຳ ກ  ຈດັ ເອົຳ ຄນົ ທງັ ໝດົ ຂອງ ຕນົ ໄປ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກບັ ອິດຊະມາເອນ ລ ກ ຊຳຍ ເນທານີອາ          ພວກ 

ເຂົຳ ປະ ທະ ລຳວ ທີື່  ສະ ໃຫຍື່         ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ເມ  ອງ ກິເບໂອນ         

13ແລະ ຕ ື່  ມຳ ເມ  ື່ອ ປະຊຳຊນົ ທງັ ປວງ ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ກບັ 

ອິດຊະມາເອນ ເຫັນ ໂຢຮານານ ລ ກ ຊຳຍ ກາເຣອາ ແລະ ບນັດຳ ຫວົໜໍ້ຳ ກອງ ທະຫຳນ ທີື່ ຢ ື່ ກບັ ລຳວ         

ພວກ ເຂົຳ ກ  ປິຕຍິນິດ ີ         

14ປະຊຳຊນົ ທງັ ປວງ ຊ ື່ ງ ອິດຊະມາເອນ ຈບັ ເປັນ ຊະເລີຍ ຈຳກ ມິດຊະປາ          ຈ ື່ງ 

ຫນັ ຫລງັ         ແລະ ກບັ ໄປ         ພວກ ເຂົຳ ໄປ ຫຳ ໂຢຮານານ ລ ກ ຊຳຍ ກາເຣອາ         

15ແຕື່ ອິດຊະມາເອນ ລ ກ 

ຊຳຍ ເນທານີອາ ໄດໍ້ ໜີ ລອດ ພົໍ້ນ ຈຳກ ໂຢຮານານ          ພໍ້ອມ ກບັ ຊຳຍ ແປດ ຄນົ ໄປ ຫຳ ຄນົ ອຳໂມນ          
16ແລໍ້ວ ໂຢຮານານ ລ ກ ຊຳຍ ກາເຣອາ          ແລະ ບນັດຳ ຫວົໜໍ້ຳ ຂອງ ກອງ ທະຫຳນ ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ກບັ ລຳວ         

ໄດໍ້ ນ  ຳ ປະຊຳຊນົ ທີື່  ເຫລ ອ ຢ ື່ ທງັ ໝດົ         ຊ ື່ ງ ເອົຳ ກບັ ຄ ນ ມຳ ຈຳກ ອິດຊະມາເອນ ລ ກ ຊຳຍ ເນທານີອາ ທີື່  

ມຳ ຈຳກ ມິດຊະປາ ຫລງັ ຈຳກ ທີື່  ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ເກດາລຢີາ ລ ກ ຊຳຍ ອາຮີກາມ ແລໍ້ວ ນ ັໍ້ນ         ຄ  ທະຫຳນ         ຜ ໍ້ຍງິ         

ເດັກນໍ້ອຍ         ແລະ ຊຳຍ ຕອນ         ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ໂຢຮານານ ນ  ຳ ກບັ ມຳ ຍງັ ກິເບໂອນ         

17ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ກ  ໄປ 

ຢ ື່ ໃນ ບື່ອນ ອຳໄສ ຂອງ ກິມຮາມ          ໃກໍ້ ເບັດເລເຮັມ          ຕ ັໍ້ງໃຈ ຈະ ໄປ ຍງັ ເອຢິບ         

18ເນ ື່ ອງ ດໍ້ວຍ ຄນົ ບາ-
ບີໂລນ          ເພຳະ ພວກ ເຂົຳ ຢໍ້ຳນ         ເພຳະວື່ຳ ອິດຊະມາເອນ ລ ກ ຊຳຍ ເນທານີອາ ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ເກດາລີຢາ ລ ກ 

ຊຳຍ ອາຮີກາມ          ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ກະສດັ ແຫື່ງ ບາບີໂລນ ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງ ໃຫໍ້ ເປັນ ຜ ໍ້ ວື່ຳ ລຳຊະກຳນ ເໜ ອ ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ          

ບົດທີ 42 
ຄົນຢ ດາທີ່ເຫລືອຢ ູ່ຂໍຄຳແນະນຳຈາກເຢເຣມີຢາ ແຕູ່ໄດ້ປະຕິເສດຄຳແນະນຳນັ້ນ 

1ບນັດຳ ຫວົໜໍ້ຳ ຂອງ ກອງ ທະຫຳນ         ແລະ ໂຢຮານານ ລ ກ ຊຳຍ ກາເຣອາ          ແລະ ເຢຊານີຢາ ລ ກ 

ຊຳຍ ໂຮຊາຢາ          ແລະ ປະຊຳຊນົ ທງັ ປວງ ຈຳກ ຜ ໍ້ ນໍ້ອຍ ທີື່  ສດຸ ເຖງິ ຜ ໍ້ ໃຫຍື່ ທີື່  ສດຸ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃກໍ້         

2ແລະ 

ເວົໍ້ຳ ກບັ ເຢເຣມີຢາ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ວື່ຳ         “ຂ  ໃຫໍ້ ຄ  ຳ ອໍ້ອນວອນ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ເປັນ ທີື່  

ຍອມຮບັ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ທື່ຳນ         ແລະ ຂ  ທື່ຳນ ອະທິຖຳນ ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ ເພ ື່ ອ ເຮົຳ ທງັ-

ຫລຳຍ         ເພ ື່ ອ ຄນົ ທີື່  ເຫລ ອ ຢ ື່ ທງັ ໝດົ         (ເພຳະ ເຮົຳ ມີ ເຫລ ອ ໜໍ້ອຍ ຈຳກ ຄນົ ຫລວງຫລຳຍ         ຕຳມ ທີື່  ທື່ຳນ 

ເຫັນ ຢ ື່ ກບັ ຕຳ ແລໍ້ວ)         

3ຂ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ ສະແດງ ຫນົທຳງ ແກື່ ເຮົຳ ວື່ຳ         ເຮົຳ 

ຄວນ ຈະ ໄປ ທຳງ ໃດ         ແລະ ຂ  ສະແດງ ສິື່ ງ ທີື່  ເຮົຳ ຄວນ ຈະ ເຮັດ”         

4ເຢເຣມີຢາ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ກື່ຳວ 

ແກື່ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ວື່ຳ         “ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຍນິ ທື່ຳນ ແລໍ້ວ         ເບິື່ ງ ແມ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈະ ອະທິຖຳນ ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ ຕຳມ ຄ  ຳ ຂ  ຮໍ້ອງ ຂອງ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ         ແລະ ຕ ື່  ມຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ 

ຊງົ ຕອບ ທື່ຳນ ປະກຳນ ໃດ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈະ ບອກ ແກື່ ທື່ຳນ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈະ ບ ື່  ປິດ ບງັ ສິື່ ງ ໃດ ໄວໍ້ ຈຳກ 

ທື່ຳນ ເລີຍ”         

5ແລໍ້ວ ພວກ ເຂົຳ ເວົໍ້ຳ ກບັ ເຢເຣມີຢາ ວື່ຳ         “ຂ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈ ົື່ງ ເປັນ ພະຍຳນ ທີື່  ສດັ ຈງິ         

ແລະ ສດັຊ ື່  ໃນ ລະຫວື່ຳງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ         ຖໍ້ຳ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຮັດ ຕຳມ ບນັດຳ 

ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ ຜ ໍ້ ຊງົ ໃຊໍ້ ທື່ຳນ         

6ບ ື່  ວື່ຳ ຈະ ດ ີຫລ  ຮໍ້ຳຍ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ 

ທງັຫລຳຍ ຈະ ເຊ ື່ ອ ຟງັ ພຣະສລຸະສຽງ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຮົຳ         ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ 
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ທງັຫລຳຍ ສ ົື່ງ ທື່ຳນ ໃຫໍ້ ໄປ ຫຳ ນ ັໍ້ນ         ເພ ື່ ອ ເຮົຳ ຈະ ຢ ື່ ເຢັນ ເປັນ ສກຸ         ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ເຊ ື່ ອ ຟງັ ພຣະສລຸະສຽງ 

ແຫື່ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຮົຳ”          
7ຕ ື່  ມຳ         ຄນັ ສິໍ້ນ ສດຸ ສິບ ວນັ ແລໍ້ວ         ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກ  ມຳ ຍງັ ເຢເຣມີຢາ         

8ແລໍ້ວ ທື່ຳນ 

ຈ ື່ງ ໃຫໍ້ ໄປ ຕຳມ ຕວົ ໂຢຮານານ ລ ກ ຊຳຍ ກາເຣອາ          ແລະ ບນັດຳ ຫວົໜໍ້ຳ ຂອງ ກອງ ທະຫຳນ ຜ ໍ້ ຢ ື່ ກບັ 

ທື່ຳນ         ແລະ ປະຊຳຊນົ ທງັ ປວງ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ຄນົ ນໍ້ອຍ ທີື່  ສດຸ ເຖງິ ຄນົ ໃຫຍື່ ທີື່  ສດຸ         

9ແລະ ບອກ ພວກ ເຂົຳ ທງັ-

ຫລຳຍ ວື່ຳ         “ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ          ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ໃຊໍ້ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ນ  ຳ ເອົຳ 

ຄ  ຳ ອໍ້ອນວອນ ຂອງ ທື່ຳນ ໄປ ສະເໜີ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະອງົ ນ ັໍ້ນ         ໄດໍ້ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         

10ຖໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ 

ຈະ ຢ ື່ ຕ ື່  ໄປ ໃນ ແຜື່ນດນິ ນີໍ້         ເຮົຳ ຈະ ສໍ້ຳງ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຂ ໍ້ນ         ແລະ ບ ື່  ທ  ຳລຳຍ ລງົ         ເຮົຳ ຈະ ປ ກ ເຈົໍ້ຳ ໄວໍ້ 

ແລະ ບ ື່  ຖອນ ເຈົໍ້ຳ ເສຍ         ເພຳະ ເຮົຳ ໄດໍ້ ກບັ ໃຈ ຈຳກ ເຫດ ຮໍ້ຳຍ ຊ ື່ ງ ເຮົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ໄປ ແລໍ້ວ         

11ຢື່ຳ ຢໍ້ຳນ ກະ-

ສດັ ແຫື່ງ ບາບີໂລນ ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ເຈົໍ້ຳ ຢໍ້ຳນ ກວົ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ຢື່ຳ ຢໍ້ຳນ ລຳວ ເລີຍ         ເພຳະ 

ເຮົຳ ຢ ື່ ກບັ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ເພ ື່ ອ ຊື່ວຍ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ລອດ ພົໍ້ນ         ແລະ ຊື່ວຍ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຈຳກ ມ  ຂອງ ລຳວ         

12ເຮົຳ 

ຈະ ໃຫໍ້ ຄວຳມ ກະລນຸຳ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ         ເພ ື່ ອ ລຳວ ຈະ ໄດໍ້ ກະລນຸຳ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ຍອມ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ກບັ ໄປ ຢ ື່ ໃນ ແຜື່ນ-

ດນິ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ເອງ          
13ແຕື່ ຖໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         ‘ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ຢ ື່ ໃນ ແຜື່ນດນິ ນີໍ້’         ໂດຍ ບ ື່  ເຊ ື່ ອ ຟງັ ພຣະສລຸະສຽງ ຂອງ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

14ແລະ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ‘ບ ື່  ເອົຳ         ເຮົຳ ຈະ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ແຜື່ນດນິ ເອຢິບ          

ບື່ອນ ທີື່  ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ເຫັນ ສງົຄຳມ         ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ ຍນິ ສຽງ ເຂົຳ ສດັ         ຈະ ບ ື່  ຫິວ ເຂົໍ້ຳໜມົ ປງັ         ແລະ ເຮົຳ ທງັ-

ຫລຳຍ ຈະ ອຳໄສ ຢ ື່ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ’         

15ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ບດັ ນີໍ້         ຄນົ ຢ ດາ ທີື່  ເຫລ ອ ຢ ື່         ຂ  ຟງັ ພຣະທ  ຳ ຂອງ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈອມ ໂຍທຳ         ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ອິສຣາເອນ          ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ຖໍ້ຳ 

ເຈົໍ້ຳ ມຸ ື່ງ ໜໍ້ຳ ຈະ ເຂົໍ້ຳ ເອຢິບ          ແລະ ໄປ ອຳໄສ ໃນ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         

16ແລໍ້ວ ຕ ື່  ມຳ         ດຳບ ຊ ື່ ງ ເຈົໍ້ຳ ຢໍ້ຳນ ກວົ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ 

ຈະ ຕຳມ ທນັ ເຈົໍ້ຳ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ໃນ ແຜື່ນດນິ ເອຢິບ          ແລະ ກຳນ ກນັດຳນ ອຳຫຳນ ຊ ື່ ງ ເຈົໍ້ຳ ຢໍ້ຳນ ກວົ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ ຈະ 

ຕດິຕຳມ ເຈົໍ້ຳ ໄປ ເຖງິ ເອຢິບ ແລະ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຕຳຍ ໃນ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         

17ທກຸ ຄນົ ຊ ື່ ງ ມຸ ໍ້ງ ໜໍ້ຳ ໄປ ຍງັ ເອຢິບ          

ເພ ື່ ອ ຈະ ຢ ື່ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ຈະ ຕຳຍ ເສຍ ດໍ້ວຍ ດຳບ         ດໍ້ວຍ ກຳນ ອ ດຫິວ ອຳຫຳນ         ດໍ້ວຍ ພະຍຳດ ລະບຳດ         ຈະ 

ບ ື່  ມີ ຄນົ ທີື່  ເຫລ ອ ຢ ື່         ຫລ  ທີື່  ລອດ ພົໍ້ນ ຈຳກ ເຫດ ຮໍ້ຳຍ ຊ ື່ ງ ເຮົຳ ຈະ ນ  ຳ ມຳ ເໜ ອ ພວກ ເຂົຳ         

18ເພຳະ ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ ຈອມ ໂຍທຳ         ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ          ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ເຮົຳ ຖອກ ພຣະພິໂລດ ຂອງ ເຮົຳ 

ແລະ ຄວຳມ ໂກດ ຮໍ້ຳຍ ຂອງ ເຮົຳ ລງົ ເໜ ອ ຊຳວ ເຢຣ ຊາເລັມ ຢື່ຳງໃດ         ເຮົຳ ຈະ ຖອກ ພຣະພິໂລດ ຂອງ 

ເຮົຳ ເໜ ອ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ         ເມ  ື່ອ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ຍງັ ເອຢິບ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ເປັນ ຄ  ຳ ສຳບ ແຊື່ງ         ເປັນ 

ທີື່  ໜໍ້ຳ ປະຫລຳດ ໃຈ         ເປັນ ຄ  ຳ ສຳບ ແຊື່ງ ແລະ ເປັນ ທີື່  ນນິທຳ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ບ ື່  ເຫັນ ບື່ອນ ນີໍ້ ອີກ          
19ຄນົ ຢ ດາ ທີື່  ຍງັ ເຫລ ອ ຢ ື່ ເອີຍ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ເລ ື່ ອງ ທື່ຳນ ແລໍ້ວ ວື່ຳ         ‘ຢື່ຳ ໄປ ຍງັ ເອຢິບ’         

ຈ ົື່ງ ຮ ໍ້ ວື່ຳ         ໃນ ມ ໍ້ນີໍ້ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຕກັເຕ ອນ ທື່ຳນ         

20ວື່ຳ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ຫລງົ ເຮັດ ບຳບ ໄປ ໃນ ໃຈ 

ຂອງ ທື່ຳນ ເອງ         ເພຳະ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ໃຊໍ້ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄປ ຫຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ ວື່ຳ         ‘ຂ  

ອະທິຖຳນ ເພ ື່ ອ ເຮົຳ ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ 

ເຮົຳ ຈະ ກື່ຳວ ປະກຳນ ໃດ         ຂ  ບອກ ແກື່ ເຮົຳ         ແລະ ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ຕຳມ’         

21ໃນ ມ ໍ້ນີໍ້         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ປະ-

ກຳດ ພຣະທ  ຳ ນ ັໍ້ນ ແກື່ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ແລໍ້ວ         ແຕື່ ທື່ຳນ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຊ ື່ ອ ຟງັ ພຣະສລຸະສຽງ ແຫື່ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
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ເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ ໃນ ສິື່ ງ ໃດ ໆ         ຊ ື່ ງ ພຣະອງົ ຊງົ ໃຊໍ້ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ມຳ ບອກ ທື່ຳນ         

22ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         

ບດັ ນີໍ້ ຈ ົື່ງ ຮ ໍ້ ສຳ ວື່ຳ         ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈະ ຕຳຍ ດໍ້ວຍ ດຳບ         ດໍ້ວຍ ກຳນ ອ ດຫິວ ອຳຫຳນ         ແລະ ດໍ້ວຍ ພະ-

ຍຳດ ລະບຳດ         ໃນ ສະຖຳນທີື່  ຊ ື່ ງ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ປຳດຖະໜຳ ຈະ ໄປ ອຳໄສ ຢ ື່”          

ບົດທີ 43 
ເຢເຣມີຢາໄປຍັງເອຢິບພ້ອມກັບພວກທີ່ເຫລືອຢ ູ່ 

1ຕ ື່  ມຳ ເມ  ື່ອ ເຢເຣມຢີາ ຈບົ ກຳນ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ປະຊຳຊນົ ທງັ ປວງ ເຖງິ ພຣະທ  ຳ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ         ຊ ື່ ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຊງົ ໃຊໍ້ ທື່ຳນ ໃຫໍ້ 

ໄປ ເວົໍ້ຳ ພຣະທ  ຳ ທງັ ໝດົ ນີໍ້ ກບັ ພວກ ເຂົຳ ແລໍ້ວ         

2ອາຊາຣີຢາ ລ ກ ຊຳຍ ໂຮຊາຢາ          ແລະ ໂຢຮານານ 

ລ ກ ຊຳຍ ກາເຣອາ          ແລະ ບນັດຳ ຜ ໍ້ ຊຳຍ ທີື່  ຈອງຫອງ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ກບັ ເຢເຣມຢີາ ວື່ຳ         “ທື່ຳນ ເວົໍ້ຳ ຂີໍ້ ຕວົະ         

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ໃຊໍ້ ທື່ຳນ ໃຫໍ້ ມຳ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         ‘ຢື່ຳ ໄປ ເອຢິບ ເພ ື່ ອ ຈະ ອຳໄສ ຢ ື່ 

ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ’         

3ແຕື່ ບາຣຸກ ລ ກ ຊຳຍ ເນຣີຢາ ໄດໍ້ ຍວົະ ເຍົໍ້ຳ ທື່ຳນ ໃຫໍ້ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກບັ ເຮົຳ         ເພ ື່ ອ ຈະ ມອບ ເຮົຳ ໄວໍ້ ໃນ 

ມ  ຂອງ ຄນົ ບາບີໂລນ          ເພ ື່ ອ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ເຮົຳ         ຫລ  ກວຳດ ເຮົຳ ໄປ ເປັນ ຊະເລີຍ ໃນ ບາບີໂລນ”         

4ໂຢຮານານ ລ ກ ຊຳຍ ກາເຣອາ          ແລະ ບນັດຳ ຫວົໜໍ້ຳ ຂອງ ກອງ ທະຫຳນ         ແລະ ປະຊຳຊນົ ທງັ ໝດົ         

ບ ື່  ເຊ ື່ ອ ຟງັ ພຣະສລຸະສຽງ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເລ ື່ ອງ ທີື່  ຈະ ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ແຜື່ນດນິ ຢ ດາ         

5ແຕື່ ໂຢຮາ-
ນານ ລ ກ ຊຳຍ ກາເຣອາ          ແລະ ບນັດຳ ຜ ໍ້ ຫວົໜໍ້ຳ ຂອງ ກອງ ທະຫຳນ ໄດໍ້ ພຳ ຄນົ ຢ ດາ ທກຸ ຄນົ ທີື່  ເຫລ ອ 

ຢ ື່ ໄປ         ຄ  ຜ ໍ້ ທີື່  ກບັ ມຳ ຢ ື່ ໃນ ແຜື່ນດນິ ຢ ດາ          ຈຳກ ບນັດຳ ປະຊຳຊຳດ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ຖ ກ ຂບັ ໄລື່ ໃຫໍ້ ໄປ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ         

6ຄ  ພວກ ຜ ໍ້ ຊຳຍ ຜ ໍ້ຍງິ         ເດັກນໍ້ອຍ         ບນັດຳ ລ ກ ສຳວ         ແລະ ທກຸ ຄນົ ຊ ື່ ງ ເນບ ຊາຣາດານ ຜ ໍ້ ບນັຊຳ ກຳນ 

ທະຫຳນ ຮກັສຳ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ເຫລ ອ ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ແກື່ ເກດາລີຢາ ລ ກ ຊຳຍ ອາຮີກາມ          ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ຊາ-
ຟານ          ທງັ ເຢເຣມີຢາ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ         ແລະ ບາຣຸກ ລ ກ ຊຳຍ ເນຣີຢາ         

7ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ມຳ ຍງັ 

ແຜື່ນດນິ ເອຢິບ          ເພຳະ ບ ື່  ເຊ ື່ ອ ຟງັ ພຣະສລຸະສຽງ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ກ  ມຳ ເຖງິ ນະຄອນ 

ຕະປັນເຂດ          
8ແລໍ້ວ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ມຳ ຍງັ ເຢເຣມຢີາ ໃນ ນະຄອນ ຕະປັນເຂດ ວື່ຳ         

9“ຈ ົື່ງ ຖ  

ກໍ້ອນ ຫີນ ໃຫຍື່ ໆ ໄວໍ້         ຈ ົື່ງ ເຊ ື່ ອງ ໄວໍ້ ໃນ ດນິ ໜຽວ ໃນ ເຕົຳ ເຜົຳ ດນິຈີື່         ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ທີື່  ທຳງ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ສ ື່ ພະລຳຊະ-

ວງັ ຂອງ ຟາຣາໂອ ໃນ ນະຄອນ ຕະປັນເຂດ ທື່ຳມກຳງ ສຳຍຕຳ ຂອງ ຄນົ ຢ ດາ         

10ແລະ ຈ ົື່ງ ກື່ຳວ ແກື່ 

ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈອມ ໂຍທຳ         ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ          ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ເບິື່ ງ ແມ         

ເຮົຳ ຈະ ໃຊໍ້ ແລະ ນ  ຳ ເນບ ກາດເນັດຊາ ກະສດັ ແຫື່ງ ບາບີໂລນ          ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ ລຳວ ຈະ ຕ ັໍ້ງ 

ພະ ທີື່  ນ ັື່ງ ຂອງ ຕນົ ເໜ ອ ຫີນ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້         ຊ ື່ ງ ເຮົຳ ໄດໍ້ ເຊ ື່ ອງ ໄວໍ້         ແລະ ລຳວ ຈະ ກຳງ ເຕັນ ຂອງ ຕນົ ເໜ ອ ຫີນ 

ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້         

11ເມ  ື່ອ ທື່ຳນ ມຳ ເຖງິ         ທື່ຳນ ຈະ ໂຈມ ຕ ີແຜື່ນດນິ ເອຢິບ ມອບ ຜ ໍ້ ທີື່  ກ  ຳນດົ ໃຫໍ້ ເຖງິ ຄວຳມ ຕຳຍ 

ໄປ ຫຳ ຄວຳມ ຕຳຍ         ຜ ໍ້ ຖ ກ ກ  ຳນດົ ໃຫໍ້ ເປັນ ຊະເລີຍ ແກື່ ກຳນ ເປັນ ຊະເລີຍ         ແລະ ຜ ໍ້ ທີື່  ຖ ກ ກ  ຳນດົ ໃຫໍ້ ຖ ກ 

ດຳບ ໃຫໍ້ ແກື່ ດຳບ         

12ເຮົຳ ຈະ ກ ື່  ໄຟ ໃນ ວຫິຳນ ຂອງ ພະ ເອຢິບ          ແລະ ທື່ຳນ ຈະ ເຜົຳ ເສຍ         ແລະ ເກບັ ໄປ 

ເປັນ ຊະເລີຍ         ລຳວ ຈະ ປກົ ຄມຸ ຕວົ ເອງ ດໍ້ວຍ ແຜື່ນດນິ ເອຢິບ          ເໝ ອນ ກບັ ຜ ໍ້ ລໍ້ຽງ ແກະ ປກົ ຄມຸ ຕວົ ເອງ 

ດໍ້ວຍ ເສ ໍ້ອ ຄມຸ         ແລະ ລຳວ ຈະ ໄປ ຈຳກ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ດໍ້ວຍ ສນັຕ ິ         

13ລຳວ ຈະ ຫກັ ເສົຳ ສກັສິດ ແຫື່ງ ເມ  ອງ 
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ເບັດ-ເຊເມັດ ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ໃນ ແຜື່ນດນິ ເອຢິບ          ແລະ ຈະ ເອົຳ ໄຟ ເຜົຳ ວຫິຳນ ຂອງ ພະ ແຫື່ງ ເອຢິບ ເສຍ”          

ບົດທີ 44 
ພຣະທຳຂອງພຣະເຈົ້າກູ່ຽວກັບຊາວຢິວໃນເອຢິບ 

1ພຣະທ  ຳ ທີື່  ມຳ ຍງັ ເຢເຣມີຢາ ກື່ຽວ ກບັ ບນັດຳ ຊຳວ ຢິວ ທີື່  ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ແຜື່ນດນິ ເອຢິບ ທີື່  ມິກໂດນ          

ທີື່  ຕະປັນເຂດ          ທີື່  ເມັມຟິດ          ແລະ ໃນ ແຜື່ນດນິ ປັດໂຣດ          ວື່ຳ         

2“ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈອມ ໂຍທຳ         

ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ          ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ເຫັນ ບນັດຳ ເຫດ ຮໍ້ຳຍ ທີື່  ເຮົຳ ນ  ຳ ມຳ 

ເໜ ອ ກງຸ ເຢຣ ຊາເລັມ          ແລະ ເໜ ອ ຫວົ ເມ  ອງ ຢ ດາ ທງັ ໝດົ         ເບິື່ ງ ແມ         ທກຸ ມ ໍ້ນີໍ້ ເມ  ອງ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ກ  ເປັນ 

ບື່ອນ ຮກົ ຮໍ້ຳງ         ບ ື່  ມີ ຜ ໍ້ ໃດ ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ນ ັໍ້ນ         

3ເພຳະ ຄວຳມ ຊ ົື່ວ ຊ ື່ ງ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ         ໄດໍ້ ຍວົະ ເຍົໍ້ຳ ເຮົຳ 

ໃຫໍ້ ມີ ຄວຳມ ຮໍ້ຳຍ         ດໍ້ວຍ ກຳນ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ໄປ ເຜົຳ ເຄ ື່ ອງ ຫອມ         ແລະ ບວົລະບດັ ພະ ອ ື່ ນ ຊ ື່ ງ ບ ື່  ຮ ໍ້ຈກັ         ບ ື່  

ວື່ຳ ເຂົຳ ເອງ         ຫລ  ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ         ຫລ  ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

4ຢື່ຳງໃດ ກ  ດ ີ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ໃຊໍ້ ບນັດຳ ຜ ໍ້ ຮບັ 

ໃຊໍ້ ຂອງ ເຮົຳ ຄ  ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ມຳ ຍງັ ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳງ ບ ື່  ຂຳດ ສຳຍ         ກື່ຳວ ວື່ຳ         ‘         ຢື່ຳ ເຮັດ ສິື່ ງ ອນັ ໜໍ້ຳ ກຽດ 

ຊງັ ນີໍ້         ຊ ື່ ງ ເຮົຳ ກຽດ ຊງັ’         

5ແຕື່ ພວກ ເຂົຳ ບ ື່  ຟງັ         ຫລ  ຫງ ື່ຽງ ຫ  ຟງັ         ເພ ື່ ອ ຈະ ຖອຍຫລງັ ກບັ ຈຳກ ຄວຳມ 

ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ຂອງ ຕນົ         ແລະ ບ ື່  ເຜົຳ ເຄ ື່ ອງ ຫອມ ແກື່ ພະ ອ ື່ ນ         

6ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ຖອກ ຄວຳມ ພິ-

ໂລດ         ແລະ ຄວຳມ ໂກດ ຮໍ້ຳຍ ຂອງ ເຮົຳ ອອກ         ໃຫໍ້ ພຸື່ງ ຂ ໍ້ນ ໃນ ຫວົ ເມ  ອງ ຢ ດາ          ແລະ ໃນ ຖະໜນົ ຫນົ-

ທຳງ ຂອງ ກງຸ ເຢຣ ຊາເລັມ          ແລະ ເມ  ອງ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ກ  ກຳຍເປັນ ບື່ອນ ຖິໍ້ມ ຮໍ້ຳງ         ແລະ ຮກົ ຮໍ້ຳງ         ຈນົ ທກຸ 

ມ ໍ້ນີໍ້          
7ບດັ ນີໍ້         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຈອມ ໂຍທຳ         ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ          ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         

ເປັນ ຫຍງັ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຈ ື່ງ ເຮັດ ຄວຳມ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ນີໍ້ ແກື່ ຈດິໃຈ ເຈົໍ້ຳ ເອງ         ແລະ ຕດັ ເອົຳ ຜ ໍ້ ຊຳຍ 

ຜ ໍ້ຍງິ ທງັ ເດັກ         ແລະ ເດັກນໍ້ອຍ ທີື່  ຍງັ ດ ດ ນມົ ຈຳກ ເຈົໍ້ຳ         ຈຳກ ທື່ຳມກຳງ ຢ ດາ          ບ ື່  ມີ ຄນົ ທີື່  ເຫລ ອ ຢ ື່ ໄວໍ້ 

ແກື່ ເຈົໍ້ຳ ເລີຍ         

8ເປັນ ຫຍງັ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຈ ື່ງ ຍວົະ ເຍົໍ້ຳ ເຮົຳ ໃຫໍ້ ຮໍ້ຳຍ ດໍ້ວຍ ມ  ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ດໍ້ວຍ ກຳນ ເຜົຳ 

ເຄ ື່ ອງ ຫອມ ໃຫໍ້ ແກື່ ພະ ອ ື່ ນ ໃນ ແຜື່ນດນິ ເອຢິບ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ມຳ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ         ເພ ື່ ອ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ຖ ກ ຕດັ ອອກ         ແລະ 

ເປັນ ທີື່  ສຳບ ແຊື່ງ         ເປັນ ທີື່  ນນິທຳ ທື່ຳມກຳງ ບນັດຳ ປະຊຳຊຳດ ແຫື່ງ ແຜື່ນດນິ ໂລກ         

9ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ລ ມ 

ຄວຳມ ຊ ົື່ວ ຂອງ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ຄວຳມ ຊ ົື່ວ ຂອງ ບນັດຳ ກະສດັ ແຫື່ງ ຢ ດາ          ບນັດຳ ຄວຳມ ຊ ົື່ວ 

ຂອງ ນຳງ ສະໜມົ         ແລະ ມະເຫສີ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ຄວຳມ ຊ ົື່ວ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ເອງ         ແລະ ຄວຳມ ຊ ົື່ວ ຂອງ 

ເມຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ຊ ື່ ງ ພວກ ນຳງ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃນ ແຜື່ນດນິ ຢ ດາ          ແລະ ໃນ ຖະໜນົ ຫນົທຳງ ຂອງ ກງຸ ເຢຣ ຊາ-
ເລັມ ແລໍ້ວ ບ          

10ແມ ື່ນ ແຕື່ ມ ໍ້ນີໍ້ ແລໍ້ວ         ພວກ ເຂົຳ ກ  ຍງັ ບ ື່  ໄດໍ້ ຖື່ອມຕວົ ລງົ         ຫລ  ຢ ຳ ເກງ         ຫລ  ດ  ຳເນນີ ຕຳມ 

ພຣະບນັຍດັ         ຕຳມ ກດົເກນ ຂອງ ເຮົຳ         ຊ ື່ ງ ເຮົຳ ໃຫໍ້ ມີ ໄວໍ້ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ         ແລະ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ບນັພະບ -

ລດຸ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ          
11ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈອມ ໂຍທຳ         ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ          ຈ ື່ງ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         

ເບິື່ ງ ແມ         ເຮົຳ ຈະ ມຸ ື່ງ ໜໍ້ຳ ຂອງ ເຮົຳ ຕ ື່ ສ ໍ້ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ເກດີ ກຳນ ຮໍ້ຳຍ         ແລະ ຈະ ຕດັ ຢ ດາ ອອກ ເສຍ ໃຫໍ້ ໝດົ         

12ເຮົຳ ຈະ ເອົຳ ປະຊຳຊນົ ຢ ດາ ທີື່  ເຫລ ອ ຢ ື່         ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ມຸ ື່ງ ໜໍ້ຳ ມຳ ທີື່  ແຜື່ນດນິ ເອຢິບ ເພ ື່ ອ ຈະ ອຳໄສ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ         

ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ ຖ ກ ເຜົຳ ຜຳນ ໝດົ         ຈະ ລ ົໍ້ມ ລງົ ໃນ ແຜື່ນດນິ ເອຢິບ          ຈະ ຖ ກ ຜຳນ ດໍ້ວຍ ດຳບ         
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ແລະ ດໍ້ວຍ ກຳນ ອ ດຫິວ ອຳຫຳນ         ຕ ັໍ້ງແຕື່ ຄນົ ເລັກ ນໍ້ອຍ ທີື່  ສດຸ ຈນົ ເຖງິ ຄນົ ໃຫຍື່ ໂຕ ທີື່  ສດຸ         ພວກ ເຂົຳ 

ຈະ ຕຳຍ ດໍ້ວຍ ດຳບ         ແລະ ດໍ້ວຍ ກຳນ ອ ດຫິວ ອຳຫຳນ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ກຳຍເປັນ ຄ  ຳ ສຳບ         ເປັນ ທີື່  ໜໍ້ຳ 

ປະຫລຳດ ໃຈ         ເປັນ ຄ  ຳ ສຳບ ແຊື່ງ         ແລະ ເປັນ ທີື່  ນນິທຳ         

13ເຮົຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ລງົໂທດ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ຜ ໍ້ 

ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ແຜື່ນດນິ ເອຢິບ          ດ ັື່ງ ທີື່  ເຮົຳ ລງົໂທດ ກງຸ ເຢຣ ຊາເລັມ ດໍ້ວຍ ດຳບ         ດໍ້ວຍ ກຳນ ອ ດຫິວ ອຳ-

ຫຳນ         ແລະ ດໍ້ວຍ ພະຍຳດ ລະບຳດ         

14ຈນົ ຄນົ ຢ ດາ ທີື່  ເຫລ ອ ຢ ື່ ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ມຳ ອຳໄສ ໃນ ແຜື່ນດນິ ເອຢິບ 

ນ ັໍ້ນ ຈະ ບ ື່  ລອດ ພົໍ້ນ         ຫລ  ເຫລ ອ ກບັ ໄປ ຍງັ ແຜື່ນດນິ ຢ ດາ          ບື່ອນ ທີື່  ເຂົຳ ປຳດຖະໜຳ ຈະ ກບັ ໄປ ອຳໄສ 

ຢ ື່         ເພຳະວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ ກບັ ໄປ         ນອກຈຳກ ຜ ໍ້ ໜີ ພົໍ້ນ ບຳງ ຄນົ”          
15ແລໍ້ວ ບນັດຳ ຜ ໍ້ ຊຳຍ         ຜ ໍ້ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ເມຍ ຂອງ ຕນົ ໄດໍ້ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ຫອມ ແກື່ ພະ ອ ື່ ນ         ແລະ ບນັດຳ ຜ ໍ້ຍງິ 

ທີື່  ຢ ນ ຢ ື່ ໃກໍ້ ທີື່  ຊຸມນມຸ ໃຫຍື່         ຄ  ບນັດຳ ປະຊຳຊນົ ຜ ໍ້ ອຳໄສ ໃນ ປັດໂຣດ          ໃນ ແຜື່ນດນິ ເອຢິບ          ໄດໍ້ ຕອບ 

ເຢເຣມີຢາ ວື່ຳ         

16“ສ  ຳລບັ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ຊ ື່ ງ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ບອກ ແກື່ ເຮົຳ ໃນ ພຣະນຳມ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ນ ັໍ້ນ         

ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ຟງັ ທື່ຳນ         

17ແຕື່ ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ທກຸ ສິື່ ງ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ໄວໍ້         ຄ  ເຜົຳ ເຄ ື່ ອງ ຫອມ ຖວຳຍ ເຈົໍ້ຳ ແມ ື່ 

ແຫື່ງ ຟໍ້ຳ ສະຫວນັ         ແລະ ຖອກ ເຄ ື່ ອງ ດ ື່ ມ ຖວຳຍ ແກື່ ພະ ນຳງ ເຈົໍ້ຳ ດ ັື່ງ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ         ທງັ ພວກ ເຮົຳ 

ແລະ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ເຮົຳ         ບນັດຳ ກະສດັ         ແລະ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຂອງ ເຮົຳ         ໃນ ຫວົ ເມ  ອງ ຢ ດາ          ແລະ ໃນ 

ຖະໜນົ ຫນົທຳງ ກງຸ ເຢຣ ຊາເລັມ          ເຮັດ ເຊັື່ ນ ນ ັໍ້ນແລໍ້ວ ເຮົຳ ຈ ື່ງ ມີ ອຳຫຳນ ບ ລິບ ນ ຢ ື່ ເຢັນ ເປັນ ສກຸ         ແລະ 

ບ ື່  ເຫັນ ເຫດ ຮໍ້ຳຍ ຢື່ຳງໃດ         

18ຕ ັໍ້ງແຕື່ ເຮົຳ ງດົ ກຳນ ເຜົຳ ເຄ ື່ ອງ ຫອມ ແຫື່ງ ເຈົໍ້ຳ ແມ ື່ ແຫື່ງ ຟໍ້ຳ ສະຫວນັ         

ແລະ ຖອກ ເຄ ື່ ອງ ດ ື່ ມ ຖວຳຍ ແກື່ ພະ ນຳງ ເຈົໍ້ຳ         ເຮົຳ ກ  ຂດັ ສນົ ທກຸ ຢື່ຳງ         ທງັ ຖ ກ ຜຳນ ດໍ້ວຍ ດຳບ         ແລະ 

ດໍ້ວຍ ກຳນ ອ ດຫິວ ອຳຫຳນ         

19ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ເຜົຳ ເຄ ື່ ອງ ຫອມ ຖວຳຍ ເຈົໍ້ຳ ແມ ື່ ແຫື່ງ ຟໍ້ຳ ສະຫວນັ         ແລະ ຖອກ 

ເຄ ື່ ອງ ດ ື່ ມ ຖວຳຍ ແກື່ ພະ ນຳງ ເຈົໍ້ຳ         ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ເຂົໍ້ຳໜມົ ຖວຳຍ ເພ ື່ ອ ນະມດັສະກຳນ ພະ ນຳງ ເຈົໍ້ຳ         

ແລະ ທີື່  ໄດໍ້ ຖອກ ເຄ ື່ ອງ ດ ື່ ມ ຖວຳຍ ແກື່ ພະ ນຳງ ເຈົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ເຮັດ ນອກ ເໜ ອ ຄວຳມ ເຫັນ ຊອບ ຂອງ 

ຜວົ ຂອງ ເຮົຳ ບ ”          
20ແລໍ້ວ ເຢເຣມີຢາ ໄດໍ້ ຕອບ ບນັດຳ ປະຊຳຊນົ         ທງັ ພວກ ຜ ໍ້ ຊຳຍ         ແລະ ຜ ໍ້ຍງິ         ຄ  ປະຊຳຊນົ ທງັ ປວງ 

ຜ ໍ້ ໃຫໍ້ ຄ  ຳ ຕອບ ແກື່ ຕນົ ວື່ຳ         

21“ສ  ຳລບັ ເຄ ື່ ອງ ຫອມ ທີື່  ທື່ຳນ ໄດໍ້ ເຜົຳ ຖວຳຍ ໃນ ຫວົ ເມ  ອງ ຢ ດາ          ແລະ ໃນ 

ຖະໜນົ ຫນົທຳງ ກງຸ ເຢຣ ຊາເລັມ          ທງັ ຕວົ ທື່ຳນ         ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ທື່ຳນ         ບນັດຳ ກະສດັ         ແລະ ເຈົໍ້ຳ 

ນຳຍ ຂອງ ທື່ຳນ         ແລະ ປະຊຳຊນົ ແຫື່ງ ແຜື່ນດນິ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ບ ື່  ໄດໍ້ ຊງົ ຈດົ ຈ  ຳ ໄວໍ້ ບ          ພຣະອງົ ບ ື່  

ໄດໍ້ ຊງົ ນ ກ ເຖງິ ບ          

22ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ຊງົ ທນົ ຕ ື່  ກຳນ ກະທ  ຳ ອນັ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ຂອງ ທື່ຳນ         ແລະ ກຳນ ອນັ 

ໜໍ້ຳ ກຽດ ຊງັ ຊ ື່ ງ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ເຮັດ ນ ັໍ້ນ         ຕ ື່  ໄປ ອີກ ບ ື່  ໄຫວ ແລໍ້ວ         ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ແຜື່ນດນິ ຂອງ ທື່ຳນ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ 

ກຳຍເປັນ ທີື່  ຮກົ ຮໍ້ຳງ         ແລະ ທີື່  ໜໍ້ຳ ປະຫລຳດ ໃຈ         ແລະ ເປັນ ທີື່  ສຳບ ແຊື່ງ         ປຳດ ສະ ຈຳກ ຄນົ ອຳໄສ ດ ັື່ງ 

ທກຸ ມ ໍ້ນີໍ້         

23ເພຳະວື່ຳ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ເຜົຳ ເຄ ື່ ອງ ຫອມ         ແລະ ເພຳະວື່ຳ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ເຮັດ ບຳບ ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          

ແລະ ບ ື່  ເຊ ື່ ອ ຟງັ ພຣະສລຸະສຽງ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຫລ  ດ  ຳເນນີ ຕຳມ ພຣະບນັຍດັ ຂອງ ພຣະອງົ         

ຕຳມ ກດົເກນ ຂອງ ພຣະອງົ         ແລະ ຕຳມ ພຣະໂອວຳດ ຂອງ ພຣະອງົ         ຄວຳມ ຮໍ້ຳຍ ນີໍ້ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ຕກົ ແກື່ 

ທື່ຳນ         ດ ັື່ງ ທກຸ ມ ໍ້ນີໍ້”          
24ເຢເຣມີຢາ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ແກື່ ປະຊຳຊນົ ທງັ ໝດົ         ແລະ ແກື່ ພວກ ຜ ໍ້ຍງິ ທງັ ໝດົ ວື່ຳ         “ບນັດຳ ທື່ຳນ ທງັ-

ຫລຳຍ ແຫື່ງ ຢ ດາ          ຜ ໍ້ ຢ ື່ ໃນ ແຜື່ນດນິ ເອຢິບ          ຈ ົື່ງ ຟງັ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

25ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
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ເຈົ້າ ຈອມ ໂຍທຳ         ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ          ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ຕວົ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ເມຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຢ ນ-

ຢນັ ດໍ້ວຍ ປຳກ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ເອງ         ແລະ ໄດໍ້ ເຮັດ ດໍ້ວຍ ມ  ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ສ  ຳເລັດ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ‘ເຮົຳ ຈະ 

ເຮັດ ຕຳມ ກຳນ ປະຕຍິຳນ ຂອງ ເຮົຳ         ຊ ື່ ງ ເຮົຳ ໄດໍ້ ປະຕຍິຳນ ໄວໍ້ ແນື່ນອນ         ຄ  ເຜົຳ ເຄ ື່ ອງ ຫອມ ຖວຳຍ 

ເຈົໍ້ຳ ແມ ື່ ແຫື່ງ ຟໍ້ຳ ສະຫວນັ         ແລະ ຖອກ ເຄ ື່ ອງ ດ ື່ ມ ຖວຳຍ ແກື່ ພະ ນຳງ ເຈົໍ້ຳ’         ແລໍ້ວ ກ  ດ  ຳລງົ ກຳນ ປະຕ-ິ

ຍຳນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ເຮັດ ຕຳມ ກຳນ ປະຕຍິຳນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ແນື່ນອນ         

26ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ບນັດຳ ເຈົໍ້ຳ ທງັ-

ຫລຳຍ ແຫື່ງ ຢ ດາ ຜ ໍ້ ຢ ື່ ໃນ ແຜື່ນດນິ ເອຢິບ          ຈ ົື່ງ ຟງັ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ກື່ຳວ ວື່ຳ         ເບິື່ ງ ແມ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ປະຕຍິຳນ ໂດຍ ນຳມ ອນັ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ຂອງ ເຮົຳ ວື່ຳ         ປຳກ ຂອງ ຄນົ ໃດ ແຫື່ງ ຢ -
ດາ ຕະຫລອດ ທົື່ວ ແຜື່ນດນິ ເອຢິບ ຈະ ບ ື່  ອອກ ນຳມ ຂອງ ເຮົຳ ໂດຍ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ‘ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ພຣະເຈົ້າ ອງົ ຊງົ ພຣະຊນົ ຢ ື່ ສນັໃດ’         

27ເບິື່ ງ ແມ         ເຮົຳ ຄອຍ ຖໍ້ຳ ເບິື່ ງ ຢ ື່ ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ເກດີ ຄວຳມ ຮໍ້ຳຍ         ບ ື່  

ແມ ື່ນ ຄວຳມ ດ ີ         ຄນົ ຢ ດາ ທງັ ໝດົ ຜ ໍ້ ຢ ື່ ໃນ ແຜື່ນດນິ ເອຢິບ ຈະ ຖ ກ ຜຳນ ເສຍ ດໍ້ວຍ ດຳບ         ແລະ ດໍ້ວຍ 

ກຳນ ອ ດຫິວ ອຳຫຳນ         ຈນົ ກວື່ຳ ຈະ ເຖງິ ທີື່  ສດຸ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         

28ແລະ ບນັດຳ ຜ ໍ້ ທີື່  ໜີ ພົໍ້ນ ດຳບ ຈະ ກບັ 

ຈຳກ ແຜື່ນດນິ ເອຢິບ ໄປ ຍງັ ແຜື່ນດນິ ຢ ດາ          ມີ ຈ  ຳນວນ ໜໍ້ອຍ         ແລະ ຄນົ ຢ ດາ ທີື່  ເຫລ ອ ຢ ື່ ທງັ ໝດົ         

ຊ ື່ ງ ມຳ ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ແຜື່ນດນິ ເອຢິບ          ຈະ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ຄ  ຳ ຂອງ ໃຜ ຈະ ຢັໍ້ງຢ ນ         ເປັນ ຄ  ຳ ຂອງ ເຮົຳ         ຫລ  ຄ  ຳ ຂອງ 

ພວກ ເຂົຳ         

29ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ນີໍ້ ຈະ ເປັນ ໝຳຍ ສ  ຳຄນັ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ         ຄ  ເຮົຳ ຈະ ລງົໂທດ ເຈົໍ້ຳ ໃນ ທີື່  

ນີໍ້         ເພ ື່ ອ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ໄດໍ້ ຮ ໍ້ ວື່ຳ         ຄ  ຳ ຂອງ ເຮົຳ ຈະ ຕ ັໍ້ງ ໝັໍ້ນຄງົ ຢ ື່ ຕ ື່  ເຈົໍ້ຳ         ໃຫໍ້ ເກດີ ຄວຳມ ຮໍ້ຳຍ ຢື່ຳງ ແນື່ນອນ         

30ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ເບິື່ ງ ແມ         ເຮົຳ ຈະ ມອບ ຟາຣາໂອ ໂຮຟະຣາ ກະສດັ ແຫື່ງ ເອຢິບ ໄວໍ້ 

ໃນ ມ  ສດັຕ  ຂອງ ລຳວ         ແລະ ໃນ ມ  ຂອງ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ທີື່  ສະແຫວງຫຳ ຊວີດິ ຂອງ ລຳວ         ດ ັື່ງ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ 

ມອບ ເຊເດກີຢາ ກະສດັ ແຫື່ງ ຢ ດາ ໄວໍ້ ໃນ ມ  ຂອງ ເນບ ກາດເນັດຊາ ກະສດັ ແຫື່ງ ບາບີໂລນ          ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ 

ເປັນ ສດັຕ  ຂອງ ຕນົ         ແລະ ຊອກ ຫຳ ເອົຳ ຊວີດິ ຂອງ ລຳວ”          

ບົດທີ 45 
ພຣະເຈົ້າຊົງເລົ້າໂລມບາຣຸກ 

1ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ຊ ື່ ງ ເຢເຣມີຢາ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ບອກ ແກື່ ບາຣຸກ ລ ກ ຊຳຍ ເນຣີຢາ ໃຫໍ້ ລຳວ ຂຽນ 

ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ລງົ ໃນ ໜງັສ  ຕຳມ ຄ  ຳ ບອກ ຂອງ ເຢເຣມີຢາ          ໃນ ປີ ທີື່  ສີື່  ແຫື່ງ ລຳຊະກຳນ ເຢໂຮຢາ-
ກີມ          ລຳຊະບດຸ ຂອງ ໂຢສີຢາ          ກະສດັ ແຫື່ງ ຢ ດາ ວື່ຳ         

2“ບາຣຸກ ເອີຍ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ 

ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ          ກື່ຳວ ແກື່ ທື່ຳນ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         

3ເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         ‘ບດັ ນີໍ້         ວບິດັ ແກື່ ຂໍ້ອຍ         ເພຳະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ຊງົ ເພີື່ ມ ຄວຳມທກຸ ເຂົໍ້ຳ ໃສື່ ຄວຳມ ເສົໍ້ຳ ໂສກ ຂອງ ຂໍ້ອຍ         ຂໍ້ອຍ ກ  ໜກັໜື່ວງ ດໍ້ວຍ ກຳນ ຮໍ້ອງ ຄຳງ ຂອງ 

ຕນົ ເອງ         ຂໍ້ອຍ ບ ື່  ປະສບົ ຄວຳມ ສະຫງບົ ເລີຍ’          
4ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ບອກ ລຳວ ວື່ຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ເບິື່ ງ ແມ         ສິື່ ງ ໃດ ທີື່  ເຮົຳ ກ ື່ສໍ້ຳງ ຂ ໍ້ນ         ເຮົຳ 

ຈະ ທ  ຳລຳຍ ລງົ         ແລະ ສິື່ ງ ໃດ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ປ ກ         ເຮົຳ ຈະ ຖອນ ຂ ໍ້ນ ຄ  ແຜື່ນດນິ ນີໍ້ ທງັ ໝດົ         

5ແລະ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຫຳ 

ສິື່ ງ ໃຫຍື່ ໂຕ ເພ ື່ ອ ຕວົ ເອງ ບ          ຢື່ຳ ຫຳ ມນັ ເລີຍ         ເພຳະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ເຮົຳ ຈະ ນ  ຳ ເຫດ ຮໍ້ຳຍ 

ມຳ ເໜ ອ ມະນດຸ ທງັ ໝດົ         ແຕື່ ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ຊວີດິ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ບ  ຳເໜັດ ແຫື່ງ ກຳນ ສງົຄຳມ ໃນ 

ທກຸ ສະຖຳນທີື່  ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ຈະ ໄປ”          
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ຄຳຜ ້ປະກາດພຣະທຳເລື່ອງເອຢິບ 
1ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊ ື່ ງ ມຳ ຍງັ ເຢເຣມີຢາ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ກື່ຽວ ກບັ ເລ ື່ ອງ ບນັດຳ 

ປະຊຳຊຳດ          
2ເລ ື່ ອງ ເອຢິບ          ກື່ຽວ ດໍ້ວຍ ກອງທບັ ຂອງ ຟາຣາໂອ ເນໂກ          ກະສດັ ແຫື່ງ ເອຢິບ          ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ທີື່  ແຄມ 

ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ເອຟຣາດ          ທີື່  ເມ  ອງ ກາເກມິດ          ແລະ ຊ ື່ ງ ເນບ ກາດເນັດຊາ          ກະສດັ ແຫື່ງ ບາບີໂລນ ໄດໍ້ 

ໂຈມ ຕ ີແຕກ ໃນ ປີ ທີື່  ສີື່  ແຫື່ງ ລຳຊະກຳນ ເຢໂຮຢາກີມ          ລຳຊະບດຸ ຂອງ ໂຢສີຢາ          ກະສດັ ແຫື່ງ ຢ ດາ 

ວື່ຳ          
3“ຈ ົື່ງ ຕຽມ ດ ັໍ້ງ         ໂລື່         ແລະ ເຂົໍ້ຳ ສ ື່ ສງົຄຳມ         

4ຈ ົື່ງ ຜ ກ ອຳນ ມ ໍ້ຳ         ພນົ ມ ໍ້ຳ ເອີຍ         ຈ ົື່ງ ຂ ໍ້ນ ຂີື່  ມ ໍ້ຳ ເຖດີ         ຈ ົື່ງ 

ສວມ ໝວກ ເຫລັກ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ເຂົໍ້ຳ ປະຈ  ຳ ທີື່          ຈ ົື່ງ ຮດັ ໜໍ້ຳ ເອິກ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ຈ ົື່ງ ສວມ ເສ ໍ້ອ ເກຳະ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ 

ໄວໍ້         

5ເປັນ ຫຍງັ ເຮົຳ ເຫັນ ພວກ ເຂົຳ ໂກດ ຮໍ້ຳຍ         ແລະ ຫນັ ຫລງັ ກບັ         ນກັຮບົ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຖ ກ ຕ ີລ ົໍ້ມ 

ລງົ         ແລະ ໄດໍ້ ປບົ ໜີ ໄປ         ພວກ ເຂົຳ ບ ື່  ຫລຽວ ກບັ ຫລງັ         ຄວຳມ ຢໍ້ຳນ ກວົ ຢ ື່ ທກຸ ດໍ້ຳນ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ         

6ຄນົ ໄວ ກ  ໜີ ໄປ ບ ື່  ໄດໍ້         ນກັຮບົ ກ  ໜີ ໄປ ບ ື່  ລອດ ພົໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ສະດດຸ         ແລະ ລ ົໍ້ມ 

ລງົ ໃນ ແດນ ເໜ ອ ຂໍ້ຳງ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ເອຟຣາດ         

7ແມ ື່ນ ໃຜ ນ          ໂຜື່ ຂ ໍ້ນ ມຳ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ນ  ໍ້ຳ ຖໍ້ວມ         ເໝ ອນ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ 

ຊ ື່ ງ ນ  ໍ້ຳຂອງ ມນັ ຊດັ ຂ ໍ້ນ         

8ເອຢິບ ໂຜື່ ຂ ໍ້ນ ມຳ ເໝ ອນ ນ  ໍ້ຳ ຖໍ້ວມ         ເໝ ອນ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຂອງ ມນັ ຊດັ ຂ ໍ້ນ         ລຳວ 

ກື່ຳວ ວື່ຳ         ‘ຂໍ້ອຍ ຈະ ຂ ໍ້ນ         ຂໍ້ອຍ ຈະ ປກົຄອງ ໂລກ         ຂໍ້ອຍ ຈະ ທ  ຳລຳຍ ຫວົ ເມ  ອງ         ແລະ ຊຳວ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ 

ເສຍ’         

9ມ ໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ເອີຍ         ບກຸ ໜໍ້ຳ ໄປ ເຖດີ         ລດົ ຮບົ ທງັຫລຳຍ ເອີຍ         ບກຸ ເຂົໍ້ຳ ເຖດີ         ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້ ນກັຮບົ 

ອອກ ໄປ         ຄ  ຄນົ ກ ເຊ          ແລະ ຄນົ ພ ດ         ຜ ໍ້ ຖ  ໂລື່         ຄນົ ລ ດີ          ນກັ ຖ          ແລະ ໂກື່ງ ທະນ          

10ມ ໍ້ນີໍ້ ເປັນ ວນັ ແຫື່ງ 

ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຈອມ ໂຍທຳ         ເປັນ ວນັ ແຫື່ງ ກຳນ ແກໍ້ແຄໍ້ນ ທີື່  ຈະ ແກໍ້ແຄໍ້ນ ສດັຕ  ຂອງ 

ພຣະອງົ         ດຳບ ຈະ ກນິ ຈນົ ອິື່ ມ         ແລະ ດ ື່ ມ ເລ ອດ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຈນົ ເຕັມ ຄມົ         ເພຳະ ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຈອມ ໂຍທຳ ເຮັດ ກຳນ ບ ຊຳ ໃນ ແດນ ເໜ ອ ຂໍ້ຳງ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ເອຟຣາດ         

11ທິດຳ ພມົມະຈຳລີ 

ແຫື່ງ ເອຢິບ ເອີຍ         ຈ ົື່ງ ຂ ໍ້ນ ໄປ ທີື່  ກິເລອາດ          ແລະ ໄປ ເອົຳ ຫວໍ້ຳນ ຢຳ         ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ໃຊໍ້ ຢຳ ເປັນ ຈ  ຳນວນ 

ຫລຳຍ ແລໍ້ວ         ແລະ ກ  ບ ື່  ມີ ຜນົ         ສ  ຳລບັ ເຈົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ຮກັສຳ ບ ື່  ຫຳຍ         

12ບນັດຳ ປະຊຳຊຳດ ໄດໍ້ ຍນິ ເຖງິ ຄວຳມ 

ອບັອຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ແຜື່ນດນິ ກ  ເຕັມ ດໍ້ວຍ ສຽງ ຮໍ້ອງ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ເພຳະວື່ຳ ນກັຮບົ ສະດດຸ ລ ົໍ້ມ         

ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ລ ົໍ້ມ ລງົ ນ  ຳ ກນັ”          
13ພຣະທ  ຳ ຊ ື່ ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ກບັ ເຢເຣມີຢາ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ         ເລ ື່ ອງ ກຳນ ມຳ ຂອງ ເນ-

ບ ກາດເນັດຊາ ກະສດັ ແຫື່ງ ບາບໂີລນ          ເພ ື່ ອ ຈະ ໂຈມ ຕ ີແຜື່ນດນິ ເອຢິບ          ວື່ຳ          
14“ຈ ົື່ງ ປະກຳດ ໃນ ເອຢິບ          ແລະ ປື່ຳວ ປະກຳດ ໃນ ມິກໂດນ          ຈ ົື່ງ ປະກຳດ ໃນ ເມັມຟິດ          ແລະ ຕະ-

ປັນເຂດ          ຈ ົື່ງ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ຢ ນ ໃຫໍ້ ພໍ້ອມ ໄວໍ້         ແລະ ຕຽມ ຕວົ ພໍ້ອມ         ເພຳະວື່ຳ ດຳບ ຈະ ກນິ ຢ ື່ ຮອບ ຕວົ ເຈົໍ້ຳ         

15ເປັນ ຫຍງັ ຊຳຍ ທີື່  ກໍ້ຳຫຳນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ໜີ ໄປ ເສຍ         ພວກ ເຂົຳ ບ ື່  ຢ ນ ໝັໍ້ນ ຢ ື່         ເພຳະວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ຍ ໍ້ ໃຫໍ້ ລ ົໍ້ມ ລງົ         

16ພຣະອງົ ຊງົ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຄນົ ເປັນ ຈ  ຳນວນ ຫລຳຍ ສະດດຸ         ພວກ ເຂົຳ ລ ົໍ້ມ ລງົ         

ແລະ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         ‘ລກຸຂ ໍ້ນ ເຖດີ         ໃຫໍ້ ເຮົຳ ກບັ ໄປ ຍງັ ຊນົ ຊຳດ ຂອງ ເຮົຳ         ໄປ ຍງັ ແຜື່ນດນິ ທີື່  ເຮົຳ ຖ  ກ  ຳເນດີ         

ເພຳະ ເລ ື່ ອງ ດຳບ ຂອງ ຜ ໍ້ ບບີ ບງັຄບັ’         

17ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເອີໍ້ນ ຊ ື່  ຟາຣາໂອ ກະສດັ ແຫື່ງ ເອຢິບ ວື່ຳ         ‘ຜ ໍ້ ອ ກ 
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ກະ ທ ກ         ຜ ໍ້ ປື່ອຍ ໃຫໍ້ ໂອກຳດ ຜື່ຳນ ໄປ’         

18ເພຳະ ພຣະມະຫຳກະສດັ         ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ພຣະນຳມ ຂອງ ພຣະອງົ ຄ  

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈອມ ໂຍທຳ         ກື່ຳວ ວື່ຳ         ເຮົຳ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່ ສນັໃດ         ພ ເຂົຳ ຕາໂບ ຢ ື່ ທື່ຳມກຳງ ພ ເຂົຳ ທງັ-

ຫລຳຍ         ແລະ ພ ເຂົຳ ກາເມນ ຢ ື່ ຂໍ້ຳງ ທະເລ ສນັໃດ         ກ  ຈະ ມີ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ມຳ ສນັນ ັໍ້ນ         

19ໂອ         ທິດຳ ຜ ໍ້ ອຳໄສ ໃນ 

ເອຢິບ ເອີຍ         ຈ ົື່ງ ຕຽມ ເຄ ື່ ອງ ຂອງ ສ  ຳລບັ ຕວົ ເຈົໍ້ຳ ເພ ື່ ອ ກຳນ ຖ ກ ກວຳດ ໄປ ເປັນ ຊະເລີຍ         ເພຳະວື່ຳ 

ເມ  ອງ ເມັມຟິດ ຈະ ກຳຍເປັນ ທີື່  ຖິໍ້ມ ຮໍ້ຳງ         ເປັນ ທີື່  ເພພງັ         ປຳດ ສະ ຈຳກ ຜ ໍ້ ອຳໄສ         

20ເອຢິບ ເປັນ ເໝ ອນ 

ງວົ ສຳວ ໂຕ ງຳມ         ແຕື່ ກຳນ ທ  ຳລຳຍ ຈຳກ ທິດເໜ ອ ມຳ ຈບັ ນຳງ         

21ທະຫຳນ ຮບັຈ ໍ້ຳງ ທີື່ ຢ ື່ ທື່ຳມກຳງ 

ນຳງ         ກ  ເໝ ອນ ລ ກ ງວົ ທີື່  ໄດໍ້ ຜ ກ ໄວໍ້         ພວກ ເຂົຳ ຖອຍຫລງັ ກບັ         ແລະ ໜີ ໄປ ນ  ຳ ກນັ         ພວກ ເຂົຳ ບ ື່  ຕ ື່ ຕໍ້ຳນ 

ເພຳະ ວນັ ແຫື່ງ ໄພພິບດັ ໄດໍ້ ມຳ ເໜ ອ ພວກ ເຂົຳ         ເປັນ ເວລຳ ແຫື່ງ ກຳນ ລງົໂທດ ພວກ ເຂົຳ         

22ນຳງ ເຮັດ 

ສຽງ ເໝ ອນ ງ   ທີື່  ກ  ຳລງັ ເລ ອ ອອກ ໄປ         ເພຳະ ສດັຕ  ຂອງ ນຳງ ຈະ ຍື່ຳງ ຂະບວນ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ດໍ້ວຍ ກ  ຳລງັ ທບັ         

ແລະ ມຳ ສ ໍ້ ກບັ ນຳງ ດໍ້ວຍ ຂວຳນ         ເໝ ອນ ຢື່ຳງ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ທີື່  ປ ໍ້ຳ ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ ລງົ         

23ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ 

ວື່ຳ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຕດັ ປື່ຳ ຂອງ ນຳງ ລງົ         ເຖງິ ວື່ຳ ປຳນ ນ ັໍ້ນ         ໃຜ ຈະ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ຄ ົໍ້ນ ຫຳ ບ ື່  ໄດໍ້         ເພຳະວື່ຳ 

ພວກ ເຂົຳ ມີ ຈ  ຳນວນ ຫລຳຍ ກວື່ຳ ຕກັແຕນ         ນບັ ບ ື່  ຖໍ້ວນ         

24ທິດຳ ຂອງ ເອຢິບ ຈະ ຖ ກ ເຮັດ ໃຫໍ້ ອບັອຳຍ         

ນຳງ ຈະ ຖ ກ ມອບ ໄວໍ້ ໃນ ມ  ຂອງ ຊນົ ຊຳດ ໜ ື່ ງ ຈຳກ ທິດເໜ ອ”          
25ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈອມ ໂຍທຳ         ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ          ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ເບິື່ ງ ແມ         ເຮົຳ ຈະ ນ  ຳ 

ກຳນ ລງົໂທດ ມຳ ເໜ ອ ເຫລົື່ ຳ ຝ ງ ຊນົ ຂອງ ອາໂມນ          ແລະ ຟາຣາໂອ          ເອຢິບ          ບນັດຳ ພະ         ແລະ ກະ-

ສດັ ທງັ ປວງ ຂອງ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ         ລງົ ເໜ ອ ຟາຣາໂອ          ແລະ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ວຳງໃຈ ໃນ ລຳວ         

26ເຮົຳ ຈະ 

ມອບ ພວກ ເຂົຳ ໄວໍ້ ໃນ ມ  ຂອງ ບນັດຳ ຜ ໍ້ ທີື່  ສະແຫວງຫຳ ຊວີດິ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ໃນ ມ  ຂອງ ເນບ ກາດ-
ເນັດຊາ ກະສດັ ແຫື່ງ ບາບີໂລນ          ແລະ ໃນ ມ  ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ຂອງ ເພິື່ ນ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ         

ພຳຍຫລງັ ເອຢິບ ຈ ື່ງ ຈະ ມີ ຄນົ ອຳໄສ ຢ ື່ ເໝ ອນ ສະໄໝ ກື່ອນ          
27ໂອ         ຢາໂຄບ          ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ເຮົຳ ເອີຍ         ຢື່ຳ ຢໍ້ຳນ ເລີຍ         ໂອ         ອິສຣາເອນ ເອີຍ         ຢື່ຳ ໂກດ ຮໍ້ຳຍ 

ເລີຍ         ເພຳະ ເບິື່ ງ ແມ         ເຮົຳ ຈະ ຊື່ວຍ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ລອດ ພົໍ້ນ ໄດໍ້ ຈຳກ ທີື່  ໄກ         ແລະ ຊື່ວຍ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ 

ຈຳກ ແຜື່ນດນິ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ຕກົ ເປັນ ຊະເລີຍ         ຢາໂຄບ ຈະ ກບັ ມຳ         ແລະ ມີ ຄວຳມ ສະຫງບົ ຄວຳມ ສະ-

ບຳຍ         ແລະ ບ ື່  ມີ ຜ ໍ້ ໃດ ເຮັດ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ຢໍ້ຳນ ກວົ         

28ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ໂອ         ຢາໂຄບ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ 

ຂອງ ເຮົຳ ເອີຍ         ຢື່ຳ ຢໍ້ຳນ ເລີຍ         ເພຳະ ເຮົຳ ຢ ື່ ກບັ ເຈົໍ້ຳ         ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ບນັດຳ ປະຊຳຊຳດ ທງັ ໝດົ ມຳ 

ເຖງິ ທີື່  ອະວະສຳນ         ຄ  ປະຊຳຊຳດ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ບນັດຳນ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ໄປ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ         ແຕື່ ສື່ວນ ເຈົໍ້ຳ ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ເຮັດ 

ໃຫໍ້ ເຖງິ ອະວະສຳນ ບຳດ ດຽວ         ເຮົຳ ຈະ ຕ ີສອນ ເຈົໍ້ຳ ຕຳມ ຂະໜຳດ         ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ປື່ອຍ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ຖ ກ ລງົ-

ໂທດ ເປັນອນັຂຳດ”          

ບົດທີ 47 
ຄຳຜ ້ປະກາດພຣະທຳເລື່ອງຊາວຟີລິດສະຕີນ ແລະເມືອງຕີເຣ 

1ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊ ື່ ງ ມຳ ຍງັ ເຢເຣມີຢາ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ກື່ຽວ ກບັ ເລ ື່ ອງ ຟີລິດ-
ສະຕີນ          ກື່ອນ ທີື່  ຟາຣາໂອ ຈະ ໂຈມ ຕ ີເມ  ອງ ຄາຊາ          

2“ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ເບິື່ ງ ແມ         ນ  ໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ກ  ຳລງັ ຂ ໍ້ນ ມຳ ຈຳກ ທິດເໜ ອ         ແລະ ຈະ 
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ກຳຍເປັນ ກະແສນ  ໍ້ຳ ຖໍ້ວມ         ມນັ ຈະ ຖໍ້ວມ ແຜື່ນດນິ         ແລະ ສຳລະພດັ ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ໃນ ນ ັໍ້ນ         ທງັ ເມ  ອງ         ແລະ ຜ ໍ້ ທີື່  

ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ເມ  ອງ         ຄນົ ຈະ ຮໍ້ອງໄຫໍ້ ຮ  ື່ຳໄຮ         ແລະ ຊຳວ ແຜື່ນດນິ ທກຸ ຄນົ ຈະ ຮໍ້ອງ ຄຳງ         

3ເມ  ື່ອ ໄດໍ້ ຍນິ 

ສຽງ ກບີ ມ ໍ້ຳ ໂຕ ແຂງແຮງ ຂອງ ລຳວ ໂດດ ແລື່ນ         ແລະ ສຽງ ລດົ ຮບົ ຂອງ ລຳວ ແລື່ນ ເຂົໍ້ຳ ມຳ         ແລະ ສຽງ 

ລ ໍ້ ລດົ ດ ັື່ງ ກ ກ ກໍ້ອງ         ພວກ ພ ື່  ກ  ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ ຖອຍຫລງັ ກບັ ມຳ ເບິື່ ງ ລ ກ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ຕນົ         ເພຳະ ມ  ຂອງ 

ເຂົຳ ອື່ອນເພຍ ເຕັມທີ ແລໍ້ວ         

4ເພຳະ ມ ໍ້ ທີື່  ຈະ ມຳ ເຖງິ         ຊ ື່ ງ ຈະ ທ  ຳລຳຍ ຟີລິດສະຕີນ ທງັ ໝດົ         ຈະ ຕດັ 

ຈຳກ ເມ  ອງ ຕີເຣ          ແລະ ເມ  ອງ ຊີໂດນ          ຜ ໍ້ ອບຸປະຖ  ຳ ທກຸ ຄນົ ທີື່  ເຫລ ອ ຢ ື່         ເພຳະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ຊງົ 

ທ  ຳລຳຍ ຄນົ ຟີລິດສະຕີນ          ຄ  ຊຳວ ແຄມ ທະເລ ແຖບ ຄະ ຟະ ໂຊ ທີື່  ເຫລ ອ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ         

5ເມ  ອງ ຄາຊາ ກ  ລຳບ 

ຄຳບ         ແລະ ເມ  ອງ ອາຊະກາໂລນ ຖ ກ ຕດັ ອອກ         ພໍ້ອມ ດໍ້ວຍ ຄນົ ທີື່  ເຫລ ອ ຢ ື່ ໃນ ພ ເຂົຳ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         

ເຈົໍ້ຳ ຈະ ປຳດ ເນ ໍ້ອ ເຖ ອ ໜງັ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ອີກ ດນົ ເທົື່ ຳໃດ         

6ດຳບ ແຫື່ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ເຈົໍ້ຳ ຂໍ້ຳ         ອີກ ດນົ 

ປຳນໃດ ຈ ື່ງ ຈະ ສະຫງບົ         ຈ ົື່ງ ສອດ ເຂົໍ້ຳ ໄວໍ້ ໃນ ຝກັ ສຳ         ຈ ົື່ງ ຢດຸ ພກັ         ແລະ ຢ ື່ ຢື່ຳງ ສະຫງບົ ສຳ         

7ເມ  ື່ອ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ         ມນັ ຈະ ສະຫງບົ ໄດໍ້ ຢື່ຳງໃດ ບ          ພຣະອງົ ຊງົ ບນັຊຳ         ແລະ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ໃຫໍ້ ດຳບ 

ນ ັໍ້ນ ຕ ື່ ສ ໍ້ ອາຊະກາໂລນ          ແລະ ຕ ື່ ສ ໍ້ ແຄມ ທະເລ”          

ບົດທີ 48 
ໂມອາບຈະຖືກທຳລາຍ 

1ກື່ຽວ ກບັ ເລ ື່ ອງ ໂມອາບ          ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈອມ ໂຍທຳ         ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ          ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ 

ວື່ຳ         “ວບິດັ ແກື່ ເນໂບ          ເພຳະ ເປັນ ບື່ອນ ຖ ກ ຖິໍ້ມ ຮໍ້ຳງ         ກີຣິອາດທາຢິມ ໄດໍ້ ອບັອຳຍ         ມນັ ຖ ກ ຍ ດ ແລໍ້ວ         

ມິດກາບ ກ  ໄດໍ້ ອບັອຳຍ         ແລະ ຢໍ້ຳນ ກວົ         

2ບ ື່  ມກີຳນ ສນັເສີນ ໂມອາບ ອີກ ແລໍ້ວ         ໃນ ເມ  ອງ ເຮັດຊະ-
ໂບນ ນ ັໍ້ນ ເຂົຳ ໄດໍ້ ວຳງ ແຜນ ປອງ ຮໍ້ຳຍ         ເຂົໍ້ຳ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກບັ ໂມອາບ ວື່ຳ         ‘ມຳ ແມ         ໃຫໍ້ ເຮົຳ ຕດັ ມນັ ອອກ ເສຍ         

ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ເປັນ ປະຊຳຊຳດ’         ເມ  ອງ ມັດເມັນ ເອີຍ         ເຈົໍ້ຳ ກ  ຈະ ຖ ກ ຕດັ ລງົ ຄ  ກນັ         ດຳບ ຈະ ໄລື່ ຕດິຕຳມ ເຈົໍ້ຳ 

ໄປ         

3ຈະ ມີ ສຽງ ຮໍ້ອງ ມຳ ແຕື່ ໂຮໂຣນາຢິມ ວື່ຳ         ‘ກຳນ ເສົໍ້ຳ ໃຈ         ແລະ ກຳນ ທ  ຳລຳຍ ຢື່ຳງ ໃຫຍື່ ຫລວງ’         

4ເມ  ອງ ໂມອາບ ຖ ກ ທ  ຳລຳຍ ເສຍ ແລໍ້ວ         ໄດໍ້ ຍນິ ສຽງ ຮໍ້ອງໄຫໍ້ ຈຳກ ພວກ ເດັກນໍ້ອຍ ຂອງ ນຳງ         

5ພວກ 

ເຂົຳ ຈະ ຂ ໍ້ນ ໄປ ຮໍ້ອງໄຫໍ້ ຢ ື່ ທຳງ ຂ ໍ້ນ ເມ  ອງ ລ ຮິດ          ເພຳະ ພວກ ສດັຕ  ໄດໍ້ ຍນິ ສຽງ ຮໍ້ອງໄຫໍ້ ຍໍ້ອນ ກຳນ ທ  ຳ-

ລຳຍ         ຢ ື່ ທຳງ ລງົ ຈຳກ ເມ  ອງ ໂຮໂຣນາຢິມ         

6ຈ ົື່ງ ໜີ ເອົຳ ຕວົ ລອດ ສຳ         ຈ ົື່ງ ເປັນ ເໝ ອນ ພຸື່ມໄມ ໍ້ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ 

ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ         

7ເພຳະວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ວຳງໃຈ ໃນ ຜນົງຳນ         ແລະ ໃນ ຊບັ ສມົບດັ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ເຈົໍ້ຳ 

ຈະ ຕໍ້ອງ ຖ ກ ຍ ດ         ແລະ ພະເຄມົດ ຈະ ຕໍ້ອງ ຖ ກ ກວຳດ ໄປ ເປັນ ຊະເລີຍ         ພໍ້ອມ ກບັ ປະໂລຫິດ         ແລະ 

ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຂອງ ຕນົ         

8ຜ ໍ້ ທ  ຳລຳຍ ຈະ ມຳ ເໜ ອ ເມ  ອງ ທກຸ ເມ  ອງ         ແລະ ບ ື່  ມີ ເມ  ອງ ໃດ ຈະ ລອດ ພົໍ້ນ ໄປ ໄດໍ້         

ພ ເຂົຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ພິນຳດ         ແລະ ທົື່ງພຽງ ຈະ ຕໍ້ອງ ຖ ກ ທ  ຳລຳຍ         ດ ັື່ງ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ລ ັື່ນ ພຣະຄ  ຳ 

ເວົໍ້ຳ ໄວໍ້         

9ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້ ປີກ ແກື່ ໂມອາບ          ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ມນັ ຈະ ບນິ ໄປ ເສຍ         ຫວົ ເມ  ອງ ຂອງ ມນັ ຈະ ກຳຍເປັນ ທີື່  ຮກົ 

ຮໍ້ຳງ         ບ ື່  ມີ ຄນົ ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ນ ັໍ້ນ ເລີຍ         

10ຜ ໍ້ ໃດ ເຮັດ ວຽກ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຢື່ຳງ ບ ື່  ສດັຊ ື່         ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ກ  ຖ ກ 

ສຳບ ແຊື່ງ         ຜ ໍ້ ທີື່  ກນັ ບ ື່  ໃຫໍ້ ດຳບ ຂອງ ຕນົ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຄນົ ເລ ອດ ຕກົ         ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈະ ຖ ກ ສຳບ ແຊື່ງ         

11ໂມອາບ 

ສະບຳຍ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ໜຸື່ມ ໆ ມຳ         ແລະ ໄດໍ້ ຕກົເຮື່ຍ ໄປ         ມນັ ບ ື່  ໄດໍ້ ຖ ກ ຖື່ຳຍ ອອກ ຈຳກ ພຳຊະນະ ນີໍ້ ໄປ ພຳຊະ-

ນະ ນ ັໍ້ນ         ຫລ  ຕໍ້ອງ ຖ ກ ກວຳດ ໄປ ເປັນ ຊະເລີຍ         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ລດົ ຊຳດ ຈ ື່ງ ຍງັ ຢ ື່ ໃນ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ກິື່ນ ກ  ບ ື່  ປື່ຽນ-
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ແປງ”         

12ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ເບິື່ ງ ແມ         ວນັ ເວລຳ ຈະ ມຳ ເຖງິ         ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ຈະ ສ ົື່ງ 

ນກັ ທື່ອງ ທື່ຽວ ມຳ ໃຫໍ້ ລຳວ ເພ ື່ ອ ເຮັດ ໃຫໍ້ ລຳວ ທື່ອງ ທື່ຽວ ໄປ         ແລະ ຖອກ ພຳຊະນະ ຂອງ ລຳວ ໃຫໍ້ ກໍ້ຽງ         

ແລະ ຕ ີໄຫ ຂອງ ລຳວ ໃຫໍ້ ແຕກ ເປັນ ປື່ຽງ ໆ         

13ແລໍ້ວ ໂມອາບ ກ  ຈະ ໄດໍ້ ອບັອຳຍ ເພຳະ ພະເຄມົດ          

ເໝ ອນ ທີື່  ເຊ ໍ້ອສຳຍ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ອບັອຳຍ ເພຳະ ເບັດເອນ          ອນັ ເປັນ ທີື່  ວຳງໃຈ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         

14ເຈົໍ້ຳ ຈະ ວື່ຳ ຢື່ຳງໃດ ໄດໍ້ ວື່ຳ         ‘ເຮົຳ ເປັນ ພວກ ວລີະ ຊນົ         ແລະ ທະຫຳນ ສ  ຳລບັ ສງົຄຳມ’         

15ເມ  ອງ ໂມ-
ອາບ ຖ ກ ທ  ຳລຳຍ         ແລະ ຂ ໍ້ນ ໄປ ຈຳກ ຫວົ ເມ  ອງ ຂອງ ມນັ ແລໍ້ວ         ແລະ ຄນົ ໜຸື່ມ ທີື່  ຄດັ ເລ ອກ ແລໍ້ວ ກ  ລງົ 

ໄປ ສ ື່ ກຳນ ຖ ກ ຂໍ້ຳ         ພຣະມະຫຳກະສດັ ຜ ໍ້ ຊງົ ພຣະນຳມ ວື່ຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈອມ ໂຍທຳ         ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ 

ແຫລະ         

16ໄພພິບດັ ຂອງ ໂມອາບ ຢ ື່ ໃກໍ້ ແລໍ້ວ         ແລະ ຄວຳມທກຸ ໃຈ ຂອງ ລຳວ ກ  ຫລ ັື່ງ ເຂົໍ້ຳ ມຳ         

17ບນັ-

ດຳ ຜ ໍ້ ທີື່ ຢ ື່ ຮອບ ລຳວ         ຈ ົື່ງ ເສຍ ໃຈ ນ  ຳ ເຂົຳ ສຳ         ແລະ ບນັດຳ ຜ ໍ້ ທີື່  ຮ ໍ້ຈກັ ຊ ື່  ລຳວ ດໍ້ວຍ         ຈ ົື່ງ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ‘ໄມ ໍ້ 

ທຳນ ພະກນັ ອນັ ຊງົ ລິດ ຫກັ ເສຍ ແລໍ້ວ         ຄ  ຄະທຳ ອ  ຳນຳດ ອນັ ຮຸື່ງເຮ ອງ ນ ັໍ້ນ’         

18ທິດຳ ຜ ໍ້ ອຳໄສ ໃນ ເມ  ອງ 

ດີໂບນ ເອີຍ         ຈ ົື່ງ ລງົ ມຳ ຈຳກ ສະຫງ ື່ຳ ລຳສີ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ນ ັື່ງ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ກະຫຳຍ         ເພຳະ ຜ ໍ້ ທ  ຳລຳຍ 

ໂມອາບ ຈະ ມຳ ສ ໍ້ ກບັ ເຈົໍ້ຳ         ເຂົຳ ຈະ ທ  ຳລຳຍ ທີື່  ກ  ຳ ບງັ ເຂັໍ້ມແຂງ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

19ຊຳວ ເມ  ອງ ອາໂຣເອ ເອີຍ         

ຈ ົື່ງ ຢ ນ ເຝົໍ້ຳ ຢ ື່ ຂໍ້ຳງ ທຳງ         ຈ ົື່ງ ຖຳມ ຊຳຍ ທີື່  ໜີ ມຳ         ແລະ ຜ ໍ້ຍງິ ທີື່  ລອດ ພົໍ້ນ ມຳ ວື່ຳ         ‘ເກດີ ເລ ື່ ອງ ຫຍງັ ຂ ໍ້ນ’         

20ໂມອາບ ຖ ກ ເຮັດ ໃຫໍ້ ອບັອຳຍ         ເພຳະ ມນັ ແຕກ ເສຍ ແລໍ້ວ         ຮໍ້ອງ ຄຳງ         ແລະ ຮໍ້ອງໄຫໍ້ ຮ  ື່ຳໄຮ ຢ ື່         ຈ ົື່ງ 

ບອກ ແຖວ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ອາໂນນ ວື່ຳ         ‘ໂມອາບ ຖ ກ ທ  ຳລຳຍ ເສຍ ແລໍ້ວ’          
21ກຳນ ພິພຳກສຳ ໄດໍ້ ຕກົ ເໜ ອ ທົື່ງພຽງ         ເໜ ອ ໂຮໂລນ          ຢາຊາ          ແລະ ເມຟະອາດ         

22ແລະ ດີໂບນ          

ເນໂບ          ແລະ ເບັດ-ດິບລາທາຢິມ         

23ແລະ ກີຣິອາດທາຢິມ          ເບັດ-ກາມ ນ          ແລະ ເບັດ-ເມໂອນ         

24ແລະ ເກຣໂີຢດ          ໂບຊະຣາ          ແລະ ຫວົ ເມ  ອງ ທງັ ໝດົ ຂອງ ແຜື່ນດນິ ໂມອາບ          ທງັ ໄກ         ແລະ ໃກໍ້          
25ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ເຂົຳ ຂອງ ໂມອາບ ຖ ກ ຕດັ ອອກ ແລໍ້ວ         ແລະ ແຂນ ຂອງ ມນັ ກ  ຫກັ         

26ຈ ົື່ງ ເຮັດ ໃຫໍ້ ລຳວ ມ ນເມຳົ         ຍໍ້ອນ ລຳວ ໄດໍ້ ພອງ ຕວົ ຂ ໍ້ນ ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ໂມອາບ 

ຈະ ຕໍ້ອງ ກິໍ້ງເກ ອກ ຢ ື່ ໃນ ຮຳກ ຂອງ ຕນົ         ແລະ ຈະ ຖ ກ ເຍຳະເຍີໍ້ຍ ດໍ້ວຍ         

27ອິສຣາເອນ ບ ື່  ຖ ກ ເຈົໍ້ຳ ເຍຳະ-

ເຍີໍ້ຍ ບ          ໄປ ພບົ ລຳວ ຢ ື່ ທື່ຳມກຳງ ໂຈນ ບ          ເມ  ື່ອ ເຈົໍ້ຳ ເວົໍ້ຳ ເຖງິ ລຳວ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ໂດດ ເຕັໍ້ນ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ປິຕ-ິ

ຍນິດ ີ         

28ຊຳວ ເມ  ອງ ໂມອາບ ເອີຍ         ຈ ົື່ງ ອອກ ເສຍ ຈຳກ ຫວົ ເມ  ອງ ໄປ ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ຫີນ         ຈ ົື່ງ ເປັນ ເໝ ອນ 

ນກົ ເຂົຳ ຊ ື່ ງ ເຮັດ ຮງັ ຢ ື່ ຂໍ້ຳງ ປຳກ ຖ  ໍ້ຳ         

29ເຮົຳ ໄດໍ້ ຍນິ ເຖງິ ຄວຳມ ອວດ ຕວົ ຂອງ ໂມອາບ          (ລຳວ ອວດ 

ຕວົ ຫລຳຍ)         ໄດໍ້ ຍນິ ເຖງິ ຄວຳມ ອວດດ ີ         ຄວຳມ ຈອງຫອງ ຂອງ ລຳວ         ແລະ ຄວຳມ ອວດ ຕວົ ຂອງ 

ລຳວ         ແລະ ເຖງິ ກຳນ ຍກົ ຕນົ ຂ ົື່ມ ເພິື່ ນ ໃນ ໃຈ ຂອງ ລຳວ         

30ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ເຮົຳ ຮ ໍ້ ຄວຳມ 

ຮໍ້ຳຍ ຂອງ ລຳວ         ແຕື່ ມນັ ຈະ ບ ື່  ສ  ຳເລັດ         ຄວຳມ ບ ື່  ຈງິ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ລຳວ ຈະ ບ ື່  ເຖງິ ຄວຳມ ສ  ຳເລັດ         

31ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ຈະ ຮໍ້ອງ ຄຳງ ເພ ື່ ອ ໂມອາບ          ເຮົຳ ຈະ ຮໍ້ອງໄຫໍ້ ຮ  ື່ຳໄຮ ເພ ື່ ອ ໂມອາບ ທງັຫລຳຍ         

ໃຈ ຂອງ ເຮົຳ ຈະ ຄ  ື່ຳ ຄວນ ເພ ື່ ອ ຄນົ ຂອງ ກີເຣ-ຮາເຣເສັດ         

32ເຄ ອ ອະງ ຸື່ນ ແຫື່ງ ສິບມາ ເອີຍ         ເຮົຳ ຈະ 

ຮໍ້ອງໄຫໍ້ ເພ ື່ ອ ເຈົໍ້ຳ ຫລຳຍ ກວື່ຳ ເພ ື່ ອ ຢາເຊ          ກິື່ ງ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຍ ື່ ນ ຂໍ້ຳມ ທະເລ ຈນົ ເຖງິ ທະເລ 

ຂອງ ຢາເຊ          ຜ ໍ້ ທ  ຳລຳຍ ໄດໍ້ ໂຈມ ຕ ີໝຳກ ໄມ ໍ້ ລະດ  ຮໍ້ອນ         ແລະ ກຳນ ເກບັ ອະງ ຸື່ນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

33ຄວຳມ 

ຍນິດ ີ         ແລະ ຄວຳມ ຊ ື່ ນ ບຳນ ໄດໍ້ ຖ ກ ກວຳດ ອອກ ໄປ ເສຍ ຈຳກ ສວນ ໄຮື່ນຳ         ແລະ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ໂມ-
ອາບ          ເຮົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເຫລົໍ້ຳ ອະງ ຸື່ນ ຢດຸ ໄຫລ ຈຳກ ໄຫ ອະງ ຸື່ນ         ບ ື່  ມີ ຄນົ ຢຽບ ອະງ ຸື່ນ ດໍ້ວຍ ສຽງ ໂຫື່ ຮໍ້ອງ         
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ສຽງ ໂຫື່ ຮໍ້ອງ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ແມ ື່ນ ສຽງ ໂຫື່ ຮໍ້ອງ ເລີຍ         

34ເມ  ອງ ເຮັດຊະໂບນ          ແລະ ເມ  ອງ ເອເລອາເລ ໄດໍ້ 

ຮໍ້ອງໄຫໍ້ ຮ  ື່ຳໄຮ         ພວກ ເຂົຳ ສ ົື່ງ ສຽງ ຮໍ້ອງ ໄກ ເຖງິ ເມ  ອງ ຢາຮາດ          ຈຳກ ໂຊອາ ເຖງິ ໂຮໂຣນາຢິມ          

ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ງວົ ໂຕ ແມ ື່ ອຳຍ ຸສຳມ ປີ         ເພຳະ ນ  ໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ແຫື່ງ ນິມຣີມ ກ  ຈະ ຮກົ ຮໍ້ຳງ ດໍ້ວຍ         

35ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ເຮົຳ ຈະ ນ  ຳ ອະວະສຳນ ມຳສ ື່ ຜ ໍ້ ທີື່  ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໃນ ແທື່ນ ບ ຊຳ ສ ງ         ແລະ ເຜົຳ 

ເຄ ື່ ອງ ຫອມ ຖວຳຍ ພະ ຂອງ ລຳວ ໃນ ໂມອາບ         

36ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ໃຈ ຂອງ ເຮົຳ ຈະ ຄ  ື່ຳ ຄວນ ເພ ື່ ອ ໂມ-
ອາບ ເໝ ອນ ຂຸື່ຍ         ແລະ ໃຈ ຂອງ ເຮົຳ ຈະ ຄ  ື່ຳ ຄວນ ເໝ ອນ ຂຸື່ຍ ເພ ື່ ອ ຄນົ ເມ  ອງ ກີເຣ-ຮາເຣເສັດ          ເພຳະ 

ຊບັ ສມົບດັ ທີື່  ລຳວ ໄດໍ້ ມຳ ກ  ໄດໍ້ ພິນຳດ         

37ທກຸ ຫວົ ຈະ ຖ ກ ແຖ         ແລະ ທກຸ ເຄົຳ ຈະ ຖ ກ ຕດັ         ເທິງ ມ  ທງັ 

ປວງ ຈະ ມີ ຮອຍ ປຳດ         ແລະ ຈະ ມີ ຜໍ້ຳ ກະສອບ ຢ ື່ ບ ັໍ້ນແອວ         

38ເທິງ ຫລງັຄຳ ເຮ ອນ ທງັ ໝດົ ຂອງ ໂມ-
ອາບ          ແລະ ຕຳມ ຖະໜນົ ຫນົທຳງ ແຫື່ງ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ຈະ ມີ ແຕື່ ສຽງ ຄ  ື່ຳ ຄວນ ທົື່ວ ໄປ         ເພຳະ ເຮົຳ ຕ ີໂມ-
ອາບ ເໝ ອນ ກບັ ເຮົຳ ຕ ີພຳຊະນະ ທີື່  ເຮົຳ ບ ື່  ພ ໃຈ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ         

39ພວກ ເຂົຳ ຈະ 

ຮໍ້ອງ ຄຳງ ວື່ຳ         ‘ໂມອາບ ແຕກ ແລໍ້ວ ນ          ໂມອາບ ຫນັ ຫລງັ ກບັ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ອບັອຳຍ ແລໍ້ວ ນ ’         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ 

ແຫລະ         ໂມອາບ ໄດໍ້ ກຳຍເປັນ ທີື່  ເຍຳະເຍີໍ້ຍ         ແລະ ເປັນ ທີື່  ປະຫລຳດ ໃຈ ແກື່ ບນັດຳ ຜ ໍ້ ທີື່ ຢ ື່ ອໍ້ອມ ຮອບ 

ລຳວ”         

40ເພຳະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ເບິື່ ງ ແມ         ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ຈະ ເຈດີ ລງົ ມຳ ເໝ ອນ ນກົ ອິນ ຊ ີ         ແລະ 

ກຳງ ປີກ ອອກ ສ ໍ້ ໂມອາບ         

41ເກຣໂີຢດ ຖ ກ ຈບັ ໄປ         ແລະ ທີື່  ກ  ຳ ບງັ ອນັ ເຂັໍ້ມແຂງ ຖ ກ ຍ ດ                  ຈດິໃຈ ຂອງ 

ບນັດຳ ນກັຮບົ ແຫື່ງ ໂມອາບ ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈະ ເໝ ອນ ກບັ ຈດິໃຈ ຂອງ ຜ ໍ້ຍງິ ຊ ື່ ງ ກ  ຳລງັ ເຈບັທໍ້ອງ ເກດີ ລ ກ         

42ໂມອາບ ຈະ ຖ ກ ທ  ຳລຳຍ         ແລະ ບ ື່  ເປັນ ຊນົ ຊຳດ ໜ ື່ ງ ອີກ ຕ ື່  ໄປ         ເພຳະວື່ຳ ລຳວ ພອງ ຕວົ ຂ ໍ້ນ ຕ ື່  ພຣະ-
ຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

43ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ຊຳວ ເມ  ອງ ໂມອາບ ເອີຍ         ຄວຳມ ຢໍ້ຳນ ຫວົ,         ຂມຸ         ແລະ ກບັ 

ດກັ         ຈະ ຢ ື່ ເໜ ອ ເຈົໍ້ຳ         

44ຜ ໍ້ ໃດ ທີື່  ໜີ ຈຳກ ຄວຳມ ຢໍ້ຳນ ກວົ ຈະ ຕກົ ຂມຸ         ແລະ ຜ ໍ້ ທີື່  ປີນ ອອກ ມຳ ຈຳກ ຂມຸ ກ  

ຈະ ຕດິ ກບັ         ເພຳະ ເຮົຳ ຈະ ນ  ຳ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ມຳ ເໜ ອ ໂມອາບ          ໃນ ປີ ແຫື່ງ ກຳນ ລງົໂທດ ເຂົຳ         ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ         

45ຜ ໍ້ ລີໍ້ ໄພ ໄດໍ້ ໄປ ຢ ນ ຢ ື່ ຢື່ຳງ ໝດົ ແຮງ ໃນ ເງຳົ ເມ  ອງ ເຮັດຊະໂບນ          ເພຳະ-

ວື່ຳ ໄຟ ຈະ ອອກ ມຳ ຈຳກ ເຮັດຊະໂບນ          ແປວໄຟ ຈະ ອອກ ມຳ ຈຳກ ທື່ຳມກຳງ ສີໂຮນ          ມນັ ຈະ ທ  ຳລຳຍ 

ດນິແດນ ຂອງ ໂມອາບ          ແລະ ຂະໝື່ອມ ຂອງ ບນັດຳ ຄນົ ແຫື່ງ ຄວຳມ ວຸໍ້ນວຳຍ         

46ໂມອາບ ເອີຍ         ວ-ິ

ບດັ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ         ຊນົ ຊຳດ ແຫື່ງ ພະເຄມົດ ກ  ຳລງັ ວອດ ວຳຍ ຢ ື່ ແລໍ້ວ         ເພຳະ ບນັດຳ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຖ ກ 

ຈບັ ໄປ ເປັນ ຊະເລີຍ         ແລະ ລ ກ ສຳວ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ກ  ເຂົໍ້ຳ ເປັນ ຊະເລີຍ         

47ແຕື່ ເຮົຳ ຍງັ ຈະ ໃຫໍ້ ໂມອາບ ກບັ ສ ື່ 

ສະພຳບ ເດມີ ໃນ ຕ ື່  ໄປ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ”         ຂ ໍ້ ພິພຳກສຳ ໂມອາບ ກ  ມີ ເທົື່ ຳ ນີໍ້ ແຫລະ          

ບົດທີ 49 
ຄຳຜ ້ປະກາດພຣະທຳເລື່ອງຄົນອຳໂມນ 

1ກື່ຽວ ກບັ ເລ ື່ ອງ ຄນົ ອຳໂມນ          ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ອິສຣາເອນ ບ ື່  ມີ ລ ກ ຊຳຍ ບ          ລຳວ ບ ື່  ມີ 

ທຳຍຳດ ບ          ແລໍ້ວ ເປັນ ຫຍງັ ກະສດັ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ຮບັ ເອົຳ ຄາດ ເປັນ ມ ລະດກົ         ແລະ ປະຊຳຊນົ 

ຂອງ ເພິື່ ນ ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ຫວົ ເມ  ອງ ຂອງ ຕນົ         

2ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ເບິື່ ງ ແມ         ວນັ 

ເວລຳ ຈະ ມຳ ເຖງິ         ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ໄດໍ້ ຍນິ ສຽງ ສນັຍຳນ ສງົຄຳມ         ສ ໍ້ ກບັ ນະຄອນ ຣັບບາ ຂອງ 

ຄນົ ອຳໂມນ          ມນັ ຈະ ກຳຍເປັນ ກອງ ຊຳກ ເມ  ອງ ທີື່  ຮກົ ຮໍ້ຳງ         ແລະ ຊນົນະບດົ ຂອງ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ຈະ ຖ ກ 
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ເຜົຳ ເສຍ ດໍ້ວຍ ໄຟ         ແລໍ້ວ ອິສຣາເອນ ຈະ ເຂົໍ້ຳ ຮບັ ມ ລະດກົ ຈຳກ ຜ ໍ້ ທີື່  ເຂົໍ້ຳ ຮບັ ມ ລະດກົ ຈຳກ ຕນົ         ພຣະ-
ຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ         

3ເຮັດຊະໂບນ ເອີຍ         ຈ ົື່ງ ຮໍ້ອງ ຄຳງ         ເພຳະ ເມ  ອງ ອາອີ ຖ ກ ທ  ຳລຳຍ         

ບດຸ ສຳວ ແຫື່ງ ນະຄອນ ຣັບບາ ເອີຍ         ຈ ົື່ງ ຮໍ້ອງໄຫໍ້ ຮ  ື່ຳໄຮ         ຈ ົື່ງ ເອົຳ ຜໍ້ຳ ກະສອບ ຄຳດ ແອວ ໄວໍ້         ຈ ົື່ງ ຄ  ື່ຳ 

ຄວນ         ແລື່ນ ໄປ ແລື່ນ ມຳ ຢ ື່ ທື່ຳມກຳງ ຮ ົໍ້ວ         ເພຳະ ກະສດັ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ຖ ກ ກວຳດ ໄປ ເປັນ 

ຊະເລີຍ         ພໍ້ອມ ກບັ ປະໂລຫິດ         ແລະ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຂອງ ມນັ         

4ບດຸ ສຳວ ຜ ໍ້ ຫລອກ ລວງ ເອີຍ         ເປັນ ຫຍງັ 

ເຈົໍ້ຳ ໂອໍ້ ອວດ ບນັດຳ ພ ເຂົຳ         ພ ເຂົຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ມີ ນ  ໍ້ຳ ໄຫລ         ຜ ໍ້ ວຳງໃຈ ໃນ ສມົບດັ ຂອງ ຕນົ ວື່ຳ         ‘ໃຜ ຈະ ມຳ 

ສ ໍ້ ຂໍ້ອຍ ນະ’         

5ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຈອມ ໂຍທຳ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ເບິື່ ງ ແມ         ເຮົຳ ຈະ ນ  ຳ ຄວຳມ ຢໍ້ຳນ 

ກວົ ມຳ ເໜ ອ ເຈົໍ້ຳ         ຈຳກ ທກຸ ຄນົ ທີື່ ຢ ື່ ຮອບ ຕວົ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຖ ກ ຂບັ ໄລື່ ອອກ ໄປ         ຊຳຍ ທກຸ ຄນົ ມຸ ື່ງ 

ໜໍ້ຳ ອອກ ໄປ         ແລະ ຈະ ບ ື່  ມີ ໃຜ ຮວບຮວມ ຄນົ ລີໍ້ ໄພ ໄດໍ້         

6ແຕື່ ພຳຍຫລງັ ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ຄນົ ອຳໂມນ ກບັ ສ ື່ 

ສະພຳບ ເດມີ”         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ          

ຄຳຜ ້ປະກາດພຣະທຳເລື່ອງເມືອງເອໂດມ 
7ກື່ຽວ ກບັ ເມ  ອງ ເອໂດມ          ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈອມ ໂຍທຳ         ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         “ສະຕປິນັຍຳ ບ ື່  ມີ ໃນ ເຕ-

ມານ ອີກ ແລໍ້ວ ບ          ຄ  ຳ ປ ກສຳ ພິນຳດ ໄປ ຈຳກ ຜ ໍ້ ສະຫລຽວ ສະຫລຳດ ແລໍ້ວ ບ          ສະຕປິນັຍຳ ຂອງ ເຂົຳ 

ຫຳຍ ສ ນ ໄປ ແລໍ້ວ ບ          

8ຊຳວ ເມ  ອງ ເດດານ ເອີຍ         ຈ ົື່ງ ໜີ         ຈ ົື່ງ ຖອຍຫລງັ ກບັ         ຈ ົື່ງ ອຳໄສ ໃນ ບື່ອນ ເລິກ         

ເພຳະວື່ຳ ເຮົຳ ຈະ ນ  ຳ ໄພພິບດັ ຂອງ ເອຊາວ ມຳ ເໜ ອ ພວກ ເຂົຳ         ເວລຳ ເຮົຳ ຈະ ລງົໂທດ ເຂົຳ         

9ຖໍ້ຳ ຄນົ 

ເກບັ ອະງ ຸື່ນ ມຳ ຫຳ ເຈົໍ້ຳ         ລຳວ ຈະ ບ ື່  ຖິໍ້ມ ອະງ ຸື່ນ ຕກົ ຄໍ້ຳງ ໄວໍ້ ນ  ຳ ບ          ຖໍ້ຳ ຂີໍ້ລກັ ມຳ ຕອນ ກຳງຄ ນ         ລຳວ ຈະ 

ບ ື່  ທ  ຳລຳຍ ພຽງພ  ແກື່ ຕວົ ລຳວ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ ບ          

10ແຕື່ ເຮົຳ ໄດໍ້ ເປ ອຍ ເອຊາວ ໃຫໍ້ ເປ ອຍ ເລີຍ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ເປີດ 

ບື່ອນ ຮບັ ຂອງ ລຳວ         ແລະ ລຳວ ບ ື່  ສຳມຳດ ເຊ ື່ ອງ ຕວົ ໄດໍ້         ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ລຳວ ຖ ກ ທ  ຳລຳຍ         ພີື່ ນ ໍ້ອງ 

ຂອງ ລຳວ         ແລະ ເພ ື່ ອນ ບໍ້ຳນ ຂອງ ລຳວ         ບ ື່  ມີ ລຳວ ອີກ ແລໍ້ວ         

11ຈ ົື່ງ ຖິໍ້ມ ເດັກ ກ  ຳພໍ້ຳ ພ ື່  ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໄວໍ້ ເຖດີ         

ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່         ແລະ ໃຫໍ້ ແມ ໍ້ ໝໍ້ຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ວຳງໃຈ ໃນ ເຮົຳ ສຳ”          
12ເພຳະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         “ເບິື່ ງ ແມ         ຖໍ້ຳ ຄນົ ທີື່  ຍງັ ບ ື່  ສມົຄວນ ຈະ ດ ື່ ມ ຈຳກ ຖໍ້ວຍ ນ ັໍ້ນ 

ຍງັ ຕໍ້ອງ ດ ື່ ມ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ພົໍ້ນ ໂທດ ໄປ ໄດໍ້ ບ          ເຈົໍ້ຳ ຈະ ພົໍ້ນ ໂທດ ໄປ ບ ື່  ໄດໍ້         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ດ ື່ ມ         

13ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ປະຕຍິຳນ ໂດຍ ນຳມ ຂອງ ເຮົຳ ແລໍ້ວ ວື່ຳ         ໂບຊະຣາ ຈະ ຕໍ້ອງ ກຳຍເປັນ ບື່ອນ 

ວື່ຳງ ເປົື່ ຳ ເສຍ         ເປັນ ທີື່  ນນິທຳ         ເປັນ ບື່ອນ ຖິໍ້ມ ຮໍ້ຳງ         ແລະ ເປັນ ຄ  ຳ ສຳບ ແຊື່ງ         ແລະ ຫວົ ເມ  ອງ ທງັ ໝດົ 

ຂອງ ລຳວ ຈະ ເປັນ ບື່ອນ ຖິໍ້ມ ຮໍ້ຳງ ເປັນນດິ”          
14ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຍນິ ຂື່ຳວ ຈຳກ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຜ ໍ້ ສ ົື່ງ ຂື່ຳວ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຖ ກ ສ ົື່ງ ໄປ ທື່ຳມກຳງ ບນັດຳ 

ປະຊຳຊຳດ         ບອກ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ຮວບຮວມ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ຕ ື່ ສ ໍ້ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ລກຸຂ ໍ້ນ ເພ ື່ ອ ເຮັດ 

ສງົຄຳມ ສຳ         

15ເພຳະວື່ຳ         ເບິື່ ງ ແມ         ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ນໍ້ອຍ ທື່ຳມກຳງ ບນັດຳ ປະຊຳຊຳດ         ໃຫໍ້ ເປັນ 

ທີື່  ໝິື່ ນປະໝຳດ ທື່ຳມກຳງ ມະນດຸ         

16ເພຳະ ຄວຳມ ຢໍ້ຳນ ກວົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຫລອກ ລວງ ເຈົໍ້ຳ         ທງັ ຄວຳມ 

ອວດ ຕວົ ແຫື່ງ ໃຈ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ເຈົໍ້ຳ ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ຖ  ໍ້ຳ ຫີນ         ຜ ໍ້ ຍ ດ ຍອດພ  ເຂົຳ ໄວໍ້ ເອີຍ         ແມ ື່ນ ເຈົໍ້ຳ ເຮັດ 

ຮງັ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ສ ງ ເໝ ອນ ຢື່ຳງ ຮງັ ນກົ ອິນ ຊ ີ         ເຮົຳ ຈະ ຍກົ ເຈົໍ້ຳ ລງົ ມຳ ຈຳກ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ         

17ເອໂດມ ຈະ ກຳຍເປັນ ບື່ອນ ວື່ຳງ ເປົື່ ຳ         ທກຸ ຄນົ ທີື່  ຜື່ຳນ ເຂົຳ ໄປ ຈະ ຕກົໃຈ         ແລະ 

ຈະ ເຍຳະເຍີໍ້ຍ ເພຳະ ໄພພິບດັ ທງັ ໝດົ ຂອງ ມນັ         

18ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ເມ  ອງ ໂຊໂດມ          ແລະ ເມ  ອງ ໂກໂມຣາ          
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ແລະ ຫວົ ເມ  ອງ ໃກໍ້ ຄຽງ ຂອງ ມນັ ຖ ກ ທ  ຳລຳຍ ລໍ້ຳງ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ບ ື່  ມີ ໃຜ ຈະ ພກັ ຢ ື່ ບື່ອນ 

ນ ັໍ້ນ         ບ ື່  ມີ ບດຸ ຂອງ ມະນດຸ ຄນົ ໃດ ຈະ ອຳໄສ ໃນ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ         

19ເບິື່ ງ ແມ         ລຳວ ຈະ ຂ ໍ້ນ ມຳ ເໝ ອນ ໂຕ ສິງ 

ຈຳກ ດງົ ລຸື່ມ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢແໍດນ ໂດດ ເຂົໍ້ຳ ໃສື່ ຄອກ ແກະ ທີື່  ແຂງແຮງ         ແຕື່ ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ມນັ ໜີ ໄປ ຈຳກ 

ນຳງ ຢື່ຳງ ວື່ອງໄວ         ແລະ ໃຜ ເປັນ ຜ ໍ້ ທີື່  ເລ ອກ ສນັ ໄວໍ້         ທີື່  ເຮົຳ ຈະ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ໄວໍ້ ເໜ ອ ນຳງ         ມີ ໃຜ ເປັນ ຢື່ຳງ 

ເຮົຳ ບ          ໃຜ ຈະ ນດັ ເຮົຳ ບ          ຜ ໍ້ ລໍ້ຽງ ແກະ ຄນົ ໃດ ຈະ ທນົ ຢ ນ ຢ ື່ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ເຮົຳ ໄດໍ້         

20ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ຈ ົື່ງ ຟງັ 

ແຜນກຳນ ຊ ື່ ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ເຮັດ ໄວໍ້ ຕ ື່ ສ ໍ້ ເມ  ອງ ເອໂດມ          ແລະ ບນັດຳ ພຣະປະສງົ ຊ ື່ ງ ພຣະອງົ 

ໄດໍ້ ດ  ຳລິ ຂ ໍ້ນ ຕ ື່ ສ ໍ້ ຊຳວ ເມ  ອງ ເຕມານ          ຄ  ເຖງິ ໂຕ ນໍ້ອຍ ທີື່  ສດຸ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ຝ ງ ກ  ຈະ ຕໍ້ອງ ຖ ກ ລຳກ ເອົຳ ໄປ         

ຄອກ ແກະ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ນ ັໍ້ນ ຈະ ວື່ຳງ ເປົື່ ຳ ເສຍ         

21ແຜື່ນດນິ ໂລກ ສ ັື່ນ ສະເທ ອນ         ເພຳະ ສຽງ ທີື່  ມນັ ລ ົໍ້ມ         

ສຽງ ຮໍ້ອງ ຄຳງ ຂອງ ມນັ ໄດໍ້ ຍນິ ເຖງິ ທະເລ ແດງ         

22ເບິື່ ງ ແມ         ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ຈະ ເຫຳະ ຂ ໍ້ນ         ແລະ ເຈດີ ລງົ 

ເໝ ອນ ນກົ ອິນ ຊ ີ         ແລະ ກຳງ ປີກ ຂອງ ມນັ ອອກ ສ ໍ້ ໂບຊະຣາ          ແລະ ຈດິໃຈ ຂອງ ນກັຮບົ ແຫື່ງ ເອໂດມ          

ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈະ ເປັນ ເໝ ອນ ຈດິໃຈ ຂອງ ຍງິ ເຈບັທໍ້ອງ ເກດີ ລ ກ          

ຄຳຜ ້ປະກາດພຣະທຳເລື່ອງເມືອງດາມາເຊ 
23ກື່ຽວ ກບັ ເລ ື່ ອງ ເມ  ອງ ດາມາເຊ          ເມ  ອງ ຮຳມາດ          ແລະ ເມ  ອງ ອາປາດ ໄດໍ້ ຂຳຍໜໍ້ຳ         ເພຳະ 

ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຍນິ ຂື່ຳວ ຮໍ້ຳຍ         ພວກ ເຂົຳ ກ  ຢໍ້ຳນ ກວົ ຕວົ ສ ັື່ນ         ທະເລ ກ  ວຸໍ້ນວຳຍ         ມນັ ສະຫງບົ ລງົ ບ ື່  ໄດໍ້         

24ເມ  ອງ ດາມາເຊ ກ  ອື່ອນເພຍ ແລໍ້ວ         ນຳງ ຫນັ ໜີ         ແລະ ຄວຳມ ກວົ ຕວົ ສ ັື່ນ ກ  ຈະ ຈບັ ນຳງ ໄວໍ້         ຄວຳມ-

ທກຸ ທ ລະມຳນ ໃຈ         ແລະ ຄວຳມ ເສົໍ້ຳ ຍ ດ ນຳງ ໄວໍ້ ເໝ ອນ ກບັ ຜ ໍ້ຍງິ ກ  ຳລງັ ເກດີ ລ ກ         

25ເມ  ອງ ແຫື່ງ ກຳນ 

ສນັລະເສີນ ນ ັໍ້ນ ຖ ກ ປະ ຖິໍ້ມ ແລໍ້ວ ນ          ຄ  ເມ  ອງ ທີື່  ເຕັມ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຊ ື່ ນ ບຳນ ນ ັໍ້ນ         

26ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ຄນົ 

ໜຸື່ມ ຂອງ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ຈະ ລ ົໍ້ມ ລງົ ຕຳມ ຖະໜນົ         ແລະ ບນັດຳ ທະຫຳນ ຂອງ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ຈະ ຖ ກ ຕດັ ອອກ ໃນ 

ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈອມ ໂຍທຳ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ         

27ແລະ ເຮົຳ ຈະ ກ ື່  ໄຟ ຂ ໍ້ນ ໃນ ກ  ຳແພງ ເມ  ອງ 

ດາມາເຊ          ແລະ ໄຟ ນ ັໍ້ນ ຈະ ກນິ ພະລຳຊະວງັ ຂອງ ເບັນຮາດັດ ເສຍ          

ຄຳຜ ້ປະກາດພຣະທຳເລື່ອງເມືອງເກດາ 
28ກື່ຽວ ກບັ ເລ ື່ ອງ ຄນົ ເກດາ          ແລະ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ຮາໂຊ          ຊ ື່ ງ ເນບ ກາດເນັດຊາ ກະສດັ ແຫື່ງ 

ບາບີໂລນ ຈະ ໂຈມ ຕ ີ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ຈ ົື່ງ ລກຸຂ ໍ້ນ         ຮບີ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ສ ໍ້ ຄນົ ເກດາ          ຈ ົື່ງ ທ  ຳ-

ລຳຍ ປະຊຳຊນົ ແຫື່ງ ຕຳເວັນ ອອກ ເສຍ         

29ເຕັນ         ແລະ ຝ ງ ແບໍ້ ແກະ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຖ ກ ປຸໍ້ນ         ທງັ 

ຜໍ້ຳກ ັໍ້ງ         ແລະ ພຳຊະນະ ທງັ ໝດົ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ອ ດ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຖ ກ ນ  ຳ ເອົຳ ໄປ ຈຳກ ພວກ ເຂົຳ         

ແລະ ຄນົ ຈະ ຮໍ້ອງ ແກື່ ເຂົຳ ວື່ຳ         ‘ຄວຳມ ຕກົໃຈ ຢໍ້ຳນ ມີ ຢ ື່ ທກຸ ດໍ້ຳນ’         

30ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ຊຳວ 

ເມ  ອງ ຮາໂຊ ເອີຍ         ໜີ ເຖດີ         ຈ ົື່ງ ໜີ ໄປ ໄກ ໆ         ໄປ ອຳໄສ ໃນ ບື່ອນ ເລິກ         ເພຳະ ເນບ ກາດເນັດຊາ          ກະ-

ສດັ ແຫື່ງ ບາບີໂລນ ໄດໍ້ ດ  ຳລິ ແຜນກຳນ ຕ ື່ ສ ໍ້ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ກ ື່  ຕ ັໍ້ງ ຄວຳມ ປະສງົ ໄວໍ້ ສ ໍ້ ເຈົໍ້ຳ         

31ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ຈ ົື່ງ ລກຸຂ ໍ້ນ         ມຸ ື່ງ ໜໍ້ຳ ໄປ ສ ໍ້ ປະຊຳຊຳດ ໜ ື່ ງ ທີື່  ຮ ັື່ງມ ີ         ຊ ື່ ງ ອຳໄສ ຢ ື່ ຢື່ຳງ ໝັໍ້ນຄງົ         ບ ື່  ມີ ປະຕ  

ເມ  ອງ ແລະ ບ ື່  ມີ ດຳນ ປະຕ          ຢ ື່ ແຕື່ ຜ ໍ້ ດຽວ         

32ອ ດ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ກຳຍເປັນ ເຄ ື່ ອງ ທີື່  ປຸໍ້ນ ມຳ ໄດໍ້         ແລະ 

ຝ ງ ງວົ ອນັ ຫລວງຫລຳຍ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ທີື່  ປຸໍ້ນ ມຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ເຮົຳ ຈະ 

ກະຈຳຍ ພວກ ເຂົຳ ໄປ ທກຸ ທິດ ລມົ         ຄ  ຄນົ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ມມຸ ທີື່  ໄກ ທີື່  ສດຸ         ແລະ ເຮົຳ ຈະ ນ  ຳ ໄພພິບດັ ມຳ ຈຳກ ທກຸ 

ດໍ້ຳນ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         

33ເມ  ອງ ຮາໂຊ ຈະ ເປັນ ບື່ອນ ອຳໄສ ຂອງ ໝຳ ປື່ຳ         ເປັນ ບື່ອນ ຖິໍ້ມ ຮໍ້ຳງ ຢ ື່ ເປັນນດິ         
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ບ ື່  ມີ ໃຜ ຈະ ພກັອຳໃສ ຢ ື່ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         ບ ື່  ມີ ບດຸ ຂອງ ມະນດຸ ຄນົ ໃດ ຈະ ອຳໄສ ໃນ ນ ັໍ້ນ”          

ຄຳຜ ້ປະກາດພຣະທຳເລື່ອງເມືອງເອລາມ 
34ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຊ ື່ ງ ມຳ ຍງັ ເຢເຣມຢີາ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ກື່ຽວ ກບັ ເມ  ອງ ເອ-

ລາມ ໃນ ຕອນ ຕ ົໍ້ນ ລຳຊະກຳນ ເຊເດກີຢາ ກະສດັ ແຫື່ງ ຢ ດາ ວື່ຳ          
35“ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈອມ ໂຍທຳ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ເບິື່ ງ ແມ         ເຮົຳ ຈະ ຫກັ ຄນັ ທະນ  ຂອງ ເອລາມ          ຊ ື່ ງ 

ເປັນ ຫວົໃຈ ແຫື່ງ ກ  ຳລງັ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         

36ແລະ ເຮົຳ ຈະ ນ  ຳ ລມົ ທງັ ສີື່  ທິດ ຈຳກ ຟໍ້ຳ ທງັ ສີື່  ສື່ວນ ມຳ ສ ໍ້ ເອ-
ລາມ          ແລະ ເຮົຳ ຈະ ກະຈຳຍ ພວກ ເຂົຳ ໄປ ຕຳມ ລມົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ທງັ ໝດົ         ຈະ ບ ື່  ມີ ປະຊຳຊຳດ ໃດ ຊ ື່ ງ ຜ ໍ້ 

ຖ ກ ຂບັ ໄລື່ ອອກ ໄປ ຈຳກ ເອລາມ ຈະ ມຳ ບ ື່  ເຖງິ         

37ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເອລາມ ຢໍ້ຳນ ກວົ ຕ ື່ໜໍ້ຳ 

ສດັຕ  ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຜ ໍ້ ທີື່  ສະແຫວງຫຳ ຊວີດິ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ         

ເຮົຳ ຈະ ນ  ຳ ເຫດ ຮໍ້ຳຍ ມຳ ເຖງິ ພວກ ເຂົຳ         ຄ  ຄວຳມ ພິໂລດ ອນັ ແຮງ ກໍ້ຳ         ເຮົຳ ຈະ ໃຊໍ້ ໃຫໍ້ ດຳບ ໄລື່ ຕຳມ 

ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ         ຈະ ໜກັ ໄປ ກວື່ຳ ນ ັໍ້ນ ອີກ         ຄ  ເຮົຳ ຈະ ໄດໍ້ ເຜົຳ ຜຳນ ພວກ ເຂົຳ ເສຍ         

38ເຮົຳ ຈະ ຕ ັໍ້ງ 

ພຣະທີື່ ນ ັື່ງ ຂອງ ເຮົຳ ໃນ ເອລາມ          ແລະ ຈະ ທ  ຳລຳຍ ກະສດັ         ແລະ ບນັດຳ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ         

39ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ແຕື່ ຕ ື່  ໄປ ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ເອລາມ ກບັ ສ ື່ 

ສະພຳບ ເດມີ”          
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ຄຳຜ ້ປະກາດພຣະທຳເລື່ອງກຸງບາບີໂລນ ແລະຊາວບາບີໂລນ 

1ພຣະທ  ຳ ຊ ື່ ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ບາບໂີລນ          ກື່ຽວ ກບັ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ຊຳວ ບາບີໂລນ          

ໂດຍ ເຢເຣມີຢາ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ         ວື່ຳ          
2“ຈ ົື່ງ ປະກຳດ ທື່ຳມກຳງ ບນັດຳ ປະຊຳຊຳດ         ແລະ ປື່ຳວ ປະກຳດ         ຈ ົື່ງ ຕ ັໍ້ງ ທງຸ ຂ ໍ້ນ         ແລະ ປື່ຳວ ປະ-

ກຳດ         ຢື່ຳ ປິດ ບງັ ໄວໍ້ ເລີຍ         ວື່ຳ         ‘ບາບໂີລນ ຖ ກ ຍ ດ ແລໍ້ວ         ພະ ເບນ ກ  ໄດໍ້ ອບັອຳຍ         ພະ ເມໂຣດັກ ກ  

ຖ ກ ທບຸ ແຫລກ ເປັນ ປື່ຽງ ໆ         ຮ ບ ເຄົຳລບົ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ຖ ກ ເຮັດ ໃຫໍ້ ອບັອຳຍ         ແລະ ຮ ບ ປັໍ້ນ 

ທງັຫລຳຍ ກ  ຖ ກ ແຫລກ ເປັນ ປື່ຽງ ໆ’         

3ເພຳະວື່ຳ ມີ ປະຊຳຊຳດ ໜ ື່ ງ ອອກ ຈຳກ ທິດເໜ ອ ໄດໍ້ ມຳ ຕ ື່ ສ ໍ້ 

ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ         ຊ ື່ ງ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ນຳງ ເປັນ ທີື່  ຮກົ ຮໍ້ຳງ         ແລະ ຈະ ບ ື່  ມີ ຈກັ ຄນົ ໜ ື່ ງ ອຳໄສ ໃນ ນ ັໍ້ນ         

ທງັ ມະນດຸ ແລະ ສດັຈະ ໜີ ໄປ ໝດົ         

4ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ໃນ ວນັ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ແລະ ໃນ ເວລຳ ນ ັໍ້ນ         

ປະຊຳຊນົ ອິສຣາເອນ          ແລະ ປະຊຳຊນົ ຢ ດາ ຈະ ມຳ ລວມ ກນັ         ມຳ ຮໍ້ອງໄຫໍ້ ຮ  ື່ຳໄຮ         ແລະ ພວກ ເຂົຳ 

ຈະ ສະແຫວງຫຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຂົຳ         

5ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຖຳມ ຫຳ ທຳງ ໄປ ຊີໂອນ ໂດຍ 

ຫນັ ໜໍ້ຳ ຊ ື່  ໄປ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ         ກື່ຳວ ວື່ຳ         ‘ມຳ ແມ         ໃຫໍ້ ພວກ ເຮົຳ ມຳ ຕດິ ສະ ນດິ ກບັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໂດຍ 

ເຮັດ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ ຕະຫລອດ ໄປ ເປັນນດິ ຊ ື່ ງ ຈະ ບ ື່  ລ ມ ເລີຍ’         

6ປະຊຳຊນົ ຂອງ ເຮົຳ ເປັນ ແກະ ທີື່  ຫລງົ         

ບນັດຳ ຜ ໍ້ ລໍ້ຽງ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ພຳ ເຂົຳ ຫລງົ ໄປ         ພວກ ເຂົຳ ໄປ ເທິງ ພ ເຂົຳ         ໄດໍ້ ຍື່ຳງ ຈຳກ ພ ເຂົຳ ໄປ 

ຫຳ ໂນນ ພ          ພວກ ເຂົຳ ລ ມ ຄອກ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ເສຍ ແລໍ້ວ         

7ບນັດຳ ຜ ໍ້ ທີື່  ພບົ ພວກ ເຂົຳ         ກ  ກນິ ເຂົຳ         

ແລະ ສດັຕ  ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ‘ເຮົຳ ບ ື່  ມີ ຄວຳມ ຜິດ         ເພຳະ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ເຮັດ ບຳບ 

ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຜ ໍ້ ເປັນ ທີື່ ຢ ື່ ອນັ ທື່ຽງ ທ  ຳ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ຄ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ອນັ ເປັນຄວຳມ ຫວງັ 
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ຂອງ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ’         

8ຈ ົື່ງ ໜີ ຈຳກ ທື່ຳມກຳງ ບາບໂີລນ          ຈ ົື່ງ ອອກ ໄປ ເສຍ ຈຳກ ແຜື່ນ-

ດນິ ຂອງ ຊຳວ ບາບີໂລນ          ແລະ ເປັນ ເໝ ອນ ແບໍ້ ໂຕ ຜ ໍ້ນ  ຳ ໜໍ້ຳ ຝ ງ         

9ເພຳະ         ເບິື່ ງ ແມ         ເຮົຳ ຈະ ປັື່ນ ປື່ວນ         

ແລະ ນ  ຳ ບນັດຳ ປະຊຳຊຳດ ໃຫຍື່ ໝ ື່ ໜ ື່ ງ ຈຳກ ປະເທດ ເໜ ອ ມຳ ຕ ື່ ສ ໍ້ ບາບີໂລນ          ແລະ ພວກ ເຂົຳ ຈະ 

ລ  ຳລຽງ ກນັ ມຳ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກບັ ນຳງ         ຊ ື່ ງ ເວລຳ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ         ນຳງ ຈະ ຖ ກ ຍ ດ         ລ ກ ທະນ  ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ທງັ-

ຫລຳຍ ກ  ເໝ ອນ ນກັຮບົ ທີື່  ມີ ຝີ ມ          ບ ື່  ມີ ຄນົ ໃດ ຈະ ກບັ ມ  ເປົື່ ຳ         

10ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ປະເທດ ບາ-
ບີໂລນ ຈະ ຖ ກ ປຸໍ້ນ         ບນັດຳ ຜ ໍ້ ທີື່  ປຸໍ້ນ ນຳງ ຈະ ອີື່ ມ ໜ  ຳ ສ  ຳລຳນ         

11ບນັດຳ ຜ ໍ້ ປຸໍ້ນ ມ ລະດກົ ຂອງ ເຮົຳ ເອີຍ         

ເຖງິ ວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ປິຕຍິນິດ ີ         ເຖງິ ວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ສະໜກຸ ສະ ໜຳນ         ແມ ື່ນ ເຈົໍ້ຳ ອໍ້ວນ ພີ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ງວົ ສຳວ ຢ ື່ ທີື່  ທົື່ງ 

ຫຍໍ້ຳ         ແລະ ຮໍ້ອງ ເໝ ອນ ງວົ ໂຕ ຜ ໍ້         

12ແມ ື່ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ອບັອຳຍ ຢື່ຳງ ທີື່  ສດຸ         ແລະ ນຳງ ທີື່  ເກດີ ເຈົໍ້ຳ ຈະ 

ຂຳຍໜໍ້ຳ         ເບິື່ ງ ແມ         ບາບີໂລນ ທີື່  ມີ ຄວຳມ ສ  ຳຄນັ ໜໍ້ອຍ ໃນ ບນັດຳ ປະຊຳຊຳດ ຈະ ເປັນ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ 

ກນັດຳນ         ບື່ອນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ         ແລະ ທະເລຊຳຍ         

13ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ຈະ ບ ື່  ມີ ຄນົ ເຂົໍ້ຳ ອຳໄສ ເພຳະ ພຣະພິໂລດ 

ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແຕື່ ຈະ ເປັນ ທີື່  ຮກົ ຮໍ້ຳງ         ຊ ື່ ງ ທກຸ ຄນົ ທີື່  ຜື່ຳນ ເມ  ອງ ບາບີໂລນ ໄປ ຈະ ປະຫລຳດ 

ໃຈ         ແລະ ຈະ ເຍຳະເຍີໍ້ຍ ເພຳະ ໄພພິບດັ ທງັ ໝດົ ຂອງ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ         

14ຈ ົື່ງ ລ  ຳລຽງ ຕວົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ 

ເຂົໍ້ຳ ມຳ ສ ໍ້ ບາບີໂລນ ໃຫໍ້ ຮອບດໍ້ຳນ         ບນັດຳ ຜ ໍ້ ທີື່  ໂກື່ງ ຄນັ ທະນ  ຈ ົື່ງ ຍງິ ນຳງ         ຢື່ຳ ເສຍດຳຍ ລ ກ ທະນ          

ເພຳະ ນຳງ ໄດໍ້ ເຮັດ ບຳບ ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

15ຈ ົື່ງ ເປັື່ ງສຽງ ໂຫື່ ຮໍ້ອງ ສ ໍ້ ນຳງ ໃຫໍ້ ຮອບດໍ້ຳນ         ນຳງ ຍອມ 

ພື່ຳຍ ແພໍ້ ແລໍ້ວ         ຮຳກ ຖຳນ ຂອງ ນຳງ ລ ົໍ້ມ ລງົ ແລໍ້ວ         ກ  ຳແພງ ຂອງ ນຳງ ຖ ກ ເພພງັ ແລໍ້ວ         ເພຳະ ນີໍ້ ເປັນ 

ກຳນ ແກໍ້ແຄໍ້ນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຈ ົື່ງ ເຮັດ ກຳນ ແກໍ້ແຄໍ້ນ ນຳງ         ເຮັດ ກບັ ນຳງ ເໝ ອນ ທີື່  ນຳງ ໄດໍ້ 

ເຮັດ ມຳ ແລໍ້ວ         

16ຈ ົື່ງ ຕດັ ຜ ໍ້ ຫວື່ຳນ ອອກ ຈຳກ ບາບີໂລນ          ແລະ ຕດັ ຜ ໍ້ ທີື່  ຖ  ກື່ຽວ ໃນ ລະດ  ກື່ຽວ         ເຫດ 

ເພຳະ ດຳບ ຂອງ ຜ ໍ້ ບບີ ບງັຄບັ ທກຸ ຄນົ ຈ ື່ງ ຫນັ ເຂົໍ້ຳ ຫຳ ຊນົ ຊຳດ ຂອງ ຕນົ         ແລະ ທກຸ ຄນົ ຈະ ໜີ ໄປ ຍງັ 

ແຜື່ນດນິ ຂອງ ຕນົ         

17ອິສຣາເອນ ເປັນ ເໝ ອນ ແກະ ທີື່  ຖ ກ ກະຈດັກະຈຳຍ ໄປ ແລໍ້ວ         ພວກ ໂຕ ສິງ ໄດໍ້ 

ລື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ໄປ         ທ  ຳອິດ ກະສດັ ອັດຊີເຣຍ ກນິ ເຂົຳ         ໃນ ທີື່  ສດຸ ນີໍ້ ເນບ ກາດເນັດຊາ          ກະສດັ ແຫື່ງ 

ບາບີໂລນ ໄດໍ້ ຫກັ ກະດ ກ ຂອງ ລຳວ         

18ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈອມ ໂຍທຳ         ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ 

ອິສຣາເອນ          ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ເບິື່ ງ ແມ         ເຮົຳ ຈະ ລງົໂທດ ກະສດັ ແຫື່ງ ບາບີໂລນ          ແລະ ແຜື່ນດນິ ຂອງ 

ລຳວ         ດ ັື່ງ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ລງົໂທດ ກະສດັ ແຫື່ງ ອັດຊີເຣຍ         

19ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ອິສຣາເອນ ກບັ ສ ື່ ເດີື່ ນ ຫຍໍ້ຳ ຂອງ 

ຕນົ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ກນິ ຢ ື່ ເທິງ ກາເມນ          ແລະ ໃນ ບາຊານ          ແລະ ຈະ ອີື່ ມ ໃຈ ເທິງ ໂນນ ພ  ເອຟຣາຢິມ          

ແລະ ໃນ ກິເລອາດ         

20ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ໃນ ວນັ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ແລະ ໃນ ເວລຳ ນ ັໍ້ນ         ຈະ ຫຳ 

ຄວຳມ ຊ ົື່ວຊໍ້ຳ ໃນ ອິສຣາເອນ          ແຕື່ ຈະ ຫຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ເລີຍ         ຈະ ຫຳ ບຳບ ໃນ ຢ ດາ ກ  ຫຳ ບ ື່  ໄດໍ້         ເພຳະ ເຮົຳ ຈະ 

ໃຫໍ້ ອະໄພ ແກື່ ຊນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ຜ ໍ້ ທີື່  ເຮົຳ ຍງັ ເຫລ ອ ໄວໍ້ ໃຫໍ້         

21ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ຈ ົື່ງ ຂ ໍ້ນ ໄປ ສ ໍ້ 

ແຜື່ນດນິ ເມຣາທາຢິມ          ແລະ ຕ ື່ ສ ໍ້ ຊຳວ ເມ  ອງ ເປໂກດ          ຈ ົື່ງ ຂໍ້ຳ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ນ  ຳ ທ  ຳລຳຍ ເສຍ ໃຫໍ້ 

ໝດົ         ແລະ ຈ ົື່ງ ເຮັດ ທກຸ ຢື່ຳງ ຕຳມ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ບນັຊຳ ເຈົໍ້ຳ ໄວໍ້         

22ສຽງ ສງົຄຳມ ຢ ື່ ໃນ ແຜື່ນດນິ         ແລະ ສຽງ 

ກຳນ ທ  ຳລຳຍ ຢື່ຳງ ໃຫຍື່ ຫລວງ ກ  ຢ ື່ ໃນ ນ ັໍ້ນ         

23ຄໍ້ອນ ຕ ີຂອງ ແຜື່ນດນິ ໂລກ ທງັ ໝດົ ໄດໍ້ ຖ ກ ຕດັ ລງົ ແລະ 

ຖ ກ ຫກັ ເສຍ ແລໍ້ວ ນ          ບາບີໂລນ ໄດໍ້ ກຳຍເປັນ ບື່ອນ ວື່ຳງ ເປົື່ ຳ ທື່ຳມກຳງ ບນັດຳ ປະຊຳຊຳດ ແລໍ້ວ ນ          

24ບາບີໂລນ ເອີຍ         ເຮົຳ ວຳງ ບໍ້ວງ ແຮໍ້ວ ດກັ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ເຈົໍ້ຳ ກ  ຕດິ ບໍ້ວງ ແຮໍ້ວ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ຮ ໍ້ ເລ ື່ ອງ         

ພວກ ເຂົຳ ມຳ ພບົ ເຈົໍ້ຳ ແລະ ຈບັ ເຈົໍ້ຳ         ເພຳະ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຂນັ ສ ໍ້ ກບັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

25ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ 
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ຊງົ ເປີດ ຄງັ ອຳວດຸ ຂອງ ພຣະອງົ         ແລະ ຊງົ ໃຫໍ້ ອຳວດຸ ແຫື່ງ ພຣະພິໂລດ ຂອງ ພຣະອງົ ອອກ ມຳ         

ເພຳະ ນີໍ້ ແຫລະ ເປັນ ພຣະລຳຊະກດິ ແຫື່ງ ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຈອມ ໂຍທຳ ໃນ ແຜື່ນດນິ 

ແຫື່ງ ຊຳວ ບາບີໂລນ         

26ຈ ົື່ງ ມຳ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກບັ ນຳງ ຈຳກ ທກຸ ບື່ອນ ໃນ ໂລກ         ຈ ົື່ງ ເປີດ ບນັດຳ ສຳງ ຂອງ ນຳງ         

ຈ ົື່ງ ກອງ ນຳງ ໄວໍ້ ເໝ ອນ ຢື່ຳງ ກອງ ເຂົໍ້ຳ         ແລະ ທ  ຳລຳຍ ເສຍ ຈນົ ໝດົ ສິໍ້ນ         ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ນຳງ ເຫລ ອ ຢ ື່ ເລີຍ         

27ຈ ົື່ງ ຂໍ້ຳ ງວົເຖກິ ຂອງ ນຳງ ໃຫໍ້ ໝດົ         ໃຫໍ້ ມນັ ທງັຫລຳຍ ລງົ ໄປ ຍງັ ກຳນ ຂໍ້ຳ         ວບິດັ ແກື່ ມນັ ທງັຫລຳຍ         

ເພຳະ ວນັ ເວລຳ ຂອງ ມນັ ມຳ ເຖງິ ແລໍ້ວ         ຄ  ເວລຳ ແຫື່ງ ກຳນ ລງົໂທດ         

28ສຽງ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ທີື່  ໄດໍ້ ໜີ         

ແລະ ລອດ ພົໍ້ນ ຈຳກ ແຜື່ນດນິ ບາບີໂລນ          ໄປ ປະກຳດ ກຳນ ແກໍ້ແຄໍ້ນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ 

ຂອງ ເຮົຳ ໃນ ຊີໂອນ          ຄ  ກຳນ ແກໍ້ແຄໍ້ນ ແທນ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະອງົ         

29ຈ ົື່ງ ເອີໍ້ນ ນກັ ທະນ  ມຳ ຕ ື່ ສ ໍ້ 

ກບັ ບາບີໂລນ          ຄ  ບນັດຳ ຄນົ ທີື່  ໂກື່ງ ທະນ          ຈ ົື່ງ ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ ໄວໍ້ ຮອບ ມນັ         ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ໃດ ໜີ ລອດ ພົໍ້ນ ໄປ ໄດໍ້         

ຈ ົື່ງ ເຮັດ ກບັ ນຳງ ຕຳມ ກຳນ ກະທ  ຳ ຂອງ ນຳງ         ຈ ົື່ງ ເຮັດ ແກື່ ນຳງ ເໝ ອນ ທີື່  ນຳງ ໄດໍ້ ເຮັດ ແລໍ້ວ         ເພຳະ 

ນຳງ ຈອງຫອງ ລອງ ດ ີກບັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພຣະອງົ ຜ ໍ້ ບ ລິສດຸ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ         

30ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         

ຄນົ ໜຸື່ມ ຂອງ ນຳງ ຈະ ລ ົໍ້ມ ລງົ ຕຳມ ຖະໜນົ         ແລະ ທະຫຳນ ຂອງ ນຳງ ທງັ ໝດົ ຈະ ຖ ກ ຕດັ ອອກ ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້         

31ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຈອມ ໂຍທຳ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ຜ ໍ້ ຈອງຫອງ ເອີຍ         

ເບິື່ ງ ແມ         ເຮົຳ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກບັ ເຈົໍ້ຳ         ເພຳະວື່ຳ ວນັ ເວລຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ມຳ ເຖງິ ແລໍ້ວ         ຄ  ເວລຳ ທີື່  ເຮົຳ ຈະ ລງົໂທດ ເຈົໍ້ຳ         

32ຜ ໍ້ ຈອງຫອງ ຈະ ສະດດຸ         ແລະ ລ ົໍ້ມ ລງົ         ຈະ ບ ື່  ມີ ຜ ໍ້ ໃດ ຍກົ ລຳວ ຂ ໍ້ນ ໄດໍ້         ແລະ ເຮົຳ ຈະ ກ ື່  ໄຟ ໃນ ບນັດຳ 

ຫວົ ເມ  ອງ ຂອງ ລຳວ         ແລະ ໄຟ ຈະ ກນິ ບນັດຳ ທີື່ ຢ ື່ ຮອບ ລຳວ ເສຍ         

33ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈອມ ໂຍທຳ 

ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ປະຊຳຊນົ ອິສຣາເອນ          ແລະ ປະຊຳຊນົ ຢ ດາ ຖ ກ ບບີ ບງັຄບັ ນ  ຳ ກນັ         ບນັດຳ ຜ ໍ້ ທີື່  ຈບັ 

ພວກ ເຂົຳ ໄປ ເປັນ ຊະເລີຍ ໄດໍ້ ຍ ດ ພວກ ເຂົຳ ໄວໍ້ ໝັໍ້ນ         ທງັ ປະຕເິສດ ບ ື່  ຍອມ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ໄປ         

34ພຣະ-

ຜ ໍ້ໄຖື່ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ນ ັໍ້ນ ເຂັໍ້ມແຂງ         ພຣະນຳມ ຂອງ ພຣະອງົ ຄ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈອມ ໂຍທຳ         ພຣະ-

ອງົ ຈະ ຊງົ ແກໍ້ຄະດ ີຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຢື່ຳງ ຖໍ້ວນ ຖີື່         ເພ ື່ ອ ພຣະອງົ ຈະ ປະທຳນ ຄວຳມ ສະຫງບົ ແກື່ ແຜື່ນ-

ດນິ         ແຕື່ ຈະ ປະທຳນ ຄວຳມ ບ ື່  ສະຫງບົ ແກື່ ຊຳວ ເມ  ອງ ບາບໂີລນ         

35ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ໃຫໍ້ 

ດຳບ ຢ ື່ ເໜ ອ ຊຳວ ບາບີໂລນ          ແລະ ເໜ ອ ຊຳວ ເມ  ອງ ບາບໂີລນ          ເໜ ອ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ກບັ ນກັປຳດ ຂອງ 

ນຳງ         

36ໃຫໍ້ ດຳບ ຢ ື່ ເໜ ອ ຜ ໍ້ ຂີໍ້ ຕວົະ         ເພ ື່ ອ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ກຳຍເປັນ ຄນົ ໂງ ື່         ໃຫໍ້ ດຳບ ຢ ື່ ເໜ ອ ບນັດຳ ນກັ-

ຮບົ ຂອງ ນຳງ         ເພ ື່ ອ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ໂກດ ຮໍ້ຳຍ         

37ໃຫໍ້ ດຳບ ຢ ື່ ເໜ ອ ມ ໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ 

ລດົ ຮບົ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ໃຫໍ້ ຢ ື່ ເໜ ອ ຄນົ ຕື່ຳງ ດໍ້ຳວ ທື່ຳມກຳງ ພວກ ເຂົຳ         ເພ ື່ ອ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ກຳຍເປັນ ຜ ໍ້-

ຍງິ ໄປ         ໃຫໍ້ ດຳບ ຢ ື່ ເໜ ອ ຊບັ ສມົບດັ ທງັ ໝດົ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ຊບັ ສມົບດັ ນ ັໍ້ນ ຈະ ຖ ກ ປຸໍ້ນ ເສຍ         

38ໃຫໍ້ ຄວຳມ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ຢ ື່ ເໜ ອ ນ  ໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ນຳງ         ເພ ື່ ອ ນ  ໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ນ ັໍ້ນ ຈະ ໄດໍ້ ແຫໍ້ງ ໄປ         

ເພຳະ ເປັນ ແຜື່ນດນິ ແຫື່ງ ຮ ບ ເຄົຳລບົ         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ກ  ບໍ້ຳ ຮ ບ ນ ັໍ້ນ         

39ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ສດັ-

ປື່ຳ ທງັຫລຳຍ         ແລະ ບນັດຳ ໝຳ ຈິໍ້ງ ຈອກ ຈະ ອຳໄສ ໃນ ບາບໂີລນ          ແລະ ນກົ ເຄົໍ້ຳ ແມວ ຈະ ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ 

ນ ັໍ້ນ         ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ຈະ ບ ື່  ມີ ປະຊຳຊນົ ຢ ື່ ອີກ ຕ ື່  ໄປ ເປັນນດິ         ຄ  ບ ື່  ມີ ຊຳວ ເມ  ອງ ອຳໄສ ຢ ື່ ຕະຫລອດ ຊ ົື່ວ ນລິນັ-

ດອນ         

40ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ເມ  ື່ອ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ລ ົໍ້ມ ເມ  ອງ ໂຊໂດມ          ເມ  ອງ ໂກໂມຣາ          

ແລະ ຫວົ ເມ  ອງ ໃກໍ້ ຄຽງ         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ຈະ ບ ື່  ມີ ຄນົ ພກັອຳໃສ ຢ ື່ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ບ ື່  ມີ ບດຸ ຂອງ ມະນດຸ ຄນົ ໃດ 

ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ         

41ເບິື່ ງ ແມ         ຊນົ ຊຳດ ໜ ື່ ງ ຈະ ມຳ ຈຳກ ທິດເໜ ອ         ປະຊຳຊຳດ ອນັ ເຂັໍ້ມແຂງ 
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ຊຳດ ໜ ື່ ງ         ແລະ ກະສດັ ຫລຳຍ ອງົ ຈະ ຖ ກ ນ  ຳ ໃຫໍ້ ມຳ ຈຳກ ບື່ອນ ໄກ ທີື່  ສດຸ ຂອງ ແຜື່ນດນິ ໂລກ         

42ພວກ 

ເຂົຳ ຈະ ຈບັ ຄນັ ທະນ          ແລະ ຫອກ         ພວກ ເຂົຳ ໂຫດຮໍ້ຳຍ         ແລະ ຈະ ບ ື່  ມີ ຄວຳມ ກະລນຸຳ         ສຽງ ຂອງ 

ພວກ ເຂົຳ ຈະ ເໝ ອນ ສຽງ ທະເລ ຄະນອງ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຂີື່  ມ ໍ້ຳ         ລ  ຳລຽງ ກນັ ເຂົໍ້ຳ ສ ໍ້ ສງົຄຳມ ກບັ ເຈົໍ້ຳ         

ບດຸ ສຳວ ແຫື່ງ ບາບີໂລນ ເອີຍ         

43ກະສດັ ແຫື່ງ ບາບີໂລນ ໄດໍ້ ຍນິ ຂື່ຳວ ເລ ື່ ອງ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ພຣະຫດັ ຂອງ 

ພຣະອງົ ກ  ອື່ອນ ລງົ         ຄວຳມທກຸ ໃຈ ຈບັ ຫວົໃຈ ຕນົ         ເຈບັ ປວດ ເໝ ອນ ຜ ໍ້ຍງິ ກ  ຳລງັ ເກດີ ລ ກ         

44ເບິື່ ງ ແມ         

ສດັຕ  ຈະ ຂ ໍ້ນ ມຳ ເໝ ອນ ໂຕ ສິງ ຈຳກ ດງົ ລຸື່ມ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ          ໂດດ ເຂົໍ້ຳ ໃສື່ ຄອກ ແກະ ທີື່  ແຂງແຮງ         ແຕື່ 

ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ໜີ ໄປ ຈຳກ ນຳງ ໂດຍ ໄວ         ແລະ ໃຜ ເປັນ ຜ ໍ້ ທີື່  ເລ ອກ ສນັ ໄວໍ້         ທີື່  ເຮົຳ ຈະ ແຕື່ງ-

ຕ ັໍ້ງ ໄວໍ້ ເໜ ອ ນຳງ         ໃຜ ເປັນ ເໝ ອນ ເຮົຳ ບ          ໃຜ ຈະ ນດັ ເຮົຳ ບ          ຜ ໍ້ ລໍ້ຽງ ແກະ ຄນົ ໃດ ຈະ ທນົ ຢ ນ ຢ ື່ ຕ ື່ໜໍ້ຳ 

ເຮົຳ ໄດໍ້         

45ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ຈ ົື່ງ ຟງັ ແຜນກຳນ ຊ ື່ ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ວຳງ ໄວໍ້ ຕ ື່ ສ ໍ້ ບາບີໂລນ          ແລະ 

ບນັດຳ ພຣະປະສງົ ຊ ື່ ງ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ດ  ຳລິ ຂ ໍ້ນ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກບັ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ຊຳວ ບາບີໂລນ          ແນື່ນອນ         ໂຕ 

ນໍ້ອຍ ທີື່  ສດຸ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ຝ ງ ກ  ຕໍ້ອງ ຖ ກ ລຳກ ເອົຳ ໄປ         ແນື່ນອນ         ຄອກ ຂອງ ມນັ ນ ັໍ້ນ ຈະ ວື່ຳງ ເປົື່ ຳ         

46ແຜື່ນ-

ດນິ ໂລກ ສ ັື່ນ ສະເທ ອນ         ເພຳະ ສຽງ ຂອງ ບາບີໂລນ ທີື່  ຖ ກ ຈບັ ເປັນ ຊະເລີຍ         ແລະ ສຽງ ຮໍ້ອງ ຄຳງ ດງັ 

ໄປ ທື່ຳມກຳງ ບນັດຳ ປະຊຳຊຳດ”          
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ພຣະເຈົ້າຈະຊົງພິພາກສາກຸງບາບີໂລນ 

1ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         “ເບິື່ ງ ແມ         ເຮົຳ ຈະ ປກຸ ກະແສ ລມົ ແຫື່ງ ກຳນ ທ  ຳລຳຍ         ຕ ື່ ສ ໍ້ ກບັ 

ບາບີໂລນ          ແລະ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກບັ ຄນົ ທີື່  ອຳໄສ ທື່ຳມກຳງ ພວກ ທີື່  ລກຸຂ ໍ້ນ ສ ໍ້ ກບັ ເຮົຳ         

2ເຮົຳ ຈະ ສ ົື່ງ ຜ ໍ້ ຝດັ ໄປ ຍງັ 

ບາບີໂລນ          ແລະ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຝດັ ນຳງ         ແລະ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ນຳງ ວື່ຳງ ເປົື່ ຳ ເສຍ         ເມ  ື່ອ 

ພວກ ເຂົຳ ມຳ ອໍ້ອມ ນຳງ ໄວໍ້ ທກຸ ດໍ້ຳນ         ໃນ ວນັ ແຫື່ງ ຄວຳມ ຍຳກ ລ  ຳບຳກ         

3ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ນກັ ທະນ  ໂກື່ງ ຄນັ 

ທະນ  ໄດໍ້         ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ສວມ ເສ ໍ້ອ ເກຳະ ລກຸຂ ໍ້ນ ໄດໍ້         ຢື່ຳ ໄວໍ້ ຊວີດິ ຄນົ ໜຸື່ມ ຂອງ ນຳງ ເລີຍ         ຈ ົື່ງ ທ  ຳລຳຍ 

ກອງທບັ ຂອງ ນຳງ ທງັ ໝດົ         

4ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຖ ກ ຂໍ້ຳ ລ ົໍ້ມ ລງົ ໃນ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ຊຳວ ບາບີໂລນ          

ແລະ ຈະ ຖ ກ ແທງ ຊອດ ຢ ື່ ຖະໜນົ ໃນ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ         

5ເພຳະວື່ຳ ອິສຣາເອນ          ແລະ ຢ ດາ ບ ື່  ໄດໍ້ ຖ ກ ປະ ຖິໍ້ມ 

ໂດຍ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈອມ ໂຍທຳ         ເຖງິ ແມ ື່ນ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ 

ເຕັມ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຜິດ ບຳບ ຕ ື່  ອງົ ບ ລິສດຸ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ         

6ຈ ົື່ງ ໜີ ເສຍ ຈຳກ ທື່ຳມກຳງ ບາບີໂລນ          ໃຫໍ້ 

ທກຸ ຄນົ ເອົຳ ຊວີດິ ລອດ ສຳ         ໃນ ກຳນ ລງົໂທດ ຄວຳມ ຊ ົື່ວຊໍ້ຳ ຂອງ ນຳງ ນ ັໍ້ນ         ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ຖ ກ ຕດັ ອອກ ເລີຍ         

ເພຳະ ນີໍ້ ເປັນ ເວລຳ ແກໍ້ແຄໍ້ນ ແຫື່ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ເປັນ ກຳນ ຊ ື່ ງ ພຣະອງົ ຊງົ ຕອບ ສະໜອງ         

7ບາ-
ບີໂລນ ໄດໍ້ ເຄີຍ ເປັນ ຖໍ້ວຍ ທອງຄ  ຳ ໃນ ພຣະຫດັ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ເຮັດ ໃຫໍ້ ແຜື່ນດນິ ໂລກ ທງັ 

ໝດົ ມ ນເມຳົ         ບນັດຳ ປະຊຳຊຳດ ໄດໍ້ ດ ື່ ມ ເຫລົໍ້ຳ ອະງ ຸື່ນ ຂອງ ນຳງ         ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ປະຊຳຊຳດ ຕື່ຳງ 

ຕື່ຳງ ໆ ຈ ື່ງ ບໍ້ຳ ໄປ         

8ບາບີໂລນ ໄດໍ້ ລ ົໍ້ມ ລງົ         ແລະ ແຕກ ໄປ ຢື່ຳງ ໄວວຳ         ຈ ົື່ງ ຮໍ້ອງ ຄຳງ ເພ ື່ ອ ນຳງ ສຳ         ຈ ົື່ງ 

ເອົຳ ຫວໍ້ຳນ ຢຳ ມຳ ໃຫໍ້ ນຳງ         ເພ ື່ ອ ຊື່ວຍ ບນັເທົຳ ທກຸ         ແລະ ອຳດ ຈະ ຮກັສຳ ນຳງ ໃຫໍ້ ຫຳຍ ໄດໍ້         

9ເຮົຳ ທງັ-

ຫລຳຍ ຢຳກ ຈະ ຮກັສຳ ບາບີໂລນ ໃຫໍ້ ຫຳຍ         ແຕື່ ນຳງ ບ ື່  ຫຳຍ         ປະ ຖິໍ້ມ ນຳງ ສຳ         ແລະ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ໄປ ຍງັ 

ປະເທດ ຂອງ ຕນົ         ເພຳະວື່ຳ ກຳນ ພິພຳກສຳ ນຳງ ໄດໍ້ ຂ ໍ້ນ ໄປ ເຖງິ ຟໍ້ຳ ສະຫວນັ         ແລະ ໄດໍ້ ຖ ກ ຍກົ ຂ ໍ້ນ 
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ເຖງິ ຟຳກ ຟໍ້ຳ         

10ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ນ  ຳ ຄວຳມ ຊອບ ທ  ຳ ອອກ ມຳ ໃຫໍ້ ເຮົຳ         ມຳ ແມ         ໃຫໍ້ ເຮົຳ ປະກຳດ 

ພຣະລຳຊະກດິ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຮົຳ ໃນ ຊີໂອນ         

11ຈ ົື່ງ ຝນົ ລ ກ ທະນ          ຈ ົື່ງ ຈບັ ເອົຳ 

ໂລື່ ຂ ໍ້ນ ມຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ເລົໍ້ຳ ໂລມ ໃຈ ບນັດຳ ກະສດັ ຄນົ ເມເດຍ          ເພຳະວື່ຳ ພຣະປະສງົ ຂອງ 

ພຣະອງົ ກື່ຽວ ກບັ ເລ ື່ ອງ ບາບໂີລນ          ກ  ຄ  ກຳນ ທ  ຳລຳຍ ມນັ ເສຍ         ເພຳະສະນ ັໍ້ນ ແຫລະ         ເປັນ ກຳນ ແກໍ້-

ແຄໍ້ນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຄ  ກຳນ ແກໍ້ແຄໍ້ນ ແທນ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະອງົ         

12ຈ ົື່ງ ປກັ ທງຸ ຕດິ ບນັ-

ດຳ ກ  ຳແພງ ຂອງ ບາບີໂລນ          ຈ ົື່ງ ເຮັດ ຄນົ ເຝົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ເຂັໍ້ມແຂງ         ຈ ົື່ງ ຕ ັໍ້ງ ຄນົ ຍຳມ ຂ ໍ້ນ         ຈ ົື່ງ ຕຽມ ກອງ ດກັ 

ຊຸ ື່ມ ໄວໍ້         ເພຳະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ວຳງ ແຜນກຳນ         ແລະ ທງັ ຊງົ ເຮັດ ສ  ຳເລັດ ຕຳມ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ລ ັື່ນ 

ພຣະຄ  ຳ ກື່ຽວ ກບັ ຊຳວ ເມ  ອງ ບາບີໂລນ         

13ເຈົໍ້ຳ ຜ ໍ້ ອຳໄສ ຕຳມ ນ  ໍ້ຳ ຍ ດຍຳວ         ຜ ໍ້ ມີ ສມົບດັ ຫລວງຫລຳຍ 

ເອີຍ         ອະວະສຳນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ມຳ ເຖງິ ແລໍ້ວ         ເສັໍ້ນ ຄວຳມ ໂລບ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຖ ກ ຕດັຂຳດ ເສຍ ແລໍ້ວ         

14ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈອມ ໂຍທຳ ໄດໍ້ ຊງົ ປະຕຍິຳນ ພຣະອງົ ເອງ ວື່ຳ         ແນື່ນອນ         ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ມີ ຄນົ 

ເຕັມ ເມ  ອງ ໃຫໍ້ ຫລຳຍ ເໝ ອນ ຕກັແຕນ         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ ເປັື່ ງສຽງ ໂຫື່ ຮໍ້ອງ ມີ ໄຊ ເໜ ອ 

ເຈົໍ້ຳ         

15ພຣະອງົ ຊງົ ສໍ້ຳງ ໂລກ ດໍ້ວຍ ລິດເດດ ຂອງ ພຣະອງົ         ພຣະອງົ ຊງົ ສະຖຳປະນຳ ພິພບົ ໄວໍ້ ດໍ້ວຍ 

ພຣະສະຕປິນັຍຳ ຂອງ ພຣະອງົ         ແລະ ຊງົ ແຜື່ ທໍ້ອງຟໍ້ຳ ອອກ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ເຂົໍ້ຳໃຈ ຂອງ ພຣະອງົ         

16ເມ  ື່ອ ພຣະອງົ ຊງົ ເປັື່ ງ ພຣະສລຸະສຽງ ກ  ມີ ສຽງ ນ  ໍ້ຳ ຄະນອງ ໃນ ທໍ້ອງຟໍ້ຳ         ແລະ ຊງົ ເຮັດ ໃຫໍ້ ໝອກ ຟ  

ຂ ໍ້ນ ຈຳກ ປຳຍ ໂລກ         ຊງົ ເຮັດ ຟໍ້ຳ ແລບ ເພ ື່ ອ ຝນົ         ແລະ ຊງົ ນ  ຳ ລມົ ມຳ ຈຳກ ພຣະຄງັ ຂອງ ພຣະອງົ         

17ມະນດຸ ທກຸ ຄນົ ໂຫດຮໍ້ຳຍ ໃນ ທຳງ ຄວຳມ ຮ ໍ້ ຂອງ ຕນົ         ຊື່ຳງ ທອງ ທກຸ ຄນົ ຈະ ໄດໍ້ ອບັອຳຍ ເພຳະ ຮ ບ 

ເຄົຳລບົ ຂອງ ຕນົ         ເພຳະ ຮ ບ ເຄົຳລບົ ໂລຫະ ຫລ ື່  ຂອງ ຕນົ ເປັນ ຂອງ ບ ື່  ຈງິ         ແລະ ບ ື່  ມີ ລມົ ຫຳຍໃຈ ໃນ ຮ ບ 

ເຄົຳລບົ ນ ັໍ້ນ         

18ມນັ ເປັນ ຂອງ ບ ື່  ມຄີື່ຳ         ແລະ ເປັນ ຜນົງຳນ ແຫື່ງ ຄວຳມ ຜິດພຳດ         ມນັ ຈະ ຕໍ້ອງ ຈບິຫຳຍ 

ເມ  ື່ອ ເຖງິ ເວລຳ ແຫື່ງ ກຳນ ລງົໂທດ         

19ພຣະອງົ ຜ ໍ້ ຊງົ ເປັນ ສື່ວນ ຂອງ ຢາໂຄບ ບ ື່  ເໝ ອນ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້         

ເພຳະ ພຣະອງົ ຊງົ ເປັນ ຜ ໍ້ ທີື່  ກ ື່  ຮື່ຳງ ທກຸ ສິື່ ງ ຂ ໍ້ນ         ແລະ ອິສຣາເອນ ເປັນ ຕະກ ນ ທີື່  ເປັນ ມ ລະດກົ ຂອງ 

ພຣະອງົ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈອມ ໂຍທຳ ເປັນ ພຣະນຳມ ຂອງ ພຣະອງົ         

20ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ຄໍ້ອນ         ແລະ ຍດຸ ໂທ 

ອປຸະກອນ ຂອງ ເຮົຳ         ເຮົຳ ຈະ ຕ ີບນັດຳ ປະຊຳຊຳດ ໃຫໍ້ ມຸ ື່ນ ເປັນ ຊິໍ້ນ ໆ ດໍ້ວຍ ເຈົໍ້ຳ         ເຮົຳ ຈະ ທ  ຳລຳຍ ລຳ-

ຊະ ອຳນຳຈກັ ທງັຫລຳຍ ດໍ້ວຍ ເຈົໍ້ຳ         

21ເຮົຳ ຈະ ຕ ີມ ໍ້ຳ         ແລະ ຄນົ ຂີື່  ເປັນ ຊິໍ້ນ ໆ ດໍ້ວຍ ເຈົໍ້ຳ         ເຮົຳ ຈະ ຕ ີບນັ-

ດຳ ລດົ ຮບົ         ແລະ ບນັດຳ ຄນົ ໃຫໍ້ ເປັນ ມຸ ື່ນ ທະ ລຳຍ ໄປ ດໍ້ວຍ ເຈົໍ້ຳ         

22ເຮົຳ ຈະ ຕ ີຜ ໍ້ ຊຳຍ         ແລະ ຜ ໍ້ຍງິ ເປັນ 

ຊິໍ້ນ ໆ ດໍ້ວຍ ເຈົໍ້ຳ         ເຮົຳ ຈະ ຕ ີຄນົ ເຖົໍ້ຳ         ແລະ ຄນົ ໜຸື່ມ ເປັນ ຊິໍ້ນ ໆ ດໍ້ວຍ ເຈົໍ້ຳ         ເຮົຳ ຈະ ຕ ີຄນົ ໜຸື່ມ         ແລະ ຍງິ 

ພມົມະຈຳລີ ເປັນ ຊິໍ້ນ ໆ ດໍ້ວຍ ເຈົໍ້ຳ         

23ເຮົຳ ຈະ ຕ ີຜ ໍ້ ລໍ້ຽງ ແກະ         ແລະ ຝ ງ ແກະ ເປັນ ຊິໍ້ນ ໆ ດໍ້ວຍ ເຈົໍ້ຳ         ເຮົຳ 

ຈະ ຕ ີຊຳວນຳ         ແລະ ງວົ ຄ ື່ ແອກ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ເປັນ ຊິໍ້ນ ໆ ດໍ້ວຍ ເຈົໍ້ຳ         ເຮົຳ ຈະ ຕ ີເຈົໍ້ຳເມ  ອງ         ແລະ ຕດັ 

ເປັນ ຊິໍ້ນ ໆ ດໍ້ວຍ ເຈົໍ້ຳ         

24ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ເຮົຳ ຈະ ສະໜອງ ບາບີໂລນ          ແລະ ບນັດຳ ຊຳວ 

ປະເທດ ບາບີໂລນ ທື່ຳມກຳງ ສຳຍຕຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ຊ ື່ ງ ບນັດຳ ຄວຳມ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ທີື່  ເຂົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃນ ຊີໂອນ         

25ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ພ ເຂົຳ ຊ ື່ ງ ທ  ຳລຳຍ ເອີຍ         ເບິື່ ງ ແມ         ເຮົຳ ຕ ື່ ສ ໍ້ ເຈົໍ້ຳ         ເຈົໍ້ຳ ຜ ໍ້ ທ  ຳລຳຍ ແຜື່ນດນິ 

ໂລກ ທງັ ໝດົ         ເຮົຳ ຈະ ຢຽດ ມ  ຂອງ ເຮົຳ ອອກ ຕ ື່ ສ ໍ້ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ກິໍ້ງ ເຈົໍ້ຳ ລງົ ມຳ ຈຳກ ໜໍ້ຳຜຳ         ແລະ ຈະ ເຮັດ 

ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ພ ເຂົຳ ທີື່  ຖ ກ ໄໝໍ້         

26ພວກ ເຂົຳ ຈະ ບ ື່  ເອົຳ ຫີນ ຈຳກ ເຈົໍ້ຳ ໄປ ເຮັດ ສີ ລຳ ຫວົ ມມຸ         ແລະ ບ ື່  ເອົຳ 

ຫີນ ໄປ ເຮັດ ຮຳກ ຖຳນ         ແຕື່ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ເປັນ ຂອງ ຖິໍ້ມ ຮໍ້ຳງ ເປັນນດິ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້         

27ຈ ົື່ງ ຕ ັໍ້ງ 
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ທງຸ ໄວໍ້ ເທິງ ແຜື່ນດນິ         ຈ ົື່ງ ເປົື່ ຳ ເຂົຳ ສດັ ທື່ຳມກຳງ ປະຊຳຊຳດ ທງັຫລຳຍ         ຈ ົື່ງ ຕຽມ ປະຊຳຊຳດ ທງັ-

ຫລຳຍ ໄວໍ້ ເຮັດ ສງົຄຳມ ກບັ ນຳງ         ຈ ົື່ງ ເອີໍ້ນ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້ ມຳ ສ ໍ້ ກບັ ນຳງ         ອາຣາຣັດ          ມິນນີ          

ແລະ ອັດຊະເກນາດ          ຈ ົື່ງ ຕ ັໍ້ງ ຈອມທບັ ໄວໍ້ ຕ ື່ ສ ໍ້ ນຳງ         ຈ ົື່ງ ນ  ຳ ຝ ງ ມ ໍ້ຳ ຂ ໍ້ນ ມຳ ໃຫໍ້ ຫລຳຍ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ຝ ງ 

ຕກັແຕນ         

28ຈ ົື່ງ ຕຽມ ບນັດຳ ປະຊຳຊຳດ ມຳ ເຮັດ ສງົຄຳມ ກບັ ນຳງ         ຄ  ຕຽມ ບນັດຳ ກະສດັ ແຫື່ງ ເມເດຍ          

ພໍ້ອມ ທງັ ເຈົໍ້ຳເມ  ອງ         ແລະ ຜ ໍ້ ປກົຄອງ ທງັຫລຳຍ         ແລະ ທົື່ວ ທກຸ ແຜື່ນດນິ ທີື່  ຂ ໍ້ນ ແກື່ ເມເດຍ         

29ແຜື່ນ-

ດນິ ນ ັໍ້ນ ຈະ ສະທໍ້ຳນ ສະເທ ອນ         ແລະ ໂສກເສົໍ້ຳ         ເພຳະ ບນັດຳ ພຣະປະສງົ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຕ ື່  

ບາບີໂລນ ຈະ ຕ ັໍ້ງ ໝັໍ້ນ ຢ ື່         ເພ ື່ ອ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ແຜື່ນດນິ ບາບໂີລນ ເປັນ ທີື່  ຮກົ ຮໍ້ຳງ ເສຍ ປຳດ ສະ ຈຳກ ຄນົ 

ອຳໄສ         

30ນກັຮບົ ແຫື່ງ ບາບີໂລນ ຢດຸ ຮບົ ແລໍ້ວ         ພວກ ເຂົຳ ຄໍ້ຳງ ຢ ື່ ໃນ ທີື່  ກ  ຳ ບງັ ອນັ ເຂັໍ້ມແຂງ ຂອງ ຕນົ         

ກ  ຳລງັ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ທດົຖອຍ ເສຍ ແລໍ້ວ         ພວກ ເຂົຳ ກຳຍເປັນ ເໝ ອນ ຜ ໍ້ຍງິ         ບື່ອນ ອຳໄສ ຂອງ ນຳງ 

ກ  ໄຟ ໄໝໍ້ ແລໍ້ວ         ແລະ ປະຕ  ຂອງ ນຳງ ກ  ຫກັ         

31ນກັ ແລື່ນ ຄນົ ໜ ື່ ງ ແລື່ນ ໄປ ພບົ ນກັ ແລື່ນ ອີກ ຄນົ ໜ ື່ ງ         ຜ ໍ້ 

ສ ົື່ງ ຂື່ຳວ ຄນົ ໜ ື່ ງ ແລື່ນ ໄປ ພບົ ຜ ໍ້ ສ ົື່ງ ຂື່ຳວ ອີກ ຄນົ ໜ ື່ ງ         ເພ ື່ ອ ທ ນ ກະສດັ ແຫື່ງ ບາບີໂລນ ວື່ຳ         ເມ  ອງ ຂອງ 

ພະ ອງົ ຖ ກ ຍ ດ ໄວໍ້ ທກຸ ດໍ້ຳນ ແລໍ້ວ         

32ທື່ຳ ລຍຸ ຂໍ້ຳມ ກ  ຖ ກ ຍ ດ ແລໍ້ວ         ບື່ອນ ເປັນ ບ ງ ເປັນ ໜອງ ກ  ຖ ກ ໄຟ 

ໄໝໍ້         ແລະ ບນັດຳ ທະຫຳນ ກ  ຕກົໃຈ ຢໍ້ຳນ         

33ເພຳະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈອມ ໂຍທຳ         ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ອິ-
ສຣາເອນ          ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ບດຸ ສຳວ ແຫື່ງ ບາບໂີລນ ກ  ເໝ ອນ ລຳນ ນວດ ເຂົໍ້ຳ         ເວລຳ ທີື່  ນຳງ ຖ ກ ຢຽບ 

ຢ ື່ຳ         ອີກ ຈກັ ໜໍ້ອຍ         ເວລຳ ກື່ຽວ ກ  ຈະ ມຳ ເຖງິ ແລໍ້ວ”         

34ໃຫໍ້ ຊຳວ ເມ  ອງ ຊີໂອນ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         “ເນບ ກາດ-
ເນັດຊາ          ກະສດັ ແຫື່ງ ບາບີໂລນ ໄດໍ້ ກນິ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເສຍ ແລໍ້ວ         ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ຢຽບ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ 

ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເປັນ ພຳຊະນະ ວື່ຳງ ເປົື່ ຳ         ໄດໍ້ ກ ນ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ມງັກອນ         ເພິື່ ນ ກນິ ຂອງ ແຊບ ຂອງ 

ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈນົ ເຕັມ ທໍ້ອງ         ແລະ ໄດໍ້ ໄລື່ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ອອກ ໄປ         

35ຄວຳມ ທຳລນຸ ທີື່  ໄດໍ້ ເຮັດ ແກື່ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         

ແລະ ແກື່ ເນ ໍ້ອ ໜງັ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ຈ ົື່ງ ຕກົ ເໜ ອ ບາບີໂລນ”         ໃຫໍ້ ເຢຣ ຊາເລັມ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ໃຫໍ້ ຄວຳມ 

ຮບັຜິດຊອບ ສ  ຳລບັ ເລ ອດ ຕກົ ຂອງ ເຮົຳ ຢ ື່ ແກື່ ຊຳວ ປະເທດ ບາບີໂລນ”         

36ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         “ເບິື່ ງ ແມ         ເຮົຳ ຈະ ແກໍ້ຄະດ ີຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ເຮັດ ກຳນ ແກໍ້ແຄໍ້ນ ເພ ື່ ອ ເຈົໍ້ຳ         

ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ທະເລ ຂອງ ນຳງ ແຫໍ້ງ         ແລະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ແຫລື່ງ ນ  ໍ້ຳຂອງ ນຳງ ເຫ ອດ ຫຳຍ         

37ແລະ ບາບີ-
ໂລນ ຈະ ກຳຍເປັນ ສິື່ ງ ຫກັ ພງັ         ເປັນ ບື່ອນ ໝຳ ປື່ຳ ຢ ື່         ເປັນຄວຳມ ປະຫລຳດ ໃຈ         ແລະ ເປັນ ທີື່  ເຍຳະ-

ເຍີໍ້ຍ         ປຳດ ສະ ຈຳກ ຜ ໍ້ ຄນົ ອຳໄສ         

38ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຄ  ຳ ລຳມ ນ  ຳ ກນັ ເໝ ອນ ໂຕ ສິງ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຄ  ຳ 

ລຳມ ເໝ ອນ ລ ກ ໂຕ ສິງ         

39ຂະນະ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ເຜັດ ຮໍ້ອນ         ເຮົຳ ຈະ ຕຽມ ງຳນ ລໍ້ຽງ ໃຫໍ້         ແລະ 

ເຮັດ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ມ ນເມຳົ         ເພ ື່ ອ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຍນິດ ີ         ຈນົ ນອນ ຫລບັ ຢ ື່ ເປັນນດິ         ບ ື່  ຕ ື່ ນ ເລີຍ         ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ         

40ເຮົຳ ຈະ ນ  ຳ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ລງົ ມຳ ດ ັື່ງ ລ ກ ແກະ ໄປ ຍງັ ກຳນ ຂໍ້ຳ         

ເໝ ອນ ແກະ ຜ ໍ້         ແລະ ແບໍ້ ຜ ໍ້         

41ເມ  ອງ ຖ ກ ຍ ດ ແລໍ້ວ ນ          ຊ ື່ ງ ເປັນ ທີື່  ສນັລະເສີນ ຂອງ ທົື່ວ ແຜື່ນດນິ ໂລກ 

ຖ ກ ຈບັ ແລໍ້ວ ບ          ບາບີໂລນ ໄດໍ້ ກຳຍເປັນ ຄວຳມ ປະຫລຳດ ໃຈ ທື່ຳມກຳງ ບນັດຳ ປະຊຳຊຳດ ແລໍ້ວ ນ          

42ທະເລ ຂ ໍ້ນ ມຳ ເໜ ອ ບາບີໂລນ          ຄ ໍ້ນ ຢື່ຳງ ຫລວງຫລຳຍ ຄມຸ ນຳງ ໄວໍ້         

43ຫວົ ເມ  ອງ ຂອງ ນຳງ ກຳຍ-

ເປັນ ບື່ອນ ວື່ຳງ ເປົື່ ຳ         ເປັນ ແຜື່ນດນິ ທີື່  ແຫໍ້ງແລໍ້ງ         ແລະ ເປັນ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ         ເປັນ ແຜື່ນດນິ ທີື່  

ບ ື່  ມີ ຜ ໍ້ ໃດ ອຳໄສ ຢ ື່         ແລະ ບ ື່  ມີ ບດຸ ຂອງ ມະນດຸ ຄນົ ໃດ ຂໍ້ຳມ ໄປ         

44ແລະ ເຮົຳ ຈະ ລງົໂທດ ພະ ເບນ ໃນ 

ບາບີໂລນ          ມນັ ກ ນ ຫຍງັ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ແລໍ້ວ         ເຮົຳ ຈະ ເອົຳ ອອກ ຈຳກ ປຳກ ມນັ ເສຍ         ບນັດຳ ປະຊຳຊຳດ ຈະ 
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ບ ື່  ໄຫລ ໄປ ຫຳ ມນັ ອີກ         ເອີ         ກ  ຳແພງ ແຫື່ງ ບາບີໂລນ ຈະ ລ ົໍ້ມ ລງົ         

45ປະຊຳຊນົ ຂອງ ເຮົຳ ເອີຍ         ຈ ົື່ງ 

ອອກ ໄປ ເສຍ ຈຳກ ທື່ຳມກຳງ ນຳງ         ໃຫໍ້ ທກຸ ຄນົ ເອົຳ ຊວີດິ ຂອງ ຕນົ ລອດ ພົໍ້ນ ຈຳກ ຄວຳມ ພິໂລດ ອນັ 

ຮໍ້ອນ ແຮງ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

46ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ໃຈ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ອື່ອນແອ ໄປ         ແລະ ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ຢໍ້ຳນ ຕ ື່  ຂື່ຳວ ຊ ື່ ງ ໄດໍ້ 

ຍນິ ໃນ ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ         ຈະ ມີ ຂື່ຳວ ມຳ ໃນ ປີ ໜ ື່ ງ         ຕ ື່  ມຳ ອີກ ປີ ໜ ື່ ງ ກ  ຈະ ມີ ຂື່ຳວ ມຳ         ແລະ ຄວຳມ ທຳລນຸ ກ  ມີ 

ຢ ື່ ໃນ ແຜື່ນດນິ         ແລະ ຜ ໍ້ ຄອບຄອງ ກ  ຕ ື່ ສ ໍ້ ກບັ ຜ ໍ້ ຄອບຄອງ         

47ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ເບິື່ ງ ແມ         ວນັ ເວລຳ ຈະ ມຳ 

ເຖງິ         ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ຈະ ລງົໂທດ ຮ ບ ເຄົຳລບົ ແຫື່ງ ບາບີໂລນ          ແຜື່ນດນິ ທງັ ໝດົ ຂອງ ນຳງ ຈະ ຕໍ້ອງ ໄດໍ້ ອບັ-

ອຳຍ         ແລະ ບນັດຳ ຊຳວ ບາບີໂລນ          ຊ ື່ ງ ຖ ກ ຂໍ້ຳ ຈະ ລ ົໍ້ມ ລງົ ຢ ື່ ທື່ຳມກຳງ ນຳງ         

48ແລໍ້ວ ຟໍ້ຳ ສະຫວນັ         

ແຜື່ນດນິ ໂລກ         ແລະ ສບັພະ ສິື່ ງ ທີື່  ມີ ຢ ື່ ໃນ ນ ັໍ້ນ         ຈະ ຮໍ້ອງເພງ ເໜ ອ ບາບໂີລນ          ເພຳະວື່ຳ ຜ ໍ້ ທ  ຳລຳຍ ຈະ 

ມຳ ຈຳກ ທິດເໜ ອ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກບັ ນຳງ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້         

49ບາບໂີລນ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຄນົ ອິສຣາເອນ ທີື່  

ຖ ກ ຂໍ້ຳ ລ ົໍ້ມ ລງົ ສນັໃດ         ຄນົ ທີື່  ຖ ກ ຂໍ້ຳ ແຫື່ງ ແຜື່ນດນິ ໂລກ ທງັ ປວງ ຈະ ຕໍ້ອງ ລ ົໍ້ມ ລງົ ທີື່  ບາບີໂລນ ສນັນ ັໍ້ນ         

50ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຜ ໍ້ ທີື່  ລອດ ພົໍ້ນ ໄປ ຈຳກ ດຳບ         ຈ ົື່ງ ໄປ ສຳ         ຢື່ຳ ຢ ນ ຢ ື່ ລໍ້ຳ ໆ         ຈ ົື່ງ ລະນ ກ ເຖງິ ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ ຈຳກ ທີື່  ໄກ         ແລະ ໃຫໍ້ ກງຸ ເຢຣ ຊາເລັມ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃນ ຈດິໃຈ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

51ເຮົຳ ໄດໍ້ ອບັອຳຍ         

ເພຳະ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຍນິ ຄ  ຳ ເຍຳະເຍີໍ້ຍ         ຄວຳມ ອບັອຳຍ ຄມຸ ໜໍ້ຳ ເຮົຳ ໄວໍ້         ເພຳະ ຄນົ ຕື່ຳງ ຊຳດ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ໃນ ສະ-

ຖຳນທີື່  ບ ລິສດຸ ແຫື່ງ ພຣະນເິວດ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ”         

52ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         

ເບິື່ ງ ແມ         ວນັ ເວລຳ ຈະ ມຳ ເຖງິ         ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ຈະ ລງົໂທດ ຮ ບ ເຄົຳລບົ ຂອງ ນຳງ         ແລະ ຄນົ ທີື່  ບຳດເຈບັ ຈະ 

ຮໍ້ອງ ຄຳງ ຢ ື່ ທົື່ວ ແຜື່ນດນິ ທງັ ໝດົ ຂອງ ນຳງ         

53ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ເຖງິ ແມ ື່ນ ບາບໂີລນ ຈະ 

ຂ ໍ້ນ ໄປ ເທິງ ສະຫວນັ         ແລະ ເຖງິ ແມ ື່ນ ນຳງ ຈະ ສໍ້ຳງ ປໍ້ອມ ປໍ້ອງ ກນັ ທີື່  ສ ງ ອນັ ເຂັໍ້ມແຂງ ຂອງ ນຳງ ໄວໍ້         

ບນັດຳ ຜ ໍ້ ທ  ຳລຳຍ ກ  ຈະ ຍງັ ມຳ ຈຳກ ເຮົຳ ເໜ ອ ນຳງ         

54ມີ ສຽງ ຮໍ້ອງ ມຳ ຈຳກ ບາບໂີລນ          ແລະ ສຽງ ກຳນ 

ທ  ຳລຳຍ ຢື່ຳງ ໃຫຍື່ ຫລວງ ຈຳກ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ຄນົ ບາບີໂລນ         

55ເພຳະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ເຮັດ 

ໃຫໍ້ ບາບີໂລນ ເປັນ ທີື່  ຖິໍ້ມ ຮໍ້ຳງ         ແລະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ສຽງ ທີື່  ໃຫຍື່ ໂຕ ຂອງ ນຳງ ງຽບ         ເມ  ື່ອ ຄ ໍ້ນ ຂອງ ນຳງ ຄະ-

ນອງ ເໝ ອນ ນ  ໍ້ຳ ຫລຳຍ         ສຽງ ອ ກ ກະ ທ ກ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ກ  ເປັື່ ງ ອອກ ມຳ         

56ເພຳະວື່ຳ ຜ ໍ້ ທ  ຳລຳຍ ໄດໍ້ ມຳ 

ເໜ ອ ນຳງ         ມຳ ເໜ ອ ບາບີໂລນ          ບນັດຳ ນກັຮບົ ຂອງ ນຳງ ຖ ກ ຍ ດ ແລໍ້ວ         ຄນັ ທະນ  ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຖ ກ 

ຫກັ ເປັນ ທື່ອນ ໆ         ເພຳະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ເປັນ ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ກຳນ ຕອບ ແທນ         ພຣະອງົ ຈະ ຕອບ 

ສະໜອງ ແນື່ນອນ         

57ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຂອງ ນຳງ         ແລະ ນກັປຳດ ຂອງ ນຳງ         ເຈົໍ້ຳເມ  ອງ ຂອງ 

ນຳງ         ຜ ໍ້ ບງັຄບັ ບນັຊຳ ຂອງ ນຳງ         ແລະ ນກັຮບົ ຂອງ ນຳງ ມ ນເມຳົ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ນອນ ຫລບັ ຢ ື່ ເປັນ-

ນດິ         ບ ື່  ຕ ື່ ນ ອີກ ເລີຍ         ພຣະມະຫຳກະສດັ ຜ ໍ້ ຊງົ ພຣະນຳມ ວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈອມ ໂຍທຳ         ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້         

58ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈອມ ໂຍທຳ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ກ  ຳແພງ ອນັ ກວໍ້ຳງຂວຳງ ຂອງ ບາບີໂລນ ຈະ ຖ ກ ປຳບ 

ລງົ ໃຫໍ້ ລຽບ ສະເໝີ ພ ໍ້ນ ດນິ         ແລະ ປະຕ  ເມ  ອງ ສ ງ ຂອງ ນຳງ ຈະ ຖ ກ ເຜົຳ ດໍ້ວຍ ໄຟ         ບນັດຳ ປະຊຳຊນົ ຈະ 

ເຮັດ ວຽກ ຢື່ຳງ ບ ື່  ມີ ຜນົ         ແລະ ຊນົ ຊຳດ ທງັຫລຳຍ ຈະ ອິດເມ  ື່ອຍ         ກ  ເພ ື່ ອ ເຜົຳ ໄຟ ເສຍ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ”          
59ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ຊ ື່ ງ ເຢເຣມີຢາ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ໄດໍ້ ບນັຊຳ ແກື່ ເສຣາຢາ ລ ກ ຊຳຍ ເນຣີຢາ          ຜ ໍ້ ເປັນ 

ລ ກ ຊຳຍ ມາເຊຢາ          ເມ  ື່ອ ລຳວ ໄປ ຍງັ ບາບໂີລນ ກບັ ເຊເດກີຢາ ກະສດັ ແຫື່ງ ຢ ດາ          ໃນ ປີ ທີື່  ສີື່  ແຫື່ງ 

ລຳຊະກຳນ ຂອງ ເພິື່ ນ ນ ັໍ້ນ         ເສຣາຢາ ເປັນ ຫວົໜໍ້ຳ ຈດັ ທີື່  ພກັ         

60ເຢເຣມີຢາ ໄດໍ້ ຂຽນ ບນັດຳ ຄວຳມ 

ຮໍ້ຳຍ ທງັ ໝດົ ຊ ື່ ງ ຈະ ມຳ ເຖງິ ບາບີໂລນ ນ ັໍ້ນ ໄວໍ້ ໃນ ໜງັສ          ບນັດຳ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເປັນ ຄ  ຳ ທີື່  ຂຽນ ໄວໍ້ 
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ກື່ຽວ ກບັ ເລ ື່ ອງ ບາບີໂລນ         

61ແລະ ເຢເຣມີຢາ ເວົໍ້ຳ ກບັ ເສຣາຢາ ວື່ຳ         “ເມ  ື່ອ ທື່ຳນ ມຳ ເຖງິ ບາບີໂລນ 

ແລໍ້ວ         ທື່ຳນ ຈະ ເຫັນ         ແລະ ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ອື່ຳນ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ທງັ ໝດົ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ຟງັ”         

62ແລະ ຈ ົື່ງ 

ກື່ຳວ ວື່ຳ         ‘ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພຣະອງົ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ກບັ ສະຖຳນທີື່  ນີໍ້ ວື່ຳ         ພຣະອງົ ຈະ ຊງົ ຕດັ ອອກ 

ເສຍ         ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ຈະ ບ ື່  ມີ ຫຍງັ ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ນ ັໍ້ນ         ບ ື່  ວື່ຳ ມະນດຸ         ຫລ  ສດັ         ແຕື່ ຈະ ເປັນ ທີື່  ຮກົ ຮໍ້ຳງ ເປັນນດິ’         

63ຕ ື່  ມຳ ເມ  ື່ອ ທື່ຳນ ອື່ຳນໜງັສ  ນີໍ້ ຈບົ ແລໍ້ວ         ຈ ົື່ງ ເອົຳ ຫີນ ກໍ້ອນ ໜ ື່ ງ ມດັ ຕດິ ມນັ ໄວໍ້         ແລະ ໂຍນ ມນັ ຖິໍ້ມ ໄປ 

ໃນ ກຳງ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ເອຟຣາດ         

64ແລະ ຈ ົື່ງ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ‘ບາບໂີລນ ຈະ ຈມົ ລງົ ຢື່ຳງ ນີໍ້ ແຫລະ         ຈະ ບ ື່  ຟ  ຂ ໍ້ນ ອີກ 

ເລີຍ ເນ ື່ ອງ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຮໍ້ຳຍ ຊ ື່ ງ ເຮົຳ ຈະ ນ  ຳ ມຳ ເໜ ອ ນຳງ         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ອິດເມ  ື່ອຍ’”         ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ 

ຂອງ ເຢເຣມີຢາ ມີ ພຽງ ເທົື່ ຳ ນີໍ້          

ບົດທີ 52 
ເຊເດກີຢາຖືກຄຸກຈົນຕາຍ 

1ເຊເດກີຢາ ໄດໍ້ ເປັນ ກະສດັ ເມ  ື່ອ ອຳຍ ຸຊຳວ ເອັດ ພນັ ສຳ         ຊງົ ປກົຄອງ ຢ ື່ ທີື່  ນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ 

ເປັນ ເວລຳ ສບິ ເອັດ ພນັ ສຳ         ພະ ມຳນ ດຳ ຂອງ ພະ ອງົ ຊ ື່         ຮາມຸຕານ          ຊ ື່ ງ ເປັນ ລ ກ ສຳວ ຂອງ ເຢເຣມີ-
ຢາ ຊຳວ ເມ  ອງ ລິບນາ.         

2ໃນ ສຳຍ ພຣະເນດ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ນ ັໍ້ນ         ຊງົ ເຫັນ ວື່ຳ ກະສດັ ເຊເດກີ-
ຢາ ໄດໍ້ ຊງົ ເຮັດ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ຫລຳຍ         ເຊັື່ ນ ດຽວ ກນັ ກບັ ກະສດັ ເຢໂຮຢາກີມ ໄດໍ້ ເຮັດ.          

3ສະນ ັໍ້ນ         ສະພຳບ ຂອງ ສງັຄມົ ໃນ ນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ          ແລະ ໃນ ຢ ດາ ຈ ື່ງ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ຫລຳຍ ຈນົ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ພຣະພິໂລດ         ແລະ ປະ ຖິໍ້ມ ຊຳວ ເມ  ອງ ນີໍ້.         

4ກະສດັ ເຊເດກີຢາ ໄດໍ້ ກະບດົ ຕ ື່ ສ ໍ້ 

ກະສດັ ບາບີໂລນ          ຕ ື່  ມຳ         ໃນ ວນັ ທີ ສິບ ເດ ອນ ສິບ ຂອງ ປີ ທີ ເກົໍ້ຳ         ແຫື່ງ ລຳຊະກຳນ ເຊເດກີຢາ ກະສດັ 

ຢ ດາ          ເນບ ກາດເນັດຊາ          ກະສດັ ແຫື່ງ ບາບີໂລນ ໄດໍ້ ຍກົ ທບັ ມຳ ອໍ້ອມ ນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ          ໄດໍ້ 

ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ ໄວໍ້ ນອກ ເມ  ອງ         ແລະ ສໍ້ຳງ ກ  ຳແພງ ອໍ້ອມ ເມ  ອງ.         

5ນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ ຈ ື່ງ ຖ ກ ປິດ ລໍ້ອມ 

ຈນົ ເຖງິ ປີ ທີ ສິບ ເອັດ ແຫື່ງ ລຳຊະກຳນ ເຊເດກີຢາ.         

6ເມ  ື່ອ ວນັ ທີ ເກົໍ້ຳ ເດ ອນ ສິບ ປີ ດຽວ ກນັ ນ ັໍ້ນ         ໄດໍ້ 

ເກດີ ກຳນ ອ ດ ຢຳກ ຂ ໍ້ນ ຢື່ຳງ ຮໍ້ຳຍ ແຮງ ຈນົ ປະຊຳຊນົ ບ ື່  ມີ ຫຍງັ ຈະ ກນິ.         

7ແລໍ້ວ ພວກ ສດັຕ  ໄດໍ້ ມ ໍ້ຳງເພ 

ກ  ຳແພງ ເມ  ອງ ບື່ອນ ໜ ື່ ງ ອອກ         ທະຫຳນ ທງັ ໝດົ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ເມ  ອງ ຈ ື່ງ ພຳກນັ ໜີ         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ປບົ ໜີ 

ອອກ ໄປ ທຳງ ສວນ ອດຸທະຍຳນ ໃນ ເວລຳ ກຳງຄ ນ         ໄປ ຕຳມ ທຳງ ປະຕ  ເມ  ອງ ລະຫວື່ຳງ ກ  ຳແພງ ທງັ 

ສອງ         ໂດຍ ມຸ ື່ງ ໜໍ້ຳ ໄປ ທຳງ ຮື່ອມ ພ  ຢໍແດນ          ຍໍ້ອນ ວື່ຳ ຊຳວ ບາບີໂລນ ໄດໍ້ ປິດ ລໍ້ອມ ເມ  ອງ ຢ ື່.         

8ແຕື່ 

ກອງທບັ ບາບີໂລນ ໄດໍ້ ໄລື່ ຈບັ ເຊເດກີຢາ ໄດໍ້ ທີື່  ທົື່ງພຽງ ໃກໍ້ ເມ  ອງ ເຢຣິໂກ          ທະຫຳນ ທງັ ໝດົ ຂອງ 

ພຣະອງົ ໄດໍ້ ໜີ ປະ ພະ ອງົ ໄປ         ຫລງັ ຈຳກ ຈບັ ເຊເດກີຢາ ໄດໍ້ ແລໍ້ວ.         

9ພວກ ເຂົຳ ກ  ນ  ຳ ພະ ອງົ ມຳ ມອບ 

ໃຫໍ້ ກະສດັ ເນບ ກາດເນັດຊາ          ຊ ື່ ງ ຊງົ ປະທບັ ຢ ື່ ເມ  ອງ ຣິບລາ ໃນ ດນິແດນ ຮຳມາດ          ແລະ ຊງົ ຕດັສິນ 

ລງົໂທດ ກະສດັ ເຊເດກີຢາ ຢ ື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ.         

10ກະສດັ ບາບໂີລນ ໄດໍ້ ຕດັສິນ ປະຫຳນ ຊວີດິ ພວກ ລ ກ ຊຳຍ 

ຂອງ ເຊເດກຢີາ          ຢ ື່ ທີື່  ເມ  ອງ ຣິບລາ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຕ ື່  ຕຳ ເຊເດກີຢາ ເອງ         ແລະ ໄດໍ້ ຕດັສິນ ປະຫຳນ ຊວີດິ ພວກ 

ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຂອງ ຢ ດາ ດໍ້ວຍ.         

11ຕ ື່  ມຳ         ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຄວດັ ໜື່ວຍ ຕຳ ຂອງ ເຊເດກີຢາ ອອກ         ແລະ ໄດໍ້ ຜ ກ 

ໂສໍ້ ນ  ຳໄປ ຍງັ ບາບີໂລນ          ແລໍ້ວ ຂງັ ໄວໍ້ ໃນ ຄກຸ ຈນົ ຮອດ ມ ໍ້ ຕຳຍ.          
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ການທຳລາຍພຣະວິຫານ 

12ວນັ ທີ ສິບ ເດ ອນ ຫໍ້ຳ         ຊ ື່ ງ ເປັນ ປີ ທີ ສິບ ເກົໍ້ຳ ແຫື່ງ ລຳຊະກຳນ ເນບ ກາດເນັດຊາ ກະສດັ ບາບີໂລນ          

ເນບ ຊາຣາດານ ຜ ໍ້ ເປັນ ລຳຊະ ເລຂຳ         ແລະ ຜ ໍ້ ບນັຊຳ ກຳນ ທະຫຳນ.         

13ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ນະຄອນ ເຢຣ ຊາ-
ເລັມ          ແລໍ້ວ ໄດໍ້ ເຜົຳ ພຣະວຫິຳນ         ເຜົຳ ພະລຳຊະວງັ         ແລະ ບໍ້ຳນ ເຮ ອນ ຂອງ ບກຸຄນົ ສ  ຳຄນັ ຖິໍ້ມ.         

14ສື່ວນ ຝື່ຳຍ ທະຫຳນ ຂອງ ເພິື່ ນ ກ  ທ  ຳລຳຍ ກ  ຳແພງ ເມ  ອງ.         

15ຕ ື່  ມຳ         ເນບ ຊາຣາດານ ໄດໍ້ ຈບັ ປະຊຳ-

ຊນົ ທີື່  ເຫລ ອ ຢ ື່ ໃນ ເມ  ອງ         ລວມ ທງັ ຄນົ ທີື່  ໜີ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ມອບ ຕວົ ຕ ື່  ເພິື່ ນ         ກບັ ພວກ ນຳຍ ຊື່ຳງ ທີື່  ເຫລ ອ ຢ ື່ ໄປ 

ເປັນ ຊະເລີຍ ທີື່  ບາບີໂລນ.         

16ເນບ ຊາຣາດານ ໄດໍ້ ປະ ຄນົ ທກຸ ຍຳກ ບຳງ ຄນົ ທີື່  ບ ື່  ມີ ໄຮື່ນຳ ໄວໍ້ ໃນ ປະ-

ເທດ ຢ ດາ          ແລະ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ເຂົໍ້ຳ ທ  ຳ ງຳນ ໃນ ສວນ ອະງ ຸື່ນ         ແລະ ເຮັດ ໄຮື່ ໄຖ ນຳ.          
17ຊຳວ ບາບີໂລນ ໄດໍ້ ທບັ ເສົຳ ກບັ ຕນີ ເສົຳ         ແລະ ຂນັ ທອງ ສ  ຳລິດ ໃນ ພຣະວຫິຳນ ຫກັ ເປັນ ທື່ອນ ໆ         

ແລໍ້ວ ຂນົ ເອົຳ ທອງ ສ  ຳລິດ ທງັ ໝດົ ໄປ ຍງັ ບາບີໂລນ.         

18ພວກ ເຂົຳ ຍງັ ໄດໍ້ ຂນົ ເອົຳ ເຄ ື່ ອງໃຊໍ້ ສ  ຳລບັ ທ  ຳ 

ຄວຳມ ສະອຳດ ແທື່ນ ບ ຊຳ         ຄ  ສຽມ         ຊວໍ້ຳນ         ຄ  ຸໃສື່ ຂີໍ້ເທົື່ ຳ ໄຟ         ຖຳດ ແລະ ມດີຕດັ ໄສໍ້ ຕະກຽງ         ໂອ ໃສື່ 

ເລ ອດ ເວລຳ ຂໍ້ຳ ສດັ ຖວຳຍ ບ ຊຳ         ໝ ໍ້  ສ  ຳລບັ ເຄ ື່ ອງ ຫອມ ບ ຊຳ         ແລະ ເຄ ື່ ອງ ທອງ ສ  ຳລິດ ທງັ ໝດົ ທີື່  ໃຊໍ້ 

ໃນ ພິທີກຳນ ຂອງ ພຣະວຫິຳນ.         

19ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຂນົ ເອົຳ ທກຸ ສິື່ ງ ທີື່  ເຮັດ ດໍ້ວຍ ຄ  ຳ         ຫລ  ເງນິ ໄປ         ຄ          ໝ ໍ້  

ນໍ້ອຍ         ອື່ຳງ ໃສື່ ຖື່ຳນ ຫີນ         ໂອ ໃສື່ ເລ ອດ         ຄ ຸໃສື່ ຂີໍ້ເທົື່ ຳ ໄຟ         ຕນີ ຕະກຽງ         ຖຳດ ເຄ ື່ ອງ ຫອມ ບ ຊຳ         ຈອກ 

ເຄ ື່ ອງ ດ ື່ ມ ບ ຊຳ         ເຄ ື່ ອງ ທອງ ສ  ຳລິດ ທີື່  ກະສດັ ໂຊໂລໂມນ ເຮັດ ໄວໍ້ ໃນ ພຣະວຫິຳນ.         

20ຄ  ເສົຳ ສອງ ເສົຳ         

ຕນີ ເສົຳ         ອື່ຳງ ໃຫຍື່ ໃສື່ ນ  ໍ້ຳ         ຮ ບ ງວົ ສິບ ສອງ ໂຕ ທີື່  ຮອງ ຮບັ ອື່ຳງ ໃຫຍື່ ນ ັໍ້ນ         ເຄ ື່ ອງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ໜກັ ຫລຳຍ 

ຈນົ ຊ ັື່ງ ບ ື່  ໄດໍ້.         

21-22ເສົຳ ສອງ ເສົຳ ນ ັໍ້ນ         ແຕື່ ລະ ເສົຳ ແທກ ໄດໍ້ ດ ັື່ງນີໍ້:         ລວງ ສ ງ ສິບ ແປດ ສອກ         ລວງ 

ອໍ້ອມ ສິບ ສອງ ສອກ         ຂໍ້ຳງ ໃນ ເປັນ ໂກນ         ຄວຳມ ໜຳ ຂອງ ເສົຳ ສີື່  ນິໍ້ວ         ຢ ື່ ເທິງ ຫວົ ເສົຳ ມີ ບວົທອງ ສ  ຳ-

ລິດ         ບວົ ແຕື່ ລະ ດອກ ສ ງ ຫໍ້ຳ ສອກ         ມີ ຮ ບ ພວງມຳໄລ ແລະ ຮ ບ ໝຳກ ພິລຳ ລໍ້ອມ ຮອບ ບວົ ນ ັໍ້ນ         ສິື່ ງ ທງັ 

ໝດົ ນີໍ້ ເຮັດ ດໍ້ວຍ ທອງ ສ  ຳລິດ.         

23ເທິງ ພວງມຳໄລ ໂດຍ ຮອບ ມີ ຮ ບ ໝຳກ ພີລຳ ຮໍ້ອຍ ໜື່ວຍ         ແຕື່ ຫລຽວ 

ຂ ໍ້ນ ໄປ ຈຳກ ເບ ໍ້ອງ ລຸື່ມ ເຫັນ ມີ ເກົໍ້ຳ ສິບ ຫກົ ໜື່ວຍ.          

ຄົນຢ ດາຖືກກວາດຕ້ອນໄປບາບີໂລນ 
24ນອກຈຳກ ນ ັໍ້ນ         ເນບ ຊາຣາດານ ຜ ໍ້ ບນັຊຳ ກຳນ ທະຫຳນ         ຍງັ ໄດໍ້ ຈບັ ເສຣາຢາ ມະຫຳ ປະໂລຫິດ         

ເຊຟານີຢາ          ຜ ໍ້ ຮອງ ມະຫຳ ປະໂລຫິດ         ແລະ ຄນົ ສ  ຳຄນັ ອ ື່ ນ ໆ         ອີກ ທີື່  ຮບັ ໃຊໍ້ ຢ ື່ ໃນ ວຫິຳນ         ສຳມ ຄນົ 

ໄປ ເປັນ ຊະເລີຍ.         

25ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ຈບັ ເອົຳ ຜ ໍ້ ບນັຊຳ ກຳນ ທະຫຳນ ຄນົ ໜ ື່ ງ         ທີື່  ປ ກສຳ ມະຫຳ ກະສດັ ເຈດັ ຄນົ         

ຮອງ ຜ ໍ້ ບນັຊຳ ກຳນ ທະຫຳນ ຊ ື່ ງ ຮບັ ໜໍ້ຳທີື່  ເກນ ທະຫຳນ         ແລະ ຄນົ ສ  ຳຄນັ ອ ື່ ນ ໆ         ອີກ ຫກົ ສິບ ຄນົ ໄປ 

ຈຳກ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ.         

26ເນບ ຊາຣາດານ ໄດໍ້ ຈບັ ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ນ  ຳໄປ ມອບ ໃຫໍ້ ກະສດັ ບາບີໂລນ ທີື່  ເມ  ອງ 

ຣິບລາ.         

27ກະສດັ ບາບີໂລນ ໄດໍ້ ຊງົ ຕ ີ         ແລະ ລງົໂທດ ພວກ ເຂົຳ ຈນົ ຕຳຍ ຢ ື່ ເມ  ອງ ຣິບລາ          ດນິແດນ 

ຮຳມາດ.          
28ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້         ແມ ື່ນ ຈ  ຳນວນ ປະຊຳຊນົ ຢ ດາ ທີື່  ຖ ກ ກະສດັ ເນບ ກາດເນັດຊາ ກວຳດ ຕໍ້ອນ ອອກ ຈຳກ 

ປະເທດ ໄປ ເປັນ ຊະເລີຍ         ຄ  ໃນ ລຳຊະກຳນ ປີ ທີ ເຈດັ.         

29ກວຳດ ຕໍ້ອນ ໄປ         3,023         ຄນົ         ໃນ ປີ ທີ ສິບ 

ແປດ ກວຳດ ຕໍ້ອນ ໄປ ຈຳກ ນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ          832         ຄນົ.         

30ໃນ ປີ ທີ ຊຳວ ສຳມ         ເນບ ຊາຣາດານ 

ກວຳດ ຕໍ້ອນ ໄປ         745         ຄນົ         ລວມ ທງັ ຄນົ ທີື່  ຖ ກ ຈບັ ໄປ ທງັ ໝດົ ມ ີ        4.600         ຄນົ.          
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31ໃນ ປີ ທ  ຳອິດ ທີື່  ເອວິນ-ເມໂຣດັກ ເປັນ ກະສດັ         ພະ ອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ມີ ເມດ ຕຳ ຕ ື່  ເຢໂຮຢາກິນ          ກະສດັ 

ຢ ດາ          ຄ          ໄດໍ້ ຊງົ ໂຜດ ເອົຳ ພະ ອງົ ອອກ ຈຳກ ຄກຸ         ຊ ື່ ງ ໄດໍ້ ຢ ື່ ໃນ ຄກຸ ເປັນ ເວລຳ ສຳມ ສິບ ຫກົ ປີ ສິບ ເອັດ 

ເດ ອນ ກບັ ຊຳວ ຫໍ້ຳ ມ ໍ້.         

32ກະສດັ ເອວິນ-ເມໂຣດັກ ໄດໍ້ ຊງົ ເຮັດ ກບັ ກະສດັ ເຢໂຮຢາກິນ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ 

ເມດ ຕຳ ຊງົ ໃຫໍ້ ກຽດ ແກື່ ພະ ອງົ ຫລຳຍ ກວື່ຳ ໃຫໍ້ ແກື່ ກະສດັ ອງົ ອ ື່ ນ ໆ         ທີື່  ຖ ກ ຈບັ ມຳ ກງຸ ບາບໂີລນ.         

33ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ເຢໂຮຢາກິນ          ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ຖື່ຳຍ ເຄ ື່ ອງນຸື່ງ ນກັໂທດ ອອກ ຈຳກ ກຳຍ         ແລະ ໄດໍ້ ຮບັ ປະທຳນ ອຳ-

ຫຳນ ທີື່  ໂຕະ ສະເຫວຍີ ຂອງ ພະ ລຳຊຳ ທກຸ ມ ໍ້ ຈນົ ສິໍ້ນ ພະ ຊນົ.         

34ແຕື່ ລະ ມ ໍ້ ໃນ ເວລຳ ຊງົ ພະ ຊນົ ຢ ື່         ພະ 

ອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ຮບັ ຂອງ ພະ ລຳຊະ ທຳນ ຈຳກ ກະສດັ ຕຳມ ຄວຳມ ຕໍ້ອງກຳນ ຢ ື່ ສະເໝີ.          
 52 
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ເພງຄຳຄວນ 

ບົດທີ 1 
ເພງຄຳຄວນບົດທຳອິດ 

 1 ເມ  ອງທີື່ ເຕັມໄປດໍ້ວຍພນົລະເມ  ອງມຳຢື່ຳງອໍ້ຳງວໍ້ຳງເປົື່ ຳແປນແທໍ້ນ  

   ເມ  ອງທີື່ ຮຸື່ງເຮ ອງຢ ື່ທື່ຳມກຳງບນັດຳປະຊຳຊຳດ ເປັນດ ັື່ງແມ ື່ໝໍ້ຳຍ 

  ເມ  ອງທີື່ ເປັນດ ັື່ງເຈົໍ້ຳຍງິທື່ຳມກຳງເມ  ອງທງັຫລຳຍກ ກບັເປັນເມ  ອງຂ ໍ້ນຂອງເຂົຳໄປແລໍ້ວ 

 2 ເມ  ອງນ ັໍ້ນຮໍ້ອງໄຫໍ້ສະອ ໍ້ນໃນຍຳມລຳຕ ີແລະນ  ໍ້ຳຕຳຂອງນຳງກ ອຳບແກໍ້ມ 

   ນຳງຈະຫຳໃຜໃນທື່ຳມກຳງຄນົທີື່ ຮກັນຳງໃຫໍ້ມຳອອຍໃຈນຳງກ ຫຳບ ື່ ພບົ 

  ບນັດຳພວກໝ ື່ຂອງນຳງໝດົທກຸຄນົໄດໍ້ທ ລະຍດົຕ ື່ ນຳງ 

   ພວກເຂົຳທງັປວງກບັເປັນສດັຕ ຂອງນຳງ 

 3 ຢ ດາ ໄດໍ້ຖ ກກວຳດໄປເປັນຊະເລີຍ ໄດໍ້ຮບັຄວຳມທກຸໃຈ ຕໍ້ອງເຮັດວຽກຢື່ຳງຂໍ້ຳທຳດ 

   ນຳງຕໍ້ອງອຳໄສຢ ື່ທື່ຳມກຳງປະຊຳຊຳດທງັຫລຳຍ 

  ນຳງບ ື່ ພບົບື່ອນຢດຸພກັສະຫງບົເລີຍ 

   ບນັດຳຜ ໍ້ຂ ົື່ມເຫັງໄດໍ້ໄລື່ທນັນຳງເມ  ື່ອເວລຳນຳງທກຸໃຈ 

 4 ຖະໜນົຫນົທຳງທີື່ ເຂົໍ້ຳເມ  ອງ ຊີໂອນ ກ ໂສກເສົໍ້ຳຢ ື່ 

   ເພຳະວື່ຳບ ື່ ມຜີ  ໍ້ໃດຍື່ຳງໄປໃນງຳນເທດສະກຳນ 

  ບນັດຳປະຕ ເມ  ອງຂອງນຳງກ ຮກົຮໍ້ຳງເພພງັໄປແລໍ້ວ 

   ພວກປະໂລຫິດທງັປວງຂອງນຳງໄດໍ້ພຳກນັຖອນຫຳຍໃຈ 

  ສຳວປອດທງັຫລຳຍໃນເມ  ອງກ ຕໍ້ອງທນົທກຸ 

   ແລະຕວົນຳງເອງກ ໄດໍ້ຮບັຄວຳມຂມົຂ ື່ ນໃຈ 

 5 ພວກສດັຕ ຂອງນຳງກຳຍເປັນຫວົໜໍ້ຳ ພວກສດັຕ ຂອງນຳງໄດໍ້ຈະເລີນຂ ໍ້ນ 

   ດໍ້ວຍວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ເຮັດໃຫໍ້ນຳງທນົທກຸ 

  ເພຳະວື່ຳຄວຳມທ ລະຍດົອນັໃຫຍື່ຫລວງຂອງນຳງ 

   ລ ກເຕົໍ້ຳທງັຫລຳຍຂອງນຳງຕກົໄປເປັນຊະເລີຍຕ ື່ໜໍ້ຳພວກສດັຕ  

 6 ແລະຄວຳມຮຸື່ງເຮ ອງໄດໍ້ໜີໄປຈຳກລ ກສຳວຂອງເມ  ອງ ຊີໂອນ ແລໍ້ວ 

   ພວກເຈົໍ້ຳນຳຍຂອງນຳງກ ກບັເປັນດ ັື່ງຝ ງກວຳງທີື່ ຫຳທົື່ງຫຍໍ້ຳລໍ້ຽງຊວີດິບ ື່ ໄດໍ້ 

  ແລະໄດໍ້ແລື່ນໄປຢື່ຳງອິດອື່ອນ ໜີໄປຂໍ້ຳງໜໍ້ຳຜ ໍ້ທີື່ ໄລື່ຕດິຕຳມ 

 7 ເຢຣ ຊາເລັມ ເມ  ື່ອຕກົຢ ື່ໃນຍຳມທກຸໃຈ 

   ແລະຍຳມລ  ຳບຳກກ ໄດໍ້ຫວນລະນ ກຄ ດເຖງິສິື່ ງປະເສີດທີື່ ຕນົເຄີຍມໃີນຄຳວກື່ອນນ ັໍ້ນ 

  ເມ  ື່ອພນົລະເມ  ອງຂອງນຳງຕກົຢ ື່ໃນມ  ຂອງສດັຕ  ແລະບ ື່ ມຜີ  ໍ້ໃດຈະສງົເຄຳະນຳງ 

   ພວກສດັຕ ເຫັນນຳງແລໍ້ວກ ເຍຳະເຍີໍ້ຍຄວຳມຫລ ົໍ້ມຈມົທງັຫລຳຍຂອງນຳງ 
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 8 ເຢຣ ຊາເລັມ ໄດໍ້ເຮັດບຳບຢື່ຳງໃຫຍື່ຫລວງ ເຫດສະນ ັໍ້ນ ນຳງຈ ື່ງຖ ກໄລື່ອອກໄປ 

   ບນັດຳຄນົທີື່ ເຄີຍໃຫໍ້ກຽດນຳງກ ໝິື່ ນປະໝຳດນຳງ 

  ເພຳະວື່ຳພວກເຂົຳເຫັນຄວຳມເປ ື່ ອຍເນົື່ ຳຂອງນຳງ ນຳງເອງໄດໍ້ຖອນໃຈ 

   ແລະຫນັໜໍ້ຳຂອງນຳງໄປ 

 9 ມນົທິນຂອງນຳງກ ຕດິຢ ື່ໃນກະໂປື່ງຂອງນຳງ 

   ແລະນຳງບ ື່ ໄດໍ້ຄ  ຳນ ງເຖງິອະນຳຄດົຂອງນຳງ 

  ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ນຳງຈ ື່ງໄດໍ້ເສ ື່ ອມໂຊມລງົໄວຢື່ຳງໜໍ້ຳຕກົໃຈ 

   ນຳງກ ບ ື່ ມຜີ  ໍ້ໃດຈະເລົໍ້ຳໂລມໃຈ “ໂອ ພຣະອງົເຈົໍ້ຳເອີຍ 

  ຂ ທອດພຣະເນດຄວຳມທກຸໃຈຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ເພຳະວື່ຳພວກສດັຕ ໄດໍ້ຍກົຕວົຂ ໍ້ນແລໍ້ວດໍ້ວຍຄວຳມຈອງຫອງ” 

 10 ພວກສດັຕ ໄດໍ້ຍ ື່ ນມ  ຂອງເຂົຳຍ ດເອົຳບນັດຳສິື່ ງປະເສີດຂອງນຳງ 

   ດໍ້ວຍນຳງໄດໍ້ເຫັນບນັດຳປະຊຳຊຳດບກຸລກຸເຂົໍ້ຳມຳໃນສະຖຳນທີື່ ບ ລິສດຸຂອງນຳງ 

  ຄ ຄນົທີື່ ພຣະອງົໄດໍ້ຫໍ້ຳມບ ື່ ໃຫໍ້ເຂົໍ້ຳມຳໃນຊຸມນມຸຊນົຂອງພຣະອງົ 

 11 ບນັດຳພນົລະເມ  ອງຂອງນຳງໄດໍ້ຖອນໃຈໃຫຍື່ 

   ເມ  ື່ອພວກເຂົຳທງັຫລຳຍຊອກຫຳອຳຫຳນ 

  ແລະພວກເຂົຳໄດໍ້ເອົຳຂອງປະເສີດຂອງຕນົອອກແລກປື່ຽນອຳຫຳນກນິ 

   ເພ ື່ ອຈະໄດໍ້ລໍ້ຽງຊວີດິ “ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂ ໂຜດທອດພຣະເນດ 

  ແລະພິຈຳລະນຳ ເພຳະວື່ຳຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍໄດໍ້ຖ ກເຍຳະເຍີໍ້ຍໄປແລໍ້ວ” 

 12 “ເບິື່ ງກ ື່ອນ ທື່ຳນທງັຫລຳຍທີື່ ຍື່ຳງຜື່ຳນໄປ ທື່ຳນບ ື່ ເກດີຄວຳມຮ ໍ້ສ ກອນັໃດແນື່ບ  

   ເບິື່ ງແມ ຈ ົື່ງເບິື່ ງວື່ຳມຄີວຳມທກຸອນັໃດແດື່ທີື່ ຈະຄ ກບັຄວຳມທກຸທີື່ ມຳສ ື່ຂ ໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

  ເປັນຄວຳມທກຸຊ ື່ ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ເຮັດແກື່ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

   ໃນວນັທີື່ ພຣະອງົໂກດຮໍ້ຳຍຂໍ້ຳນໍ້ອຍຢື່ຳງຮໍ້ຳຍແຮງນ ັໍ້ນ 

 13 ພຣະອງົໄດໍ້ສ ົື່ງໄຟລງົມຳຈຳກເບ ໍ້ອງເທິງໃຫໍ້ເຂົໍ້ຳໄປໃນກະດ ກທງັຫລຳຍຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ພຣະອງົໄດໍ້ກຳງຕຳຂື່ຳຍໄວໍ້ດກັຈບັຕນີຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

  ພຣະອງົໄດໍ້ເຮັດໃຫໍ້ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຕໍ້ອງຫນັກບັ ພຣະອງົໄດໍ້ເຮັດໃຫໍ້ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍໂດດດື່ຽວ 

   ແລະອິດເມ  ື່ອຍຢ ື່ຕະຫລອດມ ໍ້ 

 14 ກຳນລະເມດີທງັປວງຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍກ ຖ ກຮື່ວມ 

   ເຂົໍ້ຳເປັນແອກໂດຍພຣະຫດັຂອງພຣະອງົມດັໄວໍ້ 

  ແອກນ ັໍ້ນຮດັຮອບຄ ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ ພຣະອງົໄດໍ້ເຮັດໃຫໍ້ກ  ຳລງັຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍຖອຍໄປ 

   ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ມອບຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄວໍ້ໃນມ  ຂອງພວກເຂົຳ 

  ຊ ື່ ງຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍບ ື່ ສຳມຳດຕ ື່ ຕໍ້ຳນໄດໍ້ 

 15 ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ປະຖິໍ້ມນກັຮບົທງັປວງຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄວໍ້ 

   ໃຕໍ້ພຣະບຳດທື່ຳມກຳງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 



1377 ເພງຄຳຄວນ 1 
  ພຣະອງົໄດໍ້ເກນເອົຳຊຸມນມຸຊນົເຂົໍ້ຳມຳຕ ື່ ສ ໍ້ຂ ໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

   ເພ ື່ ອຈະຢຽບຊຳຍໜຸື່ມຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍໃຫໍ້ແຫລກໄປ 

  ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ຢຽບລ ກສຳວປອດຂອງ ຢ ດາ  

   ເໝ ອນດ ັື່ງຢຽບໝຳກອະງ ຸື່ນລງົໃນອື່ຳງຢຽບອະງ ຸື່ນ 

 16 ເພຳະເຫດນີໍ້ເອງທີື່ ຂ ໍ້ຳນ ໍ້ອຍຮໍ້ອງໄຫໍ້ ໃນຕຳຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ແລະດວງຕຳຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍມນີ  ໍ້ຳຕຳໄຫລລງົມຳ 

  ເພຳະວື່ຳຜ ໍ້ປອບໃຈຢ ື່ໄກຈຳກຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຄ ຜ ໍ້ທີື່ ປກຸໃຈຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ແລະພວກລ ກຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍກ ໂດດດື່ຽວ ເພຳະວື່ຳພວກສດັຕ ໄດໍ້ໄຊຊະນະ” 

 17 ເມ  ອງ ຊີໂອນ ໄດໍ້ຢຽດມ  ທງັສອງອອກອໍ້ອນວອນ 

   ແຕື່ກ ບ ື່ ມໃີຜທີື່ ຈະເລົໍ້ຳໂລມໃຈນຳງໄດໍ້ 

  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ມພີຣະບນັຊຳເລ ື່ ອງ ຢາໂຄບ ວື່ຳ 

   ໃຫໍ້ພວກທີື່ ຢ ື່ອໍ້ອມ ຢາໂຄບ ກຳຍເປັນສດັຕ  

  ເຢຣ ຊາເລັມ ເປັນດ ັື່ງຜ ໍ້ຍງິທີື່ ມປີະຈ  ຳເດ ອນທື່ຳມກຳງພວກເຂົຳທງັຫລຳຍ 

 18 “ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊອບທ  ຳແລໍ້ວ 

   ເພຳະວື່ຳຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍໄດໍ້ກະບດົຕ ື່ ພຣະບນັຍດັຂອງພຣະອງົ 

  ເບິື່ ງກ ື່ອນ ບນັດຳຊນົຊຳດທງັຫລຳຍ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຂ ໃຫໍ້ທື່ຳນໄດໍ້ຟງັ 

   ແລະຂ ມຳເບິື່ ງຄວຳມທນົທກຸຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ສຳວປອດຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

  ແລະຊຳຍໜຸື່ມຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍຕກົໄປເປັນຊະເລີຍແລໍ້ວ 

 19 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄດໍ້ຮ ໍ້ອງເອີໍ້ນບນັດຳຄນົຮກັຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ແຕື່ພວກເຂົຳທງັຫລຳຍໄດໍ້ຫລອກລວງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

  ພວກປະໂລຫິດແລະພວກຜ ໍ້ໃຫຍື່ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍກ ຕຳຍຢ ື່ກຳງເມ  ອງ 

   ຂະນະທີື່ ພວກເຂົຳອອກຫຳອຳຫຳນເພ ື່ ອລໍ້ຽງຊວີດິຂອງຕນົ 

 20 ໂອພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເອີຍ ໂຜດທອດພຣະເນດ 

   ເພຳະວື່ຳຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍມຄີວຳມທກຸ ຈດິໃຈຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍມຄີວຳມທ ລະມຳນ 

  ຈດິໃຈຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍວຸໍ້ນວຳຍເພຳະວື່ຳຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍມກັກະບດົຢື່ຳງຮໍ້ຳຍແຮງ 

   ຕຳມທຳງມຄີນົຕໍ້ອງຕຳຍດໍ້ວຍຄມົດຳບ ໃນເຮ ອນກ ມຄີນົຕຳຍຢ ື່ 

 21 ພວກເຂົຳທງັຫລຳຍໄດໍ້ຍນິວື່ຳ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຖອນໃຈຢື່ຳງໃດ ບ ື່ ມຜີ  ໍ້ໃດປອບໃຈຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ບນັດຳສດັຕ ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄດໍ້ຍນິເຖງິເຫດຮໍ້ຳຍທີື່ ຕກົແກື່ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

  ພວກເຂົຳທງັຫລຳຍກ ພຳກນັດໃີຈທີື່ ພຣະອງົໄດໍ້ເຮັດຢື່ຳງນີໍ້ 

   ພຣະອງົຈະນ  ຳວນັເວລຳທີື່ ພຣະອງົປະກຳດໄວໍ້ນ ັ ໍ້ນໃຫໍ້ມຳເຖງິ 

  ແລະພວກເຂົຳຈະເປັນຢື່ຳງທີື່ ຂ ໍ້ຳນ ໍ້ອຍເປັນຢ ື່ນີໍ້ 

 22 ຂ ໃຫໍ້ບນັດຳກຳນຊ ົື່ວຂອງພວກເຂົຳມຳປຳກດົຕ ື່ ພຣະພກັພຣະອງົ 

   ແລະຂ ເຮັດແກື່ພວກເຂົຳ ຄ ທີື່ ພຣະອງົໄດໍ້ເຮັດແກື່ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 
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  ເພຳະກຳນລະເມດີທງັໝດົຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ດໍ້ວຍຄວຳມສະເທ ອນໃຈຫລຳຍເທ ື່ ອຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

  ແລະຈດິໃຈຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍກ ອື່ອນເພຍເຕັມທີແລໍ້ວ” 

ບົດທີ 2 
ເພງຄຳຄວນບົດທີສອງ 

 1 ດໍ້ວຍພຣະພິໂລດ ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໃຊໍ້ເມກບງັລ ກສຳວຂອງເມ  ອງ ຊີໂອນ  

   ພຣະອງົໄດໍ້ຖິໍ້ມສະຫງ ື່ຳລຳສີຂອງ ອິສຣາເອນ ໃຫໍ້ຕກົລງົຈຳກຟໍ້ຳເຖງິດນິ 

  ພຣະອງົບ ື່ ໄດໍ້ລະນ ກເຖງິແທື່ນຮອງຕນີຂອງພຣະອງົເລີຍໃນຍຳມທີື່ ພຣະອງົໂກດຮໍ້ຳຍ 

 2 ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ທ  ຳລຳຍບື່ອນຢ ື່ຂອງ ຢາໂຄບ ໄປໝດົແລໍ້ວ 

   ໂດຍປຳດສະຈຳກພຣະກະລນຸຳ 

  ດໍ້ວຍພຣະພິໂລດຂອງພຣະອງົໄດໍ້ພງັບື່ອນກ  ຳບງັທງັຫລຳຍຂອງລ ກສຳວ ຢ ດາ  

   ໃຫໍ້ມຸ ື່ນທະລຳຍລງົ ພຣະອງົໄດໍ້ເຮັດໃຫໍ້ຕ  ື່ຳລງົເຖງິດນິ 

  ໃຫໍ້ລຳຊະອຳນຳຈກັ ແລະເຈົໍ້ຳນຳຍເປັນມນົທິນ 

 3 ດໍ້ວຍພຣະພິໂລດອນັຮນຸແຮງ 

   ພຣະອງົໄດໍ້ຕດັບນັດຳອ  ຳນຳດຂອງ ອິສຣາເອນ ໃຫໍ້ຂຳດໝດົໄປ 

  ພຣະອງົຫດົມ  ເບ ໍ້ອງຂວຳມຳຈຳກເຂົຳຕ ື່ໜໍ້ຳສດັຕ  

   ພຣະອງົເຜົຳຜຳນຄນົ ຢາໂຄບ ດ ັື່ງໄຟໄໝໍ້ລຳມໄປອໍ້ອມຮອບ 

 4 ພຣະອງົກ ົື່ງທະນ ຂອງພຣະອງົເໝ ອນດ ັື່ງສດັຕ  

   ຍກົມ  ເບ ໍ້ອງຂວຳເໝ ອນດ ັື່ງເປັນຜ ໍ້ຂດັຂວຳງ 

  ແລະໄດໍ້ປະຫຳນບນັດຳຄນົທີື່ ເຮົຳຈະອວດໄດໍ້ນ ັ ໍ້ນ 

   ໃນເຕັນຂອງລ ກສຳວແຫື່ງ ຊີໂອນ  

  ພຣະອງົໄດໍ້ຊງົລະບຳຍພຣະພິໂລດຂອງພຣະອງົອອກມຳດ ັື່ງໄຟໄໝໍ້ 

 5 ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົກຳຍເປັນສດັຕ  ພຣະອງົໄດໍ້ທ  ຳລຳຍພວກ ອິສຣາເອນ  

   ພຣະອງົໄດໍ້ກ ນກນິບນັດຳວງັຂອງນຳງໄປໝດົ 

  ແລະໄດໍ້ທ  ຳລຳຍບື່ອນກ  ຳບງັຂອງເຂົຳໃຫໍ້ເພພງັ 

   ເພີື່ ມທະວຄີວຳມເສົໍ້ຳໂສກ ແລະກຳນຄ  ື່ຳຄວນໃນລ ກສຳວຂອງ ຢ ດາ 
 6 ພຣະອງົໄດໍ້ພງັຫ ເຕັນຂອງພຣະອງົຄ ດ ັື່ງໄຟໄໝໍ້ສວນ 

   ທ  ຳລຳຍສະຖຳນປະຊຸມຂອງພຣະອງົ 

  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ເຮັດໃຫໍ້ເທດສະກຳນຕຳມກ  ຳນດົ 

   ແລະມ ໍ້ສະບຳໂຕໝດົສິໍ້ນໄປໃນ ຊີໂອນ  

  ດໍ້ວຍພຣະພິໂລດທີື່ ຊງົມຕີ ື່ ກະສດັ ແລະປະໂລຫິດ 

 7 ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ຖິໍ້ມແທື່ນບ ຊຳຂອງພຣະອງົໄປ 
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   ພຣະອງົກຽດຊງັສະຖຳນທີື່ ບ ລິສດຸຂອງພຣະອງົ ກ  ຳແພງວງັທງັຫລຳຍນ ັໍ້ນ 

  ພຣະອງົໄດໍ້ມອບໄວໍ້ໃນເງ  ໍ້ອມມ  ສດັຕ  

   ພວກເຂົຳໄດໍ້ສ ົື່ງສຽງອ ກກະທ ກໃນພຣະວຫິຳນຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

  ເໝ ອນດ ັື່ງໃນມ  ໍ້ເທດສະກຳນ 

 8 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ຕ ັ ໍ້ງພຣະໄທໄວໍ້ແລໍ້ວວື່ຳຈະທ  ຳລຳຍກ  ຳແພງຂອງລ ກສຳວແຫື່ງ ຊີໂອນ  

   ພຣະອງົໄດໍ້ດ ງສຳຍວດັແທກໄວໍ້ແລໍ້ວ ພຣະອງົບ ື່ ໄດໍ້ຫດົມ  ຈຳກກຳນທ  ຳລຳຍ 

  ເຫດສນັນ ັໍ້ນ ພຣະອງົໄດໍ້ເຮັດໃຫໍ້ໂນນດນິ ແລະກ  ຳແພງນ ັໍ້ນຄ  ື່ຳຄວນ 

   ໃຫໍ້ຊຸດໂຊມລ ົໍ້ມລງົໄປນ  ຳກນັ 

 9 ປະຕ ເມ  ອງ ຊີໂອນ ທງັໝດົລ ົໍ້ມລງົໃນດນິແລໍ້ວ 

   ພຣະອງົໄດໍ້ທ  ຳລຳຍ ແລະຫກັບຳນປະຕ ທງັປວງ 

  ກະສດັແລະເຈົໍ້ຳນຳຍທງັຫລຳຍຂອງ ຊີໂອນ  

   ກ ຕກົຢ ື່ທື່ຳມກຳງປະຊຳຊຳດ ພຣະບນັຍດັບ ື່ ມອີີກແລໍ້ວ 

  ບນັດຳຜ ໍ້ທ  ຳນວຳຍຂອງເມ  ອງ ຊີໂອນ ບ ື່ ໄດໍ້ຮບັນມິດິຈຳກ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ອີກ 

 10 ພວກຜ ໍ້ໃຫຍື່ຂອງລ ກສຳວແຫື່ງ ຊີໂອນ ກ ກ  ຳລງັນ ັື່ງມດິງຽບຢ ື່ເທິງພ ໍ້ນແຜື່ນດນິ 

   ພວກເຂົຳເອົຳຂີໍ້ຝຸື່ນດນິຊດັຂ ໍ້ນເທິງຫວົຂອງຕນົ ແລະນຸື່ງຫ ົື່ມຜໍ້ຳກະສອບ 

  ສຳວປອດທງັຫລຳຍຂອງເມ  ອງ ເຢຣ ຊາເລັມ ຄ ຕກົໄປເຖງິດນິ 

 11 ໃນຕຳຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍກ ເປ ື່ ອຍໄປເພຳະຮໍ້ອງໄຫໍ້ ຈດິວນິຍຳນຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍກ ລະທມົ 

   ເພຳະວື່ຳຄວຳມຈບິຫຳຍຂອງລ ກສຳວແຫື່ງຊນົຊຳດຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

  ຈດິໃຈຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍກ ລະທມົຂມົຂ ື່ ນ 

   ເພຳະວື່ຳພວກເດັກນໍ້ອຍແລະເດັກນໍ້ອຍທີື່ ຍງັດ ດນມົນ ັໍ້ນ 

  ເປັນລມົສະຫລບົຢ ື່ຕຳມຖະໜນົໃນເມ  ອງ 

 12 ລ ກທງັຫລຳຍຖຳມແມ ື່ຂອງຕນົວື່ຳ “ແມ ື່ເອີຍ ເຂົໍ້ຳແລະນ  ໍ້ຳອະງ ຸື່ນມຢີ ື່ໃສ” 

   ຂະນະທີື່ ພວກເຂົຳເປັນລມົດ ັື່ງຄນົທີື່ ຖ ກບຳດເຈບັຕຳມຖະໜນົໃນເມ  ອງ 

  ເມ  ື່ອຊວີດິຂອງພວກເຂົຳຕໍ້ອງເທອອກເທິງເອິກແມ ື່ຂອງພວກເຂົຳເອງ 

 13 ໂອ ລ ກສຳວຂອງ ເຢຣ ຊາເລັມ ເອີຍ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະເອົຳອນັໃດມຳປຽບກບັເຈົໍ້ຳໄດໍ້ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະປຽບເຈົໍ້ຳກບັອນັໃດ ໂອ ສຳວປອດຂອງ ຊີໂອນ ເອີຍ 

  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະຫຳອນັໃດທີື່ ເທົື່ ຳກບັເຈົໍ້ຳໄດໍ້ ເພ ື່ ອຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຈະອອຍໃຈເຈົໍ້ຳໄດໍ້ 

   ເພຳະວື່ຳຄວຳມຫລ ົໍ້ມຈມົຂອງເຈົໍ້ຳກ ໃຫຍື່ທຽມເທົື່ ຳທະເລ 

  ຜ ໍ້ໃດຈະປິື່ ນປວົເຈົໍ້ຳໃຫໍ້ດໄີດໍ້ອີກ 

 14 ຜ ໍ້ທ  ຳນວຳຍທງັຫລຳຍຂອງເຈົໍ້ຳໄດໍ້ເຫັນນມິດິລວງອນັບ ື່ ມປີະໂຫຍດ 

   ແລະໂງ ື່ຈ ໍ້ຳມຳບອກເຈົໍ້ຳ ແທນທີື່ ພວກເຂົຳຈະເຜີຍຄວຳມຊ ົື່ວຊໍ້ຳຂອງເຈົໍ້ຳອອກມຳໃຫໍ້ຮ ໍ້ 

  ເພ ື່ ອຈະໃຫໍ້ເຈົໍ້ຳພ ົໍ້ນຈຳກຄວຳມຊ ົື່ວ 

   ພວກເຂົຳກບັເຫັນຄ  ຳໂອວຳດເປັນຂອງບ ື່ ມປີະໂຫຍດ 
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  ເປັນເຫດໃຫໍ້ເຈົໍ້ຳຖ ກເນລະເທດ 

 15 ບນັດຳຄນົທີື່ ໄດໍ້ຜື່ຳນເຈົໍ້ຳໄປກ ໄດໍ້ຕບົມ  ເຍຳະເຍີໍ້ຍເຈົໍ້ຳ ພວກເຂົຳທງັຫລຳຍໄດໍ້ຫຍ ໍ້ຫຍນັ 

   ແລະໄດໍ້ສ ັື່ນຫວົຍໍ້ອນລ ກສຳວຂອງ ເຢຣ ຊາເລັມ ແລໍ້ວວື່ຳ 

  “ນີໍ້ບ  ຄ ເມ  ອງທີື່ ຄນົທງັຫລຳຍໄດໍ້ຂະໜຳນນຳມວື່ຳ ງດົງຳມ 

   ຊ ື່ ງເປັນຄວຳມຊມົຊ ື່ ນຍນິດຂີອງຄນົທົື່ວທງັໂລກ” 

 16 ບນັດຳສດັຕ ຂອງເຈົໍ້ຳໄດໍ້ອໍ້ຳປຳກຮໍ້ອງປະກຳດຕ ື່ ສ ໍ້ເຈົໍ້ຳ ພວກເຂົຳຫຍ ໍ້ຫຍນັ 

   ແລະຂບົແຂໍ້ວ ພຳກນັຮໍ້ອງວື່ຳ “ພວກເຮົຳໄດໍ້ກ ນກນິເມ  ອງນີໍ້ແລໍ້ວ 

  ມ ໍ້ນີໍ້ແຫລະຄ ມ  ໍ້ທີື່ ພວກເຮົຳໄດໍ້ຄອງຫຳ ພວກເຮົຳໄດໍ້ພບົແລໍ້ວ ພວກເຮົຳເຫັນແລໍ້ວ” 

 17 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ເຮັດຕຳມພຣະປະສງົແລໍ້ວ 

   ໄດໍ້ເຮັດໃຫໍ້ພຣະດ  ຳລດັຂອງພຣະອງົສ  ຳເລັດ ຕຳມທີື່ ພຣະອງົໄດໍ້ບນັຊຳໄວໍ້ດນົແລໍ້ວ 

  ພຣະອງົໄດໍ້ທ  ຳລຳຍລງົຢື່ຳງບ ື່ ມພີຣະເມດຕຳ 

   ພຣະອງົເຮັດໃຫໍ້ສດັຕ ຊມົຊ ື່ ນຍນິດຍີໍ້ອນເຈົໍ້ຳ 

  ພຣະອງົໄດໍ້ຊ ແຮງຂອງພວກສດັຕ ຂອງເຈົໍ້ຳຂ ໍ້ນ 

 18 ຈດິໃຈຂອງພວກເຂົຳຮໍ້ອງທ ນອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ວື່ຳ 

   ໂອ ກ  ຳແພງຂອງລ ກສຳວແຫື່ງ ຊີໂອນ ເອີຍ 

  ຈ ົື່ງຫລ ັື່ງນ  ໍ້ຳຕຳໃຫໍ້ໄຫລອຳບທງັກຳງເວັນ ແລະກຳງຄ ນ ເໝ ອນດ ັື່ງນ  ໍ້ຳໃນລ  ຳທຳນ 

   ເຈົໍ້ຳຢື່ຳໄດໍ້ຢດຸ ຢື່ຳໃຫໍ້ແກໍ້ວຕຳຂອງເຈົໍ້ຳເຫ ອດແຫໍ້ງເລີຍ 

 19 ຈ ົື່ງລກຸຂ ໍ້ນຮໍ້ອງໄຫໍ້ໃນກຳງຄ ນ 

   ເມ  ື່ອເຖງິເວລຳຈ ົື່ງລະບຳຍຄວຳມໃນໃຈຂອງເຈົໍ້ຳອອກ 

  ເໝ ອນຢື່ຳງນ  ໍ້ຳຕ ື່ ພຣະພກັອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ຈ ົື່ງຍກົມ  ທງັສອງຂອງເຈົໍ້ຳຂ ໍ້ນໄປຫຳພຣະອງົ 

  ເພ ື່ ອຂ ຊວີດິຂອງບນັດຳລ ກນໍ້ອຍຂອງເຈົໍ້ຳ 

   ທີື່ ຫິວຈນົເປັນລມົສະຫລບົໄປຕຳມແຈຖະໜນົຫນົທຳງທກຸແຫື່ງ 

 20 ໂອພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເອີຍ ຂ ທອດພຣະເນດ ແລະພິຈຳລະນຳເບິື່ ງວື່ຳ 

   ພຣະອງົໄດໍ້ເຮັດກຳນເຊັື່ ນນີໍ້ແກ ື່ຜ ໍ້ໃດ ພວກຜ ໍ້ຍງິຄວນທີື່ ຈະກນິລ ກຂອງຕນົບ  

  ຈະກນິເດັກນໍ້ອຍທີື່ ຍງັອຸໍ້ມຢ ື່ບ  ພວກປະໂລຫິດ 

   ແລະພວກຜ ໍ້ທ  ຳນວຍຄວນຈະຖ ກປະຫຳນ 

  ໃນສະຖຳນທີື່ ບ ລິສດຸຂອງອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ບ  

 21 ຄນົໜຸື່ມ ແລະຄນົເຖົໍ້ຳແກື່ນອນຢຽດຢ ື່ຕຳມພ ໍ້ນດນິໃນຖະໜນົ 

   ສຳວປອດ ແລະຊຳຍໜຸື່ມຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍຖ ກຄມົດຳບລ ົໍ້ມລງົແລໍ້ວ 

  ພຣະອງົໄດໍ້ປະຫຳນພວກເຂົຳໃນວນັທີື່ ພຣະອງົຊງົໂກດຮໍ້ຳຍ 

   ໄດໍ້ສງັຫຳນພວກເຂົຳໂດຍປຳດສະຈຳກພຣະກະລນຸຳ 

 22 ພຣະອງົໄດໍ້ເອີໍ້ນເອົຳຄວຳມຢໍ້ຳນຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍມຳອໍ້ອມທກຸດໍ້ຳນ 
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   ເໝ ອນດ ັື່ງມຳໂຮມໃນວນັເທດສະກຳນກນິລໍ້ຽງ 

  ເມ  ື່ອເຖງິວນັທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະພິໂລດ ກ ບ ື່ ມຈີກັຄນົໜ ື່ ງໜີເອົຳຕວົລອດໄດໍ້ 

   ຫລ ເຫລ ອຕກົຄໍ້ຳງລອດຕຳຍຢ ື່ 

  ຜ ໍ້ທີື່ ຂ ໍ້ຳນ ໍ້ອຍໄດໍ້ອຸໍ້ມຊ  ແລະລໍ້ຽງດ ມຳນ ັໍ້ນ ສດັຕ ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄດໍ້ເຜົຳຜຳນໄປໝດົແລໍ້ວ 

ບົດທີ 3 
ເພງຄຳຄວນບົດທີສາມ 

 1 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍເປັນຄນົທີື່ ໄດໍ້ເຫັນຄວຳມທກຸໃຈ 

   ໂດຍໄມ ໍ້ແສໍ້ແຫື່ງພຣະພິໂລດຂອງພຣະອງົ 

 2 ພຣະອງົນ  ຳ ແລະພຳຂໍ້ຳນໍ້ອຍມຳໃນຄວຳມມ ດ 

   ບ ື່ ແມ ື່ນໃນຄວຳມສະຫວື່ຳງ 

 3 ແທໍ້ຈງິ ພຣະອງົຫນັມຳຕ ື່ ສ ໍ້ຂ ໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

   ພຣະອງົພິກພຣະຫດັຂອງພຣະອງົຕ ື່ ສ ໍ້ຂ ໍ້ຳນ ໍ້ອຍຢ ື່ຕະຫລອດມ ໍ້ເລ ໍ້ອຍໄປ 

 4 ຊີໍ້ນ ແລະໜງັຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ພຣະອງົຊງົເຮັດໃຫໍ້ຫື່ຽວແຫໍ້ງ 

   ພຣະອງົຫກັກະດ ກຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍແລໍ້ວ 

 5 ພຣະອງົສໍ້ຳງຮ ົໍ້ວຂງັຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ ເອົຳຄວຳມຂມົຂ ື່ ນ 

   ແລະຄວຳມທກຸຍຳກລ  ຳບຳກອໍ້ອມຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄວໍ້ 

 6 ພຣະອງົໄດໍ້ບງັຄບັຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍໃຫໍ້ຢ ື່ໃນບື່ອນມ  ດ 

   ເໝ ອນດ ັື່ງຄນົທີື່ ຕຳຍດນົແລໍ້ວ 

 7 ພຣະອງົເຮັດຮ ົໍ້ວລໍ້ອມຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄວໍ້ເພ ື່ ອຈະກກັຂງັບ ື່ ໃຫໍ້ອອກໄປໄດໍ້ 

   ພຣະອງົໃສື່ໂສໍ້ໜກັລື່ຳມຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄວໍ້ 

 8 ຫລຳຍກວື່ຳນ ັໍ້ນ ເມ  ື່ອຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຮໍ້ອງສຽງດງັ 

   ພຣະອງົບ ື່ ຟງັຄ  ຳອະທິຖຳນຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

 9 ພຣະອງົອໍ້ອມທຳງທງັຫລຳຍຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍດໍ້ວຍກໍ້ອນຫີນທີື່ ສະກດັ 

   ພຣະອງົເຮັດໃຫໍ້ຫນົທຳງຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍຄດົໄປ 

 10 ທີຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ ພຣະອງົເຮັດຄ ໝີຄອຍຖໍ້ຳຄບຸ 

   ແລະເໝ ອນດ ັື່ງສິງດກັຊຸໍ້ມຢ ື່ໃນບື່ອນລບັລີໍ້ 

 11 ພຣະອງົພຳຂໍ້ຳນໍ້ອຍອອກໄປຈຳກທຳງຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ແລະຈກີຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍເປັນຕື່ອນ ໆພຣະອງົຊງົເຮັດໃຫໍ້ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍວື່ຳງເປົື່ ຳ 

 12 ພຣະອງົກ ົື່ງທະນ ຂອງພຣະອງົ 

   ແລະຊງົເອົຳຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຕ ັໍ້ງເປັນເປົໍ້ຳໝຳຍສ  ຳລບັລ ກທະນ  

 13 ພຣະອງົເອົຳລ ກທະນ ໃນບື່ອນຂອງພຣະອງົ 

   ຍງິເຂົໍ້ຳໃນຫວົໃຈຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍແລໍ້ວ 
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 14 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄດໍ້ກຳຍເປັນບື່ອນນນິທຳໃຫໍ້ຊນົຊຳດທງັຫລຳຍຫວົຂວນັ 

   ເປັນບດົເພງໃຫໍ້ພວກເຂົຳຮໍ້ອງຫລິໍ້ນໝດົມ  ໍ້ 

 15 ພຣະອງົໃຫໍ້ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍກນິຄວຳມທກຸຂມົຂ ື່ ນໃຈຈນົອີື່ ມ 

   ພຣະອງົໃຫໍ້ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍເມຳົໄປດໍ້ວຍເຄ ອເຂົຳຮ  

 16 ພຣະອງົຊງົເຮັດໃຫໍ້ແຂໍ້ວຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຫກັໂດຍຫຍ  ໍ້ຳຫີນແຫື່ 

   ແລະປກົຄມຸຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍດໍ້ວຍຂີໍ້ເທົື່ ຳ 

 17 ພຣະອງົຊງົເຮັດໃຫໍ້ຈດິວນິຍຳນຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍຂຳດຄວຳມສະຫງບົສກຸ 

   ຈນົຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍລ ມຄວຳມຮຸື່ງເຮ ອງວື່ຳເປັນຢື່ຳງໃດ 

 18 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈ ື່ງວື່ຳ “ກ  ຳລງັ 

   ແລະຄວຳມຫວງັຊ ື່ ງຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍໄດໍ້ຈຳກ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກ ດບັສິໍ້ນ” 

 19 ຂ ຈ ື່ຄວຳມທກຸໃຈ ແລະຄວຳມປວດໃຈຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ອນັເປັນເຄ ອເຂົຳຮ  ແລະບໝີີ 

 20 ຈດິວນິຍຳນຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍຍງັນ ກເຖງິເລ ໍ້ອຍໆ 

   ແລະຕໍ້ອງຖື່ອມລງົພຳຍໃນຕວົຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

 21 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຫວນຄິດຂ ໍ້ນມຳໄດໍ້ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈ ື່ງມຄີວຳມຫວງັ 

 22 ເພຳະວື່ຳຄວຳມຮກັຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກ ໝັໍ້ນຄງົ 

   ແລະພຣະເມດຕຳຂອງພຣະອງົບ ື່ ມສີິໍ້ນສດຸ 

 23 ເປັນສິື່ ງໃໝື່ຢ ື່ທກຸຕອນເຊົໍ້ຳ 

   ຄວຳມສດັຊ ື່ ຂອງພຣະອງົຍິື່ ງໃຫຍື່ຫລຳຍ 

 24 ຈດິໃຈຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍກື່ຳວວື່ຳ “ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເປັນສື່ວນຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ເຫດສນັນ ັໍ້ນ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະຫວງັໃນພຣະອງົ” 

 25 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ດຕີ ື່ ຄນົທງັປວງທີື່ ຄອຍຖໍ້ຳພຣະອງົຢ ື່ 

   ແລະດຕີ ື່ ຈດິວນິຍຳນທີື່ ສະແຫວງຫຳພຣະອງົ 

 26 ເປັນກຳນດທີີື່ ຄນົເຮົຳຈະຫວງັໃຈ 

   ແລະລ ຖໍ້ຳຄວຳມພ ົໍ້ນຈຳກ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 
 27 ເປັນກຳນດທີີື່ ຄນົເຮົຳຈະແບກແອກຍຳມຍງັໜຸື່ມ 

 28 ໃຫໍ້ລຳວນ ັື່ງງຽບໆຢ ື່ແຕື່ຜ ໍ້ດຽວ 

   ເພຳະວື່ຳພຣະອງົວຳງແອກນ ັໍ້ນເອງ 

 29 ໃຫໍ້ລຳວເອົຳປຳກຈໃຸນຂີໍ້ຝຸື່ນດນິ 

   ຖໍ້ຳເຮັດດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ກ ອຳດຈະມຫີວງັ 

 30 ໃຫໍ້ລຳວຫງ ື່ຽງແກໍ້ມໃຫໍ້ຜ ໍ້ທີື່ ຕບົລຳວ 

   ໃຫໍ້ລຳວຍອມຮບັຄວຳມອບັອຳຍຢື່ຳງເຕັມປື່ຽມສຳ 
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 31 ດໍ້ວຍວື່ຳອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະບ ື່ ປະຖິໍ້ມຕະຫລອດໄປຢື່ຳງເດັດຂຳດ 

 32 ແມ ື່ນພຣະອງົຊງົເຮັດໃຫໍ້ເກດີຄວຳມເສົໍ້ຳໂສກ 

   ພຣະອງົຈະຊງົພຣະກະລນຸຳຕຳມຄວຳມເມດຕຳອນັລ ົໍ້ນເຫລ ອຂອງພຣະອງົ 

 33 ເພຳະວື່ຳພຣະອງົເຮັດໃຫໍ້ໃຜເກດີຄວຳມທກຸໃຈ 

   ຫລ ໃຫໍ້ລ ກທງັຫລຳຍຂອງມະນດຸມຄີວຳມໂສກເສົໍ້ຳດໍ້ວຍຊອບພຣະໄທກ ບ ື່ ໄດໍ້ 

 34 ກຳນຢຽບຢ ື່ຳບນັດຳຊະເລີຍຂອງແຜື່ນດນິໂລກໄວໍ້ໃຕໍ້ຕນີກ ດ ີ

 35 ກຳນຕດັສິດຂອງມະນດຸຜ ໍ້ໜ ື່ ງຜ ໍ້ໃດຕ ື່ ພຣະພກັຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ສ ງສດຸກ ດ ີ

 36 ກຳນຕດັສິນບ ື່ ສດັຊ ື່ ໃນຄະດຂີອງມະນດຸກ ດ ີ

   ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ບ ື່ ພ ພຣະໄທເລີຍ 

 37 ຜ ໍ້ໃດຈະສ ັື່ງ ແລະໃຫໍ້ເປັນໄປໄດໍ້ 

   ນອກຈຳກອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ບນັຊຳໃຫໍ້ເປັນໄປ? 

