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ຊາມເູອນ ສະບັບຕົ້ນ 
1 SAMUEL 

 

1 ເອນການາ ແລະຄອບຄວົທີຊ່ໂີລ  
Samuelís Birth and Dedication 

2 ມຊີາຍຄົນນ່ຶງຊ່ືວາ່ເອນການາ ເປັນຄົນຕະກູນເອຟຣາອິມ ທ່ານຢູ່ເມືອງຮາມາທາອິມ ເທິງພູດອຍເອຟຣາອິມ 
ທ່ານເປັນບຸດຊາຍຂອງເຢໂຣຮາມ 

3 ເຢໂຣຮາມເປັນບຸດເອລີຮູ ຫລານຂອງໂຕຮູ ແລະເຫລັນຂອງຊູຟ ຊາວເຜ່ົາເອຟຣາອິມ ເອນການາ ມເີມັຽສອງ
ຄົນຄື ນາງຮັນນາ ແລະນາງເປນິນນາ ເປນິນນາມີບຸດ ແຕ່ຮັນນາບ່ໍມີບຸດ 

4 ທຸກໆປີເອນການາໄດ້ອອກຈາກເຮືອນຂອງຕົນຂ້ຶນໄປນະມັສການຖວາຍເຄ່ືອງບູຊາແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແຫ່ງ
ຈັກກະວານທ່ີເມືອງຊີໂລ ຢູ່ບ່ອນນ້ີແມ່ນໂຮບ ແລະຟີເນຣາ ບຸດຊາຍທັງສອງຂອງເອລີເປັນປະໂຣຫິດບົວລະ
ບັດພຣະຜູ້ເປັນເຈ ົ ້າ 

5 ທຸກໆເທື່ອທີເ່ອນການາຖວາຍເຄ່ືອງບູຊາ ທ່ານຈະຕ້ອງແບ່ງຂອງຖວາຍນ້ີໃຫ້ເປນິນນາ ແລະບຸດຂອງທ່ານແຕ່
ລະຄົນ 

6 ສໍາລັບຮັນນານ້ັນ ທ່ານໄດ້ແບ່ງສ່ວນທ່ີດີໆກວ່າຫມູໃ່ຫ້ແກ່ນາງ ເຖິງແມ່ນວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາບ່ໍຊົງອະນຸຍາດໃຫ້
ນາງມີລູກກໍຕາມ ແຕ່ເອນການາກໍຮັກນາງຫລາຍທ່ີສຸດ 

7 ຍ້ອນວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາບ່ໍຊົງໃຫ້ນາງມີບຸດ ຄູ່ແຂ່ງຂອງນາງຄືເປນິນນາໄດ້ເຮັດໃຫນ້າງທົນທຸກທຣໍະມານອັບ
ອາຍຂາຍຫນ້າ ແລະຂຸ້ນເຄືອງໃຈເລ້ືອຍໆ 

8 ເຫດການຢ່າງນ້ີເກີດຂ້ຶນທຸກໆປີ ຍາມເມ່ືອເຂົາພາກັນຂ້ຶນໄປພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເປນິນນາກ ເໍຣັດ
ໃຫຮັ້ນນາເສ້ົາໂສກເສັຽໃຈ ນາງຈ່ຶງຮ້ອງໄຫ້ແລະບ່ໍຍອມກິນຫຍັງຫມດົ 

9 ເອນການາຜູ ້ເປັນຜົວຈ່ຶງຖາມວ່າ, ìຮັນນາເປັນຫຍັງເຈ້ົາຈ່ຶງຮ້ອງໄຫ້ ແລະບ່ໍຍອມກິນເຂ້ົາກີນນ້ໍາ 
ເປັນຫຍັງເຈ້ົາຈ ຶ ່ງໂສກເສ້ົາຢູ່ເລ້ືອຍໆ ຂ້ອຍບ່ໍມີຄວາມຫມາຍທ່ໍມບຸີດສິບຄົນຊ້ັນບ່ໍî 
ຮນັນາ ແລະເອລ ີ

10 ຄ້ັງນ່ຶງທ່ີຊີໂລ ຫລັງຈາກເຂົາຮັບປະທານອາຫານແລ້ວ ນາງຮັນນາກໍລຸກຂ້ຶນໃກ້ປະຕູພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້
ເປັນເຈ້ົາ ປະໂຣຫິດເອລີກໍນ່ັງຢູ່ເທິງຕ່ັງອ້ີ 

11 ຮັນນາຮູ້ສຶກຂົມຂ່ືນໃນໃຈຫລາຍໃນຂນະທ່ີນາງອ້ອນວອນຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
12 ນາງໄດ້ຮ້ອງໄຫ້ດ້ວຍຄວາມທຸກໃຈ ນາງໄດ້ສາບານຢ່າງຫນັກແຫນ້ນວ່າ, ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແຫ່ງຈັກກະວານ ຂໍ

ພຣະອົງຊົງຫລິງເບ່ິງຂ້າພຣະອົງຜູ ຮັ້ບໃຊ້ຂອງພຣະອົງເທີນ ຂໍຊົງຫລິງເບ່ິງຄວາມໂສກເສ້ົາຂອງຂ້າພຣະອົງ 



ແລະຂໍຊົງຈົດຈໍາຢ່າຫລົງລືມຂ້າພຣະອົງ ຖ້າວ່າ ພຣະອົງຊົງປະທານບຸດຊາຍໃຫ້ຂ້າພຣະອົງ ຂ້າພຣະອົງຂໍສັນ
ຍາວ່າ ຈະອຸທິດຖວາຍເດັກນ້ັນໃຫ້ແກ່ພຣະອົງຕລອດຊ່ົວຊີວິດຂອງເຂົາ ແລະຜົມຂອງເຂົາຈະບ່ໍຖືກຕັດຈັກເທ່ືອ 

13 ນາງຮັນນາໄດ້ອ້ອນວອນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເປັນເວລາດົນນານ ເອລີກໍສັງເກດເບ່ິງປາກຂອງນາງ 
14 ຝ່າຍຮັນນາອ້ອນວອນຢູ່ໃນໃຈ ແຕ່ສົບຂອງນາງເຫນັງຕີງ ບ່ໍໄດ້ຍິນສຽງຂອງນາງ ເຫດສະນ້ັນເອລີຈ່ຶງຄິດວ່າ

ນາງເມົາເຫລ້ົາ 
15 ທ່ານເວ້ົາຕ່ໍນາງວ່າ, ìຈ່ົງຍຸດຕິການເມົາເຫລ້ົາ ແລະຢັບຢ້ັງສະຕິໄວ້ເທີນî 
16 ນາງຕອບຂ້ຶນວ່າ, ìບ່ໍແມ່ນດອກ ຂ້ານ້ອຍບ່ໍໄດ້ເມົາເຫລ້ົາ ແລະບ່ໍໄດ້ດ່ືມເຫລ້ົາ ແຕ່ຂ້ານ້ອຍຫມດົຄວາມຫວັງ 

ຂ້ານ້ອຍຈ່ຶງມາອ້ອນວອນລະບາຍຄວາມໂສກເສ້ົາຂອງຂ້ານ້ອຍອອກໃຫ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຟັງ 
17 ຂໍທ່ານຢ່າຄິດວ່າ ຂ້ານ້ອຍເປັນຍິງທ່ີບ່ໍມີຄຸນຄ່າເລີຍ ຂ້ານ້ອຍອ້ອນວອນຢູ່ຢ່າງນ້ີກໍເພາະວ່າ ຂ້ານ້ອຍຕົກຢູ່ໃນ

ຄວາມຍາກລໍາບາກ ແລະຄວາມທຸກເສ້ົາໂສກຫມອງໃຈî 
18 ເອລີເວ້ົາວ່າ, ìຈ່ົງໄປເປັນສຸກເທີນ ຂໍພຣະເຈ້ົາຂອງອິສຣາເອນປະທານພອນຕາມທ່ີເຈ້ົາໄດ້ຮ້ອງຂໍຕ່ໍພຣະອົງî 
19 ນາງຕອບວ່າ, ìຂໍທ່ານຈ່ົງຄິດເມດຕາປານີຂ້ານ້ອຍເລ້ືອຍໆເທີນî ແລ້ວນາງກໍຈາກໄປ ຕ່ໍຈາກນ້ັນມາ ນາງຈ່ຶງ

ກິນເຂ້ົາ ແລະຄວາມໂສກເສ້ົາກໍທຸເລົາລົງ 
 
ຊາມເູອນເກດີ ແລະຖກືອທຸດິຖວາຍຕວົ 

20 ເຊົ້າວັນໃຫມມ່າ ເອນການາພ້ອມທັງຄອບຄົວກໍພາກັນໄປນະມັສການພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແຕ່ເຊ້ົາໆ ແລ້ວກໍພາກັນ
ກັບຄືນມາຍັງເມືອງຮາມາ ເມ່ືອເອນການາໄດ້ສົມສູ່ຢູ່ກັບນາງຮັນນາຜູ້ເປັນເມັຽ ພຣະຜູ ້ເປັນເຈ້ົາກໍຊົງຕອບ
ສນອງຄໍາອ້ອນວອນຂອງນາງ 

21 ດ່ັງນ້ັນ ນາງຈ່ຶງຖືພາ ແລະເກີດບຸດຊາຍຜູ້ນ່ຶງ ນາງຕ້ັງຊ່ືບຸດນ້ັນວ່າ ຊາມູເອນ ເພາະວ່ານາງໄດ້ຂໍເດັກຄົນນ້ີມາ
ຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 

22 ຕ່ໍມາ ເອນການາແລະຄອບຄົວກໍພາກັນໄປເມືອງຊີໂລ ເພ່ືອຂ້ຶນໄປຖວາຍເຄ່ືອງບູຊາປະຈໍາປີ ແລະຖວາຍ
ເຄ່ືອງບູຊາພິເສດແກ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຕາມທ່ີໄດ້ສັນຍາໄວ້ 

23 ແຕ່ຮັນນາບ່ໍໄດ້ໄປນໍາ ນາງຈ່ຶງໄດ້ເວ້ົາຕ່ໍຜົວຂອງຕົນວ່າ, ìຖ້າເດັກນ້ອຍນ້ີຢ່ານົມຍາມໃດ ຂ້ອຍຈະເອົາເຂົາໄປ 
ພຣະວິຫານຂອງພຣະເຈ້ົາ ຊ່ຶງເປັນບ່ອນທ່ີເຂົາຈະຢູ່ຕລອດຊ່ົວຊີວິດຂອງເຂົາî 

24 ເອນການາກໍຕອບວ່າ, ìຈ່ົງເຮັດຕາມທ່ີເຈ້ົາຄິດວ່າດີ ແລະຢູ່ໃນເຮືອນຫລັງນ້ີຈົນກວ່າລູກຢ່ານົມ ຂໍພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈ້ົາຊົງບັນດານໃຫ້ຄໍາສັນຍາຂອງເຈ້ົານ້ີກາຍເປັນຈິງî ດ່ັງນ້ັນ ນາງຮັນນາຈ່ຶງຢູ່ເຮືອນລ້ຽງລູກຂອງນາງຕ່ໍໄປ 

25 ຕ່ໍມາ ຫລັງຈາກເດັກນ້ອຍຢ່ານົມແລ້ວ ນາງຈ່ຶງຕຽມເອົາງົວເຖິກອາຍຸສາມຂວບ ແປ້ງນ່ຶງກະປ່ອງ ແລະເຫລ້ົາ
ອະງຸ່ນນ່ຶງຖົງຫນັງແລ້ວນາງພາບຸດທ່ີຍັງນ້ອຍໆຢູ່ມາຍັງພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາທ່ີເມືອງຊີໂລ 

26 ແລ້ວເຂົາກໍຂ້າງົວເຖິກຕົວນ້ັນ ແລະນໍາເອົາເດັກນ້ອຍນ້ັນມາຫາເອລີ 
27 ຮັນນາເວ້ົາຕ່ໍອາລີວ່າ, ìຂໍໂທດທ່ານ ທ່ານຈ່ືຂ້ານ້ອຍໄດ້ບ່ໍ ຂ້ານ້ອຍຄືຜູ້ຍິງທ່ີທ່ານເຄີຍເຫັນ ຢືນອ້ອນວອນຕ່ໍ    

ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຢູ່ທ່ີນ້ີ 
28 ຂ້ານ້ອຍໄດ້ທູນຂໍລູກຈາກພຣະອົງ ແລະພຣະອົງກໍຊົງປະທານໃຫ້ຕາມທ່ີຂ້ານ້ອຍໄດ້ທູນຂໍ 
29 ດ່ັງນ້ັນ ຂ້ານ້ອຍຈ່ຶງຂໍອຸທິດຖວາຍເດັກນ້ີໃຫ້ແກ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂໍໃຫ້ເຂົາເປັນຂອງພຣະອົງຕລອດຊ່ົວຊີວິດຂອງ

ເຂົາເທີນî ແລ້ວເຂົາກໍພາກັນຂາບໄຫວນ້ະມັສການພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຢູ່ທ່ີນ້ັນ 
 

2     ຄາໍອອ້ນວອນຂອງນາງຮນັນາ  



Hannahís Prayer  
(ລກ 1:46-55) 

1 ນາງຮັນນາໄດ້ອ້ອນວອນວ່າ, ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງທໍາໃຫ້ຈິດໃຈຂ້າພຣະອົງເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມມ່ວນຊ່ືນ ຂ້າພ
ຣະອົງມີຄວາມສຸກໃຈຍ້ອນສ່ິງທ່ີພຣະອົງຊົງກະທໍາ ຂ້າພຣະອົງຫົວທ້າທາຍໃສ່ສັດຕຣູຂອງຂ້າພຣະອົງ ຂ້າພຣະ
ອົງເຕັມໄປດ ້ວຍຄວາມມ່ວນຊ່ືນ ເພາະພຣະເຈ້ົາຊົງຊ່ອຍເຫລືອຂ້າພຣະອົງ 

2 ບໍ່ມຜູີ ໃ້ດບໍຣິສຸດດ່ັງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ບ່ໍມີພຣະຜູ້ຄຸ້ມຄອງອົງໃດເຫມືອນພຣະເຈ້ົາຂອງພວກຂ້າພຣະອົງ 
3 ສຽງໂອ້ອວດຂອງເຈ້ົານ້ັນ ຈ່ົງມິດ ຄໍາເວ້ົາທ່ີຈອງຫອງຈ່ົງມິດເສັຽ ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາທີຮູ່້

ແຈ້ງເຫັນຈິງ ພຣະອົງຊົງຕັດສິນການກະທໍາທຸກຢ່າງຂອງມະນຸດ 
4 ຄັນທະນູຂອງທະຫານຜູ້ເກ່ັງກ້າໄດ້ຫັກ ແຕ່ຜູ້ທ່ີອ່ອນແອກໍມີແຮງຂ້ຶນ 
5 ຜູ້ທີເ່ຄີຍຮ່ັງມີເປັນດີກໍອອກທ່ຽວຮັບຈ້າງຫາກິນ ແຕ່ຜູ້ທ່ີຫິວກໍບ່ໍຫິວອີກຕ່ໍໄປ ເມັຽທ່ີບ່ໍເຄີຍມີບຸດກໍຈະມີບຸດໄດ້

ເຈັດຄົນ ແຕ່ແມ່ທີມີ່ບຸດຫລາຍກໍບ່ໍມີບຸດຕ່ໍໄປ 
6 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງເອົາຊີວິດ ແລະໃຫ້ມີຊວິີດໃຫມ ່ພຣະອົງຊົງສ່ົງມະນຸດໄປສູ່ພິພບົຄ ນົຕາຍ ແລະນໍາເຂົາກັບ

ຄືນມາອີກ 
7 ພຣະອົງຊົງທໍາໃຫ້ມະນຸດທຸກຍາກ ຫລືຮ່ັງມີຂ  ້ຶນ ພຣະອົງຊົງກະທໍາໃຫ້ພວກເຂົາຕົກຕ່ໍາ ຫລືມກີຽດ 
8 ພຣະອົງຊົງຊຸກຍູ້ຄົນຈົນອອກຈາກຄວາມທຸກ ແລະຄວາມຂັດສົນ ພຣະອົງຊົງທໍາໃຫ້ເຂົາເປັນເພ່ືອນກັບເຈ້ົາ

ນາຍ ແລະໃຫ້ເຂົານ່ັງຢູ່ບ່ອນທ່ີມີກຽດ ຮາກຖານຂອງແຜ່ນດິນໂລກຂ້ຶນຢູ່ກັບພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະອົງຊົງສ້າງ
ໂລກເທິງຮາກຖານນ້ັນ 

9 ພຣະອົງຊງົຄຸ້ມຄອງການເປັນຢູ່ຂອງໄພ່ພົນທີສັ່ດຊ່ືຂອງພຣະອົງ ແຕ່ວ່າຄົນຊ່ົວຮ້າຍກໍດັບສາບສູນໄປ ເພາະວ່າ
ມະນ ດຸບ່ໍມີຜົນສໍາເຣັດໃນຊີວດິຍ້ອນກໍາລັງຂອງຕົນເອງ 

10 ສັດຕຣູຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຖືກທໍາລາຍ ພຣະອົງຈະຊົງແຜດສຽງຈາກຟ້າສວັນຕ່ໍສູ້ເຂົາ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະ
ຕັດສິນຄົນທ່ົວທັງໂລກ ພຣະອ ງົຈະປະທານອໍານາດໃຫ້ກະສັດນ້ັນໄດ້ຮ ບັໄຊຊະນະ 
ລກູຊາຍຂອງເອລ ີ
Eliís Wicked Sons 

11 ແລ້ວເອນການາກໍກັບຄືນເມືອເຮືອນທ່ີເມືອງຮາມາທາອິມ ແຕ່ວ່າບຸດຊາຍນ້ອຍນ້ັນໄດ້ຢູ່ຮ ບັໃຊ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ
ນໍາປະໂຣຫິດເອລີທ່ີເມືອງຊີໂລ 

12 ຝ່າຍບຸດຊາຍທັງສອງຂອງເອລີເປັນຄົນຂ້ີໂກງ ເພາະເຂົາບ່ໍນັບຖືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
13 ແລະທໍາຜິດຕ່ໍລະບຽບທ່ີໃຫປ້ະໂຣຫິດມສິີດຂໍສ່ວນນ່ຶງຂອງເຄ່ືອງຖວາຍ ເຂົາໄດ້ເຮັດດ່ັງນ້ີຄື ເມ່ືອຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງຂ້າ

ສັດຖວາຍບູຊາ ໃນຂນະທ່ີເຂົາກໍາລັງຕ້ົມຊ້ີນຖວາຍຢູ່ນ້ັນ  
14 ຄົນໃຊ້ຂອງປະໂຣຫິດກໍຖືເຫລັກສາມງ່າມເຂ້ົາມາ ເອົາເຫລັກນ້ັນສັກລົງໄປໃນກະທະ ຫລືຫມໍຫູ້ ຫລຫືມໍທ້ະນົນ 

ຫລືຫມໍທໍ້າມະດາ ຖ າ້ວ່າເຫລັກນ້ັນສຽບໄດ້ຫຍັງຂ້ຶນມາ ສ່ິງນ້ັນຕ້ອງເປັນຂອງປະໂຣຫິດ ເຂົາທໍາຢ່າງນ້ັນກັບອິສ
ຣາເອນທຸກຄົນທ່ີມາຖວາຍເຄ່ືອງບູຊາທ່ີເມືອງຊີໂລ 

15 ນອກຈາກນ້ັນ ກ່ອນທ່ີຈະເອົາໄຂມັນຂ້ຶນມາເຜົາຄົນໃຊ້ຂອງປະໂຣຫິດຕ້ອງມາເວ້ົາຕ່ໍຜູ້ທ່ີຖວາຍນ້ັນວ່າ, ìເອົາ
ຊ້ີນດິບຕ່ອນນ່ຶງມາໃຫ້ປະໂຣຫິດແດ່ ເພາະທ່ານຢາກເອົາໄປປ້ີງ ທ່ານບ່ໍຢາກກິນຊ້ີນຕ້ົມî 

16 ຖ້າຊາຍຄົນນ້ັນຕອບວ່າ, ìຂໍໃຫເ້ອົາໄຂມັນນ້ີເຜົາສາກ່ອນ ແລ້ວຈ່ຶງເອົາຕາມທ່ີເຈ້ົາຕ້ອງການî ຄົນໃຊ້ຂອງປະ
ໂຣຫິດກ ໍເວ້ົາວ່າ, ìບ່ໍ ເອົາໃຫ້ຂ້ອຍດຽວນ້ີສາ ຖ້າວ່າເຈ້ົາບ່ໍໃຫ້ໂດຍດີ ຂ້ອຍກ ຈໍະໃຊ້ກໍາລັງî 

17 ດ່ັງນ້ັນແຫລະ ຄວາມບາບຂອງຄົນຫນຸ່ມທັງສອງຈ່ຶງໃຫຍ່ຫລວງທ່ີສຸດໃນສາຍພຣະເນດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
ເພາະວ່າເຂົາສະແດງການຫມ່ິນປມາດເຄ່ືອງຖວາຍບູຊາແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 



ຊາມເູອນທີເ່ມອືງຊໂີລ 
The Child Samuel at Shiloh 

18 ເດັກຊາຍຊາມເູອນໄດ້ຮັບໃຊ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຕ່ໍມາເຫມອືນດ່ັງປະໂຣຫດິ ເຂົາໄດ້ນຸ່ງເຄ່ືອງສະງ່າງາມ 
19 ທຸກໆປີໃດ ແມ່ຂອງຊາມເູອນຕ້ອງຫຍິບເສ້ືອຍ່າມຕົວນ້ອຍໆມາໃຫ້ເຂົາ ໃນເວລາທ່ີນາງແລະຜົວໄປຖວາຍ

ເຄ່ືອງບູຊາປະຈໍາປີ 
20 ແລ້ວເອລີກໍອວຍພອນໃຫ້ແກ່ເອນການາກັບເມັຽຂອງເຂົາ ພ້ອມກັບເວ້ົາຕ່ໍເອນການາວ່າ, ìຂ ໍໃຫພ້ຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 

ຊົງປະທານລູກໃຫ້ແກ່ເຈ້ົາກັບເມັຽຜູ້ນ້ີອີກ ເພ່ືອທົດແທນຜູ້ທ່ີເຈ້ົາໄດ້ຖວາຍໃຫ້ເປັນຂອງພຣະອົງໄປແລ້ວî ແລ້ວ
ເຂົາກໍພາກັນກັບບ້ານ 

21 ຕ່ໍມາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ອວຍພອນໃຫ້ນາງຮ ນັນາ ນາງມີບຸດຊາຍຕ່ືມອີກສາມຄົນ ແລະບຸດສາວສອງຄົນ ສ່ວນ
ເດັກຊາຍຊາມເູອນນ້ັນກໍເຕີບໃຫຍ່ຂ້ຶນໃນການຮັບໃຊ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
Prophecy against Eliís Household 

22 ດຽວນ້ີ ເອລີໄດ້ເຖ້ົາແກ່ຫລາຍແລ້ວ ທ່ານໄດ້ຍິນຫລາຍເຣ່ືອງທ່ີບຸດຊາຍຂອງທ່ານເຮັດຕ່ໍອິສຣາເອນ ເປັນຕ້ົນ
ເຂົາໄດ້ເປັນຊູ້ກັບຍິງທ່ີມາບົວລະບັດຮັບໃຊ້ຢູ່ຕ່ໍຫນ້າຫໍເຕັນສັກສິດ 

23 ດ່ັງນ້ັນ ທ່ານຈ່ຶງເວ້ົາຕ່ໍເຂົາວ່າ, ìເປັນຫຍັງພວກເຈ້ົາຈ່ຶງເຮັດສ່ິງເຫລ່ົານ້ີ ຫລາຍຄົນໄດ້ບອກຂ້ອຍກ່ຽວກັບພຶດຕິ
ການອັນຊ່ົວຊາມຂອງພວກເຈ້ົາ  

24 ລູກເອີຍ ຈ່ົງເຊົາເຮັດການນ້ີສາຖ້ອນ ໄພ່ພົນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ເວ້ົາກ່ຽວກັບເຣ່ືອງບ່ໍດີນ້ີເລ້ືອຍໆ 
25 ຖ້າວ່າຜູ້ນ່ຶງທໍາຜິດຕ່ໍຄົນອ່ືນ ພຣະເຈ້ົາຊົງປ້ອງກັນເຂົາໄວ້ ແຕ່ວ່າ ເມ່ືອຜູ້ນ່ຶງທໍາຜິດຕ່ໍສູ້ພຣະເຈ້ົາ ແມ່ນໃຜຈະສາ

ມາດປ້ອງກັນເຂົາໄວ້ໄດ້î ແຕ່ເຂົາທັງສອງບ່ໍໄດ້ຟັງຄວາມບິດາ ເພາະວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຕັດສິນພຣະທັຍ
ແລ້ວວ່າຈະປະຫານຊີວດິຂອງພວກເຂົາ 

26 ເດັກຊາຍຊາມເູອນໄດ້ໃຫຍ່ເຕີບໂຕຂ້ຶນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະມະນຸດກໍພ ໃໍຈນໍາເຂົາເລ້ືອຍໆມາ 
27 ມຜູ້ີປະກາດພຣະທັມຜູ້ນ່ຶງໄດ້ມາຫາອາລີ ແລະບອກວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວດ່ັງນ້ີ, ìຄາວເມ່ືອອາໂຣນບັນ

ພະບຸຣຸດຂອງທ່ານພ້ອມທັງຄອບຄົວໄດ້ເປັນທາດຂອງຟາຣາໂອ ກະສັດແຫ່ງປະເທດເອຢິບນ້ັນເຮົາໄດ້ປາກົດ
ໃຫ້ທ່ານເຫັນຖ້າມກາງຕະກູນອິສຣາເອນ 

28 ເຮົາໄດ້ເລືອກເອົາແຕ່ຄອບຄົວຂອງທ່ານໃຫ້ເປັນປະໂຣຫິດບົວຣະບັດເຮົາ ເພ່ືອເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການຖວາຍບູ
ຊາຄື ການເຜົາເຄ່ືອງຫອມ ແລະນໍາເອົາຫບີສັກສິດມາຕ່ໍຫນ້າ ຝ່າຍເຮົາກໍໃຫ້ເຂາົມສິີດເອົາສ່ວນນ່ຶງຂອງເຄ່ືອງ
ບູຊາທ່ີເຜົາຢູ່ເທິງແທ່ນບູຊານ້ັນ 

29 ແລ້ວເປັນຫຍັງເຈ້ົາຈ່ຶງໂລບມາກໃນເຄ່ືອງບູຊາ ແລະເຄ່ືອງຖວາຍຕາມຄໍາສ່ັງຂອງເຮົາ ແລະໃຫ້ກຽດແກ່ບຸດ
ຊາຍທັງສອງຂອງເຈ້ົາເຫນືອເຮົາ ແລະກະທໍາໃຫ້ຕົວຂອງເຈ້ົາທັງຫລາຍອ້ວນພີ ດ້ວຍສ່ວນທ່ີດີທ່ີສຸດຈາກຂອງ
ຖວາຍທຸກຢ່າງຈາກອິສຣາເອນຊົນຊາດຂອງເຣົາî 

30 ເຮົາ ພຣະຜູ ເ້ປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງອິສຣາເອນເຄີຍສັນຍາມາກ່ອນແລ້ວວ່າ ຄອບຄົວຂອງເຈ້ົາ ແລະຜູ້ທ່ີຢູ່ໃນ
ເຊ້ືອສາຍດຽວກັນກັບເຈ້ົາຕ້ອງເປັນປະໂຣຫດິຮັບໃຊ້ເຮົາຕລອດເວລາ ແຕ່ດຽວນ້ີ ເຮົາຂໍເວ້ົາວ່າ ຂໍໃຫກ້ານນ້ັນ
ຫ່າງໄກຈາກເຮົາ ເພາະວ່າເຮົາຈະໃຫ້ກຽດແກ່ຜູ້ທ່ີໃຫ້ກຽດເຮົາ ເຮົາຈະຫມິນ່ປມາດຕ່ໍຜູ້ທ່ີຫມິນ່ປມາດເຣົາ 

31 ເບ  ່ິງແມ໋, ວາຣະນ້ັນຈະມາເຖິງຢູ່ແລ້ວ ເມ່ືອເຮົາຈະຕັດແຂນຂອງເຈ້ົາອອກ ແລະຕັດແຂນຂອງເຊ້ືອສາຍບິດາ
ຂອງເຈົ້າອອກ ເພື່ອວ່າບ່ໍໃຫ້ມຜູີ ້ໃດໃນຄອບຄົວນ້ັນມີອາຍຸຢູ່ຕ່ໍໄປຈນົເຖິງເຖ້ົາແກ່ 

32 ເຈົ້າຈະຕົກທຸກຍາກລໍາບາກ ແລະຈະອິດສາອິສຣາເອນ ທ່ີໄດ້ຮ ບັຄວາມພອນທກຸຢ່າງ ແຕ່ວ່າບ່ໍມີຜູ້ໃດໃນຄອບຄົວຂອງເຈົ້າ
ມີຊີວິດຢູ່ຕ່ໍໄປຈົນເຖິງເຖົ້າແກ່ 



33 ແຕ່ເຮົາຍັງຈະໃຫ້ຜ ູ ້ນຶ່ງໃນເຊື້ອສາຍຂອງເຈົ້າມຊີີວິດຢູ່ອີກ ທ່ານຈະເປັນປະໂຣຫິດຮັບໃຊເ້ຮົາ ແຕ່ທາ່ນຈະກາຍເປັນຄົນຕາບ
ອດ ແລະສູນເສັຽຄວາມຫວງັທຸກຢ່າງ ຝ່າຍເຊ້ືອສາຍຄົນອ່ືນໆຂອງເຈົ້າຈະຕາຍຢ່າງທາຣນຸ 

34 ໃນເມ່ືອບຸດຊາຍທັງສອງຂອງເຈົ້າຄື ໂຮບນີ ແລະຟີເນຮັສ ຕາຍໄປໃນມື້ດຽວກັນນັ້ນແຫລະ ດ້ວຍເຫດນ້ີ ຈະສະແດງໃຫເ້ຈົ້າ
ເຫັນວ່າ ສິ່ງທີ່ເຮົາໄດ້ເວ້ົານ້ີເປັນຄວາມຈິງ 

35 ເຣົາຈະເລືອກເອົາປະໂຣຫິດທີ່ຊື່ສັດຕ່ໍເຮົາ ແລະຈະໃຫ້ທ່ານເຮັດທຸກສິ່ງທີ່ເຮົາຕ້ອງການ ເຮົາຈະໃຫ້ທ່ານມ ີເຊື້ອສາຍເປັນຜູ້
ຮັບໃຊ້ຕລອດໄປ ຕໍ່ຫນ້າຜູ້ທ່ີເຮົາໄດເ້ລືອກໄວ້ນ້ັນ 

36 ບໍ່ວ່າໃຜກໍຕາມໃນເຊື້ອສາຍຂອງເຈົ້າທີ່ມີຊີວິດຢູ່ຕໍ່ໄປຈະມາຂາບໄຫວເ້ຂົາຂໍເງິນ ແລະເຂົ້າຈີ່ກ້ອນນ່ຶງ ແລະຈະກ່າວວ່າ, ìຂໍ
ທ່ານກະຣຸນາຕ້ັງຂ້າພະເຈົ້າໄວ້ໃນຕໍາແຫນ່ງປະໂຣຫິດອີກເທື່ອນຶ່ງເຖີດ ເພື່ອຂ້າພະເຈົ້າຈະໄດຮ້ັບປະທານອາຫານຕື່ມ
ອີກຫນ້ອຍນ່ຶງî 

 

3 ພຣະຜ ູເ້ປນັເຈົາ້ຊງົປາກດົຕໍຊ່າມເູອນ  
Samuelís Calling and Prophetic Activity 

1 ເດັກຊາຍຊາມເູອນໄດ້ຮ ບັໃຊ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພາຍໃຕ້ການນໍາພາຂອງເອລີ ໃນເວລາທ່ີຮັບໃຊ້ຢູ່ນ້ັນ ກໍບ່ໍຄ່ອຍມີ
ຖ້ອຍຄໍາຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາປານໃດ ແລະດົນໆກໍຄ່ອຍມີການນິມິດຄ້ັງນ່ຶງ 

2 ໃນຄືນນ່ຶງ ເອລີຊ່ຶງເປັນຄົນຕາບ່ໍດີຍ້ອນຄວາມຊະຣາ ໄດ້ນອນຢູ່ທ່ີຫອ້ງສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ  
3 ສ່ວນຊາມູເອນໄດ້ນອນຢູ່ໃນພຣະວິຫານບ່ອນທ່ີມຫີີບຄໍາສັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະຕະກຽງກໍໄຕ້ຢູ່ 
4 ໃນຂນະທ່ີນອນຢູ່ນ້ັນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ເອ້ີນຊາມູເອນ ແລະທ່ານກໍຂານຕອບວ່າ, ìໂດຍ ຂ້ານ້ອຍî  
5 ແລ້ວທ່ານກໍແລ່ນໄປເວ້ົາຕ່ໍເອລີວ່າ, ìທ່ານເອ້ີນຂ້ານ້ອຍບໍ ຂ້ານ້ອຍຢູ່ນ້ີແລ້ວî ແຕ່ເອລີຕອບວ່າ, ìຂ້ອຍບ່ໍໄດ້

ເອ້ີນເຈ້ົາ ຈ່ົງກັບຄືນໄປນອນສາî ຊາມເູອນກໍກັບຄືນໄປນອນ 
6 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງເອ້ີນຊາມູເອນຄ້ັງທີສອງ ເດັກຊາຍຄົນນ້ີກໍລຸກຂ ຶ ້ນອີກ ແລະໄປເວ້ົາຕ່ໍເອລີວ່າ, ìທ່ານເອ້ີນຂ້າ

ນ້ອຍບໍ  ຂ້ານ້ອຍຢູ່ນ້ີແລ້ວî ແຕ່ເອລີຕອບວ່າ, ìລູກເອີຍ ພ່ໍບ່ໍໄດ້ເອ້ີນເຈ້ົາດອກຈ່ົງກັບຄືນໄປນອນສາî 
7 ຊາມເູອນກໍຍັງບ່ໍທັນຮູ້ຈັກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເພາະວ່າພຣະອົງຍັງບ່ໍເຄີຍເວ້ົາກັບລາວມາກ່ອນ 
8 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເອ້ີນຊາມູເອນອີກເປັນຄ້ັງທີສາມ ລາວກໍລຸກຂ້ຶນອີກ ແລະໄປຖາມເອລີວ່າ, ìທ່ານເອ້ີນຂ້ານ້ອຍ

ບໍ  ຂ້ານ້ອຍຢູ່ນ້ີແລ້ວî ແລ້ວເອລີກໍເຂ ົ ້າໃຈວ່າ ແມ່ນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເປັນຜູ້ຊົງເອ້ີນເດັກຊາຍນ້ີ 
9 ດ່ັງນ້ັນ ທ່ານຈ່ຶງເວ້ົາຕ່ໍຊາມເູອນວ່າ, ìຈ່ົງກັບຄືນໄປນອນສາ ແລະຖ້າວ່າທ່ານເອ້ີນເຈ້ົາອີກໃຫ້ເຈ້ົາເວົ້າວ່າ ìຜູ້ຮັບ

ໃຊຂ້ອງພຣະອົງກໍາລັງຟັງຢູ່ ຂໍພຣະອົງຊົງຮັບສ່ັງເທີນî ແລ້ວຊາມູເອນກໍກັບຄືນໄປນອນ 
10 ຕ່ໍມາອີກ ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາໄດ້ມາເອ້ີນຢູ່ບ່ອນນ້ັນຄືແຕ່ກ່ອນວ່າ, ìຊາມເູອນ ຊາມູເອນî  ຊາມູເອນກໍຕອບຂ້ຶນ

ວ່າ, ìຜູ້ຮ ັບໃຊຂ້ອງພຣະອົງກໍາລັງຟັງຢູ່ ຂໍພຣະອົງຊົງຮັບສ່ັງເທີນî 
11 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວຕ່ໍເຂົາວ່າ, ìເຮົາຈະທໍາສ່ິງທ່ີຫນ້າຢ້ານຫລາຍຕ່ໍອິສຣາເອນ ຖ້າທຸກຄົນໄດ້ຍິນເຣ່ືອງນ້ີ

ແລ້ວ ຈະຕ້ອງຢ້ານກົວທ່ີສຸດ 
12 ໃນວັນນ້ັນ ເຮົາຈະທໍາຕາມຄໍາເວ້ົາທັງຫມົດຂອງເຮົາທ່ີໄດ້ກ່າວໄວຕ່ໍ້ຄອບຄົວເອລີ 
13 ເຣົາໄດ້ບອກເຂົາແລ້ວວ່າ ເຮົາຈະລົງໂທດຄອບຄົວຂອງເຂົາຕລອດໄປ ເພາະວ່າບຸດຊາຍທັງສອງຂອງເຂົາໄດ້

ຢຽບຫຍາມພຣະເຈ້ົາ ເຂົາບ່ໍໄດ້ຫ້າມປາມ 
14 ດ້ວຍເຫດນ້ີ ເຮົາຈ່ຶງເວ້ົາຢ່າງຫນັກແຫນ້ນຕ່ໍຄອບຄົວຂອງເອລີວ່າ ບ່ໍມກີານບູຊາ ຫລືການຖວາຍໃດໆທີຈ່ະສາ

ມາດທໍາໃຫເ້ຂົາພ້ົ້ົນຈາກຄວາມຜິດອັນຮ້າຍແຮງນ້ີໄດ້î 
15 ຊາມູເອນນອນຫລັບໄປຈົນເຖິງມ້ືເຊ້ົາ ແລ້ວເຂົາໄດ້ລຸກຂ້ຶນໄປໄຂປະຕູວິຫານ ແຕ່ຊາມູເອນບ່ໍກ້າບອກນິມິດນ້ີ

ແກ່ເອລີ 
16 ເອລີໄດ້ເອ້ີນຊາມູເອນແລະກ່າວວ່າ, ìລູກເອີຍî  ຊາມູເອນຕອບວ່າ, ìໂດຍ ຂ ້ານ້ອຍî 



17 ແລ້ວເອລີຈ່ຶງຖາມຂ້ຶນວ່າ, ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ບອກເຈ້ົາວ່າຢ່າງໃດ  ຢ່າປິດບັງພ່ໍເລີຍ ຖ້າເຈ້ົາບ່ໍບອກພ່ໍໃນສ່ິງທ່ີ
ພຣະອົງຊົງກ່າວແກ່ເຈ້ົານ້ັນ ພຣະເຈ້ົາຈະລົງໂທດເຈ້ົາຢ່າງຮ້າຍແຮງທ່ີສຸດî 

18 ດ່ັງນ້ັນ ຊາມູເອນຈ່ຶງບອກທ່ານທຸກຢ່າງໂດຍບ່ໍໄດ້ປິດບັງຫຍັງຫມົດ ແລ້ວເອລີຈ່ຶງເວ້ົາວ່າ, ìພຣະອົງເປັນພຣະຜູ້
ເປັນເຈ້ົາ ໃຫ້ພຣະອົງກະທໍາທຸກຢ່າງຕາມນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະອົງເທີນî 

19 ໃນຂນະທ່ີຊາມູເອນໃຫຍ່ເຕີບໂຕຂ້ຶນນ້ັນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກໍຊົງສະຖິດຢູ່ນໍາເຂົາ ແລະຊົງທໍາໃຫ້ທຸກສິ່ງທີ່ຊາມູ
ເອນໄດ້ເວ້ົາອອກມານ້ັນໃຫ້ເປັນຄວາມຈິງ 

20 ດ່ັງນ້ັນ ອິສຣາເອນທຸກຄົນແຕ່ເຫນືອຕລອດໃຕ້ ຈ່ຶງຮູ້ຈັກວ່າ ຊາມູເອນແມ່ນເປັນຜູ້ປະກາດພຣະທັມຂອງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າແທ້ 

21 ແລ້ວພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງປາກົດອີກທ່ີເມືອງຊໂີລ ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສໍາແດງພຣະອົງແກ່ຊາມູເອນທ່ີ
ເມືອງຊີໂລ ໂດຍພຣະດ ໍາຣດັຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະຖ້ອຍຄໍາຂອງຊາມູເອນມາເຖິງຄົນອິສຣາເອນທັງປວງ 
 

4 ສດັຕຣຍູດຶເອາົຫບີຄາໍສນັຍາ  
The Ark of God Captured 

1 ໃນເວລານ້ັນ ຊາວອິສຣາເອນໄດ້ອອກຮົບເສິກກັບຊາວຟີລິສຕິນ ຊາວອິສຣາເອນໄດ້ຕ້ັງຄ້າຍຢູ່ໃນເມືອງ ເອ
ເບນເອເຊີ ສ່ວນຊາວຟີລິສຕິນໄດ້ຕ້ັງຄ້າຍຢູ່ທ່ີເມືອງອາເຟັກ 

2 ຊາວຟີລິສຕິນໄດ້ຕຽມສູ້ຮ ບົ ເຂົາໄດ້ຕ່ໍສູ້ຢ່າງດຸເດືອດຈົນຕີຊະນະຊາວອິສຣາເອນໄດ້ ໂດຍໄດ້ຂ້າເຂົາຕາຍໃນສ
ນາມຮົບປະມານສ່ີພັນຄົນ 

3 ເມື່ອພວກທີເ່ຫລືອຕາຍໄດ້ກັບຄືນຄ້າຍພັກ ຜູ້ນໍາຊາວອິສຣາເອນຈ່ຶງເວ້ົາຂ້ຶນວ່າ, ìວັນນ້ີ ເປັນຫຍັງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈ້ົາຈ່ຶງໃຫ້ຊາວຟີລິສຕິນຊະນະພວກເຮົາ  ຈ່ົງໄປເອົາຫີບຄໍາສັນຍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາມາຈາກເມືອງຊໂີລ 
ເພ່ືອວ່າພຣະອົງຈະໄດ້ຢູ່ກັບພວກເຮົາ ແລະຊ່ອຍພວກເຣົາໃຫ້ພ້ົ້ົນຈາກເງ້ືອມມືຂອງສັດຕຣູ 

4 ດ່ັງນ້ັນ ເຂົາຈ່ຶງສ່ົງໄປເມືອງຊີໂລ ເພ່ືອນໍາຫີບຄໍາສັນຍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແຫ່ງຈັກກະວານ ຜູ້ຊົງປະທັບຢູ່ເທິງ
ພຣະທີນ່ັ່ງລະຫວ່າງກາງເຊຣູບິມນ້ັນມາ ຝ່າຍໂຮບນີ ແລະຟີເນຮັສບຸດຊາຍທັງສອງຂອງເອລີກໍມາພ້ອມຫີບຄໍາ
ສັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົານ້ັນ 

5 ເມ່ືອຫີບຄໍາສັນຍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາມາຮອດ ອິສຣາເອນກໍຮ້ອງສຽງດັງສນ່ັນຂ້ຶນຈົນແຜ່ນດິນສ່ັນສະເທືອນ 
6 ເມື່ອຊາວຟລິີສຕິນໄດ້ຍິນສຽງດັງສະຫນ່ັນຫວັນ່ໄຫວນ້ັນ ຈ່ຶງເວ້ົາຂ້ຶນວ່າ, ìຈ່ົງຟັງສຽງຮ້ອງໃນຄ້າຍຂອງຊາວເຮັບ

ເຣີແມ ມັນແມ ່ນຫຍັງແທ້ ແຕ່ເມ່ືອເຂົາໄດ້ຮູ້ວ່າຫີບຄໍາສັນຍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ມາຮອດຄ້າຍພັກຊາວ
ເຮັບເຣີແລ້ວ 

7 ເຂົາກໍພາກັນຢ້ານ ແລະເວ້ົາວ່າ, ìພຣະເຈ້ົາໄດ້ມາຊອ່ຍໃນຄ້າຍພັກຂອງພວກເຂົາແລ້ວ ບັດນ້ີພວກເຮົາຈະຕ້ອງ
ເສັຽໄຊແຫລະ ເພາະພວກເຮົາບ່ໍເຄີຍພົບເຫັນແບບນ້ີມາກ່ອນເລີຍ 

8 ແມ່ນໃຜຈະສາມາດຊ່ອຍພວກເຮົາໃຫພ້ົ້ົ້ນຈາກອໍານາດຂອງພຣະເຈ້ົາອົງນ້ີໄດ້ ແມ່ນພຣະເຈ້ົາອົງນ້ີແຫລະ ທ່ີ
ໄດ້ຂ້າຊາວເອຢິບດ້ວຍພັຍວິບັດນາໆຊະນິດຢູ່ໃນຖ່ິນກັນດານ 

9 ຊາວຟີລິສຕິນທັງຫລາຍເອີຍ ຈ່ົງເຂ້ັມແຂງເທີນ ຈ່ົງຕ່ໍສູ້ຢ່າງລູກຜູ້ຊາຍ ຫລືວ່າພວກເຮົາຈະເປັນທາດຂອງຊາວ
ເຮັບເຣີ ດ່ັງທ່ີພວກເຂົາເຄີຍເປັນທາດຂອງພວກເຮົາ ດ່ັງນ້ັນຈ່ົງຕ່ໍສູ້ຢ່າງຜູ້ຊາຍເທີນî 

10 ຝ່າຍຊາວຟີ ລິິສຕິນກໍຕ່ໍສູ້ຢ່າງພີລະອາດຫານ ອິສຣາເອນຈ່ຶງຜ່າຍແພ້ ແລະແຕກຫນີເມືອບ້ານເມືອງຂອງຕົນ 
ທະຫານອິສຣາເອນໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍສາມສິບພັນຄົນ ຊຶງ່ເປັນການເສັຽຊັຍຄ້ັງຍ່ິງໃຫຍ່ 

11 ສ່ວນຫີບຄໍາສັນຍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກໍຖືກຍຶດເອົາໄປ ໂຮບນີ ແລະຟີເນຮັສ ບຸດຊາຍທັງສອງຂອງເອລີກໍຖືກ
ຂ້າຕາຍ 



ເອລເີສຽັຊວີດິ  
Death of Eli 

12 ໃນວັນດຽວກັນນ້ັນ ມີຊາຍຕະກູນເບັນຢາມີນຄົນນ່ຶງໄດ້ແລ່ນມາແຕ່ສນາມຮົບ ມາເມືອງຊໂີລດ້ວຍຄວາມໂສກ
ເສ້ົາ ເຂົາໄດ້ຈີກເສ້ືອ ແລະເອົາຂ້ີດິນໂຮຍໃສ່ຫົວ 

13 ຊາຍຄົນນ້ັນມາໃນເມືອງເພ່ືອບອກຂ່າວ ເມ່ືອທກຸຄົນໄດ້ຍິນກໍຮ້ອງໄຫ້ດ້ວຍຄວາມເສັຽໃຈ ສ່ວນ  ເອລີທ່ີກໍາລັງ
ນ່ັງຄອຍຖ້າຢູ່ໃກ້ຫົນທາງພ້ອມທັງຄິດເປັນຫ່ວງນໍາຫີບຄໍາສັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາ  

14 ເມ່ືອທ່ານໄດ້ຍິນສຽງອຶກກະທຶກນຶກນອງຈ່ຶງຖາມຂ້ຶນວ່າ, ìແມ່ນສຽງຫຍັງî  ຊາຍຄົນນ້ັນກໍຟ້າວແລ່ນມາບອກ
ຂ່າວແກ່ເອລ  ີ

15 ໃນຂນະນ້ີເອລີມີອາຍຸໄດ້ເກ້ົາສິບແປດປີ ແລະຕາກໍບອດຫມດົ  
16 ຊາຍຄົນນ້ັນຈ່ຶງເວ້ົາວ່າ, ìວັນນ້ີຂ້າພະເຈ້ົາຫນີມາຈາກສນາມຮົບ ແລະໄດ້ແລ່ນມາບ່ອນນ້ີî ເອລີຈ່ຶງຖາມ

