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ປະຫວັດກະສັດສະບັບທີ 2 
2 KINGS 
 

1 ມຣໍະນະກ ັມຂອງອາຮາຊຢີາ 
Elijah Denounces Ahaziah 

1 ເມ່ືອອາຮາບສ້ິນພຣະຊົນແລ້ວ ເມືອງໂມອາບກໍກະບົດຕ່ໍຄົນອິສຣາເອນ 
2 ຝ່າຍອາຮາຊີຢາຊົງຕົກລົງມາຈາກຊ່ອງພຣະແກຕາຂ່າຍທ່ີຫ້ອງຊ້ັນເທິງຂອງພຣະອົງໃນກຸງຊາມາເຣັຽ ແລະຊົງປະ

ຊວນຈ່ຶງຊົງໃຊ້ບັນດາຜູ້ສ່ົງຂ່າວໄປ ຮັບສ່ັງວ່າ, ìຈ່ົງໄປຖາມບາອານເຊບູບ ພຣະເຈ້ົາແຫ່ງເອກໂຣນວ່າເຮົາຈະຫາຍ
ຈາກຄວາມເຈັບປ່ວຍນ້ີໄດ້ຫລືບໍ?່î 

3 ແຕ່ທູດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເວ້ົາກັບເອລີຢາ ຊາວຕິສບີວ່າ, ìຈ່ົງລຸກຂ້ຶນໄປພົບບັນດາຜູ້ສ່ົງຂ່າວຂອງເຈ້ົາຊີວດິແຫ່ງ
ຊາມາເຣັຽ ແລະຈ່ົງເວ້ົາກັບເຂົາທັງຫລາຍວ່າ ìເພາະບໍ່ມພີຣະເຈ້ົາໃນອິສຣາເອນແລ້ວຫລື ທ່ານຈ່ຶງໄປຖາມພຣະບາ
ອານເຊບູບ ພຣະເຈ້ົາຂອງເອກໂຣນî 

4 ເພາະສະນ້ັນພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ິວ່າ ìເຈ້ົາຈະບ່ໍໄດ້ລົງມາຈາກບ່ອນນອນຊ່ຶງເຈ້ົາຂ້ຶນໄປນ້ັນ ແຕ່ເຈ້ົາຈະຕ້ອງ
ຕາຍແນ່ນອນî ແລ້ວເອລີຢາກໍໄປ 

5 ຜູ້ສ່ົງຂ່າວນ້ັນກໍກັບມາເຝ້ົາເຈ້ົາຊີວດິ ພຣະອົງໄດ້ຖາມເຂົາທັງຫລາຍວ່າ, ìເປັນຫຍັງພວກເຈ້ົາຈ່ຶງພາກັນກັບມາ?î  
6 ແລະເຂົາທັງຫລາຍທນູພຣະອົງວ່າ, ìມຊີາຍຄົນນ່ຶງມາພົບກັບພວກຂ້ານ້ອຍ ແລະເວ້ົາກັບພວກຂ້ານ້ອຍວ່າ ìຈ່ົງກັບ

ໄປຫາພຣະຣາຊາຜູ້ໃຊທ່້ານມາ ແລະທູນພຣະອົງວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ເພາະບ່ໍມີພຣະເຈ້ົາໃນອິສຣາເອນ
ແລ້ວຫລື ເຈົ້າຈ່ຶງໃຊຄົ້ນໄປຖາມພຣະບາອານເຊບູບພຣະເຈ້ົາແຫ່ງເອກໂຣນ ເພາະສະນ້ັນເຈ້ົາຈະບ່ໍໄດ້ລົງມາຈາກ
ບ່ອນນອນຊ່ຶງເຈ້ົາໄດ້ຂ້ຶນໄປນ້ັນ ແຕ່ເຈ້ົາຈະຕ້ອງຕາຍແນ່ນອນî 

7 ພຣະອົງໄດ້ຖາມເຂົາທັງຫລາຍວ່າ, ìຄົນທີໄ່ດ້ມາພົບເຈ້ົາ ແລະບອກສ່ິງເຫລ່ົານ້ີແກ່ເຈ້ົານ້ັນເປັນຄົນລັກສນະແບບ
ໃດ?î 

8 ເຂົາທັງຫລາຍທູນຕອບພຣະອົງວ່າ, ìທ່ານສວມເສ້ືອຂົນ ແລະມີຫນັງຄາດແອວຂອງທ່ານໄວ້î ແລະພຣະອົງເວ້ົາວ່າ, 
ìເປັນເອລີຢາ ຊາວຕິສບ îີ 

9 ແລ້ວເຈ້ົາຊວິີດກໍຮັບສ່ັງໃຫ້ນາຍຫ້າສິບກັບທະຫານຫ້າສິບຄົນໄປຫາເອລີຢາ ເຂົາໄດ້ຂ້ຶນໄປຫາທ່ານ ເບ່ິງແມ໋, ທ່ານ
ນ່ັງຢູ່ເທິງຍອດພູເຂົາ ແລະນາຍຫ້າສິບກ່າວແກ່ທ່ານວ່າ, ìຂ້າແດ່ຄົນແຫ່ງພຣະເຈ້ົາ ພຣະຣາຊາໄດ້ສ່ັງດ່ັງນ້ີວ່າ ìລົງ
ມາî 

10 ແຕ່ເອລີຢາຕອບນາຍຫ້າສິບວ່າ, ìຖ້າຂ້ອຍເປັນຄົນແຫ່ງພຣະເຈ້ົາ ກໍຂໍໃຫ້ໄຟລົງມາຈາກຟ້າສວັນເຜົາຜານເຈ້ົາແລະ
ຄົນທັງຫ້າສິບຄົນຂອງເຈ້ົາເຖີດî ແລ້ວໄຟກໍລົງມາຈາກຟ້າສວັນ ແລະເຜົາຜານເຂົາກັບຄົນທັງຫ້າສິບຂອງເຂົາເສັຽ 



11 ເຈ້ົາຊີວິດກໍຮັບສ່ັງໃຫ້ນາຍຫ້າສິບກັບທະຫານຫ້າສິບຄົນອ ກີພວກນ່ຶງໄປ ແລະເຂົາກໍກ່າວແກ່ທ່ານວ່າ, ìຂ້າແດ່ຄົນ
ແຫ່ງພຣະເຈົ້າ   ພຣະຣາຊາສ່ັງດັ່ງນີ້ວ່າ ìລົງມາ ໄວໆî 

12 ແຕ່ເອລີຢາຕອບວ່າ, ìຖ້າຂ້ອຍເປັນຄົນແຫ່ງພຣະເຈ້ົາ ກໍຂໍໃຫ້ໄຟລົງມາຈາກຟ້າສວັນເຜົາຜານເຈ້ົາ ແລະຄົນທັງຫ້າ
ສິບຂອງເຈ້ົາເຖີດî ແລະໄຟຂອງພຣະເຈ້ົາລົງມາຈາກຟ້າສວັນແລະເຜົາຜານເຂົາກັບຄົນທັງຫ້າສິບຂອງເຂົາເສັຽ 

