
འགོད་པའམ་མོ་ཤེའི་མདོ་དང་པོ་ ་བ། 创世记

1 ཐོག་མར་ ་ཡིས་ནམ་མཁའ་དང་ས་བཀོད་དོ། ༢ ཡང་ས་ནི་ ོངས་
ཤིང་ ོང་པར་ ར་ཏེ། ཡང་དོང་གི་ ེང་ ་ ན་པའི་ ག་ མ་ཡོད་

པ་དང་། ་ཡི་ གས་ཉིད་ ་ མས་ ི་ ེང་ ་ ིང་བ་ཡིན།

1起 初，神 创 造 天 地 。
2地成为空虚混沌，渊面

黑暗；神的灵运行在水面

上。

༣ ཡང་ ་ཡིས་འོད་ ང་ཞིག་ཅེས་ག ངས་པ་དང་། འོད་ ང་ངོ་། ༤ ་
ཡིས་འོད་ལེགས་པ་ཡིན་པར་གཟིགས་ཏེ། ན་པ་ལས་འོད་ ེས་སོ། ༥ ་
ཡིས་འོད་ ི་མིང་ལ་ཉིན་མོ་ཞེས་བཏགས། ན་པའི་མིང་ལ་མཚན་མོ་
བཏགས་པར་མཛད་དོ། བ་མོ་དང་ནང་མོ་ ང་ནས་ཞག་དང་པོའོ༎

3神说：要有光，就有了

光。 4神看光是好的，就把

光暗分开了。 5神称光为

昼，称暗为夜。有晚上，有

早晨，这是头一日。

༦ ཡང་ ་ཡིས་འདི་ ད་ ། ་ མས་དང་ ་ མས་སོ་སོར་ ེད་ ་ ་
མས་ ི་ད ིལ་ན་ད ིངས་ཤིག་ ང་ཞིག་ཅེས་ག ངས་སོ། ༧ ་ཡིས་

ད ིངས་མཛད་དེ། ད ིངས་ ི་འོག་ན་ཡོད་པའི་ ་ མས་ད ིངས་ ི་
གངོ་ལ་ཡདོ་པའ་ི ་ མས་ལས་ སེ་ནས་། དེ་བཞནི་ ་ ང་ང་ོ། ༨ ་ཡསི་
ད ིངས་ ི་མིང་ལ་ནམ་མཁའ་བཏགས་སོ། བ་མོ་དང་ནང་མོ་ ང་ནས་
ཞག་གཉིས་པའོ༎

6神说：诸水之间要有空

气，将水分为上下。 7神

就造出空气，将空气以下的

水、空气以上的水分开了。

事就这样成了。 8神称空气

为天。有晚上，有早晨，是

第二日。

༩ ཡང་ ་ཡིས་འདི་ ད་ ། མ་ས་མཐོང་བའི་ ིར། ནམ་མཁའི་འོག་
ན་ཡོད་པའི་ ་ མས་གནས་གཅིག་ ་འ ས་ཤིག་ཅེས་ག ངས་ནས། དེ་
བཞིན་ ་ ང་ངོ་། ༡༠ ་ཡིས་ མ་ས་ལ་ས་ཞེས་བཏགས། ་འ ས་པའི་
མིང་ལ་ ་མཚ་བཏགས་སོ། ་ཡིས་དེ་ལེགས་པ་ཡིན་པར་གཟིགས་སོ།
༡༡ ཡང་ ་ཡིས་འདི་ ད་ ། སས་ ་དང་། ས་བོན་ ེ་བའི་ ོ་ཚད་དང་།
སའི་གོང་ལ་རང་རང་གི་རིགས་ ི་འ ས་ ་ས་བོན་དང་བཅས་པ་ ེ་
བའི་བཟའ་ཤིང་ ེ་བར་ ོས་ཤིག་ཅེས་ག ངས་ནས། དེ་བཞིན་ ་ ར་
ཏོ། ༡༢ སས་ ་དང་། རང་རང་གི་རིགས་ ི་ས་བོན་དང་བཅས་པ་ ེ་བའི་
ོ་ཚད་དང་། རང་རང་གི་རིགས་ ི་འ ས་ ་ས་བོན་དང་བཅས་པ་ ེ་
བའི་བཟའ་ཤིང་ ེ་བར་ ས་སོ། ་ཡིས་དེ་ལེགས་པ་ཡིན་པར་གཟིགས་སོ།
༡༣ བ་མོ་དང་ནང་མོ་ ང་ནས་ཞག་ག མ་པའོ༎

9神说：天下的水要聚在

一处，使旱地露出来。事

就这样成了。 10神称旱地

为地，称水的聚处为海。神

看着是好的。 11神说：地

要发生青草和结种子的菜

蔬，并结果子的树木，各从

其类，果子都包着核。事就

这样成了。 12于是地发生了

青草和结种子的菜蔬，各从

其类；并结果子的树木，各

从其类；果子都包着核。神

看着是好的。 13有晚上，有

早晨，是第三日。
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14神 说：天 上 要 有 光

体，可 以 分 昼 夜，作 记

号，定节令、日子、年岁，
15并要发光在天空，普照在

地上。事就这样成了。 16于

是神造了两个大光，大的

管昼，小的管夜，又造众

星， 17就把这些光摆列在天

空，普照在地上， 18管理昼

夜，分别明暗。神看着是好

的。 19有晚上，有早晨，是

第四日。

༡༤ ཡང་ ་ཡིས་འདི་ ད་ ། ཉིན་མོ་དང་མཚན་མོ་ ེ་བའི་ ིར་ནམ་
མཁའི་ད ིངས་ལ་འོད་ མས་ ང་ཞིག དེ་དག་ ས་དང་། ཞག་དང་། ལོ་
མས་ ི་ གས་ ་འ ར་བ་དང་། ༡༥ ས་ལ་ ང་བར་ ེད་པའི་ ིར་དེ་

དག་ནམ་མཁའི་ད ིངས་ལ་འོད་ མས་ཡིན་པར་ ར་ཅིག དེ་བཞིན་ ་
ང་ང་ོ། ༡༦ ་ཡསི་འདོ་ཆནེ་པ་ོགཉསི་ན།ི ཉནི་མ་ོལ་དབང་ དེ་པའ་ི རི་
འདོ་ཆནེ་པ་ོཞགི་དང་། མཚན་མ་ོལ་དབང་ དེ་པའ་ི རི་འདོ་ ང་བ་ཞགི་
དང་། ར་མ་ མས་ ང་མཛད་དོ། ༡༧ ས་ལ་འོད་ ང་བར་ ེད་པའི་ ིར་
་ཡིས་དེ་དག་ནམ་མཁའི་ད ིངས་ལ་བ ག་པར་མཛད་དོ། ༡༨ ཉིན་དང་

མཚན་ལ་དབང་ ེད་པ་དང་། འོད་དང་ ན་པ་ ེ་བའ་ི རི་རོ། ་ཡསི་དེ་
ལེགས་པ་ཡནི་པར་གཟིགས་ས།ོ ༡༩ བ་མོ་དང་ནང་མོ་ ང་ནས་ཞག་བཞ་ི
པའོ༎

20神说：水要多多滋生有

生命的物；要有雀鸟飞在地

面以上，天空之中。 21神

就造出大鱼和水中所滋生

各样有生命的动物，各从其

类；又造出各样飞鸟，各从

其类。神看着是好的。 22神

就赐福给这一切，说：滋生

繁多，充满海中的水；雀鸟

也要多生在地上。 23有晚

上，有早晨，是第五日。

༢༠ ཡང་ ་ཡིས་འདི་ ད་ ། ་ མས་ལས་ ོག་དང་ ན་པའི་སེམས་
ཅན་མང་པོ་ ང་ཞགི་དང་། ་ མས་སའི་གངོ་ལ་ནམ་མཁའི་ད ིངས་ལ་
ར་ ར་ཞགི་ག ངས་པ་དང་། ༢༡ ་ཡསི་ འ་ིསམེས་ཅན་ཆནེ་པ་ོ མས་
དང་། ་ མས་ལས་མང་པོ་ ང་བའི་སེམས་ཅན་ ་ཚགས་རང་རང་གི་
རིགས་བཞིན་ ་དང་། ་གཤོག་པ་ཅན་ མས་ ང་རང་རང་གི་རིགས་
བཞིན་ ་བཀོད་དོ། ་ཡིས་དེ་ལེགས་པ་ཡིན་པར་གཟིགས་སོ། ༢༢ ་ཡིས་
དེ་དག་ལ་ ིན་ བས་མཛད་ཅིང་འདི་ ད་ ། བ ད་དང་ ན་ཞིང་མང་
པོ་འཕེལ་ནས་ ་མཚ་ མས་ ི་ ་གང་བར་ ོས་ཤིག་དང་། ་ མས་ས་
ལ་འཕེལ་བར་ ར་ཅིག ༢༣ བ་མོ་དང་ནང་མོ་ ང་ནས་ཞག་ ་པའོ༎

24神 说：地 要 生 出 活 物

来，各从其类；牲畜、昆

虫、地上的野兽，各从其

类。事就这样成了。 25于

是神造出野兽，各从其类；

牲畜，各从其类；地上一切

昆虫，各从其类。神看着是

好的。

༢༤ ཡང་ ་ཡིས་འདི་ ད་ ། སས་རང་རང་གི་རིགས་བཞིན་ ་སེམས་
ཅན་ ང་བཞི་པ་དང་། ོ་འ ོ་ ིན་ ་དང་། ས་གཞིའི་ ད་འ ོ་ མས་
རང་རང་གི་རིགས་བཞིན་ ་ ེད་པར་ ོས་ཤིག་ག ངས་པ་དང་། དེ་
བཞིན་ ་ ར་ཏོ། ༢༥ ་ཡིས་སའི་ ད་འ ོ་རང་རང་གི་རིགས་བཞིན་ ་
དང་། ང་བཞ་ིཔ་རང་རང་ག་ིརགིས་བཞནི་ ་མཛད་ད།ོ ་ཡསི་ད་ེལགེས་
པ་ཡིན་པར་གཟིགས་སོ༎
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༢༦ ཡང་ ་ཡིས་འདི་ ད་ ། ་མཚའི་ཉ་ མས་དང་། ནམ་མཁའི་ ་
མས་དང་། ང་བཞི་པ་ མས་དང་། ས་ཐམས་ཅད་དང་། ས་ལ་ ོ་བས་

འ ོ་བའི་ ོ་ ིན་ ་ཐམས་ཅད་ལ་དཔོན་པོ་ ེད་པའི་ ིར་ང་ཅག་གིས་
རང་གི་ད ིབས་ ར་དང་ངེད་རང་གི་ག གས་བ ན་བཞིན་ ་ཡོད་པའི་
མི་ ེད་པར་ ་ག ངས་སོ། ༢༧ ་ཡིས་ཉིད་ ི་ད ིབས་ ར་མི་ནི་བཀོད་
དེ། ་ཡི་ད ིབས་ ར་མི་ནི་བཀོད་དོ། ེས་པ་དང་ ད་མེད་ཁོང་གིས་
བཀོད་དོ། ༢༨ ་ཡིས་དེ་དག་ལ་ ིན་ བས་མཛད་ཅིང་འདི་ ད་ ། ོད་
ཅག་བ ད་ཅན་ ར་ལ་མང་པོ་འཕེལ་ནས། ས་བཀང་ ེ། འབངས་ ་ ོས་
ཤིག་དང་། ་མཚའི་ཉ་ མས་དང་། ནམ་མཁའི་ ་ མས་དང་། ས་ལ་ ་
བའི་ ོག་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་དབང་ ོས་ཤིག་ཅེས་ག ངས་སོ། ༢༩ ཡང་
་ཡསི་ག ངས་པ། སོ་ཤགི དེ་ཅག་གསི་ཟ་ ་ངས་ དེ་ཅག་ལ་ས་ཚང་

མ་ལ་ས་བོན་ ེ་བའི་ ོ་ཚད་ཐམས་ཅད་དང་། ི་ཤིང་ཐམས་ཅད་ས་བོན་
་ེབའ་ིཤངི་ག་ིའ ས་ ་དང་ ན་པ་ རེ་ར།ོ ༣༠ སའ་ི ད་འ ་ོཐམས་ཅད་
དང་། ནམ་མཁའི་ ་ཐམས་ཅད་དང་། ས་ལ་ ་བའི་སེམས་ཅན་ ོག་ཡོད་
པ་ཐམས་ཅད་ལ། ོ་ཚད་ཐམས་ཅད་ཁ་ཟས་ ི་ ིར་ ེར་རོ། དེ་བཞིན་ ་
ར་ཏོ། ༣༡ ་ཡིས་ཅི་དང་ཅི་མཛད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་གཟིགས་ནས། ོས་

ཤགི ཤནི་ ་ལགེས་པ་ཡདོ་ད།ོ བ་མ་ོདང་ནང་མ་ོ ང་ནས་ཞག་ ག་པའ༎ོ

26神说：我们要照着我们

的形像、按着我们的样式造

人，使他们管理海里的鱼、

空中的鸟、地上的牲畜，和

全地，并地上所爬的一切昆

虫。 27神就照着自己的形

像造人，乃是照着他的形

像造男造女。 28神就赐福

给他们，又对他们说：要生

养众多，遍满地面，治理这

地，也要管理海里的鱼、空

中的鸟，和地上各样行动的

活物。 29神说：看哪，我将

遍地上一切结种子的菜蔬和

一切树上所结有核的果子

全赐给你们作食物。 30至

于地上的走兽和空中的飞

鸟，并各样爬在地上有生命

的物，我将青草赐给他们作

食物。事就这样成了。 31神

看着一切所造的都甚好。有

晚上，有早晨，是第六日。

2 དེ་ ར་ནམ་མཁའ་ས་གཉིས་དང་དེ་དག་གི་ཚགས་ཐམས་ཅད་ བ་
བོ། ༢ ་ཡིས་ཞག་བ ན་པ་ལ་ཁོང་རང་གིས་མཛད་པའི་ ིན་ལས་

བ བས་ནས། ཁོང་གིས་མཛད་པའི་ ིན་ལས་ཐམས་ཅད་ཟིན་ཏེ་ཞག་
བ ན་པ་ལ་ངལ་བར་བ གས་སོ། ༣ ་ཡིས་ཞག་བ ན་པ་དེ་ ིན་ ིས་
བ བས་ཤིང་དམ་པར་མཛད་པ་ཡིན། གང་ལ་ཟེར་ན། ཞག་དེ་ལ་ཁོང་
གིས་བཀོད་ནས་མཛད་པའི་ ིན་ལས་ཐམས་ཅད་ཟིན་ཏེ་ གས་དལ་བར་
བ གས་པའི་ ིར་རོ༎

2天地万物都造齐了。
2到第七日，神造物的工

已经完毕，就在第七日歇了

他一切的工，安息了。 3神

赐福给第七日，定为圣日；

因为在这日，神歇了他一切

创造的工，就安息了。

༤ གང་ཞག་ལ་གཙ་བོ་ ་ཡིས་ས་དང་ནམ་མཁའ་བཀོད་ནས་མཛད་
པའི་ ས་ ། ནམ་མཁའ་དང་ས་འ ང་ ལ་ནི་འདི་ ར་ ེ། ༥ ཞིང་གི་
ཤིང་ས་ལ་ད་ ང་མ་ ང་། ཞིང་གི་ ོ་ཚད་ད་ ང་མ་ ེས། ཅི་ལ་ཟེར་ན།
གཙ་བོ་ ་ཡིས་ས་ལ་ཆར་པ་འབེབས་པར་མ་མཛད། ས་འབད་པའི་མི་ ་

4创 造 天 地 的 来

历，在主——神造天地的日

子，乃是这样， 5野地还没

有草木，田间的菜蔬还没有
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长起来；因为主——神还没

有降雨在地上，也没有人

耕地， 6但有雾气从地上

腾，滋润遍地。 7主——神

用地上的尘土造人，将生气

吹在他鼻孔里，他就成了

有灵的活人，名叫亚当。
8主—— 神在东方的伊甸立

了一个园子，把所造的人安

置在那里。 9主——神使各

样的树从地里长出来，可以

悦人的眼目，其上的果子好

作食物。园子当中又有生命

树和分别善恶的树。

ཡང་མེད་པའི་ ིར་རོ། ༦ འོན་ ང་ ག་པ་ཞིག་ས་ནས་ལངས་པས། སའི་
ངསོ་ཐམས་ཅད་ ན་པར་ ས་ས།ོ ༧ གཙ་བོ་ ་ཡསི་མ་ིན་ིསའ་ིཐལ་བ་ནས་
བཀོད་ནས། ་ ་ ོག་གི་ད གས་ ས་པར་མཛད་པས། མི་ནི་ ོག་དང་
ན་པའི་སེམས་ཅན་ཞིག་ ང་བ་ཡིན། ༨ དེ་ནས་གཙ་བོ་ ་ཡིས་ཨེ་དེན་
ལ་ ི་ཤར་ ོགས་ ་ཚལ་ཞིག་བ གས་ཏེ། དེར་ཁོང་གིས་བཀོད་པའི་མི་

བ ག་གོ ༩ གཙ་བོ་ ་ཡིས་ས་ནས་ཤངི་ ་ཚགས་ ་ན་ ག་པ་དང་། ཟ་ན་
ཞིམ་པོ་ ེ་ ་བ ག ཚལ་ ི་ག ང་ལ་གསོན་པ་ཉིད་ ི་ཤིང་དང་། བཟང་
ངན་ ོགས་པའི་ཤིང་གཉིས་ ང་ ེ་བ ག་པར་མཛད་དོ༎

10有河从伊甸流出来，滋

润那园子，从那里分为四

道： 11第一道名叫比逊，就

是环绕哈腓拉全地的。在那

里有金子， 12并且那地的金

子是好的；在那里又有珍珠

和红玛瑙。 13第二道河名

叫基训，就是环绕古实全地

的。 14第三道河名叫底格里

斯，流在亚述的东边。第四

道河就是幼发拉底河。

༡༠ ཡང་ཚལ་འ ་བའི་ ིར་ཨེ་དེན་ ལ་ནས་གཙང་པོ་ཞིག་འབབ་ཅིང་།
དེ་ ེས་ནས་གཙང་པོ་བཞི་ ་ ར་ཏོ། ༡༡ གཙང་པོ་དང་པོའི་མིང་ནི་པི་
ཤོན་ཡིན། དེས་ནི་གསེར་ཡོད་པའི་ཀ་ཝི་ལ་ ལ་ཐམས་ཅད་ལ་ ོར་རོ།
༡༢ ལ་དེའི་གསེར་བཟང་པོ་ཡིན། དེ་ ་བེ་དེལ་ཡོན་དང་རིན་པོ་ཆེ་ཨིན་
་ནི་ལ་ཡང་ཡོད། ༡༣ གཙང་པོ་གཉིས་པའི་མིང་ནི་གི་ཧོན་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་
ས་ ལ་ཐམས་ཅད་ལ་ ོར་རོ། ༡༤ གཙང་པོ་ག མ་པའི་མིང་ནི་ཧི་དི་

ཀེལ་ཡིན་ཏ།ེ དེ་ན་ིཨ་ ར་ ་ིཤར་ ོགས་ ་འབབ་བ།ོ གཙང་པོ་བཞི་པ་ནི་
ཕ་ ཱད་ཡིན་ནོ༎

15主—— 神将那人安置在

伊甸园，使他修理，看守。
16主—— 神吩咐他说：园中

各样树上的果子，你可以随

意吃， 17只是分别善恶树上

的果子，你不可吃，因为你

吃的日子必定死！

༡༥ ཡང་གཙ་བོ་ ་ཡིས་མི་ནི་བཞེས་ཏེ་ཨེ་དེན་ ི་ཚལ་ ་བ ག་པ་ཡིན།
གང་ལ་ཟེར་ན། ཚལ་འབད་པ་དང་ ང་བའི་ ིར་རོ། ༡༦ དེ་ནས་གཙ་བོ་
་ཡིས་མི་ལ། ཚལ་ ི་ཤིང་ཐམས་ཅད་ནས་ཟོས་ལ། ༡༧ བཟང་ངན་ ོགས་

པའ་ིཤངི་འད་ིལས་མ་ཟ། ཅ་ིལ་ཟརེ་ན། གང་ཞག་ལ་ དོ་ད་ེལས་ཟ་བ་དང་
ཤི་བར་འ ར་རོ་ཞེས་བཀའ་གནང་ཞིང་ག ངས་སོ༎

18主—— 神说：那人独居

不好，我要为他造一个配偶

帮助他。 19主—— 神用土

所造成的野地各样走兽和

空中各样飞鸟都带到那人面

前，看他叫什么。那人怎样

叫各样的活物，那就是他的

名字。 20那人便给一切牲畜

和空中飞鸟、野地走兽都起

༡༨ ཡང་གཙ་བོ་ ་ཡསི། མི་གཅགི་ ར་ཡདོ་པ་མ་ིལགེས་ཏ།ེ ངས་ཁ་ོདང་
མ ངས་པའི་ ོགས་ཤིག་ འོ་ག ངས་ནས། ༡༩ གཙ་བོ་ ་ཡིས་ས་ལས་
ཞིང་གི་ ད་འ ོ་ཐམས་ཅད་དང་། ནམ་མཁའི་ ་ཐམས་ཅད་བཀོད་ནས།
མིས་དེ་དག་ལ་ཇི་ ་ འི་མིང་འདོགས་པར་ ེད་གཟིགས་པའི་ ིར་ ་ཁོ་
ཡི་ ང་ ་ ིད་པ་དང་། མིས་ཐམས་ཅད་ལ་ཇི་ ་ འི་མིང་བཏགས་པ་
བཞིན་ ་ ོག་དང་ ན་པའི་སེམས་ཅན་རེ་རེ་ལ་མིང་ཡོད། ༢༠ དེ་ནས་
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མིས་ ང་བཞི་པ་ཐམས་ཅད་དང་། ནམ་མཁའི་ ་དང་། ཞིང་གི་ ད་འ ོ་
ཐམས་ཅད་ལ་མིང་བཏགས་ ིས། ཨ་དམ་དང་མ ངས་པའི་ ོགས་ཤིག་
མ་ཐོབ་བོ༎

了名；只是那人没有遇见配

偶帮助他。

༢༡ གཙ་བོ་ ་ཡིས་མི་ལ་གཉིད་ཆེན་པོ་ཕབ་ནས། ཁོ་གཉིད་ ་སོང་བའི་
ཚ། ཁོང་གིས་མི་དེའི་ ིབ་མ་གཅིག་བཞེས་ནས། དེའི་ ལ་ཤ་ཡིས་བ བ་
པར་མཛད་དོ། ༢༢ གཙ་བོ་ ་ཡིས་མི་ལས་བཞེས་པའི་ ིབ་མ་ནི་ ད་མེད་
་བཀོད་ནས། ཨ་དམ་ ི་ ང་ ་ ིད་དོ། ༢༣ དེར་མིས་ ས་པ། ད་ཁོ་ཡིན་

ཏེ་ངའ་ི ས་པ་ནས་ཁའོི་ ས་པ་དང་། ངའ་ིཤ་ནས་ཁའོི་ཤ་ཡནི་པས། ཁོའི་
མིང་ ོ་མ་ོགདགས་པར་ ། དེ་ཅིའི་ རི་ཞེ་ན། ཁོ་ནི་ ོ་བོ་ནས་བཏོན་པར་
མཛད་པའི་ ིར་རོ། ༢༤ དེའི་ ིར་ ོ་བོས་རང་གི་ཕ་མ་བཞག་ནས་རང་གི་
ོ་མོ་ལ་ ེན་ཏེ། ཤ་གཅིག་ ་འ ར་བར་འ ར་རོ། ༢༥ མི་དང་རང་གི་ ོ་

མོ་གཉིས་གཅེར་ ར་ཡོད་ ང་ངོ་ཚ་མ་ ས་སོ༎

21主—— 神使他沉睡，他

就睡了；于是取下他的一

条肋骨，又把肉合起来。
22主—— 神就用那人身上所

取的肋骨造成一个女人，领

她到那人跟前。 23那人

说：这是我骨中的骨，肉中

的肉，可以称她为女人，因

为她是从男人身上取出来

的。 24因此，人要离开父

母，与妻子连合，二人成为

一体。 25当时夫妻二人赤身

露体，并不羞耻。

3 གཙ་བོ་ ་ཡིས་མཛད་པའི་ཐང་གི་ ད་འ ོ་ཐམས་ཅད་ལས་ ལ་
གཡ་ོ ་ཅན་ཡནི་པས་ ད་མདེ་ལ་ ས་པ། འ་ོན་ ་ཡསི་ཚལ་ ་ིཤངི་

ཐམས་ཅད་ལས་མ་ཟ་ཞསེ་བཀའ་གནང་ངམ། ༢ ད་མདེ་ སི་ ལ་ལ་ ས་
པ། ཚལ་ ་ིཤངི་ག་ིའ ས་ ་ཟའ།ི ༣ ཚལ་ ་ིག ང་ལ་ཡདོ་པའ་ིཤངི་གཅགི་
ག་ིའ ས་ ་ ་ཡསི་མ་ཟ་མ་རགེ་ཅགི ཅ་ིལ་ཟརེ་ན། མ་ིཤ་ིབའ་ི རི་ར་ོཞསེ་
བཀའ་གནང་བ་ཡིན། ༤ ལ་ ིས་ ད་མེད་ལ་ ས་པ། ེད་ཅི་ནས་ ང་
ཤི་མི་ཡོང་། ༥ ་ཡི་ གས་ལ་དེ་དག་དེ་ལས་ཟོས་པ་ཙམ་ ིས་མིག་ ེ་ ེ།
་དང་འ ་བར་ ང་ནས། བཟང་ངན་ཤསེ་པར་འ ར་ར་ོཞསེ་དགངོས་ས།ོ

༦ དེར་ ད་མེད་ ིས་བ ས་ཏེ། ཤིང་དེ་ནི་ཟ་ན་ཞིམ་པོ་དང་། ་ན་ ག་
པ་དང་། མཁས་པར་ དེ་པའ་ི རི་ཡདི་ ་འངོ་བ་མཐངོ་ནས། དའེ་ིའ ས་
་ ངས་ཏེ་ཟོས་པ་དང་། རང་གི་ ོ་ལ་ཡང་བ ེར་ནས་དེས་ ང་ཟོས་སོ།

༧ དེའི་ཚ་དེ་གཉིས་ ི་མིག་ ེ་ ེ་གཅེར་ ་ཡིན་པ་རིག་པ་དང་། སེ་ཡབ་
ཤིང་གི་ལོ་མ་ ེལ་ཏེ་འདོམ་རས་ ས་སོ༎

3主—— 神所造的，唯有

蛇比田野一切的活物更

狡猾。蛇对女人说：神岂是

真说不许你们吃园中所有

树上的果子吗？ 2女人对

蛇说：园中树上的果子，我

们可以吃， 3唯有园当中那

棵树上的果子，神曾说：你

们不可吃，也不可摸，免得

你们死。 4蛇对女人说：你

们不一定死； 5因为神知

道，你们吃的日子眼睛就明

亮了，你们便如神能知道善

恶。 6于是女人见那棵树

的果子好作食物，也悦人的

眼目，且是可喜爱的，能使

人有智慧，就摘下果子来吃

了，又给她丈夫，她丈夫也

吃了。 7他们二人的眼睛就

明亮了，才知道自己是赤身

露体，便拿无花果树的叶子

为自己编作裙子。
༨ དེ་ནས་བསིལ་བའི་ ས་ ་གཙ་བོ་ ་ཚལ་ ི་ནང་ན་ཞབས་འཆག་

པའི་ ་ཐོས་ནས། ོ་ ག་དེ་གཉིས་གཙ་བོ་ ་ཡི་ ང་ནས་ཚལ་ ི་ཤིང་གི་

8天起了凉风，主—— 神

在园中行走。那人和他妻

(c) 2022 heshallcome.com All Rights Reserved



创世记 3:20 6 འགོད་པ 3:20

子听见神的声音，就藏在

园里的树木中，躲避主——

神的面。 9主—— 神呼

唤那人，对他说：你在哪

里？ 10他说：我在园中听

见你的声音，我就害怕；

因为我赤身露体，我便藏

了。 11主说：谁告诉你赤

身露体呢？莫非你吃了我

吩咐你不可吃的那树上的

果子吗？ 12那人说：你所

赐给我与我同居的女人，她

把那树上的果子给我，我

就吃了。 13主—— 神对女

人说：你作的是什么事呢？

女人说：那蛇引诱我，我就

吃了。 14主—— 神对蛇

说：你既作了这事，就必受

咒诅，比一切的牲畜野兽更

甚。你必用肚子行走，终身

吃土。 15我又要叫你和女

人彼此为仇；你的后裔和

女人的后裔也彼此为仇。女

人的后裔要伤你的头；你要

伤他的脚跟。 16又对女人

说：我必多多加增你怀胎的

苦楚；你生产儿女必多受苦

楚。你必恋慕你丈夫；你丈

夫必管辖你。 17又对亚当

说：你既听从妻子的话，吃

了我所吩咐你不可吃的那树

上的果子，地必为你的缘故

受咒诅；你必终身劳苦才能

从地里得吃的。 18地必给

你长出荆棘和蒺藜来；你也

要吃田间的菜蔬。 19你必

汗流满面才得糊口，直到你

归了土，因为你是从土而出

的。你本是尘土，仍要归于

尘土。

ནང་ ་ སོ་ཤངི་ཡབི་པར་ ར་ཏ།ོ ༩ དརེ་གཙ་བོ་ ་ཡསི་ཨ་དམ་ལ་བསོ་ཏ།ེ
ོད་ག་ན་ཡོད་ཅེས་ག ངས་སོ། ༡༠ ཁོས་ ས་པ། ངས་ ེད་ ི་ག ང་ ད་

ཚལ་ ི་ནང་ན་ཐོས་པས། གཅེར་ ར་ཡིན་པས་འཇིགས་ནས་ཡིབ་པ་ཡིན།
༡༡ ཁོང་གིས་ག ངས་པ། ོད་ལ་ ས་ ོད་གཅརེ་ ར་ཡོད་པ་བ ན། ོད་
ལ་ཟར་མ་གནང་བའ་ིཤངི་ཐགོ་ཟསོ་སམ། ༡༢ ཨ་དམ་ སི་ ས་པ། དེ་ སི་
ང་ལ་ གོས་ ་ ད་མདེ་གནང་ །ེ དསེ་ཤངི་ཐགོ་ང་ལ་བ རེ་ནས་ཟསོ་པ་
ཡིན། ༡༣ གཙ་བོ་ ་ཡིས་ ད་མེད་ལ། ཅིའི་ ིར་ལས་དེ་ ས་ག ངས་ནས།
ད་མེད་ ིས་ ས་པ། ལ་ ིས་བ ས་ཏེ་ཟོས་པ་ཡིན། ༡༤ དེ་ནས་གཙ་བོ་
་ཡིས་ ལ་ལ། ོད་ ིས་ལས་དེ་ ས་པས། ང་བཞི་པ་ཐམས་ཅད་དང་།

ཞིང་གི་ ད་འ ོ་ཐམས་ཅད་ ི་ནང་ན་ ད་ཡིན་ཏེ། ོ་བས་འ ལ་ཞིང་
ནམ་འཚ་བའི་བར་ ་ཐལ་བ་ཟ་བར་ ར་ཅིག ༡༥ ོད་དང་ ད་མེད་ ི་
བར་ན་ད ནེ་པ་འ ང་བར་ ་བ་དང་། དོ་ ་ིབ ད་དང་དའེ་ིབ ད་ ་ི
བར་ན་ད ནེ་པ་འ ང་འ ག་པར་ འ།ོ ཁསོ་ དོ་ ་ིམག་ོ ་ིབར་ ། དོ་
ིས་ཁོའི་ ིང་པ་ལ་སོ་གདབ་བོ་ཞེས་བཀའ་གནང་ངོ་། ༡༦ ཁོང་གིས་ ད་

མེད་ལ། ོད་ ི་མངལ་ མ་ ི་ ག་བ ལ་མང་ ་ ་ ེ། ེ་གཟེར་ ིས་ ་
བཙའ་བར་འ ར། དོ་ སི་ ་ོལ་ག ང་བ་དང་། ཁསོ་ དོ་ལ་དབང་ འ་ོ
ག ངས་སོ། ༡༧ ཨ་དམ་ལ། ོད་ ིས་ ོ་མོའི་ཁ་ལ་ཉན་ཏེ། ངས་ཤིང་ལས་
མ་ཟ་ ས་ ང་ཟོས་པས། ོད་ ི་ ིར་ཞིང་དམོད་པར་ ས་སོ། ག་བ ལ་
ཞངི་ནམ་འཚ་བའ་ིབར་ ་ད་ེལས་ཟསོ་ཤགི ༡༨ ཚར་མ་དང་ ང་ཚར་ དོ་
ི་ ིར་ ེས་པའི་ཞིང་ལས་ ོ་ཚད་ཟོ་ལ། ༡༩ ོད་ས་ ་ ིར་མ་ལོག་པའི་

བར་ ་གདོང་ ལ་བར་ཟན་ཟོས་ཤིག ོད་ས་ནས་བཏོན་ཏེ། ཐལ་བ་ཡིན་
པས་ཐལ་བ་ ་ ིར་ ོག་པར་འ ར་ཅིག་ག ངས་སོ༎

20亚当给他妻子起名叫夏

娃，因为她是众生之母。

༢༠ ཨ་དམ་ ིས་ ད་མེད་ ི་མིང་ལ་ཧ་ ཱ་ཞེས་བཏགས་པ་ཡིན། གང་ལ་
ཟེར་ན། དེ་ནི་གསོན་པོ་ཐམས་ཅད་ ི་ཨ་མ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ༎
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༢༡ ཡང་གཙ་བོ་ ་ཡིས་ཨ་དམ་དང་དེའི་ ང་མ་ལ་པགས་པའི་གོས་
མཛད་ནས་དེ་དག་ལ་བ ོན་ཏོ༎

21主—— 神为亚当和他妻

子用皮子作衣服给他们穿。

༢༢ གཙ་བོ་ ་ཡིས། ོས་ཤིག ཨ་དམ་བཟང་ངན་ཤེས་ཏེ་ངེད་ མས་
དང་འ ་བར་ ར་པས། ད་ལག་པ་བ ང་ཤིང་ ོག་གི་ལས་ ང་ ངས་ཏེ་
ཟོས་ནས་ ན་ཆད་མེད་པར་འཚ་བར་མ་ ིད་ཅིག ༢༣ དེའི་ ིར་ས་ནས་
ངས་པའི་མིས་ས་དེ་རང་འབད་པའ་ི རི་གཙ་བ་ོ ་ཡསི་ཁ་ོཨ་ེདནེ་ ལ་
ི་ཚལ་ནས་བཏནོ་ཏ།ེ ༢༤ ཨ་དམ་བ ད་ནས། ཤར་ ོགས་ ་ཨེ་དནེ་ ལ་
ི་མ ན་ ་ཀེ་ བ་མེ་འབར་བའི་རལ་ ི་འ ག་པ་དང་བཅས་པ་ མས་

འཇོག་པར་མཛད་པ་ཡིན། དེ་ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ོག་གི་ཤིང་གི་ལམ་ ང་
བའི་ ིར་རོ༎

22主—— 神说：那人已经

与我们相似，能知道善恶；

现在恐怕他伸手又摘生命

树的果子吃，就永远活着。
23主—— 神便打发他出伊甸

园去，耕种他所自出之土。
24于是把他赶出去了；又在

伊甸园的东边安设基路伯和

四面转动发火焰的剑，要把

守生命树的道路。

4 ཡང་ཨ་དམ་རང་གི་ ང་མ་ཧ་ ཱ་དང་ ེལ་ནས། ཧ་ ཱ་མངལ་དང་
ན་པར་ ར་ཏ།ེ ཀ་ཡནི་ སེ་ནས་ཟརེ་བ།གཙ་བོའ་ི བས་ སི་ སེ་

པ་ཞིག་ཐོབ་བོ། ༢ དེ་ནས་ཡང་དེའི་ ན་ཧ་བེལ་ ་བ་ ེས་སོ། ཧ་བེལ་ ག་
་ིདང་། ཀ་ཡནི་ཞངི་པ་ ས་ས།ོ ༣ ད་ེནས་ ས་ཤགི་ག་ི སེ་ལ་ཀ་ཡནི་ སི་

ཞིང་གི་འ ས་ ་ནས་གཙ་བོ་ལ་མཆོད་པ་ ལ། ༤ ཧ་བེལ་ ིས་ ང་ འི་
ོན་ ེས་ ི་ ད་དང་ཚལ་ལས་མཆོད་པ་ ལ་ནས། གཙ་བོའི་ གས་ལ་
བབས་ ང་། ༥ ཀ་ཡིན་དང་དེའི་མཆོད་པ་ གས་ལ་མ་བབས་སོ། དེར་ཀ་
ཡིན་ཤིན་ ་ ོས་ཏེ་གདོང་ ར་ཏོ། ༦ གཙ་བོས་ཀ་ཡིན་ལ། ོད་ཅིའི་ ིར་
ོས་ཏེ་གདོང་ ར་པ་ཡིན། ༧ འདི་ ར་མ་ཡིན་ནམ། ོད་ ི་ ོད་ལམ་

བཟང་པོ་ཡིན་ན་ངོ་དཀར་ ི། བཟང་པོ་མི་ ེད་ན་ ིག་པ་ ོའི་འ མ་ ་
བ ད་དེ་ཡོད་པས་ ོད་འདོད་དོ། འོན་ ང་དེ་འཇོམ་པར་ ིས་ཤིག་ཅེས་
བཀའ་གནང་ངོ་༎

4有 一 日，那 人 和 他

妻 子 夏 娃 同 房，夏 娃

就 怀 孕，生 了 该 隐 〔 就

是“得”的 意 思 〕，便

说：主使我得了一个男子。
2又生了该隐的兄弟亚伯。

亚伯是牧羊的；该隐是种地

的。 3有一日，该隐拿地里

的出产为供物献给主； 4亚

伯也将他羊群中头生的和羊

的脂油献上。主看中了亚伯

和他的供物， 5只是看不中

该隐和他的供物。该隐就

大大的发怒，变了脸色。
6主对该隐说：你为什么发

怒呢？你为什么变了脸色

呢？ 7你若行得好，岂不蒙

悦纳？你若行得不好，罪就

伏在门前。它必恋慕你，你

却要制伏它。
༨ ཀ་ཡིན་ ིས་རང་གི་ ན་ལ་གཏམ་ ས་སོ། དེ་ནས་དེ་དག་ཞིང་ལ་

ཡོད་པའི་ཚ། ཀ་ཡིན་ལངས་ཏེ་རང་གི་ ན་ཧ་བེལ་བསད་དོ། ༩ དེ་ནས་
གཙ་བོས་ཀ་ཡིན་ལ། ོད་ ི་ ན་ཧ་བེལ་ག་ན་ཡོད་ག ངས་པ་དང་། ཀ་
ཡིན་ ིས་ང་ལ་ཆ་མེད། ང་ངའི་ ན་ ་ི ང་མཁན་ཡནི་ནམ་ ས། ༡༠ ཁོང་
གིས་ག ངས་པ། ོད་ ིས་ཅི་ ས། ོས་ ི་ ན་ ི་ ག་གིས་ས་ནས་ང་

8该隐与他兄弟亚伯说话；

二人正在田间。该隐起来

打他兄弟亚伯，把他杀了。
9主对该隐说：你兄弟亚伯

在哪里？他说：我不知道！

我岂是看守我兄弟的吗？
10主说：你作了什么事呢？
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你兄弟的血有声音从地里向

我哀告。 11地开了口，从你

手里接受你兄弟的血。现在

你必从这地受咒诅。 12你

种地，地不再给你效力；你

必流离飘荡在地上。 13该隐

对主说：我的刑罚太重，过

于我所能当的。 14你如

今赶逐我离开这地，以致

不见你面；我必流离飘荡

在地上，凡遇见我的必杀

我。 15主对他说：凡杀该隐

的，必遭报七倍。主就给该

隐立一个记号，免得人遇见

他就杀他。 16于是该隐离

开主的面，去住在伊甸东边

挪得之地。

ལ་འབོད་དོ། ༡༡ སས་རང་གི་ཁ་ ེ་ ེ་ ོད་ ི་ ན་ ི་ ག་ ོད་ ི་ལག་པ་
ནས་ ངས་པས། ོད་ད་ ིན་ཅད་མི་ ད་ཡིན་ཏེ། ༡༢ ཞིང་ ོས་ ང་སས་
བ ད་མི་བཏང་བས། ོད་ ོས་ཤིང་ས་ལ་འ མ་པར་འ ར་རོ། ༡༣ ཀ་
ཡིན་ ིས་ ས་པ། ངས་ ས་པའི་ཉེས་པ་ཆེ་ཞིང་འ ར་མི་ བ་བོ། ༡༤ ེ་
ཧོ་ ེད་ ིས་ང་དེ་རིང་ས་ནས་བ ད་པར་མཛད་པ་དང་། ང་ ེད་ ི་ཞལ་
ི་མ ན་ནས་ཡིབ་ ེ་ ོས་ཤིང་ས་ལ་འ མ་པར་དགོས་པས། ་ཡང་ང་

དང་འ ད་པ་དེས་ང་གསོད་པར་འ ར་རོ། ༡༥ གཙ་བོས་ཁོ་ལ། ཀ་ཡིན་
གསོད་མཁན་དེ་ལ་ལན་བ ན་ བ་ཆད་པ་ཕོག་ཡོང་ཞེས་བཀའ་གནང་
ནས། གཙ་བོས་ཀ་ཡིན་ ་དང་འ ད་པ་དེས་ཁོ་མི་གསོད་པའི་ གས་ཤིག་
མཛད་དོ། ༡༦ དེ་ནས་ཀ་ཡིན་གཙ་བོའི་ ན་ ་ནས་སོང་ ེ། ཨེ་དེན་ ལ་
ི་ཤར་ ོགས་ ་ཡོད་པའི་ནོད་ ལ་ ་བ ད་དོ༎

17该隐与妻子同房，他妻

子就怀孕，生了以诺。该隐

建造了一座城，就按着他儿

子的名将那城叫作以诺。
18以诺生以拿；以拿生米户

雅利；米户雅利生玛土撒

利；玛土撒利生拉麦。 19拉

麦娶了两个妻：一个名叫亚

大，一个名叫洗拉。 20亚

大生雅八；雅八就是住帐

棚、牧养牲畜之人的祖师。
21雅八的兄弟名叫犹八；他

是一切弹琴吹箫之人的祖

师。 22洗拉又生了土八该

隐；他是打造各样铜铁利器

的〔或作“是铜匠、铁匠的

祖师”〕。土八该隐的妹子

是拿玛。

༡༧ ཡང་ཀ་ཡནི་རང་ག་ི ང་མ་དང་ ལེ་བ་དང་། ད་ེན་ིམངལ་དང་ ན་
པར་ ར་ཏ་ེཧ་ནགོ་ སེ་ནས། ོང་ རེ་ཞགི་བཟསོ་ཤངི་རང་ག་ི ་ཧ་ནགོ་
གི་མིང་བཞིན་ ་ ོང་ ེར་དེ་ལ་མིང་བཏགས་སོ། ༡༨ ཧ་ནོག་ལས་ཨི་རད་
ཆད། ཨི་རད་ནས་མ་ ་ཡ་ཨེལ་ཆད་དོ། མ་ ་ཡ་ཨེལ་ནས་མ་ ་ཤ་ཨེལ་
ཆད་ནས། མ་ ་ཤ་ཨལེ་ནས་ལ་མགེ་ཆད་ད།ོ ༡༩ ལ་མགེ་གསི་ ང་མ་གཉསི་
ངས་ཏེ། གཅིག་གི་མིང་ལ་ཨ་ད་དང་། གཅིག་གི་མིང་ལ་ཚ་ལ་ཟེར་རོ།

༢༠ ཨ་ད་ལ་ ེས་པའི་ ་ཡ་བལ་ནི་ ར་ལ་གནས་ཏེ་ ད་འ ོ་འབད་པ་
མས་ ི་ཕར་ ར་ཏོ། ༢༡ དེའི་ ན་ ་བལ་ ་བ་ནི་པི་ཝང་དང་ ིང་ འི་

རགི་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་ ་ིཕར་ ར་ཏ།ོ ༢༢ ཡང་ཚ་ལ་ལ་ ་ ་བལ་ཀ་ཡནི་
ེས་པ་དེ་ ི་ལ་སོགས་པའི་ཁ་ཅན་ ི་ལག་ཆ། རག་དང་ གས་ནས་བཟོ་
བ་ཞིག་ ང་ ེ། ་བལ་ཀ་ཡིན་ ི་ ིང་མོ་ནི་ན་ཨ་མ་ཡིན།

23拉 麦 对 他 两 个 妻 子

说：亚大、洗拉，听我的声

音；拉麦的妻子，细听我的

话语：壮年人伤我，我把他

杀了；少年人损我，我把

他害了〔或作“我杀壮士

却伤自己，我害幼童却损本

身”〕。 24若杀该隐，遭报

༢༣ ད་ེནས་ལ་མགེ་གསི་རང་ག་ི ང་མ་གཉསི་ལ་འད་ི ད་ ། ང་ཡ་ི ད་
ལ་ཉནོ་དང་ཨ་ད་དང་ཚ་ལ། ང་ཡ་ིགཏམ་ལ་གསན་དང་ལ་མགེ་གི་ ང་མ།
ང་ལ་ ས་པར་ ས་ རི་མ་ིཞགི་བསད་པ་དང་། ང་ལ་བ བ་ནས་ ང་ རི་
གཞོན་ ་ཞིག་བསད་ནས། ༢༤ གལ་ཏེ་ཀ་ཡིན་ ི་ ོག་ལན་བ ན་འ ར་
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བ་ཕོག་ན། ལ་མེག་ ིར་བ ན་ ་དང་བ ན་འཕོག་པར་ངེས། ཞེས་ ས་
སོ༎

七倍，杀拉麦，必遭报七十

七倍。

༢༥ ད་ེནས་ཨ་དམ་རང་ག་ི ང་མ་དང་ཡང་ ལེ་ནས། ད་ེལ་ ་ཞགི་ སེ་
ཏེ། དེའི་མིང་ཤེད་ཅེས་བཏགས་པ་ཡིན། ཅི་ལ་ཟེར་ན། མོས་ཀ་ཡིན་ ིས་
བསད་པའི་ཧ་བེལ་ ི་ཚབ་ ་ ་ཡིས་ང་ལ་བ ད་གཞན་མ་འ གས་པར་
མཛད་དོ་ཞསེ་ ས་པའ་ི རི་ར།ོ ༢༦ ཤེད་ལ་ཡང་ ་ཞགི་ ང་ །ེ དེའི་མངི་
ཨེ་ནོ་ཤ་བཏགས་སོ། དེའི་ ས་ ་གཙ་བོའི་མཚན་ནས་བ ོད་པའི་འགོ་
འ ག་པ་ ང་ངོ་༎

25亚当又与妻子同房，她

就生了一个儿子，起名叫塞

特，意思说：神另给我立了

一个儿子代替亚伯，因为该

隐杀了他。 26塞特也生了一

个儿子，起名叫以挪士。那

时候，人才求告主的名。

5 འད་ིན་ིཨ་དམ་ ་ིརགིས་བ ད་ ་ིམད་ོཡནི་ན།ོ ་ཡསི་མ་ིན་ིའགདོ་
པའ་ིཞག་ལ། ཁངོ་གསི་ ་ཡ་ིད བིས་བཞནི་ ་བཀདོ་པ་ཡནི། ༢ སེ་

པ་དང་ ད་མེད་བཀོད་ནས་ ིན་ བས་མཛད་དེ། བཀོད་པའི་ཞག་ལ་དེ་
དག་གི་མིང་ཨ་དམ་བཏགས་སོ། ༣ ཡང་ཨ་དམ་ལོ་བ ་དང་ མ་ ་ལོན་
ནས། རང་གི་ད ིབས་ ར་དང་རང་གི་འ ་དཔེ་བཞིན་ ་ཁོ་ལ་ ་ཞིག་
ཆད་དེ། དེའི་མིང་ཤེད་བཏགས་སོ། ༤ ཨ་དམ་ལས་ཤེད་ཆད་ནས་ཡང་ལོ་
བ ད་བ ་སོས་པ་དང་། ་དང་ ་མོ་ མས་ཆད་དོ། ༥ དེ་ ར་ཨ་དམ་
གསོན་པོར་གནས་པའི་ཚ་ཚད་ལོ་ད ་བ ་དང་ མ་ ་ཙམ་ ་ ིན་ཏེ་
ཤིའོ༎

5亚当的后代记在下面。

当神造人的日子，是照

着自己的样式造的， 2并且

造男造女。在他们被造的日

子，神赐福给他们，称他们

为人。 3亚当活到一百三

十岁，生了一个儿子，形像

样式和自己相似，就给他起

名叫塞特。 4亚当生塞特之

后，又在世八百年，并且生

儿养女。 5亚当共活了九百

三十岁就死了。

༦ ཡང་ཤེད་ལོ་བ ་དང་ ་ལོན་ནས་ཨེ་ནོ་ཤ་ཆད་པ་དང་། ༧ ཤེད་ལས་
ཨེ་ནོ་ཤ་ཆད་ནས་ལོ་བ ད་བ ་དང་བ ན་སོས་པ་དང་། ་དང་ ་མོ་
མས་ཆད་ད།ོ ༨ ད་ེ ར་ཤདེ་ ་ིཚ་ཚད་ལ་ོད ་བ ་དང་བ ་གཉསི་ཙམ་
་ ིན་ཏེ་ཤིའོ༎

6塞特活到一百零五岁，生

了以挪士。 7塞特生以挪

士之后，又活了八百零七

年，并且生儿养女。 8塞特

共活了九百一十二岁就死

了。

༩ ཡང་ཨེ་ནོ་ཤ་ལོ་ད ་བ ་ལོན་ནས། ཀེ་ནན་ཆད་པ་དང་། ༡༠ ཀེ་ནན་
ཆད་ནས་ཨེ་ནོ་ཤ་ལོ་བ ད་བ ་དང་བཅོ་ ་སོས་པ་དང་། ་དང་ ་མོ་
མས་ཆད་དོ། ༡༡ དེ་ ར་ཨེ་ནོ་ཤའི་ཚ་ཚད་ལོ་ད ་བ ་དང་ ་ཙམ་ ་
ིན་ཏེ་ཤིའོ༎

9以挪士活到九十岁，生

了该南。 10以挪士生该南

之后，又活了八百一十五

年，并且生儿养女。 11以

挪士共活了九百零五岁就死

了。

༡༢ ཡང་ཀེ་ནན་ལོ་བ ན་ ་ལོན་ནས། མ་ཧ་ལ་ལེ་ཨེལ་ཆད་པ་དང་།
༡༣ མ་ཧ་ལ་ལེ་ཨེལ་ཆད་ནས་ཀེ་ནན་ལོ་བ ད་བ ་བཞི་བ ་སོས་པ་དང་།

12该南活到七十岁，生了

玛勒列。 13该南生玛勒列之

后，又活了八百四十年，并
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且生儿养女。 14该南共活了

九百一十岁就死了。

་དང་ ་མ་ོ མས་ཆད་ད།ོ ༡༤ ད་ེ ར་ཀ་ེནན་ ་ིཚ་ཚད་ལ་ོད ་བ ་དང་
བ ་ཙམ་ ་ ིན་ཏེ་ཤིའོ༎

15玛 勒 列 活 到 六 十 五

岁，生了雅列。 16玛勒列生

雅列之后，又活了八百三十

年，并且生儿养女。 17玛勒

列共活了八百九十五岁就死

了。

༡༥ ཡང་མ་ཧ་ལ་ལ་ེཨལེ་ལ་ོ ག་ ་ ་ ་ལནོ་ནས་ཡ་ེརདེ་ཆད་ད།ོ ༡༦ ཡ་ེ
རདེ་ཆད་ནས་མ་ཧ་ལ་ལ་ེཨལེ་ལ་ོབ ད་བ ་དང་ མ་ ་སསོ་པ་དང་། ་
དང་ ་མོ་ མས་ཆད་དོ། ༡༧ དེ་ ར་མ་ཧ་ལ་ལེ་ཨེལ་ ི་ཚ་ཚད་ལོ་བ ད་
བ ་དང་ད ་བ ་ ་ ་ཙམ་ ིན་ཏེ་ཤིའོ༎

18雅列活到一百六十二

岁，生了以诺。 19雅列生以

诺之后，又活了八百年，并

且生儿养女。 20雅列共活了

九百六十二岁就死了。

༡༨ ཡང་ཡེ་རེད་ལོ་བ ་དང་ ག་ ་ ་གཉིས་ལོན་ནས། ཧ་ནོག་ཆད་པ་
དང་། ༡༩ ཧ་ནོག་ཆད་ནས་ཡེ་རེད་ལོ་བ ད་བ ་སོས་པ་དང་། ་དང་ ་
མོ་ མས་ཆད་དོ། ༢༠ དེ་ ར་ཡེ་རེད་ ི་ཚ་ཚད་ལོ་ད ་བ ་དང་ ག་ ་
་གཉིས་ཙམ་ ་ ིན་ཏེ་ཤིའོ༎

21以诺活到六十五岁，生

了玛土撒拉。 22以诺生玛

土撒拉之后，与神同行三百

年，并且生儿养女。 23以

诺共活了三百六十五岁。
24以诺与神同行，神将他取

去，他就不在世了。

༢༡ ཧ་ནོག་ལོ་ ག་ ་ ་ ་ལོན་ནས་མ་ ་ཤ་ ཱ་ཆད་དོ། ༢༢ ཡང་ཧ་
ནོག་གིས་ ་དང་འ ོགས་ཏེ་ ོད་པ་ ས་པ་ཡིན། མ་ ་ཤ་ ཱ་ཆད་ནས་
ལོ་ མ་བ ་སོས་པ་དང་། ་དང་ ་མོ་ མས་ཆད་དོ། ༢༣ དེ་ ར་ཧ་ནོག་
གི་ཚ་ཚད་ལོ་ མ་བ ་དང་ ག་ ་ ་ ་ཙམ་ ་ ིན་ཏོ། ༢༤ ཡང་ཧ་ནོག་
གིས་ ་དང་འ ོགས་ཏེ་ ོད་པ་ ད་ནས། ་ཡིས་ཁོ་ས་ནས་བ མས་པར་
མཛད་པས། མི་མཐོང་བར་ ར་ཏོ༎

25玛土撒拉活到一百八十

七岁，生了拉麦。 26玛土撒

拉生拉麦之后，又活了七百

八十二年，并且生儿养女。
27玛土撒拉共活了九百六十

九岁就死了。

༢༥ ཡང་མ་ ་ཤ་ ཱ་ལོ་བ ་དང་བ ད་ ་ ་བ ན་ལོན་ནས་ལ་མེག་
ཆད་པ་དང་། ༢༦ ལ་མེག་ཆད་ནས་མ་ ་ཤ་ ཱ་ལོ་བ ན་བ ་དང་བ ད་
་ ་གཉསི་སསོ་པ་དང་། ་དང་ ་མ་ོ མས་ཆད་ད།ོ ༢༧ ད་ེ ར་མ་ ་ཤ་

ལ་ཡི་ཚ་ཚད་ལོ་ད ་བ ་དང་ ག་ ་ ་ད ་ཙམ་ ་ ིན་ཏེ་ཤིའོ༎
28拉麦活到一百八十二

岁，生了一个儿子， 29给他

起名叫挪亚，说：这个儿子

必为我们的操作和手中的劳

苦安慰我们；这操作劳苦是

因为主咒诅地。 30拉麦生

挪亚之后，又活了五百九十

五年，并且生儿养女。 31拉

麦共活了七百七十七岁就死

了。

༢༨ ཡང་ལ་མེག་ལོ་བ ་དང་བ ད་ ་ ་གཉིས་ལོན་ནས། ་ཞིག་ཆད་
དེ། ༢༩ དེའི་མིང་ལ་ནོ་ཨ་ཞེས་བཏགས་སོ། ཅི་ལ་ཟེར་ན། གཙ་བོས་དམོད་
པ་བོར་བའི་ས་ཡིས་ང་ཅག་གི་ལག་པ་ལ་ལས་དང་ ག་བ ལ་ ང་བས།
འདསི་ན་ིང་ཅག་ག་ིསམེས་གས་ོབར་འ ར་ར་ོཞསེ་ཟརེ་བའ་ི རི་ར།ོ ༣༠ ན་ོ
ཨ་ཆད་ནས་ལ་མེག་ལོ་ ་བ ་དང་ད ་ ་ ་ ་སོས་པ་དང་། ་དང་ ་
མོ་ མས་ཆད་དོ། ༣༡ དེ་ ར་ལ་མེག་གི་ཚ་ཚད་ལོ་བ ན་བ ་དང་བ ན་
ཙམ་ ་ ིན་ཏེ་ཤིའོ༎
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༣༢ ཡང་ནོ་ཨ་ལ་ལོ་ ་བ ་ལོན་ནས་ཤེམ་དང་ཧམ་དང་ཡ་ཕེད་ག མ་
ཆད་དོ༎

32挪亚五百岁生了闪、

含、雅弗。

6 མ་ི མས་ས་ལ་འཕལེ་བར་ གས་པ་དང་། ་མ་ོཐབོ་པའ་ིཚ། ༢ ་ཡ་ི
ས་ མས་ སི་ ་མ་ོ ས་མཛས་ཤངི་ ་ན་ ག་པ་ མས་ལ་བ ས་

ནས། དེ་དག་གིས་འདོད་པ་ཐམས་ཅད་ ང་མ་ ངས་པས། ༣ གཙ་བོས་
འདི་ ད་ ། མི་ནི་ཤ་ཡིན་ཏེ་ཉེས་པ་ ེད་པའི་ ིར་ངའི་སེམས་ཉིད་ ིས་
མིའི་ནང་ ་ ས་ ན་ ་ཞལ་ཆེ་མི་གཅད་དོ། དེ་དག་ལ་ད་ ང་ལོ་བ ་
དང་ཉི་ ་ཡོད་པར་ ་ཞེས་བཀའ་གནང་ངོ་། ༤ དེའི་ཚ་ས་ལ་ ོབས་པོ་
ཆེ་ མས་ཡོད་པ་དང་། ་ཡིས་ ས་དང་མིའི་ ་མོ་ མས་འ ེལ་ནས། དེ་
དག་ལས་ཆད་པའི་ ་ནི་ ོན་ ི་ ས་ ་དཔའ་བོར་ གས་པའི་མི་ མས་
ང་བ་ཡིན།

6当人在世上多起来又

生女儿的时候， 2神

的儿子们看见人的女子美

貌，就随意挑选，娶来为

妻。 3主说：人既属乎血

气，我的灵就不永远住在他

里面；然而他的日子还可到

一百二十年。 4那时候有伟

人在地上，后来神的儿子们

和人的女子们交合生子；那

就是上古英武有名的人。

༥ ཡང་གཙ་བོས་ས་ལ་ཡོད་པའི་མིའི་ངན་སེམས་ཆེན་པོ་དང་། ིང་གི་
ནང་ན་ ོས་ ེད་པའ་ིབསམ་པ་ཐམས་ཅད་ ག་ ་ངན་པ་ཁོ་ན་ཡོད་པར་
གཟིགས་སོ། ༦ གཙ་བོས་མི་ མས་ས་ལས་མཛད་པ་ལ་གཟིགས་ཏེ། ཉིད་
ི་ གས་ལ་འ ོད་པ་ཞིག་ ང་ནས་ཉིད་ ི་དགོངས་པའི་ནང་ན་ གས་

འ གས་སོ། ༧ གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། ངས་བཀོད་པའི་མི་ས་ལས་མེད་པར་
། མ་ིམ་ཚད་ ང་བཞ་ིཔ་དང་། ་ོའ ་ོ ནི་ ་དང་། ནམ་མཁའ་ི ་ མས་
མེད་པར་ ་བར་འ ར། ཅི་ལ་ཞེ་ན། ངས་དེ་དག་གིས་ ས་པ་ལ་ ་ ེ་
འ ོད་པའི་སེམས་ ེད་པའི་ ིར་རོ་ཞེས་ག ངས་སོ། ༨ ནོ་ཨ་གཅིག་ ་ལ་
གཙ་བོའི་གཟིགས་པ་ཐོབ་བོ༎

5主见 人 在 地 上 罪 恶 很

大，终日所思想的尽都是

恶， 6主就后悔造人在地

上，心中忧伤。 7主说：我

要将所造的人和走兽，并昆

虫，以及空中的飞鸟，都从

地上除灭，因为我造他们后

悔了。 8唯有挪亚在主眼前

蒙恩。

༩ འདི་ནི་ནོ་ཨའི་ལོ་ ས་ཡིན། ནོ་ཨས་ ་དང་འ ོགས་ཏེ་ ོད་པ་ ེད་
པས། དེའི་ ས་ ་ཡོད་པའི་མིའི་ནང་ནས་ཁོ་ ང་པོ་དང་ནོངས་མེད་པ་
ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན། ༡༠ ནོ་ཨས་ཤེམ་དང་ཧམ་དང་ཡ་ཕེད་ ་བའི་ ་ག མ་
ཐོབ་བོ༎

9挪亚的后代记在下面。

挪亚是个义人，在当时的世

代是个完全人。挪亚与神

同行。 10挪亚生了三个儿

子，就是闪、含、雅弗。

༡༡ ཡང་ས་ཉེས་པས་གང་ ེ། ་ཡི་ ན་ ར་ས་ནི་ངན་པར་ ར་ཏོ།
༡༢ ཡང་ ་ཡིས་ས་ལ་གཟིགས་ཏེ། ེ་ཧོ་ས་ལ་ཡོད་པའི་ཤ་ཐམས་ཅད་ ིས་
རང་གི་ ོད་པ་ངན་པས་ས་ངན་པར་བ ར་ཏོ། ༡༣ དེའི་ཚ་ ་ཡིས་ནོ་ཨ་
ལ། ད་ེདག་གསི་ ས་པའ་ིཉསེ་པས་ས་བཀང་བས། ཤ་ཐམས་ཅད་ ་ིམཐའ་

11世界在神面前败坏，地

上满了强暴。 12神观看世

界，见是败坏了；凡有血

气的人在地上都败坏了行
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为。 13神就对挪亚说：凡

有血气的人，他的尽头已

经来到我面前；因为地上

满了他们的强暴，我要把

他们和地一并毁灭。 14你

要用歌斐木造一只方舟，分

一间一间地造，里外抹上

松香。 15方舟的造法乃是

这样：要长三百肘，宽五十

肘，高三十肘。 16方舟上

边要留透光处，高一肘。方

舟的门要开在旁边。方舟要

分上、中、下三层。 17看

哪，我要使洪水泛滥在地

上，毁灭天下；凡地上有血

肉、有气息的活物，无一不

死。 18我却要与你立约；你

同你的妻，与儿子儿妇，都

要进入方舟。 19凡有血肉

的活物，每样两个，一公一

母，你要带进方舟，好在你

那里保全生命。 20飞鸟各

从其类，牲畜各从其类，地

上的昆虫各从其类，每样两

个，要到你那里，好保全生

命。 21你要拿各样食物积

蓄起来，好作你和他们的食

物。 22挪亚就这样行。凡神

所吩咐的，他都照样行了。

མ་ངའི་མ ན་ ་བ ེབས་པས། ེ་ཧོ་ངས་དེ་དག་ས་དང་མཉམ་ ་མེད་
པར་ འོ། ༡༤ ོད་ ིས་ཐང་ཤིང་གི་ མ་ཁང་མིག་དང་ ན་པ་ཞིག་ ོས་
ལ། ི་ནང་གཉིས་ལ་ ག་ ན་བ ས་ཏེ་ ་བར་ ོས་ཤིག ༡༥ དེ་འདི་ ར་
ེད་དགསོ། མ་ ་ིརིང་ ད་ནི་ ་ མ་བ ། ཞེང་ ད་ན་ི ་ ་བ ། མཐོ་
ད་ནི་ ་ མ་ ་པ་བཟོ་བར་ ོས། ཡང་དཀར་ ང་ཞིག་ མ་ལ་ ེད་དེ།
ེང་ནས་ ་གཅིག་འོག་ ་བཟོ་བར་ ིས། ༡༦ ཡང་ མ་ ི་ལོགས་ ་ ོ་
ཞིག་འདོན་ཏེ་འོག་གི་ཐོག་དང་། བར་ ི་ཐོག་དང་། ེང་གི་ཐོག་བཟོས་
ཤིག ༡༧ ོས་ཤིག ོག་གི་ད གས་ཡོད་པའི་ཤ་ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའི་
འོག་ནས་མེད་པར་ ེད་པའི་ ིར་ངས་ས་ལ་ ་ལོག་ཡོང་འ ག་པས། སའི་
ེང་ན་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ཤི་དགོས། ༡༨ འོན་ ང་ངའི་ཁ་ཆད་ ོད་དང་
ེད་དེ། མ་ ི་ནང་ ་ ོད་ གས་པ་མ་ཚད་དེ། ོད་རང་དང་མཉམ་ ་
ོད་ ི་ ་ མས་དང་། ོད་ ི་ ང་མ་དང་། ོད་ ི་ འི་ ང་མ་ མས་

འ ག་དགོས། ༡༩ ཡང་ ོག་དང་ ན་པའི་ཤ་ཐམས་ཅད་ ི་རིགས་རེ་རེ་
ལས་གཉིས་གཉིས་ མ་ ི་ནང་ ་ ིད་ཅིག དེ་ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། དེ་དག་
དོ་དང་མཉམ་ ་ གོ་གས་ོབའ་ི རི་ཕ་ོམ་ོགཉསི་ཡདོ་པར་དགསོ། ༢༠ ་
མས་རང་རང་གི་རིགས་བཞིན་ ་དང་། ང་བཞི་པ་ མས་རང་རང་

གི་རིགས་བཞིན་ ་དང་། སའི་ ོ་འ ོ་ ིན་ ་ཐམས་ཅད་རང་རང་གི་
རིགས་བཞིན་ ་ ོག་གསོ་བའི་ ིར་དེ་ཐམས་ཅད་ལས་གཉིས་གཉིས་ ོད་
ི་མ ན་ ་འ ག་དགསོ། ༢༡ ཡང་ དོ་རང་གསི་ཟ་བར་ ང་བའ་ིཁ་ཟས་

ཐམས་ཅད་ལས་ ོངས་ཤིག ོད་དང་དེ་དག་གི་ཁ་ཟས་ ི་ ིར་ ས་ཏེ་
སོགས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་ ལ་ཏོ། ༢༢ ནོ་ཨས་དེ་བཞིན་ ་ ས་པ་དང་། ་
ཡིས་ཅི་དང་ཅི་བཀའ་གནང་བ་བཞིན་ ་ བ་པར་ ས་སོ༎

7主对挪亚说：你和你的

全家都要进入方舟；因

为在这世代中，我见你在我

面前是义人。 2凡洁净的

畜类，你要带七公七母；不

洁净的畜类，你要带一公一

母； 3空中的飞鸟也要带七

公七母，可以留种，活在全

地上； 4因为再过七天，我

7 དེ་ནས་གཙ་བོས་ནོ་ཨ་ལ་ག ངས་པ། མི་བ ད་འདི་ལས་ ོད་ངའི་
ང་ ་ཆོས་ ང་པོ་ཡིན་པ་མཐོང་བའི་ ིར་ ོད་རང་ ིམ་ ི་མི་

ཐམས་ཅད་དང་བཅས་པ་ མ་ ི་ནང་ ་ གས་ཤིག ༢ སེམས་ཅན་གཙང་
མ་ཐམས་ཅད་ནས་ཕོ་མོ་བ ན་བ ན་དང་། སེམས་ཅན་མི་གཙང་བ་ནས་
ཕོ་མོ་གཉིས་གཉིས་དང་། ༣ ནམ་མཁའི་ ་ མས་ནས་ཕོ་མོ་བ ན་བ ན་
དོ་དང་མཉམ་ ་ རེ་ཅགི ད་ེཅའི་ི རི་ཞ་ེན། ས་གཞ་ིཐམས་ཅད་ ་ིངསོ་
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་བ ད་ ི་ས་བོན་གསོན་པོར་ ས་པའི་ ིར་རོ། ༤ འདི་ནས་ཞག་བ ན་
ི་ ེས་ལ་ངས་ཉིན་མཚན་བཞི་བ ་ས་ལ་ཆར་པ་འབེབས་ཏེ། ངས་ ས་

པའ་ིསམེས་ཅན་ཐམས་ཅད་ས་གཞ་ིཚང་མའ་ི ངེ་ནས་མདེ་པར་ འ་ོཞསེ་
ག ངས་ས།ོ ༥ ཇི་བཞནི་ ་ཡསི་ནོ་ཨ་ལ་བཀའ་མཛད་པ་དེ་བཞནི་ ་ བ་
པར་ ས་སོ༎

要降雨在地上四十昼夜，把

我所造的各种活物都从地上

除灭。 5挪亚就遵着主所吩

咐的行了。

༦ ནོ་ཨ་ལོ་ ག་བ ་ལོན་ཏེ་ ་ལོག་ཆེན་པོ་ས་ལ་བབས་སོ། ༧ ཡང་ ་
ད་ཆེན་པོ་འབབ་རན་ནས་ནོ་ཨ་ནི་ ་ མས་དང་ ང་མ་དང་། འི་
ང་མ་ མས་དང་བཅས་ ་ མ་ ི་ནང་ ་ གས་སོ། ༨ ་ཡིས་ནོ་ཨ་ལ་

མཛད་པའ་ིབཀའ་ག ངས་པ་བཞནི་ ་སམེས་ཅན་གཙང་མ་ཡནི་པ་དང་།
གཙང་མ་མ་ཡིན་པ་དང་། ་ མས་དང་། ོ་འ ་ོ ིན་ ་ཐམས་ཅད་ལས།
༩ ཕོ་མོ་གཉིས་གཉིས་ནོ་ཨའི་ ང་ ་ མ་ནང་ གས་སོ། ༡༠ དེ་ནས་ཞག་
བ ན་ ི་འོག་ ་ ་ལོག་གི་ ་ས་ལ་ཡོད་དོ༎

6当洪水泛滥在地上的时

候，挪亚整六百岁。 7挪

亚就同他的妻和儿子儿妇

都进入方舟，躲避洪水。
8洁净的畜类和不洁净的畜

类，飞鸟并地上一切的昆

虫， 9都是一对一对的，有

公有母，到挪亚那里进入方

舟，正如神所吩咐挪亚的。
10过了那七天，洪水泛滥在

地上。
༡༡ ན་ོཨའ་ིཚ་ལ་ོ ག་བ ་པའ་ི ་བ་གཉསི་པའ་ིཚས་བ ་བ ན་ ་ིཞག་

ད་ེརང་ལ་ ་མཚ་ཆནེ་པའོ་ིགཏངི་ག་ི ་མགི་ཐམས་ཅད་ ང་བ ལོ། ནམ་
མཁའི་དཀར་ ང་ཐམས་ཅད་ ང་ ེས། ༡༢ ཉིན་མཚན་བཞི་བ འི་བར་
་ ག་ཆར་ས་ ་བབ་བོ། ༡༣ དེ་རང་གི་ཞག་ལ་ནོ་ཨ་དང་། ནོ་ཨའི་ ་

ཤེམ་དང་ཧམ་དང་ཡ་ཕེད་ག མ་དང་། ནོ་ཨའི་ ང་མ་དང་ ་ མས་
ི་ ང་མ་ག མ་དང་བཅས་པ་ མ་ ི་ནང་ ་ གས། ༡༤ དེ་དག་རང་

དང་། ད་འ ོའི་རིགས་ཐམས་ཅད་དང་། ང་བཞི་པའི་རིགས་ཐམས་
ཅད་དང་། ས་ལ་ ་བའི་ ོ་འ ོ་ ིན་ འི་རིགས་ཐམས་ཅད་དང་། འདབ་
ཆགས་ ི་རིགས་ཐམས་ཅད་དང་། གཤོག་ ན་ ི་ ་ཆེ་ ང་མ་ ས་པ་
གས་སོ། ༡༥ ོག་གི་ད གས་དང་ ན་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལས་

གཉསི་གཉསི་ན་ོཨའ་ི ང་ ་ མ་ ་ིནང་ ་ གས་ས།ོ ༡༦ གས་པ་ མས་
་ཡ་ིབཀའ་བཞིན་ ་སམེས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལས་ཕ་ོདང་མོ་ཡདོ་པ་དང་།
གཙ་བོས་དེའི་ བ་ལ་ ོ་བཅད་དོ༎

11当挪亚六百岁，二月十

七日那一天，大渊的泉源都

裂开了，天上的窗户也敞开

了。 12四十昼夜降大雨在

地上。 13正当那日，挪亚

和他三个儿子闪、含、雅

弗，并挪亚的妻子和三个

儿妇，都进入方舟。 14他

们和百兽，各从其类，一

切牲畜，各从其类，爬在地

上的昆虫，各从其类，一切

禽鸟，各从其类，都进入方

舟。 15凡有血肉、有气息

的活物，都一对一对的到挪

亚那里，进入方舟。 16凡

有血肉进入方舟的，都是

有公有母，正如神所吩咐挪

亚的。主就把他关在方舟里

头。

༡༧ ཡང་ཞག་བཞི་བ འི་བར་ ་ས་ ་ ་ལོག་ ང་ ེ། ་འཕེལ་ཏེ་ མ་
བཏེགས་ཏེ་ས་ལས་བཏེགས་སོ། ༡༨ ་ཆེན་པོར་ ར་ཞིང་ས་ ་ཤིན་ ་
འཕེལ་ཏེ་ འི་ཁ་ལ་ མ་ ིང་བ་ཡིན། ༡༩ ཡང་ས་ ་ ་ཤིན་ ་ ་ཆེ་བ་

17洪水泛滥在地上四十

天，水往上长，把方舟从地

上漂起。 18水势浩大，在地

上大大地往上长，方舟在水
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面上漂来漂去。 19水势在地

上极其浩大，天下的高山都

淹没了。 20水势比山高过十

五肘，山岭都淹没了。 21凡

在地上有血肉的动物，就是

飞鸟、牲畜、走兽，和爬在

地上的昆虫，以及所有的

人，都死了。 22凡在旱地

上、鼻孔有气息的生灵都

死了。 23凡地上各类的活

物，连人带牲畜、昆虫，以

及空中的飞鸟，都从地上除

灭了，只留下挪亚和那些与

他同在方舟里的。 24水势浩

大，在地上共一百五十天。

ང་བས། ནམ་མཁའ་ཐམས་ཅད་ ི་འོག་ ་ཡོད་པའི་རི་མཐོན་པོ་ ན་
བཀབ་བོ། ༢༠ རི་ ེ་ལས་ ་བཅོ་ ་ཐལ་ཙམ་ ི་ ་འཕེལ་ཏེ་རི་བོ་ མས་
བཀབ་པར་ ར་ཏོ། ༢༡ དེ་ནས་ས་ལ་ཡོད་པའི་སེམས་ཅན་ ་དང་། ང་
བཞི་པ་དང་། ད་འ ོ་དང་། ས་ལ་འ ོ་བའི་ ོ་འ ོ་ ིན་ ་ཐམས་ཅད་
དང་། མི་ཐམས་ཅད་ཤི་བ་དང་། ༢༢ ་ ་ ོག་གི་ད གས་ཡོད་པ་ཐམས་
ཅད་དང་། མ་ས་ལ་ཡདོ་པའ་ིསམེས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཤའིོ། ༢༣ ས་ལ་ཡོད་
པའ་ིསམེས་ཅན་ཐམས་ཅད་ན་ིམ་ིནས་ ད་འ ་ོདང་། ་ོའ ་ོ ནི་ ་དང་།
ནམ་མཁའི་ ་ མས་ ི་བར་ ་མེད་པར་མཛད། དེ་དག་ས་ནས་མེད་པར་
སངོ་། མ་ ་ིནང་ན་ན་ོཨ་དང་། ད་ེདང་མཉམ་ ་ཡདོ་པ་འབའ་ཞགི་ ས་
སོ། ༢༤ ཡང་ཞག་བ ་དང་ ་བ འི་བར་ ་ས་ལ་ ་ ས་པར་ ར་ཏོ༎

8神记念挪亚和挪亚方舟

里的一切走兽牲畜。

神叫风吹地，水势渐落。
2渊源和天上的窗户都闭塞

了，天上的大雨也止住了。
3水从地上渐退。过了一百

五十天，水就渐消。 4七月

十七日，方舟停在亚拉腊山

上。 5水又渐消，到十月初

一日，山顶都现出来了。

8 དེའི་ཚ་ ་ཡིས་ནོ་ཨ་ལ། ནོ་ཨ་དང་མཉམ་ ་ མ་ ི་ནང་ན་ཡོད་
པའི་ ད་འ ོ་ཐམས་ཅད་དང་། ང་བཞི་པ་ཐམས་ཅད་ གས་ལ་

ན་ནས། ་ཡིས་སའི་ ེང་ ་ ང་ ག་བ ག་པ་དང་ ་ ིའོ། ༢ ཡང་
གཏིང་ཆེན་པོའི་ ་མིག་དང་། ནམ་མཁའི་དཀར་ ང་ཡང་བཅད། ནམ་
མཁའ་ནས་འབབ་པའི་ ག་ཆར་ཡང་ཆད། ༣ སའི་ངོས་ནས་ ་མང་ ་
ི་ ེ། ཞག་བ ་དང་ ་བ འི་ ེས་ལ་ ིའོ། ༤ ་བ་བ ན་པའི་ཚས་བ ་
བ ན་པའི་ཉིན་པར་རི་ཨ་ར་རད་ ་བ་ལ་ མ་ཁད་དོ། ༥ ཡང་ ་བ་བ ་
པའི་བར་ ་ ་ ི་ ི་བ་ལས། ་བ་བ ་པའི་ཚས་དང་པོའི་ཉིན་པར་རི་ ེ་
མས་ཐོན་ནོ༎

6过了四十天，挪亚开了方

舟的窗户， 7放出一只乌

鸦去；那乌鸦飞来飞去，直

到地上的水都干了。 8他

又放出一只鸽子去，要看看

水从地上退了没有。 9但

遍地上都是水，鸽子找不

着落脚之地，就回到方舟

挪亚那里，挪亚伸手把鸽子

接进方舟来。 10他又等了

七天，再把鸽子从方舟放出

去。 11到了晚上，鸽子回到

༦ དེ་ནས་ཞག་བཞི་བ ་ལོན་ནས་ནོ་ཨས་ མ་ལ་ ས་ཡོད་པའི་དཀར་
ང་ ་ེ །ེ ༧ ཕ་ོརགོ་ཅགི་ ་ི ་བཏང་བ་དང་། ད་ེན་ིས་ལ་ ་ མ་པའ་ིབར་
་ཕན་ ན་ ར་ཏོ། ༨ དེ་ནས་ ་ས་ནས་ ི་ཚར་རམ་ཤེས་པའི་ ིར་ ག་

རནོ་ཅགི་བཏང་ནས། ༩ ས་ཐམས་ཅད་ལ་ད་ ང་ ་ཡདོ་པས། ག་རནོ་ད་ེ
ང་པ་འ གས་པའ་ིགནས་མ་ཐབོ་ ་ེཁའོ་ི ང་ ་ མ་ལ་ རི་ལགོ་འངོས་

པ་དང་། ཁོས་ལག་པ་བ ངས་ནས་ ག་རནོ་བ ང་ ་ེ མ་ ་ིནང་ ་ རི་
བཞག་གོ ༡༠ དེ་ནས་ཞག་བ ན་བ གས་ཏེ་ཡང་ ག་རོན་ཞིག་ མ་ནས་
ི་རོལ་ ་བཏང་བས། ༡༡ ག་རོན་དེ་ བ་མོའི་ ས་ ་ ིར་འོངས་ནས།
ཁ་ ར་པོའི་ཤིང་གི་ལོ་མ་ ོན་པ་ཞིག་མ ་ལ་འཐོགས་པ་མཐོང་བས། ནོ་
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ཨས་ ་ས་ནས་ ི་ཚར་བ་ཤེས་སོ། ༡༢ དེ་ནས་ཡང་ཞག་བ ན་ ི་བར་ ་
བ གས་ཏེ་ ག་རོན་ཅིག་བཏང་ནས། དེ་ཁོའི་ ང་ ་ ིར་མ་ལོག་གོ།

他那里，嘴里叼着一个新拧

下来的橄榄叶子，挪亚就知

道地上的水退了。 12他又等

了七天，放出鸽子去，鸽子

就不再回来了。
༡༣ ལོ་ ག་བ ་དང་གཅིག་པའི་ ་བ་དང་པོའི་ཚས་དང་པོ་ལ་ ་སའི་
ེང་ ་བ མས་པའི་ཚ་ནོ་ཨས་ མ་ ི་ཐོག་བཀོག་ནས། ད་སའི་ངོས་ མ་
ཡོད་པར་མཐངོ་ངོ་། ༡༤ ་བ་གཉསི་པའ་ིཚས་ཉ་ི ་ ་བ ན་ ་ིཉནི་པར་
ས་ མ་ཚར་ར།ོ ༡༥ ད་ེནས་ ་ཡསི་ན་ོཨ་ལ། ༡༦ ད་ དོ་དང་ ང་མ་དང་ ་
མས་དང་ ོད་ ི་ འི་ ང་མ་ མས་ ོད་དང་མཉམ་ ་ མ་ནས་སོང་

ལ། ༡༧ ོད་དང་མཉམ་ ་ཡོད་པའི་ ད་འ ོ་ཐམས་ཅད་དང་། སེམས་
ཅན་ ི་རིགས་ཐམས་ཅད་ ་ མས་དང་། ང་བཞི་པ་ མས་དང་། ས་ལ་
་བའི་ ོ་འ ོ་ ིན་ ་ཐམས་ཅད་ ོད་དང་མཉམ་ ་ ི་རོལ་ ་འ ིད།

དེ་ཅིའ་ི ིར་ཞེ་ན། ས་ལ་འ ལ་བ་དང་། བ ད་དང་ ན་པར་ ར་ནས་ས་
གཞ་ིའགངེས་པའ་ི རི་ར་ོཞསེ་བཀའ་ ལ་པ་དང་། ༡༨ ན་ོཨ་དང་། རང་ག་ི
་དང་། ང་མ་དང་། འ་ི ང་མ་ མས་ ་ིརལོ་ ་སངོ་བ་དང་། ༡༩ ད་
འ ོ་ཐམས་ཅད་དང་། ོ་འ ོ་ ིན་ ་ཐམས་ཅད་དང་། ་ཐམས་ཅད་
དང་། ས་ལ་འ ོ་བ་ཐམས་ཅད་རང་རང་གི་རིགས་བཞིན་ ་ མ་ ི་ ི་
རོལ་ ་སོང་ངོ་༎

13到挪亚六百零一岁，正

月初一日，地上的水都干

了。挪亚撤去方舟的盖观

看，便见地面上干了。 14到

了二月二十七日，地就都干

了。 15神对挪亚说： 16你

和你的妻子、儿子、儿妇都

可以出方舟。 17在你那里凡

有血肉的活物，就是飞鸟、

牲畜，和一切爬在地上的昆

虫，都要带出来，叫它在地

上多多滋生，大大兴旺。
18于是挪亚和他的妻子、儿

子、儿妇都出来了。 19一切

走兽、昆虫、飞鸟，和地上

所有的动物，各从其类，也

都出了方舟。

༢༠ དེ་ནས་ནོ་ཨས་གཙ་བོ་ལ་མཆོད་ ི་ཞིག་བ ིགས་ནས་ ང་བཞི་
པ་གཙང་མ་ཐམས་ཅད་དང་། ་གཙང་མ་ཐམས་ཅད་ལས་ ངས་ཏེ་
མཆོད་ ིའི་ཁར་ ིན་ ེག་ ་ ལ་ལོ། ༢༡ གཙ་བོས་ ི་བ ང་ཡིད་ ་འོང་
བ་བ མས་ནས། ཐོག་མ་ ེས་ནས་མིའི་ ིང་གི་བསམ་པ་ནི་ངན་པ་ཡིན་
པས། ད་ ིན་ཅད་མིའི་ ིར་ངས་ས་གཞི་མེད་པར་མི་ འོ། ད་ ་ ས་པ་
ར་ངས་ད་ ིན་ཅད་ ང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ ི་ ན་གཅོད་པར་མི་
འོ། ༢༢ ཡང་ད་ ིན་ཅད་ས་གནས་པའི་བར་ ་ས་བོན་དང་། ོན་ཐོག་

དང་། ཚ་ ང་དང་། ད ར་ད ན་དང་། ཉིན་མཚན་གཅོད་པར་མི་ འོ་
ཞེས་ཉིད་ ི་ གས་ལ་འ ངས་སོ༎

20挪 亚 为主筑 了 一 座

坛，拿各类洁净的牲畜、飞

鸟献在坛上为燔祭。 21主闻

那馨香之气，就心里说：我

不再因人的缘故咒诅地（人

从小时心里怀着恶念），也

不再按着我才行的灭各种的

活物了。 22地还存留的时

候，稼穑、寒暑、冬夏、昼

夜就永不停息了。

9 ཡང་ ་ཡིས་ནོ་ཨ་དང་དེའི་ ་ མས་ལ་ ིན་ བས་མཛད་ཅིང་
ག ངས་པ། བ ད་དང་ ན་པར་ ར་ནས་མང་པོ་འཕེལ་བར་ ར་ 9神赐福给挪亚和他的儿

子，对他们说：你们要
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生养众多，遍满了地。 2凡

地上的走兽和空中的飞鸟都

必惊恐，惧怕你们，连地上

一切的昆虫并海里一切的

鱼都交付你们的手。 3凡

活着的动物都可以作你们

的食物。这一切我都赐给

你们，如同菜蔬一样。 4惟

独肉带着血，那就是它的生

命，你们不可吃。 5流你们

血、害你们命的，无论是兽

是人，我必讨他的罪，就是

向各人的弟兄也是如此。
6凡流人血的，他的血也必

被人所流，因为神造人是照

自己的形像造的。 7你们

要生养众多，在地上昌盛繁

茂。

ལ་ས་ཁོང་ཞིག ༢ ཡང་སའི་ ོག་ཆགས་ཐམས་ཅད་དང་། ནམ་མཁའི་ ་
ཐམས་ཅད་དང་། ས་ལ་འ ོ་བ་ཐམས་ཅད་དང་། ་མཚའི་ཉ་ཐམས་
ཅད་ ེད་ ི་འཇིགས་པས་ ག་པར་ ར་ཅིག ེད་ ི་ལག་པ་ ་བཏང་
ངོ་། ༣ ོག་ཅན་ས་ལ་ ་བ་ཐམས་ཅད་ ེད་ལ་ཁ་ཟས་ ་བ ེར། ོ་ཚད་
ར་ངས་ད་ེདག་ དེ་ལ་ རེ་ར།ོ ༤ འནོ་ ང་ཤ་དང་མཉམ་དའེ་ི གོ་ཡནི་

པའི་ ག་འབའ་ཞིག་མ་ཟ། ༥ ཡང་ ེད་རེ་རེའི་ ོག་གི་ ག་གི་ལན་ངས་
ང་ངོ་། ད་འ ོ་རེ་རེའི་ལག་པ་ནས་ལན་ ང་བ་དང་། མིའི་ལག་པ་

ནས་ཟེར་ན། ན་ཡིན་པའི་མི་རེ་རེའི་ལག་པ་ནས་མིའི་ ོག་གི་ལན་ ང་
བར་ འོ། ༦ ས་ ང་མིའི་ ག་འཕོ་ན་དེའི་ ག་ ང་མིས་འཕོ་བར་ འོ།
དེ་ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཉིད་ ི་ད ིབས་ ར་ ་ཡིས་མི་ནི་བཀོད་པའི་ ིར་རོ།
༧ ེད་ནི་བ ད་དང་ ན་པར་ ར་ཏེ་འཕེལ་ལ། ས་ལ་འ ོ་ ེ་སའི་ཁ་ལ་
མང་པོ་འཕེལ་བར་ ར་ཅིག་ཅེས་ག ངས་སོ༎

8神晓谕挪亚和他的儿子

说： 9我与你们和你们的后

裔立约， 10并与你们这里

的一切活物，就是飞鸟、牲

畜、走兽，凡从方舟里出来

的活物立约。 11我与你们立

约，凡有血肉的，不再被洪

水灭绝，也不再有洪水毁坏

地了。 12神说：我与你们并

你们这里的各样活物所立的

永约是有记号的。 13我把虹

放在云彩中，这就可作我与

地立约的记号了。 14我使云

彩盖地的时候，必有虹现在

云彩中， 15我便记念我与你

们和各样有血肉的活物所立

的约，水就再不泛滥、毁坏

一切有血肉的物了。 16虹必

现在云彩中，我看见，就要

记念我与地上各样有血肉的

活物所立的永约。 17神对挪

亚说：这就是我与地上一切

有血肉之物立约的记号了。

༨ ཡང་ ་ཡིས་ནོ་ཨ་རང་གི་ ་དང་བཅས་པ་ལ། ༩ ད་ ོས་ཤིག ངས་ནི་
ེད་དང་ ེད་ ི་ ེས་ལ་འོང་བའི་ ་བ ད་དང་། ༡༠ ེད་དང་མཉམ་
་ཡོད་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཟེར་ན། ང་བཞི་པ་དང་། ད་འ ོ་

ཐམས་ཅད་དང་། མ་ ི་ནང་ནས་ཐོན་པའ་ིསའི་ ད་འ ་ོཐམས་ཅད་ལ་
བ ས་ནས་དེ་ཐམས་ཅད་དང་ངས་ཞལ་ཆད་ ེད་དོ། ༡༡ ངས་ ེད་དང་
དེ་པའ་ིཞལ་ཆད་འད་ི ་ །ེ ད་ ནི་ཆད་ ་ལགོ་ག་ི ་ མས་ སི་སམེས་
ཅན་ཐམས་ཅད་མེད་པར་མི་འ ར་ཞིང་། ས་འཇིག་པའི་ ིར་ད་ ིན་ཆད་
་ལོག་འ ང་བར་མི་འ ར་རོ་ཞེས་བཀའ་ ལ་ཏོ། ༡༢ ཡང་ ་ཡིས་ ེད་
མས་དང་ དེ་དང་མཉམ་ ་ཡདོ་པའ་ིསམེས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་། ས་

ཐམས་ཅད་ ་ིབ ད་ མས་དང་ངས་ ས་པའ་ིཞལ་ཆད་ ་ི གས་ན་ིའད་ི
ཡིན། ༡༣ ངའི་འཇའ་ ིན་ ི་ནང་ ་འ གས་པ་འདི་ནི་ངས་ས་དང་ ས་
པའ་ིཁ་ཆད་ ་ི གས་ ་འ ར་དགསོ། ༡༤ ཡང་ངས་སའ་ི ངེ་ ་ ནི་ དེ་
པའི་ཚ། ིན་ ི་ནང་ན་འཇའ་ ང་བ་དང་། ༡༥ ངས་ ོད་དང་ ོག་དང་
ན་པའི་སེམས་ཅན་དང་ ས་པའི་ཁ་ཆད་ ན་ཏེ། ད་ ིན་ཅད་སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་མདེ་པར་ དེ་པའ་ི ་ མས་ ་ི ་ལགོ་མ་ིའ ང་། ༡༦ ནི་
ནང་ཡོད་པའི་འཇའ་ལ་ངས་གཟིགས་ཤིང་ ་ཡིས་ས་ལ་ཡོད་པའི་ ོག་
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དང་ ན་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་ ས་པའི་ཞལ་ཆད་ ན་ཆད་
མེད་པར་ ན་པར་ འོ་ཞེས་བཀའ་གནང་ངོ་། ༡༧ ཡང་ ་ཡིས་ནོ་ཨ་ལ།
དེ་ནི་ངས་སའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་ ས་པའི་ཁ་ཆད་ ི་ གས་
ཡིན་ཞེས་ག ངས་སོ༎
༡༨ ནོ་ཨའི་ ་ མ་ ི་ནང་ནས་ ང་བ་ མས་ནི་ཤེམ་དང་། ཧམ་དང་།

ཡ་ཕེད་དང་ག མ་མོ། ཧམ་ནི་ཀ་ན་ཨན་ ་བའི་ཕ་ཡིན་ནོ། ༡༩ དེ་ག མ་
ནི་ནོ་ཨའི་ ་ཡིན། དེ་དག་ནས་ས་གཞི་ཐམས་ཅད་ལ་ཕེལ་ཏོ༎

18出方舟挪亚的儿子就是

闪、含、雅弗。含是迦南的

父亲。 19这是挪亚的三个

儿子，他们的后裔分散在全

地。
༢༠ ཡང་ནོ་ཨས་ཞིང་འབད་དེ། ན་ཚལ་འ གས་པའི་འགོ་བ གས་

ནས། ༢༡ ན་ཆང་འ ང་ཞིང་ར་རོ་བས་ ར་ ི་ནང་ན་གཅེར་ ར་ ར་
ཏོ། ༢༢ ཡང་ཀ་ན་ཨན་ ི་ཕ་ཧམ་ ིས་ཕ་གཅེར་ ར་མཐོང་ནས་ ི་རོལ་
ན་ཡོད་པའི་ ན་གཉིས་ལ་བཤད་དོ། ༢༣ དེ་ནས་ཤེམ་དང་ཡ་ཕེད་གཉིས་
ིས་གོས་བ ང་ ེ་གཉིས་ཀའི་གཉའ་བར་འ ར་བ་དང་། བ་ལོག་ ེ་ ི་

འ ོས་ ིས་གཅེར་ ར་ཡོད་པའི་ཕ་བཀབ་ནས་གདོང་མ་བ ན་པས་ཕ་
གཅརེ་ ར་མ་མཐངོ་ང་ོ། ༢༤ ཡང་ན་ོཨ་ར་ར་ོབའ་ིགཉདི་སངས་ཏ་ེརང་ལ་
་ ང་བས་ཅ་ི ས་པ་དེ་ཤེས་ནས། ༢༥ ཁོས་ཀ་ན་ཨན་དམོད་པར་ ར་ལ་
ན་ ི་གཡོག་པོའི་གཡོག་ ོས་ཤིག་ཅེས་ ས་སོ༎

20挪亚作起农夫来，栽了

一个葡萄园。 21他喝了园

中的酒便醉了，在帐棚里赤

着身子。 22迦南的父亲含看

见他父亲赤身，就到外边告

诉他两个弟兄。 23于是闪和

雅弗拿件衣服搭在肩上，倒

退着进去，给他父亲盖上；

他们背着脸就看不见父亲的

赤身。 24挪亚醒了酒，知道

小儿子向他所作的事， 25就

说：迦南当受咒诅，必给他

弟兄作奴仆的奴仆。

༢༦ ཡང་ ས་པ།གཙ་བོ་ཤམེ་ ་ི ་ལ་བ དོ་བ གས་པར་ ར་ཅགི ཀ་ན་
ཨན་ ིས་ཁོའི་གཡོག་ ོས་ཤིག ༢༧ ་ཡིས་ཡ་ཕེད་དར་ ་ ག་ཅིག ཤེམ་
ི་ ར་ མས་ན་གནས་པར་ ར་ཅིག ཡང་ཀ་ན་ཨན་ ིས་ཁོའི་གཡོག་
སོ་ཤགི་ཅསེ་ ས་ས།ོ ༢༨ ཡང་ ་ལགོ་ག་ིའགོ་ ་ན་ོཨ་ལ་ོག མ་བ ་དང་
་བ ་ཚ་འཚ་བར་ ར་ཏོ། ༢༩ དེ་ ར་ནོ་ཨའི་ཚ་ཚད་ལོ་ད ་བ ་དང་
་བ ་ཙམ་ ་ ིན་ཏེ་ཤིའོ༎

26又说：主闪的神是应当

称颂的！愿迦南作闪的奴

仆。 27愿神使雅弗扩张，使

他住在闪的帐棚里；又愿

迦南作他的奴仆。 28洪水

以后，挪亚又活了三百五十

年。 29挪亚共活了九百五十

岁就死了。

10 ནོ་ཨའི་ འི་རིགས་བ ད་ནི་འདི་ ར་རོ། ནོ་ཨའི་ ་ཤེམ་དང་
ཧམ་དང་ཡ་ཕེད་ག མ་ ིས་ ་ལོག་གི་ ེས་ལ་ ་ མས་ཆད་

དོ༎

10挪亚的儿子闪、含、

雅弗的后代记在下

面。洪水以后，他们都生了

儿子。

༢ ཡ་ཕེད་ ི་ ་ མས་ནི་གོ་མེར་དང་། མ་གོག་དང་། མ་ད་ཨི་དང་། ཡ་
ཝན་དང་། ་བལ་དང་། མ་ེཤགེ་དང་། ཐ་ིར་དང་བ ན་ན།ོ ༣ ག་ོམརེ་ ་ི ་
མས་ནི་ཨ་ཤ་ཀེ་ན་དང་། རི་ཨད་དང་། ཐོ་གར་མ་དང་ག མ་མོ། ༤ ཡ་

2雅弗的儿子是歌篾、玛

各、玛代、雅完、土巴、米

设、提拉。 3歌篾的儿子是

亚实基拿、利法、陀迦玛。

(c) 2022 heshallcome.com All Rights Reserved



创世记 10:20 18 འགོད་པ 10:20

4雅完的儿子是以利沙、他

施、基提、多单。 5这些人

的后裔将各国的地土、海岛

分开居住，各随各的方言、

宗族立国。

ཝན་ ི་ ་ མས་ནི་ཨེ་ལི་ ་དང་། ཐར་ཤིས་དང་། ཀི་ཐིམ་དང་། དོ་ད་
ནིམ་དང་བཞིའོ། ༥ འདི་ མས་ལས་ ི་པའི་ ིང་ ན་ མས་ ་རང་རང་
ག་ི ལ་དང་། ད་དང་། རགིས་དང་རགིས་བ ད་བཞནི་ ་དར་བར་ ར་
ཏོ༎

6含的儿子是古实、麦西、

弗、迦南。 7古实的儿子是

西巴、哈腓拉、撒弗他、

拉玛、撒弗提迦。拉玛的

儿子是示巴、底但。 8古

实又生宁录，他为世上英雄

之首。 9他在主面前是个英

勇的猎户，所以俗语说：像

宁录在主面前是个英勇的猎

户。 10他国的起头是巴别、

以力、亚甲、甲尼，都在示

拿地。 11他从那地出来往

亚述去，建造尼尼微、利河

伯、迦拉， 12和尼尼微、迦

拉中间的利鲜，这就是那大

城。

༦ ཡང་ཧམ་ ི་ ་ མས་ནི་ ་ཤ་དང་། མིས་ར་ཡིམ་དང་། ་ཏ་དང་།
ཀ་ན་ཨན་དང་བཞིའོ། ༧ ་ཤའི་ ་ མས་ནི་སེ་བ་དང་། ཀ་ཝི་ ཱ་དང་།
སབ་ ་ཱདང་། ར་ཨ་ེམ་དང་། སབ་ཐ་ེཀ་དང་ འ།ོ ཡང་ར་ཨ་ེམའ་ི ་ མས་
ནི་ཤེ་བ་དང་། དེ་དན་དང་གཉིས་སོ། ༨ ཡང་ ་ཤ་ནས་ནིམ་རོད་ཆད། དེ་
ལས་དཔའ་བ་ོའ ང་བ་ གས་ ང་། ༩ གཙ་བོའ་ིཞལ་ངའོ་ི ང་ ་ ་ིར་ལ་
དཔའ་ཅན་ ་ ར་པས། ནིམ་རོད་ ར་གཙ་བོའི་ཞལ་ངོའི་ ང་ ་ ི་ར་
ལ་དཔའ་ཅན་ ི་མི་ཡིན་ཞེས་ཟེར་བའི་དཔེ་ ང་ངོ་། ༡༠ བ་བེལ་དང་། ཨེ་
རེག་དང་། ཨ་ཁད་དང་། ཀལ་ནེ་ཤི་ནེ་ ཱར་ ལ་ན་ཡོད་པའི་ ལ་ཁམས་
ི་ ལ་པོ་དང་པོ་ཁོ་ཡིན་ནོ། ༡༡ ལ་དེ་ནས་ཁོ་ཨ་ ར་ ་སོང་ནས་ནི་ནེ་

ཝ་ེདང་། ར་ེཀ་ོབདོ་ཨརི་དང་། ༡༢ ཁ་ ་ཱདང་། ན་ིན་ེཝ་ེདང་ཁ་ལའ་ིབར་ལ་
རེ་སེན་བ གས་སོ། དེ་ནི་ ོང་ ེར་ཆེན་པོ་དེ་ཡིན་ནོ༎

13麦西生路低人、亚拿米

人、利哈比人、拿弗土希

人、 14帕斯鲁细人、迦斯

路希人、迦斐托人；从迦斐

托出来的有非利士人。

༡༣ ཡང་མིས་ ཱ་ཡིམ་ནས་ ་པ་དང་། ཨ་ནམ་པ་དང་། ལེ་ཧམ་པ་དང་།
ནབ་ ག་པ་དང་། ༡༤ པད་ ་པ་དང་། པེ་ལ་ེཤདེ་པ་ སེ་པའ་ིཀས་ ག་པ་
དང་། ཀབ་ཏོར་པ་བ ན་ཆད་པའོ༎

15迦南生长子西顿，又生

赫 16和耶布斯人、亚摩利

人、革迦撒人、 17希未人、

亚基人、西尼人、 18亚瓦底

人、洗玛利人、哈马人，后

来迦南的诸族分散了。 19迦

南的境界是从西顿向基拉耳

的路上，直到迦萨，又向所

多玛、蛾摩拉、押玛、洗扁

的路上，直到拉沙。 20这就

是含的后裔，各随他们的宗

族、方言，所住的地土、邦

国。

༡༥ ཡང་ཀ་ན་ཨན་ནས་ ནོ་ སེ་ ་ི ་ན་ིཚ་དནོ་དང་། ཧདེ་དང་། ༡༦ ཡ་ེ
ས་པ་དང་། ཨེ་མོར་པ་དང་། གིར་ག་ཤ་པ་དང་། ༡༧ ཧི་ ཱི་པ་དང་། ཨར་

ཁི་པ་དང་། སི་ནི་པ་དང་། ༡༨ ཨར་ཝ་དི་པ་དང་། ཚ་མ་རི་པ་དང་། ཀ་མ་
ཐ་ིཔ་དང་བ ་གཉསི་ཆད་ད།ེ དའེ་ི སེ་ལ་ཀ་ན་ཨན་པའ་ིརགིས་དར་བར་
ར་ཏོ། ༡༩ ཡང་ཀ་ན་ཨན་པའི་མཐའ་ནི་ཚ་དོན་ནས་གེ་རར་དང་། ག་ཟ་

དང་། ས་དོམ་དང་། ག་མོ་ ཱ་དང་། ཨད་ ཱ་དང་། ཚ་བོ་ཡིམ་དང་། ལ་ཤ་
་བའི་ ོང་ ེར་བ ན་ ི་བར་ ་ ག་གོ ༢༠ དེ་ནི་ཧམ་ ི་ ་ མས་ ི་

རིགས་དང་། ད་དང་། ལ་དང་། རིགས་བ ད་ མས་སོ༎
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༢༡ ཡང་ཨེ་བེར་ ི་ ་ཐམས་ཅད་ ི་ཕ་ཡིན་པ་དང་། ཡ་ཕེད་ ི་ག ང་
པོ་ཡིན་པའི་ཤེམ་ནས་ ང་ ་ མས་ཆད་དོ། ༢༢ ཤེམ་ ི་ ་ མས་ནི་ཨེ་
ལམ་དང་། ཨ་ ར་དང་། ཨར་པག་ཤད་དང་། ་དང་། ཨ་རམ་དང་ འོ།
༢༣ ཡང་ཨ་རམ་ ི་ ་ མས་ནི་ ཟ་དང་། ལ་དང་། གེ་ཐེར་དང་། མ་
ཤེག་དང་བཞིའོ། ༢༤ ཡང་ཨར་པག་ཤད་ནས་ཤེ་ ཱ་ཆད་པ་དང་། ཤེ་ ཱ་
ནས་ཨེ་བེར་ཆད་དོ། ༢༥ ཨེ་བེར་ནས་ ་གཉིས་ཆད་དེ། གཅིག་གི་མིང་ཕེ་
ལེག་བཏགས་སོ། དེ་ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ཁོའི་ ས་ ་ས་ནི་བགོས་པའི་ ིར་རོ།
དེའི་ ན་ ི་མིང་ནི་ཡོག་ཏན་ཞེས་ འོ། ༢༦ ཡོག་ཏན་ནས་ཨལ་མོ་དད་
དང་། ཤེ་ལཕ་དང་། ཀ་ཚར་མ་ཝེད་དང་། ཡ་རག་དང་། ༢༧ ཧ་དོ་རམ་
དང་། ་ཟལ་དང་། དིག་ ་ཱདང་། ༢༨ ཨ་ོབལ་དང་། ཨ་བ་ིམ་ཨལེ་དང་། ཤ་ེ
བ་དང་། ༢༩ ཨོ་བིར་དང་། ཏ་ཝི་ལ་དང་། ཡོ་བབ་དང་བ ་ག མ་ཆད་དེ།
དེ་ཐམས་ཅད་ཡོག་ཏན་ ི་ ་ མས་ཡིན་ནོ། ༣༠ དེ་དག་ ོད་པའི་གནས་
ན་ིམ་ེཤ་ནས་ས་ེཕར་ཤར་ གོས་ ་ིར་ིཞསེ་པའ་ིབར་ འ།ོ ༣༡ ད་ེན་ིཤམེ་ ་ི
་ མས་ ི་རིགས་དང་། ད་དང་། ལ་དང་རིགས་བ ད་ཡིན་ནོ༎

21雅 弗 的 哥 哥 〔 原 文

作“弟弟”〕闪，是希伯子

孙之祖，他也生了儿子。
22闪的儿子是以拦、亚述、

亚法撒、路德、亚兰。 23亚

兰的儿子是乌斯、户勒、基

帖、玛施。 24亚法撒生沙

拉；沙拉生希伯。 25希伯生

了两个儿子，一个名叫法勒

〔“法勒”就是“分”的意

思〕，因为那时人就分地居

住；法勒的兄弟名叫约坍。
26约坍生亚摩答、沙列、哈

萨玛非、耶拉、 27哈多兰、

乌萨、德拉、 28俄巴路、亚

比玛利、示巴、 29阿斐、哈

腓拉、约巴，这都是约坍的

儿子。 30他们所住的地方是

从米沙直到西发东边的山。
31这就是闪的子孙，各随他

们的宗族、方言，所住的地

土、邦国。

༣༢ དེ་ནི་ནོ་ཨའི་ ་ མས་ ི་རིགས་རང་རང་གི་རབས་ ི་རིགས་བ ད་
བཞནི་ ་ཡནི་ཏ།ེ ་ ད་ ་ིའགོ་ ་འད་ིནས་སའ་ིམ་ིབ ད་དར་བར་ ར་
ཏོ༎

32这些都是挪亚三个儿子

的宗族，各随他们的支派立

国。洪水以后，他们在地上

分为邦国。

11 ཡང་ས་ཐམས་ཅད་ལ་ ད་གཅགི་དང་གཏམ་གཅགི་འབའ་ཞགི་
ཡོད་པ་ཡིན། ༢ ཡང་མི་ མས་ཤར་ ོགས་ ་སོང་བ་ལས་ཤི་ནེ་

ཨར་ ལ་ན་ཡོད་པའི་ཐང་ཞིག་ཐོབ་ ེ་དེ་ ་གནས་སོ། ༣ དེ་ནས་གཅིག་
གིས་གཅིག་ལ། ད་ང་ཅག་གིས་པག་ ་ ས་ནས་མེས་ ེག་པར་ འོ་ ས་
ནས། ོའི་ཚབ་ལ་པག་ ་ ས་ཤིང་འཇིམ་པའི་ཚབ་ལ་ ག་ ན་ ངས་
སོ། ༤ ཡང་དེ་དག་གིས་ད་ ོང་ ེར་ཞིག་དང་ ེ ་ཡི་ ེ་མོ་ནམ་མཁའ་ལ་
ག་པ་ཞིག་བཟོ་བར་ ། དེ་ ར་རང་ཅག་གི་མིང་ གས་འདོན་པར་ འོ།

དེ་མིན་རང་ཅག་ས་ཐམས་ཅད་ ི་ངོས་ ་ཡན་པར་འ ར་ཞེས་ ས་སོ།
༥ དའེ་ིཚ་གཙ་བོས་མའི་ི ་ མས་ སི་བ གིས་པའ་ི ངོ་ རེ་དང་ ེ ་ལ་
གཟགིས་པའ་ི རི་བབས་ས།ོ ༦ ད་ེནས་གཙ་བོས། སོ་ཤགི་མ་ིབ ད་གཅགི་
འབའ་ཞིག་ཡིན་ཏེ། དེ་ཚང་མ་ལ་ ད་ ང་གཅིག་འབའ་ཞིག་ཡོད་པས།

11那 时，天 下 人 的 口

音、言语都是一样。
2他 们 往 东 边 迁 移 的 时

候，在示拿地遇见一片平

原，就住在那里。 3他们

彼此商量说：来吧！我们

要作砖，把砖烧透了。他

们就拿砖当石头，又拿石

漆当灰泥。 4他们说：来

吧！我们要建造一座城和

一座塔，塔顶通天，为要传

扬我们的名，免得我们分散

在全地上。 5主降临，要看

看世人所建造的城和塔。
6主说：看哪，他们成为一

样的人民，都是一样的言

语，如今既作起这事来，以
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后他们所要作的事就没有不

成就的了。 7我们下去，在

那里变乱他们的口音，使他

们的言语彼此不通。 8于

是主使他们从那里分散在

全地上；他们就停工，不造

那城了。 9因为主在那里

变乱天下人的言语，使众人

分散在全地上，所以那城名

叫巴别〔就是“变乱”的意

思〕。

འདི་ནི་དེ་དག་གིས་ ེད་ ་བ མས་པའི་འགོ་ཡིན་ཏེ། ད་ནི་དེ་དག་གིས་
ཅི་དང་ཅི་ ེད་ ་ ོས་ ེད་པ་དེ་ལས་ ོག་མི་འོང་བས། ༧ དེས་ན་དེ་དག་
གཅིག་གིས་གཅིག་གི་ ད་ཧ་གོ་བར་མི་འ ར་བའི་ ིར། ང་ཅག་བབས་
ཏེ་དེ་དག་གི་ ད་འཛལ་བར་ འོ་ཞེས་ག ངས་པ་དང་། ༨ གཙ་བོས་དེ་
དག་དེ་ནས་ས་ཐམས་ཅད་ ི་ངོས་ ་སོ་སོར་འ ེ་བར་མཛད་པས། ོང་
ེར་ ིག་འ ོ་ ས་སོ། ༩ དེའི་ ིར་དེ་ལ་བ་བེལ་ཞེས་མིང་ ་བཏགས་སོ།

ད་ེཅའི་ི རི་ཞ་ེན། གཙ་བསོ་ད་ེ ་ས་ཐམས་ཅད་ ་ི ད་འཛལ་བར་མཛད་
ད།ེ གཙ་བོས་ད་ེདག་ས་ཐམས་ཅད་ ་ིངསོ་ ་ས་ོསརོ་འ ་ེབར་མཛད་པའ་ི
ིར་རོ༎

10闪的后代记在下面。洪

水以后二年，闪一百岁生了

亚法撒。 11闪生亚法撒之后

又活了五百年，并且生儿养

女。

༡༠ འདི་ནི་ཤེམ་ ི་རིགས་བ ད་ཡིན་ནོ། ཤེམ་ལོ་བ ་ལོན་ནས་ ་ ད་
ནས་ལོ་གཉིས་ ི་འོག་ ་ཨར་པག་ཤད་ཆད། ༡༡ ཨར་པག་ཤད་ཆད་ནས་
ཤེམ་ལོ་ ་བ ་འཚ་བ་དང་། ་དང་ ་མོ་གཞན་ མས་ ང་ཆད་དོ༎

12亚 法 撒 活 到 三 十 五

岁，生了沙拉。 13亚法撒

生沙拉之后又活了四百零三

年，并且生儿养女。

༡༢ ཡང་ཨར་པག་ཤད་ལོ་ མ་ ་ ་ ་ལོན་ནས་ཤེ་ ཱ་ཆད། ༡༣ ཤེ་ ཱ་
ཆད་ནས་ཨར་པག་ཤད་ལོ་བཞི་བ ་དང་ག མ་འཚ་བ་དང་། ་དང་ ་
མོ་གཞན་ མས་ ང་ཆད་དོ༎

14沙拉活到三十岁，生了

希伯。 15沙拉生希伯之后

又活了四百零三年，并且生

儿养女。

༡༤ ཤེ་ ཱ་ལོ་ མ་ ་ལོན་ནས་ཨེ་བེར་ཆད། ༡༥ ཨེ་བེར་ཆད་ནས་ཤེ་ ཱ་ལོ་
བཞི་བ ་དང་ག མ་འཚ་བ་དང་། ་དང་ ་མོ་གཞན་ མས་ ང་ཆད་
དོ༎

16希伯活到三十四岁，生

了法勒。 17希伯生法勒之

后又活了四百三十年，并且

生儿养女。

༡༦ ཨ་ེབརེ་ལ་ོ མ་ ་ ་བཞ་ིལནོ་ནས་ཕ་ེལགེ་ཆད། ༡༧ ཕ་ེལགེ་ཆད་ནས་
ཨེ་བེར་ལོ་བཞི་བ ་དང་ མ་ ་འཚ་བ་དང་། ་དང་ ་མོ་གཞན་ མས་
ང་ཆད་དོ༎

18法勒活到三十岁，生了

拉吴。 19法勒生拉吴之后

又活了二百零九年，并且生

儿养女。

༡༨ ཕེ་ལེག་ལོ་ མ་ ་ལོན་ནས་རེ་ ་ཆད། ༡༩ རེ་ ་ཆད་ནས་ཕེ་ལེག་ལོ་
ཉིས་བ ་དང་ད ་འཚ་བ་དང་། ་དང་ ་མོ་གཞན་ མས་ ང་ཆད་དོ༎

20拉吴活到三十二岁，生

了西鹿。 21拉吴生西鹿之

后又活了二百零七年，并且

生儿养女。

༢༠ ར་ེ ་ལ་ོ མ་ ་ ་གཉསི་ལནོ་ནས་ས་ེ ག་ཆད། ༢༡ ས་ེ ག་ཆད་ནས་
རེ་ ་ལོ་ཉིས་བ ་དང་བ ན་འཚ་བ་དང་། ་དང་ ་མོ་གཞན་ མས་
ང་ཆད་དོ༎
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༢༢ ཡང་སེ་ ག་ལོ་ མ་ ་ལོན་ནས་ན་ཧོར་ཆད། ༢༣ ན་ཧོར་ཆད་ནས་
སེ་ ག་ལོ་ཉིས་བ ་འཚ་བ་དང་། ་དང་ ་མོ་གཞན་ མས་ ང་ཐོབ་བོ༎

22西鹿活到三十岁，生了

拿鹤。 23西鹿生拿鹤之后

又活了二百年，并且生儿养

女。
༢༤ ན་ཧོར་ལོ་ཉི་ ་ ་ད ་ལོན་ནས་ཐ་ ཱ་ཆད། ༢༥ ཐ་ ཱ་ཆད་ནས་ན་

ཧོར་ལོ་བ ་དང་བ ་ད ་འཚ་བ་དང་། ་དང་ ་མོ་གཞན་ མས་ ང་
འ ོར།

24拿鹤活到二十九岁，生

了他拉。 25拿鹤生他拉之

后又活了一百一十九年，并

且生儿养女。

༢༦ ཡང་ཐ་ ཱ་ལོ་བ ན་ ་ལོན་ནས་ཨབ་རམ་དང་། ན་ཧོར་དང་། ཧ་
རན་ཆད་དོ༎

26他拉活到七十岁，生了

亚伯兰、拿鹤、哈兰。

༢༧ ཐ་ ཱའི་རིགས་བ ད་འདི་ ་ ེ། ཐ་ ཱ་ནས་ཨབ་རམ་དང་། ན་ཧོར་
དང་། ཧ་རན་ཆད། ཧ་རན་ནས་ལོད་ཆད་དོ། ༢༨ ཡང་ཧ་རན་ནི་ཕ་ཐ་ ཱ་
ཡ་ིགངོ་ ་ཀལ་ད་ི ངོས་ ་ིརང་ག་ིཕ་ ལ་ ར་ ་ཤའི།ོ ༢༩ ཡང་ཨབ་རམ་
དང་ན་ཧོར་གཉིས་ ིས་ ང་མ་ མས་ ངས། ཨབ་རམ་ ི་ ང་མའི་མིང་
ས་ར་ཡི་དང་། ཧ་རན་ ི་ ་མོ་ཡིན་པའི་ན་ཧོར་ ི་ ང་མའི་མིང་ལ་མིལ་
ཀ་ འོ། ཧ་རན་ནི་མིལ་ཀ་དང་ཡིས་ཀའི་ཕ་ཡིན་ནོ། ༣༠ ས་ར་ཡི་མོ་ཤམ་
ཡིན་ཏེ་ ་ ་མེད་དོ༎

27他拉的后代记在下面。

他拉生亚伯兰、拿鹤、哈

兰；哈兰生罗得。 28哈

兰 死 在 他 的 本 地 迦 勒 底

的吾珥，在他父亲他拉之

先。 29亚伯兰、拿鹤各娶

了妻：亚伯兰的妻子名叫

撒莱；拿鹤的妻子名叫密

迦，是哈兰的女儿；哈兰是

密迦和亦迦的父亲。 30撒莱

不生育，没有孩子。
༣༡ ཡང་ཐ་ ཱ་ཡིས་རང་གི་ ་ཨབ་རམ་དང་། རང་གི་ ་ཧ་རན་ ི་ ་

ལདོ་དང་། རང་ག་ི ་ཨབ་རམ་ ་ི ང་མ་ས་ར་ཡ་ི ་བའ་ིམནའ་མ་འ དི་
དེ། དེ་དག་དང་མཉམ་ ་ཀལ་དི་ ོངས་ ་ཡོད་པའི་ ར་ ལ་ནས་ཀ་ན་
ཨན་ ལ་ ་འ ོ་བའི་ ིར་སོང་ ེ། ཧ་རན་ ལ་ ་ ིན་ནས་དེ་ ་གནས་
སོ། ༣༢ ཐ་ ཱ་ཡི་ཚ་ལོ་ཉིས་བ ་དང་ ་ ིན་ཏེ་ཧ་རན་ ལ་ ་ ོངས་སོ༎

31他拉带着他儿子亚伯

兰和他孙子哈兰的儿子罗

得，并他儿妇亚伯兰的妻

子撒莱，出了迦勒底的吾

珥，要往迦南地去；他们走

到哈兰，就住在那里。 32他

拉共活了二百零五岁，就死

在哈兰。

12 དེ་ནས་གཙ་བོས་ཨབ་རམ་ལ་ག ངས་པ། ད་ ོད་རང་གི་ཕ་
ལ་དང་། ཉེ་འ ེལ་དང་། ཕའི་ཁང་པ་ནས་ཐོན་ཅིག་དང་།

ངས་ ོད་ལ་བ ན་པར་ ་བའི་ ལ་ ་སོང་ཞིག ༢ ངས་ ོད་ལ་རིགས་
བ ད་མང་པ་ོབཏང་ ་ེ དོ་ ནི་ སི་བ བས་ནས། ོད་ ན་ གས་དང་
ན་པར་ ་ ེ། ོད་ནི་ ིན་ བས་ ་ ར་ཅིག ༣ གང་གིས་ ོད་ལ་ ིན་
བས་བཏང་བ་ལ་ངས་ ང་ ིན་ བས་གཏང་། གང་གིས་ ོད་ལ་ ོན་
ལོག་འདེབས་པ་ལ་ངས་ ང་ ོན་ལོག་འདེབས་པར་ འོ། ཡང་ ོད་ལས་

12主对亚伯兰说：你要

离开本地、本族、父

家，往我所要指示你的地

去。 2我必叫你成为大国。

我必赐福给你，叫你的名为

大；你也要叫别人得福。
3为你祝福的，我必赐福与

他；那咒诅你的，我必咒诅

他。地上的万族都要因你得

福。
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ས་གཞིའི་མི་རབས་ཐམས་ཅད་ ིན་ ིས་ ོབས་པར་འ ར་རོ་ཞེས་བཀའ་
ལ་ཏོ༎

4亚伯兰就照着主的吩咐去

了；罗得也和他同去。亚

伯兰出哈兰的时候年七十

五岁。 5亚伯兰将他妻子

撒莱和侄儿罗得，连他们在

哈兰所积蓄的财物、所得的

人口，都带往迦南地去。他

们就到了迦南地。 6亚伯兰

经过那地，到了示剑地方、

摩利橡树那里。那时迦南人

住在那地。 7主向亚伯兰显

现，说：我要把这地赐给你

的后裔。亚伯兰就在那里为

向他显现的主筑了一座坛。
8从那里他又迁到伯特利东

边的山，支搭帐棚；西边

是伯特利，东边是艾。他在

那里又为主筑了一座坛，求

告主的名。 9后来亚伯兰又

渐渐迁往南地去。

༤ གཙ་བོའི་བཀའ་བཞིན་ ་ཨབ་རམ་ལོད་དང་བཅས་ ་སངོ་ངོ་། ཨབ་
རམ་ནི་ཧ་རན་ ལ་ནས་སོང་བའི་ཚ་ལོ་བ ན་ ་ ་ ་ལོན་ནོ། ༥ ཡང་
ཨབ་རམ་ ིས་རང་གི་ ང་མ་ས་ར་ཡི་ཞེས་ ་བ་དང་། ་བོའི་ ་ལོད་
དང་། བསགས་པའི་ནོར་ཐམས་ཅད་དང་། ཧ་རན་ ལ་ན་ཐོབ་པའི་མི་
མས་འ དི་ད་ེཀ་ན་ཨན་ ལ་ ་འ ་ོབའ་ི རི་སངོ་ནས། ཀ་ན་ཨན་ ལ་
་བ ེབས་སོ། ༦ དེ་ནས་ ལ་དེ་ནང་ ་ཞིང་ཨབ་རམ་ས་ཆ་སི་ཀིམ་ ་མོ་

ར་ེཟརེ་བའ་ིབ་ེཤངི་ག་ིབར་ ་བ བེས་ས།ོ དའེ་ིཚ་ཀ་ན་ཨན་པ་ མས་ ང་
ལ་ན་གནས་སོ། ༧ དེར་གཙ་བོ་ཨབ་རམ་ ིས་མཐོང་བར་ ར་ཏེ་དེ་ལ།
ོད་ ི་ ་བ ད་ལ་ ལ་འདི་གཏོང་བར་ འོ་ག ངས་སོ། དེ་ ་རང་གིས་

མཐོང་བར་ ར་པའི་གཙ་བོ་ལ་མཆོད་ ི་ཞིག་བཟོ་བར་ ས་སོ། ༨ དེ་ནས་
བདེ་ཨལེ་ ་ིཤར་ གོས་ ་ཡདོ་པའ་ིར་ིཞགི་ ་ ནི་ནས། བདེ་ཨལེ་ ་ི བ་
ོགས་དང་ཨིའི་ཤར་ ོགས་ ་ཡོད་པའི་གནས་ཤིག་ ་ ར་ བ་པ་དང་།
དེ་ ་ཁོས་གཙ་བོ་ལ་མཆོད་ ི་ཞིག་བཟོས་ཏེ། གཙ་བོའི་མཚན་བ ོད་དོ།
༩ ཡང་ཨབ་རམ་སོང་སོང་བ་ལས་ད་ ང་ ོ་ ོགས་ ་སོང་ངོ་༎

10那地遭遇饥荒。因饥

荒甚大，亚伯兰就下埃及

去，要在那里暂居。 11将

近埃及，就对他妻子撒莱

说：我知道你是容貌俊美的

妇人。 12埃及人看见你必

说：这是他的妻子，他们就

要杀我，却叫你存活。 13求

你说，你是我的妹子，使我

因你得平安，我的命也因你

存活。 14及至亚伯兰到了

埃及，埃及人看见那妇人极

其美貌。 15法老的臣宰看

见了她，就在法老面前夸奖

她。那妇人就被带进法老的

宫去。 16法老因这妇人就

厚待亚伯兰，亚伯兰得了许

༡༠ ལ་དའེ་ིནང་ན་ ་ག་ེཤརོ་ཞངི་། ་ག་ེཚབས་ཆ་ེབའ་ི ནེ་ སི་ཨབ་
རམ་ ེས་ལ་གནས་པའི་ ིར་མི་སེར་ ལ་ ་བབ་བོ། ༡༡ དེ་ནས་མི་སེར་
ལ་ ་འ ག་ ་ཉེ་བའི་ཚ་ ང་མ་ས་ར་ཡི་ལ་ ས་པ། ད་ ོད་ ་ན་ ག་

པའི་ ད་མེད་ཅིག་ཡིན་པ་ངས་ཤེས། ༡༢ མི་སེར་པས་ ོད་མཐོང་ན་ ོད་
ནི་ངའི་ ང་མ་ཡིན་པར་ཤསེ་ཏེ། ང་བསད་ནས་ ོད་གསོན་ ་འ ག་པར་
འ ར་རོ། ༡༣ དེའི་ ིར་ ོད་ ིས་ང་ནི་ཁོའི་ ིང་མོ་ཡིན་ཞེས་ ོས་ཤིག དེ་
ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ང་ ོད་ ི་དོན་ ་བདེ་ཞིང་ ོད་ ི་དོན་ ་ངའི་སེམས་
འཚ་བར་འ ར་བའི་ ིར་རོ། ༡༤ ཨབ་རམ་མི་སེར་ ལ་ ་ ིན་ནས། ད་
མེད་ཤིན་ ་མཛས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་མི་སེར་པས་མཐོང་ངོ་། ༡༥ ཕར་ཨོའི་
ལ་ ན་ མས་ ིས་ ང་དེ་མཐོང་ནས་ཕར་ཨོའི་མ ན་ ་དེ་ལ་བ ོད་

པས། ཕར་ཨོའི་ཕོ་ ང་ ་ ད་མེད་འ ེར་བར་ ར་ཏོ། ༡༦ དེས་ ད་མེད་
ི་ ིར་ ་ཨབ་རམ་ལ་ཞེ་ས་ ེད་དེ། ཨབ་རམ་ལ་ ག་དང་། བ་ ང་དང་།
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བོང་ཕོ་དང་། ན་པོ་དང་། ན་མོ་དང་། བོང་མོ་དང་། ་མོང་ མས་
གནང་ངོ་༎

多牛、羊、骆驼、公驴、母

驴、仆婢。

༡༧ འནོ་ ང་གཙ་བོས་ཕར་ཨའོ་ི མི་དང་བཅས་པ་ལ་ཨབ་རམ་ ་ི ང་
མ་ས་ར་ཡིའི་ ིར་བར་ཆད་ཆེན་པོ་ མས་གནང་ངོ་། ༡༨ ཕར་ཨོས་ཨབ་
རམ་བསོ་ནས་ད་ེལ། དོ་ སི་ང་ལ་ ས་པ་ད་ེཅ་ིཡནི། འད་ིན་ི དོ་ ་ི ང་
མ་ཡིན་པས་ཅིའི་ ིར་ང་ལ་མ་ ས། ༡༩ ོད་ ིས་འདི་ནི་ངའི་ ིང་མོ་ཡིན་
ས་ཏེ། ཅིའི་ ིར་ང་ལ་ ང་མ་ ེད་ ་བ ག ད་ ོས་ཤིག འདི་ ་ ོད་ ི་
ང་མ་ཡོད་པས་ལོན་ལ་སོང་ཞིག་ཅེས་ ས་སོ། ༢༠ ཕར་ཨོས་བཏང་བའི་

མི་དེ་དག་གིས་ཁོ་དང་། ང་མ་དང་། ཁོ་ལ་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ ེལ་བར་
ས་སོ༎

17主因亚伯兰妻子撒莱的

缘故，降大灾与法老和他的

全家。 18法老就召了亚伯兰

来，说：你这向我作的是什

么事呢？为什么没有告诉我

她是你的妻子？ 19为什么说

她是你的妹子，以致我把她

取来要作我的妻子？现在你

的妻子在这里，可以带她走

吧。 20于是法老吩咐人将亚

伯兰和他妻子，并他所有的

都送走了。

13 དེ་ནས་ཨབ་རམ་དང་། རང་གི་ ང་མ་དང་། ཁོ་ལ་ཡོད་པ་
ཐམས་ཅད་ལོད་དང་བཅས་པ་མི་སེར་ ལ་ནས་ ོ་ ོགས་ ི་

ལ་ ་ ིར་ ེན་ལ་སོང་ངོ་། ༢ ཨབ་རམ་ལ་ནོར་དང་ད ལ་དང་གསེར་
མང་པོ་ཡོད་ཅིང་ཤིན་ ་ ག་པོ་ཡོད་པ་ཡིན། ༣ ཡང་ ོར་ ོར་བ་ལས་ ོ་
ོགས་ ི་ ལ་ནས་བེད་ལེ་ཧེམ་ ི་བར་ ་ ིན་ཏེ། བེད་ལེ་ཧེམ་དང་ཨ་
ཡའི་ིབར་ལ་ ར་ཁའོ་ི ར་ཡདོ་ས་དང་། ༤ ནོ་ལ་བཟསོ་པའ་ིམཆདོ་ འི་ི
གནས་དེ་ ་ ིན་ནས། ཨབ་རམ་ ིས་གཙ་བོའི་མཚན་བ ོད་དོ། ༥ ཨབ་
རམ་དང་མཉམ་ ་འ ོ་བའི་ལོད་ལ་ཡང་ ག་དང་ གས་དང་རེ་བོ་
མས་ཡོད་དོ། ༦ དེ་དག་ ོགས་གཅིག་ ་གནས་ན་ ལ་ ་འཚ་མ་ བ།

གང་ལ་ཟེར་ན། ནོར་ཆེན་པོ་ཡོད་པས་ ོགས་གཅིག་ ་གནས་མི་ ིད་པའི་
ིར་རོ། ༧ དེའི་ ིར་ཨབ་རམ་ ི་ འི་ ི་བོ་ མས་དང་ལོད་ ི་ གས་ ི་
མས་གཅགི་ལ་གཅགི་ ལོ་བར་ ས། ཀ་ན་ཨན་པ་དང་ཕ་ེར་ེཟ་ིཔ་ མས་
ང་དེའི་ ས་ ་ ལ་ན་གནས་སོ༎

13亚伯兰带着他的妻子

与罗得，并一切所有

的，都从埃及上南地去。
2亚伯兰的金、银、牲畜极

多。 3他从南地渐渐往伯

特利去，到了伯特利和艾的

中间，就是从前支搭帐棚的

地方， 4也是他起先筑坛的

地方；他又在那里求告主的

名。 5与亚伯兰同行的罗得

也有牛群、羊群、帐棚。
6那地容不下他们；因为他

们的财物甚多，使他们不能

同居。 7当时，迦南人与比

利洗人在那地居住。亚伯兰

的牧人和罗得的牧人相争。

༨ ཨབ་རམ་ ིས་ལོད་ལ། ང་དང་ ོད་གཉིས་ ན་ཡིན་པས། ངེད་གཉིས་
དང་། ངའི་ ི་བོ་ མས་དང་ ོད་ ི་ ི་བོ་ མས་ ི་ནང་འཛང་འ བ་
འ ང་བའི་མི་རིགས་སོ། ༩ ལ་ཚང་མ་ ོད་ ི་མ ན་ ་མི་འ ག་གམ།
དེའི་ ིར་ང་དང་ ེས་ལ། ོད་གཡོན་ ་འ ོ་ན་ང་གཡས་ ་འ ོ། ོད་
གཡས་ ་འ ོ་ན་ང་གཡོན་ ོགས་ ་འ ོའོ་ཞེས་ ས་སོ། ༡༠ ལོད་རང་

8亚伯兰就对罗得说：你

我不可相争，你的牧人和

我的牧人也不可相争，因

为我们是骨肉〔原文作“弟

兄”〕。 9遍地不都在你

眼前吗？请你离开我：你向

左，我就向右；你向右，我
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就向左。 10罗得举目看

见约旦河的全平原，直到

琐珥，都是滋润的，那地

在主未灭所多玛、蛾摩拉以

先如同主的园子，也像埃及

地。 11于是罗得选择约旦河

的全平原，往东迁移；他们

就彼此分离了。 12亚伯兰住

在迦南地，罗得住在平原的

城邑，渐渐挪移帐棚，直到

所多玛。 13所多玛人在主面

前罪大恶极。

གི་མིག་བཏེགས་ ེ་ཡོར་དན་ ་བོའི་ ལ་འཁོར་ ་ ་ཤིན་ ་འཛམ་པོ་
ཐམས་ཅད་ལ་བ ས་སོ། གཙ་བོས་ས་དོམ་དང་ག་མོ་ར་ ོང་ ེར་གཉིས་
མེད་པར་མཛད་པའི་ ོན་ ་ ལ་འཁོར་དེའི་ ལ་ཚ་ཨར་ཟེར་བའི་བར་
་གཙ་བོའི་ཚལ་མི་སེར་ ལ་ ་ ་བཟང་པོ་ཡོད་པ་ཡིན། ༡༡ ལོད་ ིས་

ཡོར་དན་ འི་ ལ་འཁོར་ཐམས་ཅད་འདམས་ནས། ཤར་ ོགས་ ་ཆས་
པ་དང་། ན་གཉིས་ ེས་སོ། ༡༢ ཨབ་རམ་ཀ་ན་ཨན་ ལ་ ་གནས་ཤིང་
ལདོ་ ལ་འཁརོ་ ་ི ངོ་ རེ་ མས་ན་གནས་ཏ།ེ ས་དམོ་ ་ིབར་ ་རང་ག་ི
རེ་བོ་ བ་ ིན་ ་བར་ ས། ༡༣ ས་དོམ་ལ་ཡོད་པའི་མི་ངན་པ་དང་། གཙ་
བོའི་ ན་ ར་མི་ ིག་པོ་ཆེ་ཡོད་དོ༎

14罗 得 离 别 亚 伯 兰 以

后，主对亚伯兰说：从你所

在的地方，你举目向东西南

北观看； 15凡你所看见的

一切地，我都要赐给你和你

的后裔，直到永远。 16我

也要使你的后裔如同地上

的尘沙那样多，人若能数算

地上的尘沙才能数算你的

后裔。 17你起来，纵横走

遍这地，因为我必把这地赐

给你。 18亚伯兰就搬了帐

棚，来到希伯仑幔利的橡树

那里居住，在那里为主筑了

一座坛。

༡༤ ལོད་ ེས་ནསགཙ་བོས་ཨབ་རམ་ལ། ོད་ ི་མིག་ཐེགས་ལ་ ོད་
གང་ན་བ་ནས་ ང་བ་དང་། ོ་དང་། ཤར་དང་། བ་ ོགས་ ་ ོས་
ཤིག ༡༥ ོད་ སི་མཐོང་བའི་ ལ་ཐམས་ཅད་ན་ིངས་ ོད་དང་ ོད་ ི་ ་
བ ད་ལ་ ས་གཏན་ ་གཏང་ངོ་། ༡༦ ངས་ས་ ལ་ ར་ ོད་ ི་ ་བ ད་
ེད་པར་ འོ། མི་ཞིག་སའི་ ལ་ ི་ ངས་ ི་ ིད་ན། ོད་ ི་ ་བ ད་ ི་
ངས་ ང་ ་ིཡངོ་། ༡༧ ད་ལངོས་ལ་ ལ་ ་ིརངི་ཞངེ་གཉསི་ལ་ ་ཞགི ཅ་ི

ལ་ཟེར་ན། ངས་དེ་ ོད་ལ་ ེར་ཡོང་བའི་ ིར་རོ། ཞེས་བཀའ་གནང་ངོ་།
༡༨ ཨབ་རམ་ ར་ཕབ་ནས་ཐགེས་ཏ།ེ ཧབེ་རནོ་ ལ་ ་ིམ ན་ལ་ཡདོ་པའ་ི
མམ་རེ་ ་བའི་བེ་ཤིང་གི་གསེབ་ལ་གནས་ཏེ། དེ་ ་གཙ་བོ་ལ་མཆོད་ ི་
ཞིག་བཟོས་སོ༎

14当 暗 拉 非 作 示 拿

王，亚略作以拉撒

王，基大老玛作以拦王，提

达作戈印王的时候， 2他们

都攻打所多玛王比拉、蛾摩

拉王比沙、押玛王示纳、洗

扁王善以别，和比拉王；比

拉就是琐珥。 3这五王都

在西订谷会合；西订谷就

是盐海。 4他们已经侍奉基

大老玛十二年，到十三年就

背叛了。 5十四年，基大老

14 དེའི་ ེས་ ་ཤི་ནེ་ཨར་ ལ་ ི་ ལ་པོ་ཨམ་ར་ཕེལ་དང་། ཨེལ་
ལ་སར་ ལ་ ི་ ལ་པོ་ཨར་ཡོག་དང་། ཨེ་ལམ་ ི་ ལ་པོ་ཀེ་

དར་ལ་ ཱ་ོམརེ་དང་། ག་ོཡ་ིཔའ་ི ལ་པ་ོཐདི་ཨལ་དང་བཞ་ིཡསི། ༢ ས་དམོ་
ི་ ལ་པོ་བེ་ར་དང་། ག་མོ་རའི་ ལ་པོ་བིར་ཤ་དང་། ཨད་མའི་ ལ་པོ་

ཤིན་ཨབ་དང་། ཚ་བོ་ཡིམ་ ི་ ལ་པོ་ཤེམ་ཨེ་བེར་དང་། བེལ་ཨམ་ཚ་ཨར་
ི་ ལ་པོ་ ་ལ་དམག་ ངས་སོ། ༣ དེ་ཐམས་ཅད་སིད་དིམ་ ང་པ་ ་
ོགས་གཅིག་ ་འ ས་སོ། ང་པ་དེ་རང་ ་མཚ་ཆེན་པོ་དེ་ཡིན་ནོ། ༤ ལོ་
བ ་གཉིས་དེ་དག་གིས་ཀེ་དར་ ལ་པོ་ལ་ཨོ་མེར་ ི་གཡོག་ ས། ལོ་བ ་
ག མ་པ་ལ་ངོ་ལོག་ ས་སོ། ༥ ལོ་བ ་བཞི་པ་ལ་ཀེ་དར་ལ་ཨོ་མེར་དང་།
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ད་ེདང་འ གོས་པའ་ི ལ་པ་ོ མས་འངོས་ཏ།ེ ཨ་ཤ་ཐ་རདོ་ཀར་ ་ཡམི་ ་
བའ་ི ལ་ ་ར་ེཕ་པ་ མས་དང་། ཧམ་ ལ་ ་ ་ཟ་པ་ མས་དང་། ཀརི་ཡ་
ཱ་ཡིམ་ ལ་ ་ཨེམ་པ་ མས་དང་། ༦ འ ོག་ ོང་གི་འ མ་ལ་ཡོད་པའི་

ཨེལ་ཕ་རན་ ལ་ ི་བར་ ་དེད་དེ་སེ་ཨིར་རི་ ད་ལ་གནས་པའི་ཧོར་པ་
མས་ལས་ ལ་ལོ། ༧ དེ་ནས་ལོག་ཅིང་ཀ་དེ་ཤ་ལ་ཡོད་པའི་མི་ཤ་ཕད་
་ ིན་ཏེ། ཨ་མ་ལེག་པའི་ ལ་ཐམས་ཅད་དང་། ཀ་ཚ་ཚན་ཐ་མར་ ་

གནས་པའི་ཨེ་མོར་པ་ལས་ ང་ ལ་ལོ། ༨ དེའི་ཚ་ས་དོམ་དང་། ག་མོ་ར་
དང་། ཨད་མ་དང་། བེ་ལ་ཡང་ན་ཚ་ཨར་ ི་ ལ་པོ་ ས། སིད་དིམ་ ང་
པ་ལ་ཡདོ་པ་ མས་ལ་འཐབ་པའ་ི བས་ ས། ༩ ཟརེ་ན་ཨ་ེལམ་ ་ི ལ་པ་ོ
ཀེ་དར་ལ་ཨོ་མེར་དང་། གོ་ཡི་པའི་ ལ་པོ་ཐིད་ཨལ་དང་། ཤི་ནི་ཨར་ ི་
ལ་པོ་ཨམ་ར་ཕེལ་དང་། ཨེལ་ལ་སར་ ི་ ལ་པོ་ཨར་ཡོག་བཞི་ལ་དམག་

འ ེན་པའི་ ོས་ ས་སོ། ༡༠ ས་དོམ་དང་ག་མོ་རའི་ ལ་པོ་གཉིས་ ོས་ཏེ།
སིད་དིམ་ ང་པ་ན་ ག་ ན་ ི་དོང་ཤིན་ ་མང་པོ་ཡོད་པ་དེའི་ནང་ ་
ང་། ས་པ་ མས་རི་ ོད་ ་ཤོར་རོ། ༡༡ དེ་དག་གིས་ས་དོམ་དང་ག་མོ་

ར་ལ་ཡོད་པའི་ནོར་དང་འཚ་བའི་ གས་ཐམས་ཅད་ ེར། ༡༢ ས་དོམ་ན་
གནས་པའི་ཨབ་རམ་ ི་ ན་ ི་ ་ལོད་ནོར་དང་བཅས་པ་བཅོམ་ ེ་ ེར་
ནས་སོང་ངོ་༎

玛和同盟的王都来在亚特律

加宁，杀败了利乏音人，在

哈麦杀败了苏西人，在沙微

基列亭杀败了以米人， 6在

何利人的西珥山杀败了何利

人，一直杀到靠近旷野的伊

勒巴兰。 7他们回到安密

巴，就是加低斯，杀败了亚

玛力全地的人，以及住在哈

洗逊他玛的亚摩利人。 8于

是所多玛王、蛾摩拉王、

押玛王、洗扁王，和比拉

王（比拉就是琐珥）都出

来，在西订谷摆阵，与他们

交战， 9就是与以拦王基大

老玛、戈印王提达、示拿

王暗拉非、以拉撒王亚略交

战；乃是四王与五王交战。
10西订谷有许多石漆坑。所

多玛王和蛾摩拉王逃跑，有

掉在坑里的，其余的人都往

山上逃跑。 11四王就把所多

玛和蛾摩拉所有的财物，并

一切的粮食都掳掠去了；
12又把亚伯兰的侄儿罗得和

罗得的财物掳掠去了。当时

罗得正住在所多玛。
༡༣ ཤོར་བའི་མི་ཞིག་འོངས་ཏེ་ཨིབ་རི་པ་ཨབ་རམ་ལ་ ་བ་དེ་བཤད་དོ།

དེ་ ས་ལ་ཨབ་རམ་ཨེ་ཤ་ཀོལ་དང་ཨ་ནེར་གཉིས་ ི་ ན་ཨེ་མོར་པ་མམ་
རེ་ ་བའི་བེ་ཤིང་གི་གསེབ་ལ་གནས་ཏེ། དེ་དག་ཨབ་རམ་དང་ཁ་ཆད་
ས་པ་ཡིན། ༡༤ རང་གི་ ན་བ ང་ནས་ ེར་པ་དེ་ཨབ་རམ་ ིས་ཐོས་

ནས། རང་གི་ ིམ་ན་ ེས་པའི་མི་བ ན་པོ་ མ་བ ་དང་བཅོ་བ ད་ ིད་
དེ། དན་ ་བའི་ ལ་ ི་བར་ ་དེ་དག་ལ་བདས་སོ། ༡༥ དེར་གཡོག་པོའི་
ད ང་ས་ོསརོ་བ སེ་ནས། མཚན་མཆོང་བཏབ་ ་ེད་ེ མས་ལས་ ལ་ནས།
ད་མེ་སེག་གི་གཡོན་ ་ཡོད་པའི་ཧོ་བ་ ་བའི་ ལ་ ི་བར་ ་དེ་དག་ལ་
དེད་ནས། ༡༦ ནོར་ཐམས་ཅད་ ང་ ིར་ ངས་ཏེ། ན་ལོད་དང་། དེའི་
ནོར་དང་། ད་མེད་ མས་དང་། མི་ ན་ ང་ ིར་ལོག་ ངས་སོ༎

13有一个逃出来的人告诉

希伯来人亚伯兰；亚伯兰正

住在亚摩利人幔利的橡树那

里。幔利和以实各并亚乃都

是弟兄，曾与亚伯兰联盟。
14亚伯兰听见他侄儿〔原文

作“弟兄”〕被掳去，就率

领他家里生养的精练壮丁

三百一十八人，直追到但，
15便在夜间，自己同仆人分

队杀败敌人，又追到大马士

革左边的何把， 16将被掳掠

的一切财物夺回来，连他侄

儿罗得和他的财物，以及妇

女、人民也都夺回来。
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17亚伯兰杀败基大老玛

和与他同盟的王回来的时

候，所多玛王出来，在沙微

谷迎接他；沙微谷就是王

谷。 18又有撒冷王麦基洗

德带着饼和酒出来迎接；

他是至高神的祭司。 19他

为亚伯兰祝福，说：愿天地

的主、至高的神赐福与亚伯

兰！ 20至高的神把敌人交

在你手里，是应当称颂的！

亚伯兰就把所得的拿出十分

之一来，给麦基洗德。 21所

多玛王对亚伯兰说：你把人

口给我，财物你自己拿去

吧！ 22亚伯兰对所多玛王

说：我已经向天地的主、至

高的神——主起誓： 23凡是

你的东西，就是一根线、一

根鞋带，我都不拿，免得你

说：我使亚伯兰富足！ 24只

有仆人所吃的，并与我同行

的亚乃、以实各、幔利所

应得的份，可以任凭他们拿

去。

༡༧ ཀེ་དར་ལ་ཨོ་མེར་དང་འ ོགས་པའི་ ལ་པོ་ མས་ལས་ ལ་ནས་
ིར་ལོག་པ་ལས། ས་དོམ་ ི་ ལ་པོ་ཤ་ཝེ་ ང་པ་ ་བ ར་འོངས་སོ། ང་
པ་དེ་ལ་ ལ་པོའི་ ང་པ་ཡང་ཟེར་རོ། ༡༨ ཡང་ཤ་ལེམ་ ི་ ལ་པོ་མལ་ཀི་
ཚ་དེག་གིས་བག་ལེབ་དང་ ན་ཆང་ ངས་སོ། ཁོང་ནི་ ་ན་མེད་པའི་ ་
ཡི་ ་མ་ཡོད་པ་ཡིན། ༡༩ ཡང་ཁོང་གིས་དེ་ལ་ ིན་ བས་གནང་ནས་དེ་
ལ། ནམ་མཁའ་དང་ས་གཉིས་ ི་བདག་པོ་ལགས་པའི་ ་ན་མེད་པའི་ ་
ཡིས་ཨབ་རམ་ལ་ ིན་ ིས་ ོབས་པར་ཤོག་ཅིག ༢༠ ོད་ ི་ད ་བོ་ མས་
ོད་ ི་ལག་ ་གནང་། ་ན་མེད་པའི་ ་ལ་བ ་ཤིས་ཤོག་ཅིག་ཅེས་ ས་

ནས། ཨབ་རམ་ ིས་ཁོང་ལ་ཐམས་ཅད་ ི་བ ་ཁག་ ལ་ལོ། ༢༡ དེ་ནས་
ས་དོམ་ ི་ ལ་པོས་ཨབ་རམ་ལ། མི་ མས་ང་ལ་གནོང་ཞིག་དང་། ནོར་
ེད་བཞེས་ཤིག་ཅེས་ ས་ནས། ༢༢ ཨབ་རམ་ ིས་ས་དོམ་ ལ་པོ་ལ། ངས་

ནམ་མཁའ་དང་ས་གཉིས་ ི་བདག་པོ་ལགས་པའི་ ་ན་མེད་པའི་གཙ་བོ་
་ཡི་མནའ་ ར་བ་ཡིན། ༢༣ ོད་ལ་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ལས་ངས་ ད་པ་

ཞིག་གམ་ ག་ ོག་ཅིག་ཙམ་ཡང་མི་ལེན། ོད་ ིས་ངས་ཨབ་རམ་ ག་
པོར་ ས་ ་བར་མི་ ང་ངོ་། ༢༤ གཞོན་ ་ མས་ ིས་ཅི་ཟོས་པ་དང་། ང་
མཉམ་ ་སོང་བ་ མས་ ི་ ལ་བ་མ་གཏོགས་པར། གཞན་ཨ་ནེར་དང་།
ཨེ་ཤ་ཀོལ་དང་། མམ་རེ་ག མ་ ིས་རང་རང་གི་ ལ་བ་ལེན་པའི་རིགས་
སོ༎

15这 事 以 后，主在 异

象中有话对亚伯兰

说：亚伯兰，你不要惧怕！

我是你的盾牌，必大大的

赏赐你。 2亚伯兰说：主

——主啊，我既无子，你还

赐我什么呢？并且要承受

我家业的是大马士革人以

利以谢。 3亚伯兰又说：你

没有给我儿子；那生在我

家中的人就是我的后嗣。
4主又有话对他说：这人必

不成为你的后嗣；你本身所

生的才成为你的后嗣。 5于

是领他走到外边，说：你向

15 ་བ་དེའི་ ེས་ལ་ཨབ་རམ་ལ་མཐོང་ ང་ ། གཙ་བོའི་བཀའ་
ོན་ནས་འདི་ ད་ ། ཨབ་རམ་མ་འཇིགས་ཤིག ང་ནི་ ོད་ ི་

བ་དང་ ་དགའ་ཆེན་པོ་དེ་ཡིན་ག ངས་སོ། ༢ ཨབ་རམ་ ིས་ ས་པ།
གཙ་བ།ོ གཙ་བོ། ང་ན་ི ་མདེ་པར་འ ་ོ །ེ ད་མ་ེསགེ་པ་ཨ་ེལ་ིཨ་ེཟརེ་འད་ི
ནི་ངའི་ མི་ ་ིབདག་པོར་འ ར་འོང་བས། ེད་ ིས་ང་ལ་ཅི་གནང་འངོ་
ས་ནས། ༣ ཡང་ཨབ་རམ་ ིས། ད་ ེད་ ིས་ང་ལ་ས་བོན་མ་གནང་བས།

གཟིགས་ཤིག ངའི་ ིམ་ནང་ ེས་པ་དེ་ངའི་ནོར་བདག་པོར་འ ར་ཡོང་
ས་སོ། ༤ ོས་ཤིག གཙ་བོའི་བཀའ་ཞིག་ ང་ ེ་ཁོ་ལ། འདིས་ ོད་ ིས་

ནོར་ ལ་དབང་བར་འ ར་མི་ཡོང་། ོད་ ི་ངང་ནས་འ ང་བ་ཞིག་གིས་
ནོར་ ལ་དབང་བར་འ ར་ག ངས་ནས། ༥ ི་རོལ་ ་ ིད་དེ་ཡང་དེ་ལ།
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ནམ་མཁའ་ལ་ སོ་ལ་ ར་མ་ མས་ ་ིབར་ ས་ན། སི་ཤགི ད་ེ ར་ དོ་
་ིརགིས་བ ད་ཡདོ་པར་འ ར་ག ངས་ས།ོ ༦ ཁསོ་གཙ་བོ་ལ་དད་པ་ ས་

པས། དད་པ་དེ་ནི་ཁོའི་ ིར་ ང་བ་ཉིད་ ་བ ིས་སོ༎

天观看，数算众星，能数得

过来吗？又对他说：你的

后裔将要如此。 6亚伯兰

信主，主就以此为他的义。

༧ ཡང་ཁོང་གིས་དེ་ལ། ང་གཙ་བོ་ཡིན་ཏེ་ ོད་ ལ་འདི་ལ་བདག་ ེད་
་ ེར་བའི་ ིར། ངས་ ོད་ཀལ་དི་ ོངས་ ི་ ར་ ལ་ནས་ ིད་པ་ཡིན་

ག ངས་པ་དང་། ༨ དསེ་ ་ེགཙ་བ།ོགཙ་བོ། ལ་འད་ིངས་བདག་ ་འཛན་
པ་ཇ་ི ར་ཤསེ་པར་འ ར་ ས་ནས། ༩ ཁངོ་གསི་ད་ེལ། བ་ལ་ོག མ་པ་ཞགི་
དང་། ར་མ་ལ་ོག མ་པ་ཞགི་དང་། ག་ ག་ལ་ོག མ་པ་ཞགི་དང་། ཐི་བ་
གཅིག་དང་། ག་རོན་ ི་ ་ ་ཞིག་ངའི་མ ན་ ་ ེར་ཤོག་ག ངས་པ་
དང་། ༡༠ ཁངོ་ལ་ད་ེཐམས་ཅད་ ངས་ནས། ད་ེདག་ག ང་ནས་བཤགས་ཏ།ེ
དེ་ཀ་ལགོས་ཤགི་དང་གཞན་ལགོས་ཤགི་ད་ེཐང་ཀར་བཞག་གོ ་ མས་
མ་བཤགས་ས།ོ ༡༡ ཡང་ ་ ོད་ མས་ཤའི་ཁག་ མས་ ་ི ེང་ ་བབ་པས།
ཨབ་རམ་ ིས་བ ད་དོ༎

7主又对他说：我是主，曾

领你出了迦勒底的吾珥，为

要将这地赐你为业。 8亚伯

兰说：主——主啊，我怎能

知道必得这地为业呢？ 9他

说：你为我取一只三年的母

牛，一只三年的母山羊，一

只三年的公绵羊，一只斑

鸠，一只雏鸽。 10亚伯兰就

取了这些来，每样劈开，分

成两半，一半对着一半地摆

列，只有鸟没有劈开。 11有

鸷鸟下来，落在那死畜的肉

上，亚伯兰就把它吓飞了。

༡༢ ད་ེནས་ཉ་ིམ་ བ་ལ་ཁད་པའ་ིཚ། ཨབ་རམ་ལ་གཉདི་ ་ིབ་ཞགི་ ང་
བ་དང་། ེ་ཧོ། དེའི་ཐོག་ ་འཇིགས་ ག་ཅན་ ི་ ན་པ་ཆེན་པོ་ཞིག་
བབས་སོ། ༡༣ དེ་ནས་ཁོང་གིས་ཨབ་རམ་ལ་ག ངས་པ། ོད་ ི་རིགས་
བ ད་ལ་མི་གཏོགས་པའི་ ལ་ཞིག་གི་ནང་ན་མི་ཡན་ ་གནས་པ་དང་།
ལོ་བཞི་བ འི་བར་ ་ཁོ་ མས་ ིས་དེ་དག་གི་གཡོག་ ེད་དེ། དེ་དག་
གིས་ཁོ་ མས་གནོན་པར་འ ར་རོ། ༡༤ འོན་ ང་ཁོ་ མས་ ིས་གཡོག་
ེད་པའི་མི་བ ད་དེ་ལ་ངས་ ིམས་བཏང་ནས། དེའི་ ེས་ལ་ཁོ་ མས་
ནརོ་ཆནེ་པ་ོདང་བཅས་པ་འཐནོ་པར་འ ར་ར།ོ ༡༥ དོ་ཞ་ིབདའེ་ིནང་ཕ་
མེས་ ི་ ང་ ་འ ོ་བར་འ ར། ོད་ཤིན་ ་བ ེས་ནས་ ར་ ་ ང་བར་
འ ར་རོ། ༡༦ མི་རབས་བཞིའི་འོག་ ་ཁོ་ མས་འདི་ ་ ིར་ལོག་ཡོང་། ཅི་
ལ་ཟེར་ན། ཨེ་མོར་པ་ མས་ ི་ཉེས་པའི་ཚད་ད་ ང་མ་གང་བའི་ ིར་རོ༎

12日头正落的时候，亚伯

兰沉沉地睡了；忽然有惊

人的大黑暗落在他身上。
13主对亚伯兰说：你要的确

知道，你的后裔必寄居别人

的地，又服侍那地的人；那

地的人要苦待他们四百年。
14并且他们所要服侍的那

国，我要惩罚，后来他们必

带着许多财物从那里出来。
15但你要享大寿数，平平安

安地归到你列祖那里，被人

埋葬。 16到了第四代，他们

必回到此地，因为亚摩利人

的罪孽还没有满盈。

༡༧ དེ་ནས་ཉི་མ་ བ་ནས་ ན་པ་ཆེན་པོ་ ང་བའི་ཚ། ོས་ཤིག ཐབ་
ཅིག་ནས་ ་བ་ ལ་བ་དང་། ཤའི་ཁག་ མས་ ི་བར་ལ་འ ག་པའི་མེ་
ེ་ ང་ངོ་། ༡༨ དེའི་ཉིན་ལ་གཙ་བོས་ཨབ་རམ་དང་ཞལ་ཆད་མཛད་དེ་

ག ངས་པ། མི་སེར་ ལ་ ི་གཙང་པོ་ནས་ བ་རད་གཙང་པོ་ཆེན་པོའི་

17日落天黑，不料有冒烟

的炉并烧着的火把从那些肉

块中经过。 18当那日，主与

亚伯兰立约，说：我已赐给
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你的后裔，从埃及河直到幼

发拉底大河之地， 19就是

基尼人、基尼洗人、甲摩尼

人、 20赫人、比利洗人、利

乏音人、 21亚摩利人、迦南

人、革迦撒人、耶布斯人之

地。

བར་ ི་ ལ་ངས་ ོད་ ི་རིགས་བ ད་ལ་བ ེར་རོ། ༡༩ ལ་དེ་གང་ཡིན་
ཞེ་ན། ཀེ་ནི་པ་དང་། ཀ་ནི་ཟི་པ་དང་། ཀད་པོ་ནི་པ་དང་། ༢༠ ཀི་ཐི་པ་
དང་། ཕ་རི་ཟི་པ་དང་། རེ་ཕ་པ་དང་། ༢༡ ཨེ་མོར་པ་དང་། ཀ་ན་ཨན་པ་
དང་། གིར་ག་ཤི་པ་དང་། ཡ་ ་སི་པ་དང་བ འི་ ་བ ད་ ི་ ལ་དེ་ཡིན་
ནོ༎

16亚伯兰的妻子撒莱

不给他生儿女。撒莱

有一个使女，名叫夏甲，是

埃及人。 2撒莱对亚伯兰

说：主使我不能生育。求你

和我的使女同房，或者我可

以因她得孩子〔原文作“被

建立”〕。亚伯兰听从了撒

莱的话。 3于是亚伯兰的妻

子撒莱将使女埃及人夏甲给

了丈夫为妾；那时亚伯兰在

迦南已经住了十年。 4亚伯

兰与夏甲同房，夏甲就怀了

孕；她见自己有孕，就小看

她的主母。 5撒莱对亚伯兰

说：我因你受屈。我将我的

使女放在你怀中，她见自己

有了孕，就小看我。愿主在

你我中间判断。 6亚伯兰对

撒莱说：使女在你手下，你

可以随意待她。撒莱苦待

她，她就从撒莱面前逃走

了。

16 ཡང་ཨབ་རམ་ ི་ ང་མ་ས་ར་ཡི་ལ་ ་ ་མ་ ེས་སོ། དེ་ལ་མི་
སེར་མ་ཧ་གར་ ་བའི་ ན་མོ་ཞིག་ཡོད་དོ། ༢ ས་ར་ཡིས་ཨབ་

རམ་ལ། གཙ་བསོ་ང་རབས་ཆད་ ་མཛད་པས་ད་ང་ལ་ ་ ་མ་ི ་ེ །ེ དེ་
ངའི་ ན་མོ་དང་འ ོགས་ཤིག དེའི་ ོ་ནས་ང་ལ་བ ད་ཐོབ་ལས་ཆེ་ཞེས་
ས་པ་དང་། ཨབ་རམ་ས་ར་ཡིའི་ཁ་ལ་ཉན་ཏོ། ༣ ཨབ་རམ་ཀ་ན་ཨན་
ལ་ ་གནས་ནས་ལོ་བ འི་ ེས་ལ། ཨབ་རམ་ ི་ ང་མ་ས་ར་ཡིས་རང་