 38 ຈຳກພຣະໂອດຂອງພຣະຜ ໍ້ສ ງສດຸນ ັໍ້ນບ ື່ ແມ ື່ນມມີຳທງັຮໍ້ຳຍ ແລະດບີ ? 

 39 ມະນດຸທີື່ ມຊີວີດິຢ ື່ຈະໄປຈ ົື່ມເອົຳກບັໃຜ 

   ຄ ມະນດຸທີື່ ຖ ກລງົໂທດຍໍ້ອນບຳບຂອງຕນົ? 

 40 ໃຫໍ້ພວກເຮົຳທດົສອບ 

   ແລະພິຈຳລະນຳແນວທຳງຂອງພວກເຮົຳ ແລະກບັມຳຫຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ສຳ 

 41 ໃຫໍ້ພວກເຮົຳຍກົຈດິໃຈ ແລະມ ຂອງພວກເຮົຳຂ ໍ້ນ 

   ຕ ື່  ພຣະເຈົ້າ ໃນຟໍ້ຳສະຫວນັທ ນວື່ຳ 

 42 “ພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄດໍ້ທ ລະຍດົ ແລະໄດໍ້ກະບດົແລໍ້ວ 

   ແລະພຣະອງົຍງັບ ື່ ໄດໍ້ໂຜດຍກົໂທດ 

 43 ພຣະອງົຫ ົື່ມຄວຳມໂກດຮໍ້ຳຍ ໄລື່ຂ ົື່ມເຫັງພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ແລະໄດໍ້ປະຫຳນຢື່ຳງບ ື່ ສງົສຳນ 

 44 ພຣະອງົປກົຄມຸພຣະອງົໄວໍ້ດໍ້ວຍເມກ 

   ເພ ື່ ອວື່ຳກຳນອະທິຖຳນຂອງພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະບ ື່ ຊອດໄປເຖງິພຣະອງົໄດໍ້ 

 45 ພຣະອງົໄດໍ້ເຮັດໃຫໍ້ພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍເປັນຄ ກບັຂີໍ້ເຫຍ ໍ້ອ 

   ແລະເປັນສິື່ ງທີື່ ຖິໍ້ມແລໍ້ວຢ ື່ໃນທື່ຳມກຳງຊນົຊຳດທງັຫລຳຍ 

 46 ບນັດຳສດັຕ ຂອງພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄດໍ້ອໍ້ຳປຳກຮໍ້ອງສຽງດງັຕ ື່ ສ ໍ້ພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

 47 ຍໍ້ອນຄວຳມຢໍ້ຳນກວົໄດໍ້ມຳເຖງິຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ ທງັຄວຳມວື່ຳງເປົື່ ຳ 

   ແລະຄວຳມພິນຳດຈບິຫຳຍ 

 48 ນ  ໍ້ຳຕຳຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄຫລເປັນແມ ື່ນ  ໍ້ຳ 

   ຍໍ້ອນຄວຳມຈບິຫຳຍຂອງລ ກສຳວແຫື່ງຊນົຊຳດຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

 49 ນ  ໍ້ຳຕຳຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄຫລລງົບ ື່ ຢດຸ 

   ແລະບ ື່ ມເີວລຳຢດຸເລີຍ 
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 50 ຈນົກວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະທອດພຣະເນດລງົມຳເບິື່ ງຈຳກສະຫວນັ 

 51 ໜື່ວຍຕຳຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍເຮັດໃຫໍ້ໃຈຂໍ້ຳນໍ້ອຍລະທມົ 

   ຍໍ້ອນເຄຳະກ  ຳຂອງບນັດຳລ ກສຳວແຫື່ງເມ  ອງຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

 52 ພວກທີື່ ຕ ັ ໍ້ງຕນົເປັນສດັຕ ຕ ື່ ຂ ໍ້ຳນ ໍ້ອຍໂດຍບ ື່ ມເີຫດ 

   ນ ັໍ້ນໄດໍ້ຂບັໄລື່ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍເໝ ອນດ ັື່ງໄລື່ນກົ 

 53 ພວກເຂົຳຖິໍ້ມຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍລງົໃນຄກຸໃຕໍ້ດນິໃຫໍ້ຕຳຍ 

   ແລະເອົຳຫີນຖມົທບັຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

 54 ນ  ໍ້ຳໄດໍ້ຖໍ້ວມຫວົຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍເວົໍ້ຳວື່ຳ ‘ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຖ ກຕດັອອກແນື່ນອນແລໍ້ວ’ 

 55 ໂອພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເອີຍ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄດໍ້ຮ ໍ້ອງອອກພຣະນຳມຂອງພຣະອງົຈຳກບື່ອນເລິກໃນຄກຸໃຕໍ້ດນິ 

 56 ພຣະອງົໄດໍ້ຍນິສຽງຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍວື່ຳ 

   ‘ຂ ຢື່ຳອດັພຣະກນັຕ ື່ ກຳນຫນັໃຈ ແລະກຳນຮໍ້ອງທ ນຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ’ 

 57 ພຣະອງົເຂົໍ້ຳມຳໃກໍ້ໃນວນັທີື່ ຂ ໍ້ຳນ ໍ້ອຍຮໍ້ອງທ ນຕ ື່ ພຣະອງົ 

   ພຣະອງົບອກວື່ຳ ‘ບ ື່ ຕໍ້ອງຢໍ້ຳນ’ 

 58 ຂໍ້ຳແດື່ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະອງົໄດໍ້ເອົຳຄະດຂີອງຈດິໃຈຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄວໍ້ແລໍ້ວ 

   ພຣະອງົຊງົໄຖື່ຊວີດິຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

 59 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະອງົຊງົເຫັນກຳນທີື່ ເຂົຳເຮັດຜິດຕ ື່ ຂ ໍ້ຳນ ໍ້ອຍແລໍ້ວ 

   ຂ ພິພຳກສຳຄະດຂີອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍເຖດີ 

 60 ພຣະອງົໄດໍ້ຊງົເຫັນກຳນແກໍ້ແຄໍ້ນທງັຫລຳຍຂອງພວກເຂົຳ 

   ແລະບນັດຳແຜນກຳນທ  ຳຮໍ້ຳຍຂໍ້ຳນໍ້ອຍແລໍ້ວ 

 61 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະອງົໄດໍ້ຍນິຄ  ຳໝິື່ ນປະໝຳດ 

   ແລະບນັດຳແຜນກຳນທ  ຳຮໍ້ຳຍຂໍ້ຳນໍ້ອຍແລໍ້ວ 

 62 ຄ ຮມີສບົ ແລະຄວຳມຄິດຂອງຜ ໍ້ທີື່ ໄດໍ້ຮກຸຮຳນຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ກ ຕ ື່ ສ ໍ້ຂ ໍ້ຳນ ໍ້ອຍຢ ື່ໝດົມ  ໍ້ 

 63 ເບິື່ ງແມ ບ ື່ ວ ື່ຳພວກເຂົຳຈະນ ັື່ງຫລ ລກຸ 

   ຕວົຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍກ ເປັນບດົເພງໃຫໍ້ເຂົຳຮໍ້ອງຫລິໍ້ນ 

 64 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ຂ ພຣະອງົຕອບແທນພວກເຂົຳທງັຫລຳຍຕຳມກຳນກະທ  ຳແຫື່ງນ  ໍ້ຳມ  ຂອງພວກເຂົຳ 

 65 ຂ ພຣະອງົເຮັດໃຫໍ້ໃຈຂອງພວກເຂົຳທງັປວງມ  ດມວົໄປ 

   ແລະຂ ໃຫໍ້ຄ  ຳສຳບແຊື່ງຂອງພຣະອງົຕກົເໜ ອພວກເຂົຳ 

 66 ຂ ພຣະອງົຊງົໄລື່ຕດິຕຳມພວກເຂົຳດໍ້ວຍພຣະພິໂລດ 

   ແລະທ  ຳລຳຍພວກເຂົຳເສຍຈຳກໃຕໍ້ຟໍ້ຳສະຫວນັຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ” 
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ເພງຄຳຄວນບົດທີສີ່ 
 1 ເປັນຢື່ຳງໃດນ  ຄ  ຳຈ ື່ງມສີີມ ົື່ນໝອງ ແລະຄ  ຳບ ລິສດຸກ ປື່ຽນໄປ 

   ເພັດພອຍຂອງສະຖຳນທີື່ ບ ລິສດຸຖິໍ້ມຢ ື່ກະຈດັກະຈຳຍຕຳມທກຸແຈຖະໜນົ 

 2 ລ ກຊຳຍຜ ໍ້ປະເສີດຂອງເມ  ອງ ຊີໂອນ ມຄີື່ຳປຽບໄດໍ້ກບັຄ  ຳບ ລິສດຸນ ັໍ້ນ 

   ຖ ກຕລີຳຄຳເທົື່ ຳກບັໝ ໍ້ດນິທີື່ ປ ັ ໍ້ນຂ ໍ້ນດໍ້ວຍມ  ຂອງຊື່ຳງໝ ໍ້ ເທົື່ ຳນ ັໍ້ນນ  

 3 ແມ ື່ນແຕື່ໝຳປື່ຳຍງັໄດໍ້ເອົຳນມົອອກໃຫໍ້ລ ກຂອງມນັດ ດ 

   ແຕື່ລ ກສຳວແຫື່ງຊນົຊຳດຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍກ ໃຈຮໍ້ຳຍ 

  ເໝ ອນດ ັື່ງນກົກະຈອກເທດໃນຖິື່ ນແຫໍ້ງແລໍ້ງກນັດຳນ 

 4 ລີໍ້ນຂອງເດັກນໍ້ອຍທີື່ ຍງັບ ື່ ປະນມົກະຫຳຍຈນົຕດິເພດຳນປຳກ 

   ພວກເດັກນໍ້ອຍໄດໍ້ຂ ອຳຫຳນ ແຕື່ບ ື່ ມໃີຜຍ ື່ ນໃຫໍ້ພວກເຂົຳ 

 5 ຄນົທງັປວງທີື່ ເຄີຍກນິອຳຫຳນຢື່ຳງວເິສດກບັຕໍ້ອງໂດດດື່ຽວຢ ື່ຕຳມຖະໜນົ 

   ຄນົທງັຫລຳຍທີື່ ເຄີຍສວມເສ ໍ້ອສີມ ື່ວງກບັຕໍ້ອງນອນເທິງກອງຂີໍ້ເຫຍ ໍ້ອ 

 6 ເພຳະວື່ຳໂທດຄວຳມຊ ົື່ວຊໍ້ຳຂອງລ ກສຳວແຫື່ງຊນົຊຳດຂໍ້ຳນໍ້ອຍນ ັໍ້ນ 

   ກ ໃຫຍື່ກວື່ຳໂທດບຳບຂອງເມ  ອງ ໂຊໂດມ ທີື່ ຕໍ້ອງຄວ  ໍ້ຳທະລຳຍລງົໃນພບັຕຳດຽວ 

  ໂດຍບ ື່ ມມີ  ໃຜໄດໍ້ແຕະຕໍ້ອງເລີຍ 

 7 ພວກເຈົໍ້ຳນຳຍນ ັໍ້ນບ ລິສດຸກວື່ຳຫິມະ ແລະຂຳວກວື່ຳນ  ໍ້ຳນມົ 

   ຜິວພນັຂອງພວກເຂົຳແດງສດົໃສຍິື່ ງກວື່ຳທບັທິມ 

  ພວກເຂົຳມຮີ ບຮື່ຳງງຳມດ ັື່ງເພັດພອຍ 

 8 ບດັນີໍ້ ຜິວພນັຂອງພວກເຂົຳກ ດ  ຳຍິື່ ງກວື່ຳຂີໍ້ໝິໍ້ນໝ ໍ້ ແມ ື່ນໃຜຕຳມຖະໜນົກ ຈ ື່ ເຂົຳບ ື່ ໄດໍ້ 

   ໜງັຂອງພວກເຂົຳຫື່ຽວຫຸໍ້ມກະດ ກ ແລະຈ ື່ອຍຄ ກບັສໍ້ຽນໄມ ໍ້ 

 9 ຄນົທີື່ ຕຳຍດໍ້ວຍຄມົດຳບຍງັດກີວື່ຳຄນົທີື່ ຕໍ້ອງຕຳຍອ ດຕຳຍຢຳກ 

   ເພຳະວື່ຳຄນົເຫລົື່ ຳນີໍ້ຈ ື່ອຍແຫໍ້ງລງົຍໍ້ອນບ ື່ ມຜີນົຈຳກທົື່ງນຳ 

 10 ມ ຂອງຍງິທີື່ ໃຈອື່ອນຈບັເອົຳລ ກຂອງຕນົຕ ົໍ້ມກນິ ລ ກທີື່ ຖ ກຕ ົໍ້ມເປັນອຳຫຳນນ ັໍ້ນ 

   ກນິກນັເມ  ື່ອຍຳມຫຳຍະນະມຳສ ື່ລ ກສຳວແຫື່ງຊນົຊຳດຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

 11 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ບນັດຳນຄວຳມໂກດຮໍ້ຳຍອອກມຳແລໍ້ວ 

   ພຣະອງົຖອກພຣະພິໂລດອນັຮໍ້ຳຍກຳດຂອງພຣະອງົລງົແລໍ້ວ 

  ແລະໄດໍ້ຈ ດໄຟຂ ໍ້ນໃນເມ  ອງ ຊີໂອນ ຊ ື່ ງເຜົຳຜຳນຮຳກຂອງເມ  ອງນ ັໍ້ນ 

 12 ກະສດັທງັປວງຂອງແຜື່ນດນິໂລກ ແລະບນັດຳຊຳວໂລກພຳກນັບ ື່ ເຊ ື່ ອວື່ຳຄ ື່ແຂື່ງ 

   ຫລ ສດັຕ ຈະໄດໍ້ເຂົໍ້ຳໄປໃນປະຕ ເມ  ອງ ເຢຣ ຊາເລັມ ໄດໍ້ 

 13 ເພຳະວື່ຳຄວຳມຜິດບຳບຂອງພວກຜ ໍ້ທ  ຳນວຳຍຂອງເມ  ອງ ຊີໂອນ  

   ແລະຍໍ້ອນຄວຳມຊ ົື່ວຊໍ້ຳຂອງພວກປະໂລຫິດຂອງເມ  ອງນ ັໍ້ນ 

  ທີື່ ໄດໍ້ເຮັດໃຫໍ້ເລ ອດຂອງຄນົຊອບທ  ຳໄຫລອອກໃນທື່ຳມກຳງເມ  ອງ 
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 14 ພວກເຂົຳທງັຫລຳຍຍື່ຳງເປະປະ ແລະຕຳບອດໄປຕຳມຖະໜນົ 

   ເຮັດຕວົໃຫໍ້ມມີນົທິນດໍ້ວຍເລ ອດ ຈນົຄນົຈະຈບັຕໍ້ອງເສ ໍ້ອຜໍ້ຳຂອງເຂົຳກ ບ ື່ ໄດໍ້ 

 15 ຄນົທງັຫລຳຍຮໍ້ອງບອກພວກເຂົຳວື່ຳ “ຈ ົື່ງໜີໄປ ຄນົທີື່ ເປັນມນົທິນ 

   ຈ ົື່ງໜີໄປສຳ ໜີໄປສຳ ຢື່ຳມຳຊ ນຂໍ້ອຍ” 

  ເມ  ື່ອພວກເຂົຳເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນໜີໄປ ເປັນຄນົພະເນຈອນ 

   ພນົລະເມ  ອງຂອງປະຊຳຊຳດເວົໍ້ຳກນັວື່ຳ “ພວກເຂົຳຕໍ້ອງບ ື່ ຢ ື່ໃນບື່ອນນີໍ້ອີກຕ ື່ ໄປ” 

 16 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເອງເຮັດໃຫໍ້ພວກເຂົຳກະຈດັກະຈຳຍໄປ 

   ພຣະອງົຈະບ ື່ ສນົພຣະໄທພວກເຂົຳອີກເລີຍ 

  ຄນົທງັຫລຳຍຈ ື່ງບ ື່ ນບັຖ ພວກປະໂລຫິດ ບ ື່ ເຮັດດຕີ ື່ ພວກຜ ໍ້ໃຫຍື່ 

 17 ໜື່ວຍຕຳຂອງພວກເຮົຳຊອກຫຳຄວຳມຊື່ວຍເຫລ ອ ກຳນຊື່ວຍເຫລ ອນ ັໍ້ນບ ື່ ມປີະໂຫຍດ 

   ສື່ວນກຳນຄອຍຖໍ້ຳ ພວກເຮົຳໄດໍ້ຄອຍຖໍ້ຳປະເທດທີື່ ຊື່ວຍເຮົຳໃຫໍ້ລອດພ ົໍ້ນບ ື່ ໄດໍ້ 

 18 ມຄີນົສະກດົຮອຍຕຳມເຮົຳ ຈນົພວກເຮົຳຍື່ຳງຕຳມຖະໜນົໃນເມ  ອງຂອງພວກເຮົຳບ ື່ ໄດໍ້ 

   ເວລຳສດຸທໍ້ຳຍຂອງພວກເຮົຳກ ໃກ ໍ້ເຂົໍ້ຳມຳແລໍ້ວ 

  ວນັເດ ອນປີທງັຫລຳຍຂອງພວກເຮົຳກ ຈະໝດົຢ ື່ແລໍ້ວ 

   ເພຳະວື່ຳເວລຳສດຸທໍ້ຳຍຂອງພວກເຮົຳມຳເຖງິແລໍ້ວ 

 19 ພວກທີື່ ໄລື່ຂ ົື່ມເຫັງເຮົຳກ ໄວກວື່ຳນກົອິນຊໃີນທໍ້ອງຟໍ້ຳ 

   ພວກເຂົຳແລື່ນໄລື່ພວກເຮົຳເທິງພ ເຂົຳ 

  ພວກເຂົຳດກັຊຸໍ້ມຄອຍຖໍ້ຳຈບັເຮົຳໃນຖິື່ ນແຫໍ້ງແລໍ້ງກນັດຳນ 

 20 ເຈົໍ້ຳຊວີດິຂອງພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຄ ຜ ໍ້ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເຈມີໄວໍ້ນ ັ ໍ້ນ 

   ກ ຕກົໃນຂມຸລວງຂອງພວກເຂົຳທງັຫລຳຍແລໍ້ວ 

  ຄ ພວກເຮົຳກື່ຳວເຖງິພະອງົວື່ຳ “ເຮົຳຈະດ  ຳລງົຊວີດິຂອງເຮົຳທື່ຳມກຳງປະຊຳຊຳດໄດໍ້ 

   ກ ດໍ້ວຍອຳໄສຮ ົື່ມເງຳົຂອງພະອງົ” 

 21 ໂອ ລ ກສຳວຂອງເມ  ອງ ເອໂດມ ທີື່ ອຳໄສຢ ື່ໃນປະເທດ ອ ເຊ  

   ຈ ົື່ງຊມົຊ ື່ ນຍນິດ ີແລະຍນິດເີຖດີ ຂນັໜື່ວຍນ ັໍ້ນຈະສ ົື່ງຜື່ຳນມຳເຖງິເຈົໍ້ຳ 

  ເຈົໍ້ຳຈະຕໍ້ອງເມຳົ ແລະຈະຕໍ້ອງແກໍ້ຜໍ້ຳເປ ອຍກຳຍ 

 22 ໂອ ລ ກສຳວຂອງເມ  ອງ ຊີໂອນ ເອີຍ 

   ກຳນລງົໂທດເພຳະຄວຳມຊ ົື່ວຊໍ້ຳຂອງເຈົໍ້ຳກ ຄບົແລໍ້ວ 

  ພຣະອງົຈະບ ື່ ພຳເຈົໍ້ຳອອກໄປໃຫໍ້ເປັນຊະເລີຍອີກ 

   ໂອ ລ ກສຳວຂອງເມ  ອງ ເອໂດມ ເອີຍ 

  ພຣະອງົຈະລງົໂທດເພຳະຄວຳມຊ ົື່ວຊໍ້ຳຂອງເຈົໍ້ຳ 

   ພຣະອງົຈະເປີດເຜີຍຄວຳມບຳບຂອງເຈົໍ້ຳໃຫໍ້ປະຈກັແຈ ໍ້ງ 
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ເພງຄຳຄວນບົດທີຫ້າ 
 1 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂ ລະນ ກເຖງິວື່ຳມອີນັໃດຕກົເຖງິຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

   ຂ ພິຈຳລະນຳ ແລະທອດພຣະເນດຄວຳມອບັ 

  ອຳຍຂຳຍໜໍ້ຳຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

 2 ມ ລະດກົຂອງພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄດໍ້ໄປຕກົຢ ື່ກບັພວກຕື່ຳງປະເທດ 

   ບໍ້ຳນເຮ ອນຂອງພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍເປັນຂອງຄນົຕື່ຳງດໍ້ຳວ 

 3 ພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍເປັນຄນົກ  ຳພໍ້ຳພ ື່ 

   ແລະພວກແມ ື່ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍເປັນດ ັື່ງແມ ື່ໝໍ້ຳຍ 

 4 ພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍຕໍ້ອງຊ ໍ້ນ  ໍ້ຳດ ື່ ມ 

   ແລະຟ ນກ ຕໍ້ອງໄດໍ້ຊ ໍ້ເຂົຳໃຊໍ້ 

 5 ຜ ໍ້ຂ ົື່ມເຫັງໄດໍ້ຂີື່ ຄ ພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄວໍ້ 

   ພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍເຮັດວຽກໜກັດໍ້ວຍຄວຳມອື່ອນເພຍ ແລະບ ື່ ມເີວລຳພກັເລີຍ 

 6 ພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍຍ ມ  ໃຫໍ້ຄນົ ເອຢິບ  

   ແລະຄນົ ອັດຊີເຣຍ ເພ ື່ ອຈະໄດໍ້ອຳຫຳນກນິອີື່ ມ 

 7 ບນັພະບ ລດຸຂອງພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄດໍ້ເຮັດບຳບ ແລະກ ຕຳຍໝດົແລໍ້ວ 

   ພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍຕໍ້ອງຖ ກໂທດເພຳະຄວຳມບຳບຂອງເຂົຳ 

 8 ຂໍ້ຳທຳດກບັເປັນຜ ໍ້ປກົຄອງພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ບ ື່ ມຜີ  ໍ້ໃດຊື່ວຍຂໍ້ຳນໍ້ອຍໃຫໍ້ພ ົໍ້ນມ  ຂອງພວກເຂົຳໄດໍ້ 

 9 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍທງັຫລຳຍໄດໍ້ອຳຫຳນມຳໂດຍເອົຳຊວີດິເຂົໍ້ຳສື່ຽງ 

   ເພຳະດຳບຂອງຖິື່ ນແຫໍ້ງແລໍ້ງກນັດຳນ 

 10 ຜິວໜງັຂອງພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍກ ຮ ໍ້ອນປຳນເຕົຳອບົ 

   ຍໍ້ອນຄວຳມເດ ອດຮໍ້ອນເຫລ ອເກນີ 

 11 ພວກເຂົຳຂ ນໃຈພວກຜ ໍ້ຍງິໃນເມ  ອງ ຊີໂອນ  

   ແລະຂ ົື່ມໃຈສຳວປອດໃນຫວົເມ  ອງຂອງ ຢ ດາ 
 12 ພວກເຈົໍ້ຳນຳຍຕໍ້ອງຖ ກແຂວນຄ  

   ບ ື່ ມໃີຜສະແດງຄວຳມນບັຖ ຕ ື່ໜໍ້ຳພວກຜ ໍ້ໃຫຍື່ 

 13 ພວກຄນົໜຸື່ມຖ ກບງັຄບັໃຫໍ້ໂມ ໍ້ແປໍ້ງ 

   ແລະພວກເດັກນໍ້ອຍຕໍ້ອງແບກຟ ນໜກັລ ົໍ້ມລກຸຄກຸຄຳນ 

 14 ພວກຜ ໍ້ໃຫຍື່ຫຳຍຕວົໄປຈຳກປະຕ ເມ  ອງ 

   ພວກຄນົໜຸື່ມໄດໍ້ຢດຸເສບດນົຕແີລໍ້ວ 

 15 ຄວຳມຊມົຊ ື່ ນຍນິດກີ ຫຳຍໄປຈຳກໃຈຂອງພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍໝດົ 

   ກຳນເຕັໍ້ນລ  ຳຂອງພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍກຳຍເປັນກຳນຮໍ້ອງໄຫໍ້ 
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 16 ມງົກດຸໄດໍ້ຕກົລງົຈຳກຫວົຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍແລໍ້ວ 

   ວບິດັແກື່ພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຍໍ້ອນພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍເຮັດບຳບໄວໍ້ 

 17 ເຫດນີໍ້ເອງໃຈພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈ ື່ງເຈບັປວດ 

   ຍໍ້ອນກຳນເຫລົື່ ຳນີໍ້ເອງໜື່ວຍຕຳຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈ ື່ງມວົໄປ 

 18 ເນ ື່ ອງດໍ້ວຍພ ເຂົຳ ຊີໂອນ ຊ ື່ ງເກດີຮໍ້ຳງເປົື່ ຳ 

   ພວກໝຳຈິໍ້ງຈອກມຳຍື່ຳງທຽວໄປທຽວມຳຢ ື່ເທິງນ ັໍ້ນ 

 19 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຕື່ພຣະອງົຊງົຄອບຄອງຢ ື່ເປັນນດິ 

   ພຣະທີື່ ນ ັື່ງຂອງພຣະອງົດ  ຳລງົຢ ື່ທກຸຊ ົື່ວອຳຍ ຸ

 20 ເປັນຍໍ້ອນເຫດໃດພຣະອງົຈ ື່ງຊງົລ ມພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍເປັນນດິ 

   ເປັນຍໍ້ອນເຫດໃດຈ ື່ງໄດໍ້ປະຖິໍ້ມພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍດນົນຳນດ ັື່ງນີໍ້ 

 21 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂ ຊື່ວຍຂໍ້ຳນໍ້ອຍໃຫໍ້ກບັສ ື່ພຣະອງົເຖດີ 

   ແລໍ້ວພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະກບັສ ື່ພຣະອງົ ຂ ຟ ໍ້ນວນັເດ ອນປີຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍໃຫໍ້ຄ ແຕື່ກ ື່ອນ 

 22 ເວັໍ້ນແຕື່ພຣະອງົຈະຊງົປະຖິໍ້ມພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍແລໍ້ວ 

   ແລະພຣະອງົຊງົໂກດຮໍ້ຳຍພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍຢື່ຳງລ ົໍ້ນຫລຳຍ 
 5 

*       *       * 
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ເອເຊກີເອນ 

ບົດທີ 1 
ເອເຊກີເອນເຫັນພຣະລາຊະບັນລັງ 

ຂອງພຣະເຈົ້າທາງນິມິດ 
1ເມ  ື່ອ ວນັ ທີ ຫໍ້ຳ         ເດ ອນ ສີື່  ປີ ທີ ສຳມ ສິບ         ຂະນະ ທີື່  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຢ ື່ ກບັ ພວກ ຊະເລີຍ ຊຳວ ຢ ດາ ທີື່  ແມ ື່-

ນ  ໍ້ຳ ເກບາ ໃນ ປະເທດ ບາບີໂລນ          ທໍ້ອງຟໍ້ຳ ໄດໍ້ ຍະ ອອກ         ແລໍ້ວ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກ  ເຫັນ ພຣະເຈົ້າ ທຳງ ນ-ິ

ມດິ.         

2ໃນ ເວລຳ ນ ັໍ້ນ         ພ ດ ີກງົ ກນັ ກບັ ເວລຳ ທີື່  ກະສດັ ເຢໂຮຢາກິນ ຖ ກ ຈບັ ໄປ ເປັນ ຊະເລີຍ ໄດໍ້ ຫໍ້ຳ ປີ.         

3ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຄ          ເອເຊກີເອນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ປະໂລຫິດ ບ ຊີ ຢ ື່ ແຄມ ແມ ື່-

ນ  ໍ້ຳ ເກບາ ໃນ ປະເທດ ບາບີໂລນ          ໃນ ທີື່  ນ ັໍ້ນ         ລິດທຳນພຸຳບ ຂອງ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຖ ກຕໍ້ອງ ຕວົ ຂໍ້ຳພະ-

ເຈົໍ້ຳ.          
4ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເງຍີ ໜໍ້ຳ ຂ ໍ້ນ         ແລໍ້ວ ເຫັນ ລມົ ພະຍ ຸພດັ ມຳ ແຕື່ ທຳງ ເໜ ອ         ມີ ແສງ ສະຫວື່ຳງ ສື່ອງ 

ຮຸື່ງເຮ ອງ ອອກ ມຳ ຈຳກ ເມກ ກໍ້ອນ ໃຫຍື່         ແລະ ທໍ້ອງຟໍ້ຳ ກ  ລກຸ ເປັນ ໄຟ ອໍ້ອມ ຮອບ ເມກ ນ ັໍ້ນ         ຢ ື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ         

ແສງ ສະຫວື່ຳງ ສື່ອງ ແສງ ເຫລ ໍ້ອມ ເໝ ອນ ທອງ ສ  ຳລິດ.         

5ໃນ ທື່ຳມກຳງ ພະຍ ຸນ ັໍ້ນ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຫັນ 

ສິື່ ງ ໜ ື່ ງ ເໝ ອນ ສດັ ສີື່  ໂຕ.         

6ມນັ ມີ ຮ ບ ຮື່ຳງ ເໝ ອນ ມະນດຸ         ແຕື່ ລະ ໂຕ ມີ ສີື່  ໜໍ້ຳ         ແລະ ສີື່  ປີກ.         

7ຂຳ ຂອງ 

ມນັ ຊ ື່         ແຕື່ ຕນີ ຂອງ ມນັ ມີ ເລັບ ເໝ ອນ ເລັບ ງວົ         ສດັ ທງັ ສີື່  ນ ັໍ້ນ ມີ ແສງ ເຫລ ໍ້ອມ ເໝ ອນ ທອງ ສ  ຳລິດ.         

8ຢ ື່ 

ລຸື່ມ ປີກ ທງັ ສີື່  ຂອງ ມນັ         ຍງັ ມີ ມ  ສີື່  ມ  ເໝ ອນ ມ  ມະນດຸ.         

9ປີກ ທງັ ສອງ ຂອງ ແຕື່ ລະ ໂຕ         ໄດໍ້ ພ  ອອກ ໄປ ຈຸ 

ກນັ ກບັ ປີກ ສດັ ໂຕ ອ ື່ ນ ເປັນ ຮ ບ ສີື່  ຫລື່ຽມ         ແລໍ້ວ ບນິ ໄປ ທຳງ ດຽວ ກນັ ໂດຍ ບ ື່  ຫນັ ເຫ ໄປ ຕື່ຳງ ທິດ ທຳງ 

ກນັ.          
10ໜໍ້ຳ ທງັ ສີື່  ຂອງ ສດັ ແຕື່ ລະ ໂຕ ບ ື່  ຄ  ກນັ         ຄ  ໜໍ້ຳ ຢ ື່ ຂໍ້ຳງ ໜໍ້ຳ ເໝ ອນ ມະນດຸ         ໜໍ້ຳ ຂໍ້ຳງ ຂວຳ ເໝ ອນ 

ໜໍ້ຳ ສິງ         ໜໍ້ຳ ຂໍ້ຳງ ຊໍ້ຳຍ ເໝ ອນ ໜໍ້ຳງວົ         ແລະ ໜໍ້ຳ ຂໍ້ຳງ ຫລງັ ເໝ ອນ ໜໍ້ຳ ນກົ ອິນທີ.         

11ປີກ ທງັ ສອງ 

ຂອງ ສດັ ແຕື່ ລະ ໂຕ ພ  ອອກ         ໄປ ຈຸ ກບັ ປຳຍ ປີກ ຂອງ ໂຕ ອ ື່ ນ         ແລະ ອີກ ປີກ ສອງ ປີກ ໄດໍ້ ປກົ ຫຸໍ້ມ ໂຕ ມນັ 

ໄວໍ້.         

12ສດັ ທກຸ ໂຕ ໄດໍ້ ປິື່ ນ ໜໍ້ຳ ໄປ ສ ື່ ທິດ ທງັ ສີື່          ເມ  ື່ອ ມນັ ປະສງົ ຈະ ໄປ ທຳງ ໃດ         ກ  ບນິ ໄປ ພໍ້ອມ ກນັ         ບ ື່  

ປິື່ ນ ໜໍ້ຳ ໄປ ທຳງ ອ ື່ ນ ເລີຍ.         

13ຢ ື່ ໃນ ສດັ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ມີ ສິື່ ງ ໜ ື່ ງ ເບິື່ ງ ຄໍ້ຳຍຄ  ໂຄມໄຟ         ເຄ ື່ ອນ ໄຫວ ຢ ື່ ເປັນ-

ນດິ.         

14ເປັນ ໄຟ ສກຸ ໄສ         ແລະ ມີ ແສງຟໍ້ຳ ແມບ ເຫລ ໍ້ອມ         ສດັ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ພຸື່ງ ໄປ ມຳ ເໝ ອນ ຟໍ້ຳແມບ 

ເຫລ ໍ້ອມ.          
15ຂະນະ ທີື່  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຫລຽວ ເບິື່ ງ ສດັ ສີື່  ໂຕ ນ ັໍ້ນ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຫັນ ກງົ ລ ໍ້ ສີື່  ອນັ ຢ ື່ ເທິງ ດນິ ແປະ ຢ ື່ 

ຂໍ້ຳງ ສດັ ແຕື່ ລະ ໂຕ.         

16ລ ໍ້ ແຕື່ ລະ ອນັ ສື່ອງ ແສງ ເໝ ອນ ເພັດ ເບິື່ ງ ຄ  ກນັ ໝດົ ທງັ ສີື່  ລ ໍ້         ແຕື່ ລະ ລ ໍ້ ມີ ລ ໍ້ ອີກ 

ອນັ ໜ ື່ ງ ຕດັ ຜື່ຳນ ທຳງ ກຳງ         ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ພວກ ມນັ ຈະ ຍໍ້ຳຍ ໄປ ໄດໍ້ ໃນ ທກຸ ທິດ ທກຸ ທຳງ.         

17-18ແລະ ລ ໍ້ ນ ັໍ້ນ 

ໃຫຍື່ ເປັນຕຳ ຢໍ້ຳນ         ມີ ໜື່ວຍ ຕຳ ຕດິ ຢ ື່ ອໍ້ອມ ຮອບ.          
19ເມ  ື່ອ ໃດ ສດັ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ຍໍ້ຳຍ ໄປ         ລ ໍ້ ກ  ຍໍ້ຳຍ ໄປ ນ  ຳ         ເມ  ື່ອ ສດັ ນ ັໍ້ນ ເຫຳະ ຂ ໍ້ນ ຈຳກ ພ ໍ້ນ ດນິ         ລ ໍ້ ກ  ເຫຳະ 

ຂ ໍ້ນ ນ  ຳ.         

20ເມ  ື່ອ ສດັ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ໄປ ທີື່  ໃດ         ລ ໍ້ ກ  ໄປ ນ  ຳທນັ ທີ         ເພຳະວື່ຳ ສດັ ເປັນ ຜ ໍ້ ຄວບ ຄມຸ ລ ໍ້.         

21ທກຸ ໆ         
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ເວລຳ ທີື່  ສດັ ນ ັໍ້ນ ເຄ ື່ ອນ ຍໍ້ຳຍ ໄປ         ເມ  ື່ອ ຢດຸ ເຊົຳ         ຫລ  ເຫຳະ ຂ ໍ້ນ ເທິງ ອຳກຳດ         ລ ໍ້ ກ  ເຄ ື່ ອນ ຍໍ້ຳຍ ໄປ ນ  ຳທນັ 

ທີ.          
22ຢ ື່ ເທິງ ຫວົ ຂອງ ສດັ ມີ ສິື່ ງ ໜ ື່ ງ ເບິື່ ງ ຄໍ້ຳຍຄ  ຍອດ ຊ ື່ ຟໍ້ຳ ແກໍ້ວຜະລ ກ ສີ ສກຸ ໃສ ຢ ື່ ລຸື່ມ ຍອດ ຊ ື່ ຟໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ.         

23ສດັ ແຕື່ ລະ ໂຕ ໄດໍ້ ພ  ສອງ ປີກ ອອກ ໄປ ຈຸ ກບັ ປຳຍ ປີກ ໂຕ ອ ື່ ນ         ແຕື່ ອີກ ສອງ ປີກ ໄດໍ້ ປກົ ຫຸໍ້ມ ໂຕ ມນັ ໄວໍ້.         

24ເມ  ື່ອ ສດັ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ບນິ ໄປ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຍນິ ສຽງ ປີກ ຂອງ ມນັ ດງັ ເໝ ອນ ສຽງ ຄ ໍ້ນ ທະເລ         ເໝ ອນ 

ສຽງ ກອງທບັ ໃຫຍື່ ເດນີ ໄປ         ແລະ ເໝ ອນ ພຣະສລຸະສຽງ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຜ ໍ້ ມີ ອ  ຳນຳດ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່         ເມ  ື່ອ 

ພວກ ມນັ ເຊົຳ ບນິ ມນັ ກ  ຫບຸ ປີກ ໄວໍ້.          
25ແຕື່ ຍງັ ມີ ສຽງ ອີກ ສຽງ ໜ ື່ ງ ດງັ ມຳ ຈຳກ ຍອດ ຊ ື່ ຟໍ້ຳ ເໜ ອ ຫວົ ຂອງ ສດັ ນ ັໍ້ນ.         

26ຢ ື່ ເທິງ ຍອດ ຊ ື່ ຟໍ້ຳ         ມີ 

ສິື່ ງ ໜ ື່ ງ ເບິື່ ງ ຄໍ້ຳຍຄ  ບນັລງັ ແກໍ້ວ ມ  ລະ ກດົ         ແລະ ມີ ຮ ບ ຮື່ຳງ ອນັ ໜ ື່ ງ ເບິື່ ງ ຄ  ມະນດຸ ນ ັື່ງ ຢ ື່ ເທິງ ບນັລງັ.         

27ເທິງ ແອວ ຂອງ ຮ ບ ຮື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ສື່ອງ ແສງ ເຫລ ໍ້ອມ ເໝ ອນ ທອງ ສ  ຳລິດ ຢ ື່ ໃນ ກຳງ ກອງ ໄຟ         ແລະ ລຸື່ມ 

ແອວ ລງົ ມຳ ມນັ ສື່ອງ ແສງ ເຫລ ໍ້ອມ ເໝ ອນ ໄຟ ໄປ ທົື່ວ ທກຸ ແຫື່ງ.         

28ແສງ ສະຫວື່ຳງ ນີໍ້         ສື່ອງ ແສງ 

ເໝ ອນ ຮຸໍ້ງ ກນິ ນ  ໍ້ຳ ຢ ື່ ເທິງ ເມກ.          

ບົດທີ 2 
ພຣະລັດສະໝີຄວາມຍິ່ງໃຫຍູ່ຂອງພຣະຜ ້ເປັນເຈົ້າເປັນດັ່ງນີ້ແຫລະ 

ພຣະເຈົ້າຊົງແຕູ່ງຕັ້ງເອເຊກີເອນເປັນຜ ້ປະກາດພຣະທຳ 
1ເມ  ື່ອ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຫັນ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ກ  ໝ ບ ໜໍ້ຳ ລງົ ດນິ         ແລໍ້ວ ໄດໍ້ ຍນິ ສຽງ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         “ມະນດຸ ເອີຍ         

ຈ ົື່ງ ຢ ນ ຂ ໍ້ນ ເຮົຳ ຕໍ້ອງກຳນ ເວົໍ້ຳ ນ  ຳ ເຈົໍ້ຳ.”         

2ຂະນະ ທີື່  ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ພວມ ເວົໍ້ຳ ຢ ື່         ພຣະວິນຍານ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ 

ໄດໍ້ ສວມ ທບັ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ແລະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຢ ນ ຂ ໍ້ນ.          
3ແລໍ້ວ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຍນິ ສຽງ ດ ັື່ງ ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້ ວື່ຳ         “ມະນດຸ ເອີຍ         ເຮົຳ ຈະ ສ ົື່ງ ເຈົໍ້ຳ ໄປ ຫຳ ພວກ ອິສຣາ-

ເອນ          ຜ ໍ້ ເປັນ ກະບດົ ຕ ື່ ສ ໍ້ ເຮົຳ         ພວກ ເຂົຳ ຍງັ ເປັນ ກະບດົ ເຊັື່ ນ ດຽວ ກບັ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ເຂົຳເຈົໍ້ຳ ເທົື່ ຳ 

ທກຸ ມ ໍ້ນີໍ້.         

4ພວກ ເຂົຳ ເປັນ ຄນົ ຫວົດ ໍ້         ແລະ ບ ື່  ເຄົຳລບົ ນບັຖ  ເຮົຳ         ເຮົຳ ຈະ ສ ົື່ງ ເຈົໍ້ຳ ໄປ ບອກ ສິື່ ງ ທີື່  ເຮົຳ ຈະ 

ເວົໍ້ຳ ກບັ ເຂົຳ.         

5ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຟງັ         ຫລ  ບ ື່  ຟງັ ກ  ຕຳມ         ແຕື່ ພວກ ເຂົຳ ກ  ຈະ ຮ ໍ້ ວື່ຳ         ມີ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ 

ຄນົ ໜ ື່ ງ ຢ ື່ ທື່ຳມກຳງ ພວກ ເຂົຳ.         

6ແຕື່ ເຈົໍ້ຳ ຜ ໍ້ ເປັນ ມະນດຸ ເອີຍ         ຢື່ຳ ຢໍ້ຳນ ພວກ ເຂົຳ         ຫລ  ຢໍ້ຳນ ສິື່ ງ ທີື່  ເຂົຳ 

ເວົໍ້ຳ         ເຖງິ ແມ ື່ນ ວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ເປັນ ເໝ ອນ ໜຳມ ປິດ ລໍ້ອມ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ເປັນ ເໝ ອນ ແມງງອດ ຢ ື່ ອໍ້ອມ 

ຮອບ ເຈົໍ້ຳ         ກ  ຢື່ຳ ຢໍ້ຳນ ພວກ ກະບດົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ຫລ  ຢໍ້ຳນ ຄ  ຳ ເວົໍ້ຳ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ເລີຍ.         

7ຈ ົື່ງ ບອກ ພວກ 

ເຂົຳ ສິື່ ງ ທີື່  ເຮົຳ ບອກ ເຈົໍ້ຳ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຟງັ ຫລ  ບ ື່  ຟງັ ກ  ຕຳມ         ເພຳະວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ເປັນ ຝື່ຳຍ ກະບດົ.         

8ມະນດຸ ເອີຍ         ຈ ົື່ງ ຟງັ ສິື່ ງ ທີື່  ເຮົຳ ບອກ         ຢື່ຳ ເປັນ ກະບດົ ເໝ ອນ ກບັ ພວກ ເຂົຳ         ຈ ົື່ງ ອໍ້ຳ ປຳກ ແລໍ້ວ ກນິ ສິື່ ງ 

ທີື່  ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ນີໍ້”.          
9ຕ ື່  ມຳ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຫັນ ມ  ເບ ໍ້ອງ ໜ ື່ ງ ຖ  ໜງັສ  ມ ໍ້ວນ ຢຽດ ອອກ ມຳ ທຳງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ.         

10ມ  ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ພ  

ໜງັສ  ມ ໍ້ວນ         ແລໍ້ວ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກ  ໄດໍ້ ເຫັນ ຄ  ຳ ຂຽນ ໄວໍ້ ທງັ ສອງ ໜໍ້ຳ         ແລະ ອື່ຳນ ໄດໍ້ ຄວຳມ ວື່ຳ,         “ຮໍ້ອງ-

ໄຫໍ້ ອຳໄລ ຫຳ         ຮໍ້ອງ ຄຳງ.”          
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1ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ຕ ື່  ໄປ ວື່ຳ,         “ມະນດຸ ເອີຍ         ຈ ົື່ງ ກນິ ໜງັສ  ມ ໍ້ວນ ນີໍ້ ແລໍ້ວໄປ ເວົໍ້ຳ ກບັ ປະຊຳຊນົ ອິ-
ສຣາເອນ.”         

2ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ອໍ້ຳ ປຳກ ກນິ ໜງັສ  ມ ໍ້ວນ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ຍ ື່ ນ ໃຫໍ້.          
3ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ອີກ ວື່ຳ,         “ມະນດຸ ເອີຍ         ຈ ົື່ງ ກນິ ໜງັສ  ມ ໍ້ວນ ທີື່  ເຮົຳ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ອີື່ ມ”         ຂໍ້ຳພະ-

ເຈົໍ້ຳ ກ  ກນິ ໜງັສ  ມ ໍ້ວນ ນ ັໍ້ນ         ມນັ ມີ ລດົ ຫວຳນ ເໝ ອນ ນ  ໍ້ຳເຜິໍ້ງ.          
4ຕ ື່  ມຳ ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ມະນດຸ ເອີຍ         ຈ ົື່ງ ໄປ ບອກ ສິື່ ງ ທີື່  ເຮົຳ ບອກ ເຈົໍ້ຳ ແກື່ ປະຊຳຊນົ ອິ-

ສຣາເອນ.         

5ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ສ ົື່ງ ເຈົໍ້ຳ ໄປ ຫຳ ຊນົ ຊຳດ ທີື່  ເວົໍ້ຳ ພຳສຳ ຕື່ຳງປະເທດ ແລະ ພຳສຳ ທີື່  ຍຳກ         ແຕື່ ຈະ 

ສ ົື່ງ ໄປ ຫຳ ພວກ ອິສຣາເອນ.         

6ຖໍ້ຳ ສ ົື່ງ ໄປ ຫຳ ປະເທດ ໃຫຍື່ ຊ ື່ ງ ເວົໍ້ຳ ພຳສຳ ທີື່  ຍຳກ         ໂດຍ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ເຂົໍ້ຳ-

ໃຈ         ຊນົ ຊຳດ ນ ັໍ້ນ ອຳດ ຟງັ ເຈົໍ້ຳ ຢ ື່.         

7ແຕື່ ຈະ ບ ື່  ມີ ປະຊຳຊນົ ອິສຣາເອນ ຄນົ ໃດ ມີ ນ  ໍ້ຳໃຈ ຢຳກ ຟງັ ເຈົໍ້ຳ         

ແມ ື່ນ ແຕື່ ເຮົຳ         ເຂົຳ ກ  ຈະ ບ ື່  ຟງັ ຄ  ກນັ         ເພຳະວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ເປັນ ຄນົ ຫວົດ ໍ້         ແລະ ໃຈ ແຂງ.          
8ບດັ ນີໍ້         ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ຄນົ ຫວົດ ໍ້         ແລະ ໃຈ ແຂງ ເໝ ອນ ພວກ ເຂົຳ.         

9ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ແຂງ 

ກວື່ຳ ຫີນ         ແລະ ເພັດ         ສະນ ັໍ້ນ         ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ຢໍ້ຳນ         ພວກ ກະບດົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເລີຍ.”          
10ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ຕ ື່  ໄປ ວື່ຳ,         “ມະນດຸ ເອີຍ         ຈ ົື່ງ ຈດົ ຈ  ຳ ແລະ ເອົຳໃຈໃສື່ ຢື່ຳງ ແທໍ້ ຈງິ         ໃນ ສິື່ ງ ທີື່  

ເຮົຳ ໄດໍ້ ບອກ ນ ັໍ້ນ.         

11ແລໍ້ວ ໃຫໍ້ ໄປ ຫຳ ຊນົ ຊຳດ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ທີື່  ຕກົ ເປັນ ຊະເລີຍ         ແລະ ໃຫໍ້ ບອກ ເຂົຳ ເຖງິ 

ສິື່ ງ ທີື່  ເຮົຳ ຈະ ບອກ ເຈົໍ້ຳ         ເຖງິ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຟງັ ຫລ  ບ ື່  ຟງັ ກ  ຕຳມ.”          
12ຕ ື່  ມຳ ພຣະວິນຍານ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຍກົ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຂ ໍ້ນ         ແລໍ້ວ ມີ ສຽງ ໜ ື່ ງ ດງັ ກໍ້ອງ ອອກ ມຳ 

ເໝ ອນ ສຽງ ແຜື່ນດນິ ໄຫວ         ຢ ື່ ທຳງ ຫລງັ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ສຽງ ນ ັໍ້ນ ມີ ເນ ໍ້ອ ຄວຳມ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ສນັລະເສີນ 

ພຣະລດັສະໝີ ຄວຳມ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່         ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ອງົ ສະຖດິ ຢ ື່ ເທິງ ສະຫວນັ”         

13ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ 

ຍນິ ສຽງ ປີກ ສດັ ດງັ ໃນ ອຳກຳດ         ແລະ ສຽງ ລ ໍ້ ດງັ ກໍ້ອງ ເໝ ອນ ສຽງ ແຜື່ນດນິ ໄຫວ         ຂະນະ ພະ ວ ິຍຳນ 

ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ຍກົ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຂ ໍ້ນ ນ ັໍ້ນ.         

14ຂະນະ ທີື່  ພຣະວິນຍານ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ຍກົ ຂໍ້ຳພະ-

ເຈົໍ້ຳ ຂ ໍ້ນ ນ ັໍ້ນ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຮ ໍ້ສ ກ ຂມົຂ ື່ ນ         ແລະ ຄຽດ ແຄໍ້ນ         ເພຳະວື່ຳ ລິດທຳນພຸຳບ ຂອງ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ 

ບງັຄບັ ຢ ື່.         

15ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ໄປ ເຖງິ ບື່ອນ ພວກ ຊະເລີຍ ອຳໄສ ຢ ື່ ທີື່  ເມ  ອງ ເຕນ-ອາບີບ          ແຄມ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ 

ເກບາ ທີື່  ປະເທດ ບາບີໂລນ          ແລະ ໄດໍ້ ພກັ ຢ ື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຕກົ ຕະລ ງ ເປັນ ເວລຳ ເຈດັ ມ ໍ້.          

ພຣະເຈົ້າຊົງແຕູ່ງຕັ້ງເອເຊກີເອນເປັນຄົນຍາມຊາວອິສຣາເອນ 
16-17ເມ  ື່ອ ຄບົ ເຈດັ ມ ໍ້ ແລໍ້ວ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ຕ ື່  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ມະນດຸ ເອີຍ         ເຮົຳ ຈະ 

ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ເປັນ ຄນົ ຍຳມ ຊນົ ຊຳດ ອິສຣາເອນ          ຈ ົື່ງ ຕກັເຕ ອນ ພວກ ເຂົຳ ດໍ້ວຍ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ 

ບອກ ເຈົໍ້ຳ.         

18ຖໍ້ຳ ເຮົຳ ປະກຳດ ວື່ຳ         ຄນົ ຊ ົື່ວ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ຈະ ຕໍ້ອງ ຕຳຍ         ແຕື່ ຖໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ຕກັເຕ ອນ ໃຫໍ້ ລຳວ ປື່ຽນ 

ທຳງ ເພ ື່ ອ ຊື່ອຍ ຊວີດິ ລຳວ ໄວໍ້         ຄນົ ຊ ົື່ວ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ກ  ຈະ ຕຳຍ ເສຍ ຍໍ້ອນ ບຳບ ຂອງ ຕນົ ເອງ         ແລໍ້ວ ເຮົຳ ຈະ ຖ  

ວື່ຳກຳນ ຕຳຍ ຂອງ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ເປັນຄວຳມ ຜິດ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ.         

19ຖໍ້ຳວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຕກັເຕ ອນ ຄນົ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ແລໍ້ວ         

ແຕື່ ລຳວ ບ ື່  ເຊົຳ ເຮັດ ບຳບ         ລຳວ ກ  ຈະ ຕຳຍ ຍໍ້ອນ ບຳບ ນ ັໍ້ນ         ແຕື່ ຊວີດິ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ປອດ ໄພ.          
20ຖໍ້ຳ ຄນົ ດ ີມີ ສິນ ທ  ຳ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ເລີື່ ມ ຕ ົໍ້ນ ເຮັດ ບຳບ         ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ລຳວ ຕກົ ຢ ື່ ໃນ ອນັຕະລຳຍ         ແລະ 

ຖໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ເຕ ອນ ລຳວ         ລຳວ ກ  ຈະ ຕຳຍ ຍໍ້ອນ ກຳນ ເຮັດ ບຳບ ນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ລະນ ກ ເຖງິ ຄນຸງຳມ-

ຄວຳມດ ີທີື່  ລຳວ ໄດໍ້ ເຮັດ ມຳ         ແຕື່ ຈະ ຖ  ວື່ຳ         ເປັນຄວຳມ ຜິດ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ.         

21ຖໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ຫຳກ ຕກັເຕ ອນ ບ ື່  ໃຫໍ້ 
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ລຳວ ເຮັດ ບຳບ         ລຳວ ກ  ຈະ ເຊ ື່ ອ ຟງັ ບ ື່  ເຮັດ ບຳບ ນ ັໍ້ນ         ຊວີດິ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ຊວີດິ ຂອງ ລຳວ ກ  ຈະ ປອດ 

ໄພ.”          

ເອເຊກີເອນປາກບໍ່ໄດ້ 
22ເມ  ື່ອ ຕກົ ຢ ື່ ໃນ ອ  ຳນຳດ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ນ ັໍ້ນ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຍນິ ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ 

ລກຸຂ ໍ້ນ         ແລໍ້ວ ອອກ ໄປ ຍງັ ຮື່ອມ ພ          ເຮົຳ ຈະ ເວົໍ້ຳ ກບັ ເຈົໍ້ຳ ຢ ື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ.”         

23ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ອອກ ໄປ 

ໃນ ທີື່  ນ ັໍ້ນ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຫັນ ພຣະລດັສະໝີ ຄວຳມ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ເປັນ ຢື່ຳງ ດຽວ 

ກນັ ກບັ ຄຳວ ທີື່  ເຫັນ ຢ ື່ ແຄມ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ເກບາ          ແລະ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ໝ ບ ໜໍ້ຳ ລງົ ດນິ.          
24ແຕື່ ພຣະວິນຍານ ໄດໍ້ ສະເດັດ ເຂົໍ້ຳ ສິງ ໃນ ຕວົ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ແລະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຢ ນ ຂ ໍ້ນ         ພຣະວິນຍານ 

ນ ັໍ້ນ ຊງົ ບອກ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຫລບົ ເມ  ອ ບໍ້ຳນ ສຳ         ແລໍ້ວ ລີໍ້ ຢ ື່ ໃນ ເຮ ອນ.         

25ມະນດຸ ເອີຍ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຖ ກ 

ມດັ ດໍ້ວຍ ເຊ ອກ ໄປ ໃສ ບ ື່  ໄດໍ້.         

26ແລະ ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ລີໍ້ນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ແຂງ ຈນົ ປຳກ ບ ື່  ໄດ         ເພ ື່ ອ ບ ື່  ໃຫໍ້ 

ຕກັເຕ ອນ ພວກ ກະບດົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ໄດໍ້         

27ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ເວົໍ້ຳ ກບັ ເຈົໍ້ຳ ອີກ         ເຮົຳ ຈ ື່ງ ຈະ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ເວົໍ້ຳ ໄດໍ້         ແລໍ້ວ 

ເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ບອກ ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ,         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້         “ພວກ ເຂົຳ ບຳງ ຄນົ ຈະ ເຊ ື່ ອ ຟງັ ເຮົຳ         

ແຕື່ ບຳງ ຄນົ ຈະ ບ ື່  ເຊ ື່ ອ ຟງັ ເຮົຳ         ເພຳະວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ເປັນ ຊນົ ຊຳດ ກະບດົ.”          

ບົດທີ 4 
ໝາຍສຳຄັນແຫູ່ງການອ້ອມເມືອງເຢຣ ຊາເລັມໄວ້ 

1“ບດຸ ມະນດຸ ເອີຍ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ເອົຳ ກໍ້ອນ ດນິຈີື່  ມຳ ວຳງ ໄວໍ້ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ແກະ ຮ ບ ເມ  ອງ ໜ ື່ ງ ໄວໍ້ ເທິງ 

ນ ັໍ້ນ ຄ  ເມ  ອງ ເຢຣ ຊາເລັມ         

2ຈ ົື່ງ ອໍ້ອມ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ໄວໍ້         ແລະ ກ ື່  ກ  ຳແພງ ອໍ້ອມ ໄວໍ້ ຮອບ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ດໍ້ວຍ         ກ ື່  

ກອງ ດນິ ໄວໍ້ ສ ໍ້ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ ອໍ້ອມ ເມ  ອງ ໄວໍ້         ຕ ັໍ້ງ ເຄ ື່ ອງ ທ  ຳລຳຍ ກ  ຳແພງ ໄວໍ້ ຮອບ ເມ  ອງ         

3ຈ ົື່ງ ຫຳ ແຜື່ນ ເຫລັກ ມຳ         ແລະ ວຳງ ແຜື່ນ ເຫລັກ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ກ  ຳແພງ ເຫລັກ ລະຫວື່ຳງ ເຈົໍ້ຳ ກບັ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ         

ແລະ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ຫນັ ໜໍ້ຳ ສ ື່ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ         ໃຫໍ້ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ຖ ກ ອໍ້ອມ         ແລໍ້ວ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ສ ັື່ງ ກຳນ ອໍ້ອມ ເຂົໍ້ຳ ໄປ         ນີໍ້ 

ເປັນ ໝຳຍ ສ  ຳຄນັ ສ  ຳລບັ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ອິສຣາເອນ          
4ແລໍ້ວ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ນອນ ສະແຄງ ເບ ໍ້ອງ ຊໍ້ຳຍ         ແລະ ເຮົຳ ຈະ ວຳງ ຄວຳມ ຊ ົື່ວຊໍ້ຳ ແຫື່ງ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ອິສຣາ-

ເອນ ໄວໍ້ ເໜ ອ ເຈົໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ນອນ ທບັ ຢ ື່ ຈກັ ມ ໍ້         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ແບກ ຄວຳມ ຊ ົື່ວຊໍ້ຳ ຂອງ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ ມ ໍ້         

5ເພຳະ ເຮົຳ ໄດໍ້ ກ  ຳນດົ ມ ໍ້ ໃຫໍ້ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ ແລໍ້ວ         ຄ  ສຳມ ຮໍ້ອຍ ເກົໍ້ຳ ສິບ ມ ໍ້ ເທົື່ ຳ ກບັ ຈ  ຳນວນ ປີ ແຫື່ງ ຄວຳມ ຊ ົື່ວ-

ຊໍ້ຳ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ແບກ ຄວຳມ ຊ ົື່ວຊໍ້ຳ ຂອງ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ອິສຣາເອນ ດນົ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ          
6ແລະ ເມ  ື່ອ ເຈົໍ້ຳ ເຮັດ ເຊັື່ ນ ນີໍ້ ຄບົ ມ ໍ້ ແລໍ້ວ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ນອນ ລງົ ເປັນ ເທ ື່ ອ ທີ ສອງ         ແຕື່ ນອນ ສະແຄງ 

ເບ ໍ້ອງ ຂວຳ         ແລະ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ແບກ ຄວຳມ ຊ ົື່ວຊໍ້ຳ ຂອງ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຢ ດາ          ເຮົຳ ກ  ຳນດົ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ສີື່  ສິບ ມ ໍ້ ແທນ 

ປີ         

7ແລະ ເຈົໍ້ຳ ຕໍ້ອງ ຕ ັໍ້ງໜໍ້ຳ ໃນ ກຳນ ປິດ ລໍ້ອມ ເຢຣ ຊາເລັມ ໄວໍ້ ດໍ້ວຍ ແຂນ ເປົື່ ຳ         ແລະ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ທ  ຳ ນວຍ 

ຕ ື່ ສ ໍ້ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ         

8ແລະ ເບິື່ ງ ແມ         ເຮົຳ ຈະ ເອົຳ ເຊ ອກ ມດັ ເຈົໍ້ຳ ໄວໍ້         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ພິກ ຈຳກ ຂໍ້ຳງ ນີໍ້ ໄປ ຂໍ້ຳງ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  

ໄດໍ້ ຈນົ ກວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຄບົ ກຳນ ປິດ ລໍ້ອມ ເມ  ອງ ຕຳມ ກ  ຳນດົ ມ ໍ້ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ          
9ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ເອົຳ ເຂົໍ້ຳ ເດ ອຍ         ເຂົໍ້ຳສຳລີ         ໝຳກຖ ົື່ວ         ແລະ ໝຳກຖ ົື່ວ ແດງ         ເຂົໍ້ຳ ເຟ ອງ         ແລະ ເຂົໍ້ຳ ດ  ຳ         

ມຳ ໃສື່ ໃນ ໄຫ ໜື່ວຍ ດຽວ ໃຊໍ້ ເຮັດ ເປັນ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ         ລະຫວື່ຳງ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ນອນ ສະແຄງ ຕຳມ ກ  ຳນດົ ມ ໍ້ 
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ສຳມ ຮໍ້ອຍ ເກົໍ້ຳ ສິບ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຮບັ ປະທຳນ ອຳຫຳນ ນີໍ້         

10ແລະ ອຳຫຳນ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ຮບັ ປະທຳນ ຈະ ຕໍ້ອງ 

ຊ ັື່ງ         ເປັນ ມ ໍ້ ລະ ຊຳວ ເຊ ເຂ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ຮບັ ປະທຳນ ຕຳມ ເວລຳ ກ  ຳນດົ         

11ແລະ ນ  ໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ເຈົໍ້ຳ ຕໍ້ອງ ຕອງ ດ ື່ ມ         

ຄ  ໜ ື່ ງ ໃນ ຫກົ ຂອງ ຈອກ ໜ ື່ ງ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ດ ື່ ມນ  ໍ້ຳ ຕຳມ ເວລຳ ກ  ຳນດົ         

12ແລະ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ຮບັ ປະທຳນ 

ເຂົໍ້ຳໜມົ ເຂົໍ້ຳສຳລີ         ໂດຍ ໃຫໍ້ ໃຊໍ້ ໄຟ ເຜົຳ ອຳຈມົ ມະນດຸ ປີໍ້ງ ກນິ ໃນ ທື່ຳມກຳງ ສຳຍຕຳ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ 

ທງັຫລຳຍ”         

13ແລະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ປະຊຳຊນົ ອິສຣາເອນ ຈະ ຕໍ້ອງ ຮບັ ປະທຳນ ເຂົໍ້ຳຈີື່  

ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ທີື່  ເປັນ ມນົທິນ ຢື່ຳງ ນີໍ້ ແຫລະ ໃນ ທື່ຳມກຳງ ປະຊຳຊຳດ         ທີື່  ເຮົຳ ຈະ ຂບັ ໄລື່ ພວກ ເຂົຳ ໄປ 

ຢ ື່”          
14ແລໍ້ວ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂໍ້ຳ         ເບິື່ ງ ແມ         ອະ ນດິ ຈງັ         ຂໍ້ຳ-

ພະອງົ ບ ື່  ເຄີຍ ເຮັດ ຈດິໃຈ ຕວົ ເອງ ໃຫໍ້ ເປັນ ມນົທິນ ເລີຍ         ຕ ັໍ້ງແຕື່ ໜຸື່ມ ມຳ ຈນົ ບດັ ນີໍ້         ຂໍ້ຳພະອງົ ບ ື່  ເຄີຍ ຮບັ 

ປະທຳນ ສິື່ ງ ທີື່  ຕຳຍ ເອງ         ຫລ  ທີື່  ຖ ກ ສດັ ຈກີ ກດັ ຕຳຍ         ບ ື່  ມີ ຊີໍ້ນ ສດັ ທີື່  ເປັນ ມນົທິນ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ປຳກ ຂອງ 

ຂໍ້ຳພະອງົ”          
15ແລໍ້ວ ພຣະອງົ ຈ ື່ງ ກື່ຳວ ກບັ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         “ເບິື່ ງ ແມ         ເຮົຳ ຈະ ຍອມ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ໃຊໍ້ ອຳຈມົ ງວົ ແທນ 

ອຳຈມົ ຂອງ ມະນດຸ         ຊ ື່ ງ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ໃຊໍ້ ຕຽມ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ຂອງ ເຈົໍ້ຳ”          
16ພຣະອງົ ກື່ຳວ ກບັ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ອີກ ວື່ຳ         “ບດຸ ແຫື່ງ ມະນດຸ ເອີຍ         ເບິື່ ງ ແມ         ເຮົຳ ຈະ ທ  ຳລຳຍ ອຳຫຳນ 

ຫລກັ ໃນ ເຢຣ ຊາເລັມ ເສຍ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ຊ ັື່ງ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ຮບັ ປະທຳນ         ທງັ ຮບັ ປະທຳນ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ 

ຢໍ້ຳນ ກວົ         ແລະ ຈະ ຕອງ ນ  ໍ້ຳ ດ ື່ ມ         ທງັ ດ ື່ ມ ດໍ້ວຍ ອຳກຳນ ຢໍ້ຳນ ຕກົໃຈ         

17ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ຂຳດ ເຂົໍ້ຳຈີື່         ແລະ ນ  ໍ້ຳ         

ໃຫໍ້ ຕື່ຳງ ຄນົ ຕື່ຳງ ຕກົໃຈ ຢໍ້ຳນ         ແລະ ຈ ື່ອຍ ຜອມ ໄປ ເພຳະ ຄວຳມ ຊ ົື່ວຊໍ້ຳ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ”          

ບົດທີ 5 
ການທີ່ເອເຊກີເອນຕັດຜົມແມູ່ນປຽບກັບໂທດສາມເທື່ອ 

1“ບດຸ ແຫື່ງ ມະນດຸ ເອີຍ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ເອົຳ ມດີ ຄມົ ດວງ ໜ ື່ ງ         ຈ ົື່ງ ເອົຳ ມດີແຖ ຂອງ ຊື່ຳງຕດັຜມົ         ຈ ົື່ງ ແຖ 

ຜມົ         ແລະ ແຖ ໜວດ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ເອົຳ ຕຳຊ ັື່ງ ສ  ຳລບັ ຊ ັື່ງ ມຳ         ແບື່ງ ຜມົ ນ ັໍ້ນ ອອກ         

2ເມ  ື່ອ ມ ໍ້ ແຫື່ງ ກຳນ ປິດ 

ລໍ້ອມ ຄບົ ຖໍ້ວນ ແລໍ້ວ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ເຜົຳ ໜ ື່ ງ ໃນ ສຳມ ສື່ວນ ເສຍ ໃນ ໄຟ ກຳງ ເມ  ອງ         ແລະ ເອົຳ ໜ ື່ ງ ໃນ ສຳມ 

ອີກ         ສື່ວນ ໜ ື່ ງ ມຳ         ເອົຳ ມດີ ຟນັ ໃຫໍ້ ຮອບ ເມ  ອງ         ແລະ ໜ ື່ ງ ໃນ ສຳມ ອີກ ສື່ວນ ໜ ື່ ງ ນ ັໍ້ນ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້ ລມົ 

ພດັ ກະຈຳຍ ໄປ         ແລະ ເຮົຳ ຈະ ຖອດ ດຳບ ອອກ ຕຳມ ໄປ         

3ແລະ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ເອົຳ ເສັໍ້ນ ຜມົ ນ ັໍ້ນ ມຳ ໜໍ້ອຍ ໜ ື່ ງ         

ມດັ ຕດິ ໄວໍ້ ທີື່  ເສ ໍ້ອ ຄມຸ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

4ແລະ ຈ ົື່ງ ເອົຳ ຜມົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ມຳ ອີກ         ຈ ົື່ງ ໂຍນ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ໄຟ ໃຫໍ້ ໄໝໍ້ 

ເສຍ ໃນ ໄຟ ນ ັໍ້ນ         ຈຳກ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         ຈະ ມີ ໄຟ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ອິສຣາເອນ ທງັ ໝດົ          
5ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ນີໍ້ ຄ  ເຢຣ ຊາເລັມ          ເຮົຳ ຕ ັໍ້ງ ນຳງ ໄວໍ້ ໃນ ທື່ຳມກຳງ 

ປະຊຳຊຳດ         ແລະ ປະເທດ ທງັຫລຳຍ ທີື່ ຢ ື່ ອໍ້ອມ ຮອບ         

6ເຢຣ ຊາເລັມ ໄດໍ້ ປື່ຽນ ຄ  ຳ ຕດັສິນ ຂອງ ເຮົຳ ໃຫໍ້ 

ເປັນ ສິື່ ງ ທີື່  ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ຫລຳຍ ກວື່ຳ ປະຊຳຊຳດ ໃດ ໆ         ແລະ ໄດໍ້ ປື່ຽນ ກດົເກນ ຂອງ ເຮົຳ ຫລຳຍ ກວື່ຳ ປະ-

ເທດ ທີື່ ຢ ື່ ອໍ້ອມ ຮອບ         ໂດຍ ປະຕເິສດ ບ ື່  ຮບັ ຄ  ຳ ຕດັສິນ ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ ບ ື່  ດ  ຳເນນີ ຕຳມ ກດົເກນ ຂອງ 

ເຮົຳ          
7ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ເພຳະ ເຫດ ວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ກະບດົ ຫລຳຍ 
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ກວື່ຳ ປະຊຳຊຳດ ທີື່ ຢ ື່ ຮອບ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ບ ື່  ໄດໍ້ ດ  ຳເນນີ ຕຳມ ກດົເກນ         ຫລ  ຮກັສຳ ຄ  ຳ ຕດັສິນ ຂອງ ເຮົຳ         

ແຕື່ ໄດໍ້ ປະພ ດ ຕຳມ ຄ  ຳ ຕດັສິນ ຂອງ ປະຊຳຊຳດ ທີື່ ຢ ື່ ຮອບ ເຈົໍ້ຳ          
8ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ເບິື່ ງ ແມ         ເຮົຳ ນີໍ້ ແຫລະ ເປັນ ສດັຕ  

ກບັ ເຈົໍ້ຳ         ເຮົຳ ຈະ ພິພຳກສຳ ລງົໂທດ ເຈົໍ້ຳ ທື່ຳມກຳງ ສຳຍຕຳ ຂອງ ປະຊຳຊຳດ ທງັຫລຳຍ         

9ແລະ ຍໍ້ອນ 

ກຳນ ໜໍ້ຳ ກຽດ ຊງັ ທງັ ໝດົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ ເໝ ອນ ທີື່  ເຮົຳ ບ ື່  ເຄີຍ ເຮັດ         ແລະ ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  

ເຮັດ ແບບ ນ ັໍ້ນ ຕ ື່  ໄປ ອີກ         

10ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ພ ື່  ຈະ ກນິ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຕນົ ທື່ຳມກຳງ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ         ແລະ 

ບນັດຳ ລ ກ ຊຳຍ ຈະ ກນິ ພ ື່  ຂອງ ຕນົ         ເຮົຳ ຈະ ພິພຳກສຳ ລງົໂທດ ເຈົໍ້ຳ         ຜ ໍ້ ໃດ ໃນ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ທີື່  ເຫລ ອ ຢ ື່         

ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ກະຈດັກະຈຳຍ ໄປ ຕຳມ ລມົ ທກຸ ທິດ          
11ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຈ ື່ງ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ເຮົຳ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່ ສນັໃດ         ເພຳະ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ 

ເຮັດ ໃຫໍ້ ສະຖຳນທີື່  ບ ລິສດຸ ຂອງ ເຮົຳ ເປັນ ມນົທິນ ດໍ້ວຍ ສິື່ ງ ໜໍ້ຳ ກຽດ ຊງັ ທງັ ໝດົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ເຮົຳ ຈະ ຕດັ 

ເຈົໍ້ຳ ລງົ         ໃນ ຕຳ ຂອງ ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ປຳນ ີ         ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ສງົສຳນ ເຈົໍ້ຳ ອີກ         

12ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໜ ື່ ງ ສື່ວນ ສຳມ ຈະ ຕຳຍ 

ເພຳະ ພະຍຳດ ລະບຳດ ແລະ ຈບິຫຳຍ ດໍ້ວຍ ກຳນ ອ ດ ຢຳກ ອຳຫຳນ ໃນ ໝ ື່ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ອີກ ໜ ື່ ງ ສື່ວນ 

ສຳມ ຈະ ລ ົໍ້ມ ຕຳຍ ດໍ້ວຍ ດຳບ ຢ ື່ ຮອບ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ອີກ ໜ ື່ ງ ສື່ວນ ສຳມ         ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ກະຈດັກະຈຳຍ ໄປ 

ຕຳມ ລມົ ທກຸ ທິດ         ແລະ ເຮົຳ ຈະ ຖອດ ດຳບ ອອກ ໄລື່ ຕຳມ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ໄປ         

13ເຊັື່ ນ ນີໍ້ ແຫລະ         

ຄວຳມ ໂກດ ຮໍ້ຳຍ ຂອງ ເຮົຳ ຈະ ມອດ ລງົ ແລະ ເຮົຳ ຈະ ລະບຳຍ ຄວຳມ ຮໍ້ຳຍ ຂອງ ເຮົຳ ຈນົ ໝດົ         ແລະ ພ -

ໃຈ ແລໍ້ວ         ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ ໄດໍ້ ຮ ໍ້ ວື່ຳ         ເຮົຳ ແມ ື່ນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ເຊັື່ ນ ນີໍ້ ດໍ້ວຍ ໃຈ ຈດົຈ ື່  

ເມ  ື່ອ ຄວຳມ ຮໍ້ຳຍ ຂອງ ເຮົຳ ຕ ື່  ພວກ ເຂົຳ ມອດ ລງົ ແລໍ້ວ          
14ຍິື່ ງ ໄປ ກວື່ຳ ນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ອບັອຳຍ ຂຳຍໜໍ້ຳ ແລະ ເປັນ ທີື່  ປະນຳມ ໃນ ທື່ຳມກຳງ ປະ-

ຊຳຊຳດ ທີື່ ຢ ື່ ອໍ້ອມ ຮອບ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ໃນ ສຳຍຕຳ ຂອງ ບນັດຳ ຜ ໍ້ ທີື່  ຜື່ຳນ ໄປ         

15ເຈົໍ້ຳ ຈະ ເປັນ ທີື່  ປະນຳມ         

ແລະ ເຍຳະເຍີໍ້ຍ         ເປັນ ຄ  ຳ ສ ັື່ງສອນ ແລະ ເປັນ ທີື່  ໜໍ້ຳ ອບັອຳຍ ແກື່ ປະຊຳຊຳດ ທີື່ ຢ ື່ ອໍ້ອມ ຮອບ ເຈົໍ້ຳ         ເມ  ື່ອ 

ເຮົຳ ຈະ ພິພຳກສຳ ລງົໂທດ ເຈົໍ້ຳ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ໂກດ ຮໍ້ຳຍ         ແລະ ຄວຳມ ຮໍ້ອນຮນົ         ກບັ ກຳນ ຕຕິຽນ ຢື່ຳງ 

ໂກດ ຮໍ້ຳຍ ຂອງ ເຮົຳ         ເຮົຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ໄດໍ້ ລ ັື່ນ ຄ  ຳ ເວົໍ້ຳ ເຊັື່ ນ ນີໍ້ ແລໍ້ວ         

16ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ຈະ ປື່ອຍ ລ ກ ໜໍ້ຳ 

ທະນ  ແຫື່ງ ກຳນ ອ ດ ຢຳກ ອຳຫຳນ         ຄ  ລ ກ ທະນ  ແຫື່ງ ກຳນ ທ  ຳລຳຍ ໃນ ທື່ຳມກຳງ ເຈົໍ້ຳ         ຊ ື່ ງ ເຮົຳ ຈະ ປື່ອຍ 

ໄປ ທ  ຳລຳຍ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ເພີື່ ມ ກຳນ ອ ດ ຢຳກ ອຳຫຳນ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ         ທ  ຳລຳຍ ອຳຫຳນ ຫລກັ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ 

ເສຍ         

17ເຮົຳ ຈະ ສ ົື່ງ ຄວຳມ ອ ດ ຢຳກ ອຳຫຳນ         ແລະ ສດັປື່ຳ ຮໍ້ຳຍ ມຳ ສ ໍ້ ເຈົໍ້ຳ         ມນັ ຈະ ປຸໍ້ນ ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ 

ເຈົໍ້ຳ ໄປ         ພະຍຳດ ລະບຳດ         ແລະ ເລ ອດ ຈະ ຜື່ຳນ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ເຮົຳ ຈະ ນ  ຳ ດຳບ ມຳ ເໜ ອ ເຈົໍ້ຳ         ເຮົຳ ແມ ື່ນ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ລ ັື່ນ ຄ  ຳ ເວົໍ້ຳ ເຊັື່ ນ ນີໍ້ ແລໍ້ວ”          

ບົດທີ 6 
ຄຳສາບແຊູ່ງພ ເຂົາທັງຫລາຍຂອງອິສຣາເອນ 

1ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ມຳ ເຖງິ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         

2“ບດຸ ແຫື່ງ ມະນດຸ ເອີຍ         ຈ ົື່ງ ມຸ ື່ງ ໜໍ້ຳ ຂອງ 

ເຈົໍ້ຳ ໄປ ທີື່  ພ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ອິສຣາເອນ          ແລະ ຈ ົື່ງ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ກື່ຳວ ໂທດ ພ ເຂົຳ ນ ັໍ້ນ         

3ໂດຍ 

ກື່ຳວ ວື່ຳ         ພ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ອິສຣາເອນ ເອີຍ         ຈ ົື່ງ ຟງັ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພຣະ-
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ເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ແກື່ ພ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ         ແກື່ ໂນນ ພ          ຫໍ້ວຍ         ແລະ ພ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ວື່ຳ         ເບິື່ ງ ແມ         ເຮົຳ ຈະ 

ນ  ຳ ດຳບ ມຳ ເໜ ອ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ເຮົຳ ຈະ ທ  ຳລຳຍ ສະຖຳນທີື່  ບ ຊຳ ອນັ ສ ງ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

4ແທື່ນ ບ ຊຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ 

ຈະ ມ ໍ້ຳງເພ         ແລະ ຮ ບ ເຄົຳລບົ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ພງັ ທະ ລຳຍ         ແລະ ຄນົ ທີື່  ຖ ກ ຂໍ້ຳ ເທິງ ເຈົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ         

ເຮົຳ ຈະ ໂຍນ ລງົ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຮ ບ ເຄົຳລບົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

5ເຮົຳ ຈະ ວຳງ ສບົ ຄນົ ອິສຣາເອນ ໄວໍ້ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຮ ບ ເຄົຳລບົ 

ຂອງ ເຂົຳ         ແລະ ເຮົຳ ຈະ ກະຈຳຍ ກະດ ກ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຮອບ ແທື່ນ ບ ຊຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

6ເຈົໍ້ຳ ອຳໄສ ຢ ື່ ທີື່  ໃດ         

ເມ  ອງ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ມ ໍ້ຳງເພ         ແລະ ປ ຊະນຍີະສະຖຳນ ສ ງ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ມ ໍ້ຳງ ເສຍ         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ແຫລະ         

ແທື່ນ ບ ຊຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຮໍ້ຳງ ເປົື່ ຳ         ແລະ ເປື່ ເພ         ຮ ບ ເຄົຳລບົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຫກັ         ແລະ ສິໍ້ນ ສດຸ ລງົ         ຮ ບ 

ເຄົຳລບົ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຖ ກ ຕດັ ລງົ         ແລະ ກຳນ ງຳນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຖ ກ ກວຳດ ຖິໍ້ມ         

7ຄນົ ທີື່  ຖ ກ 

ຂໍ້ຳ ຈະ ລ ົໍ້ມ ລງົ ທື່ຳມກຳງ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ເຮົຳ ແມ ື່ນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          

ບາງຄົນຈະລອດພົ້ນຈາກຄວາມຕາຍ 
8ແຕື່ ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ເຫລ ອ ຢ ື່ ນ  ຳ ບຳງ ຄນົ         ເພ ື່ ອ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ມີ ບຳງ ຄນົ ທື່ຳມກຳງ ປະຊຳຊຳດ ທີື່  ໜີ ພົໍ້ນ 

ດຳບ ໄປ         ເມ  ື່ອ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ກະຈຳຍ ໄປ ຢ ື່ ໃນ ປະເທດ ຕື່ຳງ ໆ         

9ແລໍ້ວ ຄນົ ໃນ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ທີື່  ໜີ ໄປ ໄດໍ້ ນ ັໍ້ນ         ຈະ 

ລະນ ກ ເຖງິ ເຮົຳ ທື່ຳມກຳງ ປະຊຳຊຳດ         ຊ ື່ ງ ພວກ ເຂົຳ ຖ ກ ກວຳດ ໄປ ເປັນ ຊະເລີຍ ນ ັໍ້ນ         ເພຳະ ເຮົຳ ເສຍ 

ພຣະໄທ ເນ ື່ ອງ ດໍ້ວຍ ໃຈ ບ ື່  ສດັຊ ື່  ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຊ ື່ ງ ໄດໍ້ ຫວດິ ຈຳກ ເຮົຳ ໄປ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ເນ ື່ ອງ ດໍ້ວຍ ຕຳ 

ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ທີື່  ເບິື່ ງ ຮ ບ ເຄົຳລບົ ດໍ້ວຍ ໃຈ ບ ື່  ສດັຊ ື່  ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ກຽດ ຊງັ ຕວົ ເອງ ເນ ື່ ອງ ດໍ້ວຍ 

ຄວຳມ ຊ ົື່ວ ຊ ື່ ງ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ         ແລະ ສິື່ ງ ໜໍ້ຳ ກຽດ ຊງັ ທງັ ໝດົ ຂອງ ເຂົຳ ດໍ້ວຍ         

10“ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ເຮົຳ         

ແມ ື່ນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ລໍ້ຳ ໆ ວື່ຳ         ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ກຳນ ຮໍ້ຳຍ ນີໍ້ ແກື່ ພວກ ເຂົຳ”          

ພະຍາດລະບາດໃນແຜູ່ນດິນ 
11ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ຕບົມ           ແລະ ທ ບ ຕນີ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ກື່ຳວ ວື່ຳ         

ອະ ນດິ ຈງັ ເອີຍ         ເພຳະ ບນັດຳ ຄວຳມ ຊ ົື່ວ ອນັ ໜໍ້ຳ ກຽດ ຊງັ ຂອງ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ອິສຣາເອນ          ເຫດ ວື່ຳ ພວກ 

ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ ລ ົໍ້ມ ລງົ ດໍ້ວຍ ດຳບ         ດໍ້ວຍ ກຳນ ອ ດ ຢຳກ ອຳຫຳນ         ແລະ ດໍ້ວຍ ພະຍຳດ ລະບຳດ         

12ຜ ໍ້ 

ທີື່ ຢ ື່ ຫື່ຳງ ໄກ ອອກ ໄປ         ຈະ ຕຳຍ ດໍ້ວຍ ພະຍຳດ ລະບຳດ         ຜ ໍ້ ທີື່ ຢ ື່ ໃກໍ້ ກ  ຈະ ລ ົໍ້ມ ຕຳຍ ດໍ້ວຍ ດຳບ         ແລະ ຜ ໍ້ ທີື່  

ເຫລ ອ ຢ ື່         ແລະ ຖ ກ ອໍ້ອມ ໄວໍ້ ຈະ ຕຳຍ ດໍ້ວຍ ກຳນ ອ ດ ຢຳກ ອຳຫຳນ         ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ຄວຳມ ຮໍ້ອນຮນົ ຂອງ 

ເຮົຳ ມີ ຢ ື່ ເທິງ ພວກ ເຂົຳ ຈນົ ກວື່ຳ ຈະ ມອດ ລງົ         ເຊັື່ ນ ນີໍ້ ແຫລະ         

13ແລະ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ເຮົຳ ແມ ື່ນ ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ ເມ  ື່ອ ຄນົ ທີື່  ຖ ກ ຂໍ້ຳ ນອນ ຢ ື່ ທື່ຳມກຳງ ຮ ບ ເຄົຳລບົ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ຮອບ ແທື່ນ ບ ຊຳ ຂອງ ເຂົຳ         

ເທິງ ໂນນ ພ  ສ ງ ທກຸ ແຫື່ງ         ເທິງ ຍອດ ເຂົຳ ທງັ ໝດົ         ຢ ື່ ກໍ້ອງ ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ ຂຽວ ທກຸ ຕ ົໍ້ນ         ແລະ ກໍ້ອງ ຕ ົໍ້ນ ໂອກ ໃບ 

ດກົ ທກຸ ຕ ົໍ້ນ         ບ ື່  ວື່ຳ ບື່ອນ ໃດ ກ  ຕຳມ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ຖວຳຍ ກິື່ນ ທີື່  ເພິື່ ງ ພ ໃຈ ແກື່ ຮ ບ ເຄົຳລບົ ທງັ ໝດົ ຂອງ ຕນົ         

14ເຮົຳ ຈະ ຍ ື່ ນ ມ  ຂອງ ເຮົຳ ອອກ ຕ ື່ ສ ໍ້ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ ຮກົ ຮໍ້ຳງ         ແລະ ຖິໍ້ມ ໃຫໍ້ ຮໍ້ຳງ         

ຕະຫລອດ ບື່ອນຢ ື່ ອຳໄສ ທງັ ໝດົ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ຄ  ຮໍ້ຳງ ເປົື່ ຳ ຫລຳຍ ກວື່ຳ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ ໄປ 

ທຳງ ດິບລາ          ແລໍ້ວ ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ຈະ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ເຮົຳ ແມ ື່ນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ”          



ເອເຊກີເອນ 7 1396 
ບົດທີ 7 

ພຣະເຈົ້າໄດ້ພິພາກສາອິສຣາເອນ 
1ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ມຳ ເຖງິ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ອີກ ວື່ຳ         

2“ບດຸ ແຫື່ງ ມະນດຸ ເອີຍ         ອງົ ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ກບັ ແຜື່ນດນິ ອິສຣາເອນ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ອຳ ວະ ສຳນ         ຄວຳມ ສິໍ້ນ ສດຸ ໄດໍ້ ມຳ ເຖງິ 

ທງັ ສີື່  ມມຸ ຂອງ ແຜື່ນດນິ ແລໍ້ວ         

3ບດັ ນີໍ້         ຄວຳມ ສິໍ້ນ ສດຸ ກ  ມຳ ເຖງິ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ເຮົຳ ຈະ ປື່ອຍ ໃຫໍ້ ຄວຳມ 

ໂກດ ຮໍ້ຳຍ ຂອງ ເຮົຳ ມຳ ເໜ ອ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ         ແລະ ຈະ ພິພຳກສຳ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ສມົ ກບັ ທຳງ ປະພ ດ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

ເຮົຳ ຈະ ຕອບ ແທນ ເຈົໍ້ຳ ເພຳະ ຄວຳມ ໜໍ້ຳ ກຽດ ຊງັ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

4ໃນ ຕຳ ຂອງ ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ປຳນ  ີ

ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ສງົສຳນ ເຈົໍ້ຳ         ແຕື່ ເຮົຳ ຈະ ຕອບ ແທນ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ສມົ ກບັ ທຳງ ປະພ ດ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ຂະ-

ນະ ທີື່  ສິື່ ງ ໜໍ້ຳ ກຽດ ຊງັ ຍງັ ຢ ື່ ທື່ຳມກຳງ ເຈົໍ້ຳ         ແລໍ້ວ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຮ ໍ້ ວື່ຳ         ເຮົຳ ແມ ື່ນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          
5ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ວບິດັ ແລໍ້ວ ວບິດັ ອີກ         ເບິື່ ງ ແມ         ວບິດັ ມຳ ເຖງິ ແລໍ້ວ         

6ຄວຳມ ສິໍ້ນ ສດຸ ມຳ ເຖງິ ແລໍ້ວ         ອຳ ວະ ສຳນ ນ ັໍ້ນ ມຳ ເຖງິ         ມນັ ຕ ື່ ນ ຂ ໍ້ນ ຕ ື່ ສ ໍ້ ເຈົໍ້ຳ         ເບິື່ ງ ແມ         ວບິດັ ມຳ ເຖງິ 

ແລໍ້ວ         

7ຊຳວ ແຜື່ນດນິ ເອີຍ         ຕອນ ເຊົໍ້ຳ ມຳ ເຖງິ ແລໍ້ວ         ເວລຳ ມຳ ເຖງິ ແລໍ້ວ         ວນັ ແຫື່ງ ຄວຳມ ວຸໍ້ນວຳຍ 

ໃກໍ້ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ແລໍ້ວ         ແລະ ບ ື່  ແມ ື່ນ ສຽງ ໂຫື່ ຮໍ້ອງ ຍນິດ ີຢ ື່ ເທິງ ພ ເຂົຳ         

8ບດັ ນີໍ້         ອີກ ບ ື່  ດນົ ແລໍ້ວ         ເຮົຳ ຈະ ລະ-

ບຳຍ ພຣະພິໂລດ ຂອງ ເຮົຳ ອອກ ໃສື່ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ໃຫໍ້ ຄວຳມ ໂກດ ຮໍ້ຳຍ ຂອງ ເຮົຳ ຊ ື່ ງ ມີ ຕ ື່  ເຈົໍ້ຳ ສ  ຳເລັດ         

ແລະ ຈະ ພິພຳກສຳ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ສມົ ກບັ ກຳນ ປະພ ດ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ເຮົຳ ຈະ ຕອບ ແທນ ເຈົໍ້ຳ ເພຳະ ກຳນ 

ໜໍ້ຳ ກຽດ ຊງັ ທງັ ໝດົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

9ໃນ ຕຳ ຂອງ ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ປຳນ ີ         ແລະ ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ສງົສຳນ ເຈົໍ້ຳ         ເຮົຳ ຈະ 

ຕອບ ແທນ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ສມົ ກບັ ກຳນ         ປະພ ດ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ຂະນະ ທີື່  ສິື່ ງ ໜໍ້ຳ ກຽດ ຊງັ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຍງັ ຢ ື່ ທື່ຳມກຳງ 

ເຈົໍ້ຳ         ແລໍ້ວ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຮ ໍ້ ວື່ຳ         ເຮົຳ ແມ ື່ນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຜ ໍ້ ທບຸ ຕ ີ         
10ເບິື່ ງ ແມ         ວນັ ນ ັໍ້ນ ມຳ ເຖງິ ແລໍ້ວ         ຕອນ ເຊົໍ້ຳ ອອກ ມຳ ແລໍ້ວ         ຄວຳມ ອວດອ ົື່ງ ກ  ບຳນ ແລໍ້ວ         ຄວຳມ 

ຈອງຫອງ ກ  ບຳນ ອອກ         

11ຄວຳມ ທຳລນຸ ໄດໍ້ ຈະເລີນ ເປັນຄວຳມ ອວດອ ົື່ງ ອນັ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ                  ຈະ ບ ື່  ມີ ໃຜ 

ເຫລ ອ ຢ ື່ ເລີຍ         ປະຊຳຊນົ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ກ  ບ ື່  ມ ີ         ສິື່ ງ ຂອງ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ກ  ບ ື່  ມ ີ        ບ ື່  ມີ ໃຜ ຮໍ້ອງ ຄຳງ ເພ ື່ ອ 

ພວກ ເຂົຳ ເລີຍ         

12ເວລຳ ນ ັໍ້ນ ມຳ ເຖງິ ແລໍ້ວ         ວນັ ນ ັໍ້ນ ກ  ໃກໍ້ ເຂົໍ້ຳ ມຳ         ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ຊ ໍ້ ດໃີຈ         ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ຂຳຍ ເສຍ 

ໃຈ         ເພຳະ ພຣະພິໂລດ ຢ ື່ ເໜ ອ ປະຊຳຊນົ ທງັ ໝດົ ຂອງ ນຳງ         

13ເພຳະວື່ຳ ຜ ໍ້ ຂຳຍ ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ ກບັ ໄປ ຫຳ 

ສິື່ ງ ທີື່  ຕນົ ໄດໍ້ ຂຳຍ ໄປ         ຂະນະ ທີື່  ເຂົຳ ຍງັ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່         ເພຳະວື່ຳ         ນມິດິ ນ ັໍ້ນ ກ  ກື່ຽວຂໍ້ອງ ກບັ ປະຊຳຊນົ ທງັ 

ປວງ         ແລະ ຈະ ບ ື່  ຖອຍຫລງັ ກບັ         ແລະ ເພຳະ ຄວຳມ ຊ ົື່ວຊໍ້ຳ ຂອງ ເຂົຳ         ຈ ື່ງ ຈະ ບ ື່  ມີ ຜ ໍ້ ໃດ ຮກັສຳ ຊວີດິ ໄວໍ້ 

ໄດໍ້          
14ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເປົື່ ຳ ແກ ແລໍ້ວ         ແລະ ໄດໍ້ ຕຽມ ທກຸ ຢື່ຳງ ໄວໍ້ ພໍ້ອມ         ແຕື່ ບ ື່  ມີ ໃຜ ເຂົໍ້ຳ ສງົຄຳມ         ຍໍ້ອນ 

ຄວຳມ ພິໂລດ ຂອງ ເຮົຳ ຢ ື່ ເໜ ອ ປະຊຳຊນົ ທງັ ໝດົ ຂອງ ນຳງ         

15ດຳບ ກ  ຢ ື່ ຂໍ້ຳງ ນອກ         ພະຍຳດ ລະ-

ບຳດ         ແລະ ກຳນ ອ ດ ຢຳກ ອຳຫຳນ ກ  ຢ ື່ ຂໍ້ຳງ ໃນ         ຜ ໍ້ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ທົື່ງ ນຳ         ຈະ ຕຳຍ ດໍ້ວຍ ດຳບ         ແລະ ຜ ໍ້ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ 

ເມ  ອງ ກ  ຈະ ຈບິຫຳຍ ໄປ ດໍ້ວຍ ກຳນ ອ ດ ຢຳກ ອຳຫຳນ         ແລະ ພະຍຳດ ລະບຳດ         

16ແຕື່ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ຜ ໍ້ ໃດ ທີື່  

ລອດ ຕຳຍ ໄດໍ້ ຈະ ໜີ ໄປ ຢ ື່ ເທິງ ພ ເຂົຳ ເໝ ອນ ນກົ ເຂົຳ ແຫື່ງ ພ ເຂົຳ         ທກຸ ຄນົ ກ  ຮໍ້ອງ ຄວນ ຄຳງ ເພຳະ 

ຄວຳມ ຊ ົື່ວຊໍ້ຳ ຂອງ ຕນົ         

17ມ  ທງັ ໝດົ ຈະ ອື່ອນແອ         ແລະ ເຂົື່ ຳ ທງັ ໝດົ ຈະ ອື່ອນ ເໝ ອນ ກບັ ນ  ໍ້ຳ         

18ພວກ 

ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ ຄຳດ ແອວ ໄວໍ້ ດໍ້ວຍ ຜໍ້ຳ ກະສອບ         ແລະ ຄວຳມ ສ ັື່ນ ສະທໍ້ຳນ ຈະ ປກົ ພວກ ເຂົຳ ໄວໍ້         
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ຄວຳມ ອບັອຳຍ ຈະ ຢ ື່ ທີື່  ໃບ ໜໍ້ຳ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ທກຸ ຄນົ         ແລະ ຫວົ ຂອງ ເຂົຳ ຈະ ລໍ້ຳນ ໝດົ         

19ພວກ ເຂົຳ 

ຈະ ໂຍນ ເງນິ ຂອງ ເຂົຳ ໄປ ໃນ ຖະໜນົ         ແລະ ຈະ ຖິໍ້ມ ຄ  ຳ ຂອງ ເຂົຳ         ເງນິ         ແລະ ຄ  ຳ ຂອງ ເຂົຳ ບ ື່  ອຳດ ທີື່  

ຈະ ຊື່ວຍ ພວກ ເຂົຳ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ໃນ ວນັ ແຫື່ງ ພຣະພິໂລດ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ເຂົຳ ຈະ ບ ື່  ຫິວ         ຫລ  ບນັຈຸ 

ໃຫໍ້ ເຕັມ ທໍ້ອງ ດໍ້ວຍ ເງນິ ຄ  ຳ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້         ເພຳະວື່ຳ ເປັນ ສິື່ ງ ທີື່  ສະດດຸ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ເຮັດ ຄວຳມ ຊ ົື່ວຊໍ້ຳ         

20ຄວຳມ ງດົ ງຳມ ແຫື່ງ ເຄ ື່ ອງ ປະດບັ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ພວກ ເຂົຳ ໃຊໍ້ ເພ ື່ ອ ກຽດ ຈອມ ປອມ         ພວກ ເຂົຳ 

ໃຊໍ້ ສໍ້ຳງ ຮ ບ ເຄົຳລບົ ອນັ ໜໍ້ຳ ກຽດ ຊງັ         ແລະ ສິື່ ງ ໜໍ້ຳ ກຽດ ຊງັ ຂອງ ເຂົຳ         ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ 

ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ເປັນ ສິື່ ງ ທີື່  ຫື່ຳງ ໄກ ຈຳກ ພວກ ເຂົຳ         

21ແລະ ເຮົຳ ຈະ ມອບ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ໄວໍ້ ໃນ ມ  ຂອງ ຄນົ 

ຕື່ຳງ ດໍ້ຳວ ໃຫໍ້ ເປັນ ຂອງ ປຸໍ້ນ         ແລະ ແກື່ ຄນົ ຊ ົື່ວ ໃນ ແຜື່ນດນິ ໂລກ ໃຫໍ້ ເປັນ ຂອງ ປຸໍ້ນ ໄດໍ້         ແລະ ພວກ ເຂົຳ 

ທງັຫລຳຍ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເປັນ ມນົທິນ         

22ເຮົຳ ຈະ ຫນັ ໜໍ້ຳ ຂອງ ເຮົຳ ໄປ ເສຍ ຈຳກ ພວກ ເຂົຳ ດໍ້ວຍ         ພວກ 

ເຂົຳ ຈ ື່ງ ຈະ ເຮັດ ສະຖຳນທີື່  ລບັລີໍ້ ຂອງ ເຮົຳ ໃຫໍ້ ເປັນ ມນົທິນ         ແລະ ໂຈນ ຈະ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         ເຮັດ 

ໃຫໍ້ ເປັນ ມນົທິນ         

23ຈ ົື່ງ ເຮັດ ໂສໍ້         ເພຳະວື່ຳ ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ ເຕັມ ໄປ ດໍ້ວຍ ຄະດ ີທີື່  ເປິເປ ໍ້ອນ ດໍ້ວຍ ເລ ອດ         

ແລະ ເມ  ອງ ກ  ເຕັມ ໄປ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ທຳລນຸ         

24ສະນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ຈະ ນ  ຳ ປະຊຳຊຳດ ທີື່  ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ທີື່  ສດຸ ມຳ ຖ  

ກ  ຳມະສິດ ບໍ້ຳນ ເຮ ອນ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຄວຳມ ຈອງຫອງ ຂອງ ຄນົ ທີື່  ແຂງແຮງ 

ນ ັໍ້ນ ສິໍ້ນ ສດຸ ລງົ         ແລະ ສະຖຳນທີື່  ບ ລິສດຸ ຂອງ ເຂົຳ ຈະ ເປັນ ມນົທິນ ໄປ         

25ເມ  ື່ອ ກຳນ ທ  ຳລຳຍ ມຳ ເຖງິ         

ພວກ ເຂົຳ ຈະ ສະແຫວງຫຳ ສນັຕພິຳບ         ແຕື່ ກ  ບ ື່  ມີ ເລີຍ         

26ວບິດັ ມຳ ເຖງິ ແລໍ້ວ         ວບິດັ ຈະ ມຳ ເຖງິ ອີກ         

ແລະ ຂື່ຳວ ລ  ຈະ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ຕຳມ ຂື່ຳວ ລ          ພວກ ເຂົຳ ຈະ ສະແຫວງຫຳ ນມິດິ ຈຳກ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ         ແຕື່ 

ພຣະບນັຍດັ ຈະ ພິນຳດ ໄປ ຈຳກ ປະໂລຫິດ         ແລະ ຄ  ຳ ສ ັື່ງສອນ ໄປ ຈຳກ ພວກ ຜ ໍ້ ໃຫຍື່         

27ກະສດັ ຈະ ໄວໍ້ 

ທກຸ         ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຈະ ໝດົ ຄວຳມ ຫວງັ         ແລະ ມ  ຂອງ ປະຊຳຊນົ ແຫື່ງ ແຜື່ນດນິ ຈະ ສ ັື່ນ ສະທໍ້ຳນ ເຮົຳ ຈະ 

ເຮັດ ແກື່ ພວກ ເຂົຳ ຕຳມ ທຳງ ຂອງ ເຂົຳ         ແລະ ເຮົຳ ຈະ ພິພຳກສຳ ພວກ ເຂົຳ ຕຳມ ຫລກັກຳນ ພິພຳກສຳ 

ຂອງ ເຂົຳ         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ເຮົຳ ແມ ື່ນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ”          

ບົດທີ 8 
ເອເຊກີເອນເຫັນນິມິດວູ່າຄົນອິສຣາເອນຂາບໄຫວ້ຮ ບເຄົາລົບ 

1ຕ ື່  ມຳ ເມ  ື່ອ ວນັ ທີ ຫໍ້ຳ         ເດ ອນ ທີ ຫກົ         ໃນ ປີ ທີ ຫກົ         ຂະນະ ທີື່  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ນ ັື່ງ ຢ ື່ ໃນ ເຮ ອນ ຂອງ ຂໍ້ຳພະ-

ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ພວກ ຜ ໍ້ ໃຫຍື່ ຂອງ ພວກ ຢ ດາ ນ ັື່ງ ຢ ື່ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ພຣະຫດັ ຂອງ ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ລງົ ມຳ ເທິງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໃນ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         

2ແລໍ້ວ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກ  ເບິື່ ງ         ແລະ ເບິື່ ງ ແມ         ມີ ລກັສະນະ ຄ  ຜ ໍ້ ຊຳຍ 

ຄນົ ໜ ື່ ງ ເປັນ ໄຟ         ເບ ໍ້ອງ ລຸື່ມ ຂອງ ສື່ວນ ທີື່  ເບິື່ ງ ເຫັນ ເປັນ ແອວ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ໄຟ         ເທິງ ແອວ ຂ ໍ້ນ ໄປ ເປັນ ແສງ 

ແຈ ໍ້ງ ເຫລ ໍ້ອມ ຂອງ ທອງເຫລ ອງ ທີື່  ເຫລ ໍ້ອມ ໃສ         

3ເພິື່ ນ ຍ ື່ ນ ສື່ວນ ທີື່  ມີ ລກັສະນະ ເປັນ ມ  ນ ັໍ້ນ ອອກ ມຳ ຈບັ 

ຜມົ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກ  ຳ ໜ ື່ ງ         ແລະ ພຣະວິນຍານ ໄດໍ້ ຍກົ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຂ ໍ້ນ ລະຫວື່ຳງ ໂລກ         ແລະ ສະ-

ຫວນັ         ແລະ ນ  ຳ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ມຳ ເຖງິ ເຢຣ ຊາເລັມ          ໃນ ນມິດິ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ມຳ ຍງັ ທຳງ ເຂົໍ້ຳ ປະຕ  

ດໍ້ຳນ ເໜ ອ ຂອງ ເດີື່ ນ ຊ ັໍ້ນ ໃນ         ຊ ື່ ງ ເປັນ ທີື່  ຕ ັໍ້ງ ຂອງ ຮ ບ ພະ ແຫື່ງ ຄວຳມ ອິດສຳ         ອນັ ເຮັດ ໃຫໍ້ ບງັເກດີ 

ຄວຳມ ອິດສຳ         

4ເບິື່ ງ ແມ         ສະຫງ ື່ຳ ລຳສີ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ ກ  ຢ ື່ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         ເໝ ອນ ນມິດິ 

ທີື່  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຫັນ ໃນ ທົື່ງພຽງ          
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5ແລໍ້ວ ພຣະອງົ ກື່ຳວ ກບັ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         “ບດຸ ແຫື່ງ ມະນດຸ ເອີຍ         ບດັ ນີໍ້         ຈ ົື່ງ ເງຍີ ໜໍ້ຳ ຂ ໍ້ນ ໄປ ເບິື່ ງ 

ທຳງ ທິດເໜ ອ”         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ເງຍີ ໜໍ້ຳ ຂ ໍ້ນ ໄປ ເບິື່ ງ ທຳງ ທິດເໜ ອ         ແລະ         ເບິື່ ງ ແມ         ທຳງ ທິດເໜ ອ 

ຂອງ ປະຕ  ແທື່ນ ບ ຊຳ ໃນ ທຳງ ເຂົໍ້ຳ         ຮ ບ ຄວຳມ ອິດສຳ ນີໍ້ ຢ ື່ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ          
6ແລະ ພຣະອງົ ກື່ຳວ ກບັ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ອີກ ວື່ຳ         “ບດຸ ແຫື່ງ ມະນດຸ ເອີຍ         ເຈົໍ້ຳ ເຫັນ ຫລ  ບ ື່  ວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ 

ເຮັດ ຫຍງັ ຢ ື່         ຄ  ກຳນ ໜໍ້ຳ ກຽດ ຊງັ ອນັ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່         ຊ ື່ ງ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ອິສຣາເອນ ເຮັດ ຢ ື່ ບື່ອນ ນີໍ້         ອນັ ຈະ ໃຫໍ້ 

ເຮົຳ ໄປ ໄກ ຈຳກ ສະຖຳນທີື່  ບ ລິສດຸ ຂອງ ເຮົຳ         ແຕື່ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ຖອຍຫລງັ ກບັ         ແລໍ້ວ ຈະ ໄດໍ້ ເຫັນ ກຳນ ໜໍ້ຳ 

ກຽດ ຊງັ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ກວື່ຳ ນີໍ້ ອີກ”          
7ແລະ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ນ  ຳ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ມຳ ເຖງິ ປະຕ  ລຳນ         ແລະ ເມ  ື່ອ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເບິື່ ງ         ເບິື່ ງ ແມ         ກ  ເຫັນ 

ປື່ອງ ໜ ື່ ງ ຢ ື່ ໃນ ກ  ຳແພງ         

8ແລໍ້ວ ພຣະອງົ ກື່ຳວ ກບັ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         “ບດຸ ແຫື່ງ ມະນດຸ ເອີຍ         ຈ ົື່ງ ເຈຳະ 

ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ກ  ຳແພງ”         ແລະ ເມ  ື່ອ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຈຳະ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ກ  ຳແພງ ແລໍ້ວ         ມີ ປະຕ  ຢ ື່ ປະຕ  ໜ ື່ ງ          
9ພຣະອງົ ກື່ຳວ ກບັ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ເຂົໍ້ຳ ໄປ         ໄປ ເບິື່ ງ ກຳນ ອນັ ໜໍ້ຳ ກຽດ ຊງັ ຢື່ຳງ ຮໍ້ຳຍ ແຮງ ຊ ື່ ງ 

ພວກ ເຂົຳ ເຮັດ ໃນ ບື່ອນ ນີໍ້”         

10ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ເຂົໍ້ຳ ໄປ         ແລະ ໄດໍ້ ເຫັນ         ເປັນ ຮ ບ ພຳບ ເທິງ ຝຳ 

ໂດຍ ຮອບ         ມີ ສດັ ເລ ອ ຄຳນ ທກຸ ຊະນດິ         ແລະ ສດັ ທີື່  ໜໍ້ຳ ກຽດ ຊງັ         ແລະ ຮ ບ ເຄົຳລບົ ທງັ ໝດົ ຂອງ 

ເຊ ໍ້ອສຳຍ ອິສຣາເອນ         

11ມີ ພວກ ຜ ໍ້ ໃຫຍື່ ແຫື່ງ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ອິສຣາເອນ ເຈດັ ສິບ ຄນົ ຢ ນ ຢ ື່ ຂໍ້ຳງ ໜໍ້ຳ ຮ ບ 

ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ແລະ ມ ີຢາອາຊານີຢາ          ລ ກ ຊຳຍ ຊາຟານ ຢ ນ ຢ ື່ ໃນ ໝ ື່ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ         ຕື່ຳງ ກ  ມີ 

ຖຳດ ໄຟ ຢ ື່ ໃນ ມ          ແລະ ຄວນັ ໜຳ ທ ບ ຂອງ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ກ  ຂ ໍ້ນ ໄປ ຂໍ້ຳງ ເທິງ          
12ແລໍ້ວ ພຣະອງົ ກື່ຳວ ກບັ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         “ລ ກ ແຫື່ງ ມະນດຸ ເອີຍ         ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຫັນ ແລໍ້ວ ບ ື່  ແມ ື່ນ ບ  ວື່ຳ         

ພວກ ຜ ໍ້ ໃຫຍື່ ຂອງ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ອິສຣາເອນ ເຮັດ ຫຍງັ ຢ ື່ ໃນ ບື່ອນ ມ ດ         ທກຸ ຄນົ ຕື່ຳງ ກ  ຢ ື່ ໃນ ຫໍ້ອງ ຮ ບ ພຳບ 

ຂອງ ຕນົ         ເພຳະ ພວກ ເຂົຳ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         ‘ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ບ ື່  ທອດ ພຣະເນດ ເຫັນ ເຮົຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ໄດໍ້ ປະ ຖິໍ້ມ ແຜື່ນດນິ ນີໍ້ ເສຍ ແລໍ້ວ’”         

13ພຣະອງົ ກື່ຳວ ກບັ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ດໍ້ວຍ ວື່ຳ         “ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ຖອຍຫລງັ ກບັ         

ແລໍ້ວ ຈະ ເຫັນ ກຳນ ອນັ ໜໍ້ຳ ກຽດ ຊງັ ຊ ື່ ງ ພວກ ເຂົຳ ເຮັດ ຫລຳຍ ກວື່ຳ ນີໍ້ ອີກ”          
14ແລໍ້ວ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ນ  ຳ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ມຳ ເຖງິ ທຳງ ເຂົໍ້ຳ ປະຕ  ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ດໍ້ຳນ 

ເໜ ອ         ແລະ ເບິື່ ງ ແມ         ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ມີ ຜ ໍ້ຍງິ ຫລຳຍ ຄນົ ນ ັື່ງ ຮໍ້ອງໄຫໍ້ ອຳໄລ ເຈົໍ້ຳ ຕຳມຸດ          (ພະ ຂອງ ຊຳວ ສ -
ເມີ)         

15ແລໍ້ວ ພຣະອງົ ກື່ຳວ ກບັ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         “ບດຸ ແຫື່ງ ມະນດຸ ເອີຍ         ເຈົໍ້ຳ ເຫັນ ແລໍ້ວ ບ          ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ 

ຖອຍຫລງັ ກບັ         ແລໍ້ວ ຈະ ເຫັນ ກຳນ ອນັ ໜໍ້ຳ ກຽດ ຊງັ ຫລຳຍ ກວື່ຳ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ອີກ”          
16ແລໍ້ວ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ນ  ຳ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃນ ເດີື່ ນ ຊ ັໍ້ນ ໃນ ແຫື່ງ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          

ເບິື່ ງ ແມ         ຊ ື່  ປະຕ  ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ລະຫວື່ຳງ ລະບຽງ         ແລະ ແທື່ນ ບ ຊຳ         ມີ ຊຳຍ 

ປະມຳນ ຊຳວ ຫໍ້ຳ ຄນົ ຫນັ ຫລງັ ໃຫໍ້ ພຣະວຫິຳນ ແຫື່ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ໜໍ້ຳ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຫນັ ໄປ 

ທຳງ ທິດຕຳເວັນອອກ         ກ  ຳລງັ ນະມດັສະກຳນ ພະ ອຳທິດ         ຊ ື່  ທິດຕຳເວັນອອກ ນ ັໍ້ນ          
17ແລໍ້ວ ພຣະອງົ ກື່ຳວ ກບັ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         “ບດຸ ແຫື່ງ ມະນດຸ ເອີຍ         ເຈົໍ້ຳ ເຫັນ ແລໍ້ວ ບ          ທີື່  ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຢ -

ດາ ເຮັດ ກຳນ ອນັ ໜໍ້ຳ ກຽດ ຊງັ         ຊ ື່ ງ ພວກ ເຂົຳ ເຮັດ ຢ ື່ ບື່ອນ ນີໍ້         ເປັນ ສິື່ ງ ເລັກ ນໍ້ອຍ ບ          ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ເຮັດ 

ໃຫໍ້ ແຜື່ນດນິ ເຕັມ ໄປ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ທຳລນຸ ແລະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ໂກດ ຮໍ້ຳຍ ຫລຳຍ ຂ ໍ້ນ         ເບິື່ ງ ແມ         ພວກ ເຂົຳ 

ທງັຫລຳຍ ເອົຳ ງ ື່ຳໄມ ໍ້ ມຳ ແປະ ດງັ ຂອງ ຕນົ         

18ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ພິໂລດ         ໃນ ຕຳ 
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ຂອງ ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ປຳນ ີ         ແລະ ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ສງົສຳນ         ເຖງິ ແມ ື່ນ ວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຮໍ້ອງ ດໍ້ວຍ ສຽງ ອນັ ດງັ ໃສື່ ຫ  

ຂອງ ເຮົຳ         ເຮົຳ ກ  ຈະ ບ ື່  ຟງັ ພວກ ເຂົຳ”          

ບົດທີ 9 
ທ ດສະຫວັນຂອງພຣະເຈົ້າຢ ູ່ເບື້ອງຫລັງສັດຕ ຂອງອິສຣາເອນ 

1ແລໍ້ວ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ເປັື່ ງ ພຣະສລຸະສຽງ ດງັ ເຂົໍ້ຳ ຫ  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         “ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຜ ໍ້ ເປັນ ພະນກັ-

ງຳນ ລງົໂທດ ປະຈ  ຳເມ  ອງ         ຈ ົື່ງ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃກໍ້         ໃຫໍ້ ຕື່ຳງ ຄນົ ຖ  ອຳວດຸ ແຫື່ງ ກຳນ ທ  ຳລຳຍ ມຳ ດໍ້ວຍ”         

2ເບິື່ ງ 

ແມ         ມີ ຊຳຍ ຫກົ ຄນົ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ຈຳກ ທຳງ ປະຕ  ເທິງ         ຊ ື່ ງ ຫນັ ໜໍ້ຳ ໄປ ທຳງ ເຫນ ອ         ທກຸ ຄນົ ຖ  ອຳວດຸ ສ  ຳລບັ 

ຂໍ້ຳ ມຳ         ມີ ຊຳຍ ຄນົ ໜ ື່ ງ ນຸື່ງ ຫົື່ມ ຜໍ້ຳ ປື່ຳນ         ຖ  ກື່ອງ ນ  ໍ້ຳ ມ ກ         ເຄ ື່ ອງ ຂຽນ ມຳ ກບັ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ດໍ້ວຍ         ແລະ 

ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ຢ ນ ຢ ື່ ຂໍ້ຳງ ແທື່ນ ທອງເຫລ ອງ          
3ສະຫງ ື່ຳ ລຳສ ີຂອງ ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ເຫຳະ ຂ ໍ້ນ ໄປ ຈຳກ ເຄຣບຸ         ຊ ື່ ງ ເປັນ ທີື່  ເຄີຍ ສະ-

ຖດິ ໄປ ຍງັ ປະຕ  ພຣະວຫິຳນ         ແລະ ພຣະອງົ ກື່ຳວ ຕ ື່  ຊຳຍ ຜ ໍ້ ທີື່  ນຸື່ງ ຫົື່ມ ຜໍ້ຳ ປື່ຳນ         ຜ ໍ້ ທີື່  ຖ  ກື່ອງ ນ  ໍ້ຳ ມ ກ ເຄ ື່ ອງ 

ຂຽນ         

4ແລະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ສ ັື່ງ ລຳວ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ໄປ ຕະຫລອດ ເມ  ອງ ຄ  ທົື່ວ ເຢຣ ຊາເລັມ          ແລະ 

ເຮັດ ເຄ ື່ ອງໝຳຍ ໄວໍ້ ທີື່  ໜໍ້ຳຜຳກ ຂອງ ປະຊຳຊນົ ທີື່  ຖອນ ຫຳຍໃຈ         ແລະ ຮໍ້ອງ ຄຳງ         ຍໍ້ອນ ຄວຳມ ໜໍ້ຳ 

ກຽດ ຊງັ ທງັ ໝດົ ທີື່  ເຮັດ ກນັ ໃນ ເມ  ອງ”          
5ພຣະອງົ ກື່ຳວ ກບັ ຄນົ ອ ື່ ນ ໆ ຊ ື່ ງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຍນິ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ຜື່ຳນ ໄປ ທົື່ວ ເມ  ອງ         ຕຳມ ຊຳຍ ຄນົ ນ ັໍ້ນ 

ໄປ         ແລະ ຂໍ້ຳ ຟນັ ເສຍ         ໃນ ຕຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ໄດໍ້ ປຳນ ີ        ແລະ ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ສງົສຳນ ເລີຍ         

6ຈ ົື່ງ ຂໍ້ຳ ໃຫໍ້ ຕຳຍ ທງັ 

ຄນົ ເຖົໍ້ຳ         ຄນົ ໜຸື່ມ ສຳວ         ທງັ ເດັກນໍ້ອຍ ໆ         ແລະ ຜ ໍ້ຍງິ         ແຕື່ ຢື່ຳ ເຂົໍ້ຳ ໃກໍ້ ຜ ໍ້ ທີື່  ມີ ເຄ ື່ ອງໝຳຍ         ແລະ ຈ ົື່ງ 

ເລີື່ ມ ຕ ົໍ້ນ ທີື່  ສະຖຳນທີື່  ບ ລິສດຸ ຂອງ ເຮົຳ”         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ເຂົຳ ຈ ື່ງ ຕ ັໍ້ງຕ ົໍ້ນ ກບັ ພວກ ຄນົ ເຖົໍ້ຳ ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ພຣະ-

ວຫິຳນ ນ ັໍ້ນ          
7ແລໍ້ວ ພຣະອງົ ກື່ຳວ ກບັ ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ເຮັດ ໃຫໍ້ ພຣະວຫິຳນ ເປັນ ມນົທິນ         ຈ ົື່ງ ຖິໍ້ມ ຜ ໍ້ ທີື່  ຖ ກ ຂໍ້ຳ 

ໃຫໍ້ ເຕັມ ເດີື່ ນ         ຈ ົື່ງ ໄປ ສຳ”         ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ຈ ື່ງ ອອກ ໄປ         ແລະ ຂໍ້ຳ ຟນັ ຜ ໍ້ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ເມ  ອງ         

8ຕ ື່  ມຳ         

ຂະນະ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ກ  ຳລງັ ຂໍ້ຳ ຟນັ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ         ເຫລ ອ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ແຕື່ ຜ ໍ້ ດຽວ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກ  ກ ົໍ້ມ ໜໍ້ຳ ລງົ ເຖງິ 

ດນິ ຮໍ້ອງ ວື່ຳ         “ອະ ນດິ ຈງັ!         ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ          ພຣະອງົ ຈະ ໄດໍ້ ທ  ຳລຳຍ ຄນົ ອິສຣາເອນ 

ທີື່  ເຫລ ອ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ ທງັ ໝດົ         ໃນ ກຳນ ທີື່  ພຣະອງົ ໄດໍ້ ລະບຳຍ ຄວຳມ ໂກດ ຮໍ້ຳຍ ຂອງ ພຣະອງົ ເໜ ອ ເຢຣ -
ຊາເລັມ ບ ”          

9ແລໍ້ວ ພຣະອງົ ກື່ຳວ ກບັ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         “ຄວຳມ ຊ ົື່ວຊໍ້ຳ ຂອງ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ອິສຣາເອນ          ແລະ ຢ ດາ          

ໃຫຍື່ ຫລຳຍ         ແຜື່ນດນິ ກ  ເຕັມ ໄປ ດໍ້ວຍ ເລ ອດ         ແລະ ຄວຳມ ອະ ຍດຸຕ ິທ  ຳ ກ  ເຕັມ ເມ  ອງ         ເພຳະ ພວກ 

ເຂົຳ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ‘ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ປະ ຖິໍ້ມ ແຜື່ນດນິ ນີໍ້ ແລໍ້ວ         ແລະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ບ ື່  ທອດ ພຣະເນດ 

ເບິື່ ງ ອີກ’         

10ສ  ຳລບັ ເຮົຳ         ໃນ ຕຳ ຂອງ ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ປຳນ ີ        ແລະ ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ສງົສຳນ         ແຕື່ ເຮົຳ ຈະ ຕອບ ແທນ 

ຕຳມ ກຳນ ປະພ ດ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ເທິງ ຫວົ ຂອງ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ”          
11ແລະ ເບິື່ ງ ແມ         ຊຳຍ ຄນົ ທີື່  ນຸື່ງ ຫົື່ມ ຜໍ້ຳ ປື່ຳນ ຖ  ກື່ອງ ນ  ໍ້ຳ ມ ກ ເຄ ື່ ອງ ຂຽນ ນ ັໍ້ນ         ໄດໍ້ ນ  ຳ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ຂຳບ 

ທ ນ ວື່ຳ         “ຂໍ້ຳພະອງົ ໄດໍ້ ເຮັດ ຕຳມ ທີື່  ພຣະອງົ ໄດໍ້ ບນັຊຳ ຂໍ້ຳພະອງົ ໄວໍ້ ແລໍ້ວ”          



ເອເຊກີເອນ 10 1400 
ບົດທີ 10 

ການໂຮຍໄຟແຫູ່ງການແກ້ແຄ້ນເໜືອເມືອງເຢຣ ຊາເລັມ 
1ແລໍ້ວ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກ  ເບິື່ ງ         ທໍ້ອງຟໍ້ຳ ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ເທິງ ຫວົ ຂອງ ເຫລົື່ ຳ ເຄຣບຸ         ມີ ສິື່ ງ ປະກດົ ຂ ໍ້ນ ເທິງ ເຄຣບຸ 

ນ ັໍ້ນ ເໝ ອນ ແກໍ້ວ ມ  ລະ ກດົ         ມີ ລກັສະນະ ຄໍ້ຳຍ ພຣະທີື່ ນ ັື່ງ         

2ແລະ ພຣະອງົ ກື່ຳວ ກບັ ຊຳຍ ທີື່  ນຸື່ງ ຫົື່ມ ຜໍ້ຳ 

ປື່ຳນ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ທື່ຳມກຳງ ວງົ ລ ໍ້ ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ພຳຍ ໃຕໍ້ ເຄຣບຸ         ຈ ົື່ງ ເອົຳ ມ  ຫອບ ເອົຳ ຖື່ຳນ ໄຟ ຈຳກ 

ທື່ຳມກຳງ ເຫລົື່ ຳ ເຄຣບຸ         ນ  ຳໄປ ໂຮຍ ເໜ ອ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ”         ແລະ ຊຳຍ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ກ  ເຂົໍ້ຳ ໄປ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຕ ື່  ຕຳ ຂອງ 

ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ          
3ຝື່ຳຍ ເຫລົື່ ຳ ເຄຣບຸ ນ ັໍ້ນ ຢ ນ ຢ ື່ ດໍ້ຳນ ຂວຳ ຂອງ ພຣະວຫິຳນ         ຂະນະ ທີື່  ຊຳຍ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ເຂົໍ້ຳ ໄປ         ແລະ 

ເມກ ກ  ປກົ ຄມຸ ຢ ື່ ເຕັມ ລຳນ ຊ ັໍ້ນ ໃນ         

4ສະຫງ ື່ຳ ລຳສີ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກ  ຂ ໍ້ນ ຈຳກ ເຄຣບຸ ໄປ ຍງັ ປະຕ  

ພຣະວຫິຳນ         ພຣະວຫິຳນ ນ ັໍ້ນ ກ  ມີ ເມກ ປກົ ຄມຸ ຢ ື່ ເຕັມ         ແລະ ເດີື່ ນ ນ ັໍ້ນ ກ  ເຕັມ ໄປ ດໍ້ວຍ ຄວຳມສກຸ ໃສ 

ແຫື່ງ ສະຫງ ື່ຳ ລຳສີ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

5ແລະ ສຽງ ປີກ ຂອງ ເຫລົື່ ຳ ເຄຣບຸ ກ  ໄດໍ້ ຍນິ ໄປ ເຖງິ ເດີື່ ນ ຊ ັໍ້ນ 

ນອກ         ເໝ ອນ ພຣະສລຸະສຽງ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຜ ໍ້ ມີ ລິດທຳນພຸຳບ ເມ  ື່ອ ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ          
6ແລະ ຕ ື່  ມຳ         ເມ  ື່ອ ພຣະອງົ ມີ ພຣະບນັຊຳ ສ ັື່ງ ຊຳຍ ທີື່  ນຸື່ງ ຫົື່ມ ຜໍ້ຳ ປື່ຳນ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ໄປ ເອົຳ ໄຟ ມຳ ຈຳກ 

ກຳງ ວງົ ລ ໍ້         ແລະ ຈຳກ ກຳງ ເຫລົື່ ຳ ເຄຣບຸ”         ຊຳຍ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ກ  ເຂົໍ້ຳ ໄປ ຢ ນ ຢ ື່ ຂໍ້ຳງ ໆ ວງົ ລ ໍ້ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         

7ເຄ-

ຣບຸ ຕນົ ໜ ື່ ງ ໄດໍ້ ຍ ື່ ນ ມ  ຂອງ ຕນົ ອອກ ມຳ ລະຫວື່ຳງ ເຫລົື່ ຳ ເຄຣບຸ ໄປ ຍງັ ໄຟ ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ລະຫວື່ຳງ ເຫລົື່ ຳ ເຄຣບຸ         

ຈບັ ໄຟ         ຂ ໍ້ນ ມຳ ເດື່         ແລະ ໃສື່ ມ  ຂອງ ຊຳຍ ທີື່  ນຸື່ງ ຫົື່ມ ຜໍ້ຳ ປື່ຳນ         ຊຳຍ ນ ັໍ້ນ ກ  ນ  ຳ ໄຟ ອອກ ໄປ          

ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຢ ູ່ (ຄືເຄຣຸບ) ເປັນຕົວແທນພຣະເຈົ້າ 
8ປຳກດົ ວື່ຳ ໃນ ເຫລົື່ ຳ ເຄຣບຸ ນ ັໍ້ນ ມີ ສິື່ ງ ຢ ື່ ກໍ້ອງປີກ ເໝ ອນ ກບັ ມ  ມະນດຸ          
9ແລະ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເບິື່ ງ         ມີ ວງົ ລ ໍ້ ຢ ື່ ສີື່  ອນັ ຂໍ້ຳງ ໆ ເຫລົື່ ຳ ເຄຣບຸ         ຢ ື່ ຂໍ້ຳງ ເຄຣບຸ ຕນົ ລະ ໜ ື່ ງ ວງົ ລ ໍ້         ລກັ-

ສະນະ ຂອງ ວງົ ລ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ເໝ ອນ ກບັ ແສງ ພອຍ ຂຽວ         

10ລກັສະນະ ວງົ ລ ໍ້ ທງັ ສີື່  ນ ັໍ້ນ ກ  ຄ  ກນັ         ເໝ ອນ ກບັ ວງົ 

ລ ໍ້ ຊໍ້ອນ ໃນ ວງົ ລ ໍ້         

11ເມ  ື່ອ ວງົ ລ ໍ້ ນີໍ້ ໄປ         ກ  ໄປ ໄດໍ້ ຂໍ້ຳງ ໜ ື່ ງ ຂໍ້ຳງ ໃດ ໃນ ຂໍ້ຳງ ທງັ ສີື່          ໂດຍ ບ ື່  ຕໍ້ອງ ຫນັ ເລີຍ 

ໃນ ເວລຳ ໄປ         ຖໍ້ຳ ອນັ ໜໍ້ຳ ມຸ ື່ງ ໜໍ້ຳ ໄປ ທຳງ ໃດ         ວງົ ລ ໍ້ ອນັ ອ ື່ ນ ກ  ຕຳມ ໄປ ໂດຍ ບ ື່  ຕໍ້ອງ ຫນັ ໃນ ຂະນະ ທີື່  ໄປ         

12ແລະ ທງັ ຕວົ         ດໍ້ຳນ ຫລງັ         ມ          ປີກ         ແລະ ວງົ ລ ໍ້ ມີ ໜື່ວຍ ຕຳ ເຕັມ ຢ ື່ ຮອບ         ທງັ ສີື່  ນ ັໍ້ນ ກ  ມີ ວງົ ລ ໍ້ ຂອງ ຕນົ         

13ວງົ ລ ໍ້ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ທີື່  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຍນິ ກບັ ຫ          ເຂົຳ ເອີໍ້ນ ວື່ຳ         “ວງົ ລ ໍ້ ກງັ ຫນັ”         

14ມໜີໍ້ຳ ສີື່  ໜໍ້ຳ ທງັ ໝດົ         

ໜໍ້ຳ ທ  ຳອິດ ເປັນ ໜໍ້ຳ ເຄຣບຸ         ໜໍ້ຳທີື່  ສອງ ເປັນ ໜໍ້ຳ ມະນດຸ         ແລະ ໜໍ້ຳທີື່  ສຳມ ເປັນ ໜໍ້ຳ ໂຕ ສິງ         ແລະ ທີື່  ສີື່  

ເປັນ ໜໍ້ຳ ນກົ ອິນ ຊ ີ         
15ແລໍ້ວ ເຫລົື່ ຳ ເຄຣບຸ ກ  ເຫຳະ ຂ ໍ້ນ         ເປັນ ສິື່ ງ ທີື່  ມີ ຊວີດິ ຢ ື່ ທີື່  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເຄີຍ ເຫັນ ຢ ື່ ແຄມ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ເກບາ         

16ເມ  ື່ອ ເຫລົື່ ຳ ເຄຣບຸ ໄປ         ວງົ ລ ໍ້ ກ  ຕຳມ ຂໍ້ຳງ ໄປ ດໍ້ວຍ         ແລະ ເມ  ື່ອ ເຫລົື່ ຳ ເຄຣບຸ ກຳງ ປີກ ອອກ ເພ ື່ ອ ຈະ ບນິ 

ຂ ໍ້ນ ຈຳກ ໂລກ         ວງົ ລ ໍ້ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ກ  ບ ື່  ຫນັ ໄປ ຈຳກ ຂໍ້ຳງ ເຫລົື່ ຳ ເຄຣບຸ ເລີຍ         

17ເມ  ື່ອ ເຫລົື່ ຳ ເຄຣບຸ ຢດຸ ຢ ື່         ວງົ 

ລ ໍ້ ກ  ຢດຸ ຢ ື່         ເມ  ື່ອ ເຫລົື່ ຳ ເຄຣບຸ ເຫຳະ ຂ ໍ້ນ         ວງົ ລ ໍ້ ກ  ເຫຳະ ຂ ໍ້ນ ໄປ ດໍ້ວຍ         ເພຳະວື່ຳ ວນິ ຍຳນ ຂອງ ສິື່ ງ ທີື່  ມີ ຊ-ີ

ວດິ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ ຢ ື່ ໃນ ວງົ ລ ໍ້          
18ແລໍ້ວ ສະຫງ ື່ຳ ລຳສີ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ໄປ ຈຳກ ປະຕ  ພຣະວຫິຳນ         ສະຖດິ ເໜ ອ ເຫລົື່ ຳ 

ເຄຣບຸ         

19ເມ  ື່ອ ເຫລົື່ ຳ ເຄຣບຸ ອອກ ໄປ ກ  ກຳງ ປີກ ອອກ ບນິ ຂ ໍ້ນ ໄປ ຈຳກ ໂລກ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຕ ື່  ຕຳ ຂອງ ຂໍ້ຳພະ-



1401 ເອເຊກີເອນ 11 
ເຈົໍ້ຳ         ວງົ ລ ໍ້ ກ  ຕຳມ ຂໍ້ຳງ ໄປ ດໍ້ວຍ         ແລະ ໄປ ຢ ນ ຢ ື່ ທີື່  ທຳງ ເຂົໍ້ຳ ປະຕ  ດໍ້ຳນ ຕຳເວັນ ອອກ ຂອງ ພຣະວຫິຳນ 

ແຫື່ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ສະຫງ ື່ຳ ລຳສີ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ ກ  ຢ ື່ ເໜ ອ ເຄຣບຸ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ          
20ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເປັນ ສິື່ ງ ທີື່  ມີ ຊວີດິ ຢ ື່         ຊ ື່ ງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຫັນ ພຳຍ ໃຕໍ້ ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ ທີື່  

ແຄມ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ເກບາ ແລະ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຮ ໍ້ ວື່ຳ         ເປັນ ເຫລົື່ ຳ ເຄຣບຸ         

21ເຄຣບຸ ທກຸ ຕນົ ມີ ສີື່  ໜໍ້ຳ         ແລະ ສີື່  ປີກ         

ກໍ້ອງປີກ ມີ ລກັສະນະ ເໝ ອນ ມ  ມະນດຸ         

22ສື່ວນ ລກັສະນະ ຂອງ ໜໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ         ເປັນ ໜໍ້ຳ ທງັ ຮ ບ ທງັ ຕວົ         ຊ ື່ ງ 

ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຫັນ ທີື່  ແຄມ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ເກບາ          ເຄຣບຸ ທກຸ ຕນົ ອອກຊ ື່  ໄປ ຂໍ້ຳງ ໜໍ້ຳ ຂອງ ຕນົ          

ບົດທີ 11 
ພຣະເຈົ້າໄດ້ພຣະພິໂລດພວກເຈົ້ານາຍທີ່ຂີ້ຕົວະ 

1ພຣະວິນຍານ ໄດໍ້ ຍກົ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຂ ໍ້ນ         ແລະ ນ  ຳ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ມຳ ຍງັ ປະຕ  ດໍ້ຳນ ຕຳເວັນ ອອກ ຂອງ 

ພຣະວຫິຳນ ແຫື່ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຊ ື່ ງ ຫນັ ໜໍ້ຳ ໄປ ທິດຕຳເວັນອອກ         ເບິື່ ງ ແມ         ຢ ື່ ທຳງ ເຂົໍ້ຳ ປະຕ  ມີ ຜ ໍ້ 

ຊຳຍ ຢ ື່ ຊຳວ ຫໍ້ຳ ຄນົ         ແລະ ໃນ ທື່ຳມກຳງ ນ ັໍ້ນ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເຫັນ ຢາອາຊານີຢາ ລ ກ ຊຳຍ ອັດຊ ເຣ          

ແລະ ເປລາຕີຢາ ລ ກ ຊຳຍ ເບນາຢາ          ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ແຫື່ງ ປະຊຳຊນົ         

2ແລະ ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ຂໍ້ຳພະ-

ເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         “ບດຸ ແຫື່ງ ມະນດຸ ເອີຍ         ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ຄ  ຜ ໍ້ ທີື່  ອອກ ອບຸຳຍ ເຮັດ ຄວຳມ ຜິດ ບຳບ         ແລະ ເປັນ ຜ ໍ້ ໃຫໍ້ 

ຄ  ຳ ປ ກສຳ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ໃນ ເມ  ອງ ນີໍ້         

3ຜ ໍ້ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ‘ເວລຳ ຍງັ ບ ື່  ມຳ ໃກໍ້ ເທ ື່ ອ         ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ປກຸເຮ ອນ ສຳ         

ເມ  ອງ ນີໍ້ ເປັນ ໝ ໍ້  ຕ ົໍ້ມ         ແລະ ເຮົຳ ເປັນ ຊີໍ້ນ’         

4ບດຸ ແຫື່ງ ມະນດຸ ເອີຍ         ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ຈ ົື່ງ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ 

ກື່ຳວ ໂທດ ພວກ ເຂົຳ         ຈ ົື່ງ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ”          
5ພຣະວິນຍານ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ລງົ ມຳ ປະທບັ ເທິງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ແລະ ພຣະອງົ ກື່ຳວ ກບັ ຂໍ້ຳ-

ພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ເຊ ໍ້ອສຳຍ ອິສຣາເອນ ເອີຍ         ເຈົໍ້ຳ ຄິດ ດ ັື່ງ-

ນ ັໍ້ນ         ແລະ ເຮົຳ ຮ ໍ້ ສິື່ ງ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃນ ໃຈ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

6ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເພີື່ ມ ທະວ ີຄນົ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ໃນ 

ເມ  ອງ ນີໍ້         ແລະ ຖິໍ້ມ ຄນົ ທີື່  ຖ ກ ຂໍ້ຳ ຕຳຍ ເຕັມ ຕຳມ ຖະໜນົ ຫນົທຳງ ໄປ ໝດົ         

7ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ອງົ ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຈ ື່ງ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ບນັດຳ ຜ ໍ້ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ຊ ື່ ງ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຖິໍ້ມ ໄວໍ້ ທື່ຳມກຳງ ເມ  ອງ ນີໍ້         

ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ເປັນ ຊີໍ້ນ         ແລະ ເມ  ອງ ນີໍ້ ກຳຍເປັນ ໝ ໍ້  ຕ ົໍ້ມ         ແຕື່ ເຮົຳ ຈະ ນ  ຳ ເຈົໍ້ຳ ອອກ ມຳ ຈຳກ ທື່ຳມ-

ກຳງ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         

8ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ເຈົໍ້ຳ ຢໍ້ຳນ ດຳບ         ແລະ ເຮົຳ ຈະ ນ  ຳ ດຳບ ມຳ 

ເໜ ອ ເຈົໍ້ຳ         

9ເຮົຳ ຈະ ນ  ຳ ເຈົໍ້ຳ ອອກ ມຳ ຈຳກ ທື່ຳມກຳງ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ມອບ ເຈົໍ້ຳ ໄວໍ້ ໃນ ມ  ຂອງ ຄນົ ຕື່ຳງ 

ດໍ້ຳວ         ແລະ ຈະ ເຮັດ ກຳນ ພິພຳກສຳ ລງົໂທດ ເຈົໍ້ຳ         

10ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຖ ກ ດຳບ ລ ົໍ້ມ ລງົ         ເຮົຳ ຈະ ລງົໂທດ ເຈົໍ້ຳ ທີື່  

ຊຳຍ ແດນ ອິສຣາເອນ          ແລະ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ໄດໍ້ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ເຮົຳ ແມ ື່ນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

11ເມ  ອງ ນີໍ້ ຈະ ບ ື່  ແມ ື່ນ ໝ ໍ້  

ຕ ົໍ້ມ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ຈະ ເປັນ ຊີໍ້ນ ໃນ ທື່ຳມກຳງ ນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ຈະ ລງົໂທດ ເຈົໍ້ຳ ໃນ ຊຳຍ ແດນ ອິສຣາເອນ         

12ແລະ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ເຮົຳ ແມ ື່ນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ເພຳະ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ດ  ຳເນນີ ຕຳມ ກດົເກນ ຂອງ ເຮົຳ         ຫລ  

ປະຕບິດັ ຕຳມ ຂ ໍ້ ຕດັສິນ ຂອງ ເຮົຳ         ແຕື່ ໄດໍ້ ປະພ ດ ຕຳມ ລກັສະນະ ທື່ຳ ທຳງ ຂອງ ປະຊຳຊຳດ ທງັຫລຳຍ 

ທີື່ ຢ ື່ ອໍ້ອມ ຮອບ ເຈົໍ້ຳ”          
13ຕ ື່  ມຳ         ເມ  ື່ອ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກ  ຳລງັ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ຢ ື່         ເປລາຕີຢາ ລ ກ ຊຳຍ ເບນາຢາ ກ  ສິໍ້ນ ຊວີດິ         

ແລໍ້ວ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກ  ກ ົໍ້ມ ໜໍ້ຳ ລງົ ເຖງິ ດນິ ຮໍ້ອງ ສຽງ ດງັ ວື່ຳ         “ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພຣະອງົ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ 
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ຄນົ ອິສຣາເອນ ທີື່  ເຫລ ອ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ ສິໍ້ນ ສດຸ ເລີຍ ບ          ພຣະເຈົ້າ ຂໍ້ຳ”          

ຄົນສັດຊື່ບາງຄົນຈະໄດ້ລອດພົ້ນ 
14ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ມຳ ເຖງິ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ອີກ ວື່ຳ         

15“ບດຸ ແຫື່ງ ມະນດຸ ເອີຍ         ພີື່ ນ ໍ້ອງ 

ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ຄ  ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ເອງ         ຄ  ຜ ໍ້ ທີື່  ມີ ສິດ ໄຖື່ ຄ ນ         ທງັ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ອິສຣາເອນ ທງັ ໝດົ         ຄ  ບກຸຄນົ 

ທີື່  ຊຳວ ເຢຣ ຊາເລັມ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ‘ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຈ ົື່ງ ເຫິນຫື່ຳງ ໄປ ຈຳກ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແຜື່ນດນິ ນີໍ້ 

ໄດໍ້ ມອບ ໄວໍ້ ແກື່ ເຮົຳ ເປັນ ກ  ຳມະສິດ’          
16ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ຈ ົື່ງ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ‘ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ແມ ື່ນ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຍໍ້ຳຍ 

ພວກ ເຂົຳ ໃຫໍ້ ຫື່ຳງ ອອກ ໄປ ຢ ື່ ທື່ຳມກຳງ ປະຊຳຊຳດ ທງັຫລຳຍ         ແມ ື່ນ ເຮົຳ ໄດໍ້ ກະຈຳຍ ພວກ ເຂົຳ ໄປ ຢ ື່ 

ທື່ຳມກຳງ ປະເທດ ທງັ ປວງ         ເຮົຳ ກ  ຈະ ເປັນ ສະຖຳນທີື່  ບ ລິສດຸ ອນັ ນໍ້ອຍ ສ  ຳລບັ ພວກ ເຂົຳ ໃນ ປະເທດ 

ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ຈະ ໄດໍ້ ໄປ ຢ ື່’          

ອິສຣາເອນຈະກັບຄືນມາ ແລະຮັບຄວາມພົ້ນ 
17ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ຈ ົື່ງ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ‘ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ເຮົຳ ຈະ ຮວບຮວມ 

ເຈົໍ້ຳ ມຳ ຈຳກ ຊນົ ຊຳດ ທງັຫລຳຍ         ແລະ ເຕົໍ້ຳໂຮມ ເຈົໍ້ຳ ຈຳກ ປະເທດ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ກະຈດັກະຈຳຍ ໄປ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ         

ແລະ ເຮົຳ ຈະ ມອບ ແຜື່ນດນິ ອິສຣາເອນ ໃຫໍ້ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ’          
18ເມ  ື່ອ ພວກ ເຂົຳ ມຳ ຢ ື່ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຮ ໍ້ ສິື່ ງ ທີື່  ໜໍ້ຳ ກຽດ ຊງັ ຂອງ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ທງັ ໝດົ         ແລະ ສີ 

ລຳ ຂອງ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ທງັ ໝດົ ອອກ ໄປ ເສຍ         

19ແລະ ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ຈດິໃຈ ດຽວ ແກື່ ພວກ ເຂົຳ         ເຮົຳ ຈະ ບນັຈຸ 

ຈດິ ວນິ ຍຳນ ໃໝື່ ໄວໍ້ ໃນ ເຈົໍ້ຳ         ເຮົຳ ຈະ ນ  ຳ ໃຈ ຫີນ ອອກ ໄປ ເສຍ ຈຳກ ເນ ໍ້ອ ໜງັ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ຈະ 

ໃຫໍ້ ໃຈ ທີື່  ເປັນ ຊີໍ້ນ ແກື່ ເຂົຳ         

20ເພ ື່ ອ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ດ  ຳເນນີ ຕຳມ ກດົເກນ ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ ຮກັສຳ ກດົ ຂອງ 

ເຮົຳ ໂດຍ ເຮັດ ຕຳມ         ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ ເປັນ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ ເຮົຳ ຈະ ເປັນ ພຣະເຈົ້າ 

ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         

21ແຕື່ ບກຸຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ທີື່  ຈດິໃຈ ຂອງ ເຂົຳ ດ  ຳເນນີ ຕຳມ ຈດິໃຈ ທີື່  ໜໍ້ຳ ກຽດ ຊງັ         ແລະ 

ສິື່ ງ ທີື່  ໜໍ້ຳ ກຽດ ຊງັ ຂອງ ເຂົຳ         ເຮົຳ ຈະ ຕອບ ແທນ ໃຫໍ້ ສມົ ກບັ ກຳນ ປະພ ດ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ເໜ ອ ຫວົ ຂອງ 

ເຂົຳ ເອງ         ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ”          
22ແລໍ້ວ ເຫລົື່ ຳ ເຄຣບຸ ກ  ກຳງ ປີກ ອອກ         ວງົ ລ ໍ້ ກ  ຢ ື່ ຂໍ້ຳງ ໆ         ແລະ ສະຫງ ື່ຳ ລຳສ ີຂອງ ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ 

ອິສຣາເອນ ກ  ຢ ື່ ເໜ ອ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         

23ສະຫງ ື່ຳ ລຳສີ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂ ໍ້ນ ໄປ ຈຳກ ກຳງ ເມ  ອງ         

ໄປ ສະຖດິ ຢ ື່ ເທິງ ພ ເຂົຳ         ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ທຳງ ດໍ້ຳນ ຕຳເວັນ ອອກ ຂອງ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ         

24ຕ ື່  ມຳ         ພຣະວິນຍານ ໄດໍ້ 

ຍກົ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຂ ໍ້ນ         ແລະ ນ  ຳ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ມຳ ດໍ້ວຍ ນມິດິ ໂດຍ ພຣະວິນຍານ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ເຖງິ ເມ  ອງ 

ບາບີໂລນ          ມຳສ ື່ ພວກ ທີື່  ຖ ກ ກວຳດ ໄປ ເປັນ ຊະເລີຍ         ແລໍ້ວ ນມິດິ ທີື່  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຫັນ ນ ັໍ້ນ ກ  ຂ ໍ້ນ ໄປ 

ຈຳກ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ          
25ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ບອກ ເຖງິ ສິື່ ງ ຕື່ຳງ ໆ ຊ ື່ ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ສະແດງ ແກື່ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ພວກ 

ທີື່  ຖ ກ ກວຳດ ໄປ ເປັນ ຊະເລີຍ ຮ ໍ້          
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ໝາຍສຳຄັນເຖິງເວລາທີ່ຢ ດາອອກຈາກເຢຣ ຊາເລັມ 
1ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ມຳ ເຖງິ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         

2“ບດຸ ແຫື່ງ ມະນດຸ ເອີຍ         ເຈົໍ້ຳ ອຳໄສ ຢ ື່ 

ທື່ຳມກຳງ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ທີື່  ມກັ ກະບດົ         ຜ ໍ້ ມີ ຕຳ ເພ ື່ ອ ເບິື່ ງ         ແຕື່ ເບິື່ ງ ບ ື່  ເຫັນ         ຜ ໍ້ ມີ ຫ  ເພ ື່ ອ ຟງັ         ແຕື່ ຟງັ ບ ື່  ໄດໍ້ ຍນິ         

ເພຳະ ພວກ ເຂົຳ ເປັນ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ທີື່  ມກັ ກະບດົ          
3ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ບດຸ ແຫື່ງ ມະນດຸ ເອີຍ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ຈດັ ຕຽມ ເຄ ື່ ອງ ຂອງ ສ  ຳລບັ ຕນົ ເພ ື່ ອ ກຳນ ຖ ກ ກວຳດ 

ໄປ ເປັນ ຊະເລີຍ         ແລະ ຈ ົື່ງ ໄປ ເປັນ ຊະເລີຍ ໃນ ເວລຳ ກຳງເວັນ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຕ ື່  ຕຳ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ 

ຕໍ້ອງ ໄປ ເປັນ ຊະເລີຍ ຈຳກ ສະຖຳນທີື່  ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໄປ ຍງັ ອີກ ບື່ອນ ໜ ື່ ງ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຕ ື່  ຕຳ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ບຳງ-

ທີ ພວກ ເຂົຳ ອຳດ ຈະ ພິຈຳລະນຳ ຕນົ         ເຖງິ ແມ ື່ນ ວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ເປັນ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ທີື່  ມກັ ກະບດົ         

4ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ 

ນ  ຳ ສິື່ ງ ຂອງ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ອອກ ມຳ ໃນ ກຳງເວັນ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຕ ື່  ຕຳ ພວກ ເຂົຳ         ຄ  ສິື່ ງ ຂອງ ເພ ື່ ອ ກຳນ ຖ ກ ກວຳດ ໄປ 

ເປັນ ຊະເລີຍ         ໃນ ຕອນ ຄ  ື່ຳ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ອອກ ໄປ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ພວກ ເຂົຳ         ອອກ ໄປ ເໝ ອນ ຜ ໍ້ ຖ ກ ກວຳດ ໄປ ເປັນ 

ຊະເລີຍ         

5ຈ ົື່ງ ເຈຳະ ກ  ຳແພງ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ພວກ ເຂົຳ         ແລໍ້ວ ອອກ ໄປ ຕຳມ ຮ  ກ  ຳແພງ ນ ັໍ້ນ         

6ຈ ົື່ງ ຍກົ ເຄ ື່ ອງ ຂອງ 

ໃສື່ ບື່ຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ພວກ ເຂົຳ         ແລໍ້ວ ແບກ ອອກ ໄປ ໃນ ເວລຳ ມ ດ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ປກົ ໜໍ້ຳ         ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ເຫັນ 

ແຜື່ນດນິ         ເພຳະ ເຮົຳ ຕ ັໍ້ງ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ເປັນ ໝຳຍ ສ  ຳຄນັ ແກື່ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ອິສຣາເອນ”          
7ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກ  ເຮັດ ຕຳມ ທີື່  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຮບັ ບນັຊຳ ມຳ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ນ  ຳ ເຄ ື່ ອງ ຂອງ ອອກ ມຳ ໃນ ເວລຳ 

ກຳງເວັນ         ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ເຄ ື່ ອງ ຂອງ ເພ ື່ ອ ກຳນ ຖ ກ ກວຳດ ໄປ ເປັນ ຊະເລີຍ         ໃນ ຕອນ ຄ  ື່ຳ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກ  

ເຈຳະ ກ  ຳແພງ ດໍ້ວຍ ມ  ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເອງ                  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ອອກ ໄປ ໃນ ເວລຳ ມ ດ         ແບກ ເຄ ື່ ອງ ຂອງ 

ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄປ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ພວກ ເຂົຳ          
8ໃນ ຕອນ ເຊົໍ້ຳ         ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ມຳ ເຖງິ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         

9“ບດຸ ແຫື່ງ ມະນດຸ ເອີຍ         

ເຊ ໍ້ອສຳຍ ອິສຣາເອນ ຄ  ເຊ ໍ້ອສຳຍ ທີື່  ມກັ ກະບດົ ນ ັໍ້ນ         ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ກບັ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ແມ ື່ນ ບ  ວື່ຳ         ‘ເຈົໍ້ຳ ເຮັດ ຫຍງັ’         

10ຈ ົື່ງ ກື່ຳວ ແກື່ ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ         ‘ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ພຣະໂອວຳດ ກື່ຽວ ກບັ 

ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ໃນ ເຢຣ ຊາເລັມ          ແລະ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ອິສຣາເອນ ທງັ ໝດົ ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ໃນ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ’         

11ຈ ົື່ງ 

ກື່ຳວ ວື່ຳ         ‘ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເປັນ ໝຳຍ ສ  ຳຄນັ ສ  ຳລບັ ທື່ຳນ         ທີື່  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ແລໍ້ວນີໍ້         ພວກ ເຂົຳ ທງັ-

ຫລຳຍ ຈະ ຖ ກ ປະຕບິດັ ຢື່ຳງ ດຽວ ກນັ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຖ ກ ກວຳດ ໄປ ເປັນ ຊະເລີຍ’          
12ແລະ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ຜ ໍ້ ຢ ື່ ທື່ຳມກຳງ ພວກ ເຂົຳ         ຈະ ຍກົ ເຄ ື່ ອງ ຂອງ ຂ ໍ້ນ ໃສື່ ບື່ຳ ໃນ ເວລຳ ມ ດ         

ແລະ ອອກ ໄປ         ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ ເຈຳະ ກ  ຳແພງ         ແລະ ນ  ຳ ອອກ ໄປ ທຳງ ນ ັໍ້ນ         ເພິື່ ນ ຈະ ປກົ ໜໍ້ຳ 

ຂອງ ຕນົ         ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ເພິື່ ນ ຈະ ບ ື່  ແນມ ເຫັນ ແຜື່ນດນິ ດໍ້ວຍ ຕຳ ຂອງ ເພິື່ ນ ເອງ         

13ແລະ ເຮົຳ ຈະ ກຳງ ແຫ 

ຂອງ ເຮົຳ ປກົ ເພິື່ ນ         ແລະ ເພິື່ ນ ຈະ ຕດິ ກບັ ເຮົຳ         ແລະ ເຮົຳ ຈະ ນ  ຳ ເພິື່ ນ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ບາບີໂລນ ແຜື່ນດນິ 

ຂອງ ຄນົ ບາບີໂລນ          ເຖງິ ປຳນ ນ ັໍ້ນ         ເພິື່ ນ ຈະ ຍງັ ແນມ ບ ື່  ເຫັນ ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ຈະ ຕໍ້ອງ ຕຳຍ ຢ ື່ 

ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         

14ບນັດຳ ຜ ໍ້ ທີື່ ຢ ື່ ຮອບ ເພິື່ ນ ນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ຈະ ກະຈຳຍ ພວກ ເຂົຳ ໄປ ຕຳມ ລມົ ທກຸ ທິດ         ລວມ ທງັ ຜ ໍ້ 

ຊື່ວຍ         ແລະ ບນັດຳ ກອງທບັ ຂອງ ເພິື່ ນ ດໍ້ວຍ         ແລະ ເຮົຳ ຈະ ຖອດ ດຳບ ອອກ ໄລື່ ຕຳມ ພວກ ເຂົຳ ໄປ          
15ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ກະຈດັກະຈຳຍ ໄປ ຢ ື່ ທື່ຳມກຳງ ປະຊຳຊຳດ         ແລະ ກະຈຳຍ ພວກ ເຂົຳ ໄປ 

ຕຳມ ປະເທດ ຕື່ຳງ ໆ         ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ຈະ ຮ ໍ້ ວື່ຳ         ເຮົຳ ແມ ື່ນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

16ແຕື່ ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ 
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ບຳງ ຄນົ ພົໍ້ນ ຈຳກ ດຳບ         ຈຳກ ກຳນ ອ ດ ຢຳກ ອຳຫຳນ         ແລະ ຈຳກ ພະຍຳດ ລະບຳດ         ເພ ື່ ອ ພວກ ເຂົຳ ຈະ 

ໄດໍ້ ເລົື່ ຳ ເລ ື່ ອງ ອນັ ໜໍ້ຳ ກຽດ ຊງັ ທງັ ໝດົ ຂອງ ເຂົຳ ທື່ຳມກຳງ ປະຊຳຊຳດ ຊ ື່ ງ ພວກ ເຂົຳ ໄປ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ         ແລະ 

ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ເຮົຳ ແມ ື່ນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ”          

ການເປັນຊະເລີຍ ແລະການຮົກຮ້າງໃກ້ເຂົ້າມາແລ້ວ 
17ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ມຳ ເຖງິ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ອີກ ວື່ຳ         

18“ບດຸ ແຫື່ງ ມະນດຸ ເອີຍ         ຈ ົື່ງ ຮບັ ປະ-

ທຳນ ອຳຫຳນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ດໍ້ວຍ ຕວົ ສ ັື່ນ         ແລະ ດ ື່ ມນ  ໍ້ຳ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ສະ ທກົ ສະທໍ້ຳນ ແລະ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ 

ລະມດັລະວງັ         

19ແລະ ກື່ຳວ ແກື່ ປະຊຳຊນົ ແຫື່ງ ແຜື່ນດນິ ວື່ຳ         ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ 

ດ ັື່ງນີໍ້ ກື່ຽວ ກບັ ຊຳວ ເຢຣ ຊາເລັມ          ແລະ ກື່ຽວ ກບັ ແຜື່ນດນິ ອິສຣາເອນ ວື່ຳ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຮບັ ປະທຳນ 

ອຳຫຳນ ຂອງ ຕນົ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ລະມດັລະວງັ         ແລະ ດ ື່ ມນ  ໍ້ຳ ດໍ້ວຍ ເອິກ ສ ັື່ນ ຂວນັ ເສຍ         ເພຳະວື່ຳ ສຳລະ-

ພດັ ທີື່  ມີ ຢ ື່ ໃນ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ຖ ກ ປຸໍ້ນ ໄປ         ເນ ື່ ອງ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຮນຸ ແຮງ ຂອງ ຄນົ ທງັ 

ປວງ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ         

20ແລະ ເມ  ອງ ທີື່  ມີ ຄນົ ອຳໄສ ຢ ື່ ຈະ ຮໍ້ຳງ ເປົື່ ຳ         ແລະ ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ ກ  ຈະ ຮໍ້ຳງ 

ເປົື່ ຳ         ແລະ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ເຮົຳ ແມ ື່ນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ”          
21ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ມຳ ເຖງິ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         

22“ບດຸ ແຫື່ງ ມະນດຸ ເອີຍ         ສພຸຳສິດ ຊ ື່ ງ 

ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ກື່ຳວ ເຖງິ ແຜື່ນດນິ ອິສຣາເອນ ວື່ຳ         ‘ວນັ ນ ັໍ້ນ ກ  ໄກ ອອກ ໄປ         ແລະ ນມິດິ ທກຸ ເລ ື່ ອງ ກ  

ດບັ ແລໍ້ວ’         ນ ັໍ້ນ         ເຈົໍ້ຳ ໝຳຍ ຄວຳມ ວື່ຳ ຢື່ຳງໃດ         

23ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ຈ ົື່ງ ບອກ ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ         ‘ອງົ ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ສພຸຳສິດ ບດົ ນີໍ້ ສິໍ້ນ ສດຸ ລງົ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ບ ື່  ໃຊໍ້ ເປັນ ສ-ຸ

ພຳສິດ ອີກ ໃນ ອິສຣາເອນ          ແຕື່ ຈ ົື່ງ ກື່ຳວ ແກື່ ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ         ວນັ ນ ັໍ້ນ ກ  ໃກໍ້ ເຂົໍ້ຳ ມຳ         ແລະ ນມິດິ ທກຸ 

ເລ ື່ ອງ ກ  ຈະ ສ  ຳເລັດ         

24ເພຳະ ຈະ ບ ື່  ມີ ນມິດິ ປອມ         ຫລ  ຄ  ຳ ທ  ຳ ນວຍ ທີື່  ເວົໍ້ຳ ເອົຳໃຈ ຄນົ ໃນ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ອິ-
ສຣາເອນ ອີກ ແລໍ້ວ         

25ແຕື່ ເຮົຳ ແມ ື່ນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ເວົໍ້ຳ ຄ  ຳ ທີື່  ເຮົຳ ຈະ ເວົໍ້ຳ         ແລະ ຈະ ຕໍ້ອງ ເປັນ 

ໄປ ຕຳມ ຄ  ຳ ນ ັໍ້ນ         ຈະ ບ ື່  ຊກັ ຊໍ້ຳ ຕ ື່  ໄປ ອີກ         ແຕື່ ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ເຊ ໍ້ອສຳຍ ທີື່  ມກັ 

ກະບດົ ເອີຍ         ໃນ ສະໄໝ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ນີໍ້ ແຫລະ         ເຮົຳ ຈະ ລ ັື່ນ ຄ  ຳ ເວົໍ້ຳ         ແລະ ຈະ ເຮັດ ຕຳມ ນ ັໍ້ນ’”          
26ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ມຳ ເຖງິ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ອີກ ວື່ຳ         

27“ເບິື່ ງ ແມ         ບດຸ ແຫື່ງ ມະນດຸ ເອີຍ         

ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ອິສຣາເອນ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ‘ນມິດິ ທີື່  ລຳວ ເຫັນ         ຍງັ ອີກ ຫລຳຍ ວນັ ຂໍ້ຳງ ໜໍ້ຳ ຈະ ບງັເກດີ ມຳ         

ແລະ ລຳວ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ເຖງິ ເວລຳ ທີື່  ຍງັ ຫື່ຳງ ໄກ ນ ັໍ້ນ’         

28ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ຈ ົື່ງ ກື່ຳວ ແກື່ ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ         

ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ບນັດຳ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ຂອງ ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ຊກັ ຊໍ້ຳ ອີກ ຕ ື່  ໄປ         ແຕື່ ຄ  ຳ 

ເວົໍ້ຳ ທີື່  ເຮົຳ ລ ັື່ນ ອອກ ມຳ ນ ັໍ້ນ ຈະ ຕໍ້ອງ ເປັນ ໄປ ແທໍ້         ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ”          

ບົດທີ 13 
ບັນດາຜ ້ປະກາດພຣະທຳບໍ່ຈິງຕ້ອງລະວັງຕົວ 

1ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ມຳ ເຖງິ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         

2“ບດຸ ແຫື່ງ ມະນດຸ ເອີຍ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ທ  ຳ ນວຍ 

ກື່ຳວ ໂທດ         ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ອິສຣາເອນ          ແລະ ກື່ຳວ ແກື່ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ທີື່  ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ 

ຕຳມໃຈ ຂອງ ຕນົ ວື່ຳ         ‘ຈ ົື່ງ ຟງັ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ’         

3ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ 

ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ວບິດັ ແກື່ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ໂງ ື່ ຈ ໍ້ຳ         ຜ ໍ້ ຕດິຕຳມ ວນິ ຍຳນ ຂອງ ຕນົ ເອງ         ແລະ ບ ື່  ເຄີຍ ໄດໍ້ ເຫັນ 
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ຫຍງັ ເລີຍ         

4ໂອ         ອິສຣາເອນ ເອີຍ         ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ໝຳ ຈິໍ້ງ ຈອກ ຢ ື່ ໃນ 

ທື່ຳມກຳງ ສິື່ ງ ທີື່  ຮກົ ຮໍ້ຳງ ເພພງັ         

5ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ຂ ໍ້ນ ໄປ ເຖງິ ປື່ອງ ທີື່  ແຕກ         ແລະ ບ ື່  ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ກ  ຳແພງ ເພ ື່ ອ 

ເຊ ໍ້ອສຳຍ ອິສຣາເອນ          ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ຕ ັໍ້ງ ຢ ື່ ໄດໍ້ ໃນ ສງົຄຳມ ໃນ ວນັ ແຫື່ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

6ພວກ ເຂົຳ ເຫັນ 

ນມິດິ ບ ື່  ຈງິ         ແລະ ທ  ຳ ນວຍ ຂີໍ້ ຕວົະ         ພວກ ເຂົຳ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ‘ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ’         ໃນ ຂະນະ ທີື່  

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ບ ື່  ໄດໍ້ ໃຊໍ້ ເຂົຳ ໄປ         ພວກ ເຂົຳ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຄນົ ອ ື່ ນ ຫວງັ ວື່ຳ ຈະ ສ  ຳເລັດ ຕຳມ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ຂອງ 

ຕນົ         

7ເຈົໍ້ຳ ເຄີຍ ເຫັນ ນມິດິ ບ ື່  ຈງິ         ແລະ ເຄີຍ ທ  ຳ ນວຍ ຂີໍ້ ຕວົະ ບ ື່  ແມ ື່ນ ບ          ເພຳະ ເຈົໍ້ຳ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ‘ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ’         ທງັ ທີື່  ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ຫຍງັ ເລີຍ”          

8ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         “ເພຳະ ເຈົໍ້ຳ ກື່ຳວ ບ ື່  ຈງິ         ແລະ ໄດໍ້ 

ເຫັນ ນມິດິ ຂີໍ້ ຕວົະ         ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ເບິື່ ງ ແມ         ເຮົຳ ເປັນ ສດັຕ  ກບັ ເຈົໍ້ຳ         

9ມ  

ຂອງ ເຮົຳ ຈະ ຕ ື່ ສ ໍ້ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ຜ ໍ້ ເຫັນ ນມິດິ ບ ື່  ຈງິ ແລະ ຜ ໍ້ ໃຫໍ້ ຄ  ຳ ທ  ຳ ນວຍ ຂີໍ້ ຕວົະ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ບ ື່  

ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ຢ ື່ ໃນ ສະພຳ ແຫື່ງ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ເຮົຳ         ຫລ  ຂ ໍ້ນ ທະບຽນ ຢ ື່ ໃນ ທະບຽນ ຂອງ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ອິສຣາ-
ເອນ          ແລະ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ໃນ ແຜື່ນດນິ ອິສຣາເອນ          ແລະ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ເຮົຳ ແມ ື່ນ ອງົ ພຣະ-
ຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          

10ເພຳະວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ນ  ຳພຳ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ເຮົຳ ໃຫໍ້ ຫລງົ ໄປ         ໂດຍ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ‘ສນັຕ ິສກຸ’         ເມ  ື່ອ 

ບ ື່  ມີ ສນັຕ ິສກຸ ເລີຍ         ແລະ ເພຳະວື່ຳ ເມ  ື່ອ ມີ ຄນົ ສໍ້ຳງ ກ  ຳແພງ         ເບິື່ ງ ແມ         ຄນົ ອ ື່ ນ ກ  ໂບກ ດໍ້ວຍ ປ ນ ຂຳວ         

11ຈ ົື່ງ ກື່ຳວ ແກື່ ຜ ໍ້ ທີື່  ສຳບ ປ ນ ຂຳວ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ         ກ  ຳແພງ ນ ັໍ້ນ ຈະ ພງັ         ຈະ ມີ ຝນົຕກົ ນ  ໍ້ຳ ຖໍ້ວມ         ແລະ ໝຳກເຫັບ 

ໃຫຍື່ ຈະ ຕກົລງົ ມຳ         ແລະ ລມົພຳຍ ຸຈະ ຈກີ ມນັ         

12ເບິື່ ງ ແມ         ເມ  ື່ອ ກ  ຳແພງ ເພພງັ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ບ ື່  ເວົໍ້ຳ 

ກບັ ທື່ຳນ ບ  ວື່ຳ         ‘ປ ນ ຂຳວ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ສຳບ ນ ັໍ້ນ ຢ ື່ ທີື່  ໃດ’          
13ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ລມົພຳຍ ຸຈກີ ມນັ 

ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ໂກດ ຮໍ້ຳຍ ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຮໍ້ຳຍ ຂອງ ເຮົຳ ຈະ ມີ ຝນົຕກົ ນ  ໍ້ຳ ຖໍ້ວມ         ດໍ້ວຍ 

ຄວຳມ ຄຽດ ຮໍ້ຳຍ ຂອງ ເຮົຳ ຈະ ມີ ໝຳກເຫັບ ໃຫຍື່ ທ  ຳລຳຍ ເສຍ         

14ເຮົຳ ຈະ ພງັ ກ  ຳແພງ ຊ ື່ ງ ເຈົໍ້ຳ ໂບກ 

ດໍ້ວຍ ປ ນ ຂຳວ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ໃຫໍ້ ເພພງັ ເຖງິ ດນິ         ຮຳກ ກ  ຳແພງ ນ ັໍ້ນ ຈ ື່ງ ຈະ ປຳກດົ         ເມ  ື່ອ ກ  ຳແພງ ພງັ         ເຈົໍ້ຳ 

ທງັຫລຳຍ ຈະ ພິນຳດ ຢ ື່ ໃນ ກຳງ ກ  ຳແພງ         ແລະ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ເຮົຳ ແມ ື່ນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

15ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ 

ຄວຳມ ພິໂລດ ຂອງ ເຮົຳ ສ  ຳເລັດ ເທິງ ກ  ຳແພງ ແລະ ເທິງ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ທີື່  ສຳບ ກ  ຳແພງ ດໍ້ວຍ ປ ນ ຂຳວ         

ແລະ ເຮົຳ ຈະ ເວົໍ້ຳ ກບັ ເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         ‘ກ  ຳແພງ ບ ື່  ມີ ອີກ ແລໍ້ວ         ຜ ໍ້ ໂບກ ປ ນ ຂຳວ ກ  ບ ື່  ມ’ີ         

16ຄ  ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ 

ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ ຊ ື່ ງ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ກື່ຽວ ກບັ ກງຸ ເຢຣ ຊາເລັມ          ແລະ ໄດໍ້ ເຫັນ ນມິດິ ແຫື່ງ ສນັຕ ິສກຸ 

ຂອງ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ         ທງັ ທີື່  ບ ື່  ມີ ສນັຕ ິສກຸ         ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ          
17ບດຸ ແຫື່ງ ມະນດຸ ເອີຍ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ມຸ ື່ງ ໜໍ້ຳ ຕ ື່ ສ ໍ້ ບນັດຳ ລ ກ ສຳວ ແຫື່ງ ຊນົ ຊຳດ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຜ ໍ້ ປະກຳດ 

ພຣະທ  ຳ ຕຳມໃຈ ຂອງ ຕນົ ເອງ         ຈ ົື່ງ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ກື່ຳວ ໂທດ ພວກ ເຂົຳ         

18ແລະ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ອງົ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ວບິດັ ແກື່ ຜ ໍ້ຍງິ ທີື່  ຫຍບິ ຜໍ້ຳ ຍນັ ໃສື່ ແຂນ ເສ ໍ້ອ ທງັຫລຳຍ         

ແລະ ເຮັດ ຜໍ້ຳ ປກົ ຫວົ ໃຫໍ້ ຄນົ ທກຸ ຂະໜຳດ         ເພ ື່ ອ ລື່ຳ ວນິ ຍຳນ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ລື່ຳ ວນິ ຍຳນ ຊ ື່ ງ ເປັນ ຂອງ ປະ-

ຊຳຊນົ ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ ຈະ ຮກັສຳ ວນິ ຍຳນ ອ ື່ ນ ໆ         ໃຫໍ້ ຄງົ ຊວີດິ ຢ ື່         ເພ ື່ ອ ຜນົ ກ  ຳໄລ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ບ          

19ເຈົໍ້ຳ 

ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ສະທໍ້ຳນ ໃນ ທື່ຳມກຳງ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ເຮົຳ         ດໍ້ວຍ ເຫັນແກື່ ເຂົໍ້ຳເປ ອກ ເປັນ ກ  ຳ ໆ         
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ແລະ ຊີໍ້ນ         ເຂົໍ້ຳຈີື່  ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ         ຄນົ ທີື່  ບ ື່  ຄວນ ຈະ ຕຳຍ         ເຈົໍ້ຳ ກ  ເຮັດ ໃຫໍ້ ຕຳຍ ເສຍ         ຄນົ ທີື່  ບ ື່  ຄວນ ໄວໍ້ ຊວີດິ         

ເຈົໍ້ຳ ກ  ໄວໍ້ ຊວີດິ         ໂດຍ ໄດໍ້ ຂີໍ້ ຕວົະ ຕ ື່  ປະຊຳຊນົ ທີື່  ຟງັ ຄ  ຳ ຂີໍ້ ຕວົະ          
20ດໍ້ວຍ ເຫດ ນີໍ້         ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ເບິື່ ງ ແມ         ເຮົຳ ຕ ື່ ສ ໍ້ ຜໍ້ຳ ຍນັ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

ຊ ື່ ງ ເຈົໍ້ຳ ໃຊໍ້ ລື່ຳ ວນິ ຍຳນ ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ບນິ ໄປ         ເຮົຳ ຈະ ຈກີ ຜໍ້ຳ ຍນັ ນ ັໍ້ນ ເສຍ ຈຳກ ແຂນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ 

ທງັຫລຳຍ         ແລະ ເຮົຳ ຈະ ປື່ອຍ ວນິ ຍຳນ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ໄປ         ຄ  ວນິ ຍຳນ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ລື່ຳ ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ບນິ ໄປ         

21ຜໍ້ຳ ປກົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ເຮົຳ ກ  ຈະ ຈກີ ເສຍ         ແລະ ຊື່ວຍ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ເຮົຳ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຈຳກ ມ  ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ 

ພວກ ເຂົຳ ຈະ ບ ື່  ເປັນ ເຫຍ ື່ ອ ໃນ ມ  ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຕ ື່  ໄປ         ແລະ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ເຮົຳ ແມ ື່ນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

22ເພຳະ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຄນົ ຊອບ ທ  ຳ ທ ໍ້ ໃຈ ດໍ້ວຍ ກຳນ ຂີໍ້ ຕວົະ         ທງັ ທີື່  ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ເສົໍ້ຳ 

ໃຈ ເລີຍ         ແລະ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ມ  ຂອງ ຄນົ ຊ ົື່ວ ແຂງແຮງ ຂ ໍ້ນ         ເພ ື່ ອ ບ ື່  ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ຫນັ ຫລງັ ກບັ ຈຳກ 

ທຳງ ຊ ົື່ວ ຂອງ ຕນົ         ໂດຍ ສນັຍຳ ວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ໄດໍ້ ຊວີດິ ລອດ ພົໍ້ນ         

23ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ 

ເຫັນ ນມິດິ ບ ື່  ຈງິ         ຫລ  ເຮັດ ກຳນ ທ  ຳ ນວຍ ອີກ         ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ເຮົຳ ຈະ ຊື່ວຍ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ເຮົຳ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຈຳກ ມ  

ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ແລໍ້ວ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ເຮົຳ ແມ ື່ນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ”          

ບົດທີ 14 
ພຣະເຈົ້າໄດ້ຕັກເຕືອນພວກຜ ້ໃຫຍູ່ຂອງອິສຣາເອນ 

1ພວກ ຜ ໍ້ ໃຫຍື່ ຂອງ ອິສຣາເອນ ບຳງ ຄນົ ມຳ ຫຳ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ແລະ ມຳ ນ ັື່ງ ຢ ື່ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         

2ແລະ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ມຳ ເຖງິ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         

3“ບດຸ ແຫື່ງ ມະນດຸ ເອີຍ         ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ໄດໍ້ 

ຍ ດ ເອົຳ ຮ ບ ເຄົຳລບົ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ໄວໍ້ ໃນ ໃຈ         ແລະ ວຳງ ສິື່ ງ ທີື່  ສະດດຸ ໃຫໍ້ ເຮັດ ຄວຳມ ຊ ົື່ວຊໍ້ຳ ໄວໍ້ ຕ ື່ໜໍ້ຳ 

ພວກ ເຂົຳ         ຄວນ ທີື່  ເຮົຳ ຈະ ຍອມ ຕວົ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ຖຳມ ເຮົຳ ບ          

4ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ຈ ົື່ງ ເວົໍ້ຳ ກບັ ພວກ ເຂົຳ         

ແລະ ກື່ຳວ ແກື່ ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ         ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ຄນົ ໃດ ໃນ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ອິ-
ສຣາເອນ ເອົຳ ຮ ບ ເຄົຳລບົ ຂອງ ຕນົ ໄວໍ້ ໃນ ໃຈ         ແລະ ວຳງ ສິື່ ງ ທີື່  ສະດດຸ ໃຫໍ້ ເຮັດ ຄວຳມ ຊ ົື່ວຊໍ້ຳ ໄວໍ້ ຕ ື່ໜໍ້ຳ 

ຕນົ         ແລະ ຍງັ ມຳ ຫຳ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ         ເຮົຳ ແມ ື່ນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ຕອບ ລຳວ ເອງ ດໍ້ວຍ ເລ ື່ ອງ 

ຮ ບ ເຄົຳລບົ ຫລວງຫລຳຍ ຂອງ ລຳວ ນ ັໍ້ນ         

5ເພ ື່ ອ ເຮົຳ ຈະ ໄດໍ້ ຍ ດ ຈດິໃຈ ຂອງ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ອິສຣາເອນ          ຜ ໍ້ 

ຫື່ຳງ ໄກ ຈຳກ ເຮົຳ ທກຸ ຄນົ ດໍ້ວຍ ເລ ື່ ອງ ຮ ບ ເຄົຳລບົ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ          
6ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ຈ ົື່ງ ກື່ຳວ ແກື່ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ອິສຣາເອນ ວື່ຳ         ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ 

ວື່ຳ         ຈ ົື່ງ ກບັ ໃຈ         ແລະ ຫນັ ຫລງັ ກບັ ຈຳກ ຮ ບ ເຄົຳລບົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ເສຍ         ແລະ ຈ ົື່ງ ຫນັ ໜໍ້ຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຈຳກ 

ບນັດຳ ສິື່ ງ ໜໍ້ຳ ກຽດ ຊງັ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

7ເພຳະວື່ຳ ຄນົ ໃດ ໃນ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ອິສຣາເອນ          ຫລ  ແຂກເມ  ອງ ຄນົ 

ໃດ ທີື່  ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ອິສຣາເອນ          ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ແຍກ ຕວົ ຈຳກ ເຮົຳ         ຍ ດ ເອົຳ ຮ ບ ເຄົຳລບົ ຂອງ ຕນົ ໄວໍ້ ໃນ ໃຈ         

ແລະ ວຳງ ສິື່ ງ ທີື່  ສະດດຸ ໃຫໍ້ ເຮັດ ຄວຳມ ຊ ົື່ວຊໍ້ຳ ໄວໍ້ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຂອງ ຕນົ         ແລໍ້ວ ຍງັ ຈະ ມຳ ຫຳ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະ-

ທ  ຳ         ເພ ື່ ອ ຂ  ຖຳມ ລຳວ ກື່ຽວ ກບັ ເຮົຳ         ເຮົຳ ແມ ື່ນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ຕອບ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ເອງ         

8ແລະ ເຮົຳ ຈະ 

ມຸ ື່ງ ໜໍ້ຳ ຂອງ ເຮົຳ ຕ ື່ ສ ໍ້ ຄນົ ນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ລຳວ ເປັນ ໝຳຍ ສ  ຳຄນັ         ແລະ ເປັນ ສພຸຳສິດ         ແລະ ຈະ 

ຕດັ ລຳວ ອອກ ເສຍ ຈຳກ ທື່ຳມກຳງ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ເຮົຳ ແມ ື່ນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          
9ແລະ ຖໍ້ຳ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ຖ ກ ຫລອກ ລວງ ໃຫໍ້ ກື່ຳວ ຄ  ຳ ໜ ື່ ງ ຄ  ຳ ໃດ         ເຮົຳ ແມ ື່ນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 
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ໄດໍ້ ລວງ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ຄນົ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ເຮົຳ ຈະ ຢຽດ ມ  ຂອງ ເຮົຳ ອອກ ຕ ື່ ສ ໍ້ ລຳວ         ແລະ ຈະ ທ  ຳລຳຍ 

ລຳວ ເສຍ ຈຳກ ທື່ຳມກຳງ ອິສຣາເອນ          ປະຊຳຊນົ ຂອງ ເຮົຳ         

10ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ທນົ ຮບັ ໂທດ ເພຳະ 

ຄວຳມ ຊ ົື່ວຊໍ້ຳ ຂອງ ຕນົ         ໂທດ ຂອງ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ         ແລະ ໂທດ ຂອງ ຜ ໍ້ ຂ  ຖຳມ ຈະ ຄ  ກນັ         

11ເພ ື່ ອ 

ວື່ຳ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ອິສຣາເອນ ຈະ ບ ື່  ຫລງົ ເຮັດ ບຳບ ໄປ ຈຳກ ເຮົຳ ອີກ         ຫລ  ບ ື່  ເຮັດ ຕວົ ໃຫໍ້ ເປັນ ມນົທິນ ດໍ້ວຍ 

ກຳນ ລະເມດີ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ຕນົ         ແຕື່ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ເປັນ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ ເຮົຳ ຈະ ເປັນ 

ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້”          

ເມືອງເຢຣ ຊາເລັມຈະບໍ່ລອດພົ້ນ 
12ແລະ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ມຳ ເຖງິ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ອີກ ວື່ຳ         

13“ບດຸ ແຫື່ງ ມະນດຸ ເອີຍ         ເມ  ື່ອ 

ແຜື່ນດນິ ເຮັດ ບຳບ ຕ ື່  ເຮົຳ ໂດຍ ປະພ ດ ລະເມດີ ຢື່ຳງ ໜໍ້ຳ ໜກັ ໃຈ         ເຮົຳ ກ  ຈະ ຢຽດ ມ  ຂອງ ເຮົຳ ອອກ ຕ ື່ ສ ໍ້ 

ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ         ຈະ ທ  ຳລຳຍ ອຳຫຳນ ທີື່  ເປັນ ຫລກັ         ແລະ ຈະ ສ ົື່ງ ກຳນ ອ ດ ຢຳກ ອຳຫຳນ ມຳ ທີື່  ແຜື່ນດນິ 

ນ ັໍ້ນ         ຈະ ຕດັ ມະນດຸ         ແລະ ສດັ ອອກ ໄປ ຈຳກ ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ         

14ເຖງິ ແມ ື່ນ ວື່ຳ ມະນດຸ ທງັ ສຳມ ນີໍ້         ຄ          ໂນ-
ອາ          ດານີເອນ          ແລະ ໂຢບ          ຢ ື່ ໃນ ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ກ  ຈະ ເອົຳ ແຕື່ ຊວີດິ ຂອງ ຕນົ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ອອກ 

ມຳ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຊອບ ທ  ຳ ຂອງ ເຂົຳ         ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້          
15ຖໍ້ຳ ເຮົຳ ເຮັດ ໃຫໍ້ ສດັ ຮໍ້ຳຍ ຜື່ຳນ ເຂົໍ້ຳ ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ສດັ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຄນົ ໝດົ ໄປ         ໃຫໍ້ 

ເປັນ ບື່ອນ ຮໍ້ຳງ ເປົື່ ຳ         ຈນົ ມະນດຸ ຜື່ຳນ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ບ ື່  ໄດໍ້ ເພຳະ ສດັ ຮໍ້ຳຍ ນ ັໍ້ນ         

16ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະ-
ເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ເຮົຳ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່ ສນັໃດ         ເຖງິ ວື່ຳ ບລຸດຸ ທງັ ສຳມ ຢ ື່ ໃນ ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຊື່ວຍ ລ ກ 

ຊຳຍ ຍງິ ໃຫໍ້ ລອດ ພົໍ້ນ ບ ື່  ໄດໍ້         ສະເພຳະ ຕວົ ເຂົຳ ເອງ ຈະ ລອດ ພົໍ້ນ ໄປ ໄດໍ້         ແຕື່ ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ ຈະ ຮໍ້ຳງ ເປົື່ ຳ 

ເສຍ          
17ຫລ  ຖໍ້ຳ ເຮົຳ ນ  ຳ ດຳບ ມຳ ຍງັ ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ‘ດຳບ ເອີຍ         ຈ ົື່ງ ຜື່ຳນ ຂໍ້ຳມ ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ’         

ເຮົຳ ຈະ ຕດັ ມະນດຸ ແລະ ສດັ ອອກ ຈຳກ ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ         

18ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ເຖງິ 

ແມ ື່ນ ບລຸດຸ ທງັ ສຳມ ຈະ ຢ ື່ ໃນ ນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່ ສນັໃດ         ພວກ ເຂົຳ ກ  ຈະ ຊື່ວຍ ລ ກ ຊຳຍ ຍງິ ໃຫໍ້ ລອດ 

ພົໍ້ນ ບ ື່  ໄດໍ້         ສະເພຳະ ຕວົ ພວກ ເຂົຳ ເອງ ຈະ ລອດ ພົໍ້ນ ໄປ ໄດໍ້          
19ຫລ  ຖໍ້ຳ ເຮົຳ ສ ົື່ງ ພະຍຳດ ລະບຳດ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃນ ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ລະບຳຍ ຄວຳມ ຄຽດ ຮໍ້ຳຍ ຂອງ 

ເຮົຳ ອອກ ເໜ ອ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ດໍ້ວຍ ເລ ອດ         ເພ ື່ ອ ຕດັ ມະນດຸ         ແລະ ສດັ ອອກ ຈຳກ ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ         

20ເຖງິ 

ແມ ື່ນ ວື່ຳ         ໂນອາ          ດານີເອນ          ແລະ ໂຢບ ຢ ື່ ໃນ ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ         ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ         

ເຮົຳ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່ ສນັໃດ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຊື່ວຍ ລ ກ ຊຳຍ ຍງິ ໃຫໍ້ ລອດ ພົໍ້ນ ບ ື່  ໄດໍ້         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຊື່ວຍ ສະເພຳະ 

ຊວີດິ ຂອງ ຕນົ ໃຫໍ້ ລອດ ພົໍ້ນ ໄດໍ້ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຊອບ ທ  ຳ ຂອງ ເຂົຳ          
21ເພຳະ ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ຈະ ຮໍ້ຳຍ ແຮງ ຫລຳຍ ກວື່ຳ ນ ັໍ້ນ ຈກັ ເທົື່ ຳໃດ         

ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ສ ົື່ງ ໄພ ແຫື່ງ ກຳນ ພິພຳກສຳ ທງັ ສີື່  ປະກຳນ ຂອງ ເຮົຳ ມຳ ເໜ ອ ເຢຣ ຊາເລັມ          ຄ  ດຳບ         ກຳນ 

ອ ດ ຢຳກ ອຳຫຳນ         ສດັ ຮໍ້ຳຍ         ແລະ ພະຍຳດ ລະບຳດ         ເພ ື່ ອ ຕດັ ມະນດຸ         ແລະ ສດັ ອອກ ຈຳກ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ         

22ເບິື່ ງ ແມ         ເຖງິ ຈະ ມີ ຄນົ ລອດ ຕຳຍ ເຫລ ອ ຢ ື່ ໃນ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ         ນ  ຳ ເອົຳ ລ ກ ຊຳຍ         ແລະ ລ ກ ສຳວ ທງັ-

ຫລຳຍ ຂອງ ຕນົ ອອກ ມຳ         ເມ  ື່ອ ພວກ ເຂົຳ ອອກ ມຳ ຫຳ ເຈົໍ້ຳ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ໄດໍ້ ເຫັນ ທຳງ         ແລະ ກຳນ ກະທ  ຳ 

ຂອງ ເຂົຳ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ເບົຳ ໃຈ ໃນ ເລ ື່ ອງ ກຳນ ຮໍ້ຳຍ         ຊ ື່ ງ ເຮົຳ ໄດໍ້ ນ  ຳ ມຳ ເໜ ອ ເຢຣ ຊາເລັມ          ຄ  ບນັດຳ ສິື່ ງ ທີື່  
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ເຮົຳ ໄດໍ້ ນ  ຳ ມຳ ເໜ ອ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ         

23ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ເບົຳ ໃຈ         ເມ  ື່ອ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຫັນ ທຳງ         ແລະ 

ກຳນ ກະທ  ຳ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ເຂົຳ ແລໍ້ວ         ແລະ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຮ ໍ້ ວື່ຳ         ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຮັດ ສິື່ ງ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ໄວໍ້ ແລໍ້ວ 

ໃນ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ດໍ້ວຍ ປຳດ ສະ ຈຳກ ເຫດຜນົ         ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ”          

ບົດທີ 15 
ເຢຣ ຊາເລັມຖືກທຳລາຍເໝືອນຢູ່າງເຄືອຕົ້ນອະງ ູ່ນທີ່ຖືກໄຟເຜົາເສຍ 

1ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ມຳ ເຖງິ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         

2“ບດຸ ແຫື່ງ ມະນດຸ ເອີຍ         ເຄ ອ ຕ ົໍ້ນ ອະງ ຸື່ນ 

ວເິສດ ກວື່ຳ ໄມ ໍ້ ຢື່ຳງ ອ ື່ ນ         ແລະ ວເິສດ ກວື່ຳ ງ ື່ຳໄມ ໍ້ ອ ື່ ນ ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ໃນ ປື່ຳ         

3ພວກ ເຂົຳ ເອົຳ ເຄ ອ ຕ ົໍ້ນ ອະງ ຸື່ນ ໄປ 

ເຮັດ ຫຍງັ ແດື່         ຫລ  ຄນົ ເອົຳ ໄປ ເຮັດ ຂ  ສ  ຳລບັ ແຂວນ ພຳຊະນະ ອນັ ໃດ ແດື່ ບ          

4ເບິື່ ງ ແມ         ພວກ ເຂົຳ ໃຊໍ້ 

ເປັນ ຟ ນ ໃສື່ ໄຟ         ເມ  ື່ອ ໄຟ ໄໝໍ້ ປຳຍ ທງັ ສອງ ແລໍ້ວ         ກຳງ ກ  ເປັນ ຖື່ຳນ         ຈະ ໃຊໍ້ ປະໂຫຍດ ຫຍງັ ໄດໍ້ ບ          

5ເບິື່ ງ ແມ         ເມ  ື່ອ ມນັ ຍງັ ດ ີຢ ື່ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້ ໃຊໍ້ ປະໂຫຍດ ຫຍງັ         ເມ  ື່ອ ຖ ກ ໄຟ ໄໝໍ້ ເປັນ ຖື່ຳນ ແລໍ້ວ ຍິື່ ງ ມີ ປະ-

ໂຫຍດ ໜໍ້ອຍ ລງົ         ຈະ ໃຊໍ້ ເຮັດ ຫຍງັ ໄດໍ້          
6ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຈ ື່ງ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ເຄ ອ ຕ ົໍ້ນ ອະງ ຸື່ນ ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ທື່ຳມກຳງ 

ປື່ຳໄມ ໍ້         ເຮົຳ ຖິໍ້ມ ໃຫໍ້ ມນັ ເປັນ ຟ ນ ໃສື່ ໄຟ ສນັໃດ         ເຮົຳ ຈະ ຖິໍ້ມ ຊຳວ ເຢຣ ຊາເລັມ ສນັນ ັໍ້ນ         

7ເຮົຳ ຈະ ມຸ ື່ງ 

ໜໍ້ຳ ຂອງ ເຮົຳ ຕ ື່ ສ ໍ້ ພວກ ເຂົຳ         ເຖງິ ແມ ື່ນ ວື່ຳ ເຂົຳ ຈະ ໜີ ອອກ ຈຳກ ໄຟ ອນັ ໜ ື່ ງ         ໄຟ ອີກ ອນັ ໜ ື່ ງ ກ  ຍງັ ຈະ 

ເຜົຳ ຜຳນ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ມຸ ື່ງ ໜໍ້ຳ ຂອງ ເຮົຳ ຕ ື່ ສ ໍ້ ພວກ ເຂົຳ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຮ ໍ້ ວື່ຳ         ເຮົຳ ແມ ື່ນ ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ         

8ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ ຮໍ້ຳງ ເປົື່ ຳ         ເພຳະ 

ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ບຳບ”          

ບົດທີ 16 
ເຢຣ ຊາເລັມເປັນເໝືອນດັ່ງຍິງທີ່ບໍ່ສັດຊື່ 

1ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ມຳ ເຖງິ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ອີກ ວື່ຳ         

2“ບດຸ ແຫື່ງ ມະນດຸ ເອີຍ         ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້ ເຢຣ -
ຊາເລັມ ຮ ໍ້ ເຖງິ ຄວຳມ ໜໍ້ຳ ກຽດ ຊງັ ຂອງ ຕນົ         

3ແລະ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ 

ຢື່ຳງ ນີໍ້ ແກື່ ເຢຣ ຊາເລັມ ວື່ຳ         ຕ ົໍ້ນ ເດມີ         ແລະ ກ  ຳເນດີ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ຄນົ ການາອານ          ພ ື່  

ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ຄນົ ອະໂມຣີດ          ແລະ ແມ ື່ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ຄນົ ຮິດຕີ         

4ເວົໍ້ຳ ເຖງິ ກ  ຳເນດີ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ໃນ ມ ໍ້ ທີື່  

ເຈົໍ້ຳ ເກດີ ມຳ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ຕດັ ສຳຍ ແຫື່         ແລະ ບ ື່  ໄດໍ້ ໃຊໍ້ ນ  ໍ້ຳ ລໍ້ຳງ ຊ  ຳລະ ເຈົໍ້ຳ         ບ ື່  ໄດໍ້ ເອົຳ ເກ ອ ຖ          ບ ື່  

ໄດໍ້ ເອົຳ ຜໍ້ຳ ພນັ ເຈົໍ້ຳ ໄວໍ້         

5ບ ື່  ມີ ຕຳ ຈກັ ໜື່ວຍ ໜ ື່ ງ ສງົສຳນ ເຈົໍ້ຳ         ທີື່  ຈະ ເມດ ຕຳ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ເຮັດ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ 

ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ         ເຈົໍ້ຳ ຖ ກ ປະ ຖິໍ້ມ ໃນ ພ ໍ້ນ ທົື່ງ         ເພຳະ ໃນ ມ ໍ້ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ເກດີ ນ ັໍ້ນ ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ທີື່  ໜໍ້ຳ ກຽດ ຊງັ          
6ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ໄດໍ້ ກຳຍໄປ ໃກໍ້ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ໄດໍ້ ເຫັນ ເຈົໍ້ຳ ນອນ ດີໍ້ນ ຢ ື່ ໃນ ກອງ ເລ ອດ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ເຮົຳ ກ  ເວົໍ້ຳ 

ກບັ ເຈົໍ້ຳ ໃນ ກອງ ເລ ອດ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         ‘ຈ ົື່ງ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່’         ເອ ີ        ເຮົຳ ກ  ເວົໍ້ຳ ກບັ ເຈົໍ້ຳ ໃນ ກອງ ເລ ອດ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ 

ວື່ຳ         ‘ຈ ົື່ງ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່’         

7ເຮົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ທະວຄີ ນ ເໝ ອນ ຢື່ຳງ ພ ດ ໃນ ທົື່ງ ນຳ         ເຈົໍ້ຳ ກ  ເຕບີ ໃຫຍື່         ແລະ 

ສ ງ ຂ ໍ້ນ ຈນົ ເປັນ ສຳວ ເຕັມຕວົ         ໜໍ້ຳ ເອິກ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ກ  ມີ ຮ ບຊງົ ງຳມ ດ ີ         ແລະ ຜມົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ກ  ປົື່ງ ງຳມ         

ແຕື່ ເຈົໍ້ຳ ເຄີຍ ເປ ອຍ ກຳຍ         ແລະ ບ ື່  ມີ ຜໍ້ຳຫ ົື່ມ          
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8ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ຜື່ຳນ ເຈົໍ້ຳ ໄປ ອີກ ເທ ື່ ອ ໜ ື່ ງ         ແລະ ເບິື່ ງ ເຈົໍ້ຳ         ເບິື່ ງ ແມ         ເຈົໍ້ຳ ມີ ອຳຍ ຸເຕັມ ສຳວ         ຮ ໍ້ຈກັ ຮກັ 

ແລໍ້ວ         ເຮົຳ ກ  ຂະຫຍຳຍ ເສ ໍ້ອ ຄມຸ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ປກົ ຄມຸ ຄວຳມ ເປ ອຍ ກຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໄວໍ້         ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ປະຕຍິຳນ         ແລະ ເຮັດ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ ກບັ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ເຈົໍ້ຳ ກ  ເປັນ ຂອງ 

ເຮົຳ          
9ເຮົຳ ເອົຳ ເຈົໍ້ຳ ອຳບນ  ໍ້ຳ         ລໍ້ຳງ ເລ ອດ ອອກ ຈຳກ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ເຈມີ ເຈົໍ້ຳ ດໍ້ວຍ ນ  ໍ້ຳມນັ         

10ເຮົຳ ແຕື່ງ ຕວົ 

ເຈົໍ້ຳ ດໍ້ວຍ ເສ ໍ້ອ ຖກັ ແສື່ວ         ແລະ ເອົຳ ເກບີ ໜງັ ສບຸ ໃສື່ ຕນີ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ         ເຮົຳ ພນັ ເຈົໍ້ຳ ໄວໍ້ ດໍ້ວຍ ຜໍ້ຳ ປື່ຳນ ເນ ໍ້ອ 

ລະອຽດ         ແລະ ຄມຸ ເຈົໍ້ຳ ໄວໍ້ ດໍ້ວຍ ຜໍ້ຳ         

11ເຮົຳ ແຕື່ງ ຕວົ ເຈົໍ້ຳ ດໍ້ວຍ ເຄ ື່ ອງ ເອໍ້         ສບຸ ປອກ ແຂນ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ         

ແລະ ໃສື່ ສຳຍ ຄ  ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ         

12ເຮົຳ ເອົຳ ເພັດ ພອຍ ໃສື່ ໜໍ້ຳຜຳກ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ໃສື່ ຕຸໍ້ມຫ  ທີື່  ຫ  ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ 

ສບຸ ມງົກດຸ ງຳມ ໄວໍ້ ເທິງ ຫວົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

13ເຮົຳ ປະດບັ ເຈົໍ້ຳ ດໍ້ວຍ ຄ  ຳ         ແລະ ເງນິ         ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ກ  

ເປັນ ຜໍ້ຳ ປື່ຳນ ເນ ໍ້ອ ລະອຽດ         ຜໍ້ຳ         ແລະ ຜໍ້ຳ ຖກັ ແສື່ວ         ເຈົໍ້ຳ ກນິ ຍອດ ແປໍ້ງ         ນ  ໍ້ຳເຜິໍ້ງ         ແລະ ນ  ໍ້ຳມນັ         ເຈົໍ້ຳ 

ງຳມ ເລີດ         ແລະ ເຈົໍ້ຳ ຈະເລີນ ຂ ໍ້ນ ເປັນ ລຳຊນິ ີ         

14ຊ ື່  ສຽງ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ກ  ຊື່ຳລ  ໄປ ໃນ ທື່ຳມກຳງ ປະຊຳຊຳດ 

ເພຳະ ຄວຳມ ງຳມ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ງຳມ ນ ັໍ້ນ ກ  ສມົບ ນ         ເນ ື່ ອງ ຈຳກ ຄວຳມ ງດົ ງຳມ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ 

ທຸໍ້ມເທ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ         ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ          
15ແຕື່ ເຈົໍ້ຳ ວຳງໃຈ ໃນ ຄວຳມ ງຳມ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ໄດໍ້ ຫລິໍ້ນ ຊ ໍ້ ເພຳະ ຊ ື່  ສຽງ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ບ ື່  ວື່ຳ ຜ ໍ້ ໃດ ຈະ 

ຜື່ຳນ ມຳ         ເຈົໍ້ຳ ກ  ເຮັດ ໃຫໍ້ ຫລງົ ໄປ ດໍ້ວຍ ກຳນ ຫລິໍ້ນ ຊ ໍ້ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

16ເຈົໍ້ຳ ເອົຳ ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ 

ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ບນັດຳ ສະຖຳນທີື່  ນະມດັສະກຳນ         ປະດບັ ຢື່ຳງ ດ ີ         ແລໍ້ວ ກ  ຫລິໍ້ນ ຊ ໍ້ ຢ ື່ ເທິງ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         ບ ື່  

ເຄີຍ ມີ ເໝ ອນ ຢື່ຳງ ນີໍ້ ມຳ ກື່ອນ         ຕ ື່  ໄປ ກ  ຈະ ບ ື່  ມີ ອີກ ຈກັ ເທ ື່ ອ         

17ເຈົໍ້ຳ ຍງັ ເອົຳ ເຄ ື່ ອງ ປະດບັ ປະດຳ ອນັ 

ງຳມ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ຊ ື່ ງ ເປັນ ຄ  ຳ ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ ເງນິ ຂອງ ເຮົຳ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ         ແລໍ້ວ ເຈົໍ້ຳ ສໍ້ຳງ ເປັນ 

ຮ ບ ຜ ໍ້ ຊຳຍ ສ  ຳລບັ ເຈົໍ້ຳ         ເຈົໍ້ຳ ກ  ຫລິໍ້ນ ຊ ໍ້ ຢ ື່ ກບັ ຮ ບ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         

18ເຈົໍ້ຳ ເອົຳ ເຄ ື່ ອງ ແຕື່ງ ຕວົ ທີື່  ຖກັ ແສື່ວ ໄປ 

ຫົື່ມ ຮ ບ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ໄວໍ້         ວຳງ ນ  ໍ້ຳມນັ         ແລະ ເຄ ື່ ອງ ຫອມ ຂອງ ເຮົຳ ໄວໍ້ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ມນັ         

19ອຳຫຳນ ທີື່  ເຮົຳ ໃຫໍ້ ແກື່ 

ເຈົໍ້ຳ ກ  ຄ  ກນັ         ຄ  ເຮົຳ ລໍ້ຽງ ເຈົໍ້ຳ ດໍ້ວຍ ຍອດ ແປໍ້ງ         ນ  ໍ້ຳມນັ         ແລະ ນ  ໍ້ຳເຜິໍ້ງ         ເຈົໍ້ຳ ກ  ເອົຳ ມຳ ວຳງ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ມນັ         

ໃຫໍ້ ເປັນ ກິື່ນ ຫອມ ທີື່  ພ ໃຈ         ແລະ ກ  ເປັນ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ         ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ          
20ຫລຳຍ ກວື່ຳ ນ ັໍ້ນ ອີກ         ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ນ  ຳ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ລ ກ ສຳວ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ຊ ື່ ງ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ 

ບງັເກດີ ມຳ ເພ ື່ ອ ເຮົຳ         ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຖວຳຍ ບ ຊຳ ແກື່ ມນັ ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ມນັ ເຜົຳ ຜຳນ                  ກຳນ ຫລິໍ້ນ ຊ ໍ້ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຍງັ 

ເປັນ ສິື່ ງ ເລັກ ນໍ້ອຍ ຢ ື່ ບ          

21ເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ລ ກ ຂອງ ເຮົຳ ຖວຳຍ ແກື່ ຮ ບ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ໂດຍ ໃຫໍ້ ລຍຸ ໄຟ         

22ຕະຫລອດ ຄວຳມ ໜໍ້ຳ ກຽດ ຊງັ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ກຳນ ຫລິໍ້ນ ຊ ໍ້ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ຈດົ ຈ  ຳ ວນັ ເວລຳ ທີື່  

ເຈົໍ້ຳ ຍງັ ນໍ້ອຍ ຢ ື່         ເມ  ື່ອ ເຈົໍ້ຳ ເປ ອຍ ກຳຍ         ແລະ ບ ື່  ມີ ເຄ ື່ ອງນຸື່ງ ຫົື່ມ         ນອນ ດີໍ້ນ ຢ ື່ ໃນ ກອງ ເລ ອດ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ          
23ຕ ື່  ມຳ ພຳຍຫລງັ         ຈຳກ ຄວຳມ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ທງັ ໝດົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         (ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ 

ວື່ຳ         ວບິດັ         ວບິດັ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ)         

24ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ຫໍ້ອງ ຫລງັຄຳ ໂຄໍ້ງ ສ  ຳລບັ ຕນົ         ຖະໜນົ ທກຸ ສຳຍ ເຈົໍ້ຳ ກ  

ສໍ້ຳງ ສະຖຳນທີື່  ສ ງ ນະມດັສະກຳນ ສ  ຳລບັ ຕນົ         

25ຫວົ ຖະໜນົ ທກຸ ແຫື່ງ ເຈົໍ້ຳ ສໍ້ຳງ ສະຖຳນທີື່  ສ ງ ນະ-

ມດັສະກຳນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ເອົຳ ຄວຳມ ງຳມ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ມຳ ເຮັດ ສິື່ ງ ທີື່  ໜໍ້ຳ ກຽດ ຊງັ         ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ມອບ ຕວົ 

ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ທີື່  ຜື່ຳນ ໄປ ມຳ ບ ື່  ວື່ຳ ໃຜ         ແລະ ທະວ ີກຳນ ຫລິໍ້ນ ຊ ໍ້ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

26ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຫລິໍ້ນ ຊ ໍ້ ກບັ ຄນົ 

ເອຢິບ          ຊ ື່ ງ ເປັນ ເພ ື່ ອນ ບໍ້ຳນ ທີື່  ຮກັ ຫລຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ທະວ ີກຳນ ຫລິໍ້ນ ຊ ໍ້ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ເພ ື່ ອ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເຮົຳ 
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ຄຽດ ຮໍ້ຳຍ         

27ເບິື່ ງ ແມ         ເຮົຳ ຈ ື່ງ ຢຽດ ມ  ຂອງ ເຮົຳ ອອກ ຕ ື່ ສ ໍ້ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ຫລດຸ ອຳຫຳນ ສື່ວນ ແບື່ງ ຂອງ 

ເຈົໍ້ຳ ລງົ         ແລະ ມອບ ເຈົໍ້ຳ ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ແກື່ ພວກ ທີື່  ກຽດ ຊງັ ເຈົໍ້ຳ         ໃຫໍ້ ເຂົຳ ເຮັດ ຕຳມໃຈ ມກັ         ຄ  ບນັດຳ ລ ກ ສຳວ 

ຄນົ ຟີລິດສະຕີນ          ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ອບັອຳຍ ໃນ ກຳນ ປະພ ດ ອນັ ໜໍ້ຳ ອບັອຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

28ເຈົໍ້ຳ ຍງັ ຫລິໍ້ນ ຊ ໍ້ ກບັ 

ຄນົ ອັດຊີເຣຍ ດໍ້ວຍ         ເພຳະວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ຮ ໍ້ຈກັ ອີື່ ມ         ເຈົໍ້ຳ ຫລິໍ້ນ ຊ ໍ້ ກບັ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ         ເຖງິ ປຳນ ນ ັໍ້ນ 

ເຈົໍ້ຳ ກ  ຍງັ ບ ື່  ອີື່ ມ ໃຈ         

29ເຈົໍ້ຳ ຍງັ ທະວ ີກຳນ ຫລິໍ້ນ ຊ ໍ້ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໃນ ແຜື່ນດນິ ການາອານ ກບັ ຄນົ ບາບີໂລນ          

ເຖງິ ແມ ື່ນ ກບັ ແຜື່ນດນິ ນີໍ້ ເຈົໍ້ຳ ກ  ຍງັ ບ ື່  ອີື່ ມ ໃຈ          
30ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ໃຈ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ພະຍຳດ ຮກັ ແທໍ້ ໆ         ໃນ ເມ  ື່ອ ເຈົໍ້ຳ ເຮັດ 

ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້         ຊ ື່ ງ ເປັນ ກຳນ ກະທ  ຳ ຂອງ ຍງິ ບ ື່  ສດັຊ ື່         ທີື່  ບ ື່  ຮ ໍ້ ອຳຍ         

31ຄ  ສໍ້ຳງ ຫໍ້ອງ ຫລງັຄຳ ໂຄໍ້ງ ໄວໍ້ ທີື່  ຫວົ 

ຖະໜນົ ທກຸ ແຫື່ງ         ແລະ ສໍ້ຳງ ສະຖຳນທີື່  ສ ງ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໄວໍ້ ຕຳມ ຖະໜນົ ທກຸ ສຳຍ         ເຖງິ ປຳນ ນ ັໍ້ນ         ເຈົໍ້ຳ ກ  

ຍງັ ບ ື່  ເໝ ອນ ຍງິ ບ ື່  ສດັຊ ື່         ເພຳະ ເຈົໍ້ຳ ປະໝຳດ ຄື່ຳ ຈ ໍ້ຳງ          
32ເປັນ ເມຍ ທີື່  ຫລິໍ້ນ ຊ ໍ້         ເຈົໍ້ຳ ຍອມ ຕໍ້ອນຮບັ ແຂກ ແປກ ໜໍ້ຳ ແທນ ທີື່  ຈະ ຮບັ ຕໍ້ອນ ຜວົ         

33ຜ ໍ້ ຊຳຍ ຍອມ 

ໃຫໍ້ ຂອງ ແກື່ ຜ ໍ້ຍງິ ບ ື່  ສດັຊ ື່  ທກຸ ຄນົ         ແຕື່ ເຈົໍ້ຳ ກບັ ໃຫໍ້ ສິື່ ງ ຂອງ ແກື່ ຄນົ ຮກັ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ໃຫໍ້ ສິນ 

ບນົ         –ໂດຍ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ຈຳກ ທກຸ ດໍ້ຳນ ເພ ື່ ອ ກຳນ ຫລິໍ້ນ ຊ ໍ້ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

34ສະນ ັໍ້ນ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ຜິດ 

ກບັ ຜ ໍ້ຍງິ ອ ື່ ນ ໃນ ເລ ື່ ອງ ກຳນ ຫລິໍ້ນ ຊ ໍ້ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ບ ື່  ມີ ໃຜ ມຳ ອໍ້ອນວອນ ໃຫໍ້ ຫລິໍ້ນ ຊ ໍ້         ແຕື່ ເຈົໍ້ຳ ກບັ ໃຫໍ້ ຄື່ຳ 

ຈ ໍ້ຳງ         ໃນ ຂະນະ ທີື່  ບ ື່  ມີ ຜ ໍ້ ໃດ ໃຫໍ້ ຄື່ຳ ຈ ໍ້ຳງ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ         ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ແຕກ ຕື່ຳງ ກນັ          
35ຍງິ ແມ ື່ຈ ໍ້ຳງ ເອີຍ         ຈ ົື່ງ ຟງັ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

36ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ 

ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ເພຳະ ຄວຳມ ໜໍ້ຳ ກຽດ ຊງັ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ກ  ຖອກ ອອກ         ແລະ         ຄວຳມ ເປ ອຍ ກຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ກ  ເຜີຍ 

ອອກ ໃນ ກຳນ ຫລິໍ້ນ ຊ ໍ້ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ກບັ ຄນົ ຮກັ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ເພຳະ ຮ ບ ເຄົຳລບົ ອນັ ໜໍ້ຳ ກຽດ ຊງັ ຂອງ 

ເຈົໍ້ຳ ທງັ ໝດົ         ແລະ ເພຳະ ເລ ອດ ລ ກ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ຖວຳຍ ໃຫໍ້ ແກື່ ມນັ         

37ເບິື່ ງ ແມ         ເຮົຳ ຈະ ຮວບຮວມ 

ຄນົ ຮກັ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ທງັ ໝດົ         ຊ ື່ ງ ເປັນ ຜ ໍ້ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ເພີດເພີນ ດໍ້ວຍ ທກຸ ຄນົ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ຮກັ         ແລະ ທກຸ ຄນົ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ກຽດ 

ຊງັ         ເຮົຳ ຈະ ຮວບຮວມ ພວກ ເຂົຳ ໃຫໍ້ ມຳ ຕ ື່ ສ ໍ້ ເຈົໍ້ຳ ຈຳກ ທກຸ ດໍ້ຳນ         ແລະ ຈະ ເຜີຍ ຄວຳມ ເປ ອຍ ກຳຍ ຂອງ 

ເຈົໍ້ຳ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ພວກ ເຂົຳ         ເພ ື່ ອ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ໄດໍ້ ເຫັນ ກຳນ ເປ ອຍ ກຳຍ ທງັ ໝດົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

38ເຮົຳ ຈະ ພິ-

ພຳກສຳ ເຈົໍ້ຳ ດ ັື່ງ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ພິພຳກສຳ ຜ ໍ້ຍງິ ທີື່  ລື່ວງ ປະເວນ ີ         ແລະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຄນົ ເລ ອດ ຕກົ         ເຮົຳ ຈະ ນ  ຳ 

ເລ ອດ ແຫື່ງ ຄວຳມ ຄຽດ ຮໍ້ຳຍ         ແລະ ຄວຳມ ອິດສຳ ມຳ ເໜ ອ ເຈົໍ້ຳ         

39ແລະ ຈະ ມອບ ເຈົໍ້ຳ ໄວໍ້ ໃນ ມ  ຊ ໍ້ ຂອງ 

ເຈົໍ້ຳ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ທ  ຳລຳຍ ຫໍ້ອງ ຫລງັຄຳ ໂຄໍ້ງ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ລງົ         ແລະ ຈະ ທ  ຳລຳຍ ສະຖຳນທີື່  ສ ງ ຂອງ 

ເຈົໍ້ຳ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ປດົ ເອົຳ ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ແລະ ຈະ ເອົຳ ເຄ ື່ ອງ ປະດບັ ອນັ ງຳມ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໄປ ເສຍ         

ປື່ອຍ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ເປ ອຍ ກຳຍ         ແລະ ບ ື່  ມີ ເຄ ື່ ອງນຸື່ງ ຫົື່ມ         

40ພວກ ເຂົຳ ຈະ ນ  ຳ ຝ ງ ຄນົ ມຳ ຕ ື່ ສ ໍ້ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ຈະ 

ແກວື່ງ ເຈົໍ້ຳ ດໍ້ວຍ ກໍ້ອນ ຫີນ         ແລະ ຟນັ ເຈົໍ້ຳ ດໍ້ວຍ ດຳບ ຂອງ ເຂົຳ         

41ພວກ ເຂົຳ ຈະ ເອົຳ ໄຟ ເຜົຳ ບໍ້ຳນ 

ເຮ ອນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ເຮັດ ກຳນ ພິພຳກສຳ ລງົໂທດ ເຈົໍ້ຳ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຂອງ ຜ ໍ້ຍງິ ເປັນ ຈ  ຳນວນ ຫລຳຍ         ເຮົຳ 

ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ຢດຸ ຫລິໍ້ນ ຊ ໍ້         ແລະ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ບ ື່  ໃຫໍ້ ຄື່ຳ ຈ ໍ້ຳງ ອີກ ຕ ື່  ໄປ         

42ເຮົຳ ຈະ ລະບຳຍ ຄວຳມ ຄຽດ ຮໍ້ຳຍ 

ຂອງ ເຮົຳ ໃສື່ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ໝດົ         ຄວຳມ ອິດສຳ ຈະ ໜີ ຈຳກ ເຈົໍ້ຳ ໄປ         ເຮົຳ ຈະ ສະຫງບົ         ແລະ ບ ື່  ຄຽດ ຮໍ້ຳຍ ອີກ          
43ເພຳະວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ລະນ ກ ເຖງິ ມ ໍ້ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ຍງັ ນໍ້ອຍ         ແຕື່ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ຄຽດ ຮໍ້ຳຍ         ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້         

ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ເບິື່ ງ ແມ         ເຮົຳ ຈະ ຕອບ ແທນ ຕຳມ ທຳງ ປະພ ດ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ເທິງ 



1411 ເອເຊກີເອນ 16 
ຫວົ ເຈົໍ້ຳ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ ປະພ ດ ຕວົ ດໍ້ວຍ ລຳຄະ ຕນັຫຳ ເພີື່ ມ ເຂົໍ້ຳ ກບັ ຄວຳມ ກຽດ ຊງັ ທງັ ໝດົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ 

ດອກ          
44ເບິື່ ງ ແມ         ທກຸ ຄນົ ທີື່  ໃຊໍ້ ສພຸຳສິດ ຈະ ໃຊໍ້ ສພຸຳສິດ ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້ ໃນ ເລ ື່ ອງ ເຈົໍ້ຳ         ຄ          ‘ແມ ື່ ເປັນ ຢື່ຳງໃດ         ລ ກ 

ສຳວ ກ  ເປັນ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ’         

45ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ລ ກ ສຳວ ຂອງ ແມ ື່ ເຈົໍ້ຳ         ຜ ໍ້ ກຽດ ຊງັ ຜວົ         ແລະ ລ ກ ຂອງ ຕນົ         ເຈົໍ້ຳ ເປັນ 

ສຳວ ຄນົ ກຳງຂອງ ເອ ໍ້ອຍ         ແລະ ນໍ້ອງ ສຳວ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ຜ ໍ້ ກຽດ ຊງັ ຜວົ         ແລະ ລ ກ ຂອງ ຕນົ         ແມ ື່ ຂອງ 

ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ຄນົ ຮິດຕີ          ພ ື່  ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ຄນົ ອະໂມຣີດ         

46ເອ ໍ້ອຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຄ  ຊາມາເຣຍ          ຜ ໍ້ ຢ ື່ ກບັ ລ ກ 

ສຳວ ເໜ ອ ເຈົໍ້ຳ ທຳງ ດໍ້ຳນ ຊໍ້ຳຍ         ແລະ ນໍ້ອງ ສຳວ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ຜ ໍ້ ຢ ື່ ທຳງ ດໍ້ຳນ ຂວຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ຄ  ໂຊໂດມ 

ກບັ ລ ກ ສຳວ ຂອງ ນຳງ         

47ເຖງິ ປຳນ ນ ັໍ້ນ         ເຈົໍ້ຳ ກ  ຍງັ ບ ື່  ພ ໃຈ ທີື່  ຈະ ດ  ຳເນນີ ໃນ ທຳງ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ພວກ 

ເຂົຳ         ຫລ  ເຮັດ ຕຳມ ສິື່ ງ ທີື່  ໜໍ້ຳ ກຽດ ຊງັ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ແຕື່ ເພຳະວື່ຳ ມນັ ເປັນ ເລ ື່ ອງ ເລັກ ນໍ້ອຍ ເກນີ ໄປ         

ແລໍ້ວ ເຈົໍ້ຳ ກ  ຊ ົື່ວ ກວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ໃນ ບນັດຳ ທຳງ ທງັ ໝດົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

48ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ 

ກື່ຳວ ວື່ຳ         ເຮົຳ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່ ສນັໃດ         ໂຊໂດມ ນໍ້ອງ ສຳວ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ກບັ ລ ກ ສຳວ ຂອງ ນຳງ         ກ  ບ ື່  ໄດໍ້ ເຮັດ 

ເໝ ອນ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ລ ກ ສຳວ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຮັດ          
49ເບິື່ ງ ແມ         ນີໍ້ ແຫລະ ເປັນຄວຳມ ຊ ົື່ວຊໍ້ຳ ຂອງ ໂຊໂດມ ນໍ້ອງ ສຳວ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຄ  ຕວົ ນຳງ         ແລະ ລ ກ 

ສຳວ ຂອງ ນຳງ ມີ ຄວຳມ ຈອງຫອງ         ມີ ອຳຫຳນ ເຫລ ອ ຮບັ ປະທຳນ         ແລະ ມີ ຄວຳມ ສະບຳຍ ເກນີ ໄປ         ບ ື່  

ຊ  ກ  ຳລງັ ມ  ຄນົ ຍຳກຈນົ         ແລະ ຄນົ ຂດັ ສນົ         

50ພວກ ນຳງ ຈອງຫອງ         ແລະ ເຮັດ ສິື່ ງ ໜໍ້ຳ ກຽດ ຊງັ ຕ ື່ໜໍ້ຳ 

ເຮົຳ         ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ເຫັນ ດ ີແລໍ້ວ         ເຮົຳ ຈ ື່ງ ກ  ຳຈດັ ນຳງ ເສຍ         

51ຊາມາເຣຍ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຮັດ ບຳບ 

ເຖງິ ເຄິື່ ງ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ເຈົໍ້ຳ ເຮັດ ຄວຳມ ໜໍ້ຳ ກຽດ ຊງັ ຫລຳຍ ກວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ທງັ ສອງ         ແລະ ໂດຍ ຄວຳມ 

ກຽດ ຊງັ ທງັ ໝດົ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ເຮັດ ນ ັໍ້ນ         ຈ ື່ງ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເອ ໍ້ອຍ ແລະ ນໍ້ອງ ສຳວ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ເບິື່ ງ ເປັນ ເໝ ອນ ຄນົ 

ຊອບ ທ  ຳ         

52ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ທນົ ຮບັ ຄວຳມ ອບັອຳຍ ຂຳຍໜໍ້ຳ ເພຳະ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ກຳນ ພິພຳກສຳ ເອນອຽງ 

ໄປ ທຳງ ເອ ໍ້ອຍ         ແລະ ນໍ້ອງ ສຳວ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ພວກ ນຳງ ຖ ກ ຫລຳຍ ກວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ         ເພຳະ ບຳບ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຮັດ 

ນ ັໍ້ນ         ກ  ໜໍ້ຳ ກຽດ ຊງັ ຫລຳຍ ກວື່ຳ ພວກ ນຳງ ອີກ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ອບັອຳຍ ສຳ         ແລະ ຈ ົື່ງ ທນົ ຮບັ ຄວຳມ ອບັອຳຍ 

ຂຳຍໜໍ້ຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ເພຳະ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເອ ໍ້ອຍ         ແລະ ນໍ້ອງ ສຳວ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ເບິື່ ງ ເປັນ ເໝ ອນ ຄນົ 

ຊອບ ທ  ຳ          
53ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ພວກ ນຳງ ກບັ ສ ື່ ສະພຳບ ເດມີ         ທງັ ສະພຳບ ເດມີ ຂອງ ໂຊໂດມ          ແລະ ລ ກ ສຳວ         

ກບັ ສະພຳບ ເດມີ ຂອງ ຊາມາເຣຍ          ແລະ ລ ກ ສຳວ         ເຮົຳ ກ  ຈະ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ກບັ ສ ື່ ສະພຳບ ເດມີ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ 

ທື່ຳມກຳງ ເຂົຳ ດໍ້ວຍ         

54ເພ ື່ ອ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ທນົ ຮບັ ຄວຳມ ອບັອຳຍ ຂຳຍໜໍ້ຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ອບັອຳຍ ສິື່ ງ ທີື່  

ເຈົໍ້ຳ ເຮັດ ແລໍ້ວ ທງັ ໝດົ         ໃຫໍ້ ເປັນ ກຳນ ເລົໍ້ຳ ໂລມ ໃຈ ແກື່ ເຂົຳ         

55ເມ  ື່ອ ສື່ວນ ເອ ໍ້ອຍ         ແລະ ນໍ້ອງ ສຳວ ຂອງ 

ເຈົໍ້ຳ         ໂຊໂດມ ກບັ ລ ກ ສຳວ ຂອງ ນຳງ ຈະ ໄດໍ້ ກບັ ສ ື່ ສະພຳບ ເດມີ ຂອງ ຕນົ                  ແລະ ຊາມາເຣຍ          ກບັ ລ ກ 

ສຳວ ຂອງ ນຳງ ຈະ ກບັ ສ ື່ ສະພຳບ ເດມີ ຂອງ ຕນົ         ສື່ວນ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ລ ກ ສຳວ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ກບັ ໄປ ຍງັ 

ສະພຳບ ເດມີ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

56ໃນ ສະໄໝ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ຈອງຫອງ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ         ປຳກ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ກື່ຳວ ເຖງິ ໂຊໂດມ 

ນໍ້ອງ ສຳວ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ແມ ື່ນ ບ          

57ຄ  ກື່ອນ ຄວຳມ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ໄດໍ້ ເຜີຍ ອອກ         ຄ  ເວລຳ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ 

ເປັນ ສິື່ ງ ທີື່  ໜໍ້ຳ ຕ  ຳໜິ ແກື່ ລ ກ ສຳວ ຂອງ ຊີເຣຍ          ແລະ ບນັດຳ ຜ ໍ້ ທີື່ ຢ ື່ ອໍ້ອມ ຮອບ ນຳງ         ຄ  ລ ກ ສຳວ ຂອງ 

ຟີລດິສະຕີນ ຜ ໍ້ ທີື່ ຢ ື່ ອໍ້ອມ ຮອບ ຊ ື່ ງ ໝິື່ ນປະໝຳດ ເຈົໍ້ຳ         

58ເຈົໍ້ຳ ຕໍ້ອງ ຮບັ ໂທດ ລຳຄະ ຕນັຫຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         
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ແລະ ຄວຳມ ກຽດ ຊງັ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ          

59ເພຳະ ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ ເໝ ອນ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຮັດ 

ແລໍ້ວ ນ ັໍ້ນ         ຜ ໍ້ ໝິື່ ນປະໝຳດ ຄ  ຳ ປະຕຍິຳນ         ແລະ ຫກັ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ         

60ເຖງິ ປຳນ ນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ຈະ ລະນ ກ 

ເຖງິ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ ຂອງ ເຮົຳ         ຊ ື່ ງ ເຮົຳ ເຮັດ ໄວໍ້ ກບັ ເຈົໍ້ຳ ໃນ ສະໄໝ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ຍງັ ສຳວ ຢ ື່         ແລະ ເຮົຳ ຈະ ສະ-

ຖຳປະນຳ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ ນລິນັດອນ ໄວໍ້ ກບັ ເຈົໍ້ຳ         

61ແລໍ້ວ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ລະນ ກ ເຖງິ ທຳງ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

ແລະ ມີ ຄວຳມ ອບັອຳຍ         ເມ  ື່ອ ເຈົໍ້ຳ ຮບັ ທງັ ເອ ໍ້ອຍ         ແລະ ນໍ້ອງ ສຳວ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ເຮົຳ ມອບ ໃຫໍ້ ແກື່ 

ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ລ ກ ສຳວ         ແຕື່ ບ ື່  ແມ ື່ນ ຕຳມ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ ຊ ື່ ງ ເຮັດ ໄວໍ້ ກບັ ເຈົໍ້ຳ         

62ເຮົຳ ຈະ ສະຖຳປະນຳ ຄ  ຳ-

ໝັໍ້ນສນັຍຳ ຂອງ ເຮົຳ ໄວໍ້ ກບັ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ເຮົຳ ແມ ື່ນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

63ເພ ື່ ອ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຈ ື່  ໄດໍ້         

ແລະ ສນົໃຈ         ເພຳະ ຄວຳມ ອບັອຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ບ ື່  ອໍ້ຳ ປຳກ ເວົໍ້ຳ ອີກ         ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ລ ບລໍ້ຳງ ມນົທິນ 

ບຳບ ທກຸ ສິື່ ງ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ມຳ ແລໍ້ວ         ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້”          

ບົດທີ 17 
ຄຳອຸປະມາເລື່ອງນົກອິນຊີສອງໂຕ 

1ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ມຳ ເຖງິ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         

2“ບດຸ ແຫື່ງ ມະນດຸ ເອີຍ         ຈ ົື່ງ ຍກົ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ 

ອນັ ເລິກ ລບັ         ແລະ ກື່ຳວ ເປັນ ຄ  ຳ ອປຸະມຳ ແກື່ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ອິສຣາເອນ         

3ວື່ຳ         ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ມີ ນກົ ອິນ ຊ ີໃຫຍື່ ໂຕ ໜ ື່ ງ         ປີກ ໃຫຍື່         ແລະ ຂນົ ປີກ ກ  ຍຳວ         ມີ ຂນົ ຫລຳຍ ສີ         

ມຳ ຍງັ ເລບານອນ          ແລະ ຈກິ ຍອດ ຕ ົໍ້ນ ແປກ         

4ມນັ ຫກັ ຍອດ ກິື່ ງ ອື່ອນ ແລໍ້ວ ກ  ຄຳບ ໄປ ຍງັ ແຜື່ນດນິ ທີື່  

ມກີຳນ ຄໍ້ຳຂຳຍ         ແລະ ວຳງ ໄວໍ້ ໃນ ຫວົ ເມ  ອງ ຂອງ ພ ື່ ຄໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ         

5ແລໍ້ວ ມນັ ກ  ເອົຳ ເມດັ ພ ດ ແຫື່ງ 

ແຜື່ນດນິ ໄປ ປ ກ ໄວໍ້ ໃນ ບື່ອນ ດນິ ອດຸມົສມົບ ນ         ມນັ ເອົຳ ໄປ ໄວໍ້ ຢ ື່ ແຄມ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ         ປ ກ ໄວໍ້ ຄ  ກບັ ກິື່ ງ ຕ ົໍ້ນ ໄຄໍ້ 

ນ  ໍ້ຳ         

6ເບໍ້ຍ ກ  ປົື່ງ ຂ ໍ້ນ ມຳ         ແລະ ເຕບີ ໃຫຍື່ ຂ ໍ້ນ ເປັນ ເຄ ອ ອະງ ຸື່ນ ເຕໍ້ຍ         ແຜື່ ຂະຫຍຳຍ ໜ ື່  ທງັຫລຳຍ         ກິື່ ງ 

ກໍ້ຳນຂອງ ຕ ົໍ້ນ ນີໍ້ ກ  ລຳມ ໄປ ຫຳ ໂຕ ນກົ ອິນ ຊ ີ         ແລະ ຮຳກ ກ  ຍງັ ຄງົ ຢ ື່ ລຸື່ມ ມນັ         ເມດັ ຈ ື່ງ ບງັເກດີ ເປັນ ເຄ ອ         

ແຕກ ກິື່ ງ ງ ື່ຳ ສຳຂຳ         ແລະ ອອກ ໃບ         

7ແຕື່ ມີ ນກົ ອິນ ຊ ີໂຕ ໃຫຍື່ ອີກ ໂຕ ໜ ື່ ງ         ມີ ປີກ ໃຫຍື່         ແລະ ມີ ຂນົ 

ຫລຳຍ         ເຄ ອ ອະງ ຸື່ນ ເຄ ອ ນ ັໍ້ນ         ເຊ ື່ ອງ ຮຳກ ມຳ ຫຳ ນກົ ອິນ ຊ ີໂຕ ນີໍ້         ແລະ ແຕກ ກິື່ ງ ງ ື່ຳ ຊ ື່  ມຳ ຫຳ ມນັ         ເພ ື່ ອ 

ໃຫໍ້ ມນັ ຫດົ ນ  ໍ້ຳ ໃຫໍ້ ຈຳກ ຮື່ອງ ທີື່  ປ ກ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ         

8ນກົ ໄດໍ້ ຍໍ້ຳຍ ມນັ ໄປ ປ ກ ໄວໍ້ ໃນ ບື່ອນ ດນິ ດ ີໃກໍ້ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ         ເພ ື່ ອ 

ໃຫໍ້ ແຕກ ກິື່ ງ ງ ື່ຳ         ແລະ ບງັເກດີ ຜນົ         ແລະ ເປັນ ເຄ ອ ອະງ ຸື່ນ ທີື່  ມີ ກຽດ         

9ຈ ົື່ງ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ເຄ ອ ນ ັໍ້ນ ຈະ ຈະເລີນ ຂ ໍ້ນ ໄດໍ້ ບ          ນກົ ນ ັໍ້ນ ຈະ ບ ື່  ຖອນ ຮຳກ ມນັ ຂ ໍ້ນ         ແລະ 

ເດັດ ຜນົ ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ໃບ ອື່ອນ ຫື່ຽວແຫໍ້ງ ບ          ນກົ ນ ັໍ້ນ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ໃບ ອື່ອນ ທີື່  ປົື່ງ ຂ ໍ້ນ ໃໝື່ ແລໍ້ວ ຫື່ຽວແຫໍ້ງ ໄປ         

ໂດຍ ບ ື່  ຕໍ້ອງ ມີ ອ  ຳນຳດ ຫລວງຫລຳຍ         ຫລ  ປະຊຳຊນົ ເປັນ ຈ  ຳນວນ ຫລຳຍ         ເພ ື່ ອ ຖອນ ເຄ ອ ອອກ ຈຳກ 

ຮຳກ         

10ເບິື່ ງ ແມ         ເມ  ື່ອ ມນັ ຍໍ້ຳຍ ໄປ ປ ກ         ເຄ ອ ນ ັໍ້ນ ກ  ປົື່ງ ງຳມ ດ ີບ          ເມ  ື່ອ ລມົ ທິດຕຳເວັນອອກ ພດັ ຖ ກ ມນັ         

ມນັ ຈະ ບ ື່  ຫື່ຽວແຫໍ້ງ ໄປ ບ          ມນັ ຈະ ຫື່ຽວແຫໍ້ງ ໄປ ເຖງິ ຮື່ອງ ທີື່  ມນັ ເກດີ ມຳ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ແມ ື່ນ ບ ”          

ການກະບົດຂອງເຊເດກີຢານຳການທຳລາຍມາສ ູ່ອິສຣາເອນ 
11ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ມຳ ເຖງິ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ອີກ ວື່ຳ         

12“ບດັ ນີໍ້         ຈ ົື່ງ ກື່ຳວ ແກື່ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ທີື່  

ມກັ ກະບດົ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ         ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ບ ື່  ຮ ໍ້ ບ  ວື່ຳ         ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ມີ ຄວຳມ ໝຳຍວື່ຳ ຢື່ຳງໃດ         ຈ ົື່ງ ບອກ ພວກ 
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ເຂົຳ ວື່ຳ         ເບິື່ ງ ແມ         ກະສດັ ກງຸ ບາບໂີລນ ໄດໍ້ ມຳ ຍງັ ກງຸ ເຢຣ ຊາເລັມ          ກວຳດ ເອົຳ ກະສດັ         ແລະ ເຈົໍ້ຳ 

ນຳຍ ທງັຫລຳຍ         ພຳ ມຳ ເຖງິ ກະສດັ ໃນ ເມ  ອງ ບາບໂີລນ         

13ພະ ອງົ ໄດໍ້ ເອົຳ ເຊ ໍ້ອ ພະ ວງົ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ         ແລະ 

ເຮັດ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ ກບັ ເພິື່ ນ         ແລະ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ປະຕຍິຳນ ຕວົ         ຄນົ ສ  ຳຄນັ ຂອງ ແຜື່ນດນິ         ພະ ອງົ ກ  ໄດໍ້ 

ກວຳດ ຕໍ້ອນ ເອົຳ ໄປ         

14ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ນ ັໍ້ນ ຈະ ຕ  ື່ຳ ຕໍ້ອຍ         ຍກົ ຕວົ ຂ ໍ້ນ ອີກ ບ ື່  ໄດໍ້         ແລະ ກຳນ 

ຮກັສຳ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ ຂອງ ພະ ອງົ ຈະ ຢັໍ້ງຢ ນ ຢ ື່ ໄດໍ້         

15ແຕື່ ກະສດັ ໄດໍ້ ກະບດົ ຕ ື່  ພະ ອງົ         ໂດຍ ສ ົື່ງ ລຳ-

ຊະທ ດ ໄປ ຍງັ ເອຢິບ ດໍ້ວຍ ຫວງັ ວື່ຳ ຈະ ໄດໍ້ ມ ໍ້ຳ         ແລະ ກອງທບັ ໃຫຍື່         ກະສດັ ຈະ ເຮັດ ສ  ຳເລັດ ບ          ຜ ໍ້ ທີື່  

ເຮັດ ເຊັື່ ນ ນີໍ້ ຈະ ໜີ ໄປ ລອດ ພົໍ້ນ ບ          ຖໍ້ຳ ທື່ຳນ ລະເມດີ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ         ຍງັ ຈະ ລອດ ພົໍ້ນ ໄດໍ້ ອີກ ບ           
16ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ເຮົຳ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່ ສນັໃດ         ເພິື່ ນ ຈະ ຕໍ້ອງ ຕຳຍ ໃນ ບາບີໂລນ          

ໃນ ບື່ອນ ທີື່  ກະສດັ ອງົ ນ ັໍ້ນ ປະທບັ ຢ ື່         ຄ  ກະສດັ ຜ ໍ້ ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງ ເພິື່ ນ ໃຫໍ້ ເປັນ ກະສດັ         ແລະ ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ໝິື່ ນປະ-

ໝຳດ ຄ  ຳ ປະຕຍິຳນ ຕ ື່  ພະ ອງົ         ໂດຍ ໄດໍ້ ລະເມດີ ຕ ື່  ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ ທີື່  ໄດໍ້ ເຮັດ ໄວໍ້ ກບັ ພະ ອງົ         

17ຟາຣາ-
ໂອ ປະກອບ ດໍ້ວຍ ກອງທບັ ອນັ ໃຫຍື່         ແລະ ຜ ໍ້ ຄນົ ຫລວງຫລຳຍ ຈະ ບ ື່  ຊື່ວຍ ເພິື່ ນ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         ໃນ ກຳນ ສງົ-

ຄຳມ         ພວກ ເຂົຳ ກ ື່ສໍ້ຳງ ປໍ້ອມ ປໍ້ອງ ກນັ         ແລະ ກ ື່  ກ  ຳແພງ ອໍ້ອມ ເພ ື່ ອ ຈະ ທ  ຳລຳຍ ຄນົ ຢື່ຳງ ຫລວງຫລຳຍ 

ເສຍ         

18ເພຳະ ເພິື່ ນ ປະໝຳດ ຄ  ຳ ປະຕຍິຳນ         ແລະ ລະເມດີ ຕ ື່  ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ         ເບິື່ ງ ແມ         ເພຳະ ເພິື່ ນ ປະ-

ຕຍິຳນ ຕວົ         ແລະ ຍງັ ເຮັດ ສິື່ ງ ທງັ ປວງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້         ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ ຈະ ໜີ ພົໍ້ນ ບ ື່  ໄດໍ້          
19ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ເຮົຳ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່ ສນັໃດ         ເພຳະ ຄ  ຳ 

ປະຕຍິຳນ ຕ ື່  ເຮົຳ ທີື່  ເຂົຳ ໝິື່ ນປະໝຳດ         ແລະ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ ຂອງ ເຮົຳ ທີື່  ເພິື່ ນ ລະເມດີ ເສຍ         ເຮົຳ ຈະ 

ຕອບ ແທນ ໃຫໍ້ ຕກົ ເທິງ ຫວົ ຂອງ ເພິື່ ນ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         

20ເຮົຳ ຈະ ກຳງ ແຫ ຂອງ ເຮົຳ ຄມຸ ລຳວ         ແລະ ລຳວ ຈະ ຕດິ 

ກບັ ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ ເຮົຳ ຈະ ນ  ຳ ລຳວ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ບາບໂີລນ          ແລະ ພິພຳກສຳ ລຳວ ຢ ື່ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         ໃນ 

ເລ ື່ ອງ ທີື່  ລຳວ ໄດໍ້ ທ ລະ ຍດົ ຕ ື່  ເຮົຳ         

21ແລະ ບນັດຳ ຜ ໍ້ ລີໍ້ ໄພ ກບັ ກອງທບັ ທງັ ໝດົ ຂອງ ລຳວ ຈະ ລ ົໍ້ມ ລງົ 

ດໍ້ວຍ ດຳບ         ແລະ ຜ ໍ້ ທີື່  ເຫລ ອ ຢ ື່ ຈະ ກະຈຳຍ ໄປ ຕຳມ ລມົ ທກຸ ໆ ທິດ         ແລະ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ເຮົຳ ແມ ື່ນ ພຣະ-
ຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ທີື່  ໄດໍ້ ລ ັື່ນ ຄ  ຳ ເວົໍ້ຳ ໄວໍ້ ແລໍ້ວ”          

22ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         “ເຮົຳ ເອງ ຈະ ເອົຳ ຍອດ ສ ງ ຂອງ ຕ ົໍ້ນ ແປກ         ແລະ 

ປ ກ ໄວໍ້         ເຮົຳ ຈະ ຫກັ ກິື່ ງ ງ ື່ຳ ອື່ອນ ຂອງ ມນັ ອອກ ເສຍ         ແລະ ເຮົຳ ເອງ ຈະ ປ ກ ມນັ ໄວໍ້ ເທິງ ພ ເຂົຳ ສ ງ         

ແລະ ໃຫຍື່         

23ເຮົຳ ຈະ ປ ກ ມນັ ໄວໍ້ ເທິງ ພ ເຂົຳ ສ ງ ຂອງ ອິສຣາເອນ          ເພ ື່ ອ ຈະ ແຕກ ກິື່ ງ ງ ື່ຳ         ແລະ ບງັເກດີ 

ຜນົ         ເປັນຕ ົໍ້ນ ແປກ ທີື່  ມີ ກຽດ         ແລະ ນກົ ທກຸ ຊະນດິ ຈະ ມຳ ອຳໄສ ຢ ື່ ກໍ້ອງ ມນັ         ນກົ ທກຸ ຊະນດິ ຈະ ມຳ 

ເຮັດ ຮງັ ຢ ື່ ທີື່  ຮ ົື່ມ ກິື່ ງ ກໍ້ຳນຂອງ ມນັ         

24ແລະ ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ ທກຸ ຕ ົໍ້ນ ໃນ ທົື່ງ ຈະ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ເຮົຳ ແມ ື່ນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          

ເຮັດ ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ ສ ງ ໃຫໍ້ ຕ  ື່ຳ ລງົ         ແລະ ເຮັດ         ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ ຕ  ື່ຳ ໃຫໍ້ ສ ງ ຂ ໍ້ນ         ເຮັດ ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ ຂຽວ ໃຫໍ້ ຫື່ຽວແຫໍ້ງ         ແລະ 

ເຮັດ ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ ແຫໍ້ງ ໃຫໍ້ ງຳມ ສດົຊ ື່ ນ         ເຮົຳ ແມ ື່ນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ລ ັື່ນ ຄ  ຳ ເວົໍ້ຳ ແລໍ້ວ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ເຊັື່ ນ 

ນ ັໍ້ນ”          

ບົດທີ 18 
ການຮັບຜິດຊອບຂອງແຕູ່ລະຄົນ 

1ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ຕ ື່  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ,         

2“ເປັນ ຫຍງັ         ປະຊຳຊນົ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ຄ  ຳ ສພຸຳສິດ ນີໍ້ ໃນ 



ເອເຊກີເອນ 18 1414 
ປະເທດ ອິສຣາເອນ ວື່ຳ         ພ ື່  ແມ ື່ ກນິ ໝຳກ ອະງ ຸື່ນ ດບິ         ແຕື່ ພວກ ລ ກ ຊ  ໍ້ຳພດັ ເຂັດແຂໍ້ວ.”          

3ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ຕ ື່  ໄປ ອີກ ວື່ຳ         “ເຮົຳ ເປັນ ພຣະເຈົ້າ ຜ ໍ້ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່ ແນື່ນອນ         ສະນ ັໍ້ນ         ພວກ 

ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ຕໍ້ອງ ເວົໍ້ຳ ຄ  ຳ ສພຸຳສິດ ຂໍ້ຳງ ເທິງ ນີໍ້ ໃນ ອິສຣາເອນ ອີກ.         

4ຊວີດິ ພ ື່         ຊວີດິ ລ ກ         ແລະ ຊວີດິ ຂອງ 

ທກຸ ໆ         ຄນົ ເປັນ ຂອງ ເຮົຳ         ສະນ ັໍ້ນ         ບກຸຄນົ ໃດ ເຮັດ ບຳບ ບກຸຄນົ ນ ັໍ້ນ ກ  ຕໍ້ອງ ຕຳຍ.          
5-6ສມົມດຸ ວື່ຳ ມີ ຄນົ ດ ີທີື່  ສດັຊ ື່         ແລະ ຊອບ ທ  ຳ ແທໍ້ ຈກັ ຄນົ ໜ ື່ ງ         ຄນົ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ຂຳບ ໄຫວໍ້ ຮ ບ ເຄົຳລບົ ຂອງ 

ຊຳວ ອິສຣາເອນ          ຫລ  ບ ື່  ກນິ ຂອງ ທີື່  ເອົຳ ບ ຊຳ ໃນ ສະຖຳນທີື່  ທີື່  ເຮົຳ ຫໍ້ຳມ         ບ ື່  ລ ໍ້ ລວງ ຫລິໍ້ນ ເມຍ ຂອງ ຄນົ 

ອ ື່ ນ         ບ ື່  ຮື່ວມ ເພດ ກບັ ຍງິ ທີື່  ກ  ຳລງັ ເປັນ ລະດ .         

7ບ ື່  ສ ໍ້ ໂກງ         ຫລ  ບບີບີໍ້ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຄນົ ໃດ         ແຕື່ ສ ົື່ງ ສິື່ ງ ຂອງ 

ຈ  ຳນ  ຳ ຄ ນ ໃຫໍ້ ແກື່ ລ ກ ໜີໍ້         ໃຫໍ້ ອຳຫຳນ ແກື່ ຜ ໍ້ ທີື່  ອ ດ ຢຳກ         ແລະ ໃຫໍ້ ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ ແກື່ ຜ ໍ້ ທີື່  ບ ື່  ມ ີ         

8ບ ື່  ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ຄນົ 

ຢ ມ ເງນິ ເພ ື່ ອ ເອົຳ ດອກ ເບໍ້ຍ         ປະຕເິສດ ບ ື່  ຍອມ ເຮັດ ຄວຳມ ຊ ົື່ວ         ໃຫໍ້ ຄວຳມ ຍດຸຕ ິທ  ຳ ແກື່ ຜ ໍ້ ເປັນຄວຳມ.         

9ເຊ ື່ ອ ຟງັ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ         ແລະ ເຮັດ ຕຳມ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ເຮົຳ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ເອົຳໃຈໃສື່         ແລະ ຊ ື່ ສດັ ສດຸຈະລິດ         ຜ ໍ້ 

ນ ັໍ້ນ ແຫລະ ຄ  ຄນົ ຊອບ ທ  ຳ         ລຳວ ຈະ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ.          
10-11ອີກ ຢື່ຳງ ໜ ື່ ງ ສມົມດຸ ວື່ຳ         ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ມີ ລ ກ ຊຳຍ ຂີໍ້ລກັ ແລະ ຂໍ້ຳ ຄນົ         ເປັນ ຜ ໍ້ ເຮັດ ສິື່ ງ ທີື່  ພ ື່  ຂອງ ຕນົ ບ ື່  

ເຄີຍ ເຮັດ ມຳ ກື່ອນ         ລຳວ ກນິ ເຄ ື່ ອງ ທີື່  ເອົຳ ມຳ ບ ຊຳ ໃນ ສະຖຳນທີື່  ທີື່  ເຮົຳ ຫໍ້ຳມ         ລ ໍ້ ລວງ ຫລິໍ້ນ ເມຍ ຂອງ 

ຄນົ ອ ື່ ນ         

12ບງັຄບັ ສ ໍ້ ໂກງ ຄນົ ຍຳກຈນົ         ໃຊໍ້ ຄວຳມ ຮນຸ ແຮງ ຍຳດ ຊງີ ເຄ ື່ ອງ ຂອງ ຄນົ ອ ື່ ນ         ບ ື່  ຍອມ ຄ ນ 

ຂອງ ໃຫໍ້ ແກື່ ຜ ໍ້ ເອົຳ ມຳ ຈ  ຳນ  ຳ         ຂຳບ ໄຫວໍ້ ຮ ບ ເຄົຳລບົ         ເຮັດ ສິື່ ງ ທີື່  ໜໍ້ຳ ຂີໍ້ດຽດ.         

13ໃຫໍ້ ຄນົ ຢ ມ ເງນິ ເພ ື່ ອ 

ເອົຳ ດອກ ເບໍ້ຍ         ແລໍ້ວ ຄນົ ຜ ໍ້ ນີໍ້ ຄວນ ຈະ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່ ບ ?         ລຳວ ຈະ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່ ບ ື່  ໄດໍ້         ເພຳະວື່ຳ ລຳວ ໄດໍ້ ເຮັດ 

ໃນ ສິື່ ງ ທີື່  ໜໍ້ຳ ຂີໍ້ດຽດ         ແລະ ລະອຳຍ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ມຳ ແລໍ້ວ         ລຳວ ຈະ ຕໍ້ອງ ຕຳຍ ຍໍ້ອນ ກຳນ ກະທ  ຳ ນ ັໍ້ນ         ແລະ 

ຕໍ້ອງ ຮບັຜິດຊອບ ເອົຳ ເອງ ໃນ ກຳນ ຕຳຍ ນ ັໍ້ນ.          
14ບດັ ນີໍ້         ສມົມດຸ ວື່ຳ ຄນົ ຜ ໍ້ ນີໍ້ ມີ ລ ກ ຊຳຍ ຢ ື່ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ         ລ ກ ຊຳຍ ຜ ໍ້ ນີໍ້ ໄດໍ້ ເຫັນ ພ ື່  ເຮັດ ບຳບ ທກຸ ຢື່ຳງ         ແຕື່ ບ ື່  

ໄດໍ້ ເຮັດ ຕຳມ.         

15ບ ື່  ໄດໍ້ ຂຳບ ໄຫວໍ້ ຮ ບ ເຄົຳລບົ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ          ບ ື່  ກນິ ຂອງ ທີື່  ເອົຳ ບ ຊຳ ໃນ ສະຖຳນທີື່  

ທີື່  ເຮົຳ ຫໍ້ຳມ         ບ ື່  ລ ໍ້ ລວງ ຫລິໍ້ນ ເມຍ ຂອງ ຄນົ ອ ື່ ນ         

16ບ ື່  ກດົ ຂີື່  ຂ ົື່ມເຫັງ         ຫລ  ໂລບ ເອົຳ ຂອງ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຄນົ ໃດ         

ລຳວ ຄ ນ ຂອງ ຈ  ຳນ  ຳ ໃຫໍ້ ແກື່ ລ ກ ໜີໍ້         ໃຫໍ້ ອຳຫຳນ ແກື່ ຜ ໍ້ ທີື່  ຫິວ ແລະ ໃຫໍ້ ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ ແກື່ ຜ ໍ້ ທີື່  ບ ື່  ມ.ີ         

17ບ ື່  ຍອມ 

ເຮັດ ຊ ົື່ວ         ບ ື່  ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ຄນົ ຢ ມ ເງນິ ເພ ື່ ອ ເອົຳ ດອກ ເບໍ້ຍ ເປັນ ຜ ໍ້ ປະພ ດ ຕຳມ ພຣະທ  ຳ         ແລະ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ຂອງ ເຮົຳ         

ສະນ ັໍ້ນ ລຳວ ຈະ ບ ື່  ຕຳຍ ຍໍ້ອນ ບຳບ ທີື່  ພ ື່  ໄດໍ້ ເຮັດ         ແຕື່ ຈະ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່ ຢື່ຳງ ແນື່ນອນ.         

18ສື່ວນ ພ ື່  ຂອງ ລຳວ 

ນ ັໍ້ນ ສ ໍ້ ໂກງ         ຂີໍ້ລກັ         ແລະ ເຮັດ ຊ ົື່ວ ກບັ ທກຸ ຄນົ ສະເໝີ         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ລຳວ ຈ ື່ງ ຕໍ້ອງ ຕຳຍ ຍໍ້ອນ ບຳບ ຂອງ ຕນົ.          
19ແຕື່ ເຈົໍ້ຳ ຖຳມ ວື່ຳ         ເປັນ ຫຍງັ ລ ກ ຊຳຍ ຈ ື່ງ ບ ື່  ໄດໍ້ ຮບັ ໂທດ ຍໍ້ອນ ບຳບ ຂອງ ພ ື່?         ຄ  ຳ ຕອບ ກ  ຄ  ລ ກ 

ຊຳຍ ໄດໍ້ ເຮັດ ດ ີ         ແລະ ຊອບ ທ  ຳ         ໄດໍ້ ຮກັສຳ ພຣະທ  ຳ         ແລະ ໄດໍ້ ປະພ ດ ຕຳມ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ເອົຳໃຈໃສື່         

ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ລຳວ ຈ ື່ງ ຈະ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່ ຢື່ຳງ ແນື່ນອນ.         

20ຜ ໍ້ ໃດ ເຮັດ ບຳບ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈະ ຕໍ້ອງ ຕຳຍ         ບ ື່  ແມ ື່ນ ວື່ຳ ລ ກ 

ຊຳຍ ຕໍ້ອງ ໄດໍ້ ຮບັ ໂທດ ຍໍ້ອນ ບຳບ ຂອງ ພ ື່         ຫລ  ພ ື່  ຕໍ້ອງ ຮບັ ໂທດ ຍໍ້ອນ ບຳບ ຂອງ ລ ກ ດອກ         ຄນົ ດ ີກ  ຈະ 

ໄດໍ້ ຮບັ ຜນົ ດ ີ        ແລະ ຄນົ ຊ ົື່ວ ກ  ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ຜນົ ຊ ົື່ວ.          
21ຖໍ້ຳ ຄນົ ຊ ົື່ວ ເຊົຳ ເຮັດ ບຳບ         ແລະ ປະພ ດ ຕຳມ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ເຮົຳ         ເຮັດ ແຕື່ ສິື່ ງ ທີື່  ດ ີ        ແລະ ຊອບ ທ  ຳ         

ລຳວ ກ  ຈະ ບ ື່  ຕຳຍ         ແຕື່ ຈະ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່ ຢື່ຳງ ແນື່ນອນ.         

22ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ອະໄພ ບຳບ ທງັ ປວງ ແກື່ ລຳວ         ແລໍ້ວ 

ລຳວ ຈະ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່ ເພຳະວື່ຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ຢື່ຳງ ຊອບ ທ  ຳ.”         

23ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ຖຳມ ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ ຄິດ ວື່ຳ 
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ເຮົຳ ດໃີຈ ທີື່  ເຫັນ ຄນົ ຊ ົື່ວ ຕຳຍ ຊ ັໍ້ນ ບ ?         ບ ື່  ແມ ື່ນ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ດອກ         ເຮົຳ ຈະ ດໃີຈ ແຕື່ ເມ  ື່ອ ເຫັນ ຄນົ ປື່ຽນ ໃຈ         

ແລະ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ.          
24ແຕື່ ຖໍ້ຳ ຄນົ ຊອບ ທ  ຳ ເຊົຳ ເຮັດ ດ ີ         ເລີື່ ມ ຕ ົໍ້ນ ເຮັດ ຊ ົື່ວ ຕື່ຳງ ໆ         ເຮັດ ສິື່ ງ ທີື່  ໜໍ້ຳ ຂີໍ້ດຽດ ເຊັື່ ນ ດຽວ ກນັ ກບັ 

ຄນົ ຊ ົື່ວ         ຄນົ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ຄວນ ຈະ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່ ບ ?         ບ ື່  ມີ ເລີຍ         ຄວຳມ ດ ີທີື່  ລຳວ ໄດໍ້ ເຮັດ ມຳ ຈະ ບ ື່  ປະກດົ         ລຳວ ຈະ 

ຕໍ້ອງ ຕຳຍ ຍໍ້ອນ ຄວຳມ ບ ື່  ສດັຊ ື່         ແລະ ຍໍ້ອນ ບຳບ ຂອງ ລຳວ ເອງ.          
25ແຕື່ ເຈົໍ້ຳ ຊ  ໍ້ຳພດັ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ເຮັດ ບ ື່  ຍດຸຕ ິທ  ຳ         ໂອ         ພວກ ອິສຣາເອນ ເອີຍ         ຈ ົື່ງ 

ຟງັ ເຮົຳ ກື່ອນ         ເຈົໍ້ຳ ຄິດ ວື່ຳ         ວທີິ ກຳນ ຂອງ ເຮົຳ ບ ື່  ຍດຸຕ ິທ  ຳ ຊ ັໍ້ນ ບ ?         ວທີິ ກຳນ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ         

ບ ື່  ຍດຸຕ ິທ  ຳ.         

26ເມ  ື່ອ ຄນົ ຊອບ ທ  ຳ ເຊົຳ ເຮັດ ດ ີ         ແລະ ເລີື່ ມ ຕ ົໍ້ນ ເຮັດ ຊ ົື່ວ ກ  ຕໍ້ອງ ຕຳຍ ໄປ         ລຳວ ຕຳຍ ຍໍ້ອນ 

ຄວຳມ ຊ ົື່ວ ທີື່  ລຳວ ເຮັດ.         

27ເມ  ື່ອ ຄນົ ຊ ົື່ວ ປື່ຽນ ໃຈ ຈຳກ ກຳນ ເຮັດ ບຳບ         ມຳ ເຮັດ ສິື່ ງ ທີື່  ດ ີ         ແລະ ຊອບ ທ  ຳ         

ກ  ເປັນ ກຳນ ຊື່ອຍ ຊວີດິ ຂອງ ລຳວ ເອງ ໄວໍ້.         

28ເພຳະວື່ຳ ລຳວ ຄິດ ຮ ໍ້ເມ  ື່ອ ໃນ ໃຈ ເຖງິ ສິື່ ງ ທີື່  ໄດໍ້ ເຮັດ ມຳ         

ແລໍ້ວ ປື່ຽນ ໃຈ ບ ື່  ເຮັດ ອີກ         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ແຫລະ         ລຳວ ຈ ື່ງ ຈະ ບ ື່  ຕຳຍ ຢື່ຳງ ແນື່ນອນ         ແຕື່ ຈະ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່ ຕ ື່  ໄປ.         

29ອິສຣາເອນ          ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ເຮັດ ບ ື່  ຍດຸຕ ິທ  ຳ         ເຈົໍ້ຳ ຄິດ ວື່ຳ ວທີິ ກຳນ ຂອງ 

ເຈົໍ້ຳ ຍດຸຕ ິທ  ຳ ຊ ັໍ້ນ ບ ?         ວທີິ ກຳນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ ບ ື່  ຍດຸຕ ິທ  ຳ.          
30ອິສຣາເອນ ເອີຍ         ບດັ ນີໍ້         ເຮົຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ບອກ ເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         ເຮົຳ         ຈະ ພິພຳກສຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ 

ແຕື່ລະຄນົ ຕຳມ ກຳນ ກະທ  ຳ ຂອງ ໃຜລຳວ         ຈ ົື່ງ ຫລີກ ໜີ ຈຳກ ຄວຳມ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ທງັ ປວງ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ກ  ຳລງັ 

ເຮັດ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ ເສຍ         ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ບຳບ ທ  ຳລຳຍ ເຈົໍ້ຳ         ຈ ົື່ງ ຫລີກ ຈຳກ ກຳນ ເຮັດ ຊ ົື່ວ ທງັ ປວງ.         

31ໃຫໍ້ ປື່ຽນ ຄວຳມ 

ຄິດ         ແລະ ຈດິໃຈ ໃໝື່ ເສຍ         ໂອ         ອິສຣາເອນ ເອີຍ         ຫລ  ວື່ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຢຳກ ຕຳຍ ຊ ັໍ້ນ ບ ?”         

32ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ຕ ື່  ໄປ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ບ ື່  ຢຳກ ໃຫໍ້ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຄນົ ໃດ ຕຳຍ         ສະນ ັໍ້ນ         ຈ ົື່ງ ເຊົຳ ເຮັດ ບຳບ         ແລະ ມີ 

ຊວີດິ ຢ ື່ ສຳ.”          

ບົດທີ 19 
ບົດຄຳຄວນເລື່ອງເຈົ້ານາຍອິສຣາເອນ 

1ຝື່ຳຍ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ເປັື່ ງສຽງ ຮໍ້ອງ ບດົ ຄ  ື່ຳ ຄວນ ເລ ື່ ອງ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ອິສຣາເອນ         

2ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ແມ ື່ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ 

ເປັນ ຢື່ຳງໃດ ນ          ກ  ເປັນ ແມ ື່ ໂຕ ສິງ         ນຳງ ນອນ ຢ ື່ ທື່ຳມກຳງ ໂຕ ສິງ ແທໍ້ ໆ         ນຳງ ລໍ້ຽງ ດ  ລ ກ ຂອງ ນຳງ ຢ ື່ 

ທື່ຳມກຳງ ໂຕ ສິງ ໜຸື່ມ         

3ນຳງ ລໍ້ຽງ ລ ກ ໂຕ ສິງ ໜ ື່ ງ ໂຕ ໃຫໍ້ ເຕບີ ໃຫຍື່ ຂ ໍ້ນ         ກຳຍເປັນ ໂຕ ສິງ ໜຸື່ມ         ມນັ ຝ ກ 

ຫດັ ຈບັ ເຫຍ ື່ ອ         ແລະ ມນັ ກນິ ຄນົ         

4ປະຊຳຊຳດ ໄດໍ້ ຍນິ ເລ ື່ ອງ ຂອງ ມນັ         ພວກ ເຂົຳ ກ  ຈບັ ມນັ ໄດໍ້ ໃນ ຂມຸ 

ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ພວກ ເຂົຳ ລື່ຳມ ໂສໍ້ ໄວໍ້         ນ  ຳ ມນັ ມຳ ຍງັ ແຜື່ນດນິ ເອຢິບ         

5ເມ  ື່ອ ແມ ື່ ໂຕ ສິງ ເຫັນ ວື່ຳ ນຳງ 

ຄອຍ ຖໍ້ຳ ດນົ ແລໍ້ວ         ແລະ ຄວຳມ ຫວງັ ຂອງ ນຳງ ສ ນ ໄປ         ນຳງ ກ  ເອົຳ ລ ກ ມຳ ອີກ ໂຕ ໜ ື່ ງ         ລໍ້ຽງ ໃຫໍ້ ເປັນ 

ສິງ ໜຸື່ມ         

6ມນັ ໄປ ໆ ມຳ ໆ ທື່ຳມກຳງ ໂຕ ສິງ         ແລະ ກຳຍເປັນ ໂຕ ສິງ ໜຸື່ມ         ແລະ ມນັ ຝ ກ ຫດັ ຈບັ ເຫຍ ື່ ອ         

ມນັ ກນິ ຄນົ         

7ມນັ ຮ ໍ້ຈກັ ບນັດຳ ປໍ້ອມ ປໍ້ອງ ກນັ ທີື່  ຮໍ້ຳງ ເປົື່ ຳ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເມ  ອງ ທງັ-

ຫລຳຍ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳງ ເປົື່ ຳ         ແຜື່ນດນິ         ແລະ ຄວຳມ ອດຸມົສມົບ ນ ໃນ ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ ກ  ບ ື່  ມ ີ        ເມ  ື່ອ ໄດໍ້ 

ຍນິ ສຽງ ຄ  ຳ ລຳມ ຂອງ ມນັ         

8ແລໍ້ວ ບນັດຳ ປະຊຳຊຳດ ກ  ອໍ້ອມ ຕ ື່ ສ ໍ້ ມນັທກຸ ດໍ້ຳນ ຈຳກ ແຄວໍ້ນ ທງັ ປວງ         

ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ກຳງ ແຫ ອອກ ຄມຸ ມນັ         ມນັ ກ  ຖ ກ ຈບັ ຢ ື່ ໃນ ຂມຸ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ         

9ພວກ 
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ເຂົຳ ລື່ຳມ ໂສໍ້ ໄວໍ້         ພຳ ມນັ ໄປ ໄວໍ້ ໃນ ກງົ         ແລະ ນ  ຳ ມນັ ມຳ ຍງັ ກະສດັ ບາບີໂລນ          ພວກ ເຂົຳ ກ  ຂງັ ມນັ ໄວໍ້ 

ໃນ ທີື່  ກ  ຳ ບງັ ເຂັໍ້ມແຂງ         ເພ ື່ ອ ບ ື່  ໃຫໍ້ ໄດໍ້ ຍນິ ສຽງ ຂອງ ມນັ ອີກ ຢ ື່ ເທິງ ພ ເຂົຳ ຂອງ ອິສຣາເອນ         

10ແມ ື່ ຂອງ 

ເຈົໍ້ຳ ເໝ ອນ ເຄ ອ ອະງ ຸື່ນ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ເລ ອດ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ເອົຳ ມຳ ປ ກ ໄວໍ້ ແຄມ ນ  ໍ້ຳ         ນຳງ ມີ ໝຳກ ດກົ         ແລະ ມີ 

ກິື່ ງ ງ ື່ຳ ຫລວງຫລຳຍ ຍໍ້ອນ ມີ ນ  ໍ້ຳ ບ ລິບ ນ         

11ນຳງ ມີ ກິື່ ງ ງ ື່ຳ ທີື່  ແຂງແຮງ         ຊ ື່ ງ ກຳຍເປັນ ໄມ ໍ້ຄໍ້ອນ ເທົໍ້ຳ ຂອງ 

ຜ ໍ້ ປກົຄອງ         ຄວຳມ ສ ງ ຂອງ ນຳງ ຍກົ ຂ ໍ້ນ ທື່ຳມກຳງ ກິື່ ງ ງ ື່ຳ ທີື່  ໜຳ ທ ບ         ນຳງ ປະກດົ ຕວົ ໃນ ບື່ອນ ສ ງ 

ຂອງ ນຳງ         ພໍ້ອມ ກບັ ກິື່ ງ ງ ື່ຳ ຫລວງຫລຳຍ ຂອງ ນຳງ         

12ແຕື່ ວື່ຳ ນຳງ ຖ ກ ຖອນ ອອກ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຮໍ້ອນ-

ຮນົ         ນຳງ ຖ ກ ຖິໍ້ມ ລງົພ ໍ້ນ ດນິ         ລມົ ຕຳເວັນ ອອກ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຜນົ ຂອງ ນຳງ ຫື່ຽວແຫໍ້ງ         ກິື່ ງ ງ ື່ຳ ທີື່  ແຂງແຮງ ກ  

ຫກັ         ແລະ ຫື່ຽວແຫໍ້ງ ໄປ         ໄຟ ກ  ໄໝໍ້ ເສຍ         

13ບດັ ນີໍ້         ນຳງ ປ ກ ໄວໍ້ ໃນ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ         ໃນ ແຜື່ນ-

ດນິ ທີື່  ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ ນ  ໍ້ຳ         

14ໄຟ ໄດໍ້ ອອກ ມຳ ຈຳກ ກິື່ ງ ງ ື່ຳ ໃຫຍື່ ນ ັໍ້ນ         ເຜົຳ ຜຳນ ກິື່ ງ ງ ື່ຳ ອ ື່ ນ ແລະ ໝຳກ 

ຈນົ ໝດົ         ຈ ື່ງ ບ ື່  ມີ ກິື່ ງ ງ ື່ຳ ແຂງແຮງ ເຫລ ອ ຢ ື່ ໃນ ຕ ົໍ້ນ ອີກ ເລີຍ         ບ ື່  ມີ ຄະທຳ ອ  ຳນຳດ ສ  ຳລບັ ຜ ໍ້ ປກົຄອງ         ນີໍ້ 

ເປັນ ບດົເພງ ຄ  ື່ຳ ຄວນ         ແລະ ໃຊໍ້ ເປັນ ບດົເພງ ຄ  ື່ຳ ຄວນ”          
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ພຣະເຈົ້າຖືກຕ້ອງເມື່ອລົງໂທດອິສຣາເອນ 

1ຕ ື່  ມຳ ວນັ ທີ ສິບ         ເດ ອນ ທີ ຫໍ້ຳ ໃນ ປີ ທີ ເຈດັ         ພວກ ຜ ໍ້ ໃຫຍື່ ຂອງ ອິສຣາເອນ ບຳງ ຄນົ ໄດໍ້ ມຳ ທ ນ ຖຳມ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ມຳ ນ ັື່ງ ຢ ື່ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         

2ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ມຳ ເຖງິ ຂໍ້ຳພະ-

ເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         

3“ບດຸ ແຫື່ງ ມະນດຸ ເອີຍ         ຈ ົື່ງ ເວົໍ້ຳ ກບັ ພວກ ຜ ໍ້ ໃຫຍື່ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ          ແລະ ກື່ຳວ ແກື່ ພວກ ເຂົຳ 

ວື່ຳ         ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ມຳ ນີໍ້         ຈະ ມຳ ຖຳມ ເຮົຳ ບ          ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ເຮົຳ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່ ສນັໃດ         ເຮົຳ ກ  ຈະ ບ ື່  ຍອມ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ມຳ ຖຳມ ເຮົຳ ສນັນ ັໍ້ນ         

4ບດຸ 

ແຫື່ງ ມະນດຸ ເອີຍ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ພິພຳກສຳ ພວກ ເຂົຳ ບ          ເຈົໍ້ຳ ຈະ ພິພຳກສຳ ພວກ ເຂົຳ ບ          ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ຮ ໍ້ 

ເຖງິ ຄວຳມ ໜໍ້ຳ ກຽດ ຊງັ ຂອງ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ເຂົຳ         

5ແລະ ຈ ົື່ງ ກື່ຳວ ແກື່ ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ         ອງົ ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ໃນ ວນັ ນ ັໍ້ນ ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ເລ ອກ ສນັ ອິສຣາເອນ ໄວໍ້         ເຮົຳ ປະຕຍິຳນ ຕ ື່  

ເຊ ໍ້ອສຳຍ ແຫື່ງ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຢາໂຄບ          ໂດຍ ສະແດງ ຕວົ ເຮົຳ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ຮ ໍ້ຈກັ ໃນ ແຜື່ນດນິ ເອຢິບ          

ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ປະຕຍິຳນ ກບັ ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ         ເຮົຳ ເປັນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

6ໃນ ວນັ ນ ັໍ້ນ         

ເຮົຳ ປະຕຍິຳນ ຕ ື່  ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ         ເຮົຳ ຈະ ນ  ຳ ພວກ ເຂົຳ ອອກ ຈຳກ ແຜື່ນດນິ ເອຢິບ ໄປ ຍງັ ແຜື່ນດນິ ທີື່  

ເຮົຳ ຫຳ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ         ເປັນ ແຜື່ນດນິ ທີື່  ມີ ນ  ໍ້ຳ ນມົ         ແລະ ນ  ໍ້ຳເຜິໍ້ງ ໄຫລ ບ ລິບ ນ         ເປັນ ແຜື່ນດນິ 

ທີື່  ມີ ສະຫງ ື່ຳ ລຳສ ີທີື່  ສດຸ ໃນ ແຜື່ນດນິ ທງັຫລຳຍ         

7ແລະ ເຮົຳ ກື່ຳວ ແກື່ ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ         ເຈົໍ້ຳ ທກຸ ຄນົ ຈ ົື່ງ ຖິໍ້ມ 

ສິື່ ງ ທີື່  ໜໍ້ຳ ກຽດ ຊງັ         ຊ ື່ ງ ຕຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ກ  ຳລງັ ເພີດເພີນ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ         ຢື່ຳ ເຮັດ ຕວົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ເປັນ 

ມນົທິນ ດໍ້ວຍ ຮ ບ ເຄົຳລບົ ຂອງ ເອຢິບ          ເຮົຳ ແມ ື່ນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

8ແຕື່ ພວກ 

ເຂົຳ ໄດໍ້ ກະບດົ ຕ ື່  ເຮົຳ         ແລະ ບ ື່  ຍອມ ຟງັ ເຮົຳ         ພວກ ເຂົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ຖິໍ້ມ ສິື່ ງ ທີື່  ໜໍ້ຳ ກຽດ ຊງັ         ຊ ື່ ງ ຕຳ ຂອງ ພວກ 

ເຂົຳ ທກຸ ຄນົ ເພີດເພີນ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ         ທງັ ບ ື່  ໄດໍ້ ປະ ຖິໍ້ມ ຮ ບ ເຄົຳລບົ ຂອງ ເອຢິບ          ແລໍ້ວ ເຮົຳ ກ  ຄິດ ວື່ຳ         ເຮົຳ ຈະ 

ລະບຳຍ ຄວຳມ ຄຽດ ຮໍ້ຳຍ ຂອງ ເຮົຳ ອອກ ເໜ ອ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ໃຫໍ້ ຄວຳມ ຮໍ້ຳຍ ຂອງ ເຮົຳ ມີ ຕ ື່  ພວກ 

ເຂົຳ ໃນ ທື່ຳມກຳງ ແຜື່ນດນິ ເອຢິບ          ຈນົ ມອດ ລງົ         

9ແຕື່ ເຮົຳ ກ  ເຮັດ ໂດຍ ເຫັນແກື່ ນຳມ ຂອງ ເຮົຳ ເອງ         
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ເພ ື່ ອ ບ ື່  ໃຫໍ້ ຊ ື່  ນ ັໍ້ນ ເປັນ ມນົທິນ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ປະຊຳຊຳດ         ຊ ື່ ງ ພວກ ເຂົຳ ອຳໄສ ຢ ື່         ເຮົຳ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ສະແດງ ຕວົ ຂອງ 

ເຮົຳ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ພວກ ເຂົຳ         ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ຮ ໍ້ຈກັ ກຳນ ທີື່  ເຮົຳ ນ  ຳ ຄນົ ອິສຣາເອນ ອອກ ມຳ ຈຳກ ແຜື່ນດນິ ເອ-
ຢິບ          

10ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ຈ ື່ງ ນ  ຳ ພວກ ເຂົຳ ອອກ ຈຳກ ແຜື່ນດນິ ເອຢິບ ແລະ ນ  ຳ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃນ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັ-

ດຳນ         

11ເຮົຳ ໃຫໍ້ ກດົເກນ ຂອງ ເຮົຳ ແກື່ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ສະແດງ ຂ ໍ້ ຕດັສິນ ຂອງ ເຮົຳ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ຮ ໍ້         

ຊ ື່ ງ ຖໍ້ຳ ມະນດຸ ໄດໍ້ ຮກັສຳ ໄວໍ້ ກ  ຈະ ດ  ຳລງົ ຊວີດິ ຢ ື່ ໄດໍ້         

12ຫລຳຍ ກວື່ຳ ນ ັໍ້ນ ອີກ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ສະບຳ ໂຕ 

ຂອງ ເຮົຳ ແກື່ ພວກ ເຂົຳ         ເປັນ ໝຳຍ ສ  ຳຄນັ ລະຫວື່ຳງ ເຮົຳ         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ         ເພ ື່ ອ ພວກ ເຂົຳ 

ຈະ ຮ ໍ້ ວື່ຳ         ເຮົຳ ແມ ື່ນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ເປັນ ຜ ໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ບ ລິສດຸ         

13ແຕື່ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ 

ກະບດົ ຕ ື່  ເຮົຳ ໃນ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ         ພວກ ເຂົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ດ  ຳເນນີ ຕຳມ ກດົເກນ ຂອງ ເຮົຳ         ແຕື່ ໄດໍ້ ປະ-

ຕເິສດ ບ ື່  ຮບັ ຂ ໍ້ ຕດັສິນ ຂອງ ເຮົຳ         ຊ ື່ ງ ຖໍ້ຳ ມະນດຸ ໄດໍ້ ຮກັສຳ ໄວໍ້ ກ  ຈະ ດ  ຳລງົ ຊວີດິ ຢ ື່ ໄດໍ້         ແລະ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ 

ສະບຳ ໂຕ ຂອງ ເຮົຳ ສະທໍ້ຳນ ໄປ ຢື່ຳງ ໜກັ         ແລໍ້ວ ເຮົຳ ກ  ຄິດ ວື່ຳ         ເຮົຳ ຈະ ລະບຳຍ ຄວຳມ ຄຽດ ຮໍ້ຳຍ 

ຂອງ ເຮົຳ ອອກ ເທິງ ພວກ ເຂົຳ ໃນ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ ເພ ື່ ອ ທ  ຳລຳຍ ພວກ ເຂົຳ ສຳ         

14ແຕື່ ເຮົຳ ກ  ເຮັດ 

ໂດຍ ເຫັນແກື່ ນຳມ ຂອງ ເຮົຳ ເອງ         ເພ ື່ ອ ບ ື່  ໃຫໍ້ ຊ ື່  ນ ັໍ້ນ ເປັນ ມນົທິນ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ປະຊຳຊຳດ ທງັຫລຳຍ         ຊ ື່ ງ ເຮົຳ 

ໄດໍ້ ນ  ຳ ຄນົ ອິສຣາເອນ ອອກ ມຳ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ພວກ ເຂົຳ         

15ຫລຳຍ ກວື່ຳ ນ ັໍ້ນ ອີກ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ປະຕຍິຳນ ຕ ື່  ພວກ 

ເຂົຳ ໃນ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ ວື່ຳ         ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ນ  ຳ ພວກ ເຂົຳ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃນ ແຜື່ນດນິ ຊ ື່ ງ ເຮົຳ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ແກື່ 

ພວກ ເຂົຳ         ເປັນ ແຜື່ນດນິ ທີື່  ມີ ນ  ໍ້ຳ ນມົ         ແລະ ນ  ໍ້ຳເຜິໍ້ງ ໄຫລ ບ ລິບ ນ         ເປັນ ແຜື່ນດນິ ທີື່  ມີ ສະຫງ ື່ຳ ລຳສີ ທີື່  

ສດຸ ໃນ ແຜື່ນດນິ ທງັຫລຳຍ         

16ເພຳະ ພວກ ເຂົຳ ປະຕເິສດ ບ ື່  ຮບັ ຂ ໍ້ ຕດັສິນ ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ ບ ື່  ດ  ຳເນນີ 

ຕຳມ ກດົເກນ ຂອງ ເຮົຳ         ແຕື່ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ສະບຳ ໂຕ ຂອງ ເຮົຳ ສະທໍ້ຳນ         ເພຳະວື່ຳ ຈດິໃຈ ຂອງ ພວກ 

ເຂົຳ ໄປ ຕດິຕຳມ ຮ ບ ເຄົຳລບົ ຂອງ ຕນົ         

17ເຖງິ ປຳນ ນ ັໍ້ນ ກ  ດ ີ         ໃນ ຕຳ ຂອງ ເຮົຳ ກ  ຍງັ ປຳນ ີພວກ ເຂົຳ         

ແລະ ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ທ  ຳລຳຍ ພວກ ເຂົຳ         ຫລ  ເຮັດ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ຈບົ ສິໍ້ນ ລງົ ໃນ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ ນ ັໍ້ນ          
18ແຕື່ ເຮົຳ ເວົໍ້ຳ ກບັ ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ໃນ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ         ຢື່ຳ ດ  ຳເນນີ ຕຳມ 

ກດົເກນ ຂອງ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ຫລ  ຮກັສຳ ຂ ໍ້ ຕດັສິນ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ຫລ  ເຮັດ ຕວົ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ເປັນ 

ມນົທິນ ດໍ້ວຍ ຮ ບ ເຄົຳລບົ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         

19ເຮົຳ ແມ ື່ນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເປັນ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ຈ ົື່ງ 

ດ  ຳເນນີ ຕຳມ ກດົເກນ ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ ຈ ົື່ງ ຮກັສຳ ຂ ໍ້ ຕດັສິນ ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ ປະພ ດ ຕຳມ         

20ແລະ ນບັຖ  

ຮກັສຳ ວນັ ສະບຳ ໂຕ ຂອງ ເຮົຳ         ເພ ື່ ອ ຈະ ເປັນ ໝຳຍ ສ  ຳຄນັ ລະຫວື່ຳງ ເຮົຳ ກບັ ເຈົໍ້ຳ         ເພ ື່ ອ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຮ ໍ້ ວື່ຳ 

ເຮົຳ ແມ ື່ນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເປັນ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

21ແຕື່ ລ ກ ຫລຳນ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ກ  ຍງັ ກະບດົ ຕ ື່  ເຮົຳ         

ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ບ ື່  ໄດໍ້ ດ  ຳເນນີ ຕຳມ ກດົເກນ ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ ບ ື່  ຮກັສຳ ຂ ໍ້ ຕດັສິນ ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ ບ ື່  

ປະພ ດ ຕຳມ         ຊ ື່ ງ ຖໍ້ຳ ມະນດຸ ໄດໍ້ ຮກັສຳ ໄວໍ້ ກ  ຈະ ດ  ຳລງົ ຊວີດິ ຢ ື່ ໄດໍ້         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ວນັ ສະບຳ ໂຕ 

ຂອງ ເຮົຳ ສະທໍ້ຳນ         ແລໍ້ວ ເຮົຳ ກ  ຄິດ ວື່ຳ         ເຮົຳ ຈະ ລະບຳຍ ຄວຳມ ຄຽດ ຮໍ້ຳຍ ຂອງ ເຮົຳ ອອກ ເທິງ ພວກ 

ເຂົຳ         ແລະ ໃຫໍ້ ຄວຳມ ຮໍ້ຳຍ ຂອງ ເຮົຳ ທີື່  ມີ ຕ ື່  ເຂົຳ ໃນ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ ມອດ ລງົ         

22ແຕື່ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຫດົ 

ມ  ຂອງ ເຮົຳ ໄວໍ້         ແລະ ເຮັດ ໂດຍ ເຫັນແກື່ ນຳມ ຂອງ ເຮົຳ ເອງ         ເພ ື່ ອ ບ ື່  ໃຫໍ້ ຊ ື່  ນ ັໍ້ນ ເປັນ ມນົທິນ ໃນ ສຳຍຕຳ 

ຂອງ ປະຊຳຊຳດ ທງັຫລຳຍ         ຊ ື່ ງ ເຮົຳ ໄດໍ້ ນ  ຳ ຊນົ ຊຳດ ອິສຣາເອນ ອອກ ມຳ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ພວກ ເຂົຳ         

23ຫລຳຍ 

ກວື່ຳ ນ ັໍ້ນ ອີກ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ປະຕຍິຳນ ຕ ື່  ພວກ ເຂົຳ ໃນ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ ວື່ຳ         ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ກະຈດັກະ-
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ຈຳຍ ໄປ ໃນ ທື່ຳມກຳງ ປະຊຳຊຳດ         ແລະ ກະຈຳຍ ພວກ ເຂົຳ ໄປ ຢ ື່ ຕຳມ ປະເທດ ຕື່ຳງ ໆ         

24ເພຳະວື່ຳ 

ພວກ ເຂົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຮັດ ຕຳມ ຂ ໍ້ ຕດັສິນ ຂອງ ເຮົຳ         ແຕື່ ໄດໍ້ ປະຕເິສດ ບ ື່  ຮບັ ກດົເກນ ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ ເຮັດ ໃຫໍ້ 

ວນັ ສະບຳ ໂຕ ຂອງ ເຮົຳ ສະທໍ້ຳນ         ແລະ ໃນ ຕຳ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ກ  ຈບັ ຢ ື່ ທີື່  ຮ ບ ເຄົຳລບົ ຂອງ ບນັພະບ ລດຸ 

ຂອງ ຕນົ         

25ຫລຳຍ ກວື່ຳ ນ ັໍ້ນ ອີກ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ກດົເກນ ທີື່  ບ ື່  ດ ີ         ແລະ ໃຫໍ້ ຂ ໍ້ ກດົໝຳຍ         ຊ ື່ ງ ພວກ ເຂົຳ ຈະ 

ດ  ຳລງົ ຊວີດິ ບ ື່  ໄດໍ້         

26ແລະ ເຮົຳ ກ  ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ເປັນ ມນົທິນ ດໍ້ວຍ ເຄ ື່ ອງ ຖວຳຍ ຂອງ ເຂົຳ ເອງ         ໂດຍ 

ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ຖວຳຍ ລ ກ ຫວົປີ ໃຫໍ້ ລຍຸ ໄຟ         ເພ ື່ ອ ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ຮໍ້ຳງ ເປົື່ ຳ         ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ 

ຮ ໍ້ ວື່ຳ ເຮົຳ ແມ ື່ນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          
27ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ບດຸ ແຫື່ງ ມະນດຸ ເອີຍ         ຈ ົື່ງ ເວົໍ້ຳ ກບັ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ອິສຣາເອນ          ແລະ ກື່ຳວ ແກື່ ພວກ 

ເຂົຳ ວື່ຳ         ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ໃນ ເລ ື່ ອງ ນີໍ້ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ກ  ໄດໍ້ ໝິື່ ນ-

ປະໝຳດ ເຮົຳ ອີກ         ໂດຍ ໄດໍ້ ເຮັດ ກຳນ ລະເມດີ ຕ ື່  ເຮົຳ         

28ເພຳະວື່ຳ ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ໄດໍ້ ນ  ຳ ພວກ ເຂົຳ ເຂົໍ້ຳ ມຳ 

ໃນ ແຜື່ນດນິ ທີື່  ເຮົຳ ປະຕຍິຳນ ວື່ຳ ຈະ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ນ ັໍ້ນ         ເມ  ື່ອ ພວກ ເຂົຳ ເຫັນ ໂນນ ພ  ສ ງ ໃນ ທີື່  ໃດ         ຫລ  

ເຫັນ ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ ໃບ ດກົ ທີື່  ໃດ         ພວກ ເຂົຳ ກ  ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ອນັ ເປັນ ທີື່  ໃຫໍ້ ເຄ ອງ ໃຈ ເຮົຳ         ໃນ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         

ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຖວຳຍ ກິື່ນ ທີື່  ພ ໃຈ         ແລະ ຖອກ ເຄ ື່ ອງ ດ ື່ ມ ບ ຊຳ ອອກ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         

29ເຮົຳ ໄດໍ້ ຖຳມ ພວກ ເຂົຳ 

ວື່ຳ         ສະຖຳນທີື່  ນະມດັສະກຳນ ສ ງ ຊ ື່ ງ ເຈົໍ້ຳ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ນ ັໍ້ນ ຄ  ຫຍງັ         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ເອີໍ້ນ ຊ ື່  ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ         

ບາມາ          ສ ບ ເນ ື່ ອງ ມຳ ຈນົ ເຖງິ ມ ໍ້ ວນັ ນີໍ້          
30ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ຈ ົື່ງ ກື່ຳວ ແກື່ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ອິສຣາເອນ ວື່ຳ         ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ 

ວື່ຳ         ເຈົໍ້ຳ ເຮັດ ຕວົ ໃຫໍ້ ເປັນ ມນົທິນ ຕຳມ ຢື່ຳງ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ຫລິໍ້ນ ຊ ໍ້ ກບັ ສິື່ ງ ທີື່  ໜໍ້ຳ ກຽດ ຊງັ 

ຂອງ ເຂົຳ ບ          

31ເມ  ື່ອ ເຈົໍ້ຳ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ         ແລະ ຖວຳຍ ລ ກ ຊຳຍ ໃຫໍ້ ລຍຸ ໄຟ         ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ຕວົ ໃຫໍ້ ເປັນ 

ມນົທິນ         ດໍ້ວຍ ບນັດຳ ຮ ບ ເຄົຳລບົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຈນົ ເຖງິ ທກຸ ວນັ ນີໍ້         ໂອ         ເຊ ໍ້ອສຳຍ ອິສຣາເອນ ເອີຍ         ເຮົຳ 

ຈະ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ມຳ ຖຳມ ເຮົຳ ບ          ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ເຮົຳ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່ ສນັໃດ         ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  

ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ມຳ ຖຳມ ເຮົຳ ສນັນ ັໍ້ນ          
32ແມ ື່ນ ຫຍງັ ຢ ື່ ໃນ ໃຈ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ບ ື່ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ໄດໍ້ ເລີຍ         ຄ  ຄວຳມ ຄິດ ທີື່  ວື່ຳ         ‘ໃຫໍ້ ເຮົຳ ເປັນ ເໝ ອນ 

ປະຊຳຊຳດ ທງັຫລຳຍ         ໃຫໍ້ ເປັນ ເໝ ອນ ຄອບຄວົ ຕື່ຳງ ໆ ໃນ ປະເທດ ຕື່ຳງ ໆ         ຄ  ໃຫໍ້ ເຮົຳ ບວົລະບດັ ໄມ ໍ້         

ແລະ ສີ ລຳ.          

ຫລັງຈາກຍຸກເຈັດປີອິສຣາເອນຈະຖືກຊຳລະລ້າງ 
33ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ເຮົຳ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່ ສນັໃດ         ເຮົຳ ຈະ ປກົຄອງ ເໜ ອ ເຈົໍ້ຳ ແນື່-

ນອນ ສນັນ ັໍ້ນ         ດໍ້ວຍ ມ  ທີື່  ມີ ລິດ         ດໍ້ວຍ ແຂນ ທີື່  ຢຽດ ອອກ         ແລະ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ພິໂລດ ທີື່  ຖອກ ລງົ ມຳ         

34ເຮົຳ ຈະ ນ  ຳ ເຈົໍ້ຳ ອອກ ມຳ ຈຳກ ຊນົ ຊຳດ ທງັຫລຳຍ         ແລະ ຈະ ຮວບຮວມ ເຈົໍ້ຳ ອອກ ມຳ ຈຳກ ປະເທດ 

ທງັ ປວງ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ຕໍ້ອງ ກະຈດັກະຈຳຍ ກນັ ໄປ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ         ດໍ້ວຍ ມ  ທີື່  ມີ ລິດ         ດໍ້ວຍ ແຂນ ທີື່  ຢຽດ ອອກ         ແລະ 

ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ພິໂລດ ທີື່  ຖອກ ລງົ ມຳ         

35ເຮົຳ ຈະ ນ  ຳ ເຈົໍ້ຳ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ ແຫື່ງ ຊນົ ຊຳດ 

ທງັຫລຳຍ         ແລະ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ເຮົຳ ຈະ ເຂົໍ້ຳ ສ ື່ ກຳນ ພິພຳກສຳ ກບັ ເຈົໍ້ຳ ໜໍ້ຳ ຕ ື່ໜໍ້ຳ         

36ເຮົຳ ເຂົໍ້ຳ ສ ື່ ກຳນ ພິ-

ພຳກສຳ ກບັ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໃນ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ ແຫື່ງ ແຜື່ນດນິ ເອຢິບ ຢື່ຳງໃດ         ອງົ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ເຮົຳ ຈະ ເຂົໍ້ຳ ສ ື່ ກຳນ ພິພຳກສຳ ກບັ ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ         

37ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ 
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ເຈົໍ້ຳ ລອດ ໄປ ໃຕໍ້ ຄະທຳ ອ  ຳນຳດ         ແລະ ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ເຂົໍ້ຳ ໃນ ພນັທະ ສນັຍຳ         

38ເຮົຳ ຈະ ຊ  ຳລະ ພວກ 

ກະບດົ ຈຳກ ທື່ຳມກຳງ ເຈົໍ້ຳ         ທງັ ຜ ໍ້ ທ ລະ ຍດົ ຕ ື່  ເຮົຳ         ເຮົຳ ຈະ ນ  ຳ ພວກ ເຂົຳ ອອກ ຈຳກ ແຜື່ນດນິ ທີື່  ພວກ 

ເຂົຳ ໄປ ອຳໄສ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ         ແຕື່ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ແຜື່ນດນິ ອິສຣາເອນ          ແລໍ້ວ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ເຮົຳ 

ແມ ື່ນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          
39ດຽວນີໍ້         ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ໂອ                  ເຊ ໍ້ອສຳຍ ອິສຣາເອນ ເອີຍ         ຝື່ຳຍ 

ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ທກຸ ຄນົ ຈ ົື່ງ ໄປ ບວົລະບດັ ຮ ບ ເຄົຳລບົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ດຽວນີໍ້         ແລະ ຕ ື່  ໄປ         ຖໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ຟງັ ເຮົຳ         

ແຕື່ ຊ ື່  ອນັ ບ ລິສດຸ ຂອງ ເຮົຳ ນ ັໍ້ນ         ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເປັນ ມນົທິນ ອີກ ດໍ້ວຍ ເຄ ື່ ອງ ຖວຳຍ         ແລະ ດໍ້ວຍ ຮ ບ 

ເຄົຳລບົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

40ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ເທິງ ພ ເຂົຳ ບ ລິສດຸ ຂອງ ເຮົຳ         

ຄ  ພ ເຂົຳ ສ ງ ຂອງ ອິສຣາເອນ          ບນັດຳ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ທງັ ໝດົ ຂອງ ອິສຣາເອນ ຈະ ບວົລະບດັ ເຮົຳ ໃນ 

ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ຈະ ໂຜດ ພວກ ເຂົຳ         ໃນ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ຈະ ເອີໍ້ນ ເຄ ື່ ອງ ຖວຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ຜນົ 

ລຸໍ້ນ ທ  ຳອິດ ແຫື່ງ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ກບັ ເຄ ື່ ອງ ຖວຳຍ ບ ຊຳ ອນັ ບ ລິສດຸ ທງັ ໝດົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

41ເມ  ື່ອ 

ເຮົຳ ນ  ຳ ເຈົໍ້ຳ ອອກ ມຳ ຈຳກ ຊຳດ ທງັຫລຳຍ         ແລະ ຮວບຮວມ ເຈົໍ້ຳ ອອກ ມຳ ຈຳກ ປະເທດ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ກະຈດັ-

ກະຈຳຍ ໄປ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ຈະ ໂຜດ ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ດ ັື່ງ ກິື່ນ ທີື່  ພ ໃຈ ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ ເຮົຳ ຈະ ສະແດງ ຄວຳມ ບ ລິ-

ສດຸ ຂອງ ເຮົຳ ທື່ຳມກຳງ ເຈົໍ້ຳ         ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຕ ື່  ຕຳ ປະຊຳຊຳດ ທງັຫລຳຍ         

42ແລະ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ເຮົຳ ແມ ື່ນ ພຣະ-
ຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ໃນ ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ນ  ຳ ເຈົໍ້ຳ ເຂົໍ້ຳ ໃນ ແຜື່ນດນິ ອິສຣາເອນ          ອນັ ເປັນ ປະເທດ ຊ ື່ ງ ເຮົຳ ປະຕຍິຳນ 

ໄວໍ້ ວື່ຳ ຈະ ໃຫໍ້ ແກື່ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

43ໃນ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ລະນ ກ ເຖງິ ທຳງ         ແລະ ກຳນ ກະທ  ຳ 

ທງັ ໝດົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ຊ ື່ ງ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຕວົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ມນົທິນ         ແລະ ໃນ ສຳຍຕຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ເອງ         

ເຈົໍ້ຳ ຈະ ກຽດ ຊງັ ຕວົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ເພຳະ ຄວຳມ ຊ ົື່ວ ທງັຫລຳຍ ຊ ື່ ງ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ນ ັໍ້ນ         

44ໂອ         ເຊ ໍ້ອສຳຍ ອິ-
ສຣາເອນ ເອີຍ         ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ກບັ ເຈົໍ້ຳ ດໍ້ວຍ ເຫັນແກື່ ນຳມ ຂອງ ເຮົຳ         ບ ື່  ແມ ື່ນ ຕຳມ ທຳງ ອນັ ຊ ົື່ວ 

ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ຫລ  ຕຳມ ກຳນ ກະທ  ຳ ທີື່  ເສ ື່ ອມ ໂຊມ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ແລໍ້ວ ເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ຈະ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ເຮົຳ ແມ ື່ນ ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ          ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ”          

ຄຳອຸປະມາເລື່ອງທິດໃຕ້ 
45ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ມຳ ເຖງິ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         

46“ບດຸ ແຫື່ງ ມະນດຸ ເອີຍ         ຈ ົື່ງ ມຸ ື່ງ ໜໍ້ຳ ໄປ 

ທຳງ ທິດໃຕໍ້         ແລະ ເທດ ສະໜຳ ກື່ຳວ ໂທດ ພວກ ທິດໃຕໍ້         ຈ ົື່ງ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ຕ ື່  ເຂດ ແດນ ປື່ຳໄມ ໍ້ ທີື່ ຢ ື່ 

ໃນ ທິດໃຕໍ້         

47ຈ ົື່ງ ກື່ຳວ ແກື່ ປື່ຳໄມ ໍ້ ແຫື່ງ ທິດໃຕໍ້ ວື່ຳ         ຈ ົື່ງ ຟງັ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ອງົ ພຣະ-
ຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ເບິື່ ງ ແມ         ເຮົຳ ຈະ ກ ື່  ໄຟ ໄວໍ້ ໃນ ເຈົໍ້ຳ         ມນັ ຈະ ເຜົຳ ຜຳນ ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ ຂຽວ         

ແລະ ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ ແຫໍ້ງ ທກຸ ຕ ົໍ້ນ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ເຈົໍ້ຳ         ຈະ ດບັ ແປວໄຟ ອນັ ລກຸ ໄໝໍ້ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ໄດໍ້         ແລະ ໜໍ້ຳ ທກຸ ໜໍ້ຳ ຕ ັໍ້ງແຕື່ 

ທິດໃຕໍ້ ຈນົ ເຖງິ ທິດເໜ ອ ຈະ ຖ ກ ໄຟ ລວກ         

48ເນ ໍ້ອ ໜງັ ທງັ ໝດົ ຈະ ເຫັນ ວື່ຳ ເຮົຳ ແມ ື່ນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ຜ ໍ້ ໄດໍ້ ກ ື່  ໄຟ ນ ັໍ້ນ         ຜ ໍ້ ໃດ ຈະ ດບັ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້”          
49ແລໍ້ວ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂໍ້ຳ         ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ກ  ຳລງັ ກື່ຳວ ເຖງິ 

ຂໍ້ຳພະອງົ ວື່ຳ         ລຳວ ບ ື່  ແມ ື່ນ ເປັນ ຄນົ ສໍ້ຳງ ຄ  ຳ ອປຸະມຳ ເອງ ບ ”          
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ດາບຂອງພຣະຜ ້ເປັນເຈົ້າ 
1ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ມຳ ເຖງິ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         

2“ບດຸ ແຫື່ງ ມະນດຸ ເອີຍ         ຈ ົື່ງ ມຸ ື່ງ ໜໍ້ຳ ຂອງ 

ເຈົໍ້ຳ ຕ ື່ ສ ໍ້ ເຢຣ ຊາເລັມ          ແລະ ເທດ ສະໜຳ ກື່ຳວ ໂທດ ສະຖຳນທີື່  ບ ລິສດຸ ທງັຫລຳຍ         ຈ ົື່ງ ປະກຳດ ພຣະ-

ທ  ຳ ກື່ຳວ ໂທດ ແຜື່ນດນິ ອິສຣາເອນ         

3ແລະ ກື່ຳວ ແກື່ ແຜື່ນດນິ ອິສຣາເອນ ວື່ຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ 

ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ເບິື່ ງ ແມ         ເຮົຳ ເປັນ ສດັຕ  ກບັ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ເຮົຳ ຈະ ຖອດ ດຳບ ຂອງ ເຮົຳ ອອກ ຈຳກ ຝກັ         ແລະ 

ເຮົຳ ຈະ ຕດັ ທງັ ຄນົ ຊອບ ທ  ຳ         ແລະ ຄນົ ຊ ົື່ວ ອອກ ຈຳກ ເຈົໍ້ຳ         

4ເພຳະ ເຮົຳ ຈະ ຕດັ ເອົຳ ທງັ ຄນົ ຊອບ ທ  ຳ         

ແລະ ຄນົ ຊ ົື່ວ ອອກ ຈຳກ ເຈົໍ້ຳ ເສຍ         ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ດຳບ ຂອງ ເຮົຳ ຈະ ອອກ ຈຳກ ຝກັ ໄປ ຕ ື່ ສ ໍ້ ເນ ໍ້ອ ໜງັ ທງັ 

ໝດົ ຈຳກ ທິດໃຕໍ້ ເຖງິ ທິດເໜ ອ         

5ເພ ື່ ອ ເນ ໍ້ອ ໜງັ ທງັ ໝດົ ຈະ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ເຮົຳ ແມ ື່ນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊກັ 

ດຳບ ຂອງ ເຮົຳ ອອກ ຈຳກ ຝກັ ແລໍ້ວ         ແລະ ຈະ ບ ື່  ເກບັ ໃສື່ ຝກັ ອີກ          
6ບດຸ ແຫື່ງ ມະນດຸ ເອີຍ         ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ຈ ົື່ງ ຖອນ ຫຳຍໃຈ         ຖອນ ຫຳຍໃຈ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ລະ ທມົ ໃຈ         

ແລະ ຄວຳມ ຂມົຂ ື່ ນ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຕ ື່  ຕຳ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ         

7ແລະ ເມ  ື່ອ ພວກ ເຂົຳ ກື່ຳວ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         ‘ເປັນ 

ຫຍງັ ເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ຖອນ ຫຳຍໃຈ’         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ‘ເພຳະ ເລ ື່ ອງ ຂື່ຳວ ນ ັໍ້ນ ເມ  ື່ອ ຂື່ຳວ ນ ັໍ້ນ ມຳ ເຖງິ         ຫວົໃຈ 

ທກຸ ດວງ ຈະ ລະລຳຍ         ແລະ ມ  ທງັ ໝດົ ຈະ ອື່ອນເພຍ ໄປ         ແລະ ບນັດຳ ຈດິ ວນິ ຍຳນ ຈະ ຢໍ້ຳນ ກວົ         ຫວົ-

ເຂົື່ ຳ ທກຸ ເຂົື່ ຳ ຈະ ອື່ອນ ລງົ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ນ  ໍ້ຳ         ເບິື່ ງ ແມ         ຂື່ຳວ ນ ັໍ້ນ ມຳ ເຖງິ         ແລະ ຈະ ສ  ຳເລັດ’         ອງົ ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ”          

ພຣະເຈົ້າໄດ້ຝົນດາບຂອງພຣະອົງໃຫ້ຄົມ 
8ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ມຳ ເຖງິ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ອີກ ວື່ຳ         

9“ບດຸ ແຫື່ງ ມະນດຸ ເອີຍ         ຈ ົື່ງ ປະກຳດ 

ພຣະທ  ຳ         ແລະ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ດຳບ ເຫລັໍ້ມ ໜ ື່ ງ         ຊ ື່ ງ ເຂົຳ ຝນົ ໃຫໍ້ ຄມົ         ແລະ 

ຂດັ ມນັ ໃຫໍ້ ເຫລ ໍ້ອມ         

10ຝນົ ໃຫໍ້ ຄມົ ເພ ື່ ອ ຈະ ຂໍ້ຳ ຟນັ         ຂດັ ມນັ ໄວໍ້ ເພ ື່ ອ ຈະ ໃຫໍ້ ເຫລ ໍ້ອມ         ເຮົຳ ຈະ ຊ ື່ ນ ບຳນ ບ          

ດຳບ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ປະໝຳດ ຄະທຳ ອ  ຳນຳດ ແຫື່ງ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຮົຳ         ເໝ ອນ ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ ທກຸ ຢື່ຳງ         

11ເພຳະສະ-

ນ ັໍ້ນ         ຈ ື່ງ ມອບ ດຳບ ໃຫໍ້ ຂດັ ມນັ         ເພ ື່ ອ ຈະ ຖ  ໄວໍ້ ໄດໍ້         ດຳບ ນ ັໍ້ນ ຄມົ         ແລະ ຂດັ ມນັ         ເພ ື່ ອ ຈະ ມອບ ໄວໍ້ ໃນ ມ  

ຂອງ ຜ ໍ້ ຂໍ້ຳ         

12ບດຸ ແຫື່ງ ມະນດຸ ເອີຍ         ຈ ົື່ງ ຮໍ້ອງໄຫໍ້         ແລະ ຮໍ້ອງ ຄຳງ ສຳ         ເພຳະ ເປັນ ເລ ື່ ອງ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກບັ ປະ-

ຊຳຊນົ ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກບັ ບນັດຳ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຂອງ ອິສຣາເອນ          ຄວຳມ ຢໍ້ຳນ ກວົ         ຍໍ້ອນ ດຳບ ນ ັໍ້ນ 

ຈະ ຢ ື່ ເໜ ອ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ເຮົຳ         ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ຈ ົື່ງ ຕ ີກກົຂຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ສຳ          
13ເພຳະ ມກີຳນ ທດົ ລອງ         ແລະ ຖໍ້ຳ ດຳບ ໄດໍ້ ໝິື່ ນປະໝຳດ         ຄະທຳ ອ  ຳນຳດ ນ ັໍ້ນ         ກ  ຈະ ບ ື່  ມີ ອີກ         ອງົ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້          

 14 ບດຸແຫື່ງມະນດຸເອີຍ ເພຳະສະນ ັໍ້ນ ຈ ົື່ງປະກຳດພຣະທ  ຳ ຈ ົື່ງຕບົມ   

   ແລະປື່ອຍໃຫໍ້ດຳບລງົມຳສອງເທ ື່ ອ ເອີ ສຳມເທ ື່ ອ 

  ຄ ດຳບສ  ຳລບັຄນົເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນທີື່ ຈະຖ ກຂໍ້ຳ 

   ເປັນດຳບຂອງຄນົສ  ຳຄນັທີື່ ຖ ກຂໍ້ຳ ຊ ື່ ງໄດໍ້ເຂົໍ້ຳໄປໃນຫໍ້ອງສື່ວນຕວົ 

 15 ເພ ື່ ອວື່ຳໃຈຂອງພວກເຂົຳຈະລະລຳຍ 

   ແລະເພ ື່ ອບື່ອນຮໍ້ຳງເປົື່ ຳຂອງພວກເຂົຳຈະທະວຄີ ນ 
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  ເຮົຳຈ ື່ງໄດໍ້ມອບທິດດຳບນ ັໍ້ນທີື່ ປະຕ ເມ  ອງທງັໝດົຂອງພວກເຂົຳແລໍ້ວ 

   ເຮັດເສຍເໝ ອນຢື່ຳງກບັຟໍ້ຳແລບ ພວກເຂົຳຂດັມນັເພ ື່ ອຈະຂໍ້ຳຟນັ 

 16 ລວມກນັເຂົໍ້ຳມຳ ໄປທຳງຂວຳລຽງແຖວ 

   ແລໍ້ວໄປທຳງຊໍ້ຳຍ ບ ື່ ວ ື່ຳໜໍ້ຳຂອງເຈົໍ້ຳມຸ ໍ້ງໄປທຳງໃດ 

 17 ເຮົຳຈະຕບົມ  ຂອງເຮົຳ ແລະເຮົຳຈະລະບຳຍຄວຳມຮໍ້ຳຍຂອງເຮົຳຈນົໝດົ 

   ເຮົຳແມ ື່ນພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ລ ັື່ນຄ  ຳເວົໍ້ຳແລໍ້ວ” 

  ຈະບ ື່ ມກີະສດັໃນ ອິສຣາເອນ ຈນົກວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ຊ່ອຍ ໃຫໍ້ລອດພ ົໍ້ນຈະສະເດັດມຳ 
18ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ມຳ ເຖງິ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ອີກ ວື່ຳ         

19“ບດຸ ແຫື່ງ ມະນດຸ ເອີຍ         ຈ ົື່ງ ຂດີ 

ທຳງ ໄວໍ້ ສອງ ທຳງ ໃຫໍ້ ດຳບ ແຫື່ງ ກະສດັ ບາບີໂລນ ເຂົໍ້ຳ ມຳ         ທງັ ສອງ ທຳງ ໃຫໍ້ ອອກ ມຳ ຈຳກ ແຜື່ນດນິ 

ດຽວ ກນັ         ແລະ ຈ ົື່ງ ຈດັ ແຈງ ທຳງ         ຈ ົື່ງ ເຮັດ ໄວໍ້ ທີື່  ຫວົ ຖະໜນົ ຢ ື່ ທຳງ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ຫຳ ກງຸ         

20ເຮັດ ທຳງ ໜ ື່ ງ ໃຫໍ້ 

ດຳບ ມຳ ຍງັ ຣັບບາ ແຫື່ງ ຄນົ ອຳໂມນ          ແລະ ມຳ ເຖງິ ຢ ດາ ໃນ ເຢຣ ຊາເລັມ ເມ  ອງ ທີື່  ມີ ກ  ຳແພງ         

21ເພຳະວື່ຳ ກະສດັ ບາບີໂລນ ຢ ນ ຢ ື່ ທີື່  ທຳງ ແຍກ         ຢ ື່ ຫວົ ຖະໜນົ ສອງ ຖະໜນົ         ກ  ຳນດົ ຫຳ ຄ  ຳ ທ  ຳ ນວຍ         

ເພິື່ ນ ແກວື່ງ ລ ກ ທະນ          ແລະ ປ ກສຳ ນ  ຳ ຮ ບ ໂຄລບົ ຂອງ ຕນົ         ເພິື່ ນ ເບິື່ ງ ທີື່  ຕບັ ຂອງ ສດັ         

22ໃນ ມ  ເບ ໍ້ອງ 

ຂວຳ         ເພິື່ ນ ມີ ສະຫລຳກ ເຢຣ ຊາເລັມ          ເພ ື່ ອ ຕ ັໍ້ງ ເຄ ື່ ອງ ທ  ຳລຳຍ         ເພ ື່ ອ ຈະ ໃຫໍ້ ອໍ້ຳ ປຳກ ໃນ ກຳນ ຂໍ້ຳ         

ເພ ື່ ອ ສ ົື່ງ ສຽງ ດງັ         ເພ ື່ ອ ວຳງ ເຄ ື່ ອງ ທ  ຳລຳຍ ກ  ຳແພງ ເຂົໍ້ຳ ທີື່  ປະຕ  ເມ  ອງ         ເພ ື່ ອ ສໍ້ຳງ ປໍ້ອມ ປໍ້ອງ ກນັ         ແລະ 

ກ ື່  ກ  ຳແພງ ອໍ້ອມ         

23ໃນ ສຳຍຕຳ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ຄ  ຄນົ ທີື່  ໃຫໍ້ ຄ  ຳ ປະຕຍິຳນ ແລໍ້ວ         ກ  ຈະ ເປັນ ເໝ ອນ ຄ  ຳ 

ທ  ຳ ນວຍ ບ ື່  ຈງິ         ແຕື່ ເພິື່ ນ ຈະ ລະນ ກ ເຖງິ ຄວຳມ ຊ ົື່ວຊໍ້ຳ         ເພ ື່ ອ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ ຖ ກ ຈບັ ເອົຳ ໄປ          
24ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ເພຳະວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ຄວຳມ ຊ ົື່ວ-

ຊໍ້ຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ລະນ ກ ໄດໍ້         ໂດຍ ກຳນ ທ ລະ ຍດົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ທີື່  ເຜີຍ ອອກ ຈນົ ບຳບ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ປະກດົ 

ໃນ ກຳນ ກະທ  ຳ ທງັ ໝດົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ລະນ ກ ເຖງິ ເຈົໍ້ຳ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ຕໍ້ອງ ຖ ກ ຈບັ ເອົຳ ໄປ ໂດຍ ມ           

 25 ແລະເຈົໍ້ຳ ຄນົຊ ົື່ວທີື່ ໜໍ້ຳກຽດຊງັຄ  ເຈົໍ້ຳນຳຍ ອິສຣາເອນ ເອີຍ 

   ຜ ໍ້ທີື່ ວນັກ  ຳນດົມຳເຖງິແລໍ້ວ ຄ ເວລຳແຫື່ງກຳນລງົໂທດຄວຳມຊ ົື່ວຊໍ້ຳເທ ື່ ອສດຸທໍ້ຳຍ 

 26 ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວດ ັື່ງນີໍ້ວ ື່ຳ ຈ ົື່ງຖອດຜໍ້ຳຄຽນຫວົ 

   ແລະຖອດມງົກດຸອອກເສຍ ສິື່ ງຕື່ຳງໆຈະບ ື່ ຄງົຢ ື່ເໝ ອນທີື່ ເຄີຍເປັນ 

  ໃຫໍ້ຍກົຍໍ້ອງຄນົທີື່ ຕ  ື່ຳຂ ໍ້ນ ແລະໃຫໍ້ກດົຄນົທີື່ ສ ງລງົ 

 27 ເຮົຳຈະເຮັດໃຫໍ້ເປັນທີື່ ພງັທະລຳຍ ພງັທະລຳຍ ພງັທະລຳຍ 

   ແລະຈະບ ື່ ມອີີກຕ ື່ ໄປຈນົກວື່ຳຜ ໍ້ມສີິດອນັຊອບທ  ຳຈະມຳເຖງິ 

  ແລະເຮົຳຈະປະທຳນໃຫໍ້ແກື່ເພິື່ ນຜ ໍ້ນ ັ ໍ້ນ 
28ບດຸ ແຫື່ງ ມະນດຸ ເອີຍ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ແລະ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ 

ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ກື່ຽວ ກບັ ຄນົ ອຳໂມນ          ກື່ຽວ ກບັ ເລ ື່ ອງ ໜໍ້ຳ ຕ  ຳໜິ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ         ດຳບ ເຫລັໍ້ມ ໜ ື່ ງ         ຖ ກ 

ຖອດ ອອກ         ເຂົຳ ຂດັ ມນັ ເພ ື່ ອ ກຳນ ຂໍ້ຳ ຟນັ         ເຂົຳ ໃຫໍ້ ມນັ ດ ື່ ມ ເລ ອດ ເພຳະ ມນັ ເຫລ ໍ້ອມ         

29ຂະນະ ທີື່  

ພວກ ເຂົຳ ເຫັນ ນມິດິ ບ ື່  ຈງິ ມຳ ບອກ ເພິື່ ນ         ຂະນະ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ໃຫໍ້ ຄ  ຳ ທ  ຳ ນວຍ ຂີໍ້ ຕວົະ ແກື່ ເພິື່ ນ         ເພ ື່ ອ ຈະ 

ວຳງ ເພິື່ ນ ໄວໍ້ ເທິງ ຄ  ຂອງ ຄນົ ຊ ົື່ວ ທີື່  ຖ ກ ຂໍ້ຳ         ເວລຳ ກ  ຳນດົ ຂອງ ເຂົຳ ມຳ ເຖງິ ແລໍ້ວ         ຄ  ເວລຳ ແຫື່ງ ກຳນ 
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ລງົໂທດ ຄວຳມ ຊ ົື່ວຊໍ້ຳ ເທ ື່ ອ ສດຸ ທໍ້ຳຍ         

30ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ດຳບ ກບັເຂົໍ້ຳ ຝກັ ອີກ ບ          ເຮົຳ ຈະ ພິພຳກສຳ ເຈົໍ້ຳ ໃນ 

ສະຖຳນທີື່  ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ຖ ກ ສໍ້ຳງ ຂ ໍ້ນ         ໃນ ແຜື່ນດນິ ດ ັໍ້ງເດມີ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

31ເຮົຳ ຈະ ຖອກ ຄວຳມ ຄຽດ ຮໍ້ຳຍ ຂອງ 

ເຮົຳ ເໜ ອ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ເຮົຳ ຈະ ພົື່ນ ເຈົໍ້ຳ ດໍ້ວຍ ໄຟ ແຫື່ງ ຄວຳມ ພິໂລດ ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ ເຮົຳ ຈະ ມອບ ເຈົໍ້ຳ 

ໄວໍ້ ໃນ ມ  ຂອງ ຄນົ ໂງ ື່         ຜ ໍ້ ມີ ຝີ ມ  ໃນ ກຳນ ທ  ຳລຳຍ         

32ເຈົໍ້ຳ ຈະ ເປັນ ຟ ນ ໄວໍ້ ໃສື່ ໄຟ         ເລ ອດ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຢ ື່ 

ກຳງ ແຜື່ນດນິ         ຈະ ບ ື່  ມີ ໃຜ ຈດົ ຈ  ຳ ເຈົໍ້ຳ ໄວໍ້ ອີກ         ເພຳະ ເຮົຳ ແມ ື່ນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ລ ັື່ນ ຄ  ຳ ເວົໍ້ຳ ແລໍ້ວ”          

ບົດທີ 22 
ບັນດາຄວາມບາບຂອງອິສຣາເອນ 

1ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ມຳ ເຖງິ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ອີກ ວື່ຳ         

2“ບດຸ ແຫື່ງ ມະນດຸ ເອີຍ         ຕວົ ເຈົໍ້ຳ ຈະ 

ພິພຳກສຳ ບ          ເຈົໍ້ຳ ຈະ ພິພຳກສຳ ເມ  ອງ ທີື່  ເປິເປ ໍ້ອນ ດໍ້ວຍ ເລ ອດ ນ ັໍ້ນ ບ          ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້ ມນັ ຮ ໍ້ຈກັ 

ບນັດຳ ກຳນ ກະທ  ຳ ອນັ ໜໍ້ຳ ກຽດ ຊງັ ຂອງ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ຟງັ         

3ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ອງົ ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ນີໍ້ ເປັນ ເມ  ອງ ທີື່  ເຮັດ ໃຫໍ້ ຄນົ ເລ ອດ ຕກົ ຢ ື່ ທີື່  ກຳງ ຕນົ ເອງ ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ເວ-

ລຳ ກ  ຳນດົ ຂອງ ຕນົ ມຳ ເຖງິ         ແລະ ເປັນ ເມ  ອງ ທີື່  ເຮັດ ຮ ບ ເຄົຳລບົ ໄວໍ້         ໃຫໍ້ ຕນົ ເປັນ ມນົທິນ         

4ເຈົໍ້ຳ ມີ 

ຄວຳມ ຊ ົື່ວ ດໍ້ວຍ ເລ ອດ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຕກົ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ເປັນ ມນົທິນ ດໍ້ວຍ ຮ ບ ເຄົຳລບົ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ເຮັດ ໄວໍ້         

ແລະ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຊກັ ນ  ຳ ໃຫໍ້ ເວລຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃກໍ້         ເວລຳ ກ  ຳນດົ ແຫື່ງ ປີ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ມຳ ເຖງິ ແລໍ້ວ         

ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ຈ ື່ງ ເຮັດ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ເປັນ ທີື່  ປະນຳມ ແກື່ ປະຊຳຊຳດ         ແລະ ເປັນ ທີື່  ເຍຳະເຍີໍ້ຍ ແກື່ ປະ-

ເທດ ທງັຫລຳຍ         

5ຜ ໍ້ ທີື່ ຢ ື່ ໃກໍ້         ແລະ ທີື່ ຢ ື່ ໄກ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ເຍຳະເຍີໍ້ຍ ເຈົໍ້ຳ         ຜ ໍ້ ເປັນ ເມ  ອງ ທີື່  ເສຍຊ ື່         ແລະ ເຕັມ 

ໄປ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ວຸໍ້ນວຳຍ          
6ເບິື່ ງ ແມ         ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ          ທກຸ ຄນົ ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ໃນ ເຈົໍ້ຳ ກ  ເນີໍ້ງ ໄປ ໃນ ທຳງ ທີື່  ເຮັດ ໃຫໍ້ ຄນົ 

ເລ ອດ ຕກົ ຕຳມ ອ  ຳນຳດ ຂອງ ຕນົ         

7ບດິຳ ມຳນ ດຳ ຖ ກ ໝິື່ ນປະໝຳດ ຢ ື່ ໃນ ເຈົໍ້ຳ         ຄນົ ຕື່ຳງ ດໍ້ຳວ ທີື່  ອຳໄສ 

ຢ ື່ ກ  ຖ ກ ຂ ົື່ມເຫັງ ຢ ື່ ທື່ຳມກຳງ ເຈົໍ້ຳ         ລ ກ ກ  ຳພໍ້ຳ ພ ື່         ແລະ ແມ ື່ໝໍ້ຳຍ ກ  ຖ ກ ຂ ົື່ມເຫັງ ຢ ື່ ໃນ ເຈົໍ້ຳ         

8ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ໝິື່ ນ-

ປະໝຳດ ສິື່ ງ ທີື່  ບ ລິສດຸ ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ສະບຳ ໂຕ ຂອງ ເຮົຳ ສະທໍ້ຳນ         

9ໃນ ເຈົໍ້ຳ ມີ ຄນົ ກື່ຳວ 

ຮໍ້ຳຍ ເພ ື່ ອ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຄນົ ເລ ອດ ຕກົ         ແລະ ມີ ຄນົ ໃນ ເຈົໍ້ຳ ທີື່  ຮບັ ປະທຳນ ເທິງ ພ ເຂົຳ         ມີ ຄນົ ເຮັດ ກຳນ 

ອນັ ໜໍ້ຳ ກຽດ ຊງັ ທື່ຳມກຳງ ເຈົໍ້ຳ         

10ໃນ ເຈົໍ້ຳ ມີ ຊຳຍ ບຳງ ຄນົ ໄດໍ້ ເຫັນ ຄວຳມ ເປ ອຍ ຂອງ ພ ື່         ໃນ ເຈົໍ້ຳ ມີ ຄນົ 

ທີື່  ຂ ົື່ມຂ ນ ຜ ໍ້ຍງິ ທີື່  ຍງັ ມີ ມນົທິນ         ເພຳະ ມີ ປະຈ  ຳ ເດ ອນ         

11ຄນົ ໜ ື່ ງ ເຮັດ ໜໍ້ຳ ກຽດ ຊງັ ກບັ ເມຍ ຂອງ ເພ ື່ ອນ 

ບໍ້ຳນ         ອີກ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຂ ົື່ມຂ ນ ລ ກ ສະ ໃພໍ້ ຂອງ ຕນົ ຢື່ຳງ ໜໍ້ຳ ກຽດ ຊງັ         ໃນ ເຈົໍ້ຳ ມີ ອີກ ຄນົ ໜ ື່ ງ ທີື່  ຂ ົື່ມຂ ນ ນໍ້ອງ 

ສຳວ ຄ  ລ ກ ສຳວ ຂອງ ພ ື່  ຂອງ ຕນົ         

12ໃນ ເຈົໍ້ຳ ມີ ຄນົ ຮບັ ສິນ ບນົ ເພ ື່ ອ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຄນົ ເລ ອດ ຕກົ         ເຈົໍ້ຳ ເອົຳ 

ດອກ ເບໍ້ຍ         ແລະ ເອົຳ ເງນິ ເພີື່ ມ         ຫຳ ກ  ຳໄລ ຈຳກ ເພ ື່ ອນ ບໍ້ຳນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໂດຍ ກຳນບບີ ບງັຄບັ         ແລະ ເຈົໍ້ຳ 

ໄດໍ້ ລ ມ ເຮົຳ ເສຍ         ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ          
13ເບິື່ ງ ແມ         ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ຕບົມ   ຂອງ ເຮົຳ ເນ ື່ ອງ ຈຳກ ຜນົ ກ  ຳໄລ ອະທ  ຳ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຮບັ         ແລະ 

ເນ ື່ ອງ ຈຳກ ເລ ອດ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ໝ ື່ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ         

14ໃຈ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ທນົ ໄດໍ້ ບ          ແລະ ມ  ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ແຂງ-

ແຮງ ຢ ື່ ບ          ໃນ ວນັ ທີື່  ເຮົຳ ຈະ ເອົຳ ເລ ື່ ອງ ກບັ ເຈົໍ້ຳ         ເຮົຳ ແມ ື່ນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ລ ັື່ນ ຄ  ຳ ເວົໍ້ຳ ແລໍ້ວ         ແລະ 

ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ຕຳມ ນ ັໍ້ນ         

15ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ກະຈດັກະຈຳຍ ໄປ ໃນ ໝ ື່ ປະຊຳຊຳດ         ແລະ ກະຈຳຍ ເຂົໍ້ຳ ໄປ 
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ຕຳມ ປະເທດ ຕື່ຳງ ໆ         ແລະ ເຮົຳ ຈະ ເຜົຳ ເອົຳ ຄວຳມ ເປິເປ ໍ້ອນ ອອກ ຈຳກ ເຈົໍ້ຳ ເສຍ         

16ໃນ ສຳຍຕຳ ຂອງ 

ປະຊຳຊຳດ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ເປັນ ມນົທິນ ເພຳະ ຕວົ ເຈົໍ້ຳ ເອງ         ແລະ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ເຮົຳ ແມ ື່ນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ”          

ອິສຣາເອນເປັນໂລຫະ ທີ່ມີຄວາມເປິເປື້ອນໃນເຕົາຫລອມ 
17ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ມຳ ເຖງິ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         

18“ບດຸ ແຫື່ງ ມະນດຸ ເອີຍ         ສ  ຳລບັ ເຮົຳ         

ເຊ ໍ້ອສຳຍ ອິສຣາເອນ ກຳຍເປັນ ຂີໍ້ ໂລຫະ                  ພວກ ເຂົຳ ທງັ ໝດົ ເປັນ ທອງເຫລ ອງ         ກ ົື່ວ         ເຫລັກ         ແລະ 

ຊ ນ ໃນ ເຕົຳ ຫລອມ         ພວກ ເຂົຳ ເປັນ ຂີໍ້ ໂລຫະ ເງນິ ໝດົ         

19ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະ-
ເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ເພຳະວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ຂີໍ້ ໂລຫະ         ທງັ ໝດົ ແລໍ້ວ         ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ເບິື່ ງ ແມ         ເຮົຳ ຈະ 

ຮວບຮວມ ເຈົໍ້ຳ ໄວໍ້ ທື່ຳມກຳງ ເຢຣ ຊາເລັມ         

20ຄ  ກບັ ຄນົ ທີື່  ເຂົຳ ຮວບຮວມ ເງນິ         ທອງເຫລ ອງ         ເຫລັກ         

ຊ ນ         ແລະ ກ ົື່ວ ໄວໍ້ ໃນ ເຕົຳ ຫລອມ         ເພ ື່ ອ ເອົຳ ໄຟ ພົື່ນ ໃຫໍ້ ມນັ ລະລຳຍ         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ຈະ ຮວບຮວມ ເຈົໍ້ຳ         

ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຄຽດ ຮໍ້ຳຍ         ແລະ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ພິໂລດ ຂອງ ເຮົຳ         ເຮົຳ ຈະ ໃສື່ ເຈົໍ້ຳ ລວມ ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ເປ ື່ ອຍ 

ໄປ         

21ເຮົຳ ຈະ ຮວບຮວມ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ເອົຳ ແປວໄຟ ແຫື່ງ ຄວຳມ ພິໂລດ ຂອງ ເຮົຳ ພົື່ນ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ເຈົໍ້ຳ ຈະ 

ເປ ື່ ອຍ ຢ ື່ ທື່ຳມກຳງ ສິື່ ງ ນ ັໍ້ນ         

22ເງນິ ເປ ື່ ອຍ ຢ ື່ ໃນ ເຕົຳ ຫລອມ ສນັໃດ         ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ ເປ ື່ ອຍ ຢ ື່ ທື່ຳມ-

ກຳງ ແປວໄຟ ສນັນ ັໍ້ນ         ແລະ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຮ ໍ້ ວື່ຳ         ເຮົຳ ແມ ື່ນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຖອກ ຄວຳມ ຄຽດ ຮໍ້ຳຍ ຂອງ 

ເຮົຳ ລງົ ເໜ ອ ເຈົໍ້ຳ”          
23ແລະ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ມຳ ເຖງິ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         

24“ບດຸ ແຫື່ງ ມະນດຸ ເອີຍ         ຈ ົື່ງ ເວົໍ້ຳ 

ກບັ ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ         ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ແຜື່ນດນິ ທີື່  ບ ື່  ໄດໍ້ ຮບັ ກຳນ ຊ  ຳລະ         ຫລ  ຝນົ ບ ື່  ໄດໍ້ ຕກົ ໃສື່ ໃນ ວນັ ພິໂລດ         

25ມກີຳນ ວຳງ ແຜນ ຮໍ້ຳຍ ລະຫວື່ຳງ ພວກ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ທື່ຳມກຳງ ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ         ເປັນ ເໝ ອນ ໂຕ 

ສິງ ຄ  ຳ ລຳມ ຈກີ ເຫຍ ື່ ອ ຢ ື່         ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ກນິ ຊວີດິ ມະນດຸ         ປຸໍ້ນ ຊບັ ສມົບດັ         ແລະ ສິື່ ງ ປະເສີດ ໄປ         

ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເກດີ ແມ ື່ໝໍ້ຳຍ ຂ ໍ້ນ ຢື່ຳງ ຫລວງຫລຳຍ ທື່ຳມກຳງ ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ         

26ປະໂລຫິດ 

ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ລະເມດີ ພຣະບນັຍດັ ຂອງ ເຮົຳ ແລະ ໄດໍ້ ໝິື່ ນປະໝຳດ ສິື່ ງ ບ ລິສດຸ ຂອງ ເຮົຳ ໃຫໍ້ ເປັນ 

ມນົທິນ ໄປ         ສິື່ ງ ທີື່  ບ ລິສດຸ         ແລະ ສິື່ ງ ທີື່  ສຳມນັ         ພວກ ເຂົຳ ກ  ບ ື່  ແຍກ ໃຫໍ້ ຕື່ຳງ ກນັ         ພວກ ເຂົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ສອນ-

ຄວຳມ ແຕກ ຕື່ຳງ ລະຫວື່ຳງ ສິື່ ງ ທີື່  ເປັນ ມນົທິນ         ແລະ ທີື່  ສະອຳດ         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເຊ ື່ ອງ ໃນ ຕຳ ຂອງ ຕນົ 

ໄວໍ້ ຈຳກ ວນັ ສະບຳ ໂຕ ຂອງ ເຮົຳ         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ແຫລະ         ເຮົຳ ຈ ື່ງ ໝດົ ກຽດ ໃນ ທື່ຳມກຳງ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ         

27ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ໃນ ທື່ຳມກຳງ ແຜື່ນດນິ ເປັນ ເໝ ອນ ໝຳ ປື່ຳ ທີື່  ຈກີ ເຫຍ ື່ ອ         ເຮັດ ໃຫໍ້ ຄນົ ເລ ອດ ຕກົ         ທ  ຳລຳຍ 

ຊວີດິ ເພ ື່ ອ ຈະ ເອົຳ ກ  ຳໄລ ອນັ ບ ື່  ສດັຊ ື່         

28ແລະ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ ກ  ໂບກ ດໍ້ວຍ ປ ນ 

ຂຳວ         ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ເຫັນ ນມິດິ ບ ື່  ຈງິ         ແລະ ໃຫໍ້ ຄ  ຳ ທ  ຳ ນວຍ ຂີໍ້ ຕວົະ ແກື່ ພວກ ເຂົຳ         ໂດຍ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ‘ອງົ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້’         ທງັ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ບ ື່  ໄດໍ້ ກື່ຳວ ເລີຍ         

29ປະຊຳຊນົ ແຫື່ງ 

ແຜື່ນດນິ ເຮັດ ກຳນບບີ ຄ ັໍ້ນ         ແລະ ຍຳດ ຊງີ ເອົຳ         ພວກ ເຂົຳ ບບີ ບງັຄບັ ຄນົ ຍຳກຈນົ         ແລະ ຄນົ ຂດັ ສນົ         

ບບີຄ ັໍ້ນ ຄນົ ຕື່ຳງ ດໍ້ຳວ ທີື່  ອຳໄສ ຢ ື່ ຢື່ຳງ ຍດຸຕ ິທ  ຳ          
30ເຮົຳ ສະແຫວງຫຳ ຈກັ ຄນົ ໜ ື່ ງ ໃນ ພວກ ເຂົຳ         ຊ ື່ ງ ຈະ ສໍ້ຳງ ຮ ົໍ້ວ         ແລະ ຢ ນ ຢ ື່ ໃນ ຊື່ອງ ວື່ຳງ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ເຮົຳ 

ເພ ື່ ອ ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ         ເພ ື່ ອ ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ ທ  ຳລຳຍ ມນັ ເສຍ         ແຕື່ ກ  ຫຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ຈກັ ຄນົ ດຽວ         

31ສະນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ 

ຈ ື່ງ ຖອກ ຄວຳມ ຄຽດ ຮໍ້ຳຍ ຂອງ ເຮົຳ ລງົ ເໜ ອ ພວກ ເຂົຳ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ເຜົຳ ຜຳນ ພວກ ເຂົຳ ດໍ້ວຍ ແປວໄຟ ພິ-

ໂລດ ຂອງ ເຮົຳ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ຕອບ ແທນ ຕຳມ ກຳນ ປະພ ດ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ເທິງ ຫວົ ຂອງ ເຂົຳ         ອງົ ພຣະຜ ູ້-
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ເປັນເຈົ້າ          ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ”          

ບົດທີ 23 
ຄຳອຸປະມາເລື່ອງເອື້ອຍນ້ອງສອງຄົນ 

1ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ມຳ ເຖງິ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ອີກ ວື່ຳ         

2“ບດຸ ແຫື່ງ ມະນດຸ ເອີຍ         ມີ ຜ ໍ້ຍງິ ສອງ 

ຄນົ         ເປັນ ລ ກ ສຳວ ແມ ື່ ດຽວ ກນັ         

3ນຳງ ຫລິໍ້ນ ຊ ໍ້ ໃນ ເອຢິບ          ນຳງ ຫລິໍ້ນ ຊ ໍ້ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ຍງັ ເປັນ ສຳວ         ໃນ ທີື່  

ນ ັໍ້ນ         ຮື່ຳງກຳຍ ຂອງ ນຳງ ຖ ກ ເຂົຳ ຄ ງ         ແລະ ເອິກ ພມົມະຈຳລີ ຂອງ ນຳງ ກ  ຖ ກ ຈບັ ຕໍ້ອງ         

4ຜ ໍ້ ເອ ໍ້ອຍ ຊ ື່  

ໂອໂຮລາ          ແລະ ໂອໂຮລບີາ ເປັນ ຊ ື່  ນໍ້ອງ ສຳວ         ທງັ ສອງ ມຳ ເປັນ ຂອງ ເຮົຳ         ທງັ ສອງ ເກດີ ລ ກ ຊຳຍ ຍງິ         

ເລ ື່ ອງ ຊ ື່  ນ ັໍ້ນ         ໂອໂຮລາ ຄ          ຊາມາເຣຍ          ແລະ ໂອໂຮລີບາ ຄ          ເຢຣ ຊາເລັມ          
5ໂອໂຮລາ ຫລິໍ້ນ ຊ ໍ້ ເມ  ື່ອ ນຳງ ເປັນ ຂອງ ເຮົຳ         ນຳງ ຫລງົໄຫລ ພວກ ຄນົ ຮກັ ຂອງ ນຳງ         ຄ  ອັດຊີເຣຍ 

ເພ ື່ ອນ ບໍ້ຳນ ຂອງ ນຳງ         

6ຊ ື່ ງ ແຕື່ງ ກຳຍ ສີມ ື່ວງ         ເປັນ ເຈົໍ້ຳເມ  ອງ         ແລະ ຜ ໍ້ ບງັຄບັ ບນັຊຳ         ທກຸ ຄນົ ເປັນ 

ຊຳຍ ໜຸື່ມ ທີື່  ປຳດຖະໜຳ         ພນົທະຫຳນ ມ ໍ້ຳ ຂີື່  ມ ໍ້ຳ         

7ນຳງ ຫລິໍ້ນ ຊ ໍ້ ກບັ ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້         ຊ ື່ ງ ເປັນ ບກຸຄນົ ທີື່  ຄດັ 

ເລ ອກ ແລໍ້ວ ຂອງ ອັດຊີເຣຍ ທກຸ ຄນົ         ແລະ ນຳງ ກ  ເຮັດ ຕວົ ໃຫໍ້ ເປັນ ມນົທິນ ດໍ້ວຍ ຮ ບ ເຄົຳລບົ ຂອງ ທກຸ 

ຄນົ ທີື່  ນຳງ ຫລງົໄຫລ ນ ັໍ້ນ         

8ນຳງ ບ ື່  ໄດໍ້ ເລີກ ກຳນ ຫລິໍ້ນ ຊ ໍ້         ຊ ື່ ງ ນຳງ ໄດໍ້ ນ  ຳ ມຳ ຈຳກ ເອຢິບ ເພຳະວື່ຳ 

ເມ  ື່ອ ຍງັ ສຳວ ຢ ື່ ຄນົ ໜຸື່ມ ກ  ເຂົໍ້ຳ ນອນ ກບັ ນຳງ ແລະ ຈບັ ຕໍ້ອງ ເອິກ ພມົມະຈຳລີ ຂອງ ນຳງ         ແລະ ຖອກ 

ລຳຄະ ຕນັຫຳ ຂອງ ເຂົຳ ໃຫໍ້ ແກື່ ນຳງ         

9ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ຈ ື່ງ ມອບ ນຳງ ໃຫໍ້ ຕກົ ຢ ື່ ໃນ ມ  ພວກ ຄນົ ຮກັ 

ຂອງ ນຳງ         ຄ  ໃນ ມ  ຄນົ ອັດຊີເຣຍ ຊ ື່ ງ ນຳງ ຫລງົໄຫລ ນ ັໍ້ນ         

10ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເຜີຍ ຄວຳມ ເປ ອຍ ຂອງ ນຳງ         

ພວກ ເຂົຳ ຈບັ ລ ກ ຊຳຍ ຍງິ ຂອງ ນຳງ         ແລະ ຂໍ້ຳ ນຳງ ດໍ້ວຍ ດຳບ ນຳງ ຈ ື່ງ ເປັນ ຄ  ຳ ເຍຳະເຍີໍ້ຍ ໃນ ທື່ຳມ-

ກຳງ ຜ ໍ້ຍງິ ທງັຫລຳຍ         ເມ  ື່ອ ໄດໍ້ ພິພຳກສຳ ລງົໂທດ ນຳງ ແລໍ້ວ          
11ເມ  ື່ອ ໂອໂຮລບີາ ນໍ້ອງ ສຳວ ຂອງ ນຳງ ເຫັນ ເຊັື່ ນ ນ ັໍ້ນ         ນຳງ ກ  ເຮັດ ຫລຳຍ ກວື່ຳ ເອ ໍ້ອຍ ໃນ ເລ ື່ ອງ 

ກຳນ ຫລງົໄຫລ         ແລະ ໃນ ກຳນ ຫລິໍ້ນ ຊ ໍ້         ຊ ື່ ງ ກ  ເຮັດ ຫລຳຍ ກວື່ຳ ເອ ໍ້ອຍ         

12ນຳງ ຫລງົໄຫລ ອັດຊີເຣຍ 

ເພ ື່ ອນ ບໍ້ຳນ ຂອງ ນຳງ         ເຈົໍ້ຳເມ  ອງ ແລະ ຜ ໍ້ ບງັຄບັ ບນັຊຳ         ຊ ື່ ງ ແຕື່ງ ເກຳະ ເຕັມ         ພນົທະຫຳນ ມ ໍ້ຳ ຂີື່  ມ ໍ້ຳ 

ທກຸ ຄນົ ເປັນ ຊຳຍ ໜຸື່ມ ທີື່  ປຳດຖະໜຳ         

13ແລະ ເຮົຳ ເຫັນ ວື່ຳ ນຳງ ມີ ມນົທິນ ເສຍ ແລໍ້ວ         ນຳງ ທງັ ສອງ ກ  

ເດນີທຳງ ດຽວ ກນັ         

14ແຕື່ ນຳງ ຍງັ ຫລິໍ້ນ ຊ ໍ້ ຫລຳຍ ຂ ໍ້ນ         ເມ  ື່ອ ນຳງ ເຫັນ ຮ ບ ຄນົ ຢ ື່ ເທິງ ຝຳ         ເປັນ ຮ ບ ຄນົ 

ບາບີໂລນ ຂຽນ ດໍ້ວຍ ສີແດງ ເຂັໍ້ມ         

15ມີ ສຳຍຮດັ ແອວ         ມີ ຜໍ້ຳ ຄຽນ ຫວົ ສຳຍ ຄ  ຢ ື່         ທກຸ ຄນົ ເປັນ ເໝ ອນ 

ນຳຍ ທະຫຳນ         ເປັນ ຮ ບ ຊຳວ ບາບີໂລນ          ຊ ື່ ງ ແຜື່ນດນິ ເດມີ ຂອງ ເຂົຳ ຄ  ບາບີໂລນ         

16ເມ  ື່ອ ນຳງ ເຫັນ 

ຮ ບ ນ ັໍ້ນ ກ  ຫລງົໄຫລ ເສຍ         ແລະ ສ ົື່ງ ຜ ໍ້ ສ ົື່ງ ຂື່ຳວ ໄປ ຫຳ ເຂົຳ ທີື່  ບາບີໂລນ         

17ຊຳວ ບາບີໂລນ ກ  ມຳ ຫຳ 

ນຳງ ເຖງິ ຕຽງ ຮກັ         ແລະ ເຂົຳ ກ  ເຮັດ ໃຫໍ້ ນຳງ ເປັນ ມນົທິນ ດໍ້ວຍ ລຳຄະ ຕນັຫຳ ຂອງ ເຂົຳ         ຫລງັ ຈຳກ ທີື່  

ນຳງ ເປິເປ ໍ້ອນ ກບັ ເຂົຳ ແລໍ້ວ         ຈດິໃຈ ນຳງ ກ  ເບ ື່ ອ ໜື່ຳຍ         

18ເມ  ື່ອ ນຳງ ໄດໍ້ ຫລິໍ້ນ ຊ ໍ້ ຢື່ຳງ ເປີດເຜີຍ         ແລະ 

ໄດໍ້ ສະແດງ ຄວຳມ ເປ ອຍ ຂອງ ນຳງ         ຈດິໃຈ ເຮົຳ ກ  ເບ ື່ ອ ໜື່ຳຍ ນຳງ         ເໝ ອນ ທີື່  ຈດິໃຈ ເຮົຳ ເບ ື່ ອ ໜື່ຳຍ 

ເອ ໍ້ອຍ ຂອງ ນຳງ         

19ເຖງິ ປຳນ ນ ັໍ້ນ         ນຳງ ຍງັ ທະວ ີກຳນ ຫລິໍ້ນ ຊ ໍ້ ຂອງ ນຳງ ຂ ໍ້ນ ອີກ         ໂດຍ ລະນ ກ ເຖງິ 

ເມ  ື່ອ ຄຳວ ຍງັ ສຳວ ຢ ື່         ເມ  ື່ອ ນຳງ ຫລິໍ້ນ ຊ ໍ້ ຢ ື່ ໃນ ແຜື່ນດນິ ເອຢິບ         

20ນຳງ ຫລງົໄຫລ ຊ ໍ້ ຂອງ ນຳງ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         

ເນ ໍ້ອ ໜງັ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ກ  ເໝ ອນ ຂອງ ລຳ         ແລະ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ກ  ເໝ ອນ ຂອງ ມ ໍ້ຳ         

21ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ         
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ເຈົໍ້ຳ ກ  ອຳໄລ ໃນ ລຳຄະ ຕນັຫຳ ເມ  ື່ອ ເຈົໍ້ຳ ຍງັ ສຳວ ຢ ື່         ເມ  ື່ອ ຄນົ ເອຢິບ ຈບັ ຕໍ້ອງ ເອິກ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ຄ ັໍ້ນ 

ຫວົນມົ ສຳວ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ”          
22ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ໂອໂຮລບີາ ເອຍີ         ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         “ເບິື່ ງ ແມ         ເຮົຳ 

ຈະ ຍວົະ ເຍົໍ້ຳ         ຄນົ ຮກັ ທີື່  ຈດິໃຈ ເຈົໍ້ຳ ເບ ື່ ອ ໜື່ຳຍ ແລໍ້ວ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ມຳ ສ ໍ້ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ເຮົຳ ຈະ ນ  ຳ ພວກ ເຂົຳ ມຳ ສ ໍ້ 

ເຈົໍ້ຳ ຈຳກ ທກຸ ດໍ້ຳນ         

23ມີ ຄນົ ບາບີໂລນ          ຊຳວ ກນັ ດຳ ທງັ ໝດົ         ເປໂກດ          ໂຊອາ          ແລະ ໂກອາ          ທງັ 

ຄນົ ອັດຊີເຣຍ ທງັ ໝດົ ດໍ້ວຍ         ເປັນ ຄນົ ໜຸື່ມ ທີື່  ປຳດຖະໜຳ         ເຈົໍ້ຳເມ  ອງ         ຜ ໍ້ ບງັຄບັ ບນັຊຳ ທງັ ໝດົ         ເປັນ 

ນຳຍ ທະຫຳນ         ແລະ ຜ ໍ້ ມີ ຊ ື່  ສຽງ         ທກຸ ຄນົ ຂີື່  ມ ໍ້ຳ         

24ພວກ ເຂົຳ ຈະ ມຳ ຕ ື່ ສ ໍ້ ເຈົໍ້ຳ         ມີ ອຳວດຸ         ລດົ ຮບົ         ກວຽນ         

ແລະ ຊນົ ຊຳດ ທງັຫລຳຍ ເປັນ ຈ  ຳນວນ ຫລຳຍ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຕ ັໍ້ງ ຕນົ ຕ ື່ ສ ໍ້ ເຈົໍ້ຳ ທກຸ ດໍ້ຳນ         ດໍ້ວຍ ສຳຍຮດັ         

ໂລື່         ແລະ ໝວກ ເຫລັກ         ເຮົຳ ຈະ ມອບ ກຳນ ພິພຳກສຳ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ 

ພິພຳກສຳ ເຈົໍ້ຳ ຕຳມ ຫລກັກຳນ ພິພຳກສຳ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ເອງ         

25ເຮົຳ ຈະ ມຸ ື່ງ ຄວຳມ ກະຕ ລ ລ ົໍ້ນ ຂອງ 

ເຮົຳ ຕ ື່ ສ ໍ້ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ເຮັດ ກບັ ເຈົໍ້ຳ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຮໍ້ອນຮນົ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຕດັ ດງັ         ແລະ ຕດັ ຫ  

ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ອອກ ເສຍ         ຜ ໍ້ ທີື່  ລອດ ຕຳຍ ຈະ ລ ົໍ້ມ ລງົ ດໍ້ວຍ ດຳບ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຈບັ ລ ກ ຊຳຍ         ແລະ ລ ກ ສຳວ 

ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ຄນົ ທີື່  ລອດ ພົໍ້ນ ຕຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຖ ກ ເຜົຳ ດໍ້ວຍ ໄຟ         

26ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຖອດ ເອົຳ ເສ ໍ້ອ ຂອງ 

ເຈົໍ້ຳ ອອກ         ແລະ ນ  ຳ ເອົຳ ເຄ ື່ ອງ ຮ ບ ປະພນັ ງຳມ ໆ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໄປ ເສຍ         

27ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ລຳຄະ ຕນັຫຳ         

ແລະ ກຳນ ຫລິໍ້ນ ຊ ໍ້ ຊ ື່ ງ ເຈົໍ້ຳ ນ  ຳ ມຳ ຈຳກ ແຜື່ນດນິ ເອຢິບ ສ ນ ສິໍ້ນ ລງົ         ເພ ື່ ອ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ ເງຍີ ໜໍ້ຳ ຂ ໍ້ນ ເບິື່ ງ 

ຄນົ ເອຢິບ          ແລະ ລະນ ກ ເຖງິ ພວກ ເຂົຳ ອີກ ຕ ື່  ໄປ          
28ເພຳະ ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ເບິື່ ງ ແມ         ເຮົຳ ຈະ ມອບ ເຈົໍ້ຳ ໄວໍ້ ໃນ ມ  ຂອງ ຜ ໍ້ 

ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ກຽດ ຊງັ         ໃນ ມ  ຂອງ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ທີື່  ຈດິໃຈ ເຈົໍ້ຳ ເບ ື່ ອ ໜື່ຳຍ         

29ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ ເຮັດ ກບັ 

ເຈົໍ້ຳ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ກຽດ ຊງັ         ແລະ ຈະ ປຸໍ້ນ ເອົຳ ບນັດຳ ຜນົ ແຫື່ງ ກຳນ ງຳນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໄປ         ແລະ ຈະ ຖິໍ້ມ ເຈົໍ້ຳ 

ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ເປ ອຍ ກຳຍ         ບ ື່  ມີ ເຄ ື່ ອງນຸື່ງ ຈະ ຕໍ້ອງ ເປີດເຜີຍ ຄວຳມ ເປ ອຍ ກຳຍ         ລຳຄະ ຕນັຫຳ ແລະ ກຳນ 

ຫລິໍ້ນ ຊ ໍ້ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

30ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ         ເພຳະ ເຈົໍ້ຳ ຫລິໍ້ນ ຊ ໍ້ ກບັ ປະຊຳຊຳດ ທງັຫລຳຍ         

ແລະ ກຳນ ກະທ  ຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ສະທໍ້ຳນ ໄປ ດໍ້ວຍ ຮ ບ ເຄົຳລບົ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         

31ເຈົໍ້ຳ ດ  ຳເນນີ ຕຳມ ທຳງ 

ແຫື່ງ ເອ ໍ້ອຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ເພຳະສະນ ັໍ້ນ ເຮົຳ ຈະ ມອບ ຖໍ້ວຍ ຂອງ ນຳງ ໃສື່ ມ  ເຈົໍ້ຳ         

32ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ດ ື່ ມ ຈຳກ ຖໍ້ວຍ ຂອງ ເອ ໍ້ອຍ ເຈົໍ້ຳ         ຊ ື່ ງ ເລິກ         ແລະ ໃຫຍື່         ເຈົໍ້ຳ ຈະ 

ເປັນ ທີື່  ຫວົຂວນັ ເຍຳະເຍີໍ້ຍ         ແລະ ຖ ກ ໝິື່ ນປະໝຳດ ເພຳະ ຖໍ້ວຍ ນ ັໍ້ນ ເຕັມ ຫລຳຍ         

33ເຈົໍ້ຳ ຈະ ເຕັມ ໄປ 

ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ມ ນເມຳົ         ແລະ ຄວຳມ ໂສກເສົໍ້ຳ         ຖໍ້ວຍ ຂອງ ຊາມາເຣຍ ເອ ໍ້ອຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ         ເປັນ ຖໍ້ວຍ 

ແຫື່ງ ຄວຳມ ໜໍ້ຳ ສະ ຢໍ້ຳນ ກວົ         

34ເຈົໍ້ຳ ຈະ ດ ື່ ມ         ແລະ ດ ື່ ມ ຈນົ ໝດົ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ກດັ ເສດ ຖໍ້ວຍ         ແລະ ຈກີ ເອິກ 

ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ເສຍ         ເພຳະ ເຮົຳ ໄດໍ້ ລ ັື່ນ ຄ  ຳ ເວົໍ້ຳ ແລໍ້ວ         ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ          
35ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ເພຳະ ເຈົໍ້ຳ ລ ມ ເຮົຳ         ແລະ ໂຍນ ເຮົຳ 

ໄປ ໄວໍ້ ເບ ໍ້ອງ ຫລງັ ເຈົໍ້ຳ         ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ຮບັ ໂທດ ຕຳມ ລຳຄະ ຕນັຫຳ         ແລະ ກຳນ ຫລິໍ້ນ ຊ ໍ້ ຂອງ 

ເຈົໍ້ຳ ສຳ”          
36ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ກບັ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ອີກ ວື່ຳ         “ບດຸ ແຫື່ງ ມະນດຸ ເອີຍ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ພິພຳກສຳ ໂອໂຮ-

ລາ          ແລະ ໂອໂຮລບີາ ບ          ແລໍ້ວ ຈ ົື່ງ ປະກຳດ ກຳນ ກະທ  ຳ ທີື່  ໜໍ້ຳ ກຽດ ຊງັ ຂອງ ນຳງ ໃຫໍ້ ນຳງ ຮ ໍ້         

37ເພຳະ-
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ວື່ຳ ນຳງ ໄດໍ້ ລື່ວງ ປະເວນ ີ         ແລະ ເລ ອດ ຢ ື່ ໃນ ມ  ຂອງ ນຳງ         ນຳງ ເຮັດ ກຳນ ລື່ວງ ປະເວນ ີກບັ ຮ ບ ເຄົຳລບົ 

ຂອງ ນຳງ         ແລະ ນຳງ ຍງັ ຖວຳຍ ລ ກ ຊຳຍ ຊ ື່ ງ ນຳງ         ບງັເກດີ ໃຫໍ້ ແກື່ ເຮົຳ ນ ັໍ້ນ         ໃຫໍ້ ລຍຸ ໄຟ ເພ ື່ ອ ເຜົຳ ຜຳນ 

ພວກ ເຂົຳ ເສຍ         

38ຫລຳຍ ກວື່ຳ ນ ັໍ້ນ ອີກ         ນຳງ ໄດໍ້ ເຮັດ ເຊັື່ ນ ນີໍ້ ແກື່ ເຮົຳ         ຄ  ນຳງ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ສະຖຳນທີື່  ບ -

ລິສດຸ ຂອງ ເຮົຳ ເປັນ ມນົທິນ ໃນ ມ ໍ້ ດຽວ ກນັ         ແລະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ສະບຳ ໂຕ ຂອງ ເຮົຳ ສະທໍ້ຳນ         

39ຄ  ຂະນະ ທີື່  

ນຳງ ຂໍ້ຳ ລ ກ ຂອງ ນຳງ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ຮ ບ ເຄົຳລບົ         ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ນຳງ ກ  ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃນ ສະຖຳນທີື່  ບ ລິສດຸ 

ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ສະຖຳນທີື່  ນ ັໍ້ນ ເປັນ ມນົທິນ         ເບິື່ ງ ແມ         ນຳງ ເຮັດ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ໃນ ວຫິຳນ ຂອງ 

ເຮົຳ          
40ຫລຳຍ ກວື່ຳ ນ ັໍ້ນ ອີກ         ນຳງ ຍງັ ໄດໍ້ ໄປ ຫຳ ຜ ໍ້ ຊຳຍ ມຳ ຈຳກ ເມ  ອງ ໄກ         ຄ  ນຳງ ໃຊໍ້ ຜ ໍ້ ສ ົື່ງ ຂື່ຳວ ໄປ ຫຳ         

ແລະ ເບິື່ ງ ແມ         ພວກ ເຂົຳ ກ  ມຳ         ນຳງ ກ  ຊ  ຳລະ ຕວົ ຂອງ ນຳງ         ນຳງ ທຳ ຕຳ ຂອງ ນຳງ         ແລະ ແຕື່ງ ກຳຍ 

ຂອງ ນຳງ ດໍ້ວຍ ເຄ ື່ ອງ ປະດບັ         ເພ ື່ ອ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         

41ນຳງ ນ ັື່ງ ຢ ື່ ເທິງ ຕ ັື່ງ ອນັ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່         ມີ ໂຕະ ວຳງ ຢ ື່ 

ຕ ື່ໜໍ້ຳ         ຊ ື່ ງ ເປັນ ໂຕະ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ວຳງ ເຄ ື່ ອງ ຫອມ         ແລະ ນ  ໍ້ຳມນັ ຂອງ ເຮົຳ         

42ສຽງ ຂອງ ປະຊຳຊນົ ທີື່  

ປື່ອຍ ຕວົ ກ  ຢ ື່ ກບັ ນຳງ ພໍ້ອມ ກບັ ຄນົ ສຳມນັ         ພວກ ເຂົຳ ນ  ຳ ຄນົ ເສບາ ມຳ ຈຳກ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ 

ດໍ້ວຍ         ແລະ ເອົຳ ແຫວນ ສບຸ ທີື່  ມ  ຂອງ ຜ ໍ້ຍງິ         ແລະ ສບຸ ມງົກດຸ ງຳມ ໆ ເທິງ ຫວົ ຂອງ ນຳງ ທງັ ສອງ         

43ເຮົຳ ຈ ື່ງ ກື່ຳວ ເລ ື່ ອງ ນຳງ         ຜ ໍ້ ທີື່  ເຂົຳ ໄດໍ້ ລື່ວງ ປະເວນ  ີວື່ຳ         ພວກ ເຂົຳ ຍງັ ຫລິໍ້ນ ຊ ໍ້ ກບັ ນຳງ ບ          ແລະ ນຳງ 

ຍງັ ຫລິໍ້ນ ຊ ໍ້ ກບັ ເຂົຳ ຢ ື່ ບ          

44ເພຳະ ຊຳຍ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ຍງັ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ຫຳ ນຳງ         ຢື່ຳງ ດຽວ ກນັ ກບັ ຜ ໍ້ ຊຳຍ ທີື່  ເຂົໍ້ຳ 

ຫຳ ຍງິ ທີື່  ເປັນ ໂສເພນ ີ         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ກ  ເຂົໍ້ຳ ຫຳ ໂອໂຮລາ ກບັ ໂອໂຮລີບາ ຊ ື່ ງ ເປັນ ຍງິ ມີ ລຳຄະ 

ຕນັຫຳ         

45ແຕື່ ຄນົ ຊອບ ທ  ຳ ຈະ ພິພຳກສຳ ນຳງ ດໍ້ວຍ ຄ  ຳ ພິພຳກສຳ ອນັ ຄວນ ຕກົ ແກື່ ຍງິ ຜ ໍ້ ລື່ວງ ປະເວນ ີ        

ແລະ ດໍ້ວຍ ຄ  ຳ ພິພຳກສຳ ອນັ ຄວນ ຕກົ ແກື່ ຍງິ ຜ ໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຄນົ ເລ ອດ ຕກົ         ເພຳະ ນຳງ ເປັນ ຍງິ ລື່ວງ ປະ-

ເວນ ີ        ແລະ ເພຳະ ເລ ອດ ຢ ື່ ໃນ ມ  ຂອງ ນຳງ          
46ເພຳະ ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ຈ ົື່ງ ນ  ຳ ກອງທບັ ມຳ ສ ໍ້ ກບັ ນຳງ ທງັ ສອງ ນີໍ້         

ແລະ ເຮົຳ ຈະ ມອບ ນຳງ ໄວໍ້ ແກື່ ຄວຳມ ໂກດ ຮໍ້ຳຍ         ແລະ ກຳນ ຖ ກ ປຸໍ້ນ         

47ກອງທບັ ຈະ ເອົຳ ກໍ້ອນ ຫີນ 

ແກວື່ງ ໃສື່ ນຳງ         ແລະ ຂໍ້ຳ ນຳງ ດໍ້ວຍ ດຳບ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຂໍ້ຳ ລ ກ ຊຳຍ ຍງິ ຂອງ ນຳງ         ແລະ ເຜົຳ ເຮ ອນ 

ທງັຫລຳຍ ຂອງ ນຳງ ດໍ້ວຍ ໄຟ         

48ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ         ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ລຳຄະ ຕນັຫຳ ໃນ ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ ສ ນ ສິໍ້ນ ໄປ         

ເພ ື່ ອ ຜ ໍ້ຍງິ ທງັຫລຳຍ ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ກຳນ ຕກັເຕ ອນ ແລະ ບ ື່  ປະພ ດ ລຳຄະ ຕນັຫຳ ເໝ ອນ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຮັດ 

ແລໍ້ວ ນ ັໍ້ນ         

49ສື່ວນ ລຳຄະ ຕນັຫຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ຮບັ ໂທດ ແລະ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ຮບັ ໂທດ 

ເລ ື່ ອງ ກຳນ ບ ຊຳ ຮ ບ ເຄົຳລບົ ຢື່ຳງ ບຳບ ໜຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ເຮົຳ ແມ ື່ນ ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ”          

ບົດທີ 24 
ຄຳອຸປະມາເລື່ອງໝໍ້ນຳທີ່ຕົ້ມຢ ູ່ 

1ເມ  ື່ອ ວນັ ທີ ສິບ         ເດ ອນ ທີ ສິບ         ປີ ທີ ເກົໍ້ຳ         ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ມຳ ເຖງິ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ອີກ ວື່ຳ         

2“ບດຸ ແຫື່ງ ມະນດຸ ເອີຍ         ຈ ົື່ງ ຂຽນ ຊ ື່  ຂອງ ວນັ ນີໍ້ ໄວໍ້         ກະສດັ ບາບີໂລນ ອໍ້ອມ ເຢຣ ຊາເລັມ ໃນ ວນັ ນີໍ້ ເອງ         

3ແລະ ຈ ົື່ງ ກື່ຳວ ຄ  ຳ ອປຸະມຳ ແກື່ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ທີື່  ມກັ ກະບດົ         ແລະ ເວົໍ້ຳ ກບັ ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ         ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
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ເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ຈ ົື່ງ ຕ ັໍ້ງ ໝ ໍ້  ໄວໍ້         ຖອກ ນ  ໍ້ຳ ໃສື່ ໝ ໍ້         

4ໃສື່ ຕື່ອນ ຊີໍ້ນ ລງົ ໄປ         ເອົຳ ຕື່ອນ ຊີໍ້ນ ດ ີໆ         

ຄ  ຊີໍ້ນ ກກົຂຳ         ແລະ ຊີໍ້ນ ສນັ ຂຳ ໜໍ້ຳ         ເລ ອກ ກະດ ກ ດ ີມຳ ໃສື່ ໃຫໍ້ ເຕັມ         

5ຈ ົື່ງ ເລ ອກ ແກະ ທີື່  ດ ີທີື່  ສດຸ ມຳ ໂຕ 

ໜ ື່ ງ         ໃຊໍ້ ກະດ ກ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ເປັນ ຟ ນ ໄວໍ້         ຈ ົື່ງ ຕ ົໍ້ມ ໃຫໍ້ ດ ີ         ເພ ື່ ອ ຂໍ້ຽວ ກະດ ກ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ນ ັໍ້ນ ດໍ້ວຍ         

6ເພຳະສະ-

ນ ັໍ້ນ         ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ວບິດັ ແກື່ ກງຸ ທີື່  ຊຸ ື່ມ ເລ ອດ         ວບິດັ ແກື່ ໝ ໍ້  ຂີໍ້ໝໍ້ຽງ         

ແລະ ຂີໍ້ໝໍ້ຽງ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ໄດໍ້ ຫລດຸ ອອກ ມຳ         ຈ ົື່ງ ເອົຳ ຊີໍ້ນ ອອກ ເທ ື່ ອ ລະ ຕື່ອນ         ຢື່ຳ ຈບັ ສະຫລຳກ ເລີຍ         

7ເພຳະວື່ຳ ເລ ອດ ທີື່  ນຳງ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຕກົ ນ ັໍ້ນ ຍງັ ຢ ື່ ທື່ຳມກຳງ ນຳງ         ນຳງ ວຳງ ໄວໍ້ ເທິງ ຫີນ         ນຳງ ບ ື່  ໄດໍ້ ຖອກ 

ລງົ ດນິ         ເພ ື່ ອ ເອົຳ ຝຸື່ນ ປກົ ໄວໍ້         

8ເຮົຳ ໄດໍ້ ວຳງ ເລ ອດ ທີື່  ນຳງ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຕກົ ນ ັໍ້ນ ໄວໍ້ ເທິງ ກໍ້ອນ ຫີນ         ເພ ື່ ອ ບ ື່  

ໃຫໍ້ ປກົ ບງັ ເລ ອດ ນ ັໍ້ນ ໄວໍ້         ເພ ື່ ອ ເລົໍ້ຳ ຄວຳມ ພິໂລດ         ແລະ ເຮັດ ກຳນ ແກໍ້ແຄໍ້ນ         

9ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ອງົ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ວບິດັ ແກື່ ກງຸ ທີື່  ຊຸ ື່ມ ເລ ອດ         ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ກອງ ໄຟ ນ ັໍ້ນ 

ໃຫຍື່ ຂ ໍ້ນ         

10ຈ ົື່ງ ສມຸ ຟ ນ ເຂົໍ້ຳ ໄປ         ແລະ ກ ື່  ໄຟ ຂ ໍ້ນ         ຕ ົໍ້ມ ຊີໍ້ນ ໃຫໍ້ ດ ີ         ແລໍ້ວ ປງຸ ແຕື່ງ ໃຫໍ້ ແຊບ         ແລະ ປື່ອຍ 

ກະດ ກ ໃຫໍ້ ໄໝໍ້         

11ວຳງ ໝ ໍ້  ໄວໍ້ ເທິງ ຖື່ຳນ         ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ທອງເຫລ ອງ ນ ັໍ້ນ ຮໍ້ອນ         ແລະ ໄໝໍ້         ໃຫໍ້ ຂີໍ້ ທອງ-

ເຫລ ອງ ເປ ື່ ອຍ ໃນ ນ ັໍ້ນ         ໃຫໍ້ ຂີໍ້ໝໍ້ຽງ ຂອງ ມນັ ໄໝໍ້ ໄຟ         

12ນຳງ ເຮັດ ຕວົ ຂອງ ນຳງ ເປ ື່ ອຍ ດໍ້ວຍ ກຳນ ຂີໍ້ 

ຕວົະ ຕື່ຳງ ໆ         ຂີໍ້ໝໍ້ຽງ ທີື່  ໜໍ້ຳ ຂອງ ນຳງ ກ  ບ ື່  ຫລດຸ ອອກ ໄປ ຈຳກ ນຳງ         ຂີໍ້ໝໍ້ຽງ ນ ັໍ້ນ ຈະ ຕໍ້ອງ ຢ ື່ ໃນ ໄຟ         

13ລຳຄະ ຕນັຫຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ເປິເປ ໍ້ອນ         ເພຳະວື່ຳ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຊ  ຳລະ ເຈົໍ້ຳ ແລໍ້ວ         ແຕື່ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ຊ  ຳລະ ຕວົ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ 

ບ ື່  ຖ ກ ຊ  ຳລະ ຈຳກ ຄວຳມ ເປິເປ ໍ້ອນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ອີກ ຕ ື່  ໄປ         ຈນົ ກວື່ຳ ເຮົຳ ຈະ ລະບຳຍ ຄວຳມ ຮໍ້ອນຮນົ ຂອງ 

ເຮົຳ ອອກ ເໜ ອ ເຈົໍ້ຳ ຈນົ ໝດົ          
14ເຮົຳ ແມ ື່ນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ລ ັື່ນ ຄ  ຳ ເວົໍ້ຳ ແລໍ້ວ         ຈະ ເປັນ ໄປ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ເຊັື່ ນ ນ ັໍ້ນ         

ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ຖອຍ ກບັ         ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ສະຫງວນ ໄວໍ້         ແລະ ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ປື່ຽນ ໃຈ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ພິພຳກສຳ ເຈົໍ້ຳ 

ຕຳມ ວທີິ ກຳນ         ແລະ ກຳນ ກະທ  ຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ”          

ເມຍຂອງເອເຊກີເອນເສຍຊີວິດ 
15ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ມຳ ເຖງິ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ອີກ ວື່ຳ         

16“ບດຸ ແຫື່ງ ມະນດຸ ເອີຍ         ເບິື່ ງ ແມ         

ເຮົຳ ຈະ ເອົຳ ສິື່ ງ ທີື່  ຕຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຢຳກ ເຫັນ ໄປ ຈຳກ ເຈົໍ້ຳ ດໍ້ວຍ ກຳນ ປະຫຳນ ເສຍ         ເຖງິ ປຳນ ນ ັໍ້ນ         ເຈົໍ້ຳ ກ  

ຢື່ຳ ຮໍ້ອງ ຄຳງ         ຫລ  ຮໍ້ອງໄຫໍ້         ຫລ  ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ມີ ນ  ໍ້ຳ ຕຳ ຕກົ         

17ຈ ົື່ງ ອດົ ກ ັໍ້ນ         ບ ື່  ຮໍ້ອງ ຄຳງ         ຢື່ຳ ໄວໍ້ ທກຸ ໃຫໍ້ ຄນົ ທີື່  

ຕຳຍ         ຈ ົື່ງ ຄຽນ ຜໍ້ຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ສບຸ ເກບີ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ຢື່ຳ ປິດ ຮມີປຳກ ຫລ  ຮບັ ປະທຳນ ອຳຫຳນ ຂອງ 

ມະນດຸ”          
18ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ກບັ ປະຊຳຊນົ ຕອນ ເຊົໍ້ຳ         ແລະ ເມຍ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກ  ສິໍ້ນ ຊວີດິ 

ຕອນ ຄ  ື່ຳ         ຮຸື່ງ ເຊົໍ້ຳ ຂ ໍ້ນ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກ  ເຮັດ ເໝ ອນ ທີື່  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຮບັ ພຣະບນັຊຳ         

19ປະຊຳຊນົ ກ  ຖຳມ 

ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         “ທື່ຳນ ຈະ ບ ື່  ບອກ ເຮົຳ ທງັຫລຳຍ ບ  ວື່ຳ         ສິື່ ງ ນີໍ້ ມີ ຄວຳມ ໝຳຍ ຫຍງັ ແກື່ ເຮົຳ         ທື່ຳນ ຈ ື່ງ 

ເຮັດ ເຊັື່ ນ ນີໍ້”          
20ແລໍ້ວ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກ  ເວົໍ້ຳ ກບັ ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ         “ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ມຳ ເຖງິ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         

21ຈ ົື່ງ ກື່ຳວ ແກື່ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ອິສຣາເອນ ວື່ຳ         ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ເບິື່ ງ ແມ         ເຮົຳ 

ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ສະຖຳນທີື່  ບ ລິສດຸ ຂອງ ເຮົຳ         ອນັ ເປັນຄວຳມ ພຳກພ ມ ໃຈ ໃນ ອ  ຳນຳດ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ຄວຳມ 

ປຳດຖະໜຳ ແຫື່ງ ຕຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ເປັນ ຈດິ ວນິ ຍຳນ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ຮກັ         ໃຫໍ້ ເປັນ ທີື່  ສະທໍ້ຳນ         ລ ກ ຊຳຍ ຍງິ 
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ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ຊ ື່ ງ ເຈົໍ້ຳ ຖິໍ້ມ ໄວໍ້ ເບ ໍ້ອງ ຫລງັ ຈະ ລ ົໍ້ມ ລງົ ດໍ້ວຍ ດຳບ         

22ແລະ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ ເຮັດ ເໝ ອນ ທີື່  

ເຮົຳ ເຮັດ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ບ ື່  ປິດ ຮມີປຳກ         ຫລ  ຮບັ ປະທຳນ ອຳຫຳນ ຂອງ ມະນດຸ         

23ຜໍ້ຳ ຄຽນ ຫວົ ຈະ ຢ ື່ ເທິງ ຫວົ 

ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ເກບີ ຈະ ຢ ື່ ທີື່  ຕນີ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ບ ື່  ໄວໍ້ ທກຸ         ຫລ  ຮໍ້ອງໄຫໍ້         ແຕື່ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ລ ົໍ້ມ ລງົ ຍໍ້ອນ 

ຄວຳມ ຊ ົື່ວຊໍ້ຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ຈະ ຄ  ື່ຳ ຄວນ ແກື່ ກນັ ແລະ ກນັ         

24ເອເຊກີເອນ ຈະ ເປັນ ເຄ ື່ ອງໝຳຍ ສ  ຳ-

ຄນັ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ                  ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ສິື່ ງ ໃດ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ເຮັດ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ທກຸ ຢື່ຳງ         ເມ  ື່ອ ເຫດກຳນ 

ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ມຳ ເຖງິ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ໄດໍ້ ຮ ໍ້ ວື່ຳ         ເຮົຳ ແມ ື່ນ ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ          
25ແລະ ເຈົໍ້ຳ         ບດຸ ແຫື່ງ ມະນດຸ ເອີຍ         ໃນ ມ ໍ້ ທີື່  ເຮົຳ ເອົຳ ທີື່  ກ  ຳ ບງັ ອນັ ເຂັໍ້ມແຂງ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ທງັ-

ຫລຳຍ ອອກ ໄປ         ອນັ ເປັນຄວຳມ ຊ ື່ ນ ບຳນ         ແລະ ເປັນ ສະຫງ ື່ຳ ລຳສີ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ສິື່ ງ ທີື່  ຕຳ ຂອງ 

ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ສິື່ ງ ທີື່  ໃຈ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ປຳດຖະໜຳ         ທງັ ລ ກ ຊຳຍ         ແລະ ລ ກ ສຳວ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         

26ໃນ ວນັ ນ ັໍ້ນ         ຜ ໍ້ ໜີ ໄພ ຈະ ມຳ ຫຳ ເຈົໍ້ຳ         ເພ ື່ ອ ຈະ ລຳຍ ງຳນ ຂື່ຳວ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຍນິ ເອງ         

27ໃນ ວນັ ນ ັໍ້ນ         

ປຳກ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ເຊົຳ ກ ກ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຜ ໍ້ ໜີ ໄພ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ເວົໍ້ຳ         ແລະ ຈະ         ບ ື່  ເປັນ ປຳກກ ກ ອີກ ຕ ື່  ໄປ         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         

ເຈົໍ້ຳ ຈະ ເປັນ ໝຳຍ ສ  ຳຄນັ ສ  ຳລບັ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ເຮົຳ ແມ ື່ນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ”          

ບົດທີ 25 
ການພິພາກສາລົງໂທດຄົນອຳໂມນ 

1ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ມຳ ເຖງິ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ອີກ ວື່ຳ         

2“ບດຸ ແຫື່ງ ມະນດຸ ເອີຍ         ຈ ົື່ງ ມຸ ື່ງ ໜໍ້ຳ 

ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໄປ ຫຳ ຄນົ ອຳໂມນ          ແລະ ຈ ົື່ງ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ກື່ຳວ ໂທດ ພວກ ເຂົຳ         

3ຈ ົື່ງ ກື່ຳວ ແກື່ ຄນົ ອຳ-
ໂມນ ວື່ຳ         ຈ ົື່ງ ຟງັ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ 

ເພຳະ ເຈົໍ້ຳ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ‘ໄຊໂຍ’         ເໜ ອ ສະຖຳນທີື່  ບ ລິສດຸ ຂອງ ເຮົຳ ເມ  ື່ອ ຍງັ ເປັນ ມນົທິນ         ແລະ         ເໜ ອ 

ແຜື່ນດນິ ອິສຣາເອນ ເມ  ື່ອ ໄດໍ້ ຖ ກ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຮໍ້ຳງ ເປົື່ ຳ         ແລະ ເໜ ອ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຢ ດາ ເມ  ື່ອ ຖ ກ ກວຳດ ໄປ 

ເປັນ ຊະເລີຍ         

4ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ເບິື່ ງ ແມ         ເຮົຳ ຈະ ມອບ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ແກື່ ປະຊຳຊນົ ທຳງ ທິດຕຳເວັນອອກ ໃຫໍ້ 

ເປັນ ກ  ຳມະສິດ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ ຢ ື່ ທື່ຳມກຳງ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ສໍ້ຳງ ບື່ອນຢ ື່ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຢ ື່ ທື່ຳມ-

ກຳງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຮບັ ປະທຳນ ໝຳກ ໄມ ໍ້ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ຈະ ດ ື່ ມນ  ໍ້ຳ ນມົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

5ເຮົຳ 

ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເມ  ອງ ຣັບບາ ເປັນ ທົື່ງ ຫຍໍ້ຳ ສ  ຳລບັ ອ ດ         ແລະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ຄນົ ອຳໂມນ ເປັນ 

ບື່ອນຢ ື່ ສ  ຳລບັ ຝ ງ ແບໍ້ ແກະ         ແລໍ້ວ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ເຮົຳ ແມ ື່ນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

6ເພຳະ ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ເພຳະ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຕບົມ           ກະ ທ ບ ຕນີ         ແລະ ປີຕ ິດໍ້ວຍ ໃຈ ຄິດ ຮໍ້ຳຍ ຕ ື່  ແຜື່ນດນິ 

ອິສຣາເອນ         

7ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ເບິື່ ງ ແມ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ຍ ື່ ນ ມ  ຂອງ ເຮົຳ ອອກ ຕ ື່ ສ ໍ້ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ຈະ ມອບ ເຈົໍ້ຳ ໄວໍ້ 

ແກື່ ປະຊຳຊນົ ທງັຫລຳຍ ໃຫໍ້ ເປັນ ຂອງ ປຸໍ້ນ         ເຮົຳ ຈະ ຕດັ ເຈົໍ້ຳ ອອກ ຈຳກ ຊນົ ຊຳດ ທງັຫລຳຍ         ແລະ ຈະ 

ເຮັດ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ຈບິຫຳຍ ໄປ ຈຳກ ປະເທດ ຕື່ຳງ ໆ         ເຮົຳ ຈະ ທ  ຳລຳຍ ເຈົໍ້ຳ         ແລໍ້ວ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ເຮົຳ ແມ ື່ນ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          

ການພິພາກສາລົງໂທດຄົນໂມອາບ 
8ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ເພຳະ ໂມອາບ          ແລະ ເສອີ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ‘ເບິື່ ງ ແມ         

ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຢ ດາ ກ  ເໝ ອນ ປະຊຳຊຳດ ອ ື່ ນ ໆ ທງັ ໝດົ’         

9ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ຈະ ເປີດ ຂໍ້ຳງ ໂມອາບ ຈນົ ບ ື່  
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ມີ ເມ  ອງ ເຫລ ອ         ຄ  ເມ  ອງ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຈຳກ ເບ ໍ້ອງ ນ ັໍ້ນ         ສະຫງ ື່ຳ ລຳສີ ຂອງ ປະເທດ ນ ັໍ້ນ         ຄ  ເມ  ອງ 

ເບັດ-ເຢຊີໂມດ          ເມ  ອງ ບາອານ-ເມໂອນ          ແລະ ເມ  ອງ ກີຣິອາດທາຢິມ         

10ເຮົຳ ຈະ ມອບ ເມ  ອງ 

ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ແກື່ ປະຊຳຊນົ ທຳງ ທິດຕຳເວັນອອກ ພໍ້ອມ ກບັ         ຄນົ ອຳໂມນ          ໃຫໍ້ ເປັນ ກ  ຳມະສິດ         ເພ ື່ ອ 

ວື່ຳ ຈະ ບ ື່  ມີ ໃຜ ນ ກ ເຖງິ ຄນົ ອຳໂມນ ອີກ ໃນ ທື່ຳມກຳງ ປະຊຳຊຳດ         

11ແລະ ເຮົຳ ຈະ ພິພຳກສຳ ລງົໂທດ 

ໂມອາບ          ແລໍ້ວ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ເຮົຳ ແມ ື່ນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          

ການພິພາກສາລົງໂທດຄົນເອໂດມ 
12ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ເພຳະວື່ຳ ເອໂດມ ໄດໍ້ ປະພ ດ ເໝ ອນ ກບັແກໍ້ ແຄໍ້ນ 

ຕ ື່  ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ຢ ດາ          ແລະ ໄດໍ້ ເຮັດ ຄວຳມ ຊ ົື່ວ ໃນ ກຳນ ແກໍ້ແຄໍ້ນ ພວກ ເຂົຳ         

13ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ອງົ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຈ ື່ງ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ເຮົຳ ຈະ ຍ ື່ ນ ມ  ຂອງ ເຮົຳ ອອກ ຕ ື່ ສ ໍ້ ເອໂດມ          ຕດັ ຄນົ         

ແລະ ສດັ ອອກ ຈຳກ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ຮໍ້ຳງ ເປົື່ ຳ ຕ ັໍ້ງແຕື່         ເມ  ອງ ເຕມານ          ຮອດ 

ເມ  ອງ ເດດານ          ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ກ  ຈະ ລ ົໍ້ມ ລງົ ດໍ້ວຍ ດຳບ         

14ເຮົຳ ຈະ ວຳງ ກຳນ ແກໍ້ແຄໍ້ນ ຂອງ ເຮົຳ 

ລງົ ເໜ ອ ເມ  ອງ ເອໂດມ ດໍ້ວຍ ມ  ຂອງ ອິສຣາເອນ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ເຮັດ ຕຳມ 

ຄວຳມ ຄຽດ ຮໍ້ຳຍ         ຄວຳມ ພິໂລດ ຂອງ ເຮົຳ ໃນ ເມ  ອງ ເອໂດມ          ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຮ ໍ້ ເຖງິ ກຳນ ແກໍ້ແຄໍ້ນ ຂອງ 

ເຮົຳ         ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ          

ການພິພາກສາລົງໂທດຄົນຟີລິດສະຕີນ 
15ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ເພຳະວື່ຳ ຄນົ ຟີລິດສະຕີນ ໄດໍ້ ເຮັດ ເໝ ອນ ກບັແກໍ້ 

ແຄໍ້ນ         ແລະ ເຮັດ ກຳນ ແກໍ້ແຄໍ້ນ ດໍ້ວຍ ໃຈ ຄິດ ຮໍ້ຳຍ ໝຳຍ ທ  ຳລຳຍ         ເພຳະ ກຽດ ຊງັ ກນັ ມຳ ດນົ ແລໍ້ວ         

16ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ ເບິື່ ງ ແມ         ເຮົຳ ຈະ ຍ ື່ ນ ມ  ຂອງ ເຮົຳ ອອກ 

ຕ ື່ ສ ໍ້ ຄນົ ຟີລິດສະຕີນ                   ເຮົຳ ຈະ ຕດັ ຄນົ ເກເຣັດ ອອກ         ແລະ ທ  ຳລຳຍ ຄນົ ທີື່  ເຫລ ອ ຢ ື່ ຕຳມ ຝ ັື່ງ ທະເລ 

ນ ັໍ້ນ ເສຍ         

17ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ກຳນ ແກໍ້ແຄໍ້ນ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ເທິງ ພວກ ເຂົຳ ດໍ້ວຍ ກຳນ ຕຕິຽນ ຢື່ຳງ ຮນຸ ແຮງ         ແລໍ້ວ 

ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ເຮົຳ ແມ ື່ນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ໄດໍ້ ວຳງ ກຳນ ແກໍ້ແຄໍ້ນ ຂອງ ເຮົຳ ໄວໍ້ ເໜ ອ 

ພວກ ເຂົຳ”          

ບົດທີ 26 
ການພິພາກສາລົງໂທດທີ່ຈະມາສ ູ່ເມືອງຕີເຣ 

1ຢ ື່ ມຳ ໃນ ວນັ ຕ ົໍ້ນ ເດ ອນ ປີ ທີ ສິບ ເອັດ         ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ມຳ ເຖງິ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         

2“ບດຸ ແຫື່ງ ມະນດຸ ເອີຍ         ເພຳະວື່ຳ ເມ  ອງ ຕີເຣ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ກື່ຽວ ພນັ ກບັ ເຢຣ ຊາເລັມ ວື່ຳ         ‘ເອ ີ         ປະຕ  ເມ  ອງ 

ຂອງ ຊນົ ຊຳດ ທງັຫລຳຍ ຫກັ ເສຍ ແລໍ້ວ         ມນັ ເປີດ ກວໍ້ຳງ ໄວໍ້ ຮບັ ຂໍ້ອຍ         ມນັ ຮໍ້ຳງ ເປົື່ ຳ ແລໍ້ວ         ຂໍ້ອຍ ຈະ ບ -

ລິບ ນ ຂ ໍ້ນ’         

3ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ເບິື່ ງ ແມ         ເມ  ອງ ຕີເຣ ເອີຍ         ເຮົຳ 

ເປັນ ສດັຕ  ກບັ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ຈະ ນ  ຳ ປະຊຳຊຳດ ເປັນ ຈ  ຳນວນ ຫລຳຍ ມຳ ຕ ື່ ສ ໍ້ ເຈົໍ້ຳ         ດ ັື່ງ ທະເລ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຄ ໍ້ນ 

ຂອງ ມນັ ຂ ໍ້ນ ມຳ         

4ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ ທ  ຳລຳຍ ກ  ຳແພງ ເມ  ອງ ຕີເຣ          ແລະ ພງັ ທະ ລຳຍ ຫ ຄອຍ 

ຂອງ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ເສຍ         ເຮົຳ ຈະ ຂດຸ ດນິ ຈຳກ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ         ເຮັດ ໃຫໍ້ ເປັນ ເໝ ອນ ກບັ ຍອດ ຂອງ ສີ ລຳ         

5ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ຈະ ເປັນ ບື່ອນ ສ  ຳລບັ ຕຳກ ມອງ ຢ ື່ ກຳງ ທະເລ         ເພຳະ ເຮົຳ ໄດໍ້ ລ ັື່ນ ຄ  ຳ ເວົໍ້ຳ ແລໍ້ວ         ອງົ ພຣະ-
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ຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ກື່ຳວ         ແລະ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ຈະ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ປຸໍ້ນ ແຫື່ງ ບນັດຳ ປະຊຳຊຳດ         

6ພວກ ທິ-

ດຳ ຂອງ ເມ  ອງ ນີໍ້ ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ເທິງ ແຜື່ນດນິ ໃຫຍື່ ຈະ ຕໍ້ອງ ຖ ກ ຂໍ້ຳ ເສຍ ດໍ້ວຍ ດຳບ         ແລໍ້ວ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຮ ໍ້ ວື່ຳ 

ເຮົຳ ແມ ື່ນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          
7ເພຳະ ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ເບິື່ ງ ແມ         ເຮົຳ ຈະ ນ  ຳ ເນບ ກາດເນັດຊາ          

ກະສດັ ບາບີໂລນ          ຜ ໍ້ ເປັນ ຈອມ ກະສດັ ມຳ ຍງັ ເມ  ອງ ຕີເຣ ຈຳກ ທິດເໜ ອ         ພໍ້ອມ ທງັ ມ ໍ້ຳ ແລະ ລດົ ຮບົ 

ກບັ ທະຫຳນ ມ ໍ້ຳ         ແລະ ກອງ ທະຫຳນ ກບັ ຄນົ ຫລວງຫລຳຍ         

8ເພິື່ ນ ຈະ ຂໍ້ຳ ທິດຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ເທິງ ແຜື່ນ-

ດນິ ໃຫຍື່ ເສຍ ດໍ້ວຍ ດຳບ         ເພິື່ ນ ຈະ ກ ື່  ກ  ຳແພງ ອໍ້ອມ ເຈົໍ້ຳ ໄວໍ້         ແລະ ສໍ້ຳງ ຫ ຄອຍ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກບັ ເຈົໍ້ຳ         

9ເພິື່ ນ ຈະ 

ຕ ັໍ້ງ ເຄ ື່ ອງ ທະລ ຸຕ ື່ ສ ໍ້ ກບັ ກ  ຳແພງ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ເພິື່ ນ ຈະ ເອົຳ ຂວຳນ ຂອງ ເພິື່ ນ ຟນັ ຫ ຄອຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ 

ລງົ         

10ມ ໍ້ຳ ຂອງ ເພິື່ ນ ຫລວງຫລຳຍ ຈນົ ຝຸື່ນ ມ ໍ້ຳ ປກົ ຄມຸ ເຈົໍ້ຳ ໄວໍ້         ກ  ຳແພງ ເມ  ອງ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ສ ັື່ນ ສະ-

ເທ ອນ ດໍ້ວຍ ສຽງ ທະຫຳນ ມ ໍ້ຳ         ກວຽນ         ແລະ ລດົ ຮບົ         ເພິື່ ນ ຈະ ຍກົ ເຂົໍ້ຳ ປະຕ  ເມ  ອງ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ເໝ ອນ 

ກບັ ຄນົ ຍື່ຳງ ເຂົໍ້ຳ ເມ  ອງ ເວລຳ ທີື່  ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ແຕກ ແລໍ້ວ         

11ເພິື່ ນ ຈະ ຢຽບ ຖະໜນົ ທງັ ປວງ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ດໍ້ວຍ 

ເກບີ ມ ໍ້ຳ         ເພິື່ ນ ຈະ ຂໍ້ຳ ຊນົ ຊຳດ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ດໍ້ວຍ ດຳບ         ແລະ ເສົຳ ອນັ ແຂງແຮງ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຕກົລງົ ເຖງິ 

ດນິ         

12ຊບັ ສມົບດັ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ເພິື່ ນ ຈະ ເອົຳ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ປຸໍ້ນ         ແລະ ສິນຄໍ້ຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ເພິື່ ນ ຈະ ເອົຳ ມຳ 

ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ປຸໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ພງັ ກ  ຳແພງ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ລງົ         ແລະ ຈະ ທ  ຳລຳຍ ເຮ ອນ ອນັ ພ ໃຈ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ 

ເສຍ         ຫີນ         ໄມ ໍ້         ແລະ ດນິ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ໂຍນ ຖິໍ້ມ ລງົ ກຳງ ນ  ໍ້ຳ         

13ສຽງ ເພງ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ         

ເຮົຳ ກ  ຈະ ໃຫໍ້ ຢດຸ         ແລະ ສຽງ ພິນ ຄ ື່ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ ຍນິ ອີກ         

14ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ເໝ ອນ ກບັ 

ຍອດ ເທິງ ຂອງ ຫີນ ດຳນ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ເປັນ ສະຖຳນທີື່  ສ  ຳລບັ ຕຳກ ມອງ         ຈະ ບ ື່  ມີ ໃຜ ສໍ້ຳງ ເຈົໍ້ຳ ຂ ໍ້ນ ໃໝື່ ເລີຍ         

ເພຳະ ເຮົຳ ແມ ື່ນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ລ ັື່ນ ຄ  ຳ ເວົໍ້ຳ ແລໍ້ວ         ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ 

ແຫລະ          
15ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ແກື່ ເມ  ອງ ຕີເຣ ວື່ຳ         ເກຳະ ຕື່ຳງ ໆ ຈະ ບ ື່  ສ ັື່ນ ສະເທ ອນ         

ດໍ້ວຍ ສຽງ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ລ ົໍ້ມ ລງົ         ເມ  ື່ອ ຜ ໍ້ ບຳດເຈບັ ຮໍ້ອງ ຄວນ ຄຳງ         ເມ  ື່ອ ກຳນ ຂໍ້ຳ ຟນັ ໄດໍ້ ເກດີ ຢ ື່ ທື່ຳມກຳງ ເຈົໍ້ຳ 

ບ          

16ແລໍ້ວ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ທງັ ໝດົ ທີື່  ທະເລ ຈະ ກໍ້ຳວ ລງົ ມຳ ຈຳກ ບນັລງັ ຖອດ ເຄ ື່ ອງນຸື່ງ         ແລະ ປດົ ເຄ ື່ ອງ 

ແຕື່ງ ກຳຍ ທີື່  ປກັ ແຊື່ວ ອອກ         ແລະ ຈະ ເອົຳ ຄວຳມ ຢໍ້ຳນ ກວົ ມຳ ເປັນ ເຄ ື່ ອງນຸື່ງ         ຈະ ປະທບັ ຢ ື່ ເທິງ ພ ໍ້ນ 

ດນິ         ສ ັື່ນ ຢ ື່ ທກຸ ເວລຳ         ແລະ ຢໍ້ຳນ ກວົ ເພຳະ ເຈົໍ້ຳ         

17ເພິື່ ນ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ຈະ ເປັື່ ງສຽງ ຮໍ້ອງ ບດົ ຄ  ື່ຳ ຄວນ ເລ ື່ ອງ 

ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ກື່ຳວ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         ‘ໂອ         ຜ ໍ້ ມີ ພນົລະເມ  ອງ ເປັນ ຊຳວ ຕີເຣ ເອີຍ         ເຈົໍ້ຳ ຖ ກ ທ  ຳລຳຍ ແລໍ້ວ         ເຈົໍ້ຳ 

ເປັນ ເມ  ອງ ທີື່  ມີ ຊ ື່  ສຽງ         ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ເມ  ອງ ແຂງ ກໍ້ຳ ຢ ື່ ທີື່  ທະເລ         ທງັ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ຊຳວ ເມ  ອງ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ວື່ຳ 

ເຖງິ ຄນົ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນແລໍ້ວ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ຢໍ້ຳນ ກວົ         

18ບດັ ນີໍ້         ເກຳະ ທງັຫລຳຍ ກ  ຈະ ສ ັື່ນ ສະເທ ອນ ໃນ ວນັ ທີື່  

ເຈົໍ້ຳ ລ ົໍ້ມ ລງົ         ເອີ         ບນັດຳ ເກຳະ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ທະເລ         ກ  ຈະ ຢໍ້ຳນ ກວົ ຍໍ້ອນ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ສ ນ ສິໍ້ນ ໄປ ເສຍ’          
19ເພຳະ ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ເມ  ອງ ຮກົ 

ຮໍ້ຳງ         ເໝ ອນ ຢື່ຳງ ເມ  ອງ ທີື່  ບ ື່  ມີ ຄນົ ອຳໄສ         ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ຈະ ນ  ຳ ທະເລ ມຳ ຖໍ້ວມ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຈະ ຄມຸ 

ເຈົໍ້ຳ ໄວໍ້         

20ແລໍ້ວ ເຮົຳ ຈະ ຊຸກ ເຈົໍ້ຳ ລງົ ໄປ ພໍ້ອມ ກບັ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ທີື່  ລງົ ໄປ ຍງັ ຂມຸ ຝງັ ສບົ ຄນົ ຕຳຍ         ໄປ 

ຍງັ ຄນົ ສະໄໝ ເກົື່ ຳ         ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ອຳໄສ ຢ ື່ ທີື່  ເດດານ          ທື່ຳມກຳງ ສິື່ ງ ທີື່  ເພພງັ ໃນ ສະໄໝ ດ ກ 

ດ  ຳ ບນັ         ພໍ້ອມ ກບັ ຜ ໍ້ ທີື່  ລງົ ໄປ ຍງັ ຂມຸ ຝງັ ສບົ ຄນົ ຕຳຍ         ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ຈະ ບ ື່  ມີ ໃຜ ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ເຮົຳ 
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ຈະ ຕ ັໍ້ງ ສະຫງ ື່ຳ ລຳສີ ໃຫໍ້ ຢ ື່ ໃນ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ຄນົ ເປັນ         

21ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ທີື່  ໜໍ້ຳ ຕກົໃຈ ຢໍ້ຳນ         

ຈະ ບ ື່  ມີ ເຈົໍ້ຳ ອີກ ແລໍ້ວ         ເຖງິ ແມ ື່ນ ໃຜ ຈະ ມຳ ຫຳ ເຈົໍ້ຳ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ມຳ ຫຳ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ພບົ ອີກ ຕ ື່  ໄປ ເປັນນດິ         

ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ”          

ບົດທີ 27 
ບົດຄຳຄວນເລື່ອງເມືອງຕີເຣ 

1ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ມຳ ເຖງິ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ອີກ ວື່ຳ         

2“ບດຸ ແຫື່ງ ມະນດຸ ເອີຍ         ຈ ົື່ງ ເປັື່ ງສຽງ 

ບດົ ຮໍ້ອງ ຄ  ື່ຳ ຄວນ ເລ ື່ ອງ ເມ  ອງ ຕີເຣ         

3ແລະ ຈ ົື່ງ ກື່ຳວ ແກື່ ເມ  ອງ ຕີເຣ          ຜ ໍ້ ທີື່ ຢ ື່ ທຳງ ເຂົໍ້ຳ ສ ື່ ທະເລ ເອີຍ         

ເປັນ ພ ື່ ຄໍ້ຳ ແຫື່ງ ຊນົ ຊຳດ ທງັຫລຳຍ         ທີື່ ຢ ື່ ຕຳມ ເກຳະ ຕື່ຳງ ໆ         ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ 

ວື່ຳ         ເມ  ອງ ຕີເຣ ເອີຍ         ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ‘ຂໍ້ອຍ ນີໍ້ ມີ ຄວຳມ ງດົ ງຳມ ພໍ້ອມພຽງ’         

4ເຂດ ແດນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຢ ື່ 

ທີື່  ກຳງ ທະເລ         ຜ ໍ້ ກ ື່ສໍ້ຳງ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຄວຳມ ງດົ ງຳມ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ພໍ້ອມພຽງ         

5ກະດຳນ ເຮ ອ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ທງັ 

ໝດົ         ພວກ ເຂົຳ ເຮັດ ດໍ້ວຍ ໄມ ໍ້ ແປກ ມຳ ຈຳກ ເສນີ          ພວກ ເຂົຳ ເອົຳ ໄມ ໍ້ ແປກ ມຳ ຈຳກ ເລບານອນ ເຮັດ 

ເປັນ ເສົຳ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ         

6ເອົຳ ໄມ ໍ້ ກ ື່  ແຫື່ງ ເມ  ອງ ບາຊານ ມຳ ເຮັດ ເປັນ ເຮ ອ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ໝ ື່ ຄນົ ອາຊ  ເຮັດ ແທື່ນ 

ຝງັ ດໍ້ວຍ ງຳ ຊໍ້ຳງ ຊ ື່ ງ ມຳ ຈຳກ ເກຳະ ກິດຕີມ         

7ສື່ວນ ໃບ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ         ເຮັດ ດໍ້ວຍ ຜໍ້ຳ ປື່ຳນ ປກັ ແຊື່ວ 

ເນ ໍ້ອ ລະອຽດ ຈຳກ ເອຢິບ          ສື່ວນ ກນັ ສຳດ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ         ເປັນ ສີຟໍ້ຳ ສີມ ື່ວງ ມຳ ຈຳກ ເກຳະ ຕື່ຳງ ໆ ແຫື່ງ 

ເມ  ອງ ເອລຊີາ         

8ຊຳວ ເມ  ອງ ຊີໂດນ          ແລະ ເມ  ອງ ອາວາດ ເປັນ ຄນົ ພຳຍເຮ ອ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ໂອ         ຕີເຣ          

ຄນົ ສະຫລຽວ ສະຫລຳດ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຢ ື່ ໃນ ເຈົໍ້ຳ         ພວກ ເຂົຳ ເປັນ ນຳຍທໍ້ຳຍ ເຮ ອ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

9ຜ ໍ້ ໃຫຍື່ ຂອງ 

ເມ  ອງ ເກບານ          ແລະ ຄນົ ສະຫລຽວ ສະຫລຳດ ຂອງ ເມ  ອງ ນີໍ້ ກ  ຢ ື່ ໃນ ເຈົໍ້ຳ         ເປັນ ຊື່ຳງ ໄມ ໍ້ ປະຈ  ຳ ເຮ ອ ໃຫໍ້ 

ເຈົໍ້ຳ         ບນັດຳ ເຮ ອ ທະເລ ທງັ ໝດົ ພໍ້ອມ ກບັ ກະລຳສີ ກ  ຢ ື່ ໃນ ເຈົໍ້ຳ         ເພ ື່ ອ ແລກປື່ຽນ ສິນຄໍ້ຳ ກບັ ເຈົໍ້ຳ         

10ຊຳວ ເປີເຊຍ          ລ ດ          ແລະ ປຸດ          ກ  ຢ ື່ ໃນ ກອງທບັ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ເປັນ ທະຫຳນ ຂອງ 

ເຈົໍ້ຳ         ພວກ ເຂົຳ ແຂວນ ໂລື່ ແລະ ໝວກ ເຫລັກ ໃນ ເຈົໍ້ຳ         ພວກ ເຂົຳ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ມີ ກຽດຕຍິດົ         

11ຊຳວ 

ອາວາດ ພໍ້ອມ ກບັ ທະຫຳນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຢ ື່ ເທິງ ກ  ຳແພງ ໂດຍ ຮອບ         ຊຳວ ກຳ ມດັ ຢ ື່ ໃນ ຫ ຄອຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

ພວກ ເຂົຳ ແຂວນ ໂລື່ ໄວໍ້ ຕຳມ ກ  ຳແພງ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໂດຍ ຮອບ         ພວກ ເຂົຳ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຄວຳມ ງຳມ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ 

ພໍ້ອມພຽງ          
12ຕາຊິດ ໄປ ມຳ ຄໍ້ຳຂຳຍ ກບັ ເຈົໍ້ຳ ເພຳະ ເຈົໍ້ຳ ມີ ຊບັພະຍຳກອນ ຢື່ຳງ ຫລວງຫລຳຍ         ພວກ ເຂົຳ ເອົຳ 

ເງນິ         ເຫລັກ         ກ ົື່ວ         ແລະ ຊ ນ ມຳ ແລກປື່ຽນ ກບັ ສິນຄໍ້ຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

13ເມ  ອງ ຢາວານ          ຕ ບານ          ແລະ 

ເມເຊັກ          ຄໍ້ຳຂຳຍ ກບັ ເຈົໍ້ຳ         ພວກ ເຂົຳ ແລກປື່ຽນ ຄນົ         ແລະ ພຳຊະນະ ທອງເຫລ ອງ ກບັ ສິນຄໍ້ຳ ຂອງ 

ເຈົໍ້ຳ         

14ເຊ ໍ້ອສຳຍ ໂຕກາມາ ເອົຳ ມ ໍ້ຳ         ມ ໍ້ຳ ເສິກ         ແລະ ລ  ມຳ ແລກ ກບັ ສິນຄໍ້ຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

15ຊຳວ ເດດານ 

ເຮັດ ກຳນ ຄໍ້ຳຂຳຍ ກບັ ເຈົໍ້ຳ         ເກຳະ ຕື່ຳງ ໆ ເປັນ ຈ  ຳນວນ ຫລຳຍ ເປັນ ຕະຫລຳດ ປະຈ  ຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ພວກ 

ເຂົຳ ນ  ຳ ເອົຳ ງຳ ຊໍ້ຳງ         ແລະ ໄມ ໍ້ ໝຳກເດ ື່ ອ ມຳ ເປັນ ຄື່ຳ ຂອງ ສິນຄໍ້ຳ         

16ເມ  ອງ ຊີເຣຍ ໄປ ມຳ ຄໍ້ຳຂຳຍ ກບັ 

ເຈົໍ້ຳ ເພຳະ ເຈົໍ້ຳ ມີ ສິນຄໍ້ຳ ອດຸມົ         ພວກ ເຂົຳ ເອົຳ ແຮື່ ທຳດ         ຜໍ້ຳ ສີມ ື່ວງ         ຜໍ້ຳ ປກັ ແຊື່ວ         ຜໍ້ຳ ປື່ຳນ ເນ ໍ້ອ ລະ-

ອຽດ         ຫີນ ປະ ກຳ ຮງັ         ແລະ ທບັທິມ ແລກ ກບັ ສິນຄໍ້ຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

17ຢ ດາ          ແລະ ແຜື່ນດນິ ອິສຣາເອນ ກ  

ຄໍ້ຳຂຳຍ ກບັ ເຈົໍ້ຳ         ພວກ ເຂົຳ ເອົຳ ເຂົໍ້ຳເປ ອກ         ເມ  ອງ ມິນນິດ          ແລະ ເມ  ອງ ປຳນຳງ         ນ  ໍ້ຳເຜິໍ້ງ         ນ  ໍ້ຳມນັ         
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ຢຳ ທຳ         ມຳ ແລກ ກບັ ສິນຄໍ້ຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

18ດາມາເຊ ໄປ ມຳ ຄໍ້ຳຂຳຍ ກບັ ເຈົໍ້ຳ ເພຳະ ເຈົໍ້ຳ ມີ ສິນຄໍ້ຳ ອດຸມົ-

ສມົບ ນ         ເພຳະ ຊບັພະຍຳກອນ ອນັ ຫລວງຫລຳຍ         ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ມີ ເຫລົໍ້ຳ ອະງ ຸື່ນ ເຮນໂບນ          ແລະ ຂນົ 

ແກະ ຂຳວ         

19ເວດານ          ແລະ ຢາວານ ມຳ ແລກ ກບັ ສິນຄໍ້ຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ພວກ ເຂົຳ ເອົຳ ເຫລັກ ຫລ ື່         

ເຄ ື່ ອງ ເທດ ຕື່ຳງ ໆ ມຳ ແລກ ກບັ ສິນຄໍ້ຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

20ເມ  ອງ ເດດານ ຄໍ້ຳຂຳຍ ກບັ ເຈົໍ້ຳ ໃນ ເລ ື່ ອງ ຜໍ້ຳ ອຳນ 

ສ  ຳລບັ ບນັດຳ ນກັ ຂີື່  ມ ໍ້ຳ         

21ເມ  ອງ ອາຫລັບ          ແລະ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ເມ  ອງ ເກດາ          ເປັນ ພ ື່ ຄໍ້ຳ 

ຂຳ ປະຈ  ຳ ໃນ ເລ ື່ ອງ ລ ກ ແກະ         ແກະ ຜ ໍ້         ແບໍ້         ພວກ ເຂົຳ ໄປ ມຳ ຄໍ້ຳຂຳຍ ກບັ ເຈົໍ້ຳ ໃນ ເລ ື່ ອງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້         

22ພ ື່ ຄໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ເມ  ອງ ເຊບາ          ແລະ ເມ  ອງ ຣະມາ ກ  ຄໍ້ຳຂຳຍ ກບັ ເຈົໍ້ຳ         ພວກ ເຂົຳ ເອົຳ ເຄ ື່ ອງ         

ຫອມ ຊະນດິ ດ ີໆ ທງັ ໝດົ         ເພັດ ພອຍ ທກຸ ຊະນດິ         ແລະ ຄ  ຳ ມຳ ແລກ ສິນຄໍ້ຳ ກບັ ເຈົໍ້ຳ         

23ເມ  ອງ ຮາຣານ          

ການເນ          ແລະ ເອເດັນ          ພ ື່ ຄໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ເມ  ອງ ເຊບາ          ອັດຊີເຣຍ          ແລະ ກິນມາດ ກ  ຄໍ້ຳຂຳຍ 

ກບັ ເຈົໍ້ຳ         

24ເມ  ອງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເຮັດ ກຳນ ຄໍ້ຳຂຳຍ ກບັ ເຈົໍ້ຳ ໃນ ຕະຫລຳດ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ຄ  ເຄ ື່ ອງ ແຕື່ງ ກຳຍ ຢື່ຳງ 

ດ ີວເິສດ         ເສ ໍ້ອ ສຟີໍ້ຳ         ເສ ໍ້ອ ປກັ ແຊື່ວ         ແລະ ພມົ ເຮັດ ດໍ້ວຍ ດໍ້ຳຍ ສີ ຕື່ຳງ ໆ ມດັ ໄວໍ້ ແໜໍ້ນ ດໍ້ວຍ ດໍ້ຳຍ ຝ ັໍ້ນ         

25ກ  ຳປັື່ນ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ເມ  ອງ ຕາຊິດ ບນັທກຸ ສິນຄໍ້ຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ບ ລິບ ນ         ແລະ ຮຸື່ງ-

ເຮ ອງ ຢື່ຳງ ຫລວງຫລຳຍ ໃນ ທໍ້ອງ ທະເລ         

26ຄນົ ພຳຍເຮ ອ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ນ  ຳ ເຈົໍ້ຳ ອອກ ໄປ ບື່ອນ ທະເລ ເລິກ         

ລມົ ຕຳເວັນ ອອກ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເຮ ອ ເຈົໍ້ຳ ແຕກ ໃນ ທໍ້ອງ ທະເລ         

27ຊບັ ສິນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ເຄ ື່ ອງ ຂຳຍຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

ສິນຄໍ້ຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ລ ກ ເຮ ອ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ຊື່ຳງ ໄມ ໍ້ ປະຈ  ຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ຜ ໍ້ ຄໍ້ຳ ສິນຄໍ້ຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ນກັຮບົ ທງັ 

ໝດົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ຜ ໍ້ ຢ ື່ ໃນ ເຈົໍ້ຳ ພໍ້ອມ ກບັ ພກັ ພວກ ທງັ ໝດົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ທີື່ ຢ ື່ ທື່ຳມກຳງ ເຈົໍ້ຳ         ຈະ ຈມົ ລງົ ໃນ 

ທໍ້ອງ ທະເລ ໃນ ມ ໍ້ ຫລ ົໍ້ມຈມົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

28ແຜື່ນດນິ ຈະ ສ ັື່ນ ສະເທ ອນ ເມ  ື່ອ ໄດໍ້ ຍນິ ສຽງ ຮໍ້ອງ ວຸໍ້ນວຳຍ 

ຂອງ ນຳຍທໍ້ຳຍ ເຮ ອ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

29ບນັດຳ ຜ ໍ້ ທີື່  ຖ  ໄມ ໍ້ ພຳຍ         ພວກ ລ ກ ເຮ ອ ທງັຫລຳຍ ແຫື່ງ ທໍ້ອງ ທະເລ 

ຈະ ລງົ ມຳ ຈຳກ ເຮ ອ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ມຳ ຢ ນ ຢ ື່ ເທິງ ຝ ັື່ງ         

30ຈະ ຮໍ້ອງ ຮ  ື່ຳ ໄຫໍ້ ເພຳະ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ຈະ ຮໍ້ອງໄຫໍ້ 

ຢື່ຳງ ໜກັ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ໂຍນ ຝຸື່ນ ຂ ໍ້ນ ຫວົ ຂອງ ຕນົ         ແລະ ຈະ ກິໍ້ງເກ ອກ ຢ ື່ ທີື່  ກອງ ຂີໍ້ເທົື່ ຳ         

31ພວກ ເຂົຳ 

ຈະ ແຖ ຜມົ ເພຳະ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ເອົຳ ຜໍ້ຳ ກະສອບ ຄຳດ ແອວ ໄວໍ້         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຮໍ້ອງໄຫໍ້         ເພຳະ ເຈົໍ້ຳ ດໍ້ວຍ 

ຈດິໃຈ ອນັ ຂມົຂ ື່ ນ ກບັ ໄວໍ້ ທກຸ ຢື່ຳງ ໜກັ         

32ໃນ ກຳນ ຮໍ້ອງ ຮ  ື່ຳ ໄຫໍ້ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ເປັື່ ງສຽງ ຮໍ້ອງ ຄ  ື່ຳ 

ຄວນ ເພ ື່ ອ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ໄດໍ້ ຮໍ້ອງທກຸ ເພ ື່ ອ ເຈົໍ້ຳ         ວື່ຳ         ‘ມີ ເມ  ອງ ໃດ ບ          ທີື່  ຖ ກ ທ  ຳລຳຍ ເໝ ອນ ກບັ ເມ  ອງ ຕີເຣ          

ໃນ ທື່ຳມກຳງ ທະເລ         

33ເມ  ື່ອ ສິນຄໍ້ຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ມຳ ຈຳກ ທະເລ         ກ  ເຮັດ ໃຫໍ້ ຊນົ ຊຳດ ເປັນ ຈ  ຳນວນ ຫລຳຍ 

ພ ໃຈ         ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ບນັດຳ ກະສດັ ແຫື່ງ ໂລກ ຮ ັື່ງມ ີ         ດໍ້ວຍ ສມົບດັ         ແລະ ສິນຄໍ້ຳ ອນັ ອດຸມົສມົບ ນ 

ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

34ເມ  ື່ອ ເຈົໍ້ຳ ແຕກ ໄປ ດໍ້ວຍ ທະເລ ໃນ ບື່ອນ ນ  ໍ້ຳ ເລິກ         ສິນຄໍ້ຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ພກັ ພວກ ທງັ-

ຫລຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ໄດໍ້ ຈມົ ລງົ ພໍ້ອມ ກບັ ເຈົໍ້ຳ         

35ພວກ ຊຳວ ເກຳະ ຕື່ຳງ ໆ ທງັ ໝດົ ຈະ ຕກົໃຈ ເພຳະ ເຈົໍ້ຳ         

ກະສດັ ທງັຫລຳຍ ຂອງ         ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ຈະ ຢໍ້ຳນ ກວົ         ໜໍ້ຳ ຕຳ ຈະ ຈ ດຈຳງ         

36ພ ື່ ຄໍ້ຳ ທື່ຳມກຳງ ຊນົ ຊຳດ ທງັ-

ຫລຳຍ ຈະ ເຍຳະເຍີໍ້ຍ ເຈົໍ້ຳ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ໂກດ ຮໍ້ຳຍ         ແລະ ຈະ ບ ື່  ດ  ຳລງົ ຢ ື່ ຕ ື່  ໄປ ອີກ ເປັນນດິ’”          

ບົດທີ 28 
ການຕິຕຽນເຈົ້າເມືອງຕີເຣ 

1ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ມຳ ເຖງິ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ອີກ ວື່ຳ         

2“ບດຸ ແຫື່ງ ມະນດຸ ເອີຍ         ຈ ົື່ງ ກື່ຳວ ແກື່ 



1433 ເອເຊກີເອນ 28 
ເຈົໍ້ຳເມ  ອງ ຕີເຣ ວື່ຳ         ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ເພຳະ ໃຈ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ອວດອ ົື່ງ ຈອງ-

ຫອງ ຂ ໍ້ນ         ແລະ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ‘ຂໍ້ອຍ ເປັນ ພະ         ຂໍ້ອຍ ນ ັື່ງ ຢ ື່ ໃນ ບື່ອນ ນ ັື່ງ ແຫື່ງ ພຣະເຈົ້າ ໃນ ທໍ້ອງ 

ທະເລ’         ແຕື່ ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ພຽງ ແຕື່ ມະນດຸ         ບ ື່  ແມ ື່ນ ພຣະເຈົ້າ          ເຖງິ ແມ ື່ນ ເຈົໍ້ຳ ຖ  ຕວົ ເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ ສະຫລຳດ 

ເໝ ອນ ພຣະເຈົ້າ         

3ເບິື່ ງ ແມ         ເຈົໍ້ຳ ສະຫລຳດ ກວື່ຳ ດານີເອນ          ບ ື່  ມີ ຄວຳມ ລບັ ອນັ ໃດ ທີື່  ເຊ ື່ ອງ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ 

ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້         

4ເຈົໍ້ຳ ຫຳ ຊບັ ສມົບດັ ມຳ ສ  ຳລບັ ຕນົ ໂດຍ ສະຕປິນັຍຳ         ແລະ ຄວຳມ ເຂົໍ້ຳໃຈ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ໄດໍ້ 

ຮວບຮວມ ຄ  ຳ         ແລະ ເງນິ ມຳ ໄວໍ້ ໃນ ຄງັ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

5ດໍ້ວຍ ສະຕປິນັຍຳ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ໃນ ກຳນ ຄໍ້ຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ທະວ ີຊບັ ສມົບດັ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຂ ໍ້ນ         ແລະ ຈດິໃຈ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ກ  ອວດອ ົື່ງ ຈອງຫອງ ຂ ໍ້ນ ໃນ ຊບັ ສມົບດັ 

ຂອງ ຕນົ         

6ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ເພຳະ ເຈົໍ້ຳ ຖ  ຕວົ ເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ ສະ-

ຫລຳດ ເໝ ອນ ພຣະເຈົ້າ         

7ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ເບິື່ ງ ແມ         ເຮົຳ ຈະ ນ  ຳ ຄນົ ຕື່ຳງ ດໍ້ຳວ ມຳ ຕ ື່ ສ ໍ້ ເຈົໍ້ຳ         ເປັນ ຊນົ 

ຊຳດ ທີື່  ທຳລນຸ ທີື່  ສດຸ ໃນ ບນັດຳ ປະຊຳຊຳດ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຖອດ ດຳບ ອອກ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກບັ ຄວຳມ ງຳມ ແຫື່ງ 

ສະຕປິນັຍຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ເຮັດ ໃຫໍ້ ຄວຳມ ງຳມ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ສະເທ ອນ         

8ພວກ ເຂົຳ ຈະ ດນັ ເຈົໍ້ຳ ລງົ ໄປ ໃນ ຂມຸ 

ຝງັ ສບົ ຄນົ ຕຳຍ         ແລະ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຕຳຍ ເໝ ອນ ກບັ ຄນົ ທີື່  ຖ ກ ຂໍ້ຳ ໃນ ທໍ້ອງ ທະເລ         

9ເຈົໍ້ຳ ຍງັ ຈະ ກື່ຳວ ອີກ ບ          

ວື່ຳ         ‘ຂໍ້ອຍ ເປັນ ພະ’         ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຄນົ ທີື່  ຂໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ         ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ພຽງ ແຕື່ ມະນດຸ         ບ ື່  ແມ ື່ນ ພະ         ຢ ື່ ໃນ ມ  ຂອງ ຄນົ ທີື່  

ຂໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ         

10ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຕຳຍ ເໝ ອນ ຄນົ ທີື່  ບ ື່  ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ພິທີ ຕດັ ຕຳຍ         ໂດຍ ມ  ຂອງ ຄນົ ຕື່ຳງ ດໍ້ຳວ         ເພຳະ ເຮົຳ 

ໄດໍ້ ລ ັື່ນ ຄ  ຳ ເວົໍ້ຳ ແລໍ້ວ         ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ກື່ຳວ”          
11ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ມຳ ເຖງິ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         

12“ບດຸ ແຫື່ງ ມະນດຸ ເອີຍ         ຈ ົື່ງ ເປັື່ ງສຽງ 

ຮໍ້ອງ ຄ  ື່ຳ ຄວນ ເພ ື່ ອ ກະສດັ ເມ  ອງ ຕີເຣ          ແລະ ຈ ົື່ງ ກື່ຳວ ແກື່ ເພິື່ ນ         ວື່ຳ         ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ 

ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ເຈົໍ້ຳ ເປັນຕຳ ປະທບັ ແຫື່ງ ຄວຳມ ສມົບ ນ ແບບ         ເຕັມ ດໍ້ວຍ ສະຕປິນັຍຳ         ແລະ ມີ ຄວຳມ 

ງຳມ ແທໍ້ ໆ         

13ເຈົໍ້ຳ ເຄີຍ ຢ ື່ ໃນ ເອເດັນ          ສວນ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ເພັດ ພອຍ ທກຸ ຢື່ຳງ ເປັນ ເສ ໍ້ອ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

ຄ  ທບັທິມ         ເພັດ ນນິ ຈນິດຳ         ເພັດ                  ພອຍ ຂຽວ         ພອຍ ສີນ  ໍ້ຳ ເຂົໍ້ຳ         ແລະ ຢກົ         ມ  ລະ ກດົ         ພອຍ ສີແດງ 

ເຂັໍ້ມ         ແລະ ຄ  ຳ         ຄວຳມ ຊື່ຽວຊຳນ ແຫື່ງ ກອງ         ແລະ ປີື່  ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຈດັ ຕຽມ ໄວໍ້ ໃນ ມ ໍ້ ທີື່  ສໍ້ຳງ ເຈົໍ້ຳ ຂ ໍ້ນ ມຳ         

14ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ເຄຣບຸ ຜ ໍ້ ພິທກັ ທີື່  ໄດໍ້ ເຈມີ ຕ ັໍ້ງ ໄວໍ້         ເຮົຳ ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງ ເຈົໍ້ຳ ໄວໍ້         ເຈົໍ້ຳ ເຄີຍ ຢ ື່ ເທິງ ພ ເຂົຳ ບ ລິສດຸ ແຫື່ງ 

ພຣະເຈົ້າ          ແລະ ເຈົໍ້ຳ ເຄີຍ ຍື່ຳງ ຢ ື່ ທື່ຳມກຳງ ສີ ລຳ ໄຟ         

15ເຈົໍ້ຳ ກ  ປຳດ ສະ ຈຳກ ຕ  ຳ ໜີ ໃນ ວທີິ ກຳນ ທງັ-

ຫລຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ຕ ັໍ້ງແຕື່ ມ ໍ້ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຖ ກ ສໍ້ຳງ ຂ ໍ້ນ ມຳ         ຈນົ ພບົ ຄວຳມ ຊ ົື່ວຊໍ້ຳ ໃນ ຕວົ ເຈົໍ້ຳ         

16ໃນ ຄວຳມ 

ອດຸມົສມົບ ນ ແຫື່ງ ກຳນ ຄໍ້ຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ         ເຈົໍ້ຳ ກ  ເຕັມ ໄປ ດໍ້ວຍ ກຳນ ທຳລນຸ         ເຈົໍ້ຳ ເຮັດ ບຳບ         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         

ເຄຣບຸ         ຜ ໍ້ ພິທກັ ເອີຍ         ເຮົຳ ຈະ ຂບັ ໄລື່ ເຈົໍ້ຳ ອອກ ໄປ ຈຳກ ພ ເຂົຳ ແຫື່ງ ພຣະເຈົ້າ ເໝ ອນ ກບັ ສິື່ ງ ທີື່  ເປິ-

ເປ ໍ້ອນ         ແລະ ຈະ ກ  ຳຈດັ ເຈົໍ້ຳ ເສຍ ຈຳກ ທື່ຳມກຳງ ສີ ລຳ ໄຟ         

17ຈດິໃຈ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ອວດ ອໍ້ຳງ ຈອງຫອງ ຂ ໍ້ນ 

ເພຳະ ຄວຳມ ງຳມ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ເຈົໍ້ຳ ເຮັດ ໃຫໍ້ ສະຕປິນັຍຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ເສ ື່ ອມ ໂຊມ ລງົ         ເພຳະ ເຫັນແກື່ ຄວຳມ 

ງຳມ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ເຮົຳ ຈະ ໂຍນ ເຈົໍ້ຳ ລງົ ດນິ         ເຮົຳ ຈະ ຕ ີເຈົໍ້ຳ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ກະສດັ ທງັຫລຳຍ         ເພ ື່ ອ ຕຳ ຂອງ ເພິື່ ນ 

ທງັຫລຳຍ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ຈະ ເຫັນ ເຈົໍ້ຳ         

18ເຈົໍ້ຳ ເຮັດ ໃຫໍ້ ສະຖຳນທີື່  ບ ລິສດຸ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ມນົທິນ         ໂດຍ 

ຄວຳມ ຊ ົື່ວຊໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໃນ ກຳນ ຄໍ້ຳ ອນັ ຊ ົື່ວຊໍ້ຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ເຫດ ສະນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ຈະ ນ  ຳ ໄຟ ລງົ 

ມຳ ຈຳກ ໝ ື່ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ໄຟ ຈະ ເຜົຳ ຜຳນ ເຈົໍ້ຳ         ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ກບັ ເປັນ ຂີໍ້ເທົື່ ຳ ໄປ ຕຳມ ພ ໍ້ນ ໂລກ         ຕ ື່ -

ໜໍ້ຳ ຕ ື່  ຕຳ ຂອງ ຄນົ ທງັ ປວງ ທີື່  ເຫັນ ເຈົໍ້ຳ         

19ບນັດຳ ຜ ໍ້ ທີື່  ຮ ໍ້ຈກັ ເຈົໍ້ຳ ທື່ຳມກຳງ ຊນົ ຊຳດ ທງັຫລຳຍ         ພວກ 
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ເຂົຳ ຈະ ຕກົໃຈ ເພຳະ ເຈົໍ້ຳ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ສິໍ້ນ ສດຸ ລງົ ຢື່ຳງ ໜໍ້ຳ ຢໍ້ຳນ ກວົ         ແລະ ຈະ ບ ື່  ດ  ຳລງົ ຢ ື່ ອີກ ຕ ື່  ໄປ ເປັນ-

ນດິ”          

ການພິພາກສາລົງໂທດເມືອງຊີໂດນ 
20ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ມຳ ເຖງິ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ອີກ ວື່ຳ         

21“ບດຸ ແຫື່ງ ມະນດຸ ເອີຍ         ຈ ົື່ງ ມຸ ື່ງ ໜໍ້ຳ 

ຕ ື່ ສ ໍ້ ຊີໂດນ          ແລະ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ກື່ຳວ ໂທດ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ         

22ແລະ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ເບິື່ ງ ແມ         ຊີໂດນ ເອີຍ         ເຮົຳ ເປັນ ສດັຕ  ກບັ ເຈົໍ້ຳ         ເຮົຳ ຈະ ສະແດງ ສະຫງ ື່ຳ 

ລຳສີ ຂອງ ເຮົຳ ທື່ຳມກຳງ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ເຮົຳ ແມ ື່ນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ເມ  ື່ອ 

ເຮົຳ ເຮັດ ກຳນ ພິພຳກສຳ ລງົໂທດ ໃນ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ສະແດງ ຄວຳມ ບ ລິສດຸ ຂອງ ເຮົຳ ໃນ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ         

23ເພຳະ ເຮົຳ ຈະ ສ ົື່ງ ພະຍຳດ ລະບຳດ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃນ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ສ ົື່ງ ເລ ອດ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃນ ຖະໜນົ ຂອງ 

ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ         ຄນົ ທີື່  ຖ ກ ບຳດເຈບັ ຈະ ລ ົໍ້ມ ລງົ ທື່ຳມກຳງ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ         ລ ົໍ້ມ ລງົ ດໍ້ວຍ ດຳບ ທີື່ ຢ ື່ ຮອບ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ 

ທກຸ ດໍ້ຳນ         ແລໍ້ວ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ເຮົຳ ແມ ື່ນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          
24ສື່ວນ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ອິສຣາເອນ ນ ັໍ້ນ         ຈະ ບ ື່  ມີ ໜຳມ ມຳ ແທງ         ຫລ  ມີ ໜຳມ ໃຫຍື່ ອີກ         ທື່ຳມກຳງ ຄນົ ທງັ 

ປວງ         ຊ ື່ ງ ໄດໍ້ ເຄີຍ ເຮັດ ແກື່ ພວກ ເຂົຳ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ໝິື່ ນປະໝຳດ         ແລໍ້ວ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ເຮົຳ ແມ ື່ນ ອງົ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          

ພຣະເຈົ້າຈະໄດ້ຮວບຮວມເຊື້ອສາຍອິສຣາເອນ 
25ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ເຮົຳ ຈະ ຮວບຮວມ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ອິສຣາເອນ ຈຳກ ຊນົ 

ຊຳດ ທງັຫລຳຍ         ຊ ື່ ງ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ກະຈດັກະຈຳຍ ໄປ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ເຮົຳ ຈະ ສະແດງ ຄວຳມ ບ ລິສດຸ 

ຂອງ ເຮົຳ ທື່ຳມກຳງ ພວກ ເຂົຳ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຕ ື່  ຕຳ ປະຊຳຊຳດ ທງັຫລຳຍ         ແລໍ້ວ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ໄດໍ້ ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ 

ແຜື່ນດນິ ຂອງ ເຂົຳ ເອງ         ຊ ື່ ງ ເຮົຳ ໄດໍ້ ມອບ ໃຫໍ້ ແກື່ ຢາໂຄບ          ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ເຮົຳ         

26ພວກ ເຂົຳ ຈະ ອຳໄສ 

ຢ ື່ ໃນ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ຢື່ຳງ ປອດ ໄພ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ສໍ້ຳງ ບໍ້ຳນ ເຮ ອນ         ແລະ ປ ກ ສວນ ອະງ ຸື່ນ         ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ເຮັດ ກຳນ 

ພິພຳກສຳ ລງົໂທດ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ທີື່ ຢ ື່ ຮອບ ພວກ ເຂົຳ ຜ ໍ້ ໄດໍ້ ເຮັດ ຕ ື່  ພວກ ເຂົຳ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ໝິື່ ນປະໝຳດ 

ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ອຳໄສ ຢ ື່ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ໝັໍ້ນ ໃຈ         ແລໍ້ວ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ ຮ ໍ້ ວື່ຳ         ເຮົຳ ແມ ື່ນ ພຣະ-
ຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ”          

ບົດທີ 29 
ໄດ້ສັນຍາວູ່າຈະພິພາກສາລົງໂທດເອຢິບ 

1ເມ  ື່ອ ວນັ ທີ ສິບ ສອງ         ເດ ອນ ສິບ ໃນ ປີ ທີ ສິບ         ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ມຳ ເຖງິ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ 

ວື່ຳ         

2“ບດຸ ແຫື່ງ ມະນດຸ ເອີຍ         ຈ ົື່ງ ມຸ ື່ງ ໜໍ້ຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຕ ື່ ສ ໍ້ ຟາຣາໂອ ກະສດັ ແຫື່ງ ເອຢິບ          ປະກຳດ ພຣະ-

ທ  ຳ ກື່ຳວ ໂທດ ກະສດັ         ແລະ ເອຢິບ ທງັ ໝດົ         

3ເວົໍ້ຳ ໄປ ສຳ         ແລະ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະ-
ເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ເບິື່ ງ ແມ         ເຮົຳ ເປັນ ສດັຕ  ກບັ ເຈົໍ້ຳ         ຟາຣາໂອ ກະສດັ ແຫື່ງ ເອຢິບ          ຜ ໍ້ ເປັນ ແຂໍ້         

ນອນ ຢ ື່ ກຳງ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ມນັ         ຜ ໍ້ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ‘ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຂອງ ຂໍ້ອຍ ກ  ເປັນ ຂອງ ຂໍ້ອຍ         ຂໍ້ອຍ ສໍ້ຳງ 

ມນັ ຂ ໍ້ນ’         

4ເຮົຳ ຈະ ເອົຳ ເບັດ ກື່ຽວ ຄຳງ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ປຳ         ໃນ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ 

ຕດິ ກບັ ເກດັ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ເຮົຳ ຈະ ລຳກ ເຈົໍ້ຳ ຂ ໍ້ນ ມຳ ຈຳກ ກຳງ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ 
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ບນັດຳ ປຳ ໃນ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຕດິ ຢ ື່ ກບັ ເກດັ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

5ເຮົຳ ຈະ ໂຍນ ເຈົໍ້ຳ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ 

ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ ທງັ ຕວົ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ປຳ ໃນ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຕກົລງົ ພ ໍ້ນ ດນິ         

ຈະ ບ ື່  ມີ ໃຜ ຮວບຮວມ         ແລະ ຝງັ ເຈົໍ້ຳ ໄວໍ້         ເຮົຳ ໄດໍ້ ມອບ ເຈົໍ້ຳ ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ເປັນ ອຳຫຳນ ຂອງ ສດັປື່ຳ         ແລະ 

ຂອງ ນກົ ໃນ ອຳກຳດ         

6ແລໍ້ວ ຄນົ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ເອຢິບ ທງັ ໝດົ ຈະ ຮ ໍ້ ວື່ຳ         ເຮົຳ ແມ ື່ນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ເພຳະ 

ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ໄມ ໍ້ເທົໍ້ຳ ຂອງ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ອິສຣາເອນ         

7ເມ  ື່ອ ພວກ ເຂົຳ ເອົຳ ມ  ຈບັ ເຈົໍ້ຳ         ເຈົໍ້ຳ ກ  ຫກັ         ແລະ ບຳດ 

ບື່ຳ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ທກຸ ຄນົ         ເມ  ື່ອ ພວກ ເຂົຳ ເພິື່ ງ ພຳ ເຈົໍ້ຳ         ເຈົໍ້ຳ ກ  ລ ົໍ້ມ ລງົ         ແລະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ບ ັໍ້ນແອວ ຂອງ 

ພວກ ເຂົຳ ສ ັື່ນ ໝດົ          
8ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ເບິື່ ງ ແມ         ເຮົຳ ຈະ ນ  ຳ ດຳບ ມຳ ເໜ ອ ເຈົໍ້ຳ         

ຕດັ ມະນດຸ         ແລະ ສດັ ໃຫໍ້ ຂຳດ ຈຳກ ເຈົໍ້ຳ         

9ແຜື່ນດນິ ເອຢິບ ຈະ ເປັນ ບື່ອນ ຮໍ້ຳງ ເປົື່ ຳ         ແລະ ບື່ອນ ວື່ຳງ 

ເປົື່ ຳ         ແລໍ້ວ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ ຮ ໍ້ ວື່ຳ         ເຮົຳ ແມ ື່ນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ເພຳະ ກະສດັ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ວື່ຳ         

‘ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ເປັນ ຂອງ ຂໍ້ອຍ         ແລະ ຂໍ້ອຍ ສໍ້ຳງ ມນັ’         

10ເຫດ ສະນ ັໍ້ນ         ເບິື່ ງ ແມ         ເຮົຳ ເປັນ ສດັຕ  ກບັ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ 

ກບັ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ແຜື່ນດນິ ເອຢິບ ວື່ຳງ ເປົື່ ຳ         ແລະ ຮໍ້ຳງ ເປົື່ ຳ         ຕ ັໍ້ງແຕື່ 

ມິກໂດນ ໄປ ຮອດ ສີເອເນ          ໄກ ໄປ ຈນົ ຮອດ ເຂດ ແດນ ເອທີໂອເປຍ         

11ຈະ ບ ື່  ມີ ຕນີ ມະນດຸ ຂໍ້ຳມ 

ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ຈະ ບ ື່  ມີ ຕນີ ສດັ ຂໍ້ຳມ ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ         ຈະ ບ ື່  ມີ ໃຜ ອຳໄສ ຢ ື່ ເຖງິ ສີື່  ສິບ ປີ         

12ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ 

ໃຫໍ້ ແຜື່ນດນິ ເອຢິບ ເປັນ ບື່ອນ ຮໍ້ຳງ ເປົື່ ຳ ທື່ຳມກຳງ ປະເທດ ຮໍ້ຳງ ເປົື່ ຳ ທງັຫລຳຍ         ແລະ ຫວົ ເມ  ອງ ຂອງ 

ມນັ ຈະ ວື່ຳງ ເປົື່ ຳ ຢ ື່ ສີື່  ສິບ ປີ ທື່ຳມກຳງ ຫວົ ເມ  ອງ ທີື່  ວື່ຳງ ເປົື່ ຳ ທງັຫລຳຍ         ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ຄນົ ເອຢິບ ກະຈດັ-

ກະຈຳຍ ໄປ ທື່ຳມກຳງ ປະຊຳຊຳດ         ແລະ ຈະ ກະຈຳຍ ພວກ ເຂົຳ ໄປ ຕຳມ ປະເທດ ຕື່ຳງ ໆ          
13ເພຳະ ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ເມ  ື່ອ ຄບົ ສີື່  ສິບ ປີ ແລໍ້ວ         ເຮົຳ ຈະ ຮວບຮວມ 

ຄນົ ເອຢິບ ຈຳກ ທື່ຳມກຳງ ຊນົ ຊຳດ ທງັຫລຳຍ         ຊ ື່ ງ ພວກ ເຂົຳ ກະຈດັກະຈຳຍ ໄປ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ         

14ແລະ ເຮົຳ 

ຈະ ໃຫໍ້ ເອຢິບ ກບັ ສ ື່ ສະພຳບ ເດມີ         ແລະ ນ  ຳ ພວກ ເຂົຳ ກບັ ມຳ ຍງັ ແຜື່ນດນິ ປັດໂຣດ          ຊ ື່ ງ ເປັນ ແຜື່ນ-

ດນິ ດ ັໍ້ງເດມີ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ ເປັນ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ຕ  ື່ຳ ຕໍ້ອຍ ໃນ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         

15ຈະ ເປັນ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ທີື່  ຕ  ື່ຳ ຕໍ້ອຍ ທີື່  ສດຸ ໃນ ບນັດຳ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ທງັຫລຳຍ         ແລະ ຈະ ບ ື່  ເຄີຍ 

ຍກົ ຕນົ ຂ ໍ້ນ ເໜ ອ ປະຊຳຊຳດ ທງັຫລຳຍ ອີກ ເລີຍ         ເພຳະ ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ເປັນ ລຳຊະ ອຳນຳ-

ຈກັ ນໍ້ອຍ ຈນົ ບ ື່  ສຳມຳດ ຈະ ປກົຄອງ ປະຊຳຊຳດ ອ ື່ ນ ໄດໍ້         

16ແລະ ຈະ ບ ື່  ເປັນ ບື່ອນ ທີື່  ໄວໍ້ ວຳງໃຈ ຂອງ 

ເຊ ໍ້ອສຳຍ ອິສຣາເອນ ອີກ         ອນັ ເຮັດ ໃຫໍ້ ສ  ຳນ ກ ເຖງິ ຄວຳມ ຊ ົື່ວຊໍ້ຳ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ເມ  ື່ອ ຫນັ ໄປ ເຊ ື່ ອ 

ໝັໍ້ນ ເອຢິບ ນ ັໍ້ນ         ແລໍ້ວ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ເຮົຳ ແມ ື່ນ ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ”          
17ຕ ື່  ມຳ ເມ  ື່ອ ວນັ ທີ ໜ ື່ ງ         ເດ ອນ ທີ ໜ ື່ ງ         ໃນ ປີ ທີ ຊຳວ ເຈດັ         ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ມຳ ເຖງິ 

ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         

18“ບດຸ ແຫື່ງ ມະນດຸ ເອີຍ         ເນບ ກາດເນັດຊາ          ກະສດັ ແຫື່ງ ບາບໂີລນ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ກອງທບັ 

ມຳ ສ ໍ້ ຮບົ ກບັ         ເມ  ອງ ຕີເຣ ຢື່ຳງ ໜກັ ຈນົ ຫວົ ທກຸ ຫວົລໍ້ຳນ         ແລະ ບື່ຳ ທກຸ ບື່ຳ ກ  ເຫລີໍ້ນ         ເຖງິ ປຳນ ນ ັໍ້ນ ເພິື່ ນ 

ເອງ         ຫລ  ກອງທບັ ຂອງ ເພິື່ ນ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້ ຫຍງັ ໄປ ຈຳກ ຕີເຣ ອນັ ເປັນ ຄື່ຳ ແຮງ         ຊ ື່ ງ ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ເຮັດ ຕ ື່  ເມ  ອງ 

ນ ັໍ້ນ         

19ເຫດ ສະນ ັໍ້ນ         ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ເບິື່ ງ ແມ         ເຮົຳ ຈະ ມອບ ແຜື່ນດນິ 

ເອຢິບ ໄວໍ້ ກບັ ເນບ ກາດເນັດຊາ ກະສດັ ແຫື່ງ ບາບີໂລນ          ເພິື່ ນ ຈະ ນ  ຳ ຝ ງ ຄນົ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ 

ປຸໍ້ນ ເຄ ື່ ອງ ຂອງ ໄປ         ທງັ ປຸໍ້ນ ເອົຳ ໄປ ເປັນ ຄື່ຳ ຈ ໍ້ຳງ ກອງທບັ ຂອງ ເພິື່ ນ         

20ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະ-



ເອເຊກີເອນ 30 1436 
ເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ມອບ ແຜື່ນດນິ ເອຢິບ ໃຫໍ້ ໄວໍ້ ແກື່ ເພິື່ ນ ເພ ື່ ອ ເປັນ ຄື່ຳ         ແຮງ ງຳນ ຊ ື່ ງ ພວກ ເຂົຳ 

ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ເຮັດ ເພ ື່ ອ ເຮົຳ         

21ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ມີ ເຂົຳ ປົື່ງ ຂ ໍ້ນ ມຳ ໃນ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ອິສຣາເອນ          

ແລະ ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ອໍ້ຳ ປຳກ ເວົໍ້ຳ ໃນ ທື່ຳມກຳງ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ         ແລໍ້ວ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ເຮົຳ 

ແມ ື່ນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ”          

ບົດທີ 30 
ວັນແຫູ່ງພຣະຜ ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າໄດ້ລົງໂທດເອຢິບ 

1ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ມຳ ເຖງິ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ອີກ ວື່ຳ         

2“ບດຸ ແຫື່ງ ມະນດຸ ເອີຍ         ຈ ົື່ງ ປະກຳດ 

ພຣະທ  ຳ         ແລະ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ຈ ົື່ງ ຮໍ້ອງໄຫໍ້ ຮ  ື່ຳໄຮ ສຳ ວື່ຳ         

‘ອະ ນດິ ຈງັ ນ          ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ’         

3ເພຳະ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ໃກໍ້ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ແລໍ້ວ         ວນັ ແຫື່ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໃກໍ້ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ຈະ ເປັນ ມ ໍ້ 

ທີື່  ມີ ເມກ         ເປັນ ເວລຳ ທີື່  ກ  ຳນດົ ຂອງ ປະຊຳຊຳດ         

4ດຳບ ເຫລັໍ້ມ ໜ ື່ ງ ຈະ ມຳ ເໜ ອ ເອຢິບ          ແລະ ຄວຳມ 

ແສນ ລະ ທມົ ຈະ ຢ ື່ ໃນ ເອທີໂອເປຍ          ຄນົ ທີື່  ຖ ກ ຂໍ້ຳ ຈະ ລ ົໍ້ມ ລງົ ໃນ ເອຢິບ          ແລະ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ນ  ຳ ຝ ງ 

ຄນົ ຂອງ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ໄປ         ແລະ ຮຳກ ຖຳນ ຂອງ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ກ  ຈະ ຖ ກ ທ  ຳລຳຍ ລງົ          
5ເອທີໂອເປຍ          ປຸດ          ລ ດ          ແລະ ຄນົ ຕື່ຳງ ດໍ້ຳວ ທງັ ປວງ         ແລະ ລີເບຍ          ແລະ ປະຊຳຊນົ ແຫື່ງ 

ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ຂງົເຂດ ດ ັື່ງກ ື່ຳວ         ກ  ຈະ ລ ົໍ້ມ ລງົ ພໍ້ອມ ກບັ ພວກ ເຂົຳ ດໍ້ວຍ ດຳບ          

 6 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວດ ັື່ງນີໍ້ວ ື່ຳ ຄນົເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນທີື່ ສະໜບັສະໜ ນ ເອຢິບ ຈະຫລ ົໍ້ມຈມົ 

   ແລະອຳນພຸຳບອນັອວດອໍ້ຳງຈອງຫອງຂອງມນັຈະລງົມຳ 

  ຈຳກ ມິກໂດນ ໄປເຖງິ ສີເອເນ ພວກເຂົຳຈະລ ົໍ້ມລງົພຳຍໃນປະເທດນ ັໍ້ນດໍ້ວຍດຳບ 

   ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວດ ັື່ງນີໍ້ແຫລະ 

 7 ແລະມນັຈະຮໍ້ຳງເປົື່ ຳຢ ື່ທື່ຳມກຳງປະເທດທີື່ ຮ ໍ້ຳງເປົື່ ຳທງັຫລຳຍ 

   ແລະຫວົເມ  ອງຂອງມນັຈະຢ ື່ທື່ຳມກຳງຫວົເມ  ອງທີື່ ຖ ກຖິໍ້ມໃຫໍ້ຮ ໍ້ຳງເປົື່ ຳ 

 8 ພວກເຂົຳຈະຮ ໍ້ວ ື່ຳເຮົຳແມ ື່ນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເມ  ື່ອເຮົຳວຳງແປວໄຟທີື່  ເອຢິບ  

   ແລະຜ ໍ້ຊື່ວຍທງັໝດົຂອງມນັກ ທະລຳຍແລໍ້ວ 
9ແລະ ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ຜ ໍ້ ສ ົື່ງ ຂື່ຳວ ຈະ ລງົ ເຮ ອ ໄປ ຈຳກ ເຮົຳ         ເພ ື່ ອ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຄນົ ເອທີໂອເປຍ ທີື່  ຢໍ້ຳນ ກວົ ຢ ື່ 

ນ ັໍ້ນ ໂກດ ຮໍ້ຳຍ         ຄວຳມ ແສນ ລະ ທມົ ຈະ ມຳ ເຖງິ ພວກ ເຂົຳ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ເໝ ອນ ໃນ ວນັ ກ  ຳນດົ ຂອງ ເອ-
ຢິບ          ເພຳະ ເບິື່ ງ ແມ         ວນັ ນ ັໍ້ນ ມຳ ເຖງິ ແທໍ້ ໆ          

10ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ          

  ເຮົຳຈະເຮັດໃຫໍ້ຄນົທງັຫລຳຍຂອງ ເອຢິບ ສິໍ້ນສດຸລງົ 

   ດໍ້ວຍມ  ຂອງ ເນບ ກາດເນັດຊາ ກະສດັແຫື່ງ ບາບໂີລນ 
 11 ຕວົເພິື່ ນພໍ້ອມກບັຊນົຊຳດຂອງເພິື່ ນຄ ຊນົຊຳດທີື່ ທຳລນຸທີື່ ສດຸໃນບນັດຳປະຊຳຊຳດ 

   ຈະຖ ກນ  ຳເຂົໍ້ຳມຳເພ ື່ ອທ  ຳລຳຍແຜື່ນດນິນ ັໍ້ນ 

  ແລະພວກເຂົຳຈະຖອດດຳບອອກຕ ື່ ສ ໍ້ ເອຢິບ  

   ເຮັດໃຫໍ້ແຜື່ນດນິເຕັມໄປດໍ້ວຍຄນົທີື່ ຖ ກຂໍ້ຳ 
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 12 ເຮົຳຈະເຮັດໃຫໍ້ແມ ື່ນ  ໍ້ຳທງັຫລຳຍແຫໍ້ງລງົ 

   ເຮົຳຈະຂຳຍແຜື່ນດນິນ ັໍ້ນໄວໍ້ໃນມ  ຂອງຄນົຊ ົື່ວ ເຮົຳຈະເຮັດໃຫໍ້ແຜື່ນດນິ 

  ແລະສຳລະພດັທີື່ ຢ ື່ເທິງແຜື່ນດນິນ ັໍ້ນຮໍ້ຳງເປົື່ ຳໂດຍມ ຂອງຄນົຕື່ຳງດໍ້ຳວ 

   ເຮົຳແມ ື່ນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ລ ັື່ນຄ  ຳເວົໍ້ຳແລໍ້ວ 

 13 ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວດ ັື່ງນີໍ້ວ ື່ຳ ເຮົຳຈະທ  ຳລຳຍຮ ບເຄົຳລບົ 

   ຈະເຮັດໃຫໍ້ບນັດຳຮ ບເຄົຳລບົໃນເມ  ອງ ເມັມຟິດ ສິໍ້ນສດຸລງົ 

  ແລະຈະບ ື່ ມເີຈົໍ້ຳນຳຍຈຳກແຜື່ນດນິ ເອຢິບ ອີກ 

   ດ ັື່ງນ ັໍ້ນເຮົຳຈະໃສື່ຄວຳມຢ ຳເກງໄວໍ້ໃນແຜື່ນດນິ ເອຢິບ 
 14 ເຮົຳຈະເຮັດ ປັດໂຣດ ໃຫໍ້ເປັນບື່ອນຮໍ້ຳງ ແລະຈະວຳງແປວໄຟທີື່  ໂຊອານ  

   ທງັຈະເຮັດກຳນພິພຳກສຳລງົໂທດເມ  ອງເອກຂອງເທເບັດ 

 15 ເຮົຳຈະຖອກຄວຳມພິໂລດຂອງເຮົຳລງົເທິງເມ  ອງ ເປລ ສຽມ  

   ບື່ອນກ  ຳບງັອນັເຂັໍ້ມແຂງຂອງ ເອຢິບ  

  ແລະຈະຕດັເຫລົື່ ຳຝ ງຄນົອອກຈຳກເມ  ອງເທເບັດ 

 16 ເຮົຳຈະຈ ດໄຟໃນ ເອຢິບ ເມ  ອງ ເປລ ສຽມ ຈະຢ ື່ໃນຄວຳມທກຸທ ລະມຳນ 

   ເມ  ອງເທເບັດຈະແຕກ ແລະເມ  ອງ ເມັມຟິດ ຈະມຄີ ື່ຕ ື່ ສ ໍ້ໃນເວລຳກຳງເວັນ 

 17 ຊຳຍໜຸື່ມຂອງເມ  ອງ ອາເວນ ແລະເມ  ອງ ປີເບເສດ ຈະລ ົໍ້ມລງົດໍ້ວຍດຳບ 

   ແລະເມ  ອງນ ັໍ້ນເອງຈະຖ ກກວຳດໄປເປັນຊະເລີຍ 

 18 ທີື່ ເມ  ອງ ຕະປັນເຂດ ກຳງເວັນຈະມ ດ ເມ  ື່ອເຮົຳທ  ຳລຳຍແອກຂອງ ເອຢິບ  

   ແລະອຳນພຸຳບອນັອວດອ ົື່ງຈອງຫອງຂອງເມ  ອງນ ັໍ້ນຈະສິໍ້ນສດຸລງົ 

  ຈະມເີມກມຳຄມຸເມ  ອງນ ັໍ້ນໄວໍ້ ແລະເຫລົື່ ຳທິດຳຂອງເມ  ອງນ ັໍ້ນຈະຕກົໄປເປັນຊະເລີຍ 

 19 ເຮົຳຈະເຮັດກຳນພິພຳກສຳລງົໂທດ ເອຢິບ ດ ັື່ງນີໍ້ແຫລະ 

   ແລໍ້ວພວກເຂົຳຈະຮ ໍ້ວ ື່ຳເຮົຳແມ ື່ນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ” 
ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊູ່ວຍບາບີໂລນ ແລະສ ້ກັບເອຢິບ 

20ຕ ື່  ມຳ ເມ  ື່ອ ວນັ ທີ ເຈດັ         ເດ ອນ ທີ ໜ ື່ ງ         ໃນ ປີ ທີ ສິບ ເອັດ         ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ມຳ ເຖງິ 

ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         

21“ບດຸ ແຫື່ງ ມະນດຸ ເອີຍ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ແຂນ ຂອງ ຟາຣາໂອ ກະສດັ ແຫື່ງ ເອຢິບ 

