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1 ດາວດິຮູຂ້າ່ວການຕາຍຂອງຊາອນູ 
David Mourns for Saul and Jonathan 

1 ໃນເວລາທ່ີຊາອູນເສັຽຊີວິດນ້ັນ ພດີໍດາວິດຜູ້ຮົບຊະນະພວກອາມາເລກໄດ້ກັບມາເມືອງຊິກລາກ ແລະພັກຢູ່ທ່ີນນ້ີສອງ
ວັນ 

2 ເຂົາໄດ້ຈີກເສ້ືອຜ້າຂອງຕົນ ແລະເອົາດິນໃສ່ຫົວ ເພາະຄວາມເສັຽໃຈ ເມ່ືອມາຮອດເຂົາຈ່ຶງພົບດາວິດ ແລະກ້ົມຂາບ
ລົງດ້ວຍຄວາມນັບຖື 

3 ດາວິດຈ່ຶງຖາມເຂົາວ່າ, ìເຈ້ົາມາແຕ່ໃສî ເຂົາຕອບວ່າ, ìຂ້າພະເຈ້ົາຫນີມາຈາກຄ້າຍທະຫານອິສຣາເອນî 
4 ດາວິດຈ່ຶງເວ້ົາວ່າ, ìບອກຂ້ອຍເບ່ິງດູວ່າມີຫຍັງເກີດຂ້ຶນ?î ເຂົາເວ້ົາຂ້ຶນວ ່າ, ìທະຫານຂອງພວກເຮົາໄດ້ປົບຫນີຈາກສະ

ຫນາມຮົບ ເພາະເຫັນວ່າຫລາຍຄົນໄດ້ຖືກຂ້າ ຮວມທັງຊາອູນແລະໂຢນາທານລູກຊາຍຂອງພຣະອົງດ້ວຍî 
5 ດາວິດຖາມເຂົາອີກວ່າ, ìເຫດໃດເຈ້ົາຈ່ຶງຮູ້ວ່າກະສັດຊາອູນ ແລະໂຢນາທານຕາຍແລ້ວ?î 
6 ຊາຍຫນຸ່ມຄົນນ້ັນກໍຕອບວ່າ, ìພດີໍໃນເວລານ້ັນ ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຢູ່ເທິງພູກິນໂບອາ ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຫັນກະສັດຊາອູນກໍາ

ລັງຢືນຄ້ໍາຫອກຂອງພຣະອົງຢູ່ ໃນເວລານ້ັນທະຫານຣົດຮົບ ແລະທະຫານມ້າຂອງສັດຕຣູກໍາລັງແລ່ນເຂ້ົາມາໃກ້ພຣະ
ອົງ 

7 ແລ້ວພຣະອົງໄດ້ຫັນມາເຫັນຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງຮ້ອງໃສ່ຂ້າພະເຈ້ົາ ຂ້າພະເຈ້ົາກໍທູນຕອບວ່າ ìໂດຍ ຂ້ານ້ອຍî 
8 ພຣະອົງຖາມວ່າ, ìເຈ້ົາແມ່ນໃຜ?î  ຂ້າພະເຈ້ົາບອກພຣະອົງຂ້າພະເຈ້ົາເປັນຄົນອາມາເລກ 
9 ພຣະອົງກໍກ່າວຕ່ໍໄປວ່າ ເຮົາໄດ້ຮັບບາດເຈັບຢ່າງສາຫັດ ເຮົາໃກ້ຈະຕາຍແລ້ວ ເຈ້ົາມາພ້ີແດ່ ແລະຂ້າເຮົາຖ້ິມເສັຽ 
10 ດ່ັງນ້ັນ ຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງຂ້ຶນໄປຫາພຣະອົງ ແລະຂ້າພຣະອົງ ເພາະຂ້າພະເຈ້ົາຮູ້ວ່າ ໃນຂນະທ່ີພຣະອົງລ້ົມລົງນ້ັນ ພຣະ

ອົງກໍຈະຕ້ອງຕາຍ ແລ້ວຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ປົດເອົາກະໂຈມອອກຈາກຫົວຂອງພຣະອົງ ແລະຖອດເອົາສາຍແຂນຂອງພຣະ
ອົງ ນໍາມາມອບໃຫ້ທ່ານນ້ີແຫລະî 

11 ເມ່ືອໄດ້ຍິນດ່ັງນ້ັນ ດາວິດຈ່ຶງຈີກເສ້ືອຜ້າຂອງຕົນດ້ວຍຄວາມເສັຽໃຈ ແລະທະຫານຂອງທ່ານທຸກຄົນກໍກະທໍາ
ເຊ່ັນດຽວກັນ 

12 ພວກເຂົາໄດ້ອົດອາຫານເພ່ືອໄວ້ທຸກໃຫແ້ກ່ຊາອູນ ແລະໂຢນາທານຈົນເຖິງຄ່ໍາ ແລະເພ່ືອຊາວອິສຣາເອນຊ່ຶງເປ ນັໄພ່
ພົນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເພາະວ່າມີຫລາຍຄົນໄດ້ຖືກຂ້າຢູ່ໃນສະຫນາມຮົບ 

13 ດາວິດໄດ້ຖາມຊາຍຫນຸ່ມທ່ີນໍາຂ່າວມາບອກທ່ານນ້ັນວ່າ, ìເຈ້ົາເປັນຄົນຊາດໃດî ເຂົາຈ່ຶງຕອບວ່າ, ìຂ້າພະເຈ້ົາເປັນ
ຄົນອາມາເລກ ແຕ່ຂ້າພະເຈ້ົາຢູ່ໃນປະເທດຂອງທ່ານî 

14 ດາວິດໄດ້ຖາມອີກວ່າ, ìເປັນຫຍັງເຈ້ົາຈ່ຶງກ້າຂ້າກະສັດທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງເລືອກໄວ້?î 



15 ແລ້ວດາວິດກໍເອ້ີນເອົາທະຫານຂອງທ່ານຜູ້ນ່ຶງອອກມາ ແລະບອກວ່າ, ìຈ່ົງຂ້າມັນຖ້ິມເສັຽî ທະຫານຄົນນ້ັນກໍໃຊ້ດາບ
ຟັນຊາຍຫນຸ່ມອາມາເລກຄົນນ້ັນໃຫ້ຕາຍ 

16 ແລ້ວດາວິດໄດ້ເວ້ົາວ່າ, ìຊາຍຫນຸ່ມເອີຍ ໂທດນ້ີເຈ້ົາໄດ້ນໍາມາສູ່ໂຕເຈ້ົາເອງ ເມ່ືອເຈ້ົາຍອມວ່າເຈ້ົາໄດ້ຂ້າຜູ້ທ່ີພຣະຜູ້
ເປັນເຈ້ົາຊົງເລືອກໄວ້ເປັນກະສັດນ້ັນ ເຈ້ົາກໍຈະມີໂທດແລ້ວî 
ດາວດິໂສກເສົາ້ເສຽັໃຈ ຍອ້ນຊາອນູແລະໂຢນາທານ 

17 ດາວິດໄດ້ຮ້ອງເພງໂສກເສ້ົານ້ີເພ່ືອໄວ້ອາລັຍ ຊາອູນແລະໂຢນາທານ 
18 (ທ່ານໄດ້ສ່ັງໃຫ້ສອນເພງນ້ີແກ່ຊາວຢູດາ ເພາະນ້ີໄດ້ບັນທຶກໄວ້ໃນປ້ືມຂອງ ຢາຊາ) ວ່າ, 
19 ìຜູ້ນໍາທ່ີຍອດຢ້ຽມຂອງພວກເຮົາໄດ້ຕາຍຢູ່ເທີງພູນ້ອຍ ອິສຣາເອນ ທະຫານຜູ້ເກ່ັງກ້າຂອງພວກເຮົາໄດ້ລ້ົມລົງ 
20 ຢ່າບອກເຣ່ືອງນ້ີແກ່ຊາວເມືອງກາດ ຫລືຕາມຖນົນຫົນທາງໃນເມືອງອ ັສເກໂລນ ຢ່າທໍາໃຫ້ຜູ້ຍິງເມືອງຟີລິສຕິນດີໃຈ 

ຢ່າໃຫ້ພວກລູກສາວຂອງຄົນຊ່ົວຮ້າຍຊົມຊ່ືນຍິນດີ 
21 ຂໍຢ່າໃຫ້ຝົນ ຫລືນ້ໍາຫມອກຕົກລົງໃສ່ພູນ້ອຍກິນໂບອາ ຂໍໃຫທ້ົ່ງນາທີນ້ັ່ນແຫ້ງແລ້ງຢູ່ເລ້ືອຍໆ ຜູ້ກ້າຫານໄດ້ປະຖ້ິມ

ແຜ່ນເຫລັກຕ້ານທານຂອງຕົນໄວ້ ໃນບ່ອນນ້ັນຢ່າງຫນ້າລະອາຍ ແຜ່ນເຫລັກຕ້ານທານຂອງຊາອູນກໍເຂ້ົາຂ້ີຫມ້ຽງ 
22 ຄັນທະນູຂອງໂຢນາທານເປັນຫນ້າຢ້ານຫລາຍ ດາບຂອງຊາອູນບ່ໍມີຄວາມເມດຕາປານີ ໄດ ຂ້້າສັດຕຣູຜ  ູ້ເກ່ັງກ້າ 
23 ຊາອູນ ແລະໂຢນາທານເປັນຄົນປະເສີດ ແລະຫນ້າຮັກຫລາຍ ພຣະອົງຊງົຢູ່ດ້ວຍກັນແລະຕາຍດ້ວຍກັນ ເປັນຄົນ

ວ່ອງໄວເຫມອືນນົກອີນຊີ ແລະແຂງແຮງເຫມືອນສິງ 
24 ຍິງຊາວອິສຣາເອນເອີຍ ຈ່ົງພາກັນໄວ້ທຸກໃຫຊ້າອູນ ພຣະອົງໄດ້ໃຫ້ພວກເຈ້ົານຸ່ງຫ່ົມເສ້ືອຍາວສີແດງເຂ້ັມ ທັງໃຫ້ປະ

ດັບເພັດພອຍແລະຄໍາໃສ່ຕົວຂອງເຈ້ົາ 
25 ທະຫານຜູ້ເກ່ັງກ້າກໍເສັຽໄຊ ພວກເຂົາໄດ້ຖືກຂ້າໃນສະຫນາມຮົບ ສ່ວນໂຢນາທານກໍນອນຕາຍຢູ່ເທິງພູນ້ອຍ 
26 ໂຢນາທານອ້າຍຂອງເຣົາເອີຍ ຂ້າພະເຈ້ົາໄວ້ທຸກແກ່ທ່ານ ຄວາມຮັກທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາມີຕ່ໍທ່ານນ້ັນຫລວງຫລາຍ ຄວາມ

ຮັກທ່ີທ່ານມີຕ່ໍຂ້າພະເຈ້ົາກໍປະເສີດຫລາຍເຫນືອກວ່າຄວາມຮັກຂອງພວກຜູ້ຍິງ 
27 ທະຫານຜູ້ເກ່ັງກ້າໄດ້ເສັຽໄຊ ອາວຸດຂອງພວກເຂົາໃຊ້ການຫຍັງບ່ໍໄດ້ 
 

2 ຕັງ້ດາວດິເປນັກະສດັເຫນອືຢດູາ 
David Anointed King of Judah 

1 ຄັນເຣ່ືອງນ້ີສ້ິນສຸດລົງໄປແລ້ວ ດາວິດຈ່ຶງທູນຖາມພຣະເຈ້ົາວ່າ, ìສົມຄວນທ່ີຂ້າພຣະອົງຈະຂ້ຶນໄປຍັງຫົວເມືອງນ່ຶງ
ເມືອງໃດໃນຢູດາຫລືບໍ?î ແລະພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຊົງຕອບທ່ານວ່າ, ìຈ່ົງຂ້ຶນໄປເຖີດî ດາວິດທູນຖາມວ່າ, ìຄວນທີຂ້່າພ
ຣະອົງຈະຂ້ຶນໄປທ່ີໃດ?î    ພຣະອົງຊົງກ່າວວ່າ, ìເມືອງເຮໂບຣນî 

2 ດາວິດຈ່ຶງຂ້ຶນໄປທ່ີນ້ັນພ້ອມກັບພັຣຍາທັງສອງຂອງທ່ານດ້ວຍຄື ອາຮິໂນອາມ ຊາວຢິສເຣເອນ ແລະອາບິກາອີນແມ່
ຫມາ້ຍຂອງນາບານ ຊາວກາຣ໌ເມ 

3 ດາວິດກໍນໍາຄົນທ່ີຢູ່ກັບທ່ານຂ້ຶນໄປທຸກຄົນພາຄອບຄົວໄປນໍາ ແລະເຂົາທັງຫລາຍກໍຢູ່ໃນຫົວເມືອງຂອງເຮໂບຣນ 
4 ຄົນຢູດາກໍພາກັນມາເຈີມຕ້ັງດາວິດໄວ້ເປັນພຣະຣາຊາເຫນືອເຊ້ືອສາຍຢູດາ ເມ່ືອມີຄົນມາທູນດາວິດວ່າ, ìຊາວຢາເບ

ສກິເລອາດເປັນຜູ້ທ່ີຝ ງັພຣະສົບຊາອູນໄວ້î 
5 ດາວິດກໍມີຮັບສ່ັງໃຫ້ຜູ້ນໍາຂ່າວໄປຫາຊາວຢາເບສກິເລອາດນ້ັນ ເວ້ົາກ ບັເຂົາວ່າ, ìຂໍພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຊົງອວຍພຣະ

ພອນແກ່ທ່ານທັງຫລາຍໃນການທ່ີທ່ານທັງຫລາຍໄດ້ສໍາແດງຄວາມຈ່ົງຮັກພັກດີຢ່າງນ້ີຕ່ໍຊາອູນເຈ້ົານາຍຂອງທ່ານ 
ແລະໄດ້ຝັງສົບພຣະອົງໄວ້ 

6 ບັດນ້ີຂໍພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຊົງສໍາແດງຄວາມຮັກຫມ້ັນຄົງ ແລະຄວາມທ່ຽງທັມແກ່ທ່ານ ແລະຂ້າພະເຈ້ົາຈະກະທໍາຄວາມ
ດີຕ່ໍທ່ານທັງຫລາຍເພາະທ່ານໄດ້ກະທໍາການນ້ີ 



7 ເພາະສະນ້ັນ ຂໍໃຫ້ມຂືອງທ່ານທັງຫລາຍເຂ້ັມແຂງ ແລະຂໍໃຫ້ທ່ານກ້າຫານເຖີດ ເພາະວ່າຊາອູນເຈ້ົານາຍຂອງທ່ານ
ສ້ິນພຣະຊົນເສັຽແລ້ວ ແລະເຊ້ືອສາຍຢູດາໄດ້ເຈີມຕ້ັງຂ້າພະເຈ້ົາໄວເ້ປັນກະສັດເຫນືອເຂົາທັງຫລາຍ 
ອສິໂບເຊທຂຶນ້ເປ ນັກະສດັແຫງ່ອສິຣາເອນ 
Ishbosheth King of Israel 

8 ຝ່າຍອັບເນີບຸດເນີແມ່ທບັຂອງກອງທັບຊາອູນໄດ້ພາອິສໂບເຊທ ບຸດຊາຍຂອງຊາອູນຂ້າມໄປທ່ີເມືອງມາຮານາອິມ 
9 ແລະໄດ້ສະຖາປະນາທ່ານໃຫ້ເປັນກະສັດເຫນືອເມືອງກິເລອາດ ແລະຄົນອາຊູຣ ໌ແລະຄົນຢິສເຣເອນ ແລະຄົນເອຟ

ຣາອິມ ແລະຄົນເບັນຢາມິນ ແລະຄົນອິສຣາເອນທັງຫມົດ 
10 ເມ່ືອອິສໂບເຊທບຸດຊາຍຂອງຊາອູນເລ້ີມປົກຄອງເຫນືອອິສຣາເອນນ້ັນມີພຣະຊົນຢູ່ສ່ີສິບປີ ຊງົປົກຄອງຢູ່ສອງປີ ແຕ່

ເຊ້ືອສາຍຂອງຢູດາກໍຕິດຕາມດາວິດ 
11 ເວລາທ່ີດາວິດຊົງເປັນກະສັດເຫນືອເຊ້ືອສາຍຢູດາໃນເຮໂບຣນນ້ັນເປັນຈໍານວນເຈັດປີກັບຫົກເດືອນ 

ເສກິລະຫວາ່ງອສິຣາເອນແລະຢູດາ 
The Battle of Gibeon 

12 ອັບເນີ ບຸດເນີ ແລະພວກຂ້າຣາຊການທະຫານຂອງອິສໂບເຊທ ບຸດຊາຍຂອງຊາອູນໄດ້ອອກຈາກມາຮານາອິມໄປຍັງ
ເມືອງກິເບໂອນ 

13 ແລະໂຢອາບ ບຸດນາງເຊຣູຢາກັບພວກຂ້າຣາຊການທະຫານຂອງດາວິດກໍອອກໄປພົບກັບເຂົາທ່ີສະນ້ໍາເມືອງກິເບ
ໂອນ ແລະເຂົາ  ທັງຫລາຍກໍນ່ັງຢູ່ທ່ີຂອບສະ ພວກນ່ຶງຢູ່ທ່ີຂອບສະຂ້າງນ້ີ ອີກພວກນ່ຶງຢູ່ຂອບສະຂ້າງນ້ັນ 

14 ອັບເນີ ຈ່ຶງເວ້ົາກ ບັໂຢອາບວ່າ, ìຂໍໃຫພ້ວກຄົນຫນຸ່ມລຸກຂ້ຶນຮົບຫລ້ີນກັນໃຫ້ເຮົາເບ່ິງເຖີດî ແລະໂຢອາບຕອບວ່າ, ìໃຫ້
ເຂົາລຸກຂ້ຶນຫລ້ິນໂລດî 

15 ເຂົາກໍລຸກຂ້ຶນໄປຕາມທ່ີນັບໄວ້ ຝ່າຍເບັນຢາມິນ ແລະຝ່າຍອິສໂບເຊທ ບຸດຊາຍຂອງຊາອູນມີສິບສອງຄົນ ແລະຂ າ້ຣາ
ຊການທະຫານຂອງດາວິດກໍມສິີບສອງຄົນ 

16 ຕ່າງກໍຈັບຫົວຄູ່ຕ່ໍສູ້ ແລະປັກດາບເຂ້ົາທ່ີສ່ີຂ້າງຂອງຄູ່ຕ່ໍສູ້ ລ້ົມຕາຍດ້ວຍກັນຫມດົ ເຂົາຈ່ຶງເອ້ີນທ່ີນ້ັນວ່າ ìເຮນກາດຮັສ
ຊຣູິມî ຊ່ຶງຢູ່ໃນກິເບໂອນ 

17 ການສູ້ຮ ບົໃນວັນນ້ັນດຸເດືອດ ອັບເນີແລະພວກຄົນອິສຣາເອນກໍຜ່າຍແພ້ຕ່ໍຂ້າຣາຊການທະຫານຂອງດາວິດ 
18 ບຸດທັງສາມຂອງນາງເຊຣູຢາກໍຢູ່ທ່ີນ້ັນຄື ໂຢອາບ ອາບິຊັຍ ແລະອາຊາເຮນ ຝ່າຍອາຊາເຮນນ້ັນມີຕີນໄວຢ່າງກັບ

ເຍືອງ 
19 ແລະອາຊາເຮນກໍໄລ່ຕິດຕາມອັບເນີໄປ ເມ່ືອຕາມໄປນ້ັນກໍບ່ໍໄດ້ລ້ຽວທາງຂວາມື ຫລືທາງຊາ້ຍມືຈາກການໄລ່ຕາມ

ອັບເນີ 
20 ອັບເນີຫລຽວມາເບ່ິງຈ ຶ ່ງເວ້ົາວ່າ, ìນ້ັນອາຊາເຮນແມ່ນບໍ?î ເຂົາຕອບວ່າ, ìຂ້າເອງî 
21 ອັບເນີຈ່ຶງບອກເຂົາວ່າ, ìຈ່ົງລ້ຽວໄປທາງຂວາ ຫລືທາງຊ້າຍ ແລະຈັບເອົາຄົນຫນຸ່ມຄົນໃດຄົນນ່ຶງ ແລ້ວກໍຍຶດເອົາສ່ິງ

ຂອງຂອງເຂົາໄປî ແຕ່ອາຊາເຮນບ່ໍລ້ຽວຈາກໄລ່ຕາມອັບເນີ 
22 ອັບເນີຈ່ຶງບອກອາຊາເຮນອີກຄ້ັງນ່ຶງວ່າ, ìຈ່ົງຫັນກັບຈາກການຕາມຂ້າເສັຽເຖີດ ເປັນຫຍັງຈ່ຶງຢາກໃຫ້ຂ້າຟາດເຈ້ົາລົງ

ດິນ ແລ້ວຂ້າຈະເງີຍຫນ້າຂ້ຶນເບ່ິງໂຢອາບອ້າຍຂອງເຈ້ົາໄດ້ຢ່າງໃດ?î 
23 ແຕ່ເຂົາກໍປະຕິເສດບ່ໍຍອມຫັນກັບ ເພາະສະນ້ັນ ອັບເນີກໍເອົາໂຄນຫອກແທງທ້ອງອາຊາເຮນ ຫອກກໍຊອດອອກຂ້າງ

ຫລັງຂອງເຂົາ ເຂົາກໍລ້ົມລົງຕາຍຢູ່ທ່ີນ້ັນ ແລະທຸກຄົນຊ່ຶງມາເຫັນບ່ອນທ່ີອາຊາເຮນລ້ົມຕາຍກໍຢືນນ້ີງຢູ່ 
24 ແຕ່ໂຢອາບກັບອາບິຊັຍໄລ່ຕາມອັບເນີໄປ ຕາເວັນກໍຕົກເມ່ືອເຂົາມາເຖິງຈ້າຍພູອັມມາ ຊ່ຶງຢູ່ຊ່ືກິຢາ ຕາມທາງທ່ີຈະ

ໄປຖ່ິນກັນດານເມືອງກິເບໂອນ 
25 ແລະຄົນເບັນຢາມິນກໍຮວມກ ັນຕາມອັບເນີໄປເປັນກຸ່ມດຽວກັນຕ້ັງຢູ່ທ່ີຍອດພູແຫ່ງນ່ຶງ 



26 ແລ້ວອັບເນີຮ້ອງຖາມໂຢອາບວ່າ, ìຈະໃຫ້ດາບກິນເລ້ືອຍໄປຫລື ທ່ານບ່ໍຮູ້ຫລືວ່າຕອນປາຍມືກໍຂົມ ອີກເຫິງປານໃດ
ທ່ານຈ່ຶງຈະສ່ັງຄົນຂອງທ່ານໃຫ້ຢຸດໄລ່ຕາມພ່ີນ້ອງຂອງເຂົາແລະໂຢອາບຈ  ່ຶງກ່າວວ່າ, ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງພຣະຊົນຢູ່
ສັນໃດ ຖ້າທ່ານບ່ໍເວ້ົາຂ້ຶນພວກທະຫານກໍຈະເລິກໄລ່ຕາມພວກພ່ີນ້ອງຂອງເຂົາມ້ືອ່ືນເຊ້ົາì 

27 ໂຢອາບຈ່ຶງເປ່ົາເຂົາສັດຂ້ຶນ ຄົນທັງປວງກໍຢຸດ ບ່ໍໄລ່ຕາມອິສຣາເອນອີກ ແລະບ່ໍສູ້ຮົບກັນອີກ 
28 ອັບເນີກັບຄົນຂອງທ່ານກໍເດີນທາງຕລອດຄືນນ້ັນໃນອາຣາບາ ເຂົາຂ້າມແມ່ນ້ໍາຈໍແດນ ແລະເດີນໄປຕາມຮ່ອມພູກໍມາ

ເຖິງມາຮານາອິມ 
29 ໂຢອາບກໍກ ບັຈາກໄລ່ຕາມອັບເນ  ີແລະເມ່ືອທ່ານຮວບຮວມພົນເຂ້ົາດ້ວຍກັນແລ້ວ ຂ າ້ຣາຊການທະຫານຂອງດາວິດ

ກໍຂາດໄປສິບເກ້ົາຄົນບ່ໍນັບອາຊາເຮນ 
30 ແຕ່ຂ້າຣາຊການທະຫານຂອງດາວິດໄດ້ຂ້າຄົນເບັນຢາມິນ ແລະຄົນຂອງອັບເນີຕາຍໄປສາມຮ້ອຍຫົກສິບຄົນ 
31 ເຂົາກໍຍົກສົບອາຊາເຮນໄປຝັງໄວ້ໃນອຸບໂມງບິດາຂອງເຂົາຊຶງ່ຢູ່ທ່ີເມືອງເບັດເລເຮັມ ໂຢອາບແລະຄົນຂອງທ່ານກໍ

ເດີນທາງຕລອດຄືນໄປຮຸ່ງແຈ້ງທ່ີເມືອງເຮໂບຣນ 
 

3   
 Abner Defects to David 

1 ມສົີງຄາມລະຫວ່າງເຊ້ືອສາຍຂອງຊາອູນກັບເຊ້ືອສາຍຂອງດາວິດຢູ່ນານ ແລະດາວິດກໍເຂ້ັມແຂງຍ່ິງຂ້ຶນ ຝ່າຍເຊ້ືອ
ສາຍຂອງຊາອູນກໍເສ່ືອມກໍາລັງລົງທຸກຂນະ 
ບດຸຊາຍຂອງດາວດິຜ ູ ້ເກດີທີເ່ມອືງເຮໂບຣນ 
(1 ຂຄວ 3:1-4) 

2 ດາວິດຊົງມບຸີດຊາຍເກີດຫລາຍຄົນທ່ີເມືອງເຮໂບຣນ ບຸດຫົວປີຊ່ື ອັມໂນນ ບຸດອາຮີໂນອາມ ຊາວຢິສເຣເອນ  
3 ຄົນທີສອງຊ່ື ຄີເລອາບ ບຸດນາງອາບິກາອິນແມ່ຫມາ້ຍຂອງນາບານຊາວກາຣ໌ເມນ ແລະຄ ນົທີສາມຊ່ື ອັບຊາໂລມ ບຸດ

ນາງມາອາກາ ຣາຊທິດາຂອງຕັນມັຍກະສັດເມືອງເກຊູຣ໌ 
4 ຄົນທີສ່ີຊ່ື ອາໂດນີຢາ ບຸດຂອງຮັກກິດ ຄົນທີຫ້າຊ່ື ເຊຟາຕິຢາບຸດນາງອາບິຕັນ 
5 ຄົນທີຫົກຊ່ື ອິທເຣອາມ ບຸດນາງເອກລາ ເມັຽຂອງດາວິດ ບຸດຊາຍເຫລ່ົານ້ີເກີດແກ່ດາວິດທ່ີເມືອງເຮໂບຣນ 

ອບັເນປີອງທາໍຄາໍສນັຍາກບັດາວດິ 
6 ຢ  ູ່ມາເມ່ືອມີການຕ່ໍສູ້ລະຫວ່າງເຊ້ືອສາຍຂອງຊາອູນກັບເຊ້ືອສາຍຂອງດາວິດນ້ັນ ອັບເນີໄດ້ກະທໍາຕົວໃຫ້ເຂ້ັມແຂງຍ່ິງ

ຂ້ຶນ ໃນເຊ້ືອສາຍຂອງຊາອູນ 
7 ຝ່າຍຊາອູນນ້ັນມີນາງສນົມຄົນນ່ຶງຊ່ື ຣ ສິປາ ບຸດຕຣີຂອງອັຍຢາ ແລະອິສໂບເຊທຈ  ່ຶງກ່າວກັບອັບເນີວ່າ, ìເຫດໃດທາ່ນ

ຈ່ຶງເຂ້ົາຫານາງສນົມຂອງສະເດັດພ່ໍຂອງເຮົາî 
8 ຝ່າຍອັບເນີກໍຄຽດອິສໂບເຊທເພາະຖ້ອຍຄໍານ້ີຫລາຍ ຈ່ຶງທູນວ່າ, ìຂ້າພຣະອົງເປັນຫົວຫມາຂອງຢູດາຫລື ທຸກມ້ືນ້ີຂ້າ

ພຣະອົງໄດ້ສໍາແດງຄວາມຈ່ົງຮັກພັກດີຕ່ໍເຊ້ືອສາຍຂອງຊາອູນສະເດັດພ່ໍຂອງພຣະອົງ ແລະຕ່ໍພ່ີນ້ອງແລະຕ່ໍມິດສະ
ຫາຍຂອງສະເດັດພ່ໍທ່ານ ບໍໄ່ດ້ມອບຂ້າພຣະອົງໄວ້ໃນມືຂອງດາວິດ ວັນນ້ີພຣະອົງຍັງຫາຄວາມຕ່ໍຂ້າພຣະອົງດ້ວຍ
ເຣ່ືອງຜູ້ຍິງຄົນນ້ີ 

9 ຖ້າຂ້າພຣະອົງຈະບ່ໍໄດ້ກະທໍາເພ່ືອດາວິດໃຫ້ສໍາເຣັດດ່ັງທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງປະຕິຍານໄວ້ຕ່ໍທ່ານແລ້ວ ກໍຂໍພຣະຜູ້ເປ
 ນັເຈ້ົາຊົງລົງໂທດອັບເນີແລະຍ່ິງຫນັກກວ່າ 

10 ຄືຂ້າພຣະອົງຈະຍ້າຍຣາຊອານາຈັກຈາກເຊ້ືອສາຍຂອງຊາອູນ ແລະສະຖາປະນາບັນລັງຂອງດາວິດເຫນືອອິສຣາ
ເອນ ແລະເຫນືອຢູດາ ຕ້ັງແຕ່ດານເຖິງເບເອີເຊບາî 

11 ແລະອິສໂບເຊທກໍບ່ໍຊົງສາມາດຕອບອັບເນີຈັກຄໍາດຽວ ເພາະພຣະອົງຊົງຢ້ານກົວອັບເນີ 



12 ອັບເນີກໍສ່ົງຜູ້ນໍາຂ່າວແທນຕົນໄປຍັງດາວິດທ່ີເຮໂບຣນທູນວ່າ, ìແຜ່ນດິນນ້ີເປັນຂອງຜູ້ໃດ?î ແລະທູນອີກວ່າ, ìຂໍຊົງ
ທໍາຄໍາສັນຍາກັບຂ້າພຣະອົງ ແລະເບ່ິງແມ໋, ມືຂອງຂ້າພຣະອົງຈະຢູ່ຝ່າຍພຣະອົງ ແລະນໍາອິສຣາເອນທັງສ້ິນມາມອບ
ແດ່ພຣະອົງî 

13 ດາວິດກ່າວວ່າ, ìດີແລ້ວ ເຮົາຈະກະທໍາຄໍາສ ນັຍາກັບທ່ານ ແຕ່ເຮົາຂໍຈາກທ່ານຈັກຢ່າງນ່ຶງຄືວ່າ ເມ່ືອທ່ານຈະມາເຫັນ
ຫນ້າເຮົາອີກຂໍທ່ານນໍາມີຄານ ບຸດຕຣີຂອງຊາອູນມາໃຫ້ເຮົາກ່ອນ ບ່ໍດ່ັງນ້ັນທ່ານຈະບ່ໍໄດ້ເຫັນຫນ້າເຮົາî 

14 ແລ້ວດາວິດກໍສ່ົງຜູ້ນໍາຂ່າວໄປຍັງອິສໂບເຊທບຸດຊາຍຂອງຊາອູນວ່າ, ìຂໍມອບມີຄານເມັຽຂອງຂ້າພະເຈ້ົາແກ່ຂ້າພະ
ເຈ້ົາຜູ້ຊ່ຶງຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຫມ້ັນໄວ້ດ້ວຍຫນັງປາຍອະວັຍວະຂອງຄົນຟີລິສຕິນນ່ຶງຮ້ອຍອັນî 

15 ອິສໂບເຊທຈ່ຶງຊົງໃຫ້ຄົນໄປພາມີຄານມາຈາກຜົວຂອງນາງ ຄືປັນຕິເອນບຸດຊາຍຂອງລາອິສ 
16 ແຕ່ຜົວຂອງນາງກໍຍ່າງທັງຮ້ອງໄຫ້ໄປກັບນາງຈົນເຖິງບາຮູຣິມ ແລ້ວອັບເນີຈ່ຶງບອກເຂົາວ່າ, ìກັບໄປເສັຽເຖີດî ແລະ

ເຂົາກໍກັບໄປ 
17 ອັບເນີຈ່ຶງປຶກສາກັບພວກຜູ້ໃຫຍ່ຂອງອິິສຣາເອນວ່າ, ìເມ່ືອກ່ອນນ້ີທ່ານທັງຫລາຍຢາກໃຫ້ດາວິດເປັນກະສັດເຫນືອ

ທາ່ນ 
18 ບັດນ້ີຈ່ົງໃຫ້ເປັນຈິງເຖີດ ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສັນຍາໄວ້ກັບດາວິດວ່າ ìເຮົາຈະຊ່ອຍອິສຣາເອນໄພ່ພົນຂອງເຮົາ

ດ້ວຍມືຂອງດາວິດຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງເຮົາ ໃຫ້ພ້ົ້ົນຈາກມືຂອງຄົນຟີລິສຕິນ ແລະໃຫ້ພ້ົົນ້ຈາກມືສັດຕຣູທັງສ້ິນຂອງເຂົາî 
19 ອັບເນີກໍເວ້ົາກັບຄົນເບັນຢາມິນນໍາ ແລະອັບເນີກໍໄປທູນດາວິດທ່ີເມືອງເຮໂບຣນເຖິງບັນດາສ່ິງຕ່າງໆ ທີອິ່ສຣາເອນ

ແລະເຊ້ືອສາຍທັງສ້ິນຂອງເບັນຢາມິນເຫັນສົມຄວນທ່ີຈະກະທໍາ 
20 ອັບເນີຈ່ຶງມາເຝ້ົາດາວິດທ່ີເມືອງເຮໂບຣນພ້ອມກັບຄົນອີກຊາວຄົນ ດາວິດຊົງຈັດການລ້ຽງອັບເນີກັບຄົນທ່ີຢູ່ກັບທ່ານ 
21 ແລະອັບເນີທູນດາວິດວ່າ, ìຂ້າພຣະອົງຈະລຸກຂ້ຶນກັບໄປ ແລະຈະຮວບຮວມຄົນອິສຣເອນທັງສ້ິນມາຍັງພຣະຣາຊາ

ເຈ້ົານາຍຂອງຂ້າພຣະອົງ ເພ່ືອເຂົາທັງຫລາຍຈະກະທໍາຄໍາສັນຍາກັບພຣະອົງ ເພ່ືອພຣະອົງຈະຊົງປົກຄອງໃຫ້ກວ້າງ
ຂວາງຕາມຊອບພຣະທັຍຂອງພຣະອົງî ດາວິດກໍຊົງສ່ົງອັບເນີກັບໄປ ແລະເຂົາກໍໄປໂດຍສວັດດີພາບ 
ໂຢອາບຂາ້ອບັເນ ີ 
Abner Is Killed by Joab 

22 ຂນະນ້ັນຂ້າຣາຊການທະຫານຂອງດາວິດກັບໂຢອາບກັບມາຈາກການໄປປຸ້ນແລະນໍາສ່ິງຂອງທ່ີຍຶດໄດ້ຫລວງຫລາຍ
ນ້ັນມາດ້ວຍ ແຕ່ອັບເນີບ່ໍໄດ້ຢູ່ກັບດາວິດທ່ີເຮໂບຣນແລ້ວ ເພາະພຣະອົງຊົງສ່ົງທ່ານກັບໄປ ແລະທ່ານກໍໄປໂດຍສວັດ
ດີພາບ 

23 ເມ່ືອໂຢອາບກັບກອງທັບທັງສ້ິນທ່ີຢູ່ກັບທ່ານມາເຖິງ ກໍມຄົີນບອກໂຢອາບວ່າ, ìອັບເນີບຸດເນີມາເຝ້ົາພຣະຣາຊາ ແລະ
ພຣະອົງຊົງໃຫ້ເຂົາກັບໄປ ເຂົາກໍກັບໄປໂດຍສວັດດີພາບî 

24 ແລ້ວໂຢອາບເຂ້ົາໄປເຝ້ົາກະສັດທູນວ່າ, ìເປັນຫຍັງພຣະອົງຊົງກະທໍາເຊ່ັນນ້ີ ເບ່ິງແມ໋, ອັບເນີມາເຝ້ົາພຣະອົງ ເຫດໃດ
ພຣະອົງຈ່ຶງປ່ອຍເຂົາໄປ ເຂົາກໍຫລດຸມໄືປແລ້ວ 

25 ພຣະອົງຊົງຊາບແລ້ວວ່າອັບເນີ ບຸດເນີມາເພ່ືອລ້ໍລວງພຣະອົງ ແລະເພ່ືອຊາບເຖິງການສະເດັດເຂ້ົາອອກຂອງພຣະອົງ 
ແລະເພ່ືອຊາບທຸກສ່ິງທຸກຢ່າງທ່ີພຣະອົງຊົງກະທໍາ 

26 ເມ່ືອໂຢອາບອອກມາຈາກການເຂ້ົາເຝ້ົາດາວິດ ຈ່ຶງສ່ົງຜູ້ນໍາຂ່າວໄປຕາມອັບເນີ ເຂົາທັງຫລາຍກໍນໍາທ່ານກັບມາຈາກທ່ີ
ຂັງນ້ໍາຊ່ືຊຣີາ ແຕດ່າວິດບ່ໍໄດ້ຊົງຊາບໃນເຣ່ືອງນ້ີ 

27 ເມ່ືອອັບເນີກັບມາເຖິງເຮໂບຣນແລ້ວ ໂຢອາບກໍພາທ່ານຫລົບເຂ້ົາໄປທ່ີກາງປະຕູເມືອງເພ່ືອຈະເວ້ົາກ ບັທ່ານເປັນການ
ລັບ ແລະໂຢອາບແທງທ້ອງຂອງທ່ານເສັຽທ່ີນ້ັນ ທ່ານກໍສ້ິນຊິວດິ ໂຢອາບແກ້ແຄ້ນໂລຫິດຂອງອາຊາເຮນນ້ອງຊາຍ
ຂອງຕົນ 



28 ພາຍຫລັງເມ່ືອດາວິດຊົງຊາບເຣ່ືອງນ້ີ ພຣະອົງຊົງກ່າວວ່າ, ìຕົວເຮົາແລະຣາຊອານາຈັກຂອງເຮົາປາສຈາກຄວາມຜິດ
ສືບໄປເປັນນິດຕ່ໍເບ້ືອງພຣະພັກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາດ້ວຍເຣ່ືອງໂລຫິດຂອງອັບເນີບຸດເນີ 

29 ຂໍໃຫ້ໂທດນ້ັນຕົກເຫນືອຫົວຂອງໂຢອາບ ແລະເຫນືອເຊ້ືອສາຍບິດາຂອງເຂົາທັງສ້ິນ ຂໍຢ່າໃຫ້ຄົນທ່ີມີສ່ິງໄຫລອອກ 
ຄົນທ່ີເປັນໂຣກເຮ້ືອນ ຄົນທີຖ່ືໄມເ້ທ້ົາ ຄົນທ່ີຖືກປະຫານດ້ວຍດາບ ຫລືຄົນຂາດເຂ້ົາຈ່ີ ຂາດຈາກເຊ້ືອສາຍຂອງໂຢ
ອາບî 

30 ນ້ີແຫລະ ໂຢອາບແລະອາບິຊັຍນ້ອງຊາຍຂອງເຂົາໄດ້ຂ້າອັບເນີ ເພາະອັບເນີໄດ້ຂ້າອາຊາເຮນນ້ອງຊາຍເຂົາເມ່ືອຮົບ
ກັນທ່ີກິເບໂອນ 

31 ແລ້ວດາວິດກໍກ່າວກັບໂຢອາບ ແລະປະຊາຊົນທຸກຄົນທ່ີຢູ່ກ ບັພຣະອົງວ່າ, ìຈ່ົງຈີກເສ້ືອຜ້າຂອງທ່ານທັງຫລາຍ ແລະ
ເອົາຜ້າກະສອບຄາດແອວໄວ້ ແລະຈ່ົງໄວ້ທຸກໃຫ້ອັບເນີî ແລະກະສັດດາວິດສະເດັດຕາມສົບອັບເນີໄປ 