གི་ ན་མོ་མི་སེར་མ་ཧ་གར་དེ་ ིད་དེ་རང་གི་ ོ་ཨབ་རམ་ལ་ ང་མར་
བཏང་ང་ོ། ༤ ད་ེན་ིཧ་གར་དང་འ གོས་ནས་མངལ་དང་ ན་པར་ ར་ཏ།ོ
མངལ་དང་ ན་པར་མཐོང་ ེ། ཧ་གར་ ི་མིག་གིས་ཇོ་མོ་ལ་ ད་ ་སད་
པས། ༥ ས་ར་ཡིས་ཨབ་རམ་ལ། ངའི་ཉེས་པ་ ོད་ལ་འཕོག་པར་ཤོག་ཅིག
ངས་རང་གི་ ན་མོ་ ོད་ ི་པང་ ་བཞག་ ང་། ད་ཁོ་མངལ་དང་ ན་
པར་ ར་བ་མཐོང་ནས། དེའི་མིག་གིས་ང་ལ་ ད་ ་སད་དོ། གཙ་བོས་
ང་དང་ ོད་ ི་བར་ལ་ཞལ་ཆེ་གཅོད་པར་ཤོག་ཅེས་ ས་སོ། ༦ ཨབ་རམ་
ིས་ས་ར་ཡ་ིལ། ད་ ོད་ ི་ ན་མོ་ ོད་ ་ིལག་ལ་ཡོད་དེ། ོད་ ི་མིག་གི་

མ ན་ ་དེ་ལ་ཅི་འོས་བསམ་པ་བཞིན་ ་ ོས་ཤིག་ ས་སོ། ས་ར་ཡིས་དེ་
མནན་ཏེ། དེ་ཁོའི་ངོའི་ ང་ནས་ ོས་སོ༎

7主的使者在旷野书珥路

上的水泉旁遇见她， 8对她

说：撒莱的使女夏甲，你从

哪里来？要往哪里去？夏

甲说：我从我的主母撒莱面

前逃出来。 9主的使者对她

说：你回到你主母那里，服

在她手下； 10又说：我必使

你的后裔极其繁多，甚至不

༧ ཡང་འ ོག་ ོང་གི་ ་མིག་ ར་ ི་ལམ་ལ་ཡོད་པའི་ ་མིག་དེར་གཙ་
བོའ་ིཕོ་ཉ་ད་ེདང་འ ད་ནས་ད་ེལ། ༨ ཧ་གར་ས་ར་ཡའི་ི ན་མ།ོ ོད་གང་
ནས་འོངས། གང་ ་འ ོ་ག ངས་པ་དང་། ཁོས་ ས་པ། ང་ཇོ་མོ་ས་ར་
ཡིའི་ཞལ་ ི་ ང་ནས་ ོས་པ་ཡིན། ༩ གཙ་བོའི་ཕོ་ཉས་དེ་ལ། ོད་ ི་ཇོ་
མོའི་ ང་ ་ ིར་ལོག་ལ། དེའི་ལག་པའི་འོག་ལ་སེམས་དམའ་བར་ ིས་
ཤིག ༡༠ ཡང་གཙ་བོའི་ཕོ་ཉས་དེ་ལ། ངས་ ོད་ ི་ ་བ ད་ཤིན་ ་ ེལ་ཏེ་
ཤིན་ ་མང་བའི་ ིར་བ ང་བར་འ ར་མི་ཡོང་། ༡༡ དེ་ནས་གཙ་བོའི་ཕོ་
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ཉས་ཡང་དེ་ལ། ེ་ཧོ་ ོད་མངལ་དང་ ན་པར་ ར་ནས། ་བཙས་པའི་
མིང་ཡིས་མ་ཨེལ་ཟེར་དགོས། ཅི་ལ་ཟེར་ན། གཙ་བོས་ ོད་ ི་ ག་བ ལ་
ལ་གསན་པའི་ ིར་རོ། ༡༢ ཡང་ཁོ་ ང་ ོད་དང་འ ་བའི་མི་ཞིག་ ་ ར་
ནས། དའེ་ིལག་གསི་མ་ིཐམས་ཅད་ལ་ཡང་ ལོ་ཞངི་། མ་ིཐམས་ཅད་ ་ིལག་
གིས་ ང་དེ་ལ་ ོལ་ཡོང་། ཁོས་ ན་ཐམས་ཅད་ ི་ཤར་ ོགས་ལ་གཞིས་
བ ང་བར་ ་ཞེས་ག ངས་སོ། ༡༣ དེས་ནི་རང་ལ་ག ང་མཛད་པའི་གཙ་
བོའི་མཚན་བ ོད་ཅིང་ ས་པ། ངས་ ེད་མངོན་ མ་ ་མཐོང་བའི་ ་
ལགས། དེ་ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ངས་ནི་མངོན་ མ་ ་དེ་མཐོང་བའི་ ེས་ལ་
འདིར་དངོས་ ་མཐོང་བ་འདི་ཅི་ཡིན་ ས་པའི་ ིར་རོ། ༡༤ དེའི་ ིར་དེ་
ལ་གསོན་པའི་ ་མིག་དང་མངོན་ མ་ ་མཐོང་བར་གནང་བའི་ ་མིག་
ཅེས་མིང་ ་བཏགས་ཏེ། དེ་ནི་ཀ་དེ་ཤ་དང་བེ་རེད་ ལ་གཉིས་ ི་བར་ལ་
ཡོད་དོ༎

可胜数； 11并说：你如今怀

孕要生一个儿子，可以给他

起名叫以实玛利，因为主听

见了你的苦情。〔“以实

玛利”就是“神听见”的意

思〕 12他为人必像野驴。他

的手要攻打人，人的手也要

攻打他；他必住在众弟兄的

东边。 13夏甲就称那对他说

话的主为看顾人的神。因而

说：在这里我也看见那看顾

我的吗？ 14所以这井名叫庇

耳拉海莱。这井正在加低斯

和巴列中间。

༡༥ ཡང་ཨབ་རམ་ལ་ཧ་གར་ནས་ ་ཞིག་ ོར་ནས། ཨབ་རམ་རང་གི་ ་
ཧ་གར་ལ་ ེས་པའི་མིང་ཡིས་མ་ཨེལ་ཞེས་བཏགས་སོ། ༡༦ ཨབ་རམ་ ིས་
ཧ་གར་ནས་ཡིས་མ་ཨེལ་ཆད་པའི་ཚ། ཨབ་རམ་ལོ་བ ད་ ་ ་ ག་ལོན་
ནོ༎

15后来夏甲给亚伯兰生了

一个儿子；亚伯兰给他起名

叫以实玛利。 16夏甲给亚伯

兰生以实玛利的时候，亚伯

兰年八十六岁。

17 ཡང་ཨབ་རམ་ལོ་ད ་བ ་ ་ད ་ལོན་པའི་ཚ། གཙ་བོ་ཨབ་
རམ་ ིས་མཐོང་བར་ ར་ཏེ་དེ་ལ་ག ངས་པ། ང་ནི་ ་ ན་

དབང་ཡིན། ངའི་ངོའ་ིམ ན་ ་ དོ་ ་ི དོ་པ་ དེ་ད་ེ ནོ་མདེ་པའི་ ོད་
པ་ ོས་ཤིག ༢ ཡང་ངས་ ོད་དང་ཞལ་ཆད་ཅིག་ ེད་དེ་ ོད་ཤིན་ ་ ེལ་
བར་འ ར་རོ། ༣ ཨབ་རམ་ས་ལ་ཁ་འ བ་ ་ཉལ་བ་དང་། ་ཡིས་འདི་
ད་ ། ༤ ངས་ དོ་དང་ དེ་པའ་ིཞལ་ཆད་འད་ི ་ འ།ོ དོ་ན་ིམ་ིབ ད་
ི་ཚགས་ མས་ ི་ཕ་ལ་འ ར་བར་འ ར། ༥ ད་ ིན་ཅད་ ོད་ལ་ཨབ་

རམ་ཞེས་མི་ ་ ེ། ོད་ ི་མིང་ཨབ་ར་ཧམ་ཞེས་ཟེར་བར་འ ར། དེ་ཅིའི་
ིར་ཞེ་ན། ངས་ ོད་མི་བ ད་ མས་ ི་ཚགས་ ི་ཕར་ ས་པའི་ ིར་རོ།

༦ ཡང་ངས་ དོ་ན་ིཤནི་ ་མང་པ་ོ ལེ་ཏ་ེམ་ིབ ད་མང་པ་ོདང་ ན་པར་
ེད་ཡངོ་། ལ་པ་ོ མས་ ང་ ོད་ནས་འ ང་བར་འ ར་ར།ོ ༧ ངས་ དོ་
དང་ ོད་ ི་ས་བོན་ནས་འ ང་བའི་རིགས་བ ད་དང་ ས་པའི་ཁ་ཆད་

17亚伯兰年九十九岁

的 时 候，主向 他 显

现，对他说：我是全能的

神。你当在我面前作完全

人， 2我就与你立约，使你

的后裔极其繁多。 3亚伯

兰俯伏在地；神又对他说：
4我与你立约：你要作多国

的父。 5从此以后，你的名

不再叫亚伯兰，要叫亚伯拉

罕，因为我已立你作多国的

父。 6我必使你的后裔极

其繁多；国度从你而立，君

王从你而出。 7我要与你并

你世世代代的后裔坚立我的

约，作永远的约，是要作你

和你后裔的神。 8我要将你

现在寄居的地，就是迦南全
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地，赐给你和你的后裔永远

为业，我也必作他们的神。

མ་ིའ ར་བ་ད་ེའད་ིཡནི། ང་ན་ི དོ་དང་ དོ་ ་ི སེ་ ་འ ང་བའ་ིརགིས་
བ ད་ ་ི ་ཡནི་པར་འ ར་ར།ོ ༨ ོད་གང་ ་ སེ་ལ་འ ག་པའ་ི ལ་ཀ་
ན་ཨན་ཐམས་ཅད་ངས་ དོ་དང་ དོ་ ་ི སེ་ ་འ ང་བའ་ིརགིས་བ ད་
སི་ ན་ཆད་མདེ་པར་བདག་ ་ དེ་པའ་ི རི་གཏང་ །ེ ང་ད་ེདག་ག་ི ་

ཡིན་པར་འ ར་རོ་ཞེས་བཀའ་གནང་ངོ་༎
9神又对亚伯拉罕说：你和

你的后裔必世世代代遵守

我的约。 10你们所有的男

子都要受割礼；这就是我与

你并你的后裔所立的约，是

你们所当遵守的。 11你们

都要受割礼〔原文作“割

阳 皮”。14，23，24，25节

同〕；这是我与你们立约的

证据。 12你们世世代代的

男子，无论是家里生的，是

在你后裔之外用银子从外人

买的，生下来第八日，都要

受割礼。 13你家里生的和

你用银子买的，都必须受割

礼。这样，我的约就立在你

们肉体上作永远的约。 14但

不受割礼的男子必从民中剪

除，因他背了我的约。

༩ ཡང་ ་ཡིས་ཨབ་ར་ཧམ་ལ། ོད་མ་ཟད་ ོད་ ི་ས་བོན་ནས་འ ང་
བའི་རིགས་བ ད་ ི་ ོགས་ ་ཡང་ངས་ ས་པའི་ཞལ་ཆད་ ང་ཞིག
༡༠ ངས་ ོད་ཅག་དང་ ོད་ ི་ ེས་ ་འ ང་བའི་ ་བ ད་དང་ ེད་པའི་
ཞལ་ཆད་ནི་འདི་ ར་ ེ། ོད་ཅག་ལས་གང་ཕོ་ཡིན་པ་ཐམས་ཅད་ ི་
མ ན་ གས་གཅདོ་པར་དགོས། ༡༡ ོད་ཅག་ག་ིཤའ་ིམ ན་ གས་གཅདོ་
པར་འ ར་བ་ནི་ངས་ ོད་ཅག་དང་ ས་པའི་ཞལ་ཆད་ ི་ གས་ ་ ར་
ཅིག ༡༢ ོད་ཅག་དང་ ོད་ཅག་གི་ ་བ ད་ལས་གང་ཕོ་ཉིན་བ ད་པ་
ཡིན་པ་ ིམ་ན་ ེས་པ་དང་། ོད་ཅག་གི་རིགས་བ ད་ནས་མ་ ང་ཡང་།
མི་ཡན་པ་ མས་ནས་ད ལ་ ིས་ཉོས་པ་གང་ཡང་ ང་བ་གཅོད་པར་
ར་ཅིག ༡༣ ཅིས་ ང་ ོད་ ི་ ིམ་ན་ ེས་པ་དང་། ོད་རང་གི་ད ལ་
ིས་ཉོས་པ་གཅོད་པར་དགོས། ངའི་ཁ་ཆད་ ོད་ཅག་གི་ཤ་ ་ཡོད་པའི་

ཞལ་ཆད་ ི་ གས་ནི་ ན་ཆད་མེད་པའི་ཞལ་ཆད་ ་ ར་ཅིག ༡༤ མ་
བཅད་པའི་ཕོ་ཞིག་གི་མ ན་ གས་ ི་ཤ་གཅོད་པར་མི་འ ར་ན། མི་དེ་
ན་ིརང་ག་ི ་བ ད་ནས་མདེ་པར་ ར་ཅགི ད་ེཅ་ིལ་ཟརེ་ན། ངས་ ས་པའ་ི
ཞལ་ཆད་བཅག་པའི་ ིར་རོ༎

15神又对亚伯拉罕说：你

的 妻 子 撒 莱 不 可 再 叫 撒

莱，她的名要叫撒拉。 16我

必赐福给她，也要使你从她

得一个儿子。我要赐福给

她，她也要作多国之母；必

有百姓的君王从她而出。
17亚伯拉罕就俯伏在地喜

笑，心里说：一百岁的人还

能得孩子吗？撒拉已经九十

岁了，还能生养吗？ 18亚

伯拉罕对神说：但愿以实玛

༡༥ ཡང་ ་ཡིས་ཨབ་ར་ཧམ་ལ། ང་མ་ས་ར་ཡིའི་མིང་ད་ ིན་ཅད་ས་
ར་ཡི་ཞེས་མི་ཟེར་བར། དེའི་མིང་ས་ ཱ་ཞེས་ འོ། ༡༦ དེ་ཅི་ལ་ཞེ་ན། ངས་
དེ་ ིན་ ིས་བ ངས་ཏེ། ངས་འདི་ལས་ ང་ ོད་ལ་ ་ཞིག་གཏང་ཞིང་།
འདི་ལས་ ་བ ད་ མས་མ་ཟད་དེ། ་བ ད་ ི་ ལ་པོ་ མས་འ ང་
བར་འ ར་བའ་ི ནི་ སི་ བོས་པར་ ་བའ་ི རི་ར་ོཞསེ་བཀའ་གནང་ང་ོ།
༡༧ ཨབ་ར་ཧམ་ས་ལ་ཁ་འ བ་ཅིང་བགད་དེ་རང་གི་སེམས་ལ། ལོ་བ ་
ལོན་པ་ཞིག་ལ་ཡང་ ་ ་ཞིག་ ེའམ། ས་ ཱ་ལོ་ད ་བ ་སོང་བ་ལ་ ་ ་
ཞིག་ ེ་བར་ ིད་དམ་བསམས་སོ། ༡༨ ཨབ་ར་ཧམ་ ིས་ ་ལ་ ས་པ། ཡིས་
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མ་ཨེལ་ ེད་ ི་ ན་ ར་འཚ་ན་ཅི་མ་ ང་། ༡༩ ཡང་ ་ཡིས་ག ངས་པ།
ོད་ ི་ ང་མ་ས་ ཱ་ལས་ ོད་ ི་ ་ ེ་བར་ངེས་པས། ོད་དེའི་མིང་ཨི་
ཱག་ཅེས་ཟེར་དགོས། ངས་དེ་དང་དེའི་ ེས་ ་འོང་བའི་ས་བོན་དང་ ེད་

པའ་ིཞལ་ཆད་ན་ི ན་ཆད་མདེ་པའ་ིཁ་ཆད་ ་ དེ་པར་འ ར་ར།ོ ༢༠ ཡསི་
མ་ཨེལ་ལ་ ་ ེ་ངས་ ོད་ ི་ ་བ་ལ་ཉན་ཏེ། ོས་ཤིག ངས་དེ་ ིན་ ིས་
བ བས་ནས་བ ན་ཅན་ ེད་པར་ཤིན་ ་མང་པོར་འ ར། ལ་པོ་བ ་
གཉིས་ཁོ་ནས་ཆད་དེ་ངས་དེའི་ ་བ ད་ཆེ་བར་ ེད་ཡོང་། ༢༡ འོན་ ང་
འད་ིནས་ལ་ོགཅགི་ག་ི སེ་ལ། ས་ ་ཱལ་བཙའ་བའི་ ་ཨ་ི གཱ་ ་བ་ད་ེདང་
ངས་ཞལ་ཆད་ ེད་པར་འ ར་རོ། ༢༢ ཞེས་དེ་ལ་ག ང་ ེང་མཛད་ཟིན་
ནས་ ་ཨབ་ར་ཧམ་ ི་ ང་ནས་འཕགས་སོ༎

利活在你面前。 19神说：不

然，你妻子撒拉要给你生一

个儿子，你要给他起名叫以

撒。我要与他坚定所立的

约，作他后裔永远的约。
20至于以实玛利，我也应允

你：我必赐福给他，使他昌

盛，极其繁多。他必生十二

个族长；我也要使他成为大

国。 21到明年这时节，撒拉

必给你生以撒，我要与他坚

定所立的约。 22神和亚伯拉

罕说完了话，就离开他上升

去了。

༢༣ དེ་ནས་ཨབ་ར་ཧམ་ ་ཡིས་མ་ཨེལ་དང་། རང་གི་ ིམ་ན་ ེས་པ་
ཐམས་ཅད་དང་། ད ལ་ ིས་ཉོས་པ་ཐམས་ཅད་དང་། ཨབ་ར་ཧམ་ ི་མི་
ལས་གང་ཕ་ོཡནི་པ་ཐམས་ཅད་འ དི་ད།ེ ་ཡསི་ཁ་ོལ་བཀའ་གནང་བའ་ི
ཉནི་མ་ོད་ེརང་ལ་ད་ེདག་ག་ིམ ན་ གས་ ་ིཤ་བཅད་ད།ོ ༢༤ ཨབ་ར་ཧམ་
ི་མ ན་ གས་ ི་ཤ་གཅོད་པའི་ཚ། ཁོ་ལོ་ད ་བ ་ ་ད ་ལོན་པ་ཡིན།

༢༥ ་ཡིས་མ་ཨེལ་ ི་མ ན་ གས་ ི་ཤ་བཅད་པའི་ཚ། ཁོ་ལོ་བ ་ག མ་
སོང་ངོ་། ༢༦ ཉིན་གཅིག་པ་ལ་ཨབ་ར་ཧམ་དང་ ་ཡིས་མ་ཨེལ་ ི་མ ན་
གས་བཅད་པར་ ར་ཏོ། ༢༧ དེ་དང་མཉམ་ ་ཁོའི་ ིམ་ ི་ནང་ན་ཡོད་

པ་ཐམས་ཅད། ིམ་ན་ ེས་པ་དང་། མི་ཡན་པ་ནས་ཉོས་པ་ མས་བཅད་
པར་ ར་ཏོ༎

23正当那日，亚伯拉罕遵

着神的命，给他的儿子以实

玛利和家里的一切男子，无

论是在家里生的，是用银子

买的，都行了割礼。 24亚伯

拉罕受割礼的时候年九十九

岁。 25他儿子以实玛利受

割礼的时候年十三岁。 26正

当那日，亚伯拉罕和他儿子

以实玛利一同受了割礼。
27家里所有的人，无论是在

家里生的，是用银子从外人

买的，也都一同受了割礼。

18 དེ་ནས་ཁོས་གཙ་བོ་མམ་རེ་ཚལ་ ི་ནང་ན་མཐོང་བར་ ར་ཏོ།
ཁོ་ནི་ ང་ཚད་ ི་ ས་ ་ ར་ ི་ ོ་འ མ་ ་བ ད་དེ། ༢ མིག་

བཏེགས་ཏེ་བ ས་པ་དང་། རང་གི་ཐད་ ་མི་ག མ་ ང་ངེར་འ ག་པ་
མཐོང་། མཐོང་ནས་ ར་ ི་ ོ་ནས་གདན་བ ་ ་བ གས་ཏེ། ས་ས་ལ་
བ བས་ནས་ ག་ ལ་ལོ། ༣ དེ་ནས་དེ་ལ། ཇོ་བོ། ེད་ ི་ གས་ ེ་ང་ལ་
གཟིགས་པ་ཐོབ་ན། ེད་ ི་ ན་ལས་ཕར་མ་གཤེགས་པར། ༤ ང་ཟད་
ཅིག་ཆབ་བཞེས་ལ་ཞབས་བསིལ་ནས་ཤིང་གི་ ར་ ་ངལ་སོས་ཤིག་དང་།
༥ ེད་ ི་ གས་བདེ་བའི་ ིར་ངས་བཞེས་ཞལ་ཁམ་ཞིག་འ ེན་པས། དེ་

18主在幔利橡树那里向

亚伯拉罕显现出来。

那时正热，亚伯拉罕坐在帐

棚门口， 2举目观看，见有

三个人在对面站着。他一

见，就从帐棚门口跑去迎接

他们，俯伏在地， 3说：我

主，我若在你眼前蒙恩，求

你不要离开仆人往前去。
4容我拿点水来，你们洗洗

脚，在树下歇息歇息。 5我

再拿一点饼来，你们可以

(c) 2022 heshallcome.com All Rights Reserved



创世记 18:19 32 འགོད་པ 18:18

加添心力，然后往前去。你

们既到仆人这里来，理当如

此。他们说：就照你说的行

吧。 6亚伯拉罕急忙进帐

棚见撒拉，说：你速速拿三

细亚细面调和作饼。 7亚

伯拉罕又跑到牛群里，牵了

一只又嫩又好的牛犊来，交

给仆人，仆人急忙预备好

了。 8亚伯拉罕又取了奶

油和奶，并预备好的牛犊

来，摆在他们面前，自己在

树下站在旁边，他们就吃

了。

ནས་ཕར་གཤགེས་ཤགི དའེ་ི རི་ དེ་ཅག་ དེ་ ་ི ན་ ་ིམ ན་ ་ཕབེས་
ས་པ་ལས། དེ་དག་གིས། ོད་ ིས་ ས་པ་བཞིན་ ་ ོས་ཤིག ༦ ཨབ་ར་

ཧམ་ ར་ ་བ གས་ཏེ་ས་ ཱ་ལ། མ ོགས་པར་བག་ ེ་བཟང་པོ་ ེ་ག མ་
ངས་ཏ་ེབ སི་ལ་ ་ ར་ སོ་ ས་ས།ོ ༧ ཨབ་ར་ཧམ་ གས་ ་ི ་ནང་ ་
གས་ཏེ་བེ ་བཟང་པོ། ཤ་འབོལ་མོ་ཡོད་པ་ཞིག་འདམས་ནས་གཡོག་པོ་

ལ་བཏང་བ་དང་། དེས་ ར་ ་ ས་ཏེ་གཡོས་སོ། ༨ དེ་ནས་འོ་མ་དང་། ཞོ་
དང་། གཡོས་པའི་བེ ་དེ་ མས་ལ་ ལ་ནས། དེ་དག་གིས་བཞེས་པའི་ཚ།
ཁོང་ མས་ ི་མ ན་ ་ཤིང་གི་ ར་ལངས་ཏེ་འ ག་གོ།

9他们问亚伯拉罕说：你

妻子撒拉在哪里？他说：在

帐棚里。 10三人中有一位

说：到明年这时候，我必要

回到你这里；你的妻子撒

拉必生一个儿子。撒拉在

那人后边的帐棚门口也听

见了这话。 11亚伯拉罕和

撒拉年纪老迈，撒拉的月

经已断绝了。 12撒拉心里

暗笑，说：我既已衰败，我

主也老迈，岂能有这喜事

呢？ 13主对亚伯拉罕说：撒

拉为什么暗笑，说：我既

已年老，果真能生养吗？
14主岂有难成的事吗？到了

日期，明年这时候，我必回

到你这里，撒拉必生一个

儿子。 15撒拉就害怕，不

承认，说：我没有笑。那位

说：不然，你实在笑了。

༩ དེ་ནས་དེ་དག་གིས་ཁོ་ལ། ོད་ ི་ ང་མ་ས་ ཱ་ག་ན་ཡོད་ག ངས་པ་
དང་། ར་ན་ཡདོ་ ས་སོ། ༡༠ ཁོང་གིས། ི་ལོ་ད དི་ཀ་ང་ ོད་ ི་ ང་ ་
ིར་ལོག་ཙ་ན། ོས་ཤིག ོད་ ི་ ང་མ་ས་ ཱ་ལ་ ་ཞིག་ཡོད་པར་འ ར་
ར།ོ ཞསེ་ག ངས་པ་ས་ ་ཱཁངོ་ག་ི བ་ལ་ཡདོ་པའ་ི ར་ ་ི ་ོལ་འ ག་པས་
ཐོས་ས།ོ ༡༡ ཨབ་ར་ཧམ་དང་ས་ ་ཱ ན་ ོན་གཉིས་ན་ཚད་ ས་པས། ས་ ་ཱ
ལ་ ད་མེད་ མས་ ི་ གས་བཞིན་འ ང་ཟིན་ཏོ། ༡༢ ཡང་ས་ ཱས་གསང་
ནས་བགད་དེ་ང་ ན་མོ་སོང་ནས་དགའ་མ ་འ ང་ ིད་དམ། ངའི་ཇོ་
བོ་ཡང་ ས་པ་ཡིན་ ས་སོ། ༡༣ གཙ་བོས་ཨབ་ར་ཧམ་ལ། ཅིའི་ ིར་ས་ ཱ་
བགད་ད་ེང་ ས་ནས་ ་བཙའ་བར་བདནེ་ནམ་ཞསེ་ ། ༡༤ གཙ་བོའ་ི རི་
ཅ་ིཡང་མཛད་ ་དཀའ་འམ། ་ིལ་ོད དི་ཀ་ལ་ོགཅགི་ལནོ་ནས་ང་ དོ་ ་ི
ང་ ་ལགོ་ ས་ ། ས་ ་ཱལ་ ་ཞགི་ཡདོ་པར་འ ར་ར་ོཞསེ་བཀའ་གནང་

ངོ་། ༡༥ ས་ ཱ་འཇིགས་ཏེ་ངས་མ་བགད་ ན་ ས། ཁོང་གིས། མ་ཡིན་ ོད་
བགད་པ་ཡིན་ག ངས་སོ༎

16三人就从那里起行，向

所多玛观看，亚伯拉罕也与

他们同行，要送他们一程。
17主说：我所要作的事岂可

瞒着亚伯拉罕呢？ 18亚伯

拉罕必要成为强大的国；

地上的万国都必因他得福。
19我眷顾他，为要叫他吩咐

༡༦ ད་ེནས་མ་ིད་ེདག་བཞངེས་ཏ་ེད་ེནས་ས་དམོ་ ་ི གོས་ ་གཤགེས་པ་
ལས། ཨབ་ར་ཧམ་གདན་ ལེ་ ་ད་ེདག་དང་བཅས་ ་གདངོ་ང་ོ། ༡༧ ཡང་
གཙ་བོས་ག ངས་པ། ངས་ད་ ་ ་བའི་ལས་དེ་ཨབ་ར་ཧམ་ལ་གསང་
ངམ། ༡༨ ཨབ་ར་ཧམ་རིགས་བ ད་ཆེན་པོ་དང་དབང་ཅན་ ་ ར་ནས།
ས་གཞིའི་མི་རབས་ཐམས་ཅད་ལ་ ིན་ བས་འ ང་བར་མི་འ ར་རམ།

他的众子和他的眷属遵守
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༡༩ ཁོས་རང་གི་ ིང་ལ་ ས་འོང་བའི་རང་གི་ ་ མས་དང་ ིམ་ ི་མི་
མས་ལ། གཙ་བོས་ཨབ་ར་ཧམ་ལ་ག ངས་པ་དེ་ བ་པའི་དོན་ ། གཙ་
བོའ་ིཕབེས་ལམ་ནང་གནས་ཏ།ེ གཤགས་དང་ཞལ་ཆ་ེ ང་པརོ་གཅདོ་པར་
སོ་ཞསེ་ད་ེདག་ཟརེ་འངོ་བ་ངས་མ ནེ་ན་ོག ངས་ས།ོ ༢༠ གཙ་བོས་ཡང་
འདི་ ད་ ། ས་དོམ་དང་ག་མོ་ ཱ་གཉིས་ ི་གནས་ ལ་ངན་པའི་གཏམ་
ནི་ཤིན་ ་ཆེ་ ེ། དེ་དག་གི་ ིག་པ་ཤིན་ ་ཚབས་ཆེ་བ་ཡིན། ༢༡ ངའི་ ང་
་ ང་བའི་གཏམ་བཞིན་ ་དེ་དག་གི་ ོད་པ་ངོ་ཐོག་ ད་དམ་མ་ ད་
ོགས་པའི་ ིར་ ་ ་བར་འབབ་པར་ འོ་ག ངས་སོ༎

我的道，秉公行义，使我所

应许亚伯拉罕的话都成就

了。 20主说：所多玛和蛾摩

拉的罪恶甚重，声闻于我。
21我现在要下去，察看他们

所行的，果然尽像那达到我

耳中的声音一样吗？若是不

然，我也必知道。

༢༢ དེ་ནས་མི་དེ་དག་ས་དོམ་ ི་ ོགས་ ་ ོན་ཏེ་ཨབ་ར་ཧམ་ད་ ང་
གཙ་བོའི་ ་མ ན་ ་བ ད་དོ། ༢༣ ཨབ་ར་ཧམ་ཁོང་གི་ ར་ ང་ ེ་ ས་
པ། ཆོས་མེད་པའ་ིམི་དང་མཉམ་ ་ཆོས་ ང་པོ་ཡང་མེད་པར་མཛད་དམ།
༢༤ ོང་ ེར་ ི་ནང་ན་ཆོས་ ང་པོ་ ་བ ་ཙམ་ཡོད་པའང་ ིད། ེད་
དེ་དག་ཡང་མེད་པར་མཛད་དམ། ལ་ ི་ནང་ན་ཡོད་པའི་ཆོས་ ང་པོ་
་བ ་ཙམ་ ི་དོན་ ་བཟོད་པ་མི་མཛད་དམ། ༢༥ དེ་ ་ འི་ ་བ་ཞིག་

མཛད་བ་མ་ ིད་ཅིག ཆོས་ ང་པོ་ནི་ ིག་ ོད་དང་མཉམ་ ་གསོད་པ་
དེ་ལ་མ་ི དི། ཡང་ཆསོ་ ང་པ་ོན་ི གི་ དོ་ ར་འ ར་མ་ི དི་ད།ེ འཇགི་
ནེ་ཐམས་ཅད་ ་ིཞལ་ཆ་ེཔས་འསོ་འཚམ་མ་ིམཛད་དམ་ ས་ས།ོ ༢༦ གཙ་
བོས། ས་དམོ་ ངོ་ རེ་ ་ིནང་ན་ཆསོ་ ང་པ་ོ ་བ ་ཙམ་ང་ལ་ཐབོ་ན། ད་ེ
དག་གི་དོན་ ་ ལ་ཐམས་ཅད་ལ་བཟོད་པར་ འོ་ག ངས་སོ། ༢༧ ཨབ་
ར་ཧམ་ སི་ཡང་དའེ་ིལན་ལ། གཟགིས་ཤགི ང་ ལ་དང་ཐལ་བ་ཡནི་ ང་།
གཙ་བོ་ལ་ ་བ་འ ལ་ ་ ོབས་སོ། ༢༨ མི་ཆོས་ ང་པོ་ ས་མ་ཚང་བའི་
་བ ་ཙམ་ཡོད་པའང་མཛད་དམ། ཁོང་གིས། ངས་དེར་བཞི་བ ་ ་ ་

ཙམ་ཐོབ་ན། མེད་པར་མི་ འོ་ག ངས་སོ། ༢༩ ཡང་ཁོས་ ་བ་མ་བཅད་
པར་དེ་ ་བཞི་བ ་ཙམ་མ་ཐོབ་པའང་ ིད་ ས་པས། ཁོང་གིས་ག ངས་
པ། བཞ་ིབ ་ཙམ་ ་ིདནོ་ ་མ་ི ། ༣༠ བདག་ཡང་ ་བས་གཙ་བ་ོ གས་ ་ོ
མ་མཛད། དེ་ ་ མ་ ་ཙམ་ཐོབ་པའང་ ིད། ངས་དེ་ ་ མ་ ་ཙམ་ཐོབ་
ནའང་མ་ི འ་ོག ངས་ས།ོ ༣༡ གཟགིས་ཤིག ངས་གཙ་བ་ོལ་ ་བ་འ ལ་ ་
ོབས་པས། དེ་ ་ཉི་ ་ཙམ་ཐོབ་པའང་ ིད་ ས་པས། ཉི་ ་ཙམ་ ི་དོན་

22二人转身离开那里，向

所多玛去；但亚伯拉罕仍旧

站在主面前。 23亚伯拉罕近

前来，说：无论善恶，你都

要剿灭吗？ 24假若那城里

有五十个义人，你还剿灭那

地方吗？不为城里这五十个

义人饶恕其中的人吗？ 25将

义人与恶人同杀，将义人与

恶人一样看待，这断不是你

所行的。审判全地的主岂

不行公义吗？ 26主说：我若

在所多玛城里见有五十个义

人，我就为他们的缘故饶恕

那地方的众人。 27亚伯拉罕

说：我虽然是灰尘，还敢对

主说话。 28假若这五十个义

人短了五个，你就因为短了

五个毁灭全城吗？他说：我

在那里若见有四十五个，也

不毁灭那城。 29亚伯拉罕

又对他说：假若在那里见有

四十个怎么样呢？他说：为

这四十个的缘故，我也不作

这事。 30亚伯拉罕说：求

主不要动怒，容我说，假若

在那里见有三十个怎么样

呢？他说：我在那里若见

有三十个，我也不作这事。
31亚伯拉罕说：我还敢对主

说话，假若在那里见有二十

(c) 2022 heshallcome.com All Rights Reserved



创世记 19:11 34 འགོད་པ 19:10

个怎么样呢？他说：为这二

十个的缘故，我也不毁灭那

城。 32亚伯拉罕说：求主不

要动怒，我再说这一次，假

若在那里见有十个呢？他

说：为这十个的缘故，我也

不毁灭那城。 33主与亚伯拉

罕说完了话就走了；亚伯拉

罕也回到自己的地方去了。

་ཡང་ངས་དེ་དག་མེད་པར་མི་ ་ག ངས་སོ། ༣༢ དེ་ནས་བདག་ཡང་
་བ་གཅིག་ ་ན། གཙ་བོ་ གས་ ོ་བར་མ་མཛད་ཅིག དེ་ ་བ ་ཙམ་

ཐོབ་པའང་ ིད། ངས་བ ་ཙམ་ ི་དོན་ ་ཡང་དེ་དག་མེད་པར་མི་ འོ་
ག ངས་སོ། ༣༣ དེ་ནས་གཙ་བོས་ཨབ་ར་ཧམ་དང་ག ང་ ེང་མཛད་ཟིན་
ནས་གཤེགས་པ་དང་། ཨབ་ར་ཧམ་རང་གི་གནས་ ་ ིར་ལོག་གོ།

19那两个天使晚上到了

所多玛；罗得正坐

在所多玛城门口，看见他

们，就起来迎接，脸伏于地

下拜， 2说：我主啊，请你

们到仆人家里洗洗脚，住

一夜，清早起来再走。他

们说：不！我们要在街上

过夜。 3罗得切切的请他

们，他们这才进去，到他

屋里。罗得为他们预备筵

席，烤无酵饼，他们就吃

了。 4他们还没有躺下，所

多玛城里各处的人，连老带

少，都来围住那房子， 5呼

叫罗得说：今日晚上到你这

里来的人在哪里呢？把他们

带出来，任我们所为。 6罗

得出来，把门关上，到众人

那里， 7说：众弟兄，请你

们不要作这恶事。 8我有

两个女儿，还是处女，容我

领出来，任凭你们的心愿

而行；只是这两个人既然

到我舍下，不要向他们作什

么。 9众人说：退去吧！又

说：这个人来寄居，还想要

作官哪！现在我们要害你

比害他们更甚。众人就向

前拥挤罗得，要攻破房门。
10只是那二人伸出手来，将

罗得拉进屋去，把门关上，
11并且使门外的人，无论老

19 ཡང་ཕོ་ཉ་དེ་གཉིས་ བ་མོ་ས་དོམ་ ་བ ེབས་ཏེ། ལོད་ས་ས་
དོམ་ ི་ ་ ོ་ལ་བ ད་ཡོད་པ་དང་། མཐོང་ ེ་གདན་བ ་བའི་

ིར་དེ་དག་གི་མ ན་ ་ལངས་ནས་མགོ་ མ་པ་དང་། ༢ ད་གཟིགས་ཤིག་
ཇ་ོབ་ོ མས་ ན་ ་ིཁང་པའ་ིནང་ ་ཕབེས་ནས་ཞག་ དོ་མཛད་ད་ེཞབས་
འ ད་པར་མཛད། དེ་ནས་ཐོ་རངས་ལ་བཞེངས་ཏེ་ ེད་རང་གི་ལམ་ལ་
ཕེབས་ཤིག་ཅེས་ ས་སོ། དེ་དག་གིས་ག ངས་པ། མི་འོང་། ང་ལ་བ ད་
དོ། ༣ ཁོས་ཤིན་ ་ནན་ ིས་ ས་པའི་ ིར་དེ་དག་ཁོ་དང་མཉམ་པོ་ཕེབས་
ཏེ་ཁང་པའི་ནང་ ་ གས་སོ། ཁོས་དེ་དག་ལ་ཁ་ཟས་བཤམས་ཤིང་། ར་
ི་མེད་པའི་བག་ལེབ་བཙས་ནས་ཁོང་ མས་གསོལ་ལོ། ༤ དེ་དག་ད་ ང་

མ་གཟིམ་པར་ས་དོམ་ ོང་ ེར་ ི་མི་ ན་ ིས་མ་ ས་པ་ཐམས་ཅད་ཁང་
པ་ད་ེལ་བ རོ་ཏ་ེབ ད་ད།ོ ༥ ཡང་ལདོ་ལ་བསོ་ཏ་ེད་ེལ། ད་མཚན་ལ་ དོ་
ར་འངོས་པའ་ིམ་ིག་ན་ཡདོ། ང་ཚ་ད་ེདག་དང་ རོ་བ་ དེ་ ་ ་ི ་ དི་

ཤོག་ ས་སོ། ༦ ལོད་ ི་རོལ་ ི་ ོ་འ མ་ ་དེ་དག་གི་ ར་སོང་ནས་རང་
གི་ བ་ ་ ོ་བ བ་བོ། ༧ ཁོས་དེ་དག་ལ། ངའི་ ན་དེ་ ར་ངན་པ་ཞིག་
མ་ ེད་ཅིག ༨ ད་ ོས་ཤིག ང་ལ་ད་ ང་མི་ ་དང་མ་འ ོགས་པའི་ ་མོ་
གཉིས་ཡོད་དེ། ངས་དེ་དག་ ོད་ཅག་གི་ ར་ ི་ ་འ ིད་ ་ ག་ལ་ ོད་
ཚའ་ིམགི་ག་ིམ ན་ ་ད་ེདག་ལ་ཅ་ི དེ་པར་འདདོ་པ་ སོ་ཤགི འོན་ ང་
ངའ་ིཁང་པའ་ིནང་ ་ གས་པའ་ིམ་ིའད་ིལ་ཅ་ིཡང་མ་ དེ་ཅགི་ཅསེ་ ས་
སོ། ༩ དེ་དག་གིས་དེ་ལ་ཕར་སོང་ཞིག་ཟེར་ཏོ། དེ་དག་གིས་ ོད་འདིར་
འཁོད་ ་ཡོངས་པས། ད་ ིམས་ ེད་དམ། ད་ང་ཚས་དེ་དག་ལས་ ོད་ལ་
ངན་པར་ འོ་ ས་ཏེ། ལོད་ནི་ ག་ ་མནན་པ་དང་། ོ་ཡང་ཆག་ཉེན་
ང་ངོ་། ༡༠ འོན་ ང་མི་དེ་དག་རང་གི་ ག་ ི་ ་བ ངས་ཏེ། ལོད་ཁང་
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པའ་ིནང་ ་རང་ག་ི གོས་ ་ ངས་ནས་ ་ོབ བ་བ།ོ ༡༡ ཁ་ོ མས་ སི་ ་ི
ོའི་མ ན་ ་ཡོད་པའི་མི་ ན་པོ་ནས་ ིས་པའི་བར་ ི་མིག་འ ལ་བར་
ས་པས། དེ་དག་གིས་ ོ་ཐོབ་པ་ལ་བ ོན་པར་ ས་སོ༎

少，眼都昏迷；他们摸来摸

去，总寻不着房门。

༡༢ ཡང་མ་ིད་ེདག་གསི་ལདོ་ལ། འད་ི ་ དོ་ ་ི ་མའོ་ིམག་པ་ཞགི་ཡདོ་
དམ། ོད་ ི་ ་དང་ ་མོ་ མས་དང་ ོང་ ེར་ན་ ོད་ ི་ཡིན་པ་ཐམས་
ཅད་ ལ་འདིའི་ནང་ནས་ ེར། ༡༣ ཅི་ལ་ཟེར་ན། ལ་འདིའི་གནས་ ལ་
ངན་པའ་ིགཏམ་གཙ་བོའ་ིཞལ་ ་ི ང་ ་ཆ་ེ །ེ ལ་འད་ིམདེ་པར་ དེ་ ་
གཙ་བོས་ངེད་མངགས་པས། ངེད་ ིས་ ལ་འདི་མེད་པར་ ེད་པའི་ ིར་
རོ་ཞེས་ག ངས་སོ། ༡༤ དེའི་ཚ་ལོད་རང་གི་ ་མོ་བག་མར་ལེན་པར་ ས་
པའི་མག་པའི་ ར་ ི་ ་སོང་ ེ། ལོངས་ལ་ ལ་འདིའི་ནང་ནས་སོང་ཞིག
ཅ་ིལ་ཞ་ེན།གཙ་བོས་ ལ་འད་ིམདེ་པར་མཛད་པར་འ ར་ར་ོ ས་ས།ོ འནོ་
ང་དེ་ནི་མག་ལ་ མས་ ི་མིག་ལ་དགོད་ ོ་ ེད་པ་ ར་མཐོང་ངོ་༎

12二人对罗得说：你这里

还有什么人吗？无论是女婿

是儿女，和这城中一切属你

的人，你都要将他们从这地

方带出去。 13我们要毁灭

这地方；因为城内罪恶的声

音在主面前甚大，主差我们

来，要毁灭这地方。 14罗

得就出去，告诉娶了〔或

作“将要娶”〕他女儿的女

婿们说：你们起来离开这地

方，因为主要毁灭这城。他

女婿们却以为他说的是戏

言。

༡༥ ནམ་ལངས་ཏ་ེཕ་ོཉ་ མས་ སི་ལདོ་ལ། ལ་ཆད་པས་འཇགི་པ་དང་
མཉམ་ ་ ོད་ ང་འཇིག་པར་མི་འ ར་བའི་ ིར་ལོངས་ལ་འདི་ ་ཡོད་
པའི་ ང་མ་དང་ ་མོ་གཉིས་ ིད་ཅིག་ཅེས་ནན་ ིས་བ ལ་ཡང་། ༡༦ ཁོ་
འགོར་བས། གཙ་བོ་ གས་ ེས་དེ་ལ་ བས་མཛད་པའི་ ིར་མི་དེ་དག་
གསི་ཁ་ོདང་། ཁའོ་ི ང་མ་དང་། ་མ་ོགཉསི་ ་ིལག་པ་ནས་བ ང་ཞངི་ ་ི
རོལ་ ་ ིད་པ་དང་། ོང་ ེར་ ི་ ི་རོལ་ ་ ས་པར་ ས་སོ། ༡༧ དེ་ནས་
དེ་དག་ཁོ་ མས་ ི་རོལ་ ་ ིད་ནས། ཁོང་གིས། ོད་ ི་ ོག་ ོབ་ ་ ོས་
ལ་ ི་མིག་མ་ ་བར་ ལ་འདི་ཚང་མ་ལ་མ་ ོད་ཅིག ོད་མེད་པར་མི་
འ ར་བའི་ ིར་རི་ ོད་ལ་ ོས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་གནང་ངོ་། ༡༨ ལོད་ ིས་
དེ་དག་ལ་ ས་པ། གཙ་བོ་དེ་ ར་མ་མཛད་ཅིག ༡༩ གཟིགས་ཤིག ེད་
ན་ལ་ གས་ ེས་གཟིགས་པ་ཐོབ་ཅིང་། ེད་ངའི་ ོག་འཚ་བར་མཛད་

པའི་ གས་བ ེ་བ་དེ་ཆེ་ ེ། ང་རི་ ོད་ལ་འ ོས་མི་ བ། འཇིགས་པས་
ང་བ ང་ ེ་ང་ཤི་བར་འ ར་བའི་ ིར་རོ། ༢༠ ད་ ལ་ཚ་དེ་ཉེ་བས་དེ་ ་
འ ོས་ བ་ ེ། དེ་ ང་བ་ཞིག་མ་ཡིན་ནམ། ང་དེར་འ ོ་ ་གནོང་དང་
ངའི་ ོག་ཐར་བར་འ ར་རོ་ ས་ནས། ༢༡ ཁོང་གིས་དེ་ལ། ོད་ ལ་དེའི་
ིར་ ས་པ་བཞིན་ ་ཡང་ངས་ ས་ནས། ལ་དེ་མེད་པར་མི་ ། ༢༢ དེ་

15天明了，天使催逼罗得

说：起来！带着你的妻子

和你在这里的两个女儿出

去，免得你因这城里的罪

恶同被剿灭。 16但罗得迟

延不走。二人因为主怜恤

罗得，就拉着他的手和他

妻子的手，并他两个女儿

的手，把他们领出来，安置

在城外； 17领他们出来以

后，就说：逃命吧！不可回

头看，也不可在平原站住。

要往山上逃跑，免得你被剿

灭。 18罗得对他们说：我

主啊，不要如此！ 19你仆

人已经在你眼前蒙恩；你

又向我显出莫大的慈爱，救

我的性命。我不能逃到山上

去，恐怕这灾祸临到我，我

便死了。 20看哪，这座城又

小又近，容易逃到，这不是

一个小的吗？求你容我逃到

那里，我的性命就得存活。
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21天使对他说：这事我也应

允你；我不倾覆你所说的

这城。 22你要速速地逃到

那城；因为你还没有到那

里，我不能作什么。因此那

城名叫琐珥〔就是“小”的

意思〕。

་ ོས་ལ་ གས་ཤིག ེད་དེ་ ་མ་བ ེབས་པའི་བར་ ་ངས་ཅི་ཡང་ ེད་
པར་མི་ བ་བོ། དེའི་ ིར་ ལ་དེའི་མིང་ཚ་ཨར་ཞེས་བཏགས་སོ༎

23罗得到了琐珥，日头已

经出来了。 24当时，主将硫

磺与火从天上主那里降与所

多玛和蛾摩拉， 25把那些

城和全平原，并城里所有的

居民，连地上生长的，都毁

灭了。 26罗得的妻子在后

边回头一看，就变成了一根

盐柱。 27亚伯拉罕清早起

来，到了他从前站在主面前

的地方， 28向所多玛和蛾

摩拉与平原的全地观看，不

料，那地方烟气上腾，如同

烧窑一般。 29当神毁灭平原

诸城的时候，他记念亚伯拉

罕，正在倾覆罗得所住之城

的时候，就打发罗得从倾覆

之中出来。

༢༣ ལོད་ཚ་ཨར་ ་ིནང་ ་ གས་པའི་ཚ་ཉ་ིམ་ས་ལ་ཤར་ར།ོ ༢༤ དེ་ནས་
གཙ་བོས་ས་དམོ་དང་ག་མ་ོ ་ཱལ་ ་ཟ་ིདང་མ་ེནམ་མཁའ་ལ་བ གས་པའ་ི
གཙ་བོའི་ ོགས་ནས་ཕབ་པ་དང་། ༢༥ ཁོང་གིས་ ོང་ ེར་དེ་དང་ ལ་
འཁརོ་ཚང་མ་དང་། ངོ་ རེ་ ་ིམ་ིཐམས་ཅད་དང་། ལ་ ་ི ་མདེ་པར་
མཛད་དོ། ༢༦ འོན་ ང་ཁོའི་ ང་མ་ ི་མིག་བ ས་པས་ འི་ཀ་བ་ཞིག་
་ ར་ཏོ། ༢༧ ཐོ་རངས་ལ་ཨབ་ར་ཧམ་ཁོ་རང་གཙ་བོའི་ ན་ ར་འ ག་

པའི་གནས་ ་ཆས་པ་དང་། ༢༨ ས་དོམ་དང་། ག་མོ་ ཱ་དང་ ང་པའི་ ལ་
འཁོར་ཐམས་ཅད་ ི་ ོགས་ ་བ ས་ནས། ོས་ཤིག བ ་བའི་ཐབ་ ི་
ད་པ་ ར་ས་ནས་ ད་པ་འཐོན་པར་མཐོང་ངོ་། ༢༩ ་ཡིས་ ང་པའི་
ལ་ མས་མེད་པར་མཛད་པའི་ཚ། ་ཡིས་ཨབ་ར་ཧམ་ གས་ལ་ ན་

པས། ལོད་འ ག་པའི་ ལ་མེད་པར་མཛད་པའི་ ང་ལ་ཡོད་དེ། འཇིག་
པའི་ནང་ནས་ལོད་འ ིད་པར་མཛད་པར་ ར་ཏོ༎

30罗 得 因 为 怕 住 在 琐

珥，就同他两个女儿从琐

珥上去，住在山里；他和

两个女儿住在一个洞里。
31大女儿对小女儿说：我们

的父亲老了，地上又无人

按着世上的常规进到我们

这里。 32来！我们可以叫

父亲喝酒，与他同寝。这

样，我们好从他存留后裔。
33于是，那夜她们叫父亲喝

酒，大女儿就进去和他父亲

同寝；她几时躺下，几时起

来，父亲都不知道。 34第二

天，大女儿对小女儿说：我

昨夜与父亲同寝。今夜我们

再叫他喝酒，你可以进去与

他同寝。这样，我们好从父

༣༠ ཡང་ལོད་ཚ་ཨར་ན་གནས་པར་འཇིགས་པས། ཚ་ཨར་ནས་སོང་ནས།
་མ་ོགཉསི་དང་བཅས་པ་ར་ི དོ་ན་གནས་ཏ།ེ ཁ་ོ ་མ་ོགཉསི་དང་མཉམ་
་ ག་པ་ཞིག་ནང་གནས་སོ། ༣༡ དེའི་ཚ་ཨ་ཆེས་ ་མོ་ལ། ངེད་ ི་ཕ་ ས་

ཏེ་འཇིག་ ེན་ཐམས་ཅད་ ི་ གས་བཞིན་ ་ངེད་དང་འ ོགས་པར་ ེད་
པའི་མི་ཞིག་ས་ ་མེད། ༣༢ ད་ངེད་ ི་ཕ་ ན་ཆང་འ ང་ ་བ ག་ནས།
ངདེ་ ་ིཕ་ནས་བ ད་ ་ིས་བནོ་ཐབོ་པའ་ི རི་ངདེ་ མས་ཁ་ོདང་འ གོས་
པར་འ ར་རོ་ཞེས་ ས་སོ། ༣༣ དེ་དག་གིས་དེ་རང་གི་མཚན་མོ་ལ་རང་གི་
ཕ་ལ་ ན་ཆང་འ ང་བ ག་ནས། ཨ་ཆ་ེནང་ ་ གས་ཏ་ེཕ་དང་འ གོས།
ཁོས་ན་ིད་ེཉལ་བ་ཡང་མ་ིཤསེ་ལང་བ་ཡང་མ་ཤེས་ས།ོ ༣༤ ཨ་ཆསེ་ ་མ་ོལ་
་མ་ོལ། ད་ངས་མདང་མཚན་མ་ོཕ་དང་འ གོས་པས། ངདེ་ སི་མཚན་མ་ོ

འདི་ལ་ཡང་ཁོ་ ན་ཆང་འ ང་བ ག་ནས། ངེད་ ི་ཕ་ནས་བ ད་ ི་ས་
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བོན་ཐོབ་པའི་ ིར་ ོད་ ང་ནང་ ་ གས་ལ་ཁོ་དང་འ ོགས་ཤིག་ ས་
སོ། ༣༥ དེ་དག་གིས་མཚན་དེ་ལ་ཡང་རང་གི་ཕ་ ན་ཆང་འ ང་བ ག་པ་
དང་། ་མོ་ཡང་སོང་ནས་ཁོ་དང་འ ོགས་ཏེ། ཁོས་ནི་དེ་ཉལ་བ་ཡང་མ་
ཤསེ་ལང་བ་ཡང་མ་ཤསེ་ས།ོ ༣༦ ད་ེ ར་ལདོ་ ་ི ་མ་ོགཉསི་རང་ག་ིཕ་ནས་
མངལ་དང་ ན་པར་ ར་ཏོ། ༣༧ ཨ་ཆེ་ལ་ ེས་པའི་ འི་མིང་མོ་ཨབ་ཅེས་
བཏགས། དེ་ནི་དེ་རིང་གི་ཉིན་མོའི་བར་ ་མོ་ཨབ་པ་ མས་ ི་ཕ་ཡིན།
༣༨ ་མོ་ལ་ཡང་ ེས་པའི་ འི་མིང་བེན་ཨམ་མི་ཞེས་བཏགས། དེ་ནི་དེ་
རིང་གི་ཉིན་མོའི་བར་ ་ཨམ་མོན་ ི་ ་ མས་ ི་ཕ་ཡིན་ནོ༎

亲存留后裔。 35于是，那

夜她们又叫父亲喝酒，小女

儿起来与他父亲同寝；她几

时躺下，几时起来，父亲都

不知道。 36这样，罗得的两

个女儿都从他父亲怀了孕。
37大女儿生了儿子，给他起

名叫摩押，就是现今摩押人

的始祖。 38小女儿也生了儿

子，给他起名叫便亚米，就

是现今亚扪人的始祖。

20 ཡང་ཨབ་ར་ཧམ་དེ་ནས་ ོ་ ོགས་ ི་ ལ་ ་སོང་ནས་ཀ་དེ་
ཤ་དང་ ར་ ི་བར་ལ་གནས་ཏེ། གེ་རར་ ་ ལ་ཁམས་པ་ ར་

གནས་ས།ོ ༢ ཡང་ཨབ་ར་ཧམ་རང་ག་ི ང་མ་ས་ ་ཱལ་ ་ །ེ མ་ོན་ིངའ་ི ངི་
མ་ོཡནི་ ས་པས། ག་ེརར་ ་ི ལ་པ་ོཨ་བ་ིམ་ེལགེ་ ་བས་མ་ིབཏང་ ་ེས་ ་ཱ
ལེན་བ ག་གོ ༣ མཚན་མོའི་ ི་ལམ་ནང་ ་ཨ་བི་མེ་ལེག་གི་ ར་ ོན་ཏེ་
དེ་ལ། ོས་ཤིག་ ོད་ ིས་ ངས་པའི་ ད་མེད་ ི་ ིར་ ོད་ཤི་དགོས། དེ་
ནི་ ོ་ཞིག་གི་ ང་མ་ཡིན་ཅེས་ག ངས་སོ། ༤ ཨ་བི་མེ་ལེག་གིས་དེ་ལ་མ་
རེག་པས་ ས་པ། གཙ་བོ་ ེད་ ིས་མི་བ ད་ཆོས་ ང་པོ་ཡང་མེད་པར་
མཛད་དམ། ༥ ཁོ་རང་གིས་ང་ལ་མོ་ནི་ངའི་ ིང་མོ་ཡིན་མ་ཟེར་རམ། མོ་
ད་ེརང་གསི་ ང་ཁ་ོལ་ ་ ་ེཁ་ོངའ་ིམངི་པ་ོཡནི་ཟརེ་པ་ཡནི། ངའ་ི ངི་ལ་
གནོང་མེད་ཅིང་ལག་པ་ཡང་ ོན་མེད་པར་དེ་ ས་སོ། ༦ ཡང་ ་ཡིས་ ི་
ལམ་ ི་ ོ་ནས་དེ་ལ་འདི་ ད་ ། ོད་ ི་ ིང་ལ་གནོང་མེད་པར་དེ་ ར་
ས་པ་ངས་ཤེས། ོད་ངའི་མ ན་ ་ ིག་པ་མི་ ེད་པའི་ ིར་ངས་ ོད་
ང་། དེའི་ ིར་ ་ངས་ ོད་དེ་ལ་མི་རེག་པར་ ས། ༧ ད་མི་དེའི་ ང་མ་
ིར་ལོག་ དོ་ཅིག ཁོ་ནི་ ང་ ོན་པ་ཡིན་ཏ།ེ ོད་གསོན་པོར་གནས་པའི་
རི་ཁསོ་ དོ་ ་ིདནོ་ ་གསལོ་བ་འདབེས་ཡངོ་། ཇ་ི ་ེ རི་ལགོ་མ་ིགཏངོ་
ན། ོད་དང་ ོད་ ི་ཡིན་པ་ཐམས་ཅད་ཤི་བར་འ ར་བ་ངེས་པར་ཤེས་
ཤིག་ཅེས་བཀའ་གནང་ངོ་༎

20亚伯拉罕从那里向南

地迁去，寄居在加低

斯和书珥中间的基拉耳。
2亚伯拉罕称他的妻撒拉为

妹子，基拉耳王亚比米勒差

人把撒拉取了去。 3但夜

间，神来，在梦中对亚比米

勒说：你是个死人哪！因为

你取了那女人来；她原是别

人的妻子。 4亚比米勒却

还没有亲近撒拉；他说：主

啊，连有义的国，你也要毁

灭吗？ 5那人岂不是自己

对我说她是我的妹子吗？就

是女人也自己说：他是我的

哥哥。我作这事是心正手洁

的。 6神在梦中对他说：我

知道你作这事是心中正直；

我也拦阻了你，免得你得罪

我，所以我不容你沾着她。
7现在你把这人的妻子归还

他；因为他是先知，他要为

你祷告，使你存活。你若不

归还他，你当知道，你和你

所有的人都必要死。
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8亚比米勒清早起来，召

了众臣仆来，将这些事都

说给他们听，他们都甚惧

怕。 9亚比米勒召了亚伯

拉罕来，对他说：你怎么向

我这样行呢？我在什么事上

得罪了你，你竟使我和我国

里的人陷在大罪里？你向我

行不当行的事了！ 10亚比

米勒又对亚伯拉罕说：你见

了什么才做这事呢？ 11亚

伯拉罕说：我以为这地方的

人总不惧怕神，必为我妻子

的缘故杀我。 12况且她也

实在是我的妹子；她与我

是同父异母，后来作了我的

妻子。 13当神叫我离开父

家、飘流在外的时候，我对

她说：我们无论走到什么地

方，你可以对人说：他是我

的哥哥；这就是你待我的恩

典了。 14亚比米勒把牛、

羊、仆婢赐给亚伯拉罕，又

把他的妻子撒拉归还他。
15亚比米勒又说：看哪，我

的地都在你面前，你可以随

意居住； 16又对撒拉说：我

给你哥哥一千银子，作为

你在合家人面前遮羞〔原

文作“眼”〕的，你就在众

人面前没有不是了。 17亚

伯拉罕祷告神，神就医好了

亚比米勒和他的妻子，并他

的众女仆，她们便能生育。
18因主为亚伯拉罕的妻子撒

拉的缘故，已经使亚比米勒

家中的妇人不能生育。

༨ དེ་ནས་ཨ་བི་མེ་ལེག་ཐོ་རངས་ལ་ལངས་ཏེ་གཡོག་འཁོར་ཐམས་ཅད་
བོས་ནས། དེ་དག་གི་ ་བ་ལ་གཏམ་དེ་ཐམས་ཅད་བཤད་པས། དེ་ཚ་ཤིན་
་འཇིགས་ གས་སོ། ༩ ཡང་ཨ་བི་མེ་ལེག་གིས་ཨབ་ར་ཧམ་བོས་ཏེ་དེ་ལ།
ོད་ ིས་ང་ཚ་ལ་ཅི་ ས། ོད་ ིས་ང་དང་ངའི་ ལ་ལ་ཉེས་པ་འདི་ཙམ་

ཆེན་པོ་ཞིག་ ངས་པས། ངས་ ོད་ལ་ཉེས་པ་ཅི་ ས། མི་ ང་བའི་ ་བ་ནི་
དོ་ སི་ང་ལ་ ས་ས།ོ ༡༠ ཡང་ཨ་བ་ིམ་ེལགེ་གསི་ཨབ་ར་ཧམ་ལ། དོ་ སི་

ཅ་ིམཐངོ་ནས་ད་ེ ར་ ས་པ་ཡནི་ ས་ས།ོ ༡༡ ཨབ་ར་ཧམ་ སི། གནས་འད་ི
་ ་ལ་འའཇིགས་པ་ནི་ཡོངས་ ་མེད་པས། དེ་དག་གིས་ ང་མའི་ ིར་

ང་རང་གསོད་ཡོང་བསམས་སོ། ༡༢ ཁོ་བདེན་པར་ངའི་ ིང་མོ་ཡང་ཡིན།
ངའི་ཕའི་ ་མོ་ཡིན་ ང་ངའི་མའི་ ་མོ་མ་ཡིན་པས། དེ་ ར་ངའི་ ང་མ་
ར་ཏ།ོ ༡༣ ད་ེནས་ ་ཡསི་ངའ་ིཕའ་ིཁང་པ་ནས་འ རོ་འ ག་པར་མཛད་

པའི་ཚ་ངས་དེ་ལ། ོད་ང་ལ་ ིན་འདི་ ོས། གང་ཡང་ ང་བའི་གནས་ ་
ང་ཅག་བ བེས་ན། ཁ་ོངའ་ིམངི་པ་ོཡནི་ སོ་ཤགི ༡༤ ད་ེནས་ཨ་བ་ིམ་ེལགེ་
གསི་ ག་དང་། བ་ ང་དང་། གཡགོ་པ་ོདང་། གཡགོ་མ་ོ མས་ དི་ད་ེཨབ་
ར་ཧམ་ལ་བ ེར་བ་དང་། ང་མ་ས་ ཱ་ཁོ་ལ་ ིར་ལོག་བཏང་ངོ་། ༡༥ ཡང་
ཨ་བ་ིམ་ེལགེ་གསི། ད་ངའ་ི ལ་ དོ་ ་ིམ ན་ ་ཡདོ་ད།ེ དོ་ག་ ་དགའ་
བའི་གནས་ ་གཞིས་ ང་ཞིག ༡༦ ཡང་ས་ ཱ་ལ། ད་ངས་ ོད་ ི་མིང་པོ་ལ་
བ རེ་བའ་ིད ལ་ ངོ་ད་ེ དོ་དང་བཅས་ ་ཡདོ་པ་ཐམས་ཅད་ ་ིམ ན་
་དང་། གང་ཡང་ ང་བའི་གནས་ ་ ོད་ ི་མིག་གི་ཁེབས་ཡིན། ོད་
ོན་མེད་པར་ ར་པ་ཡིན་ཞེས་ ས་སོ། ༡༧ ཨབ་ར་ཧམ་ ིས་ ་ལ་གསོལ་
བ་བཏབ་པས། ་ཡིས་ཨ་བི་མེ་ལེག་དང་། རང་གི་ ང་མ་དང་། གཡོག་པོ་
མས་གསོ་བར་མཛད་དེ། དེ་དག་ལ་ ་ ་ ེས་སོ། ༡༨ གཙ་བོས་ཨབ་ར་

ཧམ་ ི་ ང་མ་ས་ ཱའི་ ེན་ ིས་ཨ་བི་མེ་ལེག་གི་ཁང་པར་མངལ་ཚང་མ་
ཡོངས་ ་བཀག་པར་མཛད་དོ༎

21主按着先前的话眷顾

撒拉，便照他所说的

给撒拉成就。 2当亚伯拉罕

年老的时候，撒拉怀了孕；

21 གཙ་བོས་ག ངས་པ་བཞིན་ ་ས་ ཱ ་ལ་ གས་བ ེ་བར་
དགངོས་ནས། གཙ་བོས་ག ངས་པ་ ར་ས་ ་ཱལ་མཛད་ད།ོ ༢ ད་ེ

ནས་མངལ་དང་ ན་པར་ ར་ཏེ། ་ཡིས་ཨབ་ར་ཧམ་ལ་ ོན་ལ་ག ངས་
པའི་ ས་ ་ཨབ་ར་ཧམ་ ས་པའི་ཚ་ས་ ཱ་ལ་ ་ཞིག་ ོར་ཏོ། ༣ ཡང་ཨབ་
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ར་ཧམ་ ིས་རང་ལ་ས་ ཱ་ནས་ཐོབ་པའི་ ་དེའི་མིང་ཨི་ ཱག་ཅེས་བཏགས་
སོ། ༤ ཡང་ ་ཡིས་ཨབ་ར་ཧམ་ལ་བཀའ་གནང་བ་བཞིན་ ་ཞག་བ ད་
ལོན་ནས་རང་གི་ ་ཨི་ ཱག་གཙང་མ་ ས་སོ། ༥ ཨབ་ར་ཧམ་ལ་ ་ཨི་ ཱག་
ོར་བའི་ཚ་ལོ་བ ་ལོན་ནོ། ༦ ས་ ཱས་ ་ཡིས་ང་དགོད་ ་བ ག་པར་
མཛད་ཐོས་པ་ཐམས་ཅད་ང་དང་མཉམ་ ་དགོད་པར་འ ར་ ས་ནས།
༧ ཡང་དེས། ས་ ཱས་ ་ ་ མས་ལ་ ་ཞོ་ ེར་བར་ ། ཁོ་ནི་ ས་ཚ་ང་ལ་
་ཞིག་ ེས་ཞེས་ ས་ཨབ་ར་ཧམ་ལ་ཟེར་བར་ ས་ཞེས་ ས་སོ༎

到神所说的日期，就给亚伯

拉罕生了一个儿子。 3亚伯

拉罕给撒拉所生的儿子起名

叫以撒。 4以撒生下来第八

日，亚伯拉罕照着神所吩咐

的，给以撒行了割礼。 5他

儿子以撒生的时候，亚伯拉

罕年一百岁。 6撒拉说：神

使我喜笑，凡听见的必与我

一同喜笑； 7又说：谁能预

先对亚伯拉罕说撒拉要乳养

婴孩呢？因为在他年老的时

候，我给他生了一个儿子。
༨ ་ ་ཆེར་ ེས་ཏེ་འོ་མ་བཅད་པ་དང་། ཨི་ ཱག་འོ་མ་གཅོད་པའི་ཉིན་

པར་ཨབ་ར་ཧམ་ ིས་ ོན་མོ་ཆེན་པོ་ཞིག་ ས་སོ༎

8孩子渐长，就断了奶。以

撒断奶的日子，亚伯拉罕设

摆丰盛的筵席。
༩ ཡང་ཨབ་ར་ཧམ་ལ་ཧ་གར་མི་སེར་མ་ནས་བ ེད་པའི་ ་དེས་འ ་

བ་ས་ ཱ་ཡིས་མཐོང་ངོ་། ༡༠ དེའི་ ིར་ཨབ་ར་ཧམ་ལ། ན་མོ་དེ་ ་དང་
བཅས་ ་ ི་རོལ་ ་ཐོན་ཞིག ན་མོ་དེའི་ ་ནི་ངའི་ ་ཨི་ ཱག་དང་ནོར་
ལ་མཉམ་པར་འ ར་བའི་མི་རིགས་སོ་ཞེས་ཟེར་ཏོ། ༡༡ ཨབ་ར་ཧམ་ནི་

རང་གི་ འི་དོན་ ་ཟེར་བའི་གཏམ་ ི་ ིར་ཤིན་ ་མི་དགའ་ ེ། ༡༢ ་
ཡིས་ཨབ་ར་ཧམ་ལ་བཀའ་ ལ་པ། ེ ་དང་ ོད་ ི་ ན་མོའི་ ིར་ ་ ་
ངན་མ་ ེད་དེ། ས་ ཱ་ཡིས་ ོད་ལ་ཇི་ ས་པ་བཞིན་ ་དེའི་ཁ་ལ་ཉོན་ཅིག
ཨི་ ཱག་གི་མིང་ནས་ ོད་ ི་རིགས་བ ད་འ ང་བར་འ ར་རོ། ༡༣ ན་
མོའི་ ་ནི་ ོད་ ི་ས་བོན་ཡིན་པས། དེ་ཡང་མི་བ ད་ཅིག་ ་ འོ༎

9当时，撒拉看见埃及人夏

甲给亚伯拉罕所生的儿子戏

笑， 10就对亚伯拉罕说：你

把这使女和她儿子赶出去！

因为这使女的儿子不可与

我的儿子以撒一同承受产

业。 11亚伯拉罕因他儿子

的缘故很忧愁。 12神对亚

伯拉罕说：你不必为这童子

和你的使女忧愁。凡撒拉对

你说的话，你都该听从；因

为从以撒生的，才要称为你

的后裔。 13至于使女的儿

子，我也必使他的后裔成立

一国，因为他是你所生的。
༡༤ དེ་ནས་ཨབ་ར་ཧམ་ ིས་ཐོ་རངས་ལ་ལངས་ནས་བག་ལེབ་དང་ ་
ལ་བ ང་ ེ་ཧ་གར་ ི་གཉའ་བ་ལ་བཀལ་ཏེ་ ་དང་བཅས་པ་བཏང་

ནས་འ ོར་བ ག ཁོ་སོང་ནས་བེར་ཤ་ ཱ་ ་བའི་འ ོག་ ོང་གི་ནང་ན་
འ ར་རོ། ༡༥ ལ་པའི་ ་ཟིན་ཏེ་ ་ ་ཤིང་ ོང་གི་འོག་ ་བཞག་ནས།
༡༦ མདའ་ ང་གང་ཙམ་ཕ་ཟད་སོང་ ེ་དེའི་ཐད་ ་བ ད་དེ། ་འཆི་
བ་མཐོང་མི་ཕོད་དོ་ ས་ནས། དེའི་ཐད་ ་བ ད་ནས་ ་ ད་བཏོན་ནོ།
༡༧ ཡང་ ་ཡིས་ ེ ་ཡི་ ད་གསན་ནས། ་ཡི་ཕོ་ཉས་ནམ་མཁའ་ནས་ཧ་
གར་ལ་བོས་ཏེ་དེ་ལ། ཧ་གར། ོད་ལ་ཅི་ ང་། མ་འཇིགས་ཤིག ་ཡིས་

14亚伯拉罕清早起来，拿

饼 和 一 皮 袋 水，给 了 夏

甲，搭在她的肩上，又把孩

子交给她，打发她走。夏甲

就走了，在别是巴的旷野走

迷了路。 15皮袋的水用尽

了，夏甲就把孩子撇在小树

底下， 16自己走开约有一

箭之远，相对而坐，说：我

不忍见孩子死，就相对而

坐，放声大哭。 17神听见

童子的声音；神的使者从
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天上呼叫夏甲说：夏甲，你

为何这样呢？不要害怕，神

已经听见童子的声音了。
18起来！把童子抱在怀〔原

文作“手”〕中，我必使他

的后裔成为大国。 19神使

夏甲的眼睛明亮，她就看见

一口水井，便去将皮袋盛满

了水，给童子喝。 20神保

佑童子，他就渐长，住在旷

野，成了弓箭手。 21他住在

巴兰的旷野；他母亲从埃及

地给他娶了一个妻子。

་གང་ན་ཡོད་པའི་ས་ནས་དེའི་ ད་གསན་ཏོ། ༡༨ ལོངས་ལ་ ེ ་ ངས་
ཏེ་ ོད་ ི་ལག་གིས་ ང་ཞིག ཅི་ལ་ཞེ་ན། ངས་ཁོ་རང་མི་བ ད་ཆེན་པོ་
ཞིག་ ་ འོ་ག ངས་སོ། ༡༩ དེ་ནས་ ་ཡིས་དེའི་མིག་ ེ་ ེ། དེས་ ་མིག་
ཅིག་མཐོང་བ་དང་། དེ་ ་སོང་ ེ་ ་ ལ་ ས་བཀང་ནས་ ེ ་ལ་འ ང་
བ ག་གོ ༢༠ ཡང་ ་ཡིས་ ེ ་དང་འ ོགས་ཏེ་ཆེར་ ེས་ནས། འ ོག་ ོང་
ལ་གནས་ཏེ་མདའ་པ་དཔའ་ཅན་ ་ ར་ཏོ། ༢༡ ཁོ་ཕ་རན་ ་བའི་འ ོག་
ོང་ན་གནས་ཏེ། དེའི་ཨ་མས་མི་སེར་ ལ་ ི་ ་མོ་ཞིག་ཁོ་ལ་བག་མར་
ངས་སོ༎

22当那时候，亚比米勒同

他 军 长 非 各 对 亚 伯 拉 罕

说：凡你所行的事都有神的

保佑。 23我愿你如今在这

里指着神对我起誓，不要欺

负我与我的儿子，并我的子

孙。我怎样厚待了你，你也

要照样厚待我与你所寄居这

地的民。 24亚伯拉罕说：我

情愿起誓。

༢༢ དའེ་ིཚ་ཨ་བ་ིམ་ེལགེ་དང་། དའེ་ིདམག་དཔནོ་ཕ་ིཀལོ་ ་བས་ཨབ་ར་
ཧམ་ལ་འདི་ ད་ ། ་ཡིས་ ེད་ ིས་ ེད་པའི་ལས་ཐམས་ཅད་ལ་ བས་
མཛད་པས། ༢༣ དོ་ སི་ང་རང་དང་། ངའ་ི ་ མས་དང་། ངའ་ི ་བ ད་
ལ་གཡོ་ ་མི་ ེད་པར། ངས་ ོད་ལ་ ིན་ ས་པ་བཞིན་ ་ང་རང་དང་།
ོད་གནས་པའི་ ལ་འདི་ལ་ ིན་གཟོ་བའི་མནའ་བོར་ཞིག་ཅེས་ ས་སོ།

༢༤ ཨབ་ར་ཧམ་ ིས་ངས་མནའ་འབོར་བར་ །

25从前，亚比米勒的仆人

霸占了一口水井，亚伯拉罕

为这事指责亚比米勒。 26亚

比米勒说：谁做这事，我不

知道，你也没有告诉我，今

日我才听见了。 27亚伯拉罕

把羊和牛给了亚比米勒，二

人就彼此立约。 28亚伯拉

罕把七只母羊羔另放在一

处。 29亚比米勒问亚伯拉

罕说：你把这七只母羊羔另

放在一处，是什么意思呢？
30他说：你要从我手里受这

七只母羊羔，作我挖这口井

的证据。 31所以他给那地

方起名叫别是巴，因为他们

二人在那里起了誓。〔“别

是巴”就是“盟誓的井”的

意思〕 32他们在别是巴立

了约，亚比米勒就同他军长

༢༥ ཡང་ཨབ་ར་ཧམ་ ིས་ཨ་བི་མེ་ལེག་གི་གཡོག་པོ་ མས་ ིས་ ོན་པ་
དབང་གིས་ ོགས་པའི་ ིར་ ་བཀའ་བ ོན་པས། ༢༦ ཨ་བི་མེ་ལེག་གིས།
མི་ ་ཞགི་གསི་དེ་ ར་ ས་པ་ང་ལ་ཆ་མེད། ེད་ སི་ ང་ང་ལ་མ་བཤད།
དེ་རིང་ལས་ ོན་ ་ངས་ཐོས་ ང་མ་ཐོས་མ་ ས་སོ། ༢༧ དེ་ནས་ཨབ་ར་
ཧམ་ ིས་ ག་དང་བ་ ང་ མས་ ིད་དེ་ཨ་བི་མེ་ལེག་ལ་བཏང་ནས་དེ་
གཉསི་ སི་ཆད་ཀ་༼ཁ་ཆད་༽ ས་ས།ོ ༢༨ ཨབ་ར་ཧམ་ སི་མ་ོ ག་བ ན་
ར་ ་བཞག་པས། ༢༩ ཨ་བི་མེ་ལེག་གིས་ཨབ་ར་ཧམ་ལ། ར་ ་བཞག་
པའ་ི ག་ ་བ ན་འདའི་ིདནོ་ཅ་ིཡནི་ ས་པས། ༣༠ ཁསོ་ངས་ ནོ་པ་འད་ི
ས་པའི་དཔང་པོར་འ ར་བའི་ ིར་ ོད་ ིས་ངའི་ལག་པ་ནས་མོ་ ག་

བ ན་པོ་འདི་ལོངས་ཤིག ༣༡ དེ་ ར་དེ་གཉིས་དེ་ ་མནའ་བོར་བའི་ ིར་
་གནས་འདི་ལ་བེར་ཤ་ ཱ་ཞེས་ཟེར་རོ། ༣༢ དེ་ ར་དེ་དག་གིས་བེར་ཤ་
ཱ་ ་ཆད་ཀ་ ས་ནས། ཨ་བི་མེ་ལེག་དང་། དམག་དཔོན་ཕི་ཀོལ་སོང་ ེ་
ཕེ་ལ་ེཤདེ་པའ་ི ལ་ ་ རི་ལགོ་གོ ༣༣ ཨབ་ར་ཧམ་ སི་བརེ་ཤ་ ཱ་ན་འམོ་

非各起身回非利士地去了。
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་ཞིག་བ གས་ནས། དེ་ ་གཙ་བོ་ཐོག་མཐའ་མེད་པའི་ ་མཚན་ནས་
བ ོད་དོ། ༣༤ ཡང་ཨབ་ར་ཧམ་ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་ ལ་ན་ ན་རིང་པོའི་བར་
་གནས་སོ༎

33亚伯拉罕在别是巴栽上一

棵垂丝柳树，又在那里求

告主永生神的名。 34亚伯拉

罕在非利士人的地寄居了多

日。

22 ་བ་འདི་དག་གི་འོག་ ་ ་ཡིས་ཨབ་ར་ཧམ་ལ་ཚད་བཞེས་
ཤིང་དེ་ལ། ཨབ་ར་ཧམ། ག ངས་པ་དང་དེས་ང་འདི་ ་ཡོད་

ས་ནས། ༢ ཁོང་གིས་ད་ ོད་ ིས་རང་གིས་གཅེས་པར་འཛན་པའི་ ་
གཅིག་ ་ཨི་ ཱག་ ིད་དེ་མོ་རི་ ཱ་ ལ་ ་སོང་ལ། ངས་ ོད་ལ་བ ན་
པར་ ་བའི་རི་ཞིག་ ་ཁོ་ ིན་ ེག་གི་མཆོད་པར་ ལ་བར་ ོས་ཤིག་ཅེས་
བཀའ་བ ལ་ཏོ། ༣ ཨབ་ར་ཧམ་ཐོ་རངས་ལ་ལངས་ཏེ་བོང་ ་ཞིག་ལ་ ་
བ ད་དེ། ཁོ་རང་གི་ ན་པོ་ མས་ནས་གཉིས་དང་། ་ཨི་ ཱག་ ིད་དེ་
ིན་ ེག་གི་ཤིང་བཅད་ནས་ལམ་ ་ གས་པ་དང་། ་ཡིས་དེ་ལ་བཀའ་
གནང་བའི་གནས་ ་སོང་ངོ་། ༤ ཞག་ག མ་པ་ལ་ཨབ་ར་ཧམ་ ིས་མིག་
བཏེགས་ཏེ་གནས་དེ་ ང་མ་ནས་མཐོང་ངོ་། ༥ ཨབ་ར་ཧམ་ ིས་ ན་པོ་
ལ། བོང་ ་དང་བཅས་ ་འདི་ ་ ོད་ཅིག་དང་། ང་རང་དང་ ་དེར་ ནི་
ཏེ་ ོན་ལམ་བཏབ་ནས་ ོད་ཅག་གི་ ར་ལོག་ཡོང་ཞེས་བ ོའོ། ༦ དེ་ནས་
ཨབ་ར་ཧམ་ སི་ ནི་ གེ་ག་ིཤངི་ ངས་ཏ་ེ ་ཨ་ི གཱ་ག་ི བ་ལ་བཀལ་ཏ།ེ
རང་གི་ལག་པ་ལ་མེ་དང་ ི་ ེར་ནས་དེ་གཉིས་མཉམ་ ་སོང་ངོ་། ༧ དེའི་
ཚ་ཨི་ ཱག་གིས་ཕ་ཨབ་ར་ཧམ་ལ་འདི་ ད་ ། ངའི་ཕ་ཞེས་ ས་པ་དང་།
དེས་ངའི་ ་ང་འདི་ ་ཡོད་ ས་པ་དང་། ཁོས་གཟིགས་ཤིག མེ་དང་ཤིང་
འ ག་ ང་། ིན་ ེག་གི་ ག་དེ་ག་ ་ཡོད་ ས་པ་དང་། ༨ ཨབ་ར་ཧམ་
ིས། ངའི་ ་ ་ཡིས་མཆོད་པར་ ་བའི་ ག་ ོར་བར་འ ར་རོ་ ས་ནས།

དེ་གཉིས་མཉམ་ ་སོང་ངོ་༎

22这些事以后，神要试

验亚伯拉罕，就呼叫

他说：亚伯拉罕！他说：我

在这里。 2神说：你带着

你的儿子，就是你独生的

儿子，你所爱的以撒，往摩

利亚地去，在我所要指示你

的山上，把他献为燔祭。
3亚伯拉罕清早起来，备上

驴，带着两个仆人和他儿

子以撒，也劈好了燔祭的

柴，就起身往神所指示他

的地方去了。 4到了第三

日，亚伯拉罕举目远远的

看见那地方。 5亚伯拉罕

对他的仆人说：你们和驴

在此等候，我与童子往那里

去拜一拜，就回到你们这里

来。 6亚伯拉罕把燔祭的

柴放在他儿子以撒身上，自

己手里拿着火与刀；于是

二人同行。 7以撒对他父

亲亚伯拉罕说：父亲哪！

亚伯拉罕说：我儿，我在这

里。以撒说：请看，火与柴

都有了，但燔祭的羊羔在哪

里呢？ 8亚伯拉罕说：我

儿，神必自己预备作燔祭的

羊羔。于是二人同行。

༩ ་ཡསི་བ ན་པའ་ིགནས་ ་བ བེས་ཏ་ེཨབ་ར་ཧམ་ སི་ད་ེ ་མཆདོ་
ི་བཟོས་ནས་ཤིང་བཤམས་པ་དང་། རང་གི་ ་ཨི་ ཱག་བཅིངས་ནས་

མཆོད་ ིའི་ཤིང་གི་ ེང་ ་བཞག་གོ ༡༠ ཡང་ཨབ་ར་ཧམ་ ིས་ལག་པ་
བ ངས་ཏེ་རང་གི་ ་གསོད་པའི་ ིར་ ི་ཐོགས་པ་དང་། ༡༡ གཙ་བོའི་ཕོ་
ཉས་ནམ་མཁའ་ལས་དེ་ལ་བོས་ཏེ། ཨབ་ར་ཧམ། ཨབ་ར་ཧམ། ག ངས་པ་
དང་དེས། ང་འདི་ ་ཡོད་ ས་པ་ལས། ༡༢ དེས་ནི། ོད་ ི་ལག་པ་ ེ ་ལ་

9他 们 到 了 神 所 指 示 的

地方，亚伯拉罕在那里筑

坛，把柴摆好，捆绑他的儿

子以撒，放在坛的柴上。
10亚伯拉罕就伸手拿刀，要

杀他的儿子。 11主的使者

从天上呼叫他说：亚伯拉
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罕！亚伯拉罕！他说：我在

这里。 12天使说：你不可

在这童子身上下手。一点

不可害他！现在我知道你是

敬畏神的了；因为你没有将

你的儿子，就是你独生的儿

子，留下不给我。 13亚伯拉

罕举目观看，不料，有一只

公羊，两角扣在稠密的小树

中，亚伯拉罕就取了那只公

羊来，献为燔祭，代替他的

儿子。 14亚伯拉罕给那地

方起名叫雅威以勒〔意思就

是“主必预备”〕，直到今

日人还说：在主的山上必有

预备。

མ་རེག་ལ་དེ་ལ་ཅི་ཡང་མ་ ེད་ཅིག ད་ ་ངའི་དོན་ ་ ོད་ ིས་རང་གི་
་གཅགི་པ་ོད་ེལའང་མ་ཕངས་པས། ད་ དོ་ ་ལ་བག་ དེ་པར་ངས་ཤསེ་
ས་ོག ངས་ས།ོ ༡༣ ཡང་ཨབ་ར་ཧམ་ སི་མགི་བཏགེས་ཏ་ེབ ས་ནས། ག་
ག་ཅིག་གི་ ་ཚར་མ་ལ་འཁད་པ་ཞིག་ བ་ལ་ཡོད་པར་མཐོང་ ེ། ཨབ་

ར་ཧམ་ ིན་ནས་ ག་ ག་ ངས་ནས། འི་ཚབ་ལ་ ིན་ ེག་གི་མཆོད་
པར་ ལ་ཏོ། ༡༤ ཡང་ཨབ་ར་ཧམ་ ིས་གནས་དེའི་མིང་ལ་གཙ་བོས་ ོར་
བར་འ ར་ཞེས་མིང་བཏགས་སོ། དེའི་ ིར་དེ་རིང་གི་བར་ ་གཙ་བོའི་རི་
ན་ ོར་བར་འ ར་ཞེས་ཟེར་རོ༎

15主的 使 者 第 二 次 从

天 上 呼 叫 亚 伯 拉 罕 说：
16主说：你既行了这事，不

留下你的儿子，就是你独生

的儿子，我便指着自己起誓

说： 17论福，我必赐大福给

你；论子孙，我必叫你的

子孙多起来，如同天上的

星，海边的沙。你子孙必得

着仇敌的城门， 18并且地

上万国都必因你的后裔得

福，因为你听从了我的话。
19于是亚伯拉罕回到他仆人

那里，他们一同起身往别是

巴去，亚伯拉罕就住在别是

巴。

༡༥ ཡང་ལན་གཉིས་པ་ལ་གཙ་བོའི་ཕོ་ཉས་ནམ་མཁའ་ལས་ཨབ་ར་ཧམ་
ལ་བོས་ཏེ་ག ངས་པ། ༡༦ གཙ་བོའི་བཀའ་འདི་ ར་རོ། ོད་ ིས་ ོད་པ་
འད་ི ས་ཏ་ེ དོ་རང་ག་ི ་གཅགི་པ་ོལའང་མ་ཕངས་པའ་ི རི་ ། ༡༧ ངས་
ོད་ ི་ ་བ ད་ ིན་ ིས་བ བས་ནས། ནམ་མཁའ་ལ་ཡོད་པའི་ ར་མ་

དང་ ་མཚའི་འ མ་ན་ཡོད་པའི་ ེ་མ་ ར་ ེལ་ཞིང་། ོད་ ི་ ་བ ད་
སི་ད ་བ་ོ མས་ ་ི ་ འོ་ིབདག་པརོ་འ ར་འངོ་། ༡༨ དོ་ ་ི ་བ ད་

ནས་ས་གཞའིི་མི་རབས་ཐམས་ཅད་ལ་ ནི་ བས་འ ང་བར་འ ར། ོད་
ངའི་བཀའ་ལ་ཉན་པའི་ ིར་རོ་ཞེས་བཀའ་གནང་ངོ་། ༡༩ དེ་ནས་ཨབ་ར་
ཧམ་ ན་པོ་ མས་ ི་ ར་ ིར་ལོག་ནས། ལངས་ཏེ་དེ་དག་དང་མཉམ་ ་
བེར་ཤ་ ཱ་ ་སོང་བ་དང་། ཨབ་ར་ཧམ་བེར་ཤ་ ཱ་ ་གནས་སོ༎

20这事以后，有人告诉亚

伯拉罕说：密迦给你兄弟拿

鹤生了几个儿子， 21长子

是乌斯，他的兄弟是布斯和

亚兰的父亲基母利， 22并基

薛、哈琐、必达、益拉、彼

土利（彼土利生利百加）。
23这八个人都是密迦给亚伯

拉罕的兄弟拿鹤生的。 24拿

鹤的妾名叫流玛，生了提

八、迦含、他辖，和玛迦。

༢༠ ཡང་ ་བ་ད་ེདག་ག་ི སེ་ལ་ཨབ་ར་ཧམ་ལ། སོ་ཤགི ོད་ སི་ ན་
ན་ཧོར་ལ་ཡང་མིལ་ཀ་དང་བར་ལ་ ་ མས་ ེས་སོ་ཞེས་བཤད་པ་ཡིན།
༢༡ ོན་ ེས་ ་ཟ་ ་བ་དང་། དེའི་ ་བོ་ ་ཟ་དང་། ཨ་རམ་ ི་ཕ་ཁ་ ་
ཨེལ་དང་། ༢༢ ཀེ་སེད་དང་། ཧ་ཟོ་དང་། ཕིལ་ ས་དང་། ཡིད་ལབ་དང་།
བ་ ་ཨེལ་དང་བ ད་དོ། ཡང་བ་ ་ཨེལ་ནས་རིབ་ ་ཆད་དོ། ༢༣ ཨབ་ར་
ཧམ་ ་ི ན་ན་ཧརོ་ལ་མལི་ཀ་དང་བར་ལ་ད་ེབ ད་ སེ་ས།ོ ༢༤ དེའ་ི ར་
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ོགས་ར་ ་མ་ཞེས་ ་བ་ལ་ཡང་ ་ མས་ ེས་ཏེ་ཐེ་བག་དང་། ག་ཧམ་
དང་། ཐ་ཧ་ཤ་དང་། མ་ཨ་ཀ་དང་བཞིའོ༎

23 ས་ ཱ་ཡི་ཚ་ཚད་ལོ་བ ་དང་ཉི་ ་ ་བ ན་ཙམ་ ་ ིན་ཏེ།
༢ ས་ ཱ་ཀིར་ཡད་ཨར་ ཱ་ན་ཤིའོ། དེ་ནི་ཀ་ན་ཨན་ ལ་ན་ཡོད་

པའི་ཧེབ་རོན་ཡིན། ཨབ་ར་ཧམ་ས་ ཱ་ཡི་ ིར་ ་ ་ངན་དང་ ་འབོད་
ེད་ ་འོངས་སོ། ༣ ཡང་ཨབ་ར་ཧམ་རང་གི་གཤིན་མོའི་ ང་ནས་ལངས་
ཏེ་ཧེད་པ་ མས་ལ་འདི་ ད་ ། ༤ ང་ ལ་ཁམས་པ་ཡིན་ཏེ་ ེད་ མས་
ི་ ོད་ ་གཞིས་བ ང་ནས་ངའི་གཤིན་མོ་འདི་ངའི་ ང་ནས་ ར་ ་

འ ག་པའི་ ིར་ ེད་ ི་ ོད་ནས་ས་ཆ་ཞིག་ངའི་ལག་ ་གཏང་ ་གསོལ་
ཞེས་ ས་པའི་ལན་ ། ༥ ཧེད་པ་ མས་ ིས་ཨབ་ར་ཧམ་ལ། ༦ ཇོ་བོ། ངེད་
མས་ལ་གསོན་ཞིག ེད་ངེད་ མས་ ི་ ོད་ ་ ་ལ་ ེན་པའི་དཔོན་པོ་

ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་ཏེ། ངེད་ ི་ ར་ས་ མས་ ི་མཆོག་ཡིན་པ་དེར་ ེད་ ི་
གཤིན་མོ་ ར་ ་ ག་ཅིག ེད་ ི་གཤིན་མོ་ ར་ ་འ ག་པ་ལ་ངེད་ ི་
ནང་ནས་མི་ ས་ ང་རང་གི་ ར་ ེད་ ི་ ིར་མི་དགག་གོ་ཞེས་ ས་སོ།
༧ དེ་ནས་ཨབ་ར་ཧམ་ལངས་ཏེ་ ལ་མི་ཧེད་པ་ མས་ ི་མ ན་ ་ ས་
ས་ལ་བ བས་ཏེ་དེ་དག་ལ། ༨ ངའི་གཤིན་མོ་འདི་ངའི་ ང་ནས་ ར་ ་
འ ག་པ་ ེད་ མས་ ི་ གས་ ་འ ོ་ན་ང་ལ་གསན་ ། ཚ་ཧར་ ི་ ་
ཨེབ་རོན་ ་བས་དབང་བའི་མག་ཕེ་ལ་ ་བའི་ ག་ ག་དེ་རང་གི་ཞིང་
གི་ ར་ལ་ཡོད་པ་དེ། ༩ ང་ལ་གནང་བའི་ ིར་ངའི་ ད་ ་ ་བ་ ལ་ཞིག
ཁོས་རིན་ཚང་པོ་ ངས་ཏེ་ ག་པ་དེ་ ེད་ ི་ ོད་ ་ངའི་བ ད་ ི་ ར་
་དབང་བར་གནང་བར་ ས་ཤིག་ཅེས་ ས་སོ༎

23撒拉享寿一百二十七

岁，这是撒拉一生的

岁数。 2撒拉死在迦南地的

基列亚巴，就是希伯仑。亚

伯拉罕为她哀恸哭号。 3后

来亚伯拉罕从死人面前起

来，对赫人说： 4我在你们

中间是外人，是寄居的。求

你们在这里给我一块地，我

好埋葬我的死人，使她不在

我眼前。 5赫人回答亚伯

拉罕说： 6我主请听。你在

我们中间是一位尊大的王

子，只管在我们最好的坟地

里埋葬你的死人；我们没

有一人不容你在他的坟地

里埋葬你的死人。 7亚伯

拉罕就起来，向那地的赫人

下拜， 8对他们说：你们若

有意叫我埋葬我的死人，使

她不在我眼前，就请听我的

话，为我求琐辖的儿子以弗

仑， 9把田头上那麦比拉洞

给我；他可以按着足价卖

给我，作我在你们中间的坟

地。

༡༠ ཅི་ལ་ཟེར་ན། ཨེབ་རོན་ཧེད་པ་ མས་ ི་ད ིལ་ ་གནས་པའི་ ིར་
རོ། དེ་ནས་དེའི་ལན་ ་ཧེད་པ་ཨེབ་རོན་ ིས་རང་གི་ ལ་ ི་ ོར་ གས་
པའ་ིཧདེ་པ་ཐམས་ཅད་ ་ི ་བའ་ིམ ན་ ་འད་ི ད་ ། ༡༡ ཇ་ོབ་ོམ་ིའངོ་།
ང་ལ་གསན་ཞིག ཞིང་དེ་ཡང་ངས་ ེད་ལ་འ ལ། དེའི་ནང་ན་ཡོད་པའི་
ག་པ་ཡང་ ེད་ལ་འ ལ། ངའི་ ་བ ད་ ི་ ་ མས་ ི་མིག་གི་མ ན་
་ངས་ ེད་ལ་འ ལ་བས་ ེད་ ི་གཤིན་མོ་ ར་ ་ ག་ཅིག་ཅེས་ ས་

སོ། ༡༢ ཨབ་ར་ཧམ་ ིས་ ལ་མི་ མས་ ི་མ ན་ ་ ས་ས་ལ་བ བས་ཏེ།

10当时以弗仑正坐在赫人

中间。于是，赫人以弗仑在

城门出入的赫人面前对亚

伯拉罕说： 11不然，我主请

听。我送给你这块田，连田

间的洞也送给你，在我同族

的人面前都给你，可以埋葬

你的死人。 12亚伯拉罕就在

那地的人民面前下拜， 13在
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他们面前对以弗仑说：你若

应允，请听我的话。我要把

田价给你，求你收下，我就

在那里埋葬我的死人。 14以

弗仑回答亚伯拉罕说： 15我

主请听。值四百舍客勒银子

的一块田，在你我中间还算

什么呢？只管埋葬你的死人

吧！ 16亚伯拉罕听从了以弗

仑，照着他在赫人面前所说

的话，把买卖通用的银子平

了四百舍客勒给以弗仑。

༡༣ ཨེབ་རོན་ལ་ ལ་མི་ མས་ ི་ ་བའི་མ ན་ ་ ེད་ ིས་ང་ལ་གསན་
ན་ཅི་མ་ ང་། ངས་ཞིང་གི་རིན་འ ལ་བས། བཞེས་ལ་ངའི་གཤིན་མོ་དེ་
ན་ ར་ ་འ ག་པར་ འོ། ༡༤ དེའི་ལན་ ་ཨེབ་རོན་ ིས་ཨབ་ར་ཧམ་ལ།
༡༥ ཇོ་བོ་ང་ལ་གསན་ཞིག ཞིང་གི་རིན་ད ལ་ ང་བཞི་བ ་ཙམ་ཡིན་ཏེ།
དེ་ང་གཉིས་ ི་བར་ལ་ཅི་ཡིན། ད་ ེད་ ི་གཤིན་མོ་ ར་ ་ ག་ཅིག་ཅེས་
ས་ས།ོ ༡༦ ཡང་ཨབ་ར་ཧམ་ སི་ཨབེ་རནོ་ལ་ཉན་ཏ།ེ ཨེབ་རནོ་ སི་ཧདེ་
པ་ མས་ ི་ ་བའ་ིམ ན་ ་ཟེར་བ་ ར་ཨབ་ར་ཧམ་ ིས་ད ལ་དེ་ཨེབ་
རོན་ལ་ཚང་པའི་ ར་ཚད་བཞིན་ ་ད ལ་ ང་བཞི་བ ་བ ར་རོ༎

17于 是，麦 比 拉 、 幔 利

前、以弗仑的那块田和其中

的洞，并田间四围的树木，
18都定准归与亚伯拉罕，乃

是他在赫人面前并城门出入

的人面前买妥的。

༡༧ དེ་ ར་མམ་རེའི་ཐད་ ་མག་ཕེ་ལ་ ་ཡོད་པའི་ཨེབ་རོན་ ི་ཞིང་
དང་། ཞིང་ལ་ཡོད་པའི་ ག་པ་དང་། ཞིང་ལ་ཡོད་པའི་ ེ་ཤིང་དང་
བཅས་པ་ཐམས་ཅད་མ་ ས་པར་ཉོས་སོ། ༡༨ ཡང་དེའི་ ོང་ ེར་ ི་ ོར་
བ གས་པའི་ཧེད་པ་ མས་ཐམས་ཅད་ ི་མིག་གི་མ ན་ ་ཨབ་ར་ཧམ་
ིས་བདག་པར་ ས་སོ༎

19此后，亚伯拉罕把他妻

子撒拉埋葬在迦南地幔利前

的麦比拉田间的洞里。幔利

就是希伯仑。 20从此，那块

田和田间的洞就藉着赫人定

准归与亚伯拉罕作坟地。

༡༩ དེའི་ ེས་ ་ཨབ་ར་ཧམ་ ིས་ ང་མ་ས་ ཱ་མམ་རེའི་ཐད་ ་མག་ཕེ་
ལ་ཞེས་ ་བའི་ཞིང་ལ་ཡོད་པའི་ ག་པར་ ར་ ་བ ག་གོ དེ་ནི་ཀ་ན་
ཨན་ ལ་ན་ཡོད་པའི་ཧེབ་རོན་ཡིན་ནོ། ༢༠ དེ་ ར་ཞིང་དང་། དེའི་ནང་
ན་ཡདོ་པའ་ི ག་པ་ཧདེ་པ་ མས་ནས་ཉསོ་ནས། ཨབ་ར་ཧམ་ ་ིབ ད་ ་ི
ར་ ོད་ ་ ར་ཏོ༎

24亚 伯 拉 罕 年 纪 老

迈，向来在一切事

上主都赐福给他。 2亚伯拉

罕对管理他全业最老的仆人

说：请你把手放在我大腿底

下。 3我要叫你指着主天地

的主起誓，不要为我儿子娶

这迦南地中的女子为妻。
4你要往我本地本族去，为

我的儿子以撒娶一个妻子。
5仆人对他说：倘若女子不

肯跟我到这地方来，我必

须将你的儿子带回你原出

之地吗？ 6亚伯拉罕对他

说：你要谨慎，不要带我的

24 ཨབ་ར་ཧམ་ ས་ཏེ། གཙ་བོས་ཨབ་ར་ཧམ་ ི་དངོས་པོ་ཐམས་
ཅད་ལ་ ིན་ བས་མཛད་དོ། ༢ ཡང་ཨབ་ར་ཧམ་ ིས་རང་གི་

ཁང་པའི་ནང་ན་ཡོད་པའི་གཡོག་པོ་ ན་པ་ཅི་ཚང་མའི་ ག་མཛད་ཡིན་
པ་ད་ེལ། ོད་ ་ིལག་པ་ངའ་ིད འི་ིའགོ་ ་ཞགོ་ཅགི་དང་། ༣ ངས་གཙ་བོ་
ནམ་མཁའ་ི ་ཡ་ིམནའ་འགལེ་ཞངི་། ང་རང་ཀ་ན་ཨན་པའ་ི དོ་ ་གནས་
ང་། ོད་ ིས་མི་དེ་དག་གི་ ་མོ་ མས་ནས་ འང་ངའི་ འི་ ང་མར་

མ་ལེན། ༤ ོད་ངའི་ཕ་ ལ་དང་ངའི་གཉེན་ ང་ མས་ ི་ ར་སོང་ནས་
ངའི་ ་ཨི་ ཱག་ལ་ ང་མ་ལོངས་ཤིག་ཅེས་བ ོ་བ་དང་། ༥ གཡོག་པོས་དེ་
ལ། ་མོ་ ལ་འདི་ ་ངའི་ ེས་ ་འ ང་བར་མི་དགའ་ལས་ཆེ། ེད་གང་
ནས་ ོན་པའི་ ལ་དེ་ ་ངས་ ེད་ ི་ ས་ ང་ ིད་དགོས་སམ། ༦ ཨབ་
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ར་ཧམ་ ིས་དེ་ལ། ོད་ ིས་ངའི་ ་དེ་ ་ ིར་ལོག་ ིད་པ་ལས་ ང་ཞིག
༧ གཙ་བོ་ནམ་མཁའི་ ་ཡིས་ང་རང་གི་ཕའི་ཁང་པ་དང་། ངའི་ ེ་ ལ་ ི་
ནང་ནས་བཏནོ་པར་མཛད་ད་ེང་ལ་འད་ི ད་ ། དོ་ ་ི ་བ ད་ལ་ ལ་
འད་ིགནང་བར་ འ་ོབཀའ་ ལ་ཞངི་མནའ་མཛད་པས། དོ་ སི་ད་ེནས་
ངའ་ི ་ལ་ ང་མ་ཞགི་ལནེ་པའ་ི རི་ཁངོ་གསི་རང་ག་ིཕ་ོཉ་ དོ་ ་ིམ ན་
་གནང་བར་འ ར་ར།ོ ༨ ཇ་ི ་ེ ་མ་ོ དོ་ ་ི སེ་ ་འ ང་བར་མ་ིདགའ་

ན་ ོད་ངས་བཀལ་བའི་མནའ་ལས་ཐར་བར་འ ར་། འོན་ ང་ངའི་ ་དེ་
་ཅ་ིནས་ ང་མ་ དི་ཅགི་ཅསེ་བ འོ།ོ ༩ ད་ེནས་གཡགོ་པསོ་ལག་པ་ཇ་ོབ་ོ
ཨབ་ར་ཧམ་ ི་ད ིིའི་འོག་ ་བཞག་ ེ་ ་བ་དེའི་ ིར་ཁོས་མནའ་བ ལ་
ཏོ༎

儿子回那里去。 7主天上的

主曾带领我离开父家和本

族的地，对我说话，向我起

誓说：我要将这地赐给你的

后裔。他必差遣使者在你面

前，你就可以从那里为我儿

子娶一个妻子。 8倘若女子

不肯跟你来，我使你起的誓

就与你无干了，只是不可带

我的儿子回那里去。 9仆人

就把手放在他主人亚伯拉罕

的大腿底下，为这事向他起

誓。

༡༠ དེའི་ཚ་གཡོག་པོས་ཇོ་བོའི་ ་མོང་ མས་ནས་ ་མོང་བ ་ ིད་དེ།
ཇོ་བོའི་ནོར་ ས་ ་ཚགས་རང་གི་ལག་ ་ཡོད་པ་དང་བཅས་ ་ཆས་ནས།
གཙང་པོ་གཉིས་ ི་ཨ་རམ་ ལ་ ་ཡོད་པའི་ན་ཧོར་ ི་ ོང་ ེར་ ་ ིན་
ཏོ། ༡༡ ཡང་ བ་མོ་ ད་མེད་ མས་ ་བ ར་འོང་བའི་ ས་ ་དེས་ ོང་
ེར་ ་ི ་ིརལོ་ ་ ོན་པ་ཞགི་ག་ིའ མ་ ་ ་མོང་ མས་ དོ་ ་བ ག་གོ

༡༢ དེའི་ཚ་ཁོས་འདི་ ད་ ། ེ་གཙ་བོ་བདག་གི་ཇོ་བོ་ཨབ་ར་ཧམ་ ི་ །
ད་ེརངི་ངའ་ིལས་དནོ་ བ་པར་མཛད་ལ། ངའ་ིཇ་ོབ་ོཨབ་ར་ཧམ་ལ་ གས་
་ེམཛད་ཅགི ༡༣ གཟགིས་ཤགི ང་ ་མགི་ག་ིའ མ་ན་ལང་ དོ་པས། ོང་
ེར་ ི་མིའི་ ་མོ་ མས་ ་བ ར་འོང་ངོ་། ༡༤ ད་ནི་གལ་ཏེ་ངས་གང་ ་

མོ་ལ། ོད་ ི་ ་མ་ཕོབ་ལ་ ་གནོང་ཞིག་ཟེར་ནས། ་མོ་དེས་ང་ལ། ོད་
བ ང་ནས་ ོད་ ི་ ་མོང་ལ་ཡང་ ་བཏང་ངོ་ཞེས་ཟེར་ན། ་མོ་དེ་ནི་
ེད་ ིས་ ེད་ ི་ ན་ཨི་ ཱག་གི་ ིར་བ ོས་པའི་ ་མོ་དེ་ཡིན་པར་ ར་

ཅིག ཡང་ ེད་ ིས་ངའི་ཇོ་བོ་ལ་ གས་ ེས་གཟིགས་པ་ངས་འདི་ནས་
ཤེས་པར་འ ར་རོ་ཞེས་ ས་སོ༎

10那仆人从他主人的骆驼

里取了十匹骆驼，并带些他

主人各样的财物，起身往美

索不达米亚去，到了拿鹤的

城。 11天将晚，众女子出

来打水的时候，他便叫骆

驼跪在城外的水井那里。
12他说：主我主人亚伯拉罕

的神啊，求你施恩给我主

人亚伯拉罕，使我今日遇见

好机会。 13我现今站在井

旁，城内居民的女子们正出

来打水。 14我向哪一个女子

说：请你拿下水瓶来，给我

水喝，她若说：请喝！我也

给你的骆驼喝，愿那女子就

作你所预定给你仆人以撒的

妻。这样，我便知道你施恩

给我主人了。

༡༥ ཡང་དེས་ ་བ་ ལ་མ་ཟིན་པར་ཨབ་ར་ཧམ་ ི་ ན་ན་ཧོར་ ི་ ང་
མ་མལི་ཀ་ཡ་ི ་བ་ ་ཨལེ་ལ་ རོ་བའ་ི ་མ་ོརབི་ ་ཞསེ་ ་བ་ ་མ་གཉའ་
བར་འ ར་ཏེ་འོངས་སོ། ༡༦ ་མོ་དེ་ ་ན་ཤིན་ ་ ག་ཅིང་ ེས་པ་ ས་
ང་དེ་དང་མ་འ ོགས་པའི་ན་ ང་ཡིན་ནོ། དེས་ ་མིག་ ་ ར་ལ་བབ་

15话 还 没 有 说 完，不

料，利百加肩头上扛着水瓶

出来。利百加是彼土利所生

的；彼土利是亚伯拉罕兄弟
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拿鹤妻子密迦的儿子。 16那

女子容貌极其俊美，还是处

女，也未曾有人亲近她。她

下到井旁，打满了瓶，又上

来。 17仆人跑上前去迎着

她，说：求你将瓶里的水给

我一点喝。 18女子说：我主

请喝！就急忙拿下瓶来，托

在手上给他喝。 19女子给他

喝了，就说：我再为你的骆

驼打水，叫骆驼也喝足。
20她就急忙把瓶里的水倒在

槽里，又跑到井旁打水，就

为所有的骆驼打上水来。
21那人定睛看她，一句话也

不说，要晓得主赐他通达的

道路没有。

པ་དང་། ་མ་ ས་བཀང་ ེ་འཛགས་སོ། ༡༧ གཡོག་པོ་དེའི་ ར་སོང་ ེ་
ང་ལ་ ོད་ ི་ ་མ་ནས་ ་ ང་ཟད་ཅིག་ ་ལགས་ ས་པ་དང་། ༡༨ ཇོ་བོ་
འ ང་ཞིག་ཅེས་ ས་ནས་ ་མ་མ ོགས་པར་ལག་པ་ ་ཕབ་ ེ་འ ང་ ་
བ ག་གོ ༡༩ འ ང་ཟིན་ནས་ ོད་ ི་ ་མོང་ མས་མ་ངོམས་པའི་བར་ ་
ངས་ད་ེདག་ལ་ཡང་ ་བ འ་ོ ས་ནས། ༢༠ མ གོས་པར་ ་མའ་ི ་གཞངོ་
པའི་ནང་ ་ གས་ནས་ཡང་ ་བ ར་ ོན་པའི་ནང་བ གས་ནས། ་
མོང་ཐམས་ཅད་ ི་ ིར་ ་བ ས་སོ། ༢༡ མི་དེ་ངོ་མཚར་ ད་ ་ ར་ཏེ་
གཙ་བོས་རང་གི་ལམ་ལ་ གས་བ ེ་བར་དགོངས་སམ་མ་དགོངས་ ོགས་
པའི་ ིར་དེ་ལ་ནན་ཏན་ ་ ེ་ངག་བཅད་དོ༎

22骆驼喝足了，那人就拿

一个金环，重半舍客勒，两

个金镯，重十舍客勒，给

了那女子， 23说：请告诉

我，你是谁的女儿？你父

亲家里有我们住宿的地方

没有？ 24女子说：我是密

迦与拿鹤之子彼土利的女

儿； 25又说：我们家里足

有粮草，也有住宿的地方。
26那 人 就 低 头 向主下 拜，
27说：主我主人亚伯拉罕的

神是应当称颂的，因他不断

地以慈爱诚实待我主人。至

于我，主在路上引领我，直

走到我主人的兄弟家里。

༢༢ དེ་ནས་ ་མོང་ མས་ ་བ ང་ཚར་ནས་མི་དེས་གསེར་ ི་ཨ་ལོང་
ད ལ་ཞོ་གང་གི་བ ར་ཀ་ཡོད་པ་ཞིག་དང་། དེའི་ལག་པའི་ ིར་གསེར་
་ིལག་ བ་ད ལ་ ང་དའོ་ིབ ར་ཀ་ཡདོ་པ་གཉསི་ ང་ །ེ ༢༣ དོ་ འ་ི
་མ་ོཡནི་ང་ལ་ཤདོ། ོད་ ་ིཕའ་ིཁང་པ་ ་ང་ཅག་དགངོས་ཕབ་ན་ས་ཆ་
ཡོད་དམ་ཞེས་ ིས་སོ། ༢༤ མོས་དེ་ལ་ ས་པ། ང་ནི་ན་ཧོར་ལ་མིལ་ ་དང་
བར་ལ་ ེས་པའི་ ་བ་ ་ཨེལ་ ི་ ་མོ་ཡིན། ༢༥ ཡང་ ས་པ། བ་མ་དང་
ཁ་ཟས་ ང་མང་པོ་ངེད་ མས་ལ་ཡོད། དགོངས་ས་ཡང་ཡོད། ༢༦ དེའི་ཚ་
མ་ིདསེ་མག་ོ མ་ཞངི་།གཙ་བོའ་ི ་མ ན་ ་ ས་ས་ལ་བ བས་ཏ་ེ ས་པ།
༢༧ ཇོ་བོ་ཨབ་ར་ཧམ་ ི་ ་གཙ་བོ་ལ་བ ོད་བ གས་པར་ ར་ཅིག ཁོང་
གསི་ངའ་ིཇ་ོབ་ོལས་ གས་ ་ེདང་ གས་ ང་བ་མ་འ ལ་བ་ཡནི། ང་ཡང་
གཙ་བོས་ཇོ་བོའི་ ན་ ི་ཁང་པའི་ལམ་ལ་ ིད་ ང་ ས་སོ༎

28女子跑回去，照着这些

话告诉她母亲和她家里的

人。 29–30利百加有一个

哥哥，名叫拉班，看见金

环，又看见金镯在他妹子的

手上，并听见他妹子利百加

的话，说那人对我如此如此

说。拉班就跑出来往井旁

去，到那人跟前，见他仍站

༢༨ ཡང་ ་མ་ོབ གས་ཏ་ེམའ་ིཁང་པ་ ་ ་བ་ད་ེབཤད་ད།ོ ༢༩ ཡང་རབི་
འི་མིང་པོ་ལ་བན་ ་བ་ ི་རོལ་ ་ ་མིག་གི་ ང་ ་ ོད་པའི་མིའི་ ར་

བ གས་སོ། ༣༠ དེས་ ིང་མོའི་ ་ལོང་དང་། གསེར་ ི་ལག་ག བ་ མས་
ལག་པ་ལ་ཡོད་པ་མཐངོ་། ཡང་ ངི་མ་ོརབི་ ས་དེ་ ར་མི་དསེ་ང་ལ་ཟརེ་
ང་ཞེས་ཐོས་པས། མི་དེའི་ ང་ ་སོང་། དེ་ནི་ ་མིག་གི་འ མ་ ་ ་

མོང་གི་ ར་ལངས་ནས་ཡོད་པ་ཡིན། ༣༡ དེ་ནས་དེ་ལ་ ས་པ། གཙ་བོས་
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ིན་ ིས་བ བས་པ་ ོད་ནང་ ་ཤོག ངས་ཁང་པ་དང་ ་མོང་གི་ ིར་
དགོངས་ས་བཤམས་པས་ཅིའི་ ིར་ ོད་ ི་རོལ་ ་ ོད། ༣༢ དེ་ནས་མི་དེ་
ཁང་པ་ལ་འོངས་ནས། ་མོང་ མས་ ི་ ་བ ོལ་ཏོ། ་མོང་ མས་ལ་
བ་མ་དང་ཟ་བ་དང་། ཁོ་རང་དང་ཁོ་དང་མཉམ་ ་ཡོད་པའི་མི་ མས་
ི་ ང་པ་འ ་བའི་ ིར་ ་བ ེར་རོ། ༣༣ དེ་ནས་དེ་ལ་ཁ་ཟས་ ངས་པ་

ལས་ཁོ་ན་རེ། ངས་རང་གི་ལས་དོན་མ་ཟེར་བའི་བར་ ་ངས་མི་ཟ་ ས་པ་
དང་། དེས་གཏམ་ ོས་ཤིག་ ས།

在骆驼旁边的井旁那里，
31便对他说：你这蒙主赐福

的，请进来，为什么站在外

边？我已经收拾了房屋，也

为骆驼预备了地方。 32那人

就进了拉班的家。拉班卸了

骆驼，用草料喂上，拿水给

那人和跟随的人洗脚， 33把

饭摆在他面前，叫他吃，他

却说：我不吃，等我说明白

我的事情再吃。拉班说：请

说。
༣༤ དེ་ནས་ཁོས་འདི་ ད་ ། ང་ནི་ཨབ་ར་ཧམ་ ི་གཡོག་པོ་ཡིན།

༣༥ གཙ་བོས་ངའི་ཇོ་བོ་ལ་ ིན་ བས་ཤིན་ ་ཆེན་པོ་མཛད་པས་ཆེ་བར་
ར་ནས་ཁོང་གིས་དེ་ལ་ ག་དང་། བ་ ང་དང་། ད ལ་དང་། གསེར་

དང་། གཡོག་པོ་དང་། གཡོག་མོ་དང་། ་མོང་དང་། བོང་ ་ མས་གནང་
ང་ོ། ༣༦ ད་ེནས་ངའ་ིཇ་ོབའོ་ི ང་མ་ས་ ་ཱ ས་པའ་ིཚ་ད་ེལས་ངའ་ིཇ་ོབ་ོལ་
་ཞིག་ ོར་ནས་ཁོང་ལ་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་དེ་ལ་བཏང་ངོ་། ༣༧ དེ་ནས་

ངའི་ཇོ་བོས་ད ་མནའ་བཞེས་ཏེ་ང་ལ། ང་རང་ཀ་ན་ཨན་པའི་ ོད་ན་
གནས་ ང་ ོད་ ིས་མི་དེ་དག་གི་ ་མོ་ མས་ནས་ འང་ངའི་ འི་ ང་
མར་མ་ལེན། ༣༨ ོད་ ིས་ངའི་ཕའི་ཁང་པ་དང་ངའི་ཉེ་འ ེལ་ ི་ ར་
སོང་ལ་ངའི་ ་ལ་ ང་མ་ལོངས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་གནང་ངོ་། ༣༩ དེ་ནས་
ངས་ངའི་ཇོ་བོ་ལ། ་མོ་ང་དང་མཉམ་ ་མི་འོང་ལས་ཆེ་ ས། ༤༠ ཁོང་
གིས་ང་ལ། ངས་གཙ་བོའི་ཞལ་ ི་མ ན་ ་ ོད་པ་ ད་དེ་ཁོང་གིས་ཉིད་
ི་ཕོ་ཉ་ ོད་ ི་མ ན་ ་གནང་ནས། ོད་ ིས་ངའི་ཉེ་འ ེལ་དང་ངའི་

ཕའ་ིཁང་པ་ནས་ངའ་ི ་ལ་ ང་མ་ཞགི་ལནེ་པའ་ི རི་ དོ་ ་ིལམ་ལ་ ནི་
ིས་ ོབ་པར་འ ར་རོ། ༤༡ གལ་ཏེ་ངའི་ཉེ་འ ེལ་ ི་ ར་ ེབས་ན། ོད་

ངས་བཀལ་བའི་མནའ་ལས་ཐར། ཇི་ ེ་དེ་དག་གིས་ ོད་ལ་དེ་མ་བཏང་
ན་ ོད་ངས་བཀལ་བའི་མནའ་ལས་ཐར་བར་འ ར་རོ་ཞེས་བ ོའོ༎

34他说：我是亚伯拉罕的

仆人。 35主大大地赐福给

我主人，使他昌大，又赐给

他羊群、牛群、金银、仆

婢、骆驼，和驴。 36我主人

的妻子撒拉年老的时候给我

主人生了一个儿子；我主人

也将一切所有的都给了这个

儿子。 37我主人叫我起誓

说：你不要为我儿子娶迦南

地的女子为妻。 38你要往我

父家、我本族那里去，为我

的儿子娶一个妻子。 39我对

我主人说：恐怕女子不肯跟

我来。 40他就说：我所侍奉

的主必要差遣他的使者与你

同去，叫你的道路通达，你

就得以在我父家、我本族

那里，给我的儿子娶一个妻

子。 41只要你到了我本族

那里，我使你起的誓就与你

无干。他们若不把女子交给

你，我使你起的誓也与你无

干。

༤༢ དེ་ ར་དེ་རིང་གི་ཉིན་མོ་ལ་ངས་ ་མིག་གི་ ར་འོང་ནས། ེ་གཙ་
བོ་ངའི་ཇོ་བོ་ཨབ་ར་ཧམ་ ི་ ། ེད་ ིས་བདག་ལ་འ ོ་བའི་ལམ་ལ་ ིན་
བས་མཛད་པ་ལགས་ན། ༤༣ ང་ ་མགི་འདའི་ིའ མ་ན་ དོ་ད།ེ ་བ ར་

42我 今 日 到 了 井 旁，便

说：主我主人亚伯拉罕的

神啊，愿你叫我所行的道

路通达。 43我如今站在井

旁，对哪一个出来打水的女
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子说：请你把你瓶里的水给

我一点喝； 44她若说：你

只管喝，我也为你的骆驼打

水；愿那女子就作主给我主

人儿子所预定的妻。 45我

心里的话还没有说完，利

百加就出来，肩头上扛着

水瓶，下到井旁打水。我

便对她说：请你给我水喝。
46她就急忙从肩头上拿下瓶

来，说：请喝！我也给你的

骆驼喝。我便喝了；她又

给我的骆驼喝了。 47我问

她说：你是谁的女儿？她

说：我是密迦与拿鹤之子彼

土利的女儿。我就把环子

戴在她鼻子上，把镯子戴在

她两手上。 48随后我低头

向主下拜，称颂主我主人亚

伯拉罕的神；因为他引导我

走合适的道路，使我得着我

主人兄弟的孙女，给我主人

的儿子为妻。 49现在你们若

愿以慈爱诚实待我主人，就

告诉我；若不然，也告诉

我，使我可以或向左，或向

右。

འོང་བའི་ ་མོ་ལ་ ོད་ ི་ ་མ་ནས་ ་ ང་ཟད་ཅིག་གནོང་ཟེར་བ་དང་།
༤༤ དེས་ང་ལ་ ོད་ ང་འ ང་ལ་ ོད་ ི་ ་མོང་ མས་ལ་ཡང་ངས་ ་
བ འ་ོཞསེ་ ས་ན། ་མ་ོད་ེན་ིགཙ་བོས་ངའ་ིཇ་ོབའོ་ི འ་ི ང་མར་བ སོ་
པའི་ ་མོ་ཡིན་པར་ཤོག་ཅིག་ཅེས་ ས་པ་ཡིན། ༤༥ ཡང་ངའི་སེམས་ ི་
ནང་ན་ ེང་མོ་ད་ ང་མ་ཟིན་པར། ོས་ཤིག རིབ་ ་ ་མ་གཉའ་བར་
འ ར་ཏེ་འོངས་པ་དང་ ་མིག་ ་བབ་ནས། ་བ ་བ་ལས་ངས་དེ་ལ།
ང་ལ་འ ང་ ་གནོང་ཞིག་ ས་པས། ༤༦ ཁོ་མོས་མ ོགས་པར་ ་མ་ཕབ་
ནས་འ ང་ལ་ ོད་ ི་ ་མོང་ མས་ལ་ཡང་ངས་ ་འ ང་ ་གཏོང་ངོ་
ཞསེ་ ས་ནས་ངས་བ ང་བ་དང་། མསོ་ ་མངོ་ མས་ལ་ཡང་ ་འ ང་ ་
བ ེར་རོ། ༤༧ དེ་ནས་ངས་དེ་ལ་ ོད་ འི་ ་མོ་ཡིན་ཞེས་ ིས་ནས། དེས་
ང་མལི་ཀ་དང་ན་ཧརོ་ ་ིབར་ལ་ རོ་བའ་ི ་བ་ ་ཨལེ་ ་ི ་མ་ོཡནི་ ས་
པས། ངས་མོའི་ ་ལ་ ་ལོང་དང་ལག་པ་ལ་ལག་ག བ་ མས་བཏགས་སོ།
༤༨ དེ་ནས་ངས་མགོ་ མ་པ་དང་གཙ་བོའི་མ ན་ ་ ས་ས་ལ་བ བས་
ཏེ། གཙ་བོ་ངའི་ཇོ་བོ་ཨབ་ར་ཧམ་ ི་ ་ཡིས་ང་ལམ་ ང་པོར་འ ིད་པར་
མཛད་དེ། ངའི་ཇོ་བོའི་ ན་ ི་ ་མོ་དེ་ཇོ་བོའི་ འི་ ིར་ང་ལེན་ ་བ ག་
པས་ངས་གཙ་བོ་ལ་བ ོད་བ གས་སོ། ༤༩ ད་ ་ ེད་ ིས་ངའི་ཇོ་བོ་ལ་
ིན་དང་ གས་ ་ེ དེ་པའ་ིསམེས་ དེ་ན་ང་ལ་ཤདོ་ཅིག གལ་ཏ་ེམ་ི ེད་

ནའང་ང་ལ་ཤདོ་ཅགི་དང་། དེ་ནས་ང་གཡས་སམ་གཡོན་ ོགས་ ་འ ོའ།ོ
དེ་ ད་ཅེས་ ས་པའི་ལན་ །

50拉 班 和 彼 土 利 回 答

说：这事乃出于主，我们不

能向你说好说歹。 51看

哪，利百加在你面前，可

以将她带去，照着主所说

的，给你主人的儿子为妻。
52亚伯拉罕的仆人听见他

们这话，就向主俯伏在地。
53当下仆人拿出金器、银

器，和衣服送给利百加，又

将宝物送给她哥哥和她母

亲。

༥༠ ལ་བན་དང་བ་ ་ཨེལ་གཉིས་ ིས་ལན་ ། ་བ་འདི་གཙ་བོ་ནས་
ང་བས། ངེད་ མས་ ིས་ ོད་ལ་བཟང་པོའམ་ངན་པ་ཅི་ཞིག་ཟེར་མི་
བ། ༥༡ ོས་ཤིག་རིབ་ ་ ོད་ ི་མ ན་ ་ཡོད་དེ་ ོངས་ལ་སོང་ཞིག་

དང་། གཙ་བོས་བཀའ་ ལ་བ་ ར་དེ་ནི་ ོད་ ི་ཇོ་བོའི་ འི་ ང་མར་
ར་ཅིག་ ས་སོ། ༥༢ ཡང་ཨབ་ར་ཧམ་ ི་གཡོག་པོས་དེ་དག་གི་གཏམ་

ཐསོ་ནས་ཁསོ་གཙ་བོའ་ིམ ན་ ་ ས་ས་ལ་བ བས་ས།ོ ༥༣ ད་ེནས་གཡགོ་
པོས་ད ལ་ ི་ ན་ མས་དང་། གསེར་ ི་ ན་ མས་དང་། གོས་ མས་
ང་ ེ་རིབ་ ་ལ་བཏང་བ་དང་། དེའི་མིང་པོ་དང་ཨ་མ་གཉིས་ལ་ཡང་
ན་ མས་བཏང་ངོ་༎
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༥༤ དེ་ནས་ཁོ་དང་མཉམ་ ་ཡོད་པའི་མིས་ཁ་ཟས་ཟོས་ཤིང་བ ང་ ེ་
དགོངས་ས་ ས་ནས། ཐོ་རངས་ལ་ལངས་ཏེ་ཁོས་ང་རང་གི་ཇོ་བོའི་ ང་
་འ ོར་ ག་ཅིག་ཟེར་ཏོ། ༥༥ དེའི་མིང་པོ་དང་ཨ་མས་ ་མོ་ཞག་ཁ་

ཅིག་གམ་ཞག་བ ་ཙམ་ངེད་ མས་དང་འ ོགས་ནས། དེའི་ ེས་ ་འ ོ་
བར་ ང་ང་ོ ས་སོ། ༥༦ ཁོས་དེ་དག་ལ། གཙ་བོས་ངའི་ལམ་ལ་ གས་ ེས་
གཟིགས་པས་མ་འགེགས་པར་ང་རང་གི་ཇོ་བོའི་ ང་ ་འ ོར་ ག་ཅིག་
ཅསེ་ ས་ས།ོ ༥༧ ད་ེདག་གསི་ངདེ་ སི་ ་མ་ོམ ན་ ་བསོ་ནས་དའེ་ིཁ་ལ་
འ ི་བར་ འོ་ཟེར་ནས། ༥༨ རིབ་ ་བོས་ནས་དེ་ལ་མི་འདི་དང་བཅས་ ་
འ ོའམ་ ིས་པ་དང་། ཁོ་མོས་འ ོའོ་ ས་སོ། ༥༩ དེ་ནས་དེ་དག་གིས་ ིང་
མོ་རིབ་ ་དང་། དེའི་འཚ་ ི་དང་། ཨབ་ར་ཧམ་ ི་གཡོག་པོ་དང་། དེའི་
མི་ མས་འ ོར་བ ག་པ་དང་། ༦༠ རིབ་ ་ལ་འད་ི ད་ ། ངེད་ མས་ ི་
ིང་མ་ོ ོད་ ོང་ ོང་གི་མ་ལ་འ ར་བར་ཤོག ོད་ ི་ ་བ ད་ སི་ད ་
མས་ ི་ ་ ོའི་བདག་པོར་ ར་ཅིག་ཟེར་ཞིང་ ིན་ བས་ ས་སོ༎

54仆人和跟从他的人吃了

喝了，住了一夜。早晨起

来，仆人就说：请打发我回

我主人那里去吧。 55利百

加的哥哥和她母亲说：让女

子同我们再住几天，至少十

天，然后她可以去。 56仆

人说：主既赐给我通达的道

路，你们不要耽误我，请打

发我走，回我主人那里去

吧。 57他们说：我们把女

子叫来问问她， 58就叫了利

百加来，问她说：你和这人

同去吗？利百加说：我去。
59于是他们打发妹子利百加

和她的乳母，同亚伯拉罕的

仆人，并跟从仆人的，都走

了。 60他们就给利百加祝福

说：我们的妹子啊，愿你作

千万人的母！愿你的后裔得

着仇敌的城门！
༦༡ དེ་ནས་རིབ་ ་དང་ཞལ་ཏ་མ་ མས་ལངས་ནས་ ་མོང་ མས་ལ་

ཞོན་ཏེ་མི་དེའི་ ེས་ ་འ ངས་སོ། དེ་ ར་གཡོག་པོ་དེས་རིབ་ ་བ ེད་
ནས་སོང་ངོ་། ༦༢ ཨི་ ཱག་ ོག་དང་མངོན་ མ་ ་མཐོང་བར་གནང་བ་
ཞསེ་ ་བའ་ི ནོ་པར་ ནི་ཏ་ེ ་ི ་འངོས་ས།ོ ཁ་ོ ་ོ གོས་ ་ི ལ་ན་གནས་
སོ། ༦༣ ཡང་ཨི་ ཱག་ཉི་མ་ བ་པའི་ ས་ ་ཐང་ལ་ ་ངན་ ེད་ ་འ ོ་བ་
ལས། མིག་བཏེགས་ཏེ་ ་མོང་ མས་ ར་འོང་བར་མཐོང་ངོ་། ༦༤ རིབ་
ས་ཡང་མིག་བཏེགས་ཏེ་ཨི་ ཱག་མཐོང་ནས་ ་མོང་ནས་མ ོགས་པར་

མཆོངས་པ་དང་། ༦༥ གཡོག་པོ་ལ་ངེད་ མས་བ ་བར་ཐང་ལ་འོང་བའི་
མ་ིད་ེ ་ཡནི་ཞསེ་ ས་ནས་གཡགོ་པསོ། ངའ་ིཇ་ོབ་ོལགས་ ས་པས། ཁ་ོམསོ་
གདོང་ཁེབས་ ངས་ཏེ་རང་ལ་བཀབ་བོ། ༦༦ དེ་ནས་གཡོག་པོས་ ས་པའི་
་བ་ཐམས་ཅད་ཨི་ ཱག་ལ་བཤད་དོ། ༦༧ ཡང་ཨི་ ཱག་གིས་དེ་མ་ས་ ཱའི་
ར་ ི་ནང་ ་ ིད་པ་དང་། རིབ་ ་ ངས་ཏེ་དེའི་ ང་མར་ ར་ནས་དེ་

ལ་གཅེས་པར་བ ང་ངོ་། དེ་ ར་ཨི་ ཱག་གི་ཨ་མ་ཤི་བའི་ ་ངན་བསངས་
སོ༎

61利百加和他的使女们起

来，骑上骆驼，跟着那仆

人，仆人就带着利百加走

了。 62那时，以撒住在南

地，刚从庇耳拉海莱回来。
63天将晚，以撒出来在田间

默想，举目一看，见来了些

骆驼。 64利百加举目看见以

撒，就急忙下了骆驼， 65问

那仆人说：这田间走来迎接

我们的是谁？仆人说：是我

的主人。利百加就拿帕子蒙

上脸。 66仆人就将所办的

一切事都告诉以撒。 67以撒

便领利百加进了他母亲撒拉

的帐棚，娶了她为妻，并且

爱她。以撒自从他母亲不在

了，这才得了安慰。
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25亚伯拉罕又娶了一

妻，名叫基土拉。
2基土拉给他生了心兰、

约珊、米但、米甸、伊施

巴，和书亚。 3约珊生了示

巴和底但。底但的子孙是

亚书利族、利都是族，和利

乌米族。 4米甸的儿子是

以法、以弗、哈诺、亚比

大，和以勒大。这都是基土

拉的子孙。 5亚伯拉罕将一

切所有的都给了以撒。 6亚

伯拉罕把财物分给他庶出的

众子，趁着自己还在世的时

候打发他们离开他的儿子以

撒，往东方去。

25 ཨབ་ར་ཧམ་ ིས་ ང་མ་གཞན་མ་ཞིག་ཀེ་ ་ ཱ་ ་བ་ ངས་སོ།
༢ ད་ེལ་ཟམི་རན་དང་། ཡོག་ཤན་དང་། མ་དན་དང་། མིད་ཡན་

དང་། ཡསི་བག་དང་། ་ཨག་དང་ ག་ སེ་ས།ོ ༣ ཡགོ་ཤན་ནས་ས་ ་ཱདང་།
ད་དན་གཉིས་ཆད་དོ། ད་དན་ ི་ ་ མས་ནི་ཨ་ ར་པ་དང་། ལ་ ས་པ་
དང་། ལ་ མ་པ་ མས་དང་ག མ་མ།ོ ༤ ཡང་མདི་ཡན་ ་ི ་ མས་ན་ིཨ་ེ
ཱ་དང་། ཨེ་ཕེར་དང་། ཧ་ནོག་དང་། ཨ་བི་ད་དང་། ཨེལ་ད་ཨ་དང་ འོ།
དེ་ཐམས་ཅད་ཀེ་ ་ ཱ་ཡི་ ་ མས་ཡིན་ནོ། ༥ ཡང་ཨབ་ར་ཧམ་ལ་ཡོད་པ་
ཐམས་ཅད་ཨ་ི གཱ་ལ་བཏང་ང་ོ། ༦ ཨབ་ར་ཧམ་ལ་ ར་ གོས་ མས་ནས་
ཆད་པའི་ ་ མས་ལ་ཨབ་ར་ཧམ་ ིས་གནང་ ིན་ མས་བཏང་ནས་ཁོ་
རང་མ་འཆི་བའི་གོང་ ་ ་ཨི་ ཱག་གི་ ོགས་ནས་ཤར་ ོགས་ ི་ ལ་ ་
འ ོར་བ ག་གོ།

7亚伯拉罕一生的年日是

一百七十五岁。 8亚伯拉罕

寿高年迈，气绝而死，归到

他列祖〔原文作“本民”〕

那里。 9他两个儿子以撒、

以实玛利把他埋葬在麦比拉

洞里。这洞在幔利前、赫人

琐辖的儿子以弗仑的田中，
10就是亚伯拉罕向赫人买的

那块田。亚伯拉罕和他妻子

撒拉都葬在那里。 11亚伯拉

罕死了以后，神赐福给他的

儿子以撒。以撒靠近庇耳拉

海莱居住。

༧ ཨབ་ར་ཧམ་གསོན་པོར་གནས་པའི་ཚ་ཚད་ ི་ལོ་ ངས་ནི་ལོ་བ ་
དང་བ ན་ ་ ་ ་ལོན་ཏེ། ༨ ཨབ་ར་ཧམ་ཚ་རིང་པོར་ ར་ཏེ་ ས་ཤིང་
ཚ་ཚད་ཚང་ནས་ ོངས་ནས། མེས་པོ་ མས་དང་གཤིབས་པར་ ར་ཏོ།
༩ ་ཨི་ ཱག་དང་ཡིས་མ་ཨེལ་གཉིས་ ིས་ཁོ་ ར་ ་བ ག་གོ གང་ ་ཞེ་
ན། མམ་རེའི་ཐད་ ་ཧེད་པ་ཚ་ཀར་ ི་ ་ཨེབ་རོན་ ི་ཞིང་ལ་ཡོད་པའི་
མག་ཕེ་ལ་ ་བའི་ ག་པར་བ ག་གོ ༡༠ ཨབ་ར་ཧམ་ ིས་ཧེད་པ་ མས་
ནས་ཉོས་པའི་ཞིང་དེར་ཨབ་ར་ཧམ་དང་། ང་མ་ས་ ཱ་ ར་ ་བ ག་གོ
༡༡ ཡང་ཨབ་ར་ཧམ་ ངོས་ནས་ ་ཡསི་ ་ཨ་ི གཱ་ལ་ ནི་ བས་མཛད་པ་
དང་། ཨི་ ཱག་ ོག་དང་མངོན་ མ་མཐོང་བར་གནང་བ་ ་བའི་ ོན་པ་
ལ་གནས་སོ༎

12撒拉的使女埃及人夏甲

给亚伯拉罕所生的儿子是以

实玛利。 13以实玛利儿子

们的名字，按着他们的家谱

记在下面。以实玛利的长子

是尼拜约，又有基达、亚德

别、米比衫、 14米施玛、

度玛、玛撒、 15哈大、提

玛、伊突、拿非施、基底

༡༢ ཨབ་ར་ཧམ་ལ་ས་ ཱ་ཡི་ ན་མོ་མི་སེར་མ་ཧ་གར་ནས་ཆད་པའི་ ་
ཡིས་མ་ཨེལ་ ི་བ ད་ ི་ཐོ་ནི། ༡༣ ཡིས་མ་ཨེལ་ ི་ ་ མས་ ི་མིང་ནི། དེ་
དག་ག་ིམངི་དང་ན་ཚད་ མས་རམི་པ་བཞནི་ ་འད་ི ར་ །ེ ཡསི་མ་ཨལེ་
་ི ་ ནོ་ སེ་ན་བ་ཡདོ་དང་། ཀ་ེདར་དང་། ཨད་བ་ཨལེ་དང་། མབི་སམ་

དང་། ༡༤ མིས་མ་དང་། ་མ་དང་། མ་ས་དང་། ༡༥ ཧ་དར་དང་། ཐེ་མ་
དང་། ཡ་ཐར་དང་། ན་ཕིས་དང་། ཀད་མ་དང་བ ་གཉིས་སོ། ༡༦ དེ་དག་
ཡིས་མ་ཨེལ་ ི་ ་ མས་དང་། དེ་དག་གི་མིང་ནི་རེ་རེའི་ ལ་དང་ ར་
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འ བ་ས་ མས་བཞིན་ ་ཡིན་ཏེ། ་བ ད་བ ་གཉིས་ ི་ ལ་པོ་ མས་
ཡིན་ནོ། ༡༧ ཡིས་མ་ཨེལ་ ི་ཚ་ཚད་ནི་ལོ་བ ་དང་ མ་ ་ ་བ ན་ལོན་
ནས་ད གས་ཆད་དེ་ཤི་བ་དང་། མེས་པོ་ མས་དང་གཤིབས་པར་ ར་ཏོ།
༡༨ ཡང་ད་ེདག་ཀ་བ་ིལ་ནས་ཨ་ ར་ ལ་ ་ི གོས་ ་མ་ིསརེ་ ལ་ ་ིཐད་
་ཡདོ་པའ་ི ར་ ་ིབར་ ་གནས་པ་དང་། ན་ཐམས་ཅད་ ་ིཤར་ གོས་
་གཞིས་བ ང་ངོ་༎

玛。 16这是以实玛利众子

的名字，照着他们的村庄、

营寨，作了十二族的族长。
17以实玛利享寿一百三十七

岁，气绝而死，归到他列祖

〔原文作“本民”〕那里。
18他子孙的住处在他众弟兄

东边，从哈腓拉直到埃及前

的书珥，正在亚述的道上。

༡༩ ཨབ་ར་ཧམ་ ་ི ་ཨི་ ཱག་གི་རིགས་བ ད་ ི་ཐོ་ན།ི ཨབ་ར་ཧམ་ལས་
ཨི་ ཱག་ཆད་ནས། ༢༠ ཨི་ ཱག་ལོ་བཞི་བ ་ལོན་ནས་ཨ་རམ་ ལ་ནས་ཨ་
རམ་པ་བ་ ་ཨེལ་ ི་ ་མོའམ། ཨ་རམ་པ་ལ་བན་ ི་ ིང་མོ་རིབ་ ་ ་བ་
ང་མར་ ངས་སོ། ༢༡ ཡང་དེའི་ ང་མ་མོ་གཤམ་ཡིན་པས་ཨི་ ཱག་གིས་

དེའི་ ིར་གཙ་བོ་ལ་གསོལ་བ་བཏབ། དེས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ལ་གཙ་
བོས་གསན་པས་ ང་མ་རིབ་ ་མངལ་དང་ ན་པར་ ར་རོ། ༢༢ དེ་ནས་
མངལ་ ི་ནང་ན་མཚ་མ་གཅིག་ལ་གཅིག་བ ངས་པས། རིབ་ ས་དེ་ ར་
ཡོད་ན་ཅིའི་ ིར་དེ་ ་ ་ཞིག་ང་ལ་ ང་ཞེས་ ས་ནས་གཙ་བོ་ལ་བཀའ་
འ ་ི ་ ་སངོ་ང་ོ། ༢༣ གཙ་བོས་ད་ེལ་འད་ི ད་ ། ་བ ད་གཉསི་ དོ་ ་ི
ས་ ་ིནང་ན་ཡདོ་ཅངི་། རགིས་གཉསི་ དོ་ ་ིམངལ་ནས་ཐནོ་ཏ་ེས་ོསརོ་

འ ེ་བར་འ ར། རིགས་བ ད་གཅིག་ལས་རིགས་བ ད་གཞན་དེ་དབང་
དང་ ན་པར་འ ར། ཨ་ཇོས་ ་བོ་ལ་གཡོག་ འོ། ཞེས་བཀའ་གནང་ངོ་༎

19亚伯拉罕的儿子以撒的

后代记在下面。亚伯拉罕生

以撒。 20以撒娶利百加为

妻的时候正四十岁。利百加

是巴旦亚兰地的亚兰人彼土

利的女儿，是亚兰人拉班的

妹子。 21以撒因他妻子不生

育，就为她祈求主；主应允

他的祈求，他的妻子利百加

就怀了孕。 22孩子们在他腹

中彼此相争，她就说：若是

这样，我为什么活着呢〔或

作“我为什么如此呢”〕？

她就去求问主。 23主对她

说：两国在你腹内；两族要

从你身上出来。这族必强

于那族；将来大的要服侍小

的。

༢༤ ཡང་ ་བ་ཚང་ནས་ ་ེརན་ན། ོས་ཤིག་མཚ་མ་དེའི་མངལ་ན་ཡདོ་
དོ། ༢༥ ཡང་ ོན་ ེས་ ི་མདོག་དམར་ཞིང་ཡོངས་ ་གོས་ ་མ་ ར་ཡོད་
པས་དའེ་ིམངི་ཨ་ེསབ་བཏགས་ས།ོ ༢༦ ད་ེནས་དའེ་ི ན་བཙས་ཏ།ེ ཁའོ་ིལག་
པས་ཨེ་སབ་ ི་ ིང་པ་བ ང་ཡོད་པའི་ ིར་དེའི་མིང་ཡ་ཀོབ་བཏགས་སོ།
ཡང་དེ་དག་ ེ་བའི་ཚ། ཨི་ ཱག་ལོ་ ག་ ་ལོན་པ་ཡིན།

24生产的日子到了，腹中

果然是双子。 25先产的身

体发红，浑身有毛，如同

皮衣，他们就给他起名叫

以扫〔就是“有毛”的意

思〕。 26随后又生了以扫

的兄弟，手抓住以扫的脚

跟，因此给他起名叫雅各

〔就是“抓住”的意思〕。

利百加生下两个儿子的时

候，以撒年正六十岁。
༢༧ ་ ་ མས་ཆེར་ ེ་བ་དང་། ཨེ་སབ་ནི་ ོན་པ་ ལ་ཅན་ ་ ར་ཏོ།

ཡ་ཀོབ་སེམས་ ལ་ཞིང་ ར་ན་བ ད་དོ། ༢༨ ཡང་ཨི་ ཱག་ལིངས་ ི་ཤ་

27两个孩子渐渐长大，以

扫善于打猎，常在田野；

(c) 2022 heshallcome.com All Rights Reserved



创世记 26:7 52 འགོད་པ 26:8

雅各为人安静，常住在帐棚

里。 28以撒爱以扫，因为

常吃他的野味；利百加却

爱雅各。 29有一天，雅各

熬汤，以扫从田野回来累昏

了。 30以扫对雅各说：我

累昏了，求你把这红汤给我

喝。因此以扫又叫以东〔就

是“红”的意思〕。 31雅各

说：你今日把长子的名分卖

给我吧。 32以扫说：我将要

死，这长子的名分于我有什

么益处呢？ 33雅各说：你今

日对我起誓吧。以扫就对他

起了誓，把长子的名分卖给

雅各。 34于是雅各将饼和红

豆汤给了以扫，以扫吃了喝

了，便起来走了。这就是以

扫轻看了他长子的名分。

ལ་དགའ་བས་ཨེ་སབ་ལ་གཅེས་པ་ ས། རིབ་ ས་ནི་ཡ་ཀོབ་ལ་གཅེས་པ་
ས་སོ། ༢༩ ཉིན་ཅིག་ཡ་ཀོབ་ གས་ཤིག་ ོལ་བ་ལས། ཨེ་སབ་ཐང་ནས་

ངལ་ཞིང་འོངས་ཏེ། ༣༠ ཡ་ཀོབ་ལ། ང་ངལ་བས་ གས་དམར་པོ་དེ་ཟ་བའི་
ིར་ང་ལ་ཐོང་ཞིག་ཞེས་ ས་པའི་ ིར། དེའི་མིང་ཨེ་དོམ་ཞེས་བཏགས་
ས།ོ ༣༡ ཡ་ཀབོ་ སི། དོ་ སི་ ནོ་ སེ་ ་ིཐབོ་ཐང་ད་ེརངི་ང་ལ་ཚང་ཞགི་
ས་ས།ོ ༣༢ ཨ་ེསབ་ན་ར།ེ ང་ཤ་ིབ་ལ་ ག་ །ེ ནོ་ སེ་ ་ིཐབོ་ཐང་གསི་ང་
ལ་ཅི་ཕན་ཡོང་ ས་པ་དང་། ༣༣ ཡ་ཀོབ་ ིས་ད་དེ་རིང་མནའ་བོར་ཞིག་
ས་ནས། དེས་མནའ་བོར་ནས་རང་གི་ ོན་ ེས་ ི་ཐོབ་ཐང་ཡ་ཀོབ་ལ་

བཙངས་སོ། ༣༤ དེ་ནས་ཡ་ཀོབ་ ིས་ཨེ་སབ་ལ་བག་ལེབ་དང་ཀེར་ཟེའི་
གས་བཏང་ནས། དསེ་ཟསོ་ཤངི་བ ང་ནས་ལངས་ཏ་ེསངོ་ང་ོ། ད་ེ ར་ཨ་ེ
སབ་ ིས་ ོན་ ེས་ ི་ཐོབ་ཐང་ལ་ ིས་མེད་ ས་སོ༎

26在 亚 伯 拉 罕 的 日

子，那地有一次饥

荒；这时又有饥荒，以撒就

往基拉耳去，到非利士人的

王亚比米勒那里。 2主向

以撒显现，说：你不要下埃

及去，要住在我所指示你的

地。 3你寄居在这地，我必

与你同在，赐福给你，因为

我要将这些地都赐给你和你

的后裔。我必坚定我向你父

亚伯拉罕所起的誓。 4我

要加增你的后裔，像天上的

星那样多，又要将这些地都

赐给你的后裔。并且地上万

国必因你的后裔得福； 5都

因亚伯拉罕听从我的话，遵

守我的吩咐和我的命令、律

例、法度。

26 ཨབ་ར་ཧམ་ ་ི ས་ ་ ང་བའ་ི ་ག་ེ ་མ་ད་ེམ་ཡནི་པའ་ིཡང་
་ག་ེཞགི་ ལ་ ་ིནང་ ་ ང་བས། ཨ་ི གཱ་ཕ་ེལ་ེཤདེ་པའ་ི ལ་

པོ་ཨ་བི་མེ་ལེག་གི་ ར་གེ་རར་ ་ ིན་ཏོ། ༢ ཁོས་གཙ་བོ་མཐོང་བར་ ར་
ཏེ་ག ངས་པ། མི་སེར་ ལ་ ་མ་བབ་པར་ངས་ ོད་ལ་ ས་པའི་ ལ་ ་
ོད། ༣ ལ་འདི་ན་གནས་པར་ ིས་ཤིག་དང་། ངས་ ོད་དང་འ གོས་ཏེ་
ིན་ ིས་ ོབས་པར་ འོ། ོད་དང་ ོད་ ི་ ་བ ད་ལ་ ལ་འདི་ཐམས་
ཅད་བཏང་། ངས་ ོད་ ི་ཕ་ཨབ་ར་ཧམ་ལ་ ས་པའི་མནའ་བཞིན་ ་
མཛད་པར་ འོ། ༤ ཡང་ནམ་མཁའི་ ར་མ་ ར་ངས་ ོད་ ི་ ་བ ད་
ལེ་ཏ།ེ དོ་ ་ི ་བ ད་ལ་ ལ་འད་ིཐམས་ཅད་གཏངོ་བ་དང་། དོ་ནས་
ས་གཞིའི་མི་རབས་ཐམས་ཅད་ལ་ ིན་ བས་འ ང་བར་འ ར་རོ། ༥ ཅི་
ལ་ཞེ་ན། ཨབ་ར་ཧམ་ ིས་ངའི་བཀའ་ལ་ཉན་ཏེ་མན་ངག་དང་། བཀའ་
དང་། ལ་ ིམས་དང་། བཀའ་ ིམས་ མས་བ ང་བའི་ ིར་རོ༎

6以撒就住在基拉耳。 7那

地方的人问到他的妻子，他

便说：那是我的妹子。原来

他怕说：是我的妻子；他心

里想：恐怕这地方的人为利

༦ ཨི་ ཱག་གེ་རར་ན་གནས་སོ། ༧ ཡང་ ལ་ ི་མི་ མས་ ིས་མོ་ནི་ ོད་
ི་ ང་མ་མ་ཡིན་ནམ་ ིས་པས། ཁོས་ ིང་མོ་ཡིན་ཟེར་ཏོ། དེ་ཅིའི་ ིར་

ཞེ་ན། ཁོའི་སེམས་ལ་རབི་ ་མཛས་པ་ཡིན་པའི་ ིར་ ལ་འདིའ་ིམི་ མས་
ིས་ང་གསད་ཡོང་ མ་ཞིང་ ང་མ་ཡིན་ཟེར་བར་འཇིགས་སོ། ༨ ཡང་
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ན་རིང་ཞིག་དེར་གནས་པས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པའི་ ལ་པོ་ཨ་བི་མེ་ལེག་གིས་
དཀར་ ང་ནས་བ ས་ཏེ། ད་ཨ་ི གཱ་གསི་ ང་མ་རིབ་ ་དང་བཞད་གད་
ེད་པར་མཐོང་ངོ་། ༩ ཨ་བི་མེ་ལེག་གིས་ཨི་ ཱག་བོས་ནས་མོ་ནི་ངོ་ཐོག་
ོད་ ི་ ང་མ་ཡིན་ཏེ། ིང་མོ་ཡིན་ཟེར་བ་དེ་ཅི་ཡིན་ ས་པ་དང་། ཨི་
ཱག་གིས་དེ་ལ་ངའི་སེམས་ལ་ཁོའི་ ིར་ཤི་བར་དོགས་སོ་ ས་སོ། ༡༠ ཡང་

ཨ་བི་མེ་ལེག་གིས་ ས་པ། ངེད་ མས་ལ་འདི་ ར་ ས་པ་དེ་ཅི་ཡིན། མི་
མས་ ི་ནང་ནས་གཅིག་གིས་ ང་མེད་ ་ ོད་ ི་ ང་མ་དང་འ ོགས་

ན་ ོད་ ིས་ངེད་ མས་ལ་ཉེས་འགལ་ཞིག་ ངས་པ་ཡིན། ༡༡ དེ་ནས་ཨ་
བི་མེ་ལེག་གིས་མི་ཐམས་ཅད་ལ་མི་འདི་དང་། ཁོའི་ ང་མ་ལ་རེག་པ་དེ་
གསོད་པར་ འོ་ཞེས་བ ོའོ༎

百加的缘故杀我，因为她容

貌俊美。 8他在那里住了

许久。有一天，非利士人的

王亚比米勒从窗户里往外

观看，见以撒和他的妻子利

百加戏玩。 9亚比米勒召

了以撒来，对他说：她实在

是你的妻子，你怎么说她是

你的妹子？以撒说：我心里

想，恐怕我因她而死。 10亚

比米勒说：你向我们做的是

什么事呢？民中险些有人和

你的妻同寝，把我们陷在罪

里。 11于是亚比米勒晓谕众

民说：凡沾着这个人，或是

他妻子的，定要把他治死。
༡༢ ཡང་ཨི་ ཱག་གིས་ ལ་དེ་ན་ས་བོན་བཏབ་ནས་ལོ་དེ་རང་ལ་བ ་

འ ར་ ི་འ ས་ ་ཐོབ་པས་དེ་ ར་གཙ་བོས་དེ་ལ་ ིན་ ིས་བ བས་ཏེ།
༡༣ མི་ཆེན་པོར་ ར་ནས་འཕེལ་འཕེལ་བ་ལས་མི་ཤིན་ ་ཆེན་མོར་ ར་
ཏོ། ༡༤ ནོར་ ག་ གས་དང་ ན་གཡོག་མང་པོ་ཡོད་པས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པས་
དེ་ལ་ ག་དོག་ ས་སོ། ༡༥ ཕ་ཨབ་ར་ཧམ་ ི་ ས་ ་གཡོག་པོས་ ས་པའི་
ོན་པ་དེ་ཐམས་ཅད་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ མས་ ིས་བཀབ་ཅིང་ས་ཡིས་བཀང་

ངོ་། ༡༦ ཡང་ཨ་བི་མེ་ལེག་གིས་ཨི་ ཱག་ལ། ོད་ངེད་ མས་ལས་ཧ་ཅང་
རང་དབང་ཆེ་བར་ ར་པས་ངེད་ ི་ས་གནས་ནས་སོང་ཞིག་ ས་སོ༎

12以撒在那地耕种，那一

年有百倍的收成。主赐福给

他， 13他就昌大，日增月

盛，成了大富户。 14他有羊

群牛群，又有许多仆人，非

利士人就嫉妒他。 15当他父

亲亚伯拉罕在世的日子，他

父亲的仆人所挖的井，非利

士人全都塞住，填满了土。
16亚比米勒对以撒说：你离

开我们去吧。因为你比我们

强盛得多。

༡༧ ཨི་ ཱག་དེ་ནས་སོང་ ེ་གེ་རར་ ང་པ་ན་གཞིས་བ ང་ ེ་གནས་སོ།
༡༨ ཡང་ཕ་ཨབ་ར་ཧམ་ ི་ ས་ ་ ས་པའི་ ོན་པ་དེ་དག་ཨབ་ར་ཧམ་
ཤི་ནས་ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ མས་ ིས་བཀབ་པས། ཨི་ ཱག་གིས་ ིར་བསལ་ནས་
ཕས་བཏགས་པའི་མིང་བཞིན་ ་དེ་དག་ལ་མིང་བཏགས་སོ། ༡༩ ཡང་ཨི་
ཱག་གི་གཡོག་པོ་ མས་ ིས་ ང་པ་ན་ ས་ཏེ་དེར་འཐོན་པའི་ ོན་པ་

ཞིག་ཐོབ་བོ། ༢༠ གེ་རར་ ི་ ི་བོ་ མས་ ིས་ཨི་ ཱག་གི་ ི་བོ་ མས་དང་
ོད་དེ། འདི་ང་ཅག་གི་ ་མིག་ཡིན་ཟེར་ནས། ཁོ་དང་ ོད་པའི་ ིར་ ོན་

པའི་མིང་ཨེ་སེག་ཅེས་བཏགས་སོ། ༢༡ ོན་པ་གཞན་ཞིག་ ས་ནས་དེའི་
ིར་ཡང་ ོད་དེ། དེའི་མིང་ཤིད་ན་ཞེས་བཏགས་སོ། ༢༢ འདི་ནས་ཆས་
ནས་ ོན་པ་གཞན་ཞིག་ ས་ཏེ་དེའི་ ིར་མ་ ོད་པས་མིང་རེ་ཧོ་བོད་ཅེས་

17以撒就离开那里，在基

拉耳谷支搭帐棚，住在那

里。 18当他父亲亚伯拉罕

在世之日所挖的水井因非

利士人在亚伯拉罕死后塞住

了，以撒就重新挖出来，仍

照他父亲所叫的叫那些井

的名字。 19以撒的仆人在

谷中挖井，便得了一口活水

井。 20基拉耳的牧人与以

撒的牧人争竞，说：这水是

我们的。以撒就给那井起

名叫埃色〔就是“相争”的

意思〕，因为他们和他相

争。 21以撒的仆人又挖了
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一口井，他们又为这井争

竞，因此以撒给这井起名叫

西提拿〔就是“为敌”的意

思〕。 22以撒离开那里，又

挖了一口井，他们不为这井

争竞了，他就给那井起名叫

利河伯〔就是“宽阔”的意

思〕。他说：主现在给我们

宽阔之地，我们必在这地昌

盛。

བཏགས་ཤིང་ད་ ་གཙ་བོས་ངེད་ མས་ལ་གནས་ས་གནང་བས་ ལ་ ་
འཕེལ་བར་འ ར་རོ་ཞེས་ ས་སོ༎

23以 撒 从 那 里 上 别 是

巴 去 。 24当 夜主向 他 显

现，说：我是你父亲亚伯拉

罕的神，不要惧怕！因为我

与你同在，要赐福给你，并

要为我仆人亚伯拉罕的缘

故，使你的后裔繁多。 25以

撒就在那里筑了一座坛，求

告主的名，并且支搭帐棚；

他的仆人便在那里挖了一口

井。

༢༣ ཡང་དེ་ནས་བེར་ཤ་ ཱ་ ་འཛགས་སོང་ངོ་། ༢༤ བ་མོ་དེ་རང་ལ་
ཁོས་གཙ་བོ་མཐོང་བར་ ར་ཏེ། ང་ནི་ཕ་ཨབ་ར་ཧམ་ ི་ ་ཡིན་ཏེ་མ་
འཇིགས་ཤིག ང་ ོད་དང་འ ོགས་ནས་ ོད་ལ་ ིན་ ིས་བ བས་ཏེ་ངའི་
གཡོག་པོ་ཨབ་ར་ཧམ་ ི་དོན་ ་ ོད་ ི་ ་བ ད་ ེལ་ལོ་ཞེས་ག ངས་
སོ། ༢༥ ཡང་ཁོས་དེ་ ་མཆོད་ ི་ཞིག་བ ེགས་ཏེ་གཙ་བོའི་མཚན་བ ོད་
པ་དང་། དེ་ ་ ར་ བ་ནས་ཨ་ི གཱ་ག་ིགཡོག་པ་ོ མས་ སི་ད་ེ ་ ནོ་པ་
ཞིག་ ས་སོ༎

26亚比米勒，同他的朋友

亚户撒和他的军长非各，从

基拉耳来见以撒。 27以撒对

他们说：你们既然恨我，打

发我走了，为什么到我这

里来呢？ 28他们说：我们

明明的看见主与你同在，便

说，不如我们两下彼此起

誓，彼此立约， 29使你不

害我们，正如我们未曾害

你，一味的厚待你，并且打

发你平平安安的走。你是

蒙主赐福的了。 30以撒就

为他们设摆筵席，他们便吃

了喝了。 31他们清早起来

彼此起誓。以撒打发他们

走，他们就平平安安的离开

他走了。 32那一天，以撒的

仆人来，将挖井的事告诉他

说：我们得了水了。 33他就

给那井起名叫示巴；因此那

城叫做别是巴，直到今日。

༢༦ དེ་ནས་གེ་རར་ནས་ཨ་བི་མེ་ལེག་དང་དེའི་ ོགས་པོ་ཨ་ ་ཟད་ ་
བ་དང་དམག་དཔོན་ཕི་ཀོལ་ ་བ་དེའི་ ར་འོངས་སོ། ༢༧ ཨི་ ཱག་གིས་
དེ་དག་ལ། ོད་ཅག་གིས་ང་ལ་ད ་ ་བ ང་ ེ་ ེད་ ི་ ང་ནས་བ ད་
པས། ད་ངའི་ ང་ ་ཅི་ལ་ཡོངས་ཟེར་པས། ༢༨ དེ་དག་ན་རེ། གཙ་བོ་ ོད་
དང་འ གོས་པ་ངདེ་ མས་ སི་མཐངོ་བས། ངདེ་ན་ིངདེ་ མས་དང་ དོ་
ི་བར་ལ་མནའ་ཞིག་ཡོད་པར་འདོད་དོ། ངེད་ མས་ ོད་དང་ཆད་ཀ་
ེད་པར་ ། ༢༩ ངེད་ མས་ ིས་ ོད་ལ་མ་རེག་པར་ ོད་ལ་བཟང་པོ་
འབའ་ཞིག་ ས་ཏེ་ཞི་བདེ་བར་འ ོར་བ ག་པ་ ར་ ོད་ ིས་ ང་ངེད་
མས་ལ་ངན་པ་ཞགི་མ་ དེ་ཅགི དོ་གཙ་བོས་ ནི་ སི་བ བས་པ་ཡནི་