13 ເຈ້ົາຊີວິດຮັບສ່ັງໃຫ້ນາຍຫ້າສິບຄົນທີສາມໄປພ້ອມກັບທະຫານຫ້າສິບຄົນຂອງເຂົາ ແລະນາຍຫ້າສິບຄົນທີສາມກໍຂ້ຶນ
ໄປ ແລະຄຸເຂ່ົາລົງຕ່ໍຫນ້າເອລີຢາ ແລະວິງວອນທ່ານວ່າ, ìຂ້າແດ່ຄົນແຫ່ງພຣະເຈ້ົາ ຂໍຊີວິດຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ແລະຊີ
ວິດຂອງຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງທ່ານອີກຫ້າສິບຄົນນ້ີໃຫ້ເປັນສ່ິງທ່ີປະເສີດໃນສາຍຕາຂອງທ່ານ 

14 ເບ່ິງແມ໋, ໄຟລົງມາຈາກຟ້າສວັນແລະໄດ້ເຜົາຜານນາຍຫ້າສິບທັງສອງຄົນກ່ອນນ້ັນເສັຽພ້ອມທັງທະຫານຫ້າສິບຄົນ
ຂອງເຂົາດ້ວຍ ແຕ່ບັດນ້ີຂໍໃຫ້ຊີວິດຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ 

15 ເປັນສ່ິງທ່ີປະເສີດໃນສາຍຕາຂອງທ່ານî ແລ້ວທູດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວແກ່ເອລີຢາວ່າ, ìຈ່ົງລົງໄປກັບເຂົາເຖີດ 
ຢ່າຢ້ານເຂົາເລີຍî ທ່ານກໍລ ກຸຂ້ຶນລົງໄປກັບເຂົາເຂ້ົາເຝ້ົາເຈ້ົາຊີວິດ 

16 ແລະທູນພຣະອົງວ່າ, ìພຣະເຈ້ົາຊົງກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ, ìເພາະເຈ້ົາໄດ້ສ່ົງຜູ້ສ່ົງຂ່າວໄປຍັງບາອານເຊບູບພຣະເຈ້ົາແຫ່ງເອກ
ໂຣນ (ເພາະບໍ່ມພີຣະເຈ້ົາໃນອິສຣາເອນທ່ີຈະທູນຖາມພຣະຄໍາຂອງພຣະອົງຢ່າງນ້ັນຫລື) ເພາະສະນ້ັນເຈ້ົາຈະບ່ໍໄດ້
ລົງມາຈາກບ່ອນນອນຊ່ຶງເຈ້ົາໄດ້ຂ້ຶນໄປນ້ັນ ແຕ່ເຈ້ົາຈະຕ້ອງຕາຍແນ່ນອນî 
ມຣໍະນະກ ັມຂອງອາຮາຊຢີາ 
Death of Ahaziah 

17 ທ່ານກໍສ້ິນຊີວິດຕາມພຣະຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊ່ຶງເອລີຢາກ່າວນ້ັນ ແລະເຢໂຮຣາມກໍຂ້ຶນຄອງແທນ ໃນປີທີສອງ
ແຫ່ງຣັຊການເຢໂຮຊາຟັດກະສັດແຫ່ງຢູດາ ເພາະອາຮາຊີຢາບ່ໍມີໂອຣດົ 

18 ສ່ວນພຣະຣາຊກິຈນອກນ້ັນຂອງອາຮາຊີຢາຊ່ຶງພຣະອົງຊົງກະທໍາ ບ່ໍໄດ້ບັນທຶກໄວ້ໃນຫນັງສືພົງສາວະດານແຫ່ງພຣະ
ຣາຊາປະເທດອິສຣາເອນ 

 

2 ພຣະຜູເ້ປນັເຈົາ້ຊງົຮບັເອາົເອລຢີາຂຶນ້ສູຟ່າ້ສວນັ 
Elijah Ascends to Heaven 

1 ໃນຕອນທ່ີພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຊົງບັນດານໃຫ້ລົມພະຍຸພັດ ເອລີຢາຂ້ຶນສ  ູ່ຟ້າສວ ນັນ້ັນ ເຫດການໄດ້ເປັນມາດ່ັງນ້ີ ເອລີຢາ
ກັບເອລີຊາພາກັນເດີນທາງອອກຈາກເມືອງກິນການ 

2 ເອລີຢາໄດ້ບອກເອລີຊາວ່າ, ìຂ ໍໃຫເ້ຈ້ົາຢູ່ບ່ອນນ້ີ ສ່ວນຂ້ອຍຈະໄປເມືອງເບັດເອນຕາມທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງສ່ັງî ແຕ່ເອລີຊາ
ຕອບວ່າ, ìຂ້ານ້ອຍຂ ສໍາບານດ້ວຍຄວາມສັດຊ່ືຕ່ໍພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຜູ້ຊົງພຣະຊົນຢູ່ ແລະຕ່ໍທ່ານເອງວ່າ ຂ້ານ້ອຍຈະບ່ໍ
ພາກຈາກທ່ານໄປເລີຍî ດ່ັງນ້ັນທັງສອງຈ່ຶງພາກັນເດີນທາງໄປຍັງເມືອງເບັດເອນ 

3 ເມ່ືອທັງສອງໄປຮອດແລ້ວ ພວກຄນະຜູ້ປະກາດພຣະທັມທ່ີຢູ່ໃນເມືອງເບັດເອນໄດ້ມາຫາເອລີຊາ ແລະເວ້ົາຕ່ໍເຂົາ
ວ່າ, ìເຈ້ົາບ່ໍຮູ້ບໍວ່າ ມ້ືນ້ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງຮັບເອົານາຍຂອງເຈ້ົາໄປຈາກເຈ້ົາ?î ເອລີຊາຕອບວ່າ, ìຢ່າສູ່ປາກ ຂ້ອຍ
ຮູ້ແລ້ວî 

4 ເອລີຢາເວ້ົາຕ່ໍເອລີຊາວ່າ, ìຂໍໃຫ້ເຈ້ົາຢູ່ບ່ອນນ້ີ ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສ່ັງຂ້ອຍໄປເມືອງເຢຣີໂກî ແຕ່ເອລີຊາຕອບ
ວ່າ, ìຂ້ານ້ອຍຂໍສາບານດ້ວຍຄວາມສັດຊ່ືຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຜູ້ຊົງພຣະຊົນຢູ່ ແລະຕ່ໍທ່ານເອງວ່າ ຂ້ານ້ອຍຈະບ່ໍພາກ
ຈາກທ່ານໄປເລີຍî ແລ້ວທັງສອງກໍພາກັນເດີນທາງໄປຍັງເມືອງເຢຣີໂກ 

5 ພວກຄນະຜູ້ປະກາດພຣະທັມທ່ີຢູ່ໃນເມືອງເຢຣີໂກໄດ້ອອກມາພົບເອລ ຊີາ ແລະເວ້ົາຕ່ໍເຂົາວ່າ, ìເຈ້ົາຮູ້ບໍວ່າ ມືນ້ີ້ພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງຮັບເອົານາຍຂອງເຈ້ົາໄປຈາກເຈ້ົາ?î ເອລີຊາຕອບວ່າ, ìຢ່າສ  ູ່ປາກ ຂ້ອຍຮູ້ແລ້ວî 