ເຂົາວ່າ, ìລູກເອີຍ ມີເຣ່ືອງຫຍັງເກີດຂ້ຶນî 
17 ຄົນນໍາຂ່າວຜູ້ນ້ັນຈ່ຶງຕອບວ່າ, ìຊາວຟລິີສຕິນໄດ້ໄລ່ຊາວອິສຣາເອນແຕກພ່າຍຫນີໄປ ມນັເປັນການຜ່າຍແພ້

ຢ່າງຫນ້າຢ້ານທ່ີສຸດສໍາລັບພວກເຮົາ ຢູ່ໃນເຫດການນ້ັນ ໂຮບນີ ແລະຟີເນຮັສ ລູກທັງສອງຂອງທ່ານກໍຖືກຂ້າ
ດ້ວຍ ແລະຫີບຄໍາສັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາກໍຖືກຍຶດໄປî 

18 ສ່ວນເອລີຊ່ຶງນ່ັງຢູ່ໃກ້ປະຕູວິຫານ ພຊໍາຍຄົນນ້ັນເວ້ົາເຖິງຫີບຄໍາສັນຍາ ທ່ານກໍຫງາຍຫລັງລົງຈົນຄໍຫັກຕາຍ 
ເພາະວ່າທ່ານເປັນຄົນເຖ້ົາ ແລະຕຸ້ຍ ເອລີເປັນຜູ້ປົກຄອງພວກອິສຣາເອນເປັນເວລາສ່ີສິບປີ 
ເມຽັຟເີນຮສັເສຽັຊວີດິ 

19 ລູກໄພ້ຂອງເອລີ ຜູ້ເປັນເມັຽຂອງຟີເນຮັສ ຊ່ຶງກໍາລັງຖືພາ ແລະໃກ້ຈະຄອດ ເມ່ືອນາງໄດ້ຍິນຂ່າວວ່າຫີບຄໍາສັນ
ຍາຂອງ    ພຣະເຈ້ົາຖືກຍຶດ ແລະພ່ໍປູ່ກັບຜົວຂອງຕົນກໍເສັຽຊີວິດແລ້ວ ໃນທັນໃດນ້ັນ ດ້ວຍຄວາມເສັຽໃຈນາງກໍ
ເຈັບທ້ອງ ແລະຄອດບຸດອອກມາ 

20 ນາງກໍາລັງຈະສ້ິນໃຈຕາຍ ແຕ່ພວກຜູ້ຍິງທ່ີພວມຊົດຊ່ອຍນາງນ້ັນໄດ້ເວ້ົາວ່າ, ìເຈ້ົາໄດ້ລູກຊາຍໃດ໋ ຈ່ົງເຮັດໃຈ
ໃຫເ້ຂ້ັມແຂງເອົາໄວ້î ແຕ່ນາງບ່ໍໄດ້ຟັງ ຫລືຕອບຢ່າງໃດຫມົດ 

21 ນາງໄດ້ໃສ່ຊ່ືເດັກນ້ັນວ່າ ອີຄາໂບດ ຊ່ຶງແປວ່າ ìຣສັມຂີອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ຈາກອິສຣາເອນໄປແລ້ວî  ຊຶງ່ຫມາຍ
ເຖິງຫີບຄໍາສັນຍາຖືກຍຶດໄປ ແລະພ່ໍປູ່ກັບຜົວຂອງນາງກໍເສັຽຊີວິດ  

22 ນາງໄດ້ກ່າວວ່າ, ìຣສັມຂີອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ຈາກພວກອິສຣາເອນໄປແລ້ວ ເພາະວ່າ ຫີບຄໍາສັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາ
ກໍໄດ້ຖືກຍຶດໄປî 

 

5 ຫບີຄາໍສນັຍາໃນແຜນ່ດນິຂອງຟລີສິຕນິ  
 The Philistines and the Ark 

1 ເມ ື ່ອຊາວຟລິີສຕິນໄດ້ຍຶດຫີບຄໍາສັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາໄປນ້ັນ ພວກເຂົານໍາໄປຈາກເອເບນເອເຊີເຖິງເມືອງອັສ
ໂດດ 

2 ຊາວຟີລີສຕິນກ ນໍໍາເອົາຫີບຄໍາສັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາເຂ້ົາໄປໄວ້ໃນໂບດຂອງພຣະດາໂກນ ແລະວາງໄວ້ຂ້າງພ
ຣະດາໂກນ 

3 ເມ່ືອປະຊາຊນົຊາວອັສໂດດຕ່ືນເຊ້ົາໃນວັນຮຸ່ງຂ້ຶນ ເບ່ິງແມ, ພຣະດາໂກນໄດ້ລ້ົມຫນ້າຄວ່ໍາລົງມາຍັງພ້ືນດິນຕ່ໍ
ຫນ້າຫີບຄໍາສັນຍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເຂົາທັງຫລາຍຈ່ຶງຍົກພຣະດາໂກນຂ້ຶນຕ້ັງໄວ້ໃນທ່ີເດີມ 



4 ແຕ່ເມ່ືອເຂົາທງັຫລາຍຕ່ືນເຊ້ົາໃນວັນຮຸ່ງຂ້ຶນ ເບ່ິງແມ, ພຣະດາໂກນກໍລ້ົມຫນ້າຄວ່ໍາລົງມາຍັງພ້ືນດິນຕ່ໍຫນ້າຫີບ
ຄໍາສັນຍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ສຽນຂອງພຣະດາໂກນ ແລະມືທງັສອງກໍຫັກອອກຢູ່ທ່ີປະຕູ ເຫລືອຢູ່ແຕ່ລໍາຕົວ
ພຣະດາໂກນ 

5 ເພາະເຫດນ້ີປະໂຣຫິດຂອງພຣະດາໂກນ ແລະຜູ້ທ່ີເຂ້ົາໄປໃນໂບດຂອງພຣະດາໂກນຈ່ຶງບ່ໍຢຽບປະຕູໂບດພຣະ
ດາໂກນທ່ີເມືອງອັສໂດດຈົນເຖິງທຸກວັນນ້ີ 

6 ພຣະຫັດຂອງພຣະຜ ູ ້ເປັນເຈ້ົາຢູ່ເຫນືອປະຊາຊົນອັສໂດດຢ່າງຫນັກ ພຣະອົງຊົງກະທໍາໃຫ້ເຂົາຢ້ານກົວ ແລະ
ຊົງລົງໂທດເຂົາດ້ວຍຕຸ່ມຝີ ທງັຊາວອັສໂດດ ແລະເຂດແດນຂອງຊາວເມືອງນ້ັນ 

7 ແລະເມ່ືອຊາວເມືອງອັສໂດດເຫັນດ່ັງນ້ັນ ເຂົາທັງຫລາຍກ່າວວ່າ, ìຢ່າໃຫ້ຫີບຄໍາສັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາຂອງອິສ
ຣາເອນຢູ່ກັບເຮົາເລີຍ ເພາະວ່າພຣະຫັດຂອງພຣະຢູ່ເຫນືອເຮົາ ແລະເຫນືອພຣະດາໂກນພຣະຂອງເຮົາຢ່າງ
ຫນັກî 

8 ເຂົາຈ່ຶງໃຊ້ຄົນໄປເອ້ີນປະຊຸມເຈ້ົານາຍທັງຫມດົຂອງຟີລິສຕ ນິ ແລະກ່າວວ່າ, ì ເຮົາຈະທໍາຢ່າງໃດກັບຫີບຄໍາສັນ
ຍາຂອງ  ພຣະເຈ້ົາຂອງອິສຣາເອນî  ເຂົາທັງຫລາຍຕອບວ່າ, ìໃຫເ້ຮົານໍາຫີບຄໍາສັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາຂອງອິສ
ຣາເອນອ້ອມໄປທາງເມືອງກາດî  ເພາະສະນ້ັນເຂົາຈ່ຶງນໍາຫີບແຫ່ງພຣະເຈ້ົາຂອງອິສຣາເອນໄປທ່ີນ້ັນ 

9 ແຕ່ເມ່ືອເຂົາທງັຫລາຍນໍາຫີບອ້ອມໄປເມືອງກາດນ້ັນແລ ວ້ ພຣະຫັດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ ໍຕ່ໍສູ້ເມືອງນ້ັນທໍາໃຫ້
ເກີດຄວາມວຸ້ນວາຍຢ່າງຫນັກ ແລະຊົງຕ່ໍສູ້ຊາວເມືອງນ້ັນທັງເດັກແລະຜູ້ໃຫຍ່ ຄືໃຫເ້ກີດຕຸ່ມຝີຂ້ຶນທ່ີຕົວເຂົາທັງ
ຫລາຍ 

10 ເຂົາຈ່ຶງສ່ົງຫີບແຫ່ງພຣະເຈ້ົາໄປຍັງເມືອງເອກໂຣນ ແລະຢູ່ມາເມ່ືອຫີບແຫ່ງພຣະເຈ້ົາມາເຖິງເມືອງເອກໂຣນ 
ຊາວເມືອງເອກໂຣນຮ້ອງວ່າ, ìເຂົາໄດ້ນໍາຫີບແຫ່ງພຣະເຈ້ົາຂອງອິສຣາເອນມາໃຫ້ເຮົາ ເພ່ືອຈະຂ້າເຮົາແລະ
ປະຊາຊົນຂອງເຣົາເສັຽî 

11 ເພາະສະນ້ັນ ເຂົາຈ່ຶງສ່ົງຄົນໄປເອ້ີນປະຊຸມເຈ້ົານາຍທັງຫມດົຂອງຄົນຟີລິສຕິນ ແລະກ່າວວ່າ, ìຈົ່ງສົ່ງຫີບແຫ່ງ
ພຣະເຈ້ົາຂອງອິສຣາເອນໄປເສັຽໃຫ້ຫີບນ້ັນກັບໄປຍັງທ່ີເດີມ ເພ່ືອຫີບນ້ັນຈະບ່ໍໄດ້ຂ້າເຮົາ ຫລືປະຊາຊົນຂອງ
ເຮົາເສັຽî ເພາະວ່າມີຄວາມວຸ້ນວາຍຢ່າງຫນ້າຢ້ານຕາຍແຜ່ໄປທ່ົວປະເທດນ້ັນ ພຣະຫັດຂອງພຣະເຈ້ົາກໍຢູ່ທ່ີ
ນ້ັນຢ່າງຫນັກ 

12 ຄົນທີ່ບ່ໍຕາຍກໍເປັນຕຸ່ມຝີ ແລະສຽງຣ້ອງຂອງຊາວເມືອງນ້ັນກ ໍຂ້ຶນໄປຍັງຟ້າສວັນ 
 

6 ຫບີຄາໍສນັຍາຖກືສົງ່ກບັຄນື  
 The Ark Returned to Israel 

1 ຫີບແຫ່ງພຣະເຈ້ົາຢູ່ໃນຖ່ີນຄົນຟີລິສຕິນເຈັດເດືອນ 
2 ພວກຟລິີສຕິນກໍເຊີນພວກປະໂຣຫິດ ແລະພວກໂຫນມາກ່າວວ່າ, ìເຮົາຈະເຮັດຢ່າງໃດກັບຫີບແຫ່ງພຣະເຈ້ົາດີ 

ຂໍບອກເຮົາວ່າຈະສົງ່ຫີບໄປຍັງທ່ີເດີມ ພວກເຮົາຄວນສ່ົງຫຍັງໄປພອ້ມແດ່î 
3 ເຂົາທັງຫລາຍຕອບວ່າ, ìຖ້າທ່ານທັງຫລາຍຈະສ່ົງຫີບແຫ່ງພຣະເຈ້ົາຂອງອິສຣາເອນໄປ ກໍຢ່າສ່ົງໄປລ້າໆ ເຖິງ

ຢ່າງໃດກ ຂໍໍສ່ົງເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ຄວາມຜິດໄປດ້ວຍ ແລ້ວທ່ານທັງຫລາຍຈະຫາຍໂຣກ ແລະທ່ານທ ງັຫລາຍຈະຮູ້
ດ້ວຍວາ່ເຫດໃດ 
ພຣະຫັດນ້ີຈ່ຶງບ່ໍຫັນໄປເສັຽຈາກທ່ານî 

4 ແລະເຂົາກ່າວວ່າ, ìພວກເຮົາຈະສ່ົງຂອງຖວາຍຢ່າງໃດໄປໃຫ້ພຣະອົງî ເຂົາທັງຫລາຍຕອບວ່າ, ìຈ່ົງເຣັດຕຸ່ມຝີ
ເປັນຄໍາຫ້າກ້ອນ ແລະຫນູເປັນຄໍາຫ້າໂຕ ຕາມຈໍານວນເຈ້ົານາຍແຫ່ງຊາວຟີລິສຕິນ ເພາະວ່າໂຣກຢ່າງດຽວກັນ
ນ້ັນຕິດຕ່ໍທ່ານທັງຫລາຍແລະເຈ້ົານາຍດ້ວຍ 



5 ເພາະສະນ້ັນ ທາ່ນຕ້ອງທໍາຮູບຝີຂອງທ່ານ ແລະຮູບຫນູຂອງທ່ານຊ່ຶງທໍາລາຍແຜ່ນດິນ ແລະທ່ານທັງຫລາຍຈ່ົງ
ຖວາຍ    ພຣະກຽດແດ່ພຣະເຈ້ົາຂອງອິສຣາເອນ ບາງທພີຣະອົງຈະຊົງຜ່ອນເບົາພຣະຫັດຂອງພຣະອົງຈາກ
ທ່ານທັງຫລາຍ ທັງຈາກພຣະຂອງທ່ານ ແລະແຜ່ນດິນຂອງທ່ານ 

6 ເປັນຫຍັງທ່ານຈ່ຶງທໍາໃຫ້ຈິດໃຈຂອງທ່ານແຂງກະດ້າງໄປ ຢ່າງທ່ີຊາວເອຢິບ ແລະຟາຣາໂອໄດ້ກະທໍາຈິດໃຈ
ຂອງເຂົາໃຫ້ແຂງກະດ້າງນ້ັນ ເມ່ືອພຣະອົງຊົງກະທໍາເຫດການສູ້ເຂົາທັງຫລາຍແລ້ວ ເຂົາທັງຫລາຍກໍຕ້ອງປ່ອຍ
ໃຫປ້ະຊາຊົນໄປບ່ໍແມ່ນຫລື ແລ້ວເຂົາທັງຫລາຍກໍຈາກໄປ 

7 ບັດນ້ີ ຈ່ົງຕຽມກວຽນໃຫມ່ຄັນນ່ຶງມາທຽມເຂ້ົາກັນກັບແມ່ງົວຄູ່ນ່ຶງຊ່ຶງຍັງບ່ໍເຄີຍເຂ້ົາທຽມແອກເລີຍ ຈ່ົງເອົາແມ່ງົວ
ມາທຽມກວຽນແລ້ວພາກລູກໆຂອງມັນກັບເມືອບ້ານເສັຽໃຫ້ພົ້ົນ້ຈາກມັນ 

8 ຈ່ົງເອົາຫີບແຫ່ງພຣະເຈ້ົາມາວາງໄວ້ເທິງກວຽນ ແລະວາງເຄ່ືອງທອງຄໍາ ຊຶງ່ທ່ານທັງຫລາຍຖວາຍໃຫ້ພຣະອົງ
ເປັນເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ຄວາມຜິດໄວ້ໃນຫີບຂ້າງໆແລ້ວກໍປ່ອຍໃຫ້ມນັໄປ 

9 ແລະຊອມເບ່ິງ ຖ້າໄປຕາມທາງເຖິງແຜ່ນດິນຂອງມັນເອງ ຄືທາງໄປເມືອງເບັດເຊເມສ ພຣະອົງກໍເປັນຜູ້ຊົງໃຫ້
ເກີດອັນຕະຣາຍຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງນ້ີແກ່ເຮົາ ຖ້າບ່ໍເຊ່ັນນ້ັນ ເຮົາຈະໄດ້ຮູ້ວ່າບ່ໍແມ່ນພຣະຫ ັດຂອງພຣະອົງທ່ີກະທໍາ
ຕ່ໍເຮົາ ເປັນເຄາະກັມທ່ີບັງເອີນເກີດຂ້ຶນແກ່ເຮົາເອງî 

10 ຄົນເຫລ່ົານ້ັນກໍກະທໍາຕາມນໍາເອົາແມ່ງົວຄູ່ນ່ຶງທຽມເຂ້ົາກັບກວຽນ ແລ້ວຂັງລູກໆຂອງມັນໄວທ້ີ່ບ້ານ 
11 ແລະເຂົາກໍວາງຫີບແຫ່ງພຣະເຈ້ົາໄວ້ເທິງກວຽນພ້ອມກັບຫີບຫນູຄໍາ ແລະຮູບຝີຂອງເຂົາ 
12 ແມ່ງົວກໍເດີນໄປຕາມທາງທ່ີໄປເມືອງເບັດເຊເມສ ໄປຕາມທາງຫລວງ ທັງເດີນທັງຮ້ອງບ່ໍລ້ຽວຂວາຫລືລ້ຽວ

ຊ້າຍ ແລະບັນດາເຈ້ົານາຍແຫ່ງຊາວຟີລິສຕິນກໍຕາມມນັໄປຈົນເຖິງຊາຍແດນເມືອງເບັດເຊເມສ 
13 ເມ່ືອຊາວເມືອງເບັດເຊເມສກໍາລັງກ່ຽວເຂ້ົາສາລີຢູ່ທ່ີຮ່ອມພູ ແລະເມ່ືອເຂົາເງີຍຫນ້າຂ້ຶນແລະເຫັນຫີບ ເຂົາກ ຊ່ືໍນ

ຊົມຍິນດີທີ່ໄດ້ເຫັນ 
14 ກວຽນນ້ັນໄດ້ເຂ້ົາມາໃນນາຂອງໂຢຊວຍຊາວເບັດເຊເມສ ແລະຢຸດຢ  ູ່ທ່ີນ້ັນ ມຫີີນໃຫຍ່ກ້ອນນ່ຶງຢູ່ທ່ີນ້ັນ ເຂົາຈ່ຶງ

ຜ່າໄມກ້ວຽນເປ ນັຟືນ ແລະເອົາແມ່ງົວເປັນເຄ່ືອງເຜົາບູຊາຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
15 ຊາວເລວີກ ໍເຊີນຫີບຄໍາສັນຍາແຫ່ງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາລົງ ແລະຫີບທ່ີຢູ່ຂ້າງໆຊ່ຶງມເີຄ່ືອງທອງຄໍາ ວາງໄວ້ເທິງກ້ອນ

ຫີນໃຫຍ່ນ້ັນ ແລະຊາວເບັດເຊເມສກໍຖວາຍເຄ່ືງສັຕບູຊາແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໃນວັນນ້ັນ 
16 ເມ່ືອເຈ້ົານາຍທັງຫ້າຂອງຊາວຟີລິສຕິນໄດ້ເຫັນແລ້ວເຂົາກໍກັບໄປຍັງເມືອງເອັກໂຣນໃນວັນນ້ັນ 
17 ຕ່ໍໄປນ້ີເປັນຮູບຝີທອງຄໍາຊ່ຶງຊາວຟີລິສຕິນຖວາຍເປັນເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ຄວາມຜິດຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຮູບ

ນ່ຶງສໍາລ ບັເມືອງອັສໂດດ ເມືອງກາຊາຮູບນ່ຶງ ເມືອງອັສເກໂລນຮູບນ່ຶງ ເມືອງກາດຮູບນ່ຶງ ເມືອງເອກໂຣນຮູບນ່ຶງ 
18 ຮູບຫນູທອງຄໍາກໍເຊ່ັນດຽວກັນ ຕາມຈໍານວນເມືອງຂອງຟີລິສຕິນທ່ີເປັນເມືອງຂອງເຈ້ົານາຍທັງຫ້າ ທັງເມືອງທ່ີ

ມປ້ີອມປ້ອງກັນ ແລະຊົນນະບົດທ່ີບ່ໍມກໍີາແພງເມືອງ ຫນີກ້ອນໃຫຍ່ຊຶງ່ເຂົາວາງຫີບຂອງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາລົງໄວ້
ນ້ັນກໍຍັງເປັນພຍານຢ  ູ່ຈົນເຖິງທຸກວັນນ້ີທ່ີໃນທ່ົງນາຂອງໂຢຊວຍຊາວເບັດເຊເມສ 
The Ark at Kiriath-jearim 

19 ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງປະຫານຊາວເບັດເຊເມສ ເພາະວ່າເຂົາທັງຫລາຍໄດ້ສ່ອງເບ  ່ິງຫີບຄໍາສັນຍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
ພຣະອົງໄດ ຊົ້ງປະຫານເຈັດສິບຄົນ ແລະປະຊາຊົນກໍໄວ້ທກຸ ເພາະວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງປະຫານປະຊາຊົນ
ເສັຽເປັນຈໍານວນມາກໃນຖ້າມກາງພວກເຂົາ 

20 ແລ ວ້ຊາວເບັດເຊເມສຈ່ຶງກ່າວວ່າ, ìຜູ້ໃດສາມາດຢືນຢູ່ຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາບໍຣິສຸດອົງນ້ີໄດ້ ພຣະອົງຈະ
ສະເດັດໄປຈາກເຮົາໄປຫາຜູ້ໃດດີî 

21 ດ່ັງນ້ັນເຂົາຈ່ຶງສ່ົງສານໄປຍັງຊາວເມືອງກິຣິອາດເຢອາຣິມກ່າວວ່າ, ìຄົນຟີລິສຕິນໄດ້ຄືນຫີບຄໍາສັນຍາຂອງພ
ຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາມາແລ້ວ ຂໍ ລົໍງມາເຊີນຫີບຂ້ຶນໄປຢູ່ກັບທ່ານເຖີດî 
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Chapter 7 

1 ຊາວເມືອງເກຣິອາດເຢອາຣິມໄດ້ມາເຊີນຫີບຄໍາສັນຍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂ້ຶນໄປເຖິງເຮືອນຂອງອາບິນາ
ດາບຢູ່ເທິງເນີນພູ ແລະເຂົາທັງຫລາຍກໍຊໍາຮະເອເລອາຊາບຸດຊາຍຂອງເຂົາໃຫ້ເປັນຜູ້ຮັບຫນ້າທ່ີເບ່ິງແຍງຫີບ
ຄໍາສັນຍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົານ້ີ 

2 ນັບຕ້ັງແຕ່ວັນທ່ີຫີບຄໍາສັນຍາຂອງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາໄດ້ຖືກຣັກສາໄວ້ຢູ່ທ່ີເມືອງກິຣິອາດເຢອາຣິມ ເປັນເວລາດົນ
ນານເຖິງຊາວປີ ຊາວອ ສິຣາເອນທຸກຄົນໄດ້ຮ້ອງຄ່ໍາຄວນຂໍຄວາມຊ່ອຍເຫລືອຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
ຊາມເູອນປກົຄອງປະເທດອສິຣາເອນ 
Samuel as Judge 

3 ຊາມ ເູອນຈ່ຶງເວ້ົາຕ່ໍອິສຣາເອນວ່າ, ìຖ້າພວກເຈ້ົາຈະກັບຄືນມາຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາດ້ວຍຄວາມເຕັມໃຈ ພວກ
ເຈ້ົາຕ້ອງກໍາຈັດພຣະຕ່າງໆຂອງຊາວຕ່າງດ້າວ ແລະຮູບພຣະອັຊຕາຣ໌ເຕສນ້ັນເສັຽ ແລ້ວຈ່ົງອຸທິດຕົນຖວາຍແດ່
ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະນະມັສການແຕ່ພຣະອົງເທ  ່ົານ້ັນ ພຣະອົງຈະຊ່ອຍຊີວິດພວກເຈ້ົາໃຫ້ພ້ົ້ົນຈາກອໍານາດ
ຂອງຊາວຟີລິສຕິນî 

4 ດ່ັງນ້ັນ ອິສຣາເອນຈ່ຶງທໍາລາຍຮູບພຣະບາອານ ແລະພຣະອັຊຕາຣ໌ເຕສຂອງເຂົາ ແລ້ວໄດ້ນະມສັການແຕ່ພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈ້ົາເທ່ົານ້ັນ 

5 ແລ້ວຊາມເູອນກໍບອກຊາວອິສຣາເອນທຸກຄົນວ່າ, ìຂໍໃຫພ້ວກເຈ້ົາທຸກຄົນໄປໂຮມກັນຢູ່ທ່ີເມືອງມີສປາ ແລະຢູ່
ບ່ອນນ້ັນ ຂ້າພະເຈ້ົາຈະອ້ອນວອນຂໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາສໍາລັບພວກເຈ້ົາî 

6 ດ່ັງນ້ັນ ພວກເຂົາທຸກຄົນຈ່ຶງໄປໂຮມກັນຢູ່ທ່ີເມືອງມິສປາ ເຂົາໄດ້ຕັກເອົານ້ໍາ ແລະຖອກຖວາຍແກ່ພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈ້ົາ ແລະຖືສິນອົດອາຫານຕລອດມ້ື ເຂົາເວ ົ ້າວ່າ, ìພວກຂ້າພຣະອົງໄດ້ທໍາຜິດຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແລ້ວî ສວ່ນ
ຊາມູເອນກໍຢູ່ທ່ີເມືອງມິສປາ ແລະປົກຄອງຊາວອິສຣາເອນ 

7 ເມື່ອຊາວຟລິີສຕິນໄດ້ຍິນຂ່າວວ່າຊາວອິສຣາເອນທ້ອນໂຮມກັນຢູ່ທ່ີເມືອງມສິປາ ຫວົຫນ້າຊາວຟີລິສຕິນຫ້າ
ຄົນພ້ອມທັງທະຫານຈໍານວນນ່ຶງກໍຕຽມອອກໄປໂຈມຕີກັບເຂົາ ເມ່ືອຊາວອິສຣາເອນໄດ້ຍິນຂ່າວເຣ່ືອງນ້ີກພໍາ
ກັນຢ້ານກົວ 

8 ແລະເວ້ົາຕ່ໍຊາມູເອນວ່າ, ìຈ່ົງອ້ອນວອນຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງພວກເຮົາ ເພ່ືອພຣະອົງຈະຊ່ອຍພວກເຮົາໃຫ້
ພ້ົ້ົນຈາກການໂຈມຕີຂອງຊາວຟີລິສຕິນî 

9 ຊາມູເອນໄດ້ຂ້າແກະນ້ອຍ ແລະເຜົາຫມົດທັງໂຕຖວາຍແກ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ທ່ານໄດ້ອ້ອນວອນຂໍພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈ້ົາໃຫ້ຊອ່ຍເຫລືອຊາວອິສຣາເອນ ແລະພຣະຜູ້ເປ ັນເຈ້ົາກໍຊົງຕອບຄໍາອ້ອນວອນຂອງທ່ານ 

10 ໃນຂນະທ່ີ ຊາມູເອນກໍາລັງຖວາຍເຄ່ືອງບ ຊູານ້ັນ ຊາວຟີລິສຕິນກໍເຄ່ືອນທັບເຂ້ົາມາໂຈມຕີ ແຕ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ
ຊົງທໍາໃຫເ້ຂົາໄດ້ຍິນສຽງຟ້າຮ້ອງອັນຫນ້າຢ້ານ ເຂົາຈ່ຶງສັບສົນອົນລະວົນ ແລະຜ່າຍຫນີໄປ 

11 ຝ່າຍຊາວອິສຣາເອນກໍຍົກຂະບວນອອກມາຈາກເມືອງມິສປາໄລ່ຕິດຕາມຊາວຟີລິສຕິນ ແລະຂ້າຟັນເຂົາໄປ
ຈົນຮອດເມືອງເບັດກາຣ໌ 

12 ແລ້ວຊາມເູອນຈ່ຶງເອົາກ້ອນສີລາກ້ອນນ່ຶງຕ້ັງຂ້ຶນຢູ່ລະຫວ່າງເມືອງມສິປາ ແລະເມືອງເຢຊານາ ແລ້ວເວ້ົາວ່າ, 
ìພຣະຜູ ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຊ່ອຍເຫລືອພວກຂ້າພຣະອົງມາຈົນເຖິງບ່ອນນ້ີî ດ່ັງນ້ັນທ່ານຈ່ຶງໃສ່ຊ່ືກ່ອນສີລານ້ັນວ່າ ìເອ
ເບນເອເຊີ ì (ກ້ອນຫີນຊອ່ຍເຫລືອ) 



13 ຊາວຟີລິສຕິນໄດ້ຜ່າຍແພ້ ແລະພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາກໍບ່ໍໃຫ້ເຂົາບຸກຣຸກເຂດແດນຂອງຊາວອິສຣາເອນອີກ ໃນເວລາ
ທີ່ຊາມເູອນຍັງມີຊີວິດຢູ່ 

14 ທຸກໆຫົວເມືອງຕ້ັງແຕ່ເມືອງເອກໂຣນຈົນຮອດເມືອງກາດ ບ່ອນທ່ີຟລິີສຕິນຍຶດເອົາໄປນ້ັນ ກໍໄດ້ກັບຄືນມາເປັນ
ຂອງຊາວອິສຣາເອນ ແລະຊາວອິສຣາເອນທຸກຄົນກໍໄດ້ເຂດແດນຂອງເຂົາຄືນຫມດົ ແລ້ວຄວາມສງົບສຸກຈ່ຶງ
ເກີດມີຂ້ຶນລະຫວາ່ງຊາວອິສຣາເອນ ແລະຊາວການາອານ 

15 ຊາມູເອນໄດ້ປົກຄອງຊາວອິສຣາເອນຕລອດຊ່ົວຊີວິດຂອງທ່ານ 
16 ທຸກໆປີທ່ານຕ້ອງໄປເມືອງເບັດເອນ ເມືອງກິນການ ແລະເມືອງມິສປາ ແລະທ່ານມີຫນ້າທ່ີປົກຄອງໃນເມືອງ

ເຫລ່ົານ້ີ 
17 ແລ້ວທ່ານກໍໄດ້ກັບຄືນເມືອເຮືອນຂອງທ່ານທ່ີເມືອງຣາມາ ໃນເມືອງນ້ີ ທາ່ນເປັນຜູ້ປົກຄອງເຊ່ັນດຽວກັນ ຢູ່ໃນ

ເມືອງຣາມານ້ີ ທາ່ນໄດ້ສ້າງແທ່ນບູຊາຖວາຍແກ່ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ 
 

8 ປະຊາຊນົຮອ້ງຂເໍອາົເຈົາ້ຊວີດິ  
 Israel Demands a King 

1 ເມື່ອຊາມເູອນເຖ້ົາແກ່ແລ້ວ ທ່ານໃຫ້ບຸດຊາຍຂອງທ່ານປົກຄອງປະເທດອິສຣາເອນແທນ  
2 ຜູ້ອ້າຍຊ່ືວ່າ ໂຢເອນ ແລະຜູ ້ນ້ອງຊ່ືວາ່ ອາບິຢາ ເຂົາທັງສອງປົກຄອງທ່ີເມືອງເບເອີເຊບາ 
3 ແຕ່ວ່າເຂົາບ່ໍປະພຶດຕາມແບບຢ່າງຂອງບິດາ ເຂົາສົນໃຈແຕ່ນໍາເຣ່ືອງເງ ນິຄໍາເທ່ົານ້ັນ ເຂົາຮັບເອົາສິນບົນ ແລະ

ບ່ໍໄດ້ຕັດສິນຄວາມຢ່າງສັດຊ່ື 
4 ແລ້ວພວກເຈ້ົານາຍອິສຣາເອນທຸກຄົນກໍປະຊຸມກັນ ແລ້ວພາກັນໄປຫາຊາມູເອນທ່ີເມືອງຣາມາ 
5 ແລະເວ້ົາຕ່ໍທ່ານວ່າ, ìທ່ານເອີຍ ທ່ານກ ເໍຖ້ົາແກ່ຫລາຍແລ້ວ ລູກຊາຍຂອງທ່ານບ່ໍໄດ້ປະພຶດຕາມແບບຢ່າງຂອງ

ທ່ານເລີຍ ສະນ້ັນຂໍທ່ານຈ່ົງແຕ່ງຕ້ັງເຈ້ົາຊວິີດໃຫເ້ປັນຜູ້ປົກຄອງພວກຂ້າພະເຈ້ົາເຫມອືນດ່ັງປະເທດອ່ືນໆທ່ີເຂົາ
ປົກຄອງກັນ 

6 ຊາມູເອນໄດ້ເສັຽໃຈໃນເຣ່ືອງທ່ີພວກເຂົາໄດ້ຮ້ອງຂໍເອົາເຈ້ົາຊີວິດ ດ່ັງນ້ັນທ່ານຈ່ຶງອ້ອນວອນຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ  
7 ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກໍຊົງກ່າວວ່າ, ìຈ່ົງຟັງທຸກສ່ິງທ່ີປະຊາຊົນເວ້ົາຕ່ໍເຈ້ົາ ເຂົາບ່ໍໄດ້ປະຖ້ິມເຈ້ົາ ແຕ່ໄດ້ປະຖ້ິມເຮົ

າຕ່າງຫາກ ໂດຍບ່ໍຍອມໃຫ້ເຮົາເປັນເຈ້ົາຊີວິດຂອງເຂົາຕ່ໍໄປ 
8 ນັບຕ້ັງແຕ່ເຮົາໄດ້ນໍາເຂົາອອກມາຈາກເອຢິບ ເຂົາໄດ້ຫ່າງເຫີນຈາກເຮົາ ແລະໄປນະມັສການພຣະອ່ືນ ດຽວນ້ີ

ເຂົາກໍາລັງປະພຶດຕ່ໍເຈ້ົາດ່ັງທ່ີເຂົາເຄີຍໄດ້ປະພຶດຢູ່ເລ້ືອຍໆຕ່ໍເຮົາ 
9 ສະນ້ັນ ຈ່ົງທໍາຕາມທ່ີເຂົາຂໍ ແຕ່ຈ່ົງຕັກເຕືອນເຂົາຢ່າງຫນັກແຫນ້ນ ແລະອະທິບາຍໃຫ້ເຂົາຮູ້ວ່າ ເຈ້ົາຊີວິດ

ເຫລ່ົານ້ັນຈະປົກຄອງເຂົາຢ່າງໃດî 
10 ຊາມູເອນຈ່ຶງບອກທຸກໆສ່ິງແກ່ປະຊາຊົນທີຢ່າກມີເຈ້ົາຊວິີດນ້ັນ ຕາມທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງບອກໄວ້ກັບທ່ານ 
11 ຊາມູເອນເວ້ົາວ່າ, ìເຈ້ົາຊີວ ດິຂອງພວກເຈ້ົາຈະປົກຄອງພວກເຈ້ົາດ່ັງນ້ີ ພຣະອົງຈະເອົາລູກຊາຍຂອງພວກເຈ້ົາ

ໄປເປັນທະຫານ ບາງຄົນຈະຂັບຣົດຮົບ ບາງຄົນຈະເປັນທະຫານມ້າ ແລະເປັນທະຫານຫນ່ວຍກ້າຕາຍ 
12 ພຣະອົງຈະແຕ່ງຕ້ັງເອົາບາງຄົນໃຫ້ເປັນນາຍພັນ ບາງຄົນເປັນນາຍຮ້ອຍ ລູກຊາຍຂອງພວກເຈ້ົາຈະຕ້ອງ

ໄຖນາໃຫ້ພຣະອົງ ກ່ຽວເຂ້ົາ ແລະເຮັດອາວຸດ ແລະເຄ່ືອງຮົບປະຈໍາຣົດຮົບຂອງພຣະອົງດ້ວຍ 
13 ສ່ວນລູກສາວຂອງພວກເຈ້ົາຈະຕ້ອງແຕ່ງນ້ໍາຫອມ ເຮັດວຽກເປັນແມ່ຄົວ ແລະເປັນຜູ້ເຮັດຂະຫນົມ 
14 ພຣະອົງຈະເອົາທ່ົງນາທ່ີດີທ່ີສຸດ ເອົາສວນອະງຸ່ນພ້ອມທັງສວນຫມາກກອກເທດຂອງພວກເຈ້ົາໃຫ້ແກ່ພວກຂ້າ

ຣາຊການຂອງພຣະອົງ 



15 ພຣະອົງຈະຫັກເອົານ່ຶງສ່ວນສິບຂອງເຂ້ົາ ແລະຫມາກອະງຸ່ນຂອງເຈ້ົາໃຫ້ແກ່ນາຍທະຫານ ແລະບັນດາຂ້າຣາຊ
ການອ່ືນໆຂອງພຣະອົງ 

16 ພຣະອົງຈະເອົາພວກຄ ົນໃຊ້ກັບຝູງງົວທ່ີງາມ ແລະຝູງລໍຂອງພວກເຈ້ົາມາໃຊ້ເຮັດວຽກສໍາລັບພຣະອົງ 
17 ພຣະອົງຈະຫັກເອົານ່ຶງສ່ວນສິບຂອງຝູງສັດຂອງພວກເຈ້ົາ ພວກເຈ້ົາຈະເປັນທາດຂອງພຣະອົງ 
18 ເມ່ືອເວລານ້ັນມາເຖິງ ພວກເຈ້ົາຈະຄວນຄາງຢ່າງແສນສາຫັດຍ້ອນເຈ້ົາຊີວດິທ່ີພວກເຈ້ົາເລືອກເອົາເອງນ້ັນ 

ແຕ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະບ່ໍຟັງຄໍາຮ້ອງຄາງຂອງພວກເຈ້ົາî 
19 ຝ່າຍປະຊາຊນົບ່ໍໄດ້ຟັງຄວາມຊາມູເອນ ພວກເຂົາກັບຕອບວ່າ, ìບ່ໍ ພວກຂ້າພະເຈ້ົາຕ້ອງການເຈ້ົາຊີວິດ 
20 ເພ່ືອວ່າພວກຂ້າພະເຈ້ົາຈະເປັນເຫມືອນຊົນຊາດອ່ືນ ແລະເພ່ືອວ່າເຈ້ົາຊີວິດຂອງພວກຂ້າພະເຈ້ົາຈະປົກຄອງ

ພວກຂ້າພະເຈ້ົາເອງ 
21 ແລະຈະຊົງນໍາຫນ້າພວກຂ້າພະເຈ້ົາອອກໄປຕີເສິກî ຊາມເູອນໄດ້ຟັງເຣ່ືອງຕ່າງໆທ່ີເຂົາເວ້ົາມາແລ້ວກໍນໍາເອົາ

ເຣ່ືອງນ້ີທູນຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ 
22 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຕອບວ່າ, ìຈ່ົງທໍາໃນສ່ິງທ່ີເຂົາຕ້ອງການ ແລະແຕ່ງຕ້ັງເຈ້ົາຊີວດິໃຫ້ພວກເຂົາî ແລ້ວຊາມູ

ເອນຈ່ຶງບອກໃຫ້ຊາວອິສຣາເອນທຸກຄົນກັບຄືນເມືອບ້ານ 
 

9 ຊາອນູໄປພບົຊາມເູອນ  
Saul Chosen to Be King 

1 ຍັງມີຊາຍຄົນນ່ຶງຈາກຕະກູນເບັນຢາມີນຊ່ືວ່າ ກີເຊ ເປັນບຸດຂອງອາບີເອນ ອາບີເອນເປັນບຸດຂອງ ເຊໂຣຣ໌ 
ຫລານຂອງເບໂກຣາດ ແລະເຫລັນຂອງອາຟີອາ ຊາວເຜ່ົາເບັນຢາມີນ ຄິສເປັນຄົນຮ່ັ່ງມີ ແລະມີຊ່ືສຽງ 

2 ທ່ານມບຸີດຊາຍຊ່ືວ່າ ຊາອູນ ຊາອູນເປັນຊາຍຫນຸ່ມທ່ີສະງ່າງາມ ໃນອິສຣາເອນບ່ໍມີໃຜສູງ ແລະງາມ
ເຫນືອກວ່າທ່ານ 

3 ຄ້ັງນ່ຶງ ລໍຂອງຄ ສິໄດ້ເສັຽ ທ່ານຈ່ຶງເວ້ົາຕ່ໍຊາອູນວ່າ, ìຈ່ົງໄປຊອກຫາລໍ ແລະນໍາເອົາຄົນໃຊ້ຜ  ູ້ນ່ຶງໄປນໍາî 
4 ເຂົາໄດ້ຜ່ານພູດອຍເອຟຣາອິມ ແລະເຂດແດນຊາລີຊາແຕ່ກໍບ່ໍພົບ ດ່ັງນ້ັນ ເຂົາຈ່ຶງຜ່ານໄປທ ີ ່ທາງເຂດແດນຊາ

ອາລິມແຕ່ກໍບ່ໍພົບອີກ ແລ້ວພວກເຂົາຈ່ຶງຜ່ານໄປທາງເຂດແດນເບັນຢາມີນແຕ່ກໍບ່ໍພົບອີກເຫມືອນກັນ 
5 ເມ່ືອເຂົາເຂ້ົາມາເຖິງເຂດແດນຊູຟ ຊາອູນຈ່ຶງເວ້ົາຕ່ໍຄົນໃຊ້ວ່າ, ìເຮົາພາກັນກັບບ້ານເທາະ ບາງທີພ່ໍຂ້ອຍອາດ

ເຊົາຄິດເປັນຫ່ວງນໍາລໍແລ້ວ ແຕ່ທ່ານອາດເປັນຫ່ວງນໍາພວກເຮົາຫລາຍກວ່າî 
6 ຄົນໃຊ້ຕອບວ່າ, ìຖ້າກ່ອນ ໃນເມືອງນ້ີຍັງມີຄົນຂອງພຣະເຈ້ົາຢູ່ຄົນນ່ຶງ ຊ່ຶງເປັນຄົນທ່ີຫນ້າເຄົາຣົບ ແລະນັບຖືທ່ີ

ສຸດ ເພາະວ່າທຸກສ່ິງທ່ີທ່ານເວ້ົານ້ັນເປັນຄວາມຈິງ ໃຫ້ພວກເຮົາພາກກັນໄປຫາທ່ານເທີນ ບາງທີທ່ານ
ອາດບອກບ່ອນລໍຢູ່ ແລະພວກເຮົາກໍຈະພົບມນັໄດ້î 

7 ຊາອູນຖາມຂ້ຶນວ່າ, ìຖ້າພວກເຮົາໄປຫາທ່ານ ເຮົາຈະມີຫຍັງໃຫ້ທ່ານ ເຂ້ົາກໍບ່ໍມີເຫລືອຢູ່ໃນຫ່ໍເລີຍ ແລະພວກ
ເຮົາກໍບ່ໍມີຫຍັງຈັກແນວເລີຍທ່ີຈະເອົາໃຫ້ທ່ານ ພວກເຮົາຈະເຮັດຢ່າງໃດî 

8 ຄົນໃຊ້ຕອບວ່າ, ìຂ້ານ້ອຍມີເງິນຫລຽນນ່ຶງພໍທີຈ່ະໃຫ້ທ່ານໄດ້ຢູ່ ແລະທ່ານກໍຈະບອກບ່ອນທ່ີພວກເຮົາຈະພົບລໍ
ນ້ັນວ່າຢູ່ໃສî 

9 (ໃນອິສຣາເອນສມັຍເດີມ ເມ່ືອຄົນໃດຈະໄປທູນຖາມພຣະເຈ້ົາ ເຂົາກ່າວວ່າ, ìມາເຖີດ ໃຫ້ເຮົາໄປຫາຜູ້ທໍານ
ວາຍກັນî ເພາະຜູ້ທ່ີຢູ່ໃນສມັຍນ້ີເຮົາເອ້ີນວ່າ ຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ໃນສມັຍເດີມເຂົາເອ້ີນວ່າຜູ້ທໍານວາຍ) 

10 ຊາອູນເວ້ົາອີກວ່າ, ìເປັນຄວາມຄິດທ່ີດີ ພວກເຮົາພາກັນໄປເທາະî ດ່ັງນ້ັນ ເຂົາຈ່ຶງໄປຍັງເມືອງບ່ອນທ່ີຄົນຂອງ
ພຣະເຈ້ົາຢູ່ 



11 ຂນະທ່ີເຂົາກໍາລັງຂ້ຶນເທິງພູດອຍເພ່ືອເຂ້ົາໄປໃນເມືອງ ເຂົາໄດ້ພົບຍິງສາວບາງຄົນອອກມາຕັກນ້ໍາ ເຂົາຈ່ຶງ
ຖາມຍິງສາວນ້ັນວ່າ,  ìຫມທໍໍານວາຍຢູ່ບ່ໍî 

12 ຍິງສາວຈ່ຶງຕອບວ່າ, ìແມ່ນແລ້ວທ່ານຢູ່ນ້ີ ທ່ານຫາກໍອອກໄປກ່ອນທ່ີພວກທ່ານຈະມາເຖິງນ້ີ ຈ່ົງພາກັນຟ້າວ
ຕາມໄປ ດຽວນ້ີທ່ານກໍາລັງເຂ້ົາໄປໃນເມືອງ ເພາະວ່າມວນັນ້ີປະຊາຊນົກໍາລັງໄປຖວາຍເຄ່ືອງບູຊາທ່ີແທ່ນບູຊາ
ເທິງພ ູ 

13 ພທ່ໍານທັງສອງເຂ້ົາໄປເຖິງໃນເມືອງ ທາ່ນທັງສອງຈະພົບ ກ່ອນທ່ີຜູ້ທໍານວາຍຈະຂ້ຶນໄປກິນເຂ້ົາຢູ່ເທິງພູ ເພາະ
ວ່າປະຊາຊນົຈະບ່ໍກິນຈົນກວ່າທ່ານຈະມາເຖິງ ເພາະທ່ານຈະຕ້ອງມາອວຍພອນແກ່ເຄ່ືອງສັດບູຊາ ພາຍຫລັງ
ຜູ້ທີໄ່ດ້ຮັບເຊີນມາຈ່ຶງຈະກິນໄດ້ ດຽວນ້ີຈ່ົງຂ້ຶນໄປບ່ອນນ້ັນ ແລະພວກທ່ານຈະໄດ້ພົບທັນທີ 

14 ດ່ັງນ້ັນ ເຂົາກໍພາກັນໄປໃນເມືອງ ເມ່ືອກໍາລັງຍ່າງໄປນ້ັນ ເຂົາໄດ້ເຫັນຊາມູເອນກໍາລັງຍ່າງອອກມາ ເພ່ືອໄປ
ບ່ອນນະມັສການ 

15 ກ່ອນວັນທ່ີຊາອູນໄດ້ມາຮອດ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງບອກຊາມເູອນໄວ້ແລ້ວວ່າ  
16 ມືອ່ື້ນປະມານເວລາດຽວກັນນ້ີ ເຮົາຈະສ່ົງຄົນຜູ້ນ່ຶງຈາກຕະກູນເບັນຢາມີນມາຫາເຈ້ົາ ຈ່ົງເອົານ້ໍາມັນຊະໂລມ

ຫົດສົງເຂົາໃຫ້ເປັນເຈ້ົາຊີວິດໄພພົ່ນອິສຣາເອນຂອງເຮົາ ແລະເຂົາຈະຊ່ອຍໄພ່ພົນຂອງເຣົາໃຫພ້ົ້ົ້ນຈາກຊາວຟີ
ລິສຕິນ ເພາະເຣົາໄດ້ເຫັນຄວາມທຸກທ ຣໍະມານຂອງໄພ່ພົນຂອງເຣົາ ແລະໄດ້ຍິນສຽງຮ້ອງໄຫ້ຂໍຄວາມຊ່ອຍ
ເຫລືອຈາກເຂົາî 

17 ເມື່ອຊາມເູອນເຫັນຊາອູນ ພຣະຜ ູ ້ເປັນເຈ້ົາຈ່ຶງເວ້ົາຕ່ໍທ່ານວ່າ, ìຄົນນ້ີແລ້ວທ່ີເຮົາໄດ້ບອກໄວ້ກັບເຈ້ົາ ເຂົາຈະປົກ
ຄອງໄພ່ພົນຂອງເຮົາî 

18 ແລ້ວຊາອູນກ ເໍຂ້ົາໄປຫາຊາມູເອນຢູ່ໃກ້ປະຕູເມືອງ ແລະຖາມວ່າ, ìຂໍບອກຂ້າພະເຈ້ົາແດ່ວ່າ ບ້ານຫມ ທໍໍານ
ວາຍຢູ່ໃສî 