ཞེས་ ས་སོ། ༣༠ དེ་ནས་ཁོས་དེ་དག་ལ་ ོན་མོ་ཞིག་ ས་ནས་དེ་དག་གིས་
ཟོས་ཤིང་བ ང་ངོ་། ༣༡ ཐོ་རངས་ལ་དེ་དག་ལངས་ཏེ་གཅིག་གིས་གཅིག་
ལ་མནའ་བོར་ནས་ཨི་ ཱག་གིས་དེ་དག་འ ོར་བ ག་པ་དང་། ཁོའི་ ང་
ནས་ཞི་བདེ་བར་སོང་ངོ་། ༣༢ ཡང་དེ་རང་གི་ཉིན་མོ་ལ་ཨི་ ཱག་གི་ ང་ ་
གཡོག་པོ་ མས་འོངས་ཏེ་ ོན་པ་ ས་པའི་ ིན་ ེལ་ཞིང་དེ་ལ། ང་ཅག་
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ལ་ ་ཐབོ་ཅསེ་ཟརེ་ཏ།ོ ༣༣ ད་ེལ་མངི་ཤབི་ཨ་བཏགས་ས།ོ དའེ་ི རི་ད་ེརངི་
གི་ཉིན་མོའི་བར་ ་ ོང་ ེར་དེའི་མིང་བེར་ཤ་ ཱ་ཡོད་དོ༎
༣༤ ཡང་ཨེ་སབ་ལོ་བཞི་བ ་ཙམ་ལོན་ནས་ཧེད་པ་བེ་རའེི་ ་མ་ོ ་དིད་

ཅེས་ ་བ་དང་། ཧེད་པ་ཨེ་ལོན་ ི་ ་མོ་བས་མད་ཅེས་ ་བ་གཉིས་ ང་
མར་ ངས་སོ། ༣༥ དེ་དག་ཨི་ ཱག་དང་རིབ་ ་ལ་ ག་བ ལ་ ི་ ར་ ར་
ཏོ༎

34以扫四十岁的时候娶了

赫人比利的女儿犹滴，与赫

人以伦的女儿巴实抹为妻。
35她们常使以撒和利百加心

里愁烦。

27 ད་ེནས་ཨ་ི གཱ་ ས་ནས་མགི་ཤདེ་ཤརོ་བས་མགི་གསི་མ་ིམཐངོ་
བའ་ིཚ་ ་ཆ་ེབ་ཨ་ེསབ་བསོ་ནས་ད་ེལ། ངའ་ི ། ད་ེན་ར་ེང་འད་ི

་ཡོད། ༢ ཡང་ཁོ་ལ་ ས་པ། ོས་ཤིག་ང་ ས་ཏེ་ནམ་ཤི་ཆ་མེད། ༣ ད་ ི་
རའི་ལག་ཆ་མདའ་དོང་དང་ག ་ ེར་ལ་ཐང་ལ་སོང་ ེ་རི་ གས་ཤིག་
བསད་ནས་ རེ་ཤགོ ༤ ང་ལ་མ ་བའ་ིཁ་ཟས་ཞམི་པ་ོཞགི་གཡསོ་ཏ་ེང་ལ་
རེ་དང་། ངས་ཟསོ་ནས་མ་ཤ་ིགངོ་ ་ངའ་ིསམེས་ སི་ དོ་ལ་ ནི་ བས་
ེད་པར་ ་ཞེས་ ས་སོ༎

27以撒年老，眼睛昏

花，不能看见，就叫

了他大儿子以扫来，说：我

儿。以扫说：我在这里。
2他说：我如今老了，不知

道哪一天死。 3现在拿你

的器械，就是箭囊和弓，往

田野去为我打猎， 4照我

所爱的做成美味，拿来给我

吃，使我在未死之先给你祝

福。
༥ ཨ་ི གཱ་གསི་ ་ཨ་ེསབ་ལ་ ས་པའ་ིགཏམ་ད་ེརབི་ ས་ཐསོ་ས།ོ ད་ེནས་

ཨ་ེསབ་ར་ི གས་ཤགི་བསད་ད་ེ ངོ་བའ་ི རི་ཐང་ལ་སངོ་ང་ོ། ༦ རབི་ ས་
་ཡ་ཀོབ་ལ་འདི་ ད་ ། ོད་ ི་ཕས་ཨ་ཇོ་ཨེ་སབ་ལ། ༧ རི་ གས་ཤིག་
རེ་ཤགོ་ལ་ཁ་ཟས་ཞམི་པ་ོགཡསོ་ཤགི ངས་ད་ེལས་ཟསོ་ནས་མ་ཤ་ིགངོ་ ་

ངས་གཙ་བོའི་ཞལ་ངོའི་ ང་ ་ ོད་ལ་ ིན་ བས་ ེད་པར་ ་ཞེས་ཟེར་
བ་ངས་ཐསོ་སོ། ༨ ད་ངའི་ ་ངའི་ཁ་ལ་ཉོན་ལ། ངས་ ོད་ལ་ཟེར་བ་བཞནི་
་ ོས་ཤིག ༩ ་ནང་སོང་ལ་དེའི་ནང་ནས་ར་ ་བཟང་པོ་གཉིས་ ིད་

ཤོག་དང་། ངས་ཕ་ལ་མ ་བའི་ཁ་ཟས་ཞིམ་པོ་ཞིག་གཡོ་བར་ ། ༡༠ དེ་
ོད་ ིས་ཕ་ལ་ ེར་ཞིག་དང་། ཁོས་ཟོས་ནས་མ་ཤི་གོང་ ་ ོད་ལ་ ིན་
བས་ ེད་ཡོང་། ༡༡ ཡ་ཀོབ་ ིས་རང་གི་ཨ་མ་རིབ་ ་ལ། འོ་ན་ཨ་ཇོ་ཨེ་
སབ་ ་ཅན་ཡིན་ཏེ་ང་འཇམ་པོ་ཡིན། ༡༢ ཕས་ང་ལ་རེག་ལས་ཆེ། དེ་ནས་
ཁོའི་མིག་གི་མ ན་ ་ང་མགོ་ ོར་མཁན་ ་ ར་ཏེ། ིན་ བས་ཤིག་མི་
ཐོབ་པར་དམོད་པ་འཕོག་འོང་ཞེས་ཟེར་ཏོ། ༡༣ མ་ན་རེ། ངའི་ ་ ོད་ལ་
འོང་བའི་དམོད་པ་ང་ལ་འ ག་པར་ཤོག་ཅིག ངའི་ཁ་ལ་ཉོན་ལ་ལེན་ ་

5以 撒 对 他 儿 子 以 扫 说

话，利百加也听见了。以扫

往田野去打猎，要得野味带

来。 6利百加就对他儿子雅

各说：我听见你父亲对你哥

哥以扫说： 7你去把野兽带

来，做成美味给我吃，我好

在未死之先，在主面前给你

祝福。 8现在，我儿，你要

照着我所吩咐你的，听从我

的话。 9你到羊群里去，给

我拿两只肥山羊羔来，我便

照你父亲所爱的给他做成

美味。 10你拿到你父亲那

里给他吃，使他在未死之

先给你祝福。 11雅各对他

母亲利百加说：我哥哥以扫

浑身是有毛的，我身上是光

滑的； 12倘若我父亲摸着

我，必以我为欺哄人的，我

就招咒诅，不得祝福。 13他
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母亲对他说：我儿，你招的

咒诅归到我身上；你只管

听我的话，去把羊羔给我拿

来。 14他便去拿来，交给他

母亲；他母亲就照他父亲所

爱的做成美味。 15利百加

又把家里所存大儿子以扫上

好的衣服给他小儿子雅各穿

上， 16又用山羊羔皮包在雅

各的手上和颈项的光滑处，
17就把所做的美味和饼交在

他儿子雅各的手里。

སོང་ ས་སོ། ༡༤ དེ་ནས་ཁོ་སོང་ནས་ར་ ་ ིད་དེ་ཨ་མ་ལ་ ིན་ནས། ཨ་
མས་ཕ་ལ་མ ་བའི་ཁ་ཟས་ཞིམ་པོ་ཞིག་གཡོས་སོ། ༡༥ ཡང་རིབ་ ས་ཁང་
པ་ན་རང་གི་ལག་པ་ཡོད་པའི་ཨ་ཇོ་ཨེ་སབ་ ི་གོས་བཟང་པོ་དེ་ ངས་
ནས་རང་གི་ ་ ང་བ་ཡ་ཀོབ་ལ་བ ོན་ཏེ། ༡༦ རི་ འི་པགས་པས་ལག་པ་
དང་མཇིང་པའི་ཤ་འཇམ་པོ་བ མས་ནས། ༡༧ གཡོས་པའི་ཁ་ཟས་ཞིམ་པོ་
དང་བག་ལེབ་ ་ཡ་ཀོབ་ ི་ལག་ ་བཏང་ངོ་༎

18雅 各 到 他 父 亲 那 里

说：我父亲！他说：我在这

里。我儿，你是谁？ 19雅

各对他父亲说：我是你的长

子以扫；我已照你所吩咐我

的行了。请起来坐着，吃我

的野味，好给我祝福。 20以

撒对他儿子说：我儿，你如

何找得这么快呢？他说：因

为主你的神使我遇见好机

会得着的。 21以撒对雅

各说：我儿，你近前来，我

摸摸你，知道你真是我的

儿子以扫不是？ 22雅各就

挨近他父亲以撒。以撒摸

着他，说：声音是雅各的声

音，手却是以扫的手。 23以

撒就辨不出他来；因为他

手上有毛，像他哥哥以扫

的手一样，就给他祝福；
24又说：你真是我儿子以扫

吗？他说：我是。 25以撒

说：你递给我，我好吃我儿

子的野味，给你祝福。雅各

就递给他，他便吃了，又拿

酒给他，他也喝了。 26他

父亲以撒对他说：我儿，你

上前来与我亲嘴。 27他就

上前与父亲亲嘴。他父亲

一闻他衣服上的香气，就

给他祝福，说：我儿的香气

༡༨ ཁོ་ནང་ ་སོང་ནས་ཕ་ལ། ངའི་ཨ་ཕ། ཁོ་ན་རེ། ང་འདི་ ་ཡོད། ངའི་
་ ོད་ ་ཡིན། ༡༩ ཡ་ཀོབ་ ིས་ཕ་ལ། ང་ ེད་ ི་ ་ ོན་ ེས་ཨེ་སབ་ཡིན་

ཏ།ེ དེ་ སི་ང་ལ་བཀའ་གནང་བ་བཞནི་ ་ངས་ ས། ད་བཞངེས་ལ་ངའ་ི
རི་ གས་ནས་གསོལ་བའི་ ིར་བ གས་ཤིག་དང་། ེད་ ི་སེམས་ ིས་ང་
ལ་ ིན་ བས་གནོང་ཞིག་ཅེས་ ས་སོ། ༢༠ ཨི་ ཱག་གིས་ ་ལ། ངའི་ ་འདི་
ཙམ་མ ོགས་པར་ཐོབ་པ་ཡ་མཚན་ནོ་ ས་ནས་ཁོས་ ས་པ། གཙ་བོ་ ོད་
ི་ ་ཡིས་དེ་ངའི་ ོགས་ ་ ིད་པར་མཛད་དོ། ༢༡ ཨི་ ཱག་གིས་ཡང་ཡ་

ཀོབ་ལ། ངའི་ ་ཨེ་སབ་ཡིན་ནམ་མ་ཡིན་ཤེས་པའི་ ིར་ ོད་ལ་ ག་ ིར་
ང་དང་ཉེ་བར་ཤོག་ཅིག་ ས་སོ། ༢༢ ཡ་ཀོབ་ཕ་ཨི་ ཱག་དང་ཉེ་བར་སོང་
ནས་ཁོས་དེ་ལ་ ག་ ེ་ ས་པ། ད་ནི་ཡ་ཀོབ་ ི་ ད་ཡིན། ལག་པ་ནི་ཨེ་
སབ་ ི་ལག་པ་ཡིན། ༢༣ དེའི་ལག་པ་ནི་ཨ་ཇོ་ཨེ་སབ་ ི་ལག་པ་ ར་ ་
ཅན་ཡིན་པའི་ ིར་ངོ་མི་ཤེས་པས། ཁོ་ལ་ ིན་ བས་བཏང་ངོ་། ༢༤ ཡང་
ས་པ། ོད་ནི་ངའི་ ་ཨེ་སབ་ངོ་ཐོག་ཡིན་ནམ། ས་པ་ང་ཡིན། ༢༥ ཁོས་
ས་པ། ངའི་སེམས་ ིས་ ོད་ལ་ ིན་ བས་ ེད་པར་ངས་ངའི་ འི་རི་
གས་ནས་ཟ་བའི་ ིར་དེ་ང་དང་ཉེ་བར་ཞོག ཉེ་བར་བཞག་ནས་ཁོས་

ཟོས་པ་དང་། ན་ཆང་འ ེར་འོངས་ནས་དེ་ཡང་བ ང་ངོ་། ༢༦ ཡང་ཕ་
ཨི་ ཱག་གིས་དེ་ལ། ངའི་ ་འདིར་ཤོག་ལ་ང་ལ་འོ་ ོས་ཤིག་ཅེས་ག ངས་
སོ། ༢༧ ཁོ་ཉེ་བར་ ིན་ནས་འོ་ ས་པས། དེས་དེའི་གོས་ ི་ ི་བ མས་ཏེ་
ིན་ བས་གནང་ཞིང་། ོས་ཤིག ངའི་ འི་ ི་མ་ནི། གཙ་བོས་ ིན་ ིས་
བ བས་པའ་ིཞངི་ག་ི ་ིབ ང་དང་འ ། ༢༨ ་ དོ་ལ་ནམ་མཁའ་ིཟལི་པ་
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དང་། ས་གཞིའི་བ ད་དང་། ོ་དང་ ན་ ེམས་ ག་པར་གནང་བར་ཤོག
༢༩ མ་ིབ ད་ མས་ སི་ དོ་ ་ིགཡགོ་ དེ་པར་ཤགོ མ་ིཚགས་ མས་ སི་
ོད་ལ་མག་ོ ་བར་ཤགོ ོད་ ་ི ན་ མས་ ་ིགཙ་བརོ་ ར་ཤགོ ོད་ ་ི

མའ་ི ་ མས་ སི་ དོ་ལ་འ ད་པར་ཤགོ དོ་ལ་དམདོ་པ་འབརོ་མཁན་
ན་ད་ེརང་དམདོ་པར་ ར་ཅགི དོ་ལ་ ནི་ བས་གཏངོ་མཁན་ཚང་མ་

ནི་ ིན་ ིས་ ོབས་པར་ ར་ཅིག་ཅེས་ཟེར་ཏོ༎

如同主赐福之田地的香气

一样。 28愿神赐你天上的

甘露，地上的肥土，并许多

五谷新酒。 29愿多民侍奉

你，多国跪拜你。愿你作你

弟兄的主；你母亲的儿子向

你跪拜。凡咒诅你的，愿他

受咒诅；为你祝福的，愿他

蒙福。

༣༠ ཡང་ཨི་ ཱག་གིས་ཡ་ཀོབ་ལ་ ིན་ བས་ ས་ཟིན་པ་དང་། ཡ་ཀོབ་
ཕ་ཨི་ ཱག་གི་ ང་ནས་སོང་མ་ཐག་ ་ཨ་ཇོ་ཨེ་སབ་ ི་ར་ལས་ ིར་ལོག་
གོ ༣༡ ཁོས་ ང་ཁ་ཟས་ཞིམ་པོ་ཞིག་གཡོས་ནས། ནང་ ་ཕའི་ ང་ ་ ེར་
ཏེ་ཕ་ལ། ངའི་ཨ་ཕ་ ེད་ ི་སེམས་ ིས་ང་ལ་ ིན་ བས་མཛད་པའི་ ིར་
བཞེངས་ལ་ ེད་ ི་ འི་རི་ གས་ནས་གསོལ་ཞིག་ཅེས་ ས་སོ། ༣༢ ཕ་ཨི་
ཱག་གིས་དེ་ལ། ོད་ ་ཡིན་ ས་པས་དེ་ན་རེ། ང་ནི་ ེད་ ི་ ་ ོན་ ེས་

ཨེ་སབ་ཡིན། ༣༣ ཨི་ ཱག་ཤིན་ ་མི་དགའ་ ེ་འདར་བར་ ར་ནས་དེ་ལ།
དེ་ནས་རི་ གས་ཤིག་བསད་ནས་ང་ལ་བ ེར་བའི་མི་དེ་ ་ཡིན། ོད་
མ་ཡོངས་གོང་ ་ངས་དེ་ཐམས་ཅད་ལས་ཟོས་ནས་དེ་ལ་ ིན་ བས་ ས།
ིན་ བས་དེ་ཁོ་ལ་གནས་ཡོང་ ས་སོ། ༣༤ ཕས་ཟེར་བའི་གཏམ་དེ་ཨེ་
སབ་ ིས་ཐོས་ནས་ ་འབོད་ཤིན་ ་ཆེན་པོ་ཞིག་བཏོན་ཞིང་ཕ་ལ། ངའི་
ཨ་ཕ་ང་ལ་ཡང་ ིན་ བས་མཛད་ཅིག་ཅེས་ ས་སོ། ༣༥ ཁོས་ ོད་ ི་ ན་
འོངས་ཏེ་མགོ་བ ོར་ནས། ོད་ ི་ ིན་ བས་ ེར་ཏོ་ཞེས་ ས་སོ། ༣༦ དེ་
ནས་དེས་ནི་འོ་ན་དེ་ལ་ ིང་པ་འཛན་མཁན་ ི་མིང་མ་བཏགས་སམ། ད་
ལན་གཉིས་ངའི་ ིང་པ་བ ང་། དང་པོར་ ོན་ ེས་ ི་ཐོབ་ཐང་ ེར། ད་
་ ིན་ བས་ཡང་ ེར་ཏོ། ར་ཡང་ངའི་ ིར་ ིན་ བས་ཤིག་མ་བཞག་

གམ་ ས་ས།ོ ༣༧ དའེ་ིལན་ ་ཨ་ི གཱ་གསི་ཨ་ེསབ་ལ། ངས་ཁ་ོ དོ་ ་ིདཔནོ་
པོ་ ེད་པར་བ ོས་ཏེ་ ན་ཐམས་ཅད་ཁོའི་གཡོག་ ་བཏང་ནས། ོ་དང་
ན་ཆང་ཁ་ོལ་བཏང་བས། ངའ་ི ་ད་ངས་ དོ་ལ་ཅ་ི རེ། ༣༨ ཡང་ཨ་ེསབ་
སི་ཕ་ལ། ངའ་ིཕ་ དེ་ལ་ ནི་ བས་གཅགི་འབའ་ཞགི་ལས་མདེ་དམ། ང་

ལ་ཡང་ ནི་ བས་ཤགི་གནངོ་ཞགི་ ས་ཏ་ེ ་ ད་བཏནོ་ན།ོ ༣༩ དའེ་ིལན་
་ཕ་ཨི་ གཱ་གིས་འད་ི ད་ ། ོས་ཤིག ོད་ ་ིའ ག་གནས་སའ་ིབ ད་

30以 撒 为 雅 各 祝 福 已

毕，雅各从他父亲那里才

出来，他哥哥以扫正打猎

回来， 31也做了美味，拿

来给他父亲，说：请父亲起

来，吃你儿子的野味，好给

我祝福。 32他父亲以撒对

他说：你是谁？他说：我是

你的长子以扫。 33以撒就

大大地战兢，说：你未来之

先，是谁得了野味拿来给

我呢？我已经吃了，为他祝

福；他将来也必蒙福。 34以

扫听了他父亲的话，就放声

痛哭，说：我父啊，求你也

为我祝福！ 35以撒说：你

兄弟已经用诡计来将你的福

分夺去了。 36以扫说：他名

雅各，岂不是正对吗？因为

他欺骗了我两次：他从前夺

了我长子的名分，你看，他

现在又夺了我的福分。以扫

又说：你没有留下为我可祝

的福吗？ 37以撒回答以扫

说：我已立他为你的主，使

他的弟兄都给他作仆人，并

赐他五谷新酒可以养生。我

儿，现在我还能为你做什么

呢？ 38以扫对他父亲说：父

啊，你只有一样可祝的福

吗？我父啊，求你也为我祝

福！以扫就放声而哭。 39他

父亲以撒说：地上的肥土必

为你所住；天上的甘露必为
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你所得。 40你必倚靠刀剑度

日，又必侍奉你的兄弟；到

你强盛的时候，必从你颈项

上挣开他的轭。

དང་ ལ་བར་འ ར། ེང་གི་ནམ་མཁའི་ཟིལ་པ་འ ང་མི་ཡོང་། ༤༠ ོད་
ི་རལ་ ིས་ ོད་ནི་འཚ་བ་དང་། ོད་རང་གི་ ན་ ི་གཡོག་དེ་ ེད་པར་
། དབང་ནས་ཐར་བའ་ི བས་ན་ི བེ་ཚ་ན། དོ་དའེ་ིགཉའ་ཤངི་ དོ་ལ་
གནོན་པ་ད ག་པར་འ ར། ཞེས་ ས་སོ༎

41以扫因他父亲给雅各祝

的福，就怨恨雅各，心里

说：为我父亲居丧的日子近

了，到那时候，我要杀我的

兄弟雅各。 42有人把利百

加大儿子以扫的话告诉利百

加，他就打发人去，叫了他

小儿子雅各来，对他说：你

哥哥以扫想要杀你，报仇雪

恨。 43现在，我儿，你要听

我的话：起来，逃往哈兰、

我哥哥拉班那里去， 44同他

住些日子，直等你哥哥的怒

气消了。 45你哥哥向你消

了怒气，忘了你向他所做的

事，我便打发人去把你从那

里带回来。为什么一日丧你

们二人呢？

༤༡ ཡང་ཨེ་སབ་ཕས་ ས་པའི་ ིན་ བས་ ི་ ིར་ཡ་ཀོབ་ལ་ད ར་
བ ངས་ནས། སེམས་ལ་ཕའི་ ིར་ ་ངན་ ེད་པའི་ ས་ཉེ་བས་དེའི་ ེས་
ལ་ངས་ ན་ཡ་ཀོབ་གསོད་པར་ འོ་བསམས་སོ། ༤༢ ཨ་ཇོ་ཨེ་སབ་ ིས་
ཟརེ་བའ་ིགཏམ་རབི་ ས་ཐསོ་ནས། རང་ག་ི ་ ང་བ་ཡ་ཀབོ་ལ་ཤགོ་ཟརེ་
བའི་མི་ཞིག་བཏང་ནས་དེ་ལ། ོས་ཤིག ཨ་ཇོ་ཨེ་སབ་ ིས་ ོད་ལ་ལན་
ལེན་པའི་ ིར་ ོད་གསོད་པའི་ ོས་ ེད་དོ། ༤༣ དེའི་ ིར་ངའི་ ་ངའི་ཁ་
ལ་ཉོན་དང་། ངའི་མིང་པོ་ལ་བན་ ི་ ང་ ་ཧ་རན་ ལ་ ་ཤོར་ཏེ་སོང་
ཞིག ༤༤ ཨ་ཇོའི་ ོ་མ་ཞི་བའི་བར་ ་རེ་ཞིག་དེ་དང་མཉམ་ ་ ོད་ཅིག
༤༥ དེ་ནས་ཨ་ཇོས་ ོད་ ིས་ཁོ་ལ་ ས་པ་དེ་བ ེད་ནས་ ོད་ལ་འ ོ་བ་
དེ་ཞི་བའི་ཚ། ངས་ ོད་འདི་ ་འབོད་པའི་མི་ཞིག་གཏོང་བར་ ། ཅིའི་
ིར་ ོད་གཉིས་ཉིན་གཅིག་ལ་ངའི་ལག་ནས་ ོར་བར་ ང་ཅེས་ ས་སོ༎

46利百加对以撒说：我因

这赫人的女子连性命都厌烦

了；倘若雅各也娶赫人的女

子为妻，像这些一样，我活

着还有什么益处呢？

༤༦ ཡང་རིབ་ ས་ཨི་ ཱག་ལ། ང་ཧེད་པའི་ ་མོའི་ ིར་ ོ་ ེ་འཚ་བ་
ལ་མི་དགའ། ད་ ལ་ ི་ ་མོ་འདི་ ་ ་ཡ་ཀོབ་ ིས་ ང་ཧེད་པའི་ ་མོ་
མས་ནས་གཅིག་བཟའ་ ར་ལེན་ན་ང་འཚ་བའི་ཕན་ཅི་ཡོད་ཟེར་ཏོ༎

28以撒叫了雅各来，给

他祝福，并嘱咐他

说：你不要娶迦南的女子

为妻。 2你起身往巴旦亚

兰去，到你外祖彼土利家

里，在你母舅拉班的女儿

中娶一女为妻。 3愿全能

的神赐福给你，使你生养众

多，成为多族， 4将应许亚

伯拉罕的福赐给你和你的后

裔，使你承受你所寄居的地

为业，就是神赐给亚伯拉罕

的地。 5以撒打发雅各走

了，他就往巴旦亚兰去，到

28 དེ་ནས་ཨི་ ཱག་གིས་ཡ་ཀོབ་བོས་ནས་ ིན་ བས་བཏང་བ་
དང་། ེད་ཀ་ན་ཨན་ ལ་ ི་ ་མོ་ མས་ནས་ ང་མ་མ་ལེན།

༢ ལོངས་ལ་ཨ་རམ་ ལ་ ་ ོད་ ི་མའི་ཕ་བ་ ་ཨེལ་ ི་ཁང་པ་ལ་སོང་
ཞིག་དང་། ོད་ ི་མའི་མིང་པོ་ལ་བན་ ི་ ་མོ་ མས་ནས་གཅིག་ ང་
མར་ ོངས་ཤིག ༣ ཡང་ ་ ན་དབང་གིས་ ོད་ལ་ ིན་ བས་མཛད་དེ་
ོད་བ ད་ཅན་ ་ ར་ནས་མི་བ ད་ ི་ཚགས་ཆེན་པོར་འ ར་བ་ཙམ་
་འཕེལ་བར་ཤོག་ཅིག ༤ ཡང་ཁོང་གིས་ཨབ་ར་ཧམ་ལ་གནང་བའི་ ིན་
བས་ད་ེ དོ་ ་བ ད་དང་བཅས་པ་ལ་གནང་ །ེ ་ཡསི་ཨབ་ར་ཧམ་ལ་
གནང་བའི་ ལ་འདི་ན་ ོད་མི་ཡན་ ར་གནས་ ང་། ལ་འདི་ ོད་ ི་
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དབང་ ་གནང་བར་ཤགོ་ཅགི ༥ ཞསེ་ ས་ནས་ཨ་ི གཱ་གསི་ཡ་ཀབོ་བཏང་
བ་དང་། ཁོ་ཨ་རམ་པ་བ་ ་ཨེལ་ ི་ ་ཡ་ཀོབ་དང་ཨེ་སབ་ ི་མ་རིབ་ འི་
མིང་པོ་ལ་བན་ ི་ ར་ཨ་རམ་ ལ་ ་སོང་ངོ་༎

亚兰人彼土利的儿子拉班那

里。拉班是雅各、以扫的母

舅。

༦ ཨི་ ཱག་གིས་ཡ་ཀོབ་ལ་ ིན་ བས་ ས་ནས་ཨ་རམ་ ལ་ ་ ང་མ་
ཞག་ལནེ་པའ་ི རི་ད་ེ ་བཏང་བ་དང་། ནི་ བས་ ས་ནས་ དོ་ སི་ཀ་
ན་ཨན་པའི་ ་མོ་ མས་ནས་ ང་མ་མ་ལེན་ཞིག་ཅེས་པའི་བ ོ་བ་དང་།
༧ ཡ་ཀོབ་ ིས་ཕའི་བཀའ་ལ་ཉན་ཏེ་ཨ་རམ་ ལ་ ་སོང་བ་དེ་ཚང་མ་ཨེ་
སབ་ ིས་མཐོང་ནས། ༨ ཀ་ན་ཨན་ ི་ ་མོ་ཕ་ལ་ ོ་བའི་ ར་ ར་བ་ཨེ་
སབ་ ིས་ ང་མཐོང་ནས། ༩ ཨེ་སབ་ཡིས་མ་ཨེལ་ ི་ ང་ ་སོང་ ེ་རང་
ལ་ཡདོ་པའ་ི ང་མ་ མས་མ་གཏགོས་པར་ཨབ་ར་ཧམ་ ་ི ་ཡསི་མ་ཨལེ་
་ི ་མ་ོན་བ་ཡདོ་ ་ི ངི་མ་ོམ་ཧ་ལད་ ་བ་ཞགི་ཡང་ ང་མར་ ངས་ས༎ོ

6以扫见以撒已经给雅各祝

福，而且打发他往巴旦亚兰

去，在那里娶妻，并见祝福

的时候嘱咐他说：不要娶迦

南的女子为妻， 7又见雅各

听从父母的话往巴旦亚兰去

了， 8以扫就晓得他父亲以

撒看不中迦南的女子， 9便

往以实玛利那里去，在他二

妻之外又娶了玛哈拉为妻。

她是亚伯拉罕儿子以实玛利

的女儿，尼拜约的妹子。

༡༠ ཡང་ཡ་ཀོབ་བེར་ཤ་ ཱ་ནས་ཐོན་ནས་ཧ་རན་ ལ་ ་འ ོ་བའི་ཚ།
༡༡ ཉ་ིམ་ བ་ཚ་གནས་ཤགི་དང་ ག་ །ེ ད་ེ ་དགངོས་ས་ ས་ནས། གནས་
དེར་ཡོད་པའི་ ོ་ མས་ནས་གཅིག་མགོའི་འོག་ལ་བཞག་ནས་དེར་གཉིད་
ལོག་པར་ཉལ་ལོ། ༡༢ ཁོས་ ི་ལམ་ ིས་ཏེ་ ོས་ཤིག ས་ཀ་ས་ལ་བ གས་
པ་དའེ་ི ་ེམ་ོནམ་མཁའ་ལ་ ག་པ་ཞགི་མཐངོ་། ད་ེལས་ ་ཡ་ིཕ་ོཉ་ མས་
འཛགས་པ་དང་འབབ་པར་མཐོང་། ༡༣ ཡང་ ོས་ཤིག ེང་ན་གཙ་བོ་
བཞེངས་ཏེ་བ གས་ནས་འདི་ ད་ ། ང་ནི་གཙ་བོ་ ོད་ ི་ཕ་ཨབ་ར་
ཧམ་ ི་ ་དང་ཨི་ ཱག་གི་ ་ཡིན་ཏེ། ོད་ཉལ་བའི་ ལ་འདི་ངས་ ོད་
དང་ དོ་ ་ི ་བ ད་ལ་གཏང་ང་ོ། ༡༤ སའ་ིཐལ་བ་ ར་ དོ་ ་ི ་བ ད་
ལེ་ཏ་ེ བ་དང་། ཤར་དང་། ང་དང་། ་ོ གོས་ ་ དོ་དར་བར་འ ར་
བ་དང་། ོད་དང་ ོད་ ི་རིགས་བ ད་ནས་མི་རབས་ཐམས་ཅད་ལ་ ིན་
བས་འ ང་བར་འ ར་རོ། ༡༥ ོས་ཤིག ང་ ོད་དང་འ ོགས་ཏེ་ ོད་
གང་ ་འ ོ་ཡང་དེ་ ་ ོད་ལ་ བས་ ེད་ཅིང་ ལ་འདི་ ་ ིར་འ ིད་
པར་ ། ངས་ དོ་ལ་ ས་པ་བཞནི་ ་མ་ ས་པའ་ིབར་ ་ དོ་འབརོ་བར་
མི་ འོ་ཞེས་བཀའ་གནང་ངོ་། ༡༦ དེ་ནས་ཡ་ཀོབ་གཉིད་སད་ནས་ ས་
པ། གཙ་བོ་འདི་ན་ངོ་ཐོག་བ གས་པ་ངས་མ་ཤེས་སོ། ༡༧ ཡང་འཇིགས་ཏེ།

10雅各出了别是巴，向哈

兰走去； 11到了一个地

方，因为太阳落了，就在那

里住宿，便拾起那地方的一

块石头枕在头下，在那里

躺卧睡了， 12梦见一个梯

子立在地上，梯子的头顶

着天，有神的使者在梯子

上，上去下来。 13主站在

梯子以上〔或作“站在他

旁边”〕，说：我是主你祖

亚伯拉罕的神，也是以撒的

神；我要将你现在所躺卧

之地赐给你和你的后裔。
14你的后裔必像地上的尘沙

那样多，必向东西南北开

展；地上万族必因你和你的

后裔得福。 15我也与你同

在。你无论往哪里去，我必

保佑你，领你归回这地，总

不离弃你，直到我成全了向

你所应许的。 16雅各睡醒

了，说：主真在这里，我竟

不知道！ 17就惧怕，说：这

地方何等可畏！这不是别
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的，乃是神的殿，也是天的

门。

གནས་འདི་ནི་དམ་པའི་གནས་ཡིན་ཏེ། ་ཡི་བ གས་ས་དང་ནམ་མཁའི་
ོ་ཡིན་ ས་སོ༎

18雅各清早起来，把所枕

的石头立作柱子，浇油在上

面。 19他就给那地方起名叫

伯特利〔就是“神殿”的意

思〕；但那地方起先名叫路

斯。 20雅各许愿说：神若与

我同在，在我所行的路上保

佑我，又给我食物吃，衣服

穿， 21使我平平安安地回到

我父亲的家，我就必以主为

我的神。 22我所立为柱子的

石头也必作神的殿，凡你所

赐给我的，我必将十分之一

献给你。

༡༨ ཡ་ཀབོ་ཐ་ོརངས་ལངས་ཏ་ེམག་ོ ས་ལ་བཞག་པའ་ི ་ོ རེ་ཏ།ེ གས་
་བ གས་ནས་དེའི་ཁར་འ ་མར་ གས་སོ། ༡༩ ཁོས་གནས་དེའི་མིང་

བེད་ཨེལ་བཏགས་སོ། ོན་ལ་ ོང་ ེར་དེའི་མིང་ ས་ཟེར་རོ། ༢༠ ཡང་ཡ་
ཀབོ་ སི་དམ་བཅས་ཏ།ེ ་ཡསི་ང་དང་འ གོས་ཏ་ེང་འ ་ོབའ་ིལམ་ལ་ང་
ལ་ བས་མཛད་ཅིང་། ཟ་བའི་ ིར་ཟས་དང་གོན་པའི་ ིར་གོས་ ར་ནས།
༢༡ ཕའི་ཁང་པ་ ་ཞི་བདེ་བར་ ིར་ལོག་འོང་ན། དེ་ནས་གཙ་བོ་ངའི་ ་
ཡིན་པར་འ ར་བ་དང་། ༢༢ གས་ ་བ གས་པའི་ ོ་འདི་ ་ཡི་མཆོད་
ཁང་ ་ ར་ནས། ེད་ ིས་ང་ལ་གནང་བའི་ནོར་ཐམས་ཅད་ ་ིབ ་ཁག་
ེད་ལ་འ ལ་བར་ འོ་ཞེས་ ས་སོ༎

29雅各起行，到了东方

人之地， 2看见田间

有一口井，有三群羊卧在井

旁；因为人饮羊群都是用那

井里的水。井口上的石头是

大的。 3常有羊群在那里聚

集，牧人把石头转离井口饮

羊，随后又把石头放在井口

的原处。

29 ད་ེནས་ཡ་ཀབོ་ སི་ ང་པ་བཏགེས་ཏ་ེཤར་ གོས་ ་ི ་ མས་
ི་ ལ་ ་སོང་ངོ་། ༢ ཁོས་བ ས་ནས། ཐང་གར་ ོན་པ་ཞིག་

འ ག ཡང་དེའི་མ ན་ ་ ག་ ་ག མ་བ ད་ཡོད་པ་ཡིན། ཅི་ལ་ཞེ་ན།
ནོ་པ་འད་ིལས་ད་ེདག་གསི་ ་ མས་ལ་ ད་པའ་ི རི་ར།ོ ཡང་ ནོ་པའ་ི

ཁ་ལ་ ོ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་དོ། ༣ ་ཐམས་ཅད་དེ་ ་ ིད་དེ་བ ས་ནས་དེ་
དག་གིས་ ོན་པའི་ཁ་ ོ་དེ་བཀོག་པ་དང་། ག་ མས་ལ་ ་ ད་ནས་ ོ་
ིར་རང་གི་གནས་ ་ ོན་པའི་ཁ་ ་བཞག་གོ།

4雅 各 对 牧 人 说：弟 兄

们，你们是哪里来的？他

们说：我们是哈兰来的。
5他 问 他 们 说：拿 鹤 的 孙

子拉班，你们认识吗？他

们说：我们认识。 6雅各

说：他平安吗？他们说：平

安。看哪，他女儿拉结领

着羊来了。 7雅各说：日

头还高，不是羊群聚集的时

候，你们不如饮羊，再去放

一放。 8他们说：我们不

能，必等羊群聚齐，人把石

头转离井口才可饮羊。

༤ ཡ་ཀོབ་ ིས་དེ་དག་ལ། ངའི་ ན་ མས་གང་ནས་ཡིན་ ས་པས། དེ་
དག་གིས་ང་ཅག་ཧ་རན་ ལ་ནས་ཡིན་ ས་སོ། ༥ ཡ་ཀོབ་ ིས་ཁོ་ མས་
ལ། ན་ཧོར་ ི་ ་ལ་བན་ངོ་ཤེས་སམ། དེ་དག་གིས། ཤེས་སོ། ༦ ཡ་ཀོབ་ ིས་
ཁོ་ཁམས་བདེའམ་ ས་པས། ཁོ་ཁམས་བདེ་ ེ། ོས་ཤིག ད་ ་དེའི་ ་མོ་
ར་ཧེལ་ ག་འ ིད་དེ་ཡོང་གི་འ ག ༧ ཡ་ཀོབ་ ིས་ད་ ང་ ་མོ་ཡོད་དེ།
ག་བ ་མ་རན་པས། ག་ མས་ལ་ ་ ད་ལ་འཚ་བ་ལ་ ེར་ཞིག་ ས་

སོ། ༨ དེ་དག་ན་རེ། ་ཚང་མ་མ་བ ས་པའི་བར་ ་མི་ བ། བ ས་ནས་
ོན་པའི་ཁ་ལ་ཡོད་པའི་ ོ་བཀོག་ནས་ ག་ལ་ ་ ད་པར་ འོ༎
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༩ ཞེས་པའི་ ེང་འ ོ་མ་ ོགས་གོང་ ། ར་ཧེལ་ ི་མོ་ ེད་དེ་ཕ་ལ་ཡོད་
པའི་ ག་དེད་ཅིང་འོངས་སོ། ༡༠ དེར་ཡ་ཀོབ་རང་གི་མའི་མིང་པོ་ལ་བན་
་ི ་མ་ོར་ཧལེ་དང་། མའ་ིམངི་པ་ོལ་བན་ ་ི ག་ མས་མཐངོ་མ་ཐག་ ་

ཡ་ཀོབ་ ར་འོངས་ཏེ། ོན་པའི་ཁ་ ོ་བཀོག་ནས་མའི་མིང་པོ་ལ་བན་ ི་
ག་ མས་ལ་ ་ ད་དོ། ༡༡ དེ་ནས་ཡ་ཀོབ་ ིས་ར་ཧེལ་ལ་འོ་ ས་ཏེ་ ་

འབོད་བཏོན་ནོ། ༡༢ ཡ་ཀོབ་ ིས་ར་ཧེལ་ལ། ང་ ོད་ ི་ཕའི་ ན་རིབ་ འི་
་ཡིན་བཤད་པ་དང་། ཁོ་ཕ་ལ་འ ིན་གཏོང་ ་བ གས་སོ༎

9雅各正和他们说话的时

候，拉结领着他父亲的羊

来了，因为那些羊是她牧放

的。 10雅各看见母舅拉班

的女儿拉结和母舅拉班的

羊群，就上前把石头转离井

口，饮他母舅拉班的羊群。
11雅各与拉结亲嘴，就放声

而哭。 12雅各告诉拉结，自

己是他父亲的外甥，是利百

加的儿子，拉结就跑去告诉

他父亲。
༡༣ དེ་ནས་ལ་བན་ ིས་ ིང་མོའི་ ་ཡ་ཀོབ་ ི་ ས་ཐོས་པས། བ ་བར་

སངོ་ནས་ཁ་ོལ་འ ད་ཅངི་འ་ོ ས་ཏ་ེཁང་པ་ལ་ དི་ད།ོ དེས་ལ་བན་ལ་ ་
བ་དེ་ཐམས་ཅད་བཤད་དོ། ༡༤ དེ་ནས་ལ་བན་ ིས་དེ་ལ། འོ་ན་ ོད་ངའི་
ཤ་དང་ངའི་ ས་པ་ཡིན་ཟེར་བས་ཁོ་ ་བ་གཅིག་དེ་དང་མཉམ་ ་གནས་
སོ༎

13拉班听见外甥雅各的

信息，就跑去迎接，抱着

他，与他亲嘴，领他到自己

的家。雅各将一切的情由告

诉拉班。 14拉班对他说：你

实在是我的骨肉。雅各就和

他同住了一个月。

༡༥ ཡང་ལ་བན་ ིས་ཡ་ཀོབ་ལ། ོད་ངའི་ ན་ཡིན་ཏེ་ ོད་ ་མེད་
པར་ངའི་གཡོག་ ེད་དམ། ོད་ ི་ ་ཅི་ཙམ་ཡིན་ང་ལ་ཤོད་ཅིག་ ས་སོ།
༡༦ ཡང་ལ་བན་ལ་ ་མོ་གཉིས་ཡོད་དེ། ན་པའི་མིང་ལེ་ ཱ་དང་། གཞོན་
པའི་མིང་ར་ཧེལ་ཟེར་རོ། ༡༧ ལེ་ ཱ་ཡི་མིག་ཞན་པ་ཡིན་ཏེ་ར་ཧེལ་ ི་ ད་
ལགེས་ཤངི་གདངོ་ཡང་མཛས་མ་ོཡདོ་པ་ཡནི། ༡༨ ཡ་ཀབོ་ར་ཧལེ་ལ་ཆགས་
ཏེ། ོད་ ི་ ་མོ་ ང་བ་ར་ཧེལ་ ི་ ིར་ ་ངས་ལོ་བ ན་ ི་བར་ ་ ོད་
ི་གཡོག་ འོ་ཞེས་ཟེར་ཏོ། ༡༩ ལ་བན་ན་རེ། ངས་དེ་མི་གཞན་ལ་གཏོང་

བ་བས་ ོད་ལ་གཏོང་བ་ལེགས། ང་དང་མཉམ་ ་ ོད་ཅིག ༢༠ དེ་ ར་ཡ་
ཀབོ་ སི་ར་ཧལེ་ ་ི རི་ལ་ོབ ན་ ་ིབར་ ་གཡགོ་ ས་ས།ོ ཁ་ོད་ེལ་ཆགས་
པས། ཁོའི་མིག་གི་མ ན་ ་ཞག་ཁ་ཅིག་ ར་ཚར་ཏོ༎

15拉 班 对 雅 各 说：你 虽

是我的骨肉〔原文作“弟

兄”〕，岂可白白地服侍

我？请告诉我，你要什么

为工价？ 16拉班有两个女

儿，大的名叫利亚，小的名

叫拉结。 17利亚的眼睛没

有神气，拉结却生得美貌

俊秀。 18雅各爱拉结，就

说：我愿为你小女儿拉结服

侍你七年。 19拉班说：我把

她给你，胜似给别人，你与

我同住吧！ 20雅各就为拉结

服侍了七年；他因为深爱拉

结，就看这七年如同几天。

༢༡ ཡང་ཡ་ཀོབ་ ིས་ལ་བན་ལ། ད་ ས་ཚང་བས། དེ་དང་འ ོགས་པའི་
ས་རན་པས། ངའ་ི ང་མ་ང་ལ་ཐངོ་ཞགི་ ས་ས།ོ ༢༢ ལ་བན་ སི་ ལ་ ་ི

མི་ཐམས་ཅད་བོས་ནས་ ོན་མོ་ཞིག་ ས། ༢༣ དེ་ནས་དགོངས་མོ་ལ་ ་མོ་
ལ་ེ ་ཱའ དི་ཅངི་དའེ་ི ར་བ ལ་བ་དང་། ཁསོ་ད་ེདང་འ གོས་ས།ོ ༢༤ ལ་
བན་ ིས་རང་གི་ ན་མོ་ཟིལ་པ་ ་བ་ ་མོ་ལེ་ ཱའི་གཡོག་མོར་བཏང་ངོ་།

21雅各对拉班说：日期已

经满了，求你把我的妻子给

我，我好与她同房。 22拉

班就摆设筵席，请齐了那地

方的众人。 23到晚上，拉班

将女儿利亚送来给雅各，雅

各就与她同房。 24拉班又

将婢女悉帕给女儿利亚作使
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女。 25到了早晨，雅各一看

是利亚，就对拉班说：你向

我做的是什么事呢？我服侍

你，不是为拉结吗？你为什

么欺哄我呢？ 26拉班说：大

女儿还没有给人，先把小女

儿给人，在我们这地方没有

这规矩。 27你为这个满了七

日，我就把那个也给你，你

再为他服侍我七年。 28雅

各就如此行。满了利亚的七

日，拉班便将女儿拉结给雅

各为妻。 29拉班又将婢女辟

拉给女儿拉结作使女。 30雅

各也与拉结同房，并且爱拉

结胜似爱利亚，于是又服侍

了拉班七年。

༢༥ དེ་ནས་ ་ ོ་ ་མོར་བ ས་པ། ོས་ཤིག་ལེ་ ཱ་ཡིན་པར་མཐོང་ནས།
ཁོས་ལ་བན་ལ། ཅིའི་ ིར་ང་ལ་དེ་ ར་ ས། ངས་ར་ཧེལ་ ི་ ིར ོད་ ི་
གཡོག་མ་ ས་སམ། ཅིའི་ ིར་ ོད་ ིས་ང་ལ་ ་ཟོག་ ས། ༢༦ ལ་བན་ ིས་
ོན་ ེས་མའི་ ོན་ལ་ ང་བ་གཏོང་བ་དེ་ནི་ ལ་འདིའི་ གས་ ོལ་མ་
ཡིན། ༢༧ ད་འདི་དང་བ ན་ ག་ཚང་ ་ ག དེ་ནས་ ར་ཡང་ལོ་བ ན་
ི་བར་ ་ངའི་གཡོག་ ེད་ན། དེའི་ ིར་ངེད་ མས་ ིས་དེ་ཡང་ ོད་ལ་

གཏང་ཡོང་ཞེས་ ས་སོ། ༢༨ ཡ་ཀོབ་ ིས་དེ་བཞིན་ ་ ས་ཏེ་དེའི་བ ན་
ག་ཚང་ནས། ལ་བན་ ིས་ཁོ་ལ་ ་མོ་ར་ཧེལ་ ང་མར་བཏང་ངོ་། ༢༩ ལ་

བན་ ིས་རང་གི་ ན་མོ་བིལ་ཧ་ ་བ་ ་མོ་ར་ཧེལ་ ི་གཡོག་མོར་བཏང་
ང་ོ། ༣༠ ད་ེནས་ད་ེར་ཧལེ་དང་ཡང་འ གོས་ཏ།ེ ལ་ེ ་ཱལས་ར་ཧལེ་ལ་ཆགས་
པ་དང་། ད་ ང་ལོ་བ ན་ ི་བར་ ་དེའི་གཡོག་ ས་སོ༎

31主见利亚失宠〔原文

作“被 恨”。 下 同 〕，就

使 她 生 育，拉 结 却 不 生

育。 32利亚怀孕生子，就

给 他 起 名 叫 流 便 〔 就

是“有儿子”的意思〕，因

而说：主看见我的苦情，如

今我的丈夫必爱我。 33她

又怀孕生子，就说：主因为

听见我失宠，所以又赐给

我这个儿子，于是给他起名

叫西缅〔就是“听见”的意

思〕。 34她又怀孕生子，起

名叫利未〔就是“联合”的

意思〕，说：我给丈夫生了

三个儿子，他必与我联合。
35她又怀孕生子，说：这回

我要赞美主，因此给他起名

叫犹大〔就是“赞美”的意

思〕。这才停了生育。

༣༡ ལེ་ ཱ་མི་དགའ་བར་འ ར་བ་དེ་གཙ་བོས་གཟིགས་པས། དེའི་མངལ་
་ེབར་མཛད་ །ི ར་ཧལེ་མ་ོགཤམ་ཡནི་ན།ོ ༣༢ ཡང་ལ་ེ ་ཱམངལ་དང་ ན་
པར་ ར་ནས། ེས་པའི་ འི་མིང་ ་བེན་ཞེས་བཏགས་སོ། ཅི་ལ་ཞེ་ན།
མསོ་གཙ་བོས་ངའ་ི ག་བ ལ་གཟགིས་པས། ད་ངའ་ི སོ་ང་ལ་གཅསེ་པར་
ག ང་ཡངོ་ཞསེ་ ས་པའ་ི རི་ར།ོ ༣༣ ཡང་མངལ་དང་ ན་པར་ ར་ཏ་ེ ་
ེས་ནས་ ས་པ། ང་ལ་ ད་ ་གསད་ཅིང་འ ་བ་ཡིན་པ་དེ་གཙ་བོས་
གསན་པས་འདི་ཡང་ང་ལ་གནང་ངོ་། ་དེའི་མིང་ཤིམ་ཨོན་བཏགས་སོ།
༣༤ ཡང་མངལ་དང་ ན་པར་ ར་ནས་ ་ ེས་ཏེ། ངའི་ ོའི་ ིར་ང་ལ་ ་
ག མ་ སེ་པས། ད་ ོས་ང་ལ་ ག་པར་༼སེམས་ཆགས་པར་༽འཛན་ཡངོ་
ཞསེ་ ས་པས་དའེ་ིམངི་ལ་ེཝ་ིབཏགས་ས།ོ ༣༥ ད་ེནས་ཡང་མངལ་དང་ ན་
པར་ ར་ནས་ ་ སེ་ཏ་ེ ས་པ། ད་ངས་གཙ་བོ་ལ་བ དོ་པར་ ། ཞསེ་ཟརེ་
བའི་ ིར་ ་དེའི་མིང་ཡ་ ་ ་ཞེས་བཏགས་སོ། དེ་ནས་ཁོ་མོ་ ེ་འ ོ་ཆད་
དོ༎

30拉结见自己不给雅

各生子，就嫉妒她姐

姐，对雅各说：你给我孩

子，不然我就死了。 2雅

30 ར་ཧེལ་ ིས་རང་ནས་ཡ་ཀོབ་ ི་ ིར་ ་ ་མི་ ེ་བར་མཐོང་
ནས་ཨ་ཆེ་ལ་ ག་དོག་ ས་ཤིང་ཡ་ཀོབ་ལ། ང་ལ་ ་ ་ཐོང་

ཞིག ཅི་ ེ་མི་གཏོང་ན་ང་ཤི་ཡོང་། ༢ ཡ་ཀོབ་ ོས་ཏེ་ར་ཧེལ་ལ། ་ཡིས་
ོད་རབས་ཆད་མཛད་པས་ང་ ་ཡི་ཚབ་ཡིན་ནམ་ ས་སོ། ༣ མོ་ན་རེ། ད་
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ངའི་གཡོག་མོ་བིལ་ཧ་དང་འ ོགས་ཤིག དེ་ནས་ཁོ་ལ་ངའི་པང་ ་ ེ་ན་
དེའི་ ོ་ནས་ང་ལ་བ ད་ཐོབ་པར་འ ར། ༤ ཡ་ཀོབ་ལ་རང་གི་གཡོག་མོ་
བལི་ཧ་ ང་མར་བཏང་ནས་ཁསོ་ད་ེདང་འ གོས་ས།ོ ༥ ཡང་བལི་ཧ་མངལ་
དང་ ན་པར་ ར་ནས་ཡ་ཀོབ་ ི་ ིར་ ་ཞིག་ ེས་སོ། ༦ ར་ཧེལ་ ིས་ ་
ཡསི་ང་ལ་ མིས་ ་ི ལ་ཁ་ ལ་ཏ་ེངའ་ི ་བ་ལ་གསན་ནས་ ་ཞགི་གནང་
ང་ོ། དའེ་ི རི་ཁའོ་ིམངི་དན་ཞསེ་བཏགས་ས།ོ ༧ ར་ཡང་ར་ཧལེ་ ་ིགཡགོ་
མོ་བིལ་ཧ་མངལ་དང་ ན་པར་ ར་ཏེ་ཡ་ཀོབ་ལ་དེ་ལས་ ་གཉིས་ཆད་
དོ། ༨ ར་ཧེལ་ ིས། ་ཡིས་ བས་མཛད་དེ་ངས་ཨ་ཆེ་དང་འཐབ་མོ་ ས་
ནས་ང་ ལ་ལོ་ཟེར་ཏེ། ཁོས་དེའི་མིང་ནབ་ཏ་ལི་བཏགས་སོ༎

各向拉结生气，说：叫你不

生育的是神，我岂能代替他

作主呢？ 3拉结说：有我

的使女辟拉在这里，你可以

与她同房，使她生子在我膝

下，我便因她也得孩子〔原

文作“被建立”〕。 4拉结

就把她的使女辟拉给丈夫为

妾；雅各便与她同房， 5辟

拉就怀孕，给雅各生了一个

儿子。 6拉结说：神伸了我

的冤，也听了我的声音，赐

我一个儿子，因此给他起

名叫但〔就是“伸冤”的意

思〕。 7拉结的使女辟拉

又怀孕，给雅各生了第二个

儿子。 8拉结说：我与我姐

姐大大相争，并且得胜，于

是给他起名叫拿弗他利〔就

是“相争”的意思〕。
༩ ལ་ེ ་ཱཡསི་རང་ག་ི ་ེའ ་ོཆད་པ་མཐངོ་ནས་རང་ག་ིགཡགོ་མ་ོཟལི་པ་
ེར་ཏེ་ཡ་ཀོབ་ལ་ ང་མར་བཏང་ངོ་། ༡༠ ལེ་ ཱ་ཡི་གཡོག་མོ་ཟིལ་པ་ནས་

ཡ་ཀོབ་ལ་ ་ཞིག་ ོར་ཏོ། ༡༡ ལེ་ ཱ་ཡིས་བདེ་ཞིང་ ིད་དོ་ ས་ནས་དེའི་
མིང་གད་བཏགས་ས།ོ ༡༢ ཡང་ལ་ེ ་ཱཡ་ིགཡགོ་མ་ོཟལི་པ་ནས་ཡ་ཀབོ་ལ་ ་
གཉསི་པ་ཞགི་ རོ་ནས། ༡༣ ལ་ེ ་ཱཡསི་ང་བད་ེབར་འ ར་ཞངི་ ་མ་ོ མས་
ིས་ ང་དེ་ནི་བདེའོ་ཞེས་ཟེར་ཡོང་ཟེར་ཏེ། ་དེའི་མིང་ཨ་ཤེར་བཏགས་

སོ༎

9利亚见自己停了生育，就

把使女悉帕给雅各为妾。
10利亚的使女悉帕给雅各生

了一个儿子。 11利亚说：万

幸！于是给他起名叫迦得

〔就是“万幸”的意思〕。
12利亚的使女悉帕又给雅各

生了第二个儿子。 13利亚

说：我有福啊，众女子都要

称我是有福的，于是给他起

名叫亚设〔就是“有福”的

意思〕。
༡༤ ཡང་ ་བེན་ ོ་ ་བའི་ ས་ ་སོང་ནས་ ་ད་ཡིམ་ཞེས་ཟེར་བའི་

འ ས་ ་ཞིག་ཞིང་ལ་བ ེད་དེ་ཨ་མ་ལེ་ ཱ་ལ་ ེར་བས། ར་ཧེལ་ ིས་ལེ་
ཱ་ལ། ོད་ ི་ ་ལ་ཐོབ་པའི་ ་ད་ཡིམ་ མས་ནས་ང་ལ་ཐོང་ཞེས་ ས་

སོ། ༡༥ ལེ་ ཱ་ཡིས་དེ་ལ། ོད་ ིས་ངའི་ ོ་ ོགས་པས་མི་ཆོག་གམ། ད་ངའི་
འི་ ་ད་ཡིམ་ཡང་ ེར་རམ་ཞེས་ཟེར་བས་ར་ཧེལ་ ིས། འོ་ན་ ོད་ ི་
འི་ ་ད་ཡིམ་ ི་ ིར་ ོད་ ིས་མཚན་འདི་ལ་ཁོ་དང་འ ོགས་པར་ ོས་

ཤགི་ ས་ས།ོ ༡༦ ཡང་ཡ་ཀབོ་ ་ི ་ོཞངི་ལས་འངོས་ནས་ལ་ེ ་ཱཡསི་ད་ེབ ་

14割麦子的时候，流便往

田里去，寻见风茄，拿来给

他母亲利亚。拉结对利亚

说：请你把你儿子的风茄给

我些。 15利亚说：你夺了

我的丈夫还算小事吗？你又

要夺我儿子的风茄吗？拉结

说：为你儿子的风茄，今夜

他可以与你同寝。 16到了

晚上，雅各从田里回来，利

亚出来迎接他，说：你要与

我同寝，因为我实在用我儿
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子的风茄把你雇下了。那

一夜，雅各就与他同寝。
17神应允了利亚，他就怀

孕，给雅各生了第五个儿

子。 18利亚说：神给了我

价值，因为我把使女给了

我丈夫，于是给他起名叫

以萨迦〔就是“价值”的意

思〕。 19利亚又怀孕，给雅

各生了第六个儿子。 20利

亚说：神赐我厚赏；我丈

夫必与我同住，因我给他

生了六个儿子，于是给他起

名西布伦〔就是“同住”的

意思〕。 21后来又生了

一个女儿，给她起名叫底

拿。 22神顾念拉结，应允

了她，使她能生育。 23拉

结怀孕生子，说：神除去了

我的羞耻， 24就给他起名

叫约瑟〔就是“增添”的意

思〕，意思说：愿主再增添

我一个儿子。

བར་སངོ་ནས་ ས་པ། ངས་ དོ་ ་ི རི་ངའ་ི འ་ི ་ད་ཡམི་རནི་ ་བཏང་
བས་ང་དང་འ ོགས་ཤིག་ཅེས་ཟེར་བ་དང་། ཁོས་དེའི་མཚན་མོ་དེ་དང་
འ གོས་ས།ོ ༡༧ ཡང་ ་ཡསི་ལ་ེ ་ཱལ་གསན་ནས་མངལ་དང་ ན་པར་ ར་
ནས་ཡ་ཀོབ་ལ་ ་ ་པ་ཞིག་ ོར་ཏོ། ༡༨ ལེ་ ཱ་ཡིས། ངས་རང་གི་གཡོག་མོ་
ོ་ལ་བཏང་བའི་ ིར་ ་ཡིས་ང་ལ་ ་གནང་ངོ་ཞེས་ ས་ཏེ་ ་དེའི་མིང་

ཡི་ས་གར་བཏགས་སོ། ༡༩ དེ་ནས་ལེ་ ཱ་ཡང་མངལ་དང་ ན་པར་ ར་
ནས་ཡ་ཀོབ་ ིས་ཁོ་ལས་ ་ ག་པ་ཞིག་ ོར་ཏོ། ༢༠ ལེ་ ཱ་ཡིས་ ་དགའ་
བཟང་པོ་ཞིག་ ་ཡིས་ང་ལ་ ལ་ཏེ་ངའི་ ོས་ང་ལས་ ་ ག་པ་ཞིག་ ོར་
བས། ད་ཁོ་ང་དང་འ ོགས་པར་འ ར་རོ། ཞེས་པའི་ ིར་ ་དེའི་མིང་ཟ་
་ལོན་བཏགས་སོ། ༢༡ དེ་ནས་དེ་ལ་ ་མོ་ཞིག་ ེས་ནས་དེའི་མིང་དི་ན་

བཏགས་ས།ོ ༢༢ ཡང་ ་ཡསི་ར་ཧལེ་ གས་ལ་དགངོས་ནས་ ་བ་ལ་གསན་
ཏ་ེདའེ་ིམངལ་ ་ེབར་མཛད་ད།ོ ༢༣ མངལ་དང་ ན་པར་ ར་ནས་ ་ཞགི་
ེས་པས། དེས་ ་ཡིས་ངའི་ ེལ་བ་མེད་པར་མཛད་དོ་ཞེས་ཟེར་བ་དང་།

༢༤ འི་མིང་ཡོ་སེབ་བཏགས་ནས། གཙ་བོས་ང་ལ་ ་གཉིས་པ་ཞིག་ ང་
གནང་བར་མཛད་ཅིག་ ས་སོ༎

25拉结生约瑟之后，雅各

对拉班说：请打发我走，叫

我回到我本乡本土去。 26请

你把我服侍你所得的妻子和

儿女给我，让我走；我怎样

服侍你，你都知道。 27拉

班对他说：我若在你眼前蒙

恩，请你仍与我同住，因为

我已算定，主赐福与我是为

你的缘故； 28又说：请你

定你的工价，我就给你。
29雅各对他说：我怎样服侍

你，你的牲畜在我手里怎

样，是你知道的。 30我未

来之先，你所有的很少，现

今却发大众多，主随我的脚

步赐福与你。如今，我什

么时候才为自己兴家立业

呢？ 31拉班说：我当给你什

么呢？雅各说：什么你也不

༢༥ ཡང་ར་ཧེལ་ལ་ཡོ་སེབ་ ེས་པའི་ཚ་ཡ་ཀོབ་ ིས་ལ་བན་ལ། ང་རང་
གི་གནས་དང་ངའི་ ལ་ ་འ ོར་ ག ༢༦ ངས་ ོད་ ི་གཡོག་ ེད་ གས་
ོད་ ིས་ཤེས་པས། ངའི་ ང་མ་དང་ ་ འི་ ིར་ངས་ ོད་ ི་གཡོག་ ས་

པའ་ི རི་ད་ེདག་ང་ལ་ཐངོ་ལ་ང་འ རོ་ ག་ཅསེ་ ས་ས།ོ ༢༧ ལ་བན་ སི་
དེ་ལ། ེད་ ི་དོན་ ་གཙ་བོས་ང་ལ་ ིན་ བས་མཛད་པ་དེ་ངའི་ ང་བ་
ལ་ཤར་བས། ེད་ ིས་ང་ལ་ གས་ ེས་གཟིགས་ཏེ་ད་ ང་ ོད་ཅིག་ཅེས་
ས་སོ། ༢༨ ཡང་ ེད་ ི་ ་ང་དང་ཐག་གཅོད་ཅིག་དང་། ངས་དེ་གཏོང་

བར་ འོ། ༢༩ ཁོས་དེ་ལ། ངས་ ོད་ ི་གཡོག་ ེད་ གས་དང་ངའི་ ོ་ནས་
ོད་ ི་ ་ཅི་ ར་ ར་པ་དེ་ ོད་ ིས་ཤེས། ༣༠ ང་འདིར་མ་འོངས་པའི་
ས་ ་ ོད་ལ་ཡོད་པ་དེ་ ང་བ་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན། ད་ ་ཧ་ཅང་འཕེལ་

བར་ ར་ཏེ། ང་གར་འ ོ་སར་གཙ་བོས་ ོད་ལ་ ིན་ བས་མཛད་དོ། ད་
ང་རང་གི་ཁང་པའི་ ིར་ལས་ ེད་པའི་ ས་ནམ་ཡོང་ཞེས་ ས་སོ། ༣༡ དེ་
ནས་དེས། ངས་ ོད་ལ་ཅི་ཙམ་གཏོང་དགོས། ཡ་ཀོབ་ ིས་ ོད་ ིས་ང་ལ་
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ཅའིང་ རེ་མ་ིདགསོ། དོ་ངའ་ི རི་གཏམ་འད་ིབཞནི་ ་ དེ་པར་དགའ་
ན་ངས་ ར་ཡང་ ོད་ ི་ ་འཚ་ཞིང་ ང་བར་ ། ༣༢ ངས་དེ་རིང་ ོད་
ི་ ་ཚང་མའི་ནང་ ་སོང་ ེ་ ག་ཐིག་ལེ་ཅན་དང་ ་བོ་གང་ཡོད་པ་

དང་། ག་ མས་ནས་ནག་པ་ོདང་ ་ོམ་ོགང་ཡདོ་པ་དང་། ར་ མས་ནས་
ཐགི་ལ་ེཅན་དང་ ་བ་ོགང་ཡདོ་པ་ ་དང་ས་ོསརོ་ སེ་པ་ད་ེན་ིངའ་ི ་ལ་
ི་བར་ ། ༣༣ ིང་མའི་ ས་ ་ང་ ང་པོ་ཡོད་པ་དེས་ང་ལ་དཔང་པོ་ །

ངའི་ ་གཏོང་བའི་ ིར་ ོད་ཡོང་ བས་ལ་ ོད་ ི་ར་ མས་ནས་ཐིག་ལེ་
ཅན་དང་ ་བོ་མ་ཡིན་པ་ཐམས་ཅད་དང་། ག་ མས་ ོ་མོ་མ་ཡིན་པ་
ཞིག་མཐོང་ན། དེ་ངས་བ ས་པ་ ི་བར་འ ར་ར་ོཞསེ་ ས་ས།ོ ༣༤ ལ་བན་
ིས། ད་ ེད་ ི་གཏམ་བཞིན་ ་ལེགས་སོ་ཞེས་ ས་སོ། ༣༥ ཁོས་ཉིན་དེ་

རང་ལ་ར་ མས་ནས་ར་ ག་ ག་རིས་ཅན་དང་ ་བོ་གང་ཡོད་པ་ཐམས་
ཅད་དང་། ར་མ་ཐགི་ལ་ེཅན་དང་ ་བ་ོཐམས་ཅད་དང་། ག་ མས་ནས་
ཐིག་ལེ་དཀར་པོ་ཡོད་པ་དང་། ནག་པོ་གང་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་སོ་སོར་
ེས་ནས་རང་གི་ ་ མས་ ི་ལག་ ་བཏང་ངོ་། ༣༦ ཡང་ཁོས་རང་དང་
ཡ་ཀོབ་ ་ིབར་ལ་ཉིན་ལམ་ག མ་ ི་བར་འ ངས་ ་བ ག་གོ དེ་ ར་ཡ་
ཀོབ་ ིས་ལ་བན་ ི་ ་ ི་ ས་ མས་འཚ་བར་ ས་སོ༎

必给我，只有一件事，你若

应承，我便仍旧牧放你的羊

群。 32今天我要走遍你的

羊群，把绵羊中凡有点的、

有斑的，和黑色的，并山羊

中凡有斑的、有点的，都挑

出来；将来这一等的就算我

的工价。 33以后你来查看我

的工价，凡在我手里的山羊

不是有点有斑的，绵羊不是

黑色的，那就算是我偷的；

这样便可证出我的公义来。
34拉班说：好啊！我情愿照

着你的话行。 35当日，拉

班把有纹的、有斑的公山

羊，有点的、有斑的、有杂

白纹的母山羊，并黑色的绵

羊，都挑出来，交在他儿子

们的手下， 36又使自己和雅

各相离三天的路程。雅各就

牧养拉班其余的羊。

༣༧ ད་ེནས་ཡ་ཀབོ་ སི་ ་ལད་དང་ ་གར་ ར་ཀ་དང་། ད ར་པ་ཤངི་
ག་ི ལ་ ་ ནོ་པ་ོ མས་ རེ་ཏ་ེབ ས་ནས་དཀར་ ་ ས་ས།ོ ༣༨ ས་པའ་ི
ད ག་པ་ མས་ ་འ ང་ས་ལ་ ་གཞོང་གི་ནང་ ་བཞག ་ མས་ ་
འ ང་བ་ལ་ཡོང་ཚ་དེ་མིག་གིས་མཐོང་ ེ་ ོར་བར་ ེད་ཅིང་ མ་པ་ ར་
ཏ།ོ ༣༩ འ་ིར་ ག་ མས་ སི་ ལ་ ་ མས་ལ་ ་ཞངི་ མ་པར་ ར་ནས།
ད་ེ མས་ལ་ ག་རསི་ཅན་དང་ཐགི་ལ་ེཅན་དང་ ་བ་ོ སེ་ས།ོ ༤༠ ག་ ་
མས་ཡ་ཀོབ་ ིས་སོ་སོར་ ེས་པ་དང་། ར་ ག་གི་མིག་ མས་ལ་བན་ ི་
་ལ་ཡོད་པའི་ ག་རིས་ཅན་དང་ ོ་མོ་ཐམས་ཅད་མཐོང་བ ག་གོ དེ་
ར་རང་ག་ི རི་ ་ཁག་ཐབོ་པ་ད་ེདག་ལ་བན་ ་ིར་ ག་ མས་དང་བ ་ེ

བར་མ་ ས་སོ། ༤༡ ར་ ག་ཤེད་ཅན་ མས་ནམ་ ོར་བ་ ེད་པའི་ ས་ ་
ཡ་ཀོབ་ ིས་ར་ ག་གི་མིག་གི་མ ན་ ་ ལ་ ་ མས་ ་གཞོང་གི་ནང་
་བཞག་ནས་ད ག་པ་ལ་ ་ཞིང་ མ་པར་འ ར་བའི་ ིར་རོ། ༤༢ འོན་

37雅各拿杨树、杏树、

枫树的嫩枝，将皮剥成白

纹，使枝子露出白的来，
38将剥了皮的枝子，对着羊

群，插在饮羊的水沟里和

水槽里，羊来喝的时候，牝

牡配合。 39羊对着枝子配

合，就生下有纹的、有点

的、有斑的来。 40雅各把

羊羔分出来，使拉班的羊与

这有纹和黑色的羊相对，把

自己的羊另放一处，不叫他

和拉班的羊混杂。 41到羊群

肥壮配合的时候，雅各就把

枝子插在水沟里，使羊对着

枝子配合。 42只是到羊瘦弱

配合的时候就不插枝子。这

样，瘦弱的就归拉班，肥壮
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的就归雅各。 43于是雅各极

其发大，得了许多的羊群、

仆婢、骆驼，和驴。

ང་ ་ཤེད་མེད་པ་ ེ་བའི་ ས་ ་ ལ་ ་མ་བཞག དེ་ ར་ཤེད་མེད་པ་
ལ་བན་ལ་ ང་། ཤེད་ཅན་ཡ་ཀོབ་ལ་ ང་ངོ་། ༤༣ ཡང་མི་དེ་ཧ་ཅང་ ག་
པོར་ ར་ཏེ་ ག་དང་། ན་མོ་དང་། ན་པོ་དང་། ་མོང་དང་། བོང་ ་
མང་པོ་ ོར་ཏོ༎

31雅各听见拉班的儿子

们有话说：雅各把我

们父亲所有的都夺了去，并

藉着我们父亲的，得了这一

切的荣耀〔或作“财”〕。
2雅各见拉班的气色向他

不如从前了。 3主对雅各

说：你要回你祖、你父之

地，到你亲族那里去，我必

与你同在。 4雅各就打发

人，叫拉结和利亚到田野羊

群那里来， 5对他们说：我

看你们父亲的气色向我不

如从前了；但我父亲的神

向来与我同在。 6你们也

知道，我尽了我的力量服

侍你们的父亲。 7你们的

父亲欺哄我，十次改了我

的工价；然而神不容他害

我。 8他若说：有点的归

你作工价，羊群所生的都有

点；他若说：有纹的归你作

工价，羊群所生的都有纹。
9这样，神把你们父亲的牲

畜夺来赐给我了。 10羊配

合的时候，我梦中举目一

看，见跳母羊的公羊都是

有纹的、有点的、有花斑

的。 11神的使者在那梦中

呼叫我说：雅各。我说：我

在这里。 12他说：你举目观

看，跳母羊的公羊都是有纹

的、有点的、有花斑的；凡

拉班向你所做的，我都看见

了。 13我是伯特利的神；你

在那里用油浇过柱子，向我

31 ཡང་ལ་བན་ ི་ ་ མས་ ིས། ངེད་ ི་ཕའི་ནོར་ཐམས་ཅད་ཡ་
ཀོབ་ ིས་ ེར་ཏེ་ངེད་ ི་ཕའི་ནོར་ ས་ལས་ནོར་འདི་ཐམས་

ཅད་བ ེད་དོ། ཞེས་ཟེར་བའི་གཏམ་ཡ་ཀོབ་ ིས་ཐོས་པ་དང་། ༢ ཡ་ཀོབ་
ིས་ལ་བན་ ི་གདོང་ལ་བ ས་ཏེ། ོས་དེས་རང་ལ་ ོན་མ་བཞིན་ ་མི་
དེ་པ་མཐངོ་ང་ོ། ༣ གཙ་བོས་ཡ་ཀབོ་ལ། དོ་ ་ིཕ་ ལ་ ་ལགོ་དང་། དོ་
་ིགཉནེ་འ ལེ་ ་ི ར་ རི་ལགོ་ཅགི ང་ དོ་དང་འ གོས་ས་ོཞསེ་བཀའ་

གནང་ངོ་། ༤ ཡང་ཡ་ཀོབ་ ིས་ར་ཧེལ་དང་ལེ་ ཱ་ལ་ངའི་ འི་ ར་ཐང་
་ཤོག་ཟེར་བའི་མི་ཞིག་བཏང་ནས། ༥ དེ་དག་ལ། ོད་ ི་ཕའི་གདོང་ང་

ལ་བ ས་ཏེ་ ོན་བཞིན་ ་མེད་པར་མཐོང་ཡང་། ངའི་ཕའི་ ་ཡིས་ང་ལ་
བས་མཛད་དོ། ༦ ངས་ ོབས་ཚང་མ་ནས་ ོད་ཅག་གི་ཕའི་གཡོག་ ས་

པ་ ོད་ཅག་ལ་ ས་ཡོད། ༧ འོན་ ང་ ོད་ ི་ཕས་ང་ལ་ ་ཟོག་ ས་ཏེ་
ལན་བ ་ཙམ་ངའ་ི ་བ ར་ ང་། ང་ལ་གནདོ་པ་ དེ་པ་ ་ཡསི་ད་ེལ་མ་
གནང་ངོ་། ༨ ཁོས་ཐིག་ལེ་ཅན་ ོད་ ི་ ་ཡིན་ ས་ ས་ ་ཚང་མ་ཐིག་ལེ་
ཅན་ ེས། ཁོས་ ག་རིས་ཅན་ ོད་ ི་ ་ཡིན་ ས་ ས་ ་ཚང་མ་ལ་ ག་
རསི་ཅན་ སེ། ༩ ད་ེ ར་ ་ཡསི་ དེ་ ་ིཕའ་ིནརོ་བཞསེ་ཏ་ེང་ལ་གནང་ང་ོ།
༡༠ ཡང་ ་ ོག་པའི་ ས་ ་ངས་ ི་ལམ་ ་ངའི་མིག་བཏེགས་ཏེ་ར་ ག་
ལ་མཆངོ་བའ་ིར་ ག་དང་ ག་ ག་ མས་ན་ི ག་རསི་ཅན་དང་། ཐགི་ལ་ེ
ཅན་དང་། ་བ་ོཡདོ་པར་མཐངོ་བ་དང་། ༡༡ ་ཡ་ིཕ་ོཉས་ ་ིལམ་ ་ང་ལ།
ེ་ཡ་ཀོབ་ག ངས་ནས། ང་འདི་ ་ཡོད་ ས་པ་ཡིན། ༡༢ དེས་ཡང་ང་ལ།
ོད་ ི་མིག་ཐེགས་ལ་ ་ལ་མཆོང་བའི་ར་ ག་དང་ ག་ ག་ཐམས་ཅད་

ནི་ ག་རིས་ཅན་དང་། ཐིག་ལེ་ཅན་དང་། ་བོ་ཡིན་པ་ལ་ ོས། ལ་བན་
ིས་ ོད་ལ་ ས་པ་ཐམས་ཅད་ངས་གཟིགས་སོ། ༡༣ གང་ ་ ོད་ ིས་ཐོ་

ཡོར་ཁར་འ ་མར་ གས་ནས། ང་ལ་དམ་བཅའ་ ས་པའི་བེད་ཨེལ་ ི་ ་
དེ་ནི་ང་ཡིན་པས། ད་ལོངས་ལ། ལ་འདི་ནས་ཐོན་ཏེ། ོད་ ི་ཕ་ ལ་ ་
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ིར་ལོག་སོང་ཞིག་ཅེས་བཀའ་གནང་ངོ་། ༡༤ དེ་ ད་ག ངས་པའི་ལན་
་ར་ཧེལ་དང་ལེ་ ཱ་གཉིས་ ིས་དེ་ལ། ད་ ང་ངེད་ ི་ཕའི་ཁང་པ་ནས་

ང་ཅག་ལ་ ལ་བའམ་ནོར་ ལ་ཞིག་ཡོད་དམ། ༡༥ མི་ཡན་ལ་ ེད་པ་ ར་
ཁོས་ང་ཅག་ལ་མ་ ས་སམ། ཁོས་ང་ཅག་བཙངས་ནས་ངེད་ ི་ ིར་ཐོབ་
པའི་རིན་ཁོས་ཡོངས་ ་ཟོས། ༡༦ འོ་ན་ ་ཡིས་ངེད་ ི་ཕ་ནས་ ེར་བར་
མཛད་པའི་ནོར་ཐམས་ཅད་ངདེ་དང་ངེད་ ི་ ་ ་ མས་ ི་ཡནི་པས། ་
ཡིས་ ོད་ལ་བཀའ་ཅི་དང་ཅི་གནང་བ་བཞིན་ ་ ོས་ཤིག་ཅེས་ ས་སོ༎

许过愿。现今你起来，离开

这地，回你本地去吧！ 14拉

结和利亚回答雅各说：在我

们父亲的家里还有我们可

得的份吗？还有我们的产

业吗？ 15我们不是被他当

作外人吗？因为他卖了我

们，吞了我们的价值。 16神

从我们父亲所夺出来的一切

财物，那就是我们和我们孩

子们的。现今凡神所吩咐你

的，你只管去行吧！
༡༧ དེ་ནས་ཡ་ཀོབ་ཆས་ཏེ་ ་ ་དང་ ང་མ་ མས་ ་མོང་ལ་ ོན་ཏེ་
ེར་ཏོ། ༡༨ ག་ གས་ཐམས་ཅད་དང་། བསགས་པའི་ནོར་ཐམས་ཅད་

དང་། ཨ་རམ་ ལ་ན་ ེད་པའི་ ད་འ ོ་ཁོའི་ཡིན་པ་དེ་ ེར་ཏེ། ཕ་ཨི་
ཱག་ག་ི ར་ཀ་ན་ཨན་ ལ་ ་འ ོ་བའ་ིལམ་ལ་ གས་སོ། ༡༩ ལ་བན་ ག་

གི་བལ་འ ེག་པའི་ ིར་སོང་ ེ་དེར་མེད་པའི་ བས་ལ་ར་ཧེལ་ ིས་ཕ་ལ་
ཡོད་པའི་ ་འ ་ མས་བ ས་སོ། ༢༠ ཨ་རམ་པ་ལ་བན་ལ་ ས་མེད་པར་
ཡ་ཀབོ་བ ས་ནས་སངོ་ང་ོ། ཅ་ིལ་ཟརེ་ན། ཁསོ་ད་ེལ་རང་འ སོ་འ ་ོབ་མ་
བཤད་པའི་ ིར་རོ། ༢༡ རང་ལ་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་དང་བཅས་ ་ཁོ་ཤོར་
ཏེ་སོང་བ་དང་། གཙང་པོ་བ ལ་ནས་གིལ་ཨད་རིའི་ ོགས་ ་ ིན་ཏོ༎

17雅各起来，使他的儿子

和妻子都骑上骆驼， 18又带

着他在巴旦亚兰所得的一切

牲畜和财物，往迦南地、他

父亲以撒那里去了。 19当时

拉班剪羊毛去了，拉结偷了

他父亲家中的神像。 20雅各

背着亚兰人拉班偷走了，并

不告诉他， 21就带着所有的

逃跑。他起身过大河，面向

基列山行去。

༢༢ ཞག་ག མ་པ་ལ་ཡ་ཀོབ་ཤོར་སོང་བའི་ ིན་ལ་བན་ལ་ ང་ཞིང་།
༢༣ ཁོ་ ན་ མས་དང་བཅས་ ་ཉིན་ལམ་བ ན་ ི་བར་ ་དེའི་ ེས་དེད་
ཅངི་གལི་ཨད་ར་ིལ་ནནོ་ཏ།ོ ༢༤ བ་མ་ོ ་ིལམ་ ་ ་ཨ་རམ་པ་ལ་བན་ ་ི
ར་ ོན་ཏེ་དེ་ལ། ོད་ ིས་ཡ་ཀོབ་ལ་བཟང་ངན་ཅིའང་མི་ཟེར་བ་ལ་ ་

ར་ ོས་ཤིག་ག ངས་སོ༎

22到第三日，有人告诉拉

班，雅各逃跑了。 23拉班带

领他的众弟兄去追赶，追了

七日，在基列山就追上了。
24夜间，神到亚兰人拉班那

里，在梦中对他说：你要小

心，不可与雅各说好说歹。

༢༥ ད་ེནས་ལ་བན་ཡ་ཀབོ་དང་ ག་གོ ཡ་ཀབོ་ སི་ར་ིལ་ ར་ བས། ལ་
བན་ ན་དང་བཅས་པ་ཡང་རི་གིལ་ཨད་ལ་ ར་ བས་སོ། ༢༦ ཡང་ལ་
བན་ ིས་ཡ་ཀོབ་ལ། ོད་བ ས་ནས་སོང་ ེ་རལ་ ིས་བཅོམས་པ་ ར་
ངའ་ི ་མ་ོ མས་ རེ་བ་ད་ེཅ་ིཡནི། ༢༧ ཅིའ་ི རི་གསང་ཏ་ེཤརོ། ཅིའ་ི རི་
ོད་ངའི་ ང་ནས་གསང་ ེ་ ིན། ངས་དགའ་ ོན་ ེད་ཅིང་ ་ལེན་པ་

དང་། ་ ང་བ་དང་། པི་ཝང་ ར་བ་དང་བཅས་ ་ ེལ་མ་ ེད་པའི་

25拉班追上雅各。雅各在

山上支搭帐棚；拉班和他的

众弟兄也在基列山上支搭帐

棚。 26拉班对雅各说：你

做的是什么事呢？你背着

我偷走了，又把我的女儿

们带了去，如同用刀剑掳

去的一般。 27你为什么暗
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暗地逃跑，偷着走，并不告

诉我，叫我可以欢乐、唱

歌、击鼓、弹琴的送你回

去？ 28又不容我与外孙和

女儿亲嘴？你所行的真是愚

昧！ 29我手中原有能力害

你，只是你父亲的神昨夜对

我说：你要小心，不可与雅

各说好说歹。 30现在你虽然

想你父家，不得不去，为什

么又偷了我的神像呢？ 31雅

各回答拉班说：恐怕你把你

的女儿从我夺去，所以我逃

跑。 32至于你的神像，你在

谁那里搜出来，就不容谁存

活。当着我们的众弟兄，你

认一认，在我这里有什么东

西是你的，就拿去。原来雅

各不知道拉结偷了那些神

像。

ིར་ང་ལ་མ་བཤད་པ་ཡིན། ༢༨ ངའི་ ་དང་ ་མོ་ མས་ལ་འོ་ ེད་ ་མ་
བ ག་པས། ོད་ ིས་ ད་པའི་ ོད་པ་ ེན་པ་ཡིན། ༢༩ ངས་ ོད་ཅག་
ལ་ལན་ལེན་པའི་ ིར་ངའི་ལག་པ་ལ་དབང་ཡོད་ ང་། མདང་ བ་མོ་ལ་
ོད་ ི་ཕའི་ ་ཡིས་ང་ལ་ག ངས་པ། ོད་ ིས་ཡ་ཀོབ་ལ་བཟང་པོའམ་

ངན་པའ་ིགཏམ་ ངེ་བ་ལས་ ངས་ཤགི་ཅསེ་བཀའ་གནང་ང་ོ། ༣༠ ད་ དོ་
ི་ཕའི་ཁང་པ་ཤིན་ ་ ན་པས་ཐོན་ཟིན་ནོ། འོན་ ང་ ོད་ ིས་ངའི་ ་

འ ་ མས་ཅི་ལ་བ ས་ཤེས་ ས་པའི་ལན་ ། ༣༡ ཡ་ཀོབ་ ིས་ལ་བན་ལ་
ཟེར་པ། འོ་ན་ངའི་སེམས་ལ་ ོད་ ིས་རང་གི་ ་མོ་ མས་ང་ལས་འ ོག་
འོང་བསམས་ནས་ང་འཇིགས་སོ། ༣༢ འོན་ ང་ ོད་ ི་ ་འ ་ མས་ ་
ནས་འཐོན་ན་མི་དེ་འཚ་མི་ཡོང་། ོད་ ི་ནོར་ཞིག་ངའི་ནོར་ ི་ ོད་ ་
ཡདོ་དམ། ངདེ་ མས་ ་ི ན་ ་ིམ ན་ ་ཚལ་ལ་ དོ་ ་ི རི་ རེ་ཞགི ར་
ཧེལ་ ིས་དེ་ མས་བ ས་པ་ཡ་ཀོབ་ ིས་མ་ཤེས་སོ༎

33拉 班 进 了 雅 各 、 利

亚，并两个使女的帐棚，都

没有搜出来，就从利亚的帐

棚出来，进了拉结的帐棚。
34拉结已经把神像藏在骆驼

的驮篓里，便坐在上头。拉

班摸遍了那帐棚，并没有摸

着。 35拉结对她父亲说：现

在我身上不便，不能在你面

前起来，求我主不要生气。

这样，拉班搜寻神像，竟没

有搜出来。

༣༣ དེ་ནས་ལ་བན་ ིས་ཡ་ཀོབ་ ི་ ར་དང་། ལེ་ ཱ་ཡི་ ར་དང་། གཡོག་
མ་ོགཉསི་ ་ི ར་ལ་ གས་ཏ་ེཅའིང་མ་ཐབོ། ཡང་ལ་ེ ་ཱཡ་ི ར་ནས་འངོས་
ནས་ར་ཧལེ་ ་ི ར་ལ་ གས་ས།ོ ༣༤ ར་ཧལེ་ སི་ ་འ ་ མས་ རེ་ཏ་ེ ་
མོང་གི་ འི་འོག་ ་བཞག་ནས་དེའི་ ེང་ ་བ ད་དོ། ལ་བན་ ིས་ ར་
ི་ནང་ ན་གཡེངས་ ང་ཅིའང་མ་ཐོབ་པས། ༣༥ མོས་ཕ་ལ། ང་ ད་མེད་
ི་ གས་ལ་ཡོད་དེ་ ེད་ ི་ ང་ ་ལང་མི་ ས་པས། ངའི་ཇོ་བོའི་མིག་གི་

མ ན་ ་ གས་ ོ་བའི་ ར་མ་འ ར་ཅིག་ཅེས་ ས་སོ། དེ་ ར་ཁོས་ཚང་
མ་གཡེངས་ ང་ ་འ ་ མས་མ་ཐོབ་བོ༎

36雅各就发怒斥责拉班

说：我有什么过犯，有什么

罪恶，你竟这样火速的追

我？ 37你摸遍了我一切的家

具，你搜出什么来呢？可以

放在你我弟兄面前，叫他们

在你我中间辨别辨别。 38我

在你家这二十年，你的母绵

羊、母山羊没有掉过胎。你

群中的公羊，我没有吃过；
39被野兽撕裂的，我没有带

༣༦ དེ་ནས་ཡ་ཀོབ་ ོས་ཏེ་ལ་བན་ལ་འཛང་ནས། ཡ་ཀོབ་ ིས་ལ་བན་
ལ། ོད་ ིས་ངའི་ ེས་ ་ཚ་ ག་གིས་དེད་པས་ང་ལ་ ོན་ཅི་ཡོད། ངས་
ིག་པ་ཅི་ ས། ༣༧ ོད་ ིས་ངའི་ནོར་ ས་ཐམས་ཅད་མ་གཡེངས་སམ།
ད་ ོད་ ིས་ནང་གི་ནོར་ ས་ ི་ནང་ནས་ཅི་ཐོབ། ངའི་ ན་ མས་དང་
ོད་ ི་ ན་ མས་ ི་མིག་གི་མ ན་ ་འདི་ ་ཤོག་དང་། དེ་ནས་དེ་དག་

གསི་ང་གཉསི་ ་ིགཤགས་འ དེ་པར་འ ར། ༣༨ ལ་ོཉ་ི འ་ིབར་ ་ང་ དོ་
དང་མཉམ་ ་འ ག་པའི་ཚ། ོད་ ི་ ག་དང་ར་མ་ མས་མངལ་མ་ཤོར།
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ོད་ ་ི ག་ ག་ངས་མ་ཟསོ། ༣༩ གཅན་གཟན་ སི་བསད་པ་ངས་ དོ་ ་ི
མ ན་ ་འ ེར་མ་འོང་བར་ ོད་ལ་ཚབ་ ིན། ཉིན་མོ་ལ་ངས་ ན་མ་ལ་
ཤོར་བ་དང་། མཚན་མོ་ལ་ངས་ ན་མ་ཤོར་བ་དེའི་ཚབ་ ོད་ ིས་བཙལ་
བ་ཡིན། ༤༠ འདི་ ར་ང་ལ་ ང་། ཉིན་མོའི་ཚད་པ། མཚན་མོའི་ ང་བ་
ངས་ ར། ངའི་མིག་ལ་གཉིད་མ་ཡོངས། ༤༡ ལོ་ཉི་ ་ང་ ོད་ ི་ཁང་པ་
ལ་འ ག ོད་ ི་ ་མོ་གཉིས་ ི་ ིར་ལོ་བ ་བཞི་དང་། ོད་ ི་ར་ ག་
གི་ ིར་ལོ་ ག་ ོད་ ི་གཡོག་ ས་ ང་། ོད་ ིས་ངའི་ ་ལན་བ ་ཙམ་
བ ར། ༤༢ ངའི་ཕའི་ ་ཨབ་ར་ཧམ་ ི་ ་དང་། ཨི་ ཱག་གིས་བག་ ེད་
པའི་ ་དེ་ང་དང་འ ོགས་པ་མ་ཡིན་ན། ོད་ ིས་ང་ ོང་ལོག་ལ་བཏང་
བ་ཡིན། ངའི་ ག་བ ལ་དང་ངའི་དཀའ་ལས་ལ་ ་ཡིས་གཟིགས་པས།
མདང་མཚན་ལ་ ོད་ལ་བཀའ་བ ོན་པ་ཡིན་ཞེས་ ས་པའི་ལན་ །

来给你，是我自己赔上。无

论是白日，是黑夜，被偷去

的，你都向我索要。 40我

白日受尽干热，黑夜受尽寒

霜，不得合眼睡着，我常是

这样。 41我这二十年在你家

里，为你的两个女儿服侍你

十四年，为你的羊群服侍你

六年，你又十次改了我的工

价。 42若不是我父亲以撒所

敬畏的神，就是亚伯拉罕的

神与我同在，你如今必定打

发我空手而去。神看见我的

苦情和我的劳碌，就在昨夜

责备你。

༤༣ ལ་བན་ ིས་ ་མོ་ མས་ངའི་ ་མོ་ཡིན། ་ མས་ངའི་ ་ཡིན། ་
མས་ངའི་ ་ཡིན། ོད་ ིས་མཐོང་བ་ཐམས་ཅད་ངའི་ཡིན་ ང་། ངའི་
་མོ་ མས་དང་། དེ་དག་ལ་ ེས་པའི་ ་ ་ མས་ལ་ངས་ད་ ་ཅི་ ེད་

པར་ ས། ༤༤ ད་ ོད་དང་ངའི་བར་ལ་དཔང་པོ་ ེད་པའི་ ིར་ ོད་ང་
དང་ཆད་ཀ་ དེ་ ་ཤགོ་ཅགི་ཅསེ་ ས་ས།ོ ༤༥ ད་ེནས་ཡ་ཀབོ་ སི་ ་ོཞགི་
རེ་ཏ་ེཐ་ོཡརོ་ ་བ གས་ས།ོ ༤༦ ཡང་ཡ་ཀབོ་ ན་ མས་ལ། ་ོཚལ་ཞགི་

ཅསེ་བ ་ོནས་ད་ེདག་གསི་ ་ོ རེ་ཏ་ེ ང་པརོ་ ངས་པ་དང་། ང་པ་ོདའེ་ི
མ ན་ ་ད་ེདག་གསི་ཁ་ཟས་ཟསོ་ས།ོ ༤༧ ལ་བན་ སི་ ་ོ ང་ད་ེལ་ ་ཱགར་
ས་ཧ་ ་ཐ་མངི་བཏགས་ སི། ཡ་ཀབོ་ སི་ག་ལདེ་བཏགས་ས།ོ ༤༨ ཡང་ལ་
བན་ ིས་ ོ་ ང་འདི་ནི་དེ་རིང་གི་ཉིན་ལ་ང་དང་ ོད་ ི་བར་ལ་དཔང་
པོར་ ར་ཅིག་ཅེས་ཟེར་བའི་ ིར་དེའི་མིང་ག་ལེད་བཏགས་སོ། ༤༩ དེ་ལ་
མིས་པ་ཡང་ཟེར་རོ། གང་ལ་ཟེར་ན། ཁོས་འདི་ ད་ ། ངེད་གཉིས་སོ་སོར་
ེས་ནས། ༥༠ ོད་ ིས་ངའི་ ་མོ་ མས་མི་མནན་ཞིང་། ངའི་ ་མོ་ མས་

མ་གཏོགས་པར་ ང་མ་གཞན་མ་ལེན་ན། མི་ ་ཡང་འདི་ ་མེད་དེ་ང་
དང་ ོད་ ི་བར་ལ་ ་དཔང་པོ་ཡིན་ཅེས་ ས་སོ༎

43拉班回答雅各说：这女

儿是我的女儿，这些孩子是

我的孩子，这些羊群也是我

的羊群；凡在你眼前的都

是我的。我的女儿并他们所

生的孩子，我今日能向他们

做什么呢？ 44来吧！你我

二人可以立约，作你我中间

的证据。 45雅各就拿一块

石头立作柱子， 46又对众

弟兄说：你们堆聚石头。他

们就拿石头来堆成一堆，大

家便在旁边吃喝。 47拉班

称那石堆为伊迦尔撒哈杜

他，雅各却称那石堆为迦累

得〔都是“以石堆为证”的

意思〕。 48拉班说：今日这

石堆作你我中间的证据。因

此这地方名叫迦累得， 49又

叫米斯巴，意思说：我们彼

此离别以后，愿主在你我中

间鉴察。 50你若苦待我的女

儿，又在我的女儿以外另娶

妻，虽没有人知道，却有神

在你我中间作见证。
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51拉班又说：你看我在你

我中间所立的这石堆和柱

子。 52这石堆作证据，这柱

子也作证据。我必不过这石

堆去害你；你也不可过这石

堆和柱子来害我。 53但愿亚

伯拉罕的神和拿鹤的神，就

是他们父亲的神，在你我中

间判断。雅各就指着他父亲

以撒所敬畏的神起誓， 54又

在山上献祭，请众弟兄来吃

饭。他们吃了饭，便在山上

住宿。 55拉班清早起来，与

他外孙和女儿亲嘴，给他

们祝福，回往自己的地方去

了。

༥༡ ཡང་ལ་བན་ སི་ཡ་ཀབོ་ལ། ་ོ ང་འད་ིལ་ སོ་ཤགི ང་དང་ དོ་ ་ི
བར་ལ་བ གས་པའི་ཐོ་ཡོར་ལ་ ོས་ཤིག ༥༢ གནོད་ ེལ་ ་ ོ་ ང་འདི་
ལ་ནས་ང་ ོད་ ི་ ོགས་ འང་མི་ཡོང་། ཡང་ ོད་ ང་ ོ་ ང་དང་

ཐོ་ཡོར་འདི་མི་ ལ་བའི་དཔང་པོར་ ོ་ ང་དང་ཐོ་ཡོར་འདི་ ར་ཅིག
༥༣ ཨབ་ར་ཧམ་ ི་ ་དང་། ན་ཧོར་ ི་ ་དང་། དེ་དག་གི་ཕའི་ ་ཡིས་
ངེད་ ི་བར་ལ་ཤན་འ ེད་པར་ཤོག་ཅིག་ ས་སོ། ཡ་ཀོབ་ ིས་ཕ་ཨི་ ཱག་
གིས་འཇིགས་པ་དཔང་ ་བ གས་ཏེ་མནའ་བོར་རོ། ༥༤ ཡ་ཀོབ་ ིས་རི་
དེ་ ་མཆོད་པ་ཞིག་ ལ་བ་དང་། ན་ མས་ལ་ཁ་ཟས་ ངས་པས་དེ་
དག་གིས་ཁ་ཟས་ཟོས་ནས་རི་དེར་དགོངས་ས་ ས་སོ། ༥༥ ཐོ་རངས་ ་ ོ་
ལ་བན་ལངས་ནས་རང་གི་ ་དང་ ་མོ་ མས་ལ་འོ་ ས་ཏེ་ ིན་ བས་
བཏང་ནས་རང་གི་གནས་ ་ལོག་གོ།

32雅各仍旧行路，神的

使者遇见他。 2雅各

看见他们就说：这是神的军

兵，于是给那地方起名叫玛

哈念〔就是“二军兵”的意

思〕。 3雅各打发人先往

西珥地去，就是以东地，见

他哥哥以扫， 4吩咐他们

说：你们对我主以扫说：你

的仆人雅各这样说：我在拉

班那里寄居，直到如今。
5我有牛、驴、羊群、仆

婢，现在打发人来报告我

主，为要在你眼前蒙恩。

32 ཡ་ཀོབ་རང་གི་ལམ་ལ་ གས་ཏེ་ ་ཡི་ཕོ་ཉ་ མས་དེའི་ ར་
འོངས་སོ། ༢ ཡ་ཀོབ་དེ་དག་མཐོང་ནས་འདི་ནི་ ་ཡི་དམག་

ཚགས་ཡིན་ཞེས་ ས་ནས། གནས་དེའི་མིང་མ་ཧ་ ་ཡིམ་ཞེས་བཏགས་སོ།
༣ ཡང་ཡ་ཀོབ་ ིས་རང་གི་མ ན་ནས་ ན་ཨེ་སབ་ལ་ཨེ་དོམ་ ལ་འཁོར་
སེ་ཨིར་ ་བའི་རི་ ད་ ་བང་ཆེན་ མས་བཏང་ནས། ༤ དེ་དག་ལ་ ོད་
ཅག་གསི་ངའ་ིཨ་ཇ་ོཨ་ེསབ་ལ་ ས་ཤགི ན་ཡ་ཀབོ་ སི་ དེ་ལ་འད་ི ར་
། ང་ལ་བན་ ི་ ང་ ་འ ག་ ེ་ད་ འི་བར་ ་དེ་ ་གནས་ནས། ༥ བ་
ང་དང་། བོང་ ་དང་། ར་ ག་དང་། གཡོག་པོ་དང་། གཡོག་མོ་ མས་

ང་ལ་ཡོད། ེད་ལ་ངག་ལོན་ ་བའི་མི་བཏང་བས་ ེད་ ིས་ང་ལ་ གས་
ེས་གཟིགས་ ་གསོལ་ཞེས་ ས་བ་འ ལ་དགོས།

6所打发的人回到雅各那

里，说：我们到了你哥哥以

扫那里，他带着四百人，正

迎着你来。 7雅各就甚惧

怕，而且愁烦，便把那与他

同在的人口和羊群、牛群、

骆驼分做两队， 8说：以扫

若来击杀这一队，剩下的

那一队还可以逃避。 9雅

༦ ཡང་བང་ཆནེ་ མས་ཡ་ཀབོ་ ་ི ང་ ་ རི་ལགོ་ནས། ང་ཅག་ དེ་ ་ི
ན་ཨེ་སབ་ ི་ ར་ ེབས། ཁོ་རང་ད་ ་མི་བཞི་བ ་དང་བཅས་པ་ ེད་
ི་ ོགས་ ་ཡོང་གིན་ཡོད་ ས་སོ། ༧ ཡ་ཀོབ་ཤིན་ ་འཇིགས་ཤིང་ཁོང་

འ གས་ཏེ་རང་གི་ཡིན་པའི་མི་དང་ར་ ག་དང་། བ་ ང་དང་ ་མོང་
མས་ཚ་གཉིས་ ་བགོས། ཅི་ལ་ཞེ་ན། ༨ ཡ་ཀོབ་ ི་བསམ་པ་ལ་གལ་ཏེ་

ཨེ་སབ་ ིས་ད ་ ེད་ཅིང་ཚ་གཅིག་བཅོམ་ན། ཚ་གཞན་གཅིག་ཐར་ཡོང་
ཞེས་བསམས་པའི་ ིར་རོ། ༩ དེ་ནས་ཡ་ཀོབ་ ིས་འདི་ ད་ ། ེ་གཙ་བོ་
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ངའི་ཡབ་ཨབ་ར་ཧམ་དང་ཨི་ ཱག་གི་ ། ེད་ ིས་ང་ལ། ོད་ ི་ཕ་ ལ་
དང་ ེ་གནས་ ་ ིར་ལོག་ཅིག་དང་། ངས་ ོད་ལ་ བས་ འོ་ཞེས་བཀའ་
གནང་བས། ༡༠ ད་ ེད་ ིས་ ན་ལ་མཛད་པའི་ གས་ ེ་དང་བ ེ་བའི་
བས་ཐམས་ཅད་ ི་ནང་ནས་ང་ལ་ ར་ཞིག་ ང་ཐོབ་པར་མི་འོས། ཡོར་

དན་ ་འདི་ལས་བ ལ་བའི་ཚ། ང་ལ་ད ག་པ་འདི་གཅིག་ཡོད་པ་ཡིན།
ད་ ་ཚ་གཉིས་ ་ ར་པའི་ ིར་རོ། ༡༡ ངའི་ ན་ཨེ་སབ་ ི་ལག་པ་ནས་
ང་ཐར་བར་མཛད་ཅིག ཁོ་ཡོངས་ཏེ་ང་མ་ ད་དང་བཅས་པ་གསད་པའི་
ིར་འཇིགས་སོ། ༡༢ ད་ ེད་ ིས་ངས་ ོད་ལ་ བས་ ས་ཏེ་ ་མཚའི་ ེ་
མའི་ ངས་ ི་མི་ བ་པ་ ར་ངས་ ོད་ ི་ ་བ ད་ ེད་པར་འ ར་རོ་
ཞེས་བཀའ་གནང་བ་ཡིན་ཞེས་ ས་སོ༎

各说：主我祖亚伯拉罕的

神，我父亲以撒的神啊，你

曾对我说：回你本地本族

去，我要厚待你。 10你向

仆人所施的一切慈爱和诚

实，我一点也不配得；我

先前只拿着我的杖过这约

旦河，如今我却成了两队

了。 11求你救我脱离我哥

哥以扫的手；因为我怕他来

杀我，连妻子带儿女一同杀

了。 12你曾说：我必定厚待

你，使你的后裔如同海边的

沙，多得不可胜数。

༡༣ ཡང་མཚན་མོ་དེ་ལ་གནས་དེ་ ་བ ད་དེ་ཁོ་ལ་ཡོད་པའི་ནོར་ ི་
ནང་ནས་ ན་ཨེ་སབ་ལ་ ག་ གས་ནི། ༡༤ ར་མ་ཉིས་བ ་དང་། ར་ ག་
ཉི་ ་དང་། ག་ཉིས་བ ་དང་། ག་ ག་ཉི་ ་དང་། ༡༥ ་མ་ ན་པའི་
་མངོ་ ་ ག་དང་བཅས་པ་ མ་ ་དང་། བ་བཞ་ིབ ་དང་། ཕ་ ང་བ ་

དང་། བོང་མོ་ཉི་ ་བངོ་ ག་བ ་དང་བཅས་པ་ད་ེཐམས་ཅད། ༡༦ གཡོག་
པ་ོ མས་ ་ིལག་ལ་བཏད་ད་ེཚ་ས་ོསརོ་འ ལ་ནས་གཡགོ་པ་ོལ། ཚ་གཅགི་
དང་གཅིག་བར་འ ངས་བ ག་ནས་ངའི་ ོན་ལ་སོང་ཞིག ༡༧ ཚ་པ་དང་
པོ་ལ། ངའི་ ན་ཨེ་སབ་ ོད་དང་ ད་དེ་ ོད་ལ། ོད་ ་ཡིན། ག་ ་འ ོ།
མ ན་ལ་ཡོད་པའི་ནོར་ འི་ཡིན་འ ི་ན། ༡༨ ོད་ ིས་ ེད་ ི་ ན་ཡ་
ཀོབ་ ིས་ཇོ་བོ་ཨེ་སབ་ལ་ ལ་བའི་ ག་ ེན་ཞིག་ཡིན། ད་ཁོ་རང་ཡང་
ེས་ལ་ཡོད་ཅེས་ ས་ཤིག ༡༩ དེ་ ར་ཁོས་ཚ་པ་གཉིས་པ་དང་ག མ་པ་

དང་ཚ་ མས་ ི་ ེས་ ་འ ོ་བའི་ཚ་པ་ཐམས་ཅད་ལ། ོད་ ིས་ཨེ་སབ་
དང་ ད་ན་གཏམ་དེ་བཞིན་ ་ ས་ཤིག ༢༠ དེ་ནས་ཡང་། གཟིགས་ཤིག
ེད་ ི་ ན་ཡ་ཀོབ་ང་ཅག་གི་ ེས་ ་ཡོད་ ས་ཤིག ཅེས་ ས་སོ། ཅི་ལ་
ས་ཞེ་ན། དེས་ངའི་ ོན་ལ་འ ོ་བའི་ ག་ གས་ ིས་དེ་དང་བ མ་པར་
ས་པའི་འོག་ ་ངས་དེའི་གདོང་ལ་ ་བར་ འོ། དེ་ནས་ཁོས་ང་བ ེན་

པར་འ ར་ལས་ཆ་ེཞསེ་བསམས་སོ། ༢༡ དེ་ ར་ ག་ གས་དའེི་ ནོ་ལ་ཕ་
རོལ་ ་སོང་ནས། ཁོ་རང་མཚན་དེ་ལ་ ང་ས་ལ་བ ད་དོ༎

13当 夜，雅 各 在 那 里 住

宿，就从他所有的物中拿礼

物要送给他哥哥以扫： 14母

山羊二百只，公山羊二十

只，母绵羊二百只，公绵羊

二十只， 15奶崽子的骆驼

三十只，各带着崽子，母牛

四十只，公牛十只，母驴二

十匹，驴驹十匹； 16每样各

分一群，交在仆人手下，就

对仆人说：你们要在我前头

过去，使群群相离，有空闲

的地方； 17又吩咐尽先走

的说：我哥哥以扫遇见你的

时候，问你说：你是哪家的

人？要往哪里去？你前头这

些是谁的？ 18你就说：是

你仆人雅各的，是送给我主

以扫的礼物；他自己也在我

们后边。 19又吩咐第二、

第三，和一切赶群畜的人

说：你们遇见以扫的时候也

要这样对他说； 20并且你

们要说：你仆人雅各在我们

后边。因雅各心里说：我藉

着在我前头去的礼物解他的

恨，然后再见他的面，或者

他容纳我。 21于是礼物先过
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去了；那夜，雅各在队中住

宿。
22他夜间起来，带着两个

妻子，两个使女，并十一个

儿子，都过了雅博渡口，
23先打发他们过河，又打发

所有的都过去， 24只剩下

雅各一人。有一个人来和他

摔跤，直到黎明。 25那人见

自己胜不过他，就将他的大

腿窝摸了一把，雅各的大腿

窝正在摔跤的时候就扭了。
26那人说：天黎明了，容我

去吧！雅各说：你不给我祝

福，我就不容你去。 27那人

说：你名叫什么？他说：我

名叫雅各。 28那人说：你

的名不要再叫雅各，要叫以

色列；因为你与神与人较

力，都得了胜。 29雅各问他

说：请将你的名告诉我。那

人说：何必问我的名？于是

在那里给雅各祝福。 30雅

各便给那地方起名叫毗努

伊勒〔就是“神之面”的意

思〕，意思说：我面对面见

了神，我的性命仍得保全。
31日头刚出来的时候，雅各

经过毗努伊勒，他的大腿

就瘸了。 32故此，以色列

人不吃大腿窝的筋，直到今

日，因为那人摸了雅各大腿

窝的筋。

༢༢ དེ་ནས་མཚན་མོ་དེ་ལ་ལངས་ནས་ ང་མ་གཉིས་དང་གཡོག་མོ་
གཉིས་དང་ ་ ་བ ་གཅིག་ ིད་དེ་ཡབ་བོག་ ོག་པོའི་རབས་བ ལ་ཏེ།
༢༣ དེ་དག་ ིད་དེ་ ོག་པོའི་ཕ་རོལ་ ་བཏང་། ཁོ་ལ་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་
ང་ཕར་ཁ་ལ་བཏང་ང་ོ། ༢༤ ཡ་ཀབོ་རང་གཅགི་ ར་ ས་ས།ོ དརེ་མ་ིཞགི་

གིས་དེ་དང་ཐོ་རངས་ ི་བར་ ་ ོལ་བར་ ས། ༢༥ མི་དེས་ཁོ་ལས་མི་ ལ་
བར་མཐོང་ནས་དེའི་བ ་ ག་ལ་རེག་པས། ོལ་བའི་ནང་ན་ཡ་ཀོབ་ ི་
ད འི་ིབ ་ ག་འབགོ་པར་ ར་ཏ།ོ ༢༦ ཡང་མ་ིདསེ་ད་ནམ་ལངས་པས་ང་
འ ོ་ ག་ཅེས་བཀའ་གནང་ངོ་། ཁོས་གལ་ཏེ་ ིན་ བས་མི་མཛད་ན་མི་
གཏང་ཞེས་གསོལ་ཏོ། ༢༧ མི་དེས་ ོད་ ི་མིང་ཅི་ཡིན་ག ངས་ནས། དེས་
ངའ་ིམངི་ཡ་ཀབོ་ཡནི་ ས་ས།ོ ༢༨ ད་ེནས་མ་ིདསེ། ད་ ནི་ཅད་ དོ་ ་ིམངི་
ལ་ཡ་ཀབོ་མ་ིཟརེ་ །ི ཡསི་ར་ཨལེ་ཟརེ་བར་འ ར། ཅ་ིལ་ཞ་ེན། དོ་ སི་ ་
དང་མི་ལ་བ ོལ་ཏེ་ བ་པ་ཡིན་ཞེས་ག ངས་སོ། ༢༩ ཡ་ཀོབ་ ིས་ ེད་ ི་
མཚན་ལ་ཅི་ ་ ས་པས། མི་དེས་ངའི་མིང་ཅི་ལ་འ ི་ག ངས་ནས། ཁོང་
གིས་གནས་དེ་ ་དེ་ལ་ ིན་ བས་མཛད་དོ། ༣༠ ཡ་ཀོབ་ ིས་གནས་དེའི་
མིང་ཕ་ནི་ཨེལ་ཞེས་བཏགས་སོ། ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། ངས་ ་ཡི་ཞལ་ངོ་མཐོང་
ནས་ངའི་སེམས་སོས་པར་ ར་ཏོ་ཞེས་ ས་པས་སོ། ༣༡ ཁོ་ཕ་ནི་ཨེལ་ནས་
ཐོན་ཏ་ེཉ་ིམ་ཤར་བ་དང་། དེའ་ིད ་ིཞ་བརོ་ ར་ཏ།ོ ༣༢ དེ་བས་ན་ཡསི་ར་
ཨེལ་ ི་ ་བ ད་ ིས་དེ་རིང་གི་ཉིན་མོའི་བར་ ་ད ིའི་ ་ ས་མི་ཟ། ཅི་
ལ་ཟེར་ན། མི་དེས་ཡ་ཀོབ་ ི་ད ིའི་ ་ ས་ལ་རེག་པའི་ ིར་རོ༎

33雅各举目观看，见以

扫来了，后头跟着四

百人，他就把孩子们分开

交给利亚、拉结，和两个使

女， 2并且叫两个使女和她

们的孩子在前头，利亚和她

的孩子在后头，拉结和约瑟

在尽后头。 3他自己在他们

前头过去，一连七次俯伏在

地才就近他哥哥。

33 དེ་ནས་ཡ་ཀོབ་ ིས་མིག་བཏེགས་ཏེ་བ ས་པས། ོས་ཤིག ཨེ་
སབ་མི་བཞི་བ ་དང་བཅས་ ་འོང་བར་མཐོང་ངོ་། ཁོས་ལེ་

ཱ་དང་ར་ཧེལ་དང་ ན་མོ་གཉིས་ལ་རང་རང་གི་ ་ ་ མས་གཏད་དོ།
༢ དང་པོར་ ན་མོ་ མས་ ་ ་དང་བཅས་པ་དང་། བར་ ་ལེ་ ཱ་ ་ ་
དང་བཅས་པ་དང་། མཐར་ར་ཧལེ་དང་ཡ་ོསབེ་བཞག་གོ ༣ ད་ེདག་ག་ི ནོ་
ལ་ཁོ་རང་སོང་བ་དང་། རང་གི་ ན་ ར་མ་ ེབ་པའི་བར་ ་ལན་བ ན་
ས་ས་ལ་ བ་ ིན་འོངས་པ་ལས།
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༤ ཨེ་སབ་བ ་བར་བ གས་ཏེ་ཁོ་ ེ་ནས་འ ད་ཅིང་ཁ་བ ལ་ཏེ་དེ་
གཉིས་ ས་སོ། ༥ དེ་ནས་དེས་མིག་བཏེགས་ཏེ་ ་མོ་ མས་ལ་བ ས་ནས།
ོད་དང་མཉམ་ ་ཡོད་པ་དེ་ ་ཡིན་ ིས་ནས། དེས་ ས་པ། ་ཡི་ གས་
ེས་ ན་ལ་གནང་བའི་ ་ ་ མས་ཡིན་ནོ། ༦ དེ་ནས་ ན་མོ་ མས་ ་
་དང་བཅས་པ་འོངས་ཏེ་ ས་ས་ལ་བ བས། ༧ ལེ་ ཱ་ ་ ་དང་བཅས་

པ་འོངས་ཏེ་ ས་ས་ལ་བ བས། མཐར་ཡོ་སེབ་དང་ར་ཧེལ་གཉིས་ ང་
འོངས་ཏེ་ ས་ས་ལ་བ བས་སོ། ༨ དེ་ནས་དེས་ང་དང་ ད་པའི་ཚ་ཐམས་
ཅད་ ་ིདནོ་ཅ་ིཡནི་ ས་ནས། ཁསོ་ང་ལ་ཇ་ོབའོ་ིགཟགིས་པ་ཐབོ་པའ་ི རི་
རོ་ ས། ༩ ཨེ་སབ་ ིས་ང་ལ་མང་པོ་ཡོད། ན་རང་གི་ཡིན་པའི་ནོར་ ན་
རང་གིས་འཇོག་ཅིག་ ས་སོ། ༡༠ ཡ་ཀོབ་ ིས་དེ་མི་འ ིག ཨ་ཇོས་ང་ལ་
གས་ སེ་གཟགིས་ཏ་ེངའ་ིལག་ནས་ ལ་བའ་ི ག་ ནེ་བཞསེ་ཤགི ཅི་ལ་

ཞེ་ན། ེད་ ིས་ང་ལ་ གས་ ེས་གཟིགས་པས། ངས་ ེད་ ི་ཞལ་གདོང་
མཐོང་བ་ནི་ ་ཡི་ཞལ་རས་མཐོང་བ་ ར་ཡོད་པ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། ༡༡ ་
ཡིས་ང་ལ་ གས་ ེས་གཟིགས་ཏེ། ང་ལ་ནོར་ཡོད་པ་དེས་ཆོག་པས། ང་ལ་
ེད་ ི་ ིར་བ ེད་པའི་ ིན་ བས་དེ་བཞེས་ཤིག་ཅེས་ཡ་ཀོབ་ ིས་ནན་
ིས་ ས་ཏེ་ཁོས་ ག་ གས་ ངས་སོ༎

4以扫跑来迎接他，将他抱

住，又搂着他的颈项，与他

亲嘴，两个人就哭了。 5以

扫举目看见妇人孩子，就

说：这些和你同行的是谁

呢？雅各说：这些孩子是神

施恩给你的仆人的。 6于

是两个使女和她们的孩子

前来下拜； 7利亚和她的

孩子也前来下拜；随后约

瑟和拉结也前来下拜。 8以

扫说：我所遇见的这些群畜

是什么意思呢？雅各说：是

要在我主面前蒙恩的。 9以

扫说：兄弟啊，我的已经够

了，你的仍归你吧！ 10雅

各说：不然，我若在你眼前

蒙恩，就求你从我手里收下

这礼物；因为我见了你的

面，如同见了神的面，并且

你容纳了我。 11求你收下我

带来给你的礼物；因为神恩

待我，使我充足。雅各再三

地求他，他才收下了。

༡༢ ཡང་དེས། ད་ངེད་ཅག་ཐེགས་ནས་འ ོ་བར་ ། ང་ ོད་ ི་ ོན་ལ་
འ ོ། ༡༣ ཡ་ཀོབ་ ིས་དེ་ལ། ང་ལ་ ་ ་ ང་བ་དང་ ་ཞོ་ ན་པའི་ར་
ག་དང་བ་ ང་ཡོད་པས། ཞག་གཅིག་ཚ་དེད་བཏང་ན་ ་ཐམས་ཅད་

ཤི་ཡོང་ཇོ་བོས་མ ེན་ནོ། ༡༤ ཇོ་བོ་ ན་ ི་ ོན་ལ་ ོན་ཞིག་དང་། ངའི་
ོན་ལ་ཡོད་པའི་ ་དང་ ་ ་འ ལ་བའི་འ ོས་དང་བ ན་ཏེ་ཡང་ག་
ལརེ་འ ལ་ཞངི་། ཇ་ོབ་ོཕབེས་ སེ་ ་ས་ེཨརི་ ལ་ ་ བེས་ཡངོ་ཞསེ་ ས་
སོ༎

12以扫说：我们可以起身

前往，我在你前头走。 13雅

各对他说：我主知道孩子们

年幼娇嫩，牛羊也正在乳养

的时候，若是催赶一天，群

畜都必死了。 14求我主在

仆人前头走，我要量着在我

面前群畜和孩子的力量慢慢

地前行，直走到西珥我主那

里。

༡༥ ཨ་ེསབ་ སི་ང་དང་མཉམ་ ་ཡདོ་པའ་ིམ་ིའགའ་ཞགི་ དོ་ལ་རགོས་
ེད་ ་གཏོང་བར་གནོང་ཞེས་ ས་པ་དང་། ཁོ་ན་རེ། རོགས་ཅི་ལ་དགོས།
ང་ལ་ཇོ་བོའི་གཟིགས་པ་ཐོབ་པས་ཆོག་ ས་སོ། ༡༦ ཨེ་སབ་དེའི་ཉིན་པར་
རང་གི་ལམ་ལ་སེ་ཨིར་ ལ་ ་ ིར་སོང་ངོ་། ༡༧ ཡ་ཀོབ་ ་ཀོད་ལ་སོང་

15以扫说：容我把跟随我

的人留几个在你这里。雅各

说：何必呢？只要在我主眼

前蒙恩就是了。 16于是，以

扫当日起行，回往西珥去

了。 17雅各就往疏割去，在

那里为自己盖造房屋，又
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为牲畜搭棚；因此那地方

名叫疏割〔就是“棚”的意

思〕。

ནས་དརེ་ཁང་པ་བཟསོ་པ་དང་། ག་ གས་ལ་ ལི་པ་ོ མས་ ས་ས།ོ དའེ་ི
ིར་གནས་དེའི་མིང་ ིལ་པོ་ཞེས་ཟེར་རོ༎

18雅各从巴旦亚兰回来的

时候，平平安安地到了迦南

地的示剑城，在城东支搭帐

棚， 19就用一百块银子向示

剑的父亲、哈抹的子孙买了

支帐棚的那块地， 20在那里

筑了一座坛，起名叫伊利伊

罗伊以色列〔就是“神、以

色列神”的意思〕。

༡༨ ཡང་ཡ་ཀབོ་ཨ་རམ་ ལ་ནས་འངོས་པའི་ཚ། ཀ་ན་ཨན་ ལ་ན་ཡོད་
པའི་ ོང་ ེར་སི་ཀེམ་ ་བ་ཞིག་ ་ཁམས་བདེ་བར་བ ེབས་ནས་ ོང་
ེར་ ི་ ི་རོལ་ ་གནས་སོ། ༡༩ ཡང་ ར་ བ་པའི་ས་གནས་ ི་ཞིང་དེའི་

ཆ་གཅིག་སི་ཀེམ་ ི་ཕ་ཧ་མོར་ ་བའི་ ་ མས་ནས་རིན་ཀ་སི་ ཱ་ ་བ་
བ ་བ ར་བཏང་ནས་ཉོས་སོ། ༢༠ ཡང་གནས་དེ་ ་མཆོད་ ི་ཞིག་བཟོས་
ནས། དེའི་མིང་ཡིས་ར་ཨེལ་ ི་ ་ལགས་པའི་ ་ཞེས་བཏགས་སོ༎

34利亚给雅各所生的女

儿底拿出去，要见那

地的女子们。 2那地的主

希未人、哈抹的儿子示剑

看见她，就拉住她，与她行

淫，玷辱她。 3示剑的心系

恋雅各的女儿底拿，喜爱这

女子，甜言蜜语地安慰她。
4示剑对他父亲哈抹说：求

你为我聘这女子为妻。 5雅

各听见示剑玷污了他的女儿

底拿。那时他的儿子们正和

群畜在田野，雅各就闭口不

言，等他们回来。 6示剑的

父亲哈抹出来见雅各，要和

他商议。 7雅各的儿子们听

见这事，就从田野回来，人

人忿恨，十分恼怒；因示剑

在以色列家作了丑事，与雅

各的女儿行淫，这本是不该

做的事。

34 ཡ་ཀོབ་ལ་ལེ་ ཱ་ནས་ཐོབ་པའི་ ་མོ་དི་ ་ ་བ་དེ་ ལ་ ི་མིའི་
་མོ་ལ་བ ་བར་སོང་ངོ་། ༢ ལ་དེའི་ ལ་ ན་ཧི་ཝི་པ་ཕ་

ཧ་མོར་ ི་ ་སི་ཀེམ་ ིས་ ་མོ་དེ་མཐོང་ནས། ཁོས་མོ་ ེར་ནས་དེ་དང་
འ གོས་ཏ།ེ མོའ་ིདམའ་ཕབ་བ།ོ ༣ མི་ད་ེ ངི་ཡ་ཀབོ་ ་ི ་མ་ོད་ི ་ལ་སངོ་
ནས་ ་མོ་ལ་ཆགས་ཏེ་གཏམ་ ན་པོ་ ས་སོ། ༤ དེའི་ ིར་སི་ཀེམ་ ིས་ཕ་
ཧ་མོར་ལ། ་མོ་དེ་ངའི་ ང་མར་ལོངས་ཤིག་ཟེར་ཏོ། ༥ ཡ་ཀོབ་ ིས་རང་
གི་ ་མོ་དི་ ་མི་གཙང་བར་ ས་པ་དེ་ཐོས་ནས། ་ མས་ གས་དང་
མཉམ་ ་ཐང་ལ་ཡདོ་པས། ད་ེདག་ རི་མ་ལགོ་པའ་ིབར་ ་ཁསོ་ཅའིང་མ་
ས་སོ། ༦ དེ་ནས་སི་ཀེམ་ ི་ཕ་ཧ་མོར་ཡ་ཀོབ་ལ་གཏམ་ ེད་པར་ཐོན་པ་

དང་། ༧ ཡ་ཀབོ་ ་ི ་ མས་ སི་གཏམ་ད་ེཐསོ་པའ་ིཚ་ཐང་ནས་འངོས་ས།ོ
དེ་དག་ཁོང་འ གས་ཏེ་མི་དེས་ཡིས་ར་ཨེལ་ལ་ལས་ངན་ ས་ཏེ་ཡ་ཀོབ་
ི་ ་མོ་དང་འ ོགས་ནས་ ེད་ ་མི་ ང་བ་ ས་པས་ཤིན་ ་ ོས་སོ༎

8哈抹和他们商议说：我儿

子示剑的心恋慕这女子，求

你们将她给我的儿子为妻。
9你们与我们彼此结亲；你

们可以把女儿给我们，也可

以娶我们的女儿。 10你们与

我们同住吧！这地都在你们

面前，只管在此居住，做买

༨ ཡང་ཧ་མོར་ ིས་དེ་དག་ལ་ ས་པ། ངའི་ ་སི་ཀེམ་ ིས་ ེད་ ི་ ་མོ་
ིང་ནས་འདོད་པས། དེ་ཁོའི་ ང་མར་ཐོང་ཞིག ༩ ེད་ མས་ ིས་ངེད་
ཅག་དང་གཉེན་ ོས་ཤིག ེད་ ི་ ་མོ་ མས་ངེད་ མས་ལ་ཐོང་། ངེད་
ི་ ་མོ་ མས་ལ་ ེད་ མས་ ིས་ ོངས་ཤིག ༡༠ ངེད་ ི་ ར་གཞིས་ ང་

ལ་ ེད་ ི་མ ན་ ་ ལ་ ི་ ོ་ ེ་ ེ་ཡོད་པའི་ ིར་འདི་ ་གནས་ཏེ་ཚང་
ེད་ཅིང་ནོར་ ོས་ཤིག ༡༡ དེ་ནས་སི་ཀེམ་ ིས་ ང་ ་མོའི་ཕ་དང་མིང་

卖，置产业。 11示剑对女儿 པ་ོ མས་ལ། དེ་ སི་ང་ལ་ གས་ སེ་གཟགིས་ཏ་ེ དེ་ཅག་གསི་ང་ལ་ཅ་ི
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མལོ་བ་བཞནི་ ་ངས་འ ལ་བར་ ། ༡༢ བག་མའ་ིརནི་དང་གནང་ ནི་ཇ་ི
གཅད་ ང་། ེད་ ིས་ཇི་ཙམ་ཟེར་བ་བཞིན་ ་ངས་འ ལ་བར་ ། འོན་
ང་ ་མོ་ང་ལ་བག་མར་གནོང་ཞིག་ཅེས་ ས་སོ༎

的父亲和弟兄们说：但愿我

在你们眼前蒙恩，你们向我

要什么，我必给你们。 12任

凭向我要多重的聘金和礼

物，我必照你们所说的给你

们；只要把女子给我为妻。
༡༣ ཡ་ཀོབ་ ི་ ་ མས་ ིས་སི་ཀེམ་དང་ཧ་མོར་ ི་གཏམ་ ི་ལན་ ་

གཡོ་ འི་གཏམ་ ས་སོ། གང་ལ་ཞེ་ན། ཁོས་ ིང་མོ་དི་ ་མི་གཙང་བར་
ས་པའ་ི ིར་རོ། ༡༤ ཁོ་ མས་ ིས་དེ་དག་ལ། གཏམ་དེ་བཞནི་ང་ཚ་ ེད་
མི་ བ། ང་ཚའི་ ིང་མོ་མ ན་ གས་མ་བཅད་པའི་མི་ཞིག་ལ་བག་མར་
གཏོང་བ་དེ་ནི་ངེད་ མས་ ི་ གས་ལ་ངོ་ཚ་ ེད་པའི་ ་ཡིན་པས་མི་
ང་། ༡༥ གལ་ཏེ་ ེད་ངེད་དང་འ ་བར་ ར་ཏེ་ཕོ་ཐམས་ཅད་ ི་མ ན་
གས་གཅོད་ན་ང་ཚ་ ོད་ཚ་དང་མ ན་ཡོང་། ༡༦ དེ་ནས་ངེད་ ི་ ་མོ་
མས་ ེད་ལ་གཏོང་བ་དང་ ེད་ ི་ ་མོ་ མས་ང་ཚས་ལེན་པ་དང་།
ེད་དང་མཉམ་ ་གནས་ཤིང་མི་བ ད་གཅིག་པ་འ ར་ཡོང་། ༡༧ ཇི་ ེ་
ེད་ མས་ ིས་ངེད་ མས་ལ་མི་ཉན་པར་མ ན་ གས་མི་གཅོད་ན། ང་

ཚས་ངེད་ ི་ ་མོ་ ེར་ཏེ་འདི་ནས་འ ོའོ་ཞེས་ ས་སོ༎

13雅各的儿子们因为示剑

玷污了他们的妹子底拿，就

用诡诈的话回答示剑和他父

亲哈抹， 14对他们说：我们

不能把我们的妹子给没有受

割礼的人为妻，因为那是我

们的羞辱。 15唯有一件才

可以应允：若你们所有的男

丁都受割礼，和我们一样，
16我们就把女儿给你们，也

娶你们的女儿；我们便与你

们同住，两下成为一样的人

民。 17倘若你们不听从我们

受割礼，我们就带着妹子走

了。

༡༨ གཏམ་དེ་ལ་ཧ་མོར་ ི་ ་སི་ཀེམ་དགའ་འོ། ༡༩ གཞོན་ ས་ཡ་ཀོབ་
ི་ ་མོ་ལ་ ག་པར་འཛན་པའི་ ིར་ ་གཏམ་དེ་བཞིན་ ་ ེད་པར་མ་

འགོར་རོ། ཕའི་ཁང་པ་ལ་ཡོད་པའི་མི་ཐམས་ཅད་ལས་ཁོ་ཆེན་པོ་བ ིས་
པ་ཡིན། ༢༠ ཧ་མོར་དང་ ་སི་ཀེམ་གཉིས་ ོང་ ེར་ ི་ ལ་ ོར་སོང་ནས་
ངོ་ རེ་ ་ིམ་ི མས་ལ་འད་ི ད་ཅསེ་ ས་པ། ༢༡ མ་ིའད་ི མས་ ་ིསམེས་

ངདེ་དང་ཉ་ེབས། ངེད་དང་མཉམ་ ་གནས་ཤངི་ ལ་ན་རང་ག་ིཚང་ དེ་
་འ ོ་བར་ ང་། ད་ ལ་ ོགས་ཐམས་ཅད་དེ་དག་གི་མཐོང་ངོར་ ་

ཡངས་མོ་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་གི་ ་མོ་ མས་ངེད་ ི་ ང་མར་ལེན་པ་དང་
ངེད་ ི་ ་མོ་ མས་དེ་དག་ལ་གཏོང་བར་ འོ། ༢༢ འོན་ ང་དེ་དག་གི་
མ ན་ གས་གཅདོ་པ་ ར་ངདེ་ ་ིནང་ག་ིཕ་ོཐམས་ཅད་ ་ིམ ན་ གས་
གཅོད་ན་དེ་འབའ་ཞིག་གིས་མི་དེ་དག་ངེད་དང་མཉམ་ ་གནས་ཤིང་མི་
བ ད་གཅིག་པ་འ ར་བར་མ ན་ནོ། ༢༣ དེ་དག་གི་ནོར་ ས་དང་ ད་
འ ོ་ཐམས་ཅད་ངེད་ མས་ལ་མི་ཡོང་ངམ། འོན་ ང་དེ་དག་གི་གཏམ་

18哈抹和他的儿子示剑喜

欢这话。 19那少年人做这事

并不迟延，因为他喜爱雅各

的女儿；他在他父亲家中也

是人最尊重的。 20哈抹和他

儿子示剑到本城的门口，对

本城的人说： 21这些人与

我们和睦，不如许他们在

这地居住，做买卖；这地也

宽阔，足可容下他们。我们

可以娶他们的女儿为妻，也

可以把我们的女儿嫁给他

们。 22唯有一件事我们必

须做，他们才肯应允和我们

同住，成为一样的人民：就

是我们中间所有的男丁都要

受割礼，和他们一样。 23他

们的群畜、货财，和一切的

牲口岂不都归我们吗？只要

依从他们，他们就与我们同
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住。 24凡从城门出入的人就

都听从哈抹和他儿子示剑的

话；于是凡从城门出入的男

丁都受了割礼。

བཞིན་ ་ ེད་དགོས། དེ་ནས་ངེད་དང་མཉམ་ ་གནས་པར་འ ར་རོ།
༢༤ ཡང་ ལ་ ི་ ་ ོ་ལ་ཕན་ ན་འ ོ་བའ་ིམི་ཐམས་ཅད་ཧ་མོར་དང་ ་
སི་ཀེམ་ ི་བཀའ་ལ་ཉན་ཏེ། ལ་ ི་ ་ ོར་ཕར་ ར་འ ོ་བའི་ཕོ་ཐམས་
ཅད་ ི་མ ན་ གས་བཅད་དོ༎

25到第三天，众人正在疼

痛的时候，雅各的两个儿

子，就是底拿的哥哥西缅和

利未，各拿刀剑，趁着众人

想不到的时候来到城中，把

一切男丁都杀了， 26又用刀

杀了哈抹和他儿子示剑，把

底拿从示剑家里带出来就

走了。 27雅各的儿子们因

为他们的妹子受了玷污，就

来到被杀的人那里，掳掠那

城， 28夺了他们的羊群、

牛群，和驴，并城里田间所

有的； 29又把他们一切货

财、孩子、妇女，并各房中

所有的，都掳掠去了。 30雅

各对西缅和利未说：你们

连累我，使我在这地的居民

中，就是在迦南人和比利洗

人中，有了臭名。我的人丁

既然稀少，他们必聚集来击

杀我，我和全家的人都必灭

绝。 31他们说：他岂可待我

们的妹子如同妓女吗？

༢༥ ད་ེནས་ཞག་ག མ་པ་ལ་ ག་ ་ ངོ་བའ་ིཚ། ཡ་ཀབོ་ ་ི ་ཤམི་ཨནོ་
དང་ལེ་ཝི་གཉིས་དི་ ་ཡི་མིང་པོ་དེས། རང་རང་གི་རལ་ ི་ཐོགས་ཤིང་
ན་མེད་ལ་ ལ་ ་སོང་ནས་ཕོ་ཐམས་ཅད་བསད་དོ། ༢༦ ཧ་མོར་དང་ ་

སི་ཀེམ་རལ་ ིའི་ཁས་བསད་ནས། སི་ཀེམ་ ི་ཁང་པ་ནས་དི་ ་ ིད་དེ་
སོང་ངོ་། ༢༧ ཡ་ཀོབ་ ི་ ་ མས་བསད་པའི་རོའི་ཐོག་ ་འོངས་ནས་ ིང་
མོ་མི་གཙང་བར་ ས་པའི་ ིར་ ་ ལ་བཅོམ་མོ། ༢༨ དེ་དག་གི་ ག་དང་
བ་ ང་དང་བངོ་ ་དང་། ལ་ ་ིནང་ན་ཅི་ཡོད་པ་དང་། ཞིང་ལ་ཡང་ཅ་ི
ཡོད་པ་ ེར། ༢༩ ས་ཐམས་ཅད་དང་དེ་དག་གི་ ་ ་དང་ ང་མ་ མས་
དང་། ཁང་པའི་ནང་ན་ཡོད་པའི་ནོར་ ན་ ོགས་ཏེ་ ེར་ཏོ། ༣༠ དེར་ཡ་
ཀོབ་ སི་ཤམི་ཨོན་དང་ལ་ེཝ་ིགཉསི་ལ། ོད་ ིས་ ལ་ ་ིམ་ིཀ་ན་ཨན་པ་
དང་ཕ་རི་ཟི་པའི་ད ིལ་ན་ངའི་མིང་ ི་མས་བ གས་པར་ ས་ཏེ་འ ག་
་བ ག་ནས། ང་མཉམ་མ་ི ངས་ ང་བས། ད་ེདག་ བ་ ་ེང་ལ་འཐབ་ ་

འོངས་ནས་ང་དང་ངའི་ཁང་ཚང་མེད་པར་ འོ་ཞེས་ ས་སོ། ༣༡ དེ་དག་
གིས་ ད་འཚང་མ་ལ་ ོད་པ་ ར་ང་ཚའི་ ིང་མོ་ལ་ ོད་པར་ ང་ངམ་
ས་སོ༎

35神对雅各说：起来！

上伯特利去，住在那

里；要在那里筑一座坛给

神，就是你逃避你哥哥以扫

的时候向你显现的那位。
2雅各就对他家中的人并一

切与他同在的人说：你们要

除掉你们中间的外邦神，也

要自洁，更换衣裳。 3我们

要起来，上伯特利去，在那

里我要筑一座坛给神，就是

在我遭难的日子应允我的祷

告、在我行的路上保佑我的

35 དེ་ནས་ ་ཡིས་ཡ་ཀོབ་ལ། འདི་ནས་ ེན་ལ་བེད་ཨེལ་ ་འ ོ་
ེ། དེ་ ་གཞིས་ཕོབ་ལ་ ོད་ ི་ ན་ཨེ་སབ་ ི་ ང་ནས་ཤོར་

བའི་ཚ། ོད་ ིས་མཐོང་བར་ ར་པའི་ ་ལ་མཆོད་ ི་ཞིག་གནས་དེ་ ་
ོས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་གནང་ངོ་། ༢ དེའི་ཚ་ཡ་ཀོབ་ ིས་རང་གི་ཁང་པའི་
མ་ིདང་། ད་ེདང་མཉམ་ ་ཡདོ་པའ་ིམ་ིཐམས་ཅད་ལ། དེ་ ་ིནང་ན་ཡདོ་
པའི་ ་འ མ་པོའི་ ་འ ་ མས་ ར་ཞིག་དང་། རང་གཙང་བར་ ས་
ནས་གོས་ ེ་བར་ ོས་ཤིག ༣ ངེད་ མས་འདི་ནས་ ེན་ལ་བེད་ཨེལ་ ་
སོང་ནས། ང་ ག་བ ལ་བའི་ཚ་ན་ ་ཡིས་ངའི་ ་བ་ལ་གསན་ཞིང་། ང་
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འ ོ་བའི་ལམ་ལ་ང་དང་འ ོགས་པས། ་ལ་མཆོད་ ི་ཞིག་བཟོ་བར་ འོ་
ཞེས་ ས་སོ། ༤ དེ་དག་གི་ལག་ན་ཡོད་པའི་ འི་ ་འ ་ཐམས་ཅད་དང་།
་བ་ལ་བཏགས་པའི་ ན་ མས་ཡ་ཀོབ་ལ་བཏང་ནས། ཡ་ཀོབ་ ིས་དེ་

ཐམས་ཅད་སི་ཀེམ་ ལ་ ་ཡོད་པའི་བེ་ཤིང་གི་འོག་ལ་བ ངས་སོ༎

那位。 4他们就把外邦人的

神像和他们耳朵上的环子交

给雅各；雅各都藏在示剑那

里的橡树底下。

༥ དེ་ནས་ཆས་པ་དང་། ལ་འཁོར་དེའི་ ོང་ ེར་ མས་ལ་འཇིགས་པ་
ཆེན་པོ་ཞིག་འབབ་ཡོད་པས། དེ་དག་གིས་ཡ་ཀོབ་ ི་ ་ མས་ལ་མ་དེད་
དོ། ༦ ཡང་ཡ་ཀོབ་མི་ཚགས་ཐམས་ཅད་དང་བཅས་ ་ཀ་ན་ཨན་ ལ་ན་
ཡོད་པའི་ ས་ ་བའི་ ལ་ཚ་ ་བ ེབས་སོ། ས་ལ་བེད་ཨེལ་ཡང་ཟེར་
རོ། ༧ དེ་ ་མཆོད་ ི་ཞིག་བཟོས་ནས་གནས་ ི་མིང་བེད་ཨེལ་ ི་ ་ཞེས་
བཏགས་སོ། གང་ལ་ཞེ་ན། རང་གི་ ན་ ི་ ང་ནས་ཤོར་བའི་ཚ་གནས་དེ་
་ཁོས་ ་མཐོང་བར་ ར་པའི་ ིར་རོ། ༨ དེ་ ་རིབ་ འི་འཚ་ ི་ད་བོ་ ཱ་
་བ་ཤི་ནས་བེད་ཨེལ་ ི་ ར་ལ་བེ་ཤིང་གི་འོག་ ་ ར་ ་བ ག་གོ བེ་

ཤིང་དེ་ལ་ ་ངན་ ེད་པའི་བེ་ཤིང་བཏགས་སོ༎

5他们便起行前往。神使那

周围城邑的人都甚惊惧，就

不追赶雅各的众子了。 6于

是雅各和一切与他同在的人

到了迦南地的路斯，就是伯

特利。 7他在那里筑了一

座坛，就给那地方起名叫伊

勒伯特利〔就是“伯特利之

神”的意思〕；因为他逃避

他哥哥的时候，神在那里向

他显现。 8利百加的奶母底

波拉死了，就葬在伯特利下

边橡树底下；那棵树名叫亚

伦巴古。

༩ ཡང་ཡ་ཀོབ་ནམ་ཨ་རམ་ ལ་ནས་ཡོངས་པའི་ཚ་ཁོས་ ་ཡང་མཐོང་
བར་ ར་པ་དང་ཁོ་ལ་ ིན་ བས་མཛད་དོ། ༡༠ ་ཡིས་དེ་ལ་བཀའ་ ལ་
པ། ོད་ ི་མིང་ཡ་ཀོབ་ཅེས་ཟེར་ཏེ། ད་ ིན་ཅད་ཡ་ཀོབ་ ་མི་ཟེར་ ི།
དོ་ ་ིམངི་ཡསི་ར་ཨལེ་ཟརེ་དགསོ། ད་ེབས་ན་དའེ་ིམངི་ཡསི་ར་ཨལེ་ཞསེ་

བཏགས་ས།ོ ༡༡ ཡང་ ་ཡསི་ད་ེལ་ག ངས་པ། ང་ན་ི ་ ན་དབང་ཡནི་པས།
བ ད་དང་ ན་པར་ ར་ཏ་ེའཕལེ་ཞགི མ་ིབ ད་དང་མ་ིབ ད་ ་ིཚགས་
མས་ དོ་ནས་འ ང་ཡངོ་། ལ་པ་ོ མས་ དོ་ ་ིད འི་ིནང་ནས་འ ང་

བར་འ ར། ༡༢ ཨབ་ར་ཧམ་དང་ཨི་ ཱག་ལ་བཏང་བའི་ ལ་ངས་ ོད་ལ་
གཏང་། ོད་ ི་ ེས་ལ་ཡོང་བའི་ ་བ ད་ལ་ ལ་འདི་གཏོང་བར་ འོ་
ཞེས་བཀའ་གནང་ངོ་། ༡༣ ་ཡིས་དེ་ལ་ག ང་ ེང་མཛད་པའི་གནས་དེ་
ནས་ཁོའ་ི ང་ནས་འཕགས་སོ། ༡༤ ག ང་ ངེ་མཛད་པའ་ིགནས་ད་ེ ་ཡ་
ཀོབ་ ིས་ ོའི་ཐོ་ཡོར་ཞིག་བ གས་ནས། དེའི་ཐོག་ ་གསེར་ ེམ་བཏང་
ནས། དའེ་ིཁར་འ ་མར་ གས་ས།ོ ༡༥ ་ཡསི་ཡ་ཀབོ་ལ་ག ང་ ངེ་མཛད་
པའི་གནས་དེའི་མིང་བེད་ཨེལ་བཏགས་སོ༎

9雅各从巴旦亚兰回来，神

又向他显现，赐福与他，
10且对他说：你的名原是雅

各，从今以后不要再叫雅

各，要叫以色列。这样，他

就改名叫以色列。 11神又对

他说：我是全能的神；你要

生养众多，将来有一族和多

国的民从你而生，又有君王

从你而出。 12我所赐给亚

伯拉罕和以撒的地，我要赐

给你与你的后裔。 13神就从

那与雅各说话的地方升上去

了。 14雅各便在那里立了一

根石柱，在柱子上奠酒，浇

油。 15雅各就给那地方起名

叫伯特利。

(c) 2022 heshallcome.com All Rights Reserved



创世记 36:2 78 འགོད་པ 36:3

16他们从伯特利起行，离

以法他还有一段路程，拉结

临产甚是艰难。 17正在艰难

的时候，收生婆对她说：不

要怕，你又要得一个儿子

了。 18她将近于死，灵魂

要走的时候，就给她儿子起

名叫便俄尼；他父亲却给他

起名叫便雅悯。 19拉结死

了，葬在以法他的路旁；以

法他就是伯利恒。 20雅各在

她的坟上立了一统碑，就是

拉结的墓碑，到今日还在。
21以色列起行前往，在以得

台那边支搭帐棚。

༡༦ བེད་ཨེལ་ནས་སོང་ ེ་ཨེབ་རད་ ་ནར་ཞིག་མ་ ེབས་པར། ར་ཧེལ་
ལ་ ེ་ ག་ ང་ནས་ ེ་ ་དཀའ་བ་ ང་། ༡༧ ཡང་ ེ་གཟེར་ཧ་ཅང་དཀའ་
བས། པང་གཡོག་མས་དེ་ལ། འདི་ཡང་ ོད་ ་ི ་ཡིན་པས་མ་འཇིགས་ཤགི
༡༨ དེའི་ ོག་འཐོན་ཁར་ཁོས་ འི་མིང་བེན་ཨོ་ནི་བཏགས་ནས་ཤིའོ། ཕས་
བེན་ཡ་མིན་ཞེས་བཏགས་སོ། ༡༩ དེ་ ར་ར་ཧེལ་ཚ་འདས་ནས་ཨེབ་རད་
་ིལམ་ ་ ར་ ་བ ག གནས་ད་ེན་ིབདེ་ལ་ེཧམེ་ ལ་ཡནི་ན།ོ ༢༠ ཡང་ཡ་

ཀོབ་དེའི་ ར་ ི་ ེང་ ་ཐོ་ཞིག་བ ངས་ནས། དེ་ནི་དེ་རིང་གི་ཉིན་མོའི་
བར་ ་ར་ཧེལ་ ི་བང་སོ་ཁར་ཡོད་དོ། ༢༡ དེ་ནས་ཡིས་ར་ཨེལ་ཆས་ཏེ་ཨེ་
དེར་ ་བའི་མཁར་ ི་ཕ་རོལ་ ་ ར་ བས་སོ༎

22以色列住在那地的时

候，流便去与他父亲的妾辟

拉同寝，以色列也听见了。

雅各共有十二个儿子。 23利

亚所生的是雅各的长子流

便，还有西缅、利未、犹

大、以萨迦、西布伦。 24拉

结所生的是约瑟、便雅悯。
25拉结的使女辟拉所生的是

但、拿弗他利。 26利亚的

使女悉帕所生的是迦得、亚

设。这是雅各在巴旦亚兰所

生的儿子。

༢༢ ཡང་ཡིས་ར་ཨེལ་ ལ་དེ་ན་གནས་པའི་ཚ་ན། ་བེན་ཕའི་ ར་
ོགས་བིལ་ཧ་དང་འ ོགས་སོ། ་བ་དེའི་ ས་ཡིས་ར་ཨེལ་ལ་སོང་ངོ་།

ཡ་ཀབོ་ ་ི འ་ི ངས་ན་ིབ ་གཉསི་ས།ོ ༢༣ ལ་ེ ་ཱཡ་ི ་ མས་ན།ི ནོ་ སེ་
་བེན་དང་། ཤིམ་ཨོན་དང་། ལེ་ཝི་དང་། ཡ་ ་ ་དང་། ཡི་ས་གར་དང་།

ཟ་ ་ལནོ་ཡནི་ན།ོ ༢༤ ར་ཧལེ་ ་ི ་ མས་ན།ི ཡ་ོསབེ་དང་། བནེ་ཡ་མནི་ན།ོ
༢༥ ཡང་ར་ཧེལ་ ི་ ན་མོ་བིལ་ཧའི་ ་ མས་ནི་དན་དང་། ནབ་ཏ་ལིའོ།
༢༦ ཡང་ལེ་ ཱ་ཡི་ ན་མོ་ཟིལ་པའི་ ་ མས་ནི་གད་དང་ཨ་ཤེར་རོ། དེ་ནི་
ཡ་ཀོབ་ལ་ཨ་རམ་ ལ་ན་ ོར་བའི་ ་ མས་སོ༎

27雅各来到他父亲以撒

那里，到了基列亚巴的幔

利，乃是亚伯拉罕和以撒寄

居的地方；基列亚巴就是希

伯仑。 28以撒共活了一百八

十岁。 29以撒年纪老迈，日

子满足，气绝而死，归到他

列祖〔原文作“本民”〕那

里。他两个儿子以扫、雅各

把他埋葬了。

༢༧ དེ་ནས་ཡ་ཀོབ་ཕ་ཨི་ ཱག་གི་ ང་ ་ཀིར་ཡད་ཨར་ ཱ་དང་ཉེ་བའི་
མམ་རེ་ ་འོངས་སོ། དེ་ལ་ཧེབ་རོན་ཡང་ཟེར། གནས་དེ་ ་ཨབ་ར་ཧམ་
དང་ཨི་ ཱག་གིས་ ང་ས་ ས་པ་ཡིན། ༢༨ ཡང་ཨི་ ཱག་གི་ཚ་ལོ་བ ་དང་
བ ད་ ་ལནོ་ནས། ༢༩ ཨ་ི གཱ་ག་ིད གས་ཐམི་ནས་ཚ་འདས་ས།ོ ས་ཤངི་
ཚ་ཚད་ཚང་ནས་ཕ་མེས་ མས་ ི་ ང་ ་འཛམས་པར་ ར་ཏོ། ཁོའི་ ་
ཨེ་སབ་དང་ཡ་ཀོབ་ ིས་ཁོ་ ར་ ་བ ག་གོ།

36以扫就是以东，他的

后代记在下面。 2以

扫娶迦南的女子为妻，就是

赫人以伦的女儿亚大和希未

人祭便的孙女、亚拿的女儿

36 ཨེ་དོམ་ཡང་ཟེར་བའི་ཨེ་སབ་ ི་རིགས་བ ད་ མས་འདི་ ར་
རོ། ༢ ཨེ་སབ་ ིས་ཀ་ན་ཨན་ ི་ ་མོ་ མས་ནས་ཧི་ཐི་པ་ཨེ་

ལོན་ ི་ ་མོ་ཨ་ ་དང་། ཧི་ཝི་པ་ཚབ་ཨོན་ ི་ཚ་མོ་ཨ་ན་ཡི་ ་མོ་ཨོ་ཧོ་
ལི་བ་མ་དང་། ༣ ཡིས་མ་ཨེལ་ ི་ ་མོ་ན་བ་ཡོད་ ི་ ིང་མོ་བས་མད་དང་
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ག མ་ ང་མར་ ངས་སོ། ༤ ཡང་ཨ་ ་ནས་ཨེ་སབ་ལ་ ་ཨེ་ལི་ཕཟ་ ེས།
ཡང་བས་མད་ལ་ར་ེ ་ཨལེ་ ེས། ༥ ཡང་ཨ་ོཧ་ོལ་ིབ་མ་ལ་ཡ་ེ ས་དང་། ཡ་
ཨ་ེལམ་དང་། ཁ་ོརག་དང་ག མ་ སེ་ས།ོ ་ད་ེ མས་ཨ་ེསབ་ལ་ཀ་ན་ཨན་
ལ་ན་ ོར་ཏོ༎

阿何利巴玛， 3又娶了以实

玛利的女儿、尼拜约的妹子

巴实抹。 4亚大给以扫生了

以利法；巴实抹生了流珥；
5阿何利巴玛生了耶乌施、

雅兰、可拉。这都是以扫的

儿子，是在迦南地生的。
༦ ཨེ་སབ་ ིས་ ང་མ་ མས་དང་ ་ མས་དང་ ་མོ་ མས་དང་རང་

ག་ིཁང་པ་ན་ཡདོ་པའ་ིམ་ིཐམས་ཅད་དང་། ནརོ་དང་ ད་འ ་ོཐམས་ཅད་
ཀ་ནས་ཨན་ ལ་ནས་བ དེ་པའ་ིནརོ་ ས་ རེ་ཏ་ེ ན་ཡ་ཀབོ་ ་ིཐད་ཀ་
ནས་ ལ་གཞན་ཞིག་ ་སོང་ངོ་། ༧ དེ་དག་གི་ནོར་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ། ད་
འ ོ་ཤིན་ ་མང་བས། གཞིས་བ ང་བའི་ ལ་དེར་འཚ་མ་ བ་པའི་ ིར་
དེ་དག་གཅིག་ ་གནས་མ་ བ་བོ། ༨ དེ་བས་ན་ཨེ་སབ་ཨེ་དོམ་ཡང་ཟེར་
བ་དེ་སེ་ཨིར་རི་ ད་ལ་གཞིས་བ ང་ངོ་༎

6以扫带着他的妻子、儿

女，与家中一切的人口，并

他的牛羊、牲畜，和一切

货财，就是他在迦南地所得

的，往别处去，离了他兄弟

雅各。 7因为二人的财物群

畜甚多，寄居的地方容不下

他们，所以不能同居。 8于

是以扫住在西珥山里；以扫

就是以东。

༩ སེ་ཨིར་རི་ ད་ལ་ཡོད་པའི་ཨེ་དོམ་པ་ མས་ ི་ཕ་ཨེ་སབ་ ི་རིགས་
བ ད་འདི་ ར་རོ། ༡༠ ཨེ་སབ་ ི་ ་ མས་ ི་མིང་ནི་ཨེ་སབ་ ི་ ང་མ་
ཨ་ ་ཡི་ ་ཨེ་ལི་ཕཟ་དང་། ཨེ་སབ་ ི་ ང་མ་བས་མད་ ི་ ་རེ་ ་ཨེལ།
༡༡ ཨ་ེལ་ིཕཟ་ ་ི ་ མས་ན་ིཐ་ེམན་དང་། ཨ་ོམར་དང་། ཚ་ཕ་ོདང་། ག་ཨ་ེ
ཐམ་དང་། ཁེ་ན་ཟ། ༡༢ ཨེ་ལི་ཕཟ་ ི་ ར་ ོགས་ཐིམ་ན་ ་བ་ནས་ཨེ་ལི་
ཕཟ་ལ་ ་ཨ་མ་ལེག་ ོར་བ་དེ་དག་ཨེ་སབ་ ི་ ང་མ་ཨ་ ་ཡི་ ་ མས་
སོ། ༡༣ རེ་ ་ཨེལ་ ི་ ་ མས་ནི་ན་ཧད་དང་། ཟེ་རག་དང་། ཤམ་མ་དང་།
མི་ཟ། དེ་དག་ཨེ་སབ་ ི་ ང་མ་བས་མད་ ི་ ་ མས་སོ། ༡༤ ཡང་ཚབ་
ཨནོ་ ་ིཚ་མ་ོཨ་ ་ཡ་ི ་མ་ོཨ་ེསབ་ ་ི ང་མ་ཨ་ོཧ་ོལ་ིབ་མའ་ི ་ མས་ན།ི
ཨེ་སབ་ལ་དེ་ནས་ཡེ་ ས་དང་། ཡ་ཨེ་ལམ་དང་། ཁོ་རག་ ེས་སོ༎

9以扫是西珥山里以东人的

始祖，他的后代记在下面。
10以扫众子的名字如下。以

扫的妻子亚大生以利法；

以扫的妻子巴实抹生流珥。
11以利法的儿子是提幔、阿

抹、洗玻、迦坦、基纳斯。
12亭纳是以扫儿子以利法的

妾；她给以利法生了亚玛

力。这是以扫的妻子亚大的

子孙。 13流珥的儿子是拿

哈、谢拉、沙玛、米撒。这

是以扫妻子巴实抹的子孙。
14以扫的妻子阿何利巴玛是

祭便的孙女，亚拿的女儿；

她给以扫生了耶乌施、雅

兰、可拉。
༡༥ ཨེ་སབ་ ི་ ་ ་ ག་ཡིན་པ་ མས་འདི་ ར་རོ། ཨེ་སབ་ ི་ ་ ོན་
སེ་ཨ་ེལ་ིཕཟ་ ་ི ་ མས་ལས་ཇ་ོཐ་ེམན་དང་། ཇ་ོཨ་ོམར་དང་། ཇ་ོཚ་ཕ་ོ
དང་། ཇོ་ཁེ་ནཟ་དང་། ༡༦ ཇོ་ཁོ་རག་དང་། ཇོ་ཨེ་ཐམ་དང་། ཇོ་ཨ་མ་ལེག
དེ་དག་ཨེ་དོམ་ ལ་ན་ཨེ་ལི་ཕཟ་ནས་ཆད་པའི་ཇོ་ མས་དང་། ཨ་ ་ཡི་
་ མས་ཡིན་ནོ། ༡༧ ཡང་ཨེ་སབ་ ི་ ་རེ་ ་ཨེལ་ ི་ ་ མས་ནི། ཇོ་ན་

15以扫子孙中作族长的记

在下面。以扫的长子以利

法的子孙中，有提幔族长、

阿抹族长、洗玻族长，基纳

斯族长、 16可拉族长、迦

坦族长、亚玛力族长。这是

在以东地从以利法所出的族

长，都是亚大的子孙。 17以

扫的儿子流珥的子孙中，有
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拿哈族长、谢拉族长、沙玛

族长、米撒族长。这是在以

东地从流珥所出的族长，都

是以扫妻子巴实抹的子孙。
18以扫的妻子阿何利巴玛的

子孙中，有耶乌施族长、雅

兰族长、可拉族长。这是从

以扫妻子，亚拿的女儿，阿

何利巴玛子孙中所出的族

长。 19以上的族长都是以

扫的子孙；以扫就是以东。

ཧད་དང་། ཇོ་ཟེ་རག་དང་། ཇོ་ཤམ་མ་དང་། ཇོ་མ་ཟ། དེ་དག་ཨེ་དོམ་ ལ་
ན་རེ་ ་ཨེལ་ནས་ཆད་པའི་ཇོ་ མས་ཡིན་ཏེ། ཨེ་སབ་ ི་ ང་མ་བས་མད་
ི་ ་ མས་ཡིན་ནོ། ༡༨ ཡང་ཨེ་སབ་ ི་ ང་མ་ཨོ་ཧོ་ལི་བ་མའི་ ་ མས་

ན།ི ཇོ་ཡ་ེ ས་དང་། ཇོ་ཡ་ཨ་ེལམ་དང་། ཇོ་ཁ་ོརག་ མས་ས།ོ དེ་དག་ཨ་ ་
ཡི་ ་མོ་ཨེ་སབ་ ི་ ང་མ་ཨོ་ཧོ་ལི་བ་མ་ནས་ཆད་པའི་ཇོ་ མས་ཡིན་ནོ།
༡༩ དེ་ མས་ནི་ཨེ་སབ་ ི་ ་ མས་དང་། ཇོ་ མས་ཡིན། ཨེ་སབ་རང་ནི་
ཨེ་དོམ་ཡིན་ནོ༎