6 ເອລີຢາຈ່ຶງເວ້ົາຕ່ໍເອລີຊາວ່າ, ìຂໍໃຫ້ເຈ້ົາຢູ່ບ່ອນນ້ີ ເພາະວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສ່ັງໃຫ້ຂ້ອຍໄປແມ່ນ້ໍາຈໍແດນî ແຕ່ເອລີ
ຊາຕອບຄືເກ່ົາວ່າ, ìຂ້ານ້ອຍຂໍສາບານດ້ວຍຄວາມສັດຊ່ືຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຜູ້ຊົງພຣະຊົນຢູ່ ແລະຕ່ໍທ່ານເອງວ່າ ຂ້າ
ນ້ອຍຈະບ່ໍພາກຈາກທ່ານໄປເລີຍî ແລ້ວທັງສອງກໍພາກັນເດີນທາງຕ່ໍໄປນໍາກັນ 

7 ມພີວກຜູ້ປະກາດພຣະທັມຫ້າສິບຄົນຕິດຕາມພວກທ່ານໄປຈົນຮອດແມ່ນ້ໍາຈໍແດນ ແລ້ວພວກຜູ້ປະກາດພຣະທັມກໍາ
ພາກັນຢືນຢູ່ຫ່າງໆ 

8 ເອລີຢາໄດ້ແກ້ເສ້ືອຄ ມຸອອກແລ້ວບິດເຂ້ົາກັນ ແລະຕີລົງເທິງຫນ້ານ້ໍາ ນ້ໍານ້ັນກໍແຍກອອກ ທັງສອງຈ່ຶງຍ່າງຂ້າມໄປສູ່
ຝ່ັງນ້ັນ  

9 ເມ່ືອຂ້າມໄປແລ້ວ ເອລີຢາຈ່ຶງເວ້ົາຕ່ໍເອລີຊາວ່າ, ìກ່ອນທ່ີຂ້ອຍຈະຖືກຮັບຂ້ຶນໄປນ້ີ ເຈ້ົາຢາກໄດ້ຫຍັງ ຈ່ົງຂໍມາເບ່ິງດູî 
ເອລີຊາຕອບວ່າ, ìຂໍໃຫ້ຂ້ານ້ອຍໄດ້ເປັນຜູ້ສືບແທນຮັບເອົາຣິດເດດສ່ວນໃຫຍ່ຈາກທ່ານເທີນî  

10 ເອລີຢາຈ່ຶງຕອບວ່າ, ìເຈ້ົາຮ້ອງຂໍເອົາໃນຂ້ໍທ່ີເປັນໄປໄດ້ຍາກທ່ີສຸດ ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຖ້າວ າ່ເຈ້ົາເຫັນຂ້ອຍໃນຂ
ນະທີຖື່ກຮັບ ຂ້ຶນໄປນ້ັນ ເຈ້ົາຈະໄດ້ຮັບຕາມຄໍາຮ້ອງຂໍ ຄັນຖ້າເຈ້ົາບ່ໍເຫັນເຈ້ົາກໍຈະບ່ໍໄດ້ຮັບຫຍັງເລີຍî 

11 ແຕ່ແລ້ວ ໃນຂນະທ່ີພວກທ່ານຍ່າງສົນທະນາກັນໄປນ້ັນ ຣດົມ້າທ່ີມີແປວໄຟຫຸ້ມຫ່ໍແລ່ນຜ່ານທ່ານທັງສອງໄປ ແລ້ວ
ລົມພະຍຸກໍພັດເອົາເອລີຢາຂ້ຶນໄປສູ່ຟ້າສວັນ 

12 ເອລີຊາຫລຽວເຫັນຈ່ຶງຣ້ອງຫາເອລີຢາ ìພໍ່ເອຍີ ພໍເ່ອີຍ ຜູ້ປ້ອງກັນຜູ້ຍ່ິງໃຫຍ່ແຫ່ງອິສຣາເອນເອີຍ ທ່ານຈາກໄປແລ້ວ
ຫນໍî ເມ່ືອເອລີຊາບ່ໍເຫັນເອລີຢາ ເຂົາກໍຈີກເສ້ືອຂອງຕົນຈົນຂາດເຄ່ິງ 
Elisha Succeeds Elijah 

13 ແລ້ວຈັບເອົາເສ້ືອຄຸມຂອງເອລີຢາທ່ີຕົກລົງມານ້ັນ ກັບຄືນໄປຢືນຢູ່ແຄມຝ່ັງແມ່ນ້ໍາຈໍແດນ 
14 ເຂົາເອົາເສ້ືອຟາດລົງນ້ໍາ ແຕ່ນ້ໍາກໍບ່ໍແຍກອອກຈາກກັນ ເຂົາຈ່ຶງຮ້ອງຂ້ຶນວ່າ, ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງເອລີຢາຢູ່ໃສ?î 

ແລ້ວໄດ້ຟາດນ້ໍາອີກເທ່ືອນ່ຶງ ນ້ໍາຈ່ຶງແຍກອອກ ເອລີຊາກໍຍ່າງຂ້າມໄປຝ່ັງນ້ັນ 
15 ເມ່ືອພວກຜູ້ປະກາດພຣະທັມຫ້າສິບຄົນຈາກເມືອງເຢຣີໂກຫລຽວເຫັນດ່ັງນ້ັນ ຈ່ຶງເວ້ົາຂ້ຶນວ່າ, ìຣິດເດດຂອງເອລີຢາ

ໄດ້ຢູ່ນໍາເອລີຊາແລ້ວî ພວກເຂົາກໍພາກັນໄປຫາເອລີຊາ ກ້ົມຂາບລົງຕ່ໍຫນ້າທ່ານ  
16 ທັງເວ້ົາວ່າ, ìພວກຂ້ານ້ອຍທັງຫ້າສິບຄົນຍັງຢູ່ທ່ີນ້ີ ທຸກຄົນລ້ວນແຕ່ເປັນຜູ້ແຂງແຮງ ຂໍໃຫ້ພວກຂ້ານ້ອຍອອກໄປຊອກ

ຫານາຍຂອງທ່ານເທີນ ບາງທີພຣະວິນຍານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງເອົາທ່ານໄປປະໄວ້ເທິງຈອມພູ ຫລືຕາມຮ່ອມພູ
ບ່ອນໃດບ່ອນນ່ຶງກໍອາດເປັນໄປໄດ້ ເອລີຊາຕອບວ່າ, ìບ່ໍ ພວກເຈ້ົາບ່ໍຕ້ອງໄປດອກî 

17 ແຕ່ພວກເຂົາໄດ ຫ້ນ່ຽວວອນຂໍຈົນທ່ານໄດ້ຍອມ ໃຫ້ພວກເຂົາໄປ ດ່ັງນ້ັນທັງຫ້າສິບຄົນຈ່ຶງອອກທ່ຽວຊອກຫາເປັນເວ
ລາສາມວັນ ແຕ່ກໍບ່ໍພົບເລີຍ 