ຫກັ         ແລະ ເບິື່ ງ ແມ         ບ ື່  ມີ ຜ ໍ້ ໃດ ພນັ ແຂນ ໃຫໍ້         ບ ື່  ມີ ຜ ໍ້ ໃດ ເອົຳ ຜໍ້ຳ ມຳ ພນັ ແຂນ ເພ ື່ ອ ຈະ ຮກັສຳ ໃຫໍ້ ຫຳຍ         

ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ເຂັໍ້ມແຂງ ທີື່  ຈະ ຖ  ດຳບ ໄດໍ້ ອີກ         

22ເຫດ ສະນ ັໍ້ນ         ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         

ເບິື່ ງ ແມ         ເຮົຳ ເປັນ ສດັຕ  ກບັ ຟາຣາໂອ ກະສດັ ແຫື່ງ ເອຢິບ          ເຮົຳ ຈະ ຫກັ ແຂນ ຂອງ ລຳວ         ທງັ ແຂນ ທີື່  

ຍງັ ແຂງແຮງ         ແລະ ແຂນ ທີື່  ຫກັ ແລໍ້ວ ນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ດຳບ ຫລດຸ ຈຳກ ມ  ຂອງ ລຳວ         

23ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ 

ຄນົ ເອຢິບ ກະຈດັກະຈຳຍ ໄປ ຢ ື່ ທື່ຳມກຳງ ປະຊຳຊຳດ         ແລະ ຈະ ກະຈຳຍ ພວກ ເຂົຳ ໄປ ຕຳມ ປະເທດ 

ຕື່ຳງ ໆ         

24ເຮົຳ ຈະ ເສີມ ກ  ຳລງັ ແຂນ ຂອງ ກະສດັ ແຫື່ງ ບາບີໂລນ          ແລະ ເອົຳ ດຳບ ຂອງ ເຮົຳ ໃສື່ ມ  ໃຫໍ້         

ແຕື່ ເຮົຳ ຈະ ຫກັ ແຂນ ຂອງ ຟາຣາໂອ          ແລະ ລຳວ ຈະ ຮໍ້ອງ ຄຳງ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ເພິື່ ນ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ຄນົ ຖ ກ ບຳດເຈບັ 

ໃກໍ້ ຈະ ຕຳຍ         

25ເຮົຳ ຈະ ເສີມ ກ  ຳລງັ ແຂນ ຂອງ ກະສດັ ແຫື່ງ ບາບີໂລນ          ແຕື່ ແຂນ ຂອງ ຟາຣາໂອ ຈະ 
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ຕກົ         ແລໍ້ວ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ເຮົຳ ແມ ື່ນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ເອົຳ ດຳບ ຂອງ ເຮົຳ ໃສື່ 

ມ  ຂອງ ກະສດັ ແຫື່ງ ບາບີໂລນ          ເພິື່ ນ ຈະ ຍ ື່ ນ ມນັ ອອກ ຕ ື່ ສ ໍ້ ແຜື່ນດນິ ເອຢິບ         

26ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ຄນົ ເອຢິບ 

ກະຈດັກະຈຳຍ ໄປ ຢ ື່ ທື່ຳມກຳງ ປະຊຳຊຳດ         ແລະ ກະຈຳຍ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ຕຳມ ປະເທດ ຕື່ຳງ ໆ         ແລໍ້ວ ພວກ 

ເຂົຳ ຈະ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ເຮົຳ ແມ ື່ນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ”          

ບົດທີ 31 
ຄຳຂອງຜ ້ປະກາດພຣະທຳກູ່າວໂທດຟາຣາໂອ 

1ແລະ ຕ ື່  ມຳ         ເມ  ື່ອ ວນັ ທີ ໜ ື່ ງ ເດ ອນ ທີ ສຳມ         ໃນ ປີ ທີ ສິບ ເອັດ         ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ມຳ 

ເຖງິ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         

2“ບດຸ ແຫື່ງ ມະນດຸ ເອີຍ         ຈ ົື່ງ ກື່ຳວ ແກື່ ຟາຣາໂອ ກະສດັ ແຫື່ງ ເອຢິບ          ແລະ ແກື່ 

ປະຊຳຊນົ ຂອງ ລຳວ ວື່ຳ         ໃນ ຄວຳມ ເປັນ ໃຫຍື່ ເປັນ ໂຕ ຂອງ ທື່ຳນ ນ ັໍ້ນ         ທື່ຳນ ເໝ ອນ ຜ ໍ້ ໃດ         

3ເບິື່ ງ ແມ         

ຄນົ ອັດຊີເຣຍ ປຽບ ໄດໍ້ ກບັ ໄມ ໍ້ ແປກ ໃນ ເລບານອນ          ມີ ກິື່ ງ ງ ື່ຳ ງຳມ         ມີ ໃບ ຮ ົື່ມ         ແລະ ສ ງ ຫລຳຍ         ມີ 

ຍອດ ຢ ື່ ທື່ຳມກຳງ ກິື່ ງ ງ ື່ຳໄມ ໍ້ ໜຳ ທ ບ         

4ມີ ນ  ໍ້ຳ ເຮັດ ໃຫໍ້ ມນັ ໃຫຍື່ ຂ ໍ້ນ         ນ  ໍ້ຳ ເຮັດ ໃຫໍ້ ມນັ ປົື່ງ ສ ງ         ເຮັດ ໃຫໍ້ ແມ ື່-

ນ  ໍ້ຳ ໄຫລ ຮອບ ບື່ອນ ທີື່  ປ ກ ມນັ ໄວໍ້         ເຮັດ ໃຫໍ້ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ໄຫລ ອອກ ໄປ ທົື່ວ ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ ໃນ ປື່ຳ ທງັ ໝດົ         

5ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         

ມນັ ຈ ື່ງ ສ ງ ເໜ ອ ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ ໃນ ປື່ຳ ທງັຫລຳຍ         ກິື່ ງ ງ ື່ຳໄມ ໍ້ ກ  ແຕກ ໃຫຍື່         ແລະ ກໍ້ຳນ ກ  ຍຳວ         ເພຳະ ນ  ໍ້ຳ ເຮັດ 

ໃຫໍ້ ປົື່ງ ຂ ໍ້ນ         

6ນກົ ໃນ ອຳກຳດ ທງັ ໝດົ ໄດໍ້ ມຳ ເຮັດ ຮງັ ຢ ື່ ໃນ ກິື່ ງ ງ ື່ຳ ຂອງ ມນັ         ສດັປື່ຳ ທງັ ໝດົ ອອກ ມຳ ຢ ື່ 

ກໍ້ອງ ກໍ້ຳນ         ປະຊຳຊຳດ ໃຫຍື່ ທງັ ໝດົ ອຳໄສ ຢ ື່ ກໍ້ອງ ຮ ົື່ມ ເງຳົ ຂອງ ມນັ         

7ມນັ ກ  ງດົ ງຳມ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ 

ໃຫຍື່ ໂຕ ຂອງ ມນັ         ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຍຳວ ແຫື່ງ ກໍ້ຳນຂອງ ມນັ         ເພຳະ ຮຳກ ຂອງ ມນັ ຢັື່ງ ເລິກ ລງົ ໄປ ຍງັ ນ  ໍ້ຳ 

ອນັ ອດຸມົສມົບ ນ         

8ຕ ົໍ້ນ ແປກ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ສວນ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ກ  ເຊ ື່ ອງ ມນັ ໄວໍ້ ບ ື່  ໄດໍ້         ຕ ົໍ້ນສນົ ກ  ຍງັ ບ ື່  ເທົື່ ຳ 

ກໍ້ຳນຂອງ ມນັ         ຕ ົໍ້ນ ໂພ ກ  ບ ື່  ເທົື່ ຳ ກິື່ ງ ງ ື່ຳ ຂອງ ມນັ         ບ ື່  ມີ ໄມ ໍ້ ຕ ົໍ້ນ ໃດ ໃນ ສວນ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ທີື່  ມີ ຄວຳມ 

ງຳມ ເໝ ອນ ມນັ         

9ເຮົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ມນັ ງຳມ ດໍ້ວຍ ກິື່ ງ ກໍ້ຳນ ອນັ ຫລວງຫລຳຍ ຂອງ ມນັ         ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ ທງັ ໝດົ 

ໃນ ສວນ ເອເດັນ ກ  ອິດສຳ ມນັ         ຄ  ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ໃນ ສວນ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          
10ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ເພຳະວື່ຳ ມນັ ສ ງ         ແລະ ຊ  ຍອດ 

ຂອງ ມນັ ຂ ໍ້ນ ຢ ື່ ທື່ຳມກຳງ ກິື່ ງ ງ ື່ຳໄມ ໍ້ ໜຳ ທ ບ         ແລະ ຈດິໃຈ ຂອງ ມນັ ກ  ຈອງຫອງ ເພຳະ ຄວຳມ ສ ງ ຂອງ 

ມນັ         

11ເຮົຳ ຈ ື່ງ ມອບ ມນັ ໄວໍ້ ໃນ ມ  ຂອງ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ທີື່  ໄດໍ້ ອຳນພຸຳບ ໃນ ບນັດຳ ປະຊຳຊຳດ         ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈະ ຈດັກຳນ 

ກບັ ມນັ ແນື່ນອນ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ໄລື່ ມນັ ອອກ ເພຳະ ຄວຳມ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ຂອງ ມນັ         

12ຄນົ ຕື່ຳງ ດໍ້ຳວ         ຄ  ຊນົ ຊຳດ ທີື່  

ທຳລນຸ ທີື່  ສດຸ ໃນ ບນັດຳ ປະຊຳຊຳດ         ໄດໍ້ ລ ົໍ້ມ ມນັ ລງົ         ແລະ ຖິໍ້ມ ໄວໍ້         ກິື່ ງ ງ ື່ຳ ຂອງ ມນັ ຕກົລງົ ເທິງ ພ ເຂົຳ 

ທງັຫລຳຍ         ແລະ ໃນ ພ ເຂົຳ ທງັ ໝດົ         ກໍ້ຳນ ຫກັ ຂອງ ມນັ ຢ ື່ ໃນ ຫໍ້ວຍ ທງັ ໝດົ ຂອງ ແຜື່ນດນິ         ແລະ ບນັ-

ດຳ ຊນົ ຊຳດ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ໂລກ ລງົ ໄປ ຈຳກ ຮ ົື່ມ ເງຳົ         ຂອງ ມນັ         ແລະ ຖິໍ້ມ ມນັ ເສຍ         

13ນກົ ໃນ ອຳ-

ກຳດ ທງັ ໝດົ ຈະ ອຳໄສ ຢ ື່ ເທິງ ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ ທີື່  ຕຳຍ ແລໍ້ວ         ແລະ ສດັປື່ຳ ທງັ ປວງ ຈະ ຢ ື່ ເທິງ ກໍ້ຳນຂອງ ມນັ         

14ທີື່  ເປັນ ເຊັື່ ນ ນີໍ້         ກ  ເພ ື່ ອ ບນັດຳ ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ ທີື່ ຢ ື່ ແຄມ ນ  ໍ້ຳ ຈະ ບ ື່  ປົື່ງ ຂ ໍ້ນ ສ ງ ຫລຳຍ         ຫລ  ຊ  ຍອດ ຂ ໍ້ນ ທື່ຳມກຳງ 

ກິື່ ງ ງ ື່ຳໄມ ໍ້ ໜຳ ທ ບ         ແລະ ເພ ື່ ອ ບ ື່  ໃຫໍ້ ບນັດຳ ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ ທີື່  ດ ື່ ມນ  ໍ້ຳ ຂ ໍ້ນ ສ ງ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້         ເພຳະວື່ຳ ມນັ ທງັ-

ຫລຳຍ ຕໍ້ອງ ມອບ ໃຫໍ້ ແກື່ ຄວຳມ ຕຳຍ         ມອບ ໃຫໍ້ ແກື່ ໂລກ ບຳ ດຳນ         ທື່ຳມກຳງ ລ ກ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ມະ-

ນດຸ ກບັ ຜ ໍ້ ທີື່  ໄດໍ້ ລງົ ໄປ ຍງັ ຂມຸ ຝງັ ສບົ ຄນົ ຕຳຍ          
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15ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ໃນ ມ ໍ້ ທີື່  ມນັ ລງົ ໄປ ຍງັ ແດນ ຄນົ ຕຳຍ         ເຮົຳ ເຮັດ ໃຫໍ້ 

ລ  ຳ ນ  ໍ້ຳ ຕື່ຳງ ໆ ໄວໍ້ ທກຸ ໃຫໍ້ ມນັ         ແລະ ຫໍ້ຳມ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຂອງ ມນັ ໄວໍ້         ນ  ໍ້ຳ ເປັນ ຈ  ຳນວນ ຫລຳຍ ຈະ ຍບັຍ ັໍ້ງ         ເຮົຳ 

ປກົ ຄມຸ ເລບານອນ ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ກຸໍ້ມ ຢ ື່ ເພ ື່ ອ ມນັ         ແລະ ຖ ກ ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ ໃນ ທົື່ງ ນຳ ທງັ ໝດົ ຈະ ສະຫລບົ ເພຳະ ມນັ         

16ເຮົຳ ເຮັດ ໃຫໍ້ ປະຊຳຊຳດ ສ ັື່ນ ສະເທ ອນ ດໍ້ວຍ ສຽງ ທີື່  ມນັ ລ ົໍ້ມ ລງົ         ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ໂຍນ ມນັ ລງົ ໄປ ທີື່  ນຳລກົ         

ພໍ້ອມ ກບັ ບນັດຳ ຜ ໍ້ ທີື່  ລງົ ໄປ ໃນ ຂມຸ ຝງັ ສບົ         ແລະ ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ ທງັ ໝດົ ໃນ ເອເດັນ          ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ ທີື່  ຄດັ ເລ ອກ ແລໍ້ວ         

ແລະ ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ ທີື່  ດ ີທີື່  ສດຸ ຂອງ ເລບານອນ          ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ ທກຸ ຕ ົໍ້ນ ທີື່  ດ ື່ ມນ  ໍ້ຳ ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ຄວຳມ ເລົໍ້ຳ ໂລມ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ 

ໂລກ ບຳ ດຳນ         

17ປະຊຳຊຳດ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ຈະ ລງົ ໄປ ໃນ ນຳລກົ ກບັ ລຳວ ດໍ້ວຍ         ໄປ ຢ ື່ ກບັ ບນັດຳ ຜ ໍ້ ທີື່  ຖ ກ ຂໍ້ຳ 

ດໍ້ວຍ ດຳບ         ຄ  ບນັດຳ ຜ ໍ້ ທີື່  ເປັນ ເໝ ອນ ແຂນ ຂອງ ລຳວ         ທີື່ ຢ ື່ ກໍ້ອງ ຮ ົື່ມ ເງຳົ ຂອງ ລຳວ ທື່ຳມກຳງ ປະຊຳ-

ຊຳດ         

18ດ ັື່ງນີໍ້         ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ເໝ ອນ ຜ ໍ້ ໃດ ໃນ ເລ ື່ ອງ ສະຫງ ື່ຳ ລຳສີ         ແລະ ຄວຳມ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ທື່ຳມກຳງ ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ 

ແຫື່ງ ເອເດັນ          ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຖ ກ ນ  ຳ ລງົ ມຳ ພໍ້ອມ ກບັ ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ ແຫື່ງ ເອເດັນ ໄປ ໃນ ໂລກ ບຳ ດຳນ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ 

ນອນ ຢ ື່ ທື່ຳມກຳງ ຜ ໍ້ ທີື່  ບ ື່  ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ພິທີ ຕດັ         ພໍ້ອມ ກບັ ຜ ໍ້ ທີື່  ຖ ກ ຂໍ້ຳ ດໍ້ວຍ ດຳບ         ນີໍ້ ຄ  ຟາຣາໂອ          ແລະ ບນັດຳ 

ປະຊຳຊນົ ທງັ ໝດົ ຂອງ ລຳວ         ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້”          

ບົດທີ 32 
ບົດຄຳຄວນເລື່ອງຟາຣາໂອ 

1ຕ ື່  ມຳ ເມ  ື່ອ ວນັ ທີ ໜ ື່ ງ         ເດ ອນ ທີ ສິບ ສອງ         ໃນ ປີ ທີ ສິບ ສອງ         ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ມຳ 

ເຖງິ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         

2“ບດຸ ແຫື່ງ ມະນດຸ ເອີຍ         ຈ ົື່ງ ເປັື່ ງສຽງ ຮໍ້ອງ ຄ  ື່ຳ ຄວນ ເລ ື່ ອງ ຟາຣາໂອ ກະສດັ ແຫື່ງ 

ເອຢິບ          ແລະ ກື່ຳວ ໃຫໍ້         ລຳວ ຟງັ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ ທື່ຳນ ເໝ ອນ ໂຕ ສິງ ໜຸື່ມ ທື່ຳມກຳງ ປະຊຳຊຳດ         ແຕື່ ທື່ຳນ 

ເປັນ ເໝ ອນ ມງັກອນ ໃນ ທະເລ ທງັຫລຳຍ         ທື່ຳນ ແລື່ນ ອອກ ມຳ ໃນ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ທື່ຳນ         ເອົຳ 

ຕນີ ຂອງ ທື່ຳນ ກວນ ນ  ໍ້ຳ         ແລະ ເຮັດ         ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຂອງ ມນັ ເປັນ ມນົທິນ          
3ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ເຮົຳ ຈະ ກຳງ ແຫ ຂອງ ເຮົຳ ປກົ ຄມຸ ທື່ຳນ ໂດຍ ກອງ-

ທບັ ຊນົ ຊຳດ ທງັຫລຳຍ         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ຈະ ລຳກ ທື່ຳນ ຂ ໍ້ນ ມຳ ດໍ້ວຍ ມອງ ຂອງ ເຮົຳ         

4ເຮົຳ 

ຈະ ໂຍນ ທື່ຳນ ລງົ ເທິງ ດນິ         ແລະ ຈະ ຊຸກ ທື່ຳນ ລງົ ເທິງ ພ ໍ້ນ ດນິ         ແລະ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ນກົ ທງັ ໝດົ ໃນ ອຳ-

ກຳດ ມຳ ຈບັ ຢ ື່ ເທິງ ທື່ຳນ         ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ເປັນ ອຳຫຳນ ຂອງ ສດັ ທົື່ວ ທງັ ໂລກ ກນິ ຈນົ ອີື່ ມ         

5ເຮົຳ ຈະ 

ເອົຳ ຊີໍ້ນ ຂອງ ທື່ຳນ ມຳ ວຳງ ໄວໍ້ ເທິງ ພ ເຂົຳ         ແລະ ຖມົ ພ ເຂົຳ ດໍ້ວຍ ສບົ ຂອງ ທື່ຳນ         

6ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ແຜື່ນດນິ 

ຊຸ ື່ມ ໄປ ດໍ້ວຍ ເລ ອດ ທີື່  ກ  ຳລງັ ໄຫລ ຂອງ ທື່ຳນ         ເຖງິ ແມ ື່ນ ພ ເຂົຳ ກ  ຕຳມ         ແລະ ຫໍ້ວຍ ຈະ ເຕັມ ໄປ ດໍ້ວຍ 

ທື່ຳນ         

7ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ມອບ ທື່ຳນ         ເຮົຳ ຈະ ປກົ ຄມຸ ຟໍ້ຳ ສະຫວນັ ໄວໍ້         ແລະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ດວງ ດຳວ ມ ດ ໄປ         ເຮົຳ ຈະ 

ເອົຳ ເມກ ບງັ ດວງ ຕຳເວັນ         ແລະ ດວງ ເດ ອນ ຈະ ບ ື່  ສື່ອງ ແສງ         

8ແສງ ສກຸ ໃສ ທງັ ໝດົ ແຫື່ງ ສະຫວນັ ນ ັໍ້ນ         

ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ມ ດ ຢ ື່ ເໜ ອ ທື່ຳນ         ແລະ ວຳງ ຄວຳມ ມ ດ ໄວໍ້ ເໜ ອ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ທື່ຳນ         ອງົ ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ         

9ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ທ  ຳລຳຍ ທື່ຳນ ທື່ຳມກຳງ ປະຊຳຊຳດ ໃນ ປະເທດ ຊ ື່ ງ 

ທື່ຳນ ບ ື່  ຮ ໍ້ຈກັ ນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຈດິໃຈ ຂອງ ຊນົ ຊຳດ ທງັຫລຳຍ ລ  ຳບຳກ         

10ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ແກວື່ງ ດຳບ 

ຂອງ ເຮົຳ ໄປ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຊນົ ຊຳດ ທງັຫລຳຍ ຕກົໃຈ ທີື່  ທື່ຳນ         ແລະ ກະ-

ສດັ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ສະ ທກົ ສະທໍ້ຳນ         ເພຳະ ທື່ຳນ ໃນ ມ ໍ້ ທີື່  ທື່ຳນ ລ ົໍ້ມ ລງົ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ 
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ຕວົ ສ ັື່ນ         ເພຳະ ຫື່ວງ ຊວີດິ ຂອງ ຕນົ ເອງ          

11ເພຳະ ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ ດຳບ ຂອງ ກະສດັ ແຫື່ງ ບາບີໂລນ ຈະ ມຳ 

ເໜ ອ ທື່ຳນ         

12ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ທື່ຳນ ລ ົໍ້ມ ລງົ ດໍ້ວຍ ດຳບ ຂອງ ຜ ໍ້ ມີ ກ  ຳລງັ         ທກຸ ຄນົ ກ  ລໍ້ວນ 

ເປັນ ຄນົ ທີື່  ທຳລນຸ ທີື່  ສດຸ ໃນ ບນັດຳ ປະຊຳຊຳດ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ນ  ຳ ຄວຳມ ອວດອ ົື່ງ ຂອງ ເອຢິບ ໃຫໍ້ ມຳ 

ເຖງິ ທີື່  ສິໍ້ນ ສດຸ         ແລະ ປະຊຳຊນົ ທງັ ໝດົ ຂອງ ມນັ ຈະ ຈບິຫຳຍ         

13ເຮົຳ ຈະ ທ  ຳລຳຍ ສດັ ຂອງ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ 

ທງັ ໝດົ         ຈຳກ ຂໍ້ຳງ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ         ແລະ ຈະ ບ ື່  ມີ ຕນີ ມະນດຸ ຄນົ ໃດ ເຮັດ ໃຫໍ້ ນ  ໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ຂຸໍ້ນ ອີກ         ຕນີ ສດັ ກ  ຈະ ບ ື່  

ເຮັດ ໃຫໍ້ ນ  ໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ຂຸໍ້ນ ອີກ ເຊັື່ ນ ກນັ         

14ແລໍ້ວ ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ນ  ໍ້ຳຂອງ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ເລິກ         ແລະ 

ເຮັດ ໃຫໍ້ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ໄຫລ ໄປ ເໝ ອນ ນ  ໍ້ຳມນັ ໄຫລ         ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ 

ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ         

15ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ເຮັດ ໃຫໍ້ ແຜື່ນດນິ ເອຢິບ ຮໍ້ຳງ ເປົື່ ຳ         ແລະ ເມ  ື່ອ ແຜື່ນດນິ ຖ ກ ປຸໍ້ນ ເອົຳ 

ເຄ ື່ ອງ ຂອງ ທີື່  ມີ ຢ ື່ ໃນ ແຜື່ນດນິ ໄປ ໝດົ ແລໍ້ວ         ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ທ  ຳລຳຍ ຄນົ ທງັ ປວງ ທີື່  ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ         

ແລໍ້ວ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ເຮົຳ ແມ ື່ນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

16ນີໍ້         ເປັນ ບດົ ຮໍ້ອງ ຄ  ື່ຳ ຄວນ ທີື່  ຈະ ຮໍ້ອງ         

ເຫລົື່ ຳ ທິດຳ ແຫື່ງ ປະຊຳຊຳດ ຈະ ຮໍ້ອງ ບດົ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຮໍ້ອງ ເລ ື່ ອງ ເອຢິບ ແລະ ປະຊຳຊນົ ຂອງ 

ເອຢິບ          ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ”          

ບົດຄຳຄວນເລື່ອງປະຊາຊົນເອຢິບ 
17ຕ ື່  ມຳ ເມ  ື່ອ ວນັ ທີ ສິບ ຫໍ້ຳ         ເດ ອນ ທີ ສິບ ສອງ         ໃນ ປີ ທີ ສິບ ສອງ         ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ມຳ 

ເຖງິ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         

18“ບດຸ ແຫື່ງ ມະນດຸ ເອີຍ         ຈ ົື່ງ ຮໍ້ອງໄຫໍ້ ເພ ື່ ອ ປະຊຳຊນົ ເອຢິບ          ແລະ ຈ ົື່ງ ສ ົື່ງ ພວກ 

ເຂົຳ ລງົ ໄປ         ທງັ ຕວົ ເຂົຳ         ແລະ ເຫລົື່ ຳ ທິດຳ ແຫື່ງ ປະຊຳຊຳດ ທີື່  ມີ ຍດົ ສກັ ໄປ ໃນ ແດນ ມ ລະນຳ         ໄປ ຫຳ 

ບນັດຳ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ຂມຸ ຝງັ ສບົ ຄນົ ຕຳຍ ແລໍ້ວ         

19ໃນ ເລ ື່ ອງ ຄວຳມ ງຳມ         ທື່ຳນ ງຳມ ລ  ໍ້ຳ ເລີດ 

ກວື່ຳ ຜ ໍ້ ໃດ ບ          ຈ ົື່ງ ລງົ ໄປ         ໄປ ນອນ ກບັ ຜ ໍ້ ທີື່  ບ ື່  ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ພິທີ ຕດັ         

20ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ ລ ົໍ້ມ ລງົ ກຳງ 

ບນັດຳ ຜ ໍ້ ທີື່  ຖ ກ ຂໍ້ຳ ດໍ້ວຍ ດຳບ         ມີ ດຳບ ກ  ຳນດົ ໄວໍ້ ແລໍ້ວ         ຈ ົື່ງ ລຳກ ເອຢິບ ໄປ ພໍ້ອມ ກບັ ປະຊຳຊນົ ທງັ 

ໝດົ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         

21ພວກ ຊຳຍ ໜຸື່ມ ໃນ ບນັດຳ ຜ ໍ້ ທີື່  ກໍ້ຳຫຳນ ຈະ ເວົໍ້ຳ ເລ ື່ ອງ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ກບັ ຜ ໍ້ 

ຊື່ວຍ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຈຳກ ກຳງ ນຳລກົ ວື່ຳ         ‘ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ລງົ ມຳ ແລໍ້ວ         ພວກ ເຂົຳ ນອນ ຢ ື່         ຄ  ຄນົ ທີື່  ບ ື່  

ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ພິທີ ຕດັ         ທີື່  ຖ ກ ຂໍ້ຳ ດໍ້ວຍ ດຳບ’          
22ອັດຊີເຣຍ ກ  ຢ ື່ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         ລວມ ທງັ ຄະນະ         ມີ ຂມຸ ຝງັ ສບົ ຢ ື່ ຮອບ ຕວົ         ທກຸ ຄນົ ຖ ກ ຂໍ້ຳ         ແລະ ລ ົໍ້ມ 

ລງົ ດໍ້ວຍ ດຳບ         

23ບື່ອນ ຝງັ ສບົ ຂອງ ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ຢ ື່ ທີື່  ແດນ ມ ລະນຳ ສື່ວນ ທີື່  ໄກ ທີື່  ສດຸ         ແລະ ຄະນະ 

ຂອງ ນຳງ ກ  ຢ ື່ ຮອບ ຂມຸ ຝງັ ສບົ ຂອງ ນຳງ         ທກຸ ຄນົ ຖ ກ ຂໍ້ຳ         ລ ົໍ້ມ ລງົ ດໍ້ວຍ ດຳບ         ເປັນ ພວກ ທີື່  ໃຫໍ້ ເກດີ 

ຄວຳມ ໂກດ ຮໍ້ຳຍ ໃນ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ຄນົ ເປັນ          
24ເອລາມ ກ  ຢ ື່ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         ທງັ ປະຊຳຊນົ ທງັ ໝດົ ກ  ຢ ື່ ຮອບ ຂມຸ ສບົ ຂອງ ນຳງ         ທກຸ ຄນົ ຖ ກ ຂໍ້ຳ         ແລະ         

ລ ົໍ້ມ ລງົ ດໍ້ວຍ ດຳບ ຜ ໍ້ ລງົ ໄປ ສ ື່ ແດນ ມ ລະນຳ ໂດຍ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ພິທີ ຕດັ         ເປັນ ພວກ ທີື່  ໃຫໍ້ ເກດີ ຄວຳມ ໂກດ 

ຮໍ້ຳຍ ໃນ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ຄນົ ເປັນ         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ຕໍ້ອງ ທນົ ຮບັ ຄວຳມ ອບັອຳຍ ຂຳຍໜໍ້ຳ ກບັ ຜ ໍ້ ທີື່  ລງົ ໄປ 

ຂມຸ ຝງັ ສບົ ຄນົ ຕຳຍ         

25ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ນຳງ ນອນ ໃນ ໝ ື່ ພວກ ຜ ໍ້ ທີື່  ຖ ກ ຂໍ້ຳ ພໍ້ອມ ກບັ ປະຊຳຊນົ ທງັ 

ໝດົ ຂອງ ນຳງ         ມີ ຂມຸ ສບົ ຢ ື່ ຮອບ ຕວົ         ເປັນ ຜ ໍ້ ທີື່  ບ ື່  ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ພິທີ ຕດັ ທກຸ ຄນົ         ຖ ກ ຂໍ້ຳ ດໍ້ວຍ ດຳບ         ເພຳະວື່ຳ 

ພວກ ເຂົຳ ໃຫໍ້ ເກດີ ຄວຳມ ໂກດ ຮໍ້ຳຍ ໃນ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ຄນົ ເປັນ         ແລະ ຕໍ້ອງ ທນົ ຮບັ ຄວຳມ ອບັອຳຍ 
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ຂຳຍໜໍ້ຳ ກບັ ຜ ໍ້ ທີື່  ລງົ ໄປ ໃນ ຂມຸ ຝງັ ສບົ ຄນົ ຕຳຍ         ພວກ ເຂົຳ ມີ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ໝ ື່ ພວກ ຜ ໍ້ ຖ ກ ຂໍ້ຳ          

26ເມເຊັກ ກບັ ຕ ບານ ກ  ຢ ື່ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         ທງັ ປະຊຳຊນົ ທງັ ໝດົ ຂອງ ນຳງ         ຂມຸ ສບົ ຂອງ ນຳງ ທງັ ສອງ 

ຢ ື່ ຮອບ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ         ເປັນ ຜ ໍ້ ທີື່  ບ ື່  ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ພິທີ ຕດັ ທກຸ ຄນົ         ຖ ກ ຂໍ້ຳ ດໍ້ວຍ ດຳບ         ເພຳະ ພວກ ເຂົຳ 

ເຮັດ ໃຫໍ້ ເກດີ ຄວຳມ ໂກດ ຮໍ້ຳຍ ໃນ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ຄນົ ເປັນ         

27ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ ນອນ ຢ ື່ ກບັ 

ຜ ໍ້ ກໍ້ຳຫຳນ ໃນ ຈ  ຳພວກ ທີື່  ບ ື່  ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ພິທີ ຕດັ ທີື່  ໄດໍ້ ລ ົໍ້ມ ລງົ         ລງົ ໄປ ໃນ ນຳລກົ ພໍ້ອມ ກບັ ອຳວດຸ ຂອງ ຕນົ         

ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ມີ ດຳບ ວຳງ ໄວໍ້ ກໍ້ອງ ຫວົ ຂອງ ຕນົ         ແລະ ຄວຳມ ຊ ົື່ວຊໍ້ຳ         ກ  ຢ ື່ ເທິງ ກະດ ກ ຂອງ ເຂົຳ         ເພຳະວື່ຳ 

ພວກ ເຂົຳ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ກໍ້ຳຫຳນ ໂກດ ຮໍ້ຳຍ ຢ ື່ ໃນ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ຄນົ ເປັນ          
28ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ທື່ຳນ ຈະ ຕໍ້ອງ ຖ ກ ຫກັ ໃນ ໝ ື່ ພວກ ຜ ໍ້ ທີື່  ບ ື່  ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ພິທີ ຕດັ         ແລະ ນອນ ຢ ື່ ກບັ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ 

ທີື່  ຖ ກ ຂໍ້ຳ ດໍ້ວຍ ດຳບ          
29ເອໂດມ ກ  ຢ ື່ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         ຄ  ບນັດຳ ກະສດັ         ແລະ ບນັດຳ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ນຳງ         ເຖງິ ແມ ື່ນ 

ວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ມີ ລິດທຳນພຸຳບ         ພວກ ເຂົຳ ຍງັ ຖ ກ ນ  ຳ ມຳ ວຳງ ໄວໍ້ ກບັ ບນັດຳ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ທີື່  ຖ ກ ຂໍ້ຳ 

ດໍ້ວຍ ດຳບ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ນອນ ຢ ື່ ກບັ ຜ ໍ້ ທີື່  ບ ື່  ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ພິທີ ຕດັ         ກບັ ບນັດຳ ຄນົ ທີື່  ໄດໍ້ ລງົ ໄປ ຍງັ ຂມຸ ຝງັ ສບົ 

ຄນົ ຕຳຍ          
30ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຈຳກ ທິດເໜ ອ ກ  ຢ ື່ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ນ  ຳ ກນັ ໝດົ         ຄນົ ຊີໂດນ ທງັ ໝດົ         ຜ ໍ້ ທີື່  ລງົ ໄປ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ 

ອບັອຳຍ ພໍ້ອມ ກບັ ຜ ໍ້ ທີື່  ຖ ກ ຂໍ້ຳ         ຍໍ້ອນ ຄວຳມ ໂກດ ຮໍ້ຳຍ ທງັ ໝດົ ຊ ື່ ງ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ຂ ໍ້ນ ດໍ້ວຍ ກ  ຳລງັ 

ຂອງ ຕນົ         ພວກ ເຂົຳ ນອນ ຢ ື່ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         ບ ື່  ເຂົໍ້ຳ ພິທີ ຕດັ ພໍ້ອມ ກບັ ຜ ໍ້ ທີື່  ຖ ກ ຂໍ້ຳ ດໍ້ວຍ ດຳບ         ແລະ ທນົ ຮບັ 

ຄວຳມ ອບັອຳຍ ຂຳຍໜໍ້ຳ         ກບັ ບນັດຳ ຜ ໍ້ ທີື່  ລງົ ໄປ ໃນ ຂມຸ ຝງັ ສບົ ຄນົ ຕຳຍ          
31ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ເມ  ື່ອ ຟາຣາໂອ ເຫັນ ພວກ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ແລໍ້ວ         ລຳວ ກ  ຈະ 

ເບົຳ ໃຈ ໃນ ເລ ື່ ອງ ປະຊຳຊນົ ທງັ ໝດົ ຂອງ ຕນົ         ຟາຣາໂອ          ແລະ ປະຊຳຊນົ ທງັ ໝດົ ຂອງ ລຳວ ຖ ກ ຂໍ້ຳ 

ດໍ້ວຍ ດຳບ         

32ເພຳະ ເຮົຳ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ເກດີ ຄວຳມ ຕກົໃຈ ຢໍ້ຳນ ໃນ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ຄນົ ເປັນ         ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         

ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຖ ກ ວຳງ ໄວໍ້ ທື່ຳມກຳງ ຜ ໍ້ ທີື່  ບ ື່  ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ພິທີ ຕດັ         ພໍ້ອມ ກບັ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ທີື່  ຖ ກ ຂໍ້ຳ ດໍ້ວຍ ດຳບ         

ທງັ ຟາຣາໂອ          ແລະ ປະຊຳຊນົ ທງັ ໝດົ ຂອງ ລຳວ         ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ”          

ບົດທີ 33 
ຄົນຍາມກັບປະຊາຊົນ 

1ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         

2“ບດຸ ແຫື່ງ ມະນດຸ ເອີຍ         ຈ ົື່ງ ບອກ ປະຊຳຊນົ ວື່ຳ         

ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ເຮັດ ໃຫໍ້ ສງົຄຳມ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ໃນ ປະເທດ ໜ ື່ ງ         ປະຊຳຊນົ ໃນ ປະເທດ ນ ັໍ້ນ ກ  ຈະ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ຄນົ ໜ ື່ ງ 

ເປັນ ຜ ໍ້ ຍຳມ.         

3ເມ  ື່ອ ຄນົ ຍຳມ ເຫັນ ສດັຕ  ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃກໍ້         ລຳວ ຈະ ເປົື່ ຳ ແກ ປກຸ ເຕ ອນ ທກຸ ໆ         ຄນົ.         

4ຖໍ້ຳ 

ຫຳກ ຄນົ ໜ ື່ ງ ໄດໍ້ ຍນິ ສຽງ ແກ         ແຕື່ ບ ື່  ເອົຳໃຈໃສື່ ໃນ ສຽງ ຕກັເຕ ອນ         ສດັຕ  ກ  ຈະ ມຳ ຂໍ້ຳ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ເສຍ         

ແລໍ້ວ ຄວຳມ ຜິດ ຈະ ເປັນ ຂອງ ຜ ໍ້ ຕຳຍ ເອງ.         

5ເພຳະວື່ຳ ບ ື່  ເອົຳໃຈໃສື່ ໃນ ສຽງ ຕກັເຕ ອນ         ຖໍ້ຳ ລຳວ ເອົຳ-

ໃຈໃສື່ ກ  ຈະ ສຳມຳດ ໜີ ໄປ ໄດໍ້.         

6ຖໍ້ຳ ຄນົ ເຝົໍ້ຳ ຍຳມ ເຫັນ ສດັຕ  ມຳ         ແຕື່ ບ ື່  ເປົື່ ຳ ແກ ປກຸ ເຕ ອນ         ສດັຕ  ຈະ 

ມຳ ຂໍ້ຳ ຄນົ ບຳບ ທງັຫລຳຍ ຖິໍ້ມ         ແລໍ້ວ ເຮົຳ ກ  ຈະ ຖ  ວື່ຳ         ກຳນ ຕຳຍ ຂອງ ຄນົ ພວກ ນ ັໍ້ນ ເປັນຄວຳມ ຜິດ 

ຂອງ ຜ ໍ້ ເຝົໍ້ຳ ຍຳມ.          
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7ບດຸ ແຫື່ງ ມະນດຸ ເອີຍ         ບດັ ນີໍ້         ເຮົຳ ຈະ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ຜ ໍ້ ເຝົໍ້ຳ ຍຳມ ຊນົ ຊຳດ ອິສຣາເອນ ທງັ 

ໝດົ         ຈ ົື່ງ ນ  ຳ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ທີື່  ເຮົຳ ບອກ ໃຫໍ້ ໄປ ຕກັເຕ ອນ ພວກ ເຂົຳ.         

8ຖໍ້ຳ ເຮົຳ ປະກຳດ ວື່ຳ         ມີ ຄນົ ຊ ົື່ວ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ 

ກ  ຳລງັ ຈະ ຕຳຍ         ແຕື່ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ຕກັເຕ ອນ ໃຫໍ້ ລຳວ ປື່ຽນ ຊວີດິ ໃໝື່         ລຳວ ກ  ຈະ ຕຳຍ ຍໍ້ອນ ຄວຳມ ຜິດ ຂອງ 

ຕນົ ເອງ         ແລໍ້ວ ເຮົຳ ກ  ຈະ ຖ  ວື່ຳກຳນ ຕຳຍ ຂອງ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ເປັນຄວຳມ ຜິດ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ.         

9ຖໍ້ຳວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ຕກັເຕ ອນ 

ລຳວ ແລໍ້ວ         ແຕື່ ລຳວ ຍງັ ບ ື່  ເຊົຳ         ລຳວ ກ  ຈະ ຕຳຍ ຍໍ້ອນ ບຳບ ນ ັໍ້ນ         ແຕື່ ຊວີດິ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ປອດ ໄພ.          

ການຮັບຜິດຊອບຂອງແຕູ່ລະບຸກຄົນ 
10ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ຕ ື່  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         “ບດຸ ແຫື່ງ ມະນດຸ ເອີຍ         ຈ ົື່ງ ບອກ ປະຊຳຊນົ ອິສຣາ-

ເອນ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         ຜນົ ຂອງ ກຳນ ເຮັດ ບຳບ         ແລະ ກຳນ ເຮັດ ຜິດ ໄດໍ້ ຕກົ ຖ ກ ເຮົຳ ແລໍ້ວ         ພວກ 

ເຮົຳ ກ  ຳລງັ ເສ ື່ ອມ ເສຍ ໄປ         ສະນ ັໍ້ນ         ເຮັດ ແນວໃດ ຈ ື່ງ ຈະ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່ ໄດໍ້?         

11ຈ ົື່ງ ບອກ ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ         

ເຮົຳ ເປັນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຜ ໍ້ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່         ສະນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ຈ ື່ງ ບ ື່  ພ ໃຈ ທີື່  ເຫັນ ຄນົ ບຳບ ຕຳຍ         ແຕື່ ຢຳກ ຈະ 

ເຫັນ ພວກ ເຂົຳ ເຊົຳ ເຮັດ ບຳບ         ແລະ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່         ອິສຣາເອນ ເອີຍ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ເຊົຳ ເຮັດ ບຳບ ເສຍ         ຫລ  ວື່ຳ 

ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຢຳກ ຕຳຍ ຊ ັໍ້ນ ບ ?          
12ບດຸ ມະນດຸ ເອີຍ         ບດັ ນີໍ້ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ບອກ ພວກ ອິສຣາເອນ ວື່ຳ         ເມ  ື່ອ ຄນົ ຊອບ ທ  ຳ ເຮັດ ບຳບ         ຄວຳມ 

ດ ີທີື່  ລຳວ ເຄີຍ ເຮັດ ມຳ ນ ັໍ້ນ         ຈະ ບ ື່  ຊື່ອຍ ຫຍງັ ລຳວ ເລີຍ         ຖໍ້ຳ ຄນົ ຊ ົື່ວ ເຊົຳ ເຮັດ ຊ ົື່ວ                  ລຳວ ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ ຖ ກ 

ລງົໂທດ ຍໍ້ອນ ຄວຳມ ຊ ົື່ວ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ຖໍ້ຳ ຄນົ ຊອບ ທ  ຳ ເລີື່ ມ ຕ ົໍ້ນ ເຮັດ ບຳບ         ລຳວ ກ  ຈະ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່ ບ ື່  ໄດໍ້.         

13ຖໍ້ຳ ຫຳກ ເຮົຳ ສນັຍຳ ວື່ຳ         ຈະ ໃຫໍ້ ຄນົ ຊອບ ທ  ຳ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່         ແຕື່ ລຳວ ເຊ ື່ ອ ຄວຳມ ດ ີທີື່  ຕນົ ໄດໍ້ ເຮັດ ມຳ 

ແລໍ້ວແຕື່ ອະດດີ         ແລໍ້ວ ເລີື່ ມ ຕ ົໍ້ນ ເຮັດ ບຳບ         ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ລະນ ກ ເຖງິ ຄວຳມ ດ ີໃດ ໆ         ທີື່  ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ເຮັດ ມຳ         

ລຳວ ຈະ ຕໍ້ອງ ຕຳຍ ຍໍ້ອນ ບຳບ ຂອງ ລຳວ ເອງ.         

14ຖໍ້ຳ ເຮົຳ ເຕ ອນ ຄນົ ທີື່  ຊ ົື່ວ ວື່ຳ ລຳວ ຈະ ຕໍ້ອງ ຕຳຍ         ແຕື່ 

ລຳວ ເຊົຳ ເຮັດ ບຳບ ແລໍ້ວ ຫນັ ມຳ ເຮັດ ສິື່ ງ ທີື່  ຖ ກຕໍ້ອງ         ແລະ ດງີຳມ.         

15ເຊັື່ ນ ວື່ຳ ຄ ນ ຂອງ ຈ  ຳນ  ຳ ໃຫໍ້ ແກື່ 

ລ ກ ໜີໍ້         ສ ົື່ງ ເລ ື່ ອງ ທີື່  ລກັ ມຳ ຄ ນ ໃຫໍ້ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ ຂອງ         ຖໍ້ຳ ລຳວ ເຊົຳ ເຮັດ ບຳບ         ແລະ ປະພ ດ ຕຳມ ພຣະທ  ຳ ທີື່  

ໃຫໍ້ ມີ ຊວີດິ         ລຳວ ກ  ຈະ ບ ື່  ຕຳຍ         ແຕື່ ຈະ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່ ຕ ື່  ໄປ.         

16ສື່ວນ ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ອະໄພ ບຳບ ທີື່  ໄດໍ້ ເຄີຍ ກະ-

ທ  ຳ ມຳ         ຍໍ້ອນ ກຳນ ເຮັດ ດ ີ        ແລະ ກຳນ ເຮັດ ຖ ກຕໍ້ອງ ນ ັໍ້ນ         ລຳວ ຈະ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່ ຕ ື່  ໄປ.          
17ປະຊຳຊນົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         ເຮົຳ ເຮັດ ບ ື່  ຍດຸຕ ິທ  ຳ         ບ ື່  ແມ ື່ນ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ດອກ         ມນັ ແມ ື່ນ ພວກ ເຂົຳ 

ຕື່ຳງຫຳກ ທີື່  ບ ື່  ຍດຸຕ ິທ  ຳ.         

18ເມ  ື່ອ ຄນົ ຊອບ ທ  ຳ ເຊົຳ ເຮັດ ດ ີ         ແລະ ເລີື່ ມ ຕ ົໍ້ນ ເຮັດ ຊ ົື່ວ         ລຳວ ກ  ຈະ ຕຳຍ 

ຍໍ້ອນ ເຮັດ ຊ ົື່ວ ນ ັໍ້ນ.         

19ເມ  ື່ອ ຄນົ ຊ ົື່ວ ປື່ຽນ ໃຈ ບ ື່  ເຮັດ ບຳບ         ຫນັ ມຳ ເຮັດ ດ ີ         ແລະ ຖ ກຕໍ້ອງ         ຊວີດິ ຂອງ 

ລຳວ ກ  ຈະ ປອດ ໄພ.         

20ໂອ         ອິສຣາເອນ ເອີຍ         ແຕື່ ປຳນ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຍງັ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         ເຮົຳ ເຮັດ ບ ື່  ຍດຸຕ ິ

ທ  ຳ ຢ ື່         ສະນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ຈະ ພິພຳກສຳ ໂທດ ຕຳມ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ກະທ  ຳ.”          

ຂູ່າວກຸງເຢຣ ຊາເລັມແຕກ 
21ສິບ ສອງ ປີ         ຫລງັ ຈຳກ ພວກ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຖ ກ ຈບັ ໄປ ເປັນ ຊະເລີຍ ເມ  ື່ອ ວນັ ທີ ຫໍ້ຳ ເດ ອນ ສິບ         ມີ 

ຊຳຍ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ໜີ ອອກ ຈຳກ ກງຸ ເຢຣ ຊາເລັມ ບອກ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         ກງຸ ເຢຣ ຊາເລັມ ແຕກ ແລໍ້ວ.         

22ໃນ 

ຕອນ ຄ  ື່ຳ ກື່ອນ ຊຳຍ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ມຳ ເຖງິ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຕກົ ຢ ື່ ໃນ ອ  ຳນຳດ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈນົ ເວົໍ້ຳ ບ ື່  

ໄດໍ້         ແລໍ້ວ ໃນ ຕອນ ເຊົໍ້ຳ ມ ໍ້ອ ື່ ນ         ເມ  ື່ອ ຊຳຍ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ມຳ ເຖງິ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກ  ຊງົ ໂຜດ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ 

ເວົໍ້ຳ ໄດໍ້.          
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23-24ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ຕ ື່  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ບດຸ ແຫື່ງ ມະນດຸ ເອີຍ         ປະຊຳຊນົ ທີື່  ເຄີຍ ອຳໄສ 

ຢ ື່ ຕຳມ ຫວົ ເມ  ອງ ຮໍ້ຳງ ໃນ ປະເທດ ອິສຣາເອນ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         ແຕື່ ກື່ອນ ມ ີອັບຣາຮາມ ຄນົ ດຽວ         ສະນ ັໍ້ນ         

ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ຮບັ ທີື່  ດນິ ຈຳກ ພຣະເຈົ້າ ແຕື່ ຜ ໍ້ ດຽວ         ມຳ ບດັ ນີໍ້         ພວກ ເຮົຳ ມີ ຫລຳຍ ຄນົ         ທີື່  ດນິ ນ ັໍ້ນ ຈ ື່ງ ເປັນ 

ຂອງ ພວກ ເຮົຳ ທກຸ ໆ         ຄນົ.         

25ຈ ົື່ງ ບອກ ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ ເຮົຳ ເວົໍ້ຳ ດ ັື່ງນີໍ້         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ກນິ ຊີໍ້ນ ພໍ້ອມ ກບັ ຊີໍ້ນ         

ຂຳບ ໄຫວໍ້ ຮ ບ ເຄົຳລບົ         ແລະ ຂໍ້ຳ ຄນົ         ແລໍ້ວ ຍງັ ຈະ ຄິດ ວື່ຳ ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຢ ື່ ບ ?         

26ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ວຳງໃຈ ໃນ ດຳບ ຂອງ ຕນົ         ກຳນ ກະທ  ຳ ກ  ເປັນ ກຳນ ໜໍ້ຳ ກຽດ ຊງັ         ມກີຳນ ລື່ວງ ເກນີ ຜວົ 

ເມຍ ຄນົ ອ ື່ ນ         ສະນ ັໍ້ນ         ເປັນ ຫຍງັ ຈ ື່ງ ຄິດ ວື່ຳ ທີື່  ດນິ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ?          
27ຈ ົື່ງ ບອກ ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ເຕ ອນ ດ ັື່ງນີໍ້         ເຮົຳ ເປັນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ທີື່  ມີ ຊວີດິ         

ສະນ ັໍ້ນ         ປະຊຳຊນົ ທີື່  ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ຫວົ ເມ  ອງ ຮໍ້ຳງ ຈະ ຖ ກ ຂໍ້ຳ ຕຳຍ         ຜ ໍ້ ທີື່ ຢ ື່ ນອກ ເມ  ອງ ຈະ ຖ ກ ສດັປື່ຳ ກນິ         

ຜ ໍ້ ທີື່  ລີໍ້ ຢ ື່ ຕຳມ ພ          ແລະ ຖ  ໍ້ຳ ຈະ ເຈບັ ປື່ວຍ ລ ົໍ້ມ ຕຳຍ.         

28ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ປະເທດ ນ ັໍ້ນ ຮໍ້ຳງ ເປົື່ ຳ ເສົໍ້ຳໝອງ         

ອ  ຳນຳດ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ມ ີ         ແລະ ພຳກພ ມ ໃຈ ນ ັໍ້ນ         ຈະ ໝດົ ສິໍ້ນ ລງົ         ພ  ທງັຫລຳຍ ໃນ ອິສຣາເອນ ຈະ ເປັນ 

ປື່ຳ ຮໍ້ຳງ ເປົື່ ຳ         ຈະ ບ ື່  ມີ ຄນົ ຢ ື່         ຫລ  ເດນີທຳງ ຜື່ຳນ ໄປ ມຳ.         

29ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ລງົໂທດ ປະຊຳຊນົ ຍໍ້ອນ ພວກ 

ເຂົຳ ເຮັດ ບຳບ         ແລະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ປະເທດ ນ ັໍ້ນ ຮໍ້ຳງ ເປົື່ ຳ ແລໍ້ວ         ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ຈະ ຮ ໍ້ ວື່ຳ         ເຮົຳ         ແມ ື່ນ ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ.”          

ປະຊາຊົນບໍ່ເຊື່ອຟັງຜ ້ປະກາດພຣະທຳ 
30ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ບດຸ ແຫື່ງ ມະນດຸ ເອີຍ         ເມ  ື່ອ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ພບົ ກນັ ຢ ື່ ໃກໍ້ 

ກ  ຳແພງ ເມ  ອງ         ຫລ  ຕຳມ ປະຕ  ບໍ້ຳນ ເຮ ອນ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ກ  ຊກັ ຊວນ ກນັ ໄປ ຟງັ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ທີື່  ມຳ ຈຳກ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ.         

31ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ໄພື່ ພນົ ຂອງ ເຮົຳ ຈ ື່ງ ຫລ ັື່ງໄຫລ ກນັ ມຳ ຟງັ         ແຕື່ ພວກ ເຂົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຮັດ ຕຳມ 

ເຈົໍ້ຳ ບອກ         ເພຳະວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ມກັ ເວົໍ້ຳ ຕວົະ         ແລະ ຮກັ ເງນິ ຫລຳຍ ກວື່ຳ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ.         

32ດໍ້ວຍ ວື່ຳ         ພວກ ເຂົຳ ມຳ ຟງັ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ທງັ ໝດົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ເໝ ອນ ມຳ ຟງັ ໝ  ລ  ຳ         ຫລ  ກຳນ ເປົື່ ຳ ແຄນ ເທົື່ ຳ 

ນ ັໍ້ນ         ຈ ື່ງ ບ ື່  ມີ ໃຜ ເຊ ື່ ອ ຟງັ ເລີຍ.         

33ສະນ ັໍ້ນ         ເມ  ື່ອ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ທງັ ໝດົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ຈງິ ຂ ໍ້ນ ມຳ         ພວກ ເຂົຳ 

ຈ ື່ງ ຈະ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ມີ ຢ ື່ ໃນ ພວກ ເຂົຳ ແທໍ້.”          

ບົດທີ 34 
ຜ ້ລ້ຽງແກະຂອງອິສຣາເອນ 

1ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ຕ ື່  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ,         

2“ບດຸ ແຫື່ງ ມະນດຸ ເອີຍ ຈ ົື່ງ ປະກຳດ ໃຫໍ້ ພວກ ລໍ້ຽງ 

ແກະ ຂອງ ອິສຣາເອນ          ຮ ໍ້ ສິື່ ງ ທີື່  ເຮົຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         ໄພພິບດັ ຈະ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ແກື່ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         

ຜ ໍ້ ລໍ້ຽງ ແກະ ຂອງ ອິສຣາເອນ          ເພຳະ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ລໍ້ຽງ ຕນົ ເອງ         ບ ື່  ແມ ື່ນ ລໍ້ຽງ ແກະ.         

3ພວກ ເຈົໍ້ຳ ດ ື່ ມ-

ນ  ໍ້ຳ ນມົ         ນຸື່ງ ຫົື່ມ ເຄ ື່ ອງ ທີື່  ເຮັດ ດໍ້ວຍ ຂນົ ແກະ         ແລະ ຂໍ້ຳ ກນິ ຊີໍ້ນ ແກະ ໂຕ ທີື່  ດ ີທີື່  ສດຸ         ແຕື່ ບ ື່  ໄດໍ້ ລໍ້ຽງ ມນັ         

ແລະ ບ ື່  ໄດໍ້ ເບິື່ ງແຍງ ແກະ ໂຕ ທີື່  ຈ ື່ອຍ ຜອມ.         

4ບ ື່  ໄດໍ້ ປິື່ ນປວົ ໂຕ ທີື່  ເຈບັ ໂຊ         ບ ື່  ໄດໍ້ ພນັ ບຳດແຜ ໃຫໍ້ ໂຕ ທີື່  

ຖ ກ ທ  ຳຮໍ້ຳຍ         ບ ື່  ໄດໍ້ ນ  ຳ ໂຕ ທີື່  ຫລງົ ຝ ງ ກບັ ຄ ນ ມຳ         ຫລ  ບ ື່  ໄດໍ້ ຊອກ ຫຳ ໂຕ ທີື່  ສ ນ ເສຍ ໄປ         ມີ ແຕື່ ເຮັດ 

ໂຫດຮໍ້ຳຍ ທຳລນຸ ຕ ື່  ມນັ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ.         

5ຈນົ ພວກ ມນັ ແຕກ ກະຈດັກະຈຳຍ ໄປ ຍໍ້ອນ ບ ື່  ມີ ຜ ໍ້ ລໍ້ຽງ         ອນັ ເປັນ 



ເອເຊກີເອນ 34 1444 
ເຫດ ໃຫໍ້ ສດັປື່ຳ ມຳ ກດັ ກນິ ມນັ ເສຍ.         

6ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ແກະ ຂອງ ເຮົຳ ຈ ື່ງ ຊດັເຊ ພະເນຈອນ ໄປ ຕຳມ ພ          ແລະ 

ເນນີ ເຂົຳ         ພວກ ມນັ ໄດໍ້ ແຕກ ກະຈດັກະຈຳຍ ໄປ ທົື່ວ ໂລກ         ໂດຍ ບ ື່  ມີ ໃຜ ຊອກ ຄ ົໍ້ນ         ຫລ  ສະແຫວງຫຳ 

ມນັ ເລີຍ.          
7-8ບດັ ນີໍ້         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຜ ໍ້ ລໍ້ຽງ ແກະ ເອີຍ         ຈ ົື່ງ ຟງັ ສິື່ ງ ທີື່  ເຮົຳ ຈະ ບອກ         ເຮົຳ ເປັນ ພຣະເຈົ້າ ຜ ໍ້ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່         

ສະນ ັໍ້ນ         ຄວນ ຟງັ ເຮົຳ ດກີ ວື່ຳ         ແກະ ຂອງ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຖ ກ ຝ ງ ສດັປື່ຳ ກດັ ກນິ ແລໍ້ວ         ເພຳະວື່ຳ ມນັ ບ ື່  ມີ ຜ ໍ້ ລໍ້ຽງ         

ຜ ໍ້ ລໍ້ຽງ ຂອງ ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ຊອກ ຫຳ ມນັ         ພວກ ເຂົຳ ລໍ້ຽງ ຕວົ ເອງ         ບ ື່  ແມ ື່ນ ລໍ້ຽງ ແກະ.         

9ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ຜ ໍ້ ລໍ້ຽງ ແກະ 

ຂອງ ເຮົຳ ເອີຍ         ຈ ົື່ງ ຟງັ ເຮົຳ ເດີໍ້         ເຮົຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂ  ປະກຳດ ວື່ຳ,         

10ເຮົຳ ຈະ ເປັນ ສດັຕ  ກບັ ພວກ 

ເຈົໍ້ຳ         ຈະ ເອົຳ ແກະ ຂອງ ເຮົຳ ໜີ ໄປ ຈຳກ ເຈົໍ້ຳ         ຈະ ບ ື່  ໃຫໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ລໍ້ຽງ ມນັ         ແລະ ລໍ້ຽງ ຕວົ ເອງ ຕ ື່  ໄປ ອີກ         

ເຮົຳ ຈະ ຊື່ອຍ ພວກ ມນັ ໜີ ຈຳກ ເຈົໍ້ຳ         ຈະ ບ ື່  ໃຫໍ້ ມນັ ເປັນ ອຳຫຳນ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ອີກ.          

ຜ ້ລ້ຽງແກະທີ່ດີ 
11ເຮົຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ບອກ ເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         ເຮົຳ ຈະ ຄ ົໍ້ນ ຫຳ ແກະ ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ ລໍ້ຽງ ມນັ ເອງ.         

12ຜ ໍ້ 

ລໍ້ຽງ ແກະ ເຕົໍ້ຳໂຮມ ເອົຳ ແກະ ໂຕ ທີື່  ແຕກ ຝ ງ ໄປ ເຂົໍ້ຳກນັ ອີກ ສນັໃດ         ເຮົຳ ກ  ຈະ ນ  ຳ ເອົຳ ແກະ ໂຕ ທີື່  ແຕກ 

ຝ ງ ໄປ ໃນ ຍຳມ ອນັຕະລຳຍ         ແລະ ບື່ອນ ທີື່  ມ ດ ມດິ ກບັ ຄ ນ ມຳ ຈຳກ ທກຸ ໆ         ບື່ອນ ສນັນ ັໍ້ນ.         

13ເຮົຳ ຈະ 

ເອົຳ ມນັ ອອກ ມຳ ຈຳກ ຕື່ຳງປະເທດ         ແລະ ເຕົໍ້ຳໂຮມ ເຂົໍ້ຳກນັ         ຈະ ນ  ຳ ມຳ ໄວໍ້ ໃນ ປະເທດ ຂອງ ມນັ ເອງ         

ຈະ ລໍ້ຽງ ມນັ ຢ ື່ ເທິງ ພ  ອິສຣາເອນ          ຢ ື່ ໃກໍ້ ຫໍ້ວຍຮື່ອງ         ແລະ ໃນ ທກຸ ໆ         ບື່ອນ ທີື່  ມີ ຄນົ ອຳໄສ ຢ ື່         ຈະ ປື່ອຍ 

ໃຫໍ້ ມນັ ກນິ ຫຍໍ້ຳ ຢ ື່ ຕຳມ ພ .         

14ແລະ ທົື່ງ ຫຍໍ້ຳ ອນັ ຂຽວ ສດົ ໃນ ປະເທດ ອິສຣາເອນ ຢື່ຳງ ປອດ ໄພ.         

15ເຮົຳ ເອງ ຈະ ເປັນ ຜ ໍ້ ລໍ້ຽງ ແກະ ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ ຈະ ຊອກ ຫຳ ບື່ອນ ໃຫໍ້ ມນັ ພກັຜື່ອນ         ເຮົຳ         ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ.         

16ເຮົຳ ຈະ ຊອກ ຫຳ ແກະ ໂຕ ທີື່  ສ ນ ເສຍ ໄປ         ຈະ ນ  ຳ ໂຕ ທີື່  ຫລງົ ທຳງ 

ກບັ ມຳ         ຈະ ພນັ ແຜ         ແລະ ປິື່ ນປວົ ໂຕ ທີື່  ບຳດເຈບັ ໃຫໍ້ ດ ີ         ຈະ ປື່ອຍ ໂຕ ທີື່  ຕຸໍ້ຍ ພີ         ແລະ ແຂງແຮງ ຢ ື່ ຢື່ຳງ 

ສະບຳຍ         ເພຳະວື່ຳ ເຮົຳ ເປັນ ຜ ໍ້ ລໍ້ຽງ ຢື່ຳງ ຍດຸຕ ິທ  ຳ.          
17ຝ ງ ແກະ ຂອງ ເຮົຳ ເອີຍ         ບດັ ນີໍ້         ເຮົຳ ບອກ ເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         ເຮົຳ ຈະ ພິພຳກສຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ທກຸ ໂຕ         ຈະ 

ແຍກ ໂຕ ທີື່  ດ ີອອກ ຈຳກ ໂຕ ບ ື່  ດ ີ        ແລະ ແຍກ ແກະ ອອກ ຈຳກ ແບໍ້.         

18ມີ ບຳງ ໂຕ ໃນ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ພ ໃຈ ກນິ 

ຫຍໍ້ຳ ຢື່ຳງ ດ ີ         ຈ ື່ງ ພຳກນັ ຢຽບ ຢ ື່ຳ ຫຍໍ້ຳ ທີື່  ຕນົ ບ ື່  ກນິ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ດ ື່ ມນ  ໍ້ຳ ໄສ         ແລໍ້ວ ກ  ກວນ ນ  ໍ້ຳ ທີື່  ຍງັ ເຫລ ອ 

ຢ ື່ ໃຫໍ້ ຂຸື່ນ.         

19ແກະ ໂຕ ອ ື່ ນ ໆ         ອີກ ຂອງ ເຮົຳ         ຈ ື່ງ ຈ  ຳເປັນ ຕໍ້ອງ ກນິ ຫຍໍ້ຳ ທີື່  ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຢຽບ         ແລະ ຕໍ້ອງ 

ດ ື່ ມນ  ໍ້ຳ ທີື່  ພວກ ເຈົໍ້ຳ ກວນ.          
20ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ແຫລະ         ເຮົຳ ຈ ື່ງ ບອກ ວື່ຳ ຈະ ພິພຳກສຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ຄ  ແກະ ຕຸໍ້ຍ         ແລະ ແກະ ຈ ື່ອຍ.         

21ເພຳະວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຊນົ ແກະ ໂຕ ເຈບັ ໂຊ ໃຫໍ້ ອອກ ໜີ ຈຳກ ຝ ງ         

22ແຕື່ ເຮົຳ ຈະ ຊື່ອຍ ແກະ ຂອງ ເຮົຳ ໃຫໍ້ 

ພົໍ້ນ ໄພ         ຈະ ບ ື່  ໃຫໍ້ ມນັ ຖ ກ ຂ ົື່ມເຫັງ ອີກ ຕ ື່  ໄປ.          
23-24ເຮົຳ ຈະ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ໃຫໍ້ ດາວິດ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ເຮົຳ ເປັນ ຜ ໍ້ ລໍ້ຽງ ມນັ         ເຮົຳ ຈະ ເປັນ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ 

ພວກ ມນັ         ສື່ວນ ດາວິດ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ເຮົຳ ຈະ ເປັນ ນຳຍ ຂອງ ມນັ         ເຮົຳ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ.          
25ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ         ແລະ ຮບັປະກນັ ຄວຳມ ປອດ ໄພ ໃຫໍ້ ພວກ ມນັ         ຈະ ກ  ຳຈດັ ສດັ ຮໍ້ຳຍ 

ທງັ ໝດົ ອອກ ຈຳກ ແຜື່ນດນິ         ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ແກະ ຂອງ ເຮົຳ ຈະ ໄດໍ້ ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ທົື່ງ ນຳ ແລະ ນອນ ໃນ ປື່ຳ ຢື່ຳງ 

ປອດ ໄພ.         

26ເຮົຳ ຈະ ອວຍພອນ ພວກ ມນັ ໃຫໍ້ ອຳໄສ ຢ ື່ ພ  ສກັສິດ ຂອງ ເຮົຳ         ຈະ ໃຫໍ້ ຝນົຕກົ ລງົ ມຳ         ຕຳມ 
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ຄວຳມ ຕໍ້ອງກຳນ ຂອງ ມນັ.         

27ເພ ື່ ອ ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ ທງັ ໝດົ ຈະ ເກດີ ໝຳກ         ທົື່ງ ນຳ ຈະ ມີ ເຂົໍ້ຳ         ແລະ ແກະ ທກຸ ໆ         

ໂຕ ຈະ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່ ໃນ ປະເທດ ຂອງ ມນັ ເອງ ຢື່ຳງ ປອດ ໄພ         ເມ  ື່ອ ໃດ ເຮົຳ ປື່ອຍ ໃຫໍ້ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ເຮົຳ ພົໍ້ນ 

ຈຳກ ກຳນ ເປັນ ທຳດ         ແລະ ແກໍ້ ໂສໍ້ ອອກ ເປັນ ອິດສະຫລະ ແລໍ້ວ         ເມ  ື່ອນ ັໍ້ນ ແຫລະ         ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ຈະ ຮ ໍ້ 

ວື່ຳ ເຮົຳ ຄ          ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ.         

28ພວກ ເຂົຳ ຈະ ບ ື່  ຖ ກ ຊນົ ຊຳດ ອ ື່ ນ ມຳ ຮບົ ກວນ ອີກ ຕ ື່  ໄປ         ຈະ ບ ື່  ຖ ກ ພວກ 

ສດັປື່ຳ ມຳ ກດັ ກນິ         ແຕື່ ຈະ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່ ຢື່ຳງ ປອດ ໄພ         ບ ື່  ຢໍ້ຳນ ກວົ ຫຍງັ.         

29ເຮົຳ ຈະ ຍກົ ທົື່ງ ນຳ ອນັ ອດຸມົ-

ສມົບ ນ ໃຫໍ້ ແກື່ ພວກ ເຂົຳ         ຈະ ໃຫໍ້ ຄວຳມ ອ ດ ຢຳກ ໃນ ແຜື່ນດນິ ສິໍ້ນ ສດຸ ລງົ         ຊນົ ຊຳດ ອ ື່ ນ ຈະ ບ ື່  ຫຍ ໍ້ ຫຍນັ 

ພວກ ເຂົຳ ອີກ         ແລະ ຄນົ ທງັ ປວງ ຈະ ຮ ໍ້ ວື່ຳ         ເຮົຳ ເປັນ ຜ ໍ້ ຄຸໍ້ມ ຄອງ ອິສຣາເອນ.         

30ຄນົ ທງັ ປວງ ຈະ ຮ ໍ້ ວື່ຳ         

ເຮົຳ ເປັນ ຜ ໍ້ ຄຸໍ້ມ ຄອງ ອິສຣາເອນ          ແລະ ຮ ໍ້ ວື່ຳ         ພວກ ເຂົຳ ເປັນ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ເຮົຳ         ຄ          ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ຊງົ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ.”         

31ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ຕ ື່  ໄປ ອີກ ວື່ຳ         “ຝ ງ ແກະ ທີື່  ເຮົຳ ລໍ້ຽງ ເອີຍ         ພວກ 

ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ ເຮົຳ ເປັນ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ.”          

ບົດທີ 35 
ພ ເຂົາຊີນາຍຈະເປັນທີ່ຮ້າງເປົ່າ 

1ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ມຳ ເຖງິ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ອີກ ວື່ຳ         

2“ບດຸ ແຫື່ງ ມະນດຸ ເອີຍ         ຈ ົື່ງ ມຸ ື່ງ ໜໍ້ຳ 

ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຕ ື່ ສ ໍ້ ພ ເຂົຳ ເສອີ          ແລະ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ຕ ື່  ມນັ         

3ແລະ ກື່ຳວ ແກື່ ມນັ ວື່ຳ         ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ເບິື່ ງ ແມ         ພ ເຂົຳ ເສອີ ເອີຍ         ເຮົຳ ເປັນ ສດັຕ  ກບັ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ເຮົຳ ຈະ ຢຽດ ມ  

ຂອງ ເຮົຳ ຕ ື່ ສ ໍ້ ເຈົໍ້ຳ         ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ຮໍ້ຳງ ເປົື່ ຳ         ແລະ ຖ ກ ຖິໍ້ມ ຮໍ້ຳງ         

4ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ຫວົ ເມ  ອງ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ 

ຖ ກ ປະ ຖິໍ້ມ         ແລະ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ເປັນ ທີື່  ຮກົ ຮໍ້ຳງ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ເຮົຳ ແມ ື່ນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          
5ເພຳະ ເຈົໍ້ຳ ພະຍຳບຳດ ຢ ື່ ເປັນນດິ         ແລະ ໃຫໍ້ ເລ ອດ ຂອງ ປະຊຳຊນົ ອິສຣາເອນ ໄຫລ ອອກ ດໍ້ວຍ 

ອ  ຳນຳດ ຂອງ ດຳບ         ໃນ ຍຳມ ທີື່  ມີ ຄວຳມທກຸ ລ  ຳບຳກ ຂອງ ເຂົຳ         ໃນ ຍຳມ ທີື່  ຄວຳມ ຊ ົື່ວຊໍ້ຳ ຂອງ ພວກ 

ເຂົຳ ສິໍ້ນ ສດຸ ລງົ         

6ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຈ ື່ງ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່ ສນັໃດ         

ເຮົຳ ຈະ ຕຽມ ເຈົໍ້ຳ ເພ ື່ ອ ຮບັ ໂທດ ແຫື່ງ ກຳນ ໃຫໍ້ ຄນົ ເລ ອດ ຕກົ         ແລະ ເລ ອດ ຈະ ໄລື່ ຕຳມ ເຈົໍ້ຳ         ເພຳະ ເຈົໍ້ຳ 

ບ ື່  ໄດໍ້ ກຽດ ຊງັ ກຳນ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຄນົ ເລ ອດ ຕກົ         ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ເລ ອດ ຈ ື່ງ ຈະ ໄລື່ ຕຳມ ເຈົໍ້ຳ ໄປ         

7ເຮົຳ ຈະ 

ເຮັດ ໃຫໍ້ ພ ເຂົຳ ເສອີ ຮໍ້ຳງ ເປົື່ ຳ         ແລະ ເຮົຳ ຈະ ຕດັ ຜ ໍ້ ທີື່  ໄປ ໆ ມຳ ໆ ຈຳກ ມນັ         

8ພ ເຂົຳ ຂອງ ມນັ ນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ 

ຈະ ໃຫໍ້ ມີ ຜ ໍ້ ທີື່  ຖ ກ ຂໍ້ຳ ເຕັມ ໄປ ໝດົ         ຜ ໍ້ ທີື່  ຖ ກ ຂໍ້ຳ ດໍ້ວຍ ດຳບ ຈະ ລ ົໍ້ມ ລງົ ຕຳມ ໂນນ ພ  ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ຕຳມ ພ ເຂົຳ 

ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ໃນ ຫໍ້ວຍ ທງັ ໝດົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

9ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ບື່ອນ ຮໍ້ຳງ ເປົື່ ຳ ເປັນນດິ         ແລະ 

ຕຳມ ຫວົ ເມ  ອງ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ບ ື່  ມີ ຄນົ ອຳໄສ         ແລໍ້ວ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ເຮົຳ ແມ ື່ນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          
10ເພຳະ ເຈົໍ້ຳ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ‘ປະຊຳຊຳດ ທງັ ສອງ ນີໍ້         ແລະ ປະເທດ ທງັ ສອງ ນີໍ້ ຈະ ຕໍ້ອງ ເປັນ ຂອງ ເຮົຳ         

ເຮົຳ ຈະ ເອົຳ ພວກ ເຂົຳ ມຳ ເປັນ ກ  ຳມະສິດ’         ເຖງິ ແມ ື່ນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ສະຖດິ ຢ ື່ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         

11ເພຳະ-

ສະນ ັໍ້ນ         ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ເຮົຳ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່ ສນັໃດ         ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ຕ ື່  ເຈົໍ້ຳ ຕຳມ 

ຄວຳມ ຄຽດ ຮໍ້ຳຍ ແລະ ຄວຳມ ອິດສຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ຊ ື່ ງ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ສະແດງ ເພຳະ ຄວຳມ ກຽດ ຊງັ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ທີື່  

ມີ ຕ ື່  ພວກ ເຂົຳ         ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ພິພຳກສຳ ເຈົໍ້ຳ         ເຮົຳ ຈະ ສະແດງ ຕວົ ຂອງ ເຮົຳ ໃນ ໝ ື່ ພວກ ເຂົຳ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ 

ຮ ໍ້ຈກັ         

12ແລະ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຮ ໍ້ ວື່ຳ         ເຮົຳ ແມ ື່ນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຍນິ ຄ  ຳ ຫຍຳບ ຄຳຍ ທງັ ປວງ 
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ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ຊ ື່ ງ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່ ສ ໍ້ ພ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ ວື່ຳ         ‘ມນັ ຖ ກ ຖິໍ້ມ ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ຮໍ້ຳງ ເປົື່ ຳ         

ມນັ ຖ ກ ມອບ ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ກນິ’         

13ດໍ້ວຍ ປຳກ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ເຈົໍ້ຳ ເບັື່ ງ ຕວົ ເຈົໍ້ຳ ຕ ື່ ສ ໍ້ ເຮົຳ         ແລະ ວື່ຳ ກື່ຳວ ເຮົຳ ອີກ 

ຫລຳຍ ຢື່ຳງ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ຍນິ ແລໍ້ວ         

14ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ທງັ ໂລກ ຊ ື່ ນ 

ບຳນ         ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ຮໍ້ຳງ ເປົື່ ຳ         

15ມ ລະດກົ ແຫື່ງ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ອິສຣາເອນ ນ ັໍ້ນ         ຕໍ້ອງ ຖ ກ ໃຫໍ້ ຮໍ້ຳງ 

ເປົື່ ຳ ໄປ         ເຈົໍ້ຳ ຊ ື່ ນ ບຳນ ຍນິດ  ີສນັໃດ         ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ ສນັນ ັໍ້ນ         ພ ເຂົຳ ເສອີ ເອີຍ         ລວມ ທງັ ເອໂດມ 

ທງັ ໝດົ ເລີຍ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ເປັນ ທີື່  ຮໍ້ຳງ ເປົື່ ຳ         ແລໍ້ວ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ເຮົຳ ແມ ື່ນ ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ”          

ບົດທີ 36 
ຊີວິດໃໝູ່ຂອງອິສຣາເອນ 

1“ບດຸ ແຫື່ງ ມະນດຸ ເອີຍ         ຈ ົື່ງ ທ  ຳ ນວຍ ຕ ື່ ສ ໍ້ ບນັດຳ ຫວົ ພ  ທງັຫລຳຍ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ ວື່ຳ,         ຫວົ ພ  ທງັ-

ຫລຳຍ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ ເອີຍ         ຈ ົື່ງ ຟງັ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ.         

2ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ,         

“ເພຳະ ສດັຕ  ເວົໍ້ຳ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ,         ສະຖຳນທີື່  ສ ງ ແຫື່ງ ບ ຮຳນ ນະ ກຳນ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ໄດໍ້ ຕກົ ເປັນ ກ  ຳມະສິດ 

ຂອງ ເຮົຳ ແລໍ້ວ.”         

3ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ຈ ົື່ງ ທ  ຳ ນວຍ         ແລະ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ສ ັື່ງ ຢື່ຳງ ນີໍ້         ເພຳະ 

ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຖ ກ ຮໍ້ຳງ ເປົື່ ຳ         ແລະ ບບີ ບງັຄບັ ເຈົໍ້ຳ ທກຸ ດໍ້ຳນ ຈນົ ເຈົໍ້ຳ ຕກົ ເປັນ ກ  ຳມະ-

ສິດ ຂອງ ປະຊຳຊຳດ ທີື່  ເຫລ ອ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ເຈົໍ້ຳ ກຳຍເປັນ ທີື່  ນນິທຳ ຂອງ ປະຊຳຊນົ.         

4ຫວົ ພ  ທງັຫລຳຍ 

ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ ເອີຍ         ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ຈ ົື່ງ ຟງັ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ.         ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ແກື່ 

ຫວົ ພ  ແລະ ຫໍ້ວຍຮື່ອງ ໜອງ ບ ງ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ຖ ກ ປະ ຮໍ້ຳງ         ແລະ ຖິໍ້ມ ເສຍ         ອນັ ເປັນ ທີື່  ເຍຳະເຍີໍ້ຍ         ແລະ 

ນນິທຳ ຈຳກ ປະຊຳຊຳດ ທງັ ປວງ ທີື່  ຫໍ້ອມ ລໍ້ອມ ພວກ ເຂົຳ ຢ ື່.         

5ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ສ ັື່ງ ຢື່ຳງ ນີໍ້ 

ວື່ຳ         ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຫວງ ແຫນ ຢື່ຳງ ຫລວງຫລຳຍ ຂອງ ເຮົຳ         ເຮົຳ ຈະ ກື່ຳວ ໂທດ ປະຊຳຊຳດ ທີື່  ເຫລ ອ ຢ ື່         

ແລະ ແກື່ ເອໂດມ          ຜ ໍ້ ທີື່  ມອບ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ເຮົຳ ໃຫໍ້ ແກື່ ຕນົ ເອງ ເປັນ ກ  ຳມະສິດ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຈອງຫອງ 

ພອງ ຕວົຢື່ຳງ ເຕັມ ໃຈ         ແລະ ໝິື່ ນປະໝຳດ ຢື່ຳງ ສດຸ ຂດີ         ເພ ື່ ອ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ໄດໍ້ ໄລື່ ຄນົ ໃນ ແຜື່ນດນິ 

ນ ັໍ້ນ ອອກ ໄປ         ແລະ ປຸໍ້ນ ເອົຳ ທກຸ ສິື່ ງ ໄປ ເສຍ.          
6ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ຈ ົື່ງ ກື່ຳວ ຄ  ຳ ທ  ຳ ນວຍ ກື່ຽວ ກບັ ແຜື່ນດນິ ອິສຣາເອນ          ຈ ົື່ງ ກື່ຳວ ແກື່ ຫວົ ພ  ທງັຫລຳຍ         

ແລະ ຫໍ້ວຍຮື່ອງ ໜອງ ບ ງ ວື່ຳ         ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ຕດັ ສ ັື່ງ ດ ັື່ງນີໍ້         “ເບິື່ ງ ແມ         ເຮົຳ ເວົໍ້ຳ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຫວງ ແຫນ         

ແລະ ຄວຳມ ພິໂລດ         ເພຳະ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ທນົ ຮບັ ຄວຳມ ອບັອຳຍ ຂຳຍໜໍ້ຳ ຈຳກ ປະຊຳຊຳດ.”         

7ພຣະເຈົ້າ 

ຈ ື່ງ ສ ັື່ງ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ປະຕຍິຳນ ວື່ຳ         ປະຊຳຊຳດ ທີື່ ຢ ື່ ຮອບ ເຈົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ         ຈະ ທນົ ຮບັ ຄວຳມ ອບັອຳຍ ຂຳຍໜໍ້ຳ 

ຄ  ກນັ.          
8ຫວົ ພ  ທງັຫລຳຍ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ ເອີຍ         ແຕື່ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ແຕກ ກິື່ ງ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ອອກ ມຳ         ແລະ ເກດີ ໝຳກ 

ໃຫໍ້ ແກື່ ອິສຣາເອນ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ເຮົຳ         ເພຳະ ໃນ ບ ື່  ດນົ ນີໍ້         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ໄດໍ້ ກບັ ຄ ນ ມຳ.         

9ເພຳະ ເບິື່ ງ 

ແມ,         ເຮົຳ ຢ ື່ ຝື່ຳຍ ເຈົໍ້ຳ         ເຮົຳ ຈະ ຫນັ ມຳ ຫຳ ເຈົໍ້ຳ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຖ ກ ໄຖ         ແລະ ຖ ກ ຫວື່ຳນ.         

10ເຮົຳ ຈະ ເພີື່ ມ ເຕມີ 

ຄນົ ໃຫໍ້ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ         ຄ  ບນັດຳ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຄນົ ອິສຣາເອນ          ທົື່ວ ທກຸ ຫວົ ເມ  ອງ ຈະ ມີ ຄນົ ມຳ ອຳ ໃສ ຢ ື່         ແລະ 

ສະຖຳນທີື່  ອນັ ຮໍ້ຳງ ເປົື່ ຳ ຈະ ຖ ກ ສໍ້ຳງ ຂ ໍ້ນ ມຳ ໃໝື່.         

11ເຮົຳ ຈະ ເພີື່ ມ ເຕມີ ທງັ ຄນົ         ແລະ ສດັ ໃຫໍ້ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ         
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ຈະ ອອກ ແມ ື່ ແຜື່ ລ ກ         ແລະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ມີ ຄນົ ຢ ື່ ອຳ ໃສ ຄ  ແຕື່ ຄຳວ ກື່ອນ         ແລະ ຈະ ເປັນ ປະໂຫຍດ ແກື່ ພວກ 

ເຈົໍ້ຳ ຫລຳຍ         ແລໍ້ວ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຮ ໍ້ ວື່ຳ         ເຮົຳ ຄ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ.         

12ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ຄນົ ຍື່ຳງ ຢ ື່ ເທິງ ເຈົໍ້ຳ         ຄ  ອິ-
ສຣາເອນ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ເຮົຳ ດໍ້ວຍ         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ໄດໍ້ ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ກ  ຳມະສິດ         ແລະ ເຈົໍ້ຳ ກ  ຈະ ກຳຍ-

ເປັນ ມ ລະດກົ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ບ ື່  ເອົຳ ລ ກ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ໄປ ອີກ.          
13ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ,         ເພຳະ ຄນົ ກື່ຳວ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         ດນິແດນ ນີໍ້ ກນິ ຄນົ         ແລະ ໄດໍ້ ເອົຳ 

ລ ກ ຂອງ ປະຊຳຊຳດ ເຈົໍ້ຳ ໄປ.         

14ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ບ ື່  ກນິ ຄນົ         ແລະ ຈະ ບ ື່  

ເອົຳ ລ ກ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ອອກ ຈຳກ ປະຊຳຊຳດ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໄປ ອີກ ເລີຍ.         

15ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຍນິ ຄ  ຳ ປະ-

ໝຳດ ຂອງ ປະຊຳຊຳດ ຕື່ຳງ ໆ ອີກ         ແລະ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ຕໍ້ອງ ທນົ ຮບັ ເອົຳ ຄວຳມ ອບັອຳຍ ຂຳຍໜໍ້ຳ ຂອງ ຊຳດ 

ທງັຫລຳຍ ອີກ ເລີຍ         ແລະ ບ ື່  ຕໍ້ອງ ເຮັດ ໃຫໍ້ ປະຊຳຊຳດ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ສະດດຸ ອີກ ເລີຍ.         ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ 

ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ.          
16ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ມຳ ເຖງິ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ.         

17“ບດຸ ແຫື່ງ ມະນດຸ ເອີຍ         ເມ  ື່ອ ພງົພນັ ຂອງ ອິ-
ສຣາເອນ ໄດໍ້ ມຳ ອຳ ໃສ ຢ ື່ ໃນ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ຕນົ         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ແຜື່ນດນິ ເປັນ ມນົທິນ         ດໍ້ວຍ 

ວທີິ ທຳງ         ແລະ ກຳນ ກະທ  ຳ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ທີື່  ມີ ຕ ື່  ເຮົຳ ກ  ເໝ ອນ ມນົທິນ ອນັ ເກດີ ຈຳກ ລະດ .         

18ເພຳະ-

ສະນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ຈິື່ງ ລະບຳຍ ຄວຳມ ຄຽດ ຮໍ້ຳຍ ຂອງ ເຮົຳ ເໜ ອ ພວກ ເຂົຳ         ດໍ້ວຍ ເລ ື່ ອງ ໂລຫິດ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ 

ເຮັດ ໃຫໍ້ ໄຫລ ຕກົ ເທິງ ແຜື່ນດນິ         ແລະ ເລ ື່ ອງ ຮ ບ ໂຄລບົ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ເຮັດ ໃຫໍ້ ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ມນົທິນ.         

19ເຮົຳ ຈິື່ງ ເຮັດ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ຕໍ້ອງ ພດັ ພຳກ ຈຳກ ກນັ ໄປ ຢ ື່ ໃນ ທື່ຳມກຳງ ປະຊຳຊຳດ ຕື່ຳງ ໆ         ໂດຍ ໄດໍ້ 

ພິພຳກສຳ ພວກ ເຂົຳ ຕຳມ ວຖິ ີຊວີດິ         ແລະ ກຳນ ກະທ  ຳ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ເອງ.         

20ແຕື່ ເມ  ື່ອ ພວກ ເຂົຳ ມຳ 

ຍງັ ບນັດຳ ປະຊຳຊຳດ         ບ ື່  ວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ມຳ ທີື່  ໃດ ກ  ຕຳມ         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ນຳມ ບ ລິສດຸ ຂອງ 

ເຮົຳ ເສ ື່ ອມ ເສຍ ໄປ         ຜ ໍ້ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ກ  ຈະ ເວົໍ້ຳ ກນັ ວື່ຳ,         “ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເປັນ ປະຊຳກອນ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          

ແຕື່ ເປັນ ຫຍງັ ຈ ັື່ງ ອອກ ໄປ ຈຳກ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ພຣະອງົ?”         

21ແຕື່ ເຮົຳ ຍງັ ເປັນ ຫື່ວງ ນຳມ ບ ລິສດຸ ຂອງ 

ເຮົຳ         ຊ ື່ ງ ໄພື່ ພນົ ອິສຣາເອນ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເສ ື່ ອມ ເສຍ ກຽດ ທື່ຳມກຳງ ປະຊຳຊຳດ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ໄປ ອຳ ໃສ 

ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ.          
22ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ຕ ື່  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ມະນດຸ ເອີຍ         ຈ ົື່ງ ບອກ ປະຊຳຊນົ ອິສຣາເອນ ວື່ຳ         

ສິື່ ງ ທີື່  ເຮົຳ ກ  ຳລງັ ຈະ ເຮັດ ນີໍ້         ບ ື່  ແມ ື່ນ ເຫັນແກື່ ຊຳວ ອິສຣາເອນ          ແຕື່ ເຫັນແກື່ ນຳມ ອນັ ບ ລິສດຸ ຂອງ ເຮົຳ         

ຄ          ນຳມ ທີື່  ພວກ ເຈົໍ້ຳ ດ  ໝິື່ ນ ຢຽບ ຢຳມ ຄຳວ ຢ ື່ ໃນ ຕື່ຳງປະເທດ ນ ັໍ້ນ.         

23ເມ  ື່ອ ໃດ ເຮົຳ ສະແດງ ໃຫໍ້ ຊຳດ 

ຕື່ຳງ ໆ         ເຫັນ ຄວຳມ ບ ລິສດຸ ແຫື່ງ ນຳມ ອນັ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ຂອງ ເຮົຳ         ຄ          ນຳມ ທີື່  ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ໝິື່ ນປະໝຳດ 

ໃນ ທື່ຳມກຳງ ພວກ ເຂົຳ ແລໍ້ວ         ເມ  ື່ອນ ັໍ້ນ ແຫລະ         ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ຮ ໍ້ ວື່ຳ         ເຮົຳ ແມ ື່ນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ເຮົຳ 

ບອກ ວື່ຳ ຈະ ເອົຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ຕວົຢື່ຳງ ສະແດງ ໃຫໍ້ ຊຳດ ຕື່ຳງ ໆ ເຫັນ ວື່ຳ         ເຮົຳ         ຄ  ຜ ໍ້ ບ ລິສດຸ.          
24ຈະ ເອົຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ອອກ ຈຳກ ຊນົ ຊຳດ         ແລະ ປະເທດ ຕື່ຳງ ໆ         ແລໍ້ວ ນ  ຳ ກບັ ຄ ນ ມຳ ໂຮມ ກນັ ຢ ື່ ໃນ 

ປະເທດ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ເອງ.         

25ຈະ ເອົຳ ນ  ໍ້ຳ ບ ລິສດຸ ຫດົສງົ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ພົໍ້ນ ຈຳກ ບຳບ ທີື່  ຂຳບ ໄຫວໍ້ ຮ ບ ໂຄລບົ         

ແລະ ພົໍ້ນ ຈຳກ ທກຸ ໆ         ສິື່ ງ ທີື່  ເຮັດ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ມີ ມນົທິນ.         

26ຈະ ໃຫໍ້ ຈດິ ວນິ ຍຳນ ໃໝື່ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ         ຈະ ເອົຳໃຈ 

ແຂງ ເໝ ອນ ຫີນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ອອກ ໄປ         ແລະ ເອົຳໃຈ ຄນົ ໃສື່ ໃຫໍ້ ໃໝື່.         

27ເອົຳ ຈດິ ວນິ ຍຳນ ຂອງ ເຮົຳ ເອງ 

ໃສື່ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ         ເຮັດ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ປະພ ດ ຕຳມ ພຣະທ  ຳ         ແລະ ຂ ໍ້ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ທງັ ປວງ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ບອກ.         

28ແລໍ້ວ ເຈົໍ້ຳ 
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ຈະ ໄດໍ້ ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ແຜື່ນດນິ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ມອບ ໃຫໍ້ ແກື່ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ເປັນ ໄພື່ ພນົ ຂອງ 

ເຮົຳ         ແລະ ເຮົຳ ຈະ ເປັນ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ.         

29ຈະ ຊື່ອຍ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ພົໍ້ນ ຈຳກ ກຳນ ເປັນ ມນົທິນ ຍໍ້ອນ ສິື່ ງ 

ທງັ ປວງ         ຈະ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ມີ ເຂົໍ້ຳ ອດຸມົສມົບ ນ         ເພ ື່ ອ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ ອ ດ ຢຳກ ອີກ ຕ ື່  ໄປ.         

30ຈະ ໃຫໍ້ ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້         

ແລະ ໄຮື່ນຳ ເກດີ ໝຳກຜນົ ເພີື່ ມ ພ ນ ຂ ໍ້ນ         ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ບ ື່  ຖ ກ ຊນົ ຊຳດ ອ ື່ ນ ໝິື່ ນປະໝຳດ ຍໍ້ອນ ກຳນ 

ອ ດ ຢຳກ ອີກ.         

31ແລໍ້ວ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຮ ໍ້ເມ  ື່ອ ຄວຳມ ຊ ົື່ວ         ແລະ ຄວຳມ ຜິດ ທີື່  ຕນົ ໄດໍ້ ເຮັດ ມຳ         ຈະ ກຽດ ຊງັ ຕວົ 

ເອງ ຍໍ້ອນ ຄວຳມ ບຳບ         ແລະ ຄວຳມ ບ ື່  ຍດຸຕ ິທ  ຳ ນ ັໍ້ນ.         

32ອິສຣາເອນ ເອີຍ         ເຮົຳ ຢຳກ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ຮ ໍ້ ວື່ຳ         ເຮົຳ 

ຈະ ບ ື່  ເຮັດ ສິື່ ງ ທງັ ປວງ ນີໍ້ ຍໍ້ອນ ເຫັນແກື່ ເຈົໍ້ຳ         ເພຳະວື່ຳ ຢຳກ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ຮ ໍ້ສ ກ ລະອຳຍ ໃຈ ໃນ ກຳນ ກະທ  ຳ 

ນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ຄ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ.          
33ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ຊ  ຳລະ ບຳບ ໃຫໍ້ ໝດົ ໄປ ຈຳກ ເຈົໍ້ຳ ແລໍ້ວ         ຈະ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ 

ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ຫວົ ເມ  ອງ ທງັຫລຳຍ ອີກ         ແລະ ຈະ ໃຫໍ້ ສໍ້ຳງສຳ ສິື່ ງ ທີື່  ເພພງັ ຂ ໍ້ນ ໃໝື່.         

34ທົື່ງ ນຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ທີື່  

ທກຸ ຄນົ ເຄີຍ ເຫັນ ມນັ ມີ ຫຍໍ້ຳ         ແລະ ເປັນ ປື່ຳ ນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ຂດຸ ໄຖ ມນັ ອີກ.         

35ຄນົ ທງັ ປວງ ຈະ 

ເວົໍ້ຳ ເຖງິ ດນິ ຕອນ ນີໍ້ ວື່ຳ         ແຕື່ ກີໍ້ ມນັ ເປັນ ປື່ຳ         ແຕື່ ດຽວນີໍ້ ມນັ ເປັນ ເໝ ອນ ສວນ ເອເດັນ          ແຕື່ ກື່ອນ ຫວົ 

ເມ  ອງ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ເພພງັ ຮໍ້ຳງ ເປົື່ ຳ         ແລະ ຖ ກ ທ  ຳລຳຍ         ແຕື່ ບດັ ນີໍ້ ໄດໍ້ ມີ ກ  ຳແພງ         ແລະ ມີ ຄນົ ອຳໄສ ຢ ື່.         

36ແລໍ້ວ ຊນົ ຊຳດ ໃກໍ້ ຄຽງ ທີື່  ຍງັ ມີ ຊວີດິ ເຫລ ອ ຢ ື່ ຈະ ຮ ໍ້ ວື່ຳ         ເຮົຳ ນີໍ້ ແຫລະ         ເປັນ ຜ ໍ້ ສໍ້ຳງ ຫວົ ເມ  ອງ ທີື່  ເພພງັ         

ແລະ ປ ກ ພ ດ ໃສື່ ດນິ ຮກົ ຮໍ້ຳງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້         ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ຕຳມ ທີື່  ໄດໍ້ ກື່ຳວ ມຳ ນີໍ້ ແທໍ້.”          
37ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ຫລຳຍ ກວື່ຳ ນ ັໍ້ນ ອີກ         ຄ  ຈະ ໃຫໍ້ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ຂ  

ຄວຳມ ຊື່ອຍ ເຫລ ອ ຈຳກ ເຮົຳ         ເພ ື່ ອ ເຮັດ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ມີ ຄນົ ຫລວງຫລຳຍ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ຝ ງ ແກະ         ຄ  ແຕື່ 

ກື່ອນ ນ ັໍ້ນ.         

38ຝ ງ ແກະ ເຜົຳ ບ ຊຳ ໃນ ວນັ ເທດສະກຳນ ຢ ື່ ກງຸ ເຢຣ ຊາເລັມ ມີ ຫລຳຍ ສນັໃດ         ຝ ງ ຄນົ ໃນ 

ເມ  ອງ ຮໍ້ຳງ ເປົື່ ຳ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້         ກ  ຈະ ຫລຳຍ ສນັນ ັໍ້ນ         ແລໍ້ວ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ ຮ ໍ້ ວື່ຳ         ເຮົຳ         ຄ  ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ.”          

ບົດທີ 37 
ຮູ່ອມພ ກະດ ກຫລ້ອນ 

1ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຕກົ ຢ ື່ ພຳຍ ໃຕໍ້ ລິດເດດ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພຣະວິນຍານ ຂອງ ພຣະອງົ ຊງົ ນ  ຳ 

ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ອອກ ມຳ ປື່ອຍ ໄວໍ້ ໃນ ຮື່ອມ ພ  ແຫື່ງ ໜ ື່ ງ         ຊ ື່ ງ ມີ ກະດ ກ ເຕັມ ໄປ ໝດົ.         

2ຊງົ ນ  ຳໄປ ທົື່ວ ບ ລິເວນ 

ຮື່ອມ ພ  ນ ັໍ້ນ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຫັນ ກະດ ກ ຢື່ຳງ ຫລວງຫລຳຍ ຢ ື່ ໃນ ທີື່  ນ ັໍ້ນ         ເປັນ ກະດ ກ ຫລໍ້ອນ ທງັ ໝດົ.         

3ພຣະອງົ ຊງົ ຖຳມ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ບດຸ ແຫື່ງ ມະນດຸ ເອີຍ         ກະດ ກ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ຄ ນ ມີ ຊວີດິ ອີກ ບ ື່  ໄດໍ້ 

ບ ?”ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ທ ນ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພຣະອງົ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ ທີື່  ຊງົ ຮ ໍ້ ເລ ື່ ອງ ນີໍ້.”         

4ແລໍ້ວ 

ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ຕ ື່  ກະດ ກ ຫລໍ້ອນ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້         ຈ ົື່ງ ບອກ ພວກ ມນັ ຟງັ ພຣະທ  ຳ 

ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ.         

5ວື່ຳ ເຮົຳ ຈະ ເອົຳ ລມົ ຫຳຍໃຈ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ພວກ ມນັ         ຈະ ໃຫໍ້ ມີ ຊວີດິ.         

6ມີ ເສັໍ້ນ 

ເອນ         ມີ ກໍ້ຳມຊີໍ້ນ         ແລະ ມີ ໜງັ ປກົ ຫຸໍ້ມ ອີກ         ແລໍ້ວ ພວກ ມນັ ຈະ ຮ ໍ້ ວື່ຳ         ເຮົຳ         ຄ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ.”          
7ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ຕຳມ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ບອກ         ໃນ ຂະນະ ທີື່  ປື່ຳວ ປະກຳດ ຢ ື່ 

ນ ັໍ້ນ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຍນິ ສຽງ ດງັ ກກຸ ກ ກ         ແລໍ້ວ ກະດ ກ ທງັຫລຳຍ ກ  ເລີື່ ມ ເຊ ື່ ອມ ເຂົໍ້ຳກນັ.         

8ໃນ ຂະນະ ທີື່  
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ເຝົໍ້ຳ ເບິື່ ງ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເສັໍ້ນ ເອນ         ແລະ ກໍ້ຳມຊີໍ້ນ ໄດໍ້ ຕດິ ກບັ ກະດ ກ         ແລະ ມີ ໜງັ ຫຸໍ້ມ ຢ ື່ ຂໍ້ຳງ ນອກ ແຕື່ ຍງັ 

ບ ື່  ທນັ ມີ ລມົ ຫຳຍໃຈ ເທ ື່ ອ.          
9ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ຕ ື່  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ບດຸ ແຫື່ງ ມະນດຸ ເອີຍ         ຈ ົື່ງ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ໃຫໍ້ ລມົ ຟງັ         ໃຫໍ້ 

ບອກ ວື່ຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ມນັ ມຳ ຈຳກ ທກຸ ທຳງ         ແລໍ້ວ ໃຫໍ້ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ເປັນ ລມົ ຫຳຍໃຈ ຢ ື່ ໃນ 

ຊຳກ ສບົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ເລີື່ ມ ມີ ຊວີດິ ຄ ນ ມຳ ໃໝື່ ອີກ.”         

10ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ປະ-

ກຳດ ພຣະທ  ຳ ຕຳມ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ບອກ         ລມົ ກ  ເຂົໍ້ຳ ໄປ ສ ື່ ຊຳກ ສບົ         ແລະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ມີ ລມົ ຫຳຍໃຈ ຄ ນ ມີ 

ຊວີດິ ອີກ         ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ພໍ້ອມ ກນັ ຢ ນ ຂ ໍ້ນ         ເປັນ ຄນົ ຫລວງຫລຳຍ ພ  ທີື່  ຈະ ປະກອບ ເປັນ ກອງທບັ 

ໜ ື່ ງ ໄດໍ້.          
11ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ບອກ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ບດຸ ແຫື່ງ ມະນດຸ ເອີຍ         ຄນົ ອິສຣາເອນ ເປັນ ເໝ ອນ ກະດ ກ 

ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ແຫລະ         ພວກ ເຂົຳ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         ຕນົ ເອງ ຫື່ຽວແຫໍ້ງ ປຳດ ສະ ຈຳກ ຄວຳມ ຫວງັ         ແລະ ບ ື່  ມີ ອະນຳ-

ຄດົ.         

12ດໍ້ວຍ ເຫດ ນ ັໍ້ນ         ຈ ົື່ງ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ຕ ື່  ອິສຣາເອນ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ເຮົຳ ວື່ຳ         ເຮົຳ ຈະ ໄຂ ຂມຸ ຝງັ 

ສບົ ເອົຳ ພວກ ເຂົຳ ອອກ         ແລໍ້ວ ນ  ຳ ຄ ນ ໄປ ຍງັ ແຜື່ນດນິ ອິສຣາເອນ.         

13ເມ  ື່ອ ໄຂ ຂມຸ ຝງັ ສບົ ນ  ຳ ພວກ 

ເຂົຳ ອອກ ແລໍ້ວ         ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ຈະ ຮ ໍ້ ວື່ຳ         ເຮົຳ         ຄ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ.         

14ເຮົຳ ຈະ ເປົື່ ຳ ລມົ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ພວກ 

ເຂົຳ         ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ມີ ລມົ ຫຳຍໃຈ         ແລະ ມີ ຊວີດິ ຄ ນ ມຳ ອີກ         ແລະ ຈະ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ແຜື່ນດນິ 

ຂອງ ຕນົ ເອງ         ແລໍ້ວ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຮ ໍ້ ວື່ຳ         ເຮົຳ         ຄ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ຕຳມ ທີື່  ໄດໍ້ ກື່ຳວ ມຳ ນີໍ້ 

ແຫລະ.”          

ຢ ດາ ແລະອິສຣາເອນຈະເປັນລາຊະອານາຈັກດຽວ 
15-16ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ບອກ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ບດຸ ແຫື່ງ ມະນດຸ ເອີຍ         ໃຫໍ້ ເອົຳ ໄມ ໍ້ ລ  ຳ ໜ ື່ ງ ມຳ 

ແລໍ້ວ ຂຽນ ໃສື່ ວື່ຳ         ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ຢ ດາ          ແລໍ້ວ ເອົຳ ໄມ ໍ້ ອີກ ລ  ຳ ໜ ື່ ງ ແລໍ້ວ ຂຽນ ໃສື່ ວື່ຳ         ລຳຊະ ອຳນຳ-

ຈກັ ອິສຣາເອນ.         

17ແລໍ້ວ ໃຫໍ້ ກ  ຳ ໄມ ໍ້ ທງັ ສອງ ນ ັໍ້ນ ໄວໍ້ ໃນ ມ  ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ເປັນ ໄມ ໍ້ ລ  ຳ ດຽວ ກນັ.         

18ເມ  ື່ອ ຊນົ 

ຊຳດ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຖຳມ ຫຳ ຄວຳມ ໝຳຍ ທີື່  ເຮັດ ນ ັໍ້ນ.         

19ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ບອກ ວື່ຳ         ເຮົຳ ຈະ ເອົຳ ໄມ ໍ້ ລ  ຳ ທີື່  ຊ ື່ ວ ື່ຳ         ເອ-
ຟຣາຢິມ          ຕດິ ໄວໍ້ ກບັ ລ  ຳ ທີື່  ຊ ື່ ວ ື່ຳ         ຢ ດາ          ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ໄມ ໍ້ ສອງ ລ  ຳ ນີໍ້ ເປັນ ອນັ ໜ ື່ ງ ອນັ ດຽວ ກນັ         ແລະ ຈະ 

ຖ  ມນັ ໄວໍ້ ໃນ ມ  ຂອງ ເຮົຳ.         

20ຕ ື່  ໄປ         ຈ ົື່ງ ຖ  ເອົຳ ໄມ ໍ້ ສອງ ລ  ຳ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ຂຽນ ໃສື່ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ເບິື່ ງ 

ແລໍ້ວ ບອກ ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ,         

21ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ເອົຳ ອິສຣາເອນ ອອກ ຈຳກ ຊນົ ຊຳດ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ 

ອຳໄສ ຢ ື່         ຈະ ເຕົໍ້ຳໂຮມ ພວກ ເຂົຳ ຄ ນ ມຳ ຢ ື່ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ເຂົຳ ເອງ.         

22ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເປັນ ຊນົ ຊຳດ ດຽວ 

ຢ ື່ ໃນ ພ  ທງັຫລຳຍ ຂອງ ອິສຣາເອນ          ຈະ ມີ ກະສດັ ອງົ ໜ ື່ ງ ຊງົ ເປັນ ປະມກຸ         ແລະ ຈະ ບ ື່  ຖ ກ ແບື່ງ ອອກ 

ເປັນ ສອງ ຊຳດ         ຫລ  ສອງ ອຳນຳຈກັ ອີກ ຕ ື່  ໄປ.         

23ພວກ ເຂົຳ ຈະ ບ ື່  ມີ ມນົທິນ ຍໍ້ອນ ຂຳບ ໄຫວໍ້ ຮ ບ ເຄົຳ-

ລບົ         ຫລ  ກຳນ ເຮັດ ບຳບ ອີກ         ເຮົຳ ຈະ ຊື່ອຍ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ພົໍ້ນ ຈຳກ ກຳນ ເຮັດ ຊ ົື່ວ         ແລະ ທ ລະ ຍດົ ຕ ື່  ເຮົຳ         

ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ສະອຳດ ບ ລິສດຸ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ເປັນ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ ເຮົຳ ກ  ຈະ ເປັນ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ 

ພວກ ເຂົຳ.          
24ດາວິດ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ເຮົຳ ຈະ ເປັນ ກະສດັ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ພວກ ເຂົຳ ທງັ ໝດົ ຈະ ມີ ຜ ໍ້ ປກົຄອງ ຜ ໍ້ 

ດຽວ         ແລະ ຈະ ປະພ ດ ຕຳມ ພຣະໄທ ຂອງ ເຮົຳ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ສດັຊ ື່ .         

25ພວກ ເຂົຳ ຈະ ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ແຜື່ນ-

ດນິ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ມອບ ໃຫໍ້ ຢາໂຄບ          ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ເຮົຳ         ຄ  ແຜື່ນດນິ ທີື່  ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ 
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ອຳໄສ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ພໍ້ອມ ທງັ ລ ກ ຫລຳນ ທງັ ໝດົ ຈະ ຢ ື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ຕະຫລອດ ໄປ         ດາວິດ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ 

ເຮົຳ ກ  ຈະ ປກົຄອງ ພວກ ເຂົຳ ຕະຫລອດ ໄປ.         

26ຈະ ໃຫໍ້ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ ກບັ ພວກ ເຂົຳ ໃຫໍ້ ໄດໍ້ ຢ ື່ ຢື່ຳງ ສະ-

ຫງບົ ສກຸ ຕະຫລອດ ໄປ                  ຈະ ເພີື່ ມ ພນົລະເມ  ອງ         ແລະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ພຣະວິນຍານ ມີ ຢ ື່ ໃນ ແຜື່ນດນິ ຂອງ 

ພວກ ເຂົຳ ຕະຫລອດ ໄປ.         

27ເຮົຳ ຈະ ຢ ື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ນ  ຳ ພວກ ເຂົຳ         ຈະ ເປັນ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ 

ພວກ ເຂົຳ ກ  ຈະ ເປັນ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ເຮົຳ.         

28ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ເຮັດ ໃຫໍ້ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ເຮົຳ ມີ ຢ ື່ ໃນ ປະເທດ ຂອງ 

ພວກ ເຂົຳ ແລໍ້ວ         ຊນົ ຊຳດ ທງັຫລຳຍ ຈ ື່ງ ຈະ ຮ ໍ້ ວື່ຳ         ເຮົຳ         ຄ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຜ ໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ອິສຣາເອນ 

ເປັນ ຊນົ ຊຳດ ພິເສດ ຂອງ ເຮົຳ.”          
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ໂຄກ ແລະມາໂຄກຈະມາສ ້ຮົບກັບອິສຣາເອນ 

1ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ມຳ ເຖງິ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         

2“ບດຸ ແຫື່ງ ມະນດຸ ເອີຍ         ຈ ົື່ງ ມຸ ື່ງ ໜໍ້ຳ ຂອງ 

ເຈົໍ້ຳ ຕ ື່ ສ ໍ້ ໂຄກ ແຫື່ງ ແຜື່ນດນິ ມາໂຄກ          ເຈົໍ້ຳ ອງົ ສ  ຳຄນັ ຂອງ ເມເຊັກ          ແລະ ຕ ບານ          ແລະ ຈ ົື່ງ ປະກຳດ 

ພຣະທ  ຳ ກື່ຳວ ໂທດ ພວກ ເຂົຳ         

3ຈ ົື່ງ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ເບິື່ ງ ແມ         

ໂຄກ ເອີຍ         ເຮົຳ ເປັນ ສດັຕ  ກບັ ເຈົໍ້ຳ         ຜ ໍ້ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ອງົ ສ  ຳຄນັ ແຫື່ງ ເມເຊັກ          ແລະ ຕ ບານ         

4ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ 

ເຈົໍ້ຳ ຖອຍຫລງັ ກບັ         ແລະ ເອົຳ ເບັດ ເກຳະ ຄຳງກະໄຕ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ເຮົຳ ຈະ ນ  ຳ ເຈົໍ້ຳ ອອກ ມຳ ພໍ້ອມ 

ທງັ ກອງທບັ ທງັ ໝດົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ທງັ ມ ໍ້ຳ         ແລະ ທະຫຳນ ມ ໍ້ຳ         ສບຸ ເຄ ື່ ອງ ຮບົ ຄບົ ທກຸ ຄນົ         ເປັນ ກອງທບັ 

ໃຫຍື່         ມີ ສຳຍຮດັ         ແລະ ໂລື່         ຖ  ດຳບ ທກຸ ຄນົ         

5ເປີເຊຍ          ກ ເຊ          ແລະ ປຸດ          ຢ ື່ ກບັ ພວກ ເຂົຳ ດໍ້ວຍ         ທກຸ 

ຄນົ ມີ ໂລື່         ແລະ ໝວກ ເຫລັກ         

6ໂກເມ          ແລະ ກອງທບັ ທງັ ໝດົ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ເຊ ໍ້ອສຳຍ ໂຕກາມາ 

ຈຳກ ທຳງ ເໜ ອ ສດຸ         ພໍ້ອມ ກບັ ກອງທບັ ທງັ ໝດົ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ມີ ຊນົ ຊຳດ ທງັຫລຳຍ ຢ ື່ ກບັ ເຈົໍ້ຳ          
7ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ບນັດຳ ກອງທບັ ຊ ື່ ງ ປະຊຸມ ຢ ື່ ກບັ ເຈົໍ້ຳ         ຈ ົື່ງ ຕຽມ ຕວົ ພໍ້ອມ         ແລະ ໃຫໍ້ ພໍ້ອມ ໄວໍ້ ສະເໝີ         

ຈ ົື່ງ ເປັນ ຍຳມ ເຝົໍ້ຳ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ         

8ເມ  ື່ອ ລື່ວງ ໄປ ຫລຳຍ ມ ໍ້ ແລໍ້ວ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ຖ ກ ເອີໍ້ນ ຕວົ         ໃນ 

ປີ ຫລງັ ໆ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຍກົ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກບັ ແຜື່ນດນິ ຊ ື່ ງ ໄດໍ້ ຄ ນ ມຳ ຈຳກ ດຳບ         ເປັນ ແຜື່ນດນິ ທີື່  ປະຊຳຊນົ 

ຮວບຮວມ ກນັ ມຳ ຈຳກ ຊນົ ຊຳດ ຫລຳຍ ຊຳດ ຢ ື່ ທີື່  ເທິງ ພ ເຂົຳ ອິສຣາເອນ          ຊ ື່ ງ ເຄີຍ ເປັນ ບື່ອນ ຮໍ້ຳງ ເປົື່ ຳ 

ຢ ື່ ຕະຫລອດ ໄປ ເປັນນດິ         ປະຊຳຊນົ ຂອງ ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ ອອກ ມຳ ຈຳກ ຊນົ ຊຳດ ອ ື່ ນ ໆ         ບດັ ນີໍ້         ອຳໄສ ຢ ື່ 

ຢື່ຳງ ປອດ ໄພ ແລໍ້ວ         

9ເຈົໍ້ຳ ຈະ ລກຸ ອອກ ໄປ         ມຳ ເໝ ອນ ພຳຍ ຸ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ເປັນ ເໝ ອນ ເມກ ປກົ ຄມຸ ແຜື່ນ-

ດນິ         ທງັ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ກອງທບັ ທງັ ໝດົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ຊນົ ຊຳດ ທງັຫລຳຍ ທີື່ ຢ ື່ ກບັ ເຈົໍ້ຳ          
10ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ຕ ື່  ມຳ ໃນ ເວລຳ ນ ັໍ້ນ         ຈະ ບງັເກດີ ຄວຳມ ຄິດ ໃນ ໃຈ 

ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຄິດ ແຜນກຳນ ຊ ົື່ວ         

11ແລະ ຈະ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ‘ເຮົຳ ຈະ ຍກົ ກອງທບັ ໄປ ຍງັ ແຜື່ນ-

ດນິ ທີື່  ຊນົນະບດົ ບ ື່  ມີ ກ  ຳແພງ ອໍ້ອມ         ເຮົຳ ຈະ ໂຈມ ຕ ີປະຊຳຊນົ ທີື່  ສະຫງບົ         ຊ ື່ ງ ອຳໄສ ຢ ື່ ຢື່ຳງ ປອດ ໄພ         

ທກຸ ຄນົ ອຳໄສ ຢ ື່ ໂດຍ ບ ື່  ມີ ກ  ຳແພງ         ບ ື່  ມີ ສິື່ ງ ກດີຂວຳງ         ບ ື່  ມີ ປະຕ ’         

12ເພ ື່ ອ ຈະ ຍຳດ ຊງີ ເອົຳ ເຄ ື່ ອງ ຂອງ         

ປຸໍ້ນ ເອົຳ ໄປ         ເພ ື່ ອ ຈະ ເຂົໍ້ຳ ຍ ດ ບື່ອນ ທີື່  ຖິໍ້ມ ໃຫໍ້ ຮໍ້ຳງ ເປົື່ ຳ         ຊ ື່ ງ ຂະນະ ນີໍ້ ມີ ຄນົ ອຳໄສ ຢ ື່         ແລະ ປະຊຳຊນົ 

ຊ ື່ ງ ຮວບຮວມ ຈຳກ ບນັດຳ ປະຊຳຊຳດ         ຜ ໍ້ ທີື່  ໄດໍ້ ສດັ         ແລະ ສິື່ ງ ຂອງ ຄ  ຜ ໍ້ ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ທື່ຳມກຳງ ແຜື່ນດນິ         

13ເຊບາ          ເດດານ          ແລະ ບນັດຳ ພ ື່ ຄໍ້ຳ ແຫື່ງ ຕາຊິດ          ແລະ ໂຕ ສິງ ໜຸື່ມ ທງັຫລຳຍ ໃນ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ຈະ ກື່ຳວ 
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ແກື່ ເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         ‘ທື່ຳນ ມຳ ເພ ື່ ອ ຈະ ຍຳດ ຊງີ ເອົຳ ເຄ ື່ ອງ ຂອງ ບ          ທື່ຳນ ຊຸມນມຸ ກອງທບັ ເພ ື່ ອ ຈະ ປຸໍ້ນ         ເພ ື່ ອ 

ຈະ ຂນົ ເອົຳ ເງນິ         ແລະ ຄ  ຳ ໄປ         ຂນົ ເອົຳ ສດັ         ແລະ ສິື່ ງ ຂອງ ໄປ         ເພ ື່ ອ ຈະ ຍຳດ ຊງີ ຂອງ ຢື່ຳງ ຫລວງ-

ຫລຳຍ ບ ’          
14ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ບດຸ ແຫື່ງ ມະນດຸ ເອີຍ         ຈ ົື່ງ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ         ແລະ ກື່ຳວ ກບັ ໂຄກ ວື່ຳ         ອງົ ພຣະ-

ຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         ເມ  ື່ອ ອິສຣາເອນ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ເຮົຳ ອຳໄສ ຢ ື່ ຢື່ຳງ 

ປອດ ໄພ ແລໍ້ວ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ ຮ ໍ້ ບ          

15ເຈົໍ້ຳ ຈະ ມຳ ຈຳກ ບື່ອນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ທຳງ ເໜ ອ ສດຸ         ທງັ ເຈົໍ້ຳ         

ແລະ ຊນົ ຊຳດ ທງັຫລຳຍ ທີື່ ຢ ື່ ກບັ ເຈົໍ້ຳ         ທກຸ ຄນົ ຂີື່  ມ ໍ້ຳ ເປັນ ກອງທບັ ໃຫຍື່         ເປັນ ກອງທບັ ທີື່  ມີ ກ  ຳລງັ 

ຫລຳຍ         

16ເຈົໍ້ຳ ຈະ ມຳ ຕ ື່ ສ ໍ້ ອິສຣາເອນ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ເຮົຳ         ເໝ ອນ ຢື່ຳງ ເມກ ປກົ ຄມຸ ແຜື່ນດນິ         ເຮົຳ 

ຈະ ນ  ຳ ເຈົໍ້ຳ ມຳ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກບັ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ເຮົຳ         ເພ ື່ ອ ປະຊຳຊຳດ ທງັຫລຳຍ ຈະ ຮ ໍ້ຈກັ ເຮົຳ         ໂຄກ ເອີຍ         ເມ  ື່ອ 

ເຮົຳ ໄດໍ້ ສະແດງ ຄວຳມ ບ ລິສດຸ ຂອງ ເຮົຳ ທື່ຳມກຳງ ເຈົໍ້ຳ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຕ ື່  ຕຳ ພວກ ເຂົຳ          

ພຣະເຈົ້າຈະຊົງຊະນະເໜືອໂຄກ 
17ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         ຫລ  ຜ ໍ້ ທີື່  ສະໄໝ ກື່ອນ ເຮົຳ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ 

ເຖງິ         ໂດຍ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ອິສຣາເອນ          ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ເຮົຳ         ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ໃນ ສະໄໝ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ປະ-

ກຳດ ພຣະທ  ຳ ຢ ື່ ຫລຳຍ ປີ ວື່ຳ         ເຮົຳ ຈະ ນ  ຳ ເຈົໍ້ຳ ມຳ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກບັ ພວກ ເຂົຳ         

18ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ 

ກື່ຳວ ວື່ຳ         ແຕື່ ຕ ື່  ມຳ ໃນ ເວລຳ ນ ັໍ້ນ         ເມ  ື່ອ ໂຄກ ຈະ ຍກົ ມຳ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກບັ ແຜື່ນດນິ ອິສຣາເອນ          ຄວຳມ ພິໂລດ 

ຂອງ ເຮົຳ ຈະ ພຸື່ງ ຂ ໍ້ນ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ເຮົຳ         

19ເພຳະ ເຮົຳ ຂ  ປະກຳດ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຫວງ ແຫນ         ແລະ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ພິ-

ໂລດ ດ ັື່ງ ແປວໄຟ ຂອງ ເຮົຳ ວື່ຳ         ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈະ ມກີຳນ ສ ັື່ນ ສະເທ ອນ ອນັ ໃຫຍື່ ໃນ ແຜື່ນດນິ ອິສຣາເອນ         

20ປຳ ທີື່  ທະເລ         ນກົ ໃນ ອຳກຳດ         ສດັປື່ຳ ທົື່ງ         ແລະ ບນັດຳ ສດັ ເລ ອ ຄຳນ ທີື່  ຄຳນ ຢ ື່ ເທິງ ແຜື່ນດນິ         ແລະ 

ປະຊຳຊນົ ທງັ ໝດົ ທີື່ ຢ ື່ ເທິງ ພ ໍ້ນ ໂລກ ຈະ ສ ັື່ນ ສະເທ ອນ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ເຮົຳ         ພ ເຂົຳ ຈະ ພງັ ທະ ລຳຍ ລງົ         ໜໍ້ຳຜຳ 

ຈະ ພງັ         ແລະ ກ  ຳແພງ ທກຸ ແຫື່ງ ຈະ ລ ົໍ້ມ ລງົ ດນິ         

21ເຮົຳ ຈະ ຮໍ້ອງຫຳ ພ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ເຮົຳ         ເອີໍ້ນ 

ດຳບ ມຳ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກບັ ໂກກ         ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ         ແລະ ດຳບ ຂອງ ທກຸ ຄນົ ຈະ 

ຕ ື່ ສ ໍ້ ກບັ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         

22ເຮົຳ ຈະ ພິພຳກສຳ ລງົໂທດ ພວກ ເຂົຳ ດໍ້ວຍ ພະຍຳດ ລະບຳດ ແລະ 

ເລ ອດ ຕກົ         ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ຝນົຕກົ ນ  ໍ້ຳ ໄຫລ ແຮງ         ທງັ ມີ ໝຳກເຫັບ         ແລະ ໄຟ ກບັ ມຳດ ຕກົ ໃສື່ ກອງທບັ 

ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ຊນົ ຊຳດ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ທີື່ ຢ ື່ ກບັ ເຂົຳ         

23ເຮົຳ ຈະ ສະແດງ ຄວຳມ ຍິື່ ງ 

ໃຫຍື່         ແລະ ຄວຳມ ບ ລິສດຸ ຂອງ ເຮົຳ         ທງັ ຈະ ເຮັດ ຕວົ ເຮົຳ ໃຫໍ້ ເປັນ ທີື່  ຮ ໍ້ຈກັ ໃນ ສຳຍຕຳ         ຂອງ ປະຊຳ-

ຊຳດ         ແລໍ້ວ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ເຮົຳ ແມ ື່ນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          

ບົດທີ 39 
1“ບດຸ ແຫື່ງ ມະນດຸ ເອີຍ         ຈ ົື່ງ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ກື່ຳວ ໂທດ ໂຄກ          ແລະ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ 

ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ເບິື່ ງ ແມ         ໂຄກ ເອີຍ         ເຮົຳ ເປັນ ສດັຕ  ກບັ ເຈົໍ້ຳ         ຜ ໍ້ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ອງົ ສ  ຳຄນັ ແຫື່ງ ເມເຊັກ          ແລະ ຕ -
ບານ         

2ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ຖອຍຫລງັ ກບັ         ແລະ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ເຫລ ອ ພຽງ ໜ ື່ ງ ໃນ ຫກົ ສື່ວນ         ແລະ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ຂ ໍ້ນ 

ມຳ ຈຳກ ທຳງ ເໜ ອ ທີື່  ສດຸ         ແລະ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ຕ ື່ ສ ໍ້ ພ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ         

3ແລໍ້ວ ເຮົຳ ຈະ 

ຕ ີຄນັ ທະນ  ໃຫໍ້ ຫລດຸ ຈຳກ ມ  ຊໍ້ຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ລ ກ ທະນ  ຕກົ ຈຳກ ມ  ຂວຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

4ເຈົໍ້ຳ 
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ຈະ ລ ົໍ້ມ ລງົ ເທິງ ພ ເຂົຳ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ          ທງັ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ກອງທບັ ທງັ ໝດົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ຊນົ ຊຳດ 

ທງັຫລຳຍ ທີື່ ຢ ື່ ກບັ ເຈົໍ້ຳ         ເຮົຳ ຈະ ມອບ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ເປັນ ອຳຫຳນ ແກື່ ນກົ ທກຸ ຊະນດິ         ແລະ ແກື່ ສດັປື່ຳ         

5ອງົ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ລ ົໍ້ມ ລງົ ເທິງ ພ ໍ້ນ ດນິ         ເພຳະ ເຮົຳ ໄດໍ້ ລ ັື່ນ ຄ  ຳ ເວົໍ້ຳ ແລໍ້ວ         

6ເຮົຳ ຈະ ສ ົື່ງ ແປວໄຟ ມຳ ເໜ ອ ມາໂຄກ          ແລະ ທື່ຳມກຳງ ຜ ໍ້ ທີື່  ອຳໄສ ຢ ື່ ຢື່ຳງ ປອດ ໄພ ຕຳມ ເກຳະ ຕື່ຳງ ໆ         

ແລະ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ເຮົຳ ແມ ື່ນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          
7ແລະ ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ນຳມ ບ ລິສດຸ ຂອງ ເຮົຳ ເປັນ ທີື່  ຮ ໍ້ຈກັ ໃນ ທື່ຳມກຳງ ອິສຣາເອນ ປະຊຳຊນົ 

ຂອງ ເຮົຳ         ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ຍອມ ໃຫໍ້ ອິສຣາເອນ ເຮັດ ໃຫໍ້ ນຳມ ບ ລິສດຸ ຂອງ ເຮົຳ ສະທໍ້ຳນ ອີກ ຕ ື່  ໄປ         ແລະ 

ປະຊຳຊຳດ ທງັຫລຳຍ ຈະ ຮ ໍ້ ວື່ຳ         ເຮົຳ ແມ ື່ນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ອງົ ບ ລິສດຸ ໃນ ອິສຣາເອນ         

8ອງົ ພຣະ-
ຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ເບິື່ ງ ແມ         ມຳ ແລໍ້ວ         ແລະ ຈະ ເປັນ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ         ຄ  ວນັ ນ ັໍ້ນ ຊ ື່ ງ ເຮົຳ ໄດໍ້ ລ ັື່ນ 

ຄ  ຳ ເວົໍ້ຳ ໄວໍ້          
9ແລໍ້ວ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ທີື່  ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ບນັດຳ ຫວົ ເມ  ອງ ອິສຣາເອນ ຈະ ອອກ ໄປ         ແລະ ຈະ ເອົຳ ໄຟ ສມຸ 

ໃສື່ເຄ ື່ ອງ ອຳວດຸ ຄ  ໂລື່         ສຳຍຮດັ         ຄນັ ທະນ          ແລະ ລ ກ ທະນ          ຫອກ ຍຳວ         ແລະ ໄມ ໍ້ຄໍ້ອນ         ພວກ ເຂົຳ 

ຈະ ເອົຳ ໄຟ ສມຸ ເປັນ ເວລຳ ເຈດັ ປີ         

10ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ບ ື່  ຈ  ຳເປັນ ຈະ ຕໍ້ອງ ເອົຳ ຟ ນ ມຳ ຈຳກ ທົື່ງ 

ນຳ         ຫລ  ຕດັ ຟ ນ ມຳ ຈຳກ ປື່ຳ         ເພຳະ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ກ ື່  ໄຟ ດໍ້ວຍ ເຄ ື່ ອງ ອຳວດຸ         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ 

ຈະ ຍຳດ ຊງີ ເອົຳ ຜ ໍ້ ທີື່  ຍຳດ ຊງີ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ຈະ ປຸໍ້ນ ຜ ໍ້ ທີື່  ປຸໍ້ນ ພວກ ເຂົຳ         ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະ-
ເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ          

11ຕ ື່  ມຳ ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ໂຄກ ມີ ຂມຸ ຝງັ ສບົ ຢ ື່ ໃນ ອິສຣາເອນ          ຄ  ພ ເຂົຳ ຂອງ ຄນົ ຍື່ຳງ ຜື່ຳນ ໄປ 

ມຳ         ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ທຳງ ທິດຕຳເວັນອອກ ຂອງ ທະເລ         ມນັ ຈະ ປິດ ດງັ ຂອງ ຄນົ ຍື່ຳງ ຜື່ຳນ ໄປ ມຳ         ເພຳະວື່ຳ 

ໂຄກ          ແລະ ປະຊຳຊນົ ທງັ ໝດົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຖ ກ ຝງັ ໄວໍ້ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ເອີໍ້ນ ກນັ ວື່ຳ         ພ ເຂົຳ 

ຮາໂມນ-ໂຄກ         

12ເຊ ໍ້ອສຳຍ ອິສຣາເອນ ຈະ ຝງັ         ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ຢ ື່ ເຖງິ ເຈດັ ເດ ອນ         ເພ ື່ ອ ຈະ 

ເຮັດ ໃຫໍ້ ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ ສະອຳດ         

13ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ປະຊຳຊນົ ທກຸ ຄນົ ແຫື່ງ 

ແຜື່ນດນິ ຈະ ຝງັ ພວກ ເຂົຳ         ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ສະແດງ ສະຫງ ື່ຳ ລຳສີ ຂອງ ເຮົຳ         ປະຊຳຊນົ ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ 

ກຽດ ເພຳະ ກຳນ ຝງັ ສບົ ນ ັໍ້ນ         

14ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ ຕ ັໍ້ງ ຄນົ ໃຫໍ້ ຍື່ຳງ ຜື່ຳນ ໄປ ມຳ ໃນ ແຜື່ນດນິ 

ເລ ໍ້ອຍ ໆ         ໃຫໍ້ ຝງັ ສບົ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ທີື່  ເຫລ ອ ຢ ື່ ເທິງ ພ ໍ້ນ ແຜື່ນດນິ         ເພ ື່ ອ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ແຜື່ນດນິ ສະອຳດ         

ພວກ ເຂົຳ ຈະ ອອກ ກວດ ຄ ົໍ້ນ ເມ  ື່ອ ສິໍ້ນ ສດຸ ເຈດັ ເດ ອນ ແລໍ້ວ         

15ເມ  ື່ອ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ຜື່ຳນ ໄປ ມຳ ໃນ ແຜື່ນ-

ດນິ         ຖໍ້ຳ ໃຜ ເຫັນ ກະດ ກ ຄນົ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ເອົຳ ເຄ ື່ ອງໝຳຍ ປກັ ໄວໍ້ ຂໍ້ຳງ ກະດ ກ ນ ັໍ້ນ         ຈນົ ກວື່ຳ ຄນົ ຝງັ 

ຈະ ມຳ ຝງັ ພວກ ເຂົຳ ໄວໍ້ ໃນ ພ ເຂົຳ ຮາໂມນ-ໂຄກ         

16ຫວົ ເມ  ອງ ໜ ື່ ງ ຊ ື່         ຮາໂມນາ          ກ  ຢ ື່ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ດໍ້ວຍ         

ພວກ ເຂົຳ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ແຜື່ນດນິ ສະອຳດ ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ          
17ບດຸ ແຫື່ງ ມະນດຸ ເອີຍ         ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ຈ ົື່ງ ເວົໍ້ຳ ກບັ ນກົ ທກຸ ຊະນດິ         

ແລະ ເວົໍ້ຳ ກບັ ເຫລົື່ ຳ ສດັປື່ຳ ວື່ຳ         ‘ຈ ົື່ງ ຊຸມນມຸ         ແລະ ມຳ ເຖດີ         ລວມ ກນັ ມຳ ຈຳກ ທກຸ ດໍ້ຳນ         ມຳ ຍງັ ງຳນ 

ລໍ້ຽງ ກຳນ ບ ຊຳ         ຊ ື່ ງ ເຮົຳ ຖວຳຍ ເພ ື່ ອ ເຈົໍ້ຳ         ເປັນ ງຳນ ລໍ້ຽງ ກຳນ ບ ຊຳ ໃຫຍື່ ເທິງ ພ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ແຫື່ງ 

ອິສຣາເອນ          ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຮບັ ປະທຳນ ຊີໍ້ນ ແລະ ດ ື່ ມ ເລ ອດ         

18ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຮບັ ປະທຳນ ຊີໍ້ນ ຂອງ ຜ ໍ້ ກໍ້ຳຫຳນ         

ແລະ ດ ື່ ມ ເລ ອດ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ແຫື່ງ ໂລກ         ຂອງ ແກະ ຜ ໍ້         ຂອງ ລ ກ ແກະ         ແລະ ຂອງ ແບໍ້ ກບັ ຂອງ ງວົ-
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ເຖກິ         ທງັ ໝດົ ນີໍ້ ເປັນ ສດັ ອໍ້ວນ ພີ ແຫື່ງ ເມ  ອງ ບາຊານ         

19ແລະ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຮບັ ປະທຳນ ໄຂມນັ ຈນົ ເຈົໍ້ຳ ອີື່ ມ         

ແລະ ດ ື່ ມ ເລ ອດ ຈນົ ເຈົໍ້ຳ ເມຳົ ໃນ ງຳນ ລໍ້ຽງ ບ ຊຳ ຊ ື່ ງ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຖວຳຍ ເພ ື່ ອ ເຈົໍ້ຳ         

20ແລະ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ອີື່ ມ ທີື່  ໂຕະ 

ຂອງ ເຮົຳ ດໍ້ວຍ ຊີໍ້ນ ມ ໍ້ຳ         ແລະ ຜ ໍ້ ຂີື່         ທງັ ຊີໍ້ນ ຂອງ ຜ ໍ້ ກໍ້ຳຫຳນ         ແລະ ຂອງ ນກັຮບົ ທກຸ ຊະນດິ’         ອງົ ພຣະ-
ຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ          

21ເຮົຳ ຈະ ຕ ັໍ້ງ ສະຫງ ື່ຳ ລຳສີ ຂອງ ເຮົຳ ໄວໍ້ ໃນ ໝ ື່ ປະຊຳຊຳດ ທງັຫລຳຍ         ແລະ ປະຊຳຊຳດ ທງັ ໝດົ 

ຈະ ເຫັນ ກຳນ ພິພຳກສຳ ລງົໂທດ ຂອງ ເຮົຳ         ຊ ື່ ງ ເຮົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ         ແລະ ເຫັນ ມ  ຂອງ ເຮົຳ ຊ ື່ ງ ເຮົຳ ວຳງ ໄວໍ້ 

ເທິງ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ         

22ຕ ັໍ້ງແຕື່ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ເປັນຕ ົໍ້ນ ໄປ         ເຊ ໍ້ອສຳຍ ອິສຣາເອນ ຈະ ຮ ໍ້ ວື່ຳ         ເຮົຳ ແມ ື່ນ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         

23ປະຊຳຊຳດ ທງັຫລຳຍ ຈະ ຮ ໍ້ ວື່ຳ         ເຊ ໍ້ອສຳຍ ອິສຣາເອນ 

ໄດໍ້ ຖ ກ ກວຳດ ໄປ ເປັນ ຊະເລີຍ ຍໍ້ອນ ຄວຳມ ຊ ົື່ວຊໍ້ຳ ຂອງ ເຂົຳ         ເພຳະ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ລະເມດີ ຕ ື່  ເຮົຳ         ດ ັື່ງ-

ນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ຈ ື່ງ ເຊ ື່ ອງ ໜໍ້ຳ ຂອງ ເຮົຳ ຈຳກ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ມອບ ພວກ ເຂົຳ ໄວໍ້ ໃນ ມ  ພວກ ສດັຕ          ພວກ ເຂົຳ 

ຈ ື່ງ ລ ົໍ້ມ ລງົ ດໍ້ວຍ ດຳບ ໝດົ ທກຸ ຄນົ         

24ເຮົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ຕ ື່  ຄວຳມ ເປິເປ ໍ້ອນ         ແລະ ກຳນ ລະເມດີ ຂອງ ພວກ 

ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ         ແລະ ເຮົຳ ເຊ ື່ ອງ ໜໍ້ຳ ຂອງ ເຮົຳ ຈຳກ ພວກ ເຂົຳ          

ອິສຣາເອນຈະກັບສ ູ່ສະພາບເດີມ 
25ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ບດັ ນີໍ້         ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ຢາໂຄບ ກບັ ສ ື່ ສະ-

ພຳບ ເດມີ         ແລະ ຈະ ມີ ຄວຳມ ກະລນຸຳ ຕ ື່  ເຊ ໍ້ອສຳຍ ອິສຣາເອນ ທງັ ໝດົ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຫວງ ແຫນ ນຳມ 

ບ ລິສດຸ ຂອງ ເຮົຳ         

26ເມ  ື່ອ ພວກ ເຂົຳ ມຳ ອຳໄສ ຢ ື່ ຢື່ຳງ ປອດ ໄພ ໃນ ແຜື່ນດນິ         ໂດຍ ບ ື່  ມີ ຜ ໍ້ ໃດ ເຮັດ ໃຫໍ້ 

ພວກ ເຂົຳ ຢໍ້ຳນ ກວົ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ທນົ ຮບັ ຄວຳມ ອບັອຳຍ ຂຳຍໜໍ້ຳ ຂອງ ຕນົ         ທງັ ກຳນ ລະເມດີ ຊ ື່ ງ 

ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເຄີຍ ປະພ ດ ຕ ື່  ເຮົຳ         

27ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ໄດໍ້ ນ  ຳ ພວກ ເຂົຳ ກບັ ມຳ ຈຳກ ຊນົ ຊຳດ ທງັຫລຳຍ         ແລະ 

ຮວບຮວມ ມຳ ຈຳກ ແຜື່ນດນິ ສດັຕ  ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ສະແດງ ຄວຳມ ບ ລິສດຸ ຂອງ ເຮົຳ ທື່ຳມ-

ກຳງ ພວກ ເຂົຳ         ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຕ ື່  ຕຳ ຂອງ ປະຊຳຊຳດ ເປັນ ຈ  ຳນວນ ຫລຳຍ         

28ແລໍ້ວ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ເຮົຳ 

ແມ ື່ນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ເພຳະ ເຮົຳ ໄດໍ້ ສ ົື່ງ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ຖ ກ ກວຳດ ໄປ ເປັນ 

ຊະເລີຍ ຢ ື່ ທື່ຳມກຳງ ບນັດຳ ປະຊຳຊຳດ         ແລໍ້ວ ກ  ຮວບຮວມ ພວກ ເຂົຳ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃນ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ພວກ 

ເຂົຳ         ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ປື່ອຍ ໃຫໍ້ ຈກັ ຄນົ ໜ ື່ ງ ໃນ ພວກ ເຂົຳ ເຫລ ອ ຢ ື່ ທື່ຳມກຳງ ບນັດຳ ປະຊຳຊຳດ ອີກ ເລີຍ         

29ແລະ ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ເຊ ື່ ອງ ໜໍ້ຳ ຂອງ ເຮົຳ ໄວໍ້ ຈຳກ ພວກ ເຂົຳ ອີກ         ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ຖອກ ວນິ ຍຳນ ຂອງ ເຮົຳ ເໜ ອ 

ເຊ ໍ້ອສຳຍ ອິສຣາເອນ          ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ”          

ບົດທີ 40 
ຜ ້ສົ່ງຂູ່າວສະຫວັນທີ່ຖືໄມ້ວັດແທກ 

1ປີ ທີ ຊຳວ ຫໍ້ຳ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ຖ ກ ກວຳດ ໄປ ເປັນ ຊະເລີຍ ນ ັໍ້ນ         ໃນ ຕ ົໍ້ນ ປີ ວນັ ທີ ສິບ ຂອງ ເດ ອນ         ໃນ ປີ ທີ 

ສິບ ສີື່  ຫລງັ ຈຳກ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ຊະນະ ກງຸ ນ ັໍ້ນ         ໃນ ມ ໍ້ ດຽວ ນ ັໍ້ນ         ພຣະຫດັ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ມຳ ຢ ື່ ເໜ ອ 

ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ແລະ ໄດໍ້ ນ  ຳ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ມຳ         

2ໃນ ນມິດິ ແຫື່ງ ພຣະເຈົ້າ          ພຣະອງົ ໄດໍ້ ນ  ຳ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ມຳ 

ເຖງິ ແຜື່ນດນິ ອິສຣາເອນ          ແລະ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ວຳງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄວໍ້ ເທິງ ພ ເຂົຳ ສ ງ ຫລຳຍ         ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ຊ ື່  ນ ັໍ້ນ 

ທຳງ ທິດໃຕໍ້ ມີ ສິື່ ງ ກ ື່ສໍ້ຳງ ເໝ ອນ ກບັ ເມ  ອງ ໜ ື່ ງ         

3ເມ  ື່ອ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ນ  ຳ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ມຳ ໃນ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         
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ເບິື່ ງ ແມ         ຊຳຍ ຄນົ ໜ ື່ ງ ມີ ລກັສະນະ ຄໍ້ຳຍຄ  ທອງເຫລ ອງ         ມີ ເຊ ອກ ປື່ຳນ ເສັໍ້ນ ໜ ື່ ງ         ແລະ ໄມ ໍ້ ວດັແທກ 

ອນັ ໜ ື່ ງ ຢ ື່ ໃນ ມ          ເພິື່ ນ ຢ ນ ຢ ື່ ທີື່  ຫ  ປະຕ          

4ແລະ ຊຳຍ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ກື່ຳວ ແກື່ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         “ບດຸ ແຫື່ງ ມະນດຸ 

ເອີຍ         ຈ ົື່ງ ເບິື່ ງ ດໍ້ວຍ ຕຳ ເອງ ເຖດີ         ຈ ົື່ງ ຟງັ ດໍ້ວຍ ຫ  ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ຈ ົື່ງ ເອົຳໃຈໃສື່ ກບັ ສິື່ ງ ທງັ ໝດົ ທີື່  ເຮົຳ 

ຈະ ສະແດງ ໃຫໍ້ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ         ເພຳະວື່ຳ ທີື່  ນ  ຳ ເຈົໍ້ຳ ມຳ ບື່ອນ ນີໍ້ ກ  ເພ ື່ ອ ຈະ ສະແດງ ໃຫໍ້ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ         ສິື່ ງ ທງັ ໝດົ ທີື່  

ເຈົໍ້ຳ ເຫັນ ນ ັໍ້ນ         ຈ ົື່ງ ປະກຳດ ແກື່ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ອິສຣາເອນ”          

ການວັດແທກພຣະວິຫານທີ່ຈະມີໃນອະນາຄົດ 
5ເບິື່ ງ ແມ         ມີ ກ  ຳແພງ ອໍ້ອມ ຢ ື່ ຮອບ ບ ລິເວນ ນອກ ຂອງ ພຣະວຫິຳນ         ແລະ ໃນ ມ  ຂອງ ຊຳຍ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         ມີ 

ໄມ ໍ້ ວດັແທກ ຍຳວ ຫກົ ສອກ         ແຕື່ ລະ ສອກ ຍຳວ ເທົື່ ຳ ກບັ ສອກຄ ບ         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ ວດັແທກ ຄວຳມ 

ໜຳ ຂອງ ກ  ຳແພງ ໄດໍ້ ໜ ື່ ງ ໄມ ໍ້ ວດັແທກ         ແລະ ຄວຳມ ສ ງ ໄດໍ້ ໜ ື່ ງ ໄມ ໍ້ ວດັແທກ         

6ແລໍ້ວ ເພິື່ ນ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ຕຳມ 

ຫ  ປະຕ  ຊ ື່ ງ ຫນັ ໜໍ້ຳ ໄປ ທຳງ ທິດຕຳເວັນອອກ ຂ ໍ້ນ ໄປ ຕຳມ ຂ ັໍ້ນໄດ         ແລະ ວດັແທກ ທຳງ ເຂົໍ້ຳ ປະຕ  ໄດໍ້ 

ເລິກ ໜ ື່ ງ ໄມ ໍ້ ວດັແທກ         ແລະ ອີກ ທຳງ ເຂົໍ້ຳ ໜ ື່ ງ ໄດໍ້ ເລິກ ໜ ື່ ງ ໄມ ໍ້ ວດັແທກ         

7ຫໍ້ອງ ຍຳມ ຍຳວ ໜ ື່ ງ ໄມ ໍ້ ວດັ-

ແທກ         ແລະ ກວໍ້ຳງ ໜ ື່ ງ ໄມ ໍ້ ວດັແທກ         ບື່ອນ ວື່ຳງ ລະຫວື່ຳງ ຫໍ້ອງ ຍຳມ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ຍຳວ ຫໍ້ຳ ສອກ         ແລະ 

ທຳງ ເຂົໍ້ຳ ປະຕ  ທີື່ ຢ ື່ ແຄມ ລະບຽງ ຫ  ປະຕ  ຕອນ ປຳຍ ຊ ັໍ້ນ ໃນ ໄດໍ້ ໜ ື່ ງ ໄມ ໍ້ ວດັແທກ         

8ແລໍ້ວ ເພິື່ ນ ກ  ວດັ-

ແທກ ລະບຽງ ຂອງ ຫ  ປະຕ  ຕອນ ປຳຍ ຊ ັໍ້ນ ໃນ ໄດໍ້ ໜ ື່ ງ ໄມ ໍ້ ວດັແທກ         

9ເພິື່ ນ ວດັແທກ ລະບຽງ ຂອງ ຫ  ປະ-

ຕ  ໄດໍ້ ແປດ ສອກ         ເສົຳ ລະບຽງ ນ ັໍ້ນ ສອງ ສອກ         ແລະ ລະບຽງ ຂອງ ຫ  ປະຕ  ຢ ື່ ທີື່  ຕອນ ປຳຍ ຂໍ້ຳງ ໃນ         

10ແຕື່ ລະ ດໍ້ຳນ ຂອງ ຫ  ປະຕ  ທຳງ ຕຳເວັນ ອອກ ມີ ຫໍ້ອງ ຍຳມ ຢ ື່ ສຳມ ຫໍ້ອງ         ຫໍ້ອງ ທງັ ສຳມ ມີ ຂະໜຳດ 

ເທົື່ ຳ ກນັ         ແລະ ເສົຳ ທີື່ ຢ ື່ ທງັ ສອງ ຂໍ້ຳງ ກ  ມີ ຂະໜຳດ ດຽວ ກນັ         

11ແລໍ້ວ ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ ວດັແທກ ຄວຳມ ກວໍ້ຳງ 

ຊື່ອງ ເປີດ ຂອງ ທຳງ ເຂົໍ້ຳ ຫ  ປະຕ  ໄດໍ້ ສິບ ສອກ         ແລະ ຄວຳມ ຍຳວ ຂອງ ຫ  ປະຕ  ສິບ ສຳມ ສອກ         

12ໜໍ້ຳ 

ຫໍ້ອງ ຍຳມ ນ ັໍ້ນ ມີ ເຄ ື່ ອງ ກ ັໍ້ນ ເບ ໍ້ອງ ລະ ໜ ື່ ງ ສອກ         ແລະ ຫໍ້ອງ ຍຳມ ນ ັໍ້ນ ຍຳວ ເບ ໍ້ອງ ລະ ຫກົ ສອກ         

13ແລໍ້ວ 

ເພິື່ ນ ກ  ວດັແທກ ຫ  ປະຕ  ຈຳກ ຫລງັຄຳ ຂອງ ຫໍ້ອງ ຍຳມ ຫໍ້ອງ ໜ ື່ ງ ໄປ ຍງັ ຫລງັຄຳ ຂອງ ຫໍ້ອງ ຍຳມ ອີກ 

ຫໍ້ອງ ໜ ື່ ງ         ໄດໍ້ ກວໍ້ຳງ ຊຳວ ຫໍ້ຳ ສອກ         ຈຳກ ທຳງ ເຂົໍ້ຳ ໜ ື່ ງ ໄປ ຍງັ ອີກ ທຳງ ເຂົໍ້ຳ ໜ ື່ ງ         

14ເພິື່ ນ ເຮັດ ເສົຳ 

ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ຫກົ ສິບ ສອກ         ແລະ ຮອບ ຫ  ປະຕ  ມີ ເດີື່ ນ ໄປ ເຖງິ ເສົຳ         

15ວດັແທກ ຈຳກ ຂໍ້ຳງ ໜໍ້ຳ ຫ  ປະຕ  

ຊ ື່  ເຂົໍ້ຳ ໄປ ຍງັ ປຳຍ ລະບຽງ ຊ ັໍ້ນ ໃນ ຂອງ ຫ  ປະຕ  ໄດໍ້ ຫໍ້ຳ ສິບ ສອກ         

16ຕຳມ ຫ  ປະຕ  ນ ັໍ້ນ ມີ ປື່ອງຢໍ້ຽມ ອໍ້ອມ 

ຮອບ         ຄື່ອຍ ໆ ແຄບ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ຂໍ້ຳງ ໃນ         ທງັ ໃນ ເສົຳ         ໃນ ຫໍ້ອງ ຍຳມ         ແລະ ລະບຽງ ກ  ມີ ປື່ອງຢໍ້ຽມ ຢ ື່ ອໍ້ອມ 

ຂໍ້ຳງ ໃນ ຄ  ກນັ         ຢ ື່ ເສົຳ ມີ ຕ ົໍ້ນ ຕຳນ          
17ແລໍ້ວ ເພິື່ ນ ນ  ຳ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ອອກ ມຳ ທີື່  ເດີື່ ນ ຊ ັໍ້ນ ນອກ         ແລະ ເບິື່ ງ ແມ         ມີ ຫໍ້ອງ ຫລຳຍ ຫໍ້ອງ         ມີ ພ ໍ້ນ 

ຫີນ ເຮັດ ໄວໍ້ ຮອບ ເດີື່ ນ         ມີ ຫໍ້ອງ ສຳມ ສິບ ຫໍ້ອງ ຫນັ ໜໍ້ຳ ເຂົໍ້ຳ ຫຳ ພ ໍ້ນ ຫີນ         

18ແລະ ພ ໍ້ນ ຫີນ ນ ັໍ້ນ ມີ ຢ ື່ ຕຳມ 

ຂໍ້ຳງ ທຳງ ເຂົໍ້ຳ ຫ  ປະຕ          ເທົື່ ຳ ກບັ ຄວຳມ ຍຳວ ຂອງ ຫ  ປະຕ          ນີໍ້ ເປັນ ພ ໍ້ນ ຫີນ ຕອນ ລຸື່ມ         

19ແລໍ້ວ ເພິື່ ນ ກ  

ວດັແທກ ຄວຳມ ກວໍ້ຳງ ຈຳກ ໜໍ້ຳ ຫ  ປະຕ  ຂໍ້ຳງ ລຸື່ມ ໄປ ຍງັ ໜໍ້ຳ ເດີື່ ນ ຂໍ້ຳງ ໃນ ເບ ໍ້ອງ ນອກ ໄດໍ້ ໜ ື່ ງ ຮໍ້ອຍ 

ສອກ         ຢ ື່ ທງັ ທຳງ ຕຳເວັນ ອອກ         ແລະ ທຳງ ເໜ ອ          
20ສື່ວນ ຫ  ປະຕ  ຂອງ ເດີື່ ນ ນອກ ຫນັ ໜໍ້ຳ ໄປ ທຳງ ເໜ ອ         ເພິື່ ນ ກ  ວດັແທກ ຄວຳມ ຍຳວ         ແລະ ຄວຳມ 

ກວໍ້ຳງ ຂອງ ມນັ         

21ຫໍ້ອງ ຍຳມ ເບ ໍ້ອງ ລະ ສຳມ ຫໍ້ອງ         ກບັ ເສົຳ         ແລະ ລະບຽງ ມີ ຂະໜຳດ ເທົື່ ຳ ກນັ ກບັ ຫ  

ປະຕ  ທ  ຳອິດ         ຍຳວ ຫໍ້ຳ ສິບ ສອກ         ກວໍ້ຳງ ຊຳວ ຫໍ້ຳ ສອກ         

22ປື່ອງຢໍ້ຽມ         ລະບຽງ         ຕ ົໍ້ນ ຕຳນ ຂອງ ຫ  ປະຕ  
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ນີໍ້ ມີ ຂະໜຳດ ເທົື່ ຳ ກນັ ກບັ ຂອງ ຫ  ປະຕ  ຊ ື່ ງ ຫນັ ໜໍ້ຳ ໄປ ທຳງ ທິດຕຳເວັນອອກ         ແລະ ມີ ຂ ັໍ້ນໄດ ເຈດັ ຂ ັໍ້ນ 

ນ  ຳ ຂ ໍ້ນ ໄປ         ແລະ ລະບຽງ ນ ັໍ້ນ ຢ ື່ ຂໍ້ຳງ ໃນ         

23ກງົກນັຂໍ້ຳມ ກບັ ປະຕ  ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ທຳງ ເໜ ອ ເຊັື່ ນ ດຽວ ກນັ ກບັ 

ປະຕ  ທີື່ ຢ ື່ ທຳງ ຕຳເວັນ ອອກ         ມີ ປະຕ  ເປີດ ໄປ ສ ື່ ເດີື່ ນ ຊ ັໍ້ນ ໃນ         ແລະ ເພິື່ ນ ກ  ວດັແທກ ຈຳກ ປະຕ  ໜ ື່ ງ ໄປ 

ອີກ ປະຕ  ໜ ື່ ງ ໄດໍ້ ໜ ື່ ງ ຮໍ້ອຍ ສອກ          
24ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ນ  ຳ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຊ ື່  ໄປ ຍງັ ທິດໃຕໍ້         ແລະ ເບິື່ ງ ແມ         ມີ ຫ  ປະຕ  ທຳງ ທິດໃຕໍ້ ໜ ື່ ງ ຫ  ປະຕ          ເພິື່ ນ 

ວດັແທກ ເສົຳ         ແລະ ວດັແທກ ລະບຽງ         ມີ ຂະໜຳດ ເທົື່ ຳ ກນັ ກບັ ບື່ອນ ອ ື່ ນ         

25ມີ ປື່ອງຢໍ້ຽມ ທີື່  ຫ  ປະຕ          

ແລະ ບື່ອນ ລະບຽງ ໂດຍ ຮອບ ເໝ ອນ ປື່ອງຢໍ້ຽມ ບື່ອນ ອ ື່ ນ         ຍຳວ ຫໍ້ຳ ສິບ ສອກ         ແລະ ກວໍ້ຳງ ຊຳວ ຫໍ້ຳ 

ສອກ         

26ມີ ຂ ັໍ້ນໄດ ເຈດັ ຂ ັໍ້ນ ນ  ຳ ຂ ໍ້ນ ໄປ         ແລະ ລະບຽງ ນ ັໍ້ນ ຢ ື່ ຂໍ້ຳງ ໃນ         ມີ ຕ ົໍ້ນ ຕຳນ ຢ ື່ ບື່ອນ ເສົຳ ເບ ໍ້ອງ ລະ 

ຕ ົໍ້ນ         

27ມີ ປະຕ  ໜ ື່ ງ ຢ ື່ ທຳງ ທິດໃຕໍ້ ຂອງ ເດີື່ ນ ຊ ັໍ້ນ ໃນ         ແລະ ເພິື່ ນ ກ  ວດັແທກ ຈຳກ ປະຕ  ໜ ື່ ງ ໄປ ຍງັ ອີກ 

ປະຕ  ໜ ື່ ງ ຊ ື່  ໄປ         ທຳງ ທິດໃຕໍ້         ໄດໍ້ ໜ ື່ ງ ຮໍ້ອຍ ສອກ          
28ແລໍ້ວ ເພິື່ ນ ນ  ຳ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ມຳ ຍງັ ເດີື່ ນ ຊ ັໍ້ນ ໃນ ຢ ື່ ປະຕ  ທິດໃຕໍ້         ແລະ ວດັແທກ ປະຕ  ທິດໃຕໍ້         ມີ ຂະ-

ໜຳດ ຢື່ຳງ ດຽວ ກນັ ກບັ ປະຕ  ອ ື່ ນ ໆ         

29ຫໍ້ອງ ຍຳມ         ເສົຳ         ແລະ ລະບຽງ ຂອງ ຫ  ປະຕ  ນີໍ້ ມີ ຂະໜຳດ ດຽວ 

ກບັ ບື່ອນ ອ ື່ ນ         ມີ ປື່ອງຢໍ້ຽມ ທີື່  ຫ  ປະຕ          ແລະ ລະບຽງ ໂດຍ ຮອບ         ຍຳວ ຫໍ້ຳ ສິບ ສອກ         ແລະ ກວໍ້ຳງ ຊຳວ 

ຫໍ້ຳ ສອກ         

30ມີ ລະບຽງ ຢ ື່ ຮອບ ຍຳວ ຊຳວ ຫໍ້ຳ ສອກ         ກວໍ້ຳງ ຫໍ້ຳ ສອກ         

31ລະບຽງ ນ ັໍ້ນ ຫນັ ໜໍ້ຳ ສ ື່ ເດີື່ ນ ຊ ັໍ້ນ 

ນອກ         ມີ ຕ ົໍ້ນ ຕຳນ ຢ ື່ ທີື່  ເສົຳ         ແລະ ຂ ັໍ້ນໄດ ນີໍ້ ມີ ແປດ ຂ ັໍ້ນ          
32ແລໍ້ວ ເພິື່ ນ ກ  ພຳ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ມຳ ທີື່  ເດີື່ ນ ຊ ັໍ້ນ ໃນ ເບ ໍ້ອງ ຕຳເວັນ ອອກ         ແລະ ວດັແທກ ຫ  ປະຕ  ຂະ-

ໜຳດ ດຽວ ກນັ ກບັ ຫ  ປະຕ  ອ ື່ ນ         

33ຫໍ້ອງ ຍຳມ         ເສົຳ         ແລະ ລະບຽງ ຂອງ ຫ  ປະຕ  ນີໍ້ ມີ ຂະໜຳດ ດຽວ ກນັ 

ກບັ ບື່ອນ ອ ື່ ນ         ມີ ປື່ອງຢໍ້ຽມ ທີື່  ຫ  ປະຕ  ແລະ ບື່ອນ ລະບຽງ ໂດຍ ຮອບ         ຍຳວ ຫໍ້ຳ ສິບ ສອກ         ແລະ ກວໍ້ຳງ 

ຊຳວ ຫໍ້ຳ ສອກ         

34ລະບຽງ ຂອງ ເບ ໍ້ອງ ນີໍ້ ຫນັ ໜໍ້ຳ ສ ື່ ເດີື່ ນ ຊ ັໍ້ນ ນອກ         ແລະ ມີ ຕ ົໍ້ນ ຕຳນ ຢ ື່ ທີື່  ເສົຳ ເບ ໍ້ອງ ລະ 

ຕ ົໍ້ນ         ແລະ ຂ ັໍ້ນໄດ ນີໍ້ ມີ ແປດ ຂ ັໍ້ນ          
35ແລໍ້ວ ເພິື່ ນ ກ  ນ  ຳ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ມຳ ຍງັ ປະຕ  ເໜ ອ         ແລໍ້ວ ວດັແທກ ຫ  ປະຕ  ນ ັໍ້ນ ມີ ຂະໜຳດ ດຽວ ກນັ ກບັ 

ຫ  ປະຕ  ອ ື່ ນ         

36ຫໍ້ອງ ຍຳມ         ເສົຳ         ແລະ ລະບຽງ ຂອງ ຫ  ປະຕ  ນີໍ້ ມີ ຂະໜຳດ ດຽວ ກນັ ກບັ ບື່ອນ ອ ື່ ນ         ມີ 

ປື່ອງຢໍ້ຽມ ໂດຍ ຮອບ         ຍຳວ ຫໍ້ຳ ສິບ ສອກ         ແລະ ກວໍ້ຳງ ຊຳວ ຫໍ້ຳ ສອກ         

37ລະບຽງ ຂອງ ເບ ໍ້ອງ ນີໍ້ ຫນັ ໜໍ້ຳ 

ສ ື່ ເດີື່ ນ ຊ ັໍ້ນ ນອກ         ແລະ ມີ ຕ ົໍ້ນ ຕຳນ ຢ ື່ ທີື່  ເສົຳ ເບ ໍ້ອງ ລະ ຕ ົໍ້ນ         ແລະ ຂ ັໍ້ນໄດ ນີໍ້ ມີ ແປດ ຂ ັໍ້ນ          
38ມີ ຫໍ້ອງ ໆ ໜ ື່ ງ         ແລະ ມີ ທຳງ ເຂົໍ້ຳ ຢ ື່ ທີື່  ເສົຳ ຂອງ ຫ  ປະຕ          ເປັນ ບື່ອນ ລໍ້ຳງ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ         

39ຢ ື່ ແຈ 

ຂອງ ຫ  ປະຕ  ມີ ໂຕະ ເບ ໍ້ອງ ລະ ສອງ ໜື່ວຍ         ເທິງ ນີໍ້ ສ  ຳລບັ ເຜົຳ ບ ຊຳ         ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ບຳບ         ແລະ ເຄ ື່ ອງ 

ບ ຊຳ ໄຖື່ ກຳນ ລະເມດີ         

40ແລະ ທຳງ ນອກ         ທຳງ ທີື່  ຂ ໍ້ນ ໄປ ຫຳ ທຳງ ເຂົໍ້ຳ ຫ  ປະຕ  ເໜ ອ ມີ ໂຕະ ສອງ ໜື່ວຍ         

ອີກ ເບ ໍ້ອງ ໜ ື່ ງ ຂອງ ແຈ ຂອງ ຫ  ປະຕ  ມີ ໂຕະ ສອງ ໜື່ວຍ         

41ມີ ໂຕະ ຢ ື່ ຂໍ້ຳງ ນີໍ້ ສີື່  ໜື່ວຍ         ແລະ ມີ ໂຕະ ຢ ື່ 

ຂໍ້ຳງ ນ ັໍ້ນ ຂໍ້ຳງ ໆ ຫ  ປະຕ  ສີື່  ໜື່ວຍ         ເປັນ ແປດ ໜື່ວຍ ນ  ຳ ກນັ         ຊ ື່ ງ ພວກ ເຂົຳ ໃຊໍ້ ເປັນ ບື່ອນ ຂໍ້ຳ ສດັ ຖວຳຍ 

ບ ຊຳ         

42ມີ ໂຕະ ສີື່  ໜື່ວຍ ເຮັດ ດໍ້ວຍ ຫີນ ສະກດັ ສ  ຳລບັ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ         ຍຳວ ໜ ື່ ງ ສອກຄ ບ         ແລະ 

ກວໍ້ຳງ ໜ ື່ ງ         ສອກຄ ບ         ສ ງ ໜ ື່ ງ ສອກ         ສ  ຳລບັ ວຳງ ເຄ ື່ ອງມ           ຊ ື່ ງ ພວກ ເຂົຳ ໃຊໍ້ ຂໍ້ຳ ສດັ ຖວຳຍ ບ ຊຳ         

ແລະ ເຄ ື່ ອງ ສດັ ບ ຊຳ         

43ມີ ຂ ເກຳະ ຍຳວ ຄ ບ ໜ ື່ ງ ຕດິ ຢ ື່ ຂໍ້ຳງ ໃນ ໂດຍ ຮອບ         ເທິງ ໂຕະ ນີໍ້ ພວກ ເຂົຳ ວຳງ 

ຊີໍ້ນ ຂອງ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ          
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ຫ້ອງສຳລັບພວກນັກຮ້ອງ ແລະປະໂລຫິດ 

44ຂໍ້ຳງ ນອກ ຫ  ປະຕ  ຊ ັໍ້ນ ໃນ         ໃນ ເດີື່ ນ ຊ ັໍ້ນ ໃນ ມີ ຫໍ້ອງ ສ  ຳລບັ ພວກ ນກັ ຮໍ້ອງ         ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ຂໍ້ຳງ ຫ  ປະຕ  ເໜ ອ         

ຫນັ ໜໍ້ຳ ໄປ ທິດໃຕໍ້         ອີກ ຫໍ້ອງ ໜ ື່ ງ ຢ ື່ ຂໍ້ຳງ ຫ  ປະຕ  ຕຳເວັນ ອອກ         ຫນັ ໜໍ້ຳ ໄປ ທິດເໜ ອ         

45ແລະ ເພິື່ ນ 

ບອກ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         “ຫໍ້ອງ ນີໍ້ ທີື່  ຫນັ ໜໍ້ຳ ໄປ ທຳງ ທິດໃຕໍ້ ແມ ື່ນ ສ  ຳລບັ ປະໂລຫິດ ຜ ໍ້ ເບິື່ ງແຍງ ພຣະວ-ິ

ຫຳນ         

46ແລະ ຫໍ້ອງ ທີື່  ຫນັ ໜໍ້ຳ ໄປ ທຳງ ເໜ ອ ແມ ື່ນ ສ  ຳລບັ ປະໂລຫິດ ຜ ໍ້ ເບິື່ ງແຍງ ແທື່ນ ບ ຊຳ         ປະໂລຫິດ 

ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຊາໂດກ          ໃນ ບນັດຳ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເລວີ          ທີື່  ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃກໍ້ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ເພ ື່ ອ ຈະ ບວົລະບດັ ພຣະອງົ”         

47ແລະ ເພິື່ ນ ກ  ວດັແທກ ເດີື່ ນ ໄດໍ້ ຍຳວ ໜ ື່ ງ ຮໍ້ອຍ ສອກ         ກວໍ້ຳງ ໜ ື່ ງ ຮໍ້ອຍ 

ສອກ ເປັນ ສີື່  ຫລື່ຽມ ຈດັ ຕຸ ລດັ         ແລະ ແທື່ນ ບ ຊຳ ຢ ື່ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ພຣະວຫິຳນ          

ລະບຽງຂອງພຣະວິຫານ 
48ແລໍ້ວ ເພິື່ ນ ນ  ຳ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ມຳ ທີື່  ລະບຽງ ຂອງ ພຣະວຫິຳນ         ແລະ ວດັແທກ ເສົຳ ຂອງ ລະບຽງ ໄດໍ້ 

ຫໍ້ຳ ສອກ ທງັ ສອງ ເບ ໍ້ອງ         ແລະ ຫ  ປະຕ  ກ  ກວໍ້ຳງ ເບ ໍ້ອງ ລະ ສຳມ ສອກ         

49ລະບຽງ ນ ັໍ້ນ ຍຳວ ຊຳວ ສອກ         

ແລະ ກວໍ້ຳງ ສິບ ເອັດ ສອກ         ເພິື່ ນ ນ  ຳ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ທຳງ ຂ ັໍ້ນໄດ ໄປ ເຖງິ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ມີ ເສົຳ ຢ ື່ ຂໍ້ຳງ ເສົຳ 

ທງັ ສອງ ຂໍ້ຳງ          

ບົດທີ 41 
ຄຳບັນລະຍາຍເຖິງພຣະວິຫານ 

1ຫລງັ ຈຳ ນ ັໍ້ນ         ເພິື່ ນ ກ  ນ  ຳ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ມຳ ເຖງິ ພຣະວຫິຳນ         ແລະ ໄດໍ້ ວດັແທກ ເສົຳ         ກວໍ້ຳງ ເບ ໍ້ອງ ລະ 

ຫກົ ສອກ         ຊ ື່ ງ ເທົື່ ຳ ກບັ ຄວຳມ ກວໍ້ຳງ ຂອງ ຫ ເຕັນ         

2ຄວຳມ ກວໍ້ຳງ ຂອງ ທຳງ ເຂົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ສິບ ສອກ         ແລະ 

ກ  ຳແພງ ຂໍ້ຳງ ທຳງ ເຂົໍ້ຳ ເບ ໍ້ອງ ລະ ຫໍ້ຳ ສອກ         ເພິື່ ນ ວດັແທກ ຄວຳມ ຍຳວ ຂອງ ພຣະວຫິຳນ ໄດໍ້ ສີື່  ສິບ 

ສອກ         ກວໍ້ຳງ ຊຳວ ສອກ          
3ແລໍ້ວ ເພິື່ ນ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ຂໍ້ຳງ ໃນ         ວດັແທກ ເສົຳ ຂອງ ທຳງ ເຂົໍ້ຳ ໄດໍ້ ສອງ ສອກ         ທຳງ ເຂົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ຫກົ ສອກ         

ແລະ ຄວຳມ ກວໍ້ຳງ ຂອງ ທຳງ ເຂົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ເຈດັ ສອກ         

4ເພິື່ ນ ວດັແທກ ຄວຳມ ຍຳວ ຂອງ ຫໍ້ອງ ໄດໍ້ ຊຳວ ສອກ         

ກວໍ້ຳງ ຊຳວ ສອກ         ກຳຍ ພຣະວຫິຳນ ອອກ ໄປ         ແລະ ເພິື່ ນ ບອກ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         “ນີໍ້         ເປັນ ບື່ອນ ບ ລິສດຸ 

ທີື່  ສດຸ”          
5ແລໍ້ວ ເພິື່ ນ ກ  ວດັແທກ ກ  ຳແພງ ພຣະວຫິຳນ ບື່ອນ ມີ ຄວຳມ ໜຳ ຫກົ ສອກ         ແລະ ຫໍ້ອງ ລະບຽງ ນ ັໍ້ນ 

ກວໍ້ຳງ ສີື່  ສອກ         ຢ ື່ ຮອບ ພຣະວຫິຳນ ທກຸ ດໍ້ຳນ         

6ຫໍ້ອງ ລະບຽງ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ຫໍ້ອງ ສຳມ ຊ ັໍ້ນ ຊໍ້ອນ ກນັ         ມີ ຊ ັໍ້ນ 

ລະ ສຳມ ສິບ ຫໍ້ອງ         ມີ ເສົຳຄ  ໍ້ຳ ຢ ື່ ຮອບ ກ  ຳແພງ ພຣະວຫິຳນ         ໃຊໍ້ ເປັນ ບື່ອນ ໝ ນ ຫໍ້ອງ ລະບຽງ         ເພ ື່ ອ ບ ື່  

ໃຫໍ້ ຫໍ້ອງ ລະບຽງ ອຳໄສ ກ  ຳແພງ ພຣະວຫິຳນ         

7ຫໍ້ອງ ລະບຽງ ນ ັໍ້ນ ຍິື່ ງ ສ ງ ຂ ໍ້ນ ໄປ ກ  ຍິື່ ງ ກວໍ້ຳງ ອອກ         

ຕຳມ ສື່ວນ ຂະຫຍຳຍ ຂອງ ເສົຳຄ  ໍ້ຳ ຈຳກ ຫໍ້ອງ ໜ ື່ ງ ທີື່  ຊໍ້ອນ ຢ ື່ ເທິງ ອີກ ຫໍ້ອງ ໜ ື່ ງ ໂດຍ ຮອບ         ຢ ື່ ຂໍ້ຳງ 

ພຣະວຫິຳນ ມີ ຂ ັໍ້ນໄດ ນ  ຳ ຂ ໍ້ນ ຂໍ້ຳງ ເທິງ         ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ         ຜ ໍ້ ໃດ ທີື່  ຂ ໍ້ນ ໄປ ຈຳກ ຫໍ້ອງ ຕ  ື່ຳ ທີື່  ສດຸ         ເຖງິ ຫໍ້ອງ 

ເທິງ ກ  ຕໍ້ອງ ລອດ ຜື່ຳນ ຫໍ້ອງ ກຳງ          
8ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຍງັ ເຫັນ ອີກ ວື່ຳ         ພຣະວຫິຳນ ນ ັໍ້ນ ມີ ຍກົ ພ ໍ້ນ ຢ ື່ ໂດຍ ຮອບ         ຖຳນ ຂອງ ຫໍ້ອງ ລະບຽງ ວດັ-

ແທກ ໄດໍ້ ໜ ື່ ງ ໄມ ໍ້ ວດັແທກ ເຕັມ         ຍຳວ ຫກົ ສອກ         

9ຝຳ ທຳງ ນອກ ຂອງ ຫໍ້ອງ ລະບຽງ ໜຳ ຫໍ້ຳ ສອກ         
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ແລະ ສື່ວນ ທີື່  ວື່ຳງ ຄ  ສະຖຳນທີື່  ຂອງ ຫໍ້ອງ ລະບຽງ ທີື່ ຢ ື່ ຂໍ້ຳງ ໃນ ນ ັໍ້ນ         

10ລະຫວື່ຳງ ຫໍ້ອງ ລະບຽງ ແຕື່ ລະ 

ຫໍ້ອງ ມີ ຄວຳມ ກວໍ້ຳງ ຊຳວ ສອກ ໂດຍ ຮອບ ພຣະວຫິຳນ ທກຸ ດໍ້ຳນ         

11ແລະ ປະຕ  ຂອງ ຫໍ້ອງ ລະບຽງ ນ ັໍ້ນ 

ເປີດ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ສ ື່ ສື່ວນ ເທິງ ຍກົ ພ ໍ້ນ ທີື່  ວື່ຳງ         ປະຕ  ໜ ື່ ງ ຫນັ ໄປ ທຳງ ເໜ ອ         ແລະ ອີກ ປະຕ  ໜ ື່ ງ ຫນັ ໄປ ທຳງ 

ໃຕໍ້         ຄວຳມ ກວໍ້ຳງ ຂອງ ສື່ວນ ທີື່  ວື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ຄ  ຫໍ້ຳ ສອກ ໂດຍ ຮອບ          
12ຕ ກ ທີື່  ຫນັ ໜໍ້ຳ ມຳ ຍງັ ເດີື່ ນ ຂອງ ພຣະວຫິຳນ ທຳງ ທິດຕຳເວັນຕກົ ນ ັໍ້ນ ກວໍ້ຳງ ເຈດັ ສິບ ສອກ         ແລະ 

ຝຳ ຂອງ ຕ ກ ໜຳ ຫໍ້ຳ ສອກ ໂດຍ ຮອບ         ແລະ ຍຳວ ເກົໍ້ຳ ສິບ ສອກ          
13ແລໍ້ວ ເພິື່ ນ ກ  ວດັແທກ ພຣະວຫິຳນ ໄດໍ້ ຍຳວ ໜ ື່ ງ ຮໍ້ອຍ ສອກ         ເດີື່ ນ         ແລະ ຕ ກ ພໍ້ອມ ກບັ ຝຳ ຍຳວ 

ໜ ື່ ງ ຮໍ້ອຍ ສອກ         

14ຄວຳມ ກວໍ້ຳງ ທຳງ ທິດຕຳເວັນອອກ ຂອງ ດໍ້ຳນ ໜໍ້ຳ ຂອງ ພຣະວຫິຳນ ທງັ ຂອງ ເດີື່ ນ         

ຍຳວ ໜ ື່ ງ ຮໍ້ອຍ ສອກ          
15ແລໍ້ວ ເພິື່ ນ ກ  ວດັແທກ ຄວຳມ ຍຳວ ຂອງ ຕ ກ ຊ ື່ ງ ຫນັ ໜໍ້ຳ ໄປ ສ ື່ ເດີື່ ນ ທີື່ ຢ ື່ ທຳງ ຫລງັ         ພໍ້ອມ ທງັ ຝຳ 

ຂໍ້ຳງ ໆ         ຍຳວ ໜ ື່ ງ ຮໍ້ອຍ ສອກ         ຫໍ້ອງ ໂຖງ ຂອງ ພຣະວຫິຳນ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ເດີື່ ນ ຂອງ ລະບຽງ         

16ທງັ ທຳງ 

ເຂົໍ້ຳ ປະຕ          ປື່ອງຢໍ້ຽມ         ແລະ ຝຳ ຮອບ ທງັ ສຳມ ຊ ັໍ້ນ ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ກງົກນັຂໍ້ຳມ ປະຕ          ມີ ໄມ ໍ້ ຕດິ ຢ ື່ ໂດຍ ຮອບ ຕ ັໍ້ງ-

ແຕື່ ພ ໍ້ນ ເຖງິ ປື່ອງຢໍ້ຽມ         ແລະ ປື່ອງຢໍ້ຽມ ນີໍ້ ກ  ຄມຸ ໄວໍ້         

17ປື່ອງ ຂອງ ພຣະວຫິຳນ ຈນົ ເຖງິ ທີື່ ຢ ື່ ເໜ ອ ປະຕ          

ເຖງິ ແມ ື່ນ ເປັນ ຫໍ້ອງ ຊ ັໍ້ນ ໃນ         ແລະ ຂໍ້ຳງ ນອກ         ແລະ ເທິງ ຝຳ ໂດຍ ຮອບ ບື່ອນ ຫໍ້ອງ ຊ ັໍ້ນ ໃນ         ແລະ ຫໍ້ອງ 

ໂຖງ         ກ  ເຮັດ ໂດຍ ກຳນ ວດັແທກ         

18ພຣະວຫິຳນ ນ ັໍ້ນ ມີ ຮ ບ ເຄຣບຸ         ແລະ ຮ ບ ຕ ົໍ້ນ ຕຳນ         ຮ ບ ຕ ົໍ້ນ ຕຳນ ຈະ 

ຢ ື່ ລະຫວື່ຳງ ເຄຣບຸ ທກຸ ຮ ບ         ເຄຣບຸ ທກຸ ຕນົ ມີ ສອງ ໜໍ້ຳ         

19ໜໍ້ຳ ຂອງ ຜ ໍ້ ຊຳຍ ຊ ື່  ຕ ົໍ້ນ ຕຳນ ທີື່ ຢ ື່ ຂໍ້ຳງ ໜ ື່ ງ         

ແລະ ໜໍ້ຳ ຂອງ ໂຕ ສິງ ໜຸື່ມ ຊ ື່  ຕ ົໍ້ນ ຕຳນ ທີື່ ຢ ື່ ອີກ ຂໍ້ຳງ ໜ ື່ ງ         ມີ ຮ ບ ຢື່ຳງ ນີໍ້ ຮອບ ພຣະວຫິຳນ ທງັ ໝດົ         

20ຈຳກ ພ ໍ້ນ ເຖງິ ປະຕ          ມີ ຮ ບ ເຄຣບຸ         ແລະ ຮ ບ ຕ ົໍ້ນ ຕຳນ ແກະສະຫລກັ ຢ ື່ ທີື່  ຝຳ ພຣະວຫິຳນ         

21ສື່ວນ ເສົຳ 

ປະຕ  ຂອງ ພຣະວຫິຳນ ນ ັໍ້ນ         ສີື່  ຫລື່ຽມ ຂໍ້ຳງ ໜໍ້ຳ ສະຖຳນທີື່  ບ ລິສດຸ         ຮ ບ ຮື່ຳງ ຂອງ ໂຕ ນ ັໍ້ນ ກ  ເໝ ອນ ກບັ 

ຮ ບ ຮື່ຳງ ຂອງ ອີກ ໂຕ ໜ ື່ ງ         

22ແທື່ນ ບ ຊຳ ເຮັດ ດໍ້ວຍ ໄມ ໍ້ ສ ງ ສຳມ ສອກ ຍຳວ ສອງ ສອກ         ທງັ ແຈ         ຄວຳມ 

ຍຳວ         ແລະ ຢ ື່ ຝຳ ເຮັດ ດໍ້ວຍ ໄມ ໍ້         ເພິື່ ນ ບອກ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         “ນີໍ້ ແມ ື່ນ ໂຕະ ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ຕ ື່  ພຣະພກັ ຂອງ ພຣະ-
ຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ”         

23ພຣະວຫິຳນ         ແລະ ສະຖຳນທີື່  ບ ລິສດຸ ມີ ປະຕ  ຄ ື່ ແຫື່ງ ລະ ຄ ື່         

24ປະຕ  ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ມີ ສອງ 

ບຳນ         ຄ  ບຳນພບັ ສອງ ບຳນ         ປະຕ  ໜ ື່ ງ ມີ ສອງ ບຳນ         ແລະ ອີກ ປະຕ  ໜ ື່ ງ ຕ ີເຂົໍ້ຳກນັ         

25ເທິງ ປະຕ  ຂອງ 

ພຣະວຫິຳນ         ມີ ເຄຣບຸ         ແລະ ຕ ົໍ້ນ ຕຳນ ແກະ ໄວໍ້         ເຊັື່ ນ ດຽວ ກນັ ກບັ ທີື່  ແກະ ໄວໍ້ ເທິງ ຝຳ         ມີ ສ ົໍ້ນ ໄມ ໍ້ ຢ ື່ ທີື່  

ໜໍ້ຳ ລະບຽງ ທຳງ ນອກ         

26ມີ ປື່ອງຢໍ້ຽມ         ແລະ ມີ ຕ ົໍ້ນ ຕຳນ ຢ ື່ ທງັ ສອງ ຂໍ້ຳງ         ຄ  ຢ ື່ ເທິງ ຝຳ ດໍ້ຳນ ຂໍ້ຳງ ລະ-

ບຽງ         ທງັ ຫໍ້ອງ ລະບຽງ ພຣະວຫິຳນ         ແລະ ສ ົໍ້ນ ທງັຫລຳຍ          

ບົດທີ 42 
ຫ້ອງຕູ່າງໆຂອງພຣະວິຫານ 

1ແລໍ້ວ ເພິື່ ນ ກ  ພຳ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ມຳ ເຖງິ ເດີື່ ນ ຊ ັໍ້ນ ນອກ         ຊ ື່  ທິດເໜ ອ         ແລະ ນ  ຳ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ມຳ ເຖງິ ຫໍ້ອງ 

ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ກງົກນັຂໍ້ຳມ ກບັ ເດີື່ ນ         ແລະ ກງົກນັຂໍ້ຳມ ກບັ ຕ ກ ທຳງ ດໍ້ຳນ ທິດເໜ ອ         

2ຄວຳມ ຍຳວ ຂອງ ຕ ກ ທີື່ ຢ ື່ 

ໜໍ້ຳ ປະຕ  ທຳງ ດໍ້ຳນ ເໜ ອ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ໜ ື່ ງ ຮໍ້ອຍ ສອກ         ແລະ ກວໍ້ຳງ ຫໍ້ຳ ສິບ ສອກ         

3ຕດິຕ ື່  ກບັ ສື່ວນ ທີື່  ຊຳວ 

ສອກ ຊ ື່ ງ ເປັນ ສື່ວນ ຂອງ ເດີື່ ນ ຊ ັໍ້ນ ໃນ         ຫນັ ໜໍ້ຳ ເຂົໍ້ຳ ສ ື່ ພ ໍ້ນ ຫີນ ຊ ື່ ງ ເປັນ ສື່ວນ ຂອງ ເດີື່ ນ ຂໍ້ຳງ ນອກ         ເປັນ 



ເອເຊກີເອນ 43 1458 
ລະບຽງ ຊໍ້ອນ ລະບຽງ ສຳມ ຊ ັໍ້ນ         

4ແລະ ຂໍ້ຳງ ໜໍ້ຳ ຫໍ້ອງ ມີ ທຳງ ເຂົໍ້ຳ ຂໍ້ຳງ ໃນ ກວໍ້ຳງ ສິບ ສອກ         ຍຳວ ໜ ື່ ງ 

ສອກ         ບນັດຳ ປະຕ  ຫໍ້ອງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ຢ ື່ ທຳງ ດໍ້ຳນ ເໜ ອ         

5ຫໍ້ອງ ຊ ັໍ້ນ ເທິງ ແຄບ ກວື່ຳ         ເພຳະ ລະບຽງ ເຫລົື່ ຳ 

ນີໍ້ ສ ງ ກວື່ຳ ລະບຽງ ຫໍ້ອງ ຊ ັໍ້ນ ລຸື່ມ         ແລະ ຊ ັໍ້ນ ກຳງ ໃນ ຕ ກ ນ ັໍ້ນ         

6ເພຳະວື່ຳ ເປັນ ຫໍ້ອງ ສຳມ ຊ ັໍ້ນ         ແລະ ບ ື່  ມີ 

ເສົຳ ຮອງ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ເສົຳ ທີື່ ຢ ື່ ເດີື່ ນ ຂໍ້ຳງ ນອກ         ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ຫໍ້ອງ ຊ ັໍ້ນ ເທິງ ຈ ື່ງ ແຄບ ກວື່ຳ ພ ໍ້ນ ຫລຳຍ 

ກວື່ຳ ຫໍ້ອງ ຊ ັໍ້ນ ລຸື່ມ         ແລະ ຊ ັໍ້ນ ກຳງ         

7ແລະ ມີ ຝຳ ທຳງ ນອກ ຕດິ ກບັ ຫໍ້ອງ         ຊ ື່  ໄປ ຍງັ ເດີື່ ນ ຊ ັໍ້ນ ນອກ         ກງົ-

ກນັຂໍ້ຳມ ກບັ ຫໍ້ອງ         ຍຳວ ຫໍ້ຳ ສິບ ສອກ         

8ເພຳະວື່ຳ ຫໍ້ອງ ທີື່ ຢ ື່ ເດີື່ ນ ຊ ັໍ້ນ ນອກ ຍຳວ ຫໍ້ຳ ສິບ ສອກ         ແລະ 

ເບິື່ ງ ແມ         ສື່ວນ ຫໍ້ອງ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ທີື່  ກງົກນັຂໍ້ຳມ ກບັ ພຣະວຫິຳນ ຍຳວ ໜ ື່ ງ ຮໍ້ອຍ ສອກ         

9ກໍ້ອງ ຫໍ້ອງ 

ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ມີ ທຳງ ເຂົໍ້ຳ ຢ ື່ ທຳງ ທິດຕຳເວັນອອກ         ຖໍ້ຳ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ຈຳກ ເດີື່ ນ ຊ ັໍ້ນ ນອກ          
10ຊ ື່  ຝຳ ທຳງ ນອກ ເລີື່ ມ ຕ ົໍ້ນ         ທຳງ ທິດຕຳເວັນອອກ ກ  ເຊັື່ ນ ດຽວ ກນັ         ກງົກນັຂໍ້ຳມ ກບັ ເດີື່ ນ         ແລະ 

ກງົກນັຂໍ້ຳມ ກບັ ຕ ກ ມີ ຫໍ້ອງ ຫລຳຍ ຫໍ້ອງ         

11ທຳງ ຍື່ຳງ ຢ ື່ ໜໍ້ຳ ຫໍ້ອງ ຄໍ້ຳຍຄ  ກບັ ຫໍ້ອງ ທຳງ ທິດເໜ ອ         ຍຳວ 

ແລະ ກວໍ້ຳງ ຂະໜຳດ ດຽວ ກນັ         ມີ ທຳງ ອອກ         ແຜນຜງັ ແລະ ປະຕ  ຢື່ຳງ ດຽວ ກນັ         

12ທຳງ ລຸື່ມ ຫໍ້ອງ ທິດ-

ໃຕໍ້ ມີ ທຳງ ເຂົໍ້ຳ ຢ ື່ ດໍ້ຳນ ຕຳເວັນ ອອກ ບື່ອນ ທີື່  ເຂົໍ້ຳ ມຳ ຕຳມ ທຳງ ຍື່ຳງ         ກງົກນັຂໍ້ຳມ ມີ ຝຳ ແບື່ງ          
13ແລໍ້ວ ເພິື່ ນ ກື່ຳວ ແກື່ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         “ຫໍ້ອງ ທຳງ ທິດເໜ ອ ແລະ ຫໍ້ອງ ທຳງ ທິດໃຕໍ້ ຊ ື່  ຂໍ້ຳມ ເດີື່ ນ ເປັນ 

ຫໍ້ອງ ບ ລິສດຸ         ບື່ອນ ປະໂລຫິດ ຜ ໍ້ ເຂົໍ້ຳ ໃກໍ້ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ຮບັ ປະທຳນ ຂອງ ຖວຳຍ ອນັ ບ ລິສດຸ ທີື່  

ສດຸ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ວຳງ ຂອງ ຖວຳຍ ອນັ ບ ລິສດຸ ທີື່  ສດຸ ນ ັໍ້ນ         ໄວໍ້ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ພ ດ ຜນົ ເປັນ 

ເມດັ         ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ບຳບ         ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ກຳນ ລະເມດີ         ເພຳະວື່ຳ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ບ ລິສດຸ         

14ເມ  ື່ອ ປະໂລ-

ຫິດ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ບື່ອນ ບ ລິສດຸ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ບ ື່  ອອກ ໄປ ຈຳກ ບື່ອນ ບ ລິສດຸ ເຂົໍ້ຳ ສ ື່ ເດີື່ ນ ຊ ັໍ້ນ ນອກ         ແຕື່ ຈະ 

ປດົ ເຄ ື່ ອງ ແຕື່ງ ກຳຍ ທີື່  ຕນົ ນຸື່ງ ປະຕບິດັ ໜໍ້ຳທີື່  ວຳງ ໄວໍ້ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ເພຳະ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ບ ລິສດຸ         ພວກ ເຂົຳ 

ຈະ ຕໍ້ອງ ນຸື່ງ ເຄ ື່ ອງ ແຕື່ງ ກຳຍ ອ ື່ ນ ກື່ອນ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ຈະ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ສ ື່ ສື່ວນ ທີື່  ມີ ໄວໍ້ ສ  ຳລບັ ປະຊຳຊນົ”          
15ເມ  ື່ອ ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ວດັແທກ ທຳງ ໃນ ບ ລິເວນ ພຣະວຫິຳນ ສ  ຳເລັດ ແລໍ້ວ         ເພິື່ ນ ກ  ນ  ຳ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ອອກ 

ມຳ ທຳງ ປະຕ  ຊ ື່ ງ ຫນັ ໜໍ້ຳ ໄປ ທຳງ ທິດຕຳເວັນອອກ         ແລະ ວດັແທກ ບ ລິເວນ ພຣະວຫິຳນ ໂດຍ ຮອບ         

16ເພິື່ ນ ວດັແທກ ດໍ້ຳນ ຕຳເວັນ ອອກ ດໍ້ວຍ ໄມ ໍ້ ວດັແທກ ໄດໍ້ ຫໍ້ຳ ຮໍ້ອຍ ສອກ ຕຳມ ໄມ ໍ້ ວດັແທກ ໂດຍ ຮອບ         

17ແລໍ້ວ ເພິື່ ນ ກ  ຫນັ ມຳ ວດັແທກ ທຳງ ທິດເໜ ອ ໄດໍ້ ຫໍ້ຳ ຮໍ້ອຍ ສອກ ຕຳມ ໄມ ໍ້ ວດັແທກ ໂດຍ ຮອບ         

18ແລໍ້ວ 

ເພິື່ ນ ກ  ຫນັ ມຳ ວດັແທກ ທຳງ ທິດໃຕໍ້ ໄດໍ້ ຫໍ້ຳ ຮໍ້ອຍ ສອກ ຕຳມ ໄມ ໍ້ ວດັແທກ         

19ແລໍ້ວ ເພິື່ ນ ກ  ຫນັ ມຳ ທຳງ 

ທິດຕຳເວັນຕກົ         ວດັແທກ ໄດໍ້ ຫໍ້ຳ ຮໍ້ອຍ ສອກ ຕຳມ ໄມ ໍ້ ວດັແທກ         

20ເພິື່ ນ ວດັແທກ ທງັ ສີື່  ດໍ້ຳນ         ມີ ກ  ຳ-

ແພງ ອໍ້ອມ ຮອບ ຍຳວ ຫໍ້ຳ ຮໍ້ອຍ ສອກ         ກວໍ້ຳງ ຫໍ້ຳ ຮໍ້ອຍ ສອກ         ເປັນ ບື່ອນ ແບື່ງ ລະຫວື່ຳງ ສະຖຳນທີື່  ບ -

ລິສດຸ         ແລະ ທີື່  ສຳທຳລະນະ          

ບົດທີ 43 
ພຣະວິຫານເຕັມໄປດ້ວຍສະຫງູ່າລາສີຂອງພຣະເຈົ້າ 

1ຫລງັ ຈຳກ ນ ັໍ້ນ         ເພິື່ ນ ນ  ຳ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ມຳ ຍງັ ປະຕ          ຄ  ປະຕ  ທີື່  ຫນັ ໜໍ້ຳ ໄປ ທິດຕຳເວັນອອກ         

2ເບິື່ ງ 

ແມ         ສະຫງ ື່ຳ ລຳສີ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ ມຳ ຈຳກ ທິດຕຳເວັນອອກ         ແລະ ພຣະສລຸະສຽງ 

ຂອງ ພຣະອງົ ກ  ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ສຽງ ນ  ໍ້ຳ         ແລະ ໂລກ ກ  ຮຸື່ງເຮ ອງ ດໍ້ວຍ ສະຫງ ື່ຳ ລຳສີ ຂອງ ພຣະອງົ         

3ນມິດິ 



1459 ເອເຊກີເອນ 43 
ທີື່  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເຫັນ ນ ັໍ້ນ ກ  ເໝ ອນ ກບັ ນມິດິ ທີື່  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເຫັນ ເມ  ື່ອ ພຣະອງົ ສະເດັດ ມຳ ທ  ຳລຳຍ ເມ  ອງ 

ນ ັໍ້ນ         ແລະ ເໝ ອນ ກບັ ນມິດິ ທີື່  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຫັນ ທີື່  ແຄມ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ເກບາ          ແລະ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກ  ກ ົໍ້ມ ໜໍ້ຳ 

ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ລງົ ເຖງິ ດນິ         

4ສະຫງ ື່ຳ ລຳສີ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ພຣະວຫິຳນ ທຳງ 

ປະຕ  ທີື່  ຫນັ ໄປ ທຳງ ທິດຕຳເວັນອອກ         

5ພຣະວິນຍານ ກ  ຍກົ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຂ ໍ້ນ         ແລະ ນ  ຳ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ມຳ 

ທີື່  ເດີື່ ນ ຊ ັໍ້ນ ໃນ         ແລະ ເບິື່ ງ ແມ         ສະຫງ ື່ຳ ລຳສີ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກ  ເຕັມ ພຣະວຫິຳນ          
6ຂະນະ ທີື່  ຊຳຍ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ຍງັ ຢ ນ ຢ ື່ ທີື່  ຂໍ້ຳງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຍນິ ພຣະອງົ ກື່ຳວ ກບັ ຂໍ້ຳພະ-

ເຈົໍ້ຳ ດງັ ອອກ ມຳ ຈຳກ ພຣະວຫິຳນ          

ລາຊະບັນລັງຂອງພຣະເຈົ້າໃນພຣະວິຫານ 
7ແລະ ພຣະອງົ ກື່ຳວ ກບັ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         “ບດຸ ແຫື່ງ ມະນດຸ ເອີຍ         ບນັລງັ ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ ສະຖຳນທີື່  

ວຳງ ຕນີ ຂອງ ເຮົຳ ຢ ື່ ບື່ອນ ນີໍ້         ເປັນ ບື່ອນ ທີື່  ເຮົຳ ຈະ ຢ ື່ ທື່ຳມກຳງ ຊນົ ຊຳດ ອິສຣາເອນ ເປັນນດິ         ແລະ 

ເຊ ໍ້ອສຳຍ ອິສຣາເອນ ຈະ ບ ື່  ເຮັດ ໃຫໍ້ ນຳມ ອນັ ບ ລິສດຸ ຂອງ ເຮົຳ         ເປັນ ມນົທິນ ອີກ         ໂດຍ ຕວົ ຂອງ ພວກ 

ເຂົຳ ເອງ         ຫລ  ກະສດັ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ດໍ້ວຍ ກຳນ ຫລິໍ້ນ ຊ ໍ້ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ດໍ້ວຍ ສບົ ແຫື່ງ ກະສດັ 

ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ໃນ ສະຖຳນທີື່  ນະມດັສະກຳນ ສ ງ ສດຸ         

8ໂດຍ ກຳນ ວຳງ ທຳງ ເຂົໍ້ຳ ປະຕ  ຂອງ ພວກ ເຂົຳ 

ໄວໍ້ ຂໍ້ຳງ ທຳງ ເຂົໍ້ຳ ປະຕ  ຂອງ ເຮົຳ         ໂດຍ ກຳນ ຕ ັໍ້ງ ເສົຳ ປະຕ  ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ໄວໍ້ ຂໍ້ຳງ ເສົຳ ປະຕ  ຂອງ 

ເຮົຳ         ມີ ພຽງ ຝຳ ກ ັໍ້ນ ໄວໍ້ ລະຫວື່ຳງ ເຮົຳ ກບັ ພວກ ເຂົຳ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ນຳມ ບ ລິສດຸ ຂອງ 

ເຮົຳ ເປັນ ມນົທິນ ດໍ້ວຍ ກຳນ ອນັ ໜໍ້ຳ ກຽດ ຊງັ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຊ ື່ ງ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ເຮັດ         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         

ເຮົຳ ຈ ື່ງ ເຜົຳ ຜຳນ ພວກ ເຂົຳ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຄຽດ ຮໍ້ຳຍ ຂອງ ເຮົຳ         

9ບດັ ນີໍ້         ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ຖິໍ້ມ ກຳນ ຫລິໍ້ນ ຊ ໍ້ 

ທງັຫລຳຍ ຂອງ ຕນົ         ແລະ ສບົ ແຫື່ງ ກະສດັ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ໃຫໍ້ ຫື່ຳງ ໄກ ຈຳກ ເຮົຳ         ແລະ ເຮົຳ 

ຈະ ຢ ື່ ທື່ຳມກຳງ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ເປັນນດິ          
10ບດຸ ແຫື່ງ ມະນດຸ ເອີຍ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ບນັ ລະ ຍຳຍ ແກື່ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ອິສຣາເອນ ໃຫໍ້ ຮ ໍ້ ເຖງິ ພຣະວຫິຳນ         

ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ໄດໍ້ ອບັອຳຍ ໃນ ເລ ື່ ອງ ຄວຳມ ຊ ົື່ວຊໍ້ຳ ຂອງ ຕນົ         ແລະ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ 

ວດັແທກ ແບບແຜນ         

11ແລະ ຖໍ້ຳ ພວກ ເຂົຳ ອບັອຳຍ ໃນ ສິື່ ງ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ຕນົ ເຮັດ ມຳ ແລໍ້ວ         ຈ ົື່ງ ສະ-

ແດງ ພຳບ ແຜນຜງັ ທຳງ ອອກ ທຳງ ເຂົໍ້ຳ         ແລະ ລກັສະນະ ທງັ ໝດົ ຂອງ ພຣະວຫິຳນ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້ 

ພວກ ເຂົຳ ຮ ໍ້ ເຖງິ ກດົເກນ         ລກັສະນະ         ແລະ ກດົ ທງັ ໝດົ ຂອງ ພຣະວຫິຳນ         ຈ ົື່ງ ຂຽນ ລງົ ໄວໍ້ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຕ ື່  ຕຳ 

ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ເພ ື່ ອ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ໄດໍ້ ຮກັສຳ ລກັສະນະ         ແລະ ກດົເກນ ທງັ ໝດົ ຂອງ ພຣະວຫິຳນ         

ແລະ ປະຕບິດັ ຕຳມ          
12ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້ ເປັນ ກດົ ຂອງ ພຣະວຫິຳນ         ຄ  ບ ລິເວນ ໂດຍ ຮອບ ທີື່ ຢ ື່ ເທິງ ຍອດພ  ເຂົຳ ຈະ ເປັນ ບື່ອນ ບ ລິ-

ສດຸ ທີື່  ສດຸ         ເບິື່ ງ ແມ         ນີໍ້ ເປັນ ກດົ ຂອງ ພຣະວຫິຳນ          

ການວັດແທກແທູ່ນບ ຊາ 
13ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້ ເປັນ ຂະໜຳດ ຂອງ ແທື່ນ ບ ຊຳ ວດັແທກ ເປັນ ສອກ         ສອກ ໜ ື່ ງ ຄ  ຄວຳມ ຍຳວ ໜ ື່ ງ ສອກ 

ກບັ ໜ ື່ ງ ຄ ບ         ພ ໍ້ນຖຳນ ສ ງ ໜ ື່ ງ ສອກ         ແລະ ກວໍ້ຳງ ໜ ື່ ງ ສອກ         ບື່ອນ ຂອບ ມີ ຮຳງ ຄ ບ ໜ ື່ ງ         ແລະ ຄວຳມ 

ສ ງ ຂອງ ແທື່ນ ບ ຊຳ ເປັນ ດ ັື່ງນີໍ້         

14ຈຳກ ພ ໍ້ນຖຳນ ທີື່ ຢ ື່ ເທິງ ດນິ ມຳ ເຖງິ ຂໍ້ຳງ ລຸື່ມ ສ ງ ສອງ ສອກ         ກວໍ້ຳງ 

ໜ ື່ ງ ສອກ         ຈຳກ ຂ ັໍ້ນ ນໍ້ອຍ ໄປ ເຖງິ ຂ ັໍ້ນ ໃຫຍື່ ສ ງ ສີື່  ສອກ         ກວໍ້ຳງ ໜ ື່ ງ ສອກ         

15ເຕົຳ ຂອງ ແທື່ນ ນ ັໍ້ນ ສີື່  
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ສອກ         ແລະ ຈຳກ ເຕົຳ ແທື່ນ ມີ ຈອມ ຍ ື່ ນ ຂ ໍ້ນ ສີື່  ຈອມ         

16ເຕົຳ ແທື່ນ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ສີື່  ຫລື່ຽມ ຈດັ ຕຸ ລດັ         ຍຳວ ສິບ 

ສອງ ສອກ         ກວໍ້ຳງ ສິບ ສອງ ສອກ         

17ຂ ັໍ້ນ ຂໍ້ຳງ ເຕົຳ ກ  ສີື່  ຫລື່ຽມ ຈດັ ຕຸ ລດັ ຄ  ກນັ         ຍຳວ ສິບ ສີື່  ສອກ         

ກວໍ້ຳງ ສິບ ສີື່  ສອກ         ສ ົໍ້ນ ທີື່  ອໍ້ອມ ຮອບ ກວໍ້ຳງ ເຄິື່ ງ ສອກ         ຖຳນ ກວໍ້ຳງ ສອກ ໜ ື່ ງ ໂດຍ ຮອບ         ຂ ັໍ້ນໄດ ແທື່ນ 

ບ ຊຳ ຫນັ ໜໍ້ຳ ໄປ ທຳງ ທິດຕຳເວັນອອກ”          
18ແລະ ເພິື່ ນ ເວົໍ້ຳ ກບັ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         “ບດຸ ແຫື່ງ ມະນດຸ ເອີຍ         ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ 

ວື່ຳ         ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້ ເປັນ ກດົ ຂອງ ແທື່ນ ບ ຊຳ ໃນ ມ ໍ້ ທີື່  ສໍ້ຳງ ສ  ຳເລັດ ແລໍ້ວ         ເພ ື່ ອ ຈະ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ         

ແລະ ເພ ື່ ອ ຈະ ຊດິ ດໍ້ວຍ ເລ ອດ          

ຈົ່ງຖວາຍເຄື່ອງບ ຊາອີກ 
19ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ມອບ ງວົ ໜຸື່ມ ໂຕ ໜ ື່ ງ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ບຳບ ແກື່ ປະໂລຫິດ ຄນົ ເລວີ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຊາໂດກ          

ຜ ໍ້ ທີື່  ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃກໍ້ ເພ ື່ ອ ບວົລະບດັ ເຮົຳ         ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ         

20ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ເອົຳ 

ເລ ອດ ງວົ ນ ັໍ້ນ ມຳ ໃສື່ ໄວໍ້ ເທິງ ຈອມ ທງັ ສີື່  ຂອງ ແທື່ນ         ແລະ ແຈ ທງັ ສີື່  ຂອງ ຂ ັໍ້ນ ຂໍ້ຳງ ເຕົຳ         ແລະ ຢ ື່ ອໍ້ອມ 

ຮອບ ຈອມ ທງັ ໝດົ         ເຮັດ ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ໄດໍ້ ຊ  ຳລະ ແທື່ນ ແລະ ເຮັດ ກຳນ ລ ບລໍ້ຳງ ມນົທິນ ຂອງ 

ແທື່ນ ນ ັໍ້ນ ໄວໍ້         

21ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ເອົຳ ງວົເຖກິ ຊ ື່ ງ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ບຳບ         ແລະ ປະໂລຫິດ ຈະ ເຜົຳ ມນັ ໃນ 

ບື່ອນ ທີື່  ກ  ຳນດົ ໄວໍ້ ຊ ື່ ງ ເປັນ ບື່ອນ ຂອງ ພຣະວຫິຳນ ທີື່ ຢ ື່ ພຳຍ ນອກ ສະຖຳນທີື່  ບ ລິສດຸ          
22ແລະ ໃນ ມ ໍ້ ທີ ສອງ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ຖວຳຍ ລ ກ ແບໍ້ ໂຕ ຜ ໍ້ ທີື່  ປຳດ ສະ ຈຳກ ຕ  ຳໜິ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ບຳບ         

ແລະ ພວກ ປະໂລຫິດ ຈະ ຊ  ຳລະ ແທື່ນ ບ ຊຳ         ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ຊ  ຳລະ ດໍ້ວຍ ງວົເຖກິ         

23ເມ  ື່ອ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຊ  ຳລະ 

ແທື່ນ ສ  ຳເລັດ ແລໍ້ວ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ຖວຳຍ ງວົ ໜຸື່ມ ປຳດ ສະ ຈຳກ ຕ  ຳໜິ         ແລະ ແກະ ຜ ໍ້ ທີື່  ປຳດ ສະ ຈຳກ ຕ  ຳໜິ 

ຈຳກ ຝ ງ         

24ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ນ  ຳ ມຳ ຖວຳຍ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ປະໂລຫິດ ຈະ ເອົຳ ເກ ອ ໂຮຍ ລງົ ເທິງ 

ສດັ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ຈະ ຖວຳຍ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ ແກື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          
25ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ຕຽມ ແບໍ້ ໂຕ ໜ ື່ ງ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ບຳບ ທກຸ ວນັ ຈນົ ຄບົ ເຈດັ ວນັ         ແລະ ພວກ ປະໂລຫິດ 

ຈະ ຕຽມ ງວົ ໜຸື່ມ ກບັ ແກະ ຜ ໍ້ ທີື່  ປຳດ ສະ ຈຳກ ຕ  ຳໜິ ຈຳກ ຝ ງ ດໍ້ວຍ         

26ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ ຕໍ້ອງ ເຮັດ 

ກຳນ ລ ບລໍ້ຳງ ມນົທິນ ແທື່ນ ບ ຊຳ ຢ ື່ ເຈດັ ວນັ ຈ ື່ງ ຈະ ຊ  ຳລະ ສ  ຳເລັດ         ແລະ ຈະ ສະຖຳປະນຳ ຕນົ ເອງ ໄວໍ້         

27ແລະ ເມ  ື່ອ ພວກ ເຂົຳ ເຮັດ ຄບົ ຕຳມ ກ  ຳນດົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ແລໍ້ວ         ຕ ັໍ້ງແຕື່ ວນັ ທີ ແປດ ເປັນຕ ົໍ້ນ ໄປ         ປະໂລຫິດ 

ຈະ ຕໍ້ອງ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໂມທະນຳ ພຣະຄນຸ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຢ ື່ ເທິງ ແທື່ນ 

ນ ັໍ້ນ         ແລະ ເຮົຳ ຈະ ພ ພຣະໄທ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ         ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ”          

ບົດທີ 44 
ປະຕ ຕາເວັນອອກສະເພາະເຈົ້ານາຍອົງນັ້ນ 

1ແລໍ້ວ ເພິື່ ນ ກ  ນ  ຳ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກບັ ມຳ ຕຳມ ທຳງ ປະຕ  ຂອງ ສະຖຳນທີື່  ບ ລິສດຸ ພຳຍ ນອກ         ຊ ື່ ງ ຫນັ ໜໍ້ຳ 

ໄປ ທຳງ ຕຳເວັນ ອອກ         ແລະ ປະຕ  ນ ັໍ້ນ ປິດ ຢ ື່         

2ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ກບັ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         “ປະຕ  ນີໍ້ ຈະ 

ປິດ ຢ ື່ ເລ ໍ້ອຍ ໄປ         ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ໃຜ ເປີດ         ແລະ ບ ື່  ໃຫໍ້ ໃຜ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ທຳງ ນີໍ້         ເພຳະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ 

ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ສະເດັດ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ທຳງ ນີໍ້         ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ຈ ື່ງ ໃຫໍ້ ປິດ ໄວໍ້         

3ສະເພຳະ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ເທົື່ ຳ 

ນ ັໍ້ນ         ຄ  ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ         ລຳວ ຈະ ປະທບັ ນ ັື່ງ ຮບັ ປະທຳນ ອຳຫຳນ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໃນ ປະຕ  ນີໍ້ ໄດໍ້         



1461 ເອເຊກີເອນ 44 
ລຳວ ຈະ ຕໍ້ອງ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ທຳງ ລະບຽງ ຂອງ ຫ  ປະຕ          ແລະ ຕໍ້ອງ ອອກ ໄປ ຕຳມ ທຳງ ດຽວ ກນັ”          

4ແລໍ້ວ ເພິື່ ນ ກ  ນ  ຳ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ມຳ ຕຳມ ທຳງ ຂອງ ປະຕ  ເໜ ອ         ມຳ ທີື່  ຂໍ້ຳງ ໜໍ້ຳ ພຣະວຫິຳນ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ 

ເບິື່ ງ         ແລະ ເບິື່ ງ ແມ         ສະຫງ ື່ຳ ລຳສີ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກ  ເຕັມ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          

ແລະ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກ  ກ ົໍ້ມ ໜໍ້ຳ ລງົ ເຖງິ ດນິ         

5ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ກບັ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         “ບດຸ ແຫື່ງ ມະນດຸ 

ເອີຍ         ຈ ົື່ງ ຕ ັໍ້ງໃຈ ໃຫໍ້ ດ ີ        ທກຸ ສິື່ ງ ທີື່  ເຮົຳ ຈະ ບອກ ເຈົໍ້ຳ         ກື່ຽວ ກບັ ກດົ ທງັ ໝດົ ຂອງ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະ-
ຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ກດົໝຳຍ ທງັ ໝດົ ຂອງ ພຣະວຫິຳນ ນ ັໍ້ນ         ຈ ົື່ງ ເບິື່ ງ ດໍ້ວຍ ຕຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ຟງັ ດໍ້ວຍ 

ຫ  ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ຈດົ ຈ  ຳ ເລ ື່ ອງ ທຳງ ເຂົໍ້ຳ ພຣະວຫິຳນ         ແລະ ທຳງ ອອກ ຈຳກ ສະຖຳນທີື່  ບ ລິສດຸ ໃຫໍ້ ດ ີ        

6ແລໍ້ວ ຈ ົື່ງ ບອກ ແກື່ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ທີື່  ມກັ ກະບດົ         ຄ  ເຊ ໍ້ອສຳຍ ອິສຣາເອນ ວື່ຳ         ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະ-
ເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ໂອ         ເຊ ໍ້ອສຳຍ ອິສຣາເອນ ເອີຍ         ຂ  ໃຫໍ້ກຳນ ອນັ ໜໍ້ຳ ກຽດ ຊງັ ທງັ ໝດົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ 

ສິໍ້ນ ສດຸ ເຖດີ         

7ຄ  ກຳນ ຍນິ ຍອມ ໃຫໍ້ ຄນົ ຕື່ຳງ ດໍ້ຳວ ທີື່  ບ ື່  ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ພິທີ ຕດັ ທຳງ ຈດິໃຈ         ແລະ ເນ ໍ້ອ ໜງັ ເຂົໍ້ຳ 

ມຳ ໃນ ສະຖຳນທີື່  ບ ລິສດຸ ຂອງ ເຮົຳ         ເຮັດ ໃຫໍ້ ສະຖຳນທີື່  ນ ັໍ້ນ ມວົ ໝອງ         ຄ  ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ເຮົຳ         ໃນ 

ເມ  ື່ອ ເຈົໍ້ຳ ຖວຳຍ ອຳຫຳນ ຂອງ ເຮົຳ ແກື່ ເຮົຳ         ຄ  ໄຂມນັ         ແລະ ເລ ອດ         ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ທ  ຳລຳຍ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ 

ຂອງ ເຮົຳ ດໍ້ວຍ ກຳນ ອນັ ໜໍ້ຳ ກຽດ ຊງັ ທງັ ໝດົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

8ແລະ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ດ ແລ ຮກັສຳ ສິື່ ງ ບ ລິສດຸ ຂອງ 

ເຮົຳ         ແຕື່ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງ ຄນົ ເຝົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ດ ແລ ຮກັສຳ ຢ ື່ ໃນ ສະຖຳນທີື່  ບ ລິສດຸ ຂອງ ເຮົຳ         ເພ ື່ ອ ປະໂຫຍດ ແກື່ 

ຕວົ ເຈົໍ້ຳ ເອງ          

ພວກປະໂລຫິດຂອງພຣະວິຫານໃນອະນາຄົດ 
9ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຈ ື່ງ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ຄນົ ຕື່ຳງ ດໍ້ຳວ         ທີື່  ບ ື່  ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ພິທີ ຕດັ ທຳງ 

ຈດິໃຈ         ແລະ ເນ ໍ້ອ ໜງັ ຄ          ຄນົ ຕື່ຳງ ດໍ້ຳວ ທງັ ໝດົ ທີື່ ຢ ື່ ທື່ຳມກຳງ ຊນົ ຊຳດ ອິສຣາເອນ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ສະ-

ຖຳນທີື່  ບ ລິສດຸ ຂອງ ເຮົຳ          
10ແຕື່ ຄນົ ເລວີ ຜ ໍ້ ທີື່  ໄດໍ້ ໄປ ໄກ ຈຳກ ເຮົຳ         ຫລງົ ໄປ ຈຳກ ເຮົຳ ໄປ ຕດິຕຳມ ຮ ບ ເຄົຳລບົ ຂອງ ເຂົຳ         ເມ  ື່ອ 

ຄນົ ອິສຣາເອນ ຫລງົ ໄປ ນ ັໍ້ນ         ຈະ ຕໍ້ອງ ໄດໍ້ ຮບັ ໂທດ ຕຳມ ຄວຳມ ຊ ົື່ວຊໍ້ຳ ຂອງ ຕນົ         

11ພວກ ເຂົຳ ທງັ-

ຫລຳຍ ຈະ ຕໍ້ອງ ບວົລະບດັ ຢ ື່ ໃນ ສະຖຳນທີື່  ບ ລິສດຸ ຂອງ ເຮົຳ         ກວດກຳ ເບິື່ ງ ຢ ື່ ທີື່  ປະຕ  ພຣະວຫິຳນ         

ແລະ ປະຕບິດັ ຢ ື່ ໃນ ພຣະວຫິຳນ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຂໍ້ຳ ສດັ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ         ແລະ ເຄ ື່ ອງ ສດັ ບ ຊຳ ໃຫໍ້ 

ປະຊຳຊນົ         ແລະ ຈະ ຕໍ້ອງ ຄອຍ ຖໍ້ຳ ເຝົໍ້ຳ ປະຊຳຊນົ         ເພ ື່ ອ ຈະ ຮບັ ໃຊໍ້ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ         

12ເພຳະ 

ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ບວົລະບດັ ປະຊຳຊນົ ຢ ື່ ໜໍ້ຳ ຮ ບ ເຄົຳລບົ ຂອງ ຕນົ         ຈ ື່ງ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ອິສຣາເອນ ຕກົ 

ຢ ື່ ໃນ ຄວຳມ ຊ ົື່ວຊໍ້ຳ         ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ປະຕຍິຳນ 

ດໍ້ວຍ ເລ ື່ ອງ ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ         ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ ຕໍ້ອງ ໄດໍ້ ຮບັ ໂທດ ຕຳມ ຄວຳມ ຊ ົື່ວຊໍ້ຳ ຂອງ ຕນົ         

13ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃກໍ້ ເຮົຳ         ເພ ື່ ອ ຈະ ຮບັ ໃຊໍ້ ເຮົຳ ໃນ ຕ  ຳແໜື່ງ ປະໂລຫິດ         ຫລ  ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃກໍ້ ສິື່ ງ ບ -

ລິສດຸ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ເຮົຳ ໃນ ບື່ອນ ບ ລິສດຸ ທີື່  ສດຸ ນ ັໍ້ນ         ແຕື່ ເຂົຳ ຕໍ້ອງ ທນົ ຮບັ ຄວຳມ ອບັອຳຍ ຂຳຍໜໍ້ຳ         

ແລະ ກຳນ ອນັ ໜໍ້ຳ ກຽດ ຊງັ ຊ ື່ ງ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ນ ັໍ້ນ         

14ແຕື່ ເຖງິ ປຳນ ນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ຈະ ກ  ຳນດົ ໃຫໍ້ ພວກ 

ເຂົຳ ເປັນ ຜ ໍ້ ເບິື່ ງແຍງ ພຣະວຫິຳນ         ໃຫໍ້ ບວົລະບດັ ທງັ ໝດົ         ແລະ ເຮັດ ສິື່ ງ ທີື່  ຕໍ້ອງ ເຮັດ ໃນ ພຣະວຫິຳນ 

ນ ັໍ້ນ ທງັ ໝດົ          
15ແຕື່ ປະໂລຫິດ ຄນົ ເລວີ          ບນັດຳ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ຊາໂດກ          ຜ ໍ້ ຍງັ ເບິື່ ງແຍງ ສະຖຳນທີື່  ບ ລິສດຸ ຂອງ 
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ເຮົຳ         ເມ  ື່ອ ຄນົ ອິສຣາເອນ ຫລງົ ໄປ ຈຳກ ເຮົຳ ນ ັໍ້ນ         ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ໃຫໍ້ ພວກ 

ເຂົຳ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃກໍ້ ເຮົຳ ເພ ື່ ອ ບວົລະບດັ ເຮົຳ         ແລະ ໃຫໍ້ ຄອຍ ຖໍ້ຳ ຮບັ ໃຊໍ້ ເຮົຳ         ໃນ ກຳນ ຖວຳຍ ໄຂມນັ         ແລະ 

ເລ ອດ         

16ພວກ ເຂົຳ ຈະ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃນ ສະຖຳນທີື່  ບ ລິສດຸ ຂອງ ເຮົຳ ໄດໍ້         ແລະ ໃຫໍ້ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃກໍ້ ໂຕະ ຂອງ 

ເຮົຳ         ເພ ື່ ອ ຈະ ບວົລະບດັ ເຮົຳ         ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ຮກັສຳ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ຂອງ ເຮົຳ          
17ຕ ື່  ມຳ ເມ  ື່ອ ພວກ ເຂົຳ ເຂົໍ້ຳ ປະຕ  ເດີື່ ນ ຊ ັໍ້ນ ໃນ ນ ັໍ້ນ         ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ສວມ ໃສື່ ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ ປື່ຳນ         ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ພວກ 

ເຂົຳ ມີ ສິື່ ງ ໃດ ທີື່  ເຮັດ ດໍ້ວຍ ຂນົ ແກະ ໃນ ຂະນະ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ເຮັດ ກຳນ ບວົລະບດັ ຢ ື່ ທີື່  ປະຕ  ເດີື່ ນ ຊ ັໍ້ນ ໃນ         

ແລະ ຢ ື່ ຂໍ້ຳງ ໃນ         

18ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ສວມ ໃສື່ ຜໍ້ຳ ຄຽນ ຫວົ ທີື່  ເປັນ ຜໍ້ຳ ປື່ຳນ ໄວໍ້ ເໜ ອ ຫວົ         ແລະ ໃສື່ ໂສໍ້ງ ຜໍ້ຳ 

ປື່ຳນ ພຽງ ແອວ         ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ຄຳດ ຕວົ ດໍ້ວຍ ສິື່ ງ ໃດ ທີື່  ເຮັດ ໃຫໍ້ ມີ ເຫ ື່ ອ         

19ແລະ ເມ  ື່ອ ພວກ ເຂົຳ ອອກ 

ໄປ ຍງັ ເດີື່ ນ ຊ ັໍ້ນ ນອກ         ຄ  ໄປ ຍງັ ເດີື່ ນ ພຳຍ ນອກ ເພ ື່ ອ ໄປ ຫຳ ປະຊຳຊນົ         ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ຖອດ ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ ຊຸດ 

ທີື່  ບວົລະບດັ ງຳນ ນ ັໍ້ນ ອອກ         ແລະ ວຳງ ໄວໍ້ ໃນ ຫໍ້ອງ ບ ລິສດຸ         ແລໍ້ວ ຈ ື່ງ ສວມ ໃສື່ ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ ອ ື່ ນ         ຢໍ້ຳນ ວື່ຳ 

ພວກ ເຂົຳ ຈະ ນ  ຳ ຄວຳມ ບ ລິສດຸ ສກັສິດ ໄປ ຕດິຕ ື່  ກບັ ປະຊຳຊນົ ດໍ້ວຍ ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ ຂອງ ຕນົ          
20ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ແຖ ຜມົ         ຫລ  ປື່ອຍ ໃຫໍ້ ມວຍ ຜມົ ຍຳວ         ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ພຽງ ແຕື່ ມ ໍ້ວນ ຜມົ ເທິງ ຫວົ 

ຂອງ ຕນົ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ         

21ເມ  ື່ອ ປະໂລຫິດ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ເດີື່ ນ ຊ ັໍ້ນ ໃນ ຈະ ດ ື່ ມ ເຫລົໍ້ຳ ອະງ ຸື່ນ ບ ື່  ໄດໍ້         

22ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ປະ-

ໂລຫິດ ແຕື່ງງຳນ ກບັ ແມ ື່ໝໍ້ຳຍ         ຫລ  ຍງິ ທີື່  ຖ ກ ປະ ຮໍ້ຳງ ແລໍ້ວ         ແຕື່ ໃຫໍ້ ແຕື່ງງຳນ ກບັ ຍງິ ພມົມະຈຳລີ 

ຈຳກ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ແຫື່ງ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ອິສຣາເອນ          ຫລ  ແມ ື່ໝໍ້ຳຍ ຊ ື່ ງ ເປັນ ແມ ື່ໝໍ້ຳຍ ຂອງ ປະໂລຫິດ         

23ພວກ 

ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ ຕໍ້ອງ ສ ັື່ງສອນ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ເຮົຳ ເຖງິ ຄວຳມ ແຕກ ຕື່ຳງ ລະຫວື່ຳງ ຂອງ ບ ລິສດຸ         

ແລະ ຂອງ ເປັນ ມນົທິນ         ແລະ ສະແດງ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ສງັເກດ ໄດໍ້ ວື່ຳ         ອນັ ໃດ ເປັນ ມນົທິນ         ແລະ ອນັ 

ໃດ ບ ື່  ເປັນ ມນົທິນ          
24ຖໍ້ຳ ມີ ຄະດ ີ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ເຮັດ ໜໍ້ຳທີື່  ຜ ໍ້ ພິພຳກສຳ         ແລະ ຈະ ຕໍ້ອງ ພິພຳກສຳ ຕຳມ ຄ  ຳ ຕດັສິນ 

ຂອງ ເຮົຳ         ໃນ ບນັດຳ ງຳນ ເທດສະກຳນ ຕຳມ ກ  ຳນດົ ຂອງ ເຮົຳ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ຮກັສຳ ກດົ ບນັ-

ຍດັ         ແລະ ກດົເກນ ຂອງ ເຮົຳ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ຮກັສຳ ວນັ ສະບຳ ໂຕ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ເຮົຳ ໃຫໍ້ ບ ລິສດຸ          
25ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ເຮັດ ຕວົ ໃຫໍ້ ເປັນ ມນົທິນ ດໍ້ວຍ ກຳນ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃກໍ້ ຜ ໍ້ ຕຳຍ         ເວັໍ້ນ ແຕື່ ເປັນ ພ ື່         ຫລ  ແມ ື່         

ຫລ  ລ ກ ຊຳຍ         ຫລ  ລ ກ ສຳວ         ຫລ  ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຜ ໍ້ ຊຳຍ         ຫລ  ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຜ ໍ້ຍງິ ທີື່  ບ ື່  ມີ ຜວົ         ກ  ຈະ ເຮັດ ຕນົ ໃຫໍ້ ເປັນ 

ມນົທິນ ໄດໍ້         

26ຫລງັ ຈຳກ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ຮບັ ກຳນ ຊ  ຳລະ ແລໍ້ວ         ມີ ກ  ຳນດົ ອີກ ເຈດັ ມ ໍ້         

27ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ໃນ ມ ໍ້ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ສະຖຳນທີື່  ບ ລິສດຸ         ຄ  ທີື່  ເດີື່ ນ ຊ ັໍ້ນ ໃນ ເພ ື່ ອ ຈະ ບວົ-

ລະບດັ ຢ ື່ ໃນ ສະຖຳນທີື່  ບ ລິສດຸ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ບຳບ ກື່ອນ          
28ແລະ ນ ັໍ້ນ ຈະ ເປັນ ມ ລະດກົ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ເຮົຳ ເປັນ ມ ລະດກົ ຂອງ ເຂົຳ         ແລະ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ບ ື່  ຕໍ້ອງ ໃຫໍ້ 

ພວກ ເຂົຳ ຖ  ກ  ຳມະສິດ ໃດ ໆ ໃນ ອິສຣາເອນ          ເຮົຳ ເປັນ ກ  ຳມະສິດ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         

29ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ຮບັ 

ປະທຳນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ພ ດ ຜນົ ເປັນ ເມດັ         ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ບຳບ         ແລະ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ກຳນ ລະເມດີ         ແລະ 

ທກຸ ສິື່ ງ ທີື່  ຖວຳຍ ໄວໍ້ ໃນ ອິສຣາເອນ ຈະ ເປັນ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ທງັ ໝດົ         

30ແລະ ໝຳກ ໄມ ໍ້ ດ ີທີື່  ສດຸ ຂອງ 

ໝຳກ ໄມ ໍ້ ລຸໍ້ນ ທ  ຳອິດ ທກຸ ຊະນດິ         ແລະ ເຄ ື່ ອງ ຖວຳຍ ທກຸ ຊະນດິ ຈຳກ ເຄ ື່ ອງ ຖວຳຍ ບ ຊຳ ທງັ ໝດົ ຂອງ 

ເຈົໍ້ຳ ຈະ ເປັນ ຂອງ ບນັດຳ ປະໂລຫິດ ທງັຫລຳຍ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ມອບ ແປໍ້ງ ປຽກ ຜນົ ທ  ຳອິດ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ແກື່ 

ປະໂລຫິດ         ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ພຣະພອນ ຈະ ມີ ຢ ື່ ເໜ ອ ຄອບຄວົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

31ປະໂລຫິດ ຈະ ຕໍ້ອງ ບ ື່  ຮບັ ປະທຳນ 
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ສິື່ ງ ໃດ ໆ         ບ ື່  ວື່ຳ ຈະ ເປັນ ນກົ         ຫລ  ສດັ ທີື່  ຕຳຍ ເອງ         ຫລ  ຖ ກ ຈກີ ກດັ ຕຳຍ”          

ບົດທີ 45 
ບໍລິເວນບູ່ອນຕັ້ງໄວ້ສະເພາະພຣະເຈົ້າ ແລະພຣະວິຫານ 

1“ເມ  ື່ອ ເຈົໍ້ຳ ຈບັ ສະຫລຳກ ແບື່ງ ແຜື່ນດນິ ໃຫໍ້ ເປັນ ກ  ຳມະສິດ ນ ັໍ້ນ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ຖວຳຍ ທີື່  ດນິ ສື່ວນ ໜ ື່ ງ ໄວໍ້ 

ເພ ື່ ອ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ໃຫໍ້ ເປັນ ບື່ອນ ບ ລິສດຸ         ຍຳວ ສອງ ໝ ື່ ນ ຫໍ້ຳ ພນັ ສອກ         ແລະ ກວໍ້ຳງ ໜ ື່ ງ ໝ ື່ ນ 

ສອກ         ຈະ ເປັນ ບື່ອນ ບ ລິສດຸ ຕະຫລອດ ບ ລິເວນ ນ ັໍ້ນ         

2ໃນ ບ ລິເວນ ນີໍ້ ໃຫໍ້ ມີ ບື່ອນ ສີື່  ຫລື່ຽມ ຈດັ ຕຸ ລດັ 

ບື່ອນ ໜ ື່ ງ ຍຳວ ຫໍ້ຳ ຮໍ້ອຍ ກວໍ້ຳງ ຫໍ້ຳ ຮໍ້ອຍ ສອກ ສ  ຳລບັ ສະຖຳນທີື່  ບ ລິສດຸ         ໃຫໍ້ ມີ ບ ລິເວນ ວື່ຳງ ໄວໍ້ ໂດຍ 

ຮອບ ອີກ ຫໍ້ຳ ສິບ ສອກ         

3ໃນ ບື່ອນ ບ ລິສດຸ ນ ັໍ້ນ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ວດັແທກ ສື່ວນ ໜ ື່ ງ ອອກ         ຍຳວ ສອງ ໝ ື່ ນ ຫໍ້ຳ 

ພນັ ສອກ         ກວໍ້ຳງ ໜ ື່ ງ ໝ ື່ ນ ສອກ         ໃນ ບ ລິເວນ ນີໍ້ ໃຫໍ້ ເປັນ ບື່ອນ ຕ ັໍ້ງ ສະຖຳນທີື່  ບ ລິສດຸ         ແລະ ຂອງ ທີື່  ບ ລິ-

ສດຸ ທີື່  ສດຸ         

4ໃຫໍ້ ເປັນ ສື່ວນ ແຜື່ນດນິ ທີື່  ບ ລິສດຸ         ໃຫໍ້ ເປັນ ຂອງ ປະໂລຫິດ         ຜ ໍ້ ບວົລະບດັ ຢ ື່ ໃນ ສະຖຳນທີື່  

ບ ລິສດຸ         ແລະ ເຂົໍ້ຳ ໃກໍ້ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ເພ ື່ ອ ຈະ ບວົລະບດັ ພຣະອງົ         ໃຫໍ້ ເປັນ ບື່ອນ ສ  ຳລບັ ປກຸ ບໍ້ຳນ 

ເຮ ອນ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ເປັນ ບື່ອນ ບ ລິສດຸ ສ  ຳລບັ ສະຖຳນທີື່  ບ ລິສດຸ         

5ອີກ ສື່ວນ ໜ ື່ ງ ຊ ື່ ງ ຍຳວ 

ສອງ ໝ ື່ ນ ຫໍ້ຳ ພນັ ສອກ         ແລະ ກວໍ້ຳງ ໜ ື່ ງ ໝ ື່ ນ ສອກ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ບື່ອນ ຂອງ ຄນົ ເລວີ          ຜ ໍ້ ບວົລະບດັ ຢ ື່ ທີື່  

ພຣະວຫິຳນ         ໃຫໍ້ ເປັນ ກ  ຳມະສິດ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ໃຫໍ້ ມີ ຫໍ້ອງ ຊຳວ ຫໍ້ອງ          
6ໃກໍ້ ໆ ກບັ ສື່ວນ ທີື່  ຕ ັໍ້ງ ໄວໍ້ ເປັນ ບື່ອນ ບ ລິສດຸ ນ ັໍ້ນ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ກ  ຳນດົ ທີື່  ດນິ ຕອນ ໜ ື່ ງ ກວໍ້ຳງ ຫໍ້ຳ ພນັ 

ສອກ         ຍຳວ ສອງ ໝ ື່ ນ ຫໍ້ຳ ພນັ ສອກ         ໃຫໍ້ ເປັນ ກ  ຳມະສິດ ຂອງ ເມ  ອງ         ໃຫໍ້ ເປັນ ຂອງ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ອິສຣາ-
ເອນ ທງັ ໝດົ          

ທີ່ດິນສຳລັບເຈົ້ານາຍ 
7ແຜື່ນດນິ ທງັ ສອງ ຂໍ້ຳງ ບື່ອນ ບ ລິສດຸ         ແລະ ສື່ວນ ຂອງ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ         ໃຫໍ້ ຍກົ ເປັນ ທີື່  ດນິ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ 