32 ເຂົາກໍຝັງສົບອັບເນີໄວ້ທ່ີເຮໂບຣນ ແລະກະສັດກໍສ່ົງພຣະສຸຣະສຽງກັນແສງໃນທ່ີຝັງສົບຂອງອ ບັເນີ ແລະປະຊາຊົນທັງ
ປວງກໍຮ້ອງໄຫ້ 

33 ແລະກະສັດຊົງຄ່ໍາຄວນດ້ວຍເຣ່ືອງອັບເນີວ່າ, ìຄວນຫລືທ່ີອັບເນີຈະຕາຍ ຢ່າງຄົນໂງ່ຕາຍî 
34 ມຂືອງທ່ານກໍບ່ໍໄດ້ຖືກມັດ ຕີນຂອງທ່ານກໍບ່ໍໄດ້ຕິດໂສ້ ທ່ານໄດ້ລ້ົມລົງເຫມອືນຢ່າງຄົນລ້ົມລົງຕ່ໍຫນ້າຄົນຊ່ົວຮ້າຍ 

ແລະປະຊາຊົນທັງປວງກໍຮ້ອງໄຫ້ເຖິງອັບເນີອີກ 
35 ແລ້ວປະຊາຊນົທັງປວງກໍມາທູນຊວນເຊີນໃຫ້ດາວິດສເວີຍພຣະກະຍາຫານເມ່ືອເວລາຍັງເວັນຢູ່ ແຕ່ດາວິດຊົງປະຕິ

ຍານວ່າ, ìຖ້າເຮົາຊິມຣົດເຂ້ົາຈ່ິ ຫລືສ່ິງໃດໆກ່ອນຕາເວັນຕົກ ຂໍໃຫ້ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາລົງໂທດເຮົາແລະຍ່ິງຫນັກກວ່າî 
36 ປະຊາຊົນທັງປວງສັງເກດເຫັນເຊ່ັນນ້ັນກໍພ ໃໍຈ ດ່ັງທ່ີປະຊາຊນົພໃໍຈທຸກສ່ິງທ່ີກະສັດຊົງກະທໍາ 
37 ປະຊາຊົນທັງສ້ິນແລະຊົນອິສຣາເອນທ ງັປວງຈ່ຶງເຂ້ົາໃຈໃນວັນນ້ັນວ່າ ບ່ໍແມ່ນພຣະປະສົງຂອງກະສັດທ່ີຈະໃຫ້ຂ້າອັບ

ເນີບຸດເນີເສັຽ 
38 ກະສັດກ່າວກັບຂ້າຣາຊການຂອງພຣະອົງວ່າ, ìທ່ານບ່ໍຊາບຫລືວ່າ ວັນນ້ີເຈ້ົານາຍແລະຄົນສໍາຄັນຍ່ິງຄົນນ່ຶງສ້ິນຊີວິດ

ໃນອິສຣາເອນ 
39 ເຖິງແມ່ນເຮົາໄດ້ຮັບການເຈີມເປັນກະສັດ ແລ້ວເຮົາກໍອ່ອນກໍາລັງໃນວັນນ້ີ ຊາຍເຫລ່ົານ້ີຊ່ຶງເປັນບຸດຂອງນາງເຊຣູຢາ

ຫນັກແກ່ເຮົາເກີນໄປ ຂໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສນອງຜູ້ກະທໍາຜິດຕາມຄວາມຜິດຂອງເຂົາເຖີດî 
 

4 ການຄາຕະກມັອສິໂບເຊທ 
Ishbosheth Assassinated 

1 ເມ່ືອອິສໂບເຊທບຸດຊາຍຂອງຊາອູນໄດ້ຊົງຊາບຂ່າວວ່າອັບເນີສ້ິນຊີວິດເສັຽທ່ີເຮໂບຣນແລ້ວ ພຣະຫັດຂອງພຣະອົງກໍ
ອ່ອນລົງ ແລະອິສຣາເອນທັງປວງກໍທ້ໍໃຈ 

2 ຝ່າຍບຸດຊາຍຂອງຊາອູນຍັງມີອີກສອງຄົນເປັນຫົວຫນ້າຂອງກອງປຸ້ນ ຄົນນ່ຶງຊ່ືບາອານາ ອີກຄົນນ່ຶງຊ່ືເຣຄັບບຸດຂອງ
ຣິມໂມນ ຄົນເບັນຢາມິນ ຊາວເມືອງເບເອີໂຢດ (ເພາະວ່າເບເອີໂຢດກ ນັໍບເຂ້ົາເປັນຂອງເບັນຢາມິນດ້ວຍ 

3 ຊາວເບເອີໂຢດຫນີໄປຍັງເມືອງກິດຕາອິມ ແລະອາໄສຢູ່ທ່ີນ້ັນຈົນເຖິງທຸກວັນນ້ີ) 
4 ໂຢນາທານບຸດຊາຍຂອງຊາອູນ ມີບຸດຊາຍຄົນນ່ຶງເປັນງ່ອຍ ເມ່ືອມີຂ່າວເຣ່ືອງຊາອູນກັບໂຢນາທານມາຈາກຢິສເຣ

ເອນນ້ັນ ເດັກຄົນນ້ີມີອາຍຸຫ້າປີ ເອ້ືອຍລ້ຽງກໍອຸ້ມລຸກຫນີໄປ ເມ່ືອນາງຟ້າວຫນີນ້ັນ ເດັກນ້ັນກໍຫລ່ົນລົງ ແລະເປັນງ່ອຍ 
ທ່ານຊື່ເມຟໂີບເຊທ 

5 ຝ່າຍບຸດທັງສອງຂອງຣິມໂມນ ຊາວເບເອີໂຢດ ທ່ີຊ່ືເຣຄັບ ແລະບາອານານ້ັນ ໄດ້ອອກເດີນທາງ ພແໍດດອອກຮ້ອນກໍ
ມາເຖິງຕໍານັກຂອງອິສໂບເຊທ ຂນະເມ່ືອພຣະອົງກໍາລັງບັນທົມພັກທ່ຽງ  



6 ແລະເຂ າົເຂ້ົາໄປກາງຕໍານັກ ເຮັດເຫມືອນຈະຂົນເຂ້ົາສາລີແລະເຂົາກໍແທງພຣະອົງ ເຣຄັບແລະບາອານາອ້າຍແຫ່ງ
ຕົນກໍຫນີໄປ  

7 ເມ່ືອເຂົາທັງສອງເຂ້ົາໄປໃນຕໍານັກນ້ັນ ພຣະອົງບັນທົມຫລັບຢູ່ເທິງບ່ອນ ເຂົາກໍທຸບຕີພຣະອົງແລະປະຫານພຣະອົງ
ເສັຽ ນໍາພຣະສຽນນ້ັນເດີນທາງໄປທາງອາຣາບາທັງກາງຄືນ 

8 ເຂົານໍາພຣະສຽນຂອງອິສໂບເຊທໄປຖວາຍດາວິດທ່ີເມືອງເຮໂບຣນ ເຂົາທັງສອງກາບທູນພຣະຣາຊາວ່າ, ìນ້ີຫົວຂອງ
ອິສໂບເຊທບຸດຂອງຊາອູນສັດຕຣູຂອງພຣະອົງ ຜູ້ສແວງຫາຊີວິດຂອງພຣະອົງ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງແກ້ແຄ້ນແທນພຣະ
ຣາຊາເຈ້ົານາຍຂອງຂ້າພຣະອົງໃນວັນນ້ີເຫນືອຊາອູນ ແລະເຜ່ົາພັນຂອງຊາອູນî 

9 ແຕ່ດາວິດກ່າວຕອບເຣຄັບແລະບາອານາອ້າຍແຫ່ງຕົນ ບຸດຂອງຣີມໂມນຊາວເບເອໂຢດວ່າ, ìພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຊົງພ
ຣະຊົນຢູ່ສັນໃດ ຄືພຣະອົງຜູ້ຊົງໄຖ່ຊີວິດຂອງເຮົາຈາກບັນດາຄວາມທຸກຍາກ 

10 ເມ່ືອຜູ້ນ່ຶງຜູ້ໃດບອກເຮົາວ່າ, ìເບ່ິງແມ໋, ຊາອູນສ້ິນຊີວິດແລ້ວî ແລະຄິດວ່າຕົນນໍາຂ່າວດີມາ ເຮົາກໍຈັບຄົນນ້ັນຂ້າເສັຽທ່ີ
ຊິກລາກ ຊຶງ່ເປັນຣາງວັນທ່ີເຮົາໃຫແ້ກ່ເຂົາສໍາລັບຂ່າວນ້ັນ 

11 ນອກຈາກນ້ີເທ່ົາໃດເມ່ືອຄົນອະທັມໄດ້ຂ້າຄົນຊອບທັມທ່ີໃນບ້ານ ແລະເທິງບ່ອນນອນຂອງຄົນຊອບທັມນ້ັນ ເຮົາຈະບ່ໍ
ລົງໂທດເຈ້ົາທັງສອງເພາະຄວາມຕາຍຂອງເຂົາຫລື ແລະທໍາລາຍເຈ້ົາເສັຽຈາກພິພບົî 

12 ດາວິດກ ຊົໍງສ່ັງຄົນຫນຸ່ມຂອງພຣະອົງ ແລະເຂົາທັງຫລາຍກໍພາກເຂົາທັງສອງໄປຂ້າເສັຽ ຕັດມືຕັດຕີນອອກ ແຂວນສົບ
ນ້ັນໄວ້ທ່ີຂ້າງສະທ່ີເມືອງເຮໂບຣນ ແຕ່ເຂົານໍາພຣະສຽນຂອງອິສໂບເຊທໄປຝັງໄວ້ໃນທ່ີຝັງສົບຂອງອັບເນີໃນເມືອງເຮ
ໂບຣນ 

 

5 ດາວດິເປນັເຈົາ້ຊວີດິແຫງ່ອສິຣາເອນ 
David Anointed King of All Israel 

(1 ຂຄວ 11:1-3) 
1 ຕ່ໍມາອີກ ພວກຕະກູນອິສຣາເອນ ໄດ້ມາຫາດາວິດທ່ີເມືອງເຮໂບຣນ ແລະທູນຕ່ໍພຣະອ ງົວ່າ, ìພວກຂ້າພຣະອ ົງເປັນ

ເພ່ືອນຮ່ວມຊາດດຽວກັນກັບພຣະອົງ 
2 ໃນຄາວກ່ອນເມ່ືອຊາອູນເປັນເຈ້ົາຊວິີດ ແມນ່ພຣະອົງນ້ີແຫລະໄດ້ນໍາຫນ້າປະຊາຊົນອິສຣາເອນຢູ່ໃນສະຫນາມຮົບ 

ຕ້ັງແຕ່ເວລານ້ັນມາ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກໍຊົງບອກໃຫ້ພຣະອົງເປັນຜູ້ນໍາຫນ້າ ແລະປົກຄອງໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ 
3 ດ້ວຍເຫດນ້ີ ພວກຂ້າພຣະອົງຜູ້ນໍາຊາວອິສຣາເອນທຸກຄົນ ຈ່ຶງເຂ້ົາເຝ້ົາພຣະອົງທ່ີເມືອງເຮໂບຣນນ້ີî ຝ່າຍດາວິດກໍໃຫ້

ຄໍາຫມັນ້ສັນຍາກັບພວກເຂົາ ແລະພວກເຂົາກໍເອົານ້ໍາມັນຊະໂລມຫົດສົງພຣະອົງໃຫ້ເປັນເຈ້ົາຊີວິດຂອງຣາຊອານາ
ຈັກອິສຣາເອນ 

4 ເວລາທ່ີດາວິດໄດ້ຂ້ຶນສເວີຍຣາຊນ້ັນ ພຣະອົງມີອາຍຸສາມສິບປີ ແລະພຣະອ ົງປົກຄອງເປັນເວລາສ່ີສິບປີ 
5 ຄືປົກຄອງຊາວຢູດາທ່ີເຮໂບຣນເປັນເວລາເຈັດປີກັບຫົກເດືອນ ແລະໄດ້ປົກຄອງທ່ີກຸງເຢຣູຊາເລັມທ່ົວທັງອິສຣາເອນແ

ລະຢູດາ ເປັນເວລາສາມສິບປີ 
Jerusalem Made Capital of the United Kingdom 
 (1 ຂຄວ 11:4-9; 14:1-7) 

6 ຕ່ໍມາກະສັດດາວິດ ແລະທະຫານຂອງພຣະອົງ ໄດ້ໄປສູ້ຮົບທ່ີນະຄອນເຢຣູຊາເລັມ ຊາວເຢບຸສທ່ີຢູ່ໃນທ່ີນ້ັນ ຄິດ
ວ່າດາວິດບ່ໍສາມາດຈະຕີເອົາເມືອງນ້ີໄດ້ ພວກເຂົາຈ່ຶງເວ້ົາຕ່ໍພຣະອົງວ່າ, ìພຣະອົງຈະເຂ້ົາມາໃນບ່ອນນ້ີບ່ໍໄດ້ດອກ 
ແມ່ນແຕ່ຄົນຕາບອດ ແລະຄົນເສັຽອົງຄະກ ຈໍະສາມາດປ້ອງກັນເມືອງນ້ີໄວ້ໄດ້î 

7 ແຕ່ດາວິດກໍໄດ້ຍຶດເອົາປ້ອມຍາມເມືອງຊີໂອນ ແລະບ່ອນນ້ີກໍກາຍເປັນເມືອງຂອງດາວິດ 



8 ໃນວັນນ້ັນ ດາວິດເວ້ົາກັບທະຫານຂອງພຣະອົງວ່າ, ìຜູ້ໃດຈະໂຈມຕີຄົນເຢບຸສ ກໍໃຫຜູ້້ນ້ັນຂ້ຶນໄປຕາມທາງນ້ໍາໄຫລ
ໄປສູ້ຄົນຫງ່ອຍ ແລະຄົນຕາບອດຜ  ູ້ຊ່ຶງຈິດໃຈຂອງດາວິດກຽດຊັງî ດ້ວຍເຫດນ້ີ ເຂົາຈ່ຶງວ່າກັນວ່າ, ìຢ່າໃຫ້ຄົນຕາບອດ 
ແລະຄົນຫງ່ອຍເຂ້ົາມາໃນພຣະວິຫານî 

9 ສ່ວນດາວິດກໍຢູ່ໃນເມືອງທ່ີມີປ້ອມຍາມນ້ັນ ທີພ່ຣະອົງໄດ້ໃສ່ຊ່ືວ່າ ìເມືອງຂອງດາວິດî ພຣະອົງໄດ້ສ້າງກໍາແພງປ້ອງ
ກັນອ້ອມໄວ້ ຕ້ັງແຕ່ມິນໂລຈົນເຖິງພຣະຣາຊວັງ 

10 ດາວິດເຂ້ັມແຂງ ແລະຈະເຣີນຂ້ຶນຕລອດມາ ເພາະວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແຫ່ງຈັກກະວານ ໄດ້ຊົງສະຖິດຢູ່ກ ບັພຣະອົງ 
ຮຣີາມຮັບຣອງຖານະດາວດິ 

11 ຢູ່ມາ ກະສັດຮີຣາມທ່ີເມືອງຕີເຣ ໄດສ່ົ້ງພວກຣາຊທູດມາຫາດາວິດ ພ້ອມທັງໄມ້ສົນຊ່າງໄມ້ຊ່າງກ່ໍມາສ້າງພຣະຣາ
ຊວັງຂອງດາວິດ 

12 ດາວິດຈ່ຶງພິຈາຣະນາວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສະຖາປະນາຕົນໃຫ້ເປັນເຈ້ົາຊີວິດຂອງຊາວອິສຣາເອນ ແລະຊົງແຕ່ງຕ້ັງ
ຣາຊອານາຈັກຂອງຕົນໃຫ້ມ່ັງຄ່ັງຮຸ່ງເຮືອງ ເພ່ືອເຫັນແກ່ໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ 
ບດຸຊາຍຂອງດາວິດຊຶງ່ເກດີທີເ່ຢຣຊູາເລມັ 

13 ຫລັງຈາກຍ້າຍຫນີຈາກເມືອງເຮໂບຣນແລ້ວ ດາວິດກໍເອົາເມັຽນ້ອຍຫລາຍຄົນໃນນະຄອນເຢຣູຊາເລັມ ພຣະອົງຈ່ຶງມີ
ບຸດຊາຍ ບຸດສາວຕ່ືມອີກຫລາຍຂ້ຶນ  

14 ບຸດທ່ີເກີດຢູ່ນະຄອນເຢຣູຊາເລັມມີຄື ຊັມມອູາ ໂຊບັບ ນາທານ ໂຊໂລໂມນ 
15 ອິບຮາຣ໌ ເອລີຊູອາ ເນເຟກ ຢາຟີອາ 
16 ເອລີຊາມາ ເອລີອາດາ ແລະເອລີເຟເລທ 

ດາວດິຊງົຮ ບົຊະນະຄົນຟລີສິຕນິ 
Philistine Attack Repulsed 
(1 ຂຄວ 14:8-17) 

17 ເມື່ອພວກຟລິີສຕິນໄດ້ຍິນຂ່າວ ດາວິດໄດ້ຮັບການສະຖາປະນາໃຫ້ເປັນເຈົ້າຊວິີດຂອງຊາວອິສຣາເອນ ພວກເຂົາກໍ
ແຫ່ກັນມາເພ່ືອຈັບເອົາຕົວດາວິດ ເມ່ືອດາວິດໄດ້ຍິນຂ່າວນ້ັນ ພຣະອົງໄດ້ລົງໄປຢູ່ໃນປ້ອມ 

18 ເມື່ອພວກຟລິີສຕິນເຄ່ືອນກໍາລັງມາເຖິງຮ່ອມພເູຣຟາອິມ ກໍໄດ້ຍຶດເອົາບ່ອນນ້ັນໄວ້  
19 ດາວິດໄດ້ທູນຖາມພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາວ່າ, ìຂ້າພຣະອົງຈະຕ້ອງໄປສູ້ຮົບກັບພວກຟີລິສຕິນຫລືບໍ ພຣະອົງຈະຊົງປະທານ

ໄຊຊະນະໃຫ້ຂ້າພຣະອົງບໍî ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຕອບວ່າ, ìຈ່ົງໄປເທີນ ເຮົາຈະໃຫ້ເຈ້ົາຊະນະî 
20 ດ່ັງນ້ັນ ດາວິດຈ່ຶງມຸ່ງຫນ້າໄປເມືອງບາອານເປຣາຊິມ ແລະກໍຊະນະພວກຟລິີສຕິນຢູ່ທ່ີນ້ັນ ພຣະອົງໄດ້ເວ້ົາວ່າ, ìພຣະ

ຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງໃຫ້ສັດຕຣູຂອງຂ້າພະເຈ້ົາແຕກແຍກກັນ ເຫມືອນດ່ັງນ້ໍາໄຫລເຊາະຄູກ້ັນນ້ັນî ແລະບ່ອນນ້ັນກໍເອ້ີນວ່າ 
ບາອານເປຣາຊິມ 

21 ພວກຟລິີສຕິນໄດ້ປະຮູບພຣະຂອງພວກເຂົາໄວ້ໃນບ່ອນນ້ັນ ດາວິດ ແລະທະຫານຂອງພຣະອົງກໍເອົາຮູບພຣະນ້ັນ
ອອກຫນີໄປ 

22 ແລ້ວພວກຟລິີສຕິນໄດ້ກັບຄືນສູ່ຮ່ອມພູເຣຟາອິມ ແລະຍຶດເອົາບ ອ່ນນ້ັນໄວ້ອີກ 
23 ດາວິດກໍກາບທູນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາອີກເທ່ືອນ່ຶງ ຈ່ຶງໄດ້ຮັບຄໍາຕອບວ່າ ,îຢ່າຕ່ໍສູ້ພວກເຂົາຢູ່ບ່ອນນ້ີ ແຕ່ໃຫ້ອ້ອມໄປຕ່ໍສູ້

ທາງດ້ານຫລັງ ຊ່ຶງຢູ່ໃກ້ໆກັບຕ້ົນມອນນ້ັນ 
24 ເມ່ືອພວກເຈ້ົາໄດ້ຍິນສຽງຄືຄົນຍ່າງຢູ່ເທິງປາຍໄມ້ ຈ່ົງຟ້າວອອກໄປຕ່ໍສູ້ໂລດ ເພາະການນ້ັນຫມາຍເຖິງວ່າ ເຮົາໄດ້

ອອກໄປກ່ອນຫນ້າພວກເຈ້ົາແລ້ວ ເພ່ືອທໍາໃຫ້ກອງທັບພວກຟີລິສຕິນເສັຽໄຊî  
25 ດາວິດກ ໄໍດ້ປະຕິບັດຕາມທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສ່ັງໄວ້ ພຣະອົງໄດ້ໄລ່ພວກຟລິີສຕິນໄປຕລອດທາງ ແຕ່ເມືອງເກລາ

ຈົນເຖິງເມືອງເກເຊີ 



 

6 ຫບີຄາໍສນັຍາຖກືນາໍໄປນະຄອນເຢຣຊູາເລມັ 
David Brings the Ark to Jerusalem 
(1 ຂຄວ 13:1-14; 15:25-16:3) 

1 ດາວິດໄດ້ເອ້ີນເອົາທະຫານຜູ້ເກ່ັງກ້າທ່ີສຸດໃນອິສຣາເອນມາໂຮມກັນອີກເທ່ືອນ່ຶງ ຊຶງ່ມີຈໍານວນຢູ່ສາມສິບພັນຄົນ 
2 ພຣະອົງໄດ້ພາພວກເຂົາໄປເມືອງບາອາເລຢູດາ ເພ່ືອໄປນໍາເອົາຫີບຄໍາສັນຍາຊ່ຶງມຊ່ືີຕາມພຣະນາມຂອງພຣະຜູ້ເປັນ

ເຈ້ົາຈອມໂຍທາ ຜູ້ຊົງນ່ັງຢ  ູ່ເທິງພຣະທ່ີນ່ັງລະຫວ່າງກາງເຊຣູບິມ 
3 ພວກເຂົາໄດ້ເອົາຫີບຄໍາສັນຍານ້ັນໃສ່ຣົດລ້ໍໃຫມໄ່ປຈາກເຮືອນຂອງອາບິນາດາບຢູ່ເທິງພູນ້ອຍ ສ່ວນອູສຊາ ແລະອາ

ຮີໂອ ບຸດຊາຍຂອງອາບ ີນາດາບເປັນຄົນຈູງຣົດລ້ໍ 
4 ເວລາທ່ີແກ່ຫີບຄໍາສັນຍານ້ັນ ອາຮ ໂີອເປັນຜູ້ຍ່າງອອກຫນ້າ  
5 ດາວິດແລະຊາວອິສຣາເອນທຸກຄົນໄດ້ພາກັນຟ້ອນແລະຮ້ອງເພງຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຢ່າງສຸດອົກສຸດໃຈ ພວ

ກເຂົາໄດ້ດີດພີນ ຕີກອງ ຕົບແຊ່ງ ແລະຫລ້ິນເຄ່ືອງດົນຕຣີອ່ືນໆອີກປະກອບ 
6 ເມ່ືອພວກເຂົາມາຮອດລານຟາດເຂ້ົາຂອງນາໂກນ ງົວກໍຕໍາສະດຸດ ອູສຊາຢ້ານວ່າຫີບຄໍາສັນຍານ້ັນຈະຕົກ

ຈາກກວຽນ ຈ່ຶງເດ່ມືໄປຈັບໄວ້  
7 ໃນທັນໃດນ້ັນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກໍຊົງພຣະພິໂຣດອູສຊາ ເພາະເຂົາຂາດຄວາມເຄົາຣົບ ອູສຊາຈ່ຶງຕາຍຢູ່ຂ້າງຫີບຄໍາສັນ

ຍາໃນບ່ອນນ້ັນ 
8 ສ່ວນດາວິດກໍໃຈຮ້າຍທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງລົງໂທດອູສຊາດ້ວຍຄວາມພິໂຣດ ດ່ັງນ້ັນ ທ່ານຈ່ຶງເອ້ີນບ່ອນນ້ັນວ່າ ìເປ

ເຣສອູສຊາî ຈົນເຖິງທຸກວັນນ້ີ 
9 ດາວິດຢ້ານກົວພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈ່ຶງເວ້ົາວ່າ, ìບັດນ້ີ ຂ້ານ້ອຍຈະຫາມຫີບຄໍາສັນຍາໄປໄດ້ຢ່າງໃດ?î 
10 ດ່ັງນ້ັນ ພຣະອົງຈ່ຶງບ່ໍຍອມທ່ີຈະນໍາຫີບຂອງພຣະເຈ້ົາເຂ້ົາໄປໃນເມືອງຂອງດາວິດໃຫ້ຢູ່ກັບຕົນ ແຕ່ດາວິດໄດ້ນໍາເອົາ

ໄປເຮືອນຂອງ ໂອເບດເອໂດມ ຊາວກິດຕີ 
11 ຫີບຄໍາສັນຍາຈ່ຶງຢູ່ທ່ີນ້ັນເປັນເວລາສາມເດືອນ ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກໍຊົງອວຍພອນໂອເບດເອໂດມ ແລະຄົວເຮືອນ

ຂອງເຂົາທັງສ້ິນ 
ຊງົນາໍຫບີຄາໍສນັຍາມາສູເ່ຢຣຊູາເລມັ 

12 ມຄົີນໄປກາບທູນກະສັດດາວິດວ່າ, ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງອວຍພຣະພອນແກ່ຄົວເຮືອນຂອງໂອເບດເອໂດມ ແລະທ ກຸ
ສ່ິງທ່ີເຂົາມີຍ້ອນຫີບຄໍາສັນຍາຢູ່ໃນເຮືອນຂອງເຂົາ ດາວິດຈ່ຶງເອົາຫີບນ້ັນອອກຈາກເຮືອນຂອງໂອເບດເອໂດມ ແລະ
ໄປນະຄອນເຢຣູຊາເລັມ ພ້ອມທັງທໍາພທີິສລອງກັນຢ່າງໃຫຍ່ໂຕມະໂຫລານ 

13 ເມື່ອພວກທີມ່າຫາມຫີບຄໍາສັນຍາຍ່າງອອກໄປໄດ້ຫົກກ້າວແລ້ວ ດາວິດກໍເອົາງົວເຖິກ ແລະແບ້ໂຕຕຸ້ຍພີ ຖວາຍເປັນ
ເຄ່ືອງບູຊາແກ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 

14 ດາວິດນຸ່ງແຕ່ຜ້າຟ້ອນຖວາຍພຣະກຽດແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຢ່າງສຸດອົກສຸດໃຈ  
15 ແລ້ວພຣະອົງກັບຊາວອິສຣາເອນທຸກຄົນ ກໍນໍາຫີບຄໍາສັນຍາຂ້ຶນໄປນະຄອນເຢຣູຊາເລັມດ້ວຍສຽງໂຮ່ຮ້ອງຍິນດີ ແລະ

ທັງສຽງເປ່ົາແກດ້ວຍ 
16 ເມ່ືອຫີບຄໍາສັນຍາເຂ້ົາມາຮອດເມືອງ ມີຄານຣາຊທດິາຂອງຊາອູນ ຜູ້ເປັນມະເຫສີໄດ້ຫລຽວອອກໄປທາງປ່ອງຢ້ຽມ ກໍ

ເຫັນກະສັດດາວິດກໍາລັງຟ້ອນ ແລະກະໂດດເຕ້ັນຊ້ອງພຣະພັກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ນາງກໍຄິດດູຖູກດາວິດໃນໃຈ 
17 ພວກເຂົາໄດ້ນໍາເອົາຫບີຄໍາສັນຍາມາວາງໄວ້ໃນຕູບຜ້າເຕັນບ່ອນທ່ີດາວິດປຸກຕຽມໄວ້ ແລ້ວດາວິດກໍຖວາຍເຄ່ືອງເຜົາ

ບູຊາ ແລະເຄ່ືອງບູຊາເພ່ືອຄວາມສາມັກຄີແກ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 



18 ເມ່ືອການຖວາຍເຄ່ືອງບູຊາຜ່ານໄປແລ້ວ ພຣະອົງກໍອວຍພອນແກ່ປະຊາຊົນ ໃນພຣະນາມພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແຫ່ງຈັກ
ກະວານ 

19 ແລ້ວພຣະອົງກໍເອົາເຂ້ົາຈ່ີ ຊ້ີນປ້ີງ ແລະຫມາກອະງ  ຸ່ນ ຢ່າຍໃຫ້ພວກຜູ້ຊາຍ ແລະພວກຜູ້ຍິງຊາວອິສຣາເອນກິນຫມົດ
ທຸກຄົນ ແລ້ວຈ່ຶງໄດ້ກັບເມືອເຮືອນ 

20 ສ່ວນດາວິດກໍກັບເມືອເຮືອນ ເພ່ືອອວຍໄຊໃຫ້ພອນແກ່ຄອບຄົວຂອງຕົນ ມຄີານບຸດສາວຂອງຊາອູນກໍອອກມາພົບພ
ຣະອົງ ນາງເວ້ົາຂ  ້ຶນວ່າ, ìວັນນ້ີ ກະສັດອິສຣາເອນໄດ້ສ້າງຊ່ືສຽງອັນຍ່ິງໃຫຍ່ສໍາລັບຕົນເອງ ພຣະອົງໄດ້ທໍາດ່ັງຄົນຜີບ້າ
ຕ່ໍສາຍຕາພວກສາວໃຊ້ ຂອງບັນດາຂ້າຣາຊການຂອງຕົນî 

21 ດາວິດກໍຕອບວ່າ, ìເຮົາຟ້ອນຖວາຍກຽດແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຜູ້ຊງົເລືອກເອົາເຮົາໃຫ້ເປັນຜູ້ເຫນືອກວ່າພ່ໍຂອງເຈ້ົາ 
ແລະຄອບຄົວຂອງທ່ານ ເພ່ືອແຕ່ງຕ້ັງໃຫ້ເຮົາເປັນຜູ້ນໍາອິສຣາເອນໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ ແລະເຮົາຈະຟ້ອນຖວາຍກຽດ
ແກ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 

22 ແລ້ວຈະພຍາຍາມຖ່ອມຕົວລົງຫລາຍກວ່ານ້ີອີກ ເຈ້ົາອາດຄິດວ່າເຮົາບ່ໍມີຄວາມຫມາຍຫຍັງຫມົດ ແຕ່ສາວໃຊ້ເຫລ່ົາ
ນ້ັນອາດຈະຄິດໃຫ ກ້ຽດແກ່ເຮົາກໍໄດ້î 

23 ນາງມີຄານບຸດສາວຂອງຊາອູນ ກໍບ່ໍມີບຸດຈົນເຖິງວັນສ້ິນຊີວິດ 
 

7 ນາທານນາໍຂາ່ວມາໃຫດ້າວດິ 
Godís Covenant with David 
(1 ຂຄວ 17:1-15) 

1 ເມ່ືອກະສັດດາວິດປະທັບຢູ່ໃນພຣະຣາຊວັງຂອງພຣະອົງ ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາກໍຊົງອວຍພອນໃຫ້ດາວິດ ໄດ້ຮັບຄວາມ
ປອດພັຍຈາກສັດຕຣູທງັຫລາຍ 

2 ແລ້ວກະສັດດາວິດເວ້ົາຕ່ໍນາທານຜູ້ປະກາດພຣະທັມວ່າ, ìເບ່ິງແມ໋, ຫີບຄໍາສັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ເອົາໄວ້ໃນຕູບຜ້າ
ເຕັນî 

3 ນາທານຈ່ຶງຕອບວ່າ, ìຂໍພຣະອົງຈ່ົງທໍາຕາມສ່ິງທ່ີພຣະອງົພພໍຣະທັຍເທີນ ເພາະວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສະຖິດຢູ່ນໍາພ
ຣະອົງî 

4 ແຕ່ໃນຄືນນ້ັນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວຕ່ໍນາທານວ່າ,  
5 ìຈ່ົງໄປບອກດາວ ິດຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງເຮົາ ວ່າ ìພຣະເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ເຈ້ົາບ່ໍແມ່ນຜູ້ທ່ີຈະສ້າງວິຫານໃຫ້ເຮົາຢູ່  
6 ນັບຕ້ັງແຕ່ເຮົາໄດ້ນໍາເອົາຊາວອິສຣາເອນອອກມາຈາກເອຢິບຈົນເທ່ົາເຖິງທຸກວັນນ້ີ ເຮົາບ່ໍໄດ້ຢູ່ໃນວິຫານເລີຍ  
7 ເຮົາໄດ້ຍົກຍ້າຍໄປມານໍາພວກເຈ້ົາຕລອດທ່ີເຮົາເດີນທາງໄປມານໍາປະຊາຊົນອິສຣາເອນໄພ່ພົນຂອງເຮົາ ເຮົາບ່ໍໄດ້

ຖາມພວກຜູ້ປົກຄອງ ຜູ້ທີເ່ຮົາໄດ້ແຕ່ງຕ້ັງໃຫ້ເປັນຜູ້ດູແລໄພ່ພົນຂອງເຮົາເລີຍວ່າ ເປັນຫຍັງພວກເຂົາຈ່ຶງບ່ໍສ້າງວິຫານ
ດ້ວຍໄມ້ສົນໃຫ້ເຮົາຢູ່ 

8 ດ່ັງນ້ັນ ຈ່ົງບອກແກ່ດາວິດຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງເຣົາວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແຫ່ງຈັກກະວານໄດ້ກ່າວດ່ັງນ້ີ ເຈ້ົາເປັນຄົນລ້ຽງແກະຢູ່
ຕາມທ່ົງນາ 

9 ເຮົາໄດ້ນໍາເຈ້ົາໃນທຸກທ່ີທຸກບ່ອນທ່ີເຈ້ົາໄປ ແລະໄດ້ທໍາໃຫສັ້ດຕຣູທ ັງຫລາຍຂອງເຈ້ົາຜ່າຍແພ້ ເຮົາໄດ້ສ້າງເຈ້ົາໃຫ້ຍ່ິງ
ໃຫຍ່ເທ່ົາກັບຜ  ູ້ນໍາທ່ີຍ່ິງໃຫຍ່ໃນໂລກນ້ີ 

10 ເຮົາຈະເລືອກບ່ອນສໍາລັບຊາວອິສຣາເອນໄພ່ພົນຂອງເຮົາ ແລະຈະໃຫ້ພວກເຂົາຢູ່ໃນບ່ອນນ້ັນ ໂດຍປາສຈາກການ
ຮົບກວນທຸກໆຢ່າງ 



11 ນັບຕ້ັງແຕ່ພວກເຂົາເຂ້ົາມາຢູ່ໃນແຜ່ນດິນນ້ີ ພວກເຂົາຖືກພວກທະຫານຜູ້ເກ່ັງກ້າມາສູ້ຮົບ ແຕ່ວ່າດຽວນ້ີຈະບໍ່ມີເຫດ
ການຢ່າງໃດເກີດຂ້ຶນອີກ ເຮົາຂໍສັນຍາວ່າເຮົາຈະຮັກສາເຈ້ົາໃຫ້ພ້ົ້ົນຈາກສັດຕຣູທງັຫລາຍຂອງເຈ້ົາ ແລະຈະໃຫ້ເຈ້ົາມີ
ເຊ້ືອສາຍສືບຕ່ໍກັນໄປ 

12 ເມ່ືອເຈ້ົາຕາຍໄປ ແລະຖືກຝັງໄວ້ກັບພວກບັນພະບຸຣຸດຂອງເຈ້ົາ ເຮົາຈະແຕ່ງຕ້ັງຜູ້ນ່ຶງຈາກເຊ້ືອສາຍຂອງເຈ້ົາໃຫ້ເປັນ
ກະສັດ ແລະຈະໃຫ້ຣາຊອານາຈັກຂອງຜູ້ນ້ັນເຂ້ັມແຂງຂ້ຶນ 

13 ເຮົາຂໍບອກຢ່າງແນ່ນອນວ່າ ເຊືອ້ສາຍຂອງເຂົາຈະປົກຄອງຕລອດໄປ ແລະເຂົາກໍຈະສ້າງວິຫານໃຫ້ແກ່ເຮົາ 
14 ເຮົາຈະເປັນພ່ໍຂອງເຂົາ ແລະເຂົາຈະເປັນລູກຊາຍຂອງເຮົາ ເມ່ືອເຂົາທໍາຜິດ ເຮົາຈະລົງໂທດເຫມືອນດ່ັງພ່ໍລົງໂທດລູກ 
15 ແຕ່ວ່າ ເຮົາຈະບ່ໍເຊົາຮັກເຂົາ ເຫມືອນດ່ັງເຮົາເຊົາຮັກຊາອູນ ຜູ້ທ່ີເຮົາໄດ້ປົດຕໍາແຫນ່ງນ້ັນ ເພ່ືອວ່າເຈ້ົາຈະເປັນກະສັດ  
16 ເຈ້ົາຈະມີເຊ້ືອສາຍຢູ່ຕລອດໄປ ແລະເຮົາຈະໃຫ້ຣາຊອານາຈັກຂອງເຈ້ົາຄົງຢູ່ຊ່ົວນິຣັນດອນ ຕໍາແຫນ່ງຂອງເຈ້ົາຈະບ່ໍມີ

ທ່ີສ້ິນສຸດî 
17 ນາທານໄດ້ບອກດາວິດທຸກສ່ິງ ຕາມທ່ີພຣະເຈ້ົາຊງົບອກ 

ດາວດິອອ້ນວອນຂອບພຣະຄນຸ 
Davidís Prayer 
(1 ຂຄວ 17:16-27) 

18 ຕ່ໍມາກະສັດດາວິດໄດ້ເຂ້ົາໄປອ້ອນວອນຢູ່ໃນຫໍເຕັນສັກສິດວ່າ, ìຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ ຂ້າພຣະອົງ ແລະຄອບຄົວບ່ໍ
ມຄຸີນຄ່າຢ່າງໃດຕ່ໍທຸກສ່ິງທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງກະທໍາຕ່ໍຂ າ້ພຣະອົງນ້ັນ  

19 ເຖິງປານນ້ັນພຣະອົງກໍຍັງຊົງກະທໍາຕ່ໍຂ້າພຣະອົງຕ່ືມອີກ ຄືຊົງສັນຍາວ່າຈະໃຫ້ເຊ້ືອສາຍຂອງຂ້າພຣະອົງໄດ້ສືບບັນ
ລັງຢູ່ຕ່ໍໆໄປ ໂອ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະອົງຊົງອະນຸຍາດໃຫ້ຂ້າພຣະອົງຜູ້ເປັນມະນຸດຮູ້ຈັກເຣ່ືອງນ້ີໄດ້ 

20 ຂ້າພຣະອົງຈະເວ້ົາຢ່າງໃດຕ່ໍພຣະອົງອີກ ເພາະພຣະອົງຊົງຮູ້ຈັກຂ້າພຣະອົງຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງແລ້ວ 
21 ມັນເປັນນ້ໍາພຣະທັຍ ແລະພຣະຣາຊປະສົງຂອງພຣະອົງທ່ີເຮັດການນ້ີ ພຣະອົງຊົງໃຫຂ້້າພຣະອົງຮູ້ຈັກສ່ິງຍ່ິງໃຫຍ່

ເຫລ່ົານ້ີທັງຫມົດ 
22 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະອົງຊົງຍ  ່ິງໃຫຍ່ທ່ີສຸດ ຕາມທ່ີພວກຂ້າພຣະອົງເອົງໄດ້ຍິນ ບ່ໍມຜູ້ີໃດເຫມືອນດ່ັງພຣະອົງ 

ແລະບ່ໍມີພຣະເຈ້ົາອົງອ່ືນນອກຈາກພຣະອົງ 
23 ໃນໂລກນ້ີ ບ່ໍມີຊນົຊາດອ່ືນໃດເຫມືອນດ່ັງອິສຣາເອນໄພພົ່ນຂອງພຣະອົງ ຊຶງ່ເປັນພວກທ່ີພຣະອົງຊົງຊ່ອຍຊີວິດໄວ້ 

ແລະຊ ງົໃຫ້ເປັນພວກຂອງພຣະອົງ ພຣະອົງຊົງທໍາໃຫ້ຄົນທັງຫລາຍເຫັນຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພຣະອົງ ແລະໃຫ້ກະທໍາ
ການອັນຍ່ິງໃຫຍ່ ແລະອັສຈັນໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາ ພຣະອົງຊົງຂັບໄລ່ຊົນຊາດຕ່າງໆ ແລະພຣະຂອງເຂົາອອກໄປຕ່ໍຫນ້າ
ໄພພົ່ນຂອງພຣະອົງ ຊຶງ່ເປັນພວກທ່ີພຣະອົງຊົງໄຖ່ເຂົາອອກຈາກປະເທດເອຢິບ ແລະຊົງໃຫ້ເປັນພວກຂອງພຣະອົງ 