19 ຊາມູເອນກໍຕອບວ່າ, ìຂ້າພະເຈ້ົານ້ີແຫລະ ເປັນຫມທໍໍານວາຍ ຈ່ົງອອກໄປບ່ອນນະມັສການກ່ອນຂ້າພະເຈ້ົາເດີ 
ວັນນ້ີ ທ່ານຕ້ອງກິນເຂ້ົາກັບຂ້າພະເຈ້ົາ ມ້ືອ່ືນເຊ້ົາ ຂ້າພະເຈ້ົາຈະຕອບຄໍາຖາມທຸກຢ່າງຂອງທ່ານ ແລ້ວຈະສ່ົງ
ທ່ານກັບຄືນເມືອ 

20 ສໍາລັບລໍທ່ີໄດ້ເສັຽໄປໃນສາມວັນແລ້ວນ້ັນ ຢ່າຄິດເສັຽໃຈນໍາມັນ ເພາະວ່າເຂົາໄດ້ພົບມນັແລ້ວ ແຕ່ວ່າຜູ້ທ່ີຊາວ
ອິສຣາເອນຕ້ອງການຫລາຍທ່ີສຸດນ້ັນແມ່ນທ່ານເອງ ແລະຄອບຄົວພ່ໍແມ່ຂອງທ່ານî 

21 ຊາອູນຕອບວ່າ, ìຂ້າພະເຈ້ົາຢູ່ໃນຕະກູນເບັນຢາມີນ ຊ່ຶງເປັນຕະກູນນ້ອຍທ່ີສຸດໃນອິສຣາເອນ ແລະໃນຕະກູນ
ນ້ັນຄອບຄົວຂອງຂ້າພະເຈ້ົາກໍມີຄວາມສໍາຄັນນ້ອຍກວ່າຫມູ ່ແຕ່ເປັນຫຍັງທ່ານຈ່ຶງເວ້ົາແບບນ້ີກັບຂ້າພະເຈ້ົາî 

22 ແລ້ວຊາມເູອນກໍພາຊາອູນພ້ອມທັງຄົນໃຊ້ຂອງເຂົາເຂ້ົາໄປໃນຫ້ອງໃຫຍ່ຫ້ອງນ່ຶງ ແລະໃຫ້ເຂົານ່ັງຢູ່ທາງສ້ົນ
ໂຕະບ່ອນທ່ີມີແຂກຖືກເຊີນມານ່ັງຢູ່ກ່ອນແລ້ວປະມານສາມສິບຄົນ 

23 ຊາມູເອນເວ້ົາຕ່ໍຄົນຄົວກິນວ່າ, ìຈ່ົງເອົາຕ່ອນຊ້ີນທ່ີຂ້ອຍບອກໃຫ້ເອົາໄວ້ຕ່າງຫາກນ້ັນມາî 
24 ຜູ້ຄົວກິນກໍເອົາຕ່ອນຂາ ແລະຕ່ອນຊ້ີນທີດີ່ທ່ີສຸດໄປວາງໄວ້ຕ່ໍຫນ້າຊາມູເອນ ແລ້ວຊາມູເອນໄດ້ເວ້ົາວ່າ, ìນ້ີ

ແມ່ນສ່ວນທ່ີເອົາໄວ້ໃຫ້ທ່ານ ເຊີນກິນເທີນ ມັນເປັນສ່ວນທ່ີເອົາໄວ້ໃຫທ່້ານກິນໃນເວລານ້ີ ພ້ອມກັບທຸກຄົນທ່ີ
ຖືກເຊີນມາî 

25 ໃນວັນນ້ັນ ຊາອູນໄດ້ກິນເຂ້ົາຮ່ວມກັບຊາມູເອນ ເມ່ືອເຂົາລົງຈາກບ່ອນນະມັສການມາ ແລະກັບເຂ້ົາໄປໃນ
ເມືອງກໍມີຄົນຈັດບ່ອນໃຫ້ຊາອູນຢູ່ເທິງຫລັງຄາພຽງ ແລະເຂົາກໍນອນຢູ່ທ່ີນ້ັນ 

26 ຕື່ນເຊົ້າມາ ຊາມເູອນກໍຮ້ອງໃສ່ຊາມູເອນຢູ່ເທິງຫລັງຄານ້ັນວ່າ, ìຕ່ືນແມ໋, ຂ້າພະເຈ້ົາຈະສ່ົງທ່ານກັບຄືນເມືອî 
ຊາອູນລຸກຂ້ຶນ ແລະມຸ່ງຫນ້າອອກໄປສູ່ຖຫນົນໃຫຍ່ພ້ອມກບັຊາມເູອນ 
ຊາມເູອນເອາົນໍາ້ມນັຊະໂລມຫດົສງົຊາອນູໃຫເ້ປນັກະສດັ 



Samuel Anoints Saul 

27 ເມ່ືອເຂົາມາຮອດເຂດແດນເມືອງ ຊາມູເອນຈ່ຶງເວ້ົາຕ່ໍຊາອູນວ່າ, ìຈ່ົງບອກໃຫ້ຄົນຂອງເຈ້ົາໄປກ່ອນî ຄນົໃຊກ້ ໍ
ເດີນທາງໄປກ່ອນ ຊາມູເອນຈ່ຶງເວ້ົາຕ່ໍໄປວ່າ, ìຢຸດຢູ່ນ້ີຈັກຫນ່ອຍກ່ອນເທາະ ແລ້ວຂ້າພະເຈ້ົາຈະບອກວ່າ ພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ກ່າວກັບຂ້າພະເຈ້ົາຢ່າງໃດî 

 
10   

Chapter 10 

1 ແລ້ວຊາມເູອນກໍເອົາເຕ້ົານ້ໍາມັນຫມາກກອກອອກມາຖອກລົງໃສ່ຫົວຂອງຊາອູນ ແລະຈູບຊາອູນແລ້ວເວ້ົາວ່າ, 
ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງເອົານ້ໍາມັນຊະໂລມຫົດສົງທ່ານໄວ້ໃຫ້ເປັນເຈ້ົານາຍເຫນືອໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ ທາ່ນຈະ
ປົກຄອງໄພ່ພນົຂອງ 
ພຣະອົງ ແລະຊ່ອຍເຂົາໃຫ້ພ້ົ້ົນຈາກສັດຕຣູຂອງເຂົາ ການທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງເລືອກເອົາເຈ້ົາເປັນເຈ້ົາຊ ວິີດໄພ່
ພົນຂອງ    ພຣະອງົ ຈະພສູິດໃຫ້ເຫັນໄດ້ດ່ັງນ້ີ 

2 ວັນນ້ີ ເມ່ືອທ່ານຈາກຂ  ້່າພະເຈ້ົາໄປແລ້ວ ທາ່ນຈະພົບຊາຍສອງຄົນໃກ້ຂຸມຝັງສົບຂອງຣາເຊັນເມືອງເຊນຊາໃນ
ເຂດແດນເບັນຢາມີນ ເຂົາຈະບອກທ່ານວ່າ ລໍທ່ີເຈ້ົາກໍາລັງຊອກຫານ້ັນເຫັນແລ້ວ ແລະພ່ໍຂອງທ່ານບ່ໍໄດ້ເປັນ
ທຸກກັງວົນຢ່າງໃດກ່ຽວກັບລໍ ແຕ່ວ່າຄິດເປັນຫ່ວງນໍາທ່ານ ແລະຖາມສເມີວ່າ ìຂ້ອຍຈະເຮັດຢ່າງໃດກ່ຽວເຣ່ືອງ
ລູກຊາຍຂອງຂ້ອຍ?î 

3 ແລ້ວທ່ານຈະໄປຈາກທ່ີນ້ັນຈົນຮອດຕ້ົນໄມ້ສັກສິດທ່ີຕາໂບຣ໌ ຢູ່ທີນ້ັ່ນ ເຈ້ົາຈະພົບຊາຍສາມຄົນຊ່ືງກໍາລັງໄປ
ຖວາຍເຄ່ືອງບູຊາແກ່ພຣະເຈ້ົາທີເ່ມືອງເບັດເອນ ຜູ້ນ່ຶງໃນຈໍານວນພວກເຂົານ້ັນຈູງແບ້ນ້ອຍສາມຕົວ ແລະອີກຜູ້
ນ່ຶງມີເຂ້ົາຈ່ີສາມກ້ອນ ສ່ວນຜູ້ທ່ີສາມມີຖົງນ້ໍາອະງຸ່ນ  

4 ເຂົາທັງຫລາຍຈະຄໍານັບທ່ານ ແລະເອົາເຂ້ົາຈ່ີສອງກ້ອນໃຫ້ທ່ານ ແລ້ວທ່ານກໍຈະຍອມຮັບເອົາ  
5 ຕ່ໍຈາກນ້ັນ ທ່ານກໍຈະໄປເຖິງພູຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີເມືອງກິເບອາດເອໂລຮິມ ໃນເມືອງນ້ີມີຄ້າຍພກັຂອງຊາວຟີລິສ

ຕິນ ທ່ີປາກປະຕູເຂ້ົາເມືອງ ທາ່ນຈະພົບກຸ່ມຜູ້ປະກາດພຣະທັມຫມູ່ນ່ຶງກໍາລັງລົງມາຈາກແທ່ນບູຊາເທິງພູ ຖື
ພີນໃຫຍ່ ຕີກອງ ແລະ 
ເປ່ົາຂຸ່ຍ ເຂົາຈະຟ້ອນ ແລະໂຮ່ຮ້ອງດ້ວຍສຽງອັນດັງ 

6 ແລ້ວພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈ້ົາຈະເຂ້ົາສະຖິດຢູ່ໃນຕົວທ່ານ ທາ່ນຈະເຂ້ົາຮ່ວມໃນການທໍານວາຍ ແລະປ່ຽນ
ເປັນຄົນຜູ້ໃຫມ່ 

7 ເມື່ອມເີຣ່ືອງຢ່າງນ້ີຈ່ົງທໍາຕາມທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງນໍາພາໃຫ້ທາໍ 
8 ທ່ານຈະໄປເມືອງກິນການກ່ອນຂ້າພະເຈ້ົາ ແລະຂ້າພະເຈ້ົາຈະໄປພົບທ່ານຢູ່ທ່ີນ້ັນ ເພ່ືອຈະຖວາຍເຄ່ືອງເຜົາບູ

ຊາ ແລະຖວາຍເພ່ືອຄວາມສາມັກຄີ ຈ່ົງຄອຍຖ້າຢູ່ຫ້ັນເຈັດວັນຈົນກວ່າຂ້າພະເຈ້ົາຈະມາບອກທ່ານວ່າຈະ
ທໍາຢ່າງໃດî 
Saul Prophesies 

9 ເມ່ືອຊາອູນຫນີຈາກຊາມູເອນໄປ ພຣະເຈ້ົາກໍຊົງປະທານຈິດໃຈອ ກີຢ່າງນ່ຶງແກ່ທ່ານ ແລະທຸກສ່ິງທ່ີຊາມູເອນໄດ້
ບອກໄວ້ກັບທ່ານກໍໄດ້ບັງເກີດຂ້ຶນ 

10 ໃນວັນນ້ັນ ເມ່ືອຊາອູນແລະຄົນໃຊ້ມາຮອດເມືອງກິເບອາ ກໍມີກຸ່ມຜູ້ປະກາດພຣະທັມມາພົບກັບທ່ານ ພຣະວິນ
ຍານຂອງພຣະເຈ້ົາກໍຊົງເຂ້ົາສະຖິດຢູ່ກັບທ່ານ ແລະນໍາທ່ານໄປຮ່ວມໃນການທໍານວາຍຂອງພວກເຂົາ 



11 ຜູ້ທີເ່ຄີຍເຫັນທ່ານມາກ່ອນ ເມ່ືອໄດ້ເຫັນທ່ານກໍາລັງທໍາຢ່າງນ້ັນຈ່ຶງຖາມກັນວ່າ, ìມຫີຍັງເກີດຂ້ຶນກັບລູກຊາຍ
ຂອງກີເຊ ຊາອູນໄດ້ກາຍເປັນຜູ້ປະກາດພຣະທັມແລ້ວບ່ໍî 

12 ຊາຍຜູ້ນ່ຶງທ່ີຢູ່ທ່ີນ້ັນກ ໍຖາມຂ້ຶນວ່າ, ìຄົນອ່ືນເດເປັນຢ່າງໃດ ແລະພ່ໍຂອງເຂົາແມ່ນໃຜî ດ່ັງນ້ັນ ຄໍາເວ້ົາຈ່ຶງກ່າວ
ກັນມາວ່າ ìຊາອູນໄດ້ກາຍເປັນຜູ້ປະກາດພຣະທັມໄປແລ້ວບ່ໍî 

13 ເມ່ືອຊາອູນໄດ້ທໍານວາຍສ້ິນສຸດແລ້ວ ທ່ານກໍໄປທ່ີແທ່ນບູຊາຢູ່ເທິງພູນ້ອຍ 
14 ລູງຂອງຊາອູນໄດ້ຖາມທ່ານກັບຄົນໃຊ້ວ່າ, ìພວກເຈ້ົາໄປຢູ່ໃສî ຊາອູນຕອບວ່າ, ìໄປຊອກຫາລໍ ເມ່ືອເຮົາບ່ໍພົບ

ມັນ ເຣົາກໍໄດ້ພາກັນໄປຫາຊາມູເອນî 
15 ລູງຂອງຊາອູນໄດ້ຖາມອ ກີວ່າ, ìທ່ານບອກຫຍັງແດ່ແກ່ພວກເຈ້ົາ?î 
16 ຊາອູນຕອບວ່າ, ìທ່ານບອກເຮົາວ່າ ສັດນ້ັນໄດ້ພົບແລ້ວî ແຕ່ເຣື່ອງທີ່ຊາມເູອນບອກວ່າທ່ານຈະໄດ້ເປັນເຈ້ົາຊີ

ວິດນ້ັນ ທ່ານບ່ໍໄດ້ບອກລູງຂອງທ່ານເລີຍ 
ຊາອນູຖກືປະກາດເປນັເຈົາ້ຊວີດິ 
Saul Proclaimed King 

17 ຊາມູເອນໄດ້ເອ້ີນປະຊາຊົນໄປເຝ້ົາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາທ່ີເມືອງມິສປາ  
18 ທ່ານເວ້ົາຕ່ໍພວກເຂົາວ່າ, ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງອິສຣາເອນຊົງກ່າວວ່າ ìເຮົາໄດ້ພາພວກເຈ້ົາອອກຈາກເອຢິບ 

ແລະຊ່ອຍພວກເຈ້ົາໃຫ້ພ້ົ້ົນຈາກຊາວເອຢິບ ແລະຊົນຊາດອ່ືນໆທ່ີຂ່ົມເຫັງພວກເຈ້ົາ 
19 ເຮົາເປ ັນພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຊ່ຶງເປັນຜູ້ທ່ີຊ່ອຍພວກເຈ້ົາໃຫພ້ົ້ົ້ນຈາກຄວາມທຸກຍາກລໍາບາກ ແລະຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ

ທຸກໆຢ່າງ ແຕ່ວ່າ ວນັນ້ີພວກເຈ້ົາໄດ້ປະຖ້ິມເຮົາ ແລະຮ້ອງຂໍໃຫ້ເຮົາແຕ່ງຕ້ັງເຈ້ົາຊີວິດໃຫແ້ກ່ພວກເຈ້ົາ ເອົາລະ
ໃຫພ້ວກເຈ້ົາທ້ອນໂຮມກັນເປັນຕະກູນ ແລະເປັນພວກຕ່ໍຫນ້າເຮົາî 

20 ແລ້ວຊາມເູອນກໍນໍາເອົາຕົວແທນແຕ່ລະຕະກູນເຂ້ົາມາຈົກສລາກ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈ່ຶງຊົງເລືອກເອົາຕະກູນເບັນ
ຢາມນີ 

21 ຕ່ໍມາ ຊາມູເອນໄດ້ເອົາຄອບຄົວໃນຕະກູນເບັນຢາມີນເຂ້ົາມາ ຈ່ີງໄດ້ເລືອກຖືກຄອບຄົວຂອງ ມາຕຣີ ຕ່ໍໄປກໍນໍາ
ເອົາພວກຜູ້ຊາຍໃນຄອບຄ ົວ ມາຕຣີເຂ້ົາມາ ຈ່ຶງໄດ້ເລືອກຖືກ ຊາອູນລູກຊາຍຂອງກີເຊ ເຂົາຈ່ຶງຊອກຫາຊາ
ອູນແຕ່ກໍບ່ໍພົບ 

22 ເຂົາຈ່ຶງທູນຖາມພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາວ່າ, ìຊາຍຄົນນ້ັນມານ້ີແລ້ວບ່ໍî ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຊົງຕອບວ່າ, ìມາແລ້ວ ເຂົາກໍາ
ລັງລ້ີຢູ່ທາງຫລັງເຄ່ືອງຂອງî 

23 ດ່ັງນ້ັນ ເຂົາທັງຫລາຍຈ່ຶງແລ່ນໄປນໍາເອົາຊາອູນມາຈາກທ່ີນ້ັນ ໃນເວລາທ່ີເຂົາຢູ່ຖ້າມກາງປະຊາຊົນນ້ັນ ເຂົາ
ກໍສູງກວ່າປະຊາຊົນທກຸຄົນຈາກບ່າຂ້ຶນໄປ 

24 ຊາມູເອນຈ່ຶງກ່າວແກ່ປະຊາຊົນທງັປວງວ່າ, ìນ້ີຄືຊາຍທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງເລືອກໄວ້ ໃນຖ້າມກາງເຮົາບ່ໍມີຜູ້ໃດ
ຄືທ່ານî ປະຊາຊນົທຸກຄົນກໍຮ້ອງສຽງດັງຂ້ຶນວ່າ, ìຂໍພຣະຣາຊາ ຈ່ົງຊົງພຣະຈະເຣີນî 

25 ຕ່ໍມາ ຊາມູເອນກໍໄດ້ອະທບິາຍເຖິງຄວາມຈິງ ແລະຫນ້າທ່ີຂອງເຈ້ົາຊີວິດໃຫ້ປະຊາຊົນຟັງ ແລະຂຽນໄວ້ໃນ
ສມຸດທ່ີກອງໄວ້ໃນບ່ອນສັກສິດ ແລ້ວທ່ານກໍໃຫ້ທຸກຄົນກັບເມືອເຮືອນ 

26 ສ່ວນຊາອູນກໍກັບຄືນເມືອເຮືອນທ່ີເມືອງກິເບອາເຫມືອນກັນ ມບີາງຄົນທ່ີເປັນນັກຮົບຊ່ຶງໄດ້ຮັບການບັນດົນໃຈ
ຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ ໄໍປນໍາຊາອູນ 

27 ແຕ່ກໍມີຄົນທ່ີຂາດຄວາມນຶກຄິດໄດ້ເວ້ົາວ່າ, ìຄົນນ້ີຈະຊ່ອຍພວກເຣົາໄດ້ແນວໃດກັນî ເຂົາໄດ້ຫມິນ່ປມາດຊາ
ອູນ ແລະບ່ໍຍອມຖວາຍຂອງຂວັນແກ່ທ່ານ 

 



11 ຊາອນູຜາບແພຊ້າວອມັໂມນ  
Saul Defeats the Ammonites 

1 ເດືອນຕ່ໍມາ ນາຮັສ ຊາວອັມໂມນໄດ້ໄປໂຈມຕີເມືອງຢາເບສກິເລອາດ ທະຫານຂອງທ່ານໄດ້ອ້ອມເມືອງໄວ້ 
ຊາວເມືອງຢາເບສຈ່ຶງເວ້ົາຕ່ໍ ນາຮັສວ່າ, ìຂໍພຣະອົງຊົງສັນຍາກັບພວກຂ້າພະເຈ້ົາເສັຽກ່ອນວ່າ ຈະບ່ໍຍຶດເອົາ
ເມືອງນ້ີ ແລ້ວພວກຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງຈະຍອມຮັບໃຊ້ພຣະອົງî 

2 ແຕ ນ່າຮັສໄດ້ຕອບວ່າ, ìເຮົາຂໍສັນຍາແບບນ້ີກັບພວກເຈ້ົາ ຄືເຮົາຈະເຈາະຫນ່ວຍຕາເບ້ືອງຂວາຂອງທຸກຄົນ
ອອກ ເພ່ືອໃຫ້ຊາວອິສຣາເອນທຸກຄົນເສັຽກຽດ 

3 ພວກຜູ້ນໍາຂອງຢາເບສກ ເໍວ້ົາວ່າ,î ຂໍອະນຸຍາດໃຫ້ພວກຂ້າພະເຈ້ົາສ່ົງຄົນນໍາຂ່າວອອກໄປທ່ົວທັງເຂດແດນອິສ
ຣາເອນ ພາຍໃນເຈັດວັນເສັຽກ່ອນ ຖ້າວ່າບ່ໍມີຜູ້ໃດຊ່ອຍເຫລືອພວກຂ້າພະເຈ້ົາແລ້ວ ພວກຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງຈະ
ຍອມຈໍານົນຕ່ໍພວກທ່ານî 

4 ຝ່າຍຄົນນໍາຂ່າວກໍໄດ້ມາຮອດເມືອງກິເບອາບ່ອນທ່ີຊາອູນຢູ່ ພເໍມ່ືອເຂົາບອກຂ່າວນ້ັນ ປະຊາຊົນກ ຮ້ໍອງໄຫ້
ດ້ວຍຄວາມຂ່ົມຂ່ືນ 

5 ສ່ວນຊາອູນກ ກໍໍາລັງຈູງງົວມາແຕ່ນາ ທ່ານຈ່ຶງຖາມວ່າ, ìມຫີຍັງເກີດຂ້ຶນ ເປັນຫຍັງທຸກໆຄົນຈ່ຶງພາກັນຮ້ອງໄຫ້î 
ພວກເຂົາກໍໄດ້ບອກເຣ່ືອງທ່ີຜູ້ນໍາຂ່າວຈາກຢາເບສໄດ້ຣາຍງານມານ້ັນສູ່ທ່ານຟັງ 

6 ເມ່ືອຊາອູນໄດ້ຍິນດ່ັງນ້ັນ ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈ້ົາກໍໄດ້ເຂ້ົາສະຖິດຢູ່ກັບຊາອູນ ແລ້ວທ່ານກໍເກີດໃຈຮ້າຍ
ຂ້ຶນ  

7 ທ່ານໄດ້ເອົາງົວມາຂ້າສອງຕົວ ແລະປາດເປັນຕ່ອນ ແລ້ວເອົາໃຫ້ຜູ້ນໍາຂ່າວມານ້ັນຖືໄປທ່ົວທັງເຂດແດນອິສຣາ
ເອນ ພ້ອມທັງບອກວ່າ, ìຖ້າຜູ້ໃດບ່ໍຕິດຕາມຊາອູນ ແລະຊາມູເອນເຂ້ົາສູ່ສະຫນາມຮົບ ງົວຂອງຜູ້ນ້ັນຈະຕ້ອງ
ຖືກຂ້າຢ່າງນ້ີî ຊາວ 
ອິສຣາເອນໄດ້ຢ້ານກົວຕ່ໍການທ່ີພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຈະຊົງກະທໍາເຂົາທັງຫລາຍຈ່ຶງມາດ້ວຍຄວາມນຶກຄິດແບບດຽວ
ກັນ 

8 ຊາອູນກໍພາພວກເຂົາໂຮມກັນຢູ່ທ່ີເບເຊກ ຊຶງ່ມີຊາວອິສຣາເອນສາມແສນຄົນ ແລະຊາວຢູດາອິກສາມສິບພັນ
ຄົນ 

9 ເຂົາບອກຜູ້ນໍາຂ ່າວມາຈາກຢາເບສກິເລອາດວ່າ, ìຈ່ົງບອກປະຊາຊົນຂອງພວກເຈ້ົາວ່າ, ìມືອ່ື້ນຕອນທ່ຽງພວກ
ຂ້າພະເຈ້ົາຈະໄປຊ່ອຍພວກເຂົາໃຫ້ພົ້ົນ້ໄພî  ເມ່ືອພວກຢາເບສໄດ້ຮັບຂ່າວ ເຂົາຈ່ຶງພາກັນຊົມຊ່ືນຍິນດີ 

10 ດ່ັງນ້ັນຊາວຢາເບສຈ່ຶງວ່າ, ìມືອ່ື້ນພວກຂ້າພະເຈ້ົາຈະຍອມຈໍານົນຕົວຕ່ໍທ່ານ ທ່ານຈ່ົງກະທໍາກັບພວກຂ້າພະ
ເຈ້ົາໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການì 

11 ເຊ້ົາວັນໃຫມ່ມາແຕ່ເດິກໆ ຊາອູນກໍແບ່ງທະຫານຂອງຕົນອອກເປັນສາມຫມວດ ແລ້ວພວກເຂົາໄດ້ມຸ່ງຫນ້າໄປ
ໂຈມຕີຊາວອັມໂມນທ່ີຄ້າຍພັກ ເຂົາສູ້ຮົບກັນຈົນຮອດເວລາທ່ຽງ ແລ້ວທະຫານຂອງຊາອູນໄດ້ຂ້າສັດຕຣູຕາຍ
ຢ່າງຫລວງຫລາຍ ຝ່າຍພວກທ່ີຍັງເຫລືອກໍແຕກກະຈັດກະຈາຍໄປ ແລະແລ່ນປົບຫນີເອົາຕົວລອດ 

12 ແລ້ວຊາວອິສຣາເອນຈ່ຶງເວ້ົາຕ່ໍຊາອູນວ່າ, ìໃຜເວ້ົາວ່າຊາອູນບ່ໍແມ່ນເຈ້ົາຊີວິດຂອງພວກເຮົານ້ັນ ຈ່ົງຈັບຕົວ
ອອກມາຫາພວກເຮົາແລ້ວ ພວກເຮ າົຈະຂ້າພວກເຂົາຖ້ິມî 

13 ແຕ່ຊາອູນເວ້ົາວ່າ, ìວັນນ້ີ ຈະບ່ໍມີຜູ້ໃດຖືກປະຫານຊີວິດ ເພາະວ່າແມ່ນວັນທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊ່ອຍຊາວອິສ
ຣາເອນໃຫ້ພົ້ົ້ນໄພî 

14 ແລ້ວຊາມເູອນກ ເໍວ້ົາກັບປະຊາຊົນວ່າ, ìໃຫພ້ວກເຮົາທຸກຄົນໄປເມືອງກິນການ ແລະປະກາດແຕ່ງຕ້ັງຊາອູນ
ໃຫເ້ປັນເຈົ້າຊວິີດຂອງພວກເຮົາຢູ່ທ່ີນ້ັນອີກî  



15 ດ່ັງນ້ັນ ພວກເຂົາທັງຫມົດຈ່ຶງໄປເມືອງກິນການ ແລະປະກາດແຕ່ງຕ້ັງໃຫ້ ຊາອູນເປັນເຈ້ົາຊີວິດຕ່ໍພຣະພັກພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະໄດ້ຖວາຍເຄ່ືອງບູຊາ ເພ່ືອຄວາມສາມັກຄີ ຊາອູນພ້ອມທັງປະຊາຊົນທຸກຄົນກ ພໍາກັນສເລີມ
ສລອງກັນຢ່າງມ ວ່ນຊືນ່ 

 

12 ຄໍາປາໄສຂອງຊາມເູອນ  

Samuelís Farewell Address 

1 ຊາມູເອນເວ້ົາຕ່ໍຊາວອິສຣາເອນວ່າ, ìຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຮັດໃນສ່ິງທ່ີພວກທ່ານຮ້ອງຂໍ ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ແຕ່ງຕ້ັງເຈ້ົາຊີ
ວິດປົກຄອງພວກທ່ານແລ້ວ 

2 ດຽວນ້ີ ພວກທ່ານກໍມີຊາອູນເປັນຜູ້ນໍາ ສໍາລັບຂ້າພະເຈ້ົາເອງກໍເປັນຄົນເຖ້ົາແກ່ ແລະຜົມຫງອກແລ້ວ ລູກຊາຍ
ທັງຫມດົຂອງຂ້າພະເຈ້ົາກໍຢູ່ກັບພວກທ່ານ ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເປັນຜູ້ນໍາພວກທ່ານມາຕ້ັງແຕ່ຫນຸ່ມນ້ອຍຈົນເຖິງດຽວ
ນ້ີ 

3 ຂ້າພະເຈ້ົາກໍຢູ່ທ່ີນ້ີແລ້ວ ຖ້າວ່າຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ກະທໍາຜິດສ່ິງໃດ ພວກທ່ານຈ່ົງຟ້ອງຮ້ອງຂ້າພະເຈ້ົາຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈ້ົາ ແລະຕ່ໍເຈ້ົາຊີວິດທີພ່ຣະອົງຊົງເລືອກໄວ້ນ້ັນໄດ້ ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເອົາງົວ ແລະລໍທ່ານບໍ ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ສ້ໍໂກງ
ກົດຂ່ີຂ່ົມເຫັງໃຜແດ່ ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຮັບສິນຈ້າງຮາງວັນຈາກຜູ້ໃດບໍ ຖ້າວ່າຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຮັດສ່ິງນ່ຶງສ່ິງໃດໃນສ່ິງ
ທ່ີກ່າວມານ້ີ ຂ້າພະເຈ້ົາຍິນດີສ່ົງຄືນທຸກຢ່າງໃນສ່ິງທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ກະທໍາມານ້ັນî 

4 ປະຊາຊົນໄດ້ຕອບວ່າ, ìທ່ານບ່ໍໄດ້ສ້ໍໂກງ ຫລືຂ່ົມເຫັງພວກຂ າ້ພະເຈ້ົາແຕ່ຢ່າງໃດດອກ ແລະທ່ານກໍບ່ໍໄດ້ຮ ັບ
ເອົາສ່ິງນ່ຶງສ່ິງໃດຈາກໃຜຫມົດî 

5 ຊາມູເອນໄດ້ເວ້ົາຕ່ໍໄປວ່າ, ìວັນນ້ີ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພ້ອມເຈ້ົາຊີວິດທີພ່ຣະອົງຊົງເລືອກເອົານ້ັນກ ເໍປັນພຍານ
ຫລັກຖານຕ່ໍຫນ້າພວກທ່ານວ່າ ພວກທ່ານບ່ໍໄດ້ພົບຄວາມຜິດສ່ິງໃດຫມົດໃນຕົວຂ້າພະເຈ້ົາî ພວກເຂົາໄດ້ພາ
ກັນຕອບວ່າ, ìພຣະຜ ູ ້ເປັນເຈ້ົາຊົງເປັນພຍານຂອງພວກຂ້າພະເຈ້ົາî 

6 ຊາມເູອນເວ້ົາຕ່ໍໄປອີກວ່າ, ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງເປັນຜູ້ທ່ີໄດ້ເລືອກເອົາໂມເຊ ແລະອາໂຣນ ແລະຊົງພາພວກປູ່
ຍ່າຕາຍາຍຂອງພວກທ່ານອອກມາຈາກເອຢິບ  

7 ແລະດຽວນ້ີ ຈ່ົງຢືນຢ ູ ່ໃນບ່ອນທ່ີພວກທ່ານຢືນຢູ່ນ້ັນ ຂ້າພະເຈ້ົາຈະຟ້ອງຮ້ອງພວກທ່ານຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເພ່ືອ
ເຕືອນພວກທ່ານເຖິງການຍ່ິງໃຫຍ່ທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກະທໍາເພ່ືອຊ່ອຍເຫລືອພວກທ່ານ ແລະປູ່ຍ່າຕາຍາຍ
ຂອງພວກທ່ານໃຫ້ພົ້ົ້ນໄພ 

8 ເມ່ືອຢາໂຄບ ແລະຄອບຄົວຂອງທ່ານໄປໃນເອຢິບ ຊາວເອຢິບກໍໄດ້ຂ່ົມເຫັງພວກເຂົາ ຝ່າຍປູ່ຍ່າຕາຍາຍຂອງ
ພວກທ່ານໄດ້ຮ້ອງຂໍຄວາມຊ່ອຍເຫລືອຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະອົງກໍຊົງໃຊ້ໂມເຊ ແລະອາໂຣນນໍາພວກເຂົາ
ອອກຫນີຈາກເອຢິບ ແລະໃຫ້ພວກເຂົາມາຕ້ັງຫລັກຖານຢູ່ໃນທ່ີນ້ີ 

9 ແຕ່ວ່າ ພວກເຂົາໄດ້ລືມພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງໃຫ້ຊີເຊຣາແມທັ່ບຂອງຢາບີນແຫ່ງເມືອງຮາໂຊຣມ໌າສູ້
ຮົບກັບພວກເຂົາ ແລະໄດ້ໄຊຊະນະ ຕ່ໍມາຊາວຟີລິສຕິນກໍໄດ້ມາສູ້ຮົບກັບພວກເຂົາ ແລະຕ່ໍມາອີກເຈ້ົາຊີວິດໂມ
ອາບກໍມາສູ້ຮົບ ແລະຊະ ນະພວກເຂົາ 

10 ພວກເຂົາໄດ້ຮ້ອງຂໍຄວາມຊ່ອຍເຫລືອຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ìພວກຂ້ ່ ່າພຣະອົງໄດ້ເຮັດບາບ ເພາະວ່າພວກຂ້າພ
ຣະອົງໄດ້ຫັນຫນີຈາກພຣະອົງຊ່ຶງເປັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພວກຂ້າພຣະອົງໄດ້ນະມັສການພຣະບາອານ ແລະພ
ຣະອັຊຕາຣເ໌ຕສ ຂໍພຣະອງົຊງົຊອ່ຍຊວິີດພວກຂ້າພຣະອົງໃຫ້ພ້ົົນ້ຈາກສັດຕຣູ ແລະພວກຂ້າພຣະອົງຈະກັບມາ
ນະມສັການພຣະອົງ 



11 ແລ້ວພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ ຊົໍງສ່ົງເຢຣູບບາອານ ບາຣາກ ເຢັບທາ ແລະຊາມູເອນ ໃຫເ້ປັນຜູ້ຊ່ອຍຊີວິດຂອງພວກ
ທ່ານໃຫ້ພ້ົົນ້ຈາກສັດຕຣູ ພວກທ່ານຈ່ຶງໄດ້ຢູ່ຢ່າງປອດພັຍ 

12 ແຕ່ພວກທ່ານເຫັນວ່າເຈ້ົາຊວິີດນາຮັສຂອງຊາວອັມໂມນໄດ້ມາຕ່ໍສູ້ພວກທ່ານ ພວກທ່ານກໍປະຖ້ິມພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈ້ົາທ່ີເປັນເຈ້ົາຊີວິດຂອງພວກທ່ານ ແລະເວ້ົາກັບຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, ìພວກຂ້າພະເຈ້ົາຢາກໄດ້ເຈ້ົາຊວິີດມາປົກ
ຄອງພວກຂ້າພະເຈ້ົາî 

13 ນີ້ເດ່ ເຈ້ົາຊີວິດທີພ່ວກທ່ານຢາກໄດ້ໂດຍຮ້ອງຂໍນໍາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະພຣະອົງກໍຊົງປະທານໃຫ້ແກ່ພວກ
ທ່ານແລ້ວ 

14 ຖ້າພວກທ່ານຢ້ານຢໍາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງພວກທ່ານ ຈ່ົງຮັບໃຊ້ພຣະອົງ ເຊືອ່ຟັງຄໍາສ່ັງຂອງພຣະອົງ ຖ້າພວກ
ທ່ານ ແລະເຈ້ົາຊີວດິຂອງພວກທ່ານຕິດຕາມພຣະອົງໄປ ພວກທ່ານກໍຈະຈະເຣີນຮຸ່ງເຮືອງ 

15 ຖ້າພວກທ່ານບ່ໍຟັງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະບ່ໍເຊ່ືອພຣະດໍາຣັດຂອງພຣະອົງ ພຣະອົງຈະຕ່ໍສູ້ພວກທ່ານ ແລະເຈ້ົາຊີ
ວິດຂອງພວກທ່ານດ້ວຍ 

16 ດ່ັງນ້ັນ ຈ່ົງພາກັນຢືນຢູ່ໃນບ່ອນທ່ີພວກທ່ານຢູ່ນ້ັນ ແລະພວກທ່ານຈະເຫັນການຍ່ິງໃຫຍ່ທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະ
ກະທາໍ 

17 ດຽວນ້ີເປັນຣະດູແລ້ງ ຂ້າພະເຈ້ົາຈະອ້ອນວອນຂໍໃຫ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາສ່ົງສຽງຟ້າຮ້ອງ ແລະຝົນຕົກລົງມາ ເມ່ືອ
ພວກທ່ານເຫັນເປັນຢ່າງນ້ັນ ທ່ານຈະຮູ້ໄດ້ວ່າ ເວລາທ່ີພວກທ່ານໄດ້ຮ້ອງຂໍເອົາເຈ້ົາຊີວິດຈາກພຣະອົງ ພວກ
ທ່ານໄດ້ກະທໍາຄວາມຜິດອັນຍ່ິງໃຫຍ່ຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 

18 ແລ້ວຊາມເູອນໄດ້ອ້ອນວອນ ໃນວັນດຽວກັນນ້ັນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກໍຊົງສ່ົງສຽງຟ້າຮ້ອງ ແລະຝົນຕົກລົງມາ ປະ
ຊາຊົນທຸກຄົນຈ  ່ີງຢ້ານກົວຊາມູເອນ ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 

19 ພວກເຂົາໄດ້ເວ້ົາຕ່ໍຊາມເູອນວ່າ, ìທ່ານເອີຍ ຂໍໄດ້ໂຜດກະຣຸນາອ້ອນວອນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງທ່ານສໍາລັບ
ພວກຂ້າພະເຈ້ົາແດ່ ເພ່ືອວາ່ພວກຂ້າພະເຈ້ົາຈະບ່ໍຕາຍ ນອກຈາກຄວາມຜິດຢ່າງອ່ືນຂອງພວກຂ້າພະເຈ້ົາ
ແລ້ວ ພວກຂ້າພະເຈ້ົາກໍໄດ້ເຮັດຜິດໂດຍການຮ້ອງຂໍເອົາເຈ້ົາຊີວິດî 

20 ຊາມູເອນຕອບວ່າ, ìຢ່າຢ້ານກົວເລີຍ ພວກທ່ານໄດ້ເຮັດການຊ່ົວມາແລ້ວກໍຈິງຢູ່ ແຕ່ຈ່ົງຢ່າຫັນຫນີຈາກພຣະຜູ້
ເປັນເຈ້ົາໄປອີກ ຈ່ົງຮັບໃຊ້ພຣະອົງໃຫ້ສຸດອົກສຸດໃຈຂອງທ່ານ 

21 ຢ່າຫັນຫນີໄປຕິດຕາມສ່ິງອະນິຈັງຊ່ຶງບ່ໍເປັນປໂຍດ ເພາະວ່າພວກມັນຊ່ອຍເຫລືອໃຫ້ພວກທ່ານພ້ົ້ົນພຍັບ່ໍໄດ້ 
ເພາະເປັນສ່ິງອະນິຈັງ 

22 ພຣະອົງຈະບ່ໍຊົງປະປ່ອຍພວກທ່ານໄປ ດ້ວຍພຣະນາມອັນຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພຣະອົງ ພຣະອົງຈະຊົງຕັດສິນພຣະ
ທັຍເອົາພວກທ່ານເປັນໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ 

23 ສ່ວນຂ້າພະເຈ້ົາຈະບ່ໍເຊົາອ້ອນວອນສໍາລັບພວກທ່ານ ເພາະການເຊົາອ້ອນວອນເປັນການຜິດຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈ້ົາ ແຕ່ຂ້າພະເຈ້ົາຈະສ່ັງສອນໃຫ້ພວກທ່ານເຮັດໃນສ່ິງທ່ີດີ ແລະສ່ິງທ່ີຖືກຕ້ອງ 

24 ຈ່ົງຢ້ານຢໍາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະຮັບໃຊ້ພຣະອົງດ້ວຍຄວາມສັດຊ່ື ແລະສຸດອົກສຸດໃຈ ຈ່ົງລະນຶກເຖິງການງານ
ອັນຍ່ິງໃຫຍ່ທ່ີພຣະອົງຊົງກະທໍາສໍາລັບພວກທ່ານ 

25 ແຕ່ວ່າຖ້າພວກທ່່ານຍັງດໍາເນີນການທໍາຜິດຢູ່ອີກ ພວກທ່ານ ແລະເຈ້ົາຊີວິດຂອງພວກທ່ານຈະຖືກທໍາລາຍ 
 

13 ເສກິສງົຄາມຕໍສູ່ຟ້ລີສິຕນິ  

Saulís Unlawful Sacrifice 

1 ເມ່ືອຊາອູນຂ້ຶນຄອງຣາຊສົມບັດນ້ັນມີ ອາຍຸສາມສິບປີ ແລະເມ່ືອພຣະອົງຊົງປົກຄອງ ອິສຣາເອນສ່ີສິບສອງປີ 



2 ຊາອູນໄດ້ເລືອກເອົາຊາວອິສຣາເອນສາມພັນຄົນໄປຢູ່ກັບຕົນ ແລະສ່ົງພວກອ່ືນກັບຄືນເມືອບ້ານ ທ່ານແບ່ງ
ເອົາສອງພັນຄົນໄປບ້ານມິກມັສ ແລະໄປເທິງພູດອຍທ່ີເມືອງເບັດເອນກັບທ່ານ ສ່ວນພັນຄົນກໍໃຫ້ໄປກັບໂຢນາ
ທານ ບຸດຊາຍຂອງຕົນທ່ີເມືອງກິເບອາ ໃນເຂດແດນຂອງຕະກູນເບັນຢາມີນ 

3 ໂຢນາທານ ໄດ້ຂ້າຜູ້ບັນຊາການຟີລິສຕິນໃນເມືອງເກບາ ແລະຊາວຟີລິສຕິນກ ໄໍດ້ຍິນຂ່າວນ້ີ ແລະເວ້ົາວ່າ, 
ìຊາວເຮັບເຣີໄດ້ຕຽມທໍາເສິກ ສ່ວນຊາອູນກໍສ່ົງຜູ້ນໍາຂ່າວເປ່ົາແກຜ່ານໄປທ່ົວທງັປະເທດ 

4 ເມ່ືອອິສຣາເອນໄດ້ຍິນຂ່າວວ່າຊາອູນໄດ້ຂ້ານາຍທະຫານຟີລີສຕິນ ແລະຮູ້ວ່າຊາວຟີລິສຕິນກໍກຽດຊັງພວກຕົນ 
ເຂົາຈ່ຶງຕອບຄໍາຮຽກຮ້ອງ ແລະເຂ້ົາໄປສົມທົບກັບຊາອູນທ່ີເມືອງກິນການ 

5 ຊາວຟີລິສຕິນໄດ້ທ້ອນໂຮມກໍາລັງມາສູ້ຮົບກັບຊາວອິສຣາເອນ ພວກເຂົາມີຣົດຮົບສາມສິບພັນຄັນ ແລະທະ
ຫານມ້າຫກົພັນຄົນ ແລະມີທະຫານຫລວງຫລາຍເຫມືອນດ່ັງເມັດດິນຊາຍຢູ່ຝ່ັງທະເລ ພວກເຂົາພາກັນໄປທ່ີ
ມິກມັສ ທາງທິດຕາເວັນອອກຂອງເບັດອາເວນ ແລະຕ້ັງຄ້າຍພັກຢູ່ທ່ີນ້ັນ 

6 ຝ່າຍອິສຣາເອນກໍຖືກບຸກຣຸກໂຈມຕີຢ່າງດຸເດືອດ ແລະຢູ່ໃນທ່າຈົນຕາແຈ ພວກເຂົາຈ່ຶງໄປລ້ີຢູ່ໃນຖ້ໍາ ໃນໂກນ 
ໃນລະຫວ່າງໂງ່ນຫີນ ໃນຂຸມ ແລະໃນສ້າງ 

7 ຄົນອ່ືນໆອີກກໍຂ້າມແມ່ນ້ໍາຈໍແດນໄປໃນເຂດແດນເມືອງກາດ ແລະເມືອງກິເລອາດ ສ່ວນຊາອູນກໍຍັງຢູ່ໃນ
ເມືອງກິນການ ແລະປະຊາຊົນທີຢູ່່ນໍາທ່ານກໍຕົກສະທ້ານຢ້ານກົວ  

8 ຊາອູນໄດ້ຄອຍຖ້າຢູ່ເຈັດວັນຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງຊາມູເອນ ແຕ່ວ່າຊາມູເອນບ່ໍໄດ້ມາເມືອງກິນການປະຊາຊນົ
ກໍຄ່ອຍຫນີຈາກຊາອູນ 

9 ຊາອູນຈ່ຶງເວ້ົາຕ່ໍພວກເຂົາວ່າ, ìຈ່ົງນໍາເອົາເຄ່ືອງເຜົາຖວາຍບູຊາ ແລະເຄ່ືອງຖວາຍບູຊາເພ່ືອຄວາມສາມັກຄີໃຫ້
ເຮົາî ແລ້ວຊາອູນກໍຖວາຍເຄ່ືອງບູຊານ້ັນ 

10 ພເໍມ່ືອຊາອູນເສັດພິທີແລ້ວ ຊາມເູອນກໍມາຮອດ ຊາອູນຈ່ຶງອອກໄປຕ້ອນຮັບຊາມູເອນ 
11 ຊາມູເອນໄດ້ເວ້ົາຂ້ຶນວ່າ, ìທ່ານກໍາລັງເຮັດຫຍັງî ຊາອູນຕອບວ່າ, ìເຮົາເຫັນວ່າ ປະຊາຊົນກໍາລັງຈະຈາກເຮົາ

ໄປທ່ານເອງກໍບ່ໍມາຕາມທ່ີໄດ້ເວ້ົາໄວ້ ແລະພວກຟລິີສຕິນກໍກໍາລັງທ້ອນໂຮມກັນທ່ີບ້ານມິກມັສ 
12 ເຮົາຈ່ຶງຄິດວ່າ ຊາວຟີລິສຕິນຈະມາໂຈມຕີເຮົາໃນເມືອງກິນການນ້ີ ເຮົາຈ່ຶງຈໍາເປັນຕ້ອງຖວາຍບູຊາເພ່ືອຄວາມ

ກະຣນຸາຈາກພຣະເຈ້ົາî 
13 ຊາມູເອນຕອບຂ້ຶນວ່າ, ìເປັນການໂງ່ງ່າວທ່ີສຸດທ່ີເຮັດຢ່າງນ້ີ  ທ່ານບ່ໍໄດ້ຮັກສາພຣະບັນຊາແຫ່ງພຣະຜູ້ເປັນ

ເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານ ຊ່ຶງພຣະອົງຊົງບັນຊາທ່ານໄວ້ ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະໄດ້ຊົງສະຖາປະນາຣາຊອານາ
ຈັກຂອງທ່ານເຫນືອອິສຣາເອນເປັນນິດແລ້ວ 

14 ແຕ່ບັດນ້ີຣາຊອານາຈັກຂອງທ່ານຈະບ່ໍຢ້ັງຍືນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະສ່ົງຊາຍຜູ້ນ່ຶງທ່ີພຣະອົງຊົງພໍພຣະທັຍ ແລະ
ຈະຊົງແຕ່ງຕ້ັງໃຫ້ເຂົາປົກຄອງໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ ເພາະທ່ານບ່ໍໄດ້ຮັກສາສ່ິງຊ່ຶງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຊົງບັນຊາໄວ້î 

15 ສວ່ນຊາມເູອນໄດ້ຈາກເມືອງກິນການໄປ ປະຊາຊົນທ່ີຍັງເຫລືອຢູ່ກໍຕິດຕາມຊາອູນໄປພົບທະຫານຂອງທ່ານ 
ພວກເຂົາໄປຈາກເມືອງກິນການຈົນຮອດເມືອງກິເບອາ ເຂດແດນເບັນຢາມີນ  
Preparations for Battle 

ຊາອູນກໍໄດ້ກວາດກາເບ່ິງທະຫານຂອງພຣະອົງຊ່ຶງມີປະມານຢູ່ຫົກຮ້ອຍຄົນ 
16 ແລ້ວຊາອູນ ກັບໂຢນາທານບຸດຊາຍຂອງພຣະອົງ ແລະພວກທະຫານກໍພັກຢູ່ທີເ່ມືອງເກບາໃນເຂດແດນເບັນ