ນຳຍ ຄຽງ ຂໍ້ຳງ ກບັ ບື່ອນ ບ ລິສດຸ         ສື່ວນ ເມ  ອງ ດໍ້ຳນ ຕຳເວັນຕກົ         ແລະ ຕຳເວັນ ອອກ         ມີ ສື່ວນ ຍຳວ ເທົື່ ຳ 

ກບັ ສື່ວນ ທີື່  ຍກົ ໃຫໍ້ ຄນົ ຕະກ ນ ໜ ື່ ງ         ຍ ດ ອອກ ໄປ ຕຳມ ທຳງ ຕຳເວັນຕກົ         ແລະ ທຳງ ຕຳເວັນ ອອກ ຂອງ 

ເຂດ ແດນ ແຜື່ນດນິ         

8ໃຫໍ້ ເປັນ ສື່ວນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ໃນ ອິສຣາເອນ          ແລະ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຂອງ ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  

ບບີຄ ັໍ້ນ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ເຮົຳ ອີກ         ແຕື່ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ຈະ ຍອມ ໃຫໍ້ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ແຜື່ນ-

ດນິ ທີື່  ເຫລ ອ ຕຳມ ສື່ວນ ຕະກ ນ ຂອງ ຕນົ          
9ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ໂອ         ບນັດຳ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ ເອີຍ         ພ  ສຳ         

ຈ ົື່ງ ຖິໍ້ມ ກຳນ ທຳລນຸ         ແລະ ກຳນບບີ ບງັຄບັ ເສຍ         ແລະ ເຮັດ ແຕື່ ຄວຳມ ຍດຸຕ ິທ  ຳ         ກບັ ຄວຳມ ທື່ຽງ ທ  ຳ         

ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ຈ ົື່ງ ຢດຸ ກຳນ ຂບັ ໄລື່ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ເຮົຳ ໃຫໍ້ ອອກ ຈຳກ ທີື່  ດນິ 

ອນັ ເປັນ ກ  ຳມະສິດ ຂອງ ເຂົຳ         

10ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ມີ ຊງີ ຊ ັື່ງ ທີື່  ທື່ຽງ ຕງົ ເອຟາ ແລະ ບຳດ ທີື່  ທື່ຽງ ທ  ຳ         

11ເອຟາ 

ແລະ ບຳດ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ເປັນ ຂະໜຳດ ດຽວ ກນັ         ກໍ້ອນ ບຳດ ໜ ື່ ງ ບນັຈຸ ໜ ື່ ງ ໃນ ສິບ ຂອງ ໂຮ ເມ         ແລະ ເອຟາ ກ  

ບນັຈຸ ໜ ື່ ງ ໃນ ສິບ ຂອງ ໂຮ ເມ         ໃຫໍ້ ໂຮ ເມ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ວດັແທກ ມຳດຕະຖຳນ         

12ເຊ ເຂ ໜ ື່ ງ ມີ ຊຳວ ເກຣະ          

ມີ ເນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ກ  ໃຫໍ້ ມີ ຊຳວ ເຊ ເຂ         ຊຳວ ຫໍ້ຳ ເຊ ເຂ         ແລະ ສິບ ຫໍ້ຳ ເຊ ເຂ          
13ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້ ເປັນ ກ  ຳນດົ ເຄ ື່ ອງ ຖວຳຍ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ ຕໍ້ອງ ຖວຳຍ         ຄ  ເຂົໍ້ຳເປ ອກ ໂຮ ເມ ໜ ື່ ງ ໃຫໍ້ 
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ຖວຳຍ ໜ ື່ ງ ສື່ວນ ຫກົ ເອຟາ          ເຂົໍ້ຳ ເດ ອຍ ໂຮ ເມ ໜ ື່ ງ ໃຫໍ້ ຖວຳຍ ໜ ື່ ງ ສື່ອນ ຫກົ ຂອງ ເອຟາ         

14ແລະ ສື່ວນ 

ກ  ຳນດົ ປະຈ  ຳ ຂອງ ນ  ໍ້ຳມນັ         ຄ  ນ  ໍ້ຳມນັ ໜ ື່ ງ ບຳດ         ນ  ໍ້ຳມນັ ໂຄຣະ ໜ ື່ ງ ຖວຳຍ ໜ ື່ ງ ສື່ວນ ສິບ ຂອງ ບຳດ         

ໂຄຣະ ກ  ເໝ ອນ ໂຮເມ ີ ບນັຈຸ ສິບ ບຳດ         ເພຳະ ສິບ ບຳດ ເທົື່ ຳ ກບັ ໂຮ ເມ         

15ແກະ ຝ ງ ສອງ ຮໍ້ອຍ ໂຕ ກ  ໃຫໍ້ 

ຖວຳຍ ໂຕ ໜ ື່ ງ         ຈຳກ ທົື່ງ ລໍ້ຽງສດັ ອນັ ອດຸມົ ຂອງ ອິສຣາເອນ          ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ         

ນີໍ້ ແຫລະ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ຖວຳຍ ສ  ຳລບັ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ພ ດ ຜນົ ເປັນ ເມດັ         ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ         ແລະ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ 

ເພ ື່ ອ ຄວຳມ ສຳມກັຄ ີທ  ຳ         ເພ ື່ ອ ເຮັດ ກຳນ ລ ບລໍ້ຳງ ມນົທິນ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ         

16ໃຫໍ້ ປະຊຳຊນົ 

ທງັ ໝດົ ແຫື່ງ ແຜື່ນດນິ ນີໍ້ ມອບ ເຄ ື່ ອງ ຖວຳຍ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ         

17ໃຫໍ້ ເປັນ ໜໍ້ຳທີື່  

ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ທີື່  ຈະ ຈດັ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ         ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ພ ດ ຜນົ ເປັນ ເມດັ         ເຄ ື່ ອງ ດ ື່ ມ ບ ຊຳ         ໃນ ງຳນ 

ເທດສະກຳນ ທງັຫລຳຍ ໃນ ວນັ ຂ ໍ້ນ ຄ  ື່ຳ         ແລະ ສະບຳ ໂຕ         ໃນ ງຳນ ເທດສະກຳນ ທີື່  ກ  ຳນດົ ໄວໍ້ ຂອງ 

ເຊ ໍ້ອສຳຍ ອິສຣາເອນ ທງັ ໝດົ         ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ຈດັ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ບຳບ         ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ພ ດ ຜນົ ເປັນ ເມດັ         

ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ         ແລະ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ເພ ື່ ອ ຄວຳມ ສຳມກັຄີ ທ  ຳ         ເພ ື່ ອ ເຮັດ ກຳນ ລ ບລໍ້ຳງ ບຳບ ໃຫໍ້ ແກື່ ເຊ ໍ້ອ-

ສຳຍ ອິສຣາເອນ          
18ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ໃນ ວນັ ທີ ໜ ື່ ງ ຂອງ ເດ ອນ ທີ ໜ ື່ ງ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ເອົຳ ງວົ 

ໜຸື່ມ ທີື່  ປຳດ ສະ ຈຳກ ຕ  ຳໜິ ໂຕ ໜ ື່ ງ         ແລະ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ຊ  ຳລະ ສະຖຳນທີື່  ບ ລິສດຸ         

19ໃຫໍ້ ປະໂລຫິດ ເອົຳ 

ເລ ອດ ຂອງ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ບຳບ ມຳ ນ  ຳ         ແລະ ຈ ົື່ງ ຊດິ ໃສື່ ເສົຳ ປະຕ  ພຣະວຫິຳນ         ທີື່  ຂ ັໍ້ນ ສີື່  ແຈ ຂອງ 

ແທື່ນ ບ ຊຳ         ແລະ ເທິງ ເສົຳ ປະຕ  ຂອງ ເດີື່ ນ ຊ ັໍ້ນ ໃນ         

20ໃນ ວນັ ທີ ເຈດັ ຂອງ ເດ ອນ ນ ັໍ້ນ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ເຮັດ ເຊັື່ ນ 

ດຽວ ກນັ                  ເພ ື່ ອ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ຜ ໍ້ ໃດ ທີື່  ເຮັດ ບຳບ ດໍ້ວຍ ກຳນ ຫລງົ ຜິດ         ຫລ  ຄວຳມ ຮ ໍ້ ເທົື່ ຳ ບ ື່  ເຖງິ ກຳນ         ເພ ື່ ອ ວື່ຳ 

ເຈົໍ້ຳ ຈະ ໄດໍ້ ເຮັດ ກຳນ ລ ບລໍ້ຳງ ມນົທິນ ພຣະວຫິຳນ          
21ໃນ ວນັ ທີ ສິບ ສີື່  ຂອງ ເດ ອນ ຕ ົໍ້ນ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ສະຫລອງ ເທດສະກຳນ ປັດສະຄາ          ຈ ົື່ງ ຮບັ ປະທຳນ 

ເຂົໍ້ຳຈີື່  ບ ື່  ມີ ເຊ ໍ້ອ ແປໍ້ງ ຕະຫລອດ ເທດສະກຳນ ເຈດັ ມ ໍ້         

22ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຈດັ ຫຳ ງວົ ໜຸື່ມ ໂຕ ໜ ື່ ງ 

ສ  ຳລບັ ຕນົ ເອງ         ແລະ ປະຊຳຊນົ ທງັ ໝດົ ແຫື່ງ ແຜື່ນດນິ         ເພ ື່ ອ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ບຳບ         

23ແລະ ໃນ 

ເຈດັ ມ ໍ້ ທີື່  ມີ ເທດສະກຳນ ກນິ ລໍ້ຽງ         ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຈດັ ຫຳ ງວົ ໜຸື່ມ ເຈດັ ໂຕ ກບັ ແກະ ຜ ໍ້ ເຈດັ ໂຕ ທີື່  ປຳດ ສະ 

ຈຳກ ຕ  ຳໜິ         ໃຫໍ້ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ທກຸ ໆ ມ ໍ້ ຕະຫລອດ ເຈດັ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ຈດັ ຫຳ 

ລ ກ ແບໍ້ ຜ ໍ້ ໂຕ ໜ ື່ ງ ທກຸ ວນັ         ໃຫໍ້ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ບຳບ         

24ແລະ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຈດັ ຫຳ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ພ ດ 

ຜນົ ເປັນ ເມດັ ເອຟາ ໜ ື່ ງ ຄ ື່ ກບັ ງວົເຖກິ ໜ ື່ ງ         ແລະ ເອຟາ ໜ ື່ ງ ຄ ື່ ກບັ ແກະ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ         ແລະ ນ  ໍ້ຳມນັ ໜ ື່ ງ ຮນິ ຕ ື່  

ແປໍ້ງ ທກຸ ເອຟາ         

25ໃນ ວນັ ທີ ສິບ ຫໍ້ຳ ຂອງ ເດ ອນ ທີ ເຈດັ         ແລະ ໃນ ເທດສະກຳນ ກນິ ລໍ້ຽງ ທງັ ເຈດັ ມ ໍ້         ໃຫໍ້ 

ທື່ຳນ ຈດັ ຫຳ ຂອງ ເຊັື່ ນ ດຽວ ກນັ ສ  ຳລບັ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ບຳບ         ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ         ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ພ ດ ຜນົ 

ເປັນ ເມດັ         ແລະ ເຄ ື່ ອງ ນ  ໍ້ຳມນັ”          

ບົດທີ 46 
ເຈົ້ານາຍກັບປະຊາຊົນນະມັດສະການພ້ອມກັນ 

1“ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ປະຕ  ເດີື່ ນ ຊ ັໍ້ນ ໃນ ທີື່  ຫນັ ໜໍ້ຳ ໄປ ທິດຕຳເວັນອອກ 

ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ປິດ ຢ ື່ ໃນ ວນັ ເຮັດ ວຽກ ຫກົ ວນັ         ແຕື່ ໃນ ວນັ ສະບຳ ໂຕ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ເປີດ         ແລະ ໃນ ວນັ ຂ ໍ້ນ ຄ  ື່ຳ ໜ ື່ ງ ກ  
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ໃຫໍ້ ເປີດ         

2ຝື່ຳຍ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ນ ັໍ້ນ ຈະ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ຈຳກ ຂໍ້ຳງ ນອກ ທຳງ ລະບຽງ ຂອງ ຫ  ປະຕ          ແລະ ຈະ ມຳ ຢ ນ ຢ ື່ 

ທີື່  ເສົຳ ປະຕ          ພວກ ປະໂລຫິດ ຈະ ຕຽມ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ         ແລະ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ເພ ື່ ອ ຄວຳມ ສຳມກັຄ ີທ  ຳ ຂອງ 

ເພິື່ ນ         ແລະ ເພິື່ ນ ຈະ ນະມດັສະກຳນ ຢ ື່ ທີື່  ທຳງ ເຂົໍ້ຳ ປະຕ          ແລໍ້ວ ເພິື່ ນ ຈະ ອອກ ໄປ         ແຕື່ ຢື່ຳ ປິດ ປະຕ  ນ ັໍ້ນ 

ຈນົ ກວື່ຳ ຈະ ຮອດ ຕອນ ຄ  ື່ຳ         

3ເຊັື່ ນ ດຽວ ກນັ         ປະຊຳຊນົ ແຫື່ງ ແຜື່ນດນິ ຈະ ນະມດັສະກຳນ ຕ ື່  ພຣະພກັ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊ ື່  ທີື່  ທຳງ ເຂົໍ້ຳ ປະຕ  ນ ັໍ້ນ         ໃນ ວນັ ສະບຳ ໂຕ         ແລະ ໃນ ວນັ ຂ ໍ້ນ ຄ  ື່ຳ         

4ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ ທີື່  

ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຈະ ຖວຳຍ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໃນ ວນັ ສະບຳ ໂຕ ນ ັໍ້ນ         ຄ  ລ ກ ແກະ ປຳດ ສະ ຈຳກ ຕ  ຳໜິ ຫກົ 

ໂຕ         ແລະ ແກະ ຜ ໍ້ ປຳດ ສະ ຈຳກ ຕ  ຳໜິ ໂຕ ໜ ື່ ງ         

5ແລະ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ພ ດ ຜນົ ເປັນ ເມດັ ທີື່  ຄ ື່ ກບັ ແກະ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ 

ຄ  ແປໍ້ງ ເອຟາ ໜ ື່ ງ         ແລະ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ພ ດ ຜນົ ເປັນ ເມດັ ທີື່  ຄ ື່ ກບັ ລ ກ ແກະ ນ ັໍ້ນ         ກ  ສດຸ ແຕື່ ເພິື່ ນ ຈະ ສຳ-

ມຳດ ຖວຳຍ ໄດໍ້         ພໍ້ອມ ກບັ ນ  ໍ້ຳມນັ ຮນິ ໜ ື່ ງ ຕ ື່  ແປໍ້ງ ໜ ື່ ງ ເອຟາ         

6ໃນ ມ ໍ້ ຂ ໍ້ນ ຄ  ື່ຳ         ເພິື່ ນ ຈະ ຖວຳຍ ງວົ ໜຸື່ມ 

ປຳດ ສະ ຈຳກ ຕ  ຳໜິ ໂຕ ໜ ື່ ງ         ແລະ ລ ກ ແກະ ຫກົ ໂຕ ກບັ ແກະ ຜ ໍ້ ໂຕ ໜ ື່ ງ         ຊ ື່ ງ ຕໍ້ອງ ປຳດ ສະ ຈຳກ ຕ  ຳໜິ         

7ສື່ວນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ພ ດ ຜນົ ເປັນ ເມດັ ນ ັໍ້ນ         ເພິື່ ນ ຈະ ຈດັ ແປໍ້ງ ໜ ື່ ງ ເອຟາ ຄ ື່ ກບັ ງວົເຖກິ ໂຕ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ໜ ື່ ງ 

ເອຟາ ຄ ື່ ກບັ ແກະ ຜ ໍ້ ໂຕ ໜ ື່ ງ         ແລະ ຄ ື່ ກບັ ລ ກ ແກະ         ເພິື່ ນ ຈະ ຈດັ ຕຳມ ທີື່  ສຳມຳດ ຈດັ ໄດໍ້         ພໍ້ອມ ກບັ ນ  ໍ້ຳ-

ມນັ ໜ ື່ ງ ຮນິ ຕ ື່  ແປໍ້ງ ໜ ື່ ງ ເອຟາ         

8ເມ  ື່ອ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ເຂົໍ້ຳ ມຳ         ເພິື່ ນ ຈະ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ທຳງ ລະບຽງ ຂອງ ຫ  ປະຕ          

ແລະ ກບັ ອອກ ໄປ ຕຳມ ທຳງ ດຽວ ກນັ ນ ັໍ້ນ          
9ເມ  ື່ອ ປະຊຳຊນົ ແຫື່ງ ແຜື່ນດນິ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໃນ ເທດສະກຳນ ກນິ ລໍ້ຽງ ຕຳມ 

ກ  ຳນດົ         ຜ ໍ້ ທີື່  ເຂົໍ້ຳ ມຳ ທຳງ ປະຕ  ເໜ ອ         ເພ ື່ ອ ນະມດັສະກຳນ ຈະ ຕໍ້ອງ ກບັ ອອກ ໄປ ທຳງ ປະຕ  ໃຕໍ້         ແລະ 

ຜ ໍ້ ທີື່  ເຂົໍ້ຳ ມຳ ທຳງ ປະຕ  ໃຕໍ້ ຈະ ຕໍ້ອງ ກບັ ອອກ ໄປ ທຳງ ປະຕ  ເໜ ອ         ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ໃຜ ກບັ ທຳງ ປະຕ  ເກົື່ ຳ ທີື່  ຕນົ 

ເຂົໍ້ຳ ມຳ         ແຕື່ ໃຫໍ້ ທກຸ ຄນົ ອອກຊ ື່  ໄປ ທຳງ ໜໍ້ຳ         

10ເມ  ື່ອ ປະຊຳຊນົ ເຂົໍ້ຳ ໄປ         ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຈະ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ພໍ້ອມ 

ກນັ ດໍ້ວຍ         ແລະ ເມ  ື່ອ ປະຊຳຊນົ ອອກ ໄປ         ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຈະ ອອກ ໄປ ດໍ້ວຍ          
11ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ພ ດ ຜນົ ເປັນ ເມດັ ທີື່  ໃຊໍ້ ໃນ ເທດສະກຳນ ກນິ ລໍ້ຽງ         ແລະ ເທດສະກຳນ ກນິ ທີື່  ກ  ຳນດົ 

ນ ັໍ້ນ         ໃຫໍ້ ເປັນ ເອຟາ ໜ ື່ ງ ຄ ື່ ກບັ ງວົ ໜຸື່ມ ໂຕ ໜ ື່ ງ         ແລະ ຄ ື່ ກບັ ແກະ ຜ ໍ້ ກ  ເອຟາ ໜ ື່ ງ         ແລະ ຄ ື່ ກບັ ລ ກ ແກະ 

ກ  ຕຳມ         ແຕື່ ເພິື່ ນ ສຳມຳດ ຈະ ຖວຳຍ ໄດໍ້         ພໍ້ອມ ກບັ ນ  ໍ້ຳມນັ ຮນິ ໜ ື່ ງ ຕ ື່  ແປໍ້ງ ເອຟາ ໜ ື່ ງ         

12ເມ  ື່ອ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ 

ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ຕຳມໃຈ ສະໝກັ         ຈະ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ         ຫລ  ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ເພ ື່ ອ ຄວຳມ ສຳມກັຄີ ທ  ຳ 

ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ຕຳມໃຈ ສະໝກັ ຖວຳຍ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ໃຫໍ້ ເປີດ ປະຕ  ທີື່  ຫນັ ໜໍ້ຳ ໄປ ທຳງ ທິດ-

ຕຳເວັນອອກ ໃຫໍ້ ເພິື່ ນ         ແລະ ເພິື່ ນ ຈະ ຕຽມ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ         ແລະ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ເພ ື່ ອ ຄວຳມ ສຳມກັຄີ ທ  ຳ 

ຂອງ ເພິື່ ນ         ເໝ ອນ ທີື່  ເພິື່ ນ ເຮັດ ໃນ ວນັ ສະບຳ ໂຕ         ແລໍ້ວ ເພິື່ ນ ຈະ ອອກ ໄປ         ເມ  ື່ອ ເພິື່ ນ ອອກ ໄປ ແລໍ້ວ ກ  

ໃຫໍ້ ປິດ ປະຕ           
13ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຈດັກຳນ ຫຳ ລ ກ ແກະ ໂຕ ໜ ື່ ງ ອຳຍ ຸໜ ື່ ງ ປີ         ປຳດ ສະ ຈຳກ ຕ  ຳໜິ ຖວຳຍ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ -

ຊຳ ແກື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເປັນ ປະຈ  ຳ ວນັ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຈດັ ຫຳ ທກຸ ໆ ເຊົໍ້ຳ         

14ແລະ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຈດັ ຫຳ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ 

ພ ດ ຜນົ ເປັນ ເມດັ ຄ ື່ ກນັ ທກຸ ໆ ເຊົໍ້ຳ ໜ ື່ ງ ໃນ ຫກົ ຂອງ ເອຟາ          ແລະ ນ  ໍ້ຳມນັ ໜ ື່ ງ ໃນ ສຳມ ຂອງ ຮນິ         ເພ ື່ ອ 

ນວດ ແປໍ້ງ ໃຫໍ້ ຊຸ ື່ມ ໃຫໍ້ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ພ ດ ຜນົ ເປັນ ເມດັ ແກື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ອນັ ນີໍ້ ເປັນ ລະບຽບ ຕະ-

ຫລອດ ໄປ ເປັນນດິ         

15ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ         ຈະ ຕໍ້ອງ ຈດັ ຫຳ ລ ກ ແກະ         ແລະ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ພ ດ ຜນົ ເປັນ ເມດັ 

ພໍ້ອມ ກບັ ນ  ໍ້ຳມນັ ທກຸ ໆ ເຊົໍ້ຳ         ເພ ື່ ອ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ ເປັນນດິ          



ເອເຊກີເອນ 47 1466 
16ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ຖໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ນ  ຳ ເອົຳ ສື່ວນ ໜ ື່ ງ ຂອງ ມ ລະດກົ ຂອງ 

ເພິື່ ນ ມຳ ມອບ ໃຫໍ້ ແກື່ ລ ກ ຊຳຍ ເປັນ ຂອງຂວນັ         ກ  ໃຫໍ້ ຂອງ ນ ັໍ້ນ ຕກົ ເປັນ ຂອງ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເພິື່ ນ ໂດຍ 

ມ ລະດກົ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ຊບັ ສິນ ຂອງ ຕນົ ຕຳມ ມ ລະດກົ         

17ແຕື່ ຖໍ້ຳ ເພິື່ ນ ນ  ຳ ເອົຳ ສື່ວນ ໜ ື່ ງ ຂອງ ມ ລະດກົ ຂອງ 

ຕນົ ມຳ ມອບ ໃຫໍ້ ຄນົ ໃຊໍ້ ຂອງ ເພິື່ ນ ຄນົ ໜ ື່ ງ ເປັນ ຂອງຂວນັ         ຂອງ ນ ັໍ້ນ ຈະ ເປັນ ຂອງ ຄນົ ໃຊໍ້ ຈນົ ເຖງິ ປີ 

ອິດສະຫລະພຳບ         ແລໍ້ວ ຂອງ ນ ັໍ້ນ ຈະ ກບັ ມຳ ເປັນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ         ສະເພຳະ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເພິື່ ນ ເທົື່ ຳ 

ນ ັໍ້ນ ທີື່  ຈະ ເກບັ ສື່ວນ ມ ລະດກົ ຂອງ ເພິື່ ນ ມຳ ເປັນ ຂອງຂວນັ ໄດໍ້         

18ຫລຳຍ ກວື່ຳ ນ ັໍ້ນ ອີກ         ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຈະ 

ຍ ດ ສິື່ ງ ໃດ ອນັ ເປັນ ມ ລະດກົ ຂອງ ປະຊຳຊນົ ບ ື່  ໄດໍ້         ໂດຍ ໄລື່ ປະຊຳຊນົ ອອກ ໄປ ຈຳກ ຊບັ ສິນ ທີື່  ດນິ 

ຂອງ ເຂົຳ         ແຕື່ ເພິື່ ນ ຈະ ຕໍ້ອງ ມອບ ຊບັ ສິນ ຂອງ ຕນົ ເອງ ໃຫໍ້ ເປັນ ມ ລະດກົ ແກື່ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເພິື່ ນ         ເພ ື່ ອ 

ວື່ຳ ຈະ ບ ື່  ມີ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ເຮົຳ ຈກັ ຄນົ ໜ ື່ ງ ທີື່  ຕໍ້ອງ ຖ ກ ຂບັ ໄລື່ ຈຳກ ກ  ຳມະສິດ ຂອງ ຕນົ”          
19ແລໍ້ວ ເພິື່ ນ ກ  ນ  ຳ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ມຳ ຕຳມ ທຳງ ເຂົໍ້ຳ ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ຂໍ້ຳງ ປະຕ          ມຳ ຍງັ ຫໍ້ອງ ບ ລິສດຸ ແຖວ ເໜ ອ         

ຊ ື່ ງ ເປັນ ຂອງ ປະໂລຫິດ         ເບິື່ ງ ແມ         ມີ ບື່ອນ ໜ ື່ ງ ຢ ື່ ທງັ ສອງ ຂໍ້ຳງ ທຳງ ທິດຕຳເວັນຕກົ          

ສະຖານທີ່ສຳລັບການຕົ້ມ ແລະປີ້ງເຄື່ອງບ ຊາຕູ່າງໆ 
20ແລະ ເພິື່ ນ ກື່ຳວ ແກື່ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         “ນີໍ້ ເປັນ ສະຖຳນທີື່  ຊ ື່ ງ ປະໂລຫິດ ຈະ ຕໍ້ອງ ຕ ົໍ້ມ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ 

ກຳນ ລະເມດີ         ແລະ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ໄຖື່ ບຳບ         ເປັນ ບື່ອນ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ຈະ ປີໍ້ງ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ພ ດ ຜນົ ເປັນ ເມດັ         

ເພ ື່ ອ ຈະ ບ ື່  ຕໍ້ອງ ນ  ຳ ອອກ ໄປ ໃນ ເດີື່ ນ ຊ ັໍ້ນ ນອກ         ອນັ ເປັນ ກຳນ ນ  ຳ ເອົຳ ຄວຳມ ບ ລິສດຸ ສກັສິດ ໄປ ເຖງິ 

ປະຊຳຊນົ”          
21ແລໍ້ວ ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ ນ  ຳ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ອອກ ມຳ ທີື່  ເດີື່ ນ ຊ ັໍ້ນ ນອກ         ແລະ ພຳ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄປ ທີື່  ແຈ ທງັ ສີື່  ຂອງ 

ເດີື່ ນ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ເບິື່ ງ ແມ         ຢ ື່ ແຈ ເດີື່ ນ ທກຸ ແຈ ກ  ມີ ເດີື່ ນ ຢ ື່ ເດີື່ ນ ໜ ື່ ງ         

22ຄ  ຢ ື່ ແຈ ທງັ ສີື່  ຂອງ ເດີື່ ນ         ມີ ເດີື່ ນ 

ນໍ້ອຍ ໆ ຍຳວ ສີື່  ສິບ ສອກ         ກວໍ້ຳງ ສຳມ ສິບ ສອກ         ເດີື່ ນ ທງັ ສີື່  ມີ ຂະໜຳດ ດຽວ ກນັ         

23ພຳຍ ໃນ ຮອບ ເດີື່ ນ 

ທງັ ສີື່  ນ ັໍ້ນ         ມີ ສິື່ ງ ທີື່  ກ ື່  ດໍ້ວຍ ປ ນ ເປັນ ແຖວ         ມີ ເຕົຳ ຢ ື່ ກ ົໍ້ນ ຂອງ ສິື່ ງ ທີື່  ກ ື່  ນ ັໍ້ນ ໂດຍ ຮອບ         

24ແລໍ້ວ ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ 

ກື່ຳວ ແກື່ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         “ບື່ອນ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເປັນ ບື່ອນ ສ  ຳລບັ ກຳນ ຕ ົໍ້ມ         ຊ ື່ ງ ຜ ໍ້ ບວົລະບດັ ຢ ື່ ທີື່  ພຣະວຫິຳນ 

ຈະ ຕ ົໍ້ມ ເຄ ື່ ອງ ສດັ ບ ຊຳ ຂອງ ປະຊຳຊນົ”          
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ແມູ່ນຳທີ່ໄຫລອອກຈາກພຣະວິຫານຂອງພຣະເຈົ້າ 

1ຫລງັ ຈຳກ ນ ັໍ້ນ         ເພິື່ ນ ກ  ນ  ຳ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກບັ ມຳ ທີື່  ປະຕ  ພຣະວຫິຳນ         ແລະ ເບິື່ ງ ແມ         ມີ ນ  ໍ້ຳ ໄຫລ ອອກ 

ມຳ ຈຳກ ກໍ້ອງ ທຳງ ເຂົໍ້ຳ ປະຕ  ພຣະວຫິຳນ ຊ ື່  ໄປ ທຳງ ທິດຕຳເວັນອອກ         ເພຳະ ພຣະວຫິຳນ ຫນັ ໜໍ້ຳ ໄປ 

ທຳງ ທິດຕຳເວັນອອກ         ແລະ ນ  ໍ້ຳ ໄຫລ ລງົ ມຳ ຈຳກ ຂໍ້ຳງ ລຸື່ມ         ທຳງ ເບ ໍ້ອງ ຂວຳ ຂອງ ພຣະວຫິຳນ         ທິດ-

ໃຕໍ້ ຂອງ ແທື່ນ ບ ຊຳ         

2ແລໍ້ວ ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ ນ  ຳ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ອອກ ມຳ ທຳງ ປະຕ  ເໜ ອ         ແລະ ນ  ຳ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ 

ອໍ້ອມ ໄປ ພຳຍ ນອກ ເຖງິ ປະຕ  ຊ ັໍ້ນ ນອກ         ຊ ື່ ງ ຫນັ ໜໍ້ຳ ໄປ ທຳງ ຕຳເວັນ ອອກ         ແລະ ເບິື່ ງ ແມ         ນ  ໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ 

ອອກ ມຳ ທຳງ ເບ ໍ້ອງ ຂວຳ          
3ຊຳຍ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຍື່ຳງ ໄປ ທຳງ ຕຳເວັນ ອອກ ມີ ເຊ ອກ ວດັແທກ ຢ ື່ ໃນ ມ          ເພິື່ ນ ວດັແທກ ໄດໍ້ ໜ ື່ ງ ພນັ 

ສອກ         ແລໍ້ວ ນ  ຳ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ລຍຸ ນ  ໍ້ຳ ໄປ         ນ  ໍ້ຳ ເລິກ ພຽງ ຂ ໍ້ ຂຳ         

4ແລໍ້ວ ເພິື່ ນ ກ  ວດັແທກ ໄດໍ້ ອີກ ໜ ື່ ງ ພນັ         
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ແລໍ້ວ ນ  ຳ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ລຍຸ ນ  ໍ້ຳ ໄປ         ນ  ໍ້ຳ ເລິກ ເຖງິ ເຂົື່ ຳ         ແລໍ້ວ ເພິື່ ນ ກ  ວດັແທກ ໄດໍ້ ອີກ ໜ ື່ ງ ພນັ         ແລໍ້ວ ນ  ຳ 

ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ລຍຸ ນ  ໍ້ຳ ໄປ         ນ  ໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ເລິກ ພຽງ ແອວ         

5ຫລງັ ຈຳກ ນ ັໍ້ນ         ເພິື່ ນ ກ  ວດັແທກ ໄດໍ້ ອີກ ໜ ື່ ງ ພນັ         ແລະ 

ກຳຍເປັນ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ທີື່  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ລຍຸ ຂໍ້ຳມ ບ ື່  ໄດໍ້         ເພຳະ ນ  ໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ຂ ໍ້ນ ແລໍ້ວ ເລິກ ພ  ທີື່  ຈະ ລອຍ ໄປ ໄດໍ້         ເປັນ 

ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ທີື່  ລຍຸ ຂໍ້ຳມ ບ ື່  ໄດໍ້         

6ເພິື່ ນ ເວົໍ້ຳ ກບັ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         “ບດຸ ແຫື່ງ ມະນດຸ ເອີຍ         ເຈົໍ້ຳ ເຫັນ ສິື່ ງ ນີໍ້ ບ ”         

ແລໍ້ວ ເພິື່ ນ ກ  ພຳ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກບັ ມຳ ຕຳມ ຝ ັື່ງ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ         

7ຂະນະ ທີື່  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກບັ ມຳ         ເບິື່ ງ ແມ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ 

ເຫັນ ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ ຫລວງຫລຳຍ ຢ ື່ ທີື່  ຝ ັື່ງ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ທງັ ສອງ ຟຳກ         

8ເພິື່ ນ ເວົໍ້ຳ ກບັ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         “ນ  ໍ້ຳ ນີໍ້ ໄຫລ ຊ ື່  

ໄປ ທຳງ ທໍ້ອງຖິື່ ນ ຕຳເວັນ ອອກ         ແລະ ໄຫລ ລງົ ໄປ ເຖງິ ທະເລຊຳຍ         ແລໍ້ວ ລງົ ໄປ ເຖງິ ທະເລ         ແລະ 

ເມ  ື່ອ ນ  ໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ໄຫລ ອອກ ມຳ ເຖງິ ນ  ໍ້ຳ ທະເລ         ນ  ໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ກ  ກບັ ຈ ດ ດ ີ         

9ຕ ື່  ມຳ         ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ໄປ ເຖງິ ທີື່  ໃດ         ບນັ-

ດຳ ສດັ ມີ ຊວີດິ ໃນ ນ  ໍ້ຳ ທີື່  ລອຍ ໄປ ມຳ ກ  ຈະ ມີ ຊວີດິ ໄດໍ້         ແລະ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ມີ ປຳ ຫລວງຫລຳຍ         ເພຳະວື່ຳ ນ  ໍ້ຳ 

ນີໍ້ ໄປ ເຖງິ ບື່ອນ ໃດ         ນ  ໍ້ຳ ທະເລ ກ  ຈ ດ         ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ໄປ ເຖງິ ບື່ອນ ໃດ         ທກຸ ສິື່ ງ ກ  ມີ ຊວີດິ         

10ຕ ື່  ມຳ ຊຳວ ຫຳ ປຳ ກ  

ຈະ ຢ ນ ຢ ື່ ທີື່  ຂໍ້ຳງ ທະເລ         ຈຳກ ເອັນ-ເກດີ ເຖງິ ເອັນ-ເອັກລາຢິມ          ຈະ ເປັນ ບື່ອນ ສ  ຳລບັ ຕຳກ ມອງ         

ປຳ ໃນ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ຈະ ມີ ຫລຳຍ ຊະນດິ         ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ປຳ ໃນ ທະເລ ໃຫຍື່         ຄ  ຈະ ມີ ຢື່ຳງ ຫລວງຫລຳຍ         

11ແຕື່ 

ບື່ອນ ເປັນ ບ ງ         ແລະ ໜອງ         ນ  ໍ້ຳ ຈະ ບ ື່  ຈ ດ         ຕໍ້ອງ ຖິໍ້ມ ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ເປັນ ເກ ອ         

12ຕຳມ ຝ ັື່ງ ທງັ ສອງ ຟຳກ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ         

ຈະ ມີ ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ ທກຸ ຊະນດິ ທີື່  ໃຊໍ້ ເປັນ ອຳຫຳນ         ໃບ ຂອງ ມນັ ຈະ ບ ື່  ຫື່ຽວ         ແລະ ໝຳກ ຂອງ ມນັ ຈະ ບ ື່  ຂຳດ         

ແຕື່ ຈະ ເກດີ ໝຳກ ໃໝື່ ທກຸ ເດ ອນ         ເພຳະວື່ຳ ນ  ໍ້ຳ ສ  ຳລບັ ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ໄຫລ ຈຳກ ສະຖຳນທີື່  ບ ລິສດຸ         ໝຳກ 

ໄມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ໃຊໍ້ ເປັນ ອຳຫຳນ         ແລະ ໃບ ກ  ໃຊໍ້ ເປັນ ຢຳ”          

ເຂດແດນຂອງແຜູ່ນດິນ 
13ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         “ນີໍ້ ເປັນ ເຂດ ແດນ ຊ ື່ ງ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ໃຊໍ້ ແບື່ງ ແຜື່ນດນິ 

ສ  ຳລບັ ເປັນ ມ ລະດກົ         ທື່ຳມກຳງ ອິສຣາເອນ ທງັ ສິບ ສອງ ຕະກ ນ         ໂຢເຊັບ ຈະ ໄດໍ້ ສອງ ສື່ວນ         

14ແລະ 

ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ແບື່ງ ໃຫໍ້ ເທົື່ ຳ ໆ ກນັ         ເຮົຳ ປະຕຍິຳນ ທີື່  ຈະ ມອບ ໃຫໍ້ ແກື່ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ແຜື່ນດນິ 

ນີໍ້ ຈະ ຕກົ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ມ ລະດກົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ          
15ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້ ເປັນ ເຂດ ແດນ ຂອງ ແຜື່ນດນິ ນີໍ້         ທຳງ ທິດເໜ ອ ຈຳກ ທະເລ ໃຫຍື່ ໄປ ຕຳມ ທຳງ ເມ  ອງ 

ເຮດໂລນ          ແລະ ຕ ື່  ໄປ ຮອດ ເມ  ອງ ເຊດາດ         

16ເມ  ອງ ຮຳມາດ          ເມ  ອງ ເບໂຣທາ          ເມ  ອງ ສິບຣາຢິມ          

ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ລະຫວື່ຳງ ເຂດ ແດນ ເມ  ອງ ດາມາເຊ ກບັ ເຂດ ແດນ ເມ  ອງ ຮຳມາດ          ຈນົ ຮອດ ເມ  ອງ ຮຳມາດ          

ຮາເຊ-ີຮັດຕິໂກນ          ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ທີື່  ເຂດ ແດນ ເມ  ອງ ຮາອ ຣານ         

17ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ເຂດ ແດນ ຈະ ຍຳວ ຈຳກ ທະເລ 

ເຖງິ ເມ  ອງ ຮາຊາ-ເອໂນນ          ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ທີື່  ເຂດ ແດນ ທຳງ ເໜ ອ ຂອງ ເມ  ອງ ດາມາເຊ          ທຳງ ທິດເໜ ອ ມີ ເຂດ 

ແດນ ຂອງ ເມ  ອງ ຮຳມາດ          ອນັ ນີໍ້ ເປັນ ແດນ ທຳງ ເໜ ອ         

18ທຳງ ດໍ້ຳນ ຕຳເວັນ ອອກ         ເຂດ ແດນ ຈະ 

ຍຳວ ຈຳກ ເມ  ອງ ຮາອ ຣານ          ແລະ ດາມາເຊ          ລະຫວື່ຳງ ກິເລອາດ ກບັ ແຜື່ນດນິ ອິສຣາເອນ          ເລ ໍ້ອຍ 

ໄປ ຕຳມ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢແໍດນ          ໄປ ຮອດ ທະເລ ດໍ້ຳນ ຕຳເວັນ ອອກ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຈ ົື່ງ ວດັແທກ         ນີໍ້ 

ເປັນ ເຂດ ດໍ້ຳນ ຕຳເວັນ ອອກ         

19ທຳງ ດໍ້ຳນ ໃຕໍ້ ເຂດ ແດນ ຈະ ຍຳວ ຈຳກ ຕາມາ          ຈນົ ຮອດ ນ  ໍ້ຳ ແຫື່ງ 

ກຳນ ໂຕໍ້ ຖຽງ ໃນ ເມຣີບາ-ກາເດັດ          ແລໍ້ວ ເລ ໍ້ອຍ ໄປ ຕຳມ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ເຖງິ ທະເລ ໃຫຍື່         ອນັ ນີໍ້ ເປັນ ເຂດ 

ທຳງ ໃຕໍ້         

20ທຳງ ດໍ້ຳນ ຕຳເວັນຕກົ         ທະເລ ໃຫຍື່ ເປັນ ເຂດ ແດນ ເລ ໍ້ອຍ ໄປ ຈນົ ຮອດ ບື່ອນ ທີື່ ຢ ື່ ກງົກນັ-

ຂໍ້ຳມ ທຳງ ເຂົໍ້ຳ ເມ  ອງ ຮຳມາດ          ອນັ ນີໍ້ ເປັນ ເຂດ ແດນ ທຳງ ຕຳເວັນຕກົ          
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21ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ແບື່ງ ແຜື່ນດນິ ນີໍ້ ທື່ຳມກຳງ ເຈົໍ້ຳ ຕຳມ ຕະກ ນ ອິສຣາເອນ         

22ຕ ື່  ມຳ         ເຈົໍ້ຳ ທງັ-

ຫລຳຍ ຈ ົື່ງ ຈບັ ສະຫລຳກ ແບື່ງ ສື່ວນ ທີື່  ເປັນ ມ ລະດກົ ຂອງ ຕວົ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ         ແລະ ສ  ຳລບັ ຄນົ ຕື່ຳງ 

ດໍ້ຳວ ຜ ໍ້ ອຳໄສ ຢ ື່ ທື່ຳມກຳງ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ບງັເກດີ ລ ກ ຫລຳນ ຢ ື່ ທື່ຳມກຳງ ເຈົໍ້ຳ         ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ ມີ 

ສນັຊຳດ ອິສຣາເອນ          ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຮບັ ສື່ວນ ມ ລະດກົ ທື່ຳມກຳງ ຕະກ ນ ອິສຣາເອນ ພໍ້ອມ ກບັ 

ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ         

23ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ຕ ື່  ມຳ ຄນົ ຕື່ຳງ ດໍ້ຳວ ຈະ ຢ ື່ ໃນ ເຂດ ຂອງ ຄນົ 

ຕະກ ນ ໃດ ກ  ໄດໍ້         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ກ  ຳນດົ ທີື່  ດນິ ໃຫໍ້ ເປັນ ມ ລະດກົ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ”          

ບົດທີ 48 
ການແບູ່ງທີ່ດິນໃຫ້ແຕູ່ລະຕະກ ນ 

1“ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້ ເປັນ ຊ ື່  ຂອງ ຕະກ ນ ຕື່ຳງ ໆ         ຕ ັໍ້ງຕ ົໍ້ນ ທີື່  ເຂດ ແດນ ທຳງ ເໜ ອ ຈຳກ ທະເລ ໄປ ຕຳມ ທຳງ 

ເຮດໂລນ          ຮອດ ທຳງ ເຂົໍ້ຳ ເມ  ອງ ຮຳມາດ ຈນົ ເຖງິ ຮາຊາ-ເອນັນ          ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ທຳງ ເຂດ ແດນ ດໍ້ຳນ ເໜ ອ 

ຂອງ ດາມາເຊ          ຕດິ ເມ  ອງ ຮຳມາດ          ແລະ ຍຳວ ຈຳກ ທຳງ ທິດຕຳເວັນຕກົ ອອກ ໄປ ຮອດ ທຳງ ຕຳ-

ເວັນຕກົ         ເປັນ ສື່ວນ ຂອງ ຄນົ ດານ         

2ຕດິ ກບັ ເຂດ ແດນ ຂອງ ດານ ຈຳກ ທຳງ ຕຳເວັນ ອອກ ໄປ ຮອດ 

ທຳງ ຕຳເວັນຕກົ         ເປັນ ສື່ວນ ຂອງ ຄນົ ອາເຊ         

3ຕດິ ກບັ ເຂດ ແດນ ຂອງ ອາເຊ ຈຳກ ທຳງ ທິດຕຳເວັນ-

ອອກ ໄປ ຮອດ ທຳງ ທິດຕຳເວັນຕກົ         ເປັນ ສື່ວນ ຂອງ ຄນົ ນັບທາລ ີ        

4ຕດິ ກບັ ເຂດ ແດນ ຂອງ ນັບທາລີ 
ຈຳກ ທິດຕຳເວັນອອກ ໄປ ຮອດ ທິດຕຳເວັນຕກົ         ເປັນ ສື່ວນ ຂອງ ຄນົ ມານາເຊ         

5ຕດິ ກບັ ເຂດ ແດນ 

ຂອງ ມານາເຊ ຈຳກ ທິດຕຳເວັນອອກ ໄປ ຮອດ ທິດຕຳເວັນຕກົ         ເປັນ ສື່ວນ ຂອງ ຄນົ ເອຟຣາຢິມ         

6ຕດິ ກບັ ເຂດ ແດນ ເອຟຣາຢິມ ຈຳກ ທິດຕຳເວັນອອກ ໄປ ຮອດ ທິດຕຳເວັນຕກົ         ເປັນ ສື່ວນ ຂອງ ຄນົ 

ຣ ເບັນ         

7ຕດິ ກບັ ເຂດ ແດນ ຣ ເບັນ ຈຳກ ທິດຕຳເວັນອອກ ໄປ ຮອດ ທິດຕຳເວັນຕກົ         ເປັນ ສື່ວນ ຂອງ 

ຄນົ ຢ ດາ          
8ຕດິ ກບັ ເຂດ ແດນ ຢ ດາ ຈຳກ ທິດຕຳເວັນອອກ ໄປ ເຖງິ ທິດຕຳເວັນຕກົ         ຈະ ເປັນ ສື່ວນ ຊ ື່ ງ ເຈົໍ້ຳ ຈະ 

ຕໍ້ອງ ແຍກ ໄວໍ້ ຕື່ຳງຫຳກ         ກວໍ້ຳງ ສອງ ໝ ື່ ນ ຫໍ້ຳ ພນັ ສອກ         ແລະ ຍຳວ ເທົື່ ຳ ກບັ ສື່ວນ ຂອງ ຄນົ ຕະກ ນ ໜ ື່ ງ         

ຈຳກ ທິດຕຳເວັນອອກ ໄປ ຮອດ ທິດຕຳເວັນຕກົ         ເປັນ ບື່ອນ ທີື່  ມີ ສະຖຳນທີື່  ບ ລິສດຸ ຢ ື່ ກຳງ         

9ເປັນ ສື່ວນ 

ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ ແຍກ ໄວໍ້ ເພ ື່ ອ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໂດຍ ໃຫໍ້ ມີ ຄວຳມ ຍຳວ ສອງ ໝ ື່ ນ ຫໍ້ຳ ພນັ ສອກ         

ແລະ ຄວຳມ ກວໍ້ຳງ ໜ ື່ ງ ໝ ື່ ນ ສອກ          

ສູ່ວນແບູ່ງສຳລັບພວກປະໂລຫິດກັບຄົນເລວີ 
10ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້ ຈະ ເປັນ ສື່ວນ ແບື່ງ ຂອງ ສື່ວນ ບ ລິສດຸ         ຄ  ປະໂລຫິດ ຈະ ໄດໍ້ ສື່ວນ ແບື່ງ ໂດຍ ວດັແທກ ຈຳກ 

ທຳງ ທິດເໜ ອ ຍຳວ ສອງ ໝ ື່ ນ ຫໍ້ຳ ພນັ ສອກ         ທຳງ ທິດຕຳເວັນຕກົ ກວໍ້ຳງ ໜ ື່ ງ ໝ ື່ ນ ສອກ         ທຳງ ທິດຕຳ-

ເວັນອອກ ກວໍ້ຳງ ໜ ື່ ງ ໝ ື່ ນ ສອກ         ທຳງ ທິດໃຕໍ້ ຍຳວ ສອງ ໝ ື່ ນ ຫໍ້ຳ ພນັ ສອກ         ມີ ສະຖຳນທີື່  ບ ລິສດຸ ຂອງ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຢ ື່ ກຳງ         

11ສື່ວນ ນີໍ້ ໃຫໍ້ ເປັນ ສື່ວນ ຂອງ ປະໂລຫິດ ທີື່  ຊ  ຳລະ ໄວໍ້ ໃຫໍ້ ບ ລິສດຸ         ລ ກ ຊຳຍ 

ຂອງ ຊາໂດກ          ຜ ໍ້ ໄດໍ້ ຮກັສຳ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ຂອງ ເຮົຳ         ຜ ໍ້ ທີື່  ບ ື່  ໄດໍ້ ຫລງົ ໄປ ເມ  ື່ອ ປະຊຳຊນົ ອິສຣາເອນ ຫລງົ         

ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ທີື່  ຄນົ ເລວີ ຫລງົ ໄປ ນ ັໍ້ນ         

12ແລະ ໃຫໍ້ ທີື່  ດນິ ນີໍ້ ຕກົ ແກື່ ພວກ ເຂົຳ ເປັນ ສື່ວນ ຫນ ື່ ງ ຈຳກ ສື່ວນ 

ຖວຳຍ ຂອງ ແຜື່ນດນິ         ເປັນ ສະຖຳນທີື່  ບ ລິສດຸ ທີື່  ສດຸ         ຕດິ ກບັ ເຂດ ແດນ ຂອງ ຄນົ ເລວີ          
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13ຄຽງ ຂໍ້ຳງ ກບັ ເຂດ ແດນ ຂອງ ປະໂລຫິດ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ຄນົ ເລວີ ມີ ສື່ວນ ແບື່ງ ຍຳວ ສອງ ໝ ື່ ນ ຫໍ້ຳ ພນັ 

ສອກ         ກວໍ້ຳງ ໜ ື່ ງ ໝ ື່ ນ ສອກ         ຄວຳມ ຍຳວ ທງັ ໝດົ ຈະ ເປັນ ສອງ ໝ ື່ ນ ຫໍ້ຳ ພນັ ສອກ ແລະ ຄວຳມ ກວໍ້ຳງ 

ໜ ື່ ງ ໝ ື່ ນ         

14ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ຂຳຍ         ຫລ  ແລກປື່ຽນ ສື່ວນ ໜ ື່ ງ ສື່ວນ ໃດ         ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ປື່ຽນ ກ  ຳມະສິດ ທີື່  

ດນິ ດ ີນີໍ້         ເພຳະ ເປັນ ສື່ວນ ບ ລິສດຸ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          
15ສື່ວນ ທີື່  ເຫລ ອ ຢ ື່ ຊ ື່ ງ ກວໍ້ຳງ ຫໍ້ຳ ພນັ ສອກ         ແລະ ຍຳວ ສອງ ໝ ື່ ນ ຫໍ້ຳ ພນັ ສອກ ນ ັໍ້ນ         ໃຫໍ້ ເປັນ ທີື່  ສຳ-

ທຳລະນະ ປະໂຫຍດ         ຂອງ ເມ  ອງ ຄ          ໃຊໍ້ ເປັນ ທີື່ ຢ ື່ ອຳໄສ         ແລະ ໃຊໍ້ ເປັນ ທົື່ງ ຫຍໍ້ຳ         ໃຫໍ້ ຕວົ ເມ  ອງ ຢ ື່ 

ກຳງ         

16ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້ ເປັນ ຂະໜຳດ ຂອງ ເບ ໍ້ອງ ຕື່ຳງ ໆ         ທຳງ ທິດເໜ ອ ສີື່  ພນັ ຫໍ້ຳ ຮໍ້ອຍ ສອກ         ທຳງ ທິດໃຕໍ້ ສີື່  

ພນັ ຫໍ້ຳ ຮໍ້ອຍ ສອກ         ທຳງ ທິດຕຳເວັນອອກ ສີື່  ພນັ ຫໍ້ຳ ຮໍ້ອຍ         ແລະ ທຳງ ທິດຕຳເວັນຕກົ ສີື່  ພນັ ຫໍ້ຳ ຮໍ້ອຍ         

17ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ຈະ ຕໍ້ອງ ມີ ທົື່ງ ຫຍໍ້ຳ         ທິດເໜ ອ ສອງ ຮໍ້ອຍ ຫໍ້ຳ ສິບ ສອກ         ທິດໃຕໍ້ ສອງ ຮໍ້ອຍ ຫໍ້ຳ ສິບ         ທິດ-

ຕຳເວັນອອກ ສອງ ຮໍ້ອຍ ຫໍ້ຳ ສິບ         ແລະ ທິດຕຳເວັນຕກົ ສອງ ຮໍ້ອຍ ຫໍ້ຳ ສິບ         

18ຄວຳມ ຍຳວ ສື່ວນ ທີື່  

ເຫລ ອ ຢ ື່ ຄຽງ ຂໍ້ຳງ ກບັ ສື່ວນ ບ ລິສດຸ ນ ັໍ້ນ         ທິດຕຳເວັນອອກ ຍຳວ ໜ ື່ ງ ໝ ື່ ນ ສອກ         ແລະ ທິດຕຳເວັນຕກົ 

ຍຳວ ໜ ື່ ງ ໝ ື່ ນ         ແລະ ໃຫໍ້ ຢ ື່ ຄຽງ ຂໍ້ຳງ ກບັ ສື່ວນ ບ ລິສດຸ         ພ ດ ຜນົ ທີື່  ໄດໍ້ ໃນ ສື່ວນ ນີໍ້ ໃຫໍ້ ເປັນ ອຳຫຳນ ຂອງ 

ຄນົ ງຳນ ໃນ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ         

19ຄນົ ງຳນ ຂອງ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ຊ ື່ ງ ມຳ ຈຳກ ອິສຣາເອນ ທກຸ ຕະກ ນ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ 

ເປັນ ຄນົ ໄຖ ດນິ ຕອນ ນີໍ້         

20ສື່ວນ ເຕັມ ຊ ື່ ງ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ແບື່ງ ແຍກ ໄວໍ້ ນ ັໍ້ນ         ໃຫໍ້ ເປັນ ສີື່  ຫລື່ຽມ ຈດັ ຕຸ ລດັ 

ເບ ໍ້ອງ ລະ ສອງ ໝ ື່ ນ ຫໍ້ຳ ພນັ ສອກ         ນ ັໍ້ນ ຄ  ສື່ວນ ບ ລິສດຸ ລວມ ກບັ ສື່ວນ ຂອງ ຕວົ ເມ  ອງ          

ສູ່ວນແບູ່ງສຳລັບເຈົ້ານາຍ 
21ສື່ວນ ທີື່  ເຫລ ອ ຢ ື່ ທງັ ສອງ ຂໍ້ຳງ ຂອງ ສື່ວນ ບ ລິສດຸ         ແລະ ສື່ວນ ຂອງ ຕວົ ເມ  ອງ         ໃຫໍ້ ຕກົ ເປັນ ຂອງ 

ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ         ຍຳວ ຈຳກ ສື່ວນ ບ ລິສດຸ ຊ ື່ ງ ຍຳວ ສອງ ໝ ື່ ນ ຫໍ້ຳ ພນັ ສອກ ໄປ ຍງັ ເຂດ ແດນ ຕຳເວັນ ອອກ         

ແລະ ທຳງ ທິດຕຳເວັນຕກົ ຈຳກ ສອງ ໝ ື່ ນ ຫໍ້ຳ ພນັ ສອກ         ໄປ ຍງັ ເຂດ ແດນ ຕຳເວັນຕກົ         ສື່ວນ ນີໍ້ ໃຫໍ້ ຕກົ 

ເປັນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ         ຈະ ເປັນ ສື່ວນ ບ ລິສດຸ         ແລະ ສະຖຳນທີື່  ບ ລິສດຸ ຂອງ ພຣະວຫິຳນ ນ ັໍ້ນ ຢ ື່ ທຳງ ກຳງ         

22ນອກຈຳກ ສື່ວນ ທີື່  ຕກົ ເປັນ ຂອງ ຄນົ ເລວີ          ແລະ ສື່ວນ ຂອງ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ         ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ກຳງ ສື່ວນ ອນັ ຕກົ ເປັນ 

ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ         ລະຫວື່ຳງ ເຂດ ແດນ ຢ ດາ          ແລະ ເຂດ ແດນ ເບັນຢາມິນ          ໃຫໍ້ ເປັນ ສື່ວນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ 

ນຳຍ ທງັ ໝດົ          
23ຕະກ ນ ຄນົ ທີື່  ເຫລ ອ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ         ຈຳກ ທຳງ ທິດຕຳເວັນອອກ ໄປ ທຳງ ທິດຕຳເວັນຕກົ         ເປັນ ສື່ວນ ຂອງ 

ຄນົ ເບັນຢາມິນ         

24ຕດິ ກບັ ເຂດ ແດນ ຂອງ ເບັນຢາມິນ ຈຳກ ທຳງ ທິດຕຳເວັນອອກ ໄປ ຮອດ ທິດຕຳ-

ເວັນຕກົ         ເປັນ ສື່ວນ ຂອງ ຄນົ ຊິເມໂອນ         

25ຕດິ ກບັ ເຂດ ແດນ ຂອງ ຊິເມໂອນ ຈຳກ ທິດຕຳເວັນອອກ 

ໄປ ຮອດ ທິດຕຳເວັນຕກົ         ເປັນ ສື່ວນ ຂອງ ຄນົ ອິດຊາຄາ         

26ຕດິ ກບັ ເຂດ ແດນ ຂອງ ອິດຊາຄາ ຈຳກ 

ທິດຕຳເວັນອອກ ໄປ ຮອດ ທິດຕຳເວັນຕກົ         ເປັນ ສື່ວນ ຂອງ ຄນົ ເຊບ ລ ນ         

27ຕດິ ກບັ ເຂດ ແດນ ຂອງ 

ເຊບ ລ ນ ຈຳກ ທິດຕຳເວັນອອກ ໄປ ຮອດ ທິດຕຳເວັນຕກົ         ເປັນ ສື່ວນ ຂອງ ຄນົ ຄາດ         

28ຕດິ ກບັ ເຂດ 

ແດນ ຂອງ ຄາດ ທຳງ ທິດໃຕໍ້ ເຂດ ແດນ ນ ັໍ້ນ ຈະ ຍ ື່ ນ ອອກ ຈຳກ ເມ  ອງ ຕາມາ          ເຖງິ ນ  ໍ້ຳ ແຫື່ງ ກຳນ ໂຕໍ້ 

ຖຽງ ໃນ ກາເດັດ          ແລໍ້ວ ເລ ໍ້ອຍ ໄປ ຕຳມ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ເຖງິ ທະເລ ໃຫຍື່         

29ອນັ ນີໍ້ ເປັນ ແຜື່ນດນິ ຊ ື່ ງ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຈບັ 

ສະຫລຳກ ແບື່ງ ໃຫໍ້ ເປັນ ມ ລະດກົ ທື່ຳມກຳງ ຕະກ ນ ຕື່ຳງ ໆ ຂອງ ອິສຣາເອນ          ນີໍ້ ເປັນ ສື່ວນ ຕື່ຳງ ໆ 

ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ         ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ          
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ເມືອງ ແລະປະຕ ຕູ່າງໆ 

30ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້ ເປັນ ທຳງ ອອກ ຂອງ ເມ  ອງ ທຳງ ທິດເໜ ອ ຊ ື່ ງ ວດັແທກ ໄດໍ້ ສີື່  ພນັ ຫໍ້ຳ ຮໍ້ອຍ ສອກ         

31ປະຕ  

ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ຕ ັໍ້ງ ຊ ື່  ຕຳມ ຊ ື່  ຕະກ ນ ຄນົ ອິສຣາເອນ          ມີ ປະຕ  ສຳມ ປະຕ  ທຳງ ທິດເໜ ອ         ປະຕ  ຂອງ ຣ ເບັນ          

ປະຕ  ຂອງ ຢ ດາ          ປະຕ  ຂອງ ເລວີ         

32ທຳງ ທິດຕຳເວັນອອກ ຊ ື່ ງ ຍຳວ ສີື່  ພນັ ຫໍ້ຳ ຮໍ້ອຍ ສອກ         ມີ ສຳມ 

ປະຕ          ປະຕ  ຂອງ ໂຢເຊັບ          ປະຕ  ຂອງ ເບັນຢາມິນ          ປະຕ  ຂອງ ດານ         

33ທຳງ ທິດໃຕໍ້ ຊ ື່ ງ ວດັແທກ ໄດໍ້ 

ສີື່  ພນັ ຫໍ້ຳ ຮໍ້ອຍ ສອກ         ມີ ປະຕ  ສຳມ ປະຕ          ປະຕ  ຂອງ ຊິເມໂອນ          ປະຕ  ຂອງ ອິດຊາຄາ          ປະຕ  ຂອງ 

ເຊບ ລ ນ         

34ທຳງ ທິດຕຳເວັນຕກົ ຊ ື່ ງ ຍຳວ ສີື່  ພນັ ຫໍ້ຳ ຮໍ້ອຍ ສອກ         ມີ ປະຕ  ສຳມ ປະຕ          ປະຕ  ຂອງ ຄາດ          

ປະຕ  ຂອງ ອາເຊ          ປະຕ  ຂອງ ນັບທາລ ີ         

35ວດັແທກ ຮອບ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ໜ ື່ ງ ໝ ື່ ນ ແປດ ພນັ ສອກ         ຕ ັໍ້ງ-

ແຕື່ ນີໍ້ ໄປ         ເມ  ອງ ນີໍ້ ຈະ ມີ ຊ ື່ ວ ື່ຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ສະຖດິ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ”          
 48 
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ດານີເອນ 

ບົດທີ 1 
ເຍົາວະຊົນອິສຣາເອນທີ່ລາຊະສຳນັກ 

ເນບ ກາດເນັດຊາ 
1ໃນ ປີ ທີ ສຳມ ແຫື່ງ ລຳຊະກຳນ ເຢໂຮຢາກີມ          ກະສດັ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ຢ ດາ          ເນບ ກາດເນັດຊາ 

ກະສດັ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ບາບໂີລນ          ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ໂຈມ ຕ ີນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ          ແລະ ໄດໍ້ ປິດ ລໍ້ອມ ເມ  ອງ 

ໄວໍ້.         

2ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ໃຫໍ້ ເນບ ກາດເນັດຊາ          ຈບັ ເອົຳ ກະສດັ ເຢໂຮຢາກີມ          ແລະ ຍ ດ ເອົຳ 

ສິື່ ງ ຂອງ ບຳງ ຢື່ຳງ ຈຳກ ຄງັ ພຣະວຫິຳນ         ແລໍ້ວ ເນບ ກາດເນັດຊາ ໄດໍ້ ເອົຳ ພວກ ຊະເລີຍ ໄປ ຍງັ ບາບີ-
ໂລນ          ແລະ ເອົຳ ສິື່ ງ ຂອງ ທີື່  ຍ ດ ໄດໍ້ ນ ັໍ້ນ ໄປ ເກບັ ໄວໍ້ ໃນ ພະ ຄງັ.          

3ພະ ອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ອັດຊະເປນັດ ຫວົໜໍ້ຳ ພະນກັງຳນ         ເລ ອກ ເອົຳ ພວກ ຊະເລີຍ ອິສຣາເອນ ທີື່  

ເປັນ ຄນົ ໜຸື່ມ ບຳງ ຄນົ         ຊ ື່ ງ ເປັນ ເຊ ໍ້ອ ພະ ວງົ         ແລະ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ.         

4ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ຈະ ຕໍ້ອງ ເປັນ ຜ ໍ້ 

ງຳມ         ມີ ສຂຸະພຳບ ສມົບ ນ         ມີ ຄວຳມ ສະຫລຳດ         ໄດໍ້ ຮບັ ກຳນ ຝ ກ ຝນົ ເປັນ ຢື່ຳງ ດ ີ         ແລະ ມີ ປນັຍຳ 

ຫລກັແຫລມ         ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ໄດໍ້ ມີ ຄນຸສມົບດັ ເຂົໍ້ຳ ຮບັ ໃຊໍ້ ໃນ ພະ ລຳຊະ ສ  ຳນກັ         ອັດຊະເປນັດ 

ຈະ ເປັນ ຜ ໍ້ ສອນ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ອື່ຳນ         ແລະ ຂຽນ ພຳສຳ ບາບໂີລນ ໄດໍ້.         

5ພະ ລຳຊຳ ຊງົ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ນ  ຳ ເອົຳ 

ອຳຫຳນ         ແລະ ເຫລົໍ້ຳ ອະງ ຸື່ນ         ທີື່  ພະ ອງົ ຊງົ ສະເຫວຍີ ມຳ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ກນິ ດ ື່ ມ ທກຸ ມ ໍ້         ໃຫໍ້ ລໍ້ຽງ ດ  ພວກ 

ເຂົຳ ຢ ື່ ເປັນ ເວລຳ ສຳມ ປີ         ແລໍ້ວ ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ຈະ ຖ ກ ນ  ຳ ເຂົໍ້ຳ ເຝົໍ້ຳ ພະ ລຳຊຳ.         

6ໃນ ບນັດຳ ຄນົ ທີື່  ຖ ກ ຄດັ 

ເລ ອກ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ມີ ຊຳວ ຢ ດາ ຢ ື່ ນ  ຳ         ຄ          ດານເີອນ          ຮານານີຢາ          ມີຊາເອນ          ແລະ ອາຊາຣີຢາ.         

7ຫວົ-

ໜໍ້ຳ ພະນກັງຳນ ໄດໍ້ ເອີໍ້ນ ຊ ື່  ພວກ ເຂົຳ ໃໝື່ ດ ັື່ງນີໍ້         ດານີເອນ ເອີໍ້ນ ວື່ຳ         ເບນເຕຊັດຊາເຣ          ຮານານີຢາ 

ເອີໍ້ນ ວື່ຳ         ຊັດຣັກ          ມີຊາເອນ ເອີໍ້ນ ວື່ຳ         ເມຊາກ          ແລະ ອາຊາຣີຢາ ເອີໍ້ນ ວື່ຳ         ອາເບດເນໂກ.          
8ດານີເອນ ໄດໍ້ ຕດັສິນ ໃຈ ວື່ຳ         ຈະ ບ ື່  ເຮັດ ຜິດ ພຣະເຈົ້າ ຍໍ້ອນ ອຳຫຳນ         ແລະ ນ  ໍ້ຳ ອະງ ຸື່ນ ຂອງ ພະ 

ລຳຊຳ         ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ຂ  ຮໍ້ອງ ອັດຊະເປນັດ ຜ ໍ້ ເປັນ ຫວົໜໍ້ຳ ພະນກັງຳນ ໃຫໍ້ ຊື່ອຍ ເຫລ ອຕນົ.         

9ພຣະເຈົ້າ ຈ ື່ງ 

ຊງົ ເຮັດ ໃຫໍ້ ອັດຊະເປນັດ ມີ ເມດ ຕຳ ຈດິ         ແລະ ສງົສຳນ ດານີເອນ.         

10ແຕື່ ອັດຊະເປນັດ ບອກ ດານີ-
ເອນ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ອຍ ຢໍ້ຳນ ພະ ລຳຊຳ         ພະ ອງົ ຊງົ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ກນິ         ແລະ ດ ື່ ມ ຂອງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້         ຖໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ຕຸໍ້ຍ ພີ 

ເໝ ອນ ຄນົ ໜຸື່ມ ອ ື່ ນ ໆ         ພະ ອງົອຳດ ຈະ ຊງົ ສ ັື່ງ ປະຫຳນ ຊວີດິ ຂໍ້ອຍ ກ  ໄດໍ້.”          
11ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ດານີເອນ ຈ ື່ງ ໄປ ຫຳ ຄນົ ຍຳມ         ທີື່  ອັດຊະເປນັດ ແຕື່ງ ໃຫໍ້ ຄວບ ຄມຸ ຕນົ ກບັ ໝ ື່ ອີກ ສຳມ 

ຄນົ ນ ັໍ້ນ.         

12ເພິື່ ນ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຂ  ໃຫໍ້ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ກນິ ແຕື່ ຜກັ ກບັ ນ  ໍ້ຳ ລໍ້ຳ ໆ ລອງ ເບິື່ ງ ຈກັ ສິບ ມ ໍ້.         

13ໃຫໍ້ 

ທື່ຳນ ສງັເກດ ເບິື່ ງ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ກບັ ຄນົ ໜຸື່ມ ທີື່  ກນິ ອຳຫຳນ ຂອງ ພະ ລຳຊຳ         ແລໍ້ວ ທື່ຳນ ຈ ື່ງ ຕດັສິນ ໃຈ 

ຕຳມ ທີື່  ເຫັນ ສມົຄວນ.”         

14-15ຄນົ ຍຳມ ໄດໍ້ ຕກົລງົ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ລອງ ເບິື່ ງ ສິບ ມ ໍ້         ເມ  ື່ອ ໝດົ ກ  ຳນດົ ສິບ ມ ໍ້ 

ແລໍ້ວ         ກ  ເຫັນ ວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ມີ ສຂຸະພຳບ ແຂງແຮງ ກວື່ຳ ພວກ ທີື່  ກນິ ອຳຫຳນ ຂອງ ພະ ລຳຊຳ.         

16ດ ັື່ງ-

ນ ັໍ້ນ         ຄນົ ຍຳມ ຈ ື່ງ ບ ື່  ເອົຳ ອຳຫຳນ         ແລະ ນ  ໍ້ຳ ອະງ ຸື່ນ ຂອງ ພະ ລຳຊຳ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ກນິ         ໃຫໍ້ ກນິ ແຕື່ ຜກັ 

ກບັ ນ  ໍ້ຳ ລໍ້ຳ ໆ         ຕຳມ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ສະເໜີ ມຳ.          
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17ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ປະທຳນ ໃຫໍ້ ພວກ ຄນົ ໜຸື່ມ ສີື່  ຄນົ ນີໍ້ ມີ ຄວຳມ ຮ ໍ້         ມີ ຄວຳມ ຊ  ຳນ ິຊ  ຳນຳນ ໃນ ວນັ-

ນະຄະດ ີ         ແລະ ປະລດັຊະຍຳ ເປັນ ຢື່ຳງ ດ ີ         ພຣະອງົ ຊງົ ໂຜດ ໃຫໍ້ ດານີເອນ          ຊ  ຳນຳນ ກຳນ ແປ ນມິດິ         

ແລະ ແກໍ້ຄວຳມ ຝນັ.         

18ເມ  ື່ອ ຄບົ ຖໍ້ວນ ກ  ຳນດົ ສຳມ ປີ ທີື່  ພະ ລຳຊຳ ຊງົ ກ  ຳນດົ ໄວໍ້         ອັດຊະເປນັດ ກ  ນ  ຳ 

ຄນົ ໜຸື່ມ ທງັ ໝດົ ເຂົໍ້ຳ ເຝົໍ້ຳ ກະສດັ ເນບ ກາດເນັດຊາ.         

19ພະ ອງົ ຊງົ ສນົທະນຳ ກບັ ພວກ ເຂົຳ         ກ  ຊງົ 

ເຫັນ ວື່ຳ         ດານີເອນ          ຮານານີຢາ          ມີຊາເອນ          ແລະ ອາຊາຣີຢາ ສະຫລຳດ ກວື່ຳ ຄນົ ອ ື່ ນ ໆ         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         

ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ຮບັ ລຳຊະກຳນ ໃນ ພະ ລຳຊະ ສ  ຳນກັ.         

20ບນັຫຳ         ຫລ  ຄ  ຳ ຖຳມ ທີື່  ພະ ລຳຊຳ ຊງົ 

ຍກົ ຂ ໍ້ນ ມຳ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ຮ ໍ້ ໝດົ         ພະ ອງົ ຈ ື່ງ ຊງົ ເຫັນ ວື່ຳ ທງັ ສີື່  ຄນົ ນີໍ້ ຕອບ ໄດໍ້ ດກີ ວື່ຳ ພວກ ໝ ດ          ຫລ  

ໝ ມນົ ໃນ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ຂອງ ພະ ອງົ ເຖງິ ສິບ ເທົື່ ຳ.         

21ດານີເອນ ໄດໍ້ ຮບັ ລຳຊະກຳນ ເລ ໍ້ອຍ ມຳ ຈນົ 

ເຖງິ ສະໄໝ ໄຊຣັດ ເປັນ ກະສດັ         ແຫື່ງ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ບາບີໂລນ.          

ບົດທີ 2 
ພະສຸບິນຂອງກະສັດເນບ ກາດເນັດຊາ 

1ເມ  ື່ອ ເນບ ກາດເນັດຊາ ຊງົ ເປັນ ກະສດັ ໄດໍ້ ສອງ ປີ         ກ  ຊງົ ຝນັ         ອນັ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເປັນ ທກຸ ໃນ ພະ ໄທ ຈນົ 

ບນັທມົ ບ ື່  ຫລບັ.         

2ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ພະ ອງົ ຈ ື່ງ ຊງົ ຮບັ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ພວກ ໝ ດ          ໝ ມນົ         ໝ ຜີ ແລະ ໝ  ວຊິຳ ອຳຄມົ ມຳ 

ທ ນ ຄວຳມ ຝນັ ນ ັໍ້ນ ແກື່ ພະ ອງົ         ເມ  ື່ອ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ເຝົໍ້ຳ ພະ ລຳຊຳ ແລໍ້ວ.         

3ພະ ອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ຕ ື່  

ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ໄດໍ້ ຝນັ ບ ື່  ດ ີ        ເປັນ ທກຸ ໃຈ ຫລຳຍ         ເຮົຳ ຢຳກ ຮ ໍ້ ວື່ຳຄວຳມ ຝນັ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ຢື່ຳງໃດ.”          
4ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຂຳບ ທ ນ ພະ ລຳຊຳ ເປັນ ພຳສຳ ອາຣາມ ວື່ຳ,         “ຂ  ພະ ອງົ ຊງົ ພະ ຈະເລີນ ເທີໍ້ນ         ຂ  ຊງົ 

ເຫລົື່ ຳ ຄວຳມ ຝນັ ຂອງ ພະ ອງົ ໃຫໍ້ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຟງັ         ເພ ື່ ອ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ໄດໍ້ ທ ນ ຖວຳຍ ຄວຳມ ແກໍ້ 

ແດື່ ພະ ອງົ.”          
5ພະ ລຳຊຳ ຊງົ ກື່ຳວ ຕ ື່  ພວກ ໝ  ວຊິຳ ອຳຄມົ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ໄດໍ້ ຕດັສິນ ໃຈ ແລໍ້ວ ວື່ຳ         ຖໍ້ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ບອກ 

ຄວຳມ ຝນັ         ແລະ ແກໍ້ຄວຳມ ຝນັ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້         ເຮົຳ ຈະ ຂໍ້ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳງ ທຳລນຸ         ແລະ ທ  ຳລຳຍ ບໍ້ຳນ 

ເຮ ອນ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຖິໍ້ມ.         

6ແຕື່ ຖໍ້ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ບອກ         ແລະ ແກໍ້ຄວຳມ ຝນັ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ໄດໍ້         ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ລຳ-

ງວນັ         ແລະ ກຽດຕຍິດົ ອນັ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ແກື່ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ຈ ົື່ງ ບອກ ຄວຳມ ຝນັ         ແລະ ແກໍ້ຄວຳມ ຝນັ 

ໃຫໍ້ ເຮົຳ ເສຍ.”          
7ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ທ ນ ພະ ລຳຊຳ ອີກ ວື່ຳ,         “ຖໍ້ຳ ພະ ອງົ ຊງົ ເລົື່ ຳ ຄວຳມ ຝນັ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຮ ໍ້         ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

ຈ ື່ງ ຈະ ແກໍ້ຄວຳມ ຝນັ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້.”          
8ແລໍ້ວ ພະ ລຳຊຳ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ຄິດ ແລໍ້ວ ວື່ຳ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ພະຍຳຍຳມ ທື່ວງດ ງ ເວລຳ ໄວໍ້         ເພຳະ 

ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ເຮົຳ ເປັນ ຄນົ ຕດັສິນ ໃຈ ເດັດຂຳດ.         

9ຖໍ້ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ບອກ ຄວຳມ ຝນັ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ຮ ໍ້         ພວກ 

ເຈົໍ້ຳ ກ  ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ໂທດ ຢື່ຳງ ດຽວ ກນັ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ພໍ້ອມ ໃຈ ກນັ ຕວົະ ຈນົ ກວື່ຳ ເຮົຳ ຈະ ປື່ຽນ ໃຈ         ແຕື່ 

ເຮົຳ ຊ ິບ ື່  ປື່ຽນ         ຈ ົື່ງ ບອກ ຄວຳມ ຝນັ ແກື່ ເຮົຳ ເສຍ         ເຮົຳ ຈ ື່ງ ຈະ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ແກໍ້ຄວຳມ ຝນັ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້.”          
10ພວກ ໝ  ວຊິຳ ອຳຄມົ ໄດໍ້ ທ ນ ພະ ລຳຊຳ ວື່ຳ,         “ບ ື່  ມີ ຄນົ ໃດ ດອກ ໃນ ພ ໍ້ນ ພິພບົ ນີໍ້ ທີື່  ສຳມຳດ ບອກ ສິື່ ງ 

ທີື່  ພະ ອງົ ຢຳກ ຮ ໍ້ ໄດໍ້         ບ ື່  ມີ ພະ ລຳຊຳ ອງົ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່         ແລະ ຊງົ ລິດ ອງົ ໃດ ໄຕື່ ຖຳມ ເຊັື່ ນ ນີໍ້ ກບັ ພວກ ໝ ດ          

ໝ ມນົ         ແລະ ໝ  ວຊິຳ ອຳຄມົ.         

11ສິື່ ງ ທີື່  ພະ ລຳຊຳ ຖຳມ ມຳ ນ ັໍ້ນ ຍຳກ ຫລຳຍ         ບ ື່  ມີ ໃຜ ຈະ ຖວຳຍ ຄ  ຳ ຕອບ 
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ແກື່ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ນອກຈຳກ ພວກ ພະ ຊ ື່ ງ ບ ື່  ໄດໍ້ ເປັນ ມະນດຸ.”         

12ຍໍ້ອນ ກຳນ ເວົໍ້ຳ ຢື່ຳງ ນີໍ້         ພະ ລຳຊຳ ຈ ື່ງ ຊງົ 

ພິໂລດ         ແລະ ຊງົ ຮບັ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ປະຫຳນ ຊວີດິ ພວກ ໝ  ຕື່ຳງ ໆ         ຊ ື່ ງ ເປັນ ທີື່  ປ ກສຳ ມະຫຳ ກະສດັ ໃນ ກງຸ 

ບາບີໂລນ.         

13ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ຈ ື່ງ ມີ ພະ ລຳຊະ ອງົກຳນ ປະກຳດ ອອກ ໄປ ວື່ຳ         ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳ ພວກ ລຳຊະບນັດດິ ທງັ 

ໝດົ         ພໍ້ອມ ທງັ ດານີເອນ          ແລະ ເພ ື່ ອນ ຝ ງ ຂອງ ເພິື່ ນ.          

ພຣະເຈົ້າຊົງບອກຄຳແກ້ຄວາມຝັນແກູ່ດານີເອນ 
14ຕ ື່  ມຳ         ດານເີອນ ໄດໍ້ ບອກ ຢື່ຳງ ມີ ພິກໄຫວ ແກື່ ອາຣີໂອກ          ຜ ໍ້ ບນັຊຳ ກຳນ ທະຫຳນ ປະຈ  ຳ ພະລຳ-

ຊະວງັ         ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ໄດໍ້ ຮບັ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ອອກ ໄປ ຂໍ້ຳ ທີື່  ປ ກສຳ ທງັຫລຳຍ.         

15ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ຖຳມ ອາຣີໂອກ ວື່ຳ,         

“ເປັນ ຫຍງັ         ພະ ລຳຊຳ ຈ ື່ງ ອອກ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ຮນຸ ແຮງ ເຊັື່ ນ ນີໍ້?”         ອາຣີໂອກ ກ  ເລົື່ ຳ ເລ ື່ ອງ ທີື່  ເກດີ ຂ ໍ້ນ ໃຫໍ້ ດາ-
ນີເອນ ຮ ໍ້.         

16ດານີເອນ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ເຝົໍ້ຳ ພະ ລຳຊຳ ໃນ ທນັທີ         ແລະ ທ ນ ຂ  ໃຫໍ້ ພະ ອງົ ເລ ື່ ອນ ກ  ຳນດົ ເວລຳ 

ປະຫຳນ         ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ເພິື່ ນ ຈະ ໄດໍ້ ຖວຳຍ ຄ  ຳ ແກໍ້ຄວຳມ ຝນັ ແດື່ ພະ ອງົ.          
17ແລໍ້ວ ດານີເອນ ໄດໍ້ ກບັ ຄ ນ ເມ  ອ ເຮ ອນ ຂອງ ຕນົ         ບອກ ເລ ື່ ອງ ທີື່  ເກດີ ຂ ໍ້ນ ໃຫໍ້ ຮານານີຢາ          ມີຊາ-

ເອນ          ແລະ ອາຊາຣີຢາ          ເພ ື່ ອນ ຂອງ ຕນົ ຮ ໍ້.         

18ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ບອກ ໃຫໍ້ ພວກ ໝ ື່ ເພ ື່ ອນ ອໍ້ອນວອນ         ຂ  ໃຫໍ້ 

ພຣະເຈົ້າ ທີື່ ຢ ື່ ເທິງ ສະຫວນັ ຊ ັໍ້ນ ຟໍ້ຳ ຊງົ ໂຜດ ອະທິບຳຍ ເລ ື່ ອງ ເລິກ ລບັ ນີໍ້ ໃຫໍ້ ແກື່ ພວກ ເຂົຳ         ເພ ື່ ອ ພວກ 

ເຂົຳ ຈະ ບ ື່  ຖ ກ ຂໍ້ຳ ຕຳຍ ເໝ ອນ ຢື່ຳງ ທີື່  ປ ກສຳ ຄນົ ອ ື່ ນ ໆ ໃນ ກງຸ ບາບໂີລນ.         

19ແລໍ້ວ ໃນ ຄ ນ ນ ັໍ້ນ         ພຣະ-
ເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ເຜີຍ ເລ ື່ ອງ ເລິກ ລບັ ນີໍ້ ໃຫໍ້ ດານີເອນ ຮ ໍ້ ທຳງ ນມິດິ         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ ສນັລະເສີນ ພຣະເຈົ້າ 

ເທິງ ສະຫວນັ ຊ ັໍ້ນ ຟໍ້ຳ ວື່ຳ,          

 20 “ຂ ສນັລະເສີນພຣະນຳມຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຕະຫລອດໄປເປັນນດິ 

   ພຣະອງົຊງົມປີນັຍຳ ແລະມເີດຊຳນພຸຳບ. 

 21 ພຣະອງົຊງົຄວບຄມຸກຳລະເວລຳ ຊງົແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ແລະປດົພະລຳຊຳ 

   ຊງົປະທຳນປນັຍຳ ແລະຄວຳມຮ ໍ້ຮອບດໍ້ຳນໃຫໍ້ມະນດຸ. 

 22 ຊງົເປີດເຜີຍສິື່ ງເລິກລບັ ແລະລບັລີໍ້ ຊງົຮ ໍ້ສິື່ ງທີື່ ຢ ື່ໃນຄວຳມມ ດ 

   ແລະຊງົມແີສງສະຫວື່ຳງຢ ື່ອໍ້ອມຮອບ. 

 23 ໂອພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງບນັພະບ ລດຸຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍສນັລະເສີນ ແລະຖວຳຍພຣະກຽດແດື່ພຣະອງົ 

  ພຣະອງົຊງົປະທຳນປນັຍຳ ແລະກ  ຳລງັໃຫໍ້ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

   ຊງົຕອບຄ  ຳອໍ້ອນວອນຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ແລະຊງົໃຫໍ້ພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍຮ ໍ້ຈກັຕອບພະລຳຊຳ. 

ດານີເອນບອກ ແລະແກ້ຄວາມຝັນໃຫ້ພະລາຊາ 
24ຕ ື່  ມຳ         ດານີເອນ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ຫຳ ອາຣີໂອກ          ຜ ໍ້ ທີື່  ພະ ລຳຊຳ ຊງົ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳ ພວກ ທີື່  ປ ກສຳ 

ຊຳວ ບາບີໂລນ          ເພິື່ ນ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຂ  ຢື່ຳ ຂໍ້ຳ ພວກ ທີື່  ປ ກສຳ ທໍ້ອນ         ໂຜດ ນ  ຳ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ເຝົໍ້ຳ ພະ ລຳ-

ຊຳ ແດື່         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ແກໍ້ຄວຳມ ຝນັ ຖວຳຍ ພະ ອງົ.”          
25ແລໍ້ວ ອາຣີໂອກ ກ  ຟໍ້ຳວ ນ  ຳ ຕວົ ດານີເອນ ເຂົໍ້ຳ ເຝົໍ້ຳ ພະ ລຳຊຳ         ແລະ ທ ນ ພະ ອງົ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

ພບົ ຄນົ ຢ ດາ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ         ໃນ ໝ ື່ ພວກ ຊະເລີຍ         ລຳວ ສຳມຳດ ຈະ ແກໍ້ຄວຳມ ຝນັ ຂອງ ພະ ອງົ ໄດໍ້.”          
26ພະ ລຳຊຳ ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ດານີເອນ          (ຜ ໍ້ ມີ ຊ ື່  ອີກ ຢື່ຳງ ໜ ື່ ງ         ເບນເຕຊັດຊາເຣ)         ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ ສຳມຳດ 
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ບອກ         ແລະ ແກໍ້ຄວຳມ ຝນັ ຂອງ ເຮົຳ ໄດໍ້ ບ ?”          

27ດານີເອນ ທ ນ ພະ ລຳຊຳ ວຳ,         “ຂໍ້ຳ ແດື່ ພະ ລຳຊຳ         ບ ື່  ມີ ໝ  ວຊິຳ ອຳຄມົ         ໝ ມນົ         ໝ ມ          ຫລ  ໝ ດ  

ເລີກ ຍຳມ ຄນົ ໃດ ດອກ ບອກ ພະ ອງົ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້.         

28ມີ ແຕື່ ພຣະເຈົ້າ ເທິງ ສະຫວນັ ຊ ັໍ້ນ ຟໍ້ຳ ທີື່  ຊງົ ສຳ-

ມຳດ ເປີດເຜີຍ ຄວຳມ ເລິກ ລບັ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້         ຂໍ້ຳ ແດື່ ພະ ລຳຊຳ         ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ບອກ ໃຫໍ້ ພະ ອງົ ຮ ໍ້ 

ສິື່ ງ ທີື່  ຈະ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ໃນ ອະນຳຄດົ         ຄວຳມ ຝນັ         ແລະ ນມິດິ ທີື່  ເກດີ ຂ ໍ້ນ ໃນ ຂະນະ ທີື່  ພະ ອງົ ຊງົ ບນັທມົ ນ ັໍ້ນ 

ມີ ດ ັື່ງນີໍ້:         

29ຄ          ພຣະອງົ ຊງົ ຝນັ ເຖງິ ເລ ື່ ອງ ທີື່  ຈະ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ໃນ ອະນຳຄດົ         ເພຳະ ພຣະເຈົ້າ ຜ ໍ້ ຊງົ ເປີດ-

ເຜີຍ ເລ ື່ ອງ ເລິກ ລບັ         ໄດໍ້ ຊງົ ສະແດງ ໃຫໍ້ ພະ ອງົ ຮ ໍ້ ເຖງິ ສິື່ ງ ທີື່  ຈະ ເກດີ ຂ ໍ້ນ.         

30ເລ ື່ ອງ ເລິກ ລບັ ນີໍ້ ຊງົ ເຜີຍ 

ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຮ ໍ້         ບ ື່  ແມ ື່ນ ຍໍ້ອນ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເປັນ ຄນົ ສະຫລຳດ ກວື່ຳ ຄນົ ອ ື່ ນ ໆ ດອກ         ແຕື່ ຍໍ້ອນ ພຣະເຈົ້າ 

ຢຳກ ໃຫໍ້ ພະ ລຳຊຳ ຮ ໍ້ ຄ  ຳ ແກໍ້ຄວຳມ ຝນັ         ແລະ ເຂົໍ້ຳໃຈ ພະ ດ  ຳລິ ໃນ ພະ ໄທ ຂອງ ພະ ອງົ ເອງ.          
31ຂໍ້ຳ ແດື່ ພະ ລຳຊຳ         ໃນ ນມິດິ ຂອງ ພະ ອງົ ນ ັໍ້ນ         ພະ ອງົ ໄດໍ້ ທອດ ພະເນດ ເຫັນ ຮ ບ ຂະໜຳດ ໃຫຍື່ 

ຢ ນ ຢ ື່ ຊໍ້ອງ ພະ ພກັ         ຮ ບ ນີໍ້ ສື່ອງ ແສງ ເຫລ ໍ້ອມ         ແລະ ເປັນຕຳ ຢໍ້ຳນ.         

32ຫວົ ຂອງ ຮ ບ ນີໍ້ ເປັນ ຄ  ຳ ຢື່ຳງ ດ ີທີື່  

ສດຸ         ເອິກ         ແລະ ແຂນ ເປັນ ເງນິ         ແອວ         ແລະ ກກົຂຳ ເປັນ ທອງ ສ  ຳລິດ.         

33-34ຂຳ ເປັນ ເຫລັກ         ຕນີ 

ເປັນ ເຫລັກ ປນົ ດນິ         ຂະນະ ທີື່  ພະ ອງົ ທອດ ພຣະເນດ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ         ມີ ຫີນ ໃຫຍື່ ກໍ້ອນ ໜ ື່ ງ ແຕກ ອອກ ມຳ ເອງ 

ໂດຍ ບ ື່  ມີ ໃຜ ເຮັດ         ຫີນ ນີໍ້ ໄດໍ້ ກະທບົ ໃສື່ ຕນີ ເຫລັກ ປນົ ດນິ ຂອງ ຮ ບ ນ ັໍ້ນ ຈນົ ແຕກ ມຸ ື່ນ ໄປ.         

35ແລໍ້ວ ໃນ 

ທນັໃດ ນ ັໍ້ນ         ສື່ວນ ເປັນ ເຫລັກ         ເປັນ ດນິ         ເປັນ ທອງ ສ  ຳລິດ         ເປັນ ເງນິ         ແລະ ຄ  ຳ ກ  ແຕກ ມຸ ື່ນ ໄປ ເໝ ອນ 

ເຂົໍ້ຳລີບ ໃນ ເດີື່ ນ         ທີື່  ລມົ ພດັ ປິວ ໄປ ໃນ ຍຳມ ຮໍ້ອນ         ໂດຍ ບ ື່  ມີ ຮື່ອງຮອຍ ໃຫໍ້ ພບົ ເຫັນ ເລີຍ         ແຕື່ ກໍ້ອນ ຫີນ 

ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ກຳຍເປັນ ພ  ເຕັມ ພ ໍ້ນ ພິພບົ         ຄວຳມ ຝນັ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ.          
36-37ຕ ື່  ໄປ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຂ  ແກໍ້ ໃຫໍ້ ພະ ອງົ ຊຳບ         ຂໍ້ຳ ແດື່ ພະ ລຳຊຳ         ພະ ອງົ ຊງົ ເປັນ ຈອມ ລຳຊຳ ທງັ ປວງ         

ພຣະເຈົ້າ ເທິງ ສະຫວນັ ຊ ັໍ້ນ ຟໍ້ຳ ໄດໍ້ ຊງົ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ໃຫໍ້ ພະ ອງົ ເປັນ ພະ ລຳຊຳ         ຊງົ ປະທຳນ ລິດ ອ  ຳນຳດ         

ແລະ ກຽດຕຍິດົ ໃຫໍ້ ພະ ອງົ.         

38ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ໃຫໍ້ ພະ ອງົ ເປັນ ຜ ໍ້ ປກົຄອງ ຄນົ         ຕະຫລອດ 

ທງັ ສດັ         ແລະ ນກົ ທງັ ປວງ ທີື່  ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ໂລກ                  ຫວົ ຄ  ຳ ນ ັໍ້ນ ແມ ື່ນ ພະ ອງົ ເອງ.          
39ຕ ື່  ຈຳກ ພະ ອງົ ໄປ ຈະ ມີ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ໜ ື່ ງ ອີກ         ເປັນ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ນໍ້ອຍ ກວື່ຳ ຂອງ ພະ ອງົ         

ແລະ ຫລງັ ຈຳກ ນ ັໍ້ນ ແມ ື່ນ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ທີ ສຳມ         ເປັນ ອຳນຳຈກັ ທອງ ສ  ຳລິດ         ຊ ື່ ງ ມີ ອ  ຳນຳດ ແຜື່ ໄປ 

ທົື່ວ ໂລກ.         

40ແລໍ້ວ ຈະ ມີ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ທີື່  ສີ ເປັນ ອຳນຳຈກັ ທີື່  ມີ ອ  ຳນຳດ         ແລະ ແຂງ ດ ັື່ງ ເຫລັກ         ຊ ື່ ງ 

ສຳມຳດ ຕ ີສິື່ ງ ທງັຫລຳຍ ໃຫໍ້ ຫກັ         ແລະ ແຕກ ມຸ ື່ນ ໄດໍ້         ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ນີໍ້ ຈະ ຫກັ         ແລະ ທບັ ມ ໍ້ຳງ ລຳຊະ 

ອຳນຳຈກັ ກື່ອນ ໆ ທງັ ປວງ.         

41ທີື່  ພະ ອງົ ທອດ ພະເນດ ເຫັນ ຕນີ         ແລະ ນິໍ້ວ ຕນີ ເປັນ ດນິ ປນົ ເຫລັກ ນ ັໍ້ນ         

ໝຳຍ ຄວຳມ ວື່ຳ ຈະ ເປັນ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ປະສມົ         ມນັ ຈະ ມີ ຄວຳມ ແຂງ ຂອງ ເຫລັກ ປນົ ຢ ື່ ດໍ້ວຍ         

ເພຳະວື່ຳ ໄດໍ້ ມີ ເຫລັກ ປະສມົ ຢ ື່ ກບັ ດນິ ໜຽວ.         

42ນິໍ້ວ ຕນີ ເປັນ ເຫລັກ ປນົ ດນິ ນ ັໍ້ນ         ໝຳຍ ຄວຳມ ວື່ຳ ລຳ-

ຊຳ ອຳນຳຈກັ ນ ັໍ້ນ ຈະ ແຂງແຮງ ແຕື່ ເສຍ ຫຳຍ ງ ື່ຳຍ.         

43ທີື່  ພະ ອງົ ທອດ ພະເນດ ເຫັນ ເຫລັກ ປະສມົ ດນິ 

ໜຽວ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ຜ ໍ້ ປກົຄອງ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ນ ັໍ້ນ         ຈະ ພະຍຳຍຳມ ຮວບຮວມ ຄອບຄວົ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ 

ເຂົໍ້ຳກນັ ດໍ້ວຍ ກຳນ ແຕື່ງງຳນ         ແຕື່ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ເຮັດ ບ ື່  ໄດໍ້         ຢື່ຳງ ດຽວ ກນັ ກບັ ເຫລັກ ທີື່  ປະສມົ ເຂົໍ້ຳ ກບັ 

ດນິ ບ ື່  ໄດໍ້.          
44ໃນ ສະໄໝ ພະ ລຳຊຳ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ປກົຄອງ ຢ ື່         ພຣະເຈົ້າ ເທິງ ສະຫວນັ ຊ ັໍ້ນ ຟໍ້ຳ ຈະ ຊງົ ຈດັ ຕ ັໍ້ງ ລຳຊະ 
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ອຳນຳຈກັ ອນັ ໜ ື່ ງ ຂ ໍ້ນ         ຊ ື່ ງ ຈະ ບ ື່  ຖ ກ ທ  ຳລຳຍ         ແລະ ຈະ ຕ ັໍ້ງ ຢ ື່ ຕະຫລອດ ໄປ         ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ນີໍ້ ຈະ ບ ື່  

ປະ ລຳ ໄຊ         ແຕື່ ຈະ ທ  ຳລຳຍ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ອ ື່ ນ ທງັ ປວງ ໃຫໍ້ ໝດົ ສິໍ້ນ.         

45ທີື່  ພະ ອງົ ທອດ ພະເນດ ເຫັນ 

ກໍ້ອນ ຫີນ ແຕກ ອອກ ຈຳກ ພ  ເອງ ໂດຍ ບ ື່  ມີ ໃຜ ເຮັດ         ກໍ້ອນ ຫີນ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ກະທບົ ກບັ ຮ ບ ເຫລັກ         ຮ ບ ທອງ 

ສ  ຳລິດ         ຮ ບ ດນິ         ຮ ບ ເງນິ         ແລະ ຄ  ຳ ນ ັໍ້ນ         ແມ ື່ນ ພຣະເຈົ້າ ອງົ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່         ໄດໍ້ ຊງົ ບອກ ສິື່ ງ ທີື່  ຈະ ເກດີ ຂ ໍ້ນ 

ໃນ ອຳນຳ ຄດົ ໃຫໍ້ ພະ ລຳຊຳ ຊຳບ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ທ ນ ຖວຳຍ ຄວຳມ ຝນັ         ແລະ ຄ  ຳ ແກໍ້ ແດື່ ພະ ອງົ ຢື່ຳງ 

ຖ ກຕໍ້ອງ         ແລະ ເປັນ ຈງິ.”          

ພະລາຊາຊົງມອບລາງວັນໃຫ້ດານີເອນ 
46ແລໍ້ວ ກະສດັ ເນບ ກາດເນັດຊາ ໄດໍ້ ຊງົ ຂຳບ ລງົ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ດານີເອນ          ຊງົ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ນ  ຳ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ         

ແລະ ເຄ ື່ ອງ ຫອມ ບ ຊຳ ມຳ ມອບ ໃຫໍ້ ດານີເອນ.         

47ພະ ລຳຊຳ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຊງົ 

ເປັນ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ພະ ໃດ ໆ         ແລະ ຂອງ ພະ ລຳຊຳ ທງັ ປວງ         ແລະ ຊງົ ເປັນ ຜ ໍ້ ເຜີຍ ຄວຳມ ເລິກ ລບັ         

ເພຳະວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ສຳມຳດ ອະທິບຳຍ ຄວຳມ ເລິກ ລບັ ນີໍ້ ໄດໍ້.”         

48ແລໍ້ວ ພະ ລຳຊຳ ໄດໍ້ ມອບ ຕ  ຳແໜື່ງ ສ ງ         

ແລະ ສິື່ ງ ຂອງ ອນັ ປະເສີດ ຫລຳຍ ຢື່ຳງ ໃຫໍ້ ແກື່ ດານີເອນ          ຄ  ຊງົ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ໃຫໍ້ ເປັນ ຜ ໍ້ ປກົຄອງ ແຂວງ 

ບາບີໂລນ          ແລະ ເປັນ ຫວົໜໍ້ຳ ພວກ ທີື່  ປ ກສຳ ຊຳວ ບາບີໂລນ.         

49ເພ ື່ ອ ຕອບ ສະໜອງ ຄ  ຳ ທ ນ ຂ  ຂອງ 

ດານເີອນ          ພະ ລຳຊຳ ຊງົ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ໃຫໍ້ ຊັດຣັກ          ເມຊາກ          ແລະ ອາເບດເນໂກ ຮບັ ລຳຊະກຳນ ຢ ື່ ໃນ 

ແຂວງ ບາບີໂລນ          ແລະ ຍງັ ຊງົ ໃຫໍ້ ດານີເອນ ຮບັ ຕ  ຳແໜື່ງ ຢ ື່ ໃນ ພະ ລຳຊະ ສ  ຳນກັ ຕ ື່  ໄປ.          

ບົດທີ 3 
ກະສັດເນບ ກາດເນັດຊາ ສັ່ງໃຫ້ທຸກຄົນຂາບໄຫວ້ຮ ບຄຳ 

1ກະສດັ ເນບ ກາດເນັດຊາ ໄດໍ້ ຊງົ ສໍ້ຳງ ຮ ບ ຄ  ຳ ຮ ບ ໜ ື່ ງ         ສ ງ ຫກົ ສິບ ສອກ         ແລະ ກວໍ້ຳງ ຫກົ ສອກ         

ຊງົ ຕ ັໍ້ງ ໄວໍ້ ຢ ື່ ທົື່ງພຽງ ດຸຣາ ໃນ ແຂວງ ບາບີໂລນ.         

2ແລໍ້ວ ພະ ອງົ ຊງົ ຮບັ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ບນັດຳ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ຜ ໍ້ 

ໃຫຍື່ ຂອງ ພະ ອງົ         ຄ          ພວກ ເຈົໍ້ຳ ອປຸະລຳດ         ເຈົໍ້ຳແຂວງ         ຮອງ ເຈົໍ້ຳແຂວງ         ຜ ໍ້ ປກົຄອງ ກ  ຳແພງ ນະ-

ຄອນ         ນຳຍ ຄງັ         ຜ ໍ້ ພິພຳກສຳ         ຕລຸຳກຳນ         ແລະ ບນັດຳ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ຄນົ ອ ື່ ນ ໆ         ໃນ ແຂວງ ທງັ ໝດົ         

ມຳ ຮື່ວມ ໃນ ງຳນ ສະຫລອງ ຮ ບ ຄ  ຳ ທີື່  ພະ ອງົ ຊງົ ສໍ້ຳງ ຂ ໍ້ນ.         

3ແລໍ້ວ ບນັດຳ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ທງັ ໝດົ ນີໍ້ ໄດໍ້ 

ມຳສະ ຫລອງ ພໍ້ອມ ກນັ         ແລະ ໄດໍ້ ຢ ນ ຢ ື່ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຮ ບ ຄ  ຳ ນ ັໍ້ນ.          
4ໂຄສກົ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ໄດໍ້ ປະກຳດ ດໍ້ວຍ ສຽງ ອນັ ດງັ ວື່ຳ,         “ຄນົ ທກຸ ໆ ປະເທດ         ທກຸ ໆ ເຊ ໍ້ອ ຊຳດ         ແລະ ພຳ-

ສຳ!         

5ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້         ພວກ ທື່ຳນ ຈະ ໄດໍ້ ຍນິ ສຽງ ເປົື່ ຳ ແກ         ຕດິຕຳມ ດໍ້ວຍ ສຽງ ປີື່          ສຽງ ພິນ         ສຽງ ກະ ຈບັ ປີື່          

ແລະ ສຽງ ແຄນ         ແລໍ້ວ ຈະ ມີ ສຽງ ດນົຕ ີອ ື່ ນ ໆ ດງັ ຂ ໍ້ນ         ເມ  ື່ອ ໄດໍ້ ຍນິ ສຽງ ດນົຕ ີ        ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຂຳບ 

ໄຫວໍ້ ຮ ບ ຄ  ຳ ທີື່  ກະສດັ ເນບ ກາດເນັດຊາ ຊງົ ສໍ້ຳງ ນີໍ້.         

6ຜ ໍ້ ໃດ ບ ື່  ຂຳບ ໄຫວໍ້ ຈະ ຖ ກ ໂຍນ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ເຕົຳ-

ໄຟ ທນັທີ.”          
7ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ເມ  ື່ອ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ຍນິ ສຽງ ດນົຕ ີດງັ ຂ ໍ້ນ         ຄນົ ທກຸ ໆ ປະເທດ         ທກຸ ໆ ເຊ ໍ້ອ ຊຳດ         ແລະ 

ພຳສຳ         ກ  ຂຳບ ໄຫວໍ້ ຮ ບ ຄ  ຳ ທີື່  ກະສດັ ເນບ ກາດເນັດຊາ ຊງົ ສໍ້ຳງ ນ ັໍ້ນ.          

ຄົນຢ ດາສາມຄົນຖືກຟ້ອງຮ້ອງ 
8ມີ ຊຳວ ບາບໂີລນ ບຳງ ຄນົ ໄດໍ້ ສວຍໂອກຳດ ນີໍ້         ກື່ຳວ ຟໍ້ອງ ຄນົ ຢ ດາ.         

9-10ພວກ ເຂົຳ ທ ນ ກະສດັ 
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ເນບ ກາດເນັດຊາ ວື່ຳ,         “ຂ  ຊງົ ພະ ຈະເລີນ ເທີໍ້ນ         ພະ ອງົ ຊງົ ອອກ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ແລໍ້ວ ວື່ຳ         ເມ  ື່ອ ສຽງ ດນົ ດ ີເລີື່ ມ 

ດງັ ຂ ໍ້ນ         ທກຸ ໆ ຄນົ ຈະ ຕໍ້ອງ ຂຳບ ໄຫວໍ້ ຮ ບ ຄ  ຳ         ຜ ໍ້ ໃດ ບ ື່  ຂຳບ ໄຫວໍ້         ຈະ ຕໍ້ອງ ຖ ກ ໂຍນ ເຂົໍ້ຳ ເຕົຳໄຟ.         

11-12ມີ ຄນົ ຢ ດາ ບຳງ ຄນົ ທີື່  ພະ ລຳຊຳ ຊງົ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ໃຫໍ້ ຮບັ ລຳຊະກຳນ ຢ ື່ ໃນ ແຂວງ ບາບີໂລນ          ຄ          ຊັດ-
ຣັກ          ເມຊາກ ແລະ ອາເບດເນໂກ          ສຳມ ຄນົ ນີໍ້ ບ ື່  ເຊ ື່ ອ ຟງັ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ຂອງ ພະ ອງົ         ພວກ ເຂົຳ ບ ື່  ນບັຖ  ພະ 

ຂອງ ພະ ອງົ         ແລະ ບ ື່  ຍອມ ຂຳບ ໄຫວໍ້ ຮ ບ ທີື່  ພະ ອງົ ຊງົ ສໍ້ຳງ.”          
13ດໍ້ວຍ ເຫດ ນີໍ້         ພະ ລຳຊຳ ຈ ື່ງ ຊງົ ພິໂລດ         ແລະ ຊງົ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ນ  ຳ ຊຳຍ ສຳມ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ມຳ ເຂົໍ້ຳ ເຝົໍ້ຳ.         

14ແລໍ້ວ ຊງົ ຖຳມ ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ຊັດຣັກ          ເມຊາກ          ແລະ ອາເບດເນໂກ!         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ຍອມ ນບັຖ  ພະ 

ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ ບ ື່  ຍອມ ຂຳບ ໄຫວໍ້ ຮ ບ ຄ  ຳ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ຂ ໍ້ນ ແມ ື່ນ ບ ?         

15ບດັ ນີໍ້         ເມ  ື່ອ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຍນິ 

ສຽງ ແກ         ສຽງ ປີື່          ສຽງ ພິນ         ສຽງ ກະ ຈບັ ປີື່          ສຽງ ແຄນ         ແລະ ສຽງ ດນົຕ ີອ ື່ ນ ໆ ທງັ ໝດົ         ໃຫໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ 

ຂຳບ ໄຫວໍ້ ຮ ບ ຄ  ຳ ນ ັໍ້ນ         ຖໍ້ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ຍອມ ຂຳບ ໄຫວໍ້         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ຖ ກ ໂຍນ ເຂົໍ້ຳ ເຕົຳໄຟ ທນັທີ         

ຫລ  ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຄິດ ວື່ຳ ມີ ພະ ອງົ ອ ື່ ນ ທີື່  ຈະ ຊື່ອຍ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ລອດ ພົໍ້ນ ຈຳກ ອ  ຳນຳດ ຂອງ ເຮົຳ ບ ?”          
16ຊັດຣັກ          ເມຊາກ          ແລະ ອາເບດເນໂກ ທ ນ ພະ ລຳຊຳ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳ ແດື່ ພະ ລຳຊຳ         ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

ຈະ ບ ື່  ປໍ້ອງ ກນັ ຕວົ ເອງ ໄວໍ້.         

17ຖໍ້ຳ ພຣະເຈົ້າ ອງົ ທີື່  ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຮບັ ໃຊໍ້ ຢ ື່ ຊງົ ພ ພຣະໄທ ຈະ ຊື່ອຍ ພວກ 

ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ພຣະອງົ ກ  ຈະ ຊື່ອຍ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຈຳກ ເຕົຳໄຟ         ແລະ ພະ ລຳຊະ ອ  ຳນຳດ ຂອງ ພະ ອງົ.         

18ແຕື່ ຖໍ້ຳ 

ພຣະອງົ ຊື່ອຍ ຫລ  ບ ື່  ຊື່ອຍ ກ  ຕຳມ         ຂ  ພະ ອງົ ຊງົ ຊຳບ ວື່ຳ         ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ບ ື່  ນບັຖ  ພະ ຂອງ ພະ ອງົ         

ແລະ ຈະ ບ ື່  ຂຳບ ໄຫວໍ້ ຮ ບ ຄ  ຳ ທີື່  ພະ ອງົ ຊງົ ສໍ້ຳງ.”          

ຄົນຢ ດາຖືກໂຍນເຂົ້າເຕົາໄຟ 
19ແລໍ້ວ ກະສດັ ເນບ ກາດເນັດຊາ ຊງົ ພິໂລດ ຕ ື່  ຊັດຣັກ          ເມຊາກ          ແລະ ອາເບດເນໂກ ຢື່ຳງ ສດຸ 

ຂດີ ຈນົ ໜໍ້ຳ ດ  ຳ ຕຳແດງ         ພະ ອງົ ຊງົ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ຄນົ ຂອງ ພະ ອງົ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເຕົຳໄຟ ຮໍ້ອນ ຂ ໍ້ນ ກວື່ຳ ເກົື່ ຳ ເຖງິ 

ເຈດັ ເທົື່ ຳ.         

20ແລໍ້ວ ຊງົ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ຄນົ ຜ ໍ້ ເຂັໍ້ມແຂງ ທີື່  ສດຸ ໃນ ກອງທບັ ຂອງ ພະ ອງົ ຜ ກ ຊຳຍ ສຳມ ຄນົ ນີໍ້.         

21ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ທງັ ສຳມ ຈ ື່ງ ຖ ກ ມດັ ຄຳ ເຄ ື່ ອງນຸື່ງ         ມີ ເສ ໍ້ອ ຊ ັໍ້ນ ໃນ ຊ ັໍ້ນ ນອກ         ມີ ໝວກ         ແລະ ເຄ ື່ ອງ 

ອ ື່ ນ ໆ         ແລໍ້ວ ຖ ກ ໂຍນ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ເຕົຳໄຟ.         

22ເພຳະວື່ຳ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ຂອງ ພະ ລຳຊຳ ນ ັໍ້ນ ເດັດຂຳດ         ເຕົຳໄຟ 

ນ ັໍ້ນ ຮໍ້ອນ ທີື່  ສດຸ         ຈນົ ພວກ ທີື່  ໂຍນ ພວກ ເຂົຳ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໄດໍ້ ຖ ກ ໄຟ ໄໝໍ້ ຕຳຍ.         

23ຊັດຣັກ          ເມຊາກ          ແລະ 

ອາເບດເນໂກ ກ  ຕກົລງົ ກຳງ ກອງ ໄຟ ທງັ ໆ ທີື່  ຍງັ ມດັ ຢ ື່.          
24ໃນ ເວລຳ ນ ັໍ້ນ         ກະສດັ ເນບ ກາດເນັດຊາ          ໄດໍ້ ຊງົ ລກຸຂ ໍ້ນ ໂດຍ ໄວ ຍໍ້ອນ ປະຫລຳດ ພະ ໄທ         ແລະ 

ຊງົ ຖຳມ ພວກ ທີື່  ປ ກສຳ ວື່ຳ,         “ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ມດັ ຊຳຍ ສຳມ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ໂຍນ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ໄຟ ບ ື່  ແມ ື່ນ ບ ?”          
25ພະ ອງົ ຊງົ ຖຳມ ອີກ ວື່ຳ,         “ແລໍ້ວ ເປັນ ຫຍງັ ເຮົຳ ຈ ື່ງ ເຫັນ ຊຳຍ ສີື່  ຄນົ ກ  ຳລງັ ຍື່ຳງ ຢ ື່ ໃນ ເຕົຳໄຟ         

ພວກ ເຂົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ຖ ກ ມດັ ແລະ ບ ື່  ເຫັນ ເປັນ ອນັຕະລຳຍ ຫຍງັ ເລີຍ         ຄນົ ທີື່  ສີື່  ຊ  ໍ້ຳພດັ ເບິື່ ງ ຄ  ກນັ ກບັ ເທວະ-

ດຳ.”          

ຄົນຢ ດາໄດ້ຮັບການປົດປູ່ອຍ ແລະໄດ້ເລື່ອນຊັ້ນ 
26ແລໍ້ວ ກະສດັ ເນບ ກາດເນັດຊາ ໄດໍ້ ສະເດັດ ຂ ໍ້ນ ເທິງ ປຳກ ເຕົຳໄຟ         ແລະ ຊງົ ເອີໍ້ນ ວື່ຳ,         “ຊັດຣັກ          

ເມຊາກ          ອາເບດເນໂກ          ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ອງົ ສ ງ ສດຸ ເອີຍ         ຈ ົື່ງ ອອກ ມຳສຳ”         ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ 

ໄດໍ້ ອອກ ມຳ ໃນ ທນັທີ.         

27ຝື່ຳຍ ເຈົໍ້ຳ ອປຸະລຳດ         ເຈົໍ້ຳແຂວງ         ຮອງ ເຈົໍ້ຳແຂວງ         ແລະ ພວກ ທີື່  ປ ກສຳ 
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ທງັ ໝດົ ໄດໍ້ ພໍ້ອມ ກນັ ມຳ ເບິື່ ງ ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້         ຊ ື່ ງ ບ ື່  ໄດໍ້ ຮບັ ອນັຕະລຳຍ ຫຍງັ ເລີຍ         ຜມົ         ແລະ ເຄ ື່ ອງນຸື່ງ ກ  

ບ ື່  ໄດໍ້ ໄໝໍ້         ທງັ ບ ື່  ມີ ກິື່ນ ຄວນັ ໄຟ ໃນ ຕນົ ຕວົ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ.         

28ພະ ລຳຊຳ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ສຳທກຸຳນ ແດື່ 

ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ຊັດຣັກ          ຂອງ ເມຊາກ          ແລະ ອາເບດເນໂກ          ພຣະອງົ ຊງົ ໃຊໍ້ ເທວະດຳ ລງົ ມຳ ຊື່ອຍ 

ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້         ຊ ື່ ງ ໄດໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້         ແລະ ໄວໍ້ ວຳງໃຈ ໃນ ພຣະອງົ         ພວກ ເຂົຳ ບ ື່  ເຊ ື່ ອ ຟງັ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ຂອງ ເຮົຳ         

ແລະ ຍອມ ສື່ຽງ ຊວີດິ ຂອງ ຕນົ ດກີ ວື່ຳ ທີື່  ຈະ ຂຳບ ໄຫວໍ້ ພະ ໃດ ໆ         ເວັໍ້ນ ໄວໍ້ ແຕື່ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ 

ເອງ.         

29ບດັ ນີໍ້         ເຮົຳ ອອກ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ວື່ຳ         ຖໍ້ຳ ຄນົ ໃດ         ປະເທດ ໃດ         ເຊ ໍ້ອ ຊຳດ ໃດ         ຫລ  ພຳສຳ ໃດ ເວົໍ້ຳ ໝິື່ ນ-

ປະໝຳດ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ຊັດຣັກ          ຂອງ ເມຊາກ          ແລະ ຂອງ ອາເບດເນໂກ          ຄນົ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈະ ຖ ກ ຂໍ້ຳ 

ຢື່ຳງ ທຳລນຸ         ແລະ ທ  ຳລຳຍ ເຮ ອນ ຊຳນ ຖິໍ້ມ         ເພຳະວື່ຳ ບ ື່  ມີ ພະ ອ ື່ ນ ໃດ ທີື່  ສຳມຳດ ຊື່ອຍ ໄດໍ້ ເໝ ອນ 

ພຣະເຈົ້າ ນີໍ້.”         

30ແລໍ້ວ ກະສດັ ເນບ ກາດເນັດຊາ          ໄດໍ້ ພະ ລຳຊະ ທຳນ ເລ ື່ ອນ ຍດົ ໃຫໍ້ ຊັດຣັກ          ໃຫໍ້ ເມ-
ຊາກ          ແລະ ອາເບດເນໂກ ອີກ ໃນ ແຂວງ ບາບໂີລນ.          

ບົດທີ 4 
ພະສຸບິນເທື່ອທີສອງຂອງກະສັດເນບ ກາດເນັດຊາ 

1ກະສດັ ເນບ ກາດເນັດຊາ ຊງົ ສ ົື່ງ ເອກະສຳນ ທີື່  ມີ ເນ ໍ້ອ ຄວຳມ ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້ ໄປ ຍງັ ປະຊຳຊນົ ທກຸໆ ປະ-

ເທດ         ທກຸໆ ເຊ ໍ້ອ ຊຳດ         ແລະ ພຳສຳ ທົື່ວ ໂລກ ວື່ຳ:          

“ຂ  ຄວຳມສກຸ ຄວຳມ ຈະເລີນ ຈ ົື່ງ ມີ ແດື່ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ.”          
2ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້         ເຮົຳ ຈະ ບອກ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ກື່ຽວ ກບັ ໝຳຍ ສ  ຳຄນັ         ແລະ ກຳນ ອດັສະຈນັ         ທີື່  ພຣະເຈົ້າ 

ອງົ ສ ງ ສດຸ ຊງົ ສະແດງ ຕ ື່  ເຮົຳ.          

 3 ໝຳຍສ  ຳຄນັທີື່  ພຣະເຈົ້າ ຊງົສະແດງຕ ື່ ເຮົຳນ ັໍ້ນຍິື່ ງໃຫຍື່ແທໍໆ້  

   ກຳນອດັສະຈນັທີື່ ພຣະອງົຊງົກະທ  ຳມລິີດທຳນພຸຳບຫລຳຍ 

  ພຣະເຈົ້າ ຊງົເປັນເຈົໍ້ຳຊວີດິຕະຫລອດໄປເປັນນດິ 

   ແລະຊງົປກົຄອງຕະຫລອດໄປ. 

4ເຮົຳ ເນບ ກາດເນັດຊາ          ໄດໍ້ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່ ຢື່ຳງ ສະຫງບົ ງຽບ ໃນ ວງັ ຂອງ ເຮົຳ         ມີ ຄວຳມສກຸ ໃນ ຊບັ 

ສມົບດັ ອນັ ຫລວງຫລຳຍ.         

5ແຕື່ ເຮົຳ ຕ ື່ ນ ຕກົໃຈ ໃນ ຄວຳມ ຝນັ         ແລະ ໄດໍ້ ເຫັນ ນມິດິ ອນັ ໜໍ້ຳ ຢໍ້ຳນ ໃນ 

ຂະນະ ທີື່  ນອນ ຫລບັ.         

6-7ເຮົຳ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ພວກ ໝ ດ          ໝ ມນົ         ໝ  ວຊິຳ ອຳຄມົ         ແລະ ໝ ດ  ເລີກ ຍຳມ ທງັ 

ໝດົ ໃນ ກງຸ ບາບໂີລນ ມຳ ແກໍ້ຄວຳມ ຝນັ ໃຫໍ້         ພວກ ເຂົຳ ກ  ມຳ         ເຮົຳ ຈ ື່ງ ເລົື່ ຳ ຄວຳມ ຝນັ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ຮ ໍ້         

ແຕື່ ພວກ ເຂົຳ ກ  ບ ື່  ສຳມຳດ ແກໍ້ ໄດໍ້.          
8ຕ ື່  ມຳ         ດານເີອນ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ມຳ         (ດານີເອນ ມີ ຊ ື່  ອີກ ຊ ື່  ໜ ື່ ງ ວື່ຳ         ເບນເຕຊັດຊາເຣ          ຕຳມ ຊ ື່  ພະ ຂອງ 

ເຮົຳ)         ພຣະວິນຍານບໍລສິຸດ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ສະຖດິ ຢ ື່ ນ  ຳ ລຳວ         ເຮົຳ ຈ ື່ງ ບອກ ຄວຳມ ຝນັ ຂອງ ເຮົຳ ໃຫໍ້ 

ລຳວ ຮ ໍ້.         

9ເຮົຳ ບອກ ວື່ຳ         ເບນເຕຊັດຊາເຣ          ຫວົໜໍ້ຳ ພວກ ໝ ດ  ເອີຍ         ເຮົຳ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ 

ສະຖດິ ຢ ື່ ນ  ຳ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳໃຈ ຄວຳມ ເລິກ ລບັ ທງັ ປວງ ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້         ແມ ື່ນ ຄວຳມ ຝນັ ຂອງ 

ເຮົຳ         ຈ ົື່ງ ແກໍ້ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ແດື່.          
10ຄ  ໃນ ຂະນະ ທີື່  ເຮົຳ ນອນ ຫລບັ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ເຫັນ ນມິດິ ອນັ ໜ ື່ ງ ເປັນຕ ົໍ້ນ ໄມ ໍ້ ສ ງ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ທື່ຳມກຳງ ໂລກ         
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ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ສ ງ ຂ ໍ້ນ ເລ ໍ້ອຍ         ຈນົ ຍອດ ຈຸ ຟໍ້ຳ.         

11ຄນົ ທກຸ ໆ         ຄນົ ທົື່ວ ໂລກ ສຳມຳດ ເຫັນ ໄດໍ້.         

12ໃບ ຂອງ 

ມນັ ງດົ ງຳມ         ມີ ໝຳກ ຫລຳຍ ພ  ທີື່  ຄນົ ໝດົ ໂລກ ຈະ ກນິ ອີື່ ມ         ສດັປື່ຳ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ອຳໄສ ຢ ື່ ກໍ້ອງ ຮ ົື່ມ ເງຳົ 

ຂອງ ມນັ         ຝ ງ ນກົ ກ  ເຮັດ ຮງັ ຢ ື່ ໃນ ງ ື່ຳ         ທງັ ຄນົ         ແລະ ສດັ ໄດໍ້ ລໍ້ຽງ ຊບີ ດໍ້ວຍ ໝຳກ ຂອງ ມນັ ນ ັໍ້ນ.          
13ຂະນະ ທີື່  ເຮົຳ ຄິດ ເຖງິ ນມິດິ ນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ເຫັນ ອຳລກັຂຳ ເທວະດຳ ຕນົ ໜ ື່ ງ ລງົ ມຳ ຈຳກ ສະຫວນັ 

ຊ ັໍ້ນ ຟໍ້ຳ.         

14ເທວະດຳ ຕນົ ນີໍ້ ໄດໍ້ ປະກຳດ ດໍ້ວຍ ສຽງ ດງັ ວື່ຳ         ຈ ົື່ງ ບກັ ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ ນີໍ້         ຮຳນ ງ ື່ຳ,         ລິ ໃບ ຂອງ ມນັ 

ຖິໍ້ມ         ເຮັດ ໃຫໍ້ ພວກ ມນັ ກະຈດັກະຈຳຍ ໄປ         ແລໍ້ວ ສດັປື່ຳ ກ  ຈະ ໜີ ອອກ ຈຳກ ຮ ົື່ມ         ຝ ງ ນກົ ກ  ຈະ ໜີ ອອກ 

ຈຳກ ງ ື່ຳ.         

15ແລະ ໃຫໍ້ ເອົຳ ເຫລັກ ກບັ ທອງ ສ  ຳລິດ ມດັ ກໍ້ຽວ ຕ  ມນັ ປະ ໄວໍ້ ໃນ ທົື່ງ ຫຍໍ້ຳ         ໃຫໍ້ ນ  ໍ້ຳໝອກ ຕກົ-

ລງົ ມຳ ຖ ກ ຄນົ ຜ ໍ້ ນີໍ້         ໃຫໍ້ ລຳວ ລໍ້ຽງ ຊບີ ດໍ້ວຍ ສດັປື່ຳ         ແລະ ພ ດ ຜນົ.         

16ລຳວ ຈະ ບ ື່  ມີ ຈດິໃຈ ມະນດຸ ເຫລ ອ 

ຢ ື່ ອີກ         ຈະ ມີ ຈດິໃຈ ສດັປື່ຳ ເປັນ ເວລຳ ເຈດັ ປີ.         

17ຄ  ຳ ຕດັສິນ ຂອງ ອຳລກັຂຳ ເທວະດຳ ຕນົ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ດ ັື່ງ-

ນີໍ້ ແຫລະ         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້ ຄນົ ທງັ ປວງ ທກຸ ທີື່  ທກຸ ບື່ອນ ຮ ໍ້ ວື່ຳ         ພຣະເຈົ້າ ອງົ ສ ງ ສດຸ ຊງົ ມີ ເດ ຊຳນ ຸພຳບ 

ເໜ ອ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ຂອງ ມະນດຸ         ພຣະອງົ ຊງົ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ກະສດັ ຂອງ ຊຳດ ໃດ ຊຳດ ໜ ື່ ງ ຕຳມ ພຣະ-

ປະສງົ ຂອງ ພຣະອງົ         ເຖງິ ແມ ື່ນ ວື່ຳ ຈະ ເປັນ ຄນົ ຕ  ື່ຳ ຕໍ້ອຍ ກ  ຕຳມ.”          
18ກະສດັ ເນບ ກາດເນັດຊາ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ຄວຳມ ຝນັ ຂອງ ເຮົຳ ເປັນ ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ         ເບນເຕຊັດ-

ຊາເຣ ເອີຍ         ບດັ ນີໍ້         ຈ ົື່ງ ແກໍ້ຄວຳມ ຝນັ ນີໍ້ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ແດື່         ບ ື່  ມີ ທີື່  ປ ກສຳ ຄນົ ໃດ ຂອງ ເຮົຳ ແກໍ້ ໄດໍ້         ແຕື່ ເຈົໍ້ຳ 

ນ ັໍ້ນ ອຳດ ສຳມຳດ ແກໍ້ ໄດໍ້         ເພຳະວື່ຳ ພຣະວິນຍານບໍລສິຸດ ໄດໍ້ ສະຖດິ ຢ ື່ ນ  ຳ ເຈົໍ້ຳ.”          

ດານີເອນແກ້ຄວາມຝັນ 
19ແລໍ້ວ ດານີເອນ          (ຜ ໍ້ ມີ ຊ ື່  ອີກ ຢຳງ ໜ ື່ ງ ວື່ຳ         ເບນເຕຊັດຊາເຣ)         ກ  ອກຸ ໃຈ         ບ ື່  ສຳມຳດ ຈະ ເວົໍ້ຳ ອນັ 

ໃດ ໄດໍ້         ພະ ລຳຊຳ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ເບນເຕຊັດຊາເຣ ເອີຍ         ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ຄວຳມ ຝນັ ແລະ ສິື່ ງ ທີື່  ຈະ ເກດີ ຂ ໍ້ນ 

ຕຳມ ນ ັໍ້ນ         ເຮັດ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ຕກົໃຈ ເລີຍ.”          

ເບນເຕຊັດຊາເຣ ທ ນ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳ ແດື່ ພະ ລຳຊຳ         ຂ  ໃຫໍ້ ຄວຳມ ຝນັ         ແລະ ຄ  ຳ ແກໍ້ຄວຳມ ຝນັ ນ ັໍ້ນ         

ຕກົ ຖ ກ ພວກ ສດັຕ  ຂອງ ພະ ອງົສຳ.         

20ພະ ອງົ ຊງົ ຝນັ ເຫັນ ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ ໃຫຍື່ ສ ງ ຈນົ ຍອດ ຈຸ ຟໍ້ຳ         ທກຸ ໆ         ຄນົ 

ທົື່ວ ໂລກ ສຳມຳດ ເຫັນ ໄດໍ້         

21ໃບ ຂອງ ມນັ ງດົ ງຳມ         ແລະ ໝຳກ ຂອງ ມນັ ກ  ພ  ທີື່  ຄນົ ໝດົ ໂລກ ຈະ ກນິ 

ອີື່ ມ ໄດໍ້         ສດັປື່ຳ ທງັຫລຳຍ ອຳໄສ ຢ ື່ ກໍ້ອງ ຮ ົື່ມ ເງຳົ ຂອງ ມນັ         ແລະ ຝ ງ ນກົ ກ  ເຮັດ ຮງັ ຢ ື່ ຕຳມ ກິື່ ງ ກໍ້ຳນ.         

22ຂໍ້ຳ ແດື່ ພະ ລຳຊຳ         ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ໝຳຍ ເຖງິ ພະ ອງົ ຜ ໍ້ ຊງົ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່         ແລະ ເຂັໍ້ມແຂງ         ຄວຳມ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ 

ຂອງ ພະ ອງົ ສ ງ ສ ົື່ງ ຈນົ ຈຸ ຟໍ້ຳ         ແລະ ພະ ເດ ຊຳນ ຸພຳບ ກ  ແຜື່ ກະຈຳຍ ໄປ ທົື່ວ ໂລກ.          
23ຂະນະ ທີື່  ພະ ລຳຊຳ ຊງົ ເຝົໍ້ຳ ເບິື່ ງ         ມີ ເທວະດຳ ຕນົ ໜ ື່ ງ ມຳ ຈຳກ ສະຫວນັ ຊ ັໍ້ນ ຟໍ້ຳ         ແລະ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         

ຈ ົື່ງ ບກັ ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ ນີໍ້         ແລະ ທ  ຳລຳຍ ຖິໍ້ມ         ໃຫໍ້ ປະ ແຕື່ ຕ  ມນັ ໄວໍ້ ໃນ ດນິ         ແລໍ້ວ ໃຫໍ້ ເອົຳ ເຫລັກ         ແລະ ທອງ ສ  ຳ-

ລິດ ມດັ ກໍ້ຽວ ມນັ ປະ ໄວໍ້ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ໃນ ທົື່ງ ນຳ ບື່ອນ ມີ ຫຍໍ້ຳ         ໃຫໍ້ ນ  ໍ້ຳໝອກ ຕກົລງົ ມຳ ຖ ກ ໂຕ ມນັ         ແລະ ໃຫໍ້ 

ມນັ ຢ ື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ກບັ ສດັປື່ຳ ເປັນ ເວລຳ ເຈດັ ປີ.         

24ຂໍ້ຳ ແດື່ ພະ ລຳຊຳ         ກຳນ ນີໍ້ ແມ ື່ນ ພຣະເຈົ້າ ອງົ ສ ງ ສດຸ ຊງົ 

ປະກຳດ ສິື່ ງ ທີື່  ຈະ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ກບັ ພະ ອງົ.         

25ຄ  ພະ ອງົ ຈະ ຖ ກ ຂບັ ໄລື່ ອອກ ຈຳກ ສງັຄມົ ມະນດຸ         ຈະ ຊງົ ມີ 

ຊວີດິ ຢ ື່ ກບັ ສດັປື່ຳ         ຈະ ສະເຫວຍີ ຫຍໍ້ຳ ແທນ ອຳຫຳນ ເໝ ອນ ງວົ         ແລະ ຈະ ຊງົ ບນັທມົ ຫລບັ ຢ ື່ ກຳງ ປື່ຳ 

ເປັນ ເວລຳ ເຈດັ ປີ         ແລໍ້ວ ພະ ອງົ ຈະ ຊງົ ປື່ຽນ ໃຈ ຍອມຮບັ ວື່ຳ         ພຣະເຈົ້າ ອງົ ສ ງ ສດຸ ຊງົ ປກົຄອງ ລຳຊະ 

ອຳນຳຈກັ ຂອງ ມະນດຸ         ແລະ ຊງົ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ກະສດັ ທງັ ປວງ ຕຳມ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ພ ພຣະໄທ.         

26ທີື່  ເທ-
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ວະດຳ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ຕ  ຮຳກ ເຫລ ອ ໄວໍ້ ໃນ ດນິ ນ ັໍ້ນ         ໝຳຍ ຄວຳມ ວື່ຳ ພະ ອງົ ຈະ ໄດໍ້ ເປັນ ກະສດັ ອີກ         ເມ  ື່ອ 

ພະ ອງົ ຊງົ ປື່ຽນ ໃຈ ຍອມຮບັ ວື່ຳ ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ປກົຄອງ ໂລກ.         

27ຂໍ້ຳ ແດື່ ພະ ລຳຊຳ         ດໍ້ວຍ ເຫດ ນີໍ້         ຂ  ຊງົ 

ຮບັ ເອົຳ ຄ  ຳ ກຳບ ທ ນ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ຂ  ພະ ອງົ ຊງົ ເລີກ ເຮັດ ບຳບ         ແລະ ເຮັດ ແຕື່ ຄວຳມ ດ ີ         ຈ ົື່ງ ເມດ ຕຳ 

ສງົສຳນ ຄນົ ທກຸ ຍຳກ         ຍໍ້ອນ ກຳນ ເຮັດ ດ ີຢື່ຳງ ນີໍ້         ຈ ື່ງ ຈະ ກ  ຳຈດັ ຄວຳມ ຊ ົື່ວ ທີື່  ພະ ອງົ ຊງົ ກະທ  ຳ ມຳ ນ ັໍ້ນ 

ອອກ ໄດໍ້         ແລໍ້ວ ພະ ອງົ ຈະ ຈ  ຳເລີນ ຮຸື່ງເຮ ອງ ສ ບຕ ື່  ໄປ.”          
28-30ຫລງັ ຈຳກ ນ ັໍ້ນ ມຳ ໄດໍ້ ສິບ ສອງ ເດ ອນ         ຄວຳມ ຝນັ ທງັ ໝດົ ນີໍ້ ກ  ໄດໍ້ ກຳຍເປັນ ຈງິ ຕ ື່  ກະສດັ ເນບ -

ກາດເນັດຊາ          ຄ  ເມ  ື່ອ ພະ ອງົ ຊງົ ຍື່ຳງ ຢ ື່ ໃນ ສວນ ເທິງ ຫລງັຄຳ ພະລຳຊະວງັ ກງຸ ບາບໂີລນ          ພະ ອງົ ໄດໍ້ 

ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ກງຸ ບາບີໂລນ ນີໍ້ ເປັນ ເມ  ອງ ໃຫຍື່ ຫລຳຍ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ມນັ ມຳ ໃຫໍ້ ເປັນ ເມ  ອງ ຫລວງ 

ຂອງ ເຮົຳ         ເພ ື່ ອ ສະແດງ ເຖງິ ອ  ຳນຳດ ວຳດ ສະໜຳ         ແລະ ກຽດຕຍິດົ ຊ ື່  ສຽງ ຂອງ ເຮົຳ.”          
31ແລໍ້ວ ໃນ ຂະນະ ທີື່  ພະ ອງົ ຊງົ ກ  ຳລງັ ຍື່ຳງ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ         ໄດໍ້ ມີ ພຣະສລຸະສຽງ ດງັ ລງົ ມຳ ຈຳກ ສະຫວນັ ຊ ັໍ້ນ 

ຟໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ກະສດັ ເນບ ກາດເນັດຊາ ເອີຍ         ຈ ົື່ງ ຟງັ ເຮົຳ ເວົໍ້ຳ         ບດັ ນີໍ້         ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ 

ພຳກ ຈຳກ ເຈົໍ້ຳ ໄປ ແລໍ້ວ.         

32ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຖ ກ ຂບັ ໄລື່ ອອກ ຈຳກ ສງັຄມົ ມະນດຸ         ແລະ ຈະ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່ ກບັ ພວກ 

ສດັປື່ຳ         ຈະ ກນິ ຫຍໍ້ຳ ເໝ ອນ ກບັ ງວົ ຢ ື່ ເປັນ ເວລຳ ເຈດັ ປີ         ແລໍ້ວ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ປື່ຽນ ໃຈ ຍອມຮບັ ວື່ຳ         ພຣະເຈົ້າ 

ອງົ ສ ງ ສດຸ ຊງົ ມີ ລິດ ອ  ຳນຳດ ເໜ ອ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ຂອງ ມະນດຸ         ແລະ ຍອມຮບັ ວື່ຳ ພຣະອງົ ຊງົ ແຕື່ງ-

ຕ ັໍ້ງ ກະສດັ ຂອງ ຊຳດ ໃດ ຊຳດ ໜ ື່ ງ ຕຳມ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ພ ພຣະໄທ.”          
33ພຣະຄ  ຳ ນີໍ້ ໄດໍ້ ກຳຍເປັນ ຈງິ ໃນ ທນັທີ         ຄ  ກະສດັ ເນບ ກາດເນັດຊາ          ໄດໍ້ ຖ ກ ຂບັ ໄລື່ ອອກ ຈຳກ 

ສງັຄມົ ມະນດຸ         ແລະ ໄດໍ້ ກນິ ຫຍໍ້ຳ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ງວົ         ນ  ໍ້ຳໝອກ ໄດໍ້ ຕກົ ຖ ກ ພະ ກຳຍ ຂອງ ພະ ອງົ         ຜມົ ກ  

ຍຳວ ເໝ ອນ ຂນົ ນກົ ອິນ ຊ ີ        ແລະ ເລັບ ພະຫດັ ຂອງ ພະ ອງົ ກ  ຍຳວ ເໝ ອນ ເລັບ ນກົ.          

ກະສັດເນບ ກາດເນັດຊາສັນລະເສີນພຣະເຈົ້າ 
34ເມ  ື່ອ ໝດົ ກ  ຳນດົ ເວລຳ ນ ັໍ້ນແລໍ້ວ         ເຮົຳ ເນບ ກາດເນັດຊາ ໄດໍ້ ເງຍີ ໜໍ້ຳ ຂ ໍ້ນ ທໍ້ອງຟໍ້ຳ         ແລໍ້ວ ຈດິໃຈ 

ຂອງ ເຮົຳ ກ  ກບັກຳຍ ເປັນ ປກົກະຕ ິ         ເຮົຳ ຈ ື່ງ ກື່ຳວ ສນັລະເສີນ ພຣະເຈົ້າ ອງົ ສ ງ ສດຸ         ຖວຳຍ ພຣະກຽດ         

ແລະ ສະຫງ ື່ຳ ລຳສ ີແດື່ ພຣະອງົ ຜ ໍ້ ຊງົ ພຣະຊນົ ຢ ື່ ເປັນນດິ.          

  ພຣະອງົຊງົຄອບຄອງຕະຫລອດໄປ 

   ລຳຊະອຳນຳຈກັຂອງພຣະອງົດ  ຳລງົຢ ື່ເປັນນດິ. 

 35 ພຣະອງົຊງົຖ ວື່ຳຄນົໃນໂລກບ ື່ ສ  ຳຄນັຫຍງັ 

   ເທວະດຳຢ ື່ເທິງສະຫວນັ ແລະມະນດຸໃນໂລກ 

  ກ ຢ ື່ພຳຍໃຕໍ້ກຳນປກົຄອງຂອງພຣະອງົ 

   ບ ື່ ມໃີຜຈະຂດັຂວຳງນ  ໍ້ຳພຣະໄທຂອງພຣະອງົ 

  ຫລ ຄດັຄໍ້ຳນສິື່ ງທີື່ ພຣະອງົຊງົກະທ  ຳໄດໍ້. 

36ເມ  ື່ອ ຈດິໃຈ ຂອງ ເຮົຳ ເປັນ ປກົກະຕ ິແລໍ້ວ         ສະຫງ ື່ຳ ລຳສີ ແຫື່ງ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ຂອງ ເຮົຳ         ກຽດ-

ຕຍິດົ ແລະ ຄວຳມ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ຂອງ ເຮົຳ         ໄດໍ້ ຖ ກ ມອບ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ອີກ         ພວກ ທີື່  ປ ກສຳ         ແລະ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຊ ັໍ້ນ ຜ ໍ້ 

ໃຫຍື່ ຂອງ ເຮົຳ ກ  ຍນິດ ີຕໍ້ອນຮບັ ເຮົຳ         ພະ ລຳຊະ ອ  ຳນຳດ ຂອງ ເຮົຳ ກ  ໄດໍ້ ຖ ກ ມອບ ຄ ນ ມຳ ໃຫໍ້ ເຮົຳ         

ພໍ້ອມ ກບັ ກຽດຕຍິດົ ອນັ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ກວື່ຳ ແຕື່ ກື່ອນ.         

37ບດັ ນີໍ້         ເຮົຳ ເນບ ກາດເນັດຊາ ຂ  ສນັລະເສີນ 
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ຍໍ້ອງຍ          ຖວຳຍ ພຣະກຽດ         ແລະ ສະຫງ ື່ຳ ລຳສີ ແດື່ ພຣະເຈົ້າ ເທິງ ສະຫວນັ ຊ ັໍ້ນ ຟໍ້ຳ         ພຣະອງົ ຊງົ ກະ-

ທ  ຳ ທກຸ ສິື່ ງ ຖ ກຕໍ້ອງ         ກຳນ ກະທ  ຳ ຂອງ ພຣະອງົ ຍດຸຕ ິທ  ຳ ດ ີສະເໝີ         ແລະ ຊງົ ເຮັດ ໃຫໍ້ ບກຸຄນົ ຜ ໍ້ ຈອງ-

ຫອງ ຖື່ອມຕວົ ລງົ.          

ບົດທີ 5 
ງານລ້ຽງຂອງເບນຊັດຊາເຣ 

1ເມ  ື່ອ ເບນຊັດຊາເຣ          ໄດໍ້ ເປັນ ກະສດັ         ພະ ອງົ ໄດໍ້ ເຊນີ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ໜ ື່ ງ ພນັ ຄນົ         ມຳ ໃນ ງຳນ ລໍ້ຽງ ທີື່  

ຈດັ ຂ ໍ້ນ ຢື່ຳງ ໃຫຍື່ ໂຕ ມະໂຫລຳນ         ແລະ ໄດໍ້ ສະເຫວຍີ ນ  ໍ້ຳ ອະງ ຸື່ນ ກບັ ພວກ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ.         

2ຂະນະ ທີື່  ພິດ 

ເຫລົໍ້ຳ ພວມ ຂ ໍ້ນ         ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ຊງົ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ເອົຳ ຈອກ ແລະ ຖໍ້ວຍ ທີື່  ເຮັດ ດໍ້ວຍ ເງນິ ດໍ້ວຍ ຄ  ຳ ມຳ ໃຊໍ້         ຖໍ້ວຍ ເຫລົື່ ຳ 

ນີໍ້ ກະສດັ ເນບ ກາດເນັດຊາ          ພະ ລຳຊະ ບດິຳ ຂອງ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ເອົຳ ມຳ ຈຳກ ວຫິຳນ ໃນ ນະຄອນ ເຢຣ -
ຊາເລັມ          ພະ ອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ໃຊໍ້ ພວກ ເຂົຳ ໄປ ເອົຳ ຈອກ         ແລະ ຖໍ້ວຍ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ມຳ         ເພ ື່ ອ ພະ ອງົ ພໍ້ອມ ທງັ 

ມະເຫສີ         ກບັ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ         ແລະ ນຳງ ສະໜມົ ທງັຫລຳຍ         ຈະ ໄດໍ້ ດ ື່ ມ ຈຳກ ພຳຊະນະ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້.         

3ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ຈອກ         ແລະ ຖໍ້ວຍ ຄ  ຳ         ຈ ື່ງ ຖ ກ ນ  ຳ ມຳ ໃນ ທນັທີ         ທກຸ ໆ ຄນົ ໄດໍ້ ດ ື່ ມ ຈຳກ ຈອກ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້.         

4ພວກ 

ເຂົຳ ໄດໍ້ ດ ື່ ມ ເຫລົໍ້ຳ ອະງ ຸື່ນ         ແລະ ສນັລະເສີນ ຮ ບ ພະ ທີື່  ເຮັດ ດໍ້ວຍ ຄ  ຳ         ເງນິ         ທອງ ສ  ຳລິດ         ເຫລັກ         ໄມ ໍ້         

ແລະ ຫີນ.          
5ໃນ ທນັໃດ ນ ັໍ້ນ         ມີ ມ  ມະນດຸ ປະກດົ ໃຫໍ້ ເຫັນ         ມ  ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຂຽນ ໃສື່ ຝຳ ພະລຳຊະວງັ ບື່ອນ ມີ ໂຄມໄຟ 

ໄຕໍ້ ຮຸື່ງ ຢ ື່.         

6ພະ ລຳຊຳ ໄດໍ້ ເຫັນ ຂະນະ ທີື່  ກ  ຳລງັ ຂຽນ ຢ ື່                  ພະ ພກັ ຂອງ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ຂຳວ ຊດີ         ແລະ ຕກົ 

ພະ ໄທ ຫລຳຍ ຈນົ ຂຳ ສ ັື່ນ.         

7ພະ ອງົ ຈ ື່ງ ຊງົ ຮໍ້ອງ ບອກ ໃຫໍ້ ຄນົ ນ  ຳ ເອົຳ ໝ ມນົ         ໝ  ວຊິຳ ອຳຄມົ         ແລະ ໝ ດ  

ເລີກ ຍຳມ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ເຝົໍ້ຳ         ເມ  ື່ອ ພວກ ເຂົຳ ມຳ ເຖງິ         ພະ ອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ໃຜ ອື່ຳນ ແລະ 

ແປ ຄວຳມ ໝຳຍ ທີື່  ຂຽນ ນີໍ້ ໄດໍ້         ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈະ ໄດໍ້ ຫົື່ມ ເສ ໍ້ອ ສີມ ື່ວງ         ແຂວນ ສຳຍສໍ້ອຍ ຄ  ຳ ກຽດຕຍິດົ         ແລະ 

ຈະ ຖ ກ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ໃຫໍ້ ເປັນ ອປຸະລຳດ ໃນ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ.”         

8ພວກ ທີື່  ປ ກສຳ ທງັ ໝດົ ຂອງ ພະ ລຳຊຳ ຈ ື່ງ 

ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ແຕື່ ບ ື່  ມີ ໃຜ ສຳມຳດ ອື່ຳນ ຄ  ຳ ຂຽນ         ຫລ  ບອກ ຄວຳມ ໝຳຍ ໃຫໍ້ ພະ ລຳຊຳ ໄດໍ້.         

9ດໍ້ວຍ ເຫດ ນີໍ້         

ພະ ລຳຊຳ ຈ ື່ງ ເສຍ ພະ ໄທ         ແລະ ມີ ພະ ພກັ ຂຳວ ຊດີ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຊ ັໍ້ນ ສ ງ ຂອງ ພະ ອງົ ກ  ບ ື່  ຮ ໍ້ ວື່ຳ ຈະ 

ເຮັດ ແນວໃດ.          
10ເມ  ື່ອ ພະ ລຳຊະ ມຳນ ດຳ ໄດໍ້ ຍນິ ສຽງ ເວົໍ້ຳ ຂອງ ພະ ລຳຊຳ         ແລະ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ         ພະ ນຳງ ກ  ສະ-

ເດັດ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃນ ຫໍ້ອງ ຈດັ ງຳນ ລໍ້ຽງ         ແລໍ້ວ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ຂ  ຈ ົື່ງ ຊງົ ພະ ຈະເລີນ ເທີໍ້ນ         ຂ  ລ ກ ຢື່ຳ ໄດໍ້ ຕກົ-

ໃຈ ຈນົ ໜໍ້ຳ ຂຳວ ຊດີ ເລີຍ.         

11ເພຳະວື່ຳ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ຂອງ ລ ກ         ຍງັ ມີ ຊຳຍ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ມ ີພຣະວິນຍານ-
ບໍລິສຸດ ສະຖດິ ຢ ື່ ນ  ຳ         ຊຳຍ ຜ ໍ້ ນີໍ້ ເມ  ື່ອ ຄຳວ ພ ື່  ຂອງ ລ ກ ເປັນ ກະສດັ         ລຳວ ໄດໍ້ ສະແດງ ຄວຳມ ສະຫລຳດ 

ຫລກັແຫລມ         ຄວຳມ ຮອບ ຮ ໍ້         ແລະ ສະຕປິນັຍຳ ອນັ ດ ີເໝ ອນ ກບັ ປນັຍຳ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ກະສດັ ເນ-
ບ ກາດເນັດຊາ ພະ ລຳຊະ ບດິຳ ຂອງ ລ ກ ໄດໍ້ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ໃຫໍ້ ລຳວ ເປັນ ຫວົໜໍ້ຳ ພວກ ໝ ດ          ໝ ມນົ         ໝ  ວຊິຳ 

ອຳຄມົ         ແລະ ໝ ດ  ເລີກ ຍຳມ.         

12ລຳວ ມີ ຄວຳມ ສຳມຳດ ທີື່  ສດຸ         ມີ ຄວຳມ ສະຫລຳດ         ແລະ ຊ  ຳນ ິຊ  ຳ-

ນຳນ ໃນ ກຳນ ແກໍ້ຄວຳມ ຝນັ         ແກໍ້ ບນັຫຳ         ແລະ ແກໍ້ຄວຳມ ເລິກ ລບັ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ຂ  ຈ ົື່ງ ເອີໍ້ນ 

ເອົຳ ດານເີອນ ຄນົ ນີໍ້         (ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ພະ ລຳຊຳ ໄດໍ້ ເອີໍ້ນ ລຳວ ວື່ຳ         ເບນເຕຊັດຊາເຣ)         ເຂົໍ້ຳ ມຳ ເຝົໍ້ຳ         ແລໍ້ວ ໃຫໍ້ 
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ລຳວ ບອກ ຄວຳມ ໝຳຍ ທງັ ໝດົ ນີໍ້ ໃຫໍ້ ແກື່ ລ ກ.”          

ດານີເອນແປຄຳທີ່ຂຽນ 
13ດານເີອນ ໄດໍ້ ຖ ກ ເອີໍ້ນ ຕວົ ມຳ ເຝົໍ້ຳ ພະ ລຳຊຳ ທນັທີ         ພະ ລຳຊຳ ຊງົ ກື່ຳວ ຕ ື່  ເພິື່ ນ ວື່ຳ,         “ທື່ຳນ ແມ ື່ນ 

ດານເີອນ ບ ?         ແລະ ເປັນ ຄນົ ໜ ື່ ງ ໃນ ບນັດຳ ພວກ ຊະເລີຍ ທີື່  ເປັນ ຊຳວ ຢ ດາ          ຊ ື່ ງ ພະ ລຳຊະ ບດິຳ ຂອງ 

ເຮົຳ ໄດໍ້ ນ  ຳ ມຳ ຈຳກ ປະເທດ ຢ ດາ ແມ ື່ນ ບ ?         

14ເຮົຳ ໄດໍ້ ຍນິ ວື່ຳ ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ ສະຖດິ ຢ ື່ ນ  ຳ ທື່ຳນ         

ແລະ ທື່ຳນ ເປັນ ຜ ໍ້ ຊ  ຳນຳນ         ມີ ຄວຳມ ຮ ໍ້         ແລະ ສະຕປິນັຍຳ ຢື່ຳງ ແປກ ປະຫລຳດ.         

15ພວກ ທີື່  ປ ກສຳ         

ພວກ ໝ ມນົ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ອື່ຳນ         ແລະ ແປ ຄວຳມ ໝຳຍ ຂ ໍ້ ຂຽນ ນີໍ້ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ຮ ໍ້         ແຕື່ ພວກ ເຂົຳ ກ  ບ ື່  ສຳມຳດ 

ຄ ົໍ້ນຄວໍ້ຳ ຫຳ ຄວຳມ ໝຳຍ ໄດໍ້.         

16ບດັ ນີໍ້         ເຮົຳ ໄດໍ້ ຍນິ ວື່ຳ ທື່ຳນ ສຳມຳດ ຄ ົໍ້ນ ຫຳ ຄວຳມ ໝຳຍ         ແລະ ອະ-

ທິບຳຍ ຄວຳມ ເລິກ ລບັ ໄດໍ້         ສະນ ັໍ້ນ         ຖໍ້ຳ ທື່ຳນ ສຳມຳດ ອື່ຳນ         ແລະ ບອກ ຄວຳມ ໝຳຍ ຂອງ ຂ ໍ້ຄວຳມ ນີໍ້ 

ໃຫໍ້ ເຮົຳ ຮ ໍ້ ໄດໍ້         ທື່ຳນ ຈະ ໄດໍ້ ຫົື່ມ ເສ ໍ້ອ ສີມ ື່ວງ         ໃສື່ ສຳຍ ຄ  ຄ  ຳ ກຽດຕຍິດົ         ແລະ ຈະ ໄດໍ້ ເປັນ ອປຸະລຳດ ໃນ 

ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ.”          
17ດານເີອນ ໄດໍ້ ທ ນ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳ ແດື່ ພະ ລຳຊຳ         ຂ  ພະ ອງົ ຊງົ ເກບັ ຂອງ ພະ ລຳຊຳ ນ ັໍ້ນ ໄວໍ້         ຈ ົື່ງ 

ພະ ລຳຊະ ທຳນ ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ອ ື່ ນ ເສຍ         ສື່ວນ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ຂ  ອື່ຳນ         ແລະ ທ ນ ຖວຳຍ ຄວຳມ ໝຳຍ ຂ ໍ້ຄວຳມ ນີໍ້ ໃຫໍ້ 

ພະ ອງົ ລໍ້ຳ ໆ.         

18ຄ  ພຣະເຈົ້າ ອງົ ສ ງ ສດຸ ໄດໍ້ ຊງົ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ເນບ ກາດເນັດຊາ ພະ ບດິຳ ຂອງ ພະ ອງົ ໃຫໍ້ 

ເປັນ ມະຫຳລຳຊຳ         ຊງົ ປະທຳນ ກຽດຕຍິດົ         ແລະ ຊ ື່  ສຽງ ໃຫໍ້ ພະ ອງົ.         

19ພຣະອງົ ຈ ື່ງ ຊງົ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ 

ຫລຳຍ         ຈນົ ຄນົ ທກຸ ປະເທດ         ທກຸ ເຊ ໍ້ອ ຊຳດ         ແລະ ພຳສຳ ຢໍ້ຳນ ກວົ ຕວົ ສ ັື່ນ         ຖໍ້ຳ ພະ ອງົ ປະສງົ ຈະ ປະ-

ຫຳນ ຊວີດິ ຜ ໍ້ ໃດ         ກ  ຊງົ ປະຫຳນ ໄດໍ້ ໂລດ         ຖໍ້ຳ ປະສງົ ຈະ ໃຫໍ້ ໃຜ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່         ກ  ຊງົ ໂປດ ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ມີ ຊວີດິ 

ຢ ື່         ຊງົ ປະທຳນ ຍດົ         ແລະ ຖອດ ຍດົ ທກຸ ຄນົ ໄດໍ້ ຕຳມ ພະ ປະສງົ.         

20ແຕື່ ຍໍ້ອນ ພະ ອງົ ມີ ຄວຳມ ອວດອ ົື່ງ         

ມີ ພະ ໄທ ແຂງ ກະດໍ້ຳງ         ແລະ ກະທ  ຳ ກຳນ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ         ພະ ອງົ ຈ ື່ງ ຖ ກ ປດົ ອອກ ຈຳກ ພະ ລຳຊະ ບນັລງັ         

ແລະ ສ ນ ເສຍ ກຽດຕຍິດົ.         

21ຊງົ ຖ ກ ຂບັ ໄລື່ ອອກ ຈຳກ ສງັຄມົ ມະນດຸ         ແລະ ມີ ນ  ໍ້ຳ ພະ ໄທ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ໃຈ 

ສດັ         ຊງົ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່ ກບັ ຝ ງ ລ  ປື່ຳ         ຊງົ ກນິ ຫຍໍ້ຳ ເໝ ອນ ກບັ ໂຕ ງວົ         ແລະ ຊງົ ບນັທມົ ຫລບັ ຢ ື່ ປື່ຳ ຈນົ ຮອດ ມ ໍ້ 

ພະ ອງົ ຊງົ ປື່ຽນ ໃຈ ຍອມຮບັ ວື່ຳ         ພຣະເຈົ້າ ອງົ ສ ງ ສດຸ ຊງົ ປກົຄອງ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ຂອງ ມະນດຸ         

ແລະ ຊງົ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ກະສດັ ທງັ ປວງ ຕຳມ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ພ ພຣະໄທ.          
22ຂໍ້ຳ ແດື່ ເບນຊັດຊາເຣ          ພະ ລຳຊະ ໂອລດົ ຂອງ ກະສດັ ເນບ ກາດເນັດຊາ          ແຕື່ ພະ ອງົ ນ ັໍ້ນ         ເຖງິ 

ແມ ື່ນ ວື່ຳ ຊງົ ຊຳບ ເລ ື່ ອງ ນີໍ້ ແລໍ້ວ ກ  ຕຳມ         ກ  ບ ື່  ໄດໍ້ ຖື່ອມ ພະ ໄທ ເລີຍ.         

23ຄ          ພະ ອງົ ຊງົ ຖ  ຕນົ ວື່ຳ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ 

ເທົື່ ຳ ກບັ ພຣະຜ ູ້ເປນັເຈົ້າ          ເທິງ ສະຫວນັ ຊ ັໍ້ນ ຟໍ້ຳ         ຊງົ ນ  ຳ ເອົຳ ຈອກ         ແລະ ຖໍ້ວຍ ມຳ ຈຳກ ວຫິຳນ ຂອງ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພະ ອງົ ພໍ້ອມ ດໍ້ວຍ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຊ ັໍ້ນ ສ ງ         ມະເຫສ ີ         ແລະ ນຳງ ສະໜມົ ທງັຫລຳຍ 

ຂອງ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ດ ື່ ມ ເຫລົໍ້ຳ ອະງ ຸື່ນ ຈຳກ ຈອກ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ແລໍ້ວ ກື່ຳວ ສນັລະເສີນ ຮ ບ ພະ ທີື່  ເຮັດ ດໍ້ວຍ ຄ  ຳ         

ດໍ້ວຍ ເງນິ         ດໍ້ວຍ ທອງ ສ  ຳລິດ         ດໍ້ວຍ ເຫລັກ         ດໍ້ວຍ ໄມ ໍ້         ແລະ ຫີນ         ພະ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ບ ື່  ສຳມຳດ ຮ ໍ້ ເຫັນ         ແລະ 

ໄດໍ້ ຍນິ ອນັ ໃດ ໄດໍ້         ແຕື່ ພະ ອງົ ບ ື່  ໄດໍ້ ຖວຳຍ ພຣະກຽດ ແດື່ ພຣະເຈົ້າ ອງົ ປກົຄອງ ຊວີດິ ຂອງ ພະ ອງົ         

ແລະ ປກົຄອງ ທກຸ ໆ ສິື່ ງ ທີື່  ພະ ອງົ ຊງົ ກະທ  ຳ.         

24ດໍ້ວຍ ເຫດ ນີໍ້ ແຫລະ         ພຣະເຈົ້າ ຈ ື່ງ ສ ົື່ງ ມ  ມຳ ຂຽນ ຂ ໍ້-

ຄວຳມ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້.          
25ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້ ແມ ື່ນ ຂ ໍ້ຄວຳມ ທີື່  ຂຽນ ຄ :         ເມເນ          ເມເນ          ເທເຄລ          ແລະ         ຟາສິນ.         

26ແປ ຄວຳມ ໝຳຍ 
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ຂອງ ມນັ ມີ ດ ັື່ງນີໍ້         ຄ  ຳ ວື່ຳ         ເມເນ          ແມ ື່ນ ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ນບັ ຄ  ຳນວນ ມ ໍ້ ແຫື່ງ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ຂອງ ພະ 

ອງົ ໄວໍ້ ແລໍ້ວ         ແລະ ຊງົ ເຮັດ ໃຫໍ້ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ນ ັໍ້ນ ສິໍ້ນ ສດຸ ລງົ.         

27ຄ  ຳ ວື່ຳ         ເທເຄລ          ແມ ື່ນ ພະ ອງົ ຊງົ 

ຖ ກ ຊ ັື່ງ ນ  ໍ້ຳໜກັ ໃນ ເຄ ື່ ອງ ຊ ັື່ງ         ແລະ ຊງົ ເຫັນ ວື່ຳ ຍງັ ເບົຳ ຢ ື່ ຫລຳຍ.         

28ຄ  ຳ ວື່ຳ         ຟາສິນ          (ເປເຣັດ)         ແມ ື່ນ 

ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ຂອງ ພະ ອງົ ຈະ ຖ ກ ແບື່ງ ອອກ ໃຫໍ້ ຄນົ ເມເດຍ          ແລະ ຄນົ ເປີເຊຍ.”          
29ແລໍ້ວ ກະສດັ ເບນຊັດຊາເຣ ຊງົ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ຫົື່ມ ເສ ໍ້ອ ສີມ ື່ວງ ໃຫໍ້ ດານີເອນ ທນັທີ         ແລະ ໃຫໍ້ 

ໃສື່ ສຳຍ ຄ  ຄ  ຳ ກຽດຕຍິດົ         ພໍ້ອມ ກບັ ຊງົ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ໃຫໍ້ ເປັນ ອປຸະລຳດ ໃນ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ.         

30ໃນ ຄ ນ 

ນ ັໍ້ນ ເອງ         ເບນຊັດຊາເຣ ກະສດັ ແຫື່ງ ບາບີໂລນ ກ  ຖ ກ ປະຫຳນ ຊວີດິ.         

31ກະສດັ ດາຣິອຸດ ຄນົ ເມ-
ເດຍ          ຈ ື່ງ ຍ ດ ອ  ຳນຳດ         ແລະ ໄດໍ້ ປກົຄອງ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ         (ເວລຳ ນ ັໍ້ນ         ກະສດັ ດາຣິອຸດ ຊງົ ມີ ພະ 

ຊນົ ໄດໍ້         62         ພນັ ສຳ).          

ບົດທີ 6 
ດານີເອນໃນຖຳສິງ 

1ກະສດັ ດາຣິອຸດ          ໄດໍ້ ຊງົ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ເຈົໍ້ຳແຂວງ ຮໍ້ອຍ ຊຳວ ຄນົ         ໃຫໍ້ ປກົຄອງ ທົື່ວ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ 

ຂອງ ພະ ອງົ.         

2ຄນັ ແລໍ້ວ         ພະ ອງົ ຊງົ ເລ ອກ ດານີເອນ ກບັ ອີກ ສອງ ຄນົ ເປັນ ຜ ໍ້ ກວດກຳ ລຳຊະກຳນ 

ແຜື່ນດນິ         ເພ ື່ ອ ດ ແລ ຮກັສຳ ຜນົ ປະໂຫຍດ ຂອງ ພະ ລຳຊຳ.         

3ໃນ ບ ື່  ເຫິງ         ດານີເອນ ກ  ສະແດງ ໃຫໍ້ 

ກະສດັ ດາຣິອຸດ ເຫັນ ວື່ຳ         ເພິື່ ນ ກະທ  ຳ ກຳນ ໄດໍ້ ດກີ ວື່ຳ ຜ ໍ້ ກວດກຳ ລຳຊະກຳນ         ແລະ ເຈົໍ້ຳແຂວງ ຄນົ 

ອ ື່ ນ ໆ         ຍໍ້ອນ ເພິື່ ນ ເປັນ ຄນົ ມີ ຄວຳມ ສຳມຳດ         ພະ ລຳຊຳ ຈ ື່ງ ຊງົ ພິຈຳລະນຳ ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ເພິື່ ນ ໃຫໍ້ ເປັນ ຜ ໍ້ 

ຮບັຜິດຊອບ ທົື່ວ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ.         

4ແລໍ້ວ ຜ ໍ້ ກວດກຳ         ແລະ ເຈົໍ້ຳແຂວງ ຄນົ ອ ື່ ນ ໆ         ໄດໍ້ ພະຍຳຍຳມ 

ຊອກ ຈບັ ເອົຳ ຄວຳມ ຜິດພຳດ ໃນ ກຳນ ບ ລິຫຳນ ລຳຊະກຳນ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ດານີເອນ          ແຕື່ ພວກ ເຂົຳ 

ບ ື່  ສຳມຳດ ພບົ ເຫັນ ຄວຳມ ຜິດ         ຫລ  ກຳນ ທດຸຈະລິດ ໃດ ໆ         ໄດໍ້         ຍໍ້ອນ ວື່ຳ ດານີເອນ          ເປັນ ຄນົ ສດັຊ ື່         

ແລະ ບ ື່  ເຮັດ ສິື່ ງ ທີື່  ຜິດ         ຫລ  ເສ ື່ ອມ ເສຍ ໃດ ໆ.         

5ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ກນັ ແລະ ກນັ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ຈະ ຫຳ 

ເລ ື່ ອງ ມຳ ຟໍ້ອງ ຮໍ້ອງ ດານີເອນ ບ ື່  ໄດໍ້ ດອກ         ນອກຈຳກ ເລ ື່ ອງ ທີື່  ກື່ຽວຂໍ້ອງ ກບັ ສຳດສະໜຳ ຂອງ ລຳວ 

ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ.”          
6ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ເຝົໍ້ຳ ກະສດັ ດາຣິອຸດ ແລໍ້ວ ກຳບ ທ ນ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳ ແດື່ ພະ ລຳຊຳ         ຂ  ຊງົ 

ພະ ຈະເລີນ ເທີໍ້ນ         

7ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ທງັ ໝດົ         ຜ ໍ້ ບ ລິຫຳນ ລຳຊະກຳນ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ພະ ອງົ         ຄ  ຜ ໍ້ ກວດ-

ກຳ ລຳຊະກຳນ ແຜື່ນດນິ         ເຈົໍ້ຳແຂວງ         ຮອງ ເຈົໍ້ຳແຂວງ         ແລະ ທີື່  ປ ກສຳ ໄດໍ້ ຕກົລງົ ເຫັນ ດ ີກນັ ວື່ຳ         ພະ 

ລຳຊຳ ສມົຄວນ ຈະ ອອກ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ທກຸ ຄນົ ເຮັດ ຕຳມ ຢື່ຳງ ເຂັໍ້ມ ງວດ         ຄ  ໃຫໍ້ ອອກ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ວື່ຳ         ໃນ ສຳມ 

ສິບ ວນັ ນີໍ້         ບ ື່  ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ໃດ ທ ນ ຂ  ສິື່ ງ ໜ ື່ ງ ສິື່ ງ ໃດ ຈຳກ ພະ         ຫລ  ຄນົ ໃດ ໆ         ເວັໍ້ນ ໄວໍ້ ແຕື່ ທ ນ ຂ  ຈຳກ ພະ ອງົ         ຜ ໍ້ 

ໃດ ຝື່ຳຝ ນ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ນີໍ້ ຈະ ຕໍ້ອງ ຖ ກ ໂຍນ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ຖ  ໍ້ຳ ສິງ.         

8ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ຂ  ພະ ອງົ ຊງົ ອອກ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ນີໍ້         ແລະ 

ລງົ ພະ ນຳມ ໄວໍ້         ເພ ື່ ອ ຈະ ໄດໍ້ ນ  ຳ ອອກ ໃຊໍ້ ບງັຄບັ ເປັນ ກດົໝຳຍ ເມເດຍ          ແລະ ເປີເຊຍ          ອນັ ເປັນ ກດົ-

ໝຳຍ ທີື່  ປື່ຽນແປງ ບ ື່  ໄດໍ້.”         

9ດໍ້ວຍ ເຫດ ນີໍ້         ກະສດັ ດາຣິອຸດ          ຈ ື່ງ ຊງົ ລງົ ພະ ນຳມ ໃນ ໜງັສ  ຄ  ຳ ສ ັື່ງ.          
10ເມ  ື່ອ ດານີເອນ ຮ ໍ້ ວື່ຳ         ກະສດັ ຊງົ ລງົ ພະ ນຳມ ໃນ ໜງັສ  ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ນ ັໍ້ນແລໍ້ວ         ເພິື່ ນ ກ  ໄປ ຍງັ ເຮ ອນ 

ຂອງ ຕນົ         ໃນ ເຮ ອນ ນ ັໍ້ນ ມີ ປື່ອງຢໍ້ຽມ ຊ ັໍ້ນ ເທິງ ສຳມ ປື່ອງ ຢ ື່ ຊ ື່  ນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ          ຢ ື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ         ເພິື່ ນ ໄດໍ້ 
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ຂ ຸເຂົື່ ຳ ລງົ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ປື່ອງຢໍ້ຽມ ທີື່  ໄຂ ໄວໍ້         ແລໍ້ວ ອໍ້ອນວອນ ຕ ື່  ພຣະເຈົ້າ ມ ໍ້ ລະ ສຳມ ເທ ື່ ອ         ເໝ ອນ ທີື່  ເຄີຍ ປະ-

ຕບິດັ ມຳ.         

11ແລໍ້ວ ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ກ  ໄດໍ້ ສງັເກດ ເຫັນ ດານີເອນ ອໍ້ອນວອນ ຕ ື່  ພຣະເຈົ້າ          ພວກ ເຂົຳ ທງັ 

ໝດົ ຈ ື່ງ ພຳກນັ ໄປ ຟໍ້ອງ ດານີເອນ ຕ ື່  ພະ ລຳຊຳ.         

12ທ ນ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳ ແດື່ ພະ ລຳຊຳ         ພະ ອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ລງົ ພະ 

ນຳມ ໃນ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ທີື່  ວື່ຳ         ໃນ ສຳມ ສິບ ມ ໍ້ ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້         ຖໍ້ຳ ບກຸຄນົ ຜ ໍ້ ໃດ ທ ນ ຂ  ສິື່ ງ ໜ ື່ ງ ສິື່ ງ ໃດ ຈຳກ ພະ         ຫລ  ຄນົ 

ໃດໆ         ຈະ ຕໍ້ອງ ຖ ກ ໂຍນ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ຖ  ໍ້ຳ ສິງ         ເວັໍ້ນ ໄວໍ້ ແຕື່ ທ ນ ຂ  ຈຳກ ພະ ອງົ.”          

ພະ ລຳຊຳ ຊງົ ກື່ຳວ ຕອບ ວື່ຳ,         “ແມ ື່ນ ແລໍ້ວ         ເປັນ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ທີື່  ເດັດດື່ຽວ ຕຳມ ກດົໝຳຍ ຂອງ ເມເດຍ          

ແລະ ເປີເຊຍ          ຈະ ແກໍ້ ໄຂ ປື່ຽນແປງ ບ ື່  ໄດໍ້.”          
13ແລໍ້ວ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ກຳບ ທ ນ ອງົ ພະ ລຳຊຳ ວື່ຳ,         “ດານີເອນ          ຜ ໍ້ ເປັນ ຊະເລີຍ ຄນົ ໜ ື່ ງ ທີື່  ຖ ກ ກວຳດ 

ຕໍ້ອນ ມຳ ຈຳກ ຢ ດາ          ລຳວ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຄົຳລບົ ພະ ລຳຊຳ         ຫລ  ເຊ ື່ ອ ຟງັ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ທີື່  ພະ ອງົ ຊງົ ປະກຳດ ອອກ ໄປ         

ລຳວ ໄດໍ້ ອໍ້ອນວອນ ຕ ື່  ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ລຳວ ມ ໍ້ ລະ ສຳມ ເທ ື່ ອ ເປັນ ປະຈ  ຳ.”         

14ເມ  ື່ອ ພະ ລຳຊຳ ຊງົ ຊຳບ 

ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ພະ ອງົ ກ  ຊງົ ເປັນ ທກຸ ໃນ ພະ ໄທ         ຈ ື່ງ ຊງົ ຄິດ ຫຳ ຊື່ອງ ທຳງ ຊື່ອຍ ເຫລ ອ ດານີເອນ          ພະ ອງົ ຊງົ 

ພະຍຳຍຳມ ຢ ື່ ຈນົ ຄ  ື່ຳ.          
15ແລໍ້ວ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ກ  ພຳກນັ ກບັ ມຳ ເຝົໍ້ຳ ພະ ລຳຊຳ         ແລະ ທ ນ ວື່ຳ,         “ພະ ລຳຊຳ ຊງົ ຊຳບ ແລໍ້ວ ວື່ຳ         

ຕຳມ ກດົໝຳຍ ຂອງ ເມເດຍ          ແລະ ເປີເຊຍ ນ ັໍ້ນ         ບ ື່  ມີ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ໃດ ທີື່  ພະ ລຳຊຳ ຊງົ ປະກຳດ ອອກ ໄປ 

ແລໍ້ວ         ຈະ ປື່ຽນແປງ ໄດໍ້.”          
16ຕ ື່  ມຳ         ພະ ລຳຊຳ ຊງົ ອອກ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ເອົຳ ດານີເອນ ໂຍນ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ຖ  ໍ້ຳ ສິງ         ພະ ອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ຕ ື່  

ດານເີອນ ວື່ຳ,         “ຂ  ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ         ຜ ໍ້ ທີື່  ທື່ຳນ ໄດໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຈ ົື່ງ ຮກັ ພກັດ ີນ ັໍ້ນ         ຈ ົື່ງ ຊື່ອຍ 

ເຫລ ອ ທື່ຳນ ສຳ.”         

17ແລໍ້ວ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ນ  ຳ ກໍ້ອນ ຫີນ ມຳ ອດັ ປຳກ ຖ  ໍ້ຳ ໄວໍ້         ພະ ລຳຊຳ ໄດໍ້ ຊງົ ປະທບັ ຕຳ 

ຂອງ ພະ ອງົ         ແລະ ຕຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຊ ັໍ້ນ ສ ງ ໃສື່ ໃນ ກໍ້ອນ ຫີນ         ເພ ື່ ອ ບ ື່  ໃຫໍ້ ໃຜ ຊື່ອຍ ເຫລ ອ ດານີເອນ 

ໄດໍ້.         

18ແລໍ້ວ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ສະເດັດ ກບັ ຄ ນ ພະລຳຊະວງັ         ໃນ ຄ ນ ນ ັໍ້ນ         ພະ ອງົ ບ ື່  ໄດໍ້ ສະເຫວຍີ ອຳຫຳນ         

ບ ື່  ຍອມ ໃຫໍ້ ມກີຳນ ມ ື່ວນຊ ື່ ນ         ແລະ ບນັທມົ ບ ື່  ຫລບັ.          
19ພະ ລຳຊຳ ຊງົ ຕ ື່ ນ ຈຳກ ບນັທມົ ແຕື່ ເດກິ         ແລະ ຟໍ້ຳວ ສະເດັດ ໄປ ຍງັ ຖ  ໍ້ຳ ສິງ.         

20ເມ  ື່ອ ພະ ອງົ ຊງົ 

ສະເດັດ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃກໍ້ ຖ  ໍ້ຳ         ກ  ຊງົ ຮໍ້ອງ ສຽງ ດງັ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ກະວນົກະວຳຍ ວື່ຳ,         “ດານີເອນ          ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ 

ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ອງົ ຊງົ ພຣະຊນົ ຢ ື່ ເອີຍ         ພຣະເຈົ້າ ອງົ ທີື່  ທື່ຳນ ຮບັ ໃຊໍ້ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຈງົ ຮກັ ພກັດ ີ         ໄດໍ້ 

ຊື່ອຍ ທື່ຳນ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຈຳກ ສິງ ບ ?”          
21-22ດານີເອນ ໄດໍ້ ທ ນ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຂ  ຈ ົື່ງ ຊງົ ພະ ຈະເລີນ ເທີໍ້ນ         ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ໃຊໍ້ ເທວະດຳ ຂອງ 

ພຣະອງົ ມຳ ອດັ ປຳກ ສິງ ໄວໍ້         ເພ ື່ ອ ບ ື່  ໃຫໍ້ ມນັ ທ  ຳຮໍ້ຳຍ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ຂໍ້ຳ ແດື່ ພະ ລຳຊຳ         ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ເຮັດ 

ດ ັື່ງນີໍ້ ຍໍ້ອນ ພຣະອງົ ຊງົ ຊຳບ ວື່ຳ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ບ ື່  ມີ ຄວຳມ ຜິດ ຫຍງັ ເລີຍ         ແລະ ຍໍ້ອນ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຮັດ ຜິດ 

ຫຍງັ ຕ ື່  ພະ ລຳຊຳ.”          
23ພະ ລຳຊຳ ໄດໍ້ ຊງົ ຊມົຊ ື່ ນ ຍນິດ ີທີື່  ສດຸ         ແລະ ມີ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ນ  ຳ ເອົຳ ດານີເອນ ຂ ໍ້ນ ມຳ ຈຳກ ຖ  ໍ້ຳ         ດ ັື່ງ-

ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ຊື່ອຍ ກນັ ເອົຳ ດານີເອນ ຂ ໍ້ນ ມຳ         ແລະ ບ ື່  ປະກດົ ວື່ຳ ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ຖ ກ ທ  ຳຮໍ້ຳຍ ເລີຍ         

ຍໍ້ອນ ວື່ຳ ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ໄວໍ້ ວຳງ ໃນ ໃນ ພຣະເຈົ້າ.         

24ແລໍ້ວ ພະ ລຳຊຳ ຊງົ ອອກ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ໂຍນ ຄນົ ທງັ ປວງ ທີື່  

ຟໍ້ອງ ດານີເອນ ລງົ ໄປ ໃນ ຖ  ໍ້ຳ ສິງ         ພໍ້ອມ ດໍ້ວຍ ລ ກ ເມຍ ທງັຫລຳຍ                  ກື່ອນ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຕກົລງົ ເຖງິ 
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ພ ໍ້ນ ຖ  ໍ້ຳ         ສິງ ກ  ໂດດ ສວບ ກນິ ຈນົ ໝດົ ສິໍ້ນ.          

25ຕ ື່  ມຳ         ກະສດັ ດາຣິອຸດ ຊງົ ມີ ພະ ລຳຊະສຳນ ໄປ ເຖງິ ປະຊຳຊນົ ທກຸ ປະເທດ         ທກຸ ເຊ ໍ້ອ ຊຳດ         

ແລະ ພຳສຳ ໃນ ໂລກ ວື່ຳ:         “ຂ  ຄວຳມສກຸ ຄວຳມ ຈະເລີນ ຈ ົື່ງ ມີ ແກື່ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ.          
26ເຮົຳ ຂ  ສ ັື່ງ ວື່ຳ         ໃຫໍ້ ທກຸ ຄນົ ທົື່ວ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ຂອງ ເຮົຳ         ຈ ົື່ງ ຢ ຳ ເກງ         ແລະ ເຄົຳລບົ ນບັຖ  ພຣະ-

ເຈົ້າ ຂອງ ດານີເອນ.          

  ພຣະອງົເປັນ ພຣະເຈົ້າ ຜ ໍ້ຊງົພຣະຊນົຢ ື່ 

   ແລະຈະປກົຄອງຕະຫລອດໄປ 

  ລຳຊະອຳນຳຈກັຂອງພຣະອງົຈະບ ື່ ຖ ກທ  ຳລຳຍ 

   ແລະພຣະລຳຊະອ  ຳນຳດຂອງພຣະອງົຈະບ ື່ໝດົສິໍ້ນຈກັເທ ື່ ອ. 

 27 ພຣະອງົຊງົຊື່ອຍຊວີດິໃຫໍ້ພ ົໍ້ນໄພ 

   ຊງົສະແດງໝຳຍສ  ຳຄນັ ແລະກຳນອດັສະຈນັ 

  ໃນສະຫວນັຊ ັໍ້ນຟໍ້ຳ ແລະໃນແຜື່ນດນິ 

   ພຣະອງົຊງົຊື່ອຍ ດານີເອນ ໃຫໍ້ພ ົໍ້ນຈຳກແຂໍ້ວສິງ.” 
28ຕ ື່  ມຳ         ດານເີອນ ກ  ຈະເລີນ ຮຸື່ງເຮ ອງ ຢ ື່ ໃນ ລຳຊະກຳນ ຂອງ ກະສດັ ດາຣິອຸດ          ແລະ ໃນ ລຳຊະ-

ກຳນ ຂອງ ກະສດັ ໄຊຣັດ ຄນົ ເປີເຊຍ.          

ບົດທີ 7 
ນິມິດເລື່ອງສັດສີ່ຊະນິດ 

1-2ໃນ ປີ ທ  ຳອິດ ແຫື່ງ ລຳຊະກຳນ ເບນຊັດຊາເຣ          ກະສດັ ແຫື່ງ ບາບໂີລນ          ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ດານີເອນ 

ໄດໍ້ ຝນັ ເຫັນ ນມິດິ ໃນ ເວລຳ ກຳງຄ ນ         ແລໍ້ວ ໄດໍ້ ບນັທ ກ ຄວຳມ ຝນັ         ແລະ ສິື່ ງ ທີື່  ເຫັນ ໃນ ຄ ນ ນ ັໍ້ນ ໄວໍ້ ດ ັື່ງ-

ນີໍ້:         ຄ          ມີ ລມົ ພດັ ມຳ ຈຳກ ທິດ ທງັ ສີື່          ມຳຕ ີໜໍ້ຳນ  ໍ້ຳ ມະຫຳ ສະໝດຸ ໃຫໍ້ ເປັນ ຟອງ.         

3ແລໍ້ວ ມີ ສດັ ໃຫຍື່ ສີື່  

ໂຕ ຂ ໍ້ນ ມຳ ຈຳກ ມະຫຳ ສະໝດຸ         ສດັ ແຕື່ ລະ ໂຕ ມີ ຮ ບ ຮື່ຳງ ແຕກ ຕື່ຳງ ກນັ.          
4ໂຕ ທ  ຳອິດ ເບິື່ ງ ຄໍ້ຳຍຄ  ສິງ         ແລະ ມີ ປີກ ເໝ ອນ ນກົ ອິນທີ                  ໃນ ຂະນະ ທີື່  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເຝົໍ້ຳ ເບິື່ ງ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ         

ປີກ ຂອງ ມນັ ໄດໍ້ ຖ ກ ດ ງ ອອກ         ສດັ ໂຕ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຖ ກ ຍກົ ຂ ໍ້ນ         ແລະ ໄດໍ້ ຢ ນ ຢ ື່ ເໝ ອນ ຄນົ         ແລໍ້ວ ຈດິໃຈ ມະ-

ນດຸ ໄດໍ້ ຖ ກ ມອບ ໃຫໍ້ ມນັ.          
5ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຫັນ ສດັ ໂຕ ທີ ສອງ         ມນັ ມີ ຮ ບ ຮື່ຳງ ເໝ ອນ ໝີ ທີື່  ກ  ຳລງັ ຢ ນ ຢ ື່ ດໍ້ວຍ ຂຳ ຫລງັ ຂອງ ມນັ         

ມີ ກະດ ກ ຂໍ້ຳງ ສຳມ ອນັ ຢ ື່ ໃນ ປຳກ ຂອງ ມນັ         ແລະ ມີ ສຽງ ບອກ ມນັ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ໄປ ກນິ ຊີໍ້ນ ໃຫໍ້ ຫລຳຍ ໆ.”          
6ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເບິື່ ງ ຕ ື່  ໄປ         ແລະ ໄດໍ້ ເຫັນ ສດັ ອີກ ໂຕ ໜ ື່ ງ ເໝ ອນ ກບັ ເສ ອ ດຳວ         ທຳງ ຫລງັ ຂອງ ມນັ 

ມີ ປີກ ສີື່  ປີກ ເໝ ອນ ປີກ ນກົ         ມີ ຫວົ ສີື່  ຫວົ         ແລະ ມີ ອ  ຳນຳດ ຫລຳຍ.          
7ຂະນະ ທີື່  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກ  ຳລງັ ເຝົໍ້ຳ ເບິື່ ງ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ         ກ  ໄດໍ້ ເຫັນ ສດັ ໂຕ ທີື່  ສີື່          ສດັ ໂຕ ນີໍ້ ໜໍ້ຳ ຢໍ້ຳນ         ໂຫດຮໍ້ຳຍ         

ແລະ ແຂງແຮງ ທີື່  ສດຸ         ມນັ ມີ ແຂໍ້ວ ເຫລັກ ຂະໜຳດ ໃຫຍື່         ກນິ         ແລະ ທ  ຳລຳຍ ທກຸ ໆ ສິື່ ງ         ມນັ ມີ ສິບ ເຂົຳ         

ແລະ ບ ື່  ເໝ ອນ ກບັ ສດັ ໂຕ ອ ື່ ນ ໆ          
8ໃນ ຂະນະ ທີື່  ຊອມ ເບິື່ ງ ເຂົຳ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຫັນ ເຂົຳ ນໍ້ອຍ ໆ         ອນັ ໜ ື່ ງ ປົື່ງ ອອກ ມຳ ຈຳກ 
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ເຂົຳ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ມນັ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ສຳມ ເຂົຳ ທ  ຳອິດ ຫລື່ອນ ອອກ         ເຂົຳ ອນັ ນີໍ້ ມີ ຕຳ         ແລະ ປຳກ ເໝ ອນ 

ມະນດຸ         ປຳກ ຂອງ ມນັ ໂອໍ້ ອວດ ເລ ື່ ອງ ໃຫຍື່ ໂຕ.          

ດານີເອນເຫັນນິມິດກູ່ຽວກັບ 
ພຣະເຈົ້າອົງຊົງພຣະຊົນຢ ູ່ 

9ຂະນະ ທີື່  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກ  ຳລງັ ຫລຽວ ເບິື່ ງ         ໄດໍ້ ມີ ບນັລງັ ຫລຳຍ ອນັ ຖ ກ ນ  ຳ ມຳ ຕ ັໍ້ງ ໄວໍ້         ເທິງ ບນັລງັ ແຕື່ 

ລະ ອນັ         ມີ ອງົ ຜ ໍ້ ຊງົ ພຣະຊນົ ຢ ື່ ເປັນນດິ ປະທບັ ຢ ື່         ເຄ ື່ ອງ ສະຫລອງ ຂອງ ພຣະອງົ ຂຳວ ເໝ ອນ ນວນ 

ຝໍ້ຳຍ         ຜມົ ເໝ ອນ ຂນົ ແກະ ບ ລິສດຸ         ພຣະບນັລງັ ຂອງ ພຣະອງົ ເປັນ ແປວໄຟ         ກງົຈກັ ຂອງ ບນັລງັ ນ ັໍ້ນ 

ເປັນ ໄຟ ລກຸ ຢ ື່.         

10ແລະ ແປວໄຟ ໄດໍ້ ພຸື່ງ ອອກ ຈຳກ ທີື່  ນ ັໍ້ນ         ມີ ຄນົ ເປັນ ຈ  ຳນວນ ລໍ້ຳນ ໆ ບວົລະບດັ ພຣະ-

ອງົ ຢ ື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ         ແລະ ມີ ຄນົ ເປັນ ໂກດ ໆ         ຢ ນ ຢ ື່ ຊໍ້ອງ ໜໍ້ຳ ພຣະພກັ ຂອງ ພຣະອງົ         ພວກ ຜ ໍ້ ພິພຳກສຳ ກ  ເລີື່ ມ 

ພິພຳກສຳ         ແລະ ເປີດ ໜງັສ  ອອກ ມຳ ອື່ຳນ.          
11ຂະນະ ທີື່  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກ  ຳລງັ ຫລຽວ ເບິື່ ງ         ກ  ໄດໍ້ ຍນິ ສຽງ ເຂົຳ ນໍ້ອຍ ນ ັໍ້ນ ເວົໍ້ຳ ໂອໍ້ ອວດ ຂ ໍ້ນ         ແລະ ສດັ 

ໂຕ ທີື່  ສີື່  ໄດໍ້ ຖ ກ ຂໍ້ຳ         ຊຳກ ສບົ ຂອງ ມນັ ຖ ກ ໂຍນ ໃສື່ ໄຟ ເພ ື່ ອ ທ  ຳລຳຍ ຖິໍ້ມ.         

12ສື່ວນ ສດັ ໂຕ ອ ື່ ນ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ 

ຖ ກ ຖອດ ອ  ຳນຳດ         ແຕື່ ອະນຍຸຳດ ໃຫໍ້ ມນັ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່ ຕ ື່  ໄປ ໄດໍ້ ຊ ົື່ວ ໄລຍະ ເວລຳ ໜ ື່ ງ.          
13ລະຫວື່ຳງ ເກດີ ນມິດິ ນີໍ້ ໃນ ຕອນ ກຳງຄ ນ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຫັນ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ມີ ຮ ບ ຮື່ຳງ ເໝ ອນ ມະນດຸ         

ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃກໍ້ ໆ         ອໍ້ອມ ຮອບ ດໍ້ວຍ ເມກ         ແລະ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ເຝົໍ້ຳ ພຣະຜ ໍ້ ຊງົ ພຣະຊນົ ຢ ື່ ເປັນນດິ.         

14ຢ ື່ ທີື່  

ນ ັໍ້ນ         ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ຮບັ ອ  ຳນຳດ         ກຽດຕຍິດົ         ແລະ ເດ ຊຳນ ຸພຳບ         ເພ ື່ ອ ປະຊຳຊນົ ທກຸ ປະເທດ         ທກຸ ເຊ ໍ້ອ 

ຊຳດ         ແລະ ພຳສຳ ຈະ ຮບັ ໃຊໍ້ ເພິື່ ນ         ເດ ຊຳນ ຸພຳບ ຂອງ ເພິື່ ນ ຈະ ມີ ຢ ື່ ຕະຫລອດ ໄປ         ແລະ ລຳຊະ ອຳ-

ນຳຈກັ ກ  ຈະ ບ ື່  ມີ ເວລຳ ສິໍ້ນ ສດຸ ລງົ.          

ການແກ້ນິມິດ 
15ນມິດິ ທີື່  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເຫັນ ນ ັໍ້ນ         ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຕ ື່ ນ ຕກົໃຈ         ແລະ ເປັນ ທກຸ ຢື່ຳງ ໃຫຍື່ ຫລວງ.         

16ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ຂ ໍ້ນ ໄປ ຫຳ ທື່ຳນ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ທີື່  ຢ ນ ຢ ື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ         ເພ ື່ ອ ຂ  ຮໍ້ອງ ໃຫໍ້ ເພິື່ ນ ອະທິບຳຍ ເລ ື່ ອງ ທງັ ໝດົ ນີໍ້         

ເພິື່ ນ ຈ ື່ງ ບອກ ຄວຳມ ໝຳຍ ແກື່ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ,         

17“ສດັ ໃຫຍື່ ທງັ ສີື່  ໂຕ ນ ັໍ້ນ         ແມ ື່ນ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ທງັ ສີື່  

ທີື່  ຈະ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ໃນ ໂລກ.         

18ໄພື່ ພນົ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ອງົ ສ ງ ສດຸ ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ພະ ລຳຊະ ອ  ຳນຳດ         ແລະ ຈະ 

ໄດໍ້ ຄອບຄອງ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ນ ັໍ້ນ ຕະຫລອດ ໄປ ເປັນນດິ.”          
19ແລໍ້ວ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ສນົໃຈ ຢຳກ ຮ ໍ້ ເລ ື່ ອງ ກື່ຽວ ກບັ ສດັ ໂຕ ທີ ສີື່          ຊ ື່ ງ ບ ື່  ເໝ ອນ ກບັ ສດັ ໂຕ ອ ື່ ນ ໆ         

ມນັ ເປັນ ສດັ ໜໍ້ຳ ຢໍ້ຳນ ທີື່  ສດຸ         ມີ ແຂໍ້ວ ເຫລັກ         ແລະ ເລັບຕນີ ທອງ ສ  ຳລິດ.         

20ມນັ ກນິ         ແລະ ທ  ຳລຳຍ 

ທກຸ ໆ ສິື່ ງ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ສນົໃຈ ຢຳກ ຮ ໍ້ ເລ ື່ ອງ ກື່ຽວ ກບັ ເຂົຳ ສິບ ເຂົຳ ຢ ື່ ເທິງ ຫວົ ຂອງ ມນັ         ຄ          ມີ ເຂົຳ ອນັ 

ໜ ື່ ງ ທີື່  ປົື່ງ ຊອນ ອອກ ມຳ ຕຳມ ຫລງັ         ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເຂົຳ ສຳມ ເຂົຳ ຫລື່ອນ ອອກ         ເຂົຳ ນີໍ້ ມີ ຕຳ         ແລະ ມີ ປຳກ 

ທີື່  ໂອໍ້ ອວດ ເລ ື່ ອງ ໃຫຍື່ ໂຕ         ມນັ ໜໍ້ຳ ຢໍ້ຳນ ກວົ ກວື່ຳ ເຂົຳ ອ ື່ ນ ໆ.         

21ຂະນະ ທີື່  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກ  ຳລງັ ຫລຽວ 

ເບິື່ ງ         ເຂົຳ ອນັ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຮບົ ຊະນະ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ.         

22ແລໍ້ວ ອງົ ຜ ໍ້ ຊງົ ພຣະຊນົ ຢ ື່ ເປັນນດິ ໄດໍ້ ມຳ 

ຕດັສິນ ເຂົໍ້ຳ ຂໍ້ຳງ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ອງົ ສ ງ ສດຸ         ໄພື່ ພນົ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ຮບັ ໄຊຊະນະ          
23ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້ ແມ ື່ນ ຄ  ຳ ແກໍ້ຄວຳມ ຝນັ ທີື່  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຮບັ ຄ :         ສດັ ໂຕ ທີ ສີື່  ແມ ື່ນ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ອນັ ທີ ສີື່  

ທີື່  ຈະ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ໃນ ໂລກ         ຈະ ແຕກ ຕື່ຳງ ຈຳກ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ອ ື່ ນ ໆ ທງັ ປວງ         ມນັ ຈະ ກ ນ ກນິ ໂລກ ທງັ 
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ໝດົ         ຈະ ທ  ຳລຳຍ         ແລະ ກ  ຳຈດັ ເສຍ ໃຫໍ້ ໝດົ.         

24ເຂົຳ ສິບ ເຂົຳ ນ ັໍ້ນ ແມ ື່ນ ກະສດັ ສິບ ອງົ         ຊ ື່ ງ ຈະ ເກດີ 

ຂ ໍ້ນ ໃນ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ນ ັໍ້ນ         ແລໍ້ວ ຈະ ມີ ກະສດັ ອີກ ອງົ ໜ ື່ ງ ເກດີ ຂ ໍ້ນ         ກະສດັ ອງົ ນີໍ້ ຈະ ແຕກ ຕື່ຳງ ຈຳກ 

ກະສດັ ອງົ ກື່ອນ ໆ         ແລະ ຈະ ໂຄື່ນ ລ ົໍ້ມ ກະສດັ ສຳມ ອງົ ເສຍ.         

25ເພິື່ ນ ຈະ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່ ສ ໍ້ ພຣະເຈົ້າ ອງົ ສ ງ ສດຸ         

ຈະ ກດົ ຂີື່  ໄພື່ ພນົ ຂອງ ພຣະອງົ         ຈະ ພະຍຳຍຳມ ປື່ຽນແປງ ພຣະບນັຍດັ         ແລະ ພິທີ         ທຳງ ສຳດສະໜຳ 

ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ໄພື່ ພນົ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຈະ ຢ ື່ ໃຕໍ້ ອ  ຳນຳດ ຂອງ ເພິື່ ນ         ເປັນ ເວລຳ ສຳມ ສິບ ປີ ເຄິື່ ງ.         

26ແລໍ້ວ ສຳນ ກ  ຈະ ເລີື່ ມ ພິພຳກສຳ         ຈະ ຕດັສິນ ຖອດ ຖອນ ພະ ລຳຊະ ອ  ຳນຳດ         ແລະ ທ  ຳລຳຍ ເພິື່ ນ ຈນົ 

ໝດົ ສິໍ້ນ.         

27ອ  ຳນຳດ         ແລະ ຄວຳມ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ແຫື່ງ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ທງັ ປວງ ໃນ ໂລກ         ຈະ ຖ ກ ມອບ ໃຫໍ້ 

ແກື່ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ອງົ ສ ງ ສດຸ         ລຳຊະ ອ  ຳນຳດ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ນ ັໍ້ນ ຈະ ບ ື່  ໝດົ ສິໍ້ນ ໄປ         ຜ ໍ້ ປກົ-

ຄອງ ທງັ ປວງ ໃນ ໂລກ ຈະ ຮບັ ໃຊໍ້         ແລະ ເຊ ື່ ອ ຟງັ ພວກ ເຂົຳ.          
28ເລ ື່ ອງ ລຳວ ໄດໍ້ ສິໍ້ນ ສດຸ ລງົ ພຽງ ເທົື່ ຳ ນີໍ້         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ດານີເອນ ໄດໍ້ ຕກົໃຈ ຫລຳຍ ຈນົ ໜໍ້ຳ ຂຳວ ຊດີ 

ໄປ         ແຕື່ ກ  ຍງັ ສຳມຳດ ຈ ື່  ຈ  ຳ ເລ ື່ ອງ ລຳວ ທງັ ໝດົ ນີໍ້ ໄວໍ້ ໄດໍ້.          

ບົດທີ 8 
ນິມິດເລື່ອງແກະ ແລະແບ້ 

1ໃນ ປີ ທີ ສຳມ ແຫື່ງ ລຳຊະກຳນ ຂອງ ກະສດັ ເບນຊັດຊາເຣ ນ ັໍ້ນ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ດານີເອນ ໄດໍ້ ເຫັນ 

ນມິດິ ເປັນ ເທ ື່ ອ ທີ ສອງ.         

2-3ໃນ ນມິດິ ນ ັໍ້ນ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເຫັນ ວື່ຳ         ຕວົ ເອງ ໄດໍ້ ຢ ນ ຢ ື່ ໃກໍ້ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ອ ລາຍ ທີື່  

ນະຄອນ ຊ ຊາ          ນະຄອນ ທີື່  ມີ ກ  ຳແພງ ອໍ້ອມ ຮອບ ໃນ ແຂວງ ເອລາມ          ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເງຍີ ໜໍ້ຳ ຂ ໍ້ນ ເຫັນ 

ແກະ ເຖກິ ໂຕ ໜ ື່ ງ ຢ ນ ຢ ື່ ແຄມ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ         ມນັ ມີ ເຂົຳ ໃຫຍື່ ສອງ ເຂົຳ         ເຂົຳ ທີື່  ປົື່ງ ອອກ ມຳ ພຳຍຫລງັ 

ໃຫຍື່ ກວື່ຳ ເຂົຳ ທ  ຳອິດ.         

4ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຊອມ ເບິື່ ງ ແກະ ນ ັໍ້ນ ຊນົ ແກະ ໂຕ ທີື່ ຢ ື່ ທຳງ ຕຳເວັນຕກົ         ທຳງ 

ເໜ ອ         ແລະ ທຳງ ໃຕໍ້         ບ ື່  ມີ ສດັ ໂຕ ໃດ ຕໍ້ຳນທຳນ         ຫລ  ໜີ ລອດ ຈຳກ ອ  ຳນຳດ ຂອງ ມນັ ໄດໍ້         ມນັ ເຮັດ 

ຕຳມໃຈ         ແລະ ມກັ ໃຫຍື່ ໃຝື່ ສ ງ.          
5ຂະນະ ທີື່  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ພວມ ຄິດ ສງົໄສ ໃນ ສິື່ ງ ນີໍ້ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ         ໄດໍ້ ມີ ແບໍ້ ໂຕ ໜ ື່ ງ ແລື່ນ ມຳ ຈຳກ ທຳງ ຕຳເວັນ-

ຕກົ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ໄວ ເກ ອບ ຕນີ ບ ື່  ຕດິ ດນິ         ມນັ ມີ ເຂົຳ ສ  ຳຄນັ ເຂົຳ ໜ ື່ ງ ຢ ື່ ລະຫວື່ຳງ ຕຳ ສອງ ເບ ໍ້ອງ.         

6ເມ  ື່ອ 

ມນັ ມຳ ເຖງິ ແກະ ໂຕ ທີື່  ມີ ເຂົຳ ສອງ ເຂົຳ ຊ ື່ ງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຫັນ ມນັ ຢ ນ ຢ ື່ ແຄມ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ         ມນັ ໄດໍ້ ແລື່ນ 

ເຂົໍ້ຳ ຊນົ ແກະ ໂຕ ນ ັໍ້ນ ໝດົ ແຮງ ຂອງ ມນັ.         

7ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຊອມ ເບິື່ ງ ມນັ ຊນົ ແກະ ໂຕ ນີໍ້ ຢ ື່         ມນັ ຕ ື່ ສ ໍ້ ດໍ້ວຍ 

ຄວຳມ ຄຽດ ຮໍ້ຳຍ ຫລຳຍ         ຈນົ ເຂົຳ ສອງ ເຂົຳ ຂອງ ມນັ ຫກັ ໄປ         ຝື່ຳຍ ແກະ ບ ື່  ມແີຮງ ຕໍ້ຳນທຳນ ມນັ ໄດໍ້         

ຈ ື່ງ ຖ ກ ແບໍ້ ຊດິ ລ ົໍ້ມ ລງົ ດນິ         ແລະ ຂ ໍ້ນ ຢຽບ         ບ ື່  ມີ ໃຜ ຊື່ອຍ ແກະ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຈຳກ ຄວຳມ ຕຳຍ ໄດໍ້.         

8ຝື່ຳຍ ແບໍ້ 

ມີ ຄວຳມ ຍິື່ ງ ຈອງຫອງ ຫລຳຍ         ແຕື່ ໃນ ເວລຳ ທີື່  ມນັ ແຂງແຮງ ຫລຳຍ ນ ັໍ້ນ         ເຂົຳ ຂອງ ມນັ ໄດໍ້ ຫກັ ອອກ         

ມີ ເຂົຳ ທີື່  ສ  ຳຄນັ ໄດໍ້ ປົື່ງ ອອກ ມຳ ແທນ ອີກ.          
9ເຂົຳ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ໄດໍ້ ຊີໍ້ ໄປ ຕື່ຳງ ທິດ ທຳງ ກນັ         ມີ ເຂົຳ ນໍ້ອຍ ອນັ ໜ ື່ ງ ປົື່ງ ອອກ ມຳ ຈຳກ ເຂົຳ ອນັ ໜ ື່ ງ ໃນ ສີື່  

ເຂົຳ ນ ັໍ້ນ         ມນັ ໄດໍ້ ສະແດງ ອ  ຳນຳດ ຂອງ ມນັ ໄປ ໃນ ທຳງ ທິດໃຕໍ້         ທິດຕຳເວັນອອກ         ແລະ ໄປ ຍງັ ແຜື່ນ-

ດນິ ທີື່  ຊງົ ສນັຍຳ ໄວໍ້.         

10ມນັ ແຂງແຮງ ພ  ທີື່  ຈະ ໂຈມ ຕ ີກອງທບັ ດວງ ດຳວ ເທິງ ສະຫວນັ ຊ ັໍ້ນ ຟໍ້ຳ         ມນັ ໄດໍ້ 

ໂຍນ ດວງ ດຳວ ບຳງ ກຸື່ມ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ລງົ ມຳ ຍງັ ດນິ         ແລໍ້ວ ຢຽບ ຢ ື່ຳ ຖິໍ້ມ.         

11ມນັ ຂດັ ຂ ນ ກອງທບັ ແຫື່ງ ຟໍ້ຳ 
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ສະຫວນັ         ໂດຍ ຫໍ້ຳມ ປຳມ ບ ື່  ໃຫໍ້ ໃຜ ນ  ຳ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ ມຳ ຖວຳຍ ແກື່ ຈອມທບັ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້         ແລະ ບ ື່  ໃຫໍ້ ໃຜ 

ຂຳບ ໄຫວໍ້ ນະມດັສະກຳນ ພຣະອງົ ຢ ື່ ໃນ ພຣະວຫິຳນ.         

12ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ຈ ື່ງ ມກີຳນ ເຮັດ ບຳບ ແທນ ກຳນ ເຜົຳ 

ບ ຊຳ ປະຈ  ຳ ວນັ         ແລະ ປະ ຖິໍ້ມ ຄວຳມ ຈງິ         ເຂົຳ ອນັ ນີໍ້ ໄດໍ້ ເຮັດ ທກຸ ໆ ສິື່ ງ ໃຫໍ້ ເປັນ ຜນົສ  ຳເລັດ.          
13ແລໍ້ວ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຍນິ ເທວະດຳ ສອງ ຕນົ ຖຳມ ກນັ ວື່ຳ,         “ຍງັ ອີກ ເຫິງ ປຳນໃດ ສິື່ ງ ທີື່  ເກດີ ຂ ໍ້ນ ໃນ 

ນມິດິ ນີໍ້ ຈ ື່ງ ຈະ ໝດົ ໄປ         ຄ  ກຳນ ເຮັດ ບຳບ ອນັ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ແທນ ກຳນ ເຜົຳ ບ ຊຳ ປະຈ  ຳ ວນັ         ກບັ ກອງທບັ 

ສະຫວນັ         ແລະ ພຣະວຫິຳນ ຖ ກ ທ  ຳລຳຍ ນ ັໍ້ນ.”          
14ເທວະດຳ ຕນົ ໜ ື່ ງ ໄດໍ້ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຍງັ ອີກ ເຫິງ ເທົື່ ຳ ກບັ ເວລຳ ເຜົຳ ບ ຊຳ ທງັ ເຊົໍ້ຳ         ແລະ ແລງ ຜື່ຳນ 

ໄປ ໄດໍ້         2.300         ວນັ         ແລໍ້ວ ພຣະວຫິຳນ ຈະ ຄ ນ ສ ື່ ສະພຳບ ເດມີ.”          

ເທວະດາຄັບຣີເອນອະທິບາຍເລື່ອງນິມິດ 
15ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ດານີເອນ          ເມ  ື່ອ ໄດໍ້ ເຫັນ ນມິດິ ນ ັໍ້ນ ກ  ພະຍຳຍຳມ ໃຫໍ້ ເຂົໍ້ຳໃຈ         ແຕື່ ທນັໃດ ນ ັໍ້ນ         ມີ ເທ-

ວະດຳ ຕນົ ໜ ື່ ງ ຊ ື່ ງ ມີ ຮ ບ ຮື່ຳງ ເໝ ອນ ມະນດຸ ຢ ນ ຢ ື່ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ.         

16ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຍນິ ສຽງ ຄນົ 

ຮໍ້ອງ ມຳ ແຕື່ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ອ ລາຍ ວື່ຳ,         “ຄັບຣີເອນ ເອີຍ         ຈ ົື່ງ ອະທິບຳຍ ຄວຳມ ໝຳຍ ສິື່ ງ ທີື່  ລຳວ ເຫັນ ນ ັໍ້ນ         ໃຫໍ້ 

ລຳວ ຮ ໍ້ ແດື່.”          
17ຄັບຣີເອນ ໄດໍ້ ມຳ ຢ ນ ຢ ື່ ຂໍ້ຳງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຕກົໃຈ ຫລຳຍ ຈນົ ລ ົໍ້ມ ລງົ ດນິ.”         ເທວະດຳ 

ຕນົ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ກບັ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ມະນດຸ ເອີຍ         ຈ ົື່ງ ເຂົໍ້ຳໃຈ ຄວຳມ ໝຳຍ ເດີໍ້         ຄ  ນມິດິ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ເຫັນ ນ ັໍ້ນ 

ເປັນ ຈດຸ ຊີໍ້ ບອກ ເວລຳ ອະວະສຳນ.”         

18ຂະນະ ທີື່  ເທວະດຳ ກ  ຳລງັ ເວົໍ້ຳ ຢ ື່         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ໝດົ ສະຕ ິ

ແລະ ລ ົໍ້ມ ສະຫລບົ ລງົ ຢ ື່ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         ເທວະດຳ ໄດໍ້ ໂຊມ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຂ ໍ້ນ          
19ແລໍ້ວ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈະ ສະແດງ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ເຫັນ ຜນົ ແຫື່ງ ຄວຳມ ຄຽດ ຮໍ້ຳຍ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         

ນມິດິ ນ ັໍ້ນ ກື່ຽວ ກບັ ເລ ື່ ອງ ເວລຳ ສດຸ ທໍ້ຳຍ.         

20ແກະ ທີື່  ມີ ເຂົຳ ສອງ ເຂົຳ ທີື່  ທື່ຳນ ເຫັນ ນ ັໍ້ນ         ສະແດງ ເຖງິ 

ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ເມເດຍ          ແລະ ເປີເຊຍ.         

21ແບໍ້ ແມ ື່ນ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ກຣີກ          ແລະ ເຂົຳ ສ  ຳຄນັ ຢ ື່ 

ລະຫວື່ຳງ ຕຳ ຂອງ ມນັ         ແມ ື່ນ ກະສດັ ອງົ ທ  ຳອິດ.         

22ເຂົຳ ສີື່  ເຂົຳ ທີື່  ປົື່ງ ອອກ ມຳ ແທນ ເຂົຳ ທ  ຳອິດ ທີື່  ຫກັ 

ອອກ ນ ັໍ້ນ         ແມ ື່ນ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ທງັ ສີື່  ທີື່  ຈະ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ຈຳກ ຊນົ ຊຳດ ນ ັໍ້ນ         ແຕື່ ຈະ ບ ື່  ເຂັໍ້ມແຂງ ເໝ ອນ 

ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ທ  ຳອິດ.          
23ເມ  ື່ອ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ໃກໍ້ ຈະ ສິໍ້ນ ສດຸ ລງົ         ຄວຳມ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ຈະ ມີ ຫລຳຍ ທີື່  ສດຸ ໃນ ລຳຊະ 

ອຳນຳຈກັ ນີໍ້         ແລໍ້ວ ຈະ ມີ ກະສດັ ຫວົດ ໍ້         ໂຫດຮໍ້ຳຍ         ແລະ ສ ໍ້ ໂກງ ອງົ ໜ ື່ ງ ເກດີ ຂ ໍ້ນ.         

24ກະສດັ ອງົ ນີໍ້ ຈະ 

ເຂັໍ້ມແຂງ ຂ ໍ້ນ         ແຕື່ ບ ື່  ແມ ື່ນ ດໍ້ວຍ ອ  ຳນຳດ ຂອງ ພະ ອງົ ເອງ         ພະ ອງົ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເກດີ ຄວຳມ ຈບິຫຳຍ 

ຢື່ຳງ ໜໍ້ຳ ຢໍ້ຳນ ກວົ         ຈະ ເຮັດ ທກຸ ໆ ສິື່ ງ ໃຫໍ້ ສ  ຳເລັດ         ຈະ ທ  ຳລຳຍ ຜ ໍ້ ມີ ອ  ຳນຳດ         ແລະ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ພຣະ-
ເຈົ້າ.         

25ຍໍ້ອນ ວື່ຳ ພຣະອງົ ມີ ຄວຳມ ສະຫລຳດ         ຈ ື່ງ ສ ໍ້ ໂກງ ສ  ຳເລັດ ແລະ ອວດອ ົື່ງ         ປະຊຳຊນົ ຈ  ຳນວນ 

ຫລຳຍ ຈະ ຖ ກ ທ  ຳລຳຍ ໂດຍ ບ ື່  ທນັ ຮ ໍ້ ຕວົ         ແມ ື່ນ ແຕື່ ມະຫຳ ກະສດັ ອງົ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່         ພະ ອງົ ກ  ຈະ ບ ື່  ຢໍ້ຳນ         

ແຕື່ ພຳຍຫລງັ         ພະ ອງົ ເອງ ຈະ ຖ ກ ທ  ຳລຳຍ ດໍ້ວຍ ອ  ຳນຳດ ທີື່  ບ ື່  ໄດໍ້ ມຳ ຈຳກ ມະນດຸ.         

26ນມິດິ ແຫື່ງ ກຳນ 

ຖວຳຍ ບ ຊຳ ທງັ ເຊົໍ້ຳ         ແລະ ແລງ         ຊ ື່ ງ ໄດໍ້ ອະທິບຳຍ ຕ ື່  ທື່ຳນ ນີໍ້ ເປັນຄວຳມ ຈງິ         ທື່ຳນ ຈ ົື່ງ ຮກັສຳ ໄວໍ້ ເປັນ-

ຄວຳມ ລບັ         ເພຳະ ເວລຳ ທີື່  ນມິດິ ນີໍ້ ຈະ ເປັນຄວຳມ ຈງິ ຂ ໍ້ນ ມຳ ກ  ຍງັ ຢ ື່ ເຫິງ ນຳນ.”          
27ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ດານີເອນ          ໄດໍ້ ອື່ອນ ແຮງ         ແລະ ເຈບັ ປື່ວຍ ຢ ື່ ເປັນ ເວລຳ ຫລຳຍ ມ ໍ້         ຈ ື່ງ ສຳມຳດ ລກຸ 
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ໄປ ປະຕບິດັ ພຳລະກດິ ທີື່  ພະ ລຳຊຳ ຊງົ ມອບ ໝຳຍ ໃຫໍ້ ໄດໍ້         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ງ ດງ ໍ້         ແລະ ບ ື່  ເຂົໍ້ຳໃຈ ນມິດິ 

ນ ັໍ້ນ ເລີຍ.          

ບົດທີ 9 
ດານີເອນອ້ອນວອນເພື່ອຊົນຊາດຂອງຕົນ 

1ດາຣິອຸດ          ລຳຊະ ໂອລດົ ຂອງ ກະສດັ ເຊເຊັດ          ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ເປັນ ຄນົ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ເມເດຍ          ໄດໍ້ ປກົຄອງ 

ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ບາບີໂລນ.         

2ໃນ ປີ ທ  ຳອິດ ທີື່  ພະ ອງົ ຊງົ ເປັນ ກະສດັ ນ ັໍ້ນ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ດານີເອນ ໄດໍ້ 

ຮ  ື່ຳຮຽນ ພຣະຄ  ຳ ພີ         ແລະ ຄິດ ເຖງິ ເລ ື່ ອງ ເຈດັ ສິບ ປີ ທີື່  ນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ ຈະ ຖ ກ ທ  ຳລຳຍ         ຕຳມ ທີື່  

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ບອກ         ເຢເຣມີຢາ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ນ ັໍ້ນ.         

3ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ອໍ້ອນວອນ ດໍ້ວຍ ໃຈ-

ຮໍ້ອນ ຮນົ ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ໄດໍ້ ຮໍ້ອງ ຂ  ຕ ື່  ພຣະອງົ         ໄດໍ້ ອດົ ອຳຫຳນ         ໄດໍ້ ນຸື່ງ ເຄ ື່ ອງ ໄວໍ້ ທກຸ         ແລະ ນ ັື່ງ 

ໃນ ຂີໍ້ເທົື່ ຳ ໄຟ.          
4ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ອໍ້ອນວອນ ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ແລະ ຍອມຮບັ ສຳລະພຳບ ສິື່ ງ ທີື່  

ຊນົ ຊຳດ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ບຳບ ວື່ຳ:          

ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພຣະອງົ ຊງົ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່         ແລະ ໜໍ້ຳ ຢ ຳ ເກງ         ຊງົ ເຮັດ ຕຳມ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ 

ຂອງ ພຣະອງົ         ຊງົ ສະແດງ ຄວຳມ ຮກັ ໝັໍ້ນຄງົ ຕ ື່  ຄນົ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ຈງົ ຮກັ ພກັດ  ີຕ ື່  ພຣະອງົ         ແລະ ທີື່  ປະ-

ຕບິດັ ຕຳມ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ຂອງ ພຣະອງົ.         

5ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ເຮັດ ບຳບ         ໄດໍ້ ເຮັດ ຊ ົື່ວ         ແລະ ເຮັດ ບຳບ         ບ ື່  ໄດໍ້ 

ເຮັດ ສິື່ ງ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ເຮັດ         ແລະ ບ ື່  ໄດໍ້ ປະຕເິສດ ສິື່ ງ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ບອກ ວື່ຳ ຖ ກຕໍ້ອງ.         

6ພວກ 

ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ບ ື່  ເຄີຍ ເຊ ື່ ອ ຟງັ ພວກ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະອງົ         ຄ  ຜ ໍ້ ເວົໍ້ຳ ໃນ ພຣະນຳມ ຂອງ ພຣະອງົ 

ຕ ື່  ພວກ ກະສດັ         ພວກ ປກົຄອງ         ພວກ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ແລະ ຕ ື່  ຊນົ ຊຳດ ທງັ ໝດົ.          
7ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພຣະອງົ ຊງົ ຊອບ ທ  ຳ ສະເໝີ         ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ທງັ ປວງ         ພໍ້ອມ ທງັ ປະ-

ຊຳຊນົ ຜ ໍ້ ຢ ື່ ໃນ ແຂວງ ຢ ດາ          ໃນ ນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ          ແລະ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ເຮັດ ໃຫໍ້ 

ພວກ ເຂົຳ ແຕກ ໄປ ຢ ື່ ໃນ ປະເທດ ໃກໍ້         ແລະ ໄກ         ຍໍ້ອນ ພວກ ເຂົຳ ບ ື່  ເຊ ື່ ອ ຟງັ ພຣະອງົ ນ ັໍ້ນ         ໄດໍ້ ເຮັດ ສິື່ ງ ທີື່  

ໜໍ້ຳ ອບັອຳຍ ສະເໝີ.         

8ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພວກ ກະສດັ         ພວກ ຜ ໍ້ ປກົຄອງ ແລະ ບນັພະບ ລດຸ 

ຂອງ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ໄດໍ້ ເຮັດ ສິື່ ງ ທີື່  ໜໍ້ຳ ອບັອຳຍ         ແລະ ສິື່ ງ ທີື່  ເປັນ ບຳບ ຕ ື່ ສ ໍ້ ພຣະອງົ.         

9ພຣະອງົ ຊງົ 

ເມດ ຕຳ         ແລະ ຊງົ ໃຫໍ້ ອະໄພ         ແຕື່ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ກະບດົ ຕ ື່ ສ ໍ້ ພຣະອງົ.         

10ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          

ເມ  ື່ອ ພຣະອງົ ຊງົ ບອກ ໃຫໍ້ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເຮັດ ຕຳມ ພຣະບນັຍດັ         ໂດຍ ຊງົ ບອກ ຜື່ຳນ ທຳງ ພວກ ຜ ໍ້ ປະ-

ກຳດ ພຣະທ  ຳ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຊ ື່ ອ ຟງັ ພຣະອງົ.          
11ຊຳວ ອິສຣາເອນ ທງັ ປວງ ໄດໍ້ ເຮັດ ຜິດ ພຣະບນັຍດັ ຂອງ ພຣະອງົ         ແລະ ບ ື່  ຍອມ ຟງັ ສິື່ ງ ທີື່  ພຣະ-

ອງົ ຊງົ ບອກ         ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ເຮັດ ບຳບ ຕ ື່ ສ ໍ້ ພຣະອງົ         ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ນ  ຳ ເອົຳ ຄ  ຳ ປໍ້ອຍ ດື່ຳ ທີື່  ຂຽນ ໄວໍ້ 

ໃນ ບນັຍດັ ຂອງ ໂມເຊ          ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ພຣະອງົ ມຳ ລງົໂທດ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ.         

12ຊງົ ເຮັດ ຕ ື່  ພວກ ຂໍ້ຳ-

ນໍ້ອຍ         ແລະ ພວກ ຜ ໍ້ ປກົຄອງ ຕຳມ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ໄວໍ້         ຊງົ ລງົໂທດ ນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ          ແຮງ 

ກວື່ຳ ນະຄອນ ອ ື່ ນ ໆ ໃນ ໂລກ         ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ຮບັ ໂທດ ທກຸ ຢື່ຳງ ຕຳມ ທີື່  ກື່ຳວ ໄວໍ້ ໃນ ບນັຍດັ ຂອງ 

ໂມເຊ.         

13ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ຮບັ ໂທດ ທກຸ ຢື່ຳງ ຕຳມ ທີື່  ກື່ຳວ ໄວໍ້ ໃນ ບນັຍດັ ຂອງ ໂມເຊ          ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະ-
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ຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ແຕື່ ຈນົ ດຽວນີໍ້ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ກ  ຍງັ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ພຣະອງົ ຊງົ ພ ພຣະ-

ໄທ         ຄ  ຍງັ ເຮັດ ບຳບ         ຫລ  ປະພ ດ ບ ື່  ສດັຊ ື່  ຢ ື່.         

14ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ພຣະອງົ 

ໄດໍ້ ຊງົ ຈດັ ຕຽມ ກຳນ ລງົໂທດ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ແລະ ໄດໍ້ ຊງົ ເຮັດ ກຳນ ນ ັໍ້ນແລໍ້ວ         ເພຳະວື່ຳ ທກຸ ໆ ສິື່ ງ ທີື່  

ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ເຮັດ ລໍ້ວນ ແຕື່ ຖ ກຕໍ້ອງ         ແຕື່ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຊ ື່ ອ ຟງັ ພຣະອງົ.          
15ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ພຣະອງົ ຊງົ ສະແດງ ລິດ ອ  ຳນຳດ         ໂດຍ ສຳມຳດ 

ນ  ຳ ເອົຳ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ພຣະອງົ ອອກ ມຳ ຈຳກ ປະເທດ ເອຢິບ          ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຍງັ ຈ ື່  ຈ  ຳ ລິດ ອ  ຳນຳດ ຂອງ 

ພຣະອງົ ຢ ື່         ແຕື່ ປຳນ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ກ  ຍງັ ເຮັດ ບຳບ         ແລະ ເຮັດ ຜິດ ຢ ື່.         

16ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ເຮັດ 

ກຳນ ອນັ ຊອບ ທ  ຳ ມຳ ແລໍ້ວ         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ຂ  ຢື່ຳ ຊງົ ຄຽດ ຮໍ້ຳຍ ນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ ອີກ ຕ ື່  ໄປ ທໍ້ອນ         

ເພຳະວື່ຳ         ມນັ ເປັນ ນະຄອນ         ແລະ ເປັນ ພ  ສກັສິດ ຂອງ ພຣະອງົ         ປະເທດ ເພ ື່ ອນ ບໍ້ຳນ ທງັ ປວງ ຕື່ຳງ ກ  

ໝິື່ ນປະໝຳດ ນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ          ແລະ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ພຣະອງົ         ຍໍ້ອນ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ເຮັດ ບຳບ         

ແລະ ຍໍ້ອນ ກຳນ ເຮັດ ຊ ົື່ວ ຂອງ ພວກ ບນັພະບ ລດຸ ນ ັໍ້ນ.          
17ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້ ຂ  ຊງົ ໂຜດ ຮບັ ຟງັ ຄ  ຳ ອໍ້ອນວອນ ຍອມ ສຳລະພຳບ ຜິດ ຂອງ 

ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ແດື່ທໍ້ອນ         ຂ  ຊງົ ໂຜດ ໃຫໍ້ ພຣະວິນຍານ ຂອງ ພຣະອງົ ທີື່  ຖ ກ ທ  ຳລຳຍ ນ ັໍ້ນ ກບັ ຄ ນ ເປັນ ຄ ເກົື່ ຳ         

ເພ ື່ ອ ທກຸ ໆ ຄນົ ຈະ ໄດໍ້ ຮ ໍ້ ວື່ຳ         ພຣະອງົ ຊງົ ເປັນ ພຣະເຈົ້າ.         

18ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະເຈົ້າ          ຂ  ຊງົ ຮບັ ຟງັສຽງ ພວກ 

ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ແດື່ ຖໍ້ອນ         ຈ ົື່ງ ດ ແລ         ແລະ ທອດ ພຣະເນດ ເບິື່ ງ ຄວຳມທກຸ ຍຳກ ທີື່  ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ປະສບົ ຢ ື່         

ພໍ້ອມ ທງັ ຄວຳມທກຸ ຍຳກ ໃນ ນະຄອນ ຂອງ ພຣະອງົ         ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ອໍ້ອນວອນ ພຣະອງົ ຍໍ້ອນ ວື່ຳ 

ພຣະອງົ ຊງົ ພຣະເມດຕຳ         ບ ື່  ແມ ື່ນ ຍໍ້ອນ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເປັນ ຄນົ ຊອບ ທ  ຳ.         

19ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          

ຂ  ຊງົ ຮບັ ຟງັ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ແດື່         ໂອ                  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂ  ຊງົ ຍກົໂທດ ໃຫໍ້ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ແດື່ທໍ້ອນ         ຂ  

ຊງົ ຮບັ ຟງັ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ແລໍ້ວ ຊງົ ຮບີ ກະທ  ຳ         ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ທກຸ ໆ ຄນົຮ ໍ້ ຈກັ ວື່ຳ ພຣະອງົ ຊງົ ເປັນ ພຣະເຈົ້າ          

ຂ  ຢື່ຳ ຊງົ ລ  ຊໍ້ຳ ຢ ື່         ເພຳະວື່ຳ ນະຄອນ         ແລະ ປະຊຳຊນົ ນີໍ້ ເປັນ ຂອງ ພຣະອງົ.”          

ຄັບຣີເອນອະທິບາຍຄຳເວົ້າຂອງຜ ້ປະກາດພຣະທຳ 
20ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ອໍ້ອນວອນ         ແລະ ສຳລະພຳບ ບຳບ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ພໍ້ອມ ທງັ ບຳບ ຂອງ ອິສຣາ-

ເອນ          ຊນົ ຊຳດ ຂອງ ຂໍ້ຳພະອງົ ຕ ື່  ໄປ         ແລະ ໄດໍ້ ຮໍ້ອງ ຂ  ໃຫໍ້ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ຊງົ ເຮັດ 

ໃຫໍ້ ພຣະວຫິຳນ ອນັ ສກັສິດ ຂອງ ພຣະອງົ ກບັ ຄ ນ ເປັນ ຄ ເກົື່ ຳ.         

21ເມ  ື່ອ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກ  ຳລງັ ອໍ້ອນວອນ ຢ ື່         

ມີ ເທວະດຳ ຕນົ ໜ ື່ ງ ຊ ື່  ຄັບຣີເອນ          ຄ          ຕນົ ທີື່  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຫັນ ນມິດິ         ເທ ື່ ອ ທ  ຳອິດ ນ ັໍ້ນ         ໄດໍ້ ເຫຳະ ລງົ 

ມຳ ຍງັ ບື່ອນ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຢ ື່ ໃນ ເວລຳ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ຕອນ ຄ  ື່ຳ.         

22ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ອະທິບຳຍ ວື່ຳ,         “ດານີ-
ເອນ ເອີຍ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ມຳ ທີື່  ນີໍ້ ເພ ື່ ອ ຊື່ອຍ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ເຂົໍ້ຳໃຈ ຄ  ຳ ເວົໍ້ຳ ຂອງ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ.         

23ຄ          ເມ  ື່ອ ເຈົໍ້ຳ 

ເລີື່ ມ ຕ ົໍ້ນ ຮໍ້ອງ ຂ  ຕ ື່  ພຣະເຈົ້າ          ພຣະອງົ ກ  ຊງົ ຕອບ ເຈົໍ້ຳ         ເຮົຳ ຈ ື່ງ ມຳ ອະທິບຳຍ ຄ  ຳ ຕອບ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ຮ ໍ້         

ເພຳະວື່ຳ ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ຮກັ ເຈົໍ້ຳ         ບດັ ນີໍ້         ເຮົຳ ຈະ ອະທິບຳຍ ນມິດິ ນ ັໍ້ນ         ຈ ົື່ງ ຕ ັໍ້ງໃຈ ຟງັ ໃຫໍ້ ດ.ີ          
24ເຈດັ ສິບ ວນັ ນ ັໍ້ນ         ແມ ື່ນ ຊື່ວງ ໄລຍະ ເວລຳ ທີື່  ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ກ  ຳນດົ ໃຫໍ້ ຊນົ ຊຳດ         ແລະ ນະຄອນ ອນັ 

ສກັສິດ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ສິໍ້ນ ສດຸ ກຳນ ເຮັດ ຜິດ         ແລະ ກຳນ ເຮັດ ບຳບ         ຕ ື່  ໄປ         ກຳນ ເຮັດ ບຳບ ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ກຳນ 

ໃຫໍ້ ອະໄພ         ແລະ ມີ ຄວຳມ ຍດຸຕ ິທ  ຳ ຕະຫລອດ ໄປ ເປັນນດິ         ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ນມິດິ         ແລະ ຄ  ຳ ເວົໍ້ຳ ຂອງ ຜ ໍ້ ປະ-

ກຳດ ພຣະທ  ຳ ຈະ ໄດໍ້ ສ  ຳເລັດ ເປັນ ຈງິ         ແລະ ເພ ື່ ອ ພຣະວຫິຳນ ອນັ ສກັສິດ ຈະ ໄດໍ້ ເປັນ ທີື່  ຖວຳຍ ແດື່ 
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ພຣະເຈົ້າ.         

25ຈ ົື່ງ ສງັເກດ         ແລະ ເຂົໍ້ຳໃຈ ດ ັື່ງນີໍ້         ນບັ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ອອກ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ສໍ້ຳງ ນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ 

ຂ ໍ້ນ ໃໝື່         ໄປ ຈນົ ເຖງິ ພວກ ຜ ໍ້ນ  ຳ ທີື່  ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ເລ ອກ ໄດໍ້ ມຳ ຄອບຄອງ         ຈະ ເປັນ ເຈດັ ອຳທິດ         ແລະ 

ເປັນ ເວລຳ ຫກົ ສິບ ສອງ ອຳທິດ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ສໍ້ຳງ ນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ ຂ ໍ້ນ ໃໝື່         ຈະ ມີ ຖະໜນົ 

ຫລຳຍ ສຳຍ         ແລະ ປໍ້ອມ ປໍ້ອງ ກນັ ເມ  ອງ ຢື່ຳງ ເຂັໍ້ມແຂງ         ແລໍ້ວ ເມ  ອງ ນີໍ້ ຈະ ໝັໍ້ນຄງົ ຢ ື່ ເປັນ ເວລຳ ດນົ 

ນຳນ         ແຕື່ ມນັ ຈະ ເປັນ ສະໄໝ ທີື່  ມີ ຄວຳມ ຫຍຸໍ້ງຍຳກ         ໃນ ຄຳວ ສິໍ້ນ ສດຸ ສະໄໝ ນ ັໍ້ນ.         

26ທື່ຳນ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ທີື່  

ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ເລ ອກ ໄວໍ້ ຈະ ຖ ກ ຂໍ້ຳ ຢື່ຳງ ບ ື່  ຍດຸຕ ິທ  ຳ         ນະຄອນ         ແລະ ພຣະວຫິຳນ ກ  ຈະ ຖ ກ ກອງທບັ 

ຂອງ ຜ ໍ້ນ  ຳ ທີື່  ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ຄນົ ໜ ື່ ງ ບກຸລກຸ ທ  ຳລຳຍ         ຄຳວ ສິໍ້ນ ສດຸ ນີໍ້ ຈະ ມຳ ທ  ຳລຳຍ ເໝ ອນ ນ  ໍ້ຳ ຖໍ້ວມ         ຕອນ 

ສດຸ ທໍ້ຳຍ ຈະ ມີ ສງົຄຳມ         ແລະ ກຳນ ທ  ຳລຳຍ ທີື່  ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ເກດີ ຂ ໍ້ນ.         

27ຜ ໍ້ນ  ຳ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ຈະ ມີ 

ສ  ຳພນັ ທະ ໄມຕ ີຢື່ຳງ ໜຽວ ແໜໍ້ນ ກບັ ຄນົ ຈ  ຳນວນ ຫລຳຍ ເປັນ ເວລຳ ອຳທິດ ໜ ື່ ງ         ເທິງ ທີື່  ສ ງ ສດຸ ຂອງ 

ພຣະວຫິຳນ ນ ັໍ້ນ         ຈະ ມີ ຂອງ ແປກ ປະຫລຳດ ອນັ ໜໍ້ຳ ຢໍ້ຳນ ຕ ັໍ້ງ ຢ ື່         ຈະ ມີ ຢ ື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ຈນົ ຮອດ ເວລຳ ທີື່  ພຣະ-
ເຈົ້າ ຊງົ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ຕ ັໍ້ງ ມນັ ໄວໍ້ ໄດໍ້ ພບົ ກບັ ຈດຸ ຈບົ.”          