24 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະອົງຊົງທໍາໃຫ້ໄພ່ພນົອິສຣາເອນເປັນພວກຂອງພຣະອົງຕລອດໄປ ແລະພຣະອົງກໍຊົງເປັນ
ພຣະເຈ້ົາຂອງພວກເຂົາ 

25 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປ ັນເຈ້ົາ ດຽວນ້ີ ຂໍພຣະອົງຊົງປະຕິບັດຕາມຄໍາສັນຍາທ່ີພຣະອົງມີໄວກັ້ບຂ້າພຣະອົງ ພ້ອມດ້ວຍຄອບ
ຄົວຂອງຂ້າ   ພຣະອົງຕລອດໄປ ແລະຂໍຊົງກະທໍາຕາມທ່ີພຣະອົງຊົງກ່າວໄວ້ 

26 ພຣະນາມຂອງພຣະອົງຈະຊົງຍ່ິງໃຫຍ່ຕລອດໄປ ແລະປະຊາຊົນກ ຈໍະເວ້ົາວ່າ ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແຫ່ງຈັກກະວານຊົງ
ເປັນພຣະເຈ້ົາປົກຄອງພວກອິສຣາເອນ ແລະພຣະອົງຈະໃຫ້ຄໍາຫມັນ້ໃຈວ່າ ເຊ້ືອສາຍຂອງຂ້າພຣະອົງຈະເປັນເຈ້ົາຊີ
ວິດຕລອດໄປ 

27 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແຫ່ງຈັກກະວານ ພຣະເຈ  ້ົາຂອງພວກອິສຣາເອນ ດ້ວຍວ່າພຣະອົງຊົງໃຫ້ຂ້າພຣະອົງຜູ້ຮັບໃຊ້
ຂອງພຣະອົງຮູ້ຈັກການນ້ີ ໂດຍໄດ້ບອກໃຫ້ຂ້າພຣະອົງຮູ້ຈັກກ່ອນວ່າ ພຣະອົງຈະຊົງໃຫ້ເຊ້ືອສາຍຂອງຂ້າພຣະອົງ
ເປັນເຈ້ົາຊີວິດ ຂ້າພຣະອົງຈ່ຶງກ້າອ້ອນວອນຕ່ໍພຣະອົງ 



28 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາ ຄໍາເວ້ົາຂອງພຣະອົງຊົງເປັນຈິງ ແລະພຣະອົງຊົງໃຫຄໍ້າສັນຍາຢ່າງ
ອັສຈັນນ້ີແກ່ຂ້າພຣະອົງ 

29 ດຽວນ້ີ ຂໍພຣະອົງຊງົອວຍພອນໃຫເ້ຊ້ືອສາຍຂອງຂ້າພຣະອົງເທີນ ເພ່ືອວ່າພວກເຂົາຈະໄດ້ດໍາຣົງຫມ້ັນຄົງຢູ່ຕໍ່ພຣະພັກ
ຂອງພຣະອົງຢູ່ບ່ໍຂາດ ພຣະອົງຜູ້ຊົງເປັນພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາໄດ້ຊົງສັນຍາໄວ້ຢ່າງນ້ີ ຂໍໃຫ້ພຣະພອນຂອງພຣະອົງເຫລືອຢູ່
ໃນເຊ້ືອສາຍຂອງຂ້າພຣະອົງຕລອດໄປເທີນî 

 

8 ດາວດິຊງົຂຍາຍຣາຊອານາຈກັຂອງພຣະອງົ 
Davidís Wars 
(1 ຂຄວ 18:1-13) 

1 ຢູ່ມາພາຍຫລັງ ດາວິດຊົງໂຈມຕີພວກຟີລິສຕິນ ແລະປາບປາມໄດ້ ແລະດາວິດຊົງຍຶດເມືອງເມເທກອາມມາ ໄດ້ຈາກ
ມຄົືນຟີລິສຕິນ 

2 ພຣະອົງຊົງຊະນະໂມອາບ ຊງົວັດເຂົາດ້ວຍເຊືອກວັດ ຄືບັງຄັບໃຫ້ຣຽງຕົວເຂ້ົາແຖວນອນລົງທ່ີພ້ືນດິນຊົງວັດເບ່ິງແລ້ວ
ໃຫປ້ະຫານເສັຽສອງແຖວ ແລະໄວ້ຊວິີດເຕັມນ່ຶງແຖວ ຄົນໂມອາບກໍຕົກຢູ່ໃຕ້ອໍານາດຂອງດາວິດ ແລະໄດ້ນໍາເຄ່ືອງ
ບັນນາການມາຖວາຍ 

3 ດາວິດຊົງຮົບຊະນະຮາດາເດເຊີ ບຸດເຣໂຮບ ກະສັດເມືອງໂຊບາ ເມ່ືອສະເດັດໄປຟ້ືນອໍານາດຂອງພຣະອົງທ່ີແມ່ນ້ໍາ
ເອີຟຣາດ 

4 ດາວິດຊົງຍຶດພົນມາ້ນ່ຶງພັນເຈັດຮ້ອຍຄົນ ທະຫານຣາບສອງຫມືນ່ຄົນ ແລະດາວິດຮັບສ່ັງໃຫ້ຕັດເອັນຂາມ້າຣດົຮ ບົເສັຽ
ໃຫຫ້ມົດ ເຫລອືໄວ້ໃຫພໍ້ແກ່ຣົດຮົບນ່ຶງຮ້ອຍຄັນ 

5 ແລະເມ່ືອຄົນຊີເຣັຽ (ອາຣາມ) ຊາວເມືອງດາມັສກັສມາຊ່ອຍຮາດາເດເຊີກະສັດເມືອງໂຊບາດາວິດຊົງປະຫານຄົນຊີ
ເຣັຽເສັຽສອງຫມ່ືນສອງພັນຄົນ 

6 ແລ້ວດາວິດຊົງຕ້ັງທະຫານປະຈໍາປ້ອມໄວ້ເຫນືອຄົນຊີເຣັຽຊາວເມືອງດາມັສກັສຫລາຍກອງ ແລະຄົນຊີເຣັຽກໍຕົກຢູ່ໃຕ້
ອໍານາດຂອງດາວິດ ແລະນໍາເຄ່ືອງບັນນາການໄປຖວາຍ ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຊົງປະທານໄຊຊະນະແກ່ດາວິດບ່ໍວ່າຈະໄປ
ຮົບທ່ີໃດໆ 

7 ແລະດາວິດຊົງນໍາໂລ່ທອງຄໍາທ່ີຂ້າຣາຊການຂອງຮາດາເດເຊີຖືນ້ັນໄປຍັງກຸງເຢຣູຊາເລມັ 
8 ກະສັດດາວິດຊົງຍຶດທອງສໍາຣິດເປັນຈໍານວນຫລາຍໄປຈາກເມືອງເບຕາ ແລະເມືອງເບໂຣທັຍຫົວເມືອງຂອງຮາດາ

ເດເຊີ 
9 ເມ່ືອໂຕອີກະສັດເມືອງຮາມັທຊາບວ່າດາວິດຮົບຊະນະກອງທັບທັງສ້ິນຂອງຮາດາເດເຊີ 
10 ໂຕອີກໍສ່ົງໂຢຣາມບຸດຊາຍຂອງຕົນໄປເຝ້ົາກະສັດດາວິດ ຖວາຍພຣະພອນແລະສະແດງຄວາມຍິນດີທ່ີດາວິດຊົງຮົບ

ຊະນະຮາດາເດເຊີ ເພາະວ່າຮາດາເດເຊີເຄີຍທໍາສົງຄາມກັບໂຕອີ ແລະໂຢຣາມໄດ້ນໍາເຄ່ືອງເງິນ ເຄ່ືອງທອງຄໍາ ແລະ
ເຄ່ືອງທອງສໍາຣິດໄປຖວາຍ 

11 ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີ ກະສັດດາວິດຊົງນໍາມອບຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ ພ້ອມກັບບັນດາເງິນແລະທອງຄໍາ ຊຶງ່ພຣະອົງຊົງໄດ້
ມາຈາກບັນດາປະຊາຊາດທ່ີພຣະອົງຊົງຮົບຊະນະແລະຍຶດຄອງ ແລະຊົງນໍາມາມອບຖວາຍ 

12 ຄືໄດ້ມາຈາກເອໂດມ ໂມອາບ ຄົນອັມໂມນ ຄົນຟີລິສຕິນ ອາມາເລກ ແລະຈາກຂອງທ່ີຍຶດມາຈາກຮາດາເດເຊີບຸດ
ຊາຍຂອງເຣໂຮບ ກະສັດເມືອງໂຊບາ 

13 ເມ່ືອດາວິດສະເດັດກັບຈາກການປະຫານ ຄົນເອໂດມເສັຽໃນຫ່ອມພູເກືອນ່ຶງຫມ່ືນແປດພັນຄົນ 



14 ພຣະອົງຊົງຕ້ັງທະຫານປະຈໍາປ້ອມຂ້ຶນເຫນືອເມືອງເອໂດມ ພຣະອົງຊົງຕ້ັງທະຫານປະຈໍາປ້ອມໃນເອໂດມທ່ົວໄປ
ຫມດົ ແລະຄົນເອໂດມທັງສ້ິນຈ່ຶງຕົກຢູ່ໃຕ້ອໍານາດຂອງດາວິດ ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງປະທານໄຊຊະນະແກ່ດາວິດ 
ບ່ໍວ່າຈະສະເດັດໄປຮົບໃນທ່ີໃດ 
Davidís Officers 
(1 ຂຄວ 18:14-17) 

15 ດ່ັງນ້ັນດາວິດຈ່ຶງຊົງປົກຄອງເຫນືອອິສຣາເອນທັງສ້ິນ ແລະດາວິດຊົງໃຫ້ຄວາມຍຸດຕິທັມແລະຄວາມທ່ຽງທັມແກ່ຊົນ
ຊາດຂອງ    ພຣະອົງທັງສ້ິນ 

16 ໂຢອາບບຸດນາງເຊຣູຢາເປັນແມ່ທັບແລະເຢໂຮຊາຟັດ ບຸດອາຮີລຸດເປັນຜູ້ກໍາກັບເອກກະສານ 
17 ຊາໂດກ ບຸດອາຮີຕຸບ ແລະອາຮີເມເລກ ບຸດອາບີອາທາເປັນປະໂຣຫິດ ແລະເຊຣັຍຢາເປັນຣາຊເລຂາ 
18 ເບນັຍຢາ ບຸດເຢຮົວອາດາເປັນຜູ້ບັງຄັບບັນຊາຄົນເຄເຣທີ ແລະຄົນເປເລທ ແລະບັນດາບຸດຊາຍຂອງດາວິດເປັນປະ

ໂຣຫດິ 
 

9 ດາວດິ ແລະເມຟໂີບເຊທ 
 Davidís Kindness to Mephibosheth 

1 ດາວິດຖາມຂ້ຶນວ່າ, ìໃນຄອບຄົວຂອງຊາອູນຍັງມີຄົນເຫລືອຢູ່ອີກບໍ ຖ້າວ່າມີຂ້າພະເຈ້ົາຢາກຊ່ອຍເຫລືອເກ້ີອກູນເຂົາ
ເພ່ືອເຫັນແກ່ໂຢນາທານî 

2 ແລ້ວຊບີາ ຄນົໃຊໃ້ນຄອບຄົວຂອງຊາອູນ ກ ໍໄດ້ຮັບຄໍາສ່ັງໃຫ້ມາເຝ້ົາດາວິດ ເຈ້ົາຊີວິດຈ່ຶງຖາມວ່າ, ìເຈ້ົາແມ່ນຊບີາບໍ?î 
ເຂົາກໍທູນຕອບວ່າ, ìໂດຍ, ຂ້ານ້ອຍî 

3 ເຈ້ົາຊີວິດຖາມເຂົາອີກວ່າ, ìຍັງມີບາງຄົນເຫລືອຢູ່ໃນຄອບຄົວຊາອູນບໍ? ເພາະວ່າເຮົາຢາກສະແດງຄວາມເມດຕາ 
ແລະຊ່ອຍ   ເຫລືອເກ້ືອກູນເຂົາຕາມນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະເຈ້ົາî ຊບີາທູນຕອບວ່າ, ìຍັງມີລູກຊາຍຂອງໂຢນາທານ
ຄົນນ່ຶງ ແຕ່ເຂົາເປັນຄົນເສັຽອົງຄະî 

4 ຝ່າຍເຈ້ົາຊີວິດກໍຖາມວ່າ, ìດຽວນ້ີ ເຂົາຢູ່ໃສî ຊບີາຈ່ຶງທູນຕອບວ່າ, ìເຂົາຢູ່ໃນເຮືອນຂອງມາຄີ ບຸດອັມມີເອນ ຢູ່ທີ່ໂລ
ເດບາຣ໌ 

5 ແລ້ວເຈ້ົາຊວິີດກໍສ່ົງຄົນໄປນໍາເອົາເຂົາມາຈາກເຮືອນຂອງມາຄີ ບຸດອັມມີເອນທ່ີໂລເດບາຣ໌ 
6 ເມ່ືອເມຟີໂບເຊທ ບຸດຊາຍຂອງໂຢນາທານຜູ້ເປັນຫລານຊາຍຂອງຊາອູນມາຮອດ ເຂົາກໍກ້ົມຂາບລົງສະແດງຄວາມ

ເຄົາຣົບຕ່ໍດາວິດ ດາວິດໄດ້ກ່າວວ່າ, ìເມຟໂີບເຊທî ເມຟີໂບເຊທຈ່ຶງທູນຕອບວ່າ, ìໂດຍ, ຂ້ານ້ອຍî 
7 ດາວິດເວ້ົາຕ່ໍໄປວ່າ, ìບ່ໍຕ້ອງຢ້ານ ເພ່ືອເຫັນແກ່ໂຢນາທານພ່ໍຂອງເຈ້ົາ ເຮົາຈະເມດຕາເຈ້ົາ ເຮົາຈະເອົາທ່ີດິນທັງ

ຫມົດທີເ່ປັນຂອງຊາອູນພ່ໍປູ່ຂອງເຈ້ົາມອບຄືນໃຫ້ແກ່ເຈ້ົາ ແລະເຮົາຍິນດີໃຫ້ເຈ້ົາມາຮ່ວມຮັບປະທານອາຫານກັບເຣົາ
ເລ້ືອຍໆî 

8 ເມຟໂີບເຊທກໍກ້ົມຂາບລົງອີກເທ່ືອນ່ຶງ ແລະທູນວ່າ, ìຂ້າແດ່ພຣະອົງ ຂ້າພຣະອົງບ່ໍມີຄຸນຄ່າຊ່ໍາຊາກຫມາຕາຍຊ້ໍາ 
ເປັນຫຍັງພຣະອົງຈ່ຶງດີກັບຂ້າພຣະອົງຢ່າງນ້ີî 

9 ແລ້ວເຈ້ົາຊວິີດກໍເອ້ີນຊີບາຄົນໃຊ້ຂອງຊາອູນມາ ແລະເວ້ົາວ່າ, ìເຮົາໄດ້ມອບທຸກໆສ່ິງທ່ີເປ ນັຂອງຊາອູນ ແລະຂອງ
ຄອບຄົວທ່ານຄືນໃຫ ້ແກ່ເມຟີໂບເຊທຫລານຊາຍນາຍຂອງເຈ້ົາແລ້ວ 

10 ສ່ວນເຈ້ົາ ລູກຊາຍເຈ້ົາພອ້ມທັງຄົນໃຊ້ເຈ້ົາ ຈ່ົງເຮັດໄຮ່ໄຖ່ນາໃສ່ຜືນແຜ່ນດິນນ້ີ ໃຫຄ້ອບຄົວຂອງຊາອູນນາຍຂອງເຈ້ົາ 
ແລະເກັບເອົາຜົນລະປູກມາໃຫ້ພວກເຂົາ ເພ່ືອໃຫ້ມີອາຫານການກິນ ສ່ວນເມຟີໂບເຊທນ້ັນ ຈະຕ້ອງເປັນແຂກປະຈໍາ
ໂຕະອາຫານຂອງເຮົາ  ສເມີî ຊບີາມີບຸດຊາຍສິບຫ້າຄົນ ແລະຄົນໃຊ້ຊາວຄົນ 



11 ຊບີາທູນຕອບວ່າ, ìຂ້າພຣະອ ົງຈະເຮັດທກຸສ່ິງຕາມທ່ີພຣະອົງຊົງສ່ັງî ດ່ັງນ້ັນເມຟີໂບເຊທຈ່ຶງໄດ້ຮັບປະທານອາຫານ
ຮ່ວມໂຕະກັບເຈ້ົາຊີວິດເຫມືອນດ່ັງເປັນຣາຊໂອຣົດອົງນ່ຶງຂອງພຣະອົງ 

12 ເມຟໂີບເຊທ ມບີຸດຊາຍຊ ື ່ວ່າ ມກີາ ທຸກຄົນໃນຄອບຄົວຊີບາກໍມາເປັນຄົນໃຊ້ຂອງເມຟີໂບເຊທຫມົດ 
13 ເມຟໂີບເຊທຜູ້ທີມີ່ຕີນລ່ອຍທັງສອງເບ້ືອງກໍຢູ່ໃນນະຄອນເຢຣູຊາເລັມ ແລະກິນເຂ້ົາຮ່ວມໂຕະກັບເຈ້ົາຊີວິດທຸກໆຄາບ 
 

10 ຄນົອມັໂມນ ແລະຊເີຣຽັຜາ່ຍແພ ້
The Ammonites and Arameans Are Defeated 

(1 ຂຄວ 19:1-19) 
1 ຢູ່ມາພາຍຫລັງກະສັດແຫ່ງຄົນອັມໂມນກໍສ້ິນພຣະຊົນ ແລະຮານູນບຸດຊາຍໄດ້ສເວີຍຣາຊສົມບັດແທນ 
2 ດາວິດຈ່ຶງກ່າວວ່າ, ìເຮົາຈະຊືສັ່ດຕ່ໍຮານູນບຸດຊາຍຂອງນາຮັສ ດ່ັງທ່ີບິດາຂອງເຂົາຊ່ືສັດຕ່ໍເຮົາî ດາວິດຈ່ຶງສ່ົງພວກຂ້າ

ຣາຊການຂອງພຣະອົງໄປເລ້ົາໂລມທ່ານກ່ຽວດ້ວຍເຣ່ືອງຣາຊບິດາຂອງທ່ານ ແລະຂ້າຣາຊການຂອງດາວິດກໍເຂ້ົາມາ
ໃນແຜ່ນດິນຂອງຄົນອັມໂມນ 

3 ແຕ່ບັນດາເຈ້ົານາຍຂອງຄົນອັມໂມນທູນຮານູນເຈ້ົານາຍຂອງຕົນວ່າ, ìພຣະອົງຊົງດໍາຣິວ່າ ດາວິດສ່ົງຜູ້ເລ້ົາໂລມມາ
ຫາພຣະອົງ ເພາະນັບຖືພຣະຣາຊບິດາຂອງພຣະອົງເຊ່ັນນ້ັນຫລື ດາວິດບ່ໍໄດ້ສ່ົງຂ້າຣາຊການມາເພ່ືອກວດເມືອງແລະ
ສອດແນມເບ່ິງ ແລະເພ່ືອຈະຂວ້ໍາເມືອງນ້ີເສັຽດອກຫລືî 

4 ຮານູນຈ່ຶງຈັບຂ້າຣາຊການຂອງດາວິດມາໂກນຫນວດເສັຽເຄ່ິງນ່ຶງ ແລະຕັດເຄ່ືອງແຕ່ງກາຍເສັຽທ່ີຊ່ືຕອນກາງພຽງກະ
ໂພກ ແລ້ວປ່ອຍໃຫ້ໄປ 

5 ເມື່ອມຄົີນໄປກາບທູນດາວິດໃຫ້ຊົງຊາບ ພຣະອົງກໍຮັບສ່ັງໃຫ້ຄົນໄປຮັບຂ້າຣາຊການເຫລ່ົານ້ັນ ເພາະວ່າເຂົາທັງ
ຫລາຍໄດ້ຮັບຄວາມອັບອາຍຫລາຍ ແລະພຣະຣາຊາກ່າວວ່າ, ìຈ່ົງພັກຢູ່ທ່ີເມືອງເຢຣີໂກຈົນກວ່າຫນວດຂອງທ່ານທັງ
ຫລາຍຈະຂ້ຶນແລ້ວຈ່ຶງ   ຄ ອ່ຍກັບມາî 

6 ເມ່ືອຄົນອັມໂມນເຫັນວ່າ ເຂົາທັງຫລາຍເປັນທ່ີຫນ້າກຽດຊັງແກ່ດາວິດ ຄົນອັມໂມນຈ່ຶງສ່ົງຄົນໄປຈ້າງຄົນຊີເຣ ຽັຊາວ
ເມືອງເບັດເຣໂຮບ ແລະຄົນຊີເຣັຽຊາວເມືອງໂຊບາເປັນທະຫານຮາບຈໍານວນສອງຫມ່ືນຄົນກັບກະສັດເມືອງມາອາ
ກາພ້ອມກັບທະຫານນ່ຶງພັນຄົນ ແລະຊາວເມືອງໂຕບນ່ຶງຫມ່ືນສອງພັນຄົນ 

7 ເມ່ືອດາວິດຊົງຊາບເຊ່ັນນ້ັນຈ່ຶງຮັບສ່ັງໂຢອາບແລະພົນໂຍທາທັງສ້ິນໃຫ້ໄປ 
8 ຝ່າຍຄົນອັມໂມນກໍຍົກອອກມາ ແລະຈັດທັບໄວ້ທ່ີທາງເຂ້ົາປະຕູເມືອງ ຝ່າຍຄົນຊ ເີຣັຽຊາວເມືອງໂຊບາ ແລະຊາວ

ເມືອງເຣໂຮບກັບຄົນເມືອງໂຕບ ແລະເມືອງມາອາກາຢູ່ທ່ີຊນົນະບົດກາງແຈ້ງຕ່າງຫາກ 
9 ເມ່ືອໂຢອາບເຫັນວ່າການເສິກນ້ັນຂນາບຢູ່ທັງຂ້າງຫນ້າແລະຂ້າງຫລັງທ່ານ ຈ່ຶງຄັດເອົາຄົນອິສຣາເອນທ່ີເລືອກໄວ້

ແລ້ວຈັດທັບເຂ້ົາຕ່ໍສູ້ຄົນຊີເຣັຽ 
10 ທ່ານມອບຄົນທ່ີເຫລືອຢູ່ໄວ້ໃນບັງຄັບບັນຊາຂອງອາບິຊັຍນ້ອງຊາຍຂອງທ່ານ ແລະເຂົາກໍຈັດຄົນເຫລ່ົານ້ັນເຂ້ົາຕ່ໍສູ້

ກັບຄົນອັມໂມນ 
11 ທ່ານກ່າວວ່າ, ìຖ້າກໍາລັງຄົນຊີເຣັຽແຂງເຫລືອກໍາລັງຂອງເຮົາ ເຈ້ົາຈ່ົງຍົກໄປຊ່ອຍເຮົາ ແຕ່ຖ້າກໍາລັງຄົນອັມໂມນແຂງ

ເກີນກໍາລັງຂອງເຈ້ົາ ເຮົາຈະຍົກມາຊ່ອຍເຈ້ົາ 
12 ຈ່ົງມີຄວາມກ້າຫານເຖີດ ໃຫ້ເຮົາເປັນລູກຜູ້ຊາຍເພ່ືອຊົນຊາດຂອງເຮົາ ແລະເພ່ືອຫົວເມືອງແຫ່ງພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາ 

ແລະຂໍພຣະຜ ູ ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກະທໍາຕາມທ່ີພຣະອົງຊົງເຫັນຊອບເຖີດî 
13 ດ່ັງນ້ັນ ໂຢອາບກັບປະຊາຊົນທ່ີຢູ່ກັບທ່ານກໍຍົກເຂ້ົາໃກ້ຕ່ໍສູ້ກັບຄົນຊີເຣັຽ ຂ້າເສິກກໍແຕກຫນີໄປຕ່ໍຫນ້າເຂົາ 
14 ເມ່ືອຄົນອັມໂມນເຫັນວ່າຄົນຊີເຣັຽຫນີໄປແລ້ວ ເຂົາທັງຫລາຍກໍຫນີອາບິຊຍັເຂ້ົາໄປໃນເມືອງ ແລ້ວໂຢອາບກໍກັບຈາ

ກການສູ້ຮົບກັບຄົນອັມໂມນມາຍັງກຸງເຢຣູຊາເລັມ 



15 ເມ່ືອຄົນຊີເຣັຽເຫັນວ່າຕົນຜ່າຍແພ້ຕ່ໍອິສຣາເອນແລ້ວ ຈ່ຶງຮວບຮວມເຂ້ົາດ້ວຍກັນ 
16 ຝ່າຍຮາດາເດເຊີຊົງໃຊຄົ້ນໄປນໍາຄົນຊີເຣັຽຢູ່ຟາກຕາເວັນອອກຂອງແມ່ນ້ໍາເອີຟຣາດອອກມາ ເຂົາມາຍັງເຮລາມ ມີ

ໂຊບາກແມ່ທັບຂອງທ່ານເປັນຜູ້ນໍາຫນ້າ 
17 ເມື່ອມຜູ້ີກາບທູນດາວິດ ພຣະອົງຊງົຮວບຮວມອິສຣາເອນທັງຫມົດຂ້າມແມ່ນ້ໍາຈໍແດນມາເຖິງເຮລາມ ແລະຄົນຊີ

ເຣັຽກໍຈັດທັບເຂ້ົາຕ່ໍສູ້ດາວິດ ແລະໄດ້ຮົບກັບພຣະອົງ 
18 ຄົນຊີເຣັຽກໍຫນີຈາກອິສຣາເອນ ແລະດາວິດຊົງປະຫານຄົນຊີເຣັຽຊ່ຶງເປັນປະຫານຮົບເຈັດຮ້ອຍຄົນກັບທະຫານມ້າສ່ີ

ຫມືນ່ຄົນ ແລະປະຫານໂຊບາກແມ່ທັບຂອງເຂົາທັງຫລາຍໃຫ້ສ້ິນຊີວິດເສັຽທ່ີນ້ັນ 
19 ເມ່ືອບັນດາກະສັດຊ່ຶງຂ້ຶນກັບຮາດາເດເຊີ ເຫັນວ່າຕົນຜ່າຍແພ້ຕ່ໍອິສຣາເອນແລ້ວ ເຂົາກໍຍອມສງົບສຸກກັບອິສຣາເອນ 

ແລະຍອມເປັນເມືອງຂ້ຶນ ດ່ັງນ້ັນ ຄົນຊີເຣັຽຈ່ຶງຢ້ານບ່ໍກ້າຊ່ອຍຄົນອັມໂມນອີກຕ່ໍໄປ 
 

11 ດາວດິ ແລະນາງບທັເຊບາ 
David Commits Adultery with Bathsheba 

1 ໃນປີຕ່ໍມາ ພໍຕົກຣະດູແລ້ງເປັນຣະດູທ່ີບັນດາເຈ້ົາຊີວດິໄດ້ເຄີຍອອກໄປຮົບເສິກ ດາວິດກ ສ່ັໍງໂຢອາບ ພ້ອມທັງພວກ
ນາຍທະຫານຂອງພຣະອົງ ແລະທັງກອງທັບອິສຣາເອນອອກໄປ ພວກເຂົາໄດ້ຊະນະຊາວອັມໂມນ ແລະອ້ອມເມືອງ
ຮັບບາໄວ້ ແຕ່ດາວິດໄດ້ຢູ່ໃນນະຄອນເຢຣູຊາເລັມ 

2 ໃນຕອນແລງຂອງວັນນ່ຶງ ດາວິດໄດ້ຕ່ືນແຕ່ນອນຂ້ຶນໄປເທິງຫລັງຄາພຽງຂອງພຣະຣາຊວັງ ພຣະອົງໄດ້ຍ່າງໄປມາເທິງ
ຫລັງຄານ້ັນ ພຣະອົງຈ່ຶງເຫັນຍິງຄົນນ່ຶງກໍາລັງອາບນ້ໍາຢູ່ ນາງເປັນຄົນງາມຫລາຍ 

3 ດ່ັງນ້ັນ ດາວິດກໍສ່ົງຄົນອອກໄປສືບຖາມເບ່ິງວ່ານາງແມ່ນໃຜ ແລ້ວໄດ້ຮູ້ວ່ານາງຊ່ື ບັທເຊບາ ບຸດສາວຂອງເອລີອາມ 
ແລະເປັນເມັຽຂອງອູຣີຢາຊາວຮິດຕີ 

4 ດາວິດໄດ້ສ່ົງຄົນໄປນໍາເອົານາງມາ ພວກເຂົາກໍພານາງມາຫາພຣະອົງ ແລ້ວດາວິດກໍສົມສູ່ຢູ່ຮ່ວມກັບນາງ ຫລັງຈາກ
ນ້ັນນາງກໍກັບເມືອເຮືອນ (ໃນລະຫວ່າງນ້ີເປັນເວລາທ່ີນາງເຊົາເປັນລະດູ ແລະທໍາພິທີຊາໍຮະຕົນໃຫ້ບໍຣິສຸດແລ້ວ) 

5 ເມ່ືອນາງຮູ້ວ່ານາງມີທ້ອງ ນາງກໍສ່ົງຂ່າວໄປບອກດາວິດ 
6 ສ່ວນດາວິດກໍສ່ົງຂ່າວໄປຫາໂຢອາບວ່າ, ìໃຫທ່້ານສ່ົງອູຣີຢາ ຄົນຮິດຕີມາຫາເຮົາແດ່î ໂຢອາບກໍສ່ົງອູຣີຢາໄປຫາດາ

ວິດ 
7 ເມ່ືອອູຣີຢາມາຮອດ ດາວິດກໍຖາມເຂົາວ່າ, ìໂຢອາບ ແລະກອງທະຫານຍັງສະບາຍດີຢູ່ບໍ ແລະການຕ່ໍສູ້ເດເປັນ່ຢາງ

ໃດ 
8 ແລ້ວດາວິດກໍບອກອູຣີຢາວ່າ, ìຈ່ົງກັບຄືນເມືອພັກຜ່ອນຈັກຄາວຢູ່ເຮືອນເຈ້ົາສາî ອູຣີຢາກໍຈາກໄປ ດາວິດໄດ້ຈັດຂອງ

ຂວັນນໍາສ່ົງໃຫ້ເຂົາໄປເຖິງເຮືອນ 
9 ແຕ່ວ່າແທນທ່ີອູຣີຢາຈະເມືອເຮືອນ ເຂົາກັບໄປນອນທ່ີປະຕູກໍາແພງພຣະຣາຊວັງນໍາທະຫານຍາມຂອງເຈ້ົາຊີວດິ 
10 ເມ່ືອດາວິດຮູ້ວ່າ ອູຣີຢາບ່ໍໄດ້ເມືອເຮືອນ ພຣະອົງຈ່ີງຖາມເຂົາວ່າ, ìເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ກັບຄືນເມືອເຮືອນແຕ່ດົນແລ້ວບໍ ເປັນ

ຫຍັງຈີງບ່ໍເມືອຣອດເຮືອນປານນ້ີî 
11 ອຣູຢີາທູນຕອບວ່າ, ìທະຫານອິສຣາເອນ ແລະຢູດາກໍກໍາລັງຢູ່ໃນສນາມຮົບ ສ່ວນຫີບຄໍາສັນຍາກໍຢູ່ກັບພວກເຂົາ 

ແລະໂຢອາບຜູ້ບັງຄັບບັນຊາຂອງຂ້າພຣະອົງ ພ້ອມທັງພວກນາຍທະຫານຂອງທ່ານກໍຕ້ັງຄ້າຍພັກຢູ່ທາງອອກນ້ັນ 
ເຫດໃດຂ້າພຣະອົງຈ່ຶງຈະກັບເມືອກິນເຂ້ົາ ດ່ືມນ້ໍາ ແລະນອນນໍາເມັຽຢູ່ເຮືອນໄດ້ ຂ້າພຣະອົງຂໍສາບານຕ່ໍພຣະເຈ້ົາອົງ
ມຊີີວິດຢູ່ວ່າ ຂ້າພຣະອົງຈະບ່ໍເຮັດດ່ັງນ້ີເດັດຂາດî 

12 ດາວິດກໍເວົາ້ວ່າ, ìສໍາລັບມ້ືນ້ີໃຫ້ເຈ້ົາພັກຢູ່ນ້ີເສັຽກ່ອນ ມ້ືອ່ືນເຮົາຈະສ່ົງເຈ້ົາກັບຄືນເມືອî ດ່ັງນ້ັນ ໃນວັນນ້ັນ ແລະວັນຕ່ໍ
ມາ ອູຣຢີາຈ່ຶງພັກຢູ່ນະຄອນເຢຣູຊາເລັມ 



13 ດາວິດໄດ້ເຊີນໃຫ້ເຂົາມາກິນເຂ້ົານໍາ ແລະເກືອເຫລ້ົາເຂົາໃຫ້ເມົາ ແຕ່ວ່າໃນຄືນນ້ັນ ອູຣີຢາກໍຍັງບ່ໍກັບຄືນເມືອເຮືອນ 
ເຂົານອນຮ່ົມຜ້າຢູ່ໃນຫ້ອງຍາມພຣະຣາຊວັງ 
David Has Uriah Killed 

14 ເຊົ້າວັນໃຫມມ່າ ດາວິດໄດ້ຂຽນຈົດຫມາຍສ່ົງນໍາອູຣີຢາໄປຫາໂຢອາບ  
15 ພຣະອົງຂຽນວ່າ, ìໃຫເ້ຈ້ົາສ່ົງອູຣີຢາໄປແນວຫນ້າບ່ອນທ່ີເຂົາສູ້ຮົບກັນຢ່າງຫນັກ ແລ້ວໃຫ້ພວກເຈ້ົາເອງຖອຍຄືນຫລັງ 

ເພ່ືອປ່ອຍໃຫ້ອູຣີຢາຖືກຂ້າຕາຍຢູ່ທ່ີນ້ັນî 
16 ດ່ັງນ້ັນ ໃນຂນະທ່ີໂຢອາບກໍາລັງອ້ອມເມືອງຢູ່ນ້ັນ ໂຢອາບໄດ້ສ່ົງອູຣີຢາອອກໄປໃນບ່ອນທ່ີເຂົາຮູ້ວ່າ ມີພວກສັດຕຣູ

ເຂ້ັມແຂງຫລາຍ 
17 ເມ່ືອກອງທັບສັດຕຣູອອກມາຈາກເມືອງກໍໄດ້ພົບກັບກໍາລັງຂອງໂຢອາບ ແລະໄດ້ເກ ດີການສູ້ຮົບກັນຂ້ຶນທັນທີ ພວກ

ນາຍທະຫານຂອງດາວິດບາງຄົນຮວມທັງອູຣຢີາກໍຖືກສັດຕຣູສັງຫານ 
18 ຕ່ໍມາ ໂຢອາບກໍສ່ົງຣາຍງານການຮົບເລວໄປບອກດາວິດ  
19 ເຂົາໄດ້ແນະນໍາຜູ້ນໍາຂ່າວນ້ັນວ່າ ìຫລັງຈາກທ່ີເຈ້ົາໄດ້ຣາຍງານທຸກສ່ິງກ່ຽວກັບການສູ້ຮົບແກ່ເຈ້ົາຊີວິດແລ້ວ 
20 ບາງທີພຣະອົງຈະໃຈຮ້າຍ ແລະອາດຖາມເຈ້ົາວ່າ ìເປັນຫຍັງພວກເຈ້ົາຈ່ຶງເຂ້ົາໄປສູ້ຮົບກັບເຂົາຢູ່ໃກ້ເມືອງແທ້  ພວກ

ເຈ້ົາບ່ໍຄິດບໍວ່າ ພວກເຂົາຈະຕ້ອງຍິງລູກທະນູອອກຈາກກໍາແພງເມືອງໃສ່ພວກເຈ້ົາ 
21 ພວກເຈ້ົາບ່ໍຈ່ືບໍ ເວລາທ່ີອາບີເມເລກ ບຸດເຢຣຸບບາເອນຖຶກຂ້ານ້ັນວ່າເປັນຢ່າງໃດ ຄືພວກຜູ້ຍິງໃນເມືອງເທເບສໄດ້

ແກ່ວງຫີນໂມແ້ປ້ງລົງຈາກກໍາແພງເມືອງຖືກອາບີເມເລກຕາຍ ແລ້ວເປັນຫຍັງພວກເຈ້ົາຈ່ຶງເຂ້ົາໄປໃກ້ກໍາແພງເມືອງ
ແທ້ ຖ້າເຈ້ົາຊີວິດຖາມເຈ້ົາດ່ັງນ້ີ ຈ່ົງບອກທ່ານວ່າ ອູຣີຢານາຍທະຫານຂອງພຣະອົງກໍຖືກຂ້າເຫມືອນກັນî 

22 ດ່ັງນ້ັນ ຜ ູ ້ນໍາຂ່າວຈ່ຶງກາບທູນດາວິດຕາມທ່ີໂຢອາບໄດ້ສ່ັງ  
23 ເຂົາເວ້ົາວ່າ, ìພວກສດັຕຣູມກໍີາລັງຫລາຍກວ່າພວກຂ້າພຣະອົງ ພວກເຂົາໄດ້ອອກມາຕ່ໍສູ້ກັບພວກຂ້າພຣະອົງຢູ່ນອກ

ເມືອງ ແຕ່ພວກຂ້າພຣະອົງໄລ່ພວກເຂົາກັບຄືນໄປທາງປະຕູກໍາແພງເມືອງ 
24 ແລ້ວພວກເຂົາໄດ້ຍິງລູກທະນູລົງຈາກກໍາແພງເມືອງໃສ່ພວກຂ້າພຣະອົງ ພວກນາຍທະຫານບາງຄົນຂອງພຣະອົງຈ່ຶງ

ຕາຍ ອູຣີຢານາຍທະຫານຂອງພຣະອົງກໍຕາຍເຫມືອນກັນî 
25 ດາວິດຈ່ຶງເວ້ົາຕ່ໍຜູ້ນໍາຂ່າວນ້ັນວ່າ, ìຈົ່ງໃຫກໍ້າລັງໃຈແກ່ໂຢອາບ ແລະບອກທ່ານ ຢ່າໃຫ້ທາ່ນເສັຽໃຈເພາະໃຜກໍບ່ໍສາ

ມາດບອກໄດ້ວ່າ ແມນ່ໃຜແດ່ຈະຖືກຂ້າໃນສະຫນາມຮົບ ຈ່ົງບອກໃຫ້ທ່ານປະກາດການສູ້ຮົບຄ້ັງຍ່ິງໃຫຍ່ກັບເມືອງ
ນ້ັນ ແລະຍຶດເອົາເມືອງນ້ັນສາî 

26 ເມ່ືອບັທເຊບາໄດ້ຍິນຂ່າວວ່າຜົວຂອງຕົນຖືກຂ້າ ນາງກໍໄດ້ໄວທ້ ຸກໃຫເ້ຂົາ 
27 ຄັນການໄວ້ທ ກຸນ້ັນຜ່ານໄປແລ້ວ ດາວິດກໍເອົາບັທເຊບາມາຢູ່ໃນພຣະຣາຊວັງ ນາງກາຍເປັນເມັຽຂອງພຣະອົງ ແລະ

ໄດ້ບຸດຊາຍກັບພຣະອົງນ່ຶງຄົນ ແຕ່ວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາບ່ໍຊົງພພໍຣະທັຍກັບສ່ິງທ່ີດາວິດໄດ້ທໍານ້ັນ 
 

12 ນາທານເຕອືນດາວດິ ແລະດາວດິໄດກ້ບັໃຈ 
Nathan Condemns David 

1 ຕ່ໍມາ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສ່ັງນາທານຜູ້ປະກາດພຣະທັມໄປຫາດາວິດ ນາທານໄດ້ເລ່ົາເຣ່ືອງນ່ຶງສູ່ດາວິດຟັງວ່າ, ìຍງັມີ
ຊາຍສອງຄົນຢູ່ໃນເມືອງດຽວກັນ ຜູ້ນ  ່ຶງເປັນຄົນຮ່ັງມີ ແລະຜູ້ນ່ຶງເປັນຄົນທຸກຍາກ 