ຢາມີນ ສ່ວນຊາວຟີລິສຕິນກ ຕ້ັໍງຄ້າຍພັກຢູ່ທີມ່ິກມສັ 
17 ຝ່າຍທະຫານຟີລິສຕິນໄດ້ມຸ່ງຫນ້າອອກຈາກຄ້າຍພັກຂອງພວກເຂົາຈ ດັເປັນສາມຫມວດ ເພ່ືອໄປຫລອນໂຈມ

ຕີ ຫມວດທນ່ຶີງໄປທາງໂອຟຣາໃນເຂດແດນຊູອານ 



18 ຫມວດທີສອງກໍໄປທາງເມືອງເບັດໂຮໂຣນ ແລະຫມວດທີສາມໄປທາງເຂດແດນກົງກັນຂ້າມກັບຮ່ອມພ ເູຊໂບ
ອິມ ແລະໄປຕາມຖ່ິນກັນດານ 

19 ໃນເວລານ້ັນປະເທດອິສຣາເອນບ່ໍມີຊ່າງຕີເຫລັກ ເພາະວ່າຊາວຟີລິສຕິນຫ້າມບ່ໍໃຫ້ຊາວເຮັບເຣີຕີດາບ ຫລື
ຫອກ 

20 ດ່ັງນ້ັນ ຊາວອິສຣາເອນຈ່ຶງຕ້ອງເອົາໄຖ ສຽມ ຂວານ ແລະກ່ຽວຂອງພວກເຂົາໄປໃຫ້ພວກຟີລິສຕິນຝົນໃຫ້ 
21 ສໍາລັບຄ່າຝົນຂວານ ແລະເຫລັກປະຕັກຕົກເປັນເງິນນ່ຶງຫລຽນ ແລະສອງຫລຽນເປັນຄ່າຝົນໄຖ ແລະສຽມ 
22 ສະນ້ັນ ໃນວັນສູ້ຮົບມີແຕ່ຊາອູນ ແລະໂຢນາທານບຸດຊາຍຂອງພຣະອົງເທ່ົານ້ັນທ່ີມດີາບ ແລະຫອກ ສ່ວນ

ພວກທະຫານອິສຣາເອນບ່ໍມຫີຍັງເລີຍ 
23 ຊາວຟີລິສຕິນກໍສ່ົງຫມວດທະຫານຂອງພວກເຂົາອອກໄປປ້ອງກັນຢູ່ທາງຜ່ານໄປທ່ີມິກມສັ 
 

14 ຄວາມກາ້ຫານຂອງໂຢນາທານ  

Jonathan Surprises and Routs the  Philistines 

1 ໃນວັນນ່ຶງ ໂຢນາທານໄດ້ເວ້ົາກັບຊາຍຫນຸ່ມຜູ້ທ່ີຖືອາວຸດໃຫ້ຕົນວ່າ, ìພວກເຣົາຂ້າມໄປຫາຄ້າຍພັກຂອງພວກ
ຟລິິສຕິນເທາະî ການໄປເທ່ືອນ້ີໂຢນາທານບ່ໍໄດ້ບອກບິດາຂອງຕົນ 

2 ກະສັດຊາອູນກໍຕ້ັງຄ້າຍພັກຢູ່ເຂດເມືອງກິເບອາໃຕ້ຕົ້ນຫມາກພລິາ ຊ່ຶງຢູ່ທ່ີບ້ານມິກໂຮນ ພຣະອົງມີທະຫານ
ປະມານຫົກຮ້ອຍຄົນ  

3 ກັບອາຮິຢາ ບຸດຊາຍຂອງອາຮິຕູບ ອ້າຍຂອງອີຄາໂບດ ບຸດຊາຍຂອງຟີເນຮັສ ຜູ້ເປັນບຸດຊາຍຂອງເອລີ ປະໂຣ
ຫິດຂອງ   ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າທີເ່ມືອງຊໂີລ ພວກເຂົາຖືເອໂຟຣດໄປ ຄົນເຫລ່ົານ້ີບ່ໍຮູ້ວ່າໂຢນາທານໄດ້ໄປກ່ອນ
ແລ້ວ 

4 ທາງທ່ີໂຢນາທານຜ່ານຂ້າມໄປຫາຄ້າຍພັກຂອງພວກຟີລິສຕິນນ້ັນໄດ້ມີໂງ່ນຫີນໃຫຍ່ ແລະແຫລມຄົມຢູ່ສອງ
ໂງ່ນ ແຕ່ລະໂງ່ນໄດ້ຢູ່ແຕ່ລະຂ້າງຂອງທາງທ່ີຜ່ານໄປນ້ັນ ກ້ອນນ່ຶງຊ່ືວາ່ໂບເຊສ ແລະກ້ອນນ່ຶງຊ່ືວາ່ ເຊເນ 

5 ກ້ອນນ່ຶງຢູ່ທາງຂ້າງເບ້ືອງເຫນືອຂອງທາງຜ່ານໄປຕ່ໍຫນ້າເມືອງມິກມັສ ອິກກ້ອນນ່ຶງຢູ່ທາງຂ້າງເບ້ືອງໃຕ້ຕ່ໍ
ຫນ້າເມືອງເກບາ 

6 ໂຢນາທານເວ້ົາຕ່ໍຊາຍຫນຸ່ມນ້ັນວ່າ, ìໃຫພ້ວກເຮົາຂ້າມໄປຄ້າຍພັກຂອງຊາວຟີລິສຕິນທ່ີບ່ໍນັບຖືພຣະເຈ້ົາ ບາງ
ທີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງຊ່ອຍເຫລືອພວກເຮົາ ຖ້າພຣະອົງຊົງຊອ່ຍເຫລືອກໍບ່ໍມີສ່ິງໃດຈະສາມາດຕ້ານທານໄດ້ 
ເຖິງພວກເຮົາມ ີຄົນຫນ້ອຍກໍຕາມ ພວກເຮົາກໍຈະມີໄຊຊະນະî 

7 ຊາຍຫນຸ່ມຈ່ຶງຕອບວ່າ, ìທ່ານຈະເຮັດຫຍັງ ຂ້າພະເຈ້ົາກໍຍິນດີເຮັດນໍາî 
8 ໂຢນາທານເວ້ົາວ່າ, ìດີລະ ພວກເຮົາຈະຂ້າມໄປໃຫ້ພວກມັນເຫັນພວກເຮົາ  
9 ຖ້າພວກເຂົາເວ້ົາວ່າຈະມາຕີພວກເຮົາ ພວກເຮົາກໍຈະຢູ່ທ່ີນ້ີ 
10 ແຕ່ຖ້າພວກເຂົາເວ້ົາທ້າທາຍໃຫ້ພວກເຮົາໄປຫາ ພວກເຮົາຈ່ຶງໄປເພາະວ່າຄໍາເວ້ົາຢ່າງນ້ັນ ຖືກເປັນເຄ່ືອງ

ຫມາຍວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງໃຫ້ພວກເຮົາຊະນະî 
11 ດ່ັງນ້ັນ ໂຢນາທານ ແລະຊາຍຫນຸ່ມນ້ັນ ຈ່ຶງເຮັດໃຫ້ພວກຟີລິສຕິນເຫັນ ແລະພວກເຂົາກໍໄດ້ເວ້ົາວ່າ, ìເບ່ິງພຸ້ນ 

ມຊີາວເຮັບເຣີບາງຄົນໄດ້ອອກມາຈາກບ່ອນລ້ີຊ່ອນ 
12 ພວກທະຫານຟລິີສຕິນກໍຮ້ອງໃສ່ໂຢນາທານ ແລະຊາຍຫນຸ່ມນ້ັນວ່າ,î ຈ່ົງຂ້ຶນມາພ້ີ ພວກຂ້າພະເຈ້ົາມີເຣ່ືອງຈະ

ບອກເຈ້ົາî ໂຢນາທານຈ່ຶງເວ້ົາຕ່ໍຊາຍທ່ີມານໍາວ່າ, ìຕາມຂ້າພະເຈ້ົາມາ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງປະທານໃຫ້ອິສ
ຣາເອນຊະນະພວກເຂົາແລ້ວî 



13 ໂຢນາທານໄດ້ປີນຂ້ຶນໄປ ຊາຍຫນຸ່ມນ້ັນກໍຕິດຕາມທ່ານໄປ ໂຢນາທານໄດ້ຕ່ໍສູ້ຊາວຟີລ ສິຕິນ ແລະຕ່ອຍຕີ
ພວກເຂົາຕົກລົງ ແລ້ວຊາຍຫນຸ່ມນ້ັນກໍຂ້າພວກເຂົາຖ້ິມ 

14 ໃນການຕ່ໍສູ້ຄ້ັງທໍາອິດ ໂຢນາທານ ແລະຊາຍຫນຸ່ມນ້ັນໄດ້ຂ້າສັດຕຣູຕາຍໄປປະມານຊາວຄົນຢູ່ທ່ີນ້ັນ 
15 ຊາວຟີລິສຕິນທຸກຄົນທ່ີຢູ່ໃນທ່ົງກໍຢ້ານກົວ ພວກກອງໂຈນ ແລະພວກທະຫານຕົກສະທ້ານຢ້ານກົວແຜ່ນດິນກໍ

ຫວັນ່ໄຫວ ແລະໄດມ້ກີານຕົກໃຈຢ່າງຍ່ິງໃຫຍ່ເກີດຂ້ຶນ 
ພວກຟລີສິຕນິເສຽັໄຊ 

16 ທະຫານຂອງຊາອູນທີເ່ຝ້ົາຍາມຢູ່ທ່ີເມືອງກິເບອາ ໃນເຂດແດນເບັນຢາມີນໄດ້ເຫັນພວກຟີລິສຕິນແລ່ນສັບສົນ
ໄປມາ 

17 ຊາອູນຈ່ຶງເວ້ົາກັບທະຫານຂອງທ່ານວ່າ, ìນັບເບ່ິງດູວ່າ ມີທະຫານຄົນໃດຫາຍໄປແດ່î ເມ່ືອພວກເຂົານັບເບ່ິງ
ແລ້ວກໍເຫັນວ່າ ໂຢນາທານ ແລະຊາຍຫນຸ່ມທ່ີຖືອາວຸດໃຫ້ນ້ັນໄດ້ຫາຍໄປ 

18 ເມ່ືອເປັນເຊ່ັນນ້ີ ຊາອູນຈ່ຶງເວ້ົາຕ່ໍປະໂຣຫິດອາຮີຢາວ່າ, ìຈ່ົງນໍາເອົາຫີບຄໍາສັນຍາອັນສັກສິດມານ້ີ ເພ່ືອທໍາພິທີ
ຈົກສລາກຕ່ໍ ພຣະພັກພຣະຜູ້ເປັນຈເຈ້ົາ ເພາະວ່າໃນຄາວນ້ັນຫີບຄໍາສັນຍານ້ີໄດ້ນໍາຫນ້າພວກອິສຣາເອນໄປ 

19 ເມ່ືອຊາອູນກໍາລັງເວ້ົາກັບປະໂຣຫິດຢູ່ນ້ັນ ການສັບສົນອົນລະວົນຢູ່ໃນຄ້າຍພັກຂອງພວກຟີລິສຕິນກໍຍ່ິງຮ້າຍ
ແຮງຂ້ຶນ ຊາອູນຈ່ຶງເວ້ົາຕ່ໍປະໂຣຫດິວາ່, ìບ່ໍຕ້ອງຈ ກົສລາກî 

20 ແລ້ວພຣະອົງກັບພວກທະຫານກໍມຸ່ງຫນ້າເຂ້ົາໄປໃນສນາມຮົບ ເພ່ືອໂຈມຕີພວກຟີລິສຕິນທ່ີກໍາລັງຕົກຢູ່ໃນ
ຄວາມສັບສົນອົນລະຫົນ ແລະຕ່ໍສູ້ຊ່ຶງກັນແລະກັນ 

21 ພວກເຮັບເຣີທີເ່ຂ້ົາຂ້າງຊາວຟລິີສຕິນມາແຕ່ກ່ອນ ແລະໄດ້ອາໄສຢູ່ໃນຄ້າຍພັກດຽວກັນກັບພວກເຂົາກໍປ່ຽນໃຈ
ມາຮ່ວມນໍາຊາອູນ ແລະໂຢນາທານ 

22 ເມ  ່ືອອິສຣາເອນທ່ີໄດ້ລ້ີຢູ່ເທິງພູດອຍເອຟຣາອິມໄດ້ຍິນຂ່າວວ່າ ຊາວຟີລິສຕິນກໍາລັງແລ່ນປົບຫນີ ພວກເຂົາກ ໍ
ເຂ້ົາມາຮ່ວມສົມທົບຕ່ໍສູ້ຊາວຟີລິສຕິນເຫມືອນກັນ 

23 ໃນວັນນ້ັນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຊ່ອຍຊາວອິສຣາເອນໃຫ້ພ້ົ້ົນພັຍ ແລະພວກເຂົາໄດ້ໄລ່ຕີສັດຕຣູໄປເຖິງເມືອງ
ເບັດອາເວນ 
ໂຢນາທານລະເມດິຄາໍສນັຍາ 
Saulís Rash Oath 

24 ໃນວັນນ້ັນ ຊາວອ ສິຣາເອນໄດ້ອ່ອນແຮງຍ້ອນບ່ໍໄດ້ກິນເຂ້ົາ ເພາະຊາອູນໄດ້ອອກຄໍາສ່ັງເດັດຂາດວ່າ, ì ໃນວັນ
ນ້ີຖ້າຜູ້ໃດກິນເຂ້ົາກ່ອນຕາເວັນຕົກ ແລະກ່ອນຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ແກ້ແຄ້ນສັດຕຣູຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ຂໍໃຫ້ຄໍາສາບແຊ່ງ
ຈ່ົງຕົກຖືກຜູ້ນ້ັນî ດ່ັງນ້ັນ ຈ່ຶງບ່ໍມີຜູ້ໃດໄດ້ກິນຫຍັງຕລອດວັນ 

25 ພວກເຂົາທັງຫມດົໄດ້ເຂ້ົາໄປໃນປ່າ ແລະໄດ້ພົບຮັງເຜ້ິງຢູ່ທຸກໆບ່ອນ 
26 ແຕ່ບ່ໍມີໃຜກ້າເອົາມາກິນ ເພາະພວກເຂົາທຸກຄົນຢ້ານກົວຄໍາສາບແຊ່ງຂອງຊາອູນ 
27 ແຕ່ໂຢນາທານບ່ໍໄດ້ຍິນບິດາຂອງຕົນສາບແຊ່ງ ທາ່ນຈ່ຶງເອົາໄມ້ເທ້ົາແທງຮັງເຜ້ິງ ແລະເອົານ້ໍາເຜ້ິງມາກິນ ໃນ

ທັນໃດນ້ັນ ທ່ານກໍຮູ້ສຶກມີແຮງຂ້ຶນກວ່າເກ່ົາ 
28 ແລ້ວທະຫານຄົນນ່ຶງກ ເໍວ້ົາຂ້ຶນວ່າ, ìທຸກໆຄົນໄດ້ອ່ອນເພັຽຍ້ອນຫິວເຂ້ົາ ເພາະສະເດັດພ່ໍຂອງທ່ານໄດ້ຂູ່ເຂັນ

ພວກເຂົາວ່າ ຖ້າຜູ້ໃດກິນເຂ້ົາໃນວັນນ້ີຈະຖືກສາບແຊ່ງî 
29 ໂຢນາທານຕອບວ່າ, ìພໍຂ່ອງຂ້ອຍໄດ້ສ້າງຄວາມລໍາບາກໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ແຕ່ເບ່ິງດູວ່າ ຂ້ອຍຮູ້ສຶກມີແຮງ

ຂ້ຶນກວ່າເກ່ົາເມ່ືອຂ້ອຍໄດ້ກິນນ້ໍາເຜ້ິງ 
30 ຖ້າວ່າວັນນ້ີ ປະຊາຊນົຂອງພວກເຮົາໄດ້ກິນອາຫານທ່ີພວກເຮົາໄດ້ມາຈາກສັດຕຣູ ພວກເຂົາຄົງຈະມີແຮງຂ້າ

ຊາວຟີລິສຕິນໄດ້ຫລາຍຂ້ຶນî 



31 ໃນວັນນ້ັນ ພວກອິສຣາເອນໄດ້ຜາບແພ້ພວກຟລິີສຕິນຕ້ັງແຕ່ມິກມັສໄປເຖິງອັຍຢາໂລນ ພວກອິສຣາເອນໄດ້
ອ່ອນແຮງຍ້ອນບ່ໍໄດ້ກິນເຂ້ົາ 

32 ພວກເຂົາຈ່ຶງແລ່ນໄປເອົາສ່ິງທ່ີພວກເຂົາຍຶດມາໄດ້ຈາກສັດຕຣູ ຄືແກະ ແລະງົວມາຂ້າໃນບ່ອນນ້ັນ ແລ້ວກິນ
ຊ້ີນທ່ີຂ້າບ່ໍໄດ້ເອົາເລືອດອອກ 

33 ຕໍ່ມາ ມຄົີນມາບອກຊາອູນວ່າ, ìຈ່ົງເບ່ິງແມ໋, ພວກເຂົາໄດ້ກະທໍາຜິດຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ໂດຍກິນຊ້ີນທ່ີຂ້າບ່ໍໄດ້
ເອົາເລືອດອອກî ຊາອູນຈ່ຶງຮ້ອງຂ້ຶນວ່າ, ìພວກເຈ້ົາເປັນຄົນທໍຣະຍົດ ຈ່ົງກ້ິງກ້ອນຫີນໃຫຍ່ນ້ັນມາໃຫ້ເຣົາທີນ່ີ ້ì 

34 ແລ້ວພຣະອົງກໍອອກຄໍາສ່ັງວ່າ, ìຈ່ົງໄປຫາພວກເຂົາ ແລະບອກໃຫ້ພວກເຂົາທຸກຄົນນໍາເອົາງົວ ແລະແກະຂອງ
ພວກເຂົາມານ້ີ ແລ້ວຂ້າສັດເຫລ່ົານ້ັນກິນຢູ່ທ່ີນ້ີ ແຕ່ຢ່າທໍາຜິດຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໂດຍກິນຊ້ີນທ່ີຂ້າບ່ໍໄດ້ເອົາ
ເລືອດອອກî ໃນຄືນນ້ັນພວກເຂົາທຸກຄົນກໍນໍາງົວຂອງເຂົາມາຂ້າຢູ່ທ່ີນ້ັນ 

35 ຊາອູນໄດ້ສ້າງແທ່ນບູຊາຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຊຶງ່ເປັນການສ້າງຄ້ັງທໍາອິດຂອງພຣະອົງ 
36 ຊາອູນໄດ້ເວ້ົາຕ່ໍທະຫານຂອງພຣະອົງວ່າ, ìໃຫພ້ວກເຮົາລົງໄປຕີ ໄປປຸ້ນ ແລະຂ້າພວກຟີລິສຕິນຕລອດຄືນ

ເທົ່າແຈ້ງî ພວກເຂົາຕອບວ່າ, ìຈ່ົງທໍາຕາມທ່ີພຣະອົງຄິດວ່າດີî ແຕ່ປະໂຣຫິດເວ້ົາຂ້ຶນວ່າ, ì ຂໍໃຫ້ພວກເຮົາທູນ
ຖາມພຣະເຈ້ົາເສັຽກ່ອນî 

37 ດ່ັງນ້ັນ ຊາອູນຈ່ຶງທູນຖາມພຣະເຈ້ົາວ່າ, ìຂ້າພຣະອົງຕ້ອງໄປສູ້ຮົບກບັພວກຟລິີສຕິນອີກບໍ ແລະພຣະອົງຈະຊົງ
ປະທານໄຊຊະນະໃຫ້ແກ່ຂ້າພຣະອົງບໍ ແຕ່ວ່າໃນວັນນ້ັນ ພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຕອບພຣະອົງ 

38 ຊາອູນຈ່ຶງເວ້ົາຕ່ໍຜູ້ນໍາປະຊາຊນົວ່າ, ìຈ່ົງພາກັນມານ້ີ ແລະຊອກຖາມເບ່ິງວ່າ ວັນນ້ີມກີານເຮັດຜິດຫຍັງແດ່ 
39 ເພາະວ່າພຣະເຈ້ົາອົງຊົງມຊີີວິດຢູ່ ພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ພົ້ນົຂອງອິສຣາເອນ ຖ້າໂຢນາທານລູກຊາຍຂອງເຮົາເປັນຜູ້

ນ່ຶງທ່ີເຮັດ ເຂົາຈະຕ້ອງຖຶກຂ້າî ແຕ່ວ່າບ່ໍມີຜູ້ໃດເວ້ົາຫຍັງຫມດົ 
40 ແລ້ວຊາອູນເວ້ົາຕ່ໍພວກເຂົາວ່າ, ìພວກເຈ້ົາທຸກຄົນຢືນຢູ່ທ່ີນ້ັນ ສ່ວນເຣົາ ແລະໂຢນາທານຈະຢືນຢູ່ທ່ີນ້ີî ພວກ

ເຂົາຈ່ຶງຕອບວ່າ, ìຈ່ົງທ ໍາຕາມທ່ີພຣະອົງຊົງຄິດວ່າດີî 
41 ຊາອູນທູນຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງຊາວອິສຣາເອນວ່າ, ìຂ ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເປັນຫຍັງພຣະອົງຈ່ຶງບ່ໍຊົງຕອບ

ຂ້າພຣະອົງໃນວັນນ້ີ ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງຊາວອິສຣາເອນ ຂໍພຣະອົງຊງົຕອບຂ້າພຣະອົງໂດຍທາງ
ສລາກນ້ີຄື ຖ້າວາ່ຄວາມຜິດເປັນຂອງໂຢນາທານ ລູກຊາຍຂອງຂ້າພຣະອົງ ຫລືຂອງຂ້າພຣະອົງເອງ ຂໍພຣະ
ອົງຊົງຕອບໂດຍອູຣິມ ແຕ່ຖ້າມັນຕົກຖືກພວກອິສຣາເອນໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ ຂໍພຣະອົງຊົງຕອບດ້ວຍທຸມມິມ 
ແລ້ວສລາກກໍຕົກຖືກໂຢນາທານ ແລະຊາອູນ ແຕ່ຝ່າຍປະຊາຊນົລອດໄປ 

42 ຊາອູນຈ່ຶງເວ້ົາວ່າ, ìຂໍພຣະອົງຊົງຕັດສິນພຣະທັຍລະຫວ່າງຂ້າພຣະອົງ ແລະໂຢນາທານລູກຊາຍຂອງຂ້າພຣະ
ອົງເທີນî 

43 ແລ້ວສລາກກ ຕົໍກຖືກໂຢນາທານ ແລ້ວຊາອູນຈ່ຶງຖາມໂຢນາທານວ່າ, ìເຈ້ົາເຮັດຫຍັງຜິດî ໂຢນາທານຕອບ
ວ່າ, ìຂ້ານ້ອຍໄດ້ກິນນ້ໍາເຜ້ິງພຽງຫນ້ອຍດຽວເທ່ົານ້ັນ ຂ້ານ້ອຍຢູ່ນ້ີແລ້ວ ແລະກໍພ້ອມທ່ີຈະຕາຍî 

44 ຊາອູນເວ້ົາຕ່ໍເຂົາວ່າ, ìຖ້າຂ້ອຍບ່ໍຂ້າເຈ້ົາ ຂໍພຣະອົງຊົງປະຫານຊີວິດຂ້ອຍເທີນî 
45 ແຕ່ປະຊາຊົນເວ້ົາຕ່ໍຊາອູນວ່າ, ìຈະໃຫ  ້ໂຢນາທານຜູ້ທ່ີຕີເອົາໄຊຊະນະອັນຍ  ່ິງໃຫຍ່ສໍາລັບພວກອິສຣາເອນຖືກ

ຂ້າຕາຍຊ້ັນບໍ ບ່ໍໄດ້ດອກພວກຂ້າພະເຈ້ົາຂໍສັນຍາຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຜູ້ຊົງມີຊວິີດຢູ່ວ່າ ແມ່ນແຕ່ຜົມຂອງທ່ານກ ໍ
ຈະບ່ໍສູນເສັຽໄປຈາກຫົວຂອງທ່ານ ສ່ິງທ່ານໄດ້ເຮັດໃນວັນນ້ີເປັນການເຮັດດ້ວຍຄວາມຊົດຊ່ອຍຂອງພຣະເຈ້ົາî 
ດ່ັງນ້ັນປະຊາຊົນຈ່ຶງຊ່ອຍໂຢນາທານບ່ໍໃຫ້ຖືກຂ້າ 

46 ຝ່າຍຊາອູນກ ເໍຊົາໄລ່ຕິດຕາມພວກຟີລິສຕິນ ພວກຟີລິສຕິນກໍກັບຄືນເມືອເຂດແດນຂອງພວກເຂົາ 
ຣາຊການ ແລະຄອບຄວົຂອງຊາອູນ 
Saulís Continuing Wars 



47 ໃນລະຍະທ່ີຊາອູນໄດ້ເປັນເຈ້ົາຊີວິດຂອງຊາວອິສຣາເອນ ພຣະອົງໄດ້ສູ້ຮົບຕົບຕີກັບສັດຕຣູຂອງພຣະອົງທຸກໆ
ຄົນຄື ຊາວໂມອາບ ຊາວອັມໂມນ ຊາວເອໂດມ ເຈ້ົາຊີວິດຂອງໂຊບາ ແລະພວກຟ ລິີສຕິນ ທຸກໆບ່ອນທີທ່ານຕ່ໍ
ສູ້ກໍໄດ້ຮັບໄຊຊະນະ 

48 ພຣະອົງຕ່ໍສູ້ຢ່າງກ້າຫານ ແລະໄດ້ໂຈມຕີພວກອາມາເລກ ພຣະອົງໄດ້ຊ່ອຍພວກອິສຣາເອນໃຫ້ພ້ົ້ົນຈາກການ
ໂຈມຕີຂອງພວກສັດຕຣູທກຸຢ່າງ 

49 ບັນດາບຸດຊາຍຂອງຊາອູນມີຄື ໂຢນາທານ ອິສວີ ແລະມັນຄີຊູອາ ສ່ວນບຸດສາວທັງສອງຂອງພຣະອົງຄື ຄົນ
ຫົວປີຊ່ື ເມຣັບ ແລະຜ ູ ້ນ້ອຍຊ່ື ມີຄານ 

50 ມະເຫສີຂອງພຣະອົງຊ່ື ອາຣິໂນອາມ ບ ດຸສາວຂອງອາຮ ມິາອັສ ສ່ວນຜູ ບັ້ງຄັບບັນຊາໃນກອງທັບຂອງພຣະອົງ
ຊືວ່່າ ອັບເນີ ບຸດເນີລຸງຂອງຊາອູນ  

51 ຄິສ ເປັນບິດາຂອງຊາອູນ ແລະເນີຜູ້ເປັນບິດາຂອງອັບເນີເປັນບຸດຂອງອາບີເອນ 
ຕລອດເວລາທ່ີຊາອູນດໍາຣົງຊີວິດຢູ່ນ້ັນ ພຣະອົງໄດ້ສູ້ຮົບກັບພວກຟີລິສຕິນຢ່າງດຸເດືອດ ເມ່ືອພຣະອົງພົບຊາຍ

ຄົນໃດທ່ີແຂງແຮງ ແລະເຂ້ັມແຂງ ພຣະອົງກ ເໍອົາເຂ້ົາມາຮັບໃຊ້ຢູ່ໃນກອງທັບຂອງພຣະອົງ 
 

15 ເສກິສງົຄາມຕໍສູ່ກ້ບັຊາວອາມາເລກ  

Saul Defeats the Amalekites but Spares Their King 

1 ຕ່ໍມາ ຊາມູເອນໄດ້ເວ້ົາຕ່ໍຊາອູນວ່າ, ìຂ້າພະເຈ້ົາເປັນຜູ້ທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສ່ັງມາເອົານ້ໍາມັນຊະໂລມຫົດສົງ
ທ່ານໃຫ້ເປັນເຈ້ົາຊີວິດພວກອິສຣາເອນໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ ດຽວນ້ີ ຈ່ົງຟັງເບ່ິງວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາອົງຊົງມີອໍາ
ນາດຍ່ິງໃຫຍ່ກ່າວຢ່າງໃດ 

2 ພຣະອົງຈະຊົງລົງໂທດຊາວອາມາເລກ ເພາະວ່າພວກເຂົາຕ່ໍຕ້ານຊາວອິສຣາເອນ ໃນເວລາທ່ີພວກເຂາົມາ
ຈາກເອຢິບ 

3 ຈ່ົງໄປຕ່ໍສູ້ຊາວອາມາເລກ ແລະທໍາລາຍທ ກຸໆຢ່າງທ່ີເຂົາມີ ຢ່າເມດຕາປານີເຂົາເລີຍ ຈ່ົງຂ້າຜູ້ຊາຍ ຜູ້ຍິງ ເດັກ
ນ້ອຍ ແລະເດັກອ່ອນທຸກໆຄົນ ພ້ອມງົວ ແກະ ອູດ ແລະລໍî 

4 ຊາອູນຈ່ຶງໄດ້ສ່ັງກອງທະຫານຂອງພຣະອົງເຂ້ົາມາໂຮມກັນ ແລ້ວໄດ້ກວດກາເບ່ິງທ່ີເມ ອືງ ເຕລາອິມ ຊ່ຶງມີທະ
ຫານອິສຣາເອນຢູ່ສອງແສນຄົນ ແລະທະຫານຢູດາສິບພັນຄົນ 

5 ຊາອູນພ້ອມທັງກອງທະຫານກ ໄໍປຍັງເມືອງອາມາເລກ ແລະຄອຍຖ້າດັກໂຈມຕີຢູ່ໃນຮ່ອມຫ້ວຍ 
6 ພຣະອົງໄດ້ເຕືອນຊາວເກນິດວ່າ, ìຈ່ົງພາກັນຫນີຈາກຊາວອາມາເລກ ເພ່ືອວ່າເຣົາຈະບ່ໍໄດ້ຂ້າພວກເຈ້ົາພ້ອມ

ກັບພວກເຂົາ ເພາະວ່າພວກເຈ້ົາໄດ ເ້ມດຕາຕ່ໍຊາວອິສຣາເອນເມ່ືອພວກເຂົາມາຈາກເອຢິບî ແລ້ວພວກເກນິດ
ກໍຫນີໄປ 

7 ຊາອູນໄດ້ເຮັດໃຫ້ຊາວອາມາເລກເສັຽໄຊ ຕ້ັງແຕ່ຮາວີລາຈົນເຖິງຊູຣ໌ ຢູ່ທາງຕາເວັນອອກຂອງເອຢິບ 
8 ພຣະອົງໄດ ຂ້້າປະຊາຊົນທັງຫມດົ ແຕ່ໄດ້ຈັບເອົາເຈ້ົາຊີວິດອາກາກມາ 
9 ຊາອູນ ແລະທະຫານຂອງພຣະອົງໄດ້ປ່ອຍໃຫ້ອາກາກມີຊີວິດຢູ່ ແລະບ່ໍໄດ້ຂ້າແກະ ງົວໂຕທ່ີງາມທ່ີສຸດ ພອ້ມ

ທັງລູກຂອງມັນ ຫລືທໍາລາຍສ່ິງຂອງທ່ີມີຄຸນຄ່າເລີຍ ແຕ່ວ່າພວກເຂົາໄດ້ທໍາລາຍທຸກໆສ່ິງທ່ີອັບປໂຍດ ແລະບ່ໍ
ມຄຸີນຄ່າ 
Saul Rejected as King 

10 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວຕ່ໍຊາມູເອນວ່າ,  



11 ìເຮົາເສັຽໃຈຫລາຍທ່ີໄດ້ແຕ່ງຕ້ັງໃຫ້ຊາອູນເປັນເຈ້ົາຊີວິດ ເຂົາໄດ້ຫັນຫນີຈາກເຮົາ ແລະບ່ໍໄດ້ເຊ່ືອຟັງຄໍາສ່ັງ
ຂອງເຣົາî ຊາມູເອນກໍໃຈຮ້າຍ ທ່ານໄດ້ອ້ອນວອນຮ້ອງຂໍກັບພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຕລອດທັງຄືນ ແລ້ວທ່ານໄດ້ອອກ
ໄປພົບຊາອູນແຕ່ເຊ້ົາໆ 

12 ແຕ່ໄດ້ຍິນຂ່າວວ່າຊາອູນໄດ້ໄປເມືອງກາຣ໌ເມນ ບ່ອນທ່ີພຣະອົງກ  ່ໍສ້າງອະນຸສາວະລີໄວ້ສໍາລັບພຣະອົງເອງ 
ແລ້ວໄດ້ໄປເມືອງກິນການ 

13 ຊາມູເອນໄດ້ໄປຫາຊາອູນ ເມ່ືອຊາອູນເຫັນທ່ານກ ໍທໍາຄວາມຄໍານັບ ແລະເວ້ົາວ່າ, ìທ່ານຊາມູເອນເອີຍ ຂໍພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງອວຍພອນທ່ານເທີນ ເຮົາໄດ້ເຊ່ືອຟັງຄໍາສ່ັງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແລ້ວî 

14 ຊາມູເອນຈ່ຶງຖາມວ່າ, ìເປັນຫຍັງຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງໄດ້ຍິນສຽງຮ້ອງຂອງຝູງງົວ ແລະຂອງຝູງແກະî 
15 ຊາອູນຕອບວ່າ, ìທະຫານຂອງເຣົາໄດ້ເອົາສັດເຫລ່ົານ້ັນມາຈາກຊາວອາມາເລກ ພວກເຂົາໄດ້ເອົາຝູງແກະ 

ຝູງງົວທ່ີດີໄວ ້ເພ່ືອຖວາຍເປັນເຄ່ືອງບູຊາແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງທ່ານ ແລະສ່ວນທ່ີເຫລືອນ້ັນພວກເຮົາໄດ້ທໍາ
ລາຍຖ້ິມຫມົດແລ້ວî 

16 ຊາມເູອນເວ້ົາວ່າ, ìຢຸດກ່ອນ ຂ້າພະເຈ້ົາຈະບອກພຣະອົງວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວວ່າຢ່າງໃດກັບຂ້າພະເຈ້ົາ
ໃນຄືນນ້ີî ຊາອູນຈ່ຶງເວ້ົາວ່າ, ìຂໍຈ່ົງບອກເຮົາດ້ວຍî 

17 ຊາມເູອນຕອບວ່າ, ìເຖິງແມ່ນວ່າ ພຣະອົງໄດ້ພິຈາຣະນາຕົວເອງວ່າບ່ໍມີຄວາມສໍາຄັນ ແຕ່ພຣະອົງກໍເປັນຜູ້ນໍາ
ຕະກູນອິສຣາເອນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງເອົານ້ໍາມັນຊະໂລມຫົດສົງພຣະອົງ ໃຫ້ເປັນເຈ້ົາຊີວິດຂອງອິສຣາເອນ 

18 ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງສ່ັງພຣະອົງອອກໄປທໍາລາຍພວກຄົນຊ່ົວຮ້າຍເຫລ່ົານ້ີໃນເມືອງອາມາເລກ ພຣະອົງຊົງບອກໃຫ້
ຕ່ໍສູ້ຈົນເຖິງໄດ້ຂ້າພວກເຂົາຖ້ິມຫມົດ 

19 ແລ້ວເປັນຫຍັງພຣະອົງຈ່ຶງບ່ໍເຊ່ືອຟັງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເປັນຫຍັງຈ່ຶງຍຶດເອົາສ່ິງຂອງເຫລ່ົານ້ີ ແລະໄດ້ທໍາໃນສ່ິງທ່ີ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາບ່ໍຊົງພໍພຣະທັຍî 

20 ຊາອູນໄດ້ເວ້ົາວ່າ, ìເຮົາໄດ້ເຊ່ືອຟັງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ໄດ້ອອກໄປທໍາຕາມຄໍາທ່ີພຣະອົງບອກຄື ເຣົາໄດ້ນໍາເອົາ
ເຈ້ົາຊີວິດອາກາກມາແລ້ວ ຂ້າຊາວອາມາເລກທຸກຄົນ 

21 ແຕ່ວ່າ ທະຫານຂອງເຮົາບ່ໍໄດ້ຂ້າແກະ ງົວຕົວງາມທ່ີສຸດຊ່ຶງພວກເຂົາຍຶດເອົາມາໄດ້ ພວກເຂົາກັບນໍາສັດເຫລ່ົາ
ນ້ັນມາເມືອງກິນການ ເພ່ືອເຜົາບູຊາແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງທ່ານî 

22 ຊາມູເອນໄດ້ເວ້ົາວ່າ, ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຕ້ອງການຢາກໃຫ້ມະນຸດເຊ່ືອຟັງ ຫລືຖວາຍບູຊາແດ່ພຣະອົງ ສ່ິງທ່ີ
ຖືກຄື ການເຊ່ືອຟັງພຣະອົງດີກວ່າເອົາແກະຕົວງາມທ່ີສຸດມາຖວາຍເປັນເຄ່ືອງບູຊາແດ່ພຣະອົງ 

23 ການກະບົດຕ່ໍສູ້ພຣະອົງເປັນການຊ່ົວຮ້າຍເທ່ົາກັບການໃຊ້ເວດມົນຄາຖາ ແລະຄວາມຈອງຫອງກໍແມ່ນບາບ
ເທ່ົາກັບການຂາບໄຫວ້ຮູບພຣະ ຍ້ອນວ່າພຣະອົງໄດ້ປະຖ້ິມຄໍາສ່ັງຂອງພຣະເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງຊົງປົດພຣະອົງ
ອອກຈາກຕໍາແຫນ່ງເຈ້ົາຊີວິດî 

24 ຊາອູນຈ່ຶງເວ້ົາວ່າ, ìເຮົາໄດ້ເຮັດຜິດຄື ບ່ໍໄດ້ເຊ່ືອຟັງຄໍາສ່ັງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະຄໍາແນະນໍາຂອງທ່ານ ກໍ
ເພາະວ່າເຮົາຢ້ານທະຫານຂອງເຮົາ ເຮົາຈ່ຶງທໍາຕາມທ່ີເຂົາຕ້ອງການ 

25 ແລະດຽວນ້ີເຮົາຂໍຮ້ອງທ່ານໃຫ້ອະພັຍຄວາມຜິດຂອງເຮົາ ແລະກັບຄືນໄປກັບເຮົາເພ່ືອວ່າເຮົາຈະໄດ້ນະມັສ
ການພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາî 

26 ຊາມູເອນຕອບວ່າ, ìຂ້າພະເຈ້ົາຈະບ່ໍກັບຄືນໄປກັບພຣະອົງ ເພາະພຣະອົງໄດ້ປະຖ້ິມຄໍາສ່ັງຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈ້ົາແລ້ວ ແລະ ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງປົດພຣະອົງອອກຈາກຕໍາແຫນ່ງເຈ້ົາຊີວິດຂອງພວກອິສຣາເອນî 

27 ເມື່ອຊາມເູອນຈະກັບຫລັງອອກຫນີໄປ 
28 ຊາມູເອນເວ້ົາຕ່ໍພຣະອົງວ່າ, ìວັນນ້ີ ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຈະຍົກຣາຊອານາຈັກອິສຣາເອນຫນີຈາກພຣະອົງ ແລະຈະ

ເອົາໃຫ້ຜູ້ອ່ືນທ່ີດີກວ່າພຣະອົງ  



29 ພຣະເຈ້ົາອົງຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງຊາວອິສຣາເອນບ່ໍຕົວະ ຫລືບ່ໍຊົງປ່ຽນພຣະທັຍເຫມືອນມະນຸດî 
30 ຊາອູນຕອບວ່າ, ìເຮົາໄດ້ທ ໍາຜິດ ແຕ່ຂໍທ່ານຈ່ົງໃຫ້ຄວາມນັບຖືແກ່ເຮົາຕ່ໍຫນ້າພວກຜູ້ນໍາປະຊາຊົນຂອງເຮົາ 

ແລະຕ່ໍຫນ້າຊາວອິສຣາເອນທຸກຄົນ ຂໍທ່ານຈ່ົງກັບຄືນໄປກັບເຮົາ ເພ່ືອເຮົາຈະໄດ້ນະມັສການພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ
ຂອງທ່ານî 

31 ດ່ັງນ້ັນ ຊາມູເອນຈ່ຶງໄດ້ກັບຄືນເມືອກັບຊາອູນ ແລະຊາອູນກໍໄດ້ນະມສັການພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
32 ຕ່ໍມາ ຊາມູເອນໄດ້ສ່ັງວ່າ, ìຈ່ົງພາເຈ້ົາຊີວິດອາກາກມາຫາຂ້າພະເຈ້ົາຢູ່ທ່ີນ້ີî ອາກາກກໍເຂ້ົາມາຫາທ່ານດ້ວຍ

ຄວາມຢ້ານສ່ັນ ແລະທັງຄິດໃນໃຈວ່າ ìການຕາຍນ້ີຊ່າງເປັນການຂົມຂ່ືນແທ້î 
33 ຊາມູເອນໄດ້ເວ້ົາວ່າ ດາບຂອງເຈ້ົາໄດ ້ເຮັດໃຫ້ແມ່ຫລາຍຄົນສູນເສັຽລູກ ດ່ັງນ້ັນ ແມ່ຂອງເຈ້ົາຈະສູນເສັຽລູກ

ເຊ່ັນດຽວກັນî ແລ້ວຊາມູເອນໄດ້ຂ້າອາກາກ ແລະຕັດເປັນທ່ອນໆຕ່ໍຫນ້າແທ່ນບູຊາທ່ີເມືອງກິນການ 
34 ແລ້ວຊາມເູອນກ ໄໍປເມືອງຣາມາ ສ່ວນເຈ້ົາຊວິີດຊາອູນກໍໄປຍັງວັງຂອງພຣະອົງທ່ີເມືອງກິເບອາ 
35 ຕ່ໍມາຕລອດທ່ີຊາມເູອນມີຊີວິດຢູ່ ທາ່ນບ່ໍໄດ້ເຫັນເຈ້ົາຊີວິດຊາອູນອີກຈັກເທ່ືອ ແຕ່ທ່ານກ ໍເສ້ົາສລົດໃຈນໍາພຣະ

ອົງຫລາຍ ສ່ວນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ ຊົໍງເສັຽພຣະທັຍທ່ີໄດ້ຊົງແຕ່ງຕ້ັງໃຫ້ຊາອູນເປັນເຈ້ົາຊີວິດຂອງຊາວອິສຣາ
ເອນ 

 

16 ດາວດິຮບັການຫດົສງົໃຫເ້ປນັກະສດັ  

David Anointed as King 

1 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວຕ່ໍຊາມູເອນວ່າ, ìເຈ້ົາຍ ງັຈະໂສກເສ້ົາສລົດໃຈນໍາຊາອູນນ້ັນອີກດົນປານໃດ ເຮົາໄດ້ປົດ
ເຂົາອອກຈາກຕໍາແຫນ່ງເຈ້ົາຊີວິດຂອງອິສຣາເອນແລ້ວ ຈ່ົງຖືເອົານ້ໍາມັນຊະໂລມໄປທ່ີເມືອງເບັດເລເຮັມ ເຮົາ
ຈະສ່ົງເຈ້ົາໄປພົບຊາຍຄົນນ່ຶງທ່ີມີຊືວ່່າ ເຈສຊີ ເພາະວ່າເຮົາໄດ້ເລືອກເອົາຜູ້ນ່ຶງໃນຈໍານວນບຸດຊາຍຂອງເຂົາໃຫ້
ເປັນເຈົ້າຊີວິດî 

2 ຊາມູເອນຈ່ຶງທູນຖາມວ່າ, ìຂ້າພຣະອົງຈະເຮັດການນ້ີໄດ້ຢ່າງໃດ ຖ້າຊາອູນໄດ້ຍ ິນເຣ່ືອງນ້ີ ເຂົາກ ຈໍະມາຂ້າຂ້າ
ພຣະອົງî 

3 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຕອບວ່າ, ìໃຫເ້ຈ້ົາເອົາງົວນ້ອຍໄປນໍາ ແລະໃຫ້ເຈ້ົາເວ້ົາວ່າເຈ້ົາມາຖວາຍເຄ່ືອງບູຊາແກ່ພ
ຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຈ່ົງເຊີນເຈສຊ ມີາໃນການຖວາຍນ້ັນ ແລ້ວເຮົາຈະບອກເຈ້ົາວ່າຄວນທ ໍາຢ່າງໃດຕ່ໍໄປ ແລະເຈ້ົາ
ຈະເອົານ້ໍາມັນຊະໂລມຫົດສົງຊາຍທ່ີເຮົາຈະໃຫ້ເປັນເຈົ້າຊວິີດî 

4 ຊາມູເອນກໍຊົງທໍາຕາມທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສ່ັງ ແລະໄດ້ເດີນທາງໄປເມືອງເບັດເລເຮັມ ພວກເຖ້ົາແກ່ໃນເມືອງ
ນ້ີກ ໍອອກມາພົບທ່ານດ້ວຍຄວາມຢ້ານກົວ ແລະຖາມວ່າ, ìທ່ານເອີຍ ການມາຢາມນ້ີເປັນການຢ່າງສັນຕິບໍî 

5 ຊາມູເອນຕອບວ່າ, ìຂ້າພະເຈ້ົາມາຖວາຍເຄ່ືອງບູຊາແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຈ່ົງບໍາເພັນຕົນໃຫ້ບໍຣິສຸດແລ້ວມານໍາ
ຂ້າພະເຈ້ົາî ແລ້ວທ່ານໄດ້ບອກເຈສຊີພ້ອມທັງບຸດຊາຍບໍາເພັນຕົນໃຫ້ບໍຣິສຸດ ແລະກໍເຊ້ືອເຊີນພວກເຂົາມາ
ຮ່ວມໃນການຖວາຍເຄ່ືອງ 
ບູຊາດ້ວຍ 

6 ເມື່ອພວກເຂາົມາຮອດ ຊາມເູອນກ ເໍຫັນເອລີອາບບຸດຊາຍຂອງເຈສຊີ ຈ່ຶງຄິດໃນໃຈວ່າ ìຊາຍທ່ີຢືນຢູ່ຕ່ໍພຣະ
ພັກຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົານ້ັນຕ້ອງແມ່ນຜູ້ທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງເລືອກໄວ້ນ້ັນແນ່ນອນî  

7 ແຕ່ວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວຕ່ໍທ່ານວ່າ, ìຢ່າສົນໃຈນໍາຮູບຮ່າງອັນຈົບງາມຂອງເຂົາ ເຮົາບ່ໍຍອມເອົາເຂົາ 
ເພາະວ່າການຕັດສິນໃຈຂອງເຮົາບ່ໍຄືຂອງມະນຸດ ມະນຸດເບ່ິງແຕ່ສ່ິງທ່ີຢູ່ຂ້າງນອກເທ່ົານ້ັນ ແຕ່ວ່າເຮົາເບ່ິງພາຍ
ໃນຈິດໃຈî 



8 ແລ້ວເຈສຊີກໍເອ້ີນອາບິນາດາບບຸດຂອງທ່ານມາ ແລ້ວພາໄປຫາຊາມູເອນ ແຕ່ຊາມູເອນເວ້ົາວ່າ, ìບ່ໍແມນ່      
ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຊົງເລືອກເອົາເຂົາî 

9 ເຈສຊີພາຊມັມາເຂ້ົາມາອີກ ຊາມູເອນກ ບໍອກວ່າ, ìບ່ໍແມ່ນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຊົງເລືອກເອົາເຂົາî 
10 ແຕ່ແລ້ວ ເຈສຊີກໍພາບຸດຊາຍທັງເຈັດຄົນຂອງທ່ານມາຫາຊາມູເອນ ຊາມູເອນຈ່ຶງເວ້ົາຕ່ໍທ່ານວ່າ, ìບ່ໍແມນ່ ພຣະ

ຜູ້ເປັນເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຊົງເລືອກເອົາໃຜຈັກຄົນໃນຈ າໍນວນພວກນ້ີî  
11 ແລ້ວຖາມທ່ານຕ່ໍໄປວ່າ, ìທ່ານຍັງມີລູກຊາຍອີກຢູ່ບ ໍî ເຈສຊຕີອບວ່າ, ìຍງັມລູີກຊາຍຫລ້າຢູ່ ແຕ່ດຽວນ້ີເຂົາໄດ້