18 ແລ້ວພວກເຂົາໄດ້ພາກັນຄືນມາຫາເອລີຊາທ່ີຄອຍຖ້າຢູ່ເມືອງເຢຣີໂກ ເອລີຊາຈ່ຶງເວ້ົາຕ່ໍພວກເຂົາວ່າ, ìຂ້ອຍໄດ້ບອກ
ພວກເຈ້ົາແລ້ວວ່າບໍຕ້່ອງໄປî 
ເອລຊີາເຮດັການອດັສະຈນັ  
Elisha Performs Miracles 

19 ຊາວເມືອງເຢຣີໂກບາງຄົນໄດ້ເວ້ົາຕ່ໍເອລີຊາວ່າ, ìເມືອງນ້ີເປັນຫນ້າຢູ່ຕາມທ່ີເຈ້ົານາຍເຫັນນ້ີແຫລະ ຫາກແຕ່ວ່ານ້ໍາ
ໄດ້ເກີດເປັນພິດອັນເປັນເຫດໃຫ້ຍິງຫລາຍຄົນຫລຸລູກî 

20 ເອລ ຊີາຈ່ຶງບອກກັບພວກເຂົາວ່າ, ìຈ່ົງໄປເອົາເກືອໃສ່ຊາມຫນ່ວຍໃຫມ່ໆມາî ພວກເຂົາກໍປະຕິບັດຕາມ 
21 ທ່ານໄດ້ໄປທີບ່ໍ່ນ້ໍາຫວ່ານເກືອລົງນ້ໍາ ແລະເວ້ົາວ່າ, ìພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຊົງກ່າວໄວ້ວ່າ ìເຮົາທ ໍາໃຫ້ນ້ໍານ້ີສະອາດຕ່ໍໄປ 

ຄວາມຕາຍແລະການຫລຸລູກຈະບ່ໍມີອີກî 
22 ຕ້ັງແຕ່ນ້ັນມາຈົນເຖິງທຸກວັນນ້ີ ນ້ໍາກໍໄດ້ສະອາດດີເປັນຈິງຕາມເອລີຊາໄດ້ບອກໄວ້ 



23 ຈາກນ້ັນເອລີຊາກໍຈາກເມືອງເຢຣິໂກໄປສ ູ ່ເມືອງເບັດເອນ ໃນຂນະທ່ີທ່ານກໍາລັງຍ່າງຕາມທາງນ້ັນໄດ້ມີພວກເດັກ
ນ້ອຍຜູ້ຊາຍຈໍານວນນ່ຶງທ່ີອອກມາຈາກໃນເມືອງຮ້ອງເຍ້ີຍໃສ່ທ່ານວາ່, ìຂ້ຶນໄປ ຂ້ຶນໄປໂລດເຖ້ົາຫົວລ້ານî 

24 ເອລີຊາງວາກຫນ້າມາຈ້ອງເບ່ິງເຂົາ ແລະສາບແຊ່ງພວກເຂົາໃນພຣະນາມຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລ້ວໄດ້ມີຫມແີມ່
ສອງໂຕອອກມາຈາກປ່າ ຫມີນ້ັນໄດ້ຈີກເດັກນ້ອຍຈໍານວນສ່ີສິບຄົນຢູ່ທ່ີນ້ັນຕາຍຫມົດ 

25 ສ່ວນເອລີຊາກໍເດີນທາງໄປຍັງພູກາຣເ໌ມນ ແລະພາຍລຸນມາກໍກັບຄືນມາກຸງຊາມາເຣັຽ 
 

3 ຣຊັການເຢໂຮຣາມກະສດັແຫງ່ອສິຣາເອນ 
Jehoram Reigns over Israel 

1 ໃນປີທີສິບແປດຂອງຣັຊການເຢໂຮຊາຟັດກະສັດແຫ່ງຢູດາ ເຢໂຮຣາມໂອຣດົຂອງອາຮາບໄດ້ເລ້ີມປົກຄອງເຫນືອອິ
ສຣາເອນໃນກຸງຊາມາເຣັຽ ແລະຊົງປົກຄອງສິບສອງປີ 

2 ພຣະອົງຊົງກະທໍາສ່ິງທ່ີຊົວ່ໃນສາຍພຣະເນດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແຕ່ບ່ໍເຫມືອນບິດາແລະມານດາຂອງພຣະອົງ ພ
ຣະອົງຊົງທາໍລາຍເສົາສັກສິດແຫ່ງພຣະບາອານຊ່ຶງຣາຊບິດາຂອງພຣະອົງຊົງກະທ ໍາໄວ້ເສັຽ 

3 ແຕ່ພຣະອົງຍັງຊົງເກາະຕິດຢູ່ກັບບາບຂອງເຢໂຣໂບອາມບຸດເນບັດ ຊ່ຶງພຣະອົງຊົງກະທໍາໃຫ້ອິສຣາເອນທໍາ ດ້ວຍພ
ຣະອົງບ່ໍໄດ້ຊົງພາກຈາກບາບນ້ັນ 
ເອລຊີາທາໍນວາຍວາ່ ຈະຊະນະໂມອາບ  
War with Moab 

4 ຝ່າຍເມຊາກະສັດແຫ່ງໂມອາບຊົງເປັນຜູ້ເສັຽສ່ວຍ ແລະພຣະອົງຕ້ອງຖວາຍລູກແກະນ່ຶງແສນໂຕ ແລະຂົນແກະເຖິກ
ແສນໂຕໃຫ້ແກ່ກະສັດອິສຣາເອນ 

5 ແຕ ຢູ່່ມາເມ່ືອອາຮາບສ້ິນພຣະຊົນແລ້ວ ກະສັດແຫ່ງໂມອາບກໍກະບົດຕ່ໍກະສັດແຫ່ງອິສຣາເອນ 
6 ກະສັດເຢໂຮຣາມຈ່ຶງອອກຈາກຊາມາເຣັຽໃນຄ້ັງນ້ັນ ແລະຊົງເກນຄົນອິສຣາເອນທັງສ້ິນ 
7 ພຣະອົງຊົງສ່ົງສານໄປຍັງເຢຮົວຊາຟັດພຣະຣາຊາແຫ່ງຢູດາວ່າ, ìພຣະຣາຊາແຫ່ງໂມອາບໄດ້ກະບົດຕ່ໍຂ້າພະເຈ້ົາ 

ທ່ານຈະໄປຮົບກັບໂມອາບພ້ອມກັບຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຫລືບໍ?î ແລະທ່ານວ່າ, ìເຮົາຈະໄປ ເຮົາກໍເປັນດ່ັງທ່ີທ່ານເປັນ 
ແລະປະຊາຊົນຂອງເຮົາກໍເປັນດ່ັງປະຊາຊົນຂອງທ່ານ ບັນດາມ້າຂອງເຮົາກໍເປັນດ່ັງມ້າຂອງທ່ານî 