20那地原有的居民何利人

西珥的子孙记在下面：就是

罗坍、朔巴、祭便、亚拿、
21底顺、以察、底珊。这是

从以东地的何利人西珥子孙

中所出的族长。 22罗坍的儿

子是何利、希幔；罗坍的妹

子是亭纳。 23朔巴的儿子是

亚勒文、玛拿辖、以巴录、

示玻、阿南。 24祭便的儿子

是亚雅、亚拿；当时在旷野

放他父亲祭便的驴，遇着温

泉的，就是这亚拿。 25亚拿

的儿子是底顺；亚拿的女儿

是阿何利巴玛。 26底顺的儿

子是欣但、伊是班、益兰、

基兰。 27以察的儿子是辟

罕、撒番、亚干。 28底珊的

儿子是乌斯、亚兰。 29从

何利人所出的族长记在下

面：就是罗坍族长、朔巴族

长、祭便族长、亚拿族长、
30底顺族长、以察族长、底

珊族长。这是从何利人所出

的族长，都在西珥地，按着

宗族作族长。

༢༠ ལ་ན་གནས་པའི་ཧོར་པ་སེ་ཨིར་ ི་ ་ མས་འདི་ཡིན། ལོ་ཐན་
དང་། ཤོ་བལ་དང་། ཚབ་ཨོན་དང་། ཨ་ན་དང་། ༢༡ དི་ཤོན་དང་། སེ་ཚར་
དང་། དི་ཤན། དེ་དག་ཨེ་དོམ་ ལ་ན་སེ་ཨིར་ ི་ ་ མས་ཡིན་ཏེ། ཧོར་
པའ་ིཇ་ོ མས་ཡནི་ན།ོ ༢༢ ལ་ོཐན་ ་ི ་ མས་ན་ིཧ་ོར་ིདང་། ཧེ་མམ་དང་།
ལ་ོཐན་ ་ི ངི་མ་ོན་ིཐམི་ནའ།ོ ༢༣ ཡང་ཤ་ོབལ་ ་ི ་ མས་འད་ིདག་ཡནི།
ཨལ་ཝན་དང་། མ་ན་ཧད་དང་། ཨ་ེབལ་དང་། ཤ་ེཕ་ོདང་། ཨ་ོནམ། ༢༤ ཡང་
ཚབ་ཨོན་ ི་ ་ མས་ནི་འདི་ མས་ཡིན། ཨ་ཡ་དང་། ཨ་ ། ཨ་ ་ནི་ཕ་
ཚབ་ཨོན་ ི་བོང་ ་ མས་འཚ་བའི་ཚ་ན་འ ོག་ ོང་ན་ ་མཚན་ མས་
ཐབོ་པ་ད་ེཡནི་ན།ོ ༢༥ ཨ་ ་ཡ་ི ་ ་འད་ིདག་ཡནི། དི་ཤནོ་དང་། ཨ་ ་ཡ་ི
་མ་ོཨ་ོཧ་ོལ་ིབ་མ། ༢༦ ཡང་ད་ིཤནོ་ ་ི ་འད་ི མས་ཡནི། ཧམེ་དན་དང་།
ཨེས་བན་དང་། ཡིད་རན་དང་། ཀེ་རན། ༢༧ ཡང་ཨ་ེཚར་ ི་ ་འདི་ མས་
ཡིན། པིལ་ཧན་དང་། ཟ་ཨ་ཝན་དང་། ཨ་ཁན། ༢༨ དི་ཤན་ ི་ ་ མས་ནི།
་ཚ་དང་། ཨ་རན་ཡནི། ༢༩ ཡང་ཧརོ་པའ་ིགཙ་ཆ་ེབ་ མས་ན།ི ཇ་ོལ་ོཐན་

དང་། ཇོ་ཤོ་བལ་དང་། ཇོ་ཚབ་ཨོན་དང་། ཇོ་ཨ་ ་དང་། ༣༠ ཇོ་དི་ཤོན་
དང་། ཇོ་ཨེ་ཚར་དང་། ཇོ་དི་ཤན་ཡནི་ནོ། དེ་དག་ཧོར་པའ་ིཇོ་ མས་ཡིན་
ཏེ། སེ་ཨིར་ ལ་ ི་ ེ་ མས་ལ་དབང་ ས་པའི་ཇོ་ མས་ཡིན་ནོ༎

31以色列人未有君王治理

以先，在以东地作王的记在

下面。 32比珥的儿子比拉

在以东作王，他的京城名叫

亭哈巴。 33比拉死了，波斯

拉人谢拉的儿子约巴接续他

༣༡ ཡང་ཡིས་ར་ཨེལ་ ི་ ་ མས་ལ་ ལ་པོ་ཞིག་གིས་ད་ ང་དབང་མ་
ས་པའི་ཚ། ཨེ་དོམ་ ལ་ན་དབང་ ས་པའི་ ལ་པོ་ མས་འདི་ ར་རོ།

༣༢ ཨེ་དོམ་ ལ་ ་བ་ཨོར་ ི་ ་བེ་ལ་ ་བ་ ལ་པོ་ ས་སོ། དེའི་ ལ་སའི་
མིང་ནི་དིན་ཧ་ ཱ་ཟེར་རོ། ༣༣ བེ་ལ་ཚ་འདས་ནས་དེའི་ ེས་ ་བོ་ཚ་ར་པ་

作王。 34约巴死了，提幔地
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ས་ེརག་ག་ི ་ཡ་ོབབ་ སི་ ལ་པ་ོ ས་ས།ོ ༣༤ ད་ེནས་ཡ་ོབབ་ཚ་འདས་ནས་
དེའི་ ེས་ ་ཐེ་མ་ན་པའི་ ལ་ནས་ ་སམ་ ིས་དེའི་མལ་ ་ ལ་པོ་ ས་
སོ། ༣༥ ་སམ་ཚ་འདས་ནས་དེའི་ ེས་ ་བ་དད་ ི་ ་ཧ་དད་དེའི་མལ་
་ ལ་པ་ོ ས་ཏ།ེ མོ་ཨབ་ ་ིཐང་ ་མདི་ཡན་པ་བཅམོས་ས།ོ ལ་པ་ོདའེ་ི
ོང་ ེར་ ི་མིང་ཨ་ཝིད་ཟེར་རོ། ༣༦ ཡང་ཧ་དད་ཚ་འདས་ནས་དེའི་ ེས་
་མས་རེ་ཁ་ནས་ཡིན་པའི་སམ་ལ་ ལ་པོ་ ས་སོ། ༣༧ སམ་ལ་ཚ་འདས་

ནས་དའེ་ི སེ་ ་ འ་ིའ མ་ལ་ཡདོ་པའ་ིར་ེཧ་ོབདོ་ནས་ཡནི་པའ་ིཤ་ ལ་
ིས་ ལ་པ་ོ ས་ས།ོ ༣༨ ཤ་ ལ་ཚ་འདས་ནས་དའེ་ི སེ་ ་ཨག་པརོ་ ་ི ་

བ་ཨལ་ཧ་ནན་ ིས་ ལ་པོ་ ས་སོ། ༣༩ ཨག་པོར་ ི་ ་བ་ཨན་ཧ་ནན་ཚ་
འདས་ནས་དའེ་ི སེ་ ་ཧ་དར་ སི་ ལ་པ་ོ ས། དའེ་ི ལ་སའ་ིམངི་ལ་ཕ་
་དང་། དེའི་ ང་མའི་མིང་ནི་མ་ཧ་ཐབ་ཨེལ་ ་བ་ནི་མེ་ས་ཧབ་ ི་ ་མོ་

མེད་རེད་ ི་ ་མོ་ཡིན་ནོ༎

的人户珊接续他作王。 35户

珊死了，比达的儿子哈达接

续他作王；这哈达就是在摩

押地杀败米甸人的，他的京

城名叫亚未得。 36哈达死

了，玛士利加人桑拉接续他

作王。 37桑拉死了，大河

边的利河伯人扫罗接续他作

王。 38扫罗死了，亚革波的

儿子巴勒哈南接续他作王。
39亚革波的儿子巴勒哈南死

了，哈达接续他作王，他的

京城名叫巴乌；他的妻子名

叫米希他别，是米萨合的孙

女，玛特列的女儿。

༤༠ ཡང་ཨ་ེསབ་ནས་ཆད་པའ་ིཇ་ོ མས་རང་རང་ག་ིརགིས་བ ད་དང་།
གནས་ མས་དང་། མིང་ མས་བཞནི་ ་འད་ི ར་ར།ོ ཇོ་ཐམི་ན་དང་། ཇོ་
ཨལ་ཝ་དང་། ཇོ་ཡ་ཐེད་དང་། ༤༡ ཇོ་ཨོ་ཧོ་ལི་བ་མ་དང་། ཇོ་ཨེལ་དང་།
ཇོ་ཕི་ནོན་དང་། ༤༢ ཇོ་ཁེ་ནཟ་དང་། ཇོ་ཐེ་མན་དང་། ཇོ་མིབ་ཚར་དང་།
༤༣ ཇོ་མག་དི་ཨེལ་དང་། ཇོ་ཨི་རམ། འདི་ མས་ནི་རང་རང་གི་གནས་ས་
དང་དབང་ ་ཡོད་པའི་ ལ་ ི་ ེ་བཞིན་ ་ཨེ་དོམ་ ི་ཇོ་ མས་ཡིན་ནོ།
འདི་ནི་ཨེ་དོམ་པ་ མས་ ི་ཕ་ཨེ་སབ་ཡིན་ནོ༎

40从以扫所出的族长，按

着他们的宗族、住处、名字

记在下面：就是亭纳族长、

亚勒瓦族长、耶帖族长、
41阿何利巴玛族长、以拉族

长、比嫩族长、 42基纳斯

族长、提幔族长、米比萨族

长、 43玛基叠族长、以兰族

长。这是以东人在所得为业

的地上，按着他们的住处。

所有的族长都是以东人的始

祖以扫的后代。

37 ཡང་ཡ་ཀོབ་ ི་ཕ་ ལ་ཁམས་པ་ ར་གནས་པའི་ཀ་ན་ཨན་ ་
ཡ་ཀབོ་ ང་གནས་ས།ོ ༢ ཡ་ཀབོ་ ་ིརགིས་བ ད་ མས་ན་ིའད་ི

ར་རོ། ཡོ་སེབ་ལོ་བ ་བ ན་ལོན་པའི་ཚ་ན། ན་ མས་དང་མཉམ་ ་
འ་ི ་ིབ་ོ ས་ཏ།ེ ེ ་ན་ིཕའ་ི ང་མ་བལི་ཧའ་ི ་ མས་དང་ཟལི་པའ་ི ་
མས་དང་མཉམ་པོ་འ ག་ ེ། དེ་དག་གི་གཏམ་ངན་ མས་ཕ་ལ་བཤད་

དོ། ༣ ཡང་ཡིས་ར་ཨེལ་ ི་སེམས་ལ་ཡོ་སེབ་ནི་ང་ ད་པོའི་ ས་ ི་ ་ཡིན་
བསམས་པས། རང་གི་ ་ཐམས་ཅད་ལས་ཡོ་སེབ་ལ་ ག་པར་ མས་པ་
ས་ཏེ། དེ་ལ་གོས་ ་གཟིག་ཅིག་བཟོས་སོ། ༤ ཕས་ ན་ཐམས་ཅད་ལས་

37雅各住在迦南地，就

是他父亲寄居的地。
2雅各的记略如下。约瑟十

七岁与他哥哥们一同牧羊。

他是个童子，与他父亲的妾

辟拉、悉帕的儿子们常在一

处。约瑟将他哥哥们的恶

行报给他们的父亲。 3以

色列原来爱约瑟过于爱他

的众子，因为约瑟是他年老

生的；他给约瑟做了一件彩

衣。 4约瑟的哥哥们见父亲
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爱约瑟过于爱他们，就恨约

瑟，不与他说和睦的话。

དེ་ལ་ མས་པ་ ེད་པ་ ན་ མས་ ིས་མཐོང་ནས། དེ་ལ་ ང་ ེ་ཞི་བའི་
གཏམ་ ེད་མ་ བ་བོ༎

5约瑟做了一梦，告诉他

哥哥们，他们就越发恨他。
6约瑟对他们说：请听我所

做的梦： 7我们在田里捆禾

稼，我的捆起来站着，你们

的捆来围着我的捆下拜。
8他的哥哥们回答说：难道

你真要作我们的王吗？难

道你真要管辖我们吗？他

们就因为他的梦和他的话

越发恨他。 9后来他又做

了一梦，也告诉他的哥哥

们说：看哪，我又做了一

梦，梦见太阳、月亮，与十

一个星向我下拜。 10约瑟

将这梦告诉他父亲和他哥哥

们，他父亲就责备他说：你

做的这是什么梦！难道我和

你母亲、你弟兄果然要来俯

伏在地，向你下拜吗？ 11他

哥哥们都嫉妒他，他父亲却

把这话存在心里。

༥ ཡང་ཡོ་སེབ་ ིས་ ི་ལམ་ཞིག་མཐོང་ནས་ ན་ མས་ལ་བཤད་པས།
དེ་དག་ནི་ཁོ་ལ་ ག་པར་ ང་ངོ་། ༦ ཁོས་དེ་དག་ལ། ངས་མཐོང་བའི་
ི་ལམ་དེ་ཉོན་ཅིག ༧ ོས་ཤིག་ངེད་ཅག་ཞིང་ལ་ཡོད་པ་ལས། ཕོན་པོ་

བཅིངས་ཙ་ན་ངའི་ཕོན་པོ་ལངས་ནས་བ ད། ོས་ཤིག་ ོག་ཅག་གི་ཕོན་
པོ་ མས་ངའི་ཕོན་པོ་ལ་བ ོར་ནས་དེ་ལ་བ ད་དོ། ༨ ན་ མས་ན་རེ།
ོད་ངོ་ཐོག་ངེད་ ི་ ལ་པོར་ ར་ཏེ་ངེད་ མས་ལ་དབང་ འམ། ཡང་

དེའི་ ི་ལམ་ མས་དང་ཟེར་བའི་གཏམ་ ི་ ིར་དེ་ལ་ ག་པར་འཁོན་ ་
བ ང་ངོ་། ༩ དེ་ནས་ཁོ་ ི་ལམ་གཞན་ཞིག་ ང་མཐོང་ནས་དེ་ ན་ མས་
ལ་བཤད་ཅིང་ ས་པ། ངས་ད་ ང་ཡང་ ་ིལམ་ སི། ོས་ཤགི་ཉ་ིམ་དང་།
་བ་དང་། ར་མ་བ ་གཅགི་ང་ལ་ ག་བཙལ་བ་མཐངོ་ ང་། ༡༠ ཞསེ་ཕ་
དང་ ན་ མས་ལ་བཤད་པས། ཕས་བཀའ་བ ོན་ཏེ་དེ་ལ། ོད་ ིས་པའི་
་ིལམ་ད་ེཅ་ིཡནི། དོ་ ་ི ང་ ་ང་དང་ དོ་ ་ིམ་དང་། ན་ མས་ སི་

ང་ོཐགོ་ཁ་འ བ་ལགོ་ནས་ ག་འཚལ་ཡངོ་ངམ་ ས་ས།ོ ༡༡ ན་ མས་ད་ེ
ལ་ ག་དོག་ ས་ ི། ཕས་གཏམ་དེ་ཡིད་ལ་བཅངས་སོ༎

12约瑟的哥哥们往示剑去

放他们父亲的羊。 13以色

列对约瑟说：你哥哥们不是

在示剑放羊吗？你来，我

要打发你往他们那里去。

约瑟说：我在这里。 14以

色列说：你去看看你哥哥

们平安不平安，群羊平安不

平安，就回来报信给我；于

是打发他出希伯仑谷，他就

往示剑去了。 15有人遇见

他在田野走迷了路，就问他

说：你找什么？ 16他说：我

找我的哥哥们，求你告诉

我，他们在何处放羊。 17那

人说：他们已经走了，我听

见他们说要往多坍去。约瑟

就去追赶他哥哥们，遇见他

༡༢ ཡང་ ན་ མས་ཕའི་ ་ མས་འཚ་བའི་ ིར་སི་ཀེམ་ ་ ིན་པའི་ཚ།
༡༣ ཡིས་ར་ཨེལ་ ིས་ཡོ་སེབ་ལ། ོད་ ི་ ན་ མས་སི་ཀེམ་ ་ ་མི་འཚ་
འམ། ད་ཤོག་ལ་ངས་ ོད་དེ་དག་གི་ ར་གཏོང་ ་ཡིན། ཁོས་ ས་པ། ང་
འདི་ ་ཡོད། ༡༤ དེས་ད་སོང་ལ་ ན་དང་ ་ མས་བདེའམ་ ོས་ལ་ང་
ལ་ལོན་ ེར་ཤོག་ཟེར་ནས། ཧེབ་རོན་ ང་པ་ནས་དེ་བཏང་བ་དང་། ཁོ་
སི་ཀེམ་ ་བ ེབས་སོ། ༡༥ ཁོ་ཐང་ལ་ལམ་ནོར་བའི་ཚ་མི་ཞིག་དང་ ད་
དེ། མི་དེས་དེ་ལ་ཅི་འཚལ་ ིས་སོ། ༡༦ ཁོས་ངའི་ ན་ མས་འཚལ། དེ་
དག་ག་ི ་འཚ་བའ་ིགནས་ང་ལ་ཤདོ་ཅགི ༡༧ མ་ིདསེ་ ས་པ། དེ་དག་འད་ི
ནས་སོང་ཚར། ངེད་དོ་ཐན་ ་འ ོ་བར་ ་དེ་དག་ཟེར་བ་ངས་ཐོས་སོ། ཡོ་
སེབ་རང་གི་ ན་ མས་ ི་ ེས་ ་སོང་ནས་དོ་ཐན་ལ་ཐོབ་བོ། ༡༨ དེ་དག་
གིས་ཁོ་ཐག་རིང་ནས་ཡོང་བར་མཐོང་ནས། ཉེ་བར་མ་ ེབས་པའི་ ོན་
ལ་ཁོ་གསོད་པའི་ ོས་ ས་སོ། ༡༩ གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ ོས་ཤིག་ ི་ལམ་
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མཁན་དེ་ཡོང་གི་འ ག ༢༠ ད་ཤོག་ལ་ཁོ་བསད་ནས་ས་དོང་ཞིག་གི་ནང་
་ད གས་པར་ ། གཅན་གཟན་ངན་པ་ཞིག་གིས་ཁོ་ཟོས་པ་ཡིན་ཟེར་

བར་ ། དེ་ནས་དེའི་ ི་ལམ་ མས་ ི་དོན་ཅི་འཐོན་ངེད་ ིས་བ ་བར་
་ཟེར་ཏོ། ༢༡ ་བེན་ ིས་གཏམ་དེ་ཐོས་པས། ན་དེ་དག་གི་ལག་ནས་

ཐར་བའི་ ིར་དེ་ མས་ལ་ ས་པ། ངེད་ ིས་དེའི་ ོག་མི་ལེན་ནོ། ༢༢ ར་
ཡང་ ་བེན་ ིས་དེ་དག་ལ། ག་མ་ཕོས་ཤིག འ ོག་ ོང་ལ་ཡོད་པའི་ས་
དོང་འདིའི་ནང་ ་ད ག་ཅིག འོན་ ང་ ེད་ཅག་གིས་ལག་པ་དེ་ལ་མ་
རེག ཅེས་ ས་པའི་དོན་ནི། ཁོས་ ན་དེ་དག་གི་ལག་པ་ནས་ཐར་བ ག་
ནས། ཕའི་ ར་ ེལ་བར་ ་བསམས་སོ། ༢༣ དེ་ནས་ཡོ་སེབ་རང་གི་ ན་
མས་ ི་ ང་ ་བ ེབས་ནས། དེ་དག་གིས་ཡོ་སེབ་ ིས་གོན་པའི་གོས་
་གཟིག་དེ་ ད་ནས། ༢༤ ཁོ་བ ང་ནས་ས་དོང་ལ་བ ག་གོ ས་དོང་དེ་
་མེད་ ོང་པ་ཡོད་པ་ཡིན། ༢༥ དེ་ནས་ཟན་ཟ་བར་བ ད་པའི་ཚ་མིག་

བཏེགས་ཏེ་བ ས་ནས། ོས་ཤིག་ཡིས་མ་ཨེལ་པའི་ཚ་ཞིག་གིལ་ཨད་ནས་
ཡོང་མཁན་ ོས་དང་། བལ་སམ་དང་། ་ ལ་འ ར་བའི་ ་མོང་ མས་
དང་བཅས་པ་མ་ིསརེ་ ལ་ ་འ རེ་འ ་ོབར་མཐངོ་ང་ོ། ༢༦ ཡ་ ་ ་ཡསི་
ན་ མས་ལ། ངདེ་ སི་ ་བ་ོབསད་ནས་དའེ་ི ག་ ས་ན་ངདེ་ལ་ཅ་ིཕན།

༢༧ ད་ེབས་ཁ་ོཡསི་མ་ཨལེ་པ་ མས་ལ་འཚང་ན་དགའ། ད་ེན་ིངདེ་ ་ི ན་
དང་ཤ་ ག་ཡིན་པས། ངེད་ཁོ་ལ་ལག་པ་རེག་པའི་མི་རིགས་སོ་ཟེར་བ་
དང་། ན་ མས་དེ་ལ་ཉན་ཏོ། ༢༨ ཡང་མིད་ཡན་པ་ཚང་པ་ཡིན་པའི་མི་
དེ་ མས་ལམ་ལ་འ ོ་པ་ལས། ཡོ་སེབ་ས་དོང་ནས་ ེན་ ་ཐེན་ཏེ་བཏོན་
ནས། ཡོ་སེབ་ཡིས་མ་ཨེལ་པ་ མས་ལ་རིན་ད ལ་ཉི་ ་ལ་བཙངས་སོ། དེ་
དག་གིས་ཡོ་སེབ་མི་སེར་ ལ་ ་ ེར་ཏོ། ༢༩ དེའི་ ེས་ ་ ་བེན་ས་དོང་
་ ིར་ཡོངས་ཏེ། ད་ཡོ་སེབ་ས་དོང་ན་མེད་པས། རང་གི་གོས་བཤགས་ཏེ།

༣༠ ན་ མས་ ི་ ར་ ིར་ལོག་ནས་ཟེར་པ། ེ ་མེད་པས་ང་ག་ ་འ ོ།
༣༡ དེ་དག་གིས་ཡོ་སེབ་ ི་གོས་ ངས་ཏེ། ར་ཕོ་ཞིག་བསད་ནས་ ག་གི་
ནང་ ་གསོ་བ ག་པ་དང་། ༣༢ གསོ་ ག་གཟགི་ད་ེཕ་ལ་བ ར་ཏ།ོ ད་ེདག་
གིས་ང་ཅག་ལ་འདི་ཐོབ། ོད་ ི་ འི་གོས་ཡིན་མིན་ངོ་ གས་ ོས་ཤིག་
ཅེས་ ས་སོ། ༣༣ དེས་དེ་མཐོང་ནས་འདི་ནི་ངའི་ འི་གོས་ཡིན་ཏེ། གཅན་

们在多坍。 18他们远远地

看见他，趁他还没有走到跟

前，大家就同谋要害死他，
19彼此说：你看！那做梦的

来了。 20来吧！我们将他

杀了，丢在一个坑里，就说

有恶兽把他吃了。我们且看

他的梦将来怎么样。 21流

便听见了，要救他脱离他们

的手，说：我们不可害他的

性命； 22又说：不可流他

的血，可以把他丢在这野

地的坑里，不可下手害他。

流便的意思是要救他脱离

他们的手，把他归还他的

父亲。 23约瑟到了他哥哥

们那里，他们就剥了他的外

衣，就是他穿的那件彩衣，
24把他丢在坑里；那坑是空

的，里头没有水。 25他们

坐下吃饭，举目观看，见有

一伙米甸的以实玛利人从基

列来，用骆驼驮着香料、乳

香、没药，要带下埃及去。
26犹大对众弟兄说：我们杀

我们的兄弟，藏了他的血有

什么益处呢？ 27我们不如

将他卖给以实玛利人，不可

下手害他；因为他是我们的

兄弟，我们的骨肉。众弟兄

就听从了他。 28有些米甸

的商人从那里经过，哥哥们

就把约瑟从坑里拉上来，讲

定二十舍客勒银子，把约瑟

卖给以实玛利人。他们就把

约瑟带到埃及去了。 29流

便回到坑边，见约瑟不在坑

里，就撕裂衣服， 30回到

兄弟们那里，说：童子没有

了。我往哪里去才好呢？
31他们宰了一只公山羊，把

约瑟的那件彩衣染了血，
32打发人送到他们的父亲那
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里，说：我们捡了这个；请

认一认是你儿子的外衣不

是？ 33他认得，就说：这

是我儿子的外衣。有恶兽

把他吃了，约瑟被撕碎了！

撕碎了！ 34雅各便撕裂衣

服，腰间围上麻布，为他儿

子悲哀了多日。 35他的儿女

都起来安慰他，他却不肯受

安慰，说：我必悲哀着下阴

间，到我儿子那里。约瑟的

父亲就为他哀哭。

གཟན་ཞིག་གིས་བསད་ནས། ཐེ་ཚམ་མེད་པར་ཡོ་སེབ་ཟོས་པ་ཡིན་ཟེར་
ནས། ༣༤ ཡ་ཀོབ་ ིས་གོས་བཤགས་ཏེ། ེད་པ་ལ་ ག་གོས་གོན་ཏེ་ འི་
ིར་ཞག་མང་པོ་ ་ངན་ ས་སོ། ༣༥ ཡང་ ་ཐམས་ཅད་དང་ ་མོ་ཐམས་
ཅད་དེའི་སེམས་གསོ་བའི་ ིར་ལངས་ ང་། སེམས་གསོ་བར་མ་བ བ། ་
ངན་ ེད་ཅིང་ངའི་ འི་ ང་ ་གཤིན་ ལ་ ་འབབ་པར་འ ར་རོ་ཞེས་
ས་སོ། ཕ་དེའི་ ིར་ ས་སོ༎

36米 甸 人 带 约 瑟 到 埃

及，把 他 卖 给 法 老 的 内

臣，护卫长波提乏。

༣༦ མིད་ཡན་པ་ མས་ ིས་ཁོ་མི་སེར་ ལ་ ་ ལ་པོ་ཕར་ཨོའི་ཁབ་ ི་
མི་པོ་ཏི་ཕར་ ་བ་ ་ ང་བའི་འགོ་པ་ཞིག་ལ་བཙངས་སོ༎

38那时，犹大离开他弟

兄下去，到一个亚杜

兰人名叫希拉的家里去。
2犹大在那里看见一个迦南

人名叫书亚的女儿，就娶她

为妻，与她同房， 3她就怀

孕生了儿子，犹大给他起名

叫珥。 4她又怀孕生了儿

子，母亲给他起名叫俄南。
5她复又生了儿子，给他起

名叫示拉。她生示拉的时

候，犹大正在基悉。 6犹

大为长子珥娶妻，名叫他

玛。 7犹大的长子珥在主眼

中看为恶，主就叫他死了。
8犹大对俄南说：你当与你

哥哥的妻子同房，向她尽

你为弟的本分，为你哥哥生

子立后。 9俄南知道生子

不归自己，所以同房的时候

便遗在地，免得给他哥哥留

后。 10俄南所做的在主眼中

看为恶，主也就叫他死了。
11犹大心里说：恐怕示拉也

死，像他两个哥哥一样，就

对他儿妇他玛说：你去，在

你父亲家里守寡，等我儿子

38 ས་དེར་ ང་བ་ནི། ཡ་ ་ ་ ན་ མས་ ི་ ང་ནས་སོང་ ེ།
ཨ་ ལ་ལམ་པའི་མི་ཧི་ ཱ་ ་བ་ཞིག་གི་ ར་སོང་ངོ་། ༢ ཡ་ ་

ས་དེ་ ་ཀ་ན་ཨན་པ་ ་ ཱ་ ་བའི་ ་མོ་ཞིག་མཐོང་ནས་ ངས་སོ། ཁོ་
དེ་དང་འ ོགས་ནས། ༣ མོ་མངལ་དང་ ན་པར་ ར་ནས། ཁོས་དེ་ལ་ ེས་
པའི་ འི་མིང་ཨེར་བཏགས་སོ། ༤ དེ་ནས་ཡང་མངལ་དང་ ན་པར་ ར་
ནས་ སེ་པའ་ི འ་ིམངི་ཨ་ོནན་བཏགས་ས།ོ ༥ ད་ེལ་ཡང་ ་ཞགི་ སེ། ཁསོ་
དའེ་ིམངི་ཤ་ེ ་ཱབཏགས་ས།ོ ་ད་ེམ་ོལ་ སེ་པའ་ིཚ། ཁ་ོཀ་ེཟབི་ ལ་ ་ཡདོ་
པ་ཡིན། ༦ དེ་ནས་ཡ་ ་ ་ཡིས་རང་གི་ ་ ོན་ ེས་ཨེར་ལ་ཐ་མར་ཞེས་
་བ་ ང་མར་ ངས་སོ། ༧ ཡ་ ་ ་ལ་ ོར་པའི་ ་ ོན་ ེས་ཨེར་ནི་གཙ་
བོའི་ཞལ་ངོའི་མ ན་ ་ ོད་ངན་ ས་ནས་གཙ་བོས་དེ་བསད་ད།ོ ༨ ཡ་ ་
ས་ཨོ་ནན་ལ། ོད་རང་གི་ ན་ ི་ ང་མ་དང་འ ོགས་ལ་ ོད་ ི་ ན་

ལ་ ་བ ད་འ ང་བའི་ ིར་ ན་ ི་ཚབ་ ་དེ་ ང་མར་ ོངས་ཤིག་ཅེས་
ས་སོ། ༩ ཨོ་ནན་ལས་ ོར་པ་ནི་རང་གི་ ་བ ད་ལ་མི་འ ར་བ་ཤེས་

པས། ཨ་ཇོའི་ ང་མ་དང་འ ོགས་ བས་ལ་ ན་ལ་ ་བ ད་མི་འ ང་
བའ་ི རི་ཁསོ་ད་ེན་ིས་ ་དརོ་ར།ོ ༡༠ ་བ་ད་ེགཙ་བོའ་ིཞལ་ངའོ་ིམ ན་ ་
ངན་པ་ཡིན་པས། ཁོང་གིས་དེ་ཡང་བསད་དོ། ༡༡ དེའི་ ེས་ལ་ཡ་ ་ ས་
འ་ི ང་མ་ཐ་མར་ལ། ངའི་ ་ཤ་ེལ་ཆརེ་མ་ སེ་པའི་བར་ ་ ག་ས་ ང་
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ཞིང་ཕའི་ཁང་པ་ལ་ ོད་ཅིག་ཅསེ་བ ལ་ཏ།ོ ཅི་ལ་ཞེ་ན། ན་ མས་ཤ་ིབ་
ར་ཁོ་མི་ཤི་བའི་ ིར་རོ། ཐ་མར་སོང་ནས་ཕའི་ཁང་པ་ ་བ ད་དོ༎

示拉长大。他玛就回去，住

在他父亲家里。

༡༢ ན་རིང་པོའི་འོག་ ་ཡ་ ་ འི་ ང་མ་ ་ ཱའི་ ་མོ་ཤི་བ་དང་། ཡ་
་ ་ ང་ངན་སངས་ནས་ཁ་ོན་ིམཛའ་བ་ོཨ་ ལ་ལམ་པ་ཧ་ིར་དང་བཅས་
་ ག་ག་ིབལ་འ གེ་མཁན་ལ་ ་བའ་ི རི་ཐམི་ ་ ་སངོ་ང་ོ། ༡༣ ཡང་ཐ་
མར་ ིས་ད་ ོད་ ི་ ོའི་ཕ་བལ་འ ེལ་པའི་ ིར་ཐིམ་ན་ལ་འ ོའོ་ཞེས་
པའི་གཏམ་ཐོས་སོ། ༡༤ ཁོས་རང་གི་ ག་ས་མོའི་གོས་ ད་ནས་གདོང་
ཁེབས་གོན་ཏེ་རང་བཀབ་པ་དང་། ཐིམ་ ་ཡི་ལམ་ལ་ཨེ་ ་ཡིམ་ ལ་
ི་ ལ་ ོའི་མ ན་ ་བ ད་དོ། ཅི་ལ་ཟེར་ན། ཤེ་ ཱ་ཆེར་ ེས་ ང་དེའི་
ང་མར་མ་ ར་པ་ད་ེམཐངོ་བའ་ི རི་ར།ོ ༡༥ ཡ་ ་ ་མ་ོལ་བ ས་ཏ་ེམའོ་ི

གདོང་བཀབ་པས་ ད་འཚང་མ་ཡིན་བསམས་སོ། ༡༦ དེ་ལམ་ལ་ ོད་པའི་
ང་ ་སོང་བ་དང་། འི་ ང་མ་ཡིན་པར་མ་ཤེས་པར་མོ་ལ། ད་ང་ ོད་

དང་འ གོས་ ་ ག་ཅགི་ ས་ས།ོ ད་ེན་ར།ེ དོ་ང་དང་འ གོས་པའ་ི རི་
ཇི་ཙམ་གཏང་། ༡༧ ཁོས་ང་ འི་ནང་ནས་ར་ཕོ་ཞིག་གཏང་། མོས་ ོད་དེ་
མ་བཏང་བའི་བར་ ་གཏའ་མ་ཞིག་ང་ལ་འཇོག་གམ། ༡༨ ཁོས་ནི། ོད་
ལ་གཏའ་མ་ཅི་འཇོག་དགོས་ ས། མོས་དེ་ལ། ོད་ ི་ཐེ་ཙ་དང་ ང་དང་
དོ་ ་ིལག་པ་ལ་ཡདོ་པའ་ིད ག་པ་ང་ལ་ཞགོ་ཟརེ་བས། ཁསོ་བཞག་ནས་

དེ་དང་འ ོགས་པ་དང་། མོ་ཁོ་ལས་མངལ་དང་ ན་པར་ ར་ཏོ། ༡༩ དེ་
ནས་མོ་ལངས་ཏེ་གདོང་ཁེབས་ ད་ནས་ ག་ས་མོའི་གོས་གོན་ཏོ༎

12过了许久，犹大的妻子

书亚的女儿死了。犹大得了

安慰，就和他朋友亚杜兰人

希拉上亭拿去，到他剪羊毛

的人那里。 13有人告诉他

玛说：你的公公上亭拿剪羊

毛去了。 14他玛见示拉已经

长大，还没有娶她为妻，就

脱了他作寡妇的衣裳，用帕

子蒙着脸，又遮住身体，坐

在亭拿路上的伊拿印城门

口。 15犹大看见她，以为是

妓女，因为她蒙着脸。 16犹

大就转到她那里去，说：来

吧！让我与你同寝。他原

不知道是他的儿妇。他玛

说：你要与我同寝，把什么

给我呢？ 17犹大说：我从羊

群里取一只山羊羔，打发人

送来给你。他玛说：在未送

以先，你愿意给我一个当头

吗？ 18他说：我给你什么当

头呢？他玛说：你的印、你

的带子，和你手里的杖。犹

大就给了她，与她同寝，她

就从犹大怀了孕。 19他玛起

来走了，除去帕子，仍旧穿

上作寡妇的衣裳。
༢༠ ཡ་ ་ ས་ར་ཕོ་ ར་ནས་ ད་མེད་ ི་ལག་པ་ནས་གཏའ་མ་ ་བའི་
ིར་མཛའ་བོ་ཨ་ ལ་ལམ་བཏང་ཡང་། མོ་མ་བ ེད་དོ། ༢༡ དེས་ ལ་ ི་
མི་ མས་ལ། ཨེ་ ་ཡིམ་ལམ་ལ་ ོད་པའི་ ད་འཚང་མ་ག་ན་ཡོད་ ིས་
ནས། དེ་དག་གིས་འདི་ ་ ད་འཚང་མ་མེད་ཟེར་ཏོ། ༢༢ དེ་ནས་ཁོ་ཡ་ ་
འ་ི ར་ རི་ལགོ་ ་ེད་ེལ། མོ་ན་ིམ་བ དེ། ལ་ ་ིམསི་ ང་འད་ི ་ ད་

འཚང་མ་མདེ་ཟརེ་ར་ོཞསེ་ ས་ས།ོ ༢༣ ད་ེནས་ཡ་ ་ ས་ང་ལ་མསི་མ་ི ལེ་
བའི་ ིར་མོས་གཏའ་མ་ ེར་ ག ད་ངས་ར་ཕོ་འདི་བ ར་ཡང་། ོད་ལ་
མོ་མ་བ ེད་དོ་ཞེས་ ས་སོ༎

20犹大托他朋友亚杜兰人

送一只山羊羔去，要从那女

人手里取回当头来，却找不

着她， 21就问那地方的人

说：伊拿印路旁的妓女在哪

里？他们说：这里并没有妓

女。 22他回去见犹大说：我

没有找着她，并且那地方的

人说：这里没有妓女。 23犹

大说：我把这山羊羔送去

了，你竟找不着她。任凭她

拿去吧，免得我们被羞辱。
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24约过了三个月，有人告

诉犹大说：你的儿妇他玛

作了妓女，且因行淫有了身

孕。犹大说：拉出她来，把

她烧了！ 25他玛被拉出来

的时候便打发人去见他公

公，对他说：这些东西是谁

的，我就是从谁怀的孕。请

你认一认，这印和带子并

杖都是谁的？ 26犹大承认

说：她比我更有义，因为我

没有将她给我的儿子示拉。

从此犹大不再与她同寝了。

༢༤ དེ་ནས་ ་བ་ག མ་ ི་ ེས་ ་ཡ་ ་ ་ལ། ོད་ ི་ འི་ ང་མ་ཐ་
མར་ ིས་ལོག་གཡེམ་ ས་ཏེ། ལོག་གཡེམ་ ིས་མངལ་དང་ ན་པར་ ར་
པའ་ིགཏམ་བཤད་ད།ོ ཡ་ ་ ས་ད་ེམ་ེལ་ གེ་པའ་ི རི་བ ང་ ་ེ དི་ཤགོ་
ས་ས།ོ ༢༥ མ་ོབ ང་ ་ེ དི་པ་དང་ཁསོ་མ་ིཞགི་བཏང་ ་ེ འོ་ིཕ་ལ། འད་ི
འ་ིཡནི་པའ་ིམ་ིནས་ང་མངལ་དང་ ན་པར་ ར་ཏ་ོཞསེ་ལནོ་བཏང་ནས།
འདི་ཡང་ཟེར་པ། ཐེ ་དང་ ག་དང་། ད ག་པ་འདི་ འ་ིཡིན་ ོགས་ཤིག
༢༦ ཡ་ ་ ་ཡསི་ད་ེང་ོ དོ་ནས་ ས་པ། ང་བས་མ་ོ ང་པ་ོཡནི། ངས་ཁ་ོལ་
་ཤེ་ ་ཱམ་གཏང་བའི་ ིར་ ་བ་དེ་ ང་ངོ་ཞསེ་ ས་སོ། དེའི་ ེས་ ་ཡང་
ཁོ་དང་མ་འ ོགས་སོ༎

27他玛将要生产，不料她

腹里是一对双生。 28到生

产的时候，一个孩子伸出

一只手来；收生婆拿红线

拴在他手上，说：这是头生

的。 29随后这孩子把手收回

去，他哥哥生出来了；收生

婆说：你为什么抢着来呢？

因此给他起名叫法勒斯。
30后来，他兄弟那手上有红

线的也生出来，就给他起名

叫谢拉。

༢༧ ཡང་ ་ེབའ་ི ས་ལ་བབས་ནས། སོ་ཤགི་དའེ་ིམངལ་ན་མཚ་མ་ཡདོ་
པ་ཡིན། ༢༨ ཡང་ ེ་ ག་ནང་གཅིག་གི་ལག་པ་འཐོན་པས། པང་གཡོག་
མས་དེ་བ ང་ནས་ལག་པ་ལ་ ད་པ་དམར་པོ་ཞིག་བཏགས་ཏེ། འདི་ནི་
དང་པརོ་ཐནོ་ཏ་ོ ས། ༢༩ ད་ེནས་དསེ་ལག་པ་བ མས་ནས་དའེ་ི ན་ཐནོ་
པས། པང་གཡོག་མས་ ོད་ཅི་ལ་འཚང་ནས་ཐོན་པ་ཡིན་ ས་པས། དེའི་
མིང་ཕེ་རེས་ཞེས་བཏགས་སོ། ༣༠ དེའི་ ེས་ལ་ལག་པ་ལ་ ད་པ་དམར་པོ་
ཡོད་པའི་ ན་ཐོན་ནས་དེའི་མིང་ཟེ་རག་བཏགས་སོ༎

39约瑟被带下埃及去。

有一个埃及人，是

法老的内臣，护卫长波提

乏，从那些带下他来的以实

玛利人手下买了他去。 2约

瑟住在他主人埃及人的家

中，主与他同在，他就百事

顺利。 3他主人见主与他同

在，又见主使他手里所办的

尽都顺利， 4约瑟就在主人

眼前蒙恩，伺候他主人，并

且主人派他管理家务，把一

切所有的都交在他手里。
5自从主人派约瑟管理家务

和他一切所有的，主就因约

瑟的缘故赐福与那埃及人的

家；凡家里和田间一切所有

39 དེའང་ཡོ་སེབ་ནི་མི་སེར་ ལ་ ་ ེར་ནས། དེ་ ་ ེར་པའི་ཡིས་
མ་ཨེལ་པའི་ལག་པ་ནས་ཕར་ཨོའི་ཁབ་ ི་མི་ ་ ང་བའི་འགོ་

པ་མ་ིསརེ་པ་ཡནི་པ་པ་ོཏ་ིཕར་ ་བ་ཞགི་གསི་ཉོས་སོ། ༢ ཡང་གཙ་བོས་ཡ་ོ
སེབ་དང་འ ོགས་པས། དེ་ནི་བསོད་བདེ་ཅན་ ི་མི་ཞིག་ཡིན་ཏེ། རང་གི་
དཔོན་པོ་མི་སརེ་པ་དེའ་ི ིམ་ན་ཡོད་པ་ཡནི། ༣ གཙ་བོས་དེ་དང་འ ོགས་
པ་དང་། དེའི་ལག་གིས་ཅི་དང་ཅི་ ེད་པའི་ལས་ལ་གཙ་བོས་ གས་ ེས་
གཟིགས་པ་དེའི་དཔོན་པོས་མཐོང་ངོ་། ༤ དེའི་མིག་གིས་ཡོ་སེབ་ལ་རན་
ནས། ཡོ་སེབ་ ིས་དེ་ལ་ཞབས་ ི་ ས་པ་དང་། དེའི་ཁང་པ་དང་ཁོ་ལ་
ཅི་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་དེའི་ལག་ ་བཞག་ ེ་ ག་མཛད་ ི་ལས་བཅོལ་ལོ།
༥ ཡང་ནང་དང་ཁོ་ལ་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་དེའི་དབང་ལ་བཞག་ ེ། གཉེར་
པའི་ལས་བཅོལ་བའི་ ས་ནས་བ ང་ ེ། གཙ་བོས་ཡོ་སེབ་ ི་ ིར་མི་སེར་
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པ་དེའི་ ིམ་ལ་ ིན་ བས་མཛད་པ་དང་། ཁོ་ལ་ཡོད་པའི་ནང་དང་ཞིང་
གཉིས་ལ་གཙ་བོའི་ ིན་ བས་བབས་སོ། ༦ ཡང་མི་དེས་རང་གི་ཡིན་པ་
ཐམས་ཅད་ཡོ་སེབ་ ི་དབང་ལ་བཏང་ནས། ཁ་ཟས་ཟ་བར་མ་གཏོགས་
པར་ཡོ་སེབ་ལ་ ོ་བཀལ་ཞིང་དོན་གང་ལ་ཡང་མ་བ ས་སོ༎

的都蒙主赐福。 6波提乏将

一切所有的都交在约瑟的手

中，除了自己所吃的饭，别

的事一概不知。

ཡང་ཡོ་སེབ་ ི་ ད་ག གས་མཛས་ཤིང་གདོང་ཡང་ ་ན་ ག་པའོ།
༧ ་བ་དེའི་ ེས་ ་ ིམ་བདག་གི་ ང་མས་དེ་མིག་གིས་མཐོང་བའི་ ོ་
ནས་སམེས་ཤརོ་ཏ་ེད་ེལ། ང་མཉམ་ཉལོ་ཞགི་ཅསེ་ ས་ས།ོ ༨ དསེ་མ་འདདོ་
དེ་ ིམ་བདག་གི་ ང་མ་ལ། ོས་ཤིག ང་འདི་ ་འ ག་པས་ ིམ་བདག་
གསི་རང་ག་ིནརོ་ལ་མ་ི ་ཞངི་ཁང་པ་ལ་ཡདོ་པའ་ི ས་དང་། ཁོའ་ིཡནི་པ་
ཐམས་ཅད་ངའི་དབང་ལ་བཅོལ་བས། ༩ ང་བས་ཆེན་པོ་ཞིག་ཁང་པ་འདི་
ན་མེད། ོད་ཁོའི་ ང་མ་ཡིན་པ་མ་གཏོགས་པར། གཞན་ངའི་ལག་ལ་
མ་བཏད་པ་ཅིའང་མེད། ་ཡི་བཀའ་དང་འགལ་བ་དེ་ནི་ ིག་པའི་ལས་
ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་པས། འདི་ནི་མི་ བ་བོ་ཞེས་ ས་སོ། ༡༠ ཡང་མོས་ཉིན་
རེ་བཞིན་ ་ཡོ་སེབ་ལ་ནན་ ིས་བ ལ་ཡང་། དེ་དང་འ ོགས་ཤིང་ཉལ་
བར་མ་ཉན་ཏོ། ༡༡ ཉིན་ཅིག་ཡོ་སེབ་ལས་ ེད་པའི་ ིར་ནང་ ་སོང་ནས།
ནང་མི་ ་ཡང་ཁང་པ་ལ་མེད་དོ། ༡༢ ད་མེད་ ིས་དེའི་གོས་འཐམས་
ཏ་ེང་མཉམ་ཉལོ་ཞགི་ཅསེ་ ས་པས། ཁསོ་རང་ག་ིགསོ་མའོ་ིལག་པ་ ་བརོ་
ཏ།ེ སོ་ནས་འཐནོ་སངོ་ང་ོ། ༡༣ ད་ེནས་མསོ་ན་ིདའེ་ིགསོ་རང་ག་ིལག་པ་ ་
ས་ཏ་ེཁང་པ་ནས་ཤརོ་བར་མཐངོ་བས། ༡༤ རང་ག་ིཁང་པའ་ིམ་ི མས་ལ་

བོས་ནས་དེ་དག་ལ། ོས་ཤིག ཨིབ་རི་བ་འདིས་ང་ཚ་ལ་ཚག་པ་ ེག་པའི་
རི་ཁསོ་ངདེ་ ་ི ང་ ་ དི། ཁ་ོང་དང་ཉལ་བའ་ི རི་ནང་ ་ གས་ ང་།
ངས་ ད་ཆེན་པོ་བཏང་། ༡༥ ཁོས་ནི་ངས་ ད་ཆེན་པོས་འབོད་པར་ཐོས་
ནས་ངའ་ི ར་གསོ་ ས་ཤངི་ཤརོ་ཏ་ེཁང་པ་ནས་ཐནོ་ན།ོ ༡༦ དའེ་ིབདག་པ་ོ
ཁང་པ་ལ་ ིར་མ་ལོག་པའི་བར་ ་གོས་རང་གི་ ར་བཞག་གོ ༡༧ དེ་ནས་
མསོ་ཁ་ོལ་རང་ག་ིགཏམ་འད་ི ར་ཟརེ་པ། ཨབི་ར་ིཔའ་ིགཡགོ་པ་ོ དོ་ སི་
ངེད་ ི་ ང་ ་ ིད་པ་དེས་ང་ལ་ཚག་པ་ ེག་པའི་ ིར་འོངས་ ི། ༡༨ ངས་
ད་ཆེན་པོ་བཏང་བས། ཁོའི་གོས་ངའི་ ར་ ས་ཏེ་ཁང་པ་ནས་ཤོར་རོ།

༡༩ ང་མས། ངས་ ས་པ་བཞིན་ ་ ོད་ ི་གཡོག་པོས་ང་ལ་ ས་སོ་ཞེས་

约瑟原来秀雅俊美。 7这

事以后，约瑟主人的妻以目

送情给约瑟，说：你与我同

寝吧！ 8约瑟不从，对他

主人的妻说：看哪，一切家

务，我主人都不知道；他把

所有的都交在我手里。 9在

这家里没有比我大的；并

且他没有留下一样不交给

我，只留下了你，因为你是

他的妻子。我怎能作这大

恶，得罪神呢？ 10后来她天

天和约瑟说，约瑟却不听从

她，不与她同寝，也不和她

在一处。 11有一天，约瑟进

屋里去办事，家中人没有一

个在那屋里， 12妇人就拉住

他的衣裳，说：你与我同寝

吧！约瑟把衣裳丢在妇人手

里，跑到外边去了。 13妇人

看见约瑟把衣裳丢在她手里

跑出去了， 14就叫了家里的

人来，对他们说：你们看！

他带了一个希伯来人进入我

们家里，要戏弄我们。他到

我这里来，要与我同寝，我

就大声喊叫。 15他听见我放

声喊起来，就把衣裳丢在我

这里，跑到外边去了。 16妇

人把约瑟的衣裳放在自己那

里，等着他主人回家， 17就

对他如此如此说：你所带到

我们这里的那希伯来仆人

进来要戏弄我， 18我放声

喊起来，他就把衣裳丢在我

这里，跑出去了。 19约瑟
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的主人听见他妻子对他所

说的话，说：你的仆人如此

如此待我，他就生气， 20把

约瑟下在监里，就是王的囚

犯被囚的地方。于是约瑟在

那里坐监。 21但主与约瑟同

在，向他施恩，使他在司狱

的眼前蒙恩。 22司狱就把监

里所有的囚犯都交在约瑟手

下；他们在那里所办的事都

是经他的手。 23凡在约瑟手

下的事，司狱一概不察，因

为主与约瑟同在；主使他所

做的尽都顺利。

ཟེར་བའི་གཏམ་ ིམ་བདག་གིས་ཐོས་པས་ཤིན་ ་ ོས་སོ། ༢༠ ཡོ་སེབ་ ི་
དཔོན་པོས་ཁོ་ ིད་དེ་བཙན་ཁང་གི་ ོག་ ་བཏགས་སོ། གནས་དེ་ ་ ལ་
པོའི་བཙན་པ་ མས་བ ག་པས། ཁོང་ཡང་བཙན་ཁང་དེ་ ་བ ག་ནས་
གནས་སོ། ༢༡ གཙ་བོས་ཡོ་སེབ་དང་འ ོགས་ཏེ་ཁོ་ལ་བཀའ་ ིན་མཛད་
པས། ཁོ་ལ་བཙན་ཁང་གི་འགོ་པའི་ ང་ ་བཀའ་ ིན་ ང་ངོ་། ༢༢ ཡང་
བཙན་ཁང་གི་འགོ་པས་བཙན་ཁང་ ་ཡོད་པའི་བཙན་པ་ཐམས་ཅད་ཡོ་
སེབ་ ི་དབང་ ་བཏང་བ་དང་། དེ་ ་ལས་ཅི་ ེད་དགོས་པ་ཡོ་སེབ་ ིས་
ས་སོ། ༢༣ དེའི་དབང་ ་གང་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་བཙན་ཁང་གི་འགོ་

པས་མ་བ ས་ས།ོ གང་ལ་ཟརེ་ན། གཙ་བོ་ད་ེདང་འ གོས་ཏ་ེཁསོ་ལས་གང་
ས་པ་དེ་ལ་ཡང་གཙ་བོས་ གས་ ེ་གཟིགས་པའི་ ིར་རོ༎

40这事以后，埃及王的

酒政和膳长得罪了他

们的主埃及王， 2法老就

恼怒酒政和膳长这二臣，
3把他们下在护卫长府内的

监里，就是约瑟被囚的地

方。 4护卫长把他们交给约

瑟，约瑟便伺候他们；他们

有些日子在监里。 5被囚在

监之埃及王的酒政和膳长二

人同夜各做一梦，各梦都有

讲解。 6到了早晨，约瑟进

到他们那里，见他们有愁闷

的样子。 7他便问法老的二

臣，就是与他同囚在他主人

府里的，说：他们今日为什

么面带愁容呢？ 8他们对他

说：我们各人做了一梦，没

有人能解。约瑟说：解梦不

是出于神吗？请你们将梦告

诉我。

40 ་བ་དའེ་ི སེ་ ་མ་ིསརེ་ ལ་ ་ི ལ་པའོ་ིགཉརེ་པ་དང་གསལོ་
དཔོན་གཉིས་ ིས་ ེ་བོ་མི་ ལ་ ི་ ལ་པོ་ལ་ཉེས་པ་ ས་སོ།

༢ ཕར་ཨོ་གཉེར་པ་ཆེན་པོ་དང་གསོལ་དཔོན་ཆེན་པོ་གཉིས་ལ་ ོས་ཏེ།
༣ ་ ང་བའི་འགོ་པའི་ཁང་པར་ཡོ་སེབ་བཀར་ཡོད་པའི་བཙན་ཁང་ ་
བ ག་པ་དང་། ༤ ་ ང་བའ་ིའག་ོཔས་ད་ེདག་ཡ་ོསབེ་ལ་བཏད་ནས། དསེ་
ད་ེདག་ལ་ཞབས་ཏགོ་ ས་ས།ོ ད་ེདག་ ས་ཧ་ལམ་ཞགི་བཙན་ཁང་ ་ ས་
ནས། ༥ དེ་གཉིས་ ིས་ ི་ལམ་མཐོང་ ེ། མཚན་མོ་གཅིག་རང་ལ་རེ་རེས་
ི་ལམ་མཐོང་། བཙན་ཁང་ལ་འ ག་པའ་ིམ་ིསརེ་ ལ་ ་ི ལ་པའོ་ིགཉེར་

པ་དང་གསོལ་དཔོན་གཉིས་ ིས་རེ་རེས་རང་གི་དོན་ ་ ི་ལམ་མཐོང་ངོ་།
༦ ་ ་ོཡ་ོསབེ་ད་ེདག་ག་ི ར་སངོ་ ་ེབ ས་པས། ཁ་ོ མས་ཚར་བ་མཐངོ་
ངོ་། ༧ ཁོ་རང་དང་མཉམ་ ་ ིམ་བདག་གི་ཁང་པ་ ་བཙན་ ་བ ག་
པའི་ཕར་ཨོ་ཡི་ཁབ་ ི་མི་ མས་ལ་ ིས་པ། ོད་ཅག་དེ་རིང་སེམས་ ོ་མོ་
མཐོང་བ་དེ་ཅི་ཡིན་ཟེར་ཏོ། ༨ དེ་དག་གིས། ང་གཉིས་ ི་ ི་ལམ་ ིས་ནས་
དོན་འ ེལ་མཁན་ཞིག་མེད་དོ། ཡོ་སེབ་ ིས་དེ་ མས་ལ། ་གཅིག་ ས་
དོན་འ ེལ་བར་མི་མཛད་དམ། ད་ང་ལ་ཤོད་ཅིག་ཅེས་ ས་ནས།

9酒政便将他的梦告诉约

瑟说：我梦见在我面前有

一棵葡萄树， 10树上有三

根枝子，好像发了芽，开了

༩ གཉེར་པ་ཆེན་པོས་མཐོང་བའི་ ི་ལམ་ཡོ་སེབ་ལ་བཤད་དེ་ ས་པ།
ངའི་ ི་ལམ་ན་ངའི་མིག་གི་མ ན་ ་ ན་ཤིང་ཡོད་པ་ཡིན། ༡༠ ན་ཤིང་
ལ་ཡདོ་པའ་ིཡལ་ག་ག མ་ལ་ལ་ོམ་ སེ་མ་ཐག་ ་མ་ེཏགོ་ཡང་ ང་། ན་
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འ མ་ ་ིའ ས་ ་ཡང་ཆགས་ནས་ ནི་པ་དང་། ༡༡ ཕར་ཨ་ོཡ་ིམཆདོ་ཞལ་
ཡང་ངའི་ལག་པ་ལ་ཡོད་པས་འ ས་ ་དེ་ཉིད་ཕར་ཨོ་ཡི་མཆོད་ཞལ་ ི་
ནང་ ་བཙར་ནས་མཆོད་ཞལ་ཕར་ཨོ་ཡི་ ག་ ་ ལ་བར་ ིས་སོ། ༡༢ ཡོ་
སབེ་ སི་ད་ེལ་དནོ་འ ལེ་འད་ི ་ །ེ ཡལ་ག་ག མ་ན་ིཞག་ག མ་ཡནི་ན།ོ
༡༣ ཞག་ག མ་ ི་ ེས་ལ་ཕར་ཨོ་ཡིས་ ོད་ ི་མགོ་བཏེགས་ཏེ། ོད་ ར་
གཉེར་པ་ ས་ཏེ་ཕར་ཨོ་ཡི་ ག་ ་མཆོད་ཞལ་ ལ་བ་བཞིན་ ་ ར་ ི་
ལས་ཚན་ ་ཡང་འ ག་པར་འ ར་རོ། ༡༤ དེ་ནས་ ོད་བདེ་བར་འ ར་
བའི་ཚ་ང་ ན་ན། ོད་ ིས་ངའི་ ིན་ ན་ཏེ་ཕར་ཨོ་ལ་ངའི་གཏམ་ ས་
ནས་ཁང་པ་འདི་ལས་ང་ཐར་བར་ ོས་ཤིག ༡༥ བདེན་པར་ང་ཨིབ་རི་
པའི་ ལ་ནས་བ ས་ནས་འ ེར་འོངས་པ་ཡིན། འདིར་ཡང་ངས་བཙན་
་འ ག་པའི་ལས་ངན་ཅིའང་མ་ ས་སོ་ཞེས་ ས་སོ༎

花，上头的葡萄都成熟了。
11法老的杯在我手中，我就

拿葡萄挤在法老的杯里，将

杯递在他手中。 12约瑟对

他说：他所做的梦是这样

解：三根枝子就是三天；
13三天之内，法老必提你出

监，叫你官复原职，你仍要

递杯在法老的手中，和先

前作他的酒政一样。 14但

你得好处的时候，求你记

念我，施恩与我，在法老面

前提说我，救我出这监牢。
15我实在是从希伯来人之地

被拐来的；我在这里也没有

做过什么，叫他们把我下在

监里。

༡༦ གསོལ་དཔོན་ཆེན་པོས་དོན་བཟང་པོ་འ ེལ་བར་ཐོས་ནས་ཡོ་སེབ་
ལ། ངས་ ང་ ི་ལམ་ན་བག་ལེབ་དཀར་པོས་གང་བའི་གཟེབ་མ་ག མ་
མགོའི་ཁར་ ར་ཡོད་པ་ཡིན། ༡༧ གོང་མའི་ནང་ན་ཕར་ཨོ་ཡི་ ིར་གཡོས་
པའི་བཞེས་ ོ་ ་ཚང་ཡོད་ ི། ངའི་མགོ་ལ་ ར་ཡོད་པའི་གཟེབ་མའི་ནང་
ནས་ ་ མས་ ིས་ཟ་ཞིང་ ེར་བ་ ིས་སོ་ཞེས་བཤད་དོ། ༡༨ ཡོ་སེབ་ ིས་
དེ་ལ་དོན་འ ེལ་འདི་ཡིན། གཟེབ་མ་ག མ་ནི་ཞག་ག མ་ཡིན། ༡༩ ཞག་
ག མ་ ི་ ེས་ལ་ཕར་ཨོས་ ོད་ ི་མགོ་བཏེགས་ཏེ་ཤིང་ལ་བཏགས་ནས་
་ མས་ ིས་ ོད་ ི་ཤ་ཟ་བར་འ ར་རོ་ཞེས་ ས་སོ༎

16膳长见梦解得好，就对

约瑟说：我在梦中见我头上

顶着三筐白饼； 17极上的

筐子里有为法老烤的各样食

物，有飞鸟来吃我头上筐子

里的食物。 18约瑟说：你的

梦是这样解：三个筐子就是

三天； 19三天之内，法老必

斩断你的头，把你挂在木头

上，必有飞鸟来吃你身上的

肉。

༢༠ ཡང་ཞག་ག མ་ ི་ ེས་ ་ཕར་ཨོ་ཡི་ ེ་ཞག་ཡིན་པས། གཡོག་པོ་
ཐམས་ཅད་ལ་ ོན་མོ་ཞིག་ ས་པ་དང་། གཉེར་པ་ཆེན་པོ་དང་གསོལ་
དཔོན་ཆེན་པོ་གཉིས་ ི་མགོ་གཡོག་པོའི་ ོད་ལས་བཏེགས་ཏེ། ༢༡ ཡོ་སེབ་
ིས་ ི་ལམ་ ི་དོན་འ ེལ་བ་བཞིན་ ་གཉེར་པ་ཆེན་པོས་མཆོད་ཞལ་

ཕར་ཨོ་ཡི་ ག་ ་འ ལ་བའི་ ིར་ ་གཉེར་པའི་ལས་ཚན་ ་བ ག་གི
༢༢ གསོལ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཤིང་ལ་བཏགས་ཏེ་བསད་དོ། ༢༣ ཡང་གཉེར་པ་
ཆེན་པོས་ཡོ་སེབ་ ི་ ིན་མ་ ན་ཏེ་བ ེད་དོ༎

20到了第三天，是法老的

生日，他为众臣仆设摆筵

席，把酒政和膳长提出监

来， 21使酒政官复原职，他

仍旧递杯在法老手中； 22但

把膳长挂起来，正如约瑟向

他们所解的话。 23酒政却不

记念约瑟，竟忘了他。
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41过了两年，法老做

梦，梦见自己站在河

边， 2有七只母牛从河里上

来，又美好又肥壮，在芦荻

中吃草。 3随后又有七只母

牛从河里上来，又丑陋又干

瘦，与那七只母牛一同站在

河边。 4这又丑陋又干瘦的

七只母牛吃尽了那又美好又

肥壮的七只母牛。法老就醒

了。 5他又睡着，第二回做

梦，梦见一棵麦子长了七个

穗子，又肥大又佳美， 6随

后又长了七个穗子，又细弱

又被东风吹焦了。 7这细

弱的穗子吞了那七个又肥

大又饱满的穗子。法老醒

了，不料是个梦。 8到了早

晨，法老心里不安，就差人

召了埃及所有的术士和博士

来；法老就把所做的梦告诉

他们，却没有人能给法老圆

解。

41 དེ་ནས་ལོ་གཉིས་ ིལ་ ིས་ལོན་ནས་ཕར་ཨོས་ ི་ལམ་ ིས་སོ།
་ེཧ།ོ ཁ་ོགཙང་པའོ་ིའ མ་ན་ལངས་ནས་ཡདོ་པ་དང་། ༢ བ་ ་

ན་ ག་པ་ཤ་ གས་པ་བ ན་གཙང་པོ་ནས་ ང་ ེ་ འི་འ མ་ལ་ ་ཟོས་
སོ། ༣ ཡང་ ོས་ཤིག དེའི་ ེས་ ་བ་ཤིན་ ་མི་ ག་ཅིང་ཤ་རིད་པ་བ ན་
གཙང་པོ་ནས་ ང་ ེ། བ་ ོན་མ་དེའི་ ར་གཙང་པོའི་འ མ་ ་བ ད་དོ།
༤ བ་ ་ན་མ་ི ག་པ་ཤ་རདི་པས་བ་བཟང་ཞངི་ གས་པ་བ ན་པ་ོཟསོ་པ་
མཐངོ་ནས། ཕར་ཨ་ོགཉདི་སད་ད།ོ ༥ ཡང་གཉདི་ལགོ་ ་ེ ར་ཡང་ ་ིལམ་
ན། ོས་ཤགི་ ་བ་གཅགི་ནས་ སེ་པའ་ི ་ེམ་ ག་པ་བཟང་པ་ོབ ན་ ང་
ངོ་། ༦ དེའི་ ེས་ལ་ཡང་ ེ་མ་ ་མོ་ཤར་ ང་གིས་ ེམ་པ་བ ན་ ེས་སོ།
༧ ེ་མ་ ་མོས་ ེ་མ་ ག་པ་བཟང་པོ་བ ན་པོ་དེ་ཟོས་པ་མཐོང་ངོ་། ཡང་
ཕར་ཨོ་གཉིད་སད་ནས། དེ་ནི་ ི་ལམ་ཡིན་པར་ཤེས་སོ། ༨ དེ་ནས་ ་ ོ་
ཁོའི་སེམས་འ གས་པས་མི་སེར་ ལ་ ི་འ ལ་པ་ཐམས་ཅད་དང་མཁས་
པ་ཐམས་ཅད་འབོད་བ ག་ནས་ཕར་ཨོ་ཡིས་རང་གི་ ི་ལམ་དེ་དག་ལ་
བཤད་ ང་། ཕར་ཨོ་ལ་དོན་འ ེལ་མཁན་གང་ཡང་མ་ ང་ངོ་༎

9那时酒政对法老说：我今

日想起我的罪来。 10从前法

老恼怒臣仆，把我和膳长下

在护卫长府内的监里。 11我

们二人同夜各做一梦，各

梦都有讲解。 12在那里同

着我们有一个希伯来的少

年人，是护卫长的仆人，我

们告诉他，他就把我们的梦

圆解，是按着各人的梦圆解

的。 13后来正如他给我们

圆解的成就了；我官复原

职，膳长被挂起来了。

༩ དེ་ནས་གཉེར་པ་ཆེན་པོས་ཕར་ཨོ་ལ། དེ་རིང་ངའི་ ིག་པ་ ན།
༡༠ ཕར་ཨོ་གཡོག་པོ་ མས་ལ་ གས་ ོས་ནས་ང་དང་གསོལ་དཔོན་ཆེན་
པ་ོགཉསི་ ་ ང་བའ་ིའག་ོཔའ་ིཁང་པ་ ་བཙན་ ་བ ག་པའ་ིཚ། ༡༡ ངདེ་
ཅག་གིས་མཚན་མོ་ ི་ལམ་མཐོང་ ེ། རེ་རེས་དོན་སོ་སོ་ ིས་སོ། ༡༢ དེར་
ངེད་དང་མཉམ་ ་ཨིབ་རི་པ་གཞོན་ ་ ་ ང་བའི་འགོ་པའི་གཡོག་པོ་
ཞགི་ཡནི་པ་ད་ེལ་ངདེ་ སི་བཤད་པ་དང་། ཁསོ་ར་ེརསེ་མཐངོ་བའ་ི ་ིལམ་
བཞནི་ ་དནོ་འ ལེ་ ས་ས།ོ ༡༣ ད་ེནས་ཁསོ་དནོ་འ ལེ་ ས་པ་བཞནི་ ་
ང་ ེ་ང་ལ་ལས་ཚན་ ིར་ཐོབ། ཡང་དེ་ཤིང་ལ་བཏགས་ཏེ་བསད་པར་
ར་ཏོ་ཞེས་ ས་སོ༎

14法老遂即差人去召约

瑟，他 们 便 急 忙 带 他 出

监，他就剃头，刮脸，换衣

裳，进到法老面前。 15法老

对约瑟说：我做了一梦，没

༡༤ དེ་ནས་ཕར་ཨོ་ཡིས་ཡོ་སེབ་འབོད་པའི་ ིར་མི་བཏང་ནས་དེ་དག་
གསི་ཁ་ོབཙན་ཁང་ནས་ ར་ ་ལནེ་པར་སངོ་བ་དང་། དསེ་ ་བཞར་ནས་
གོས་བ ེས་ཏེ་ཕར་ཨོའི་ ང་ ་ནང་ ་ཡོངས་སོ། ༡༥ དེར་ཕར་ཨོས་ཡོ་
སེབ་ལ། ངས་ ི་ལམ་ཞིག་མཐོང་ནས་དོན་འ ེལ་ བ་པ་ འང་མེད་ ི།

有人能解；我听见人说，你
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ོད་ ི་ལམ་ཞིག་བཤད་པ་ཐོས་མ་ཐག་ ་དོན་ཡང་འ ེལ་བ་ངས་ཐོས་
སོ་ཞེས་ ས་སོ། ༡༦ དེའི་ལན་ ་ཡོ་སེབ་ ིས་ཕར་ཨོ་ལ། དེ་ནི་ངའི་དབང་
ལ་མི་འ ག ་ཡིས་ཕར་ཨོ་ལ་ ས་བཟང་ཞིག་ ོན་པར་ཤོག་ཅིག་ ས་སོ།
༡༧ ཕར་ཨསོ་ཡ་ོསབེ་ལ། སོ་ཤགི ང་གཙང་པའོ་ིའ མ་ལ་བ ད་ད།ེ ༡༨ ་ེ
ཧ་ོགཙང་པ་ོནས་བ་ གས་པ་ ་ན་ ག་པ་བ ན་ ང་ །ེ འ་ིའ མ་ལ་ ་
ཟོས་སོ། ༡༩ དེའི་ ེས་ལ་ཡང་བ་རིད་པ་ ་ན་ཤིན་ ་མི་ ག་པ་ཤ་ མ་པོ་
བ ན་ ང་། ད་ེ ་ འ་ིམ་ི ག་པའ་ིབ་མ་ིསརེ་ ལ་ཐམས་ཅད་ན་ངས་ནམ་
ཡང་མ་མཐོང་ངོ་། ༢༠ དེ་ནས་བ་རིད་པ་མི་ ག་པ་བ ན་ ིས་བ་ ོན་མ་
གས་པ་ མས་ཟོས། དེ་དག་ཟོས་པའི་འོག་ འང་དེ་དག་གིས་དེ་ མས་

ཟསོ་པའང་ཤསེ་པར་མ་ ར་ཏ།ོ ༢༡ འནོ་ ང་ ར་ཡདོ་པ་བཞནི་མ་ི ག་པ་
ཡདོ་པ་ཡནི་པས། དེ་ ར་མཐངོ་ནས་ང་གཉདི་སད་ད།ོ ༢༢ ད་ེནས་ཡང་ ་ི
ལམ་ ། ང་གཅིག་ལ་ ེ་མ་ ག་པོ་བཟང་པོ་བ ན་ ང་བ་མཐོང་ ང་།
༢༣ དེའི་ ེས་ལ་ཡང་ ེ་ལོང་ ིད་པོ་ཤར་ ང་གིས་ ེམ་པ་བ ན་ ེས་ཏེ།
༢༤ ེ་མ་ ་མོ་བ ན་ ིས་ ེ་མ་བཟང་པོ་བ ན་ཟོས་སོ། དེ་ ར་མཐོང་
ནས་འ ལ་པ་ མས་ལ་བཤད་ ང་། དེའི་དོན་འ ེལ་ བ་པ་གཅིག་ ང་
མ་ཐོན་ཞེས་ ས་སོ༎

听了梦就能解。 16约瑟回答

法老说：这不在乎我，神必

将平安的话回答法老。 17法

老对约瑟说：我梦见我站在

河边， 18有七只母牛从河里

上来，又肥壮又美好，在芦

荻中吃草。 19随后又有七只

母牛上来，又软弱又丑陋又

干瘦，在埃及遍地，我没有

见过这样不好的。 20这又干

瘦又丑陋的母牛吃尽了那以

先的七只肥母牛， 21吃了以

后却看不出是吃了，那丑陋

的样子仍旧和先前一样。我

就醒了。 22我又梦见一棵麦

子，长了七个穗子，又饱满

又佳美， 23随后又长了七个

穗子，枯槁细弱，被东风吹

焦了。 24这些细弱的穗子吞

了那七个佳美的穗子。我将

这梦告诉了术士，却没有人

能给我解说。

༢༥ ཡ་ོསབེ་ སི་ཕར་ཨ་ོལ། ་ིལམ་ད་ེགཉསི་ ་ིདནོ་གཅགི་གོ ་ཡསི་ཅ་ི
མཛད་པར་འ ར་བ་དེ་ཕར་ཨོ་ལ་བཤད་པ་ཡིན། ༢༦ བ་བཟང་པོ་བ ན་
ནི་ལོ་བ ན་ཡིན། ེ་མ་བཟང་པོ་བ ན་ཡང་ལོ་བ ན་ཡིན་ཏེ་ ི་ལམ་ ི་
དོན་གཅིག་གོ ༢༧ དེའི་ ེས་ ་ ང་བའི་བ་རིད་པ་མི་ ག་པ་བ ན་ཡང་
ལོ་བ ན་ཡིན། དེ་ ར་ ེ་མ་ ་མོ་ཤར་ ང་གིས་ ེམ་པ་བ ན་ ི་དོན་
ནི་ལོ་བ ན་ ི་བར་ ་ ་གེ་འ ང་བར་འ ར་རོ། ༢༨ ་ཡིས་ཅི་མཛད་
པར་འ ར་བ་ཕར་ཨོ་ལ་བ ན་པ་ཡིན། དེ་ནི་ངས་ཕར་ཨོ་ལ་བཤད་པ་
དེ་རང་ཡིན། ༢༩ གཟིགས་ཤིག མི་སེར་ ལ་ཚང་མ་ལ་ལོ་ལེགས་པ་བ ན་
ང་ནས། ༣༠ དེའི་ ིང་ལ་ལོ་བ ན་ ི་བར་ ་ ་གེ་འ ང་ཡོང་། མི་སེར་
ལ་ན་ཡོད་པའི་ལོ་ལེགས་པ་ཚང་མ་བ ེད་ནས་ ་གེས་ ལ་ ོངས་པར་

འ ར་ར།ོ ༣༡ ་ག་ེད་ེན་ིཤནི་ ་ཆ་ེབས། ལ་ན་ ནོ་ལ་ཡདོ་པའ་ིལ་ོལགེས་
པའ་ི ལ་ ས་པར་མ་ིའ ར་ར།ོ ༣༢ ཕར་ཨསོ་ལན་གཉསི་ བ་ནས་ ་ིལམ་

25约瑟对法老说：法老的

梦乃是一个。神已将所要

做的事指示法老了。 26七

只好母牛是七年，七个好穗

子也是七年；这梦乃是一

个。 27那随后上来的七只

又干瘦又丑陋的母牛是七

年，那七个虚空、被东风吹

焦的穗子也是七年，都是七

个荒年。 28这就是我对法

老所说，神已将所要做的事

显明给法老了。 29埃及遍

地必来七个大丰年， 30随

后又要来七个荒年，甚至埃

及地都忘了先前的丰收，全

地必被饥荒所灭。 31因那

以后的饥荒甚大，便不觉得

先前的丰收了。 32至于法
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老两回做梦，是因神命定这

事，而且必速速成就。 33所

以，法老当拣选一个有聪明

有智慧的人，派他治理埃及

地。 34法老当这样行，又派

官员管理这地。当七个丰年

的时候，征收埃及地的五分

之一， 35叫他们把将来丰

年一切的粮食聚敛起来，积

蓄五谷，收存在各城里做食

物，归于法老的手下。 36所

积蓄的粮食可以防备埃及地

将来的七个荒年，免得这地

被饥荒所灭。

མཐོང་བའི་དོན་ནི། འདི་ནི་ ་ཡི་ གས་ལ་ཐག་བཅད་ནས། ་ཡིས་ ར་
་ བ་པར་འ ར་ར།ོ ༣༣ ད་ཕར་ཨསོ་མ་ི ་ོ སོ་ཅན་མཁས་པ་ཞགི་བ སོ་

ཏེ། མི་སེར་ ལ་དེའི་དབང་ ་གནང་ནས། ༣༤ ཕར་ཨོས་མི་དེ་ལ་ ལ་ན་
བ ་མཁན་ མས་འཇོག་པ་དང་། ལོ་ལེགས་པ་བ ན་ ི་རིང་ ་མི་སེར་
ལ་ ི་ ་ཁག་ལེན་པའི་བཀའ་གནོང་ཞིག ༣༥ དེ་དག་གིས་འོང་བའི་ལོ་

ལགེས་པ་བ ན་ ་ིཁ་ཟས་ཐམས་ཅད་སགོ་པ་དང་། ཕར་ཨ་ོལ་བདགོ་པའ་ི
རི་ ་ོནས་ ངས་ནས། ངོ་ རེ་ མས་ན་ཡདོ་པའ་ིབང་མཛད་ ་འ ག་
པར་དགོས། ༣༦ ཡང་ ་གེའི་ ས་ ་ ལ་མི་འཇིག་པའི་ ིར་འཚ་བ་འདི་
ལོ་བ ན་ ི་བར་ ་མི་སེར་ ལ་ན་འོང་བའི་ ་གེའི་ ིར་ཚང་བའི་བཀའ་
གནང་འཚལ་ཞེས་གསོལ་ཏོ༎

37法老和他一切臣仆都以

这事为妙。 38法老对臣仆

说：像这样的人，有神的灵

在他里头，我们岂能找得着

呢？ 39法老对约瑟说：神既

将这事都指示你，可见没有

人像你这样有聪明有智慧。
40你可以掌管我的家；我的

民都必听从你的话。惟独在

宝座上我比你大。 41法老

又对约瑟说：我派你治理埃

及全地。 42法老就摘下手上

打印的戒指，戴在约瑟的手

上，给他穿上细麻衣，把金

链戴在他的颈项上， 43又叫

约瑟坐他的副车，喝道的在

前呼叫说：跪下。这样、法

老派他治理埃及全地。 44法

老对约瑟说：我是法老，在

埃及全地，若没有你的命

令，不许人擅自办事〔原文

作“动手动脚”〕。 45法老

赐名给约瑟，叫撒发那忒巴

内亚，又将安城的祭司波提

非拉的女儿亚西纳给他为

妻。约瑟就出去巡行埃及

地。

༣༧ གཏམ་དེ་ལ་ཕར་ཨོ་དང་དེའི་གཡོག་པོ་ཐམས་ཅད་དགའ་བས།
༣༨ ཕར་ཨོས་གཡོག་པོ་ མས་ལ། ་ཡི་ གས་ཉིད་དང་ ན་པའི་མི་འདི་
་ ་ཞིག་བ ེད་པར་ བ་བམ་ཞེས་ ས་སོ། ༣༩ དེ་ནས་ཕར་ཨོས་ཡོ་སེབ་

ལ། ་ཡསི་ དོ་ལ་ད་ེཐམས་ཅད་མངནོ་པར་མཛད་ད་ེ དོ་དང་འ ་བའ་ི
མི་ ོ་ ོས་ཅན་མཁས་པ་ འང་མེད་པས། ༤༠ ངའི་ ི་གཅིག་པོ་ ོད་ ི་
དབང་ ་མི་འོང་། དེ་མིན་ ོད་ ིས་ངའི་ཁང་པ་ལ་དབང་ ོས་ལ། ངའི་
ལ་ ་ིམ་ིཐམས་ཅད་ སི་ དོ་ ་ིབཀའ་ལ་ཉན་དགསོ་ཤསེ་བཀའ་གནང་

ངོ་། ༤༡ ཡང་ཕར་ཨོས་ཡོ་སེབ་ལ། ོས་ཤིག ངས་མི་སེར་ ལ་ཐམས་ཅད་
ོད་ ི་དབང་ ་བཏང་ངོ་ཞེས་བཀའ་གནང་ནས། ༤༢ ཕར་ཨོས་རང་གི་

ལག་པ་ནས་སོར་ག བ་ ང་ ེ་ཡོ་སེབ་ ི་ལག་པ་ལ་བཏགས། རང་གོས་
གོན་ ་བ ག གསེར་ ེང་དེའི་མ ་ལ་ ་བཏགས་སོ། ༤༣ ཡང་ཁོ་ལ་ཡོད་
པའ་ིཤངི་ ་འ ིང་པ་ོལ་བ ནོ་པ་དང་། དེའ་ི ནོ་ ་མ་ིབཏང་ ེ། དེ་དག་
གསི། འད་ིལ་ ས་མ་ོ ད་ཅསེ་འབདོ་བ གས་ས།ོ ད་ེ ར་མ་ིསརེ་ ལ་ཚང་
མ་དེའི་དབང་ ་བཏང་ངོ་། ༤༤ ཡང་ཕར་ཨོས་ཡོ་སེབ་ལ། ང་ཕར་ཨོ་ཡནི་
ཏེ་ ོད་ སི་མ་ིགནང་བར་མ་ིསརེ་ ལ་ཐམས་ཅད་ ་ིམི་ ས་ ང་རང་གི་
ལག་པའམ་ ང་པ་ཡང་འདགེས་པར་མ་ིདགསོ་ཅསེ་བ ་ོབ་དང་། ༤༥ ཕར་
ཨོས་ཡོ་སེབ་ ི་མིང་ཚབ་ནད་ཕ་ནེ་ཨ་ཅེས་བཏགས་པ་དང་། ཨོན་ ལ་ ི་
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་མ་ཕོ་ཏི་ཕེ་ར་ ་བའི་ ་མོ་ཨས་ནད་ ང་མར་བཏང་ངོ་། དེའི་ ེས་ ་
ཡོ་སེབ་མི་སེར་ ལ་ ་ ་བར་ ས་སོ༎
༤༦ ཡོ་སེབ་མི་སེར་ ལ་ ི་ ལ་པོ་ཕར་ཨོ་ཡི་ ང་ ་ ང་བའི་ ས་ ་

ལོ་ མ་ ་ལོན་ནོ། ཡང་ཡོ་སེབ་ཕར་ཨོ་ཡི་ ང་ནས་སོང་བ་དང་མི་སེར་
ལ་ ན་ ་འཁོར་ཏོ། ༤༧ ཡང་ལོ་ལེགས་པ་བ ན་ ི་ནང་ ་ ོན་ཐོག་

མང་པོ་ ང་ངོ་། ༤༨ ཁོས་མི་སེར་ ལ་ན་ ང་བའི་ལོ་ལེགས་པ་བ ན་ ི་
ནས་བཟན་ཐམས་ཅད་བསགས་པ་དང་། ནས་བཟན་ ོང་ ེར་ མས་ ་
བཞག ོང་ ེར་རེ་རེའི་ ལ་འཁོར་ལ་ཡོད་པའི་ཞིང་ནས་ཐོན་པའི་ནས་
བཟན་ མས་རང་རང་གི་ ོང་ ེར་ ་བཞག་གོ ༤༩ དེ་ ར་ཡོ་སེབ་ ིས་
ོ་ནས་ ་མཚའི་ ེ་མ་ ར་ ངས་ལས་འདས་ཤིང་དཔག་ ་མེད་པ་མང་

པོ་ ངས་སོ༎

46约瑟见埃及王法老的时

候年三十岁。他从法老面

前出去，遍行埃及全地。
47七个丰年之内，地的出产

极丰极盛〔原文作“一把一

把的”〕， 48约瑟聚敛埃及

地七个丰年一切的粮食，把

粮食积存在各城里；各城周

围田地的粮食都积存在本

城里。 49约瑟积蓄五谷甚

多，如同海边的沙，无法计

算，因为谷不可胜数。

༥༠ ཡང་ ་གེ་མ་ཤོར་བའི་ ོན་ལ་ཨོན་ ལ་ ི་ ་མ་ཕོ་ཏི་ཕེ་རའི་ ་མོ་
ཨས་ནད་དང་བར་ལ་ཡོ་སེབ་ལ་ ་གཉིས་ ེས་སོ། ༥༡ ཡོ་སེབ་ ིས་ ོན་
ེས་ ི་མིང་མ་ན་ཤེ་བཏགས་སོ། གང་ལ་ཟེར་ན། ་ཡིས་ངའི་ ག་བ ལ་
ཐམས་ཅད་དང་ཕའ་ིཁང་པ་ཐམས་ཅད་ དེ་པར་མཛད་ད་ོཞསེ་ཟརེ་བའ་ི
ིར་རོ། ༥༢ གཉིས་པའི་མིང་ཁོས་ཨེབ་ར་ཡིམ་བཏགས་ཏེ། ་ཡིས་ང་ ག་
བ ལ་ ང་བའི་ ལ་ན་ང་བ ད་དང་ ན་པར་མཛད་དོ་ཞེས་ ས་སོ༎

50荒年未到以前，安城的

祭司波提非拉的女儿亚西

纳给约瑟生了两个儿子。
51约瑟给长子起名叫玛拿

西〔就是“使之忘了”的意

思〕，因为他说：神使我忘

了一切的困苦和我父的全

家。 52他给次子起名叫以

法莲〔就是“使之昌盛”的

意思〕，因为他说：神使我

在受苦的地方昌盛。
༥༣ ཡང་མི་སེར་ ལ་ན་ཡོད་པའི་ལོ་ལེགས་པ་བ ན་དེ་ ོགས་ནས།

༥༤ ཡོ་སེབ་ ིས་ ས་པ་བཞིན་ ་ ་གེའི་ལོ་བ ན་འོང་བའི་འགོ་ གས་
པས། ལ་ཐམས་ཅད་ལ་ ་གེ་ཤོར་ ི། མི་སེར་ ལ་ན་ཁ་ཟས་ཡོད་དོ།
༥༥ དེ་ནས་མི་སེར་ ལ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་ ་གེ་ཤོར་བའི་ཚ། མི་ མས་
ིས་ཕར་ཨོ་ལ། ངེད་ལ་ཁ་ཟས་གནོང་ཞིག་ཅེས་ ད་ཆེན་པོས་ ས་ནས།

ཕར་ཨསོ་མ་ིསརེ་པ་ མས་ལ། ཡ་ོསབེ་ ་ི ང་ ་སངོ་ལ་ཁསོ་ ས་པ་བཞནི་
་ ོས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་གནང་ངོ་། ༥༦ ད་ ལ་ཐམས་ཅད་ལ་ ་གེ་ཤོར་

བས། ཡོ་སེབ་ ིས་བང་མཛད་ཐམས་ཅད་ ེ་ ེ། མི་སེར་པ་ མས་ལ་ ོ་
ནས་བཙངས་སོ། ༥༧ ཅི་ལ་ཟེར་ན། མི་སེར་ ལ་ན་ ་གེ་ཆེ་བའི་ ིར་རོ།

53埃及地的七个丰年一

完， 54七个荒年就来了。

正如约瑟所说的，各地都

有饥荒；惟独埃及全地有

粮食。 55及至埃及全地有

了饥荒，众民向法老哀求

粮食，法老对他们说：你们

往约瑟那里去，凡他所说

的，你们都要做。 56当时饥

荒遍满天下，约瑟开了各处

的仓，粜粮给埃及人；在埃

及地饥荒甚大。 57各地的人

都往埃及去，到约瑟那里籴

粮，因为天下的饥荒甚大。
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ལ་ཁམས་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་ ་གེ་ཆེ་བས། ལ་ཐམས་ཅད་ ི་མིས་ཡོ་
སེབ་ནས་ ོ་ནས་ཉོ་བའི་ ིར་མི་སེར་ ལ་ ་འོངས་སོ༎

42雅各见埃及有粮，就

对儿子们说：你们为

什么彼此观望呢？ 2我

听见埃及有粮，你们可以

下去，从那里为我们籴些

来，使我们可以存活，不至

于死。 3于是，约瑟的十个

哥哥都下埃及籴粮去了。
4但约瑟的兄弟便雅悯，雅

各没有打发他和哥哥们同

去，因为雅各说：恐怕他遭

害。 5来籴粮的人中有以色

列的儿子们，因为迦南地也

有饥荒。

42 ཡ་ཀབོ་ སི་མ་ིསརེ་ ལ་ན་ནས་བཟན་ཡདོ་པར་མཐངོ་ནས་ ་
མས་ལ། ེད་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ ་བ་དེ་ཅི་ཡིན་ ས་ནས།

༢ ཡང་ ོས་ཤིག ངས་མི་སེར་ ལ་ན་ཉོ་ འི་ ོ་ནས་ཡོད་པར་ཐོས་པས་
དེར་སོང་ལ་ང་ཚ་མ་ཤི་བར་གསོན་པའི་ ིར་དེ་ ་ ོ་ནས་ཉོས་ཏེ་ ོངས་
ཤིག་ཅེས་ ས་སོ། ༣ ཡོ་སེབ་ ི་ ན་བ ་ ོ་ནས་ཉོ་བའི་ ིར་མི་སེར་ ལ་
་སོང་ངོ་། ༤ འོན་ ང་ཡོ་སེབ་ ི་ ན་བེན་ཡ་མིན་དེ་ཡ་ཀོབ་ ིས་རང་

གི་སེམས་ལ་དེ་ལ་བར་ཆད་འ ང་ལས་ཆེ་ ས་པས། དེའི་ ན་ མས་དང་
མཉམ་ ་མ་བཏང་ང་ོ། ༥ ད་ེ ར་ཀ་ན་ཨན་ ལ་ན་ ་ག་ེཤརོ་བའ་ི ས་ ་
དེ་ ་ ོ་ཉོ་བའི་མི་དང་མཉམ་ ་ཡིས་ར་ཨེལ་ ི་ ་ མས་ ང་ ོ་ནས་ཉོ་
བའི་ ིར་སོང་ངོ་༎

6当时治理埃及地的是约

瑟；粜粮给那地众民的就是

他。约瑟的哥哥们来了，脸

伏于地，向他下拜。 7约

瑟看见他哥哥们，就认得他

们，却装作生人，向他们说

些严厉话，问他们说：你们

从哪里来？他们说：我们从

迦南地来籴粮。 8约瑟认

得他哥哥们，他们却不认得

他。 9约瑟想起从前所做的

那两个梦，就对他们说：你

们是奸细，来窥探这地的虚

实。 10他们对他说：我主

啊，不是的。仆人们是籴粮

来的。 11我们都是一个人

的儿子，是诚实人；仆人们

并不是奸细。 12约瑟说：不

然，你们必是窥探这地的虚

实来的。 13他们说：仆人

们本是弟兄十二人，是迦南

地一个人的儿子，顶小的现

今在我们的父亲那里，有一

个没有了。 14约瑟说：我才

说你们是奸细，这话实在不

༦ ཡང་ ལ་དེའི་ ལ་མ་ ོན་ཡོ་སེབ་ ིས་ ལ་ ི་མི་ཐམས་ཅད་ལ་ ོ་
ནས་བཙངས་པས། ཡོ་སེབ་ ི་ ན་ མས་དེ་ ་ ིན་ནས་དེའི་ཞབས་ལ་
མག་ོབ ད་ད།ོ ༧ ཡོ་སབེ་རང་ག་ི ན་ མས་ལ་བ ས་ནས་ང་ོཤསེ་ ང་ང་ོ
མི་ཤེས་པ་ ར་ ས་ཏེ། དེ་དག་ལ་གཏམ་ ག་པོ་ ས་ཏེ་གང་ནས་ཡོངས་
ས་ནས། དེ་དག་གིས་ཀ་ན་ཨན་ ལ་ནས་ཁ་ཟས་ཉོ་བའི་ ིར་ཡོངས་པ་

ཡིན་ ས་སོ། ༨ ཡོ་སེབ་ ིས་རང་གི་ ན་ མས་ངོ་ཤེས་ ང་། དེ་དག་གིས་
ཁ་ོང་ོམ་ཤསེ་ས།ོ ༩ ཡང་ཡ་ོསབེ་ སི་ད་ེདག་ལ་ ནེ་ཏ་ེ ར་ ་ིལམ་ ་ིནང་
ན་ཅི་མཐོང་བ་ མས་ ན་ཏེ་དེ་དག་ལ། ེད་ ་ ལ་པ་ཡིན་ཏེ། ལ་ ི་
ཚད་ ་བའི་ ིར་ ལ་ ་འོངས་པ་ཡིན་ ས་སོ། ༡༠ དེ་དག་གིས་ཇོ་བོ་མ་
ཡནི། ན་ མས་ཁ་ཟས་ཉ་ོབའ་ི རི་འངོས་པ་ཡནི། ༡༡ ངདེ་ཐམས་ཅད་ན་ི
མི་གཅགི་ག་ི ་ མས་ཡནི་ཏ།ེ ང་པ་ོ དེ་ཅངི་ ན་ མས་ སི་ནམ་ཡང་
་ ལ་པ་མ་ ས་ ས་སོ། ༡༢ ཁོས་དེ་དག་ལ། དེ་བཞིན་ ་མ་ཡིན་ ི་ ལ་
ི་ས་ཚད་ ་བའི་ ིར་ཡོངས་པ་ཡིན་ ས་པ་དང་། ༡༣ དེ་ མས་ ིས་ ས་

པ། ཇོ་བོའི་ ན་པོ་ མས་ ན་བ ་གཉིས་ཡོད། ཀ་ན་ཨན་ ལ་ན་ཡོད་
པའི་མི་ཞིག་གི་ ་ མས་ཡིན། མཐའ་ ང་ད་ ་ཕའི་ ིམ་ན་ཡོད། གཅིག་
ནི་མེད་དོ་ ས་པ་ལས། ༡༤ ཡོ་སེབ་ ིས། ངས་ ེད་ ་ ལ་པ་ཡིན་ཟེར་བ་
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བཞིན་ ་ཡིན་པས། ༡༥ ངས་ཕར་ཨོ་ཡི་ ་ ོག་དཔང་ ་འ ག་ཅངི་། ོད་
ཅག་གི་ཚད་འདི་ ར་ལནེ་པར་ ་ །ེ ོད་ཅག་ག་ི ན་མཐའ་ ང་འདིར་
ེབས་པའི་བར་ ་ ེད་ཅག་འདི་ནས་འ ོ་བར་མི་ འོ། ༡༦ ེད་ ི་ནང་
ནས་གཅིག་ ན་འདི་ ་ ིད་ ་ཐོང་ཞིག ཡང་ ོད་ཅག་གི་གཏམ་བདེན་
ནམ་མི་བདེན་སད་པའི་ ིར་ ོད་ཅག་བཙན་རའི་ནང་ ོད་ཅིག དེ་མིན་
ངས་ཕར་ཨོ་ཡི་ ་ ོག་དཔང་ ་འ ག་ ེ། ོད་ཅག་ ་ ལ་པ་ཡིན་པར་
ངེས་སོ་ཞེས་ ས་སོ། ༡༧ ཡང་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཞག་ག མ་ ི་བར་ ་
བཙན་ ་བ ག་གོ།

错。 15我指着法老的性命

起誓，若是你们的小兄弟不

到这里来，你们就不得出这

地方，从此就可以把你们证

验出来了。 16须要打发你们

中间一个人去，把你们的兄

弟带来。至于你们，都要囚

在这里，好证验你们的话真

不真，若不真，我指着法老

的性命起誓，你们一定是奸

细。 17于是约瑟把他们都下

在监里三天。

༡༨ ད་ེནས་ཞག་ག མ་པ་ལ་ཡ་ོསབེ་ སི་ད་ེ མས་ལ། གཏམ་འད་ིབཞནི་
་ དེ་ན་འཚ་བར་འ ར། ང་ཡང་ ་ལ་འཇགིས་མཁན་ཞགི་ཡནི། ༡༩ དོ་

ཅག་ ང་པོ་ཡིན་ན་ ན་ ི་ནང་ནས་གཅིག་བཙན་ཁང་ ་བཙན་ ་ ོད་
ལ། ོད་ཅག་ནི་ཁང་པའི་མི་ལ་དགོས་པའི་ ོ་ནས་ ེར་ཏེ་སོང་དང་།
༢༠ མཐའ་ ང་ངའི་ ར་ ིད་ཤོག དེ་ནས་ ོད་ཅག་གི་གཏམ་བདེན་པ་
ཡིན་པ་ངེས་པར་ ར་ནས་ ོད་ཅག་ཤི་མི་ཡོང་ ས་ཏེ། དེ་དག་གིས་དེ་
བཞིན་ ་ ས་ས།ོ ༢༡ གཅགི་ལ་གཅགི་གསི་ངདེ་ ན་ལ་ཉསེ་པ་ དེ་པའ་ིཚ།
ཁ་ོཁངོ་འ གས་ཤངི་ང་ཚ་ལ་ ངི་ ་ེ སོ་ཤགི་ ས་པ་ང་ཚས་ཐསོ་ ང་མ་
ཉན་པས། དེའི་ལན་ ་ ག་བ ལ་འདི་ངེད་ མས་ལ་བབས་སོ་ཞེས་ཟེར་
ཏོ། ༢༢ ་བེན་ ིས་དེ་དག་ལ། ངས་ ེད་ལ་ ེ ་ལ་ཉེས་པ་མ་ ེད་ཅིག་མ་
ཟརེ་རམ། འནོ་ ང་ དེ་ཅག་གསི་གཏམ་ད་ེལ་མ་ཉན་པས། སོ་ཤགི་ད་ ་
དེའི་ ག་གི་ལན་ལེན་ནོ་ཞེས་ཟེར་ཏོ། ༢༣ ད་པ་ཞིག་གིས་ ད་བ ར་ཏེ་
ཡ་ོསབེ་ སི་ད་ེདག་ལ་གཏམ་ ས་པས། ད་ེདག་གསི་ཁསོ་ ད་ཧ་ག་ོམཁན་
ཡིན་པ་མ་ཤེས་སོ། ༢༤ དེའི་ཚ་ཡོ་སེབ་དེ་དག་གི་ ང་ནས་སོང་ ེ་ ས་སོ།
དེ་ནས་ ིར་འོངས་ཏེ་དེ་དག་ལ་གཏམ་ ས་པ་དང་། དེ་དག་གི་ནང་ནས་
ཤིམ་ཨོན་བ ང་ནས་དེ་དག་གི་མིག་གི་མ ན་ ་བ ིགས་སོ༎

18到了第三天，约瑟对他

们说：我是敬畏神的；你们

照我的话行就可以存活。
19你们如果是诚实人，可以

留你们中间的一个人囚在

监里，但你们可以带着粮食

回去，救你们家里的饥荒。
20把你们的小兄弟带到我这

里来，如此，你们的话便有

证据，你们也不至于死。他

们就照样而行。 21他们彼此

说：我们在兄弟身上实在有

罪。他哀求我们的时候，我

们见他心里的愁苦，却不肯

听，所以这场苦难临到我们

身上。 22流便说：我岂不

是对你们说过，不可伤害

那孩子吗？只是你们不肯

听，所以流他血的罪向我们

追讨。 23他们不知道约瑟

听得出来，因为在他们中间

用通事传话。 24约瑟转身退

去，哭了一场，又回来对他

们说话，就从他们中间挑出

西缅来，在他们眼前把他捆

绑。
༢༥ དེའི་ ེས་ལ་ཡོ་སེབ་ ིས་དེ་དག་གི་ཕད་ མས་ ོ་ནས་ ིས་བཀང་
ེ་རེ་རེའི་ད ལ་རང་གི་ཕད་ ི་ནང་ ་ ིར་བ ག་ནས་ལམ་ གས་ ང་
ཐོང་ཞིག་ཅེས་བཀའ་གནང་ནས། དེ་བཞིན་ ་ ས་སོ། ༢༦ དེ་དག་གིས་

25约瑟吩咐人把粮食装满

他们的器具，把各人的银子

归还在各人的口袋里，又

给他们路上用的食物，人
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就照他的话办了。 26他们

就把粮食驮在驴上，离开那

里去了。 27到了住宿的地

方，他们中间有一个人打开

口袋，要拿料喂驴，才看见

自己的银子仍在口袋里，
28就对弟兄们说：我的银子

归还了，看哪，仍在我口袋

里！他们就提心吊胆，战战

兢兢的彼此说：这是神向我

们做什么呢？

ནས་བཟན་བོང་ ་ མས་ལ་བཀལ་ནས་སོང་ངོ་། ༢༧ དེ་ནས་དགོངས་ས་
་གཅགི་གསི་བངོ་ ་ལ་ཆག་ རེ་བའ་ི རི་ཕད་བ ལོ་ནས་ད ལ་མཐངོ་།
ོས་ཤིག་ཕད་ ི་ཁ་ལ་ཡོད་པར་མཐོང་ངོ་། ༢༨ ན་ མས་ལ། ད ལ་ང་

ལ་ ིར་ལོག་བཏང་ནས་ངའི་ཕད་རང་གི་ནང་ན་འ ག ོས་ཤིག་ཟེར་བ་
དང་། དེ་དག་གི་ ན་པ་ ོར་ནས། འཇིགས་ཏེ་གཅིག་ལ་གཅིག་ ་ཡིས་
འདི་ང་ཚ་ལ་མཛད་པའི་དོན་ཅི་ཡིན་ཞེས་ཟེར་ཏོ༎

29他们来到迦南地、他们

的父亲雅各那里，将所遭遇

的事都告诉他，说： 30那地

的主对我们说严厉的话，把

我们当作窥探那地的奸细。
31我们对他说：我们是诚实

人，并不是奸细。 32我们

本是弟兄十二人，都是一

个父亲的儿子，有一个没有

了，顶小的如今同我们的父

亲在迦南地。 33那地的主

对我们说：若要我知道你们

是诚实人，可以留下你们中

间的一个人在我这里，你们

可以带着粮食回去，救你们

家里的饥荒。 34把你们的小

兄弟带到我这里来，我便知

道你们不是奸细，乃是诚实

人。这样，我就把你们的弟

兄交给你们，你们也可以在

这地做买卖。

༢༩ དེ་ནས་ཕའི་ ང་ ་ཀ་ན་ཨན་ ལ་ ་ ིར་ལོག་ནས། དེ་ མས་ ིས་
ཅི་ ང་བ་དེ་ཐམས་ཅད་བཤད་ཅིང་ ས་པ། ༣༠ ལ་ན་དབང་ ེད་པའི་
མིས་ངེད་ལ་གཏམ་ ག་པོ་ ེད་དེ་ ེད་ ་ ལ་པ་ཡིན་ཟེར་ནས། ༣༡ ངེད་
སི་ད་ེལ། ངདེ་མ་ི ང་པ་ོ མས་ཡནི། ནམ་ཡང་ ་ ལ་པ་མ་ ས། ༣༢ ངདེ་
མས་ཕ་གཅིག་ག་ི ན་བ ་གཉིས་ཡདོ། གཅགི་ན་ིམདེ། མཐའ་ ང་ནི་ཀ་

ན་ཨན་ ལ་ན་ཕའི་ ིམ་ན་ཡོད་ཟེར་བས། ༣༣ ལ་ ི་མངའ་བདག་གིས་
ེད་ ང་པོ་ཡིན་པ་ཤེས་པའི་ ིར་ ན་གཅིག་ངའི་ ར་ཞོག་ལ་ ེད་ ི་

ཁང་པའི་ ིར་འཚ་ གས་ ེར་ཏེ་སོང་ཞིག ༣༤ དེ་ནས་ ེད་ ་ ལ་པ་མ་
ཡིན་པར་ ང་པོ་ཡིན་པ་ངས་ཤེས་པའི་ ིར་མཐའ་ ང་འདི་ ་ ིད་ཤོག་
ཅིག དེ་བཞིན་ ་ ས་ན་ངས་ ེད་ ི་ ན་ ེད་ལ་ ིར་ ོག་པ་དང་། ེད་
ལ་འདི་ན་ཉོ་ཚང་ ོས་ཤིག་ཅེས་ ས་སོ༎

35后 来 他 们 倒 口 袋，不

料，各人的银包都在口袋

里；他们和父亲看见银包

就都害怕。 36他们的父亲

雅各对他们说：你们使我

丧失我的儿子：约瑟没有

了，西缅也没有了，你们又

要将便雅悯带去；这些事

都归到我身上了。 37流便

对他父亲说：我若不带他回

来交给你，你可以杀我的两

༣༥ དེ་ནས་དེ་དག་གི་ཕད་ ི་ ོ་ནས་ གས་ཙ་ན་ ོས་ཤིག རེ་རེའི་
ད ལ་ ི་ མ་པོ་རང་རང་གི་ཕད་ནང་ཡོད་པ་ཡིན། དེ་དག་དང་། དེ་
མས་ ི་ཕ་ད ལ་ ི་ མ་པོ་དེ་མཐོང་ནས་འཇིགས་སོ། ༣༦ ཕ་ཡ་ཀོབ་
ིས་དེ་དག་ལ། ོད་ཅག་གིས་ང་ ་ ་དང་ ལ་ནས། ཡོ་སེབ་ ང་མེད།

ཤིམ་ཨོན་མེད། ེད་ ིས་ད་བེན་ཡ་མིན་ཡང་ ེར་བར་སེམས་སོ། ག་
བ ལ་ཚང་མ་ང་ལ་བབས་སོ་ཞེས་ ས་སོ། ༣༧ ་བེན་ ིས་ཕ་ལ་ ས་པ།
ངས་ ེད་ལ་དེ་ ིར་ལོག་ ིད་མི་ཡོང་ན་ངའི་ ་གཉིས་སོད་ཅིག ོད་ཁོ་

个儿子。只管把他交在我手
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ངའི་ལག་ ་བཅོལ་ན་ངས་ཁོ་ ེད་ལ་ ིར་འ ིད་ཡོང་། ༣༨ དེས་ ས་པ།
ངའི་ ་ ེད་དང་མཉམ་ ་མི་གཏོང་། དེའི་ཨ་ཇོ་ཤི་ནས་ཁོ་གཅིག་ ར་
ས་པས། ད་ དོ་ཅག་འ ་ོབའ་ིལམ་ལ་ད་ེལ་བར་ཆད་ཅགི་འ ང་ན། དོ་

ཅག་གིས་ངའི་ ་དཀར་དེ་ ་ངན་དང་བཅས་ ་ ར་ ང་ནང་འབེབས་
པར་འ ར་རོ༎

里，我必带他回来交给你。
38雅各说：我的儿子不可与

你们一同下去；他哥哥死

了，只剩下他，他若在你们

所行的路上遭害，那便是你

们使我白发苍苍、悲悲惨惨

的下阴间去了。

43 ཡང་ ལ་ན་ ་ག་ེ ག་ ་སངོ་བ་དང་། ༢ མ་ིསརེ་ ལ་ནས་ ར་
བའི་ ོ་ནས་དེ་དག་གིས་ཟོས་ཚར་ནས་ཕས་དེ་དག་ལ། ནས་

བཟན་ ང་ཞིག་ཉོ་བར་ཡང་སོང་ཞིག་ཅེས་ ས་སོ། ༣ ཡ་ ་ ས་དེ་ལ། མི་
དེས་ངདེ་ མས་ལ་ ས་པ། ེད་ ་ི ན་ ེད་དང་མཉམ་ ་འ དི་མ་ིཡོང་
ན། དེ་ངའ་ིང་ོམཐངོ་མ་ིཡངོ་ཞསེ་ཡང་ཡང་ནན་ སི་ ས་པས་ན། ༤ དེ་
ིས་ ་བོ་ངེད་དང་མཉམ་ ་གཏང་ན། ངེད་ ེད་ ི་ ིར་ཁ་ཟས་ཉོ་བར་

འ །ོ ༥ ཇ་ི ་ེམ་ིགཏང་ན་ངདེ་ མས་མ་ིའ འོ།ོ ཅ་ིལ་ཟརེ་ན། མ་ིདསེ་ ་བ་ོ
ེད་ཅག་དང་མཉམ་ ་འ ིད་མི་ཡོང་ན་ངའི་ངོ་མཐོང་མི་ཡོང་ ས་པའི་
ིར་རོ། ༦ ཡིས་ར་ཨེལ་དེ་དག་ལ། ཅིིའི་ ིར་མི་དེ་ལ་ངེད་ལ་ད་ ང་ ་བོ་
ཞིག་ཡདོ་བཤད་ད་ེང་ལ་ ག་བ ལ་ ་བ ག་ཟརེ་ཏ།ོ ༧ དེ་དག་གསི་ ས་
པ། མི་དེས་ངེད་རང་དང་ངེད་ ི་གཞིས་མད་ལ་ ་ ེ་ ེད་ ི་ཕ་གསོན་
པོ་ཡོད་དམ། ན་ཡང་ཡོད་དམ་ཡང་ཡང་ ིས་པས་ངེད་ ིས་གཏམ་དེ་
བཞིན་ ་བཤད་དོ། ཁོས་ངེད་ལ་ ན་མཉམ་པོ་ ིད་ཤོག་ཟེར་ཡོང་ངེད་
ིས་ཤེས་ ིད་དམ། ༨ ཡ་ ་ ་ཡིས་ཕ་ཡིས་ར་ཨེལ་ལ། ེ ་ང་དང་མཉམ་
་འ ་ོ ་ ག ད་ེནས་ངདེ་ཆས་འ ་ོཞངི་ངདེ་དང་ དེ་དང་ངདེ་ ་ི ་ ་

མ་ཤ་ི ་ེའཚ་བར་འ ར། ༩ ངས་ཁག་འ ར་ཏ་ེ དེ་ སི་ང་ལ་ད་ེ རི་ཐངོ་
ཞགི་ ་བར་ ང་། ངས་ད་ེ རི་མ་ དི་ད་ེ དེ་ ་ི ང་ ་ཁ་ོའ རེ་མ་ིཡངོ་
ན་ང་མ་ཤི་བའི་བར་ ་དེའི་ ིག་པ་འ ར་བར་ འོ། ༡༠ ངེད་ ིས་འགོར་
མ་བ ག་པ་ཡིན་ན། ངེད་ད་ ག་བདེན་པར་ལན་གཉིས་ལོག་བ ེབས་པ་
ཡིན་ཞེས་ ས་སོ༎

43那地的饥荒甚大。
2他们从埃及带来的

粮食吃尽了，他们的父亲就

对他们说：你们再去给我籴

些粮来。 3犹大对他说：那

人谆谆地告诫我们说：你们

的兄弟若不与你们同来，你

们就不得见我的面。 4你

若打发我们的兄弟与我们

同去，我们就下去给你籴

粮； 5你若不打发他去，我

们就不下去，因为那人对我

们说：你们的兄弟若不与你

们同来，你们就不得见我的

面。 6以色列说：你们为什

么这样害我，告诉那人你们

还有兄弟呢？ 7他们回答

说：那人详细问到我们和我

们的亲属，说：你们的父亲

还在吗？你们还有兄弟吗？

我们就按着他所问的告诉

他，焉能知道他要说必须把

你们的兄弟带下来呢？ 8犹

大又对他父亲以色列说：你

打发童子与我同去，我们

就起身下去，好叫我们和

你，并我们的妇人孩子，都

得存活，不至于死。 9我为

他作保；你可以从我手中

追讨，我若不带他回来交在

你面前，我情愿永远担罪。
10我们若没有耽搁，如今第

二次都回来了。
༡༡ དེ་ནས་ཕ་ཡིས་ར་ཨེལ་ ིས་དེ་དག་ལ། དེ་ ར་ཡིན་ན་གཏམ་འདི་

བཞིན་ ་ ོས་ཤིག ལ་ན་ ེས་པའི་ ི་ཐོག་བཟང་པོ་བལ་སམ་ ང་ཞིག་

11他 们 的 父 亲 以 色 列

说：若必须如此，你们就当
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这样行：可以将这地土产中

最好的乳香、蜂蜜、香料、

没药、榧子、杏仁都取一

点，收在器具里，带下去送

给那人作礼物， 12又要手里

加倍地带银子，并将归还在

你们口袋内的银子仍带在手

里；那或者是错了。 13也带

着你们的兄弟，起身去见那

人。 14但愿全能的神使你们

在那人面前蒙怜悯，释放你

们的那弟兄和便雅悯回来。

我若丧了儿子，就丧了吧!

དང་། ང་ ི་ ང་ཞིག་དང་། ོས་དང་། ་ ལ་དང་། ཚག་ ་དང་། ་
གར་ ར་ག་ མས་ཕད་ ི་ནང་ ་ ག་ལ་མི་དེ་ལ་ ག་ གས་ ་ རེ་ཅིག
༡༢ ེད་ ི་ཕད་ མས་ ི་ཁ་ལ་ ིར་ལོག་བཏང་བའི་ད ལ་ཡང་ ེར། ཅི་
ཤེས་ནོར་བ་ཡིན། དེས་མ་ཚད་ད ལ་ཉིས་ བ་ ང་ལག་པར་ ར་ཞིག
༡༣ རང་གི་ ་བ་ོཡང་འ དི་དེ་ རེ་ལ་ད་ཆས་ཏ་ེམི་དེའི་ ང་ ་ ིར་སོང་
ཞིག ༡༤ ཡང་ ་ ན་དབང་གིས་མི་དེ་ ེད་ ི་ ན་གཞན་མ་དེ་དང་བེན་
ཡ་མིན་ ེད་དང་མཉམ་ ་ལོག་ཡོང་འ ག་པར་ གས་ ེས་གཟིགས་པར་
ཤོག་ཅིག ཡང་ང་ ་ ་དང་ ལ་བ་ ར་ ར་ན་ ར་ཅིག་ཅེས་ ས་སོ༎

15于 是，他 们 拿 着 那 礼

物，又 手 里 加 倍 地 带 银

子，并且带着便雅悯，起身

下到埃及，站在约瑟面前。
16约瑟见便雅悯和他们同

来，就对家宰说：将这些人

领到屋里。要宰杀牲畜，预

备筵席，因为晌午这些人同

我吃饭。 17家宰就遵着约瑟

的命去行，领他们进约瑟的

屋里。 18他们因为被领到约

瑟的屋里，就害怕，说：领

我们到这里来，必是因为头

次归还在我们口袋里的银

子，找我们的错缝，下手害

我们，强取我们为奴仆，抢

夺我们的驴。 19他们就挨

近约瑟的家宰，在屋门口和

他说话， 20说：我主啊，我

们头次下来实在是要籴粮。
21后来到了住宿的地方，我

们打开口袋，不料，各人的

银子，分量足数，仍在各人

的口袋内，现在我们手里又

带回来了。 22另外又带下

银子来籴粮。不知道先前

谁把银子放在我们的口袋

里。 23家宰说：你们可以

放心，不要害怕，是你们的

神和你们父亲的神赐给你

༡༥ དེ་ ར་མི་དེ་ མས་ ག་ གས་དེ་དང་། ད ལ་ ་ ི་གཉིས་དང་།
བེན་ཡ་མིན་ ེར་ཏེ་ལངས་ནས་མི་སེར་ ལ་ ་སོང་བ་དང་། ཡོ་སེབ་ ི་
མ ན་ ་ ང་ང་ོ། ༡༦ ཡོ་སབེ་ད་ེདག་དང་བཅས་པ་བནེ་ཡ་མིན་འངོ་བར་
མཐོང་བས། ཁང་པའི་གཉེར་པ་ལ། མི་དེ་དག་ཁང་པ་ལ་ ིད་ཅིག་དང་།
སོས་ གས་བསད་ནས་ཤོམས་ཤིག དེ་དག་ང་དང་ ན་ཅིག་ ང་ཚགས་
ཟ་བར་འ ར་ཞེས་བཀའ་གནང་ངོ་། ༡༧ མི་དེས་ཡོ་སེབ་ ི་བཀའ་བཞིན་
་ ས་པ་དང་། དེ་དག་ཡོ་སེབ་ ི་ཁང་པའི་ནང་ ་ ིད་དོ། ༡༨ ཡོ་སེབ་
ི་ཁང་པ་ལ་ ིད་པས་དེ་དག་འཇིགས་ཏེ་སེམས་ལ་ཁ་ ོན་ཕད་ ི་ནང་

ན་ ིར་ཐོབ་པའི་ད ལ་ ི་ ིར་ངེད་ མས་ ོ་ ར་ ་བ ང་ནས་ ན་ ་
འ ག་པ་དང་། བངོ་ ་ མས་ གོས་པའ་ི རི་འདརི་ དི་པ་ཡནི་བསམས་
ས།ོ ༡༩ ཡ་ོསབེ་ ་ིཁང་པའ་ིགཉརེ་པའ་ི ར་ཡངོས་ཏ་ེཁང་པའ་ི འོ་ིའ མ་
་དེ་ལ་གཏམ་ ེད་དེ་ ས་པ། ༢༠ ཇོ་བོ། ཁ་ ོན་ངེད་ཁ་ཟས་ ་ ོ་ནས་

ཉོ་བ་ཡོངས་པའི་ཚ། ༢༡ དགོངས་ས་ལ་བ ེབས་ནས་ཕད་ མས་བ ོལ་བ་
དང་། སོ་ཤགི ར་ེརའེ་ིཕད་ ་ིཁ་ལ་རང་རང་ག་ིད ལ་ ར་ཚད་བཞནི་ ་
ཡདོ་པ་ད་ེད་ ་ལག་ལ་ རི་ རེ་ཡངོས། ༢༢ ད་ ་ཡང་ ་ོནས་ཉ་ོབའ་ི རི་
ད ལ་གཞན་ཡང་མཉམ་པོ་ཡོད། ངེད་ ི་ད ལ་ཕད་ ི་ནང་ ་བ ག་
པའི་མི་ ་ཡིན་མི་ཤེས། ༢༣ མི་དེས་བདེ་བར་ ར་ལ་མ་འཇིགས་ཤིག ེད་
ཅག་གི་ ་དང་ ེད་ མས་ ི་ཕའི་ ་ཡིས་ ེད་ ི་ཕད་ ི་ནང་ ་གསང་
བའི་གཏེར་ཞིག་གནང་བ་ཡིན་འ ོ ོད་ཅག་གི་ད ལ་ང་ལ་ ང་ངོ་། དེ་

们财宝在你们的口袋里；
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ནས་ཁོས་ཤིམ་ཨོན་བཏནོ་ནས་དེ་དག་གི་ ར་ དི་དོ། ༢༤ དེ་དག་ཡ་ོསབེ་
་ིཁང་པའ་ིནང་ ་ དི་ནས་ ང་པ་འ ་བའ་ི རི་ ་བ རེ་བ་དང་། བངོ་
་ མས་ལ་ ་ཆག་བཏང་ང་ོ། ༢༥ ད་ེདག་ད་ེ ་ཁ་ཟས་ཟ་དགསོ་ཤསེ་པས།
ཡོ་སེབ་ཉིན་ ང་ལ་འོང་བས་ ག་ གས་བཤམས་སོ༎

你们的银子，我早已收了。

他就把西缅带出来，交给他

们。 24家宰就领他们进约瑟

的屋里，给他们水洗脚，又

给他们草料喂驴。 25他们就

预备那礼物，等候约瑟晌午

来，因为他们听见要在那里

吃饭。
༢༦ ད་ེནས་ཡ་ོསབེ་ཁང་པ་ ་བ བེས་པ་དང་། ད་ེདག་ག་ིལག་པ་ལ་ཡདོ་

པའ་ི ག་ གས་ཁང་པ་དརེ་ཁངོ་ལ་ ལ་ཏ་ེ ས་ས་ལ་བ བས་ས།ོ ༢༧ དསེ་
ས་པ། དེ་ཚ་ཁམས་བདའེམ། ཡང་ དེ་ སི་ང་ལ་བཤད་པའ་ིཕ་ ད་པ་ོ
ཡང་ཁམས་བདེ་ཞིང་གསོན་པོར་འ ག་གམ། ༢༨ ཁོ་ མས་ ིས། ེད་ ི་
ན་ངེད་ ི་ཕ་ཁམས་བདེ་ཞིང་གསོན་པོར་ཡོད་ ས་ནས་མགོ་བོས་ ག་

བཙལ་ལོ། ༢༩ ཁོང་གིས་མིག་བཏེགས་ཏེ་རང་གི་མའི་ ་རང་གི་ ་བོ་བེན་
ཡ་མིན་ལ་བ ས་ནས་ ེད་ནི་ང་ལ་བཤད་པའི་ ན་མཐའ་ ང་འདི་ཡིན་
ནམ་ ིས་པ་དང་། དེ་ལ། ངའི་ ་ ་ཡསི་ དོ་ལ་ གས་ ་ེམཛད་ཅགི་ཟེར་
ཏོ། ༣༠ ཡོ་སེབ་ ི་ ིང་ལ་རང་གི་ ན་ལ་ མས་པ་འབར་ཞིང་ ར་ ་ ་
བའི་གནས་བཙལ་ཏེ་གཟིམས་ ང་ ་སོང་ནས་དེ་ ་ ས་སོ། ༣༡ གདོང་
བ ས་ནས་ ིར་ཐོན་ཏེ་ ིང་ ོབས་བ ེད་ནས་ ས་པ། ད་ཁ་ཟས་ ེར་
ཤོག ༣༢ དེ་ནས་ཁོང་གི་ ིར་ཁ་ཟས་སོ་སོར་ ངས། དེ་དག་གི་ ིར་སོ་སོར་
ངས། ཁོང་མཉམ་ཟ་བའི་མི་སེར་པ་ མས་ ི་ ིར་ཡང་སོ་སོར་ ངས་

སོ། ཅི་ལ་ཟེར་ན། མི་སེར་པས་ཨིབ་རི་པ་དང་མཉམ་ ་ཟས་ཟ་བ་མི་སེར་
པའི་ གས་ལ་མི་གཙང་བ་ཞེན་ལོག་ཅིག་ཡིན་པས་ཟ་མ་བ བ་པ་ཡིན་
པའ་ི རི་ར།ོ ༣༣ ཁ་ོ མས་དའེ་ིཐད་ ་འ ག་ ་ེ ན་གཞནོ་རམི་པ་བཞནི་
ོན་ ེས་ནས་མཐའ་ ང་གི་བར་ ་བཞག་པས། མི་དེ་ མས་གཅིག་གིས་
གཅིག་ལ་ ་ ེ་ངོ་མཚར་ ་ ར་ཏོ། ༣༤ ཡང་དེས་རང་གི་ ང་ནས་བཟའ་
བ་ ངས་ནས་ ལ་བ་བཅད་ནས་དེ་དག་ལ་བཀལ་ཏོ། དེ་དག་གི་ ལ་བ་
ལས་བནེ་ཡ་མནི་ལ་ ་ བ་ཐབོ། ཡང་ཁངོ་དང་མཉམ་ ་ཆང་འ ང་ཞངི་
ིད་པོ་ ས་སོ༎

26约瑟来到家里，他们就

把手中的礼物拿进屋去给

他，又俯伏在地，向他下

拜。 27约瑟问他们好，又

问：你们的父亲，就是你们

所说的那老人家平安吗？他

还在吗？ 28他们回答说：你

仆人我们的父亲平安；他还

在。于是他们低头下拜。
29约瑟举目看见他同母的兄

弟便雅悯，就说：你们向我

所说那顶小的兄弟就是这

位吗？又说：小儿啊，愿神

赐恩给你 ! 30约瑟爱弟之

情发动，就急忙寻找可哭之

地，进入自己的屋里，哭了

一场。 31他洗了脸出来，勉

强隐忍，吩咐人摆饭。 32他

们就为约瑟单摆了一席，为

那些人又摆了一席，也为和

约瑟同吃饭的埃及人另摆了

一席，因为埃及人不可和希

伯来人一同吃饭；那原是埃

及人所厌恶的。 33约瑟使众

弟兄在他面前排列坐席，都

按着长幼的次序，众弟兄就

彼此诧异。 34约瑟把他面前

的食物分出来，送给他们；

但便雅悯所得的比别人多五

倍。他们就饮酒，和约瑟一

同宴乐。
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44约瑟吩咐家宰说：把

粮食装满这些人的口

袋，尽着他们的驴所能驮

的，又把各人的银子放在各

人的口袋里， 2并将我的

银杯和那少年人籴粮的银

子一同装在他的口袋里。

家宰就照约瑟所说的话行

了； 3天一亮就打发那些人

带着驴走了。 4他们出城走

了不远，约瑟对家宰说：起

来，追那些人去，追上了就

对他们说：你们为什么以恶

报善呢？ 5这不是我主人

饮酒的杯吗？岂不是他占卜

用的吗？你们这样行是作恶

了。

44 ཁོང་གིས་རང་གི་ ིམ་ ི་གཉེར་པ་ལ། དེ་དག་གི་ཕད་ མས་ ི་
ནང་ ་ ོ་ནས་ ི་ཐེག་ཚད་ཁོང་ཞིག་དང་། རེ་རང་གི་ད ལ་

རང་གི་ཕད་ ི་ཁ་ ་ ག ༢ ངའི་ཕོར་པ་ད ལ་ ི་ཕོར་པ་དེ་འ འི་རིན་
དང་བཅས་པ་མཐའ་ ང་ག་ིཕད་ ་ིཁ་ལ་ ག་ཅིག་ཅསེ་བཀའ་གནང་ང་ོ།
དེས་ཡོ་སེབ་ ིས་ ས་པའི་བཀའ་བཞིན་ ་ ས་སོ། ༣ ནམ་ལངས་ཏེ་དེ་
དག་བོང་ ་ མས་དང་བཅས་པ་འ ོར་བ ག་གོ ༤ དེ་དག་ ོང་ ེར་ ི་
་ི ་སངོ་ནས་ད་ ང་ཐག་རངི་མདེ་པའ་ིཚ། ཡ་ོསབེ་ སི་རང་ག་ིགཉརེ་པ་
ལ་ ས་པ། ད་སངོ་ལ་མ་ིད་ེདག་ག་ི སེ་ལ་དདེ་ད།ེ ཁ་ོ མས་ལ་ནནོ་པ་དང་
དེ་དག་ལ། བཟང་ལན་ངན་ ིས་བཅལ་བ་དེ་ཅི་ཡིན། ༥ ངའི་དཔོན་པོས་
འདིའི་ནང་ནས་འ ང་ཞིང་མངོན་མ ེན་ཡང་མི་གཏོང་ངམ། ེད་ཅག་
གིས་འདི་ ར་ ས་ནས་ངན་པ་ ས་པ་ཡིན་ཞེས་ ོས་ཤིག་ཅེས་བ ོའོ༎

6家宰追上他们，将这些话

对他们说了。 7他们回答

说：我主为什么说这样的话

呢？你仆人断不能作这样的

事。 8你看，我们从前在口

袋里所见的银子，尚且从迦

南地带来还你，我们怎能从

你主人家里偷窃金银呢？
9你仆人中无论在谁那里搜

出来，就叫他死，我们也作

我主的奴仆。 10家宰说：现

在就照你们的话行吧 ! 在谁

那里搜出来，谁就作我的奴

仆；其余的都没有罪。 11于

是他们各人急忙把口袋卸在

地下，各人打开口袋。 12家

宰就搜查，从年长的起到年

幼的为止，那杯竟在便雅悯

的口袋里搜出来。 13他们就

撕裂衣服，各人把驮子抬在

驴上，回城去了。

༦ དེས་ཁོ་ མས་ལ་ནོན་ནས་གཏམ་དེ་བཞིན་ ་ ས་སོ། ༧ དེ་དག་གིས་
ཁོ་ལ། ཇོ་བོ་ཅིའི་ ིར་དེ་ ་ ་ག ང་བར་མཛད། ེད་ ི་ ན་ མས་ལས་
དེ་ ་ ་ཞིག་ ེད་པ་མ་ ིད་ཅིག ༨ གཟིགས་ཤིག་ངེད་ ི་ཕད་ མས་ ་ིཁ་
ལ་ཐོབ་པའི་ད ལ་ང་ཚས་ཀ་ན་ཨན་ ལ་ནས་ ེད་ལ་ ིར་ ེར་ཡོངས།
ངདེ་ དེ་ ་ིཇ་ོབའོ་ིགཟམི་ཁང་ནས་གསརེ་རམ་ད ལ་བ ས་ཏ་ེའ རེ་བ་
ིད་དམ། ༩ ེད་ ི་ ན་ མས་ ི་ནང་ན་ ས་དེ་ ་ལ་ཡོད་པ་ཤི་དགོས།
ང་ཚ་ཡང་ཇོ་བོའི་ ན་ ེད་པར་ འོ་ཞེས་ ས་སོ། ༡༠ ཁོས་ ས་པ། འོ་ན་
ེད་ ིས་ཟེར་བའི་གཏམ་བཞིན་ ་ ར་ཅིག ་དང་མཉམ་ ་དེ་ཐོབ་ན་

དེ་ནི་ངའི་ ན་ ། ོད་ མས་ལ་ ོན་མི་ཡོང་། ༡༡ དེ་ནས་རེ་རེས་རང་
གི་ཕད་ ར་ ་ས་ ་ཕབ་ནས་ཕད་ མས་བ ོལ་ལོ། ༡༢ མི་དེས་བཙལ་ཏེ་
ོན་ ེས་ནས་མཐའ་ ང་གི་བར་བཙལ་ནས་མཆོད་ཞལ་ནི་བེན་ཡ་མིན་
ི་ཕད་ ི་ནང་ན་ཐོབ་བོ། ༡༣ དེ་ནས་དེ་དག་རང་གི་གོས་ མས་ ལ་བ་

དང་། རེ་རེས་ཕད་རང་གི་བོང་ ་ལ་བཀལ་ནས་ ོང་ ེར་ ་ ིར་ལོག་གོ།

14犹大和他弟兄们来到

约瑟的屋中，约瑟还在那

里，他们就在他面前俯伏于

地。 15约瑟对他们说：你

们作的是什么事呢？你们

༡༤ ཡ་ ་ ་རང་གི་ ན་ མས་དང་མཉམ་ ་ཡོ་སེབ་ ི་ཁང་པ་ལ་སོང་
ནས། ཁོང་ད་ ང་དེར་འ ག་པས་ ས་ས་ལ་བ བས་སོ། ༡༥ ཡོ་སེབ་ ིས་
དེ་དག་ལ། ོད་ ིས་ ས་པའི་ལས་འདི་ཅི་ཡིན། ང་ ་ འི་མི་ཞིག་གིས་
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མངོན་ཤེས་ ིས་ངེས་པར་ཤེས་ ས་པར་ ོད་ཚས་མི་ཤེས་སམ། ༡༦ ཡ་ ་
་ཡིས་ ས་པ། ངེད་ཇོ་བོ་ལ་ཅི་ ་དགོས། གཏམ་ཅི་ ེད་པར་ ། ངེད་ལ་
ོན་མེད་ ་ན་ཅི་ཕན་ ང་། ་ཡིས་ ེད་ ི་ ན་ མས་ ི་ཉེས་པའི་ལན་
བཞེས་ ནི་འ ག ད་ངདེ་ མས་ངའ་ིཇ་ོབོའ་ི ན་ འ།ོ གང་གི་ལག་པ་ལ་
མཆདོ་ཞལ་ཐབོ་པ་ད་ེཡང་ཇ་ོབའོ་ི ན་ འོ་ ས་པ་དང་། ༡༧ དེས་ངས་ད་ེ
ར་ ེད་པ་མ་ ིད་ཅིག གང་གི་ལག་པ་ལས་ཕོར་པ་ཐོབ་པ་དེ་ངའི་ ན་
ེད་དགོས། ེད་བདེ་བར་ཕའི་ ར་ལོག་ཅིག

岂不知像我这样的人必能

占卜吗？ 16犹大说：我们

对我主说什么呢？还有什

么话可说呢？我们怎能自己

表白出来呢？神已经查出仆

人的罪孽了。我们与那在他

手中搜出杯来的都是我主的

奴仆。 17约瑟说：我断不能

这样行！在谁的手中搜出杯

来，谁就作我的奴仆；至于

你们，可以平平安安地上你

们父亲那里去。
༡༨ དེ་ནས་ཡ་ ་ ་དེའི་ ང་ ་འོངས་ནས་ ས་པ། ཇོ་བོ། ན་ ིས་ཇོ་

བོའི་ ན་ ་ ་བ་ཞིག་འ ལ་བར་གནོང་། ེད་ཕར་ཨོ་དང་ ད་མེད་
པས་ ན་ མས་ལ་ གས་ ོ་མ་མཛད་ཅིག ༡༩ ངའི་ཇོ་བོས་ ན་ མས་ལ།
ེད་ལ་ཕ་ཞིག་གམ་ ན་ཞིག་ཡོད་དམ་བཀའ་འ ི་མཛད་པས། ༢༠ བདག་

ཅག་ཇོ་བོ་ལ། ཕ་ ད་པོ་ཞིག་དང་ཕ་ ས་པའི་ ས་ ི་ ་མཐའ་ ང་ཞིག་
ཡོད། དེའི་ཨ་ཇོ་ཤི་ནས་ཁོ་ནི་མའི་ ་ འི་ནང་ནས་གཅིག་པོ་ ས་མཁན་
ཡིན་པས། ཕས་དེ་ལ་ མས་སོ། ༢༡ དེ་ནས་ ེད་ ི་ ན་ མས་ལ། ངས་ཁོ་
ལ་ ་བའི་ ིར་ ིད་དེ་ ེར་ཤོག་བཀའ་གནང་ངོ་། ༢༢ ངེད་ མས་ཇོ་བོ་
ལ། ེ ་ནི་ཕ་དང་འ ལ་མི་ བ། ཕ་དང་ ལ་ན་ཕ་ཤི་ཡོང་ ས། ༢༣ ེད་
ིས་ ན་ མས་ལ་ག ངས་པ། གལ་ཏེ་ ེད་ ི་ ན་མཐའ་ ང་ ེད་ཅག་

དང་མཉམ་ ་མི་ཡོང་ན། ེད་ངའི་གདོང་ཡང་མཐོང་མི་ཡོང་། ༢༤ ཡང་
ངེད་ མས་ ེད་ ི་ ན་པོ་ཕའི་མ ན་ ་ ིར་བ ེབས་ནས་ངའི་ཇོ་བོའི་
བཀའ་དེ་ཁོ་ལ་བཤད་དོ། ༢༥ ངེད་ ི་ཕས་ཁ་ཟས་ ི་ ིར་ ོ་ནས་ ང་ཞིག་
ཉོ་བ་ལ་ཡང་སོང་ཞིག་ ས་སོ། ༢༦ ང་ཅག་གིས་ཟེར་པ། འ ོ་མི་ བ། གལ་
ཏེ་ང་ཚའི་ ན་མཐའ་ ང་ངེད་དང་མཉམ་ ་ཡོད་ན་འ ོ་བར་ ། ཅི་ལ་
ཟརེ་ན། མཐའ་ ང་ངདེ་དང་མཉམ་ ་མ་ིའ ་ོན་མ་ིདའེ་ིགདངོ་མཐངོ་མ་ི
འོང་བའ་ི རི་ར།ོ ༢༧ ེད་ ་ི ན་པ་ོངདེ་ ་ིཕས་ངེད་ མས་ལ། ངའ་ི ང་
མ་ནས་ང་ལ་ ་གཉིས་ ོར་བ་ ེད་ཚས་ཤེས། ༢༨ གཅིག་ནི་ང་ལས་ ལ་
སོང་ནས། ངས་དེ་རལ་བར་ ར་པ་ངེས་སོ་ ས། ད་ འི་བར་ ་ངས་དེ་
ཡང་མ་མཐོང་། ༢༩ ད་ ེད་ ིས་འདི་ཡང་ངའི་མ ན་ནས་ ེར་ཏེ་འདི་ལ་

18犹大挨近他，说：我主

啊，求你容仆人说一句话

给我主听，不要向仆人发

烈怒，因为你如同法老一

样。 19我主曾问仆人们

说：你们有父亲有兄弟没

有？ 20我们对我主说：我们

有父亲，已经年老，还有他

老年所生的一个小孩子。他

哥哥死了，他母亲只撇下他

一人，他父亲疼爱他。 21你

对仆人说：把他带到我这里

来，叫我亲眼看看他。 22我

们对我主说：童子不能离开

他父亲，若是离开，他父亲

必死。 23你对仆人说：你

们的小兄弟若不与你们一

同下来，你们就不得再见我

的面。 24我们上到你仆人

我们父亲那里，就把我主的

话告诉了他。 25我们的父

亲说：你们再去给我籴些粮

来。 26我们就说：我们不

能下去。我们的小兄弟若

和我们同往，我们就可以下

去。因为，小兄弟若不与我

们同往，我们必不得见那人

的面。 27你仆人我父亲对

我们说：你们知道我的妻子

给我生了两个儿子。 28一

个离开我出去了；我说他必
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是被撕碎了，直到如今我也

没有见他。 29现在你们又

要把这个带去离开我，倘若

他遭害，那便是你们使我白

发苍苍、悲悲惨惨地下阴间

去了。 30我父亲的命与这

童子的命相连。如今我回到

你仆人我父亲那里，若没有

童子与我们同在， 31我们

的父亲见没有童子，他就必

死。这便是我们使你仆人我

们的父亲白发苍苍、悲悲惨

惨地下阴间去了。 32因为

仆人曾向我父亲为这童子作

保，说：我若不带他回来交

给父亲，我便在父亲面前永

远担罪。 33现在求你容仆

人住下，替这童子作我主的

奴仆，叫童子和他哥哥们一

同上去。 34若童子不和我

同去，我怎能上去见我父亲

呢？恐怕我看见灾祸临到我

父亲身上。

ཡང་ཉེས་འ ང་ན། ེད་ཅག་གསི་ངའི་ ་དཀར་དེ་ ་ངན་དང་བཅས་ ་
ར་ ང་ནང་གཏངོ་བར་འ ར་ར་ོ ས་ ང་། ༣༠ དའེ་ི རི་ དེ་ ་ི ན་པ་ོ

ངའ་ིཕའ་ི ར་ང་ རི་ལགོ་པའ་ི ས་ ་ ེ ་ངདེ་དང་མཉམ་ ་མདེ་ན། ཕ་
དང་ཁོའི་ ོག་གཅིག་པ་ཡིན་པས། ༣༡ ེ ་མེད་པར་མཐོང་ ེ་ཁོ་ཤི་ཡོང་།
ཡང་ ེད་ ི་ ན་ མས་ ིས་ ེད་ ི་ ན་པོའམ་ངའི་ཕ་ ་དཀར་དེ་ ་
ངན་དང་བཅས་ ་ ར་ ང་ནང་འ ག་པར་ འ།ོ ༣༢ དེ་ ་ི ན་ན་ིཕའ་ི
མ ན་ ་ ེ ་དེའི་ ིར་ཁག་ཐེག་ ས་ཏེ་དེ་ལ། ངས་ཁོ་ ོད་ ི་ ར་ ིར་
མ་ ིད་ན་མ་ཤི་བར་ ་ ོད་ལ་ ས་པའི་ ིག་པ་ངས་འ ར་ཡོང་ ས་པ་
ཡནི། ༣༣ དའེ་ི རི་ ན་ན་ི ེ ་ཡ་ིཚབ་ ་ཇ་ོབའོ་ི ན་ དེ་ ་འདརི་འ ག་
པར་གནོང་ཞིག ེ ་ ན་ མས་དང་མཉམ་ ་ལོག་འ ོ་བར་གནང་ ་
གསོལ། ༣༤ ེ ་ང་དང་མཉམ་ ་མེད་ན་ང་ཕའི་ ང་ ་ལོག་པ་ཇི་ ར་
ས། ངའ་ིཕ་ལ་འཕགོ་ཡངོ་བའ་ི ག་བ ལ་ད་ེམཐངོ་མ་ིཕདོ་ཅསེ་ ས་ས༎ོ

45约瑟在左右站着的人

面前情不自禁，吩咐

一声说：人都要离开我出

去！约瑟和弟兄相认的时

候并没有一人站在他面前。
2他就放声大哭，埃及人和

法老家中的人都听见了。
3约瑟对他弟兄们说：我是

约瑟。我的父亲还在吗？

他弟兄不能回答，因为在他

面前都惊惶。 4约瑟又对他

弟兄们说：请你们近前来。

他们就近前来。他说：我是

你们的兄弟约瑟，就是你们

所卖到埃及的。 5现在，不

要因为把我卖到这里自忧

自恨。这是神差我在你们

以先来，为要保全生命。
6现在这地的饥荒已经二年

了，还有五年不能耕种，不

45 དེ་ནས་ཡོ་སེབ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ ི་མ ན་ ་བཟོད་མི་ བ་
པར་ ར་ནས། མི་ཚང་མ་ ི་ ་སོང་ཞིག་ཅེས་བཀའ་གནང་

ངོ་། ཡོ་སེབ་རང་ ་ཡིན་ ན་ མས་ལ་མངོན་པར་ ེད་ཙམ་ན་མི་ ་ཡང་
ཡོ་སེབ་དང་མཉམ་ ་མེད་དོ། ༢ ཁོང་ ་ ད་ཆེན་པོས་ ་བས་མི་སེར་
པ་ མས་ ིས་ ང་ཐོས། ཕར་ཨོ་ཡི་ཁབ་ ི་མི་ མས་ ིས་ ང་ཐོས་སོ།
༣ ཡོ་སེབ་ ིས་ ན་ མས་ལ། ང་ནི་ཡོ་སེབ་ཡིན། ད་ ང་ཕ་ཡང་གསོན་
ནམ་ ིས་ནས། ན་ མས་དེའི་ངོའི་མ ན་ ་ཧ་ཅང་ ་ཟིང་བར་ ར་ཏེ་
ལན་ ་མ་བ བ་བོ། ༤ ཡོ་སེབ་ ིས་ ན་ མས་ལ། ད་ངའི་ ང་ ་ ར་
ཤོག་ ས་ནས། དེ་དག་ ང་ ་ཡོངས་པ་དང་། ཁོང་གིས་ ོད་ཅག་གིས་
མི་སེར་ལ་བཙངས་པའི་ ེད་ཅག་གི་ ན་ཡོ་སེབ་ནི་ང་ཡིན། ༥ ད་ཁོང་
འ གས་མ་ ེད་ལ། ེད་ཚས་ང་འདི་ ་བཙངས་པའི་ ིར་ ེད་ ི་མིག་
མ་འབབ་ཅིག ོག་ ོབ་པའི་ ིར་ ་ཡིས་ང་ ེད་ ི་ ོན་ལ་འདི་ ་བཏང་
བར་མཛད་དོ། ༦ ལོ་འདི་གཉིས་ལ་ ལ་ན་ ་གེ་ཡོད་པ་ཡིན། ད་ ང་ལོ་

能收成。 7神差我在你们以
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་མ་ ོགས་པའི་བར་ ་ ོ་བ་ཡང་མེད་ལོ་ཐོག་ཡང་མི་ཡོང་། ༧ ེད་ས་
ལ་འཚ་བའི་ ིར་ ་ ོང་བ་དང་། ཐར་ཐབས་ཆེན་པོ་ཞིག་ནས་ཚ་ཐར་
་འ ག་པའི་ཆེད་ ་ ་ཡིས་ང་ ེད་ ི་ ོན་ ་མངགས་སོ། ༨ དེ་བས་ན་

ང་འདི་ ་བཏང་མཁན་ནི་ ེད་མ་ཡིན་ཏེ་ ་ཡིན། ཁོང་གིས་ང་ཕར་ཨོ་
ཡི་ཕ་དང་དེའི་མཁར་ཚང་མའི་དཔོན་པོ་དང་། མི་སེར་ ལ་ཐམས་ཅད་
ི་མངའ་བདག་ ེད་ ་བ ག་གོ ༩ ད་ངའི་ཕའི་ ར་ ག་ཅིག་དང་དེ་

ལ་ ོས་ཤིག ོད་ ི་ ་ཡོ་སེབ་ ིས་འདི་ ད་ ། ་ཡིས་ང་མི་སེར་ ལ་
ཐམས་ཅད་ ི་མངའ་བདག་ ་བ ག་པས་མ་འགོར་བར་ངའི་ ར་ཤོག་
ཅིག ༡༠ ོད་གོ་ཤེན་ ལ་ ་གནས་ཤིང་ ོད་རང་དང་ ོད་ ི་ ་ མས་
དང་ ོད་ ི་ཚ་བོ་ མས་དང་། ག་ གས་དང་ ོད་ ི་ཡིན་པ་ཐམས་
ཅད་ང་དང་ཉེ་མོ་གནས་པར་འ ར། ༡༡ ་གེའི་ལོ་ ་མ་ ོགས་པའི་བར་
་ངས་ ོད་ལ་འཚ་བ་ ོར་བ་དང་། ོད་རང་དང་ ོད་ ི་ཁང་པའི་མི་

དང་ ོད་ ི་ཡིན་པ་ཐམས་ཅད་ཟས་ ོམ་མི་ཐོབ་པ་ལས་ ོབ་པར་ འོ་
ཞེས་ཟེར་ཞིག ༡༢ ོས་ཤིག་ ེད་གཏམ་ ེད་པའི་ཁ་ནི་ངའི་ཁ་ཡིན་པ་དེ་
དེ་ཚའ་ིམགི་གསི་མཐངོ་། ངའ་ི ན་བནེ་ཡ་མནི་ ་ིམགི་གསི་ ང་མཐངོ་

ངོ་། ༡༣ ཡང་མི་སེར་ ལ་ན་ང་ལ་ཡོད་པའི་དཔལ་ཐམས་ཅད་དང་། ེད་
སི་མཐངོ་བ་ཐམས་ཅད་ཕ་ལ་ཤདོ་ཅགི་དང་། ངའ་ིཕ་མ་འགརོ་བར་འད་ི
་འ ིད་ཤོག་ཅེས་ ས་སོ། ༡༤ དེ་ནས་ཁོས་ ན་བེན་ཡ་མིན་མ ལ་ནས་

འ ད་ཅིང་ ས། བེན་ཡ་མིན་ཡང་དེ་ལ་འ ད་དེ་ ས་སོ། ༡༥ ཁོང་གིས་
ན་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་ཁ་བ ལ་ཏེ་ ས་སོ། དེའི་ ེས་ལ་ ན་ མས་ ིས་
ཁོང་ལ་གཏམ་ ས་སོ༎

先来，为要给你们存留余种

在世上，又要大施拯救，保

全你们的生命。 8这样看

来，差我到这里来的不是你

们，乃是神。他又使我如法

老的父，作他全家的主，并

埃及全地的宰相。 9你们要

赶紧上到我父亲那里。对他

说：你儿子约瑟这样说：神

使我作全埃及的主，请你下

到我这里来，不要耽延。
10你和你我儿子孙子，连牛

群羊群，并一切所有的，都

可以住在歌珊地，与我相

近。 11我要在那里奉养你；

因为还有五年的饥荒，免得

你和你的眷属，并一切所有

的，都败落了。 12况且你们

的眼和我兄弟便雅悯的眼都

看见是我亲口对你们说话。
13你们也要将我在埃及一切

的荣耀和你们所看见的事都

告诉我父亲，又要赶紧的将

我父亲搬到我这里来。 14于

是约瑟伏在他兄弟便雅悯的

颈项上哭，便雅悯也在他的

颈项上哭。 15他又与众弟兄

亲嘴，抱着他们哭，随后他

弟兄就和他说话。

༡༦ ཕར་ཨོ་ཡི་མཁར་ལ་ཡོ་སེབ་ ི་ ན་ མས་ཡོངས་པའི་གཏམ་ཐོས་
ནས། ཕར་ཨོ་དང་དེའི་འཁོར་གཡོག་ མས་དགའ་བར་ ར་ཏོ། ༡༧ ཕར་
ཨོས་ཡོ་སེབ་ལ། ོད་ ི་ ན་ མས་ལ་འདི་བཞིན་ ་ ོས་ཤིག དེ་དག་ལ་
ཁལ་མ་ མས་ལ་ཁལ་ཁོལ་ཞིག་དང་ཀ་ན་ཨན་ ལ་ ་སོང་ནས། ༡༨ ེད་
ི་ཕ་དང་ ེད་ ི་གཞིས་མད་ མས་ ིད་དེ་འདི་ ་ངའི་ ར་ཤོག ངས་

མི་སེར་ ལ་ ི་མཆོག་ ེད་ཚ་ལ་ ེར་བ་དང་། ེད་ཅག་གིས་ ལ་ ི་ ི་
བ ད་དེ་ཟ་བར་འ ར་ཞེས་ ོས་ཤིག ༡༩ ོད་ལ་དགོངས་པ་ཐོབ་ཚར་

16这风声传到法老的宫

里，说：约瑟的弟兄们来

了。法老和他的臣仆都很喜

欢。 17法老对约瑟说：你

吩咐你的弟兄们说：你们

要这样行：把驮子抬在牲口

上，起身往迦南地去。 18将

你们的父亲和你们的眷属都

搬到我这里来，我要把埃及
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地的美物赐给你们，你们也

要吃这地肥美的出产。 19现

在我吩咐你们要这样行：从

埃及地带着车辆去，把你们

的孩子和妻子，并你们的父

亲都搬来。 20你们眼中不要

爱惜你们的家具，因为埃及

全地的美物都是你们的。

བས་དེ་དག་ལ་ ོད་ ིས་འདི་ ར་ ོས་ཤིག མི་སེར་ ལ་ནས་ ་ ་དང་
བཟའ་ ་ མས་ ི་ ིར་ཤིང་ ་ མས་ ེར་ཏེ་ཕ་ ིད་ཤོག ༢༠ ེད་ཁང་
པའི་ ས་ལ་མ་ཚར། མི་སེར་ ལ་ན་མཆོག་ཡིན་པ་དེ་ ེད་ལ་འ ང་ཡོང་
ཟེར་བ་དང་།

21以色列的儿子们就如此

行。约瑟照着法老的吩咐

给他们车辆和路上用的食

物， 22又给他们各人一套

衣服，惟独给便雅悯三百银

子，五套衣服； 23送给他父

亲公驴十匹，驮着埃及的美

物，母驴十匹，驮着粮食与

饼和菜，为他父亲路上用。
24于是约瑟打发他弟兄们回

去，又对他们说：你们不要

在路上相争。 25他们从埃

及上去，来到迦南地、他们

的父亲雅各那里， 26告诉

他说：约瑟还在，并且作埃

及全地的宰相。雅各心里冰

凉，因为不信他们。 27他

们便将约瑟对他们说的一

切话都告诉了他。他们父亲

雅各又看见约瑟打发来接他

的车辆，心就苏醒了。 28以

色列说：罢了！罢了！我的

儿子约瑟还在，趁我未死以

先，我要去见他一面。

༢༡ ཡསི་ར་ཨལེ་ ་ི ་ མས་ སི་ད་ེ ར་ ས་ས།ོ ཡ་ོསབེ་ཕར་ཨསོ་བཀའ་
གནང་བ་བཞིན་ ་དེ་དག་ལ་ཤིང་ ་ མས་དང་ལམ་ གས་བཏང་ངོ་།
༢༢ དེ་ཐམས་ཅད་ལ་གོས་ ང་རེ་རེ་བ ེར་ཏོ། བེན་ཡ་མིན་ལ་ཁོང་གིས་
ད ལ་ མ་བ ་དང་གོས་ ང་ ་བ ེར་རོ། ༢༣ ཡང་ཁོང་གིས་རང་གི་ཕ་
ལ་བ ར་པ་ མས་འདི་ ར་རོ། མི་སེར་ ལ་ ི་བཟང་ནོར་བཀལ་བའི་
བོང་ ་བ ་དང་། ོ་ནས་བཀལ་བའི་བོང་མོ་བ ་དང་། ཕའི་ ིར་ལམ་
གས་ལ་བག་ལབེ་དང་ཁ་ཟས་ ང་བ ར་ར།ོ ༢༤ ད་ེ ར་ཁསོ་ ན་ མས་

འ ོ་བ ག་ཅིང་དེ་དག་ལ་ ས་པ། ལམ་ལ་གཅིག་དང་གཅིག་མ་འཛང་
ཞིག ༢༥ དེ་དག་མི་སེར་ ལ་ནས་སོང་བ་དང་། ཀ་ན་ཨན་ ལ་ ་ཕ་ཡ་
ཀོབ་ ི་ ར་བ ེབས་སོ། ༢༦ ཡང་དེ་དག་གིས་ཁོང་ལ། ཡོ་སེབ་ནི་ད་ ང་
གསོན་པོ་ཡོད། མི་སེར་ ལ་ཐམས་ཅད་ ི་མངའ་བདག་ཡིན་ཅེས་བཤད་
ནས། དེའི་ ིང་ ན་མེད་པར་ ར་ཏེ་ཡིད་མ་ཆེས་སོ། ༢༧ དེ་ནས་དེ་དག་
གིས་ཡོ་སེབ་ ིས་ཅི་དང་ཅི་ ས་པའི་གཏམ་ཐམས་ཅད་བཤད་དེ། ཡོ་སེབ་
ིས་ཕ་ཞོན་པའི་ ིར་བ ར་བའི་ཤིང་ ་ མས་མཐོང་ནས། ཡ་ཀོབ་ ི་

སེམས་ ན་སོས་པར་ ར་ཏེ། ༢༨ ཡིས་ར་ཨེལ་ ིས་ད་ ང་ངའི་ ་ཡོ་སེབ་
གསོན་པོ་ཡིན་པས་ཆོག ང་མ་ཤི་གོང་ ་སོང་ནས་ཁོ་མཐོང་བར་འ ར་
ས་སོ༎

46以色列带着一切所

有的，起身来到别是

巴，就献祭给他父亲以撒的

神。 2夜间，神在异象中对

以色列说：雅各！雅各！他

说：我在这里。 3神说：我

是神，就是你父亲的神。你

下埃及去不要害怕，因为我

必使你在那里成为大族。

46 དེ་ནས་ཡིས་ར་ཨེལ་རང་གི་ཡིན་པ་ཐམས་ཅད་དང་བཅས་ ་
ཆས་པ་དང་། བེར་ཤ་ ཱ་ ་ ིན་ནས་ཕ་ཨི་ ཱག་གི་ ་ལ་གནས་

དེ་ ་མཆོད་པ་ མས་ ལ་ལོ། ༢ ཡང་མཚན་མོའི་ ས་ ་ ་ཡིས་ཞལ་
གཟིགས་ ི་ནང་ཡིས་ར་ཨེལ་ལ། ཡ་ཀོབ་ཡ་ཀོབ། དེས་ ས་པ། ང་འདི་
་ཡོད། ༣ ཁོང་གིས་ག ངས་པ། ང་ནི་ ་ཡིན། ོད་ ི་ཕའི་ ་ཡིན། ོད་

མི་སེར་ ལ་ ་འ ོ་བར་མ་འཇགིས་ཤགི ངས་དེ་ ་ དེ་མི་བ ད་ཆེན་པོ་
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ཞགི་ ་ དེ་པར་འ ར། ༤ ང་ དོ་དང་མཉམ་ ་མ་ིསརེ་ ལ་ ་སངོ་ནས།
བདནེ་པར་འད་ི ་ལགོ་འ དི་པར་ ། ཡང་ཡ་ོསབེ་རང་ག་ིལག་པ་ དོ་ ་ི
མིག་ལ་གཞག་ཡོང་ག ངས་ས།ོ ༥ དེའི་ ེས་ལ་ཡ་ཀོབ་བརེ་ཤ་ ཱ་ནས་སོང་
།ེ ཡསི་ར་ཨལེ་ ་ི ་ མས་ སི་ཕར་ཨསོ་བཏང་བའ་ིཤངི་ ་ མས་ལ་ཕ་
ཡ་ཀོབ་དང་། ་ ་ མས་དང་། བཟའ་ ་ མས་ཞོན་པར་བ ོན་ཏ།ེ ༦ ཀ་
ན་ཨན་ ལ་ན་ ོར་པའི་ ག་ གས་དང་ ས་ མས་མཉམ་ ་འ ིད་དེ།
ཡ་ཀོབ་རང་གི་ ་བ ད་ཐམས་ཅད་དང་བཅས་པ་མི་སེར་ ལ་ ་ ིན་ནོ།
༧ ཁོའི་ ་ མས་དང་། དེ་དག་གི་ ་ མས་དང་། ་བ ད་ཐམས་ཅད་མི་
སེར་ ལ་ ་མཉམ་པོ་ ིད་དོ༎

4我要和你同下埃及去，也

必定带你上来；约瑟必给你

送终〔原文作“将手按在你

的眼睛上”〕。 5雅各就从

别是巴起行。以色列的儿子

们使他们的父亲雅各和他们

的妻子、儿女都坐在法老为

雅各送来的车上。 6他们又

带着迦南地所得的牲畜、货

财来到埃及。雅各和他的一

切子孙都一同来了， 7雅各

把他的儿子、孙子、女儿、

孙女，并他的子子孙孙，一

同带到埃及。

༨ མི་སེར་ ལ་ ་ཡོངས་པའི་ཡིས་ར་ཨེལ་ ི་ ་ མས་ཟེར་ན་ཡ་ཀོབ་
དང་དེའི་ ་ མས་ ི་མིང་འདི་ མས་སོ། ཡ་ཀོབ་ ི་ ོན་ ེས་ནི་ ་བེན།
༩ ་བེན་ ི་ ་ མས་ནི་ཧ་ནོག་དང་། ཕལ་ ་དང་། ཧེས་རོན་དང་། ཀར་
མི་དང་བཞིའོ། ༡༠ ཤིམ་ཨོན་ ི་ ་ མས་ནི་ཡ་ ་ཨེལ་དང་། ཡ་མིན་དང་།
ཨོ་ཧད་དང་། ཡ་ཀིན་དང་། ཚ་ཧར་དང་། ཀ་ན་ཨན་མའི་ ་ཤ་ ལ་དང་
ག་གོ ༡༡ ལེ་ཝི་ཡི་ ་ མས་ནི་པི་གེར་ཤོན་དང་། ཀོ་ཧད་དང་། མ་ར་རི་

དང་ག མ་མོ། ༡༢ ཡ་ ་ ་ཡི་ ་ མས་ནི་གེར་དང་། ཨོ་ནན་དང་། ཤེ་ལ་
དང་། ཕེ་རེས་དང་། ཟེ་ ཱ་དང་ འོ། འོན་ ང་གེར་དང་ཨོ་ནན་ཨོ་ནན་
གཉིས་ཀ་ན་ཨན་ ལ་ན་ཤིའོ། ཕེ་རེས་ ི་ ་ མས་ནི་ཧེས་རོན་དང་། ཧ་
ལ་དང་གཉིས་སོ། ༡༣ ཡི་ས་གར་ ི་ ་ མས་ནི་ཐོ་ལ་དང་ ་ ཱ་དང་།

ཡོབ་དང་། ཤིམ་རོན་དང་བཞིའོ། ༡༤ ཟ་ ་ལོན་ ི་ ་ མས་ནི་སེ་རེད་
དང་། ཨེ་ལོན་དང་། ཱ་ལ་ཨེལ་དང་ག མ་མོ། ༡༥ དེ་དག་ནི་ཨ་རམ་ ལ་
ན་ཡ་ཀོབ་ལ་ལེ་ ཱ་ནས་ ོར་བའི་ ་ མས་ཡིན། ་མོ་དི་ ་དང་བཅས་
པའོ། ཁོའི་ ་ མས་དང་ ་མོ་ མས་ ི་སེམས་ཐམས་ཅད་ ི་ ངས་ མ་
་ ་ག མ་མ།ོ ༡༦ ཡང་གད་ ་ི ་ མས་ན་ིཚབ་ཡནོ་དང་། ཧ་ག་ིདང་། ་

ན་ིདང་། ཨསེ་བནོ་དང་། ཨ་ེར་ིདང་། ཨ་ར་ོད་ིདང་། ཨར་ཨ་ེལ་ིདང་བ ན་
ནོ། ༡༧ ཨ་ཤེར་ ི་ ་ མས་ནི་ཡིམ་ ་དང་། ཡི་ཤ་ ཱ་དང་། ཨི་ཤ་བི་དང་།
བ་རི་ཡ་དང་། ིང་མོ་ས་ེ ་ཱདང་ འ།ོ བ་རི་ཡའ་ི ་ མས་ནི་ཧེ་བར་དང་།
མལ་ཀི་ཨེལ་དང་གཉིས་སོ། ༡༨ དེ་དག་ནི་ལ་བན་ ིས་རང་གི་ ་མོ་ལེ་ ཱ་

8来到埃及的以色列人名

字记在下面。雅各和他的

儿孙：雅各的长子是流便。
9流便的儿子是哈诺、法

路、希斯伦、迦米。 10西

缅的儿子是耶母利、雅悯、

阿辖、雅斤、琐辖，还有迦

南女子所生的扫罗。 11利

未的儿子是革顺、哥辖、

米拉利。 12犹大的儿子是

珥、俄南、示拉、法勒斯、

谢拉；唯有珥与俄南死在迦

南地。法勒斯的儿子是希斯

伦、哈母勒。 13以萨迦的

儿子是陀拉、普瓦、约伯、

伸仑。 14西布伦的儿子是

西烈、以伦、雅利。 15这

是利亚在巴旦亚兰给雅各所

生的儿子，还有女儿底拿。

儿孙共三十三人。 16迦得

的儿子是洗非芸、哈基、

书尼、以斯本、以利、亚罗

底、亚列利。 17亚设的儿子

是音拿、亦施瓦、亦施韦、

比利亚，还有他们的妹子西

拉。比利亚的儿子是希别、

玛结。 18这是拉班给他女儿

利亚的婢女悉帕从雅各所生

的儿孙，共有十六人。 19雅
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各之妻拉结的儿子是约瑟和

便雅悯。 20约瑟在埃及地

生了玛拿西和以法莲，就是

安城的祭司波提非拉的女儿

亚西纳给约瑟生的。 21便雅

悯的儿子是比拉、比结、亚

实别、基拉、乃幔、以希、

罗实、母平、户平、亚勒。
22这是拉结给雅各所生的儿

孙，共有十四人。 23但的儿

子是户伸。 24拿弗他利的儿

子是雅薛、沽尼、耶色、示

冷。 25这是拉班给他女儿拉

结的婢女辟拉从雅各所生的

儿孙，共有七人。 26那与雅

各同到埃及的，除了他儿妇

之外，凡从他所生的，共有

六十六人。 27还有约瑟在埃

及所生的两个儿子。雅各家

来到埃及的共有七十人。

ལ་བཏང་བའ་ིཟལི་པའ་ི ་ མས་ཡནི། ཡ་ཀབོ་ལ་ད་ེདང་བར་ལ་ རོ་བའ་ི
ངས་ནི་བ ་ ག་གོ ༡༩ ཡ་ཀོབ་ ི་ ང་མ་ར་ཧེལ་ ི་ ་ མས་ནི་ཡོ་སེབ་