ໄປລ້ຽງແກະî ຊາມູເອນຈ່ຶງເວ້ົາວ່າ, ìຈ່ົງໄປນໍາເຂົາມານ້ີພວກເຮົາຈະບ່ໍຖວາຍເຄ່ືອງບູຊາຈົນກວ່າເຂົາຈະມາî 
12 ເຈສຊີກ ໍສ່ົງຄົນໄປນໍາເອົາເຂົາມາ ເຂົາເປັນຄົນງາມ ເປັນຊາຍຫນຸ່ມທ່ີມີສຸຂະພາບສົມບູນດີ ແລະຕາຂອງເຂົາກ ໍ

ມແີວວ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈ່ຶງຊົງກ່າວຕ່ໍຊາມູເອນວ່າ, ìແມ່ນຄົນນ້ີແຫລະ ຈ່ົງເອົານ້ໍາມັນຊະໂລມຫົດສົງເຂົາເສັຽî 
13 ຊາມູເອນຈ່ຶງເອົານໍາມັນຊະໂລມມາຫົດສົງດາວິດໃຫ້ເປັນເຈ້ົາຊີວິດຕ່ໍຫນ້າພວກອ້າຍນ້ອງຂອງທ່ານ ພຣະວິນ

ຍານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ ຊົໍງສະຖິດຢູ່ກັບດາວິດ ແລະຊົງຢູ່ກັບທ່ານຕ້ັງແຕ່ວັນນ້ັນມາ ແລ້ວຊາມເູອນກ ກັໍບ
ຄືນເມືອບ້ານຣາມາ 
ດາວດິທີພ່ຣະຣາຊວງັ 

14 ພຣະວິນຍານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ ໍຊົງຫນີຈາກຊາອູນໄປ ແລ້ວພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ ຊົໍງສ່ົງວິນຍານຊ່ົວເຂ້ົາມາທໍ
ຣະມານພຣະອົງ 

15 ພວກຄົນຮັບໃຊ້ຈ່ຶງທູນພຣະອົງວ່າ, ìພວກຂ້ານ້ອຍໄດ້ຮູ້ວ່າ ວິນຍານຊ່ົວທ່ີສ່ົງມາຈາກພຣະເຈ້ົາໄດ້ທ ຣໍະມານພ
ຣະອົງ 

16 ຂ້າແດ່ພຣະອົງ ຂໍຊົງອອກຄໍາສ່ັງມາ ແລ້ວພວກຂ້ານ້ອຍຈະຊອກຫາຄົນທ່ີຮູ້ຈັກດີດພິນມາໃຫ້ ເວລາພຣະອົງມີ
ວິນຍານຊ່ົວສິງຢູ່ໃນພຣະອົງ ຊາຍຄົນນ້ັນກໍຈະດີດພິນຂອງເຂົາ ແລະພຣະອົງກ ໍຈະດີຄືເກ່ົາອີກî 

17 ຊາອູນຈ່ຶງອອກຄໍາສ່ັງໃຫ້ພວກເຂົາວ່າ, ìຈ່ົງໄປຊອກຫາຜູ້ນ້ັນແລ້ວພາມາຫາເຮົາî 
18 ມຄົີນນ່ຶງໃນພວກຂ້າໃຊ້ຂອງທ່ານເວ້ົາວ່າ, ìມທ່ີານເຈສຊີຄົນເມ ອືງເບັດເລເຮັມ ທາ່ນມີລູກຊາຍຜູ້ນ່ຶງທ່ີຫລ້ິນດົນ

ຕຣເີກ່ັງ ນອກນ້ີເຂົາຍັງເປັນນັກຮົບທ່ີກ້າຫານອີກດ້ວຍ ເປັນຄົນກ້າປາກກ້າເວ້ົາ ແລະທັງງາມອີກດ້ວຍ ພຣະຜູ້
ເປັນເຈ້ົາກໍຊົງໄດ້ 
ສະຖິດຢູ່ກັບເຂົາî 

19 ດ່ັງນ້ັນ ຊາອູນຈ່ຶງສ່ົງຄົນນໍາຂ່າວໄປຫາເຈສຊີ ໂດຍມີເນ້ືອຄວາມວ່າ, ìຂໍໃຫ້ສ່ົງດາວິດບຸດຊາຍຜູ້ລ້ຽງຝູງແກະ
ນ້ັນມາຫາເຮົາî 

20 ເຈສຊີກໍສ່ົງດາວິດໄປຫາຊາອູນ ພ້ອມທັງຖົງຫນັງເຫລ້ົາອະງຸ່ນ ແບ້ນ້ອຍ ແລະລໍທ່ີບັນທຸກເຂ້ົາຈ  ່ີ 
21 ດາວິດໄດ້ເຂ້ົາເຝ້ົາຊາອູນ ແລະໄດ ເ້ຂ້ົາຮັບຣາຊການນໍາພຣະອົງ ຊາອູນກໍພໍໃຈໃນເຂົາຫລາຍ ແລະໃຫ້ເຂົາເປັນ

ຄົນຖືອາວຸດຂອງພຣະອົງ 
22 ແລ້ວຊາອູນກ ສ່ົໍງຂ່າວຫາເຈສຊີວ່າ, ìເຣົາພໍໃຈກັບດາວິດ ຂໍໃຫ້ເຂົາຢູ່ໃນວົງຣາຊການຂອງເຣົາພ້ີî 
23 ເມ່ືອເວລາໃດວິນຍານຊ່ົວທ່ີສ່ົງມາຈາກພຣະເຈ້ົາເຂ້ົາສິງຊາອູນ ດາວິດກໍຈັບເອົາພິນຂອງເຂົາອອກມາດີດ 

ແລ້ວວິນຍານຊ  ່ົວກ ໍຫນີຈາກໄປ ແລະຊາອູນກ ຮູ້ໍສຶກສະບາຍຂ້ຶນ ແລະເປັນປົກກະຕິເຫມືອນເດີມ 
 

17 ເດວດິ ແລະໂກລອີາດ  



David and Goliath 

1 ພວກຟລິີສຕິນໄດ້ທ້ອນໂຮມກໍາລັງເຂ້ົາສູ່ສົງຄາມໃນເມືອງໂຊໂກທ່ີແຂວງຢູດາ ພວກເຂົາໄດ້ຕ້ັງຄ້າຍພັກຢ່ ູ
ບ່ອນນ່ຶງຊ່ຶງເອ້ີນວ່າ ເຂດແດນເລືອດ ຢູ່ລະຫວ່າງກາງເມືອງໂຊໂກ ແລະເມືອງອາເຊກາທ່ີເອເຟສດາມມິມ 

2 ສ່ວນຊາອູນ ແລະຊາວອິສຣາເອນກ ພໍາກ ນັມາຕ້ັງຄ້າຍພັກຢູ່ຮ່ອມພູຕ້ົນກ່ໍ ຊຶງ່ເປ ນັບ່ອນທ່ີພວກເຂົາຕຽມຕ່ໍສູ້ກັບ
ພວກຟລີີສຕິນ 

3 ພວກຟລິີສຕິນໄດ້ໄປຕ້ັງຄ້າຍພັກຢູ່ເທິງພູນ້ອຍຫນ່ວຍນ່ຶງກ່ອນແລ້ວ ແລະພວກອິສຣາເອນກໍມາຟາກຮ່ອມພູ
ຫນ່ວຍນ່ຶງອີກ 

4 ແລ້ວກ ມີໍຊາຍຄົນນ່ຶງຊ່ືວ່າ ໂກລີອາດ ເປັນຊາວເມືອງກາດໄດ້ອອກຈາກຄ້າຍພັກຂອງພວກຟີລິສຕິນມາທ້າ
ທາຍພວກອິສຣາເອນ ເຂົາເປັນຄົນສູງປະມານຫົກສອກຄືບ 

5 ເຂົາໃສ່ຫມວກທອງສໍາຣິດ ແລະນຸ່ງເສ້ືອທອງສໍາຣິດຫນັກປະມານຫ້າສິບເຈັດກິໂລກຣາມ 
6 ສ່ວນຂາຂອງເຂົາກ ສໍວມທອງສໍາຣິດດ້ວຍ ເຂົາພາຍຫລາວທ່ີເຮັດດ້ວຍທອງສໍາຣິດ 
7 ຄັນຫອກຂອງເຂົາຫນາເທ່ົາກັບໄມ້ກໍາຝ້ັນຫູກ ແລະໃນປາຍຫອກນ້ັນຫນັກປະມານຫົກຮ້ອຍເຊເກລເປັນເຫລັກ 

(ສິບກິໂລກຣາມ) ທະຫານຜູ້ທ່ີຖືແຜ່ນເຫລັກຕ້ານທານຂອງເຂົາກໍຍ່າງອອກຫນ້າ 
8 ໂກລີອາດໄດ້ຢືນຮ້ອງແຜດສຽງໃສ່ພວກອິສຣາເອນວ່າ, ìພວກສູກໍາລັງເຣັດຫຍັງຢູ່ນ້ີ ມາຕີເສິກບໍ ກູເປັນຄົນຟີລິ

ສຕິນ ພວກສູເປັນທາດຂອງຊາອູນ ຈ່ົງເລືອກເອົາທະຫານຜູ້ນ່ຶງໃນພວກສູອອກມາຕ່ໍສູ້ກັບກູດູ 
9 ຖ້າມັນຊະນະ ແລະຂ້າກູໄດ້ ພວກກູຈະຍອມເປັນທາດຂອງພວກສູ  
10 ດຽວນ້ີ ກູຂ ໍທ້າທາຍກອງທັບອິສຣາເອນຢູ່ບ່ອນນ້ີ ກູຂໍໃຫ້ພວກສູເລືອກເອົາໃຜກ ໄໍດ້ອອກມາຕ່ໍສູ້ກັບກູî  
11 ເມ່ືອຊາອູນ ແລະທະຫານໄດ້ຍິນດ່ັງນ້ັນ ພວກທ່ານກໍມີຄວາມຢ້ານກົວຫລາຍ 
12 ດາວິດເປັນບຸດຊາຍຂອງເຈສຊີ ຊາວເອຟຣາອິມ ຊ່ຶງມາຈາກເມືອງເບັດເລເຮັມໃນຢູດາ ເຈສຊີມີບຸດຊາຍແປດ

ຄົນ ໃນຄາວທ່ີຊາອູນເປັນເຈ້ົາຊີວິດຢູ່ນ້ັນເຈສຊີກໍເຖ້ົາແກ່ແລ້ວ 
13 ສ່ວນບຸດຊາຍໃຫຍ່ສາມຄົນຂອງທ່ານໄດ້ໄປຕີເສິກກັບຊາອູນ ຜູ້ກົກຊ່ືວ່າ ເອລີອາບ ຜູ້ຕໍ່ມາຊືວ່່າ ອາບິນາດາບ 

ແລະຜູ້ທ່ີສາມຊືວ່່າ ຊມັມາ 
14 ສ່ວນດາວິດເປັນບຸດຊາຍຫລ້າ ເວລາທ່ີອ້າຍທັງສາມຂອງເຂົາຢູ່ນໍາຊາອູນນ້ັນ 
15 ບາງເທ່ືອດາວິດກໍລາຊາອູນກັບຄືນເມືອເບ່ິງຝູງແກະຂອງບິດາທ່ີເມືອງເບັດເລເຮັມຢູ່ເລ້ືອຍໆ 
16 ສ່ວນໂກລີອາດກ ທ້ໍາທາຍຊາວອິສຣາເອນຢູ່ທຸກໆເຊ້ົາທຸກແລງ ເປັນເວລາຢູ່ສ່ີສິບວັນ 
17 ວັນນ່ຶງ ເຈສຊີໄດ້ເວ້ົາຕ່ໍດາວິດວ່າ, ìຈ່ົງເອົາເຂ້ົາຂ້ົວເອຟານ່ຶງ ແລະເຂ້ົາຈ່ີສິບກ້ອນນ້ີ ໄປໃຫ້ພວກອ້າຍຂອງເຈ້ົາຢູ່

ໃນຄ້າຍ 
18 ແລະຈ່ົງເອົາເນີຍສິບກ້ອນນ້ີໃຫ້ແກ່ທ່ານນາຍພັນ ຈ່ົງເບ່ິງວ່າພວກອ້າຍຂອງເຈ້ົາພາກັນຢູ່ຢ່າງໃດ ແລະໃຫ້ເຈ້ົາ

ເອົາຂອງບາງສ່ິງບາງຢ່າງຈາກພວກເຂົາມາເພ່ືອສະແດງວ່າເຈ້ົາໄດ້ເຫັນເຂົາ ແລະຮູ້ວ່າພວກເຂົາສະບາຍດີ 
19 ດຽວນ້ີ ເຈ້ົາຊີວິດຊາອູນ ພວກອ້າຍຂອງເຈ້ົາ ແລະພວກອິສຣາເອນຄົນອ່ືນໆກ ຢູ່ໍໃນຮ່ອມພູຕ້ົນກ່ໍຊ່ຶງກໍາລັງສູ້ຮົບ

ກບັພວກຟລິີສຕິນຢູ່î 
20 ເຊ້ົາວັນໃຫມ່ມາ ດາວິດໄດ້ລຸກແຕ່ເດິກໆ ເຂົາຝາກຝູງແກະໄວ້ນໍາຄົນອ່ືນ ແລະຖືເອົາອາຫານໄປຕາມບ່ອນທ່ີ

ເຈສຊີໄດ້ບອກ ເຂົາໄປຮອດຄ້າຍພັກພ ດີໍກັບເວລາທ່ີພວກອິສຣາເອນກໍາລັງອອກໄປສູ່ສະຫນາມຮົບ ແລະມີ
ສຽງດັງກຶກກ້ອງດັງຂ້ຶນ 

21 ທະຫານຂອງພວກຟີລິສຕິນ ແລະຂອງພວກອິສຣາເອນກໍຕ້ັງທ່ີຫມ້ັນຢູ່ຕ່ໍຫນ້າກັນ ແລະກ ນັເພ່ືອຕຽມສູ້ຮົບ 
22 ດາວິດກໍປະອາຫານໄວ້ກັບເຈ້ົາຫນ້າທ່ີຝ່າຍສະບຽງອາຫານ ແລະໄດ້ແລ່ນໄປຫາພວກອ້າຍຂອງເຂົາທ່ີສະ

ຫນາມຮົບເພ່ືອຖາມຂ່າວຄາວວ່າພວກເຂົາຢູ່ຢ່າງໃດ 



23 ໃນຂນະທ່ີພວກເຂົາສົນທະນາກັນຢູ່ ໂກລີອາດກໍເຂ້ົາມາທ້າທາຍພວກອິສຣາເອນຕາມທ່ີເຂົາໄດ້ເຄີຍເຣັດມາ
ແຕ່ຄ້ັງກ່ອນ ດາວິດກໍໄດ້ຍິນຄໍາທ້າທາຍນ້ັນ 

24 ເມ່ືອພວກອິສຣາເອນຫລຽວເຫັນໂກລີອາດ ພວກເຂົາກໍໄດ້ແລ່ນປົບຫນີດ້ວຍຄວາມຢ້ານທ່ີສຸດ 
25 ພວກເຂົາເວ້ົາກັນວ່າ, ìຈ່ົງຟັງມັນເວ້ົາຫ້ັນດູ ຖ້າໃຜຂ້າມັນໄດ້ເຈ້ົາຊີວິດຈະປະທານຊັບສົມບັດໃຫ້ຜູ້ນ້ັນ ແລະໃຫ້

ແຕ່ງງານກັບພຣະຣາຊທິດາຂອງພຣະອົງ ຄອບຄົວພ່ໍຂອງຜູ້ນ້ັນຈະຖືກຍົກເວ້ັນຈາກການເສັຽສ່ວຍທຸກຢ່າງî 
26 ດາວິດຈ່ຶງຖາມພວກທ່ີຢູ່ໃກ້ໆກັບເຂົານ້ັນວ່າ, ìຜູ້ທ່ີຂ້າຄົນຟີລິສຕິນນ້ີໄດ້ ແລະຊ່ອຍພວກອິສຣາເອນໃຫ້ພ້ົ້ົນ

ຈາກການຫມ່ິນປມາດນ້ີຈະໄດ້ຫຍັງ ຄົນປ່າເຖ່ືອນຊາວຟີລິສຕິນທ່ີເວ້ົາທ້າທາຍກອງທັບຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາອົງ
ມຊີີວິດຢູ່ນ້ີ ແມ່ນໃຜî 

27 ປະຊາຊົນຕອບເຂົາວ່າ, ìຜູ້ໃດທ່ີຂ້າໂກລີອາດຕາຍ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບຕາມທ່ີໄດ້ເວ້ົາມາແລ້ວນ້ັນî 
28 ເອລີອາບ ອ້າຍກົກຂອງດາວິດໄດ້ຍິນເຂົາເວ້ົາກັບທະຫານເຫລ່ົານ້ັນ ເຂົາກໍຮ້າຍດາວິດ ແລະເວ້ົາວ່າ, ìເຈ້ົາກໍາ

ລັງເຮັດຫຍັງຢູ່ນ້ີ ແມນ່ໃຜເບ່ິງແຍງແກະຂອງເຈ້ົາຢ  ູ່ໃນຖ່ິນກັນດານ ມາເບ່ິງການສູ້ຮົບກັນເຮັດຫຍັງ ເປັນຫຍັງ
ເຈ້ົາຈ່ຶງດ້ືດ້ານ ແລະທະເຍີທະຍານແທ້î 

29 ດາວິດຖາມອ້າຍຄືນວ່າ, ìຂ້ອຍໄດ້ເຮັດຫຍັງຜິດ ພຽງແຕ່ຖາມເທ່ົານ້ັນບ່ໍແມ່ນບໍî 
30 ແລ້ວເຂົາກໍຫັນໄປຖາມຊາຍຄົນອ່ືນແບບດຽວກັນ ແລະທຸກຄົນທ່ີເຂົາຖາມ ເຂົາກໍຕອບຢ່າງດຽວກັນຫມດົ 
31 ເມ່ືອບາງຄົນໄດ້ຍິນຄໍາຂອງດາວິດ ເຂົາກໍນໍາໄປທູນຕ່ໍຊາອູນ ແລະພຣະອົງກໍບອກໃຫ້ເຂົານໍາດາວິດເຂ້ົາເຝ້ົາ 
32 ດາວິດໄດ້ທູນຕ່ໍຊາອູນວ່າ, ìຂ້າແດ່ພຣະອົງ ຂໍຢ່າໃຫ້ຜູ້ໃດຢ້ານຊາຍຟລິີສຕິນຄົນນ້ີເລີຍ ຂ້ານ້ອຍຂັນອາສາຈະ

ອອກໄປຕ່ໍສູ້ກັບເຂົາເອງî 
33 ຊາອູນກ່າວວ່າ, ìບ່ໍໄດ້ດອກ ເຈ້ົາຈະຕ່ໍສູ້ກັບເຂົາໄດ້ຢ່າງໃດ ເຈ້ົາຍັງເປັນເດັກນ້ອຍຢູ່ ສ່ວນໂກລີອາດນ້ັນເຄີຍ

ເປັນທະຫານມາແລ້ວî 
34 ດາວິດທູນຕອບວ່າ, ìຂ້າແດ່ພຣະອົງ ຂ້ານ້ອຍກໍເຄີຍເບ່ິງແຍງຝູງແກະຂອງພ່ໍຂ້ານ້ອຍ ມີບາງເທ່ືອສິງ ຫລືຫມີ

ໄດ້ມາຄຸບເອົາລູກແກະໄປ 
35 ຂ້ານ້ອຍໄດ້ໄລ່ຕ ດິຕາມໄປຕ່ໍສູ້ກັບມັນ ແລະໄດ້ຊ່ອຍຊີວິດຂອງແກະນ້ອຍນ້ັນໄວ້ ແລະຖ້າວ່າສິງ ຫລືຫມກັີບ

ຄືນມາຫາຂ້ານ້ອຍ ຂ້ານ້ອຍກໍຈັບຄໍມັນ ແລະຕີມັນຈົນຕາຍ 
36 ຂ້ານ້ອຍໄດ້ຂ້າສິງ ແລະຫມມີາແລ້ວ ຂ້ານ້ອນຈະເຮັດກັບຊາຍຟີລິສຕິນປ່າເຖ່ືອນຄົນນ້ີຢ່າງດຽວກັນ ເພາະວ່າ

ເຂົາໄດ້ຫມ່ິນປມາດກອງທັບຂອງພຣະເຈ້ົາອົງມີຊີວິດຢູ່ 
37 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງຊ່ອຍຂ້ານ້ອຍໃຫ້ພ້ົ້ົນຈາກສິງ ແລະຫມ ີພຣະອົງກໍຊົງຊ່ອຍຂ້ານ້ອຍໃຫ້ພ້ົ້ົນຈາກຊາຍຟີລິ

ສຕິນຄົນນ້ີໄດ້î ຊາອູນຕອບວ່າ, ìດີແລ້ວ ຈ່ົງໄປເທີນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສະຖິດຢູ່ກັບເຈ້ົາî 
38 ຊາອູນກໍເອົາເຄ່ືອງຮົບຂອງພຣະອົງເອງໃຫ້ດາວິດໃສ່ ພຣະອົງໄດ້ເອົາຫມວກທອງສໍາຣິດໃສ່ໃຫ້ດາວິດ ແລະ

ເອົາເສ້ືອຮົບໃຫ້ເຂົານຸ່ງ 
39 ດາວິດໄດ້ເອົາດາບຂອງຊາອູນຂັດໃສ່ສາຍແອວ ແລະລອງຍ່າງເບ່ິງ ແຕ່ຍ່າງໄປບ່ໍໄດ້ ເພາະວ່າບ່ໍເຄີຍໃຊ້ເຄ່ືອງ

ເຫລ່ົານ້ີຈັກເທ່ືອ ດາວິດຈ່ຶງທູນຕ່ໍຊາອູນວ່າ, ìຂ້ານ້ອຍໄປສູ້ຮົບກັບເຄ່ືອງແບບນ້ີບ່ໍໄດ້ດອກ ຂ້ານ້ອຍບ່ໍເຄີຍໃສ່
ມັນî 

40 ດ່ັງນ້ັນ ດາວິດຈ່ຶງແກ້ມັນອອກຫມດົ ເຂົາຈັບເອົາໄມ້ຄ້ອນສໍາລັບຖືລ້ຽງແກະຂອງເຂົາ ແລ້ວກໍເກັບເອົາຫີນແຫ່
ຫ້າກ້ອນໃນແຄມຫ້ວຍໃສ ຖົ່ງ ແລ້ວຖືກະຖຸນຕຽມຕົວອອກໄປສູ້ຮົບກັບໂກລີອາດ 

41 ຊາຍຟີລິສຕິນກ ຍ່ໍາງມຸ່ງຫນ້າມາຫາດາວິດ ພ້ອມທັງຖືແຜ່ນເຫລັກຕ້ານທານຍ່າງອອກນໍາຫນ້າເຂົາ ເຂົາຍ່າງ
ເຂ້ົາມາໃກ້ໆ 

42 ເມ່ືອໄດ້ເບ່ິງດາວິດຄັກໆແລ້ວ ເຂົາກໍຄິດດູຖູກໃນໃຈວ່າເພາະວ່າດາວິດຍັງເປັນເດັກນ້ອຍທ່ີງາມແລະຫນ້າຮັກ 



43 ເຂົາເວ້ົາຕ່ໍດາວິດວ່າ, ìເຮີຍ ໄມຄ້້ອນນ້ັນສໍາລັບໄວ້ເຣັດຫຍັງ ມຶງຄິດວ່າກູເປັນຫມາຊ ັ ້ນບໍî ແລ້ວເຂົາກໍເອ້ີນດ່າ
ສາບແຊ່ງດາວິດໃນນາມພຣະຂອງເຂົາ 

44 ເຂົາເວ້ົາທ້າທາຍດາວິດວ່າ, ìມານ້ີ ກູຈະເອົາຊາກສົບຂອງມຶງໃຫນົ້ກ ແລະສັດກິນî 
45 ດາວິດເວ້ົາຕອບວ າ່, ìເຈ້ົາມາຕ່ໍສູ້ກັບຂ້ອຍດ້ວຍດາບ ຫອກແລະຫລາວ ແຕ່ວ່າ ຂ້ອຍມາຕ່ໍສູ້ເຈ້ົາໃນພຣະນາມ

ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແຫ່ງຈັກກະວານ ຊ່ຶງເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງກອງທັບອິສຣາເອນທ່ີເຈ້ົາໄດ້ເວ້ົາທ້າທາຍນ້ັນ 
46 ໃນວັນນ້ີ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງມອບເຈ້ົາໄວ້ໃນອໍານາດຂອງຂ້ອຍ ເຈ້ົາຈະຜ່າຍແພ້ຂ້ອຍ ແລະຂ້ອຍຈະຕັດຫົວ

ເຈ້ົາອອກ ສ່ວນສົບຂອງທະຫານຟີລິສຕິນ ຂ້ອຍຈະເອົາໃຫ້ນົກແລະສັດກິນ ແລ້ວທ່ົວທັງໂລກຈະຮູ້ຈັກວ່າອິສ
ຣາເອນມີພຣະເຈ້ົາ 

47 ແລະທຸກໆຄົນທີຢູ່ ່ໃນທ່ີນ້ີຈະເຫັນວ່າ ພຣະອົງບ່ໍຊງົຕ້ອງການດາບ ຫລືຫອກ ເພ່ືອຊ່ອຍໃຫ້ໄພພົ່ນຂອງພຣະອົງ
ພ້ົ້ົນພັຍ ພຣະອົງຊົງເປັນຜູ້ຊະນະໃນສະຫນາມຮົບ ແລະພຣະອົງຈະຊົງມອບພວກເຈ້ົາທຸກຄົນໄວ້ໃນອໍານາດ
ຂອງພວກຂ້ອຍî 

48 ສ່ວນໂກລີອາດກ ຍ່ໍາງມຸ່ງຫນ້າເຂ້ົາມາຫາດາວິດອີກ ດາວິດກໍແລ່ນເຂ້ົາໄປໃນເສ້ັນທາງສນາມຮົບຂອງຊາວຟ ີ 
ລິສຕິນເພ່ືອຕ່ໍສູ້ກັບເຂົາຢ່າງວ ່ອງໄວ 

49 ດາວິດຈັບເອົາຫີນໃນຖົງອອກມາ ແລ້ວຍິງໃສ່ໂກລີອາດ ກ້ອນຫີນນ້ັນໄດ້ຖືກຫນ້າຜາກຂອງເຂົາ ເຮັດໃຫ້ກະ
ໂຫລກຫົວຂອງເຂົາແຕກລ້ົມຄວ່ໍາຫນ້າລົງດິນ 

50 ດາວິດໄດ້ຊະນະ ແລະຂ້າໂກລີອາດດ້ວຍກະຖຸນ ແລະກ້ອນຫີນພຽງກ້ອນດຽວໂດຍບ່ໍໄດ້ໃຊ້ດາບ 
51 ແລ້ວດາວິດກໍແລ່ນເຂ້ົາໄປຢືນຢຽບເທິງໂຕເຂົາ ຖອດເອົາດາບຂອງໂກລ ີອາດອອກຈາກຟ ັກ ແລະຕັດຫົວເຂົາ 

ເມື່ອຟລິີສຕິນເຫັນພວກເກ່ັງກ້າຂອງຕົນຕາຍ ພວກເຂົາກໍພາກັນແລ່ນປົບຫນີ 
52 ຝ່າຍທະຫານອິສຣາເອນ ແລະທະຫານຢູດາກໍຮ້ອງໂຮ່ ແລ່ນຕິດຕາມພວກເຂົາໄປ ຈົນຮອດເມືອງກາດ ແລະ

ຮອດປະຕູເມືອງເອກໂຣນ ພວກຟີລິສຕິນທ່ີບາດເຈັບໄດ້ລ້ົມຕາຍຕາມຫົນທາງຊາອາຣາອິມ ທ່ີໄປເຖິງເມືອງ
ກາດ ແລະເມືອງເອກໂຣນ 

53 ເມ່ືອພວກອິສຣາເອນກັບຄືນມາຈາກການໄລ່ຕິດຕາມຊາວຟີລິສຕິນ ພວກເຂົາກໍມາຍຶດເອົາເຄ່ືອງຂອງໃນຄ້າຍ
ພັກຊາວຟີລິສຕິນໄປ 

54 ສ່ວນດາວິດກ ໍຖືເອົາຫົວໂກລີອາດໄປນະຄອນເຢຣູຊາເລັມ ແຕ່ວ່າອາວຸດຂອງໂກລີອາດເຂົາໄດ້ເອົາໄວ້ໃນຕູບ
ຜ້າເຕັນຂອງເຂົາເອງ 

55 ເມ່ືອຊາອູນເຫັນດາວິດອອກໄປຕ່ໍສູ້ໂກລ ີອາດ ພຣະອົງຈ່ຶງຖາມອັບເນີ ຜູ້ບັນຊາການທະຫານຂອງພຣະອົງວ່າ, 
ìອັບເນີ ເດັກຫນຸ່ມຄົນນ້ີແມ່ນໃຜî ອັບເນີທູນຕອບວ່າ, ìຂ້າແດ່ພຣະອົງ ຂ້ານ້ອຍບ່ໍຮູ້ຈັກî 

56 ຊາອູນຈ່ຶງເວ້ົາວ່າ, ìອອກໄປເບ່ິງດູ ເດັກຫນຸ່ມຄົນນ້ັນເປັນລູກຂອງໃຜî 
57 ເມ່ືອດາວິດກັບມາຄ້າຍພັກ ຫລັງຈາກໄດ້ຂ້າໂກລີອາດແລ້ວ ອັບເນີກໍນໍາເຂົາໄປເຝ້ົາຊາອູນ ແລະດາວິດໄດ້ຖື

ຫົວຂອງໂກລີອາດໄປນໍາດ້ວຍ 
58 ຊາອູນຖາມເຂົາວ່າ, ìລູກເອີຍ ເຈ້ົາລູກໃຜî ດາວິດທູນຕອບວ່າ, ìຂ້ານ້ອຍເປັນລູກຊາຍຂອງເຈສຊີ ຂ້າໃຊ້ຂອງ

ພຣະອົງທ່ີເມືອງເບັດເລເຮັມî 
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 Jonathanís Covenant with David 

1 ເມ່ືອຊາອູນ ແລະດາວິດໄດ້ສົນທະນາປາໄສກັນແລ້ວໆ ໂຢນາທານບຸດຊາຍຂອງຊາອູນ ກ ເໍກີດມີຄວາມນິຍົມ
ຊົມຊອບດາວິດຫລາຍ ແລະກໍມີຄວາມຮັກແພງເຂົາຫລາຍອີກ 

2 ຕ້ັງແຕ່ວັນນ້ັນມາ ຊາອູນກໍເອົາດາວິດໄປຢູ່ນໍາ ແລະບ່ໍໄດ້ໃຫ້ກັບຄືນເມືອບ າ້ນເລີຍ 
3 ຍ້ອນໂຢນາທານຮັກແພງດາວິດຫລາຍ ເຂົາຈ່ຶງສາບານເປັນເພ່ືອນທ່ີດີກັບດາວິດຕລອດໄປ 
4 ໂຢນາທານໄດ້ແກ້ເສ້ືອຊ້ັນນອກຂອງຕົນເອງໃຫ້ດາວິດພ້ອມທັງເຄ່ືອງຮົບ ດາບ ຄັນທະນູ ແລະສາຍຮັດ 
5 ຍ້ອນດາວິດໄດ້ເຮັດຫລ້ອນຫນ້າທ່ີທຸກຢ າ່ງທ່ີຊາອູນໄດ້ສ່ັງເຂົາອອກໄປປະຕິບັດນ້ັນ ຊາອູນຈ່ຶງແຕ່ງຕ້ັງໃຫ້ເຂົາ

ເປັນນາຍທະຫານໃນກອງທັບຂອງພຣະອົງ ນາຍແລະພົນທະຫານທຸກຄົນຂອງຊາອູນກໍເຫັນດີນໍາ 
ຊາອນູຄດິອດິສາດາວດິ 

6 ເມ່ືອພວກທະຫານກັບຄືນມາ ແລະຫລັງຈາກດາວິດກັບມາແຕ່ຂ້າໂກລີອາດແລ້ວ ພວກຜູ້ຍິງຈາກຫລາຍຫົວ
ເມືອງໃນອິສຣາເອນກ ພໍາກັນຮ້ອງເພງອັນມ ວ່ນຊືນ່ ພ້ອມທັງຟ້ອນ ຕີກອງ ແລະດີດພິນ 

7 ໃນໂອກາດສເລີມສລອງຄ້ັງນ້ີ ພວກຜູ້ຍິງໄດ້ຮ້ອງເພງວ່າ, ìຊາອູນໄດ້ຂ້າຫລາຍພັນຄົນ ແຕ່ດາວິດໄດ້ຂ້າຫລາຍ
ຫມືນ່ຄົນî 

8 ສ່ວນຊາອູນກ ໍບ່ໍພໍໃຈທ່ີໄດ້ຍິນດ່ັງນ້ີ ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງພຣະພິໂຣດ ແລະເວ້ົາວ່າ, ìເຮົາເສັຽໃຈຫລາຍທ່ີມຄົີນເວ້ົາວ່າ 
ດາວິດໄດ້ຂ້າຫລາຍຫມືນ່ຄົນ ແຕ່ເຮົາໄດ້ຂ້າຫລາຍພັນຄົນເທ່ົານ້ັນ ດາວິດເຫລືອພຽງສ່ິງດຽວຄືຍັງບ່ໍທັນໄດ້
ເປັນກະສັດເທ່ົານ້ັນî  

9 ນັບແຕ່ນ້ັນມາ ຊາອູນກ ອິໍດສາດາວິດ 
Saul Tries to Kill David 

10 ວັນຕ່ໍມາ ວິນຍານຊ່ົວທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາສ່ົງມາກໍເຂ້ົາສິງຊາອູນຢູ່ໃນພຣະຣາຊວັງ ທ່ານໄດ້ເວ້ົາລະເມີເຫມືອນ
ຄົນເປັນບ້າ ສ່ວນດາວິດກໍດີດພິນດ່ັງທ່ີເຄີຍໄດ້ປະຕິບັດມາທຸກວັນ 

11 ເວລານ້ັນ ຊາອູນຖືຫອກຢູ່ ຊາອູນເວ້ົາກັບຕົວເອງວ່າ, ìກູຈະແທງມັນໃຫຕ້າຍຕິດກັບຝາî ແລ້ວພຣະອົງກ ຊັໍດຫ
ອກໃສ່ດາວິດສອງເທ່ືອ ແຕ່ດາວິດຫລົບຫລີກທັນທຸກເທ່ືອ 

12 ຊາອູນເອງກ ຢ້ໍານດາວິດ ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງໄດ້ສະຖິດຢູ່ກັບທ່ານ ແຕ່ບ່ໍໄດ້ຊົງສະຖິດຢູ່ກັບພຣະອົງ 
13 ຊາອູນໄດ້ສ່ົງດາວິດຫນີໂດຍແຕ່ງຕ້ັງໃຫ້ທ່ານເປັນຜູ້ບັງຄັບບັນຊາທະຫານພັນຄົນ ດາວິດໄດ້ນໍາຫນ້າທະຫາ

ນຂອງທ່ານອອກສູ່ສະຫນາມຮົບ 
14 ທ່ານໄດ້ເຮັດຫລ້ອນຫນ້າທ່ີທຸກຢ່າງ ກໍເພາະວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສະຖິດຢູ່ກັບທ່ານ 
15 ຊາອູນໄດ້ສັງເກດເຫັນດາວິດເຮ ດັວຽກຫລ້ອນຫນ້າທ່ີທຸກຢ່າງ ພຣະອົງຈ່ຶງເກີດມີຄວາມຢ້ານກົວທ່ານຫລາຍຂ້ຶນ 
16 ແຕ່ວ່າ ທກຸໆຄົນໃນອິສຣາເອນ ແລະຢູດາຮັກດາວິດ ເພາະວ່າທ່ານເປັນຜູ້ນໍາທ່ີສາມາດ ແລະເຮັດວຽກຫລ້ອນ

ຫນ້າທ່ີທຸກຢ່າງ 
ດາວດິແຕງ່ງານກບັພຣະຣາຊທດິາຂອງຊາອນູ 
David Marries Michal 

17 ຕ່ໍມາ ຊາອູນໄດ້ເວ້ົາຕ່ໍດາວິດວ່າ, ìນ້ີເດ ເມຣາບລູກສາວກົກຂອງເຮົາ ເຮົາຈະໃຫ້ເຈ້ົາແຕ່ງງານກັບນາງ ແຕ່ເຈ້ົາ
ຕ້ອງຮັບໃຊ້ເຮົາຢ່າງທະຫານທ່ີເກ່ັງກ້າ ແລະສັດຊ່ືໃນການສູ ຮົ້ບເພ່ືອພຣະຜ ູ ້ເປັນເຈ້ົາî ຊາອູນຄິດວ່າດ້ວຍວີທີນ້ີ 
ພຣະອົງຈ່ຶງຈະບ່ໍເປັນຜູ້ຂ້າດາວິດດ້ວຍຕົນເອງ ແຕ່ຈະຕ້ອງແມ່ນພວກຟີລິສຕິນເປັນຜູ້ຂ້າ 

18 ດາວິດທູນຕອບວ່າ, ìຂ້ານ້ອຍ ແລະຄອບຄົວພ່ໍຂອງຂ້ານ້ອຍບ່ໍມີຄວາມສໍາຄັນຫຍັງພໍທີຈ່ະກາຍມາເປັນລູກ
ເຂີຍຂອງພຣະອົງî 



19 ຕ່ໍມາເມ່ືອເຖິງເວລາທ່ີຈະຍົກເມຣາບໃຫ້ດາວິດ ພຣະອົງກ ຊົໍງປ່ຽນພຣະທັຍເສັຽໂດຍໄດ້ຍົກເມຣາບໃຫ້ຊາຍຄົນ
ນ່ຶງຊ່ື ອາດຣີເອນ ຊາວບ້ານເມໂຮລາ 

20 ແຕ່ວ່າ ນາງມີຄານບຸດສາວອີກຄົນນ່ຶງຂອງຊາອູນເກີດມີຄວາມຮັກຕ່ໍດາວິດ ມີຄົນເອົາເຣ່ືອງໄປທູນຊາອູນ ເມ່ືອ
ຊາອູນຮູ້ເຣ່ືອງກໍດີໃຈ 

21 ພຣະອົງຈ່ຶງເວ້ົາກັບຕົນເອງວ່າ, ìເຮົາຈະຕ້ອງຍົກມີຄານນ້ີໃຫ້ດາວິດ ເພ່ືອຈະໃຊ້ນາງດັກຈັບດາວິດ 
ໃຫພ້ວກຟີລິສຕິນຂ້າî  ດ່ັງນ້ັນ ຊາອູນຈ່ຶງເວ້ົາກັບດາວິດເປັນຄ້ັງທີສອງວ່າ, ìເຈ້ົາຈະເປັນລູກເຂີຍຂອງເຮົາî 

22 ພຣະອົງໄດ້ສ່ັງໃຫ້ນາຍທະຫານຂອງພຣະອົງບອກກັບດາວິດເປັນທາງສ່ວນຕົວວ່າ, ìເຈ້ົາຊວີິດພພໍຣະທັຍໃນ
ຕົວເຈ້ົາ ແລະນາຍທະຫານທຸກຄົນກໍນີຍົມຊົມຊອບເຈ້ົາ ດຽວນ້ີ ເປັນໂອກາດດີສໍາລັບເຈ້ົາ ເຈ້ົາຈະຕ້ອງແຕ່ງ
ງານກັບພຣະຣາຊທິດາຂອງພຣະອົງî 

23 ດ່ັງນ້ັນ ພວກນາຍທະຫານຈ່ຶງເວ້ົາກັບດາວິດ ແລະທ່ານກໍຕອບວ່າ, ìມັນເປັນກຽດອັນສູງສ່ົງສໍາລັບຄົນທຸກຄົນ
ຍາກທ່ີບ່ໍມີຄວາມສໍາຄັນຫຍັງ ຊ່ຶງຈະຕ້ອງກາຍມາເປັນລູກເຂີຍຂອງເຈ້ົາຊີວິດî 

24 ແລ້ວນາຍທະຫານໄດ້ເລ່ົາຄໍາທ່ີດາວິດເວ້ົານ້ັນໃຫ້ຊາອູນຟັງ 
25 ຊາອູນຈ່ຶງອອກຄໍາສ່ັງໃຫ້ເຂົາໄປບອກດາວິດວ່າ, ìເຈ້ົາຊີວິດບ່ໍຕ້ອງການຄ່າແກ່ວສິນດອງຫຍັງຫມດົຈາກເຈ້ົາ ພ

ຣະອົງຕ້ອງການແຕ່ຫນັງຫຸມ້ປາຍອະວັຍະວະລັບຂອງຄົນຟີລິສຕິນຮ້ອຍຄົນ ເພ່ືອເປັນການແກ້ແຄ້ນສັດຕຣູ
ຂອງພຣະອົງເທ່ົານ້ັນî  ນ້ີຄືແຜນການທ່ີຊາອູນຢາກໃຫ້ພວກຟີລິສຕິນຂ້າດາວິດ 

26 ຝ່າຍທະຫານຂອງຊາອູນກໍຣາຍງານຕ່ໍດາວິດຕາມທ່ີຊາອູນໄດ້ເວ້ົາ ແລະດາວິດກໍມ ຄີວາມປິຕິຍິນດີທ່ີມີຊອ່ງ
ທາງຈະໄດ້ມາເປັນລູກເຂີຍເຈ້ົາຊີວິດ ກ່ອນເວລາທ່ີກໍານົດໄວ້ຈະຫມດົໄປ 

27 ດາວິດ ແລະທະຫານຂອງທ່ານກໍຂ້າພວກຟີລິສຕິນຕາຍນ່ຶງຮ້ອຍຄົນ ທາ່ນໄດ້ເອົາຫນັງຫຸ້ມປາຍອະວັຍະວະລັບ
ຂອງພວກເຂົາໃຫ້ແກ່ເຈ້ົາຊີວິດ ແລະເອົາອອກມານັບໃຫ້ຊາອູນເບ່ິງຈົນຫມດົ ເພ່ືອວ່າທ່ານຈະໄດ້ກາຍເປັນລູກ
ເຂີຍຂອງພຣະອົງ ດ່ັງນ້ັນຊາອູນຈ່ຶງມອບນາງມີຄານພຣະຣາຊທິດາຂອງພຣະອົງໃຫ້ແຕ່ງງາກັບດາວິດ 

28 ເມ່ືອຊາອູນໄດ້ເຫັນຢ່າງຄັກແນ່ແລ້ວວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສະຖິດຢູ່ກັບດາວິດ ແລະມີຄານພຣະຣາຊທິ
ດາຂອງພຣະອົງກ ຮັໍກເຂົາ 

29 ດ່ັງນ້ັນ ພຣະອົງຈ່ຶງຢ້ານດາວິດຫລາຍຂ້ຶນ ແລະຕ້ັງເປັນສັດຕຣູຂອງທ່ານຈົນຕລອດຊ່ົວຊີວິດຂອງພຣະອ ົງ 
30 ແຕ່ລະເທ່ືອທ່ີກອງທັບຂອງພວກຟີລິສຕິນໄດ້ມາຕ່ໍສູ້ດາວິດກໍຕີຊະນະຫລາຍກວ່ານາຍທະຫານຄົນອ່ືນໆຂອງ

ຊາອູນ ດ່ັງນ້ັນດາວິດຈ່ຶງມີຊືສ່ຽງໂດ່ງດັງຫລາຍ 
 

19 ຊາອນູຕາມຮບົກວນດາວດິ  

Jonathan Intercedes for David 

1 ຊາອູນໄດ້ບອກໂຢນາທານບຸດຊາຍຂອງພຣະອົງ ແລະພວກຂ້າຣາຊການເຖິງແຜນການຂ້າດາວິດ ແຕ່ໂຢ
ນາທານຮັກດາວິດຫລາຍ  

2 ທ່ານຈ່ຶງມາບອກດາວິດວ່າ, ìພໍຂ້່ອຍພຍາຍາມຈະຂ້າເຈ້ົາຢູ່ ໃນມ້ືອ່ືນເຊ້ົາຈ່ົງລະວັງຕົວໃຫ້ດີ ໃຫເ້ຈ້ົາໄປລ້ີຕົວຢູ່
ໃນບ່ອນເລິກລັບ 

3 ສ່ວນຂ້ອຍຈະໄປຢືນຄຽງຂ້າງພ່ໍຂອງຂ້ອຍໃນທ່ົງນາບ່ອນທ່ີລ້ີຕົວຢູ່ນ້ັນ ຂ້ອຍຈະກາບທູນເຣ່ືອງຂອງເຈ້ົາຕ່ໍພໍ່
ຂອງຂ້ອຍ ຖ້າວ່າ ຂ້ອຍຮູ້ເຣ່ືອງໃດແລ້ວ ຂ ້ອຍຈະມາບອກໃຫ້ເຈ້ົາຮູ້ຈັກໂລດî 



4 ໂຢນາທານໄດ້ກ່າວສັຣເສີນດາວິດຕ່ໍຊາອູນວ່າ, ìສະເດັດພ່ໍຂ້ານ້ອຍ ຂໍຢ່າທໍາຮ້າຍດາວິດຂ້າໃຊ້ຂອງພ່ໍເລີຍ 
ເພາະດາວິດບ່ໍໄດ້ເຣັດສ່ິງໃດຜິດຈັກເທ່ືອ ແຕ່ກົງກັນຂ້າມທຸກສ່ິງທ່ີເຂົາເຮັດນ້ັນເປັນຜົນດີອັນຍ່ິງໃຫຍ່ແກ່ສະ
ເດັດພ່ໍ 

5 ເຂົາໄດ້ສ່ຽງຊີວິດຕົນເອງຂ້າໂກລີອາດ ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກໍຊົງນໍາເອົາໄຊຊະນະອັນຍ່ິງໃຫຍ່ມາໃຫພ້ວກອິສ
ຣາເອນ ພໍໄ່ດ້ເຫັນການນ້ີ ແລະພ່ໍກໍດີໃຈ ແລ້ວເປັນຫຍັງສະເດັດພ່ໍຈ່ຶງເຣັດຜິດຕ່ໍຜູ້ທ່ີບ່ໍມີຄວາມຜິດໂດຍຢາກຂ້າ
ເຂົາ ໂດຍບ່ໍມີເຫດຜົນຫຍງັຫມົດî 

6 ເມ່ືອຊາອູນໄດ້ຍິນໂຢນາທານເວ້ົາ ທ່ານກໍສາບານໃນພຣະນາມພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາວ່າດາວິດຈະບ່ໍຖືກຂ້າ 
7 ໂຢນາທານຈ່ຶງເອ້ີນດາວິດມາ ແລະບອກທຸກສ່ິງແກ່ເຂົາ ແລ້ວກໍນໍາດາວິດເຂ້ົາເຝ້ົາຊາອູນ ແລ້ວດາວິດກໍຢູ່ຮັບ

ໃຊຊ້າອູນເຫມືອນດ່ັງແຕ່ກ່ອນມາ 
8 ຕ່ໍມາ ສົງຄາມກັບພວກຟີລິສຕິນໄດ້ລະເບີດຂ້ຶນ ດາວິດໄດ້ຕ່ໍສູ້ກັບພວກສັດຕຣູຈົນພວກເຂົາໄດ້ຜ່າຍແພ້ໄປຢ່າງ

ສ້ິນເຊີງ ແລ້ວພວກເຂົາກໍແຕກຫນີໄປ 
9 ຕ່ໍມາ ວນິຍານຊ່ົວທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາສ່ົງມາໄດ້ເຂ້ົາສິງຊາອູນອີກ ເມືອ່ຊາອູນກໍາລັງນ່ັງຢູ່ໃນພຣະຣາຊວັງພ້ອມ

ທັງຖືຫອກຢູ່ໃນມື ສ່ວນດາວິດກໍນ່ັງດີດພິນຢູ່ທ່ີນ້ັນ 
10 ຊາອູນພຍາຍາມເອົາຫອກແທງດາວິດເຂ້ົາຕິດກັບຝາ ແຕ່ດາວິດຫລົບຫລີກທັນ ຫອກຈ່ຶງເຂ້ົາສຽບກັບຝາ ແລ້ວ