8 ແລ້ວທ່ານວ່າ, ìເຮົາຈະຂ້ຶນໄປທາງໃດ?î ເຢໂຮຣາມຊົງຕອບໄປວ່າ, ìໄປທາງຖ່ິນກັນດານເມືອງເອໂດມî 
9 ພຣະຣາຊາແຫ່ງອິສຣາເອນຈ່ຶງສະເດັດໄປພ້ອມກັບພຣະຣາຊາແຫ່ງຢູດາ ແລະພຣະຣາຊແຫ່ງເອໂດມ ແລະເມ່ືອທັງ

ສາມກະສັດສະເດັດອ້ອມໄປໄດ້ເຈັດວັນແລ້ວກໍຫານ້ໍາໃຫ້ກອງທັບແລະໃຫ້ສັດທ່ີຕິດຕາມມານ້ັນບ່ໍໄດ້ 
10 ແລ້ວເຈ້ົາຊວິີດແຫ່ງອິສຣາເອນຈ່ຶງເວ້ົາວ່າ, ìອະນິດຈາເອີຍ, ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງເອ້ີນສາມກະສັດນ້ີມາເພ່ືອຈະມອບ

ໄວໃ້ນມືຂອງໂມອາບî  
11 ແລະເຢໂຮຊາຟັດເວ້ົາວ່າ, ìບ່ອນນ້ີບ່ໍມີຜູ້ປະກາດພຣະທັມຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເພ່ືອເຮົາຈະໃຫ້ທູນຖາມພຣະຜູ້ເປັນ

ເຈ້ົາຫລືî ແລ້ວຂ້າຣາຊການຄົນນ່ຶງຂອງກະສັດອິສຣາເອນຈ່ຶງທູນວ່າ, ìເອລີຊາບຸດຊາຟັດຢູ່ທ່ີນ້ີ ເປັນຜູ້ເທນ້ໍາໃສ່ມືເອລ ີ
ຢາî 

12 ແລ້ວເຢໂຮຊາຟດັເວ້ົາວ່າ, ìພຣະຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຢູ່ກັບທ່ານî ເຈ້ົາຊວິີດແຫ່ງອິສຣາເອນ ແລະເຢໂຮຊາຟັດ
ແລະເຈ້ົາຊີວິດແຫ່ງເອໂດມຈ່ຶງສະເດັດລົງໄປຫາທ່ານ 

13 ແລະເອລີຊາທູນເຈ້ົາຊີວິດແຫ່ງອິສຣາເອນວ່າ, ìພຣະອົງມີເຣ່ືອງໃດກ່ຽວຂ້ອງກັບຂ້ານ້ອຍ ສະເດັດໄປຫາຜູ້ປະກາດພ
ຣະທັມຂອງສະເດັດພ່ໍ ແລະສະເດ ດັແມ່ຂອງພຣະອົງເຖີດî ແຕ່ເຈົ້າຊວິີດແຫ່ງອິສຣາເອນເວ້ົາກັບທ່ານວ່າ, ìບ່ໍໄດ້
ດອກ ດ້ວຍວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງເປັນຜູ້ເອ້ີນກະສັດທັງສາມນ້ີມາເພ່ືອມອບໄວ້ໃນມືຂອງໂມອາບî 



14 ແລະເອລີຊາທູນວ່າ, ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາ ຊຶງ່ຂ້ານ້ອຍບົວຣະບັດຊົງພຣະຊົນຢູ່ ຖ້າຂ້ານ້ອຍບ່ໍໄດ້ເຄົາຣົບນັບ
ຖືຕ່ໍເຢໂຮຊາ  ຟັດ ພຣະຣາຊາແຫ່ງຢູດາແລ້ວ ຂ້ານ້ອຍຈະບໍເ່ບ່ິງພຣະພັກພຣະອົງຫລືດູແລພຣະອົງເລີຍ 

15 ຂໍຊົງນໍາຜູ້ຫລ້ິນເຄ່ືອງສາຍມາໃຫ້ຂ້ານ້ອຍຈັກຄົນນ່ຶງî ແລະເມ່ືອຜູ້ຫລ້ິນສາຍບັນເລງແລ້ວຣິດທານຸພາບຂອງພຣະຜູ້
ເປັນເຈ້ົາກໍມາເຫນືອທ່ານ 

16 ແລະທ່ານທູນວ່າ, ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ, ìເຮັດຮ່ອມພນ້ີູໃຫ້ເປັນສະທ່ົວໄປຫມດົî 
17 ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ, ìເຈ້ົາທັງຫລາຍຈະບ່ໍເຫັນລົມຫລືຝົນ ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີຮ່ອມພູນ້ັນຈະມີນ້ໍາເຕັມໄປ

ຫມົດ ເພ່ືອເຈ້ົາຈະໄດ້ດ່ືມ ທັງເຈ້ົາ ຝູງສັດລ້ຽງແລະສັດໃຊ້ຂອງເຈ້ົາî 
18 ເຣ່ືອງຢ່າງນ້ີເປັນເຣ່ືອງນ້ອຍໃນສາຍພຣະເນດພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະອົງຈະຊົງມອບຄົນໂມອາບໄວ້ໃນມືຂອງເຈ້ົາ

ດ້ວຍ 
19 ເຈ້ົາຈະໂຈມຕີເມືອງທີ່ມປ້ີອມທຸກເມືອງ ແລະເມືອງເອກທຸກເມືອງ ແລະຈະໂຄ່ນລ້ົມຕ້ົນໄມ້ທຸກຕ້ົນ ແລະຈະຖົມນ້ໍາພຸ

ທຸກແຫ່ງເສັຽ ແລະທໍາໄຮ່ນາທ່ີດີທຸກຕອນໃຫ້ເສັຽດ້ວຍຫີນ 
20 ແລະຢູ່ມາພໍຮຸ່ງເຊ້ົາປະມານເວລາຖວາຍເຄ່ືອງບູຊາ ເບ່ິງແມ໋,ມນ້ໍີາມາຈາກທາງເມືອງເອໂດມ ຈົນແຜ່ນດິນມີນ້ໍາເຕັມ

ຫມົດ 
21 ແລະເມ່ືອຄົນໂມອາບທັງຫລາຍໄດ້ຍິນວ່າບັນດາພຣະຣາຊາຍົກໄປສູ້ຮົບກັບຕົນ ຄົນທ່ີມີອາຍຸສວມເກາະແລະສູງຂ້ຶນ

ໄປກໍໄດ້ຮວບຮວມກັນເຂ້ົາ ແລະຍົກໄປຕ້ັງທ່ີເຂດແດນ 
22 ເມ່ືອເຂົາຕ່ືນຂ້ຶນໃນຕອນເຊ້ົາ ແລະຕາເວັນສ່ອງແສງຢູ່ເທິງນ້ໍາ ຄົນໂມອາບເຫັນນ້ໍາທີຢູ່່ກົງຂ້າມກັບຕົນແດງເຫມືອນ