དང་བེན་ཡ་མིན་གཉིས་སོ། ༢༠ ཡོ་སེབ་ལ་མི་སེར་ ལ་ན་ཨོན་ ལ་ ི་ ་
མ་ཕོ་ཏི་ཕེ་རའི་ ་མོ་ཨས་ནད་ནས་མ་ན་ཤེ་དང་ཨེབ་ར་ཡིམ་གཉིས་ ོར།
༢༡ བེན་ཡ་མིན་ ི་ ་ མས་ནི་བེ་ལ་དང་། བེ་ཀེར་དང་། ཨ་ཤ་བེལ་དང་།
གེ་ར་དང་། ན་ཨ་མན་དང་། ཨེ་ཧ་ིདང་། རོ་ཤ་དང་། ་ཕམི་དང་། ་ཕམི་
དང་། ཨ་རད་དང་བ འོ། ༢༢ དེ་དག་ནི་ཡ་ཀོབ་ལ་ར་ཧེལ་དང་བར་ལ་
ོར་བའི་ ་ མས་ཡིན། ངས་ནི་བ ་བཞིའོ། ༢༣ དན་ ི་ ་ མས་ནི་ ་
ཤིམ་གཅིག་གོ ༢༤ ནབ་ཏ་ལི་ཡི་ ་ མས་ནི་ ཱ་ཚ་ཨེལ་དང་། ་ནི་དང་།
ཡེ་ཚར་དང་། ཤིལ་ལེམ་དང་བཞིའོ། ༢༥ དེ་དག་ནི་ལ་བན་ ིས་རང་གི་ ་
མོ་ར་ཧེལ་ལ་བཏང་བའི་བིལ་ཧ་ཡི་ ་ མས་ཡིན། ཡ་ཀོབ་ལ་ཁོ་དང་བར་
ལ་ ོར་པ་ཐམས་ཅད་ ི་ ངས་ནི་བ ན་ནོ། ༢༦ ཡ་ཀོབ་ ི་ ་ མས་ ི་
ང་མ་ མས་མ་གཏོགས་པར་ཡ་ཀོབ་ ི་ད ི་ནས་ ང་བའི་མི་ཁོ་དང་

མཉམ་ ་མ་ིསརེ་ ལ་ ་སངོ་བ་ཐམས་ཅད་ ་ི ངས་ན་ི ག་ ་ ་ ག་གོ
༢༧ ཡ་ོསབེ་ལ་མ་ིསརེ་ ལ་ན་ རོ་བའ་ི ་ མས་གཉསི་ས།ོ ཡ་ཀབོ་ ་ིཁང་
པའི་མི་ མས་མི་སེར་ ལ་ ་ཡོངས་པའི་ ངས་ནི་བ ན་ འོ༎

28雅各打发犹大先去见约

瑟，请派人引路往歌珊去；

于是他们来到歌珊地。 29约

瑟套车往歌珊去，迎接他父

亲以色列，及至见了面，就

伏在父亲的颈项上，哭了许

久。 30以色列对约瑟说：我

既得见你的面，知道你还

在，就是死我也甘心。 31约

瑟对他的弟兄和他父的全家

说：我要上去告诉法老，对

他说：我的弟兄和我父的全

家从前在迦南地，现今都到

我这里来了。 32他们本是

牧羊的人，以养牲畜为业；

他们把羊群牛群和一切所有

的都带来了。 33等法老召

你们的时候，问你们说：你

༢༨ ཡང་ཁོས་རང་གི་ ོན་ལ་ཡ་ ་ ་ཡོ་སེབ་ ི་ ར་བཏང་ངོ་། གང་
ལ་ཟེར་ན། ཁོ་ལ་གོ་ཤེན་ལ་གནས་ས་ ོན་པའི་ ིར་རོ། དེ་ནས་ཁོ་ མས་
གོ་ཤེན་ ོངས་ ་བ ེབས་སོ། ༢༩ ཡོ་སེབ་ཤིང་ ་ལ་ཞོན་ཏེ་ཕ་ཡིས་ར་
ཨེལ་བ ་བར་གོ་ཤེན་ ་ ོན། དེ་ ་ཁོ་དང་ ད་ནས། དེའི་མ ལ་ནས་
འ ད་ཅིང་ ན་རིང་ཞིག་ ས་སོ། ༣༠ ཡིས་ར་ཨེལ་ ིས་ཡོ་སེབ་ལ་ ས་
པ། ད་ ོད་གསོན་པོ་ཡིན་ཏེ་ང་ ོད་ ི་གདོང་མཐོང་ནས། ད་ང་ཤི་བར་
དགའོ། ༣༡ ཡང་ཡོ་སེབ་ ིས་ ན་ མས་དང་ཕའི་གཞིས་མད་ལ་ ས་པ།
ང་ཕར་ཨོའི་ ་མ ན་ ་སོང་ནས་འདི་བཤད་ཅིང་ཟེར་བ་ ། ངའི་ ན་
མས་དང་ངའི་ཕའི་གཞིས་མད་ཀ་ན་ཨན་ ལ་ལ་གནས་ནས་ངའི་ ང་
་ཡོངས། ༣༢ མི་དེ་ མས་ ི་བོའི་ལས་ ེད་ཅིང་ ད་འ ོ་འབད་མཁན་

ཡནི། ནརོ་ གས་དང་ད་ེདག་ག་ི ས་ཐམས་ཅད་མཉམ་ ་ དི་ནས་འ ག་
ཅེས་ ་བར་ ། ༣༣ དེ་ནས་ཕར་ཨོས་ ོད་ཅག་བོས་ནས། ེད་ ི་ལན་ཚན་
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གང་ཡིན་བཀའ་འ ི་མཛད་ན། དེ་ནས་ ེད་ཅག་གིས། ༣༤ ེད་ ི་ ན་
མས་ ་ འི་ ས་ནས་ད་ འི་བར་ ་ཡང་ ད་འ ོ་འབད་མཁན་ཡིན།

དེ་ ར་ཕ་མེས་ ང་ཡོད་པ་ཡིན་ཞེས་ ས་ཤིག དེ་ནས་ ོད་ཅག་གོ་ཤེན་
ངོས་ལ་གནས་པར་འ ར་ར།ོ གང་ལ་ཟརེ་ན། ་ིབ་ོཐམས་ཅད་ལ་མ་ིསརེ་

པ་ མས་ ིས་ཞེན་ལོག་གོ།

们以何事为业？ 34你们要

说：你的仆人，从幼年直到

如今，都以养牲畜为业，连

我们的祖宗也都以此为业。

这样，你们可以住在歌珊

地，因为凡牧羊的都被埃及

人所厌恶。

47 ད་ེནས་ཡ་ོསབེ་ཕར་ཨའོ་ི ་མ ན་ ་ ནི་ནས། ཁསོ་ད་ེལ། ངའ་ི
ཕ་དང་ངའི་ ན་ མས་ ག་ གས་དང་དེ་དག་ལ་ཡོད་པ་

ཐམས་ཅད་དང་བཅས་པ་ཀ་ན་ཨན་ ལ་ནས་ཡོངས་ཏེ་ད་གོ་ཤེན་ ོངས་
ལ་འ ག་གོ་ཞེས་ ས་སོ། ༢ ཡང་རང་གི་ ན་ མས་ ི་ནང་ནས་ ་ ིད་
དེ་ཕར་ཨོའི་ ང་ ་ ེར་ཏོ། ༣ དེ་ནས་ཕར་ཨོས་ ན་ མས་ལ། ོད་ཅག་
གི་ལས་ཀ་ཅི་ཡིན་ ིས་ནས། དེ་དག་གིས་ཕར་ཨོ་ལ། ེད་ ི་ ན་ མས་
ི་བོ་ཡིན། དེ་ ར་ངེད་ ི་ཕ་མེས་ ང་ཡོད་པ་ཡིན་ཞེས་ ས་སོ། ༤ ཡང་

ཕར་ཨོ་ལ། ངེད་ ལ་ན་མི་ཡན་ ་གནས་པའི་ ིར་ཡོངས། ཀ་ན་ཨན་ ལ་
ན་ ་གེ་ཆེ་ ེ་ ེད་ ི་ ན་ མས་ལ་ཡོད་པའི་ ག་ གས་ལ་ཟ་ ་མེད་
པས། ེད་ ི་ ན་ མས་གོ་ཤེན་ ལ་ ་གནས་པར་གནང་ ་གསོལ་ ས་
སོ། ༥ ཕར་ཨོས་ཡོ་སེབ་ལ། ོད་ ི་ཕ་དང་ ོད་ ི་ ན་ མས་ ོད་ ི་ ར་
ཡངོས་ཏ།ེ ༦ ད་ དོ་ ་ིམ ན་ ་མ་ིསརེ་ ལ་ ་ི ་ོ ་ེ ་ེ ལ་ ་ིས་ཆ་ ན་
ལས་བཟང་པ་ོན་ དོ་ ་ིཕ་དང་ དོ་ ་ི ན་ མས་གནས་ ག་ལ། ད་ེདག་
གོ་ཤེན་ ལ་ ་གནས་པར་ ོས་ཤིག་དང་། ེད་ ིས་དེ་དག་གི་ནང་ན་མི་
གོ་ཆོད་ མས་ཡོད་པར་ཤེས་ན། ངའི་ ག་ གས་ ི་དཀོར་དཔོན་ལ་ ོས་
ཤིག་ཅེས་བཀའ་གནང་ངོ་༎

47约瑟进去告诉法老

说：我的父亲和我的

弟兄带着羊群牛群，并一切

所有的，从迦南地来了，如

今在歌珊地。 2约瑟从他

弟兄中挑出五个人来，引他

们去见法老。 3法老问约

瑟的弟兄说：你们以何事为

业？他们对法老说：你仆人

是牧羊的，连我们的祖宗也

是牧羊的。 4他们又对法老

说：迦南地的饥荒甚大，仆

人的羊群没有草吃，所以我

们来到这地寄居。现在求你

容仆人住在歌珊地。 5法

老对约瑟说：你父亲和你弟

兄到你这里来了， 6埃及地

都在你面前，只管叫你父亲

和你弟兄住在国中最好的

地；他们可以住在歌珊地。

你若知道他们中间有什么

能人，就派他们看管我的牲

畜。

༧ དེ་ནས་ཡོ་སེབ་ཕ་ཡ་ཀོབ་ནང་ ་ ིད་ནས་ཕར་ཨོ་ཡི་ ་མ ན་ ་
ིད་པ་དང་། ཡ་ཀོབ་ ིས་ཕར་ཨོ་ལ་ ིན་ བས་ ས་སོ། ༨ ཡང་ཕར་ཨོས་

ཡ་ཀོབ་ལ། ོད་ ི་ཚའི་ལོ་གང་ཙམ་ཡིན་ ིས་སོ། ༩ ཡ་ཀོབ་ ིས་ཕར་ཨོ་
ལ། ངའ་ིཚའ་ིལ་ོབ ་དང་ མ་ ་ཡནི། ང་ཕར་ ར་ ་བའ་ིཚའ་ིལ་ོ ང་ ་
དང་ ག་བ ལ་ཅན་ཡོད་པ་ཡིན། ངའི་ཕ་མེས་ ི་ཚ་ཚད་དང་མི་འ འོ་
ཞེས་ ས་སོ། ༡༠ ཡ་ཀོབ་ ིས་ཕར་ཨོ་ལ་ ིན་ བས་ ས་ཏེ་ཕར་ཨོ་ཡི་ ང་
ནས་སོང་ངོ་། ༡༡ དེའི་ ེས་ལ་ཡོ་སེབ་ཕར་ཨོས་བཀའ་གནང་བ་བཞིན་

7约瑟领他父亲雅各进到

法老面前，雅各就给法老祝

福。 8法老问雅各说：你平

生的年日是多少呢？ 9雅各

对法老说：我寄居在世的年

日是一百三十岁，我平生的

年日又少又苦，不及我列祖

早在世寄居的年日。 10雅

各又给法老祝福，就从法老
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面前出去了。 11约瑟遵着

法老的命，把埃及国最好的

地，就是兰塞境内的地，给

他父亲和弟兄居住，作为产

业。 12约瑟用粮食奉养他父

亲和他弟兄，并他父亲全家

的眷属，都是照各家的人口

奉养他们。

་རང་གི་ཕ་དང་རང་གི་ ན་ མས་ལ་གཞིས་འཛན་པའི་གནས་བཏང་
ཞིང་། མི་སེར་ ལ་ ི་ས་ཆ་ ན་ལས་བཟང་པོ་ར་ཨེམ་སེས་ ་བའི་ ལ་
འཁརོ་གནས་སར་བདག་ ་བཏང་ང་ོ། ༡༢ ཡང་ཡ་ོསབེ་རང་ག་ིཕ་དང་རང་
གི་ ན་ མས་དང་ཕའི་ཁང་པའི་མི་ཐམས་ཅད་རེ་རེའི་ནང་མིའི་ ངས་
བཞིན་ ་ཁ་ཟས་ ོར་བར་ ས་སོ༎

13饥荒甚大，全地都绝了

粮，甚至埃及地和迦南地的

人因那饥荒的缘故都饿昏

了。 14约瑟收聚了埃及地

和迦南地所有的银子，就是

众人籴粮的银子，约瑟就把

那银子带到法老的宫里。
15埃及地和迦南地的银子都

花尽了，埃及众人都来见约

瑟，说：我们的银子都用尽

了，求你给我们粮食，我们

为什么死在你面前呢？ 16约

瑟说：若是银子用尽了，可

以把你们的牲畜给我，我就

为你们的牲畜给你们粮食。
17于是他们把牲畜赶到约瑟

那里，约瑟就拿粮食换了他

们的牛、羊、驴、马；那一

年因换他们一切的牲畜，就

用粮食养活他们。 18那一年

过去，第二年他们又来见约

瑟，说：我们不瞒我主，我

们的银子都花尽了，牲畜也

都归了我主。我们在我主眼

前，除了我们的身体和田地

之外，一无所剩。 19你何

忍见我们人死地荒呢？求

你用粮食买我们的我们的

地，我们和我们的地就要给

法老效力。又求你给我们种

子，使我们得以存活，不至

死亡，地土也不至荒凉。

༡༣ ་གེ་ཤིན་ ་ཆེ་བས། ལ་ཐམས་ཅད་ན་ཟ་ ་ཅིའང་མེད་དེ་ ་གེ་
ག་པོས་ ེན་ ས་ཏེ་མི་སེར་ ལ་དང་ཀ་ན་ཨན་ ལ་གཉིས་པོ་འ ང་

བར་ ར་ཏོ། ༡༤ ཡོ་སེབ་ ིས་ཁོ་ མས་ལ་ ོ་ནས་བཙངས་ཤིང་། མི་སེར་
ལ་དང་ཀ་ན་ཨན་ ལ་ན་ཡོད་པའི་ད ལ་ཐམས་ཅད་བ ས་ནས་ཕར་

ཨོའི་མཁར་ལ་ ེར་ཏོ། ༡༥ ད ལ་ཐམས་ཅད་ཟད་ཚར་ནས་མི་སེར་པ་
མས་ཡོ་སེབ་ ི་ ར་ ང་ ེ་ང་ཚ་ལ་ཁ་ཟས་གནོང་ཞིག ཅིའི་ ིར་ང་

ཚ་ ེད་ ི་མ ན་ ་ཤི་དགོས། ད ལ་ཟད་ཟིན་ཏེ་མེད་ཅེས་ ས་སོ། ༡༦ ཡོ་
སེབ་ ིས། ད ལ་ཟིན་ན་ ོད་ཅག་གི་ ད་འ ོ་ ེར་ཤོག ད་འ ོའི་ ིར་
ངས་ ོད་ལ་གཏང་ཡོང་། ༡༧ དེ་དག་གིས་ ད་འ ོ་ཡོ་སེབ་ ི་ ར་ ིད་
པ་དང་། ཡོ་སེབ་ ིས་ ་དང་། ག་ གས་དང་། བོང་ ་ མས་ ི་ཚབ་ ་
དེ་དག་ལ་ཁ་ཟས་ ེར་ཞིང་། ད་འ ོའི་ ིར་ལོ་དེའི་རིང་ལ་ཁ་ཟས་ ར་
རོ། ༡༨ ལོ་དེ་ ོགས་ནས། ལོ་ ིང་མ་ལ་དེ་དག་ཁོའི་ ར་ ང་ ེ་དེ་ལ། ང་
ཚའི་ད ལ་དང་ནོར་ གས་ཇོ་བོ་ལ་ ལ་ཚར་ནས། ང་ མས་ ི་ ས་དང་
ཞིང་ མས་མ་གཏོགས་པར་ ས་གང་ཡང་མ་ ས་པས། དེ་ངེད་ ིས་ཇོ་བོ་
ལ་གསང་མི་ བ། ༡༩ ཅིའི་ ིར་ངེད་ ེད་ ི་མིག་གིས་མཐོང་ས་ལ་ཤི ངེད་
ི་ཞིང་ཡང་ ོངས་ཡོང་། ཁ་ཟས་ ི་ ིར་ངེད་དང་ངེད་ ི་ཞིང་ཉོས་ཤིག

དེ་ནས་ངེད་དང་ངེད་ ི་ཞིང་ཕར་ཨོ་ལ་བདག་པར་འ ར། ང་ཚ་མ་ཤི་ ེ་
གསོན་པོར་ ས་པ་དང་། ཞིང་མི་ ོངས་པའི་ ིར་ང་ཚ་ལ་ས་བོན་གནོང་
ཞིག་ཅེས་ ས་སོ༎

20于是，约瑟为法老买了

埃及所有的地，埃及人因

被饥荒所迫，各都卖了自己

༢༠ དེ་ ར་ཡོ་སེབ་ ིས་ཕར་ཨོའི་ ིར་མི་སེར་ ལ་ཚང་མ་ཉོས། ་གེས་
མི་སེར་པ་ མས་ ག་པོར་མནར་པས། རེ་རེས་རང་གི་ཞིང་བཙངས་སོ།

的田地；那地就都归了法
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དེ་ ར་ཞིང་ཐམས་ཅད་ཕར་ཨོ་ལ་ཐོབ་བོ། ༢༡ མི་ མས་ལ་བ ས་ཏེ་ཁོས་
མི་སེར་ ལ་ ི་ས་མཚམས་ ི་མགོ་ནས་མ ག་དེ་དག་ ོང་ ེར་ མས་ ་
བ ས་ས།ོ ༢༢ ་མ་ མས་ ་ིཞངི་འབའ་ཞགི་མ་ཉསོ་ས།ོ ཅ་ིལ་ཟརེ་ན། ར་
ོལ་བཞིན་ཕར་ཨོས་ ་མ་ མས་ལ་ཕོགས་གནང་། ཕར་ཨོས་དེ་དག་ལ་
ཕོགས་གནང་བ་དེ་དག་གིས་ཟོས་སོ། དེའི་ ིར་རང་གི་ཞིང་མ་བཙངས་
སོ། ༢༣ དེ་ནས་ཡོ་སེབ་ ིས་མི་ མས་ལ། ོས་ཤིག ངས་དེ་རིང་གི་ཞག་ལ་
དེ་དང་ དེ་ ་ིཞངི་ཕར་ཨ་ོལ་བདག་པའ་ི རི་ཉསོ་པས། ཞངི་ལ་ས་བནོ་

འདེབས་པའི་ ིར་ ོ་ནས་ལེན་ཞིག ༢༤ ལོ་ཐོག་ལ་བ ས་ཏེ་འདི་ ར་ །
ེད་ ་ཆ་གཅིག་ཕར་ཨོ་ལ་འ ལ། ཞིང་གི་ས་བོན་དང་། ེད་ ི་ཁང་པ་
མས་ ི་ནང་མི་དང་། ེད་ ི་ ་ ་ མས་ཟ་བའི་ ིར་ ་ཆ་བཞི་ ེད་

ཚའི་ཡིན་པར་འ ར་རོ་ཞེས་ ས་སོ། ༢༥ དེ་དག་གིས། ོད་ ིས་ང་ཚའི་
ོག་བ བས་པས། ཇོ་བོས་ང་ཚ་ལ་ གས་ ེས་གཟིགས་མཛད། ང་ཚ་ཕར་
ཨོའི་གཉའ་ཡལ་ ་འ ར་འོང་ ས་སོ། ༢༦ དེ་ ར་ཡོ་སེབ་ ིས་ཕར་ཨོ་ལ་
་ཆ་གཅིག་འ ལ་བའི་ ིམས་ ས་པ་དེ་མི་སེར་ ལ་ན་དེ་རིང་གི་བར་
་ཡོད་དོ། ་མ་ མས་ ི་ཞིང་འབའ་ཞིག་ཕར་ཨོའི་ནོར་ ་མ་ ར་ཏོ༎

老。 21至于百姓，约瑟叫他

们，从埃及这边直到埃及那

边，都各归各城。 22唯有祭

司的地，约瑟没有买，因为

祭司有从法老所得的常俸。

他们吃法老所给的常俸，所

以他们不卖自己的地。 23约

瑟对百姓说：我今日为法

老买了你们和你们的地，看

哪，这里有种子给你们，你

们可以种地。 24后来打粮

食的时候，你们要把五分之

一纳给法老，四分可以归你

们做地里的种子，也做你们

和你们家口孩童的食物。
25他们说：你救了我们的性

命。但愿我们在我主眼前蒙

恩，我们就作法老的仆人。
26于是约瑟为埃及地定下常

例，直到今日：法老必得五

分之一，惟独祭司的地不归

法老。

༢༧ ཡིས་ར་ཨེལ་པ་མི་སེར་ ལ་ན་ཡོད་པའི་གོ་ཤེན་ ི་ ལ་འཁོར་ལ་
གནས་ཏེ། དེ་དག་གིས་དེར་ནོར་ ས་ཏེ་བ ད་ཕེལ་ནས་ཤིན་ ་མང་པོ་
ས་ས།ོ ༢༨ ཡ་ཀབོ་ལ་ོབ ་བ ན་མ་ིསརེ་ ལ་ན་གནས་ས།ོ ད་ེ ར་ཡ་ཀབོ་
ི་ཚ་ཚད་ནི་ལོ་བ ་དང་བཞི་བ ་ཞེ་བ ན་ནོ༎

27以色列人住在埃及的歌

珊地。他们在那里置了产

业，并且生育甚多。 28雅各

住在埃及地十七年，雅各平

生的年日是一百四十七岁。

༢༩ ཡང་ཡསི་ར་ཨལེ་ཤ་ིབའ་ི ས་ཉ་ེབས། ཁསོ་ཡ་ོསབེ་བསོ་ནས་ད་ེལ། ད་
ང་ལ་ ོད་ ི་མིག་གི་མ ན་ལ་བཀའ་ ིན་ཐོབ་པ་ཡིན་ན། ོད་ ི་ལག་པ་
ངའི་ད ིའི་འོག་ ་ཞོག་ལ། ོད་ ིས་ང་མི་སེར་ ལ་ན་ ར་ ་མི་འ ག་
པའི་བཀའ་ ིན་དང་སེམས་ ང་པོ་ང་ལ་ ོས་ཤིག ༣༠ ང་ཕ་མེས་ མས་
དང་ ན་ཅགི་གཉདི་ལགོ་པའ་ི རི་ང་མ་ིསརེ་ ལ་ནས་ རེ་ལ་ད་ེདག་ག་ི
ར་ དོ་ ་ང་ ར་ ་ ག་ཅགི་ ས་ནས། དསེ་ན།ི དེ་ སི་ ས་པ་བཞནི་
་ངས་ དེ་པར་ འ་ོ ས་ནས། ༣༡ ཕས་ད་མནའ་བརོ་ཞགི་ ས་ནས། དསེ་

མནའ་བོར་རོ། དེ་ནས་ཡིས་ར་ཨེལ་ ིས་མལ་སའི་ ས་མགོའི་ ོགས་ ་
ག་བཙལ་ལོ༎

29以 色 列 的 死 期 临 近

了，他就叫了他儿子约瑟

来，说：我若在你眼前蒙

恩，请你把手放在我大腿底

下，用慈爱和诚实待我，请

你不要将我葬在埃及。 30我

与我祖我父同睡的时候，你

要将我带出埃及，葬在他们

所葬的地方。约瑟说：我必

遵着你的命而行。 31雅各

说：你要向我起誓。约瑟

就向他起了誓，于是以色
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列在床头上〔或作“扶着杖

头”〕敬拜神。

48这事以后，有人告诉

约瑟说：你的父亲病

了。他就带着两个儿子玛拿

西和以法莲同去。 2有人告

诉雅各说：请看，你儿子约

瑟到你这里来了。以色列就

勉强在床上坐起来。 3雅各

对约瑟说：全能的神曾在迦

南地的路斯向我显现，赐福

与我， 4对我说：我必使你

生养众多，成为多民，又要

把这地赐给你的后裔，永远

为业。 5我未到埃及见你之

先，你在埃及地所生的以法

莲和玛拿西这两个儿子是我

的，正如流便和西缅是我的

一样。 6你在他们以后所生

的就是你的，他们可以归于

他们弟兄的名下得产业。
7至于我，我从巴旦来的时

候，拉结死在我眼前，在迦

南地的路上，离以法他还有

一段路程，我就把他葬在以

法他的路上；以法他就是伯

利恒。

48 ་བ་དེ་ མས་ ི་ ེས་ལ། ་གཅིག་གིས་ཡོ་སེབ་ལ། གཟིགས་
ཤིག ེད་ ི་ཕ་ནའོ་ཞེས་བཤད་པ་དང་། ཁོ་རང་གི་ ་མ་ན་ཤེ་

དང་ཨེབ་ར་ཡིམ་གཉིས་འ ིད་ནས་སོངངོ་། ༢ ཡང་གཅིག་གིས་ཡ་ཀོབ་
ལ། ོད་ ི་ ་ཡོ་སེབ་ ོད་མཇལ་ ་ཡོང་འ ག་བཤད་པ་དང་། ཡིས་ར་
ཨེལ་ཞེ་ ས་ ེད་དེ་མལ་ས་ལ་ཙག་ ར་བ ད་དོ། ༣ ཡ་ཀོབ་ ིས་ཡོ་སེབ་
ལ་འདི་ ད་ ། ་ ན་དབང་ཀ་ན་ཨན་ ལ་ན་ ས་ ་བའི་གནས་ལ་
ངས་མཐོང་བར་ ར་ནས་ང་ལ་ ིན་ བས་མཛད་དེ། ༤ ང་ལ་ག ངས་
པ། ོས་ཤིག་ངས་ ོད་བ ད་དང་ ན་པར་ ེད་ཡོང་། ངས་ ོད་ ེལ་ཏེ་
མི་བ ད་ མས་ ི་ཚགས་ ་ ེད་པར་ ། ལ་འདི་ ོད་ ི་ ེས་ལ་ཡོང་
བའ་ི ་བ ད་ལ་ ག་ ་བདག་པའ་ི རི་གཏངོ་བར་འ ར་ར་ོཞསེ་བཀའ་
གནང་ངོ་། ༥ ད་ང་ ོད་ ི་ ར་མི་སེར་ ལ་ ་མ་ཡོངས་པའི་ ོན་ལ་ ོད་
ལ་མི་སེར་ ལ་ན་ཐོབ་པའི་ ་ཨེབ་ར་ཡིམ་དང་མ་ན་ཤེ་གཉིས་ནི་ ་བེན་
དང་ཤིམ་ཨོན་ངའི་ ་ཡིན་པ་ ར་དེ་དག་ ང་ངའི་ ་ཡིན་ནོ། ༦ ོད་ལ་
དེ་དག་གི་ ེས་ལ་འ ོར་བའི་ ་བ ད་དེ་ ོད་ ི་ཡིན་ཏེ། ན་ མས་ ི་
མིང་བཞིན་ ་དེ་དག་གི་མིང་རེ་རང་གི་ཐོབ་ཐང་ནང་ན་གཏོགས་པར་
དགསོ། ༧ ང་ན་ིཨ་རམ་ ལ་ནས་ རི་ལགོ་པའ་ིཚ། ཀ་ན་ཨན་ ལ་ ་ཨབེ་
རད་ ་བ་ལ་མ་བ བེས་པའ་ིལམ་བར་ལ་ངའ་ིར་ཧལེ་ཤ་ིནས། ངས་ཁ་ོཨབེ་
རད་བེད་ལེ་ཧམེ་ཡང་ཟེར་བའི་ ལ་ ི་ལམ་ལ་ ར་ ་བ ག་པ་ཡིན་ཞེས་
ས་སོ༎

8以色列看见约瑟的两个

儿子，就说：这是谁？ 9约

瑟对他父亲说：这是神在

这 里 赐 给 我 的 儿 子 。 以

色列说：请你领他们到我

跟前，我要给他们祝福。
10以色列年纪老迈，眼睛昏

花，不能看见。约瑟领他

们到他跟前，他就和他们

亲嘴，抱着他们。 11以色

༨ ཡང་ཡསི་ར་ཨལེ་ སི་ཡ་ོསབེ་ ་ི ་ མས་ལ་བ ས་ནས། འད་ིདག་ ་
ཡིན་ ིས། ༩ ཡོ་སེབ་ ིས་ཕ་ལ། ་ཡིས་འདི་ ་ང་ལ་གནང་བའི་ ་ མས་
ཡིན་ཟེར་ནས། དེས་ནི་ངས་དེ་དག་ལ་ ིན་ བས་ ེད་པའི་ ིར་ངའི་ ར་
ིད་ཅིག་ཅེས་བཀའ་གནང་ངོ་། ༡༠ ཡིས་ར་ཨེལ་ ས་པས། དེའི་མིག་གི་

ཤདེ་ཤརོ་ནས་གསལ་པ་ོམཐངོ་མ་ བ་བ།ོ ཁསོ་ན་ིད་ེདག་ཉ་ེབར་ དི་ནས།
དེས་ནི་དེ་དག་ལ་ཁ་བ ལ་ཞིང་མ ལ་ནས་ ད་དོ། ༡༡ ཡང་ཡིས་ར་ཨེལ་
སི་ཡ་ོསབེ་ལ། ངས་ དོ་ ་ིགདངོ་མཐངོ་བར་མ་བསམས་ ང་། ད་ ་ཡསི་

ངས་ ོད་ ི་ ་བ ད་ ང་མཐོང་བར་གནང་ ང་ ས་སོ། ༡༢ དེ་ནས་ཡོ་
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སེབ་ ིས་དེ་དག་དེའི་ ས་མོ་གཉིས་ ི་བར་ལས་བཏོན་ཏེ། རང་གི་གདོང་
ས་ལ་བ ད་དོ། ༡༣ ཡོ་སེབ་ ིས་དེ་གཉིས་ལག་པས་ ིད་དེ། ཨེབ་ར་ཡིམ་
རང་ག་ིགཡས་ ་ཡ་ཀབོ་ ་ིགཡནོ་ ་དང་། མ་ན་ཤ་ེརང་ག་ིགཡནོ་ ་ཡསི་
ར་ཨལེ་ ་ིགཡས་ ་ཉ་ེབར་བཞག་གོ ༡༤ ད་ེནས་ཨབེ་ར་ཡམི་ ་བ་ོད་ེཡནི་
ང་། ཡིས་ར་ཨེལ་ལག་པ་གཡས་པ་བ ང་ ེ་དེའི་མགོ་ལ་བཞག ཡོན་པ་

ནི་མ་ན་ཤེའི་མགོ་ལ་བཞག་གོ མ་ན་ཤེ་ནི་ ོན་ ེས་ཡིན་ ང་། ཤེས་ཏེ་
རང་ག་ིལག་པ་ད་ེ ར་བཞག ༡༥ ད་ེནས་ཡ་ོསབེ་ལ་ ནི་ བས་མཛད་ཅངི་
ས་པ། ངའི་ཕ་མེས་ཨབ་ར་ཧམ་དང་ཨི་ ཱག་གཉིས་ ིས་ ་ཡི་ཞལ་ངོའི་

མ ན་ ་ ོད་པ་ ད། ངའི་ཚ་གང་དེ་རིང་གི་ཉིན་མོའི་བར་ ་ང་ལ་ ི་
བོ་མཛད་པའི་ ། ༡༦ ང་ངན་པ་ཐམས་ཅད་ལས་ ོབ་པའི་ཕོ་ཉ་དེས་ནི་
ེ ་ མས་ལ་ ནི་ བས་མཛད་ཅགི ད་ེདག་དང་མཉམ་ ་ངའ་ིམངི་དང་

ངའ་ིཕ་མསེ་ཨབ་ར་ཧམ་དང་ཨ་ི གཱ་ག་ིམངི་བ དོ་པར་ ར་ཏ།ེ ས་གཞའི་ི
ག ང་ལ་མི་ཚགས་མང་པོ་ཞིག་ ་འཕེལ་བར་ ར་ཅིག་ ས་པ་དང་།

列对约瑟说：我想不到得

见你的面，不料，神又使我

得见你的儿子。 12约瑟把

两个儿子从以色列两膝中

领出来，自己就脸伏于地下

拜。 13随后，约瑟又拉着他

们两个，以法莲在他的右手

里，对着以色列的左手，玛

拿西在他的左手里，对着

以色列的右手，领他们到

以色列的跟前。 14以色列

伸出右手来，按在以法莲的

头上，以法莲乃是次子，又

剪搭过左手来，按在玛拿西

的头上，玛拿西原是长子。
15他就给约瑟祝福说：愿我

祖亚伯拉罕和我父以撒所侍

奉的神，就是一生牧养我直

到今日的神， 16救赎我脱离

一切患难的那使者，赐福与

这两个童子。愿他们归在我

的名下和我祖亚伯拉罕、我

父以撒的名下。又愿他们在

世界中生养众多。
༡༧ ཡོ་སེབ་ ིས་ཕས་ལག་གཡས་པ་ཨེབ་ར་ཡིམ་ ི་མགོ་ལ་བཞག་པར་

མཐོང་ནས་མ་དགའ་ ེ། ཕའི་ལག་པ་ཨེབ་ར་ཡིམ་ ི་མགོ་ནས་མ་ན་ཤེའི་
མག་ོལ་འཇགོ་པའ་ི རི་བ ང་ང་ོ། ༡༨ ཡ་ོསབེ་ སི་ཕ་ལ། ངའ་ིཕ་འད་ི ར་
མ་མཛད། འད་ིན་ི ནོ་ སེ་ཡནི་པས། དའེ་ིམག་ོལ་ལག་གཡས་པ་ཞགོ་ཅགི་
ས་སོ། ༡༩ ཕ་མ་ཉན་པར་དེ་ལ། ངའི་ ་ངས་ཤེས། ངས་ཤེས། འདི་ཡང་མི་
བ ད་ཅིག་ ་ ར་ཏེ་ཆེན་པོ་འ ར་ཡོང་། ཡིན་ ང་དེའི་ ་བོ་ནི་དེ་ལས་
ཆེན་པོར་འ ར་བ་དང་མི་བ ད་ མས་ ི་ཚགས་ ་འ ོ་བར་འ ར་རོ་
ཞེས་བཀའ་གནང་ངོ་། ༢༠ དེའི་ཉིན་མོ་ལ་ཁོས་དེ་དག་ལ་ ིན་ བས་ ས་
ཏེ་འདི་ ད་ ། ་ཡིས་ ོད་ཨེབ་ར་ཡིམ་དང་མ་ན་ཤེ་ ར་མཛད་པར་
ཤོག་ཅིག ཡིས་ར་ཨེལ་པས་འདི་ ར་ ིན་ ིས་ ོབས་པའི་ བས་ ་ཟེར་
ཡོང་ ས་སོ། ཅེས་ ོད་ ིས་ ེན་ ས་ཏེ་དེ་ ར་ཁོས་མ་ན་ཤེ་ལས་ཨེབ་
ར་ཡིམ་ཆེན་པོར་ ས་སོ། ༢༡ དེ་ནས་ཡིས་ར་ཨེལ་ ིས་ཡོ་སེབ་ལ་ ས་པ།

17约瑟见他父亲把右手按

在以法莲的头上，就不喜

悦，便提起他父亲的手，要

从以法莲的头上挪到玛拿

西的头上。 18约瑟对他父

亲说：我父，不是这样。这

本是长子，求你把右手按

在他的头上。 19他父亲不

从，说：我知道，我儿，我

知道。他也必成为一族，也

必昌大。只是他的兄弟将来

比他还大；他兄弟的后裔要

成为多族。 20当日就给他们

祝福说：以色列人要指着你

们祝福说：愿神使你如以法

莲、玛拿西一样。于是立以

法莲在玛拿西以上。 21以

色列又对约瑟说：我要死

了，但神必与你们同在，领

你们回到你们列祖之地。
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22并且我从前用弓用刀从亚

摩利人手下夺的那块地，我

都赐给你，使你比众弟兄多

得一份。

ད་ང་འཆི་ཡང་། ་ ོད་དང་འ ོགས་ཏེ་ཕ་མེས་ ི་ ལ་ ་ ིར་འ ིད་
པར་འ ར། ༢༢ ཡང་ངས་ ོད་ ི་ ན་ མས་ལས་ཐེབ་ ོད་ལ་ས་ཆ་ཞིག་
བཏང་ཡོང་། གང་ལ་ཟེར་ན། ངས་ངའི་རལ་ ི་དང་ངའི་ག ་ཡིས་ཨ་མོར་
པའི་ལག་པ་ནས་ ངས་པ་དེ་ཡིན་ནོ༎

49雅各叫了他的儿子们

来，说：你们都来聚

集，我好把你们日后必遇的

事告诉你们。 2雅各的儿子

们，你们要聚集而听，要听

你们父亲以色列的话。

49 དེ་ནས་ཡ་ཀོབ་ ིས་རང་གི་ ་ མས་བོས་ནས། ེད་ཅག་ལ་
མ་འོངས་པའི་ ས་ མས་ལ་ཅི་དང་ཅི་འ ང་ཡོང་བ་དེ་ངས་

བཤད་པའ་ི རི་འ ས་ཤགི་ག ངས་ས།ོ ༢ ཡ་ཀབོ་ ་ི ་ མས་ དེ་འ ས་
ལ་ཉོན་ཅིག ེད་ ི་ཕ་ཡིས་ར་ཨེལ་ལ་ ་བ་ཐོད་ཅིག

3流 便 哪，你 是 我 的 长

子，是我力量强壮的时候生

的，本当大有尊荣，权力超

众。 4但你放纵情欲，滚沸

如水，必不得居首位；因为

你上了你父亲的床，污秽了

我的榻。

༣ ་བེན་ ོད་ནི་ངའི་ ོན་ ེས་ངའི་བ ད་དང་ངའི་ཤེད་ ི་ ད། གོ་
འཕང་ཆེ་ཞིང་དབང་ནང་མཆོག་ཡིན་ནོ། ༤ ོད་ ་ ར་མི་བ ན་པས་
མཆོག་ ་འ ར་མི་འོང་། ཕའི་མལ་ ིར་ ོད་འཛགས་སོང་བས། ངའི་མལ་
ིར་ཉལ་ཏེ་འབགས་པས་སོ༎

5西缅和利未是弟兄；他

们的刀剑是残忍的器具。
6我的灵啊，不要与他们同

谋；我的心哪，不要与他们

联络；因为他们趁怒杀害

人命，任意砍断牛腿大筋。
7他们的怒气暴烈可咒；他

们的忿恨残忍可诅。我要使

他们分居在雅各家里，散住

在以色列地中。

༥ ཤིམ་ཨོན་དང་ལེ་ཝེ་གཉིས་ ན་ ་ཡིན། དེ་དག་གི་རལ་ ི་ནི་དབང་
ཆོས་ ི་མཚན་ཆའོ། ༦ ེ་ངའི་སེམས་དེ་དག་གི་ ོས་ནང་མ་འ ེས་ཤིག
ངའ་ིདཔལ་ དོ་ད་ེདག་ག་ིའ ན་མའ་ིནང་གཅགི་པར་མ་ ར། ོ་ཡ་ིནང་
ད་ེདག་གསི་མ་ིཞགི་བསད། རང་ ལ་ནང་ ང་ མས་ ་ི ག་པ་ གེ ༧ ད་ེ
དག་གི་ ོ་བ་ ག་པོ་ལ་བ ་མི་ཤིས། དེ་དག་གི་ངར་ ི་ ོ་ག མ་ལ་བ ་
མི་ཤིས། ཡ་ཀོབ་ ི་ནང་ནས་ངས་དེ་འ ལ་ཞིང་། ཡིས་ར་ཨེལ་ ི་ནང་ན་
དེ་དག་ ེ་གཏོར་ །

8犹大啊，你弟兄们必赞美

你；你手必掐住仇敌的颈

项；你父亲的儿子们必向你

下拜。 9犹大是个小狮子；

我儿啊，你抓了食便上去。

你屈下身去，卧如公狮，蹲

如母狮，谁敢惹你？ 10圭必

不离犹大，杖必不离他两脚

之间，直等细罗〔就是“赐

平安者”〕来到，万民都必

归顺。 11犹大把小驴拴在葡

萄树上，把驴驹拴在美好的

葡萄树上。他在葡萄酒中洗

༨ ཡ་ ་ ་ དོ་ལ་རང་ག་ི ན་ མས་ སི་ ོད་པར་འ ར། ོད་ ་ིལག་
པས་ད ་བོའི་གཉའ་ནས་བ ང་། ོད་ ི་ཕའི་ ་ མས་ ོད་མ ན་ལ་
མགོ་འ ད་ཡོང་། ༩ ཡ་ ་ ་ནི་སེང་གེ་དར་མ་ཡིན། ངའི་ ་ ོད་ ིས་
ལིངས་བཏང་ ་ེཡར་མཆོངས། ཁོ་ནི་སེང་གེ་དང་སེང་གེ་མོ་ ར་ ་འཇབ་
ེ་བ ད་པས། ས་ཁོ་ད ོག་པར་ ས། ༡༠ ཡ་ ་ ་ནས་དབང་ད ག་
འ ལ་མི་འ ར། ཞི་བདེ་ཕེབས་པའི་བར་ ་དང་། མི་བ ད་ མས་ ིས་
དེའི་བཀའི་འབངས་ ེད་པའི་བར། དེའི་ཞབས་ ི་བར་ནས་མངའ་བདག་
གི་དབང་ད ག་ཤོར་མི་ཡོང་། ༡༡ དེས་ནི་རང་གི་བོང་ ་ ན་ཤིང་ལ་
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གདགས། བོང་མོའི་ ར་ ་ཡལ་ག་ཅེས་པ་ལ་འདོགས་པར་འ ར། དེས་
རང་གི་གོས་ ན་ཆང་དང་། རང་གི་ ་པ་ ན་འ མ་ ི་ ག་ནང་འ ད་
པར་ ། ༡༢ ན་ཆང་གིས་དེའི་མིག་དམར་པོ་དང་། འོ་མས་དེའི་སོ་ མས་
དཀར་པོ་ཡོད་པར་འ ར།

了衣服，在葡萄汁中洗了袍

褂。 12他的眼睛必因酒红

润；他的牙齿必因奶白亮。

༡༣ ཟ་ ་ལནོ་ན་ི ་མཚའ་ི ་ཁ་ལ་གནས། ་ མས་ ་ི ་ཁ་ལ་ཁ་ོའ ར་
བར་འ ར། ཁོའི་ས་མཚམས་ཚ་དོན་དང་ ག་པར་འ ར་རོ༎

13西布伦必住在海口，必

成为停船的海口；他的境界

必延到西顿。
༡༤ ཡ་ིས་གར་ན་ིབངོ་ ་རམི་པ་ །ེ ག་ག་ི ས་ མས་ ་ིགསབེ་ལ་ཉལ།

༡༥ བ ི་གནས་ལེགས་པོ་ཞིག་དང་། ལ་ནི་ཡིད་ ་འོང་བར་མཐོང་ནས།
ཁལ་འ ར་ ིར་རང་གི་ད ང་པ་ ས། ་ལག་གི་ལས་ནང་གཉའ་ཡལ་
ར་ ས།

14以 萨 迦 是 个 强 壮 的

驴，卧在羊圈之中。 15他以

安静为佳，以肥地为美，便

低肩背重，成为服苦的仆

人。

༡༦ དན་ནི་ཡིས་ར་ཨེལ་ ི་ ེ་ མས་ན་གཅིག་དང་འ ། རང་གི་མི་
བ ད་ལ་ཞལ་ཆེ་གཅོད་པར་འ ར། ༡༧ དན་ནི་ལམ་ཁའི་ ལ་ཞིག་ ེ།
ལ་ལམ་ ི་ ག་ ལ་ཞིག་ཡིན། དེས་ནི་ འི་ ིང་པ་ལ་སོ་བཏབ་པས།

ཞོན་མཁན་དེ་གན་ ལ་ལ་འ ེལ་ལོ༎

16但必判断他的民，作以

色列支派之一。 17但必作

道上的蛇，路中的虺，咬伤

马蹄，使骑马的坠落于后。

༡༨ ེ་གཙ་བོ་ང་ ེད་ ི་ བས་ལ་ ག་ཅིང་ཡོད། 18主啊，我向来等候你的

救恩。
༡༩ གད་ལ་དམག་ཚགས་ཤིག་གིས་ བ་པར་ ། འོན་ ང་ཁོས་དེ་དག་

གིས་ ེས་འདེད་ཡོང་།

19迦得必被敌军追逼，他

却要追逼他们的脚跟。

༢༠ ཨ་ཤེར་ནས་བ ད་ཅན་ ི་ཁ་ཟས་འ ང་ཡོང་། ལ་པོ་ མས་ལ་
གསོལ་ ་ཞིམ་པོ་ ོར་བར་འ ར་རོ༎

20亚设之地必出肥美的粮

食，且出君王的美味。

༢༡ ནབ་ཏ་ལི་ནི་ཤ་མོ་འ མ་པོ་ཡིན། ཚག་ ན་པོ་ ེང་བར་ ེད། 21拿弗他利是被释放的母

鹿；他出嘉美的言语。
༢༢ ཡོ་སེབ་ནི་ཡལ་ག་འ ས་ ་ཅན་ཞིག་ཡིན། ་མིག་མ ན་ ི་བཟའ་

ཤིང་གི་ཡལ་ག་འ ས་ ་ཅན་ཞིག་ཡིན། དེའི་ཡལ་ག་ མས་ ིག་པ་ནས་
ལ་ལོ། ༢༣ མདའ་པ་ མས་ ིས་དེ་ལ་རབ་ ་ ོ་ད གས་ནས། ཁོ་ལ་

མདའ་བ བས་ནས་འཚ་བར་ ས། ༢༤ འོན་ ང་དེའི་ག ་མོ་ཤེད་ཅན་
ས། དའེ་ིལག་པའ་ི ག་པ་ལ་ཡ་ཀབོ་ ་ི བོས་པ་ོཆའེ་ི ག་གསི་ཤདེ་ཅན་

མཛད། ཡིས་ར་ཨེལ་ ི་ ག་ལས་ ི་བོ་ཁོང་ཐོན་ཏོ། ༢༥ ོད་ ི་ཕའི་ ་
ཡིས་ ོད་ལ་ བས་མཛད་ཡོང་། ན་དབང་གིས་ ེང་གི་ནམ་མཁའི་ ིན་

22约瑟是多结果子的树

枝，是泉旁多结果的枝子；

他的枝条探出墙外。 23弓箭

手将他苦害，向他射箭，逼

迫他。 24但他的弓仍旧坚

硬；他的手健壮敏捷。这

是因以色列的牧者，以色

列的磐石，就是雅各的大能

者。 25你父亲的神必帮助

你；那全能者必将天上所有(c) 2022 heshallcome.com All Rights Reserved
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的福，地里所藏的福，以及

生产乳养的福，都赐给你。
26你父亲所祝的福，胜过我

祖先所祝的福，如永世的山

岭，至极的边界；这些福必

降在约瑟的头上，临到那与

弟兄迥别之人的顶上。

བས་ མས་དང་། འགོ་ག་ི ་མཚའ་ིགཏངི་ག་ི ནི་ བས་ མས་དང་། ་
མ་དང་མངལ་ ི་ ིན་ བས་ མས་དང་ ིན་ ིས་ ོབས་པར་འ ར་རོ།
༢༦ ངའི་ཕ་མེས་ ི་ ིན་ བས་ མས་ལས། ོད་ ི་ཕའི་ ིན་ བས་ མས་
ག་པར་ ག་ ེ། ་ཆའི་རི་བོ་ མས་ ི་མཐའ་མའི་བར་ ་ཡོ་སེབ་ ི་

མགོ་ཐོག་ཡོད་པར་འ ར། ན་ མས་དང་ ལ་བར་ ར་པའི་ ི་ག ག་
གནས་པར་འ ར།

27便 雅 悯 是 个 撕 掠 的

狼，早晨要吃他所抓的，晚

上要分他所夺的。

༢༧ བེན་ཡ་མིན་ནི་གསོད་པའི་ ང་ཀི་ ེ། ་མོ་ལ་ཁོས་བསད་པ་དེ་ནི་
ཟ། ་ ་ོདསེ་ ་ིར་ ས་པ་ཟ། དགངོས་མརོ་བཅམོ་ནརོ་ལ་བག་ོབཤའ་ དེ་
པར་འ ར་རོ༎

28这一切是以色列的十二

支派；这也是他们的父亲

对他们所说的话，为他们

所祝的福，都是按着各人的

福分为他们祝福。 29他又

嘱咐他们说：我将要归到我

列祖〔原文作“本民”〕那

里，你们要将我葬在赫人以

弗仑田间的洞里，与我祖我

父在一处， 30就是在迦南

地幔利前、麦比拉田间的

洞；那洞和田是亚伯拉罕向

赫人以弗仑买来为业，作坟

地的。 31他们在那里葬了

亚伯拉罕和他妻子撒拉，又

在那里葬了以撒和他的妻子

利百加；我也在那里葬了利

亚。 32那块田和田间的洞

原是向赫人买的。 33雅各

嘱咐众子已毕，就把脚收在

床上，气绝而死，归到列祖

〔原文作“本民”〕那里去

了。

༢༨ བ ་གཉིས་པོ་དེ་ནི་ཡིས་ར་ཨེལ་ ི་ ེ་བ ་གཉིས་ཡིན། ཕས་དེ་དག་
ལ་ཡང་བ ར་བཀའ་གནང་ཞངི་རང་རང་ག་ི ནི་ བས་བཞནི་ ་ད་ེདག་
ིན་ ིས་བ བས་སོ། ༢༩ ཡང་དེ་དག་ལ་ག ངས་པ། ད་ང་ངའི་ཕ་མེས་ ི་
བ ད་དང་འཛམ་ ་ཡནི་པས། ང་ཕ་མསེ་ ་ི ར་ཧདེ་པ་ཨབེ་རནོ་ ་ིཞངི་
ལ་ཡོད་པའི་ ག་པ་ ་ ར་ ་ ག་ཅིག ༣༠ ག་པ་དེ་ཀ་ན་ཨན་ ལ་ན་
མམ་རེའི་ཐད་ ་མག་ཕེ་ལ་ ་བའི་ཞིང་ལ་ཡོད། དེ་ནི་ཨབ་ར་ཧམ་བ ད་
ི་ ར་ ོད་ཡིན་པའི་ ིར་ཧེད་པ་ཨེབ་རོན་ནས་ཉོས་ནས། ༣༡ དེ་ ་ཨབ་

ར་ཧམ་དང་དའེ་ི ང་མ་ས་ ་ཱ ར་ ་བ ག་པ་ཡནི། ངས་ད་ེ ་ལ་ེ ་ཱཡང་
ར་ ་བ ག་ཡདོ། ༣༢ ད་ེ ར་ཧདེ་པའ་ི ་ མས་ནས་ཉསོ་པའ་ིཞངི་ ག་

པ་དེའོ། ༣༣ ཡང་ཡ་ཀོབ་ ིས་རང་གི་ ་ མས་ལ་བཀའ་གནང་བ་ཟིན་
ནས། མལ་སའ་ིནང་རང་ག་ི ང་པ་བ མས་ནས། ཚ་འདས་པ་དང་རང་ག་ི
ཕ་མེས་ ི་བ ད་དང་འཛམས་པར་ ར་ཏོ༎

50约瑟伏在他父亲的面

上哀哭，与他亲嘴。
2约瑟吩咐伺候他的医生用

香料熏他父亲，医生就用香

料熏了以色列。 3熏尸的

常例是四十天；那四十天满

50 ཡང་ཡོ་སེབ་ཕའི་གདོང་ལ་བ ད་ནས། ་ཞིང་ཁ་བ ལ་ལོ།
༢ ད་ེནས་ཡ་ོསབེ་ སི་རང་ག་ིཕ་ལ་ ་ིབཟང་འགངེ་ ་ཁངོ་རང་

གི་གཡོག་པོ་ ན་པ་ མས་ལ་བཀའ་གནང་བ་དང་། ན་པ་ མས་ ིས་
ཡིས་ར་ཨེལ་ལ་ ོས་ ་ གས་ནས་བ མས་སོ། ༣ ཡང་ཁོའི་ ིར་ཞག་བཞི་
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བ ་ཚང་ང་ོ། གང་ལ་ཟརེ་ན། ད་ེཙམ་ སོ་ ་ ག་པ་ལ་འགརོ་བའི་ རི་ར།ོ
མི་སེར་པ་ མས་ཁོའི་ ིར་ཞག་བ ན་ འི་བར་ ་ ་ངན་ ས་སོ༎

了，埃及人为他哀哭了七十

天。

༤ ཁོང་གི་ ིར་ ་ངན་ ེད་པའི་ ས་ཟིན་ནས། ཡོ་སེབ་ ིས་ཕར་ཨོའི་
ནང་མི་ མས་ལ། ེད་ ིས་ང་ལ་ གས་ ེས་གཟིགས་ན། ཕར་ཨོ་ཡི་ ་
བའི་མ ན་ ་འདི་ ར་ཟེར། ༥ ངའི་ཕས་ད ་མནའ་བཞེས་ཏེ་ང་ལ། ད་
ང་འཆི་བས། ཀ་ན་ཨན་ ལ་ན་ངའི་ ིར་ ས་པའི་ ར་དེའི་ནང་ ་ ོད་
ིས་ང་ ག་ཅིག་ཅེས་བཀའ་གནང་བས། ང་ཕ་ ར་ ་འ ག་པའི་ ིར་

འ ོ་བར་གནོང་ཞིག དེའི་ ེས་ལ་ང་ ིར་ལོག་ཡོང་ཞེས་ ས་ཤིག ༦ དེ་
ར་ ས་ནས། ཕར་ཨསོ་ད་སངོ་ལ་ དོ་ ་ིཕ་ ར་ ་ ག་ཅགི་ཅསེ་བཀའ་

གནང་ངོ་། ༧ ཡོ་སེབ་ཕ་ ར་ ་འ ག་པའི་ ིར་སོང་ ེ། ཁོང་དང་མཉམ་
་ཕར་ཨོའི་འཁོར་གཡོག་ཐམས་ཅད་དང་། དེའི་འཁོར་ ི་འགོ་པ་ མས་

དང་། མི་སེར་ ལ་ ི་འགོ་པ་ཐམས་ཅད་དང་། ༨ ཡོ་སེབ་ ི་གཞིས་མད་
དང་། དའེ་ི ན་ མས་དང་། ཕའ་ིགཞསི་མད་སངོ་ང་ོ། ་ ་ ང་བ་ མས་
དང་ ག་ གས་འབའ་ཞིག་གོ་ཤེན་ ལ་ ་ ས་སོ། ༩ དེ་དང་མཉམ་ ་
ཤིང་ ་ མས་དང་ ་པ་ མས་ ང་སོང་ ེ་ཚགས་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་
ཡིན། ༡༠ ཡོར་དན་ འི་ཕ་རོལ་ ་ཡོད་པའི་ཨ་ཐད་ ་བའི་ག ལ་ཐག་
གི་བར་ ་ ནི་ནས། དེ་ ་ ་ངན་ཆེན་པ་ོདང་ཧ་ཅང་ ག་པོ་ཞིག་ ས་ཏེ།
ཁསོ་ཕའ་ི རི་ཞག་བ ན་ ་ངན་ ས་ས།ོ ༡༡ ཨ་ཐད་ ་ིག ལ་ཐག་ལ་ ས་
པའི་ ་ངན་ ལ་མི་ཀ་ན་ཨན་པ་ མས་ ིས་མཐོང་ནས། དེ་ནི་མི་སེར་པ་
མས་ལ་ ་ངན་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་ ས་སོ། དེའི་ ིར་ཡོར་དན་ ་བོའི་ཕ་

རོལ་ ་ཡོད་པའི་ག ལ་ཐག་དེ་ལ་མི་སེར་པ་ མས་ ི་ ་ངན་ཞེས་མིང་
བཏགས་པ་ཡིན། ༡༢ ཡང་དེའི་ ་ མས་ ིས་ཡ་ཀོབ་ ིས་བཀའ་གནང་བ་
བཞིན་ ་ ས་སོ། ༡༣ དེ་དག་གིས་ཁོང་ཀ་ན་ཨན་ ལ་ ་ ེར་ནས། ཨབ་
ར་ཧམ་ ིས་ཧེད་པ་ཨེབ་རོན་ནས་བ ད་ ི་ ར་ ོད་ཡིན་པའི་ ིར་ཞིང་
དང་བཅས་པ་ཉོས་པའི་མག་ཕེ་ལ་ཟེར་བའི་ ག་པ་ལ་མམ་རེའི་ཐད་ ་
ར་ ་བ ག་གོ ༡༤ ཕ་ ར་ ་བ ག་ཚར་ནས་ཡོ་སེབ་དང་། དེའི་ ན་
མས་དང་། ཕ་ ར་ ་འ ག་པའི་ ིར་སོང་བའི་མི་ཐམས་ཅད་མི་སེར་
ལ་ ་ ིར་ལོག་གོ།

4为他哀哭的日子过了，约

瑟对法老家中的人说：我若

在你们眼前蒙恩，请你们报

告法老说： 5我父亲要死

的时候叫我起誓说：你要将

我葬在迦南地，在我为自己

所掘的坟墓里。现在求你

让我上去葬我父亲，以后我

必回来。 6法老说：你可以

上去，照着你父亲叫你起的

誓，将他葬埋。 7于是约瑟

上去葬他父亲。与他一同

上去的，有法老的臣仆和法

老家中的长老，并埃及国的

长老， 8还有约瑟的全家

和他的弟兄们，并他父亲的

眷属；只有他们的妇人孩

子，和羊群牛群，都留在歌

珊地。 9又有车辆马兵，和

他一同上去；那一帮人甚

多。 10他们到了约旦河外、

亚达的禾场，就在那里大大

地号咷痛哭。约瑟为他父亲

哀哭了七天。 11迦南的居

民见亚达禾场上的哀哭，就

说：这是埃及人一场大的哀

哭。因此那地方名叫亚伯麦

西，是在约旦河东。 12雅

各的儿子们就遵着他父亲

所吩咐的办了， 13把他搬

到迦南地，葬在幔利前、麦

比拉田间的洞里；那洞和田

是亚伯拉罕向赫人以弗仑买

来为业，作坟地的。 14约瑟

葬了他父亲以后，就和众弟

兄，并一切同他上去葬他父

亲的人，都回埃及去了。

(c) 2022 heshallcome.com All Rights Reserved



创世记 50:26 116 འགོད་པ 50:26

15约瑟的哥哥们见父亲

死了，就说：或者约瑟怀

恨我们，照着我们从前待

他一切的恶足足的报复我

们。 16他们就打发人去见

约瑟，说：你父亲未死以先

吩咐说： 17你们要对约瑟

这样说：从前你哥哥们恶

待你，求你饶恕他们的过

犯和罪恶。如今求你饶恕

你父亲神之仆人的过犯。

他们对约瑟说这话，约瑟

就哭了。 18他的哥哥们又

来俯伏在他面前，说：我们

是你的仆人。 19约瑟对他

们说：不要害怕，我岂能代

替神呢？ 20从前你们的意

思是要害我，但神的意思原

是好的，要保全许多人的性

命，成就今日的光景。 21现

在你们不要害怕，我必养活

你们和你们的妇人孩子。

于是约瑟用亲爱的话安慰他

们。

༡༥ ཕ་ཤི་ནས་ཡོ་སེབ་ ི་ ན་ མས་འཇིགས་ཏེ་ཡོ་སེབ་ ིས་ང་ཚ་ལ་
ང་ཡོང་ང་ཚས་ཁོ་ལ་ ས་པའི་ངན་པ་ཐམས་ཅད་ ི་ལན་ལེན་པར་

འ ར་བསམས་སོ། ༡༦ དེ་དག་གིས་ཡོ་སེབ་ལ་ ིན་ ར་ཞིང་ ས་པ། ོད་
ི་ཕ་ཚ་མ་འདས་པའི་ ོན་ ་ཁོང་གིས་ངེད་ མས་ལ། ༡༧ ོད་ཚས་ཡོ་

སེབ་ལ། རང་གི་ ན་ མས་ ི་ཉེས་པ་དང་། དེ་དག་གིས་ ོད་ལ་ ས་པའི་
ིག་པའི་ ིར་བཟོད་པར་གསོལ་ཞིག་ཅེས་ག ངས་པས། ད་ང་ཅག་ ོད་
ི་ཕའི་ ་ཡི་གཡོག་པོ་ མས་ ི་ཉེས་པའི་ ིར་ ོད་བཟོད་པ་མཛད་པར་

གསོལ་ལོ་ ས། ཡོ་སེབ་ ིས་དེ་དག་གིས་ ས་པའི་གཏམ་དེའི་ ིར་ ས་
ས།ོ ༡༨ ད་ེནས་ ན་ མས་ཡངོས་ནས་དའེ་ིམ ན་ ་ ས་ས་ལ་བ བས་ཏ་ེ
ང་ཚ་ལ་གཟིགས་ཤིག ངེད་ནི་ ོད་ ི་ ན་ མས་ཡིན་ཞེས་ ས་སོ། ༡༩ ཡོ་
སེབ་ ིས་དེ་དག་ལ་ག ངས་པ། མ་འཇིགས་ཤིག ང་ ་ཡིན་ནམ། ༢༠ ོད་
མས་ང་ལ་ངན་པ་ ེད་བསམས་ ་ཡིས་བཟང་བའི་ ོགས་ ་དགོངས་

ཏེ། མི་མང་པོའི་ ོག་ ོབ་པར་མཛད། དེ་ནི་དེ་རིང་གི་ཉིན་མོ་ལ་གསལ་
པོར་ ང་ངོ་། ༢༡ དེའི་ ིར་ད་མ་འཇིགས་ཤིག ངས་ ེད་དང་ ེད་ ི་ ་ ་
མས་ ི་ ིར་འཚ་བ་ ོར་བར་ འོ། དེ་ ར་ མས་པའི་གཏམ་ ས་ཏེ་དེ་

དག་གི་སེམས་སོས་སོ༎
22约瑟和他父亲的眷属都

住在埃及。约瑟活了一百

一十岁。 23约瑟得见以法

莲第三代的子孙。玛拿西

的孙子、玛吉的儿子也养

在约瑟的膝上。 24约瑟对

他弟兄们说：我要死了，但

神必定看顾你们，领你们从

这地上去，到他起誓所应许

给亚伯拉罕、以撒、雅各之

地。 25约瑟叫以色列的子孙

起誓说：神必定看顾你们；

你们要把我的骸骨从这里搬

上去。 26约瑟死了，正一

百一十岁。人用香料将他熏

了，把他收殓在棺材里，停

在埃及。

༢༢ དེ་ ར་ཡོ་སེབ་དང་རང་གི་ཕའི་ཁང་པའི་མི་ མས་མི་སེར་ ལ་ན་
གནས་སོ། ཡང་ཡོ་སེབ་ལོ་བ ་དང་བ ་གསོན་པོར་ ས་སོ། ༢༣ ཡོ་སེབ་
ིས་ཨེབ་ར་ཡིམ་ ི་ ་ མས་མི་རབས་ག མ་ ི་བར་ ་མཐོང་། ཡང་མ་

ན་ཤེའི་ ་མ་གིར་ ་བའི་ ་ མས་ ང་ཡོ་སེབ་ ི་ ས་མོའི་ ེང་ ་ ེས་
པ་ཡིན། ༢༤ ཡང་ཡོ་སེབ་ ིས་ ན་ མས་ལ། ད་ང་འཆིའོ། འོན་ ང་ ་
ཡིས་ ེད་ཅག་ལ་ གས་བ ེ་བར་དགོངས་ཏེ་ ལ་འདི་ནས་ཨབ་ར་ཧམ་
དང་། ཨི་ ཱག་དང་། ཡ་ཀོབ་ལ་ད ་མནའ་བཞེས་པའི་ ལ་ ་འ ིད་པར་
འ ར་རོ་ཞེས་ག ངས་སོ། ༢༥ ཡོ་སེབ་ ིས་ཡིས་ར་ཨེལ་ ི་ ་ མས་ལ་
མནའ་བཀལ་ཞིང་དེ་དག་ལ། ་ཡིས་ ེད་ མས་ལ་ངོ་ཐོག་གཟིགས་པར་
འ ར་བས། ེད་ཅག་གིས་ངའི་ ས་པ་འདི་ནས་དེ་ ་ ེར་ཅིག་ག ངས་
ས།ོ ༢༦ ཡང་ཡ་ོསབེ་ ་ིཚ་ཚད་ལ་ོབ ་དང་བ ་ལནོ་ནས་ཚ་འདས་པ་དང་།
དེ་ལ་ ོས་ ་ གས་ནས་མི་སེར་ ལ་ ་ ར་ མ་ཞིག་ ་བ ག་གོ། ༎
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འཐེགས་པའམ་མོ་ཤེའི་མདོ་གཉིས་པ་ ་བ། 出埃及记

1 རང་རང་གི་ནང་ཚང་དང་བཅས་ ་ཡ་ཀོབ་མཉམ་མི་སེར་ ལ་ ་
འོངས་པའི་ཡིས་ར་ཨེལ་ ི་ ་ མས་ ི་མིང་ མས་ནི། ༢ ་བེན་

དང་། ཤིམ་ཨོན་དང་། ལེ་ཝི་དང་། ཡ་ ་ ་དང་། ༣ ཡི་ས་གར་དང་། ཟ་
་ལོན་དང་། བེན་ཡ་མིན་དང་། ༤ དན་དང་། ནབ་ཏ་ལི་དང་། གད་དང་།
ཨ་ཤེར་ར།ོ ༥ ཡ་ཀོབ་ ་ིད ི་ནས་ ང་བའི་སེམས་ཐམས་ཅད་ ི་ ངས་ནི་
སེམས་བ ན་ ་ཡིན་ཏེ། ཡོ་སེབ་ ོན་ལ་མི་སེར་ ལ་ ་ཡོད་པ་ཡིན། ༦ ཡོ་
སེབ་དང་དེའི་ ན་ཐམས་ཅད་དང་མི་རབས་དེ་ཐམས་ཅད་ཤིའོ། ༧ ཡིས་
ར་ཨེལ་ ི་ ་ མས་བ ད་ ས་ནས་མང་པོ་འཕེལ་བ་ལས། ཧ་ཅང་དབང་
ཆེ་བར་ ར་ཏེ། དེ་དག་ ལ་ནང་གང་ངོ་༎

1以色列的众子，各带家

眷，和雅各一同来到埃

及。他们的名字记在下面。
2有流便、西缅、利未、犹

大、 3以萨迦、西布伦、

便雅悯、 4但、拿弗他

利、迦得、亚设。 5凡从

雅各而生的，共有七十人。

约瑟已经在埃及。 6约瑟

和他的弟兄，并那一代的

人，都死了。 7以色列人生

养众多，并且繁茂，极其强

盛，满了那地。

༨ ད་ེནས་ཡ་ོསབེ་ ་ི ས་མདེ་པའ་ི ལ་པ་ོགསར་པ་ཞགི་མ་ིསརེ་ ལ་ ་
ང་ནས། ༩ དེས་རང་གི་མི་བ ད་ལ་ ས་པ། ོས་ཤིག་ངེད་ མས་ལས་

ཡིས་ར་ཨེལ་ ི་ ་ མས་ནི་ད ང་དང་དབང་ཆེ་བའི་མི་བ ད་ ་སོང་
བས། ༡༠ དེ་དག་ད་ ་ནས་མི་འཕེལ་བ་དང་། དམག་གི་ བས་ལ་དེ་དག་
གིས་ ང་ངེད་ ི་ད ་བོའི་ ོགས་ ེད་དེ། ངེད་ མས་ལ་དམག་ ངས་
ནས། དེ་དག་ ལ་ ི་ནང་ནས་འཐོན་མི་འ ོ་བའི་ ིར། ངེད་ ིས་དེ་དག་
ལ་མཁས་བས་ཐབས་ ེད་དགོས་ ས་པས། ༡༡ དེ་དག་ ལ་ ིས་ནོན་པའི་
ིར་དེ་ མས་ ི་ཐོག་ ་ ལ་དཔོན་ མས་བཞག་གོ དེ་དག་གིས་ཕར་ཨོ་
ཡི་ ིར་ཕི་ཐོམ་དང་ར་ཨམ་སས་ ་བའི་བང་མཛད་ ི་ ོང་ ེར་གཉིས་
བཟོས་སོ། ༡༢ འོན་ ང་དེ་དག་ཇི་ཙམ་མནན་པ་དེ་ཙམ་མང་པོ་འཕེལ་
ཞིང་མཐའ་ ས་པར་ ར་པས། ཁོ་ མས་ནི་ཡིས་ར་ཨེལ་ ི་ ་ མས་ལ་
འཇིགས་སོ། ༡༣ དེའི་ ིར་མི་སེར་པ་ མས་ ིས་ཡིས་ར་ཨེལ་ ི་ ་ མས་
ག་པོ་ ས་ཏེ་ ན་ ་བཀོལ་ཏེ། ༡༤ ་ས་དང་པག་ ་ ེད་པའི་ ལ་ ི་

བ་དང་། ལ་ས་ོས་ོཡསི་ད་ེདག་མནན། ཞིང་ག་ིལས་ ་ཚགས་ སི་ད་ེདག་
ག་ལ་བ ར་རོ༎

8有不认识约瑟的新王起

来，治理埃及， 9对他的百

姓说：看哪，这以色列民比

我们还多，又比我们强盛。
10来吧，我们不如用巧计待

他们，恐怕他们多起来，日

后若遇什么争战的事，就连

合我们的仇敌攻击我们，离

开这地去了。 11于是埃及

人派督工的辖制他们，加重

担苦害他们。他们为法老建

造两座积货城，就是比东和

兰塞。 12只是越发苦害他

们，他们越发多起来，越发

蔓延；埃及人就因以色列人

愁烦。 13埃及人严严的使

以色列人做工， 14使他们因

做苦工觉得命苦；无论是和

泥，是作砖，是作田间各样

的工，在一切的工上都严严

的待他们。
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15有希伯来的两个收生

婆，一名施弗拉，一名普

阿；埃及王对她们说： 16你

们为希伯来妇人收生，看

她们临盆的时候，若是男

孩，就把他杀了；若是女

孩，就留她存活。 17但是

收生婆敬畏神，不照埃及

王的吩咐行，竟存留男孩

的性命。 18埃及王召了收

生婆来，说：你们为什么做

这事，存留男孩的性命呢？
19收生婆对法老说：因为希

伯来妇人与埃及妇人不同；

希伯来妇人本是健壮的〔原

文作“活泼的”〕，收生婆

还没有到，她们已经生产

了。 20神厚待收生婆。以

色列人多起来，极其强盛。
21收生婆因为敬畏神，神便

叫她们成立家室。 22法老吩

咐他的众民说：以色列人所

生的男孩，你们都要丢在河

里；一切的女孩，你们要存

留她的性命。

༡༥ ཡང་མ་ིསརེ་ ལ་ ་ི ལ་པསོ་ཨབི་ར་ིཔའ་ིཔང་གཡགོ་མ་ཤབི་ ་ཱདང་
་ཨ་ ་བ་གཉསི་ལ་འད་ི ད་ ། ༡༦ དོ་ཅག་གསི་ཨབི་ར་ིཔའ་ི ད་མདེ་
མས་ ི་པང་གཡོག་ ེད་པའི་ བས་ ་དེ་ཚའི་ཕོ་ ེགས་ལ་བ ས་ནས།

གལ་ཏེ་ ་ཕོ་ཡིན་ན་གསོད་ཅིག ཇི་ ེ་ ་མོ་ཡིན་ན་འཚ་བས་ཆོག་ཅེས་
ས་སོ། ༡༧ འོན་ ང་པང་གཡོག་མ་ མས་ ་ལ་འཇིགས་པས། མི་སེར་
ལ་ ི་ ལ་པོས་ཁོ་ མས་ལ་ ས་པའི་བཀའ་བཞིན་ ་མ་ ས་ཏེ་ ་ཕོ་
མས་ ་ི གོ་ བས་ས།ོ ༡༨ མ་ིསརེ་ ལ་ ་ི ལ་པསོ་པང་གཡགོ་མ་ མས་

བོས་ཏེ་དེ་དག་ལ། ེད་ ་ཕོ་ མས་ ི་ ོག་ བས་ཏེ། དེ་ ར་ཅི་ལ་ ས་
པ་ཡིན་ ས། ༡༩ དེའི་ལན་ ་པང་གཡོག་མ་ མས་ ིས་ཕར་ཨོ་ལ། མི་སེར་
པའི་ ད་མེད་ མས་ ར་ཨིབ་རི་པའི་ ད་མེད་ མས་མ་ཡིན། དེ་དག་
གི་ ས་ ོབས་ཆེ་བས། པང་གཡོག་མ་མ་ ེབས་གོང་ ་དེ་དག་ལ་ ེ་ཚར་
འ ག་ ས་སོ། ༢༠ ་ཡིས་པང་གཡོག་མ་ མས་ལ་བཀའ་ ིན་མཛད་དོ།
མི་བ ད་ཡང་འཕེལ་ཞིང་ཤིན་ ་དབང་ཅན་ ར་ཏོ། ༢༡ པང་གཡོག་མ་
མས་ ་ལ་འཇིགས་པས། ཁོང་གིས་དེ་དག་ལ་ཁང་པ་ མས་ གས་པར་

མཛད་དོ། ༢༢ དེའི་ ེས་ལ་ཕར་ཨོས་རང་གི་མི་བ ད་ཚང་མ་ལ། ད་ ་ཕོ་
ེད་པ་ཚང་མ་གཙང་པོ་ལ་ད གས་ཤིག ཡང་ ་མོ་ མས་འཚ་ ་ ག་
ཅིག་བཀའ་གནང་ངོ་༎

2有一个利未家的人娶了

一个利未女子为妻。
2那 女 人 怀 孕，生 一 个 儿

子，见他俊美，就藏了他三

个月， 3后来不能再藏，就

取了一个蒲草箱，抹上石

漆和石油，将孩子放在里

头，把箱子搁在河边的芦荻

中。 4孩子的姐姐远远站

着，要知道他究竟怎么样。

2 ཡང་ལེ་ཝིའི་བ ད་ ི་མི་ཞིག་སོང་ནས་ལེ་ཝིའི་ ་མོ་ཞིག་བག་མར་
ངས་སོ། ༢ ད་མེ་དེ་མངལ་དང་ ན་པར་ ར་ནས་ ་ཞིག་ ེས།

དེས་ཁོ་ ་ ་མཛས་པ་ཞིག་ཡིན་པར་མཐོང་ནས་ ་བ་ག མ་ ི་བར་ ་
ས་བཞག་གོ ༣ དེ་ནས་ད་ ང་ཐེབ་ ་མ་ བ་པ་དང་། ཁོས་ ག་མའི་

གཟེབ་མ་ཞིག་ ས་ནས། ོས་དཀར་དང་ ག་ ན་བ ས་ཏེ་ ་ ་ནང་ ་
བ ག་ནས་གཙང་པོའི་འ མ་ལ་འདམ་ འི་གསེབ་ ་བཞག་གོ ༤ དེའི་
ིང་མོ་ཁོ་ལ་ཅི་འ ང་ཡོང་ ་བའི་ ིར་ ང་མར་བ ད་དོ༎

5法 老 的 女 儿 来 到 河 边

洗澡，她的使女们在河边

行 走 。 她 看 见 箱 子 在 芦

荻中，就打发一个婢女拿

༥ ཡང་ཕར་ཨོ་ཡི་ ས་མོ་ ས་ ེད་ ་གཙང་པོའི་འ མ་ལ་ཡོངས་པ་
དང་། དེའི་ཞལ་ཏ་མ་ མས་གཙང་པོའི་འ མ་ལ་འ ལ་བ་དང་། ས་
མོས་འདམ་ འི་གསེབ་ལ་ཡོད་པའི་གཟེབ་མ་དེ་མཐོང་ ེ་ཞལ་ཏ་མ་ཞིག་
ལེན་ ་བཏང་ངོ་། ༦ དེའི་ཁ་ ེས་པ་དང་ ་ ་དེ་མཐོང་། ་དེ་ ་ཡིན་
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ཡོད་པས། ིང་ ེ་ ེད་དེ། འདི་ནི་ཨིབ་རི་པའི་ ་ ་ མས་ལས་གཅིག་
ཡནི་ ས་ས།ོ ༧ ད་ེནས་དའེ་ི ངི་མསོ་ཕར་ཨའིོ་ ས་མ་ོལ། ང་སངོ་ ་ེ ་མ་
ན་པའི་ཨིབ་རི་མ་ཞིག་ ་ ་འདི་ལ་ ་མ་ ད་པའི་ ིར་ཤོག་ཟེར་རམ་
ས་ནས། ༨ ཕར་ཨོའི་ ས་མོས་ད་སོང་ཞིག་ཟེར་བ་དང་། ་མོ་དེ་སོང་ ེ་
་ འི་ཨ་མ་བོས་སོ། ཕར་ཨོའི་ ས་མོས་དེ་ལ། ངའི་དོན་ ་ ་ ་འདི་ལ་
་མ་ ར་བའི་ ིར་ ེར་ཞིག་དང་། ༩ ངས་ ོད་ལ་ ་གཏང་ངོ་ ས་ནས།

མོས་ ་ ་ལ་ ་མ་ ེར་བའ་ི རི་ ངས་སོ། ༡༠ ་ ་ཆརེ་ ེས་ནས་མོས་ཁོ་
ཕར་ཨའོ་ི ས་མའོ་ི ར་ དི་ནས་དའེ་ི ་ལ་ ར་ཏ།ོ ངས་ཁ་ོ ་ནས་བཏནོ་
པ་ཡིན་ཟེར་ནས། དེས་ཁོའི་མིང་མོ་ཤེ་བཏགས་སོ༎

来。 6她打开箱子，看见那

孩子。孩子哭了，她就可怜

他，说：这是希伯来人的一

个孩子。 7孩子的姐姐对

法老的女儿说：我去在希伯

来妇人中叫一个奶妈来，为

你奶这孩子，可以不可以？
8法老的女儿说：可以。童

女就去叫了孩子的母亲来。
9法老的女儿对她说：你把

这孩子抱去，为我奶他，我

必给你工价。妇人就抱了孩

子去奶他。 10孩子渐长，妇

人把他带到法老的女儿那

里，就作了她的儿子。她

给孩子起名叫摩西，意思

说：因我把他从水里拉出

来。
༡༡ ས་དེ་ཙམ་ན་མ་ོཤེ་ན་ཚད་ལོན་པའི་ཚ་ན་ཁ་ོརང་གི་ ན་ མས་ ་ི
ར་ ི་ ་སོང་བ་དང་། དེ་དག་གི་དཀའ་ ག་ མས་ལ་བ ས་པ་ལས། མི་

སེར་པ་ཞིག་གིས་ ན་ཨིབ་རི་པ་ཞིག་ལ་ ང་བར་མཐོང་ངོ་། ༡༢ ཁོས་ཕན་
ན་ ་བ ས་ཏེ་མི་ ་ཡང་མ་མཐོང་བས། མི་སེར་པ་དེ་བསད་ནས། ེ་

མའི་ནང་ན་ ས་སོ། ༡༣ ཡང་དེའི་ ིང་མ་ཞག་ལ་ཁོ་ཡང་ ི་ ་སོང་ནས་
ཨབི་ར་ིཔ་གཉསི་གཅགི་ལ་གཅིག་འཛང་མ་ོ དེ་པར་མཐངོ་བས་ ནོ་ཅན་
དེ་ལ། ོད་རང་གི་ ོགས་པོ་ཅིའི་ ིར་ ང་ ས་སོ། ༡༤ དེ་ན་རེ། ང་ མས་
ལ་དཔནོ་པའོམ་ མིས་དཔནོ་ དེ་ ་ དོ་ལ་དབང་ ས་བ ར། མ་ིསརེ་པ་
བསད་པ་ ར་ང་ཡང་གསད་པར་བསམ་མམ་ཟེར་བས། མོ་ཤེ་འཇིགས་ཏེ་
་བ་དེ་ངོ་ཐོག་ ས་སོང་བ་ཡིན་ ས་སོ། ༡༥ ཕར་ཨོས་ ་བ་དེ་ཐོས་པའི་

ཚ་མ་ོཤ་ེགསད་པར་བསམས་ས།ོ འནོ་ ང་མ་ོཤ་ེཕར་ཨའོ་ི ང་ནས་ སོ་པ་
དང་། མིད་ཡན་ ལ་ ་ ིན་ཏེ་དེ་ ་ ོན་པ་ཞིག་གི་ ར་བ ད་དོ༎

11后来，摩西长大，他出

去到他弟兄那里，看他们的

重担，见一个埃及人打希伯

来人的一个弟兄。 12他左

右观看，见没有人，就把埃

及人打死了，藏在沙土里。
13第二天他出去，见有两个

希伯来人争斗，就对那欺负

人的说：你为什么打你同族

的人呢？ 14那人说：谁立你

作我们的首领和审判官呢？

难道你要杀我，像杀那埃及

人吗？摩西便惧怕，说：这

事必是被人知道了。 15法老

听见这事，就想杀摩西，但

摩西躲避法老，逃往米甸地

居住。

༡༦ མིད་ཡན་ ལ་ ི་ ་མ་ལ་ ་མོ་བ ན་ཡོད་པ་དེ་དག་ཡོངས་ནས་
་བ ས་ཏེ་ཕའི་ ག་ མས་ལ་ ་ ད་པའི་ ིར་གཞོང་པ་ མས་བཀང་

ངོ་། ༡༧ ཡང་ ག་ ི་ མས་ཡོངས་ཏེ་དེ་དག་བ ད་དོ། མོ་ཤེ་ལངས་ནས་
དེ་དག་གི་ ོགས་ ས་ཏེ་ ག་ མས་ལ་ ་བཏང་ངོ་། ༡༨ ཡང་དེ་དག་ཕ་

16一日，他在井旁坐下。

米甸的祭司有七个女儿；她

们来打水，打满了槽，要饮

父亲的群羊。 17有牧羊的

人来，把她们赶走了，摩西

却起来帮助她们，又饮了她

们的群羊。 18她们来到父亲
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流珥那里；他说：今日你们

为何来得这么快呢？ 19她们

说：有一个埃及人救我们脱

离牧羊人的手，并且为我们

打水饮了群羊。 20他对女儿

们说：那个人在哪里？你们

为什么撇下他呢？你们去请

他来吃饭。 21摩西甘心和那

人同住；那人把他的女儿西

坡拉给摩西为妻。 22西坡拉

生了一个儿子，摩西给他起

名叫革舜，意思说：因我在

外邦作了寄居的。

རེ་ ་ཨེལ་ ི་ ར་ཡོངས་པ་དང་ཕས། དེ་རིང་ ེད་འདི་ཙམ་མ ོགས་པ་
འོང་བའི་ ་ཅི་ཡིན་ ས། ༡༩ དེ་དག་གིས། མི་སེར་པ་ཞིག་གིས་ངེད་ ི་བོ་
མས་ ་ིལག་པ་ལས་བ བས་ནས་ ོགས་ ས་ནས་ངེད་ ི་ རི་ ་བ ས་

ཏེ་ ག་ མས་ལ་ ད་དོ། ༢༠ དེས་ ་མོ་ མས་ལ། མི་དེ་ག་ན་ཡོད། ཅིའི་
རི་ཁ་ོབརོ་བ་ཡནི། ཟན་ཟ་བའ་ི རི་ཁ་ོལ་ཤགོ་ཟརེ་ཞསེ་ཟརེ་ཏ།ོ ༢༡ མ་ོཤ་ེ
མི་དེ་དང་མཉམ་ ་གནས་པར་དགའ་ ེ། ཁོས་རང་གི་ ་མོ་ཚབ་ཕོ་ ཱ་ ་
བ་མོ་ཤེ་ལ་བག་མར་བཏང་ངོ་། ༢༢ དེ་ལ་ ་ཞིག་ ེས་ནས་ཁོས་དེའི་མིང་
གརེ་ཤནོ་ཞསེ་བཏགས། ཅ་ིལ་ཟརེ་ན། ང་ན་ིགཞན་ ལ་ནང་ ལ་ཁམས་པ་
ཞིག་ཡིན་ཞེས་ ས་པའི་ ིར་རོ༎

23过 了 多 年，埃 及 王 死

了。以色列人因做苦工，就

叹息哀求，他们的哀声达

于神。 24神听见他们的哀

声，就记念他与亚伯拉罕、

以撒、雅各所立的约。 25神

看顾以色列人，也知道他们

的苦情。

༢༣ དེ་ནས་ ས་ ན་རིང་ཞིག་སོང་བ་དང་མི་སེར་ ལ་ ི་ ལ་པོ་དེ་ཤི
ཡསི་ར་ཨལེ་ ་ི ་ མས་ཚ་གཡགོ་ དེ་དགསོ་ བས་ སི་ གས་ནར་ དེ་
ཅིང་ ་འབོད་བཏོན་ནས། ཚ་གཡོག་གི་ ེན་ ིས་དེ་དག་གི་ ་ ད་ནི་ ་
ཡི་ ་མ ན་ ་བ ེབས་སོ། ༢༤ ཡང་ ་ཡིས་དེ་དག་གི་ ག་ ད་གསན་ཏེ།
་ཡིས་ཨབ་ར་ཧམ་དང་། ཨི་ ཱག་དང་ཡ་ཀོབ་དང་མཛད་པའི་ཞལ་ཆད་
གས་ལ་ ན་ནས། ༢༥ ་ཡིས་ར་ཨེལ་ ི་ ་ མས་ལ་གཟིགས་ནས། ཁོང་

གིས་དེ་དག་གི་གནས་ ལ་མ ེན་ཏོ༎

3摩西牧养他岳父米甸祭

司叶忒罗的羊群；一日

领羊群往野外去，到了神的

山，就是何烈山。 2主的使

者从荆棘里火焰中向摩西

显现。摩西观看，不料，荆

棘被火烧着，却没有烧毁。
3摩西说：我要过去看这大

异象，这荆棘为何没有烧坏

呢？ 4主——神见他过去要

看，就从荆棘里呼叫说：摩

西！摩西！他说：我在这

里。 5神说：不要近前来。

当把你脚上的鞋脱下来，因

为你所站之地是圣地； 6又

说：我是你父亲的神，是亚

伯拉罕的神，以撒的神，雅

3 མོ་ཤེས་ ག་པོ་མིད་ཡན་ ི་ ་མ་ཡི་ ོ་ ་བའི་ ག་འཚ་ ེ། ག་
མས་འ ོག་ ོང་གི་ཕར་ ོགས་ ་ ིད་ནས་ ་ཡི་རི་བོ་ཧོ་རེབ་ ི་

བར་ ་ ནི་ན།ོ ༢ དརེ་གཙ་བོའ་ིཕ་ོཉ་ཚར་མ་མ་ེ ་ེའབར་བ་ཞགི་ག་ིད ལི་
ནས་ཁོ་ལ་མཐོང་བར་མཛད་པ་དང་། ཁོས་བ ས་ནས། ོས་ཤིག ཚར་མ་
ལ་མེ་འབར་ཡང་། ཚར་མ་མེས་འཚག་པར་མ་ ར་ཏོ། ༣ མོ་ཤེས་ཚར་མ་
མི་ཚག་པའི་ ས་ཆེན་པོ་འདི་མཐོང་བའི་ ིར་དེའི་ ར་འ ོ་བར་ ་ ས་
ས།ོ ༤ ཡང་གཙ་བོས་ཁ་ོ ར་ཡངོ་བར་གཟགིས་ཏ།ེ ་ཡསི་ཚར་མའ་ིད ལི་
ནས་དེ་ལ་མོ་ཤེ མོ་ཤེ་ཞེས་བཀའ་གནང་ངོ་། དེས་ང་འདི་ ་ཡོད་ ས་
པ་དང་། ༥ ཁོང་གིས་ག ངས་པ། འདི་དང་ཉེ་མོ་མ་ཡོང་། ོད་གང་ན་
ཡོད་པའ་ིགནས་ནི་གནས་དམ་པ་ཞིག་ཡནི་པས། ོད་ ི་ མ་ ད་དེ་ ོད་
ཅིག ༦ ར་ཡང་ཁོང་གིས་ང་ནི་ ོད་ ི་ཕའི་ ་དང་། ཨབ་ར་ཧམ་ ི་ ་
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དང་། ཨི་ ཱག་གི་ ་དང་། ཡ་ཀོབ་ ི་ ་ཡིན་ག ངས་སོ། མོ་ཤེ་ ་ལ་ ་
བར་འཇིགས་བས། རང་གི་གདོང་ ས་སོ༎

各的神。摩西蒙上脸，因为

怕看神。

༧ ཡང་གཙ་བོས་ངའི་མི་ ེ་མི་སེར་ ལ་ན་ཡོད་པའི་ ག་བ ལ་མཐོང་
ཞིང་ ལ་དཔོན་ མས་ ི་ ིར་བཏོན་པའི་ ག་ ད་ ག་ ད་ངས་གསན་
ནས་ངས་ད་ེདག་ག་ིདཀའ་ ག་མ ེན་ནོ། ༨ ངས་དེ་དག་མི་སེར་པ་ མས་
ི་ལག་པ་ནས་ ོབ་ཅིང་། ལ་འདི་ནས་ ལ་བཟང་ཞིང་ ་ཆེ་བ་འོ་མ་

དང་ ང་ ིས་གང་བ། ཀ་ན་ཨན་པ་དང་། ཧེད་པ་དང་། ཨ་མོར་པ་དང་།
ཕ་ར་ིཟི་པ་དང་། ཀི་ཝ་ིཔ་དང་། ཡ་ ་ཟི་པ་ མས་ ི་གནས་ ་འ དི་པའི་
ིར་ང་མར་འབབ་པ་ཡིན། ༩ ོས་ཤིག ཡིས་ར་ཨེལ་ ི་ ་ མས་ ི་ ག་
ད་ངའ་ི ང་ ་ ང་། ངས་མ་ིསརེ་པས་ད་ེདག་ལ་ དེ་པའ་ིམག་ོནནོ་ཡང་
ངས་གཟིགས་པ་ཡིན། ༡༠ ོད་ ིས་ངའི་མི་ ེ་ཡིས་ར་ཨེལ་ ི་ ་བ ད་མི་
སེར་ ལ་ ི་ནང་ནས་འདོན་པའི་ ིར་ད་ངས་ ོད་ཕར་ཨོའི་མ ན་ ་
གཏང་ངོ་། ཞེས་བཀའ་གནང་ངོ་། ༡༡ མོ་ཤེས་ ་ལ། ང་ཕར་ཨོའི་ ང་ ་
འ ོ་བ་དང་ཡིས་ར་ཨེལ་ ི་ ་བ ད་མི་སེར་ ལ་ ི་ནང་ནས་ ི་རོལ་ ་
འ ིད་པ་ལ་ང་ ་ཡིན་ནམ་གསོལ་ཏོ། ༡༢ ཁོང་གིས་ག ངས་པ། ང་ཅིས་
ང་ ོད་དང་འ ོགས་པར་ འོ། ོད་ ིས་མི་བ ད་དེ་མི་སེར་ ལ་ ི་

ནང་ནས་བཏོན་ཏེ་ ོད་ཅག་གིས་རི་འདི་ ་ ་ལ་བ ེན་བ ར་ ེད་ཡོང་།
ད་ེན་ི དོ་ལ་ངས་ དོ་བཏང་བའ་ི གས་ ་འ ང་བར་འ ར་ཞསེ་བཀའ་
གནང་ངོ་༎

7主说：我的百姓在埃及所

受的困苦，我实在看见了；

他们因受督工的辖制所发

的哀声，我也听见了。我原

知道他们的痛苦， 8我下

来是要救他们脱离埃及人

的手，领他们出了那地，到

美好、宽阔、流奶与蜜之

地，就是到迦南人、赫人、

亚摩利人、比利洗人、希未

人、耶布斯人之地。 9现

在以色列人的哀声达到我

耳中，我也看见埃及人怎

样欺压他们。 10故此，我

要打发你去见法老，使你可

以将我的百姓以色列人从

埃及领出来。 11摩西对神

说：我是什么人，竟能去见

法老，将以色列人从埃及领

出来呢？ 12神说：我必与你

同在。你将百姓从埃及领出

来之后，你们必在这山上侍

奉我；这就是我打发你去的

证据。

༡༣ མོ་ཤེས་ ་ལ། གཟིགས་ཤིག ང་ཡིས་ར་ཨེལ་ ི་ ་ མས་ ི་ ར་སོང་
ནས་དེ་དག་ལ། ོད་ཅག་གི་ཕ་མེས་ ི་ ་ཡིས་ང་ ེད་ ི་ ང་ ་མངག་
ཞེས་ཟེར་ཏེ། གལ་ཏེ་དེ་དག་གིས་ང་ལ། ཁོང་གི་མཚན་ཅི་ ད་ ་ཟེར་ན།
ངས་དེ་དག་ལ་ཅི་ཟེར་དགོས་ ས་ནས། ༡༤ ་ཡིས་མོ་ཤེ་ལ། ང་ནི་ཡིན་པ་
དེ་ང་ཡིན་ཞེས་ག ངས་ནས་ཡང་། ཡིས་ར་ཨེལ་ ི་ ་བ ད་ལ་ ོད་ ིས།
ང་ཡིན་ ིས་ང་ ེད་ཅག་གི་ ང་ ་ ལ་ཏོ་ཞེས་ཟེར་ཞིག་བཀའ་ ལ་ཏོ།
༡༥ དེ་ནས་ ་ཡསི་ ར་ཡང་མ་ོཤ་ེལ། ཡིས་ར་ཨེལ་ ་ི ་བ ད་ལ་ སོ་ཤིག
གཙ་བོ་ ེད་ ི་ཕ་མེས་ ི་ ་དང་། ཨབ་ར་ཧམ་ ི་ ་དང་། ཨི་ ཱག་གི་ ་
དང་། ཡ་ཀོབ་ ི་ ་དེས་ནི་ང་ ེད་ མས་ ི་ ང་ ་ ལ་ཏོ། དེ་ནི་ ས་

13摩西对神说：我到以色

列人那里，对他们说：你们

祖宗的神打发我到你们这里

来。他们若问我说：他叫什

么名字？我要对他们说什

么呢？ 14神对摩西说：我

是自有永有的；又说：你

要对以色列人这样说：那

自有的打发我到你们这里

来。 15神又对摩西说：你

要对以色列人这样说：主你

们祖宗的神，就是亚伯拉
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罕的神，以撒的神，雅各

的神，打发我到你们这里

来。主是我的名，直到永

远；这也是我的记念，直

到万代。 16你去招聚以色

列的长老，对他们说：主你

们祖宗的神，就是亚伯拉

罕的神，以撒的神，雅各的

神，向我显现，说：我实在

眷顾了你们，我也看见埃

及人怎样待你们。 17我也

说：要将你们从埃及的困

苦中领出来，往迦南人、

赫人、亚摩利人、比利洗

人、希未人、耶布斯人的

地去，就是到流奶与蜜之

地。 18他们必听你的话。你

和以色列的长老要去见埃及

王，对他说：主希伯来人的

神遇见了我们，现在求你容

我们往旷野去，走三天的路

程，为要祭祀主我们的神。
19我知道虽用大能的手，埃

及王也不容你们去。 20我

必伸手在埃及中间施行我一

切的奇事，攻击那地，然后

他才容你们去。 21我必叫

你们在埃及人眼前蒙恩，你

们去的时候就不至于空手而

去。 22但各妇女必向她的

邻舍，并居住在她家里的女

人，要金器银器和衣裳，好

给你们的儿女穿戴。这样

你们就把埃及人的财物夺去

了。

གཏན་ ི་ ིར་ངའི་མཚན་ཡིན་ཏེ། མི་རབས་ནས་མི་རབས་ ་འདི་ནི་ང་
ན་ ་དེ་ཡིན། ༡༦ ད་སོང་ལ་ཡིས་ར་ཨེལ་པའི་ ན་པ་ མས་བ ས་ནས་

དེ་དག་ལ། གཙ་བོ་ ེད་ ི་ཕ་མེས་ ི་ ། ཨབ་ར་ཧམ་དང་ཨི་ ཱག་དང་ཡ་
ཀོབ་ ི་ ་ང་ལ་ ང་བར་ ར་ནས་ཁོང་གིས་ང་ལ། ངས་ ོད་ མས་དང་
དོ་ མས་ལ་མ་ིསརེ་ ལ་ན་ཅ་ིདང་ཅ་ིཕགོ་པ་ངསེ་པར་མཐངོ་ང་ོཞསེ་ད་ེ

དག་ལ་ ོས་ཤིག ༡༧ ཡང་ ེད་མི་སེར་ ལ་ ི་ ག་བ ལ་ ི་ནང་ནས་ཀ་
ན་ཨན་པ་དང་། ཧེད་པ་དང་། ཨ་མོར་པ་དང་། ཕ་རི་ཟི་པ་དང་། ཀི་ཝི་པ་
དང་། ཡ་ ་ཟི་པ་ མས་ ི་ ལ་འོ་མ་དང་ ང་ ིས་གང་བ་ཞིག་གི་ནང་
་འ དི་པར་ འ་ོཞསེ་ངས་ག ངས་པ་ཡནི། ༡༨ ཡང་ད་ེདག་གསི་ དོ་ ་ི

བཀའ་ལ་ཉན་ནས། ོད་དང་ཡསི་ར་ཨལེ་པའ་ི ན་པ་ མས་མ་ིསརེ་ ལ་
ི་ ལ་པོའི་ ང་ ་སོང་ ེ་དེ་ལ། གཙ་བོ་ཨིབ་རི་པའི་ ་ནི་ངེད་ མས་

དང་ ད་པ་ཡིན། ད་ང་ཚས་གཙ་བོ་ང་ཅག་གི་ ་ལ་མཆོད་པ་འ ལ་བའི་
ིར་ཞག་ག མ་ ི་ལམ་ལ་འ ོག་ ོང་ ་འ ོ་བར་གནོང་ཞིག་ ས་ཤིག

༡༩ འནོ་ ང་ ག་མ ་ ན་ ་ི ་ོནས་མ་གཏགོས་མ་ིསརེ་ ལ་ ་ི ལ་པསོ་
དོ་ཅག་འ ་ོ ་མ་ིའ ག་པ་ངས་མ ནེ་ན།ོ ༢༠ ངས་རང་ག་ི ག་བ ངས་

ཏེ་ངས་མི་སེར་ ལ་ལ་བ ང་ཞིང་དེའི་ནང་ན་ ་བ་ངོ་མཚར་ཆེ་བ་ ེད་
པར་ ། དེ་ནས་ཁོས་ ེད་ཚ་འ ོ་འ ག་པར་འ ར་རོ། ༢༡ ངས་ནི་མི་སེར་
པས་མི་བ ད་འདི་ལ་ ིན་ ེད་པར་ ས་ནས། དེ་དག་ ལ་ནས་འ ོ་ ས་
་ལག་པ་ ངོ་པར་འ ་ོམ་ིཡངོ་། ༢༢ ད་མདེ་ར་ེརསེ་ མི་མཚས་མ་དང་།
རང་གི་ ིམ་ ི་ནང་ན་གནས་པའི་ ད་མེད་འ ོན་པོ་ཡིན་པ་ལ་ད ལ་
ི་ ན་ཆ་དང་གསེར་ ི་ ན་ཆ་དང་གོས་ མས་ཐོང་ཞིག་ཟེར་ནས། ེད་
ིས་དེ་དག་རང་གི་ ་དང་ ་མོ་ མས་ལ་བ ན་ཏེ། ོད་ཅག་གིས་མི་

སེར་པ་འ ོག་པར་འ ར་རོ་ག ངས་སོ༎

4摩 西 回 答 说：他 们 必

不 信 我，也 不 听 我 的

话，必说：主并没有向你显

现。 2主对摩西说：你手

里是什么？他说：是杖。
3主说：丢在地上。他一丢

下去，就变作蛇；摩西便

4 ཡང་མོ་ཤེས་ ་ལན་ ། དེ་དག་ང་ལ་ཡིད་ ང་མི་ཆེས། ངའི་གཏམ་
ལའང་ཉན་པར་མི་འ ར། དེ་དག་གིས་ ོད་ ིས་གཙ་བོ་མཐོང་བ་

མ་ཡནི་ཟརེ་ཡངོ་ཞསེ་གསལོ་ཏ།ོ ༢ གཙ་བོས་ཁ་ོལ་ག ངས་པ། དོ་ ་ིལག་
པ་ ་ཅི་ཡོད། ཁོས་ད ག་པ་ཡོད་ ས་སོ། ༣ ཁོང་གིས་དེ་ས་ལ་ཕོང་ཞིག་
བཀའ་ ལ་ནས། ཁོས་དེ་ས་ལ་ཕངས་པས་ད ག་པ་དེ་ ལ་ ་ ར་ཏེ། མོ་
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ཤེ་ ོས་སོ། ༤ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་ག ངས་པ། ལག་པ་བ ངས་ཏེ་དེའི་ ་མ་
བ ང་ཞིག་བཀའ་གནང་ནས། ལག་པ་བ ངས་ཏེ་བ ང་བ་དང་། ལ་དེ་
ད ག་པར་ ར་ཏོ། ༥ ཁོང་གིས། གཙ་བོ་དེ་དག་གི་ཕ་མེས་ ི་ ་ཨབ་ར་
ཧམ་ ི་ ་དང་། ཨི་ ཱག་གི་ ་དང་། ཡ་ཀོབ་ ི་ ་ནི་ ོད་ ིས་མཐོང་བ་
ཡིན་ཡིད་ཆེས་པའི་ ིར་རོ་ཞེས་ག ངས་ནས།

跑开。 4主对摩西说：伸出

手来，拿住它的尾巴，它必

在你手中仍变为杖； 5如

此好叫他们信主他们祖宗的

神，就是亚伯拉罕的神，以

撒的神，雅各的神，是向你

显现了。

༦ གཙ་བསོ་ཡང་ ར་ད་ེལ། དོ་ ་ིལག་པ་ཨམ་ ག་ག་ིནང་ ་ ག་ཅགི་
བཀའ་གནང་ངོ་། དེས་རང་གི་ལག་པ་ཨམ་ ག་ནང་ ་བ ག་ནས། ིར་
ང་ཙ་ན། ོས་ཤིག་ལག་པ་དེ་ལ་ཁ་བ་ ར་མཛ་ནད་ ང་ངོ་། ༧ དེ་ནས་

ཁོང་གིས་ལག་པ་ཨམ་ ག་གི་ནང་ ་ རི་ ག་ཅགི་ག ངས་ནས། ལག་པ་
ཨམ་ ག་ནང་ ་ ིར་བ ག་ ེ་ཨམ་ ག་ནས་ཡང་ ང་ཙ་ན་རང་གི་ཤ་
ར་ རི་ ང་ང་ོ། ༨ ད་ེནས་ ་ཡསི་འད་ི ར་འ ང་འངོ་། གལ་ཏ་ེད་ེདག་

གིས་ ས་དང་པོའི་ ིར་ ོད་ལ་ཡིད་མ་ཆེས་ཏེ་བཀའ་ལ་མི་ཉན་ན། ས་
གཉིས་པའི་ ིར་བཀའ་ལ་ཉན་པར་འ ར་རོ། ༩ ཅི་ ེ་དེ་དག་གིས་ ས་
འདི་གཉིས་ ི་ ིར་ ོད་ལ་ཡིད་མ་ཆེས་ཏེ་བཀའ་ལ་མི་ཉན་ན། གཙང་པོ་
ནས་ ་ཞིག་བ ས་ཏེ་ མ་ས་ ་ གས་ཤིག དེ་ནས་གཙང་པོ་ནས་བ ས་
པའི་ ་ མ་ས་ ་ ག་ ་འ ར་བར་འ ར་རོ་བཀའ་གནང་ངོ་༎

6主又对他说：把手放在

怀 里 。 他 就 把 手 放 在 怀

里，及至抽出来，不料，手

长了大麻风，有雪那样白。
7主说：再把手放在怀里。

他就再把手放在怀里，及至

从怀里抽出来，不料，手已

经复原，与周身的肉一样；
8又说：倘或他们不听你的

话，也不信头一个神迹，他

们必信第二个神迹。 9这

两个神迹若都不信，也不

听你的话，你就从河里取些

水，倒在旱地上，你从河里

取的水必在旱地上变作血。

༡༠ ཡང་མོ་ཤེས་གཙ་བོ་ལ། ེ་གཙ་བོ་ང་ངག་དབང་ཅན་མིན་ཏེ། ོན་
ལའང་མེད་པ་ཡིན། ེད་ ིས་ ན་པོ་ང་ལ་བཀའ་གནང་བ་ནས་ ན་
འང་མ་ ར། ང་ཁ་མེད་དང་ ེ་ ི་བ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ་ཞེས་གསོལ་ཏོ།

༡༡ ཡང་གཙ་བོས་དེ་ལ། མི་ མས་ལ་ཁ་ ས་བཏང་། གས་པའམ། འོན་
པའམ། མིག་གིས་མཐོང་བའམ། ལོང་བ་ ས་ ས། ང་གཙ་བོས་མ་མཛད་
དམ། ༡༢ ད་ེབས་ན་ དོ་སངོ་དང་། ང་ དོ་ ་ིཁ་དང་འ གོས་ཤངི་ཅ་ིདང་
ཅི་ ་བར་དགོས་པ་ ོད་ལ་ ོན་པར་ འོ་ག ངས། ༡༣ དེས་ནི་ ེ་གཙ་
བོ་ ེད་ ི་ གས་ ་འ ོ་བའི་མི་ཞིག་གནང་བར་མཛད་ ་གསོལ་ ས་པ་
དང་། ༡༤ གཙ་བོ་མ་ོཤ་ེལ་ གས་ སོ་ཤངི་ད་ེལ། ལ་ེཝ་ིཔ་ཨ་རནོ་ དོ་ ་ི ་
བོ་མེད་དམ། ངས་ཁོ་ངག་དབང་ཅན་ཡིན་པ་མ ེན་ནོ། ཁོ་རང་ཡང་ ོད་
བ ་བར་འོང་བར་ ེད་དེ། ཁོས་ ོད་མཐོང་ནས་ཁོའི་ ིང་དགའ་བར་
འ ར་ཡོང་། ༡༥ ཡང་ ོད་ ིས་དེ་ལ་གཏམ་ ེད་ཅིང་དེའི་ཁ་ལ་གཏམ་

10摩西对主说：主啊，我

素日不是能言的人，就是

从你对仆人说话以后，也

是这样。我本是拙口笨舌

的。 11主对他说：谁造人

的口呢？谁使人口哑、耳

聋、目明、眼瞎呢？岂不

是我 ——主吗？ 12现在去

吧，我必赐你口才，指教你

所当说的话。 13摩西说：主

啊，你愿意打发谁，就打发

谁去吧！ 14主向摩西发怒

说：不是有你的哥哥利未人

亚伦吗？我知道他是能言

的；现在他出来迎接你，他

一见你，心里就欢喜。 15你

要将当说的话传给他；我也

要赐你和他口才，又要指教
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你们所当行的事。 16他要

替你对百姓说话；你要以他

当作口，他要以你当作神。
17你手里要拿这杖，好行神

迹。

འ ག་པར་དགསོ། ཡང་ང་ ོད་ ་ིཁ་དང་དའེ་ིཁ་དང་འ གོས་ནས། ོད་
ཅག་གསི་ཅ་ིདང་ཅ་ི དེ་དགསོ་པ་ད་ེངས་ ནོ་པར་ འ།ོ ༡༦ ཡང་ཁསོ་ དོ་
ི་ཚབ་ ་མི་ མས་ལ་གཏམ་ ེད་པར་འ ར། ཁོ་ནི་ ོད་ ི་ ིར་ཁ་དང་།
དོ་ཁའོ་ི རི་ ་ ་ ར་འ ར་བར་འ ར་ར།ོ ༡༧ ཡང་ད ག་པ་འད་ིལག་
་འ ར་ནས་ ེར་ཞིག འདི་དང་མཉམ་ ོད་ ིས་ ས་ མས་ ོན་པར་

འ ར་ཞེས་བཀའ་གནང་ངོ་༎
18于是，摩西回到他岳父

叶忒罗那里，对他说：求

你容我回去见我在埃及的

弟兄，看他们还在不在。

叶忒罗对摩西说：你可以

平平安安地去吧！ 19主在

米甸对摩西说：你要回埃

及去，因为寻索你命的人

都死了。 20摩西就带着妻

子和两个儿子，叫他们骑

上驴，回埃及地去。摩西

手里拿着神的杖。 21主对

摩西说：你回到埃及的时

候，要留意将我指示你的

一切奇事行在法老面前。

但我要使〔或作“任凭”。

下同〕他的心刚硬，他必不

容百姓去。 22你要对法老

说：主这样说：以色列是我

的儿子，我的长子。 23我对

你说过：容我的儿子去，好

侍奉我。你还是不肯容他

去。看哪，我要杀你的长

子。

༡༨ དེ་ནས་མོ་ཤ་ེསངོ་ ་ེ ང་མའ་ིཕ་ཡེ་ འོ་ི ང་ ་ ིར་ལགོ་ནས་ད་ེལ།
ང་མི་སེར་ ལ་ན་ཡོད་པའི་ ན་ མས་གསོན་པོར་ཡོད་དམ་ ་བའི་ ིར་
དེ་ མས་ ི་ ང་ ་ ིར་ལོག་པར་གནོང་ཞིག་ཅེས་ ས་ཏེ་ཡེ་ ོས་མོ་ཤེ་
ལ། ཞི་བདེ་བར་སོང་ཞིག་ ས་སོ། ༡༩ དེའི་ཚ་མིད་ཡན་ ལ་ན་གཙ་བོས་
མོ་ཤེ་ལ། ད་མི་སེར་ ལ་ ་ ིར་ལོག་ཅིག་ ོད་གསོད་པར་སེམས་པའི་མི་
ཐམས་ཅད་ཤི་ ེ་མེད་བཀའ་གནང་ངོ་། ༢༠ མོ་ཤེ་ ང་མ་དང་ ་ མས་
ིད་དེ་བོང་ ་ མས་ལ་བ ོན་ནས་མི་སེར་ ལ་ ་ ིར་ལོག་གོ མོ་ཤེས་
་ཡི་ད ག་པ་ལག་ ་ ངས་སོ། ༢༡ ཡང་གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ། ོད་མི་སེར་
ལ་ ་ ིར་ལོག་ནས་ ོད་ ི་ལག་ ་བཞག་པའི་ ས་ཐམས་ཅད་ཕར་ཨོ་

ཡི་མ ན་ ་བ ན་པ་ད་ེཡིད་ལ་ཆངོས་ཤིག ང་རང་གིས་དའེ་ི ངི་ ་བར་
་བས་ཁསོ་མ་ི ་ེའ རོ་འ ག་མ་ིཡངོ་། ༢༢ དོ་ སི་ཕར་ཨ་ོལ། གཙ་བོས་
འད་ི ད་ ། ཡསི་ར་ཨལེ་ན་ིངའ་ི ནོ་ སེ་ ་ི ་ཡནི་པས། ༢༣ ངས་ དོ་ལ་
འདི་ ར་ ས་སོ། ངའི་ ་ངའི་གཡོག་ ེད་ ་ ག་ཅིག ཇི་ ེ་ ོད་ ིས་དེ་
འ ོར་མི་འ ག་ན། ོས་ཤིག་ངས་ ོད་ ི་ ོན་ ེས་ ི་ ་གསོད་པར་ འོ་
ཞེས་ ོས་ཤིག་ག ངས་སོ༎

24摩西在路上住宿的地

方，主遇见他，想要杀他。
25西坡拉就拿一块火石，割

下他儿子的阳皮，丢在摩西

脚前，说：你真是我的血郎

了。 26这样，主才放了他。

西坡拉说：你因割礼就是血

郎了。

༢༤ ད་ེནས་ལམ་ལ་ཞག་ དོ་ དེ་པའ་ིགནས་ཤགི་ ་གཙ་བོས་ད་ེབ ང་
ེ་གསོད་པའི་ཐབས་མཛད་དོ། ༢༥ དེའི་ཚ་ཚབ་ཕོ་རས་ འི་མ ན་ གས་
ོ་ ི་ཞིག་གིས་བཅད་ནས་དེའི་ ང་པའི་མ ན་ ་འཕངས་ཏེ་ ས་པ།
ོད་ངའི་ ིར་ ག་གི་མག་པ་ཞིག་ཡིན་ནོ། ༢༦ དེ་ནས་ཁོང་གིས་དེའི་ ོག་

མ་བཅད་དོ། མོས་དེ་ལ་མ ན་ གས་གཅདོ་པའི་ ིར་ ོད་ ག་གི་མག་པ་
ཞིག་ཡིན་ནོ་ཞེས་ ས་སོ༎
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༢༧ ཡང་གཙ་བོས་ཨ་རོན་ལ། མོ་ཤེ་ལ་བ ་བར་འ ོག་ ོང་ ་སོང་ཞིག་
བཀའ་གནང་ངོ་། དེ་སོང་ནས་ ་ཡི་རི་ལ་དེ་དང་ ད་དེ་ཁ་བ ལ་ལོ།
༢༨ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་བཏང་ ེ་དེ་ལ་ཅི་བཀའ་གནང་བ་ཐམས་ཅད་དང་།
ཁསོ་ ས་གང་བ ན་དགསོ་པ་ཐམས་ཅད་ཁསོ་ཨ་རནོ་ལ་བཤད་ད།ོ ༢༩ མ་ོ
ཤ་ེདང་ཨ་རནོ་གཉསི་སངོ་ནས། ཡསི་ར་ཨལེ་ ་ི ་བ ད་ ་ི ན་པ་ོཐམས་
ཅད་བ ས་ནས། ༣༠ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་ག ངས་པའི་བཀའ་དེ་ཐམས་ཅད་
ཨ་རོན་ ིས་ ས་ཏེ། དེས་ནི་མི་ མས་ ི་མིག་གི་མ ན་ ་ ས་བ ན་ནོ།
༣༡ ཡང་མ་ི མས་ཡདི་ཆསེ་ཏ་ེགཙ་བོས་ཡསི་ར་ཨལེ་ ་ི ་བ ད་ལ་ གས་
བ ེ་བར་དགོངས་ཤིང་དེ་དག་གི་ ག་བ ལ་གཟིགས་པས་མགོ་བ ད་དེ་
ག་བཙལ་ཏོ༎

27主对亚伦说：你往旷野

去迎接摩西。他就去，在神

的山遇见摩西，和他亲嘴。
28摩西将主打发他所说的言

语和嘱咐他所行的神迹都

告诉了亚伦。 29摩西、亚

伦就去招聚以色列的众长

老。 30亚伦将主对摩西所

说的一切话述说了一遍，又

在百姓眼前行了那些神迹，
31百姓就信了。以色列人听

见主眷顾他们，鉴察他们的

困苦，就低头下拜。

5 དེའི་ ེས་ ་མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་གཉིས་སོང་ནས་ཕར་ཨོ་ལ། གཙ་བོ་
ཡིས་ར་ཨལེ་ ་ི ་ཡསི་ དོ་ལ་འད་ི ད་ ། ངའ་ིམི་ སེ་འ གོ་ ངོ་

ན་ང་ལ་ ས་ཆེན་ཞིག་ ེད་པའི་ ིར་དེ་དག་ཐོང་ཞིག་ཞེས་བཀའ་གནང་
ང་ོ ས་ས།ོ ༢ ཕར་ཨསོ། མ་ིབ ད་ད་ེཐངོ་ཞསེ་ང་ལ་བཀའ་གནང་བའ་ིགཙ་
བོ་དེ་ ་ཡིན། ངས་གཙ་བོ་དེ་མི་ཤིས། ཡིས་ར་ཨེལ་པ་ མས་འ ོ་ ་མི་
འ ག་ ས་སོ། ༣ དེ་དག་གིས་ ས་པ། ཨིབ་རི་པའི་ ་ལགས་པ་དེ་ངེད་
དང་མཇལ། ཁོང་གིས་ངེད་ལ་རིམས་ནད་དམ་རལ་ ི་འཕོག་མི་འ ག་
པའི་ ིར་ངེད་ མས་གཙ་བོ་ངེད་ ི་ ་ལ་མཆོད་པ་འ ལ་ ་ཞག་ག མ་
ི་ལམ་ལ་འ ོག་ ོང་གི་ནང་ ་ངེད་འ ོ་བར་གནོང་ཞིག ༤ མི་སེར་ ལ་
་ི ལ་པསོ་ད་ེདག་ལ། ོད་མ་ོཤ་ེདང་ཨ་རནོ་གཉསི་ སི། ཅའི་ི རི་མ་ི ་ེ

དེ་རིང་གི་ལས་ མས་ལས་ ོལ་བར་ ེད། ོད་ཅག་རང་རང་གི་ ལ་ ི་
ལས་ ེད་ ་སོང་ཞིག་ཅེས་ ས་སོ། ༥ ཕར་ཨོས་ཡང་ ར་ ེ་ཧོ། ད་ ་ཡང་
ལ་ན་མ་ིབ ད་འདའི་ི ངས་ན་ིཆ་ེ །ེ དོ་ཅག་གསི་ད་ེདག་ ལ་ ་ིལས་

མི་ ེད་པར་ ོད་ ་འ ག་གོ་ ས། ༦ ཡང་ཕར་ཨོ་ཡིས་དེ་རིང་གི་ཉིན་ལ་
མི་ ེ་དེའི་ ལ་དཔོན་ མས་དང་འགོ་པ་ མས་ལ་འདི་ ད་ ། ༧ ོད་
ཅག་གིས་ ར་ ར་པག་ ་ ེད་པའི་ ིར་མི་ ེ་དེ་ལ་ བ་མ་མ་གཏོང་ཞིག
དེ་དག་རང་ བ་མ་ ག་པའི་ ིར་འ ོ་དགོས། ༨ འོན་ ང་པག་ ་ཇི་ཙམ་
ར་ ས་པ་དེ་ཙམ་ ོད་ཅག་གིས་དེ་དག་ལ་བཀལ་ཏེ། ཅིས་ ང་མ་ཆག་

5后来摩西、亚伦去对

法老说：主以色列的神

这样说：容我的百姓去，在

旷野向我守节。 2法老

说：主是 谁，使 我 听 他 的

话，容以色列人去呢？我

不认识主，也不容以色列人

去！ 3他们说：希伯来人

的神遇见了我们。求你容

我们往旷野去，走三天的路

程，祭祀主我们的神，免得

他用瘟疫、刀兵攻击我们。
4埃及王对他们说：摩西、

亚伦！你们为什么叫百姓

旷工呢？你们去担你们的

担子吧！ 5又说：看哪，这

地的以色列人如今众多，你

们竟叫他们歇下担子！ 6当

天，法老吩咐督工的和官长

说： 7你们不可照常把草给

百姓做砖，叫他们自己去捡

草。 8他们素常做砖的数

目，你们仍旧向他们要，一

点不可减少；因为他们是懒

惰的，所以呼求说：容我们

去祭祀我们的神。 9你们要

把更重的工夫加在这些人身
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上，叫他们劳碌，不听虚谎

的言语。

ཅིག གང་ལ་ཟེར་ན། དེ་དག་ལེ་ལོ་ ེད་པ་ མས་ཡིན་པས། ད་འདོན་ཏེ་
ངེད་ ི་ ་ལ་མཆོད་པ་འ ལ་ ་འ ོ་བར་གནོང་ཟེར་བའི་ ིར་རོ། ༩ མི་
མས་ ིས་ལེ་ལོ་མི་ ེད་དེ་ ན་ ི་གཏམ་མི་འབད་པའི་ ིར་དེ་དག་ལ་
ལ་ ི་བ་ཁོལ་ཞིག་ཅེས་བ ོའོ༎

10督工的和官长出来对百

姓说：法老这样说：我不给

你们草。 11你们自己在哪

里能找草，就往哪里去找

吧！但你们的工一点不可减

少。 12于是百姓散在埃及遍

地，捡碎秸当作草。 13督工

的催着说：你们一天当完一

天的工，与先前有草一样。
14法老督工的，责打他所派

以色列人的官长，说：你们

昨天今天为什么没有照向来

的数目做砖、完你们的工作

呢？

༡༠ དེ་ནས་མི་ ེ་དེའི་ ལ་དཔོན་དང་འགོ་པ་ མས་སོང་ནས་མི་ ེ་དེ་
ལ། ཕར་ཨ་ོཡསི་བཀའ་ ལ་བ། ད་ནས་ངས་ དོ་ཅག་ལ་ བ་མ་མ་ིགཏང་།
༡༡ ད་ ེད་རང་སོང་ལ་གང་ ་ཐོབ་ བ་ན་ བ་མ་ ེར་ཤོག ལ་ ི་ཚད་
ནས་ ང་ཟད་ ང་འ ི་མི་ཡོང་ ས་སོ། ༡༢ མི་བ ད་དེས་ བ་མ་ ེད་ ་
སགོ་ར་ོབ ་བའ་ི རི་མ་ིསརེ་ ལ་ཐམས་ཅད་ ་ འ།ོ ༡༣ ཡང་ ལ་དཔནོ་
མས་ སི་ད་ེདག་མནན་ཏ།ེ བ་མ་མ་ཐབོ་པའ་ིཚ་ད་ེདང་འ ་བར་ དོ་

ཅག་གི་ལས་ཞག་རེའི་ཚད་བཞིན་ ་ བ་ཅིག་ཟེར་ཏོ། ༡༤ ཕར་ཨོ་ཡི་ ལ་
དཔོན་ མས་ ིས་ཡིས་ར་ཨེལ་ ི་ ་ མས་ ི་ ེང་ ་བཞག་པའི་འགོ་པ་
མས་ལ་བ ངས་ནས་དེ་དག་ལ། ོན་མ་ ར་མདང་དང་དེ་རིང་ ོད་

ཅག་གིས་པག་ ་ཚང་འ ིག་ཅིའི་ ིར་མ་བ བས་ ས་སོ༎
15以色列人的官长就来哀

求法老说：为什么这样待

你的仆人？ 16督工的不

把草给仆人，并且对我们

说：做砖吧！看哪，你仆人

挨了打，其实是你百姓的

错。 17但法老说：你们是

懒惰的！你们是懒惰的！

所以说：容我们去祭祀主。
18现在你们去做工吧！草是

不给你们的，砖却要如数交

纳。 19以色列人的官长听

说“你们每天做砖的工作一

点不可减少”，就知道是遭

遇祸患了。 20他们离了法

老出来，正遇见摩西、亚

伦站在对面， 21就向他们

说：愿主鉴察你们，施行判

断；因你们使我们在法老和

他臣仆面前有了臭名，把刀

递在他们手中杀我们。

༡༥ དེ་ནས་ཡིས་ར་ཨེལ་ ི་ འི་འགོ་པ་ མས་འོངས་ཏེ་ ད་ཆེན་པོས་
ཕར་ཨོ་ལ། ེད་ ི་ ན་ མས་ལ་ཅིའི་ ིར་འདི་ ར་མཛད་པར་དགོངས།
༡༦ ོད་ ི་ ན་ མས་ལ་ བ་མ་ཅིའང་མ་བཏང་བར། དེ་དག་གིས་པག་
་ ོས་པག་ ་ ོས་ ག་ ་ ལ་ཞིང་། ོད་ ི་ ན་ མས་ལའང་ ང་

ངོ་། འོན་ ང་ ོན་ནི་ ེད་རང་གི་མི་བ ད་ ི་ནང་ན་འ ག་ཅེས་གསོལ་
ཡང་། ༡༧ ཁསོ་ན་ི དོ་ཅག་ མོས་ལས་ཅན་ མོས་ལས་ཅན་ཡནི་པས། ངདེ་
མས་གཙ་བོ་ད་ེལ་མཆདོ་པ་འ ལ་ ་འ ་ོབར་དགའ་ོཞསེ་ཟརེ་ཏ།ོ ༡༨ ད་

སོང་ལ་ལས་ ོས་ཤིག ོད་ཚ་ལ་ བ་མ་མི་གཏང་། ོད་ཚ་ལ་བཀལ་བའི་
པག་ འི་ཚད་ བ་དགོས་བཀའ་གནང་ངོ་། ༡༩ པག་ ་ཞག་རེའི་ལས་ ི་
ཚད་ལས་ཆག་མ་འ ག་ཅེས་བཀའ་ ང་བས། ཡིས་ར་ཨལེ་ ི་ ་ མས་ ི་
འགོ་པ་ མས་ ིས་དེ་དག་རང་ ེན་ངན་ཞིག་ནང་འཁད་ཡོད་པ་མཐོང་
ངོ་། ༢༠ ཡང་དེ་དག་ཕར་ཨོ་ཡི་ ང་ནས་ཡོངས་པ་དང་། ལམ་ལ་ཡོད་པའི་
མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་གཉིས་དང་ ད་ནས། དེ་གཉིས་ལ། ༢༡ ོད་ཅག་གིས་
ཕར་ཨོ་དང་དེའི་གཡོག་པོ་ མས་ ི་ ང་ ་ང་ཚ་ ི་ངན་ ་ ས་ཏེ། ངེད་
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གསོད་པའི་ ིར་ ོད་ཅག་གིས་དེ་དག་གི་ལག་ ་རལ་ ི་ཞིག་བཏང་བས།
གཙ་བོས་ ོད་ཅག་ལ་གཟིགས་ཏེ་ཤན་འ ེད་པར་ཤོག་ཅིག་ཅེས་ ས་སོ༎
༢༢ ད་ེནས་མ་ོཤ་ེགཙ་བོའ་ི ང་ ་ལགོ་སངོ་ནས་ ས་པ། ་ེགཙ་བ་ོ དེ་
སི་ ག་བ ལ་ད་ེཙམ་ཞགི་མ་ིབ ད་འད་ིལ་ཅའི་ི རི་བཀལ་བར་མཛད།
ེད་ ིས་ང་ ལ་བའི་དོན་ཅི་ཡིན། ༢༣ ངས་ ེད་ ི་མཚན་ ི་ངང་ནས་

ཕར་ཨོ་ལ་གཏམ་ ེད་པའི་ ས་ནས་བ ང་ ེ་ཁོས་མི་ ེ་ལ་ ག་པར་ངན་
པ་ ེད། ེད་ ིས་ ང་ཉིད་ ི་མི་ ེ་ཐར་ ་མ་བ ག་ཅེས་ ས་སོ༎

22摩 西 回 到主那

里，说：主啊，你为什么苦

待这百姓呢？为什么打发

我去呢？ 23自从我去见法

老，奉你的名说话，他就苦

待这百姓，你一点也没有拯

救他们。

6 གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ། ངས་ཕར་ཨོ་ལ་ཅི་ ེད་པར་ ་བ་དེ་ ོད་ ིས་ད་
་མཐོང་ཡོང་། ག་མ ་ ན་ ི་ཐབས་ ིས་ཁོས་དེ་ མས་གཏོང་

ཞིང་། ག་མ ་ ན་ ིས་ ེན་ ས་ཏེ་ཁོས་དེ་དག་ ལ་ ི་ ི་ ་འདོན་
པར་འ ར་རོ་ཞེས་བཀའ་གནང་ངོ་༎

6主对摩西说：现在你必

看见我向法老所行的

事，使他因我大能的手容以

色列人去，且把他们赶出他

的地。

༢ ད་ེནས་ ་ཡསི་ཡང་ ར་མ་ོཤ་ེལ་འད་ི ད་ ། ང་གཙ་བོ་ཡནི་ན།ོ ༣ ང་
ནི་ ་ ན་དབང་ཨབ་ར་ཧམ་དང་ཨི་ ཱག་དང་ཡ་ཀོབ་ ིས་ང་ནི་ ན་
དབང་གི་ ་ཡི་ ལ་ནང་མཐོང་བ་ཡིན་ ང་། ངའི་མཚན་གཙ་བོའི་ནང་
ན་ང་ད་ེདག་ལ་མ་བ ན་པ་ཡནི། ༤ ད་ེདག་ཀ་ན་ཨན་ ལ་ ་ ལ་ཁམས་
པར་གནས་པའི་ ལ་དེ་ངས་དེ་དག་གི་དབང་ ་གཏང་ཡོང་ཞེས་ངས་
དེ་དག་དང་ཞལ་ཆད་ ས། ༥ དེའི་ ེང་ ་མི་སེར་པས་ཡིས་ར་ཨེལ་ ི་ ་
བ ད་ཚ་གཡགོ་ ་བཀལོ་ནས། ངས་ད་ེདག་གསི་བཏནོ་པའ་ི ག་ ད་ཐསོ་
ནས། ངས་ ས་པའི་ཞལ་ཆད་ གས་ལ་ ན་པ་ཡིན། ༦ དེ་བས་ན་ཡིས་ར་
ཨེལ་ ི་ ་བ ད་ལ་ ོས་ཤིག ང་ནི་གཙ་བོ་ཡིན་ཏེ། ངས་ ོད་ཚ་མི་སེར་
ལ་ ི་ཁལ་ ི་འོག་ནས་འདོན་ཞིང་། དེ་དག་གི་ཚ་གཡོག་ ེད་པ་ལས་
ོལ་ཞིང་། ངས་ ག་བ ངས་ནས་ཞལ་ཆེ་ ག་པོ་གཅོད་པ་ མས་ ི་ ོ་
ནས་ ོད་ཅག་ཐར་ ་འ ག་པར་ འོ། ༧ ཡང་ངས་ ོད་ཚ་ངའི་མི་བ ད་
ེད་ ་ལེན་ཞིང་། ང་ ོད་ཚའི་ ིར་ ་ ་འ ར་འོང་། ོད་ཚས་ང་གཙ་
བོ་ ེད་ མས་ ི་ ་ཡིན་པས། ོད་ཚ་མི་སེར་ ལ་ ི་ ར་པོའི་འོག་ནས་
འདོན་མཁན་ཡིན་པ་ཤེས་ཡོང་། ༨ ངས་ཨབ་ར་ཧམ་དང་། ཨི་ ཱག་དང་།
ཡ་ཀོབ་ལ་ ལ་གང་ཞིག་གཏོང་བའི་ ིར་ངའི་ལག་པ་བཏེགས་ནས་ ལ་
དེ་ཉིད་ ི་ནང་ ་ང་གཙ་བོས་ ོད་ཚ་ ིད་དེ་དབང་ ་གཏང་ཡོང་ཞེས་

2神晓谕摩西说：我是主。
3我从前向亚伯拉罕、以

撒、雅各显现为全能的神；

至于我名主，他们未曾知

道。 4我与他们坚定所立

的约，要把他们寄居的迦南

地赐给他们。 5我也听见

以色列人被埃及人苦待的哀

声，我也记念我的约。 6所

以你要对以色列人说：我

是主；我要用伸出来的膀臂

重重的刑罚埃及人，救赎你

们脱离他们的重担，不做他

们的苦工。 7我要以你们

为我的百姓，我也要作你们

的神。你们要知道我是主你

们的神，是救你们脱离埃及

人之重担的。 8我起誓应

许给亚伯拉罕、以撒、雅

各的那地，我要把你们领进

去，将那地赐给你们为业。

我是主。 9摩西将这话告诉

以色列人，只是他们因苦工

愁烦，不肯听他的话。
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བཀའ་གནང་ངོ་། ༩ དེ་ནས་མོ་ཤེས་བཀའ་དེ་བཞིན་ ་ཡིས་ར་ཨེལ་ ི་ ་
མས་ལ་གཏམ་ ས་ ང་། སེམས་ ི་ ་ོཤས་དང་ཚ་གཡོག་གི་དཀའ་ ག་

གིས་ག ངས་པས་མོ་ཤེ་ལ་མ་ཉན་ཏོ༎
10主晓谕摩西说： 11你进

去对埃及王法老说，要容以

色列人出他的地。 12摩西

在主面前说：以色列人尚且

不听我的话，法老怎肯听我

这拙口笨舌的人呢？

༡༠ དེའི་ཚ་གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ། ༡༡ མི་སེར་ ལ་ ི་ ལ་པོ་ཕར་ཨོའི་ ར་
སོང་ལ། དེ་ལ་ཡིས་ར་ཨེལ་ ི་ ་ མས་ ོད་ ི་ ལ་ནས་འ ོ་བར་ཐོང་
ཞེས་ ོས་ཤིག་བཀའ་གནང་ངོ་། ༡༢ མོ་ཤེས་གཙ་བོའི་ ་མ ན་ ་ ས་པ།
གཟིགས་ཤིག་ཡིས་ར་ཨེལ་ ི་ ་ མས་ང་ལ་མ་ཉན་ན། ཕར་ཨོས་ང་ལ་
ཉན་པ་ཇི་ ར་ ིད། ངའི་ཁ་ གས་གཙང་མ་མ་ ས་པ་ཡིན་ནོ༎

13主吩咐摩西、亚伦往以

色列人和埃及王法老那里

去，把以色列人从埃及地领

出来。

༡༣ དེ་ནས་གཙ་བོས་ཡིས་ར་ཨེལ་ ི་ ་ མས་དང་མི་སེར་ ལ་ ི་ ལ་
པོ་ཕར་ཨོ་ཡི་ ིར་མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་ལ་འདི་ ད་ ། ཡིས་ར་ཨེལ་ ི་ ་
མས་མི་སེར་ ལ་ ི་ནང་ནས་འ ིད་པར་ ོས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་གནང་

ངོ་༎
14以色列人家长的名字记

在下面。以色列长子流便

的儿子是哈诺、法路、希

斯仑、迦米；这是流便的

各家。 15西缅的儿子是耶

母利、雅悯、阿辖、雅斤、

琐辖，和迦南女子的儿子扫

罗；这是西缅的各家。 16利

未众子的名字按着他们的后

代记在下面：就是革顺、哥

辖、米拉利。利未一生的岁

数是一百三十七岁。 17革顺

的儿子按着家室是立尼、示

每。 18哥辖的儿子是暗兰、

以斯哈、希伯伦、乌薛。哥

辖一生的岁数是一百三十三

岁。 19米拉利的儿子是抹利

和母示；这是利未的家，都

按着他们的后代。 20暗兰

娶了他父亲的妹妹约基别

为妻，她给他生了亚伦和摩

西。暗兰一生的岁数是一百

三十七岁。 21以斯哈的儿

子是可拉、尼斐、细基利。
22乌薛的儿子是米沙利、以

༡༤ ཕ་ཚན་རེ་རེའི་ཕ་ཚན་དཔོན་ མས་འདི་ ར་རོ། ཡིས་ར་ཨེལ་ ི་
ོན་ ེས་ ་བེན་ ི་ ་ མས་ནི་ཧ་ནོག་དང་། ཕལ་ ་དང་། ཧེས་རོན་
དང་། ཀར་མི་དང་བཞིའོ། དེ་ནི་ ་བེན་ནས་ ང་བའི་ཕ་ཚན་ མས་ཡིན་
ནོ། ༡༥ ཤིམ་ཨོན་ ི་ ་ མས་ནི་ཡེ་ ་ཨེལ་དང་། ཡ་མིན་དང་། ཨོ་ཧད་
དང་། ཡ་ཀིན་དང་། ཚ་ཧར་དང་། ཀ་ན་ཨན་མའི་ ་ཤ་ ལ་དང་ ག དེ་
ན་ིཤམི་ཨནོ་ ་ིཕ་ཚན་ མས་ས།ོ ༡༦ ཡང་ལ་ེཝ་ིཡ་ི ་ མས་ ་ིམངི་ མས་
རང་རང་གི་རིགས་བ ད་ མས་བཞིན་ ་གེར་ཤོན་དང་། ཁ་ཧད་དང་།
མ་ར་ར་ིདང་ག མ་མ།ོ ཡང་ལ་ེཝ་ིཡ་ིཚ་ཚད་ལ་ོབ ་དང་ མ་ ་ ་བ ན་
ཙམ་ ་ ནི་ན།ོ ༡༧ གརེ་ཤནོ་ ་ི ་ མས་རང་རང་ག་ིརགིས་བ ད་ མས་
བཞིན་ ་ལིབ་ནི་དང་། ཤིམ་ཨི་དང་གཉིས་སོ། ༡༨ ཁ་ཧད་ ི་ ་ མས་ནི་
ཨམ་རམ་དང་། ཡིས་ཧར་དང་། ཧེབ་རོན་དང་། ་ཟི་ཨེལ་དང་བཞིའོ།
ཁ་ཧད་ ི་ཚ་ཚད་ལོ་བ ་དང་ མ་ ་ ་ག མ་ཙམ་ ་ ིན་ནོ། ༡༩ མ་ར་
རི་ཡི་ ་ མས་ནི་ ཱ་ལི་དང་། ་ཤི་དང་གཉིས་སོ། དེ་ནི་ལེ་ཝི་ཡི་ཕ་ཚན་
མས་རང་རང་གི་རིགས་བ ད་བཞིན་ ་ཡིན་ནོ། ༢༠ ཨམ་རམ་ ིས་རང་

ག་ིཕའ་ི ངི་མ་ོཡ་ོཀ་ེབདེ་བཟའ་ ར་ ངས་ཏ་ེཁ་ོདང་བར་ལ་ཨ་རནོ་དང་
མོ་ཤེ་གཉིས་ ེས། ཨམ་རམ་ ི་ཚ་ཚད་ལོ་བ ་དང་ མ་ ་ ་བ ན་ཙམ་
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་ ིན་ནོ། ༢༡ ཡིས་ཧར་ ི་ ་ མས་ནི་ཁོ་ ཱ་དང་། ནེ་ཕེག་དང་། ཟིག་རི་
དང་ག མ་མ།ོ ༢༢ ་ཟ་ིཨེལ་ ་ི ་ མས་ན་ིམ་ིཤ་ཨལེ་དང་། ཨེལ་ཚ་ཕན་
དང་། སདི་ར་ིདང་ག མ་མ།ོ ༢༣ ཡང་ཨ་རནོ་ སི་ཨ་མ་ིན་དབ་ ་ི ་མ་ོན་
ཧ་ཤོན་ ི་ ིང་མོ་ཨེ་ལི་ཤེ་བ་ ང་མར་ ངས་ནས། ཁོ་ལ་དེ་ནས་ན་དབ་
དང་། ཨ་བི་ ་དང་། ཨེལ་ཨ་ཟར་དང་། ཨི་ཐ་མར་ ོར་ཏོ། ༢༤ ཁོ་ ་ཱཡི་ ་
མས་ནི་ཨ་སིར་དང་། ཨེལ་ཁ་ན་དང་། ཨ་བི་ཨ་སབ་དང་ག མ་མོ། དེ་

ནི་ཁོ་ ཱ་པ་ མས་ ི་ཕ་ཚན་ མས་ཡིན་ནོ། ༢༥ ཡང་ཨ་རོན་ ི་ ་ཨེལ་ཨ་
ཟར་ ིས་ ་ཏི་ཨེལ་ ི་ ་མོ་ མས་ནས་གཅིག་ ང་མར་ ངས་ཏེ། ཁོ་ལ་
དེ་ནས་ཕི་ནེ་ཧས་ཐོབ་བོ། དེ་ནི་ལེ་ཝི་པའི་ཕ་ཚན་དཔོན་ མས་རང་རང་
གི་ ་ེ མས་བཞནི་ ་ཡནི་ན།ོ ༢༦ དེ་ན་ིཨ་རནོ་དང་མ་ོཤ་ེད་ེཡནི་ཏ།ེ གཙ་
བོས་དེ་དག་ལ་ཡིས་ར་ཨེལ་ ི་ ་བ ད་ ི་ཚགས་སོ་སོ་ ར་མི་སེར་ ལ་
ི་ནང་ནས་ ིད་ཅིག་བཀའ་གནང་ངོ་། ༢༧ ཡིས་ར་ཨེལ་ ི་ ་ མས་མི་

སེར་ ལ་ནས་འ ིད་པའི་ ིར་མི་སེར་ ལ་ ི་ ལ་པོ་ཕར་ཨོ་ལ་གཏམ་
ེད་པའི་མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་དེ་ཡིན་ནོ༎

利撒反、西提利。 23亚伦

娶了亚米拿达的女儿，拿顺

的妹妹，以利沙巴为妻，她

给他生了拿答、亚比户、以

利亚撒、以他玛。 24可拉的

儿子是亚惜、以利加拿、亚

比亚撒；这是可拉的各家。
25亚伦的儿子以利亚撒娶了

普铁的一个女儿为妻，她给

他生了非尼哈。这是利未人

的家长，都按着他们的家。
26主说：将以色列人按着他

们的军队从埃及地领出来。

这是对那亚伦、摩西说的。
27对埃及王法老说要将以色

列人从埃及领出来的，就是

这摩西、亚伦。

༢༨ ཡང་ཉིན་མོ་དེ་ཉིད་ལ་གཙ་བོས་མི་སེར་ ལ་ ་མོ་ཤེ་ལ་བཀའ་
གནང་ ེ། ༢༩ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་ག ངས་པ་། ང་གཙ་བོ་ཡིན། ངས་ ོད་
ལ་ ས་པ་ཐམས་ཅད་ དོ་མ་ིསརེ་ ལ་ ་ི ལ་པ་ོཕར་ཨ་ོལ་ ་བར་དགསོ།
༣༠ མ་ོཤསེ་གཙ་བོ་ ང་ ། གཟགིས་ཤགི ངའ་ིཁ་ གས་གཙང་བར་མ་ ས་
པ་ཡིན་པས། ཕར་ཨོས་ང་ལ་ཉན་པ་ཇི་ ར་ ིད་ ས་སོ༎

28当主在埃及地对摩西说

话的日子， 29他向摩西

说：我是主；我对你说的一

切话，你都要告诉埃及王法

老。 30摩西在主面前说：看

哪，我是拙口笨舌的人，法

老怎肯听我呢？

7 ཡང་གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་འདི་ ད་ ། ོས་ཤིག ངས་ ོད་ཕར་ཨོའི་
རི་ ་ ་ ་ ས་པ་ཡནི། ཡང་ དོ་ ་ི ན་ཨ་རནོ་ དོ་ ་ི ང་ ནོ་

པ་ཡིན་པར་ ། ༢ ངས་ ོད་ལ་བ ོ་བ་ཐམས་ཅད་ ོད་ ིས་ ་བ་དང་།
ཕར་ཨོས་ཡིས་ར་ཨེལ་ ི་ ་ མས་ ལ་ནས་གཏོང་བའི་ ིར་ཨ་རོན་ ིས་
ཕར་ཨོ་ལ་གཏམ་དེ་ ེད་པར་དགོས། ༣ ངས་ནི་ཕར་ཨོའི་ ིང་ ་བར་ ེད་
དེ་མི་སེར་ ལ་ན་ ས་ངོ་མཚར་ཆེ་བ་མང་པོ་ ོན་པར་ ། ༤ འོན་ ང་
ཕར་ཨོས་ ོད་ཅག་ལ་མི་ཉན་པའི་ ིར་ངས་མི་སེར་ ལ་ལ་ངའི་ལག་པ་
བཞག་ ེ་ ིམས་ ག་པོ་ མས་གཅད་ཅིང་ངའི་མི་བ ད་ ི་ཚགས་སོ་སོ་
མས་ཡིས་ར་ཨེལ་ ི་ ་ མས་མི་སེར་ ལ་ ི་ནང་ནས་འདོན་པར་ འོ།

7主对摩西说：我使你在

法老面前代替神，你的

哥哥亚伦是替你说话的。
2凡我所吩咐你的，你都要

说。你的哥哥亚伦要对法

老说，容以色列人出他的

地。 3我要使法老的心刚

硬，也要在埃及地多行神迹

奇事。 4但法老必不听你

们；我要伸手重重的刑罚埃

及，将我的军队以色列民从

埃及地领出来。 5我伸手攻
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击埃及，将以色列人从他们

中间领出来的时候，埃及人

就要知道我是主。 6摩西、

亚伦这样行；主怎样吩咐他

们，他们就照样行了。 7摩

西、亚伦与法老说话的时

候，摩西八十岁，亚伦八十

三岁。

༥ ངའ་ིལག་པ་མ་ིསརེ་ ལ་ ་ི ངེ་ ་ ངོ་ཞངི་ད་ེདག་ག་ིད ལི་ནས་ཡསི་
ར་ཨེལ་ ི་ ་ མས་འདོན་པའི་ཚ། ང་གཙ་བོ་ཡིན་པར་མི་སེར་པས་ཤེས་
ཡངོ་ཞསེ་བཀའ་ ལ་ཏ།ོ ༦ ཡང་མ་ོཤ་ེདང་ཨ་རནོ་གཉསི་ སི་ད་ེ ར་ ས།
གཙ་བོས་བཀའ་ ལ་པ་བཞནི་ ་ ས་ས།ོ ༧ ད་ེདག་གསི་ཕར་ཨ་ོལ་གཏམ་
ེད་པའི་ཚ་མོ་ཤེ་ལོ་བ ད་ ་དང་། ཨ་རོན་ལོ་བ ད་ ་ ་ག མ་ལོན་
ནོ༎

8主晓谕摩西、亚伦说：
9法老若对你们说：你们行

件奇事吧！你就吩咐亚伦

说：把杖丢在法老面前，使

杖变作蛇。 10摩西、亚伦进

去见法老，就照主所吩咐的

行。亚伦把杖丢在法老和臣

仆面前，杖就变作蛇。 11于

是法老召了博士和术士来；

他们是埃及行法术的，也用

邪术照样而行。 12他们各

人丢下自己的杖，杖就变作

蛇；但亚伦的杖吞了他们的

杖。 13法老心里刚硬，不肯

听从摩西、亚伦，正如主所

说的。

༨ ཡང་གཙ་བོས་མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་ལ་འདི་ ད་ ། ༩ གལ་ཏེ་ཕར་ཨོས་
དོ་ཅག་ལ་ དེ་ ས་ཤགི་ ནོ་ཅགི་ཅསེ་ ་ན། དོ་ སི་ཨ་རནོ་ལ། ད ག་

པ་ ངོས་ལ་ཕར་ཨ་ོཡ་ི ང་ ་ད ག་ཅགི་ཅསེ་ སོ་དང་། ད་ེ ལ་ ་འ ར་
ཡངོ་ཞསེ་བཀའ་གནང་ང་ོ། ༡༠ མ་ོཤ་ེདང་ཨ་རནོ་གཉསི་ཕར་ཨ་ོཡ་ི ང་ ་
སོང་ནས། གཙ་བོས་བཀའ་གནང་བ་བཞིན་ ་ ས་ཏེ་ཨ་རོན་ ིས་ད ག་
པ་ཕར་ཨ་ོདང་དའེ་ིགཡགོ་པ་ོ མས་ ་ི ང་ ་ད ག་ནས་ད་ེ ལ་ ་ ར་
ཏོ། ༡༡ དེའི་ཚ་ཕར་ཨོས་མི་མཁས་པ་དང་ ་འ ལ་མཁན་ མས་བོས་ཏེ།
མི་སེར་ ལ་ ི་ ་མ་མཁན་ མས་ ིས་ ་འ ལ་ ིས་དེ་བཞིན་ ་ ས་
སོ། ༡༢ དེ་དག་གིས་རང་རང་གི་ད ག་པ་འཕངས་ནས། དེ་ ལ་ ་ ར་ཏོ།
འནོ་ ང་ཨ་རནོ་ ་ིད ག་པས་ད་ེདག་ག་ིད ག་པ་ མས་ཟསོ་ས།ོ ༡༣ ཡང་
ཕར་ཨོ་ ིང་ ་བར་ ར་ཏེ། གཙ་བོས་ག ངས་པ་བཞིན་ ་དེ་དག་ལ་མ་
ཉན་ཏོ༎

14主对摩西说：法老心里

固 执，不 肯 容 百 姓 去 。
15明日早晨，他出来往水边

去，你要往河边迎接他，手

里要拿着那变过蛇的杖，
16对他说：主希伯来人的神

打发我来见你，说：容我的

百姓去，好在旷野侍奉我。

到如今你还是不听。 17主这

样说：我要用我手里的杖击

打河中的水，水就变作血；

因此，你必知道我是主。
18河里的鱼必死，河也要腥

臭，埃及人就要厌恶吃这

河里的水。 19主晓谕摩西

༡༤ དེ་ནས་གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ། ཕར་ཨོ་ཡི་ ིང་ ་ཞིང་མི་ ེ་གཏོང་བར་
མི་ དེ་ད།ོ ༡༥ ཐོ་རངས་ལ་ དོ་ཕར་ཨ་ོཡ་ི ར་སངོ་ཞགི ོས་ཤགི ཁོ་ འ་ི
ར་ ་ི ་འ ་ོབ་དང་། དོ་གཙང་པའོ་ིའ མ་ལ་དའེ་ིཐད་ ་ དོ་ལ་ ལ་
་ ར་པའ་ིད ག་པ་ད་ེལག་ ་བ ང་ཞགི ༡༦ ད་ེལ་འད་ིཟརེ་དགསོ། ཨབི་

རི་པའི་ ་གཙ་བོས་ང་ ོད་ ི་ ང་ ་ ལ་ནས་ ོད་ལ། ངའི་མི་ ེ་འ ོག་
ངོ་ ་ང་ལ་གཡགོ་ དེ་ ་ཐངོ་ཞགི་ཅསེ་བཀའ་གནང་ ང་། སོ་ཤགི་ད་
འི་བར་ ་ ོད་བཀའ་ལ་མ་ཉན། ༡༧ གཙ་བོས་འདི་ ད་ག ང་། འདིའི་

ངང་ནས་ང་གཙ་བོ་ཡིན་ ོད་ ོགས་པར་དགོས། ོས་ཤིག་ངའི་ལག་ ་
ཡོད་པའི་ད ག་པ་དང་ངས་གཙང་པོའི་ ་ མས་ལ་བ ང་ ེ། ་ མས་
ག་ ་འ ར་ཡོང་། ༡༨ གཙང་པོའི་ཉ་ མས་ཤི་བས། གཙང་པོ་ལ་ ་ིངན་
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ོ་བར་འ ར། མི་སེར་པ་ མས་གཙང་པོའི་ ་འ ང་བ་ལ་ཞེན་ལོག་ཡོང་
ཞེས་ ོས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་གནང་ངོ་། ༡༩ ཡང་གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ། ོད་ ིས་
ཨ་རོན་ལ། ོད་ ི་ད ག་པ་ ོངས་ལ་ ོད་ ི་ལག་པ་མི་སེར་ ལ་ ི་ ་
མས་དང་། གཙང་པོ་ མས་དང་། ོག་པ་ོ མས་དང་། ིང་ མས་དང་།
ངེ་ཀ་ཐམས་ཅད་ ་ི གོས་ ་ཐགེ་ཅགི ག་ ་འ ར་ཡངོ་། མ་ིསརེ་ ལ་

ཐམས་ཅད་ན་ཤངི་ག་ི དོ་དང་། ་ོབའ་ི དོ་ལ་ཡང་ ག་འབའ་ཞགི་ཡདོ་
པར་འ ར་ཞེས་བཀའ་ ལ་ཏོ༎

说：你对亚伦说：把你的杖

伸在埃及所有的水以上，就

是在他们的江、河、池、塘

以上，叫水都变作血。在埃

及遍地，无论在木器中，石

器中，都必有血。

༢༠ གཙ་བོའི་བཀའ་བཞིན་ ་མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་ ིས་ ས་ཏེ་ད ག་པ་
བཏེགས་ནས། ཕར་ཨོ་དང་དེའི་གཡོག་འཁོར་ ི་མིག་གི་མ ན་ ་གཙང་
པོའི་ ་ མས་ལ་བ ངས་ནས། གཙང་པོའི་ ་ མས་ ག་ ་ ར་ཏོ།
༢༡ ཡང་གཙང་པོའི་ནང་ན་ཉ་ མས་ཤི་བ་དང་། གཙང་པོ་ལ་ ི་ངན་ ོ་
བས། མི་སེར་པས་གཙང་པོའི་ ་འ ང་མ་ བ་ ེ། མི་སེར་ ལ་ཐམས་
ཅད་ལ་ ག་འབའ་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན། ༢༢ ཡང་མི་སེར་ ལ་ ི་ ་མ་མཁན་
མས་ སི་ ་འ ལ་ སི་ད་ེདང་འ ་བར་ ས་པས། གཙ་བོས་ག ངས་པ་

བཞིན་ ་ཕར་ཨོ་ཡི་ ིང་ ་བར་ ར་ཏེ་དེ་དག་ལ་མ་ཉན་ཏོ། ༢༣ དེ་ནས་
ཕར་ཨ་ོ རི་ཁང་པར་སངོ་ །ེ ད་ེཡང་སམེས་ལ་མ་བཞག་གོ ༢༤ མ་ིསརེ་པ་
ཐམས་ཅད་གཙང་པོའི་ ་འ ང་མི་ བ་པས། གཙང་པོའི་འ མ་ཐམས་
ཅད་ ་འ ང་ ་ཐོབ་པའི་ ིར་ས་ ས་སོ༎

20摩西、亚伦就照主所吩

咐的行。亚伦在法老和臣仆

眼前举杖击打河里的水，河

里的水都变作血了。 21河里

的鱼死了，河也腥臭了，埃

及人就不能吃这河里的水；

埃及遍地都有了血。 22埃

及行法术的，也用邪术照样

而行。法老心里刚硬，不肯

听摩西、亚伦，正如主所说

的。 23法老转身进宫，也不

把这事放在心上。 24埃及人

都在河的两边挖地，要得水

喝，因为他们不能喝这河里

的水。

༢༥ གཙ་བོས་གཙང་པོ་ལ་བ ངས་བ་ནས་བ ང་ ེ་ཞག་བ ན་ ོགས་
སོ༎

25主击打河以后满了七

天。

8 དེ་ནས་གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ། ནང་ ་ཕར་ཨོའི་ ང་ ་སོང་ནས་དེ་ལ།
གཙ་བོས་བཀའ་ ལ་པ། ངའ་ིམ་ི ་ེངའ་ིགཡགོ་ དེ་ ་འ ་ོ ག་ཅགི

༢ ཇི་ ེ་ ོད་ ིས་དེ་དག་འ ོ་མི་འ ག་ན། ོས་ཤིག་ངས་ ོད་ ི་ ལ་
ཁམས་ཐམས་ཅད་ལ་བ ང་ ་ེ ལ་པ་ མས་འངོ་བར་འ ར། ༣ གཙང་པ་ོ
ལ་པ་ མས་ ིས་གང་བ་དང་། དེ་དག་འཐོན་ནས་ ོད་ ི་ཁང་པ་དང་།

གཟིམ་ཁང་དང་། མལ་ ི་དང་། ོད་ ི་གཡོག་པོ་ མས་ ི་ཁང་པ་དང་།
ོད་ ི་འབངས་ མས་དང་། ོད་ ི་གཡོས་ཁང་དང་། གཞོང་པ་ མས་
ི་ནང་ ་འོང་བར་འ ར། ༤ ོད་རང་དང་ ོད་ ི་འབངས་དང་ ོད་

8主吩咐摩西说：你进去

见法老，对他说：主这

样说：容我的百姓去，好侍

奉我。 2你若不肯容他们

去，我必使青蛙糟蹋你的四

境。 3河里要滋生青蛙；

这青蛙要上来进你的宫殿和

你的卧房，上你的床榻，进

你臣仆的房屋，上你百姓的

身上，进你的炉灶和你的抟

面盆， 4又要上你和你百姓

并你众臣仆的身上。 5主晓
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谕摩西说：你对亚伦说：把

你的杖伸在江、河、池以

上，使青蛙到埃及地上来。
6亚伦便伸杖在埃及的诸水

以上，青蛙就上来，遮满了

埃及地。 7行法术的也用他

们的邪术照样而行，叫青蛙

上了埃及地。

ི་གཡོག་ཐམས་ཅད་ལ་ ལ་པ་ མས་འཛག་པར་འ ར་རོ་ཞེས་ ོས་ཤིག
༥ ཡང་གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་ག ངས་པ། ཨ་རོན་ལ། ད ག་པ་ཐོགས་ཏེ་ལག་
པ་གཙང་པ་ོདང་། གོ་པ་ོདང་། ངི་ མས་ ་ི གོས་ ་བ ང་ །ེ ལ་པ་
མས་མི་སེར་ ལ་ ་ཡོང་ ག་ཅིག་ ོས་ཤིག ༦ ཨ་རོན་ ིས་མི་སེར་ ལ་
ི་ ་ མས་ ི་ ོགས་ ་རང་གི་ལག་པ་བ ངས་ནས་ ལ་པ་ཡོང་ ེ་མི་

སེར་ ལ་བཀབ་བོ། ༧ ཡང་ ་མ་མཁན་ མས་ ིས་ ང་ ་འ ལ་ ིས་དེ་
དང་འ ་བར་ ས་ཏེ་ ལ་པ་ མས་མི་སེར་ ལ་ ་ཡོང་བ ག་གོ།

8法 老 召 了 摩 西 、 亚 伦

来，说：请你们求主使这青

蛙离开我和我的民，我就容

百姓去祭祀主。 9摩西对法

老说：任凭你吧，我要何时

为你和你的臣仆并你的百姓

祈求，除灭青蛙离开你和你

的宫殿只留在河里呢？ 10他

说：明天。摩西说：可以照

你的话吧，好叫你知道没有

像主我们神的。 11青蛙要

离开你和你的宫殿，并你的

臣仆与你的百姓，只留在河

里。 12于是摩西、亚伦离

开法老出去。摩西为扰害

法老的青蛙呼求主。 13主就

照摩西的话行。凡在房里、

院中、田间的青蛙都死了。
14众人把青蛙聚拢成堆，遍

地就都腥臭。 15但法老见灾

祸松缓，就硬着心，不肯听

他们，正如主所说的。

༨ ཡང་ཕར་ཨོས་མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་བོས་ནས་དེ་དག་ལ། གཙ་བོས་ང་
དང་ངའི་འབངས་ མས་ ལ་པ་ནས་ཐར་བར་མཛད་པའི་ ིར་ ོན་ལམ་
ཐོབ་ཅིག ངས་མི་བ ད་གཙ་བོ་ལ་མཆོད་པ་ ེད་ ་གཏོང་བར་ འོ་ཞེས་
ས་སོ། ༩ དེ་ནས་མོ་ཤེས་ཕར་ཨོ་ལ། ལ་པ་ མས་གཙང་པོ་འབའ་ཞིག་

ན་ ས་ཏེ་ ེད་རང་དང་ ེད་ ི་ཁང་པ་ མས་ལ་མེད་པར་འ ར་བའི་
ིར་ངས་ ེད་རང་དང་གཡོག་པོ་ མས་དང་འབངས་ མས་ ི་དོན་ ་
ནམ་གསོལ་བ་བཏབ་དགོས་ང་ལ་བཀའ་གནོང་ཞིག་ ས་ནས། ༡༠ དེས་
སང་གསོལ་བ་ཐོབ་ ས་ནས། ཁོས་ ོད་ངེད་ ི་ ་གཙ་བོ་དང་འ ་བའི་
་མེད་ཤེས་པའི་ ིར་ ་ ེད་ ི་བཀའ་ནང་ ར་འ ང་ཡོང་། ༡༡ ལ་པ་
མས་ ེད་དང་ ེད་ ི་ཁང་པ་དང་། གཡོག་པོ་དང་འབངས་ མས་ལས་

མེད་པར་ ར་ཏེ། གཙང་པོ་འབའ་ཞིག་ན་ ས་པར་འ ར་རོ་ཞེས་ ས་སོ།
༡༢ མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་ཕར་ཨོའི་ ང་ནས་སོང་བ་དང་། མོ་ཤེས་ཕར་ཨོ་ལ་
ས་པ་བཞིན་ ་ ལ་པ་ མས་ ི་ ིར་ ་ ད་ཆེན་པོས་གཙ་བོ་ལ་གསོལ་