ດາວິດກໍແລ່ນປົບຫນີເອົາຕົວລອດ 
11 ໃນຕອນກາງຄືນຂອງວັນດຽວກັນນ້ັນ ຊາອູນໄດ້ສ່ົງທະຫານຂອງພຣະອົງບາງຄົນໄປຜົກຈອບ ນອກເຮືອນຂອງ

ດາວິດ ເພ່ືອຂ້າທ່ານໃນມ້ືອ່ືນເຊ້ົາ ນາງມີຄານເມັຽຂອງດາວິດຈ່ຶງເຕືອນວ່າ, ìຖ້າເຈ້ົາບ່ໍຫນີໄປໃນຕອນກາງຄືນ
ນີ້ ມືອ່ື້ນເຊ້ົາເຈ້ົາຈະຕ້ອງຖືກຂ້າ 

12 ນາງໄດ້ຢ່ອນດາວິດລົງທາງປ່ອງຢ້ຽມ ແລະທ່ານກໍແລ່ນຫນີເອົາຕົວລອດ 
13 ແລ້ວນາງໄດ້ເອົາຮູບເຄົາຣົບປະຈໍາເຮືອນວາງລົງໄວ້ເທິງຕຽງ ເອົາຫມອນທ່ີເຮັດດ້ວຍຂົນແກະຫມູນເທິງຫົວ 

ແລ້ວເອົາຜ້າຫ່ົມປົກມັນໄວ້ 
14 ເມ່ືອທະຫານຂອງຊາອູນເຂ້ົາໄປຈັບດາວິດ ມີຄານຈ່ຶງບອກພວກເຂົາວ່າດາວິດໄຂ້ 
15 ແຕ່ຊາອູນບອກພວກເຂົາກັບຄືນໄປຫາດາວິດອີກພ້ອມທັງສ່ັງວ່າ, ìຈ່ົງຫາມດາວິດໃສ່ຕຽງມານ້ີ ຂ້ອຍຈະຂ້າ

ເຂົາເສັຽî 
16 ພວກເຂົາຈ່ຶງເຂ້ົາໄປໃນເຮືອນ ແລະໄດ້ພົບຮູບເຄົາຣົບປະຈໍາເຮືອນຢູ່ເທິງຕຽງ ແລະມີຫມອນທ່ີເຮັດດ້ວຍຂົນ

ແກະຫມູນຫົວຂອງມັນຢູ່ 
17 ຊາອູນຖາມມີຄານວາ່, ìເປັນຫຍັງລູກຈ່ຶງຫລອກລວງພ່ໍຢ່າງນ້ີ ແລະປ່ອຍໃຫ້ສັດຕຣູຂອງພ່ໍຫນີໄປ?î ນາງຕອບ

ວ່າ, ìເຂົາເວ້ົາວ່າ ຖ້າຂ້ານ້ອຍບ່ໍຊ່ອຍເຫລືອເຂົາໃຫ້ຫນີໄປ ເຂົາຈະຂ້າຂ້ານ້ອຍî 
David Joins Samuel in Ramah 

18 ດາວິດໄດ້ຫນີໄປຫາຊາມເູອນທ່ີເມືອງຣາມາ ແລະໄດ້ບອກທຸກສ່ິງທ່ີຊາອູນໄດ້ເຮັດກັບເຂົາໃຫ້ທ່ານຟັງ ແລ້ວ
ຊາມູເອນກັບດາວິດກໍພາກັນໄປພັກຢູ່ບ້ານນາໂຢດ 

19 ຕ່ໍມາມີຄົນໄປບອກຊາອູນວ່າ ດາວິດຢູ່ທ່ີບ້ານນາໂຢດໃນເມືອງຣາມາ ຊາອູນຈ່ຶງສ່ົງຄົນອອກໄປຈັບເຂົາ 
20 ເມ່ືອໄປຮອດພວກເຂົາໄດ້ເຫັນກຸ່ມຜູ້ປະກາດພຣະທັມກໍາລັງທໍານວາຍຢູ່ ຊຶງ່ມີຊາມເູອນເປັນຜູ້ນໍາຫນ້າ ພຣະ

ວິນຍານຂອງ  ພຣະເຈ້ົາກໍເຂ້ົາຢູ່ໃນທະຫານຂອງຊາອູນ ແລ້ວພວກເຂົາກ ໍທໍານວາຍຄືກັນ 
21 ເມ່ືອຊາອູນໄດ້ຍິນຂ່າວດ່ັງນ້ັນ ພຣະອົງກໍສ່ົງຜູ້ນໍາຂ່າວອອກໄປຕ່ືມອີກ ພວກເຂົາເຫລ່ົານ້ັນກໍເຂ້ົາຮ່ວມທໍານ

ວາຍຄືກັນ ພຣະອົງໄດ້ສ່ົງຜູ້ນໍາຂ່າວອອກໄປອີກເປັນຄ້ັງທີສາມ ແລະເຫດການກໍເກີດຂ້ຶນກັບພວກເຂົາເຊ່ັນ
ເດີມ ແລ້ວພຣະອົງຈ່ຶງອອກໄປເມືອງຣາມາ 



22 ເມ່ືອໄປຮອດນ້ໍາສ້າງໃຫຍ່ທີເ່ຊກູ ພຣະອົງກໍຖາມຫາຊາມູເອນກັບດາວິດ ແລະພຣະອົງກໍໄດ້ຄໍາຕອບວ່າ ພວກ
ເຂົາຢູ່ທ່ີບ້ານນາໂຢດ 

23 ພຣະອົງຈ່ຶງເດີນທາງໄປທ່ີນ້ັນຍັງນາໂຢດໃນເມືອງຣາມາ ແລະພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ສະຖິດຢູ່ກັບພ
ຣະອົງຄືກັນ  ພຣະອົງໄດ້ທໍານວາຍໄປສຸດທາງຈົນເຖິງນາໂຢດໃນເມືອງຣາມາ 

24 ພຣະອົງແກ້ເຄ່ືອງນຸ່ງອອກ ແລະທໍານວາຍຕ່ໍຫນ້າຊາມູເອນ ແລ້ວນອນເປືອຍກາຍຢູ່ຕລອດວັນຕລອດຄືນ ຄໍາ
ເວ້ົາໄດ້ຊ່າລ ືໄປວ່າຊາອູນໄດ້ກາຍເປັນຜູ້ປະກາດພຣະທັມໄປແລ້ວ 

 

20 ໂຢນາທານຊອ່ຍເຫລອືດາວດິ  

The Friendship of David and Jonathan 

1 ຕ່ໍມາ ດາວິດໄດ້ຫນີຈາກນາໂຢດ ເມືອງຣາມາໄປຫາໂຢນາທານແລະເວ້ົາກັບເຂົາວ່າ, ìເປັນຫຍັງສະເດັດພ່ໍ
ຂອງເຈ້ົາຈ່ຶງ ຢາກຂ້າຂ້າພະເຈ້ົາ ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຮັດຫຍັງຜິດບໍî 

2 ໂຢນາທານຈ່ຶງຕອບວ່າ, ìບ່ໍດອກ ສະເດັດພ່ໍຂອງເຮົາຈະບ່ໍຂ້າເຈ້ົາ ສະເດັດພ່ໍຂອງເຮົາໄດ້ບອກໃຫ້ເຮົາຮູ້ທຸກໆ
ສ່ິງທ່ີທ່ານຈະທໍາ ຈະເປັນສ່ິງສໍາຄັນຫລືບ່ໍກໍຕາມ ທາ່ນບ່ໍໄດ້ປິດບັງຫຍັງເຮົາເລີຍî 

3 ແຕ່ດາວິດຕອບວ່າ, ìສະເດັດພ່ໍຂອງທ່ານຮູ້ດີວ່າ ທ່ານນິຍົມຊົມຊອບເຮົາຫລາຍ ພຣະອົງຈະບ່ໍບອກເຖິງແຜນ
ການທ່ີພຣະອົງຈະທໍາໃຫ້ທ່ານຮູ້ນໍາດອກ ເພ່ືອຈະບ່ໍໃຫ້ທ່ານເສ້ົາເສັຽໃຈ ເຣົາຂໍສາບານໃນນາມພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
ຜູ້ຊົງພຣະຊົນຢູ່ ແລະຕ່ໍຫນ້າທ່ານວ່າ ຄວາມຕາຍຢູ່ໃກ້ເຮົາທ່ີສຸດî 

4 ໂຢນາທານຕອບວ່າ, ìເຮົາຈະທໍາທຸກສ່ິງທ່ີທ່ານຕ້ອງການî 
5 ດາວິດຕອບວ່າ, ìມືອ່ື້ນເປັນວັນສລອງເດືອນອອກໃຫມ່ ເຮົາຈໍາເປັນຈະຕ້ອງຮັບປະທານຮ່ວມໂຕະກັບສະເດັດ

ພ່ໍຂອງທ່ານ ແຕ່ວ່າ ຂໍໃຫທ່້ານອະນຸຍາດໃຫ້ເຮົາໄປລ້ີຢູ່ໃນທ່ົງນາຈົນເຖິງຕອນຄ່ໍາຂອງມ້ືຮື  
6 ຖ້າສະເດັດພ່ໍຂອງທ່ານເຫັນວ່າເຮົາບ່ໍຢູ່ທ່ີນ້ັນ ຂໍໃຫ້ທ່ານບອກພຣະອົງວ່າ ເຮົາໄດ້ຂໍອະນຸຍາດນໍາທ່ານເມືອ

ເຮືອນທ່ີເມືອງເບັດເລເຮັມ ເພາະວ່າເປັນຍາມທ່ີຄອບຄົວຂອງເຮົາທັງຫມົດຖວາຍເຄ່ືອງບູຊາປະຈໍາປີ 
7 ຖ້າພຣະອົງເວ້ົາວ່າ ìໄດ້ແລ້ວ ຂ້ອຍກໍຈະປອດພັຍ ແຕ່ຖ້າພຣະອົງຮ້າຍ ທ່ານກໍຈະເຫັນວ່າພຣະອົງຍັງຄິດອາ

ຄາດບາດຫມາງເຮົາຢູ່ 
8 ຈ່ົງກະຣຸນາທໍາກັບເຮົາດ້ວຍໄມຕຣີຈິດອັນດີເທີນ ແລະຈ່ົງຮັກສາຄໍາຫມ້ັນສັນຍາອັນສັກສິດທ່ີເຈ້ົາໄດ້ມີຕ່ໍເຮົາ 

ແຕ່ຖ້າເຮົາເປັນຄົນຜິດ ທ່ານຈ່ົງຂ້າເຮົາເສັຽ ບ່ໍຕ້ອງໃຫ້ສະເດັດພ່ໍຂອງທ່ານລົງມືດອກî 
9 ໂຢນາທານຕອບວ່າ, ìຢ່າຄິດເຖິງເຣ່ືອງຢ່າງນ້ັນ ຖ້າເຮົາຮູ້ແນ່ວ່າ ສະເດັດພ່ໍຂອງເຮົາຍັງບ່ໍສ້ິນສຸດທ່ີຈະທໍາອັນ

ຕະລາຍຕ່ໍເຈ້ົາ ເຮົາຈະຕ້ອງບອກໃຫ້ທ່ານຮູ້ຈັກî 
10 ແລ້ວດາວິດຈ່ຶງຖາມຂ້ຶນວ່າ, ìຖ້າສະເດັດພ່ໍຂອງທ່ານຮ້າຍ ໃຜຈະມາບອກເຣົາî 
11 ໂຢນາທານຕອບວ່າ, ìໃຫພ້ວກເຮົາອອກໄປທ່ີທ່ົງນາî ດ່ັງນ້ັນຈ່ຶງພາກ ນັອອກໄປທ່ີທ່ົງນາ 
12 ໂຢນາທານໄດ້ເວ້ົາກັບດາວິດວ່າ, ìຂໍໃຫພ້ຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງພວກອິສຣາເອນ ຈ່ົງເປັນພຍານແກ່ພວກເຮົາ

ດ້ວຍ ມ້ືອ່ືນແລະໃນມ້ືຕ່ໍໄປໃນເວລາດຽວກັນນ້ີ ເຮົາຈະຖາມສະເດັດພ່ໍຂອງເຮົາ ຖ້າທ່ານເຈຕນາດ ຕ່ໍີເຈ້ົາເຮົາ
ຈະບ່ໍສ່ົງຂ່າວມາຫາເຈ້ົາ 

13 ຖ້າຫາກວ່າທ່ານມີເຈຕນາຮ້າຍ ແຕ່ເຮົາບ່ໍສ່ົງຂ່າວມາຫາເຈ້ົາ ເພ່ືອໃຫ້ເຈ້ົາຫນີໄປ ຂ ໍໃຫ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂ້ຽນຕີ
ເຮົາໃຫ້ຕາຍ ຂໍໃຫພ້ຣະອົງຊົງສະຖິດຢູ່ກັບເຈ້ົາ ດ່ັງທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງສະຖິດຢູ່ກັບສະເດັດພ່ໍຂອງເຮົາ 

14 ແລະດຽວນ້ີ ຖ້າເຮົາຍັງມີຊີວິດຢູ່ ຂໍໃຫ້ທ່ານຮັກສາຄໍາຫມ້ັນສັນຍາອັນສັກສິດນ້ີໄວ້ ແລະໃຫ້ຊ່ືສັດຕ່ໍເຮົາ 



15 ແຕ່ວ່າຖ້າເຮົາຕາຍໄປ ຈ່ົງສະແດງເຖິງຄວາມເມດຕາກະຣຸນາຢ່າງດຽວກັນນ້ີຕ່ໍຄອບຄົວຂອງເຮົາຕລອດໄປ 
ເມ່ືອໃດຫາກ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ທໍາລາຍສັດຕຣູທັງຫມດົຂອງເຈ້ົາແລ້ວ 

16 ຂໃໍຫຄໍ້າສັນຍາຂອງພວກເຮົາທີມີ່ຕ່ໍກັນຍັງຄົງຢູ່ ຖ້າວ່າເຈ້ົາຜິດຄໍາສັນຍາ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊງົລົງໂທດເຈ້ົາî 
17 ຕ່ໍມາອີກ ໂຢນາທານໄດ້ຂໍຮ້ອງໃຫ້ດາວິດສັນຍາວ່າ ໃຫຮັ້ກຕົນເພາະວ່າໂຢນາທານໄດ້ຣັກດາວິດຫລາຍ ເທ່ົາ

ກັບຊີວິດຂອງຕົນເອງ 
18 ແລ້ວໂຢນາທານຈ່ຶງເວ້ົາຕ່ໍດາວິດວ່າ, ìມືອ່ື້ນເປັນວັນສລອງເດືອນອອກໃຫມ ່ຖ້າວ່າເຈ້ົາບ່ໍຢູ່ຫ້ັນ ສະເດັດພ່ໍທ່ານ

ກໍຈະເຫັນ 
19 ໃນວັນຕ່ໍໄປ ທາ່ນກໍຈະເຫັນເຈ້ົາຂາດອີກ ດ່ັງນ້ັນ ຈ່ົງໄປລ້ີຢູ່ບ່ອນທ່ີເຈ້ົາໄດ້ລ້ີຢູ່ຫວ່າງແຕ່ກ່ອນນ້ັນ ແລະໃຫ້ລ້ີຢູ່

ທາງຫລັງກອງຫີນ 
20 ແລ້ວເຮົາຈະຍິງລູກທະນູສາມລູກໄປໃສ່ບ່ອນນ້ັນເຫມືອນຍ ງິໃສ່ຈຸດໃດຈຸດນ່ຶງ 
21 ຕ່ໍໄປເຮົາຈະບອກຊາຍຫນຸມ່ຄົນໃຊ້ຂອງເຮົາໄປຊອກຫາລູກຫນ້າທະນູນ້ັນມາ ແລະຖ້າເຮົາບອກເຂົາວ່າ, ìຫັ້ນ

ເດ ລູກທະນູຢູ່ທາງນ້ີ ເກັບເອົາແມ໋ ກ ຫໍມາຍຄວາມວ່າທ່ານປອດພັຍ ແລະອອກມາໄດ້ ເຮົາຂໍສາບານໃນພຣະ
ນາມພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາວ່າ ທ່ານຈະບ່ໍເປັນອັນຕະລາຍແຕ່ຢ່າງໃດ 

22 ແຕ່ຖ້າເຮົາບອກເຂົາວ່າ ìລູກຫນ້າທະນູຢ  ູ່ພຸ້ນî ທ່ານຈ່ົງຫນີໄປ ເພາະວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເປັນຜູ້ໃຊ້ທ່ານໄປ 
23 ສ່ວນຄໍາຫມ້ັນສັນຍາທ່ີພວກເຮົາໄດ້ມີຕ່ໍກັນນ້ັນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເປັນພຍານ ແລະທໍາໃຫ້ພວກເຮົາຮັກສາມັນໄວ້

ຕລອດໄປî 
24 ດ່ັງນ້ັນ ດາວິດຈ່ຶງໄປລ້ີຢູ່ໃນທ່ົງນາ ຝ່າຍເຈ້ົາຊີວິດຊາອູນກ ສໍະເດັດມາຮັບປະທານອາຫານໃນວັນສລອງເດືອນ

ອອກໃຫມ່ 
25 ແລະກໍນ່ັງຢູ່ແປະກັບຝາຕາມທ່ີເຄີຍນ່ັງ ອັບເນີກໍນ່ັງຖັດຕ່ໍທ່ານໄປ ໂຢນາທານນ່ັງກົງກັນຂ້າມກັບທ່ານ ສ່ວນ

ບ່ອນນ່ັງຂອງດາວ ດິນ້ັນຫວ່າງເປ່ົາ 
26 ໃນວັນນ້ັນ ຊາອູນບ່ໍໄດ້ເວ້ົາຫຍັງຫມດົ ເພາະທ່ານຄິດວ່າອາດມີບາງສ່ິງບາງຢ່າງເກີດຂ້ຶນໂດຍບ່ໍໄດ້ຄາດຝັນທ່ີ

ທໍາໃຫດ້າວິດມີມົນທິນ 
27 ວັນຕ່ໍມາ ເປັນວັນຫລັງຈາກເດ ອືນອອກໃຫມ່ ບ່ອນຂອງດາວິດກໍຍັງຫວ່າງເປ່ົາຢູ່ ຊາອູນຈ່ຶງຖາມໂຢນາທານ

ວ່າ, ìເປັນຫຍັງມືວ້ານນ້ີ ແລະມ້ືນ້ີດາວິດຈ່ຶງບ່ໍມາຮ່ວມຮັບປະທານອາຫານî 
28 ໂຢນາທານຕອບວ່າ, ìເຂົາຂໍອະນຸຍາດນໍາລູກໄປເມືອງເບັດເລເຮັມî 
29 ເຂົາໄດ້ເວ້ົາວ່າ ìອະນຸຍາດໃຫ້ເຮົາເທາະ ເພາະວ່າຄອບຄົວຂອງເຮົາໄດ້ສລອງງານຖວາຍບູຊາຢູ່ໃນເມືອງ 

ແລະພວກອ້າຍນ້ອງຂອງເຮົາກ ສ່ັໍງໃຫ້ເຮົາໄປທ່ີນ້ັນ ດ່ັງນ້ັນ ຖ້າເຈ້ົາເປັນຫມູ່ຂອງເຮົາຈ່ົງອະນຸຍາດໃຫ້ເຮົາໄປ
ຫາພ່ີນ້ອງຂອງເຮົາສາ ດ້ວຍເຫດນ້ີແຫລະ ດາວິດຈ່ຶງບ່ໍໄດ້ມາຮ່ວມໂຕະນໍາສະເດັດພ່ໍî 

30 ຊາອູນຈ່ຶງຮ້າຍໃຫ້ໂຢນາທານ ແລະເວ້ົາຕ່ໍເຂົາວ່າ, ìລູກທ ໍຣະຍົດ ດຽວນ້ີເຣົາຮູ້ວ່າເຈ້ົາເຂ້ົາຂ້າງດາວິດ ແລະເຈ້ົາ
ກໍາລັງທ າໍໃຫ້ເຈ້ົາເອງກັບແມ່ເຈ້ົາເສ່ືອມເສັຽກຽດ 

31 ຕລອດເວລາທ່ີດາວິດຍັງມີຊີວິດຢູ່ນ້ີ ເຈ້ົາຈະບ່ໍໄດ້ເປັນເຈ້ົາຊີວ ດິຂອງປະເທດນ້ີຈັກເທ່ືອ ດຽວນ້ີ ຈ່ົງໄປນໍາຕົວ
ເຂົາມານ້ີ ເຂົາຄວນຈະຕາຍî 

32 ໂຢນານທານເວ້ົາຂ້ຶນວ່າ, ìເປັນຫຍັງເຂົາຈ່ຶງຄວນຈະຕາຍ ເຂົາໄດ້ທໍາສ່ິງໃດຜິດî 
33 ໃນຂນະນ້ັນ ຊາອູນໄດ້ຖອດຫອກຂອງຕົນອອກເພ່ືອຈະຂ້າໂຢນາທານ ໂຢນາທານຈ່ຶງຄິດພິຈາຣະນາໄດ້ວ່າ ບິ

ດາຂອງຕົນຍັງບ່ໍຍຸດຕິທັມທ່ີຈະຂ້າດາວິດ 
34 ດ່ັງນ້ັນ ເຂົາຈ່ຶງລຸກອອກຈາກໂຕະດ້ວຍຄວາມຮ້າຍ ແລະບ່ໍຍອມກິນຫຍັງເລີຍ ໃນວັນນ້ັນ ເປັນວັນທີສອງ

ຂອງວັນສລອງເດືອນອອກໃຫມ່ ເຂົາເສ້ົາໂສກເສັຽໃຈຢ່າງຫນັກໃນເຣ່ືອງນ້ີ ເພາະບິດາຂອງເຂົາໄດ້ດູຖູກດາວິດ 



35 ເຊ້ົາວັນຕ່ໍມາ ໂຢນານທານກໍໄປພົບດາວິດຢູ່ທ່ົງນາ ຕາມທ່ີໄດ້ຕົກລົງກັນໄວ້ ເຂົາໄດ້ເອົາຊາຍຫນຸ່ມຜູ້ນ່ຶງໄປນ ໍາ 
36 ເຂົາເວ້ົາກັບຊາຍຫນຸ່ມນ້ັນວ່າ, ìຈ່ົງໄປເກັບເອົາລູກຫນ້າທະນູທ່ີຂ້ອຍຈະຍິງໄປນ້ີ ເດັກນ້ັນກໍແລ່ນໄປ ໂຢນາ

ທານຈ່ຶງຍິງທະນູໄປຕົກຂ້າງເຂົາ 
37 ເມ່ືອຊາຍຫນຸ່ມຜູ້ນ້ັນໄປຮອດບ່ອນລູກຫນ້າທະນູຕົກ ໂຢນາທານຈ່ຶງຮ້ອງໃສ່ເຂົາວ່າ, ìລູກທະນູຢູ່ພຸ້ນ ຢ່າຢືນຢູ່

ທ່ີນ້ັນຈ່ົງຟ້າວໄປແມ໋î 
38 ຊາຍຫນຸ່ມຄົນນ້ັນກໍໄປເກັບເອົາລູກທະນູແລ້ວກັບຄືນມາຫານາຍຂອງຕົນ ໂດຍບ່ໍຮູ້ຈັກຄວາມຫມາຍຫຍັງຫມົດ 
39 ມແີຕ່ໂຢນາທານແລະດາວິດເທ່ົານ້ັນທ່ີຮູ້ຈັກ 
40 ໂຢນາທານໄດ້ເອົາອາວຸດຂອງເຂົາໃຫ້ຊາຍຫນຸ່ມນ້ັນ ແລະບອກໃຫ້ເຂົາເອົາກັບຄືນເມືອໄວ້ໃນເມືອງ 
41 ຫລັງຈາກຊາຍຫນຸ່ມຈາກໄປແລ້ວ ດາວິດກໍອອກມາຈາກບ່ອນລ້ີ ກ້ົມຂາບລົງຕ່ໍຫນ້າໂຢນາທານສາມເທ່ືອ ດາ

ວິດກັບໂຢນາທານກອດກັນທັງຮ້ອງທັງໄຫ້ ດາວິດມີຄວາມໂສກເສ້ົາເສັຽໃຈຫລາຍ 
42 ແລ້ວໂຢນາທານຈ່ຶງເວ້ົາຕ່ໍດາວິດວ່າ, ìຂໍໃຫພ້ຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາສະຖິດຢູ່ກັບທ່ານ ຂໍພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຊົງເປັນພຍານ

ລະຫວ່າງເຈ້ົາກ ບັຂ້ອຍ ແລະລະຫວ່າງເຊ້ືອສາຍຂອງເຈ້ົາກັບເຊ້ືອສາຍຂອງຂ້ອຍ ວ່າຈະຮັກສາຄໍາຫມ້ັນສັນຍາ
ອັນສັກສິດທ່ີເຮົາມີຕ່ໍກັນແລະກັນນ້ີໄວ້ຕລອດໄປî ແລ້ວດາວິດກ ໍຈາກໄປ ສ່ວນໂຢນາທານກ ໍກັບຄືນເມືອໃນ
ເມືອງ 

 

21 ດາວດິຫນໄີປຈາກຊາອນູ  

David and Holy Bread 

1 ແລ້ວດາວິດກ ໍມາຫາປະໂຣຫິດອາຮິເມເລກ ທ່ີເມ ອືງໂນບ  ອາຮີເມເລກອອກມາຫາດາວິດຕົວສ່ັນຢູ່ເວ້ົາກັບ
ທ່ານວ່າ, ìເປັນຫຍັງທ່ານຈ່ຶງມາຄົນດຽວ ແລະບ່ໍມີຜູ້ໃດມາກັບທ່ານî 

2 ດາວິດຈ່ຶງເວ້ົາກັບປະໂຣຫິດອາຮີເມເລກວ່າ, ìເຈ້ົາຊວິີດຊົງບັນຊາຂ້າພະເຈ້ົາໃຫທໍ້າເຣ່ືອງນ່ຶງ ຮັບສ່ັງແກ່ຂ້າພະ
ເຈ  ້ົາວ່າ ìຢ່າບອກເຣ່ືອງຊ່ຶງເຣົາໃຊ້ເຈ້ົາໄປກະທໍານ້ັນແກ່ຜູ້ໃດໃຫ້ຮູ້ເລີຍ ແລະດ້ວຍເຣ່ືອງຊ່ຶງເຣົາມອບຫມາຍແກ່
ເຈ້ົານ້ັນî ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ນັດຫມາຍໄວ້ກັບພວກຄົນຫນຸ່ມໃນທ່ີແຫ່ງນ່ຶງ 

3 ທ່ານມີຫຍັງຕິດມຢູ່ືແດ່ ຂໍເຂົ້າຈີ່ໃຫແ້ກ່ຂ້າພະເຈ້ົາຈັກຫ້າກ້ອນ ຫລືສ່ີງໃດທ່ີມີຢູ່ທີນ້ີ່ກໍໄດ້î 
4 ປະໂຣຫິດນ້ັນກໍຕອບດາວິດວ່າ, ìຂ້າພເຈ້ົາບ່ໍມີເຂ້ົາຈ່ີທໍາມະດາເລີຍ ແຕ່ມີເຂ້ົາຈ່ີບໍຣິສຸດ ຂໍແຕ່ຄົນຫນຸ່ມໄດ້ຢ ູ ່

ຫ່າງໄກຈາກຜູ້ຍິງມາແລ້ວກໍແລ້ວກັນî 
5 ແລ້ວດາວິດກໍຕອບທ່ານປະໂຣຫິດວ່າ, ìທີຈິ່ງ ເມ່ືອເຣົາທັງຫລາຍອອກໄປປະຕິບັດງານ ຜູ້ຍິງກໍຖືກກັນໄວ້ໃຫ້

ຫ່າງໄກຈາກເຣົາຢ່າງທຸກຄ້ັງ ການເດີນທາງທໍາມະດາກາຍຂອງຄົນຫນຸ່ມກໍບໍຣິສຸດຢູ່ແລ້ວ ຍ່ິງວັນນ້ີກາຍຂອງ
ເຣົາກໍຍ່ິງບໍຣິສ ຸດກວ່າî 

6 ດ່ັງນ້ັນປະໂຣຫິດຈ່ຶງມອບເຂ້ົາຈ່ີໃຫ້ແກ່ດາວິດ ເພາະທ່ີນ້ັນບ່ໍມີເຂ້ົາຈ່ີອ່ືນນອກຈາກເຂ້ົາຈ່ີທ່ີຕ້ັງຖວາຍ ຊ່ຶງເກັບມາ
ຈາກຫນ້າ ພຣະພັກພຣະເຈົ້າເພື່ອວາງເຂົ້າຈີ່ໃຫມ ່ໃນວັນທ່ີເກັບເຂ້ົາຈ່ີເກ່ົານ້ັນອອກໄປ 

7 ໃນວັນນ້ັນມີຊາຍຄົນນ່ຶງຢູ່ທ່ີນ້ັນເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງຊາອູນ ມີທຸຣະຕ້ອງເຝ້ົາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຢູ່ ເຂົາຊ່ືວ່າໂດເອກ 
ຊາວເອໂດມເປັນຫົວຫນ້າຄົນລ້ຽງສັດຂອງຊາອູນ 

8 ແລະດາວິດກ່າວແກ່ອາຮີເມເລກວ່າ, ìທ່ານບ່ໍມີຫອກ ຫລືດາບຕິດມືຢູ່ຈັກເຫລ້ັມນ່ຶງບໍ ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ເອົາດາບ
ມານໍາ ຫລືເຄ່ືອງອາວຸດຕິດມານໍາເລີຍ ເພາະກະສັດໄດ້ສ່ັງໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາອອກມາຢ່າງຟ້າວຟ່ັງî 



9 ປະໂຣຫິດນ້ັນຈ່ຶງກ່າວວ່າ, ìດາບຂອງໂກລ ີອາດຄົນຟີລິສຕິນ ຊຶງ່ທ່ານຂ້າເສັຽໃນພູດອຍເອລານ້ັນ ເບ່ິງແມ໋, ຍັງ
ຫໍຜ້່າຢູ່ທ່ີຂ້າງຫລັງເອໂຟດ ຖ້າທ່ານຕ້ອງການດາບນ້ັນຈ່ົງເອົາໄປເຖີດ ນອກຈາກເຫລ້ັມນ້ັນແລ້ວກໍບ່ໍມີດາບ
ອ່ືນອີກî ແລະດາວິດກ່າວວ່າ, ìບ່ໍມດີາບອ່ືນເຫມືອນດາບເຫລ້ັມນ້ັນແລ້ວ ຂໍໃຫຂ້້າພະເຈ້ົາເຖີດî 
ດາວດິຫນໄີປເມອືງກາດ 
David Flees to Gath 

10 ແລະດາວິດກໍລຸກຂ້ຶນໃນວັນນ້ັນ ຫນີຈາກຊາອູນໄປຫາອາຄິສກະສັດເມືອງກາດ 
11 ແລະມະຫາດເລັກຂອງອາຄິສທູນວ່າ, ìດາວິດຄົນນ້ີບ່ໍແມ່ນຫລືທ່ີເປັນກະສັດຂອງແຜ່ນດິນນ້ັນ ເຂົາບ່ໍໄດ້ເຕ້ັນ

ຣໍາແລະຮ້ອງເພງກັນຫລືວ່າ ìຊາອູນຂ້າຄົນເປັນພັນ ແລະດາວິດຂ້າຄົນເປັນຫມ່ືນî 
12 ດາວິດກໍຈໍາຖ້ອຍຄໍາເຫລ່ົານ້ີໄວ້ໃນໃຈ ແລະຢ້ານອາຄ ສິກະສັດເມືອງກາດ 
13 ທ່ານຈ່ຶງທໍາທ່າເປັນຄົນເສັຽຈິດຕ່ໍຫນ້າເຂົາທັງຫລາຍ ແລະກະທໍາຕົນເປັນຄົນບ້າ ໂດຍຂີດຂຽນຕາມປະຕູ ແລະ

ປ່ອຍໃຫ້ນ້ໍາລາຍໄຫລລົງໃສ່ຫນວດ 
14 ອາຄິສຈ່ຶງສ່ັງຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງທ່ານວ່າ, ìເຈ້ົາເຫັນວ່າຄົນນ້ັນບ້າ ແລ້ວເຈ້ົາພາເຂົາມາຫາເຮົາເຮັດຫຍັງ 
15 ເຣົາມຄົີນບ້າບ່ໍພຽງພ ໍຊ້ັນບໍ ເຈ້ົາຈ່ຶງພາຄົນນ້ີມາທໍາບ້າໃຫ້ເຣົາເບ່ິງ ຄົນຢ່າງນ້ີຄວນເຂົາມາໃນພຣະຣາຊວັງຂອງ

ເຮົາບໍî 
 

22   

 David and His Followers at Adullan 

1 ດາວິດກໍຈາກທ່ີນ້ັນຫນີໄປຢູ່ຖ້ໍາ ອາດູນລາມ ເມືອ່ອ້າຍຂອງທ່ານແລະເຊ້ືອສາຍບິດາຂອງທ່ານທັງຫມົດໄດ້ຍິນ
ເຣ່ືອງເຂົາກໍລົງໄປຫາທ່ານທ່ີນ້ັນ 

2 ນອກນ້ັນທຸກຄົນທ່ີມຄີວາມທຸກຍາກ ແລະທຸກຄົນທ່ີມຫີນ້ີສິນ ແລະທຸກຄົນທ່ີບໍ່ມຄີວາມພໍໃຈກໍພາກັນມາຫາ
ທ່ານ ແລະທ່ານກໍເປັນຫົວຫນ້າຂອງເຂົາທັງຫລາຍ ມຄົີນມາຮ່ວມຢູ່ກ ບັທ່ານປະມານສ່ີຮ້ອຍຄົນ 

3 ດາວິດກໍອອກຈາກທ່ີນ້ັນໄປຍັງເມືອງມິສປາໃນແຜ່ນດິນໂມອາບ ແລະທ່ານທູນເຈ້ົາຊີວິດເມືອງໂມອາບວ່າ, ìຂໍ
ໂຜດໃຫ້ບິດາມານດາຂອງຂ້າພະເຈ້ົາມາຢູ່ກັບພຣະອົງເຖີດ ຈົນກວ່າຂ້າພະເຈ້ົາຈະຮູ້ວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງ
ກະທໍາປະການໃດເພ່ືອຂ້າພະເຈ້ົາî 

4 ແລະທ່ານກໍນໍາບິດາມານດາມາຝາກໄວ້ກັບກະສັດເມືອງໂມອາບ ແລະທ່ານທັງສອງກໍອາໄສຢູ່ກັບເຈ້ົາຊີວິດຕ
ລອດເວລາທ່ີດາວິດຢູ່ໃນບ່ອນກໍາບັງເຂ້ັມແຂງ 

5 ແລ້ວຜູ້ປະກາດພຣະທັມກາດກ່າວແກ່ດາວິດວ່າ, ìທ່ານຢ່າຢູ່ໃນທ່ີກໍາບັງເຂ້ັມແຂງນ້ີເລີຍ ຈ່ົງໄປເຂ້ົາໃນແຜ່ນ
ດິນຢູດາເຖີດî ດາວິດກໍໄປ ແລະມາຢູ່ໃນປ່າເຣເຣທ 
ຊາອູນຊງົປະຫານຊວີດິປະໂຣຫ ດິເມອືງໂນບ 
Saul Slaughters the Priests at Nob 

6 ຝ່າຍຊາອູນຊົງຮູ້ວ່າມີຜູ້ພົບດາວິດແລະຄົນທ່ີຢູ່ກັບທ່ານ ເວລານ້ັນຊາອູນປະທັບທ່ີເມືອງກິເບອາໃຕ້ຕ້ົນສົນ
ຫມອກໃນທ່ີເນີນພ ູຊງົຖືຫອກຢູ່ ແລະຜ ູ ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງກໍຢືນຢູ່ຮອບພຣະອົງ 

7 ແລະຊາອູນສ່ັງກັບຜູ້ຮ ບັໃຊ້ທ່ີຢືນຢູ່ຮອບພຣະອົງວ່າ, ìເຈ້ົາທັງຫລາຍພວກຄົນເບັນຢາມີນ ຈ່ົງຟັງເຖີດ ບຸດຂອງ
ເຈສຊີຈະໃຫ້ນາ ແລະສວນອະງຸ່ນແກ່ເຈ້ົາຫລື ຈະຕ້ັງເຈ້ົາໃຫເ້ປັນຜູ້ບັງຄັບການກອງພັນກອງຮ້ອຍຫລື 



8 ເຈ້ົາທັງຫລາຍຈ່ຶງໄດ້ຄິດກະບົດຕ່ໍເຣົາບ່ໍມີຜູ້ໃດແຈ້ງແກ່ເຣົາເລີຍ ເມ່ືອລູກຂອງເຮົາທໍາພັນທະໄມຕຣີກັບບຸດເຈສ
ຊນ້ັີນ ບ່ໍມຜູ້ີໃດຮ່ວມທຸກກັບເຮົາ ຫລືແຈ້ງແກ່ເຮົາວ່າ ລູກຂອງເຮົາປຸກປ່ັນຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງເຮົາໃຫ້ຕ່ໍສູ້ເຮົາ ຄອຍຊຸມ່
ດັກຈັບເຮົາຢູ່ຢ່າງທຸກວັນນ້ີî 

9 ໂດເອກ ຊາວເອໂດມຊ່ຶງຢືນຢູ່ໃກ້ຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງຊາອູນຈ່ຶງທູນຕອບວ່າ, ìຂ້ານ້ອຍເຫັນບຸດເຈສຊີມາທີເ່ມືອງ
ໂນບມາຫາອາຮີເມເລກບຸດຂອງອາຮີຕູບ 

10 ແລ້ວເຂົາກໍທູນຖາມພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໃຫ້ທ່ານ ແລະໃຫ້ສະບຽງອາຫານແກ່ທ່ານໄປî 
11 ແລ້ວເຈ້ົາຊວິີດກໍໃຊ້ໃຫ້ໄປເອ້ີນປະໂຣຫິດອາຮີເມເລກ ບ ດຸອາຮີຕູບ ແລະເຊ້ືອສາຍຂອງທ່ານທັງຫມົດ ຜູ້ເປັນ

ປະໂຣຫິດເມືອງໂນບ ທຸກຄົນກໍມາຫາກະສັດ 
12 ຊາອູນກ່າວວ່າ, ìບຸດອາຮີຕູບເອີຍ ຈ່ົງຟັງເຖີດî ເຂົາທູນຕອບວ່າ, ìເຈ້ົານາຍຂອງຂ້າພຣະອົງ ຂ້າພຣະອົງຢູ່ທ່ີນ້ີî 
13 ຊາອູນສ່ັງແກ່ເຂົາວ່າ, ìເປັນຫຍັງເຈ້ົາຈ່ຶງຮ່ວມກັນກະບົດຕ່ໍເຮົາທັງເຈ້ົາແລະບຸດຂອງເຈສຊີ ໃນການທ່ີເຈ້ົາໄດ້ໃຫ້

ເຂ້ົາຈ່ີ ແລະດາບແກ່ເຂົາ ແລະໄດ້ທູນຖາມພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໃຫ້ເຂົາ ເຂົາຈ່ຶງລຸກຂ້ຶນຕ່ໍສູ້ ແລະຄອຍຊຸ່ມດັກຈັບ
ເຣົາຢູ່ຢ່າງທຸກວັນນ້ີî 

14 ແລະອາຮີເມເລກຕອບເຈ້ົາຊີວິດວ່າ, ìໃນບັນດາຂ້າຣາຊການຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງ ມຜູ້ີໃດແດ່ທີ່ຈະຊືສັ່ດ
ເຫມືອນດາວິດ   ພຣະຣາຊບຸດເຂີຍຂອງເຈ້ົາຊີວດິ ຜູ້ບັງຄ ັບບັນຊາທະຫານ ແລະເປັນຜູ້ມີກຽດໃນພຣະຣາຊສໍາ
ນັກຂອງພຣະອົງ 

15 ໃນວັນນ້ີຂ້າພຣະອົງໄດ້ທູນຂໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເພ່ືອເຂົາຈິງຫລື ບ່ໍເລີຍ ຂໍກະສັດຢ່າຊົງກ່າວໂທດສ່ິງໃດຕ່ໍຜູ້ຮັບໃຊ້
ຂອງພຣະອົງ ຫລືເຊ້ືອສາຍຂອງບິດາຂອງຂ້າພຣະອົງ ເພາະຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງບ່ໍຣູ້ເຣ່ືອງນ້ີເລີຍວ່າຫລາຍ
ຫລືຫນ້ອຍ 

16 ກະສັດສ່ັງວ່າ, ìອາຮີເມເລກ ເຈ້ົາຈະຕ້ອງຕາຍແນ່ນອນ ທັງເຈ້ົາແລະເຊ້ືອສາຍຂອງບິດາຂອງເຈ້ົານໍາî 
17 ແລະກະສັດກໍຮັບສ່ັງແກ່ຣາຊອົງຄະຣັກຜູ້ຢືນເຝ້ົາຢູ່ວ່າ, ìຈ່ົງຫັນມາປະຫານປະໂຣຫິດເຫລ່ົານ້ີຂອງພຣະຜູ້ເປັນ

ເຈ້ົາເສັຽ ເພາະວ່າມືຂອງເຂົາຢູ່ກັບດາວິດ ເຂົາຮູ້ແລ້ວວ່າມັນຫນີໄປ ແຕ່ບ່ໍແຈ້ງໃຫ້ເຮົາຮູî້ ແຕ່ຂ້າຣາຊການຜູ້ຮັບ
ໃຊຂ້ອງກະສ ດັບ່ໍຍອມລົງມືທໍາກັບປະໂຣຫິດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 

18 ແລ້ວກະສັດຈ່ຶງສ່ັງໂດເອກວ່າ, ìເຈ້ົາຈ່ົງໄປຂ້າປະໂຣຫ ິດເຫລ່ົານ້ັນî ໂດເອກ ຊາວເອໂດມກໍໄດ້ຂ້າປະໂຣຫິດ ໃ
ນວັນນ້ັນເຂົາຂ້າບຸກຄົນທ່ີສວມເອໂຟດຜ້າປ່ານແປດສິບຫ້າຄົນ 

19 ແລະເຂົາປະຫານໂນບເມືອງຂອງປະໂຣຫິດເສັຽດ້ວຍຄົມດາບ ຂ້າເສັຽດ້ວຍຄົມດາບມີ ທັງຜູ້ຊາຍ ຜູ້ຍິງ ເດັກ
ນ້ອຍ ງົວ ລໍແລະແກະ 

20 ແຕ່ບຸດຊາຍຍຄົນນ່ຶງຂອງອາຮີເມເລກບຸດອາຮີຕູບ ຊ່ືອາບ ອີາທາໄດ້ລອດພົ້ົນ້ ແລະຫນີຕາມດາວິດໄປ 
21 ອາບິອາທາກໍບອກດາວິດວ່າຊາອູນໄດ້ປະຫານປະໂຣຫິດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເສັຽ 
22 ດາວິດຈ່ຶງເວ້ົາກ ບັອາບິອາທາວ່າ, ìໃນວັນນ້ັນເມ່ືອໂດເອກຢູ່ທ່ີນ້ັນ ເຮົາຮູ້ແລ້ວວ່າ ເຂົາຈະຕ້ອງທູນຊາອູນ

ແນ່ນອນ ເຮົາເປັນຕ້ົນເຫດແຫ່ງການຕາຍຂອງບຸກຄົນໃນຄອບຄົວບິດາຂອງທ່ານ 
23 ຈ່ົງຢູ່ກັບເຣົາເຖີດ ຢ່າຢ້ານເລີຍ ເພາະຖ້າເຂົາສແວງຫາຊີວດິຂອງທ່ານ ກໍສແວງຫາຊີວດິຂອງເຣົາດ້ວຍ ທ່ານຢູ່

ກັບເຣົາກໍຈະພ້ົ້ົນພັຍî 
 

23 ດາວດິໃນເມອືງເກອລີາ  

David Saves the City of Keilah 

1 ເຂົາບອກດາວິດວ່າ, ìເບິ່ງແມ໋, ຄົນຟລິີສຕິນກໍາລັງຮົບເມືອງເກອີລາຢູ່ ແລະປຸ້ນເອົາເຂ້ົາທ່ີຫາກໍເກັບກ່ຽວໃຫມ່î 



2 ດາວິດຈ່ຶງທູນຖາມພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາວ່າ, ìຄວນທ່ີຂ້າພຣະອົງຈະໄປຕ່ໍສູ້ກັບຄົນຟີລິສຕິນເຫລ່ົານ້ີຫລືບ່ໍî ແລະພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈ້ົາສ່ັງກັບດາວິດວ່າ, ìຈ່ົງໄປຕ່ໍສູ້ຄົນຟີລິສຕິນ ແລະຊ່ອຍເມືອງເກອີລາໄວ້î 

3 ແຕ່ຄົນຂອງດາວິດບອກທ່ານວ່າ, ìເບ່ິງແມ໋, ເຮົາຢູ່ໃນຢູດານ້ີກໍຍັງຢ້ານຢູ່ແລ້ວ ຖ້າເຮົາຂ້ຶນໄປຍັງເກອີລາສູ້ຮົບ
ກັບກອງທັບຂອງຟີລິສຕິນເຣົາຍ່ິງຢ້ານຫລາຍຂ້ຶນເທ່ົາໃດî 

4 ແລ້ວດາວິດກໍທູນຖາມພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາອີກ ແລະພຣະເຈ້ົາສ່ັງຕອບທ່ານວ່າ, ìຈ່ົງລຸກຂ້ຶນລົງໄປຍັງເກອີລາເຖີດ 
ເພາະເຮົາຈະມອບຄົນຟລິີສຕິນໄວ້ໃນມືຂອງເຈ້ົາî 

5 ດາວິດກ ບັຄົນຂອງທ່ານກໍໄປຍັງເກອີລາຕ່ໍສູ້ກັບຄົນຟີລິສຕິນ ນໍາເອົາສັດລ້ຽງຂອງເຂົາໄປ ແລະຂ້າຟັນເຂົາທັງ
ຫລາຍເສັຽເປັນຈໍານວນຫລວງຫລາຍ ດ່ັງນ້ັນແຫລະ ດາວິດກໍໄດ້ຊ່ອຍຊາວເມືອງເກອີລາໄວ ້

6 ຢູ່ມາເມ່ືອອາບິອາທາບຸດຂອງອາຮີເມເລກ ຫນີໄປຫາດາວິດທ່ີເມືອງເກອີລານ້ັນ ເຂົາຖືເອໂຟດລົງມານໍາ 
7 ມຄົີນໄປທູນຊາອູນວ່າ ດາວິດມາທ່ີເກອີລາແລ້ວ ຊາອູນຈ່ຶງສ່ັງວ່າ, ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງມອບເຂົາໄວ້ໃນມືຂອງ

ເຣົາແລ້ວ ເພາະທ່ີເຂົາເຂ້ົາໄປໃນເມືອງທ່ີມີປະຕູແລະດ່ານ ເຂົາກໍຂັງຕົວເອງໄວ້î 
8 ແລະຊາອູນຊົງເອ້ີນໃຫ້ພົນທັງປວງເຂ້ົາສ ງົຄາມ ໃຫ້ລົງໄປຍ ງັເກອີລາເພ່ືອລ້ອມດາວິດກັບຄົນຂອງທ່ານໄວ້ 
9 ດາວິດຮູ້ວ່າຊາອູນຊົງຄິດຮ້າຍຕ່ໍທ່ານ ທ່ານຈ່ຶງເວ້ົາກັບປະໂຣຫິດອາບິອາທາວ່າ, ìຈ່ົງນໍາເອົາເອໂຟດມາທ່ີນ້ີ

ເຖີດî 
10 ດາວິດກາບທູນວ່າ, ìຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາຂອງອິສຣາເອນ ຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງໄດ້ຍິນແລ້ວວ່າ 

ຊາອູນຫາຊອ່ງທາງທ່ີຈະມາຍັງເກອີລາເພ່ືອທໍາລາຍເມືອງນ້ີເພາະຂ້າພຣະອົງເປັນເຫດ 
11 ປະຊາຊົນຊາວເກອີລາຈະມອບຂ້າພຣະອົງໄວ້ໃນມືທ່ານຫລື ຊາອູນຈະສະເດັດມາດ່ັງທ່ີຜູ້ຮັບໃຊຂ້ອງພຣະອົງ