ເລືອດ 
23 ເຂົາທັງຫລາຍກ່າວວ່າ, ìນ້ີແມ່ນເລືອດ ບັນດາເຈ້ົາຊີວິດທ່ີໄດ້ສູ້ຮົບກັນເອງ ແລະຂ້າກັນເອງ ໂມອາບເອີຍ, ມາເຖີດ 

ມາຍຶດເອົາເຄ່ືອງຂອງຂອງເຂົາî 
24 ແຕ່ເມ່ືອເຂົາມາເຖິງຄ້າຍອິສຣາເອນ ຄົນອິສຣາເອນກໍລຸກຂ້ຶນຕ່ໍສູ້ກັບຄົນໂມອາບຈົນເຂົາທັງຫລາຍຫນີໄປ ແລະເຂົາກໍ

ບຸກຫນ້າເຂ້ົາໄປໃນແຜ່ນດິນຂ້າຟັນຄົນໂມອາບ 
25 ເຂົາທັງຫລາຍໄດ້ຫລາຍຫົວເມືອງ ແລະຕ່າງຄົນກໍຕ່າງໂຍນຫີນເຂ້ົາໄປໃນໄຮ່ນາທ່ີດີທຸກຕອນ ເຂົາຖົມນ້ໍາພຸເສັຽທຸກ

ແຫ່ງ ແລະໂຄ່ນລ້ົມຕົນໄມ້ດີໆເສັຽຫມົດ ຈົນໃນກີຣ໌ຮາເຣເຊທ ມີແຕ່ຫີນຂອງເມືອງເຫລືອຢູ່ ບັນດານັກສະລິງໄດ້ລ້ອມ
ເມືອງໄວ້ແລະໂຈມຕີໄດ້ 

26 ເມ່ືອພຣະຣາຊາແຫ່ງໂມອາບຊົງເຫັນວ່າຈະສູ້ບ່ໍໄດ້ ພຣະອົງກໍຊົງພາພົນດາບເຈັດຮ້ອຍຄົນຈະຕີຜ່າອອກມາທາງດ້ານ
ພຣະຣາຊາເມືອງເອໂດມ ແຕ່ອອກມາບ່ໍໄດ້ 

27 ແລ້ວພຣະອົງຊົງນໍາໂອຣົດຫ ົວປີ ຜູ້ຊຶງ່ຄວນຈະຂຶນ້ຄອງແທນນ້ັນ ຖວາຍເປັນເຄ່ືອງເຜົາບູຊາເສັຽທ່ີເທິງກໍາແພງ ແລະ
ມພີຣະພິໂຣດອັນໃຫຍ່ຍ່ິງຕ່ໍພວກອິສຣາເອນ ເຂົາທັງຫລາຍກໍຍົກຖອຍໄປຈາກພຣະອົງແລະກັບບ້ານເມືອງຂອງຕົນ 

 

4 ເອລຊີາ ແລະນໍາ້ມນັຂອງຍງິຫມາ້ຍ  
Elisha and the wisdomís oil  

(1ກສດ 17:14-16) 
1 ພຣັຍາຂອງຄົນນ່ຶງໃນພວກຜູ້ປະກາດພຣະທັມຣ້ອງຕ່ໍເອລີຊາວ່າ, ìຜູ້ຮ ບັໃຊ້ຂອງທ່ານ ຄື ຜົວຂອງຂ້ານ້ອຍສ້ິນຊີວິດ

ເສັຽແລ້ວ ແລະທ່ານກໍຮູ້ຢູ່ແລ້ວວ່າຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງທ່ານຢໍາເກງພຣະຜູ້ເປ ັນເຈ້ົາ ແຕ່ເຈ້ົາຫນ້ີໄດ້ມາ ເພ່ືອນໍາເອົາບຸດສອງ
ຄົນຂອງຂ າ້ນ້ອຍໄປເປັນທາດຂອງເຂົາî 

2 ແລະເອລີຊາຕອບວ່າ, ìບອກຂ້ອຍມາດູວ່າ ຈະໃຫ້ຂ້ອຍຊ່ອຍຫຍັງ ເຈ້ົາມີຫຍັງຢູ່ໃນບ້ານແດ່? ແລະນາງຕອບວ່າ, 
ìສາວໃຊ້ຂອງທ່ານບ່ໍມີຫຍັງໃນບ້ານນອກຈາກນ້ໍາມັນນ່ຶງໄຫî 



3 ແລະທ່ານກ່າວວ າ່, ìຈ່ົງອອກໄປນອກບ້ານ ຂໍຢືມພາຊນະຈາກເພ່ືອນບ້ານທຸກຄົນຂອງເຈ້ົາມາ ເປັນພາຊນະເປ່ົາ ຢ່າ
ໃຫນ້້ອຍ 

4 ແລ້ວຈ  ່ົງເຂ້ົາໄປໃນເຮືອນ ປິດປະຕູຂັງຕົວເຈ້ົາແລະລູກຊາຍຂອງເຈ້ົາໄວ ້ແລະຈ່ົງເທນ້ໍາມັນໃສ່ພາຊນະທັງຫມດົ ເມ່ືອ
ອັນນ່ຶງໆເຕັມແລ້ວກໍຕ້ັງໄວ້ຕ່າງຫາກî 

5 ນາງກໍລາໄປ ແລະປິດປະຕູຂັງນາງແລະບຸດຂອງນາງໄວ້ ລູກຊາຍສ່ົງພາຊນະມາໃຫ້ແລະນາງກໍເທນ້ໍາມັນ 
6 ແລະຢູ່ມາເມ່ືອພາຊນະເຕັມຫມດົແລ້ວ ນາງຈ່ຶງບອກບຸດວ່າ, ìເອົາພາຊນະໃຫ້ແມອີ່ກໃບນ່ຶງî ແລະເຂົາຕອບນາງວ່າ, 

ìບໍ່ມອີີກແລ້ວî ແລ້ວນ້ໍາມັນກໍຢຸດໄຫລ 
7 ນາງກໍໄປເຮືອນໃຫ້ຄົນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຮູ້ ແລະທ່ານບອກວ່າ, ìໄປໂລດ ຂາຍນ້ໍາມັນເສັຽເອົາເງິນຊໍາຮະຫນ້ີຂອງ

ເຈ້ົາ ທີເ່ຫລືອນອກນ້ັນເຈ້ົາແລະລູກຂອງເຈ້ົາຈ່ົງໃຊ້ລ້ຽງຊີວິດî 
ເອລຊີາ ແລະຍງິຊເູນມ  
Elisha Raises the Shunammiteís Son 

(1 ກສດ 17:17-24) 
8 ວັນນ່ຶງເອລີຊາໄດ້ເດີນທາງໄປຍັງເມືອງຊູເນມ ມຍິີງຖານະດີຄົນນ່ຶງອາໄສຢູ່ ແລະນາງໄດ້ຫນ່ຽວເຊີນທ່ານໃຫ້ຮັບປະ