ບົດທີ 10 
ດານີເອນເຫັນນິມິດໃກ້ແມູ່ນຳຕິກຣິດ 

1ໃນ ປີ ທີ ສຳມ ແຫື່ງ ລຳຊະກຳນ ໄຊຣັດ ກະສດັ ເປີເຊຍ ນ ັໍ້ນ         ໄດໍ້ ມກີຳນ ເປີດເຜີຍ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ໃຫໍ້ ດານີ-
ເອນ ຮ ໍ້ ທຳງ ນມິດິ         (ດານີເອນ ມີ ຊ ື່  ເອີໍ້ນ ອີກ ວື່ຳ         ເບນເຕຊັດຊາເຣ)         ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ນ ັໍ້ນ ເປັນຄວຳມ ຈງິ         ແຕື່ 

ເຂົໍ້ຳໃຈ ຍຳກ ທີື່  ສດຸ.          
2-3ໃນ ເວລຳ ນ ັໍ້ນ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ດານີເອນ ໄດໍ້ ເປັນ ທກຸ ຢ ື່ ສຳມ ອຳທິດ         ບ ື່  ໄດໍ້ ກນິ ຂອງ ແຊບ         ຫລ  ຊີໍ້ນ 

ໃດ ໆ         ບ ື່  ໄດໍ້ ດ ື່ ມ ເຫລົໍ້ຳ ອະງ ຸື່ນ         ບ ື່  ໄດໍ້ ຫວ ີຜມົ ຈນົ ຕະຫລອດ ສຳມ ອຳທິດ.         

4ໃນ ວນັ ທີ ຊຳວ ສີື່  ຂອງ 

ເດ ອນ ທ  ຳອິດ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຢ ນ ຢ ື່ ແຄມ ຕຳຝ ັື່ງ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ໃຫຍື່ ຕິກຣິດ.         

5ແລະ ໄດໍ້ ເງຍີ ໜໍ້ຳ ຂ ໍ້ນ         ເຫັນ 

ຊຳຍ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ນຸື່ງ ຫົື່ມ ເຄ ື່ ອງ ທີື່  ສະຫງ ື່ຳ ງຳມ         ແລະ ຂດັ ສຳຍແອວ ຄ  ຳ.         

6ຕນົ ຕວົ ຂອງ ເພິື່ ນ ສື່ອງ ແສງ ເປັນ 

ປະກຳຍ ເໝ ອນ ເພັດ         ໜໍ້ຳ ມີ ແສງ ເຫລ ໍ້ອມ ເໝ ອນ ຟໍ້ຳແມບ ເຫລ ໍ້ອມ ຕຳ         ມີ ແສງ ເໝ ອນ ໄຟ         ແຂນ ຂຳ 

ເຫລ ໍ້ອມ ເປັນ ເງຳົ ເໝ ອນ ທອງ ສ  ຳລິດ ທີື່  ຂດັ ສີ ແລໍ້ວ         ແລະ ສຽງ ຮໍ້ອງ ຂອງ ເພິື່ ນ ດງັ ເໝ ອນ ສຽງ ຮໍ້ອງ 

ຂອງ ຝ ງ ຊນົ ຈ  ຳນວນ ຫລຳຍ.          
7ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຜ ໍ້ ດຽວ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ ທີື່  ໄດໍ້ ເຫັນ ນມິດິ ນີໍ້         ຄນົ ທງັຫລຳຍ ທີື່ ຢ ື່ ກບັ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຫັນ ຫຍງັ         

ແຕື່ ພວກ ເຂົຳ ກ  ຢໍ້ຳນ         ແລະ ແລື່ນ ໄປ ລີໍ້ ຢ ື່.         

8ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຜ ໍ້ ດຽວ ໄດໍ້ ຢ ື່ ເບິື່ ງ ນມິດິ ອນັ ແປກ ປະຫລຳດ ນີໍ້         

ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ມີ ເຫ ື່ ອແຮງ ເຫລ ອ ຢ ື່ ເລີຍ         ສີ ໜໍ້ຳ ກ  ປື່ຽນແປງ ໄປ.         

9ເມ  ື່ອ ໄດໍ້ ຍນິ ເພິື່ ນ ເວົໍ້ຳ ແລໍ້ວ         ຂໍ້ຳພະ-

ເຈົໍ້ຳ ກ  ລ ົໍ້ມ ລງົ ດນິ         ໝດົ ຄວຳມ ຮ ໍ້ສ ກ         ແລະ ໝ ບ ໜໍ້ຳ ຢ ື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ.          
10ແລໍ້ວ ມີ ມ  ອນັ ໜ ື່ ງ ມຳ ໂຊມ ໃຫໍ້ ລກຸຂ ໍ້ນ         ໃຫໍ້ ຫວົເຂົື່ ຳ ແລະ ມ  ຄ  ໍ້ຳ ດນິ ໄວໍ້         ແຕື່ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກ  ຍງັ ຕວົ ສ ັື່ນ 

ຢ ື່.         

11ຄນົ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ກບັ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ດານີເອນ ເອີຍ         ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ຮກັ ເຈົໍ້ຳ         ຈ ົື່ງ ຢ ນ ຂ ໍ້ນ         ແລະ 

ຕ ັໍ້ງໃຈ ຟງັ ສິື່ ງ ທີື່  ເຮົຳ ຈະ ເວົໍ້ຳ         ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ໃຊໍ້ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ມຳ ຫຳ ເຈົໍ້ຳ”         ເມ  ື່ອ ເພິື່ ນ ເວົໍ້ຳ ດ ັື່ງນີໍ້ ແລໍ້ວ         ຂໍ້ຳພະ-

ເຈົໍ້ຳ ກ  ຢ ນ ຕວົ ສ ັື່ນ ຢ ື່.          
12ຕ ື່  ມຳ ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ດານີເອນ ເອີຍ         ຢື່ຳ ຢໍ້ຳນ ເດີໍ້         ມ ໍ້ ທ  ຳອິດ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ຕດັສິນ ໃຈ ຖື່ອມຕວົ ລງົ 
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ອໍ້ອນວອນ         ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ເຂົໍ້ຳໃຈ ນ ັໍ້ນ         ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ຮບັ ຟງັ ຄ  ຳ ອໍ້ອນວອນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ແລໍ້ວ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ມຳ 

ຍໍ້ອນ ຄ  ຳ ອໍ້ອນວອນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ.         

13ເທວະດຳ ຕນົ ປກົ ປກັ ຮກັສຳ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ເປີເຊຍ ໄດໍ້ ຂດັ-

ຂວຳງ ເຮົຳ ເປັນ ເວລຳ ຊຳວ ເອັດ ມ ໍ້         ແລໍ້ວ ມີກາເອນ          ເທວະດຳ ຊ ັໍ້ນ ຫວົໜໍ້ຳ ຕນົ ໜ ື່ ງ ໄດໍ້ ມຳ ຊື່ອຍ ເຮົຳ         

ເພຳະ ເຮົຳ ຜ ໍ້ ດຽວ ທີື່  ຍງັ ເຫລ ອ ຢ ື່ ໃນ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ເປີເຊຍ.         

14ເຮົຳ ໄດໍ້ ມຳ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ເຂົໍ້ຳໃຈ ໃນ 

ສິື່ ງ ທີື່  ຈະ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ກບັ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໃນ ອະນຳຄດົ         ອນັ ນີໍ້ ແມ ື່ນ ນມິດິ ໃຫຍື່ ກື່ຽວ ກບັ ອະນຳຄດົ.”          
15ເມ  ື່ອ ເພິື່ ນ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ແລໍ້ວ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກ  ກ ົໍ້ມ ໜໍ້ຳ ບ ື່  ກໍ້ຳ ເວົໍ້ຳ ຈຳ ຫຍງັ.         

16ແລໍ້ວ ເທວະດຳ ຕນົ ໜ ື່ ງ 

ຊ ື່ ງ ມີ ຮ ບ ຮື່ຳງ ເໝ ອນ ມະນດຸ         ເດື່ ມ  ອອກ ມຳ ບຳຍ ຮມິ ສບົ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ເພິື່ ນ 

ຊ ື່ ງ ຢ ນ ຢ ື່ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ນຳຍ ເອີຍ         ນມິດິ ນີໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໝດົ ແຮງ ຫລຳຍ         ຈນົ ຕນົ ຕວົ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ສ ັື່ນ.         

17ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເປັນ ເໝ ອນ ຂໍ້ຳ ທຳດ ທີື່  ຢ ນ ຢ ື່ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ນຳຍ         ຈະ ເວົໍ້ຳ ກບັ ທື່ຳນ ໄດໍ້ ຢື່ຳງໃດ         ເພຳະວື່ຳ ບ ື່  ມແີຮງ         

ຫລ  ລມົ ຫຳຍໃຈ ເຫລ ອ ຢ ື່ ໃນ ຕວົ ເລີຍ.”          
18ແລໍ້ວ ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ຈບັບຳຍ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ອີກ ເທ ື່ ອ ໜ ື່ ງ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ຮ ໍ້ສ ກ ມແີຮງ ຂ ໍ້ນ.         

19ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ 

ວື່ຳ,         “ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ຮກັແພງ ເຈົໍ້ຳ         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ຢື່ຳ ອກຸ ໃຈ         ຫລ  ຢໍ້ຳນ ເດີໍ້         ຈ ົື່ງ ກໍ້ຳຫຳນ ສຳ.”          

ເມ  ື່ອ ເພິື່ ນ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ແລໍ້ວ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກ  ຮ ໍ້ສ ກ ມແີຮງ         ແລະ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         ນຳຍ ເອີຍ         ຈ ົື່ງ ບອກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

ແດື່ ສິື່ ງ ທີື່  ນຳຍ ຈະ ຕໍ້ອງ ເວົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ         ທື່ຳນ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ມແີຮງ ຂ ໍ້ນ.”          
20-21ແລໍ້ວ ເພິື່ ນ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ ຮ ໍ້ ບ  ວື່ຳ         ເປັນ ຫຍງັ ເຮົຳ ຈ ື່ງ ມຳ ຫຳ ເຈົໍ້ຳ?         ເຮົຳ ມຳ ມ ໍ້ນີໍ້ ເພ ື່ ອ ເປີດເຜີຍ 

ສິື່ ງ ທີື່  ຂຽນ ໄວໍ້ ໃນ ໜງັສ  ສດັຈະທ  ຳ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ຮ ໍ້         ບດັ ນີໍ້         ເຮົຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ຄ ນ ໄປ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກບັ ກະສດັ ແຫື່ງ ປະເທດ 

ເປີເຊຍ          ຫລງັ ຈຳກ ນ ັໍ້ນ         ກ  ແມ ື່ນ ກະສດັ ປະເທດ ກຣີກ ຈະ ມຳ ປະກດົ         ບ ື່  ມີ ໃຜ ຊື່ອຍ ເຫລ ອ ເຮົຳ         

ນອກຈຳກ ມີກາເອນ          ເທວະດຳ ຕນົ ທີື່  ປກົ ປກັ ຮກັສຳ ປະເທດ ອິສຣາເອນ.          
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1ເພິື່ ນ ເຮັດ ໜໍ້ຳທີື່  ເປັນ ຜ ໍ້ ຊື່ອຍ ເຫລ ອ         ແລະ ປກົ ປກັ ຮກັສຳ ເຮົຳ.          

ລາຊະອານາຈັກພາກໃຕ້ແລະພາກເໜືອ 
2ສິື່ ງ ທີື່  ເຮົຳ ຈະ ບອກ ເຈົໍ້ຳ ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້ ເປັນຄວຳມ ຈງິ         ຄ  ຈະ ມີ ກະສດັ ອີກ ສຳມ ອງົ ປກົຄອງ ປະເທດ ເປີ-

ເຊຍ          ອງົ ທີ ສີື່  ຈະ ເປັນ ອງົ ສດຸ ທໍ້ຳຍ         ກະສດັ ອງົ ນີໍ້ ຈະ ມີ ຊບັ ສມົບດັ ຫລຳຍ ກວື່ຳ ອງົ ອ ື່ ນ ໆ ທງັ ໝດົ         ໃນ 

ເວລຳ ທີື່  ພະ ອງົ ຊງົ ເຂັໍ້ມແຂງ         ແລະ ມີ ຊບັ ສມົບດັ ຫລຳຍ         ພະ ອງົ ຈະ ເຮັດ ສງົຄຳມ ກບັ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ 

ກຣີກ.         

3ແລໍ້ວ ຈະ ມີ ກະສດັ ທີື່  ກໍ້ຳຫຳນ ອງົ ໜ ື່ ງ         ຄອບຄອງ ທົື່ວ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ໃຫຍື່         ແລະ ຈະ ເຮັດ 

ທກຸ ສິື່ ງ ຕຳມ ພະ ປະສງົ.         

4ແຕື່ ໃນ ເວລຳ ທີື່  ພະ ອງົ ຊງົ ມີ ອ  ຳນຳດ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ນ ັໍ້ນ ອຳນຳຈກັ ຂອງ ພະ ອງົ ຈະ 

ແຕກ ແຍກ         ແລະ ຖ ກ ແບື່ງ ອອກ ເປັນ ສີື່  ສື່ວນ         ລຳຊະວງົ ຂອງ ພະ ອງົ ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ ປກົຄອງ         ຄນົ ອ ື່ ນ ຈະ 

ເຂົໍ້ຳ ປກົຄອງ ແທນ         ແຕື່ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ບ ື່  ມີ ອ  ຳນຳດ ເໜ ອ ພະ ອງົ.          
5ກະສດັ ພຳກ ໃຕໍ້ ກ  ເປັນ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ໃນ ພວກ ນ ັໍ້ນ         ຊ ື່ ງ ມີ ອ  ຳນຳດ         ແຕື່ ຈະ ມີ ນຳຍ ທະຫຳນ ອີກ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ຂອງ 

ພະ ອງົ ເຂັໍ້ມແຂງ ກວື່ຳ.         

6ຫລງັ ຈຳກ ນ ັໍ້ນ         ຫລຳຍ ປີ         ກະສດັ ພຳກ ໃຕໍ້ ຈະ ໃຫໍ້ ພະ ລຳຊະ ທິດຳ ຂອງ ພະ 

ອງົ ສມົລດົ ກບັ ກະສດັ ພຳກ ເໜ ອ         ເພ ື່ ອ ຈະ ໄດໍ້ ເປັນ ພນັທະ ມດິ ກນັ         ແຕື່ ພນັທະ ມດິ ນີໍ້ ຈະ ມີ ຢ ື່ ບ ື່  ເຫິງ         

ເພຳະວື່ຳ ພະ ນຳງ ກບັ ພວກ ຄນົ ໃຊໍ້ ທີື່  ໄປ ກບັ ພະ ນຳງ ພໍ້ອມ ທງັ ພະ ໂອລດົ         ແລະ ພະ ລຳຊະ ສຳມີ ຂອງ 
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ພະ ນຳງ ຈະ ຖ ກ ຂໍ້ຳ ທງັ ໝດົ.         

7ໃນ ບ ື່  ດນົ         ເຊ ໍ້ອ ພະ ວງົ ອງົ ໜ ື່ ງ ຂອງ ພະ ນຳງ ກ  ຈະ ໂຈມ ຕ ີກອງທບັ ຂອງ 

ກະສດັ ພຳກ ເໜ ອ         ເພິື່ ນ ຈະ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໂຈມ ຕ ີປໍ້ອມ         ແລະ ຊະນະ ພວກ ເຂົຳ.         

8ແລໍ້ວ ຈະ ຂນົ ເອົຳ ຮ ບ ເຄົຳ-

ລບົ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ພໍ້ອມ ດໍ້ວຍ ສິື່ ງ ຂອງ ອນັ ມຄີື່ຳ ທີື່  ເຮັດ ດໍ້ວຍ ເງນິ ຄ  ຳ ທງັ ໝດົ ໄປ ຍງັ ປະເທດ ເອຢິບ          

ຫລງັ ຈຳກ ນ ັໍ້ນ         ຈະ ມີ ຄວຳມ ສະຫງບົ ສກຸ ຢ ື່ ຫລຳຍ ປີ.         

9ແລໍ້ວ ກະສດັ ພຳກ ເໜ ອ ຈະ ຍກົ ທບັ ເຂົໍ້ຳ ໂຈມ ຕ ີ

ພຳກ ໃຕໍ້         ແຕື່ ຈະ ຖ ກ ກອງທບັ ແຫື່ງ ພຳກ ໃຕໍ້ ຕ ີໂຕໍ້ ພື່ຳຍ ໄປ.          
10ພະ ລຳຊະ ໂອລດົ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ກະສດັ ພຳກ ເໜ ອ ຈະ ຕຽມ ຮບົ         ແລະ ຮວບຮວມ ກ  ຳລງັ ຮບົ ໄວໍ້ 

ເປັນ ຈ  ຳນວນ ຫລຳຍ         ພະ ໂອລດົ ອງົ ໜ ື່ ງ ຈະ ມໄີຊຊະນະ ຢື່ຳງ ງ ື່ຳຍດຳຍ         ເພິື່ ນ ຈະ ຜື່ຳນ ເຂົໍ້ຳ ໂຈມ ຕ ີ

ເອົຳ ປໍ້ອມ ຂອງ ພະ ອງົ ຄ ນ ມຳ.         

11ກະສດັ ພຳກ ໃຕໍ້ ຈະ ເຂົໍ້ຳ ສ ື່ ສງົຄຳມ ຕ ື່ ຕໍ້ຳນ ກະສດັ ພຳກ ເໜ ອ ດໍ້ວຍ 

ຄວຳມ ຄຽດ ແຄໍ້ນ         ແລະ ຈະ ຈບັ ເອົຳ ພນົ ຮບົ ຂອງ ພະ ອງົ ຈ  ຳນວນ ຫລວງຫລຳຍ.         

12ພຣະອງົ ຈະ ພຳກ-

ພ ມ ພະ ໄທ ໃນ ໄຊຊະນະ         ແລະ ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ທະຫຳນ ຈ  ຳນວນ ຫລວງຫລຳຍ         ແຕື່ ພະ ອງົ ຈະ ບ ື່  ມໄີຊຊະນະ 

ຕ ື່  ໄປ ເລ ໍ້ອຍ ໆ.         

13ຝື່ຳຍ ກະສດັ ພຳກ ເໜ ອ         ຈະ ກບັ ຄ ນ ໄປ ຮວບຮວມ ພນົ ຮບົ ໃຫໍ້ ໄດໍ້ ຫລຳຍ ກວື່ຳ ແຕື່ 

ກື່ອນ         ເມ  ື່ອ ໄດໍ້ ເວລຳ ອນັ ເໝຳະ ສມົ ແລໍ້ວ         ພະ ອງົ ກບັ ກອງທບັ ໃຫຍື່ ທີື່  ມີ ອຳວດຸ ດ ີຈ ື່ງ ຈະ ກບັ ຄ ນ ມຳ ຕ ື່ -

ສ ໍ້.          
14ເມ  ື່ອນ ັໍ້ນ         ຈະ ມີ ຫລຳຍ ຄນົ ລກຸຂ ໍ້ນ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກະສດັ ພຳກ ໃຕໍ້         ດານີເອນ ເອີຍ         ຄນົ ທີື່  ແຂງແຮງ ບຳງ 

ຄນົ ຈຳກ ຊນົ ຊຳດ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ເປັນ ກະບດົ ຍໍ້ອນ ນມິດິ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເຫັນ         ແຕື່ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຖ ກ 

ປຳບ ພື່ຳຍ ແພໍ້.         

15ກະສດັ ພຳກ ເໜ ອ ຈະ ປິດ ລໍ້ອມ ເມ  ອງ ທີື່  ມີ ກ  ຳແພງ ອໍ້ອມ ຮອບ         ແລໍ້ວ ຍ ດ ເອົຳ ເມ  ອງ 

ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້         ພວກ ທະຫຳນ ແຫື່ງ ພຳກ ໃຕໍ້ ຈະ ຕ ື່ ສ ໍ້ ບ ື່  ໄຫວ         ແມ ື່ນ ແຕື່ ທະຫຳນ ທີື່  ເກ ື່ງ ກໍ້ຳ ທີື່  ສດຸ ກ  ສ ໍ້ ບ ື່  ໄດໍ້.         

16ພວກ ຄນົ ຈະ ເຮັດ ທກຸ ຢື່ຳງ ຕຳມ ຄວຳມ ພ ໃຈ ໂດຍ ບ ື່  ມກີຳນ ຕ ື່ ຕໍ້ຳນ         ກະສດັ ພຳກ ເໜ ອ ຈະ ຢ ື່ ໃນ 

ແຜື່ນດນິ ທີື່  ຊງົ ສນັຍຳ ໄວໍ້         ແລະ ຈະ ມີ ອ  ຳນຳດ ຢື່ຳງ ສມົບ ນ ຢ ື່ ໃນ ແຜື່ນດນິ ນ ັໍ້ນ.         

17ກະສດັ ພຳກ ເໜ ອ 

ຄິດ ຈະ ໃຊໍ້ ທະຫຳນ ທງັ ໝດົ ໄປ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກະສດັ ພຳກ ໃຕໍ້         ແຕື່ ຊງົ ປື່ຽນ ຄວຳມ ຄິດ ນ ັໍ້ນ ເສຍ         ແລໍ້ວ ພະ ອງົ ຈະ 

ເຮັດ ສນັຍຳ ມອບ ພະ ລຳຊະ ທິດຳ ໃຫໍ້ ສມົລດົ ກບັ ກະສດັ ພຳກ ໃຕໍ້         ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ພະ ນຳງ ພະຍຳຍຳມ ທ  ຳ-

ລຳຍ ຝື່ຳຍ ສດັຕ          ແຕື່ ພະ ອງົ ຈະ ເຮັດ ບ ື່  ສ  ຳເລັດ.         

18ຫລງັ ຈຳກ ນ ັໍ້ນ         ພະ ອງົ ຈະ ໂຈມ ຕ ີຊນົ ຊຳດ ຕື່ຳງ ໆ 

ຕຳມ ແຄມ ທະເລ         ເພ ື່ ອ ຈະ ຍ ດ ເອົຳ ໃຫໍ້ ໄດໍ້ ເປັນ ຈ  ຳນວນ ຫລຳຍ         ແຕື່ ຈະ ມີ ຜ ໍ້ນ  ຳ ຄນົ ຕື່ຳງ ຊຳດ ຄນົ ໜ ື່ ງ 

ປຳບ ພະ ອງົ ລງົ         ແລະ ກ  ຳຈດັ ຄວຳມ ອວດອ ົື່ງ ຂອງ ພະ ອງົ ໃຫໍ້ ໝດົ ໄປ.         

19ກະສດັ ພຳກ ເໜ ອ ຈະ ສະ-

ເດັດ ຄ ນ ໄປ ຍງັ ປໍ້ອມ ໃນ ປະເທດ ຂອງ ພະ ອງົ ເອງ         ແຕື່ ພະ ອງົ ກ  ຈະ ຖ ກ ປຳບ ໃຫໍ້ ໝດົ ສິໍ້ນ ລງົ.          
20ຕ ື່  ຈຳກ ພະ ອງົ ມຳ         ຈະ ມີ ກະສດັ ອີກ ອງົ ໜ ື່ ງ         ກະສດັ ອງົ ນີໍ້ ຈະ ສ ົື່ງ ເຈົໍ້ຳ ພະນກັງຳນ ສື່ວຍ ສຳ ອຳ-

ກອນ ໄປ ຫຳ ເກບັ ເອົຳ ເງນິ         ເພ ື່ ອ ມຳ ເພີື່ ມ ລຳຍ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ຂອງ ພະ ອງົ         ໃນ ບ ື່  ເຫິງ ກະສດັ 

ອງົ ນີໍ້ ກ  ຈະ ຖ ກ ເຂົຳ ຂໍ້ຳ ຖິໍ້ມ.          

ກະສັດໃຈໂຫດ 
21ກະສດັ ພຳກ ເໜ ອ ອງົ ຕ ື່  ໄປ ຈະ ເປັນ ຄນົ ໃຈ ຮໍ້ຳຍ         ຊ ື່ ງ ບ ື່  ມີ ສິດ ຈະ ໄດໍ້ ເປັນ ກະສດັ         ແຕື່ ພະ ອງົ ກ  ຈະ 

ໄດໍ້ ເປັນ ຢື່ຳງ ບ ື່  ມີ ໃຜ ຄຳດ ຄິດ         ແລະ ຈະ ຍ ດ ເອົຳ ອ  ຳນຳດ ດໍ້ວຍ ກນົອບຸຳຍ.         

22ເຫລົື່ ຳ ທະຫຳນ ທີື່  ຕ ື່ ຕໍ້ຳນ 

ພະ ອງົ         ແລະ ແມ ື່ນ ແຕື່ ມະຫຳ ປະໂລຫິດ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ກ  ຈະ ຖ ກ ກວດ ລໍ້ຳງ         ແລະ ກ  ຳຈດັ ໃຫໍ້ ໝດົ 

ໄປ.         

23ພະ ອງົ ຈະ ລ ໍ້ ລວງ ເອົຳ ຊນົ ຊຳດ ອ ື່ ນ ມຳ ເປັນ ພນັທະ ມດິ         ເຖງິ ແມ ື່ນ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ປກົຄອງ ພຽງ ຊນົ 
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ຊຳດ ນໍ້ອຍ ໆ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ         ແຕື່ ພະ ອງົ ກ  ເຂັໍ້ມແຂງ ຂ ໍ້ນ.         

24ຈະ ບກຸລກຸ ເຂດ ແຂວງ ທີື່  ອດຸມົສມົບ ນ         ແລະ ມີ 

ຄວຳມ ສະຫງບົ ສກຸ         ຈະ ເຮັດ ສິື່ ງ ທີື່  ລຳຊະວງົ ບ ື່  ເຄີຍ ເຮັດ ມຳ ກື່ອນ         ແລໍ້ວ ພະ ອງົ ຈະ ແບື່ງ ຊບັ ສິື່ ງ ຂອງ 

ທີື່  ຍ ດ ມຳ ໄດໍ້ ໃນ ສງົຄຳມ ໃຫໍ້ ພກັ ພວກ ຂອງ ພະ ອງົ         ແລະ ຈະ ວຳງ ແຜນ ໂຈມ ຕ ີປໍ້ອມ         ແຕື່ ພະ ອງົ ຈະ 

ເຮັດ ໄປ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຫິງ ນຳນ.          
25ພະ ອງົ ຈະ ຍກົ ກອງ ທະຫຳນ ຈ  ຳນວນ ຫລຳຍ         ໄປ ໂຈມ ຕ ີກະສດັ ພຳກ ໃຕໍ້ ຢື່ຳງ ກໍ້ຳຫຳນ         ຝື່ຳຍ 

ກະສດັ ພຳກ ໃຕໍ້ ຈະ ຕຽມ ຕວົ ສ ໍ້ ກບັ ກອງທບັ ໃຫຍື່ ທີື່  ເຂັໍ້ມແຂງ ທີື່  ສດຸ         ແຕື່ ພະ ອງົ ຈະ ເຮັດ ບ ື່  ສ  ຳເລັດ         

ຍໍ້ອນ ວື່ຳ ຖ ກ ຫລອກ ດໍ້ວຍ ກນົອບຸຳຍ.         

26ຄະນະ ຜ ໍ້ ປ ກສຳ ຄນົ ສະໜິດ ຂອງ ພະ ອງົ ຈະ ປອງ ຮໍ້ຳຍ ພະ 

ອງົ         ພວກ ທະຫຳນ ຫລຳຍ ຄນົ ຂອງ ພະ ອງົ ຈະ ຖ ກ ຂໍ້ຳ         ກອງທບັ ກ  ຈະ ຖ ກ ກ  ຳຈດັ ໃຫໍ້ ໝດົ ໄປ.         

27ແລໍ້ວ 

ກະສດັ ທງັ ສອງ ອງົ ນີໍ້ ຈະ ສະເຫວຍີ ຮື່ວມ ໂຕະ ດຽວ ກນັ         ແຕື່ ພ ດຕ ິກ  ຳ ຂອງ ພວກ ເພິື່ ນ ຈະ ເປັນ ໄປ ໃນ 

ທຳງ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ         ຈະ ເວົໍ້ຳ ຕວົະ ຊ ື່ ງ ກນັ ແລະ ກນັ         ສະນ ັໍ້ນ         ຕື່ຳງ ຝື່ຳຍ ກ  ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ ອນັ ໃດ ຕຳມ ທີື່  ຫວງັ ໄວໍ້         

ເພຳະວື່ຳ         ເວລຳ ອນັ ເໝຳະ ສມົ ຍງັ ບ ື່  ມຳ ເຖງິ.         

28ກະສດັ ພຳກ ເໜ ອ ຈະ ກບັ ຄ ນ ບໍ້ຳນ ເມ  ອງ ພໍ້ອມ ດໍ້ວຍ 

ສິື່ ງ ຂອງ ທີື່  ຍ ດ ໄດໍ້ ທງັ ໝດົ         ຈະ ຊງົ ວຳງ ແຜນ ທ  ຳລຳຍ ສຳດສະໜຳ ແຫື່ງ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ພະ 

ອງົ ຈະ ເຮັດ ຕຳມ ຊອບ ພະ ໄທ         ແລໍ້ວ ກບັ ຄ ນ ໄປ ບໍ້ຳນ ເມ  ອງ ຂອງ ຕນົ ເອງ.          
29ໃນ ພຳຍຫລງັ         ພະ ອງົ ຈະ ບກຸ ຮກຸ ພຳກ ໃຕໍ້ ອີກ         ແຕື່ ທກຸ ສິື່ ງ ຈະ ບ ື່  ເປັນ ໄປ ເໝ ອນ ແຕື່ ກື່ອນ.         

30ເພຳະວື່ຳ         ພວກ ກິດຕີມ ຈະ ຕຳມ ມຳ ທຳງ ເຮ ອ ເພ ື່ ອ ຂດັຂວຳງ ພະ ອງົ         ພະ ອງົ ຈະ ຢໍ້ຳນ ກວົ         ແລໍ້ວ 

ພະ ອງົ ຈະ ກບັ ໄປ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຄຽດ ແຄໍ້ນ         ຈະ ວຳງ ແຜນ ທ  ຳລຳຍ ສຳດສະໜຳ ແຫື່ງ ໄພື່ ພນົ ຂອງ 

ພຣະເຈົ້າ          ແລະ ຈະ ເຮັດ ຕຳມ ຄ  ຳ ແນະນ  ຳ ຂອງ ພວກ ທີື່  ປະ ຖິໍ້ມ ສຳດສະໜຳ ແລໍ້ວ ນ ັໍ້ນ.         

31ໜື່ວຍ ທະ-

ຫຳນ ບຳງ ໜື່ວຍ ຂອງ ພະ ອງົ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ພຣະວຫິຳນ         ແລະ ແທື່ນ ຖວຳຍ ບ ຊຳ ເສຍ ຄວຳມ ສກັສິດ         

ພວກ ເຂົຳ ຈະ ບງັຄບັ ໃຫໍ້ ເລີກ ກຳນ ເຜົຳ ບ ຊຳ ປະຈ  ຳ ວນັ         ແລໍ້ວ ຕ ັໍ້ງ ຂອງ ແປກ ປະຫລຳດ ອນັ ໜໍ້ຳ ຢໍ້ຳນ 

ໄວໍ້.         

32ຝື່ຳຍ ກະສດັ ຈະ ໃຊໍ້ ກນົອບຸຳຍ ເອົຳ ຊະນະ ຄນົ ອ ື່ ນ ໆ         ທີື່  ປະ ຖິໍ້ມ ສຳດສະໜຳ ຂອງ ຕນົ ແລໍ້ວ         

ແຕື່ ພວກ ທີື່  ບວົລະບດັ ພຣະເຈົ້າ ຈະ ເຂັໍ້ມແຂງ         ແລະ ສ  ຳເລັດ ຜນົ.         

33ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເປັນ ຜ ໍ້ ທີື່  ສະຫລຳດ 

ໃນ ໝ ື່ ປະຊຳຊນົ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ສິດສອນ ວຊິຳ ຄວຳມ ຮ ໍ້ ໃຫໍ້ ແກື່ ຄນົ ອ ື່ ນ ຈ  ຳນວນ ຫລວງຫລຳຍ         ແຕື່ ໃນ 

ຊ ົື່ວ ເວລຳ ໜ ື່ ງ         ພວກ ເຂົຳ ບຳງ ຄນົ ຈະ ຕຳຍ ດໍ້ວຍ ດຳບ         ແລະ ໄຟ         ບຳງ ຄນົ ຈະ ຖ ກ ປຸໍ້ນ         ແລະ ຖ ກ ຈບັ 

ໄປ ເປັນ ຊະເລີຍ.         

34ໃນ ຂະນະ ທີື່  ກ  ຳລງັ ຖ ກ ເຂັື່ ນຂໍ້ຳ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ຄວຳມ ຊື່ອຍ ເຫລ ອ         

ແລະ ຈະ ມີ ຫລຳຍ ຄນົ ມຳ ຊື່ອຍ ເຫລ ອ ພວກ ເຂົຳ ຍໍ້ອນ ເຫັນແກື່ ປະໂຫຍດ ສື່ວນ ຕວົ.         

35ຄນົ ຜ ໍ້ ສະ-

ຫລຳດ ບຳງ ຄນົ ຈະ ຖ ກ ຂໍ້ຳ         ຈດຸປະສງົ ຂອງ ເລ ື່ ອງ ນີໍ້ ກ  ເພ ື່ ອ ຢຳກ ໃຫໍ້ ປະຊຳຊນົ ມີ ຈດິໃຈ ສະອຳດ ບ ລິ-

ສດຸ         ໄປ ຈນົ ເຖງິ ເວລຳ ສດຸ ທໍ້ຳຍ ທີື່  ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ກ  ຳໜດົ ໄວໍ້.          
36ກະສດັ ພຳກ ເໜ ອ ຈະ ເຮັດ ຕຳມ ຊອບ ພະ ໄທ         ຈະ ໂອໍ້ ອວດ ວື່ຳ ຕນົ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ກວື່ຳ ພະ ໃດ ໆ         ແລະ 

ອວດ ວື່ຳ ຕນົ ສ ງ ສດຸ ກວື່ຳ ພຣະເຈົ້າ ອງົ ສ ງ ສດຸ         ພະ ອງົ ຈະ ເຮັດ ດ ັື່ງນີໍ້ ໄປ ຈນົ ເຖງິ ເວລຳ ພຣະເຈົ້າ ຊງົ 

ລງົໂທດ ພະ ອງົ         ພຣະເຈົ້າ ຈະ ຊງົ ຕດັສິນ ພຣະໄທ ເຮັດ ສິື່ ງ ທງັຫລຳຍ ນີໍ້.         

37ກະສດັ ຊີເຣຍ ຈະ ບ ື່  ເອົຳ-

ໃຈໃສື່ ກບັ ພະ ທີື່  ພວກ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ຕນົ ເຄີຍ ບວົລະບດັ ມຳ         ແລະ ພະ ທີື່  ພວກ ຜ ໍ້ຍງິ ນບັຖ                   ແທໍ້ ຈງິ 

ແລໍ້ວ         ພະ ອງົ ບ ື່  ໄດໍ້ ເອົຳໃຈໃສື່ ກບັ ພະ ໃດ ໆ ເລີຍ         ເພຳະ ພະ ອງົ ຄິດ ວື່ຳ ຕນົ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ກວື່ຳ ພະ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ.         

38ພະ ອງົ ຈະ ໃຫໍ້ ກຽດ ພະ ທີື່  ຄຸໍ້ມ ຄອງ ປໍ້ອງ ກນັ ປໍ້ອມ ແທນ ພະ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ຈະ ຖວຳຍ ເງນິ ຄ  ຳ         ຖວຳຍ 
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ເພັດ         ແລະ ຂອງ ດ ີມຄີື່ຳ ອ ື່ ນ ໆ         ແກື່ ພະ ທີື່  ລຳຊະວງົ ຂອງ ພະ ອງົ ບ ື່  ເຄີຍ ຂຳບ ໄຫວໍ້ ມຳ ກື່ອນ.         

39ຈະ ໃຊໍ້ 

ຄນົ ທີື່  ຂຳບ ໄຫວໍ້ ພະ ຕື່ຳງ ຊຳດ ປໍ້ອງ ກນັ ປໍ້ອມ ຂອງ ພະ ອງົ         ຈະ ໃຫໍ້ ກຽດ ຢື່ຳງ ສ ງ ແກື່ ພວກ ທີື່  ຍອມຮບັ 

ເອົຳ ພະ ອງົ ເປັນ ຜ ໍ້ ຄຸໍ້ມ ຄອງ         ຈະ ມອບ ໝຳຍ ຕ  ຳແໜື່ງ ອນັ ສ ງ ທຳງ ລຳຊະກຳນ ໃຫໍ້         ແລະ ມອບ ທີື່  ດນິ 

ໃຫໍ້ ເປັນ ສິື່ ງ ຕອບ ແທນ.          
40ເມ  ື່ອ ເວລຳ ກ  ຳນດົ ຂອງ ກະສດັ ພຳກ ເໜ ອ ໃກໍ້ ຈະ ໝດົ ລງົ         ກະສດັ ພຳກ ໃຕໍ້ ຈະ ໂຈມ ຕ ີພະ ອງົ         ແຕື່ 

ພະ ອງົ ກ  ຈະ ຕອບ ໂຕໍ້ ດໍ້ວຍ ກ  ຳລງັ ທງັ ໝດົ         ໂດຍ ຈະ ໃຊໍ້ ລດົ ຮບົ         ພນົ ມ ໍ້ຳ         ແລະ ເຮ ອ ຈ  ຳນວນ ຫລຳຍ         

ຈະ ບກຸໂຈມຕ ີພຳກ ໃຕໍ້ ເໝ ອນ ນ  ໍ້ຳ ໄຫລ ຖໍ້ວມ         ຈະ ໂຈມ ຕ ີແຜື່ນດນິ ທີື່  ຊງົ ສນັຍຳ ໄວໍ້ ດໍ້ວຍ.         

41ຈະ ຂໍ້ຳ 

ຄນົ ຕຳຍ ເປັນ ໝ ື່ ນ ໆ         ສື່ວນ ປະເທດ ເອໂດມ          ປະເທດ ໂມອາບ          ແລະ ຄນົ ອຳໂມນ ທີື່  ຍງັ ເຫລ ອ         ຈະ 

ໄດໍ້ ລອດ ພົໍ້ນ.         

42ພະ ອງົ ຈະ ບກຸໂຈມຕ ີຫລຳຍ ປະເທດ         ແມ ື່ນ ແຕື່ ປະເທດ ເອຢິບ ກ  ຖ ກ ໂຈມ ຕ.ີ         

43ຈະ 

ຂນົ ເອົຳ ຂອງ ມຄີື່ຳ ທີື່  ເປັນ ເງນິ ເປັນ ຄ  ຳ         ແລະ ຊບັ ສມົບດັ ມຄີື່ຳ ອ ື່ ນ ໆ         ຂອງ ປະເທດ ເອຢິບ ໄປ         ຈະ ມ-ີ

ໄຊຊະນະ ເໜ ອ ປະເທດ ລເີບຍ          ແລະ ເອທີໂອເປຍ.         

44ແລໍ້ວ ຂື່ຳວ ທີື່  ມຳ ຈຳກ ທິດຕຳເວັນອອກ         

ແລະ ເໜ ອ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ພະ ອງົ ຕກົໃຈ         ພະ ອງົ ຈະ ສ ໍ້ ຮບົ ຢື່ຳງ ຫໍ້ຽມໂຫດ         ຈະ ຂໍ້ຳ ຄນົ ເປັນ ຈ  ຳນວນ 

ຫລຳຍ.         

45ຈະ ກຳງ ເຕັນ ຫລວງ ຂະໜຳດ ໃຫຍື່ ໄວໍ້ ລະຫວື່ຳງ ທະເລ ກບັ ພ  ບື່ອນ ຕ ັໍ້ງ ພຣະວຫິຳນ         ແຕື່ 

ຈະ ສິໍ້ນ ພະ ຊນົ         ໂດຍ ບ ື່  ມີ ໃຜ ທີື່  ຈະ ຊື່ອຍ ພະ ອງົ ໄດໍ້.          

ບົດທີ 12 
ເວລາສິ້ນສຸດ 

1ໃນ ເວລຳ ນ ັໍ້ນ         ມີກາເອນ ເທວະດຳ ຕນົ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່         ຜ ໍ້ ຮກັສຳ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ມຳ ປະກດົ         

ແລໍ້ວ ຈະ ມກີຳນ ທກຸ ຍຳກ ລ  ຳບຳກ ຢື່ຳງ ທີື່  ບ ື່  ເຄີຍ ມີ ມຳ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ຊຳດ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ເກດີ ຂ ໍ້ນ         ເມ  ື່ອ ເຖງິ 

ເວລຳ ນ ັໍ້ນ         ປະຊຳຊນົ ທງັ ປວງ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ຊ ື່ ງ ມີ ຊ ື່  ຂຽນ ໄວໍ້ ໃນ ໜງັສ  ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຈະ ໄດໍ້ ລອດ ພົໍ້ນ.         

2ຫລຳຍ ຄນົ ໃນ ພວກ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ທີື່  ໄດໍ້ ຕຳຍ ໄປ ແລໍ້ວ         ຈະ ມີ ຊວີດິ ມຳ ອີກ         ບຳງ ຄນົ ຈະ ມີ ຊວີດິ ຕະຫລອດ 

ໄປ         ບຳງ ຄນົ ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ຄວຳມ ອບັອຳຍ ຂຳຍໜໍ້ຳ ຕະຫລອດ ໄປ.         

3ຄນົ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ສະຫລຳດ ຈະ 

ຮຸື່ງເຮ ອງ         ເໝ ອນ ດວງ ດຳວ ສະຫວື່ຳງ ເທິງ ທໍ້ອງຟໍ້ຳ         ແລະ ຜ ໍ້ ທີື່  ສ ັື່ງສອນ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ໃຫໍ້ ເປັນ ຜ ໍ້ 

ຊອບ ທ  ຳ         ຈະ ຮຸື່ງເຮ ອງ ເໝ ອນ ດວງ ດຳວ ຕະຫລອດ ໄປ.          
4ດານີເອນ ເອີຍ         ບດັ ນີໍ້ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ຮ  ຳ ໜງັສ  ມ ໍ້ວນ ນ ັໍ້ນ ໄວໍ້         ແລະ ຕຕີຳ ປະທບັ ໄວໍ້ ຈນົ ເຖງິ ເວລຳ ສດຸ 

ທໍ້ຳຍ         ໃນ ເວລຳ ນ ັໍ້ນ         ຄນົ ຈ  ຳນວນ ຫລວງຫລຳຍ ຈະ ແລື່ນ ເຕັໍ້ນ ຊອກ ຫຳ ຄວຳມ ເຂົໍ້ຳໃຈ ໃນ ສິື່ ງ ທີື່  ຈະ 

ເກດີ ຂ ໍ້ນ.”          
5ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ດານເີອນ          ໄດໍ້ ເຫັນ ຄນົ ອ ື່ ນ ອີກ ສອງ ຄນົ ຢ ນ ຢ ື່         ແຕື່ລະຄນົ ຢ ນ ຢ ື່ ແຄມ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຄນົ ລະ 

ເບ ໍ້ອງ.         

6ຄນົ ໜ ື່ ງ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ກບັ ຄນົ ທີື່  ນຸື່ງ ຫົື່ມ ເຄ ື່ ອງ ອນັ ສະຫງ ື່ຳ ງຳມ         ຊ ື່ ງ ຢ ນ ຢ ື່ ເໜ ອ ນ  ໍ້ຳ ຂ ໍ້ນ ໄປ ວື່ຳ,         

“ຍງັ ອີກ ເຫິງ ປຳນໃດ ສິື່ ງ ອດັສະຈນັ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ຈະ ໝດົ ສິໍ້ນ ລງົ?”         

7ຊຳຍ ຜ ໍ້ ນຸື່ງ ເຄ ື່ ອງ ອນັ ສະຫງ ື່ຳ ງຳມ         

ໄດໍ້ ຍກົ ມ  ທງັ ສອງ ຂ ໍ້ນ ເທິງ ຟໍ້ຳ         ແລະ ໄດໍ້ ສນັຍຳ ຢື່ຳງ ໜກັ ແໜໍ້ນ         ໃນ ພຣະນຳມ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ອງົ ຊງົ 

ພຣະຊນົ ຢ ື່ ເປັນນດິ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຍນິ ເພິື່ ນ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຈະ ເປັນ ເວລຳ ໜ ື່ ງ,         ສອງ ເວລຳ,         ແລະ ເຄິື່ ງ 

ເວລຳ         ເມ  ື່ອ ກຳນ ປະ ຫດັ ປະຫຳນ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ສິໍ້ນ ສດຸ ລງົ ແລໍ້ວ         ສິື່ ງ ທງັ ປວງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ຈ ື່ງ 
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ຈະ ສິໍ້ນ ສດຸ ລງົ.”          

8ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຍນິ ສິື່ ງ ທີື່  ເພິື່ ນ ເວົໍ້ຳ         ແຕື່ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ເຂົໍ້ຳໃຈ         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ຖຳມ ວື່ຳ,         

“ນຳຍ ເອີຍ         ສິື່ ງ ນີໍ້ ຈະ ສິໍ້ນ ສດຸ ລງົ ໄດໍ້ ຢື່ຳງໃດ?”          
9ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ຕອບ ວື່ຳ,         “ດານີເອນ ເອີຍ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ໄປ ເສຍ ດຽວນີໍ້         ເພຳະ ຄ  ຳ ເວົໍ້ຳ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ຈະ ຖ ກ ປກົ 

ປິດ ໄວໍ້ ເປັນຄວຳມ ລບັ         ຈນົ ກວື່ຳ ເວລຳ ສິໍ້ນ ສດຸ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ມຳ ເຖງິ.         

10ປະຊຳຊນົ ຈ  ຳນວນ ຫລຳຍ ຈະ ຂຳວ 

ສະອຳດ ບ ລິສດຸ         ຄນົ ທງັຫລຳຍ ຈະ ບ ື່  ເຂົໍ້ຳໃຈ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຍງັ ເປັນ ຄນົ ຊ ົື່ວ ຢ ື່ ຕ ື່  ໄປ         ແຕື່ ຄນົ ທງັ-

ຫລຳຍ ທີື່  ສະຫລຳດ ຈະ ເຂົໍ້ຳໃຈ.         

11ຕ ັໍ້ງແຕື່ ເວລຳ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ເລີກ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ ປະຈ  ຳ ວນັ         ແລະ 

ຕ ັໍ້ງ ສິື່ ງ ແປກ ປະຫລຳດ ອນັ ໜໍ້ຳ ຢໍ້ຳນ ໄວໍ້         ໄປ ຈນົ ເຖງິ ເວລຳ ສິໍ້ນ ສດຸ ຈະ ເປັນ ເວລຳ         1.290         ມ ໍ້.         

12ແລໍ້ວ ຄວຳມສກຸ ຈະ ມີ ກບັ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ຍງັ ຕ ັໍ້ງ ໝັໍ້ນ ຢ ື່ ໃນ ຄວຳມ ເຊ ື່ ອ ເປັນ ເວລຳ         1.335         ມ ໍ້.         

13ດານີເອນ ເອີຍ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ເຊ ື່ ອ ໄປ ຈນົ ເທົື່ ຳ ມ ໍ້ ຕຳຍ         ແລໍ້ວ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ໄດໍ້ ເປັນ ຜ ໍ້ ລກຸຂ ໍ້ນ ມຳ ຮບັ ເອົຳ ລຳ-

ງວນັ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ໃນ ເວລຳ ສິໍ້ນ ສດຸ ໂລກ.”          
 12 

*       *       * 
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ໂຮເຊອາ 

ບົດທີ 1 
1ໜງັສ  ສະບບັ ນີໍ້ ໄດໍ້ ບນັຈຸ ພຣະຄ  ຳ ຊ ື່ ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ປະກຳດ ແກື່ ໂຮເຊອາ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ 

ເບເອຣີ          ໃນ ຕອນ ທີື່  ອຸດຊີຢາ          ໂຢທາມ          ອາຮາດ          ແລະ ເຮເຊກີຢາ          ເປັນ ກະສດັ ຢ ດາ          ແລະ ໃນ 

ຕອນ ທີື່  ເຢໂຣໂບອາມ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ໂຢອາດ ເປັນ ກະສດັ ອິສຣາເອນ.          

ເມຍ ແລະລ ກຂອງໂຮເຊອາ 
2ເມ  ື່ອ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ຕ ື່  ອິສຣາເອນ          ຜື່ຳນ ທຳງ ໂຮເຊອາ ທ  ຳອິດ ນ ັໍ້ນ         ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ 

ກບັ ເພິື່ ນ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ໄປ ແຕື່ງງຳນ ກບັ ຍງິ ໂສເພນ ີ         ແລໍ້ວ ເຮັດ ໃຫໍ້ ນຳງ ມີ ລ ກ         ເພຳະວື່ຳ         ປະຊຳຊນົ ຂອງ 

ປະເທດ ນີໍ້ ບ ື່  ສດັຊ ື່  ຕ ື່  ເຮົຳ         ແລະ ຂຳບ ໄຫວໍ້ ພະ ອ ື່ ນ.”          
3ດໍ້ວຍ ເຫດ ນີໍ້         ໂຮເຊອາ ຈ ື່ງ ແຕື່ງງຳນ ກບັ ນຳງ ໂກເມ          ລ ກ ສຳວ ຂອງ ດິບລາຢິມ          ແລໍ້ວ ນຳງ ໄດໍ້ 

ຖ ພຳ         ແລະ ອອກລ ກ ມຳ ເປັນ ຜ ໍ້ ຊຳຍ.         

4ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ຕ ັໍ້ງ ຊ ື່  ໃຫໍ້ ມນັ ວື່ຳ         ເຢດຊະ-
ເຣເອນ          ເພຳະວື່ຳ ຍງັ ອີກ ບ ື່  ເຫິງ         ເຮົຳ ຈະ ລງົໂທດ ກະສດັ ອິສຣາເອນ          ເນ ື່ ອງ ຈຳກ ວື່ຳ ເຢຮ           ບນັ-

ພະບ ລດຸ ຂອງ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ສງັຫຳນ ຫລຳຍ ຄນົ ທີື່  ເຢດຊະເຣເອນ          ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ອິ-
ສຣາເອນ ສິໍ້ນ ສດຸ ລງົ.         

5ແລະ ໃນ ຕອນ ນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ຈະ ທ  ຳລຳຍ ອ  ຳນຳດ ທຳງ ທະຫຳນ ຂອງ ອິສຣາເອນ 

ທີື່  ຮື່ອມ ພ  ເຢດຊະເຣເອນ.”          
6ຕ ື່  ມຳ         ນຳງ ໂກເມ ໄດໍ້ ຖ ພຳ ອີກ         ແລະ ໄດໍ້ ອອກລ ກ ມຳ ເປັນ ຍງິ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈ ື່ງ ຊງົ ກື່ຳວ ຕ ື່  

ໂຮເຊອາ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ຕ ັໍ້ງ ຊ ື່  ໃຫໍ້ ມນັ ວື່ຳ         ໂລຣຸຮາມາ          ເພຳະວື່ຳ ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ສງົສຳນ ຫລ  ໃຫໍ້ ອະໄພ ປະຊຳຊນົ 

ອິສຣາເອນ ອີກ ຕ ື່  ໄປ.         

7ແຕື່ ຈະ ສງົສຳນ ປະຊຳຊນົ ຢ ດາ          ເຮົຳ ຄ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຈະ 

ຊື່ອຍ ພວກ ເຂົຳ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ         ແຕື່ ບ ື່  ແມ ື່ນ ດໍ້ວຍ ສງົສຳນ         ບ ື່  ແມ ື່ນ ດໍ້ວຍ ດຳບ         ຫລ  ໜໍ້ຳ ທະນ          ແລະ ບ ື່  ແມ ື່ນ 

ດໍ້ວຍ ມ ໍ້ຳ         ຫລ  ເຫລົື່ ຳ ທະຫຳນ ມ ໍ້ຳ.          
8ຫລງັ ຈຳກ ນຳງ ໂກເມ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ນຳງ ໂລຣຸຮາມາ ຢື່ຳ ນມົ ແລໍ້ວ ນຳງ ກ  ຖ ພຳ         ແລະ ໄດໍ້ ລ ກ ຊຳຍ ອີກ ຜ ໍ້ 

ໜ ື່ ງ.         

9ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈ ື່ງ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ຕ ັໍ້ງ ຊ ື່  ໃຫໍ້ ມນັ ວື່ຳ         ໂລ ອ  ຳ ມ ີ         ເພຳະ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຊຳວ ອິ-
ສຣາເອນ ບ ື່  ແມ ື່ນ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ ເຮົຳ ກ  ບ ື່  ແມ ື່ນ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ.”          

ການສ້າງອິສຣາເອນຂຶ້ນໃໝູ່ 
10ປະຊຳຊນົ ອິສຣາເອນ          ຈະ ມີ ຫລຳຍ ເໝ ອນ ເມດັ ຊຳຍ ແຄມ ທະເລ         ຊ ື່ ງ ເກນີ ທີື່  ຈະ ນບັ         ຫລ  ຕກັ 

ຕວງ ໄດໍ້         ດຽວນີໍ້         ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ຕ ື່  ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ພວກ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ແມ ື່ນ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ເຮົຳ”         ແຕື່ ໃນ ມ ໍ້-

ໜ ື່ ງ ຈະ ຊງົ ກື່ຳວ ຕ ື່  ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ,         “ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ລ ກ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ອງົ ຊງົ ພຣະຊນົ ຢ ື່.”         

11ປະຊຳ-

ຊນົ ຢ ດາ          ແລະ ອິສຣາເອນ ຈະ ຮື່ວມ ເຂົໍ້ຳກນັ ໃໝື່         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ເລ ອກ ເອົຳ ຜ ໍ້ນ  ຳ ຄນົ ໜ ື່ ງ ເປັນ ຜ ໍ້ນ  ຳ 

ຂອງ ຕນົ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຮຸື່ງເຮ ອງ         ແລະ ອດຸມົສມົບ ນ ອີກ ເທ ື່ ອ ໜ ື່ ງ         ສະໄໝ ຂອງ ເຢດຊະເຣເອນ ຈະ 

ຍິື່ ງ ໃຫຍື່.          
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ບົດທີ 2 

1ຈ ົື່ງ ເອີໍ້ນ ຄນົ ອິສຣາເອນ          ອໍ້ຳຍ ເອ ໍ້ອຍ ນໍ້ອງ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         “ໄພື່ ພນົ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ”         ແລະ         “ຜ ໍ້ ໄດໍ້ 

ຮບັ ຄວຳມ ສງົສຳນ ຈຳກ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ.”          

ນາງໂກເມ ແລະອິສຣາເອນບໍ່ສັດຊື່ 
2ລ ກ ເອີຍ         ຈ ົື່ງ ຮໍ້ອງ ຂ  ຕ ື່  ແມ ື່ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ເຖງິ ແມ ື່ນ ວື່ຳ ນຳງ ບ ື່  ເປັນ ເມຍ ຂອງ ເຮົຳ ອີກ ຕ ື່  ໄປ         ແລະ ເຮົຳ 

ກ  ບ ື່  ເປັນ ຜວົ ຂອງ ນຳງ ອີກ ກ  ດ ີ         ຈ ົື່ງ ຮໍ້ອງ ຂ  ໃຫໍ້ ນຳງ ເຊົຳ ຫລິໍ້ນ ຊ ໍ້         ແລະ ເປັນ ໂສເພນ ີເສຍ.         

3ຖໍ້ຳ ນຳງ ບ ື່  

ເຊົຳ         ເຮົຳ ຈະ ເປ ອຍ ກຳຍ ນຳງ ໃຫໍ້ ເໝ ອນ ກບັ ມ ໍ້ ນຳງ ເກດີ         ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເປັນ ເໝ ອນ ດນິ ທີື່  ແຫໍ້ງແລໍ້ງ         

ແລະ ກນັດຳນ         ນຳງ ຈະ ຫິວ ນ  ໍ້ຳ ຕຳຍ.         

4ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ສງົສຳນ ລ ກ ຂອງ ນຳງ         ເພຳະ ພວກ ເຂົຳ ເປັນ ລ ກ ຊ ໍ້         

ນຳງ ເປັນ ໂສເພນ ີທີື່  ບ ື່  ມີ ຄວຳມ ອຳຍ.         

5ນຳງ ເປັນ ໂສເພນ ີທີື່  ບ ື່  ມີ ຄວຳມ ອບັອຳຍ         ແລະ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         “ຂໍ້ອຍ 

ຈະ ຕດິຕຳມ ຄນົ ຮກັ ຂອງ ຂໍ້ອຍ ໄປ         ເພຳະວື່ຳ         ລຳວ ໄດໍ້ ເອົຳ ອຳຫຳນ         ນ  ໍ້ຳ ດ ື່ ມ         ເຄ ື່ ອງ ຂນົ ແກະ         ຜໍ້ຳ-

ໄໝ         ນ  ໍ້ຳ ນມົ         ແລະ ເຄ ື່ ອງ ດ ື່ ມ ໃຫໍ້ ແກື່ ຂໍ້ອຍ.”          
6ດໍ້ວຍ ເຫດ ນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ຈະ ປິດ ກ ັໍ້ນ ນຳງ ດໍ້ວຍ ໜຳມ         ຈະ ສໍ້ຳງ ກ  ຳແພງ ອໍ້ອມ ບ ື່  ໃຫໍ້ ນຳງ ອອກ ໄປ ໄດໍ້.         

7ນຳງ ຈະ ແລື່ນ ຕດິຕຳມ ພວກ ຄນົ ຮກັ ໄປ         ແຕື່ ຈະ ບ ື່  ທນັ ພວກ ເຂົຳ         ນຳງ ຈະ ຊອກ ຫຳ ພວກ ເຂົຳ         ແຕື່ 

ຈະ ບ ື່  ພບົ         ແລໍ້ວ ນຳງ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         “ຂໍ້ອຍ ຈະ ກບັ ຄ ນ ໄປ ຫຳ ຜວົ ເກົື່ ຳ ຂອງ ຂໍ້ອຍ         ເພຳະ ແຕື່ ກື່ອນ ນ ັໍ້ນ ຂໍ້ອຍ 

ສກຸ ສະບຳຍ ກວື່ຳ ດຽວນີໍ້.”          
8ນຳງ ບ ື່  ຮ ໍ້ ເລີຍ ວື່ຳ         ເຮົຳ ເປັນ ຜ ໍ້ ທີື່  ເອົຳ ເຂົໍ້ຳ         ເຫລົໍ້ຳ ອະງ ຸື່ນ ແລະ ນ  ໍ້ຳມນັ ສດົ ໃຫໍ້ ແກື່ ນຳງ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ 

ເງນິ ຄ  ຳ ແກື່ ນຳງ ເປັນ ຈ  ຳນວນ ຫລຳຍ         ແຕື່ ນຳງ ໄດໍ້ ເອົຳ ໄປ ໃຊໍ້ ສ  ຳລບັ ພະບາອານ ເສຍ.         

9ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         

ໃນ ເວລຳ ເກບັ ກື່ຽວ         ເຮົຳ ຈະ ເອົຳ ເຂົໍ້ຳ         ແລະ ເຫລົໍ້ຳ ອະງ ຸື່ນ ທີື່  ເຮົຳ ໃຫໍ້ ແກື່ ນຳງ ຄ ນ ມຳ         ຈະ ເອົຳ ຂນົ ແກະ         

ແລະ ຜໍ້ຳໄໝ ທີື່  ເຮົຳ ໃຫໍ້ ນຳງ ນຸື່ງ ຫົື່ມ ໜີ ໄປ.         

10ແລໍ້ວ ຈະ ເປ ອຍ ກຳຍ ນຳງ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ພວກ ຄນົ ຮກັ ຂອງ ນຳງ         

ແລະ ຈະ ບ ື່  ມີ ໃຜ ຊື່ອຍ ນຳງ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຈຳກ ອ  ຳນຳດ ຂອງ ເຮົຳ.         

11ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຄວຳມ ມ ື່ວນຊ ື່ ນ ທງັ 

ປວງ         ເຮັດ ໃຫໍ້ ງຳນ ກນິ ລໍ້ຽງ         ວນັ ສກັສິດ ປະຈ  ຳ ເດ ອນ         ງຳນ ສະຫລອງ ປະຈ  ຳ ອຳທິດ         ແລະ ງຳນ 

ຊຸມນມຸ ທຳງ ສຳດສະໜຳ ທງັ ປວງ ຂອງ ນຳງ ສິໍ້ນ ສດຸ ລງົ.         

12ຈະ ທ  ຳລຳຍ ຕ ົໍ້ນ ອະງ ຸື່ນ         ແລະ ຕ ົໍ້ນ ເດ ື່ ອ 

ເທດ ຂອງ ນຳງ         ຊ ື່ ງ ນຳງ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         ພວກ ຄນົ ຮກັ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ຂໍ້ອຍ ເພ ື່ ອ ເປັນ ຄື່ຳ ຮບັ ໃຊໍ້ ພວກ ເຂົຳ         ເຮົຳ 

ຈະ ເອົຳ ສວນ ອະງ ຸື່ນ         ແລະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ສວນ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ນຳງ ເປັນ ປື່ຳ         ໃຫໍ້ ພວກ ສດັປື່ຳ ທ  ຳລຳຍ 

ເສຍ.         

13ຍໍ້ອນ ນຳງ ເຜົຳ ເຄ ື່ ອງ ຫອມ ບ ຊຳ ພະບາອານ          ແລະ ໃສື່ເຄ ື່ ອງ ເພັດ ຕດິຕຳມ ຄນົ ຮກັ ໄປ         ເຮົຳ 

ຈ ື່ງ ຈະ ລງົໂທດ ນຳງ         ເພຳະວື່ຳ ນຳງ ໄດໍ້ ລ ມ ເຮົຳ ໃນ ຕອນ ນ ັໍ້ນ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ.          

ພຣະຜ ້ເປັນເຈົ້າຊົງຮັກໄພູ່ພົນຂອງພຣະອົງ 
14ດໍ້ວຍ ເຫດ ນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ຈະ ອອຍ ນຳງ ດໍ້ວຍ ຄ  ຳ ອື່ອນ ຫວຳນ         ແລໍ້ວ ຈະ ພຳ ນຳງ ໄປ ຍງັ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ 

ກນັດຳນ ອີກ         ແລະ ຈະ ເວົໍ້ຳ ກບັ ນຳງ ຢື່ຳງ ເປີດ ອກົ ວື່ຳ         

15ເຮົຳ ຈະ ຄ ນ ສວນ ອະງ ຸື່ນ ໃຫໍ້ ແກື່ ນຳງ ອີກ         

ແລະ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຮື່ອມ ພ  ຍຳກ ລ  ຳບຳກ ເປັນ ພ  ແຫື່ງ ຄວຳມ ຫວງັ         ນຳງ ຈະ ຕອບ ແທນ ເຮົຳ ຢ ື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ 

ເໝ ອນ ຄຳວ ຍງັ ສຳວ         ຄ  ເມ  ື່ອ ຄຳວ ທີື່  ໜີ ອອກ ຈຳກ ປະເທດ ເອຢິບ ນ ັໍ້ນ.         

16ແລໍ້ວ ນຳງ ຈະ ເອີໍ້ນ ເຮົຳ ວື່ຳ         

ຜວົ ຂອງ ນຳງ         ຈະ ບ ື່  ເອີໍ້ນ ວື່ຳ ບາອານ ຂອງ ນຳງ ຕ ື່  ໄປ.         

17ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ໃຫໍ້ ນຳງ ອອກປຳກ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ ພະ-
ບາອານ ອີກ ເລີຍ.          
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18ໃນ ເວລຳ ນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ສນັຍຳ ກບັ ສດັປື່ຳ         ຝ ງ ນກົ ທງັ ປວງ         ແລະ ສດັ ເລ ອ ຄຳນ ເທິງ ແຜື່ນ-

ດນິ         ເພ ື່ ອ ບ ື່  ໃຫໍ້ ມນັ ທ  ຳຮໍ້ຳຍ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ເຮົຳ         ເຮົຳ ຈະ ເອົຳ ດຳບ         ແລະ ລ ກ ທະນ  ທງັ ປວງ ໜີ ຈຳກ 

ແຜື່ນດນິ ໄປ         ແລະ ບ ື່  ໃຫໍ້ ມີ ເສິກ ສງົຄຳມ ອີກ ຕ ື່  ໄປ         ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ເຮົຳ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່ ຢື່ຳງ ສກຸ ສະ-

ບຳຍ         ແລະ ປອດ ໄພ.          

 19 ອິສຣາເອນ ເອີຍ ເຮົຳຈະໝັໍ້ນເຈົໍ້ຳໄວໍ້ເປັນເຈົໍ້ຳສຳວຂອງເຮົຳ 

   ເຮົຳຈະໝັໍ້ນເຈົໍ້ຳໄວໍ້ຢື່ຳງຖ ກຕໍ້ອງ ແລະທື່ຽງທ  ຳ 

  ໂດຍຈະສະແດງຄວຳມຮກັໝັໍ້ນຄງົ ແລະຄວຳມກະລນຸຳ ຕ ື່ ເຈົໍ້ຳ 

   ຈະໃຫໍ້ເຈົໍ້ຳເປັນຂອງເຮົຳຕະຫລອດໄປ. 

 20 ເຮົຳຈະຮກັສຳຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳຂອງເຮົຳໄວໍ້ ແລະໃຫໍ້ເຈົໍ້ຳເປັນຂອງເຮົຳ 

   ເຈົໍ້ຳຈະຮ ໍ້ຈກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ. 
 21-22 ໃນເວລຳນ ັໍ້ນ ເຮົຳຈະຕອບຄ  ຳອໍ້ອນວອນຂອງໄພື່ພນົຂອງເຮົຳ 

   ຈະໃຫໍ້ຝນົຕກົລງົມຳຍງັໂລກ ຈະໃຫໍ້ແຜື່ນດນິມເີຂົໍ້ຳ 

  ມໝີຳກອະງ ຸື່ນ ແລະໝຳກກອກເທດ. 

 23 ຈະໃຫໍ້ໄພື່ພນົຂອງເຮົຳຢ ື່ໃນແຜື່ນດນິ ແລະເຮັດໃຫໍ້ພວກເຂົຳອດຸມົສມົບ ນ 

   ຈະສງົສຳນພວກທີື່ ຖ ກເອີໍ້ນວື່ຳ “ບ ື່ ໄດໍ້ຮບັຄວຳມສງົສຳນ” 

  ແລະເຮົຳຈະກື່ຳວຕ ື່ ພວກທີື່ ເຄີຍຖ ກເອີໍ້ນມຳກື່ອນແລໍ້ວວື່ຳ 

   “ພວກເຂົຳບ ື່ ແມ ື່ນໄພື່ພນົຂອງເຮົຳ” 

  ວື່ຳ “ພວກເຈົໍ້ຳເປັນໄພື່ພນົຂອງເຮົຳ” 

   ແລໍ້ວພວກເຂົຳຈະຕອບວື່ຳ “ພຣະອງົຊງົເປັນ ພຣະເຈົ້າ ຂອງພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍ.” 

ບົດທີ 3 
ໂຮເຊອາກັບຜ ້ຍິງທີ່ບໍ່ສັດຊື່ 

1ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ຕ ື່  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ອີກ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ໄປ ຕດິຕ ື່  ຮກັ ໄຄື່ ກບັ ຍງິ ຫລິໍ້ນ ຊ ໍ້ ຄນົ ໜ ື່ ງ         ຊ ື່ ງ 

ມີ ຄ ື່ ຮກັ ຄນົ ໜ ື່ ງ ແລໍ້ວ         ຈ ົື່ງ ຮກັ ນຳງ ເໝ ອນ ຢື່ຳງ ເຮົຳ ຮກັ ປະຊຳຊນົ ອິສຣາເອນ          ເພຳະ ເຖງິ ແມ ື່ນ ວື່ຳ 

ພວກ ເຂົຳ ຄ ນ ໄປ ຫຳ ພະ ອ ື່ ນ ແລະ ນຍິມົ ຖວຳຍ ໝຳກ ອະງ ຸື່ນ ແຫໍ້ງ ແກື່ ຮ ບ ເຄົຳລບົ ທງັຫລຳຍ ກ  ຕຳມ         

ເຮົຳ ກ  ຍງັ ຮກັ ພວກ ເຂົຳ ຢ ື່.”          
2ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ຈ ື່ງ ຈ ື່ຳຍ ເງນິ ສິບ ຫລຽນ         ກບັເຂົໍ້ຳ ເດ ອຍ ສິບ ຫໍ້ຳ ໝ ື່ ນ ຊ ໍ້ ເອົຳ ນຳງ ມຳ.         

3ເຮົຳ ໄດໍ້ ບອກ 

ນຳງ ວື່ຳ         ນຳງ ຈະ ຕໍ້ອງ ບ ື່  ເປັນ ໂສເພນ ີອີກ         ຈະ ຕໍ້ອງ ບ ື່  ສມົສ ື່ ຢ ື່ ຮື່ວມ ກບັ ຊຳຍ ອ ື່ ນ         ຈະ ຕໍ້ອງ ຢ ື່ ນ  ຳ ເຮົຳ 

ດນົ ໆ         ແຕື່ ຈະ ນອນ ນ  ຳ ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້.          
4ເລ ື່ ອງ ນີໍ້ ໝຳຍ ຄວຳມ ວື່ຳ         ປະຊຳຊນົ ອິສຣາເອນ ຈະ ຢ ື່ ຢື່ຳງ ບ ື່  ມີ ກະສດັ         ຫລ  ຜ ໍ້ນ  ຳ ເປັນ ເວລຳ ເຫິງ 

ນຳນ         ແລະ ຈະ ບ ື່  ມີ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ         ຫລ  ຫີນ ສກັສິດ         ບ ື່  ມີ ຮ ບ ເຄົຳລບົ         ຫລ  ຮ ບ ບ ຊຳ ບອກ ເລ ື່ ອງ ອະ-

ນຳຄດົ.         

5ຫລງັ ຈຳກ ນ ັໍ້ນ         ປະຊຳຊນົ ອິສຣາເອນ ຈະ ກບັ ຄ ນ ໄປ ຫຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ 

ອີກ         ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຢ ຳ ເກງ         ແລະ ຈະ ກບັ ຄ ນ ໄປ ຫຳ ດາວິດ          ກະສດັ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ຈະ ກບັ ຄ ນ 
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ມຳ ຫຳ ຊບັ ສິນ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຕ ື່ .          

ບົດທີ 4 
ພຣະຜ ້ເປັນເຈົ້າຊົງກູ່າວໂທດອິສຣາເອນ 

1ຊຳວ ອິສຣາເອນ ເອີຍ         ຈ ົື່ງ ຟງັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຊງົ ກື່ຳວ ໂທດ ປະຊຳຊນົ ທີື່  ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ປະເທດ 

ນີໍ້ ວື່ຳ         ບ ື່  ມີ ຄວຳມ ສດັຊ ື່         ຫລ  ຄວຳມ ຮກັ ໃນ ປະເທດ ນ ັໍ້ນ         ປະຊຳຊນົ ບ ື່  ຮ ໍ້ຈກັ ວື່ຳ         ເຮົຳ ເປັນ ພຣະເຈົ້າ.         

2ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ສນັຍຳ ໄວໍ້ ແຕື່ ພວກ ເຂົຳ ລະເມດີ ເອງ         ພວກ ເຂົຳ ຂີໍ້ ຕວົະ         ຄຳດຕະກ  ຳ         ຂີໍ້ລກັ         

ແລະ ລື່ວງ ເກນີ ຜວົ ເມຍ ຜ ໍ້ ອ ື່ ນ         ມີ ອຳດຊະຍຳ ກອນ ເພີື່ ມ ຂ ໍ້ນ         ແລະ ຂໍ້ຳ ລໍ້ຳງຜຳນ ຊ ື່ ງ ກນັ ແລະ ກນັ ສ ບຕ ື່  

ໄປ.          
3ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ປະເທດ ນີໍ້ ຈ ື່ງ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ         ທກຸ ໆ         ສິື່ ງ ທີື່  ມີ ຊວີດິ ຈະ ຕຳຍ ໝດົ         ສດັ         ແລະ ນກົ ທງັ ປວງ         

ແມ ື່ນ ແຕື່ ປຳ ກ  ຈະ ຕຳຍ ເສຍ.          

ພຣະຜ ້ເປັນເຈົ້າຊົງກູ່າວໂທດພວກປະໂລຫິດ 
4ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ປະໂລຫິດ ຢື່ຳ ກື່ຳວ ໂທດ         ຫລ  ຕຕິຽນ ປະຊຳຊນົ         ເພຳະວື່ຳ ເຮົຳ 

ກື່ຳວ ໂທດ ພວກ ເຈົໍ້ຳ.         

5ກຳນ ທ  ຳ ງຳນ ທງັ ກຳງເວັນ         ແລະ ກຳງຄ ນ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ກ  ໃຊໍ້ ບ ື່  ໄດໍ້         ພວກ ຜ ໍ້ 

ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ກ  ບ ື່  ດ ີໄປ ກວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ         ເຮົຳ ຈະ ທ  ຳລຳຍ ອິສຣາເອນ ຄ  ແມ ື່ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ.         

6ໄພື່ ພນົ ຂອງ ເຮົຳ 

ກ  ຖ ກ ທ  ຳລຳຍ         ເພຳະ ພວກ ເຂົຳ ບ ື່  ຮບັ ຮ ໍ້ ເຮົຳ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຜ ໍ້ ເປັນ ປະໂລຫິດ ກ  ບ ື່  ຍອມຮບັ ຮ ໍ້ ເຮົຳ ຄ  ກນັ         

ແລະ ໄດໍ້ ປະ ຖິໍ້ມ ຄ  ຳ ສອນ ຂອງ ເຮົຳ         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ຈ ື່ງ ບ ື່  ຍອມຮບັ ເອົຳ ເຈົໍ້ຳ ກບັ ລ ກ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ປະ-

ໂລຫິດ ຂອງ ເຮົຳ.          
7ຈ  ຳນວນ ປະໂລຫິດ ຫລຳຍ ຂ ໍ້ນ ເທົື່ ຳໃດ         ກຳນ ເຮັດ ບຳບ ຕ ື່ ສ ໍ້ ເຮົຳ ກ  ຫລຳຍ ຂ ໍ້ນ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ຈະ 

ທ  ຳລຳຍ ຊ ື່  ສຽງ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ໃຫໍ້ ໝດົ ໄປ.         

8ພວກ ເຂົຳ ຮ ັື່ງມ ີ ຂ ໍ້ນ ຍໍ້ອນ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ເຮົຳ ເຮັດ ບຳບ         

ແລະ ພວກ ເຂົຳ ຢຳກ ໃຫໍ້ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ເຮົຳ ເຮັດ ບຳບ ຫລຳຍ ຂ ໍ້ນ ອີກ.         

9ປະໂລຫິດ ໄດໍ້ ຮບັ ໂທດ ຢື່ຳງໃດ         

ປະຊຳຊນົ ກ  ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ໂທດ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ຈະ ລງົໂທດ         ແລະ ຕອບ ແທນ ຄວຳມ ຊ ົື່ວ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ 

ເຮັດ.         

10ແມ ື່ນ ວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ກນິ ແຕື່ ກ  ຈະ ຍງັ ຢຳກ ຢ ື່         ພວກ ເຂົຳ ຂຳບ ໄຫວໍ້ ພະ ທີື່  ໃຫໍ້ ເກດີ ຄວຳມ ອ-ຸ

ດມົສມົບ ນ         ແຕື່ ຈະ ຍງັ ບ ື່  ມີ ລ ກ         ເພຳະ ພວກ ເຂົຳ ໜີ ຈຳກ ເຮົຳ ໄປ ບວົລະບດັ ພະ ອ ື່ ນ.”          

ພຣະຜ ້ເປັນເຈົ້າຊົງຕິຕຽນການຂາບໄຫວ້ພະຕູ່າງໆ 
11-12ເຫລົໍ້ຳ ອະງ ຸື່ນ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ເຮົຳ ລ ມ ຕວົ         ພວກ ເຂົຳ ຂ  ຮໍ້ອງ ໃຫໍ້ ສິື່ ງ ທີື່  ເຮັດ ດໍ້ວຍ ໄມ ໍ້         

ຫລ  ໄມ ໍ້ເທົໍ້ຳ ເປີດເຜີຍ ໃຫໍ້ ຮ ໍ້         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ປະ ຖິໍ້ມ ເຮົຳ         ແລະ ຖວຳຍ ຕນົ ເອງ ແກື່ ພະ ອ ື່ ນ         ເໝ ອນ ຜ ໍ້ຍງິ 

ທີື່  ກຳຍເປັນ ໂສເພນ.ີ         

13ພວກ ເຂົຳ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ         ຢ ື່ ສະຖຳນທີື່  ສກັສິດ ເທິງ ຈອມ ພ          ໄດໍ້ ເຜົຳ 

ເຄ ື່ ອງ ຫອມ ບ ຊຳ ຢ ື່ ເທິງ ພ  ນໍ້ອຍ         ແລະ ຢ ື່ ກໍ້ອງ ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ ສ ງ         ເພຳະ ມີ ຮ ົື່ມ ເຢັນ ດ.ີ         ດໍ້ວຍ ເຫດ ນີໍ້ ແຫລະ,         

ພວກ ລ ກ ສຳວ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ເປັນ ໂສເພນ ີ         ແລະ ພວກ ລ ກ ໄພໍ້ ກ  ຫລິໍ້ນ ຊ ໍ້.         

14ເຮົຳ ຈະ ຍງັ ບ ື່  ລງົໂທດ ພວກ 

ເຂົຳ ຍໍ້ອນ ກຳນ ເຮັດ ດ ັື່ງນີໍ້         ເພຳະວື່ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເອງ ກ  ຫລງົ ໄປ ກບັ ໂສເພນ ີທີື່  ມີ ຢ ື່ ໃນ ວຫິຳນ ຂອງ ພະ-
ບາອານ          ແລະ ເຜົຳ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ຖວຳຍ ພະບາອານ ຮື່ວມ ກບັ ພວກ ເຂົຳ         ດ ັື່ງ ສພຸຳສິດ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ປະ-

ຊຳຊນົ ທີື່  ຂຳດ ປນັຍຳ         ຈະ ເຖງິ ຄວຳມ ຈບິຫຳຍ.”          
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15ເຖງິ ແມ ື່ນ ປະຊຳຊນົ ອິສຣາເອນ ບ ື່  ສດັຊ ື່  ຕ ື່  ເຮົຳ         ກ  ຂ  ໃຫໍ້ ປະຊຳຊນົ ຢ ດາ ຢື່ຳ ເຮັດ ຜິດ ໃນ ສິື່ ງ ດຽວ 

ກນັ ນ ັໍ້ນ         ຢື່ຳ ໄປ ຂຳບ ໄຫວໍ້ ໃນ ເມ  ອງ ກິນການ          ຫລ  ເບັດ-ອາເວນ          ແລະ ຢື່ຳ ເຮັດ ສນັຍຳ ຢ ື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ໃນ 

ນຳມ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຜ ໍ້ ຊງົ ພຣະຊນົ ຢ ື່.         

16ປະຊຳຊນົ ອິສຣາເອນ ນ ັໍ້ນ ດ ໍ້ ດ ງ ເໝ ອນ ລ  ປື່ຳ         ດ ັື່ງ-

ນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ຈະ ລໍ້ຽງ ພວກ ເຂົຳ ເໝ ອນ ລໍ້ຽງ ແກະ ໃນ ທົື່ງ ຫຍໍ້ຳ ໄດໍ້ ຢື່ຳງໃດ.          
17-18ພວກ ເຂົຳ ຢ ື່ ໃຕໍ້ ອ  ຳນຳດ ຮ ບ ເຄົຳລບົ ທງັຫລຳຍ         ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ຮື່ວມ ກຸື່ມ ກບັ ຄນົ ຂີໍ້ ເມຳົ         ຍື່ຳງ ໄປ ກບັ 

ພວກ ໂສເພນ ີ         ແລະ ມກັ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເສຍຊ ື່  ສຽງ ຫລຳຍ ກວື່ຳ ມີ ຊ ື່  ສຽງ.         

19ພວກ ເຂົຳ ເຮັດ ໄປ ຍໍ້ອນ ໃຈ ຊ ົື່ວ         

ຄວຳມ ຊ ົື່ວ ນ ັໍ້ນ ຈະ ກວຳດ ພວກ ເຂົຳ ໄປ ເໝ ອນ ລມົ ພະຍ ຸ         ແລະ ພະ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ຂຳບ ໄຫວໍ້         ຈະ ຊື່ອຍ 

ເຫລ ອ ຫຍງັ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້.          

ບົດທີ 5 
1ປະໂລຫິດ ເອີຍ         ຈ ົື່ງ ຟງັ ຂ ໍ້ ນີໍ້         ປະຊຳຊນົ ອິສຣາເອນ ເອີຍ         ຈ ົື່ງ ລະມດັລະວງັ ເດີໍ້!         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຜ ໍ້ 

ເປັນ ເຊ ໍ້ອ ກະສດັ ຈ ົື່ງ ຟງັ ເດີໍ້!         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຄວນ ເປັນ ຜ ໍ້ ໃຫໍ້ ຄວຳມ ຍດຸຕ ິທ  ຳ         ບດັ ນີໍ້         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ເໝ ອນ 

ແຮໍ້ວ ທີື່  ເມ  ອງ ມິດຊະປາ          ເປັນ ເໝ ອນ ຂື່ຳຍ ກຳງ ຢ ື່ ເທິງ ພ  ຕາໂບ.         

2ແລະ ເປັນ ເໝ ອນ ຂມຸ ເລິກ ທີື່  ເມ  ອງ 

ຊດິ ຕນີ         ເຮົຳ ຈະ ລງົໂທດ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ທງັ ໝດົ.         

3ເຮົຳ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ເອຟຣາຢິມ ຄ          ອິສຣາເອນ ເປັນ ຢື່ຳງໃດ         

ມນັ ຈະ ລີໍ້ ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້         ມນັ ບ ື່  ສດັຊ ື່  ຕ ື່  ເຮົຳ         ແລະ ພນົລະເມ  ອງ ຂອງ ມນັ ກ  ມີ ມນົທິນ.”          

ໂຮເຊອາຕຳໜິການບ ຊາຮ ບເຄົາລົບ 
4ຄວຳມ ຊ ົື່ວ ທີື່  ປະຊຳຊນົ ເຮັດ ນ ັໍ້ນ         ໄດໍ້ ຂດັຂວຳງ ບ ື່  ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ກບັ ຄ ນ ໄປ ຫຳ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ຕນົ         

ພວກ ເຂົຳ ຍອມ ຢ ື່ ໃຕໍ້ ອ  ຳນຳດ ຮ ບ ເຄົຳລບົ         ບ ື່  ຮບັ ຮ ໍ້ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ.         

5ຄວຳມ ອວດ ອໍ້ຳງ ຈອງຫອງ 

ຂອງ ອິສຣາເອນ ສ ົື່ງ ສຽງ ຮໍ້ອງ ຕ ື່ ຕໍ້ຳນ ເຮົຳ         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຕ  ຳ ສະດດຸ ລ ົໍ້ມ ລງົ ຍໍ້ອນ ບຳບ ຂອງ ຕນົ         ຊຳວ 

ຢ ດາ ກ  ຈະ ລ ົໍ້ມ ລງົ ເໝ ອນ ກນັ.         

6ຝ ງ ແກະ         ແລະ ງວົ ຈະ ຖ ກ ເຂົຳ ນ  ຳໄປ ເຜົຳ ບ ຊຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          

ແຕື່ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ບ ື່  ພບົ ພຣະອງົ         ແລະ ບ ື່  ໄດໍ້ ປະໂຫຍດ ຫຍງັ         ເພຳະ ພຣະອງົ ຊງົ ໜີ ຫື່ຳງ ຈຳກ ພວກ 

ເຂົຳ ໄປ ແລໍ້ວ.         

7ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ບ ື່  ສດັຊ ື່         ແລະ ທ ລະ ຍດົ ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ລ ກ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ກ  

ບ ື່  ເປັນ ຂອງ ພຣະອງົ         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ແຫລະ,         ມ ລະດກົ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ເອງ ຈ ື່ງ ຈະ ຖ ກ ທ  ຳ-

ລຳຍ.          

ສົງຄາມລະຫວູ່າງຊາວຢ ດາກັບອິສຣາເອນ 
8ຊຳວ ເບັນຢາມິນ ເອີຍ!         ຈ ົື່ງ ເປົື່ ຳ ແກ ເຕ ອນ ບອກ ສງົຄຳມ ທີື່  ເມ  ອງ ກິເບອາ!         ແລະ ທີື່  ເມ  ອງ ຣາມາ 

ດໍ້ວຍ         ຈ ົື່ງ ຟງັສຽງ ສນັຍຳນ ໄພ ໃນ ສະໜຳມຮບົ ທີື່  ເບັດ-ອາເວນ         

9ເມ  ື່ອ ກຳນ ພິພຳກສຳ ລງົໂທດ ມຳ 

ເຖງິ         ຊຳວ ເອຟຣາຢິມ ຈະ ຈບິຫຳຍ ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         ອິສຣາເອນ ເອີຍ         ສິື່ ງ ນ ັໍ້ນ ຈະ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ແນື່ນອນ.”          
10ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ຮໍ້ຳຍ ຍໍ້ອນ ວື່ຳ ພວກ ຜ ໍ້ນ  ຳ ຊຳວ ຢ ດາ ໄດໍ້ ລກັ ໂລບ ເອົຳ ຊຳວ 

ອິສຣາເອນ          ເຮົຳ ຈະ ລງົໂທດ ພວກ ເຂົຳ ເໝ ອນ ກບັ ນ  ໍ້ຳ ຖໍ້ວມ.         

11ເອຟຣາຢິມ ຕກົ ຢ ື່ ໃນ ຄວຳມ ລ  ຳບຳກ         

ໄດໍ້ ສ ນ ເສຍ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ຕນົ         ເພຳະວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ຂ  ຄວຳມ ຊື່ອຍ ເຫລ ອ ນ  ຳ ຜ ໍ້ ອ ື່ ນ         ທີື່  ບ ື່  ສຳມຳດ ຊື່ອຍ 

ໄດໍ້.         

12ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ຈ ື່ງ ຈະ ນ  ຳ ໄພພິບດັ ມຳ ຍງັ ເອຟຣາຢິມ          ແລະ ຊຳວ ຢ ດາ.          
13ເມ  ື່ອ ໃດ ເອຟຣາຢິມ ເຈບັ ໄຂໍ້         ແລະ ຢ ດາ ມີ ບຳດແຜ         ເມ  ື່ອນ ັໍ້ນ         ເອຟຣາຢິມ ກ  ໄປ ຍງັ ປະເທດ 
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ອັດຊີເຣຍ          ເພ ື່ ອ ຂ  ໃຫໍ້ ມະຫຳ ກະສດັ ຊງົ ຊື່ອຍ ເຫລ ອ         ແຕື່ ພະ ອງົ ຈະ ບ ື່  ສຳມຳດ ຮກັສຳ         ຫລ  ປິື່ ນປວົ 

ບຳດແຜ ໃຫໍ້ ດ ີໄດໍ້.         

14ເຮົຳ ຈະ ໂຈມ ຕ ີປະຊຳຊນົ ເອຟຣາຢິມ          ແລະ ຢ ດາ ເໝ ອນ ສິງໂຕ ແຂງແຮງ         

ແລະ ຈກີ ພວກ ເຂົຳ ເປັນ ຕື່ອນ ໆ         ແລໍ້ວ ແກື່ ໜີ ໄປ         ຈະ ບ ື່  ມີ ໃຜ ຊື່ອຍ ເຫລ ອ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້.         

15ເຮົຳ ຈະ ໜີ 

ຈຳກ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ເຮົຳ ໄປ         ຈນົ ກວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ໄດໍ້ ທນົ ທກຸ ຍໍ້ອນ ບຳບ ຂອງ ຕນົ         ແລະ ສະແຫວງຫຳ 

ເຮົຳ         ແລໍ້ວ ບຳງທີ ຍໍ້ອນ ຄວຳມທກຸ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ອຳດ ຈະ ກບັ ຄ ນ ມຳ ຫຳ ເຮົຳ.”          

ບົດທີ 6 
ປະຊາຊົນເວົ້າເຖິງການກັບຄືນໄປຫາພຣະຜ ້ເປັນເຈົ້າ 

1ໃຫໍ້ ພວກ ເຮົຳ ກບັ ຄ ນ ໄປ ຫຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເທຳະ         ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ທບຸ ຕ ີພວກ ເຮົຳ         ແຕື່ ຈະ ຊງົ 

ຮກັສຳ ພວກ ເຮົຳ ໃຫໍ້ ດ ີ         ຊງົ ເຮັດ ໃຫໍ້ ພວກ ເຮົຳ ມີ ບຳດແຜ         ແຕື່ ຈະ ຊງົ ພນັ ບຳດແຜ ໃຫໍ້.         

2ຫລງັ ຈຳກ ນ ັໍ້ນ 

ສອງ ມ ໍ້         ພຣະອງົ ຈະ ຊງົ ໃຫໍ້ ພວກ ເຮົຳ ຄື່ອຍ ດ ີຂ ໍ້ນ         ໃນ ມ ໍ້ ທີ ສຳມ         ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ດ ີຄ ເກົື່ ຳ         ແລໍ້ວ ພວກ ເຮົຳ 

ກ  ຈະ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່ ຊໍ້ອງ ພຣະພກັ ຂອງ ພຣະອງົ.         

3ໃຫໍ້ ພວກ ເຮົຳ ພະຍຳຍຳມ ຮ ໍ້ຈກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແນື່-

ນອນ         ພຣະອງົ ຈະ ສະເດັດ ມຳ ຫຳ ເຮົຳ ເໝ ອນ ຮຸື່ງ ອະລນຸ         ຈະ ສະເດັດ ມຳ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ຝນົຕກົ ແນື່ນອນ         

ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ຫື່ຳ ຝນົ ທີື່  ຕກົລງົ ໃສື່ ແຜື່ນດນິ.          

ຄຳຕອບຂອງພຣະຜ ້ເປັນເຈົ້າ 
4ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ເອຟຣາຢິມ          ແລະ ຢ ດາ ເອີຍ         ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ແນວໃດ ນ  ກບັ ພວກ 

ເຈົໍ້ຳ         ຄວຳມ ຮກັ ທີື່  ພວກ ເຈົໍ້ຳ ມີ ຕ ື່  ເຮົຳ ກ  ຈ ດຈຳງ         ແລະ ເຫີຍ ຫຳຍ ໄປ ເໝ ອນ ນ  ໍ້ຳໝອກ ໃນ ຍຳມ ເຊົໍ້ຳ ເມ  ື່ອ 

ຮຸື່ງ ອະລນຸ.         

5ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ແຫລະ         ເຮົຳ ຈ ື່ງ ໃຊໍ້ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ເຮົຳ         ນ  ຳ ເອົຳ ຄ  ຳ ພິພຳກສຳ ໂທດ         

ແລະ ກຳນ ທ  ຳລຳຍ ຂອງ ເຮົຳ ມຳສ ື່ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ກຳນ ພິພຳກສຳ ຂອງ ເຮົຳ ກ  ສື່ອງ ອອກ ມຳ ເໝ ອນ ແສງ 

ສະຫວື່ຳງ.         

6ສິື່ ງ ທີື່  ເຮົຳ ຕໍ້ອງກຳນ ຫລຳຍ ທີື່  ສດຸ ກ  ຄ  ໃຫໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ມີ ຄວຳມ ຮກັ ໝັໍ້ນຄງົ         ບ ື່  ແມ ື່ນ ແຕື່ 

ດໍ້ວຍ ກຳນ ຖວຳຍ ບ ຊຳ         ແຕື່ ຢຳກ ໃຫໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຮ ໍ້ຈກັ ເຮົຳ ຫລຳຍ ກວື່ຳ         ກຳນ ເຜົຳ ສດັ ຖວຳຍ ບ ຊຳ ນ ັໍ້ນ.          
7ແຕື່ ເມ  ື່ອ ປະຊຳຊນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ແຜື່ນດນິ ທີື່  ໄດໍ້ ສນັຍຳ ໄວໍ້         ພວກ ເຂົຳ ກ  ລະເມດີ ຄ  ຳໝັໍ້ນ-

ສນັຍຳ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ໄວໍ້ ກບັ ພວກ ເຂົຳ.         

8ກິເລອາດ ເປັນ ນະຄອນ ທີື່  ເຕັມ ໄປ ດໍ້ວຍ ຄນົ ຊ ົື່ວ         ແລະ 

ອຳດຊະຍຳ ກອນ.         

9ປະໂລຫິດ ກ  ເໝ ອນ ກຸື່ມ ໂຈນ ທີື່  ຄອຍດກັ ທ  ຳຮໍ້ຳຍ ຄນົ         ແມ ື່ນ ແຕື່ ຕຳມ ຖະໜນົ ໄປ 

ຍງັ ສະຖຳນທີື່  ສກັສິດ ທີື່  ເຊເຄັມ ກ  ມີ ກຳນ ຂໍ້ຳ ຄນົ.         

10ພວກ ເຂົຳ ເຮັດ ຊ ົື່ວ ດໍ້ວຍ ເຈດຕະນຳ         ເຮົຳ ໄດໍ້ 

ເຫັນ ສິື່ ງ ໜ ື່ ງ ທີື່  ໜໍ້ຳ ກຽດ ຊງັ ໃນ ເອຟຣາຢິມ          ຄ  ໄພື່ ພນົ ຂອງ ເຮົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຕວົ ເອງ ເສ ື່ ອມ ເສຍ.         

11ດໍ້ວຍ ກຳນ ຂຳບ ໄຫວໍ້ ຮ ບ ເຄົຳລບົ ສ  ຳລບັ ຊຳວ ຢ ດາ ນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ກ  ຳນດົ ເວລຳ ສ  ຳລບັ ລງົໂທດ ໄວໍ້ 

ແລໍ້ວ         ຍໍ້ອນ ວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ກຳນ ຊ ົື່ວ ເໝ ອນ ກນັ.          

ບົດທີ 7 
1ເມ  ື່ອ ໃດ ທີື່  ເຮົຳ ຢຳກ ໃຫໍ້ ອິສຣາເອນ          ໄພື່ ພນົ ຂອງ ເຮົຳ ດ ີຄ ນ ເປັນ ປກົກະຕ ິ        ແລະ ເກດີ ມ ັື່ງ ຄ ັື່ງ ສມົ-

ບ ນ ອີກ         ເຮົຳ ກ  ເຫັນ ຄວຳມ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ທງັ ປວງ         ແລະ ກຳນ ກະທ  ຳ ຊ ົື່ວ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ສ ໍ້ 

ໂກງ         ໄດໍ້ ມ ໍ້ຳງ ເຮ ອນ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ລກັ ເອົຳ ສິື່ ງ ຂອງ         ແລະ ລກັ ເອົຳ ຄນົ ຕຳມ ຖະໜນົ ໄປ.         

2ພວກ ເຂົຳ ບ ື່  ເຄີຍ 
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ຄິດ ວື່ຳ ເຮົຳ ຈະ ຈດົ ຈ  ຳ ຄວຳມ ຊ ົື່ວ ທງັ ປວງ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ໄວໍ້         ບຳບ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ປິດ ລໍ້ອມ 

ເຂົຳ ຢ ື່         ແລະ ຈະ ພົໍ້ນ ຈຳກ ສຳຍຕຳ ຂອງ ເຮົຳ ໄປ ບ ື່  ໄດໍ້.”          

ພວກຄົນໃນພະລາຊະວັງຮວມກັນເປັນກະບົດ 
3ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ຄນົ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ຫລອກ ລວງ ກະສດັ         ແລະ ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ 

ດໍ້ວຍ ອບຸຳຍ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ.         

4ພວກ ເຂົຳ ທງັ ໝດົ ເປັນ ຄນົ ທ ລະ ຍດົ         ແລະ ບ ື່  ສດັຊ ື່         ຄວຳມ ຊ ົື່ວ ຂອງ ພວກ 

ເຂົຳ ເປັນ ເໝ ອນ ເຕົຳ ອບົ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ທີື່  ຫຸື່ມ ຄວຳມ ຮໍ້ອນ ໄວໍ້         ໂດຍ ບ ື່  ຕໍ້ອງກຳນ ໃສື່ ໄຟ ຕ ື່ ມ ອີກ ຈນົ ແປໍ້ງ ໂພງ 

ອອກ.         

5ໃນ ງຳນ ພະ ລຳຊະ ພິທີ ຂອງ ກະສດັ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເອົຳ ເຫລົໍ້ຳ ອະງ ຸື່ນ ໃຫໍ້ ກະສດັ         ແລະ 

ຂໍ້ຳລຳຊະກຳນ ຂອງ ພະ ອງົ ດ ື່ ມ ຈນົ ເມຳົ         ແລະ ເສຍສະຕ ິໄປ.         

6ໃຈ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຮໍ້ອນຮນົ ດໍ້ວຍ ເລໍ້ 

ຫລື່ຽມ ເໝ ອນ ເຕົຳ ອບົ                  ຄວຳມ ຮໍ້ຳຍ ໄດໍ້ ມີ ຢ ື່ ໃນ ໃຈ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຕະຫລອດ ຄ ນ         ແລະ ໃນ ຕອນ ເຊົໍ້ຳ 

ກ  ລກຸ ວຳບ ຂ ໍ້ນ ດ ັື່ງ ແປວໄຟ.         

7ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ພວກ ຜ ໍ້ ປກົຄອງ ຂອງ ຕນົ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຄຽດ ແຄໍ້ນ         ກະ-

ສດັ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ກ  ຖ ກ ລອບ ປງົ ພະ ຊນົ ຕດິຕ ື່  ກນັ ໄປ         ແຕື່ ບ ື່  ມີ ກະສດັ ອງົ ໃດ ອໍ້ອນວອນ ຂ  

ໃຫໍ້ ເຮົຳ ຊື່ອຍ ເຫລ ອ ເລີຍ.”          

ອິສຣາເອນກັບຊົນຊາດທັງຫລາຍ 
8ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ປະຊຳຊນົ ເອຟຣາຢິມ ເໝ ອນ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ບ ື່  ສກຸ         ພວກ ເຂົຳ ໄວໍ້ ເນ ໍ້ອ 

ເຊ ື່ ອ ໃຈ ຊນົ ຊຳດ ທີື່ ຢ ື່ ອໍ້ອມ ຮອບ ຕນົ.         

9ດໍ້ວຍ ກຳນ ໄວໍ້ ເນ ໍ້ອ ເຊ ື່ ອ ໃຈ ຂອງ ຊຳວ ຕື່ຳງ ຊຳດ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ 

ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ສ ນ ເສຍ ເຫ ື່ ອແຮງ ໄປ ໂດຍ ບ ື່  ຮ ໍ້ສ ກ ຕວົ         ແມ ື່ນ ແຕື່ ຜມົ ຂອງ ຕນົ ຫງອກ         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ໃກໍ້ ຈະ 

ຕຳຍ ພວກ ເຂົຳ ກ  ບ ື່  ຮ ໍ້ຈກັ.         

10ຄວຳມ ອວດ ອໍ້ຳງ ຖ  ຕວົ ຂອງ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ຮໍ້ອງ ຕ ື່ ສ ໍ້ ພວກ ເຂົຳ         ເຖງິ 

ປຳນ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ກ  ບ ື່  ກບັ ຄ ນ ມຳ ຫຳ ເຮົຳ ທີື່  ເປັນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ.         

11ເອຟຣາຢິມ 

ເປັນ ເໝ ອນ ນກົກຳງແກ ທີື່  ໂງ ື່ ຈ ໍ້ຳ         ປະຊຳຊນົ ເອຟຣາຢິມ ຮໍ້ອງ ຂ  ຄວຳມ ຊື່ອຍ ເຫລ ອ ຈຳກ ເອຢິບ 

ກື່ອນ         ແລໍ້ວ ແລື່ນ ໄປ ຫຳ ອັດຊີເຣຍ.         

12ເມ  ື່ອ ພວກ ເຂົຳ ໄປ         ເຮົຳ ກ  ຈະ ກຳງ ຂື່ຳຍ ອອກ ຄບຸ ເອົຳ ພວກ 

ເຂົຳ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ຄບຸ ນກົ         ເຮົຳ ຈະ ລງົໂທດ ພວກ ເຂົຳ         ຍໍ້ອນ ຄວຳມ ຊ ົື່ວ ທີື່  ເຂົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ນ ັໍ້ນ.          
13ພວກ ເຂົຳ ຖ ກ ຕດັສິນ ລງົໂທດ ຍໍ້ອນ ປະ ຖິໍ້ມ ເຮົຳ         ແລະ ເປັນ ກະບດົ ຕ ື່ ສ ໍ້ ເຮົຳ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຖ ກ 

ທ  ຳລຳຍ         ເຮົຳ ຢຳກ ຊື່ອຍ ພວກ ເຂົຳ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ         ແຕື່ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຂຳບ ໄຫວໍ້ ເຮົຳ ຢື່ຳງ ບ ື່  ຖ ກຕໍ້ອງ.         

14ບ ື່  ໄດໍ້ 

ອໍ້ອນວອນ ຕ ື່  ເຮົຳ ດໍ້ວຍ ໃຈ ຈງິ         ແຕື່ ໄດໍ້ ນອນ ລງົ ແລໍ້ວ ຮໍ້ອງໄຫໍ້         ເມ  ື່ອ ອໍ້ອນວອນ ຂ  ເຂົໍ້ຳ         ແລະ ເຫລົໍ້ຳ 

ອະງ ຸື່ນ ກ  ປຳດ ຕວົ ເອງ ເໝ ອນ ຄນົ ນອກ ສຳດສະໜຳ         ພວກ ເຂົຳ ເປັນ ກະບດົ!         

15ເຖງິ ແມ ື່ນ ວື່ຳ         ເຮົຳ 

ໄດໍ້ ອບົຮມົ         ແລະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ແຂງແຮງ ຂ ໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ກ  ຍງັ ຄິດ ກະບດົ ຕ ື່ ສ ໍ້ ເຮົຳ ຢ ື່.         

16ໄດໍ້ ໜີ 

ຈຳກ ເຮົຳ ໄປ ຫຳ ພະ ອ ື່ ນ ທີື່  ບ ື່  ມີ ລິດເດດ         ຈະ ຝຳກ ຄວຳມ ໄວໍ້ໃຈ ໃນ ພວກ ເຂົຳ ບ ື່  ໄດໍ້         ເພຳະ ພວກ ເຂົຳ 

ເປັນ ເໝ ອນ ລ ກ ທະນ  ຄດົ         ພວກ ຜ ໍ້ນ  ຳ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ໂອໍ້ ອວດ ຢື່ຳງ ຈອງຫອງ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຕຳຍ 

ຢື່ຳງ ທຳລນຸ         ແລະ ຊຳວ ເອຢິບ ຈະ ຫວົຂວນັ ພວກ ເຂົຳ.”          

ບົດທີ 8 
ພຣະຜ ້ເປັນເຈົ້າຊົງລົງໂທດອິສຣາເອນຍ້ອນການຂາບໄຫວ້ຮ ບເຄົາລົບ 

1ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ເປົື່ ຳ ແກ ປກຸ!         ພວກ ສດັຕ  ກ  ຳລງັ ເຕັໍ້ນ ເຂົໍ້ຳ ສວບ ເອົຳ ແຜື່ນດນິ 
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ຂອງ ເຮົຳ ເໝ ອນ ນກົ ອິນ ຊ ີ         ໄພື່ ພນົ ຂອງ ເຮົຳ ໄດໍ້ ລະເມດີ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ໄວໍ້ ກບັ ພວກ ເຂົຳ         

ແລະ ໄດໍ້ ຝື່ຳຝ ນ ພຣະທ  ຳ ຄ  ຳ ສອນ ຂອງ ເຮົຳ.         

2ເຖງິ ແມ ື່ນ ວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ເອີໍ້ນ ເຮົຳ ວື່ຳ ເປັນ ພຣະເຈົ້າ 

ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ເປັນ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ເຮົຳ ກ  ຕຳມ.         

3ພວກ ເຂົຳ ກ  ປະ ຖິໍ້ມ ສິື່ ງ ທີື່  ດ-ີ

ງຳມ         ດໍ້ວຍ ເຫດ ນີໍ້         ສດັຕ  ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ຈະ ໄລື່ ຕດິຕຳມ ໄປ.         

4ໄພື່ ພນົ ຂອງ ເຮົຳ ໄດໍ້ ເລ ອກ ເອົຳ 

ພວກ ກະສດັ         ກບັ ພວກ ຜ ໍ້ນ  ຳ ໂດຍ ປຳດ ສະ ຈຳກ ກຳນ ເຫັນ ດ ີຈຳກ ເຮົຳ         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ຮ ບ ເຄົຳລບົ 

ດໍ້ວຍ ເງນິ         ແລະ ຄ  ຳ         ເພ ື່ ອ ທ  ຳລຳຍ ພວກ ເຂົຳ ເອງ.         

5ເຮົຳ ບ ື່  ຍອມຮບັ ເອົຳ ຮ ບ ງວົ ຄ  ຳ ທີື່  ຊຳວ ນະຄອນ 

ຊາມາເຣຍ ຂຳບ ໄຫວໍ້         ເຮົຳ ຄຽດ ແຄໍ້ນ ພວກ ເຂົຳ         ສະນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ຍງັ ຈະ ຖ ກ ໂທດ ຢ ື່ ເຫິງ ປຳນໃດ 

ນ .         

6ນຳຍ ຊື່ຳງ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ຮ ບ ເຄົຳລບົ         ຮ ບ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ແມ ື່ນ ພຣະເຈົ້າ          ຮ ບ ທີື່  ຊຳວ ນະຄອນ ຊາ-
ມາເຣຍ ຂຳບ ໄຫວໍ້ ຈະ ຖ ກ ດບັ ສ ນ ມຸ ື່ນ ທະ ລຳຍ ໄປ.         

7ເມ  ື່ອ ພວກ ເຂົຳ ຫວື່ຳນ ລມົ         ພວກ ເຂົຳ ກ  ເກບັ ກື່ຽວ 

ແຕື່ ລມົ ພະຍ ຸ         ຕ ົໍ້ນ ເຂົໍ້ຳ ທີື່  ບ ື່ ເກດີ ຮວງ         ກ  ໃຫໍ້ ແປໍ້ງ         ຫລ  ເຂົໍ້ຳຈີື່  ບ ື່  ໄດໍ້         ແຕື່ ຖໍ້ຳ ມນັ ມີ ຮວງ         ກ  ເຮັດ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ໄດໍ້         

ຊຳວ ຕື່ຳງ ຊຳດ ກ  ຈະ ກນິ ເສຍ.         

8ຊຳວ ອິສຣາເອນ ທງັ ໝດົ ຈະ ຖ ກ ເຂົຳ ກ ນ ກນິ         ແລະ ທ  ຳລຳຍ ເສຍ         

ບດັ ນີໍ້         ຊນົ ຊຳດ ທງັຫລຳຍ ຖ  ພວກ ເຂົຳ ເປັນ ເໝ ອນ ໄຫ ແຕກ.          
9ທີື່  ດ ໍ້ ດໍ້ຳນ ເໝ ອນ ລ  ປື່ຳ         ແລະ ປະພ ດ ຕຳມໃຈ ຂອງ ຕນົ ເອງ         ພວກ ເຂົຳ ໄປ ຂ  ຄວຳມ ຊື່ອຍ ເຫລ ອ 

ຈຳກ ປະເທດ ອັດຊີເຣຍ          ແລະ ຂຳຍ ຕວົ ເອງ ໃຫໍ້ ຊນົ ຊຳດ ອ ື່ ນ ໆ         ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ໄດໍ້ ຮບັ ຄວຳມ ຄຸໍ້ມ ຄອງ.         

10ບດັ ນີໍ້         ເຮົຳ ຈະ ຮວບຮວມ ເອົຳ ພວກ ເຂົຳ ມຳ ລງົໂທດ         ບ ື່  ເຫິງ                  ເມ  ື່ອ ຖ ກ ກະສດັ ອັດຊີເຣຍ ກດົ ຂີື່  

ຂ ົື່ມເຫັງ         ພວກ ເຂົຳ ກ  ຈະ ຊກັ ດີໍ້ນ ດໍ້ວຍ ຄວຳມເຈບັ ປວດ.          
11ຊຳວ ເອຟຣາຢິມ ມີ ແທື່ນ ບ ຊຳ ສ  ຳລບັ ລໍ້ຳງບຳບ ຕ ື່ ມ ຂ ໍ້ນ ເທົື່ ຳໃດ         ສະຖຳນທີື່  ເຮັດ ບຳບ ກ  ຈະ ມີ ຕ ື່ ມ 

ຂ ໍ້ນ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ.         

12ເຮົຳ ໄດໍ້ ຂຽນ ພຣະທ  ຳ ບນັຍດັ ຫລຳຍ ໆ         ຂ ໍ້ ໄວໍ້ ຈນົ ນບັ ບ ື່  ຖໍ້ວນ ສ  ຳລບັ ປະຊຳຊນົ         ແຕື່ 

ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ປະ ຖິໍ້ມ ເສຍ         ໂດຍ ຖ  ເປັນ ຂອງ ປະຫລຳດ         ແລະ ແປກ ປອມ.         

13ພວກ ເຂົຳ ມກັ ເຜົຳ ສດັ 

ຖວຳຍ ບ ຊຳ         ແລະ ກນິ ຊີໍ້ນ ນ ັໍ້ນ         ແຕື່ ເຮົຳ ຄ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ບ ື່  ພ ໃຈ ໃນ ກຳນ ກະທ  ຳ ເຊັື່ ນ ນ ັໍ້ນ         ບດັ ນີໍ້         

ເຮົຳ ຈະ ຈດົ ຈ  ຳ ບຳບ ລງົໂທດ ພວກ ເຂົຳ ຍໍ້ອນ ກຳນ ນີໍ້         ໂດຍ ຈະ ສ ົື່ງ ພວກ ເຂົຳ ຄ ນ ໄປ ຍງັ ປະເທດ ເອຢິບ 

ອີກ.         

14ປະຊຳຊນົ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ພະລຳຊະວງັ ທງັຫລຳຍ         ແຕື່ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ລ ມ ຜ ໍ້ ສໍ້ຳງ ຕວົ ເອງ         

ປະຊຳຊນົ ຢ ດາ ກ ື່ສໍ້ຳງ ນະຄອນ ທງັຫລຳຍ         ທີື່  ມີ ກ  ຳແພງ ປໍ້ອງ ກນັ         ເຮົຳ ຈະ ສ ົື່ງ ໄຟ ມຳ ເຜົຳ ຜຳນ ນະ-

ຄອນ         ແລະ ທ  ຳລຳຍ ພະລຳຊະວງັ ພວກ ເຂົຳ ຖິໍ້ມ.”          

ບົດທີ 9 
ໂຮເຊອາປະກາດລົງໂທດອິສຣາເອນ 

1ປະຊຳຊນົ ອິສຣາເອນ ເອີຍ         ຈ ົື່ງ ເຊົຳ ສະເຫລີມສະຫລອງ ງຳນ ມະຫ ລະສບົ ຕື່ຳງ ໆ ເໝ ອນ ຄນົ 

ຕື່ຳງ ຊຳດ ເຄີຍ ປະຕບິດັ ມຳ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ໜີ ຈຳກ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ຕນົ         ເຮັດ ບ ື່  ສດັຊ ື່  ຕ ື່  ພຣະອງົ         ແລະ 

ໄດໍ້ ຂຳຍ ຕວົ ເອງ ໃຫໍ້ ພະບາອານ          ທົື່ວ ທງັ ປະເທດ ເປັນ ເໝ ອນ ຍງິ ໂສເພນ ີ        ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຮກັແພງ ເຂົໍ້ຳ ທີື່  

ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ຳຍ ໃຫໍ້ ເປັນ ຄື່ຳ ຕອບ ແທນ.         

2ແຕື່ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ບ ື່  ມີ ເຂົໍ້ຳ ພ  ກນິ         ບ ື່  ມີ ນ  ໍ້ຳມນັ ສດົ         ແລະ ເຫລົໍ້ຳ 

ອະງ ຸື່ນ.         

3ປະຊຳຊນົ ເອຟຣາຢິມ ບ ື່  ເຫລ ອ ຢ ື່ ໃນ ດນິແດນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແຕື່ ຈະ ກບັ ຄ ນ ໄປ 

ຍງັ ປະເທດ ເອຢິບ          ແລະ ຈະ ຕໍ້ອງ ໄດໍ້ ກນິ ອຳຫຳນ ທີື່  ມີ ມນົທິນ ໃນ ປະເທດ ອັດຊີເຣຍ.         

4ຢ ື່ ໃນ ດນິ-
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ແດນ ຕື່ຳງ ຊຳດ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຖວຳຍ ເຫລົໍ້ຳ ອະງ ຸື່ນ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ບ ື່  ໄດໍ້         ຫລ  ຈະ ນ  ຳ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ 

ບ ຊຳ ໄປ ຖວຳຍ ແດື່ ພຣະອງົ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້         ຄນົ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ກນິ ອຳຫຳນ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ມີ ມນົທິນ         ຈະ 

ເໝ ອນ ກບັ ກນິ ອຳຫຳນ ໃນ ງຳນ ສບົ         ອຳຫຳນ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ໃຊໍ້ ສ  ຳລບັ ກນິ ແກໍ້ ຫິວ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ         ຈະ ນ  ຳ-

ໄປ ຍງັ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ບ ື່  ໄດໍ້.         

5ສະນ ັໍ້ນ         ເມ  ື່ອ ຮອດ ມ ໍ້ ເທດສະກຳນ ກນິ ລໍ້ຽງ ຖວຳຍ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພວກ ເຂົຳ ຈະ ເຮັດ ແນວໃດ.         

6ເມ  ື່ອ ໄພພິບດັ ມຳ ເຖງິ         ປະຊຳຊນົ ຈະ ແຕກ ກະຈດັ-

ກະຈຳຍ ໄປ         ຊຳວ ເອຢິບ ຈະ ທໍ້ອນໂຮມ ພວກ ເຂົຳ ຝງັ ໄວໍ້ ໃນ ເມ  ອງ         ເມັມຟິດ          ກ  ຫຍໍ້ຳ         ແລະ ຟຸື່ມ 

ໜຳມ ຈະ ປກົ ຫຸໍ້ມ ຊບັ ສມົບດັ ແລະ ບໍ້ຳນ ເຮ ອນ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ.          
7ເມ  ື່ອ ເວລຳ ແຫື່ງ ກຳນ ລງົໂທດ ໄດໍ້ ມຳ ເຖງິ         ເມ  ື່ອນ ັໍ້ນ ປະຊຳຊນົ ຈະ ໄດໍ້ ສິື່ ງ ທີື່  ສມົຄວນ ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ         

ອິສຣາເອນ ຈະ ຮ ໍ້ຈກັ ມນັ ເມ  ື່ອ ສິື່ ງ ນ ັໍ້ນ ເກດີ ຂ ໍ້ນ         ເຈົໍ້ຳ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ຄນົ ນີໍ້ ໂງ ື່         ຄນົ ທີື່  ມີ 

ວນິ ຍຳນ ກ  ບໍ້ຳ”         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ກຽດ ຊງັ ເຮົຳ ຫລຳຍ ທີື່  ສດຸ         ກ  ເພຳະ ບຳບ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ມີ ຫລຳຍ ທີື່  ສດຸ.         

8ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ເອີໍ້ນ ເຮົຳ ມຳ ໃນ ຖຳນະ ເປັນ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ         ເອຟຣາຢິມ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ພຣະອງົ         

ແຕື່ ບື່ອນ ໃດ ກ  ຕຳມ ທີື່  ເຮົຳ ໄປ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ກ  ຈະ ພະຍຳຍຳມ ດກັ ຈບັ ເຮົຳ ເໝ ອນ ດກັ ຈບັ ນກົ         ໃນ ແຜື່ນ-

ດນິ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ເອງ         ປະຊຳຊນົ ໄດໍ້ ເປັນ ສດັຕ  ກບັ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ.         

9ພວກ ເຂົຳ ເຮັດ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ 

ຢື່ຳງ ໝດົ ຫວງັ         ເປັນ ຢື່ຳງ ດຽວ ກນັ ກບັ ເມ  ອງ ກິເບອາ          ພຣະເຈົ້າ ຈະ ຊງົ ຈດົ ຈ  ຳ ບຳບ         ແລະ ລງົໂທດ 

ພວກ ເຂົຳ.          

ບາບ ແລະຜົນບາບຂອງຊາວອິສຣາເອນ 
10ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ພບົ ເຫັນ ອິສຣາເອນ ທ  ຳອິດ         ພວກ ເຂົຳ ເປັນ ເໝ ອນ 

ເຄ ອ ອະງ ຸື່ນ ທີື່  ກ  ຳລງັ ງອກ ຂ ໍ້ນ ໃນ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ         ແລະ ເມ  ື່ອ ເຫັນ ບນັພະບ ລດຸ ທງັຫລຳຍ 

ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ທ  ຳອິດ         ກ  ເຫັນ ພວກ ເຂົຳ ເປັນ ເໝ ອນ ໝຳກເດ ື່ ອ ເລີື່ ມ ສກຸ ທ  ຳອິດ ໃນ ລະດ  ກຳນ         ແຕື່ 

ເມ  ື່ອ ພວກ ເຂົຳ ມຳ ເຖງິ ພ  ເປໂອນ ແລໍ້ວ         ກ  ເລີື່ ມ ຂຳບ ໄຫວໍ້ ພະບາອານ          ເຮົຳ ກຽດ ຊງັ ພວກ ເຂົຳ ເທົື່ ຳ 

ກບັ ທີື່  ກຽດ ຊງັ ຮ ບ ພະ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ຮກັ.         

11ຄວຳມ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ຂອງ ເອຟຣາຢິມ          ຈະ ບນິ ໜີ ເໝ ອນ ນກົ         

ຈະ ບ ື່  ມີ ຜ ໍ້ຍງິ ຖ ພຳ         ແລະ ບ ື່  ມີ ຜ ໍ້ ມຳ ເກດີ.         

12ຖໍ້ຳ ຫຳກ ພວກ ເຂົຳ ລໍ້ຽງ ລ ກ ໄວໍ້         ເຮົຳ ກ  ຈະ ເອົຳ ໜີ ເສຍ         ຈະ 

ບ ື່  ປື່ອຍ ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ໃດ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່         ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ປະ ຖິໍ້ມ ປະຊຳຊນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້         ສິື່ ງ ທີື່  ໜໍ້ຳ ຢໍ້ຳນ ຈະ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ກບັ ພວກ 

ເຂົຳ.         

13ບດັ ນີໍ້         ເຮົຳ ເຫັນ ວື່ຳ         ພວກ ເດັກນໍ້ອຍ ຈະ ຖ ກ ຈບັ ໄປ ຂໍ້ຳ.”         

14ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຂໍ້ຳ-

ນໍ້ອຍ ຈະ ທ ນ ຂ  ໃຫໍ້ ພຣະອງົ ປະທຳນ ສິື່ ງ ໃດ ນ  ແກື່ ປະຊຳຊນົ ພວກ ນີໍ້         ຂ  ພຣະອງົ ຊງົ ໂຜດ ໃຫໍ້ ມດົ ລ ກ 

ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຕນັ         ແລະ ໃຫໍ້ ຫວົນມົ ແຫໍ້ງ.          

ການພິພາກສາໂທດຂອງພຣະຜ ້ເປັນເຈົ້າ ໃນອິສຣາເອນ 
15ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ກຳນ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ທງັ ປວງ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເລີື່ ມ ຕ ົໍ້ນ ທີື່  ເມ  ອງ ກິນ-

ການ          ແມ ື່ນ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ         ທີື່  ເຮົຳ ເລີື່ ມ ຕ ົໍ້ນ ກຽດ ຊງັ ພວກ ເຂົຳ         ຍໍ້ອນ ວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ເຮັດ ຊ ົື່ວ         ເຮົຳ 

ຈະ ຂບັ ໄລື່ ພວກ ເຂົຳ ອອກ ຈຳກ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ເຮົຳ         ຈະ ບ ື່  ຮກັແພງ ພວກ ເຂົຳ ອີກ         ຜ ໍ້ນ  ຳ ທງັ ໝດົ ຂອງ 

ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ກະບດົ ຕ ື່ ສ ໍ້ ເຮົຳ.         

16ປະຊຳຊນົ ເອຟຣາຢິມ ເປັນ ເໝ ອນ ຮຳກ ພ ດ ທີື່  ຕຳຍ ແລໍ້ວ         ຊ ື່ ງ ຈະ ບ ື່ -

ເກດີ ໝຳກ ອີກ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ບ ື່  ມີ ລ ກ         ແຕື່ ຖໍ້ຳ ມີ ເຮົຳ ກ  ຈະ ຂໍ້ຳ ລ ກ ຮກັ ນ ັໍ້ນ ຖິໍ້ມ ເສຍ.”          



1505 ໂຮເຊອາ 10 
ຜ ້ປະກາດພຣະທຳເວົ້າເຖິງອິສຣາເອນ 

17ພຣະເຈົ້າ ອງົ ທີື່  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຮບັ ໃຊໍ້         ຈະ ປະ ຖິໍ້ມ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ພຣະອງົ         ເພຳະວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ບ ື່  ເຊ ື່ ອ 

ຟງັ ພຣະອງົ         ແລະ ຈະ ກຳຍເປັນ ຄນົ ພະເນຈອນ ຢ ື່ ໃນ ທື່ຳມກຳງ ຊນົ ຊຳດ ທງັຫລຳຍ.          

ບົດທີ 10 
1ປະຊຳຊນົ ອິສຣາເອນ ເປັນ ເໝ ອນ ຕ ົໍ້ນ ອະງ ຸື່ນ ທີື່  ມີ ໝຳກ ດກົ         ພວກ ເຂົຳ ຮ ັື່ງມ ີ ຫລຳຍ ຂ ໍ້ນ ເທົື່ ຳໃດ         

ກ ື່ສໍ້ຳງ ແທື່ນ ບ ຊຳ ຫລຳຍ ຂ ໍ້ນ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ         ແຜື່ນດນິ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ຜນົ ດ ີຂ ໍ້ນ ເທົື່ ຳໃດ         ກ ື່ສໍ້ຳງ ເສົຳ ສກັ-

ສິດ ສ  ຳລບັ ຂຳບ ໄຫວໍ້ ໃຫໍ້ ງຳມ ຂ ໍ້ນ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ         ໃຈ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ເຕັມ ໄປ ດໍ້ວຍ ກຳນ ສ ໍ້ ໂກງ.         

2ບດັ ນີໍ້         

ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ໄດໍ້ ຮບັ ທກຸ ຍໍ້ອນ ບຳບ ຂອງ ຕນົ         ພຣະເຈົ້າ ຈະ ຊງົ ມ ໍ້ຳງເພ ແທື່ນ ບ ຊຳ         ແລະ ທ  ຳ-

ລຳຍ ເສົຳ ສກັສິດ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຖິໍ້ມ.          
3ອີກ ບ ື່  ເຫິງ         ປະຊຳຊນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ຈະ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ພວກ ເຂົຳ ບ ື່  ມີ ກະສດັ         ເພຳະວື່ຳ ພວກ ເຮົຳ ບ ື່  ຢ ຳ ເກງ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແຕື່ ຖໍ້ຳ ມີ ກະສດັ         ເພິື່ ນ ຈະ ເຮັດ ຫຍງັ ສ  ຳລບັ ພວກ ເຮົຳ ໄດໍ້ ແດື່?         

4ບ ື່  ມີ ຫຍງັ ດອກ 

ນອກຈຳກ ຄ  ຳ ເວົໍ້ຳ         ກບັ ກຳນ ໃຫໍ້ ສນັຍຳ ທຽມ ເທັດ         ແລະ ບ ື່  ມີ ປະໂຫຍດ         ຄວຳມ ຍດຸຕ ິທ  ຳ ກ  ກຳຍເປັນ 

ອະ ຍດຸຕ ິທ  ຳ         ຊ ື່ ງ ງອກ ງຳມ ຂ ໍ້ນ ເໝ ອນ ພ ດ ທີື່  ມີ ພິດ ທົື່ວ ທງັ ປະເທດ.”          
5ປະຊຳຊນົ ທີື່  ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ນະຄອນ ຊາມາເຣຍ          ຈະ ຢໍ້ຳນ ກວົ ເປັນ ທກຸ ຍໍ້ອນ ວື່ຳ ສ ນ ເສຍ ຮ ບ ງວົ ຄ  ຳ 

ທີື່  ເມ  ອງ ເບັດ-ອາເວນ          ພວກ ເຂົຳ ກບັ ພວກ ປະໂລຫິດ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈະ ໄວໍ້ ທກຸ         ແລະ ຮໍ້ອງ ຄຳງ         

ຍໍ້ອນ ວື່ຳ ຮ ບ ນ ັໍ້ນ ສ ນ ເສຍ ຄນຸ ນະ ພຳບ.         

6ເພຳະ ຄ  ຳ ທີື່  ຫຸໍ້ມ ຫ ື່  ກ  ຖ ກ ລອກ ອອກ         ຮ ບ ນ ັໍ້ນ ຖ ກ ນ  ຳໄປ ຍງັ 

ປະເທດ ອັດຊີເຣຍ          ເພ ື່ ອ ເປັນ ເຄ ື່ ອງ ບນັນຳກຳນ ແກື່ ກະສດັ ອງົ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່         ເອຟຣາຢິມ ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ 

ຄວຳມ ເສ ື່ ອມ ເສຍ         ແລະ ອິສຣາເອນ ຈະ ອບັອຳຍ ຂຳຍໜໍ້ຳ ຍໍ້ອນ ແຜນກຳນ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ປະພ ດ ນ ັໍ້ນ.         

7ກະສດັ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ດບັ ສ ນ ໄປ         ເໝ ອນ ງ ື່ຳໄມ ໍ້ ທີື່  ຖ ກ ນ  ໍ້ຳ ພດັ ໄປ         ບື່ອນ ທີື່  ພວກ ອິສຣາເອນ 

ຂຳບ ໄຫວໍ້ ຮ ບ ເຄົຳລບົ ຈະ ຖ ກ ທ  ຳລຳຍ ຖິໍ້ມ.         

8ໜຳມ         ແລະ ຫຍໍ້ຳ ຈະ ປົື່ງ ຂ ໍ້ນ ມຳ ປກົ ຫຸໍ້ມ ແທື່ນ ບ ຊຳ ຂອງ 

ພວກ ເຂົຳ         ປະຊຳຊນົ ຈະ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ພ  ທງັຫລຳຍ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ປິດ ບງັ ເຮົຳ ໄວໍ້”         ແລະ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ພ  ນໍ້ອຍ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ 

ລ ົໍ້ມ ທບັ ເຮົຳ ເສຍ.”          

ພຣະຜ ້ເປັນເຈົ້າພິພາກສາໂທດອິສຣາເອນ 
9ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ປະຊຳຊນົ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ເຮັດ ບຳບ ຕ ື່ ສ ໍ້ ເຮົຳ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ຄຳວ ຢ ື່ ທີື່  

ເມ  ອງ ກິເບອາ          ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ສງົຄຳມ ຈ ື່ງ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ກບັ ພວກ ເຂົຳ ທີື່  ກິເບອາ.         

10ເຮົຳ ຈະ ໂຈມ ຕ ີ        ແລະ ລງົ-

ໂທດ ຄນົ ບຳບ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້         ຊນົ ຊຳດ ທງັຫລຳຍ ຈະ ຮື່ວມ ກນັ ຕ ື່ ສ ໍ້         ແລະ ລງົໂທດ ພວກ ເຂົຳ         ຍໍ້ອນ ຄວຳມ 

ບຳບ ໜຳ ສຳ ໂຫດ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ກະທ  ຳ ນ ັໍ້ນ.          
11ເອຟຣາຢິມ ເປັນ ເໝ ອນ ງວົ ນໍ້ອຍ ທີື່  ເຝິກແອບ ດ ີແລໍ້ວ         ແລະ ສຳມຳດ ຢຽບ ເຂົໍ້ຳ ໄດໍ້ ດ ີ        ແຕື່ ເຮົຳ ໄດໍ້ 

ຕກົລງົ ໃຈ ເອົຳ ແອກ ໃສື່ ຄ  ອນັ ງດົ ງຳມ ຂອງ ມນັ         ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ມນັ ເຮັດ ວຽກ ໜກັ ກວື່ຳ ເກົື່ ຳ         ຄ          ໃຫໍ້ ຢ ດາ ດ ງ 

ໄຖ         ຢາໂຄບ ດ ງ ຄຳດ.         

12ເຮົຳ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         ຈ ົື່ງ ປ ກ ຄວຳມ ຊອບ ທ  ຳ ໃຫໍ້ ແກື່ ຕນົ         ແລໍ້ວ ເກບັ ກື່ຽວ ເອົຳ ພອນ 

ທີື່  ໄດໍ້ ຈຳກ ເຈົໍ້ຳ ທີື່  ຈ ົື່ງ ຮກັ ພກັດ ີຕ ື່  ເຮົຳ         ຈ ົື່ງ ຂດຸ ກ ົື່ນ ເອົຳ ດນິ ໃໝື່         ເພຳະ ມນັ ເຖງິ ເວລຳ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຄ ນ ໄປ 

ຫຳ ເຮົຳ         ຄ          ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລໍ້ວ ເຮົຳ ຈະ ມຳ ເທ ພຣະພອນ ລງົ ໃສື່ ເຈົໍ້ຳ.         

13ແຕື່ ແທນ ທີື່  ຈະ ເປັນ ດ ັື່ງ-
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ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ກບັ ປ ກ ຄວຳມ ຊ ົື່ວ ແລະ ເກບັ ກື່ຽວ ຜນົ ຊ ົື່ວ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຢ ື່ ໄດໍ້ ກນິ ຍໍ້ອນ ກຳນ ຕວົະ         

ເພຳະວື່ຳ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄວໍ້ ວຳງໃຈ ໃນ ທຳງ ປະພ ດ         ແລະ ໃນ ຈ  ຳນວນ ທະຫຳນ ອນັ ຫລວງຫລຳຍ ຂອງ 

ພວກ ເຈົໍ້ຳ.         

14ສງົຄຳມ ຈ ື່ງ ຈະ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ກບັ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ປໍ້ອມ ທງັ ໝດົ ຈະ ຖ ກ ທ  ຳລຳຍ         ມນັ ຈະ 

ເປັນ ຄ  ກນັ ກບັ ມ ໍ້ ທີື່  ກະສດັ ຊັນມັນ ຮບົ         ແລະ ທ  ຳລຳຍ ນະຄອນ ເບັດ-ອາເບນ ນ ັໍ້ນ         ຈນົ ເປັນ ເຫດ ໃຫໍ້ 

ພວກ ແມ ື່ຍງິ         ແລະ ເດັກນໍ້ອຍ ຖ ກ ບດົ ທ  ຳລຳຍ ໃຫໍ້ ຕຳຍ ໝດົ.”         

15ຊຳວ ເບັດເອນ ເອີຍ         ສິື່ ງ ນີໍ້ ແຫລະ 

ຈະ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ກບັ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ຍໍ້ອນ ຄວຳມ ຊ ົື່ວ ອນັ ຮໍ້ຳຍ ທີື່  ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ກະທ  ຳ         ເມ  ື່ອ ສງົຄຳມ ເລີື່ ມ ລະ-

ເບດີ ຂ ໍ້ນ         ກະສດັ ອິສຣາເອນ          ກ  ຈະ ສິໍ້ນ ພະ ຊນົ.”          

ບົດທີ 11 
ຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ມີຕໍ່ພວກກະບົດ 

 1 “ຄຳວ ອິສຣາເອນ ຍງັເປັນເດັກນໍ້ອຍ ເຮົຳກ ຮກັແພງພວກເຂົຳ 

   ຕ ັໍ້ງແຕື່ຄຳວເຮົຳນ  ຳພວກເຂົຳອອກຈຳກປະເທດ ເອຢິບ  

  ເຮົຳໄດໍ້ເອີໍ້ນພວກເຂົຳວື່ຳລ ກຊຳຍຂອງເຮົຳ. 

 2 ແຕື່ເມ  ື່ອເຮົຳຍິື່ ງເອີໍ້ນພວກເຂົຳມຳຫຳເຮົຳຫລຳຍເທົື່ ຳໃດ 

   ພວກເຂົຳຍິື່ ງໜີຫື່ຳງຈຳກເຮົຳຫລຳຍຂ ໍ້ນເທົື່ ຳນ ັໍ້ນ 

  ໄພື່ພນົຂອງເຮົຳໄດໍ້ຖວຳຍສດັບ ຊຳແກື່ ພະບາອານ  

   ແລະໄດໍ້ເຜົຳເຄ ື່ ອງຫອມບ ຊຳແດື່ຮ ບເຄົຳລບົ. 

 3 ເຮົຳນີໍ້ແຫລະທີື່ ສອນ ເອຟຣາຢິມ ໃຫໍ້ຍື່ຳງ ແລະອ ໍ້ມພວກເຂົຳ 

   ແຕື່ພວກເຂົຳບ ື່ ຍອມຮບັຮ ໍ້ວ ື່ຳ ເຮົຳເປັນຜ ໍ້ລໍ້ຽງດ ພວກເຂົຳ. 

 4 ເຮົຳໄດໍ້ໃຊໍ້ຄວຳມອື່ອນຫວຳນ ແລະຄວຳມຮກັ 

   ເປັນເຄ ື່ ອງຊກັຈ ງໃຫໍ້ພວກເຂົຳມຳຫຳເຮົຳ 

  ໄດໍ້ໂຊມພວກເຂົຳລກຸຂ ໍ້ນແລໍ້ວກອດແນບໃສື່ແກໍ້ມ 

   ແລະໄດໍ້ຖື່ອມຕວົລງົມຳລໍ້ຽງດ ພວກເຂົຳ. 
5ພວກ ເຂົຳ ຈະ ບ ື່  ກບັ ຄ ນ ໄປ ຍງັ ປະເທດ ເອຢິບ ອີກ         ແຕື່ ວື່ຳ ກະສດັ ອັດຊີເຣຍ ຈະ ປກົຄອງ ພວກ 

ເຂົຳ         ເພຳະວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ປະຕເິສດ ບ ື່  ຍອມ ຄ ນ ໄປ ຫຳ ເຮົຳ.         

6ສງົຄຳມ ຈະ ທ  ຳລຳຍ ຫວົ ເມ  ອງ         ແລະ 

ບຳນ ປະຕ  ເມ  ອງ ຖິໍ້ມ                  ມນັ ຈະ ລໍ້ຳງຜຳນ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ເຮົຳ ດໍ້ວຍ         ເພຳະວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ຕຳມ 

ແນວທຳງ ຊ ົື່ວ.         

7ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ໜີ ຈຳກ ເຮົຳ ໄປ         ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ໜີ ຈຳກ ຜນົ ຂອງ ກຳນ 

ກະທ  ຳ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ໄດໍ້         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຮໍ້ອງໄຫໍ້ ຍໍ້ອນ ແອກ ໃນ ຄ          ແລະ ຈະ ບ ື່  ມີ ໃຜ ເອົຳ ອອກ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ.          

 8 ເອຟຣາຢິມ ເອີຍ ເຮັດແນວໃດເຮົຳຈ ື່ງຈະເຊົຳກື່ຽວຂໍ້ອງກບັເຈົໍ້ຳໄດໍ້? 

   ຈະປະຖິໍ້ມເຈົໍ້ຳໄດໍ້ດໍ້ວຍວທີິໃດ? 

  ຈະທ  ຳລຳຍເຈົໍ້ຳເໝ ອນທີື່ ເຮົຳທ  ຳລຳຍເມ  ອງ ອັດມາ ໄດໍ້ບ ? 

   ຫລ ຈະປະຕບິດັຕ ື່ ເຈົໍ້ຳເໝ ອນທີື່ ເຮົຳໄດໍ້ປະຕບິດັກບັເມ  ອງ ເຊໂບຢິມ ນ ັໍ້ນບ ? 

  ເຮົຳຈະບ ື່ ເຮັດດ ັື່ງນ ັໍ້ນດອກ! 
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   ຈດິໃຈເຮົຳແສນກະວນົກະວຳຍ ເພຳະວື່ຳສງົສຳນພວກເຈົໍ້ຳ. 

 9 ຈະບ ື່ ລງົໂທດພວກເຈົໍ້ຳດໍ້ວຍຄວຳມຄຽດແຄໍ້ນ 

   ຈະບ ື່ ທ  ຳລຳຍ ເອຟຣາຢິມ ອີກ 

  ເພຳະວື່ຳເຮົຳເປັນ ພຣະເຈົ້າ ບ ື່ ແມ ື່ນມະນດຸ 

   ເຮົຳຄ ຜ ໍ້ບ ລິສດຸທີື່ ຢ ື່ກບັເຈົໍ້ຳ 

  ຈະບ ື່ ມຳຫຳພວກເຈົໍ້ຳດໍ້ວຍຄວຳມຄຽດແຄໍ້ນ. 
10ເຮົຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ກ  ຳ ຮຳມ ເໝ ອນ ສິງ ໃສື່ ສດັຕ  ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ໄພື່ ພນົ ຂອງ ເຮົຳ ຈະ ຕດິຕຳມ ເຮົຳ ໄປ         

ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຟໍ້ຳວ ມຳ ຫຳ ເຮົຳ ຈຳກ ທິດຕຳເວັນຕກົ         ມຳ ຈຳກ ປະເທດ ເອຢິບ ວື່ອງໄວ ເໝ ອນ ນກົ.         

11ແລະ ມຳ ຈຳກ ອັດຊີເຣຍ ເໝ ອນ ນກົ ເຂົຳ         ເຮົຳ ຈະ ນ  ຳ ພວກ ເຂົຳ ໄປ ຍງັ ບໍ້ຳນ ເຮ ອນ ອີກ         ເຮົຳ ຄ  

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ.”          

ອິສຣາເອນ ແລະຢ ດາຖືກລົງໂທດ 
12ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ປະຊຳຊນົ ເອຟຣາຢິມ ໄດໍ້ ໃຊໍ້ ກຳນ ຕວົະ         ແລະ ກຳນ ຫລອກ 

ລວງ ປິດ ລໍ້ອມ ເຮົຳ         ແລະ ຊຳວ ຢ ດາ ກ ື່  ຍງັ ເປັນ ກະບດົ ຕ ື່ ສ ໍ້ ເຮົຳ ຢ ື່         ຄ  ຕ ື່ ສ ໍ້ ຜ ໍ້ ທື່ຽງ ທ  ຳ         ແລະ ບ ລິສດຸ.          

ບົດທີ 12 
1ທກຸ ໆ ສິື່ ງ ທີື່  ປະຊຳຊນົ ເອຟຣາຢິມ ໄດໍ້ ກະທ  ຳ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ເຊົໍ້ຳ ຈນົ ຮອດ ຄ  ື່ຳ ນ ັໍ້ນ         ລໍ້ວນ ແລໍ້ວແຕື່ ບ ື່  ມີ 

ປະໂຫຍດ         ແລະ ເສຍ ຫຳຍ ທງັ ນ ັໍ້ນ         ກຳນ ຕວົະ         ແລະ ກຳນ ກະທ  ຳ ທີື່  ຮນຸ ແຮງ ໄດໍ້ ມີ ເພີື່ ມ ຂ ໍ້ນ ໃນ ທື່ຳມ-

ກຳງ ພວກ ເຂົຳ         ພວກ ເຂົຳ ຜ ກ ສ  ຳພນັ ທະ ໄມຕ ີກບັ ອັດຊີເຣຍ          ແລະ ຕດິຕ ື່  ຊ ໍ້ ຂຳຍ ກບັ ເອຢິບ.”          
2ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ຟໍ້ອງ ຮໍ້ອງ ປະຊຳຊນົ ຢ ດາ          ພຣະອງົ ຊງົ ລງົໂທດ ອິສຣາເອນ ຍໍ້ອນ ກຳນ 

ປະພ ດ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ນ ັໍ້ນ         ຈະ ຊງົ ຕອບ ແທນ ຜນົ ແຫື່ງ ກຳນ ກະທ  ຳ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ.         

3ເມ  ື່ອ ຄຳວ ຢາ-
ໂຄບ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຍງັ ຢ ື່ ໃນ ທໍ້ອງ ແມ ື່         ລຳວ ກ ື່  ໄດໍ້ ຫລອກ ລວງ ອໍ້ຳຍ ນໍ້ອງ ຂອງ ຕນົ         

ເມ  ື່ອ ລຳວ ໃຫຍື່ ແລໍ້ວ         ກ  ສ ໍ້ ກບັ ພຣະເຈົ້າ          ແລະ ໄດໍ້ ສ ໍ້ ກບັ ທ ດ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຈນົ ມໄີຊຊະນະ.         

4ຕ ື່  ມຳ         

ລຳວ ໄດໍ້ ຮໍ້ອງໄຫໍ້         ແລະ ທ ນ ຂ  ພຣະພອນ         ພຣະເຈົ້າ ຈ ື່ງ ສະເດັດ ມຳ ຫຳ ຢາໂຄບ ທີື່  ເບັດເອນ          ແລະ 

ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ລຳວ ຢ ື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ.         

5ນີໍ້ ແຫລະ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຄ  ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ຈກັກະວຳນ ຈ ື່ງ ອອກ 

ພຣະນຳມ ຂອງ ພຣະອງົ ໃນ ເວລຳ ຂຳບ ໄຫວໍ້ ນະມດັສະກຳນ.          
6ດໍ້ວຍ ເຫດ ນີໍ້ ແຫລະ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຜ ໍ້ ເປັນ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ຢາໂຄບ          ຈ ົື່ງ ໄວໍ້ ວຳງໃຈ ໃນ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ 

ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ກບັ ຄ ນ ໄປ ຫຳ ພຣະອງົ ສຳ         ໃຫໍ້ ມີ ຄວຳມ ຈງົ ຮກັ ພກັດ ີມີ ຄວຳມ ຍດຸຕ ິທ  ຳ         ແລະ ຄອຍ ຖໍ້ຳ 

ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ອດົທນົ.          

ການພິພາກສາໂທດຄາວຕໍ່ໄປ 
7ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ປະຊຳຊນົ ເອຟຣາຢິມ ໃຈ ຄດົ ເໝ ອນ ກບັ ຊຳວ ການາອານ          ໃນ 

ມ  ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ມີ ຊງິ ປອມ         ແລະ ມກັ ສ ໍ້ ໂກງ.         

8ແຕື່ ພວກ ເຂົຳ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         “ພວກ ເຮົຳ ຮ ັື່ງມ ີ         ເປັນ ຄນົ 

ໂຊກ ດ ີ         ແລະ ບ ື່  ມີ ໃຜ ສຳມຳດ ຟໍ້ອງ ພວກ ເຮົຳ ທີື່  ຮ ັື່ງມ ີ ຍໍ້ອນ ຄວຳມ ບ ື່  ສດັຊ ື່  ໄດໍ້.”         

9ເຮົຳ ເປັນ ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ນ  ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ອອກ ຈຳກ ເອຢິບ          ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ອຳໄສ ຢ ື່ 
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ໃນ ຕ ບ ຜໍ້ຳ ເຕັນ ອີກ         ເໝ ອນ ທີື່  ເຄີຍ ຢ ື່ ຄຳວ ເຮົຳ ມຳ ຫຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໃນ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ ນ ັໍ້ນ.         

10ເຮົຳ 

ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ກບັ ພວກ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ         ແລະ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ເຫັນ ນມິດິ ຫລຳຍ ຢື່ຳງ         ບດັ ນີໍ້         ເຮົຳ ຈະ 

ນ  ຳ ໄພພິບດັ ຜື່ຳນ ມຳ ທຳງ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ.         

11ພວກ ທີື່  ໄຫວໍ້ ຮ ບ ເຄົຳລບົ ໃນ ກິເລອາດ ຈະ ຕຳຍ         

ງວົ ທງັຫລຳຍ ຈະ ຖ ກ ເຜົຳ ບ ຊຳ ໃນ ກິນການ          ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ແທື່ນ ບ ຊຳ ທງັຫລຳຍ ຈ ື່ງ ຈະ ກຳຍເປັນ ກອງ 

ຫີນ ຢ ື່ ໃນ ທົື່ງ ກວໍ້ຳງ.”         

12ຢາໂຄບ          ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ ຕໍ້ອງ ໜີ ໄປ ຍງັ ປະເທດ ອາຣາມ          ຄ  

ບື່ອນ ທີື່  ລຳວ ລໍ້ຽງ ແກະ ຂອງ ຊຳຍ ຄນົ ໜ ື່ ງ         ເພ ື່ ອ ຈະ ແຕື່ງງຳນ ກບັ ຍງິ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຢ ື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ.         

13ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ ຊງົ ໃຊໍ້ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ຄນົ ໜ ື່ ງ ນ  ຳ ຊຳວ         ອິສຣາເອນ ອອກ ຈຳກ ຄວຳມ ເປັນ ທຳດ ໃນ ປະເທດ 

ເອຢິບ          ຊງົ ໃຊໍ້ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ຄນົ ໜ ື່ ງ ລໍ້ຽງ ດ  ພວກ ເຂົຳ.         

14ປະຊຳຊນົ ເອຟຣາຢິມ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ພຣະພິໂລດ ຢື່ຳງ ຂມົຂ ື່ ນ         ພວກ ເຂົຳ ສມົຄວນ ຕຳຍ ຍໍ້ອນ ກຳນ ຊ ົື່ວ ນ ັໍ້ນ         ພຣະເຈົ້າ 

ຈະ ບ ື່  ຊງົ ໃຫໍ້ ອະໄພ ພວກ ເຂົຳ         ຈະ ຊງົ ລງົໂທດ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ທີື່  ນ  ຳ ເອົຳ ຄວຳມ ເສ ື່ ອມ ເສຍ ມຳ ໃຫໍ້ ພຣະ-

ອງົ.          
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ການພິພາກສາອິສຣາເອນຄັ້ງສຸດທ້າຍ 

1ເມ  ື່ອ ຕະກ ນ ເອຟຣາຢິມ ເວົໍ້ຳ         ຄນົ ອ ື່ ນ ໆ ກ  ຢໍ້ຳນ ກວົ         ຕະກ ນ ອ ື່ ນ ໆ ຂອງ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ເຄົຳລບົ 

ເອຟຣາຢິມ          ແຕື່ ປະຊຳຊນົ ໄດໍ້ ກຳຍເປັນ ຄນົ ຜິດ ຍໍ້ອນ ຂຳບ ໄຫວໍ້ ພະບາອານ          ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຕຳຍ 

ຍໍ້ອນ ກຳນ ກະທ  ຳ ນີໍ້.         

2ເພຳະວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ຍງັ ດ  ຳເນນີ ຢ ື່ ໃນ ທຳງ ບຳບ         ແລະ ຍງັ ຫລ ື່  ຮ ບ ດໍ້ວຍ ໂລຫະ 

ຂຳບ ໄຫວໍ້         ຄ          ຫລ ື່  ຮ ບ ເງນິ ໄວໍ້ ບ ຊຳ ຕຳມ ຄວຳມ ຄິດ ຂອງ ມະນດຸ         ຮ ບ ອນັ ນ ັໍ້ນ ເຮັດ ດໍ້ວຍ ມ  ຂອງ ມະນດຸ         

ແລໍ້ວ ພວກ ເຂົຳ ກ  ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ ແກື່ ຮ ບ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້.”         

3ມະນດຸ ຈ ບ ຮ ບ ອນັ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ 

ບ ?         ມນັ ເປັນ ຮ ບ ງວົ         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ປະຊຳຊນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ຈ ື່ງ ຈະ ດບັ ສ ນ ໄປ ເໝ ອນ ນ  ໍ້ຳໝອກ         ແລະ ນ  ໍ້ຳ ຄໍ້ຳງ 

ໃນ ຕອນ ເຊົໍ້ຳ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ເປັນ ເໝ ອນ ເຂົໍ້ຳລີບ         ທີື່  ລມົ ພດັ ມຳ ຈຳກ ລຳນ ຟຳດ ເຂົໍ້ຳ         ແລະ ເໝ ອນ 

ຄວນັ ທີື່  ອອກ ມຳ ຈຳກ ປື່ອງຢໍ້ຽມ.          
4ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ເປັນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ຊ ື່ ງ ໄດໍ້ ນ  ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ 

ອອກ ມຳ ຈຳກ ປະເທດ ເອຢິບ          ໃນ ເວລຳ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ຮ ໍ້ຈກັ ພຣະເຈົ້າ ອງົ ໃດ ນອກຈຳກ ເຮົຳ         ເຮົຳ 

ເປັນ ພຣະຜ ູ້ຊ່ອຍ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ອງົ ດຽວ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ.         

5ໄດໍ້ ລໍ້ຽງ ດ  ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໃນ ປະເທດ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ         ແລະ 

ຖິື່ ນ ກນັດຳນ.         

6ແຕື່ ເມ  ື່ອ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ຢ ື່ ໃນ ດນິ ດ ີ        ໄດໍ້ ກນິ ອີື່ ມ ບ ລິບ ນ ແລໍ້ວ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ກ  ກຳຍ-

ເປັນ ຄນົ ໂອໍ້ ອວດ ຈອງຫອງ         ແລະ ລ ມ ເຮົຳ.         

7ດໍ້ວຍ ເຫດ ນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ຈ ື່ງ ຈະ ໂດດ ກດັ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເໝ ອນ 

ດ ັື່ງ ສິງ         ເຮົຳ ຈະ ນອນ ຄອຍ ຢ ື່ ຕຳມ ທຳງ ທຽວ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ເໝ ອນ ເສ ອ ດຳວ.         

8ຈະ ຄບຸ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເໝ ອນ ໝີ 

ທີື່  ສ ນ ເສຍ ລ ກ ຂອງ ມນັ         ຈະ ຈກີ ກນິ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ທນັທີ ເໝ ອນ ສິງ         ແລະ ຈະ ຈກີ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ອອກ ເປັນ 

ຕື່ອນ ໆ         ເໝ ອນ ສດັປື່ຳ ຈກີ.          
9ປະຊຳຊນົ ອິສຣາເອນ ເອີຍ         ເຮົຳ ຈະ ທ  ຳລຳຍ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ແລໍ້ວ ແມ ື່ນ ໃຜ ຈະ ຊື່ອຍ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້?         

10ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຮໍ້ອງ ຂ  ເອົຳ ກະສດັ         ແລະ ພວກ ຜ ໍ້ນ  ຳ         ແຕື່ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຊື່ອຍ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຢື່ຳງໃດ?         

11ເຮົຳ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ມີ ກະສດັ         ແລະ ເອົຳ ໜີ ໄປ ເສຍ         ກ  ຍໍ້ອນ ຄວຳມ ໂກດ ຮໍ້ຳຍ ຢື່ຳງ ຮນຸ ແຮງ ຂອງ 



1509 ໂຮເຊອາ 14 
ເຮົຳ.          

12ບຳບ         ແລະ ຄວຳມ ຜິດ ຂອງ ເອຟຣາຢິມ ໄດໍ້ ບນັທ ກ ໄວໍ້ ແລໍ້ວ         ກຳນ ບນັທ ກ ນີໍ້ ໄດໍ້ ເກບັ ໄວໍ້ ຢື່ຳງ ດ.ີ         

13ອິສຣາເອນ ມີ ໂອກຳດ ທີື່  ຈະ ມີ ຊວີດິ ລອດ ຢ ື່ ໄດໍ້         ແຕື່ ກ  ປະ ຖິໍ້ມ ໂອກຳດ ນ ັໍ້ນ         ເພຳະ ໂງ ື່ ເກນີ ໄປ         

ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ແອນໍ້ອຍ ທີື່  ກ  ຳລງັ ຈະ ອອກ ມຳ ຈຳກ ທໍ້ອງ ແມ ື່         ແຕື່ ບ ື່  ໄດໍ້ ອອກ ມຳ         ແອນໍ້ອຍ ນ ັໍ້ນ ກ  ຈະ ຕໍ້ອງ 

ຕຳຍ ໄປ.         

14ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ຊື່ອຍ ປະຊຳຊນົ ນີໍ້ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຈຳກ ພິພບົ ຄນົ ຕຳຍ         ຫລ  ຊື່ອຍ ພວກ ເຂົຳ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຈຳກ 

ອ  ຳນຳດ ຂອງ ຄວຳມ ຕຳຍ         ໂອ         ຄວຳມ ຕຳຍ ເອີຍ         ຈ ົື່ງ ມຳ ພໍ້ອມ ກບັ ໄພພິບດັ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ໂອ ພິພບົ ຄນົ 

ຕຳຍ ເອີຍ         ຈ ົື່ງ ມຳ ພໍ້ອມ ກບັ ກຳນ ທ  ຳລຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ເຮົຳ ບ ື່  ສງົສຳນ ປະຊຳຊນົ ນີໍ້.         

15ເຖງິ ແມ ື່ນ ວື່ຳ ອິ-
ສຣາເອນ ອດຸມົສມົບ ນ ຂ ໍ້ນ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ຫຍໍ້ຳ         ເຮົຳ ກ  ຈະ ສ ົື່ງ ລມົ ຮໍ້ອນ ຈຳກ ແສງຕຳ ເວັນ ອອກ         ພດັ ມຳ 

ຈຳກ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ         ລມົ ນີໍ້ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ນ  ໍ້ຳສໍ້ຳງ         ແລະ ນ  ໍ້ຳພຸ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ         ມນັ 

ຈະ ພດັ ເອົຳ ເຄ ື່ ອງ ມຄີື່ຳ ທກຸ ໆ ຢື່ຳງ ໄປ         ອິສຣາເອນ ຕໍ້ອງ ຮບັ ໂທດ ຍໍ້ອນ ຄວຳມ ຜິດ ຂອງ ຕນົ.         

16ເພຳະ 

ມນັ ເປັນ ກະບດົ ຕ ື່ ສ ໍ້ ພຣະເຈົ້າ          ພນົລະເມ  ອງ ຂອງ ມນັ ຈະ ຕຳຍ ໃນ ສງົຄຳມ         ພວກ ເດັກນໍ້ອຍ ຈະ ຖ ກ 

ໂຍນ ລງົ ດນິ         ແລະ ພວກ ແມ ື່ ມຳນ ກ  ຈະ ຖ ກ ຂໍ້ຳ ດໍ້ວຍ ກຳນ ຕດັ ທໍ້ອງ.”          
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ໂຮເຊອາຂໍຮ້ອງອິສຣາເອນ 

1ປະຊຳຊນົ ອິສຣາເອນ ເອີຍ         ຈ ົື່ງ ກບັ ຄ ນ ມຳ ຫຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ບຳບ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ 

ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຕ  ຳ ສະດດຸ ລ ົໍ້ມ ລງົ.         

2ໃຫໍ້ ກບັ ຄ ນ ມຳ ຫຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ສຳ         ແລະ ໃຫໍ້ ອໍ້ອນ-

ວອນ ຕ ື່  ພຣະອງົ ດ ັື່ງນີໍ້,         “ໂຜດ ໃຫໍ້ ອະໄພ ບຳບ ທງັ ປວງ ຂອງ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ແດື່ທໍ້ອນ         ຂ  ຊງົ ຮບັ ເອົຳ 

ຄ  ຳ ອໍ້ອນວອນ ຂອງ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ທໍ້ອນ         ແທນ ທີື່  ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ຖວຳຍ ບ ຊຳ ແດື່ ພຣະອງົ         ພວກ 

ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ສນັລະເສີນ ພຣະອງົ ຕຳມ ທີື່  ໄດໍ້ ສນັຍຳ ໄວໍ້.         

3ອັດຊີເຣຍ ບ ື່  ເຄີຍ ຊື່ອຍ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເລີຍ         

ລດົ ຮບົ ກ  ໃຫໍ້ ຄວຳມ ຄຸໍ້ມ ຄອງ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ບ ື່  ໄດໍ້         ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ບ ື່  ກື່ຳວ ຕ ື່  ຮ ບ ເຄົຳລບົ ຂອງ ພວກ 

ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ອີກ ວື່ຳ,         “ພະ ອງົ ເປັນ ພະ ຂອງ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ”         ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຂ  ສຳລະພຳບ ວື່ຳ         ພວກ ຂໍ້ຳ-

ນໍ້ອຍ ເປັນ ເໝ ອນ ລ ກ ກ  ຳພໍ້ຳ         ແຕື່ ພຣະອງົ ຊງົ ເມດ ຕຳ ຊື່ອຍ ເຫລ ອ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ.          

ພຣະຜ ້ເປັນເຈົ້າຊົງສັນຍາວູ່າ ຈະໃຫ້ອິສຣາເອນມີຊີວິດໃໝູ່ 
 4 ເຮົຳຈະນ  ຳໄພື່ພນົຂອງເຮົຳຄ ນມຳຫຳເຮົຳ 

   ຈະຮກັພວກເຂົຳດໍ້ວຍສດຸຈດິສດຸໃຈ 

  ເພຳະວື່ຳເຮົຳເຊົຳຮໍ້ຳຍພວກເຂົຳແລໍ້ວ. 

 5 ເຮົຳຈະເປັນຄ ຝນົທີື່ ຕກົລງົມຳຍງັດນິແຫໍ້ງ 

   ຕ ື່ ປະຊຳຊນົ ອິສຣາເອນ  

  ພວກເຂົຳຈະເບກີບຳນເໝ ອນດອກໄມ ໍ້ 

   ແລະຮຳກຈະຢັື່ງລງົຢື່ຳງໝັໍ້ນຄງົ 

  ເໝ ອນດ ັື່ງຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ໃນປະເທດ ເລບານອນ. 
 6 ພວກເຂົຳຈະມຊີວີດິຢ ື່ໃນຄວຳມຈະເລີນໃໝື່ 



ໂຮເຊອາ 14 1510 
   ຈະຈບົງຳມເໝ ອນຕ ົໍ້ນໝຳກກອກເທດ 

  ຈະມກີິື່ ນຫອມເໝ ອນຕ ົໍ້ນສນົໃນປະເທດ ເລບານອນ. 
 7 ຈະມຊີວີດິຢ ື່ພຳຍໃຕໍ້ກຳນຄຸໍ້ມຄອງຂອງເຮົຳອີກເທ ື່ ອໜ ື່ ງ 

   ຈະອດຸມົສມົບ ນເໝ ອນສວນອດຸທະຍຳນ 

  ຈະມໝີຳກຫລຳຍເໝ ອນຕ ົໍ້ນອະງ ຸື່ນ 

   ແລະມຊີ ື່ ສຽງເໝ ອນເຫລົໍ້ຳອະງ ຸື່ນຂອງປະເທດ ເລບານອນ. 
 8 ປະຊຳຊນົ ເອຟຣາຢິມ ຈະບ ື່ ກ ື່ຽວຂໍ້ອງກບັຮ ບເຄົຳລບົອີກ 

   ເຮົຳຈະຕອບສະໜອງຄ  ຳອໍ້ອນວອນຂອງພວກເຂົຳ 

  ຈະດ ແລຮກັສຳພວກເຂົຳ 

   ຈະເປັນທີື່ ກ  ຳບງັແດດໃຫໍ້ພວກເຂົຳເໝ ອນຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ທີື່ ມໃີບຂຽວສດົ 

  ເຮົຳເປັນບ ື່ ເກດີແຫື່ງພອນທງັຫລຳຍຂອງພວກເຂົຳ. 

ຂໍ້ຄວາມສຸດທ້າຍ 
9ຂ  ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ສະຫລຳດ ທງັຫລຳຍ ເຂົໍ້ຳໃຈ ສິື່ ງ ທີື່  ຂຽນ ໄວໍ້ ນີໍ້                  ໃຫໍ້ ນ  ຳ ເຂົໍ້ຳ ເຖງິ ໃຈ         ທຳງ ຂອງ ພຣະຜ ູ້-

ເປັນເຈົ້າ ນ ັໍ້ນ ຖ ກຕໍ້ອງ         ຜ ໍ້ ຊອບ ທ  ຳ ທງັຫລຳຍ ຍອມ ດ  ຳເນນີ ຊວີດິ ຢ ື່ ຕຳມ ທຳງ ນີໍ້         ສື່ວນ ຄນົ ບຳບ ທງັ-

ຫລຳຍ ຈະ ຕ  ຳ ສະດດຸ ລ ົໍ້ມ         ຍໍ້ອນ ວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ບ ື່  ເຮັດ ຕຳມ ທຳງ ນີໍ້.          
 14 
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ໂຢເອນ 

ບົດທີ 1 
ສຽງຮ້ອງໄຫ້ເນື່ອງຈາກຜົນລະປ ກຖືກທຳລາຍ 

1ພຣະຄ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ທີື່  ຊງົ ກື່ຳວ ຕ ື່  ໂຢເອນ          ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເປທ ເອນ ມີ ດ ັື່ງນີໍ້:          

 2 ພວກຜ ໍ້ເຖົໍ້ຳແກື່ທງັຫລຳຍ ແລະທກຸໆຄນົໃນແຜື່ນດນິ ຢ ດາ ຈ ົື່ງຟງັທໍ້ອນ 

   ສິື່ ງເຫລົື່ ຳນີໍ້ເຄີຍເກດີຂ ໍ້ນໃນແຜື່ນດນິຂອງພວກເຈົໍ້ຳ 

  ຫລ ໃນສະໄໝບນັພະບ ລດຸຂອງພວກເຈົໍ້ຳບ ? 

 3 ຈ ົື່ງເລົື່ ຳເລ ື່ ອງຕ ື່ ໄປນີໍ້ໃຫໍ້ລ ກຂອງພວກເຈົໍ້ຳຮ ໍ້ 

   ເພ ື່ ອພວກເຂົຳຈະບອກລ ກຂອງພວກເຂົຳ 

  ແລະລ ກຂອງພວກເຂົຳກ ຈະເລົື່ ຳຕ ື່ ໄປໃນພຳຍໜໍ້ຳ. 

 4 ພ ດຜນົທີື່ ເຫລ ອຈຳກຕກັແຕນກນິ 

   ພວກແມງໄມ ໍ້ທງັຫລຳຍກ ກນິຊ  ໍ້ຳ. 

 5 ພວກຂີໍ້ເຫລົໍ້ຳເອີຍ ຈ ົື່ງຕ ື່ ນຂ ໍ້ນຮໍ້ອງໄຫໍ້ 

   ນກັດ ື່ ມເຫລົໍ້ຳອະງ ຸື່ນເອີຍ ຈ ົື່ງຮໍ້ອງຄຳງສຳ 

  ເພຳະວື່ຳໝຳກອະງ ຸື່ນສ  ຳລບັເຮັດເຫລົໍ້ຳຖ ກທ  ຳລຳຍໝດົແລໍ້ວ. 

 6 ດໍ້ວຍວື່ຳກອງທບັຕກັແຕນໄດໍ້ໂຈມຕແີຜື່ນດນິຂອງເຮົຳ 

   ພວກມນັມກີ  ຳລງັຫລຳຍ ແລະນບັຈ  ຳນວນບ ື່ ໄດໍ້ 

  ແຂໍ້ວຂອງມນັກ ແຫລມຄມົເໝ ອນແຂໍ້ວສິງ. 

 7 ມນັໄດໍ້ທ  ຳລຳຍຕ ົໍ້ນອະງ ຸື່ນ ແລະຕ ົໍ້ນເດ ື່ ອຂອງເຮົຳ 

   ໄດໍ້ກດັກນິກຳບໝດົ 

  ຈນົກິື່ ງກ ໍ້ຳນເປັນສີຂຳວຫລໍ້ອນ. 

 8 ປະຊຳຊນົເອີຍ ຈ ົື່ງຮໍ້ອງໄຫໍ້ເໝ ອນຍງິສຳວຮໍ້ອງໄຫໍ້ 

   ນ  ຳກຳນຕຳຍຂອງຜ ໍ້ຈະເປັນຜວົ. 

 9 ພວກປະໂລຫິດຜ ໍ້ຖວຳຍບ ຊຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈ ົື່ງໂສກເສົໍ້ຳທໍ້ອນ 

   ເພຳະວື່ຳໃນພຣະວຫິຳນ ບ ື່ ມເີຂົໍ້ຳ ຫລ ເຫລົໍ້ຳອະງ ຸື່ນຖວຳຍເລີຍ 

 10 ທົື່ງນຳກ ແປນເປົື່ ຳ. 

   ແຜື່ນດນິກ ງຽບເຫງຳົ 

  ເພຳະວື່ຳເຂົໍ້ຳຖ ກທ  ຳລຳຍ 

   ຕ ົໍ້ນອະງ ຸື່ນ ແລະຕ ົໍ້ນໝຳກກອກເທດກ ຫື່ຽວແຫໍ້ງ. 

 11 ຊຳວນຳທງັຫລຳຍເອີຍ ຈ ົື່ງໂສກເສົໍ້ຳທໍ້ອນ 

   ຜ ໍ້ເຝົໍ້ຳສວນອະງ ຸື່ນເອີຍ ຈ ົື່ງຮໍ້ອງໄຫໍ້ສຳ 



ໂຢເອນ 1 1512 
  ເພຳະວື່ຳເຂົໍ້ຳບຳເລ ເຂົໍ້ຳເດ ອຍ 

   ແລະພ ດຜນົທງັປວງຖ ກທ  ຳລຳຍໝດົກໍ້ຽງ. 

 12 ຕ ົໍ້ນອະງ ຸື່ນກ ຫື່ຽວຕຳຍ 

   ຕ ົໍ້ນເດ ື່ ອກ ຮ ື່ວງໂຮຍ 

  ຕ ົໍ້ນພິລຳ ຕ ົໍ້ນຕຳນ ຕ ົໍ້ນໝຳກໂປມ 

   ແລະຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ທງັປວງໄດໍ້ຫື່ຽວແຫໍ້ງຕຳຍໄປ 

  ຄວຳມມ ື່ວນຊ ື່ ນຂອງຄນົທງັຫລຳຍກ ສ ນຫຳຍໄປດໍ້ວຍ. 

 13 ປະໂລຫິດຜ ໍ້ຖວຳຍບ ຊຳ ແລະຮບັໃຊໍ້ເທິງແທື່ນບ ຊຳຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເອີຍ 

   ຈ ົື່ງນຸື່ງເຄ ື່ ອງໄວໍ້ທກຸເຂົໍ້ຳໄປຮໍ້ອງໄຫໍ້ໃນພຣະວຫິຳນຕະຫລອດຄ ນ 

  ໃນພຣະວຫິຳນແຫື່ງ ພຣະເຈົ້າ ຂອງເຈົໍ້ຳ 

   ບ ື່ ມເີຂົໍ້ຳ ແລະເຫລົໍ້ຳອະງ ຸື່ນຖວຳຍເລີຍ. 

 14 ຈ ົື່ງຈດັແຈງພິທີອດົອຳຫຳນ 

   ໃຫໍ້ເອີໍ້ນກນັມຳຊຸມນມຸເພ ື່ ອຂຳບໄຫວໍ້ ພຣະເຈົ້າ  

  ຈ ົື່ງເຕົໍ້ຳໂຮມບນັດຳຜ ໍ້ນ  ຳ ແລະຊຳວ ຢ ດາ ທງັປວງ 

   ເຂົໍ້ຳໄປຍງັພຣະວຫິຳນແຫື່ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງເຈົໍ້ຳ 

  ແລໍ້ວຮໍ້ອງຂ ຕ ື່ ພຣະອງົທໍ້ອນ. 

 15 ວນັຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໃກໍ້ເຂົໍ້ຳມຳແລໍ້ວ 

   ຜ ໍ້ຊງົລິດທຳນພຸຳບຈະມຳທ  ຳລຳຍໃນວນັນ ັໍ້ນ 

  ຈະເປັນວນັໂຫດຮໍ້ຳຍທີື່ ສດຸ. 

 16 ພ ດຜນົກ ຖ ກທ  ຳລຳຍໄປຕ ື່ໜໍ້ຳຕ ື່ ຕຳພວກເຮົຳ 

   ຄວຳມມ ື່ວນຊ ື່ ນບ ື່ ມເີລີຍໃນພຣະວຫິຳນແຫື່ງ ພຣະເຈົ້າ ຂອງພວກເຈົໍ້ຳ. 

 17 ເມດັພ ດກ ແຫໍ້ງຕຳຍຢ ື່ໃນດນິແກື່ນ 

   ໃນສຳງບ ື່ ມເີຂົໍ້ຳເລີຍ 

  ເລົໍ້ຳເຂົໍ້ຳເປົື່ ຳ ກ ຖ ກທ  ຳລຳຍເສຍຫຳຍໝດົ. 

 18 ຝ ງແກະກ ຫິວໂຫຍ ແລະງວົຄວຳຍກ ຮ ໍ້ອງຄຳງ 

   ຝ ງສດັລໍ້ຽງກ ສບັສນົວຸໍ້ນວຳຍ 

  ເພຳະວື່ຳບ ື່ ມຫີຍໍ້ຳຈະກນິ 

   ຝ ງແກະກ ເປັນທກຸດໍ້ວຍ. 

 19 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຮໍ້ອງທ ນພຣະອງົ 

   ເພຳະວື່ຳທ ົື່ງຫຍໍ້ຳ ແລະຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ໄດໍ້ຫື່ຽວແຫໍ້ງຕຳຍໄປ 

  ເປັນເໝ ອນກບັວື່ຳໄຟໄດໍ້ເຜົຳຜຳນພວກມນັ. 

 20 ແມ ື່ນແຕື່ສດັປື່ຳກ ຮ ໍ້ອງທ ນພຣະອງົດໍ້ວຍ 

   ເພຳະວື່ຳນ  ໍ້ຳໃນຫໍ້ວຍໄດໍ້ແຫໍ້ງໝດົໄປ 



1513 ໂຢເອນ 2 
  ແລະຫຍໍ້ຳໃນທົື່ງນຳກ ຖ ກໄຟໄໝໍ້ໝດົ. 

ບົດທີ 2 
ຕັກແຕນເປັນໝາຍສຳຄັນ 

ທີ່ບອກໃຫ້ຮ ້ວັນຂອງພຣະຜ ້ເປັນເຈົ້າ 
 1 ຈ ົື່ງເປົື່ ຳແກປກຸຢ ື່ພ  ຊີໂອນ ເທິງຈອມພ ສກັສິດຂອງ ພຣະເຈົ້າ  

   ຊຳວ ຢ ດາ ທງັປວງຈະຢໍ້ຳນຕວົສ ັື່ນ 

  ເພຳະວື່ຳວນັຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກ  ຳລງັມຳໃກໍ້ແລໍ້ວ. 

 2 ວນັນ ັໍ້ນຈະມ  ດ ແລະເປັນທກຸ 

   ຈະມເີມກໜຳ ແລະດ  ຳມ  ດ 

  ຕກັແຕນໄດໍ້ບກຸໄປຂໍ້ຳງໜໍ້ຳເໝ ອນກອງທບັໃຫຍື່ 

   ເໝ ອນແສງຕຳເວັນໃນຕອນເຊົໍ້ຳສື່ອງແສງໄປຕຳມພ  

  ບ ື່ ເຄີຍມສີິື່ ງໃດເໝ ອນສິື່ ງນີໍ້ມຳກື່ອນ 

   ແລະຈະບ ື່ ມຢີື່ຳງນີໍ້ອີກຈກັເທ ື່ ອ. 

 3 ມນັກນິເຄ ື່ ອງປ ກຈນົກໍ້ຽງເໝ ອນໄຟເຜົຳຜຳນ 

   ແຜື່ນດນິເບ ໍ້ອງໜໍ້ຳຂອງມນັເປັນເໝ ອນສວນ ເອເດັນ  

  ແຕື່ເບ ໍ້ອງຫລງັເປັນດນິເປົື່ ຳແປນ 

   ບ ື່ ມຫີຍງັໜີພ ົໍ້ນມນັໄປໄດໍ້. 

 4 ຮ ບຮື່ຳງຂອງມນັເໝ ອນມ ໍ້ຳ 

   ມນັແລື່ນເໝ ອນມ ໍ້ຳຮບົແລື່ນ. 

 5 ເມ  ື່ອມນັໂດດເຕັໍ້ນຢ ື່ເທິງຈອມພ  

   ມສີຽງດງັເໝ ອນສຽງລດົຮບົ ຫລ ເໝ ອນສຽງໄຟໄໝໍ້ຕ ເຟ ອງໃນທົື່ງນຳ 

  ມນັມຳເປັນແຖວເໝ ອນກອງທບັໃຫຍື່ຕຽມເຂົໍ້ຳສະໜຳມຮບົ. 

 6 ທກຸ ໆຄນົຢໍ້ຳນກວົໜໍ້ຳຊດີເມ  ື່ອມນັມຳໃກໍ້. 

 7 ພວກມນັບກຸໂຈມຕເີໝ ອນນກັຮບົ 

   ປີນກ  ຳແພງເໝ ອນທະຫຳນ 

  ຕື່ຳງກ ຍື່ຳງໄປເປັນຖນັແຖວ. 

 8 ຫລ ບ ື່ ກດີກນັທຳງຍື່ຳງຊ ື່ ງກນັ ແລະກນັ 

   ມນັບກຸຜື່ຳນແນວປໍ້ອງກນັ ໂດຍບ ື່ ມກີຳນຢດຸຢັໍ້ງ. 

 9 ມນັໂດດເຂົໍ້ຳໄປໂຈມຕເີມ  ອງ 

   ແລື່ນຢ ື່ເທິງກ  ຳແພງ 

  ປີນຂ ໍ້ນໄປເຮ ອນຊຳນທງັຫລຳຍ 

   ແລະລອດປື່ອງຢໍ້ຽມເຂົໍ້ຳໄປເໝ ອນຂະໂມຍ. 
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 10 ແຜື່ນດນິ ແລະທໍ້ອງຟໍ້ຳສະທໍ້ຳນຫວ ັື່ນໄຫວຍໍ້ອນມນັ 

   ດວງຕຳເວັນ ແລະດວງເດ ອນກ ມ  ດ 

  ດວງດຳວທງັຫລຳຍບ ື່ ສື່ອງແສງອີກຕ ື່ ໄປ. 

 11 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົບນັຊຳກອງທບັທີື່ ເຊ ື່ ອຟງັຂອງພຣະອງົ 

   ກອງທບັນີໍ້ມລິີດເດດ ແລະມຈີ  ຳນວນຫລຳຍ 

  ວນັອນັຍິື່ ງໃຫຍື່ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໜໍ້ຳຢໍ້ຳນກວົຢື່ຳງນີໍ້ແຫລະ 

   ແມ ື່ນຜ ໍ້ໃດນ ຈະທນົໄດໍ້. 

ພຣະເຈົ້າຊົງເອີ້ນໃຫ້ປູ່ຽນໃຈໃໝູ່ 
 12 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົກື່ຳວວື່ຳ, “ເຖງິປຳນນ ັໍ້ນກ ດ ີ

   ຈ ົື່ງກບັໃຈໃໝື່ດໍ້ວຍຄວຳມເຕັມໃຈ ໃຫໍ້ກບັມຳຫຳເຮົຳ 

  ແລໍ້ວອດົອຳຫຳນ ຮໍ້ອງໄຫໍ້ ແລະຮໍ້ອງຄ  ື່ຳຄວນ. 

 13 ຢື່ຳສະແດງຄວຳມເສຍໃຈດໍ້ວຍກຳນຈກີເສ ໍ້ອຜໍ້ຳຂອງຕນົ 

   ແຕື່ຄວນໃຫໍ້ມໃີຈອກຸອ ັື່ງແທໍ້” 

  ຈ ົື່ງກບັມຳຫຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງເຈົໍ້ຳ 

   ພຣະອງົຊງົເຕັມໄປດໍ້ວຍຄວຳມເມດຕຳກະລນຸຳ 

  ຊງົອດົທນົ ແລະປະຕບິດັຕຳມຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳຂອງພຣະອງົ 

   ຊງົພໍ້ອມສະເໝີທີື່ ຈະໃຫໍ້ອະໄພບຳບ ແລະຍກົໂທດ. 

 14 ບຳງທີພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງເຮົຳອຳດຈະຊງົປື່ຽນພຣະໄທ 

   ແລະຊງົອວຍພອນໃຫໍ້ເຮົຳມເີຂົໍ້ຳປຳອຳຫຳນກນິຢື່ຳງສມົບ ນ 

  ແລໍ້ວເຮົຳກ ຈະໄດໍ້ຖວຳຍບ ຊຳເຂົໍ້ຳປຳອຳຫຳນ ແລະເຫລົໍ້ຳອະງ ຸື່ນແດື່ພຣະອງົ. 

 15 ຈ ົື່ງເປົື່ ຳແກເທິງພ  ຊີໂອນ  

   ເພ ື່ ອຕຽມຕວົອດົອຳຫຳນແລະເອີໍ້ນຊຸມນມຸຂຳບໄຫວໍ້ ພຣະເຈົ້າ. 
 16 ຈ ົື່ງເຕົໍ້ຳໂຮມບນັດຳປະຊຳຊນົ 

   ໃຫໍ້ຈດັເອົຳພວກເຂົຳເຂົໍ້ຳຮື່ວມກຳນປະຊຸມອນັບ ລິສດຸ 

  ຈ ົື່ງນ  ຳພວກເຖົໍ້ຳແກື່ມຳ 

   ໃຫໍ້ເຕົໍ້ຳໂຮມພວກເດັກນໍ້ອຍ ແລະເດັກອື່ອນດໍ້ວຍ 

  ແມ ື່ນແຕື່ຜ ໍ້ແຕື່ງງຳນໃໝື່ກ ຕໍ້ອງໃຫໍ້ອອກມຳຈຳກຫໍ້ອງນອນກື່ອນ. 

 17 ພວກປະໂລຫິດຜ ໍ້ຮບັໃຊໍ້ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

   ຢ ື່ໃນພຣະວຫິຳນລະຫວື່ຳງປະຕ  ແລະແທື່ນບ ຊຳ 

  ຕໍ້ອງຮໍ້ອງໄຫໍ້ແລະອໍ້ອນວອນວື່ຳ, 

   “ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈ ົື່ງສງົສຳນໄພື່ພນົຂອງພຣະອງົແດື່ທໍ້ອນ 

  ຂ ຢື່ຳໃຫໍ້ຊນົຊຳດອ ື່ ນໝິື່ ນປະໝຳດພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ແລະເວົໍ້ຳເຍຳະເຍີໍ້ຍພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍວື່ຳ 



1515 ໂຢເອນ 2 
  ພຣະເຈົ້າ ຂອງເຈົໍ້ຳຢ ື່ໃສ?” 

ພຣະເຈົ້າຊົງໂຜດໃຫ້ແຜູ່ນດິນອຸດົມສົມບ ນຄືເກົ່າ 
18ແລໍ້ວ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ສະແດງ ຄວຳມ ເປັນ ຫື່ວງ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ພຣະອງົ         ແລະ ຊງົ ສງົສຳນ 

ໄພື່ ພນົ ຂອງ ພຣະອງົ.         

19ພຣະອງົ ຊງົ ຕອບ ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ,          

  “ບດັນີໍ້ ເຮົຳຈະໃຫໍ້ພວກເຈົໍ້ຳມເີຂົໍ້ຳກນິ 

   ມເີຫລົໍ້ຳອະງ ຸື່ນ ແລະນ  ໍ້ຳມນັ ພວກເຈົໍ້ຳຈະໄດໍ້ອີື່ ມໜ  ຳສ  ຳລຳນ 

  ຊນົຊຳດອ ື່ ນຈະບ ື່ ໝິື່ ນປະໝຳດພວກເຈົໍ້ຳອີກຕ ື່ ໄປ. 

 20 ເຮົຳຈະຂບັໄລື່ພວກທີື່ ມຳຈຳກທຳງເໜ ອອອກໄປຈຳກເຈົໍ້ຳ 

   ຈະຂບັໄລື່ພວກເຂົຳບຳງຄນົໄປຍງັຖິື່ ນແຫໍ້ງແລໍ້ງກນັດຳນ 

  ຂະບວນໜໍ້ຳຈະຕກົໄປທະເລ ເມດິແຕຣາເນ  

   ຊຳກສບົຂອງພວກເຂົຳຈະເນົື່ ຳເໝັນ 

  ເຮົຳເຮັດດ ັື່ງນີໍ້ກ ເພຳະພວກເຂົຳໄດໍ້ເຮັດໃຫໍ້ແກື່ເຈົໍ້ຳ. 

 21 ໂອແຜື່ນດນິເອີຍ ຢື່ຳຢໍ້ຳນເລີຍ 

   ຈ ົື່ງມ ື່ວນຊ ື່ ນ ແລະຍນິດສີຳ 

  ເພຳະວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ຊງົກະທ  ຳກຳນຍິື່ ງໃຫຍື່ 

   ສ  ຳລບັພວກເຈົໍ້ຳແລໍ້ວ. 

 22 ສດັທງັຫລຳຍເອີຍ ຢື່ຳຢໍ້ຳນເລີຍ 

   ເພຳະວື່ຳຫຍໍ້ຳກ ຂຽວສດົແລໍ້ວ 

  ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ກ ເກດີໝຳກ 

   ຕ ົໍ້ນເດ ື່ ອ ແລະຕ ົໍ້ນອະງ ຸື່ນກ ມບີ ລິບ ນ. 

 23 ຊຳວ ຊີໂອນ ເອີຍ ຈ ົື່ງຍນິດໃີນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງເຈົໍ້ຳ 

   ພຣະອງົຊງົໂຜດເທຝນົລງົມຳໃຫໍ້ພວກເຈົໍ້ຳຖ ກຕໍ້ອງຕຳມລະດ ກຳນ 

  ຄ ຝນົຕ ົໍ້ນລະດ  ແລະປຳຍລະດ ເໝ ອນຢື່ຳງແຕື່ກ ື່ອນ. 

 24 ໃນເດີື່ ນຈະມເີຂົໍ້ຳເຕັມບ ລິບ ນ 

   ອື່ຳງຢ ື່ຂ ໍ້ຳງເຄ ື່ ອງບບີຈະເຕັມລ ົໍ້ນດໍ້ວຍນ  ໍ້ຳອະງ ຸື່ນ ແລະນ  ໍ້ຳມນັ. 

 25 ສິື່ ງທີື່ ເຈົໍ້ຳສ ນເສຍໃນປີທີື່ ຕກັແຕນກນິເຄ ື່ ອງປ ກຂອງເຈົໍ້ຳນ ັ ໍ້ນ 

   ເຮົຳຈະທດົແທນໃຫໍ້ 

  ແມ ື່ນເຮົຳເອງທີື່ ສ ົື່ງກອງທບັຕກັແຕນນີໍ້ມຳທ  ຳລຳຍເຈົໍ້ຳ. 

 26 ບດັນີໍ້ ພວກເຈົໍ້ຳຈະມອີຳຫຳນກນິອີື່ ມໜ  ຳສ  ຳລຳນ 

   ເຈົໍ້ຳຈ ົື່ງສນັລະເສີນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງເຈົໍ້ຳ 

  ຜ ໍ້ຊງົເຮັດກຳນອດັສະຈນັສ  ຳລບັພວກເຈົໍ້ຳ 

   ໄພື່ພນົຂອງເຮົຳຈະບ ື່ ຖ ກໝິື່ ນປະໝຳດອີກ. 

 27 ອິສຣາເອນ ເອີຍ ແລໍ້ວພວກເຈົໍ້ຳຈະຮ ໍ້ວ ື່ຳເຮົຳຢ ື່ທື່ຳມກຳງພວກເຈົໍ້ຳ 
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   ແລະຮ ໍ້ວ ື່ຳເຮົຳຄ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງພວກເຈົໍ້ຳ 

  ບ ື່ ມ ີພຣະເຈົ້າ ອ ື່ ນອີກນອກຈຳກເຮົຳ 

   ໄພື່ພນົຂອງເຮົຳຈະບ ື່ ຖ ກໝິື່ ນປະໝຳດອີກ. 

ພຣະເຈົ້າຊົງປະທານພຣະວິນຍານ 
 28 ຫລງັຈຳກນ ັໍ້ນ ເຮົຳຈະໃຫໍ້ຄນົທງັປວງໄດໍ້ຮບັ ພຣະວິນຍານ ຂອງເຮົຳ 

   ລ ກຊຳຍຍງິຂອງພວກເຈົໍ້ຳຈະປະກຳດພຣະຄ  ຳຂອງເຮົຳ 

  ພວກຄນົເຖົໍ້ຳກ ຈະຝນັ 

   ແລະພວກຄນົໜຸື່ມກ ຈະເຫັນນມິດິ. 

 29 ໃນເວລຳນ ັໍ້ນ ຄນົໃຊໍ້ຊຳຍຍງິທງັຫລຳຍ 

   ຈະໄດໍ້ຮບັ ພຣະວິນຍານ ຂອງເຮົຳ. 

ຄຳຕັກເຕືອນກູ່ຽວກັບວັນຂອງພຣະຜ ້ເປັນເຈົ້າ 
 30-31 ກື່ອນວນັອນັຍິື່ ງໃຫຍື່ ແລະໜໍ້ຳຢໍ້ຳນຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ມຳເຖງິ 

   ເຮົຳຈະເຮັດກຳນອດັສະຈນັໃນທໍ້ອງຟໍ້ຳ ແລະແຜື່ນດນິ 

  ຄ ຈະມເີລ ອດມໄີຟ ແລະຄວນັເມກ 

   ດວງຕຳເວັນຈະດ  ຳມ  ດ 

  ດວງເດ ອນຈະກຳຍເປັນສີແດງເໝ ອນເລ ອດ. 

 32 ແຕື່ຄນົທງັປວງທີື່ ຮ ໍ້ອງຂ ຄວຳມຊື່ອຍເຫລ ອຈຳກ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະປອດໄພ 

   ດ ັື່ງທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ຊງົກ ື່ຳວວື່ຳ: 

  “ຈະມຜີ ໍ້ພ ົໍ້ນໄດໍ້ເທິງພ  ຊີໂອນ ແລະໃນກງຸ ເຢຣ ຊາເລັມ  

   ຄນົເຫລົື່ ຳນີໍ້ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົເລ ອກຈະລອດພ ົໍ້ນໄດໍ້.” 

ບົດທີ 3 
ການຕັດສິນຊົນຊາດທັງຫລາຍ 

 1 ໃນເວລຳນ ັໍ້ນ ເຮົຳຈະເຮັດໃຫໍ້ຊນົຊຳດ ຢ ດາ  

   ແລະ ເຢຣ ຊາເລັມ ອດຸມົສມົບ ນ. 

 2 ເຮົຳຈະເຕົໍ້ຳໂຮມຊນົຊຳດທງັປວງ 

   ແລະນ  ຳພວກເຂົຳໄປຍງັຮື່ອມພ  ເຢໂຮຊາຟັດ  

  ເພ ື່ ອພິພຳກສຳພວກເຂົຳໃນບື່ອນນ ັໍ້ນ 

   ເພຳະວື່ຳພວກເຂົຳທງັປວງໄດໍ້ເຮັດຕ ື່ ໄພື່ພນົຂອງເຮົຳ 

  ພວກເຂົຳໄດໍ້ເຮັດໃຫໍ້ຊຳວ ອິສຣາເອນ ກະຈດັກະຈຳຍໄປໃນຕື່ຳງປະເທດ 

   ແລະໄດໍ້ແບື່ງແຜື່ນດນິ ອິສຣາເອນ ຂອງເຮົຳ. 

 3 ພວກເຂົຳໄດໍ້ຈກົສະຫລຳກເອົຳພວກຊະເລີຍໄປຂຳຍ 

   ແລະຂຳຍເດັກຊຳຍຍງິໄປເປັນທຳດ 
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  ເພ ື່ ອເອົຳເງນິມຳກນິເຫລົໍ້ຳ ແລະຫລິໍ້ນສຳວ. 

4ເມ  ອງ ຕີເຣ          ເມ  ອງ ຊີໂດນ          ແລະ ທົື່ວ ປະເທດ ຟີລິດສະຕີນ ເອີຍ!         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຢຳກ ຈະ ເຮັດ ຫຍງັ 

ກບັ ເຮົຳ         ຢຳກ ຈະ ແກໍ້ແຄໍ້ນ ເຮົຳ ບ ?         ຖໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ຄິດ ຈະ ແກໍ້ແຄໍ້ນ ເຮົຳ         ເຮົຳ ຈະ ຕອບ ແທນ ກຳນ ກະທ  ຳ ນ ັໍ້ນ 

ໃນ ທນັທີ.         

5ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຂນົ ເອົຳ ເງນິ ຄ  ຳ ຂອງ ເຮົຳ ໄປ         ແລະ ເອົຳ ເຄ ື່ ອງ ມຄີື່ຳ ຂອງ ເຮົຳ ໄປ ຍງັ ວຫິຳນ ທງັ-

ຫລຳຍ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ.         

6ໄດໍ້ ເອົຳ ປະຊຳຊນົ ຢ ດາ          ແລະ ເຢຣ ຊາເລັມ ໄປ ຈຳກ ປະເທດ ຂອງ ເຮົຳ         

ເພ ື່ ອ ຂຳຍ ພວກ ເຂົຳ ໃຫໍ້ ແກື່ ຊຳວ ກຣີກ.         

7ບດັ ນີໍ້         ເຮົຳ ຈະ ນ  ຳ ພວກ ເຂົຳ ອອກ ຈຳກ ບື່ອນ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ຂຳຍ 

ພວກ ເຂົຳ ໄວໍ້ ນ ັໍ້ນ         ຈະ ເຮັດ ຕ ື່  ເຈົໍ້ຳ ເໝ ອນ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ຕ ື່  ພວກ ເຂົຳ.         

8ຈະ ຂຳຍ ລ ກ ຊຳຍ ຍງິ ຂອງ ພວກ 

ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ຊຳວ ຢ ດາ          ແລໍ້ວ ຊຳວ ຢ ດາ ຈະ ຂຳຍ ເຈົໍ້ຳ ຕ ື່  ໄປ ໃຫໍ້ ຊຳວ ເຊບາ ທີື່ ຢ ື່ ຫື່ຳງ ໄກ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ຊງົ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ.          

 9 ຈ ົື່ງປະກຳດຂ ໍ້ຄວຳມນີໍ້ໃຫໍ້ນຳໆ ຊຳດຮ ໍ້ 

   ຄ ຈ ົື່ງຈດັຕຽມກຳນຮບົ ແລະເອີໍ້ນລະດມົຄນົ 

  ໃຫໍ້ທະຫຳນທງັໝດົມຳໂຮມກນັ. 

 10 ຈ ົື່ງຕໝີຳກສບົໄຖຂອງເຈົໍ້ຳໃຫໍ້ເປັນດຳບ 

   ກື່ຽວຂອງເຈົໍ້ຳກ ໃຫໍ້ຕເີປັນຫອກ 

  ແມ ື່ນແຕື່ຄນົອື່ອນແອກ ຕໍ້ອງລກຸຂ ໍ້ນສ ໍ້. 

 11 ຊນົຊຳດທງັປວງທີື່ ຢ ື່ອໍ້ອມແອໍ້ມຈ ົື່ງມຳໄວໆ 

   ໃຫໍ້ເຕົໍ້ຳໂຮມກນັຢ ື່ໃນຮື່ອມພ ນ ັ ໍ້ນ 

  ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂ ໂຜດຊງົນ  ຳກອງທບັອນັເກັື່ງກ ໍ້ຳຂອງພຣະອງົລງົມຳ. 

 12 ຊນົຊຳດທງັຫລຳຍຕໍ້ອງຕຽມພໍ້ອມ 

   ມຳຍງັຮື່ອມພ  ເຢໂຮຊາຟັດ  

  ຢ ື່ບື່ອນນ ັໍ້ນພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະພິພຳກສຳ 

   ຊນົຊຳດທງັປວງທີື່ ຢ ື່ອໍ້ອມແອໍ້ມນ ັໍ້ນ. 

 13 ພວກເຂົຳຊ ົື່ວຮໍ້ຳຍຫລຳຍ 

   ໃຫໍ້ຕດັພວກເຂົຳອອກເໝ ອນກບັກື່ຽວເຂົໍ້ຳ 

  ຈ ົື່ງບບີພວກເຂົຳເໝ ອນກບັບບີ ໝຳກອະງ ຸື່ນ 

   ທີື່ ເຮັດໃຫໍ້ນ  ໍ້ຳໄຫລລງົຈນົລ ົໍ້ນອື່ຳງ. 

 14 ມະຫຳຊນົຈ  ຳນວນຫລຳຍ 

   ຢ ື່ໃນຮື່ອມພ ແຫື່ງກຳນພິພຳກສຳ 

  ໃນບື່ອນນ ັໍ້ນ ວນັຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໃກໍ້ເຂົໍ້ຳມຳແລໍ້ວ. 

 15 ດວງຕຳເວັນ ແລະດວງເດ ອນດ  ຳມ  ດໄປ 

   ດຳວທງັຫລຳຍກ ບ ື່ ສື່ອງແສງອີກ. 

ພຣະເຈົ້າຊົງອວຍພອນຊາວຢ ດາ 
 16 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົເປັື່ ງພຣະສລຸະສຽງຈຳກພ  ຊີໂອນ  
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   ຊງົຮໍ້ອງສຽງດງັສະໜັື່ນຈຳກ ເຢຣ ຊາເລັມ  

  ຈນົແຜື່ນດນິ ແລະທໍ້ອງຟໍ້ຳສະທໍ້ຳນຫວ ັື່ນໄຫວ 

   ແຕື່ພຣະອງົຈະເປັນກ  ຳແພງປໍ້ອງກນັປະຊຳຊນົ ອິສຣາເອນ. 
 17 ອິສຣາເອນ ເອີຍ ແລໍ້ວພວກເຈົໍ້ຳຈະຮ ໍ້ວ ື່ຳ 

   ເຮົຳຄ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງເຈົໍ້ຳ 

  ເຮົຳຢ ື່ເທິງພ  ຊີໂອນ ອນັສກັສິດຂອງເຮົຳ 

   ເຢຣ ຊາເລັມ ຈະເປັນນະຄອນທີື່ ສກັສິດ 

  ຊຳວຕື່ຳງຊຳດຈະບ ື່ ຊະນະອີກ. 

 18 ໃນເວລຳນ ັໍ້ນ ເທິງພ ຈະເຕັມໄປດໍ້ວຍຕ ົໍ້ນອະງ ຸື່ນ 

   ແລະສດັລໍ້ຽງທງັຫລຳຍ 

  ຊຳວ ຢ ດາ ຈະມນີ  ໍ້ຳຢື່ຳງບ ລິບ ນ 

   ແມ ື່ນ  ໍ້ຳຈະໄຫລຈຳກພຣະວຫິຳນຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

  ນ  ໍ້ຳນ ັໍ້ນຈະໄຫລຜື່ຳນຮື່ອມພ  ຊິດຕີມ. 
 19 ປະເທດ ເອຢິບ ຈະກຳຍເປັນຖິື່ ນແຫໍ້ງແລໍ້ງກນັດຳນ 

   ເມ  ອງ ເອໂດມ ຈະຖ ກທ  ຳລຳຍກໍ້ຽງ 

  ເພຳະວື່ຳພວກເຂົຳໂຈມຕປີະເທດ ຢ ດາ  

   ແລະຂໍ້ຳປະຊຳຊນົຜ ໍ້ບ ື່ ມຄີວຳມຜິດໃນເມ  ອງນ ັໍ້ນ. 

 20-21 ເຮົຳຈະແກໍ້ແຄໍ້ນແທນຜ ໍ້ທີື່ ຖ ກຂໍ້ຳ 

   ຈະບ ື່ ປຳນຜີ ໍ້ທີື່ ເຮັດຜິດ 

  ຊຳວ ຢ ດາ ແລະ ເຢຣ ຊາເລັມ ຈະອຳໄສຢ ື່ໃນທີື່ ນ ັ ໍ້ນຕະຫລອດໄປ 

   ແລະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກ ຈະຊງົສະຖດິຢ ື່ເທິງພ  ຊີໂອນ ນ ັໍ້ນ.” 
 3 

*       *       * 
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ອາໂມດ 

ບົດທີ 1 
1ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້ ແມ ື່ນ ຄ  ຳ ເວົໍ້ຳ ຂອງ ອາໂມດ          ຊ ື່ ງ ເປັນ ຜ ໍ້ ລໍ້ຽງ ແກະ ຄນົ ໜ ື່ ງ ໃນ ເມ  ອງ ເຕໂກອາ          ກື່ອນ 

ແຜື່ນດນິ ໄຫວ ສອງ ປີ         ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ນ  ຳ ຂື່ຳວ ມຳ ໃຫໍ້ ອາໂມດ ທຳງ ນມິດິ         ຊ ື່ ງ ຕອນ ນ ັໍ້ນ ແມ ື່ນ ອຸດຊີຢາ 

ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ຂອງ ຊຳວ ຢ ດາ          ແລະ ໃນ ຄຳວ ທີື່  ເຢໂຣໂບອາມ          ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ໂຢອາດ          ເປັນ ເຈົໍ້ຳ 

ຊວີດິ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ.          

 2 ອາໂມດ ໄດໍ້ເວົໍ້ຳວື່ຳ: 

   “ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົສ ົື່ງສຽງຮໍ້ອງມຳຈຳກພ  ຊີໂອນ  

  ພຣະສລຸະສຽງຂອງພຣະອງົຍງັດງັກໍ້ອງຈຳກເມ  ອງ ເຢຣ ຊາເລັມ  

   ໃນເວລຳນ ັໍ້ນ ປື່ຳຫຍໍ້ຳທງັຫລຳຍກ ຫື່ຽວແຫໍ້ງ 

  ແລະຫຍໍ້ຳຂຽວສດົຢ ື່ເທິງຈອມພ  ກາເມນ ກ ລື່ຳເຫລ ອງລງົ.” 

ພຣະເຈົ້າຊົງພິພາກສາປະເທດໃກ້ຄຽງຂອງອິສຣາເອນ 
ປະເທດຊີເຣຍ 

3ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ຊຳວ ດາມາເຊ ໄດໍ້ ເຮັດ ຜິດ ຕ ື່ ມ ຂ ໍ້ນ ຢ ື່ ເລ ໍ້ອຍ ໆ         ເຮົຳ ຈະ ລງົໂທດ 

ພວກ ເຂົຳ ຢື່ຳງ ແນື່ນອນ         ກ  ຍໍ້ອນ ວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ກຳນ ໂຫດຮໍ້ຳຍ ຕ ື່  ພວກ ກິເລອາດ.         

4ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         

ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ໄຟ ໄໝໍ້ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ຊີເຣຍ          ແລະ ລຳຊະ ວງັ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ເບັນຮາດັດ.         

5ເຮົຳ 

ຈະ ທ  ຳລຳຍ ປະຕ  ເມ  ອງ ດາມາເຊ ໃຫໍ້ ແຕກ ທະ ລຳຍ ລງົ         ເຮົຳ ຈະ ຂບັ ໄລື່ ພວກ ຜ ໍ້ ປກົຄອງ ຮື່ອມ ພ  ອາ-
ເວນ          ແລະ ເບັດ-ເອເດັນ ອອກ ໜີ         ແລໍ້ວ ພວກ ຊີເຣຍ ຈະ ຖ ກ ກວຳດ ລໍ້ຳງ ໄປ ເປັນ ຊະເລີຍ ຢ ື່ ໃນ ເມ  ອງ 

ກເີຣ.”          

ປະເທດຟີລິດສະຕີນ 
6ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ພວກ ຄາຊາ ໄດໍ້ ເຮັດ ຜິດ ຕ ື່ ມ ຂ ໍ້ນ ຢ ື່ ເລ ໍ້ອຍ ໆ         ເຮົຳ ຈະ ລງົໂທດ 

ພວກ ເຂົຳ ຢື່ຳງ ແນື່ນອນ         ກ  ຍໍ້ອນ ວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ຍຳດ ເອົຳ ຊນົ ຊຳດ ອ ື່ ນ ໆ         ແລໍ້ວ ມອບ ໄວໍ້ ໃນ ກ  ຳມ   ຂອງ 

ຊຳວ ເອໂດມ.         

7ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ກ  ຳແພງ ເມ  ອງ ຄາຊາ          ຮື່ວມ ທງັ ພະລຳຊະວງັ ຂອງ ເມ  ອງ 

ນ ັໍ້ນ ເສຍ.         

8ເຮົຳ ຈະ ຕດັ ຜ ໍ້ ທີື່  ອຳ ໃສ ຢ ື່ ໃນ ອາຊະໂດດ          ແລະ ເມ  ອງ ອາຊະກາໂລນ ອອກ ໜີ         ເຮົຳ ຈະ ໃຊໍ້ 

ກ  ຳລງັ ຕ ື່ ສ ໍ້ ເມ  ອງ ເອັກໂຣນ          ແລະ ຊຳວ ເມ  ອງ ຟີລິດສະຕີນ ທກຸ ຄນົ ທີື່  ຍງັ ເຫລ ອ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ ຕໍ້ອງ ຕຳຍ.”          

ເມືອງຕີເຣ 
9ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ຊຳວ ເມ  ອງ ຕີເຣ ໄດໍ້ ເຮັດ ຜິດ ຕ ື່ ມ ຂ ໍ້ນ ຢ ື່ ເລ ໍ້ອຍ ໆ         ເຮົຳ ຈະ ລງົໂທດ 

ພວກ ເຂົຳ ຢື່ຳງ ແນື່ນອນ         ເພຳະວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຈບັ ປະຊຳຊນົ ໄປ ເປັນ ຊະເລີຍ ທີື່  ເມ  ອງ ເອໂດມ          

ພວກ ເຂົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ຖ  ສນັຍຳ ມດິຕະພຳບ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ເອົຳ ໄວໍ້ ກບັ ປະຊຳຊນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້.         

10ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         

ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ກ  ຳແພງ ເມ  ອງ ຕີເຣ          ຮື່ວມ ທງັ ພະລຳຊະວງັ ຂອງ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ຖ ກ ເຜົຳ ຜຳນ ທ  ຳລຳຍ 
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ດໍ້ວຍ ໄຟ.”          

ປະເທດເອໂດມ 
11ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ຊຳວ ເອໂດມ ໄດໍ້ ເຮັດ ຜິດ ຕ ື່ ມ ຂ ໍ້ນ ຢ ື່ ເລ ໍ້ອຍ ໆ         ເຮົຳ ຈະ ລງົໂທດ 

ພວກ ເຂົຳ ຢື່ຳງ ແນື່ນອນ         ກ  ຍໍ້ອນ ວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ໄລື່ ຕດິຕຳມ ຂໍ້ຳ ຍຳດຕ ິພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ຄ  

ພວກ ອິສຣາເອນ          ພວກ ເຂົຳ ຂຳດ ຄວຳມ ເມດ ຕຳ         ແລະ ບ ື່  ຍອມ ຖິໍ້ມ ຄວຳມ ໂຫດຮໍ້ຳຍ ຂອງ ຕນົ ຈກັ 

ເທ ື່ ອ.         

12ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ໄຟ ໄໝໍ້ ເຕມານ          ແລະ ຈ ດ ທ  ຳລຳຍ ພະລຳຊະວງັ ຂອງ ເມ  ອງ ໂບ-
ຊະຣາ.”          

ປະເທດອຳໂມນ 
13ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ຊຳວ ອຳໂມນ ໄດໍ້ ເຮັດ ຜິດ ຕ ື່ ມ ຂ ໍ້ນ ຢ ື່ ເລ ໍ້ອຍ ໆ         ເຮົຳ ຈະ ລງົໂທດ 

ພວກ ເຂົຳ ຢື່ຳງ ແນື່ນອນ         ກ  ຍໍ້ອນ ວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ຜື່ຳຕດັ ທໍ້ອງ ແມ ື່ ມຳນ ໃນ ເມ  ອງ ກິເລອາດ          ແລະ ໂລບ 

ເອົຳ ດນິແດນ ຂອງ ແຂວງ ນ ັໍ້ນ.         

14ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ກ  ຳແພງ ເມ  ອງ ຣັບບາ          ຮື່ວມ ທງັ ພະລຳ-

ຊະວງັ ຂອງ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ຖ ກ ເຜົຳ ຜຳນ ທ  ຳລຳຍ ດໍ້ວຍ ໄຟ         ໃນ ມ ໍ້ ແຫື່ງ ກຳນ ສ ໍ້ ຮບົ         ຈະ ມີ ສຽງ ໂຮຮໍ້ອງ ກໍ້ອງ 

ສະໜັື່ນ         ແລະ ກຳນ ສ ໍ້ ຮບົ ຈະ ດເຸດ ອດ ດ ັື່ງ ລມົ ພະຍ.ຸ         

15ຄນັ ແລໍ້ວ         ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ພໍ້ອມ ທງັ ນຳຍ ທະຫຳນ 

ທງັ ໝດົ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ກ  ຈະ ກຳຍໄປ ເປັນ ຊະເລີຍ ເສິກ.”          

ບົດທີ 2 
ປະເທດໂມອາບ 

1ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ຊຳວ ໂມອາບ ໄດໍ້ ເຮັດ ຜິດ ຕ ື່ ມ ຂ ໍ້ນ ຢ ື່ ເລ ໍ້ອຍ ໆ         ເຮົຳ ຈະ ລງົໂທດ 

ພວກ ເຂົຳ ຢື່ຳງ ແນື່ນອນ         ກ  ຍໍ້ອນ ວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ເຜົຳ ກະດ ກ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ປະເທດ ເອໂດມ ຈນົ ເປັນ ຝຸື່ນ ຄ  

ປ ນ.         

2ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ໄຟ ໄໝໍ້ ພະລຳຊະວງັ ຂອງ ເມ  ອງ ເກຣໂີຢດ ປະເທດ ໂມອາບ          ແລະ ຊຳວ ໂມ-
ອາບ ຈະ ຕຳຍ ໄປ ທື່ຳມກຳງ ສຽງ ອ ກກະທ ກຄ ກໂຄມ ຂອງ ກຳນ ສ ໍ້ ຮບົ         ສື່ວນ ພວກ ທະຫຳນ ກ  ຈະ ໂຮ-

ຮໍ້ອງ ວຸໍ້ນວຳຍ         ແລະ ສຽງ ແກ ດງັ ສະໜັື່ນ ຫວ ັື່ນໄຫວ ຂ ໍ້ນ.         

3ແລໍ້ວ ເຮົຳ ຈະ ຂໍ້ຳ ຜ ໍ້ ປກົຄອງ ຂອງ ປະເທດ 

ໂມອາບ          ພໍ້ອມ ທງັ ຜ ໍ້ນ  ຳ ທກຸ ໆ         ຄນົ ໃນ ປະເທດ ນ ັໍ້ນ.”          

ປະເທດຢ ດາ 
4ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ຊຳວ ຢ ດາ ໄດໍ້ ເຮັດ ຜິດ ຕ ື່ ມ ຂ ໍ້ນ ຢ ື່ ເລ ໍ້ອຍ ໆ         ເຮົຳ ຈະ ລງົໂທດ ພວກ 

ເຂົຳ ຢື່ຳງ ແນື່ນອນ         ກ  ຍໍ້ອນ ວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ປະໝຳດ ຂ ໍ້ ບນັຍດັ         ແລະ ບ ື່  ຖ  ຮກັສຳ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ຂອງ ເຮົຳ         ພວກ 

ເຂົຳ ຫລງົ ເດນີທຳງ ຜິດ         ຄ  ຕດິຕຳມ ພະ ອ ື່ ນ ໆ         ທີື່  ພວກ ປ ື່ ຍື່ຳ ຕຳ ຍຳຍ ເຄີຍ ຖ  ມຳ.         

5ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ຈະ 

ເຮັດ ໃຫໍ້ ໄຟ ໄໝໍ້ ພະລຳຊະວງັ ກງຸ ເຢຣ ຊາເລັມ          ໃນ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ຢ ດາ ເສຍ.”          

ພຣະເຈົ້າຊົງຕັດສິນປະເທດອິສຣາເອນ 
6ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ພວກ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ເຮັດ ຜິດ ຕ ື່ ມ ຂ ໍ້ນ ຢ ື່ ເລ ໍ້ອຍ ໆ         ເຮົຳ ຈະ ລງົ-

ໂທດ ພວກ ເຂົຳ ຢື່ຳງ ແນື່ນອນ         ຍໍ້ອນ ວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຂຳຍ ຄນົ ຊອບ ທ  ຳ ທີື່  ພຽງ ແຕື່ ເປັນ ໜີໍ້ ເຂົຳ ເທົື່ ຳ 

ນ ັໍ້ນ         ແລະ ຂຳຍ ຄນົ ທກຸ ຍຳກ ໄປ ເປັນ ທຳດ         ຍໍ້ອນ ວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ບ ື່  ມີ ເງນິ ໃຊໍ້ ຄື່ຳ ເກບີ ພຽງ ຄ ື່ ດຽວ.         

7ພວກ ເຂົຳ ຢຽບ ຢ ື່ຳ ຜ ໍ້ ທີື່  ອື່ອນແອ         ແລະ ຜ ໍ້ ທີື່  ໝດົ ເນ ໍ້ອ ໝດົ ຕວົ         ພໍ້ອມ ທງັ ລກັ ໂລບ ເອົຳ ບື່ອນ ທ  ຳ ມຳ ຫຳ 
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ກນິ ຂອງ ຄນົ ທກຸ ຈນົ         ສື່ວນ ພວກ ຄນົ ໜຸື່ມ         ແລະ ຄນົ ເຖົໍ້ຳ ແກື່ ກ  ພຳກນັ ໄປ ພບົ ຍງິ ໂສເພນ ີທີື່  ພຣະວ-ິ

ຫຳນ         ຊ ື່ ງ ເປັນ ກຳນ ໝິື່ ນປະໝຳດ ນຳມ ຊ ື່  ອນັ ບ ລິສດຸ ຂອງ ເຮົຳ.         

8ໃນ ສະຖຳນທີື່  ນະມດັສະກຳນ         

ພວກ ເຂົຳ ພຳກນັ ນອນ ເຕັງ ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ ທີື່  ຄນົ ເອົຳ ມຳ ຈ  ຳນ  ຳ         ແລະ ໄດໍ້ ໂລບ ເອົຳ ເຫລົໍ້ຳ ອະງ ຸື່ນ ຈຳກ ລ ກ ໜີໍ້ 

ມຳ ດ ື່ ມ ພຳຍ ໃນ ພຣະວຫິຳນ.          
9ຍໍ້ອນ ພວກ ເຂົຳ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ແຫລະ         ເຮົຳ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ທ  ຳລຳຍ ຊຳວ         ອະໂມຣີດ ທີື່  ສ ງ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້         

ແລະ ແຂງ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ຕ ົໍ້ນ ກ ື່  ໃຫໍ້ ໝດົ ສິໍ້ນ ໄປ.         

10ປະຊຳຊນົ ຂອງ ເຮົຳ ເອີຍ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ນ  ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ອອກ 

ມຳ ຈຳກ ປະເທດ ເອຢິບ          ໂດຍ ພຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ທື່ອງ ທື່ຽວ ໄປ ມຳ ໃນ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ ເປັນ ເວລຳ ສີື່  

ສິບ ປີ         ແລໍ້ວ ເຮົຳ ໄດໍ້ ມອບ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ຊຳວ ອະໂມຣີດ          ໃຫໍ້ ເປັນ ກ  ຳມະສິດ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ.         

11ເຮົຳ 

ໄດໍ້ ເລ ອກ ເອົຳ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ບຳງ ຄນົ ໃຫໍ້ ເປັນ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ         ແລະ ໃຫໍ້ ຊຳຍ ໜຸື່ມ ບຳງ 

ຄນົ ໃນ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ຄນົ ນາຊີຣີ          ຊຳວ ອິສຣາເອນ ເອີຍ!         ສິື່ ງ ນີໍ້ ເປັນຄວຳມ ຈງິ ຫລ  ບ ື່?         ເຮົຳ ພຣະ-
ຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ.          

12ແຕື່ ວື່ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ຄນົ ນາຊີຣີ ດ ື່ ມ ເຫລົໍ້ຳ         ແລະ ຫໍ້ຳມ ປຳມ ພວກ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ບ ື່  ໃຫໍ້ ປະກຳດ 

ຂື່ຳວ ຂອງ ເຮົຳ.         

13ແລະ ບດັ ນີໍ້         ເຮົຳ ຈະ ບບີ ບງັຄບັ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ກວຽນ ໃສື່ ເຂົໍ້ຳ ໜກັ ຢຽບ ເຕັງ 

ເທິງ ດນິ.         

14ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ທີື່  ແລື່ນ ວື່ອງໄວ ກ  ບ ື່  ສຳມຳດ ແລື່ນ ໜີ ພົໍ້ນ ໄປ ໄດໍ້         ຜ ໍ້ ທີື່  ແຂງແຮງ ກ  ຈະ ສ ນ 

ເສຍ ກ  ຳລງັ         ແລະ ພວກ ທີື່  ອງົອຳດ ກໍ້ຳຫຳນ ກ  ບ ື່  ສຳມຳດ ຊື່ອຍ ຊວີດິ ຂອງ ຕນົ ເອງ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ໄພ ໄດໍ້.         

15ສື່ວນ ຄນົ ທີື່  ຍງິ ທະນ  ກ  ບ ື່  ສຳມຳດ ຢ ນ ຢ ື່ ໃນ ສະຖຳນທີື່  ຂອງ ຕນົ ເອງ ໄດໍ້         ນກັ ແລື່ນ ໄວ ກ  ບ ື່  ໜີ ຫວດິ ໄປ 

ໄດໍ້         ແລະ ຄນົ ຂີື່  ມ ໍ້ຳ ກ  ບ ື່  ສຳມຳດ ຫອບ ເອົຳ ຊວີດິ ຂອງ ຕນົ ຫວດິ ໄປ ໄດໍ້ ເຊັື່ ນ ກນັ.         

16ແມ ື່ນ ແຕື່ ທະຫຳນ ຜ ໍ້ 

ອງົອຳດ ກໍ້ຳຫຳນ ທີື່  ສດຸ ກ  ຕໍ້ອງ ເປ ອຍ ຕວົ ປບົ ໜີ ໄປ”         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ.          

ບົດທີ 3 
1ຊຳວ ອິສຣາເອນ ເອີຍ         ຈ ົື່ງ ຟງັ ຄ  ຳ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ໄວໍ້ ກື່ຽວ ກບັ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ເຈົໍ້ຳ 

ເປັນ ຄອບຄວົ ຂອງ ເຮົຳ         ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ນ  ຳ ອອກ ມຳ ຈຳກ ປະເທດ ເອຢິບ.         

2ໃນ ຈ  ຳນວນ ຄອບຄວົ ທງັ-

ຫລຳຍ ໃນ ໂລກ ນີໍ້         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ຄອບຄວົ ດຽວ ທີື່  ເຮົຳ ຮ ໍ້ຈກັ         ແລະ ໄດໍ້ ປກົ ປກັ ຮກັສຳ         ສະນ ັໍ້ນ ເຮົຳ ຈະ 

ລງົໂທດ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ຍໍ້ອນ ຄວຳມ ຜິດ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຮັດ.”          

ວຽກງານຂອງຜ ້ປະກາດພຣະທຳ 
 3 ສອງຄນົທີື່ ອອກເດນີທຳງໄປນ  ຳກນັໂດຍປຳດສະຈຳກກຳນຕກົລງົກນັກື່ອນ 

ຈະໄດໍ້ຫລ ບ ື່? 

 4 ຖໍ້ຳສິງບ ື່ ໄດໍ້ພບົເຫຍ ື່ ອ ມນັຈະຮໍ້ອງບ ? 

   ສິງໜຸື່ມຈະຮໍ້ອງຄຳງໃນຖ  ໍ້ຳຫລ ບ ື່ ຖໍ້ຳມນັບ ື່ ໄດໍ້ຄບຸສິື່ ງໃດ? 

 5 ນກົຈະຖ ກກບັດກັເທິງດນິໄດໍ້ບ  ຖໍ້ຳບ ື່ ມເີຫຍ ື່ ອລ ໍ້ມນັ? 

   ກບັດກັຈະລ ັື່ນບ  ຖໍ້ຳວື່ຳບ ື່ ມສີິື່ ງໃດເຂົໍ້ຳໄປໃນກບັນ ັໍ້ນ? 

 6 ສຽງແກບກຸໂຈມຕດີງັຂ ໍ້ນໃນກຳງເມ  ອງ ໂດຍບ ື່ ໃຫໍ້ປະຊຳຊນົຢໍ້ຳນກວົຈະເປັນໄປໄດໍ້ບ ? 

   ເຫດກຳນອນັໜໍ້ຳຢໍ້ຳນເກດີຂ ໍ້ນໃນເມ  ອງໜ ື່ ງ 
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  ໂດຍທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ບ ື່ ໄດໍ້ຊງົກະທ  ຳຈະເປັນໄປໄດໍ້ບ ? 

 7 ຕຳມຈງິແລໍ້ວພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ບ ື່ ໄດໍ້ກະທ  ຳສິື່ ງໃດ ໂດຍບ ື່ ໄດໍ້ 

   ບອກແຜນກຳນຂອງພຣະອງົໃຫໍ້ຜ ໍ້ປະກຳດພຣະທ  ຳ 

  ຊ ື່ ງເປັນຜ ໍ້ຮບັໃຊໍ້ຂອງພຣະອງົຮ ໍ້ກ ື່ອນ. 

 8 ເມ  ື່ອໄດໍ້ຍນິສຽງສິງຮໍ້ອງຂ ໍ້ນ ແມ ື່ນໃຜຈະລະງບັຄວຳມຢໍ້ຳນໄວໍ້ໄດໍ້? 

   ເມ  ື່ອ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົບອກແລໍ້ວ 

  ໃຜຈະກໍ້ຳປະຕເິສດກຳນປະກຳດພຣະທ  ຳຂອງພຣະອງົ? 

ກຸງຊາມາເຣຍຖືກພິນາດຈິບຫາຍ 
9ຈ ົື່ງ ຖະແຫລງ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ພະລຳຊະວງັ ເມ  ອງ ອາຊະໂດດ          ແລະ ປະເທດ ເອຢິບ ຮບັ ຮ ໍ້ 

ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ພຳກນັ ທໍ້ອນໂຮມ ຢ ື່ ກງຸ ຊາມາເຣຍ ເສຍ ກື່ອນ         ເພ ື່ ອ ພິຈຳລະນຳ ເບິື່ ງ ເຫດກຳນ ວຸໍ້ນວຳຍ ອນັ 

ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ຢ ື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ         ພໍ້ອມ ທງັ ກຳນ ກດົ ຂີື່  ຂ ົື່ມເຫັງ ທີື່  ມີ ຢ ື່ ໃນ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ.”          
10ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ປະຊຳຊນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ໄດໍ້ ຢ ື່ ໃນ ຫ ໂຮງ ຫລງັ ໃຫຍື່ ທີື່  ເຕັມ ໄປ ດໍ້ວຍ 

ເຄ ື່ ອງ ຂອງ ທີື່  ປຸໍ້ນ         ແລະ ລກັ ເອົຳ ມຳ         ພວກ ເຂົຳ ບ ື່  ຮ ໍ້ຈກັ ປະພ ດ ຕວົຢື່ຳງ ສດັຊ ື່  ເລີຍ.         

11ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         

ພວກ ສດັຕ  ຈະ ມຳ ອໍ້ອມ ປະເທດ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ທ  ຳລຳຍ ກ  ຳແພງ ປໍ້ອງ ກນັ         ແລໍ້ວ ປຸໍ້ນ ເອົຳ ສິື່ ງ 

ຂອງ ໃນ ຫ ໂຮງ ຫລງັ ໃຫຍື່ ນ ັໍ້ນ ໄປ.”          
12ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ເມ  ື່ອ ແກະ ໂຕ ໜ ື່ ງ ຖ ກ ສິງ ກດັ ກນິ         ຜ ໍ້ ລໍ້ຽງ ແກະ ຍຳດ ເອົຳ ພຽງ ແຕື່ 

ຂຳ ສອງ ເບ ໍ້ອງ         ແລະ ຫ  ໃບ ໜ ື່ ງ ໄດໍ້ ສນັໃດ         ຝື່ຳຍ ພຣະເຈົ້າ ກ  ຈະ ຊື່ອຍ ເຫລ ອ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ພຽງ 

ແຕື່ ສື່ວນ ນໍ້ອຍ ໆ         ທີື່  ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ກງຸ ຊາມາເຣຍ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ໄພ ໄດໍ້ ສນັນ ັໍ້ນ.”         

13ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ຈກັກະ-

ວຳນ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ບດັ ນີໍ້         ຈ ົື່ງ ຟງັ         ແລະ ບອກ ເຕ ອນ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຢາໂຄບ ວື່ຳ.         

14ໃນ ມ ໍ້ ທີື່  ເຮົຳ ລງົໂທດ 

ພວກ ອິສຣາເອນ ຍໍ້ອນ ຄວຳມ ບຳບ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ເຮົຳ ຈະ ທ  ຳລຳຍ ແທື່ນ ບ ຊຳ ຂອງ ເມ  ອງ ເບັດເອນ          

ຄ  ທ  ຳລຳຍ ແຈ ທງັ ສີື່  ຂອງ ແທື່ນ ນ ັໍ້ນ.         

15ເຮົຳ ຈະ ທ  ຳລຳຍ ເຮ ອນ ພກັ ລະດ  ໜຳວ         ແລະ ເຮ ອນ ພກັ ລະດ  

ຮໍ້ອນ         ສື່ວນ ເຮ ອນ ທີື່  ຕກົແຕື່ງ ດໍ້ວຍ ງຳ ຈະ ລ ົໍ້ມ ລງົ ເປັນ ເຮ ອນ ຮໍ້ຳງ         ແລະ ເຮ ອນ ທກຸ ໆ         ຫລງັ ຈະ ຖ ກ 

ທ  ຳລຳຍ.”          

ບົດທີ 4 
1ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ຍງິ ຊຳວ ຊາມາເຣຍ ເອີຍ         ຈ ົື່ງ ຟງັ ເທີໍ້ນ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ອໍ້ວນ ພີ 

ເໝ ອນ ງວົ ທີື່  ລໍ້ຽງ ໄວໍ້ ຢື່ຳງ ດ ີ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຂ ົື່ມເຫັງ ຄນົ ອື່ອນແອ         ຢຽບ ຢ ື່ຳ ຄນົ ຈນົ         ແລະ ບອກ ຜວົ ໃຫໍ້ ເອົຳ 

ເຫລົໍ້ຳ ມຳ ກນິ.”         

2ຍໍ້ອນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ບ ລິສດຸ         ພຣະອງົ ຈ ື່ງ ຊງົ ກື່ຳວ ຢື່ຳງ ເດັດຂຳດ ວື່ຳ,         “ວນັ 

ທງັຫລຳຍ ຈະ ມຳ ເຖງິ ຢື່ຳງ ແນື່ນອນ         ຄ  ພວກ ສດັຕ  ຈະ ເອົຳ ຂ  ລຳກ ແກື່ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄປ         ແຕື່ລະຄນົ ໃນ 

ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ເປັນ ເໝ ອນ ປຳ ທີື່  ຖ ກ ເບັດ.         

3ແລໍ້ວ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຖ ກ ໂຍນ ອອກ ໄປ ທຳງ ບື່ອນ ກ  ຳແພງ ທີື່  

ແຕກ ເພ         ແລະ ຈະ ຖ ກ ໂຍນ ຖິໍ້ມ ອອກ ນອກ”         ນີໍ້ ແຫລະ ຄ  ຄ  ຳ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ໄວໍ້.          

ພວກອິສຣາເອນບໍ່ເຂົ້າໃຈຄຳສອນຂອງພຣະຜ ້ເປັນເຈົ້າ 
4ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ຊຳວ ອິສຣາເອນ ເອີຍ         ໃຫໍ້ ພຳກນັ ໄປ ເຮັດ ຜິດ ສຳ         ຄ  ເຮັດ ໃຫໍ້ 
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ສະຖຳນທີື່  ສກັສິດ ທີື່  ເມ  ອງ ເບັດເອນ          ແລະ ໄປ ເຮັດ ຜິດ ທີື່  ເມ  ອງ ກິນການ ຫລຳຍ ກວຳ ເກົື່ ຳ ອີກ         ແລະ 

ທກຸ ໆ ສຳມ ມ ໍ້ ໃດ ໃຫໍ້ ນ  ຳ ເອົຳ ສິື່ ງ ຂອງ ໜ ື່ ງ ສື່ວນ ສິບ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ຖວຳຍ ຄ  ກນັ.         

5ໃຫໍ້ ເອົຳ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ມຳ 

ຖວຳຍ ເປັນ ກຳນ ຂອບ ພຣະຄນຸ         ແລະ ໃຫໍ້ ຖວຳຍ ຕຳມໃຈ ສະໝກັ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ສຳ         ເພຳະ ພວກ ເຈົໍ້ຳ 

ອວດ ຕວົ         ແລະ ກຳນ ເຮັດ ຢື່ຳງ ນີໍ້         ມນັ ກ  ຖ ກ ໃຈ ພວກ ເຈົໍ້ຳ.”          
6ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ແມ ື່ນ ເຮົຳ ຜ ໍ້ ດຽວ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ ທີື່  ນ  ຳ ເອົຳ ຄວຳມ ອ ດ ຢຳກ ມຳສ ື່ ເມ  ອງ 

ທງັຫລຳຍ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ບ ື່  ໃຫໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ມີ ອຳຫຳນ ກນິ         ແຕື່ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ກ  ບ ື່  ຍອມ ຄ ນ ມຳ ຫຳ 

ເຮົຳ.         

7ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ອະນຍຸຳດ ໃຫໍ້ ຝນົຕກົ ຕຳມ ທີື່  ຕ ົໍ້ນ ເຂົໍ້ຳ ຕໍ້ອງກຳນ                  ເຮົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຝນົຕກົ ລງົ ໃສື່ ແຕື່ 

ບຳງ ເມ  ອງ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ         ໂດຍ ບ ື່  ໃຫໍ້ ຕກົ ໃສື່ ເມ  ອງ ອ ື່ ນ         ສື່ວນ ຕຳມ ທົື່ງ ນຳ ກ  ຈະ ຖ ກ ຝນົຕກົ ລງົ ເປັນ ບຳງ 

ບື່ອນ         ແຕື່ ວື່ຳ ບື່ອນ ໃດ ທີື່  ບ ື່  ມີ ນ  ໍ້ຳ ຝນົ         ຜນົລະປ ກ ກ  ບ ື່  ງອກ ງຳມ ຂ ໍ້ນ ໄດໍ້         ຍໍ້ອນ ຂຳດ ນ  ໍ້ຳ.         

8ປະຊຳຊນົ 

ໃນ ສອງ ສຳມ ຫວົ ເມ  ອງ ກ  ພຳກນັ ໄປ ຊອກ ຫຳ ດ ື່ ມນ  ໍ້ຳ ໃນ ເມ  ອງ ໃກໍ້ ຄຽງ         ແຕື່ ນ  ໍ້ຳ ກ  ບ ື່  ມີ ພຽງພ  ຈະ ດ ື່ ມ         

ເຖງິ ປຳນ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ກ  ຍງັ ບ ື່  ກບັ ຄ ນ ມຳ ຫຳ ເຮົຳ.”          
9ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ພະຍຳດ ນຳ ໆ         ຊະນດິ ຂອງ ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້         ຄ  ເພໍ້ຍ ດ  ຳ         ແລະ 

ເພໍ້ຍ ແດງ ມຳ ທ  ຳລຳຍ ຜນົລະປ ກ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ຝ ງ ຕກັແຕນ ໄດໍ້ ກນິ ຜກັ         ແລະ ຕ ົໍ້ນ ອະງ ຸື່ນ ຂອງ ພວກ 

ເຈົໍ້ຳ         ພໍ້ອມ ທງັ ຕ ົໍ້ນ ໝຳກເດ ື່ ອ ເທດ         ຕ ົໍ້ນ ໝຳກກອກ         ແຕື່ ເຖງິ ປຳນ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ກ  ຍງັ ບ ື່  ກບັ ຄ ນ ມຳ 

ຫຳ ເຮົຳ.          
10ເຮົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ໂລກລະບຳດ ຕກົ ທື່ຳມກຳງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ກບັ ພວກ ເອ-

ຢິບ ມຳ ເທ ື່ ອ ໜ ື່ ງ ແລໍ້ວ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ຊຳຍ ໜຸື່ມ ຫລຳຍ ຄນົ ໃນ ສະໜຳມຮບົ         ແລະ ຈບັ ເອົຳ ມ ໍ້ຳ ຂອງ ພວກ 

ເຈົໍ້ຳ         ພຳຍ ໃນ ຄໍ້ຳຍ ພກັ ອຳໄສ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເກດີ ມີ ກິື່ນ ເໝັນ ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ດມົ         

ແຕື່ ເຖງິ ປຳນ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ກ  ຍງັ ບ ື່  ກບັ ຄ ນ ມຳ ຫຳ ເຮົຳ.”          
11ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ໄດໍ້ ທ  ຳລຳຍ ບຳງ ຄນົ ໃນ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ທ  ຳລຳຍ 

ເມ  ອງ ໂຊໂດມ          ແລະ ເມ  ອງ ໂກໂມຣາ          ພວກ ເຈົໍ້ຳ ປຽບ ເໝ ອນ ດ ົໍ້ນ ຟ ນ ທີື່  ເອົຳ ມຳ ຈຳກ ກອງ ໄຟ ທີື່  ກ  ຳ-

ລງັ ໄໝໍ້ ຢ ື່         ເຖງິ ປຳນ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ກ  ຍງັ ບ ື່  ກບັ ຄ ນ ມຳ ຫຳ ເຮົຳ.          
12ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ຊຳວ ອິສຣາເອນ ເອີຍ         ເຮົຳ ກ  ຳລງັ ຈະ ກະທ  ຳ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ກບັ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ 

ຕຽມ ຕວົ ເຂົໍ້ຳ ເຝົໍ້ຳ ຊໍ້ອງ ພຣະພກັ ແຫື່ງ ກຳນ ພິພຳກສຳ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ສຳ.”          

 13 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົສໍ້ຳງພ ທງັຫລຳຍ ແລະບນັດຳນໃຫໍ້ເກດີລມົ 

   ພຣະອງົຊງົໃຫໍ້ມະນດຸຮ ໍ້ຈກັຄວຳມຄິດຂອງພຣະອງົ 

  ຊງົປື່ຽນກຳງເວັນໃຫໍ້ເປັນກຳງຄ ນ 

   ຊງົເປັນມະຫຳກະສດັປກົຄອງທົື່ວໂລກນີໍ້ 

  ພຣະນຳມຂອງພຣະອງົແມ ື່ນ ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງຈກັກະວຳນ. 