2 ຊາຍຮ່ັງມີນ້ັນມີງົວ ແລະແກະຫລາຍໂຕ 
3 ແຕ່ວ່າຊາຍຜູ້ທ່ີທຸກຍາກມີພຽງແຕ່ແກະນ້ອຍໂຕດຽວທ່ີເຂົາຊ້ືໄວ້ ເຂົາໄດ້ລ້ຽງຮ ກັສາແກະນ້ອຍນ້ັນໄວ້ ໄດ້ເອົາອາຫານ

ເກືອມັນ   ແລະໃຫ້ມັນກິນນ້ໍາໃນຈອກຂອງເຂົາທັງໃຫ້ນອນຢູ່ເທິງຕັກ ແກະນ້ອຍນ້ັນເປັນເຫມືອນລູກສາວຂອງເຂົາ 



4 ມັນໄດ້ໃຫຍ່ຂ້ຶນພ້ອມໆກັນກັບລູກຂອງເຂົາ ວັນນ່ຶງມີແຂກມາຢ້ຽມຢາມເຮືອນຂອງຄົນຮ່ັງມີ ຄົນຮ່ັງມີບ່ໍຢາກຂ້າສັດ
ຂອງຕົນໃຫ້ແຂກກິນ ເຂົາຊ້ໍາໄປເອົາແກະນ້ອຍຂອງຄົນທຸກຍາກນ້ັນມາຂ້າແທນî 

5 ເມ່ືອດາວິດໄດ້ຍິນດ່ັງນ້ັນ ກໍໃຈຮ້າຍຊາຍທ່ີຮ່ັງມີນ້ັນຢ່າງຮຸນແຮງ ແລະເວ້ົາຂ້ຶນວ່າ, ìເຮົາຂໍສາບານຕ່ໍພຣະຜູ ້ເປັນເຈ້ົາ
ອົງມີພຣະຊົນວ່າ ຊາຍທີກ່ະທໍາຢ່າງນ້ັນຈະຕ້ອງຕາຍ 

6 ເຂົາຕ້ອງໃຊ້ຄືນສ່ີເທ່ົາທ່ີເຂົາໄດ້ເອົາໄປນ້ັນ ເພາະເຂົາໄດ້ທໍາໃນສ່ິງທ່ີໂຫດຮ້າຍທ່ີສຸດî 
7 ນາທານຈ່ຶງເວ້ົາຕ່ໍດາວິດວ່າ, ìພຣະອົງນ້ັນແຫລະເປັນຊາຍຄົນນ້ັນ ຕ່ໍໄປນ້ີແມ່ນຄໍາທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງຊາວອິສຣາ

ເອນໄດ້ຊົງກ່າວໄວ້ຄື ເຮົາໄດ້ແຕ່ງຕ້ັງໃຫ້ເຈ້ົາເປັນເຈົ້າຊວິີດຂອງຊາວອິສຣາເອນ ແລະຊ່ອຍຊີວິດເຈ້ົາໃຫ້ພ້ົ້ົນຈາກ
ເງ້ືອມມືຂອງຊາອູນ 

8 ເຮົາໄດ້ມອບຣາຊອານາຈັກຂອງຊາອູນ ແລະພວກເມັຽຂອງເຂົາໃຫ້ແກ່ເຈ້ົາ ເຮົາໄດ້ແຕ່ງຕ້ັງເຈ້ົາເປັນເຈ້ົາຊີວິດປົກຄອງ
ຣາຊອານາຈັກອິສຣາເອນແລະຢູດາ ຖ້າວ່າສ່ິງເຫລ່ົານ້ີຍັງບ່ໍທັນພຽງພໍເທ່ືອເຮົາອາດຈະໃຫ້ເຈ້ົາຫລາຍກວ່ານ້ີສອງເທ່ົາ 

9 ເປັນຫຍັງເຈ້ົາຈ່ຶງປມາດຄໍາສ່ັງຂອງເຮົາ ແລະເປັນຫຍັງເຈ້ົາຈ່ຶງທໍາສ່ິງຊົວ່ຊ້າແບບນ້ີ ເຈ້ົາໄດ້ທໍາໃຫ້ອູຣີຢາຖືກຂ້າຢູ່ໃນ 
ສນາມຮົບ ເຈ້ົາປ່ອຍໃຫ້ພວກອັມໂມນຂ້າເຂົາ ແລ້ວເຈ້ົາກໍເອົາເມັຽຂອງເຂົາ 

10 ບັດນ້ີ ໃນເຊ້ືອສາຍຂອງເຈ້ົາຈະມີຜູ້ຖືກຂ້າຢ່າງໂຫດຮ້າຍທາລ ນຸຕລອດໄປ ເພາະວ່າເຈ້ົາບ່ໍຟັງຄວາມເຮົາ ແລະໄດ້ເອົາ
ເມັຽຂອງອູຣ ີຢາ 

11 ເຮົາຂໍເວ້ົາຢ່າງເດັດຂາດຕ່ໍເຈ້ົາວາ່ ເຮົາຈະໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງໃນຄອບຄົວຂອງເຈ້ົາເປັນຜູ້ນໍາເອົາຄວາມທຸກຍາກລໍາບາກມາສູ່
ເຈ້ົາ ເຈ້ົາຈະໄດ້ເຫັນເຫດການດ່ັງນ້ີຄື ເມ່ືອເຮົາຈະເອົາພວກເມັຽຂອງເຈ້ົາຍົກໃຫ້ແກ່ຊາຍຄົນອ່ືນ ແລະຊາຍຄົນນ້ັນຈະ
ສົມສູ່ຢູ່ຮ່ວມກັບພວກນາງຢ່າງເປີດເຜີຍ  

12 ເຈ້ົາໄດ້ທໍາຜິດຢ່າງລັບລ້ີ ແຕ່ເຮົາຈະສະແດງໃຫ້ພວກອິສຣາເອນເຫັນໃນສ່ິງທ່ີຊາຍຄົນນ້ັນທໍາຢ່າງເປີດເຜີຍî 
13 ຝ່າຍດາວິດກໍເວ້ົາຂ້ຶນວ່າ, ìຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ທໍາຜິດຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແລ້ວî ນາທານຈ່ຶງເວ້ົາວ່າ, ìພຣະອົງຈະບ່ໍຕາຍ 

ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງຍົກໂທດໃຫ້ພຣະອົງ 
14 ແຕ່ວ່າ ລູກຂອງພຣະອົງຈະຕາຍ ເພາະວ່າພຣະອົງທໍາຢ່າງນ້ີເປັນການດູຖູກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາî 
15 ແລ ວ້ນາທານກໍກັບຄືນເມືອເຮືອນ 

ບດຸຊາຍດາວດິຕາຍແລະໂຊໂລໂມນເກດີ 
Bathshebaís Child Dies 

ຕ່ໍມາ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງທໍາໃຫ້ບຸດຊາຍທ່ີດາວິດໄດ້ນໍາເມັຽຂອງອູຣີຢາໄຂ້ຫນັກ 
16 ດາວິດໄດ້ອ້ອນວອນຂໍໃຫ້ພຣະເຈ້ົາໂຜດຊ່ອຍໃຫ້ລູກຊາຍດີ ແລະທຸກໆຄືນດາວິດໄດ້ໄປນອນຢຽດຢູ່ໃນພ້ືນຫ້ອງນອນ

ຂອງພຣະອົງ ໂດຍບ່ໍຍອມກິນເຂ້ົາ 
17 ພວກຂ້າຣາຊການໃນພຣະຣາຊວັງຂອງພຣະອົງໄດ້ຖືກຊວນໃຫ້ພຣະອົງລຸກຂ້ຶນ ແຕ່ພຣະອົງກັບປະຕິເສດແລະບ່ໍ

ຍອມກິນຫຍັງຫມດົ 
18 ພວັໍນທີເຈັດ ບຸດຊາຍຂອງດາວິດກໍຕາຍ ພວກຂ້າຣາຊການຂອງພຣະອົງບ່ໍກ້ານໍາຂ່າວນ້ັນມາບອກພຣະອົງ ພວກເຂົາ

ໄດ້ເວ້ົາກັນວ່າ, ìເມ່ືອເດັກນ້ອຍຍັງມີຊີວິດຢູ່ ພວກເຮົາໄດ້ຖາມພຣະອົງ ແຕ່ພຣະອົງບ່ໍຕອບພວກເຮົາເລີຍ ເຫດໃດ    
ພວກເຮົາຈ່ຶງຈະບອກພຣະອົງໄດ້ວ່າ ລູກຂອງພຣະອົງເສ ຽັຊີວິດແລ້ວ ພຣະອົງອາດທໍາໃນສ່ິງທ່ີບ່ໍດີບ່ໍງາມກໍເປັນໄດ້î 

19 ເມ່ືອພວກເຂົາກໍາລັງຊ່ຶມກັນຢູ່ ດາວິດກໍເຂ້ົາໃຈວ່າລູກຊາຍຂອງພຣະອົງໄດ້ຕາຍແລ້ວ ດ່ັງນ້ັນ ພຣະອົງຈ່ຶງຖາມພວກ
ເຂົາວ່າ, ìລູກເຮົາຕາຍແລ້ວແມ່ນບໍî ພວກເຂົາກໍຕອບວ່າ, ìຕາຍແລ້ວî 

20 ດາວິດກໍລຸກຂ້ຶນໄປອາບນ້ໍາຫວີຜົມ ແລະປ່ຽນເຄ່ືອງນຸ່ງ ແລ້ວພຣະອົງກໍໄປນະມັສການທ່ີວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
ເມ່ືອພຣະອົງກັບຄືນມາສູ່ພຣະຣາຊວັງ ພຣະອົງກໍໄດ້ຖາມຫາອາຫານ ແລະເຂົາໄດ້ຈັດແຈ່ງອາຫານໃຫ້ພຣະອົງສເວີຍ
ໃນທັນທີທັນໃດນ້ັນເອງ 



21 ພວກຂ້າຣາຊການຂອງພຣະອົງຈ່ຶງຖາມພຣະອ ງົວ່າ, ìເມ່ືອເດັກນ້ອຍຍັງມີຊີວິດຢູ່ ພຣະອົງຊົງໂສກເສ້ົາຮ້ອງໄຫ້ ແລະ
ບ່ໍຍອມສເວີຍອາຫານ ແຕ່ພໍເດັກນ້ອຍໄດ້ຕາຍໄປແລ້ວ ພຣະອົງກໍຊົງລຸກຂ້ຶນ ແລະສເວີຍອາຫານໄດ້ ພວກຂ້ານ້ອຍບ່ໍ
ເຂ້ົາໃຈເຫດການຢ່າງນ້ີເລີຍî 

22 ດາວິດຕອບວ່າ, ìເມ່ືອລູກເຮົາຍັງມີຊວິີດຢູ່ ເຮົາໄດ້ອົດອາຫານໂສກເສ້ົາຮ້ອງໄຫ້ ເພາະເຮົາຄິດວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ
ອາດຈະຊົງເມດຕາປະທານຊວີິດໃຫແ້ກ່ເດັກນ້ອຍນ້ັນ ແຕ່ວ່າ ດຽວນ້ີລູກໄດ້ຕາຍແລ້ວ  

23 ເຮົາຈະອົດອາຫານໄປເຮັດຫຍັງ ຖ້າເຮົາອົດອາຫານຊີວດິເດັກນ້ອຍນ້ັນຈະກັບຄືນມາໄດ້ອີກບໍ ວັນນ່ຶງ ເຮົາອາດຈະໄປ
ບ ອ່ນດຽວກັນກັບລູກຢູ່ ແຕ່ລູກນ້ັນຈະມາຫາເຮົາບ່ໍໄດ້î 
ໂຊໂລໂມນເກດີ 
Solomon Is Born 

24 ຕ່ໍມາ ດາວິດກໍອອຍໃຈບັທເຊບາຜູ້ເປັນເມັຽ ພຣະອົງໄດ້ສົມສູ່ຢູ່ຮ່ວມກັບນາງ ແລະນາງກໍອອກລູກເປັນຊາຍອີກ ດາ
ວິດໄດ້ໃສ່ຊ່ືໃຫ້ວ່າ ໂຊໂລໂມນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຮັກເດັກນ້ອຍນ້ີ 

25 ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງໃຊນ້າທານຜູ້ປະກາດພຣະທັມສ່ັງໃຫ້ດາວິດໃສ່ຊ່ືເດັກນ້ີວ່າ ເຢດີດີຢາ ເພາະວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຮັກ
ເຂົາ 
The Ammonites Crushed 

(1 ຂຄວ 20:1-3) 
26 ສ່ວນໂຢອາບກໍາລັງໂຈມຕີເມືອງຣັບບາຢູ່ ຊຶງ່ເປັນເມືອງຫລວງຂອງຊາວອັມໂມນ ແລະກໍໃກ້ຈະຍຶດເອົາໄດ້ແລ້ວ 
27 ເຂົາຈ່ຶງສ່ັງຜູ້ນໍາຂ່າວໄປຣາຍງານຕ່ໍດາວິດວ່າ, ìຂ້າພຣະອົງໄດ້ໂຈມຕີເມືອງຣັບບາແລະຍຶດເອົາບ່ໍນ້ໍາໄດ້ແລ້ວ 
28 ດຽວນ້ີໃຫ້ພຣະອົງຮວບຮວມເອົາກໍາລ ງັຂອງພຣະອົງທ່ີຍັງເຫລືອຢູ່ນ້ັນມາຕ່ໍສູ້ ແລະຍຶດເອົາຕົວເມືອງດ້ວຍພຣະອົງເອງ

ເທີນ ເພາະວ່າຂ້າພຣະອົງບ່ໍຢາກໄດ້ຊ່ືສຽງຍ້ອນຍຶດເອົາເມືອງນ້ີî 
29 ດ່ັງນ  ້ັນ ດາວິດຈ່ຶງຮີບໂຮມເອົາກໍາລັງຂອງພຣະອົງອອກໄປເມືອງຣັບບາ ແລ້ວກໍສ່ັງບຸກຍຶດເອົາເມືອງນ້ັນ 
30 ດາວິດໄດ້ເອົາກະໂຈມຮູບເຄົາຣົບຂອງພວກເຂົາມາສຸບໃສ່ຫົວພຣະອົງ ກະໂຈມນ້ີເປັນຄໍາຫນັກນ່ຶງຕະລັນ (ປະມານ

ສາມສິບຫ້າກິໂລກາມ) ແລະມີເພັດປະດັບຢູ່ເທິງກະໂຈມນ້ີ ແລ້ວພຣະອົງຍັງໄດ້ເອົາຊັບສົມບັດຈາກເມືອງນ້ີໄປຢ່າງ
ຫລວງຫລາຍ 

31 ສ່ວນປະຊາຊົນໃນເມືອງນ້ັນ ດາວິດໄດ້ເອົາເລ່ືອຍ ຈົກ ຂວານໃຫ້ເຂົາ ແລະໃຊ້ໃຫເ້ຂົາເຮັດວຽກໃນເຕົາເຜົາດິນຈ່ີອີກ 
ພຣະອົງກໍໄດ້ເຮັດຢ່າງດຽວກັນກ ບັປະຊາຊົນຊາວອັມໂມນໃນທຸກໆເມືອງ ແລ້ວພຣະອົງໄດ້ກັບຄືນສ  ູ່ນະຄອນເຢຣູຊາ
ເລມັ 
 

13 ອມັໂນນ ແລະຕາມາຣ ໌
Amnon and Tamar 

1 ຝ່າຍອັບຊາໂລມບຸດຊາຍຂອງດາວິດ ມນ້ີອງສາວຄົນນ່ຶງຮູບຮ່າງງາມຊ່ື ຕາມາຣ໌ ຢູ່ຕ່ໍມາອັມໂນນບຸດຊາຍຂອງດາວິດ
ກໍຮັກນາງ 

2 ດ້ວຍເຫດຕາມາຣ໌ນ້ອງສາວຄົນນ້ີ ຈິດໃຈຂອງອັມໂນນກໍຖືກທໍຣະມານຈົນເຖິງກັບລ້ົມປ່ວຍ ດ້ວຍເຫດວ່ານາງເປັນ
ສາວພົມມະຈາຣີ ອັມໂນນຈ່ຶງຮ  ູ້ສຶກວ່າຈະເຣັດຫຍັງໃຫ້ນາງບ່ໍໄດ້ເລີຍ 

3 ແຕ່ອັມໂນນມີສະຫາຍຄົນນ່ຶງຊ່ືໂຢນາດາບບຸດຂອງຊີເມອານ້ອງຊາຍຂອງດາວິດ ໂຢນາດາບນ້ັນເປັນຄົນເຈ້ົາປັນຍາ 
4 ຈ່ຶງທູນຖາມວ່າ, ìຂ້າແດ່ຣາຊໂອຣົດຂອງພຣະຣາຊາ ເປັນຫຍັງພຣະອົງຈ່ຶງຊືມເຊົາຢູ່ທຸກໆເຊ້ົາ ຈະບ່ໍບອກໃຫ້ຂ້າພຣະ

ອົງຮູ້ຈັກນໍາຫລືî ອັມໂນນຕອບເຂົາວ່າ, ìເຮົາຮັກຕາມາຣ໌ນ້ອງຍິງຂອງອັບຊາໂລມ ນ້ອງຊາຍຂອງເຮົາî 



5 ໂຢນາດາບຈ່ຶງທູນທ່ານວ່າ, ìຂໍເຊີນບັນທົມເທິງພຣະແທ່ນແກ້ງກະທໍາເປັນປ່ວຍ ແລະເມ່ືອສະເດັດພ່ໍມາຢ້ຽມພຣະອົງ 
ຂໍກາບທູນວ່າ ìຂໍໂຜດຮັບສ່ັງຕາມາຮ໌ນ້ອງຍິງມາໃຫ້ອາຫານແກ່ຂ້າພຣະອົງ ໃຫມ້າຕຽມອາຫານຕ່ໍຫນ້າຂ້າພຣະອົງ
ເພ່ືອຂ້າພຣະອົງຈະໄດ້ເຫັນ ແລະໄດ້ຮັບປະທານຈາກມືຂອງນາງî 

6 ອັມໂນນຈ່ຶງບັນທົມແກ້ງທໍາເປັນປ່ວຍ ເມ່ືອພຣະຣາຊາສະເດັດມາຢ້ຽມ ອັມໂນນກໍທູນພຣະຣາຊາວ່າ, ìຂໍໂຜດໃຫ້ຕາ
ມາຣ໌ນ້ອງຍິງມາທໍາຂະຫນົມຈັກສອງອັນຕ່ໍຫນ້າຂ້າພຣະອົງ ເພ່ືອຂ້າພຣະອົງຈະໄດ້ຮັບປະທານຈາກມືຂອງນາງî 

7 ດາວິດຊົງໃຊຄົ້ນໄປຫາຕາມາຣ໌ທີວັ່ງ ຮັບສ່ັງວ່າ, ìຂໍຈ່ົງໄປທ່ີບ້ານຂອງອັມໂນນອ້າຍຂອງເຈ້ົາ ແລະຕຽມອາຫານໃຫ້
ເຂົາຮັບປະທານî 

8 ຕາມາຣ໌ກໍໄປຍັງວັງຂອງອັມໂນນອ້າຍຂອງນາງບ່ອນທ່ີເຂົາບັນທົມຢູ່ ນາງກໍຫຍິບແປ້ງມານວດທໍາຂະຫນົມຕ່ໍຫນ້າ
ອ້າຍແລ້ວປ້ີງ 

9 ນາງກໍຍົກກະທະມາເທອອກຕ່ໍຫນ້າອ້າຍ ແຕ່ອັມໂນນກໍບ່ໍຊົງສະເຫວີຍ ກ່າວວ າ່, ìໃຫທຸ້ກຄົນອອກໄປເສັຽໃຫ້ພົ້ົນ້ເຮົາî 
ທຸກຄົນກໍອອກໄປ 

10 ອັມໂນນກໍຮັບສ່ັງກັບຕາມາຣ໌ວ່າ, ìຈ່ົງເອົາອາຫານເຂ້ົາມາໃນຫ້ອງໃນ ເພ່ືອອ້າຍຈະໄດ້ຮັບປະທານຈາກມືຂອງເຈ້ົາî 
ຕາມາຣ໌ກໍນໍາຂະຫນົມທ່ີນາງທໍານ້ັນເຂ້ົາໄປໃນຫ້ອງເພ່ືອໃຫ້ແກ່ອັມໂນນ 

11 ແຕ່ເມ່ືອນາງນໍາຂະຫນົມມາໃກ້ເພ່ືອໃຫ້ທ່ານຮັບປະທານ ທ່ານກໍຈັບມືນາງໄວ້ຮັບສ່ັງວ່າ, ìນ້ອງຂອງອ້າຍເຂ້ົາມານອນ
ກັບອ້າຍເຖີດî 

12 ນາງຈ່ຶງຕອບທ່ານວ່າ, ìບ່ໍໄດ້ດອກ ຂໍຢ່າບັງຄັບຂ້ອຍເລີຍ ສ່ິງຢ່າງນ້ີເຂົາບ່ໍກະທໍາກັນໃນອິສຣາເອນ ຂໍຢ່າກະທໍາການ
ອັບອາຍຢ່າງນ້ີເລີຍ 

13 ຝ່າຍຂ້ອຍ ຂ້ອຍຈະເອົາຄວາມອັບອາຍໄປເຊ່ືອງໄວ້ທ່ີໃດ ຝ່າຍທ່ານເດ່ ທ່ານຈະເປັນຄົນເສັຽຫນ້າໃນອິສຣາເອນ 
ເພາະສະນ້ັນຂໍທູນພຣະຣາຊາ ພຣະອົງຄົງຈະຫວງຂ້ອຍໄວ້ບ່ໍໃຫ້ທ່ານî 

14 ແຕ່ທ່ານກໍບ່ໍຟັງສຽງນາງ ດ້ວຍທ່ານມີກໍາລັງຫລາຍກວ່າຈ່ຶງຂ່ົມຂືນ ແລະນອນຮ່ວມກັບນາງ 
15 ຕ່ໍມາອັມໂນນກໍເບ່ືອຫນ່າຍ ແລະກຽດຊັງນາງ ຄວາມກຽດຊັງຄ້ັງນ້ີກໍຫລາຍຍ່ິງກວ່າຄວາມຮັກຊ່ຶງທາ່ນໄດ້ຮັກນາງມາ

ກ່ອນ ແລະອັມໂນນຮັບສ່ັງກັບນາງວ່າ, ìຈ່ົງລຸກຂ້ຶນໄປî 
16 ແຕ່ນາງຕອບວ່າ, ìຢ່າເລີຍ ທ່ີຈະຂັບໄລ່ຂ້ອຍໄປຄ້ັງນ້ີນ້ັນກໍເປັນຄວາມຜິດໃຫຍ່ຍ່ິງກວ່າທ່ີທ່ານໄດ້ທໍາກັບຂ້ອຍມາ

ແລ້ວî ແຕ່ທ່ານບ່ໍໄດ້ເຊ່ືອຟັງນາງ 
17 ທ່ານຈ່ຶງເອ້ີນຄົນໃຊ້ທ່ີປົນນິບັດຢູ່ສ່ັງວ່າ, ìຈ່ົງໄລ່ຜູ້ຍິງຄົນນ້ີໃຫ້ອອກໄປພ້ົ້ົນຫນ້າຂອງເຮົາແລ້ວປິດປະຕູໃສ່ກອນເສັຽî 
18 ນາງສວມເສ້ືອຄຸມຍາວມີແຂນດ່ັງທ່ີຣາຊທິດາພົມມະຈາຣີຂອງພຣະຣາຊາສວມກັນ ຄົນໃຊ້ຂອງທ່ານຈ່ຶງໄລ່ນາງອອກ

ໄປແລະໃສ່ກອນປະຕູເສັຽ 
19 ຕາມາຣ໌ກ ໍເອົາຂ້ີເຖ່ົາໃສ່ທ່ີຫວົຂອງນາງ ແລະຈີກເສ້ືອຄຸມຍາວມີແຂນທ່ີນາງສວມຢູ່ນ້ັນເສັຽ ເອົາມືກມຸຫວົເດີນໄປຮ້ອງ

ໄຫໄ້ປ 
20 ອັບຊາໂລມອ້າຍຂອງນາງກໍກ່າວກັບນາງວ່າ, ìອັມໂນນໄດ້ຢູ່ກັບເຈ້ົາບໍ ນ້ອງເອີຍ ຢ່າເປັນທຸກໃຈໃນເຣ່ືອງນ  ້ີເລີຍî 

ຝ່າຍຕາມາຣກໍ໌ຢູ່ເປ່ົາປ່ຽວໃນວັງຂອງອັບຊາໂລມ 
21 ເມ່ືອກະສັດດາວິດຊົງຊາບເຣ່ືອງເຫລ່ົານ້ີທັງສ້ີນ ພຣະອົງກໍຊົງກ້ິວ 
22 ແຕ່ອັບຊາໂລມບ່ໍໄດ້ກ່າວປະການໃດກັບອັມໂນນເລີຍບ່ໍວ່າດີຫລືຮ້າຍ ເພາະອັບຊາໂລມກຽດຊັງອັມໂນນຫລາຍ ເຫດ

ທ່ີທ່ານໄດ້ຂ່ົມຂືນຕາມານ້ອງສາວຂອງທ່ານ 
Absalom Avenges the Violation of His Sister 

23 ຕ່ໍມາອີກສອງປີເຕັມ ອັບຊາໂລມມີງານຕັດຂົນແກະທ່ີບ້ານບາອານຮາໂຊຣ໌ ຊ່ຶງຢູ່ໃກ້ເອຟຣາອີມ ແລະອັບຊາໂລມໄດ້
ເຊີນໂອຣົດທັງສ້ິນຂອງພຣະຣາຊາໄປໃນງານນ້ັນ 



24 ອັບຊາໂລມໄປເຝ້ົາພຣະຣາຊາທູນວ່າ, ìເບ່ິງແມ, ຂ້າພຣະອົງມີງານຕັດຂົນແກະຂໍເຊີນພຣະຣາຊາແລະຄົນໃຊ້ຂອງ  
ພຣະອົງໄປໃນງານນ້ັນກັບຂ້າພຣະອົງî 

25 ແຕ່ພຣະຣາຊາກ່າວກັບອັບຊາໂລມວ່າ, ìລູກເອີຍ ຢ່າເລີຍ ຢ່າໃຫ້ພວກເຮົາໄປກັນຫມດົເລີຍ ຈະເປັນພາຣະແກ່ເຈ້ົາî 
ອັບຊາໂລມຄະຍ້ັນຄະຍໍພຣະອົງ ແຕ່ປານນ້ັນພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຍອມສະເດັດ ແຕ່ຊົງອວຍພຣະພອນໃຫ້ 

26 ອັບຊາໂລມຈ່ຶງກາບທູນວ່າ, ìຖ້າບ່ໍໂຜດສະເດັດກໍຂໍໃຫ້ອະນຸຍາດອັມໂນນໄປດ້ວຍກັນເຖີດî ແລະພຣະຣາຊາກ່າວ
ຖາມວ່າ, ìເປັນຫຍັງເຂົາຕ້ອງໄປກັບເຈ້ົາດ້ວຍ 

27 ແຕ່ອັບຊາໂລມທູນຄະຍ້ັນຄະຍໍຈົນພຣະອົງຊົງຍອມໃຫ້ອັມໂນນ ແລະຣາຊໂອຣົດຂອງພຣະຣາຊາທັງສ້ິນໄປດ້ວຍ 
28 ແລ້ວອັບຊາໂລມສ່ັງຄົນໃຊ້ຂອງທ່ານວ່າ, ìຈ່ົງຄອຍດູວ່າຈິດໃຈຂອງອັມໂນນເພີດເພີນດ້ວຍເຫລ້ົາອະງຸ່ນເມ່ືອໃດ ເມ່ືອ

ເຮົາສ່ັງເຈ້ົາວ່າ ìຈ່ົງຕີອັມໂນນî ເຈ້ົາທັງຫລາຍຈ່ົງຂ້າເຂົາເສັຽ ຢ່າຢ້ານເລີຍເຮົາສ່ັງເຈ້ົາແລ້ວບ່ໍແມ່ນບໍ ຈ່ົງກ້າຫານແລະ
ເປັນຄົນເກ່ັງກ້າເຖີດî 

29 ແລະຄົນໃຊ້ຂອງອັບຊາໂລມກໍກະທໍາກັບອັມໂນນຕາມທ່ີອັບຊາໂລມໄດ້ສ່ັງໄວ້ ແລ້ວບັນດາຣາຊໂອຣົດຂອງພຣະຣາ
ຊາກໍພາກັນລຸກຂ້ຶນຊົງລ້ໍຂອງແຕ່ລະອົງຫນີໄປ 

30 ຂນະເມ່ືອຣາຊໂອຣົດໄດ້ດໍາເນີນຢູ່ຕາມທາງ ມຂ່ີາວໄປເຖິງດາວິດວ່າ, ìອັບຊາໂລມໄດ້ປະຫານຣາຊໂອຣົດຂອງພຣະ
ຣາຊາຫມດົແລ້ວ ບ່ໍເຫລືອຢູ່ຈັກອົງດຽວî 

31 ພຣະຣາຊາຊົງລຸກຂ້ຶນຈີກສລອງພຣະອົງ ແລະຊົງບັນທົມເທິງພ້ືນດິນ ບັນດາຂ້າຣາຊການທັງສ້ິນສວມເສ້ືອຜ້າຈີກຂາດ
ຢືນເຝ້ົາຢູ່ 

32 ແຕ່ໂຢນາດາບບຸດຊີເມອານ້ອງຊາຍຂອງດາວິດກາບທູນວ່າ, ìຂໍຢ່າໃຫ້ເຈ້ົານາຍຂອງຂ້າພຣະບາດສໍາຄັນຜິດໄປວ່າ 
ເຂົາໄດ້ປະຫານຣາຊໂອຣົດຫນຸ່ມແຫນ້ນເຫລ່ົານ້ັນຫມົດແລ້ວ ເພາະວ່າອັມໂນນສ້ິນຊີວິດແຕ ຜູ້່ດຽວ ເພາະຕາມຄໍາສ່ັງ
ຂອງອັບຊາໂລມເຣ່ືອງນ້ີທ່ານຕ້ັງໃຈໄວ້ແຕ່ຄ້ັງທ່ີຕາມາຣ໌ນ້ອງສາວຂອງທ່ານແລ້ວ 

33 ສະນ້ັນ ຂໍພຣະຣາຊາເຈ້ົານາຍຂອງຂ້າພຣະອົງຢ່າໄດ້ຮ້ອນພຣະທັຍ ດ້ວຍສໍາຄັນວ່າຣາຊໂອຣົດທັງຫມດົຂອງພຣະອົງ
ສ້ິນຊີວິດ ເພາະອັມໂນນສ້ິນຊີບແຕ່ຜູ້ດຽວî 

34 ແຕ່ອັບຊາໂລມໄດ້ຫນີໄປ ຝ່າຍທະຫານຍາມຫນຸ່ມເງີຍຫນ້າຂ້ຶນເບ່ິງ ເບ່ິງແມ໋, ປະຊາຊົນເປັນຈໍານວນຫລາຍກໍາລັງ
ມາຈາກຖນົນໂຮໂຣນາອີມຂ້າງໆພູ 

35 ໂຢນາດາບຈ່ຶງກາບທູນພຣະຣາຊາວາ່, ìເບ່ິງແມ໋, ຣາຊໂອຣົດກໍາລັງດໍາເນີນມາແລ້ວ ຕາມທ່ີຂ້າພຣະອົງກາບທູນກໍ
ເປັນຈິງດ່ັງນ້ັນî 

36 ຢູ່ມາເມ່ືອເຂົາເວ້ົາຈົບລົງ ເບ່ິງແມ໋, ຣາຊໂອຣົດຂອງພຣະຣາຊາກໍມາເຖິງແລະໄດ້ຮ້ອງໄຫ້ ຝ່າຍພຣະຣາຊາກໍຮ້ອງໄຫ້ 
ແລະບັນດາຂ້າຣາຊການກໍຮ້ອງໄຫ້ສະອຶກສະອ້ືນເຫມືອນກັນ 

37 ອັບຊາໂລມໄດ້ຫນີໄປເຂ້ົາເຝ້ົາຕັນມັຍ ໂອຣົດຂອງອັມມີຮູດ ພຣະຣາຊາເມືອງເກຊຣູ໌ ແຕດ່າວິດຊົງໄວ້ທ ກຸໃຫ້ຣາຊໂອ
ຣົດຂອງພຣະອົງເປັນເວລາດົນນານ 

38 ດາວິດພຣະຣາຊາກ ຊົໍງຕອມພຣະທັຍອາລັຍເຖິງອັບຊາໂລມ ເພາະການທ່ີຊົງຄິດເຖິງອັມໂນນນ້ັນຄ່ອຍຄາຍລົງ ດ້ວຍ
ເຂົາສ້ິນຊີວິດແລ້ວ 

 

14 ໂຢອາບມແີຜນການໃຫອ້ບັຊາໂລມກບັຄນື 
Absalom Returns to Jerusalem 

1 ຝ່າຍໂຢອາບບຸດນາງເຊຣູຢາຊາບວ່າ ພຣະຣາຊາອາລັຍເຖິງອັບຊາໂລມ 
2 ໂຢອາບຈ່ຶງໃຊ້ຄົນໄປຍັງເມືອງເຕໂກອາພາຍິງທ່ີສລາດມາຈາກທ່ີນ້ັນຄົນນ່ຶງ ບອກນາງວ່າ, ìຂໍຈ່ົງແກ້ງທໍາເປັນຄົນໄວ້

ທຸກ ສວມເສ້ືອຂອງຄົນໄວ້ທຸກຢ່າຊະໂລມນ້ໍາມັນ ແຕ່ແກ້ງເຮັດເຫມືອນຜູ້ຍິງທ່ີໄວ້ທຸກໃຫຜູ້້ຕາຍມາຫລາຍວັນແລ້ວ 



3 ຈ່ົງເຂ້ົາເຝ້ົາພຣະຣາຊາ ກາບທູນຂ້ໍຄວາມນ້ີແກ່ພຣະອົງî ແລະໂຢອາບກໍສອນຄໍາກາບທູນໃຫ້ຍິງນ້ັນ 
4 ເມ່ືອຍິງຊາວເຕໂກອາມາເຝ້ົາພຣະຣາຊາ ນາງກໍຊົບຫນ້າລົງເຖິງດິນຖວາຍບັງຄົມແລ້ວກາບທູນວ່າ, ìຂ້າແດ່ພຣະຣາ

ຊາ ຂໍພຣະກະຣນຸາຄຸນເປັນທ່ີເພ່ິງî 
5 ພຣະຣາຊາກ່າວຖາມຍິງນ້ັນວ່າ, ìເຈ້ົາມເີຣ່ືອງຫຍັງî ນາງກາບທູນວ່າ, ìອະນິຈາ ຂ້ານ້ອຍເປັນຍິງຫມາ້ຍຜົວຕາຍເສັຽ

ແລ້ວ 
6 ສາວໃຊ້ຂອງພຣະອົງມີບຸດສອງຄົນ ວິວາດກັນຢູ່ໃນທ່ົງນາ ບ່ໍມີໃຜຊ່ອຍຫ້າມປາມບຸດຄົນນ່ຶງຈ່ຶງຕີອີກຄົນນ່ຶງຕາຍ 
7 ເບິ່ງແມ໋, ຫມູຍ່າດພາກັນມາຫາສາວໃຊຂ້ອງຂ້ານ້ອຍບອກວ່າ ìຈ່ົງມອບຜູ້ທ່ີຂ້າອ້າຍຂອງຕົນມາໃຫ້ເຮົາ ເພ່ືອເຮົາຈະ

ຂ້າເຂົາເສັຽ ເພ່ືອແກ້ແຄ ນ້ແທນອ້າຍທ່ີເຂົາໄດ້ຂ້າເສັຽນ້ັນ ຈະໄດ້ຂ້າຜູ້ທ່ີຮັບມໍຣະດົກເສັຽດ້ວຍî ດ່ັງວ່າຈະດັບຖ່ານໄຟ
ຂອງຂ້ານ້ອຍທ່ີຍັງເຫລືອຢູ່ນ້ັນເສັຽ ບ່ໍໃຫ້ຜົວຂອງຂ້ານ້ອຍມີຊ່ືຫລືມີເຊ້ືອສາຍຫລືອຢູ່ເທິງພ້ືນໂລກເລ ຍີî 

8 ພຣະຣາຊາຈ່ຶງຮັບສ່ັງແກ່ຍິງຄົນນ້ັນວ່າ, ìໄປບ້ານຂອງເຈ້ົາເຖີດ ເຮົາຈະສ່ັງການເຣ່ືອງເຈ້ົາî 
9 ຍິງຊາວເຕໂກອາໄດ້ກາບທູນພຣະຣາຊາວ່າ, ìຂ້າແດ່ພຣະຣາຊາ ເຈ້ົານາຍຂອງຂ້ານ້ອຍ ຂໍໃຫໂ້ທດຕົກຢູ່ກັບຂ້ານ້ອຍ 

ແລະກັບເຊ້ືອສາຍບິດາຂອງຂ້ານ້ອຍ ແຕ່ພຣະຣາຊາແລະຣາຊບັນລັງຂອງພຣະອົງຢ່າໃຫ້ມໂີທດເລີຍî 
10 ພຣະຣາຊາກ່າວວ່າ, ìຖ້ມຜູ້ີໃດກ່າວສ່ິງໃດແກ່ເຈ້ົາ ຈ່ົງພາເຂົາມາຫາເຮົາ ຄົນນ້ັນຈະບ່ໍແຕະຕ້ອງເຈ້ົາອີກເລີຍî 
11 ນາງກໍກາບທູນວ່າ, ìຂ້າແດ່ພຣະອົງ ຂໍພຣະຣາຊາຊົງກະທໍາສາບານໃນພຣະນາມພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງພຣະ

ອົງເພ່ືອຜູ້ອາຄາດຈະບ່ໍກະທໍາການຂ້າອີກຕໍໄປ ແລະບຸດຂອງຂ້ານ້ອຍຈະບ່ໍຕ້ອງຖືກທໍາລາຍî ພຣະອົງກ່າວວ່າ, ìພຣະ
ເຈ  ້ົາຊົງພຣະຊົນຢູ່ ເສ້ັນຜົມຂອງບຸດຂອງເຈ້ົາຈັກເສ້ັນດຽວຈະບ່ໍຕົກລົງເຖິງດິນî 

12 ແລ້ວຍ ງິນ້ັນກາບທູນວ່າ, ìຂ້າແດ່ພຣະອົງ ຂໍສາວໃຊ້ຂອງພຣະອົງກາບທູນອີກຈັກຄໍານ່ຶງແກ່ພຣະຣາຊາເຈ້ົານາຍຂອງ
ຂ້ານ້ອຍî  ພຣະອົງກ່າວວ່າ, ìເວ້ົາໄປî 

13 ຍິງນ້ັນຈ່ຶງກາບທູນວ່າ, ìເຫດໃດພຣະອົງຊົງດໍາຣິຈະກະທໍາຢ່າງແກ່ປະຊາກອນຂອງພຣະເຈ້ົາ ໃນການທ່ີກ່າວເຊ່ັນນ້ີພ
ຣະຣາຊາຊົງກາ ວ່ໂທດພຣະອົງເອງ ໃນປະການທ່ີພຣະຣາຊາບ່ໍໄດ້ຊົງນໍາຜູ້ຖືກເນຣະເທດກັບສູ່ພຣະຣາຊວັງ 

14 ຄົນເຮົາຈະຕ້ອງຕາຍຫມດົດ້ວຍກັນທຸກຄົນ ເປັນເຫມືອນນ້ໍາທ່ີຫົດເທິງແຜ່ນດິນ ຈະເກັບຮວມກັບຄືນມາອີກບ່ໍໄດ້ ພ
ຣະເຈ້ົາບ່ໍຊົງທໍາລາຍຊີວິດ ແຕ່ຊົງດາໍຣຫິາຫນົທາງບ່ໍໃຫ້ຜູ້ທີຖື່ກເນຣະເທດຕ້ອງຖືກຊົງປະຖ້ິມ 