བ་བཏབ་བོ། ༡༣ གཙ་བོས་མོ་ཤེའི་ ་བ་བཞིན་ ་མཛད་དེ་ཁང་པ་དང་
ཡབ་རིང་ མས་དང་ཞིང་ མས་ལ་ཡོད་པའི་ ལ་པ་ མས་ཤིའོ། ༡༤ དེ་
དག་བ ས་ཏེ་ ང་པོར་ ངས་པས་ ལ་ལ་ ི་ངན་ ོས་སོ། ༡༥ ཕར་ཨོས་
བས་ ང་མཐོང་ནས་གཙ་བོས་ག ངས་པ་བཞིན་ ་ཁོ་རང་གི་ ིང་ ་

བར་ ེད་དེ་དག་ལ་མ་ཉན་ཏོ༎
16主吩咐摩西说：你对亚

伦说：伸出你的杖击打地

上的尘土，使尘土在埃及

遍地变作虱子〔或作“虼

༡༦ དེ་ནས་གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་ག ངས་པ། ཨ་རོན་ལ་ ོད་ ི་ད ག་པ་
ོང་ལ་སའི་ཐལ་བ་ལ་ ངས་ཤིག མི་སེར་ ལ་ཐམས་ཅད་ ་ཐལ་བ་ནི་
ག་ ང་ ་འ ར་བའ་ི རི་ར་ོཞསེ་ སོ་ཤགི ༡༧ ད་ེདག་ད་ེབཞནི་ ་ ས་
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ཏེ་ཨ་རོན་ ིས་ད ག་པ་བ ང་བའི་ལག་པ་བ ངས་ནས། སའི་ཐལ་བ་
ལ་བ ངས་པ་དང་། མི་དང་ ད་འ ོ་ལ་ ག་ ང་ མས་ ང་། མི་སེར་
ལ་ཐམས་ཅད་ན་སའི་ཐལ་བ་ཐམས་ཅད་ ག་ ང་ ་ ར་ཏོ། ༡༨ ་མ་

མཁན་ མས་ ིས་ ་འ ལ་ ིས་དེ་དང་འ ་བར་ ག་ ང་འ ང་འ ག་
པར་འདདོ་ ང་མ་ བ་བ།ོ མ་ིདང་ ད་འ ་ོལ་ ག་ ང་ ང་ང་ོ། ༡༩ དརེ་
་མ་མཁན་ མས་ ིས་ཕར་ཨོ་ལ། འདི་ནི་ ་ཡི་ ིགས་མ བ་ཡིན་ཞེས་
ས་སོ། གཙ་བོས་ག ངས་པ་བཞིན་ ་ཕར་ཨོའི་ ིང་ ་བར་ ར་ཏེ་དེ་

དག་ལ་མ་ཉན་ཏོ༎

蚤”。下同〕。 17他们就

这样行。亚伦伸杖击打地上

的尘土，就在人身上和牲畜

身上有了虱子；埃及遍地的

尘土都变成虱子了。 18行

法术的也用邪术要生出虱子

来，却是不能。于是在人身

上和牲畜身上都有了虱子。
19行法术的就对法老说：这

是神的手段。法老心里刚

硬，不肯听摩西、亚伦，正

如主所说的。

༢༠ ཡང་གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ། ཐོ་རངས་ལ་ལོངས་ལ་ཕར་ཨོའི་ ང་ ་སོང་
ཞིག ོས་ཤིག་ཁོ་ འི་ ར་ ི་རོལ་ ་འ ོ་གིན་ཡོང་བས། དེ་ལ་འདི་ ད་
ཅསེ་ ས་ཤགིགཙ་བོས་ངའ་ིམ་ི ་ེང་ལ་གཡགོ་ དེ་ ་ཐངོ་ཞགི ༢༡ གལ་ཏ་ེ
ོད་ངའི་མི་ ེ་མི་གཏང་ན། ངས་ ོད་དང་ ོད་ ི་གཡོག་པོ་ མས་དང་
ོད་ ི་མི་བ ད་དང་ ོད་ ི་ཁང་པ་ མས་ལ་འདམ་ ང་གཏང་ཡོང་།

མི་སེར་པ་ མས་ ི་ཁང་པ་ མས་མ་ཟད་དེ། དེ་དག་གནས་པའི་ས་ཡང་
འདམ་ ང་གསི་གང་བར་འ ར། ༢༢ ཡང་ངས་ཉནི་ད་ེལ་ངའ་ིམ་ི ་ེགནས་
པའ་ིག་ོཤནེ་ ལ་ས་ོས་ོ ས་ཏ།ེ དེ་ ་འདམ་ ང་འ ང་མ་ིཡངོ་། ས་གཞའི་ི
ད ས་ན་ང་གཙ་བོ་ཡོད་པ་ ོད་ ིས་ཤེས་པའི་ ིར་རོ། ༢༣ དེ་ ར་ངས་
ངའི་མི་ ེ་དང་ ོད་ ི་མི་ ེའི་བར་ལ་ ད་ཅིག་ ་བ་དང་། སང་ནི་ ས་
དེ་འ ང་བར་འ ར་རོ་ཞེས་བཀའ་གནང་ངོ་། ༢༤ གཙ་བོས་དེ་བཞིན་ ་
མཛད་དེ། འདམ་ ང་གི་ད ང་ཆེ་བ་ཕར་ཨོ་ཡི་ཁང་པ་དང་། གཡོག་པོ་
མས་ ་ིཁང་པ་ ་ ང་། མ་ིསརེ་ ལ་ཐམས་ཅད་ན་འདམ་ ང་གསི་ ལ་

འཇིག་པར་ ར་ཏོ༎

20主对摩西说：你清早起

来，法老来到水边，你站

在他面前，对他说：主这样

说：容我的百姓去，好侍奉

我。 21你若不容我的百姓

去，我要叫成群的苍蝇到

你和你臣仆并你百姓的身

上，进你的房屋，并且埃及

人的房屋和他们所住的地都

要满了成群的苍蝇。 22当那

日，我必分别我百姓所住的

歌珊地，使那里没有成群的

苍蝇，好叫你知道我是天下

的主。 23我要将我的百姓和

你的百姓分别出来。明天必

有这神迹。 24主就这样行。

苍蝇成了大群，进入法老的

宫殿，和他臣仆的房屋；埃

及遍地就因这成群的苍蝇败

坏了。

༢༥ དེའི་ཚ་ཕར་ཨོས་མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་བོས་ཏེ་ ས་པ། སོང་ལ་ ལ་ ི་
ནང་ན་ ེད་ ི་ ་ལ་མཆོད་པ་ ལ་ཞིག ༢༦ མོ་ཤེས་དེ་ ར་ ེད་ ་མི་
རིགས་ཏེ། མི་སེར་པས་ཞེན་ལོག་པ་དེ་ངེད་ ིས་གཙ་བོ་ངེད་རང་གི་ ་
ལ་མཆོད་པ་ ེད་ཡོང་། ད་ངེད་ ིས་མི་སེར་པས་ཞེན་ལོག་པ་དེ་དག་གི་
མིག་ག་ིམ ན་ ་མཆོད་པར་ ེད་ན་ད་ེདག་གསི་ངདེ་ མས་ ་ོ བ་ལ་མ་ི
གཏང་ངམ། ༢༧ ང་ཚ་ཞག་ག མ་ ི་ལམ་ལ་འ ོག་ ོང་ ་སོང་ནས། གཙ་

25法老召了摩西、亚伦

来，说：你们去，在这地祭

祀你们的神吧！ 26摩西

说：这样行本不相宜，因为

我们要把埃及人所厌恶的

祭祀主我们的神；若把埃

及人所厌恶的在他们眼前

献为祭，他们岂不拿石头

打死我们吗？ 27我们要往
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旷野去，走三天的路程，照

着主我们神所要吩咐我们的

祭祀他。 28法老说：我容

你们去，在旷野祭祀主你们

的神；只是不要走得很远。

求你们为我祈祷。 29摩西

说：我要出去求主，使成群

的苍蝇明天离开法老和法老

的臣仆并法老的百姓；法老

却不可再行诡诈，不容百姓

去祭祀主。 30于是摩西离

开法老去求主。 31主就照摩

西的话行，叫成群的苍蝇离

开法老和他的臣仆并他的百

姓，一个也没有留下。 32这

一次法老又硬着心，不容百

姓去。

བོ་ངེད་ ི་ ་ཡིས་ངེད་ མས་ལ་བཀའ་ ལ་པ་བཞིན་ ་ཁོང་ལ་མཆོད་
པ་ ེད་པར་ འོ་ཞེས་ ས་སོ། ༢༨ དེ་ནས་ཕར་ཨོས་ཟེར་པ། ངས་ ོད་ཅག་
འ ོག་ ོང་ན་གཙ་བོ་ ོད་ མས་ ི་ ་ལ་མཆོད་པ་ ེད་ ་འ ོ་འ ག་
ང་། དོ་ མས་ཐག་རངི་མ་འ ་ོབར། ངའ་ི རི་གསལོ་བ་ཐབོ་ཅགི ༢༩ མ་ོ

ཤེས་ ེ་ཧོ་ང་ད་ ་ ོད་ ི་ ང་ནས་འ ོ་ཞིང་ངས་གཙ་བོ་ལ་གསོལ་བ་
བཏབ་ ེ། སང་ཉིན་ལ་འདམ་ ང་ཕར་ཨོ་དང་གཡོག་པོ་ མས་དང་། མི་
་ེལས་མདེ་པར་འ ར་ར།ོ འནོ་ ང་མ་ི ་ེགཙ་བོ་ལ་མཆདོ་པ་ དེ་ ་འ ་ོ
མི་འ ག་པའི་གཡོ་ ་ཕར་ཨོས་མ་ ེད་ཅིག་ཅེས་ ས་སོ། ༣༠ དེ་ནས་མོ་ཤེ་
ཕར་ཨོའི་ ང་ནས་སོང་ ེ་གཙ་བོ་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་བོ། ༣༡ གཙ་བོས་མོ་
ཤེའི་གསོལ་བ་བཞིན་ ་མཛད་དེ་ཕར་ཨོ་དང་དེའི་གཡོག་པོ་ མས་དང་།
མི་བ ད་ལ་ཡོད་པའི་འདམ་ ང་ མས་མེད་པར་མཛད་ཅིང་གཅིག་ ང་
མ་ ས་སོ། ༣༢ ད་ལན་ཡང་ཕར་ཨོས་ ིང་ ་བར་ ེད་དེ་མི་ ེ་མ་བཏང་
ངོ་༎

9主吩咐摩西说：你进去

见法老，对他说：主希

伯来人的神这样说：容我的

百姓去，好侍奉我。 2你

若不肯容他们去，仍旧强留

他们， 3主的手加在你田间

的牲畜上，就是在马、驴、

骆驼、牛群、羊群上，必

有重重的瘟疫。 4主要分

别以色列的牲畜和埃及的

牲畜，凡属以色列人的，一

样都不死。 5主就定了时

候，说：明天主必在此地行

这事。 6第二天，主就行

这事。埃及的牲畜几乎都

死了，只是以色列人的牲

畜，一个都没有死。 7法老

打发人去看，谁知以色列人

的牲畜连一个都没有死。法

老的心却是固执，不容百姓

去。

9 དེ་ནས་གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ། ནང་ ་སོང་ལ་ཕར་ཨོའི་ ང་ ་དེ་ལ་
ོས་ཤིག གཙ་བོ་ཨིབ་རི་པ་ མས་ ི་ ་ཡིས་འདི་ ད་ ། ངའི་མི་

ེ་ངའི་གཡོག་ ེད་ ་ཐོང་ཞིག་ཅེས་བཀའ་གནང་ངོ་། ༢ ཅི་ ེ་ ོད་ ིས་
དེ་དག་ད་ ང་བཀག་ ེ་འ ོ་མི་འ ག་ན། ༣ ོས་ཤགི་གཙ་བོའི་ ག་གིས་
ོད་ ི་ གས་ཞིང་ལ་ཡོད་པ་དང་། ་དང་། བོང་ ་དང་། ་མོང་དང་།

བ་ ང་དང་། ག་ མས་ལ་རིམས་ནད་ངན་པ་ཤིན་ ་ ག་པོ་ཞིག་ ལ་
བར་འ ར་རོ། ༤ གཙ་བོས་ཡིས་ར་ཨེལ་པ་ མས་ ི་ གས་དང་། མི་སེར་
པ་ མས་ ི་ གས་ ི་བར་ལ་ ད་མཛད་དེ། ཡིས་ར་ཨེལ་ ི་ ་ མས་ ི་
གས་ཐམས་ཅད་ལས་གཅིག་ ང་ཤི་མི་ཡོང་ཞེས་ ས་སོ། ༥ ཡང་གཙ་
བོས་ངས་སང་ཉིན་ལ་ ་བ་དེ་ ལ་ ི་ནང་ན་ འོ་ཞེས་ ས་ར་མཛད་དོ།
༦ དེ་ནས་གཙ་བོས་སང་ཉནི་ ་བ་དེ་མཛད་ད་ེམ་ིསེར་པ་ མས་ ་ི གས་
ཐམས་ཅད་ཤི ཡིས་ར་ཨེལ་ ི་ ་ མས་ ི་ གས་ལས་གཅིག་ ང་མ་ཤིའོ།
༧ ཕར་ཨོས་མི་བཏང་ནས། ོས་ཤིག་ཡིས་ར་ཨེལ་ ི་ གས་ ི་ནང་ནས་
གཅིག་ ང་མ་ཤི འོན་ ང་ཕར་ཨོའི་ ིང་ ་བར་ ར་ཏེ་མི་ ེ་མ་བཏང་
ངོ་༎
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༨ དེ་ནས་གཙ་བོས་མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་ལ། མེ་ཐབ་ནས་ ེ་ནག་ ར་བ་
གང་ མས་ ངོས་ལ། མ་ོཤསེ་ཕར་ཨའོ་ིམགི་ག་ིམ ན་ ་ནམ་མཁའ་ི གོས་
་གཏོར་ཞིག་དང་། ༩ མི་སེར་ ལ་ཐམས་ཅད་ ི་ ེང་ ་ ལ་ ་འ ར་

ཞིང་བབ་པ་དང་། མི་སེར་ ལ་ཐམས་ཅད་ན་མི་དང་ གས་གཉིས་ལ་ ་
བ་འཐོན་ནས་འ མ་ནག་ ་འ ར་ཡོང་ཞེས་བཀའ་ ལ་ནས། ༡༠ དེ་དག་
གསི་མ་ེཐབ་ནས་ ་ེནག་ ངས་ཏ་ེཕར་ཨའོ་ིམ ན་ ་འ ངེ་ །ེ མ་ོཤསེ་ད་ེ
གནམ་གཏོར་བས། མི་དང་ གས་གཉིས་ལ་ ་བ་འཐོན་ནས་འ མ་ནག་
་ ར་ཏོ། ༡༡ མི་སེར་པ་ཐམས་ཅད་དང་འ ་བར་ ་མ་མཁན་དེ་དག་ལ་

ཡང་ ་བ་འཐནོ་པའ་ི རི་ ་ ་བའི་ ནེ་ སི་ ་མ་མཁན་ མས་མོ་ཤའེ་ི
མ ན་ ་འ གས་མ་ བ་བོ། ༡༢ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་ག ངས་པ་བཞིན་ ་
གཙ་བོས་ཕར་ཨོ་ཡི་ ིང་ ་བར་མཛད་དེ་དེ་དག་ལ་མ་ཉན་ཏོ༎

8主吩咐摩西、亚伦说：你

们取几捧炉灰，摩西要在法

老面前向天扬起来。 9这灰

要在埃及全地变作尘土，在

人身上和牲畜身上成了起

泡的疮。 10摩西、亚伦取

了炉灰，站在法老面前。摩

西向天扬起来，就在人身

上和牲畜身上成了起泡的

疮。 11行法术的在摩西面

前站立不住，因为在他们身

上和一切埃及人身上都有

这疮。 12主使法老的心刚

硬，不听他们，正如主对摩

西所说的。

༡༣ དེའི་ ེས་ ་གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་བཀའ་ ལ་པ། ཐོ་རངས་ལ་ཕར་ཨོའི་
ང་ ་སངོ་ལ་ད་ེལ། ཨབི་ར་ིཔའ་ི ་གཙ་བོས་འད་ི ད་ ། ངའ་ིམ་ི ་ེངའ་ི

གཡགོ་ དེ་ ་ཐངོ་ཞགི ༡༤ ད་ ་ངས་ངའ་ི ག་རགིས་ཐམས་ཅད་ དོ་ ་ི
ིང་དང་ ོད་ ི་གཡོག་པོ་ མས་དང་ ོད་ ི་མི་ ེ་ལ་གཏང་བ་དང་།
ོད་ ིས་ང་དང་འ ་བ་ཞིག་ས་ཐམས་ཅད་ན་མེད་པ་ཤེས་པའི་ ིར་རོ།

༡༥ དོ་ས་ལས་མདེ་པར་ ་བའ་ི རི་ད་ ་ངའ་ིལག་པ་བ ངས་ནས་ དོ་
མ་ི ་ེདང་བཅས་པ་གཉན་ནད་འཕགོ་འ ག་པ་ཉ།ེ ༡༦ དོ་ སི་ངའ་ིམ ་
མཐོང་བ་དང་། ས་ཐམས་ཅད་ ི་མ་ི མས་ སི་ངའི་མིང་བཤད་པའ་ིདོན་
་ངས་ དོ་ ས་པར་ ས་ས།ོ ༡༧ ད་ འ་ིབར་ ་ དོ་ངའ་ིམ་ི ་ེའ ་ོ ་མ་

བ ག་གོ ༡༨ ོས་ཤིག ངས་སང་ཉིན་ཐོ་རངས་ ི་ ས་ ་སེར་བ་ཤིན་ ་
ག་པོ་ཞིག་འབེབས་པར་ ། མི་སེར་ ལ་བཀོད་པའི་ ས་ནས་བ ང་ ེ་

ད་ འི་བར་ ་དེ་དང་འ ་བའི་སེར་བ་ཞིག་ནམ་ཡང་མ་ ང་ངོ་། ༡༩ ད་
ོད་ ི་ ད་འ ོ་དང་། ཞིང་ལ་ཡོད་པ་གང་ ོད་ ི་ཡིན་པ་ཐམས་ཅད་

ཐར་བའ་ི རི་མ་ིཐངོ་ཞགི མི་ར་ེར་ེདང་། ད་འ ་ོཁང་པ་ལ་མ་ཡངོས་ཏ་ེ
ཞངི་ལ་བ ད་པ་སརེ་བ་བབ་ནས་ཤ་ིབར་འ ར་ར།ོ ཞསེ་ སོ་ཤགི ༢༠ ཕར་
ཨོའི་གཡོག་པོ་ མས་ ི་ནང་གཙ་བོའི་བཀའ་ལ་འཇིགས་པ་དེས་གཡོག་
པ་ོ མས་དང་ ད་འ ་ོཁང་པ་ མས་ ་དདེ་ནས་ཤརོ། ༢༡ ས་གཙ་བོའ་ི

13主对摩西说：你清早起

来，站在法老面前，对他

说：主希伯来人的神这样

说：容我的百姓去，好侍奉

我。 14因为这一次我要叫一

切的灾殃临到你和你臣仆并

你百姓的身上，叫你知道在

普天下没有像我的。 15我若

伸手用瘟疫攻击你和你的百

姓，你早就从地上除灭了。
16其实，我叫你存立，是特

要向你显我的大能，并要

使我的名传遍天下。 17你

还向我的百姓自高，不容他

们去吗？ 18到明天约在这

时候，我必叫重大的冰雹降

下，自从埃及开国以来，没

有这样的冰雹。 19现在你

要打发人把你的牲畜和你田

间一切所有的催进来；凡在

田间不收回家的，无论是人

是牲畜，冰雹必降在他们身

上，他们就必死。 20法老的

臣仆中，惧怕主这话的，便

叫他的奴仆和牲畜跑进家

来。 21但那不把主这话放在
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心上的，就将他的奴仆和牲

畜留在田里。

བཀའ་ ིང་ལ་མ་བ ང་བ་དེས་གཡོག་པོ་ མས་དང་ ད་འ ོ་ཞིང་ལ་
བ ད་བ ག་གོ།

22主对摩西说：你向天伸

杖，使埃及遍地的人身上和

牲畜身上，并田间各样菜蔬

上，都有冰雹。 23摩西向

天伸杖，主就打雷下雹，有

火闪到地上；主下雹在埃及

地上。 24那时，雹与火搀

杂，甚是厉害，自从埃及成

国以来，遍地没有这样的。
25在埃及遍地，雹击打了田

间所有的人和牲畜，并一切

的菜蔬，又打坏田间一切的

树木。 26惟独以色列人所住

的歌珊地没有冰雹。

༢༢ དེ་ནས་གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ། ོད་ ི་ལག་པ་ནམ་མཁའི་ ོགས་ ་ ོང་
ཞིག་དང་། མི་སེར་ ལ་ཐམས་ཅད་ ི་མི་ མས་དང་། ད་འ ོ་དང་མི་
སེར་ ལ་ན་ཡོད་པའི་ཞིང་གི་ ོ་ཚད་ཐམས་ཅད་ལ་སེར་བ་འབེབས་པར་
འ ར་བའི་ ིར་རོ་ཞེས་བཀའ་གནང་ངོ་། ༢༣ མོ་ཤེས་རང་གི་ད ག་པ་
གནམ་ ི་ ོགས་ ་བ ངས་ནས་གཙ་བོས་འ ག་ ་དང་སེར་བ་གནང་
།ེ མ་ེའ ག་པ་ས་ལ་བབ་བ།ོ ད་ེ ར་གཙ་བོས་མ་ིསརེ་ ལ་ལ་སརེ་བ་ཕབ་
ཅངི་། ༢༤ སརེ་བ་དང་སརེ་བ་ལ་བ སེ་པའ་ིམ་ེན་ི ག་བ ལ་ཤནི་ ་ ག་
པོ་ཞགི་ཡནི་ཏ།ེ མི་སེར་པ་ད་ེ ་གནས་ ་མགོ་ གས་པ་ནས་ད་ེ ་ ་ཞགི་
མི་སེར་ ལ་ཐམས་ཅད་ན་མ་ ང་ངོ་། ༢༥ ཡང་མི་སེར་ ལ་ཐམས་ཅད་
ལ་ཞིང་ལ་ཡོད་པའི་མི་དང་ ད་འ ོ་གཉིས་སེར་བས་བསད། ཞིང་གི་ ོ་
ཚད་ཐམས་ཅད་སེར་བས་མེད་པར་ ར་པ་དང་། ཞིང་གི་ཤིང་ཐམས་ཅད་
ཆག་གོ ༢༦ ཡིས་ར་ཨེལ་ ི་ ་ མས་གནས་པའི་གོ་ཤེན་ ོངས་གཅིག་ ་
ན་སེར་བ་མ་བབ་བོ༎

27法老打发人召摩西、亚

伦来，对他们说：这一次我

犯了罪了。主是公义的；我

和我的百姓是邪恶的。 28这

雷轰和冰雹已经够了。请你

们求主，我就容你们去，不

再留住你们。 29摩西对他

说：我一出城，就要向主举

手祷告；雷必止住，也不再

有冰雹，叫你知道全地都是

属主的。 30至于你和你的

臣仆，我知道你们还是不惧

怕主—— 神。 31那时，麻

和大麦被雹击打；因为大

麦已经吐穗，麻也开了花。
32只是小麦和粗麦没有被击

打，因为还没有长成。 33摩

西离了法老出城，向主举手

祷告；雷和雹就止住，雨也

不再浇在地上了。 34法老

༢༧ དེ་ནས་ཕར་ཨོས་མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་འབོད་ ་བ ག་ནས་དེ་དག་ལ།
ད་རེས་ངས་ ིག་པ་ ས་ཏེ་གཙ་བོ་ གས་ ང་པོ་ཡིན། ང་དང་ངའི་མི་
ེ་སེམས་ངན་པ་ཡིན་ནོ། ༢༨ ་ཡི་འ ག་ ་ མས་དང་སེར་བ་དེ་ ་ ་
ཞིག་གཅོད་པའི་ ིར་གཙ་བོ་ལ་གསོལ་བ་ཐོབ་ཅིག དེ་ནས་ ོད་ཅག་ད་
ང་འདི་ ་མི་ ོད་པའི་ ིར་ངས་ ོད་ཅག་གཏོང་བར་ འོ་ཞེས་ ས་སོ།

༢༩ མོ་ཤེས་ད་ེལ་ ས་པ། ང་ད་ ་ ོང་ ེར་ ་ི ་ིརོལ་ ་ ནི་ཏ།ེ ངས་གཙ་
བོའི་ ོགས་ ་ངའི་ལག་པ་བཏིང་ནས། འ ག་ ་ མས་འཆད་ཅིང་། སེར་
བ་ཡང་མེད་པར་འ ར། ོད་ ིས་ས་ནི་གཙ་བོའི་ས་ཡིན་ཤེས་པའི་ ིར་
རོ། ༣༠ འོན་ ང་ དོ་དང་ དོ་ ་ིགཡགོ་པ་ོ མས་གཙ་བོ་ ་ལ་ད་ ང་མ་ི
འཇིགས་པ་ངས་ཤེས་སོ། ༣༡ ནས་ ི་ ེ་མ་འཐོན་ཞིང་ཤ་ནའི་མེ་ཏོག་ཤར་
བའ་ིབ ང་ལ་ཡདོ་པས། ཤ་ན་དང་ནས་མདེ་པར་སངོ་། ༣༢ ་ོདང་ ་ོརལི་
ིས་ ནི་པས་མདེ་པར་མ་ ར་ཏ།ོ ༣༣ ཡང་མ་ོཤེ་ཕར་ཨོ་ཡ་ི ང་ནས་ ངོ་
ེར་ ི་ ི་རོལ་ ་སོང་ནས་གཙ་བོའི་ ོགས་ ་ལག་པ་བཏིང་ ེ། འ ག་
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མས་དང་སེར་བ་ཆད། ཆར་པ་ས་ལ་འབབ་པ་ཡང་ཟནི་ཏོ། ༣༤ ཕར་ཨོས་
ཆར་པ་དང་སེར་བ་དང་འ ག་ཆད་པར་མཐོང་ནས་ ིག་པ་ ེད་འ ོ་མ་
བཅད་དེ། ཁོ་ནི་གཡོག་པོ་ མས་དང་བཅས་པ་ ིང་ ་བར་ ས་སོ། ༣༥ དེ་
ར་ཕར་ཨོའི་ ིང་ ་བར་ ར་ནས། གཙ་བོས་མོ་ཤེའི་ཁ་ནས་ག ངས་པ་

བཞིན་ ་ཡིས་ར་ཨེལ་ ི་ ་ མས་མ་བཏང་ངོ་༎

见雨和雹与雷止住，就越发

犯罪；他和他的臣仆都硬着

心。 35法老的心刚硬，不容

以色列人去，正如主藉着摩

西所说的。

10 ཡང་གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ། ཕར་ཨོའི་ ང་ ་སོང་ཞིག ངས་དེའི་
ངི་དང་། དའེ་ིགཡགོ་པ་ོ མས་ ་ི ངི་ ་བར་ ས་ས།ོ ད་ེཅའི་ི

ིར་ཞེ་ན། ངས་ ས་དེ་ མས་དེ་དག་གི་ད ིལ་ ་བ ན་པའི་ ིར་དང་།
༢ ངས་མ་ིསརེ་པ་ མས་ ་ིད ལི་ ་ད་ེདག་ལ་ ནི་ལས་ཅ་ིདང་ཅ་ིམཛད་
པ་དང་ངའི་ ས་བ ན་པ་ མས་ ོད་ ིས་རང་གི་ ་དང་ཚ་བོའི་ ་བར་
བཤད་པ་དང་། དོ་ མས་ སི་ང་ན་ིགཙ་བོ་ཡནི་པར་ཤསེ་པའ་ི རི་ཡནི་
ཞེས་ག ངས་སོ༎

10主对摩西说：你进去

见法老。我使他和他

臣仆的心刚硬，为要在他们

中间显我这些神迹， 2并

要叫你将我向埃及人所做

的事，和在他们中间所行

的神迹，传于你儿子和你孙

子的耳中，好叫你们知道我

是主。

༣ མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་ཕར་ཨོའི་ ང་ ་སོང་ ེ་དེ་ལ། གཙ་བོ་ཨིབ་རི་པའི་
་ཡིས་བཀའ་འདི་གནང་། ནམ་ ི་བར་ ་ ོད་ངའི་ ང་ ་དམན་ཆ་མི་

འཛན་ཟེར་བར་ ། ངའི་མི་ ེ་ངའི་གཡོག་ ེད་ ་ཐོང་ཞིག ༤ ཇི་ ེ་ ོད་
ིས་ངའི་ ་བ ད་གཏོང་བར་མི་དགའ་ན། ངས་སང་ཉིན་ ོད་ ི་ ལ་
་ཆ་ག་འ ་ མས་གཏངོ་བར་ ། ༥ དེ་དག་གསི་ ལ་ ི་ངསོ་ཐམས་ཅད་

བཀབ་ ེ་ ལ་ ི་ངོས་མཐོང་མི་ཡོང་། ོད་ཅག་གི་ ིར་སེར་བ་ལས་ཐར་
བའི་ ག་ ས་དང་། ས་ལས་ ེས་པའི་ཤིང་ཐམས་ཅད་ཟ་བར་འ ར་རོ།
༦ ཡང་ ོད་ ི་ཁང་པ་དང་། ོད་ ི་འཁོར་གཡོག་ཐམས་ཅད་ ི་ཁང་པ་
མས་དང་། མི་སེར་པ་ མས་ ི་ཁང་པ་ མས་གང་ཡོང་། དེ་ ་ ་ཞིག་
ེད་ ི་ཕ་ མས་དང་མེས་པོ་ མས་ས་ལ་ ེས་པའི་ ས་ནས་བ ང་ ེ་ད་
འ་ིབར་ ་ནམ་ཡང་མ་མཐངོ་བ་ཡནི་ཞསེ་ ས་ས།ོ ཁ་ོལགོ་ཅངི་ཕར་ཨའོ་ི
ང་ནས་སོང་ངོ་༎

3摩西、亚伦就进去见法

老，对他说：主希伯来人的

神这样说：你在我面前不肯

自卑要到几时呢？容我的百

姓去，好侍奉我。 4你若不

肯容我的百姓去，明天我要

使蝗虫进入你的境内， 5遮

满地面，甚至看不见地，并

且吃那冰雹所剩的和田间所

长的一切树木。 6你的宫殿

和你众臣仆的房屋，并一切

埃及人的房屋，都要被蝗虫

占满了；自从你祖宗和你祖

宗的祖宗在世以来，直到今

日，没有见过这样的灾。摩

西就转身离开法老出去。

༧ དེ་ནས་ཕར་ཨོའི་གཡོག་པོ་ མས་ ིས་དེ་ལ། ཇི་ ིད་བར་ ་མི་འདི་
ངེད་འཛན་པའི་ ི་ཞིག་ ་འ ར་འོང་ ། མི་དེ་ཚ་གཙ་བོ་ཁོ་ མས་ ི་
་ཡི་གཡོག་ ེད་ ་ཐོང་ཞིག མི་སེར་ ལ་བཞིག་པ་ད་ ང་ ེད་ ིས་མི་

ཤསེ་སམ་ཞསེ་ ས་ས།ོ ༨ མ་ོཤ་ེདང་ཨ་རནོ་ཕར་ཨའོ་ི ང་ ་ རི་ རེ་ནས་

7法老的臣仆对法老说：这

人为我们的网罗要到几时

呢？容这些人去侍奉主他

们的神吧！埃及已经败坏
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了，你还不知道吗？ 8于是

摩西、亚伦被召回来见法

老；法老对他们说：你们去

侍奉主你们的神；但那要去

的是谁呢？ 9摩西说：我们

要和我们老的少的、儿子女

儿同去，且把羊群牛群一同

带去，因为我们务要向主守

节。 10法老对他们说：我

容你们和你们妇人孩子去

的时候，主与你们同在吧！

你们要谨慎；因为有祸在你

们眼前〔或作“你们存着恶

意”〕， 11不可都去！你们

这壮年人去侍奉主吧，因为

这是你们所求的。于是把他

们从法老面前撵出去。

ཁོས་དེ་དག་ལ། གཙ་བོ་ ེད་ ི་ ་ཡི་གཡོག་ ེད་ ་སོང་ཞིག འོན་ ང་ ་
་འ ོ་བར་ ་ ིས་སོ། ༩ མོ་ཤེས་ ས་པ། ང་ཚ་གཙ་བོ་ལ་ ས་ཆེན་ ེད་

པའི་ ིར་ངེད་ མ་ ན་ ིས་དང་། ་དང་ ་མོ་ མས་དང་། ག་ གས་
དང་བཅས་ ་འ ོ་བར་ འོ་ ས་པ་དང་། ༡༠ དེས། ངས་ ོད་ཅག་ ་ ་
དང་བཅས་ ་གཏོང་བར་ འོ། གཙ་བོ་ ོད་ཅག་དང་འ ོགས་ཤིག ོད་
ཅག་གི་བསམ་པ་ངན་པ་མ་ཡིན་ནམ་ ོས་ཤིག ༡༡ དེ་མི་འ ིག ོད་ ེས་
པ་ཡིན་པ་ མས་སོང་ལ་གཙ་བོའི་གཡོག་ ོས་ཤིག དེ་ནི་ ེད་ ི་སེམས་
ིས་འདོད་པ་ཡིན་ཞེས་ཟེར་ནས། དེ་དག་ཕར་ཨོའི་ ང་ནས་བཏོན་ཏོ༎

12主对摩西说：你向埃及

地伸杖，使蝗虫到埃及地上

来，吃地上一切的菜蔬，就

是冰雹所剩的。 13摩西就

向埃及地伸杖，那一昼一

夜，主使东风刮在埃及地

上；到了早晨，东风把蝗虫

刮了来。 14蝗虫上来，落

在埃及的四境，甚是厉害；

以前没有这样的，以后也必

没有。 15因为这蝗虫遮满

地面，甚至地都黑暗了，又

吃地上一切的菜蔬和冰雹

所剩树上的果子。埃及遍

地，无论是树木，是田间

的菜蔬，连一点青的也没

有留下。 16于是法老急忙

召了摩西、亚伦来，说：我

得罪主你们的神，又得罪了

你们。 17现在求你，只这

一次，饶恕我的罪，求主你

们的神使我脱离这一次的

死亡。 18摩西就离开法老

去求主。 19主转了极大的

西风，把蝗虫刮起，吹入红

海；在埃及的四境连一个也

༡༢ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ། ཆ་ག་འ ་ མས་མི་སེར་ ལ་ ་འོང་ ེ། སའི་ ོ་
ཚད་ཐམས་ཅད་སེར་བ་ནས་ ས་པ་ཐམས་ཅད་ཟ་བའི་ ིར་ ོད་ ི་ལག་
པ་མི་སེར་ ལ་ ི་ ོགས་ ་ ོང་ཞིག་བཀའ་གནང་ངོ་། ༡༣ མོ་ཤེས་ད ག་
པ་མི་སེར་ ལ་ ི་ ོགས་ ་བ ང་ནས་གཙ་བོས་ཉིན་མཚན་མེད་པར་
ཤར་ ང་གནང་ ེ་སང་ཐོ་རངས་ལ་ཤར་ ང་གིས་ཆ་ག་འ ་ ེར་འོངས་
སོ། ༡༤ ཆ་ག་འ ་མི་སེར་ ལ་ཚང་མ་ལ་ཡོངས་ཏེ། མི་སེར་ ལ་ཐམས་
ཅད་ལ་ཤིན་ ་མང་པོ་བབས། དེ་ ་ འི་ཆ་ག་འ འི་ཚགས་ ོན་ལ་ཡང་
མ་ ང་། ངི་ལ་ཡང་ནམ་ཡང་འ ང་མ་ིཡངོ་། ༡༥ ལ་ཐམས་ཅད་ ་ིངསོ་
བཀབ་ཅིང་བ ིབས་ཏེ། སེར་བ་ལས་ ས་པའི་ ལ་ ི་ ོ་ཚད་ཐམས་ཅད་
དང་། ཤངི་ག་ིའ ས་ ་ཐམས་ཅད་ཟསོ་ནས། མ་ིསརེ་ ལ་ན་ཤངི་དང་ཞངི་
གི་ ོ་ཚད་ལས་ ོན་པོ་ཅིའང་མ་ ས་སོ། ༡༦ དེ་ནས་ཕར་ཨོས་མོ་ཤེ་དང་
ཨ་རནོ་ ར་ ་བསོ་ཏ།ེ ངས་གཙ་བོ་ དེ་ ་ི ་དང་ དེ་ ་ི ང་ ་ གི་པ་
ས། ༡༧ ངའི་ ིག་པའི་ ིར་ད་ ང་ལན་གཅིག་བཟོད་པ་ ོས་དང་། གཙ་
བོ་ ེད་ ི་ ་ཡིས་འཆ་ིབ་འདི་ང་ནས་བཞེས་པའི་ ོན་ལམ་ཐོབ་ཅིག་ཅེས་
ས་སོ། ༡༨ ཁོ་ཕར་ཨོའི་ ང་ནས་སོང་ ེ་གཙ་བོ་ལ་ ོན་ལམ་བཏབ་བོ།

༡༩ དེ་ནས་གཙ་བོས་ བ་ ོགས་ནས་ ང་ ག་པོ་ཞིག་ཡོང་བ ག་ནས་ཆ་
ག་འ ་ རེ་ཏ་ེ ་མཚ་དམར་པ་ོལ་ཕབ་ནས། མ་ིསརེ་ ་ིཁམས་ཐམས་ཅད་
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ལ་ཆ་ག་འ ་གཅགི་ ང་མ་ ས་ས།ོ ༢༠ འནོ་ ང་གཙ་བོས་ཕར་ཨ་ོཡ་ི ངི་
་བར་མཛད་པས། དེས་ནི་ཡིས་ར་ཨེལ་ ི་ ་ མས་མ་བཏང་ངོ་༎

没有留下。 20但主使法老的

心刚硬，不容以色列人去。

༢༡ དེ་ནས་གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ། ོད་ ི་ལག་པ་ནམ་མཁའི་ ོགས་ ་ ོང་
ཞགི་དང་། ག་ཡང་ ས་པའ་ི ན་པ་ཞགི་མ་ིསརེ་ ལ་ ་འ ང་བའ་ི རི་
རོ་ཞེས་བཀའ་གནང་ངོ་། ༢༢ མོ་ཤེས་ལག་པ་ནམ་མཁའི་ ོགས་ ་བ ང་
ནས་ ན་ ག་ཅིག་ཞག་ག མ་ ི་བར་ ་མི་སེར་ ལ་ཐམས་ཅད་ལ་ ང་།
༢༣ ཞག་ག མ་ ་ིབར་ ་མ་ིད་ེདག་གཅགི་གསི་ཅགི་མ་མཐངོ་། མ་ི ་ཡང་
རང་གི་མལ་ནས་ཡང་མ་ལངས་སོ། འོན་ ང་ཡིས་ར་ཨེལ་ ི་ ་ མས་ ི་
གནས་ཁང་ མས་ལ་འོད་ཡོད་པ་ཡིན། ༢༤ དེའི་ཚ་ཕར་ཨོས་མོ་ཤེ་བོས་
ནས་དེ་ལ། གཙ་བོའི་གཡོག་ ེད་ ་སོང་ཞིག ོད་ མས་ ི་ར་ ག་དང་
གས་འབའ་ཞིག་འདི་ ་ ས་དགོས། ་ ་ ང་བ་ མས་དང་བཅས་ ་

ཡང་སངོ་ཞགི་ཅསེ་ ས་ས།ོ ༢༥ མོ་ཤསེ་ དོ་ ིས་གཙ་བོ་ངདེ་ ི་ ་ལ་ ནི་
ེག་ ་གསོད་ འི་སེམས་ཅན་ཡང་ངེད་ ི་ལག་ ་གཏང་དགོས། ༢༦ དེ་
བས་ན་ངེད་ མས་ ི་ ད་འ ོ་ཡང་མཉམ་ ་འ ོ་བར་དགོས། ིག་པ་
གཅིག་ ང་ བ་ལ་ ས་པར་མི་དགོས། དེའི་ནང་ནས་ངེད་ ིས་གཙ་བོ་
ངེད་ ི་ ་ཡི་གཡོག་ ེད་པའི་ ིར་ ང་གི ངེད་གནས་དེ་ ་མ་ ིན་པའི་
བར་ ་གཙ་བོའི་གཡོག་ཇི་ཞིག་གིས་ ེད་དགོས་པ་ངེད་ ིས་མི་ཤེས་པའི་
ིར་རོ་ཞེས་ ས་སོ། ༢༧ འོན་ ང་གཙ་བོས་ཕར་ཨོའི་ ིང་ ་བར་མཛད་
པས། དེ་དག་གཏོང་བར་མ་དགའོ། ༢༨ ཕར་ཨསོ་ད་ེལ། ངའ་ི ང་ནས་སོང་
ལ་ངའི་གདོང་ ར་མཐོང་བ་ལས་ ངས་ཤིག ོད་ངའི་གདོང་མཐོང་བའི་
ཉནི་ལ་ཤ་ིདགསོ་ཤསེ་ ས་ས།ོ ༢༩ མ་ོཤསེ་ ས་པ། དོ་ སི་ཟརེ་བའ་ིགཏམ་
ལེགས་སོ། ོད་ ི་གདོང་ངས་ ར་མཐོང་བར་མི་འ ར་རོ༎

21主对摩西说：你向天伸

杖，使埃及地黑暗；这黑暗

似乎摸得着。 22摩西向天

伸杖，埃及遍地就乌黑了三

天。 23三天之久，人不能

相见，谁也不敢起来离开本

处；唯有以色列人家中都

有亮光。 24法老就召摩西

来，说：你们去侍奉主；只

是你们的羊群牛群要留下；

你们的妇人孩子可以和你

们同去。 25摩西说：你总

要把祭物和燔祭牲交给我

们，使我们可以祭祀主我们

的神。 26我们的牲畜也要

带去，连一蹄也不留下；因

为我们要从其中取出来，侍

奉主我们的神。我们未到

那里，还不知道用什么侍

奉主。 27但主使法老的心刚

硬，不肯容他们去。 28法

老对摩西说：你离开我去

吧，你要小心，不要再见我

的面！因为你见我面的那日

你就必死！ 29摩西说：你

说得好！我必不再见你的面

了。

11 དེ་ནས་གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་བཀའ་ ལ་པ། ད་ ང་ ག་བ ལ་
གཅིག་ཕར་ཨོ་དང་མི་སེར་ ལ་ལ་ཡོང་འ ག་པར་ ། དེ་ནས་

ཁོས་ ོད་ མས་འདི་ནས་གཏང་ཡོང་བ་མ་ཟད་དེ། ཁོས་ ོད་ཚ་ནམ་
གཏོང་བའི་ཚ་ ོད་ཅག་ནན་ ིས་ ང་འདོན་པར་འ ར་རོ། ༢ ད་མི་ ེའི་
་བའ་ིམ ན་ ་འད་ི སོ་ཤགི་ སེ་པ་ར་ེརསེ་རང་ག་ི མི་མཚས་པ་དང་།
ད་མེད་རེ་རེས་རང་གི་ ིམ་མཚས་མ་ལ། ད ལ་ ི་ཆས་ མས་དང་།

11主对摩西说：我再使

一样的灾殃临到法老

和埃及，然后他必容你们离

开这地。他容你们去的时

候，总要催逼你们都从这地

出去。 2你要传于百姓的耳

中，叫他们男女各人向邻舍

要金器银器。 3主叫百姓在

埃及人眼前蒙恩，并且摩西
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在埃及地、法老臣仆，和百

姓的眼中看为极大。

གསེར་ ི་ཆས་ མས་ང་ལ་ཐོང་ཞིག་ཅེས་ཟེར་དགོས། ༣ མི་སེར་པས་མི་ ེ་
འདི་ལ་ ིན་ ེད་པ་ནི་གཙ་བོས་མཛད་པ་ཡིན། ཡང་ ེས་ ་མོ་ཤེ་ནི་མི་
སེར་ ལ་དང་། ཕར་ཨོའི་འཁོར་གཡོག་ མས་དང་མི་ ེའི་མ ན་ ་ཤིན་
་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ༎

4摩西说：主这样说：约到

半夜，我必出去巡行埃及遍

地。 5凡在埃及地，从坐宝

座的法老直到磨子后的婢女

所有的长子，以及一切头生

的牲畜，都必死。 6埃及遍

地必有大哀号；从前没有这

样的，后来也必没有。 7至

于以色列中，无论是人是

牲畜，连狗也不敢向他们摇

舌，好叫你们知道主是将埃

及人和以色列人分别出来。
8你这一切臣仆都要俯伏来

见我，说：求你和跟从你的

百姓都出去，然后我要出

去。于是，摩西气忿忿的离

开法老，出去了。 9主对摩

西说：法老必不听你们，使

我的奇事在埃及地多起来。

༤ ཡང་མོ་ཤེས་གཙ་བོས་འདི་ ད་ག ང་། ནམ་ ེད་ལ་ང་མི་སེར་ ལ་
ད ས་ ་འ ོ་ཞིང་། ༥ ལ་ ིར་ ོད་པའི་ཕར་ཨོའི་ ོན་ ེས་ནས་བ ང་
ེ་རང་འཐག་ལ་ཡོད་པའི་ ན་མོའི་ ོན་ ེས་ ི་བར་ ་མི་སེར་ ལ་ ི་
ོན་ ེས་ཐམས་ཅད་དང་། ད་འ ོའི་ ོན་ ེས་ཐམས་ཅད་འཆི་བར་
འ ར། ༦ ཡང་མི་སེར་ ལ་ཐམས་ཅད་ ་འ ང་བའི་ ་འབོད་དེ་དང་
འ ་བ་ཞིག་ནམ་ཡང་མ་ ང་། ར་ནམ་ཡང་འ ང་མི་ཡོང་། ༧ འོན་ ང་
གཙ་བོས་མི་སེར་པ་ མས་དང་ཡིས་ར་ཨེལ་ ི་བར་ལ་ ད་ཅིག་ཇི་ ར་
མཛད་པ་དེ་ ེད་ཤེས་པའི་ ིར་ཡིས་ར་ཨེལ་ ི་ ་ མས་ ི་ནང་ནས་མི་
གཅིག་ལ་ཡང་ ི་ཞིག་གིས་མི་ ག ད་འ ོ་ལ་ཡང་ ག་པར་མི་འ ར་
རོ། ༨ དེ་ནས་ ོད་ ི་འཁོར་གཡོག་ཐམས་ཅད་ངའི་ ར་འོང་ ེ་ངའི་ ང་
པ་ལ་འ ད་ཅིང་འདི་ ད་ ། ོད་དང་ ོད་ ི་དབང་ལ་ཡོད་པའི་མི་ ེ་
ཐམས་ཅད་འདི་ནས་སོང་ཞིག་ཅེས་ ་བར་འ ར། དེའི་ ེས་ལ་ང་འ ོ་
བར་འ ར། ཞེས་ ས་ནས། ཁོ་ཤིན་ ་ ོས་ཏེ་ཕར་ཨོའི་ ང་ནས་སོང་ངོ་།
༩ ད་ེནས་གཙ་བོས་མ་ོཤ་ེལ། དོ་ ་ིབཀའ་ལ་ཕར་ཨསོ་ཉན་པར་མ་ིའ ར།
ངས་མི་སེར་ ལ་ལ་ ེད་པའི་ ས་ མས་ ི་ ངས་ཚང་བར་འ ར་བའི་
ིར་རོ༎

10摩西、亚伦在法老面前

行了这一切奇事；主使法老

的心刚硬，不容以色列人出

离他的地。

༡༠ ད་ེ ར་མ་ོཤ་ེདང་ཨ་རནོ་ སི་ཕར་ཨའོ་ིམ ན་ ་ ས་ད་ེཐམས་ཅད་
བ ན་ཡང་། གཙ་བོས་ཕར་ཨོ་ཡི་ ིང་ ་བར་མཛད་དེ། དེས་རང་གི་ ལ་
ནས་ཡིས་ར་ཨེལ་ ི་ ་ མས་མ་བཏང་ངོ་༎

12主在埃及地晓谕摩

西、亚伦说： 2你们

要以本月为正月，为一年

之首。 3你们吩咐以色列

全会众说：本月初十日，各

人要按着父家取羊羔，一家

一只。 4若是一家的人太

12 ཡང་གཙ་བོས་མ་ིསརེ་ ལ་ ་མ་ོཤ་ེདང་ཨ་རནོ་ལ་འད་ི ད་ །
༢ ་བ་འདི་ནི་ ོད་ཅག་གི་ ་བ་ མས་ ི་མཆོག་ཡིན། ལོའི་ ་

བ་ མས་ ་ིནང་ནས་ད་ེན་ི ་བ་དང་པ་ོད་ེཡནི་པར་དགསོ་ས།ོ ༣ དོ་ཅག་
ཡིས་ར་ཨེལ་ ི་ཚགས་ཐམས་ཅད་ལ་འདི་ ད་ཅེས་ ོས་ཤིག ་བ་འདིའི་
ཚས་བ ་པ་ལ་ཕ་ཚན་བཞིན་ ་ ིམ་ཚང་ མས་ ི་ ིམ་ཚང་རེ་རེའི་ ིར་
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ག་ ་ར་ེར་ེ རེ་ཞགི ༤ གལ་ཏ་ེ ག་ ་ཟ་བ་ལ་ མི་ ་ིམ་ི ང་ ་ཡནི་ན།
རང་གི་ ིམ་དང་ཉེ་བའི་ ིམ་མཚས་དང་འ ོགས་ཏེ། ཟ་མིའི་ ིས་བཞིན་
་གཡོས་པའི་ ག་ འི་བགོ་བཤའ་ ེད་པར་ འོ། ༥ ོད་ཅག་གིས་ ོན་

མེད་པའི་ཐོང་པ་ཞིག་ ག་གམ་ར་མའི་ ོད་ནས་ ེར་བར་དགོས། ༦ ཡང་
ོད་ཅག་གིས་ ་བ་དེའི་ཚས་བ ་བཞི་པའི་བར་ ་དེ་ ེས་ཏེ་བཞག་ནས།

ཡིས་ར་ཨེལ་ ི་ཚགས་ཐམས་ཅད་ ིས་ བ་མོའི་ ས་ ་དེ་གསད་དགོས།
༧ ཡང་དེ་དག་གིས་དེའི་ ག་ ེར་ཏེ་ཁང་པ་གང་ན་ ག་ ་ཟ་བ་དེའི་
ོའི་རི་བཞི་ཕན་ ན་དང་ཡ་ཐེམ་ལ་བ ་དགོས། ༨ མཚན་མོ་དེ་ལ་མེ་ལ་
བ མས་པའི་ཤ་ ར་ ི་མེད་པའི་བག་ལེབ་དང་བཅས་ ་ཟ་བ་དང་། ོ་
ཚད་ཁ་བ་དང་ ན་ཅིག་ཟ་བར་དགོས་སོ། ༩ ེན་པའམ། ་ལ་བཙས་པ་
ཅིའང་མ་ཟ་ ེ་མགོ་དང་དེའི་ ང་པ་དང་དེའི་ནང་ ོལ་དང་བཅས་ ་
མེ་ལ་བ མས་པ་ཟོས་ཤིག ༡༠ སང་གི་བར་ ་ཅིའང་ ས་མ་འ ག སང་
གི་བར་ ་ཅི་ ས་པ་མེས་ ེག་ཅིག ༡༡ ཡང་ཟ་ གས་ནི་འདི་ ་ འོ། ེད་
ི་ ་བ་བ ེས་ཏེ། ང་པ་ལ་ མ་གོན་ནས། ད ག་པ་ལག་ ་བ ང་ ེ།

འ ོས་ བས་ ེད་པ་ ར་ཟ་དགོས། དེ་ནི་གཙ་བོའི་པེ་སག་ཡིན་ནོ། ༡༢ ང་
གཙ་བོ་མཚན་མོ་འདི་ལ་མི་སེར་ ལ་ནང་ ་ཞིང་མི་སེར་ ལ་ ི་མི་ནས་
ད་འ ོའི་བར་ ་ ོན་ ེས་ཐམས་ཅད་གསོད་ཅིང་། མི་སེར་ ལ་ ི་ ་
མས་ལ་ ིམས་གཅོད་པར་ ། ང་ནི་གཙ་བོ་ཡིན། ༡༣ ཡང་ ེད་གང་ན་

གནས་པའི་ཁང་པ་ མས་ལ་བ ས་པའི་ ག་དེ་ནི་ ེད་ ི་ ིར་ གས་
ཡོད་པར་དགོས། ངས་མི་སེར་ ལ་ ་ ་བའ་ིཚ་ངས་ ག་མཐོང་ཞིང་ཕར་
་ ེ་འཇིག་ ེད་ ི་ ག་བ ལ་ ེད་ཚ་ལ་ཕོག་པར་མི་འ ར་རོ༎

少，吃不了一只羊羔，本人

就要和他隔壁的邻舍共取一

只。你们预备羊羔，要按着

人数和饭量计算。 5要无

残疾、一岁的公羊羔，你们

或从绵羊里取，或从山羊里

取，都可以。 6要留到本月

十四日，在黄昏的时候，以

色列全会众把羊羔宰了。
7各家要取点血，涂在吃羊

羔的房屋左右的门框上和

门楣上。 8当夜要吃羊羔

的肉；用火烤了，与无酵饼

和苦菜同吃。 9不可吃生

的，断不可吃水煮的，要带

着头、腿、五脏，用火烤了

吃。 10不可剩下一点留到

早晨；若留到早晨，要用火

烧了。 11你们吃羊羔当腰

间束带，脚上穿鞋，手中拿

杖，赶紧的吃；这是主的逾

越节。 12因为那夜我要巡

行埃及地，把埃及地一切头

生的，无论是人是牲畜，都

击杀了，又要败坏埃及一切

的神。我是主。 13这血要

在你们所住的房屋上作记

号；我一见这血，就越过你

们去。我击杀埃及地头生的

时候，灾殃必不临到你们身

上灭你们。

༡༤ ཡང་ཞག་དེ་ནི་ ེད་ཅག་གི་ ིར་ ན་ ེན་ཞིག་ལ་འ ར་ཡངོ་། ེད་
ཅག་དང་། དེ་ ་ི སེ་ལ་འ ང་བའ་ིམ་ིརབས་ མས་ སི་གཙ་བ་ོལ་ ས་
ི་ ས་ཆེན་ ེད་པ་དང་། ིམས་དེ་ནི་ ེད་ཅག་གིས་གཏན་ ་ ང་བར་

དགསོ་ས།ོ ༡༥ ཞག་བ ན་ ་ིབར་ ་ ར་ ་ིམདེ་པའ་ིབག་ལབེ་ཟསོ་ལ། ཞག་
དང་པོ་ལ་ ོད་ཅག་གི་ཁང་པ་ མས་ ི་ནང་ན་ ར་ ི་གང་ཡོད་པ་དེ་ ི་
་ཕོང་ཞིག ཅི་ལ་ཞེ་ན། ཞག་དང་པོ་ནས་བ ན་པའི་བར་ ་མི་ ས་ ར་
ི་དང་ ན་པ་ཞིག་ཟ་བ་དེའི་སེམས་ཡིས་ར་ཨེལ་ ི་ནང་ནས་མེད་པར་

14你 们 要 记 念 这 日，守

为主的节，作为你们世世代

代永远的定例。 15你们要

吃无酵饼七日。头一日要

把酵从你们各家中除去；因

为从头一日起，到第七日为

止，凡吃有酵之饼的，必从

以色列中剪除。 16头一日

你们当有圣会，第七日也当
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有圣会。这两日之内，除了

预备各人所要吃的以外，无

论何工都不可做。 17你们

要守无酵节，因为我正当

这日把你们的军队从埃及

地领出来。所以，你们要守

这日，作为世世代代永远的

定例。 18从正月十四日晚

上，直到二十一日晚上，你

们要吃无酵饼。 19在你们各

家中，七日之内不可有酵；

因为凡吃有酵之物的，无论

是寄居的，是本地的，必从

以色列的会中剪除。 20有酵

的物，你们都不可吃；在你

们一切住处要吃无酵饼。

འ ར་དགོས་པའི་ ིར་རོ། ༡༦ ེད་ཅག་འཛམས་པའི་ ིར་ཞག་དང་པོ་
དེ་དམ་པ་ཡིན་པར་དགོས། ཞག་བ ན་པ་དེ་ཡང་ ེད་ཅག་འཛམས་པའི་
ིར་དམ་པ་ཡོད་པར་དགོས། རེ་རེ་ལ་དགོས་པའི་འཚ་བ་འབའ་ཞིག་མ་
གཏགོས་པར། ཞག་ད་ེ མས་ལ་ལས་གང་ཡང་མ་ དེ་ཅགི ༡༧ ད་ེ ར་ དེ་
ར་ ་ིམདེ་པའ་ིབག་ལབེ་ ་ི ནོ་མ་ོ ང་དགསོ། ཞག་ད་ེརང་ལ་ངས་ དོ་
ི་མི་ཚགས་ མས་མི་སེར་ ལ་ ི་ནང་ནས་ ིད་པར་ ས། དེའི་ ིར་ ེད་

དང་ ེད་ཅག་གི་ ེས་ལ་འ ང་བའི་མི་རབས་ཐམས་ཅད་ ིས་ཞག་དེ་ནི་
ས་གཏན་ ་ི མིས་ཤགི་ཡནི་པས་ ང་དགསོ་ས།ོ ༡༨ ་བ་དང་པའོ་ིཚས་

བ ་བཞ་ིཔའ་ིདགངོས་མ་ོནས་ ་བ་དའེ་ིཚས་ཉ་ི ་ ་གཅགི་པའ་ིདགངོས་
མའོ་ིབར་ ་ ར་ ་ིམདེ་པའ་ིབག་ལབེ་ཟ་དགསོ། ༡༩ ཞག་བ ན་ ་ིབར་ ་
ོད་ཅག་གི་ཁང་པ་ མས་ ི་ནང་ན་ ར་ ི་ཞིག་ཐོབ་མི་དགོས། མི་ཡན་

པའམ་ ལ་ན་ སེ་པ་ ས་ ང་ ར་ ་ིབ ག་པ་ཞགི་ཟ་མཁན་དའེ་ིསམེས་
ཡིས་ར་ཨལེ་ ་ིཚགས་ ་ིནང་ནས་མདེ་པར་ ། ༢༠ དེ་བས་ན་ ར་ ་ིཡདོ་
པ་ཞིག་མ་ཟ། ོད་ཅག་གི་ཁང་པ་ མས་ ི་ནང་ན་ ར་ ི་མེད་པའི་བག་
ལེབ་ཟོས་ཤིག་ཅེས་ ོས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་གནང་ངོ་༎

21于是，摩西召了以色列

的众长老来，对他们说：你

们要按着家口取出羊羔，把

这 逾 越 节 的 羊 羔 宰 了 。
22拿一把牛膝草，蘸盆里的

血，打在门楣上和左右的门

框上。你们谁也不可出自己

的房门，直到早晨。 23因

为主要巡行击杀埃及人，他

看见血在门楣上和左右的门

框上，就必越过那门，不容

灭命的进你们的房屋，击杀

你们。 24这例，你们要守

着，作为你们和你们子孙永

远的定例。 25日后，你们到

了主按着所应许赐给你们的

那地，就要守这礼。 26你们

的儿女问你们说：行这礼是

什么意思？ 27你们就说：这

是献给主逾越节的祭。当以

༢༡ ཡང་མོ་ཤེས་ཡིས་ར་ཨེལ་ ི་ ན་རབས་ མས་བོས་ཏེ་དེ་དག་ལ། ད་
སོང་ལ་ ོད་ཅག་ག་ིགཞིས་མད་བཞིན་ ་ ག་ ་ སེ་ཏེ་ ེར་ནས་པེ་སག་
གི་ ིར་གསོད་ཅིག ༢༢ ཡང་ཨི་སོབ་ ་བའི་ འི་ཕོན་པོ་ཞིག་ ོད་ ་ཡོད་
པའི་ ག་གི་ནང་ ་ ག་ཅིག་དང་། ག་དེ་ ོའི་ཡ་ཐེམ་དང་རི་བཞི་ཕར་
ར་གཉིས་ལ་ ས་ཤིག ཡང་ ེད་ ་ི ོད་ནས་ ་མའོི་བར་ ་ ་ཡང་རང་

གི་ཁང་པ་ནས་མ་ཐོན་ཅིག ༢༣ ཅི་ལ་ཞེ་ན། གཙ་བོ་གཤེགས་ཤིང་མི་སེར་
པ་ མས་ ང་བ་དང་། འོ་ིཡ་ཐམེ་དང་ར་ེབཞ་ིཕར་ ར་གཉསི་ལ་བ ས་
པའི་ ག་གཟིགས་ནས་ཕར་གཤེགས་ཤིང་འཇིག་ ེད་དེ་ ེད་ ི་ཁང་པ་
མས་ ི་ནང་ ་ གས་ནས་གསོད་ ་མི་གནང་བའི་ ིར་རོ། ༢༤ དེ་བས་

ན་བཀའ་དེ་ནི་ ོད་དང་ ོད་ ི་ ་ མས་ ི་ ིར་ ས་གཏན་ ི་ ིམས་
ཤིག་ཡིན་ཏེ་ ང་དགོས། ༢༥ ཡང་འདི་ ར་འ ང་ཡོང་། གཙ་བོའི་བཀའ་
བཞིན་ ་ ོད་ཅག་ལ་ཞལ་ ིས་བཞེས་པའི་ ལ་ ་ནམ་ ིན་ན། ེད་
ིམས་དེ་ ང་བར་དགོས། ༢༦ གལ་ཏེ་ ོད་ཅག་གི་ ་ མས་ ིས་ཆོས་
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འདིའི་དོན་ཅི་ཡིན་ ི་ན། ༢༧ ོད་ཅག་གིས་དེ་ མས་ལ། གཙ་བོའི་པེ་
སག་གི་མཆོད་པ་དེ་ཡིན། ཁོང་གིས་མི་སེར་པ་ མས་ལ་ ང་བའི་ཚ། མི་
སེར་ ལ་ན་ཡདོ་པའ་ིཡསི་ར་ཨལེ་ ་ི ་ མས་ ་ིཁང་པ་ མས་ནས་ཕར་
གཤགེས་ཏ་ེངདེ་ ་ིཁང་པ་ མས་ཐར་བར་མཛད་ད་ོཟརེ་ཅགི་ཅསེ་བཀའ་
གནང་ངོ་། དེ་ནས་མི་ཚགས་ ིས་ ་ལ་ ག་བཙལ་ལོ༎

色列人在埃及的时候，他击

杀埃及人，越过以色列人的

房屋，救了我们各家。于是

百姓低头下拜。

༢༨ ཡང་ཡིས་ར་ཨེལ་ ི་ ་ མས་སོང་ ེ་དེ་བཞིན་ ་ ས། ཅི་དང་ཅི་
གཙ་བོས་མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་ལ་བཀའ་གནང་བ་དེ་བཞིན་ ་དེ་དག་གིས་
ས་སོ༎

28主怎样吩咐摩西、亚

伦，以色列人就怎样行。

༢༩ ཡང་ནམ་ ེད་ལ་གཙ་བོས་མི་སེར་ ལ་ན་ ལ་ ི་ལ་ ོད་པའི་ཕར་
ཨོའི་ ོན་ ེས་ནས་བ ང་ ེ་བཙན་ ་བ ག་ཡོད་པའི་བཙན་པའི་ ོན་
ེས་ ི་བར་ ་ཐམས་ཅད་དང་། ད་འ ོའི་ ོན་ ེས་ཐམས་ཅད་བསད་
དོ། ༣༠ མཚན་མོ་དེ་ལ་ཕར་ཨོ་དང་དེའི་གཡོག་པ་ མས་དང་། མི་སེར་པ་
ཐམས་ཅད་ལངས་ཏེ་མི་སེར་ ལ་ ་ ་ ད་ཆེན་པོ་ཞིག་ ང་ངོ་། གང་ལ་
ཟརེ་ན། མ་ིམ་ཤ་ིམཁན་ ་ིཁང་པ་གཅགི་ ང་མདེ་པའ་ི རི་ར།ོ ༣༡ ད་ེནས་
དེས་མཚན་མོ་ལ་མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་བོས་ཏེ། ེད་རང་དང་ཡིས་ར་ཨེལ་ ི་
་ མས་ངའ་ིམ་ི འེ་ིནང་ནས་ཆས་ཏ་ེཐནོ་དང་། དེ་ སི་ཟརེ་བ་བཞནི་
་གཙ་བོའི་གཡོག་ ེད་ ་སོང་ཞིག ༣༢ ེད་ ིས་ཟེར་བ་བཞིན་ ་ ག་
གས་འ ིད་དེ་སོང་ལ་ང་ལ་ཡང་ ིན་ ིས་ ོབས་ཤིག་ཅེས་ ས་སོ༎

29到了半夜，主把埃及地

所有的长子，就是从坐宝座

的法老，直到被掳囚在监里

之人的长子，以及一切头生

的牲畜，尽都杀了。 30法

老和一切臣仆，并埃及众

人，夜间都起来了。在埃及

有大哀号，无一家不死一个

人的。 31夜间，法老召了

摩西、亚伦来，说：起来！

连你们带以色列人，从我民

中出去，依你们所说的，去

侍奉主吧！ 32也依你们所说

的，连羊群牛群带着走吧！

并要为我祝福。

༣༣ དེའི་ཚ་མི་སེར་པས་ངེད་ཐམས་ཅད་ཤི་ཡོང་ ས་ཤིང་། ནན་ ིས་
བ ལ་ཏེ་མི་ ེ་ ལ་ནས་ ར་ ་བཏོན་ཏོ། ༣༤ ཡང་མི་ མས་ ར་ ི་མེད་
པའ་ིབག་ཟན་ ་ིཟན་གཞངོ་གོས་ སི་བ མས་ཏ་ེགཉའ་བ་ལ་བ ར་ནས་
ེར་ཏོ། ༣༥ མོ་ཤེས་ ས་པ་བཞིན་ ་ཡིས་ར་ཨེལ་ ི་ ་ མས་ ིས་ ས་

ཏེ་མི་སེར་པ་ མས་ལ་ཟེར་པ། ད ལ་ ི་ཆས་ མས་དང་གསེར་ ི་ཆས་
མས་དང་གོས་ མས་ཐོང་ཞིག ༣༦ གཙ་བོས་མི་སེར་པ་ མས་མི་ ེ་དེ་

ལ་ ིན་ ེད་པར་མཛད་པས་དེ་དག་གིས་ཐོང་ཟེར་བ་བཞིན་ ་ཐོབ་ནས།
མི་སེར་པ་ མས་བཅོམ་ ེར་ཏོ༎

33埃 及 人 催 促 百 姓，打

发他们快快出离那地，因

为埃及人说：我们都要死

了。 34百姓就拿着没有酵

的生面，把抟面盆包在衣服

中，扛在肩头上。 35以色列

人照着摩西的话行，向埃及

人要金器、银器，和衣裳。
36主叫百姓在埃及人眼前蒙

恩，以致埃及人给他们所要

的。他们就把埃及人的财物

夺去了。
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37以 色 列 人 从 兰 塞 起

行，往疏割去；除了妇人

孩子，步行的男人约有六十

万。 38又有许多闲杂人，并

有羊群牛群，和他们一同上

去。 39他们用埃及带出来的

生面烤成无酵饼。这生面原

没有发起；因为他们被催逼

离开埃及，不能耽延，也没

有为自己预备什么食物。

༣༧ དེ་ ར་ཡིས་ར་ཨེལ་ ི་ ་ མས་ར་ཨེམ་སེས་ནས་ཆས་ཏེ་ ་ཀོད་
་ ིན་པའི་ ངས་ནི་ ་ ་ མས་མ་གཏོགས་པར་མི་འ མ་ཚ་ ག་ཙམ་

ཡོད་པ་ཡིན། ༣༨ དེ་དག་དང་མཉམ་ ་མི་ཚགས་འ ེས་མ་ཞིག་དང་ ག་
གས་ཤིན་ ་མང་པོ་སོང་ངོ་། ༣༩ ཡང་མི་སེར་ ལ་ནས་ ེར་བའི་ ར་ ི་
མེད་པའི་བག་ཟན་ནས་ ར་མེད་པའི་བག་ལེབ་བཅོས་སོ། དེ་ཅིའི་ ིར་ཞེ་
ན། མ་ིསརེ་ ལ་ནས་བཏནོ་པས་འགརོ་མ་ ས་པ་དང་། གས་གཞན་ཞགི་
ང་མེད་པ་ཡིན་པའི་ ིར་རོ༎

40以色列人住在埃及共有

四百三十年。 41正满了四百

三十年的那一天，主的军队

都从埃及地出来了。 42这

夜是主的夜；因主领他们

出了埃及地，所以当向主谨

守，是以色列众人世世代代

该谨守的。 43主对摩西、

亚伦说：逾越节的例是这

样：外邦人都不可吃这羊

羔。 44但各人用银子买的

奴仆，既受了割礼就可以

吃。 45寄居的和雇工人都

不可吃。 46应当在一个房

子里吃；不可把一点肉从房

子里带到外头去。羊羔的骨

头一根也不可折断。 47以色

列全会众都要守这礼。 48若

有外人寄居在你们中间，愿

向主守逾越节，他所有的男

子务要受割礼，然后才容他

前来遵守，他也就像本地人

一样；但未受割礼的，都不

可吃这羊羔。 49本地人和

寄居在你们中间的外人同归

一例。 50主怎样吩咐摩西、

亚伦，以色列众人就怎样行

了。 51正当那日，主将以色

列人按着他们的军队，从埃

及地领出来。

༤༠ ཡིས་ར་ཨེལ་ ི་ ་ མས་མི་སེར་ ལ་ན་གནས་པའི་ ས་ནི་ལོ་བཞི་
བ ་དང་ མ་ འོ། ༤༡ ཡང་ལོ་བཞི་བ ་དང་ མ་ ་དེ་ཟིན་ནས་ཉིན་
དེ་རང་ལ་གཙ་བོའི་དམག་ཚགས་ཐམས་ཅད་མི་སེར་ ལ་ནས་སོང་ངོ་།
༤༢ མཚན་མོ་དེ་ནི་གཙ་བོས་དེ་དག་མི་སེར་ ལ་ ི་ ི་རོལ་ ་འ ིད་པའི་
མཚན་མ་ོཡནི་པས། ཡསི་ར་ཨལེ་ ་ི ་ མས་དང་ད་ེདག་ག་ི སེ་ ་འ ང་
བའི་མི་རབས་ཐམས་ཅད་ ིས་མཚན་མོ་དེ་ནི་གཙ་བོ་ལ་ ས་ཆེན་ ེད་
པར་དགསོ་ས།ོ ༤༣ ཡང་གཙ་བོས་མ་ོཤ་ེདང་ཨ་རནོ་ལ། པ་ེསག་ག་ི མིས་ན་ི
འདི་ ར་རོ། གཞན་མི་ ས་ ང་དེ་ལས་ཟ་བར་མི་ ང་། ༤༤ ད ལ་ ིས་
ཉོས་པའི་གཡོག་པོ་གང་ཡོད་པའི་མ ན་ གས་ ོད་ ིས་བཅད་ཡོད་པ་
དསེ་ཟ་བར་ ང་ང་ོ། ༤༥ སེ་པ་འམ། ་པས་ད་ེལས་ཟ་མ་ིདགསོ། ༤༦ ཁང་
པ་གཅིག་གི་ནང་ན་དེ་ཟ་དགོས། ེད་ཚ་དེའི་ཤ་ལས་ཅི་ཡང་ཁང་པའི་
ི་རོལ་ ་མ་ ེར། དེའི་ ས་པ་ཞིག་ཡང་གཅོག་པར་མི་དགོས། ༤༧ ཡིས་
ར་ཨེལ་ ི་ཚགས་ཐམས་ཅད་ ིས་དེ་ ར་ ེད་དགོས། ༤༨ གལ་ཏེ་ ི་མི་
ཞིག་ དོ་དང་མཉམ་ ་གནས་ཏེ་གཙ་བོ་ལ་པ་ེསག་གི་ ས་ཆནེ་ ེད་པར་
དགའ་ན། མི་དེའི་ཕོ་གང་ཡིན་པ་ཐམས་ཅད་ ི་མ ན་ གས་བཅད་ནས།
དོ་དང་ཉ་ེབར་འངོས་ནས་པ་ེསག་ དེ་པར་ ང་། ད་ེནས་ད་ེ ལ་ན་ སེ་

པ་ ར་འ ར་འོང་། མ་བཅད་པ་གང་ཡང་ ང་བས་དེ་ལས་ཟ་མི་དགོས།
༤༩ ལ་ ེས་པ་དང་ ོད་ཅག་གི་ ོད་ན་གནས་པའི་མི་ཡན་ ི་ ིར་ ད་
མེད་པར་ ིམས་གཅིག་འབའ་ཞིག་ཡོད་པར་དགོས་ཤེས་བཀའ་གནང་ངོ་།
༥༠ ཡསི་ར་ཨལེ་ ་ི ་ཐམས་ཅད་ སི་ད་ེབཞནི་ ་ ས་ཏ།ེ ཅི་དང་ཅ་ིགཙ་
བོས་མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་ལ་བཀའ་ ལ་པ་བཞིན་ ་ ས་སོ། ༥༡ ཉིན་དེ་རང་
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ལ་གཙ་བོས་ཡིས་ར་ཨེལ་ ི་ ་ མས་ ི་ཚགས་ མས་མི་སེར་ ལ་ ི་ ི་
རོལ་ ་འ ིད་པར་མཛད་དོ༎

13 དེ་ནས་གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་ག ངས་པ། ༢ ཡིས་ར་ཨེལ་ ི་ ་
མས་ ི་ནང་ན་མི་དང་ ད་འ ོའི་མངལ་དང་པོར་འ ེད་

པའི་ ོན་ ེས་གང་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ངའི་ཡིན་པས། དེ་ང་ལ་ ོས་ཤིག

13主晓谕摩西说： 2以

色列中凡头生的，无

论 是 人 是 牲 畜，都 是 我

的，要分别为圣归我。

༣ དེ་ནས་མ་ོཤེས་མ་ིཚགས་ལ། མི་སརེ་ ལ་ ེད་ཚས་ ན་ ེད་པའ་ིཁང་
ནས་ཐོན་པའི་ཉིན་དེ་ ེད་ ན་པར་ ོས་ཤིག གཙ་བོ་དབང་ཆེན་པོའི་
ག་གིས་ ེད་ཅག་ ལ་དེ་ནས་བཏོན་པས། དེའི་ ིར་ ེད་ ར་ ི་བ ག་

པ་ཞིག་ཟ་མི་དགོས། ༤ དེ་རིང་ཨ་བིབ་ཟེར་བའི་ ་བ་ལ་ ེད་ཚ་ ི་རོལ་
་ཐོན་ནོ། ༥ གཙ་བོ་ད ་མནའ་བཞེས་ཏེ་ ོད་ ི་ཕ་མེས་ལ། ངས་ ོད་

ཚ་ལ་ཀ་ན་ཨན་པ་དང་། ཧེད་པ་དང་། ཨེ་མོར་པ་དང་། ཀི་ཝི་པ་དང་ཡ་
་སི་པ་ མས་ ི་ ལ་འོ་མ་དང་ ང་ ིས་གང་བ་དེ་གཏོང་བར་འ ར་

ཞལ་བཞེས་མཛད་པ་དེ་བཞིན་ཁོང་གིས་ ོད་ཚ་དེ་ ་ནམ་འ ིད་ན། ་
བ་དེ་རང་ལ་ ེད་ ིས་ ིམས་འདི་ ང་དགོས། ༦ ཞག་བ ན་ ི་བར་ ་
ོད་ ར་ ི་མེད་པའི་བག་ལེབ་འབའ་ཞིག་ཟོས་ལ། ཞག་བ ན་པ་ལ་གཙ་
བོ་ལ་ ས་ཆེན་ ོས་ཤིག ༧ ཞག་བ ན་དེའི་ནང་ན་ ར་ ི་མེད་པའི་བག་
ལེབ་ཟ་དགོས། ར་ ི་ཡོད་པའི་བག་ལེབ་ ོད་དང་མཉམ་ ་མཐོང་བར་
ཡང་མི་དགོས། ོད་ ི་ས་ མ་ཐམས་ཅད་ནའང་ ར་ ི་མཐོང་བར་མི་
དགོས། ༨ ཡང་ཉིན་དེ་རང་ལ་ ོད་ ིས་རང་གི་ ་ལ་གཙ་བོས་ང་མི་སེར་
ལ་ནས་ ིད་པའི་ བས་ ་ང་ལ་དེ་ ར་མཛད་པའི་ ིར་ ་ཡིན་ཞེས་

བཤད་དགོས། ༩ གཙ་བོས་དབང་ཆེན་པོའི་ ག་གིས་ ོད་མི་སེར་ ལ་ ི་
ི་རོལ་ ་ ིད་པ་དེ་ནི་ ོད་ ི་ལག་པ་ལ་བཏགས་པའི་སེམས་ ེན་ ར་
དང་ ོད་ ི་མིག་གཉིས་ ི་བར་ལ་ ེས་ ་ ན་པའི་ གས་ཤིག་ཡིན་པར་
། ཅི་ལ་ཟེར་ན། གཙ་བོའི་བཀའ་ ིམས་ ོད་ ི་ཁའི་ནང་ལ་གནས་པའི་
རི་ར།ོ ༡༠ དའེ་ི རི་ དོ་ མིས་ད་ེལ་ོདང་ལའོ་ི ས་ད་ེརང་ལ་ ང་དགསོ་
སོ༎

3摩西对百姓说：你们要记

念从埃及为奴之家出来的这

日，因为主用大能的手将你

们从这地方领出来。有酵的

饼都不可吃。 4亚笔月间的

这日是你们出来的日子。
5将来主领你进迦南人、赫

人、亚摩利人、希未人、

耶布斯人之地，就是他向你

的祖宗起誓应许给你那流奶

与蜜之地，那时你要在这月

间守这礼。 6你要吃无酵

饼七日，到第七日要向主守

节。 7这七日之久，要吃无

酵饼；在你四境之内不可见

有酵的饼，也不可见发酵的

物。 8当那日，你要告诉你

的儿子说：这是因主在我出

埃及的时候为我所行的事。
9这要在你手上作记号，在

你额上作纪念，使主的律法

常在你口中，因为主曾用大

能的手将你从埃及领出来。
10所以你每年要按着日期守

这例。
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11将来，主照他向你和你

祖 宗 所 起 的 誓 将 你 领 进

迦南人之地，把这地赐给

你， 12那时你要将一切头

生的，并牲畜中头生的，归

给主；公的都要属主。 13凡

头生的驴，你要用羊羔代

赎；若不代赎，就要打折它

的颈项。凡你儿子中头生的

都要赎出来。 14日后，你

的儿子问你说：这是什么意

思？你就说：主用大能的手

将我们从埃及为奴之家领出

来。 15那时法老几乎不容我

们去，主就把埃及地所有头

生的，无论是人是牲畜，都

杀了。因此，我把一切头生

的公牲畜献给主为祭，但将

头生的儿子都赎出来。 16这

要在你手上作记号，在你额

上作经文，因为主用大能的

手将我们从埃及领出来。

༡༡ ད་གཙ་བོ་མནའ་བཞེས་ཏེ་ ོད་དང་ ོད་ ི་ཕ་མེས་ལ་ངས་ ོད་
ལ་ ལ་དེ་གཏོང་བར་འ ར་ཞེས་ཞལ་བཞེས་བཞིན་ཁོང་གིས་ ོད་ ལ་
དེའི་ནང་ ་ ིད་ནས། ༡༢ མངལ་འ ེད་པའི་ཕོ་ཐམས་ཅད་དང་། ོད་ ི་
ཡིན་པའི་ ད་འ ོའི་ ོན་ ེས་ཕོ་ཡིན་པ་ཐམས་ཅད་གཙ་བོ་ལ་ ེས་ཤིག
༡༣ བོང་ འི་ ོན་ ེས་རེ་རེ་ ག་ ་ཞིག་གིས་ ་དགོས། ཅི་ ེ་ ་བར་མི་
དགའ་ན་དའེ་ིམཇངི་ ང་ཆགོ་ཅགི མ་ིལ་བ ་ ་ེ དོ་ ་ི ་ མས་ ་ི ནོ་
ེས་ཐམས་ཅད་ ་དགོས། ༡༤ ས་ ིས་ན་ ོད་ ི་ ས་དེ་ཅི་ཡིན་ ོད་ལ་
འ ི་ན་ ོད་ ིས་དེ་ལ། གཙ་བོས་དབང་ཆེན་པོའི་ ག་གིས་ང་ མས་མི་
སརེ་ ལ་ནས་ངདེ་ ན་ དེ་པའ་ིཁང་པ་ལས་ དི་པར་མཛད། ༡༥ ཕར་ཨ་ོ
སེམས་ ་ ེ་ང་ཚ་གཏོང་བར་མ་དགའ་བའི་ བས་ ། གཙ་བོས་མི་སེར་
ལ་ ་ཡདོ་པའ་ི ནོ་ སེ་ཐམས་ཅད་མའི་ི ནོ་ སེ་ནས་ ད་འ འོ་ི ནོ་
ེས་ ི་བར་ ་བསད་དོ། དེའི་ ིར་ངས་དང་པོར་མངལ་འ ེད་པའི་ཕོ་
ཐམས་ཅད་གཙ་བོ་ལ་འ ལ། འནོ་ ང་ངའ་ི ་ མས་ལས་ ནོ་ སེ་ཐམས་
ཅད་ འོ། ༡༦ གཙ་བོ་དབང་ཆེན་པོའི་ ག་གིས་ང་ཅག་མི་སེར་ ལ་ ི་ ི་
རོལ་ ་ དི་པ་དེ་ནི་ ོད་ ་ིལག་པ་ལ་བཏགས་པའ་ིསམེས་ ནེ་དང་མགི་
གཉིས་ ི་བར་ལ་ ན་པར་ ེད་པའི་ གས་ཤིག་ཡིན་དགོས་ཞེས་ཤོད་ཅིག

17法 老 容 百 姓 去 的 时

候，非 利 士 地 的 道 路 虽

近，神却不领他们从那里

走；因为神说：恐怕百姓

遇见打仗后悔，就回埃及

去。 18所以神领百姓绕道

而行，走红海旷野的路。以

色列人出埃及地，都带着兵

器上去。 19摩西把约瑟的

骸骨一同带去；因为约瑟曾

叫以色列人严严地起誓，对

他们说：神必眷顾你们，你

们要把我的骸骨从这里一同

带上去。 20他们从疏割起

行，在旷野边的以倘安营。
21日间，主在云柱中领他们

的路；夜间，在火柱中光照

他们，使他们日夜都可以行

༡༧ ཡང་ཕར་ཨོས་མི་བ ད་དེ་བཏང་ཚར་ནས། ་ཡིས་དེ་དག་ཕེ་ལེ་
ཤེད་ ལ་ ི་ཉེ་ལམ་ལ་མ་ ིད་དོ། ཅི་ལ་ཞེ་ན། ་ཡི་ གས་ལ་མི་བ ད་
ནི་དམག་འ གས་འ ང་བ་ཞིག་མཐོང་ན། དེ་དག་འ ོད་ཅིང་མི་སེར་
ལ་ ་ ིར་ལོག་ ང་ ིད་ཅེས་ག ངས་སོ། ༡༨ ་ཡིས་མི་བ ད་ ་མཚ་

དམར་པོའི་འ མ་ལ་འ ོག་ ོང་གི་ ོག་ལམ་ལས་ ིད། ཡིས་ར་ཨེལ་ ི་
་ མས་དམག་ཆས་དང་བཅས་པ་མི་སེར་ ལ་ནས་སོང་ངོ་། ༡༩ མོ་ཤེས་

ཡོ་སེབ་ ི་ ས་པ་མཉམ་ ་ ེར་ཏོ། གང་ལ་ཟེར་ན། དེས་ནི་མནའ་ཆེན་
པོ་བཀལ་ཏེ་ཡིས་ར་ཨེལ་ ི་ ་ མས་ལ་འདི་ ད་ ། དཀོནམཆོག་གིས་
ོད་ཚ་ལ་གཟིགས་པར་འ ར་བ་ངེས་ཏེ། ོད་ཅག་ངའི་ ས་པ་འདི་ནས་

མཉམ་ ་ ེར་ཅིག་ཅེས་ ས་པ་ཡིན་ནོ། ༢༠ དེ་དག་ ་ཀོད་ནས་ཆས་ནས་
འ ོག་ ོང་གི་འ མ་ལ་ཨེ་ཐམ་ ་བའི་གནས་ལ་ ར་བཏབ་བོ། ༢༡ གཙ་
བོ་ན་ིཉ་ིམའ་ི ས་ ་ལམ་ལ་འ དི་པའ་ི རི་ ནི་ ་ིཀ་བ་ཞགི་ག་ིད བིས་
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་དང་། མཚན་མའོ་ི ས་ ་འདོ་ ང་བའ་ི རི་མའེ་ིཀ་བ་ཞགི་ག་ིད བིས་
་དེ་དག་གི་ ོན་ ་གཤེགས་ཏེ་ཁོ་ མས་ཉིན་མཚན་མེད་པར་འ ོ་ ས་

པ་ཡནི། ༢༢ ཉནི་མའོ་ི ས་ལ་ ནི་ ་ིཀ་བ་དང་མཚན་མའོ་ི ས་ལ་མའེ་ིཀ་
བས་མི་ ེ་ནི་ནམ་ཡང་མ་བཞག་གོ།

走。 22日间云柱，夜间火

柱，总不离开百姓的面前。

14 ཡང་གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ། ༢ ཡིས་ར་ཨེལ་ ི་ ་ མས་ལ་ ོས་ཤིག
ིར་ལོག་ལ་མིག་དལ་དང་ ་མཚའི་བར་ལ་ཕི་ཧ་ཀི་རོད་ ་

བའི་མ ན་ ་ ར་ཐོབ། བ་ཨལ་ཚ་ཕོན་ ི་ཐད་ ་ ་མཚའི་འ མ་ལ་
ར་ཐོབ་ཅིག ༣ དེ་ནས་ཕར་ཨོའི་སེམས་ལ་ཡིས་ར་ཨེལ་ ི་ ་ མས་ ལ་

ནང་འཁད་དེ་འ ོག་ ོང་གིས་བཀར་བ་ཡིན་བསམ་ཡོང་། ༤ ངས་ཕར་
ཨོའི་ ིང་ ་བར་ ས་ཏེ་ཁོས་དེ་དག་གི་ ེས་འདེད་པ་དང་། ངས་ཕར་ཨོ་
ད ང་གི་ཚགས་ཐམས་ཅད་དང་བཅས་པ་ལ་ངའི་དབང་བ ན་པས། མི་
སེར་པ་ མས་ང་གཙ་བོ་ཡིན་ཤེས་པར་འ ར་རོ་ཞེས་བཀའ་གནང་ནས་
དེ་དག་གིས་དེ་བཞིན་ ་ ས་སོ༎

14主晓谕摩西说： 2你

吩 咐 以 色 列 人 转

回，安营在比哈希录前，密

夺和海的中间，对着巴力洗

分，靠近海边安营。 3法

老必说：以色列人在地中绕

迷了，旷野把他们困住了。
4我要使法老的心刚硬，他

要追赶他们，我便在法老和

他全军身上得荣耀；埃及人

就知道我是主。于是以色列

人这样行了。

༥ མི་སེར་ ལ་ ི་ ལ་པོ་ལ་མི་ ེ་དེ་ཤོར་སོང་བཤད་ནས། ཕར་ཨོ་དང་
དེའི་གཡོག་པོ་ མས་ནི་མི་ ེ་ལ་ ་ ེ་སེམས་ ར་ནས། ངེད་ མས་ ི་
གཡོག་ ེད་པའི་ཡིས་ར་ཨེལ་བཏང་ ེ་ངེད་ ིས་ཅི་ ས་ཟེར་ཏོ། ༦ ཁོས་
རང་གི་ཞོན་པ་ ལ་འ ིག་ ས་ཏེ་འཁོར་འཡོག་བ ས་ནས། ༧ འདམས་
པའི་ཤིང་ ་ ག་བ ་དང་། མི་སེར་ ལ་ ི་ཤིང་ ་ཇི་ཙམ་ཡོད་པ་དང་།
ཞོན་པ་དེ་ཐམས་ཅད་ ི་འགོ་པ་ མས་མཉམ་ ་ ེར་ཏོ། ༨ གཙ་བོས་མི་
སེར་ ལ་ ི་ ལ་པོ་ཕར་ཨོའི་ ིང་ ་བར་མཛད་པས་ཡིས་ར་ཨེལ་ ི་ ་
མས་ ི་ ེས་ ་དེད་དོ། ཅི་ལ་ཟེར་ན། ཡིས་ར་ཨེལ་ ི་ ་ མས་དཔག་

ཅན་ ི་ཚགས་ ་སོང་བཞི་ ིར་རོ། ༩ མི་སེར་པས་དེ་དག་གི་ ེས་ ་དེད་
ད་ེཕར་ཨའོ་ིཤངི་ ་ མས་ ་ི ་པ་ཐམས་ཅད་དང་ ་པ་ མས་དང་དའེ་ི
ད ད་ཚགས་ ་མཚའ་ིའ མ་ ་ཕ་ིཧ་ཀ་ིརདོ་ལ་བ་ཨལ་ཚ་ཕནོ་ ་ིམ ན་
་ ང་ས་ ོད་ ིན་ཡོད་པ་དེ་དག་ལ་ནོན་ཏོ༎

5有人告诉埃及王说：百姓

逃跑。法老和他的臣仆就向

百姓变心，说：我们容以色

列人去，不再服侍我们，这

做的是什么事呢？ 6法老就

预备他的车辆，带领军兵同

去， 7并带着六百辆特选的

车和埃及所有的车，每辆都

有车兵长。 8主使埃及王法

老的心刚硬，他就追赶以色

列人，因为以色列人是昂然

无惧地出埃及。 9埃及人追

赶他们，法老一切的马匹、

车辆、马兵，与军兵就在海

边上，靠近比哈希录，对着

巴力洗分，在他们安营的地

方追上了。

༡༠ ཕར་ཨོ་ཉེ་བར་བ ེབས་ནས་ཡིས་ར་ཨེལ་ ི་ ་ མས་ ི་མིག་
བཏེགས་ ེ་ ོས་མི་སེར་པ་ མས་ ེས་དེད་པ་མཐོང་ ེ་ཤིན་ ་འཇིགས་
ཤངི་གཙ་བོ་ལ་ ད་བཏནོ་པ་དང་། ༡༡ མ་ོཤ་ེལ། མ་ིསརེ་ ལ་ན་ ར་ མས་

10法老临近的时候，以色

列 人 举 目 看 见 埃 及 人 赶

来，就甚惧怕，向主哀求。
11他们对摩西说：难道在埃
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及没有坟地，你把我们带来

死在旷野吗？你为什么这

样待我们，将我们从埃及领

出来呢？ 12我们在埃及岂

没有对你说过，不要搅扰我

们，容我们服侍埃及人吗？

因为服侍埃及人比死在旷野

还好。 13摩西对百姓说：不

要惧怕，只管站住！看主今

天向你们所要施行的救恩。

因为，你们今天所看见的埃

及人必永远不再看见了。
14主必为你们争战；你们只

管静默，不要作声。 15主对

摩西说：你为什么向我哀求

呢？你吩咐以色列人往前

走。 16你举手向海伸杖，把

水分开。以色列人要下海中

走干地。 17我要使埃及人的

心刚硬，他们就跟着下去。

我要在法老和他的全军、车

辆、马兵上得荣耀。 18我在

法老和他的车辆、马兵上得

荣耀的时候，埃及人就知道

我是主了。

མེད་པས་ ོད་ ིས་ང་ཚ་འ ོག་ ོང་ལ་ཤི་བའི་ ིར་ ི་རོལ་ ་ ིད་དམ།
ོད་ ིས་ང་ཚ་མི་སེར་ ལ་ནས་འ ིད་པ་དེ་ཅི་ ས་པ་ཡིན། ༡༢ ངེད་ ིས་
ོད་ལ། ང་ཚ་མི་སེར་པ་ མས་ ི་གཡོག་ ེད་ ་ ག་ཅིག འ ོག་ ོང་ ་

ཤི་བ་ལས་མི་སེར་པ་ མས་ལ་གཡོག་ ེད་པ་དགའ་ཞེས་པའི་གཏམ་མི་
སེར་ ལ་ ་མ་ཟེར་རམ། ༡༣ མོ་ཤེས་མི་ཚགས་ལ། མ་འཇིགས་ཤིག སེམས་
བ ན་པོ་ ེད་ལ་གཙ་བོས་འདི་རིང་གི་ཉིན་ལ་ ོད་ཅག་ལ་མཛད་འོང་
བའི་ བས་ལ་ ོས་ཤིག དེ་རིང་གི་ཉིན་ལ་ ོད་ཅག་གིས་མཐོང་བའི་མི་
སེར་པ་དེ་དག་ནི་ ོད་ཅག་ ས་ནམ་ཡང་ ིར་མཐོང་མི་ཡོང་། ༡༤ ོད་
ཅག་ཁ་རོག་ ོད་ཅིག་དང་། གཙ་བོས་ ོད་ཅག་གི་ཚབ་ ་འཐབ་པར་
འ ར་ར་ོ ས་ས།ོ ༡༥ ད་ེནས་གཙ་བོས་མ་ོཤ་ེལ། དོ་ སི་ང་ལ་ ད་འདནོ་
པ་ད་ེཅ་ིཡནི། ཡསི་ར་ཨལེ་ ་ི ་ མས་ལ་མ ན་ ་སངོ་ སོ་ཤགི ༡༦ དོ་
སི་ད ག་པ་བཏགེས་ཏ་ེལག་པ་ ་མཚའ་ི གོས་ ་ ངོ་ལ་ ་མཚ་གཤགོ་

ཅིག་དང་། ཡིས་ར་ཨེལ་ ི་ ་ མས་ ་མཚའི་ད ིལ་ ་ མ་ས་ལ་འ ོ་
བར་འ ར། ༡༧ ོས་ཤིག ངས་མི་སེར་པ་ མས་ ི་ ིང་ ་བར་ ས་ཏེ་ཁོ་
མས་དེ་དག་གི་ ེས་དེད་ཡོང་། ཡང་ངས་ང་ལ་ཡོད་པའི་དབང་ཕར་ཨོ་

དང་དའེ་ིད ང་ཚགས་དང་། དེའ་ིཤངི་ ་ མས་དང་དའེ་ི ་པ་ མས་ལ་
མངོན་ ་ ེད་པར་ ། ༡༨ ཡང་ངའི་དབང་ཕར་ཨོ་དང་དེའི་ཤིང་ ་དང་
་པ་ མས་ལ་ནམ་མངོན་པར་ ས་ཚ། མི་སེར་པ་ མས་ང་གཙ་བོ་ཡིན་

ཤེས་པར་འ ར་རོ་ཞེས་བཀའ་གནང་ངོ་༎
19在以色列营前行走神的

使者，转到他们后边去；云

柱也从他们前边转到他们后

边立住。 20在埃及营和以

色列营中间有云柱，一边黑

暗，一边发光，终夜两下不

得相近。

༡༩ ཡང་ ་ཡི་ཕོ་ཉ་ཡིས་ར་ཨེལ་ ི་དམག་ད ང་གི་ ོན་ལ་གཤེགས་པ་
དེ་བཞེངས་ཏེ་དེ་དག་གི་ བ་ ་ཕེབས། ིན་ ི་ཀ་བ་ཡང་དེ་དག་གི་ ་
ནས་སོང་ ེ་ བ་ ་འ ག་གོ ༢༠ དེ་ ར་དེ་ནི་མི་སེར་པ་ མས་ ི་དམག་
ཚགས་དང་ཡིས་ར་ཨལེ་ ི་དམག་ཚགས་ ི་བར་ལ་བ གས་སོ། ིན་ ི་ཀ་
བ་ ན་པ་ཡནི་ ང་། མཚན་ལ་འདོ་གནང་བས། ད་ེདག་མཚན་གང་གཅགི་
དང་གཅིག་ཉེ་བར་མ་འོངས་སོ༎

21摩西向海伸杖，主便用

大 东 风，使 海 水 一 夜 退

去，水便分开，海就成了干

地。 22以色列人下海中走干

༢༡ དེ་ནས་མོ་ཤེས་རང་གི་ལག་པ་ ་མཚའི་ ོགས་ ་བ ངས་ཏེ་གཙ་
བོས་མཚན་གང་ཤར་ ང་ ག་པ་ོཞགི་ ག་བ ག་ནས་ ་མཚ་ ར་བ ག་
ེ། ་མཚ་ནི་ མ་པོ་མཛད་དེ་ ་ མས་ཁག་གཉིས་ ་ ར་ཏོ། ༢༢ ཡིས་

(c) 2022 heshallcome.com All Rights Reserved



འཐེགས་པ 14:23 149 出埃及记 14:23

ར་ཨེལ་ ི་ ་ མས་ ་མཚའི་ད ིལ་ནས་ས་ མ་ལ་འ ལ་ཏེ། ་ མས་
གཡས་གཡོན་ ་ གས་རི་ ར་བ ད་དོ། ༢༣ མི་སེར་པ་ མས་ ེས་དེད་
ཅིང་དེ་དག་གི་ ིང་ལ་ཕར་ཨོའི་ ་ མས་དང་། དེའི་ཤིང་ ་ མས་དང་།
དེའི་ ་པ་དེ་ཐམས་ཅད་ ་མཚའི་ད ིལ་ ་སོང་ངོ་། ༢༤ ནམ་ལངས་པའི་
ས་ ་གཙ་བོས་མེ་དང་ ིན་ ི་ཀ་བའི་ནང་ནས་མི་སེར་པ་ མས་ ི་

དམག་ད ང་ལ་གཟིགས་ཏེ། མི་སེར་པའི་དམག་ཚགས་འ ག་ ་བ ག་
གོ ༢༥ ཁོང་གིས་ཤིང་ ་ མས་ ི་འཁོར་ལོ་ མས་བཏོན་པ་དང་དེ་དག་
འདེད་པ་དཀའ་བར་ ར་ཏོ། དེར་མི་སེར་པ་ མས་ ིས། ངེད་ཡིས་ར་
ཨལེ་ ་ིམ ན་ནས་འ སོ་པར་ ། གཙ་བོས་ཁ་ོ མས་ ་ིཚབ་ ་མ་ིསརེ་པ་
མས་དང་འཐབ་བོ་ཞེས་ཟེར་ཏོ༎

地，水在他们的左右作了墙

垣。 23埃及人追赶他们，法

老一切的马匹、车辆，和马

兵都跟着下到海中。 24到了

晨更的时候，主从云火柱中

向埃及的军兵观看，使埃及

的军兵混乱了； 25又使他们

的车轮脱落难以行走，以致

埃及人说：我们从以色列人

面前逃跑吧！因主为他们攻

击我们了。

༢༦ གཙ་བོས་མ་ོཤ་ེལ། ་ མས་མ་ིསརེ་པ་ མས་དང་ད་ེདག་ག་ིཤངི་ ་
མས་དང་དེ་དག་གི་ ་པ་ མས་ ི་ཁར་ ིར་ལོག་འབབ་པའི་ ིར་ ོད་
ི་ལག་པ་ ་མཚའི་ ོགས་ ་ ོང་ཞིག་བཀའ་གནང་ངོ་། ༢༧ མོ་ཤེས་ལག་

པ་ ་མཚའི་ ོགས་ ་བ ངས་ནས། ཐོ་རངས་ཙམ་ལ་ ་མཚ་ནི་རང་གི་
གས་ནང་ལོག་པ་དང་མི་སེར་པ་ མས་དེའི་ཐད་ ་ ོས་པ་ལས། གཙ་
བོས་མི་སེར་པ་ མས་ ་མཚའི་ད ིལ་ ་མགོ་ལོག་ ་ ལ་ཏོ། ༢༨ དེ་ ར་
་ མས་མལ་ ་ ིར་ལོག་ ེ་ཤིང་ ་ མས་དང་ ་པ་ མས་དང་། ཕར་

ཨོའི་དམག་ད ང་ ་མཚའི་ནང་ ་དེ་དག་གི་ ེས་ ་སོང་བ་ཐམས་ཅད་
བཀབ་པ་དང་། ཁོ་ མས་ནས་གཅིག་ ང་མ་ ས་སོ། ༢༩ འོན་ ང་ཡིས་
ར་ཨེལ་ ི་ ་ མས་ ་མཚའི་ད ིལ་ ་ས་ མ་ལ་འ ལ་ཏེ། ་ མས་དེ་
དག་གི་གཡས་གཡོན་ ་ གས་རི་ ར་བ ད་པ་ཡིན།

26主对摩西说：你向海伸

杖，叫水仍合在埃及人并

他们的车辆、马兵身上。
27摩西就向海伸杖，到了天

一亮，海水仍旧复原。埃及

人避水逃跑的时候，主把他

们推翻在海中， 28水就回

流，淹没了车辆和马兵。

那些跟着以色列人下海法

老的全军，连一个也没有剩

下。 29以色列人却在海中走

干地；水在他们的左右作了

墙垣。

༣༠ དེ་ ར་ཞག་དེ་ལ་གཙ་བོས་ཡིས་ར་ཨེལ་མི་སེར་པ་ མས་ ི་ལག་
ནས་ཐར་བར་མཛད་དོ། ཡིས་ར་ཨེལ་པས་མི་སེར་པ་ མས་ ི་རོ་ མས་
་མཚའི་འ མ་ལ་མིག་གིས་མཐོང་ངོ་། ༣༡ ཡིས་ར་ཨེལ་ ིས་གཙ་བོས་མི་

སེར་པ་ མས་ལ་བ ན་པའི་མཛད་པ་ཆེན་པོ་དེ་མཐོང་བ་དང་། མི་ ེ་དེ་
གཙ་བོ་ལ་འཇགིས་ཏ།ེ གཙ་བོ་དང་ཁངོ་ག་ིགཡགོ་པ་ོམ་ོཤ་ེལ་ཡདི་ཆསེ་ས༎ོ

30当日，主这样拯救以色

列人脱离埃及人的手，以

色列人看见埃及人的死尸

都在海边了。 31以色列人

看见主向埃及人所行的大

事，就敬畏主，又信服他和

他的仆人摩西。
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15那时，摩西和以色列

人向主唱歌说： 我

要向主歌唱，因他大大战

胜， 将马和骑马的投在海

中。 2主是我的力量，我的

诗歌， 也成了我的拯救。

这是我的神，我要赞美他，

是我父亲的神，我要尊崇

他。 3主是战士； 他的名

是主。 4法老的车辆、军

兵，主已抛在海中； 他特

选的军长都沉于红海。 5深

水淹没他们； 他们如同石

头坠到深处。 6主啊，你的

右手施展能力，显出荣耀；

主啊，你的右手摔碎仇敌。
7你大发威严，推翻那些起

来攻击你的； 你发出烈怒

如火，烧灭他们像烧碎秸一

样。 8你发鼻中的气，水便

聚起成堆，大水直立如垒，

海中的深水凝结。 9仇敌

说：我要追赶，我要追上；

我要分掳物，我要在他们身

上称我的心愿。我要拔出刀

来，亲手杀灭他们。 10你叫

风一吹，海就把他们淹没；

他们如铅沉在大水之中。

15 དེ་ནས་མོ་ཤ་ེདང་ཡསི་ར་ཨེལ་ ི་ ་ མས་ སི་གཙ་བོ་ལ་ དོ་
ད ངས་ དེ་ཅངི་འད་ི ད་ ། ངས་ན་ིགཙ་བོ་ལ་ དོ་ད ངས་

འ ལ་བར་ ། ཁོང་དཔལ་དང་བཅས་ ་ ལ་ ང་བས་སོ། ་དང་དེ་ལ་
ཞོན་མཁན་ ་མཚར་ད གས་པར་མཛད། ༢ གཙ་བོ་ནི་ངའི་ ོབས་དང་
ད ངས་ཡིན། ཁོང་ངའི་ བས་ ་ ར་པ་ཡིན། ཁོང་ངའི་ ་ལགས་པས་
ངས་ཁོང་ལ་ ོད་འོང་། ངའི་ཕའི་ ་ཡིན་པས་ངས་ཁོང་ལ་གཟེངས་བ ོད་
པར་ ། ༣ གཙ་བོ་ནི། དམག་གི་དཔའ་བོ་ཁོ་ན་ཡིན། གཙ་བོ་ནི་ཁོང་གི་
མཚན་ཡིན། ༤ ཕར་ཨོའི་ཤངི་ ་ མས་དང་དའེི་དམག་ད ང་། ཁོང་གིས་
་མཚར་བ ར། དེའི་བ ་དཔོན་མཆོག་ མས་ ་མཚ་དམར་པོར་ བ།

༥ གཏིང་ཟབ་ མས་ ིས་དེ་དག་བཀབ། ོ་ ར་དེ་དག་ ་མཚའི་མཐིལ་
་སོང་། ༦ ེ་གཙ་བོ་དབང་ནང་ ེད་ ི་ ག་གཡས་དཔལ་དང་ ན། ེ་
གཙ་བོ་ ེད་ ི་ ག་གཡས་ ིས་ད ་དག་ མ་ ར་ ལ། ༧ ེད་ ི་ད ར་
ང་བ་ མས་ཉིད་ ི་ཆེ་བའི་ ོབས་ ིས་ ་ ེ་བ ོགས། ེད་ ིས་རང་

གི་ གས་ ོའི་མེ་གནང་བ་དེས་ནི་དེ་དག་སོག་རོ་ ར་ཟོས་སོ། ༨ ེད་ ི་
ཞལ་ ་ིད གས་ སི་ ་ མས་ ངས། ་ལགོ་ མས་རགས་ ར་ལངས་ཏ་ེ
བ ད། ་མཚའི་ ིང་ནང་ ་ མས་ ་བར་སོང་། ༩ ད ས་ངས་དེ་དག་
འདེད་ཅིང་ནོན་པར་འ ར། བཅོམ་ནོར་ལ་བགོ་བཤའ་ ། ངས་དེ་དག་ལ་
རང་དགའ་ ། རལ་ ་ི ང་ནས་ངའ་ིལག་གསི་ད་ེདག་མདེ་པར་ ། ༡༠ དེ་
སི་ཉདི་ ་ི ང་གསི་ ་བཏབ་ནས་ད་ེདག་ ་མཚས་བཀབ། ད་ེདག་ཞ་ཉ་ེ
ར་ ་ ག་པོ་ མས་ནང་ བ་བོ༎

11主啊，众神之中，谁能

像你？ 谁能像你至圣至

荣， 可颂可畏，施行奇

事？ 12你伸出右手，地便

吞灭他们。 13你凭慈爱领

了你所赎的百姓； 你凭能

力引他们到了你的圣所。
14外邦人听见就发颤； 疼

痛抓住非利士的居民。 15那

时，以东的族长惊惶， 摩

押的英雄被战兢抓住， 迦

南的居民心都消化了。 16惊

༡༡ ེ་གཙ་བོ་ ་ མས་ ི་ ོད་ ་ ེད་རང་འ ་ ་ཡོད། དམ་པ་ཉིད་
ནང་ ེད་ ར་དཔལ་དང་ ན་པ་ ་ཡོད། ོད་ འི་དབང་གིས་འཇིགས་
་ ང་ཞིང་ངོ་མཚར་མཛད་པའི་ནང་ ེད་འ ་ ་ཡོད། ༡༢ ེད་ ི་ ག་

གཡས་བ ངས་ནས་སས་དེ་དག་ ར་མིད་བཏང་། ༡༣ ེད་ ིས་བ ལ་
བའི་མི་ ེ་ཉིད་ ི་ མས་ གས་ནང་ནས་ ིད། ེད་ཉིད་མ ས་དེ་དག་
ཉདི་ ་ིདམ་པའ་ིགནས་ ་ ངས། ༡༤ མ་ི ་ེ མས་ སི་ད་ེཐསོ་ནས་འདར་
བ་ཡིན། ཕེ་ལེ་ཤེད་པ་ མས་ ག་ ས་བ ང་། ༡༥ ཨེ་དོམ་ ི་ཞང་ ོན་
མས་ཧན་ ོར། མོ་ཨབ་ ི་དཔའ་བོ་ མས་ལ་འདར་ཡམ་ ིས་བ ང་།
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ཀ་ན་ཨན་པ་ ན་ ི་ ིང་ ོབས་ཤོར་རོ། ༡༦ ེ་གཙ་བོ་ ེད་ ི་མི་ ེ་ ལ་
ནས་ཕ་རོ་ལ་མ་འཐོན་པའི་བར། ེད་རང་ཉིད་ ི་ ིར་ཉོས་པའི་མི་ ེ་
ལ་ནས་མ་འཐོན་པའི་བར། ེད་ ི་ ག་གི་ཆེ་བས་དེ་དག་ ོ་ ར་མི་

འ ལ་ལོ། ༡༧ ེ་གཙ་བོ་ ེད་ཉིད་བ ག་ ་ ེད་ ིས་བཞེངས་པའི་གནས།
ེ་གཙ་བོ་ ེད་ནི་རང་གི་ ག་གིས་བ གས་པའི་མཆོད་ཁང་། ེད་ ིས་

ཁོ་ མས་ནང་ ་འ ིད་དེ་ ེད་ ི་ནོར་ ལ་ ི་རི་ལ་འ གས་པར་འ ར་
རོ། ༡༨ གཙ་བོས་ ས་ ན་ནས་ ན་ ་ ལ་ ིད་ ོང་བར་འ ར།

骇恐惧临到他们。主啊，因

你膀臂的大能，他们如石

头寂然不动， 等候你的

百姓过去，等候你所赎的

百姓过去。 17你要将他们

领进去，栽于你产业的山

上。主啊，就是你为自己所

造的住处； 主啊，就是你

手所建立的圣所。 18主必作

王，直到永永远远！

༡༩ ཕར་ཨ་ོཡ་ི ་ མས་ཤངི་ ་ མས་དང་བཅས་པ་དང་ ་པ་ མས་ ་
མཚར་ཆས་པ་དང་། གཙ་བོས་ ་མཚའི་ ་ མས་དེ་དག་གི་ཐོག་ ་ ར་
ངས་སོ། ཡིས་ར་ཨེལ་ ི་ ་ མས་ ་མཚའི་ད ིལ་ནས་ མ་ལ་འ ལ་

ནས་སོང་ངོ་། ༢༠ ཡང་ཨ་རོན་ ི་ ིང་མོ་ ང་ ོན་མ་མིར་ཡམ་ ིས་ ་
ཞིག་ ངས་ནས་ ་མོ་ཐམས་ཅད་ ་ མས་དང་བཅས་པ་ཐོན་ཏེ་ ོ་ ེད་
ཅིང་དེའི་ ེས་ ་འ ངས་སོ། ༢༡ དེ་དག་གི་ལན་ ་མིར་ཡམ་ ིས། གཙ་བོ་
དཔལ་དང་བཅས་ ་ མ་པར་ ལ་བས་ན། ཁོང་ལ་བ ོད་པའི་ད ངས་
ལེན་ཞིག ་དང་དེ་ལ་ཞོན་མཁན་ཁོང་གིས་ ་མཚའི་ནང་ད གས་སོ།
ཞེས་ ོད་ད ངས་ ས་སོ༎

19法老的马匹、车辆，和

马兵下到海中，主使海水回

流，淹没他们；唯有以色列

人在海中走干地。 20亚伦的

姐姐，女先知米利暗，手里

拿着鼓；众妇女也跟她出去

拿鼓跳舞。 21米利暗应声

说： 你们要歌颂主，因他

大大战胜， 将马和骑马的

投在海中。

༢༢ ཡང་མོ་ཤེས་ཡིས་ར་ཨེལ་ ་མཚ་དམར་པོ་ནས་ཆས་བ ག་ནས་དེ་
དག་ ར་ ི་འ ོག་ ོང་ ་སོང་ ེ། ཞག་ག མ་འ ོག་ ོང་ན་འ ལ་ནས་
་མ་ཐོབ། ༢༣ མ་ ཱ་ ་བའི་གནས་ ་ ིན་པའི་ཚ་མ་ ཱ་ལ་ཡོད་པའི་ ་

ནི་ཁ་ཏིག་ཡིན་པས་འ ང་མ་ ས་སོ། དེའི་ ིར་དེའི་མིང་མ་ ཱ་ཞེས་ཟེར་
རོ། ༢༤ དེར་མི་ཚགས་ ིས་མོ་ཤེ་ལ་འབར་ཞིང་། ང་ཚས་ཅི་འ ང་ཟེར་ཏོ།
༢༥ དསེ་གཙ་བོ་ལ་འབདོ་བ གས་ནས། གཙ་བོས་ཁ་ོལ་ ་ེཤངི་ཞགི་བ ན་
ཏེ། དེས་དེ་ ་ལ་བཏབ་པ་དང་ ་མངར་མོ་སོང་། དེར་གཙ་བོས་དེ་དག་
ལ་བ ང་ ་ཞགི་དང་ མིས་ཞགི་བ གས་ནས་ཁ་ོ མས་ལ་ཚད་བཞསེ་ཏ་ེ
ག ངས་པ། ༢༦ ོད་བ ནོ་འ ས་ ེད་ཅངི་ ོད་ ་ི ་གཙ་བོའི་ག ང་ལ་
ཉན་ཏེ། ཁོང་གི་ ན་ ར་རིགས་པ་ཡིན་པ་དེ་ ེད་ཅིང་། ཁོང་གི་བཀའ་
མས་ལ་ ་བ་བ ད་ད།ེ ད་མཚམས་ཐམས་ཅད་ ང་ན། ངས་མ་ིསརེ་པ་

22摩西领以色列人从红

海往前行，到了书珥的旷

野，在旷野走了三天，找不

着水。 23到了玛拉，不能喝

那里的水；因为水苦，所以

那地名叫玛拉。 24百姓就向

摩西发怨言，说：我们喝什

么呢？ 25摩西呼求主，主指

示他一棵树。他把树丢在水

里，水就变甜了。主在那里

为他们定了律例、典章，在

那里试验他们； 26又说：你

若留意听主你神的话，又行

我眼中看为正的事，留心

听我的诫命，守我一切的律

例，我就不将所加与埃及人

的疾病加在你身上，因为我

——主是医治你的。
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མས་ལ་ཕོག་བ ག་པའི་ནད་གང་ཡང་ ོད་ཅག་ལ་འཕོག་འ ག་པར་
མི་ འོ། ང་ནི་གཙ་བོ་ ོད་ ི་གསོ་ ེད་ཡིན་པའི་ ིར་རོ༎

27他们到了以琳，在那里

有十二股水泉，七十棵棕

树；他们就在那里的水边安

营。

༢༧ དེ་ནས་ཁོ་ མས་ཨེ་ལིམ་ ་ ིན་ཏ་ེདེ་ ་ ོན་པ་བ ་གཉིས་དང་ཁ་
ར་ཤིང་བ ན་ ་ཡོད་པ་ཡིན། དེར་དེ་དག་གིས་ ་ མས་ ི་མ ན་ ་
ར་བཏབ་བོ༎

16以色列全会众从以琳

起行，在出埃及后第

二个月十五日到了以琳和西

奈中间、汛的旷野。 2以

色列全会众在旷野向摩西、

亚伦发怨言， 3说：巴不得

我们早死在埃及地、主的手

下；那时我们坐在肉锅旁

边，吃得饱足。你们将我们

领出来，到这旷野，是要叫

这全会众都饿死啊！

16 དེ་ནས་ཡིས་ར་ཨེལ་ ི་ ་ མས་ ི་ཚགས་ཐམས་ཅད་ཨེ་ལིམ་
ནས་སངོ་ནས་མ་ིསེར་ ལ་ལས་ཐནོ་ནས་ ་བ་གཉསི་པའི་ཚས་

བཅོ་ ་ལ་སིན་ ་བའི་འ ོག་ ོང་ ་ ིན་ནོ། ༢ ཡང་འ ོག་ ོང་ན་ཡིས་
ར་ཨལེ་ ་ི ་ མས་ ་ིཚགས་ཐམས་ཅད་ སི་མ་ོཤ་ེདང་ཨ་རནོ་ལ་འབར་
ཞིང་། ༣ ཡིས་ར་ཨེལ་ ི་ ་ མས་ ིས་དེ་དག་ལ། ང་ཚ་མི་སེར་ ལ་ན་
ཤའི་ཁོག་མའི་ ར་བ ད་དེ། འ ང་འ ང་ཟ་བའི་ ས་ ་གཙ་བོའི་ ག་
གསི་ཤ་ིབ་ཡནི་ན་ཅ་ིམ་ ང་། དེ་ཅག་གསི་ཚགས་ཐམས་ཅད་ གོས་པས་
གསོད་པའི་ ིར་འ ོག་ ོང་འདིར་ ིད་པ་ཡིན་ཞེས་ཟེར་ཏོ༎

4主对摩西说：我要将粮食

从天降给你们。百姓可以

出去，每天收每天的份，我

好试验他们遵不遵我的法

度。 5到第六天，他们要把

所收进来的预备好了，比每

天所收的多一倍。 6摩西、

亚伦对以色列众人说：到

了晚上，你们要知道是主将

你们从埃及地领出来的。
7早晨，你们要看见主的荣

耀，因为主听见你们向他

所发的怨言了。我们算什

么，你们竟向我们发怨言

呢？ 8摩西又说：主晚上必

给你们肉吃，早晨必给你们

食物得饱；因为你们向主发

的怨言，他都听见了。我们

算什么，你们的怨言不是向

我们发的，乃是向主发的。

༤ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ། ོས་ཤིག ེད་ཅག་གི་ ིར་ནམ་མཁའ་ནས་བག་
ལེབ་འབེབས་པར་ ་ ེ། མི་ ེ་ ི་ ་སོང་ ེ་ཉིན་རེ་བཞིན་ཉིན་གཅིག་གི་
ལ་བ་བ ་དགོས། དེ་དག་ངའི་ ིམས་བཞིན་ ་ འམ་མི་ ་ངས་ཚད་

ལེན་པའི་ ིར་རོ། ༥ ཡང་དེ་དག་གིས་ཞག་ ག་པ་ལ་བ ས་པ་དེ་ ོལ་
དགོས། དེ་ནི་ཞག་རེ་ལ་བ ་བ་བས་ཉིས་ བ་ཡོད་པར་འ ར་ཞེས་བཀའ་
གནང་ངོ་། ༦ དེ་ནས་མ་ོཤེ་དང་ཨ་རོན་ སི་ཡསི་ར་ཨེལ་ ི་ ་ཐམས་ཅད་
ལ། གཙ་བོས་ ོད་ མས་མི་སེར་ ལ་ ི་ ི་རོལ་ ་ ིད་མཁན་ནི་གཙ་བོ་
ཡིན་པ་ ོད་ཚས་དགོངས་མོའི་ ས་ ་ཤེས་ཡོང་། ༧ གཙ་བོས་ ོད་ཚས་
ཁོང་ལ་འབར་བ་གསན་པས། ཐོ་རངས་ལ་ ོད་ཚས་གཙ་བོའི་གཟི་བ ིད་
མཐངོ་བར་འ ར། དོ་ཅག་གསི་ང་གཉསི་ལ་འབར་བས་ངདེ་ཅ་ིཡནི་ཟརེ་
ནས། ༨ ཡང་མོ་ཤེས་ ོད་ཅག་གིས་འབར་བ་ མས་གཙ་བོ་ལ་འབར་བ་དེ་
ཁོང་གསན་པས། ཁོང་གིས་ ོད་ཅག་ལ་དགོངས་མོར་ཟ་བ་ལ་ཤ་དང་ཐོ་
རངས་ལ་འ ང་བའི་བག་ལེབ་ ོར་བར་འ ར། ང་གཉིས་ཅི་ཡིན། ོད་
ཅག་གིས་ངེད་ལ་འབར་བ་ནི་ངེད་ལ་མི་འབར་ ི། གཙ་བོ་ལ་འབར་རོ་
ས་ནས།
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༩ མོ་ཤེས་ཨ་རོན་ལ་ཟེར་པ། ཡིས་ར་ཨེལ་ ི་ ་ མས་ ི་ཚགས་ཐམས་
ཅད་ལ། གཙ་བོའི་ཞལ་ངོའི་མ ན་ ་ ར་ཤོག ཁོང་གིས་ ོད་ཅག་གིས་
འབར་བ་གསན་པ་ཡནི་ཞསེ་ སོ་ཤགི་ ས་ཏ།ེ ༡༠ ཨ་རནོ་ སི་ཡསི་ར་ཨལེ་
ི་ཚགས་ཐམས་ཅད་ལ་གཏམ་ ེད་ཚ་དེ་དག་གིས་འ ོག་ ོང་གི་ ོགས་
་བ ས་ཏེ། ེ་ཧོ། ིན་ ི་ནང་གཙ་བོའི་གཟི་བ ིད་མཐོང་བར་ ར་

ཏོ། ༡༡ ཡང་ ར་གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་ག ངས་པ། ༡༢ ངས་ཡིས་ར་ཨེལ་ ི་ ་
མས་ སི་འབར་བ་གསན་པས། དོ་ སི་ད་ེདག་ལ་ སོ་ཤགི དགངོས་མ་ོ

ལ་ ོད་ཅག་ཤ་ཟ་ཡོང་། ཐོ་རངས་ལ་ཁ་ཟས་ ིས་འ ང་བར་འ ར། ོད་
མས་ནི་ང་གཙ་བོ་ནི་ ེད་ཅག་གི་ ་ཡིན་ཤེས་པར་འ ར་ཞེས་བཀའ་

གནང་ངོ་༎

9摩西对亚伦说：你告诉

以色列全会众说：你们就

近主面前，因为他已经听

见你们的怨言了。 10亚伦

正对以色列全会众说话的

时候，他们向旷野观看，不

料，主的荣光在云中显现。
11主晓谕摩西说： 12我已经

听见以色列人的怨言。你

告诉他们说：到黄昏的时

候，你们要吃肉，早晨必有

食物得饱，你们就知道我

是主你们的神。

༡༣ དེ་ནས་དགོངས་མོ་ལ་ ེག་པ་ མས་ཡོངས་ནས་ ར་བཀབ་བོ། ཐོ་
རངས་ལ་ ར་ཐམས་ཅད་ ི་མཐའ་འཁོར་ལ་ཟིལ་པ་བབས་ནས་ཡོད་དེ།
༡༤ ཟིལ་པ་དེ་ཐིམ་པ་དང་ ེ་ཧོ། རིལ་ ་ ང་ ང་བ་མོ་ ་མོ་ཆགས་པ་ ་
་ཞིག་འ ོག་ ོང་གི་ངོས་བཀབ་བོ། ༡༥ ཡིས་ར་ཨེལ་ ི་ ་ མས་ ིས་དེ་

མཐོང་ནས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ ས་པ། དེ་ཅི་ཡིན། ཅི་ཡིན་མ་ཤེས་པས་
མོ་ཤེས་དེ་དག་ལ། གཙ་བོས་ ོད་ཅག་ལ་ཟ་ ་གནང་བའི་བག་ལེབ་དེ་
ཡིན་ནོ། ༡༦ གཙ་བོའི་བཀའ་ནི་འདི་ཡིན། རེ་རེས་རང་གི་ཟ་ཚད་ ས་ལ།
མི་རེས་རང་གི་ནང་མིའི་ ངས་བཞིན་ ་མི་རེ་ལ་གོ་མེར་རེ། ༡༧ ཡིས་ར་
ཨེལ་ ི་ ་ མས་ ིས་དེ་བཞིན་ ་ ས་ཏེ། ཁ་ཤས་ ིས་མང་པོ་བ ས། ཁ་
ཤས་ ིས་ ང་བ་བ ས། ༡༨ གོ་མེར་ཚད་ ིས་བཏབ་ ེ་མང་པོ་བ ས་པ་
དེ་ལ་ ག་ཡང་མ་ཐོབ། ང་བ་བ ས་པ་དེས་ ང་བའང་མ་ཐོབ། རེ་རེས་
རང་ཟ་ཚད་བ ས་སོ། ༡༩ མོ་ཤེས་ད་ེདག་ལ། མི་ ས་ ང་སང་ཉནི་ ་ིབར་
་ ག་མ་ཅའིང་ ས་མ་འ ག་ཟརེ་ཡང་། ༢༠ མོ་ཤའེ་ིབཀའ་ལ་མ་ཉན་ཏ་ེ

ཁ་ཅགི་གསི་སང་ག་ིབར་ ་ ག་མ་ ས་བ ག་པས། ད་ེལ་འ ་བཏབ་ནས་
ི་ངན་ ང་བས། མོ་ཤེ་དེ་དག་ལ་ ོས་སོ། ༢༡ ཡང་ ་ ོ་རེ་བཞིན་རེ་རེས་

ཟ་ཚད་བ ས། ཉི་མ་ ོས་པ་དང་ འོ༎

13到 了 晚 上，有 鹌 鹑 飞

来，遮满了营；早晨在营四

围的地上有露水。 14露水上

升之后，不料，野地面上有

如白霜的小圆物。 15以色列

人看见，不知道是什么，就

彼此对问说：这是什么呢？

摩西对他们说：这就是主给

你们吃的食物。 16主所吩咐

的是这样：你们要按着各人

的饭量，为帐棚里的人，按

着人数收起来，各拿一俄

梅珥。 17以色列人就这样

行；有多收的，有少收的。
18及至用俄梅珥量一量，多

收的也没有余，少收的也没

有缺；各人按着自己的饭量

收取。 19摩西对他们说：所

收的，不许什么人留到早

晨。 20然而他们不听摩西的

话，内中有留到早晨的，就

生虫变臭了；摩西便向他们

发怒。 21他们每日早晨，按

着各人的饭量收取，日头一

发热，就消化了。

༢༢ ཡང་ཞག་ ག་པ་ལ་ཁ་ོ མས་ སི་ཁ་ཟས་ཉསི་ བ་རའེ་ི རི་ག་ོམརེ་
གཉིས་བ གས་པས། ཚགས་ ི་ ེ་དཔོན་ཐམས་ཅད་ཡོངས་ཏེ་མོ་ཤེ་ལ་དེ་

22到第六天，他们收了双

倍的食物，每人两俄梅珥。
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会众的官长来告诉摩西；
23摩 西 对 他 们 说：主这 样

说：明天是圣安息日，是

向主守的圣安息日。你们

要烤的就烤了，要煮的就

煮了，所剩下的都留到早

晨。 24他们就照摩西的吩

咐留到早晨，也不臭，里头

也没有虫子。 25摩西说：你

们今天吃这个吧！因为今

天是向主守的安息日；你们

在田野必找不着了。 26六

天可以收取，第七天乃是

安息日，那一天必没有了。
27第七天，百姓中有人出去

收，什么也找不着。 28主对

摩西说：你们不肯守我的诫

命和律法，要到几时呢？
29你们看！主既将安息日赐

给你们，所以第六天他赐给

你们两天的食物，第七天各

人要住在自己的地方，不许

什么人出去。 30于是百姓第

七天安息了。

བཤད་དོ། ༢༣ དེས་དེ་དག་ལ་ ས་པ། གཙ་བོའི་བཀའ་འདི་ ར་རོ། སང་
ནི་དལ་བའི་ཞག་གཙ་བོའི་དམ་པའི་ཤབ་བད་དེ་ཡིན་ཅི་ མ་པར་དགའ་
བ་ ོམ་ཞིག ཅི་གཡོ་བར་དགའ་བ་གཡོས་ཤིག ཅི་ ས་པ་ཐམས་ཅད་རང་
གི་ ིར་སང་གི་བར་ ་ཞོག་ཅིག ༢༤ མོ་ཤེས་ ས་པ་བཞིན་ ་ཁོ་ མས་དེ་
ནི་སང་གི་བར་ ་བཞག་ནས་ ི་ངན་ཡང་མ་ ང་དེའི་ནང་ན་འ ་ཡང་
མེད་དོ། ༢༥ དེ་ནས་མ་ོཤེས་ད་ེརིང་ད་ེཟོས་ཤིག དེ་རིང་གཙ་བོའི་ཤབ་བད་
ཡིན་ཏེ། དེ་རིང་དེ་ཐང་ལ་ཐོབ་མི་ཡོང་། ༢༦ ཞག་ ག་ལ་ གས་ཤིག ཞག་
བ ན་པ་ནི་ཤབ་བད་ཡིན་པས་ཅི་ཡང་མི་ཡོང་། ༢༧ ཞག་བ ན་པ་ལ་མི་
ཚགས་ནས་ཁ་ཤས་ ག་པ་ལ་སོང་ཡང་ཅི་ཡང་མ་ཐོབ་བོ། ༢༨ དེར་གཙ་
བོས་མོ་ཤེ་ལ། ནམ་ ག་ ེད་ཅག་ངའི་བཀའ་དང་ངའི་ ིམས་མི་ ང་ཟེར་
བར་ ། ༢༩ ོས་ཤིག གཙ་བོས་ ོད་ཅག་ལ་ངལ་གསོ་བའི་ཉི་མ་དེ་གནང་
བས། དེའི་ ིར་ཁོང་གིས་ ེད་ཚ་ལ་ཞག་ ག་པ་ལ་ཞག་གཉིས་ ི་ཁ་ཟས་
ོར་རོ། མི་རེ་རང་གི་མལ་ ་ ོད་ལ་ཞག་བ ན་པ་ལ་མི་ ་ཡང་རང་གི་
གནས་ནས་མ་འ ་ོཞསེ་བཀའ་གནང་ང་ོ། ༣༠ ད་ེ ར་མ་ིཚགས་ཞག་བ ན་
པ་ལ་ངལ་གསོ་ ས་སོ༎

31这食物，以色列家叫吗

哪；样子像芫荽子，颜色

是白的，滋味如同搀蜜的薄

饼。 32摩西说：主所吩咐的

是这样：要将一满俄梅珥吗

哪留到世世代代，使后人可

以看见我当日将你们领出埃

及地，在旷野所给你们吃的

食物。 33摩西对亚伦说：你

拿一个罐子，盛一满俄梅珥

吗哪，存在主面前，要留到

世世代代。 34主怎么吩咐摩

西，亚伦就怎么行，把吗哪

放在法柜前存留。 35以色列

人吃吗哪共四十年，直到进

了有人居住之地，就是迦南

的境界。 36俄梅珥就是伊法

十分之一。

༣༡ ཡང་ཡིས་ར་ཨེལ་ ི་ ་བ ད་ ིས་དེའི་མིང་མན་ཞེས་བཏགས་སོ།
དེ་ནི་ ་ ་ ར་དཀར་པོ་དང་། དེའི་རོ་ནི་ ང་ ི་ལས་ ས་པའི་ ་ ར་
ར་ཡོད་པ་ཡིན། ༣༢ དེ་ནས་མོ་ཤེས་ ས་པས། གཙ་བོས་ ེད་ ི་ ེས་ ་

འ ང་བའ་ི ་བ ད་ ་ི རི་ག་ོམརེ་གང་ཞགོ་ཅགི གང་ལ་ཟརེ་ན། ད་ེདག་
ངས་ ེད་མི་སེར་ ལ་ ི་ ི་རོལ་ ་ ིད་ཚ་འ ོག་ ོང་ ་ ེད་ལ་ཟས་ ་
བ རེ་བའ་ིཁ་ཟས་ད་ེམཐངོ་བའ་ི རི་ར་ོཞསེ་བཀའ་གནང་ང་ོ། ༣༣ མ་ོཤསེ་
ཨ་རོན་ལ། ཁོག་མ་ཞིག་ ེར་ནས་གོ་མེར་གང་དེའི་ནང་ ་ ག་ཅིག ེད་
ཅག་གི་ ེས་ ་འ ང་བའི་ ་བ ད་ ིས་ ན་པའི་དོན་ ་གཙ་བོའི་ཞལ་
ངོའི་མ ན་ ་ཞོག་ཅིག་ཅེས་ ས་སོ། ༣༤ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་བཀའ་གནང་
བ་བཞནི་ ་ཨ་རནོ་ སི་ད་ེན་ིདཔང་མཛད་ ་ིམ ན་ ་བཞག་གོ ༣༥ ཡསི་
ར་ཨེལ་ ི་ ་ མས་མི་ མས་ གས་ཡོད་པའི་ ལ་ ་ ེབས་པའི་བར་ ་
དེ་དག་གིས་ལོ་བཞི་བ ་མན་དེ་ཟོས་པ་ཡིན། ཀ་ན་ཨན་ ལ་ ི་མཚམས་
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ལ་བ ེབས་པའི་བར་ ་མན་དེ་ཟོས་སོ། ༣༦ གོ་མེར་གང་ནི་ཨེ་ཕའི་བ ་ཆ་
ཡིན་ནོ༎

17 ད་ེནས་ཡསི་ར་ཨལེ་ ་ི ་ མས་ ་ིཚགས་ཐམས་ཅད་སནི་ཟརེ་
བའི་འ ོག་ ོང་ནས་ཆས་པ་དང་། གཙ་བོའི་བཀའ་བཞིན་ ་

ཞག་འགའི་ལམ་ལ་སོང་ནས་ར་ཕི་དིམ་ ་བའི་གནས་ལ་ ར་བཏབ་ ེ།
མི་ ེ་ལ་འ ང་བའི་ ་མེད་དོ། ༢ མི་ཚགས་དེས་མོ་ཤེ་ལ་བ ོལ་ཏེ་འ ང་
བའི་ ིར་ང་ཚ་ལ་ ་ཐོང་ཟེར་ཏོ། མོ་ཤེས་དེ་དག་ལ། ེད་ཚས་ང་ལ་ཅི་
ལ་ ོལ། གཙ་བོའི་ གས་ཅིའི་ ིར་སད་པར་ ེད་ཅེས་ ས་སོ། ༣ མི་ཚགས་
དརེ་ མོ་ སི་ག ངས་ཏ་ེམ་ོཤ་ེལ་འབར་ཞངི་། དོ་ སི་ངདེ་དང་ངདེ་ ་ི
་ ་དང་ ག་ གས་ ོམ་ ིས་གསོད་པའི་ ིར་ ་མི་སེར་ ལ་ནས་འདི་
་ ིད་དོ་ཟེར་ཏོ། ༤ མོ་ཤེས་གཙ་བོ་ལ་འབོད་བ གས་ཏེ། མི་ ེ་འདི་ལ་

ངས་ཅི་ ། དེ་དག་གིས་ང་ ོ་ བ་ལ་གཏོང་ བས་འ ག་ ས་སོ། ༥ གཙ་
བོས་མོ་ཤེ་ལ། མི་ ེའི་ ་ལ་སོང་ལ། ོད་དང་མཉམ་ ་ཡིས་ར་ཨེལ་ ི་
ན་པ་འགའ་ཞིག་དང་། ོད་ ིས་རང་གི་ད ག་པ་ ་ལ་བ ངས་པ་

དེ་རང་གི་ལག་ ་ ེར་ལ་སོང་ཞིག ༦ ོས་ཤིག ང་དེར་ཧོ་རེབ་རིའི་ ག་
ཅགི་ལ་ དོ་ ་ིམ ན་ ་བཞངེས་བ དོ་པར་ ་བ་དང་། དོ་ སི་ ག་ད་ེ
ལ་ ངས་ཤིག་དང་། མི་ ེས་འ ང་བའི་ ིར་དེ་ལས་ ་འཐོན་ཡོང་ཞེས་
བཀའ་གནང་ང་ོ། མ་ོཤསེ་ཡསི་ར་ཨལེ་པའ་ི ན་པ་ མས་ ་ིམགི་ག་ིམ ན་
་ད་ེབཞནི་ ་ ས་ས།ོ ༧ ཁསོ་གནས་དའེ་ིམངི་མ་ ་ཱདང་མ་ེར་ི ་ཱབཏགས་

སོ། ཅི་ལ་ཟེར་ན། ཡིས་ར་ཨེལ་ ི་ ་བ ད་ ིས་དེར་འ བ་པ་དང་། གཙ་
བོའི་ གས་སད་ཅིང་གཙ་བོ་ངེད་ ི་ད ིལ་ ་བ གས་སམ་མི་བ གས་
ཟེར་བའི་ ིར་རོ༎

17以 色 列 全 会 众 都

遵主的吩咐，按着站

口从汛的旷野往前行，在利

非订安营。百姓没有水喝，
2所以与摩西争闹，说：给

我们水喝吧！摩西对他们

说：你们为什么与我争闹？

为什么试探主呢？ 3百姓在

那里甚渴，要喝水，就向摩

西发怨言，说：你为什么将

我们从埃及领出来，使我们

和我们的儿女并牲畜都渴死

呢？ 4摩西就呼求主说：我

向这百姓怎样行呢？他们几

乎要拿石头打死我。 5主对

摩西说：你手里拿着你先前

击打河水的杖，带领以色列

的几个长老，从百姓面前走

过去。 6我必在何烈的磐石

那里，站在你面前。你要击

打磐石，从磐石里必有水流

出来，使百姓可以喝。摩西

就在以色列的长老眼前这

样行了。 7他给那地方起

名叫玛撒〔就是“试探”的

意思〕，又叫米利巴〔就

是“争闹”的意思〕；因以

色列人争闹，又因他们试

探主，说：主是在我们中间

不是？

༨ དེ་ནས་ཨ་མ་ལེག་པ་ཡོངས་ཏེ། ར་ཕི་དིམ་ན་ཡིས་ར་ཨེལ་དང་འཐབ་
བོ། ༩ ཡང་མོ་ཤེས་ཡོ་ ་ཨ་ལ། རང་ཅག་གི་ ིར་མི་ མས་འདམས་ནས་
ཨ་མ་ལེག་པ་དང་འཐབ་པ་ལ་སོང་ཞིག སང་ང་ནི་རིའི་ ེལ་ངའི་ལག་ལ་
་ཡི་ད ག་པ་དང་བཅས་བ ད་ཡོང་ཟེར་ཏོ། ༡༠ ཡོ་ ་ཨ་མོ་ཤེས་ ས་པ་

བཞིན་ ་ ས་ཏེ་ཨ་མ་ལེག་དང་འཐབ་པའི་ཚ། མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་དང་
ར་རིའི་འབོག་གི་ ེ་མོར་འཛགས་སོ། ༡༡ ཡང་འདི་ ར་ ང་། ནམ་མོ་

8那时，亚玛力人来在利非

订，和以色列人争战。 9摩

西对约书亚说：你为我们选

出人来，出去和亚玛力人争

战。明天我手里要拿着神的

杖，站在山顶上。 10于是

约书亚照着摩西对他所说的

话行，和亚玛力人争战。摩

西、亚伦，与户珥都上了山
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顶。 11摩西何时举手，以色

列人就得胜，何时垂手，亚

玛力人就得胜。 12但摩西

的手发沉，他们就搬石头

来，放在他以下，他就坐在

上面。亚伦与户珥扶着他的

手，一个在这边，一个在那

边，他的手就稳住，直到日

落的时候。 13约书亚用刀杀

了亚玛力王和他的百姓。

ཤེས་རང་གི་ལག་པ་བཏེགས་པའི་ཚ་ཡིས་ར་ཨེལ་ ལ། ནམ་ལག་པ་ཕབ་
པའི་ཚ་ཨ་མ་ལེག་པ་ ལ། ༡༢ ཡང་མོ་ཤེའི་ལག་པ་ངལ་བས། དེ་དག་གིས་
ོ་ཞིག་ ེར་ཏེ་དེའི་གཡོག་ལ་བ ག་པ་དང་། ཁོ་དེ་ལ་བ ད་ནས། ཨ་

རོན་དང་ ར་ནི་དེའ་ིལག་པ་ ོར་ཏེ་གཅགི་གིས་གཡས་དང་། གཅིག་གིས་
གཡོན་ནས་བ ེན་ནོ། དེ་ ར་དེའི་ལག་པ་ཉི་མ་ བ་པའི་བར་ ་བ ན་
པརོ་ ས་ས།ོ ༡༣ ཡང་ཡ་ོ ་ཨས་ཨ་མ་ལགེ་པ་དང་དའེ་ིམ་ི མས་རལ་ འི་ི
ཁས་བ ངས་སོ༎

14主对摩西说：我要将亚

玛力的名号从天下全然涂

抹了；你要将这话写在书

上作纪念，又念给约书亚

听。 15摩西筑了一座坛，起

名叫雅威尼西〔就是“主是

我旌旗”的意思〕， 16又

说：主已经起了誓，必世世

代代和亚玛力人争战。

༡༤ ད་ེནས་གཙ་བོས་མ་ོཤ་ེལ། ངས་ན་ིཨ་མ་ལགེ་ག་ིམངི་ཡང་ནམ་མཁའ་ི
འོག་ནས་ ་བ་ནས་གཅོད་པར་ ། གཏམ་དེ་ ན་པའི་ ིར་དཔེ་ཞིག་ ་
སི་ཏ་ེཡ་ོ ་ཨའ་ི ་བ་ལ་ ག་ཅགི་ཅསེ་བཀའ་གནང་ང་ོ། ༡༥ ཡང་མ་ོཤསེ་
མཆོད་ ི་ཞེག་བཟོས་ནས་དེའི་མིང་གཙ་བོ་ངའི་ ་དར་ཞེས་བཏགས་ཏེ།
༡༦ འོ་ན་གཙ་བོས་ད ་མནའ་བཞེས་པ་ཡིན། གཙ་བོས་ཨ་མ་ལེག་ལ་མི་
རབས་ནས་མི་རབས་ ་དམག་འ ེན་པར་འ ར་རོ་ཞེས་ ས་སོ༎

18摩西的岳父，米甸祭

司叶忒罗，听见神为

摩西和神的百姓以色列所

行的一切事，就是主将以色

列从埃及领出来的事， 2便

带着摩西的妻子西坡拉，就

是摩西从前打发回去的，
3又带着西坡拉的两个儿

子，一个名叫革舜，因为摩

西说：我在外邦作了寄居

的； 4一个名叫以利以谢

因为他说：我父亲的神帮

助了我，救我脱离法老的

刀。 5摩西的岳父叶忒罗

带着摩西的妻子和两个儿

子来到神的山，就是摩西

在旷野安营的地方。 6他

对摩西说：我是你岳父叶忒

罗，带着你的妻子和两个儿

子来到你这里。 7摩西迎

接他的岳父，向他下拜，与

他亲嘴，彼此问安，都进了

帐棚。 8摩西将主为以色列

18 ཡང་མིད་ཡན་ ལ་ ི་ ་མ་མོ་ཤེའི་ ག་པོ་ཡི་ ོ་དེས་ ་ཡིས་
ཅི་དང་ཅི་མོ་ཤེ་དང་དེའི་མི་བ ད་ཡིས་ར་ཨེལ་ལ་མཛད་པ་

དང་། གཙ་བོས་ཡིས་ར་ཨེལ་མི་སེར་ ལ་ ི་ ི་རོལ་ ་ ིད་པ་དེ་ཐོས་སོ།
༢ མ་ོཤའེ་ི ག་པ་ོཡ་ི སོ་མ་ོཤའེ་ི ང་མ་ཚབ་ཕ་ོ ་ཱཁསོ་ རི་ལགོ་བཏང་བ་
ད་ེདང་། དའེ་ི ་གཉསི་འ དི་ད་ེ རེ། ༣ ་གཅགི་ག་ིམངི་ན་ིགརེ་ཤནོ་ཞསེ་
ཟེར། གཞན་ ལ་ཞགི་ན་ང་ ལ་ཁམས་པར་ ར་ཏ་ོ ས་པས་སོ། ༤ གཉསི་
པའི་མིང་ཨེ་ལི་ཨེ་ཟེར་ཞེས་ཟེར་ཏེ། ངའི་ཕའི་ ་ཡིས་ང་ལ་ བས་མཛད་
ཅིང་ཕར་ཨོའི་རལ་ ི་ནས་ཐར་བར་མཛད་པའི་ ིར་རོ། ༥ དེ་ ར་མོ་ཤེའི་
ག་པོ་ཡི་ ོ་དེའི་ ་ མས་དང་དེའི་ ང་མ་དང་བཅས་པ་འ ོག་ ོང་
་ ་ཡི་རིའི་མ ན་ ་དང་། མོ་ཤེ་ ར་ལ་བ ད་པ་དེ་ ་ ིན་ནོ། ༦ ཡང་

ཁོས་མོ་ཤེ་ལ་ང་ ོད་ ི་ ག་པོ་ཡི་ ོ་ ོད་ ི་ ང་མ་དང་དེའི་ ་གཉིས་
བཅས་ ོད་འདི་ ་ཡོངས་ཡོད་པའི་ ིན་བཏང་ངོ་། ༧ མོ་ཤེ་ ག་པོ་བ ་
བར་ ི་ ་སོང་ ེ། དེའི་མ ན་ ་མགོ་ མ་ཞིང་ཁ་བ ལ་ནས། ཕར་ ར་
ན་འ ི་ ས་ནས་ ར་ ི་ནང་ ་ གས་སོ། ༨ དེ་ནས་མོ་ཤེས་ ག་པོ་ལ་
གཙ་བོ་ཡིས་ར་ཨེལ་ ི་དོན་ ་ཅི་དང་ཅི་ཕར་ཨོ་དང་མི་སེར་པ་ མས་ལ་
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མཛད་པ་དང་། ལམ་ལ་ ང་བའི་ ག་བ ལ་ཐམས་ཅད་དང་། གཙ་བོས་
མཛད་པའ་ི བས་བཤད་ད།ོ ༩ གཙ་བོས་ཡསི་ར་ཨལེ་ལ་བཀའ་ ནི་མཛད་
དེ། དེ་དག་མི་སེར་པ་ མས་ ི་དབང་ནས་ཐར་བར་མཛད་པ་ཐམས་ཅད་
ི་ ིར་ཡི་ ོ་སེམས་དགའོ༎

的缘故向法老和埃及人所行

的一切事，以及路上所遭遇

的一切艰难，并主怎样搭救

他们，都述说与他岳父听。
9叶忒罗因主待以色列的一

切好处，就是拯救他们脱离

埃及人的手，便甚欢喜。
༡༠ ཡང་ཡི་ ོས་གཙ་བོ་ལ་ང་ཡིས་ ོད་པར་ ེད། ཁོང་གིས་ ེད་མི་སེར་

པ་ མས་ ི་ལག་པ་དང་། ཕར་ཨོ་ཡི་ལག་ནས་ཐར་བར་མཛད། ཁོང་གིས་
མ་ི ་ེའད་ིམི་སརེ་པ་ མས་ ་ིལག་པའ་ིནང་ནས་བ ལ། ༡༡ ་ཐམས་ཅད་
པས་གཙ་བོ་ནི་ཆེ་བ་ངས་ད་ ་ཤསེ། ཁོ་ མས་ ིས་ང་ ལ་ནང་ ས་པ་དེ་
དག་ཁོང་ཉིད་ ི་དབང་བ ན་པའི་ ིར་རོ། ༡༢ དེ་ནས་མོ་ཤེའི་ ག་པོ་ཡི་
ོས་ ་ལ་ ིན་ ེག་ཅིག་དང་དམར་མཆོད་ མས་ ལ་བ་དང་། ཨ་རོན་

ཡསི་ར་ཨལེ་ ་ི ན་པ་ མས་དང་བཅས་ ་མ་ོཤའེ་ི ག་པ་ོདང་མཉམ་ ་
་ཡི་ཞལ་ངོར་བག་ལེབ་བཞེས་པ་ལ་འོངས་སོ༎

10叶忒罗说：主是应当称

颂的；他救了你们脱离埃及

人和法老的手，将这百姓从

埃及人的手下救出来。 11我

现今在埃及人向这百姓发狂

傲的事上得知，主比万神都

大。 12摩西的岳父叶忒罗

把燔祭和平安祭献给神。

亚伦和以色列的众长老都来

了，与摩西的岳父在神面前

吃饭。

༡༣ དེའི་ ི་ཉིན་ལ་མོ་ཤེ་མི་ ེ་ལ་ ིམས་གཅོད་པ་ལ་བ གས་ནས། ་
མོ་ནས་དགོངས་མོའི་བར་ ་མི་ ེ་མོ་ཤེའི་ ང་ ་བ ད་དོ། ༡༤ མོ་ཤེའི་
ག་པོ་དེས་མི་ ེ་ལ་ ེད་པ་ཐམས་ཅད་མཐོང་ནས་ ས་པ། ོད་ནི་མི་
ེ་ལ་ ེད་ གས་འདི་ཅི་ཡིན། ཅི་ལ་གཅིག་པོ་འ ག་ ེ་མི་ ེ་ཐམས་ཅད་
ཐོ་རངས་ནས་དགོངས་མོའི་བར་ ་ ོད་ ི་ ང་ ་ ོད། ༡༥ མོ་ཤེས་ ག་
པོ་ལ། མི་ ེ་འདིས་ ་ལ་ གས་བ ག་ ་བར་ངའི་ ར་འོང་། ༡༦ ོད་པ་
ཞིག་འ ང་བ་དང་དེ་དག་ངའི་ ར་ཡོངས་ནས་ངས་མི་དང་མིའི་བར་
ལ་ ིམས་གཅོད་དོ། ཡང་ ་ཡི་བཀའ་ མས་དང་ ད་མཚམས་ མས་ཁོ་
མས་ལ་ ོབ་པར་ ེད་དོ། ༡༧ མོ་ཤེའི་ ག་པོས་དེ་ལ། ོད་ ི་ ེད་ གས་

ད་ེལགེས་པ་མ་ཡནི། ༡༨ དོ་དང་ དོ་ ་ི ང་ ་ཡདོ་པའ་ིམ་ི ་ེཅསི་ ང་
བ ན་འོང་། ་བ་དེ་ ོད་ ི་ ིར་ ི་བས། ོད་གཅིག་པོས་དེ་ ེད་མི་ ས།
༡༩ ད་ངས་ཟེར་བའི་གཏམ་ལ་ཉོན་ཅིག ངས་ ོད་ལ་ ོས་འདེབས་ཏེ་ ་
ོད་དང་འ ོགས་པར་འ ར། ོད་ནི་ ་དང་མི་ ེ་འདིའི་བར་ལ་བར་

མི་ ོས། ཡང་ ་བ་ མས་ ་ཡི་ ང་ ་ ེར་ལ་ ལ་ཞིག ༢༠ ོད་དེ་དག་
ལ་བཀའ་ ིམས་དང་ཞལ་གདམས་ མས་ ོབ་པ་དང་། དེ་དག་འ ལ་

13第二天，摩西坐着审判

百姓，百姓从早到晚都站在

摩西的左右。 14摩西的岳

父看见他向百姓所做的一切

事，就说：你向百姓做的是

什么事呢？你为什么独自坐

着，众百姓从早到晚都站在

你的左右呢？ 15摩西对岳

父说：这是因百姓到我这里

来求问神。 16他们有事的

时候就到我这里来，我便在

两造之间施行审判；我又叫

他们知道神的律例和法度。
17摩西的岳父说：你这做的

不好。 18你和这些百姓必

都疲惫；因为这事太重，你

独自一人办理不了。 19现

在你要听我的话。我为你出

个主意，愿神与你同在。你

要替百姓到神面前，将案件

奏告神； 20又要将律例和法

度教训他们，指示他们当行

的道，当做的事； 21并要从

百姓中拣选有才能的人，就
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是敬畏神、诚实无妄、恨

不义之财的人，派他们作千

夫长、百夫长、五十夫长、

十夫长，管理百姓， 22叫他

们随时审判百姓，大事都要

呈到你这里，小事他们自己

可以审判。这样，你就轻省

些，他们也可以同当此任。
23你若这样行，神也这样吩

咐你，你就能受得住，这百

姓也都平平安安归回他们的

住处。

དགོས་པའི་ལམ་དང་ ེད་དགོས་པའི་ལས་ ོན་པར་ ོས་ཤིག ༢༡ དེ་ནས་
དོ་ སི་མ་ི ་ེའད་ིཐམས་ཅད་ ་ིནང་ནས་མ་ིབ ན་པ།ོ ་ལ་འཇགིས་པ།

ཆསོ་ ང་པ།ོ ཕག་ ག་ལ་ ང་བ་ མས་ཚལ་ཞགི་དང་། ད་ེདག་ ངོ་དཔནོ་
དང་། བ ་དཔོན་དང་། ་བ ་དཔོན་དང་། བ ་དཔོན་ ེད་ ་ ག་ཅིག
༢༢ ད་ེདག་ ས་ ན་ ་མ་ིབ ད་ལ་ མིས་གཅདོ་དགསོ་པ་ན་ིའད་ི ར་ །ེ
་བ་ཆེན་པོ་གང་འ ང་བ་དེ་དག་ ོད་ ི་མ ན་ ་འ ེར་འོང་བ་དང་།
་བ་ ང་བ་གང་ཡདོ་པ་ད་ེདག་རང་གསི་ཐག་གཅདོ་དགསོ། ད་ེ ར་ དོ་
ལ་ཡང་བ་དང་། དེ་དག་ ོད་དང་མཉམ་འགན་འ ར་ཡོང་། ༢༣ ོད་དེ་
ར་ ེད་ན། ་ཡིས་ ོད་ལ་བཀའ་གནང་བ་བཞིན་ ་ ེད་ལོང་འ ང་

ཞིང་ ེད་ བ་པར་འ ར། མི་བ ད་འདི་ཐམས་ཅད་ ང་བདེ་བར་རང་
གི་གནས་ ་འ ོ་བར་འ ར་ཞེས་ ས་སོ༎

24于是，摩西听从他岳父

的话，按着他所说的去行。
25摩西从以色列人中拣选了

有才能的人，立他们为百姓

的首领，作千夫长、百夫

长、五十夫长、十夫长。
26他们随时审判百姓，有

难断的案件就呈到摩西那

里，但各样小事他们自己审

判。

༢༤ མོ་ཤེ་ ག་པོའི་གཏམ་ལ་ཉན་ཏེ། ཅི་ ས་པ་ཐམས་ཅད་ ར་ ས་སོ།
༢༥ མོ་ཤེ་ཡིས་ར་ཨེལ་ཐམས་ཅད་ལས་མི་བ ན་པ་ མས་འདམས་ཏེ་མི་
བ ད་དའེ་ིདཔནོ་པ་ོ ་བ ག ངོ་དཔནོ་དང་། བ ་དཔནོ་དང་། ་བ ་
དཔོན་དང་། བ ་དཔོན་ ེད་ ་བ ག་གོ ༢༦ དེ་དག་གིས་ ས་ ག་ ་མི་
ེ་དེའི་ ིམས་གཅོད་ཅིང་ ་བ་ཆེན་པོ་ མས་མོ་ཤེའི་མ ན་ ་བཞག ་
བ་ ང་བ་རེ་རེ་རང་གིས་ཐག་བཅད།

27此后，摩西让他的岳父

去，他就往本地去了。

༢༧ དེ་ནས་མོ་ཤེས་རང་གི་ ག་པོ་བཏང་ནས་དེ་ནི་རང་གི་ ལ་ ་ལོག་
གོ།

19以色列人出埃及地

以后，满了三个月的

那一天，就来到西奈的旷

野。 2他们离了利非订，来

到西奈的旷野，就在那里的

山下安营。 3摩西到神那

里，主从山上呼唤他说：你

要这样告诉雅各家，晓谕以

色列人说： 4我向埃及人所

行的事，你们都看见了，且

看见我如鹰将你们背在翅

膀上，带来归我。 5如今你

们若实在听从我的话，遵守

19 ཡིས་ར་ཨེལ་ ི་ ་ མས་མི་སེར་ ལ་ ི་ ི་རོལ་ ་སོང་ནས་ ་
བ་ག མ་པའི་ཚས་དེ་རང་ལ་སི་ ་ ་བའི་འ ོག་ ོང་ ་ ིན་

ན།ོ ༢ ཁ་ོ མས་ར་ཕ་ིདམི་ནས་ཆས་ཏ་ེས་ི ་ཡ་ིའ གོ་ ངོ་ ་བ བེས་ནས་
ར་བཏབ། དརེ་ཡསི་ར་ཨལེ་ སི་དའེ་ིཐད་ ་ ར་བཏབ་བ།ོ ༣ མ་ོཤ་ེ ནེ་
་འཛགས་ཤངི་ ་ཡ་ི ང་ ་སངོ་བ་ལས།གཙ་བོས་ར་ིནས་ད་ེལ་བསོ་པར་

མཛད་ནས་དེ་ལ། ོད་ ིས་ཡ་ཀོབ་ ིམ་ལ་འདི་ ར་ ོས། ཡིས་ར་ཨེལ་ ི་
བ ད་ལ་འདི་ ར་ཤོད་ཅིག ༤ ངས་མི་སེར་པ་ མས་ལ་ཇི་ ར་ ས་པ་
དང་། ཇི་ ར་ངས་ ེད་ཅག་ ག་གི་ཤོག་པ་ མས་ ི་ཁར་ ར་ཞིང་ངའི་
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ང་ ་འ དི་པར་ ས་པ་ད་ེ དེ་ཅག་གིས་མཐངོ་བ་ཡནི། ༥ ད་ དོ་ཅག་
ནི་ངའི་བཀའ་ལ་ངོ་ཐོག་ཉན་ན། ངའི་ཞལ་ཆད་མ་གཡེངས་པར་ ང་ན།
དེ་ནས་མི་བ ད་ཐམས་ཅད་ལས་ ོད་ཅག་ནི་ངའི་ནོར་ ད་པར་ཅན་
ཞགི་ཡནི་པར་འ ར། ཅ་ིལ་ཟརེ་ན། ས་ཆནེ་ཐམས་ཅད་ངའ་ིཡནི་པའ་ི རི་
རོ། ༦ ེད་ནི་ངའི་ ིར་དགེ་འ ན་ ི་ ལ་ཁམས་ཞིག་དང་མི་རབས་དམ་
པ་ཞིག་ཡིན་པར་འ ར་རོ། གཏམ་དེ་དག་ ོད་ཡིས་ར་ཨེལ་ ི་ ་བ ད་
ལ་ཟེར་དགོས་པ་དེ་ཡིན་ག ངས་སོ༎

我的约，就要在万民中作属

我的子民，因为全地都是我

的。 6你们要归我作祭司的

国度，为圣洁的国民。这些

话你要告诉以色列人。

༧ ད་ེནས་མ་ོཤ་ེཡངོས་ཏ་ེམ་ིབ ད་ ་ི ན་པ་ མས་བསོ་ནས། གཙ་བོས་
ཁོ་རང་ལ་གནང་བའི་བཀའ་དེ་ཐམས་ཅད་དེ་དག་ལ་བཤད་དོ། ༨ དེའི་
ལན་ ་མི་བ ད་ ིས་མ ིན་གཅིག་ ་གཙ་བོས་ཅི་དང་ཅི་ག ངས་པ་
བཞིན་ ་ངེད་ མས་ ེད་པར་དགའོ་ཞེས་ ས་སོ། མོ་ཤེས་མི་བ ད་ ི་
གཏམ་དེ་གཙ་བོ་ལ་ ས་སོ། ༩ དེ་ནས་གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ། ེ་ཧོ། ང་ ིན་
ག་པོ་ཞིག་གི་ནང་ན་ ོད་ ི་ ར་འོང་ ེ་ངས་ ོད་ལ་ནམ་གཏམ་ ེད་

པ་དེ་མི་ ེས་ ང་ཐོས་ཏེ། ོད་ལ་ཡང་ ག་ ་ཡིད་ཆེས་པའི་ ིར་རོ་ཞེས་
ག ངས་ནས། མོ་ཤེས་གཙ་བོ་ལ་མི་ ེའི་གཏམ་ ས་སོ། ༡༠ ཡང་ ར་གཙ་
བོས་མོ་ཤེ་ལ། མི་ ེའི་ ར་སོང་ལ་དེ་རིང་དང་སང་དེ་དག་དམ་པར་ ོས་
ཤིག་དང་། དེ་དག་ལ་རང་གི་གོས་ མས་འ ད་ ག ༡༡ ཞག་ག མ་པ་ལ་
ལ་འ ིག་འ ག་པར་དགོས། གང་ལ་ཟེར་ན། ཞག་ག མ་པ་ལ་གཙ་བོ་