ບົດທີ 5 
ພຣະຜ ້ເປັນເຈົ້າຮຽກຮ້ອງໃຫ້ອິສຣາເອນກັບໃຈ 

1-2ຊຳວ ອິສຣາເອນ ເອີຍ!         ຈ ົື່ງ ຟງັ ເພງ ໄວໍ້ອຳໄລ ນີໍ້ ເທີໍ້ນ         ອິສຣາເອນ ເປັນ ເໝ ອນ ຍງິ ສຳວ ທີື່  ລ ົໍ້ມ 
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ແລໍ້ວ ຈະ ລກຸຂ ໍ້ນ ມຳ ອີກ ບ ື່  ໄດໍ້         ນຳງ ນອນ ຢຽດ ຢ ື່ ເທິງ ດນິ ໂດຍ ບ ື່  ມີ ຜ ໍ້ ໃດ ຊື່ອຍ ດ ງ ຂ ໍ້ນ.          

3ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ເມ  ອງ ໜ ື່ ງ ໃນ ອິສຣາເອນ          ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ສ ົື່ງ ທະຫຳນ ພນັ ຄນົ ອອກ ໄປ         

ແຕື່ ມີ ພຽງ ຮໍ້ອຍ ຄນົ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ ທີື່  ກບັ ຄ ນ ມຳ         ແລະ ເມ  ອງ ອ ື່ ນ ໆ ກ  ສ ົື່ງ ທະຫຳນ ຮໍ້ອຍ ຄນົ ອອກ ໄປ         ແຕື່ ມີ 

ພຽງ ສິບ ຄນົ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ ທີື່  ໄດໍ້ ກບັ ຄ ນ ມຳ.”          
4ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ຕ ື່  ພວກ ອິສຣາເອນ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ມຳ ຫຳ ເຮົຳ         ແລະ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່         

5ຢື່ຳ ພຳກນັ ໄປ ນະມດັສະກຳນ ທີື່  ເມ  ອງ ເບເອ-ເຊບາ          ແລະ ຢື່ຳ ໄປ ຊອກ ຫຳ ເຮົຳ ທີື່  ເບັດເອນ          ເພຳະ-

ວື່ຳ ເບັດເອນ ຈະ ບ ື່  ມ ີ         ຢື່ຳ ໄປ ເມ  ອງ ກິນການ          ເພຳະວື່ຳ         ຄນົ ໃນ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຖ ກ ເນລະເທດ ໜີ ໝດົ 

ແລໍ້ວ.”         

6ຊຳວ ໂຢເຊັບ ເອີຍ         ຈ ົື່ງ ໄປ ຫຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລໍ້ວ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່         ຖໍ້ຳວື່ຳ ພວກ 

ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ຍອມ ໄປ         ພຣະອງົ ຈະ ກ  ຳຈດັ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເໝ ອນ ກບັໄຟ ເຜົຳ ຜຳນ         ໄຟ ນ ັໍ້ນ ຈະ ລກຸ ໄໝໍ້ ຊຳວ ເບັດ-
ເອນ          ແລະ ບ ື່  ມີ ໃຜ ຈະ ມອດ ມນັ ໄດໍ້.         

7ຄວຳມທກຸ ລ  ຳບຳກ ຈະ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ກບັ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ຜ ໍ້ ທີື່  ບ ື່  ສດັຊ ື່  ແລະ 

ຜ ໍ້ ທີື່  ເຮັດ ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ຖ ກ ກຳຍເປັນ ຜ ໍ້ ຜິດ.          

 8 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົສໍ້ຳງດວງດຳວ 

   ເປັນຕ ົໍ້ນວື່ຳດຳວລ ກໄກື່ ແລະດຳວໄຖ 

  ພຣະອງົຊງົໃຫໍ້ຄວຳມມ ດກບັກຳຍເປັນຄວຳມສະຫວື່ຳງ 

   ແລະໃຫໍ້ກຳງເວັນກຳຍເປັນກຳງຄ ນ 

  ແລໍ້ວພຣະອງົຊງົເອີໍ້ນນ  ໍ້ຳຂ ໍ້ນມຳຈຳກທະເລ 

   ຊງົຖອກເທນ  ໍ້ຳນ ັໍ້ນລງົເທິງແຜື່ນດນິໂລກ 

  ພຣະອງົຊງົພຣະນຳມວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ. 
9ພຣະອງົ ຊງົ ນ  ຳ ເອົຳ ກຳນ ທ  ຳລຳຍ ມຳສ ື່ ບື່ອນ ຍຳມ ປໍ້ອງ ກນັ         ແລະ ທີື່  ໝັໍ້ນ ອນັ ສ  ຳຄນັ.          
10ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ກຽດ ຊງັ ຜ ໍ້ ທີື່  ຍ ດໝັໍ້ນ ຢ ື່ ໃນ ຄວຳມ ຊອບ ທ  ຳ         ແລະ ຜ ໍ້ ທີື່  ໃຫໍ້ກຳນ ຕຳມ ຄວຳມ ຈງິ ທກຸ 

ຢື່ຳງ ຢ ື່ ໃນ ສຳນ.         

11ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຂ ົື່ມເຫັງ ຄນົ ທກຸ ຍຳກ         ແລະ ລກັ ເອົຳ ເຄ ື່ ອງ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ດໍ້ວຍ 

ເຫດ ນີໍ້         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ກ ື່  ເຮ ອນ ໄວໍ້ ແຕື່ ບ ື່  ມີ ໂອກຳດ ຈະ ໄດໍ້ ຢ ື່         ຫລ  ບ ື່  ໄດໍ້ ດ ື່ ມນ  ໍ້ຳ ອະງ ຸື່ນ ທີື່  ມຳ ຈຳກ 

ສວນ ທີື່  ພວກ ເຈົໍ້ຳ ປ ກ ໄວໍ້.         

12ເພຳະ ເຮົຳ ຮ ໍ້ຈກັ ວື່ຳຄວຳມ ບຳບ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ຄ  ຄວຳມ ຊ ົື່ວຊໍ້ຳ ທີື່  ພວກ 

ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ຂ ໍ້ນ ມຳ ນ ັໍ້ນ ຮໍ້ຳຍ ແຮງ ຫລຳຍ ທີື່  ສດຸ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ບຽດບຽນ ຄນົ ດ ີ         ຮບັ ເງນິ ສິນ ບນົ         ແລະ ບ ື່  

ໃຫໍ້ ຄວຳມ ຍດຸຕ ິທ  ຳ ແກື່ ຄນົ ທກຸ ຈນົ ຢ ື່ ໃນ ສຳນ         

13ສະໄໝ ນີໍ້ ເປັນ ສະໄໝ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ         ສະນ ັໍ້ນ         ພວກ ທີື່  ມີ 

ຄວຳມ ສະຫລຳດ ຫລກັແຫລມ         ຈ ື່ງ ຕໍ້ອງ ມດິ ງຽບ ຢ ື່.          
14ເພ ື່ ອ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່ ຕ ື່  ໄປ         ຈ ົື່ງ ພະຍຳຍຳມ ເຮັດ ແຕື່ ໃນ ສິື່ ງ ທີື່  ຖ ກຕໍ້ອງ         ແລະ ຢື່ຳ ສະ-

ແຫວງຫຳ ຄວຳມ ຊ ົື່ວ         ແລໍ້ວ ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ຈກັກະວຳນ ຈະ ຊງົ ສະຖດິ ຢ ື່ ກບັ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ຕຳມ ທີື່  ພວກ 

ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ອໍ້ຳງ ເຖງິ ພຣະອງົ.         

15ຈ ົື່ງ ກຽດ ຊງັ ຄວຳມ ຊ ົື່ວ         ແລະ ຮກັ ແຕື່ ຄວຳມ ດ ີ         ແລໍ້ວ ໃຫໍ້ກຳນ ຢື່ຳງ 

ສດັຊ ື່  ຢ ື່ ໃນ ສຳນ         ບຳງ ທີື່  ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ຈກັກະວຳນ ຈະ ຊງົ ເມດ ຕຳ ປະຊຳຊນົ ທີື່  ຍງັ ເຫລ ອ ຢ ື່ ໃນ ປະ-

ເທດ ນີໍ້.         

16ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ຈກັກະວຳນ ຈ ື່ງ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ຕ ື່  ໄປ ຕຳມ ຖະໜນົ ຕື່ຳງ ໆ ໃນ ເມ  ອງ         

ຈະ ມກີຳນ ຮໍ້ອງໄຫໍ້         ແລະ ຄ  ື່ຳ ຄວນ ດໍ້ວຍ ຄວຳມທກຸ ລ  ຳບຳກ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ເອີໍ້ນ ຄນົ ຕຳມ ເຂດ ຊນົນະ-

ບດົ         ມຳ ຮື່ວມ ຮໍ້ອງໄຫໍ້ ຄ  ື່ຳ ຄວນ ນ  ຳ ກນັ ກບັ ຜ ໍ້ ທີື່  ຮບັຈ ໍ້ຳງ ຮໍ້ອງໄຫໍ້ ນ ັໍ້ນ.         

17ແລໍ້ວ ກຳນ ຮໍ້ອງໄຫໍ້ ຄ  ື່ຳ ຄວນ ກ  
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ຈະ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ໃນ ສວນ ອະງ ຸື່ນ ທກຸ ໆ ແຫື່ງ         ເພຳະວື່ຳ ເຮົຳ ຈະ ມຳ ລງົໂທດ ພວກ ເຈົໍ້ຳ”         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ຊງົ ກື່ຳວ ໄວໍ້ ດ ັື່ງນີໍ້.          
18ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         ຄວຳມທກຸ ຍຳກ ລ  ຳບຳກ ຈະ ເກດີ ຂ ໍ້ນ         ແຕື່ ຜ ໍ້ ທີື່  ຄອຍ ຖໍ້ຳ ວນັ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ມ ໍ້ 

ນ ັໍ້ນ ຈະ ບ ື່  ມີ ຫຍງັ ດ ີຂ ໍ້ນ ສ  ຳລບັ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ເພຳະວື່ຳ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈະ ເປັນ ມ ໍ້ ແຫື່ງ ຄວຳມ ມ ດ ມນົ         ບ ື່  ແມ ື່ນ ມ ໍ້ ແຫື່ງ 

ແສງ ສະຫວື່ຳງ.         

19ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈະ ເປັນ ເໝ ອນ ຄນົ ທີື່  ແລື່ນປບົ ໜີ ຈຳກ ສິງ         ແລໍ້ວ ພບົ ໝີ         ຫລ  ກບັ ຄ ນ ເມ  ອ 

ເຮ ອນ ແລໍ້ວ ເອົຳ ມ  ຂ ົື່ມ ໃສື່ ຝຳ ເຮ ອນ         ແລະ ຖ ກ ງ   ກດັ.         

20ມ ໍ້ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ນ  ຳ ເອົຳ ຄວຳມ 

ມ ດ ມນົ ມຳ         ບ ື່  ແມ ື່ນ ນ  ຳ ເອົຳ ແສງ ສະຫວື່ຳງ         ມນັ ເປັນ ມ ໍ້ ແຫື່ງ ຄວຳມ ໂສກເສົໍ້ຳ         ໂດຍ ບ ື່  ມີ ແສງ ສະ-

ຫວື່ຳງ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ເລີຍ.          
21ເຮົຳ ກຽດ ຊງັ ງຳນ ສະຫລອງ ທຳງ ສຳດສະໜຳ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ເຮົຳ ບ ື່  ພ ໃຈ ໃນ ກຳນ ຢື່ຳງ ນີໍ້.         

22ເວລຳ ເຈົໍ້ຳ ນ  ຳ ເອົຳ ເຄ ື່ ອງ ເຜົຳ ບ ຊຳ         ແລະ ຜນົລະປ ກ ມຳ ຖວຳຍ ໃຫໍ້ ເຮົຳ         ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ຍອມຮບັ ເອົຳ         

ແລະ ສດັ ໂຕ ຕຸໍ້ຍ ພີ         ທີື່  ພວກ ເຈົໍ້ຳ ນ  ຳ ມຳ ຖວຳຍ ບ ຊຳ ຂອບ ພຣະຄນຸ         ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ຍອມຮບັ ເອົຳ.         

23ຈ ົື່ງ ເຊົຳ 

ຮໍ້ອງເພງ         ເຮົຳ ບ ື່  ຢຳກ ຟງັ ເຄ ື່ ອງເສບ ດນົຕ ີຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ.         

24ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້ ຄວຳມ ສດັຊ ື່         ແລະ ຄວຳມ ຊອບ 

ທ  ຳ ຫລ ັື່ງໄຫລ ໄປ ຢື່ຳງ ສະບຳຍ         ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ສຳຍ ນ  ໍ້ຳ ທີື່  ບ ື່  ມີ ວນັ ແຫໍ້ງ ໝດົ ໄປ.          
25ຊຳວ ອິສຣາເອນ ເອີຍ!         ໃນ ເວລຳ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ ສີື່  ສິບ ປີ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ນ  ຳ 

ເອົຳ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ຖວຳຍ ແກື່ ເຮົຳ ແມ ື່ນ ບ ?         

26ແຕື່ ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຖ  ເອົຳ ຮ ບ ເຄົຳລບົ         ຄ  ສກັ ກດຸ         

ແລະ ໄກ ວນັ         ຊ ື່ ງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ຂ ໍ້ນ ມຳ ສ  ຳລບັ ຕນົ ເອງ.         

27ແລະ ເຮົຳ ຈະ ເນລະເທດ ພວກ ເຈົໍ້ຳ 

ອອກ ໜີ ໄປ ກຳຍ ເມ  ອງ ດາມາເຊ”         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຜ ໍ້ ຊງົ ພຣະນຳມ ວື່ຳ         ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ຈກັກະວຳນ 

ໄດໍ້ ຊງົ ກື່ຳວ ໄວໍ້ ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ.          

ບົດທີ 6 
ພວກອິສຣາເອນຖືກທຳລາຍ 

1ພວກ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ໃນ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ຂອງ ອິສຣາເອນ          ຄ  ຜ ໍ້ ທີື່  ໃຊໍ້ ຊວີດິ ຢ ື່ ຢື່ຳງ ສະໜກຸ 

ສະບຳຍ ໃນ ເມ  ອງ ຊີໂອນ          ຜ ໍ້ ທີື່ ຢ ື່ ຢື່ຳງ ປອດ ໄພ ໃນ ກງຸ ຊາມາເຣຍ          ແລະ ຜ ໍ້ ທີື່  ປະຊຳຊນົ ໄດໍ້ ໄປ ຂ  

ຄວຳມ ຊື່ອຍ ເຫລ ອ         ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ຄວຳມທກຸ ຍຳກ ລ  ຳບຳກ.         

2ຈ ົື່ງ ເບິື່ ງ ເມ  ອງ ການເນ          ແລະ ນະຄອນ 

ຮຳມາດ          ແລໍ້ວ ລງົ ໄປ ໃນ ເມ  ອງ ກັດ          ຊ ື່ ງ ເປັນ ເມ  ອງ ຂອງ ພວກ ຟີລິດສະຕີນ          ບື່ອນ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ດກີ ວື່ຳ 

ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ຢ ດາ          ແລະ ອິສຣາເອນ ຫລ  ບ ື່         ແລະ ເຂດ ແດນ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ໃຫຍື່ ກວື່ຳ ເຂດ ແດນ ຂອງ 

ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຫລ  ບ ື່ .         

3ພວກ ເຈົໍ້ຳ ພະຍຳຍຳມ ຢດຸ ຢັໍ້ງ ບ ື່  ໃຫໍ້ ຄວຳມ ຫລ ົໍ້ມຈມົ ມຳ ຮອດ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ແຕື່ ພວກ 

ເຈົໍ້ຳ ກ  ຍງັ ສະໜບັສະໜ ນ ຄນົ ເຮັດ ຊ ົື່ວ ຢ ື່.          
4ຄວຳມທກຸ ລ  ຳບຳກ ຈະ ເກດີ ແກື່ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຜ ໍ້ ທີື່  ນອນ ເທິງ ຕຽງ ທີື່  ຕກົແຕື່ງ ດໍ້ວຍ ງຳ ຊໍ້ຳງ ຢື່ຳງ ສກຸ 

ສະບຳຍ         ບື່ອນ ນອນ ຢຽດ ຢື່ຳງ ມີ ຄວຳມສກຸ ຢ ື່ ເທິງ ຕ ັື່ງ ນວມ         ແລະ ຈດັ ງຳນ ລໍ້ຽງ ດໍ້ວຍ ອຳຫຳນ ຊ ັໍ້ນ ດ ີ        

ຄ  ຊີໍ້ນ ງວົ         ແລະ ຊີໍ້ນ ແກະ ຊະນດິ ທີື່  ໜ ື່ ງ.         

5ພວກ ເຈົໍ້ຳ ມກັ ແຕື່ງ ເພງ ຮໍ້ອງ ຫລິໍ້ນ ດໍ້ວຍ ພິນ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ດາ-
ວິດ          ແລະ ປະດດິ ເຄ ື່ ອງ ດນົຕ.ີ         

6ດ ື່ ມ ເຫລົໍ້ຳ ອະງ ຸື່ນ ຫລຳຍ         ແລະ ທຳ ນ  ໍ້ຳມນັ ຫອມ ຢື່ຳງ ດ ີ         ບ ື່  ໄດໍ້ ເສົໍ້ຳ 

ເສຍ ໃຈ ຕ ື່  ກຳນ ຮໍ້ຳງ ເປົື່ ຳ ຂອງ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ອິສຣາເອນ ເລີຍ.         

7ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ເປັນ ຜ ໍ້ ທ  ຳ-
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ອິດ ທີື່  ຖ ກ ເນລະເທດ         ສື່ວນ ກຳນ ກນິ ລໍ້ຽງ ຕື່ຳງ ໆ         ຈະ ບ ື່  ມີ ອີກ ຕ ື່  ໄປ.          

8ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ສຳບຳນ ໄວໍ້ ຢື່ຳງ ໜກັ ແໜໍ້ນ         ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ຈກັກະວຳນ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ 

ກຽດ ຊງັ ຄວຳມ ຈອງຫອງ ຂອງ ພວກ ອິສຣາເອນ          ແລະ ກຽດ ຊງັ ຫ ໂຮງ ໃຫຍື່ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ເຮົຳ ຈະ 

ມອບ ເມ  ອງ ນີໍ້ ກບັ ທກຸ ໆ ສິື່ ງ ໃນ ເມ  ອງ ນີໍ້ ໄວໍ້ ໃນ ກ  ຳມ   ຂອງ ສດັຕ .         

9ຖໍ້ຳ ຫຳກ ວື່ຳ ໃນ ຄອບຄວົ ໜ ື່ ງ ມີ ຄນົ ຢ ື່ 

ສິບ ຄນົ         ພວກ ເຂົຳ ກ  ຈະ ຕໍ້ອງ ຕຳຍ ໝດົ.         

10ເວລຳ ທີື່  ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ຜ ໍ້ ຕຳຍ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ມຳ ເອົຳ ສບົ ໄປ ຈ ດ         

ລຳວ ໄດໍ້ ຮໍ້ອງຫຳ ຜ ໍ້ ທີື່  ກ  ຳລງັ ລີໍ້ ຢ ື່ ໃນ ແຈ ເຮ ອນ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ         “ຢ ື່ ນີໍ້ ມີ ຄນົ ຕຳຍ ອີກ ບ ?”         ຜ ໍ້ ລີໍ້ ນ ັໍ້ນ ກ  ຕອບ ວື່ຳ         “ບ ື່  

ມີ ດອກ”         ແລະ ບອກ ຜ ໍ້ ຖຳມ ອີກ ວື່ຳ         “ຢື່ຳ ປຳກ ເດີໍ້!         ພວກ ເຮົຳ ຕໍ້ອງ ລະວງັ         ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ໃດ ອອກ ພຣະ-

ນຳມ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ.”          
11ເມ  ື່ອ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ອອກ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ແລໍ້ວ         ເຮ ອນ ໃຫຍື່ ແລະ ເຮ ອນ ນໍ້ອຍ ທງັຫລຳຍ ຈະ ຖ ກ 

ເພພງັ ລງົ ເປັນ ທື່ອນ ໆ.         

12ຝ ງ ມ ໍ້ຳ ຈະ ແລື່ນ ຂ ໍ້ນ ໜໍ້ຳຜຳ ບ ?         ແລະ ພວກ ຄນົ ຈະ ເອົຳ ງວົ ໄປ ໄຖ ນ  ໍ້ຳ ທະເລ 

ບ ?         ແຕື່ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ກ  ຍງັ ປື່ຽນ ຄວຳມ ຍດຸຕ ິທ  ຳ ເປັນຄວຳມ ອະທ  ຳ         ແລະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຄວຳມ ຖ ກຕໍ້ອງ ກຳຍ-

ເປັນ ຄວຳມ ຜິດ.         

13ພວກ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຍນິດ ີຍໍ້ອນ ຍ ດ ເອົຳ ເມ  ອງ ໂລເດບາ          ໄດໍ້         ແລະ ຍງັ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         

“ພວກ ເຮົຳ ຍງັ ມີ ກ  ຳລງັ ພຽງພ  ທີື່  ຈະ ຍ ດ ເອົຳ ເມ  ອງ ການາຢິມ ອີກ.”         

14ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ຈກັກະວຳນ ຊງົ 

ກື່ຳວ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຊຳວ ອິສຣາເອນ ເອີຍ         ເຮົຳ ກ  ຳລງັ ຈະ ສ ົື່ງ ຊນົ ຊຳດ ໜ ື່ ງ ມຳ ຕ ື່ ສ ໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ພວກ ເຂົຳ 

ຈະ ກດົ ຂີື່  ຂ ົື່ມເຫັງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ທຳງ ຫວື່ຳງ ຮື່ອມ ພ  ຮຳມາດ ທຳງ ທິດເໜ ອ         ຈນົ ຮອດ ຮື່ອມ ພ  ຢໍ-
ແດນ ຢ ື່ ທຳງ ທິດໃຕໍ້.”          

ບົດທີ 7 
ພຣະເຈົ້າຊົງໃຫ້ອາໂມດເຫັນຕັກແຕນທາງນີມິດ 

1ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ສະແດງ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເຫັນ ນມີດິ         ຄ  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຫັນ ພຣະອງົ ຊງົ ບນັ-

ດຳນ ໃຫໍ້ ຝ ງ ຕກັແຕນ ກນິ ຫຍໍ້ຳ ທີື່  ກ  ຳລງັ ປົື່ງ ໃໝື່         ຫລງັ ຈຳກ ກຳນ ເກບັ ກື່ຽວ ຖວຳຍ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ແລໍ້ວ.         

2ໃນ ນມິດິ ນ ັໍ້ນ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຫັນ ຝ ງ ຕກັແຕນ ກນິ ໝດົ ທກຸ ຢື່ຳງ ທີື່  ມີ ສຂີຽວ ສດົ ຢ ື່ ໃນ ເຂດ ແດນ ນ ັໍ້ນ         

ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         “ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຂ  ໂຜດ ອະໄພ ໃຫໍ້ ແກື່ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ພຣະອງົ ເທີໍ້ນ         

ພວກ ນີໍ້ ຈະ ສ ບ ຊວີດິ ຕ ື່  ໄປ ໄດໍ້ ຢື່ຳງໃດ         ເພຳະວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ຍງັ ເປັນ ກຸື່ມ ນໍ້ອຍ         ແລະ ກຸື່ມ ອື່ອນແອ ຢ ື່.”         

3ຕ ື່  ມຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ປື່ຽນ ພຣະໄທ         ແລະ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ສິື່ ງ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຫັນ ນ ັໍ້ນ ຈະ ບ ື່  ບງັເກດີ 

ຂ ໍ້ນ ມຳ.”          

ພຣະເຈົ້າຊົງໃຫ້ອາໂມດເຫັນໄຟໃນນີມິດ 
4ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ສະແດງ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເຫັນ ນມີດິ ຢື່ຳງ ນີໍ້         ຄ  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຫັນ ພຣະອງົ ຊງົ 

ຈດັ ຕຽມ ກຳນ ລງົໂທດ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ພຣະອງົ         ໄຟ ໄດໍ້ ລກຸ ໄໝໍ້ ມະຫຳ ສະໝດຸ ຢ ື່ ໃຕໍ້ ພ ໍ້ນ ໂລກ         ແລະ ເລີື່ ມ 

ໄໝໍ້ ຜ ນ ແຜື່ນດນິ.         

5ຄນັ ແລໍ້ວ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຂ  ຊງົ ໂຜດ ໃຫໍ້ ເຫດ-

ກຳນ ນີໍ້ ຍດຸຕ ິລງົ ເທີໍ້ນ         ພວກ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ພຣະອງົ ຈະ ສ ບ ຊວີດິ ຕ ື່  ໄປ ໄດໍ້ ຢື່ຳງໃດ         ເພຳະວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ 

ຍງັ ເປັນ ກຸື່ມ ນໍ້ອຍ         ແລະ ອື່ອນແອ ຢ ື່.”         

6ຝື່ຳຍ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກ  ຊງົ ປື່ຽນແປງ ພຣະໄທ         ແລະ ຊງົ 

ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ສິື່ ງ ນີໍ້ ຈະ ບ ື່  ບງັເກດີ ຂ ໍ້ນ ມຳ ອີກ ເໝ ອນ ກນັ.”          
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ພຣະເຈົ້າຊົງໃຫ້ອາໂມດເຫັນສາຍເນັ່ງທາງນິມິດ 

7ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ສະແດງ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເຫັນ ນມີດິ ຢື່ຳງ ນີໍ້         ຄ  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຫັນ ພຣະອງົ ຊງົ 

ຢ ນ ຢ ື່ ເທິງ ກ  ຳແພງ ທີື່  ສໍ້ຳງ ຂ ໍ້ນ ດໍ້ວຍ ກຳນ ໃຊໍ້ ສຳຍ ເນັື່ ງ         ແລະ ພຣະອງົ ກ  ຊງົ ຖ  ສຳຍ ເນັື່ ງ ນ ັໍ້ນ ໄວໍ້ ໃນ 

ພຣະຫດັ.         

8ແລໍ້ວ ພຣະອງົ ຊງົ ຖຳມ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ອາໂມດ ເອີຍ         ເຈົໍ້ຳ ເຫັນ ຫຍງັ ແດື່?”         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ 

ຕອບ ວື່ຳ         “ເຫັນ ສຳຍ ເນັື່ ງ.”         ແລໍ້ວ ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ເບິື່ ງ ນີໍ້ ເທີໍ້ນ         ເຮົຳ ກ  ຳລງັ ໃຊໍ້ ມນັ ເພ ື່ ອ 

ສະແດງ ເຖງິ ຄວຳມ ຜິດ ຂອງ ໄພື່ ພນົ ທີື່  ໄດໍ້ ກະທ  ຳ ມຳ         ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ປື່ຽນ ໃຈ ຈຳກ ກຳນ ລງົໂທດ.         

9ບື່ອນ ທີື່  

ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ອີຊາກ ນະມດັສະກຳນ ຈະ ຖ ກ ທ  ຳລຳຍ ລງົ         ແລະ ບື່ອນ ສກັສິດ ຂອງ ພວກ ອິສຣາເອນ 

ຈະ ຮໍ້ຳງ ເປົື່ ຳ         ເພຳະວື່ຳ         ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ເສິກ ເກດີ ຂ ໍ້ນ         ຕ ື່ ສ ໍ້ ຄອບຄວົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ເຢໂຣໂບອາມ.          

ອາໂມດ ແລະ ອາມາຊີຢາ 
10ຄນັ ຕ ື່  ມຳ         ອາມາຊີຢາ ປະໂລຫິດ ຂອງ ເມ  ອງ ເບັດເອນ          ໄດໍ້ ລຳຍ ງຳນ ໃຫໍ້ ເຢໂຣໂບອາມ ເຈົໍ້ຳ 

ຊວີດິ ຂອງ ຊຳວ ອິສຣາເອນ ຊຳບ ວື່ຳ         “ອາໂມດ ກ  ຳລງັ ມີ ແຜນ ອບຸຳຍ ກະບດົ ຕ ື່ ສ ໍ້ ພຣະອງົ ຢ ື່ ໃນ ອິ-
ສຣາເອນ          ຄວຳມ ເວົໍ້ຳ ຂອງ ລຳວ ຈະ ທ  ຳລຳຍ ປະເທດ ນີໍ້.         

11ລຳວ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         ເຢໂຣໂບອາມ ຈະ ຕໍ້ອງ 

ຕຳຍ ຢ ື່ ໃນ ສະໜຳມຮບົ         ແລະ ພວກ ອິສຣາເອນ ຈະ ຕໍ້ອງ ຖ ກ ເນລະເທດ         ອອກ ຈຳກ ແຜື່ນດນິ ຂອງ 

ພວກ ເຂົຳ.”          
12ອາມາຊີຢາ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ອາໂມດ ວື່ຳ         “ໝ ມ  ເອີຍ         ຈ ົື່ງ ກບັ ຄ ນ ເມ  ອ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ຢ ດາ          ແລະ ຫຳ 

ລໍ້ຽງ ຊບີ ເຈົໍ້ຳ ດໍ້ວຍ ກຳນ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ຢ ື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ສຳ.         

13ຢື່ຳ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ຢ ື່ ທີື່  ເມ  ອງ ເບັດເອນ ນີໍ້ 

ເລີຍ         ເພຳະວື່ຳ ເປັນ ບື່ອນ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ນະມດັສະກຳນ         ແລະ ເປັນ ວຫິຳນ ຂອງ ປະເທດ ຊຳດ.”          
14ອາໂມດ ຈ ື່ງ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ອຍ ບ ື່  ແມ ື່ນ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ         ແລະ ກຳນ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ນີໍ້ ບ ື່  ແມ ື່ນ 

ໜໍ້ຳທີື່  ຂອງ ຂໍ້ອຍ         ຂໍ້ອຍ ເປັນ ຄນົ ລໍ້ຽງສດັ         ແລະ ເປັນ ຜ ໍ້ ປ ກ ໝຳກເດ ື່ ອ ເທດ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ.         

15ແຕື່ ວື່ຳ ພຣະ-
ຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ຂໍ້ອຍ ເຊົຳ ລໍ້ຽງ ແກະ ຊ ື່ ງ ເປັນ ວຽກ ຂອງ ຂໍ້ອຍ         ແລະ ຊງົ ໃຫໍ້ ຂໍ້ອຍ ໄປ ເປັນ ຜ ໍ້ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  

ພວກ ອິສຣາເອນ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ພຣະອງົ ຕຳງ ພຣະອງົ.         

16ດໍ້ວຍ ເຫດ ນີໍ້         ຈ ົື່ງ ຟງັ ພຣະຄ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ ເທີໍ້ນ         ເຈົໍ້ຳ ບອກ ໃຫໍ້ ຂໍ້ອຍ ເຊົຳ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ຕ ື່ ສ ໍ້ ພວກ ອິສຣາເອນ ແລະ ບ ື່  ໃຫໍ້ ເວົໍ້ຳ ໂຈມ ຕ ີ

ເຊ ໍ້ອສຳຍ ອີຊາກ.         

17ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ອາມາຊີຢາ ເອີຍ         ຍໍ້ອນ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ພນັ 

ລະ ຍຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ກຳຍເປັນ ໂສເພນ ີໃນ ເມ  ອງ ນີໍ້         ລ ກ ຊຳຍ ຍງິ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຖ ກ ຂໍ້ຳ ຢ ື່ ໃນ ສງົຄຳມ         

ແລະ ຜ ນ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຖ ກ ແບື່ງປນັ ໃຫໍ້ ຄນົ ອ ື່ ນ         ແລໍ້ວ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຕຳຍ ຢ ື່ ໃນ ດນິແດນ ຂອງ ຄນົ 

ນອກ ສຳດສະໜຳ         ຝື່ຳຍ ປະຊຳຊນົ ອິສຣາເອນ ຈະ ຖ ກ ເນລະເທດ ອອກ ຈຳກ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ພວກ 

ເຂົຳ.”          

ບົດທີ 8 
ພຣະເຈົ້າຊົງໃຫ້ອາໂມດເຫັນກະຕູ່າໝາກໄມ້ ທາງນີມິດ 

1ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ສະແດງ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເຫັນ ນມີດິ ດ ັື່ງນີໍ້         ຄ  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຫັນ ກະຕື່ຳ ໝຳກ 

ໄມ ໍ້.         

2ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ອາໂມດ          ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຫັນ ຫຍງັ?”         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ຕອບ ວື່ຳ,         

“ກະຕື່ຳ ໝຳກ ໄມ ໍ້.”         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ບອກ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ມ ໍ້ ສດຸ ທໍ້ຳຍ         ຂອງ ອິສຣາເອນ ໄພື່ 
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ພນົ ຂອງ ເຮົຳ ໝ ນວຽນ ມຳ ຮອດ ແລໍ້ວ         ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ປື່ຽນ ພຣະໄທ ໃນ ກຳນ ລງົໂທດ ພວກ ເຂົຳ.         

3ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         

ສຽງ ຮໍ້ອງເພງ ໃນ ພະລຳຊະວງັ ກ  ຈະ ກຳຍເປັນ ສຽງ ໂອື່ຍຄຳງ         ແລະ ຈະ ມີ ຊຳກ ສບົ ຄນົ ຕຳຍ ຢ ື່ ທກຸ ໆ 

ບື່ອນ         ແຕື່ ຈະ ບ ື່  ມີ ຜ ໍ້ ໃດ ຈ ົື່ມ ເປັນ ທກຸ ເສຍ ໃຈ ເລີຍ.”          

ພວກອິສຣາເອນຖືກຈິບຫາຍ 
4ຈ ົື່ງ ຟງັ ເດີໍ້         ພວກ ທີື່  ຢຽບ ຢ ື່ຳ ຄນົ ຂດັ ສນົ         ແລະ ພະຍຳຍຳມ ທ  ຳລຳຍ ຄນົ ທກຸ ຍຳກ ຢ ື່ ໃນ ປະເທດ ນີໍ້.         

5ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເວົໍ້ຳ ກບັ ຕວົ ເອງ ວື່ຳ,         “ເພ ື່ ອ ຈະ ຂຳຍ ເຂົໍ້ຳຂອງ ເຮົຳ         ພວກ ເຮົຳ ເກ ອບ ຈະ ບ ື່  ສຳມຳດ ລ ຄອຍ 

ຖໍ້ຳ ໃຫໍ້ ໝດົ ວນັ ພກັ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ໄດໍ້         ຍງັ ດນົ ປຳນໃດ ວນັ ພກັ ຈ ື່ງ ຈະ ໝດົ ໄປ         ເພຳະວື່ຳ ພວກ ເຮົຳ ຈະ ເອົຳ 

ເຂົໍ້ຳ ເບ ເລໍ້ ອອກ ໄປ ຂຳຍ         ແລໍ້ວ ພວກ ເຮົຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ໂກງ ເອົຳ ລຳຄຳ ແພງ ໆ         ແລະ ໃຊໍ້ ເຄ ື່ ອງ ຜອງ ແບບ 

ດດັແປງ ເອົຳ ເອງ ເພ ື່ ອ ສ ໍ້ ໂກງ ຜ ໍ້ ມຳ ຊ ໍ້.         

6ພວກ ເຮົຳ ຈະ ຊ ໍ້ ເອົຳ ຄນົ ທກຸ ຍຳກ ມຳ ເປັນ ທຳດ ໃນ ລຳຄຳ ເທົື່ ຳ 

ກບັ ເກບີ ຄ ື່ ດຽວ         ແລະ ພວກ ເຮົຳ ຈະ ຂຳຍ ເຂົໍ້ຳ ເບ ເລໍ້ ທີື່  ບ ື່  ດ ີໃນ ລຳຄຳ ແພງ ໆ.”          
7ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ອິສຣາເອນ          ຊງົ ກື່ຳວ ຢື່ຳງ ເດັດຂຳດ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ລ ມ ກຳນ ກະ-

ທ  ຳ ອນັ ຊ ົື່ວຊໍ້ຳ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ.         

8ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ໂລກ ນີໍ້ ຈະ ສະທໍ້ຳນ ຫວ ັື່ນໄຫວ         ແຜນ ດນິ ຈະ ພຸື່ງ ຂ ໍ້ນ ແລະ 

ເຈ ື່ອນ ລງົ ດ ັື່ງ ດຽວ ກນັ ກບັ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ນນິ         ທກຸ ໆ ຄນົ ໃນ ຜ ນ ແຜື່ນດນິ ຈະ ຕໍ້ອງ ໂສກເສົໍ້ຳ ເສຍ ໃຈ.         

9ໃນ ມ ໍ້ 

ນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ຕຳເວັນຕກົ ໃນ ຕອນ ທື່ຽງ ວນັ         ແລະ ໂລກ ຈະ ມ ດ ມວົ         ເຮົຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ກື່ຳວ 

ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ.         

10ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ງຳນ ສະຫລອງ ຕື່ຳງ ໆ ກຳຍເປັນ ງຳນ ແຫື່ ສບົ ແລະ ຈະ ປື່ຽນແປງ ເພງ ສະ-

ໜກຸ ສະ ໜຳນ ໃຫໍ້ ເປັນ ສຽງ ຮໍ້ອງໄຫໍ້ ທີື່  ໂສກເສົໍ້ຳ ເສຍ ໃຈ         ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ນຸື່ງ ເຄ ື່ ອງ ໄວໍ້ ທກຸ         ແລະ 

ແຖ ຜມົ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ເປັນ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ພ ື່  ແມ ື່ ທີື່  ເສົໍ້ຳ ເສຍ ໃຈ ນ  ຳ ລ ກ ຊຳຍ ໂທນ ທີື່  ຕຳຍ ໄປ         ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ຈະ ມີ 

ແຕື່ ຄວຳມ ຂມົຂ ື່ ນ ຕະຫລອດ ໄປ.          
11ເວລຳ ທີື່  ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ກຳນ ອ ດ ຢຳກ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ໃນ ແຜື່ນດນິ ກ  ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃກໍ້ ແລໍ້ວ         ປະຊຳຊນົ ຈະ ອ ດ 

ຢຳກ         ແຕື່ ບ ື່  ແມ ື່ນ ຫິວ ເຂົໍ້ຳຈີື່         ຫລ  ນ  ໍ້ຳ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ອ ດຫິວ ພຣະຄ  ຳ ທີື່  ມຳ ຈຳກ ພຣະເຈົ້າ          ເຮົຳ         

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ.         

12ປະຊຳຊນົ ຈະ ທື່ອງ ທື່ຽວ ໄປ ມຳ ຢື່ຳງ ອິດເມ  ື່ອຍ ແຕື່ ເໜ ອ 

ຕະຫລອດ ໃຕໍ້         ຈຳກ ທິດຕຳເວັນອອກ ຈນົ ເຖງິ ທິດຕຳເວັນຕກົ         ທງັ ທກຸ ທີື່  ທກຸ ບື່ອນ         ເພ ື່ ອ ຊອກ ຫຳ 

ພຣະຄ  ຳ ທີື່  ມຳ ຈຳກ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແຕື່ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ບ ື່  ພບົ.         

13ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         ຜ ໍ້ ສຳວ ທີື່  ສວຍ ງຳມ         ແລະ 

ຊຳຍ ໜຸື່ມ ທງັຫລຳຍ ຈະ ລ ົໍ້ມ ສະຫລບົ ລງົ ຍໍ້ອນ ກຳນ ຫິວ ນ  ໍ້ຳ.         

14ສື່ວນ ຜ ໍ້ ທີື່  ສຳບຳນ ດໍ້ວຍ ຮ ບ ເຄົຳລບົ 

ຂອງ ກງຸ ຊາມາເຣຍ ທີື່  ກື່ຳວ ໃນ ນຳມ ພະ ຂອງ ເມ  ອງ ດານ          ຫລ  ໃນ ນຳມ ພະ ຂອງ ເມ  ອງ ເບເອ-ເຊບາ          

ປະຊຳຊນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ຈະ ຈບິຫຳຍ ໝດົ.”          

ບົດທີ 9 
ພຣະຜ ້ເປັນເຈົ້າຊົງຕັດສິນພວກອິສຣາເອນ 

1ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຫັນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ຢ ນ ຢ ື່ ຂໍ້ຳງ ແທື່ນ ບ ຊຳ         ພຣະອງົ ຊງົ ສ ັື່ງ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ທບຸ ຕ ີ

ຍອດ ເສົຳ ວຫິຳນ         ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ທົື່ວ ທງັ ລະບຽງ ສະທໍ້ຳນ ຫວ ັື່ນໄຫວ         ແລະ ໃຫໍ້ ເສົຳ ຫກັ ລງົ ເປັນ ທື່ອນ ໆ ທບັ 

ຫວົ ປະຊຳຊນົ         ສື່ວນ ເຮົຳ ຈະ ຂໍ້ຳ ທກຸ ໆ ຄນົ ທີື່  ເຫລ ອ ໃນ ສະໜຳມຮບົ         ໂດຍ ບ ື່  ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ຜ ໍ້ ໃດ ແລື່ນປບົ 

ໜີ ໄປ ໄດໍ້.         

2ເຖງິ ວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຂດຸ ຄ ົໍ້ນ ຊື່ອງ ທຳງ ໄປ ສ ື່ ພິພບົ ຄນົ ຕຳຍ         ເຮົຳ ກ  ຈະ ລດັ ຈບັ ເອົຳ ພວກ 
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ເຂົຳ ຄ ນ ມຳ         ຖໍ້ຳ ພວກ ເຂົຳ ຂ ໍ້ນ ເມ  ອ ເມ  ອງ ສະຫວນັ ຊ ັໍ້ນ ຟໍ້ຳ ເຮົຳ ກ  ຈະ ດ ງ ລງົ ມຳ.         

3ຖໍ້ຳວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ຈະ 

ລີໍ້ ຢ ື່ ເທິງ ຍອດພ  ກາເມນ          ເຮົຳ ກ  ຈະ ຄ ົໍ້ນ ຫຳ         ແລະ ຈບັ ເອົຳ ເຂົຳ ມຳ         ເຖງິ ຖໍ້ຳວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ລີໍ້ ຢ ື່ ພ ໍ້ນ ນ  ໍ້ຳ 

ທະເລ         ເຮົຳ ກ  ຈະ ສ ົື່ງ ນຳກ ໃນ ທະເລ ກດັ ກນິ ພວກ ເຂົຳ.         

4ແລະ ຖໍ້ຳວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ເປັນ ຊະເລີຍ ເສິກ 

ຂອງ ສດັຕ          ເຮົຳ ກ  ຈະ ອອກ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ສດັຕ  ຂໍ້ຳ ພວກ ເຂົຳ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ຕດັສິນ ໃຈ ທ  ຳລຳຍ ພວກ ເຂົຳ         

ແລະ ບ ື່  ໄດໍ້ ຊື່ອຍ ເຫລ ອ ພວກ ເຂົຳ.”          

 5 ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງຈກັກະວຳນໄດໍ້ແຕະຕໍ້ອງແຜື່ນດນິໂລກໃຫໍ້ເຈ ື່ອນເພພງັລງົ 

   ແຜື່ນດນິຈະພຸື່ງຂ ໍ້ນ ແລະເຈ ື່ອນລງົດ ັື່ງດຽວກນັກບັແມ ື່ນ  ໍ້ຳນນິ 

  ທກຸ ໆຄນົທີື່ ອຳໄສຢ ື່ກ ໂສກເສົໍ້ຳເສຍໃຈ. 

 6 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົສໍ້ຳງພະລຳຊະວງັຂອງພຣະອງົຢ ື່ເທິງສະຫວນັ 

   ແລະໃຫໍ້ວງົໂຄໍ້ງຂອງທໍ້ອງຟໍ້ຳກວມໂລກຢ ື່ 

  ພຣະອງົຊງົເອີໍ້ນເອົຳນ  ໍ້ຳຂ ໍ້ນມຳຈຳກທະເລ 

   ແລະຊງົຖອກເທນ  ໍ້ຳນ ັໍ້ນລງົເທິງແຜື່ນດນິໂລກ 

  ພຣະອງົຊງົພຣະນຳມວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ. 
7ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ຊຳວ ອິສຣາເອນ ເອີຍ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ປະຕບິດັ ຕ ື່  ພວກ ເຈົໍ້ຳ ດ ັື່ງ ໄດໍ້ ປະ-

ຕບິດັ ຕ ື່  ພວກ ເອທີໂອເປຍ          ເຮົຳ ໄດໍ້ ພຳ ພວກ ຟີລິດສະຕີນ ອອກ ຈຳກ ເກຳະ ຄບັ ໂຕ         ແລະ ພຳ ພວກ ຊີ-
ເຣຍ ອອກ ຈຳກ ເມ  ອງ ກີເຣ          ດ ັື່ງ ດຽວ ກນັ ກບັ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ນ  ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ອອກ ຈຳກ ປະເທດ ເອຢິບ.         

8ເຮົຳ 

ກ  ຳລງັ ສງັເກດ ເບິື່ ງ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ອິສຣາເອນ          ທີື່  ເຕັມ ໄປ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ບຳບ         ແລະ ຈະ ທ  ຳລຳຍ ມນັ         

ແຕື່ ວື່ຳ ຈະ ບ ື່  ທ  ຳລຳຍ ໝດົ ຈຳກ ແຜື່ນດນິ ໂລກ ນີໍ້.”          
9ຍໍ້ອນ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ຂອງ ເຮົຳ         ເຮົຳ ຈະ ຮື່ອນ ພວກ ອິສຣາເອນ ໃຫໍ້ ກະວນົກະວຳຍ ຢ ື່ ທື່ຳມກຳງ ຊນົ ຊຳດ 

ຕື່ຳງ ໆ         ເໝ ອນ ຮື່ອນ ເຂົໍ້ຳ ຢ ື່ ໃນ ກະດ ົໍ້ງ ເຂງີ         ເພ ື່ ອ ແຍກ ຜ ໍ້ ທີື່  ບ ື່  ມີ ຄນຸຄື່ຳ ອອກ         

10ຜ ໍ້ ທີື່  ເຮັດ ຜິດ ຢ ື່ ທື່ຳມ-

ກຳງ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ເຮົຳ         ທີື່  ຍງັ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         ພຣະເຈົ້າ ຈະ ບ ື່  ໃຫໍ້ ໄພ ອນັຕະລຳຍ ຢື່ຳງໃດ ມຳ ໃກໍ້ ພວກ ເຮົຳ         

ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ຈະ ຕໍ້ອງ ຖ ກ ຂໍ້ຳ.          

ພຣະເຈົ້າຊົງສ້າງລາຊະອານາຈັກອິສຣາເອນຂຶ້ນໃໝູ່ໃນອະນາຄົດ 
11ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ຈະ ສໍ້ຳງ ຄອບຄວົ ດາວິດ          ຊ ື່ ງ ເປັນ ເໝ ອນ ກບັ ເຮ ອນ ທີື່  ຮໍ້ຳງ ເພພງັ ຂ ໍ້ນ ໃໝື່         ເຮົຳ 

ຈະ ແປງ ຝຳ ເຮ ອນ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ສໍ້ຳງ ເຮ ອນ ໃຫໍ້ ມີ ສະພຳບ ຄ  ແຕື່ ກື່ອນ         

12ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ພວກ ອິສຣາເອນ ຈະ 

ໄດໍ້ ຍ ດ ຄອງ ພວກ ທີື່  ຍງັ ເຫລ ອ ຢ ື່ ໃນ ປະເທດ ເອໂດມ          ແລະ ຊນົ ຊຳດ ອ ື່ ນ ໆ         ທີື່  ເປັນ ຝື່ຳຍ ເຮົຳ ມຳ ກື່ອນ         

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຜ ໍ້ ຊງົ ໃຫໍ້ ສິື່ ງ ນີໍ້ ບງັເກດີ ຂ ໍ້ນ ມຳ         ໄດໍ້ ກື່ຳວ ໄວໍ້ ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ.          

 13 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົກື່ຳວວື່ຳ “ມ ໍ້ນ ັ ໍ້ນກ  ຳລງັຈະມຳ 

   ເມ  ື່ອຊຳວນຳໄຖນຳໃນຂະນະທີື່ ຄນົພວກອ ື່ ນຍງັກ  ຳລງັເກບັກື່ຽວຢ ື່ 

  ແລະຜ ໍ້ທີື່ ບບີເອົຳນ  ໍ້ຳອະງ ຸື່ນກ ກ  ຳລງັບບີຢ ື່ 

   ໃນເວລຳທີື່ ຜ ໍ້ຫວື່ຳນເຂົໍ້ຳເລີື່ ມຕ ົໍ້ນຫວື່ຳນໃໝື່ 

  ນ  ໍ້ຳອະງ ຸື່ນຈະຍໍ້ອຍລງົຈຳກພ ເຂົຳ 

   ແລະຈະໄຫລລງົຈຳກພ ນ ໍ້ອຍ. 



ອາໂມດ 9 1530 
 14 ເຮົຳຈະນ  ຳເອົຳປະຊຳຊນົຂອງເຮົຳກບັຄ ນສ ື່ແຜື່ນດນິຂອງພວກເຂົຳ 

   ພວກເຂົຳຈະກ ື່ສໍ້ຳງເມ  ອງຮໍ້ຳງຂ ໍ້ນໃໝື່ແລະອຳໄສຢ ື່ທີື່ ນ ັ ໍ້ນ 

  ຈະເຮັດສວນອະງ ຸື່ນ ແລະດ ື່ ມເຫລົໍ້ຳອະງ ຸື່ນ 

   ຈະເຮັດສວນ ແລະກນິຜນົລະປ ກນ ັໍ້ນ. 

 15 ເຮົຳຈະປ ກພວກເຂົຳໄວໍ້ໃນແຜື່ນດນິທີື່ ເຮົຳໃຫໍ້ແກື່ພວກເຂົຳ 

   ແລະພວກເຂົຳຈະບ ື່ ຖ ກຫລກົອອກອີກຈກັເທ ື່ ອ 

  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງພວກເຈົໍ້ຳຊງົກ ື່ຳວໄວໍ້ດ ັື່ງນີໍ້ແຫລະ. 
 9 

*       *       * 
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ໂອບາດີຢາ 
  

ຄວາມຈິບຫາຍຈະມາເຖິງເມືອງເອໂດມ 
1ນມິດິ ຂອງ ໂອບາດີຢາ          ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພຣະເຈົ້າ ກື່ຳວ ເຖງິ ເອໂດມ ວື່ຳ ດ ັື່ງນີໍ້:         “ເຮົຳ ໄດໍ້ 

ຍນິ ຂື່ຳວ ຈຳກ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ລຳຊະທ ດ ໄດໍ້ ຖ ກ ຮບັ ໃຊໍ້ ໄປ ໃນ ທື່ຳມກຳງ ພວກ ຕື່ຳງ ຊຳດ ໃຫໍ້ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         

“ຈ ົື່ງ ລກຸຂ ໍ້ນ ໄປ ເຮັດ ເສິກ ຕ ື່ ສ ໍ້ ເອໂດມ”         

2ເບິື່ ງ ແມ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ພວກ ນໍ້ອຍ ໃນ ທື່ຳມກຳງ 

ພວກ ຕື່ຳງ ຊຳດ         ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ຖ ກ ໝິື່ ນປະໝຳດ ຫລຳຍ         

3ຈດິໃຈ ຈອງຫອງ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຫລອກ ລວງ 

ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເອງ         ເຈົໍ້ຳ ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ອຳໄສ ຢ ື່ ບື່ອນ ທີື່  ສ ງ ໃນ ໂງ ື່ນ ຫີນ         ເຈົໍ້ຳ ຄິດ ຢ ື່ ໃນ ໃຈ ວື່ຳ         “ໃຜ ຈະ ດ ງ ຂໍ້ອຍ ລງົ-

ພ ໍ້ນ ດນິ ໄດໍ້?”         

4ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ຖໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ບນິ ເວີື່ ນ ຂ ໍ້ນ ໄປ ສ ງ ເໝ ອນ ນກົ ອິນ ຊ ີ        ແລະ ຖໍ້ຳ 

ເຈົໍ້ຳ ເຮັດ ຮງັ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ໃນ ທື່ຳມກຳງ ບນັດຳ ດວງ ດຳວ ທງັຫລຳຍ,         ເຮົຳ ຈະ ເອົຳ ເຈົໍ້ຳ ລງົ ມຳ ຈຳກ 

ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         

5ຖໍ້ຳ ຂີໍ້ລກັ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃນ ເຮ ອນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ,         ຖໍ້ຳ ພວກ ປຸໍ້ນ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃນ ຕອນ ກຳງຄ ນ         (ເຈົໍ້ຳ ຈະ 

ຈບິຫຳຍ ຫລຳຍ ເທົື່ ຳໃດ ນ )         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ບ ື່  ລກັ ເອົຳ ສ  ຳລບັ ຕວົ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ ບ ?         ຖໍ້ຳ ຄນົ 

ເກບັ ໝຳກ ອະງ ຸື່ນ ໃນ ສວນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ລຳວ ຈະ ບ ື່  ປະ ໝຳກ ອະງ ຸື່ນ ໃຫໍ້ ເຫຼ ອ ໄວໍ້ ແດື່ ບ ?         

6ເອຊາວ ໄດໍ້ ຖ ກ 

ກຳນ ຮໍ້ຳຍ ແຮງ ແລໍ້ວ ຢື່ຳງໃດ ນ !         ຊບັ ສມົບດັ ທີື່  ເຊ ື່ ອງ ໄວໍ້ ກ  ຖ ກ ປຸໍ້ນ ເອົຳ ໄປ ໝດົ         

7ຄນົ ທງັຫຼຳຍ ທີື່  ໄດໍ້ 

ສນັຍຳ ກບັ ເຈົໍ້ຳ ກ  ໄດໍ້ ຊຸກ ເຈົໍ້ຳ ໄປ ເຖງິ ເຂດ ແດນ,         ຄນົ ທງັຫຼຳຍ ທີື່  ເປັນ ມດິ ກບັ ເຈົໍ້ຳ ກ  ໄດໍ້ ຫລອກ ລວງ 

ເຈົໍ້ຳ         ພວກ ເຂົຳ ຕ ື່ ສ ໍ້         ແລະ ໄດໍ້ ຊະນະ ເຈົໍ້ຳ ແລໍ້ວ,         ເພ ື່ ອນ ມດິ ທງັຫຼຳຍ ທີື່  ໄດໍ້ ກນິ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ກ  ເອົຳ 

ບໍ້ວງ ແຮໍ້ວ ມຳ ຫໍ້ຳງ ດກັ ໄວໍ້ ຢ ື່ ລຸື່ມ ຕວົ ເຈົໍ້ຳ         ເລ ື່ ອງ ນີໍ້ ບ ື່  ມີ ໃຜ ເຂົໍ້ຳໃຈ ເພິື່ ນ ເລີຍ”         

8ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ 

ວື່ຳ         “ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ທ  ຳລຳຍ ຄນົ ສະຫລຳດ ໃຫໍ້ ໝດົ ໄປ ຈຳກ         ເອໂດມ          ແລະ ທ  ຳລຳຍ ຄວຳມ         ເຂົໍ້ຳໃຈ ຈຳກ 

ພ ເຂົຳ ເອຊາວ ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ບ ?”         

9ໂອ         ເຕມານ ເອີຍ         ຊຳຍສະກນັ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຕກົໃຈ         ເມ  ື່ອ ທກຸ ຄນົ ທີື່  

ມຳ ຈຳກ ພ ເຂົຳ ເອຊາວ ຈະ ຖ ກ ຂໍ້ຳ ຕຳຍ          

ຄວາມບາບຂອງເອໂດມຕໍ່ອິສຣາເອນ 
10ຍໍ້ອນ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ທຳລນຸ ແກື່ ຢາໂຄບ ນໍ້ອງ ຊຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ຄວຳມ ອບັອຳຍ ຈະ ຄມຸ ເຈົໍ້ຳ ໄວໍ້         

ແລະ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຕໍ້ອງ ຖ ກ ຕດັຂຳດ ອອກ ໄປ ເປັນນດິ         

11ໃນ ມ ໍ້ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ຢ ນ ເປັນ ສດັຕ ,         ໃນ ຂະນະ ທີື່  ຄນົ ຕື່ຳງ 

ດໍ້ຳວ ເອົຳ ຊບັ ສິນ ຂອງ ເມ  ອງ ໄປ         ແລະ ຄນົ ຕື່ຳງ ຊຳດ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ທຳງ ປະຕ  ເມ  ອງ         ພວກ ເຂົຳ ຈບັ ສະ-

ຫລຳກ ຢ ື່ ເທິງ ເມ  ອງ ເຢຣ ຊາເລັມ          ພວກ ເຈົໍ້ຳ ກ  ໄດໍ້ ເຮັດ ເໝ ອນ ກບັ ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         

12ແຕື່ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ຄວນ 

ຍິໍ້ມ ພ ໃຈ ທີື່  ໄດໍ້ ເບິື່ ງ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         ຄ  ມ ໍ້ ທີື່  ນໍ້ອງ ຊຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຮບັ ເຄຳະ ຮໍ້ຳຍ         ແລະ         ບ ື່  ສມົຄວນ ທີື່  ຈະ ປິຕ-ິ

ຍນິດ ີຍໍ້ອນ ລ ກ ຫລຳນ ຢ ດາ          ໃນ ເມ  ື່ອ ພວກ ເຂົຳ ຖ ກ ທ  ຳລຳຍ ໃຫໍ້ ຈບິຫຳຍ         ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ຄວນ ຈະ ເວົໍ້ຳ ໂອໍ້ 

ອວດ ໃນ ມ ໍ້ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ຕກົທກຸ ໄດໍ້ ຍຳກ         

13ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ຄວນ ຜື່ຳນ ເຂົໍ້ຳ ປະຕ  ເມ  ອງ ແຫື່ງ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ເຮົຳ 

ໃນ ມ ໍ້ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ຖ ກ ທ  ຳລຳຍ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ຄວນ ຢ ນ ຍິໍ້ມ ເບິື່ ງ ຄວຳມທກຸ ຍຳກ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ໃນ ມ ໍ້ ທີື່  

ພວກ ເຂົຳ ຖ ກ ເຄຳະ ຮໍ້ຳຍ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ຄວນ ຍ ື່ ນ ມ  ຈບັ ເອົຳ ຊບັ ສິນ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ໃນ ມ ໍ້ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ຖ ກ 

ເຫດ ຮໍ້ຳຍ ອນັຕະລຳຍ         

14ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ຄວນ ຢ ນ ຢ ື່ ທຳງ ແຍກ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ເພ ື່ ອ ຈະ ດກັ ຈບັ ພວກ ເຂົຳ ທີື່  

ຫລບົໜີ,         ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ຄວນ ມອບ ຜ ໍ້ ທີື່  ລອດ ພົໍ້ນ ມຳ ໄດໍ້ ນ ັໍ້ນ         ໃຫໍ້ ແກື່ ສດັຕ  ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ໃນ ມ ໍ້ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ 



ໂອບາດີຢາ  1532 
ຕກົທກຸ ໄດໍ້ ຍຳກ          

ການທຳລາຍເອໂດມ ປຽບເໝືອນກັບວັນຂອງພຣະຜ ້ເປັນເຈົ້າໃນອະນາຄົດ 
15ເພຳະວື່ຳ ວນັ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ສ  ຳລບັ ພວກ ຕື່ຳງ ຊຳດ ໄດໍ້ ໃກໍ້ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ແລໍ້ວ         ຖໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ເຮັດ 

ສິື່ ງ ໃດ ແກື່ ພວກ ເຂົຳ         ເຈົໍ້ຳ ກ  ຈະ ຖ ກ ກຳນ ນ ັໍ້ນ         ລຳງວນັ ແຫື່ງ ກຳນ ຕອບ ແທນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ຈະ ກບັ ມຳ ຕກົ 

ໃສື່ ເທິງ ຫວົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ເອງ         

16ເຫດ ວື່ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ດ ື່ ມ ຢ ື່ ເທິງ ພ ເຂົຳ ບ ລິສດຸ ຂອງ ເຮົຳ ຢື່ຳງໃດ         ພວກ 

ຕື່ຳງ ຊຳດ ທງັ ປວງ ກ  ຈະ ດ ື່ ມ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ໂດຍ ບ ື່  ຢດຸ ເຊົຳ         ຈະ ດ ື່ ມ ສ ບ ໆ ໄປ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ດ ື່ ມ         ແລະ ກນິ         

ແລໍ້ວ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ເປັນ ເໝ ອນ ກບັ ທີື່  ບ ື່  ເຄີຍ ເປັນ ມຳ ກື່ອນ         

17ແລະ ຢ ື່ ເທິງ ພ ເຂົຳ ຊີໂອນ ຈະ ມີ ຄວຳມ 

ພົໍ້ນ         ພ  ນ ັໍ້ນ ຈະ ບ ລິສດຸ         ແລະ ຄອບຄວົ ຂອງ ຢາໂຄບ ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ທີື່  ດນິ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ກ  ຳມະສິດ ຂອງ ພວກ 

ເຂົຳ         

18ຄອບຄວົ ຂອງ ຢາໂຄບ ຈະ ເປັນ ໄຟ         ຄອບຄວົ ຂອງ ໂຢເຊັບ ຈະ ເປັນ ແປວໄຟ         ແລະ ຄອບຄວົ 

ຂອງ ເອຊາວ ຈະ ເປັນ ຕ ເຟ ອງ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ດງັໄຟ ຈ ດ ຕ ເຟ ອງ ນ ັໍ້ນ         ບ ື່  ມີ ສິື່ ງ ໃດ ຍງັ ເຫຼ ອ ຢ ື່ ໃນ ຄອບ-

ຄວົ ຂອງ ເອຊາວ          ເພຳະວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ບອກ ໄວໍ້ ກື່ອນ ແລໍ້ວ         

19ຄນົ ທງັຫລຳຍ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ພຳກ 

ໃຕໍ້ ຈະ ໄດໍ້ ພ ເຂົຳ ຂອງ ເອຊາວ ເປັນ ກ  ຳມະສິດ         ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ທົື່ງພຽງ         ຈະ ໄດໍ້ ແຜື່ນດນິ ຟີລິດ-
ສະຕີນ          ພວກ ເຂົຳ ຈະ ໄດໍ້ ແຜື່ນດນິ ເອຟຣາຢິມ          ແລະ ແຜື່ນດນິ ຊາມາເຣຍ ເປັນ ກ  ຳມະສິດ         ແລະ 

ເບັນຢາມິນ ຈະ ໄດໍ້ ກເິລອາດ ເປັນ ກ  ຳມະສິດ         

20ຜ ໍ້ ທີື່  ຖ ກ ກວຳດ ໄປ ຈຳກ ກອງທບັ ລ ກ ຫຼຳນ ຂອງ ອິ-
ສຣາເອນ ທີື່  ເປັນ ຊະເລີຍ         ຈະ ໄດໍ້ ແຜື່ນດນິ ຊ ື່ ງ ເປັນ ຂອງ ຄນົ ການາອານ ໄກ ໄປ ຈນົ ຮອດ ຊາເຣຟັດ 

ເປັນ ກ  ຳມະສິດ,         ສື່ວນ ພວກ ຊະເລີຍ ຊຳວ ເຢຣ ຊາເລັມ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ເສຟາຣາດ          ຈະ ໄດໍ້ ຫວົ ເມ  ອງ ໃນ 

ພຳກ ໃຕໍ້ ເປັນ ກ  ຳມະສິດ         

21ແລະ ພວກ ຜ ໍ້ ຊື່ວຍ ທງັຫລຳຍ ຈະ ຂ ໍ້ນ ໄປ ເທິງ ພ ເຂົຳ ຊີໂອນ ເພ ື່ ອ ຕດັສິນ ພ -

ເຂົຳ ຂອງ ເອຊາວ          ແລະ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ນ ັໍ້ນ ຈະ ເປັນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          
  

*       *       * 
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ໂຢນາ 

ບົດທີ 1 
ໂຢນາບໍ່ເຊື່ອຟັງພຣະຜ ້ເປັນເຈົ້າ 

1-2ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ບອກ ໂຢນາ          ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ຕຽມ ຕວົ ໄປ ຍງັ ມະຫຳ ນະຄອນ ນເີນເວ          ເພ ື່ ອ 

ຕກັເຕ ອນ ໃຫໍ້ ຊຳວ ນະຄອນ ນ ັໍ້ນ ຮ ໍ້ ວື່ຳ         ເຮົຳ ຮ ໍ້ ເຫັນ ກຳນ ປະພ ດ ຊ ົື່ວ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ແລໍ້ວ.”         

3ແຕື່ ແທນ 

ທີື່  ໂຢນາ ຈະ ປະຕບິດັ ຕຳມ ພຣະດ  ຳລດັ ນ ັໍ້ນ         ລຳວ ກບັ ໜີ ໄປ ຍງັ ເມ  ອງ ຕາຊິດ          ເພ ື່ ອ ຈະ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຈຳກ 

ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຄ  ລຳວ ໄດໍ້ ລງົ ໄປ ຍງັ ເມ  ອງ ຢົບປາ          ໃນ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ລຳວ ໄດໍ້ ພບົ ເຮ ອ ລ  ຳ ໜ ື່ ງ ທີື່  

ຈະ ແລື່ນ ໄປ ຍງັ ເມ  ອງ ຕາຊິດ          ລຳວ ຈ ື່ງ ເສຍ ຄື່ຳ ໂດຍສຳນ         ແລະ ລງົ ໄປ ໃນ ເຮ ອ         ເດນີທຳງ ໄປ ຍງັ 

ເມ  ອງ ຕາຊິດ ກບັ ພວກ ລ ກ ເຮ ອ.         

4ແຕື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ບນັດຳນ ໃຫໍ້ ເກດີ ລມົ ພະຍ ຸໃຫຍື່ ພດັ 

ຜື່ຳນ ທະເລ         ຈນົ ເຮ ອ ລ  ຳ ນ ັໍ້ນ ເກ ອບ ແຕກ ຈມົ ລງົ.         

5ບນັດຳ ລ ກ ເຮ ອ ເກດີ ຄວຳມ ຕກົໃຈ         ຕື່ຳງ ຄນົ ຈ ື່ງ 

ຮໍ້ອງ ຂ  ໃຫໍ້ ພະ ຂອງ ໃຜລຳວ ມຳ ຊື່ອຍ ເຫລ ອ         ແລະ ຕື່ຳງ ຄນົ ກ  ຂນົ ສິນຄໍ້ຳ ທີື່  ບນັທກຸ ມຳ ນ ັໍ້ນ ຖິໍ້ມ ລງົ ໃນ 

ທະເລ         ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ເຮ ອ ເບົຳ ລງົ         ສື່ວນ ໂຢນາ ໄດໍ້ ລງົ ໄປ ນອນ ຫລບັ ຢ ື່ ໃນ ທໍ້ອງ ເຮ ອ.          
6ນຳຍ ເຮ ອ ຈ ື່ງ ລງົ ໄປ ຫຳ ລຳວ         ແລະ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ເປັນ ຫຍງັ ເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ຍງັ ນອນ ຫລບັ ຢ ື່?         ຈ ົື່ງ ລກຸຂ ໍ້ນ 

ມຳ ຮໍ້ອງຫຳ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ຊື່ອຍ ເຫລ ອ         ບຳງທີ ເພິື່ ນ ຈະ ຊງົ ພຣະກະລນຸຳ         ແລະ ພວກ ເຮົຳ ກ  

ຈະ ບ ື່  ຕຳຍ.”          
7ຕ ື່  ມຳ         ພວກ ລ ກ ເຮ ອ ໄດໍ້ ຊກັ ຊວນ ກນັ ຈກົ ສະຫລຳກ         ເພ ື່ ອ ຢຳກ ຈະ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ໃຜ ເປັນຕ ົໍ້ນ ເຫດ ໃຫໍ້ ເກດີ 

ໄພ ອນັຕະລຳຍ ນີໍ້         ທກຸ ຄນົ ຈ ື່ງ ເຫັນ ດ ີ         ເມ  ື່ອ ຈກົ ສະຫລຳກ ຂ ໍ້ນ ມຳ ກ  ຖ ກ ຊ ື່  ໂຢນາ.         

8ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ຖຳມ 

ໂຢນາ ວື່ຳ,         “ບດັ ນີໍ້         ຂ  ຈ ົື່ງ ບອກ ໃຫໍ້ ພວກ ເຮົຳ ຮ ໍ້ ວື່ຳ         ແມ ື່ນ ໃຜ ເປັນຕ ົໍ້ນ ເຫດ ໃນ ກຳນ ນີໍ້?         ເຈົໍ້ຳ ມຳ ຈຳກ 

ໃສ?         ເປັນ ຄນົ ຊຳດ ໃດ?         ປະເທດ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຊ ື່  ຫຍງັ?         ແລະ ເຈົໍ້ຳ ມຳ ນີໍ້ ເພ ື່ ອ ກດິ ທລຸະ ຫຍງັ?”         

9ລຳວ 

ໄດໍ້ ຕອບ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ອຍ ເປັນ ຄນົ ຊຳດ ເຮັບເຣ ີ         ທີື່  ນບັຖ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຜ ໍ້ ສະຖດິ ຢ ື່ ສະຫວນັ ຊ ັໍ້ນ ຟໍ້ຳ         ຜ ໍ້ 

ຊງົ ສໍ້ຳງ ທະເລ         ແລະ ແຜື່ນດນິ.”         

10ເມ  ື່ອ ໂຢນາ ເວົໍ້ຳ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ພວກ ລ ກ ເຮ ອ ກ  ຕກົໃຈ ຢື່ຳງ ໃຫຍື່         ຈ ື່ງ 

ເວົໍ້ຳ ໃສື່ ລຳວ ວື່ຳ,         “ເປັນ ຫຍງັ ເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ເຮັດ ຜິດ ຢື່ຳງ ໃຫຍື່ ຫລວງ ປຳນ ນີໍ້?”         (ກຳນ ທີື່  ເວົໍ້ຳ ຢື່ຳງ ນີໍ້ ກ  ເພຳະ 

ພວກ ເຂົຳ ຮ ໍ້ ແລໍ້ວ         ເລ ື່ ອງ ທີື່  ລຳວ ໄດໍ້ ໜີ ຈຳກ ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ).          
11ເມ  ື່ອ ລມົ ພະຍ ຸພດັ ແຮງ ຂ ໍ້ນ ເລ ໍ້ອຍ ໆ         ພວກ ລ ກ ເຮ ອ ກ  ຖຳມ ໂຢນາ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ແນວໃດ 

ກບັ ເຈົໍ້ຳ         ລມົ ພະຍ ຸຈ ື່ງ ຈະ ສະຫງບົ ລງົ?”         

12ໂຢນາ ຕອບ ວື່ຳ,         “ໃຫໍ້ ຈບັ ຂໍ້ອຍ ຖິໍ້ມ ລງົ ທະເລ ສຳ         ແລໍ້ວ 

ລມົ ພະຍ ຸກ  ຈະ ສະຫງບົ ລງົ         ເພຳະ ຂໍ້ອຍ ຮ ໍ້ ຢ ື່ ແລໍ້ວ ວື່ຳ         ແມ ື່ນ ຂໍ້ອຍ ເອງ ເປັນຕ ົໍ້ນ ເຫດ ທີື່  ພຳໃຫໍ້ ເກດີ ລມົ 

ຮໍ້ຳຍ.”         

13ພວກ ລ ກ ເຮ ອ ໄດໍ້ ພໍ້ອມ ກນັ ພຳຍເຮ ອ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ຝ ັື່ງ ຢື່ຳງ ເຕັມ ກ  ຳລງັ ແຕື່ ກ  ບ ື່  ສ  ຳເລັດ         ເພຳະ ລມົ 

ພະຍ ຸຍິື່ ງ ພດັ ແຮງ ຂ ໍ້ນ ເລ ໍ້ອຍ ໆ.         

14ເມ  ື່ອ ເປັນ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ພວກ ລ ກ ເຮ ອ ກ  ຮໍ້ອງ ໄຫວໍ້ ວອນ ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໃນ ກຳນ ທີື່  ຈະ ຂໍ້ຳ ຄນົ ຜ ໍ້ ນີໍ້         ຂ  ພຣະອງົ ຢື່ຳ ລງົໂທດ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

ເຖງິ ຕຳຍ ທໍ້ອນ         ດໍ້ວຍ ເຫດ ວື່ຳ ພຣະອງົ ເອງ ທີື່  ສ  ຳແດງ ໃຫໍ້ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເຮັດ ແນວ ນີໍ້.”         

15ແລໍ້ວ ພວກ 

ເຂົຳ ກ  ຈບັ ໂຢນາ ຖິໍ້ມ ລງົ ທະເລ         ຄວຳມ ປັື່ນ ປື່ວນ ໃນ ນ  ໍ້ຳ ທະເລ ກ  ສະຫງບົ ລງົ ທນັທີ.          
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16ເມ  ື່ອ ເປັນ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ກ  ຢໍ້ຳນ ກວົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຫລຳຍ ທີື່  ສດຸ         ຈ ື່ງ ພໍ້ອມ ກນັ ນໍ້ອມ ຖວຳຍ 

ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ         ແລະ ກື່ຳວ ຄ  ຳ ປະຕຍິຳນ ຕນົ ຕ ື່  ພຣະອງົ.         

17ຝື່ຳຍ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈ ື່ງ ຊງົ ສ ັື່ງ ປຳ ໃຫຍື່ ໃຫໍ້ 

ກ ນ ກນິ ໂຢນາ          ລຳວ ຈ ື່ງ ຢ ື່ ໃນ ທໍ້ອງ ປຳ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ເວລຳ ສຳມ ມ ໍ້ ສຳມ ຄ ນ.          

ບົດທີ 2 
ໂຢນາອ້ອນວອນຂອບພຣະຄຸນພຣະຜ ້ເປັນເຈົ້າ 

1ໃນ ຂະນະ ທີື່  ໂຢນາ ຢ ື່ ໃນ ທໍ້ອງ ປຳ ນ ັໍ້ນ         ລຳວ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ຂອບ ພຣະຄນຸ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ລຳວ 

ວື່ຳ:          

 2 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໃນຄຳວຂໍ້ຳນໍ້ອຍຖ ກທ ລະມຳນ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄດໍ້ຮ ໍ້ອງຂ ໃຫໍ້ພຣະອງົຊື່ອຍ 

  ແລະພຣະອງົກ ຊງົຕອບຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຮໍ້ອງຂ ຄວຳມຊື່ອຍເຫລ ອຈຳກບື່ອນເລິກ 

  ໃນພິພບົຄນົຕຳຍ 

   ພຣະອງົກ ຊງົໄດໍ້ຍນິສຽງຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ. 

 3 ພຣະອງົຊງົໂຍນຂໍ້ຳນໍ້ອຍລງົໄປ 

   ເຖງິພ ໍ້ນທະເລເລິກ 

  ຢ ື່ທີື່ ນ ັ ໍ້ນນ  ໍ້ຳໄດໍ້ຖໍ້ວມຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

   ຄ ໍ້ນອນັຮໍ້ຳຍແຮງທງັປວງຂອງພຣະອງົ 

  ໄດໍ້ຕກີະທບົຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍແລໍ້ວ. 

 4 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈ ື່ງທ ນວື່ຳ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຖ ກປດັເຂື່ຍ 

   ອອກຈຳກພຣະພກັຂອງພຣະອງົ 

  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະບ ື່ ເຫັນພຣະວຫິຳນສກັສິດຂອງພຣະອງົອີກ. 

 5 ນ  ໍ້ຳໄດໍ້ຖໍ້ວມຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ແລະຂໍ້ຳນໍ້ອຍຫຳຍໃຈບ ື່ ໄດໍ້ 

   ນ  ໍ້ຳທະເລໄດໍ້ໂອບຕວົຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍໝດົສິໍ້ນ 

  ແລະເທົຳກ ພນັຫວົຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຢ ື່. 

 6 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄດໍ້ລງົໄປເຖງິຕນີພ  

   ລງົໄປເຖງິດນິບື່ອນທີື່ ມປີະຕ ອດັໄວໍ້ຕະຫລອດໄປ 

  ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ແຕື່ພຣະອງົຊງົນ  ຳ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຂ ໍ້ນມຳຈຳກບື່ອນເລິກນ ັໍ້ນໂດຍຍງັມຊີວີດິຢ ື່. 

 7 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເມ  ື່ອຊວີດິຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍສະຫລບົໄປ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍກ ລະນ ກເຖງິພຣະອງົ 

  ແລະຄ  ຳອໍ້ອນວອນຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍກ ມຳເຖງິພຣະອງົ 

   ເຂົໍ້ຳສ ື່ພຣະວຫິຳນສກັສິດຂອງພຣະອງົ. 
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 8 ຄນົທງັຫລຳຍທີື່ ຂຳບໄຫວໍ້ຮ ບພະອນັບ ື່ ມປີະໂຫຍດ 

   ໄດໍ້ປະຖິໍ້ມຄວຳມຈ ົື່ງຮກັພກັດທີີື່ ມຕີ ື່ ພຣະອງົເສຍ. 

 9 ແຕື່ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຈະຮໍ້ອງເພງສນັລະເສີນພຣະອງົ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະຖວຳຍສດັບ ຊຳແດື່ພຣະອງົ 

  ຈະກະທ  ຳຕຳມສິື່ ງທີື່ ຂ ໍ້ຳນ ໍ້ອຍໄດໍ້ສນັຍຳໄວໍ້ 

   ຄວຳມລອດພົໍ້ນມຳຈຳກ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ!” 
10ແລໍ້ວ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ປຳ ໃຫຍື່ ໂຕ ນ ັໍ້ນ ຂ ໍ້ນ ມຳ ຄຳຍ ໂຢນາ ໄວໍ້ ແຄມ ຫຳດ ຊຳຍ.          

ບົດທີ 3 
ໂຢນາໃນນະຄອນນີເນເວ 

1-2ຕ ື່  ມຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ບອກ ໂຢນາ ອີກ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ຕຽມ ຕວົ ໄປ ຍງັ ມະຫຳ ນະຄອນ ນີເນເວ          

ເພ ື່ ອ ປະກຳດ ໃຫໍ້ ຊຳວ ນະຄອນ ນ ັໍ້ນ ຮ ໍ້ ຄ  ຳ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ບອກ ເຈົໍ້ຳ.”         

3ໃນ ເທ ື່ ອ ນີໍ້         ໂຢນາ ໄດໍ້ ເຮັດ ຕຳມ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ສ ັື່ງ         ຄ  ໄດໍ້ ຕຽມ ຕວົ ອອກ ເດນີທຳງ ໄປ ຍງັ ນະຄອນ ນີເນເວ ທນັທີ         ນະຄອນ ນີໍ້ 

ເປັນ ເມ  ອງ ໃຫຍື່ ຫລຳຍ         ຕໍ້ອງ ໃຊໍ້ ເວລຳ ຍື່ຳງ ເຖງິ ສຳມ ມ ໍ້ ຈ ື່ງ ຈະ ພົໍ້ນ ຕວົ ເມ  ອງ.         

4ໂຢນາ ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງຕ ົໍ້ນ 

ຍື່ຳງ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ນະຄອນ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ໄລຍະ ທຳງ ໜ ື່ ງ ມ ໍ້         ແລໍ້ວ ໄດໍ້ ຮໍ້ອງ ປະກຳດ ວື່ຳ,         “ອີກ ສີື່  ສິບ ມ ໍ້         ນະ-

ຄອນ ນີເນເວ ກ  ຈະ ຖ ກ ທ  ຳລຳຍ!”         

5ປະຊຳຊນົ ຊຳວ ນະຄອນ ນີເນເວ ກ  ເຊ ື່ ອ ຟງັ ພຣະເຈົ້າ          ພວກ ເຂົຳ 

ໄດໍ້ ປະກຳດ ໃຫໍ້ ທກຸ ໆ ຄນົ         ທງັ ຄນົ ຊ ັໍ້ນ ສ ງ         ແລະ ຄນົ ຊ ັໍ້ນ ຕ  ື່ຳ         ອດົ ອຳຫຳນ         ແລະ ນຸື່ງ ຫົື່ມ ເຄ ື່ ອງ ໄວໍ້ ທກຸ         

ເພ ື່ ອ ເປັນ ກຳນສະແດງ ວື່ຳ         ພວກ ເຂົຳ ທງັ ໝດົ ໄດໍ້ ເຊ ື່ ອ ຟງັ ພຣະເຈົ້າ ແລໍ້ວ.          
6ເມ  ື່ອ ກະສດັ ແຫື່ງ ນະຄອນ ນີເນເວ ຊງົ ຊຳບ ເຫດກຳນ ນີໍ້         ກ  ຊງົ ລກຸຂ ໍ້ນ ຈຳກ ບນັລງັ         ຊງົ ແກໍ້ 

ເຄ ື່ ອງນຸື່ງ ອອກ         ຊງົ ໃສື່ເຄ ື່ ອງ ນຸື່ງ ໄວໍ້ ທກຸ ແທນ         ແລະ ຊງົ ນ ັື່ງ ເທິງ ຂີໍ້ເທົື່ ຳ ໄຟ.         

7ແລໍ້ວ ພະ ອງົ ໄດໍ້ ມີ ພະ 

ລຳຊະດ  ຳລດັ ປະກຳດ ໃຫໍ້ ຊຳວ ນະຄອນ ນີເນເວ ຊຳບ ທົື່ວ ເຖງິ ກນັ ວື່ຳ,         “ໃນ ນຳມ ກະສດັ ແລະ ຄະນະ 

ລຳຊະ ມນົຕ ີ         ເຮົຳ ຂ  ປະກຳດ ຫໍ້ຳມ ບ ື່  ໃຫໍ້ ປະຊຳຊນົ         ແລະ ສດັ ກນິ         ຫລ  ດ ື່ ມ ສິື່ ງ ໃດ ໆ         ທງັ ໝດົ.         

8ທງັ 

ຄນົ         ແລະ ສດັຈະ ຕໍ້ອງ ໄວໍ້ ທກຸ         ໃຫໍ້ ທກຸ ຄນົ ຕ ັໍ້ງ ຈດິ ຕ ັໍ້ງໃຈ ອໍ້ອນວອນ ພຣະເຈົ້າ          ໃຫໍ້ ເຊົຳ ປະພ ດ ຊ ົື່ວ         

ແລະ ເຊົຳ ເຮັດ ຜິດ ທກຸ ຢື່ຳງ.         

9ບຳງ ທີື່  ພຣະເຈົ້າ ອຳດ ຈະ ຊງົ ປື່ຽນ ພຣະໄທ         ແລະ ອຳດ ຈະ ຊງົ ເຊົຳ 

ພຣະພິໂລດ ອນັ ຮໍ້ຳຍ ແຮງ         ແລໍ້ວ ພວກ ເຮົຳ ກ  ຈະ ບ ື່  ຕຳຍ.”          
10ຕ ື່  ມຳ         ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ເຫັນ ຊຳວ ນະຄອນ ນີເນເວ ເຊົຳ ປະພ ດ ຊ ົື່ວ         ພຣະອງົ ຈ ື່ງ ຊງົ ປື່ຽນ ພຣະ-

ໄທ         ແລະ ບ ື່  ຊງົ ລງົໂທດ ພວກ ເຂົຳ ຕຳມ ທີື່  ໄດໍ້ ຊງົ ກື່ຳວ ໄວໍ້.          

ບົດທີ 4 
ໂຢນາຮ້າຍ ແຕູ່ພຣະເຈົ້າຊົງເມດຕາ 

1-2ໂຢນາ ຄຽດ         ແລະ ບ ື່  ພ ໃຈ ທີື່  ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ປື່ຽນ ພຣະໄທ         ລຳວ ໄດໍ້ ອໍ້ອນວອນ ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຂ  ທ ນ ພຣະອງົ ວື່ຳ         ເມ  ື່ອ ຄຳວ ຍງັ ຢ ື່ ໃນ ເມ  ອງ ຕນົ ເອງ         ຂໍ້ຳ-

ນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ແລໍ້ວ ແມ ື່ນ ບ  ວື່ຳ ພຣະອງົ ຈະ ປື່ຽນ ພຣະໄທ?         ສະນ ັໍ້ນ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈ ື່ງ ຢຳກ ໜີ ໄປ ຍງັ ເມ  ອງ 
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ຕາຊິດ          ເພຳະ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຮ ໍ້ ດ ີວື່ຳ         ພຣະອງົ ເປັນ ພຣະເຈົ້າ ຜ ໍ້ ປະກອບ ໄປ ດໍ້ວຍ ພຣະມະຫຳ ກະລນຸຳ         

ແລະ ເມດ ຕຳ ປຳນ ີ         ບ ື່  ຄື່ອຍ ຊງົ ພຣະພິໂລດ         ຊງົ ພໍ້ອມ ສະເໝີ ທີື່  ຈະ ປື່ຽນ ພຣະໄທ         ແລະ ບ ື່  ລງົໂທດ ຜ ໍ້ 

ໃດ.         

3ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ບດັ ນີໍ້ ຂ  ພຣະອງົ ຊງົ ເອົຳ ຊວີດິ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄປ ສຳ         ເພຳະ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

ຢຳກ ຈະ ຕຳຍ ເສຍ ດກີ ວື່ຳ ທີື່  ຈະ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່ ຕ ື່  ໄປ.”          
4ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ຕອບ ໂຢນາ ວື່ຳ,         “ກຳນ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ຄຽດ ນ ັໍ້ນ         ມນັ ຖ ກຕໍ້ອງ ແລໍ້ວ ບ ?”          
5ຄນັ ແລໍ້ວ         ໂຢນາ ໄດໍ້ ອອກ ໄປ ນ ັື່ງ ຢ ື່ ທຳງ ທິດຕຳເວັນອອກ ຂອງ ນະຄອນ         ຢ ື່ ທີື່  ນ ັໍ້ນ         ລຳວ ໄດໍ້ ປກຸ 

ຕ ບ ຂ ໍ້ນ ຫລງັ ໜ ື່ ງ         ເພ ື່ ອ ຄອຍ ເບິື່ ງ ວື່ຳ ຈະ ມີ ເຫດກຳນ ອນັ ໃດ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ແກື່ ມະຫຳ ນະຄອນ ນີໍ້.         

6ຝື່ຳຍ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ຕ ົໍ້ນ ໝຳກຫຸື່ງ ເທດ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ໃກໍ້ ໆ ຕ ບ ໂຢນາ          ເພ ື່ ອ ລຳວ ຈະ ໄດໍ້ ອຳໄສ ຮ ົື່ມ         

ແລະ ເພ ື່ ອ ບນັເທົຳ ທກຸ ບ ື່  ໃຫໍ້ ອກຸ ໃຈ         ລຳວ ດໃີຈ ຫລຳຍ ທີື່  ສດຸ ນ  ຳ ຕ ົໍ້ນ ໝຳກຫຸື່ງ ນີໍ້.          
7ແຕື່ ໃນ ຕອນ ເຊົໍ້ຳ ມ ໍ້ຕ ື່ ມຳ         ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ຊງົ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ດໍ້ວງ ມຳ ກດັ ກນິ ຕ ົໍ້ນ ໝຳກຫຸື່ງ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ມນັ ໄດໍ້ 

ຫື່ຽວແຫໍ້ງ ຕຳຍ ໄປ.          
8ເມ  ື່ອ ຕຳເວັນ ຂ ໍ້ນ         ພຣະເຈົ້າ ກ  ຊງົ ສ ັື່ງ ໃຫໍ້ ລມົ ຮໍ້ອນ ພດັ ມຳ ແຕື່ ທຳງ ທິດຕຳເວັນອອກ         ຄວຳມ ຮໍ້ອນ 

ຂອງ ແສງ ແດດ ໄດໍ້ ແຜດ ເຜົຳ ໂຢນາ ຈນົ ສະຫລບົ ໄປ         ລຳວ ຈ ື່ງ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຢຳກ ຈະ ຕຳຍ ເສຍ 

ດກີ ວື່ຳ ຈະ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່.”          
9ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ຖຳມ ໂຢນາ ວື່ຳ,         “ກຳນ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ຄຽດ ຮໍ້ຳຍ ຕ ົໍ້ນ ໝຳກຫຸື່ງ ນ ັໍ້ນ         ມນັ ຖ ກຕໍ້ອງ ບ ?”         ໂຢ-

ນາ ໄດໍ້ ທ ນ ຕອບ ວື່ຳ,         “ກຳນ ທີື່  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຄຽດ ຈນົ ຢຳກ ຕຳຍ ນ ັໍ້ນ         ກ  ຖ ກຕໍ້ອງ ແລໍ້ວ.”         

10ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ ຈ ື່ງ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ຕ ົໍ້ນ ໝຳກຫຸື່ງ ນີໍ້ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ລງົ ແຮງ ປ ກ         ມນັ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ເອງ ໃນ ຄ ນ ດຽວ         ແລໍ້ວ ກ  

ຫື່ຽວແຫໍ້ງ ຕຳຍ ໄປ ໃນ ຄ ນ ດຽວ         ເຈົໍ້ຳ ກ  ຍງັ ຄິດ ຮອດ ມນັ ຢ ື່.         

11ເມ  ື່ອ ເປັນ ດ ັື່ງນີໍ້         ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ສງົສຳນ ມະ-

ຫຳ ນະຄອນ ນີເນເວ ແດື່ ບ          ຊ ື່ ງ ມີ ເດັກນໍ້ອຍ ທີື່  ບ ື່  ຮ ໍ້ ດຽງສຳ ກວື່ຳ ແສນ ສອງ ໝ ື່ ນ ຄນົ         ແລະ ມີ ສດັລໍ້ຽງ 

ເປັນ ຈ  ຳນວນ ຫລຳຍ ອີກ ດໍ້ວຍ.”          
 4 

*       *       * 
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ມີກາ 

ບົດທີ 1 
1ພຣະທ  ຳ ເຫລັໍ້ມ ນີໍ້         ບນັຈຸ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ສ ົື່ງ ເຖງິ ມີກາ          ຊຳວ ເມ  ອງ ໂມເຣເຊັດ          ໃນ 

ສະໄໝ ຂອງ ໂຢທາມ          ອາຮາດ          ແລະ ເຮເຊກີຢາ ເປັນ ກະສດັ ຂອງ ຊຳວ ຢ ດາ          ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ 

ຊງົ ສະແດງ ສິື່ ງ ທີື່  ຈະ ເວົໍ້ຳ ດ ັື່ງ ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້         ທີື່  ກື່ຽວ ກບັ ເມ  ອງ ຊາມາເຣຍ          ແລະ ເມ  ອງ ເຢຣ ຊາເລັມ ຕ ື່  ມີກາ.          

ການຄຳຄວນເຖິງເມືອງຊາມາເຣຍ ແລະເມືອງເຢຣ ຊາເລັມ 
 2 ຈ ົື່ງຟງັເລ ື່ ອງນີໍ້ ຊນົຊຳດທງັຫລຳຍເອີຍ 

   ຈ ົື່ງຟງັເລ ື່ ອງນີໍ້ ປວງຊນົທີື່ ອຳໄສຢ ື່ເທິງແຜື່ນດນິໂລກ 

  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະເປັນພະຍຳນຕ ື່ ສ ໍ້ເຈົໍ້ຳ 

   ຈ ົື່ງຟງັແມ! ສຽງຂອງພຣະອງົສ ົື່ງລງົມຳຈຳກພຣະວຫິຳນ 

  ບື່ອນສກັສິດຂອງພຣະອງົ. 

 3 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກ  ຳລງັສະເດັດມຳແຕື່ເບ ໍ້ອງເທິງ 

   ພຣະອງົຈະຊງົສະເດັດລງົມຳຍື່ຳງເທິງຈອມພ ທງັຫລຳຍ. 

 4 ແລໍ້ວພ ທງັຫລຳຍຈະເປ ື່ ອຍລະລຳຍໄປໃຕໍ້ພຣະບຳດຂອງພຣະອງົ 

   ເໝ ອນດ ັື່ງຂີໍ້ເຜິໍ້ງຖ ກໄຟ 

  ມນັຈະໄຫລລງົສ ື່ຮ ື່ອມພ  

   ເໝ ອນດ ັື່ງນ  ໍ້ຳໄຫລລງົມຳແຕື່ພ . 
5ເຫດກຳນ ທງັ ປວງ ນີໍ້ ບງັເກດີ ຂ ໍ້ນ         ກ  ເພຳະວື່ຳ ປະຊຳຊນົ ອິສຣາເອນ ໄດໍ້ ເຮັດ ບຳບ         ແລະ ກະບດົ 

ຕ ື່ ສ ໍ້ ພຣະເຈົ້າ          ເປັນຄວຳມ ຜິດ ຂອງ ໃຜ         ທີື່  ອິສຣາເອນ ເປັນ ກະບດົ?         ແມ ື່ນ ປະຊຳຊນົ ຊາມາເຣຍ 

ຫັໍ້ນ ແລໍ້ວ         ແມ ື່ນ ໃຜ ບ ຊຳ ຮ ບ ເຄົຳລບົ ໃນ ປະເທດ ຢ ດາ?         ແມ ື່ນ ປະຊຳຊນົ ເຢຣ ຊາເລັມ ຫັໍ້ນ ແລໍ້ວ.          
6ສະນ ັໍ້ນ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຊາມາເຣຍ ເປັນ ກອງ ສິື່ ງ ຫກັ ເພພງັ ຢ ື່ 

ໃນ ທົື່ງ ນຳ         ແລະ ໃຫໍ້ ເປັນ ສວນ ສ  ຳລບັ ປ ກ ຕ ົໍ້ນ ອະງ ຸື່ນ         ເຮົຳ ຈະ ເທ ກໍ້ອນ ຫີນ ທີື່  ໃຊໍ້ ສໍ້ຳງ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ລງົ ທີື່  

ຮື່ອມ ພ          ແລະ ຈະ ໃຫໍ້ ເຫັນ ຮຳກ ຖຳນ ຂອງ ເມ  ອງ.         

7ຮ ບ ເຄົຳລບົ ທງັ ໝດົ ຈະ ຖ ກ ທບຸ ໃຫໍ້ ມຸ ື່ນ         ແລະ ຖ ກ 

ທ  ຳລຳຍ ດໍ້ວຍ ໄຟ         ປະຊຳຊນົ ໄດໍ້ ຮ ບ ເຄົຳລບົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ມຳ ຢື່ຳງ ບ ື່  ສດັຊ ື່  ຕ ື່  ພຣະເຈົ້າ          ແລະ ບດັ ນີໍ້         

ພວກ ເຂົຳ ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ໂທດ ຈຳກ ກຳນ ບ ື່  ສດັຊ ື່  ນ ັໍ້ນ ຢື່ຳງ ເໝຳະ ສມົ.”          
8ແລໍ້ວ ມີກາ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ໄປ ວື່ຳ,         “ກ  ເພຳະ ເຫດກຳນ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ແຫລະ         ຂໍ້ອຍ ຈ ື່ງ ເສົໍ້ຳ ໃຈ         ແລະ ຄ  ື່ຳ ຄວນ         

ຂໍ້ອຍ ຈະ ຍື່ຳງ ຕນີ ເປົື່ ຳ         ແລະ ເປ ອຍ ກຳຍ         ເພ ື່ ອ ສະແດງ ຄວຳມ ເສົໍ້ຳໝອງ ໃຈ         ຂໍ້ອຍ ຈະ ຫອນ ເໝ ອນ 

ໝຳ ປື່ຳ         ແລະ ອ ດ ຄຳງ ເໝ ອນ ນກົ ຈອກ ປື່ຳ.         

9ເພຳະວື່ຳ         ບຳດແຜ ຂອງ ເມ  ອງ ຊາມາເຣຍ ຮກັສຳ ໃຫໍ້ 

ດ ີບ ື່  ໄດໍ້         ເມ  ອງ ຢ ດາ ກ  ກ  ຳລງັ ຈະ ເປັນ ບຳດແຜ ຄ  ກນັ         ເພຳະ ກຳນ ທ  ຳລຳຍ ໄດໍ້ ມຳ ຮອດ ປະຕ  ເມ  ອງ 

ເຢຣ ຊາເລັມ          ບື່ອນ ທີື່  ປະຊຳຊນົ ອຳໄສ ຢ ື່ ແລໍ້ວ.”          



ມີກາ 2 1538 
ສັດຕ ມາໃກ້ເມືອງເຢຣ ຊາເລັມ 

10ຢື່ຳ ໄດໍ້ ບອກ ເລ ື່ ອງ ພື່ຳຍ ແພໍ້ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ໃຫໍ້ ຊຳວ ເມ  ອງ ກຳດ ຮ ໍ້         ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ເຫັນ ກຳນ 

ຮໍ້ອງໄຫໍ້ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ         ຈ ົື່ງ ກິໍ້ງເກ ອກ ຢ ື່ ໃນ ຂີໍ້ຝຸື່ນ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ສິໍ້ນ ຫວງັ ໃນ ເມ  ອງ ເບັດ-ເລ-ອາຟະ-
ຣາ.         

11ຊຳວ ເມ  ອງ ຊາຟີ ເອີຍ         ຈ ົື່ງ ໜີ ໄປ ຕື່ຳງ ຖິື່ ນ ຢື່ຳງ ເປ ອຍ ກຳຍ         ແລະ ຢື່ຳງ ອບັອຳຍ ຂຳຍໜໍ້ຳ         

ພວກ ທີື່  ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ເມ  ອງ ຊາອານານ          ຈະ ບ ື່  ມີ ຊວີດິ ລອດ ອອກ ມຳ ໄດໍ້         ເມ  ື່ອ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຍນິ ຊື່ຳງ         

ເບັດ-ເອດເຊັນ          ຮໍ້ອງໄຫໍ້ ຮ  ື່ຳໄຮ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ຮ ໍ້ ເສຍ ວື່ຳ         ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ແມ ື່ນ ບື່ອນ ລີໍ້ ໄພ ອີກ ແລໍ້ວ.         

12ຊຳວ 

ເມ  ອງ ມາໂຣດ          ເຈບັ ແສບ ຢື່ຳງ ສຳຫດັ         ພວກ ເຂົຳ ຕໍ້ອງກຳນ ຄວຳມ ບນັເທົຳ         ກ  ຍໍ້ອນ ວື່ຳ         ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ນ  ຳ ເອົຳ ຄວຳມ ຫຳຍຍະນະ ມຳ ໃກໍ້ ເມ  ອງ ເຢຣ ຊາເລັມ.         

13ພວກ ເຈົໍ້ຳ ທີື່  ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ເມ  ອງ 

ລາກິດ          ຈ ົື່ງ ເອົຳ ມ ໍ້ຳ ໃສື່ ກວຽນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຕຽມ ໄວໍ້         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ບຳບ ຕຳມ ພວກ ອິສຣາເອນ          ດ ັື່ງ-

ນ ັໍ້ນ         ຈ ື່ງ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເມ  ອງ ເຢຣ ຊາເລັມ ຕກົ ໃນ ບຳບ ດໍ້ວຍ.         

14ແລະ ບດັ ນີໍ້         ຊຳວ ເມ  ອງ ຢ ດາ ເອີຍ         ຈ ົື່ງ ສ ັື່ງ 

ລຳ ເມ  ອງ ໂມເຣເຊັດ-ກັດ                   ພວກ ກະສດັ ອິສຣາເອນ ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ ຮບັ ກຳນ ຊື່ອຍ ເຫລ ອ ຈຳກ ເມ  ອງ ອັກ-
ຊິບ ເລີຍ.          

15ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ຊຳວ ເມ  ອງ ມາເຣຊາ ເອີຍ         ເຮົຳ ຈະ ມອບ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ສດັຕ  ທີື່  ກ  ຳລງັ 

ຈະ ຍ ດ ເອົຳ ເມ  ອງ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ສື່ວນ ກະສດັ ອິສຣາເອນ ກ  ຈະ ປບົ ໜີ ໄປ ລີໍ້ ຢ ື່ ໃນ ຖ  ໍ້ຳ ທີື່  ອະດຸລາມ.         

16ຊຳວ ຢ ດາ ເອີຍ         ຈ ົື່ງ ແຖ ຫວົ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ເພ ື່ ອ ໄວໍ້ ທກຸ ໃຫໍ້ ແກື່ ລ ກ ທີື່  ຮກັ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ສຳ         ຈ ົື່ງ 

ແຖ ຫວົ ໃຫໍ້ ໂລໍ້ນ ເໝ ອນ ແຮໍ້ງ         ກ  ເພຳະວື່ຳ         ພວກ ລ ກ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຖ ກ ເອົຳ ໜີ ໄປ ເລີຍ.          

ບົດທີ 2 
ເຄາະກຳຂອງພວກທີ່ບີບບັງຄັບຄົນຈົນ 

1ຜ ໍ້ ທີື່  ນອນ ຄິດ ວຳງ ແຜນກຳນ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ         ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ຄວຳມ ວບິດັ ຢື່ຳງ ໜກັ         ເມ  ື່ອ ຮຸື່ງ ເຊົໍ້ຳ ຂ ໍ້ນ         ພ  ເຂົຳ 

ໄດໍ້ ໂອກຳດ                  ພວກ ເຂົຳ ກ  ເຮັດ ຄວຳມ ຊ ົື່ວ ທີື່  ໄດໍ້ ວຳງ ແຜນ ໄວໍ້ ນ ັໍ້ນ.         

2ເມ  ື່ອ ພວກ ເຂົຳ ຕໍ້ອງກຳນ ທົື່ງ ນຳ         

ແລະ ບໍ້ຳນ ເຮ ອນ         ພວກ ເຂົຳ ກ  ໃຊໍ້ ກ  ຳລງັ         ແລະ ເລໍ້ ຫລື່ຽມ ຫລອກ ເອົຳ ເຮ ອນ         ແລະ ທີື່  ດນິ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ 

ຊບັ.          
3ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈ ື່ງ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ກ  ຳລງັ ວຳງ ແຜນ ເອົຳ ໄພພິບດັ ມຳ ໃສື່ 

ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ຊ ື່ ງ ບ ື່  ມີ ໃຜ ຈະ ຫລບົ ຫລີກ ໄດໍ້         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຍື່ຳງ ໄປ ຢື່ຳງ ສະຫງ ື່ຳ ຜື່ຳເຜີຍ ຕ ື່  ໄປ ບ ື່  ໄດໍ້ ອີກ         

ເພຳະວື່ຳ ມນັ ເປັນ ຍຳມ ເຄຳະ ຮໍ້ຳຍ ສ  ຳລບັ ພວກ ເຈົໍ້ຳ.          
4ເມ  ື່ອ ເວລຳ ນ ັໍ້ນ ມຳ ຮອດ         ຈະ ມີ ຄນົ ເອົຳ ເລ ື່ ອງ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ມຳ ກື່ຳວ ເປັນ ຄ  ຳ ຂວນັ ໃນ ຄຳວ ໄພພິ-

ບດັ         ແລະ ຮໍ້ອງເພງ ອນັ ຂມົຂ ື່ ນ ນີໍ້ ວື່ຳ,          

  “ພວກເຮົຳພິນຳດໄປຈນົໝດົກໍ້ຽງສຳແລໍ້ວ 

   ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ຍ ດເອົຳດນິໝ ື່ເຮົຳໄປ 

  ແລໍ້ວເອົຳໄປມອບໃຫໍ້ສດັຕ .” 
5ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ບ ື່  ມີ ໃຜ ໃນ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ດນິ ຕອນ ໜ ື່ ງ ຕອນ ໃດ ໃນ ມ ໍ້ ທີື່  ແບື່ງປນັ ດນິ         ລະຫວື່ຳງ ໄພື່ 

ພນົ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ.         

6ປະຊຳຊນົ ເທດ ສະໜຳ ສ ັື່ງສອນ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຢື່ຳ ສ ັື່ງສອນ ພວກ 
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ເຮົຳ ກື່ຽວ ກບັ ເລ ື່ ອງ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ເລີຍ         ພຣະເຈົ້າ ຈະ ບ ື່  ເຮັດ ໃຫໍ້ ພວກ ເຮົຳ ເສ ື່ ອມ ເສຍ ດອກ         ປະຊຳຊນົ ອິ-
ສຣາເອນ ໄດໍ້ ຖ ກ ສຳບ ແຊື່ງ ຊ ັໍ້ນ ບ ?         

7ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໝດົ ຄວຳມ ອດົທນົ ແລໍ້ວ ບ ?         ພຣະອງົ ຈະ ເຮັດ 

ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ອີື່ ຫລີ ຫວຳ?         ພຣະອງົ ຈະ ບ ື່  ກື່ຳວ ຢື່ຳງ ເປັນ ມດິ ຕ ື່  ຜ ໍ້ ທີື່  ປະພ ດ ຊອບ ທ  ຳ ບ ?”          
8ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ຕອບ ວື່ຳ,         “ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເອງ ເປັນ ສດັຕ  ຕ ື່  ໄພື່ ພນົ ຂອງ 

ເຮົຳ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ລກັ ເອົຳ ແມ ື່ນ ແຕື່ ເສ ໍ້ອ ຂອງ ຄນົ ທີື່ ຢ ື່ ຢື່ຳງ ສະຫງບົ         ຄ          ບນັດຳ ຜ ໍ້ ທີື່  ກບັ ຈຳກ ສະ-

ໜຳມຮບົ         ຊ ື່ ງ ຄິດ ວື່ຳ ຕນົ ປອດ ໄພ ແລໍ້ວ.         

9ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຂບັ ໄລື່ ພວກ ຜ ໍ້ຍງິ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ເຮົຳ         ອອກ ຈຳກ 

ເມ  ອງ ອນັ ຜຳ ສກຸ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ຍງັ ໃຫໍ້ ລ ກ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ຮບັ ພອນ ຂອງ ເຮົຳ ຕະຫລອດ 

ໄປ.         

10ຈ ົື່ງ ໜີ ໄປ ສຳ         ບື່ອນ ນີໍ້ ບ ື່  ມີ ທີື່  ພກັ ພຳ ອຳໄສ         ຍໍ້ອນ ຄວຳມ ບຳບ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ຈະ ພບົ ກບັ ຄວຳມ 

ພິນຳດ ອນັ ຮໍ້ຳຍ ແຮງ.          
11ບກຸຄນົ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ຊ ື່ ງ ທື່ຽວ ໄປ ຕວົະ         ແລະ ຫລອກ ລວງ ປະຊຳຊນົ ໂດຍ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ນ  ໍ້ຳ ອະງ ຸື່ນ         ແລະ 

ເຫລົໍ້ຳ ອະງ ຸື່ນ ຈະ ຫລ ັື່ງໄຫລ ມຳ ສ  ຳລບັ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ອນັ ນີໍ້         ຄ  ກຳນ ທ  ຳ ນວຍ ຢື່ຳງ ໜ ື່ ງ ທີື່  ປະຊຳຊນົ ມກັ.          
12ແຕື່ ເຮົຳ ຈະ ທໍ້ອນໂຮມ ປະຊຳຊນົ ອິສຣາເອນ ທງັ ໝດົ         ພໍ້ອມ ທງັ ພວກ ທີື່  ເຫລ ອ ຢ ື່         ເຮົຳ ຈະ 

ທໍ້ອນໂຮມ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ຢ ື່ ນ  ຳ ກນັ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ຝ ງ ແກະ ຢ ື່ ໃນ ຄອກ         ແລະ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ຝ ງ ສດັ ຢ ື່ ໃນ ທົື່ງ 

ຫຍໍ້ຳ         ດນິແດນ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ເຕັມ ໄປ ດໍ້ວຍ ສຽງ ຂອງ ຝ ງ ຊນົ ທງັຫລຳຍ.”          
13ພຣະເຈົ້າ ຈະ ໄຂ ຫນົທຳງ ສ  ຳລບັ ນ  ຳ ພວກ ເຂົຳ ອອກ ໄປ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຊອດ ອອກ ໄປ ທຳງ ປະຕ  

ເຂົໍ້ຳ ເມ  ອງ         ແລະ ໄປ ຢື່ຳງ ມີ ອິດ ສະລະ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ຈະ ຊງົ 

ນ  ຳພຳ ອອກ ໄປ.          

ບົດທີ 3 
ມີກາກູ່າວໂທດຜ ້ນຳອິສຣາເອນ 

1ບນັດຳ ຜ ໍ້ ປກົຄອງ ອິສຣາເອນ ເອີຍ         ຈ ົື່ງ ຟງັ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຄວນ ຈະ ເປັນ ຜ ໍ້ ຮກັສຳ ຄວຳມ ຍດຸຕ ິທ  ຳ.         

2ແຕື່ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ກຽດ ຊງັ ຄວຳມ ດ ີ         ແລະ ຮກັ ຄວຳມ ຊ ົື່ວ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຂ ດ ຮດີ         ແລະ ທ ລະມຳນ ໄພື່ ພນົ ຂອງ 

ເຮົຳ ຢື່ຳງ ທຳລນຸ ຄ .         

3ພວກ ເຈົໍ້ຳ ກດັ ກນິ ຊີໍ້ນ         ແລະ ລອກ ໜງັ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ອອກ         ຫກັ ກະດ ກ ຂອງ 

ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ຕດັ ໃຫໍ້ ເປັນ ຕື່ອນ ໆ         ເໝ ອນ ກບັ ຊີໍ້ນ ຢ ື່ ໃນ ໝ ໍ້ .         

4ແລໍ້ວ ຈະ ມີ ເວລຳ ໜ ື່ ງ         ທີື່  ພວກ ເຈົໍ້ຳ 

ຈະ ຮໍ້ອງຫຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແຕື່ ພຣະອງົ ຈະ ບ ື່  ຊງົ ຕອບ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ພຣະອງົ ຈະ ບ ື່  ຟງັ ກຳນ ອໍ້ອນ-

ວອນ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ຍໍ້ອນ ວື່ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ປະພ ດ ຊ ົື່ວ.          
5ປະຊຳຊນົ ໄດໍ້ ຖ ກ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ຫລອກ ລວງ         ຄ          ພວກ ສນັຍຳ ໃຫໍ້ ຄວຳມ ສະຫງບົ ແກື່ ຜ ໍ້ ທີື່  

ລໍ້ຽງ ພວກ ເຂົຳ         ແຕື່ ນຳບ ຂ ື່ ເອົຳ ເສິກ ສງົຄຳມ ມຳສ ື່ ຜ ໍ້ ທີື່  ບ ື່  ຍນິ ຍອມ ປະຕບິດັ ຕຳມ         ສ  ຳລບັ ພວກ ຜ ໍ້ ປະ-

ກຳດ ພຣະທ  ຳ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ແກື່ ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ,         

6“ຍໍ້ອນ ວື່ຳ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ນ  ຳ 

ໄພື່ ພນົ ຂອງ ເຮົຳ ໄປ ໃນ ທຳງ ທີື່  ຜິດ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ບ ື່  ມີ ນມິດິ ອີກ ຕ ື່  ໄປ         ແລະ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ບ ື່  ສຳມຳດ ທ  ຳ 

ນວຍ ເລ ື່ ອງ ໃດ ໆ         ໄດໍ້ ເລີຍ         ພວກ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ເອີຍ         ຄວຳມ ສ  ຳຄນັ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ກ  ໃກໍ້ ຈະ 

ໝດົ ແລໍ້ວ         ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ຕຳເວັນ ກ  ຳລງັ ຈະ ຕກົ.         

7ຜ ໍ້ ທີື່  ທ  ຳ ນວຍ ເຫດກຳນ ໃນ ອະນຳຄດົ         ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ 

ຄວຳມ ອບັອຳຍ ຂຳຍໜໍ້ຳ         ຈຳກ ກຳນ ລ ົໍ້ມເຫລວ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ພວກ ເຂົຳ ທກຸ ຄນົ ເສຍ ໃຈ ກ  ຍໍ້ອນ ວື່ຳ         
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ພຣະເຈົ້າ ບ ື່  ໄດໍ້ ປະທຳນ ຄ  ຳ ຕອບ ໃຫໍ້ ແກື່ ພວກ ເຂົຳ.          

8ແຕື່ ສ  ຳລບັ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ແລໍ້ວ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເຕັມ ໄປ ດໍ້ວຍ ພຣະວິນຍານ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຄ  

ດໍ້ວຍ ລິດເດດ         ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຍດຸຕ ິທ  ຳ         ແລະ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ກໍ້ຳຫຳນ         ເພ ື່ ອ ບອກ ປະຊຳຊນົ ອິສຣາເອນ          

ໃຫໍ້ ສ  ຳນ ກ ເຖງິ ຄວຳມ ບຳບ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ.         

9ບນັດຳ ຜ ໍ້ ປກົຄອງ ອິສຣາເອນ ເອີຍ         ຈ ົື່ງ ຟງັ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ 

ເທີໍ້ນ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ກຽດ ຊງັ ຄວຳມ ຍດຸຕ ິທ  ຳ         ແລະ ປື່ຽນ ຄວຳມ ຊອບ ທ  ຳ ມຳ ເປັນຄວຳມ ອະທ  ຳ.         

10ພວກ 

ເຈົໍ້ຳ ສໍ້ຳງ ເຢຣ ຊາເລັມ          ເມ  ອງ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຂ ໍ້ນ ມຳ ດໍ້ວຍ ກຳນ ຄຳດຕະກ  ຳ         ແລະ ດໍ້ວຍ ກຳນ ອະທ  ຳ.         

11ບນັດຳ ຜ ໍ້ ປກົຄອງ ເມ  ອງ         ກ  ປກົຄອງ ດໍ້ວຍ ເຫັນແກື່ ສິນ ບນົ         ບນັດຳ ພວກ ປະໂລຫິດ ກ  ໃຊໍ້ ກດົໝຳຍ 

ເພ ື່ ອ ເຫັນແກື່ ສິນ ຈ ໍ້ຳງ ລຳງວນັ         ບນັດຳ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ         ກ  ຖວຳຍ ດໍ້ວຍ ເຫັນແກື່ ເງນິ         ແລະ ພວກ 

ເຂົຳ ທງັ ໝດົ ຍງັ ອໍ້ຳງ ວື່ຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ສະຖດິ ຢ ື່ ກບັ ພວກ ເຂົຳ ໂດຍ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ ໄດໍ້ ສະຖດິ ຢ ື່ ນ  ຳ ເຮົຳ ແມ ື່ນ ບ ?         ບ ື່  ມີ ໄພ ອນັຕະລຳຍ ໃດ ໆ         ຈະ ມຳ ເຖງິ ພວກ ເຮົຳ ດອກ.”         

12ດໍ້ວຍ 

ເຫດ ນີໍ້ ແຫລະ         ຍໍ້ອນ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ເມ  ອງ ຊີໂອນ ຈະ ຖ ກ ໄຖ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ໄຖ ນຳ         ເຢຣ ຊາເລັມ ຈະ ກຳຍ-

ເປັນ ກອງ ສິື່ ງ ຫກັ ເພພງັ         ແລະ ພ ເຂົຳ ແຫື່ງ ພຣະວຫິຳນ ຈະ ເປັນ ປື່ຳ.          

ບົດທີ 4 
ພຣະຜ ້ເປັນເຈົ້າແຫູ່ງສາກົນໂລກປົກຄອງດ້ວຍສັນຕິສຸກ 

 1 ໃນຍກຸຕ ື່ ມຳ ຈະເປັນດ ັື່ງນີໍ້ຄ : 

   ພ ເຂົຳບື່ອນພຣະວຫິຳນຕ ັໍ້ງຢ ື່ 

  ຈະເປັນພ ເຂົຳທີື່ ສ ງສດຸ ໃນຈ  ຳນວນພ ເຂົຳທງັຫລຳຍ 

   ຫລຳຍຊນົຊຳດຈະຫລ ັື່ງໄຫລມຳທີື່ ນ ັ ໍ້ນ. 

 2 ແລະປະຊຳຊນົຂອງຊນົຊຳດເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນຈະເວົໍ້ຳວື່ຳ, 

   “ມຳເທຳະ ເຮົຳພຳກນັໄປຍງັພ ເຂົຳຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ  

  ຂ ໍ້ນໄປຍງັພຣະວຫິຳນຂອງ ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ  

   ພວກເຮົຳຈະໄດໍ້ຮ ໍ້ສິື່ ງທີື່ ພຣະອງົຕໍ້ອງກຳນໃຫໍ້ພວກເຮົຳເຮັດ 

  ພວກເຮົຳຈະເດນີທຳງໄປໃນຫນົທຳງທີື່ ພຣະອງົໄດໍ້ຊງົເລ ອກໄວໍ້” 

   ພຣະທ  ຳຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ມຳຈຳກ ເຢຣ ຊາເລັມ  

  ຈຳກ ຊີໂອນ ບື່ອນທີື່ ພຣະອງົຊງົເວົໍ້ຳກບັໄພື່ພນົຂອງພຣະອງົ. 

 3 ພຣະອງົຈະຊງົໄກື່ເກ ື່ຍກຳນຜິດຖຽງກນັລະຫວື່ຳງຊນົຊຳດ 

   ແລະເປັນຜ ໍ້ພິພຳກສຳຄະດ ີລະຫວື່ຳງມະຫຳອ  ຳນຳດ 

  ທງັຫລຳຍ ທີື່ ຢ ື່ຫື່ຳງໄກຈຳກ ອິສຣາເອນ  

   ພວກເຂົຳຈະຕດີຳບໃຫໍ້ເປັນໝຳກສບົໄຖ 

  ແລະຈະຕຫີອກໃຫໍ້ເປັນມດີຕດັກິື່ ງໄມ ໍ້ 

   ຊນົຊຳດທງັຫລຳຍຈະບ ື່ ເຮັດເສິກຕ ື່ ສ ໍ້ກນັອີກຕ ື່ ໄປ 

  ຫລ ຈະບ ື່ ຈດັຕຽມເພ ື່ ອເຮັດເສິກອີກ. 
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 4 ທກຸໆຄນົຢ ື່ໃນຄວຳມສະຫງບົສກຸ 

   ຢ ື່ໃຕໍ້ຮ ົື່ມອະງ ຸື່ນ ແລະຕ ົໍ້ນໝຳກເດ ື່ ອຂອງຕນົ 

  ໂດຍບ ື່ ມໃີຜເຮັດໃຫໍ້ພວກເຂົຳຢໍ້ຳນກວົ 

   ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຜ ໍ້ມອີ  ຳນຳດຍິື່ ງໃຫຍື່ໄດໍ້ສນັຍຳໄວໍ້ດ ັື່ງນີໍ້. 
5ແຕື່ ລະ ຊນົ ຊຳດ ນະມດັສະກຳນ         ແລະ ເຊ ື່ ອ ຟງັ ພະ ຂອງ ຕນົ         ແຕື່ ພວກ ເຮົຳ ຈະ ນະມດັສະກຳນ         

ແລະ ເຊ ື່ ອ ຟງັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ ຕະຫລອດ ໄປ ເປັນນດິ.          

ອິສຣາເອນຈະກັບຄືນສ ູ່ປະເທດເດີມ 
6ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ເມ  ື່ອ ຍຳມ ຂອງ ເຮົຳ ມຳ ຮອດ ແລໍ້ວ         ເຮົຳ ຈະ ເຕົໍ້ຳໂຮມ ໄພື່ ພນົ ຂອງ 

ເຮົຳ         ຊ ື່ ງ ແມ ື່ນ ພວກ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ລງົໂທດ         ແລະ ໄດໍ້ ຮບັ ກ  ຳ ຈຳກ ກຳນ ເນລະເທດ.         

7ພວກ ເຂົຳ ເປັນ ຄນົ 

ອື່ອນ ແຮງ         ແລະ ຫື່ຳງ ໄກ ຈຳກ ເຮ ອນ ຊຳນ ບໍ້ຳນ ຊື່ອງ         ແຕື່ ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ຕ ັໍ້ງ ປະເທດ ໃໝື່         

ແລະ ຈະ ກຳຍເປັນ ປະເທດ ທີື່  ຍິື່ ງ ໃຫຍື່         ເຮົຳ ຈະ ປກົຄອງ ພວກ ເຂົຳ ຕະຫລອດ ໄປ ຢ ື່ ເທິງ ພ  ຊີໂອນ.          
8ເຢຣ ຊາເລັມ          ບື່ອນ ທີື່  ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ເຝົໍ້ຳ ເບິື່ ງ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ພຣະອງົ ເອີຍ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ເປັນ ເມ  ອງ ເອກ 

ຂອງ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ອິສຣາເອນ ອີກ ເທ ື່ ອ ໜ ື່ ງ.         

9ເປັນ ຫຍງັ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ຮໍ້ອງໄຫໍ້ ສຽງ ດງັ ແທໍ້ ໆ?         

ເປັນ ຫຍງັ ເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ເຈບັ ປວດ ເໝ ອນ ກບັ ຜ ໍ້ຍງິ ອອກລ ກ?         ບ ື່  ແມ ື່ນ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ມີ ກະສດັ ປກົຄອງ ບ ?         

ແລະ ພວກ ທີື່  ປ ກສຳ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຕຳຍ ໝດົ ແລໍ້ວ ບ ?         

10ປະຊຳຊນົ ອິສຣາເອນ ເອີຍ         ເຈົໍ້ຳ ເຈບັ ປວດ         

ແລະ ຮໍ້ອງ ຄຳງ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ຍງິ ອອກລ ກ         ມຳ ບດັ ນີໍ້         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຕໍ້ອງ ໜີ ຈຳກ ເມ  ອງ ນີໍ້ ໄປ ຢ ື່ ໃນ ທົື່ງ ນຳ         

ແລໍ້ວ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຕໍ້ອງ ໄປ ເມ  ອງ         ບາບີໂລນ          ເພຳະວື່ຳ ໃນ ທີື່  ນ ັໍ້ນ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ຊດົ ຊື່ອຍ ພວກ 

ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຈຳກ ອ  ຳນຳດ ຂອງ ສດັຕ .          
11ຫລຳຍ ຊນົ ຊຳດ ໄດໍ້ ຮື່ວມ ມ  ກນັ ໂຈມ ຕ ີເຈົໍ້ຳ         ພວກ ເຂົຳ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ເຢຣ ຊາເລັມ ຄວນ ຖ ກ ທ  ຳລຳຍ         

ພວກ ເຮົຳ ຈະ ເຫັນ ເມ  ອງ ນີໍ້ ຫກັ ເພພງັ.”         

12ແຕື່ ຊນົ ຊຳດ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ບ ື່  ຮ ໍ້ຈກັ ພຣະດ  ຳລິ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ          ພວກ ເຂົຳ ບ ື່  ຮ ໍ້ຈກັ ວື່ຳ         ພຣະອງົ ໄດໍ້ ວຳງ ແຜນກຳນ ທໍ້ອນໂຮມ ພວກ ເຂົຳ         ເພ ື່ ອ ເອົຳ ມຳ ລງົໂທດ         

ດ ັື່ງ ດຽວ ກນັ ກບັ ໂຮມ ເອົຳ ມດັ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ຟຳດ ໃນ ລຳນ.          
13ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ປະຊຳຊນົ ເຢຣ ຊາເລັມ ເອີຍ         ຈ ົື່ງ ໄປ ລງົໂທດ ສດັຕ  ຂອງ ເຈົໍ້ຳ 

ສຳ         ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ແຂງແຮງ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ງວົ ກະທິງ ທີື່  ມີ ເຂົຳ ເຫລັກ         ແລະ ມີ ຕນີ ໂລຫະ         

ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຢຽບ ທ  ຳລຳຍ ຫລຳຍ ປະເທດ ໃຫໍ້ ມຸ ື່ນ         ແລະ ຊບັ ສມົບດັ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ເປັນ ຂອງ ເຮົຳ         

ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ຈະ ຖ ກ ຖວຳຍ ໃຫໍ້ ແກື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງ ພິພບົ ທງັ ໝດົ.”          

ບົດທີ 5 
1ປະຊຳຊນົ ອິສຣາເອນ ເອີຍ         ຈ ົື່ງ ຕຽມ ພນົ ໄວໍ້ ຮບົ ເສິກ         ເພຳະ ສດັຕ  ລໍ້ອມ ເຮົຳ ໄວໍ້ ແລໍ້ວ         ແລະ ຜ ໍ້ນ  ຳ 

ອິສຣາເອນ ກ  ຖ ກ ສດັຕ  ຕ ີໜໍ້ຳ ແລໍ້ວ.          

ພຣະຜ ້ເປັນເຈົ້າຊົງສັນຍາຈະປະທານຜ ້ປົກຄອງຈາກເມືອງເບັດເລເຮັມ 
2ເບັດເລເຮັມ          ເອຟຣາທາ ເອີຍ         ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ເມ  ອງ ນໍ້ອຍ ເມ  ອງ ໜ ື່ ງ ໃນ ເຂດ ຢ ດາ          ແຕື່ ວື່ຳ         ເຮົຳ ຈະ 

ແຕື່ງຕ ັໍ້ງ ໃຫໍ້ ມີ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ມຳ ປກົຄອງ ພວກ ອິສຣາເອນ          ໜ ື່  ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ເພິື່ ນ ຈະ ມຳ ຈຳກ ສະໄໝ ເດມີ.          
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3ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ປະ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ພຣະອງົ ໃຫໍ້ ສດັຕ          ຈນົ ເຖງິ ເວລຳ ທີື່  ຍງິ ຖ ພຳ ອອກ-

ລ ກ ໄດໍ້ ຜ ໍ້ ຊຳຍ         ຄນັ ແລໍ້ວ ບນັດຳ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ໃນ ເມ  ອງ ທີື່  ຍງັ ຖ ກ ເນລະເທດ         ກ  ຈະ ມຳ ທໍ້ອນໂຮມ ກນັ ກບັ 

ປະຊຳຊນົ ອິສຣາເອນ.         

4ເວລຳ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ມຳ         ເພິື່ ນ ຈະ ມຳ ປກົຄອງ ປະຊຳຊນົ ດໍ້ວຍ ອ  ຳນຳດ ທີື່  ມຳ ແຕື່ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ດໍ້ວຍ ສະຫງ ື່ຳ ລຳສີ ຂອງ ພຣະອງົ         ປະຊຳຊນົ ຂອງ ເພິື່ ນ ຈະ ຢ ື່ ຢື່ຳງ ປອດ ໄພ         

ກ  ຍໍ້ອນ ວື່ຳ ມະນດຸ ທກຸ ໆ ຄນົ ໃນ ໂລກ         ຈະ ຮບັ ຮ ໍ້ ຄວຳມ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ຂອງ ເພິື່ ນ.          
5ເພິື່ ນ ຈະ ເປັນ ຜ ໍ້ນ  ຳ ເອົຳ ຄວຳມ ສະຫງບົ ສກຸ ມຳ.          

ການຊູ່ອຍໃຫ້ພົ້ນ ແລະການລົງໂທດ 
ເມ  ື່ອ ຊຳວ ອັດຊີເຣຍ          ຢຽບ ຢ ື່ຳ         ແລະ ບກຸລກຸ ຄກຸ ຄຳມ ດນິແດນ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ         ພວກ ເຮົຳ ຈະ ສ ົື່ງ 

ພວກ ຜ ໍ້ນ  ຳ ທີື່  ເຂັໍ້ມແຂງ ໄປ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກບັ ພວກ ເຂົຳ.         

6ແລະ ພວກ ຜ ໍ້ນ  ຳ ຈະ ຍ ດ ເອົຳ ດນິແດນ ຂອງ ອັດຊີເຣຍ 

ມຳ ປກົຄອງ ດໍ້ວຍ ກ  ຳລງັ         ເມ  ື່ອ ຊຳວ ອັດຊີເຣຍ ບກຸລກຸ ຄກຸ ຄຳມ ດນິແດນ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ຜ ໍ້-

ນ  ຳ ກ  ຈະ ຊື່ອຍ ພວກ ເຮົຳ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ໄພ ດໍ້ວຍ ວທີິ ຍ ດ ຄອງ ນ ັໍ້ນ.          
7ປະຊຳຊນົ ອິສຣາເອນ          ຜ ໍ້ ຍງັ ມີ ຊວີດິ ເຫລ ອ ຢ ື່ ກ  ຈະ ເປັນ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ນ  ໍ້ຳ ຄໍ້ຳງ ອນັ ສດົຊ ື່ ນ         ທີື່  ພຣະ-

ຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເທ ລງົ ມຳ ສ  ຳລບັ ຊນົ ຊຳດ         ແລະ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ຮື່ຳ ຝນົ ທີື່  ຕກົ ເທິງ ຫຍໍ້ຳ ທີື່  ກ  ຳລງັ ປົື່ງ         ພວກ ເຂົຳ 

ຈະ ອຳໄສ ພຣະເຈົ້າ          ບ ື່  ແມ ື່ນ ອຳໄສ ມະນດຸ.         

8ປະຊຳຊນົ ອິສຣາເອນ ບຳງ ຄນົ         ທີື່  ຍງັ ເຫລ ອ ຢ ື່ ຈະ ຢ ື່ 

ທື່ຳມກຳງ ຊນົ ຊຳດ ຕື່ຳງ ໆ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ເປັນ ເໝ ອນ ໂຕ ສິງ ທີື່  ກ  ຳລງັ ຊອກ ຫຳ ອຳຫຳນ ໃນ ປື່ຳ         ຫລ  

ໃນ ທົື່ງ ຫຍໍ້ຳ         ມນັ ຄບຸ ເອົຳ ແກະ ໃນ ຝ ງ ແລໍ້ວ ຈກີ ເປັນ ຕື່ອນ ໆ         ແລະ ບ ື່  ມີ ແກະ ໂຕ ໃດ ໃນ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ຈະ ລອດ 

ພົໍ້ນ ຈຳກ ມນັ ໄປ ໄດໍ້.         

9ອິສຣາເອນ ຈະ ຜຳບ ແພໍ້ ສດັຕ          ແລະ ທ  ຳລຳຍ ພວກ ເຂົຳ ທກຸ ຄນົ ຈນົ ໝດົ ກໍ້ຽງ.          
10ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ໃນ ເວລຳ ນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ຈະ ເອົຳ ມ ໍ້ຳ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໜີ ໄປ         ແລະ ຈະ 

ທ  ຳລຳຍ ລ ໍ້ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ.         

11ເຮົຳ ຈະ ຢຽບ ຢ ື່ຳ ຄໍ້ຳຍ ປໍ້ອງ ກນັ ໃຫໍ້ ໝດົ         ແລະ ທ  ຳລຳຍ ເມ  ອງ ທງັຫລຳຍ 

ໃນ ດນິແດນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ.         

12ເຮົຳ ຈະ ທ  ຳລຳຍ ເຄ ື່ ອງ ລຳງ ຂອງ ດ ີທີື່  ເຈົໍ້ຳ ໃຊໍ້         ແລະ ບ ື່  ໃຫໍ້ ມີ ໝ ມ  ອີກ ຕ ື່  ໄປ.         

13ເຮົຳ ຈະ ທ  ຳລຳຍ ຮ ບ ເຄົຳລບົ         ແລະ ເສົຳ ສກັສິດ ທີື່  ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ນະມດັສະກຳນ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ 

ນະມດັສະກຳນ ສິື່ ງ ທີື່  ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເຮັດ ນ ັໍ້ນ ອີກ ຕ ື່  ໄປ.         

14ເຮົຳ ຈະ ຖອນ ຫລກັ ສກັສິດ ໃນ ປະເທດ ຂອງ 

ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ທ  ຳລຳຍ ຫວົ ເມ  ອງ ຕື່ຳງ ໆ         ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ.         

15ແລະ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຮໍ້ຳຍ ອນັ ໃຫຍື່ ຂອງ 

ເຮົຳ         ເຮົຳ ຈະ ແກໍ້ແຄໍ້ນ ຊນົ ຊຳດ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ບ ື່  ເຊ ື່ ອ ຟງັ ເຮົຳ.”          

ບົດທີ 6 
ພຣະຜ ້ເປັນເຈົ້າສ ້ຄວາມກັບອິສຣາເອນ 

1ຈ ົື່ງ ຟງັ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ສ ໍ້ ຄວຳມ ກບັ ອິສຣາເອນ          ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈ ື່ງ ລກຸຂ ໍ້ນ         ແລໍ້ວ ຖະ-

ແຫລງ ຄະດ ີຂອງ ພຣະອງົ ຕ ື່  ພ ເຂົຳ         ເພ ື່ ອ ເປັນ ພະຍຳນ         ຂ  ໃຫໍ້ ເນນີ ພ  ໄດໍ້ ຍນິ ສິື່ ງ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ.         

2ພ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ         ແລະ ຮຳກ ຖຳນ ອນັ ໝັໍ້ນຄງົ ຂອງ ພິພບົ ເອີຍ         ຈ ົື່ງ ຟງັ ຄະດ ີຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ແມ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກ  ຳລງັ ສ ໍ້ ຄວຳມ ກບັ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ພຣະອງົ         ພຣະອງົ ກ  ຳລງັ ກື່ຳວ ໂທດ ຕ ື່  ປະຊຳ-

ຊນົ ອິສຣາເອນ.         

3ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ໄພື່ ພນົ ຂອງ ເຮົຳ ເອີຍ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ຫຍງັ ແດື່ ແກື່ 

ເຈົໍ້ຳ?         ເຮົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ຫຍງັ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ລ  ຳບຳກ ຍຳກແຄໍ້ນ ແດື່?         ຈ ົື່ງ ຕອບ ເຮົຳ ມຳ ເບິື່ ງ ດ.ຸ         

4ເຮົຳ ໄດໍ້ ນ  ຳ ພວກ 
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ເຈົໍ້ຳ ອອກ ຈຳກ ປະເທດ ເອຢິບ          ເຮົຳ ໄດໍ້ ໄຖື່ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ອອກ ຈຳກ ກຳນ ເປັນ ຂໍ້ອຍ ຂໍ້ຳ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ສ ົື່ງ ໂມ-
ເຊ                   ອາໂຣນ          ແລະ ນຳງ ມີຣີອາມ          ເພ ື່ ອ ເປັນ ຜ ໍ້ນ  ຳ ພຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ.         

5ໄພື່ ພນົ ຂອງ ເຮົຳ ເອີຍ         ຈ ົື່ງ ລະ-

ນ ກ ເຖງິ ສິື່ ງ ທີື່  ບາລາກ          ເຈົໍ້ຳ ຊວີດິ ແຫື່ງ ໂມອາບ ວຳງ ແຜນ ຕ ື່ ສ ໍ້ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ຈ ົື່ງ ລະນ ກ ເຖງິ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ທີື່  

ບາລາອາມ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເບໂອ ຕອບ ກະສດັ ວື່ຳ ຢື່ຳງໃດ         ຂ  ໃຫໍ້ ລະນ ກ ເຖງິ ສິື່ ງ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ເກດີ ຂ ໍ້ນ 

ອີກ         ໃນ ລະຫວື່ຳງ ທຳງ ແຕື່ ເມ  ອງ ຊິດຕີມ          ຫຳ ເມ  ອງ ກິນການ          ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ໄດໍ້ ສ  ຳນ ກ ໃນ ສິື່ ງ ທີື່  

ເຮົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ເພ ື່ ອ ຊື່ອຍ ຊວີດິ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ.”          

ພຣະຜ ້ເປັນເຈົ້າຕ້ອງການຫັຍງຈາກມະນຸດ 
6ເມ  ື່ອ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ນະມດັສະກຳນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງ ສະຫວນັ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ນ  ຳ ເອົຳ ສິື່ ງ ໃດ ເຂົໍ້ຳ 

ມຳ ເຝົໍ້ຳ ພຣະອງົ?         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຄວນ ຈະ ເອົຳ ລ ກ ງວົ ໂຕ ຕຸໍ້ຍ ພີ ທີື່  ສດຸ ມຳ ເຜົຳ ຖວຳຍ ບ ຊຳ ພຣະອງົ ບ ?         

7ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ຊງົ ພ ພຣະໄທ ບ ?         ຖໍ້ຳ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ນ  ຳ ແກະ ພນັ ໂຕ         ຫລ  ຖງັ ນ  ໍ້ຳມນັ ສດົ ອນັ ບ ື່  ໝດົ 

ເປັນ ຈກັ ເທ ື່ ອ ມຳ ຖວຳຍ ພຣະອງົ                  ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຄວນ ຖວຳຍ ລ ກກກົ ໃຫໍ້ ພຣະອງົ         ເພ ື່ ອ ໄຖື່ ຄວຳມ ບຳບ 

ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ບ ?         

8ມະນດຸ ເອີຍ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ບອກ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ແລໍ້ວ ວື່ຳ ແມ ື່ນ ຫຍງັ ດ ີ         ສິື່ ງ ທີື່  

ພຣະອງົ ປະສງົ ຈຳກ ເຈົໍ້ຳ ກ  ຄ          ໃຫໍ້ ປະຕບິດັ ຄວຳມ ຍດຸຕ ິທ  ຳ         ສະແດງ ຄວຳມ ຮກັ ອນັ ໝັໍ້ນຄງົ         ແລະ 

ເຊ ື່ ອ ຟງັ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳງ ອື່ອນ ນໍ້ອມ.          
9ກຳນ ຢ ຳ ເກງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເປັນ ກຳນ ສະຫລຳດ ແທໍ້         ພຣະອງົ ຊງົ ຮໍ້ອງ ໃສື່ ເມ  ອງ ໜ ື່ ງ ວື່ຳ,         

“ຈ ົື່ງ ຟງັ         ໄພື່ ພນົ ທີື່  ໄດໍ້ ປະຊຸມ ກນັ ຢ ື່ ໃນ ເມ  ອງ.         

10ໃນ ເຮ ອນ ຂອງ ຄນົ ຊ ົື່ວ ມີ ຊບັ ສມົບດັ         ຊ ື່ ງ ພວກ ເຂົຳ 

ໄດໍ້ ມຳ ດໍ້ວຍ ກຳນ ສດຸຈະລິດ         ພວກ ເຂົຳ ໃຊໍ້ ຕຳຊງິ ປອມ ຊ ື່ ງ ເຮົຳ ກຽດ ຊງັ.         

11ເຮົຳ ຈະ ຍກົໂທດ ມະນດຸ 

ຜ ໍ້ ໃຊໍ້ ຕຳຊ ັື່ງ         ແລະ ຕຳຊງິ ໂກງ ໄດໍ້ ບ ?         

12ຄນົ ຮ ັື່ງມ ີ ໃນ ເມ  ອງ ຫຳ ຜນົ ປະໂຫຍດ ນ  ຳ ຄນົ ທກຸ ຍຳກ                  ປະ-

ຊຳຊນົ ກ  ຂີໍ້ ຕວົະ.         

13ມຳ ບດັ ນີໍ້         ເຮົຳ ໄດໍ້ ລງົມ   ມ ໍ້ຳງເພ         ແລະ ທ  ຳລຳຍ ແລໍ້ວ         ກ  ຍໍ້ອນ ຄວຳມ ບຳບ ຂອງ 

ພວກ ເຈົໍ້ຳ.         

14ເຈົໍ້ຳ ຈະ ກນິ ແຕື່ ບ ື່  ຮ ໍ້ຈກັ ອີື່ ມ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຫິວ ເລ ໍ້ອຍ ໆ         ໄປ         ເມ  ື່ອ ເຈົໍ້ຳ ສະ ສມົ ສິື່ ງ ຂອງ ໄວໍ້         

ເຮົຳ ກ  ຈະ ທ  ຳລຳຍ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ດໍ້ວຍ ສງົຄຳມ ເສຍ.         

15ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຫວື່ຳນ ເມດັ ເຂົໍ້ຳ         ແຕື່ ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ ເກບັ 

ກື່ຽວ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ອິໍ້ວ ນ  ໍ້ຳມນັ ຈຳກ ໝຳກກອກເທດ         ແຕື່ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ ໃຊໍ້ ນ  ໍ້ຳມນັ ນ ັໍ້ນ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ເຮັດ ເຫລົໍ້ຳ 

ອະງ ຸື່ນ         ແຕື່ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ ດ ື່ ມ ເຫລົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ.         

16ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ຊ ົື່ວ ຕຳມ ກະສດັ ອົມຣີ          ແລະ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ 

ພະ ອງົ ຄ          ກະສດັ ອາຮາບ          ໂດຍ ໄດໍ້ ດ  ຳເນນີ ຕຳມ ກນົອບຸຳຍ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ແຫລະ         ເຮົຳ ຈະ 

ນ  ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄປ ສ ື່ ຄວຳມ ຈບິຫຳຍ         ແລະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ປະຊຳຊນົ ທກຸ ຄນົ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຖ ກ ຫຍ ໍ້ ຫຍນັ         

ປະຊຳຊນົ ທກຸ ບື່ອນ ຈະ ໝິື່ ນປະໝຳດ ພວກ ເຈົໍ້ຳ.”          

ບົດທີ 7 
ສິນທຳຂອງອິສຣາເອນເສື່ອມໂຊມ 

1ສິໍ້ນ ຫວງັ ສຳ ແລໍ້ວ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເປັນ ເໝ ອນ ຄນົ ຫິວ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ຊ ື່ ງ ຫຳ ໝຳກ ໄມ ໍ້         ແລະ ໝຳກ ອະງ ຸື່ນ ໃນ 

ຕ ົໍ້ນ ບ ື່  ໄດໍ້         ໝຳກ ອະງ ຸື່ນ         ແລະ ໝຳກເດ ື່ ອ ກ  ຖ ກ ເກບັ ໄປ ໝດົ ແລໍ້ວ.         

2ຢ ື່ ໃນ ປະເທດ ນີໍ້ ບ ື່  ມີ ຄນົ ສດຸຈະ-

ລິດ         ແລະ ຄນົ ສດັຊ ື່  ຕ ື່  ພຣະເຈົ້າ ແມ ື່ນ ແຕື່ ຄນົ ດຽວ         ພວກ ເຂົຳ ຕຳຍ ໝດົ ແລໍ້ວ         ຕື່ຳງ ກ  ຫຳ ໂອກຳດ ຂໍ້ຳ 

ຟນັ ຊ ື່ ງ ກນັ ແລະ ກນັ         ຕື່ຳງ ກ  ຫໍ້ຳງ ແຮໍ້ວ ດກັ ຈບັ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ຕນົ ເອງ.         

3ພວກ ເຂົຳ ຊ  ຳນ ິຊ  ຳນຳນ ໃນ 
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ກຳນ ເຮັດ ຊ ົື່ວ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໜໍ້ຳທີື່          ແລະ ຜ ໍ້ ພິພຳກສຳ ຕໍ້ອງກຳນ ສິນ ບນົ         ຄນົ ທີື່  ມີ ອິດທິພນົ ກ  ເອີື່ ຍ ເຖງິ ແຕື່ 

ສິື່ ງ ທີື່  ຕນົ ເອງ ຕໍ້ອງກຳນ         ສະນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ວຳງ ອບຸຳຍ ໃສື່ ກນັ ແລະ ກນັ.         

4ແມ ື່ນ ແຕື່ ຄນົ ດ ີ        ແລະ 

ຄນົ ສດຸຈະລິດ ກວື່ຳ ໝ ື່ ໃນ ພວກ ເຂົຳ ກ  ເປັນ ເໝ ອນ ກບັ ໜຳມ         ເມ  ື່ອ ເວລຳ ນ ັໍ້ນ ມຳ ເຖງິ         ພຣະເຈົ້າ ກ  ຈະ 

ລງົໂທດ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ພຣະອງົ         ຕຳມ ທີື່  ໄດໍ້ ຊງົ ເຕ ອນ ພວກ ເຂົຳ ໄວໍ້         ບດັ ນີໍ້         ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ກ  ຳລງັ ວຸໍ້ນ-

ວຳຍ.         

5ຢື່ຳ ເຊ ື່ ອ ໃຈ ທຳງ ຢື່ຳ ວຳງໃຈ ຄນົ         ຈ ົື່ງ ລະມດັລະວງັ ໃນ ສິື່ ງ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ເວົໍ້ຳ         ແມ ື່ນ ແຕື່ ກບັ ເມຍ ກ  ດ.ີ         

6ໃນ ເວລຳ ນ ັໍ້ນ         ລ ກ ຊຳຍ ຈະ ປະພ ດ ຮໍ້ຳຍ ຕ ື່  ພ ື່         ແລະ ລ ກ ສຳວ ຈະ ຕ ື່ ສ ໍ້ ແມ ື່         ລ ກ ໄພໍ້ ຈະ ຕ ື່ ສ ໍ້ ແມ ື່ ຍື່ຳ         ແມ ື່ນ 

ແຕື່ ສະມຳຊກິ ໃນ ຄອບຄວົ ດຽວ ກ  ກຳຍເປັນ ສດັຕ  ກນັ.         

7ແຕື່ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈະ ເຝົໍ້ຳ ແຍງ ເບິື່ ງ ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ          ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈະ ລ ຄອຍ ພຣະເຈົ້າ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຫວງັ         ເພຳະ ພຣະອງົ ຈະ ຊດົ ຊື່ອຍ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ 

ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ໄພ         ພຣະເຈົ້າ ຈະ ຊງົ ຟງັ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ.          

ພຣະຜ ້ເປັນເຈົ້າຊູ່ອຍໃຫ້ພົ້ນ 
8ສດັຕ  ຂອງ ຂໍ້ອຍ ເອີຍ         ຢື່ຳ ເຍຳະເຍີໍ້ຍ ຂໍ້ອຍ ເລີຍ         ຂໍ້ອຍ ລ ົໍ້ມ ລງົ ແຕື່ ຂໍ້ອຍ ຈະ ລກຸຂ ໍ້ນ ໃໝື່         ຕອນ ນີໍ້ 

ຂໍ້ອຍ ຢ ື່ ໃນ ຄວຳມ ມ ດ         ແຕື່ ພຣະຜ ໍ້ ຊງົ ເປັນ ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ແສງ ສະຫວື່ຳງ ຂອງ ຂໍ້ອຍ.         

9ຂໍ້ອຍ ໄດໍ້ ເຄີຍ ເຮັດ 

ບຳບ ຕ ື່ ສ ໍ້ ພຣະເຈົ້າ          ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ຂໍ້ອຍ ຈະ ຕໍ້ອງ ອດົທນົ ຕ ື່  ພຣະພິໂລດ ຂອງ ພຣະອງົ ຢ ື່ ຊ ົື່ວ ໄລຍະ 

ໜ ື່ ງ         ໃນ ທີື່  ສດຸ         ພຣະອງົ ຈະ ປກົ ປໍ້ອງ ຂໍ້ອຍ         ແລະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ທີື່  ກື່ຳວ ຜິດ ຕ ື່  ຂໍ້ອຍ ນ ັໍ້ນ ພື່ຳຍ ແພໍ້ ຄະດ ີໄປ.         

10ແລໍ້ວ ສດັຕ  ຂອງ ຂໍ້ອຍ ຈະ ເຫັນ ສິື່ ງ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ຄວຳມ ອບັອຳຍ ຂຳຍໜໍ້ຳ         ສດັຕ  ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ກື່ຳວ 

ທບັ ຖມົ ຂໍ້ອຍ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຢ ື່ ໃສ”         ຂໍ້ອຍ ກ  ຈະ ເຫັນ ພວກ ເຂົຳ ພື່ຳຍ ແພໍ້ ໄປ         

ແລະ ຖ ກ ຢຽບ ຢ ື່ຳ ລງົ ເໝ ອນ ຂີໍ້ຕມົ ໃນ ຖະໜນົ.         

11ຊຳວ ເຢຣ ຊາເລັມ ເອີຍ         ເວລຳ ທີື່  ຈະ ສໍ້ຳງ ກ  ຳແພງ 

ເມ  ອງ ຂ ໍ້ນ ໃໝື່ ມຳ ຮອດ ແລໍ້ວ         ໃນ ເວລຳ ນ ັໍ້ນ         ເຂດ ແດນ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຂະຫຍຳຍ ອອກ ໄປ.         

12ປະຊຳຊນົ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ກ  ຈະ ກບັ ຄ ນ ມຳ ຈຳກ ທົື່ວ ທກຸ ບື່ອນ         ຄ          ຈຳກ ອັດຊີເຣຍ ທຳງ ທິດຕຳ-

ເວັນອອກ         ຈຳກ ເອຢິບ ທຳງ ທິດໃຕໍ້         ຈຳກ ທະເລ         ແລະ ພ ເຂົຳ ທີື່  ແສນ ໄກ.         

13ແຕື່ ທົື່ວ ໂລກ ຈະ ກຳຍ-

ເປັນ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ ກ  ຍໍ້ອນ ວື່ຳ         ຄນົ ທີື່  ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ໂລກ ນີໍ້ ໄດໍ້ ເຮັດ ຊ ົື່ວ.          

ພຣະຜ ້ເປັນເຈົ້າຊົງເມດຕາພວກອິສຣາເອນ 
14ໂອ!         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຂ  ຊງົ ເປັນ ຜ ໍ້ ລໍ້ຽງ ໄພື່ ພນົ ຊ ື່ ງ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ເລ ອກ ໄວໍ້ ແລໍ້ວ         ດຽວນີໍ້         

ພວກ ເຂົຳ ກ  ຳລງັ ຢ ື່ ໂດດດື່ຽວ ໃນ ປື່ຳ         ຢ ື່ ເຂດ ອໍ້ອມແອໍ້ມ ພວກ ເຂົຳ ມີ ດນິ ດ ີສ  ຳລບັ ກຳນ ປ ກຝງັ         ຄ          ດນິ 

ໃນ ທົື່ງ ຫຍໍ້ຳ ທີື່  ບາຊານ          ແລະ ກິເລອາດ          ຂ  ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ໄປ ທ  ຳ ມຳ ຫຳ ກນິ ໃນ ທີື່  ນ ັໍ້ນ ທໍ້ອນ         ດ ັື່ງ ທີື່  

ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ທ  ຳ ມຳ ຫຳ ກນິ ມຳ ແລໍ້ວແຕື່ ໂບຮຳນ ນະ ກຳນ.         

15ໂອ!         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຂ  ເຮັດ ກຳນ 

ອດັສະຈນັ ສ  ຳລບັ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເໝ ອນ ຄຳວ ທີື່  ພຣະອງົ ຊງົ ເຮັດ ຍຳມ ອອກ ຈຳກ ປະເທດ ເອຢິບ ແດື່-

ທໍ້ອນ.         

16ຊນົ ຊຳດ ທງັຫລຳຍ ຈະ ເຫັນ ກຳນ ກະທ  ຳ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ຄວຳມ ອບັອຳຍ ຂຳຍໜໍ້ຳ         

ແມ ື່ນ ວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ມີ ອ  ຳນຳດ ຫລຳຍ ປຳນໃດ ກ  ຕຳມ         ພວກ ເຂົຳ ກ  ຈະ ເວົໍ້ຳ ຫຍງັ ບ ື່  ໄດໍ້         ແລະ ຟງັ 

ຫຍງັ ບ ື່  ອອກ.         

17ພວກ ເຂົຳ ຈະ ລີເລ ອ ໄປ ຕຳມ ດນິ ເໝ ອນ ກບັ ງ           ພວກ ເຂົຳ ຢໍ້ຳນ ກວົ ຈນົ ຕວົ ສ ັື່ນ         ແລະ 

ອອກ ມຳ ຈຳກ ບື່ອນ ລບັລີໍ້ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ສດັ ເລ ອ ຄຳນ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ກບັ ມຳ ຫຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂອງ 

ພວກ ເຂົຳ         ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຢໍ້ຳນ ກວົ.          
18ໂອ!         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເອີຍ         ບ ື່  ມີ ພະ ໃດ ເໝ ອນ ພຣະອງົ ເລີຍ         ພຣະອງົ ຊງົ ຍກົໂທດ ຄວຳມ ບຳບ 
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ຂອງ ໄພື່ ພນົ ທີື່  ຍງັ ເຫລ ອ ຢ ື່         ພຣະອງົ ຈະ ບ ື່  ຊງົ ພິໂລດ ອີກ ຕ ື່  ໄປ         ແຕື່ ຍນິດ ີຈະ ສະແດງ ຄວຳມ ຮກັ ອນັ 

ໝັໍ້ນຄງົ ຕ ື່  ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ.         

19ພຣະອງົ ຍງັ ຈະ ຊງົ ເມດ ຕຳ ຕ ື່  ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ອີກ ເທ ື່ ອ ໜ ື່ ງ         ຄ          ພຣະອງົ 

ຈະ ຢຽບ ຄວຳມ ຜິດ ຂອງ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄວໍ້ ໃຕໍ້ ພຣະບຳດ         ແລະ ໂຍນ ຄວຳມ ບຳບ ຂອງ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ 

ລງົ ໄປ ໃນ ທະເລ ເລິກ.         

20ພຣະອງົ ຈະ ສະແດງ ຄວຳມ ສດັຊ ື່         ສດຸຈະລິດ ແລະ ຄວຳມ ຮກັ ອນັ ໝັໍ້ນຄງົ ຕ ື່  

ພວກ ອິສຣາເອນ          ໄພື່ ພນົ ຂອງ ພຣະອງົ         ຕ ື່  ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ອັບຣາຮາມ          ດ ັື່ງ ທີື່  ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຊງົ ສນັ-

ຍຳ ຢື່ຳງ ຄກັແນື່ ຕ ື່  ປ ື່ ຍື່ຳ ຕຳ ຍຳຍ ຂອງ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ແຕື່ ບ ຮຳນ ນະ ກຳນ.          
 7 

*       *       * 
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ນາຮ ມ 

ບົດທີ 1 
ພຣະເຈົ້າຜ ້ບໍລິສຸດຈະລົງໂທດຄົນບາບ 

1ພຣະຄ  ຳ ໂອວຳດ ກື່ຽວ ກບັ ເມ  ອງ ນີເນເວ          ໜງັສ  ເລ ື່ ອງ ນມິດິ ຂອງ ທື່ຳນ ນາຮ ມ ຊຳວ ເມ  ອງ ເອນ-
ໂກດ         

2ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແມ ື່ນ ພຣະເຈົ້າ ຜ ໍ້ ຊງົ ຫວງ ແຫນ,         ແລະ ອງົ ຕອບ ແທນ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ແກໍ້ແຄໍ້ນ         ແລະ ຊງົ ມີ ພຣະພິໂລດ;         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ແກໍ້ແຄໍ້ນ ຜ ໍ້ ທີື່  ຂດັຂວຳງ ຕ ື່ ສ ໍ້ ພຣະອງົ         ແລະ 

ຈະ ເກບັ ຮກັສຳ ຄວຳມ ຮໍ້ຳຍ ໄວໍ້ ເພ ື່ ອ ຕ ື່ ສ ໍ້ ພວກ ສດັຕ  ຂອງ ພຣະອງົ         

3ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໂກດ ຮໍ້ຳຍ ຊໍ້ຳ         ມີ 

ລິດທຳນພຸຳບ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່         ພຣະອງົ ຈະ ບ ື່  ຊງົ ຖ  ຄນົ ຜິດ ວື່ຳ ບ ື່  ຜິດ         ເສັໍ້ນທຳງ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຢ ື່ ໃນ 

ລມົ ຫວົກດຸ         ແລະ ພຳຍ ຸ         ແລະ ເມກ ເປັນ ຂີໍ້ຝຸື່ນ ຈຳກ ພຣະບຳດ ຂອງ ພຣະອງົ         

4ພຣະອງົ ຕຕິຽນ ນ  ໍ້ຳ ທະ-

ເລ         ແລະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ມນັ ແຫໍ້ງ ໄປ         ແລະ ຊງົ ໃຫໍ້ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ລ  ຳເຊ ທງັຫລຳຍ ບກົ ແຫໍ້ງ ໄປ         ແຂວງ ບາຊານ          

ແລະ ພ  ກາເມນ ກ  ຫື່ຽວແຫໍ້ງ ໄປ,         ດອກ ໄມ ໍ້ ຢ ື່ ເທິງ ພ  ເລບານອນ ກ  ຫື່ຽວແຫໍ້ງ ໄປ         

5ບນັດຳ ພ ເຂົຳ ທງັ-

ຫລຳຍ ກ  ສ ັື່ນ ສະເທ ອນ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະອງົ         ແລະ ບນັດຳ ພ  ນໍ້ອຍ ກ  ເປ ື່ ອຍ ໄປ,         ແຜື່ນດນິ ຖ ກ ຍກົ ຂ ໍ້ນ ຕ ື່  

ພຣະພກັ ພຣະອງົ ພໍ້ອມ ທງັ ໂລກ         ແລະ ສິື່ ງ ທີື່  ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ໂລກ         

6ໃຜ ຈະ ຕໍ້ຳນທຳນ ຕ ື່  ພຣະພິໂລດ ຂອງ 

ພຣະອງົ ໄດໍ້         ໃຜ ຈະ ທນົ ຕ ື່  ຄວຳມ ຮໍ້ອນ ແຮງ ແຫື່ງ ຄວຳມ ໂກດ ຮໍ້ຳຍ ຂອງ ພຣະອງົ ໄດໍ້         ພຣະພິໂລດ 

ຂອງ ພຣະອງົ ພົື່ນ ອອກ ມຳ ເໝ ອນ ໄຟ         ແລະ ຫີນ ດຳນ ທງັຫລຳຍ ກ  ແຕກ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະອງົ          
7ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ປະເສີດ         ແມ ື່ນ ເປັນ ບື່ອນ ກ  ຳ ບງັ ອນັ ເຂັໍ້ມແຂງ ໃນ ວນັ ທີື່  ຍຳກ ລ  ຳບຳກ         ພຣະອງົ 

ຮ ໍ້ຈກັ ຜ ໍ້ ທີື່  ວຳງໃຈ         ໃນ ພຣະອງົ         

8ແຕື່ ພຣະອງົ ຈະ ກະທ  ຳ ບື່ອນ ນີເນເວ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ຮຳບ ກໍ້ຽງ ດໍ້ວຍ ນ  ໍ້ຳ ຖໍ້ວມ 

ທີື່  ໄຫລ ຖໍ້ວມ ລ ົໍ້ນ         ແລະ ຄວຳມ ມ ດ ຈະ ໄລື່ ຕຳມ ພວກ ທີື່  ເປັນ ສດັຕ  ຕ ື່  ພຣະອງົ         

9ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຄິດ ອບຸຳຍ ອນັ 

ໃດ ເພ ື່ ອ ຕ ື່ ສ ໍ້ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພຣະອງົ ຈະ ທ  ຳລຳຍ ໃຫໍ້ ກໍ້ຽງ         ຄວຳມ ຄດັ ສນົ ຈະ ບ ື່  ລກຸຂ ໍ້ນ ມຳ         ເປັນ 

ເທ ື່ ອ ທີ ສອງ         

10ເຖງິ ວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ເປັນ ຄ  ເຄ ອ ໜຳມ ກໍ້ຽວ ກນັ         ແລະ ເປັນ ຄ  ເມຳົ ເຫລົໍ້ຳ ດໍ້ວຍ ນ  ໍ້ຳ ອະງ ຸື່ນ         

ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຖ ກ ໄຟ ເຜົຳ ຄ  ຕ ເຟ ອງ ແຫໍ້ງ ແລໍ້ວ ໝດົ ກໍ້ຽງ ໄປ         

11ຜ ໍ້ ທີື່  ຄິດ ປໍ້ອງ ຮໍ້ຳຍ ຕ ື່ ສ ໍ້ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ກ  ອອກ ມຳ ຈຳກ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ເປັນ ຜ ໍ້ ເຕ ອນ ສະຕ ິດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຮໍ້ຳຍ          
12ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         “ແມ ື່ນ ວື່ຳ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຍງັ ຢ ື່ ຄບົ ຖໍ້ວນ         ແລະ ມີ ຈ  ຳນວນ ຫລວງ-

ຫລຳຍ         ພວກ ເຂົຳ ກ  ຈະ ຖ ກ ດບັ ສ ນ         ແລະ ໝດົ ເສ ື່ ອມ ໄປ         ແລະ ຖໍ້ຳ ເຮົຳ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ມີ ຄວຳມທກຸ ໃຈ ນ  ຳ 

ແລໍ້ວ         ເຮົຳ ກ  ຈະ ບ ື່  ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ມີ ຄວຳມທກຸ ອີກ ຕ ື່  ໄປ         

13ບດັ ນີໍ້         ເຮົຳ ຈະ ຫກັ ແອກ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ອອກ ຈຳກ 

ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ໂສໍ້ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຂຳດ ໄປ”         

14ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ບນັຊຳ ດໍ້ວຍ ເລ ື່ ອງ 

ເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         “ເຈົໍ້ຳ ຈະ ບ ື່  ມີ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ທີື່  ມີ ຊ ື່  ຕຳມ ຊ ື່  ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ອີກ ຕ ື່  ໄປ         ເຮົຳ ຈະ ທ  ຳລຳຍ ຮ ບ ເຄົຳລບົ ທີື່  ແກະ-

ສະຫລກັ         ແລະ ຮ ບ ເຄົຳລບົ ທີື່  ຫລ ື່  ອອກ ຈຳກ ວຫິຳນ ແຫື່ງ ພະ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ເຮົຳ ຈະ ຕຽມ ບື່ອນ ຝງັ ສບົ 

ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ເພຳະ ເຈົໍ້ຳ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ຫລຳຍ”          

ພຣະພອນສຳລັບຢ ດາໃນອະນາຄົດ 
15ເບິື່ ງ ແມ         ຕນີ ຂອງ ຜ ໍ້ນ  ຳ ຂື່ຳວ ປະເສີດ ມຳ         ຕນີ ຂອງ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ຄວຳມສກຸ ສ  ຳລຳນ         ກ  ຢ ື່ ເທິງ ພ -



1547 ນາຮ ມ 3 
ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ         ໂອ         ຢ ດາ ເອີຍ         ຈ ົື່ງ ຖ  ຮກັສຳ ເທດສະກຳນ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໄວໍ້         ຈ ົື່ງ ເຮັດ ຕຳມ ຄ  ຳ 

ປະຕຍິຳນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ສ  ຳເລັດ ສຳ         ເພຳະວື່ຳ ຄນົ ຊ ົື່ວ ຈະ ບ ື່  ມຳ ຫຳ ເຈົໍ້ຳ ອີກ         ພວກ ເຂົຳ ຖ ກ ຈບິຫຳຍ 

ໝດົ ແລໍ້ວ          

ບົດທີ 2 
ນະຄອນນີເນເວຈະຖືກທຳລາຍດ້ວຍສົງຄາມ 

1ຜ ໍ້ ໂຈມ ຕ ີໄດໍ້ ລກຸຂ ໍ້ນ ມຳ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກບັ ເຈົໍ້ຳ ແລໍ້ວ         ຈ ົື່ງ ເຂົໍ້ຳ ປະຈ  ຳ ປໍ້ອມ         ຈ ົື່ງ ເຝົໍ້ຳ ທຳງ ໄວໍ້         ຈ ົື່ງ ຄຳດ ແອວ 

ໄວໍ້         ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້ ອ  ຳນຳດ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຢັໍ້ງຢ ນ.         

2ເພຳະວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ເອົຳ ກຽດຕຍິດົ ຂອງ ຢາໂຄບ 

ກບັ ມຳ ອີກ ຄ          ຍດົ ສກັ ຂອງ ອິສຣາເອນ          ເພຳະວື່ຳ ພວກ ປຸໍ້ນ ໄດໍ້ ປຸໍ້ນ ເອົຳ ໄປ         ແລະ ໄດໍ້ ທ  ຳລຳຍ ກິື່ ງ ອະ-

ງ ຸື່ນ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         

3ຄນົ ແຂງແຮງ ມີ ກ  ຳລງັ ຂອງ ພຣະອງົ ຖ  ໂລື່ ສີແດງ         ຄນົ ໃຈ ເກັື່ງ ກໍ້ຳ 

ທງັຫລຳຍ ນຸື່ງ ເຄ ື່ ອງ ສແີດງ ເຂັໍ້ມ         ໃນ ມ ໍ້ ທີື່  ຕຽມ ຕວົ         ເຫລັກ ກໍ້ຳ ກ  ເຫລ ໍ້ອມ ໃນ ບນັດຳ ລດົ ທງັຫລຳຍ         

ແລະ ຕ ົໍ້ນ ແປກ ກ  ຈະ ສ ັື່ນ ສະທໍ້ຳນ ຢື່ຳງ ຮນຸ ແຮງ         

4ລດົ ຮບົ ແລື່ນ ໄປ ຕຳມ ຖະໜນົ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຮໍ້ຳຍ         ມນັ 

ແລື່ນ ຢື່ຳງ ໄວ ໃນ ຖະໜນົ ທີື່  ກວໍ້ຳງຂວຳງ         ລດົ ນ ັໍ້ນ ປະກດົ ອອກ ຄ  ໄຟ ທີື່  ແລື່ນ ໄວ ໆ         ແລະ ເໝ ອນ ກບັ 

ສຳຍຟໍ້ຳ ແມບ         

5ກະສດັ ອຳຊ ີລີ ຄິດ ເຖງິ ຈ  ຳພວກ ຄນົ ທີື່  ກໍ້ຳຫຳນ ຂອງ ຕນົ         ເພິື່ ນ ກ  ສະດດຸ         ເພິື່ ນ ຟໍ້ຳວ 

ຍື່ຳງ ຊ ື່  ໄປ ຫຳ ກ  ຳແພງ         ເພິື່ ນ ຈດັ ແຈງ ຫ  ປໍ້ອມ         

6ປະຕ  ທີື່  ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ກ  ໄຂ ອອກ         ແລໍ້ວ ທີື່  ພະລຳ-

ຊະວງັ ກ  ເຈ ື່ອນ          
7ມີ ຂ ໍ້ ດ  ຳລດັ         ນີເນເວ ຈະ ຖ ກ ປະ ເປ ອຍ ຢ ື່         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຈບັ ມນັ ໄປ         ແລະ ບນັດຳ ສຳວ ໃຊໍ້ ຂອງ ມນັ         

ຈະ ຮໍ້ອງ ຄຳງ ຄ  ສຽງ ນກົ ເຂົຳ         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຕ ີເອິກ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         

8ນີເນເວ ກ  ຄ  ສະ ນ  ໍ້ຳ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ມ ໍ້ 

ເກດີ         ເຖງິ ປຳນ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ກ  ຈະ ໜີ ອອກ ມຳ         ພວກ ເຂົຳ ຮໍ້ອງ ວື່ຳ         “ຢດຸ,         ຢດຸ”         ແຕື່ ກ  ບ ື່  ມີ ໃຜ 

ຫລຽວ ຫລງັ ກບັ         

9ຈ ົື່ງ ປຸໍ້ນ ເອົຳ ເງນິ         ຈ ົື່ງ ປຸໍ້ນ ເອົຳ ຄ  ຳ         ມີ ຊບັ ສມົບດັ ເຄ ື່ ອງ ປະເສີດ ຕື່ຳງ ໆ ຢື່ຳງ ບ ລິບ ນ ບ ື່  

ມີ ທີື່  ສິໍ້ນ ສດຸ         

10ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ກ  ຮໍ້ຳງ ເປົື່ ຳ ໄປ         ຖ ກ ປຸໍ້ນ         ແລະ ມ ໍ້ຳງເພ ແລໍ້ວ         ແລະ ຈດິໃຈ ກ  ເປ ື່ ອຍ ໄປ,         ຫວົ-

ເຂົື່ ຳ ທງັຫລຳຍ ກ  ສ ັື່ນ ເຊັນ,         ບ ັໍ້ນແອວ ກ  ເຈບັ ປວດ ໄປ ໝດົ         ໃບ ໜໍ້ຳ ຂອງ ທກຸ ຄນົ ກ  ຊດີ ໄປ         

11ບື່ອນຢ ື່ 

ອຳໄສ ຂອງ ໂຕ ສິງ ຢ ື່ ໃສ         ແລະ ບື່ອນ ທີື່  ສິງ ໜຸື່ມ ທງັຫລຳຍ ຫຳ ກນິ ຢ ື່ ບື່ອນ ໃດ,         ບື່ອນ ທີື່  ໂຕ ສິງ ເຖົໍ້ຳ,         

ໂຕ ສິງ ແມ ື່         ແລະ ລ ກ ຂອງ ມນັ ໄດໍ້ ທຽວ ໄປ ມຳ         ແລະ ບ ື່  ມີ ຜ ໍ້ ໃດ ເຮັດ ໃຫໍ້ ມນັ ຢໍ້ຳນ ກວົ ນ ັໍ້ນ         ຢ ື່ ບື່ອນ ໃດ?         

12ໂຕ ສິງ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຈກີ ອຳຫຳນ ໃຫໍ້ ພຽງພ  ສ  ຳລບັ ລ ກ ຂອງ ມນັ         ແລະ ໄດໍ້ ບດິ ຄ  ເຫຍ ື່ ອ ສ  ຳລບັ ສິງ ແມ ື່ ທງັ-

ຫລຳຍ         ມນັ ສະ ສມົ ເຫຍ ື່ ອ ເຕັມ ຖ  ໍ້ຳ         ແລະ ສະ ສມົ ຊີໍ້ນ ທີື່  ຈກີ ແລໍ້ວ ເຕັມ ຮງັ         

13ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ອງົ ຍິື່ ງ 

ໃຫຍື່ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ເບິື່ ງ ແມ         ເຮົຳ ຕ ື່ ສ ໍ້ ເຈົໍ້ຳ         ເຮົຳ ຈະ ເຜົຳ ລດົ ຮບົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ເປັນ ຄວນັ ໄຟ         ແລະ ດຳບ ຈະ 

ສງັຫຳນ ໂຕ ສິງ ໜຸື່ມ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ເຮົຳ ຈະ ຕດັ ເຫຍ ື່ ອ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຈຳກ ໂລກ         ແລະ ສຽງ ຜ ໍ້ ສ ົື່ງ ຂື່ຳວ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ 

ຈະ ບ ື່  ມີ ໃຜ ໄດໍ້ ຍນິ ອີກ.          

ບົດທີ 3 
ເມືອງນີເນເວຈະຮັບການລົງໂທດທີ່ສົມກັບການກະທຳຂອງມັນ 

1ວບິດັ ແກື່ ເມ  ອງ ທີື່  ເປິເປ ໍ້ອນ ໄປ ດໍ້ວຍ ເລ ອດ         ທີື່  ເຕັມ ໄປ ດໍ້ວຍ ກຳນ ອບຸຳຍ ກບັ ກຳນ ຊ ົື່ວຊໍ້ຳ,         ກຳນ 

ຍຳດ ຊງິ         ກ  ບ ື່  ຢດຸ ບ ື່  ເຊົຳ ໃນ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ         

2ສຽງ ຂອງ ໄມ ໍ້ແສໍ້         ແລະ ສຽງ ອ ກ ກະ ທ ກ ຂອງ ກງົ ລ ໍ້         ກບັ ຝ ງ ມ ໍ້ຳ         
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ແລະ ລດົ ຮບົ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ແລື່ນ ໄປ         

3ຄນົ ຂີື່  ມ ໍ້ຳ ທີື່  ແລື່ນ ໄປ ພໍ້ອມ ທງັ ດຳບ         ແລະ ຫອກ ທີື່  ເຫລ ໍ້ອມ ແລະ 

ບນັດຳ ຄນົ ທີື່  ຖ ກ ຂໍ້ຳ ຕຳຍ ເປັນ ກອງ ໆ         ຮື່ຳງ ຄນົ ຕຳຍ ບ ື່  ຮ ໍ້ຈກັ ໝດົ         ພວກ ເຂົຳ ຊຸນ ສະດດຸ ຊຳກ ສບົ ທງັ-

ຫລຳຍ ນ ັໍ້ນ         

4ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ອງົ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ສ ງ ສດຸ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ຍໍ້ອນ ກຳນ ຫລິໍ້ນ ຊ ໍ້ ຫລຳຍ ຈນົ ນບັ ບ ື່  

ຖໍ້ວນ ຂອງ ຍງິ ແມ ື່ຈ ໍ້ຳງ         ຜ ໍ້ ມີ ສະເໜື່         ແລະ ເປັນ ຈອມ ເວດມນົ ຄຳຖຳ         ທີື່  ຂຳຍ ພວກ ຕື່ຳງ ຊຳດ ດໍ້ວຍ 

ກຳນ ຫລິໍ້ນ ຊ ໍ້ ຂອງ ນຳງ         ແລະ ຂຳຍ ບນັດຳ         ຄອບຄວົ ທງັຫລຳຍ ດໍ້ວຍ ເວດມນົ ຄຳຖຳ ຂອງ ນຳງ         

5ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ອງົ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່         (ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ຈກັກະວຳນ)         ກື່ຳວ ວື່ຳ         ເບິື່ ງ ແມ         ເຮົຳ ຕ ື່ ສ ໍ້ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ 

ຈະ ຍກົ ເຄ ື່ ອງ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ປກົ ໜໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ         ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ຊຳວ ຕື່ຳງ ຊຳດ ເຫັນ ຄວຳມ ປະ ເປ ອຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ 

ໃຫໍ້ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ທງັຫລຳຍ ເຫັນ ຄວຳມ ອບັອຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

6ເຮົຳ ຈະ ເອົຳ ຂອງ ເປິເປ ໍ້ອນ ແກວື່ງ ໃສື່ 

ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ໃຫໍ້ ຖ ກ ຄວຳມ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ         ແລະ ຈະ ປະຈຳນ ເຈົໍ້ຳ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຄນົ ທງັຫລຳຍ         

7ຕ ື່  ມຳ         ຄນົ ທງັ ປວງ ທີື່  

ແນມ ເຫັນ ເຈົໍ້ຳ ກ  ຈະ ປບົ ໜີ ໄປ ໄກ ຈຳກ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ຈະ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ນີເນເວ ເປັນ ເມ  ອງ ຮໍ້ຳງ ເປົື່ ຳ ແລໍ້ວ”         

ໃຜ ຈະ ສງົສຳນ ເຈົໍ້ຳ         ເຮົຳ ຈະ ໄປ ຊອກ ຫຳ ຜ ໍ້ ໃດ ຢ ື່ ໃສ ມຳ ເລົໍ້ຳ ໂລມ ນຳງ ໄດໍ້         

8ເຈົໍ້ຳ ດກີ ວື່ຳ ເມ  ອງ ເທ ເບັດ 

ບ ,         ເມ  ອງ ນີໍ້ ຕ ັໍ້ງ ຢ ື່ ລະຫວື່ຳງ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ         ຊ ື່ ງ ມີ ນ  ໍ້ຳ ອໍ້ອມ ຮອບ ເມ  ອງ,         ມີ ທະເລ ເປັນ ທີື່  ກ  ຳ ບງັ         ມີ ທະເລ ເປັນ 

ກ  ຳແພງ ເມ  ອງ ບ ?         

9ປະເທດ ເອທີໂອເປຍ          ແລະ ເອຢິບ ເປັນ ກ  ຳລງັ ຂອງ ເມ  ອງ ນີໍ້         ແລະ ບ ື່  ສິໍ້ນ ສດຸ         

ພດຸ         ແລະ ລເີບຍ ໄດໍ້ ຢ ື່ ນ  ຳ ພວກ ຄນົ ທີື່  ຊື່ວຍ ເມ  ອງ ນີໍ້         

10ເຖງິ ປຳນ ນ ັໍ້ນ         ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ກ  ຍງັ ຖ ກ ກວຳດ ໄປ         

ນຳງ ຕກົ ໄປ ເປັນ ຊະເລີຍ         ລ ກນໍ້ອຍ ໆ ຂອງ ນຳງ ກ  ຖ ກ ໂຍນ ລງົ         ແຕກ ອອກ ເປັນ ຕື່ອນ ໆ ທີື່  ແຈ ຫນົ-

ທຳງ ທກຸ ສຳຍ         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຈບັ ສະຫລຳກ ຖ ກ ຜ ໍ້ ທີື່  ມີ ກຽດ ໃນ ເມ  ອງ ນີໍ້         ແລະ ຄນົ ໃຫຍື່ ທງັ ໝດົ ໄດໍ້ ຖ ກ 

ລື່ຳມ ໂສໍ້         

11ພວກ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ ເມຳົ ເຫລົໍ້ຳ         ແລະ ຈະ ຖ ກ ເຊ ື່ ອງ ໄວໍ້,         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ທງັ ປວງ ຈະ ຊອກ 

ຫຳ ບື່ອນ ທີື່  ເຂັໍ້ມແຂງ ຍໍ້ອນ ສດັຕ          

12ປໍ້ອມ ທງັ ໝດົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ເປັນ ເໝ ອນ ຕ ົໍ້ນ ໝຳກເດ ື່ ອ ເທດ         ມີ 

ໝຳກເດ ື່ ອ ເທດ ສກຸ ລຸໍ້ນ ທ  ຳອິດ         ຖໍ້ຳ ຖ ກ ຊ ັື່ນ         ກ  ຈະ ຕກົລງົ ໄປ ໃນ ປຳກ ຂອງ ຜ ໍ້ ທີື່  ກນິ         

13ເບິື່ ງ ແມ         ຄນົ 

ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ທື່ຳມກຳງ ເຈົໍ້ຳ ກ  ຄ  ພວກ ຜ ໍ້ຍງິ         ບນັດຳ ປະຕ  ເມ  ອງ ແຫື່ງ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ກ  ໄຂ ສ  ຳລບັ 

ພວກ ສດັຕ  ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ໄຟ ໄດໍ້ ໄໝໍ້ ດື່ຳນ ປະຕ  ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໝດົ ແລໍ້ວ         

14ຈ ົື່ງ ຕກັ ນ  ໍ້ຳ ຂ ໍ້ນ ໄວໍ້ ສ  ຳລບັ ກຳນ ປິດ 

ລໍ້ອມ ເມ  ອງ         ຈ ົື່ງ ເສີມ ກ  ຳລງັ ປໍ້ອມ ປໍ້ອງ ກນັ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ຈ ົື່ງ ລງົ ໄປ ໃນ ບື່ອນ ດນິ ປຽກ         ຢຽບ ດນິ ໜຽວ ໃຫໍ້ 

ເຂົໍ້ຳກນັ         ຈ ົື່ງ ແປງ ເຕົຳໄຟ ເຜົຳ ດນິຈີື່  ໃຫໍ້ ແຂງແຮງ ຂ ໍ້ນ         

15ໃນ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         ໄຟ ກ  ຈະ ໄໝໍ້ ເຈົໍ້ຳ         ດຳບ ຈະ 

ຂໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ         ດຳບ ຈະ ທ  ຳລຳຍ ເຈົໍ້ຳ ຄ  ໂຕ ດໍ້ວງ         ຈ ົື່ງ ອອກ ແມ ື່ ແພື່ ລ ກ ໃຫໍ້ ຫລຳຍ ຄ  ໂຕ ດໍ້ວງ         ຈ ົື່ງ ອອກ ແມ ື່ ແພື່ 

ລ ກ ຄ  ໂຕ ຕກັແຕນ         

16ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ພວກ ພ ື່ ຄໍ້ຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ທະວ ີຫລຳຍ ຂ ໍ້ນ ກວື່ຳ ດວງ ດຳວ ທງັຫລຳຍ ໃນ 

ທໍ້ອງຟໍ້ຳ         ຝ ງ ໂຕ ດໍ້ວງ ນ ັໍ້ນ ລອກຄຳບ ແລໍ້ວ ກ  ບນິ ໜີ         

17ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ກ  ເໝ ອນ ຕກັແຕນ         ແລະ 

ພວກ ນຳຍ ທະຫຳນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ເໝ ອນ ຝ ງ ຕກັແຕນ ທີື່  ພກັ ຢ ື່ ໃນ ພຸື່ມໄມ ໍ້ ໃນ ມ ໍ້ ອຳກຳດ ເຢັນ         ເມ  ື່ອ 

ດວງ ອຳທິດ ຂ ໍ້ນ         ມນັ ກ  ບນິ ໜີ ໄປ ໝດົ         ບ ື່  ມີ ໃຜ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ມນັ ໄປ ໃສ          
18ໂອ         ກະສດັ ແຫື່ງ ອັດຊີເຣຍ ເອີຍ         ພວກ ຜ ໍ້ ລໍ້ຽງ ແກະ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ນອນ ຫລບັ ແລໍ້ວ         ຜ ໍ້ ສ ງ ສກັ ຂອງ 

ເຈົໍ້ຳ ຈະ ອຳໄສ ໃນ ຂີໍ້ຝຸື່ນ ດນິ         ຊນົ ຊຳດ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ກ  ພດັ ພຳກ ຈຳກ ກນັ ຢ ື່ ເທິງ ພ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ         ແລະ ບ ື່  ມີ 

ຜ ໍ້ ໃດ ຮວບຮວມ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້         

19ບ ື່  ມີ ຢຳ ປິື່ ນປວົ ບຳດແຜ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ພະຍຳດ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ກ  ສຳຫດັ 

ຫລຳຍ         ຄນົ ທງັ ປວງ ທີື່  ໄດໍ້ ຍນິ ຂື່ຳວ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ເຂົຳ ກ  ຕບົມ   ເຍຳະເຍີໍ້ຍ ເຈົໍ້ຳ,         ມີ ໃຜ ບ  ທີື່  ບ ື່  ໄດໍ້ ຮບັ ໄພ 

ອນັຕະລຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຕະຫລອດ.          
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ຮາບາກຸກ 

ບົດທີ 1 
1ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້         ແມ ື່ນ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຊງົ ສະແດງ ຕ ື່  ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ         ຮາບາກຸກ.          

ຮາບາກຸກຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທຳ 
2ໂອ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ກື່ອນ ພຣະອງົ ຈະ ຊື່ອຍ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຈຳກ ກຳນ ທ  ຳລຳຍ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ 

ຕໍ້ອງ ຮໍ້ອງ ຂ  ຄວຳມ ຊື່ອຍ ເຫລ ອ ຈຳກ ພຣະອງົ ອີກ ດນົ ປຳນໃດ         ພຣະອງົ ຈ ື່ງ ຈະ ຮບັ ຟງັ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ?          
3ເປັນ ຫຍງັ ພຣະອງົ         ຈ ື່ງ ຊງົ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ພບົພ ໍ້ ກບັ ຄວຳມທກຸ ຍຳກ ລ  ຳບຳກ         ແລະ ເຄຳະ ເຂັນ 

ເຊັື່ ນ ນີໍ້?         ກຳນ ທ  ຳລຳຍ         ແລະ ກຳນ ເຂັື່ ນຂໍ້ຳ ທຳລນຸ ຢ ື່ ອໍ້ອມ ຮອບ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ກຳນ ສ ໍ້ ຮບົ ຕບົ ຕ ີ         ແລະ 

ກຳນ ຜິດ ຖຽງ ກນັ ມີ ຢ ື່ ທກຸ ຫນົ ທກຸ ແຫື່ງ.          
4ກດົໝຳຍ ຂຳດ ຄວຳມ ສກັສິດ         ແລະ ບ ື່  ມີ ປະໂຫຍດ         ຄວຳມ ຍດຸຕ ິທ  ຳ ບ ື່  ເຄີຍ ມີ ເລີຍ         ສະນ ັໍ້ນ         ຄນົ 

ຊ ົື່ວ ຈ ື່ງ ໃຊໍ້ ອ  ຳນຳດ ຂ ົື່ມເຫັງ ຄນົ ດ ີ        ໂດຍ ບດິ ເບ ອນ ຄວຳມ ຍດຸຕ ິທ  ຳ.          

ພຣະຜ ້ເປັນເຈົ້າຊົງຕອບຄວາມຮ້ອງທຸກ 
5ຕ ື່  ມຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ໄພື່ ພນົ ຂອງ ພຣະອງົ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ເບິື່ ງ ຊນົ ຊຳດ ທງັຫລຳຍ ອໍ້ອມ-

ແອໍ້ມ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ປະຫລຳດ ໃຈ ຕ ື່  ສິື່ ງ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ເຫັນ         ເພຳະວື່ຳ ໃນ ສະໄໝ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ 

ບຳງ ສິື່ ງ ເກດີ ຂ ໍ້ນ         ແລະ ເມ  ື່ອ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຍນິ ສິື່ ງ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ກ  ຈະ ບ ື່  ເຊ ື່ ອ.         

6ເຮົຳ ພວມ ນ  ຳ ຊຳວ 

ບາບີໂລນ ຄ          ພວກ ທີື່  ໂຫດຮໍ້ຳຍ         ແລະ ໃຈຮໍ້ອນ ມຳ ໃຫໍ້ ມີ ອ  ຳນຳດ         ພວກ ມນັ ກ  ຳລງັ ອອກ ໄປ ຢ ດ         

ແລະ ຄອບຄອງ ປະເທດ ທງັຫລຳຍ ທົື່ວ ໂລກ.         

7ສໍ້ຳງ ຄວຳມ ຢໍ້ຳນ ກວົ         ແລະ ຄວຳມ ອນົລະຫນົ ຂ ໍ້ນ ທົື່ວ 

ໄປ         ໂດຍ ເປັນ ຜ ໍ້ ອອກ ກດົໝຳຍ         ແລະ ໃຊໍ້ ກດົໝຳຍ ເອງ.          
8ມ ໍ້ຳ ຂອງ ພວກ ມນັ ແລື່ນ ໄວ ກວື່ຳ ເສ ອ ດຳວ         ແລະ ຮໍ້ຳຍ ກວື່ຳ ໝຳໄນ ທີື່  ຫິວ ເຫຍ ື່ ອ         ທະຫຳນ ຂອງ 

ພວກ ມນັ ຂີື່  ມ ໍ້ຳ ຫອບ ມຳ ແຕື່ ໄກ ໆ         ໄວ ເໝ ອນ ແຫລວ ເຈດີ ໄປ ກນິ ເຫຍ ື່ ອ.         

9ກອງທບັ ຂອງ ພວກ ມນັ ບກຸ 

ເຂົໍ້ຳ ຄອບຄອງ ຢື່ຳງ ຮໍ້ຳຍ ກຳດ         ເມ  ື່ອ ມນັ ບກຸ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃກໍ້         ທກຸ ໆ         ຄນົ ກ  ຢໍ້ຳນ ກວົ ຕວົ ສ ັື່ນ ຈນົ ຂວນັ ເສຍ         

ຊະເລີຍ ທີື່  ມນັ ຈບັ ໄດໍ້ ມີ ຫລຳຍ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ເມດັ ຊຳຍ         ຊ ື່ ງ ບ ື່  ສຳມຳດ ນບັ ໄດໍ້.          
10ພວກ ມນັ ໝິື່ ນປະໝຳດ ບນັດຳ ກະສດັ         ແລະ ຫວົ ເຍຳະເຍີໍ້ຍ ໃສື່ ບນັດຳ ມະຫຳ ເສນຳອຳມຳດ         ມີ 

ປໍ້ອມ ປໍ້ອງ ກນັ ບື່ອນ ໃດ ສຳມຳດ ຕໍ້ຳນທຳນ ກຳນ ບກຸລກຸ ຂອງ ພວກ ມນັ ໄດໍ້         ມນັ ໃຊໍ້ ວທີິ ກຳນ ຢ ດ ປໍ້ອມ         

ໂດຍ ກອງ ດນິ ຂ ໍ້ນ ໃຫໍ້ ສ ງ ເທົື່ ຳ ປໍ້ອມ ແລໍ້ວ ກ  ເຂົໍ້ຳ ຢ ດ.         

11ເມ  ື່ອ ຢ ດ ໄດໍ້ ແລໍ້ວ         ພວກ ມນັ ກ  ກວຳດ ເອົຳ ສິື່ ງ 

ຂອງ ໄປ ໝດົ ເໝ ອນ ລມົ ພດັ ຜື່ຳນ ເອົຳ ໄປ         ຄນົ ພວກ ນີໍ້ ບ ຊຳ ອ  ຳນຳດ ຂອງ ຕນົ ເອງ.”          

ຮາບາກຸກຮ້ອງທຸກຂໍຄວາມເປັນທຳ 
12ໂອ!         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພຣະອງົ ເປັນ ພຣະເຈົ້າ ຕ ັໍ້ງ ແຕື່ໃດ ໆ         ມຳ         ພຣະອງົ ເປັນ ພຣະເຈົ້າ 

ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ         ເປັນ ພຣະເຈົ້າ ອງົ ບ ລິສດຸ         ແລະ ອງົ ຊງົ ເປັນ ຢ ື່ ສ ບ ໆ         ໄປ         ໂອ!         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          

ພຣະເຈົ້າ ອງົ ປກົ ປກັ ຮກັສຳ ຂອງ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ເອີຍ         ພຣະອງົ ໄດໍ້ ເລ ອກ ເອົຳ ພວກ ບາບໂີລນ          ແລະ ໄດໍ້ 
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ເຮັດ ໃຫໍ້ ພວກ ມນັ ມີ ອ  ຳນຳດ ເພ ື່ ອ ລງົໂທດ ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ.          

13ແຕື່ ເປັນ ຫຍງັ ພຣະອງົ ຈ ື່ງ ຊງົ ມດິ ງຽບ ຢ ື່         ໃນ ເມ  ື່ອ ພວກ ມນັ ທ  ຳຮໍ້ຳຍ ຄນົ ດ ີໆ         ກວື່ຳ ພວກ ມນັ?          
14ດໍ້ວຍ ເຫດ ໃດ ພຣະອງົ ຈ ື່ງ ຖ  ປະຊຳຊນົ ເໝ ອນ ປຳ         ແລະ ເໝ ອນ ສດັ ເລ ອ ຄຳນ?          
15ຊຳວ ບາບີໂລນ ໄດໍ້ ຈບັ ປະຊຳຊນົ ເໝ ອນ ຕ ກເບັດ ເອົຳ ປຳ         ພວກ ມນັ ເອົຳ ມອງ ກວຳດ ເອົຳ ປະ-

ຊຳຊນົ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ກວຳດ ປຳ ໃນ ມອງ ຂ ໍ້ນ ມຳ ຈຳກ ນ  ໍ້ຳ ດໍ້ວຍ ສຽງ ໂຮຮໍ້ອງ ຍນິດ.ີ          
16ພວກ ເຂົຳ ບ ຊຳ ມອງ         ແລະ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ບະບນົ ໃຫໍ້ ມນັ         ເພຳະວື່ຳ ມອງ ພຳໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ໃຊໍ້ 

ຊວີດິ ຢ ື່ ຢື່ຳງ ຟ ມເຟ ອຍ.          
17ພວກ ເຂົຳ ຈະ ໃຊໍ້ ດຳບ ທ  ຳຮໍ້ຳຍ ຊນົ ຊຳດ ຕື່ຳງ ໆ         ຢື່ຳງ ບ ື່  ມີ ຄວຳມ ເມດ ຕຳ ແບບ ນີໍ້ ຕະຫລອດ ໄປ 

ບ ?          

ບົດທີ 2 
ພຣະຜ ້ເປັນເຈົ້າຕອບຄຳຮ້ອງທຸກຂອງຮາບາກຸກ 

1ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈະ ຂ ໍ້ນ ໄປ ຢ ນ ທີື່  ຫ ຄອຍ         ແລະ ຖໍ້ຳ ຊອມ ເບິື່ ງ ວື່ຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ເວົໍ້ຳ ຫຍງັ ຕ ື່  ຂໍ້ຳ-

ພະເຈົໍ້ຳ         ແລະ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ຄ  ຳ ຕອບ ຢື່ຳງໃດ ຈຳກ ພຣະອງົ ກື່ຽວ ກບັ ກຳນ ຮໍ້ອງທກຸ ນ ັໍ້ນ.          
2ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໃຫໍ້ ຄ  ຳ ຕອບ ແກື່ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ຂຽນ ເລ ື່ ອງ ທີື່  ເຮົຳ ບອກ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ ທຳງ ນມິດິ 

ໃສື່ ແຜື່ນ ປໍ້ຳຍ         ໃຫໍ້ ທກຸ ຄນົ ອື່ຳນ ເຂົໍ້ຳໃຈ ໄດໍ້ ງ ື່ຳຍ         ຂຽນ ນມິດິ ນີໍ້ ໄວໍ້.          
3ກ  ເພຳະວື່ຳ ສິື່ ງ ທີື່  ເຮົຳ ບອກ ມຳ ນ ັໍ້ນ         ຍງັ ບ ື່  ເຖງິ ເວລຳ ທີື່  ຈະ ເກດີ ຂ ໍ້ນ ເປັນ ຈງິ ເທ ື່ ອ         ແຕື່ ກ  ຳນດົ ນ ັໍ້ນ ກ  

ຈະ ມຳ ເຖງິ ໃນ ໄວ ໆ         ນີໍ້         ແລະ ສິື່ ງ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ບອກ ກບັ ເຈົໍ້ຳ ກ  ຈະ ກຳຍເປັນ ຈງິ         ເຈົໍ້ຳ ອຳດ ຈະ ຄິດ ວື່ຳ ມນັ 

ມຳ ຊໍ້ຳ         ແຕື່ ໃຫໍ້ ຄອຍ ເບິື່ ງ ເທຳະ         ມນັ ຈະ ມຳ ຮອດ ຕຳມ ເວລຳ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ກ  ຳນດົ ໄວໍ້         ຍງັ ບ ື່  ເຫິງ ດອກ.          
4ຂ ໍ້ຄວຳມ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ຂຽນ ນ ັໍ້ນ ມີ ດ ັື່ງນີໍ້ ຄ          “ຜ ໍ້ ທີື່  ກະທ  ຳ ຊ ົື່ວ ຈະ ບ ື່  ມີ ຊວີດິ         ແຕື່ ຜ ໍ້ ທີື່  ກະທ  ຳ ດ ີຈະ ມີ ຊວີດິ         

ເພຳະວື່ຳ ລຳວ ເຊ ື່ ອ ຟງັ ພຣະເຈົ້າ.          

ເຄາະກຳຂອງຄົນຊົ່ວມາເຖິງ 
5ຄວຳມ ຮ ັື່ງມ ີ ເປັນ ສິື່ ງ ຫລອກ ລວງ         ຄນົ ໂລພຳ ຈອງຫອງ         ແລະ ມໃີຈ ຢຳກ ໄດໍ້ ເໝ ອນ ກບັ ຄວຳມ 

ຢຳກ ຕຳຍ ທີື່  ບ ື່  ຮ ໍ້ຈກັ ອີື່ ມ         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ແຫລະ         ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ເຂົໍ້ຳ ຄອບຄອງ ບນັດຳ ຊນົ ຊຳດ ທງັຫລຳຍ         

ເພ ື່ ອ ຜນົ ປະໂຫຍດ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ.          
6ບນັດຳ ປະຊຳຊຳດ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ຈະ ດື່ຳ ພວກ ທີື່  ຂ ົື່ມເຫັງ ເຂົຳ         ແລະ ສະແດງ ພ ດຕ ິກ  ຳ ອນັ ເປັນ ກຳນ 

ໝິື່ ນປະໝຳດ ໃສື່ ພວກ ເຂົຳ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ພວກ ມ ງ ໄດໍ້ ເອົຳ ຂອງ ຜ ໍ້ ອ ື່ ນ ມຳ ເປັນ ຂອງ ຕນົ         

ແຕື່ ແນວໃດ ດ ີ         ເຄຳະ ກ  ຳ ຂອງ ພວກ ມ ງ ໃກໍ້ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ຮອດ ແລໍ້ວ         ພວກ ມ ງ ຈະ ຫຳ ລ  ໍ້ຳ ຫຳ ລວຍ ນ  ຳ ລ ກ ໜີໍ້ 

ອີກ ດນົ ປຳນໃດ?”          
7ກື່ອນ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຮ ໍ້ເມ  ື່ອ         ພວກ ລ ກ ໜີໍ້ ກ  ຈະ ບກຸ ມຳ ບບີ ບງັຄບັ ແລໍ້ວ ເອົຳ ເຄ ື່ ອງ ຄ ນ ໄປ         ສດັຕ  ຈະ 

ບກຸ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ເຮັດ ໃຫໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຢໍ້ຳນ ຈນົ         ຕວົ ສ ັື່ນ ຂວນັ ເສຍ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ປຸໍ້ນ ເອົຳ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ.          
8ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ປຸໍ້ນ ປະຊຳຊນົ ທງັຫລຳຍ ຄ          ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ         ແລະ ໄດໍ້ ກດົ ຂີື່  ຂ ົື່ມເຫັງ ຊຳວ ໂລກ         ແລະ ທ  ຳ-

ລຳຍ ຫວົ ເມ  ອງ ຕື່ຳງ ໆ         ບດັ ນີໍ້         ຜ ໍ້ ທີື່  ຍງັ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່ ກ  ຈະ ປຸໍ້ນ ເຈົໍ້ຳ ຄ  ກນັ.          
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9ເຄຳະ ກ  ຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ມຳ ເຖງິ ແລໍ້ວ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຄອບຄວົ ຮ ັື່ງມ ີ ເປັນ ດ ີຂ ໍ້ນ         ຍໍ້ອນ ເຂັື່ ນຂໍ້ຳ 

ທຳລນຸ ຄນົ ອ ື່ ນ         ແລໍ້ວ ພະຍຳຍຳມ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຄອບຄວົ ຢ ື່ ຢື່ຳງ ສະຫງບົ ສກຸ ແລະ ປອດ ໄພ.          
10ເລື່ກນົ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ນ  ຳ ຄວຳມ ອບັອຳຍ ມຳສ ື່ ຄອບຄວົ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ແລໍ້ວ         ກຳນ ທ  ຳລຳຍ 

ບນັດຳ ຊນົ ຊຳດ ຕື່ຳງ ໆ         ນ ັໍ້ນ         ມນັ ກ  ເປັນ ແຕື່ ພຽງ ກຳນ ນ  ຳ ເອົຳ ຄວຳມ ຈບິຫຳຍ ມຳສ ື່ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເອງ.          
11ແມ ື່ນ ແຕື່ ກໍ້ອນ ຫີນ ໃນ ກ  ຳແພງ ກ  ຈະ ຮໍ້ອງ ດື່ຳ ຕ ື່ ສ ໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ໄມ ໍ້ ກອນ ເຮ ອນ ກ  ຈະ ສ ົື່ງ ສຽງ 

ດງັ ກ ກ ກໍ້ອງ ອອກ ມຳ.          
12ເຄຳະ ກ  ຳ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ມຳ ເຖງິ ແລໍ້ວ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ວຳງ ຮຳກ ຖຳນ ເມ  ອງ ດໍ້ວຍ ອຳດຊະຍຳ ກ  ຳ         

ແລະ ສໍ້ຳງ ເມ  ອງ ຂ ໍ້ນ ດໍ້ວຍ ຄຳດຕະກ  ຳ.          
13ບນັດຳ ຊນົ ຊຳດ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເຂົໍ້ຳ ຄອບຄອງ         ກ  ຖ ກ ໄຟ ໄໝໍ້ ໝດົ         ຍໍ້ອນ ພຣະຜ ູ້ເປັນ-

ເຈົ້າ ແຫື່ງ ຈກັກະວຳນ ໄດໍ້ ເຮັດ ກຳນ ນີໍ້.          
14ທະເລ ມີ ນ  ໍ້ຳ ເຄັມ ຢ ື່ ສນັໃດ         ຄວຳມ ຮ ໍ້ ກື່ຽວ ກບັ ພຣະລດັສະໝີ ຄວຳມ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນ-

ເຈົ້າ          ກ  ຈະ ເຕັມ ຢ ື່ ໃນ ໂລກ ນີໍ້ ສນັນ ັໍ້ນ.          
15ເຄຳະ ກ  ຳ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ມຳ ເຖງິ ແລໍ້ວ         ເວລຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໂກດ ຮໍ້ຳຍ ຫຍ ໍ້ ຫຍນັ ເພ ື່ ອນ ບໍ້ຳນ         ແລະ 

ເຮັດ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ເສ ື່ ອມ ເສຍ         ແລະ ໄດໍ້ ຮບັ ຄວຳມ ອບັອຳຍ ຂຳຍໜໍ້ຳ.          
16ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ອບັອຳຍ ຂຳຍໜໍ້ຳ ແທນ ທີື່  ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ກຽດຕຍິດົ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ມອບ ຈອກ 

ຊ ື່ ງ ເປັນ ກຳນ ລງົໂທດ ນີໍ້         ໃຫໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ດ ື່ ມ         ແລໍ້ວ ກຽດຕຍິດົ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ກ  ຈະ ເສ ື່ ອມ ເສຍ ໄປ.          
17ພວກ ເຈົໍ້ຳ ປ ໍ້ຳ ໄມ ໍ້ ໃນ ປື່ຳ ເລບານອນ ລງົ ສນັໃດ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ກ  ຈະ ຖ ກ ປ ໍ້ຳ ລງົ ສນັນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ 

ຂໍ້ຳ ສດັ ໃນ ປື່ຳ ແລະ ບດັ ນີໍ້ ສດັ ນ ັໍ້ນ         ກ  ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຢໍ້ຳນ         ເຫດກຳນ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ແຫລະ ຈະ ເກດີ ຂ ໍ້ນ         

ກ  ຍໍ້ອນ ວື່ຳ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຂໍ້ຳ ແລະ ກດົ ຂີື່  ຂ ົື່ມເຫັງ ຊຳວ ໂລກ         ແລະ ທ  ຳລຳຍ ຫວົ ເມ  ອງ ຕື່ຳງ ໆ.          
18ຮ ບ ເຄົຳລບົ ໃຫໍ້ ຜນົ ປະໂຫຍດ ຫຍງັ ແດື່?         ມນັ ເປັນ ພຽງ ແຕື່ ຮ ບ ທີື່  ມະນດຸ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ໄດໍ້ ເຮັດ ຂ ໍ້ນ ເທົື່ ຳ 

ນ ັໍ້ນ         ແລະ ບ ື່  ສຳມຳດ ບອກ ຄວຳມ ຈງິ ຕ ື່  ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້         ມນັ ດ ີແນວໃດ?         ຜ ໍ້ ສໍ້ຳງ ຮ ບ ຈ ື່ງ ປງົໃຈ ໃນ ຮ ບ ທີື່  

ປຳກ ບ ື່  ໄດໍ້ ນ ັໍ້ນ.          
19ເຄຳະ ກ  ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ມຳ ເຖງິ ແລໍ້ວ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ຮ ບ ໄມ ໍ້ ວື່ຳ,         “ລກຸຂ ໍ້ນ ແມ”         ຫລ  ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ກໍ້ອນ 

ຫີນ ວື່ຳ,         “ຢ ນ ຂ ໍ້ນ ແມ”         ແຕື່ ຮ ບ ເຄົຳລບົ ນ ັໍ້ນ ສອນ ຫຍງັ ແດື່         ຮ ບ ນ ັໍ້ນ ຈະ ໂອບ ດໍ້ວຍ ເງນິ         ຫລ  ຄ  ຳ         ແຕື່ 

ມນັ ກ  ບ ື່  ມີ ຊວີດິ ຈດິໃຈ ເລີຍ.          
20ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ປະທບັ ຢ ື່ ໃນ ພຣະວຫິຳນ ອນັ ສກັສິດ         ມະນດຸ ທກຸ ຄນົ ໃນ ໂລກ ນີໍ້ ຈ ົື່ງ ມດິ ງຽບ 

ຢ ື່ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເທີໍ້ນ.          

ບົດທີ 3 
ຄຳອ້ອນວອນຂອງຮາບາກຸກ 

 1 ຄ  ຳອໍ້ອນວອນຂອງຜ ໍ້ປະກຳດພຣະທ  ຳຮາບາກຸກ. 
 2 ໂອພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄດໍ້ຍນິກື່ຽວກບັສິື່ ງທີື່ ພຣະອງົໄດໍ້ເຮັດ 

   ແລະຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄດໍ້ເຕັມໄປດໍ້ວຍຄວຳມຢ ຳເກງ 

  ບດັນີໍ້ ຂ ຊງົຮ ໍ້ຟ ໍ້ນພຣະລຳຊະກດິຂອງພຣະອງົຂ ໍ້ນໃໝື່ 
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   ໃນເວລຳທີື່ ພວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍຍງັມຊີວີດິຢ ື່ ຄ  

  ກຳນກະທ  ຳອນັຍິື່ ງໃຫຍື່ທີື່ ພຣະອງົໄດໍ້ເຄີຍເຮັດແຕື່ສະໄໝກື່ອນ 

   ແມ ື່ນວື່ຳຍຳມພຣະອງົພຣະພິໂລດ ຂ ຊງົເມດຕຳແດື່ທໍ້ອນ. 

 3 ພຣະເຈົ້າ ຈະກບັມຳຈຳກເມ  ອງ ເຕມານ ອີກ 

   ພຣະເຈົ້າ ອງົບ ລິສດຸຈະມຳແຕື່ພ  ປາຣານ  

  ຄວຳມສະຫງ ື່ຳລຳສີຂອງພຣະອງົປກົຄມຸທ ົື່ວຟໍ້ຳສະຫວນັ 

   ທົື່ວໂລກກ ເຕັມໄປດໍ້ວຍກຳນສນັລະເສີນພຣະອງົ. 

 4 ພຣະອງົສະເດັດມຳພໍ້ອມແສງສະຫວື່ຳງຂອງຟໍ້ຳແມບເຫລ ໍ້ອມ 

   ພຣະຫດັຂອງພຣະອງົມແີສງເຫລ ໍ້ອມມຳບໆ 

  ຊ ື່ ງລິດທຳນພຸຳບຂອງພຣະອງົໄດໍ້ເຊ ື່ ອງໄວໍ້ໃນທີື່ ນ ັ ໍ້ນ. 

 5 ພຣະອງົໃຫໍ້ໂລກລະບຳດມຳກື່ອນ 

   ແລະໃຫໍ້ຄວຳມຕຳຍມຳຕຳມຫລງັ. 

 6 ເມ  ື່ອພຣະອງົຊງົຢດຸ ໂລກກ ເກດີຫວ ັື່ນໄຫວ 

   ເມ  ື່ອພຣະອງົຊງົທອດພຣະເນດ ບນັດຳຊນົຊຳດກ ຢໍ້ຳນ 

  ຈນົຕວົສ ັື່ນຂວນັເສຍ 

   ບນັດຳພ ເຂົຳທີື່ ໝ ັໍ້ນຄງົກ ຈະແຕກສະຫລຳຍໄປ 

  ແລະເນນີພ ທີື່ ຕ ັ ໍ້ງຢ ື່ຕະຫລອດກຳນກ ຈະຍບຸລງົ 

   ຄ  ເນນີພ ບື່ອນທີື່ ພຣະອງົໄດໍ້ຍື່ຳງແຕື່ສະໄໝດ ກດ  ຳບນັ. 

 7 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍໄດໍ້ເຫັນພນົລະເມ  ອງ ກ ຊານ ຢໍ້ຳນກວົ 

   ແລະພນົລະເມ  ອງ ມີດີອານ ຕວົສ ັື່ນຂວນັເສຍ. 

 8 ຂໍ້ຳແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເມ  ື່ອພຣະອງົສະເດັດຊງົລດົມ ໍ້ຳທີື່ ເປັນເຝ ໍ້ອ 

   ຜື່ຳນໄປທື່ຳມກຳງກໍ້ອນເມກ 

  ເພ ື່ ອນ  ຳໄຊຊະນະມຳສ ື່ໄພື່ພນົຂອງພຣະອງົ 

   ພຣະອງົຊງົພຣະພິໂລດແມ ື່ນ  ໍ້ຳບ ? 

  ຫລ ວື່ຳຊງົໂກດຮໍ້ຳຍນ  ໍ້ຳທະເລ? 

 9 ພຣະອງົຊງົພໍ້ອມທີື່ ຈະໃຊໍ້ໜໍ້ຳທະນ ຂອງພຣະອງົທກຸເວລຳ 

   ລ ກໜໍ້ຳຂອງພຣະອງົກ ເຕັມບ ັໍ້ງຢ ື່ສະເໝີ 

  ຟໍ້ຳຜື່ຳແຍກແຜື່ນດນິໂລກອອກຈຳກກນັໄດໍ້. 

 10 ເມ  ື່ອພ ເຂົຳທງັຫລຳຍໄດໍ້ເຫັນພຣະອງົກ ສ ັື່ນສະເທ ອນ 

   ແລໍ້ວຝນົກ ຈະຫລ ັື່ງລງົຈຳກທໍ້ອງຟໍ້ຳ 

  ນ  ໍ້ຳຢ ື່ໃຕໍ້ພ ໍ້ນພິພບົກ ຊດັຂ ໍ້ນສຽງດງັສະໜັື່ນ 

   ແລະຟອງຂອງມນັກ ຟົໍ້ງຂ ໍ້ນສ ງ. 

 11 ດວງຕຳເວັນ ແລະດວງເດ ອນຍງັຢ ື່ກບັບື່ອນຂອງມນັ 
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   ເມ  ື່ອແສງແວບວຳບຂອງທະນ  

  ແລະແສງສະທໍ້ອນຂອງຫອກຂອງພຣະອງົພຸື່ງຜື່ຳນໄປ. 

 12 ພຣະອງົສະເດັດເທິງໂລກດໍ້ວຍຄວຳມພິໂລດ 

   ແລະຢຽບຢ ື່ຳຊນົຊຳດທງັຫລຳຍດໍ້ວຍຄວຳມໂກດຮໍ້ຳຍ. 

 13 ພຣະອງົສະເດັດອອກໄປຊື່ອຍໄພື່ພນົ 

   ແລະເຈົໍ້ຳຊວີດິທີື່ ພຣະອງົເລ ອກໄວໍ້ 

  ພຣະອງົຊງົທ  ຳລຳຍຜ ໍ້ນ  ຳຂອງຄນົຊ ົື່ວ 

   ແລະລໍ້ຳງຜຳນພກັພວກຂອງມນັຈນົໝດົກໍ້ຽງ. 

 14 ລ ກໜໍ້ຳທະນ ຂອງພຣະອງົແທງຫວົໜໍ້ຳນກັຮບົຂອງມນັ 

   ຊ ື່ ງບກຸເຂົໍ້ຳມຳເໝ ອນລມົພະຍພຸດັ 

  ແລະເໝ ອນຄນົມກັຂ ົື່ມເຫັງຄນົຍຳກຈນົຢື່ຳງລບັໆ 

   ເພ ື່ ອເຮັດໃຫໍ້ພວກເຮົຳແຕກແຍກກະຈດັກະຈຳຍໄປ. 

 15 ມ ໍ້ຳຂອງພຣະອງົຢຽບຢ ື່ຳນ  ໍ້ຳທະເລ 

   ນ  ໍ້ຳເລິກ ແລະກວໍ້ຳງອນັມະຫຳສຳນຟດົຟົໍ້ງຂ ໍ້ນ. 

 16 ເມ  ື່ອຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍໄດໍ້ຍນິເລ ື່ ອງເຫລົື່ ຳນີໍ້ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍກ ຢໍ້ຳນ 

   ຈນົຕວົສ ັື່ນຂວນັເສຍ 

  ຮມິສບົຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍກ ສ ັື່ນດໍ້ວຍຄວຳມຢໍ້ຳນ 

   ຕນົຕວົຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍສ ັື່ນຄອນໄປ 

  ແລະຕນີຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍກ ເຕະສະດດຸ 

   ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຈະລ ຄອຍວນັທີື່ ພຣະອງົຈະມຳຢື່ຳງມດິໆ 

  ວນັຊ ື່ ງ ພຣະເຈົ້າ ຈະລງົໂທດຜ ໍ້ທີື່ ໂຈມຕພີວກຂໍ້ຳນໍ້ອຍ. 

 17 ເຖງິແມ ື່ນວື່ຳຕ ົໍ້ນໝຳກເດ ື່ ອບ ື່ ມໝີຳກ 

   ແລະຕ ົໍ້ນໝຳກອະງ ຸື່ນບ ື່ ມຮີວງ 

  ຕ ົໍ້ນໝຳກກອກເທດບ ື່ ມຜີນົ 

   ແລະທົື່ງນຳບ ື່ ມເີຂົໍ້ຳ 

  ເຖງິແມ ື່ນວື່ຳ ແກະໃນຝ ງຈະຕຳຍໝດົ 

   ແລະຄອກງວົຈະເປົື່ ຳວື່ຳງ. 

 18 ຂໍ້ຳນໍ້ອຍຍງັຈະຊມົຊ ື່ ນປິຕຍິນິດ ີ

   ເພຳະວື່ຳພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເປັນ ພຣະຜ ູ້ຊ່ອຍ ຂອງຂໍ້ຳນໍ້ອຍ. 

 19 ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົປະທຳນເຫ ື່ ອແຮງໃຫໍ້ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍ 

   ພຣະອງົເຮັດໃຫໍ້ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍແລື່ນໄວເໝ ອນກວຳງ 

  ແລະໃຫໍ້ຂໍ້ຳນ ໍ້ອຍຍື່ຳງເທິງພ ຢື່ຳງປອດໄພ. 
 3 
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ເຊຟານີຢາ 

ບົດທີ 1 
ຢ ດາຈະຖືກກວາດໄປເປັນຊະເລີຍໃນອະນາຄົດ 

1ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ມຳ ເຖງິ ເຊຟານີຢາ ລ ກ ຊຳຍ ກ ຊີ          ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ເກດາລີ-
ຢາ          ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ອາມາຣີຢາ          ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຮເຊກີຢາ          ໃນ ລຳຊະກຳນ ໂຢສີຢາ ລ ກ 

ຊຳຍ ຂອງ ອາໂມນ          ກະສດັ ແຫື່ງ ຢ ດາ          
2ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ເຮົຳ ຈະ ທ  ຳລຳຍ ທກຸ ສິື່ ງ ທກຸ ຢື່ຳງ ໃຫໍ້ ໝດົ ກໍ້ຽງ ຈຳກ ພ ໍ້ນ ແຜື່ນດນິ 

ໂລກ”         

3ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ເຮົຳ ຈະ ທ  ຳລຳຍ ມະນດຸ         ແລະ ສດັ ເດຍລະສຳນ,         ເຮົຳ ຈະ ທ  ຳ-

ລຳຍ ຝ ງ ນກົ ໃນ ອຳກຳດ         ພໍ້ອມ ທງັ ປຳ ທງັຫລຳຍ ໃນ ທະເລ,         ເຮົຳ ຈະ ທ  ຳລຳຍ ລໍ້ຳງ ສິື່ ງ ທີື່  ກດີຂວຳງ 

ພໍ້ອມ ກບັ ຄນົ ຊ ົື່ວຊໍ້ຳ         ເຮົຳ ຈະ ຕດັ ມະນດຸ ອອກ ຈຳກ ພ ໍ້ນ ແຜື່ນດນິ.         

4“ແລະ ເຮົຳ ຈະ ຢຽດ ມ  ຂອງ ເຮົຳ 

ອອກ ຕ ື່ ສ ໍ້ ຢ ດາ          ແລະ ຊຳວ ເຢຣ ຊາເລັມ ທງັ ປວງ,         ເຮົຳ ຈະ ຕດັ ວດັຖ ຸສິື່ ງ ຂອງ ທີື່  ເຫລ ອ ຢ ື່ ຂອງ ພະ-
ບາອານ ອອກ ຈຳກ ສະຖຳນທີື່  ແຫື່ງ ນີໍ້         ແລະ ກ  ຳຈດັ ຊ ື່  ຂອງ ບນັດຳ ປະໂລຫິດ ຂອງ ພະບາອານ         

5ແລະ ກ  ຳຈດັ ຈ  ຳພວກ ຄນົ ທີື່  ຂຳບ ລງົ ເທິງ ດຳດ ຟໍ້ຳ ຫລງັຄຳ ເຮ ອນ ເພ ື່ ອ ຂຳບ ໄຫວໍ້ ກອງທບັ ແຫື່ງ ຟໍ້ຳ 

ສະຫວນັ         ແລະ ຄນົ         ທງັຫລຳຍ ທີື່  ຂຳບ ລງົ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ທີື່  ສຳບຳນ ດໍ້ວຍ ພຣະອງົ         

ແລະ ຍງັ ສຳບຳນ ໂດຍ ພະໂມເລັກ         

6ຄນົ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ທີື່  ຖອຍຫລງັ ໜີ ຈຳກ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ຈ  ຳ-

ພວກ ຄນົ ທີື່  ບ ື່  ໄດໍ້ ສະແຫວງຫຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ບ ື່  ໄດໍ້ ສ ບ ຖຳມ ພຣະອງົ”          
7ຈ ົື່ງ ມດິ ສະຫງບົ ຢ ື່ ຕ ື່  ພຣະພກັ ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ເພຳະວື່ຳ ວນັ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ມຳ ໃກໍ້ 

ແລໍ້ວ,         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈດັ ຕຽມ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ,         ພຣະອງົ ໄດໍ້ ເຊ ໍ້ອ ເຊນີ ແຂກ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ພຣະອງົ         

8ແລະ ຕ ື່  ມຳ ໃນ ວນັ ບ ຊຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ນ ັໍ້ນ,         ພຣະອງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ເຮົຳ ຈະ ລງົໂທດ ບນັດຳ ເຈົໍ້ຳ 

ນຳຍ         ແລະ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ກະສດັ         ແລະ ບນັດຳ ຜ ໍ້ ທີື່  ນຸື່ງ ຫົື່ມ ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ ຕື່ຳງ ດໍ້ຳວ         

9ໃນ ວນັ ນ ັໍ້ນ ກ  ເໝ ອນ 

ກນັ         ເຮົຳ ຈະ ລງົໂທດ ທກຸ ຄນົ ທີື່  ເຕັໍ້ນ ຂໍ້ຳມ ປະຕ          ແລະ ບນັດຳ ຜ ໍ້ ທີື່  ເຮັດ ໃຫໍ້ ເຮ ອນ ຂອງ ນຳຍ         ເຕັມ ໄປ 

ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ໂຫດຮໍ້ຳຍ ທຳລນຸ         ແລະ ກຳນ ລ ໍ້ ລວງ ຄດົ ໂກງ”          
10ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ຕ ື່  ມຳ ໃນ ວນັ ນ ັໍ້ນ ຈະ ໄດໍ້ ຍນິ ສຽງ ຮໍ້ອງ ອອກ ມຳ ຈຳກ ປະຕ  ປຳ         ແລະ 

ສຽງ ຄ  ື່ຳ ຄວນ ມຳ ຈຳກ ເມ  ອງ ທີ ສອງ         ແລະ ສຽງ ອ ກ ກະ ທ ກ ນ ກ ນອງ ຈຳກ ໂນນ ພ          

11ໂອ         ຊຳວ ເມ  ອງ 

ມາກເຕດ          ຈ ົື່ງ ຮໍ້ອງໄຫໍ້ ເຖດີ         ເພຳະ ພ ື່ ຄໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ກ  ບ ື່  ມີ ເຫລ ອ ແລໍ້ວ         ຜ ໍ້ ທີື່  ຊ ັື່ງ ເງນິ ຄໍ້ຳຂຳຍ ກ  ຖ ກ ຕດັ         

ອອກ ໄປ ແລໍ້ວ         (ເຫດ ວື່ຳ ຊຳວ ຄຳ ນຳ ອຳນ ທງັ ປວງ ຈະ ຈບິຫຳຍ ໄປ         ຄນົ ທງັ ປວງ ທີື່  ມີ ເງນິ ຫລຳຍ ຈະ 

ຈບິຫຳຍ ໄປ)         

12ຕ ື່  ມຳ ໃນ ຄຳວ ນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ຈະ ເອົຳ ຕະກຽງ ສື່ອງ ເບິື່ ງ ເຢຣ ຊາເລັມ          ແລະ ເຮົຳ ຈະ ລງົ-

ໂທດ ຈ  ຳພວກ ຄນົ ທີື່  ນອນ ຢ ື່ ເທິງ ຂີໍ້ ເຫລົໍ້ຳ ອະງ ຸື່ນ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ຊ ື່ ງ ຄິດ ໃນ ໃຈ ຂອງ ຕນົ ວື່ຳ         ‘ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ ຈະ ບ ື່  ກະທ  ຳ ກຳນ ດ ີ         ແລະ ພຣະອງົ ກ  ຈະ ບ ື່  ກະທ  ຳ ກຳນ ຮໍ້ຳຍ’         

13ຊບັ ສິື່ ງ ຂອງ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ 

ຈະ ຖ ກ ປຸໍ້ນ ໄປ         ແລະ ເຮ ອນ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຮໍ້ຳງ ເປົື່ ຳ         ແລະ ບນັດຳ ເຮ ອນ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ປກຸ ຂ ໍ້ນ 

ມຳ ນ ັໍ້ນ,         ພວກ ເຂົຳ ກ  ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ ອຳ ໃສ ຢ ື່ ໃນ ເຮ ອນ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ເຖງິ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ເຮັດ ສວນ ອະງ ຸື່ນ         
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ພວກ         ເຂົຳ ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ ດ ື່ ມນ  ໍ້ຳ ອະງ ຸື່ນ ຈຳກ ສວນ ນ ັໍ້ນ”          

14ວນັ ສ  ຳຄນັ ອນັ ໃຫຍື່ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ມຳ ໃກໍ້ ແລໍ້ວ,         ໃກໍ້ ເຂົໍ້ຳ ມຳ         ແລະ ໄວ ຫລຳຍ         ສຽງ 

ແຫື່ງ ວນັ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ນ ັໍ້ນ ຄ :         ຊຳຍ ຜ ໍ້ ທີື່  ມໃີຈ ກໍ້ຳຫຳນ ຈະ ຮໍ້ອງ ຢື່ຳງ ຂມົຂ ື່ ນ ໃຈ ໃນ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         

15ວນັ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ວນັ ແຫື່ງ ພຣະພິໂລດ,         ເປັນ ວນັ ແຫື່ງ ຄວຳມທກຸ ໃຈ         ແລະ ເປັນ ວນັ ຂດັ ສນົ,         ເປັນ ວນັ 

ແຫື່ງ ກຳນ ທ  ຳລຳຍ         ແລະ ຮໍ້ຳງ ເປົື່ ຳ,         ເປັນ ວນັ ແຫື່ງ ຄວຳມ ມ ດ ມວົ         ແລະ ຄວຳມ ມ ດ ຄ ໍ້ມ,         ເປັນ ວນັ ທີື່  ມີ 

ເມກ         ແລະ ຄວຳມ ມ ດ ທ ບ         

16ເປັນ ວນັ ທີື່  ມີ ສຽງ ແກ ອນັ ດງັ ຕ ື່ ສ ໍ້ ບນັດຳ ເມ  ອງ ທີື່  ມີ ປໍ້ອມ ປໍ້ອງ ກນັ         ແລະ 

ຕ ື່ ສ ໍ້ ຫ ຄອຍ ສ ງ ໆ         

17ເຮົຳ ຈະ ນ  ຳ ຄວຳມ ຂດັ ສນົ ມຳສ ື່ ມວນ ມະນດຸ         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ໄດໍ້ ຍື່ຳງ ໄປ 

ເໝ ອນ ຄນົ ຕຳບອດ         ເພຳະ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ບຳບ ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ເລ ອດ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ 

ຈະ ຖ ກ ຖອກ ລງົ ຄ  ຂີໍ້ຝຸື່ນ ດນິ         ແລະ ເນ ໍ້ອ ໜງັ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ກະຈຳຍ ໄປ ເໝ ອນ ອຳຈມົ         

18ເງນິ ຄ  ຳ 

ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ບ ື່  ສຳມຳດ ຊື່ວຍ ພວກ ເຂົຳ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ໄດໍ້ ໃນ ວນັ ແຫື່ງ ພຣະພິໂລດ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ          ແຜື່ນດນິ ທງັ ໝດົ ຈະ ຖ ກ ເຜົຳ ຜຳນ ດໍ້ວຍ ໄຟ ແຫື່ງ ພຣະພິໂລດ ຂອງ ພຣະອງົ,         ພຣະອງົ ຈະ ເຮັດ 

ໃຫໍ້ ຊຳວ ພ ໍ້ນ ແຜື່ນດນິ ທງັ ໝດົ ເຖງິ ທີື່  ສິໍ້ນ ສດຸ         ເອີ         ເຖງິ ທີື່  ສິໍ້ນ ສດຸ ຢື່ຳງ ກະທນັຫນັ.          