15 ທ່ີຂ້ານ້ອຍມາກາບທູນເຣ່ືອງນ້ີຕ່ໍພຣະຣາຊາເຈ້ົານາຍຂອງຂ້ານ້ອຍ ເພາະປະຊາຊົນຂູ່ຂ້ານ້ອຍໃຫ້ຢ້ານ ແລະສາວໃຊ້
ຂອງພຣະອົງຄິດວ່າ ìເຮົາຈະກາບທູນພຣະຣາຊາ ຫວ ງັວ່າພຣະຣາຊາຈະໂຜດຕາມຄໍາຂໍຂອງຜູ ຮັ້ບໃຊ້ຂອງພຣະອົງ 

16 ດ້ວຍພຣະຣາຊາຈະຊົງສະດັບຟັງ ແລະຊົງຊ່ອຍກູ້ຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງໃຫ້ພ້ົ້ົນຈາກມືຂອງຜູ້ທ່ີຕ້ັງໃຈທໍາລາຍເຮົາ 
ແລະລູກຂອງເຮົາເສັຽຈາກມໍຣະດົກຂອງພຣະເຈ້ົາî 

17 ແລະສາວໃຊ້ຂອງພຣະອົງຄິດວ່າ ìຂໍໃຫພ້ຣະດໍາຣັດຂອງພຣະຣາຊາເຈ້ົານາຍຂອງເຮົາເປັນທ່ີເພ່ິງî ເພາະພຣະຣາຊາ
ເຈ້ົາຂອງເຣົາປຽບເຫມືອນທູດຂອງພຣະເຈ້ົາໃນການທ່ີຈະປະຈັກຄວາມດີແລະຄວາມຊ່ົວ ຂໍພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າພຣະເຈ້ົາ
ຂອງພຣະອົງຊົງສະຖິດຢູ່ກັບພຣະອົງເຖີດî 

18 ແລ້ວພຣະຣາຊາຊົງຕອບຍິງນ້ັນວ່າ, ìສ່ິງໃດທ່ີເຮົາຈະຖາມເຈ້ົາ ເຈ້ົາຢ່າປິດບັງî ຜູ້ຍິງນ້ັນກາບທູນວ່າ, ìຂໍພຣະຣາຊາ
ເຈ້ົານາຍຂອງຂ້ານ້ອຍຈ່ົງກ່າວເຖີດî 

19 ພຣະຣາຊາຈ່ຶງກ່າວຖາມວ່າ, ìໃນເຣ່ືອງທັງສ້ິນນ້ີມືຂອງໂຢອາບກ່ຽວຂ້ອງກັບເຈ້ົານໍາຫລືບໍî ຍິງນ້ັນທູນຕອບວ່າ, ìຂ້າ
ແດ່ພຣະຣາຊາເຈ້ົານາຍຂອງຂ້ານ້ອຍ ພຣະອົງຊົງພຣະຊົນຢູ່ ບໍ່ມໃີຜຫລົບຫລີກພຣະດໍາຣັດຂອງພຣະຣາຊາເຈ້ົານາຍ
ຂອງຂ້ານ້ອຍໄປທາງຂວາຫລືທາງຊ້າຍໄດ້ ໂຢອາບຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງນ້ັນແຫລະ ໃຫ້ຂ້ານ້ອຍກາບທູນ ເຂົາເປັນຜູ້
ສອນຄໍາກາບທູນແກ່ຂ້ານ້ອຍສາວໃຊ້ຂອງພຣະອົງ 

20 ໂຢອາບໄດ້ກະທໍາເຊ່ັນນ້ີກໍເພ່ືອຈະປ່ຽນໂສມຫນ້າຂອງເຫດການ ແຕ່ເຈ້ົານາຍຂອງຂ້ານ້ອຍຊົງມີພຣະສະຕິປັນຍາ ດ່ັງ
ສະຕິປັນຍາແຫ່ງທູດຂອງພຣະເຈ້ົາ ຊົງຊາບທຸກສ່ິງທຸກຢ່າງທ່ີຢູ່ເທິງພິພົບî 



21 ເຈ້ົາຊີວິດຊົງສ່ັງໂຢອາບວ່າ, ìເບິ່ງແມ,໋ ເຮົາອະນຸມັດຕາມຄໍາຂໍນ້ີແລ້ວ ຈ່ົງໄປພາອັບຊາໂລມຊາຍຫນຸ່ມຄົນນ້ັນກັບມາî 
22 ໂຢອາບກໍຊົບຫນ້າລົງເຖິງດິນຖວາຍບັງຄົມ ແລ້ວໂມທະນາຂອບພຣະຄຸນພຣະຣາຊາ ໂຢອາບກາບທູນວ່າ, ìຂ້າແດ່ພ

ຣະຣາຊາເຈ້ົານາຍຂອງຂ້ານ້ອຍ ວັນນ້ີຂ້ານ້ອຍຊາບວ່າ ຂ້ານ້ອຍໄດ້ຮັບພຣະກະຣຸນາໃນປະການທ່ີພຣະຣາຊາຊງົອະ
ນຸມັດຕາມຄໍາທູນຂໍຂອງຂ້ານ້ອຍî 

23 ໂຢອາບຈ່ຶງລຸກຂ້ຶນໄປຍັງເກຊູຣ໌ ແລະພາອັບຊາໂລມມາຍັງກຸງເຢຣູຊາເລ ັມ 
24 ພຣະຣາຊາຮັບສ່ັງວ່າ, ìໃຫເ້ຂົາໄປຢູ່ວັງຂອງເຂົາເຖີດ ຢ່າໃຫ້ເຂ້ົາເຝ້ົາເຮົາî ອັບຊາໂລມກໍໄປຢູ່ວັງຂອງທ່ານບ່ໍໄດ້ເຂ້ົາ

ເຝົ້າຕ່ໍພຣະພັກພຣະຣາຊາ 
ດາວດິໃຫອ້ະພຍັອບັຊາໂລມ 
David Forgives Absalom 

25 ໃນບັນດາອິສຣາເອນບ່ໍມີຜູ້ໃດຮູບຮ່າງງາມເຫມືອນອັບຊາໂລມ ໃນຕົວທ່ານຕ້ັງແຕ່ຝ່າຕີນຈົນເຖິງກະຫມ່ອມບ່ໍມີບ່ອນ
ຕໍາຫນິເລີຍ 

26 ເມ່ືອທ່ານຕັດຜົມ (ທ່ານເຄີຍຕັດຜົມປີລະເທ່ືອເພາະຜົມຫນັກແລ້ວທ່ານກໍຕັດເສັຽ) ທ່ານກໍຊ່ັງຜົມຂອງທ່ານໄດ້ຫນັກ
ສອງຮ້ອຍເຊ ເກລຕາມການຊ່ັງຕວງເບ່ິງທາງຣາຊການ ມີບຸດຊາຍສາມຄົນເກີດແກ່ອັບຊາໂລມແລະບຸດຕຣີຄົນນ່ຶງຊ່ື 
ຕາມາຣ໌ ນາງເປັນຍິງທ່ີສວຍງາມ 

27 ອັບຊາໂລມປະທັບຢູ່ໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມໄດ້ສອງປີເຕັມ ໂດຍບ່ໍໄດ້ເຂ້ົາເຝ້ົາຕ່ໍພຣະພັກພຣະຣາຊາ 
28 ແລ້ວອັບຊາໂລມກໍໃຫ້ໄປຕາມໂຢອາບ ຈະໃຊ້ໃຫເ້ຂ້ົາໄປເຝ້ົາພຣະຣາຊາແຕ່ໂຢອາບບ່ໍຍອມມາຫາທ່ານ ທ່ານກໍໃຊ້

ຄົນໄປຄ້ັງທ່ີສອງແຕ່ໂຢອາບກໍບ່ໍຍອມມາເຫມືອນກັນ 
29 ທ່ານຈ່ຶງສ່ັງຄົນໃຊ້ຂອງທ່ານວ່າ, ìເບ່ິງແມ໋, ນາຂອງໂຢອາບຢູ່ຖັດນາຂອງເຮົາ ເຂົາມີເຂ້ົາບເລທ່ີນ້ັນ ຈ່ົງເອົາໄຟເຜົາ

ເສັຽî ຄົນໃຊ້ຂອງອັບຊາໂລມກໍໄປເອົາໄຟເຜົານາ 
30 ໂຢອາບກໍລຸກຂ້ຶນໄປຫາອັບຊາໂລມທ່ີວັງຂອງທ່ານຖາມທ່ານວ່າ, ìເປັນຫຍັງຄົນໃຊ້ຂອງທ່ານຈ່ຶງເອົາໄຟເຜົານາຂອງ

ຂ້ານ້ອຍî 
31 ອັບຊາໂລມຕອບໂຢອາບວ່າ, ìເບ່ິງແມ໋, ເຣົາສ່ົງຄົນໄປບອກທ່ານທ່ານວ່າ ìມານ້ີເຖີດ ເຮົາຈະສ່ົງທ່ານໄປຫາເຈ້ົາຊວີິດ

ທູນວ່າ ìເປັນຫຍັງຈ່ຶງໃຫ້ຂ້າພຣະອົງມາຈາກກຸງເກຊູຣ໌ ຂ້າພຣະອົງຢູ່ທ່ີນ້ັນກໍດີກວ່າî ບັດນ້ີຂໍໃຫ້ເຮົາໄດ້ເຂ້ົາເຝ້ົາຕ່ໍພຣະ
ພັກເຈ້ົາຊວິີດ ຖ້າເຮົາມີຄວາມຜິດກໍຂໍພຣະອົງຊົງປະຫານເຮົາເສັຽî 

32 ໂຢອາບຈ່ຶງເຂ້ົາໄປເຝ້ົາເຈ້ົາຊີວິດກາບທູນພຣະອົງ ພຣະອົງກໍຊົງເອ້ີນອັບຊາໂລມທ່ານຈ່ຶງເຂ້ົາໄປເຝ້ົາເຈ້ົາຊີວິດໂນ້ມ
ກາຍລົງຊົບຫນ້າລົງດິນຕ່ໍພຣະພັກເຈົ້າຊວີິດ ເຈົ້າຊວິີດກໍຊົງຈູບອັບຊາໂລມ 

 

15 ການກະບດົຂອງອບັຊາໂລມ 
Absalom Usurps the Throne 

1 ຕ່ໍມາ ອັບຊາໂລມໄດ້ຈ້າງເອົາຣົດຮົບ ແລະຝູງມ້າພ້ອມທັງທະຫານຫ້າສິບຄົນແຫ່ຕົນອອກໄປ  
2 ອັບຊາໂລມເຄີຍລຸກແຕ່ເດິກ ແລະອອກໄປຢືນຢູ່ປະຕູກໍາແພງເມືອງໃກ້ຫົນທາງ ເວລາໃດ ເຫັນຄົນມີເຣ່ືອງຜິດຖຽງກັນ

ຜ່ານມາທາງນ້ັນເພ່ືອຈະໄປຫາເຈ້ົາຊີວິດຕັດສິນຄວາມໃຫ້ ອັບຊາໂລມກ ເໍອ້ີນມາ ແລະຖາມວ່າ, ìເຈ້ົາມາແຕ່ໃສî ຖ້າ
ຜູ້ນ້ັນຕອບວ່າ ມາຈາກຕະກູນນ້ີ ຫລືຕະກູນນ້ັນໃນອິສຣາເອນ  

3 ອັບຊາໂລມກໍເວ້ົາໂລດວ່າ, ìເຈ້ົາເປັນຝ່າຍຖືກຕ້ອງຕາມກົດຫມາຍແລ້ວ ແຕ່ວ່າບ່ໍມີໃຜຈະເປັນຜູ້ຕາງຫນ້າເຈ້ົາຊີວິດ
ຟັງເຣ່ືອງຄະດີຂອງເຈ້ົານ້ີດອກî 

4 ອັບຊາໂລມເວ້ົາຕ່ໍໄປວ່າ, ìຖ້າວ່າ ເຮົາໄດ້ເປັນຜູ້ຕັດສິນຄວາມ ຄັນມີຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງມີເຣ່ືອງຜິດຖຽງກັນ ຫລືມຄໍີາຮ້ອງທຸກ
ມາຫາເຮົາ ເຮົາກໍຈະໃຫ້ຄວາມຍຸດຕິທັມແກ່ເຂົາî 



5 ພເໍມ່ືອມີຄົນເຂ້ົາມາຫາກ້ົມຂາບໃສ່ອັບຊາໂລມ ອັບຊາໂລມກໍອອກໄປຈັບມື ແລະກອດດ້ວຍຄວາມດີໃຈ 
6 ທ່ານເຮັດດ່ັງນ້ີກ ັບຊາວອິສຣາເອນທຸກຄົນ ທ່ີມາຫາເຈ້ົາຊີວິດຕັດສິນຄວາມໃຫ້ ແລະທ່ານກໍເອົາອົກເອົາໃຈຂອງພວກ

ເຂົາ 
7 ຈາກນ້ັນມາໄດ້ສ່ີປີ ອັບຊາໂລມໄດ້ກາບທູນເຈ້ົາວິດວ່າ, ìຂ້າແດ່ສະເດັດພ່ໍ ຂໍຊົງອະນຸຍາດໃຫ້ຂ້ານ້ອຍໄປເມືອງເຮໂບ

ຣນແດ່ທ້ອນ ເພາະຂ້ານ້ອຍຢາກໄປແກ້ບະທ່ີໄດ້ສັນຍາໄວ້ກັບພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
8 ຄືຕອນທ່ີຂ້ານ້ອຍຢູ່ໃນເມືອງກູເຊຣ໌ທີເ່ຂດອາຣາມ ຂ້ານ້ອຍໄດ້ສັນຍາຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາວ່າ ຄັນຖ້າພຣະອົງຊົງໃຫ້ຂ້າ

ນ້ອຍກັບຄືນເມືອນະຄອນເຢຣູຊາເລັມ ຂ້ານ້ອຍຈະນະມັສການພຣະອົງທ່ີເມືອງເຮໂບຣນ 
9 ແລ້ວເຈ້ົາຊວິີດກໍບອກວ່າ, ìຈ່ົງໄປດີເຖີດî ດ່ັງນ້ັນ ອ ບັຊາໂລມກໍມຸງ່ຫນ້າໄປເມືອງເຮໂບຣນ 
10 ແຕ່ທ່ານໄດ້ໃຊ້ຜູ້ສ່ົງຂ່າວໄປບອກທຸກໆຕະກູນອິສຣາເອນວ່າ ຄັນຖ້າພວກເຂົາໄດ້ຍິນສຽງແກໃຫ້ພາກ ນັເວ້ົາວ່າ, ìອັບ

ຊາໂລມໄດ້ເປັນເຈ້ົາຊີວິດທ່ີເມືອງເຮໂບຣນແລ້ວî 
11 ອັບຊາໂລມໄດ້ເຊີນເອົາຊາຍສອງຮ້ອຍຄົນຈາກນະຄອນເຢຣູຊາເລັມເດີນທາງຮ່ວມໄປນໍາ ພວກເຫລ່ົານ້ີໄປດ້ວຍ

ຄວາມຊືສັ່ດ ໂດຍທ່ີບ່ໍຮ  ູ່ຈັກກົນອຸບາຍແຕ່ຢ່າງໃດຫມົດ 
12 ໃນເວລາທ່ີອັບຊາໂລມກໍາລັງຖວາຍເຄ່ືອງບູຊາຢູ່ນ້ັນ ເຂົາໄດ້ສ່ົງຄົນໄປນໍາເອົາອາຮີທໂອເຟນຊາວກິໂລ ທ່ີປຶກສາຂອງ

ກະສັດດາວິດທ່ີເມືອງກິໂລ ແຜນການກະບົດຕ່ໍຕ້ານເຈ້ົາຊີວິດກໍເພ້ີມທະວີຂ້ຶນ ພວກທ່ີຕິດຕາມອັບຊາໂລມກໍເພ້ີມຈໍາ
ນວນຂ້ຶນເລ້ືອຍໆ 
ກະສດັດາວດິປບົຫນຈີາກນະຄອນເຢຣຊູາເລມັ 
David Flees from Jerusalem 

13 ຜູ້ນໍາຂ່າວໄດ້ມາຣາຍງານຕ່ໍດາວິດວ່າ, ìພວກອິສຣາເອນໄດ້ຕິດຕາມອັບຊາໂລມ ແລະໄດ້ສະແດງຄວາມຈ່ົງຮັກພັກດີ
ຕ່ໍເຂົາແລ້ວî 

14 ດາວິດຈ່ຶງເຕ້ົາໂຮມພວກຂ້າຣາຊການທ່ີຢູ່ໃນນະຄອນເຢຣູຊາເລັມ ແລະຮັບສ່ັງວ່າ, ìຖ້າພວກເຮົາຢາກລອດພ້ົ້ົນຈາກ
ເງື້ອມມຂືອງອັບຊາໂລມ ພວກເຮົາຕ ອ້ງພາກັນຫນີໄປດຽວນ້ີ ອີກບ່ໍດົນເຂົາກໍຈະມາບ່ອນນ້ີ ພວກເຮົາຈະເສັຽໄຊໃຫ້
ເຂົາ ແລະເຂົາຈະຂ້າທຸກໆຄົນໃນເມືອງນ້ີî 

15 ພວກເຂົາຕອບວ່າ, ìຂ້າແດ່ພຣະອົງ ພວກຂ້ານ້ອຍພ້ອມທ່ີຈະທໍາທຸກຢ່າງຕາມທ່ີພຣະອົງຊົງຮັບສ່ັງî 
16 ແລ້ວກະສັດພ້ອມທັງທຸກຄົນໃນຄອບຄົວ ແລະພວກຂ້າຣາຊການກໍພາກກັນຫນີໄປ ເວ້ັນໄວ້ແຕ່ພວກເມັຽນ້ອຍສິບຄົນ

ທ່ີພຣະອົງໄດ້ປະໄວ້ໃຫ້ເປັນຜູ້ເຝົ້າພຣະຣາຊວັງ 
17 ໃນເວລາຫນີອອກຈາກເມືອງນ້ັນ ເຈ້ົາຊີວດິແລະພວກຂ້າຣາຊການຢຸດຢູ່ທ່ີເຮືອນຫລັງສຸດທ້າຍ 
18 ບັນດາຂ້າຣາຊການທັງຫມດົເດີນຜ່ານພຣະອົງໄປ ບັນດາຄົນເຄເຣທ ພວກເປເຣທ ແລະຄົນກາດຫົກຮ້ອຍຄົນທ່ີຕິດ

ຕາມພຣະອົງມາຈາກເມືອງກາດ ໄດ້ເດີນຜ່ານພຣະອົງໄປ 
19 ເຈ້ົາຊີວິດຈ່ຶງເວ້ົາຕ່ໍອີທຕັຍ ຜູ້ນໍາຫນ້າທະຫານນ້ັນວ່າ, ìເປັນຫຍັງເຈ້ົາຈ່ຶງມາກັບພວກເຮົາ ເຈ້ົາກັບເມືອຢູ່ກັບກະສັດອົງ

ໃຫມສ່າ ເຈ້ົາເປັນຄົນຕ່າງປະເທດ ແລະເປັນຄົນອົບພະຍົບຈາກບ້ານເກີດເມືອງນອນມາ 
20 ເຈ້ົາໄດ້ອາໄສຢູ່ນ້ີພຽງຊ່ົວຄາວເທ່ົານ້ັນ ເປັນການສົມຄວນບໍ ທ່ີເຮົາຈະໃຫເ້ຈ້ົາໄປມາກັບເຮົາ ເຮົາເອງກໍບ່ໍຮູ້ຈັກວ່າຈະ

ໄປທາງໃດ ຈ່ົງກັບຄືນເມືອສາ ແລະພາເພ່ືອນຮ່ວມຊາດຂອງເຈ້ົາໄປນໍາດ້ວຍ ຂໍໃຫພ້ຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກະຣຸນາ ແລະ
ເປັນທ່ີເພ່ິງຂອງພວກເຈ້ົາເທີນî 

21 ແຕ່ອີທຕັຍຕອບວ່າ, ìຂ້າແດ່ພຣະອົງ ຂ້ານ້ອຍຂໍສາບານໃນພຣະນາມພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາວາ່ ຂ້ານ້ອຍຈະໄປກັບພຣະອົງ
ຕລອດທຸກທ  ່ີທຸກບ່ອນເຖິງແມ່ນວ່າຈະຕາຍກໍຕາມî 

22 ດາວິດຈ່ຶງຕອບວ່າ, ìດີແລ້ວ ຈ່ົງເດີນທາງຕ່ໍໄປî ແລ້ວອິທຕັຍພ້ອມທັງທະຫານແລະລູກເມັຽຂອງພວກເຂົາກໍພາກັນ
ອອກເດີນທາງ 



23 ໃນຂນະທ່ີພວກຕິດຕາມດາວິດກໍາລັງຍ່າງອອກນ້ັນ ພວກປະຊາຊົນໄດ້ຮ້ອງໄຫ້ດ້ວຍສຽງດັງ ດາວິດພ້ອມທັງທະຫານ
ກໍຂ້າມຫ້ວຍກີດໂຣນໄປ ພວກເຂົາໄດ້ມຸ່ງຫນ້າໄປສູ່ຖ່ິນກັນດານ 

24 ສ່ວນປະໂຣຫິດຊາໂດກ ພ້ອມທັງຄົນເລວີທ່ີຫາມຫີບຄໍາສັນຍາອັນສັກສິດກໍຢູ່ນໍາເຈ້ົາຊີວິດ ພວກເຂົາປົງຫີບນ້ັນໄວ້ 
ຝ່າຍອາບີອາທາກໍຂ້ຶນມາຈົນເທ່ົາປະຊາຊົນໄດ້ຫນີຈາກເມືອງໄປຫມົດ 

25 ແລ້ວເຈ້ົາຊວິີດໄດ້ເວ້ົາກັບຊາໂດກວ່າ, ìຈ່ົງຫາມຫິບຄໍາສັນຍາກັບຄືນເມືອເມືອງ ຖ້າວ່າພຣະຜ  ູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງພໍພຣະທັຍ
ກັບຂ້າພະເຈ້ົາ ວັນນ່ຶງຂ້າງຫນ້າ ພຣະອົງຈະຊງົໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາກັບຄືນມາຫາບ່ອນຫີບນ້ີຢ  ູ່ອີກ 

26 ແຕ່ຖ້າວ່າພຣະອົງບ່ໍຊົງພໍພຣະທັຍກັບຂ້າພະເຈ້ົາ ຂໍໃຫ້ພຣະອົງກະທໍາຕ່ໍຂ້າພະເຈ້ົາຕາມພຣະຣາຊປະສົງî 
27 ແລ້ວດາວິດກໍເວ້ົາກັບຊາໂດກຕ່ໍໄປວ່າ, ìຈ່ົງພາອາຮີມາອັສບຸດຊາຍຂອງທ່ານ ແລະໂຢນາທານບຸດຊາຍຂອງອາບິອາ

ທາກັບຄືນເມືອເມືອງດ້ວຍຄວາມເປັນສຸກເທີນî 
28 ໃນລະຫວ່າງນ້ີ ຂ້າພະເຈ້ົາຈະຄອຍຖ້າຢູ່ຖ່ິນກັນດານໃກ້ບ່ອນຂ້າມແມ່ນ້ໍາ ຈົນກວ່າຂ້າພະເຈ້ົາຈະໄດ້ຮັບຂ່າວຈາກ

ທ່ານî 
29 ຊາໂດກ ແລະອາບິອາທາກໍນໍາຫິບຄໍາສັນຍາກັບຄືນເມືອນະຄອນເຢຣູຊາເລັມ ແລະພັກຢູ່ທ່ີນ້ັນ 
30 ແລ້ວດາວິດກໍຂ້ຶນໄປຮ້ອງໄຫ້ຢູ່ເທິງພູກົກຫມາກ 

ກອກ ພຣະອົງເອົາຜ າ້ຄຸມຫົວ ແລະປະຕີນເປ່ົາ ທຸກຄົນທ່ີຕິດຕາມພຣະອົງໄປກໍເອົາຜ້າຄຸມຫົວ ແລະຮ້ອງໄຫ້ຄືກັນ 
31 ຕໍ່ມາ ມຄົີນມາບອກດາວິດວ່າ, ìອາຮີໂທເຟນໄດ້ເຂ້ົາຮ ່ວມເປັນກະບົດກັບອັບຊາໂລມແລ້ວ ດາວິດຈ່ຶງອ້ອນວອນຕ່ໍພ

ຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາວ່າ ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂໍພຣະອົງຊົງເຮັດໃຫ້ຄໍາປຶກສາຂອງອາຮີໂທເຟນເປັນໂມຄະ 
ຮຊູຍັກາຍເປນັນກັສບືຂອງດາວດິ 
Hushai Becomes Davidís Spy 

32 ແລ້ວດາວິດໄດ້ຂ້ຶນໄປເທິງຍອດພູນ້ອຍ ຢູ່ທີນ້ັ່ນມີບ່ອນນະມັສການ ພຣະອົງໄດ້ພົບກັບຮູຊັຍຊາວເມືອງອາຣ໌ຄີ ຊ່ຶງ
ເປັນເພ່ືອນທ່ີຊືສັ່ດຂອງພຣະອົງ ເຂົາໄດ້ຈີກເສ້ືອຜ້າແລະເອົາຂ້ີດິນໃສ່ຫົວ 

33 ດາວິດຈ່ຶງເວ້ົາກັບເຂົາວ່າ, ìຖ້າວ່າເຈ້ົາມາກັບເຮົາ ເຈ້ົາກໍຈະຊ່ອຍຫຍັງເຮົາບ່ໍໄດ້ດອກ 
34 ແຕ ວ່່າເຈ້ົາຈະຊ່ອຍເຣົາໄດ້ແຕ່ຢ່າງດຽວ ໂດຍເຣັດໃຫ້ຄໍາສເນີຂອງອາຮີໂທເຟນຫລ້ົມເຫລວໄປ ຄືໃຫເ້ຈ້ົາກັບຄືນເມືອ

ເມືອງແລະເວ້ົາກັບອັບຊາໂລມດ່ັງນ້ີວ່າ ìຂ້າແດ່ພຣະອົງ ບັດນ້ີຂ້ານ້ອຍຈະຮັບໃຊ້ພຣະອົງດ່ັງທ່ີໄດ້ຮັບໃຊ້ສະເດັດ
ພ່ໍຂອງພຣະອົງມາແລ້ວî 

35 ດາວິດໄດ້ບອກອີກວ່າ ປະໂຣຫິດຊາໂດກແລະອາບິອາທາກໍຢູ ່ບ່ອນນ້ັນ ຖ້າວ່າເຈ້ົາໄດ້ຍິນເຣ່ືອງພາຍໃນພຣະຣາຊວັງ
ຂອງເຈ້ົາຊີວິດຈ່ົງບອກພວກເຂົາໂລດ 

36 ພວກເຂົາມີລູກຊາຍຢູ່ນໍາ ຄືອາຮີມາອັສ ແລະໂຢນາທານ ໃຫເ້ຈ້ົາບອກເຂົາທັງສອງນໍາຂ່າວທັງຫມດົທ່ີເຈ້ົາຮິບໂຮມ
ໄດມ້າໃຫເ້ຮົາî 

37 ດ່ັງນ້ັນ ຮູຊັຍເພ່ືອນຂອງດາວິດກໍກັບຄືນເມືອເມືອງ ພໍດີກັບເວລາທ່ີອັບຊາໂລມມາຮອດ 
 

16 ດາວດິ ແລະຊບີາ  
Davidís Adversaries 

1 ເມ່ືອດາວິດຍ່າງກາຍຍອດພູໄປຫນ້ອຍນ່ຶງ ໃນທັນໃດນ້ັນ ພຣະອົງກໍພົບກັບຊ ບີາຄົນໃຊ້ຂອງເມຟີໂບເຊທ ຊບີາມີລ ຄູ່ໍ
ນ່ຶງທ່ີບັນທຸກເຂ້ົາຈ່ີສອງຮ້ອຍກ້ອນ ຫມາກອະງຸ່ນແຫ້ງຮ້ອຍມັດ ຫມາກໄມ້ສົດຮ້ອຍມັດ ແລະຖົງນ້ໍາອະງຸ່ນ 

2 ກະສັດດາວິດຈ່ຶງຖາມເຂົາວ່າ, ìເຈ້ົາຈະເອົາຂອງເຫລ່ົານ້ີໄປເຮັດຫຍັງî ຊບີາກໍຕອບວ່າ, ìລໍຄູ່ນ້ີສໍາລັບໃຫ້ຄົນໃນຄອບ
ຄົວຂອງພຣະອົງຂ່ີ ສ່ວນເຂ້ົາຈ່ີແລະຫມາກໄມ້ເອົາໃຫ້ທະຫານຂອງພຣະອົງກິນ ແລະນ້ໍາອະງ  ຸ່ນນ້ີກໍໃຫ້ພວກທະຫານ
ເຫມືອນກັນ ເວລາທ່ີພວກເຂົາອິດເມ່ືອຍຢູ່ໃນຖ່ິນກັນດານî 



3 ເຈ້ົາຊີວິດໄດ້ຖາມອີກວ່າ, ìເມຟີໂບເຊທຫລານຊາຍຂອງ ຊາອູນນາຍຂອງເຈ້ົາຢູ່ໃສî ຊີບາທູນຕອບວ່າ, ìເມຟໂີບເຊທ
ຍັງຢູ່ໃນນະຄອນເຢຣູຊາເລັມ ເພາະທ່ານເຊ່ືອວ່າ ດຽວນ້ີພວກອິສຣາເອນຈະມອບຣາຊອານາຈັກຂອງຊາອູນໃຫ້ທ່ານ 
ເພາະທ່ານເປັນຫລານຊາຍຂອງຊາອູນî 

4 ເຈ້ົາຊີວິດຈ ຶ ່ງເວ້ົາຕ່ໍຊີບາວ່າ, ìທຸກໆສ່ິງທ່ີໄດ້ເປັນຂອງເມຟ ີໂບເຊທນ້ັນກໍເປັນຂອງເຈ້ົາî ຊີບາທູນຕອບວ່າ, ìຂ້າແດ່ພ
ຣະອົງ ຂ້ານ້ອຍເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງ ຂໍພຣະອົງຈ່ົງປານີຂ້ານ້ອຍຕລອດໄປເທີນî 
ດາວດິ ແລະຊເີມອ ີ
David and Shimei 

5 ເມ່ືອກະສັດໄປຮອດເມືອງບາຮູຣິມ ຊີເມອີບຸດຊາຍຂອງເກຣາຫລານຊາຍຂອງຊາອູນໄດ້ມາດ່າດາວິດ 
6 ໃນຂນະທ່ີດາວິດຢູ່ຖ້າມກາງພວກທະຫານແລະພວກອົງຄະຣັກຂອງພຣະອົງ ຊີເມອີໄດ້ແກວ່ງກ້ອນຫີນໄປໃສ່ພຣະອົງ 

ແລະໃສ່ບັນດາຂ້າຣາຊການຂອງພຣະອົງ 
7 ຊເີມອີໄດ້ດ່າພຣະອົງວ່າ, ìຜູ້ຮ້າຍຂ້າຄົນ ອາຊຍາກອນຮ້າຍ ຈ່ົງຫນີອອກໄປ 
8 ເຈ້ົາໄດ້ຍຶດເອົາຣາຊອານາຈັກຂອງຊາອູນ ເຈ້ົາໄດ້ຂ້າຫລາຍຄົນໃນຄອບຄົວຊາອູນ ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຊົງໃສ່ໂທດເຈ້ົາ 

ດຽວນ້ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຍົກຣາຊອານາຈັກໃຫ້ແກ່ອັບຊາໂລມລູກຊາຍຂອງເຈ້ົາແລ້ວ ສ່ວນເຈ້ົາເອງກໍຈະໄດ້ຮັບແຕ່
ຄວາມຈິບຫາຍ ເພາະວ່າເຈ້ົາເປັນຜູ້ຂ້າຄົນî 

9 ແລ້ວອາບິຊັຍ ບຸດຂອງເຊຣູຢາກ ທູໍນຕ່ໍດາວິດວ່າ, ìຂ້າແດ່ພຣະອົງ ເປ ັນຫຍັງພຣະອົງຈ່ຶງປ່ອຍໃຫ້ຫມາຕົວນ້ີດ່າພຣະ
ອົງ? ຂໍໂຜດອະນຸຍາດໃຫ້ຂ້ານ້ອຍອອກໄປຕັດຫົວຂອງມັນຢູ່ບ່ອນນ້ັນເທີນî 

10 ເຈ້ົາຊີວິດເວ້ົາຕ່ໍອາບິຊັຍ ແລະໂຢອາບອ້າຍຂອງເຂົາວ່າ, ìເຣ່ືອງນ້ີບ່ໍແມ່ນເຣ່ືອງຂອງເຈ້ົາ ຖ້າວ່າພຣະຜູ້ເປ ັນເຈ້ົາຊົງອະ
ນຸຍາດໃຫ້ເຂົາດ່າເຮົາ ໃຜຈະກ້າໄປຖາມເຂົາວ່າ ìເປັນຫຍັງເຈ້ົາຈ່ຶງດ່າî 

11 ແລ້ວດາວິດກໍເວ້ົາຕ່ໍອາບິຊັຍແລະພວກຂ້າຣາຊການທຸກຄົນວ່າ ລູກຊາຍຂອງເຮົາເອງພຍາຍາມຈະຂ້າເຮົາຢູ່ ສະນ້ັນ
ຈະປລາດໃຈຫຍັງກັບຄົນເບັນຢາມິນຜູ້ນ້ີປ່ອຍໃຫ້ເຂົາດ່າເຮົາຢູ່ຢ່າງນ້ີແຫລະ ຢ່າໄປຫຍຸ້ງກ່ຽວກັບເຂົາ ເພາະພຣະຜ ູ ້
ເປັນເຈ້ົາຊົງໃຫ້ເຂົາທໍາດ່ັງນ້ັນ 

12 ບາງທ່ີພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຈະຊົງທອດພຣະເນດເຫັນຄວາມທຸກໃຈຂອງເຮົາ ແລະຈະຊົງປະທານພອນແກ່ເຮ ົາແທນ
ຄວາມດ່າຂອງເຂົາî 

13 ແລ້ວດາວິດແລະທະຫານຂອງພຣະອົງກໍອອກເດີນທາງຕ່ໍໄປ ສ່ວນຊີເມອີກໍຍ່າງຕິດຕາມໄປທາງເບ້ືອງຂ້າງພູນ້ອຍ 
ເຂົາຍ່າງທັງດ່າ ທັງແກວ່ງກ້ອນຫີນແລະຫວ່ານດິນໃສ່ 

14 ເມ່ືອມາເຖິງແມ່ນ້ໍາຈໍແດນ ເຈ້ົາຊີວິດແລະພວກທະຫານຂອງພຣະອົງກໍອ່ອນເພັຽຫລາຍ ຈ່ຶງໄດ້ພາກັນຢຸດພັກຢູ່ບ່ອນ
ນ້ັນ 
ອບັຊາໂລມຢູທ່ີນ່ະຄອນເຢຣຊູາເລມັ 
The counsel of Ahithophel 

15 ຕ່ໍມາ ອັບຊາໂລມກັບຊາວອິສຣາເອນພັກພວກຂອງເຂົາກໍເຂ້ົາມານະຄອນເຢຣູຊາເລັມ ສ່ວນອາຮີໂທເຟນກໍຢູ່ກັບ
ພວກເຂົາ 

16 ເມ່ືອຮູຊັຍເພ່ືອນທ່ີຊ ື ່ສັດຂອງດາວິດພົບອັບຊາໂລມ ເຂົາກໍເວ້ົາຂ້ຶນວ່າ, ìຂໍໃຫພ້ຣະຣາຊາຈ່ົງຊົງພຣະຈະເຣີນ ຂໃໍຫພ້
ຣະຣາຊາຈົ່ງຊົງພຣະຈະເຣີນî 

17 ອັບຊາໂລມກໍຖາມເຂົາວ່າ, ìເປັນຫຍັງທ່ານຈ່ຶງບ່ໍໄປກັບເພ່ືອນຂອງທ່ານ ທ່ານສະແດງຄວາມຈ່ົງຮັກພັກດີຕ່ໍສະຫາຍ
ຂອງທ່ານດ້ວຍຢ່າງນ້ີບໍî 

18 ຮູຊັຍໄດ້ຕອບວ່າ, ìຂ້ານ້ອຍຈະໄປໄດ້ຢ່າງໃດ ຂ້ານ້ອຍເປັນຝ່າຍຂອງຜູ້ທ່ີພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຊົງເລືອກໄວ້ ເປັນຝ່າຍຂອງ
ຜູ້ທີປ່ະຊາຊົນພວກອິສຣເອນທຸກຄົນໄດ້ເລືອກໄວ້ ຂ້ານ້ອຍຈະຢູ່ກັບພຣະອົງ 



19 ອີກຢ່າງນ່ຶງ ຖ້າຂ້ານ້ອຍບ່ໍຮັບໃຊ້ລູກຊາຍນາຍຂອງຕົນແລ້ວ ຂ້ານ້ອຍຈະໄປຮັບໃຊ້ຜູ້ໃດ ຂ້ານ້ອຍໄດ້ຮັບໃຊ້ສະເດັດພ່ໍ
ຂອງພຣະອົງຢ່າງໃດ ຂ້ານ້ອຍກໍຈະຮ ບັໃຊ້ພຣະອົງຢ່າງນ້ັນî 

20 ແລ້ວອັບຊາໂລມກໍຫັນຫນ້າໄປເວ້ົາກັບອາຮີໂທເຟນວ່າ, ìຈົ່ງໃຫຄໍ້າແນະນໍາແກ່ພວກເຮົາແດ່ວ່າ ພວກເຮົາຄວນຈະ
ເຮັດຢ່າງໃດî 

21 ອາຮີໂທເຟນຈ່ຶງຕອບວ່າ, ìໃຫພ້ຣະອົງໄປສົມສູ່ຢູ່ກັບພວກເມັຽນ້ອຍສະເດັດພ່ໍຂອງພຣະອົງ ຊ່ຶງທ່ານໄດ້ປະໄວ້ໃຫ້
ເປັນຜູ້ເຝ້ົາພຣະຣາຊວັງນ້ັນແລ້ວທຸກຄົນໃນອິສຣາເອນກໍຈະຮູ້ວ່າ ພຣະອົງກັບສະເດັດພ່ໍຂອງພຣະອ ົງເປັນສັດຕຣູກັນ 
ແລະພວກທີຕິ່ດຕາມພຣະອົງກໍຈະມີກໍາລັງໃຈຫລາຍຂ້ຶນî 

22 ດ່ັງພວກເຂົາຈ່ຶງກາງຜ້າເຕັນຢູ່ເທິງຫລັງຄາພຽງພຣະຣາຊວັງ ໃຫ້ອັບຊາໂລມເຂ້ົາໄປສົມສູ່ຢູ່ຮ່ວມກ ບັເມັຽນ້ອຍຂອງບິ
ດາ 

23 ໃນເວລານ້ັນ ທຸກໆຄົນທໍາຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງອາຮີໂທເຟນເຫມືອນເປັນຄໍາເວ້ົາຂອງພຣະເຈ້ົາ ດາວິດແລະອັບຊາ
ໂລມກໍທໍາຕາມຄໍາແນະນໍານ້ີເຫມອືນກັນ 

 

17 ຄາໍປກຶສາຂອງອາຮໂີທເຟນແພຂ້ອງຮຊູຍັ 
Hushai Misleads Absalom 

1 ຕ່ໍມາ ອາຮີໂທເຟນໄດ້ເວ້ົາກ ບັອັບຊາໂລມວ່າ, ìຂໍໂຜດໃຫຂ້້ານ້ອຍເລືອກເອົາທະຫານສິບສອງພັນຄົນ ແລ້ວໃນແລງມ້ື
ນ້ີຂ້ານ້ອຍຈະອອກໄປຕິດຕາມຫາກະສັດດາວິດ 

2 ຂ້ານ້ອຍຈະໄປຕ່ໍສູ້ໃນຂນະທ່ີດາວິດກໍາລັງເມ່ືອຍ ແລະທ້ໍຖອຍກໍາລັງໃຈ ພຣະອ ງົຈະຕ່ືນຕົກໃຈ ແລະພວກທະຫານ
ຂອງພຣະອົງກໍຈະພາກັນປົບຫນີໄປ ແລ້ວຂ້ານ້ອຍກໍຈະຂ້າແຕ ດ່າວິດເທ່ົານ້ັນ 