མི་ ེ་ཐམས་ཅད་ ི་མིག་གི་མ ན་ ་རི་སི་ ་ལ་འབབ་ ་ཡིན། ༡༢ ོད་
ིས་མི་ ེའི་ ོགས་བཞིར་ར་བས་བ ོར་ནས་དེ་དག་ལ། ོད་ཅག་རི་ལ་

འཛགས་པའམ་དེའི་ ར་ལ་ ག་པ་ལས་ ང་ཞིག ས་ ང་རི་ལ་ ག་
པ་དེ་ཅིས་ ང་གསོད་པར་དགོས། དེ་ ་ ་ཞིག་ལ་ལག་པ་མ་ ག་ ེ་ ོ་
བ་གཏངོ་བའམ་མདའ་ བ་ནས་གསདོ་པར་ ། ༡༣ ཁ་ོལ་ལག་པ་མ་ ག་
ེ་ཁོ་ ོ་ བ་གཏོང་བའམ་མདའ་ཡིས་ཤི་དགོས། ད་འ ོ་ཡིན་ནམ་མི་
ཡིན་གསོན་མི་ ང་། ང་གི་ ད་ ན་རིང་ ་འ ང་ཚ་ན་དེ་དག་རི་ལ་
འཛགས་ཏེ་ ེན་ ་ཡོང་བར་ ང་ངོ་ཞེས་བཀའ་གནང་ངོ་། ༡༤ དེ་ནས་མོ་
ཤེ་རི་ནས་བབས་ཏེ་མི་ ེའི་ ར་ཡོངས་པ་དང་། མི་ ེ་དམ་པར་ ས་ཏེ་དེ་
དག་རང་གི་གོས་ མས་བ ས་སོ། ༡༥ ཡང་མོ་ཤེས་མི་ ེ་ལ། ཞག་ག མ་པ་

7摩西去召了民间的长老

来，将主所吩咐他的话都在

他们面前陈明。 8百姓都同

声回答说：凡主所说的，我

们都要遵行。摩西就将百

姓的话回复主。 9主对摩西

说：我要在密云中临到你那

里，叫百姓在我与你说话的

时候可以听见，也可以永远

信你了。于是，摩西将百姓

的话奏告主。 10主又对摩西

说：你往百姓那里去，叫他

们今天明天自洁，又叫他们

洗衣服。 11到第三天要预备

好了，因为第三天主要在众

百姓眼前降临在西奈山上。
12你要在山的四围给百姓定

界限，说：你们当谨慎，不

可上山去，也不可摸山的边

界；凡摸这山的，必要治死

他。 13不可用手摸他，必用

石头打死，或用箭射透；无

论是人是牲畜，都不得活。

到角声拖长的时候，他们

才可到山根来。 14摩西下

山往百姓那里去，叫他们自

洁，他们就洗衣服。 15他对

百姓说：到第三天要预备好

了。不可亲近女人。
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ལ་ ལ་ ིག་ ེ་འ ག་ཅིག ས་ ང་ ད་མེད་ཅིག་དང་མ་འ ོགས་ཤིག་
ཅེས་བཀའ་གནང་ངོ་༎

16到 了 第 三 天 早 晨，在

山上有雷轰、闪电，和密

云，并且角声甚大，营中

的百姓尽都发颤。 17摩西

率领百姓出营迎接神，都

站在山下。 18西奈全山冒

烟，因为主在火中降于山

上。山的烟气上腾，如烧

窑一般，遍山大大的震动。
19角声渐渐的高而又高，摩

西就说话，神有声音答应

他。 20主降临在西奈山顶

上，主召摩西上山顶，摩西

就上去。 21主对摩西说：你

下去嘱咐百姓，不可闯过

来到我面前观看，恐怕他

们有多人死亡； 22又叫亲

近我的祭司自洁，恐怕我

忽然出来击杀他们。 23摩

西对主说：百姓不能上西

奈山，因为你已经嘱咐我

们说：要在山的四围定界

限，叫山成圣。 24主对他

说：下去吧，你要和亚伦一

同上来；只是祭司和百姓不

可闯过来上到我面前，恐怕

我忽然出来击杀他们。 25于

是摩西下到百姓那里告诉他

们。

༡༦ ཞག་ག མ་པ་དེ་ ང་ ེ་ནམ་ལངས་པའི་ ས་ ་རི་ལ་འ ག་ ིར་
ཞིང་ ོག་འ ག་པ་དང་། ིན་ ི་ ན་ ག་དང་ ང་གི་ ད་ཤིན་ ་ཆེན་
པོ་ ང་བས། ར་ལ་ཡོད་པའི་མི་ ེ་འཇིགས་པས་འདར་རོ། ༡༧ མོ་ཤེས་
མི་ ེ་ ར་ ི་ ི་རོལ་ ་ ་ཡི་ ང་ ་ ིད་ནས་དེ་དག་རིའི་ ་ལ་ ལ་ ་
བ ད་དོ། ༡༨ གཙ་བོ་མེའི་ངང་ན་བབས་པས་རི་སི་ ་ཐམས་ཅད་ནས་ ་
བ་འ ལ་བ་དང་། ་བའི་ཐབ་ ི་ ་བ་ ར་ ་བ་དེ་ ེན་ལ་ལངས་ཤིང་།
རི་ཚང་མ་ ག་པོར་གཡོས་སོ། ༡༩ ཡང་ ང་གི་ ད་འཕེལ་འཕེལ་ཏེ། མོ་
ཤེས་གཏམ་ ས་ནས་ ་ཡིས་ ་ཞིག་གིས་ལན་ག ངས་སོ། ༢༠ གཙ་བོ་རི་
སི་ ་ལ་བབས། དེའི་ ེ་མོ་ལ་བབས་ནས་གཙ་བོས་མ་ོཤེ་ལ་རའིི་ ་ེལ་ཤོག་
ཅེས་བཀའ་གནང་བས། མོ་ཤེ་འཛགས་སོ། ༢༡ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་ག ངས་
པ། མ་ིབ ད་དསེ་གཙ་བོ་མཐངོ་བའ་ི རི་མ་ི བ་པ་དང་ཁ་ོ མས་ ་ིནང་
ནས་མང་པོ་མི་ཤི་བའི་ ིར་དེ་དག་ལ་ཁག་ཁོལ་ཞིག ༢༢ གཙ་བོ་དང་ཉེ་
བར་ཡོང་བའི་ ་མ་དེ་དག་གིས་རང་དམ་པར་ ེད་དགོས། དེ་མིན་གཙ་
བོ་ད་ེདག་ག་ིཐགོ་ ་ ང་མཆངོ་བར་འ ར་བའང་ དི་ཅསེ་བཀའ་གནང་
ངོ་། ༢༣ མོ་ཤེས་གཙ་བོ་ལ་ ས་པ། མི་ ེ་ནི་རི་སི་ ་ལ་འཛགས་མི་ ས།
ེད་ ིས་རི་འདི་ར་བས་ ོར་ལ་དམ་པར་ ོས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་གནང་ ེ་

དེ་དག་ལ་ཁག་བཀལ་བར་མཛད་དོ། ༢༤ དེར་གཙ་བོས་དེ་ལ། བོབས་ལ་
སོང་ཞིག ེས་ལ་ ོད་ཨ་རོན་དང་བཅས་པ་འཛག་ ེ་ ེན་ལ་ཡོང་དགོས།
འོན་ ང་ ་མ་ མས་དང་མི་ ེ་གཙ་བོའི་ ར་འཛག་ ིར་མ་ བ་ཅིག
ཅིའི་ ིར་ཞེ་ན། གཙ་བོ་དེ་དག་གི་ ོད་ ་ ང་མི་མཆོང་བའི་ ིར་རོ་ཞེས་
བཀའ་ ལ་ཏོ། ༢༥ དེ་ནས་མོ་ཤེ་བབས། མི་ ེའི་ ར་སོང་ནས་དེ་དག་ལ་
དེ་བཤད་དོ༎

20神吩咐这一切的话

说： 2我 是主你 的

神，曾将你从埃及地为奴之

家领出来。

20 ་ཡིས་བཀའ་འདི་ཐམས་ཅད་ག ངས་ནས་འདི་ ད་ །
༢ ོད་ཅག་མི་སེར་ ལ་གཉའ་ཡལ་ ི་ཁང་པ་ནས་བཏོན་པའི་

ོད་ཅག་གི་ ་གཙ་བོ་ནི་ང་ཡིན།
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༣ ང་མ་གཏོགས་པར་གཞན་ ་ ོད་ལ་ཡོད་པར་མི་ ང་ངོ་༎ 3除了我以外，你不可有别

的神。
༤ ་འ ་དང་། ེང་གི་ནམ་མཁའ་འམ། འོག་གི་སའམ། ས་འོག་གི་ ་

ལ་ཡོད་པའི་སེམས་ཅན་ཞིག་གི་ག གས་བ ན་གང་ཡང་ ོད་ལ་མ་ ེད།
༥ དེ་ལ་ ག་མ་འཚལ། དེ་དག་ལ་བ ེན་བ ར་ཡང་མ་ ེད་ཅིག གང་ལ་
ཟརེ་ན། ང་གཙ་བོ་ དོ་ ་ི ་ན་ིའ ནེ་ཅན་ཞགི་ཡནི་ཏ།ེ ཕ་ མས་ ་ི གི་
པའི་ ིར་ ་ང་ལ་ ང་བ་ མས་ལ་ ་ཚ་རབས་ག མ་བཞིའི་བར་ ་ཆད་
པ་གཅོད། ༦ ང་ལ་ཆགས་ཤིང་བཀའ་བཞིན་ ་ ེད་པ་ མས་ལ་ ོང་མང་
པོ་ མས་ ི་བར་ ་ ིང་ ེ་མཛད་དོ༎

4不可为自己雕刻偶像，也

不 可 做 什 么 形 像 仿 佛 上

天、下地，和地底下、水

中的百物。 5不可跪拜那

些像，也不可侍奉它，因

为我 ——主你的神是忌邪

的神。恨我的，我必追讨

他的罪，自父及子，直到三

四代； 6爱我、守我诫命

的，我必向他们发慈爱，直

到千代。
༧ གཙ་བོ་ ོད་ ི་ ་ཡི་མཚན་དོན་མེད་ ་མ་ལེན་ཞིག ཅི་ལ་ཟེར་ན།
ས་ ང་ཁོང་གི་མཚན་དོན་མེད་ལ་འ ར་མཁན་དེ་གཙ་བོས་ ོན་མེད་
ི་བར་མི་འ ར་རོ༎

7不可妄称主你神的名；因

为妄称主名的，主必不以他

为无罪。

༨ དམ་པར་ ང་བའ་ི རི་ཤབ་བད་ ་ིཉནི་མ་ོཡདི་ལ་འཇགོ་ཅགི ༩ ཞག་
ག་ག་ིབར་ ་འབད་ཅངི་རང་ག་ིལས་ཚང་མ་ སོ་ཤགི ༡༠ འནོ་ ང་ཞག་

བ ན་པ་ན་ིགཙ་བོ་ དོ་ ་ི ་ཡ་ིཤབ་བད་ཡནི་པས། ོད་རང་དང་། ོད་
ི་ ་དང་། ་མོ་དང་གཡོག་པོ་གཡོག་མོ་དང་། ོད་ ི་ གས་དང་། ོད་
ི་ ོ་ཁང་ལ་ཡོད་པའི་འ ོན་པོས་ལས་གང་ཡང་མ་ ེད་ཅིག ༡༡ གང་ལ་

ཟེར་ན། ཞག་ ག་ན་གཙ་བོས་ནམ་མཁའ་དང་ས་དང་ ་མཚ་དང་དེ་
དག་ག་ིནང་ན་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་མཛད་ནས། ཞག་བ ན་པ་ལ་དལ་བར་
བ གས་སོ། དིའི་ ིར་གཙ་བོས་ཤབ་བད་ ི་ཉིན་མོ་དེ་ ིན་ ིས་བ བས་
ནས་དམ་པར་མཛད་དོ༎

8当记念安息日，守为圣

日。 9六日要劳碌做你一

切的工， 10但第七日是

向主你神当守的安息日。

这一日你和你的儿女、仆

婢、牲畜，并你城里寄居的

客旅，无论何工都不可做；
11因为六日之内，主造天、

地、海，和其中的万物，第

七日便安息，所以主赐福与

安息日，定为圣日。

༡༢ གཙ་བོ་ ་ཡིས་ ོད་ལ་གནང་བའི་ ལ་ནང་ཚ་རིང་བར་འ ར་བའི་
ིར་ ་ ོད་ ི་ཕ་དང་མ་གཉིས་ལ་བ ར་ ི་ ོས་ཤིག

12当孝敬父母，使你的日

子在主你神所赐你的地上得

以长久。
༡༣ མི་མ་གསོད་ཅིག 13不可杀人。

༡༤ ལོག་གཡེམ་མ་ ེད། 14不可奸淫。

༡༥ མ་ ་ཞིག 15不可偷盗。

༡༦ ིམ་མཚས་པར་ ན་ ི་དཔང་པོ་མ་ ེད་ཅིག 16不可作假见证陷害人。
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17不可贪恋人的房屋；也

不可贪恋人的妻子、仆婢、

牛驴，并他一切所有的。

༡༧ ོད་ ིས་གཞན་མིའི་ཁང་པ་ལ་མ་ ེད་ཅིག ོད་གཞན་མིའི་ ང་
མ་དང། གཡོག་པོ་དང་། གཡོག་མོ་དང་། བ་ ང་དང་། བོང་ ་དང་། ིམ་
མཚས་པའི་ཅི་ཡིན་པ་ཐམས་ཅད་ལ་མ་ ེད་ཅིག་ཅེས་བཀའ་གནང་ངོ་༎

18众百姓见雷轰、闪电、

角声、山上冒烟，就都发

颤，远远的站立， 19对摩

西说：求你和我们说话，我

们必听；不要神和我们说

话，恐怕我们死亡。 20摩西

对百姓说：不要惧怕；因为

神降临是要试验你们，叫你

们时常敬畏他，不至犯罪。
21于是百姓远远地站立；摩

西就挨近神所在的幽暗之

中。

༡༨ མི་ ེ་ཐམས་ཅད་ ིས་འ ག་ ་ མས་དང་ ོག་འ ག་པ་དང་ ང་
གི་ ད་དང་ར་ིལ་ ་བ་འ ལ་བ་ད་ེམཐངོ་བས། མི་ ེ་ནི་ ི་འ ོས་ ་ཤོར་
ནས་ ང་མ་ ་བ ད་དོ། ༡༩ ཡང་དེ་དག་གིས་མོ་ཤེ་ལ། ོད་ ིས་ང་ཅག་
ལ་གཏམ་ ོས་ཤིག་དང་། ངེད་ཉན་པར་ ། འོན་ ང་ང་ མས་མི་ཤི་བའི་
ིར་ ་ཡིས་ང་ཅག་ལ་མ་ག ང་ཞིག ༢༠ མོ་ཤེས་མི་ ེ་ལ། མ་འཇིགས་ཤིག
ོད་ མས་ ི་སེམས་ ི་ཚད་བཞེས་པ་དང་། ོད་ མས་ཁོང་ལ་འཇིགས་

ཏ་ེ གི་པ་མ་ི དེ་པའ་ི རི་ ་ ་ཕབེས་པ་ཡནི་ཞསེ་ ས་ས།ོ ༢༡ ད་ེ ར་མ་ི
ེ་ནི་ ང་མར་བ ད་དེ། མོ་ཤེ་ནི་ ་བ གས་ཡོད་པའི་ ན་ ག་དང་ཉེ་
བར་ ིན་ཏོ༎

22主对摩西说：你要向以

色列人这样说：你们自己

看见我从天上和你们说话

了。 23你们不可做什么神

像与我相配，不可为自己做

金银的神像。 24你要为我

筑土坛，在上面以牛羊献为

燔祭和平安祭。凡记下我名

的地方，我必到那里赐福给

你。 25你若为我筑一座石

坛，不可用凿成的石头，因

你在上头一动家具，就把坛

污秽了。 26你上我的坛，不

可用台阶，免得露出你的下

体来。

༢༢ ཡང་གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ། ཡིས་ར་ཨེལ་ ི་ ་ མས་ལ་ ོས་ཤིག ངས་
ནམ་མཁའ་ལས་ ོད་ཅག་དང་ག ང་ ིང་མཛད་པ་ ོད་ཚས་མཐོང་བ་
ཡིན། ༢༣ ངའི་དོ་ ར་ཅིའང་ ེད་ ་མི་ ང་ ེ། ད ལ་ འམ་གསེར་ འི་
་ མས་ ེད་པར་མི་དགོས། ༢༤ ས་ལས་མཆོད་ ི་ཞིག་ངའི་ ིར་ ོས་ལ།

དེའི་ཁར་ ོད་ ི་ ིན་ ེག་དང་། བདེ་བའི་མཆོད་པ་ མས་དང་། ོད་
ི་ ག་དང་ ང་གི་མཆོད་པ་འ ལ་དགོས། གང་དང་གང་ ་ངའི་མཚན་
ན་འ ག་པའི་གནས་ ་ང་ ོད་ ི་ ང་ ་འོང་ཞིང་དེར་ངས་ ོད་ལ་
ནི་ བས་གནང་བར་ འ།ོ ༢༥ ཡང་གལ་ཏ་ེ དོ་ སི་ངའ་ི རི་ ་ོབ་ལས་
མཆོད་ ི་ཞིག་ ེད་ན། མ་བཞོགས་པའི་ ོ་ མས་ནས་བཟོས་ཤིག ཇི་ ེ་
ོད་ ིས་རང་གི་ལག་ཆ་དེ་ལ་ བ་ན། མི་གཙང་བར་ ེད་དོ། ༢༦ ཡང་

དེའི་ཐོག་ ོད་ ི་ངོ་ཚ་མི་མཐོང་བའི་ ིར། ངའི་མཆོད་ ི་ལ་ཐེམ་པ་ལས་
མ་འཛགས་ཤིག།

21你在百姓面前所要立

的典章是这样： 21 ད་ ོད་ ིས་དེ་དག་གི་མ ན་ ་གཞག་དགོས་པའི་ ིམས་ཡིག་
མས་ནི་འདི་ ར་རོ༎
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༢ ོད་ ིས་ཨིབ་རི་པའི་གཉའ་ཡལ་ཞིག་ཉེ་ན་ལོ་ ག་གི་བར་ ་ ན་
ས་ནས། ལོ་བ ན་པ་ལ་ཅིའང་མ་བཅལ་བར་ཐར་དགོས། ༣ ཁོ་གཅིག་ ་
ཡོད་ན། གཅིག་ ་ཡང་འ ོ་དགོས། ཁོ་ལ་བཟའ་ ་ཡོད་ན། བཟའ་ ་ཁོ་
དང་མཉམ་ ་འ ོ་དགོས། ༤ དེའི་བདག་པོས་ཁོ་ལ་བཟའ་ ་ཞིག་བཏང་
ནས། གལ་ཏེ་མོ་ལས་ འམ་ ་མོ་ མས་ཆད་ཡོད་ན། བཟའ་ ་རང་གི་
་ ་ མས་དང་བཅས་པ་བདག་པོའི་ཡིན། མི་དེ་གཅིག་པོ་འ ོ་དགོས།

༥ གལ་ཏེ་ ན་པོས་ནི་ངའི་བདག་པོ་དང་ངའི་བཟའ་ ་དང་ ་ ་ མས་
ལ་གཅསེ་པར་འཛན་ཏ་ེཐར་བར་མ་ིདགའ་ོཞསེ་གསལ་པརོ་ ་ན། ༦ བདག་
པོས་མི་དེ་ནི་མི་དཔོན་ མས་ ི་མ ན་ ་ ིད་ནས་ ོའམ་དེའི་རེ་བཞིའི་
མ ན་ ་འཇོག་ལ། བདག་པོས་དེའི་ ་ལ་ ང་ ས་ ག་པ་འདོན་པར་
དགོས། ཡང་མི་དེས་གཏན་ ་དེའི་ ན་ ེད་དགོས་སོ༎

2你 若 买 希 伯 来 人 作 奴

仆，他必服侍你六年；第

七年他可以自由，白白的出

去。 3他若孤身来就可以

孤身去；他若有妻，他的妻

就可以同他出去。 4他主

人若给他妻子，妻子给他生

了儿子或女儿，妻子和儿女

要归主人，他要独自出去。
5倘或奴仆明说：我爱我的

主人和我的妻子儿女，不

愿意自由出去。 6他的主

人就要带他到审判官〔“审

判官”或作“神”。下同〕

那里，又要带他到门前，靠

近门框，用锥子穿他的耳

朵，他就永远服侍主人。

༧ ཡང་མི་ཞིག་གིས་རང་གི་ ་མོ་གཡོག་མོ་ ེད་ ་འཚང་ན། ཚ་གཡོག་
ཐར་ ོལ་བཞིན་ ་མོ་ནི་ཐར་འ ག་པའི་མི་རིགས་སོ། ༨ བདག་པོས་མོ་
དེ་རང་གི་ ིར་འདམས་ ང་དེ་ལ་མི་དགའ་ན། ་རིན་འཇལ་དགོས། མོ་
དེ་ལ་ཟོག་ ས་པས་ ིའི་མི་བ ད་ཅིག་ལ་འཚང་བའི་དབང་དེ་ལ་མེད་
དོ། ༩ གལ་ཏེ་རང་གི་ འི་ ིར་མོ་དེ་འདམ་ན་དེ་ལ་ ་མོ་ མས་ ི་ ོལ་
བཞིན་ ེད་པར་དགོས། ༡༠ ཇི་ ེ་ཁོ་ལ་གཞན་མ་ཞིག་ ང་མར་ ང་ན། ོ་
གོས་དང་བག་མའི་ ལ་བ་ཅི་ཡིན་འ ི་བར་མི་ ང་ངོ་། ༡༡ དེས་ནི་ག མ་
ཀ་དེ་མི་ བ་ན། ་རིན་མི་འཇལ་བར་མོ་ནི་ཐར་དགོས་སོ༎

7人若卖女儿作婢女，婢

女不可像男仆那样出去。
8主人选定她归自己，若不

喜欢她，就要许她赎身；主

人既然用诡诈待她，就没有

权柄卖给外邦人。 9主人

若选定她给自己的儿子，就

当待她如同女儿。 10若另

娶一个，那女子的吃食、

衣服，并好合的事，仍不可

减少。 11若不向她行这三

样，她就可以不用钱赎，白

白的出去。
༡༢ ས་ ང་མི་ཞིག་ཤི་བ་ཙམ་ ་བ ངས་མཁན་དེའི་ ོག་ཅི་ནས་ ང་

གཅོད་པར་དགོས། ༡༣ འོན་ ང་ཁོས་མི་ལ་མ་འཇབ་ ེ་ ་ཡིས་མི་དེ་ཁོའི་
ལག་ ་བཏད་པ་ཡནི་ན། ངས་མ་ིད་ེལ་འ སོ་ས་ཞགི་ ནོ་པར་ འ།ོ ༡༤ ཇ་ི
ེ་མི་ཞིག་གིས་ཤེས་བཞིན་ ་རང་གི་ ིམ་མཚས་པ་གཡོ་ འི་ཐབས་ ིས་
གསདོ་ ་འངོ་ན། ོད་ སི་མ་ིད་ེངའ་ིམཆདོ་ འི་ི ང་ནས་ ང་ རེ་ནས་
ཁོ་ཤི་དགོས་སོ། ༡༥ ཡང་རང་གི་ཕའམ་རང་གི་མ་ལ་ ང་མཁན་དེ་པད་
ོག་གཅོད་དགོས། ༡༦ ས་ ང་མི་གཞན་ཞིག་བ ས་ནས་འཚང་ན། ཡང་
ན་མི་དེ་ཁོའི་ལག་ནས་བ ེད་ན། ཁོ་ཅིས་ ང་གསོད་དགོས། ༡༧ ཡང་རང་

12打人以致打死的，必要

把他治死。 13人若不是埋

伏着杀人，乃是神交在他手

中，我就设下一个地方，他

可以往那里逃跑。 14人若任

意用诡计杀了他的邻舍，就

是逃到我的坛那里，也当

捉去把他治死。 15打父母

的，必要把他治死。 16拐

带人口，或是把人卖了，或

是留在他手下，必要把他治

死。 17咒骂父母的，必要

把他治死。 18人若彼此相
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争，这个用石头或是拳头打

那个，尚且不至于死，不过

躺卧在床， 19若再能起来

扶杖而出，那打他的可算

无罪；但要将他耽误的工

夫用钱赔补，并要将他全

然医好。 20人若用棍子打

奴仆或婢女，立时死在他的

手下，他必要受刑。 21若

过一两天才死，就可以不受

刑，因为是用钱买的。 22人

若彼此争斗，伤害有孕的妇

人，甚至坠胎，随后却无别

害，那伤害她的，总要按妇

人的丈夫所要的，照审判官

所断的，受罚。 23若有别

害，就要以命偿命， 24以

眼还眼，以牙还牙，以手还

手，以脚还脚， 25以烙还

烙，以伤还伤，以打还打。
26人若打坏了他奴仆或是婢

女的一只眼，就要因他的眼

放他去得以自由。 27若打

掉了他奴仆或是婢女的一个

牙，就要因他的牙放他去得

以自由。

ག་ིཕའམ་རང་ག་ིམ་ལ་ ནོ་ལགོ་འདབས་མཁན་ད་ེཔད་ གོ་གཅདོ་དགསོ།
༡༨ ཡང་གལ་ཏེ་མི་གཉིས་ ོལ་ཞིང་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ ོའམ་ ལ་ ག་
བ བས་ནས། མ་ིད་ེམ་ཤ་ིབར་མལ་ས་ལ་ཉལ་ཏ།ེ ༡༩ གལ་ཏ་ེ རི་ལང་ཞངི་
ད ག་པ་ལ་ ེན་ཏེ་ཕར་ ར་འ ོ་ན་བ ངས་མཁན་དེ་ཐར་ཡང་། དེའི་
ལས་ཆག་ག་ི རི་ད ལ་འཇལ་ཞངི་མ་ིད་ེཡངོས་ ་ནད་མདེ་ དེ་དགསོ་ས།ོ
༢༠ ཡང་མི་ཞིག་གིས་རང་གི་ ན་པོ་ཡང་ན་རང་གི་ ན་མོ་ལ་ད ག་པས་
བ ངས་ནས་དེ་དེའི་ལག་ལས་ཤི་ན། དེ་ལ་ཅི་ནས་ ང་ ིམས་ཕོག་པར་
དགསོ། ༢༡ འནོ་ ང་ཞག་གཅགི་གམ་གཉསི་གསནོ་ན། ཁ་ོམ་ིདའེ་ིནརོ་ཡནི་
པའི་ ིར་ ིམས་འཕོག་པར་མི་དགོས། ༢༢ ཡང་མི་གཉིས་ ོལ་ བས་ ་
ད་མདེ་མངལ་དང་ ན་པ་ཞགི་ལ་ཕགོ་པའ་ི ནེ་ སི་མངལ་གནས་ ར་
་བ ག་ནས། གལ་ཏེ་གནོད་པ་མི་འ ང་ན། ད་མེད་ ི་ ོས་དེ་ལ་ཆད་

པ་ཙམ་འགེལ་དང་ ིམས་དཔོན་ཚས་ཐག་གཅོད་པ་བཞིན་ ་འཇལ་བར་
དགོས་སོ། ༢༣ ཇི་ ེ་གནོད་པ་འ ང་ན། དེ་ནས་ ོག་ལ་ ོག་ལན། ༢༤ མིག་
ལ་མིག་ལན། སོ་ལ་སོ་ལན། ལག་ལ་ལག་ལན། ང་ལ་ ང་ལན། ༢༥ ེག་
པའི་ལན་ལ་ ེག་པ། ་ལ་ ་ལན། ་ ག་གི་ལན་ལ་ ་ ག་ བ་པར་
དགོས། ༢༦ ཡང་མི་ཞིག་གིས་རང་གི་ ན་པོའི་མིག་གམ་རང་གི་ ན་མོའི་
མིག་ལ་བ ངས་པས་མིག་ནོངས་པར་ ེད་ན། མིག་དེའི་ ིར་ཁོ་ ན་ ེད་
པ་ལས་ ལོ་བར་དགསོ། ༢༧ ཡང་ཁསོ་རང་ག་ི ན་པའོ་ིསའོམ། རང་ག་ི ན་
མོའི་སོ་གཅོག་ན། སོའི་ ིར་ ་ ོལ་བར་དགོས་སོ༎

28牛若触死男人或是女

人，总 要 用 石 头 打 死 那

牛，却不可吃它的肉；牛的

主人可算无罪。 29倘若那牛

素来是触人的，有人报告了

牛主，他竟不把牛拴着，以

致把男人或是女人触死，就

要用石头打死那牛，牛主也

必治死。 30若罚他赎命的

价银，他必照所罚的赎他

的命。 31牛无论触了人的

儿子或是女儿，必照这例办

༢༨ གལ་ཏེ་ ང་ཞིག་གིས་ ེས་པའམ་ ད་མེད་ཅིག་ལ་བ ངས་ནས་ཤི་
ན། ང་ ོ་ བ་ལ་བཏང་ ེ་བསད་ནས། དེའི་ཤ་ཟ་བར་མི་ ང་། ང་
བདག་ལ་ ོན་མེད་དོ། ༢༩ འོན་ ང་ ང་ ར་ནས་ ང་ལོབས་ཡོད་དེ།
བདག་པོ་ལ་དཔང་ ད་ནས་ ང་ ང་དེ་མ་བཀག་པས་ ེས་པ་ཡང་ན་
ད་མེད་ཅིག་གསོད་ན། ང་དེ་ ོ་ བ་ལ་བཏང་ ེ་གསོད་པ་དང་ ང་

བདག་ ང་གསོད་པར་དགོས། ༣༠ གལ་ཏེ་མི་དེ་ལ་མི་ཤ་བཀལ་ན། ཙམ་
བཀལ་བ་དེ་ནི་རང་གི་ ོག་གི་ ་རིན་ ་འཇལ་བར་དགོས་སོ། ༣༡ གལ་ཏེ་
དསེ་ ་ཞགི་གམ་ ་མ་ོཞགི་ལ་བ ངས་པ་ཡནི་ན། ད་ེརང་ག་ི མིས་བཞནི་
་ ེད་དགོས་སོ། ༣༢ ང་གིས་ ན་པོའམ་ ན་མོ་ཞིག་ལ་ ང་ན། ཁོས་དེ་
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དག་གི་བདག་པོ་ལ་ད ལ་ མ་ ་ ེར་བ་དང་། ང་ ོ་ བ་ལ་བཏང་ ེ་
གསོད་དགོས།

理。 32牛若触了奴仆或是婢

女，必将银子三十舍客勒给

他们的主人，也要用石头把

牛打死。
༣༣ ཡང་མི་ཞིག་གིས་དོང་ཞིག་གི་ཁ་ ེས་པའམ་ཡང་ན་དོང་ཞིག་ ས་

ནས་ཁ་མ་བཀབ་པས་ ང་ངམ་བོང་ ་ནང་ ་ ང་ན། ༣༤ དོང་གི་བདག་
པསོ་དའེ་ིརནི་ ང་བདག་ལ་ཚབ་ལ་བཅལ་ནས། ར་ོན་ིཁ་ོརང་ག་ིཡནི་པའ་ི
རིགས་སོ། ༣༥ ཡང་བདག་པོ་གཅིག་གི་ ང་གིས་བདག་པོ་གཞན་ཞིག་གི་
ང་ལ་བ ངས་པས་བསད་ན། ང་གསོན་པོ་དེ་བཙངས་ནས་དེའི་རིན་

ཡང་བགོད་པ་དང་། རོ་ཡང་བགོ་བཤའ་ ེད་པར་དགོས་སོ། ༣༦ འོན་ ང་
ང་ ར་ནས་ ང་བ་ལ་གོམས་པའི་ ས་ཡོད་ ང་བདག་པོས་ ང་དེ་མ་

བཀག་ན། ང་གི་ཚབ་ལ་ ང་ཅིས་ ང་གཏོང་བ་དང་། རོ་ནི་ཁོ་རང་གི་
ཡིན་པའི་རིགས་སོ༎

33人若敞着井口，或挖井

不遮盖，有牛或驴掉在里

头， 34井主要拿钱赔还本

主人，死牲畜要归自己。
35这人的牛若伤了那人的

牛，以至于死，他们要卖了

活牛，平分价值，也要平分

死牛。 36人若知道这牛素来

是触人的，主人竟不把牛拴

着，他必要以牛还牛，死牛

要归自己。

22 མི་ཞིག་གིས་ ང་ངམ་ ག་ཅིག་ ས་ནས་གསོད་པ་ཡང་ན་
འཚང་ན། ང་གཅགི་ལ་ ང་ ་དང་། ག་གཅགི་ལ་ ག་བཞ་ི

གཏོང་བར་དགོས་སོ། ༢ གལ་ཏེ་ ོ་ ོལ་ ས་ ་ ན་མ་ བ་ནས་ཤི་བ་
ཙམ་ ང་ན། དེའི་ ིར་མི་ཤ་མི་འཕོག ༣ འོན་ ང་གལ་ཏེ་ཉི་མ་ཤར་ཚར་
ན་ ོག་ལན་འ ང་དགོས། ཁོས་ཚབ་གཏོང་དགོས། ཁོ་ལ་ཚབ་གཏོང་ ་
མེད་ན། བ ས་པའི་ ིར་ཁ་ོའཚང་བར་དགོས། ༤ ཅི་ ་ེབ ས་པའི་བ་ ང་
ངམ་བངོ་ འམ་ ག་དའེ་ིལག་ནས་གསནོ་པརོ་ཐབོ་ན། ཉ་ི བ་གཏངོ་བར་
དགོས།

22人若偷牛或羊，无论

是宰了，是卖了，他

就要以五牛赔一牛，四羊

赔一羊。 2人若遇见贼挖

窟窿，把贼打了，以至于

死，就不能为他有流血的

罪。 3若太阳已经出来，就

为他有流血的罪。贼若被

拿，总要赔还。若他一无

所有，就要被卖，顶他所偷

的物。 4若他所偷的，或

牛，或驴，或羊，仍在他手

下存活，他就要加倍赔还。
༥ མི་ཞིག་གིས་ཞིང་ཡང་ན་ ན་ཚལ་ཞིག་ཟ་འ ག་ཅིང་། རང་གི་ ག་
གས་མ་ིགཞན་ཞགི་ག་ིཞངི་ཟ་ ་ ད་ན། ད་ེརང་ག་ིཞངི་ག་ིཐགོ་དང་རང་
གི་ ན་ཚལ་ ི་ཐོག་ལས་མཆོག་ཡིན་པ་དེའི་དོད་ ་གཏོང་བར་དགོས།

5人若在田间或在葡萄园

里放牲畜，任凭牲畜上别人

的田里去吃，就必拿自己田

间上好的和葡萄园上好的赔

还。
༦ མེ་ཞིག་ཤོར་ནས་ཚར་ཐག་བ ེགས་ནས་ཅོག་ ང་ངམ་མ་བ ས་པའ་ི
་ེམའམ་ཞངི་འཚག་ན། མ་ེ ས་པ་དསེ་ཅ་ིནས་ ང་ཚབ་འཇལ་དགསོ་ས༎ོ

6若点火焚烧荆棘，以致

将别人堆积的禾捆，站着

的禾稼，或是田园，都烧尽

了，那点火的必要赔还。
༧ མི་ཞིག་གིས་ ིམ་མཚས་པ་ལ་ ར་ ང་ངམ་ ས་བཅོལ་ནས། དེའི་

ཁང་པ་ལས་བཅོལ་བ་དེ་བ ས་ ེར་ན། གལ་ཏེ་ ན་མ་ཐོབ་ན། དེས་ཉིས་

7人若将银钱或家具交付

邻舍看守，这物从那人的家

被偷去，若把贼找到了，贼
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要加倍赔还； 8若找不

到贼，那家主必就近审判

官，要看看他拿了原主的物

件没有。

བ་འཇལ་བར་དགསོ། ༨ ཅ་ི ་ེ ན་མ་མ་ིཐབོ་ན། མི་བདག་རང་ག་ིལག་
པས་ ིམ་མཚས་ ི་ནོར་ལ་མ་རེག་པ་ ོགས་པའ་ི ིར་ ་ཡི་ ང་ ་འ ིད་
པར་དགོས།

9两个人的案件，无论是

为什么过犯，或是为牛，为

驴，为 羊，为 衣 裳，或 是

为什么失掉之物，有一人

说：这是我的，两造就要将

案件禀告审判官，审判官定

谁有罪，谁就要加倍赔还。

༩ ང་ངམ་བོང་ འམ་ ག་གམ་གོས་ལ་ ེན་པའི་ཉེས་པ་གང་ཡིན་པ་
དང་། ོར་བའི་ ས་ཤིག་ལ་ ེན་ནས་མི་ཞིག་གིས་ངོ་བ ག་ ེད་པ་ན།
ོད་པའི་མི་གཉིས་ཀའི་ ་ ེན་ ་ཡི་ ང་ ་བཞག་པ་དང་། ་ཡིས་གང་

ལ་ཉེས་ ོན་འགེལ་བ་དེས་ ིམ་མཚས་པ་ལ་ཉིས་འ ར་འཇལ་དགོས་སོ༎

10人 若 将 驴，或 牛，或

羊，或别的牲畜，交付邻

舍看守，牲畜或死，或受

伤，或被赶去，无人看见，
11那看守的人要凭着主起

誓，手 里 未 曾 拿 邻 舍 的

物，本主就要罢休，看守的

人不必赔还。 12牲畜若从

看守的那里被偷去，他就

要赔还本主； 13若被野兽

撕碎，看守的要带来当作证

据，所撕的不必赔还。

༡༠ མི་ཞིག་གིས་ ིམ་མཚས་པ་ལ་བོང་ འམ་བ་ ང་ངམ་ ག་གམ་
གཞན་ ད་འ ོ་གང་ཡིན་པ་འཆོལ་ ་བཏང་བ་དེ་ ས་ ང་མ་མཐོང་
བར་ཤི་ན། ཡང་ན་ ད་ན། ཡང་ན་བ ང་ ེར་ན། ༡༡ མི་དེ་རང་གི་ལག་
པས་ ིམ་མཚས་ ི་ནོར་ལ་མ་རེག་པ་དེ་གཉིས་ ི་བར་ལ་གཙ་བོ་དཔང་
་འ གས་ཤིང་མནའ་བ ེལ་ཏེ། བདག་པོ་དེ་ལ་ཡིད་ཆེས་ན། གཞན་མ་

དེས་ཚབ་འཇལ་བར་མི་དགོས་སོ། ༡༢ ཇི་ ེ་ཁོའི་ལག་ནས་ ན་མ་ལ་ཤོར་
ན། དེའ་ིབདག་པོ་ལ་ཚབ་འཇལ་བར་དགསོ། ༡༣ གཅན་གཟན་ ིས་ ལ་བ་
ཡིན་ན་དཔང་པོའི་ ིར་དེའི་རོ་འ ེར་འོང་དགོས་རལ་བ་ལ་ཚབ་འཇལ་
མི་དགོས་སོ༎

14人若向邻舍借什么，所

借的或受伤，或死，本主没

有同在一处，借的人总要赔

还； 15若本主同在一处，他

就不必赔还；若是雇的，也

不必赔还，本是为雇价来

的。

༡༤ ཡང་མི་ཞིག་གིས་ ིམ་མཚས་ནས་གཡར་ནས། བདག་པོ་དེ་དང་
མཉམ་ ་མེད་པའི་ཚ་ ད་པའམ་ཤི་ན། ཅིས་ ང་ཚབ་འཇལ་དགོས།
༡༥ བདག་པོ་མཉམ་ ་ཡོད་ན་འཇལ་མི་དགོས། གལ་ཏེ་དེ་ནི་ ་ལ་ཡིན་
ན་ནོར་གོད་ནི་དེའི་ ་ལ་ ི་ཡིན།

16人若引诱没有受聘的处

女，与她行淫，他总要交

出聘礼，娶她为妻。 17若

女子的父亲决不肯将女子

给他，他就要按处女的聘

礼，交出钱来。

༡༦ མ་ིཞགི་གསི་བག་མར་མ་ ར་པའ་ི ་མ་ོགཙང་མ་བ ས་ནས་ད་ེདང་
འ གོས་ན། རནི་ཐ་ོའཇལ་ཞངི་ཅ་ིནས་ ང་བག་མར་ལནེ་དགསོ། ༡༧ ཕས་
་མོ་མི་དེ་ལ་གཏོང་བར་ ོན་ནས་མི་དགའ་ན། ་མོ་གཙང་མ་ མས་ ི་

རིན་ཐོ་བཞིན་ ་ད ལ་འཇལ་དགོས་སོ༎
18行邪术的女人，不可容

她存活。

༡༨ ངན་ གས་མ་ཞིག་ ོད་ ིས་འཚ་བར་མ་འ ག་ཅིག

19凡与兽淫合的，总要把

他治死。

༡༩ ་ཡང་ ད་འ ོ་ཞིག་དང་མཉམ་ཉལ་བ་དེ་ཅིས་ ང་ ོག་དང་
འ ལ་བར་དགོས།
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༢༠ གཙ་བོ་གཅིག་ ་ལ་མ་གཏོགས་པར་ ་གཞན་གང་ལའང་མཆོད་པ་
འ ལ་བའི་མི་དེ་ ་ནས་མེད་པར་ ོས།

20祭 祀 别 神，不 单 单 祭

祀主的，那人必要灭绝。

༢༡ ལ་ཁམས་པ་ཞགི་ལ་ ག་མ་གཏངོ་ཁ་ོལ་མ་འཚ་ཞགི དེ་རང་ཡང་
མ་ིསརེ་ ལ་ན་མ་ིཡན་ ས་པའ་ི རི་ར།ོ ༢༢ ཇ་ི ་ེ དོ་ སི་མ་ོརང་མ་ོདང་
་ ག་གང་ལའང་ཚད་གཅད་མ་ ེད། ༢༣ གས་ཅི་ཞིག་གིས་དེ་དག་ལ་
ག་བ ལ་ ་བ ག་ནས་དེ་དག་ངའི་ ོགས་ ་འོ་དོད་གཏང་ན། ངས་

ཅིས་ ང་དེ་ཚའི་འོ་དོད་གསན་ཡིན། ༢༤ ངའི་ གས་ ོ་འབར་ཞིང་ ོད་
རལ་ ིའི་ཁས་མེད་པར་ ེད་པ་དང་། ོད་ ི་བཟའ་ ་ མས་མོ་རང་མོ་
དང་། ོད་ ི་ ་ ་ མས་ ་ ག་ ་འ ར་ཡོང་།

21不可亏负寄居的，也不

可欺压他，因为你们在埃

及地也作过寄居的。 22不

可苦待寡妇和孤儿； 23若

是苦待他们一点，他们向我

一哀求，我总要听他们的哀

声， 24并要发烈怒，用刀

杀你们，使你们的妻子为寡

妇，儿女为孤儿。

༢༥ ངའ་ིམ་ི ་ེལས་ དོ་དང་མཉམ་ ་ཡདོ་པའ་ིད ལ་པ་ོ མས་ ་ིནང་
ནས་ཅགི་ལ་ད ལ་ ་ིན། ད་ེལ་ ན་བདག་ ག་པའོ་ི གས་མ་ དེ། ད ལ་
དེ་ལནེ་པར་མ་ིདགསོ་ས།ོ ༢༦ མི་མཚས་པའ་ིགསོ་གཏའ་མ་ལ་ ངས་ན།
ཉི་མ་ བ་ ས་ ་དེ་ལ་ ིར་གཏོང་བར་དགོས། ༢༧ དེ་མིན་དེ་ལ་འགེབས་
་དང་ ས་གོས་མེད་པས། ཅི་གོན་ནས་གཉིད་ལོག་པར་ ། ཡང་མི་དེས་

ང་ལ་འོ་དོད་བ བ་ན། ང་ནི་ ིང་ ེ་ཅན་ཡིན་ཏེ་དེའི་འོ་དོད་གསན་པར་
འོ༎

25我民中有贫穷人与你同

住，你若借钱给他，不可如

放债的向他取利。 26你即或

拿邻舍的衣服作当头，必在

日落以先归还他； 27因他只

有这一件当盖头，是他盖身

的衣服，若是没有，他拿什

么睡觉呢？他哀求我，我就

应允，因为我是有恩惠的。

༢༨ ་ལ་ ར་པ་མ་འདེབས་ཤིག ཡང་ ོད་ ི་མི་ ེའི་དཔོན་པོ་ཞིག་ལ་
ོན་ལོག་མ་འདེབས་ཤིག

28不可毁谤神；也不可毁

谤你百姓的官长。

༢༩ དོ་ སི་རང་ག་ིལ་ོཐགོ་དང་ ན་ཆང་ག་ི ད་གཉསི་འ ལ་བ་ལ་ ་ི
བཤལོ་མ་ དེ་ཅགི དོ་ ་ི ་ མས་ ་ི ནོ་ སེ་ང་ལ་གཏངོ་དགསོ། ༣༠ ད་ེ
ར་ ་ ོད་ ི་ ག་ གས་དང་ ེད་དེ། ཞག་བ ན་ ི་བར་ ་དེ་རང་གི་

ཨ་མ་དང་མཉམ་ ་འ ག་ ག་ལ་ཞག་བ ད་པ་ལ་ང་ལ་གཏོང་བར་ །

29你要从你庄稼中的谷和

酒榨中滴出来的酒拿来献

上，不可迟延。你要将头生

的儿子归给我。 30你牛羊头

生的，也要这样；七天当跟

着母，第八天要归给我。

༣༡ ོད་ མས་ནི་ངའི་ ིར་མི་དམ་པ་ མས་ཡིན་དགོས། དེའི་ ིར་
གཅན་གཟན་ ིས་ཐང་ལ་བསད་པའི་ཤ་དེ་ ེད་ ིས་མ་ཟ། དེ་ ི་ མས་
ི་མ ན་ལ་ད ག་ཅིག།

31你要在我面前为圣洁的

人。因此，田间被野兽撕裂

牲畜的肉，你们不可吃，要

丢给狗吃。

23 ན་ ི་གཏམ་མ་ ོག་ཅིག ན་ ི་དཔང་པོ་ ེད་ ་མི་ངན་
དང་མ་འ ེས་ཤིག ༢ ངན་ ེད་ ་ ོད་མི་ཚགས་ཤིག་ལ་མ་

འ ང་ཞིག ཡང་ ིམས་ནང་གཤགས་ལོག་ ེད་ ིར་མི་ཚགས་ ི་ངོ་ལ་

23不可随伙布散谣言；

不可与恶人连手妄作

见证。 2不可随众行恶；

不可在争讼的事上随众偏
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行，作见证屈枉正直； 3也

不可在争讼的事上偏护穷

人。

བ ས་ནས་ཅིའང་མ་ཟེར། ༣ ད ལ་པོ་ཞིག་གི་ཁ་མ ་ནང་དེ་ལ་ ོགས་
མ་ ེད།

4若遇见你仇敌的牛或驴

失迷了路，总要牵回来交

给他。 5若看见恨你人的

驴压卧在重驮之下，不可走

开，务要和驴主一同抬开重

驮。

༤ དོ་ ་ིད འ་ིབ་ ང་ངམ་བངོ་ ་འ ར་པ་ོདང་ ག་ན། ད་ེཅསི་ ང་
ཁོའི་ ར་ ིར་འ ིད་དགོས། ༥ ོད་ལ་ ང་བའི་མིའི་བོང་ ་ཁལ་ ིས་
མནན་ཏེ་མཐོང་ན། ོད་ ིས་དེ་ལ་རོགས་ ེད་མི་འདོད་ ང་། དེ་ནས་
ང་དེ་ལ་ཅིས་ ང་ ོགས་ ེད་དགོས།

6不可在穷人争讼的事上

屈枉正直。 7当远离虚假

的事。不可杀无辜和有义的

人，因我必不以恶人为义。
8不可受贿赂；因为贿赂能

叫明眼人变瞎了，又能颠倒

义人的话。 9不可欺压寄居

的；因为你们在埃及地作过

寄居的，知道寄居的心。

༦ ོད་ ིས་ད ལ་པོའི་ ིམས་ནང་དེ་ལ་གཤགས་ལོག་མ་ཐོང་ཞིག
༧ ན་ ི་ ད་འ ག་པ་ལས་ ོལ་ཞིག ོན་མེད་ ང་པོ་ཞིག་མ་གསོད་
ཅིག ཅི་ལ་ཟེར་ན། མི་ངན་པ་ངས་ནོངས་མེད་མི་ ིའོ། ༨ ཕག་ ག་ཅིའང་
མ་ལེན་ཞིག གང་ལ་ཟེར་ན། ཕག་ ག་གིས་ནི་མིག་མཐོང་བ་ མས་ ང་
ལངོ་བར་ དེ་ད།ེ མ་ི ང་པའོ་ི མིས་མག་ོལགོ་ལ་གཏངོ་ང་ོ། ༩ ལ་ཁམས་
པ་ལ་མགོ་ནོན་མ་ཐོང་། ེད་ཚ་མི་སེར་ ལ་ན་ ལ་ཁམས་པར་གནས་
པས། ལ་ཁམས་པའི་ ིང་གི་ ས་ ོད་ཚ་ལ་ཡོད་དོ༎

10六年你要耕种田地，收

藏土产， 11只是第七年要

叫地歇息，不耕不种，使你

民中的穷人有吃的；他们所

剩下的，野兽可以吃。你的

葡萄园和橄榄园也要照样办

理。

༡༠ ལོ་ ག་ ོད་ ིས་རང་གི་ས་གཞི་ལ་ས་བོན་འདེབས་ཤིང་། དེའི་ལོ་
ཐོག་བ ་དགོས། ༡༡ འོན་ ང་ལོ་བ ན་པ་ལ་ ོད་ ིས་ཞིང་མ་ ོས་ཏེ་ཐ་
ལ་ ས་འ ག་པར་ ། དེ་ནས་ ོད་ ི་མི་ ེའི་ད ལ་ཕོངས་ མས་དེ་ལས་
ཟ་བ་དང་། ས་པའི་ ག་མ་རིའི་ ད་འ ོ་ མས་ ིས་ཟ་ཡོང་། དེ་བཞིན་
་ ོད་ ི་ ན་ཚལ་དང་ཁ་ ར་པོའི་ཚལ་ མས་ལའང་ ེད་དགོས་སོ༎

12六日你要做工，第七日

要安息，使牛、驴可以歇

息，并使你婢女的儿子和寄

居的都可以舒畅。

༡༢ ཞག་ ག་ན་ ོད་ ིས་རང་གི་ལས་ ས་ནས། ཞག་བ ན་པ་ལ་དལ་
མོར་ ོད། གང་ལ་ཟེར་ན། ོད་ ི་བ་ ང་དང་བོང་ ་ངལ་གསོ་བ་དང་།
ོད་ ི་ ན་མོའི་ ་དང་ ི་མི་ ོབས་གསར་ ེད་པའི་ ིར་རོ༎

13凡我对你们说的话，你

们要谨守。别神的名，你

不可提，也不可从你口中传

说。

༡༣ ངས་ ེད་ལ་ཅི་དང་ཅི་ ས་པ་ཚང་མའི་ནང་ཟོན་ ོས་དང་། ་
གཞན་ མས་ ་ིམངི་ཡང་མ་ལནེ། ད་ེན་ི དེ་ ་ིཁ་ནས་ཐསོ་པར་མ་ིདགསོ།

14一年三次，你要向我守

节。 15你要守除酵节，照我

所吩咐你的，在亚笔月内所

定的日期，吃无酵饼七天。

谁也不可空手朝见我，因为

你是这月出了埃及。 16又

༡༤ ལོ་རེ་ལ་ ོད་ ིས་ལན་ག མ་ངའི་ ིར་ ས་ཆེན་ ེད་དགོས་ཏེ།
༡༥ ར་ ི་མེད་པའི་བག་ལེབ་ ི་ ས་ཆེན་དེ་ ང་དགོས། ངས་ ོད་ལ་
བ ོ་བ་བཞིན་ ་ ོད་མི་སེར་ ལ་ནས་ཐོན་པའི་ ་བ་ཨ་བིབ་དེ་རང་
ནང་ཞག་བ ན་ ི་བར་ ་ ར་ ི་མེད་པའི་བག་ལེབ་ཟ་དགོས། ཡང་ ་
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ཡང་ལག་ ངོ་ལ་ངའ་ིམ ན་ ་འངོ་མ་ི ང་ང་ོ། ༡༦ ད་ེནས་ དོ་ སི་ཞངི་
འབད་ཅིང་བཏབ་པའི་ས་བོན་ལས་ལོ་ཐོག་དང་པོ་བ ་བའི་ཐོག་ ད་ ི་
ས་ཆེན་དང་། ལོའི་མ ག་ལ་ ོད་ ིས་འབད་པའི་འ ས་ ་ཞིང་ལས་

བ ་བའི་ ས་ ་ལོ་ཐོག་བ ་བའི་ ས་ཆེན་ ེད་དགོས། ༡༧ ལོ་རེ་ནང་
ལན་ག མ་ ོད་ ་ི སེ་པ་ཐམས་ཅད་གཙ་བོ་ ་ཡི་ ་མ ན་ ་འོང་བར་
དགོས།

要守收割节，所收的是你田

间所种、劳碌得来初熟之

物。并在年底收藏，要守收

藏节。 17一切的男丁要一年

三次朝见主——主。

༡༨ ོད་ ིས་ང་ལ་ ལ་བའི་དམར་མཆོད་ ི་ ག་དེ་ ར་ ི་དང་ ན་
པའི་བག་ལེབ་མཉམ་ ་མ་ ལ། ཡང་ངའི་ ས་ཆེན་ ི་ཚལ་སང་གི་བར་
་གི་བར་ ་ ས་པར་མི་ ང་།

18不可将我祭牲的血和有

酵的饼一同献上；也不可

将我节上祭牲的脂油留到早

晨。

༡༩ ོད་ ི་ས་གཞི་ནས་ཐོན་པའི་ལོ་ཐོག་འགོ་མའི་ ད་གཙ་བོ་ ོད་ ི་
་ཡ་ིམཆདོ་ཁང་ ་འ ལ་བར་དགསོ། དོ་ར་ ་ཞགི་དའེ་ིཨ་མའ་ིའ་ོམའ་ི

ནང་ ོལ་བར་མི་ ང་ངོ་༎

19地里首先初熟之物要送

到主你神的殿。不可用山羊

羔母的奶煮山羊羔。

༢༠ ོས་ཤིག ོད་ལམ་ལ་ ོང་ཞིང་། ངས་བཤམས་ཡོད་པའི་གནས་ ་
ོད་འ ིད་ ིར་ངས་ ོད་ ི་ ོན་ ་ཕོ་ཉ་ཞིག་གཏོང་། ༢༡ ཁོང་ལ་ཟོན་
ོས་ལ་ཁོང་གི་བཀའ་ལ་ཉོན། ཡང་ཁོང་གི་ཡིད་མ་འ ིན་ཞིག ཅི་ལ་ཞེ་ན།
ངའ་ིམཚན་ཁངོ་ག་ིནང་ན་ཡདོ་པས། ཁོང་གསི་ དོ་ཚའ་ིཉསེ་པ་ མས་ལ་
བཟོད་པ་ ེད་མི་ཡོང་བའི་ ིར་རོ༎

20看哪，我差遣使者在你

前面，在路上保护你，领

你到我所预备的地方去。
21他是奉我名来的；你们

要在他面前谨慎，听从他

的话，不可惹他〔“惹”或

作“违背”〕，因为他必不

赦免你们的过犯。
༢༢ འོན་ ང་ ོད་དེའི་བཀའ་ལ་ངོ་ཐོག་ཉན་ཏེ། ངས་ཅི་ ས་པ་ཐམས་

ཅད་བཞནི་ ་ དེ་ན། དེ་ནས་ང་ དེ་ ་ིད ་ མས་ ་ིད ་བ་ོདང་། དེ་
ི་ཕ་རོལ་པ་ མས་ ི་ཕ་རོལ་པ་ལ་འ ར་འོང་།

22你 若 实 在 听 从 他 的

话，照着我一切所说的去

行，我就向你的仇敌作仇

敌，向你的敌人作敌人。

༢༣ ངའི་ཕོ་ཉ་དེ་ ོད་ ི་མ ན་ ་ ོན་ཏེ། ོད་ཨ་མོར་པ་དང་ཧེད་པ་
དང་ཕ་རི་ཟི་པ་དང་ཀ་ན་ཨན་པ་དང་ཀི་ཝི་པ་དང་ཡ་ ་ཟི་པ་ མས་ ི་
ལ་ ་འ ིད་དེ། ངས་དེ་དག་ ད་ནས་གཅོད་པར་ འོ། ༢༤ ོད་ ིས་དེ་

དག་ག་ི ་འ ་ མས་ལ་ ག་ ང་མ་འཚལ། བ ནེ་བ ར་ཡང་མ་ དེ། ད་ེ
དག་གི་ ེད་ གས་བཞིན་ ་ཡང་མ་ ེད་ཅིག འོན་ ང་དེ་དག་མགོ་ལོག་
་གཏོང་ཞིང་། དེ་དག་གི་ ོ་རིང་ མས་སིལ་ ར་ ོས་ཤིག ༢༥ ཡང་ ེད་
ིས་གཙ་བོ་ ོད་ཚའི་ ་ཡི་གཡོག་ ེད་པར་དགོས། ཁོང་གིས་ ོད་ ི་ཁ་

ཟས་དང་ ོད་ ི་ ་ལ་ ིན་ བས་མཛད་པར་འ ར། ངས་ ེད་ ི་ད ིལ་

23我的使者要在你前面

行，领你到亚摩利人、赫

人、比利洗人、迦南人、希

未人、耶布斯人那里去，我

必将他们剪除。 24你不

可跪拜他们的神，不可侍

奉他，也不可效法他们的

行为，却要把神像尽行拆

毁，打碎他们的柱像。 25你

们要侍奉主你们的神，他必

赐福与你的粮与你的水，也

必从你们中间除去疾病。
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26你境内必没有坠胎的，不

生产的。我要使你满了你年

日的数目。 27凡你所到的

地方，我要使那里的众民在

你面前惊骇，扰乱，又要使

你一切仇敌转背逃跑。 28我

要打发黄蜂飞在你前面，把

希未人、迦南人、赫人撵出

去。 29我不在一年之内将他

们从你面前撵出去，恐怕地

成为荒凉，野地的兽多起来

害你。 30我要渐渐地将他们

从你面前撵出去，等到你的

人数加多，承受那地为业。
31我要定你的境界，从红海

直到非利士海，又从旷野直

到大河。我要将那地的居民

交在你手中，你要将他们从

你面前撵出去。 32不可和

他们并他们的神立约。 33他

们不可住在你的地上，恐怕

他们使你得罪我。你若侍奉

他们的神，这必成为你的网

罗。

ནས་ནད་རིམས་མེད་པར་ འོ། ༢༦ མངལ་ ར་བའམ་མོ་གཤམ་ཞིག་ ོད་
་ི ལ་ན་མ་ིའ ང་། ངས་ དོ་ ་ིཚའ་ིཚད་ཚང་འ ག་པར་ འ།ོ ༢༧ ངས་

ནི་རང་གི་འཇིགས་པ་ ོད་ ི་ ོན་ ོན་ལ་ ་གཏང་ཡོང་། ོད་གང་མི་ ེ་
དང་ ག་པ་དེ་ཐམས་ཅད་ངས་འཇོམས་ཤིང་། ེད་ ི་ཕ་རོལ་པ་ཐམས་
ཅད་ ིས་རང་གི་ བ་ ོད་ལ་ ོན་པར་འ ར་རོ། ༢༨ ཡང་ངས་ ོད་ ི་
མ ན་ ་ ང་བ་ཆེན་པོ་གཏང་བས། དེས་ཀི་ཝི་པ་དང་ཀ་ན་ཨན་པ་དང་
ཧདེ་པ་ མས་ དོ་པར་ ། ༢༩ ལ་ ངོས་པར་འ ་ོབ་དང་ དོ་ལ་གནདོ་
པའི་གཅན་གཟན་ མས་འཕེལ་ཉེན་ཡོད་པས། ངས་མི་དེ་དག་ལོ་གཅིག་
ལ་ ོད་མི་ ། ༣༠ ོད་རང་གི་ ངས་ཕེལ་ནས་ ལ་བདག་ ་མ་འཛན་
པའི་བར་ ས་ ས་ ་ ང་བ་ཙམ་ ོད་པར་ འོ། ༣༡ ངས་ ོད་ ི་མཐའ་
བཞ་ི མས་ན་ི ་མཚ་དམར་པ་ོནས་ཕ་ེལ་ེཤདེ་པའ་ི ་མཚའ་ིབར་ ་དང་།
འ ོག་ ོང་ནས་གཙང་པོའི་བར་ ་འ གས་ ་ཡིན། ངས་ ལ་ན་ཡོད་
པའ་ིམི་ མས་ ོད་ ི་ལག་ ་གཏང་བས། ོད་ སི་ད་ེདག་རང་གི་མ ན་
ནས་ ོད་པར་དགོས། ༣༢ ོད་དེ་དག་དང་དེ་དག་གི་ ་ མས་དང་ཆད་
ཀ་མ་ ེད། ༣༣ དེ་དག་གིས་ ེད་ ིས་ང་ལ་ ིག་པ་ ེད་ ་མི་ ་བའི་ ིར་
ད་ེདག་ དེ་ ་ི ལ་ན་གནས་པར་མ་ི ང་། ཇི་ ་ེ དེ་ད་ེདག་ག་ི ་ མས་
ལ་བ ེན་བ ར་ ེད་ན། དེ་ཅིས་ ང་ ོད་འཛན་པའི་ ི་ཞིག་ ་འ ར་
འོང་༎

24主对 摩 西 说：你 和

亚伦、拿答、亚比

户，并以色列长老中的七十

人，都要上到我这里来，远

远的下拜。 2惟独你可以亲

近主；他们却不可亲近；百

姓也不可和你一同上来。

24 དེ་ནས་ཁོང་གིས་མོ་ཤེ་ལ་འདི་ ད་ ། ོད་རང་དང་ཨ་རོན་
དང་ན་དབ་དང་ཨ་བ་ི ་དང་ཡསི་ར་ཨལེ་ ་ི ན་པ་བ ན་ ་

གཙ་བོའ་ི ང་ ་ཡར་ལ་ཤགོ་ཅགི་དང་། ང་མ་ནས་ ག་ ལ་ཞགི ༢ འནོ་
ང་མོ་ཤེ་གཅིག་ ་གཙ་བོ་དང་ཉེ་བར་འོང་གི དེ་དག་ཉེ་བར་ཡོང་མི་
ང་། མ་ིཚགས་ ང་ད་ེདང་མཉམ་ ་ ནེ་ ་འངོ་མ་ི ང་ང་ོ། ཞསེ་བཀའ་
གནང་ངོ་༎

3摩西下山，将主的命令典

章都述说与百姓听。众百

姓齐声说：主所吩咐的，我

们都必遵行。 4摩西将主的

༣ ཡང་མོ་ཤེ་ཡོངས་ནས་གཙ་བོའི་བཀའ་ཐམས་ཅད་དང་ ད་མཚམས་
ཐམས་ཅད་མི་ཚགས་ལ་བཤད་པ་དང་། དེའི་ལན་ ་མི་ ེ་ཐམས་ཅད་
ཁ་མ ན་ཏེ། གཙ་བོས་ཅི་ག ངས་པའི་བཀའ་བཞིན་ ་ང་ཚ་ ེད་པར་
་ཟེར་ཏོ། ༤ དེར་མོ་ཤེ་ནི་གཙ་བོས་ག ངས་པ་ཐམས་ཅད་ཡི་གེར་ ིས་
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ནས། ཐོ་རངས་ལ་ལངས་ཏེ་རིའི་འ མ་ ་མཆོད་ ི་ཞིག་དང་། ཡིས་ར་
ཨེལ་ ི་ ེ་བ ་གཉིས་བཞིན་ ་ཀ་བ་བ ་གཉིས་བཟོས་སོ། ༥ ཡང་ཁོས་
ཡིས་ར་ཨེལ་ ི་ ་ མས་ ི་གཞོན་ ་ མས་བཏང་བ་དང་། དེ་དག་གིས་
ིན་ ེག་ མས་ ལ་བ་དང་། ང་ མས་བསད་ནས་བདེ་བའི་མཆོད་པ་
མས་གཙ་བོ་ལ་ ལ་ལོ། ༦ མོ་ཤེས་ ག་གི་ ེད་གཞོང་པ་ལ་ གས་ནས།
ག་གི་ ེད་མཆོད་ ི་ལ་གཡོགས་སོ། ༧ ཡང་ཞལ་ཆད་ ི་ ག་དཔེ་ ངས་

ནས་མི་ཚགས་ ི་མ ན་ ་བ གས་སོ། དེ་དག་གིས། གཙ་བོས་ཅི་ག ངས་
པ་ཐམས་ཅད་ངེད་ ིས་ ེད་པ་དང་། བཀའ་ལ་ཉན་པར་ འོ་ཞེས་ ས་
སོ། ༨ དེ་ནས་མོ་ཤེས་ ག་དེ་ ངས་ཏེ་མི་ཚགས་ལ་གཏོར་ནས། ོས་ཤིག
བཀའ་དེ་ཐམས་ཅད་ལ་ ེན་ཏེ་གཙ་བོས་ ེད་ཚ་དང་མཛད་པའི་ཞལ་
ཆད་ ི་ ག་དེ་ཡིན་ནོ༎

命令都写上。清早起来，在

山下筑一座坛，按以色列十

二支派立十二根柱子， 5又

打发以色列人中的少年人去

献燔祭，又向主献牛为平安

祭。 6摩西将血一半盛在

盆中，一半洒在坛上； 7又

将约书念给百姓听。他们

说：主所吩咐的，我们都必

遵行。 8摩西将血洒在百姓

身上，说：你看！这是立约

的血，是主按这一切话与你

们立约的凭据。

༩ ཡང་མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་དང་ན་དབ་དང་ཨ་བི་ ་ཡིས་ར་ཨེལ་ ི་ ན་
པ་བ ན་ ་དང་བཅས་འཛགས་པ་དང་། ༡༠ ཁོ་ མས་ ིས་ཡིས་ར་ཨེལ་
ི་ ་དེ་མཐོང་། ཁོང་གི་ཞབས་ ི་འོག་ནམ་མཁའ་ ར་དངས་པའི་ཨི ་
ི་ལ་ ོན་པོའི་ ེགས་འ ་བ་ཡོད་པ་ཡིན། ༡༡ འོན་ ང་ཡིས་ར་ཨེལ་ ི་
་ མས་ ི་འགོ་ ེད་ མས་ལ་ཁོང་གིས་རང་གི་ ག་མ་བ བས། དེ་དག་
གིས་ ་མཐོང་ནས་ཟོས་ཏེ་བ ངས་སོ༎

9摩西、亚伦、拿答、亚比

户，并以色列长老中的七十

人，都上了山。 10他们看见

以色列的神，他脚下仿佛有

平铺的蓝宝石，如同天色明

净。 11他的手不加害在以

色列的尊者身上。他们观看

神；他们又吃又喝。

༡༢ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ། ོད་ ིས་ཁོ་ མས་ལ་ ོབ་པའི་དོན་ ་ང་རང་
གསི་ ་ོལབེ་ མས་ལ་ སི་པའ་ིབཀའ་ མིས་དང་ ད་མཚམས་ད་ེ དོ་ལ་
གཏོང་བའི་ ིར་ངའི་ ང་ ་རི་ཁ་ལ་ཤོག་ལ། དེ་ ་ ོད་ཅིག་ཅེས་བཀའ་
གནང་ང་ོ། ༡༣ མ་ོཤ་ེརང་ག་ིགཡགོ་པ་ོཡ་ོ ་ཨ་དང་བཅས་པ་ཆས་ཏ།ེ མོ་ཤ་ེ
་ཡ་ིར་ིལ་འཛགས་ས།ོ ༡༤ ཁངོ་གསི་ ན་པ་ོ མས་ལ། ངདེ་ དེ་ ་ི ར་མ་

ལོག་པའི་བར་ ་འདི་ ་ ོད་དང་། ོས་ཤིག ཨ་རོན་དང་ ར་ ེད་དང་
མཉམ་ ་ཡོད་པས། མི་ཞིག་ལ་ ིམས་ ་ ་འ ང་ན་དེ་དག་གི་ ར་འ ོ་
དགོས་བཀའ་གནང་ངོ་༎

12主对摩西说：你上山到

我这里来，住在这里，我要

将石版并我所写的律法和诫

命赐给你，使你可以教训百

姓。 13摩西和他的帮手约书

亚起来，上了神的山。 14摩

西对长老说：你们在这里等

着，等到我们再回来，有亚

伦、户珥与你们同在。凡

有争讼的，都可以就近他们

去。

༡༥ མོ་ཤེ་རི་ལ་འཛགས་ཏེ། རི་ནི་ ིན་ ིས་བ མས་སོ། ༡༦ རི་སི་ ་ལ་
གཙ་བོའི་གཟི་བ ིད་བ གས་པ་དང་། ཞག་ ག་གི་བར་ ་ ིན་ ིས་རི་
བཀབ་ནས། ཞག་བ ན་པ་ལ་ཁོང་གིས་ ིན་ ི་ད ིལ་ནས་མོ་ཤེ་ལ་ ར་

15摩西上山，有云彩把山

遮盖。 16主的荣耀停于西奈

山；云彩遮盖山六天，第七

天他从云中召摩西。 17主的
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荣耀在山顶上，在以色列人

眼前，形状如烈火。 18摩西

进入云中上山，在山上四十

昼夜。

ཤོག་ག ངས་སོ། ༡༧ ཡིས་ར་ཨེལ་ ི་ ་ མས་ ི་མཐོང་ ང་ལ་གཙ་བོའི་
གཟི་བ ིད་ནི་རི་ ེའི་ཁར་ཟ་བའི་མེ་ ་ ་ཡོད་པ་ཡིན། ༡༨ མོ་ཤེ་ ིན་ ི་
ད ིལ་ ་ གས་ནས་རི་ལ་འཛགས་ནས། ཉིན་མོ་བཞི་བ ་དང་མཚན་མོ་
བཞི་བ ་མོ་ཤེ་རི་དེར་གནས་སོ༎

25主晓谕摩西说： 2你

告诉以色列人当为

我 送 礼 物 来 ； 凡 甘 心 乐

意的，你们就可以收下归

我。 3所要收的礼物：就是

金、银、铜， 4蓝色、紫

色、朱红色线，细麻，山羊

毛， 5染红的公羊皮，海狗

皮，皂荚木， 6点灯的油并

做膏油和香的香料， 7红玛

瑙与别样的宝石，可以镶嵌

在以弗得和胸牌上。 8又当

为我造圣所，使我可以住在

他们中间。 9制造帐幕和其

中的一切器具都要照我所指

示你的样式。

25 ཡང་གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་ག ང་ ིང་མཛད་ཅིང་། ༢ ཡིས་ར་ཨེལ་
ི་ ་ མས་ལ། ངའི་ ིར་འ ལ་བ་ མས་འ ལ་བར་དགོས་

ོས་ཤིག སེམས་དགའ་བཞིན་ ་འ ལ་བའི་མི་ནས་ ོད་ཚས་ལེན་དགོས།
༣ དེ་དག་ནས་ལེན་པར་ ་བའི་མཆོད་པ་ མས་འདི་ ་ ེ། གསེར་དང་
ད ལ་དང་རག་དང་། ༤ ་ ག་དང་ ་ཁ་དང་མཚལ་ཁ་དང་ཀ་ཤི་ཀ་
དང་རལ་དང་། ༥ ག་ ག་གི་པགས་པ་ ་ཚས་བ བས་པ་དང་ མ་ ི་
པགས་པ་ མས་དང་ཤིད་ཏིམ་ཤིང་དང་། ༦ མར་མེའི་ ིར་མར་ ་དང་།
འ ག་པ་དང་ ་ིབ ང་བདག་པའ་ི རི་ སོ་ མས་དང་། ༧ མཆངོ་ མས་
དང་། ཨེ་ཕོད་དང་། ང་ ན་ ི་ ིར་ ་ མས་སོ། ༨ ཡང་ང་ནི་དེ་དག་གི་
ད ལི་ ་གནས་པའ་ི རི་ ་ཁ་ོ མས་ སི་ང་ལ་གཙང་ཁང་ཞགི་བཟ་ོབར་
དགོས། ༩ ར་མཆོག་གི་དཔེ་དང་། དེའི་ནང་གི་ཆས་ཐམས་ཅད་ ི་དཔེ་
ངས་ ོད་རང་ལ་ ནོ་པར་ ་བའ་ིདཔ་ེཁོ་ན་བཞིན་ ་བཟོ་བར་དགོས་སོ༎

10要用皂荚木做一柜，长

二肘半，宽一肘半，高一肘

半。 11要里外包上精金，四

围镶上金牙边。 12也要铸四

个金环，安在柜的四脚上；

这边两环，那边两环。 13要

用皂荚木做两根杠，用金包

裹。 14要把杠穿在柜旁的环

内，以便抬柜。 15这杠要常

在柜的环内，不可抽出来。
16必将我所要赐给你的法版

放在柜里。 17要用精金做

施恩座〔或作“蔽罪盖”。

下同〕，长二肘半，宽一肘

半。 18要用金子锤出两个

基路伯来，安在施恩座的

两头。 19这头做一个基路

伯，那头做一个基路伯，二

༡༠ ཡང་ཁོ་ མས་ ིས་ཤིད་ཏིམ་ཤིང་ནས་ ོམ་ཞིག་བཟོ་བར་དགོས།
དེའ་ིརངི་ ད་ ་ དེ་དང་ག མ། ཞེང་ ད་ ་ ེད་དང་གཉིས། མཐོ་ ད་
་ དེ་དང་གཉསི་ས།ོ ༡༡ དའེ་ི ་ིནང་གཉསི་གསརེ་བཙ་མས་གཡགོས་ཤགི་

དང་། དེའི་ ེང་གི་མཐའ་འཁོར་ལ་གསེར་ ི་མཐའ་ ན་ཞིག་བཟོ་དགོས།
༡༢ དེའི་ ིར་ཡང་གསེར་ ི་ཨ་ལོང་བཞི་ གས་ནས་དེའི་ ་བཞི་ལ་ ོར་
ལ། ཨ་ལོང་གཉིས་ལོགས་གཅིག་ལ་དང་ཨ་ལོང་གཉིས་ཡང་ལོགས་གཅིག་
ལ་ ོར་ཅིག ༡༣ ཡང་ཤིད་ཏིམ་ཤིང་ནས་གདང་ ་གཉིས་བཟོས་ནས་དེ་
གསེར་དང་གཡོགས་ཤིག ༡༤ ོམ་དེ་འ ར་བའི་ ིར་གདང་ ་གཉིས་དེ་
ོམ་ ི་ལོགས་གཉིས་ ི་ཨ་ལོང་ མས་ནང་ ག་ཅིག ༡༥ གདང་ ་གཉིས་
དེ་ ོམ་ ི་ཨ་ལོང་ མས་ནང་བ ག་ནས་དེ་ལས་འདོན་པར་མི་ ང་ངོ་།
༡༦ ཡང་ངས་ ོད་ལ་གནང་འོང་བའི་དཔང་པོ་དེ་ ོམ་ ི་ནང་ ་འ ག་
དགོས། ༡༧ ཡང་ ོད་ ིས་གསེར་བཙ་མ་ནས་ གས་ ེའི་བ གས་ ི་ཞིག་
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བཟོ་དགོས། དེའི་རིང་ ད་ནི་ ་ ེད་དང་ག མ་དང་དེའི་ཞེང་ ད་ ་
ེད་དང་གཉིས་སོ། ༡༨ གས་ ེའི་བ གས་ ིའི་མཐའ་མ་གཉིས་ལ་ ོད་
སི་གསརེ་ ང་ ང་ག་ིཀ་ེ བ་གཉསི་བཟསོ་ཤགི ༡༩ ཀ་ེ བ་གཅགི་མཐའ་

མ་གཅགི་ལ་དང་། ཀ་ེ བ་གཅགི་མཐའ་མ་གཞན་ད་ེལ་བཟསོ་ནས། གས་
ེའི་བ གས་ ིའི་མཐའ་མ་གཉིས་ལ་ཀེ་ བ་གཉིས་ཡོད་པར་ ། ༢༠ ཀེ་
བ་གཉིས་ནི་རང་གི་ཤོག་པ་དེའི་ ེང་ ་ ོང་ཞིང་ གས་ ེའི་བ གས་
ི་གཡོག་པ་དང་། དེ་དག་གི་ཞལ་གདོང་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་བ ་ ེ། ཀེ་
བ་གཉིས་ ི་ཞལ་ གས་ ེའི་བ གས་ ི་ལ་བ ་བར་དགོས་སོ། ༢༡ ོད་
ིས་ གས་ ེའི་བ གས་ ི་དེ་ ོམ་ ི་ ེང་ལ་བ ག་ནས། ོམ་ ི་ནང་ ་

ངས་ ོད་ལ་གཏོང་འོང་བའི་དཔང་མཛད་དེ་འ ག་པར་ འོ། ༢༢ དེར་ང་
ོད་དང་འ ད་ཅིང་ གས་ ེའི་བ གས་ ིའི་ ེང་ནས་ཟེར་ན། དཔང་

པོའི་ ོམ་ ི་ ེང་ལ་ཡོད་པའི་ཀེ་ བ་གཉིས་ ི་ད ིལ་ནས་ངས་ ོད་ཡིས་
ར་ཨེལ་ ི་ ་ མས་ལ་བཤད་འོང་བའི་གཏམ་ཐམས་ཅད་ ོད་ལ་ག ང་
བར་ འོ༎

基路伯要接连一块，在施

恩座的两头。 20二基路伯

要高张翅膀，遮掩施恩座。

基路伯要脸对脸，朝着施恩

座。 21要将施恩座安在柜的

上边，又将我所要赐给你的

法版放在柜里。 22我要在那

里与你相会，又要从法柜施

恩座上二基路伯中间，和你

说我所要吩咐你传给以色列

人的一切事。

༢༣ ོད་ཤིད་ཏིམ་ཤིང་ནས་གསོལ་ ོག་ཅིག་བཟོ་དགོས། དེའི་རིང་ ད་
ནི་ ་གཉིས། ཞེང་ ད་ ་གཅིག མཐོ་ ད་ ་ ེད་དང་གཉིས་སོ། ༢༤ ོད་
ིས་དེ་ནི་གསེར་བཙ་མས་གཡོགས་དང་། དེའི་མཐའ་འཁོར་ལ་གསེར་
ི་མཐའ་ ན་ཞིག་བཟོས་ཤིག ༢༥ དེ་ལ་ཤན་ཞེང་ ་སོར་བཞི་པ་ཞིག་
ས་ནས། དེའི་མཐའ་འཁོར་ལ་ཡང་གསེར་ ི་མཐའ་ ན་ཞིག་ ོས་ཤིག

༢༦ ཡང་དེ་ལ་གསེར་ ི་ཨ་ལོང་བཟོས་ཏེ། ཨ་ལོང་བཞི་དེའི་ ་བཞིའི་
ང་པ་བཞི་ལ་ ོར་ཞིག ༢༧ ཤན་དང་ ང་ཞིག་མ་ ག་ ེ་ཨ་ལོང་ ར་

ནས། གསོལ་ ོག་འ ེར་བའི་ ིར་དེ་ནི་མདའ་ མས་ ི་འ ག་ས་ཡིན་ནོ།
༢༨ གསོལ་ ོག་ནི་འ ེར་བའི་ ིར་ ོད་མདའ་དེ་ མས་ཤིད་ཏིམ་ཤིང་
ནས་བཟོས་ནས་གསེར་ ིས་གཡོག་ཅིག ༢༩ ོད་ ིས་དེའི་ ེར་མ་དང་
ར་མ་ མས་དང་། དེའི་ མ་པ་དང་མཆོད་ཞལ་ མས་ ེམས་མཆོད་

འ ལ་བའ་ི རི་བཟ་ོབར་དགསོ། ད་ེདག་གསརེ་བཙ་མ་ནས་བཟ་ོདགསོ་ས།ོ
༣༠ ཡང་གསལོ་ གོ་དའེ་ིཁར་ དོ་ སི་གཏན་ ་ངའ་ི ང་ ་ ན་གཟགིས་
ི་བག་ལེབ་ མས་འཇོག་དགོས་སོ༎

23要用皂荚木做一张桌

子，长二肘，宽一肘，高一

肘半。 24要包上精金，四围

镶上金牙边。 25桌子的四围

各做一掌宽的横梁，横梁上

镶着金牙边。 26要做四个金

环，安在桌子的四角上，就

是桌子四脚上的四角。 27安

环子的地方要挨近横梁，可

以穿杠抬桌子。 28要用皂荚

木做两根杠，用金包裹，以

便抬桌子。 29要做桌子上

的盘子、调羹，并奠酒的

爵和瓶；这都要用精金制

作。 30又要在桌子上，在我

面前，常摆陈设饼。
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31要用精金做一个灯台。

灯台的座和干与杯、球、

花，都要接连一块锤出来。
32灯台两旁要杈出六个枝

子：这旁三个，那旁三个。
33这旁每枝上有三个杯，形

状像杏花，有球，有花；那

旁每枝上也有三个杯，形

状像杏花，有球，有花。从

灯台杈出来的六个枝子都

是如此。 34灯台上有四个

杯，形状像杏花，有球，有

花。 35灯台每两个枝子以

下有球与枝子接连一块。灯

台出的六个枝子都是如此。
36球和枝子要接连一块，都

是一块精金锤出来的。 37要

做灯台的七个灯盏。祭司要

点这灯，使灯光对照。 38灯

台的蜡剪和蜡花盘也是要精

金的。 39做灯台和这一切

的器具要用精金一他连得。
40要谨慎做这些物件，都要

照着在山上指示你的样式。

༣༡ ོད་ ིས་མར་མེའི་ ེགས་ ་ཞིག་གསེར་བཙ་མ་ནས་བཟོ་བར་ ོས།
ེགས་ ་རང་དང་། དེའི་ཞབས་གདན་དང་ ོང་པོ་ནི་ ང་ ང་གིས་
བཟོ་ཞིང་། དེའི་ཕོར་པ་ མས་དང་། འ ས་ ་དང་མེ་ཏོག་ མས་རང་
བཅོས་ཡིན་པར་དགོས། ༣༢ ཡལ་ག་ ག་དེའི་ལོགས་གཉིས་ནས་འཐོན་
པར་ ། ེགས་ འི་ལོགས་ཡ་གཅིག་ནས་ཡལ་ག་ག མ་དང་། ༣༣ ེགས་
འི་ལོགས་ཡ་གཅིག་ནས་ཡལ་ག་ག མ། ཡལ་ག་གཅིག་ལ་ ་གར་ ར་

ཀའི་མེ་ཏོག་ ར་ ས་པའི་ཕོར་པ་ག མ་དང་འ ས་ ་ཞིག་དང་མེ་ཏོག་
ཞིག ཡལ་ག་གཞན་ མས་རེ་ལ་ཡང་ ་གར་ ར་ཀའི་མེ་ཏོག་ ར་ ས་
པའི་ཕོར་པ་ག མ་དང་འ ས་ ་ཞིག་དང་མེ་ཏོག་ཞིག་གོ དེ་ ར་ ེགས་
་ནས་འཐནོ་པའ་ིཡལ་ག་ ག་པ་ོལ་ཡདོ་པར་དགསོ། ༣༤ ཡང་ གེས་ འ་ི
ངོ་པ་ོལ་ ་གར་ ར་ཀའ་ིམ་ེཏགོ་ ར་ ས་པའ་ིཕརོ་པ་བཞ་ིད་ེལ་འ ས་
་ཞིག་དང་མེ་ཏོག་ཞིག་ཡོད་པ་དང་། ༣༥ དེའི་ཡལ་གའི་ ང་གཅིག་གི་

འོག་ན་འ ས་ ་གཅིག ཡང་དེའི་ཡལ་གའི་ ང་གཅིག་གི་འོག་ན་འ ས་
་གཅགི ཡང་དའེ་ིཡལ་གའ་ི ང་གཅགི་ག་ིའགོ་ན་འ ས་ ་གཅགི གེས་
་ལས་འ ང་བའ་ིཡལ་ག་ ག་ལ་ཡདོ་པར་དགསོ་ས།ོ ༣༦ འ ས་ ་ མས་
དང་ཡལ་ག་ མས་ད་ེདང་གཅགི་ ་ ལེ་ཏ།ེ དེ་ཐམས་ཅད་ ང་ ང་གསི་
བཟོ་བར་ ས་པའི་གསེར་བཙ་མ་ནས་ཡོད་པར་ འོ། ༣༧ ཡང་ ོད་ ིས་
ནོ་མ་བ ན་ སོ་ཤགི ད་ེ མས་ སི་ ར་འདོ་ཤར་བའ་ི རི་དའེ་ི ངེ་ ་
ག་ཅིག ༣༨ དེའི་ ོན་མེའི་ མ་ ང་ མས་དང་ ོང་རས་ཚག་རོའི་ ོད་
མས་གསརེ་བཙ་མ་ནས་བཟ་ོབར་དགསོ། ༣༩ མཆདོ་ ས་ ་ི དོ་ད་ེཐམས་

ཅད་གསརེ་བཙ་མའ་ིཀ་ི ར་གཅགི་གསི་བཟ་ོབར་དགསོ་ས།ོ ༤༠ དོ་ལ་ར་ི
ལ་བ ན་པའི་དཔེ་དེ་བཞིན་ ་དེ་དག་བཟོ་བ་ལ་ཟོན་ ོས་ཤིག།

26你要用十幅幔子做帐

幕。这些幔子要用捻

的细麻和蓝色、紫色、朱红

色线制造，并用巧匠的手工

绣上基路伯。 2每幅幔子要

长二十八肘，宽四肘，幔子

都要一样的尺寸。 3这五幅

幔子要幅幅相连；那五幅幔

子也要幅幅相连。 4在这相

26 ཡང་ ོད་ ི་བ གས་གནས་དེ་ནི་ཡོལ་བ་བ ་ནས་བཟོ་བར་
དགོས། དེའི་ ་ནི་ཀ་ཤི་ཀ་བ ིམས་པ་དང་། རས་ ད་ ་ ག་

དང་ ་ཁ་དང་། མཚལ་ཁ་ཐགས་མཁན་ ལ་ཅན་ཡནི་པའ་ིལས་བཞནི་ ་
ཀེ་ བ་དང་ ན་པ་ མས་དེ་དག་འཐག་དགོས། ༢ ཡོལ་བ་རེའི་རིང་ ད་
ན་ི ་ཉ་ི ་ ་བ ད། ཡལོ་བ་རའེ་ིཞངེ་ ད་ན་ི ་བཞ་ིཡདོ་པར་ ། ཡལོ་བ་
ཐམས་ཅད་ ི་ཚད་ནི་དེ་ ར་རོ། ༣ ཡོལ་བ་ ་ནི་གཅིག་དང་གཅིག་ ེལ་
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བར་ ། ཡོལ་བ་ ་གཞན་དེ་ནི་ཡང་ ེལ་བར་དགོས་སོ། ༤ ཡང་ཡོལ་བ་
རེའི་ ེ་མོ་ལ་ ོད་ ིས་ ་ ག་གི་ ོག་ ་ མས་ ས་ནས། དེ་དག་ ེལ་ས་
རེ་ལ་ ོག་ ་རེ་ ོར་ཞིག དེ་བཞིན་ ་ ོད་ ིས་ཐམས་ཅད་ལས་ག ག་
་ཡོད་པའི་ཡོལ་བའི་ ེ་མོ་ལ་ ེལ་ས་གཉིས་པའི་ ིར་ ེད་དགོས། ༥ ོག་
་ ་བ ་ ོད་ ིས་ཡོལ་བ་དང་པོ་ ོས། ཡང་ ེལ་ས་གཉིས་པ་ལ་ཡོད་

པའི་ཡོལ་བ་དེའི་ག ག་ལ་ཡང་ ོག་ ་ ་བ ་ ེད་དེ། ོག་ ་ མས་
གཅགི་དང་གཅགི་ གི་འ ག་པར་དགསོ། ༦ ཡང་གསརེ་ ་ི ་ ་བ ་ ས་
ནས། བ གས་གནས་ན་ིཚང་པ་ོཞགི་ ་འ ར་བའ་ི རི་ཡལོ་བ་གཅགི་དང་
གཅིག་ ིག་ ས་ ེལ་དགོས་སོ༎

连的幔子末幅边上要做蓝

色的钮扣；在那相连的幔

子末幅边上也要照样做。
5要在这相连的幔子上做五

十个钮扣；在那相连的幔子

上也做五十个钮扣，都要两

两相对。 6又要做五十个金

钩，用钩使幔子相连，这才

成了一个帐幕。

༧ ཡང་ ོད་ ིས་བ གས་གནས་ ི་ཐོག་ ར་ ི་ ིར་རལ་ ི་ཡོལ་བ་
མས་ སོ། ད་ེའ འ་ིཡལོ་བ་བ ་གཅགི་ དེ་པར་དགསོ། ༨ ཡལོ་བ་གཅགི་

གི་རིང་ནི་ ་ མ་ ། ཞེང་ནི་ ་བཞི་ཡོད་དགོས། ཡོལ་བ་བ ་གཅིག་པོའི་
ཚད་དེ་ ར་རོ། ༩ ཡོལ་བ་ ་ནི་གཅིག་དང་གཅིག་ ེལ། ཡོལ་བ་ ག་ནི་
ཡང་གཅིག་དང་གཅིག་ ེལ་ཞིག ཡོལ་བ་ ག་པ་དེ་ ར་ ི་མ ན་ལོགས་
ལ་ཉིས་ བ་ ོས་ཤིག ༡༠ ཡང་ག ག་ལ་ཡོད་པའི་ཡོལ་བ་གཅིག་དེའི་ ེ་
མོར་ ེལ་ས་དང་པོ་ལ་ ོག་ ་ ་བ ་དང་། ག ག་ལ་ཡོད་པའི་ཡོལ་བའི་
ེ་མོར་ ེལ་ས་གཉིས་པ་ལ་ཡང་ ོག་ ་ ་བ ་ ེད་པར་ ། ༡༡ ོད་ ང་
རག་ནས་ཡིན་པའི་ ིག་ ་ ་བ ་ ས་ནས། དེ་དག་ ོག་ ་ མས་ལ་
ིག་ཅིང་ ར་ནི་ཚང་པོ་ཞིག་འ ར་བའི་ ིར་དེ་ ར་ ེལ་ཞིག ༡༢ ར་
ི་ཐོག་ཡོལ་ མས་ནས་ ས་པའི་ཆ། ཟེར་ན་ཡོལ་བའི་ ེད་པོ་ནི་བ གས་

གནས་ ་ི བ་ལགོས་ལ་འ ང་དགསོ། ༡༣ ར་ ་ིཡལོ་བ་ མས་ ་ིརང་ག་ི
ག ག་དེའི་ ་གཅིག་དང་། ག ག་གཞན་དེའི་ ་གཅིག་བ གས་གནས་
ི་ལོགས་གཉིས་ལ་འ ང་ ེ་དེ་འགེབས་དགོས་སོ། ༡༤ ོད་ ིས་ ་ཚས་

བ བས་པའི་ ག་ ག་གི་པགས་པ་ནས་ ར་ཁེབས་ཤིག་དང་། དེའི་ ེང་
་ མ་ ི་པགས་པ་ མས་ནས་ཡང་ཁེབས་ཤིག་ ེད་པར་ འོ༎

7你要用山羊毛织十一幅幔

子，作为帐幕以上的罩棚。
8每幅幔子要长三十肘，宽

四肘；十一幅幔子都要一样

的尺寸。 9要把五幅幔子连

成一幅，又把六幅幔子连成

一幅，这第六幅幔子要在罩

棚的前面折上去。 10在这

相连的幔子末幅边上要做五

十个钮扣；在那相连的幔子

末幅边上也做五十个钮扣。
11又要做五十个铜钩，钩在

钮扣中，使罩棚连成一个。
12罩棚的幔子所余那垂下来

的半幅幔子，要垂在帐幕

的后头。 13罩棚的幔子所

余长的，这边一肘，那边一

肘，要垂在帐幕的两旁，遮

盖帐幕。 14又要用染红的公

羊皮做罩棚的盖；再用海狗

皮做一层罩棚上的顶盖。

༡༥ དོ་ སི་བ གས་གནས་ ་ི རི་ཤདི་ཏམི་ཤངི་ནས་ ་ེར་ེའ ག་པའ་ི
ང་ལེབ་དེ་ མས་ ོས་ཤིག ༡༦ ང་ལེབ་རེའི་རིང་ནི་ ་བ ་དང་། ང་

ལེབ་རེའི་ཞེང་ནི་ ་ ེད་དང་གཉིས་སོ། ༡༧ ང་ལེབ་གཅིག་དང་གཅིག་

15你要用皂荚木做帐幕的

竖板。 16每块要长十肘，宽

一肘半； 17每块必有两榫相

对。帐幕一切的板都要这样
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做。 18帐幕的南面要做板二

十块。 19在这二十块板底下

要做四十个带卯的银座，两

卯接这块板上的两榫，两卯

接那块板上的两榫。 20帐幕

第二面，就是北面，也要做

板二十块 21和带卯的银座四

十个；这板底下有两卯，那

板底下也有两卯。 22帐幕的

后面，就是西面，要做板六

块。 23帐幕后面的拐角要做

板两块。 24板的下半截要双

的，上半截要整的，直顶到

第一个环子；两块都要这样

做两个拐角。 25必有八块板

和十六个带卯的银座；这板

底下有两卯，那板底下也有

两卯。

འ ེལ་བའི་ ིར་རེ་ལ་ཁོང་གཟེར་གཉིས་ ོས་ཤིག་དང་། བ གས་གནས་
ི་ ང་ལེབ་ཐམས་ཅད་ལ་དེ་ ར་ འོ། ༡༨ བ གས་གནས་ ི་ ང་ལེབ་
མས་ལ་འད་ི ར་ ། ོ་ གོས་ ་ ང་ལབེ་ཉ་ི ། ༡༩ ང་ལབེ་ཉ་ི ་དའེ་ི

ག ག་ལ་ ོད་ད ལ་ ི་ཞབས་གདན་བཞི་བ ་ཞེ་ན། ང་ལེབ་རེའི་ཁོང་
གཟེར་གཉིས་ ི་ ིར་ཞབས་གདན་གཉིས་གཉིས་ ོས་ཤིག ༢༠ བ གས་
གནས་ ི་ལོགས་གཞན་ཟེར་ན། ང་ ོགས་ ་ ང་ལེབ་ཉི་ ། ༢༡ ད ལ་
ི་ཞབས་གདན་བཞི་བ ། ང་ལེབ་རེའི་ག ག་ལ་ཞབས་གདན་གཉིས་

གཉིས་ ོས་ཤིག ༢༢ འོན་ ང་བ གས་གནས་ ི་ བ་ལོགས་ཞེ་ན། བ་
གོས་ ་ དོ་ ང་ལབེ་ ག་དང་། ༢༣ བ གས་གནས་ ་ི བ་ལགོས་ ་ི ་
གཉིས་ལ་ ང་ལེབ་གཉིས་གཉིས་ ེད་པར་ ། ༢༤ དེ་དག་ག ག་ལ་ཡང་
གཉིས་ བ། དེ་བཞིན་ ་ཡང་མགོའི་བར་ ་ཡིན་པ་དང་། ་གཉིས་ལ་
ཡདོ་པའ་ི ང་ལབེ་གཉསི་ད་ེདང་འ ་བ་ཡདོ་པར་དགསོ། ༢༥ ད་ེ ར་ ང་
ལབེ་བ ད་དང་། ད་ེདག་ག་ིད ལ་ ་ིཞབས་གདན་བ ་ ག་ཡནི་ཏ།ེ ང་
ལེབ་རེ་ལ་ཞབས་གདན་གཉིས་གཉིས་སོ༎

26你要用皂荚木做闩：为

帐幕这面的板做五闩， 27为

帐幕那面的板做五闩，又为

帐幕后面的板做五闩。 28板

腰间的中闩要从这一头通

到那一头。 29板要用金子

包裹，又要做板上的金环套

闩；闩也要用金子包裹。
30要照着在山上指示你的样

式立起帐幕。

༢༦ དེ་ནས་ ོད་ཤིད་ཏིམ་ཤིང་ནས་ བ་ལག་ མས་ ེད་དགོས།
བ གས་གནས་ ི་ལོགས་གཅིག་གི་ ང་ལེབ་ མས་ ི་ ིར་ ་དང་།
༢༧ བ གས་གནས་ ་ིལགོས་གཞན་དའེ་ི ང་ལབེ་ མས་ ་ི རི་ བ་ལག་
་དང་། བ གས་གནས་ ི་ བ་ ོགས་ ་ཡོད་པའི་ བ་ལོགས་དེའི་ ང་

ལབེ་ མས་ ་ི རི་ཡང་ བ་ལག་ འ།ོ ༢༨ ང་ལབེ་ ་ིད ལི་ ་ི བ་ལག་
དེ་དག་ ང་མགོ་ནས་ག ག་ ་ ེབས་དགོས། ༢༩ ང་ལེབ་དེ་དག་ ོད་
སི་གསརེ་ སི་གཡགོས་ཤགི་དང་། དེ་དག་ག་ིཨ་ལངོ་ བ་ལག་འཛན་པ་
མས་གསེར་ནས་ ོས་ཤིག བ་ལག་ ང་གསེར་ ིས་གཡོགས་པར་ འོ།

༣༠ དེ་ ར་རི་ལ་ ོད་ལ་བ ན་པའི་དཔེ་དེ་བཞིན་ ་བ གས་གནས་ནི་
བཟོ་བར་དགོས་སོ༎

31你要用蓝色、紫色、朱

红色线，和捻的细麻织幔

子，以巧匠的手工绣上基路

伯。 32要把幔子挂在四根

༣༡ ཡང་ ོད་ ོ་ཡོལ་ཞིག་ ེད་པར་ ། དེའི་ ་ནི་རས་ ད་ ་ ག་དང་
་ཁ་དང་མཚལ་ཁ་དང་ཀ་ཤི་ཀ་བ ིམས་ ེ། ཐགས་མཁན་མཁས་པའི་

ཐགས་ ལ་ ི་ལས་བཞིན་ ་ཀེ་ བ་དང་ ན་པ་ མས་ ོས་ཤིག ༣༢ ོད་
ོ་ཡོལ་དེ་ཤིད་ཏིམ་ཤིང་གི་ཀ་བ་བཞི་གསེར་ ིས་གཡོགས་པ་ མས་ལ་
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ད ང་དགོས། དེའི་ ་ མས་གསེར་ནས་ཡིན་དགོས། ཀ་བ་ མས་ད ལ་
་ིཞབས་གདན་བཞ་ིལ་ ནེ་ན།ོ ༣༣ ་ོཡལོ་ད་ེ ་ ང་ད་ེ མས་ ་ིའགོ་ ་

ད ངས་ནས། ོད་ ོ་ཡོལ་ ི་ བ་ནས་དཔང་པོའི་ ོམ་ནི་འ ག་པར་
དགོས། དེ་ ར་ ོད་ མས་ ི་ ིར་ཡོལ་བ་དེ་གནས་དམ་པ་དང་དམ་
པའི་དམ་པ་དེའི་བར་ལ་མཚམས་གཅོད་པར་ ོས། ༣༤ དམ་པའི་དམ་པ་
་ ོད་ ིས་དཔང་པོའི་ ོམ་ ི་ཁ་ ་ གས་ ེའི་བ གས་ ི་དེ་ ག་ཅིག

༣༥ གསོལ་ ོག་ནི་ ོད་ ོ་ཡོལ་ ི་ ི་ལོགས་ ་དང་། གསོལ་ ོག་གི་ཐད་
་བ གས་གནས་ ི་ ོ་ ོགས་ ་མར་མེའི་ ེགས་ ་དང་། གསོལ་ ོག་ནི་
ང་ ོགས་ ་བཞག་པར་དགོས།

包金的皂荚木柱子上，柱子

上当有金钩，柱子安在四个

带卯的银座上。 33要使幔

子垂在钩子下，把法柜抬进

幔子内；这幔子要将圣所和

至圣所隔开。 34又要把施恩

座安在至圣所内的法柜上，
35把桌子安在幔子外帐幕的

北面；把灯台安在帐幕的南

面，彼此相对。

༣༦ ར་མཆོག་གི་ ོའི་ ིར་ ོད་ ིས་ ོ་ཡོལ་ཞིག་ ོས། དེའི་ ་ནི་རས་
ད་ ་ ག་དང་ ་ཁ་དང་མཚལ་ཁ་དང་ཀ་ཤ་ིཀ་བ མིས་པ་ཚས་ ་ ལེ་
བའི་ཐགས་ ལ་ ི་ལས་ཡིན་པར་དགོས། ༣༧ ོ་ཡོལ་དེའི་ ིར་ཤིད་ཏིམ་
ཤངི་ག་ིཀ་བ་ ་གསརེ་ སི་གཡགོས་པ་ མས་ སོ་ལ། ད་ེདག་ག་ི ་ མས་
་གསེར་ཡིན་པ་དེ་དག་གི་ ིར་ ོད་རག་གིས་ཞབས་གདན་ ་ ག་པར་
ོས་ཤིག།

36你要拿蓝色、紫色、朱

红色线，和捻的细麻，用绣

花的手工织帐幕的门帘。
37要用皂荚木为帘子做五根

柱子，用金子包裹。柱子上

当有金钩；又要为柱子用铜

铸造五个带卯的座。

27 ཡང་ དོ་ སི་ཤདི་ཏམི་ཤངི་ནས་མཆདོ་ ་ིད་ེབཟ་ོདགསོ། དའེ་ི
རིང་ནི་ ་ ་དང་དེའི་ཞེང་ནི་ ་ ་ཁ་གང་པ་དང་། དེའི་མཐོ་

ད་ན་ི ་ག མ་མ།ོ ༢ དའེ་ི ་བཞ་ིལ་ དོ་ སི་ ་བ་བཞ་ིབཟསོ་ཤགི ཡང་
་བ་དང་མཆདོ་ ་ིན་ིརང་བཅསོ་ཡནི་དགསོ། ད་ེ མས་རག་གསི་གཡགོས་
པར་ འ།ོ ༣ ཡང་ དོ་ སི་དའེ་ིགགོ་ཐལ་འ རེ་བའ་ི རི་གཞངོ་པ་ མས་
དང་མེ་ ེམ་དང་། ཏིང་དང་ གས་མདའ་དང་མེ་ཕོར་བཟོ་བར་དགོས།
ོད་དེ་ཐམས་ཅད་རག་ནས་ ོས་ཤིག ༤ ོད་ ིས་རག་ནས་ཡིན་པའི་
་མིག་ཅིག་བཟོས་ནས། ་མིག་དེའི་ ་བཞི་ལ་རག་གི་ཨ་ལོང་བཞི་ ོས།

༥ ་མིག་ནི་མཆོད་ ིའི་ ་ ད་ ི་འོག་ལ་བ ག་ ེ་མཆོད་ ིའི་མཐོ་ ད་
ི་ ེད་ཙམ་ ་ ེབས་དགོས། ༦ མཆོད་ ི་ལ་ཤིད་ཏིམ་ཤིང་ནས་གདང་ ་

གཉིས་བཟསོ་ནས། དེ་དག་རག་གིས་གཡོགས་ཤིག ༧ དེའ་ིམདའ་གཉིས་ཨ་
ལོང་ མས་ ་བ ག་ནས་མཆོད་ ི་འ ར་བའི་ ིར་དེའི་ལོགས་གཉིས་ལ་

27你要用皂荚木做坛。

这坛要四方的，长五

肘，宽五肘，高三肘。 2要

在 坛 的 四 拐 角 上 做 四 个

角，与坛接连一块，用铜把

坛包裹。 3要做盆，收去坛

上的灰，又做铲子、盘子、

肉锸子、火鼎；坛上一切的

器具都用铜做。 4要为坛做

一个铜网，在网的四角上做

四个铜环， 5把网安在坛四

面的围腰板以下，使网从下

达到坛的半腰。 6又要用皂

荚木为坛做杠，用铜包裹。
7这杠要穿在坛两旁的环子

内，用以抬坛。 8要用板做

坛，坛是空的，都照着在山

上指示你的样式作。
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ཡོད་པར་དགོས། ༨ དེའི་ནང་ནི་ ང་ལེབ་ཁོག་ ོང་ མས་ནས་བཟོ་བར་
། རི་ལ་ ོད་ལ་བ ན་པ་བཞིན་ ་དེ་དག་གིས་དེ་བཟོ་བར་དགོས་སོ༎

9你要做帐幕的院子。院

子的南面要用捻的细麻做

帷子，长一百肘。 10帷子

的柱子要二十根，带卯的铜

座二十个。柱子上的钩子和

杆子都要用银子做。 11北面

也当有帷子，长一百肘，帷

子的柱子二十根，带卯的铜

座二十个。柱子上的钩子和

杆子都要用银子做。 12院

子的西面当有帷子，宽五十

肘，帷子的柱子十根，带卯

的座十个。 13院子的东面

要宽五十肘。 14门这边的

帷子要十五肘，帷子的柱子

三根，带卯的座三个。 15门

那边的帷子也要十五肘，帷

子的柱子三根，带卯的座

三个。 16院子的门当有帘

子，长二十肘，要拿蓝色、

紫色、朱红色线，和捻的细

麻，用绣花的手工织成，柱

子四根，带卯的座四个。
17院子四围一切的柱子都要

用银杆连络，柱子上的钩子

要用银做，带卯的座要用铜

做。 18院子要长一百肘，宽

五十肘，高五肘，帷子要用

捻的细麻做，带卯的座要用

铜做。 19帐幕各样用处的器

具，并帐幕一切的橛子，和

院子里一切的橛子，都要用

铜做。

༩ ོད་ ིས་བ གས་གནས་ ི་ མས་དེ་ ོས་ཤིག ོ་ ོགས་ ་ མས་ ི་
ིར་ཀ་ཤི་ཀ་བ ིམས་པ་ནས་ཡོལ་བ་ མས་ནི་ལོགས་གཅིག་གི་རིང་ནི་ ་
བ ། ༡༠ དེ་ལ་ཀ་བ་ཉི་ ། དེ་ལ་རག་གི་ཞབས་གདན་ཉི་ འོ། ཀ་བའི་ ་
མས་དང་ཀ་བའ་ི ནེ་མདའ་ མས་ད ལ་ནས་བཟ་ོདགསོ། ༡༡ ད་ེབཞནི་
་ ང་ གོས་ ་ིལགོས་ལ་ཡང་ཡལོ་བ་ མས་ཡནི་པ་དེའ་ིརངི་ན་ི ་བ །

ཀ་བ་ཉི་ ། རག་གི་ཞབས་གདན་ཉི་ ་དང་། ཀ་བའི་ ་ མས་དང་དེའི་
ེན་མདའ་ མས་ད ལ་ནས་བཟོ་དགོས། ༡༢ ཡང་ མས་ ི་ཞེང་ ད་ནི་
བ་ ོགས་ལ་ཡོལ་བ་ མས་ ་ ་བ ། ཀ་བ་བ ། ཞབས་གདན་བ འོ།

༡༣ ཤར་ ོགས་ ་ མས་ ི་ཞེང་ནི་ ་ ་བ འོ། ༡༤ ོའི་ལོགས་གཅིག་ལ་
ཡོལ་བ་ མས་ ་བཅོ་ ། ཀ་བ་ག མ་དང་དེའི་ཞབས་གདན་ག མ་མོ།
༡༥ ོའི་ལོགས་གཞན་མ་ལ་ཡོལ་བ་ ་བཅོ་ ། ཀ་བ་ག མ། དེའི་ཞབས་
གདན་ག མ་མོ། ༡༦ མས་ ི་ ོ་ཡོལ་དེའི་རིང་ནི་ ་ཉི་ ་དང་། དེའི་ ་
ནི་ ་ ག་དང་ ་ཁ་དང་མཚལ་ཁ་དང་ཀ་ཤི་ཀ་བ ིམས་པ་དང་། ཚས་
་ ེལ་བའི་འཐག་ ལ་ ི་ལས་ཡིན་ཏེ། དེའི་ཀ་བ་བཞི་དང་དེའི་ཞབས་

གདན་བཞའི།ོ ༡༧ མས་ ་ི གོས་བཞའི་ིཀ་བ་ཐམས་ཅད་ད ལ་ ་ིའ ལེ་
མདའ་ཡིས་འ ེལ་བར་དགསོ། དེ་དག་ག་ི ་ མས་ད ལ་ནས། དེ་དག་གི་
ང་པ་ མས་རག་ཡནི་པར་དགསོ་ས།ོ ༡༨ མས་ ་ིརངི་ ད་ ་བ ་དང་།

ཞངེ་ ད་ ་ ་བ ་དང་། མཐ་ོ ད་ ་ འ།ོ ཀ་ཤ་ིཀ་བ མིས་པ་དང་། དའེ་ི
ཞབས་གདན་ མས་རག་ལས་ས།ོ ༡༩ བ གས་གནས་ ་ིམཆདོ་ ས་ ་ི དོ་
ཞབས་འདེགས་ ་ཚགས་ ི་ ིར་བཞག་པ་ཐམས་ཅད་དང་། དེ་དག་གི་
ར་པ་ཐམས་ཅད་དང་། མས་ ི་ ར་པ་ཐམས་ཅད་ ི་ ་ནི་རག་ཡིན་

པར་དགོས།
20你要吩咐以色列人，把

那 为 点 灯 捣 成 的 清 橄 榄

油拿来给你，使灯常常点

着。 21在会幕中法柜前的

༢༠ ོད་ ིས་ཡིས་ར་ཨེལ་ ི་ ་ མས་ལ། མར་མེ་ ན་ ་འབར་བའི་
ིར་ ོད་ཚས་བ ངས་ནས་བཏོན་པའི་ཁ་ ར་པོའི་འ ་མར་དངས་མ་
འོད་ ི་ ིར་ ོད་ ང་འ ེར་འོང་ ་ ོས་ཤིག ༢༡ འ ན་མའི་ ར་མཆོག་
ལ་བ གས་པའི་དཔང་པོ་དེའི་མ ན་ ་ཡོད་པའི་ ོ་ཡོལ་ནས་ ི་ ོགས་
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་ཨ་རོན་དང་དེའི་ ་ མས་ ིས་གཙ་བོའི་ཞལ་ངོར་དགོངས་མོ་ནས་ ་
མོའི་བར་ ་དེ་ ིག་པར་དགོས། དེ་ནི་ཡིས་ར་ཨེལ་ ི་ ་ མས་ ི་ནང་
ན་དེ་དག་གི་ ་བ ད་ ི་ ིར་ ་གཏན་ ་གནས་པའི་ ད་མཚམས་ཤིག་
ཡོད་པར་དགོས་སོ༎

幔外，亚伦和他的儿子，从

晚上到早晨，要在主面前经

理这灯。这要作以色列人世

世代代永远的定例。

28 ཡང་ དོ་ སི་ཡསི་ར་ཨལེ་ ་ི ་ མས་ ་ིད ལི་ནས་ དོ་རང་
ག་ི ན་ཨ་རནོ་ ་ མས་དང་བཅས་པ་ངའ་ི རི་ ་མའ་ིཞབས་

འདེགས་ ེད་ ་ཨ་རོན་དང་དེའི་ ་ན་དབ་དང་ཨ་བི་ ་དང་ཨེལ་ཨ་
ཟར་དང་ཨི་ཐ་མར་ ོད་ ི་ ང་ ་འོང་བར་ ག་ཅིག ༢ ོད་ ི་ ན་ཨ་
རོན་ ི་ རི་ཆོས་གསོ་དམ་པ་མཛས་པ་དང་བ དི་ཅན་ མས་བཟོ་དགསོ།
༣ མི་ ོ་ ལ་ཅན་ངས་ཤེས་རབ་ ིས་ བ་པར་ ས་པ་དེ་ཐམས་ཅད་ལ་
གཏམ་ ོས་ཤིག་དང་། ཨ་རོན་ངའི་ ིར་ ་མའི་ཞབས་འདེགས་ ེད་པའི་
དབང་ ར་ བས་ལ་དེ་དག་ཁོང་གི་ཆོས་གོས་ མས་ ེད་པར་ འོ། ༤ དེ་
དག་གིས་ ེད་ ་ཡིན་པའི་ན་བཟའ་ མས་འདི་ཡིན། ང་ ན་དང་། ཨེ་
ཕོད་དང་། ད་གཡོག་དང་། ཨང་ ང་ཆོལ་མིག་ཅན་དང་། ཐོད་དང་ ་
རགས་སོ། དེ་ ་ འི་ན་བཟའ་དམ་པ་ མས་དེ་དག་ ོད་ ི་ ན་ཨ་རོན་
དང་དེའི་ ་ མས་ལ་བཟོ་བར་ ། ཁོས་ང་ལ་ ་མའི་ཞབས་འདེགས་ ེད་
པའི་ ིར་རོ། ༥ དེ་ མས་ ེད་པ་ལ་གསེར་དང་ ་ ག་དང་ ་ཁ་དང་ཀ་
ཤི་ཀ་ལེན་པར་ །

28你 要 从 以 色 列 人

中，使你的哥哥亚伦

和他的儿子拿答、亚比户、

以利亚撒、以他玛一同就

近你，给我供祭司的职分。
2你要给你哥哥亚伦做圣衣

为荣耀，为华美。 3又要吩

咐一切心中有智慧的，就是

我用智慧的灵所充满的，给

亚伦做衣服，使他分别为

圣，可以给我供祭司的职

分。 4所要做的就是胸牌、

以弗得、外袍、杂色的内

袍、冠冕、腰带，使你哥哥

亚伦和他儿子穿这圣服，可

以给我供祭司的职分。 5要

用金线和蓝色、紫色、朱红

色线，并细麻去做。

༦ ཨེ་ཕོད་ནི་གསེར་དང་ ་ ག་དང་ ་ཁ་དང་མཚལ་ཁ་དང་ཀ་ཤི་ཀ་
ནས་ལག་ ལ་ཅན་ ིས་ ེད་དགོས། ༧ དེ་ལ་ད ང་པའི་ མ་པ་གཉིས་
ཡོད་དགསོ་ཏ།ེ དེ་ནི་དའེ་ི ་ེམ་ོགཉསི་ལ་འཛམ་ཞངི་ཕན་ ན་འཆངི་བར་
འོ། ༨ ཡང་དེ་དང་ ེལ་ཏེ་ཡོད་པའི་ ་རགས་འཆིང་བའི་ ིར་དེ་འ འི་

བཟོ་རིགས་ནས་ ས་པ་དེ་དང་གཅིག་པ་ཡོད་དགོས། དེའི་ ་ནི་གསེར་
དང་ ་ ག་དང་ ་ཁ་དང་མཚལ་ཁ་དང་ཀ་ཤི་ཀ་བ ིམས་པའོ། ༩ དེ་
ནས་མཆོང་ཟེར་བའི་ ོ་གཉིས་ ོངས་ལ། དེའི་ཁར་ཡིས་ར་ཨེལ་ ི་ ་ཚའི་
མིང་ མས་ ོས་ཤིག ༡༠ ན་ ལ་གཞོན་ ལ་བཞིན་ ་དེ་དག་གི་མིང་ ོ་
གཅིག་ལ་ ག་དང་། མིང་ ག་ ོ་གཉིས་པ་ལ་ ོ་དགོས། ༡༡ ོ་ ོ་མཁན་
ིས་ཐེ ་ མས་ ེད་ ལ་བཞིན་ ་ ོ་དེ་གཉིས་ ི་ཁར་ཡིས་ར་ཨེལ་ ི་

6他们要拿金线和蓝色、

紫色、朱红色线，并捻的

细麻，用巧匠的手工做以弗

得。 7以弗得当有两条肩

带，接上两头，使它相连。
8其上巧工织的带子，要和

以弗得一样的做法，用以束

上，与以弗得接连一块，要

用金线和蓝色、紫色、朱

红色线，并捻的细麻做成。
9要取两块红玛瑙，在上面

刻以色列儿子的名字： 10六

个名字在这块宝石上，六个

名字在那块宝石上，都照他

们生来的次序。 11要用刻宝
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石的手工，仿佛刻图书，按

着以色列儿子的名字，刻这

两块宝石，要镶在金槽上。
12要将这两块宝石安在以弗

得的两条肩带上，为以色列

人做纪念石。亚伦要在两肩

上担他们的名字，在主面前

作为纪念。 13要用金子做二

槽， 14又拿精金，用拧工仿

佛拧绳子，做两条链子，把

这拧成的链子搭在二槽上。

་ཚའི་མིང་ མས་ སོ་ནས་གསརེ་ ི་འ ར་ ིལ་ ིས་ རོ་བར་ ། ༡༢ ོ་
དེ་གཉིས་ཨེ་ཕོད་ ི་ད ང་པའི་ མ་པ་གཉིས་ལ་ ོར་ཞིག གང་ལ་ཟེར་ན།
ོ་དེ་གཉིས་ལ་ ེན་ཏེ་ཡིས་ར་ཨེལ་ ི་ ་ མས་མི་ ེད་པའི་ ིར་རོ། ཨ་

རོན་ ིས་དེ་དག་གི་མིང་ མས་ ི་ ེན་རང་གི་ད ང་པ་གཉིས་ལ་གཙ་
བོའི་ཞལ་ངོའི་མ ན་ལ་འ ར་བར་དགོས་སོ། ༡༣ ོད་ ང་གསེར་ ི་ ་
ང་ མས་དང་། ༡༤ གསརེ་བཙ་མ་ནས་ཉག་ཐག་ ས་པའ་ིཐག་ ་གཉསི་

བཟོས་ནས། དེ་དག་ནི་གསེར་ ་ ང་པ་ མས་ལ་ ོར་ཞིག
15你要用巧匠的手工做一

个决断的胸牌。要和以弗

得一样的做法：用金线和蓝

色、紫色、朱红色线，并捻

的细麻做成。 16这胸牌要

四方的，叠为两层，长一虎

口，宽一虎口。 17要在上面

镶宝石四行：第一行是红宝

石、红璧玺、红玉； 18第

二行是绿宝石、蓝宝石、金

钢石； 19第三行是紫玛瑙、

白玛瑙、紫晶； 20第四行是

水苍玉、红玛瑙、碧玉。这

都要镶在金槽中。 21这些宝

石都要按着以色列十二个儿

子的名字，仿佛刻图书，刻

十二个支派的名字。 22要

在胸牌上用精金拧成如绳

的链子。 23在胸牌上也要

做两个金环，安在胸牌的两

头。 24要把那两条拧成的

金链子，穿过胸牌两头的环

子。 25又要把链子的那两

头接在两槽上，安在以弗得

前面肩带上。 26要做两个

金环，安在胸牌的两头，在

以弗得里面的边上。 27又

要做两个金环，安在以弗得

前面两条肩带的下边，挨近

相接之处，在以弗得巧工织

的带子以上。 28要用蓝细

带子把胸牌的环子与以弗

༡༥ ཡང་ཞལ་ཆེའི་ ང་ ན་ནི་བཀད་ ལ་བའི་འཐག་ ལ་ ་ཨེ་ཕོད་
བཞནི་ ་བཟ་ོབར་ ། དའེ་ི ་ན་ིགསརེ་དང་ ་ ག་དང་ ་ཁ་དང་མཚལ་
ཁ་དང་ཀ་ཤི་ཀ་བ ིམས་པ་ནས་བཟོ་བར་དགོས། ༡༦ དེ་ནི་ཁ་གང་དང་
གཉིས་ བ་དང་། དེའི་རིང་ནི་མཐོ་གང་ཞེང་ནི་ཡང་མཐོ་གང་ཡོད་པར་
དགོས་སོ། ༡༧ ོད་དེ་ལ་ ོ་ མས་ ོར་བར་ ། ོ་ མས་ནི་ ལ་བཞི་ ་
ིགས་ཤིག ལ་དང་པོ་ནི་ཅ ་ཁ ྟ་དང་། ག་ ་དང་། མ་ ད་དང་
ག མ། ༡༨ ལ་གཉིས་པ་ནི་པ ྨ་ར་ག་དང་། ཨི ་ ི་ལ་དང་། ོ་ ེ་ཕ་
ལམ་དང་ག མ། ༡༩ ལ་ག མ་པ་ནི་བེ་ ་ ཱ་དང་། གཟི་དང་། བིན་གན་
ཨི་དང་ག མ། ༢༠ ལ་བཞི་པ་ནི་ ན་ན་རི་དང་། མཆོང་དང་། མཆིན་
ོ་དང་ག མ་མོ། དེ་དག་གསེར་ ི་ ་ ང་ནང་ ོར་བར་ ། ༢༡ ཡིས་ར་

ཨེལ་ ི་ ་ མས་ ི་མིང་བཞིན་ ་ ོ་བ ་གཉིས། དེ་རེ་རེ་ལ་མིང་རེ་ཐེ ་
ལ་ཡི་གེ་ ོ་ གས་ ་ ོ་དགོས། ཡིས་ར་ཨེལ་ ི་ ་ མས་ ི་ ེ་བ ་གཉིས་
རེ་རང་གི་མིང་བཞིན་ ་ ོ་བར་ འོ། ༢༢ ང་ ན་ལ་གསེར་བཙ་མ་ནས་
ཉག་ཐག་ ས་པའི་ཉག་ཐག་འ ་ ོས་ཤིག ༢༣ ོད་ ིས་ ང་ ན་དེ་ལ་
གསེར་ ི་ཨ་ལོང་གཉིས་བཟོས་ནས། ཨ་ལོང་དེ་གཉིས་ ང་ ན་ ི་ག ག་
གཉིས་ལ་ ོར་ཞིག་དང་། ༢༤ གསེར་ ི་ཉག་ཐག་དེ་གཉིས་ ང་ ན་ ི་
ག ག་ལ་ཡོད་པའི་ཨ་ལོང་གཉིས་ལ་ ད་ཅིག ༢༥ དེ་ནས་ ས་པའི་ཉག་
ཐག་གི་ག ག་གཉིས་ ་ ང་གཉིས་ལ་བ ག་ནས། ཨེ་ཕོད་ ི་ད ང་པའི་
མ་པའ་ིམ ན་ལགོས་ལ་ རོ་བར་དགོས། ༢༦ ཡང་ དོ་ སི་གསརེ་ ་ིཨ་

ལོང་གཞན་གཉིས་ ས་ནས་ ང་ ན་ ི་ ་ཁ་ཨེ་ཕོད་ ི་ ོགས་ ་ ་བ་

得的环子系住，使胸牌贴在
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དེའི་ནང་ལོགས་ལ་ ་གཉིས་ཀ་ལ་ ག ༢༧ ོད་ད་ ང་ཡང་གསེར་ ི་ཨ་
ལངོ་གཉསི་ ས་ནས་ཨ་ེཕདོ་ ་ིད ང་པའ་ི མ་པ་གཉསི་ ་ིམ ན་ལགོས་
་འོག་ ོགས་ ་ཨེ་ཕོད་དང་ ་རགས་ ི་འ ེལ་སའི་ ང་ཞིག་གོང་ ་
ག་ཅིག ༢༨ ང་ ན་དེའི་ཨ་ལོང་ མས་དང་བཅས་པ་ནི་ཨེ་ཕོད་ལ་

ཡོད་པའི་ཨ་ལོང་ མས་ལ་ ་ ག་གི་ཉག་ཐག་གིས་ ོམ་པར་དགོས། ཨེ་
ཕོད་ ་རགས་གང་ ་དམ་ ་གནས་པ་ ང་ ན་ཨེ་ཕོད་ནས་འ ོལ་མི་
ཡོང་བའི་ ིར་རོ། ༢༩ དེ་ ར་ཨ་རོན་གནས་དམ་པ་ ་ནམ་འ ོ་ བས་ ་
ཡསི་ར་ཨལེ་ ་ི ་ མས་ ་ིམངི་ཞལ་ཆའེ་ི ང་ ན་ལ་ སོ་པ་ མས་ ངི་
ལ་འ ར་ཏ།ེ ད་ེནས་གཙ་བོའ་ིཞལ་ངརོ་ ན་ ་མ་ི དེ་པའ་ི ནེ་ཡདོ་པར་
དགོས། ༣༠ ཡང་ཞལ་ཆེའི་ ང་ ན་ ི་ནང་ ་འོད་དང་ཞལ་ཆེ་ ་བ་ ག་
ལ་ཨ་རོན་ ིས་ཡིས་ར་ཨེལ་ ི་ ་ མས་ ི་ ིར་ཞལ་ཆེ་ནི་ ས་ ན་ ་
གཙ་བོའི་ཞལ་ངོར་རང་གི་ ིང་ལ་འ ར་དགོས་སོ༎

以弗得巧工织的带子上，不

可与以弗得离缝。 29亚伦

进圣所的时候，要将决断胸

牌，就是刻着以色列儿子名

字的，带在胸前，在主面前

常作纪念。 30又要将乌陵和

土明放在决断的胸牌里；亚

伦进到主面前的时候，要带

在胸前，在主面前常将以色

列人的决断牌带在胸前。

༣༡ ཡང་ དོ་ཨ་ེཕདོ་ ་ི ད་གཡགོ་ག་ི ་ན་ི ་ ག་རང་ནས་བཟ་ོབར་ །
༣༢ དེའི་ ོད་ ི་ད ིལ་ ་མགོའི་ ིར་ ་ག་ཞིག་ཡོད་དགོས། དེའི་མཐའ་
འཁོར་ལ་འཐག་བཟོའི་ ེ་མོ་ཞིག་ཡོད་དགོས། རལ་མི་ཡོང་བའི་ ིར་གོ་
བ་ ི་ ་ག་ ར་རོ། ༣༣ ཡང་དེའི་ ེ་མོའི་མཐའ་འཁོར་ ་སེ་འ ་ མས་

ཁ་དོག་ ་ ག་དང་ ་ཁ་དང་མཚལ་ཁ་དང་དེའི་བར་ན་མཐའ་འཁོར་
་གསེར་ ི་ ིལ་ ་ མས་ ེད་དགོས། ༣༤ གསེར་ ི་ ིལ་ ་ཅིག་དང་

སེ་འ ་ཅིག ཡང་གསེར་ ི་ ིལ་ ་ཅིག་དང་སེ་འ ་ཞེས་ ད་གཡོག་གི་
ེ་མོའི་མཐའ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ལ་ཡོད་པར་དགོས་སོ། ༣༥ ཡང་ཨ་རོན་
ཞབས་འདེགས་ ེད་པ་ན་གོས་དེ་གོན་དགོས། གནས་དམ་པ་ ་གཙ་བོའི་
ཞལ་ངའོ་ི ང་ ་ ་ིནང་འ ་ོ བས་ ་ཁ་ོམ་ིཤ་ིབའ་ི རི་གསོ་དའེ་ི ་ ད་
ཐོས་པར་འ ར་རོ༎

31你 要 做 以 弗 得 的 外

袍，颜色全是蓝的。 32袍

上要为头留一领口，口的周

围织出领边来，仿佛铠甲的

领口，免得破裂。 33袍子周

围底边上要用蓝色、紫色、

朱红色线做石榴。在袍子周

围的石榴中间要有金铃铛：
34一个金铃铛一个石榴，一

个金铃铛一个石榴，在袍子

周围的底边上。 35亚伦供

职的时候要穿这袍子。他

进圣所到主面前，以及出来

的时候，袍上的响声必被听

见，使他不至于死亡。

༣༦ ཡང་ ོད་ ིས་གསེར་བཙ་མའི་ ང་ ་ཞིག་ ས་ཏེ། དེའི་ཁར་སོར་
ག བ་ ་ི འ་ི ་ོ གས་ ། གཙ་བོའ་ི རི་དམ་པའ་ོཞསེ་ སོ་ཤགི ༣༧ ཡང་
དེ་ལ་ ་ ག་གི་ ོག་ ་ཞིག་ ར་ནས་ད ་ཐོད་དམ། ད ་ཐོད་ ི་མ ན་
ལོགས་ལ་ཡོད་པར་དགོས། ༣༨ དེ་ ར་དེ་ནི་ཨ་རོན་ ི་ད ལ་བ་ལ་ཡོད་
དེ། ཡིས་ར་ཨེལ་ ི་ ་ མས་ ིས་ཅི་དང་ཅི་དམ་པར་ ས་པའི་འ ལ་བ་

36你 要 用 精 金 做 一 面

牌，在上面按刻图书之法刻

着：归主为圣。 37要用一条

蓝细带子将牌系在冠冕的前

面。 38这牌必在亚伦的额

上，亚伦要担当干犯圣物条

例的罪孽；这圣物是以色列
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人在一切的圣礼物上所分别

为圣的。这牌要常在他的额

上，使他们可以在主面前蒙

悦纳。 39要用杂色细麻线织

内袍，用细麻布做冠冕，又

用绣花的手工做腰带。

འ ལ་ན། འ ལ་བ་ད་ེ མས་ ་ིཉསེ་པ་ཨ་རནོ་རང་ག་ིད ལ་བ་ལ་འ ར་
བས། གཙ་བོའི་ཞལ་ནས་དེ་དག་ལ་གཟིགས་པ་ ེད་པའི་ ིར་ ང་ ་དེ་
གཏན་ ་དེའི་ད ལ་བ་ལ་ཡོད་པར་དགོས་སོ། ༣༩ ོད་ ིས་ཨང་ ང་དེ་
ནི་ཀ་ཤི་ཀ་ནས་འཐག་པ་དང་། ད ་ཐོད་ ང་ཀ་ཤི་ཀ་ནས་ ེད་དགོས།
ོད་ ིས་ ་རགས་ཚས་ ་ ེལ་བའི་འཐག་ ལ་ ་ ེད་པར་ འོ༎

40你要为亚伦的儿子做内

袍、腰带、裹头巾，为荣

耀，为华美。 41要把这些给

你的哥哥亚伦和他的儿子穿

戴，又要膏他们，将他们分

别为圣，好给我供祭司的职

分。 42要给他们做细麻布裤

子，遮掩下体；裤子当从腰

达到大腿。 43亚伦和他儿子

进入会幕，或就近坛，在圣

所供职的时候必穿上，免得

担罪而死。这要为亚伦和他

的后裔作永远的定例。

༤༠ ཡང་ཨ་རོན་ ི་ ་ མས་ལ་ ོད་ ིས་ཨང་ ང་ མས་ ེད་པར་
དགོས། དཔལ་དང་ཟིལ་ ི་ ིར་ ་རགས་དང་ད ་ཐོད་ མས་ ོས་ཤིག
༤༡ དོ་ སི་ན་བཟའ་ད་ེ མས་ཨ་རནོ་ དོ་ ་ི ་དང་། ད་ེདང་མཉམ་ ་
དའེ་ི ་ མས་ལ་ ནོ་ཞགི སོ་ ས་འ ག་ཅངི་། ད་ེདག་ངའ་ི རི་ ་མའ་ི
ཞབས་འདེགས་ ེད་པའི་ ིར་བ ོས་ཏེ་དམ་པར་ ེད་དགོས་སོ། ༤༢ ཡང་
དེ་དག་གི་ཤ་ ེན་པ་གཡོག་པའི་ ིར་རས་ ི་གོས་ ང་ ེད་པ་ནས་ ས་
མའོ་ིབར་ ་ བེས་པ་ མས་ སོ་ཤགི ༤༣ ཡང་ཨ་རནོ་དང་དའེ་ི ་ མས་
འ ན་མའི་ ར་མཆོག་གི་ནང་ ་འ ག་པའམ། མཆོད་ ིའི་ ང་ ་འོང་
ཞངི་མཆདོ་ཁང་ན་ཞབས་འདགེས་ དེ་ཚ་ཉསེ་འགལ་ཕགོ་ནས་མ་ིཤ་ིབའ་ི
ིར་དེ་དག་ལ་ ོན་པར་དགོས། ད་མཚམས་དེ་ནི་དེ་རང་དང་དེའི་འོག་
་འ ང་བའི་ ་བ ད་ ི་ ིར་ ས་ ན་ འོ༎

29你使亚伦和他儿子

成圣，给我供祭司的

职分，要如此行：取一只公

牛犊，两只无残疾的公绵

羊， 2无酵饼和调油的无酵

饼，与抹油的无酵薄饼；这

都要用细麦面做成。 3这

饼要装在一个筐子里，连筐

子带来，又把公牛和两只公

绵羊牵来。 4要使亚伦和

他儿子到会幕门口来，用水

洗身。 5要给亚伦穿上内

袍和以弗得的外袍，并以弗

得，又带上胸牌，束上以弗

得巧工织的带子。 6把冠

冕戴在他头上，将圣冠加在

冠冕上， 7就把膏油倒在他

头上膏他。 8要叫他的儿子

29 ཡང་དེ་དག་གིས་ང་ལ་ ་མའི་ལས་ཚན་ ེད་པའི་ ིར་ ེད་
སི་ད་ེདག་འད་ི ར་དམ་པར་ དེ་དགསོ། ང་ ག་གཞནོ་པ་

དང་ ག་ ག་ ོན་མེད་པ་གཉིས་དང་། ༢ ར་ ་ིམེད་པའི་བག་ལེབ་དང་
ར་ ་ིམདེ་པའ་ིབཞསེ་ ར་མར་ ་དང་འ སེ་པ་ མས་དང་ ར་ ་ིམདེ་
པའི་འ ར་པ་མར་བ ས་པ་ མས་ ོའི་ ་ཞིབ་ནས་ ས་ནས་ ོངས་ལ།
༣ ཙ་པ་ོཞགི་ ་བཞག་ནས། ཙ་པའོ་ིནང་ན་ཡདོ་པ་དང་ ང་ ག་དང་ ག་
ག་གཉིས་མཆོད་པར་ ལ་ཞིག ༤ ཡང་ཨ་རོན་ ་ མས་དང་བཅས་པ་

འ ན་མའི་ ར་མཆོག་གི་ ོའི་འ མ་ ་ ིད་ནས་དེ་དག་ ས་འ ད་པ་
དང་། ༥ ན་བཟའ་ མས་ ངས་ནས་ཨ་རོན་ལ་ཨང་ ང་དང་ ད་གཡོག་
དང་ཨེ་ཕོད་དང་ ང་ ན་ ོན་འ ག་པ་དང་། ཨེ་ཕོད་ ི་ ་རགས་ ིས་
བ མ་དགསོ། ༦ ཡང་ དོ་ སི་དའེ་ིམག་ོལ་ད ་ཐདོ་ ནོ་ལ། ད ་ཐདོ་ལ་
དམ་པའི་ཅོད་པན་ ོར་ཞིག ༧ དེ་ནས་ ོད་ ིས་ གས་ ོས་དེའི་མགོ་ ་
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གས་ནས་དེ་ལ་ གས་ཤིག ༨ ཡང་དེའི་ ་ མས་ ང་ ་ ིད་ནས་ཨང་
ང་ད་ེདག་ལ་ ནོ་ཞགི་དང་། ༩ ་རགས་ཨ་རནོ་ ་ མས་དང་བཅས་པ་

ལ་བ ོན་ནས། ད ་ ་དེ་དག་ལ་ ོན་ཞིག དེ་ ར་དེ་དག་ལ་ ་མའི་ལས་
ཚན་ཐོབ་ནས་གཏན་ ་གནས་པའི་ ིམས་ཡིན་ནོ། ོད་ཨ་རོན་ ་ མས་
དང་བཅས་པ་ལ་དབང་ ར་བར་དགོས། ༡༠ ོད་ ིས་ ང་ ག་འ ན་
མའི་ ར་མཆོག་གི་ ང་ ་ ིད་ནས། ཨ་རོན་ ་ མས་དང་བཅས་པས་
རང་གི་ལག་པ་ ང་ ག་གི་མགོ་ལ་གཞག་དགོས། ༡༡ ཡང་གཙ་བོའི་ཞལ་
ངོའི་ ང་ ་འ ན་མའི་ ར་མཆོག་གི་ ོའི་འ མ་ལ་ ང་ ག་སོད་ཅིག
༡༢ ཡང་ ོད་ ང་ ག་གི་ ག་ནས་ ངས་ནས་མཆོད་ ིའི་ ་བ་ མས་
ལ་ ོད་ ི་མ བ་མོས་བ ས་ནས་ ག་ཐམས་ཅད་མཆོད་ ིའི་ཞབས་ལ་
གས་ཤིག ༡༣ ནང་ ོལ་ ི་ཚལ་ཐམས་ཅད་དང་ ་ ོག་མཆིན་པའི་གོང་
་ཡོད་པ་དང་མཁལ་མ་གཉིས་ཚལ་དང་མཉམ་ ་ ོངས་ལ་མཆོད་ ིའི་

ཁར་ གེ་ཅགི ༡༤ ཡང་ ང་ ག་ག་ིཤ་དང་པགས་པ་དང་ ་ིབ་ཚགས་རའ་ི
ི་རོལ་ ་མེས་ ེག་པར་ འོ། དེ་ནི་ ིག་མཆོད་ཅིག་ཡིན་པའི་ ིར་རོ༎

来，给他们穿上内袍。 9给

亚伦和他儿子束上腰带，包

上裹头巾，他们就凭永远的

定例得了祭司的职任。又

要将亚伦和他儿子分别为

圣。 10你要把公牛牵到会

幕前，亚伦和他儿子要按

手在公牛的头上。 11你要

在主面前，在会幕门口，宰

这公牛。 12要取些公牛的

血，用指头抹在坛的四角

上，把血都倒在坛脚那里。
13要把一切盖脏的脂油与肝

上的网子，并两个腰子和腰

子上的脂油，都烧在坛上。
14只是公牛的皮、肉、粪都

要用火烧在营外。这牛是赎

罪祭。

༡༥ འོན་ ང་ ག་ ག་གཅིག་ ོད་ ིས་ ངས་ནས་ཨ་རོན་དང་དེའི་ ་
མས་ སི་རང་ག་ིལག་པ་ ག་ ག་ག་ིམག་ོལ་བཞག་དགསོ། ༡༦ ག་ ག་

དེ་བསད་ནས་དེའི་ ག་ ོངས་ལ་མཆོད་ ིའི་ ོགས་བཞི་ ་གཡོགས་ཤིག
༡༧ ོད་ ག་ ག་ ་ ་ ་ཆོད་དང་། ནང་ ོལ་དང་ ང་ལག་བ ས་ནས་
་ མས་དང་མགོ་དང་མཉམ་ ་ཞོག་ཅིག ༡༨ ག་ ག་ ིལ་པོ་མཆོད་
ིའི་ཁར་ ེག་ཅིག དེ་ནི་གཙ་བོའི་ ིར་མེའི་ ེན་ ིས་ ལ་བའི་ ིན་ ེག་
ི་བ ང་ གས་མཉེས་པ་ཞིག་གོ།

15你 要 牵 一 只 公 绵 羊

来，亚伦和他儿子要按手

在这羊的头上。 16要宰这

羊，把血洒在坛的周围。
17要把羊切成块子，洗净五

脏和腿，连块子带头，都放

在一处。 18要把全羊烧在坛

上，是给主献的燔祭，是献

给主为馨香的火祭。

༡༩ ཡང་ ག་ ག་གཉིས་པ་ ངས་ཏེ་ཨ་རོན་དང་དེའི་ ་ མས་ ིས་
རང་གི་ལག་པ་ ག་ ག་གི་མགོ་ལ་བཞག་དགོས། ༢༠ དེ་ནས་ ོད་ ིས་
ག་ ག་བསད་ནས་དེའི་ ག་ལས་ ངས་ཏེ་ཨ་རོན་ ི་ ་ཤལ་གཡས་པ་

དང་། དེའི་ ་ མས་ ི་ ་ཤལ་གཡས་པ་དང་། དེ་དག་གི་ལག་པ་གཡས་
པའི་མཐེ་བོ་དང་། དེ་དག་གི་ ང་པ་གཡས་པའི་མཐེ་བོ་ལ་བ ས་ནས།
ག་དེ་མཆོད་ ིའི་ ོགས་བཞི་ལ་གཏོར་ཞིག ༢༡ ཡང་མཆོད་ ི་ལ་ཡོད་

པའི་ ག་དང་། གས་ ོས་ལས་ ངས་ཏེ་ཨ་རོན་དང་དེའི་གོས་ མས་

19你要将那一只公绵羊牵

来，亚伦和他儿子要按手

在羊的头上。 20你要宰这

羊，取点血抹在亚伦的右

耳垂上和他儿子的右耳垂

上，又抹在他们右手的大拇

指上和右脚的大拇指上；并

要把血洒在坛的四围。 21你

要取点膏油和坛上的血，弹
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在亚伦和他的衣服上，并他

儿子和他儿子的衣服上，他

们和他们的衣服就一同成

圣。

དང་། ཁོ་རང་གི་ ་ཁོ་དང་མཉམ་ ་ཡོད་པ་ མས་དང་དེ་དག་གི་གོས་
མས་ལ་གཏོར་ཞགི ཨ་རོན་གསོ་དང་བཅས་པ་དང་། དེའི་ ་ མས་གོས་
མས་དང་བཅས་པ་དམ་པར་འ ར་བའི་ ིར་རོ༎

22你要取这羊的脂油和肥

尾巴，并盖脏的脂油与肝上

的网子，两个腰子和腰子

上的脂油并右腿（这是承

接圣职所献的羊）。 23再

从主面前装无酵饼的筐子中

取一个饼，一个调油的饼和

一个薄饼， 24都放在亚伦

的手上和他儿子的手上，作

为摇祭，在主面前摇一摇。
25要从他们手中接过来，烧

在主面前坛上的燔祭上，是

献给主为馨香的火祭。

༢༢ དེ་ནས་ ག་ ག་གི་ཚལ་དང་ ་མའི་ཚལ་དང་། ནང་ ོལ་ ི་ཚལ་
དང་ ་ ོག་མཆིན་ཡོལ་དང་། མཁལ་མ་གཉིས་ཚལ་དང་མཉམ་ ་དང་
ང་པ་གཡས་པ་ལེན་ཞིག གང་ལ་ཟེར་ན། དེ་ནི་དབང་ ར་བའི་ ས་

ཆེན་ ི་ ག་ ག་ཡིན་པའི་ ིར་རོ། ༢༣ ཡང་བག་ལེབ་ཚང་པོ་གཅིག་དང་།
བཞེས་ ར་མར་དང་ ན་པ་གཅིག་དང་། གཙ་བོའི་ཞལ་ངོའི་མ ན་ ་
ཡོད་པའི་ ར་ ི་མེད་པས་གང་བའི་ཙ་པོ་ལས་མཆོད་པའི་འ ར་བ་ལོང་
ལ། ༢༤ ས་དེ་ཐམས་ཅད་ཨ་རོན་ ི་ལག་པ་དང་ ་ མས་ ི་ལག་ ་
བཞག་ནས་ཕར་ ར་གཡོས་ཤིག དེ་ལ་གཙ་བོ་ལ་གཡོ་བའི་མཆོད་པ་ཟེར་
རོ། ༢༥ ཡང་དེ་ནི་དེ་དག་ག་ིལག་པ་ནས་ རི་ ངས་ནས་ ིན་ གེ་གི་གོང་
་མཆོད་ ི་ལ་མེས་ ེག་ཅིག དེ་ནི་གཙ་བོའི་ ིར་མེའི་ ེན་ ིས་ ལ་བ་
ི་བ ང་ལ་ གས་ད ེས་པ་ཞིག་གོ།

26你要取亚伦承接圣职

所 献 公 羊 的 胸，作 为 摇

祭，在主面前摇一摇，这就

可以作你的份。 27那摇祭

的胸和举祭的腿，就是承接

圣职所摇的、所举的，是归

亚伦和他儿子的。这些你都

要成为圣， 28作亚伦和他子

孙从以色列人中永远所得的

份，因为是举祭。这要从以

色列人的平安祭中，作为献

给主的举祭。

༢༦ ཡང་ ོད་ ིས་ཨ་རོན་ལ་དབང་ ར་བའི་ ས་ཆེན་ ི་ ག་ ག་གི་
ང་གཙ་བོའི་ ིར་གཡོ་བའི་མཆོད་པ་ཡིན་པས་ཕར་ ར་གཡོས་ཤིག དེ་

ནི་ ེད་ ི་ ལ་བ་ཡིན་ཏེ་ ེད་ ི་ཡིན་པར་དགོས། ༢༧ ཡང་ ོད་ཨ་རོན་
དང་དེའི་ ་ མས་ལ་དབང་ ར་བའི་ ས་ཆེན་ ི་ ག་ ག་ལས་གཡོ་
བའི་ ང་དང་འདེགས་པའི་ལག་པ་གཡོས་པ་དང་བཏེགས་པ་ མས་དམ་
པར་ སོ་ཤགི ༢༨ ད་ེན་ིའདགེས་པའ་ིམཆདོ་པ་ཡནི་པས། ཨ་རནོ་དང་དའེ་ི
་ མས་ ི་ཐོབ་ ལ་ཡིན། དེ་ནི་ཡིས་ར་ཨེལ་ ི་ ་ མས་ ིས་དེ་དག་ལ་

གཏན་ ་ཐོབ་ཐང་ ར་ཇལ་བར་དགསོ་ས།ོ ཡིས་ར་ཨལེ་ ་ི ་ མས་ སི་
བདེ་བའི་མཆོད་པ་ མས་འ ལ་ བས་ ་དམར་མཆོད་ མས་ལས་ཡར་
འདེགས་པའི་མཆོད་པ་འ ལ་བར་དགོས། དེ་ནི་གཙ་བོའི་ ིར་འདེགས་
མཆོད་ཅིག་ཡིན་ནོ༎

29亚伦的圣衣要留给他的

子孙，可以穿着受膏，又穿

着承接圣职。 30他的子孙接

续他当祭司的，每逢进会幕

༢༩ ཡང་ཨ་རནོ་ ་ིན་བཟའ་དམ་པ་ མས་ཁངོ་ག་ི སེ་ལ་དའེ་ི ་ མས་
ལ་ཐོབ་པར་དགོས། དེ་དག་ལ་ གས་པ་དང་དབང་ཐོབ་པའི་ བས་ ་ན་
བཟའ་དེ་གོན་པའི་ ིར་རོ། ༣༠ ནམ་དེའི་ཚབ་ ་ ་ནི་འ ན་མའི་ ར་
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མཆོག་ལ་ ་མའི་ལས་ཚན་ ེད་ ་གནས་དམ་པ་ ་འོང་ཙ་ན། ན་བཟའ་
དེ་ མས་ཞག་བ ན་ ི་བར་ ་གོན་དགོས་སོ༎

在圣所供职的时候，要穿七

天。

༣༡ ཡང་དབང་ ར་བའི་ ས་ ག་ ག་དེ་ཐོགས་ཏེ། དེའི་ཤ་གནས་དམ་
པ་ཞིག་ལ་གཡོ་བར་དགོས། ༣༢ ཨ་རོན་དང་དེའི་ ་ མས་ ག་ ག་གི་ཤ་
དང་ཙ་པོ་ན་ཡོད་པའི་བག་ལེབ་འ ན་མའི་ ར་མཆོག་གི་ ི་ ོའི་འ མ་
ན་ཟ་དགོས། ༣༣ དེ་དག་ལ་དབང་ ར་ཞིང་དམ་པར་ ེད་པའི་ ིར་ ིག་
བཤགས་ ་ ལ་བའི་ ས་ མས་ནི་དེ་དག་གིས་ཟའི། ས་དེ་དག་དམ་པ་
ཡིན་པས། ་བོས་དེ་ལས་ཟ་བར་མི་ ང་ངོ་། ༣༤ གལ་ཏེ་དབང་ ར་བའི་
ཤ་དང་བག་ལེབ་ལས་སང་ཉིན་ ི་བར་ ་ ག་མ་ ས་ན། ག་མ་དེ་མེས་
ེག་པར་དགོས། དེ་དམ་པ་ཡིན་པའི་ ིར་ཟ་བར་མི་ ང་ངོ་༎

31你要将承接圣职所献公

羊的肉煮在圣处。 32亚伦

和他儿子要在会幕门口吃这

羊的肉和筐内的饼。 33他

们吃那些赎罪之物，好承

接圣职，使他们成圣；只

是外人不可吃，因为这是

圣物。 34那承接圣职所献

的肉或饼，若有一点留到早

晨，就要用火烧了，不可吃

这物，因为是圣物。

༣༥ ངས་ ོད་ལ་ཅི་དང་ཅི་བ ོ་བ་ཁོ་ན་བཞིན་ ་ཨ་རོན་དང་དེའི་ ་
མས་ལ་ ོས་ཤིག ཞག་བ ན་དེ་དག་ལ་དབང་ ར་བར་ འོ། ༣༦ ཡང་
ིག་བཤགས་ ེད་པའི་ ིར་ ོད་ ིས་ཞག་རེ་བཞིན་ ང་ ག་ཅིག་ ིག་
པའི་ ིར་མཆོད་པར་འ ལ་དགོས། ཡང་ ོད་མཆོད་ ིའི་ཁར་ ིག་
བཤགས་འ ལ་བའི་ ོ་ནས་དེ་དམ་པར་ ས་ནས། དམ་པར་ ེད་པའི་
ིར་ གས་ ོས་ ིས་ གས་ཤིག ༣༧ ོད་ཞག་བ ན་ ི་བར་ ་མཆོད་ ི་
དམ་པར་ དེ་པའ་ི རི་ གི་བཤགས་ ི་འ ལ་བ་ མས་འ ལ་དགསོ། དེ་
ར་མཆོད་ ི་ནི་ཐམས་ཅད་ལས་དམ་པ་ཞིག་ཡོད་པར་དགོས། ས་ ང་

མཆོད་ ི་ལ་རེག་ན་ཁོ་དམ་པ་འ ར་རོ༎

35你要这样照我一切所吩

咐的，向亚伦和他儿子行承

接圣职的礼七天。 36每天

要献公牛一只为赎罪祭。

你洁净坛的时候，坛就洁净

了；且要用膏抹坛，使坛成

圣。 37要洁净坛七天，使坛

成圣，坛就成为至圣。凡挨

着坛的都成为圣。

༣༨ ད་ དོ་མཆདོ་ ་ིལ་ཞག་ར་ེབཞནི་ ས་ ན་ ་འ ལ་ ་ན་ིའད་ི ར་
ེ། ག་ ་ལོ་གཅིག་པ་གཉིས་སོ། ༣༩ ག་ ་གཅིག་ ་ ོ་འ ལ་དགོས།
ག་ ་གཅིག་དགོངས་མོ་ལ་འ ལ་དགོས་སོ། ༤༠ ་ཞིབ་ཨེ་ཕའི་བ ་ཆ་

གཅིག་བ ངས་པའི་མར་ ་ཧིན་བཞི་ཆ་གཅིག་དང་འ ེས་པ། ན་ཆང་
ཧིན་བཞི་ཆ་གཅིག་ ོད་ ག་ ་གཅིག་དང་མཉམ་ ་གསེར་ ེམ་ ི་ ིར་
འ ལ་དགསོ་ས།ོ ༤༡ ཡང་ ག་ ་གཞན་མ་ད་ེདགངོས་མའོ་ི ས་ ་འ ལ་
བ་དེ་ ་ ོའི་ཞལ་ཟས་དང་དེའི་གསེར་ ེམ་ ི་ གས་ ་གཙ་བོའི་ ིར་
མེའི་ ེན་ ིས་ ི་བ ང་ གས་མཉེས་པ་ཞིག་འ ལ་བར་ འོ། ༤༢ དེ་ནི་
ེད་ ི་ ་བ ད་ལ་ ན་ཆད་མེད་པའི་ ིན་ ེག་ཅིག་ཡོད་པར་དགོས།

38你每天所要献在坛上的

就是两只一岁的羊羔； 39早

晨要献这一只，黄昏的时候

要献那一只。 40和这一只

羊羔同献的，要用细面伊法

十分之一与捣成的油一欣

四分之一调和，又用酒一欣

四分之一作为奠祭。 41那

一只羊羔要在黄昏的时候

献上，照着早晨的素祭和奠

祭的礼办理，作为献给主馨

香的火祭。 42这要在主面
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前、会幕门口，作你们世世

代代常献的燔祭。我要在

那里与你们相会，和你们说

话。 43我要在那里与以色列

人相会，会幕就要因我的荣

耀成为圣。 44我要使会幕和

坛成圣，也要使亚伦和他的

儿子成圣，给我供祭司的职

分。 45我要住在以色列人中

间，作他们的神。 46他们必

知道我是主他们的神，是将

他们从埃及地领出来的，为

要住在他们中间。我是主他

们的神。

གནས་གང་ལ་ཞེ་ན། གཙ་བོའི་ཞལ་ངོའི་མ ན་ ་འ ན་མའི་ ར་མཆོག་
གི་ ོའི་འ མ་ལ་ངས་ ེད་ལ་གཏམ་ ་བའི་ ིར་ ེད་དང་འ ད་པར་
་བའི་གནས་ལའོ། ༤༣ དེར་ང་ནི་ཡིས་ར་ཨེལ་ ི་ ་ མས་དང་འ ད་

དེ། ངའི་ ར་མཆོག་གཟི་བ ིད་ ིས་དམ་པར་འ ར་རོ། ༤༤ ཡང་ངས་ནི་
འ ན་མའི་ ར་མཆོག་དང་མཆོད་ ི་དམ་པར་ ། ཨ་རོན་དང་དེའི་ ་
མས་ ང་ང་ལ་ཞབས་འདགེས་ དེ་པའ་ི ་མའ་ི རི་ངས་དམ་པར་ འ།ོ

༤༥ ཡང་ང་ན་ིཡསི་ར་ཨལེ་ ་ི ་ མས་ ་ིད ལི་ ་གནས་ཤངི་ད་ེདག་ག་ི
་ ་འ ར་བར་འ ར། ༤༦ ང་ནི་གཙ་བོ་དེ་དག་གི་ ་དེ་ཚའི་ད ིལ་ ་

གནས་པའི་ ིར་མི་སེར་ ལ་ནས་ ི་ ་ ིད་པ་དེ་ང་ཡིན་པ་དེ་དག་གིས་
ཤེས་པར་དགོས་སོ། འོ་ན་ང་ནི་གཙ་བོ་དེ་དག་གི་ ་འོ༎

30你要用皂荚木做一

座烧香的坛。 2这

坛要四方的，长一肘，宽一

肘，高二肘；坛的四角要与

坛接连一块。 3要用精金把

坛的上面与坛的四围，并坛

的四角，包裹；又要在坛的

四围镶上金牙边。 4要做两

个金环安在牙子边以下，在

坛的两旁，两根横撑上，作

为穿杠的用处，以便抬坛。
5要用皂荚木做杠，用金包

裹。 6要把坛放在法柜前的

幔子外，对着法柜上的施恩

座，就是我要与你相会的地

方。 7亚伦在坛上要烧馨香

料做的香；每早晨他收拾灯

的时候，要烧这香。 8黄昏

点灯的时候，他要在主面前

烧这香，作为世世代代常烧

的香。 9在这坛上不可奉上

异样的香，不可献燔祭、素

祭，也不可浇上奠祭。 10亚

伦一年一次要在坛的角上

行赎罪之礼。他一年一次要

用赎罪祭牲的血在坛上行赎

罪之礼，作为世世代代的定

例。这坛在主面前为至圣。

30 ོད་ ིས་བ ག་ ོས་བ ག་པའི་མཆོད་ ི་ཞིག་འདི་ ར་ །
དེའི་ ་ཤིད་ཏིམ་ཤིང་། ༢ དེའི་རིང་ ་གཅིག་དང་། ཞེང་ ་

གཅིག་ ེ་ཁ་གང་ངོ་། མཐོ་ ད་ ་གཉིས་ ་བ་ མས་དང་བཅས་པ་བཟོ་
བར་ ོས། ༣ ཡང་དེའི་ཐོག་དང་ལོགས་བཞི་དང་ ་བ་ མས་གསེར་བཙ་
མས་གཡོགས་ཤིག ཡང་གསེར་ ི་མཐའ་ ན་ཞིག་དེའི་མཐའ་འཁོར་ལ་
ོས་ཤིག ༤ མཐའ་ ན་ ི་འོག་ན་ལོགས་གཉིས་ཀ་ལ་ཨ་ལོང་གཉིས་ ར་
བ་དེ་མདའི་ ེན་ཡིན་ཏེ་དེས་འ ར་བའི་ ིར་རོ། ༥ མདའ་དེ་ཤིད་ཏིམ་
ཤིང་ནས་ ོས་ལ་གསེར་ ིས་གཡོགས་ཤིག ༦ ཡང་དཔང་པོའི་ ོམ་དང་
དཔང་པོའི་གོང་ ་ཡོད་པའི་ གས་ ེའི་བ གས་ ི་ང་ ོད་དང་འ ད་
པར་ ་བའི་གནས་དེ་ལ་ཡོད་པའི་ ོ་ཡོལ་ ི་ ི་རོལ་ན་མཆོད་ ི་དེ་ཞོག་
ཅིག ༧ ཨ་རོན་ ིས་དེའི་ཁར་ ི་ཞིམ་བ ག་ ོས་ ་མོ་རེ་བཞིན་བ ག་
ེ་མར་མེ་ མས་ ལ་འ ིག་ ེད་ བས་ ་བ ག་པར་ ། ༨ ཡང་ཨ་རོན་
སི་མར་མ་ེ མས་དགངོས་མ་ོལ་ ར་བའ་ིཚ་ཁསོ་ད་ེབ ག་ །ེ དེ་ ་ི ་

བ ད་ཐམས་ཅད་ ་ིབར་ ་ ན་ཆད་མདེ་པའ་ིབ ག་ སོ་བ ག་པ་ད་ེན་ི
གཙ་བོའ་ིཞལ་ངརོ་ཡདོ་པར་ འ།ོ ༩ དའེ་ིཁར་བ ག་ སོ་ ན་མངོས་ཤགི་
གམ། ིན་ ེག་གམ། ཞལ་ཟས་སམ། གསེར་ ེམས་ ི་མཆོད་པ་འ ལ་བར་
མི་ ང་ངོ་། ༡༠ ཨ་རོན་ ིས་ལོ་རེ་བཞིན་ལན་རེ་དེའི་ ་བ་ མས་ ི་ ེང་
་ ིག་སེལ་ ི་ཆོ་ག་ ེད་དགོས། ིག་སེལ་ ི་ ོར་ལ་ ིག་པའི་ ིར་ ལ་
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བའི་མཆོད་པ་དེའི་ ག་གིས་ཁོས་དེའི་ཁར་ལོ་རེ་བཞིན་ལན་རེ་ ིག་སེལ་
ི་ཆོ་ག་དེ་ ེད་པར་ ། ེད་ ི་ ་བ ད་ཐམས་ཅད་ ི་བར་ ་ ེད་པར་

དགོས། དེ་ནི་གཙ་བོའི་ ིར་ ན་ལས་དམ་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བཀའ་གནང་
ངོ་༎
༡༡ ཡང་ ར་གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་འདི་ ད་ ། ༡༢ ོད་ཡིས་ར་ཨེལ་ ི་ ་
མས་ ི་ ངས་ ི་བའི་ཚ། ངས་ ི་ བས་ ་མི་རེས་རང་གི་སེམས་ ི་
རི་ ་རནི་ཞགི་གཙ་བོ་ལ་འ ལ་དགསོ། གང་ལ་ཟརེ་ན། ངས་ ་ི བས་
་དེ་དག་ལ་བར་ཆད་ཅིག་མི་འཕོག་པའི་ ིར་རོ། ༡༣ དེ་དག་གིས་འ ལ་

བ་ནི་འདི་ཡིན། ངས་ ིས་ཟིན་པའི་མི་རེས་མཆོད་ཁང་གི་ད ལ་ ང་
བཞིན་ ་ད ལ་ ང་ ེད་ཙམ་འ ལ་བར་ ། ད ལ་ ང་གཅིག་ནི་གེ་
ར་ཉི་ ་དང་འ འོ། གཙ་བོའི་ ིར་འ ལ་བ་དེ་ནི་ད ལ་ ང་ ེད་ཡིན།
༡༤ ལོ་ཉི་ ་དང་དེ་ལས་ཐལ་སོང་བའི་མིའི་ ངས་ ིས་ནས་ཐོན་པ་རེ་
རེས་འ ལ་བ་དེ་གཙ་བོའི་ ིར་འ ལ་བའི་རིགས་སོ། ༡༥ ེད་ ི་སེམས་
་བའི་ ིར་གཙ་བོ་ལ་འ ལ་ འི་ད ལ་ ང་ ེད་ཙམ་ལས་མི་ ག་པོས་
ག་ཡང་མ་ ལ། མི་ད ལ་པོས་ ང་བའང་མ་ ལ། ༡༦ ཡང་ཡིས་ར་ཨེལ་
ི་ ་ མས་ལས་ ་རིན་དེ་ ངས་ནས་འ ན་མའི་ ར་མཆོག་གི་ཞབས་