ບົດທີ 2 
ທຸກຄົນທີ່ຖູ່ອມໃຈລົງຈົ່ງສະແຫວງຫາພຣະຜ ້ເປັນເຈົ້າ 

1ໂອ         ປະຊຳຊຳດ ທີື່  ບ ື່  ຮ ໍ້ຈກັ ອບັອຳຍ ເອີຍ         ຈ ົື່ງ ມຳ ຮື່ວມ ຊຸມນມຸ ກນັ         

2ກື່ອນ ທີື່  ພຣະບນັຊຳ ຈະ ອອກ 

ໄປ,         ກື່ອນ ທີື່  ວນັ ນ ັໍ້ນ ຈະ ຜື່ຳນ ໄປ ເໝ ອນ ແກບ ທີື່  ປິວ,         ກື່ອນ ທີື່  ວນັ ແຫື່ງ ພຣະພິໂລດ ທີື່  ຮໍ້ຳຍ ແຮງ ຂອງ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ລງົ ມຳ ເໜ ອ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         

3ທກຸ ຄນົ ທີື່  ມີ ຈດິໃຈ ຖື່ອມ ລງົ ໃນ ແຜື່ນດນິ ນີໍ້         ຄ  ຜ ໍ້ ທີື່  ເຮັດ 

ຕຳມ ຄ  ຳ ຕດັສິນ ຂອງ ພຣະອງົ         ຈ ົື່ງ ສະແຫວງຫຳ ຄວຳມ ຍດຸຕ ິທ  ຳ         ຈ ົື່ງ ສະແຫວງຫຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          

ຈ ົື່ງ ສະແຫວງຫຳ ຄວຳມ ຊອບ ທ  ຳ         ສະແຫວງຫຳ ຄວຳມ ຖື່ອມ ໃຈ         ຊ ື່ ງ ມນັ ຈະ ປກົ ບງັ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ລອດ ພົໍ້ນ 

ໃນ ວນັ ແຫື່ງ ພຣະພິໂລດ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ຂອງ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ກື່ຽວ ກບັ ກຳນ ພິ-

ພຳກສຳ ຕ ື່  ເມ  ອງ ຄາຊາ          ໂມອາບ          ອຳໂມນ          ແລະ ເອທີໂອເປຍ          
4ເພຳະວື່ຳ ເມ  ອງ ຄາຊາ ຈະ ຖ ກ ປະ ຖິໍ້ມ         ແລະ ເມ  ອງ ອາຊະກາໂລນ ຈະ ເປັນ ເມ  ອງ ທີື່  ຮໍ້ຳງ ເປົື່ ຳ         

ຊຳວ ເມ  ອງ ອາຊະໂດດ ຈະ ຖ ກ ຂບັ ໄລື່ ໜີ ໃນ ເວລຳ ທື່ຽງ ວນັ         ແລະ ເມ  ອງ ເອັກໂຣນ ຈະ ຖ ກ ຖອນ ຮຳກ         

5ວບິດັ ແກື່ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ຊຳວ ເມ  ອງ ທີື່ ຢ ື່ ແຄມ ທະເລ ເອີຍ         ເຈົໍ້ຳ ຜ ໍ້ ເປັນ ປະຊຳຊຳດ ເກເຣັດ          ພຣະທ  ຳ 

ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ກື່ຳວ ຕ ື່ ສ ໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ໂອ         ການາອານ ແຜື່ນດນິ ຂອງ ຄນົ ຟີລິດສະຕີນ ເອີຍ         

ເຮົຳ ຈະ ທ  ຳລຳຍ ເຈົໍ້ຳ ຈນົ ບ ື່  ມີ ຊຳວ ເມ  ອງ         ຫລງົ ເຫລ ອ ຢ ື່         

6ຕຳຝ ັື່ງ ທະເລ ນ ັໍ້ນ ຈະ ເປັນ ເດີື່ ນ ຫຍໍ້ຳ         ແລະ 

ເປັນ ທົື່ງ ຫຍໍ້ຳ ສ  ຳລບັ ພວກ ຜ ໍ້ ລໍ້ຽງ ແກະ         ແລະ ເປັນ ຄອກ ສ  ຳລບັ ຝ ງ ແກະ         

7ແຄມ ທະເລ ນ ັໍ້ນ ຈະ ຕກົ ເປັນ 

ຂອງ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຢ ດາ ທີື່  ເຫລ ອ ຢ ື່         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ລໍ້ຽງ ຝ ງ ສດັ ຢ ື່ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         ເມ  ື່ອ ເຖງິ ເວລຳ ແລງ ມຳ ພວກ 

ເຂົຳ ກ  ຈະ ພກັຜື່ອນ ນອນ ລງົ ໃນ ບນັດຳ ເຮ ອນ ຂອງ ຊຳວ ອາຊະກາໂລນ          ເພຳະວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          

ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຢໍ້ຽມຢຳມ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ກບັ ຈຳກ ກຳນ ເປັນ ຊະເລີຍ         

8“ເຮົຳ ໄດໍ້ ຍນິ ຄ  ຳ ປະຈຳນ ຂຳຍໜໍ້ຳ ຂອງ ໂມອາບ          ແລະ ຄ  ຳ ປໍ້ອຍ ດື່ຳ ຂອງ ລ ກ ຫລຳນ ອຳໂມນ ແລໍ້ວ         

ຊ ື່ ງ ພວກ ເຂົຳ ດື່ຳ ປະຈຳນ ຂຳຍໜໍ້ຳ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ ຍກົຍ  ຕວົ ຂ ໍ້ນ ດໍ້ວຍ ໃຈ ອວດອ ົື່ງ ທະ ນງົ 
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ຕວົ ຕ ື່ ສ ໍ້ ໃນ ເລ ື່ ອງ ເຂດ ແດນ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ”         

9ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງ ຈກັກະວຳນ         ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ອິ-
ສຣາເອນ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ເຫດ ສະນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່ ແນື່ນອນ ສນັໃດ         ໂມອາບ ຈະ ກຳຍເປັນ ເໝ ອນ 

ເມ  ອງ ໂຊໂດມ          ແລະ ລ ກ ຫລຳນ ຊຳວ ອຳໂມນ ຈະ ເປັນ ເໝ ອນ ເມ  ອງ ໂກໂມຣາ          ເປັນ ປື່ຳ ຫຍໍ້ຳ ຄນັ 

ຄຳຍ,         ເປັນ ບ ື່  ເກ ອ         ແລະ ເປັນ ບື່ອນ ຮໍ້ຳງ ເປົື່ ຳ ຕະຫລອດ ໄປ ເປັນນດິ         ຊນົ ຊຳດ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ເຮົຳ         

ທີື່  ເຫລ ອ ຢ ື່ ຈະ ປຸໍ້ນ ສະດມົ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ເຮົຳ ທີື່  ເຫລ ອ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ ຈະ ຍ ດ ເອົຳ ພວກ ເຂົຳ ມຳ 

ເປັນ ກ  ຳມະສິດ”         

10ກຳນ ນີໍ້ ຈະ ເປັນ ຜນົ ຕອບ ແທນ ຄວຳມ ຈອງຫອງ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ເພຳະ ພວກ ເຂົຳ 

ໄດໍ້ ດື່ຳ ປະຈຳນ ຂຳຍໜໍ້ຳ         ແລະ         ຍກົຍ  ຕວົ ຂ ໍ້ນ ຕ ື່ ສ ໍ້ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງ ຈກັກະວຳນ         

11ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ເປັນ ທີື່  ໜໍ້ຳ ຢ ຳ ເກງ ຕ ື່ ສ ໍ້ ພວກ ເຂົຳ         ພຣະອງົ ຈະ ທ  ຳລຳຍ ພະ ທງັຫລຳຍ ຂອງ 

ໂລກ         ຮື່ວມ ທງັ ເກຳະ ຂອງ ປະຊຳຊຳດ ທງັ ໝດົ         ແລະ ມະນດຸ ທງັ ປວງ ຈະ ນະມດັສະກຳນ ພຣະອງົ 

ຕຳມ ຖິື່ ນ ຖຳນ ຂອງ ຕນົ         

12ໂອ         ຄນົ ເອທີໂອເປຍ ເອີຍ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ກ  ເໝ ອນ ກນັ ຈະ ຕໍ້ອງ ຖ ກ ປະຫຳນ 

ດໍ້ວຍ ດຳບ ຂອງ ເຮົຳ         

13ແລໍ້ວ ພຣະອງົ ຈະ ຍ ື່ ນ ພຣະຫດັ ຂອງ ພຣະອງົ ອອກ ທຳງ ທິດເໜ ອ         ແລະ ທ  ຳ-

ລຳຍ ປະເທດ ອັດຊີເຣຍ          ແລະ ຈະ ເຮັດ         ໃຫໍ້ ເມ  ອງ ນີເນເວ ເປັນ ບື່ອນ ຮໍ້ຳງ ເປົື່ ຳ         ເປັນ ບື່ອນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ 

ເໝ ອນ ຖິື່ ນ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ກນັດຳນ         

14ບນັດຳ ຝ ງ ສດັຈະ ນອນ ຢ ື່ ໃນ ເຄິື່ ງ ກຳງ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         ສດັປື່ຳ ຂອງ ປະ-

ຊຳຊຳດ ທງັ ປວງ,         ນກົ ເຄົໍ້ຳ         ແລະ ນກົ ກະສຳ ຈະ ອຳໄສ ຢ ື່ ເທິງ ຫວົ ເສົຳ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ         

ສຽງ ຂອງ ພວກ ມນັ ຈະ ມຳ ຮໍ້ອງ ຢ ື່ ທີື່  ປື່ອງຢໍ້ຽມ         ຄວຳມ ຮໍ້ຳງ ເປົື່ ຳ ຈະ ຢ ື່ ທີື່  ປະຕ          ເພຳະ ພຣະອງົ ຈະ ໃຫໍ້ ຝຳ 

ເຮ ອນ ທີື່  ເຮັດ ດໍ້ວຍ ໄມ ໍ້ ແປກ ຕຳກແດດ ຕຳກ ຝນົ         

15ນີໍ້ ເປັນ ເມ  ອງ ທີື່  ມີ ຄວຳມ ຊມົຊ ື່ ນ ຍນິດ ີທີື່ ຢ ື່ ຢື່ຳງ 

ປອດ ໄພ,         ເປັນ ເມ  ອງ ທີື່  ຄິດ ໃນ ໃຈ ຂອງ ຕນົ ວື່ຳ         “ຂໍ້ອຍ ນີໍ້ ແຫລະ         ແລະ ນອກຈຳກ ຂໍ້ອຍ         ບ ື່  ມີ ເມ  ອງ 

ອ ື່ ນ ໃດ ອີກ”         ມນັ ເປັນ ເມ  ອງ ຮໍ້ຳງ ເປົື່ ຳ,         ເປັນ ບື່ອນ ອຳໄສ         ແລະ ເປັນ ບອນ ນອນ ຂອງ ສດັປື່ຳ ໄດໍ້ ຈ ັື່ງ 

ໃດ!         ທກຸ ຄນົ ທີື່  ຜື່ຳນ ເມ  ອງ ນີໍ້ ໄປ ຈະ ຫຍ ໍ້ ຫຍນັ         ແລະ ສ ັື່ນ ມ  ຂອງ ພວກ ເຂົຳ          

ບົດທີ 3 
ຄວາມບາບຂອງພວກຜ ້ພິພາກສາ, 

ຜ ້ປະກາດພຣະທຳແລະປະໂລຫິດແຫູ່ງເມືອງເຢຣ ຊາເລັມ 
1ວບິດັ ແກື່ ເມ  ອງ ນີໍ້ ທີື່  ເປັນ ເມ  ອງ ກະບດົ         ແລະ ເປັນ ມນົທິນ,         ເປັນ ເມ  ອງ ທີື່  ບບີ ບງັຄບັ         

2ເມ  ອງ ນີໍ້ ບ ື່  

ຍອມ ເຊ ື່ ອ ຟງັສຽງ ໃດ ໆ         ແລະ ບ ື່  ຍອມຮບັ ກຳນ ຕ ີສອນ ໃດ ໆ         ເມ  ອງ ນີໍ້ ບ ື່  ວຳງໃຈ ໃນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          

ແລະ ເມ  ອງ ນີໍ້ ບ ື່  ຫຍບັ ເຂົໍ້ຳ ມຳ ໃກໍ້ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ຕນົ         

3ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ຂອງ ເມ  ອງ ນີໍ້ ກ  ເໝ ອນ ໂຕ ສິງ ທີື່  ແຜດ 

ສຽງ ຮໍ້ອງ,         ຜ ໍ້ ພິພຳກສຳ ຂອງ ເມ  ອງ ນີໍ້ ກ  ເໝ ອນ ໝຳ ປື່ຳ ໃນ ຍຳມ         ກຳງຄ ນ         ຊ ື່ ງ ບ ື່  ແຫໍ້ນ ກະດ ກ ຈນົ ກ ົື່ວ 

ຈະ ເຖງິ ຮຸື່ງ ເຊົໍ້ຳ         

4ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ເມ  ອງ ນີໍ້ ເປັນ ຄນົ ສ ໍ້ ໂກງ,         ເປັນ ຄນົ ທ ລະ ຍດົ         ບນັດຳ ປະ-

ໂລຫິດ ຂອງ ເມ  ອງ ນີໍ້ ກ  ເຮັດ ໃຫໍ້ ສະຖຳນທີື່  ບ ລິສດຸ ນ ັໍ້ນ ເປ ໍ້ອນເປິ,         ພວກ ເຂົຳ ກະທ  ຳ ກຳນ ຝື່ຳຝ ນ ຕ ື່  

ພຣະບນັຍດັ         

5ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ອງົ ຊອບ ທ  ຳ ດ  ຳລງົ ຢ ື່ ໃນ ທື່ຳມກຳງ ເມ  ອງ ນີໍ້         ພຣະອງົ ບ ື່  ໄດໍ້ ກະທ  ຳ 

ກຳນ ອະທ  ຳ ເລີຍ         ທກຸ ເຊົໍ້ຳ ພຣະອງົ ໃຫໍ້ກຳນ ຕດັສິນ ຂອງ ພຣະອງົ ນ ັໍ້ນ ຍດຸຕ ິທ  ຳ,         ພຣະອງົ ປຳກດົ 

ແຈ ໍ້ງ,         ພຣະອງົ ບ ື່  ເຮັດ ກຳນ ອະທ  ຳ ເລີຍ         ແຕື່ ຄນົ ອະທ  ຳ ບ ື່  ຮ ໍ້ຈກັ ອບັອຳຍ         

6“ເຮົຳ ໄດໍ້ ຕດັ ປະຊຳຊຳດ 

ທງັຫລຳຍ ອອກ ໄປ ແລໍ້ວ         ປໍ້ອມ ປໍ້ອງ ກນັ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ກ  ພງັ ທະ ລຳຍ ລງົ ແລໍ້ວ         ເຮົຳ ເຮັດ ໃຫໍ້ ບນັດຳ 
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ຖະໜນົ ໃນ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ຮໍ້ຳງ ເປົື່ ຳ ຈນົ ບ ື່  ມີ ຜ ໍ້ ໃດ ທຽວ ທຳງ ນ ັໍ້ນ         ຫວົ ເມ  ອງ ຕື່ຳງ ໆ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຖ ກ ເພພງັ 

ປະ ຖິໍ້ມ ໃຫໍ້ ຮໍ້ຳງ         ບ ື່  ມີ ຄນົ         ແລະ ບ ື່  ມີ ຊຳວ ເມ  ອງ ເຫລ ອ ຢ ື່         

7ເຮົຳ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ‘ແທໍ້ ຈງິ         ຈ ົື່ງ ຢ ຳ ເກງ ເຮົຳ ເທົື່ ຳ 

ນ ັໍ້ນ         ຈ ົື່ງ ຍອມຮບັ ເອົຳ ຄ  ຳ ສ ັື່ງສອນ’         ເພ ື່ ອ ບື່ອນ ອຳໄສ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ຈະ ບ ື່  ຖ ກ ມ ໍ້ຳງເພ         ເຖງິ ແມ ື່ນ 

ວື່ຳ ເຮົຳ ໄດໍ້ ລງົໂທດ ພວກ ເຂົຳ ຢື່ຳງໃດ ຢື່ຳງ ໜ ື່ ງ         ພວກ ເຂົຳ ພດັ ລກຸຂ ໍ້ນ ແຕື່ ເຊົໍ້ຳ         ແລະ ເຮັດ ກດິຈະ-

ກຳນ ທີື່  ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ”          

ບັນດາສັດຕ ຂອງເຢຣ ຊາເລັມຈະຕ້ອງຖືກລົງໂທດ 
8ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈ ື່ງ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ເຫດ ສະນ ັໍ້ນ         ຈ ົື່ງ ຄອຍ ຖໍ້ຳ ເຮົຳ ຈນົ ເຖງິ ວນັ ທີື່  ເຮົຳ ຈະ ລກຸຂ ໍ້ນ ເພ ື່ ອ 

ຈະ ຍ ດ ເອົຳ ສິື່ ງ ຂອງ         ເພຳະວື່ຳ ເຮົຳ ໄດໍ້ ໝຳຍ ໃຈ ວື່ຳ ຈະ ທໍ້ອນໂຮມ ປະຊຳຊຳດ ໄວໍ້         ແລະ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ 

ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ທງັຫລຳຍ         ຊຸມນມຸ ກນັ ເພ ື່ ອ ຈະ ຖອກ ຄວຳມ ຄຽດ ຮໍ້ຳຍ ຂອງ ເຮົຳ ເທິງ ພວກ ເຂົຳ         ຄ  

ຄວຳມ ຮໍ້ອນ ແຮງ ແຫື່ງ ຄວຳມ ຮໍ້ຳຍ ຂອງ ເຮົຳ         ເພຳະວື່ຳ ໂລກ ທງັ ໝດົ ຈະ ຖ ກ ເຜົຳ ຜຳນ ໃນ ໄຟ ແຫື່ງ 

ຄວຳມ ຫວງ ແຫນ ຂອງ ເຮົຳ         

9ໃນ ຄຳວ ນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ຈະ ປື່ຽນ ລີໍ້ນ ຂອງ ຊນົ ຊຳດ ທງັຫລຳຍ ໃຫໍ້ ເປັນ ລີໍ້ນ ບ -

ລິສດຸ         ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ທກຸ ຄນົ ຈະ ຮໍ້ອງ ອອກ ພຣະນຳມ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ບວົລະບດັ ພຣະອງົ ດໍ້ວຍ 

ຈດິໃຈ ອນັ ດຽວ ກນັ         

10ພວກ ທີື່  ຮໍ້ອງຫຳ ເຮົຳ         ຄ  ລ ກ ສຳວ ຂອງ ຜ ໍ້ ທີື່  ຖ ກ ກະຈດັກະຈຳຍ ໄປ         ຈະ ນ  ຳ ເອົຳ 

ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ມຳ ຖວຳຍ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ຈຳກ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ແຫື່ງ ເອທີໂອເປຍ ຟຳກ ນ ັໍ້ນ         

11ໃນ ວນັ ນ ັໍ້ນ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ບ ື່  ຖ ກ 

ອບັອຳຍ ຍໍ້ອນ ກຳນ ທງັ ປວງ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ທີື່  ໄດໍ້ ກະບດົ ຕ ື່ ສ ໍ້ ເຮົຳ         ເພຳະ ໃນ ເວລຳ ນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ຈະ ຖອນ ຄນົ 

ທງັຫລຳຍ ທີື່  ຊມົຊ ື່ ນ ຍນິດ ີໃນ ຄວຳມ ຈອງຫອງ ອອກ ໄປ ໃນ ທື່ຳມກຳງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ບ ື່  

ມໃີຈ ໂອໍ້ ອວດ ຕ ື່  ໄປ ອີກ ໃນ ພ ເຂົຳ ບ ລິສດຸ ຂອງ ເຮົຳ.         

12ໃນ ທື່ຳມກຳງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ມີ ຈ  ຳ-

ພວກ ຄນົ ທກຸ ຍຳກ ທີື່  ຖື່ອມ ໃຈ ເຫຼ ອ ຢ ື່.         

13ບນັດຳ ຄນົ ທີື່  ເຫລ ອ ຢ ື່ ຈຳກ ພວກ ອິສຣາເອນ          ພວກ ເຂົຳ ຈະ 

ບ ື່  ເຮັດ ກຳນ ຊ ົື່ວຊໍ້ຳ         ບ ື່  ກື່ຳວ ຄ  ຳ ຂີໍ້ ຕວົະ         ແລະ ໃນ ປຳກ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ນ ັໍ້ນ ຈະ ຫຳ ລີໍ້ນ ທີື່  ຫລອກ ລວງ ກ  ບ ື່  

ມ ີ         ເພຳະ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ທຽວ ໄປ ຊອກ ຫຳ ກນິ         ແລະ ພກັຜື່ອນ         ນອນ ລງົ         ຈະ ບ ື່  ມີ ຜ ໍ້ ໃດ ເຮັດ ໃຫໍ້ ພວກ 

ເຂົຳ ຢໍ້ຳນ ກວົ          

ອິສຣາເອນໃນສະໄໝລາຊະອານາຈັກຂອງພຣະເມເຊຍ 
14ໂອ         ລ ກ ສຳວ ແຫື່ງ ຊີໂອນ ເອີຍ         ຈ ົື່ງ ຮໍ້ອງເພງ ດໍ້ວຍ ສຽງ ອນັ ດງັ         ໂອ         ອິສຣາເອນ ເອີຍ         ຈ ົື່ງ ໂຫື່ 

ຮໍ້ອງ ເຖດີ         ໂອ         ລ ກ ສຳວ ແຫື່ງ ເຢຣ ຊາເລັມ          ຈ ົື່ງ ຊມົຊ ື່ ນ ຍນິດ ີດໍ້ວຍ ສດຸ ໃຈ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ເຖດີ         

15ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ ຍກົເລີກ ກຳນ ພິພຳກສຳ ລງົໂທດ ເຈົໍ້ຳ ແລໍ້ວ         ພຣະອງົ ຂບັ ໄລື່ ສດັຕ  ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ອອກ ໄປ ແລໍ້ວ         

ພຣະມະຫຳກະສດັ ແຫື່ງ ອິສຣາເອນ ຄ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຊ ື່ ງ ສະຖດິ ຢ ື່ ທື່ຳມກຳງ ເຈົໍ້ຳ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ບ ື່  ເຫັນ 

ກຳນ ອນັຕະລຳຍ ອີກ ຕ ື່  ໄປ         

16ໃນ ວນັ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ເວົໍ້ຳ ກບັ ເຢຣ ຊາເລັມ ວື່ຳ         ‘ຢື່ຳ ຢໍ້ຳນ ເລີຍ’         

ແລະ ເວົໍ້ຳ ກບັ ຊີໂອນ ວື່ຳ         ‘ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ມ  ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ອື່ອນເພຍ ໄປ’         

17ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ 

ທີື່ ຢ ື່ ທື່ຳມກຳງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ກ  ມີ ລິດເດດ ອ  ຳນຳດ         ພຣະອງົ ຈະ ຊື່ວຍ ໃຫໍ້ ລອດ ພົໍ້ນ         ພຣະອງົ ຈະ ຊມົຊ ື່ ນ 

ຍນິດ ີຍໍ້ອນ ເຈົໍ້ຳ,         ພຣະອງົ ຈະ ສກຸ ກະເສີມ ໃນ ຄວຳມ ຮກັ ຂອງ ພຣະອງົ,         ພຣະອງົ ຈະ ຊມົຊ ື່ ນ ຍນິດ ີ

ຢື່ຳງ ລ ົໍ້ນ ເຫຼ ອ ດໍ້ວຍ ບດົເພງ ແຫື່ງ ໄຊຊະນະ ຍໍ້ອນ ພວກ ເຈົໍ້ຳ”         

18ເຮົຳ ຈະ ຮວບຮວມ ຄນົ ທີື່  ເສົໍ້ຳ ໂສກ ໃຈ 

ຍໍ້ອນ ກຳນ ຊຸມນມຸ ອນັ ສກັສິດ,         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຢ ື່ ໃນ ພວກ ເຈົໍ້ຳ,         ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ຖ ກ ປະຈຳນ ໃຫໍ້ ອບັອຳຍ 

ຂຳຍໜໍ້ຳ ຢື່ຳງ ໜກັ         

19ເບິື່ ງ ແມ         ໃນ ຄຳວ ນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ຈະ ລງົໂທດ ຜ ໍ້ ທີື່  ບບີ ບງັຄບັ ເຈົໍ້ຳ ທກຸ ຄນົ         ເຮົຳ ຈະ 
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ຊື່ວຍ ຄນົ ຂຳ ພິກຳນ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ         ແລະ ຮວບຮວມ ຄນົ ທີື່  ຖ ກ ຂບັ ໄລື່ ໜີ         ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ເປັນ ທີື່  

ສນັລະເສີນ         ແລະ ມີ ຊ ື່  ສຽງ ຊື່ຳລ  ໄປ ທກຸ ໆ ບື່ອນ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ມີ ຄວຳມ ອບັອຳຍ ຢື່ຳງ ໜກັ ນ ັໍ້ນ.         

20ໃນ 

ຄຳວ ນ ັໍ້ນ ເຮົຳ ຈະ ນ  ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ກບັ ຄ ນ ມຳ ອີກ         ຄ  ໃນ ຄຳວ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ຮວບຮວມ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເຂົໍ້ຳ ນ  ຳ ກນັ         

ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ມີ ຊ ື່  ສຽງ         ແລະ ເປັນ ທີື່  ສນັລະເສີນ ໃນ ທື່ຳມກຳງ ບນັດຳ ຊນົ ຊຳດ ທງັຫລຳຍ ໃນ 

ແຜື່ນດນິ ໂລກ         ຄ  ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ກບັ ສ ື່ ສະພຳບ ເດມີ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ຕ ື່  ຕຳ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ”         ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ          
 3 

*       *       * 
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ຮັກກາຍ 

ບົດທີ 1 
1ໃນ ວນັ ທີ ໜ ື່ ງ         ເດ ອນ ທີ ຫກົ         ປີ ທີ ສອງ ແຫື່ງ ລຳຊະກຳນ ກະສດັ ດາຣິອຸດ          ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້-

ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ມຳ ໂດຍ ຮັກກາຍ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ         ເຖງິ ເຊຣ ບາເບນ ລ ກ ຊຳຍ ເຊອານຕີເອນ          ຜ ໍ້ 

ປກົຄອງ ເມ  ອງ ຢ ດາ          ແລະ ເຖງິ         ໂຢຊວຍ          ລ ກ ຊຳຍ ເຢໂຮຊາດັກ          ມະຫຳ ປະໂລຫິດ ວື່ຳ,          
2ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງ ຈກັກະວຳນ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ປະຊຳຊນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ເວລຳ ນ ັໍ້ນ ຍງັ ບ ື່  

ມຳ ເຖງິ         ຄ  ເວລຳ ທີື່  ຈະ ສໍ້ຳງ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ”         

3ແລໍ້ວ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ ຈ ື່ງ ມຳ ເຖງິ ໂດຍ ທຳງ ຮັກກາຍ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ວື່ຳ         

4“ເຖງິ ເວລຳ ແລໍ້ວ ທີື່  ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຢ ື່ ໃນ 

ເຮ ອນ ທີື່  ມີ ໄມ ໍ້ ປ  ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ເວລຳ ທີື່  ພຣະວຫິຳນ ນີໍ້ ມ ໍ້ຳງເພ ພງັ ແລໍ້ວ         ແມ ື່ນ ຫລ  ບ ື່ ”?         

5ບດັ ນີໍ້         

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງ ຈກັກະວຳນ ຈ ື່ງ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ເອົຳໃຈໃສື່ ພິຈຳລະນຳ ເບິື່ ງ ວື່ຳ ເຈົໍ້ຳ ມີ ຄວຳມ ເປັນ 

ຢ ື່ ຢື່ຳງ         ໃດ?         

6ເຈົໍ້ຳ ຫວື່ຳນ ຫລຳຍ         ແຕື່ ເກບັ ກື່ຽວ ໜໍ້ອຍ         ເຈົໍ້ຳ ຮບັ ປະທຳນ ແຕື່ ບ ື່  ເຄີຍ ອີື່ ມ,         ເຈົໍ້ຳ ດ ື່ ມ ແຕື່ 

ກ  ບ ື່  ເຄີຍ ເຊົຳ ຢຳກ         ເຈົໍ້ຳ ນຸື່ງ ຫົື່ມ ແຕື່ ກ  ບ ື່  ມີ ຜ ໍ້ ໃດ ອບົ ອຸື່ນ,         ຜ ໍ້ ທີື່  ໄດໍ້ ຄື່ຳ ຈ ໍ້ຳງ         ກ  ໄດໍ້ ຄື່ຳ ຈ ໍ້ຳງ ມຳ ໃສື່ ຖງົ ທີື່  

ຮ ົື່ວ.          
7ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງ ຈກັກະວຳນ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ເອົຳໃຈໃສື່ ພິຈຳລະນຳ ເບິື່ ງ ວື່ຳ         ເຈົໍ້ຳ ມີ 

ຄວຳມ ເປັນ ຢ ື່ ຢື່ຳງໃດ?         

8ຈ ົື່ງ ຂ ໍ້ນ ໄປ ເທິງ ໂນນ ພ          ແລະ ເອົຳ ໄມ ໍ້ ມຳ ກ ື່ສໍ້ຳງ ພຣະວຫິຳນ ແລະ ເຮົຳ ຈະ ມີ 

ຄວຳມ ພ ໃຈ ດໍ້ວຍ ກຳນ ນ ັໍ້ນ         ແລະ         ເຮົຳ ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ກຽດ;         ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         

9ເຈົໍ້ຳ 

ທງັຫລຳຍ ຫວງັ ໄດໍ້ ຫລຳຍ         ແຕື່ ເບິື່ ງ ແມ         ໄດໍ້ ແຕື່ ໜໍ້ອຍ ດຽວ         ແລະ ເມ  ື່ອ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເອົຳ ມຳ ໃນ ເຮ ອນ ຂອງ 

ເຈົໍ້ຳ         ເຮົຳ ກ  ເປົື່ ຳ ມນັ ໄປ”         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງ ຈກັກະວຳນ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ເປັນ ຫຍງັ ຈິື່ງ ເປັນ ຢື່ຳງ 

ນ ັໍ້ນ?         ກ  ເພຳະ ວຫິຳນ ຂອງ ເຮົຳ ຖ ກ ເພພງັ ຢ ື່ ແຕື່ ຝື່ຳຍ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຕື່ຳງ ກ  ວນົ ຢ ື່ ກບັ ເລ ື່ ອງ ເຮ ອນ ຂອງ ຕນົ         

10ເພຳະ ເຫດ ນີໍ້         ທໍ້ອງຟໍ້ຳ ທີື່ ຢ ື່ ເໜ ອ ເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ຫໍ້ຳມ ນ  ໍ້ຳໝອກ ໄວໍ້ ແລະ ດນິ ກ  ຢ ດ ພ ດ ຜນົ ຂອງ ມນັ ໄວໍ້         

11ເຮົຳ ໄດໍ້ ເອີໍ້ນ ຄວຳມ ແຫໍ້ງແລໍ້ງ ມຳສ ື່ ແຜື່ນດນິ         ແລະ ສ ື່ ໂນນ ພ ,         ສ ື່ ເຂົໍ້ຳ,         ນ  ໍ້ຳ ອະງ ຸື່ນ ໃໝື່         ແລະ ນ  ໍ້ຳ-

ມນັ,         ສ ື່ ຜນົລະປ ກ ທີື່  ມຳ ຈຳກ ດນິ,         ສ ື່ ມະນດຸ         ແລະ ສດັ         ແລະ ຜນົງຳນ ທງັ ໝດົ ຊ ື່ ງ ເຮັດ ໄວໍ້ ດໍ້ວຍ ມ ”          
12ແລໍ້ວ ເຊຣ ບາເບນ          ລ ກ ຊຳຍ ເຊອານຕີເອນ          ແລະ ໂຢຊວຍ          ລ ກ ຊຳຍ ເຢໂຮຊາດັກ ມະຫຳ 

ປະໂລຫິດ ພໍ້ອມ         ກບັ ປະຊຳຊນົ ທງັ ປວງ ທີື່  ເຫລ ອ ຢ ື່ ກ  ໄດໍ້ ເຊ ື່ ອ ຟງັ ພຣະສລຸະສຽງ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ຂອງ ຮັກກາຍ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ         ເພຳະວື່ຳ ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ          ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ໄດໍ້ ໃຊໍ້ ເພິື່ ນ ມຳ         ແລະ ປະຊຳຊນົ ກ  ຢ ຳ ເກງ ຕ ື່  ພຣະພກັ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

13ແລໍ້ວ ຮັກກາຍ ຜ ໍ້ ສ ົື່ງ ຂື່ຳວ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຈ ື່ງ ກື່ຳວ ແກື່ ປະຊຳຊນົ ຕຳມ ຄ  ຳ 

ສ ັື່ງ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ວື່ຳ         “ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ ເຮົຳ ສະຖດິ ຢ ື່ ກບັ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ”         

14ແລະ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ເລົໍ້ຳ ໂລມ ຈດິ ວນິ ຍຳນ ຂອງ ເຊຣ ບາເບນ ລ ກ ຊຳຍ ເຊອານຕີເອນ          ຜ ໍ້ ປກົຄອງ 

ເມ  ອງ ຢ ດາ ໃຫໍ້ ຕ ື່ ນ         ແລະ ຈດິ ວນິ ຍຳນ ຂອງ ໂຢຊວຍ ລ ກ ຊຳຍ ເຢໂຮຊາດັກ ມະຫຳ ປະໂລຫິດ         ແລະ 

ຈດິ ວນິ ຍຳນ ຂອງ ປະຊຳຊນົ ທງັ ປວງ ທີື່  ເຫລ ອ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ຕ ື່ ນ         ພວກ ເຂົຳ ກ  ມຳ         ແລະ ເຮັດ ວຽກ ໃນ ພຣະ-
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ວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງ ຈກັກະວຳນ         ຄ  ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         

15ໃນ ວນັ ທີ ຊຳວ ສີື່          

ເດ ອນ ທີ ຫກົ         ໃນ ປີ ທີ ສອງ ແຫື່ງ ລຳຊະກຳນ ກະສດັ ດາຣິອຸດ          

ບົດທີ 2 
ພຣະສັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າກູ່ຽວກັບພຣະວິຫານຫລັງໃໝູ່ 

1ໃນ ວນັ ທີ ຊຳວ ເອັດ         ເດ ອນ ທີ ເຈດັ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ມຳ ໂດຍ ທຳງ ຮັກກາຍ ຜ ໍ້ ປະ-

ກຳດ ພຣະທ  ຳ ວື່ຳ         

2“ຈ ົື່ງ ກື່ຳວ ແກື່ ເຊຣ ບາເບນ ລ ກ ຊຳຍ ເຊອານຕີເອນ ຜ ໍ້ ປກົຄອງ ເມ  ອງ ຢ ດາ          ແລະ 

ແກື່ ໂຢຊວຍ ລ ກ ຊຳຍ ເຢໂຮຊາດັກ ມະຫຳ ປະໂລຫິດ         ແລະ ກື່ຳວ ແກື່ ປະຊຳຊນົ ທີື່  ເຫລ ອ ຢ ື່         ວື່ຳ         

3ໃຜ 

ແດື່ ທີື່  ເຫລ ອ ຢ ື່ ໃນ ທື່ຳມກຳງ ພວກ ທື່ຳນ ທີື່  ໄດໍ້ ເຫັນ ພຣະວຫິຳນ ນີໍ້ ໃນ ສະຫງ ື່ຳ ລຳສີ ເດມີ ນ ັໍ້ນ?         ແລະ 

ດຽວນີໍ້ ພວກ         ທື່ຳນ ເຫັນ ວຫິຳນ ນີໍ້ ເປັນ ຢື່ຳງໃດ?         ເບິື່ ງ ແລໍ້ວ ປຽບ ກນັ ບ ື່  ໄດໍ້ ເລີຍ ແມ ື່ນ ບ ?         

4ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ແຕື່ ວື່ຳ ດຽວນີໍ້ ເຊຣ ບາເບນ ເອີຍ ຈ ົື່ງ ເຂັໍ້ມແຂງ ເທີໍ້ນ,         ໂອ         ໂຢຊວຍ ລ ກ ຊຳຍ ເຢ-
ໂຮຊາດັກ ມະຫຳ ປະໂລຫິດ ເອີຍ         ຈ ົື່ງ ເຂັໍ້ມແຂງ ເທີໍ້ນ,         ປະຊຳຊນົ ທງັ ໝດົ ແຫື່ງ ແຜື່ນດນິ ເອີຍ         ຈ ົື່ງ 

ເຂັໍ້ມແຂງ ເທີໍ້ນ”         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງ ຈກັກະວຳນ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ເຮັດ ວຽກ ສຳ         ເພຳະ ເຮົຳ ສະຖດິ ຢ ື່ 

ກບັ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ         

5“ຄ  ຳ ສນັຍຳ ທີື່  ເຮົຳ ເຮັດ ໄວໍ້ ກບັ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ເມ  ື່ອ 

ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ອອກ ຈຳກ ເອຢິບ          ແລະ ວນິ ຍຳນ ຂອງ ເຮົຳ ກ  ສະຖດິ ຢ ື່ ທື່ຳມກຳງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ຢື່ຳ ຊ ື່ ຢໍ້ຳນ 

ເລີຍ”         

6ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງ ຈກັກະວຳນ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         “ອີກ ເທ ື່ ອ ໜ ື່ ງ         ໃນ ບ ື່  ຊໍ້ຳ ນີໍ້ ເຮົຳ ຈະ ສ ັື່ນ 

ທໍ້ອງຟໍ້ຳ         ແລະ ແຜື່ນດນິ ໂລກ         ນ  ໍ້ຳ ທະເລ         ແລະ ແຜື່ນດນິ ແຫໍ້ງ ໃຫໍ້ ຫວ ັື່ນໄຫວ         ແລະ ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ 

ປະຊຳຊຳດ ທງັ ປວງ ຫວ ັື່ນໄຫວ.         

7ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ທີື່  ພວກ ຕື່ຳງ ດໍ້ຳວ ທງັ ປວງ ປຳດຖະໜຳ ກ  ຈະ ມຳ         ແລະ ເຮົຳ 

ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ວຫິຳນ ນີໍ້ ເຕັມ ໄປ ດໍ້ວຍ ສະຫງ ື່ຳ ລຳສີ”         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງ ຈກັກະວຳນ ຊງົ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ 

ແຫລະ         

8“ເງນິ ເປັນ ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ ຄ  ຳ ເປັນ ຂອງ ເຮົຳ         ສະຫງ ື່ຳ ລຳສີ ຂອງ ພຣະວຫິຳນ ຫລງັ ນີໍ້ ຈະ 

ໃຫຍື່ ກວື່ຳ ສະງ ື່ຳ ລຳສ ີເດມີ         ນ ັໍ້ນ”         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງ ຈກັກະວຳນ ຊງົ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ         

9ພຣະ-
ຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງ ຈກັກະວຳນ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ແລະ ເຮົຳ ຈະ ປະທຳນ ຄວຳມ ສມົບ ນ ພ ນ ສກຸ ໃນ ສະຖຳນທີື່  

ແຫື່ງ ນີໍ້”          

ຊົງຕິຕຽນປະຊາຊົນເພາະພວກເຂົາລະເລີຍໃນການຕຽມພຣະວິຫານ 
10ໃນ ວນັ ທີ ຊຳວ ສີື່          ເດ ອນ ທີ ເກົໍ້ຳ         ໃນ ປີ ທີ ສອງ ຂອງ ລຳຊະກຳນ ດາຣິອຸດ          ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້-

ເປັນເຈົ້າ ມຳ ເຖງິ ຮັກກາຍ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ວື່ຳ         

11“ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງ ຈກັກະວຳນ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ 

ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ສ ບ ຖຳມ ບນັດຳ ປະໂລຫິດ ກື່ຽວ ກບັ ພຣະບນັຍດັ ວື່ຳ         

12“ຖໍ້ຳ ຜ ໍ້ ໃດ ເອົຳ ສຳຍ ເສ ໍ້ອ ຄມຸ ເຮັດ ຜໍ້ຳ ຫ ື່  

ຕື່ອນ ຊີໍ້ນ ບ ລິສດຸ ໄປ         ຫຳກ ວື່ຳ ເສ ໍ້ອ ໂຕ ນ ັໍ້ນ ໄປ ຖ ກ ເຂົໍ້ຳຈີື່  ຫລ  ແກງ         ຫລ  ນ  ໍ້ຳ ອະງ ຸື່ນ         ຫລ  ນ  ໍ້ຳມນັ         ຫລ  

ອຳຫຳນ ສິື່ ງ ໃດ ສິື່ ງ ໜ ື່ ງ         ສິື່ ງ ນ ັໍ້ນ ຈະ ບ ລິສດຸ ໄປ ນ  ຳ ຫລ  ບ ື່?”         ພວກ ປະໂລຫິດ ຕອບ ວື່ຳ         “ບ ື່ ”         

13ແລໍ້ວ 

ຮັກກາຍ ໄດໍ້ ຖຳມ ວື່ຳ         “ຖໍ້ຳ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຄນົ ໃດ ທີື່  ເປັນ ມນົທິນ ເພຳະ ໄປ ຖ ກ ສບົ ມຳ         ແລໍ້ວ ມຳ ຖ ກ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ 

ນີໍ້         ແລະ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ຈະ ເປັນ ມນົທິນ ໄປ ນ  ຳ ຫລ  ບ ື່?”         ປະໂລຫິດ ຕອບ ວື່ຳ         “ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ກ  ເປັນ ມນົທິນ 

ໄປ ນ  ຳ”          
14ຮັກກາຍ ຈ ື່ງ ຕອບ ວື່ຳ         “ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ຕ ື່  ພຣະພກັ ຂອງ ເຮົຳ         ຊນົ ຊຳດ ນີໍ້ ເປັນ ຢື່ຳງ 
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ນ ັໍ້ນ         ແລະ ປະຊຳຊຳດ ນີໍ້         ກ  ເປັນ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ         ຜນົງຳນ ທກຸ ຢື່ຳງ ທີື່  ມ  ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ເຮັດ ກ  ເປັນ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ 

ດໍ້ວຍ         ແລະ ສິື່ ງ ຂອງ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ຖວຳຍ ບ ຊຳ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         ກ  ເປັນ ມນົທິນ         

15ບດັ ນີໍ້         ຈ ົື່ງ ເອົຳໃຈໃສື່ ພິຈຳ-

ລະນຳ ເບິື່ ງ ວື່ຳ         ຕ ັໍ້ງແຕື່ ນີໍ້ ຕ ື່  ໄປ ຈະ ເກດີ ຫຍງັ ຂ ໍ້ນ         ຄ  ກື່ອນ ທີື່  ສີ ລຳ ກໍ້ອນ ໜ ື່ ງ ຈະ ວຳງ ຊໍ້ອນ ເທິງ ສີ ລຳ ອີກ 

ກໍ້ອນ ໜ ື່ ງ ໃນ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

16ກື່ອນ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ຈະ ເກດີ ຂ ໍ້ນ         ເມ  ື່ອ ຜ ໍ້ ໃດ ມຳ ຍງັ 

ກອງ ເຂົໍ້ຳ ຄິດ ວື່ຳ ຈະ ຕວງ ໄດໍ້ ຊຳວ ໝ ື່ ນ ກ  ມີ ແຕື່ ສິບ ໝ ື່ ນ         ເມ  ື່ອ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ມຳ ເຖງິ ບ ື່  ເກບັ ນ  ໍ້ຳ ອະງ ຸື່ນ         ເພ ື່ ອ ຕກັ 

ເອົຳ ຫໍ້ຳ ສິບ ຖງັ ກ  ມີ ແຕື່ ຊຳວ ຖງັ         

17ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ເຮົຳ ໄດໍ້ ໂຈມ ຕ ີພວກ ເຈົໍ້ຳ ດໍ້ວຍ ໄຟ ໄໝໍ້,         

ດໍ້ວຍ ຂີໍ້ໝໍ້ຽງ         ແລະ ດໍ້ວຍ ໝຳກເຫັບ         ໃນ ກຳນ ງຳນ ທງັ ປວງ ຈຳກ ມ  ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ,         ແຕື່ ໃນ ພວກ ເຈົໍ້ຳ 

ບ ື່  ມີ ຜ ໍ້ ໃດ ຫນັ ກບັ ມຳ ຫຳ ເຮົຳ         

18ເບິື່ ງ ແມ         ຈ ົື່ງ ເອົຳໃຈໃສື່ ພິຈຳລະນຳ ເບິື່ ງ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ວນັ ນີໍ້ ເປັນຕ ົໍ້ນ ໄປ ຄ  ວນັ 

ທີ ຊຳວ ສີື່          ເດ ອນ ທີ ເກົໍ້ຳ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ມ ໍ້ ທີື່  ວຳງ         ຮຳກ ຖຳນ ແຫື່ງ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ລງົ         ຈ ົື່ງ 

ເອົຳໃຈໃສື່ ພິຈຳລະນຳ ເບິື່ ງ ສຳ         

19ຍງັ ມີ ແນວ ປ ກ ຕກົ ຄໍ້ຳງ ຢ ື່ ໃນ ເລົໍ້ຳ ຫລ  ບ ື່?         ຮອດ ທງັ ເຄ ອ ອະງ ຸື່ນ,         

ຕ ົໍ້ນ ໝຳກເດ ື່ ອ ເທດ         ແລະ ຕ ົໍ້ນ ພິລຳ ພໍ້ອມ ກບັ ຕ ົໍ້ນ         ໝຳກກອກເທດ         ຍງັ ບ ື່ ເກດີ ໝຳກ ອີກ ບ ?         ຕ ັໍ້ງແຕື່ 

ວນັ ນີໍ້ ເປັນຕ ົໍ້ນ ໄປ ເຮົຳ ຈະ ອວຍພອນ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ”          

ພຣະສັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ມີຕໍ່ເຊຣ ບາເບນ 
20ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ມຳ ເຖງິ ຮັກກາຍ ເປັນ ເທ ື່ ອ ທີ ສອງ         ໃນ ວນັ ທີ ຊຳວ ສີື່  ຂອງ ເດ ອນ 

ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ         

21“ຈ ົື່ງ ເວົໍ້ຳ ກບັ ເຊຣ ບາເບນ ຜ ໍ້ ປກົຄອງ ເມ  ອງ ຢ ດາ ວື່ຳ         ເຮົຳ ຈະ ສ ັື່ນ ທໍ້ອງຟໍ້ຳ         ແລະ ແຜື່ນດນິ 

ໂລກ ໃຫໍ້ ຫວ ັື່ນໄຫວ         

22ແລະ ເຮົຳ ຈະ ຂວ  ໍ້ຳ ພະ ທີື່  ນ ັື່ງ ຂອງ ບນັດຳ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ         ເຮົຳ ຈະ ທ  ຳລຳຍ 

ອ  ຳນຳດ ແຫື່ງ ບນັດຳ ລຳຊະ ອຳນຳຈກັ ຂອງ ພວກ ຕື່ຳງ ຊຳດ         ແລະ ເຮົຳ ຈະ ຂວ  ໍ້ຳ ລດົ ຮບົ ພໍ້ອມ ກບັ ຜ ໍ້ ຂບັ 

ຂີື່  ລດົ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ບນັດຳ ມ ໍ້ຳ ກບັ ຜ ໍ້ ຂີື່  ມ ໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ຈະ ຕໍ້ອງ ລ ົໍ້ມ ລງົ         ຄ  ທກຸ ຄນົ ຈະ ຕໍ້ອງ ລ ົໍ້ມ ລງົ ດໍ້ວຍ ດຳບ ຂອງ 

ພີື່ ນ ໍ້ອງ ຂອງ ຕນົ         

23ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງ ຈກັກະວຳນ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ໃນ ວນັ ນ ັໍ້ນ ເຮົຳ ຈະ ຮບັ ເຊຣ ບາເບນ 

ລ ກ ຊຳຍ ເຊອານຕີເອນ          ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ເຮົຳ”         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ເປັນ ຄ  

ແຫວນ ປະທບັ ຕຳ         ເພຳະ ເຮົຳ ໄດໍ້ ເລ ອກ ສນັ ເຈົໍ້ຳ ແລໍ້ວ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງ ຈກັກະວຳນ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ 

ແຫລະ”          
 2 

*       *       * 
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ເຊຄາຣີຢາ 

ບົດທີ 1 
ຜ ້ປະກາດພຣະທຳເຊຄາຣີຢາຕັກເຕືອນປະຊົນຊົນ 

1ໃນ ເດ ອນ ທີ ແປດ         ປີ ທີ ສອງ ແຫື່ງ ລຳຊະກຳນ ດາຣິອຸດ          ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ມຳ ເຖງິ 

ເຊຄາຣີຢາ          ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເບເຣກຢີາ          ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ         ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ         ອິດໂດ          ວື່ຳ         

2“ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໂກດ ຮໍ້ຳຍ ຕ ື່  ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ບອກ ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ         

3ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ແຫື່ງ ຈກັກະວຳນ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ຈ ົື່ງ ກບັ ມຳ ຫຳ ເຮົຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງ ຈກັກະວຳນ ກື່ຳວ         ແລະ ເຮົຳ ຈະ 

ກບັ ມຳ ຫຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງ ຈກັກະວຳນ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ         

4ຢື່ຳ ເປັນ ເໝ ອນ ກບັ ບນັ-

ພະບ ລດຸ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ຊ ື່ ງ ບນັດຳ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ຄນົ ກື່ອນ ໆ         ຮໍ້ອງ ບອກ ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ         ‘ພຣະ-
ຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງ ຈກັກະວຳນ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ຈ ົື່ງ ຖອຍຫລງັ ກບັ ຈຳກ ທຳງ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ         ແລະ ຈຳກ ກຳນ 

ເຮັດ ທີື່  ຊ ົື່ວຊໍ້ຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ສຳ’         ແຕື່ ພວກ ເຂົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ຍນິ         ແລະ ບ ື່  ໄດໍ້ ເອົຳໃຈໃສື່ ຟງັ ເຮົຳ         

5ບນັພະບ ລດຸ 

ຂອງ ພວກ ທື່ຳນ ຢ ື່ ບື່ອນ ໃດ?         ພວກ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ         ກ  ຈະ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່ ຕະຫລອດ ໄປ ບ ?         

6ແຕື່ ຖໍ້ອຍ 

ຄ  ຳ         ແລະ ຂ ໍ້ ບນັຍດັ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ເຮົຳ ທີື່  ເຮົຳ ໄດໍ້ ສ ັື່ງ ແກື່ ພວກ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ         ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ເຮົຳ         

ກ  ໄດໍ້ ຕດິຕຳມ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ແມ ື່ນ ບ ”         ຈນົ ພວກ ເຂົຳ ກບັ ໃຈ ແລໍ້ວ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງ ຈກັກະວຳນ ໄດໍ້ ຕ ັໍ້ງໃຈ ວື່ຳ ຈະ ກະທ  ຳ ແກື່ ພວກ ເຮົຳ ຢື່ຳງໃດ         ໃນ ເລ ື່ ອງ ຮດີຄອງ         ແລະ 

ກຳນ ກະທ  ຳ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ         ພຣະອງົ ກ  ໄດໍ້ ກະທ  ຳ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ ແກື່ ພວກ ເຮົຳ”          

ທ ດສະຫວັນຂອງພຣະເຈົ້າຂີ່ມ້າສີແດງ 
7ໃນ ວນັ ທີ ຊຳວ ສີື່          ເດ ອນ ທີ ສິບ ເອັດ         ຊ ື່ ງ ເປັນ ເດ ອນ ເຊບັດ          ໃນ ປີ ທີ ສອງ ຂອງ ກະສດັ ດາຣິອຸດ          

ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ມຳ ເຖງິ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ເຊຄາຣີຢາ          ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເບເຣກີຢາ          

ຜ ໍ້ ເປັນ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ອິດໂດ          ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ວື່ຳ          
8“ໃນ ກຳງຄ ນ ມ ໍ້ໜ ື່ ງ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຫັນ         ແລະ ເປັນ ດ ັື່ງນີໍ້         ມີ ຊຳຍ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຂີື່  ມ ໍ້ຳ ສີແດງ         ຢ ນ ຢ ື່ 

ທື່ຳມກຳງ ຕ ົໍ້ນ ນ  ໍ້ຳມນັ ຂຽວ ທີື່  ພ ເຂົຳ         ຢ ື່ ເບ ໍ້ອງ ຫລງັ ທື່ຳນ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ ມີ ມ ໍ້ຳ ສແີດງ         ສີ ດື່ຳງ         ແລະ ສີຂຳວ         

9ແລໍ້ວ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ຖຳມ ວື່ຳ         ‘ນຳຍ ເຈົໍ້ຳ ເອີຍ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ຄ  ຫຍງັ’         ແລະ ຜ ໍ້ ຢ ນ ຢ ື່ ທື່ຳມກຳງ ຕ ົໍ້ນ ນ  ໍ້ຳມນັ 

ຂຽວ ໄດໍ້ ຕອບ ໂດຍ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ‘ເຮົຳ ຈະ ສະແດງ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ຮ ໍ້ ວື່ຳ         ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ຄ  ຫຍງັ’         

10ແລະ ຊຳຍ ທີື່  ຢ ນ ຢ ື່ 

ທື່ຳມກຳງ ຕ ົໍ້ນ ນ  ໍ້ຳມນັ ຂຽວ ຈ ື່ງ ບອກ ວື່ຳ         ‘ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ຄ  ຜ ໍ້ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ໃຊໍ້ ໃຫໍ້ ໄປ ທົື່ວ ແຜື່ນດນິ 

ໂລກ’         

11ແລະ ເຂົຳ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ລຳຍ ງຳນ ທ ດສະຫວນັ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຜ ໍ້ ຢ ນ ຢ ື່ ທື່ຳມກຳງ ຕ ົໍ້ນ 

ນ  ໍ້ຳມນັ ຂຽວ ວື່ຳ         ‘ພວກ ເຮົຳ ໄດໍ້ ທື່ຽວ ໄປ ມຳ ເທິງ ແຜື່ນດນິ ໂລກ         ແລະ ເບິື່ ງ ແມ         ໂລກ ກ  ຍງັ ມີ ຄວຳມສກຸ 

ກະເສີມ ສະຫງບົ ສກຸ ຢ ື່’          

ພຣະເຈົ້າເມດຕາເມືອງເຢຣ ຊາເລັມຫລັງຈາກການເປັນຊະເລີຍເຈັດສິບປີແລ້ວ 
12ແລໍ້ວ ທ ດສະຫວນັ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ຖຳມ ວື່ຳ         ‘ຂໍ້ຳ ແດື່ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງ ຈກັກະ-

ວຳນ         ອີກ ດນົ ປຳນໃດ ນ          ທີື່  ພຣະອງົ ຈະ ບ ື່  ເມດ ຕຳ ເມ  ອງ ເຢຣ ຊາເລັມ          ແລະ ຫວົ ເມ  ອງ ແຫື່ງ ຢ ດາ          
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ຊ ື່ ງ ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຄຽດ ຮໍ້ຳຍ ມຳ ເຈດັ ສິບ ປີ ແລໍ້ວ ນ ັໍ້ນ’         

13ແລະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຕອບ ທ ດສະຫວນັ ຜ ໍ້ ທີື່  

ສນົທະນຳ ກບັ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ         ດໍ້ວຍ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ທີື່  ປະເສີດ         ແລະ ເລົໍ້ຳ ໂລມ ໃຈ         

14ທ ດສະຫວນັ ຜ ໍ້ ທີື່  ສນົທະ-

ນຳ ຢ ື່ ກບັ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ບອກ ແກື່ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         ‘ຈ ົື່ງ ຮໍ້ອງ ວື່ຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງ ຈກັກະວຳນ 

ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ເຮົຳ ມີ ຄວຳມ ຫວງ ແຫນ ອນັ ໃຫຍື່ ຫລວງ ຕ ື່  ເມ  ອງ ເຢຣ ຊາເລັມ          ແລະ ເມ  ອງ ຊີໂອນ         

15ເຮົຳ ໄດໍ້ ຄຽດ ຮໍ້ຳຍ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຄຽດ ທີື່  ລກຸ ໄໝໍ້ ຂ ໍ້ນ ສ ງ ຕ ື່ ສ ໍ້ ພວກ ຕື່ຳງ ຊຳດ ທີື່ ຢ ື່ ສກຸ ສະບຳຍ         ເມ  ື່ອ ເຮົຳ 

ຮໍ້ຳຍ ໜໍ້ອຍ ໜ ື່ ງ ພວກ ຕື່ຳງ ຊຳດ ໄດໍ້ ກ ື່  ໄພພິບດັ ຢື່ຳງ ຮໍ້ຳຍ ແຮງ         

16ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈ ື່ງ 

ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ກບັ ມຳ ເມ  ອງ ເຢຣ ຊາເລັມ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ເມດ ຕຳ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ສໍ້ຳງ ພຣະວ-ິ

ຫຳນ ຂອງ ເຮົຳ ອີກ ໃນ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ຂ ງ ເຊ ອກ ວດັແທກ ເມ  ອງ ເຢຣ ຊາເລັມ         

17ຈ ົື່ງ ປະກຳດ ອີກ ວື່ຳ         

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງ ຈກັກະວຳນ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ເມ  ອງ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ເຮົຳ ຈະ ມີ ຊບັ ສມົບດັ ຢື່ຳງ ລ ົໍ້ນ 

ເຫລ ອ         ແລະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ຊື່ວຍ ຊ  ຊີໂອນ          ແລະ ຍງັ ຈະ ເລ ອກ ເມ  ອງ ເຢຣ ຊາເລັມ ອີກ ເທ ື່ ອ 

ໜ ື່ ງ’”          

ນິມິດເລື່ອງເຂົາສີ່ເຂົາກັບຊູ່າງໄມ້ສີ່ຄົນ 
18ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເງຍີ ໜໍ້ຳ ຂ ໍ້ນ         ແລະ ໄດໍ້ ເຫັນ         ເບິື່ ງ ແມ         ມີ ເຂົຳ ແຫລມ ສີື່  ເຂົຳ         

19ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຖຳມ 

ທ ດສະຫວນັ ທີື່  ສນົທະນຳ ຢ ື່ ກບັ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         “ເຂົຳ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ໝຳຍ ເຖງິ ຫຍງັ?”         ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ຕອບ ຂໍ້ຳ-

ພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         “ເຂົຳ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ໝຳຍ ເຖງິ ເຂົຳ ທີື່  ເຮັດ ໃຫໍ້ ຢ ດາ          ອິສຣາເອນ          ແລະ ເຢຣ ຊາເລັມ          ພດັ ພຳກ 

ຈຳກ ກນັ”         

20ແລໍ້ວ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເຫັນ ຊື່ຳງ ໄມ ໍ້ ສີື່  ຄນົ         ແລະ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ 

ຖຳມ ວື່ຳ         “ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ມຳ ເຮັດ ຫຍງັ?         

21ທ ດສະຫວນັ ໄດໍ້ ຕອບ ວື່ຳ         “ອນັ ນີໍ້ ແມ ື່ນ ເຂົຳ ແຫລມ ທີື່  ເຮັດ 

ໃຫໍ້ ຢ ດາ ພດັ ພຳກ ຈຳກ ກນັ ໄປ         ຈນົ ບ ື່  ມີ ຜ ໍ້ ໃດ ຍກົ ຫວົ ຂ ໍ້ນ ໄດໍ້ ອີກ         ແລະ ຊື່ຳງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ໄດໍ້ ມຳ ເຮັດ ໃຫໍ້ 

ເຂົຳ ແຫລມ ນ ັໍ້ນ ຢໍ້ຳນ         ຈິື່ງ ຕດັ ເຂົຳ ແຫລມ ຂອງ ພວກ ຕື່ຳງ ຊຳດ         ທີື່  ໄດໍ້ ຍກົ ເຂົຳ ແຫລມ ຕ ື່ ສ ໍ້ ແຜື່ນດນິ ຢ -
ດາ ອນັ ເຮັດ ໃຫໍ້ ພດັ ພຳກ ຈຳກ ກນັ ໄປ”          

ບົດທີ 2 
ການວັດແທກເມືອງເຢຣ ຊາເລັມໃນອະນາຄົດ 

1ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເງຍີ ໜໍ້ຳ ຂ ໍ້ນ ອີກ         ແລະ ໄດໍ້ ເຫັນ         ເບິື່ ງ ແມ         ມີ ຊຳຍ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຊ ື່ ງ ໃນ ມ  ຂອງ ຜ ໍ້ ນີໍ້ ມີ 

ເຊ ອກ ວດັແທກ         

2ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ຖຳມ ວື່ຳ         “ທື່ຳນ ຈະ ໄປ ໃສ”         ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ບອກ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         “ຈະ ໄປ 

ວດັແທກ ເມ  ອງ ເຢຣ ຊາເລັມ ເບິື່ ງ ວື່ຳ         ກວໍ້ຳງ ເທົື່ ຳໃດ         ຍຳວ ເທົື່ ຳໃດ”         

3ແລະ ທ ດສະຫວນັ ໄດໍ້ ສນົທະ-

ນຳ ກບັ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ແລໍ້ວ ກ  ອອກ ໄປ         ທ ດສະຫວນັ ອີກ ອງົ ໜ ື່ ງ ກ  ອອກ ໄປ ພບົ ກບັ ເພິື່ ນ          

ໃນຍຸກອານາຈັກ 1, 000 ປີ ເຢຣ ຊາເລັມຈະໄດ້ຮັບພຣະພອນ 
4ແລະ ບອກ ເພິື່ ນ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ແລື່ນ ໄປ         ເວົໍ້ຳ ກບັ ຄນົ ໜຸື່ມ ຄນົ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ         ‘ຈະ ມີ ຄນົ ມຳ ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ເຢຣ -

ຊາເລັມ          ແລະ ເມ  ອງ ທີື່  ບ ື່  ມີ ກ  ຳແພງ ອໍ້ອມ         ເພຳະວື່ຳ ປະຊຳຊນົ         ແລະ ສດັລໍ້ຽງ ໃນ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ ຈະ ມີ ຢື່ຳງ 

ຫລວງຫລຳຍ         

5ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ຝື່ຳຍ ເຮົຳ,         ເຮົຳ ຈະ ເປັນ ກ  ຳແພງ ແປວໄຟ ອໍ້ອມ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ         

ແລະ ເຮົຳ ຈະ ເປັນ ສະຫງ ື່ຳ ລຳສີ ໃນ ກຳງ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ          
6ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ເຮຍີ         ເຮຍີ         ຈ ົື່ງ ໜີ ໄປ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຈຳກ ແຜື່ນດນິ ທິດເໜ ອ         ເພຳະວື່ຳ ເຮົຳ 



ເຊຄາຣີຢາ 3 1564 
ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ພດັ ພຳກ ຈຳກ ກນັ ໄປ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ລມົ ທງັ ສີື່  ທິດ ຂອງ ທໍ້ອງຟໍ້ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ 

ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         

7ໂອ         ຊີໂອນ ເອີຍ         ເຈົໍ້ຳ ຜ ໍ້ ທີື່  ອຳໄສ ຢ ື່ ກບັ ລ ກ ສຳວ ຂອງ ບາບໂີລນ          ຈ ົື່ງ ປບົ ໜີ ໄປ ສຳ         

8ພຣະ-
ຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງ ຈກັກະວຳນ ຈ ື່ງ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ ພຳຍຫລງັ ສະຫງ ື່ຳ ລຳສີ         ພຣະອງົ ໄດໍ້ ໃຊໍ້ ເຮົຳ ໃຫໍ້ ໄປ 

ຫຳ ພວກ ຕື່ຳງ ຊຳດ ທີື່  ປຸໍ້ນ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ເພຳະວື່ຳ ຜ ໍ້ ທີື່  ໄດໍ້ ແຕະຕໍ້ອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ກ  ໄດໍ້ ແຕະຕໍ້ອງ ແກໍ້ວຕຳ 

ຂອງ ພຣະອງົ         

9ເບິື່ ງ ແມ         ເຮົຳ ຈະ ສ ັື່ນ ມ  ຂອງ ເຮົຳ ເທິງ ພວກ ຕື່ຳງ ຊຳດ ນ ັໍ້ນ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ເຄີຍ ບວົ-

ລະບດັ ພວກ ເຂົຳ ແຕື່ ກື່ອນ ກ  ຈະ ປຸໍ້ນ ພວກ ເຂົຳ’         ແລໍ້ວ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ໄດໍ້ ຮ ໍ້ຈກັ ວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງ 

ຈກັກະວຳນ ໃຊໍ້ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ມຳ          
10ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ ລ ກ ສຳວ ຂອງ ຊີໂອນ ເອີຍ         ຈ ົື່ງ ໂຫື່ ຮໍ້ອງ         ແລະ ຊ ື່ ນ ຊມົ ຍນິດ ີເຖດີ         ເບິື່ ງ 

ແມ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ມຳ         ແລະ ເຮົຳ ຈະ ສະຖດິ ຢ ື່ ທື່ຳມກຳງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         

11ໃນ ວນັ ນ ັໍ້ນ ບນັດຳ ປະຊຳຊຳດ ເປັນ 

ຈ  ຳນວນ ຫລຳຍ ຈະ ເຂົໍ້ຳ ສື່ວນ ກບັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ເປັນ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ເຮົຳ         

ແລະ ເຮົຳ ຈະ ສະຖດິ ຢ ື່ ທື່ຳມກຳງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງ ຈກັກະ-

ວຳນ ໄດໍ້ ໃຊໍ້ ເຮົຳ ມຳ ຫຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         

12ຢ ດາ ເປັນ ສື່ວນ ມ ລະດກົ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເທິງ ແຜື່ນດນິ ບ -

ລິສດຸ         ແລະ ພຣະອງົ ຈະ ເລ ອກ ເມ  ອງ ເຢຣ ຊາເລັມ ອີກ”         

13ຂ  ໃຫໍ້ ບນັດຳ ເນ ໍ້ອ ໜງັ ຈ ົື່ງ ມດິ ງຽບ ສະຫງບົ 

ຢ ື່ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ເພຳະວື່ຳ ພຣະອງົ ຕ ື່ ນ ຂ ໍ້ນ ຈຳກ ບື່ອນ ສະຖດິ ຂອງ ພຣະອງົ ແລໍ້ວ          

ບົດທີ 3 
ໂຢຊວຍລວບລວມເຄື່ອງແຕູ່ງກາຍແຫູ່ງຄວາມຊອບທຳ 

1ແລໍ້ວ ທ ດສະຫວນັ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ສະແດງ ໃຫໍ້ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເຫັນ ໂຢຊວຍ          ມະຫຳ ປະໂລຫິດ         ຊ ື່ ງ ຢ ນ ຢ ື່ ຕ ື່ -

ໜໍ້ຳ ທ ດສະຫວນັ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ຊາຕານ ຢ ນ ຢ ື່ ຂໍ້ຳງ ຂວຳ ມ  ຂອງ ທື່ຳນ         ຂດັຂວຳງ ທື່ຳນ         

2ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ບອກ ກື່ຳວ ຕ ື່  ຊາຕານ ວື່ຳ         “ໂອ         ຊາຕານ          ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ຫໍ້ຳມ ເຈົໍ້ຳ         

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຜ ໍ້ ໄດໍ້ ເລ ອກ ເມ  ອງ ເຢຣ ຊາເລັມ          ຊງົ ຫໍ້ຳມ ເຈົໍ້ຳ         ທື່ຳນ ຜ ໍ້ ນີໍ້ ບ ື່  ແມ ື່ນ ຖື່ຳນ ໄຟ ທີື່  ໄດໍ້ ອອກ 

ມຳ ຈຳກ ໄຟ ບ ື່  ແມ ື່ນ ບ ”         

3ຝື່ຳຍ ໂຢຊວຍ ນ ັໍ້ນ ນຸື່ງ ເຄ ື່ ອງ ເປິເປ ໍ້ອນ ຢ ນ ຢ ື່ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ທ ດສະຫວນັ         

4ທ ດສະ-

ຫວນັ ໄດໍ້ ຍກົ ສຽງ ເວົໍ້ຳ         ແລະ ບອກ ຜ ໍ້ ທີື່  ຢ ນ ຢ ື່ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ທື່ຳນ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ຖອດ ເຄ ື່ ອງນຸື່ງ ເປ ໍ້ອນ ອອກ ຈຳກ 

ທື່ຳນ ສຳ”         ແລະ ທ ດສະຫວນັ ເວົໍ້ຳ ກບັ ທື່ຳນ ວື່ຳ         “ເບິື່ ງ ແມ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ເອົຳ ຄວຳມ ຊ ົື່ວຊໍ້ຳ ອະທ  ຳ ອອກ ໄປ 

ຈຳກ ເຈົໍ້ຳ ແລໍ້ວ         ແລະ ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ນຸື່ງ ເຄ ື່ ອງ ສ  ຳລບັ ເທດສະກຳນ”         

5ແລະ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ເອົຳ 

ຜໍ້ຳແພ ບ ລິສດຸ ມຳ ຄຽນ ຫວົ ຂອງ ທື່ຳນ”         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ເອົຳ ຜໍ້ຳແພ ບ ລິສດຸ ມຳ ຄຽນ ຫວົ ຂອງ ທື່ຳນ         

ທງັ ເອົຳ ເຄ ື່ ອງນຸື່ງ ໃຫໍ້ ທື່ຳນ ນຸື່ງ ໃໝື່         ແລະ ທ ດສະຫວນັ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກ  ຢ ນ ຢ ື່ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         

6ທ ດ-

ສະຫວນັ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈ ື່ງ ກື່ຳວ ແກື່ ໂຢຊວຍ ວື່ຳ         

7“ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງ ຈກັກະວຳນ ກື່ຳວ 

ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ຖໍ້ຳ ເຈົໍ້ຳ ດ  ຳເນນີ ໃນ ບນັດຳ ທຳງ ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ ຮກັສຳ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ທີື່  ເຮົຳ ຝຳກ ໄວໍ້ ກບັ ເຈົໍ້ຳ         ເຈົໍ້ຳ 

ຈະ ໄດໍ້ ປກົຄອງ ວຫິຳນ ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ ເບິື່ ງແຍງ ລຳຊະ ສ  ຳນກັ ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ ເຮົຳ ຈະ ໂຜດ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ 

ມີ ສິດ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ທື່ຳມກຳງ ພວກ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ທີື່  ເຝົໍ້ຳ ຢ ື່ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ເຮົຳ         

8ໂຢຊວຍ ມະຫຳ ປະໂລຫິດ         ຈ ົື່ງ ຟງັ         ເຈົໍ້ຳ 

ແລະ ພວກ ເພ ື່ ອນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ຜ ໍ້ ທີື່  ນ ັື່ງ ຢ ື່ ຂໍ້ຳງ ໜໍ້ຳ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ຟງັ ສຳ         ເພຳະ ຄນົ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເປັນ ຄນົ ສ  ຳຄນັ         

ເບິື່ ງ ແມ         ເຮົຳ ຈະ ນ  ຳ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ເຮົຳ ມຳ         ຄ          ພຣະກິື່ ງ         

9ເພຳະວື່ຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງ ຈກັກະ-
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ວຳນ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ຈ ົື່ງ ເບິື່ ງ ຫີນ ຊ ື່ ງ ເຮົຳ ວຳງ ໄວໍ້ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ໂຢຊວຍ          ເປັນ ຫີນ ກໍ້ອນ ດຽວ ທີື່  ມີ ຕຳ ເຈດັ ໜື່ວຍ         

ເບິື່ ງ ແມ         ເຮົຳ ຈະ ສະຫລກັ ຮ ບ ເທິງ ຫີນ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ເຮົຳ ຈະ ຖອດ ຄວຳມ ຊ ົື່ວຊໍ້ຳ ອະທ  ຳ ຂອງ ແຜື່ນດນິ ນີໍ້ 

ອອກ ໄປ ໃນ ວນັ ດຽວ         

10ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງ ຈກັກະວຳນ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ໃນ ວນັ ນ ັໍ້ນ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ເຊນີ 

ເພ ື່ ອນ ບໍ້ຳນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ທກຸ ຄນົ ມຳ ຢ ື່ ກໍ້ອງ ເຄ ອ ອະງ ຸື່ນ         ແລະ ຢ ື່ ກໍ້ອງ ຕ ົໍ້ນ ໝຳກເດ ື່ ອ ເທດ”          

ບົດທີ 4 
ເຄື່ອງຮອງຕີນໂຄມເຮັດດ້ວຍຄຳ ແລະຕົ້ນໝາກກອກເທດສອງຕົ້ນ 

1ແລໍ້ວ ທ ດສະຫວນັ ທີື່  ສນົທະນຳ ກບັ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ກບັ ຄ ນ ມຳ ອີກ         ແລະ ປກຸ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເໝ ອນ ປກຸ 

ຄນົ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ໃຫໍ້ ຕ ື່ ນ ຈຳກ ກຳນ ນອນ ຫລບັ         

2ແລະ ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ຖຳມ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         “ເຈົໍ້ຳ ເຫັນ ຫຍງັ”         ຂໍ້ຳ-

ພະເຈົໍ້ຳ ຕອບ ວື່ຳ         “ເບິື່ ງ ແມ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຫັນ ເຄ ື່ ອງ ຮອງ ຕນີ ໂຄມ ທີື່  ເຮັດ ດໍ້ວຍ ທອງຄ  ຳ ລໍ້ວນ ໆ ອນັ 

ໜ ື່ ງ         ມີ ຈອກ ໜື່ວຍ ໜ ື່ ງ ຢ ື່ ເທິງ ຍອດ ຂອງ ມນັ         ແລະ ມີ ໂຄມໄຟ ເຈດັ ໜື່ວຍ ຢ ື່ ເທິງ ເຄ ື່ ອງ ຮອງ ຕນີ ໂຄມ         

ແລະ ມີ ຮຳງລິນ ເຈດັ ຮຳງ ສ  ຳລບັ ໂຄມໄຟ ທກຸ ໜື່ວຍ ທີື່ ຢ ື່ ເທິງ ຍອດ ໂຄມ ນ ັໍ້ນ         

3ມີ ຕ ົໍ້ນ ໝຳກກອກເທດ 

ສອງ ຕ ົໍ້ນ ຢ ື່ ໃກໍ້ ໂຄມໄຟ         ຢ ື່ ເບ ໍ້ອງ ຂວຳ ຈອກ ນ ັໍ້ນ ຕ ົໍ້ນ ໜ ື່ ງ         ແລະ ຢ ື່ ເບ ໍ້ອງ ຊໍ້ຳຍ ຕ ົໍ້ນ ໜ ື່ ງ”         

4ແລະ ຂໍ້ຳພະ-

ເຈົໍ້ຳ ຖຳມ ທ ດສະຫວນັ ຜ ໍ້ ທີື່  ສນົທະນຳ ກບັ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         “ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ເອີຍ         ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ຄ  ຫຍງັ”         

5ທ ດ-

ສະຫວນັ ທີື່  ສນົທະນຳ ກບັ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຕອບ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         “ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ຄ  ຫຍງັ         ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ຮ ໍ້ ບ ”         ຂໍ້ຳພະ-

ເຈົໍ້ຳ ຕອບ ວື່ຳ         “ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ເຈົໍ້ຳ ເອີຍ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ຮ ໍ້”         

6ແລໍ້ວ ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ຕອບ         ແລະ ໄດໍ້ ບອກ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ 

ວື່ຳ         “ນີໍ້ ເປັນ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ທີື່  ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ໄວໍ້ ກບັ ເຊຣ ບາເບນ ວື່ຳ         ບ ື່  ແມ ື່ນ ດໍ້ວຍ ກ  ຳລງັ         ບ ື່  

ແມ ື່ນ ດໍ້ວຍ ອ  ຳນຳດ         ແຕື່ ດໍ້ວຍ ພຣະວິນຍານ ຂອງ ເຮົຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງ ຈກັກະວຳນ ກື່ຳວ ດ ັື່ງ-

ນີໍ້ ແຫລະ.”         

7ໂອ         ພ ເຂົຳ ໃຫຍື່         ເຈົໍ້ຳ ເຫັນ ສິື່ ງ ໃດ ແດື່         ຕ ື່ໜໍ້ຳ ເຊຣ ບາເບນ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ເປັນ ທົື່ງພຽງ         ແລະ 

ທື່ຳນ ຈະ ນ  ຳ ກໍ້ອນ ຫີນ ທີື່ ຢ ື່ ເທິງ ຍອດ ອອກ ມຳ ທື່ຳມກຳງ ສຽງ ໂຫື່ ຮໍ້ອງ ວື່ຳ         ‘ພຣະຄນຸ         ພຣະຄນຸ ສ  ຳລບັ 

ຫີນ ນ ັໍ້ນ’”          

ເຊຣ ບາເບນຈະສ້າງພຣະວິຫານໃຫ້ສຳເລັດ 
8ແລະ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ມຳ ເຖງິ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກື່ຳວ ວື່ຳ         

9“ມ  ຂອງ ເຊຣ ບາເບນ ໄດໍ້ 

ວຳງ ຮຳກ ຖຳນ ຂອງ ພຣະວຫິຳນ ນີໍ້ ລງົ         ແລະ ມ  ຂອງ ເພິື່ ນ ຈະ ສໍ້ຳງ ໃຫໍ້ ສ  ຳເລັດ         ແລໍ້ວ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຮ ໍ້ ວື່ຳ         

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງ ຈກັກະວຳນ ໄດໍ້ ໃຊໍ້ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ມຳ ຫຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         

10ເພຳະວື່ຳ ຜ ໍ້ ໃດ ທີື່  ປະໝຳດ 

ວນັ ແຫື່ງ ກຳນ ເລັກ ນໍ້ອຍ ນ ັໍ້ນ ຈະ ໄດໍ້ ຊມົຊ ື່ ນ ຍນິດ ີ         ແລະ ຈະ ໄດໍ້ ເຫັນ ສຳຍ ດິື່ ງ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ມ  ຂອງ ເຊຣ ບາ-
ເບນ ພໍ້ອມ ກບັ ສິື່ ງ ທງັ ເຈດັ ນ ັໍ້ນ         ຄ  ບນັດຳ ພຣະເນດ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ຊ ື່ ງ ຫລຽວ ເບິື່ ງ ຢ ື່ ທົື່ວ ໂລກ”          

11ແລໍ້ວ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ຖຳມ ທ ດສະຫວນັ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ         “ຕ ົໍ້ນ ໝຳກກອກເທດ ສອງ ຕ ົໍ້ນ ທີື່ ຢ ື່ ເບ ໍ້ອງ ຂວຳ         

ແລະ ເບ ໍ້ອງ ຊໍ້ຳຍ ຂອງ ເຄ ື່ ອງ ຮອງ ຕນີ ໂຄມ ນ ັໍ້ນ ແມ ື່ນ ຫຍງັ”         

12ແລະ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຖຳມ ເພິື່ ນ ເປັນ ເທ ື່ ອ ທີື່  

ສອງ ວື່ຳ         “ກິື່ ງ ທງັ ສອງ ຂອງ ຕ ົໍ້ນ ໝຳກກອກເທດ ທີື່  ມີ ນ  ໍ້ຳມນັ ໄຫລ ລງົ ມຳ ຂໍ້ຳງ ຮຳງລິນ ຄ  ຳ ທງັ ສອງ ນ ັໍ້ນ 

ແມ ື່ນ ຫຍງັ”         

13ເພິື່ ນ ເວົໍ້ຳ ກບັ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         “ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ຮ ໍ້ຈກັ ບ  ວື່ຳ         ສິື່ ງ ນ ັໍ້ນ ແມ ື່ນ ໝຳຍ ເຖງິ ອນັ ໃດ”         ຂໍ້ຳ-

ພະເຈົໍ້ຳ ຕອບ ວື່ຳ         “ນຳຍ ເຈົໍ້ຳ ເອີຍ         ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ບ ື່  ຮ ໍ້ຈກັ”         

14ແລໍ້ວ ທ ດສະຫວນັ ໄດໍ້ ຕອບ ວື່ຳ         “ທງັ ສອງ ນີໍ້ ຄ  

ຜ ໍ້ ທີື່  ໄດໍ້ ຮບັ ກຳນ ເຈມີ         ຊ ື່ ງ ແມ ື່ນ ຜ ໍ້ ທີື່  ຢ ນ ຢ ື່ ຂໍ້ຳງ ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງ ແຜື່ນດນິ ໂລກ”          
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ໜັງສືມ້ວນໜຶ່ງທີ່ເຫາະຢ ູ່ ຊຶ່ງເປັນຄຳສາບແຊູ່ງ 
1ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຖອຍຫລງັ ກບັ         ແລະ ເງຍີ ໜໍ້ຳ ຂ ໍ້ນ ອີກ         ກ  ຫລຽວ ເຫັນ ໜງັສ  ມ ໍ້ວນ ໜ ື່ ງ ເຫຳະ ຢ ື່         

2ທ ດ-

ສະຫວນັ ຈ ື່ງ ຖຳມ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         “ເຈົໍ້ຳ ເຫັນ ຫຍງັ”         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຕອບ ວື່ຳ         “ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຫລຽວ ເຫັນ 

ໜງັສ  ມ ໍ້ວນ ໜ ື່ ງ ເຫຳະ ຢ ື່         ມນັ ຍຳວ ຊຳວ ສອກ         ແລະ ກວໍ້ຳງ ສິບ ສອກ”         

3ແລໍ້ວ ທ ດສະຫວນັ ໄດໍ້ ບອກ 

ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         “ນີໍ້ ແຫລະ ເປັນ ຄ  ຳ ສຳບ ແຊື່ງ ທີື່  ແຜື່ ອອກ ໄປ ທົື່ວ ພ ໍ້ນ ແຜື່ນດນິ ທງັ ໝດົ         ພວກ ໂຈນ ຂີໍ້-

ລກັ ທກຸ ຄນົ ຈະ ຖ ກ ຕດັ ອອກ ຕຳມ ທີື່  ຂຽນ ໄວໍ້ ຂໍ້ຳງ ໃນ ນີໍ້         ແລະ ທກຸ ຄນົ ທີື່  ປະຕຍິຳນ ບ ື່  ຈງິ ຈະ ຕໍ້ອງ ຖ ກ 

ຕດັ ອອກ ຕຳມ ບື່ອນ ທີື່  ຂຽນ ໄວໍ້ ໃນ ນ ັໍ້ນ         

4ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງ ຈກັກະວຳນ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ເຮົຳ ສ ົື່ງ ຄ  ຳ ສຳບ 

ແຊື່ງ ນ ັໍ້ນ ອອກ ໄປ         ແລະ ມນັ ຈະ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ເຮ ອນ ຂອງ ໂຈນ         ແລະ ໃນ ເຮ ອນ ຂອງ ຄນົ ທີື່  ສຳບຳນ ບ ື່  

ຈງິ ໂດຍ ອອກ ນຳມ ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ ຄ  ຳ ນີໍ້ ຈະ ຄໍ້ຳງ ຄ ນ ຢ ື່ ໃນ ເຮ ອນ ຜ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ຈະ ໄໝໍ້ ເຮ ອນ ນ ັໍ້ນ         ທງັ 

ໄມ ໍ້ ແລະ ຫີນ”          

ຜ ້ຍິງໃນຖັງເອຟາ 
5ທ ດສະຫວນັ ຜ ໍ້ ທີື່  ສນົທະນຳ ກບັ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ອອກ ມຳ ເວົໍ້ຳ ກບັ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ເງຍີ ໜໍ້ຳ ຂ ໍ້ນ 

ເບິື່ ງ ວື່ຳ         ສິື່ ງ ທີື່  ອອກ ໄປ ນ ັໍ້ນ ແມ ື່ນ ຫຍງັ”         

6ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຖຳມ ວື່ຳ         “ສິື່ ງ ນ ັໍ້ນ ແມ ື່ນ ຫຍງັ”         ເພິື່ ນ ໄດໍ້ ຕອບ 

ວື່ຳ         “ນີໍ້ ແມ ື່ນ ເອຟາ ທີື່  ອອກ ໄປ”         ແລະ ທ ດສະຫວນັ ໄດໍ້ ບອກ ອີກ ວື່ຳ         “ນີໍ້ ແມ ື່ນ ສິື່ ງ ທີື່  ຄໍ້ຳຍຄ  ຮ ບ ປະພນັ 

ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໃນ ທົື່ວ ແຜື່ນດນິ ທງັ ໝດົ”         

7ເບິື່ ງ ແມ         ຝຳ ເອຟາ ທີື່  ເຮັດ ດໍ້ວຍ ຕະກ ົື່ວ ກ  ຖ ກ ຍກົ ຂ ໍ້ນ ໄປ         

ແລະ ມີ ຜ ໍ້ຍງິ ຄນົ ໜ ື່ ງ ນ ັື່ງ ຢ ື່ ໃນ ລະຫວື່ຳງ ກຳງ ເອຟາ ນ ັໍ້ນ         

8ແລະ ທ ດສະຫວນັ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ນີໍ້ ແມ ື່ນ 

ຄວຳມ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ”         ຝື່ຳຍ ທ ດສະຫວນັ ໄດໍ້ ຊຸກ ຍງິ ນ ັໍ້ນ ເຂົໍ້ຳ ໃນ ເອຟາ          ແລໍ້ວ ກ  ເອົຳ ຝຳ ທີື່  ເຮັດ ດໍ້ວຍ ຂີໍ້ກ ົື່ວ 

ປິດ ປຳກ ມນັ ໄວໍ້         

9ແລໍ້ວ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກ  ເງຍີ ໜໍ້ຳ ຂ ໍ້ນ ຫລຽວ ເຫັນ         ເບິື່ ງ ແມ         ມີ ຜ ໍ້ຍງິ ສອງ ຄນົ ອອກ ມຳ         

ແລະ ມີ ລມົ ຢ ື່ ໃນ ປີກ ຂອງ ນຳງ         ປີກ ນ ັໍ້ນ ຄໍ້ຳຍຄ  ປີກ ຂອງ ນກົ ຂຸໍ້ມ         ແລະ ນຳງ ໄດໍ້ ເອົຳ ເອຟາ ຍກົ ຂ ໍ້ນ ລະ-

ຫວື່ຳງ ແຜື່ນດນິ ໂລກ         ແລະ ຟໍ້ຳ ສະຫວນັ         

10ແລໍ້ວ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຖຳມ ທ ດສະຫວນັ ຜ ໍ້ ທີື່  ສນົທະນຳ ກບັ 

ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         “ນຳງ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ຈະ ເອົຳ ເອຟາ ໄປ ໃສ”         

11ທ ດສະຫວນັ ໄດໍ້ ຕອບ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         “ໄປ 

ກ ື່ສໍ້ຳງ ເຮ ອນ ຂອງ ມນັ ໃນ ແຜື່ນດນິ ຊີນາຍ          ເມ  ື່ອ ເຮ ອນ ສ  ຳເລັດ ແລໍ້ວ         ນຳງ ຈະ ວຳງ ເອຟາ ໄວໍ້ ເທິງ 

ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ”          

ບົດທີ 6 
ລົດຮົບສີ່ຄັນ 

1ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຖອຍຫລງັ ກບັ ແລະ         ເງຍີ ໜໍ້ຳ ຂ ໍ້ນ ອີກ         ເບິື່ ງ ແມ         ມີ ລດົ ຮບົ ສີື່  ຄນັ ອອກ ມຳ ລະຫວື່ຳງ 

ກຳງ ພ ເຂົຳ ສອງ ໜື່ວຍ         ພ ເຂົຳ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ທອງເຫລ ອງ         

2ລດົ ຮບົ ຄນັ ທ  ຳອິດ ມີ ມ ໍ້ຳ ສແີດງ         ຄນັ ທີ ສອງ ມີ 

ມ ໍ້ຳ ສີດ  ຳ         

3ຄນັ ທີ ສຳມ ມ ໍ້ຳ ສີຂຳວ         ຄນັ ທີ ສີື່  ມ ໍ້ຳ ດື່ຳງ ສີ ເທົຳ ທີື່  ມີ ກ  ຳລງັ ຫລຳຍ         

4ແລໍ້ວ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຖຳມ 

ທ ດສະຫວນັ ຜ ໍ້ ທີື່  ສນົທະນຳ ກບັ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         “ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ເອີຍ         ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ແມ ື່ນ ຫຍງັ”         

5ທ ດສະ-

ຫວນັ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຕອບ         ແລະ ບອກ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         “ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເປັນ ພຣະວິນຍານ ສີື່  ດວງ ແຫື່ງ ຟໍ້ຳ ສະຫວນັ         

ຊ ື່ ງ ອອກ ມຳ ຫລງັ ຈຳກ ທີື່  ໄດໍ້ ຢ ນ ຢ ື່ ຕ ື່  ພຣະພກັ ຂອງ ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງ ແຜື່ນດນິ ໂລກ         

6ລດົ ທີື່  ມີ 
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ມ ໍ້ຳ ດ  ຳ ອອກ ໄປ ສ ື່ ທິດເໜ ອ         ມ ໍ້ຳ ສີຂຳວ ຕດິຕຳມ ມ ໍ້ຳ ດ  ຳ ໄປ         ແລະ ຕວົ ດື່ຳງ ສີ ເທົຳ ອອກ ໄປ ສ ື່ ທິດໃຕໍ້”         

7ມ ໍ້ຳ ທີື່  ມີ ກ  ຳລງັ ຫລຳຍ ຊອກ ຫຳ ທີື່  ຈະ ເດນີທຳງ ໄປ ມຳ ເທິງ ແຜື່ນດນິ ໂລກ         ແລະ ທ ດສະຫວນັ ໄດໍ້ ບອກ 

ວື່ຳ         “ໄປ ແມ         ທື່ຽວ ໄປ ເທິງ ແຜື່ນດນິ ໂລກ”         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ ມ ໍ້ຳ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ຈ ື່ງ ທື່ຽວ ໄປ ມຳ ເທິງ ແຜື່ນດນິ ໂລກ         

8ແລໍ້ວ ທ ດສະຫວນັ ໄດໍ້ ຮໍ້ອງ ບອກ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         “ເບິື່ ງ ແມ         ມ ໍ້ຳ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ທີື່  ອອກ ໄປ ຍງັ ປະເທດ ທຳງ 

ທິດເໜ ອ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຈດິ ວນິ ຍຳນ ຂອງ ເຮົຳ ງຽບ ສະຫງບົ ໃນ ປະເທດ ທຳງ ທິດເໜ ອ”          
9ແລະ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ມຳ ເຖງິ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         

10“ຈ ົື່ງ ນ  ຳ ເອົຳ ຂອງ ຖວຳຍ ຈຳກ 

ບນັດຳ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ຖ ກ ກວຳດ ຈຳກ ເຮນດາຍ          ໂຕບີຢາ          ແລະ ເຢດາຢາ          ໃນ ວນັ ດຽວ ກນັ ນ ັໍ້ນ         

ຈ ົື່ງ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ເຮ ອນ ຂອງ ໂຢສີຢາ          ລ ກ ຊຳຍ ເຊຟານີຢາ          ບື່ອນ ທີື່  ລຳວ ໄດໍ້ ອອກ ມຳ ຈຳກ ນະຄອນ 

ບາບີໂລນ         

11ຈ ົື່ງ ເອົຳ ເງນິ         ແລະ ຄ  ຳ ເຮັດ ເປັນ ມງົກດຸ ຫລຳຍ ອນັ         ແລະ ສວມ ໃສື່ ເທິງ ຫວົ ຂອງ ໂຢ-
ຊວຍ ລ ກ ຊຳຍ ເຢໂຮຊາດັກ          ມະຫຳ ປະໂລຫິດ         

12ແລະ ຈ ົື່ງ ບອກ ເພິື່ ນ ວື່ຳ         ‘ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງ 

ຈກັກະວຳນ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ເບິື່ ງ ແມ         ມີ ຊຳຍ ຜ ໍ້ ທີື່  ມີ ຊ ື່ ວ ື່ຳ ພຣະກິື່ ງ?         ທື່ຳນ ຈະ ໄພບ ນ ໃນ ສະຖຳນທີື່  

ຂອງ ທື່ຳນ         ແລະ ຈະ ກ ື່ສໍ້ຳງ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

13ທື່ຳນ ຜ ໍ້ ນີໍ້ ແຫລະ ຈະ ເປັນ ຜ ໍ້ ສໍ້ຳງ 

ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ຈະ ໄດໍ້ ຮບັ ກຽດຕຍິດົ         ຈະ ປະທບັ ແລະ ປກົຄອງ ຢ ື່ ເທິງ ລຳ-

ຊະ ບນັລງັ ຂອງ ທື່ຳນ         ແລະ ທື່ຳນ ຈະ ເປັນ ປະໂລຫິດ ຢ ື່ ເທິງ ລຳດ ຊະ ບນັລງັ ຂອງ ທື່ຳນ         ແລະ ກຳນ 

ປ ກສຳ ຫຳລ  ກນັ ຢື່ຳງ ສນັຕ ິຈະ ມີ ຢ ື່ ລະຫວື່ຳງ ທື່ຳນ ທງັ ສອງ’         

14ແລະ ມງົກດຸ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ຈະ ຢ ື່ ໃນ ພຣະ-

ວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ເພ ື່ ອ ເປັນ ທີື່  ລະນ ກ ເຖງິ ເຮນດາຍ          ໂຕບີຢາ          ເຢດາຢາ          ແລະ ເຮັນ          

ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຊຟານີຢາ         

15ບນັດຳ ຜ ໍ້ ທີື່ ຢ ື່ ຫື່ຳງ ໄກ ຈະ ມຳ ຊື່ວຍ ໃນ ກຳນ ກ ື່ສໍ້ຳງ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ພວກ ທື່ຳນ ຈະ ຮ ໍ້ຈກັ ວື່ຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງ ຈກັກະວຳນ ໄດໍ້ ໃຊໍ້ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ 

ມຳ ຫຳ ພວກ ທື່ຳນ         ສິື່ ງ ທງັ ປວງ ນີໍ້ ຈະ ບງັເກດີ ຂ ໍ້ນ ມຳ ຖໍ້ຳ ພວກ ທື່ຳນ ເຊ ື່ ອ ຟງັ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ          ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ທື່ຳນ ຢື່ຳງ ສດັຊ ື່ ”          
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ພຣະອົງຊົງຕຳໜິການອົດອາຫານທີ່ບໍ່ຈິງໃຈ 

1ຕ ື່  ມຳ ໃນ ປີ ທີ ສີື່  ຂອງ ກະສດັ ດາຣິອຸດ          ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ມຳ ເຖງິ ເຊຄາຣີຢາ.         

ໃນ ວນັ ທີ ສີື່  ເດ ອນ ທີ ເກົໍ້ຳ         ຊ ື່ ງ ເປັນ ເດ ອນ ກິດຊະເລັບ         

2ເມ  ື່ອ ຊຳວ ເມ  ອງ ໄດໍ້ ໃຊໍ້ ທື່ຳນ ຊາເຣັດເຊ          

ແລະ ເຣເກມ-ເມເລັກ          ພໍ້ອມ ກບັ ພກັ ພວກ ຂອງ ເພິື່ ນ         ໄປ ຍງັ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ທ ນ ຂ  

ພຣະກະລນຸຳ ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະອງົ         

3ແລະ ຕ ື່  ບນັດຳ ປະໂລຫິດ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ ແຫື່ງ ຈກັກະວຳນ         ແລະ ຕ ື່  ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ວື່ຳ         “ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈະ ໄວໍ້ ທກຸ         ແລະ ຢ ື່ ຕື່ຳງຫຳກ ໃນ 

ເດ ອນ ທີ ຫໍ້ຳ         ຄ  ທີື່  ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ມຳ ແລໍ້ວ ໃນ ຫລຳຍ ປີ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ບ ”         

4ແລໍ້ວ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງ ຈກັກະວຳນ ໄດໍ້ ມຳ ເຖງິ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         

5“ຈ ົື່ງ ກື່ຳວ ແກື່ ປະຊຳຊນົ ທງັ ໝດົ ໃນ ແຜື່ນດນິ         

ແລະ ແກື່ ບນັດຳ ປະໂລຫິດ ວື່ຳ         ເມ  ື່ອ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ອດົ ອຳຫຳນ ແລະ ໄວໍ້ ທກຸ ໃນ ເດ ອນ ທີ ຫໍ້ຳ         ແລະ 

ເດ ອນ ທີ ເຈດັ ໃນ ລະຫວື່ຳງ ເຈດັ ສິບ ປີ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ສ  ຳລບັ ເຮົຳ ແທໍ້ ບ ?         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຖ  ສິນ 

ອດົ ອຳຫຳນ ເພ ື່ ອ ເຮົຳ ບ ?         

6ເມ  ື່ອ ເຈົໍ້ຳ ກນິ         ແລະ ເມ  ື່ອ ເຈົໍ້ຳ ດ ື່ ມ         ເຈົໍ້ຳ ກ  ກນິ ເພ ື່ ອ ຕວົ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ເອງ         ແລະ 



ເຊຄາຣີຢາ 8 1568 
ດ ື່ ມ ເພ ື່ ອ ຕວົ ເຈົໍ້ຳ ເອງ ບ ື່  ແມ ື່ນ ບ ?         

7ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເປັນ ພຣະທ  ຳ ຊ ື່ ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ປະກຳດ ໂດຍ 

ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ ລຸໍ້ນ ກື່ອນ ໆ         ບ ື່  ແມ ື່ນ ບ ?         ໃນ ເວລຳ ເຢຣ ຊາເລັມ ມີ ຄນົ ຢ ື່         ແລະ ມີ ຄວຳມສກຸ ສະ-

ບຳຍ ພໍ້ອມ ທງັ ຫວົ ເມ  ອງ ຕື່ຳງ ໆ ທີື່ ຢ ື່ ອໍ້ອມ ຮອບ         ພຳກ ໃຕໍ້         ແລະ ເຂດ ທົື່ງພຽງ ກ  ມີ ຄນົ ຢ ື່”          

ຈົ່ງສະແຫວງຫາພຣະເຈົ້າ ຄວາມຊອບທຳ ແລະຄວາມປານີ 
8ແລະ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ມຳ ເຖງິ ເຊຄາຣີຢາ ວື່ຳ         

9“ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງ ຈກັກະ-

ວຳນ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ຈ ົື່ງ ຕດັສິນ ຕຳມ ຄວຳມ ຈງິ         ຈ ົື່ງ ສະແດງ ຄວຳມ ເມດ ຕຳ ກະລນຸຳ         ແລະ ຄວຳມ 

ປຳນ ີຕ ື່  ກນັ ແລະ ກນັ         

10ຢື່ຳ ບບີ ບງັຄບັ ແມ ື່ໝໍ້ຳຍ         ລ ກ ກ  ຳພໍ້ຳ         ຄນົ ຕື່ຳງ ດໍ້ຳວ ຫລ  ຄນົ ຍຳກຈນົ         ແລະ ຢື່ຳ 

ຄິດ ອບຸຳຍ ຊ ົື່ວ ໃນ ໃຈ ຕ ື່ ສ ໍ້ ຊ ື່ ງ ກນັ ແລະ ກນັ”         

11ແຕື່ ພວກ ເຂົຳ ປະຕເິສດ ບ ື່  ຍອມ ຟງັ         ແລະ ຂດັຂວຳງ 

ດໍ້ວຍ ບື່ຳ ທີື່  ດ ໍ້ ດ ງ         ແລະ ໃຫໍ້ ຫ  ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ໜກັ         ພວກ ເຂົຳ ຈິື່ງ ຈະ ບ ື່  ໄດໍ້ ຍນິ         

12ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ 

ໃຈ ຂອງ ຕນົ ຄ  ຫີນ ເພັດ         ຈ ື່ງ ບ ື່  ໄດໍ້ ຍນິ ພຣະບນັຍດັ         ແລະ ບນັດຳ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງ 

ຈກັກະວຳນ ໄດໍ້ ສ ົື່ງ ໄປ         ໂດຍ ວນິ ຍຳນ ຂອງ ພຣະອງົ         ເຫດ ສະນ ັໍ້ນ         ພຣະພິໂລດ ທີື່  ຍິື່ ງ ໃຫຍື່ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ມຳ 

ຈຳກ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງ ຈກັກະວຳນ         

13ແລະ ຢ ື່ ຕ ື່  ມຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງ ຈກັກະວຳນ ກື່ຳວ ວື່ຳ         

“ເມ  ື່ອ ເຮົຳ ຮໍ້ອງ         ພວກ ເຂົຳ ບ ື່  ຟງັ ສນັໃດ         ເມ  ື່ອ ພວກ ເຂົຳ ຮໍ້ອງ ທ ນ ເຮົຳ         ເຮົຳ ກ  ບ ື່  ຟງັ ສນັນ ັໍ້ນ         

14ເຮົຳ ໄດໍ້ 

ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ກະຈດັກະຈຳຍ ໄປ ດໍ້ວຍ ລມົ ບໍ້ຳໝ  ທື່ຳມກຳງ ຄນົ ຕື່ຳງ ຊຳດ ທງັ ໝດົ         ຊ ື່ ງ ພວກ ເຂົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ 

ຮ ໍ້ຈກັ         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ແຜື່ນດນິ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ປະ ຖິໍ້ມ ໄປ ນ ັໍ້ນ ຈ ື່ງ ຮໍ້ຳງ ເປົື່ ຳ         ບ ື່  ມີ ໃຜ ທື່ຽວ ໄປ ມຳ ໃນ ບື່ອນ ນ ັໍ້ນ         

ແລະ ແຜື່ນດນິ ທີື່  ສກຸ ສະບຳຍ ກ  ຮໍ້ຳງ ເປົື່ ຳ          

ບົດທີ 8 
ບັນດາພຣະສັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າຕໍ່ອິສຣາເອນບໍ່ປູ່ຽນແປງ 

1ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງ ຈກັກະວຳນ ມຳ ເຖງິ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ອີກ ວື່ຳ         

2“ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ແຫື່ງ ຈກັກະວຳນ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ເຮົຳ ຫວງ ແຫນ ຊີໂອນ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຫວງ ແຫນ ອນັ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່         ແລະ 

ເຮົຳ ຫວງ ແຫນ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຄຽດ ຮໍ້ຳຍ ທີື່  ເຜົຳ ຮໍ້ອນ ຍໍ້ອນ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ         

3ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         

ເຮົຳ ຈະ ກບັ ໄປ ຍງັ ຊີໂອນ ອີກ         ແລະ ເຮົຳ ຈະ ສະຖດິ ຢ ື່ ທື່ຳມກຳງ ນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ          ແລະ ເຢຣ -
ຊາເລັມ ຈະ ຊ ື່ ວ ື່ຳ ເມ  ອງ ແຫື່ງ ຄວຳມ ຈງິ         ແລະ ພ ເຂົຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງ ຈກັກະວຳນ ຈະ ຊ ື່ ວ ື່ຳ 

ພ ເຂົຳ ບ ລິສດຸ         

4ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງ ຈກັກະວຳນ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ຊຳຍ ເຖົໍ້ຳ ແລະ ຍງິ ເຖົໍ້ຳ ຈະ ອຳໄສ ຢ ື່ 

ຕຳມ ຖະໜນົ ໃນ ເຢຣ ຊາເລັມ ທກຸ ຄນົ ມີ ໄມ ໍ້ເທົໍ້ຳ ຢ ື່ ໃນ ມ  ເພຳະ ອຳຍ ຸຫລຳຍ ແລໍ້ວ         

5ໃນ ຖະໜນົ ຈະ ເຕັມ 

ໄປ ດໍ້ວຍ ພວກ ເດັກນໍ້ອຍ ຜ ໍ້ ຊຳຍ ແລະ ເດັກນໍ້ອຍ ຜ ໍ້ຍງິ ແລື່ນ ຫລິໍ້ນ ຢ ື່ ຕຳມ ຖະໜນົ ກວໍ້ຳງ ນ ັໍ້ນ         

6ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງ ຈກັກະວຳນ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ຖໍ້ຳ ເລ ື່ ອງ ນີໍ້ ເປັນ ເລ ື່ ອງ ປະຫລຳດ ໃນ ສຳຍຕຳ ຂອງ ປະຊຳ-

ຊນົ ທີື່  ຍງັ ເຫລ ອ ຢ ື່ ໃນ ສະໄໝ ນີໍ້ ແລໍ້ວ         ໃນ ຄຳວ ນ ັໍ້ນ ກ  ຈະ ປະຫລຳດ ໃນ ສຳຍຕຳ ຂອງ ເຮົຳ ເໝ ອນ ກນັ         

7ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງ ຈກັກະວຳນ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ເບິື່ ງ ແມ         ເຮົຳ ຈະ ຊື່ວຍ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ເຮົຳ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ 

ຈຳກ ປະເທດ ທຳງ ທິດຕຳເວັນອອກ         ແລະ ຈຳກ ປະເທດ ທຳງ ທິດຕຳເວັນຕກົ         

8ເຮົຳ ຈະ ພຳ ພວກ ເຂົຳ 

ມຳ         ແລະ ໄປ ອຳໄສ ຢ ື່ ທື່ຳມກຳງ ນະຄອນ ເຢຣ ຊາເລັມ          ແລະ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ເປັນ ປະຊຳຊນົ ຂອງ ເຮົຳ         

ແລະ ເຮົຳ ຈະ ເປັນ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຈງິ ແລະ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຊອບ ທ  ຳ          
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ປະຊາຊົນຈົ່ງເຊື່ອຟັງຖ້ອຍຄຳຂອງພວກຜ ້ປະກາດພຣະທຳ 

9ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງ ຈກັກະວຳນ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້ ມ  ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເຂັໍ້ມແຂງ,         ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ 

ຜ ໍ້ ໄດໍ້ ຍນິ ຖໍ້ອຍ ຄ  ຳ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ໃນ ເວລຳ ນີໍ້ ຊ ື່ ງ ມຳ ຈຳກ ປຳກ ຂອງ ບນັດຳ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ         ໃນ ມ ໍ້ ທີື່  ພວກ 

ເຂົຳ ໄດໍ້ ວຳງ ຮຳກ ຖຳນ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງ ຈກັກະວຳນ         ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ຈະ ໄດໍ້ ກ ື່ສໍ້ຳງ 

ພຣະວຫິຳນ ນ ັໍ້ນ ຂ ໍ້ນ         

10ເພຳະວື່ຳ ສະໄໝ ກື່ອນ ນ ັໍ້ນ ບ ື່  ມຄີື່ຳ ຈ ໍ້ຳງ ສ  ຳລບັ ຄນົ ແລະ ສດັ         ບ ື່  ມີ ຄວຳມ ສະ-

ຫງບົ ສກຸ ແກື່ ຜ ໍ້ ທີື່  ໄປ ໆ ມຳ ໆ         ຍໍ້ອນ ຄວຳມ ຂດັ ສນົ         ແລະ ເຮົຳ ປື່ອຍ ໃຫໍ້ ທກຸ ຄນົ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກບັ ເພ ື່ ອນ ບໍ້ຳນ 

ຂອງ ຕນົ         

11ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງ ຈກັກະວຳນ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ບດັ ນີໍ້ ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ເຮັດ ຕ ື່  ປະຊຳຊນົ ທີື່  ເຫລ ອ ຢ ື່ 

ນີໍ້ ເໝ ອນ ກບັ ສະໄໝ ກື່ອນ”         

12ເພຳະວື່ຳ ເຄ ື່ ອງ ປ ກ ຂອງ ຝງັ ຈະ ງອກ ຈະເລີນ ໃຫຍື່ ຂ ໍ້ນ         ເຄ ອ ອະງ ຸື່ນ 

ຈະ ມີ ໝຳກ         ແລະ ແຜື່ນດນິ ຈະ ເກດີ ພ ດ ຜນົ         ແລະ ທໍ້ອງຟໍ້ຳ ອຳກຳດ ຈະ ໃຫໍ້ ມີ ນ  ໍ້ຳໝອກ ຕກົ         ແລະ ເຮົຳ 

ຈະ ໃຫໍ້ ປະຊຳຊນົ ທີື່  ເຫລ ອ ຢ ື່ ນີໍ້ ໄດໍ້ ເປັນ ກ  ຳມະສິດ         

13ໂອ         ຄອບຄວົ ຢ ດາ          ແລະ ຄອບຄວົ ເຊ ໍ້ອສຳຍ 

ອິສຣາເອນ ເອີຍ         ເຈົໍ້ຳ ເຄີຍ ຖ ກ ສຳບ ແຊື່ງ ທື່ຳມກຳງ ບນັດຳ ພວກ ຕື່ຳງ ຊຳດ ຢື່ຳງໃດ         ຕ ື່  ມຳ ເຮົຳ ຈະ 

ຊື່ວຍ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ໄດໍ້ ເປັນ ແຫລື່ງ ພຣະພອນ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ         ຢື່ຳ ຢໍ້ຳນ ເລີຍ         ແຕື່ ຈ ົື່ງ ໃຫໍ້ ມ  

ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ເຂັໍ້ມແຂງ ສຳ         

14ເພຳະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງ ຈກັກະວຳນ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ຄິດ ວື່ຳ ຈະ 

ເຮັດ ອນັຕະລຳຍ ແກື່ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳງໃດ         ເມ  ື່ອ ບນັພະບ ລດຸ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຍວົະ ໃຫໍ້ ເຮົຳ ຮໍ້ຳຍ         ແລະ 

ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ກບັ ໃຈ ຈຳກ ສິື່ ງ ນ ັໍ້ນ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງ ຈກັກະວຳນ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ         

15ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ໃນ 

ວນັ ນີໍ້         ເຮົຳ ຕ ັໍ້ງໃຈ ອີກ ວື່ຳ         ເຮົຳ ຈະ ກະທ  ຳ ດ ີຕ ື່  ເຢຣ ຊາເລັມ          ແລະ ຕ ື່  ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຢ ດາ          ຢື່ຳ ຊ  ຢໍ້ຳນ ເລີຍ         

16ຈ ົື່ງ ເຮັດ ສິື່ ງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ຄ          ທກຸ ຄນົ ຈ ົື່ງ ເວົໍ້ຳ ແຕື່ ຄວຳມ ຈງິ ກບັ ເພ ື່ ອນ ບໍ້ຳນ         ຈ ົື່ງ ຕດັສິນ ຕຳມ ຄວຳມ ຈງິ         

ແລະ ສໍ້ຳງສນັ ຕ ິ         ພຳບ ຢ ື່ ທີື່  ປະຕ  ເມ  ອງ ຂອງ ທື່ຳນ         

17ຢື່ຳ ຄິດ ອບຸຳຍ ຊ ົື່ວ ໃນ ໃຈ ເພ ື່ ອ ຕ ື່ ສ ໍ້ ເພ ື່ ອນ ບໍ້ຳນ         

ຢື່ຳ ຮກັ ຄ  ຳ ປະຕຍິຳນ ບ ື່  ຈງິ         ດໍ້ວຍ ວື່ຳ ສິື່ ງ ທງັ ປວງ ເຫລົື່ ຳ ນີໍ້ ເຮົຳ ກຽດ ຊງັ”         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ 

ແຫລະ         

18ແລະ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງ ຈກັກະວຳນ ມຳ ເຖງິ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         

19“ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງ ຈກັກະວຳນ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ກຳນ ອດົ ອຳຫຳນ ໃນ ເດ ອນ ທີ ສີື່          ກຳນ ອດົ ອຳຫຳນ ໃນ 

ເດ ອນ ທີ ຫໍ້ຳ ແລະ ກຳນ ອດົ ອຳຫຳນ ໃນ ເດ ອນ ທີ ເຈດັ         ແລະ ກຳນ ອດົ ອຳຫຳນ ໃນ ເດ ອນ ທີ ສິບ         ຈະ 

ເປັນ ທີື່  ໃຫໍ້ ເກດີ ຄວຳມ ຊມົຊ ື່ ນ ຍນິດ ີ         ແລະ ມ ື່ວນຊ ື່ ນ         ເປັນ ກຳນ ກນິ ລໍ້ຽງ ທີື່  ໃຫໍ້ ຄວຳມ ມ ື່ວນຊ ື່ ນ ສະໜກຸ 

ສະ ໜຳນ ແກື່ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຢ ດາ          ເຫດ ສະນ ັໍ້ນ         ເຈົໍ້ຳ ຈ ົື່ງ ຮກັ ຄວຳມ ຈງິ         ແລະ ຄວຳມ ສະຫງບົ ສກຸ          

ເຢຣ ຊາເລັມຈະເປັນເມືອງຫລວງຂອງທັງໂລກ 
20ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງ ຈກັກະວຳນ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ຊນົ ຊຳດ ທງັຫລຳຍ         ແລະ ປະຊຳຊນົ ທີື່  ຍງັ ມຳ 

ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ຫລຳຍ ຫວົ ເມ  ອງ         

21ຊຳວ ເມ  ອງ ໜ ື່ ງ ຈະ ໄປ ຫຳ ຊຳວ ເມ  ອງ ອີກ ເມ  ອງ ໜ ື່ ງ         ກື່ຳວ ວື່ຳ         ‘ຈ ົື່ງ 

ໄປ         ຈ ົື່ງ ພຳກນັ ໄປ ອໍ້ອນວອນ ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ສະແຫວງຫຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງ ຈກັກະ-

ວຳນ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ ກ  ຈະ ໄປ ດໍ້ວຍ’         

22ຊນົ ຊຳດ ທງັຫລຳຍ         ແລະ ບນັດຳ ປະຊຳຊຳດ ທີື່  ເຂັໍ້ມ-

ແຂງ ຈະ ມຳ ສະແຫວງຫຳ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງ ຈກັກະວຳນ ໃນ ເຢຣ ຊາເລັມ          ແລະ ອໍ້ອນວອນ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

23ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງ ຈກັກະວຳນ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         ຕ ື່  ມຳ ໃນ ສະໄໝ ນ ັໍ້ນ         ສິບ ຄນົ 

ຈຳກ ປະຊຳຊຳດ ທກຸ ໆ ພຳສຳ ຈະ ຈບັ ປີກ ເສ ໍ້ອ ຄມຸ ຂອງ ຊຳວ ຢິວ ຄນົ ໜ ື່ ງ ໄວໍ້ ແລໍ້ວ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ‘ພວກ ເຮົຳ 

ຈະ ໄປ ນ  ຳ ທື່ຳນ         ເພຳະ ພວກ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຍນິ ວື່ຳ ພຣະເຈົ້າ ສະຖດິ ຢ ື່ ກບັ ທື່ຳນ’”          
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ຄຳກູ່າວຂອງພຣະເຈົ້າເລື່ອງປະເທດຕູ່າງໆທີ່ຢ ູ່ອ້ອມຮອບ 
1ພຣະໂອວຳດ ແຫື່ງ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໃນ         ແຜື່ນດນິ ຮັດຣັກ          ແລະ ເມ  ອງ ດາມາເຊ          

ຈະ ເປັນ ບື່ອນ ພຣະທ  ຳ ນ ັໍ້ນ ພກັ ຢ ື່         (ເຫດ ວື່ຳ         ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ປກັ ຕຳ ເບິື່ ງ ຄນົ ທງັຫລຳຍ         ແລະ ຕະກ ນ ອິ-
ສຣາເອນ ທງັ ໝດົ)         

2ເມ  ອງ ຮຳມາດ          ຊ ື່ ງ ມີ ເຂດ ແດນ ຕດິ ກນັ ກ  ລວມ ຢ ື່ ນ  ຳ         ຕີເຣ ແລະ ຊີໂດນ          ເຖງິ 

ແມ ື່ນ ວື່ຳ ຈະ ເປັນ ເມ  ອງ ສະຫລຳດ ກ  ຕຳມ         

3ເມ  ອງ ຕີເຣ ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ ຫ  ປໍ້ອມ ໄວໍ້ ສ  ຳລບັ ຕນົ         ແລະ ສະ ສມົ 

ເງນິ ໄວໍ້ ເປັນ ກອງ ຄ  ກອງ ຂີໍ້ຝຸື່ນ         ແລະ ຄ  ຳ ບ ລິສດຸ ຄ  ຂີໍ້ຕມົ ຕຳມ ຖະໜນົ ຫນົທຳງ         

4ແຕື່ ເບິື່ ງ ແມ         ອງົ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ຈບັ ເມ  ອງ ນີໍ້ ໄປ         ແລະ ຖິໍ້ມ ຊບັ ສິນ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ລງົ ໄປ ໃນ ນ  ໍ້ຳ ທະເລ         ແລໍ້ວ ໄຟ 

ຈະ ໄໝໍ້ ເມ  ອງ ນີໍ້         

5ເມ  ອງ ອາຊະກາໂລນ ຈະ ເຫັນ ເຫດກຳນ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ມີ ຄວຳມ ຢໍ້ຳນ         ເມ  ອງ ຄາຊາ ກ  

ຄ  ກນັ         ແລະ ມີ ຄວຳມ ເສົໍ້ຳ ເສຍ ໃຈ ຫລຳຍ ຮື່ວມ ທງັ ເມ  ອງ ເອັກໂຣນ ດໍ້ວຍ         ເພຳະວື່ຳ ຄວຳມ ຫວງັ ຂອງ 

ເມ  ອງ ນີໍ້ ຈະ ຫຍຸໍ້ງຍຳກ         ກະສດັ ຈຳກ ເມ  ອງ ຄາຊາ          ຈະ ພິນຳດ ລງົ         ແລະ ເມ  ອງ ອາຊະກາໂລນ ຈະ ບ ື່  ມີ 

ຄນົ ອຳໄສ ຢ ື່         

6ພວກ ລ ກ ທີື່  ບ ື່  ມີ ພ ື່  ຈະ ມຳ ຢ ື່ ໃນ ເມ  ອງ ອາຊະໂດດ          ເຮົຳ ຈະ ທ  ຳລຳຍ ຄວຳມ ຈອງຫອງ 

ຂອງ ຄນົ ຟີລິດສະຕີນ         

7ເຮົຳ ຈະ ເອົຳ ເລ ອດ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ອອກ ມຳ ຈຳກ ປຳກ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ 

ເອົຳ ສິື່ ງ ເປ ໍ້ອນເປິ ອອກ ໄປ ຈຳກ ຫວື່ຳງ ແຂໍ້ວ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ແຕື່ ຜ ໍ້ ທີື່  ຈະ ເຫລ ອ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ         ພຣະເຈົ້າ ຂອງ 

ພວກ ເຮົຳ ຈະ ເປັນ ເໝ ອນ ຫວົໜໍ້ຳ ຄນົ ໜ ື່ ງ ໃນ ຢ ດາ          ແລະ ເອັກໂຣນ ຈະ ເໝ ອນ ກບັ ຄນົ ເຢບຸດ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ         

8ເຮົຳ ຈະ ຕ ັໍ້ງ ຄໍ້ຳຍ ຢ ື່ ຂໍ້ຳງ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ເຮົຳ ຊ ື່ ງ ເປັນ ກອງຍຳມ         ເພ ື່ ອ ຄນົ ທງັຫລຳຍ ຈະ ບ ື່  ຜື່ຳນ ໄປ 

ມຳ ໄດໍ້         ຈະ ບ ື່  ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ໃດ ມຳ ບບີ ບງັຄບັ ຂ ົື່ມເຫງ ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້         ເພຳະ ດຽວນີໍ້ ເຮົຳ ໄດໍ້ ເຫັນ ກບັ ຕຳ ຂອງ ເຮົຳ 

ເອງ          

ກະສັດໃນອານາຄົດຂອງຊີໂອນ 
9ໂອ         ລ ກ ສຳວ ຊີໂອນ ເອີຍ         ຈ ົື່ງ ຊ ື່ ນ ບຳນ         ໂອ         ລ ກ ສຳວ ແຫື່ງ ເຢຣ ຊາເລັມ ເອີຍ         ຈ ົື່ງ ໂຫື່ ຮໍ້ອງ ຍນິ-

ດ ີ         ເບິື່ ງ ແມ         ກະສດັ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ສະເດັດ ມຳ ຫຳ ເຈົໍ້ຳ ແລໍ້ວ         ຊ ື່ ງ ເປັນຄວຳມ ຍດຸຕ ິທ  ຳ         ແລະ ຄວຳມ ພົໍ້ນ         

ຄວຳມ ຖື່ອມຕວົ ລງົ         ແລະ ຂີື່  ຢ ື່ ເທິງ ລຳ ຄ  ລຳ ໜຸື່ມ         ລ ກ ລຳ ແມ ື່ ໂຕ ໜ ື່ ງ         

10ເຮົຳ ຈະ ທ  ຳລຳຍ ລດົ ຮບົ ທີື່  ມຳ 

ຈຳກ ເອຟຣາຢິມ          ແລະ ມ ໍ້ຳ ຈຳກ ເຢຣ ຊາເລັມ          ທະນ  ສງົຄຳມ ຈະ ຖ ກ ດບັ ລງົ ໄປ         ແລະ ພຣະອງົ ຈະ 

ປະກຳດ ສນັຕ ິສກຸ ແກື່ ພວກ ຕື່ຳງ ຊຳດ         ແລະ ຈະ ຄຸໍ້ມ ຄອງ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ທະເລ ນີໍ້ ໄປ ເຖງິ ທະເລ ນ ັໍ້ນ         ແລະ 

ຈຳກ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ໄປ ເຖງິ ສດຸ ປຳຍ ແຜື່ນດນິ ໂລກ         

11ຝື່ຳຍ ເຈົໍ້ຳ ກ  ເໝ ອນ ກນັ         ດໍ້ວຍ ເລ ອດ ແຫື່ງ ຄ  ຳໝັໍ້ນ-

ສນັຍຳ ຂອງ ເຮົຳ         ຈະ ປດົ ປື່ອຍ ພວກ ນກັໂທດ ອອກ ໄປ ຈຳກ ຂມຸ ທີື່  ບ ື່  ມີ ນ  ໍ້ຳ         

12ພວກ ນກັໂທດ ທີື່  ມີ ຄວຳມ 

ໄວໍ້ ວຳງໃຈ ເອີຍ         ຈ ົື່ງ ກບັ ໄປ ບື່ອນ ກ  ຳ ບງັ ທີື່  ເຂັໍ້ມແຂງ         ໃນ ວນັ ນີໍ້ ເຮົຳ ປະກຳດ ວື່ຳ         ເຮົຳ ຈະ ເອົຳ ໜງັສ  

ໄຖື່ ໂທດ ສ ົື່ງ ຄ ນ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ         

13ເພຳະ ເຮົຳ ໄດໍ້ ຫໍ້ຳງ ຄນັ ທະນ  ຂອງ ຢ ດາ ສ  ຳລບັ ເຮົຳ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ເອົຳ ເອຟຣາ-
ຢິມ ໃສື່ ຄນັ ທະນ  ຂອງ ເຮົຳ ໃຫໍ້ ເຕັມ         ແລະ ເຮົຳ ຈະ ປກຸ ພວກ ລ ກ ຊຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ຕ ື່ ນ         ໂອ         ຊີໂອນ 

ເອີຍ         ເຮົຳ ຈະ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກບັ ລ ກ ຊຳຍ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ໂອ         ກຣີກ ເອີຍ         ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ເປັນ ຄ  ດຳບ 

ຂອງ ຄນົ ທີື່  ແຂງແຮງ         

14ແລໍ້ວ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ເຫັນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ປຳກດົ ຢ ື່ ເໜ ອ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ລ ກ 

ທະນ  ຂອງ ພຣະອງົ ຈະ ອອກ ໄປ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ຟໍ້ຳແມບ         ອງົ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ເປົື່ ຳ ແກ         ແລະ ສະເດັດ 

ໄປ ໃນ ລມົ ຫວົກດຸ ທຳງ ທິດໃຕໍ້         

15ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງ ຈກັກະວຳນ ຈະ ປກົ ປໍ້ອງ ຮກັສຳ ພວກ ເຂົຳ ໄວໍ້         
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ແລະ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ ກນິ ຈນົ ໝດົ ກໍ້ຽງ ແລະ ຢຽບ ນກັ ຍງິ ກນັ ຖນຸ ລງົ         ແລະ ຈະ ດ ື່ ມ ເລ ອດ ຂອງ 

ເຂົຳ ດ ັື່ງ ເຫລົໍ້ຳ ອະງ ຸື່ນ         ແລະ ຈະ ອີື່ ມ ເຕັມ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ຊຳມ ປຽກ ເໝ ອນ ແຈ ຂອງ ແທື່ນ ບ ຊຳ         

16ໃນ ວນັ 

ນ ັໍ້ນ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຊື່ວຍ ພວກ ເຂົຳ         ເພຳະ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ເປັນ 

ໄພື່ ພນົ ຂອງ ພຣະອງົ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ເປັນ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ແກໍ້ວ ເພັດ         ຊ ື່ ງ ຕດິ ຢ ື່ ໃນ ມງົກດຸ ທີື່  ສື່ອງ ແສງ ໃນ 

ແຜື່ນດນິ ຂອງ ພຣະອງົ         

17ເຫດ ວື່ຳຄວຳມ ດ ີຂອງ ພຣະອງົ ໃຫຍື່ ຫລວງ ແທໍ້ ໆ         ແລະ ຄວຳມ ສວຍ ງຳມ 

ຂອງ ພຣະອງົ ກ  ງຳມ ຫລຳຍ ແທໍ້ ໆ         ເມດັ ເຂົໍ້ຳ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຄນົ ໜຸື່ມ ຈະເລີນ ເຕບີ ໃຫຍື່         ແລະ ນ  ໍ້ຳ ອະງ ຸື່ນ 

ໃໝື່ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຍງິ ສຳວ ຈະເລີນ ໄວ          

ບົດທີ 10 
ໃນອະນາຄົດ ຢ ດາກັບອິສຣາເອນຈະຟື້ນເໝືອນເດີມ 

1ຈ ົື່ງ ຂ  ຈຳກ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໃຫໍ້ ພຣະອງົ ໂຜດ ປະທຳນ ຝນົ ໃນ ຍຳມ ຝນົ ທໍ້ຳຍ ລະດ          ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ ຈະ ໃຫໍ້ ມີ ຟໍ້ຳແມບ         ແລະ ພຣະອງົ ຈະ ປະທຳນ ຫື່ຳ ຝນົ ໃນ ທົື່ງ ນຳ ແກື່ ທກຸ ຄນົ         

2ເພຳະວື່ຳ ຮ ບ ເຄົຳ-

ລບົ ປະຈ  ຳ ເຮ ອນ ເວົໍ້ຳ ບ ື່  ໄດໍ້         ແລະ ພວກ ໝ ດ  ກ  ເຫັນ ນມິດິ ບ ື່  ຈງິ         ໄດໍ້ ເລົື່ ຳ ຄວຳມ ຝນັ ບ ື່  ຈງິ         ແລະ ໃຫໍ້ ຄ  ຳ 

ເລົໍ້ຳ ໂລມ ໃຈ ອບັ ປະໂຫຍດ         ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ປບົ ໜີ ເໝ ອນ ກບັ ຝ ງ ສດັ ນໍ້ອຍ ທີື່  ຖ ກ ຂ ົື່ມເຫງ         

ແລະ ເໝ ອນ ແກະ ທີື່  ບ ື່  ມີ ຜ ໍ້ ລໍ້ຽງ         

3“ຄວຳມ ຮໍ້ຳຍ ຂອງ ເຮົຳ ກ  ຮນຸ ແຮງ ຂ ໍ້ນ ຕ ື່ ສ ໍ້ ພວກ ຜ ໍ້ ລໍ້ຽງ ແກະ         ແລະ 

ເຮົຳ ຈະ ລງົໂທດ ບນັດຳ ແບໍ້ ເຖກິ         ເພຳະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງ ຈກັກະວຳນ ໄດໍ້ ເຝົໍ້ຳ ຍຳມ ຝ ງ ແກະ 

ຂອງ ພຣະອງົ ຄ  ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຢ ດາ          ແລະ ໄດໍ້ ເອົຳ ພວກ ເຂົຳ         ເປັນ ມ ໍ້ຳ ສ  ຳລບັ ລດັສະໝີ ຂອງ ພຣະອງົ ໃນ 

ສງົຄຳມ         

4ເສົຳ ເອກ ມຳ ຈຳກ ພຣະອງົ         ເຫລັກ ຕະປ  ມຳ ຈຳກ ພຣະອງົ         ຄນັ ທະນ  ສ ໍ້ ຮບົ ມຳ ຈຳກ ພຣະອງົ         

ແລະ ຜ ໍ້ ຄຸໍ້ມ ຄອງ ມຳ ຈຳກ ພຣະອງົ ທງັ ນ ັໍ້ນ         

5ໃນ ສງົຄຳມ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ເປັນ ເໝ ອນ ຊຳຍ ໜຸື່ມ ທີື່  ຢຽບ ຢ ື່ຳ         

ຂີໍ້ຕມົ ຕຳມ ຖະໜນົ ທງັຫລຳຍ         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ສ ໍ້ ຮບົ         ເພຳະ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ສະຖດິ ຢ ື່ ກບັ ພວກ 

ເຂົຳ         ແລະ ຄນົ ທີື່  ຂີື່  ມ ໍ້ຳ ຈະ ລະອຳຍ         

6ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ຢ ດາ ມີ ກ  ຳລງັ         ແລະ ເຮົຳ ຈະ ຊື່ວຍ 

ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ໂຢເຊັບ ໃຫໍ້ ລອດ ພົໍ້ນ         ແລະ ເຮົຳ ຈະ ນ  ຳ ພວກ ເຂົຳ ຄ ນ ມຳ ອີກ         ເພຳະ ເຮົຳ ອີ ດ  ຕນົ ພວກ 

ເຂົຳ         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ເປັນ ເໝ ອນ ກບັ ວື່ຳ ເຮົຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ປະ ຖິໍ້ມ ພວກ ເຂົຳ ຈກັ ເທ ື່ ອ         ເພຳະ ເຮົຳ ຄ  ພຣະ-
ຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ເຮົຳ ຈະ ຟງັ ຄ  ຳ ອໍ້ອນວອນ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         

7ແລໍ້ວ ເອຟຣາຢິມ 

ຈະ ເປັນ ເໝ ອນ ຊຳຍ ໜຸື່ມ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ         ແລະ ຈດິໃຈ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ທງັຫລຳຍ ຈະ ຊມົຊ ື່ ນ ຍນິດ ີເໝ ອນ ໄດໍ້ 

ດ ື່ ມນ  ໍ້ຳ ອະງ ຸື່ນ         ພວກ ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ໄດໍ້ ເຫັນ         ແລະ ຊມົຊ ື່ ນ ຍນິດ ີ         ແລະ ຈດິໃຈ ຂອງ 

ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຍນິດ ີລ ົໍ້ນ ເຫລ ອ ໃນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

8ເຮົຳ ຈະ ຜິວ ປຳກ ຮໍ້ອງ ເອີໍ້ນ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ 

ຮວບຮວມ ພວກ ເຂົຳ ໄວໍ້         ເພຳະ ເຮົຳ ໄດໍ້ ໄຖື່ ພວກ ເຂົຳ ໄວໍ້ ແລໍ້ວ         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ມີ ຫລວງຫລຳຍ 

ເໝ ອນ ແຕື່ ກື່ອນ          

ອິສຣາເອນຖືກກະຈັດກະຈາຍແລ້ວກັບຄືນມາ 
9ເຮົຳ ໄດໍ້ ຫວື່ຳນ ພວກ ເຂົຳ ໄປ ທື່ຳມກຳງ ພວກ ຕື່ຳງ ຊຳດ         ແຕື່ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ລະນ ກ ເຖງິ ເຮົຳ ໃນ ບນັ-

ດຳ ປະເທດ ທີື່  ຫື່ຳງ ໄກ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ດ  ຳລງົ ຊວີດິ ຢ ື່ ກບັ ລ ກ ຫລຳນ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ແລະ ພວກ 

ເຂົຳ ຈະ ກບັ ຄ ນ ມຳ         

10ເຮົຳ ຈະ ນ  ຳ ໜໍ້ຳ ພວກ ເຂົຳ ມຳ ອີກ ຈຳກ ແຜື່ນດນິ ເອຢິບ          ແລະ ຈະ ຮວບຮວມ 
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ພວກ ເຂົຳ ມຳ ຈຳກ ປະເທດ ອັດຊີເຣຍ          ແລະ ເຮົຳ ຈະ ນ  ຳ ພວກ ເຂົຳ ມຳ ເຖງິ ແຜື່ນດນິ ກິເລອາດ          ແລະ 

ພ  ເລບານອນ ຈນົ ຈະ ບ ື່  ມີ ບື່ອນ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ຢ ື່         

11ພຣະອງົ ຈະ ສະເດັດ ຂໍ້ຳມ ທະເລ ແຫື່ງ ຄວຳມທກຸ         

ແລະ ໃນ ນ  ໍ້ຳ ທະເລ         ພຣະອງົ ຈະ ຕ ີຟອງນ  ໍ້ຳ         ແລະ ບື່ອນ ເລິກ ທງັ ໝດົ ຂອງ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ນີເລ ຈະ ບກົ ແຫໍ້ງ 

ໄປ         ຄວຳມ ຈອງຫອງ ຂອງ ອັດຊີເຣຍ ຈະ ຕກົຕ  ື່ຳ         ແລະ ໄມ ໍ້ຄໍ້ອນ ສ  ຳລບັ ກະສດັ ຂອງ ເອຢິບ ຈະ ຖ ກ 

ຖອດ ອອກ ໄປ         

12ເຮົຳ ຈະ ຊ  ກ  ຳລງັ ແກື່ ພວກ ເຂົຳ ໃນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ 

ເຂັໍ້ມແຂງ ໃນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ເດນີທຳງ ໄປ ມຳ ໃນ ພຣະນຳມ ຊ ື່  ຂອງ ພຣະອງົ”         

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ          

ບົດທີ 11 
1ພ  ເລບານອນ ເອີຍ         ຈ ົື່ງ ໄຂ ບນັດຳ ປະຕ  ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ເພ ື່ ອ ໄຟ ຈະ ໄດໍ້ ເຜົຳ ຜຳນ ໄມ ໍ້ ແປກ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

2ຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້ ແປກ ເອີຍ         ຈ ົື່ງ ຮໍ້ອງໄຫໍ້ ສຳ         ເພຳະ ໄມ ໍ້ ສນົ ໄດໍ້ ລ ົໍ້ມ ລງົ ແລໍ້ວ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ນຳຍ ໄດໍ້ ພິນຳດ ຈບິຫຳຍ 

ໄປ ແລໍ້ວ         ໂອ         ຕ ົໍ້ນ ໂອກ ເມ  ອງ ບາຊານ ເອີຍ         ຈ ົື່ງ ຮໍ້ອງໄຫໍ້         ເພຳະ ປື່ຳທ ບ ໄດໍ້ ລ ົໍ້ມ ລງົ ໝດົ ແລໍ້ວ         

3ພວກ 

ຜ ໍ້ ລໍ້ຽງ ແກະ ກ  ຍກົ ສຽງ ຮໍ້ອງໄຫໍ້ ຂ ໍ້ນ         ເພຳະ ກຽດຕຍິດົ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ກ  ຖ ກ ທ  ຳລຳຍ ໄປ ແລໍ້ວ         ແລະ ຝ ງ 

ສິງ ໜຸື່ມ ໃຫຍື່ ກ  ແຜດ ສຽງ ຮໍ້ອງ         ເພຳະວື່ຳ ຄວຳມ ຈອງຫອງ ຂອງ ແມ ື່ນ  ໍ້ຳ ຢໍແດນ ຖ ກ ທ  ຳລຳຍ ແລໍ້ວ          
4ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ລໍ້ຽງ ຝ ງ ສດັ ສ  ຳລບັ ຂໍ້ຳ         

5ແລະ ຜ ໍ້ 

ທີື່  ຂຳຍ ສດັ ນ ັໍ້ນ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ‘ຈ ົື່ງ ສນັລະເສີນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ເພຳະ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຮ ັື່ງມ ີ ແລໍ້ວ’         ແລະ ຜ ໍ້ ລໍ້ຽງ 

ແກະ ບ ື່  ໄດໍ້ ເສຍດຳຍ ຝ ງ ແກະ ນ ັໍ້ນ ເລີຍ         

6ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ເພຳະ ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ເສຍດຳຍ ຊຳວ 

ແຜື່ນດນິ ນີໍ້ ອີກ ຕ ື່  ໄປ         ເບິື່ ງ ແມ         ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ຕື່ຳງ ຄນົ ຕື່ຳງ ກ  ຕກົ ເຂົໍ້ຳ ໄປ ໃນ ມ  ຂອງ ກນັ 

ແລະ ກນັ         ແລະ ຕກົ ໄປ ໃນ ພະຫດັ ຂອງ ກະສດັ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ບບີ ບງັຄບັ ຢຽບ ຢ ື່ຳ 

ແຜື່ນດນິ ນີໍ້         ແລະ ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ຊື່ວຍເຫລ ອ ຄນົ ໜ ື່ ງ ຄນົ ໃດ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຈຳກ ມ  ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ເລີຍ”          
7ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ໄດໍ້ ລໍ້ຽງ ຝ ງ ສດັ ສ  ຳລບັ ຂໍ້ຳ         ເພ ື່ ອ ເຫັນແກື່ ຜ ໍ້ ທີື່  ຄໍ້ຳ ຝ ງ ແກະ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ 

ເອົຳ ໄມ ໍ້ເທົໍ້ຳ ສອງ ອນັ         ອນັ ໜ ື່ ງ ໃຫໍ້ ຊ ື່ ວ ື່ຳ         ພຣະຄນຸ         ອີກ ອນັ ໜ ື່ ງ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ຊ ື່ ວ ື່ຳ         ເຄ ື່ ອງ ມດັ ຈ  ຳ         

ຫລ  ສະຫະພຳບ         ແລະ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກ  ລໍ້ຽງ ດ  ຝ ງ ແກະ ນ ັໍ້ນ         

8ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ທ  ຳລຳຍ ຜ ໍ້ ລໍ້ຽງ ແກະ ສຳມ ຄນົ 

ໃນ ເດ ອນ ດຽວ ແລະ ຈດິໃຈ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກ  ເບ ື່ ອ ໜື່ຳຍ ແກະ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ແລະ ຈດິໃຈ ຂອງ ແກະ ນ ັໍ້ນ ກ  ກຽດ 

ຊງັ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເໝ ອນ ກນັ         

9ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ບອກ ວື່ຳ         “ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ລໍ້ຽງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ສິື່ ງ ທີື່  ຈະ ຕໍ້ອງ ຕຳຍ ກ  

ຈ ົື່ງ ຕຳຍ ໄປ         ແລະ ສິື່ ງ ທີື່  ຈະ ຕໍ້ອງ ຈບິຫຳຍ ກ  ຈ ົື່ງ ຈບິຫຳຍ ໄປ         ແລະ ບນັດຳ ຜ ໍ້ ທີື່  ເຫລ ອ ຢ ື່ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ພວກ 

ເຂົຳ ກນິ ກນັ ແລະ ກນັ”         

10ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກ  ເອົຳ ໄມ ໍ້ເທົໍ້ຳ ທີື່  ຊ ື່         ພຣະຄນຸ ນ ັໍ້ນ ມຳ ຫກັ         ເພ ື່ ອ ລ ົໍ້ມ ເລີກ ຄ  ຳໝັໍ້ນ-

ສນັຍຳ         ຊ ື່ ງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ສນັຍຳ ໄວໍ້ ກບັ ຊນົ ຊຳດ ທງັຫລຳຍ         

11ຄ  ຳ ສນັຍຳ ໄດໍ້ ຍກົເລີກ ໃນ ວນັ ນ ັໍ້ນ         

ແລະ ບນັດຳ ນກັ ຄໍ້ຳ ແກະ ນ ັໍ້ນ         ທີື່  ໄດໍ້ ເອົຳໃຈໃສື່ ຟງັ ເຮົຳ ກ  ໄດໍ້ ຮ ໍ້ຈກັ ວື່ຳ         ນ ັໍ້ນ ເປັນ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ          

12ແລໍ້ວ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ບອກ ພວກ ເຂົຳ ວື່ຳ         “ຖໍ້ຳ ພວກ ທື່ຳນ ເຫັນ ດ ີ        ຈ ົື່ງ ເອົຳ ຄື່ຳ ຈ ໍ້ຳງ ໃຫໍ້ ແກື່ ເຮົຳ ເທີໍ້ນ         

ຖໍ້ຳ ບ ື່  ເຫັນ ດ ີກ  ບ ື່  ຕໍ້ອງ ເສຍ”         ແລໍ້ວ ພວກ ເຂົຳ ກ  ໄດໍ້ ຊ ັື່ງ ເງນິ ເປັນ ຄື່ຳ ຈ ໍ້ຳງ ເຮົຳ ສຳມ ສິບ ຫລຽນ         

13ແລໍ້ວ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ບອກ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         “ລຳຄຳ ອນັ ປະເສີດ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຄຳດໝຳຍ ເຮົຳ ນ ັໍ້ນ         ຈ ົື່ງ 
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ໂຍນ ເງນິ ນ ັໍ້ນ ໃຫໍ້ ແກື່ ຊື່ຳງ ປັໍ້ນ ໝ ໍ້  ສຳ”         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ເອົຳ ເງນິ ສຳມ ສິບ ຫລຽນ ໂຍນ ໃຫໍ້ ແກື່ 

ຊື່ຳງ ປັໍ້ນ ໝ ໍ້  ໃນ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ         

14ແລໍ້ວ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ກ  ຫກັ ໄມ ໍ້ເທົໍ້ຳ ອນັ ທີ ສອງ ທີື່  ຊ ື່         

ວື່ຳ ເຄ ື່ ອງ ມດັ ຈ  ຳ ນ ັໍ້ນ         ເພ ື່ ອ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຢ ດາ          ແລະ ອິສຣາເອນ ຢື່ຳ ໄດໍ້ ເປັນ ພີື່ ນ ໍ້ອງ ກນັ          
15ແລໍ້ວ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໄດໍ້ ບອກ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         “ຈ ົື່ງ ຈບັ ເຄ ື່ ອງໃຊໍ້ ຂອງ ຜ ໍ້ ລໍ້ຽງ ແກະ ໂງ ື່ ຈ ໍ້ຳ ຂ ໍ້ນ ມຳ         

16ເພຳະ ເບິື່ ງ ແມ         ເຮົຳ ຈະ ຕ ັໍ້ງ ຜ ໍ້ ລໍ້ຽງ ແກະ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ໃນ ແຜື່ນດນິ ນີໍ້         ລຳວ ຈະ ບ ື່  ໄປ ຢໍ້ຽມຢຳມ ສດັ ທີື່  ກ  ຳລງັ 

ຈະ ຕຳຍ         ລຳວ ຈະ ບ ື່  ຊອກ ຫຳ ສດັ ທີື່  ກະຈດັກະຈຳຍ ໄປ,         ລຳວ ຈະ ບ ື່  ພນັ ບຳດ ໂຕ ແກະ ທີື່  ເປັນ ບຳດ         

ແລະ ຈະ ບ ື່  ລໍ້ຽງສດັ ທີື່ ຢ ື່ ດ  ີສະບຳຍ ແຕື່ ລຳວ ຈະ ກນິ ເນ ໍ້ອ ຂອງ ແກະ ອໍ້ວນ ພີ ທກຸ ໂຕ         ແລະ ຫກັ ເລັບຕນີ 

ຂອງ ແກະ ນ ັໍ້ນ          
17ວບິດັ ແກື່ ຜ ໍ້ ລໍ້ຽງ ແກະ ທີື່  ອບັ ປະໂຫຍດ         ຜ ໍ້ ທີື່  ປະ ຖິໍ້ມ ຝ ງ ແກະ         ດຳບ ຈະ ຟນັ ແຂນ         ແລະ ຕຳ ຂວຳ 

ຂອງ ລຳວ         ແຂນ ນ ັໍ້ນ ຈະ ລີບ ໄປ         ແລະ ຕຳ ເບ ໍ້ອງ ຂວຳ ຂອງ ລຳວ ກ  ຈະ ບອດ ໄປ”          

ບົດທີ 12 
ການຊູ່ວຍກ ້ເອົາເຢຣ ຊາເລັມໃນອະນາຄົດ 

1ພຣະໂອວຳດ ແຫື່ງ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ສ  ຳລບັ ອິສຣາເອນ          ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຜ ໍ້ ຂ ງ 

ທໍ້ອງຟໍ້ຳ ອອກ         ແລະ ວຳງ ຮຳກ ຖຳນ ໂລກ         ແລະ ປັໍ້ນ ຈດິ ວນິ ຍຳນ ໃຫໍ້ ມີ ຢ ື່ ໃນ ມະນດຸ         ພຣະອງົ ກື່ຳວ 

ດ ັື່ງນີໍ້ ວື່ຳ          
2“ເບິື່ ງ ແມ         ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເມ  ອງ ເຢຣ ຊາເລັມ ເປັນ ຈອກ ແຫື່ງ ຄວຳມ ມ ນ ເມຳົ ສ  ຳລບັ ບນັດຳ ຊນົ 

ຊຳດ ທງັຫລຳຍ ທີື່ ຢ ື່ ອໍ້ອມ ຮອບ         ແລະ ຈອກ ນ ັໍ້ນ ຈະ ເປັນ ທີື່  ຕ ື່ ສ ໍ້ ຢ ດາ ເໝ ອນ ກນັ         ເມ  ື່ອ         ເຢຣ ຊາເລັມ 

ຖ ກ ປິດ ອໍ້ອມ ໄວໍ້         

3ໃນ ວນັ ນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເຢຣ ຊາເລັມ ເປັນ ຫີນ ໜກັ ແກື່ ບນັດຳ ຊນົ ຊຳດ ທງັ-

ຫລຳຍ         ຄນົ ທງັຫລຳຍ ຜ ໍ້ ທີື່  ພະຍຳຍຳມ ຍກົ ຫີນ ນ ັໍ້ນ ຂ ໍ້ນ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຕວົ ເອງ ບຳດເຈບັ ຢື່ຳງ ສຳຫດັ         

ແລະ ພວກ ຕື່ຳງ ຊຳດ ຈຳກ ທກຸ ມມຸ ໂລກ ຈະ ໂຮມ ກນັ ຕ ື່ ສ ໍ້ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ         

4ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ໃນ 

ວນັ ນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ຈະ ໃຫໍ້ ມ ໍ້ຳ ທກຸ ໂຕ ແຕກ ຕ ື່ ນ         ແລະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ຄນົ ຂີື່  ມ ໍ້ຳ ເປັນ ບໍ້ຳ ປື່ວງ ໄປ         ເຮົຳ ຈະ ມ ນ ຕຳ ເບິື່ ງ 

ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຢ ດາ          ແລະ ເຮົຳ ຈະ ຕ ີມ ໍ້ຳ ທກຸ ໂຕ ຂອງ ຊນົ ຊຳດ ທງັຫລຳຍ ຕຳບອດ ໄປ         

5ແລໍ້ວ ພວກ ເຈົໍ້ຳ 

ນຳຍ ຂອງ ຢ ດາ ຈະ ຄິດ ໃນ ໃຈ ວື່ຳ         ‘ຊຳວ ເຢຣ ຊາເລັມ ຈະ ເປັນ ກ  ຳລງັ ຂອງ ເຮົຳ         ເນ ື່ ອງ ດໍ້ວຍ ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງ ຈກັກະວຳນ         ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ’         

6ໃນ ວນັ ນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ ພວກ ຫວົໜໍ້ຳ 

ຂອງ ຄນົ ຢ ດາ ເປັນ ຄ  ໄຟ ທີື່ ຢ ື່ ທື່ຳມກຳງ ກອງ ຟ ນ         ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ກະບອງ ໄຕໍ້ ຢ ື່ ທື່ຳມກຳງ ຟື່ອນ ເຂົໍ້ຳ         ແລະ 

ພວກ ເຂົຳ ຈະ ເຜົຳ ຜຳນ ບນັດຳ ຊນົ ຊຳດ ທງັຫລຳຍ ທີື່ ຢ ື່ ອໍ້ອມ ຮອບ ນ ັໍ້ນ ໄປ ທຳງ ເບ ໍ້ອງ ຂວຳ         ແລະ ໄປ 

ທຳງ ເບ ໍ້ອງ ຊໍ້ຳຍ         ແລະ ເຢຣ ຊາເລັມ ຈະ ຍງັ ມີ ຄນົ ອຳ ໃສ ຢ ື່ ບື່ອນ ເກົື່ ຳ ຄ  ເມ  ອງ ເຢຣ ຊາເລັມ         

7ແລະ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ປະທຳນ ໄຊຊະນະ ແກື່ ເຕັນ ທງັຫລຳຍ ຂອງ ຢ ດາ ກື່ອນ         ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ສະຫງ ື່ຳ ລຳສີ 

ຂອງ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ດາວິດ          ແລະ ສະຫງ ື່ຳ ລຳສີ ຂອງ ຊຳວ ເມ  ອງ ເຢຣ ຊາເລັມ ຈະ ບ ື່  ຍກົຍໍ້ອງ ຕວົ ຂ ໍ້ນ ຕ ື່ ສ ໍ້ 

ຢ ດາ         

8ໃນ ວນັ ນ ັໍ້ນ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ປກົ ປໍ້ອງ ຊຳວ ເມ  ອງ ເຢຣ ຊາເລັມ          ແລະ ຊຳວ ເມ  ອງ ທກຸ ຄນົ ທີື່  

ສະດດຸ ໃຈ ກ  ຈະ ເປັນ ເໝ ອນ ດາວິດ          ແລະ ຄອບຄວົ ຂອງ ດາວິດ ຈະ ເປັນ ເໝ ອນ ທ ດສະຫວນັ ຂອງ 

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ນ  ຳ ໜໍ້ຳ ພວກ ເຂົຳ         

9ຕ ື່  ມຳ ໃນ ວນັ ນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ຈະ ຊອກ ຫຳ ເພ ື່ ອ ຈະ ທ  ຳລຳຍ ພວກ ຕື່ຳງ 
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ຊຳດ ທງັ ໝດົ ທີື່  ມຳ ຕ ື່ ສ ໍ້ ເຢຣ ຊາເລັມ          

10ແລະ ເຮົຳ ຈະ ຖອກ ວນິ ຍຳນ ແຫື່ງ ພຣະຄນຸ         ແລະ ຄ  ຳ ອໍ້ອນວອນ ເທິງ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ດາວິດ          ແລະ 

ຊຳວ ເຢຣ ຊາເລັມ ຈະ ເຫັນ ເຮົຳ ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ຕນົ ເອງ ໄດໍ້ ແທງ         ແລໍ້ວ ພວກ ເຂົຳ ຈ ື່ງ ຈະ ໄວໍ້ ທກຸ ເພ ື່ ອ ເພິື່ ນ ເໝ ອນ 

ກບັ ຄນົ ທີື່  ໄວໍ້ ທກຸ ໃຫໍ້ ແກື່ ລ ກ ຊຳຍ ຄນົ ດຽວ ຂອງ ຕນົ         ແລະ ຈະ ຮໍ້ອງໄຫໍ້ ຢື່ຳງ ຂມົຂ ື່ ນ ຍໍ້ອນ ພຣະອງົ         

ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ຄນົ ທີື່  ຮໍ້ອງໄຫໍ້ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຂມົຂ ື່ ນ ໃຈ ຍໍ້ອນ ລ ກກກົ ຂອງ ຕນົ         

11ໃນ ວນັ ນ ັໍ້ນ         ກຳນ ໄວໍ້ ທກຸ 

ໃນ ເຢຣ ຊາເລັມ ຈະ ເປັນ ເໝ ອນ ກບັ ກຳນ ໄວໍ້ ທກຸ ອນັ ໃຫຍື່ ຫລວງ ເພ ື່ ອ ຮາດັດຣິມໂມນ ທີື່  ທົື່ງພຽງ ເມ-
ກິດໂດ         

12ແຜື່ນດນິ ຈະ ໄວໍ້ ທກຸ ຕຳມ ແຕື່ ລະ ຄອບຄວົ         ເຊັື່ ນ ຄອບຄວົ ດາວິດ ຕື່ຳງຫຳກ         ແລະ ບນັດຳ 

ເມຍ ຂອງ ເພິື່ ນ ຕື່ຳງຫຳກ         ບນັດຳ ຄນົ ຄອບຄວົ ຂອງ ນາທານ ຕື່ຳງຫຳກ         ແລະ ບນັດຳ ເມຍ ຂອງ ພວກ 

ເຂົຳ ຕື່ຳງຫຳກ         

13ຄນົ ທງັຫລຳຍ ຈຳກ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ເລວີ ຕື່ຳງຫຳກ         ແລະ ເມຍ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຕື່ຳງຫຳກ         

ຄອບຄວົ ຊິເມອີ ຕື່ຳງຫຳກ         ແລະ ເມຍ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຕື່ຳງຫຳກ         

14ທກຸ ຄອບຄວົ ທີື່  ເຫລ ອ ຢ ື່ ກ  ໄວໍ້ ທກຸ 

ຕື່ຳງຫຳກ         ແລະ ເມຍ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຕື່ຳງຫຳກ”          

ບົດທີ 13 
1“ໃນ ວນັ ນ ັໍ້ນ         ຈະ ມີ ນ  ໍ້ຳພຸ ພຸື່ງ ຂ ໍ້ນ ສ  ຳລບັ ຄອບຄວົ ຂອງ ດາວິດ          ແລະ ຊຳວ ເຢຣ ຊາເລັມ          ເພ ື່ ອ ຈະ 

ຊ  ຳລະ ພວກ ເຂົຳ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ຈຳກ ຄວຳມ ບຳບ         ແລະ ຄວຳມ ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ          

ການໄຫວ້ຮ ບເຄົາລົບຖືກຈຳກັດ ຄົນຖູ່ອມຕົວເປັນຜ ້ທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງພໍພຣະໄທ 
2ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງ ຈກັກະວຳນ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ຕ ື່  ມຳ ໃນ ວນັ ນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ຈະ ຕດັ ຊ ື່  ຂອງ ບນັດຳ ຮ ບ 

ເຄົຳລບົ ໃຫໍ້ ໜີ ຈຳກ ແຜື່ນດນິ         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ບ ື່  ຈ ື່  ຈ  ຳ ຊ ື່  ນ ັໍ້ນ ອີກ ຕ ື່  ໄປ         ເຮົຳ ຈະ ໄລື່ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະ-

ທ  ຳ         ແລະ ວນິ ຍຳນ ທີື່  ຊ ົື່ວ ຮໍ້ຳຍ ອອກ ໄປ ຈຳກ ແຜື່ນດນິ         

3ຕ ື່  ມຳ         ຖໍ້ຳ ມີ ຜ ໍ້ ໜ ື່ ງ ຜ ໍ້ ໃດ ທ  ຳນວຳຍ ຢ ື່         ພ ື່  ແມ ື່ ຜ ໍ້ 

ໃຫໍ້ ກ  ຳເນດີ ຈະ ບອກ ລຳວ ວື່ຳ         ‘ເຈົໍ້ຳ ຈະ ບ ື່  ມີ ຊວີດິ ຢ ື່ ເພຳະ ເຈົໍ້ຳ ເວົໍ້ຳ ຂີໍ້ ຕວົະ ໃນ ພຣະນຳມ ຂອງ ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ’         ພ ື່  ແມ ື່ ຜ ໍ້ ໃຫໍ້ ກ  ຳເນດີ ລຳວ ມຳ ຈະ ແທງ ລຳວ ໃຫໍ້ ຊອດ ຖໍ້ຳ ລຳວ ທ  ຳນວຳຍ ຢື່ຳງ ນ ັໍ້ນ         

4ຕ ື່  ມຳ ໃນ 

ວນັ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ຜ ໍ້ ທ  ຳນວຳຍ ທກຸ ຄນົ ຈະ ມີ ຄວຳມ ອບັອຳຍ         ເພຳະ ນມິດິ ຂອງ ເຂົຳ ເອງ         ເມ  ື່ອ ພວກ ເຂົຳ 

ທ  ຳນວຳຍ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ບ ື່  ນຸື່ງ ເສ ໍ້ອ ຊ ັໍ້ນ ນອກ ທີື່  ເປັນ ຂນົ ສດັ         

5ແຕື່ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         ‘ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ບ ື່  

ແມ ື່ນ ຜ ໍ້ ທ  ຳນວຳຍ         ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ເປັນ ຊຳວນຳ         ເພຳະວື່ຳ ເຂົຳ ໄດໍ້ ຊ ໍ້ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ມຳ ເປັນ ທຳດ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ຍງັ 

ໜຸື່ມ ໆ         

6ແລໍ້ວ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຖຳມ ເພິື່ ນ ວື່ຳ         ‘ເປັນ ຫຍງັ ມ  ຂອງ ທື່ຳນ ຈ ື່ງ ເປັນ ບຳດ’         ເພິື່ ນ ຕອບ ວື່ຳ         ‘ຂໍ້ຳ-

ພະເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເປັນ ບຳດ ໃນ ເຮ ອນ ຂອງ ພວກ ເພ ື່ ອນ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ’”          
7ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງ ຈກັກະວຳນ ກື່ຳວ ວື່ຳ         “ດຳບ ເອີຍ         ຈ ົື່ງ ຕ ື່ ນ ຂ ໍ້ນ ຕ ື່ ສ ໍ້ ພວກ ຜ ໍ້ ລໍ້ຽງ ແກະ ຂອງ 

ເຮົຳ ຈ ົື່ງ ຕ ື່ ສ ໍ້ ຜ ໍ້ ທີື່  ເປັນ ເພ ື່ ອນ ມດິ ຂອງ ເຮົຳ         ຈ ົື່ງ ຕ ີຜ ໍ້ ລໍ້ຽງ ແກະ         ແລະ ຝ ງ ແກະ ນ ັໍ້ນ ຈະ ກະຈດັກະຈຳຍ ໄປ         

ເຮົຳ ຈະ ກ  ຳມ   ຂອງ ເຮົຳ ເທິງ ບນັດຳ ແກະ ໂຕ ນໍ້ອຍ ໆ”          

ອິສຣາເອນຈະຮັບໂທດ ພວກກະບົດຈະຖືກລ້າງຜານຖິ້ມ 
8ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ຢ ື່ ມຳ ທົື່ວ ທງັ ແຜື່ນດນິ ນີໍ້ ຈະ ຕໍ້ອງ ຈບິຫຳຍ ພິນຳດ ໄປ ສອງ ສື່ວນ         ແຕື່ 

ໜ ື່ ງ ສື່ວນ ສຳມ ຈະ ຍງັ ເຫລ ອ ຢ ື່         

9ເຮົຳ ຈະ ເອົຳ ໜ ື່ ງ ສື່ວນ ສຳມ ນີໍ້ ໃສື່ ໃນ ໄຟ         ແລະ ຈະ ຊ  ຳລະ ພວກ ເຂົຳ 

ເໝ ອນ ຫລອມ ເງນິ         ແລະ ເຮົຳ ຈະ ລອງ ເບິື່ ງ ພວກ ເຂົຳ ເໝ ອນ ລອງ ເບິື່ ງ ຄ  ຳ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຮໍ້ອງ ທ ນ 



1575 ເຊຄາຣີຢາ 14 
ອອກ ນຳມ ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ ເຮົຳ ຈະ ຕອບ ພວກ ເຂົຳ         ເຮົຳ ຈະ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ‘ພວກ ນີໍ້ ແມ ື່ນ ຊນົ ຊຳດ ຂອງ 

ເຮົຳ’         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ກື່ຳວ ວື່ຳ         ‘ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຄ  ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ’”          

ບົດທີ 14 
1ເບິື່ ງ ແມ         ມີ ວນັ ໜ ື່ ງ ທີື່  ຈະ ມຳ ສ  ຳລບັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແລະ ຊບັ ສິນ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ 

ແບື່ງ ກນັ ໃນ ທື່ຳມກຳງ ເຈົໍ້ຳ         

2ເພຳະ ເຮົຳ ຈະ ຮວບຮວມ ພວກ ຕື່ຳງ ຊຳດ ໃຫໍ້ ເຮັດ ສງົຄຳມ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກບັ ເຢຣ -
ຊາເລັມ          ແລະ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຢ ດ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ປຸໍ້ນ ເອົຳ ຊບັ ໃນ ເຮ ອນ ໄປ         ທງັ ຂ ົື່ມຂ ນ ບນັດຳ ຜ ໍ້ຍງິ         

ພນົລະເມ  ອງ ເຄິື່ ງ ໜ ື່ ງ ຈະ ໄປ ເປັນ ທຳດ ປະຊຳຊນົ ສື່ວນ ທີື່  ເຫລ ອ ຢ ື່ ຈະ ບ ື່  ຖ ກ ຕດັ ອອກ ໄປ ຈຳກ ເມ  ອງ          
3ແລໍ້ວ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ສະເດັດ ອອກ ໄປ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກບັ ປະຊຳຊຳດ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ໃນ ມ ໍ້ ທີື່  

ພຣະອງົ ຕ ື່ ສ ໍ້ ໃນ ວນັ ສງົຄຳມ         

4ໃນ ມ ໍ້ ນ ັໍ້ນ         ພຣະບຳດ ຂອງ ພຣະອງົ ຈະ ຢ ນ ຢ ື່ ທີື່  ພ ເຂົຳ ໝຳກກອກເທດ         

ຊ ື່ ງ ຢ ື່ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ເມ  ອງ ເຢຣ ຊາເລັມ ທຳງ ທິດຕຳເວັນອອກ         ແລະ ພ ເຂົຳ ໝຳກກອກເທດ ນ ັໍ້ນ ຈະ ແຕກ ແຫງ 

ຢ ື່ ເຄິື່ ງ ກຳງ ແຍກ ອອກ ເປັນ ສອງ ສື່ວນ ຈຳກ ທິດຕຳເວັນອອກ         ແລະ ທິດຕຳເວັນຕກົ         ຊ ື່ ງ ເປັນ ຮື່ອມ ທີື່  

ກວໍ້ຳງ ໃຫຍື່ ຫລຳຍ         ຮື່ອມ ນ ັໍ້ນ ຈະ ແຍກ ຢ ື່ ເຄິື່ ງ ກຳງ         ພ ເຂົຳ ເຄິື່ ງ ໜ ື່ ງ ຈະ ແຍກ ໄປ ທຳງ ເໜ ອ         ແລະ ອີກ 

ເຄິື່ ງ ໜ ື່ ງ ຈະ ແຍກ ໄປ ທຳງ ໃຕໍ້         

5ແລະ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈະ ໜີ ໄປ ໃນ ຮື່ອມ ພ ເຂົຳ ທງັ ສອງ ຂອງ ເຮົຳ         

ເພຳະວື່ຳ ຮື່ອມ ກຳງ ພ ເຂົຳ ຈະ ໄປ ເຖງິ ອາເຊນ          ແລະ ທື່ຳນ ທງັຫລຳຍ ຈະ ຕໍ້ອງ ຫລບົໜີ ໄປ         ເໝ ອນ 

ກບັ ທີື່  ໄດໍ້ ປບົ ໜີ ເມ  ື່ອ ເກດີ ແຜື່ນດນິ ໄຫວ ໃນ ສະໄໝ ອຸດຊີຢາ ກະສດັ ແຫື່ງ ຢ ດາ          ແລໍ້ວ ພຣະຜ ູ້ເປັນ-
ເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ຳ ຈະ ສະເດັດ ມຳ ພໍ້ອມ ກບັ ພວກ ຜ ໍ້ ບ ລິສດຸ ທງັຫລຳຍ         ຊ ື່ ງ ຈະ ມຳ ພໍ້ອມ 

ກນັ ກບັ ພຣະອງົ         

6ຕ ື່  ມຳ ໃນ ວນັ ນ ັໍ້ນ         ຈະ ບ ື່  ມີ ແສງ ສະຫວື່ຳງ         ດວງ ສະຫວື່ຳງ ທງັຫລຳຍ ຈະ ມ ດ ມວົ ໄປ         

7ແຕື່ ຈະ ເປັນ ວນັ ໜ ື່ ງ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ຮ ໍ້ຈກັ ແລໍ້ວ         ບ ື່  ແມ ື່ນ ກຳງເວັນ         ຫຼ  ກຳງຄ ນ         ແຕື່ ເມ  ື່ອ ຄ  ື່ຳ ມຳ 

ຈະ ມີ ແສງ ສະຫວື່ຳງ         

8ໃນ ວນັ ນ ັໍ້ນ         ນ  ໍ້ຳ ແຫື່ງ ຊວີດິ ຈະ ໄຫລ ອອກ ຈຳກ ເຢຣ ຊາເລັມ          ຊ ື່ ງ ເຄິື່ ງ ໜ ື່ ງ ໄຫລ 

ໄປ ສ ື່ ນ  ໍ້ຳ ທະເລ ທິດຕຳເວັນອອກ         ແລະ ອີກ ເຄິື່ ງ ໜ ື່ ງ ໄຫລ ໄປ ສ ື່ ທະເລ ທິດຕຳເວັນຕກົ         ນ  ໍ້ຳ ນ ັໍ້ນ ຈະ 

ໄຫລ ໃນ ລະດ  ຮໍ້ອນ         ແລະ ໃນ ລະດ  ໜຳວ          
9ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ເປັນ ພຣະມະຫຳກະສດັ ເທິງ ແຜື່ນດນິ ໂລກ         ໃນ ວນັ ນ ັໍ້ນ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ຈະ ເປັນ ພຣະເຈົ້າ ອງົ ດຽວ         ແລະ ມີ ພຣະນຳມ ດຽວ         

10ແຜື່ນດນິ ທງັ ໝດົ ຈຳກ ເກບາ ຈນົ ຮອດ ທິດໃຕໍ້         

ຣິມໂມນ ຈຳກ ເຢຣ ຊາເລັມ ຈະ ກຳຍເປັນ ທົື່ງ ຮຳບ ພຽງ         ແຕື່ ເຢຣ ຊາເລັມ ຢ ື່ ສ ງ ເດັື່ ນ         ແລະ ຢ ື່ ບື່ອນ 

ເກົື່ ຳ ຕ ັໍ້ງແຕື່ ປະຕ  ເບັນຢາມິນ ຈນົ ຮອດ ປະຕ  ເກົື່ ຳ         ປະຕ  ມມຸ         ແລະ ຈຳກ ຫ ຄອຍ ຮານາເນນ          ເຖງິ 

ບື່ອນ ບບີ ນ  ໍ້ຳ ອະງ ຸື່ນ ຂອງ ກະສດັ         

11ຈະ ມີ ຜ ໍ້ ຄນົ ອຳໄສ ຢ ື່ ໃນ ເມ  ອງ ເປັນ ຈ  ຳນວນ ຫລວງຫລຳຍ         ແລະ ບ ື່  

ມີ ຄ  ຳ ສຳບ ແຊື່ງ ຕ ື່  ໄປ;         ເຢຣ ຊາເລັມ ຈະ ຢ ື່ ຢື່ຳງ ປອດ ໄພ          
12ບນັດຳ ຊນົ ຊຳດ ທງັຫລຳຍ ທີື່  ຈະ ເຮັດ ສງົຄຳມ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກບັ ເມ  ອງ ເຢຣ ຊາເລັມ ນ ັໍ້ນ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ 

ຈະ ໂຈມ ຕ ີພວກ ເຂົຳ ດໍ້ວຍ ໄພພິບດັ         ຄ  ເນ ໍ້ອ ໜງັ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ເນົື່ ຳ ເປ ື່ ອຍ ໄປ ທງັ ຢ ນ         ຕຳ ຂອງ 

ພວກ ເຂົຳ ຈະ ເນົື່ ຳ ເປ ື່ ອຍ ໃນ ເບົໍ້ຳຕຳ         ແລະ ລີໍ້ນ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ເປ ື່ ອຍ ເນົື່ ຳ ໃນ ປຳກ         

13ຕ ື່  ມຳ ໃນ ວນັ 

ນ ັໍ້ນ         ກຳນ ສບັສນົ ວຸໍ້ນວຳຍ ຢື່ຳງ ໃຫຍື່ ຫລວງ ຈຳກ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ຕກົລງົ ທື່ຳມກຳງ ພວກ ເຂົຳ         

ເພຳະສະນ ັໍ້ນ         ຄນົ ໜ ື່ ງ ຈະ ຈບັ ກມຸ ເພ ື່ ອນ ບໍ້ຳນ ຂອງ ຕນົ         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຍກົ ມ  ຂ ໍ້ນ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກນັ ແລະ ກນັ         
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14ເຖງິ ແມ ື່ນ ວື່ຳ         ຢ ດາ ຈະ ຕ ື່ ສ ໍ້ ກນັ ໃນ ເມ  ອງ ເຢຣ ຊາເລັມ          ພວກ ເຂົຳ ຈະ ໂຮມ ເອົຳ ຊບັ ສມົບດັ ເງນິ ຄ  ຳ         

ແລະ ເສ ໍ້ອ ຜໍ້ຳ ຫລວງຫລຳຍ ຂອງ ປະຊຳຊຳດ ທງັ ໝດົ ທີື່ ຢ ື່ ອໍ້ອມ ຮອບ ນ ັໍ້ນ         

15ແລະ ໄພພິບດັ ຢື່ຳງ ນີໍ້ ຈະ 

ຕກົ ຖ ກ         ມ ໍ້ຳ,         ລ ,         ອ ດ,         ລຳ         ແລະ ສດັ ທກຸ ຊະນດິ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ເຕັນ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ          
16ແລະ ຕ ື່  ມຳ         ບນັດຳ ຄນົ ທີື່  ເຫລ ອ ຢ ື່ ໃນ ປະຊຳຊຳດ ທງັ ປວງ ທີື່  ຈະ ຂ ໍ້ນ ມຳ ສ ໍ້ ຮບົ ກບັ ເຢຣ ຊາເລັມ          ກ  

ຈະ ຂ ໍ້ນ ມຳ ທກຸ ໆ ປີ         ເພ ື່ ອ ຈະ ຂຳບ ໄຫວໍ້ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ກະສດັ ຄ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງ ຈກັກະວຳນ         ແລະ ຈະ ຖ  

ເທດສະກຳນ ຢ ື່ ຕ ບ         

17ຖໍ້ຳ ຄອບຄວົ ໃດ ໃນ ພ ໍ້ນ ແຜື່ນດນິ ໂລກ ບ ື່  ຂ ໍ້ນ ໄປ ເຢຣ ຊາເລັມ ເພ ື່ ອ ຂຳບ ໄຫວໍ້ 

ນະມດັສະກຳນ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ພຣະມະຫຳກະສດັ         ຄ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງ ຈກັກະວຳນ         ຝນົ ຈະ ບ ື່  ຕກົ ໃສື່ 

ຄອບຄວົ ນ ັໍ້ນ         

18ແລະ ຖໍ້ຳ ຄອບຄວົ ຂອງ ເອຢິບ ບ ື່  ຂ ໍ້ນ ໄປ         ຫລ  ບ ື່  ມຳ         ຝນົ ຈະ ບ ື່  ຕກົ ເທິງ ພວກ ເຂົຳ         ອນັ 

ນີໍ້ ເປັນ ໄພພິບດັ ຊ ື່ ງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ໃຊໍ້ ໂຈມ ຕ ີປະຊຳຊຳດ ອ ື່ ນ ໆ ທີື່  ບ ື່  ຂ ໍ້ນ ໄປ ຖ  ເທດສະກຳນ ຢ ື່ ຕ ບ         

19ສິື່ ງ ນີໍ້ ຈະ ເປັນ ໂທດ ບຳບ ຂອງ ເອຢິບ          ແລະ ເປັນ ກຳນ ລງົໂທດ ປະຊຳຊຳດ ທງັ ໝດົ         ທີື່  ບ ື່  ຂ ໍ້ນ ໄປ ຖ  

ເທດສະກຳນ ຢ ື່ ຕ ບ          
20ແລະ ໃນ ວນັ ນ ັໍ້ນ         ໝຳກ ກະ ດິື່ ງ ທີື່  ຜ ກ ມ ໍ້ຳ ຈະ ມີ ຄ  ຳ ຈຳລ ກ ວື່ຳ         “ບ ລິສດຸ ສ  ຳລບັ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ”         

ແລະ ບນັດຳ ໝ ໍ້  ໃຫຍື່ ທີື່ ຢ ື່ ໃນ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ເປັນ ເໝ ອນ ຊຳມ ທີື່ ຢ ື່ ຕ ື່ໜໍ້ຳ ແທື່ນ 

ບ ຊຳ         

21ແມ ື່ນ ແລໍ້ວ         ໝ ໍ້  ທກຸ ໜື່ວຍ ໃນ ເຢຣ ຊາເລັມ          ແລະ ຢ ດາ ຈະ ເປັນ ສິື່ ງ ທີື່  ບ ລິສດຸ ສ  ຳລບັ ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງ ຈກັກະວຳນ         ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ທກຸ ຄນົ ທີື່  ມຳ ຖວຳຍ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ຈະ ເອົຳ ໝ ໍ້  ໄປ ນ  ຳ         ແລະ ຈະ ຕ ົໍ້ມ 

ຊີໍ້ນ ໃນ ໝ ໍ້  ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ໃນ ວນັ ນ ັໍ້ນ ຈະ ບ ື່  ມີ ຄນົ ການາອານ ໃນ ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງ 

ຈກັກະວຳນ ອີກ ຕ ື່  ໄປ          
 14 

*       *       * 
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ມາລາກີ 

ບົດທີ 1 
ພຣະເຈົ້າຊົງຮັກອິສຣາເອນ 

1ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້         ແມ ື່ນ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ທີື່  ໃຫໍ້ ມາລາກີ          ບອກ ປະຊຳຊນົ ອິສຣາເອນ ຄ .         

2ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ໄດໍ້ ຮກັ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ແຕື່ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຊ  ໍ້ຳ ຕອບ ວື່ຳ         ພຣະອງົ ໄດໍ້ ຮກັ 

ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຢື່ຳງໃດ?”         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ຕອບ ວື່ຳ,         “ເອຊາວ          ແລະ ຢາໂຄບ ເປັນ ອໍ້ຳຍ ນໍ້ອງ 

ກນັ         ແຕື່ ເຮົຳ ຮກັ ຢາໂຄບ          ແລະ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ລຳວ.         

3ແຕື່ ເຮົຳ ຊງັ ເອຊາວ ພໍ້ອມ ທງັ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ 

ລຳວ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ທ  ຳລຳຍ ດນິແດນ ພ ເຂົຳ ຂອງ ເອຊາວ          ແລະ ໃຫໍ້ ດນິແດນ ນ ັໍ້ນ ເປັນ ຖິື່ ນ ຂອງ ສດັປື່ຳ.”         

4ຖໍ້ຳ ຫຳກ ຊຳວ ເອໂດມ ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ເອຊາວ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ເມ  ອງ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ ຖ ກ ທ  ຳລຳຍ         ແຕື່ 

ພວກ ເຮົຳ ຈະ ສໍ້ຳງ ມນັ ຂ ໍ້ນ ໃໝື່”         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງ ຈກັກະວຳນ ກ  ຊງົ ຕອບ ວື່ຳ,         “ປື່ອຍ ໃຫໍ້ ພວກ 

ເຂົຳ ສໍ້ຳງ ຂ ໍ້ນ ໃໝື່         ເຮົຳ ຈະ ທ  ຳລຳຍ ມນັ ລງົ ອີກ         ປະຊຳຊນົ ຈະ ເອີໍ້ນ ເມ  ອງ ນ ັໍ້ນ ວື່ຳ         ເປັນ ເມ  ອງ ເຄຳະ 

ຮໍ້ຳຍ         ແລະ ເປັນ ຊນົ ຊຳດ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ພຣະພິໂລດ ຢ ື່ ສ ບ ໆ         ໄປ.         

5ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ເຫັນ ສິື່ ງ 

ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ         ດໍ້ວຍ ຕຳ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເອງ         ແລະ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ຍິື່ ງ ໃຫຍື່         

ເຖງິ ແມ ື່ນ ຈະ ຢ ື່ ນອກ ເຂດ ແດນ ຂອງ ອິສຣາເອນ ກ  ຕຳມ.”          

ພຣະຜ ້ເປັນເຈົ້າຊົງຂະໜາບພວກປະໂລຫິດ 
6ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງ ຈກັກະວຳນ         ຊງົ ກື່ຳວ ກບັ ພວກ ປະໂລຫິດ ວື່ຳ,         “ລ ກ ຍື່ອມ ນບັຖ  ພ ື່  ແມ ື່ ແຫື່ງ 

ຕນົ         ແລະ ຄນົ ໃຊໍ້ ຍື່ອມ ນບັຖ  ນຳຍ ແຫື່ງ ຕນົ         ເຮົຳ ເປັນ ພ ື່  ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ເປັນ ຫຍງັ ເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ບ ື່  ນບັຖ  ເຮົຳ?         

ເຮົຳ ກ  ເປັນ ນຳຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ເປັນ ຫຍງັ ເຈົໍ້ຳ ຈ ື່ງ ບ ື່  ຢ ຳ ເກງ ເຮົຳ?         ເຈົໍ້ຳ ໝິື່ ນປະໝຳດ ເຮົຳ         ນອກຈຳກ ນີໍ້         

ເຈົໍ້ຳ ຍງັ ຖຳມ ວື່ຳ         ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໝິື່ ນປະໝຳດ ພຣະອງົ ຢື່ຳງໃດ?         

7ຢື່ຳງ ນີໍ້ ແຫລະ         ຄ          ນ  ຳ ເອົຳ ອຳ-

ຫຳນ ທີື່  ມີ ມນົທິນ ມຳ ຖວຳຍ ເທິງ ແທື່ນ ບ ຊຳ ຂອງ ເຮົຳ         ແລໍ້ວ ກ  ຖຳມ ວື່ຳ         ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໃຫໍ້ ຄວຳມ ນບັຖ  

ແດື່ ພຣະອງົ ຫລດຸ ນໍ້ອຍ ລງົ ຢື່ຳງໃດ?         ເຮົຳ ຈະ ບອກ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຄ  ວື່ຳ         ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ເຄົຳລບົ ນບັຖ  ແທື່ນ ບ -

ຊຳ ຂອງ ເຮົຳ ເລີຍ.         

8ເມ  ື່ອ ເຈົໍ້ຳ ນ  ຳ ສດັ ຕຳບອດ         ສດັ ເສຍ ຂຳ         ຫລ  ສດັ ເປັນ ພະຍຳດ ມຳ ຖວຳຍ ແກື່ ເຮົຳ         

ເຈົໍ້ຳ ຄິດ ວື່ຳ ເປັນ ກຳນ ຖ ກຕໍ້ອງ ແລໍ້ວ ຫລ ?         ຈ ົື່ງ ນ  ຳ ສດັ ເຫລົື່ ຳນ ັໍ້ນ ໄປ ໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ປກົຄອງ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ ລອງ ເບິື່ ງ 

ດ ຸ        ເພິື່ ນ ຈະ ພ ໃຈ ເຈົໍ້ຳ         ຫລ  ໃຫໍ້ ຄວຳມ ດ ີຄວຳມ ຊອບ ແກື່ ເຈົໍ້ຳ ບ ?”          
9ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງ ຈກັກະວຳນ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ບດັ ນີໍ້         ພວກ ປະໂລຫິດ ເອີຍ         ລອງ ອໍ້ອນວອນ 

ທ ນ ຂ  ຕ ື່  ພຣະເຈົ້າ          ໃຫໍ້ ພຣະອງົ ຊງົ ກະລນຸຳ ຕ ື່  ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເບິື່ ງ         ພຣະອງົ ຄງົ ຈະ ບ ື່  ຕອບ ຄວຳມ ອໍ້ອນ-

ວອນ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ຄງົ ຈະ ເປັນ ຍໍ້ອນ ຄວຳມ ຜິດ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເອງ.         

10ເຮົຳ ຢຳກ ໃຫໍ້ ມີ ຈກັ ຄນົ 

ໜ ື່ ງ ໃນ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ອດັ ປະຕ  ພຣະວຫິຳນ         ເພ ື່ ອ ບ ື່  ໃຫໍ້ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄຕໍ້ໄຟ ເທິງ ແທື່ນ ບ ຊຳ ຂອງ ເຮົຳ ຢື່ຳງ ອບັ 

ປະໂຫຍດ         ເຮົຳ ບ ື່  ພ ໃຈ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ຈະ ບ ື່  ຮບັ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ທີື່  ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ນ  ຳ ມຳ ຖວຳຍ ເຮົຳ.         

11ຊນົ ຊຳດ ທົື່ວ ໂລກ         ແຕື່ ທິດ ຕຳ ອອກ ຫຳ ທິດຕຳເວັນຕກົ ໃຫໍ້ ກຽດ ແກື່ ເຮົຳ         ໃນ ທກຸ ໆ         ບື່ອນ ມີ ຄນົ ເຜົຳ 

ເຄ ື່ ອງ ຫອມ         ແລະ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ອນັ ບ ລິສດຸ ຖວຳຍ ເຮົຳ         ຄນົ ທກຸ ຄນົ ກ  ໃຫໍ້ ກຽດ ເຮົຳ.         

12ແຕື່ ພວກ ເຈົໍ້ຳ 
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ໝິື່ ນປະໝຳດ ເຮົຳ         ເມ  ື່ອ ເຈົໍ້ຳ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         ແທື່ນ ບ ຊຳ ຂອງ ເຮົຳ ໜໍ້ຳ ຂີໍ້ດຽດ         ແລະ ໝິື່ ນປະໝຳດ ອຳຫຳນ ທີື່  

ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຖວຳຍ ໃນ ທີື່  ນ ັໍ້ນ.         

13ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         ຊື່ຳງ ອິດເມ  ື່ອຍ ຕ ື່  ກຳນ ຖວຳຍ ນີໍ້ ແທໍ້         ແລະ ປິື່ ນ ໜໍ້ຳ ໜີ 

ຈຳກ ເຮົຳ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ນ  ຳ ສດັ ທີື່  ລກັ ມຳ ຖວຳຍ ແກື່ ເຮົຳ         ຫລ  ສດັ ເສຍ ຂຳ         ແລະ ເປັນ ພະຍຳດ         ເຈົໍ້ຳ ຄິດ 

ວື່ຳ         ເຮົຳ ຈະ ຮບັ ບ ?         

14ຄ  ຳ ສຳບ ແຊື່ງ ຈະ ຕກົ ຖ ກ ຄນົ ຂີໍ້ ໂກງ         ຜ ໍ້ ຊ ື່ ງ ໄດໍ້ ສນັຍຳ ວື່ຳ         ຈະ ຖວຳຍ ສິື່ ງ ທີື່  ດ ີໃຫໍ້ 

ແກື່ ເຮົຳ         ແຕື່ ແລໍ້ວ         ເຂົຳ ໄດໍ້ ນ  ຳ ເອົຳ ສດັ ທີື່  ມີ ມນົທິນ ມຳ ເຜົຳ ຖວຳຍ ບ ຊຳ ແກື່ ເຮົຳ         ໃນ ເມ  ື່ອ ສດັ ໂຕ ດ ີໆ         

ຂອງ ເຂົຳ ກ  ຍງັ ມີ ເຕັມ ຢ ື່         ເຮົຳ ເປັນ ພຣະມະຫຳກະສດັ         ປະຊຳຊນົ ທກຸ ຊນົ ຊຳດ ຈ ື່ງ ຢ ຳ ເກງ ເຮົຳ”         

ພຣະເຈົ້າ ແຫື່ງ ຈກັກະວຳນ ໄດໍ້ ຊງົ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້.          

ບົດທີ 2 
1ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງ ຈກັກະວຳນ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ບດັ ນີໍ້         ປະໂລຫິດ ທງັຫລຳຍ ເອີຍ         ຕ ື່  ໄປ ນີໍ້ ຄ  ຄ  ຳ 

ສ ັື່ງ ສ  ຳລບັ ພວກ ເຈົໍ້ຳ.         

2ເຈົໍ້ຳ ຕໍ້ອງ ຍກົຍ  ໃຫໍ້ ກຽດ ເຮົຳ ດໍ້ວຍ ສິື່ ງ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ກະທ  ຳ”         ພຣະອງົ ຊງົ ກື່ຳວ ຕ ື່  ໄປ 

ອີກ ວື່ຳ,         “ຫຳກ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ຟງັ ໃນ ສິື່ ງ ທີື່  ເຮົຳ ເວົໍ້ຳ         ແລະ ບ ື່  ໃສື່ໃຈ ໃນ ສິື່ ງ ນ ັໍ້ນ ຢື່ຳງ ຈງິ ຈງັ         ເຮົຳ ກ  ຈະ ນ  ຳ 

ຄວຳມ ສຳບ ແຊື່ງ ມຳສ ື່ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ເຮົຳ ຈະ ນ  ຳ ເອົຳ ຄວຳມ ສຳບ ແຊື່ງ ມຳ ໃສື່ ໃນ ຜນົ ດ ີທີື່  ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຮບັ 

ໃນ ຖຳນະ ເປັນ ປະໂລຫິດ         ອນັ ທີື່  ຈງິ         ຄວຳມ ສຳບ ແຊື່ງ ນ ັໍ້ນ ໄດໍ້ ຕກົ ມຳ ໃສື່ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ແລໍ້ວ         ກ  ຍໍ້ອນ ວື່ຳ 

ພວກ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ເອົຳ ຈດິ ໃສື່ໃຈ ຊຳ ໃນ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ຂອງ ເຮົຳ ຢື່ຳງ ຈງິ ຈງັ.         

3ເຮົຳ ຈະ ຂະໜຳບ ລ ກ ຂອງ ພວກ 

ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ເອົຳໜໍ້ຳ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຖ  ໃສື່ເຄ ື່ ອງ ໃນ ສດັ         ທີື່  ເອົຳ ມຳ ເຜົຳ ຖວຳຍ ບ ຊຳ ແລະ ເຮົຳ ກ  ຈະ ໂຍນ 

ພວກ ເຈົໍ້ຳ ອອກ ໄປ ກບັ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ນ ັໍ້ນ.         

4ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ໄດໍ້ ຮ ໍ້ ວື່ຳ ເຮົຳ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ຄ  ຳ ສ ັື່ງ ນີໍ້ ແກື່ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         

ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ ຂອງ ເຮົຳ ທີື່  ເຮັດ ໄວໍ້ ກບັ ພວກ ປະໂລຫິດ         ຄ  ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ເລວີ ນ ັໍ້ນ ຈະ ຄງົ ຢ ື່.”         

5ໃນ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ ຂອງ ເຮົຳ ນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ໄດໍ້ ສນັຍຳ ວື່ຳ         ຈະ ໃຫໍ້ ຊວີດິ         ແລະ ກຳນ ຢ ື່ ດ ີກນິ ດ ີແກື່ ພວກ ເຂົຳ         

ເຮົຳ ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ສິື່ ງ ທງັ ປວງ ນີໍ້         ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ພວກ ເຂົຳ ນບັຖ  ເຮົຳ.         

6ພວກ ເຂົຳ ກ  ໄດໍ້ ນບັຖ          ແລະ ຢ ຳ ເກງ ເຮົຳ         

ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ສອນ ສິື່ ງ ທີື່  ຖ ກຕໍ້ອງ         ແລະ ບ ື່  ໄດໍ້ ສອນ ສິື່ ງ ທີື່  ຜິດ         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເດນີ ໄປ ກບັ ເຮົຳ ຢື່ຳງ ຜຳ 

ສກຸ         ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ກະທ  ຳ ສິື່ ງ ທີື່  ຖ ກ         ແລະ ໄດໍ້ ຊື່ອຍ ຫລຳຍ ຄນົ ໃຫໍ້ ຫນັ ໜີ ຈຳກ ກຳນ ເຮັດ ຊ ົື່ວ.         

7ແມ ື່ນ 

ໜໍ້ຳທີື່  ຂອງ ປະໂລຫິດ ທີື່  ຈະ ສອນຄວຳມ ຈງິ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ          ມະນດຸ ຈະ ໄປ ຫຳ ເຂົຳ         ເພ ື່ ອ ຮຽນ ຮ ໍ້ 

ຄວຳມ ປະສງົ ຂອງ ເຮົຳ         ເພຳະວື່ຳ ເຂົຳ ເປັນ ຜ ໍ້ ສ ົື່ງ ຂື່ຳວ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງ ຈກັກະວຳນ.         

8ແຕື່ 

ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ອວື່ຳຍໜໍ້ຳ ໜີ ຈຳກ ທຳງ ທີື່  ຊອບ ທ  ຳ         ຄ  ຳ ສອນ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ພຳໃຫໍ້ ຫລຳຍ ຄນົ ເຮັດ 

ຜິດ         ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ລະເມດີ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ ທີື່  ໄດໍ້ ກະທ  ຳ ໄວໍ້ ກບັ ເຈົໍ້ຳ.         

9ສະນ ັໍ້ນ         ໃນ ເທ ື່ ອ ນີໍ້         ເຮົຳ ຈະ ເຮັດ ໃຫໍ້ 

ປະຊຳຊນົ ອິສຣາເອນ ໝິື່ ນປະໝຳດ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ເພຳະວື່ຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ບ ື່  ໄດໍ້ ປະຕບິດັ ຕຳມ ຄ  ຳ ສ ັື່ງສອນ 

ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ ເມ  ື່ອ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ສອນ ກື່ຽວ ກບັ ຄວຳມ ປະສງົ ຂອງ ເຮົຳ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເອງ ຊ  ໍ້ຳພດັ ເຮັດ ບ ື່  

ສດັຊ ື່  ຕ ື່  ຄນົ ທງັຫລຳຍ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງ ຈກັກະວຳນ ໄດໍ້ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້.          

ພວກອິສຣາເອນບໍ່ສັດຊື່ 
10ພວກ ເຮົຳ ທກຸ ຄນົ ບ ື່  ໄດໍ້ ມ ີພຣະບິດາ ອງົ ດຽວ ກນັ ບ ?         ແມ ື່ນ ພຣະເຈົ້າ ອງົ ນ ັໍ້ນ ອງົ ດຽວ ທີື່  ໄດໍ້ ສໍ້ຳງ 

ພວກ ເຮົຳ ບ ື່  ແມ ື່ນ ບ ?         ແລໍ້ວ ດໍ້ວຍ ເຫດ ໃດ ພວກ ທື່ຳນ ຈ ື່ງ ລະເມດີ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ ຊ ື່ ງ ມີ ຕ ື່  ກນັ 

ແລະ ກນັ         ແລະ ດໍ້ວຍ ເຫດ ໃດ         ພວກ ເຮົຳ ຈ ື່ງ ໝິື່ ນປະໝຳດ ຄ  ຳໝັໍ້ນສນັຍຳ ຊ ື່ ງ ພຣະເຈົ້າ ໄດໍ້ ເຮັດ ໄວໍ້ 
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ກບັ ພວກ ປ ື່ ຍື່ຳ ຕຳ ຍຳຍ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ?         

11ປະຊຳຊນົ ຢ ດາ ໄດໍ້ ລະເມດີ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ທີື່  ມີ ຕ ື່  ພຣະເຈົ້າ          

ແລະ ໄດໍ້ ເຮັດ ສິື່ ງ ທີື່  ໜໍ້ຳ ກຽດ ຊງັ ໃນ ອິສຣາເອນ          ແລະ ໃນ ກງຸ ເຢຣ ຊາເລັມ          ພວກ ເຂົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ 

ພຣະວຫິຳນ ທີື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ຮກັ ເປິເປ ໍ້ອນ         ຜ ໍ້ ຊຳຍ ໄດໍ້ ແຕື່ງງຳນ ກບັ ຜ ໍ້ຍງິ ທີື່  ນບັຖ  ພະ ຂອງ ຊຳດ 

ອ ື່ ນ.         

12ຂ  ໃຫໍ້ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ທ  ຳລຳຍ ຜ ໍ້ ທີື່  ກະທ  ຳ ເຊັື່ ນ ນ ັໍ້ນ         ແລະ ຢື່ຳ ຊງົ ອະນຍຸຳດ ໃຫໍ້ ເຂົໍ້ຳ ຮື່ວມ ໃນ 

ຊນົ ຊຳດ ຂອງ ພວກ ເຮົຳ ອີກ ຈກັ ເທ ື່ ອ         ຄ  ເຂົໍ້ຳ ຮື່ວມ ກບັ ປະຊຳຊນົ ທີື່  ນ  ຳ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ມຳ ຖວຳຍ ພຣະເຈົ້າ 

ແຫື່ງ ຈກັກະວຳນ.          
13ອີກ ສິື່ ງ ໜ ື່ ງ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ກະທ  ຳ         ຄ  ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຮໍ້ອງໄຫໍ້         ແລະ ຄວນ ຄຳງ ໃສື່ ແທື່ນ ບ ຊຳ ຂອງ ພຣະຜ ູ້-

ເປັນເຈົ້າ          ເພຳະວື່ຳ ພຣະອງົ ບ ື່  ຍອມຮບັ         ແມ ື່ນ ແຕື່ ຫລຽວ ເບິື່ ງ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ເອົຳ ມຳ ຖວຳຍ ນ ັໍ້ນ 

ອີກ ຕ ື່  ໄປ.         

14ແລະ ເຈົໍ້ຳ ຖຳມ ວື່ຳ         “ເພຳະ ເຫດ ໃດ ພຣະອງົ ຈ ື່ງ ບ ື່  ຮບັ?”         ກ  ເພຳະວື່ຳ ພຣະອງົ ຊງົ ຮ ໍ້ ວື່ຳ 

ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ລະເມດີ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ທີື່  ເຮັດ ໄວໍ້ ກບັ ເມຍ ຄຳວ ແຕື່ງງຳນ ກນັ ທ  ຳອິດ         ນຳງ ເປັນ ຄ ື່ ຄອງ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         

ແລະ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ລະເມດີ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ທີື່  ເຮັດ ໄວໍ້ ກບັ ນຳງ         ເຖງິ ແມ ື່ນ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ສນັຍຳ ຕ ື່  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ວື່ຳ         

ຈະ ສດັຊ ື່  ຕ ື່  ນຳງ ກ  ດ.ີ         

15ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ເຮັດ ໃຫໍ້ ເຈົໍ້ຳ ກບັ ນຳງ ເປັນ ເນ ໍ້ອ ກຳຍ         ແລະ ຈດິໃຈ ອນັ ດຽວ ກນັ ບ ື່  

ແມ ື່ນ ບ ?         ພຣະອງົ ມີ ເຈດຕະນຳ ກື່ຽວ ກບັ ສິື່ ງ ນີໍ້ ເພຳະ ຫຍງັ?         ກ  ເພຳະ ຢຳກ ໃຫໍ້ ພວກ ເຮົຳ ມີ ລ ກ ຫລຳນ 

ທີື່  ເປັນ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ພຣະເຈົ້າ ຢື່ຳງ ແທໍ້ ຈງິ         ສະນ ັໍ້ນ         ຈ ົື່ງ ລະວງັ ຕວົ ໃຫໍ້ ດ ີ        ຢື່ຳ ໃຫໍ້ ໃຜ ລະເມດີ ຄ  ຳ ສນັຍຳ 

ທີື່  ໄດໍ້ ເຮັດ ໄວໍ້ ກບັ ເມຍ ຄຳວ ແຕື່ງງຳນ ກນັ ທ  ຳອິດ.         

16ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ອງົ ເປັນ ພຣະເຈົ້າ ຂອງ ອິ-
ສຣາເອນ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ກຽດ ຊງັ ກຳນ ຢື່ຳ ຮໍ້ຳງ ກນັ         ເຮົຳ ກຽດ ຊງັ ເມ  ື່ອ ຜ ໍ້ ໃດ ໃນ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເຮັດ ຮນຸ 

ແຮງ ເຊັື່ ນ ນ ັໍ້ນ ກບັ ເມຍ ຂອງ ຕນົ         ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ຈ ົື່ງ ລະວງັ ຕວົ ໃຫໍ້ ດ ີ         ຢື່ຳ ລະເມດີ ຄ  ຳ ສນັຍຳ ຂອງ ຕນົ         ຈ ົື່ງ 

ສດັຊ ື່  ຕ ື່  ເມຍ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ.”          

ວັນຕັດສິນໃກ້ເຂົ້າມາແລ້ວ 
17ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ເມ  ື່ອຍ ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ເວົໍ້ຳ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ         ແຕື່ ເຈົໍ້ຳ ຍງັ ກໍ້ຳ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         

“ພວກ ເຮົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ ໃຫໍ້ ພຣະອງົ ເມ  ື່ອຍ ຢື່ຳງໃດ?         ກ  ດໍ້ວຍ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ,         “ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ຄິດ ເຫັນ ວື່ຳ         

ຜ ໍ້ ກະທ  ຳ ຊ ົື່ວ ທກຸ ຄນົ ເປັນ ຄນົ ດ ີ         ຕຳມ ທີື່  ຈງິ ແລໍ້ວ         ພຣະອງົ ຊງົ ພ ພຣະໄທ ພວກ ເຂົຳ         ຫລ  ດໍ້ວຍ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         

ພຣະເຈົ້າ ຜ ໍ້ ຊງົ ຍດຸຕ ິທ  ຳ ນ ັໍ້ນ ຢ ື່ ໃສ?”          

ບົດທີ 3 
1ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງ ຈກັກະວຳນ ຊງົ ຕອບ ດ ັື່ງນີໍ້         ເຮົຳ ຈະ ສ ົື່ງ ຜ ໍ້ ສ ົື່ງ ຂື່ຳວ ໄປ ຈດັ ຕຽມ ຫນົທຳງ ໄວໍ້ 

ສ  ຳລບັ ເຮົຳ         ແລໍ້ວ ໃນ ທນັໃດ ນ ັໍ້ນ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ອງົ ທີື່  ເຈົໍ້ຳ ຊອກ ສະແຫວງຫຳ ກ  ຈະ ສະເດັດ ມຳ ໃນ 

ພຣະວຫິຳນ ຂອງ ພຣະອງົ         ຜ ໍ້ ສ ົື່ງ ຂື່ຳວ ທີື່  ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຢຳກ ເຫັນ ແຕື່ ເຫິງ ນຳນ         ກ  ຈະ ມຳ ປະກຳດ ຄ  ຳໝັໍ້ນ-

ສນັຍຳ ຂອງ ເຮົຳ.          
2ແຕື່ ໃຜ ຈະ ທນົ ຕ ື່  ມ ໍ້ ທີື່  ພຣະອງົ ຈະ ສະເດັດ ມຳ ໄດໍ້?         ໃຜ ຈະ ມີ ຊວີດິ ຢ ື່ ໄດໍ້ ເມ  ື່ອ ພຣະອງົ ສະເດັດ ມຳ 

ປະກດົ?         ພຣະອງົ ຈະ ເປັນ ເໝ ອນ ໄຟ ທີື່  ຫລອມ ໂລຫະ         ແລະ ເປັນ ດ ັື່ງ ສະບ  ທີື່  ມີ ພະລງັ ແຮງ.         

3ພຣະ-

ອງົ ຈະ ສະເດັດ ມຳ ຕດັສິນ ດ ັື່ງ ຜ ໍ້ ຫລອມ ເງນິ ໃຫໍ້ ບ ລິສດຸ         ພຣະອງົ ຈະ ຊ  ຳລະ ປະໂລຫິດ ໃຫໍ້ ບ ລິສດຸ         ດ ັື່ງ 

ດຽວ ກນັ ກບັ ເງນິ ແລະ ຄ  ຳ ທີື່  ຫລອມ ແລໍ້ວ         ຄນັ ແລໍ້ວ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ນ  ຳ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ທີື່  ຖ ກຕໍ້ອງ ມຳ 
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ຖວຳຍ ແດື່ ພຣະເຈົ້າ.         

4ແລໍ້ວ ເຄ ື່ ອງ ບ ຊຳ ທີື່  ຊຳວ ຢ ດາ          ແລະ ຊຳວ ເຢຣ ຊາເລັມ ນ  ຳ ມຳ ຖວຳຍ ພຣະ-
ຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ເປັນ ທີື່  ພ ພຣະໄທ ພຣະອງົ         ດ ັື່ງ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ເຄີຍ ໄດໍ້ ປະຕບິດັ ມຳ ແຕື່ ກື່ອນ.”          

5ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງ ຈກັກະວຳນ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ຈະ ມຳ ຫຳ ເຈົໍ້ຳ ເພ ື່ ອ ພິພຳກສຳ         ແລະ ຈະ ເປັນ 

ພະຍຳນ ຕ ື່ ສ ໍ້ ຜ ໍ້ ປະຕບິດັ ເວດມນົ ຄຳຖຳ ໃນ ທນັທີ         ຕ ື່ ສ ໍ້ ຜ ໍ້ ລື່ວງ ປະເວນ ີ        ຕ ື່ ສ ໍ້ ຜ ໍ້ ເປັນ ພະຍຳນ ເທັດ         ຕ ື່ ສ ໍ້ ຜ ໍ້ 

ທີື່  ໂກງ ຄື່ຳ ແຮງ ງຳນ ຂອງ ຄນົ ຮບັຈ ໍ້ຳງ         ຕ ື່ ສ ໍ້ ຜ ໍ້ ລກັ ເອົຳ ຜນົ ປະໂຫຍດ ຂອງ ແມ ື່ໝໍ້ຳຍ         ເດັກ ກ  ຳພໍ້ຳ ແລະ 

ຄນົ ຕື່ຳງ ດໍ້ຳວ         ແລະ ຕ ື່ ສ ໍ້ ຜ ໍ້ ທີື່  ບ ື່  ຢ ຳ ເກງ ເຮົຳ.”          

ການຊຳລະໜຶ່ງສູ່ວນສິບ 
6ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງ ຈກັກະວຳນ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ເຮົຳ ຄ  ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ          ແລະ ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ປື່ຽນ 

ໃຈ         ເຊ ໍ້ອສຳຍ ຂອງ ຢາໂຄບ ເອີຍ         ເຈົໍ້ຳ ຍງັ ບ ື່  ທນັ ຖ ກ ທ  ຳລຳຍ ໝດົ ເທ ື່ ອ.         

7ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ຫນັ ໜີ ຈຳກ ຂ ໍ້ 

ບງັຄບັ ຂອງ ເຮົຳ         ແລະ ບ ື່  ໄດໍ້ ປະຕບິດັ ຕຳມ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ປ ື່ ຍື່ຳ ຕຳ ຍຳຍ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ແຕື່ ຈ ົື່ງ ກບັ ມຳ ຫຳ 

ເຮົຳ         ແລະ ເຮົຳ ກ  ຈະ ກບັ ມຳ ຫຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ທງັຫລຳຍ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຖຳມ ວື່ຳ         ພວກ ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ຈະ ເຮັດ ວທີິ 

ໃດ ຈ ື່ງ ຈະ ກບັ ມຳ ຫຳ ພຣະອງົ ອີກ ໄດໍ້.         

8ເຮົຳ ຖຳມ ວື່ຳ         ເປັນ ກຳນ ຖ ກຕໍ້ອງ ບ          ທີື່  ມະນດຸ ໄດໍ້ ສ ໍ້ ໂກງ 

ພຣະເຈົ້າ?         ບ ື່  ຖ ກຕໍ້ອງ         ແຕື່ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ກ  ໄດໍ້ ສ ໍ້ ໂກງ ເຮົຳ         ສ ໍ້ ໂກງ ຢື່ຳງໃດ?         ກ  ສ ໍ້ ໂກງ ໃນ ເລ ື່ ອງ ໜ ື່ ງ 

ສື່ວນ ສິບ         ແລະ ເຄ ື່ ອງ ຖວຳຍ ນ ັໍ້ນ ແຫລະ.         

9ຄ  ຳ ສຳບ ແຊື່ງ ຈະ ຕກົ ຖ ກ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ທງັ ໝດົ         ກ  ຍໍ້ອນ ວື່ຳ 

ຊນົ ຊຳດ ທງັ ໝດົ ສ ໍ້ ໂກງ ເຮົຳ.         

10ຈ ົື່ງ ນ  ຳ ເງນິ ເຕັມ ຈ  ຳນວນ ໜ ື່ ງ ສື່ວນ ສິບມຳ ທີື່  ພຣະວຫິຳນ         ເພ ື່ ອ ວື່ຳ ຈະ 

ມີ ອຳຫຳນ ໃນ ພຣະວຫິຳນ         ຈ ົື່ງ ລອງ ເບິື່ ງ ດ ຸ         ແລະ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ເຫັນ ເຮົຳ ໄຂ ຟໍ້ຳ ສະຫວນັ         ແລໍ້ວ ເທ 

ພຣະພອນ ລງົ ມຳ ຍງັ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຢື່ຳງ ຫລວງຫລຳຍ.         

11ເຮົຳ ຈະ ບ ື່  ປື່ອຍ ໃຫໍ້ ແມງໄມ ໍ້ ມຳ ທ  ຳລຳຍ ຜນົ-

ລະປ ກ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ         ແລະ ຕ ົໍ້ນ ອະງ ຸື່ນ ກ  ຈະ ມີ ໝຳກ ຫລຳຍ.         

12ຄນັ ແລໍ້ວ         ປະຊຳຊນົ ທງັຫລຳຍ ກ  

ຈະ ເອີໍ້ນ ເຈົໍ້ຳ ວື່ຳ         ຜ ໍ້ ມີ ຄວຳມສກຸ         ເພຳະວື່ຳ ດນິແດນ ທີື່  ພຣະເຈົ້າ ຊງົ ສະຖດິ ຢ ື່ ຈະ ເປັນ ບື່ອນ ທີື່  ເຕັມ ໄປ 

ດໍ້ວຍ ຄວຳມ ຜຳ ສກຸ ທກຸ ປະກຳນ.”          

ພຣະເຈົ້າຊົງສັນຍາວູ່າຈະເມດຕາ 
13ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ໃສື່ ຮໍ້ຳຍ ເຮົຳ         ແຕື່ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         ພວກ 

ຂໍ້ຳນໍ້ອຍ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ໃສື່ ຮໍ້ຳຍ ຫຍງັ ແກື່ ພຣະອງົ ຢື່ຳງໃດ.         

14ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໄດໍ້ ເວົໍ້ຳ ວື່ຳ         ຮບັ ໃຊໍ້ ພຣະເຈົ້າ ເປັນ 

ກຳນ ອບັ ປະໂຫຍດ         ມີ ປະໂຫຍດ ຫຍງັ ທີື່  ປະຕບິດັ ຕຳມ ພຣະອງົ ຊງົ ບອກ         ຫລ  ພະຍຳຍຳມ ສະແດງ ຕ ື່  

ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງ ຈກັກະວຳນ ວື່ຳ         ພວກ ເຮົຳ ເສຍ ໃຈ ໃນ ສິື່ ງ ທີື່  ພວກ ເຮົຳ ໄດໍ້ ເຮັດ.         

15ດ ັື່ງ ທີື່  ເຮົຳ 

ເຫັນ ຄນົ ອວດ ຕວົ         ແມ ື່ນ ພວກ ໜ ື່ ງ ທີື່  ມີ ຄວຳມ ຍນິດ ີ         ຄນົ ເຮັດ ຊ ົື່ວ ບ ື່  ພຽງ ແຕື່ ຮ ັື່ງມ ີ ເທົື່ ຳ ນ ັໍ້ນ         ແຕື່ ພວກ 

ເຂົຳ ຍງັ ທດົ ລອງ ພຣະເຈົ້າ ດໍ້ວຍ ກຳນ ກະທ  ຳ ຊ ົື່ວ ຂອງ ພວກ ເຂົຳ         ແລໍ້ວ ກ  ບ ື່  ໄດໍ້ ຮບັ ໂທດ ຫຍງັ.”          
16ຄນັ ແລໍ້ວ         ຄນົ ຢ ຳ ເກງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກ  ເວົໍ້ຳ ຕ ື່  ກນັ ແລະ ກນັ         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ກ  ຊງົ ຟງັ         ແລະ 

ໄດໍ້ ຍນິ ສິື່ ງ ທີື່  ພວກ ເຂົຳ ເວົໍ້ຳ         ຕ ື່  ພຣະພກັ ພຣະອງົ         ມີ ປ ໍ້ມ ບນັທ ກ ຊ ື່ ວ ື່ຳ         ຜ ໍ້ ທີື່  ຢ ຳ ເກງ ແລະ ນບັຖ  ພຣະຜ ູ້-
ເປັນເຈົ້າ.         

17ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງ ຈກັກະວຳນ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ພວກ ເຂົຳ ຈະ ເປັນ ໄພື່ ພນົ ຂອງ ເຮົຳ         

ໃນ ມ ໍ້ ທີື່  ເຮົຳ ປະກອບ ພຳລະກດິ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ເປັນ ກ  ຳມະສິດ ຂອງ ເຮົຳ ອີື່ ຫລີ         ເຮົຳ ຈະ ກະລນຸຳ ພວກ 

ເຂົຳ ເໝ ອນ ດ ັື່ງ ພ ື່  ກະລນຸຳ ລ ກ ຜ ໍ້ ທີື່  ຮບັ ໃຊໍ້ ຕນົ.         

18ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ເຫັນ ຄວຳມ ແຕກ ຕື່ຳງ ລະຫວື່ຳງ ຄນົ 

ຊອບ ທ  ຳ         ແລະ ຄນົ ອະທ  ຳ ອີກ         ລະຫວື່ຳງ ຄນົ ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ເຮົຳ         ແລະ ຜ ໍ້ ທີື່  ບ ື່  ຮບັ ໃຊໍ້ ເຮົຳ.”          
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ວັນສະເດັດມາຂອງພຣະຜ ້ເປັນເຈົ້າ 
1ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງ ຈກັກະວຳນ ຊງົ ກື່ຳວ ວື່ຳ,         “ຈ ົື່ງ ເບິື່ ງ         ເມ  ື່ອ ວນັ ນ ັໍ້ນ ມຳ ເຖງິ         ຄນົ ອວດດ  ີທກຸ 

ຄນົ         ຕະຫລອດ ຄນົ ຊ ົື່ວ ທກຸ ຄນົ ຈະ ຖ ກ ເຜົຳ ເໝ ອນ ເຜົຳ ເຟ ອງ         ໃນ ວນັ ນ ັໍ້ນ         ພວກ ເຂົຳ ຈະ ຖ ກ ໄຟ ເຜົຳ         

ແລະ ຈະ ບ ື່  ມີ ຫຍງັ ເຫລ ອ.         

2ແຕື່ ສ  ຳລບັ ເຈົໍ້ຳ ຜ ໍ້ ຢ ຳ ເກງ ເຮົຳ         ອ  ຳນຳດ ແຫື່ງ ຄວຳມ ຊອບ ທ  ຳ ຂອງ ເຮົຳ ຈະ 

ເປັື່ ງ ລດັສະໝີ ຂ ໍ້ນ ມຳ ເໝ ອນ ດວງ ຕຳເວັນ         ເພ ື່ ອ ປິື່ ນປວົ ຮກັສຳ         ແລະ ຊື່ອຍ ພວກ ເຈົໍ້ຳ ໃຫໍ້ ພົໍ້ນ ໄພ ອນັ-

ຕະລຳຍ         ພວກ ເຈົໍ້ຳ ຈະ ເປັນ ອິດ ສະລະ         ແລະ ມີ ຄວຳມສກຸ ເໝ ອນ ລ ກ ງວົ ທີື່  ອອກ ຈຳກ ຄອກ.         

3ໃນ ມ ໍ້ 

ທີື່  ເຮົຳ ປະກອບ ພຳລະກດິ         ເຈົໍ້ຳ ຈະ ຊະນະ ຄນົ ອະທ  ຳ         ແລະ ພວກ ເຂົຳ ຈະ ເປັນ ເໝ ອນ ຂີໍ້ຝຸື່ນ ຢ ື່ ກໍ້ອງ 

ພ ໍ້ນ ຕນີ ຂອງ ເຈົໍ້ຳ”         ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ແຫື່ງ ຈກັກະວຳນ ຊງົ ກື່ຳວ ດ ັື່ງນີໍ້ ແຫລະ.          
4ຈ ົື່ງ ຈດົ ຈ  ຳ ພຣະທ  ຳ ຂອງ ໂມເຊ          ຜ ໍ້ ຮບັ ໃຊໍ້ ຂອງ ເຮົຳ ພໍ້ອມ ທງັ ຂ ໍ້ ບນັຍດັ         ແລະ ຄ  ຳ ສ ັື່ງສອນ ຊ ື່ ງ ເຮົຳ 

ໄດໍ້ ໃຫໍ້ ແກື່ ລຳວ ທີື່  ພ  ໂຮເຣັບ          ເພ ື່ ອ ໃຫໍ້ ປະຊຳຊນົ ອິສຣາເອນ ທກຸ ຄນົ ເຊ ື່ ອ ຟງັ.         

5ແຕື່ ວື່ຳ         ກື່ອນ ວນັ ຍິື່ ງ 

ໃຫຍື່         ແລະ ວນັ ໂຫດຮໍ້ຳຍ ຂອງ ພຣະຜ ູ້ເປັນເຈົ້າ ຈະ ມຳ ເຖງິ         ເຮົຳ ຈະ ສ ົື່ງ ເອລີຢາ ຜ ໍ້ ປະກຳດ ພຣະທ  ຳ 

ມຳ ຫຳ ພວກ ເຈົໍ້ຳ.         

6ລຳວ ຈະ ນ  ຳ ພ ື່  ແລະ ລ ກ ທງັຫລຳຍ ມຳ ພບົ ກນັ ອີກ         ບ ື່  ດ ັື່ງນ ັໍ້ນ         ເຮົຳ ຈະ ສະເດັດ ມຳ         

ແລະ ທ  ຳລຳຍ ປະເທດ ຂອງ ພວກ ເຈົໍ້ຳ.”          
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ກຳເດັດ Kadesh ປຖກ 14:7 

ກຳນຳ Cana ຢຊຍ 16:8 

ກຳນຳອຳນ Canaan ປຖກ 9:18 

ກຳເມນ Carmel 1ຊມອ 25:2 

ກຳເລັບ Caleb ຢຊຍ 21:12 

ກຳອນິ Cain ປຖກ 4:1 

ກເິບອຳ Gibea ຢຊຍ 15:57 

ກເິບໂອນ Gibeon ຢຊຍ 21:17 

ກເິລອຳດ Gilead ປຖກ 31:21 

ກເີຊ Kish 1ຊມອ 9:1 

ກເີດໂອນ Gideon ຜປຄ 6:11 

ກຣີຢິຳດ Kiriath ຢຊຍ 18:28 

ກຣີຢິຳດ-ເຢອຳຣມີ Kiriath-jearim ຢຊຍ 9:17 

ເກເຊ Gezer ຢຊຍ 21:21 

ເກໂຊນ Gershon ປຖກ 46:8 

ເກດຳ Kedar ປຖກ 25:13 

ເກດຳລີຢຳ Gedaliah 2ກສດ 25:22 

ເກບຳ Geba ຢຊຍ 21:17 

ເກອລີຳ Keilah ຢຊຍ 15:44 

ໂກໂມຣຳ Gomorrah ປຖກ 10:19 

ໂກຣຳ Korah ປຖກ 36:5 

ໂກລີອຳດ Goliath 1ຊມອ 17:4 

ໂກອຳ Koa ພຄຄ 31:39 

ໂກຮຳດ Kohath ປຖກ 46:8 

ກດັ Gath ຢຊຍ 11:22 

ກນິກຳນ Gilgal ຜປຄ 3:19 

ກ ນ Cun 1ຂຄວ 18:8 

ເກຣຳ Gerar ປຖກ 10:19 

ຄຳຊຳ Gaza ປຖກ 10:19 

ຄຳດ Gad ປຖກ 30:11 

ສຳຣຳຍ Sarai ປຖກ 11:29 

ສເີສຣຳ Sisera ຜປຄ 4:2 

ສໂີຮນ Sihon ພບຍ 31:4 

ເສອ ີ Seir ປຖກ 14:5 

ສກຸໂກດ Succoth ປຖກ 33:16 

ສນິ Sin ຈຊບ 33:11 

ເສຣຳ Serah ຈຊບ 26:46 

ເສຣຳຢຳ Seraiah 2ຊມອ 8:17 

ຊຳຊຳ Zaza 1ຂຄວ 2:33 

ຊຳໂດກ Sadoc 2ຊມອ 8:17 

ຊຳຟຳນ Shaphan 2ກສດ 22:3 

ຊຳມຳ Shama 1ຂຄວ 11:44 

ຊຳມຳເຣຍ Samaria 1ກສດ 22:51 

ຊຳມ ເອນ Samuel 1ຊມອ 25:1 

ຊຳຣຳ Sarah ປຖກ 17:15 

ຊຳເລັມ Salem ປຖກ 14:18 

ຊຳອ ນ Saul ປຖກ 36:37 

ຊເິມອ ີ Shimei ອພຍ 6:17 

ຊເິມໂອນ Simeon ປຖກ 29:33 

ຊມິຣ ີ Zimri ຈຊບ 25:14 

ຊໂີດນ Sidon ປຖກ 10:15 

ຊນີຳ Zina ປຖກ 10:10 

ຊນີຳຍ Sinai ອພຍ 16:1 

ຊບີຳ Ziba ປຖກ 26:33 

ຊເີຣຍ Syria ຜປຄ 10:6 

ຊໂີລ Shiloh ຢຊຍ 21:2 

ຊໂີອ Zior ຢຊຍ 15:54 

ຊໂີອນ Zion ພສສ 9:11 

ຊ ຊຳ Shushan ນຮຢ 1:1 

ຊ ເຣ Zur ປຖກ 16:7 

ຊ ອຳ Zuar ປຖກ 25:2 

ເຊຄຳຣຢີຳ Zechariah 2ກສດ 14:29 
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ເຊເຄັມ Shechem ປຖກ 12:6 

ເຊເຊັດ Ahasuerus ອຊຣ 4:6 

ເຊເດກຢີຳ Zedekiah 1ກສດ 22:11 

ເຊບຳ Zebah ປຖກ 10:7 

ເຊບ ລ ນ Zebulun ປຖກ 30:20 

ເຊເບ Sheber 1ຂຄວ 2:48 

ເຊມຳ Shema ປຖກ 10:17 

ເຊມຳຢຳ Shemaiah 1ກສດ 12:22 

ເຊເມດັ Shemed 1ຂຄວ 8:12 

ເຊຣ ບຳເບນ Zerubbabel 1ຂຄວ 3:19 

ເຊຣ ຢຳ Zeruiah 1ຊມອ 26:6 

ເຊລຳ Zela ປຖກ 10:24 

ເຊອຳນ Sheal ອຊຣ 10:29 

ໂຊໂດມ Sodom ປຖກ 10:19 

ໂຊບຳ Zobah 1ຊມອ 14:47 

ໂຊໂລໂມນ Solomon 2ຊມອ 5:14 

ໂຊອຳ Zoar ປຖກ 13:10 

ໄຊຣດັ Cyrus 2ຂຄວ 36:22 

ຊດິ Ziz 2ຂຄວ 20:16 

ເຊດ Seth ປຖກ 4:25 

ຊຳນລ ມ Shallum 2ກສດ 15:10 

ຊນິ Zin ຈຊບ 13:21 

ຊບິ Ziv 1ກສດ 6:37 

ເຊມ Shem ປຖກ 5:32 

ແຊມຊນັ Samson ຜປຄ 13:24 

ເຊຣຳ Zerah ປຖກ 36:13 

ດຳນເີອນ Daniel 1ຂຄວ 3:1 

ດຳມຳເຊ Damascus ປຖກ 14:15 

ດຳຣອິດຸ Darius ອຊຣ 4:5 

ດຳວດິ David 1ຊມອ 24:16 

ໂດເຣ Dor ຢຊຍ 11:2 

ດຳນ Dan ປຖກ 14:14 

ຕຳຊດິ Tarshish ປຖກ 10:4 

ຕຳມຳ Tamar ປຖກ 38:6 

ຕຣີະຊຳ Tirzah ຈຊບ 26:33 

ຕເີຣ Tyre ຢຊຍ 19:29 

ເຕມຳ Tema ປຖກ 25:14 

ເຕມຳນ Teman ປຖກ 36:11 

ໂຕບີຢຳ Tobiah 2ຂຄວ 17:8 

ຕມິນຳ Timna ປຖກ 36:12 

ນຳດຳບ Nadab ອພຍ 24:1 

ນຳທຳນ Nathan 2ຊມອ 5:14 

ນຳໂບດ Naboth 1ກສດ 21:1 

ນຳບຳນ Nabal 1ຊມອ 25:3 

ນຳອຳມຳ Naamah ປຖກ 4:22 

ນຳອຳມຳນ Naaman ປຖກ 46:19 

ນຳໂອມ ີ Naomi ນຣດ 1:2 

ນຳອຳມ Naam 1ຂຄວ 4:15 

ນຳໂຮ Nahor ປຖກ 11:22 

ນຳຮຳດ Nahath ປຖກ 36:13 

ນເີນເວ Nineveh ປຖກ 10:11 

ນເີລ Nile ປຖກ 41:1 

ເນ Ner 1ຊມອ 14:50 

ເນໂກ Neco 2ກສດ 23:29 

ເນທຳນອີຳ Nethaniah 2ກສດ 25:23 

ເນບ ກຳດເນັດຊຳ Nebuchadnezzar 2ກສດ 24:1 

ເນບ ຊຳຣຳດຳນ Nebuzaradan 2ກສດ 25:8 

ເນບດັ Nebat 1ກສດ 22:52 

ເນອຳ Neah ຢຊຍ 19:13 

ໂນອຳ Noah ປຖກ 5:29 

ນ ນ Nun ພບຍ 31:23 

ນບັທຳລີ Naphtali ປຖກ 30:8 

ບຳຊຳນ Bashan ຢຊຍ 20:8 

ບຳນ ີ Bani 2ຊມອ 23:36 
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ບຳບີໂລນ Babylon ຢຊຍ 7:21 

ບຳເບນ Babel ປຖກ 10:10 

ບຳຣກຸ Baruch ພຄຄ 36:10 

ບຳລຳ Balah ຢຊຍ 19:3 

ບຳລຳອຳມ Balaam ຈຊບ 22:5 

ບຳລຳກ Balak ຈຊບ 22:2 

ບຳອຳຊຳ Baasha 1ກສດ 15:16 

ບຳອຳນ Baal ປຖກ 36:38 

ບີຊຳ Birsha ປຖກ 14:2 

ເບນຳຢຳ Benaiah 2ຊມອ 8:18 

ເບເອ Beer ຈຊບ 21:16 

ເບເອ-ເຊບຳ Beer-sheba ປຖກ 21:14 

ເບໂອ Beor ປຖກ 36:32 

ເບໂອນ Beon ຈຊບ 32:3 

ໂບເຊັດ Bozez 1ຊມອ 14:4 

ໂບອຳດ Boaz ນຣດ 2:1 

ເບັດ-ເຊເມດັ Beth-shemesh ຢຊຍ 21:16 

ເບັດເລເຮັມ Bethlehem ປຖກ 35:19 

ເບັດເອນ Bethel ປຖກ 12:8 

ເບັນ Ben 1ຂຄວ 15:18 

ເບັນຢຳມນິ Benjamin ປຖກ 35:18 

ເບັນຮຳດດັ Benhadad 1ກສດ 15:20 

ເບນ Bel ອຊຢ 46:1 

ເປກຳ Pekah 2ກສດ 15:25 

ເປຣຊິ ີ Perizzite ປຖກ 13:6 

ເປເຣັດ Perez ປຖກ 38:29 

ເປີເຊຍ Persia 2ຂຄວ 36:20 

ປດັສະຄຳ Passover ອພຍ 12:11 

ປ ນ Pul 1ຂຄວ 5:26 

ພະບຳອຳນ Baal ຜປຄ 3:7 

ຟຳຣຳໂອ Pharaoh ປຖກ 12:15 

ຟີເນຮຳດ Phinehas ອພຍ 6:25 

ຟີລິດສະຕນີ Philistine ປຖກ 10:14 

ມຳກ ີ Machi ປຖກ 50:23 

ມຳສຳ Massah ອພຍ 17:7 

ມຳນຳເຊ Manasseh ປຖກ 41:51 

ມຳລຳ Mahlah ຈຊບ 26:33 

ມຳລີ Mahli ອພຍ 6:19 

ມຳອຳກຳ Maacathite ປຖກ 22:24 

ມຳອຳເສຢຳ Maaseiah 1ຂຄວ 15:18 

ມຳອຳດ Maaz 1ຂຄວ 2:27 

ມກີຳ Mica ຜປຄ 17:1 

ມກີຳຢຳ Micaiah 1ກສດ 22:8 

ມກີຳນ Michal 1ຊມອ 14:49 

ມດີອີຳນ Midian ປຖກ 25:2 

ເມຊຳ Mesha ປຖກ 10:30 

ເມໂຊໂປຕຳເມຍ Paddan ປຖກ 24:10 

ເມຊຸນລ  ຳ Meshullam 2ກສດ 22:3 

ເມເດຍ Mede 2ກສດ 17:6 

ເມເລັກ melech 2ກສດ 23:11 

ໂມເຊ Moses ອພຍ 2:10 

ໂມອຳບ Moab ປຖກ 19:37 

ມ ເດກຳຍ Mordecai ອຊຣ 2:2 

ມດິຊະປຳ Mizpah ປຖກ 31:49 

ມດັຕຳນຢີຳ Mattaniah 2ກສດ 24:17 

ມນັກຢີຳ Malchijah 1ຂຄວ 6:40 

ເມຣຳຣ ີ Merari ປຖກ 46:8 

ຢຳກນິ Jachin ປຖກ 46:8 

ຢຳກມີ Jakim 1ຂຄວ 8:19 

ຢຳໂຄບ Jacob ປຖກ 25:26 

ຢຳເຊ Jazer ຈຊບ 21:32 

ຢຳດຳ Jada 1ຂຄວ 2:28 

ຢຳເບັດ Jabesh ຜປຄ 21:8 

ຢຳມນິ Jamin ປຖກ 46:8 



ຊື່ໃນພຣະສັນຍາເດີມ 
ຢ ດຳ Judah ປຖກ 29:35 

ເຢຊ ີ Jesse 1ຊມອ 25:10 

ເຢຊ ອຳ Jeshua 1ຂຄວ 24:11 

ເຢເຊ Jesher 1ຂຄວ 2:18 

ເຢເຊເບນ Jezebel 1ກສດ 16:31 

ເຢບດຸ Jebus ປຖກ 10:16 

ເຢຣໂິກ Jericho ຢຊຍ 20:8 

ເຢຣ ຊຳເລັມ Jerusalem 1ກສດ 22:42 

ເຢເຣມຢີຳ Jeremiah 2ກສດ 23:31 

ເຢໂຣໂບອຳມ Jeroboam 1ກສດ 22:52 

ເຢອຳຣມີ Jearim ຢຊຍ 15:10 

ເຢຮ  Jehu 1ກສດ 16:1 

ເຢໂຮຊຳຟດັ Jehoshaphat 1ກສດ 22:41 

ເຢໂຮຢຳກນິ Jehoiachin 2ກສດ 24:6 

ເຢໂຮຢຳກມີ Jehoiakim 2ກສດ 23:34 

ເຢໂຮຢຳດຳ Jehoiada 2ຊມອ 8:18 

ເຢໂຮຣຳມ Jehoram 1ກສດ 22:50 

ເຢໂຮອຳຮຳດ Jehoahaz 2ກສດ 10:35 

ໂຢສຢີຳ Josiah 1ກສດ 13:2 

ໂຢຊວຍ Joshua ອພຍ 17:8 

ໂຢເຊັບ Joseph ປຖກ 30:24 

ໂຢທຳມ Jotham ຜປຄ 9:5 

ໂຢນຳ Jonah 2ກສດ 14:25 

ໂຢນຳທຳນ Jonathan ຜປຄ 18:30 

ໂຢຣຳ Jorah ອຊຣ 2:18 

ໂຢຣຳມ Joram 2ຊມອ 8:10 

ໂຢອຳ Joah 2ກສດ 18:18 

ໂຢອຳດ Joash ຜປຄ 6:11 

ໂຢເອນ Joel 1ຊມອ 8:2 

ໂຢອຳບ Joab 1ຊມອ 26:6 

ໂຢຮຳ Joha 1ຂຄວ 8:16 

ໂຢຮຳນຳນ Johanan 2ກສດ 25:23 

ຢ ແດນ Jordan ປຖກ 13:10 

ເຢດຊະເຣເອນ Jezreel ຢຊຍ 15:56 

ເຢັບທຳ Jephthah ຜປຄ 11:1 

ໂຢບ Job ໂຢບ 1:1 

ຣຳເຄນ Rachel ປຖກ 29:6 

ຣຳມຳ Ramah 1ຊມອ 25:1 

ຣຳໂມດ Ramoth ຢຊຍ 20:8 

ຣຳຮຳມ Raham 1ຂຄວ 2:44 

ຣ ເບັນ Reuben ປຖກ 29:32 

ເຣກຳ Recah 1ຂຄວ 4:12 

ເຣກຳບ Rechab 2ຊມອ 4:2 

ເຣເບກຳ Rebekah ປຖກ 22:22 

ເຣຟຳ Rephah 1ຂຄວ 7:25 

ເຣໂຮໂບອຳມ Rehoboam 1ກສດ 11:43 

ຣດຸ Ruth ນຣດ 1:4 

ຣຳມ Ram ນຣດ 4:19 

ຣມິໂມນ Rimmon ຢຊຍ 15:32 

ລຳກດິ Lachish ຢຊຍ 10:3 

ລຳຊຳ Lasha ປຖກ 10:19 

ລຳບຳນ Laban ປຖກ 24:29 

ເລບຳນອນ Lebanon ຜປຄ 3:3 

ເລວ ີ Levi ປຖກ 29:34 

ເລອຳ Leah ປຖກ 29:16 

ໂລດ Lot ປຖກ 11:28 

ລິບນຳ Libnah ຢຊຍ 21:14 

ອະໂມຣດີ Amorite ປຖກ 10:16 

ອຳກ ີ Arkite ປຖກ 10:17 

ອຳກເີຊ Achish 1ຊມອ 21:10 

ອຳສຳເຮນ Asahel 2ຊມອ 2:18 

ອຳສບັ Asaph 2ກສດ 18:18 

ອຳຊະໂດດ Ashdod ຢຊຍ 11:22 

ອຳຊຳ Asa 1ກສດ 22:41 



ຊື່ໃນພຣະສັນຍາເດີມ 
ອຳຊຳຣຢີຳ Azariah 1ກສດ 4:2 

ອຳເຊ Asher ປຖກ 30:12 

ອຳດຳ Adar ປຖກ 4:19 

ອຳໂດນຢີຳ Adonijah 2ຊມອ 3:4 

ອຳທຳລີຢຳ Athaliah 2ກສດ 8:26 

ອຳນຳ Anna ປຖກ 36:2 

ອຳນຳໂທດ Anathoth ຢຊຍ 21:18 

ອຳໂນນ Arnon ຈຊບ 21:13 

ອຳບີ Abi 2ກສດ 18:2 

ອຳບີກຳຍ Abigail 1ຊມອ 25:3 

ອຳບີຊຳຍ Abishai 1ຊມອ 26:6 

ອຳບີເມເລັກ Abimelech ປຖກ 20:2 

ອຳບີຢຳ Abijah 1ຊມອ 8:2 

ອຳບີອຳທຳ Abiathar 1ຊມອ 22:20 

ອຳເບັນ Abel ປຖກ 4:2 

ອຳມຳສຳ Amasa 2ຊມອ 17:25 

ອຳມຳຊຢີຳ Amaziah 2ກສດ 12:21 

ອຳມຳເລັກ Amalek ປຖກ 14:7 

ອຳໂມດ Amoz 2ກສດ 19:2 

ອຳມຳນ Amal 1ຂຄວ 7:35 

ອຳໂມນ Amon 1ກສດ 22:26 

ອຳຣຳ Ara 1ຂຄວ 7:38 

ອຳໂຣເອ Aroer ຈຊບ 32:34 

ອຳໂຣນ Aaron ອພຍ 4:14 

ອຳຣຳມ Aram ປຖກ 10:22 

ອຳອ ີ Ai ປຖກ 12:8 

ອຳຮຳຊຢີຳ Ahaziah 1ກສດ 22:40 

ອຳຮ ີ Ahi 1ຂຄວ 5:15 

ອຳຮກີຳມ Ahikam 2ກສດ 22:12 

ອຳຮຕີບຸ Ahitub 1ຊມອ 14:3 

ອຳຮໂີທເຟັນ Ahithophel 2ຊມອ 15:12 

ອຳຮມີຳອຳດ Ahimaaz 1ຊມອ 14:50 

ອຳຮຢີຳ Ahijah 1ຊມອ 14:3 

ອຳຮຳດ Ahaz 2ກສດ 15:38 

ອຳຮຳບ Ahab 1ກສດ 22:40 

ອສິຣຳເອນ Israel ປຖກ 32:28 

ອຊີຳກ Isaac ປຖກ 17:19 

ອທີຳມຳ Ithamar ອພຍ 6:23 

ອ ຣ ີ Uri ອພຍ 31:2 

ອ ຣຢີຳ Uriah 2ຊມອ 11:3 

ອ ເອນ Uel ອຊຣ 10:34 

ເອສະເທີ Esther ອສທ 2:7 

ເອຊຳຢຳ Isaiah 2ກສດ 19:2 

ເອເຊ Ezer ປຖກ 36:21 

ເອຊຳວ Esau ປຖກ 25:24 

ເອເດັນ Eden ປຖກ 2:8 

ເອໂດມ Edom ປຖກ 25:30 

ເອທີໂອເປຍ Ethiopia 2ກສດ 19:9 

ເອຟຳ Ephah ປຖກ 25:4 

ເອໂຟດ Ephod ລລວ 8:7 

ເອຟຣຳຢິມ Ephraim ປຖກ 41:52 

ເອຟຣຳດ Euphrates ປຖກ 2:14 

ເອຢິບ Egypt ປຖກ 12:10 

ເອລຳ Ela ປຖກ 36:41 

ເອລີ Eli 1ຊມອ 1:3 

ເອລີຊຳ Elisha ປຖກ 10:4 

ເອລີຊຳມຳ Elishama ຈຊບ 1:10 

ເອລີຢຳ Elijah 2ກສດ 1:3 

ເອລີອຳບ Eliab ຈຊບ 1:9 

ເອເລອຳຊຳ Eleazar ອພຍ 6:23 

ເອລຳມ Elam ປຖກ 10:22 

ໂອບຳດຢີຳ Obadiah 1ກສດ 18:3 

ໂອເບັດ Obed ນຣດ 4:17 

ອ  ຳໂນນ Amnon 2ຊມອ 3:2 
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ອ  ຳໂມນ Ammon ປຖກ 19:38 

ເອັກໂຣນ Ekron 2ກສດ 1:2 

ໂອກ Og ພບຍ 31:4 

ອຳດ Ard ປຖກ 46:19 

ອດິຊະມຳເອນ Ishmael ປຖກ 16:11 

ອດິຊຳຄຳ Issachar ປຖກ 30:18 

ອດຸຊ ີ Uzzi 1ຂຄວ 6:5 

ອດຸຊຢີຳ Uzzia 2ກສດ 15:13 

ອດຸຊເີອນ Uzziel ອພຍ 6:18 

ເອັດຊະຣຳ Ezra 1ກສດ 4:31 

ອດັຊເີຣຍ Asshur ປຖກ 2:14 

ເອນກຳນຳ Elkanah ອພຍ 6:24 

ໂອນ On ປຖກ 41:45 

ອບັຊຳໂລມ Absalom 2ຊມອ 3:3 

ອບັເນ Abner 1ຊມອ 14:51 

ອບັຣຳຮຳມ Abraham ປຖກ 17:5 

ອບັຣຳມ Abram ປຖກ 11:26 

ອມົຣ ີ Omri 1ກສດ 16:16 

ຮຳກຳ Hagar ປຖກ 16:1 

ຮຳຊຳ Hazar ອຊຣ 2:52 

ຮຳຊຳເອນ Hazael 1ກສດ 19:15 

ຮຳໂຊ Hazo ປຖກ 22:22 

ຮຳດດັ Hadad ປຖກ 25:14 

ຮຳດດັເອເຊ ີ Hadarezer 2ຊມອ 8:3 

ຮຳນຳນ ີ Hanani 1ກສດ 16:1 

ຮຳນຳນຢີຳ Hananiah 1ຂຄວ 3:19 

ຮຳມດັ Hamath ປຖກ 10:17 

ຮຳມຳນ Haman ອສທ 3:1 

ຮຳຣຳ Hara 2ຊມອ 23:11 

ຮຳຣຳນ Haran ປຖກ 11:26 

ຮຣີຳ Hirah ປຖກ 38:1 

ຮຣີຳມ Hiram 2ຊມອ 5:11 

ຮວີ ີ Hivite ປຖກ 10:17 

ຮ ຊຳ Hushah 1ຂຄວ 4:4 

ຮ ຊຳຍ Hushai 2ຊມອ 15:32 

ຮ ເຣ Hur ອພຍ 17:10 

ເຮເຊກຢີຳ Hezekiah 2ກສດ 16:20 

ເຮເບ Heber ປຖກ 10:21 

ໂຮເຊອຳ Hosea ຈຊບ 13:3 

ໂຮໂຣນ Horonite ນຮຢ 2:10 

ໂຮຣຳມ Horam ຢຊຍ 10:33 

ຮດິຕ ີ Hittite ປຖກ 15:18 

ເຮັດຊະໂບນ Heshbon ຈຊບ 21:25 

ເຮດ Heth ປຖກ 10:15 

ເຮດຊະໂຣ Hezro 2ຊມອ 23:35 

ເຮດຊະໂຣນ Hezron ປຖກ 46:8 

ຮນິກຢີຳ Hilkiah 2ກສດ 18:18 

ຮນຸ Hul ປຖກ 10:23 

ເຮັບເຣ ີ Hebrew ປຖກ 14:13 

ເຮັບໂຣນ Hebron ປຖກ 13:18 

ຮຳມ Ham ປຖກ 5:32 

 

 