3 ຂ້ານ້ອຍຈະນໍາເອົາປະຊາຊົນທງັຫມດົຂອງກະສັດດາວິດມາຫາພຣະອົງເຫມ ອືນດ່ັງເມັຽກັບຄືນມາຫາຜົວຂອງຕົນ 
ເພາະວ່າພຣະອົງຕ້ອງການຂ້າພຽງແຕ່ຄົນດຽວເທ່ົານ້ັນ ແຕ່ປະຊາຊົນທ່ີຍັງເຫລືອຈະໄດ້ປອດພັຍî 

4 ຄໍາສເນີນ້ີເປັນທ່ີພໍໃຈແກ່ອັບຊາໂລມ ແລະພວກເຈ້ົານາຍອິສຣາເອນທຸກຄົນ 
The Counsel of Hushai 

5 ອັບຊາໂລມຈ່ຶງເວ້ົາວ່າ, ìບັດນ້ີຈ່ົງໄປເອ້ີນຮູຊັຍມາ ເພ່ືອພວກເຮົາຈະໄດ້ຮູ້ວ່າເຂົາມຄີວາມເຫັນຢ່າງໃດî 
6 ເມ່ືອຮູຊັຍມາຮອດ ອັບຊາໂລມກໍເວ້ົາຕ່ໍເຂົາວ່າ, ìນ້ີເປັນຄໍາເຫັນຂອງອາຮີໂທເຟນທ່ີສເນີຕ່ໍພວກເຣົາ ພວກເຮົາຈະ

ເຫັນດີກັບຄໍາສເນີນ້ີບໍ ຖ້າວ່າບ່ໍເຫັນດີ ຂໍໃຫ້ເຈ້ົາບອກກັບພວກເຮົາແດ່ ວ່າຈະເຮັດຢ່າງໃດî 
7 ຮູຊັຍຈ່ຶງຕອບວ່າ, ìຄໍາແນະນໍາທ່ີອາຮີໂທເຟນເວ້ົາກັບພຣະອົງໃນເວລານ້ີບ່ໍຖືກຕ້ອງ  
8 ພຣະອົງກໍຊ ງົຮູ້ຢູ່ແລ້ວວ່າ ກະສັດດາວິດສະເດັດພ່ໍຂອງພຣະອົງກັບພວກຂອງພຣະອົງນ້ັນເປັນນັກຮົບທ່ີເກ່ັງກ້າ ແລະ

ໂຫດຮ້າຍເຫມືອນຫມຢູ່ີໃນປ່າທ່ີຖືກຄົນລັກເອົາລູກຂອງມັນໄປ ສະເດັດພ່ໍຂອງພຣະອົງເປັນນັກຮົບທ່ີມີຄວາມຊໍານິຊໍາ
ນານ ເວລາກາງຄືນ   ພຣະອົງຄົງຈະບ່ໍນອນຢູ່ບ່ອນດຽວກັບພວກທະຫານຂອງພຣະອົງດອກ 

9 ເຊ່ືອແນ່ວ່າ ດຽວນ້ີກະສັດດາວິດຄົງຈະໄປລ້ີຢູ່ໃນຖ້ໍາຫລືວ່າຢູ່ບ ອ່ນອ່ືນແລ້ວ ຖ້າຫາກວ່າກະສັດດາວິດມາຕ່ໍສູ້ໄດ້ມີຄົນ
ຝ່າຍພຣະອົງລ້ົມຕາຍໃນສະຫນາມຮົບ ຜູ້ໃດໄດ້ຍິນເຣ່ືອງນ້ີກໍຈະເວ້ົາວ່າ ìທະຫານຂອງເຈ້ົາອັບຊາໂລມເສັຽໄຊî 

10 ແລ້ວຕ່ໍໄປເຖິງແມ່ນວ່າພວກທະຫານທີເ່ກ່ັງກ້າເຫມອືນດ່ັງສິງກໍຈະຢ້ານກົວ ເພາະທຸກຄົນໃນອິສຣາເອນຮູ້ແລ້ວວ່າ ສະ
ເດັດພ່ໍຂອງ ພຣະອົງເປັນທະຫານທ່ີຍ່ິງໃຫຍ່ແລະພວກທະຫານຂອງພຣະອົງກໍເປັນນັກຮົບທ່ີເກ່ັງກ້າ 

11 ຕາມຄໍາເຫັນຂອງຂ້ານ້ອຍຢາກໃຫ້ພຣະອົງນໍາເອົາພວກອິສຣາເອນທຸກຄົນທ່ົວທັງປະເທດ ເຂ້ົາມາໂຮມກັນໃຫ້ຫລາຍ
ເຫມືອນເມັດດິນຊາຍແຄມທະເລ ແລ້ວໃຫພ້ຣະອົງເປັນຜູ້ນໍາພວກເຂົາອອກສູ່ສນາມຮົບ 

12 ຖ້າເຮັດດ່ັງນ້ີ ພວກເຮົາກໍຈະພົບກະສັດດາວິດໄດ້ ບ່ໍວ່າທ່ານຈະຢູ່ບ່ອນໃດ ແລະເຂ້ົາໂຈມຕີກ່ອນທ່ີພຣະອົງຈະຮູ້ຕົວ 
ກະສັດດາວິດກັບພວກຂອງພຣະອົງຈະບ່ໍມີໃຜລອດຊີວິດຢູ່ໄດ້ 



13 ຖ້າວ່າກະສັດດາວິດຖອຍເຂ້ົາມາໃນເມືອງໃດ ທະຫານຂອງພວກເຮົາກໍຈະໃຊ້ເຊືອກທໍາລາຍເມືອງນ້ັນລົງ ໂດຍບ່ໍໃຫ້
ເຫລືອແມ່ນແຕ່ຫີນກ້ອນດຽວî 

14 ອັບຊາໂລມ ແລະພວກອິສຣາເອນທຸກຄົນຈ່ຶງເຫັນວ່າ, ìຄໍາເຫັນຂອງຮູຊັຍຄົນອາຣ໌ຄິ ນ້ີດີກວ່າຄໍາເຫັນຂອງອາຮີໂທ
ເຟນî ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງເຮັດໃຫ້ຄໍາເຫັນຂອງອາຮີໂທເຟນເປັນໂມຄະ ເພ່ືອວ່າໂຊກຮ້າຍຈະຕົກຖືກອັບຊາໂລມ 
ດາວດິໄດຮ້ ບັຄາໍເຕອືນແລະຫນໄີປ 
Hushai Warns David to Escape 

15 ຕໍ່ມາ ຮຊັູຍໄດ້ນໍາເອົາຄໍາເຫັນທ່ີຕົນສເນີອັບຊາໂລມ ແລະພວກຜູ້ນໍາອິສຣາເອນ ພ້ອມທັງຄໍາເຫັນຂອງອາຮີໂທເຟນ
ມາຣາຍງານຕ່ໍປະໂຣຫິດຊາໂດກກັບອາບິອາທາ 

16 ຮູຊັຍໄດ້ບອກຕ່ືມອີກວ່າ, ìໃຫສ່ົ້ງຂ່າວໄປບອກກະສັດດາວິດໄວໆ ວ່າຢ່າໃຫ້ພຣະອົງພັກຄ້າງຄືນຢູ່ຖ່ິນກັນດານນ້ັນ 
ແຕ່ໃຫພ້ຣະອົງຂ້າມແມ່ນ້ໍາຈ ແໍດນໄປໂລດ ເພືອ່ວ່າພຣະອົງແລະພວກຂອງພຣະອົງທຸກຄົນຈະບ່ໍຖືກຈັບແລະຖືກຂ້າ 

17 ຝ່າຍໂຢນາທານ ແລະອາຮີມາອັສກໍກໍາລັງນ່ັງຄອຍຖ້າຢູ່ທ່ີເອນໂຣເກນ ເພາະພວກເຂົາບ່ໍກ້າສ່ຽງເຂ້ົາໄປໃນເມືອງ ແຕ່
ໄດມ້ສີາວໃຊຜູ້້ນ່ຶງອອກມາຣາຍງານເຫດການທ່ີເກີດຂ້ຶນໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາເປັນປະຈໍາ ແລ້ວພວກເຂົາກໍນໍາເອົາຂ່າວນ້ັນ
ໄປບອກແກ່ກະສັດດາວິດ 

18 ແຕ່ໃນຄ້ັງນ້ີມີເດັກນ້ອຍຜູ້ນ່ຶງໄດ້ເຫັນພວກເຂົາ ແລະໄປບອກໃຫ້ອ ບັຊາໂລມ ດ່ັງນ້ັນໂຢນາທານ ແລະອາຮີມາອັສ ຈ່ຶງ
ຟ້າວໄປເຮືອນຊາຍຜູ້ນ່ຶງທ່ີບ້ານບາຮູຣິມ ເຮືອນຂອງເຂົາຢູ່ໃກ້ນ້ໍາສ້າງພວກເຂົາທັງສອງຈ່ຶງລົງໄປໃນນ້ໍາສ້າງນ້ັນ 

19 ເມັຽເຈ້ົາຂອງເຮືອນໄດ້ເອົາຜ້າມາປູອັດປາກສ້າງໄວ້ ແລະເອົາເມັດເຂ້ົາຢາຍກະຈັດກະຈາຍໄວ້ເທິງນ້ັນ ເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ໃຜ
ຈບັພລຸິດໄດ້ 

20 ພວກຂ້າຣາຊການຂອງອັບຊາໂລມ ໄດ້ມາຖາມຍິງໃນເຮືອນນ້ັນວ່າ, ìອາຮີມາອັສແລະໂຢນາທານຢູ່ໃສî ນາງຈຶ່ງ
ຕອບວ່າ, ìພວກເຂົາຂ້າມແມ່ານ້ໍາໄປແລ້ວî ເມື່ອພວກເຫລົ່ານີຊ້ອກຫາເຂົາທັງສອງບ່ໍພົບກໍພາກັນກັບຄືນເມືອກຸງເຢຣູ
ຊາເລ ມັ 

21 ຫລັງຈາກທ່ີພວກເຂົາກັບຄືນເມືອແລ້ວ ອາຮີມາອັສ ແລະໂຢນາທານກໍຂ້ຶນມາຈາກສ້າງ ແລະໄປຣາຍງານຕົວຕ່ໍກະ
ສັດດາວິດ ພວກເຂົາໄດ້ຣາຍງານແຜນການທຸກຢ່າງທ່ີອາຮີໂທເຟນຈະຕ່ໍສູ້ພຣະອົງ ແລະໄດ້ບອກວ່າ, ìຂໍໃຫ້ຟ້າວ
ຂ້າມແມ່ນ້ໍາໄປî 

22 ດ່ັງນ້ັນ ດາວິດແລະພວກຂອງພຣະອົງຈ່ຶງພາກັນຂ້າມແມ່ນ້ໍາຈໍແດນ ພໍເຖິງມືເ້ຊ້ົາມາ ທຸກຄົນກໍຂ້າມໄປຫມົດ  
23 ເມ່ືອອາຮີໂທເຟນເຫັນວ່າ ຄໍາສເນີຂອງຕົນບ່ໍເປັນຜົນສໍາເຣັດ ເຂົາກໍຂ້ຶນຂ່ີລໍກັບຄືນເມືອບ້ານເມືອງຂອງຕົນ ເມ່ືອຈັດ

ແຈງຫນັງສ ພິືນັຍກໍາໄວ້ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ເຂົາກໍຜູກຄໍຕາຍ ສົບຂອງເຂົາໄດ້ເອົາໄປໄວ້ໃນອຸບໂມງປະຈໍາຄອບຄົວ 
24 ພເໍມ່ືອອັບຊາໂລມແລະທະຫານຂອງທ່ານຂ ້າມແມ່ນ້ໍາຈໍແດນມາ ດາວິດກໍໄປຮອດເມືອງມາຮານາອິມແລ້ວ 
25 ອັບຊາໂລມໄດ້ໃຫ້ອາມາຊາເປັນຜູ້ບັນຊາການທະຫານແທນໂຢອາບ ອາມາຊາເປັນບຸດຂອງອິທຣາ ຊາວອິຊມາເອນ 

ແມ່ຂອງເຂົາຊ່ື ອາບິການ ລູກສາວຂອງນາຮັສ ແລະເປັນເອ້ືອຍຂອງນາງເຊຣູຢາແມ່ຂອງໂຢອາບ  
26 ອັບຊາໂລມແລະພວກອິສຣາອນໄດ້ຕ້ັງຄ້າຍພັກຢູ່ໃນແຂວງກິເລອາດ 
27 ເມ່ືອດາວິດມາຮອດເມືອງມາຮານາອິມ ພຣະອົງກໍພົບກັບໂຊບີ ບຸດຊາຍຂອງນາຮັສ ທ່ີມາຈາກເມືອງຣັບບາເຂດອັມ

ໂມນ ແລະໄດ້ພົບກັບມາກີບຸດຂອງອັມມີເອນທ່ີມາຈາກໂລເດບາ ທງັໄດ້ພົບກັບບາຊີນລັຍທີມ່າຈາກໂຣເກລິມເຂດກິ
ເລອາດ 

28 ພວກເຂົາເຫລ່ົານ້ີໄດ້ຖືເອົາບ່ອນນອນ ອ່າງນ້ໍາແລະເຄ່ືອງພາຊນະດິນ ເຂ້ົາສາລີ ເຂ້ົາບເລ ແລະແປ້ງ ເຂ້ົາຂ້ົວ ຖ່ົວ 
ຢາງ ແລະຖ່ົວແດງ 

29 ນ້ໍາເຜ້ິງ ເນີຍ ແກະ ແລະເນີຍແຂງທ່ີໄດ້ມາຈາກຝູງສັດຖວາຍແກ່ດາວິດ ແລະໃຫ້ພວກພົນທີຢູ່່ກ ັບພຣະອົງຮັບປະທານ 
ເພາະເຂົາທັງຫລາຍກ່າວວ່າ, ìດາວິດແລະພວກຂອງພຣະອົງຈະຕ້ອງຫິວເຂ້ົາຫິວນ້ໍາ ແລະອິດເມ່ືອຍໃນຖ່ິນກັນດານî 



 

18 ອບັຊາໂລມເສຽັໄຊ ແລະຖກືຂາ້  
The Defeat and death of Absalom 

1 ຢູ່ຕ່ໍມາ ກະສັດດາວິດໄດ້ທ້ອນໂຮມເອົາທະຫານທັງຫມົດຂອງພຣະອົງ ແລະໄດ້ມີຜ  ູ້ບັງຄັບບັນຊາກອງພັນແລະກອງ
ຮ້ອຍ 

2 ແລ້ວພຣະອົງກໍສ່ົງພວກເຂົາອອກໄປສາມກອງພົນ ຊ່ຶງແມ່ນໂຢອາບ ອາບິຊັຍອ້າຍຂອງໂຢອາບ ແລະອິທຕັຍທ່ີມາ
ຈາກເມືອງກາດເປັນຜູ້ບັງຄັບບັນຊາ ແລະເຈ້ົາຊີວິດໄດ້ເວ້ົາກັບທະຫານຂອງພຣະອົງວ່າ, ìເຣົາເອງກໍຈະໄປກັບພວກ
ເຈ້ົາî 

3 ພວກເຂົາຈ່ຶງຕອບວ່າ, ìຂໍພຣະອົງຢ່າໄປກັບພວກຂ້ານ້ອຍເລີຍ ຖ້າວ່າພວກຂ້ານ້ອຍທຸກຄົນຖອຍຫນີຫລືວ່າຖືກຂ້າ
ເສັຽເຄ່ິງນ່ຶງ ມນັກໍບ່ໍສໍາຄັນເທ່ົາກັບເສັຽພຣະອົງ ເພາະພຣະອົງມີຄ່າເຫນືອກວ່າພວກຂ້ານ້ອຍຕ້ັງສິບພັນຄົນ ສະນ້ັນ ຂໍ
ພຣະອົງຈ່ົງປະທັບຢູ່ໃນເມືອງນ້ີ ເພ່ືອສ່ົງກອງຫນຸນອອກໄປຊ່ອຍພວກຂ້ານ້ອຍî 

4 ເຈ  ້ົາຊີວິດຈ່ຶງຕອບວ່າ, ìເຣົາຈະເຮັດທຸກສິ່ງທີເ່ຈ້ົາຄິດວ່າດີî ໃນຂນະທ່ີພວກທະຫານຂອງພຣະອົງຍ່າງອອກໄປເປັນ
ຫມວດລະພັນ ຫມວດລະຮ້ອຍຄົນນ້ັນ ກະສັດດາວິດກໍໄປຢືນຢູ່ຂ້າງປະຕູກໍາແພງເມືອງ 

5 ພຣະອົງໄດ້ຮ້ອງບອກໂຢອາບ ອາບິຊັຍແລະອິທຕັຍວ່າ, ìເພ່ືອເຫັນແກ່ເຮົາ ຂໍຢ່າທໍາຮ້າຍຊາຍຫນຸ່ມອັບຊາໂລມເດີî 
ກະສັດດາວິດໄດ້ໃຫ້ຄໍາສ່ັງນ້ີແກ່ນາຍທະຫານທຸກຄົນ ພວກທະຫານທຸກກົມກອງກໍໄດ້ຍິນຫມົດ 

6 ກອງທັບດາວິດໄດ້ອອກໄປໂຈມຕີພວກອິສຣາເອນ ທ່ີນອກເມືອງແລະໄດ້ຕ່ໍສູ້ພວກເຂົາຢູ່ໃນປ່າເອຟຣາອິມ 
7 ຝ່າຍພວກອິສຣາເອນກໍເສັຽໄຊໃຫ້ແກ່ພວກທະຫານຂອງດາວິດ ມີທະຫານຊາວພັນຖືກຂ້າໃນມ້ືນ້ັນ ມນັເປັນການ

ຜ່າຍແພ້ທ່ີເຈັບແສບທ່ີສຸດ 
8 ການສູ້ຮົບໄດ້ກະຈາຍໄປທ່ົວທກຸບ່ອນມີທະຫານຕາຍຢູ່ໃນກາງປ່າຫລາຍກວ່າຖືກຂ້າຢູ່ໃນສນາມຮົບ 
9 ອັບຊາໂລມ ໄດ້ພົບກັບທະຫານບາງຄົນຂອງດາວິດໂດຍບັງເອີນ ເມ່ືອອັບຊາໂລມຂ່ີລ ໍຢູ່ ລໍໄດ້ແລ່ນເຂ້ົາໄປໃນໃຕ້ຕ້ົນ

ກ່ໍໃຫຍ່ ຫົວຂອງອັບຊາໂລມໄດ້ຄາຢູ່ໃນງ່າໄມ້ ສ່ວນລໍກໍແລ່ນຫນີໄປ ອັບຊາໂລມຈ່ຶງແຂວນຢູ່ຕ້ົນໄມ້ 
10 ທະຫານຄົນນ່ຶງຂອງດາວິດໄດ້ມາເຫັນພຣະອົງ ຈ່ຶງໄດ້ໄປຣາຍງານຕ່ໍໂຢອາບວ່າ, ìທ່ານຂ້ານ້ອຍ ໄດ້ເຫັນອັບຊາໂລມ

ກໍາລັງຄາຢູ່ຕ້ົນກ  ່ໍî 
11 ໂຢອາບຕອບວ່າ, ìເຈ້ົາໄດ້ເຫັນເຂົາແທ້ບໍ ເປັນຫຍັງເຈ້ົາຈ່ຶງບ່ໍຂ້າເຂົາຢູ່ໃນບ່ອນນ້ັນໂລດ ແລ້ວຂ້ອຍເອງຈະເອົາເງິນ

ສິບຫລຽນ ແລະສາຍແອວໃຫ້ເຈ້ົາî 
12 ແຕ່ທະຫານຜູ້ນ້ັນຕອບວ່າ, ìເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານຈະເອົາເງິນໃຫ້ຂ້ານ້ອຍພັນຫລຽນ ຂ້ານ້ອຍກໍບ່ໍຍອມຍົກນ້ິວມືໄປຖືກ

ຕົວພຣະຣາຊກຸມມານເລີຍ ພວກຂ້ານ້ອຍທຸກຄົນໄດ້ຍ ນິເຈ້ົາຊວິີດສ່ັງທ່ານ ສ່ັງອາບິຊັຍ ແລະອິທຕັຍ ວ່າ 
13 ìເພ່ືອເຫັນແກ່ເຮົາ ຂໍຢ່າທໍາຮ້າຍຊາຍຫນຸ່ມອັບຊາໂລມເດີî ແຕ່ວ່າຖ້າຂ້ານ້ອຍບ່ໍຟັງຄວາມແລະຂ້າອັບຊາໂລມ 

ແນ່ນອນທ່ີສຸດທ່ີເຈ້ົາຊວິີດຕ້ອງຮູ້ ເພາະວ່າພຣະອົງຊົງຮູ້ທຸກຢ່າງ ແລ້ວທ່ານຈະບ່ໍອາດປ້ອງກັນຂ້ານ້ອຍໄວ້ໄດ້î 
14 ໂຢອາບເວ້ົາຂ້ຶນວ່າ, ìຂ ອ້ຍຈະບ່ໍຍອມເສັຽເວລາເວ້ົາກັບເຈ້ົາດອກî ໃນຂນະທ່ີອັບຊາໂລມຍັງມີຊີວິດ ແລະແຂວນຢູ່

ຕ້ົນກ່ໍນ້ັນ ໂຢອາບກໍຖອດຫອກຂອງຕົນສາມດວງແທງຫນ້າເອິກຂອງທ່ານ 
15 ແລະທະຫານຂອງໂຢອາບສິບຄົນກໍເຂ້ົາໄປຂ້າອັບຊາໂລມ 
16 ຕ່ໍມາ ໂຢອາບກໍເປ່ົາແກໃຫ້ຢຸດຮົບ ຝ່າຍກອງທັບທ່ີໄລ່ຕິດຕາມພວກອິສຣາເອນໄດ້ກັບຄືນມາ  
17 ພວກເຂົາໄດ້ຫາມເອົາສົບອັບຊາໂລມໂຍນຖ້ິມລົງຂຸມເລິກຢູ່ໃນປ່າ ແລະກອງກ້ອນຫີນອັດທັບປາກຂຸມໄວ້ເປັນກອງ

ໃຫຍ່ໆ ພວກອິສຣາເອນທັງຫມດົຕ່າງຄົນກໍຫນີເມືອເຮືອນຂອງຕົນ 



18 ໃນເວລາທ່ີອັບຊາໂລມຍັງມີຊີວິດຢູ່ນ້ັນ ທ່ານໄດ້ສ້າງອະນຸສາວະລີສ່ວນຕົວໄວ້ທີ່ຮ່ອມພພູຣະຣາຊາ ເພາະທ່ານບໍ່ມີ
ບຸດຊາຍສືບຫນ່ໍແທນແນວ ດ່ັງນ້ັນ ອັບຊາໂລມຈ່ຶງເອ້ີນຊ່ືອະນຸສາວະລີນ້ັນຕາມຊືຂ່ອງຕົນວ່າ ìອະນຸສາວະລ ອັີບຊາ
ໂລມî ສືບຕ່ໍກັນມາຈົນເທ່ົາທຸກມ້ືນ້ີ 
ດາວດິຍນິຂາ່ວການຕາຍຂອງອບັຊາໂລມ 
David Hears of Absalomís Death 

19 ຢູ່ຕ່ໍມາ ອາຮີມາອັສ ບຸດຊາຍຂອງຊາໂດກໄດ້ເວ້ົາກັບໂຢອາບວ່າ, ìຂໍອະນຸຍາດໃຫ້ຂ້ານ້ອຍນໍາຂ່າວດີນ້ີໄປທູນຕ່ໍເຈ້ົາຊີ
ວິດເດີ ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຊ່ອຍໃຫ້ພຣະອົງພ້ົ້ົນຈາກສັດຕຣູຂອງພຣະອົງແລ້ວî 

20 ໂຢອາບຕອບວ່າ, ìບ່ໍໄດ້ດອກ ໃນມ້ືນ້ີເຈ້ົາບ່ໍຕ້ອງນໍາຂ່າວດີໃດໆໄປບອກພຣະອົງ ມ້ືໃຫມຈ່ຶ່ງຄ່ອຍໄປ ສໍາລັບມ້ືນ້ີບ່ໍ
ຕ້ອງໄປດອກ ເພາະເປັນມ້ືທ່ີຣາຊກຸມມານໄດ້ສິ້ນພຣະຊົນî 

21 ແລະໂຢອາບໄດ້ເວ້ົາກັບຄົນກູຊຜູ້ເປັນທາດຂອງຕົນວ່າ, ìຈ່ົງໄປກາບທູນພຣະຣາຊາຕາມທ່ີເຈ້ົາໄດ້ເຫັນî ທາດຄົນນ້ັນ
ກໍກາບລົງຄໍານັບແລ້ວແລ່ນໄປ 

22 ສ່ວນອາຮີມາອັສກໍຢືນຢັນຢູ່ຢ່າງເກ່ົາວ່າ, ìຂ້ານ້ອຍບ່ໍຢ້ານດອກ ຂໍອະນຸຍາດໃຫ້ຂ້ານ້ອຍນໍາຂ່າວນ້ີໄປກາບທູນ
ເຫມືອນກັນເທີນî ໂຢອາບຈ່ຶງຖາມຂ້ຶນວ່າ, ìລູກເອີຍ ເປັນຫຍັງຈ່ຶງຢາກໄປ ເພາະເຈ້ົາຈະບ່ໍໄດ້ຮ ບັຮາງວັນຫຍັງຫມດົ
ໃນການໄປນ້ີî 

23 ອາຮີມາອັສເວ້ົາຂ້ຶນວ່າ, ìມັນຈະເປັນຫຍັງກໍຢ່າ ຂ້ານ້ອຍຢາກໄປî ໂຢອາບກໍເວົ້າວ່າ, ìຈ່ົງໄປສາî ແລ້ວອາຮີມາອັສກໍ
ແລ່ນໄປ ທາງຮ່ອມພູຈໍແດນ ແລະຜ່ານກາຍຄົນກູຊ 

24 ສ່ວນດາວິດກໍນ່ັງຢູ່ລະຫວ່າງປະຕູທັງສອງຂອງກໍາແພງເມືອງ ເມ່ືອທະຫານຍາມຫລຽວອອກໄປເຫັນຊາຍຄົນນ່ຶງກໍາ
ລັງແລ່ນມາ ເຂົາກໍເອ້ີນລົງມາບອກເຈ້ົາຊວີດິ 

25 ພຣະອົງກໍຊງົກ່າວວ່າ, ìຖ້າແມ່ນເຂົາມາຄົນດຽວ ແມ່ນເຂົາກໍາລັງນໍາຂ່າວດີມາໃຫ້î ຊາຍຜູ້ແລ່ນມານ້ັນກໍໃກ້ເຂ້ົາມາ
ທຸກລະຍະ 

26 ແລ້ວຄົນຍາມຜູ້ນ້ັນໄດ້ເຫັນຊາຍຄົນນ່ຶງອີກ ກໍາລັງແລ່ນມາຜູ້ດຽວ ເຂົາຈ່ຶງເອ້ີນລົງໄປໃສ່ຄົນເຝ້ົາປະຕູວ່າ, ìເບ່ິງແມຫ້ັນ 
ມຄົີນອ່ືນກໍາລັງແລ່ນມາອີກî ເຈ້ົາຊີວິດຕອບຂ້ຶນວ່າ, ìຜູ້ນ້ີກໍນໍາຂ່າວດີມາໃຫ້ຄືກັນî 

27 ຄົນຍາມເວ້ົາຂ້ຶນວ່າ ເຂົາເປັນຄົນດີ ເຂົາກໍາລັງນໍາຂ່າວດີມາໃຫ້ເຮົາ 
28 ອາຮີມາອັສຮ້ອງກາບທູນເຈ້ົາຊວິີດ ພອ້ມທັງກ້ົມຂາບລົງຕ່ໍຫນ້າພຣະອົງແລະເວ້ົາວ່າ, ìຂໍສັຣເສີນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງ

ພຣະອົງ ຜູຊົ້ງໂຜດໃຫ້ພຣະອົງຊະນະພວກກະບົດî 
29 ເຈ້ົາຊີວິດຈ່ຶງຖາມວ່າ, ìຊາຍຫນຸ່ມອັບຊາໂລມສະບາຍດີບໍî ອາຮີມາອັສທູນຕອບວ່າ, ìຂ້າແດ່ພຣະອົງ ເມືອ່ໂຢອາບ

ນາຍທະຫານຂອງພຣະອົງສ່ົງຂ້ານ້ອຍອອກໄປ ຂ້ານ້ອຍໄດ້ເຫັນການແຕກຕ່ືນຕົກໃຈຢ່າງຍ່ິງໃຫຍ່ ແຕ່ວ່າຂ້ານ້ອຍບ່ໍ
ສາມາດ 
ບອກສາເຫດນ້ີໄດ້î 

30 ເຈ້ົາຊີວິດບອກເຂົາວ່າ, ìຫຍັບໄປຢືນຢູ່ຫ້ັນî ເຂົາກໍຍ່າງກ້າວອອກໄປຢືນຢູ່ບ່ອນນ້ັນ 
31 ຕ່ໍມາ ຄົນກູຊກ ໍມາຮອດແລະທູນຕ່ໍເຈ້ົາຊີວິດວ່າ, ìຂ້ານ້ອຍມີຂ່າວດີມາກາບທູນພຣະອົງ ມືນ້ີ້ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງໃຫພ້

ຣະອົງພ້ົ້ົນຈາກພວກກະບົດທັງຫລາຍî 
32 ເຈ້ົາຊີວິດຖາມຂ້ຶນວ່າ, ìຊາຍຫນຸ່ມອັບຊາໂລມສະບາຍດີບໍî ຄົນກູຊກໍທນູຕອບວ່າ, ìຂ້າແດ່ພຣະອົງ ຂໍໃຫ້ເຫດການທ່ີ

ເກີດຂ້ຶນກັບອັບຊາໂລມ ຈ່ົງເກີດຂ້ຶນກັບສັດຕຣູທຸກຄົນຂອງພຣະອົງ ແລະກັບທຸກໆຄົນທ່ີກະບົດຕ່ໍສູ້ພຣະອົງເທີນî 
ດາວດິໂສກເສົາ້ໃຫແ້ກອ່ບັຊາໂລມ 



David Mourns for Absalom 

33 ເມ່ືອໄດ້ຍິນດ່ັງນ້ັນ ເຈ້ົາຊີວິດກໍໂສກເສ້ົາເສັຽໃຈ ພຣະອົງຂ້ຶນໄປຮ້ອງໄຫ້ຢູ່ຫ້ອງເທິງປະຕູກໍາແພງເມືອງ ໃນເວລາຍ່າງ
ຂ້ຶນໄປນ້ັນ  ພຣະອົງກໍຮ້ອງໄຫ້ຈົ່ມວ່າ, ìໂທ ອັບຊາໂລມລູກຊາຍຂອງພ່ໍ ຖ້າເປັນໄປໄດ້ພ່ໍຢາກຕາຍແທນລູກ ອັບຊາ
ໂລມລູກຊາຍຂອງພ່ໍເອີຍî 

 

19 ໂຢອາບຕຕິຽນດາວດິ 
Joab Repremands David 

1 ມຄົີນມາບອກໂຢອາບວ່າ, ìກະສັດດາວິດກໍາລັງຮ້ອງໄຫ້ແລະໄວ້ທຸກນໍາອັບຊາໂລມî 
2 ເມ່ືອພວກທະຫານໄດ້ຍິນວ່າເຈ້ົາຊວີິດໄວທຸ້ກນ ໍາບຸດຊາຍຂອງພຣະອົງ ໄຊຊະນະໃນມ້ືນ້ັນກໍກາຍເປັນຄວາມທຸກ

ຂອງກອງທັບກະສັດດາວິດທັງຫມົດ 
3 ພວກເຂົາຈ່ຶງພາກັນກັບຄືນເມືອເມືອງດ້ວຍຄວາມງຽບເຫງົາເຫມືອນພວກທະຫານທ່ີເສັຽໄຊຫນີເສິກມາ 
4 ສ່ວນເຈ້ົາຊວິີດກ ໍເອົາຜ້າປົກຫນ້າຮ້ອງໄຫ້ສຽງດັງວ່າ, ìໂທ ລູກຊາຍຂອງພ່ໍເອີຍ ອັບຊາໂລມ ລູກຊາຍຂອງພ່ໍî 
5 ໂຢອາບໄດ້ເຂ້ົາໄປໃນພຣະຣາຊວັງ ແລະທູນຕ່ໍເຈ້ົາຊວິີດວ່າ, ìພວກທະຫານໄດ້ຊ່ອຍຊວິີດພຣະອົງ ພ້ອມທັງລູກເມັຽ

ຂອງພຣະອົງໃຫ້ພ້ົົນ້ພັຍ ແຕ່ມືນ້ີ້ ພຣະອົງໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ຮັບຄວາມລະອາຍໃຈ 
6 ພຣະອົງຊັງຜູ້ທ່ີຮັກພຣະອົງ ແລະຮັກຜູ້ທ່ີກຽດຊັງພຣະອົງ ພຣະອົງເຮັດຢ່າງນ້ີເປັນການປະຈັກແຈ້ງວ່າ ພວກນາຍ ແລະ

ພົນທະຫານຂອງພຣະອົງບ່ໍມີຄວາມສໍາຄັນຢ່າງໃດຫມົດຕ່ໍພຣະອົງ ຂ້ານ້ອຍຮູ້ວ່າໃນມ້ືນ້ີ ຖ້າອັບຊາໂລມຍັງມີຊວິີດຢູ່ 
ແລະພວກຂ້ານ້ອຍທຸກຄົນຕາຍໄປ ພຣະອົງຄົງຈະດີໃຈບ່ໍຫນ້ອຍ  

7 ດຽວນ້ີ ຂ ເໍຊີນພຣະອົງສະເດັດໄປໃຫ້ຄວາມອົບອຸ່ນແກ່ທະຫານຂອງພຣະອົງເທີນ ຖ້າວ່າພຣະອົງບ່ໍໄປ ຂ້ານ້ອຍຂໍສາ
ບານໃນພຣະນາມພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາວ່າ ໃນມ້ືອ່ືນເຊ້ົາຈະບ່ໍມີທະຫານຈັກຄົນຢູ່ນໍາພຣະອົງ ມນັຈະເປັນໂຊກຮ້າຍທ່ີສຸດ
ໃນຊ່ົວຊ ີວິດທ່ີພຣະອົງເຄີຍປະສົບມາ ແລ້ວເຈ້ົາຊ ວິີດກໍໄປນ່ັງຢູ່ໃກ້ປະຕູເມືອງ 

8 ເມ່ືອທະຫານຂອງພຣະອົງຮູ້ວ່າ ພຣະອົງຊົງປະທັບຢູ່ບ່ອນນ້ັນ ພວກເຂົາກໍພາກັນມາຫຸ້ມຮອບພຣະອົງ  
ດາວດິກບັຄນືເມອືນະຄອນເຢຣຊູາເລມັ 
David recalled to Jerusalem 

ໃນລະຫວ່າງນ້ັນ ພວກອິສຣາເອນໄດ້ແຕກຫນີກັບເມືອເຮືອນຂອງຕົນ  
9 ທຸກໆຕະກູນໃນອິສຣາເອນໄດ້ຜິດຖຽງກັນ ແລະເວ້ົາໃສ່ກັນແລະກັນວ່າ, ìກະສັດດາວິດໄດ້ຊ່ອຍພວກເຮົາໃຫ້ພ້ົ້ົນຈາກ

ສັດຕຣູ ແລະພ້ົ້ົນຈາກພວກຟີລິສຕິນ ແຕ່ດຽວນ້ີ ພຣະອົງຊົງປົບຫນີອອກຈາກປະເທດຍ້ອນອັບຊາໂລມ 
10 ພວກເຮົາໄດ້ເອົານ້ໍາມັນຊະໂລມຫົດສົງອັບຊາໂລມໃຫ້ເປັນກະສັດ ແຕ ດ່ຽວນ້ີອັບຊາໂລມກໍຖືກຂ້າໃນສະຫນາມຮົບ

ແລ້ວ ດ່ັງນ້ັນ ບ່ໍມີໃຜກ້າລອງໄປກາບທູນເຊີນເອົາກະສັດດາວິດກັບຄືນມາບໍî 
11 ຕ່ໍມາເຣ່ືອງທ່ີພວກອິສຣາເອນໄດ້ເວ້ົາກັນນ້ັນກໍເຖິງຫູດາວິດ ພຣະອົງຈ່ຶງສ່ັງໃຫ້ປະໂຣຫິດຊາໂດກ ກັບອາບິອາທາໄປ

ຖາມພວກຜູ້ນໍາຊາວຢູດາວ່າ, ìດ້ວຍເຫດໃດພວກທ່ານຈ່ຶງມານໍາເອົາເຈ້ົາຊີວິດກັບເມືອນໍາຫລັງຫມູ ່ 
12 ພວກທ່ານເປັນຍາດພ່ີນ້ອງຂອງເຮົາ ເປັນເນ  ້ືອຫນັງແລະສາຍເລືອດຂອງເຮົາ ສະນ້ັນເປັນຫຍັງພວກທາ່ນຈ່ຶງມານໍາ

ເອົາເຈ້ົາຊີວິດກັບເມືອນໍາຫລັງຫມູî່ 
13 ດາວິດຍັງສ່ັງຄົນໄປບອກອາມາຊາຄືກັນວ່າ, ìເຈ້ົາເປັນຍາດພ່ີນ້ອງຂອງເຮົາ ນັບແຕ່ນ້ີຕ່ໍໄປ ເຮົາຈະແຕ່ງຕ້ັງເຈ້ົາເປັນຜູ້

ບັງຄັບບັນຊາກອງທັບແທນໂຢອາບ ຖ້າວ່າເຮົາບ່ໍປະຕິບັດຕາມຄໍາເວ້ົາ ຂໍພຣະເຈ້ົາລົງໂທດເຮົາເຖິງຕາຍໂລດî 
14 ຄໍາເວ  ້ົາຂອງດາວິດໄດ້ຊະນະຈິດໃຈຊາວຢູດາທັງຫມດົ ພວກເຂົາກໍສ່ົງຄົນໄປທູນເຈ້ົາຊີວິດວ່າ, ìຂໍພຣະອົງຊົງສະເດັດ

ກັບຄືນພ້ອມກັບບັນດາຂ້າຣາຊການຂອງພຣະອົງເທີນî 



15 ຕາມເສ້ັນທາງທ່ີດາວິດກັບຄືນເມືອນ້ັນ ພຣະອົງໄດ້ພົບທະຫານຊາວຢູດາທ່ີແມ່ນ້ໍາຈໍແດນ ພວກທະຫານນ້ີໄດ້ມາ
ເມືອງກິນການ ເພ່ືອຊ່ອຍເຫລ ືອເວລາພຣະອົງຂ້າມແມ່ນ້ໍາ 

16 ໃນເວລາດຽວກັນນ້ັນ ຊເີມອີຄົນເບັນຢາມິນລູກຊາຍຂອງເກຣາທ່ີມາຈາກບາຮູຣິມ ກໍຟ້າວເຂ້ົາມາພົບກະສັດດາວິດທ່ີ
ແມ່ນ້ໍາຈໍແດນມີທະຫານພັນຄົນຈາກຕະກູນເບັນຢາມິນມານໍາເຂົາ 

17 ຊບີາຄົນໃຊ້ຊ້ັນຈໍາຂອງຊາອູນພ້ອມທັງລູກຊາຍສິບຫ້າຄົນ ແລະຄົນໃຊ້ຂອງຊາອູນອີກຊາວຄົນກໍໄດ້ມາເຫມອືນກັນ 
ພວກເຫລ່ົານ້ີມາຮອດແມນ້ໍ່າຈໍແດນກ່ອນກະສັດດາວິດ 

18 ພວກເຂົາໄດ້ຂ້າມແມ່ນ້ໍາໄປຝ່ັງນ້ັນກ່ອນ ເພ່ືອລໍຮັບຊ່ອຍຄອບຄົວທັງຫມດົຂອງກະສັດຂ້າມແມ່ນ້ໍາ ແລະເຮັດທຸກສ່ິງ
ຕາມຄໍາປະສົງຂອງພຣະອົງ  
ຄວາມເມດຕາຂອງດາວດິຕໍຊ່ເີມອ ີ
Davidís Mercy to Shimei 

ເມ່ືອເຈ້ົາຊີວິດກໍາລັງຂ້າມແມ່ນ້ໍາໄປ ຊເີມອີ ບຸດເກຣາກໍຂາບລົງຕ່ໍຫນ້າພຣະອົງ  
19 ແລະເວ້ົາວ່າ, ìຂ້າແດ່ພຣະອົງ ຂໍຊົງລືມຄວາມຜິດທ່ີຂ້ານ້ອຍໄດ້ເຮັດໃນມ້ືທີພ່ຣະອົງອອກຈາກນະຄອນເຢຣູຊາເລັມ 