འདེགས་ ེད་པའི་ ིར་ཞོག་ཅིག དེ་ ར་ ོད་ ི་སེམས་ ་ ་ཡིན་པ་དེ་
གཙ་བོའི་ཞལ་ངོར་ཡིས་ར་ཨེལ་ ི་ ་ མས་ ན་པའི་ ེན་ཡོད་པར་ འོ་
ཞེས་བཀའ་གནང་ངོ་༎

11主晓谕摩西说： 12你要

按以色列人被数的，计算总

数，你数的时候，他们各人

要为自己的生命把赎价奉

给主，免得数的时候在他们

中间有灾殃。 13凡过去归那

些被数之人的，每人要按圣

所的平，拿银子半舍客勒；

这半舍客勒是奉给主的礼物

一舍客勒是二十季拉。 14凡

过去归那些被数的人，从二

十岁以外的，要将这礼物奉

给主。 15他们为赎生命将

礼物奉给主，富足的不可多

出，贫穷的也不可少出，各

人要出半舍客勒。 16你要

从以色列人收这赎罪银，作

为会幕的使用，可以在主面

前为以色列人作纪念，赎生

命。

༡༧ ཡང་ ར་གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་བཀའ་འདི་གནང་། ༡༨ ོད་ ིས་འ ད་
པའི་ ིར་ར་གན་ ི་གཞོང་པ་ཞིག་དང་། དེའི་ཞབས་ར་འང་ར་གན་ལས་
བཟོས་ནས། འ ན་མའི་ ར་མཆོག་དང་མཆོད་ ིའི་བར་ ་བཞག་ནས་
དེའི་ནང་ ་ ་ གས་ཤིག ༡༩ ཨ་རོན་དང་དེའི་ ་ མས་རང་གི་ལག་པ་
དང་ ང་པ་དེ་ལས་འ ད་པར་དགོས། ༢༠ དེ་དག་འ ན་མའི་ ར་མཆོག་
གི་ནང་ ་འ ག་པའམ། ཞབས་འདེགས་ ེད་ ་མཆོད་ ི་དང་ཉེ་བར་
འོངས་ཤིང་གཙ་བོའི་ ིར་ ིན་ ེག་ཅིག་ ར་བའི་ཚ། མི་འཆི་བའི་ ིར་
ས་འ ད་པར་དགོས། ༢༡ མི་འཆི་བའི་ ིར་རང་གི་ལག་པ་དང་ ང་པ་

གཉིས་འ ད་པར་དགོས་སོ། དེ་ནི་དེ་རང་དང་། དེའི་ ེས་ ་འོང་བའི་ ་

17主晓谕摩西说： 18你要

用铜做洗濯盆和盆座，以便

洗濯。要将盆放在会幕和坛

的中间，在盆里盛水。 19亚

伦和他的儿子要在这盆里洗

手洗脚。 20他们进会幕，或

是就近坛前供职给主献火祭

的时候，必用水洗濯，免得

死亡。 21他们洗手洗脚就免

得死亡。这要作亚伦和他后

裔世世代代永远的定例。
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བ ད་ལ་ ས་ ན་ ་ ས་པའ་ི ད་མཚམས་ཤགི་ཡནི་པར་ ་ཞསེ་བཀའ་
གནང་ངོ་༎

22主晓谕摩西说： 23你要

取上品的香料，就是流质

的没药五百舍客勒，香肉

桂一半，就是二百五十舍客

勒，菖蒲二百五十舍客勒，
24桂皮五百舍客勒，都按着

圣所的平，又取橄榄油一

欣， 25按做香之法调和做成

圣膏油。 26要用这膏油抹会

幕和法柜， 27桌子与桌子的

一切器具，灯台和灯台的器

具，并香坛、 28燔祭坛，和

坛的一切器具，洗濯盆和

盆座。 29要使这些物成为

圣，好成为至圣；凡挨着的

都成为圣。 30要膏亚伦和他

的儿子，使他们成为圣，可

以给我供祭司的职分。 31你

要对以色列人说：这油，我

要世世代代以为圣膏油。
32不可倒在别人的身上，也

不可按这调和之法做与此相

似的。这膏油是圣的，你们

也要以为圣。 33凡调和与

此相似的，或将这膏膏在别

人身上的，这人要从民中剪

除。

༢༢ ཡང་ ར་གཙ་བོས་མ་ོཤ་ེལ་འདི་ ད་ ། ༢༣ ོད་ ིས་ན་ི སོ་ མས་
ི་མཆོག་ཞེ་ན། རང་བཞིན་ལ་འཛག་པའི་གན་དྷ་ར་ས་ད ལ་ ང་ ་

བ འི་ ར་དང་། དེའི་ ེད་ཤིང་ཚ་ད ལ་ ང་ཉིས་བ ་དང་ ་བ འི་
ར་དང་། ་དག་ད ལ་ ང་ཉིས་བ ་དང་ ་བ འི་ ར་དང་། ༢༤ ཁ་

ཚ་ ཱ་ ་བའི་ཤིང་མཆོད་ཁང་གི་ ར་བཞིན་ ་ད ལ་ ང་ ་བ ་དང་།
ཁ་ ར་པོའི་མར་ ་ཧིན་གཅིག་ ོངས་ཤིག་དང་། ༢༥ ་དེས་ གས་པ་
དམ་པ་ ན་ ད་མཁན་ ི་ གས་ ་ ར་བའི་ གས་ ོས་ ས་ནས། དེ་
ནི་མཆོད་ཁང་ གས་ ོས་ཡོད་པར་དགོས་སོ། ༢༦ དེ་ནི་འ ན་མའི་ ར་
མཆགོ་དང་དཔང་པའོ་ི མོ་དང་། ༢༧ གསལོ་ གོ་དང་དའེ་ིམཆདོ་ ས་ ་ི
དོ་ཐམས་ཅད་དང་། མར་མའེ་ི གེས་ ་ དོ་དང་བཅས་པ་དང་། བ ག་
སོ་བ ག་པའ་ིམཆདོ་ ་ིདང་། ༢༨ ནི་ གེ་ག་ིམཆདོ་ ་ི དོ་ཐམས་ཅད་
དང་བཅས་པ་དང་། འ ད་གཞངོ་དང་དའེ་ིཞབས་ར་ལ་འ ག་པར་དགསོ།
༢༩ ད་ེ མས་ ན་ལས་དམ་པར་འ ར་བའ་ི རི་ད་ེ ར་དམ་པར་ སོ་ཤགི
ས་ ང་དེ་དག་ལ་རེག་མཁན་དེ་ནི་དམ་པར་འ ར་རོ། ༣༠ ོད་ ིས་ཨ་

རོན་དང་དེའི་ ་ མས་ གས་པས་འ ག་པར་དགོས། དེ་དག་ང་ལ་ ་མ་
ེད་ཅིང་ཞབས་འདེགས་ ེད་པའི་ ིར་དམ་པར་ ོས་ཤིག ༣༡ ཡང་ཡིས་
ར་ཨལེ་ ་ི ་ མས་ལ་འད་ི ད་ སོ་ཤགི འད་ིནི་ དོ་ ་ི ་བ ད་ མས་
ི་བར་ ་ངའི་ ིར་ གས་ ོས་དམ་པ་ཞིག་ཡིན། ༣༢ མིའི་ཤའི་ཐོག་ ་མ་
ག དེ་དང་གཅིག་པ་ཡིན་པའི་ཡང་ ོར་ གས་ལ་འདི་འ ་བ་ཅིའང་མ་
དེ་ཅགི ཅ་ིལ་ཞ་ེན། ད་ེན་ིདམ་པ་ཞགི་ཡནི་པས། དོ་ཅག་ལ་དམ་པ་ཡནི་
པར་དགོས་པའི་ ིར་རོ། ༣༣ ས་ ང་དེ་འ འི་ གས་ ོས་ ི་ ར་ཐབས་
ེད་པ་དང་། དེ་ལས་ ི་མི་ཞིག་ལ་འ ག་པའི་མི་ ་ཡིན་ ང་། དེ་ནི་རང་
གི་མི་བ ད་ལས་ ད་ནས་གཅོད་པར་ འོ་ཞེས་བཀའ་གནང་ངོ་༎

34主吩咐摩西说：你要取

馨香的香料，就是拿他弗、

施喜列、喜利比拿；这馨

香的香料和净乳香各样要

༣༤ ཡང་གཙ་བོས་མ་ོཤ་ེལ། སོ་འད་ི མས་ན་ིགན་དྷ་ར་ས་དང་། དབང་
ལག་དང་། ་ ལ་དང་། ོས་དཀར་དངས་མ་དང་བཞི། དེ་ལས་ཆ་རེའི་
ར་ཚད་འ ་ ེ་ ོངས་ལ། ༣༥ ན་ ད་མཁན་ ི་ གས་ ་ ར་བའི་
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བ ག་ ོས་ཞིག་ ོས་ཤིག་དེ་ལ་ ་བ ེས་ནས་དངས་མ་དང་དམ་པ་ཞིག་
ཡིན་པར་ ། ༣༦ དེ་ནི་ ེ་མར་བཏགས་ནས། ཚད་ཅིག་འ ན་མའི་ ར་
མཆོག་གི་ནང་ ་དཔང་པོའི་ ོམ་ང་ ོད་དང་འ ད་ཡོང་བའི་གནས་
དེའ་ི ང་ ་ཞགོ་ཅགི དེ་ནི་ དོ་ ི་ རི་ ན་ལས་དམ་པ་ཡིན་པར་དགོས།
༣༧ ཡང་ ེད་ ིས་ ེད་ འི་བ ག་ ོས་དེ་ ར་ཐབས་བཞིན་ ་ ེད་རང་
གི་ ིར་ ེད་པར་མི་ ང་། གཙ་བོའི་ ིར་དེ་ནི་ ེད་ལ་དམ་པ་ཡིན་པར་
དགོས། ༣༨ ི་ཞིམ་ མ་པའི་ ིར་དེ་དང་འ ་བ་ཞིག་ ེད་པའི་མི་ ་ཡིན་
ང་རང་གི་མི་བ ད་ལས་ ད་ནས་གཅད་པར་དགོས་སོ་ཞེས་བཀའ་

གནང་ངོ་༎

一般大的分量。 35你要用

这些加上盐，按做香之法做

成清净圣洁的香。 36这香

要取点捣得极细，放在会幕

内、法柜前，我要在那里与

你相会。你们要以这香为至

圣。 37你们不可按这调和之

法为自己做香；要以这香为

圣，归主。 38凡做香和这香

一样，为要闻香味的，这人

要从民中剪除。

31 ཡང་གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་ག ངས་པ། ༢ ེ་ཧོ་ངས་ཡ་ ་ ་ཡི་ ེ་
ལས་ ར་ ི་ ་ ་རིའི་ ་བེ་ཚ་ལེ་ཨེལ་ ་བ་མིང་གསལ་ ིས་

བོས་ནས། ༣ དེ་ ་ཡི་ གས་ཉིད་ཞེ་ན། ཡེ་ཤེས་དང་རིག་པ་དང་ ོ་ ོས་
དང་བཟོ་ ་ཚགས་ ི་ ལ་ ིས་ བ་པར་ ས་པས། ༤ ལ་ཅན་ ི་ལས་
མས་དམགིས་ཏ།ེ གསརེ་ད ལ་རག་ག མ་བཟའོ་ིལས་དང་། ༥ རནི་པ་ོཆ་ེ
་ོབ་དང་ ར་བའ་ིལས་དང་། ཤངི་ ་ོབ་དང་མཁས་པའ་ིབཟ་ོ ་ཚགས་ ་ི

ལས་ དེ་པའ་ི རི་ར།ོ ༦ ཡང་ སོ་ཤགི ངས་ད་ེདང་། དན་ ་ི ་ེནས་ཨ་ཧ་ི
ས་མག་གི་ ་ཨོ་ཧོ་ལི་ཨབ་ ོགས་ ེད་ ་བ ོས་ཏེ། མི་ ོ་མཁས་པ་ཐམས་
ཅད་ ི་ ིང་ལ་ངས་ ོད་ལ་ ས་པ་ཐམས་ཅད་བཞིན་ ་བཟོ་བའི་ ིར་
ཤེས་རབ་གནང་ཡོད་། ༧ འ ན་མའི་ ར་མཆོག་དང་། དཔང་པོའི་ ོམ་
དང་། གས་ ེའི་ གས་ ི་དང་དེའི་ ེང་ ་ཡོད་པ་དང་། ར་མཆོག་གི་
མཆོད་ ས་ཐམས་ཅད་དང་། ༨ གསོལ་ ོག་དང་དེའི་མཆོད་ ས་ མས་
དང་། གསེར་བཙ་མའི་མར་མེའི་ ེགས་ ་དང་དེའི་མཆོད་ ས་ མས་
དང་། བ ག་ ོས་བ ག་པའི་མཆོད་ ི་དང་། ༩ ིན་ ེག་གི་མཆོད་ ི་
དང་། དའེ་ིམཆདོ་ ས་ནམས་དང་། འ ད་གཞངོ་དང་དའེ་ིཞབས་ར་དང་།
༡༠ བཀད་ ལ་བའི་འཐག་བཟོའི་གོས་ མས་དང་། ་མ་ཨ་རོན་ ི་ན་
བཟའ་དམ་པ་ མས་དང་། ་མའི་ཞབས་འདེགས་ ི་ ིར་དེའི་ ་ མས་
ི་གོས་ མས་དང་། ༡༡ གས་ ོས་དང་བ ག་ ོས་ ་ཚགས་མཆོད་ཁང་

31主晓谕摩西说 2看

哪，犹大支派中，户

珥的孙子、乌利的儿子比

撒列，我已经提他的名召

他。 3我也以我的灵充满

了他，使他有智慧，有聪

明，有知识，能做各样的

工， 4能想出巧工，用金、

银、铜制造各物， 5又能刻

宝石，可以镶嵌，能雕刻木

头，能做各样的工。 6我分

派但支派中、亚希撒抹的儿

子亚何利亚伯与他同工。凡

心里有智慧的，我更使他们

有智慧，能做我一切所吩咐

的， 7就是会幕和法柜，并

其上的施恩座，与会幕中一

切的器具， 8桌子和桌子

的器具，精金的灯台和灯台

的一切器具并香坛， 9燔祭

坛和坛的一切器具，并洗濯

盆与盆座， 10精工做的礼

服，和祭司亚伦并他儿子用

以供祭司职分的圣衣， 11膏

油和为圣所用馨香的香料。

他们都要照我一切所吩咐的

去做。
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ག་ི རི་ ར་བ་ མས་ད་ེཐམས་ཅད་ངས་ དོ་ལ་ ས་པ་ཁ་ོན་བཞནི་ ་ད་ེ
དག་གིས་བཟོ་བར་ འོ་ཞེས་བཀའ་གནང་ངོ་༎

12主晓谕摩西说： 13你要

吩咐以色列人说：你们务要

守我的安息日；因为这是你

我之间世世代代的证据，使

你们知道我——主是叫你们

成为圣的。 14所以你们要

守安息日，以为圣日。凡干

犯这日的，必要把他治死；

凡在这日做工的，必从民中

剪除。 15六日要做工，但第

七日是安息圣日，是向主守

为圣的。凡在安息日做工

的，必要把他治死。 16故

此，以色列人要世世代代守

安息日为永远的约。 17这是

我和以色列人永远的证据；

因为六日之内主造天地，第

七日便安息舒畅。

༡༢ ཡང་ ར་གཙ་བོས་མ་ོཤ་ེལ། ༡༣ དོ་ སི་ར་ཨལེ་ ་ི ་ མས་ལ་འད་ི
ད་ཅེས་ ོས་ཤིག ངའི་ཤབ་བད་ མས་བདེན་པར་ ངས་ཤིག ཅི་ལ་ཞེ་

ན། དེ་ནི་ང་དང་ ེད་ ི་བར་ལ་ གས་ཤིག་ཡིན། ང་ནི་ ེད་དམ་པར་
དེ་པའ་ིགཙ་བོ་ཡནི། ད་ེ དེ་ ་ི ་བ ད་ མས་ ་ིབར་ ་ཤསེ་པའ་ི རི་
རོ། ༡༤ དེ་བས་ན་ཤབ་བད་ ེད་ ི་ ིར་དམ་པ་ཡིན་པ་དེ་ ང་ཞིག ལ་
ིམས་དེ་བཤིག་མཁན་ནི་ ོག་དང་འ ལ་བར་ ར་ཅིག ་ཡང་ཉིན་དེ་

ལ་ལས་ ེད་པ་དེའི་སམེས་ནི་དེ་རང་གི་མི་ ེའི་ ོད་ལས་ ད་ནས་གཅོད་
པར་ འོ། ༡༥ ཞག་ ག་གི་བར་ ་ལས་ ེད་ ི། ཞག་བ ན་པ་ནི་ཤབ་བད་
ཡིན་ཏེ། གཙ་བོའི་ ིར་ངལ་གསོ་བའི་ཉི་མ་དམ་པའོ། ཤབ་བད་ ི་ཉིན་ལ་
ལས་ ེད་པའི་མི་དེ་ཤི་དགོས་སོ། ༡༦ དེ་བས་ན་ཡིས་ར་ཨེལ་ ི་ ་ མས་
ིས་ཤབ་བད་དེ་ ང་ ེ། དེ་དག་གི་ ་བ ད་ མས་ ི་བར་ ་ནམ་ཡང་

མི་འ ར་བའི་ཆད་དོན་དེ་ ང་དགོས། ༡༧ ཆད་དོན་དེ་ནི་ང་དང་ཡིས་ར་
ཨེལ་ ི་ ་ མས་ ི་བར་ན་གཏན་ ་གནས་པའི་ གས་ཡིན་ནོ། ཅི་ལ་ཞེ་
ན། ཞག་ ག་ག་ིནང་ ་གཙ་བོས་ནམ་མཁའ་དང་ས་གཞ་ིམཛད་ནས། ཞག་
བ ན་པ་ལ་ གས་དལ་ནས་ ་ངལ་སོས་པ་ཡིན་ཞེས་བཀའ་གནང་ངོ་༎

18主在西奈山和摩西说完

了话，就把两块法版交给

他，是神用指头写的石版。

༡༨ ཡང་ཁོང་གིས་རི་སི་ ་ ་མོ་ཤེ་ལ་ག ང་ ིང་མཛད་ཟིན་ནས། ཁོང་
གིས་དཔང་པོའི་ ང་ ་གཉིས་གཉིས་དེ་ལ་གནང་ངོ་། དེ་གཉིས་ནི་ ་ཡི་
ག་མ བ་ ིས་ ིས་པའི་ ོ་ལེབ་ མས་སོ༎

32百姓见摩西迟延不下

山，就大家聚集到亚

伦那里，对他说：起来！为

我们做神像，可以在我们前

面引路；因为领我们出埃

及地的那个摩西，我们不知

道他遭了什么事。 2亚伦

对他们说：你们去摘下你们

妻子、儿女耳上的金环，拿

来给我。 3百姓就都摘下

他们耳上的金环，拿来给亚

伦。 4亚伦从他们手里接过

32 ཡང་མོ་ཤེ་རི་ནས་འབབ་པ་ལ་ ི་བཤོལ་ ས་པ་མི་ ེས་མཐོང་
བས། མ་ི སེ་ཨ་རནོ་ ་ིམ ན་ ་ གོས་གཅགི་ ་འཛམས་ནས་

དེ་ལ། ངེད་མི་སེར་ ལ་ནས་ ི་རོལ་ ་ ིད་པའི་མོ་ཤེ་ ་བའི་མི་ལ་ཅི་
ང་མི་ཤེས་པས། ད་ལོངས་ལ་ངེད་ ི་མ ན་ ་འ ོ་བའི་ ་ མས་བཟོས་
ཤིག་ཟེར་ཏོ། ༢ ཨ་རོན་ ིས་དེ་དག་ལ། ེད་ ི་ ང་མ་དང་ ་དང་ ་མོ་
མས་ ་ིགསརེ་ ་ི ་ལངོ་ མས་བཅད་ད་ེངའ་ིམ ན་ ་འ རེ་ཤགོ་ ས་

སོ། ༣ མི་ཚགས་ཐམས་ཅད་ ིས་ ་ལ་ཡོད་པའི་གསེར་ ི་ཨ་ལོང་ མས་
བཅད་ནས་ཨ་རོན་ ི་མ ན་ ་འ ེར་འོངས་སོ། ༤ ཁོས་དེ་དག་གི་ལག་
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པ་ནས་ ངས་ནས། བེ འི་ གས་ ་ཞིག་ ས་ཏེ་གཟོང་གིས་བཟོ་བཏོན་
ཏོ། དེ་ནས་དེས་དེ་དག་ལ། འདི་དག་ནི་ ོད་ཅག་མི་སེར་ ལ་ ི་ནང་
ནས་བཏོན་པའི་ ་ མས་ཡིན་ཞེས་ཟེར་ཏོ། ༥ ཨ་རོན་ ིས་དེ་མཐོང་བ་
ལས། དེའི་མ ན་ ་མཆོད་ ི་ཞིག་བ ིགས་ནས་ཨ་རོན་ ིས། སང་ཉིན་
གཙ་བོའི་ ས་ཆེན་ཡིན་ནོ་ཅེས་བ གས་སོ། ༦ ཡང་སང་ཉིན་ ི་ཐོ་རངས་
ལ་ལངས་ནས་ད་ེདག་གསི་ ནི་ གེ་ མས་དང་ཞ་ིབདའེ་ིམཆདོ་པ་ མས་
ལ་ནས། མ་ི ་ེད་ེཟན་ཟ་ཞངི་ཆང་འ ང་ ་བ ད། དེ་མ་ོ དེ་ ་ལངས་
སོ༎

来，铸了一只牛犊，用雕刻

的器具做成。他们就说：以

色列啊，这是领你出埃及地

的神。 5亚伦看见，就在牛

犊面前筑坛，且宣告说：明

日要向主守节。 6次日清

早，百姓起来献燔祭和平

安祭，就坐下吃喝，起来玩

耍。

༧ དེའི་ཚ་གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ། ོད་ལོང་ལ་རི་ལས་བོབས་ཤིག ོད་ ིས་
མི་སརེ་ ལ་ནས་འདརི་ཡར་ ིད་པའི་མི་ ེ་དེ་བཞགི་ནས། ༨ ངས་དེ་དག་
ལ་བཀའ་གནང་བའ་ིལམ་དེ་ལས་ ར་ ་འ ར་ཏེ། དེ་དག་གསི་བེ ་ཞིག་
གས་ ་བཏང་ནས་དེ་ལ་ ག་ ལ་ཏེ། མཆོད་པ་ཡང་ ལ་ནས། ེ་ཡིས་

ར་ཨེལ་ ོད་མི་སེར་ ལ་ནས་ཡར་ ིད་པའི་ ་ མས་ནི་འདི་ཡིན་ཡང་
ས་སོ་ཞེས་ག ངས་སོ། ༩ ར་ཡང་གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ། ངས་མི་ ེ་འདི་ལ་

བ ས་ནས། ་ེཧ་ོམ་ིབ ད་གཉའ་རངེས་ཅན་ཞགི་ཡནི། ༡༠ ད་ེབས་ན་ངའ་ི
ོ་བ་དེ་དག་གི་ ོགས་ ་འབར་ཞིང་ངས་དེ་དག་མེད་པར་ ེད་ ་ང་མ་

ཁེགས་ཤིག ངས་ ོད་མི་བ ད་ཆེན་པོ་ཞིག་ ་ འོ་ཞེས་ག ངས་སོ༎

7主吩 咐 摩 西 说：下 去

吧，因为你的百姓，就是你

从埃及地领出来的，已经败

坏了。 8他们快快偏离了

我所吩咐的道，为自己铸

了一只牛犊，向它下拜献

祭，说：以色列啊，这就是

领你出埃及地的神。 9主对

摩西说：我看这百姓真是硬

着颈项的百姓。 10你且由着

我，我要向他们发烈怒，将

他们灭绝，使你的后裔成为

大国。

༡༡ མོ་ཤེས་གཙ་བོ་རང་གི་ ་ཡི་ཞལ་ངོར་ ་བ་འ ལ་ཞིང་། ེ་གཙ་བོ་
དེ་ ་ིམ ་ བོས་ཆ་ེབ་དང་ ག་མ ་ ན་ སི་ དེ་ ་ིཡནི་པའ་ིམ་ི ་ེམ་ི

སེར་ ལ་ ི་ ི་རོལ་ ་ ིད་པ་དེའི་ཐོག་ ་ ེད་ ི་ གས་ ོ་བ་ཅིའི་ ིར་
མཛད་པར་དགངོས། ༡༢ མ་ིསརེ་པ་ མས་ སི། ད་ེདག་བ ་མ་ཤསི་པ་ ངོ་
བ་དང་། རི་ ོད་ ་གསད་ཅིང་ས་གཞིའི་དངོས་ནས་མེད་པར་མཛད་པའི་
ིར་ཁོང་གིས་དེ་དག་ ི་རོལ་ ་ ིད་དོ་ཞེས་ཟེར་ ་ཅི་ལ་འ ང་དགོས།
ེད་ ི་ གས་ ོ་བའི་མེ་ལས་ ིར་ལོག་ཅིག ེད་ ི་མི་ ེ་ལ་ངན་པ་དེ་

མི་མཛད་པའི་ གས་བཟོད་མཛད་ཅིག ༡༣ ེད་ ི་ ན་ཨབ་ར་ཧམ་དང་།
ཨི་ ཱག་དང་། ཡིས་ར་ཨེལ་ གས་ལ་འདོགས་པར་མཛད་ ་གསོལ། ེད་
ིས་རང་ཉིད་དཔང་ ་འ གས་ཤིང་དེ་དག་ལ། ངས་ ེད་ ི་ ་བ ད་

ནམ་མཁའི་ ར་མ་ མས་ ི་ ངས་ཙམ་ ་ ེལ། ངས་ཞལ་བཞེས་མཛད་

11摩 西 便 恳 求主他 的 神

说：主啊，你为什么向你的

百姓发烈怒呢？这百姓是

你用大力和大能的手从埃

及地领出来的。 12为什么

使埃及人议论说他领他们出

去，是要降祸与他们，把他

们杀在山中，将他们从地上

除灭？求你转意，不发你的

烈怒，后悔，不降祸与你的

百姓。 13求你记念你的仆人

亚伯拉罕、以撒、以色列。

你曾指着自己起誓说：我必

使你们的后裔像天上的星

那样多，并且我所应许的这

全地，必给你们的后裔，他

们要永远承受为业。 14于
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是主后悔，不把所说的祸降

与他的百姓。

པའི་ ལ་ཐམས་ཅད་ ོད་ ི་ ་བ ད་ལ་ ེར་བར་ ། ཞེས་ག ངས་པ་
བཞིན་ ་དེ་དག་ལ་ ག་ ་གནས་པའི་ནོར་ ལ་ ་ཐོབ་ཡོང་ད ་མནའ་
མ་བཞེས་སམ་ཞེས་ ས་སོ། ༡༤ ཡང་གཙ་བོའི་ གས་ལ་ཉིད་ ི་མི་ ེ་ལ་
ངན་པ་ འོ་ཞེས་དགོངས་པ་ལས་ གས་ ར་ཏོ༎

15摩西转身下山，手里拿

着两块法版。这版是两面写

的，这面那面都有字， 16是

神的工作，字是神写的，刻

在版上。 17约书亚一听见

百姓呼喊的声音，就对摩西

说：在营里有争战的声音。
18摩西说：这不是人打胜仗

的声音，也不是人打败仗的

声音，我所听见的乃是人歌

唱的声音。 19摩西挨近营

前就看见牛犊，又看见人跳

舞，便发烈怒，把两块版扔

在山下摔碎了， 20又将他们

所铸的牛犊用火焚烧，磨得

粉碎，撒在水面上，叫以色

列人喝。

༡༥ ཡང་མོ་ཤེ་ ིར་ལོག་ཅིང་རི་ལས་བབས་པ་དང་། དཔང་པོའི་ ོ་ལེབ་
གཉིས་ལག་གིས་ ེར་ཏོ། ོ་ལེབ་ མས་ ི་ལོགས་གཉིས་ཀར་ཡི་གེ་ ིས་
ནས་ཡོད། བ་མ ན་གཉིས་ལ་ཡི་གེ་ ིས་ཡོད་པ་ཡིན། ༡༦ ོ་ལེབ་ མས་
ནི་ ་ཡི་ ག་བཟོ་དང་། ཡི་གེ་ནི་ ་ཡིས་ ིས་པ་ཡིན་ཏེ། ོ་ལེབ་ མས་
ལ་བ ོས་ནས་ཡོད་པ་ཡིན། ༡༧ ཡོ་ ་ཨས་མི་ ེས་འདོན་པའི་ ་ འི་ ད་
ཐོས་ནས་མོ་ཤེ་ལ། དམག་ ར་ན་དམག་འཐབ་ ི་ ་ ་འ ག་ཅེས་ཟེར་
ཏོ། ༡༨ དེ་ན་རེ། འདི་ནི་ ལ་བ་ མས་ ི་ ་དེ་མ་ཡིན། ཕམ་པ་ མས་ ི་
་ཡང་མ་ཡིན་ ི་ངས་ནི་ ་ད ངས་ ེད་པ་ མས་ ི་ ་ཐོས་སོ། ༡༩ དེ་

ནས་ཚགས་ར་དང་ཉེ་བར་བ ེབས་ཏེ་བེ ་དང་གར་ ེ་བ་ མས་མཐོང་
ནས། མོ་ཤེ་ ོས་པར་ ར་ཏེ་ ོ་ལེབ་ མས་ལག་པ་ནས་བ ར་ཏེ་རིའི་ ་
བ་ལ་བཅག་གོ ༢༠ ཁོང་གིས་དེ་དག་གིས་བཟོས་པའི་བེ ་ ངས་ནས་མེས་
བ ེགས་ཏེ། ེ་མར་བཏགས་ནས་ ར་བཏབ་པ་དང་། ཡིས་ར་ཨེལ་ ི་ ་
མས་ལ་འ ང་བ ག་གོ།

21摩西对亚伦说：这百姓

向你做了什么？你竟使他们

陷在大罪里！ 22亚伦说：求

我主不要发烈怒。这百姓专

于作恶，是你知道的。 23他

们对我说：你为我们做神

像，可以在我们前面引路；

因为领我们出埃及地的那个

摩西，我们不知道他遭了什

么事。 24我对他们说：凡

有金环的可以摘下来，他们

就给了我。我把金环扔在火

中，这牛犊便出来了。

༢༡ དེ་ནས་མོ་ཤེས་ཨ་རོན་ལ། ོད་ ིས་མི་ ེ་འདིའི་ཐོག་ ་ ིག་པ་དེ་
་ ་ཆནེ་པ་ོཞགི་ཅ་ིལ་ ངས་པ་ཡནི། མ་ི སེ་ དོ་ལ་ཅ་ི ས་ཟརེ་བ་དང་།

༢༢ ཨ་རནོ་ སི། ངའ་ིཇ་ོབསོ་ གས་འ ་ོབར་མ་མཛད་ཅགི མ་ི ་ེའད་ིངན་
པ་ཡནི་པ་ དེ་ སི་མ ནེ་པ་ལགས། ༢༣ དེ་དག་གསི་ང་ལ། ངེད་ ི་མ ན་
་འ ོ་བའི་ ་ མས་ངེད་ ི་ ིར་ ོས་ཤིག ངེད་མི་སེར་ ལ་ནས་ ི་ ་
ིད་པའི་མོ་ཤེ་ ་བའི་མི་དེ་ལ་ཅི་སོང་མི་ཤེས་ཟེར་ ང་བ་དང་། ༢༤ ངས་

དེ་དག་ལ། ་ ་ལ་གསེར་ཡོད་པས་བཅད་དེ་འ ེར་ཤོག་ ས་པ་དང་། ང་
ལ་བཏང་ནས། མེ་ལ་བ ར་པ་དང་། དེ་ལས་བེ ་འདི་ ང་ངོ་ ས་སོ༎

25摩西见百姓放肆（亚伦

纵容他们，使他们在仇敌

中间被讥刺）， 26就站在

༢༥ ཨ་རོན་ ིས་མི་ ེ་རང་འཐད་ ་བཏང་ནས་དེ་དག་གི་ཕ་རོལ་པ་
མས་ ི་གད་མོའི་ ་ ་ ས་པ་མོ་ཤེས་མཐོང་ནས། ༢༦ མོ་ཤེ་ཚགས་རའི་

营门中，说：凡属主的，都
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་ོ ་ལངས་ཏ།ེ ་ཡང་གཙ་བོའ་ི གོས་ དེ་པ་ད་ེ ར་ཤགོ་ཅགི་ཅསེ་ ས་
ནས། ལ་ེཝའི་ི ་ཐམས་ཅད་དའེ་ི ང་ ་འ ས་ས།ོ ༢༧ ཡང་དསེ་ད་ེདག་ལ་
ས་པ། གཙ་བོ་ཡིས་ར་ཨེལ་ ི་ ་ཡིས་འདི་ ད་ ། མི་རེས་རང་གི་རལ་
ི་ ེད་པ་ལ་བཏགས་ནས་ཚགས་རའི་ ་ ོ་ནས་ ་ ོ་ ་ཕར་ ར་སོང་

ལ། མི་རེས་རང་གི་ ན་དང་། མི་རེས་རང་གི་ ོགས་པོ་དང་། མི་རེས་རང་
གི་ ིམ་མཚས་སོད་ཅིག་ཅེས་བཀའ་ ལ་ཏོ། ༢༨ ལེ་ཝིའི་ ་ མས་མོ་ཤེས་
ས་པ་བཞིན་ ་ ས་པས། ཉིན་དེ་རང་ལ་མི་ ེ་ལས་མི་ ོང་ག མ་ཤིའོ།

༢༩ ཡང་མོ་ཤསེ་འདི་ ས་པ། དེ་རིང་གི་ཉིན་མོ་ལ་གཙ་བོའི་ རི་ དོ་ཅག་
གི་ནང་ནས་རེ་རེས་རང་གི་ ་དང་རང་གི་ ན་ ལ་བས། དེ་རིང་གི་ཉིན་
ལ་ ེད་ཅག་ལ་ ིན་ བས་གནང་བར་འ ར་རོ༎

要到我这里来！于是利未

的子孙都到他那里聚集。
27他对他们说：主以色列的

神这样说：你们各人把刀跨

在腰间，在营中往来，从这

门到那门，各人杀他的弟兄

与同伴并邻舍。 28利未的

子孙照摩西的话行了。那

一天百姓中被杀的约有三

千。 29摩西说：今天你们要

自洁，归主为圣，各人攻击

他的儿子和弟兄，使主赐福

与你们。

༣༠ ནང་པར་མ་ོཤསེ་མ་ིབ ད་ལ། དོ་ སི་ གི་པ་ཆནེ་པ་ོཞགི་གསི་ཉསེ་
པ་ ས་པས། ང་གཙ་བོའི་ ང་ ་ཡར་འ ོ་བར་ ། ངས་ ེད་ ི་ཉེས་པའི་
ིར་ ིག་བཤགས་ ེད་ ང་ ིད་ ས་པས། ༣༡ མོ་ཤེ་གཙ་བོའི་ཞལ་ངོར་
ིར་ལོག་ཅིང་ ས་པ། ངའི་མི་ ེས་ཉེས་པ་ཆེན་པོ་ཞིག་ ས་ཏེ། གསེར་ ་
མས་ ས་སོ། ༣༢ ད་དེ་དག་གི་ཉེས་པ་ལ་ གས་བཟོད་མཛད་ན་འ ིག

དེ་མིན་ ེད་ ི་ ག་གིས་ ིས་པའི་ ིགས་བམ་ལས་ངའི་མིང་ལའང་སེལ་
བ་པར་མཛད་ཅགི་ ས་ས།ོ ༣༣ གཙ་བོས་མ་ོཤ་ེལ། ང་ལ་ གི་པ་ ས་པའ་ི

མི་དེ་ཀ་ནི་ངའི་ ིགས་བམ་ལས་མེད་པར་ ། ༣༤ ད་སོང་ལ་ངས་ ོད་ལ་
གཏམ་ཟརེ་བའ་ིགནས་དརེ་མ་ི ་ེ དི་ཤགོ་དང་། སོ་ཤགི་ངའ་ིཕ་ོཉ་ དོ་
ི་མ ན་ ་འ ོ་བར་ ། ཡིན་ ང་ངས་ལན་འཇལ་བའི་ ས་ ་དེ་དག་

གི་ཉེས་པའི་ལན་འཇལ་ཡོང་ཞེས་ག ངས་སོ༎

30到了第二天，摩西对百

姓说：你们犯了大罪。我

如今要上主那里去，或者

可以为你们赎罪。 31摩西

回到主那里，说：唉！这百

姓犯了大罪，为自己做了

金像。 32倘或你肯赦免他

们的罪，—— 不然，求你

从你所写的册上涂抹我的

名。 33主对摩西说：谁得

罪我，我就从我的册上涂

抹谁的名。 34现在你去领

这百姓，往我所告诉你的地

方去，我的使者必在你前面

引路；只是到我追讨的日

子，我必追讨他们的罪。

༣༥ དེ་ ར་མི་ ེས་ ས་ནས་ཨ་རོན་ ིས་བཟོས་པའི་བེ འི་ ེན་ ིས་
གཙ་བོས་དེ་དག་བ བས་སོ༎

35主杀百姓的缘故是因他

们同亚伦做了牛犊。

33 ཡང་གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ། ད་སོང་ལ་ ོད་རང་དང་ ོད་ ིས་མི་
སེར་ ལ་ནས་ ི་རོལ་ ་ ིད་པའི་མི་ ེ་དེ་ལ། ངས་གནང་འོང་

བའ་ི ལ་ ་ཡར་དངོ་ཞགི ངས་ཨབ་ར་ཧམ་དང་། ཨ་ི གཱ་དང་། ཡ་ཀབོ་ལ་
ལ་འདི་ངས་ ོད་ ི་ ་བ ད་ལ་གཏོང་བར་ ་ཞེས་མནའ་ ངས་པའི་
ིར་རོ། ༢ ངས་ནི་ ོད་ ི་མ ན་ ་ཕོ་ཉ་ཞིག་ ོང་བར་ ་ ེ། ངས་ཀ་ན་

33主吩咐摩西说：我曾

起誓应许亚伯拉罕、

以撒、雅各说：要将迦南

地赐给你的后裔。现在你

和 你 从 埃 及 地 所 领 出 来

的百姓，要从这里往那地

去。 2我要差遣使者在你
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前面，撵出迦南人、亚摩利

人、赫人、比利洗人、希未

人、耶布斯人， 3领你到那

流奶与蜜之地。我自己不同

你们上去；因为你们是硬着

颈项的百姓，恐怕我在路上

把你们灭绝。

ཨན་པ་དང་ཨ་མོར་པ་དང་ཧེད་པ་དང་ཕ་རི་ཟི་པ་དང་ཀི་ཝི་པ་དང་ཡ་
་ས་ིཔ་ མས་ དོ་པར་ འ།ོ ༣ ལ་དརེ་འ་ོམ་དང་ ང་ ་ིའ བ་བ།ོ དོ་
ནི་མི་བ ད་གཉའ་རེངས་ཅན་ཞིག་ཡིན་པས། ངས་ ོད་ལམ་ ་མེད་པར་
མི་ ་བའི་ ིར། ང་རང་ ོད་ ི་ད ིལ་ ་ཡར་འ ོ་བར་མི་ ་ཞེས་བཀའ་
ལ་ཏོ༎

4百 姓 听 见 这 凶 信 就 悲

哀，也没有人佩戴妆饰。
5主对摩西说：你告诉以色

列人说：主说：你们是硬着

颈项的百姓，我若一霎时临

到你们中间，必灭绝你们。

现在你们要把身上的妆饰摘

下来，使我可以知道怎样待

你们 6以色列人从住何烈山

以后，就把身上的妆饰摘得

干净。

༤ ཡང་མི་ ེས་ག ང་ལོན་ངན་པ་དེ་ཐོས་པས་ ་ངན་ ས་ཏེ། མི་ ས་
ང་ ན་ཆ་མ་བཏགས་སོ། ༥ ཡང་གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ། ཡིས་ར་ཨེལ་ ི་ ་
མས་ལ་འདི་ ད་ཅེས་ ོས་ཤིག ོད་ནི་མི་ ེ་ ིང་ ་བ་ཡིན་པས་ང་ནི་
ད་ཅགི་ཙམ་ཡང་ དོ་ ་ིད ལི་ ་ཡར་འ ་ོན། ངས་ དེ་ཅག་མདེ་པར་
འ།ོ དེའ་ི རི་ དོ་ ་ི ན་ཆ་ ད་ཅགི་དང་། དེ་ནས་ངས་ ོད་ལ་ཇ་ི ར་
་བར་དགངོས་པ་མ ནེ་པར་འ ར་ར་ོཞསེ་བཀའ་གནང་བས། ༦ ཡསི་ར་
ཨེལ་ ི་ ་ མས་ ིས་རི་ཧོ་རེབ་ནས་ ན་ཆད་ ན་ཆ་ མས་ ད་དོ༎

7摩西素常将帐棚支搭在营

外，离营却远，他称这帐棚

为会幕。凡求问主的，就到

营外的会幕那里去。 8当摩

西出营到会幕去的时候，百

姓就都起来，各人站在自己

帐棚的门口，望着摩西，直

等到他进了会幕。 9摩西

进会幕的时候，云柱降下

来，立在会幕的门前，主便

与摩西说话。 10众百姓看

见云柱立在会幕门前，就都

起来，各人在自己帐棚的门

口下拜。 11主与摩西面对面

说话，好像人与朋友说话一

般。摩西转到营里去，唯有

他的帮手一个少年人嫩的儿

子约书亚不离开会幕。

༧ ཡང་མོ་ཤེས་ ར་ཐོགས་ཏེ་ཚགས་རའི་ ི་རོལ་ ་ཚགས་ར་དང་ཐག་
རིང་པོར་ བ་པ་དང་། དེ་ལ་འ ན་མའི་ ར་མཆོག་ཅེས་མིང་བཏགས་
སོ། གཙ་བོ་དང་མཇལ་བར་དགའ་བའི་མི་གང་ཡང་ཚགས་རའི་ ི་རོལ་
་ཡོད་པའི་འ ན་མའི་ ར་མཆོག་ ་སོང་ངོ་། ༨ མོ་ཤེ་ནམ་ ར་མཆོག་
་ཆས་པའི་ཚ། མི་ ེ་ཐམས་ཅད་ལངས་ཏེ་མི་རེ་རེས་རང་གི་ ར་ ི་ ོར་

འ ེང་ཞངི་མ་ོཤ་ེ ར་ ་ིནང་ ་མ་ གས་པའི་བར་ ་དེའ་ི བ་ ་བ ས་
སོ། ༩ ཡང་མོ་ཤེ་ ར་ ་ནམ་ གས་ཚ་ ིན་ ི་ཀ་བ་བབས་ནས་ ར་ ི་
རོ་བ གས། གཙ་བོས་མ་ོཤ་ེལ་ག ང་ ངི་མཛད་ད།ོ ༡༠ ཡང་མ་ི ་ེཐམས་
ཅད་ ིས་ ར་མཆོག་གི་ ོར་ ིན་ ི་ཀ་བ་བ གས་པར་མཐོང་ནས། མི་ ེ་
ཐམས་ཅད་ལངས་ནས་རེ་རེས་རང་གི་ ར་ ི་ ོའི་འ མ་ ་ ས་ས་ལ་
བ བས་སོ། ༡༡ ོགས་པོས་ ོགས་པོ་ལ་ ིང་བ་ ར། གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་
ཞལ་འཛམ་ ་ག ང་ ངི་མཛད་དོ། ཡང་མོ་ཤེ་ཚགས་ར་ ་ ིར་ལགོ་ནས།
དེའི་གཡོག་པོ་ ན་ ི་ ་གཞོན་ ་ཡོ་ ་ཨ་ ར་ ི་ནང་ན་མ་ ལ་བར་
བ ད་དོ༎
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༡༢ ཡང་མོ་ཤེས་གཙ་བོ་ལ། གཟིགས་ཤིག ེད་ ིས་ང་ལ་མི་ ེ་འདི་ཡར་
ིད་ཅིག་ཅེས་བཀའ་གནང་ཡང་། ང་དང་མཉམ་ ་ ེད་ ིས་ ་གནང་

བར་ ་ང་ལ་མ་ག ངས། དེ་ སི་ང་ལ། ངས་ དོ་མངི་གསལ་ སི་མ ནེ་
ཞིང་། ོད་ལ་ངས་ གས་ ེ་གཟིགས་པ་ཐོབ་པ་ཡིན་ཞེས་མ་ག ངས་སམ།
༡༣ ད་གལ་ཏེ་ང་ལ་ ེད་ ི་ གས་ ེའི་གཟིགས་པ་ཐོབ་པ་ཡིན་ན། ོད་
ི་གཤེགས་ལམ་གང་ཡིན་པ་ང་ལ་ ོན་པར་མཛད་ཅིག དེ་ནས་ངས་ ེད་

ཤེས་ཤིང་ ེད་ ི་ གས་ ེའི་གཟིགས་པ་ཐོབ་པའི་དོན་ཅི་ཡིན་ངས་ཤེས་
ཡོང་། ཡང་མི་བ ད་འདི་ནི་ ེད་ ི་མི་ ེ་ཡིན་པ་ གས་ ་འཇོག་པར་
མཛད་ཅསེ་ ས་པ་དང་ཁངོ་གིས། ༡༤ ོད་དང་ང་དངསོ་ ་འ གོས་ཤངི་
ངས་ ོད་ལ་ངལ་གསོ་ ེར་བར་ ་ག ངས་སོ། ༡༥ དེས་ཁོང་ལ་ ེད་ཉིད་
མཉམ་པོ་མི་ཕེབས་ན་ང་ཚ་འདི་ནས་ཡར་མ་ ིད་ཅིག ༡༦ ེད་ནི་ང་ཚ་
དང་འ གོས་ཏ་ེཕེབས་པ་དང་། ས་གཞི་ལ་ཡོད་པའི་མི་བ ད་ཐམས་ཅད་
ལས་ང་དང་ ེད་ ི་འབངས་ མས་སོ་སོར་བཞག་པ་དེ་ནི། ང་དང་ ེད་
ི་མི་ ེ་ལ་ ེད་ ི་གཟིགས་པ་ཐོབ་པའི་མངོན་ གས་དེ་མ་ཡིན་ནམ་ ས་

ནས།

12摩西对主说：你吩咐我

说：将这百姓领上去，却没

有叫我知道你要打发谁与

我同去，只说：我按你的名

认识你，你在我眼前也蒙

了恩。 13我如今若在你眼

前蒙恩，求你将你的道指示

我，使我可以认识你，好在

你眼前蒙恩。求你想到这民

是你的民。 14主说：我必亲

自和你同去，使你得安息。
15摩西说：你若不亲自和我

同去，就不要把我们从这里

领上去。 16人在何事上得以

知道我和你的百姓在你眼前

蒙恩呢？岂不是因你与我们

同去、使我和你的百姓与地

上的万民有分别吗？

༡༧ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ། ངས་ ོད་ལ་ གས་ ེས་གཟིགས་ཤིང་ ོད་མིང་
གསལ་ ིས་མ ེན་པས། ད་ལན་ ས་པ་བཞིན་ ་ཡང་ངས་ ེད་པར་ འོ་
ཞེས་ག ངས་སོ། ༡༨ དེས་ ེད་ ི་གཟི་བ ིད་ང་ལ་ ོན་པར་མཛད་ཅིག་
ས་པ་ལས། ༡༩ ཁོང་གསི་ངའ་ིབཟང་བ་ཉདི་ཐམས་ཅད་ དོ་ ་ིམ ན་ ་

འ ོར་འ ག་ཅིང་། ོད་ ི་མ ན་ ་གཙ་བོའི་མཚན་ ོག་པར་ ། ངས་
་ལ་ཡང་ ིང་ ེ་མཛད་པར་མཉེས་པ་ལ་ ིང་ ེ་མཛད། ཡང་ ་ལའང་

ངས་བ ་ེབར་མཛད་པ་ལ་ད སེ་པ་ད་ེལ་བ ་ེབར་མཛད་ད་ོཞསེ་ག ངས་
སོ། ༢༠ ཡང་ཁངོ་གསི་ངའ་ིཞལ་རས་ན་ི དོ་ ་ིམགི་གིས་མཐངོ་མ་ི ས། ཅི་
ལ་ཞེ་ན། མིས་ང་མཐོང་ནས་འཚ་བར་མི་ ས་པའི་ ིར་རོ། ༢༡ ཡང་གཙ་
བོས་ ་ེཧ།ོ ངའ་ི ང་ ་གནས་ཤགི་ཡདོ། དརེ་ དོ་ ག་དརེ་འ ངེ་ ་ེ དོ།
༢༢ ངའི་དཔལ་བ ིད་ཕར་འ ོ་རིང་ ་ངས་ ོད་ ག་ བས་ཤིག་གི་ནང་
་འཇོག་པར་ ། ༢༣ ང་ཕར་མ་གཤེགས་པའི་བར་ ་ངའི་ ག་གིས་ ོད་

དགབ་བོ། དེ་ནས་ངས་རང་གི་ ག་འཐེན་པ་དང་ ོད་ ིས་ངའི་ ་ བ་

17主对摩西说：你这所求

的我也要行；因为你在我

眼前蒙了恩，并且我按你的

名认识你。 18摩西说：求

你显出你的荣耀给我看。
19主说：我要显我一切的恩

慈，在你面前经过，宣告我

的名。我要恩待谁就恩待

谁；要怜悯谁就怜悯谁；
20又说：你不能看见我的

面，因为人见我的面不能

存活。 21主说：看哪，在我

这里有地方，你要站在磐

石上。 22我的荣耀经过的

时候，我必将你放在磐石穴

中，用我的手遮掩你，等我

过去， 23然后我要将我的手

收回，你就得见我的背，却

不得见我的面。
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མཐོང་ཡོང་། འོན་ ང་ངའི་ཞལ་རས་མཐོང་བར་མི་འ ར་ཞེས་ག ངས་
སོ༎

34主吩咐摩西说：你要

凿出两块石版，和先

前你摔碎的那版一样；其上

的字我要写在这版上。 2明

日早晨，你要预备好了，上

西奈山，在山顶上站在我面

前。 3谁也不可和你一同

上去，遍山都不可有人，在

山根也不可叫羊群牛群吃

草。 4摩西就凿出两块石

版，和先前的一样。清晨起

来，照主所吩咐的上西奈山

去，手里拿着两块石版。

34 དེ་ནས་གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ། ར་ ི་ ོ་ལེབ་ མས་དང་འ ་བའི་
གཡའ་ ང་གཉསི་རང་ག་ི རི་ཆདོ་ཅགི་དང་། དོ་ སི་བཅད་

པའི་ ོ་ལེབ་ ར་ཡོད་པ་ མས་ ི་ཁར་ ོས་པའི་ཚག་ མས་ནི་ངས་ ོ་
ལེབ་འདི་ མས་ལ་ ོ་བར་ འོ། ༢ སང་ཐོ་རངས་ལ་ ོད་རང་ ལ་ ིག་
ནས་ཐོ་རངས་རི་སི་ ་ ་ཡར་ཡོངས་ཏེ་རི་ ེ་ན་ངའི་ ང་ ་འ ེང་ ོད་
ཅིག ༣ ོད་དང་མཉམ་ ་མི་ ་ཡང་མ་ཡོང་། རི་ཐམས་ཅད་ན་ཡང་མི་ ་
ཞགི་མཐངོ་མ་ི ང་། ག་ གས་ ང་ར་ིདའེ་ིམ ན་ ་འཚ་བ་ལ་འ རེ་མ་ི
ང་ངོ་ཞེས་བཀའ་གནང་ངོ་། ༤ ཡང་མོ་ཤེས་ ར་ ི་ ོ་ལེབ་ མས་དང་

འ ་བ་གཉིས་བཅད་ནས། གཙ་བོས་བཀའ་ ལ་པ་བཞིན་ ་ཐོ་རངས་ལ་
ལངས་ནས། ོ་ལེབ་གཉིས་ལག་ ་ཐོགས་ཏེ། རི་སི་ ་ ་སོང་།

5主在云中降临，和摩西

一同站在那里，宣告主的

名 。 6主在 他 面 前 宣 告

说：主，主，是有怜悯有恩

典的神，不轻易发怒，并有

丰盛的慈爱和诚实， 7为

千万人存留慈爱，赦免罪

孽、过犯，和罪恶，万不以

有罪的为无罪，必追讨他

的罪，自父及子，直到三、

四代。 8摩西急忙伏地下

拜， 9说：主啊，我若在你

眼前蒙恩，求你在我们中间

同行，因为这是硬着颈项的

百姓。又求你赦免我们的罪

孽和罪恶，以我们为你的产

业。

༥ དརེ་གཙ་བོ་ ནི་ ་ིནང་ན་བབས་ནས། ད་ེདང་མཉམ་ ་བ གས་ཤངི་
གཙ་བོའ་ིམཚན་ གོ་པར་མཛད་ད།ོ ༦ གཙ་བོ་དའེ་ིམ ན་ནས་ཕར་ཕབེས་
ཤིང་གཙ་བོས་འདི་ ད་ ། གཙ་བོ། གཙ་བོ་ ་ གས་ ེ་ཆེ་ཞིང་བ ེ་བ་
དང་ ན། གས་འ ་ོ ་འགརོ་མཁན་དང་། ངི་ ་ེདང་ ང་བ་ཉདི་ནང་
གས་པོ་ལགས་ཏེ། ༧ ་ཚ་རབས་ ོང་གི་བར་ ་ གས་ ེ་མཛད་ཅིང་

ཉསེ་པ་དང་འགལ་བ་དང་ གི་པ་ མས་སལེ་ལ།ོ འནོ་ ང་ཉསེ་པ་ཅན་ལ་
་ནས་མི་སེལ་ཞིང་། ཕ་ མས་ ི་ ིག་པའི་ཆད་པ་ ་དང་ འི་ མས་ལ་
་ཚ་རབས་ག མ་བཞིའ་ིབར་ ་ཆད་པ་གཅོད་པ་ལགས་ས་ོཞེས་བ གས་
སོ། ༨ ཡང་མོ་ཤེ་ ར་ ་ ས་ས་ལ་བ བས་ནས་ ག་བཙལ་ཏོ། ༩ དེ་ནས་
དསེ་ ་ེགཙ་བ་ོང་ལ་ དེ་ ་ིགཟགིས་པ་ཞགི་ཐབོ་ན། གཙ་བ་ོང་ཚའ་ིད ལི་
་ངེད་དང་འ ོགས་ཤིང་ཕེབས་ ་གསོལ། མི་ ེ་འདི་གཉའ་རེངས་ཅན་

ཡིན། ང་ཚའི་ཉེས་པ་དང་ ིག་པ་ མས་འདག་ནས། ང་ཅག་ ེད་ ི་ནོར་
ལ་ ་མཛད་ཅིག་ཅེས་ ས་སོ༎

10主说：我要立约，要在

百姓面前行奇妙的事，是在

遍地万国中所未曾行的。

在你四围的外邦人就要看

༡༠ ཡང་ ར་ཁོང་གིས་ག ངས་པ། ོས་ཤིག་ངས་ནི་ཞལ་ཆད་ཅིག་ ེད་
དེ། ོད་ ི་མི་ ེ་ཐམས་ཅད་ ི་མཐོང་ངོར་ངས་ ེད་པར་ ་བའི་མཛད་
པ་ངོ་མཚར་ཆེ་བ་དེ་དག་ ར་ས་གཞི་ ན་དང་། མི་བ ད་གཅིག་ལ་ཡང་
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མ་ ང་། ོད་གང་མི་ ེའི་ད ིལ་ ་ཡོད་པ་དེས་ནི་གཙ་བོའི་ ིན་ལས་ཞེ་
ན། ངས་ ོད་ ིས་ བ་ འི་ལས་འཇིགས་ ་ ང་བ་ཆེན་པོ་དེ་མཐོང་བར་
དགོས་སོ༎

见主的作为，因我向你所行

的是可畏惧的事。

༡༡ ངས་ད་ེརངི་ག་ིཉནི་ལ་ དོ་ལ་ ང་ཟརེ་བ་ད་ེ ང་ཞགི སོ་ཤགི ངས་
དོ་ ་ིམ ན་ ་ཨ་མརོ་པ་དང་། ཀ་ན་ཨན་པ་དང་། ཧདེ་པ་དང་། ཕ་ར་ིཟ་ི

པ་དང་། ཀ་ིཝ་ིཔ་དང་། ཡ་ ་ས་ིཔ་ མས་ དོ་པར་ འ།ོ ༡༢ དོ་གང་ ལ་
་ གས་པའི་མི་ མས་ ོད་ ི་ད ིལ་ ་ ི་ ་འ ར་ཉེན་ཡོད་པས། དེ་

དག་དང་ཆད་ཁ་ ད་པ་ལས་ ང་ཞིག ༡༣ འོན་ ང་ ོད་ཅག་དེ་དག་གི་
མཆདོ་ ་ི མས་བཤགི་པ་དང་། ་ ནེ་ མས་གཅགོ་པ་དང་། ཨ་ཤ་ེ ་ཱཡ་ི
་འ ་ མས་ ་ནས་གཅོད་པར་དགསོ་སོ། ༡༤ གཙ་བོའི་མཚན་ནི་ གས་
འ ནེ་ཅན་ཡནི་ཏ།ེ གས་འ ནེ་ཅན་ ་ཞགི་ལགས་པས། ་གཞན་ མས་
ལ་ ག་མ་འཚལ། ཁངོ་གཅགི་ ་ལ་ ག་འ ལ་དགསོ། ༡༥ དོ་ སི་ ལ་མ་ི
དང་ཆད་ཁ་མ་ ེད། དེ་དག་གིས་རང་གི་ ་ མས་ ི་ ེས་ ་འ ང་ཞིང་
ལོག་གཡེམ་ ེད་ཅིང་། རང་གི་ ་ མས་ལ་མཆོད་པ་ ེད་ བས་ ་ ོད་
མ ོན་ལ་འབོད་དེ། ོད་དེ་དག་གི་མཆོད་ ས་ལས་ཟ་བ་དང་། ༡༦ ོད་
ི་ ་ མས་ལ་དེ་དག་གི་ ་མོ་ མས་བག་མ་ ངས་ནས། དེ་དག་གི་ ་

མོ་ མས་རང་གི་ ་ མས་ ི་ ེས་ ་འ ང་ཞིང་ལོག་གཡེམ་ ེད་ཅིང་
ོད་ ི་ ་ མས་ སི་ ང་ད་ེདག་གི་ ་ མས་ ་ི ེས་ ་འ ང་ཞངི་ལགོ་

གཡེམ་ ེད་ ་འ ག་པ་དེ་ལས་ ང་ཞིག

11我今天所吩咐你的，你

要谨守。我要从你面前撵

出亚摩利人、迦南人、赫

人、比利洗人、希未人、耶

布斯人。 12你要谨慎，不

可与你所去那地的居民立

约，恐怕成为你们中间的网

罗； 13却要拆毁他们的祭

坛，打碎他们的柱像，砍下

他们的木偶。 14不可敬拜别

神；因为主是忌邪的神，名

为忌邪者。 15只怕你与那

地的居民立约，百姓随从他

们的神，就行邪淫，祭祀他

们的神，有人叫你，你便吃

他的祭物， 16又为你的儿子

娶他们的女儿为妻，他们的

女儿随从他们的神，就行邪

淫，使你的儿子也随从他们

的神行邪淫。

༡༧ ོད་རང་གི་ ིར་ གས་ ་ མས་ ེད་པར་མི་ ང་ངོ་༎ 17不可为自己铸造神像。

༡༨ ར་ ི་མེད་པའི་བག་ལེབ་ ི་ ས་ཆེན་ ང་བར་དགོས། ཨ་བིབ་
་བའི་ ་བའི་ ས་ ་ ོད་མི་སེར་ ལ་ནས་འཐོན་འོངས་པའི་ ིར་ཨ་

བིབ་ ་བའི་ ས་ཆེན་ ང་ ེ། ངས་ ོད་ལ་བཏང་བའི་བཀའ་བཞིན་ ་
ཞག་བ ན་ ི་བར་ ་ ར་ ི་མེད་པའི་བག་ལེབ་ཟ་བར་དགོས། ༡༩ མངལ་
འ ེད་པ་ཐམས་ཅད་ནི་ངའི་ཡིན། ོད་ ི་ ག་ གས་ནས་ ོན་ ེས་ཕོ་
གང་ཡིན་པ་ཡང་ངའི་ཡིན། ༢༠ བོང་མོ་ལ་ ོན་ ེས་ ི་དོད་ ་ ་རིན་ ་
་ ་གཅགི་འ ལ་བར་དགསོ། ཇ་ི ་ེམ་ི ་ན་དའེ་ིམཇངི་པ་གཅགོ་པར་ །

18你要守除酵节，照我所

吩咐你的，在亚笔月内所定

的日期吃无酵饼七天，因为

你是这亚笔月内出了埃及。
19凡头生的都是我的；一切

牲畜头生的，无论是牛是

羊，公的都是我的。 20头生

的驴要用羊羔代赎，若不代

赎就要打折它的颈项。凡头

生的儿子都要赎出来。谁也

不可空手朝见我。

(c) 2022 heshallcome.com All Rights Reserved



出埃及记 34:32 198 འཐེགས་པ 34:31

ོད་ ི་ ་ མས་ ི་ ོན་ ེས་ཐམས་ཅད་ ་བར་དགོས། གཅིག་ ང་ལག་
པ་ ོང་པ་ངའི་ངོར་འ ང་བར་མི་ ང་ངོ་༎

21你六日要做工，第七日

要安息，虽在耕种收割的时

候也要安息。 22在收割初熟

麦子的时候要守七七节；又

在年底要守收藏节。 23你们

一切男丁要一年三次朝见主

——主以色列的神。 24我要

从你面前赶出外邦人，扩张

你的境界。你一年三次上去

朝见主你神的时候，必没有

人贪慕你的地土。

༢༡ ཞག་ ག་ག་ིབར་ ་ལས་ སོ་ལ་ཞག་བ ན་པ་ལ་ངལ་གས་ོབར་ དོ་
དང་། ཞིང་ ོ་ ས་དང་ ་ ས་དལ་བར་ ོད་ཅིག ༢༢ དེའང་བ ན་ ག་
མས་ ི་ ས་ཆེན་ཞེ་ན། ོའི་ལོ་ཐོག་གི་ ད་དང་། ལོའི་ག ག་ལ་ཤིང་

འ ས་ ི་ ས་ཆེན་ ང་ཞིག ༢༣ ལོ་རེ་བཞིན་ལན་ག མ་རེ་གཙ་བོ་ཡིས་
ར་ཨེལ་ ི་གཙ་བོ་ ་ཡི་ཞལ་ངོར་ ོད་ ི་ ེས་པ་གང་ཡིན་པ་འ ང་བར་
དགོས། ༢༤ ངས་ནི་ ོད་ ི་མ ན་ ་མི་བ ད་ མས་ ོད་ཅིང་ ོད་ ི་
མཚམས་ མས་ ེད་པར་ འོ། ོད་གཙ་བོ་ ོད་ ི་ ་ཡི་ཞལ་ངོར་ལོ་རེ་
བཞནི་ལན་ག མ་འངོ་ན། ད་ེནས་མ་ི ས་ ང་ དོ་ ་ི ལ་ལ་ཧམ་པ་ དེ་
མི་ཡོང་།

25你不可将我祭物的血和

有酵的饼一同献上。逾越节

的祭物也不可留到早晨。
26地里首先初熟之物要送

到主你神的殿。不可用山羊

羔母的奶煮山羊羔。

༢༥ ང་ལ་ ལ་བའི་དམར་མཆོད་ ི་ ག་ནི་ ར་ ི་དང་ ན་པའི་ ས་
དང་ ེ་བའམ། པེ་སག་གི་ ས་ཆེན་ ི་མཆོད་པ་སང་ཉིན་ ི་བར་ ་ ས་
པར་མི་ ང་ངོ་། ༢༦ ོད་ ིས་ས་གཞིའི་ ོན་ ེས་ ི་ ད་གཙ་བོ་ ོད་ ི་
་ཡི་མཆོད་ཁང་ ་འ ལ་བར་དགོས་སོ། རི་ ་ཞིག་རང་གི་མའི་འོ་མ་ལ་

གཡོ་བར་མི་ ང་ངོ་ཞེས་བཀའ་གནང་ངོ་༎
27主吩咐摩西说：你要将

这些话写上，因为我是按

这 话 与 你 和 以 色 列 人 立

约 。 28摩 西 在主那 里 四

十昼夜，也不吃饭也不喝

水。主将这约的话，就是十

条诫，写在两块版上。

༢༧ ཡང་གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་འདི་ ད་ ། ཚག་དེ་དག་བཞིན་ ་ངས་ ོད་
དང་ཡསི་ར་ཨལེ་དང་ཞལ་ཆད་མཛད་པས། ཚག་ད་ེདག་ག་ི རོ་ལ་ཡ་ིགརེ་
ཁོད་ཅིག་ཅེས་བཀའ་གནང་ངོ་། ༢༨ དེ་ནི་གཙ་བོའི་ ང་ ་ཉིན་མཚན་
བཞི་བ འི་བར་ ་གནས་ཤིང་ཟན་ཡང་མ་ཟོས། ་ཡང་མ་འ ངས་པ་
དང་། ོ་ལེབ་ མས་ལ་ཞལ་ཆད་ ི་བཀའ་ཞེ་ན། བཀའ་བ ་ཡི་གེར་ ིས་
སོ༎

29摩西手里拿着两块法版

下西奈山的时候，不知道自

己的面皮因主和他说话就发

了光。 30亚伦和以色列众

人看见摩西的面皮发光就怕

挨近他。 31摩西叫他们来；

于是亚伦和会众的官长都到

他那里去，摩西就与他们说

话。 32随后以色列众人都

༢༩ ཡང་མ་ོཤ་ེར་ིས་ི ་ལས་བབ་ཚ། མ་ོཤ་ེར་ིལས་འབབ་ བས་ ་མ་ོཤའེ་ི
ལག་ ་དཔང་པོའ་ི ་ོལེབ་གཉིས་ཡོད་པ་ལས། ཁོང་གིས་དེ་ལ་ག ང་ ིང་
མཛད་པའི་ བས་ ིས་དེའི་གདོང་གི་པགས་པ་འོད་ཅན་ ར་པ་མོ་ཤེས་
མ་ཤེས་སོ། ༣༠ ཨ་རོན་དང་ཡིས་ར་ཨེལ་ ི་ ་ཐམས་ཅད་ ིས་མོ་ཤེ་ལ་
བ ས་ཤིང་དེའི་གདོང་གི་པགས་པ་འོད་ཅན་མཐོང་བས་དེ་དང་ཉེ་བར་
འོང་བ་ལ་འཇིགས་སོ། ༣༡ ཡང་མོ་ཤེས་དེ་དག་ལ་བོས་ནས། ཨ་རོན་དང་
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ཚགས་ ི་ ེ་དཔོན་ཐམས་ཅད་དེའི་ ོགས་ ་ལོག་འོངས་ནས། མོ་ཤེས་
དེ་དག་ལ་གཏམ་ ས་སོ། ༣༢ དེའི་ ེས་ ་ཡིས་ར་ཨེལ་ ི་ ་ཐམས་ཅད་
ར་འོངས་ནས་གཙ་བོས་རི་སི་ ་ལ་ཁོ་རང་ལ་ག ངས་པ་ཐམས་ཅད་

དེ་དག་ལ་བཀའ་གནང་བ་བཞིན་ ་ ས་སོ། ༣༣ ཡང་མོ་ཤེས་གཏམ་ཟེར་
བ་ཟིན་ནས། ཁོས་རང་གི་ངོ་གདོང་ཁེབས་ཤིག་གིས་བཀབ་བོ། ༣༤ ཡང་མོ་
ཤེས་གཙ་བོ་ལ་ ་ ིང་ ེད་ ་ནང་ ་ཁོང་གི་ཞལ་ངོར་ནམ་ གས་པའི་
ཚ་ ིར་མ་ལོག་པའི་བར་ ་ཁེབས་ ད། ེས་ ་ཡང་ ི་ ་ ང་ནས། དེ་
ལ་བཀའ་གནང་བ་བཞིན་ ་ཡིས་ར་ཨེལ་ ི་ ་ མས་ལ་གཏམ་ ས་སོ།
༣༥ ཡང་ཡསི་ར་ཨལེ་ ་ི ་ མས་ སི་མ་ོཤའེ་ིགདངོ་ལ་བ ས་ནས་གདངོ་
གི་པགས་པ་ཟིལ་ཅན་མཐོང་བ་དང་། ཁོང་ལ་ ་ ིང་ ེད་པའི་ ིར་ནང་
་མ་ གས་པའི་བར་ ་མོ་ཤེས་རང་གི་ངོ་གདོང་ཁེབས་ ིས་བཀབ་བོ༎

近前来，他就把主在西奈山

与他所说的一切话都吩咐他

们。 33摩西与他们说完了

话就用帕子蒙上脸。 34但

摩西进到主面前与他说话就

揭去帕子，及至出来的时候

便将主所吩咐的告诉以色列

人。 35以色列人看见摩西的

面皮发光。摩西又用帕子蒙

上脸，等到他进去与主说话

就揭去帕子。

35 ཡང་མོ་ཤེས་ཡིས་ར་ཨེལ་ ི་ ་ མས་ ི་ཚགས་ཐམས་ཅད་
བ ས་ནས་ད་ེདག་ལ། དོ་ཅག་གསི་ དེ་དགསོ་པའ་ིགཙ་བོའ་ི

བཀའ་ མས་འདི་ཡིན། ༢ ཞག་ ག་ལས་ ོས་ཤིག ཞག་བ ན་པ་ནི་ ེད་
ཚའི་ ིར་ཞག་དམ་པ་ཞིག་དང་། གཙ་བོའི་ ིར་ངལ་གསོ་བའི་ཤབ་བད་
ཡིན་པས། ཞག་དེ་ལ་ལས་ ེད་པའི་མི་ ་ཡིན་ ང་གསོད་པར་དགོས་སོ།
༣ ཤབ་བད་ ི་ཉིན་ལ་ ེད་ ི་གནས་ཚང་ མས་ལ་མེ་འ ད་པར་མི་ ང་
ཞེས་བཀའ་གནང་བ་ཡིན།

35摩西招聚以色列全

会众，对他们说：这

是主所吩咐的话，叫你们照

着行： 2六日要做工，第七

日乃为圣日，当向主守为安

息圣日。凡这日之内做工

的，必把他治死。 3当安息

日，不可在你们一切的住处

生火。

༤ ཡང་མོ་ཤེས་ཡིས་ར་ཨེལ་ ི་ ་ མས་ ི་ཚགས་ཐམས་ཅད་ལ། གཙ་
བོས་གནང་བའི་བཀའ་ནི་འདི་ཡིན། ༥ ེད་ཅག་རང་གི་ནང་ནས་གཙ་བོ་
ལ་འ ལ་བ་ མས་ ར་ཤགོ ་ཡང་སམེས་དགའ་བ་དསེ་ན་ིགཙ་བོའ་ི རི་
འ ལ་བ་འདི་དག་ ལ་ཞིག གསེར་ད ལ་རག་དང་། ༦ ཚས་ ་ ག་དང་
་ཁ་དང་མཚལ་ཁ་དང་ཀ་ཤི་ཀ་དང་རལ་དང་། ༧ ག་ ག་གི་པགས་

པ་ ་ཚས་བ བ་པ་དང་ མ་ ི་པགས་པ་ མས་དང་ཤིད་ཏིམ་ཤིང་དང་།
༨ མར་མེའི་ ིར་མར་ ་དང་། གས་ ོས་དང་བ ག་ ོས་དང་། ༩ མཆོང་
མས་དང་ཨེ་ཕོད་དང་ ང་ ན་ལ་ ར་བའི་ ོ་རིན་པོ་ཆེ་ མས་སོ༎

4摩 西 对 以 色 列 全 会

众 说：主所 吩 咐 的 是 这

样： 5你 们 中 间 要 拿 礼

物 献 给主，凡 乐 意 献 的

可以拿主的礼物来，就是

金、银、铜， 6蓝色、紫

色、朱红色线，细麻，山羊

毛， 7染红的公羊皮，海

狗皮，皂荚木， 8点灯的

油，并做膏油和香的香料，
9红玛瑙与别样的宝石，可

以镶嵌在以弗得和胸牌上。
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10你们中间凡心里有智慧

的都要来做主一切所吩咐

的： 11就是帐幕和帐幕的

罩棚，并帐幕的盖、钩子、

板、闩、柱子、带卯的座，
12柜和柜的杠，施恩座和遮

掩柜的幔子， 13桌子和桌子

的杠与桌子的一切器具，并

陈设饼， 14灯台和灯台的器

具，灯盏并点灯的油， 15香

坛和坛的杠，膏油和馨香的

香料，并帐幕门口的帘子，
16燔祭坛和坛的铜网，坛的

杠并坛的一切器具，洗濯盆

和盆座， 17院子的帷子和

帷子的柱子，带卯的座和院

子的门帘， 18帐幕的橛子并

院子的橛子，和这两处的绳

子， 19精工做的礼服和祭司

亚伦并他儿子在圣所用以供

祭司职分的圣衣。

༡༠ ཡང་ ེད་ ི་ནང་ན་མི་ ོ་མཁས་པ་གང་ཡིན་པ་ ར་ཤོག་ལ། གཙ་
བོས་ཅི་དང་ཅི་བཀའ་ ལ་པ་ཐམས་ཅད་བཟོ་བར་དགོས། འདི་ ་ ེ།
༡༡ བ གས་གནས་དང་དེའི་ ར་མཆོག་དང་དེའི་ཐོག་ཡོལ་དང་། ་ ང་
དང་ ང་ལེབ་དང་ བ་ལག་དང་། ཀ་བ་དང་ཀ་ ེགས་ མས་སོ། ༡༢ ོམ་
དེ་དང་དེའི་གདང་ ་གཉིས་བཅས་པ་དང་། དེའི་ གས་ ེའི་བ གས་ ི་
དང་ཡོལ་བ་དང་། ༡༣ གསོལ་ ོག་དང་དེའི་གདང་ ་ མས་དང་། དེ་ལ་
གཏགོས་པའ་ིཡ་ོ ད་ མས་དང་། ན་གཟགིས་ ་ིབག་ལབེ་དང་། ༡༤ མར་
མེའི་ ེགས་ ་དང་དེའི་ཡོ་ ད་དང་ ོན་མའི་འོད་ ི་ ིར་མར་ ་དང་།
༡༥ བ ག་ ོས་བ ག་པའི་མཆོད་ ི་དང་། དེའི་གདང་ ་གཉིས་བཅས་པ་
དང་། གས་ སོ་དང་ ་ིཞམི་ ་ིབ ག་ སོ་དང་། བ གས་གནས་ ་ི འོ་ི
ིར་ ོ་ཡོལ་དང་། ༡༦ ིན་ ེག་གི་མཆོད་ ི་དེ་ལ་གཏོགས་པའི་རག་གི་
་མིག་དང་གདང་ ་དང་དེའི་ཡོ་ ད་ཐམས་ཅད་དང་བཅས་པ་དང་།

འ ད་གཞོང་དང་དེའི་ ེགས་དང་། ༡༧ མས་ ི་ཡོལ་བ་དང་ཀ་བ་དང་
ཀ་ ེགས་ མས་དང་། མས་ ི་ ོ་ཡོལ་དང་། ༡༨ བ གས་གནས་ ི་ ར་
པ་དང་ མས་ ི་ ར་པ་དང་ཆོམ་ཐག་ མས་དང་། ༡༩ གནས་དམ་པར་
ཞབས་འདེགས་ ེད་ ་ན་བཟའ་ མས་དང་། ཨ་རོན་ ་མ་ཡིན་པ་དེའི་
གོས་དམ་པ་ མས་དང་། དེའི་ ་ མས་ ་མའི་ཞབས་འདེགས་ ེད་པའི་
ིར་གོས་ མས་སོ་ཞེས་བཀའ་གནང་ངོ་༎

20以色列全会众从摩西面

前退去。 21凡心里受感和

甘心乐意的都拿主的礼物

来，用以做会幕和其中一

切的使用，又用以做圣衣。
22凡心里乐意献礼物的，连

男带女，各将金器，就是

胸前针、耳环〔或作“鼻

环”〕、打印的戒指，和手

钏带来献给主。 23凡有蓝

色、紫色、朱红色线，细

麻，山羊毛，染红的公羊

皮，海狗皮的，都拿了来；
24凡献银子和铜给主为礼物

的都拿了来；凡有皂荚木可

༢༠ ཡང་ཡསི་ར་ཨལེ་ ་ི ་ མས་ ་ིཚགས་ཐམས་ཅད་མ་ོཤའེ་ི ང་ནས་
སོང་ངོ་། ༢༡ དེ་ནས་རང་གི་ ིང་གིས་བ ལ་ཏེ་སེམས་དགའ་བཞིན་ ་
འ ལ་བའི་མི་ཐམས་ཅད་ ར་འོངས་ཏེ། འ ན་མའི་ ར་མཆོག་གི་ལས་
དང་དེ་ན་ཡོད་པའི་ཞབས་འདེགས་དང་ན་བཟའ་དམ་པ་ མས་ ི་ ིར་
གཙ་བོ་ལ་འ ལ་བ་ མས་ ལ་ལོ། ༢༢ ཡང་ ིང་དགའ་བའི་ ེས་པ་དང་
ད་མེད་ མས་ ིས་ཐམས་ཅད་གསེར་ལས་ཡིན་པའི་ལག་ག བ་ མས་

དང་། ་ ན་ མས་དང་ཨ་ལོང་ མས་དང་ ེ་ཆ་ མས་འ ེར་འོངས་
སོ། དེ་ ར་མི་ ན་ ིས་གཙ་བོའི་ ིར་གསེར་ ི་འ ལ་བ་ ལ་ཏོ། ༢༣ ་
ག་དང་ ་ཁ་དང་མཚལ་ཁ་དང་། ཀ་ཤི་ཀ་དང་རལ་ ་དང་ ག་ ག་

གི་པགས་པ་ ་ཚས་བ བས་པ་དང་ མ་ ི་པགས་པ་ མས་ ་ལ་ཡོད་
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པ་དེས་འ ེར་འོངས་སོ། ༢༤ ས་ ང་ད ལ་དང་རག་གི་འ ལ་བ་ཞིག་
འ ལ་ ངི་ཡདོ་པ་དསེ་གཙ་བོའ་ི རི་འ ལ་བ་ཞགི་འ རེ་འངོས་པ་དང་།
་ལ་ཡང་ཞབས་འདེགས་ ི་ལས་ ་ཚགས་ ི་ ིར་ཤིད་ཏིམ་ཤིང་ཡོད་པ་

ད་ེའ རེ་འངོས་ས།ོ ༢༥ ཡང་ ད་མདེ་ ་ོ ལ་ཅན་གང་ཡདོ་པ་ མས་ སི་
རང་གི་ལག་གིས་འཁལ་ནས། འཁལ་བའི་ ་ ག་དང་ ་ཁ་དང་མཚལ་
ཁ་དང་ཀ་ཤི་ཀ་འ ེར་འོངས་སོ། ༢༦ རིག་པ་ ེད་པ་ལ་དགའ་བའི་ ད་
མེད་ ན་ ིས་ ང་རལ་འཁལ་བར་ ས། ༢༧ ཡང་ ེ་དཔོན་ མས་ ིས་
མཆོང་ མས་དང་། ཨེ་ཕོད་དང་། ད་ ན་ལ་ ར་བའི་ ིར་ ོ་རིན་པོ་
ཆེ་ མས་དང་། ༢༨ ོས་དང་མར་ ་མར་མེའི་ ིར་དང་ གས་ ོས་དང་
བ ག་ སོ་ ་ི རི་འ ེར་འངོས་ས།ོ ༢༩ གཙ་བོས་མ་ོཤ་ེལ་ བ་དགསོ་པའ་ི
བཀའ་གནང་བའི་ལས་ཐམས་ཅད་ ི་ ིར་རང་གི་ ིང་གིས་བ ལ་བའི་
ཡིས་ར་ཨེལ་ ི་ ་ མས་ ི་ ེས་པ་དང་ ད་མེད་རེ་རེས་གཙ་བོའི་ ིར་
འ ལ་བ་ མས་ ལ་ལོ༎

做什么使用的也拿了来。
25凡心中有智慧的妇女亲

手纺线，把所纺的蓝色、

紫色、朱红色线，和细麻

都拿了来。 26凡有智慧、

心里受感的妇女就纺山羊

毛。 27众官长把红玛瑙和

别样的宝石，可以镶嵌在以

弗得与胸牌上的，都拿了

来； 28又拿香料做香，拿

油点灯，做膏油。 29以色列

人，无论男女，凡甘心乐意

献礼物给主的，都将礼物拿

来，做主藉摩西所吩咐的一

切工。

༣༠ ཡང་མོ་ཤེས་ཡིས་ར་ཨེལ་ ི་ ་ མས་ལ་ ོས་ཤིག གཙ་བོས་ ་ འི་
ེ་ནས་ ར་ ི་ ་ ་རི་དེའི་ ་བེ་ཚ་ལེ་ཨེལ་ ་བ་མིང་གསལ་ ིས་བོས་
ནས། ༣༡ ད་ེཞ་ེན། ད་ེལ་ཡ་ེཤསེ་དང་རགི་པ་དང་ ་ོ སོ་དང་བཟ་ོ ་ཚགས་
ི་ ལ་ ིས་ ་ཡི་ གས་ཉིད་ ིས་ བ་པར་མཛད་པས། ༣༢ ལ་ ན་
ི་ལས་ མས་དམིགས་ཤིང་གསེར་ད ལ་རག་ག མ་བཟོའི་ལས་དང་།

༣༣ རིན་པོ་ཆེ་ ོབ་དང་ ར་བའི་བཟོའི་ལས་དང་ཤིང་བཟོའི་ལས་དང་
ལ་ཅན་ ི་བཟོ་ ་ཚགས་ ི་ལས་ ེད་པའི་ ིར་རོ། ༣༤ ཡང་མི་དེ་དང་

དན་ ི་ ེ་ནས་ཨ་ཧི་ས་མག་གི་ ་ཨོ་ཧོ་ལི་ཨབ་གཉིས་ཀ་ལ་མི་གཞན་མ་
ལ་ ོབ་པའི་རིག་པ་གནང་བ་དང་། ༣༥ ོ་བཟོ་པ་དང་ཤིང་བཟོ་པ་དང་
བཀད་ ལ་བའ་ིའཐག་བཟ་ོཔ་དང་། ་ ག་དང་ ་ཁ་དང་མཚལ་ཁ་དང་
ཀ་ཤི་ཀ་འཐག་བཟོ་པ་དང་། ན་མོང་གི་འཐག་བཟོ་པའི་ལས་ ་ཚགས་
ེད་པའི་ ིར་དེ་དག་གི་སེམས་ ལ་ ིས་ བ་པར་མཛད་པས། དེ་དག་གི་
ལས་ ་ཚགས་ ེད་པ་དང་ ལ་ ིས་དམིགས་པར་དགོས་ཞེས་ ས་སོ༎

30摩西对以色列人说：犹

大支派中，户珥的孙子、

乌利的儿子比撒列，主已经

提他的名召他， 31又以神

的灵充满了他，使他有智

慧、聪明、知识，能做各样

的工， 32能想出巧工，用

金、银、铜制造各物， 33又

能刻宝石，可以镶嵌，能

雕刻木头，能做各样的巧

工。 34主又使他，和但支

派中亚希撒抹的儿子亚何

利亚伯，心里灵明，能教导

人。 35主使他们的心满有

智慧，能做各样的工，无论

是雕刻的工，巧匠的工，用

蓝色、紫色、朱红色线，和

细麻、绣花的工，并机匠的

工，他们都能做，也能想出

奇巧的工。
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36比撒列和亚何利亚

伯，并一切心里有智

慧的，就是蒙主赐智慧聪

明、叫他知道做圣所各样使

用之工的，都要照主所吩咐

的做工。

36 ཡང་བེ་ཚ་ལེ་ཨེལ་དང་ཨོ་ཧོ་ལི་ཨབ་དང་མི་ ་ལ་གཙ་བོས་
ཤེས་རབ་དང་རིག་པ་གནང་བས། མི་ ོ་ ལ་ཅན་ ི་ལས་ ེད་

ཤེས་པ་དེ་ཐམས་ཅད་ནི་གཙ་བོས་ཅི་བཀའ་ ལ་བའི་ལས་ཟེར་ན། མཆོད་
ཁང་གི་ཞབས་འདེགས་ ་ ང་བ་ མས་ ེད་པར་དགོས་སོ༎

2凡主赐他心里有智慧、而

且受感前来做这工的，摩西

把他们和比撒列并亚何利

亚伯一同召来。 3这些人

就从摩西收了以色列人为

做圣所并圣所使用之工所拿

来的礼物。百姓每早晨还把

甘心献的礼物拿来。 4凡做

圣所一切工的智慧人各都离

开他所作的工， 5来对摩西

说：百姓为主吩咐使用之工

所拿来的，富富有余。 6摩

西传命，他们就在全营中宣

告说：无论男女，不必再为

圣所拿什么礼物来。这样才

拦住百姓不再拿礼物来。
7因为他们所有的材料够做

一切当做的物，而且有余。

༢ དེ་ནས་མོ་ཤེས་བེ་ཚ་ལེ་ཨེལ་དང་ཨོ་ཧོ་ལི་ཨབ་དང་། མི་ ོ་ ལ་ཅན་
་ལ་གཙ་བོས་ཤེས་རབ་ ིང་ ་གནང་བ་རེ་རེ་དང་། ལས་ བ་པའི་ ིར་

རང་དགར་འོངས་པ་ཐམས་ཅད་ ར་བོས་ནས། ༣ མཆོད་ཁང་གི་ཞབས་
འདེགས་ ིར་ བ་ འི་ལས་ མས་ ི་དོན་ ་ཡིས་ར་ཨེལ་ ི་ ་ མས་
ིས་ ལ་བའི་ ིན་པ་ཐམས་ཅད་མོ་ཤེའི་ལག་པ་ནས་དེ་དག་ལ་ཐོབ་བོ།

དེ་དག་གིས་ད་ ང་ཡང་ ་མོ་རེ་རེ་བཞིན་རང་དགའ་ ེ་ ིན་པ་ ལ་བ་
ཡིན། ༤ གཙང་ཁང་གི་ལས་ ེད་མཁན་ཐམས་ཅད་ ེད་པའི་མི་ ོ་ ལ་
ཅན་ ན་རེ་རེ་རང་གི་ལས་ ེད་པ་ལས་ལོག་འོངས་ཏེ། ༥ དེ་དག་གིས་མོ་
ཤེ་ལ། གཙ་བོས་ བ་དགསོ་ག ངས་པའི་ཞབས་འདེགས་ ་ིལས་འད་ི བ་
པ་ལ་དགོས་པ་ལས་ ག་པར་མི་ ེས་འ ེར་འོངས་པ་ཡིན་ཟེར་བས། ༦ མོ་
ཤེས་བཀའ་བཀོད་པ་དེ་ཚས་དམག་ ར་ ན་ ། ད་ ེས་པའམ་ ད་མེད་
ས་ ང་གཙང་ཁང་གི་ ིར་འ ལ་བ་འ ལ་བའི་ ིར་ལས་གང་ཡང་མ་
དེ་ཅགི་ཅསེ་ ད་བཏང་བས། ད་ེ ར་མ་ི ་ེལ་འ ལ་ ་མ་བ ག་གོ ༧ ད་ེ
ཅི་ལ་ཞེ་ན། དེ་དག་ལ་ཐོབ་ཡོད་པའི་ ས་ མས་ལས་ཚང་མ་ བ་ ་ཚང་
བ་མ་ཟད་འཐེབ་ ང་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ༎

8他们中间，凡心里有智

慧做工的，用十幅幔子做帐

幕。这幔子是比撒列用捻的

细麻和蓝色、紫色、朱红色

线制造的，并用巧匠的手工

绣上基路伯。 9每幅幔子长

二十八肘，宽四肘，都是一

样的尺寸。 10他使这五幅

幔子幅幅相连，又使那五幅

幔子幅幅相连； 11在这相连

的幔子末幅边上做蓝色的钮

扣，在那相连的幔子末幅边

༨ ཡང་ལས་ ེད་པ་ མས་ལས་མི་ ོ་ ལ་ཅན་ཐམས་ཅད་ ིས་ཡོལ་བ་
བ ་ནས་ ར་མཆགོ་ ས་ཏ།ེ དའེ་ི ་ན་ིཀ་ཤ་ིཀ་བ མིས་པ་དང་རས་ ད་
་ ག་དང་ ་ཁ་དང་མཚལ་ཁ་བཀད་ ལ་བའི་འཐག་བཟོའི་ ལ་ ་

ཀེ་ བ་དང་བཅས་པ་ མས་བཟོས་སོ། ༩ ཡོལ་བ་རེའི་རིང་ནི་ ་ཉི་ ་ ་
བ ད་དང་། ཡོལ་བ་རེའི་ཞེང་ནི་ ་བཞི། ཡོལ་བ་ཐམས་ཅད་ ི་ཚད་དེ་
ར་རོ། ༡༠ ཁོས་ཡོལ་བ་ ་གཅིག་དང་གཅིག་ ེལ། ཡང་ཡོལ་བ་ ་གཅིག་

ལ་གཅིག་ ེལ་ལོ། ༡༡ ཡོལ་བ་དང་པོའི་ ེ་མོ་ལ་ ་ ག་གི་ ོག་ ་ མས་
འ ལེ་ས་ར་ེར་ེལ་ ས་པ་དང་། ད་ེབཞནི་ ་ཐམས་ཅད་ལས་ག ག་ག་ིཡལོ་
བའ་ི ་ེམ་ོལ་འ ལེ་ས་གཉསི་པ་ལ་ཡང་ ས་ས།ོ ༡༢ གོ་ ་ ་བ ་ཡལོ་བ་
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དང་པོ་ལ་ ས་པ་དང་། འ ེལ་ས་གཉིས་པར་ཡོད་པའི་ཡོལ་བའི་ག ག་
ལ་ ོག་ ་ ་བ ་ ས་ཏེ། ོག་ ་ མས་གཅིག་དང་གཅིག་ཁ་བ ིགས་སོ།
༡༣ ཡང་གསེར་ ི་ ་ ང་ ་བ ་ ས་ནས། བ གས་གནས་ཚང་པོ་ཞིག་
ཡིན་པའི་ ིར་ ་ཡོལ་བ་གཅིག་དང་གཅིག་ ་ ང་གིས་ ེལ་བར་ ས་སོ༎

上也照样做； 12在这相连的

幔子上做五十个钮扣，在那

相连的幔子上也做五十个钮

扣，都是两两相对； 13又做

五十个金钩，使幔子相连。

这才成了一个帐幕。

༡༤ དེ་ནས་ཁསོ་བ གས་གནས་ ི་ ེང་གི་ ར་ ི་ ིར་རལ་ནས་ཡལོ་བ་
བ ་གཅིག་ ས་སོ། ༡༥ ཡོལ་བ་རེ་རེའི་རིང་ནི་ ་ མ་ ། ཞེང་ནི་ ་བཞི།
ཡོལ་བ་བ ་གཅིག་གི་ཚད་དེ་ ར་རོ། ༡༦ ཡོལ་བ་ ་ནི་ཁོས་གཅིག་དང་
གཅིག་ ེལ། ཡོལ་བ་ ག་ཡང་གཅིག་དང་གཅིག་ ེལ་ལོ། ༡༧ ཡང་ག ག་
ལ་ཡདོ་པའ་ིཡལོ་བ་དའེ་ི ་ེམའོ་ིནང་འ ལེ་ས་ ་ གོ་ ་ ་བ ་ ས། ཡང་
ག ག་ལ་ཡདོ་པའ་ིཡལོ་བའ་ི ་ེམ་ོན་འ ལེ་བ་གཉསི་པར་ཡང་ གོ་ ་ ་
བ ་ ས་སོ། ༡༨ ཡང་རག་གི་ ་ ང་ ་བ ་ ས་ནས་ ར་ ི་ཐོག་ཚང་པོ་
ཞིག་ ་བའི་ ིར་དེ་ ར་ ེལ་ལོ། ༡༩ ཡང་ ར་ ི་ཐོག་གི་ ེང་ ་ཁོས་ ག་
ག་ག་ིཔགས་པ་ ་ཚས་བ བས་པ་ མས་ལས་ཁབེས་ཤགི་ ས། དའེ་ི ངེ་
་ མ་ ི་པགས་པ་ མས་ནས་ཡང་ཁེབས་ཤིག་ ས་སོ༎

14他用山羊毛织十一幅幔

子，作为帐幕以上的罩棚。
15每幅幔子长三十肘，宽四

肘；十一幅幔子都是一样的

尺寸。 16他把五幅幔子连

成一幅，又把六幅幔子连成

一幅； 17在这相连的幔子

末幅边上做五十个钮扣，在

那相连的幔子末幅边上也做

五十个钮扣； 18又做五十

个铜钩，使罩棚连成一个；
19并用染红的公羊皮做罩棚

的盖，再用海狗皮做一层罩

棚上的顶盖。

༢༠ དེ་ནས་ཁོས་བ གས་གནས་ ི་ ིར་ཤིད་ཏིམ་ཤིང་ནས་བ ང་བའི་
ང་ལབེ་ མས་ ས། ༢༡ ང་ལབེ་རའེ་ིརངི་ན་ི ་བ ་དང་། ང་ལབེ་རའེ་ི
ཞེང་ནི་ ་ ེད་དང་གཉིས་སོ། ༢༢ ང་ལེབ་རེ་ལ་ཁོང་གཟེར་གཉིས་ཐད་
ཀ་ལ་ ས། དེ་ ར་ཁོས་ ར་མཆོག་གི་ ང་ལེབ་རེ་རེ་ལ་ ས་སོ། ༢༣ ཡང་
བ གས་གནས་ ི་ ང་ལེབ་ མས་འདི་ ་ ེ། ོ་ ོགས་ ་ ང་ལེབ་ཉི་ ་
དང་། ༢༤ ང་ལེབ་ཉི་ ་དེའི་འོག་ན་ད ལ་ ི་ཞབས་གདན་བཞི་བ ་ནི་
ང་ལབེ་གཅགི་ག་ིཁངོ་གཟརེ་གཉསི་ ་ི རི་ཞབས་གདན་གཉསི་ར་ེདང་།
ང་ལབེ་གཞན་ ་ིཁངོ་གཟརེ་གཉསི་ ་ི རི་ར་ེལ་ཞབས་གདན་གཉསི་སོ།

༢༥ བ གས་གནས་ ི་ལོགས་གཉིས་པ་ ང་ ོགས་ ་ཁོས་ ང་ལེབ་ཉི་ ་
དང་། ༢༦ དེའི་ད ལ་ ི་ཞབས་གདན་བཞི་བ ་ ས། ཞབས་གདན་གཉིས་
ང་ལེབ་གཅིག་གི་འོག ཞབས་གདན་གཉིས་ ང་ལེབ་གཞན་དེའི་འོག་ ་
ས་སོ། ༢༧ བ་ ོགས་ ་བ གས་གནས་ ི་ བ་ལོགས་ ི་ ིར་ཁོས་ ང་

ལེབ་ ག་ ས་སོ། ༢༨ བ གས་གནས་ ི་ བ་ལོགས་ལ་བ གས་གནས་ ི་
འི་ ིར་ ང་ལེབ་གཉིས་ ས་སོ། ༢༩ དེ་དག་ནི་འོག་ན་ཉིས་ བ་དང་དེ་

20他用皂荚木做帐幕的竖

板。 21每块长十肘，宽一肘

半； 22每块有两榫相对。

帐幕一切的板都是这样做。
23帐幕的南面做板二十块。
24在这二十块板底下又做四

十个带卯的银座：两卯接

这块板上的两榫，两卯接那

块板上的两榫。 25帐幕的

第二面，就是北面，也做板

二十块 26和带卯的银座四

十个：这板底下有两卯，那

板底下也有两卯。 27帐幕

的后面，就是西面，做板六

块。 28帐幕后面的拐角做

板两块。 29板的下半截是双

的，上半截是整的，直到第

一个环子；在帐幕的两个拐

角上都是这样做。 30有八块

板和十六个带卯的银座，每

块板底下有两卯。
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བཞིན་ ་ཡང་ཁོང་གཟེར་དང་པོའི་བར་ ་ཉིས་ བ་ཡོད་དེ། ་གཉིས་ལ་
ཡོད་པའི་ ང་ལེབ་གཉིས་དེ་ ར་ ས་སོ། ༣༠ དེ་ནི་ ང་ལེབ་བ ད་དང་
དེ་དག་གི་ད ལ་ ི་ཞབས་གདན་ནི་ཞབས་གདན་བ ་ ག ང་ལེབ་རེ་
རེ་ལ་ཞབས་གདན་གཉིས་གཉིས་སོ༎

31他用皂荚木做闩：为帐

幕这面的板做五闩， 32为

帐幕那面的板做五闩，又为

帐幕后面的板做五闩， 33使

板腰间的中闩从这一头通到

那一头。 34用金子将板包

裹，又做板上的金环套闩；

闩也用金子包裹。

༣༡ ཡང་ཤིད་ཏིམ་ཤིང་ནས་ཁོས་ བ་ལག་ ས་ཏེ་བ གས་གནས་ ི་
ལོགས་གཅིག་གི་ ང་ལེབ་ མས་ ི་ ིར་ ་དང་། ༣༢ བ གས་གནས་ ི་
ལོགས་གཞན་དེའི་ ང་ལེབ་ མས་ ི་ ིར་ བ་ལག་ ་དང་། བ གས་
གནས་ ི་ བ་ ོགས་ ་ བ་ལོགས་ ི་ ང་ལེབ་ མས་ ི་ ིར་ བ་ལག་
འོ། ༣༣ ཡང་ ང་ལེབ་ མས་ ི་ད ིལ་ ་ཡོད་པའི་ བ་ལག་དེ་ནི་ ར་

ནས་གཞན་ ར་ ི་བར་ ་ ེབས་པར་ ས་སོ། ༣༤ ཡང་ ང་ལེབ་ མས་
གསེར་ ིས་གཡོགས་ནས། དེ་དག་གི་ བ་ལག་ མས་འཛན་པའི་ཨ་ལོང་
མས་གསརེ་ནས་ ས་པ་དང་། བ་ལག་ མས་ ང་གསརེ་ སི་གཡགོས་

སོ༎
35他用蓝色、紫色、朱

红色线，和捻的细麻织幔

子，以巧匠的手工绣上基路

伯。 36为幔子做四根皂荚

木柱子，用金包裹，柱子上

有金钩，又为柱子铸了四个

带卯的银座。 37拿蓝色、

紫色、朱红色线，和捻的细

麻，用绣花的手工织帐幕的

门帘； 38又为帘子做五根

柱子和柱子上的钩子，用金

子把柱顶和柱子上的杆子

包裹。柱子有五个带卯的

座，是铜的。

༣༥ ཡང་ཁོས་ཡོལ་བའི་ ་ནི་རས་ ད་ ་ ག་དང་ ་ཁ་དང་མཚལ་ཁ་
དང་ཀ་ཤི་ཀ་བ ིམས་པ་ལས་ ས། བཀད་ ལ་བའི་འཐག་བཟོའི་ལས་ཀེ་
བ་ མས་དང་ ན་པར་ ས་ས།ོ ༣༦ དའེ་ི རི་ཁསོ་ཤདི་ཏམི་ཤངི་ལས་ཀ་
བ་བཞི་བཟོས་པ་དེ་གསེར་ ིས་གཡོགས། དེ་དག་གི་ ་ ང་ མས་གསེར་
ནས་ ས་པ་དང་། དེ་དག་གི་ ིར་ད ལ་ ི་ཞབས་གདན་བཞི་ གས་སོ།
༣༧ ར་མཆོག་གི་ ོའི་ ིར་ ོ་ཡོལ་ཞིག་ ས་ཏེ་དེའི་ ་ནི་རས་ ད་ ་
ག་དང་ ་ཁ་དང་མཚལ་ཁ་དང་ཀ་ཤི་ཀ་བ ིམས་པ་ཡིན་ཏེ། ཚས་ ་
ེལ་བའི་འཐག་བཟོའི་ལས་ཡོད་པ་ཡིན། ༣༨ ཡང་དེའི་ ིར་ཀ་བ་ ་རང་
གི་ ་ ང་དང་བཅས་ཏེ་ཀ་ག ་ མས་དང་། མདའ་ མས་ཁོས་གསེར་
ིས་གཡོགས་པ་དང་། དེའི་ཞབས་གདན་ ་རག་ནས་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ༎

37比撒列用皂荚木做

柜，长二肘半，宽一

肘半，高一肘半。 2里外

包上精金，四围镶上金牙

边， 3又铸四个金环，安在

柜的四脚上：这边两环，那

边两环。 4用皂荚木做两

37 ཡང་བ་ེཚ་ཨལེ་ སི་ མོ་ཞགི་ཤདི་ཏམི་ཤངི་ནས་བཟསོ་ཏ།ེ དའེ་ི
རིང་ནི་ ་ ེད་དང་ག མ། ཞེང་ནི་ ་ ེད་དང་གཉིས། མཐོ་

ད་ན་ི ་ དེ་དང་གཉསི་ས།ོ ༢ ཁསོ་དའེ་ི ་ིནང་གསརེ་བཙ་མས་གཡགོས་
ནས། དེའི་མཐའ་འཁོར་ལ་གསེར་ ི་ ེང་བ་ཞིག་བཟོས་སོ། ༣ ཁོས་དེ་ལ་
ཡང་གསརེ་ ་ིཨ་ལངོ་བཞ་ི གས་ནས། ད་ེན་ིདའེ་ི ་བཞ་ིལ་ ར་ཏ།ེ ལགོས་
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གཅགི་ལ་ཨ་ལངོ་གཉསི་དང་། ལོགས་གཅགི་ལ་ཡང་ཨ་ལངོ་གཉསི་ ར་ར།ོ
༤ ཤིད་ཏིམ་ཤིང་ནས་གདང་ ་གཉིས་ ས་ནས་གསེར་ ིས་གཡོགས་སོ།
༥ ོམ་འ ར་བའི་གདང་ ་གཉིས་དེ་ ོམ་ ི་ལོགས་གཉིས་ལ་ཡོད་པའི་
ཨ་ལོང་ མས་ ་བ ག་གོ ༦ ཡང་ཁོས་ གས་ ེའི་ ི་ཞིག་གསེར་བཙ་མ་
ནས་བཟསོ་ཏ།ེ དའེ་ིརངི་ན་ི ་ དེ་དང་ག མ། ཞངེ་ན་ི ་ དེ་དང་གཉསི་
ས།ོ ༧ ཡང་ གས་ འེ་ི འི་ིམཐའ་གཉསི་ལ་ཀ་ེ བ་གཉསི་གསརེ་ ང་ ང་
གིས་བཟོས་སོ། ༨ ཀེ་ བ་གཅིག་ ར་ ི་མཐའ་མ་ལ། ཡང་ཀེ་ བ་གཅིག་
ཕར་ ི་མཐའ་མ་ལ། གས་ ེའི་ ི་དང་འ ེལ་ཞིང་དེའི་མཐའ་གཉིས་ལ་
ཀེ་ བ་དེ་ མས་བཟོས་སོ། ༩ ཀེ་ བ་དེ་ མས་ ིས་རང་གི་ཤོག་པ་ མས་
ེན་ ་བ ངས་ནས་ གས་ ེའི་ ི་ཤོག་པས་གཡོག་ ེ། དེ་དག་གདོང་

གཏད་ ་ གས་ ེའི་ ི་ལ་བ ས་ནས་ཡོད་པ་ཡིན།

根杠，用金包裹。 5把杠穿

在柜旁的环内，以便抬柜。
6用精金做施恩座，长二肘

半，宽一肘半。 7用金子

锤出两个基路伯来，安在施

恩座的两头， 8这头做一

个基路伯，那头做一个基路

伯，二基路伯接连一块，在

施恩座的两头。 9二基路

伯高张翅膀，遮掩施恩座；

基路伯是脸对脸，朝着施恩

座。

༡༠ ཡང་དེས་ཤིད་ཏིམ་ཤིང་ནས་གསོལ་ ོག་དེ་ ས། དེའི་རིང་ནི་ ་
གཉིས། ཞེང་ནི་ ་གཅིག མཐོ་ ད་ ་ ེད་དང་གཉིས་སོ། ༡༡ དེ་ནི་གསེར་
བཙ་མས་གཡགོས་ནས། དེའ་ིམཐའ་འཁརོ་ལ་གསརེ་ ་ི ངེ་བ་ཞགི་བཟསོ་
སོ། ༡༢ ཡང་དེའི་མཐའ་འཁོར་ལ་མཐའ་ ན་ཞིག་ ས། དེའི་མཐོ་ ད་
སོར་བཞི་དང་། དེའི་མཐའ་འཁོར་ལ་ཡང་གསེར་ ི་ ེང་བ་ཞིག་བཟོས་
སོ། ༡༣ དེ་ལ་གསེར་ ི་ཨ་ལོང་བཞི་ གས་ནས། ཨ་ལོང་དེ་ མས་དེའི་ ་
བཞིའི་ ང་པ་བཞི་ལ་བ ག་གོ ༡༤ མཐའ་ ན་ནས་ ང་ཞིག་འོག་ན་ཨ་
ལོང་ མས་ཡོད་དེ། གསོལ་ ོག་འ ེར་བ་ལ་གདང་ ་ མས་འཛན་པའི་
ིར་རོ། ༡༥ གདང་ ་ མས་ཤིད་ཏིམ་ཤིང་ནས་ ས་ནས། དེ་དག་གིས་
གསོལ་ ོག་འ ེར་བའི་ ིར་གསེར་ ིས་གཡོགས་སོ། ༡༦ ཡང་དེས་གསོལ་
ོག་གི་ཡོ་ ད་ཞེ་ན། དེའི་ ེར་མ་དང་ཕོར་པ་ མས། མཆོད་ཞལ་དང་
མ་པ་ མས་གསེར་ ེམ་འ ལ་བའི་ ིར་གསེར་བཙ་མ་ནས་བཟོས་སོ༎

10他用皂荚木做一张桌

子，长二肘，宽一肘，高一

肘半， 11又包上精金，四围

镶上金牙边。 12桌子的四

围各做一掌宽的横梁，横梁

上镶着金牙边， 13又铸了四

个金环，安在桌子四脚的四

角上。 14安环子的地方是挨

近横梁，可以穿杠抬桌子。
15他用皂荚木做两根杠，用

金包裹，以便抬桌子； 16又

用精金做桌子上的器皿，就

是盘子、调羹，并奠酒的瓶

和爵。

༡༧ དེས་མར་མེའི་ ེགས་ ་གསེར་བཙ་མ་ནས་བཅོས། ང་ ང་ལས་
ེགས་ ་དང་དེའི་ཞབས་ར་དང་ ོང་པོ་བཅོས་སོ། དེའི་ མ་པ་དང་
འ ས་ ་དང་མེ་ཏོག་ མས་རང་བཅོས་ལ་ ས་སོ། ༡༨ དེའི་ལོགས་གཉིས་
ལས་ཡལ་ག་ ག་ཐོན་ཏེ། ེགས་ འི་ལོགས་ཡ་གཅིག་ནས་ཡལ་ག་ག མ་
དང་། ེགས་ འི་ལོགས་གཞན་དེ་ལས་ཡལ་ག་ག མ་ཐོན་ཏོ། ༡༩ ་གར་

17他用精金做一个灯台；

这灯台的座和干，与杯、

球、花，都是接连一块锤

出来的。 18灯台两旁杈出

六个枝子：这旁三个，那旁

三个。 19这旁每枝上有三

个杯，形状像杏花，有球有
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花；那旁每枝上也有三个

杯，形状像杏花，有球有

花。从灯台杈出来的六个

枝子都是如此。 20灯台上

有四个杯，形状像杏花，有

球有花。 21灯台每两个枝

子以下有球，与枝子接连一

块；灯台杈出的六个枝子都

是如此。 22球和枝子是接连

一块，都是一块精金锤出来

的。 23用精金做灯台的七个

灯盏，并灯台的蜡剪和蜡花

盘。 24他用精金一他连得做

灯台和灯台的一切器具。

ར་ཀའ་ིམ་ེཏགོ་ག་ིག གས་ ར་བཟསོ་པའ་ི མ་པ་ག མ་ར་ེལ་འ ས་ ་
ཞིག་དང་མེ་ཏོག་ཅིག་ཡལ་ག་གཅིག་ལ་ཡོད་པ་དང་། ་གར་ ར་ཀའི་མེ་
ཏོག་གི་ག གས་ ར་བཟོས་པའི་ མ་པ་ག མ་རེ་ལ་འ ས་ ་ཞིག་དང་
མེ་ཏོག་ཅིག་ཡལ་ག་གཞན་དེ་ལ་ཡོད་པ་ཡིན། དེ་བཞིན་ ་ ེགས་ ་ལས་
འ ང་བའི་ཡལ་ག་ ག་པོ་ལ་ཡོད་པ་ཡིན། ༢༠ ཡང་ ེགས་ ་རང་ལ་ ་
གར་ ར་ཀའི་མེ་ཏོག་གི་ག གས་ ར་བཟོས་པའི་ མ་པ་བཞི་འ ས་ ་
མེ་ཏོག་དང་བཅས་པ་ཡོད་པ་ཡིན། ༢༡ ཡང་དེ་ལས་འ ང་བའི་ཡལ་ག་
གཉིས་ ི་འོག་ན་འ ས་ ་གཅིག་དང་། དེ་ལས་ཐོན་པའི་ཡལ་ག་གཉིས་
ི་འོག་ན་འ ས་ ་གཅིག་དང་། དེ་ལས་ཐོན་པའི་ཡལ་ག་གཉིས་ ི་འོག་

ན་ཡང་འ ས་ ་གཅིག་གོ དེ་བཞིན་ ་ ེགས་ ་ལས་ཐོན་པའི་ཡལ་ག་
ག་གི་ ིར་ ས་སོ། ༢༢ འ ས་ ་ མས་དང་ཡལ་ག་ མས་ལ་འ ར་བ་

ཐམས་ཅད་གསེར་བཙ་མ་དང་ ང་ ང་ངོ་། ༢༣ ཡང་དེས་ ོན་མ་བ ན་
དང་དེའི་ མ་ ང་ མས་དང་། ོང་རོའི་ ོད་ མས་གསེར་བཙ་མ་ནས་
བཟོས་སོ། ༢༤ དེ་རང་དང་དེའི་ཡོ་ ད་ མས་དེས་གསེར་བཙ་མ་ཀི་ ར་
གཅིག་གི་ ར་ཚད་ལས་བཟོ་བར་ ས་སོ༎

25他用皂荚木做香坛，是

四 方 的，长 一 肘，宽 一

肘，高二肘，坛的四角与坛

接连一块； 26又用精金把坛

的上面与坛的四面并坛的四

角包裹，又在坛的四围镶上

金牙边。 27做两个金环，安

在牙子边以下，在坛的两

旁、两根横撑上，作为穿杠

的用处，以便抬坛。 28用皂

荚木做杠，用金包裹。

༢༥ དེས་བ ག་ ོས་བ ག་པའི་མཆོད་ ི་ཤིད་ཏིམ་ཤིང་ནས་བཟོ་བར་
ས་པའི་རིང་ནི་ ་གཅིག ཞེང་ ་གཅིག་ ེ་ཁ་གང་མའོ། མཐོ་ ད་ ་

གཉིས་དང་། དེའི་ ་བ་ མས་དེ་རང་ལས་ཐོན་ནོ། ༢༦ དེའི་ ེང་དང་།
དེའི་ལོགས་བཞི་དང་། དེའི་ ་བ་ མས་གསེར་བཙ་མས་གཡོགས་པ་དང་།
གསེར་ ི་ ེང་བ་ཞིག་དེའི་མཐའ་འཁོར་ལ་བཟོས་སོ། ༢༧ དེའི་ལོགས་
གཉིས་ལ་ ེང་བའི་འོག་ལ་ཨ་ལོང་གཉིས་ ར་བ་དེ་གདང་ ་གཉིས་ ེན་
པ་དང་། འ ར་བའ་ི རི་ཡདོ་པ་ཡནི། ༢༨ གདང་ ་ད་ེཁསོ་ཤདི་ཏམི་ཤངི་
ནས་ ས་ནས་གསེར་ ིས་གཡོགས་སོ༎

29又按做香之法做圣膏油

和馨香料的净香。

༢༩ དེས་ གས་ སོ་དམ་པ་དང་། བ ག་ སོ་ནི་ སོ་བཟང་པ་ོ ་ཚགས་
ནས་ ར་ཐབས་ ི་བཟོ་ གས་ལ་ ས་སོ༎

38他用皂荚木做燔祭

坛，是四方的，长五

肘，宽五肘，高三肘， 2在

坛的四拐角上做四个角，与

38 དསེ་ ནི་ གེ་ག་ིམཆདོ་ ་ིཤདི་ཏམི་ཤངི་ནས་བཟ་ོཔ་དའེ་ིརངི་
་ ། ཞེང་ ་ ་ ེ་ཁ་གང་མའོ། མཐོ་ ད་ ་ག མ་མོ། ༢ དེའི་

་བཞ་ིལ་ ་པ་བཞ་ིབཟསོ་ནས། ་བ་ད་ེདག་མཆདོ་ ་ིལས་ཐནོ། ད་ེན་ིར་
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གན་ སི་གཡགོས་ས།ོ ༣ ཡང་མཆདོ་ འི་ིཡ་ོ ད་ཐམས་ཅད་ཟརེ་ན། གཞངོ་
པ་དང་། མ་ེ མེ་དང་། ཏངི་དང་། གས་མདའ་དང་། མ་ེཕརོ་དང་། དོ་ད་ེ
ཐམས་ཅད་ར་གན་ནས་ ས་སོ། ༤ མཆོད་ ིའི་ ིར་ཁོས་རག་ནས་ ་མིག་
ག་ི ་མ་ཞགི་ ་ ད་ ་ིའགོ་ན་མཐལི་ནས་བ ང་ ་ེམཐ་ོ ད་ ་ི དེ་ཙམ་
་ ེབས་པ་ ས་སོ། ༥ ཡང་རག་གི་ ་མ་དེའི་མཐའ་བཞིའི་ ིར་ཁོས་ཨ་

ལོང་བཞི་ གས་པ་དེ་ནི་གདང་ ་གཉིས་འཛན་པའི་ ིར་རོ། ༦ གདང་ ་
གཉིས་དེ་ཤིད་ཏིམ་ཤིང་ནས་ ས་ནས་རག་གིས་གཡོགས་སོ། ༧ གདང་ ་
དེ་གཉིས་ ིས་མཆོད་ ི་འ ར་བའི་ ིར་དེའི་ལོགས་ལ་ཡོད་པའི་ཨ་ལོང་
མས་ ་དེ་དག་བ ག་གོ དེ་ནི་ ང་ལེབ་ཁོག་ ོང་ མས་ལས་ ས་སོ༎

坛接连一块，用铜把坛包

裹。 3他做坛上的盆、铲

子、盘子、肉锸子、火鼎；

这一切器具都是用铜做的。
4又为坛做一个铜网，安在

坛四面的围腰板以下，从

下达到坛的半腰。 5为铜

网的四角铸四个环子，作

为穿杠的用处。 6用皂荚

木做杠，用铜包裹， 7把杠

穿在坛两旁的环子内，用以

抬坛，并用板做坛；坛是空

的。

༨ ཡང་ར་གན་ ི་གཞོང་པ་དང་དེའི་ར་གན་ ི་ཞབས་ར་ནི་ཁོས་འ ན་
མའི་ ར་མཆོག་གི་ ོའི་མ ན་ ་གཡོག་ ེད་པའི་ ད་མེད་ མས་ ི་མེ་
ལོང་ མས་ནས་བཟོ་བར་ ས་སོ༎

8他 用 铜 做 洗 濯 盆 和 盆

座，是用会幕门前伺候的妇

人之镜子作的。

༩ དེ་ནས་ཁོས་ མས་དེ་ ས་སོ། ོ་ ོགས་ལ་ མས་ ི་ཡོལ་བ་ མས་
ཀ་ཤི་ཀ་བ ིམས་པ་དེའི་རིང་ནི་ ་བ ། ༡༠ དེའི་ཀ་བ་ཉི་ ་དང་ཞབས་
གདན་ཉི་ ་ར་གན་ནས་ ས། ཀ་བའི་ ་ མས་དང་མདའ་ མས་ད ལ་
ནས་བཟོས་སོ། ༡༡ དེ་བཞིན་ ་ ང་ ོགས་ལ་ཡང་རིང་ ་བ ། དེའི་ཀ་
བ་ཉི་ ་དང་དེ་དག་གི་ཞབས་གདན་ཉི་ ་ར་གན་ནས་ ས་ཏེ། ཀ་བའི་
་ མས་དང་མདའ་ མས་ད ལ་ནས་བཟོས་སོ། ༡༢ བ་ ོགས་ལ་ ་ ་

བ ། དེའི་ཀ་བ་བ ་དང་ཞབས་གདན་བ ། ཀ་བའི་ ་ མས་དང་མདའ་
མས་ད ལ་ནས་ ས་སོ། ༡༣ ཤར་ ོགས་ལ་ ་ ་བ ། ༡༤ ོ་ཆེན་པོའི་

ལོགས་གཅིག་ལ་ཡོལ་བ་ ་བཅོ་ ། དེའི་ཀ་བ་ག མ། ཞབས་གདན་ག མ།
༡༥ དེ་བཞིན་ ་ ོ་ཆེན་པོའི་ལོགས་གཞན་དེ་ལ་ཡང་ ས་སོ། མས་ ི་
ོ་ཆེན་པོའི་ལོགས་རེ་ལ་ ་བཅོ་ ། ཀ་བ་ག མ། ཞབས་གདན་ག མ་མོ།

༡༦ མས་ ི་ཡོལ་བ་ ན་ ོགས་བཞི་ལ་ཀ་ཤི་ཀ་བ ིམས་པ་ནས་ཡོད་དོ།
༡༧ ཀ་བ་ མས་ ི་ཞབས་གདན་ མས་རག་དང་། ་ མས་དང་མདའ་
མས་ད ལ་དང་། ཀ་བའི་མགོ་ མས་ད ལ་ ིས་གཡོགས། མས་ ི་

ཀ་བ་ཐམས་ཅད་ ི་མདའ་ མས་ད ལ་ནས་ ས་ཡོད། ༡༨ མས་ ི་ ོ་
ཆེན་པོའི་ཡོལ་བ་དེའི་ ་ནི་ ་ ག་དང་ ་ཁ་དང་མཚལ་ཁ་དང་ཀ་ཤི་ཀ་

9他做帐幕的院子。院子的

南面用捻的细麻做帷子，宽

一百肘。 10帷子的柱子二

十根，带卯的铜座二十个；

柱子上的钩子和杆子都是

用银子做的。 11北面也有

帷子，宽一百肘。帷子的柱

子二十根，带卯的铜座二十

个；柱子上的钩子和杆子都

是用银子做的。 12院子的

西面有帷子，宽五十肘。帷

子的柱子十根，带卯的座十

个；柱子的钩子和杆子都是

用银子做的。 13院子的东

面，宽五十肘。 14–15门这边

的帷子十五肘，那边也是一

样。帷子的柱子三根，带卯

的座三个。在门的左右各有

帷子十五肘，帷子的柱子三

根，带卯的座三个。 16院

子四面的帷子都是用捻的

细麻做的。 17柱子带卯的

座是铜的，柱子上的钩子和

杆子是银的，柱顶是用银子

包的。院子一切的柱子都是
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用银杆连络的。 18院子的

门帘是以绣花的手工，用蓝

色、紫色、朱红色线，和捻

的细麻织的，宽二十肘，高

五肘，与院子的帷子相配。
19帷子的柱子四根，带卯的

铜座四个；柱子上的钩子和

杆子是银的；柱顶是用银子

包的。 20帐幕一切的橛子和

院子四围的橛子都是铜的。

བ ིམས་པ་ཚས་ ་ ེལ་བའི་འཐག་བཟོའི་ གས་ལ་ལ་ ས། དེའི་རིང་ནི་
་ཉི་ ། ཐམས་ཅད་ ི་ཞེང་ ་ ། མཐོ་ ད་ མས་ ི་ཡོལ་བ་ མས་དང་

འ འོ། ༡༩ ཀ་བ་བཞི་དང་ཞབས་གདན་བཞི་ར་གན། ་ མས་ད ལ། ཀ་
ག ་ མས་ད ལ་ ིས་གཡོགས། མདའ་ མས་ད ལ་ནས་བཟོས་པ་ཡིན།
༢༠ བ གས་གནས་དང་ ོགས་བཞི་ལ་ ོར་བའི་ མས་ ི་ ར་པ་ཐམས་
ཅད་ར་གན་ནས་ཡིན་ནོ༎

21这是法柜的帐幕中利未

人所用物件的总数，是照摩

西的吩咐，经祭司亚伦的

儿子以他玛的手数点的。
22凡主所吩咐摩西的都是犹

大支派户珥的孙子、乌利的

儿子比撒列做的。 23与他

同工的有但支派中亚希撒抹

的儿子亚何利亚伯；他是雕

刻匠，又是巧匠，又能用蓝

色、紫色、朱红色线，和细

麻绣花。

༢༡ མོ་ཤེས་བཀའ་གནང་བ་བཞིན་ ་ལེ་ཝི་པ་ མས་ ི་ཞབས་འདེགས་
དང་ ་མ་ཨ་རོན་ ི་ ་ཨི་ཐ་མར་ ི་ལག་པས་ ིས་ ས་པའི་བ གས་
གནས་སམ། དཔང་པའོ་ིབ གས་གནས་ ་ི ས་ མས་ ་ི སི་ན་ིའད་ི ར་
རོ། ༢༢ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་ཅི་དང་ཅི་བཀའ་གནང་བ་ བ་པ་ལ་ ་ འི་ ེ་
ལས་ ར་ ི་ ་བེ་ཚ་ལེ་ཨེལ་དང་། ༢༣ དེའི་ལས་ ོགས་དན་ ི་ ེ་ལས་ཨ་
ཧ་ིས་མག་ག་ི ་ཨ་ོཧ་ོལ་ིཨབ་གཉསི་ན་ི ་ོདང་ཤངི་བཟ་ོདང་། ་ ག་དང་
་ཁ་དང་མཚལ་ཁ་དང་ཀ་ཤི་ཀ་བཀད་ ལ་བའི་འཐག་བཟོ་དང་། ཚས་
་ ེལ་བའི་འཐག་བཟོ་ལ་མཁས་པ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ༎

24为圣所一切工作使用所

献的金子，按圣所的平，有

二十九他连得并七百三十舍

客勒。 25会中被数的人所

出的银子，按圣所的平，有

一百他连得并一千七百七十

五舍客勒。 26凡过去归那

些被数之人的，从二十岁以

外，有六十万零三千五百五

十人。按圣所的平，每人出

银半舍客勒，就是一比加。
27用那一百他连得银子铸造

圣所带卯的座和幔子柱子带

卯的座；一百他连得共一百

带卯的座，每带卯的座用一

他连得。 28用那一千七百

七十五舍客勒银子做柱子上

的钩子，包裹柱顶并柱子上

的杆子。 29所献的铜有七

十他连得并二千四百舍客

勒。 30用这铜做会幕门带

༢༤ གཙང་ཁང་ག་ིཞབས་འདགེས་ ་ཚགས་ ས་པའ་ིལས་ཀའ་ི རི་ ལ་
བའི་གསེར་ཐམས་ཅད་ནི་གསེར་ ི་ ར་དེ་གཙང་ཁང་གི་ཚད་བཞིན་ ་
ཀ་ི ར་ཉ་ི ་ ་ད ་དང་། ད ལ་ ང་བ ན་བ ་དང་ མ་ ་ཡནི། ༢༥ མ་ི
ཚགས་ ི་ ངས་ ིས་ལས་ ང་བའི་ད ལ་ ང་གི་ ར་ནི་གཙང་ཁང་གི་
ར་ཚད་བཞིན་ ་ཀི་ ར་བ ་དང་། ད ལ་ ང་ ོང་གཅིག་བ ན་བ ་

བ ན་ ་ ་ འ།ོ ༢༦ མི་ ངས་ ིས་ནས་ཐོན་པ་རེ་རེ་ལོ་ཉ་ི ་ནས་བ ང་
ེ་ཡན་ཆད་ ི་ ངས་ནི་འ མ་ ག་ ོང་ག མ་ ་བ ་དང་ ་བ ་ཡོད་
པ་ཡིན། བེ་ཀ་ཡང་ན་གཙང་ཁང་གི་ད ལ་ ང་གི་ ར་བཞིན་ ་ད ལ་
ེད་དོ། ༢༧ ད ལ་ ི་ཀི་ ར་བ ་དེ་ལས་གཙང་ཁང་གི་ཞབས་གདན་
དང་ཡོལ་བའི་ ིར་ཞབས་གདན་ མས་ གས་ལ་བཏང་། ཞབས་གདན་
བ ་ལ་ཀི་ ར་བ ། ཞབས་གདན་རེ་ལ་ཀི་ ར་གཅིག་གོ ༢༨ ད ལ་ ང་
ངོ་བ ན་བ ་དང་བ ན་ ་ ་ ་ད་ེལས་ཀ་བའ་ི ་ མས་ ས། ཀ་ག ་
མས་གཡགོས་པ་དང་། ཀ་མདའ་ མས་ ས་ས།ོ ༢༩ ཡང་ ལ་བའ་ིར་གན་
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ན་ིཀ་ི ར་བ ན་ ་དང་ ང་ ངོ་གཉསི་དང་བཞ་ིབ འ།ོ ༣༠ ད་ེལས་དསེ་
འ ན་མའི་ ར་མཆོག་གི་ ོའི་ཞབས་གདན་ མས་དང་། རག་ནས་ཡིན་
པའ་ིམཆདོ་ ་ིདང་། དའེ་ིར་གན་ ་ི ་མགི་དང་མཆདོ་ འི་ིཡ་ོ ད་ཐམས་
ཅད་བཟོས་སོ། ༣༡ ོགས་བཞི་ལ་བ ོར་ཡོད་པའི་ མས་ ི་ཞབས་གདན་
མས་དང་། མས་ ི་ ོ་ཆེན་པོའི་ཞབས་གདན་ མས་དང་། བ གས་

གནས་ ་ི ར་པ་ཐམས་ཅད་དང་ མས་ ་ི ར་པ་ཐམས་ཅད་ གོས་བཞ་ི
ལ་དེ་ལས་ ས་སོ༎

卯的座和铜坛，并坛上的铜

网和坛的一切器具， 31并院

子四围带卯的座和院门带卯

的座，与帐幕一切的橛子和

院子四围所有的橛子。

39 མཆདོ་ཁང་ལ་ཞབས་འདགེས་ དེ་པའ་ི རི་ད་ེདག་གསི་བཀད་
ལ་བའ་ིའཐག་བཟའོ་ིགསོ་ མས་ ས། དེའ་ི ་ན་ི ་ ག་དང་

་ཁ་དང་མཚལ་ཁ་ལིན་ཏེ། གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་བཀའ་གནང་བ་བཞིན་ ་
གོས་དམ་པ་ མས་ཨ་རོན་ ི་ ིར་བཟོ་བར་ ས་སོ༎

39比撒列用蓝色、紫

色、朱红色线做精

致的衣服，在圣所用以供

职，又为亚伦做圣衣，是

照主所吩咐摩西的。

༢ ཨེ་ཕོད་ ི་ ་ནི་གསེར་དང་ ་ ག་དང་ ་ཁ་དང་མཚལ་ཁ་དང་ཀ་
ཤི་ཀ་བ ིམས་པའོ། ༣ དེ་དག་གིས་གསེར་ནི་གསེར་ཤོག་ བ་མོ་བ ངས་
ནས་ ས་ཏེ་ ད་པ་ ས་ནས། ་ ག་དང་ ་ཁ་དང་མཚལ་ཁ་དང་ཀ་
ཤི་ཀ་དང་བ ེས་ཤིང་བཀད་ ལ་བའི་འཐག་བཟོའི་ གས་ལ་བཏགས་
སོ། ༤ དེའི་ ིར་ད ང་པའི་ མ་པ་བཟོས་ནས། མ ན་ལོགས་ བ་ལོགས་
གཉསི་གཅགི་དང་གཅགི་ ལེ་བར་ ས། གཉསི་ ་ིག ག་ལ་ ལེ་བར་ ས་
སོ། ༥ དེ་དང་འ ེལ་བའི་ ་རགས་ནི་དེ་རང་གི་ ་དང་དེ་རང་གི་འཐག་
བཟོ་ཡིན་ཏེ། གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་བཀའ་གནང་བ་བཞིན་གསེར་དང་ ་ ག་
དང་ ་ཁ་དང་མཚལ་ཁ་དང་ཀ་ཤི་ཀ་བ ིམས་པ་ནས་ ས་སོ༎

2他用金线和蓝色、紫色、

朱红色线，并捻的细麻做

以弗得； 3把金子锤成薄

片，剪出线来，与蓝色、紫

色、朱红色线，用巧匠的手

工一同绣上。 4又为以弗得

做两条相连的肩带，接连在

以弗得的两头。 5其上巧工

织的带子和以弗得一样的做

法，用以束上，与以弗得接

连一块，是用金线和蓝色、

紫色、朱红色线，并捻的细

麻做的，是照主所吩咐摩西

的。

༦ ཡང་དེ་དག་གིས་མཆོང་ མས་ལ། བཟོ་བཏོན་ཏེ་གསེར་ ི་ ་ ང་
ནང་བ ག་ནས། ཐེ ་ལ་ ོ་བའི་ གས་ལ་ཡིས་ར་ཨེལ་ ི་ ་ མས་ ི་
མིང་ མས་དེ་ལ་བ ོས་སོ། ༧ ོ་དེ་ མས་ཨེ་ཕོད་ ི་ད ང་པའི་ མ་པ་
གཉསི་ ་བ ག་ཅངི་། གཙ་བོས་མ་ོཤ་ེལ་བཀའ་གནང་བ་བཞནི་ ་ཡསི་ར་
ཨེལ་ ི་ ་ མས་ ི་ ན་ ེན་ ་ ོ་དེ་ མས་འ ར་བའི་ ིར་རོ༎

6又琢出两块红玛瑙，镶在

金槽上，仿佛刻图书，按着

以色列儿子的名字雕刻；
7将这两块宝石安在以弗得

的两条肩带上，为以色列人

做纪念石，是照主所吩咐摩

西的。

༨ དེ་ནས་དེས་ ང་ ན་དེ་བཀད་ ལ་བའི་འཐག་བཟོ་ནི་ཨེ་ཕོད་ ི་
བཟོ་ ལ་དང་འ ་བར་ ་ ག་དང་ ་ཁ་དང་མཚལ་ཁ་དང་ཀ་ཤི་ཀ་
བ ིམས་པ་ལས་བཟོས་སོ། ༩ ང་ ན་དེ་ཁ་གང་དང་ཉིས་ བ་ ས། དེའི་

8他 用 巧 匠 的 手 工 做 胸

牌，和 以 弗 得 一 样 的 做

法，用金线与蓝色、紫色、

朱红色线，并捻的细麻做
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的。 9胸牌是四方的，叠为

两层；这两层长一虎口，宽

一虎口， 10上面镶着宝石四

行：第一行是红宝石、红璧

玺、红玉； 11第二行是绿宝

石、蓝宝石、金钢石； 12第

三行是紫玛瑙、白玛瑙、紫

晶； 13第四行是水苍玉、红

玛瑙、碧玉。这都镶在金槽

中。 14这些宝石都是按着以

色列十二个儿子的名字，仿

佛刻图书，刻十二个支派的

名字。 15在胸牌上，用精金

拧成如绳子的链子。 16又

做两个金槽和两个金环，安

在胸牌的两头。 17把那两

条拧成的金链子穿过胸牌两

头的环子， 18又把链子的那

两头接在两槽上，安在以弗

得前面肩带上。 19做两个金

环，安在胸牌的两头，在以

弗得里面的边上， 20又做两

个金环，安在以弗得前面两

条肩带的下边，挨近相接之

处，在以弗得巧工织的带子

以上。 21用一条蓝细带子把

胸牌的环子和以弗得的环子

系住，使胸牌贴在以弗得巧

工织的带子上，不可与以弗

得离缝，是照主所吩咐摩西

的。

རིང་ནི་མཐོ་གང་། ཞེང་ནི་ཡང་མཐོ་གང་དང་གཉིས་ བ་བོ། ༡༠ དེ་ལ་ ོ་
མས་ ལ་བཞི་ནང་ ར། ལ་དང་པོ་ལ་ཅ ་ཁ ྟ་དང་ ག་ ་དང་། མ་
ད་དང་ག མ། ༡༡ ལ་གཉིས་པ་ལ་པ ྨ་ར་ག་དང་། ཨི་ ་ནི་ལ་དང་
ོ་ ེ་ཕ་ལམ་དང་ག མ། ༡༢ ལ་ག མ་པ་ལ་བེ་ ་ ཱ་དང་གཟི་དང་

བི ་གན་ཨི་དང་ག མ། ༡༣ ལ་བཞི་པ་ལ་ ན་ན་རི་དང་མཆོང་དང་
མཆིན་ ོ་དང་ག མ་མོ། དེ་དག་གསེར་ ི་ ་ ང་ནང་བ ག་གོ ༡༤ ོ་
དེ་དག་ཡིས་ར་ཨེལ་ ི་ ་ མས་ ི་མིང་བཞིན་ ་བ ་གཉིས་སོ། ཐེ ་ལ་
ཡི་གེ་ ོ་བ་ ར་ ོ་རེ་ལ་ཡིས་ར་ཨེལ་ ི་ ེ་བ ་གཉིས་ ི་མིང་རེ་བ ོས།
༡༥ ང་ ན་དེ་ལ་གསེར་བཙ་མ་ནས་ ས་པའི་ཉག་ཐག་ མས་བཟོ་བར་
ས། ༡༦ གསེར་ ི་ ་ ང་གཉིས་དང་གསེར་ ི་ཨ་ལོང་གཉིས་བཟོས་ནས།

ཨ་ལོང་དེ་གཉིས་ ང་ ན་ ི་ག ག་གཉིས་ལ་ ར། ༡༧ གསེར་ ི་ཉག་
ཐག་དེ་གཉིས་ ང་ ན་ ི་ག ག་ལ་ཡོད་པའི་ཨ་ལོང་གཉིས་ ་བ ག་གོ
༡༨ ཉག་ཐག་གཉིས་ ི་ག ག་གཉིས་ ་ ང་གཉིས་ལ་བ ག་ནས་དེ་དག་
ཨེ་ཕོད་ ི་ད ང་པའི་ མ་པ་གཉིས་ ི་མ ན་ལོགས་ ་བཏགས། ༡༩ དེ་
དག་ལའང་གསེར་ ི་ཨ་ལོང་གཉིས་ ས་ནས་ ང་ ན་ ི་ ་ཨེ་ཕོད་ ི་
ོགས་ ་ ་ ེ་དེའི་ནང་ལོགས་ལ་ ་གཉིས་ཀ་ལ་བ ག་གོ ༢༠ དེ་ནས་
ད་ ང་གསེར་ ི་ཨ་ལོང་གཉིས་ ས་ནས་ཨེ་ཕོད་ ི་ད ང་པའི་ མ་པ་
གཉིས་ ི་མ ན་ལོགས་ ི་འོག་ ་ཨེ་ཕོད་དང་ ་རགས་ ི་འ ེལ་སའི་
ང་ཞིག་གོང་ ་བ ག་གོ ༢༡ ང་ ན་ ི་ཨ་ལོང་ མས་དང་ཨེ་ཕོད་ ི་

ཨ་ལོང་ མས་ ་ ག་གི་ ད་པས་ ེལ་བས། ཨེ་ཕོད་ ི་ ་རགས་ ི་གོང་
་དམ་ ་གནས་པ་དང་། ང་ ན་ཨེ་ཕོད་ལས་འ ོལ་མི་ ས་པའི་ ིར་

རོ། གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་བཀའ་གནང་བ་བཞིན་ནོ༎
22他用织工做以弗得的外

袍，颜色全是蓝的。 23袍

上留一领口，口的周围织

出领边来，仿佛铠甲的领

口，免得破裂。 24在袍子

底边上，用蓝色、紫色、

朱红色线，并捻的细麻做石

榴， 25又用精金做铃铛，把

铃铛钉在袍子周围底边上

༢༢ དསེ་ཨ་ེཕདོ་ ་ིའགོ་ལ་ ད་གཡགོ་ན་ི ་ ག་ཁ་ོན་ལས་འཐག་བཟའོ་ི
ལ་ ་ ས་ས།ོ ༢༣ ད་གཡགོ་དེའ་ིད ལི་ན་གངོ་བ་ག་ོ བ་ ་ིགངོ་བ་ ་
་ཞིག་ཡིན་ཏེ། མི་འ ལ་བའི་ ིར་གོང་བ་དེའི་མཐའ་འཁོར་ལ་འ ིལ་

ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན། ༢༤ དེ་དག་ ད་གཡོག་གི་ ེ་མོ་ལ་ ་ ག་དང་ ་ཁ་
དང་མཚལ་ཁ་བ མིས་ནས་ས་ེའ ་ མས་བཟ་ོབར་ ས། ༢༥ གསརེ་བཙ་མ་
ནས་ ིལ་ ་ མས་ ང་བཟོས་ནས། ད་གཡོག་གི་ ེ་མོ་ལ་སེ་འ ་ མས་
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ི་བར་ལ་ ིལ་ ་ མས་བ ག་ཅིང་། མཐའ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ལ་སེ་འ ་
མས་བར་ལ་བ ག་གོ ༢༦ ལི་ ་གཅགི་དང་ས་ེའ ་གཅགི ཡང་ ལི་ ་

གཅིག་དང་སེ་འ ་གཅིག་ ད་གཡོག་གི་ ེ་མོའི་མཐའ་འཁོར་ལ་ཞབས་
འདེབས་ ས་ ་གོན་པའི་ ིར་བཟོས་སོ། གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་བཀའ་གནང་
བ་བཞིན་ནོ༎

的石榴中间： 26一个铃铛

一个石榴，一个铃铛一个

石榴，在袍子周围底边上用

以供职，是照主所吩咐摩西

的。

༢༧ ཡང་ཨ་རོན་དང་དེའི་ ་ མས་ལ་ཀ་ཤི་ཀ་ནས་འཐག་བཟོའི་ལས་
ཡིན་པའི་ཨང་ ང་ མས་དང་། ༢༨ དེ་བཞིན་ཡང་ཀ་ཤི་ཀ་ནས་ད ་ཐོད་
དང་། ཀ་ཤི་ཀ་ནས་ ་མ་ མས་ ི་ ིར་ ན་ ི་ད ་ ་མཛས་པོ་ མས་
དང་། བ ིམས་པའི་ཀ་ཤི་ཀ་ལས་གོས་ ང་ མས་བཟོ་བར་ ས་སོ། ༢༩ ་
རགས་ ང་བ ིམས་པའི་ཀ་ཤི་ཀ་དང་ ་ ག་དང་ ་ཁ་ནས་བཀད་ ལ་
བའི་འཐག་བཟོའི་ལས་བཞིན་ ་ ས་སོ། དེ་གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་བཀའ་
གནང་བ་བཞིན་ འོ། ༣༠ གསེར་བཙ་མ་ནས་ཅོད་པན་དམ་པའི་ ང་ ་
བཅོས་ནས། ཐེ ་ལ་ ོ་བཟོའི་ ལ་ ་གཙ་བོའི་ ིར་དམ་པའོ་ཞེས་བ ོས་
ནས། ༣༡ དེ་ལ་ ་ ག་གི་ ད་པ་བཏགས་ནས་གོང་ ་ད ་ཐོད་ལ་ ར་རོ།
དེ་ནི་གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་བཀའ་གནང་བ་བཞིན་ནོ༎

27他用织成的细麻布为亚

伦和他的儿子做内袍， 28并

用细麻布做冠冕和华美的

裹头巾，用捻的细麻布做裤

子， 29又用蓝色、紫色、朱

红色线，并捻的细麻，以绣

花的手工做腰带，是照主所

吩咐摩西的。 30他用精金

做圣冠上的牌，在上面按刻

图书之法，刻着归主为圣。
31又用一条蓝细带子将牌系

在冠冕上，是照主所吩咐摩

西的。

༣༢ དེ་ ར་བ གས་གནས་སམ་འ ན་མའི་ ར་མཆོག་གི་ ིར་ལས་
ཐམས་ཅད་ ོགས་པ་དང་། གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་ཅི་དང་ཅི་བཀའ་གནང་
བ་བཞིན་ ་ཡིས་ར་ཨེལ་ ི་ ་ མས་ ིས་ ས་ཏེ། དེ་ཀ་བཞིན་ ་ ས་སོ།
༣༣ དེ་ནས་དེ་དག་གིས་མོ་ཤེའི་ ང་ ་བ གས་གནས་དང་། ར་མཆོག་
དང་དེའི་ཡོ་ ད་ཐམས་ཅད་འ ེར་ཡོངས་སོ། དེའི་ ་ ང་ མས་དང་།
ང་ལབེ་དང་ བ་ལག་དང་། ཀ་བ་དང་དའེ་ིཞབས་གདན་དང་། ༣༤ ག་
ག་གི་པགས་པ་ ་ཚས་བ བས་པའི་ཐོག་ཡོལ་དང་། མ་ ི་པགས་པའི་

གཡོག་ཡོལ་དང་། ོ་ཡོལ་དང་། ༣༥ དཔང་པོའི་ ོམ་དང་དེའི་གདང་ ་
མས་དང་། གས་ ེའི་ ི་དང་། ༣༦ གསོལ་ ོག་དང་དེའི་ཡོ་ ད་ཐམས་

ཅད་དང་ ན་གཟིགས་ ི་བག་ལེབ་དང་། ༣༧ མར་མེའི་ ེགས་ ་ལེགས་
པོ་དང་དེའི་ ོན་མ་དང་། དེ་ལ་ ལ་ ་ ིག་པའི་ ོན་མེ་ མས་དང་དེའི་
ཡོ་ ད་ཐམས་ཅད་དང་། མར་མེའ་ི རི་མར་ ་དང་། ༣༨ གསེར་ ་ིམཆོད་
ི་དང་། གས་ ོས་དང་ ི་ཞིམ་ ི་བ ག་ ོས་དང་། ར་མཆོག་གི་ ོ་

32帐幕，就是会幕，一切

的工就这样做完了。凡主所

吩咐摩西的，以色列人都照

样作了。 33他们送到摩西

那里。帐幕和帐幕的一切器

具，就是钩子、板、闩、柱

子、带卯的座， 34染红公羊

皮的盖、海狗皮的顶盖，和

遮掩柜的幔子， 35法柜和

柜的杠并施恩座， 36桌子和

桌子的一切器具并陈设饼，
37精金的灯台和摆列的灯

盏，与灯台的一切器具，并

点灯的油， 38金坛、膏油、

馨香的香料、会幕的门帘，
39铜坛和坛上的铜网，坛的

杠并坛的一切器具，洗濯盆

和盆座， 40院子的帷子和

柱子，并带卯的座，院子的

门帘、绳子、橛子，并帐幕
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和会幕中一切使用的器具，
41精工做的礼服，和祭司亚

伦并他儿子在圣所用以供祭

司职分的圣衣。 42这一切

工作都是以色列人照主所吩

咐摩西做的。 43主怎样吩咐

的，他们就怎样做了。摩西

看见一切的工都做成了，就

给他们祝福。

ཡོལ་དང་། ༣༩ རག་གི་མཆོད་ ི་དང་། དེའི་རག་གི་ཡིན་པའི་ ་མིག་དང་
དེའི་གདང་ ་ མས་དང་དེའི་ ོད་ཐམས་ཅད་དང་། འ ད་གཞོང་དང་
དེའི་ ེགས་དང་། ༤༠ མས་ ི་ཡོལ་བ་ མས་དང་དེའི་ཀ་བ་དང་ཞབས་
གདན་དང་། མས་ ི་ ོ་ཆེན་པོའི་ཡོལ་བ་དང་དེའི་ཐག་པ་དང་ ར་པ་
དང་། འ ན་མའི་ ར་མཆོག་གི་ ིར་བ གས་གནས་ལ་ཞབས་འདེགས་
ེད་ ་ཡོ་ ད་ཐམས་ཅད་དང་། ༤༡ བ གས་གནས་ལ་ཞབས་འདེགས་
ེད་ ་གོས་ མས་དང་། ་མ་ཨ་རོན་ ི་ན་བཟའ་དམ་པ་ མས་དང་།
དེའི་ ་ ་མའི་ལས་ ེད་པ་ མས་ ི་ ིར་གོས་ མས་སོ། ༤༢ གཙ་བོས་མོ་
ཤེ་ལ་ཅི་དང་ཅི་བཀའ་གནང་བ་བཞིན་ ་ཡིས་ར་ཨེལ་ ི་ ་ མས་ ིས་
ལས་ཀ་དེ་ཐམས་ཅད་བ བས་སོ། ༤༣ དེ་ནས་མོ་ཤེས་ལས་དེ་ཐམས་ཅད་
ལ་བ ས་ནས། ོས་ཤིག ལས་བ བས་ཏེ། གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་བཀའ་གནང་
བ་བཞིན་ ་དེ་བ བས་སོ། དེར་མོ་ཤེས་དེ་དག་ལ་ ིན་ ིས་བ བས་སོ༎

40主晓谕摩西说： 2正

月初一日，你要立起

帐幕， 3把法柜安放在里

面，用幔子将柜遮掩。 4把

桌子搬进去，摆设上面的

物。把灯台搬进去，点其上

的灯。 5把烧香的金坛安在

法柜前，挂上帐幕的门帘。
6把燔祭坛安在帐幕门前。
7把洗濯盆安在会幕和坛的

中间，在盆里盛水。 8又

在四围立院帷，把院子的门

帘挂上。 9用膏油把帐幕

和其中所有的都抹上，使帐

幕和一切器具成圣，就都成

圣。 10又要抹燔祭坛和一

切器具，使坛成圣，就都成

为至圣。 11要抹洗濯盆和盆

座，使盆成圣。 12要使亚伦

和他儿子到会幕门口来，用

水洗身。 13要给亚伦穿上圣

衣，又膏他，使他成圣，可

以给我供祭司的职分； 14又

要使他儿子来，给他们穿上

内袍。 15怎样膏他们的父

40 ཡང་གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་འདི་ ད་ཅེས་བཀའ་གནང་བ། ༢ ོད་
་བ་དང་པོའི་ཚས་དང་པོ་ལ་བ གས་གནས་ ི་འ ན་མའི་

ར་མཆོག་ ེང་བར་དགོས། ༣ དེའི་ནང་ ་དཔང་པོའི་ ོམ་བཞག་ནས།
ོམ་དེའི་མ ན་ ་ཡོལ་བ་འ ང་བར་ ོས་ཤིག ༤ གསོལ་ ོག་ནང་ ་
བཞག་ནས། དེའི་ཁར་ ས་གང་དགོས་པ་ མས་ ལ་ ་ཞོག་ཅིག མར་
མེའི་ ེགས་ ་ནང་ ་ ེར་ཏེ། དེའི་ ོན་མ་ མས་ ིག་ཅིག ༥ གསེར་ ི་
མཆདོ་ ་ིལ་བ ག་ སོ་བ ག་པའ་ི རི་ད་ེ དོ་དཔང་པའོ་ི མོ་ ་ིམ ན་
་ཞོག་ལ། བ གས་གནས་ ི་ ོ་ ་ཡོལ་བ་དེ་ ག་ཅིག ༦ འ ན་མའི་
ར་མཆོག་གི་བ གས་གནས་ ི་ ོའི་མ ན་ ་ ིན་ ེག་གི་མཆོད་ ི་དེ་

ཞོག་ཅིག ༧ འ ད་གཞོང་ནི་འ ན་མའི་ ར་མཆོག་དང་མཆོད་ ིའི་བར་
ལ་བཞག་ནས། ནང་ ་ ་ ག་ཅིག ༨ ཡང་དེའི་མཐའ་འཁོར་ལ་ མས་
དེ་ ེང་ཞིག་དང་། མས་དེའི་ ོ་ཆེན་པོའི་ ོའི་ཡོལ་བ་དེ་འ ང་བར་
ོས་ཤིག ༩ དེ་ནས་ ོད་ ིས་ གས་ ོས་ ོང་ལ་བ གས་གནས་དང་དེའི་
ནང་ན་ཡོད་པའི་མཆོད་ ས་ཐམས་ཅད་ལ་ གས་ ོས་ ིས་ གས་ཤིང་།
དེ་དང་དེའི་ཡོ་ ད་ཐམས་ཅད་དམ་པར་ ོས་ཤིག དེ་ནི་དམ་པར་ ོས་
ཤིག ༡༠ ིན་ ེག་ནི་མཆོད་ ི་དང་དེའི་ཡོ་ ད་ མས་ གས་ ོས་ ིས་

(c) 2022 heshallcome.com All Rights Reserved



འཐེགས་པ 40:11 213 出埃及记 40:16

གས་ལ་མཆོད་ ི་དམ་པར་ ོས་ཤིག མཆོད་ ི་དེ་ ན་ལས་དམ་པ་ཡོད་
པར་ འོ། ༡༡ ོད་འ ད་གཞོང་དང་དེའི་ཞབས་ར་ལ་ཡང་ གས་ ོས་
ིས་ གས་ཏེ་དམ་པར་ ོས་ཤིག ༡༢ ོད་ ིས་ཨ་རོན་དང་དེའི་ ་ མས་

འ ན་མའི་ ར་མཆོག་གི་ ོའི་ ང་ ་ ིད་ནས། ཁོ་ མས་ ས་འ ད་
དགོས། ༡༣ ོད་ ིས་ཨ་རོན་ལ་ན་བཟའ་དམ་པ་ མས་ ོན་ནས། ང་ལ་
་མའི་ཞབས་འདེགས་ ེད་པའི་ ིར་དེ་ལ་ གས་ ོས་ ིས་ གས་ཏེ། དེ་

དམ་པར་ སོ་ཤགི ༡༤ དའེ་ི ་ མས་ ང་ ང་ ་ དི་ལ་ཨང་ ང་ མས་
དེ་དག་ལ་ ོན་ཅིག ༡༥ དེ་དག་གི་ཕ་ལ་ གས་ ོས་ ིས་ གས་པ་ ར་དེ་
དག་ང་ལ་ ་མའི་ཞབས་འདེགས་ ེད་པའི་ ིར་ གས་ ོས་ ིས་ གས་
ཤགི ད་ེདག་ག་ི གས་པ་ད་ེན་ིད་ེདག་ལ་ ་བ ད་ སེ་ ་འ ང་བ་ མས་
ི་བར་ ་ ་མའི་ལས་མཚན་ ན་ཆད་མེད་པ་ཞིག་ཡོད་པར་དགོས་སོ་

ཞེས་བཀའ་གནང་ངོ་༎

亲，也要照样膏他们，使他

们给我供祭司的职分。他们

世世代代凡受膏的，就永远

当祭司的职任。

༡༦ མོ་ཤེས་དེ་བཞིན་ ་ ས་ཤིང་། གཙ་བོས་ཅི་དང་ཅི་བཀའ་གནང་བ་
བཞནི་ ་ཐམས་ཅད་བ བས་ས།ོ ༡༧ ད་ེ ར་ལ་ོགཉསི་པའ་ི ་བ་དང་པའོ་ི
ཚས་དང་པོ་ལ་བ གས་གནས་དེ་བ ེངས་སོ། ༡༨ མོ་ཤེས་བ གས་གནས་
བ ེངས་ཏེ་དེའི་ཞབས་གདན་ མས་བ ིགས། ང་ལེབ་ མས་བ ངས།
བ་ལག་ མས་བ ག ཀ་བ་ མས་ ང་བ ངེས་ས།ོ ༡༩ བ གས་གནས་ ་ི
ར་མཆོག་ བ་ནས། གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་བཀའ་གནང་བ་བཞིན་ ་ ར་ ི་

ཐགོ་ཡལོ་ཡང་བཏངི་ང་ོ། ༢༠ ད་ེནས་དཔང་པ་ོད་ེ ངས་ནས་ མོ་ ་བཞག
གདང་ ་ མས་ ོམ་ལ་བ ག གས་ ེའི་བ གས་ ི་དེ་ ོམ་ ི་ ེང་
་བཞག་གོ ༢༡ ཡང་ ོམ་བ གས་གནས་ ་ ེར་ནས། གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་

བཀའ་གནང་བ་བཞིན་ ་དཔང་པོའི་ ོམ་མི་མཐོང་བའི་ ིར་དེའི་མ ན་
་ཡལོ་བ་འ ང་བར་ ས་ས།ོ ༢༢ གསལོ་ གོ་ད་ེའ ན་མའ་ི ར་མཆགོ་ག་ི

ནང་ ་བ གས་གནས་ ་ིལགོས་གཅགི་ལ་ ང་ གོས་ ་ཡལོ་བའ་ི ་ིརལོ་
་བཞག་པ་དང་། ༢༣ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་བཀའ་གནང་བ་བཞིན་ ་དེའི་

ཁར་གཙ་བོའི་ ན་གཟིགས་ ་ིབག་ལབེ་ ལ་ ་བཞག་གོ ༢༤ དེ་ནས་མར་
མེའི་ ེགས་ ་འ ན་མའི་ ར་མཆོག་གི་ནང་ ་གསོལ་ ོག་གི་ཐད་ ་ ོ་
ོགས་ ་བཞག་གོ ༢༥ གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་བཀའ་གནང་བ་བཞིན་ ་ཁོས་

16摩 西 这 样 行，都 是

照主所吩咐他的。 17第二年

正月初一日，帐幕就立起

来。 18摩西立起帐幕，安上

带卯的座，立上板，穿上

闩，立起柱子。 19在帐幕以

上搭罩棚，把罩棚的顶盖

盖在其上，是照主所吩咐

他的。 20又把法版放在柜

里，把杠穿在柜的两旁，把

施恩座安在柜上。 21把柜

抬进帐幕，挂上遮掩柜的

幔子，把法柜遮掩了，是

照主所吩咐他的。 22又把桌

子安在会幕内，在帐幕北

边，在幔子外。 23在桌子

上将饼陈设在主面前，是

照主所吩咐他的 24又把灯

台安在会幕内，在帐幕南

边，与桌子相对， 25在主面

前点灯，是照主所吩咐他

的。 26把金坛安在会幕内的

幔子前， 27在坛上烧了馨香

料做的香，是照主所吩咐他

的。 28又挂上帐幕的门帘。
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29在会幕的帐幕门前，安设

燔祭坛，把燔祭和素祭献在

其上，是照主所吩咐他的。
30把洗濯盆安在会幕和坛的

中间，盆中盛水，以便洗

濯。 31摩西和亚伦并亚伦的

儿子在这盆里洗手洗脚。
32他们进会幕或就近坛的时

候，便都洗濯，是照主所吩

咐他的。 33在帐幕和坛的四

围立了院帷，把院子的门帘

挂上。这样，摩西就完了

工。

དེའི་ཁར་གཙ་བོའི་ཞལ་ངོར་མར་མེ་ མས་བཞག་གོ ༢༦ མ ན་མའི་ ར་
མཆོག་གི་ནང་ ་ཡོལ་བའི་མ ན་ ་གསེར་ ི་མཆོད་ ི་དེ་བཞག་ནས།
༢༧ གཙ་བོས་མ་ོཤ་ེལ་བཀའ་གནང་བ་བཞནི་ ་དའེ་ིཁར་ ་ིཞམི་ ་ིབ ག་
ོས་བ གས་སོ། ༢༨ དེས་བ གས་གནས་ ི་ ོ་ཡོལ་དེ་ཡང་འ ང་བར་
ས་སོ། ༢༩ འ ན་མའི་ ར་མཆོག་གི་བ གས་གནས་ ི་ ོའི་མ ན་ ་

ཁོས་ ིན་ ེག་གི་མཆོད་ ་ིདེ་བཞག་ནས། གཙ་བོས་མོ་ཤེ་ལ་བཀའ་གནང་
བ་བཞིན་ ་དེའི་ཁར་ ིན་ ེག་དང་ཞལ་ཟས་ མས་མཆོད་པར་ ལ་ལོ།
༣༠ ཡང་འ ན་མའི་ ར་མཆོག་དང་མཆོད་ ིའི་བར་ལ་དེས་གཞོང་པ་
བཞག་ནས། འ ད་པའི་ ིར་ ་དེའི་ནང་ ་ གས་སོ། ༣༡ གཞོང་པ་དེ་
ལས་མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་དང་དེའི་ ་ མས་ ིས་རང་གི་ལག་པ་དང་ ང་
པ་ མས་ ས་ས།ོ ༣༢ ཅ་ིལ་ཞ་ེན། གཙ་བསོ་མ་ོཤ་ེལ་བཀའ་གནང་བ་བཞནི་
་དེ་དག་འ ན་མའི་ ར་མཆོག་གི་ནང་ ་ གས་ནས། མཆོད་ ིའི་ ང་
་འ ང་ བས་ ་འ ད་དགོས་པའི་ ིར་རོ། ༣༣ དེ་ནས་བ གས་གནས་

དང་མཆོད་ ིའི་ ོགས་བཞི་ནས་ ོར་བའི་ མས་དེ་བ ེངས་ནས། མས་
ི་ ོ་ཆེན་པོའི་ཡོལ་བ་དེ་འ ང་བར་ ས་སོ། དེ་ ར་མོ་ཤེས་ལས་ཀ་དེ་

བ བས་སོ༎
34当 时，云 彩 遮 盖 会

幕，主的荣光就充满了帐

幕。 35摩西不能进会幕；因

为云彩停在其上，并且主的

荣光充满了帐幕。 36每逢

云彩从帐幕收上去，以色

列人就起程前往； 37云彩

若不收上去，他们就不起

程，直等到云彩收上去。
38日间，主的云彩是在帐幕

以上；夜间，云中有火，在

以色列全家的眼前。在他们

所行的路上都是这样。

༣༤ དེའི་ཚ་ ིན་པའི་ཀ་བ་ནི་འ ན་མའི་ ར་མཆོག་གཡོགས་པ་དང་།
གཙ་བོའི་གཟི་བ ིད་དེས་བ གས་གནས་ བ་བོ། ༣༥ མོ་ཤེ་འ ན་མའི་
ར་མཆོག་ ་འ ག་མ་ ས་སོ། གང་ལ་ཟེར་ན། དེའི་ ེང་ལ་ ིན་པའི་

ཀ་བ་གནས་ཤིང་གཙ་བོའི་གཟི་བ ིད་ནི་བ གས་གནས་བཀང་ཡོད་པའི་
རི་ར།ོ ༣༦ ནི་ ་ིཀ་བ་ན་ིབ གས་གནས་ནས་ནམ་བཞངེས་པའ་ིཚ། ཡསི་
ར་ཨེལ་ ི་ ་ མས་རང་གི་ལམ་ཐམས་ཅད་ ་ཆས་སོ། ༣༧ འོན་ ང་ ིན་
ི་ཀ་བ་མ་བཞེངས་ན། དེ་མ་བཞེངས་པའི་ཞག་གི་བར་ ་དེ་དག་མ་ཆས་

སོ། ༣༨ ཅི་ལ་ཞེ་ན། ཡིས་ར་ཨེལ་ ི་ ིམ་ཚང་མའི་མཐོང་ངོར་དེ་དག་གི་
ལམ་ ན་ལ་གཙ་བོའི་ ིན་ ི་ཀ་བ་ཉིན་མོའི་ ས་ ་བ གས་གནས་ ི་
ེང་ ་གནས་ཏེ། མཚན་མོའི་ ས་ ་དེའི་ངང་ན་མེ་ཞིག་ཡོད་པའི་ ིར་
རོ༎ ༎
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