ໄດ້ຍິນນ້ັນຫລື ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງອິສຣາເອນ ຂໍພຣະອົງຊົງບອກຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງເຖີດî 
ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາສ່ັງວ່າ, ìເຂົາຈະລົງມາî 

12 ແລ້ວດາວິດຈ່ຶງກາບທູນວ່າ, ìປະຊາຊນົຊາວເກອີລາຈະມອບຂ້າພຣະອົງກັບຄົນຂອງຂ້າພຣະອົງໄວ້ໃນມຂືອງ
ຊາອູນຫລືî ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວວ່າ, ìເຂົາທັງຫລາຍຈະມອບເຈ້ົາໄວ້î 

13 ແລ້ວດາວິດກັບຄົນຂອງທ່ານຊ່ຶງມປີະມານຫົກຮ້ອຍຄົນ ກໍລຸກຂ້ຶນໄປເສັຽຈາກເກອີລາ ແລະເຂົາທັງຫລາຍກໍໄປ
ຕາມແຕ່  ເຂົາຈະໄປໄດ້ ເມື່ອມຄົີນໄປທູນຊາອູນວ່າ ດາວິດຫນີໄປຈາກເກອີລາແລ້ວຊາອູນຊົງເລີກການຕິດ
ຕາມ 

14 ດາວິດກໍໄດ້ລ້ີຢູ່ໃນຖ່ິນກັນດານ ແລະຢູ່ໃນພູດອຍແຫ່ງຖ່ິນກັນດານ ແລະຊາອູນກໍຊົງຊອກຫາທ່ານທຸກວັນ ແຕ່
ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ມອບທ່ານໄວ້ໃນມືຂອງຊາອູນ 
David Eludes saul in the Wilderness 

15 ດາວິດເຫັນວ່າຊາອູນໄດ້ຊົງອອກຕາມຫາເພ່ືອຂ້າຕົນ ດາວິດຢູ່ປ່າ ຊີຟ ທີໂ່ຮເຣສ 
16 ໂຢນາທານ ບຸດຊາຍຂອງຊາອູນໄດ້ລຸກຂ້ຶນໄປຫາດາວິດທ່ີ ໂຮເຣສ ແລະສນັບສນຸນມືຂອງທ່ານໃຫ້ເຂ້ັມແຂງ

ຂ້ຶນໃນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
17 ໂຢນາທານເວ້ົາກັບທ່ານວ່າ, ìຢ່າຢ້ານເລີຍ ຊາອູນພ່ໍຂອງຂ້ອຍຈະເຣັດຫຍັງເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ເລີຍ ເຈ້ົາຈະໄດ້ເປັນກະ

ສັດເຫນ ອືອິສຣາເອນ ແລະເຈ້ົາຈະເປັນອຸປຣາຊ ຊາອູນພ່ໍຂອງຂ້ອຍກໍຮູ້ເຣ່ືອງນ້ີດີî 
18 ແລ້ວທັງສອງກໍກະທໍາຄໍາສັນຍາຕ່ໍພຣະພັກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ດາວິດຍັງຄ້າງຢູ່ທ່ີໂຮເຣສ ແລະໂຢນາທານກໍກັບ

ຄືນໄປວັງ 
19 ຝາ່ຍຊາວຊຟີ ໄດ້ຂ້ຶນໄປຫາຊາອູນທ່ີເມືອງກິເບອາທູນວ່າ, ìດາວິດໄດ້ລ້ີຢູ່ຖ້າມກາງພວກຂ້າພຣະອົງ ໃນທ່ີກໍາ

ບັງເຂ້ັມແຂງທ່ີໂຮເຣສ ເທິງເນີນພູ ຮາຄີລາຊ່ຶງຢູ່ໃຕ້ເຢຊີໂມນບ່ໍແມ່ນຫລື 



20 ຂ້າແດ່ພຣະຣາຊາ ເພາະສະນ້ັນຂໍສະເດັດລົງໄປຕາມພຣະທັຍປາຖນາທ່ີຈະລົງໄປ ຝ່າຍພວກຂ້າພຣະອົງຈະ
ມອບເຂົາໄວ້ໃນຫັດຂອງພຣະອົງî 

21 ແລະຊາອູນສ່ັງວ່າ, ìຂໍພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຊົງອວຍພຣະພອນແກ່ພວກທ່ານ ເພາະພວກທ່ານປານີເຣົາ 
22 ຈ່ົງໄປຫາເບ່ິງໃຫ້ແນ່ນ່ອນ ເບ່ິງໃຫ້ຮູ້ຄັກວ່າເຂົາຢູ່ໃສ ໃຜເຫັນເຂົາທ່ີນ້ັນແດ່ ເພາະມີຄົນບອກເຮົາວ່າ ເຂົາສລາດ

ຫລາຍ 
23 ເພາະສະນ້ັນຈ່ົງໄປສັງເກດເບ່ິງທ່ີຊຸ່ມວ່າເຂົາລ້ີຢູ່ໃສ ແລະກັບມາ ເອົາເນ້ືອຄວາມແນ່ນອນມາບອກເຣົາ ແລ້ວ

ເຮົາຈະໄປກັບທ່ານ ຖ້າເຂົາຢູ່ໃນເຂດແຜ່ນດ ນິ ເຮົາຈະຄ້ົນຫາເຂົາໃນຫມູ່ຄົນຕະກູນຢູດາî 
24 ເຂົາທັງຫລາຍກໍລຸກຂ້ຶນໄປເມືອງ ຊີຟ ກ່ອນຊາອູນ ຝ່າຍດາວິດກັບຄົນຂອງທ່ານຢູ່ໃນຖ່ິນກັນດານມາໂອນໃນ

ອາຣາບາທາງທິດໃຕ້ເຢຊໂີມນ 
25 ຊາອູນກັບຄົນຂອງພຣະອົງກໍຊອກຫາ ມີຄົນບອກດາວິດ ທາ່ນຈ່ຶງລົງໄປຍັງສີລາ ແລະຢູ່ໃນຖ່ິນກັນດານມາ

ໂອນ ເມ່ືອຊາອູນຊງົຮູ້ດ່ັງນ້ັນກ ຊົໍງຕິດຕາມດາວິດໄປໃນຖ່ິນກັນດານມາໂອນ 
26 ຊາອູນສະເດັດໄປຟາກພຂູ້າງນ່ຶງ ດາວິດກັບຄົນຂອງທ່ານຢູ່ທ່ີພູອີກຟາກນ່ືງ ດາວິດກໍຟ້າວຫນີຈາກຊາອູນ 

ເພາະຊາອູນກັບຄົນຂອງພຣະອົງເຂ້ົາມາໃກ້ດາວິດກັບຄົນຂອງທ່ານເພ່ືອຈະຈັບ 
27 ແຕ່ມີຜູ້ນ າໍຂ່າວຄົນນ່ຶງມາທູນຊາອູນວ່າ, ìຂໍຈ່ົງສະເດັດກັບຄືນ ເພາະພວກຟີລິສຕິນຍົກກອງທັບມາປຸ້ນແຜ່ນ

ດິນî 
28 ຊາອູນຈ່ຶງສະເດັດກັບຈາກການໄລ່ຕາມດາວິດໄປຮົບກັບຟີລິສຕິນ ເຂົາຈ່ຶງເອ້ີນທ່ີນ້ັນວ່າສີລາພ້ົ້ົນພຍັ 
29 ດາວິດກໍຂ້ຶນໄປຈາກທ່ີນ້ັນໄປອາໄສຢູ່ໃນທ່ີກໍາບັງເຂ້ັມແຂງເມືອງເອນເກດີ 
 

24 ດາວດິໄວ ້ຊວີດິຊາອນູ 

David Spares Saulís Life 

1 ເມ່ືອຊາອູນກັບມາຈາກການຕ່ໍສູ້ກັບພວກຟີລິສຕິນກໍມີຄົນມາບອກວ່າ ດາວິດຢູ່ໃນຖ່ິນກັນດານໃກ້ໆເມືອງ
ເອນເກດີ 

2 ຊາອູນຈ່ຶງເອົາທະຫານຜູ້ເກ່ັງກ້າທ່ີສຸດໃນອິສຣາເອນສາມພັນຄົນອອກຊອກຫາດາວິດ ແລະທະຫານຂອງເຂົາຢູ່
ທາງທິດຕາເວັນອອກຂອງຫີນດານແບ້ປ່າ 

3 ຊາອູນໄດ້ເຂ້ົາໄປຖ່າຍໃນຖ້ໍາແຫ່ງນ່ຶງໃກ້ໆກັບຄອກແກະຢູ່ແປະແຄມທາງ ສ່ວນດາວິດແລະທະຫານຂອງທ່ານ
ກໍລ້ີຢູ່ໃນຖ້ໍານ້ັນ 

4 ພວກທະຫານຈ່ຶງເວ້ົາຕ່ໍດາວິດວ່າ, ìນ້ີແມ່ນໂຊກຂອງທ່ານແລ້ວ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ມອບສັດຕຣູຂອງທ່ານໄວ້
ໃນອໍານາດຂອງທ່ານຕາມທ່ີຊົງບອກໄວ້ນ້ັນແລ້ວ ແລະບັດນ້ີ ທາ່ນຈ່ົງທໍາກັບສັດຕຣູຂອງທ່ານຕາມທີຕ້່ອງ
ການî ດາວິດໄດ້ຄານອອກມາແລ້ວຕັດເອົາເສ້ືອຍາວຂອງຊາອູນໂດຍທ່ີພຣະອົງບ່ໍຮູ້ເມ່ືອຫຍັງຫມ ດົ 

5 ແຕ່ດາວິດກໍມີຄວາມຮູ ສຶ້ກເສັຽໃຈ ທີທ່່ານໄດ້ຕັດເຄ່ືອງສລອງພຣະອົງຂອງຊາອູນ 
6 ທ່ານຈ່ຶງເວ້ົາກ ບັທະຫານຂອງຕົນວ່າ, ìຂໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຢ່າອະນຸຍາດໃຫ້ຂ້ອຍທໍາອັນຕະຣາຍຢ່າງໃດຫມົດແກ່

ເຈ້ົານາຍຂອງຂ້ອຍ ຊ່ຶງເປັນຜູ້ທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງເລືອກເອົາເປັນເຈ້ົາຊີວິດ ຂ້ອຍບ່ໍຄວນທໍາອັນຕະຣາຍແກ່ພ
ຣະອົງເລີຍ ເພາະພຣະອົງເປັນເຈ້ົາຊີວິດທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງເລືອກໄວ້î 

7 ດ່ັງນ້ັນ ດາວິດຈ່ຶງບອກໃຫ້ທະຫານຂອງຕົນຢ່າຕ່ໍສູ້ ຊາອູນ 
8 ຊາອູນໄດ້ອອກຈາກຖ້ໍານ້ັນ ແລະໄດ້ເດີນທາງຕ່ໍໄປ ແລ້ວດາວິດກໍອອກໄປຕາມຫລັງພຣະອົງ ແລະເອ້ີນໃສ່ພ

ຣະອງົວາ່,   ìພຣະອົງເອີຍ ຊາອູນກໍຫລຽວຫລັງເບ່ິງອ້ອມໆ ດາວິດກໍກ້ົມຂາບລົງດ້ວຍຄວາມນັບຖື 



9 ແລ້ວທູນຖາມວ່າ, ìເປັນຫຍັງພຣະອົງຈ່ຶງຟັງສຽງປະຊາຊົນ ທ່ີເວ້ົາວ່າຂ້ານ້ອຍກໍາລັງພຍາຍາມຈະທໍາຮ້າຍພຣະ
ອົງ ພຣະອົງຊົງເຫັນດ້ວຍຕົນເອງແລ້ວວ່າ 

10 ວັນນ້ີ ທີຖ້ໍ່ານ້ັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງມອບພຣະອົງໄວ້ໃນມືຂອງຂ້ານ້ອຍ ບາງຄົນໄດ້ບອກຂ້ານ້ອຍໃຫ້ຂາ້ພຣະ
ອົງເສັຽ ແຕ່ວ່າຂ້ານ້ອຍຮູ້ສຶກອີດູຕົນພຣະອົງ ຂ້ານ້ອຍຈ່ຶງບອກວ່າ ຂ້ານ້ອຍບ່ໍຄວນທໍາອັນຕະຣາຍແກ່ພຣະອົງ
ເລີຍ ເພາະວ່າພຣະອົງເປັນຜູ້ທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງເລືອກໃຫ້ເປັນເຈ້ົາຊີວິດ 

11 ສະເດັດພ່ໍເອີຍ ຂໍຊົງທອດພຣະເນດເບ່ິງສ້ົນເສ້ືອລ່າມຂອງພຣະອົງທ່ີຂ້ານ້ອຍກໍາລັງຖືຢູ່ນ້ີ ຂ້ານ້ອຍໄດ້ຕັດມັນ
ອອກ ແຕ່ວ່າຂ້ານ້ອຍບ່ໍໄດ້ຂ້າພຣະອົງນ້ັນເປັນສ່ິງທ່ີພຣະອົງຄວນຫມັນ້ໃຈວ່າຂ້ານ້ອຍບ່ໍໄດ້ຄິດກະບົດ ຫລືຄິດ
ທໍາຮ້າຍພຣະອົງແຕ່ຢ່າງໃດ ແຕ່ເຖິງປານນ້ັນ ພຣະອົງກໍຍັງຕາມຂ້າຂ້ານ້ອຍ ໂດຍທ່ີຂ້ານ້ອຍບ່ໍໄດ້ທໍາຜິດຫຍັງ
ຕ່ໍພຣະອົງ 

12 ຂໃໍຫພ້ຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເປັນຜູ້ຕັດສິນລະຫວ່າງພວກເຮົາທັງສອງຄົນນ້ີໃຜເປັນຜູ້ຜິດ ຂໍໃຫພ້ຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງລົງ
ໂທດພຣະອົງໃນກິຈການທ່ີພຣະອົງໄດ້ກະທໍາຕ່ໍສູ້ຂ້ານ ້ອຍ ເພາະວ່າຂ້ານ້ອຍບ່ໍໄດ້ທໍາອັນຕະຣາຍຕ່ໍສູ້ພຣະອົງ
ແມ່ນແຕ່ນ້ອຍດຽວ 

13 ພຣະອົງກໍຮູ້ໃນຄໍາໂບຮານທ່ີວ່າ ìຄວາມຊົ່ວກຕ້ໍອງແກ້ແຄ້ນດ້ວຍຄວາມຊ່ົວî ແຕ່ຂ້ານ້ອຍບ່ໍໄດ້ທໍາຮ້າຍພຣະອົງ
ຈ່ົງເບ່ິງວ່າ ເຈ້ົາຊີວິດອິສຣາເອນກໍາລັງຈະຂ້າຜູ້ໃດ 

14 ພຣະອົງຊງົໄລ່ຕິດຕາມຫຍັງ ໄລ່ຕິດຕາມຫມາຕາຍ ຫລືຕົວມັນ  
15 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງຕັດສິນວ່າ ໃຜໃນພວກເຮົາເປັນຄົນຜິດ ຂ ໃໍຫ້ພຣະອົງຊົງທອດພຣະເນດເບ່ິງໃນເຣ່ືອງນ້ີ 

ຂໍຊົງປ້ອງກັນໃຫ້ຂ້ານ ອ້ຍພ້ົ້ົນຈາກສະເດັດພ່ໍເທີນî 
16 ເມ່ືອດາວິດເວ້ົາສຸດແລ້ວ ຊາອູນກໍກ່າວວ່າ, ìດາວິດລູກຂອງພ່ໍເອີຍ ແມ່ນເຈ້ົາແທ້ບໍທ່ີເວ້ົານ້ັນî 
17 ແລ້ວພຣະອົງກໍຮ້ອງໄຫ້ ແລະເວ້ົາຕ່ໍດາວິດວ່າ, ìເຈ້ົາເປັນຄົນຖືກ ແຕ່ຂ້ອຍເປັນຄົນຜິດ ເຈ້ົາໄດ້ເຮັດດີຕ່ໍຂ້ອຍໃນ

ຂນະທ່ີຂ້ອຍໄດ້ເຮັດຊົ່ວຕ່ໍເຈ້ົາ 
18 ວັນນ້ີ ເຈ້ົາໄດ້ສະແດງຄວາມເມດຕາກະຣຸນາຕ່ໍຂ້ອຍ ເພາະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຂ້າຂ້ອຍ ທັງໆທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງໄດ້

ມອບຂ້ອຍໄວ້ໃນມຂືອງເຈ້ົາແລ້ວ 
19 ຄົນທ່ີຈັບສັດຕຣູຂອງຕົນໄດ້ແລ້ວປ່ອຍໃຫ້ໄປຢ່າງປອດພັຍຈະມີບໍ ຂໍໃຫພ້ຣະຜ  ູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງອວຍພຣະພອນໃນ

ສ່ິງທ່ີເຈ້ົາໄດ້ທໍາກັບຂ້ອຍໃນວັນນ້ີ 
20 ດຽວນ້ີ ຂ້ອຍຮູ້ຢ່າງຄັກແນ່ແລ້ວວ່າ ເຈ້ົາຈະເປັນເຈ້ົາຊີວິດຂອງອິສຣາເອນ ແລະພຣະຣາຊອານາຈັກຈະຢູ່ໃຕ້

ການປົກຄອງຂອງເຈ້ົາຕ່ໍໄປ 
21 ແຕ່ວ່າ ຂໍໃຫສັ້ນຍາກັບຂ້ອຍໃນນາມຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາວ່າ ເຈ້ົາຈະສະຫງວນເຊ້ືອສາຍຂອງຂ້ອຍໄວ້ ເພ່ືອວ່າ

ຊືຂ້່ອຍແລະຊ່ືຄອບຄົວຂອງຂ້ອຍຈະບ່ໍຖືກຫລົງລືມໄປຈົນຫມດົສ້ິນ  
22 ດາວິດກໍສັນຍາວ່າ ທ່ານຈະປະຕິບັດຕາມ ແລ້ວຊາອູນກໍກັບຄືນເມືອ ສ່ວນດາວິດແລະທະຫານຂອງທ່ານກໍກັບ

ຄືນເມືອບ່ອນລ້ີຂອງພວກເຂົາ 
 

25 ການຕາຍຂອງຊາມເູອນ  

Death of Samuel 

1 ຝ່າຍຊາມູເອນກໍເສັຽຊວິີດ ແລະຄົນອິສຣາເອນທັງປວງກໍປະຊຸມກັນໄວ້ທຸກໃຫ້ແກ່ທ່ານ ແລະເຂົາທັງຫລາຍກໍ
ຝັງສົບທ່ານໄວ້ໃນບ້ານຂອງທ່ານທ່ີເມອືງຣາມາ ແລະດາວິດກໍລຸກຂ້ຶນໄປຍັງຖ່ິນກັນດານປາຣານ 
ດາວດິແລະເມຽັຂອງນາບານ 



David and the Wife of Nabal 

2 ມຊີາຍຄົນນ່ຶງໃນເມືອງມາໂອນ ມີການງານຢູ່ໃນເມືອງກາຣ໌ເມນ ຊາຍຜູ້ນ້ັນຮ່ັງມີຫລາຍ ມແີກະສາມພັນໂຕ 
ແລະແບ້ນ່ຶງພັນ ເຂົາຕັດຂົນແກະຂອງເຂົາຢູ່ທ່ີກາຣ໌ເມນ 

3 ຊາຍຄົນນ້ັນຊ່ື ນາບານ ແລະເມັຽຂອງທ່ານຊ່ື ອາບິກາອີນ ຍິງຄົນນ້ັນມີຄວາມຮອບຄອບ ແລະຫນ້າຕາສວຍ
ງາມ ແຕ່ຊາຍຄົນນ້ັນເປັນຄົນສາມັນ ແລະປະພຶດຕົວບ່ໍດີ ເປັນວົງວານຂອງກາເລັບ 

4 ດາວິດຢູ່ໃນຖ່ິນກັນດານຮູ້ວ່າ ນາບານກໍາລັງຕັດຂົນແກະຂອງເຂົາຢູ່ 
5 ດາວິດຈ່ຶງໃຊ້ຊາຍຫນຸ່ມສິບຄົນ ແລະດາວິດສ່ັງຊາຍຫນຸ່ມເຫລ່ົານ້ັນວ່າ, ìຈ່ົງຂ້ຶນໄປທ່ີກາຣ໌ເມນໄປຫານາບານ 

ແລະຄໍານັບເຂົາໃນນາມຂອງເຮົາ 
6 ທ່ານທັງຫລາຍຈ່ົງກ່າວຄໍາຄໍານັບເຂົາເຊ່ັນນ້ີວ່າ ìສັນຕິສຸກຈ່ົງມີແກ່ທ່ານ ສັນຕິສຸກຈ່ົງມີແກ່ຄອບຄົວຂອງທ່ານ 

ແລະສັນຕິສຸກຈ່ົງແກ່ບັນດາສ່ິງທ່ີທ່ານມີ 
7 ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຍິນວ່າທ່ານມີຄົນຕັດຂົນແກະ ຝ່າຍຜູ້ລ້ຽງແກະຂອງທ່ານນ້ັນຢູ່ກັບເຮົາ ເຮົາບ່ໍໄດ້ກະທໍາອັນຕະ

ຣາຍເຂົາເລີຍແລະເຂົາກໍບ່ໍໄດ້ຂາດສ່ິງໃດໄປຕລອດເວລາທ່ີເຂົາຢູ່ໃນກາຣ໌ເມນ 
8 ຂໍຖາມຄົນຫນຸ່ມຂອງທ່ານເບ່ິງວ່າ ເຂົາທັງຫລາຍຄົງຈະບອກແກ່ທ່ານ ເພາະສະນ້ັນຂໍໃຫ້ຄ ົນຫນຸ່ມຂອງຂ້າພະ

ເຈ້ົາໄດ້ຮັບຄວາມກະຣຸນາໃນສາຍຕາຂອງທ່ານ ເພາະເຮົາມາໃນວັນມກີານລ້ຽງ ຂໍທ່ານໄດ້ໃຫ້ສ່ິງທ່ີມີຕິດມື
ຂອງທ່ານແກ່ພວກຜ  ູ້ຮັບໃຊ້ຂອງທ່ານ ແລະແກ່ດາວິດບຸດຂອງທ່ານî 

9 ເມ່ືອພວກຄົນຫນຸ່ມຂອງດາວິດມາເຖິງກໍກ່າວຄໍາເຫລ່ົານ້ັນແກ່ນາບານໃນນາມຂອງດາວິດ ແລະເຂົາທັງຫລາຍ
ກໍຄອຍຢູ່ 

10 ແລະນາບານຕອບຄົນຮັບໃຊ້ຂອງດາວິດວ່າ, ìດາວິດແມ່ນໃຜ ບຸດຂອງເຈສຊີແມ່ນໃຜ ສມັຍນ້ີມີຄົນໃຊ້ເປັນຈໍາ
ນວນຫລາຍທ່ີຫນີໄປຈາກນາຍຂອງຕົນ 

11 ຄວນຫລືທ່ີເຮົາຈະນໍາເຂ້ົາຈ່ີຂອງເຮົາ ແລະນ້ໍາຂອງເຮົາ ແລະຊ້ີນຂອງເຣົາ ຊຶງ່ເຮົາໄດ້ຂ້າເສັຽສໍາລັບຄົນຕັດຂົນ
ແກະຂອງເຮົາມອບໃຫ້ແກ່ຄົນຊ່ຶງມາຈາກໃສກໍບ່ໍຮູ້ì 

12 ພວກຄົນຫນຸ່ມຂອງດາວິດກໍກັບຄືນ ແລະມາບອກເຣ່ືອງຣາວທັງສ້ິນນ້ີແກ່ດາວິດ 
13 ແລະດາວິດສ່ັງຄົນຂອງທ່ານວ່າ, ìທຸກຄົນຈ່ົງເອົາດາບຄາດແອວໄວ້î ແລະທຸກຄົນກໍເອົາດາບຄາດແອວຂອງ

ຕົນ ແລະດາວິດກໍເອົາດາບຄາດແອວ ແລະມີຄົນຕິດຕາມດາວິດໄປປະມານສ່ີຮ້ອຍຄົນ ສ່ວນອີກສອງຮ້ອຍຄົນ
ຢູ່ເຝ້ົາກອງສັມພາຣະ 

14 ແຕ່ມຄົີນຫນຸ່ມຄົນນ່ຶງໄປບອກນາງອາບ ກິາອີນເມັຽຂອງນາບານວ່າ, ìເບ່ິງແມ໋, ດາວິດສ່ົງຜູ້ນໍາຂ າ່ວມາຈາກຖ່ິນ
ກັນດານເພ່ືອຈະຄໍານັບນາຍຂອງເຮົາ ແລະນາຍກັບເວ້ົາຮ້າຍໃຫ້ກັບຄົນເຫລ່ົານ້ັນ 

15 ແຕ່ຄົນເຫລ່ົານ້ັນເຄີຍຕ່ໍເຮົາຫລາຍ ແລະເຣົາບ່ໍຕ້ອງຖືກທໍາຮ້າຍຢ່າງໃດເລີຍ ແລະບ່ໍຂາດສ່ິງໃດຕາບໃດທ່ີເຮົາ
ໄປກັບເຂົາ ເມ່ືອເຮົາຢູ່ໃນທ່ົງນາ 

16 ເຂົາເປັນເຫມອືນກໍາແພງຂອງເຮົາທັງກາງຄືນແລະກາງເວັນ 
17 ບັດນ້ີ ຂໍທ່ານຮູ້ເຣ່ືອງນ້ີແລະພິຈາຣະນາວ່າ ທ່ານຄວນຈະທໍາປະການໃດ ເພາະເຂົາຄົງມຸ່ງຮ້າຍຕ່ໍນາຍຂອງເຮົາ 

ແລະຕ່ໍຄອບຄົວທັງສ້ິນຂອງນາຍ ນາຍນ້ັນເປັນຄົນສາມຫາວ ໃຜຈະເວ້ົານໍາກໍບ່ໍໄດ້î 
18 ແລ້ວນາງອາບິກາອີນກໍຟ້າວຈ ັດຂະຫນົມສອງຮ້ອຍກ້ອນ ແລະເຫລ້ົາອະງຸ່ນສອງຖົງຫນັງ ແລະແກະທ່ີທໍາຮຽບ

ຮ້ອຍແລ້ວຫ້າໂຕ ແລະເຂ້ົາຂ້ົວຫ້າຖັງ ແລະອະງຸ່ນແຫ້ງຮ ອ້ຍຊ່ໍ ແລະຂະຫນົມຫມາກເດ່ືອສອງຮ້ອຍແຜ່ນບັນ
ທຸກຫລັງລໍ 

19 ນາງກໍສ່ັງຊາຍຫນຸ່ມຂອງນາງວ່າ, ìຈ່ົງຟ້າວໄປກ່ອນເຮົາ ເຮົາຈະຕາມເຈ້ົາໄປî ແຕ່ນາງບ່ໍໄດ້ບອກນາບານ
ຜົວຂອງນາງ 



20 ເມ່ືອນາງຂ່ີລໍລົງມາມີສັນພູບັງຝ່າຍນາງຢູ່ ດາວິດກັບທະຫານຂອງທ່ານກໍລົງມາທາງນາງ ແລະນາງກໍພົບເຂົາ
ທັງຫລາຍເຂ້ົາ 

21 ດາວິດກ່າວໄວແ້ລ້ວວ່າ, ìເຮົາໄດ້ເຝ້ົາທກຸສ່ິງທ່ີຄົນນ້ີຢູ່ໃນຖ່ິນກັນດານເສັຽເປ່ົາ ບ່ໍມີສ່ິງໃດຂອງເຂົາຂາດໄປເລີຍ 
ແລະເຂົາຍັງກະທໍາຄວາມຊ່ົວຕ່ໍເຣົາຕອບແທນຄວາມດີ 

22 ຖ້າເຖິງມ້ືອ່ືນເຊ້ົາເຣົາຍັງປ່ອຍໃຫ້ຊາຍຈັກຄົນນ່ຶງໃນບັນດາທ່ີເຂົາມີຢູ່ນ້ັນເຫລືອຢູ່ ກໍຂໍພຣະເຈ້ົາຊງົລົງໂທດດາ
ວິດ ແລະຍ່ິງຫນັກກວ່າî 

23 ເມ່ືອນາງອາບິກາອີນເຫັນດາວິດ ນາງກໍຟ້າວລົງຈາກຫລັງລໍ ຊບົຫນ້າລົງຕ່ໍດາວິດກາບລົງເຖິງດິນ 
24 ນາງກາບລົງທ່ີຕີນຂອງດາວິດກ່າວວ່າ, ìເຈ້ົານາຍຂອງຂ້ານ້ອຍ ຄວາມຜິດນ້ັນຢູ່ທ່ີຂ້ານ້ອຍແຕ່ຜູ້ດຽວ ຂໍໃຫ້ຜູ້

ຮັບໃຊຂ້ອງທ່ານໄດ້ເວ້ົາໃຫ້ທ່ານຟັງ ຂໍທ່ານໄດ້ໂຜດຟັງສຽງຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງທ່ານ 
25 ຂໍເຈ້ົານາຍຂອງຂ້ານ້ອຍຢ່າໄດ້ເອົາຄວາມກັບນາບັນ ຊາຍສາມຫາວຄົນນ້ີເລີຍ ຄືນາບານ ເພາະເຂົາເປັນຢ່າງ

ທີ່ຊືຂ່ອງເຂົາບອກ ນາບານເປັນຊ່ືຂອງເຂົາ ແລະຄວາມໂງ່ຈ້າກໍຢູ່ກັບເຂົາ ແຕ່ຂ້ານ້ອຍຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງທ່ານບ່ໍໄດ້
ເຫັນພວກຄົນຫນຸ່ມຂອງເຈ້ົານາຍຊ່ຶງທ່ານໄດ້ໃຊ້ໄປນ້ັນ 

26 ເຫດສະນ້ັນເຈ້ົານາຍຂອງຂ້ານ້ອຍ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊ ງົພຣະຊົນຢູ່ສັນໃດ ແລະທ່ານມີຊວິີດຢູ່ ່ສັນໃດ ດ້ວຍວ່າພ
ຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກະທໍາໃຫ້ທ່ານຣະງັບເສັຽໄປຈາກຄວາມຜິດທ່ີທໍາໃຫໂ້ລຫດິຕົກ ແລະຈາກການແກ້ແຄ້ນດ້ວຍ
ມຂືອງທ່ານເອງ ເພາະສະນ້ັນຂໍໃຫ້ສັດຕຣູຂອງທ່ານ ແລະບັນດາຜູ້ທ່ີກະທໍາຮ້າຍຕ່ໍເຈ້ົານາຍຂອງຂ້ານ້ອຍຈ່ົງ
ເປັນຢ່າງລາບານ 

27 ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີຊ່ຶງຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງທ່ານໄດ້ນໍາມາໃຫເ້ຈ້ົານາຍຂອງຂ້ານ້ອຍ ຂໍມອບໃຫແ້ກ່ບັນດາຄົນຫນຸ່ມ ຊ່ຶງຕິດ
ຕາມເຈ້ົານາຍຂອງຂ້ານ້ອຍ 

28 ໄດ້ໂຜດອະພັຍຄວາມຜິດຂອງຜູ້ຣັບໃຊຂ້ອງທ່ານເຖີດ ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຄົງຊົງກະທໍາໃຫ້ເຈ້ົານາຍຂອງຂ້າ
ນ້ອຍເປັນເຊ້ືອສາຍທ່ີຫມັນ້ຄົງ ດ້ວຍວ່າເຈ້ົານາຍຂອງຂ້ານ້ອຍທໍາສົງຄາມຢູ່ຝ່າຍພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ ຕາບໃດທ່ີ
ທ່ານມີຊວິີດຢູ່ຈະຫາຄວາມຊ່ົວທ່ີຕົວທ່ານບ່ໍໄດ້ເລີຍ 

29 ເຖ ງິແມ່ນມີຄົນລຸກຂ້ຶນໄລ່ຕິດຕາມທ່ານ ແລະປອງຈະຂ້າທ່ານ ຊີວິດຂອງເຈ້ົານາຍຂອງຂ້ານ້ອຍຈະຜູກມັດຢູ່
ກັບກຸ່ມຊີວິດຊ່ຶງຢູ່ໃນຄວາມພິທັກຮັກສາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານ ແຕ່ຊວິີດຂອງສັດຕຣູຂອງ
ທ່ານຈະຖືກແກວ່ງອອກໄປດ່ັງອອກໄປຈາກກະຖຸນ 

30 ແລະເມ່ືອພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກະທໍາແກ່ເຈ້ົານາຍຂອງຂ້ານ້ອຍແລ້ວ ຕາມບັນດາຄວາມດີຊ່ຶງພຣະອົງຊົງລ່ັນວາ
ຈາກ່ຽວກັບທ່ານ ແລະຊົງຕ້ັງທ່ານໄວ້ເປັນເຈ້ົານາຍເຫນືອອິສຣາເອນ 

31 ເຈ້ົານາຍຂອງຂ້ານ້ອຍຈະບ່ໍມີເຫດທ່ີຕ້ອງເສ້ົາໃຈຫລືຣະກໍາໃຈ ເພາະໄດ້ກະທໍາໃຫ້ໂລຫິດເຂົາຕົກດ້ວຍບ່ໍມີສາ
ເຫດຫລື ເພາະເຈ້ົານາຍຂອງຂ້ານ້ອຍທໍາການແກ້ແຄ້ນເສັຽເອງ ແລະເມ່ືອພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກະທໍາຄວາມດີ
ແກ່ເຈ້ົານາຍຂອງຂ້ານ້ອຍແລ້ວກໍຂໍລະນຶກເຖິງຜູ້ຮ ບັໃຊ້ຂອງທ່ານດ້ວຍî 

32 ດາວິດຈ່ຶງກ່າວແກ່ອາບິກາອີນວ່າ, ìສາທຸການແດ່ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງອິສຣາເອນຜູ້ຊົງໃຊເ້ຈ້ົາໃຫມ້າ
ພົບເຮົາໃນວັນນ້ີ 

33 ຂໃໍຫຄ້ວາມສຸຂຸມຂອງເຈ້ົາຮັບພຣະພອນ ແລະຂໍໃຫ້ຕົວເຈ້ົາໄດ້ຮັບພຣະພອນ ເພາະເຈ້ົາໄດ້ປ້ອງກັນເຣົາໃນວັນ
ນີ້ໃຫພ້ົ້ົ້ນຈາກຄວາມຜິດທ່ີທໍາໃຫ້ໂລຫິດຕົກ ແລະຈາກການແກ້ແຄ້ນດ້ວຍມືຂອງເຮົາເອງ 

34 ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາຂອງອິສຣາເອນຜູ້ຊົງຣະງັບເຣົາເສັຽຈາກການກະທໍາຮ້າຍເຈ້ົາ ຊງົພຣະຊົນຢູ່
ສັນໃດ ຖ້າເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຟ້າວມາພົບເຮົາເສັຽເຖິງມ້ືອ່ືນເຊ້ົາຄົງບ່ໍມີເຫລືອຈັກຄົນນ່ຶງເປັນແນ່î 



35 ແລ້ວດາວິດກໍຮັບບັນດາສ່ິງທ່ີນາງນໍາມາຈາກມືຂອງນາງ ແລະດາວິດກ່າວແກ່ນາງວ່າ, ìຈ່ົງກັບຄືນໄປຍັງບ້ານ
ເຮືອນຂອງເຈ້ົາດ້ວຍສັນຕິສຸກເຖີດ ເຮົາໄດ້ຟັງສຽງຂອງເຈ້ົາແລ້ວ ແລະເຣົາກໍໄດ້ອະນຸໂລມຕາມຄໍາຂໍຮ້ອງຂອງ
ເຈ້ົາî 

36 ແລ້ວອາບິກາອີນກໍກັບຄືນໄປຫານາບານ ແລະເຂົາກໍາລັງມີການລ້ຽງໃນບ້ານຂອງເຂົາຢ່າງການລ້ຽງຂອງກະ
ສັດ ແລະຈິດໃຈຂອງນາບານກໍເບີກບານມ່ວນຊ່ືນຢູ່ ເພາະເຂົາມືນເມົາຫລາຍ ນາງຈ່ຶງບ່ໍໄດ້ບອກຫຍັງໃຫ້ເຂົາຮູ້
ຈົນເວລາຮຸ່ງເຊ້ົາ 

37 ໃນເວລາເຊ້ົາ ເມ່ືອເຫລ້ົາອະງຸ່ນສ່ວງຈາກນາບານໄປແລ້ວ ເມັຽຂອງເຂົາກໍເລ່ົາເຫດການເຫລ່ົານ້ີໃຫ້ຟງັ ແລະ
ຈິດໃຈຂອງເຂົາກໍຕາຍເສັຽພາຍໃນ ແລະເຂົາກາຍເປັນດ່ັງກ້ອນຫີນ 

38 ຢູ່ມາອີກປະມານສິບວັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງປະຫານນາບານ ແລະທ່ານກໍສ້ິນຊີວິດ 
39 ເມ່ືອດາວິດໄດ້ຍິນວ່ານາບານເສັຽຊວິີດແລ້ວ ທ່ານຈ່ຶງວ່າ, ìສາທຸການແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຜູ້ຊງົແກ້ແຄ້ນການ

ຢຽບຫຍາມທ່ີຂ້າພຣະອົງໄດ້ຮັບຈາກມືຂອງນາບານ ແລະຊົງປ້ອງກັນຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງບ່ໍໃຫ້ທໍາຄວາມຊົ່ວ 
ພຣະຜູ້ເປ ັນເຈ້ົາຊົງຕອບແທນການກະທໍາຊ່ົວຂອງນາບານໃຫ້ຕົກເທິງຫົວຂອງເຂົາເອງ ແລ້ວດາວິດກໍສ່ົງຄົນໄປ
ສູ່ຂໍອາບິກາອີນໃຫ້ມາເປັນເມັຽຂອງທ່ານ 

40 ເມ່ືອຜູ້ຮັບໃຊຂ້ອງດາວິດມາເຖິງອາບິກາອີນທ່ີກາຣ໌ເມນ ເຂົາທັງຫລາຍກໍເວ້ົາກັບນາງວ່າ, ìດາວິດໄດ້ໃຫເ້ຮົາ
ທັງຫລາຍມານໍາເຈ້ົາໄປໃຫ້ເປັນເມັຽຂອງທ່ານî 

41 ແລະນາງກໍລຸກຂ້ຶນຊົບຫນ້າລົງເຖິງດິນກ່າວວ່າ, ìເບ່ິງແມ໋, ຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງທ່ານເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ທ່ີຈະລ້າງຕີນໃຫ້ແກ່
ຜູ້ຮັບໃຊ້ແຫ່ງເຈ້ົານາຍຂອງຂ້ານ້ອຍî 

42 ອາບິກາອີນກໍຟ້າວລຸກຂ້ຶນຂ່ີລໍໂຕນ່ຶງພ້ອມກັບສາວໃຊ້ບົວລະບັດນາງອີກຫ້າຄົນ ນາງຕາມຜູ້ນໍາຂ່າວຂອງດາວິດ
ໄປ ແລະໄດ້ເປັນເມັຽຂອງດາວິດ 

43 ດາວິດຍັງໄດ້ຮັບນາງອາຮີໂນອາມ ຊາວເຢສເຣເອນມາດ້ວຍ ແລະທັງສອງກໍເປັນເມັຽຂອງດາວິດ 
44 ຊາອູນໄດ້ຊົງຍົກມີຄານ ບຸດສາວຂອງພຣະອົງ ຜູ້ເປັນເມັຽຂອງດາວິດ ໃຫແ້ກ່ປັນຕີບຸດລາອິສ ຊາວກັນລິມ 
 

26 ດາວດິໄວຊ້ວີດິຊາອນູທີຊ່ິຟ  

David Spares Saulís Life a Second Time 

1 ຊາວຊີຟມາຫາຊາອູນທ່ີເມືອງກິເບອາທູນວ່າ, ìດາວິດລ້ີຢູ່ເທິງພູ ຮາຄີລາ ຊຶງ່ຢູ່ທາງຕາເວັນອອກຂອງເຢຊີໂມນ
ບ່ໍແມ່ນຫລືî 

2 ຊາອູນຈ່ຶງຊົງລຸກຂ້ຶນລົງໄປທ່ີຖ່ິນກັນດານຊີຟ ພ້ອມກັບຊາຍອີສຣາເອນທ່ີຄັດເລືອກໄວ້ແລ້ວສາມພັນຄົນ ເພ່ື
ອຊອກຫາດາວິດໃນຖ່ິນກັນດານຊີຟ 

3 ຊາອູນຊົງຕ້ັງຄ້າຍຢູ່ທ່ີພູຮາຄີລາ ຊຶງ່ຢູ່ຂ້າງຖນົນທາງທິດຕາເວັນອອກຂອງເຢຊີໂມນ ແຕ່ດາວິດຍັງຄົງຢູ່ໃນຖ່ິນ
ກັນດານ ແລະເມ່ືອທ່ານເຫັນວ່າຊາອູນສະເດັດມາຫາທ່ານທີໃ່ນຖ່ິນກັນດານ 

4 ດາວິດກໍສ່ົງຜູ້ສອດແນມອອກໄປ ຈ່ຶງຮູ້ວ່າຊາອູນຊົງຍົກມາແນ່ແລ້ວ 
5 ແລ້ວດາວິດກໍລຸກຂ້ຶນມາຍັງທ່ີຊຶງ່ຊາອູນຊົງຕ້ັງຄ້າຍຢູ່ ແລະດາວິດກໍເຫັນບ່ອນທ່ີຊາອູນບັນທົມພ້ອມກັບອັບເນີ

ບຸດເນີແມ່ທັບ ຊາອູນບັນທົມຢູ່ກາງເຂດຄ້າຍ ຝ່າຍກອງທັບກໍຕ້ັງຄ້າຍຢູ່ຮອບພຣະອົງ 
6 ແລ້ວດາວິດກໍເວ້ົາກັບອາຮີເມເລກ ຊາວຮິດຕີ ແລະອາບີຊັຍບຸດຂອງນາງເຊຣູຢາ ນ້ອງຊາຍຂອງໂຢອາບວ່າ, 

ìຜູ້ໃດຈະລົງໄປໃນຄ້າຍຂອງຊາອູນກັບເຣົາແດ່î ອາບີຊັຍຕອບວ່າ, ìຂ້າພະເຈ້ົາຈະລົງໄປກັບທ່ານî 



7 ດາວິດແລະອາບີຊັຍຈ່ຶງລົງໄປທ່ີກອງທັບໃນເວລາກາງຄືນ ແລະເບ່ິງແມ໋, ຊາອູນບັນທົມຢູ່ກາງເຂດຄ້າຍ ມີ
ຫອກປັກຢູ່ບ່ອນທ່ີດິນຊືຫົ່ວ ອັບເນີກັບພວກພົນກໍນອນລ້ອມພຣະອົງຢູ່ 

8 ອາບີຊັຍເວ້ົາກ ບັດາວິດວ່າ, ìໃນວັນນ້ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງມອບສັດຕຣູຂອງທ່ານໄວ້ໃນມືຂອງທ່ານແລ້ວ ບັດນ້ີຂໍ
ໃຫຂ້້າພະເຈ້ົາແທງເຂົາດ້ວຍຫອກໃຫ້ຕິດດິນ ຄ້ັງດຽວກໍພໍ ແລະຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍຕ້ອງແທງເຂົາຄ້ັງທີສອງî 

9 ແຕ່ດາວິດບອກອາບີຊັຍວ່າ, ìຂໍຢ່າທໍາລາຍພຣະອົງເລີຍ ເພາະຜູ້ໃດຈະຢຽດມືອອກຕ່ໍສູ້ຜູ້ຊ່ຶງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງ
ຊະໂລມຫົດສົງໄວ້ ແລະຈະບ່ໍມີຄວາມຜິດî 

10 ແລະດາວິດກ່າວວ່າ, ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຜູ້ຊົງພຣະຊົນຢູ່ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງຂ້າພຣະອົງທ່ານເອງ ຫລືຈະ
ເຖິງວັນກໍານົດທ່ີພຣະອົງຕ້ອງສ້ິນພຣະຊົນ ຫລືພຣະອົງຈະສະເດັດເຂ້ົາສົງຄາມແລະພິນາດເສັຽ 

11 ຂໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຫ້າມປາມຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍໃຫ້ຢຽດມືອອກຕ່ໍສູ້ຜູ້ທ່ີພຣະອົງຊົງຊະໂລມຫົດສົງໄວ້ ບັດນ້ີຈ່ົງເອົາ
ຫອກທ່ີຢູ່ຊ່ື ພຣະສຽນກັບເຢືອກນ້ໍາ ແລະໃຫ້ເຮົາໄປກັນເຖີດî 

12 ດາວິດຈ່ຶງເອົາຫອກແລະເຢືອກນ້ໍາຈາກທ່ີພຣະສຽນຂອງຊາອູນ ແລະເຂົາທັງສອງກໍອອກໄປ ບ່ໍມໃີຜເຫັນບ່ໍມີໃຜ
ຮູ້ ແລະບ່ໍມີໃຜຕ່ືນເພາະເຂົາຫລັບສນິດທຸກຄົນ ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງບັນດານໃຫ້ເຂົາຫລັບສນິດ 

13 ດາວິດກໍຂ້າມໄປອີກຟາກນ່ຶງໄປຢືນຢູ່ເທິງຍອດພູໄກອອກໄປ ມີທີຫ່ວ່າງກວ້າງໃຫຍ່ລະຫວ່າງທັງສອງຝ່າຍ 
14 ດາວິດກໍຮ້ອງເອ້ີນພວກພົນແລະເອ້ີນອັບເນີບຸດເນີວ່າ, ìອັບເນີເອີຍ ທາ່ນບ່ໍຕອບຫລືî ແລ້ວອັບເນີຕອບວ່າ, 

ìໃຜຫ້ັນທ່ີມາ  ຮ້ອງເອ້ີນພຣະຣາຊາî 
15 ດາວິດຕອບອັບເນີວ່າ, ìທ່ານບ່ໍແມ່ນຜູ້ຊາຍດອກຫລື ໃນອ ສິຣາເອນມີໃຜເຫມືອນທ່ານແດ່ ເປັນຫຍັງທ່ານບ່ໍ

ເຝ້ົາກະສັດເຈ້ົານາຍຂອງທ່ານໄວ້ໃຫດີ້ ເພາະມີຄົນນ່ຶງເຂ້ົາໄປຈະທໍາລາຍກະສັດເຈ້ົານາຍຂອງທ່ານ 
16 ທ່ີທ່ານກະທໍາເຊ່ັນນ້ີບ່ໍດີ ພຣະຜູ ເ້ປັນເຈ້ົາຊົງພຣະຊົນຢູ່ສັນໃດ ທາ່ນຄວນຕາຍເພາະທ່ານບ່ໍໄດ້ເຝ  ້ົາເຈ້ົານາຍ

ຂອງທ່ານໄວ້ໃຫ້ດີ ຜູ້ທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຊະໂລມຫົດສົງໄວ້ ບັດນ້ີກວດເບ່ິງດູວ່າ ຫອກຂອງກະສັດຢູ່ໃສ ແລະ
ເຢືອກນ້ໍາທ່ີຊ່ືພຣະສຽນນ້ັນຢູ່ໃສî 

17 ຊາອູນຊົງຈໍາສໍານຽງດາວິດໄດ້ຈ່ຶງກ່າວວ່າ, ìດາວິດບຸດຂອງຂ້າເອີຍ ນ້ີເປັນສຽງຂອງເຈ້ົາຫລືî ແລະດາວ ິດທູນ
ວ່າ, ìຂ້າແດ່ພຣະຣາຊາ ເຈ້ົານາຍຂອງຂ້ານ້ອຍ ເປັນສຽງຂອງຂ້າພຣະອົງî 