ຂໍຢ່າໄດ້ຖືເອົາເຣ່ືອງນ້ັນຕ່ໍສູ້ຂ້ານ້ອຍ ແລະຢ່າໄດ້ຄິດກ່ຽວກັບເຣ່ືອງນ້ັນອີກເລີຍ 
20 ຂ້າແດ່ພຣະອົງ ຂ້ານ້ອຍຮູ້ດີວ່າຂ້ານ້ອຍເປັນຄົນຜິດ ດ້ວຍຢ່າງນ້ີແຫລະ ຂ້ານ້ອຍຈ  ່ຶງເປັນຄົນແຣກຈາກຕະກູນໂຢ

ເຊັບມາຮັບສະເດັດໃນມ້ືນ້ີî 
21 ອາບິຊັຍ ບຸດຊາຍຂອງເຊຣຢູາກໍເວ້ົາຂ້ຶນວ່າ, ìຊເີມອີສົມຄວນຕາຍ ເພາະວ່າເຂົາໄດ້ດ່າຜູ້ທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງເລືອກ

ໄວໃ້ຫ້ເປັນເຈ້ົາຊີວິດî 
22 ແຕ່ດາວິດໄດ້ເວ້ົາກ ັບອາບິຊັຍ ແລະໂຢອາບອ້າຍຂອງອາບິຊັຍວ່າ, ìແມ່ນໃຜຖາມຄວາມຄິດຄວາມເຫັນຈາກພວກ

ເຈ້ົາ ເຈ້ົາກໍາລັງຈະເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍຫຍຸ້ງຍາກອີກບໍ ດຽວນ້ີ ເຮົາເປັນເຈ້ົາຊີວິດໃນຣາຊອານາຈັກອິສຣາເອນ ແລະມ້ືນ້ີຈະບ່ໍ
ມຄົີນອິສຣາເອນຜູ້ໃດຖືກຂ້າî 

23 ແລ້ວດາວິດກໍເວ້ົາກັບຊີເມອີວ່າ, ìເຮົາຂໍສັນຍາກັບເຈ້ົາວ່າ ເຈ້ົາຈະບ່ໍຖືກຂ້າî 
ດາວດິແລະເມຟໂີບເຊທພບົກນັ 
David and Mephibosheth Meet 

24 ຕໍ່ມາ ເມຟໂີບເຊທ ຫລານຊາຍຊາອູນກໍລົງມາຈາກນະຄອນເຢຣູຊາເລັມເພ່ືອມາຮັບເຈ້ົາຊີວິດນັບຕ້ັງແຕ່ເຈ້ົາຊີວິດຫນີ
ອອກຈາກນະຄອນເຢຣູຊາເລມັ ເມຟໂີບເຊທບ່ໍໄດ້ລ້າງຕີນ ບ່ໍໄດ້ແຖຫນວດ ບ່ໍໄດ້ຊັກເຄ່ືອງນຸ່ງ ຈົນເຖິງມ້ືພຣະອົງກັບ
ຄືນມາເຢຣູຊາເລັມດ້ວຍຄວາມມີໄຊ  

25 ເຈ້ົາຊີວິດ ຈ່ຶງຖາມເຂົາວ່າ, ìເມຟໂີບເຊທ ເປັນຫຍັງເຈ້ົາຈ່ຶງບ່ໍໄປກັບເຮົາ?î 
26 ເຂົາຈ່ຶງທູນຕອບວ່າ, ìຂ້າແດ່ພຣະອົງ ຂ້ານ້ອຍເປັນຄົນພິການ ຂ້ານ້ອຍໄດ້ບອກຄົນໃຊ້ໃສ່ອານລໍໃຫ້ ເພ່ືອວ່າຂ້ານ້ອຍ

ຈະໄດ້ຂ່ີໄປກັບພຣະອົງ ແຕ່ຄົນໃຊ້ທໍຣະຍົດຕ່ໍຂ້ານ້ອຍ 
27 ມັນນໍາເອົາເຣ່ືອງຂອງຂ້ານ້ອຍທ່ີບ່ໍມີມນູຄວາມຈິງມາກາບທູນພຣະອົງ ແຕ່ພຣະອົງເປັນເຫມອືນທູດຂອງພຣະເຈ້ົາ 

ສະນ້ັນ ຈ່ົງເຮັດຕາມທ່ີພຣະອົງເຫັນວ່າຖືກຕ້ອງເທີນ 
28 ທຸກຄົນໃນຄອບຄົວພ່ໍຂອງຂ້ານ້ອຍ ສົມຄວນແລ້ວທ່ີພຣະອົງຈະຂ້າຖ້ິມຫມົດ ແຕ່ພຣະອົງພັດຊງົອະນຸຍາດໃຫ້ຂ້ານ້ອຍ

ກິນເຂ້ົາຮ່ວມໂຕະກັບພຣະອົງ ຂ້ານ້ອຍບ່ໍມີສິດທ່ີຈະຂໍຄວາມກະຣຸນາຢ່າງໃດຈາກພຣະອົງເລີຍî 
29 ເຈ້ົາຊີວິດຈ  ່ຶງຕອບວ່າ, ìເຈ້ົາບ່ໍຕ້ອງເວ້ົາຫຍັງອີກເລີຍ ເຣົາໄດ້ຕັດສິນໃຈໃຫ້ເຈ້ົາກັບຊີບາແບ່ງມໍຣະດົກຂອງຊາອູນປັນ

ກັນî 
30 ເມຟໂີບເຊທທູນຕອບວ່າ, ìຂໍໃຫ້ຕົກເປັນຂອງຊີບາຫມດົສາ ການທ່ີພຣະອົງກັບຄືນມາຢ່າງປອດພັຍ ກໍພຽງພໍແລ້ວສໍາ

ລັບຂ້ານ້ອຍî 



Davidís Kindness to Barzillai 

31 ບາຊິນລັຍ ຄົນກິເລອາດ ກ ໄໍດ້ເດີນທາງມາຈາກໂຣເກລິມເພ່ືອສ່ົງເຈ້ົາຊວິີດຂ້າມແມ່ນ້ໍາຈໍແດນເຫມືອນກັນ 
32 ບາຣ໌ຊິນລັຍເປັນຄົນເຖ້ົາຫລາຍ ອາຍຸໄດ້ແປດສິບປີ ລາວເປັນຄົນຮ່ັ່ງມີ ເມ່ືອຄາວພຣະອົງພັກຢູ່ ມາຮານາອິມ ລາວກໍ

ເປັນຜູ້ສ່ົງສະບ່ຽງອາຫານໃຫ້ເຈ້ົາຊີວິດ 
33 ເຈ້ົາຊີວິດໄດ້ບອກກັບທ່ານວ່າ, ìເຈ້ົາຈ່ົງມາຢູ່ນະຄອນເຢຣູຊາເລັມກັບເຮົາ ເຮົາຈະລ້ຽງດູເຈ້ົາî 
34 ແຕ່ບາຊິນລັຍທູນຕອບວ່າ, ìຂ້ານ້ອຍຈະມີຊີວິດຢູ່ຕ່ໍໄປອີກຈັກປີ ຂ້ານ້ອຍຈະໄປນະຄອນເຢຣູຊາເລັມກັບພຣະອົງໄດ້

ຢ່າງໃດ 
35 ອາຍຸຂອງຂ້ານ້ອຍກໍແປດສິບປີແລ້ວ ຄົງບ່ໍມີສ່ິງໃດຈະເຮັດໃຫ້ຂ້ານ້ອຍມີຄວາມສຸກໄດ້ອີກດອກ ເວລາຂ້ານ້ອຍກິນ

ເຂ້ົາຫລືດ່ືມນ້ໍາ ຂ້ານ້ອຍກໍບ່ໍຮູ້ຈັກຣົດຊາດຂອງມັນຊ້ໍາ ຂ້ານ້ອຍຟັງສຽງຄົນຮ້ອງເພງກໍບ່ໍໄດ້ຍິນ ພຣະອົງຈະລໍາບາກ
ຍ້ອນຂ້ານ້ອຍລ້າໆ ຂ້ານ້ອຍບ່ໍສົມຄວນຮັບຮາງວັນອັນຍ່ິງໃຫຍ່ນ້ີ 

36 ສະນ້ັນ ຂ້ານ້ອຍຈະໄປກັບພຣະອົງຮອດແຕ່ຟາກພຸ້ນເທ່ົານ້ັນ  
37 ຂໍໃຫ້ຂ້ານ້ອຍກັບເມືອຕາຍໃກ້ອຸບໂມງຄອບຄົວຂ້ານ້ອຍພຸ້ນເທີນ ຜູ້ນ້ີຄື ກິມຮາມຂ້າໃຊ້ຂອງພຣະອົງ ຂໍພຣະອົງຮັບ

ເອົາລາວໄປນໍາ ແລະໃຊ້ລາວຕາມທ່ີພຣະອົງຊົງເຫັນດີî 
38 ເຈ້ົາຊີວິດຕອບວ່າ, ìເຮົາຈະເອົາເຂົາໄປນໍາ ແລະປະຕິບ ັດຕ່ໍເຂົາຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງເຈ້ົາ ເຮົາຈະປະຕ ິບັດທຸກ

ສ່ິງຕາມທ່ີເຈ້ົາຮ້ອງຂໍມາî 
39 ແລ້ວດາວິດພ້ອມທັງພວກຂອງພຣະອົງທຸກຄົນກໍຂ້າມແມ່ນ້ໍາຈໍແດນໄປ ພຣະອົງໄດ້ຈູບບາຊິນລັຍ ທັງອວຍພອນໃຫ້

ເຂົາ ແລ້ວ ບາຊນິລັຍກໍກັບຄືນເມືອ 
40 ຫລັງຈາກດາວິດຂ້າມແມ່ນ້ໍາແລ້ວ ພຣະອົງກໍໄປເມືອງກິນການ ຊ່ຶງມີທະຫານຢູດາທຸກຄົນ ແລະທະຫານອິສຣາເອນ

ເຄ່ິງນ່ຶງຕິດຕາມພຣະອົງໄປ ສ່ວນຄິມຮາມກໍໄປກັບພຣະອົງດ້ວຍ 
41 ຕ່ໍມາ ທະຫານອິສຣາເອນທຸກຄົນໄດ້ເຂ້ົາກາບທູນເຈ້ົາຊີວິດວ່າ, ìຂ້າແດ່ພຣະອົງ ເປັນຫຍັງພ່ີນ້ອງຊາວຢູດາຈ່ຶງອອກ

ມາຮັບເອົາ   ພຣະອົງ ຄອບຄົວຂອງພຣະອົງ ແລະທະຫານຂອງພຣະອົງຂ້າມແມ່ນ້ໍາຈໍແດນມາກ່ອນî 
42 ທະຫານຢູດາຈ່ຶງຕອບວ່າ, ìພວກເຮົາທໍາຢ່າງນ້ີ ເພາະວ່າພຣະອົງເປັນຕະກູນດຽວກັບເຮົາ ເປັນຫຍັງພວກເຈ້ົາຈ່ຶງບ່ໍດີ

ໃຈ ຫລືພວກເຈ້ົາເຂ້ົາໃຈວ່າ ພຣະອົງໄດ້ຈ່າຍຄ່າອາຫານການກິນ ແລະເອົາສ່ິງນ່ຶງສ່ິງໃດໃຫ້ພວກເຣົາຊັ້ນບ?ໍ 
43 ພວກອິສຣາເອນເວ້ົາອີກວ່າ, ìເຖິງແມ່ນວ່າ ກະສັດດາວິດເປັນຄົນຕະກູນດຽວກັນກັບພວກເຈ້ົາ ພວກເຮົາກ ມີໍສ່ວນໃນ

ພຣະອົງຫລາຍກວ່າພວກເຈ້ົາເຖິງສິບເທ່ົາ ເປັນຫຍັງພວກເຈ້ົາຈ່ຶງດູຖູກພວກເຮົາ ແມ່ນພວກເຮົາເປັນພວກທໍາອິດ
ທ່ີອອກປາກຢາກເອົາເຈ້ົາຊິວິດກັບຄືນມາî ຄໍາເວ້ົາຂອງພວກຢູດາຮຸນແຮງກວ່າຄໍາເວ້ົາຂອງພວກອິສຣາເອນ 

 

20 ເຊບາກະບດົ  
The Rebellion of Sheba 

1 ບັງເອີນທ່ີນ້ັນມີຄົນອັນທະພານຢູ່ຄົນນ່ຶງຊ່ື ເຊບາ ບຸດຂອງບິກຣີ ຄົນເບັນຢາມິນ ເຂົາໄດ້ເປ່ົາເຂົາສັດຂ້ຶນກ່າວວ່າ, ìເຮົາ
ບໍ່ມສ່ີວນໃດດາວິດ ເຮົາບ່ໍມີມໍຣະດົກໃນບຸດຂອງເຈສຊີ ໂອ ອິສຣາເອນເອີຍ ໃຫ້ຕ່າງຄົນຕ່າງກັບໄປເຮືອນຂອງຕົນ
ເຖີດî 

2 ດ່ັງນ້ັນພວກຄົນອິສຣາເອນທັງຫມົດຈ່ຶງຖອຍຕົວຈາກດາວິດ ແລະໄປຕາມເຊບາ ບຸດບິກຣີ ແຕ່ພວກຄົນຢູດາໄດ້ຕິດ
ຕາມເຈ້ົາຊວິີດຂອງເຂົາຢ່າງຫມ້ັນຄົງຈາກແມ່ນ້ໍາຈໍແດນໄປເຖິງນະຄອນເຢຣູຊາເລັມ 

3 ດາວິດສະເດັດກັບພຣະຣາຊວັງທ່ີນະຄອນເຢຣູຊາເລັມ ເຈ້ົາຊີວິດກໍຮັບສ່ັງໃຫ້ນໍານາງສນົມທັງສິບຄົນທ່ີພຣະອົງຊົງ
ປະໄວໃ້ຫ້ເຝ້ົາ ພຣະຣາຊວັງນ້ັນໄປຮວມກັນຢູ່ໃນບ້ານຫລັງນ່ຶງ ຊົງລ້ຽງດູໄວ້ແຕ່ບ່ໍໄດ້ຊົງສົມສູ່ຢ  ູ່ດ້ວຍ ນາງເຫລ່ົານ້ັນກໍ
ຕ້ອງຖືກກັກໃຫ້ມີຊວິີດຢູ່ຢ່າງແມ່ຫມ້າຍຈົນເຖິງວັນຕາຍ 



4 ເຈ້ົາຊີວິດໄດ້ສ່ັງອາມາຊາວ່າ, ìຈ່ົງຮວບຮວມພົນຢູດາໃຫ້ມາພ້ອມກັນທ່ີນ້ີພາຍໃນສາມວັນ ຕົວທ່ານຈ່ົງມາດ້ວຍî 
5 ອາມາຊາກໍອອກໄປຮວບຮວມຄົນຢູດາ ແຕ່ເຂົາກໍທໍາງານຊ້າເກີນກໍານົດທ່ີພຣະອົງຊົງສ່ັງໄວ້ 
6 ດາວິດເວ້ົາກັບອາບິຊັຍວ່າ, ìບັດນ້ີເຊບາ ບຸດຂອງບິກຣີຄົງທໍາອັນຕະລາຍກ່ເຮົາຍ່ິງກວ່າອັບຊາໂລມ ຈ່ົງນໍາຂ້າຣາຊ

ການທະຫານຂອງເຈ້ົານາຍຂອງທ່ານໄປຕິດຕາມ ຢ້ານວ່າເຂົາຈະຫາເມືອງທ່ີມປ້ີອມໄດ້ ແລະຫນີພ້ົນສາຍຕາຂອງ
ເຮົາî 

7 ມຄົີນຂອງໂຢອາບຕາມເຂົາໄປ ແລະຄົນເຄເຣທ ກັບຄົນເປເລທ ກັບທະຫານທ່ີແຂງແຮງທັງຫມດົ ແລະເຂົາທັງຫລາຍ
ຍົກອອກໄປຈາກກຸງເຢຣູຊາເລັມເພ່ືອໄລ່ຕາມເຊບາ ບຸດບິກຣີ 

8 ເມ່ືອເຂົາທັງຫລາຍມາເຖິງສີລາໃຫຍ່ທ່ີຢູ່ໃນເມືອງກິເບໂອນ ອາມາຊາກໍມາພົບກັບເຂົາທັງຫລາຍ ຝ່າຍໂຢອາບສວມ
ເຄ່ືອງແຕ່ງກາຍທະຫານມີເຂັມຂັດຕິດດາບທ່ີຢູ່ໃນຝ ກັຄາດຢູ່ທ່ີບ້ັນແອວ ເມ່ືອທ່ານເດີນໄປດາບກໍຕົກລົງ 

9 ໂຢອາບຈ່ຶງຖາມອາມາຊາວ່າ, ìອ້າຍເອີຍ ສະບາຍດີຫລື?î ແລະໂຢອາບກໍເອົາມືຂວາຈັບຫນວດອາມາຊາຈະຈູບເຂົາ 
10 ແຕ່ອາມາຊາບ່ໍໄດ້ສັງເກດເຫັນດາບຊ່ຶງຢູ່ໃນມືຂອງໂຢອາບ ໂຢອາບຈ່ຶງເອົາດາບແທງທ້ອງອາມາຊາໃສ້ທະລຸເຖິງດິນ 

ບ່ໍຕ້ອງແທງຄ້ັງທີອງ ເຂົາກໍຕາຍເສັຽແລ້ວ ແລ້ວໂຢອາບກັບອາບິຊັຍນ້ອງຊາຍກໍໄລ່ຕິດຕາມເຊບາ ບຸດບິກຣີໄປ 
11 ທະຫານຫນຸ່ມຄົນນ່ຶງຂອງໂຢອາບມາຢືນຢູ່ໃກ້ອາມາຊາເວ້ົາວ່າ, ìຜູ້ໃດເຫັນຊອບຝ່າຍໂຢອາບ ແລະຜູ້ໃດຢູ່ຝ່າຍດາ

ວິດໃຫຜູ້້ນ້ັນຕິດຕາມໂຢອາບໄປî 
12 ອາມາຊາກໍນອນເກືອກໂລຫິດຂອງຕົນຢູ່ທ່ີໃນທາງຫລວງ ເມ່ືອຊາຍຄົນນ້ັນເຫັນປະຊາຊົນທັງສ້ິນມາຢຸດຢູ່ ເຂົາກໍນໍາ

ສົບອາມາຊາໄປຖ້ິມໃນທ່ົງນາ ແລະເອົາເສ້ືອຜ້າປົກໄວ້ ເພາະເມ່ືອໃຜມາກ ເໍຂ້ົາໄປເບ່ິງແລະຢຸດຢູ່ 
13 ເມ່ືອເອົາສົບອາມາຊາອອກຈາກທາງຫລວງແລ້ວ ປະຊາຊົນທັງປວງກໍຕາມໂຢອາບເພ່ືອຕິດຕາມເຊບາບຸດບິກຣີ 
14 ເຊບາກໍຜ່ານຄົນອິສຣາເອນທຸກເຜ່ົາໄປຈົນເຖິງອາເບນ ແລະເມືອງເບັດມາອາກາ ແລະຄົນຕະກູນບິກຣີຄົນເຫລ່ົານ້ັນ

ກໍມາຮວມກັນແລະຕິດຕາມເຂົາໄປ 
15 ປະຊາຊົນທ່ີຢູ່ກັບໂຢອາບກໍມາເຖິງ ແລະລ້ອມເຂົາໄວ້ໃນອາເບນແຂວງເມືອງເບ ດັມາອາກາ ເຂົາເຣັດຍອດເຊີງຂ້ຶນທ່ີ

ຮິມກໍາແພງເມືອງ ເຂົາຫລຸກໍາແພງເພື່ອຈະໃຫ້ພັງ 
16 ມຍິີງສລາດຄົນນ່ຶງຮ້ອງອອກມາຈາກໃນເມືອງວ່າ, ìຈ່ົງຟັງເດີ ຈ່ົງຟັງເດີ ຂໍບອກໂຢອາບໃຫ້ມາທີນ້ີ່ ຂ້ອຍຢາກຈະເວ້ົາ

ນໍາî 
17 ໂຢອາບກໍເຂ້ົາມາໃກ້ຍິງນ້ັນ ນາງນ້ັນກໍເວ້ົາວ່າ, ìທ່ານຄືໂຢອາບຫລື?î ເຂົາຕອບວ່າ, ìແມ່ນແລ້ວî ນາງຈ່ຶງເອ້ີນທ່ານ

ວ່າ, ìຂໍທ່ານຟັງຖ້ອຍຄໍາຂອງສາວໃຊ້ຂອງທ່ານແດ່î ທ່ານກໍຕອບວ່າ, ìຂ້ອຍກໍາລັງຟັງຢູ່ແລ້ວî 
18 ນາງກໍເວ້ົາວ່າ, ìໃນສມັຍບູຮານເຂົາເວ້ົາກັນວ່າ ìໃຫເ້ຂົາຂໍຄໍາປຶກສາທ່ີອາເບນເຖີດî ແລ້ວເຂົາກໍຕົກລົງກັນໄດ້ 
19 ຂ້ອຍເປັນຄົນນ່ຶງທ່ີຮັກສງົບ ແລະສັດຊ່ືໃນອິສຣາເອນ ທ່ານຫາຊ່ອງທ່ີຈະທໍາລາຍເມືອງອັນເປັນເມືອງແມ່ໃນອິສຣາ

ເອນ ເປັນຫຍັງທ່ານຈ່ຶງຈະກືນມ ຣໍະດົກຂອງພຣະເຈ້ົາເສັຽî 
20 ໂຢອາບຈ່ຶງຕອບວ່າ, ìຊ່ຶງຂ້ອຍຈະກືນຫລືທໍາລາຍນ້ັນ ຂໍໃຫຫ່້າງໄກຈາກຂ້ອຍ  
21 ເຣ່ືອງນ້ີບ່ໍເປັນຄວາມຈິງ ແຕ່ມຊີາຍຄົນນ່ຶງຈາກແດນພູເອຟຣາອິມຊ່ື ເຊບາບຸດບິກຣີ ໄດ້ຍົກມືຂອງເຂົາຂ້ຶນຕ່ໍສູ້ກະສັດ 

ຄືຕ່ໍສູ້ດາວິດ ຈ່ົງມອບເຂົາມາແຕ່ຄົນດຽວ ຂ້ອຍຈະຖອຍທັບກັບຈາກເມືອງນ້ີî ຍິງນ້ັນຈ່ຶງຕອບໂຢອາບວ່າ, ìເບິ່ງແມ໋, 
ເຮົາຈະ 
ໂຍນຫົວຂອງເຂົາຂ້າມກໍາແພງມາໃຫ້ທ່ານî 

22 ແລ້ວຍິງນ້ັນກໍໄປຫາປະຊາຊົນດ້ວຍປັນຍາຂອງນາງ ເຂົາທັງຫລາຍໄດ້ຕັດຫົວຂອງເຊບາບຸດບິກຣີໂຍນອອກມາໃຫ້
ໂຢອາບ ໂຢອາບກໍເປ່ົາເຂົາສັຕ ຕ່າງກໍແຍກກັນໄປຈາກເມືອງນ້ັນກັບໄປຍັງບ້ານເຮືອນຂອງຕົນ ໂຢອາບກໍກັບໄປເຝ້ົາ
ພຣະຣາຊາທີກຸ່ງເຢຣູຊາເລັມ 



ເຈ້ົາຫນາ້ທີຂ່ອງດາວດິ 
23 ໂຢອາບເປັນຜູ້ບັງຄັບບັນຊາກອງທັບທັງຫມົດໃນອິສຣາເອນ ແລະເບນັຍຢາບຸດເຢຮົວອາດາເປັນຜູ້ບັງຄັບບັນຊາກອງ

ຄົນເຄເຣທ ແລະຄົນເປເລທ 
24 ແລະອາໂດຣາມດູແລຄົນງານໂຍທາ ເຢໂຮຊາຟັດບຸດອາຮີລຸດດູແລດ້ານເອກກະສານຕ່າງໆ 
25 ເຊວາເປັນຣາຊເລຂາ ຊາໂດກ ແລະອາບິອາທາເປັນປະໂຣຫິດຂອງດາວິດຄືກັນ 
 

21 ການແກແ້ຄນ້ໃຫແ້ກຄ່ນົກເິບໂອນ  
David Avenges the Gibeonites 

1 ໃນສະໄຫມຂອງດາວິດມີການອຶດຢາກອາຫານຢູ່ສາມປີຕ່ໍຕ່ໍໄປ ແລະດາວິດກໍເຂ້ົາເຝ້ົາຕ່ໍພຣະພັກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພ
ຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວວ່າ, ìເພາະເຂົາຂ້າຄົນກິເບໂອນ ຄວາມຜິດທ່ີເຂົາທັງຫລາຍຕ້ອງຕາຍຈ່ຶງຕົກຢູ່ກັບຊາອູນ ແລະ
ເຊ້ືອສາຍຂອງເຂົາî 

2 ເຈ້ົາຊີວິດຈ່ຶງຊົງເອ້ີນຄົນກິເບໂອນມາເວ້ົາກັບເຂົາວ່າ (ຝ່າຍຄົນກິເບໂອນນ້ັນບ່ໍແມ່ນປະຊາຊນົອິສຣາເອນ ແຕ່ເປັນຄົນ
ອາໂມຣິດທ່ີຍັງເຫລືອຢູ່ ເຖິງແມ່ນວ່າປະຊາຊົນອິສຣາເອນຈະໄດ້ປະຕິຍານໄວ້ວ່າຈະໄວຊ້ວິີດເຂົາທັງຫລາຍ ແຕ່ຊາ
ອູນກໍຊົງຫາຊ່ອງທາງທ່ີຈະຂ້າເຂົາທງັຫລາຍເສັຽ ເພາະຄວາມຮ້ອນໃຈທ່ີເຫັນແກ່ຄົນອິສຣາເອນແລະຄົນຢູດາ) 

3 ດາວິດໄດ້ຖາມຄົນກິເບໂອນວ່າ, ìເຮົາຈະເຮັດຫຍັງໃຫແ້ກ່ພວກທ່ານໄດ້ ເຮົາຈະທໍາຢ່າງໃດຈ່ຶງຈະລົບມົນທິນບາບເສັຽ
ໄດ້ ເພ່ືອພວກທ່ານຈະໄດ້ອວຍພອນແກ່ມໍຣະດົກຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້î 

4 ຄົນກິເບໂອນທູນຕອບພຣະອົງວ່າ, ìລະຫວ່າງພວກຂ້ານ້ອຍກັບຊາອູນ ແລະເຊ້ືອສາຍຂອງທ່ານນ້ັນບ່ໍແມ່ນເຣ່ືອງເງິນ
ຫລືທອງຄໍາ ທັງບ່ໍແມ່ນເຣ່ືອງຂອງຂ້ານ້ອຍທ່ີຈະປະຫານຊີວິດອິສຣາເອນຄົນນ່ຶງຄົນໃດî ພຣະອົງຈ່ຶງເວ້ົາວ່າ, ìແລ້ວ
ພວກທ່ານຈະໃຫ້ເຣົາເຮັດແນວໃດແກ່ທ່ານî 

5 ເຂ າົກາບທູນເຈ້ົາຊີວິດວ່າ, ìຊາຍຜູ້ທ່ີເຜົາຜານພວກຂ້ານ້ອຍ ແລະວາງແຜນການທໍາລາຍພວກຂ້ານ້ອຍ ເພ່ືອບ່ໍໃຫ້
ພວກຂ້ານ້ອຍມີທີຢູ່່ໃນເຂດແດນອິສຣາເອນ 

6 ຂໍຊົງມອບບຸດເຈັດຄົນຂອງເຂົາໃຫ້ແກ່ພວກຂ້ານ້ອຍ ເພ່ືອພວກຂ້ານ້ອຍຈະໄດ້ແຂວນເຂົາເສັຽຕ່ໍພຣະພັກພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈ້ົາທ່ີກິເບໂອນແຫ່ງຊາອູນຜູ້ຖືກເລືອກຂອງພຣະຜູ້ເປ ັນເຈ້ົາî ແລະເຈ້ົາຊີວິດເວ້ົາວ່າ, ìເຣາົຈະຈັດເຂົາມາໃຫ້î 

7 ແຕ່ເຈົ້າຊີວິດຊົງໄວຊ້ວີິດເມຟໂີບເຊທ ບຸດຂອງໂຢນາທານບຸດຊາຍຂອງຊາອູນ ດ້ວຍເຫດຄໍາປະຕິຍານລະຫວ່າງທັງ
ສອງທ່ີກະທໍາໃນພຣະນາມພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ ຄືລະຫວ່າງດາວິດກັບໂຢນາທານຣາຊໂອຣົດຂອງຊາອູນ 

8 ແຕ່ເຈ້ົາຊີວດິນໍາເອົາບຸດສອງຄົນຂອງນາງຣິສປາບຸດຕຣີຂອງອັຍຢາຊ່ຶງບັງເກີດກັບຊາອູນ ຊືອ່າຣ໌ໂມນີ ແລະເມຟີໂບ
ເຊທ ກັບບຸດຫ້າຄົນຂອງມີຄານຣາຊທິດາຂອງຊາອູນ ຊ່ຶງພຣະນາງມີກັບອາດຣີເອນບຸດບາຣ໌ຊນິລັຍ ຊາວເມໂຮຣາ 

9 ພຣະອົງຊົງມອບຄົນເຫລ່ົານ້ີໄວ້ໃນມຂືອງຄົນກິເບໂອນ ເຂົາທັງຫລາຍຈ່ຶງແຂວນຄົນທັງເຈັດໄວ້ເທິງພເູຂົາຕ່ໍພຣະພັກ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະທັງເຈັດຄົນກໍພິນາດໄປນໍາກັນ ເຂົາຖືກຂ້າຕາຍໃນແຣກຂອງຣະດູກ່ຽວເຂ້ົາໃນວັນຕ້ົນການກ່ຽວ
ເຂ້ົາບາຣ໌ລີ 

10 ແລ້ວນາງຣ ິສປາບຸດຕຣີຂອງອັຍຢາກໍເອົາຜ້າກະສອບປູໄວ້ເທິງກ້ອນຫີນສໍາລັບຕົນເອງ ຕ້ັງແຕ່ຕ້ົນຣະດູກ່ຽວຈົນຝົນ
ຈາກທ້ອງຟ້າຕົກເທິງເຂົາທັງຫລາຍ ກາງເວັນນາງກໍບ່ໍຍອມໃຫນົ້ກມາເກາະ ຫລືກາງຄືນບ່ໍໃຫ້ສັດປ່າເຂ້ົາມາໃກ້ 

11 ເມ່ືອເຂົາກາບທູນດາວິດວ່ານາງຣິສປາບ ຸດຕຣີຂອງອັຍຢານາງສນົມຂອງຊາອູນໄດ້ເຮັດດ່ັງນ້ັນ 
12 ດາວິດສະເດັດໄປນໍາກະດູກຂອງຊາອູນແລະຂອງໂຢນາທານຣາຊໂອຣົດຂ້ຶນມາຈາກເມືອງຢາເບັດກິເລອາດ ຜູ້ທີລັ່ກ

ລອບເອົາໄປຈາກລານເມືອງເບັດຊານທີຄົ່ນຟີລິສຕິນປະຫານຊາອູນເທິງພູກິນໂບອາ 
13 ພຣະອົງຊົງນໍາເອົາກະດູກຂອງຊາອູນທ່ີນ້ັນ ແລະຮວບຮວມກະດູກຂອງຜູ້ທ່ີຖືກແຂວນໄວ້ໃຫ້ຕາຍນ້ັນ 



14 ແລະເຂົາກໍຝັງກະດູກຂອງຊາອູນແລະຂອງໂຢນາທານຣາຊໂອຣົດໄວ້ໃນແຜ່ນດິນຂອງເບັນຢາມິນໃນເມືອງເຊລາໃນ
ອຸບໂມງຂອງຄົນຄິສບິດາຂອງພຣະອົງ ເຂົາທັງຫລາຍກໍກະທໍາຕາມທຸກຢ່າງທ່ີພຣະຣາຊາຊງົສ່ັງໄວ້ ຄັນຕ່ໍມາພຣະຜູ້
ເປ ນັເຈ້ົາກໍຊົງສະດັບຟັງຄໍາອະທິຖານເພ່ືອແຜ່ນດິນນ້ັນ 
ອາບຊິຍັຊອ່ຍດາວດິໃຫພ້ົນ້ຈາກຄນົຍກັ 
Exploits of Davidís Men 

(1 ຂຄວ 20:4-8) 
15 ຄົນຟີລິສຕິນໄດ້ທໍາສົງຄາມກັບຄົນອິສຣາເອນອີກ ດາວິດກໍລົງໄປພ້ອມກັບບັນດາຂ້າຣາຊການຂອງພຣະອົງແລະໄດ້

ສູ້ຮົບກັບຄົນຟີລິສຕິນ ແລະດາວິດກໍຊົງອ່ອນເພັຽ 
16 ອິສບີເບໂນບ ຄົນນ່ຶງໃນເຊ້ືອສາຍຂອງຄົນຍັກຖືຫອກທອງສໍາຣິດຫນັກສາມຮ້ອຍເຊເກລ ມີດາບໃຫມຄ່າດແອວ ຄິດ

ຈະສັງຫານດາວິດເສັຽ  
17 ແຕ່ອາບິຊັຍບຸດນາງເຊຣູຢາເຂ້ົາມາຊ່ອຍພຣະອົງໄວ້ ແລະສູ້ຮົບກັບຄົນຟີລິສຕິນຄົນນ້ັນຂ້າເຂົາເສັຽ ແລ້ວບັນດາປະ

ຊາຊົນຂອງດາວິດກໍທູນວິງວອນພຣະອົງດ້ວຍການສາບານວ່າ, ìຂໍພຣະອົງຢ່າສະເດັດໄປທໍາເສິກພ້ອມກັບພວກຂ້າ
ນ້ອຍທັງຫລາຍອີກຕ່ໍໄປເລີຍ ຢ້ານວ່າພຣະອົງຈະດັບຄວາມຫວັງຂອງອິສຣາເອນເສັຽî 
ບນັດາຄນົຍກັທີຖ່ກືຄນົຂອງດາວດິຂາ້ 

18 ຢູ່ມາພາຍຫລັງນ້ີ ມີການຮົບກັບຄົນຟີລິສຕິນທ່ີເມືອງໂກບ ຄາວນ້ັນຊິບເບກັຍຕະກູນຮູຊາໄດ້ຂ້າຄົນຊ່ືຊັຟໃນເຊ້ືອສາຍ
ຂອງຄົນຍັກ 

19 ແລະມກີານຮົບກັບຄົນຟີລິສຕິນທ່ີເມືອງໂກບອີກ ເອນຮານານບຸດຢາອາເຣໂອເຣກິມ ຊາວເບັດເລເຮັມໄດ້ຂ້າໂກລິອາ
ດ ຊາວກິດຕີ ຜູ້ມີຫອກທ່ີມດ້ີາມໃຫຍ່ເທ່ົາກັບໄມ້ກໍາພ້ັນຫູກ 

20 ມກີານຮົບກັນອີກທ່ີເມືອງກາດ ອັນເປັນເມືອງທ່ີມຊີາຍຄົນນ່ຶງຮູບຮ່າງໃຫຍ່ ມີນິ້ວມຂ້ືາງລະຫົກນ້ິວ ແລະນ້ິວຕີນຂ້າງ
ລະຫົກນ້ິວ ຮວມກັນຊາວສ່ີນ້ິວ ເຂົາກໍສືບເນ່ືອງມາຈາກພວກຄົນຍັກເຫມືອນກັນ 

21 ເມ່ືອເຂົາທ້າທາຍອິສຣາເອນ ໂຢນາທານບຸດຂອງຊີເມອີຫລານຊາຍຂອງດາວິດ ກໍສັງຫານເຂົາເສັຽ 
22 ຄົນທັງສ່ີນ້ີສືບເນ່ືອງມາຈາກຄົນຍັກໃນເມືອງກາດ ເຂົາທ ງັຫລາຍລ້ົມຕາຍດ້ວຍພຣະຫັດຂອງດາວິດ ແລະດ້ວຍມືຂອງ

ຂ້າຣາຊການຂອງພຣະອົງ 
 

22 ເພງຊຍັຊະນະຂອງດາວດິ  
Davidís Song of Thanksgiving  
(ພສສ 18:1-50) 

1 ຕ່ໍໄປນ້ີ ແມ່ນບົດເພງທ່ີດາວ ິດໄດ້ຮ້ອງສັຣເສີນພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ ຄາວເມ່ືອພຣະອົງຊົງຊ່ອຍດາວິດໃຫ້ພ້ົ້ົນຈາກເງ້ືອມມື
ຂອງຊາອູນ ແລະສັດຕຣູຄົນອ່ືນໆຂອງພຣະອົງ 

2 ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຊົງເປັນພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ພົ້ົນ້ຂອງຂ້າພຣະອົງ ພຣະອົງຊົງເປັນປ້ອມປ້ອງກັນອັນແຫນ້ນ ຫນາຂອງຂ້າພ
ຣະອົງ 

3 ພຣະເຈ້ົາຂອງຂ້າພຣະອົງຊົງເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງຂອງຂ້າພຣະອົງ ແລະຂ້າພຣະອົງກໍຢູ່ນໍາພຣະອົງຢ່າງປອດພັຍ ພຣະອົງ
ຊົງເປັນເຫມືອນແຜ່ນເຫລັກຕ້ານທານປ້ອງກັນຂ້າພຣະອົງໄວ້ ພຣະອົງປ້ອງກັນຂ້າພຣະອົງໃຫ້ປອດພັຍ ພຣະອົງຊົງ
ເປັນພຣະຜູ້ຊອ່ຍຂອງຂ້າພຣະອົງ ພຣະອົງຊົງປ້ອງກັນແລະຊ່ອຍຂ້າພຣະອົງໃຫ້ພ້ົ້ົນຈາກການທໍາລາຍອັນຮ້າຍແຮງ 

4 ຂ້າພຣະອົງຮ້ອງຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະພຣະອົງກໍຊົງຊ່ອຍຂ້າພຣະອົງໃຫ້ພ້ົ້ົນຈາກສັດຕຣູ ຈ່ົງສັຣເສີນພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈ້ົາ 

5 ຄ້ືນແຫ່ງຄວາມຕາຍໄດ້ອ້ອມຮອບຂ້າພຣະອົງຢູ່ ຄ້ືນແຫ່ງການທໍາລາຍໄດ້ໄຫລຖ້ວມຂ້າພຣະອົງ 



6 ເຊືອກແຫ່ງຄວາມຕາຍໄດ້ມັດອ້ອມຂ້າພຣະອົງໄວ້ ຄວາມຕາຍຫ້າງແຮ້ວໃສ່ຂ້າພຣະອົງ 
7 ເມ່ືອຢູ່ໃນຄວາມທຸກຍາກລໍາບາກ ຂ້າພຣະອົງຮ້ອງຫາພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ ຂ້າພຣະອົງໄດ້ຮ້ອງຂໍຄວາມຊ່ອຍເຫລືອຈາກພ

ຣະເຈ້ົາຂອງຂ້າພຣະອົງ ພຣະອົງຊົງໄດ້ຍິນສຽງຂ້າພຣະອົງຢູ່ໃນພຣະວິຫານຂອງພຣະເຈ້ົາ ພຣະອົງຊົງຟັງສຽງຮ້ອງຂໍ
ຄວາມຊ່ອຍເຫລືອຈາກຂ້າພຣະອົງ 

8 ແລະໂລກທັງໂລກກໍສ່ັນສະທ້ານຫວ່ັນໄຫວ ຮາກເຫງ້ົາທ້ອງຟ້າສ່ັນຄອນແລະສະທ້ານສະເທືອນ ເພາະວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງ
ພຣະພໂິຣດ 