ທານອາຫານ ດ່ັງນ້ັນເມ່ືອທ່ານຜ່ານທາງນ້ັນໄປເມ່ືອໃດ ທ່ານກໍແວະເຂ້ົາໄປຮ ບັປະທານອາຫານ 
9 ຍິງຄົນນ້ີໄດ້ເວ້ົາກັບຜົວຕົນວ່າ, ìຂ້ອຍເຊ່ືອແນ່ວ່າຊາຍຜູ້ນ້ີມາເຮືອນເຮົາເລ້ືອຍໆ ຈະຕ້ອງເປັນຄົນບໍຣິສຸດຂອງພຣະ

ເຈ້ົາ  
10 ຂໍໃຫ້ພວກເຮົາຈັດແຈ່ງຫ້ອງນອນໆໄວ້ເທິງຫລັງຄາພຽງ ແລ້ວຈັດເອົາຕຽງ ໂຕະ ຕ່ັງ ແລະຕະກຽງໄວ້ໃຫ້ທ່ານ ເພື່ອວ່າ

ເມ່ືອໃດທ່ານມາຫາເຮົາ ກໍໃຫ້ທ່ານພັກຢູ່ບ່ອນນ້ັນî 
11 ວັນນ່ຶງເອລີຊາມາເມືອງຊູເນມອີກ ທ່ານໄດ້ແວ່ຂ້ຶນໄປພັກເຊົາຢູ່ຫ້ອງນ້ັນຄືເກ່ົາ 
12 ທ່ານຈ່ຶງບອກເກຮາຊ ຄົີນໃຊ້ຂອງທ່ານວ່າ, ìໄປເອ້ີນຍິງຊາວຊູເນມຄົນນ້ີມາî ເມ່ືອເຂົາເອ້ີນນາງ ນາງກໍມາຢືນຢູ່ຕ່ໍ

ຫນ້າທ່ານ 
13 ເອລີຊາກໍບອກໃຫ້ຄົນໃຊ້ຖາມນາງວາ່, ìເຈ້ົາໄດ້ຫຍຸ້ງຍາກລໍາບາກຍ້ອນພວກເຮົາຫລາຍ ເຣົາຂໍຖາມເຈ້ົາວ່າ ເຈ້ົາຢາກ

ໃຫເ້ຣົາຊ່ອຍຫຍັງແດ່? ບາງທີເຈ້ົາອາດຢາກໃຫ້ເຣົາໄປທູນຄຸນງາມຄວາມດີຂອງເຈ້ົາຕ່ໍກະສັດ ຫລືລາຍງານຕ່ໍຜູ້ບັນ
ຊາການກອງທັບອາດເປັນໄປໄດ້î ນາງຈ່ຶງຕອບວ່າ, ìຂ້ານ້ອຍຢູ່ນໍາຍາດພ່ີນ້ອງ ກໍພໍຢູ່ພກິໍນແລ້ວî 

14 ແລະທ່ານກ່າວວ່າ, ìຖ້າຢ່າງນ້ັນຈະໃຫ້ເຮົາຊ່ອຍຫຍັງນາງî ເກຮາຊີຕອບວ່າ, ìແທຈິ້ງເພາະນາງບ່ໍມີບຸດ ແລະຜົວຂອງ
ນາງກໍເຖ້ົາແລ້ວî 

15 ທ່ານຈ່ຶງບອກວ່າ, ìໄປເອ້ີນນາງມາî ແລະເມ່ືອເຂົາໄປເອ້ີນນາງ ນາງກໍມາຢືນຢູ່ທ່ີປະຕ  ູ
16 ທ່ານກ່າວວ່າ, ìປີຫນ້າໃນເວລາດຽວກັນນ້ີ ເຈ້ົາຈະໄດ້ອຸ້ມລູກຊາຍî ແລະນາງອຸທານວ່າ, ìໂອຍ, ທ່ານເອີຍ ທ່ານເປັນ

ຄົນຂອງ   ພຣະເຈ້ົາ ກະຣຸນາຢ່າຕວົະຂ້ານ້ອຍເລີຍî 
17 ແລ້ວຕ່ໍມາ ຍິງຄົນນ້ັນກໍຖພືາ ພເໍຖິງເວລາກໍານົດນາງກໍເກີດບຸດຊາຍຕາມທ່ີເອລີຊາໄດ້ບອກໄວ້ 
18 ເມ່ືອເດັກນ້ອຍນ້ີໃຫຍ່ເຕີບໂຕຂ ຶ ້ນ ເຊ້ົາມືນ່ຶ້ງເຂົາກໍອອກໄປຫາພ່ໍຢູ່ທົງ່ນາ ໃນບ່ອນທ່ີພວກກ່ຽວເຂ້ົາຢູ່ 
19 ໃນເວລານ້ັນເຂົາຮ້ອງຂ້ຶນວ່າ, ìໂອຍ, ຂ້ານ້ອຍເຈັບຫວົ ຂ້ານ້ອຍເຈັບຫົວî ຜູ້ເປັນພ່ໍຈ່ຶງບອກຄ ນົໃຊ້ຂອງເຂົາວ່າ, ìອຸ້ມ

ເຂົາໄປຫາແມ່ໄປ໋î 
20 ແລະເມື່ອເຂົາອຸ້ມມາໃຫ້ແມຂ່ອງເດັກ ເດັກນ້ັນກໍນ່ັງຢູ່ເທິງຕັກແມ່ຈົນທ່ຽງວັນ ແລ້ວລູກນ້ັນກໍສ້ິນໃຈຕາຍ 
21 ຜູ້ເປັນແມ່ຈ່ຶງນໍາລູກໄປປົງໄວ້ເທິງຕຽງນອນຂອງເອລີຊາຄົນຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລ້ວນາງກ ອໍອກມາແລ້ວປິດປະຕູໄວ້ 
22 ນາງກໍໄປເອ້ີນຜົວຂອງນາງກ່າວວ່າ, ìບອກຄົນໃຊ້ເອົາລໍໂຕນ່ຶງມາໃຫ້ຂ້ອຍແດ່ ເພ່ືອຂ້ອຍຈະໄດ້ຟ້າວໄປຫາຄົນຂອງ

ພຣະເຈ້ົາ ແລະຈະກັບຄືນມາໄວເທ່ົາທ່ີຈະໄວໄດî້ 



23 ແລະເຂົາຖາມວ່າ, ìເປັນຫຍັງຈ່ຶງໄປຫາທ່ານມ້ືນ້ີ ມັນບ່ໍແມ່ນຍາມເດືອນອອກໃຫມ ່ຫລືວັນບໍຣິສຸດຂອງພຣະເຈ້ົາî  
24 ນາງຕອບວ່າ, ìບ່ໍເປັນຫຍັງດອກî ແລ້ວນາງໄດ້ບອກໃຫ້ຄົນໃຊເ້ອົາອານໃສ່ຫລັງລໍ ແລະເວ້ົາວ່າ, ìພາຂ້ອຍໄປໃຫ້ໄວ

ເທົ່າທີຈ່ະໄວໄດ້ ຢ່າຢຸດກາງທາງຈົນກວ່າຈະໄດ້ຮັບຄໍາສ່ັງຈາກຂ້ອຍກ່ອນî 
25 ແລ້ວນາງກໍອອກເດີນທາງ ແລະມາເຖິງຄົນຂອງພຣະເຈ້ົາທີພູ່ກາຣ໌ເມນ ເມ່ືອຄົນຂອງພຣະເຈ້ົາເຫັນນາງມາ ທ່ານກໍ