18 ທ່ານທູນຕ່ໍໄປວ່າ, ìເຫດໃດເຈ້ົານາຍຂອງຂ້ານ້ອຍຈ່ຶງໄລ່ຕິດຕາມຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງ ຂ້ານ້ອຍໄດ້ກະທໍາສ່ິງ
ໃດໄປ ມືຂ້ານ້ອຍຜິດໄປຢ່າງໃດ 

19 ເພາະສະນ້ັນບັດນ້ີຂໍພຣະຣາຊາເຈ້ົານາຍຂອງຂ້ານ້ອຍຊົງຟັງສຽງຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງ ຖ້າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງ
ປ ກຸປ່ັນຂ້ານ້ອຍຕ່ໍສູ້ພຣະອົງ ຂໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໃຫ້ໄດ້ຮັບເຄ່ືອງຖວາຍ ຖ້າເປັນຄົນຍຸ ກໍຂໍຄົນນ້ັນເປັນທ່ີສາບ
ແຊ່ງຕ່ໍພຣະພັກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເພາະເຂົາໄດ້ຂັບໄລ່ຂ້ານ້ອຍອອກໄປໃນວັນນ້ີບ່ໍໃຫ້ໄດ້ສ່ວນມໍຣະດົກຂອງພ
ຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ໂດຍກ່າວວ່າ, ìຈ່ົງໄປບົວລະບັດພຣະອ່ືນî 

20 ເຫດສັນນ້ັນບັດນ້ີ ຂໍຢ່າໃຫ້ໂລຫິດຂອງຂ້ານ້ອຍຕົກເຖິງດິນໄກຈາກພຣະພັກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເພາະເຈ້ົາຊີວິດ
ຂອງອິສຣາເອນໄດ້ອອກມາຫາຊວິີດຫມດັໂຕດຽວ ດ່ັງຜູ້ນ່ຶງໄລ່ຕິດຕາມນົກກະທາຢູ່ເທິງພູî 

21 ແລ້ວຊາອູນຕອບວ່າ, ìເຮົາໄດ້ກະທໍາຜິດແລ້ວ ດາວິດບຸດຂອງເຣົາເອີຍ ຈ່ົງກັບຄືນເຖີດ ເຮົາຈະບ່ໍທ າໍຮ້າຍເຈ້ົາ
ອີກຕ່ໍໄປ ເພາະໃນວັນນ້ີຊີວິດຂອງເຮົາກໍປະເສ ດີໃນສາຍຕາຂອງເຈ້ົາ ເບ່ິງແມ໋, ເຮົາສໍາແດງຕົວເປັນຄົນໂງ່ຈ້າ
ແລະໄດ້ກະທໍາຜິດ   ຫລາຍî 

22 ແລະດາວິດທູນວ່າ, ìຂ້າແດ່ພຣະຣາຊາ ຫອກນ້ັນຢູ່ທ່ີນ້ີ ຂໍຮັບສ່ັງໃຫ້ຄົນຫນຸ່ມຄົນນ່ຶງມາຮັບໄປຈາກທ່ີນ້ີ 
23 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງປະທານຮາງວັນແກ່ທຸກຄົນຕາມຄວາມຊອບທັມ ແລະຄວາມສັດຊ່ືຂອງເຂົາ ເພາະໃນວັນນ້ີ

ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງມອບພຣະອົງໄວ້ໃນມືຂອງຂ້າພຣະອົງແລ້ວ ແຕ່ຂ້າພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຢຽດມືອອກຕ່ໍສູ້ຜູ້ທ່ີພຣະຜູ້
ເປັນເຈ້ົາຊົງຊະໂລມຫົດສົງໄວ້ 



24 ເບ່ິງແມ໋, ໃນສາຍຕາຂອງຂ້ານ້ອຍ ຊວິີດຂອງພຣະອົງນ້ັນປະເສີດ ຈ່ຶງຂ ໃໍຫ້ຊີວດິຂອງຂ້າພຣະອົງປະເສີດໃນ
ສາຍພຣະເນດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະຂໍພຣະອົງຊົງຊອ່ຍກູ້ຂ້າພຣະອົງໃຫ້ພ້ົ້ົນຈາກບັນດາຄວາມທຸກຍາກ
ລໍາບາກî 

25 ແລ້ວຊາອູນຈ່ຶງກ່າວກັບດາວິດວ່າ, ìດາວິດບຸດຂອງເຮົາເອີຍ ຂໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງອວຍພອນເຈ້ົາ ເຈ້ົາຈະກະ
ທໍາຫລາຍສ່ິງຫລາຍຢ່າງແລະຈະສໍາເຣັດì ດາວິດຈ່ຶງໄປຕາມທາງຂອງທ່ານ ແລະຊາອູນກໍສະເດັດກັບສ  ູ່ຣາຊ
ສໍານັກຂອງພຣະອົງ 

 

27 ດາວດິຢູໃ່ນຫມູຄ່ນົຟລີສິຕນິ 

David Serves King Achish of Gath 

1 ດາວິດຄິດໃນໃຈວ່າ, ìເຮົາຄົງຈະພິນາດຈັກວັນນ່ຶງດ້ວຍມືຂອງຊາອູນ ບ່ໍມີສ່ິງໃດດີກວ່າທ່ີເຮົາຈະຫນີໄປຢູ່ທ່ີ
ແຜ່ນດິນຄົນຟີ ລິສຕິນ ແລ້ວຊາອູນກ ໍຈະຊົງເລີກບ່ໍຕິດຕາມເຣົາອີກພາຍໃນເຂດແດນອິສຣາເອນ ແລະເຮົາຈະ
ລອດພ້ົ້ົນຈາກມືຂອງທ່ານໄດ້î 

2 ດາວິດຈ່ຶງລຸກຂ້ຶນຍົກຂ້າມໄປ ທັງຕົວທ່ານ ແລະທະຫານທ່ີຢູ່ກັບທ່ານຫົກຮ້ອຍຄົນດ້ວຍກັນ ໄປຫາອາຄ ສິ ບຸດ
ມາໂອກ ກະສັດເມືອງກາດ 

3 ດາວິດກໍອາໄສຢູ່ກັບອາຄິສທ່ີເມືອງກາດ ຄືຕົວທ່ານແລະທະຫານຂອງທ່ານ ທຸກຄົນມີຄອບຄົວໄປດ້ວຍ ທັງດາ
ວິດພ້ອມກັບເມັຽສອງຄົນ ຄືອາຮີໂນອາມຊາວເຢສເຣເອນ ແລະອາບິກາອີນຊາວກາຣ໌ເມນແມ່ຫມາ້ຍຂອງນາ
ບານ 

4 ເມ່ືອມ ຄົີນໄປທູນຊາອູນວ່າ ດາວິດໄດ້ຫນີໄປເມືອງກາດແລ້ວ ພຣະອົງກໍບໍ່ໍໄດ້ຊອກຫາທ່ານອີກຕ່ໍໄປ 
5 ແລ້ວດາວິດຈ່ຶງທູນອາຄິສວ່າ, ìຖ້າຂ້າພຣະອົງເປັນທ່ີໂຜດປານໃນສາຍພຣະເນດຂອງພຣະອົງ ຂໍຊົງໃຫເ້ຂົາ

ມອບທ່ີຢູ່ໃນຫົວເມືອງແກ່ຂ້າພຣະອົງຈັກແຫ່ງນ່ຶງ ເພ່ືອຂ້າພຣະອົງຈະໄດ້ອາໄສຢູ່ທ່ີນ້ັນ ເຫດໃດຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພ
ຣະອົງຈະຢູ່ໃນກຸງກັບ  ພຣະອົງî 

6 ໃນວັນນ້ັນອາຄິສຊົງມອບເມືອງຊິກລາກໃຫ້ ຊິກລາກຈ່ຶງເປັນຫົວເມືອງຂ້ຶນແກ່ກະສັດຢູດາຈົນເຖິງທຸກວັນນ້ີ  
7 ລະຍະເວລາທ່ີດາວິດເຂ້ົາໄປຢູ່ໃນແຜ່ນດິນຟີລິສຕິນນ້ັນເປັນນ່ຶງປີກັບສ່ີເດືອນ 
8 ຝ່າຍດາວິດກັບທະຫານຂອງທ່ານກໍຂ້ຶນໄປປຸ້ນຊາວເກຊູຣ໌ ຄົນກຣີຊິ໌ດ ແລະຄົນອາມາເລກ ເພາະປະຊາຊາດ

ເຫລ່ົານ້ີເປັນຊາວແຜ່ນດິນນ້ັນຕ້ັງແຕ່ສມັຍໂບຮານ ໄກໄປຈົນເຖິງເມືອງຊູຣ໌ ເຖິງແຜ່ນດິນເອຢິບ 
9 ດາວິດກໍໂຈມຕີແຜ່ນດິນນ້ັນ ບ່ໍໄວຊີ້ວິດຜູ້ຊາຍ ຫລືຜູ້ຍິງ ແຕ່ຍຶດແກະ ງ ົວ ລໍ ອູດ ແລະເຄ່ືອງນຸ່ງ ແລ້ວກັບຄືນມາ

ຫາອາຄິສ 
10 ເມ່ືອໃດອາຄິສຖາມວ່າ, ìວັນນ້ີທ່ານໄປປຸ້ນຜູ້ໃດມາî ດາວິດກໍທູນຕອບວ່າ, ìປຸ້ນຖ່ິນໃຕ້ທ່ີແຜ່ນດິນຢູດາî ຫລື 

ìປຸ້ນເນເກັບທ່ີຕະກູນເຢຣາເມເອນî ຫລື ìປຸ້ນຖ່ິນໃຕ້ເກນິດî 
11 ດາວິດບ່ໍໄດ້ໄວ້ຊີວິດຜູ້ຊາຍຫລືຜູ້ຍິງ ທ່ີຈະນໍາມາທ່ີເມືອງກາດ ໂດຍຄິດວ່າ ìຢ້ານວ່າເຂົາຈະບອກເຣ່ືອງຂອງ

ເຮົາແລະກ່າວວ່າ, ìດາວິດໄດ້ທໍາຢ່າງນ້ັນî ນ້ີເປັນວິທີການຂນະທ່ີທ່ານອາໄສຢູ່ໃນແຜ່ນດິນຟີລິສຕິນ 
12 ອາຄິສຊົງວາງພຣະທັຍໃນດາວິດດ້ວຍຊົງດ ໍາຣີວ່າ, ìເຂົາໄດ້ກະທໍາໃຫອິ້ສຣາເອນຊນົຊາດຂອງພຣະອົງກຽດຊັງ

ຢ່າງທ່ີສຸດ ເຫດສັນນ້ັນເຂົາຈ່ຶງເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງເຮົາໄດ້ຕລອດໄປî 
 

28   



Chapter 28 

1 ຢູ່ມາໃນຄ້ັງນ້ັນຄົນຟີລິສຕິນໄດ້ຮວບຮວມກໍາລັງ ເພ່ືອທໍາສົງຄາມສູ້ຮ ບົກັບອິສຣາເອນ ແລະອາຄິສສ່ັງກັບດາ
ວິດວ່າ, ìຈ່ົງເຂ້ົາໃຈເຖີດວ່າ ທ່ານກັບຄົນຂອງທ່ານຈະອອກທັບໄປກັບເຮົາî 

2 ດາວິດທູນອາຄ ສິວ່າ, ìດີ ຂ້າພຣະອົງຈະໄດ້ຮູ້ວ່າຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງຈະກະທໍາສ່ິງໃດໄດ້ແດ່î ແລະອາຄິສຮັບ
ສ່ັງກັບດາວິດວ່າ, ìດີແລ້ວ ເຮົາຈະໃຫ້ທ່ານເປັນອົງຄະຣັກຂອງເຮົາຕລອດຊີວິດî 
ຊາອນູແລະຄນົຊງົທີເ່ມອືງເອນໂດຣ ໌
Saul Consults a Medium  
(ພບຍ 18:9-14) 

3 ຝ່າຍຊາມູເອນໄດ້ເສັຽຊີວິດແລ້ວ ແລະຄົນອິສຣາເອນທັງປວງກໍໄວ້ທ ຸກໃຫທ່້ານ ແລະຝ ງັສົບທ່ານໄວ້ໃນເມືອງ
ຣາມາ ຊ່ຶງເປັນເມືອງຂອງທ່ານເອງ ແລະຊາອູນຊົງກໍາຈັດຄົນຊົງແລະພ່ໍມົດແມມົ່ດເສັຽຈາກແຜ່ນດິນ 

4 ຄົນຟີລິສຕິນກໍຊຸມນຸມກັນແລະມາຕ້ັງຄ້າຍຢູ່ທ່ີ ຊເູນມ ແລະຊາອູນຊົງຮວບຮວມອິສຣາເອນທັງສ້ິນ ແລະເຂົາ
ທັງຫລາຍຕ້ັງຄ້າຍຢູ່ທ່ີເມືອງກີນໂບອາ 

5 ເມ່ືອຊາອູນທອດພຣະເນດກອງທັບຂອງຄົນຟີລິສຕິນກໍຢ້ານ ແລະພຣະທັຍຂອງພຣະອົງກໍຫວ່ັນໄຫວຫລາຍ 
6 ເມ່ືອຊາອູນທູນຖາມພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຊົງຕອບພຣະອົງ ບ່ໍວ່າດ້ວຍຄວາມຝັນ ຫລືດ້ວຍອູ

ຣີມ ຫລດ້ືວຍຜ  ູ້ປະກາດພຣະທັມ 
7 ຊາອູນຈ່ຶງຮ ບັສ່ັງກັບມະຫາດເລັກຂອງພຣະອົງວ່າ, ìຈ່ົງອອກໄປຫາຍິງທ່ີເປັນຄົນຊົງ ເພ່ືອເຣົາຈະໄດ້ໄປຫາ

ແລະຖາມເຂົາເບ່ິງî ແລະມະຫາດເລັກກໍກາບທູນວ່າ, ìເບິ່ງແມ໋, ມຍິີງຄົນຊົງຄົນນ່ຶງຢູ່ທ່ີບ້ານເອນໂດຣ໌ 
8 ຊາອູນຈ່ຶງປອມພຣະອົງ ແລະຊົງສລອງພຣະອົງຢ່າງອ່ືນສະເດັດອອກໄປພ້ອມກັບຊາຍສອງຄົນ ໄປຫາຍິງຄົນ

ຊົງໃນເວລາກາງຄືນ ພຣະອົງສ່ັງວ່າ, ìຂໍທໍານວາຍໃຫ້ເຮົາໂດຍວິນຍານຂອງຄົນຕາຍ ເຮົາຈະບອກຊ່ືຜູ້ໃດກ ໍໃຫ້
ເອ້ີນຜູ້ນ້ັນຂ້ຶນມາî 

9 ຍິງຄົນນ້ັນຈ່ຶງທູນຕອບພຣະອົງວ່າ, ìທ່ານຄົງຮູ້ແນ່ແລ້ວວ່າຊົງກະທໍາສ່ິງໃດ ທີໄ່ດ້ກໍາຈັດຄົນຊົງ ແລະພ່ໍມົດແມ່
ມົດເສັຽຈາກແຜ່ນດິນ ເປັນຫຍັງທ່ານຈ່ຶງມາວາງກັບດັກຊີວິດຂອງຂ້າພະເຈ້ົາì 

10 ແຕ ຊ່າອູນຊົງສາບານກັບຍິງນ້ັນໃນພຣະນາມຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາວ່າ ìພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງພຣະຊົນຢູ່ສັນໃດ ເຈ້ົາ
ຈະບ່ໍຖືກໂທດເພາະເຣ່ືອງນ້ີສັນນ້ັນî 

11 ຍິງນ້ັນຈ່ຶງທູນຖາມວ່າ, ìທ່ານຈະໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາເອ້ີນໃຜຂ້ຶນມາî ຊາອູນກ່າວວ່າ, ìເອ້ີນຊາມູເອນຂ້ຶນມາໃຫ້ເຮົາî 
12 ແລະເມ່ືອຍິງນ້ັນເຫັນຊາມູເອນ ຈ່ຶງຮ້ອງສຽງດັງ ແລະຍິງນ້ັນກໍກາບທູນຊາອູນວ່າ, ìເຫດໃດພຣະອົງຈ່ຶງຊົງລ້ໍ

ລວງຂ້ານ້ອຍ ພຣະອົງຄືຊາອູນî 
13 ກະສັດສ່ັງແກ່ນາງວ່າ, ìຢ່າຢ້ານເລີຍ ເຈ້ົາໄດ້ເຫັນຫຍັງî ແລະຍິງນ້ັນກາບທູນຊາອູນວ່າ, ìຂ້ານ້ອຍເຫັນເທບ

ພຣະເຈ້ົາອົງນ່ຶງສະເດັດຂ້ຶນມາຈາກແຜ່ນດິນî 
14 ພຣະອົງຖາມວ່າ, ìຮູບຮ່າງຂອງເຂົາເປັນຢ່າງໃດî ແລະນາງຕອບວ່າ, ìເປັນຜູ້ຊາຍແກ່ຂ້ຶນມາມີເສ້ືອຄຸມກາຍຢູ່î 

ຊາອູນກໍຊົງຮູ້ວ່າເປັນຊາມູເອນ ພຣະອົງຊົງໂນ້ມພຣະກາຍລົງເຖິງດິນຂາບໄຫວ້ 
15 ແລ້ວຊາມເູອນເວ້ົາກັບຊາອູນວ່າ, ìທ່ານຮົບກວນເຮົາດ້ວຍເອ້ີນເຮົາຂ້ຶນມາເຮັດຫຍັງî ຊາອູນຊົງຕອບວ່າ, ìຂ້າ

ພະເຈົ້າມຄີວາມທຸກຫນັກ ເພາະຄົນຟີລິສຕິນກໍາລ ງັມາທໍາສົງຄາມກັບຂ້າພະເຈ້ົາ ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຫັນ
ຫນີຈາກຂ້າພະເຈ້ົາເສັຽແລ້ວ ບ່ໍໄດ້ຊົງຕອບຂ້າພະເຈ້ົາອີກເລີຍ ບ່ໍວ່າໂດຍຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ຫລືໂດຍຄວາມ
ຝັນ ເພາະສະນ້ັນຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງຂໍເອ້ີນທ່ານຂ້ຶນມາເພ່ືອທ່ານຈະໄດ້ແຈ້ງວ່າ ຂ້າພະເຈ້ົາຈະກະທໍາປະການໃດດີî 

16 ຊາມູເອນຕອບວ່າ, ìໃນເມ່ືອພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຫນັຫນີຈາກທ່ານເສັຽແລ້ວ ແລະເປັນສັດຕຣູຂອງທ່ານ ທ່ານ
ຈະມາຖາມຂ້າພະເຈ້ົາເຮັດຫຍັງ 



17 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງກະທໍາແກ່ທ່ານຢ່າງທ່ີພຣະອົງສ່ັງບອກທາງຂ້າພະເຈ້ົາແລ້ວນ້ັນ ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງ
ຈີກຣາຊອານາຈັກນ້ັນອອກເສັຽຈາກມືຂອງທ່ານ ແລະຊົງມອບໃຫ້ແກ່ຄົນອ່ືນ ຄືດາວິດ 

18 ເພາະທ່ານບ່ໍໄດ້ເຊ່ືອຟັງພຣະສຸຣະສຽງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ບ່ໍໄດ້ກະທໍາຕາມພຣະພໂິຣດຂອງພຣະອົງທ່ີຊົງມີ
ຕ່ໍອາມາເລກ ສະນ້ັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈ່ຶງຊົງກະທໍາສ່ິງນ້ີແກ່ທ່ານໃນວັນນ້ີ 

19 ນອກຈາກນ້ີ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງມອບອິສຣາເອນພ້ອມກັບຕົວທ່ານໄວ້ໃນມືຂອງຄົນຟີລິສຕິນ ມືອ່ື້ນຕົວທ່ານ
ພ້ອມກັບບຸດຊາຍທັງຫລາຍຂອງທ່ານຈະຢູ່ກັບເຮົາ ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງມອບກອງທັບອິສຣາເອນໄວ້ໃນ
ມຂືອງຄົນຟີລິສຕິນດ້ວຍî 

20 ແລ້ວຊາອູນກ ຊົໍງລ້ົມລົງຢຽດຍາວເທິງພ້ືນດິນໃນທັນທີ ຢ້ານກົວຈົນຕົວສ່ັນເພາະຖ້ອຍຄໍາຂອງຊາມູເອນ ແລະບ່ໍ
ມກໍີາລັງເຫລືອຢູ່ໃນພຣະອົງ ເພາະບ່ໍໄດ້ສເວີຍມາຕລອດວັນນ່ຶງກັບຄືນນ່ຶງແລ້ວ 

21 ຍິງນ້ັນກໍເຂ້ົາມາຫາຊາອູນ ແລະເມ່ືອນາງເຫັນວ່າພຣະອົງຕົກພຣະທັຍຫລາຍ ຈ່ຶງທູນວ່າ, ìເບ່ິງແມ໋, ຜູ້ຮັບໃຊ້
ຂອງພຣະອົງກ ຍໍອມຟັງຮັບສ່ັງຂອງພຣະອົງ ຍອມສ່ຽງຊີວິດ ແລະຍອມຟັງພຣະດໍາຣັດທີພ່ຣະອົງຊົງສ່ັງທຸກປະ
ການ 

22 ເພາະສະນ້ັນຂໍພຣະອົງຈ່ົງຟັງສຽງຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງດ້ວຍ ຂໍຂ້ານ້ອຍໄດ້ຖວາຍພຣະກະຍາຫານແກ່ພຣະອົງ
ຈັກຫນ້ອຍນ່ຶງ ຂໍພຣະອົງສເວີຍເພ່ືອພຣະອົງຈະຊົງມີກໍາລັງກັບເມ່ືອຕາມທາງຂອງພຣະອົງî 

23 ພຣະອົງກໍຊົງປະຕິເສດ ຮັບສ່ັງວ່າ, ìບ່ໍກິນî ແຕ່ມະຫາດເລັກກັບຍິງນ້ັນອ້ອນວອນພຣະອົງ ພຣະອົງກໍຊົງຟັງສຽງ
ຂອງເຂົາ ພຣະອົງຊົງລຸກຂ້ຶນປະທັບເທິງຕຽງ 

24 ຍິງນ້ັນມີລູກງົວອ້ວນຢູ່ໃນບ້ານໂຕນ່ຶງ ກໍຟາ້ວຂ້າ ເອົາແປ້ງມານວດປ້ີງທໍາເຂ້ົາຈ່ີບ່ໍມີເຊ້ືອແປ້ງ 
25 ນາງກໍນໍາມາຖວາຍແກ່ຊາອູນ ແລະຊົງສເວີຍກັບໃຫ້ມະຫາດເລັກ ເຂົາຮັບປະທານ ແລ້ວກໍຊົງລຸກຂ້ຶນສະເດັດ

ກັບຄືນໄປໃນຄືນນ້ັນ 
 

29 ຄນົຟລີສິຕນີບໍວ່າງໃຈໃນດາວດິ 

The Philistines Reject David 

1 ຝ່າຍຄົນຟີລ ິສຕິນຊຸມນຸມກໍາລັງທັງຫມດົຢູ່ທ່ີອາເຟກ ແລະຄົນອິສຣາເອນກໍຕ້ັງຄ້າຍຢູ່ທ່ີນ້ໍາພຸຊ່ຶງຢູ່ໃນເມືອງເຢສ
ຣາເອນ 

2 ເມ່ືອເຈ້ົານາຍຟີລິສຕິນເດີນຜ່ານໄປຕາມກອງຮ້ອຍແລະກອງພັນ ແລະດາວິດກັບຄົນຂອງທ່ານກໍຜ່ານໄປເປັນ
ກອງຫລັງກັບອາຄິສ 

3 ແມ່ທັບຂອງຄົນຟີລິສຕິນກ່າວວ່າ, ìພວກເຣັບເຣີເຫລ່ົານ້ີມາເຮັດຫຍັງຢູ່ທ່ີນ້ີî ແລະອາຄິສກໍຮັບສ່ັງແກ່ແມ່ທັບ
ຄົນຟີລິສຕິນວ່າ, ìນ້ີຄືດາວິດມະຫາດເລັກຂອງຊາອູນກະສັດອິສຣາເອນບ່ໍແມ່ນຫລື ເຂົາຢູ່ກັບເຣົາມາເປັນວັນ
ເປັນປີແລ້ວ ຕ້ັງແຕ່ວັນທ່ີເຂົາຫນີມາຫາຂ້າພະເຈ້ົາ ຂ້າພະເຈ້ົາຍັງບ່ໍພົບຄວາມຜິດໃນຕົວເຂົາເລີຍî 

4 ແຕ່ເຈ້ົານາຍຟີລິສຕິນໃຈຮ້າຍໃຫ້ທ່ານແລະເຈ້ົານາຍຟີລິສຕິນທູນທ່ານວ່າ, ìຂໍສ່ົງຊາຍຄົນນ້ັນກັບຄືນໄປ ເພ່ືອ
ໃຫເ້ຂົາກັບໄປຍັງບ່ອນທ່ີທ່ານກໍານົດໃຫ້ເຂົາຢູ່ ແລະຢ່າໃຫ້ເຂົາລົງໄປຣົບພ້ອມກັບເຮົາຢ້ານວ່າເມ່ືອເຮົາຮົບກັນ 
ເຂົາຈະເປັນສັດຕຣູຂອງເຣົາ ເພາະວ່າຊາຍຄົນນ້ີຈະຄືນດີກັບເຈ້ົານາຍຂອງເຂົາໄດ້ຢ່າງໃດ ບ່ໍແມ່ນດ້ວຍ
ຫົວຂອງຄົນທ່ີນ້ີດອກຫລືî 

5 ຄົນນ້ີດາວິດບ່ໍແມ່ນຫລື ຊ່ຶງເຂົາຮ້ອງເພງຂັບລໍາຮັບກັນວ່າ ìຊາອູນຂ້າຄົນເປັນພັນ ແລະດາວິດຂ້າຄົນເປັນ
ຫມື່ນî 



6 ອາຄິສຈ່ຶງເອ້ີນດາວິດເຂ້ົາມາຮັບສ່ັງແກ່ທ່ານວ່າ, ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງພຣະຊົນຢູ່ ທາ່ນໄດ້ປະຕິບັດຕົນເປັນຄົນຊ່ື
ສັດມາແລ້ວ ສໍາລັບເຮົາ ເຮົາກໍເຫັນຊອບທ່ີທ່ານອອກທັບໄປກັບເຮົາ ເພາະເຮົາບ່ໍເຫັນມີຄວາມຜິດອັນໃດໃນ
ທ່ານຕ້ັງແຕ່ວັນທ່ີ 
ທ່ານມາຢູ່ກັບເຮົາຈົນເຖິງວັນນ້ີ ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມບັນດາເຈ້ົານາຍບ່ໍເຫັນດ້ວຍໃນເຣ່ືອງທ່ານ 

7 ສະນ້ັນຂໍທ່ານກັບຄືນໄປເສັຽຈ່ົງໄປຢ່າງສັນຕິເຖີດ ເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ເປັນທ່ີຂັດໃຈເຈ້ົານາຍຟີລິສຕິນທັງຫລາຍî 
8 ດາວິດກ ທູໍນອາຄິສວ່າ, ìແຕ່ຂ້າພຣະອົງໄດ້ກະທໍາສ່ິງໃດ ຫລື ພຣະອົງໄດ້ພົບສ່ິງໃດໃນຕົວຂອງຂ້າພຣະອົງ ຕ້ັງ

ແຕ່ວັນທ່ີຂ້າພຣະອົງເຂ້ົາມາຮັບຣາຊການຈົນບັດນ້ີວ່າ ຂ້າພຣະອົງບ່ໍຄວນຈະໄປຮົບກັບສັດຕຣູຂອງກະສັດເຈ້ົາ
ນາຍຂອງຂ້າ 
ພຣະອົງî 

9 ອາຄິສກ ຮັໍບສ່ັງຕອບດາວິດວ່າ, ìເຮົາຮູ້ແລ້ວວ່າໃນສາຍຕາຂອງເຮົາທ່ານດີແລ້ວຢ່າງທູດສວັນຂອງພຣະເຈ້ົາ 
ແຕ່ບັນດາແມ່ທັບແຫ່ງຟີລິສຕິນກ່າວວ່າ ìຢ່າໃຫ້ເຂົາຂ້ຶນໄປໃນການຮົບກັບເຮົາເລີຍî 

10 ເມ່ືອເປັນດ່ັງນ້ີ ຂໍທາ່ນລຸກຂ້ຶນແຕ່ເຊ້ົາພ້ອມກັບພວກພົນແຫ່ງນາຍຂອງທ່ານຄືຄົນທ່ີມາກັບທ່ານ ເມ່ືອພວກທ່ານ
ລຸກຂ້ຶນໃນເວລາເຊ້ົາມດື ພ ມີໍແສງກໍຈ່ົງອອກເດີນî 

11 ດາວິດຈ່ຶງລຸກຂ້ຶນຕ້ັງແຕ່ມືດ ຄືຕົວທ່ານພ້ອມກັບຄົນຂອງທ່ານເພ່ືອອອກເດີນໃນຕອນເຊ້ົາ ກັບຄືນໄປຍັງແຜ່ນ
ດິນຟີລິສຕິນ ແຕ່ຄົນຟີລິສຕິນຂ້ຶນໄປຍັງເຢສຣາເອນ 

 

30 ດາວດິຮບົຊະນະຄນົອາມາເລກ 

David Avenges the Destruction of Ziklag 

1 ຢູ່ມາໃນວັນທີສາມເມ່ືອດາວິດກັບຄົນຂອງທ ່ານມາເຖິງເມືອງຊກິລາກ ປາກົດວ່າຄົນອາມາເລກໄດ້ມາປຸ້ນເນ
ເກັບກັບປຸ້ນຊິກລາກແລ້ວ ເຂົາຊະນະຊິກລາກ ແລະເຜົາເສັຽດ້ວຍໄຟ 

2 ແລະຈັບຜູ້ຍິງກັບທຸກຄົນທ່ີຢູ່ໃນນ້ັນໄປເປັນຊະເລີຍທັງເດັກແລະຜູ້ໃຫຍ່ ບ່ໍໄດ້ຂ້າຜູ້ໃດເລີຍ ແຕ່ກວາດຕ້ອນໄປ
ຕາມທາງຂອງເຂົາ 

3 ເມ່ືອດາວິດກັບຄົນຂອງທ່ານມາທ່ີໃນເມືອງ ກໍເຫັນວ່າເມືອງນ້ັນຖືກເຜົາດ້ວຍໄຟ ແລະເມັຽກັບບຸດຊາຍບຸດຍິງ
ຂອງເຂົາຖືກກວາດໄປເປັນຊະເລີຍ 

4 ແລ້ວດາວິດກັບປະຊາຊນົທ່ີຢູ່ກັບທ່ານກໍຮ້ອງໄຫ້ສຽງດັງ ຈົນເຂົາບ່ໍມີກໍາລັງຈະຮ້ອງໄຫ້ອີກ 
5 ອາຮີໂນອາມ ຊາວເຢສເຣເອນ ແລະອາບິກາອີນແມ່ຫມາ້ຍຂອງນາບານຊາວກາເມນ ເມັຽທັງສອງຂອງດາວິດ

ກໍຖືກກວາດໄປເປັນຊະເລີຍ 
6 ດາວິດກໍເປັນທຸກຫນັກເພາະປະຊາຊົນເວ້ົາກັນວ່າຈະຂວ້າງກ້ອນຫີນໃສ່ທ່ານ ດ້ວຍຈິດໃຈຂອງປະຊາຊົນກໍ

ຂົມຂ່ືນຫລາຍ ເພາະບຸດຊາຍ ແລະບຸດຍິງຂອງເຂົາ ແຕ່ດາວິດກໍມີກໍາລັງຂ້ຶນໃນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງ
ທາ່ນ 

7 ດາວິດຈ່ຶງເວ້ົາກັບປະໂຣຫິດອາບິອາທາ ບຸດຂອງອາຮີເມເລກວ່າ, ìຂໍນໍາເອໂຟດມາໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າî ອາບິອາທາ
ກໍນໍາເອໂຟດມາໃຫ້ດາວິດ 

8 ດາວິດທູນຖາມພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາວ່າ, ìສົມຄວນທ່ີຂ້າພຣະອົງຈະຕິດຕາມກອງປຸ້ນນ້ີຫລື ຂ້າພຣະອົງຈະໄລ່ທັນ
ເຂົາຫລືî ພຣະອົງຕອບທ່ານວ່າ, ìຈ່ົງຕິດຕາມເຖີດ ເຈ້ົາຈະໄປທັນເຂົາແນ່ນອນ ແລະຈະຊ່ອຍໄດ້ແນ່ນອນî 

9 ດາວິດກໍຍົກອອກຕິດຕາມພ້ອມກັບຄົນທ່ີຢູ່ກ ບັທ່ານຫົກຮ້ອຍນ້ັນ ແລະເຂົາມາເຖິງແມ່ນ້ໍາ ເບຊຣ໌ ຄົນທ່ີຫລ້າ
ຫລັງກໍພັກຢູ່ທ່ີນ້ັນ 



10 ແຕ່ດາວິດຕິດຕາມຕ່ໍໄປ ທງັຕົວທ່ານແລະຄົນສ່ີຮ້ອຍ ສອງຮ້ອຍທ່ີອ່ອນເພັຽເກີນທ່ີຈະຂ້າມແມ່ນ້ໍາເບໂຊຣ໌ກໍຢຸດ
ພັກຢູ່ 

11 ເຂົາທັງຫລາຍພົບຊາວເອຢິບຄົນນ່ຶງຢູ່ທ່ີກາງແຈ້ງ ຈ່ຶງນໍາເຂົາມາຫາດາວິດ ໃຫ້ເຂ້ົາຈ່ີແລະເຂົາກໍຮັບປະທານ
ແລະໃຫ້ນ້ໍາເຂົາດ່ືມ 

12 ແລະໃຫ້ຂະຫນົມຫມາກເດ່ືອແຜ່ນນ່ຶງກັບພວງຫມາກອະງຸ່ນແຫ້ງສອງພວງ ເມ່ືອເຂົາຮັບປະທານແລ້ວ ຈິດໃຈ
ຂອງເຂົາກໍຟ້ືນຂ້ຶນ ເພາະເຂົາບ່ໍໄດ້ຮັບປະທານເຂ້ົາຈ່ີຫລືດ່ືມນ້ໍາມາສາມວັນສາມຄືນແລ້ວ 

13 ດາວິດຖາມເຂົາວ່າ, ìເຈ້ົາເປັນຄົນພວກໃດ ແລະເຈ້ົາມາຈາກໃສî ເຂົາຕອບວ່າ, ìຂ້າພະເຈ້ົາເປັນຄົນຫນຸ່ມ
ຊາວເອຢິບ ເປັນຄົນໃຊ້ຂອງຄົນອາມາເລກຄົນນ່ຶງ ເມ່ືອສາມວັນກ່ອນຂ້າພະເຈ້ົາປ່ວຍ ນາຍຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງຖ້ິມ
ຂ້າພະເຈ້ົາໄວ ້

14 ເຮົາມາປຸ້ນທ່ີຖ່ິນໃຕ້ຂອງຄົນເຄເຣທ ແລະປຸ້ນທ່ີສ່ວນຂອງຢູດາ ແລະທ່ີຖ່ິນໃຕ້ຂອງກາເລັບ ແລະເຣົາເຜົາເມືອງ
ຊິກລາກເສັຽດ້ວຍໄຟî 

15 ດາວິດຖາມເຂົາວ່າ, ìເຈ້ົາຈະພາເຮົາລົງໄປເຖິງກອງປຸ້ນນ້ີຫລືບໍî ເຂົາຕອບວ່າ, ìຂໍສາບານແກ່ຂ້າພະເຈ້ົາໃນພ
ຣະນາມຂອງພຣະເຈ້ົາວ່າຈະບ່ໍຂ້າຂ້າພະເຈ້ົາ ແລະທ່ານຈະບ່ໍມອບຂ້າພະເຈ້ົາໄວໃ້ນມນືາຍຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ຂ້າ
ພະເຈ້ົາຈ່ຶງຈະພາທ່ານໄປທ່ີກອງປຸ້ນນ້ັນî 

16 ເມ່ືອເຂົາພາທ່ານລົງໄປແລ້ວ ເບ່ິງແມ໋, ກໍພົບເຂົາທັງຫລາຍແຜ່ກັນຢູ່ເຕັມດິນໄປຫມດົ ຕ່າງກິນແລະດ່ືມ ແລະ
ເຕ້ັນລໍາເພາະເຂົາຍຶດໄດ້ເຂ້ົາຂອງຫລວງຫລາຍມາຈາກແຜ່ນດິນຟີລິສຕິນແລະຈາກແຜ່ນດິນຢູດາ 

17 ດາວິດກໍຂ້າຟັນເຂົາຕ້ັງແຕ່ຮຸ່ງເຊ້ົາຈົນເຖິງຄ່ໍາຂອງວັນຮຸ່ງຂ້ຶນ ບ່ໍມີຊາຍຄົນໃດຫນີລອດໄປໄດ້ຈັກຄົນດຽວ ເວ້ັນ
ແຕ່ຊາຍສ່ີຮ້ອຍຄົນຊ່ຶງຂ່ີອູດຫນີໄປ 

18 ດາວິດໄດ້ສ່ິງຂອງຕ່າງໆທ່ີຄົນອາມາເລກຍຶດ ແລະຄືນມາທັງຫມດົ ແລະດາວິດຊ່ອຍເມັຽທັງສອງຂອງທ່ານມາ
ໄດ້ 

19 ບໍ່ມສ່ິີງໃດຂາດຈາກທ່ານໄປເລີຍ ບ່ໍວ່ານ້ອຍຫລືໃຫຍ່ ບຸດຊາຍຫລືບຸດຍິງ ໃນສ່ິງທ່ີຍຶດໄປ ຫລືສ່ິງທ່ີເຂົາເຫລ່ົາ
ນ້ັນເອົາ ດາວິດໄດ້ຄນືມາຫມົດ 

20 ດາວິດຍັງຈັບໄດ້ບັນດາຝູງແບ້ ແລະຝູງງົວ ແລະເຂົາໄລ່ຕ້ອນຝູງສັດໄປຂ້າງຫນ້າທ່ານກ່າວວ່າ, ìນ້ີເປັນສ່ວນ
ນ່ຶງຂອງດາວິດຍຶດມາî 

21 ແລ້ວດາວິດກັບມາຍັງຄົນສອງຮ້ອຍຜູ້ທ່ີອ່ອນເພັຽເກີນທ່ີຈະຕາມດາວິດໄປ ຊ່ຶງໃຫ້ພກັເຊົາຢູ່ທ່ີແມ່ນ້ໍາເບໂຊຣ໌ 
ແລະເຂົາກໍອອກໄປຕ້ອນຮັບດາວິດ ແລະຕ້ອນຮັບປະຊາຊົນທ່ີຢູ່ກັບທ່ານ ເມ່ືອດາວິດເຂ້ົາມາໃກ້ປະຊາຊົນ 
ທ່ານກໍຄ າໍນັບເຂົາທັງຫລາຍ 

22 ຄົນອະທັມແລະຄົນຖ່ອຍທັງຫມດົໃນພວກພົນທ່ີຕິດຕາມດາວິດໄປຈ່ຶງກ່າວວ່າ, ìເພາະເຂົາບ່ໍໄປກັບເຮົາ ເຮົາ
ຈະບ່ໍໃຫ້ສ່ິງໃດທ່ີເຮົາຍຶດມາໄດ້ແກ່ເຂົາເລີຍ ນອກຈາກໃຫ້ຕ່າງຄົນມາເອົາເມັຽແລະບຸດຂອງເຂົາໄປກໍແລ້ວກັນî 

23 ແຕ່ດາວິດກ່າວວ່າ, ìພີນ້່ອງທັງຫລາຍຂອງຂ້າພະເຈ້ົາເອີຍ ທ່ານຢ່າທໍາຢ່າງນ້ັນກັບສ່ິງຊ່ຶງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງ
ມອບແກ່ເຮົາ ຜູ້ໄດ້ຊງົພິທັກຮັກສາເຮົາໄວ້ ແລະຊົງມອບກອງປຸ້ນຊ່ຶງມາຕ່ໍສ ູ ້ກັບເຮົາໄວ້ໃນມືຂອງເຮົາ 

24 ໃນເຣ່ືອງນ້ີໃຜຈະຟັງສຽງຂອງທ່ານ ເພາະຄົນທ່ີລົງໄປຣົບໄດ້ສ່ວນແບ່ງຂອງເຂົາຢ່າງໃດ ຄົນທ່ີເຝ້ົາກອງສັມພາ
ຣະຢູ່ກໍຄວນໄດ້ສ່ວນແບ່ງຢ່າງນ້ັນ ໃຫ້ເຂົາທັງຫລາຍຮັບສ່ວນແບ່ງເຫມືອນກັນî 

25 ຕ  ້ັງແຕ່ນ້ັນເປັນຕ້ົນໄປ ດາວິດກໍຕ້ັງຂ້ໍນ້ີໃຫ້ເປັນກົດເກນແລະກົດຫມາຍແກ່ອິສຣາເອນຈົນທຸກວັນນ້ີ 
26 ເມ່ືອດາວິດມາເຖິງເມືອງຊິກລາກແລ້ວ ກໍສ່ົງຂອງທ່ີຍຶດໄດ້ນ້ັນສ່ວນນ່ຶງໄປໃຫ້ຫມູ ່ຊຶງ່ເປັນພວກຜູ້ໃຫຍ່ໃນຢູດາ

ກ່າວວ່າ, ìນ້ີເປັນຂອງຂວັນຝາກມາໃຫ້ທ່ານຊ່ຶງເປັນສ່ວນຂອງທ່ີຍຶດຈາກສັດຕຣູຂອງພຣະຜູ້ເປ ັນເຈ້ົາî 
27 ຄືແກ່ຄົນທ່ີຢູ່ໃນເບັດເອນ ໃນຣາໂມທທ່ີເນເກັບ ໃນຢັດຕີຣ໌ 



28 ໃນອາໂຣເອີ ໃນຊີຟໂມທ ໃນເອສເຕໂມອາ 
29 ໃນຣາການ ໃນຫົວເມືອງຂອງເຢຣາເມເອນ ໃນຫົວເມືອງຂອງຄົນເກນິດ 
30 ໃນໂຮຣມ໌າ ໃນໂບຣາຊານ ໃນອາທາກ 
31 ໃນເຮໂບຣນ ຄືໃຫທ່ົ້ວທຸກໆບ່ອນ ທ່ີດາວ ິດແລະຄົນຂອງທ່ານໄດ້ເຄີຍໄປໆມາໆ 
 

31 ມຣໍະນາພາບຂອງຊາອນູ ແລະ 
ຂອງຣາຊໂອຣດົ 

The Death of Saul and His Sons 

(1 ຂຄວ 10:1-14) 
1 ຝ່າຍຄົນຟີລິສຕິນກໍຕ່ໍສູ້ກັບຄົນອິສຣາເອນ ແລະຄົນອິສຣາເອນກໍຫນີຄົນຟລິີສຕິນ ລ້ົມຕາຍຢູ່ທ່ີເທິງພູກິນໂບອາ 
2 ຄົນຟີລິສຕິນກໍໄລ່ທັນຊາອູນກັບພວກບຸດຊາຍ ແລະຄົນຟີລິສຕິນກໍຂ້າໂຢນາທານ ອາບິນາດາບ ແລະມ ນັຄີຊູ

ວາ ບຸດຊາຍຂອງຊາອູນເສັຽ 
3 ການສູ້ຮົບຫນັກກໍປະຊິດຊາອູນເຂ້ົາໄປ ນັກທະນູມາພົບພຣະອົງເຂ້ົາ ພຣະອົງກໍບາດເຈັບສາຫັດ ດ້ວຍຝີມືຂອງ

ນັກທະນູ 
4 ແລ້ວຊາອູນຮັບສ່ັງຄົນຖືອາວຸດຂອງພຣະອົງວ່າ, ìຈ່ົງຊັກດາບອອກ ແທງເຣົາເສັຽໃຫ້ຊອດເຖີດ ຢ້ານວ່າຄົນທ່ີບ່ໍ

ໄດ້ເຂ້ົາພິທີຕັດເຫລ່ົານ້ີຈະເຂ້ົາມາແທງເຣົາຈົນຊອດ ເປັນການລົບຫລູ່ເຣົາî ແຕ່ຜູ້ຖືອາວຸດບ່ໍຍອມກະທໍາ ເພາະ
ເຂົາຢ້ານຫລາຍ ຊາອູນຈ່ຶງຊົງຊັກດາບຂອງພຣະອົງອອກຊົງລ້ົມທບັດາບນ້ັນ 

5 ແລະເມ່ືອຜູ້ຖືອາວຸດເຫັນວ່າຊາອູນສ້ິນພຣະຊົນແລ້ວ ເຂົາກໍລ້ົມທັບດາບຂອງເຂົາເອງຕາຍດ້ວຍ 
6 ດ່ັງນ້ັນ ຊາອູນກໍເສັຽຊີວິດ ບຸດຊາຍທັງສາມ ແລະຜູ້ຖືອາວຸດຂອງພຣະອົງກໍເສັຽຊີວິດ ຕລອດຈົນຄົນຂອງພຣະ

ອົງທັງຫມດົກໍຕາຍເສັຽໃນວັນດຽວກັນ 
7 ເມ່ືອຄົນອິສຣາເອນຊ່ຶງຢູ່ຟາກພູຂ້າງນ້ັນ ແລະຜູ້ທ່ີຢູ່ຟາກຕາເວັນອອກຂອງແມ່ນ້ໍາຈໍແດນ ເຫັນຄົນອິສຣາເອນ

ຫນີໄປ ແລະເຫັນວ່າຊາອູນກັບບຸດຊາຍຂອງພຣະອົງເສັຽຊີວິດແລ້ວ ເຂົາກໍຖ້ິມບ້ານເມືອງຂອງເຂົາເສ ຽັຫລົບ
ຫນີໄປ ຄົນຟີລິສຕິນກໍ 
ເຂ້ົາມາອາໄສຢູ່ໃນນ້ັນ 

8 ຢູ່ມາໃນວັນຮຸ່ງເຊ້ົາ ເມ່ືອຄົນຟີລິສຕິນມາຖອດເຄ່ືອງນຸ່ງຈາກຄົນທ່ີຖືກຂ້າ ພໍພົບສົບຂອງຊາອູນ ແລະບຸດຊາຍ
ທັງສາມຢູ່ເທິງພູເຂົາກິນໂບອາ 

9 ເຂົາຈ່ຶງຕັດພຣະສຽນຂອງຊາອູນ ແລະຖອດເອົາເຄ່ືອງອາວຸດຂອງພຣະອົງອອກ ສ່ົງຜູ້ນໍາຂ່າວອອກໄປທ່ົວແຜ່ນ
ດິນຟີ      ລສິຕິນ ນໍາເອົາຂ່າວດີໄປຍັງເຮືອນຮູບໂຄຣົບ ແລະຍັງປະຊາຊົນຂອງເຂົາ 

10 ເຂົາເອົາເຄ່ືອງອາວຸດຂອງພຣະອົງບັນຈຸໄວ້ໃນວັດຂອງພຣະອັຊຕາຣ໌ເຕສ ແລະມັດພຣະສົບຂອງພຣະອົງໄວ້
ກັບກໍາແພງເມືອງເບັດຊານ 

11 ແຕ່ເມ່ືອຊາວເຢເບສກິເລອາດໄດ້ຍິນວ່າຄົນຟີລິສຕິນກະທໍາຢ່າງນ້ັນກັບຊາອູນ 
12 ຊາຍທ່ີກ້າຫານທຸກຄົນກໍລຸກຂ້ຶນເດີນຄືນໄປເຖິງຮຸ່ງເພ່ືອໄປປົດພຣະສົບຂອງຊາອູນ ແລະສົບບຸດຊາຍທັງສາມ

ລົງເສັຽຈາກກໍາແພງເມືອງເບັດຊານ ແລະນໍາມາທ່ີເມືອງຢາເບສ ເພ່ືອເຜົາໃນທ່ີນ້ັນ 
13 ເຂົາກໍເກັບກະດູກໄປຝັງໄວ້ທ່ີໃຕ້ຕ້ົນສົນຫມອກໃນຢາເບສ ແລະອົດອາຫານເຈັດວັນ 
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