9 ຄວັນໄຟໄດ້ພຸ່ງອອກຈາກຮູດັງພຣະອົງ ແປວໄຟອັນຮ້ອນແຮງໄດ້ອອກມາຈາກປາກພຣະອົງເຫມືອນຖ່ານໄຟ 
10 ພຣະອ ົງຊົງທໍາໃຫ້ທ້ອງຟ້າຕ່ໍາລົງ ແລະສະເດັດລົງມາພ້ອມດ້ວຍກ້ອນເມກອັນຫນາຕຶບຢູ່ໃຕ້ພຣະບາດຂອງພຣະອົງ 
11 ພຣະອົງສະເດັດລົງມາເທິງຫລັງເຊຣູບິມ ພຣະອົງສະເດັດລົງມາຕາມລົມຢ່າງວ ອ່ງໄວ 
12 ພຣະອົງຫຸ້ມຫໍພ່ຣະອົງເອງດ້ວຍຄວາມມືດ ກ້ອນເມກອັນຫນາຕຶບທ່ີເຕັມດ້ວຍນ້ໍາໄດ້ອ້ອມຮອບພຣະອົງ 
13 ແສງຖ່ານໄຟເຫມອືນຟ້າແມບເຫລ້ືອມຕ່ໍພຣະພັກພຣະອົງ 
14 ແລ້ວພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຊງົຮ້ອງສຽງດັງຈາກທ້ອງຟ້າ ແລະສຽງຂອງພຣະເຈ້ົາອົງສູງສຸດກໍໄດ້ຍິນທ່ົວໄປ 
15 ພຣະອ ົງຊົງຍິງທະນູແລະຂັບໄລ່ສັດຕຣູທັງຫລາຍຂອງພຣະອົງແຕກກະຈັດກະຈາຍໄປ ພຣະອົງຊົງສ່ັງຟາ້ແມບ

ເຫລ້ືອມໄລ່ໃຫ້ເຂົາປົບຫນີ ເມ່ືອພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຊົງນາບຂູ່ພວກສ ດັຕຣູຂອງພຣະອົງແລະຮ້ອງໃສ່ເຂົາດ້ວຍຄວາມ
ຄຽດຮ້າຍ 

16 ພ້ືນມະຫາສມຸດກໍປາກົດອອກມາ ຮາກຖານຂອງໂລກກໍບ່ໍມີຫຍັງຫຸ້ມຫໍ ່
17 ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຊົງຢ້ືລົງມາຈາກສວັນແລະຊົງອຸ້ມຊູຂ້າພຣະອົງ ພຣະອົງຊົງເອົາຂ້າພຣະອົງຂ້ຶນມາຈາກນ້ໍາເລິກ  
18 ພຣະອົງຊົງຊ່ອຍຊີວິດຂ້າພຣະອົງໃຫ້ພ້ົ້ົນຈາກຜູ້ທ່ີກຽດຊັງຂ້າພຣະອົງ ແລະໃຫ້ພ້ົົນ້ຈາກສັດຕຣູຂອງຂ້າພຣະອົງທ່ີມອໍີາ

ນາດເຫນືອຂ້າພຣະອົງ 
19 ເວລາຂ້າພຣະອົງຢູ່ໃນຄວາມທຸກລໍາບາກ ສັດຕຣູໄດ້ມາຕ່ໍສູ້ຂ້າພຣະອົງ ແຕ່ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຊົງປ້ອງກັນຂ້າພຣະອົງໄວ້ 
20 ພຣະອົງຊົງຊ່ອຍເຫລືອຂ້າພຣະອົງໃຫ້ພົ້ົນ້ຈາກອັນຕະຣາຍ ພຣອົງຊົງຊ່ອຍຂ້າພຣະອົງໃຫ້ພົ້ົ້ນ ເພາະພຣະອົງຊົງພພໍ

ຣະທັຍຂ້າພຣະອົງ 
21 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງໃຫ້ຮາງວັນແກ່ຂ້າພຣະອົງ ເພາະວ່າຂ້າພຣະອົງເປັນຄົນຊອບທັມ ພຣະອົງຊົງອວຍພອນຂ້າພຣະອ

 ົງ ເພາະວ່າມຂືອງຂ້າພຣະອົງສະອາດບໍຣິສຸດ 
22 ຂ້າພຣະອົງໄດ້ເດີນຕາມເສ້ັນທາງຂອງພຣະອົງ ແລະຂ້າພຣະອົງບ່ໍໄດ້ເຫີນຫ່າງຈາກພຣະອົງເລີຍ 
23 ຂ້າພຣະອົງໄດ້ທໍາຕາມກົດຂ້ໍບັນຍັດທຸກຢ່າງຂອງພຣະອົງ ຂ້າພຣະອົງບ່ໍໄດ້ລະເມີດຂ້ໍຄໍາສ່ັງຂອງພຣະອົງ 
24 ພຣະອົງຊົງຮູ້ວ່າ ຂ້າພຣະອົງເປັນຄົນບ່ໍມີຄວາມຜິດ ແລະຮູ້ວ່າຂ້າພຣະອົງໄດ້ລະວັງຕົວບ່ໍເຮັດການຊ່ົວຮ້າຍ 
25 ແລະພຣະອົງຊງົໃຫ້ຮາງວັນຂ້າພຣະອົງ ເພາະວ່າຂ້າພຣະອົງເປັນຄົນຊອບທັມ ເພາະພຣະອົງຮູ້ວ່າຂ້າພຣະອົງເປັນ

ຄົນບໍຣິສຸດ 
26 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະອົງຊົງສະແດງຄວາມຮັກອັນຫມ້ັນຄົງຕ່ໍຜູ້ທ່ີສັດຊ່ື 
27 ພຣະອົງຊົງບຣໍສຸິດໃຈຕ່ໍຜູ້ທ່ີບໍຣິສຸດໃຈ ແຕ່ວ່າພຣະອົງຊົງເປັນສ ດັຕຣູກັບພວກຄົນຊ່ົວຮ້າຍ 
28 ພຣະອົງຊົງຊ່ອຍພວກທ່ີຖ່ອມຕົວໃຫ້ພ້ົ້ົນພັຍ ແຕ່ວ່າພຣະອົງຊົງໃຫຄົ້ນຈອງຫອງຖ່ອມຕົວລົງ 
29 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປ ັນເຈ້ົາ ພຣະອົງຊົງເປັນແສງສວ່າງຂອງຂ້າພຣະອົງ ພຣະອົງຊງົທໍາໃຫ້ຄວາມມືດມົວຂອງຂ້າພຣະອົງ

ສູນສລາຍໄປ 
30 ພຣະອົງຊົງປະທານກໍາລັງໃຫຂ້້າພຣະອົງຕ່ໍສູ້ພວກສັດຕຣູ ແລະຊົງປະທານເຫ່ືອແຮງໃຫ້ຂ າ້ພຣະອົງໂດດຂ້າມກໍາແພງ

ປ້ອງກັນຂອງພວກເຂົາ 



31 ສ່ວນການກະທໍາຂອງພຣະເຈ້ົາຖືກຕ້ອງສົມບູນທ່ີສຸດ ຄໍາເວ້ົາຂອງພຣະອົງຊົງເປັນທ່ີໄວ້ວາງໃຈໄດ້ຢ່າງຍ່ິງ ພຣະອົງຊົງ
ເຫມືອນແຜ່ນເຫລັກຕ້ານທານ ສໍາລັບທຸກຄົນທ່ີຊອກຫາຄວາມປ້ອງກັນຈາກພຣະອົງ 

32 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເທ່ົານ້ັນທ່ີຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາ ບ່ໍມີໃຜເປັນຜູ້ປົກປ້ອງຮັກສາພວກຂ້າພຣະອົງໄດ້ນອກຈາກພຣະອົງ 
33 ພຣະເຈ້ົາເປັນເຫມອືນປ້ອມຍາມແຂງແຮງຂອງຂ້າພຣະອົງ ພຣະອ ງົຊົງໃຫ້ຫນົທາງຂອງຂ້າພຣະອົງປອດພັຍ 
34 ພຣະອົງຊົງໃຫ້ຂ້າພຣະອົງຍ່າງທ່ຽວເຫມືອນກວາງ ພຣະອົງຊົງຮັກສາຂ້າພຣະອົງໃຫ້ປອດພັຍຢູ່ເທິງພູ 
35 ພຣະອົງຊົງຝຶກແອບຂ້າພຣະອົງ ເພ່ືອຕຽມເຂ້ົາສນາມຮົບ ເພ່ືອວ່າຂ້າພຣະອ ງົຈະກ່ົງທະນູອັນແຂງໄດ້ 
36 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ ພຣະອົງຊົງປ້ອງກັນຂ້າພຣະອົງ ແລະຊ່ອຍຂ້າພຣະອົງໃຫ້ພ້ົ້ົນພັຍ ການຊ່ອຍເຫລືອຂອງພຣະ

ອົງທໍາໃຫ້ຂ້າພຣະອົງມີອໍານາດ 
37 ພຣະອົງຊົງຊ່ອຍໃຫ້ຂ້າພຣະອົງໄປໃນທາງກວ້າງ ແລະບ່ໍໃຫ້ຂ້າພຣະອົງເຕະສະດຸດຈັກເທ່ືອເລີຍ 
38 ຂ້າພຣະອົງໄດ້ໄລ່ສັດຕຣູທງັຫລາຍຂອງຂ້າພຣະອົງ ແລະໄດ້ທໍາລາຍພວກມັນ ຂ້າພຣະອົງບ່ໍຍອມຢຸດຈົນກວ່າໄດ້ຊະ

ນະມນັ 
39 ຂ້າພຣະອົງຕີພວກມັນລ້ົມລົງ ຈົນພວກມັນລຸກຂ້ຶນບ່ໍໄດ້ ພວກມັນເສັຽຊັຍລ້ົມລົງໃຕ້ຕີນຂ້າພຣະອົງ 
40 ພຣະອົງຊງົປະທານໃຫ້ຂ້າພຣະອົງມີກໍາລັງແຂງແຮງອອກໄປສ  ູ່ສນາມຮົບ ແລະຊົງປະທານໃຫ້ຂ້າພຣະອົງຊະນະສັດ

ຕຣທັູງຫລາຍ 
41 ພຣະອົງຊົງທໍາໃຫ້ສັດຕຣູຂອງຂ້າພຣະອົງປົບຫນີ ຂ້າພຣະອົງໄດ້ທໍາລາຍພວກທ່ີກຽດຊັງຂ້າພຣະອົງ 
42 ພວກເຂົາຊອກຫາຄວາມຊ່ອຍເຫລືອ ແຕ່ບ່ໍມີໃຜຊອ່ຍເຂົາໃຫ້ພ້ົ້ົນໄດ້ ພວກເຂົາຮ້ອງຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແຕ່ວ່າພຣະ

ອົງບ່ໍຊົງຕອບເຂົາ 
43 ຂ້າພຣະອົງໄດ້ທໍາລາຍເຂົາໃຫ້ຫມຸ່ນ ເຫມືອນຂ້ີຝຸ່ນດິນ ຂ້າພຣະອົງໄດ້ຢຽບເຂົາເຫມອືນຢຽບຂ້ີຕົມໃນຫົນທາງ 
44 ພຣະອົງຊົງຊ່ອຍຂ້າພຣະອົງໃຫ້ພ້ົ້ົນຈາກປະຊາຊົນຂອງຂ້າພຣະອົງຜູ້ເປັນກະບົດ ແລະຊົງໂຜດໃຫ້ຂ້າພຣະອົງໄດ້ເປັນ

ຜູ້ປົກຄອງຊົນຊາດທັງຫລາຍ ຊົນຊາດທ່ີຂ້າພຣະອົງບ່ໍເຄີຍຮູ້ຈັກກໍຮັບໃຊຂ້້າພຣະອົງ 
45 ຄົນຕ່າງປະເທດໄດ້ກ້ົມຂາບລົງຕ່ໍຫນ້າຂ້າພຣະອົງ ເມ່ືອພວກເຂົາໄດ້ຍິນສຽງຂ້າພຣະອົງ ພວກເຂົາກໍເຊ່ືອຟງັ 
46 ພວກເຂົາສູນເສັຽຄວາມກ້າຫານ ແລະຕົວສ່ັນສາຍອອກມາຈາກປ້ອມປ້ອງກັນຂອງພວກເຂົາ 
47 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງພຣະຊົນຢູ່ ຂ້າພຣະອົງສັຣເສີນຜູ້ປົກຄອງຮັກສາຂອງຂ້າພຣະອົງ ພຣະເຈ້ົາຊົງເປັນພຣະຜູ້ຊ່ອຍທ່ີ

ແຂງແຮງຂອງຂ້າພຣະອົງ ຈ່ົງປະກາດຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພຣະອ ົງ 
48 ພຣະອົງຊງົໂຜດໃຫ້ຂ້າພຣະອົງຊະນະສັດຕຣູທງັຫລາຍຂອງຂ້າພຣະອົງ ພຣະອົງຊົງປາບປາມຊົນຊາດຕ່າງໆໃຫ້ຢູ່ໃຕ້

ອໍານາດຂອງຂ້າພຣະອົງ 
49 ແລະພຣະອົງຊົງຊ່ອຍຊີວິດຂ້າພຣະອົງໃຫ້ພ້ົ້ົນຈາກສັດຕຣູຂອງຂ້າພຣະອົງ ພຣະອົງຊົງຍົກຍໍຂ້າພຣະອົງໃຫ້ຢູ່

ເຫນືອກວ່າສັດຕຣູ   ແລະປ້ອງກັນຂ້າພຣະອົງໃຫ້ພົ້ົນ້ຈາກຄົນໂຫດຮ້າຍທາລຸນ 
50 ດ່ັງນ້ີແຫລະ ຂ້າພຣະອ ງົຈະສັຣເສີນພຣະອົງຖ້າມກາງຊົນຊາດຕ່າງໆ ຂ້າພຣະອົງຈະຮ້ອງເພງສັຣເສີນແດ່ພຣະອົງ 
51 ພຣະເຈ້ົາຊົງປະທານໄຊຊະນະອັນຍ່ິງໃຫຍ່ແກ່ກະສັດທ່ີພຣະອົງຊົງເລືອກ ພຣະອົງຊົງສະແດງຄວາມຮັກຫມ້ັນຄົງແກ່

ຜູ້ທີພ່ຣະອົງຊົງເລືອກໄວ້ແລ້ວຄື ແກ່ດາວິດ ແລະເຊ້ືອສາຍຂອງດາວິດຕລອດໄປ 
 

23 ຄາໍເວົາ້ສດຸທາ້ຍຂອງດາວດິ  
The Last Words of David 

1 ຕ່ໍໄປນ້ີ ເປັນຄໍາເວ້ົາເທ່ືອສຸດທ້າຍຂອງດາວິດ ດາວິດເປັນບຸດຊາຍຂອງເຈສຊີ ເປັນຜູ້ທ່ີພຣະເຈ້ົາຊງົສ້າງໃຫ້ເປັນຜູ້ຍ່ິງ
ໃຫຍ່ ຜູ້ທີພ່ຣະເຈ້ົາຂອງຢາໂຄບຊົງເລືອກເອົາເປັນເຈ້ົາຊວິີດ ແລະເປັນຜ  ູ້ທ່ີແຕ່ງບົດເພງຂອງຊາວອິສຣາເອນ ດາວິດ
ໄດ້ເວ້ົາວ່າ,  



2 ìພຣະວິນຍານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວຜ່ານຂ້າພະເຈ້ົາ ຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະອົງຊົງຢູ່ໃນສົບປາກຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ 
3 ພຣະເຈ້ົາຂອງຊາວອິສຣາເອນໄດ້ຊົງກ່າວໄວ້ ຜູ້ຄຸ້ມຄອງຊາວອິສຣາເອນໄດ້ເວ້ົາຕ່ໍຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ ìເຈ້ົາຊີວິດທ່ີປົກຄອງ

ໂດຍຊອບທັມ ແລະດ້ວຍຄວາມຢໍາເກງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
4 ເປັນເຫມອືນຕາເວັນສ່ອງແສງໃນເວລາເຊ້ົາທ່ີບ່ໍມເີມກ ຕາເວັນນ້ັນທໍາໃຫ້ຫຍ້າປ່ົງຣາກຂ້ຶນມາພາຍຫລັງຝົນຕົກ  
5 ພຣະເຈ້ົາຈະຊົງອວຍພອນແກ່ເຊ້ືອສາຍຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ດ່ັງນ້ີແຫລະ ເພາະວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງໃຫ້ຄໍາຫມັນ້ສັນຍາໄວ້

ຕລອດໄປກັບຂ້າພະເຈ້ົາ ທຸກສ່ິງກໍໄດ້ຈັດໄວ້ຢ່າງແນ່ນອນ ທຸກສ່ິງເຫລ່ົານ້ີແຫລະເປັນສ່ິງທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາຕ້ອງການແລະ
ຈະເປັນຄວາມພ້ົ້ົນຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຊຶງ່ພຣະເຈ້ົາເປັນຜູ້ຊົງກະທໍາ 

6 ມະນຸດທ່ີອະທັມປຽບເຫມືອນຫນາມທ່ີເຂົາຕັດຖ້ິມ ຈະບ່ໍມີໃຜເດ່ມືອອກໄປຫຍິບເອົາມັນໄດ້ 
7 ນອກຈາກເຄ່ືອງມືທ່ີທໍາດ້ວຍເຫລັກຫລືດ້າມຫອກ ແລະພວກມັນຈະຖືກເຜົາເສັຽໃຫ້ຫມົດສ້ິນ 

ວຣີະບຣຸດຸຂອງດາວດິ 
Davidís Mighty Men 

(1 ຂຄວ 11:10-47) 
8 ຕ່ໍໄປນ້ີເປັນຊ່ືວີຣະບຸຣຸດທ່ີດາວິດຊົງມີຢູ່ ຄື ໂຢເຊັບບັສເຊເບທ ຕະກູນຕາເຄໂມນ ເປ ັນຈອມໃນຄົນທັງສາມນ້ັນ ເຂົາ

ແກວ່ງຫອກເຂ້ົາແທງຄົນແປດຮ້ອຍຄົນ ຊ່ຶງເຂົາໄດ້ວຂ າ້ເສັຽໃນຄ້ັງດຽວ 
9 ໃນຈໍານວນວີຣະບຸຣຸດສາມຄົນ ຄົນທ່ີຮອງຄົນນ້ັນມາ ຄື ເອເລອາຊາ ບຸດໂດໂດ ຜູ້ເປັນບຸດຂອງອາໂຮຣີ ທ່ານຢູ່ກັບດາ

ວິດຕ້ັງແຕ່ຄ້ັງທ່ີເຂົາທັງຫລາຍໄດ້ເວ້ົາຫຍາມຄົນຟີລິສຕິນຊ່ຶງຊຸມນຸມກັນທ່ີນ້ັນເພ່ືອສູ້ຮົບ ແລະຄົນອິສຣາເອນກໍຖອຍ
ທບັ 

10 ທ່ານໄດ້ລຸກຂ້ຶນຂ້າຟັນພວກຟີລິສຕິນຈົນມືຂອງທ່ານເປັນມຶນແຂງຕິດດາບ ໃນວັນນ້ັນພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຊົງກະທໍາໃຫ້ໄດ້
ໄຊຊະນະຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງ ທະຫານກໍກັບຕາມທ່ານມາ ເພ່ືອປົດເຂ້ົາຂອງຈາກຜູ້ທ່ີຖືກຂ້າຕາຍເທ່ົານ້ັນ 

11 ຮອງເຂົາມາ ຄື ຊັມມາ ບຸດ ອາເກ ຊາວຮາຣາ ຄົນຟີລິສຕິນມາຊຸມນຸມກັນຢູ່ທ່ີເລຮີ ເປັນບ່ອນທ່ີມີພ້ືນດິນຜືນນ່ຶງມີ
ຫມາກຖ່ົວແດງເຕັມໄປຫມດົ ພວກພົນກໍຫນີພວກຟີລິສຕິນໄປ 

12 ແຕ່ທ່ານຢືນຫມັນ້ຢູ່ຖ້າມກາງພ້ືນດິນຜືນນ້ັນ ແລະປ້ອງກັນທ່ີດິນນ້ັນໄວ້ ແລະຂ້າຟັນຄົນຟີລິສຕິນ ແລະພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈ້ົາໄດ້ຊົງປະທານໄຊຊະນະຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງ 

13 ໃນພວກທະຫານເອກສາມສິບຄົນນ້ັນ ມສີາມຄົນທ່ີລົງມາ ແລະໄດ້ມາຫາດາວິດທ່ີຖ້ໍາອາດຸນລາມໃນຣະດູກ່ຽວເຂ້ົາ ມີ
ຄົນຟີລິສຕິນກອງນ່ຶງຕ້ັງຄ້າຍຢູ່ໃນຮ່ອມພູເຂົາເຣຟາອິມ 

14 ຄາວນ້ັນດາວິດປະທັບໃນທ່ີກໍາບັງເຂ້ັມແຂງ ແລະທະຫານປະຈໍາປ້ອມຂອງຟີລິສຕິນກໍຢູ່ທ່ີເບັດເລເຮັມ 
15 ດາວິດເວ້ົາດ້ວຍຄວາມອາລັຍວ່າ, ìໃຜຫນໍຈະສ່ົງນ້ໍາຈາກບ່ໍທ່ີເບັດເລເຣັມຊ່ຶງຢູ່ຂ້າງປະຕູເມືອງມາໃຫເ້ຮົາດ່ືມໄດ້î 
16 ທະຫານເອກທະຫານສາມຄົນນ້ັນກໍແຫກຄ້າຍຄົນຟີລິສຕິນເຂ້ົາໄປ ຕັກນ້ໍາທ່ີບ່ໍເບັດເລເຮັມຊຶງ່ຢູ່ຂ້າງປະເມືອງ ນໍາມາ

ຖວາຍແກ່ດາວິດ ແຕ່ດາວິດບ່ໍໄດ້ຊົງດ່ືມນ້ໍານ້ັນເລີຍ ພຣະອົງຊົງເທອອກຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
17 ແລະກ່າວວ່າ, ìຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປ ັນເຈ້ົາ ຊ່ຶງຂ້າພຣະອົງຈະດ່ືມໂລຫິດຂອງຜູ້ທ່ີຕັກມາດ້ວຍການສ່ຽງຊີວິດຂອງເຂົາຫລືî 

ເພາະສະນ້ັນພຣະອົງຈ່ຶງບ່ໍໄດ້ດ່ືມ ທະຫານເອກທະຫານທັງສາມໄດ້ກະທໍາສ່ິງເຫລ່ົານ້ີ 
18 ຝ່າຍອາບິຊັຍນ້ອງຊາຍຂອງໂຢອາບບຸດນາງເຊຣູຢາ ເປັນຫົວຫນ້າຂອງທັງສາມສິບຄົນນ້ັນ ທາ່ນໄດ້ຍົກຫອກຕ່ໍສູ້ທະ

ຫານສາມຮ້ອຍຄົນ ແລະຂ້າຕາຍສ້ິນ ແລະໄດ້ຮັບຊ່ືສຽງດັງວິຣະບຸຣຸດທັງສາມຄົນນ້ັນ 
19 ທ່ານຜູ້ທີ່ມຊ່ືີສຽງໂດ່ງດັງທ່ີສຸດໃນສາມສິບຄົນນ້ັນ ສະນ້ັນໄດ້ເປັນຜູ້ບັງຄັບບັນຊາຂອງເຂົາ ແຕ່ທ່ານບ່ໍມີຍົດເທ່ົາກັບ

ສາມຄົນນ້ັນ 
20 ເບນັຍຢາບຸດເຢຮົວອາດາເປັນຄົນແຂງແຮງແຫ່ງເມືອງຄັບເຊເອນ ເປັນຄົນປະກອບດ້ວຍວີຣະກໍາ ທ່ານໄດ້ຂ້າບຸດອາ

ຣີເອນຂອງໂມອາບສອງຄົນ ທາ່ນໄດ້ລົງໄປຂ້າສິງທ່ີໃນບ່ໍນ້ໍາໃນວັນທ່ີຫມິມະຕົກ 



21 ທ່ານໄດ້ຂ້າຄົນເອຢິບຄົນນ່ຶງເປັນຊາຍຮູບຮ່າງງາມ ຄົນເອຢິບນ້ັນຖືຫອກຢູ່ ແຕ່ເບນັຍຢາຖືໄມ້ເທ້ົາລົງໄປຫາເຂົາແລະ
ຍາດເອົາຫອກມາຈາກມືຂອງຄົນເອຢິບຄົນນ້ັນ ແລະຂ້າເຂົາຕາຍດ້ວຍຫອກຂອງເຂົາເອງ 

22 ເບນັຍຢາບຸດເຢຮົວອາດາໄດ້ກະທໍາກິດເຫລ່ົານ້ີແລະໄດ້ຊ່ືສຽງດ່ັງວີຣະບຸຣດຸສາມຄົນນ້ັນ 
23 ທ່ານມີຊືສ່ຽງໂດ່ງດັງກວ່າສາມສິບຄົນນ້ັນ ແຕ່ທ່ານບ່ໍມີຍົດເທ່ົາກ ບັສາມຄົນນ້ັນ ແລະດາວິດກໍຊົງແຕ່ງທ່ານໃຫ້ເປັນຜູ້

ບັງຄັບບັນຊາທະຫານຮັກສາພຣະອົງ 
24 ອາຊາເຮນນ້ອງຊາຍຂອງໂຢອາບ ເປັນຄົນນ່ຶງໃນສາມສິບຄົນນ້ັນ ເອນຮານານບຸດຊາຍຂອງໂດໂດຊາວເບັດເລເຮັມ 
25 ຊັມມາຊາວເມືອງຮາໂຣດ ເອລີກາຊາວເມືອງຮາໂຣດ 
26 ເຮເລສ ຕະກູນປັນຕີ ອີຣາບຸດອິກເກສຊາວເມືອງເຕໂກອາ 
27 ອາບິເອເຊີ ຊາເມືອງອານາໂທດ ເມບຸນນັຍ ຊາວຮູຊາ 
28 ຊັນໂມນ ຊາເມືອງອາໂຮ ມາຮາຣຍັ ຊາວເນໂທຟາ 
29 ເຮເລບ ບຸດບາອານາ ຊາວເນໂທຟາ ອິທຕັຍບຸດຣີບັຍ ຊາວກິເບອາ ແຫ່ງຄົນເບັນຢາມິນ 
30 ເບນັຍຢາ ຊາວປີຣາໂທນ ຮິດດັຍຊາວລໍາທານກາອ ສັ 
31 ອາບີອັນໂບນ ຕະກູນອາຣ໌ບັທ ອັສມາເວທຊາວບາຮູຣິມ 
32 ເອລີຢາບາຊາວຊາອັນໂບນ ບັນພະບຸຣດຸຂອງຢາເຊນ ໂຢນາທານ 
33 ຊັມມາຊາວຮາຣາ ອາຮີອາມບດຸຊາຣາຣ ໌ຄົນຮາຣາ 
34 ເອລີເຟເລທບຸດອາຮັສບັຍ ຊາວມາອາກາ ເອລີອາມບຸດອາຮິໂທເຟນ ຊາວກີໂລນ 
35 ເຮສໂຣ ຊາວກາຣເ໌ມນ ປາອາຣັຍ ຊາວອາຣ໌ບິທ 
36 ອີການບຸດນາທານ ຊາວໂຊບາ ບານີຄົນເຜ່ົາກາດ 
37 ເຊເລກຄົນອັມໂມນ ນາຮາຣັຍຊາວເບເອໂຣທ ຄົນຖືເຄ່ືອງອາວຸດຂອງໂຢອາບ ບຸດນາງເຊຣູຢາຊາວອາຣໂມຣ໌ 
38 ອີຣາ ຊາວຮິດຕີ ກາເຣັບ ຊາວອິທຣ ີ
39 ອຣູຢີາຄົນຮິດຕີ ຮວບຮວມສາມສິບເຈັດຄົນດ້ວຍກັນ 
 

24 ດາວດິນບັຈາໍນວນປະຊາຊນົ  
Davidís Census of Israel and Judah  

(1 ຂຄວ 21:1-6) 
1 ຢູ່ມາ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງພຣະພິໂຣດຊາວອິສຣາເອນ ພຣະອົງໄດ້ຊົງບັນດານໃຫ້ດາວິດນໍາເອົາຄວາມຍາກລໍາບາກ

ມາໃຫ້ພວກເຂົາ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວຕ່ໍດາວິດວ່າ, ìໄປນັບຄົນອິສຣເອນ ແລະຄົນຢູດາເບ່ິງດູî 
2 ດ່ັງນ້ັນ ດາວິດຈ່ຶງເວ້ົາຕ່ໍໂຢອາບຜູ້ບັງຄັບບັນຊາທະຫານຂອງພຣະອົງວ່າ, ìທ່ານເອງກັບນາຍທະຫານຂອງທ່ານ ຈ່ົງ

ພາກັນອອກໄປໃນທ່ົວທຸກຕະກູນທ່ົວທັງປະເທດ ແລ້ວນັບເບ່ິງປະຊາຊົນ ເພາະເຮົາຢາກຮູ້ວ່າພວກເຂົາມີຫລາຍເທ່ົາ
ໃດî 

3 ແຕ່ໂຢອາບກາບທູນເຈ້ົາຊີວິດວ່າ, ìຂ້າແດ່ພຣະອົງ ຂໍໃຫພ້ຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງພຣະອົງທໍາໃຫ້ປະຊາຊນົອິສຣາເອນ
ເພ້ີມຫລາຍຂ້ຶນກວ່າດຽວນ້ີຮ້ອຍເທ່ົາ ແລະຂໍໃຫ້ພຣະຣາຊາຊົງພຣະຈະເຣີນຢູ່ຈົນໄດ້ເຫັນສ່ິງທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງ
ກະທໍານ້ີ ແຕ່ວ່າເປັນຫຍັງ    ພຣະອົງຈ່ຶງຢາກຮູ້ເຣ່ືອງນ້ີî 

4 ແຕ່ເຈ້ົາຊີວດິໄດ້ບັງຄັບໃຫ້ໂຢອາບແລະພວກນາຍທະຫານປະຕິບັດຕາມຄໍາສ່ັງຂອງພຣະອ ງົ ພວກເຂົາຈ່ຶງພາກັນກາບ
ທູນລາພຣະອົງໄປ ເພ່ືອໄປນັບເບ່ິງປະຊາຊົນອິສຣາເອນ 

5 ພວກເຂົາຂ້າມແມ່ນ້ໍາຈໍແດນໄປຕ້ັງຄ້າຍພັກຢູ່ທາງທິດໃຕ້ເມືອງອາໂຣເອີ ຊຶງ່ເປັນເມືອງນ່ຶງຢູ່ໃນຮ່ອມພູໃນເຂດເມືອງ
ກາດ ແລ້ວພວກເຂົາກໍອອກຈາກທ່ີນ້ັນໄປທາງທິດເຫນືອຈົນເຖິງເມືອງຢາເຊີ 



6 ແລ້ວກໍອອກໄປຍັງເມືອງກິເລອາດ ເມ ືອງກາເດສ ເຂດຊາວຮິດຕີ ຕ່ໍມາພວກເຂົາກໍພາກັນໄປເມືອງດານ ເມ່ືອອອກ
ຈາກເມືອງດານກໍອ້ອມໄປທາງທິດຕາເວັນຕົກເຖິງເມືອງຊີໂດນ 

7 ແລ້ວພວກເຂົາໄດ້ໄປທາງທິດໃຕ້ຈົນເຖິງເມືອງຕີເຣທີມີ່ປ້ອມຍາມອັນແຫນ້ນຫນາ ແລະທ່ົວທຸກເມືອງຂອງຊາວຮີວີ 
ຊາວການາອານ ແລະໃນທ່ີສຸດກໍເຖິງເມືອງເບເອີເຊບາ ທາງພາກໃຕ້ຂອງຢູດາ 

8 ຫລັງຈາກໄດ້ເດີນທາງຜ່ານໄປທ່ົວທກຸຫົວເມືອງເປັນເວລາເກ້ົາເດືອນກັບຊາວມ້ືແລ້ວ ພວກເຂົາກໍກັບຄືນນະຄອນເຢຣູ
ຊາເລມັ 

9 ພວກເຂົາໄດ້ຣາຍງານຈໍານວນປະຊາຊົນຕ່ໍເຈ້ົາຊວິີດວ່າ ໃນອິສຣາເອນມີທະຫານທ່ີເກ່ັງກ້າ ແປດແສນຄົນ ແລະຢູ່ໃນ
ຢູດາມີຫ້າ ແສນຄົນ 
ຊງົຕດັສນິຄວາມຜິດບາບຂອງດາວດິ 
Judgment on Davidís Sin 
(1 ຂຄວ 21:7-17) 

10 ແຕ່ວ່າ ພາຍຫລັງດາວິດສໍາຣວດສໍາມະໂນຄົວປະຊາຊົນແລ້ວ ພຣະອົງກໍທຸກພຣະທັຍຈ່ຶງທູນຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາວ່າ, 
ìຂ້າພຣະອົງໄດ້ທໍາຜິດຢ່າງຮ້າຍແຮງໃນການນ້ີ ຂໍພຣະອົງຊງົອະພັຍໂທດໃຫ້ຂ້າພຣະອົງດ້ວຍ ເພາະຂ້າພຣະອົງໄດ້
ເຮັດເສ່ືອມເສັຽທ່ີສຸດî 

11 ຕ່ໍມາ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວຕ່ໍ ກາດ ຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ຊຶງ່ເປ ນັຜູ້ທໍານວາຍປະຈໍາດາວິດວ່າ, 
12 ìຈ່ົງໄປບອກດາວິດວ່າ ເຮົາຈະສເນີໃຫ້ເຂົາເລືອກເອົາຢ່າງນ່ຶງໃນສາມຢາງ ຖ້າເຂົາເລືອກເອົາສ່ິງໃດແມ່ນສ່ິງນ້ັນທ່ີເຮົາ

ຈະກະທໍາî  
13 ກາດຈ່ຶງເຂ້ົາເຝ້ົາດາວິດແລະກາບທູນພຣະອົງວ່າ, ìຈະໃຫ້ມີການອຶດອາຫານເກີດຂ້ຶນໃນແຜ່ນດິນຂອງພຣະອົງເປັນເວ

ລາສາມປີບໍ ຫລືຈະໃຫ້ພຣະອົງປົບຫນີສັດຕຣູຂອງພຣະອົງເປັນເວລາສາມເດືອນບໍ ຫລືຈະໃຫ້ໂຣກລະບາດເກີດຂ້ຶນ
ໃນປະເທດຂອງພຣະອົງເປັນເວລາສາມມືບໍ້ ບັດນ້ີຂໍໃຫ້ພຣະອົງຄິດເບ່ິງ ແລ້ວໃຫ້ຕອບແກ່ຂ້ານ້ອຍ ເພ່ືອຈະໄດ້ກັບຄືນ
ໄປທູນພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາî 

14 ດາວິດໄດ້ຕອບວ່າ, ìເຮົາຍາກໃຈທ່ີສຸດ ແຕ່ເຮົາກໍບ່ໍຕ້ອງການໃຫ້ມະນຸດລົງໂທດ ຂໍໃຫພ້ຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງລົງໂທດ
ພວກເຮົາເທີນ ເພາະພຣະອງົຊງົພຣະມີກະຣນຸາî 

15 ດ່ັງນ້ັນ ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຈ່ຶງຊົງທາໍໃຫ້ໂຣກລະບາດເກີດຂ້ຶນໃນອິສຣາເອນ ຕ້ັງແຕ່ເຊ້ົາຈົນເຖິງເວລາຕາມທ່ີພຣະອົງຊົງ
ກໍານົດໄວ້ ຊາວອິສຣາເອນທ່ົວປະເທດໄດ້ຕາຍເຈັດຫມ່ືນຄົນ 

16 ໃນຂນະທ່ີທູດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກໍາລັງທໍາລາຍນະຄອນເຢຣູຊາເລັມຢູ່ນ້ັນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກໍຊົງປ່ຽນພຣະທັຍ ບ່ໍລົງ
ໂທດປະຊາຊົນ ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງສ່ັງແກ່ທູດສວັນທ່ີກໍາລັງຂ້າພວກເຂົາຢູ່ນ້ັນວ່າ ìພແໍລ້ວ ເຊົາສາî ທູດສວັນໄດ້ຢູ່ໃກ້ບ່ອນ
ລານຟາດເຂ້ົາຂອງອາຣູນນາ (Araunah) ຄົນເຢບຸສ 

17 ເມ່ືອດາວິດເຫັນທູດສວັນອົງທ່ີກໍາລັງຂ້າປະຊາຊົນຢູ່ນ້ັນ ພຣະອົງກໍທູນຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາວ່າ, ìຂ້າພຣະອົງເປັນຄົນອະ
ທັມ ແມ່ນຂ້າພຣະອົງເອງເປັນຄົນຜິດ ຄົນທຸກຈົນເຫລ່ົານ້ີບ່ໍໄດ້ເຮັດຜິດຫຍັງຫມດົ ຂໍພຣະອົງຊົງລົງໂທດຂ້າພຣະອົງ 
ແລະຄອບຄົວຂອງຂ້າພຣະອົງເທີນî 
ດາວດິໄດສ້າ້ງແທນ່ບຊູາ 
Davidís Altar on the Threshing Floor 
(1 ຂຄວ 21:18-27) 

18 ໃນວັນດຽວກັນນ້ັນ ກາດໄດ້ໄປຫາດາວິດ ແລະທູນຕ່ໍພຣະອົງວ່າ, ìຂໍພຣະອົງຂ້ຶນໄປລານຟາດເຂ້ົາຂອງອາຣູນນາ 
ແລ້ວສ້າງແທ່ນບູຊາຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາທ່ີນ້ັນî 

19 ດາວິດກໍເຊ່ືອຟັງຄໍາສ່ັງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະອົງຈ່ຶງເດີນທາງໄປຕາມທ່ີກາດໄດ້ທູນ 



20 ເມ່ືອອາຣູນນາຫລຽວລົງມາເຫັນເຈ້ົາຊວິີດ ແລະພວກຂ້າຣາຊການຂອງພຣະອົງຂ້ຶນມາຫາເຂົາ ເຂົາກໍກ້ົມຂາບລົງຕ່ໍ
ຫນ້າກະສັດດາວິດ 

21 ແລະທູນຖາມວ່າ, ìຂ້າແດ່ພຣະອົງ ເປັນຫຍັງພຣະອົງຈ່ຶງມາຢູ່ນ້ີî ດາວິດຕອບວ່າ, ìເຮົາມາຂໍຊ້ືລານຟາດເຂ້ົາຂອງເຈ້ົາ 
ສ້າງແທ່ນບູຊາຖວາຍໃຫ້ແກ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເພ່ືອໃຫ້ໂຣກລະບາດນ້ີຫມົດສ້ິນໄປ 

22 ອາຣູນນາຈ່ຶງທູນວ່າ, ìຂ້າແດ່ພຣະອົງ ເຊີນພຣະອົງເອົາໂລດ ແລະຖວາຍໃຫ້ແກ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຕາມທ່ີພຣະອົງຊົງ
ຕ້ອງການ ນ້ີເດ່ ງົວສໍາລັບເຜົາຖວາຍບູຊາເທິງແທ່ນບູຊາ ແລະນ້ີແມ່ນແອກ ແລະໄມ້ຟາດເຂ້ົາສໍາລັບໃຊ້ເຮັດຟືນî 

23 ອາຣູນນາໄດ້ມອບສ່ິງທັງຫມດົນ້ີໃຫ້ແກ່ກະສັດດາວິດ ແລະເວ້ົາຕ່ໍພຣະອົງວ່າ, ìຂໍໃຫ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງພຣະອົງຊົງ
ຮັບເອົາເຄ່ືອງຖວາຍຂອງພຣະອົງນ້ີî 

24 ແຕ່ເຈ້ົາຊີວິດກ່າວຕອບວ່າ, ìບ່ໍ ເຮົາຈະຈ່າຍເງິນໃຫ້ເຈ້ົາ ເຮົາຈະເອົາສ່ິງທ່ີບ່ໍໄດ້ຊ້ືມາຖວາຍບູຊາແກ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ
ຂອງເຮົາບ່ໍໄດ້ ແລ້ວດາວິດກໍຊ້ຶລານຟາດເຂ້ົາແລະງົວເຖິກເປັນເງິນຢູ່ຫ້າສິບເຊເກລ 

25 ພຣະອົງໄດ້ສ້າງແທ່ນບູຊາຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຢູ່ທ່ີນ້ັນ ແລະໄດ້ຖວາຍເຄ່ືອງເຜົາບູຊາ ແລະການບູຊາເພ່ືອ
ຄວາມສາມັກຄີແກ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກໍຊົງຕອບຄໍາອ້ອນວອນຂອງດາວິດ ໂຣກລະບາດໃນຣາຊອານາ
ຈັກອິສຣາເອນຈ່ຶງຫມດົສ້ິນໄປ 

                                                                  --------------------------------- 
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