ເວ້ົາກັບເກຮາຊີຄົນໃຊ້ຂອງທ່ານວ່າ, ìເບ່ິງດູຫ້ັນ ຍິງຊາວຊູເນມມາແມນ່ບ ໍ
26 ຮີບຟ້າວອອກຕ້ອນຮັບນາງ ແລະຖາມນາງເບ່ິງວ່າ ນາງທັງຜົວແລະລູກຍັງຄ່ອຍສະບາຍດີຢູ່ບໍ?î ແລະນາງກໍຕອບ

ວ່າ, ìສະບາຍດີî 
27 ແລະເມ່ືອນາງມາຍັງພູ ເຖິງຄົນຂອງພຣະເຈ້ົານາງກໍກ້ົມຂາບລົງກອດຕ ນີຂອງເອລີຊາ ເກຮາຊີຈ່ຶງຍ່າງເຂ້ົາມາຫາທ່ານ

ຈະດຶງເອົານາງອອກໄປ ແຕ່ເອລີຊາບອກວ່າ, ìປ່ອຍນາງເທີນ ເຈ້ົາບ່ໍເຫັນບໍວ່ານາງມຄີວາມທຸກໃຈອັນໃຫຍ່ຫລວງ ພ
ຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຊົງອໍາເຣ່ືອງນ້ີໄວ້ ໂດຍບ່ໍໄດ້ບອກໃຫ້ເຣົາຮູ້î 

28 ແລ້ວນາງຈ່ຶງເວ້ົາວ່າ, ìຂ້ານ້ອຍເຄີຍຂໍຈາກທ່ານກ່ຽວກັບເຣ່ືອງລູກຊາຍນ້ັນ ແມ່ນບໍ?  ຂ້ານ້ອຍໄດ້ເວ້ົາບ່ໍແມ່ນບໍວ່າ ຢ່
າຕົວະຢ່າຫລອກລວງຂ້ານ້ອຍເລີຍ? 

29 ເມ່ືອເປັນດ່ັງນ້ັນທ່ານຈ່ຶງເວ້ົາຕ່ໍເກຮາຊີວ່າ, ìຈົ່ງຟ້າວຖືໄມເ້ທ້ົາຂອງເຮົານ້ີລ່ວງຫນ້າໄປກ່ອນ ຖ້າວ່າເຈ້ົາພົບໃຜກໍຢ່າ
ຖາມສະບາຍດີກັບເຂົາ ແລະຖ້າໃຜສະບາຍດີກັບເຈ້ົາກໍຢ່າຕອບເຂົາເດີ ໃຫ້ເອົາໄມ້ເທ້ົາຂອງເຮົານ້ີຢຽດໃສ່ເທິງຫນ້າ
ຂອງເດັກນ້ັນî 

30 ແລ້ວມານດາຂອງເດັກນ້ັນເວ້ົາວ່າ, ìຂ້ານ້ອຍຂໍສາບານຢ່າງສັດຊ່ືຕ່ໍພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ ຜູ້ຊງົພຣະຊົນຢູ່ແລະຕ່ໍທ່ານ
ເອງວ່າ ຂ້ານ້ອຍຈະບ່ໍຈາກທ່ານໄປî ດ່ັງນ້ັນເອລີຊາແລະແມ່ຂອງເດັກຈ່ຶງພາກັນອອກເດີນທາງໄປຕາມຫລັງ 

31 ເກຮາຊີໄດ້ມຸ່ງຫນ້າໄປກ່ອນແລະເອົາໄມ້ເທ້ົາຢຽດໃສ່ເດັກນ້ອຍນ້ັນ ແຕ່ບ່ໍມີສຽງຫລືຄໍາຕອບຢ່າງໃດເລີຍ ເຂົາຈ່ຶງກັບ
ຄືນມາພົບທ່ານ ແລະບອກເອລີຊາວ່າ, ìເດັກນ້ອຍຍັງບ່ໍທັນຟ້ືນຕົວເທ່ືອî 

32 ເມ່ືອເອລີຊາເຂ້ົາມາໃນເຮືອນ ທາ່ນເຫັນເດັກນ້ອຍນອນຕາຍຢູ່ເທິງຕຽງຂອງທ່ານ 
33 ທ່ານຈ່ຶງເຂ້ົາໄປຂ້າງໃນອັດປະຕູໄວ້ ແລ້ວໄດ້ອ້ອນວອນຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
34 ແລ້ວທ່ານຂ້ຶນເທິງຕຽງ ແລະນອນຢຽດຕົວລົງເຕັງເດັກນ້ອຍ ໂດຍເອົາປາກເຕັງປາກ ຕາເຕັງຕາ ແລະມືເຕັງມື ແລະ

ເມ່ືອທ່ານຢຽດເຕັງເດັກນ້ອຍຢູ່ນ້ັນ ເນ້ືອຫນັງຂອງເດັກກໍຮູ້ສຶກອຸ່ນຂ້ຶນມາ 
35 ແລ້ວທ່ານກໍລຸກຍ່າງໄປມາຢູ່ໃນຫ້ອງ ແລ້ວໄປນອນຢຽດຕົວເຕັງເດັກນ້ອຍອີກເທ່ືອນ່ຶງ ຄ້ັງນ້ີເດັກນ້ອຍກໍຈາມເຖິງເຈັດ

ເທ່ືອ ແລະມືນຕາຂ້ຶນ 
36 ແລ້ວທ່ານກໍເອ້ີນເກຮາຊີມາບອກວ່າ, ìໄປເອ້ີນຍິງຊູເນມຄົນນ້ີມາî ເຂົາຈ່ຶງໄປເອ້ີນນາງ ແລະເມ່ືອນາງມາຮອດທ່ານ

ແລ້ວ ທ່ານຈ່ຶງເວ້ົາກັບນາງວ່າ, ìຈ່ົງອຸ້ມລູກຂອງເຈ້ົາໄປເຖີດî 
37 ນາງເຂ້ົາໄປທາງໃນ ກ້ົມຂາບຕີນເອລີຊາ ແລະພາລູກຊາຍຂອງນາງອອກໄປ 

Elisha Purifies the Pot of Stew 

38 ເອລີຊາມາເຖິງກິນການອີກ ເມ່ືອແຜ່ນດິນເກີດກັນດານອາຫານ ແລະເມ່ືອພວກຜູ້ປະກາດພຣະທັມນ່ັງຢູ່ຕ່ໍຫນ້າທ່ານ 
ທ່ານກໍບອກຄົນໃຊ້ຂອງທ່ານວ່າ, ìຈົ່ງຕັ້ງຫມໍຫ້ນ່ວຍໃຫຍ່ແລະຕ້ົມເຂ້ົາໃຫ້ແກ່ພວກຜູ້ປະກາດພຣະທັມî 

39 ຄົນນ່ຶງໃນພວກອອກໄປເກັບຜັກທ່ີໃນທ່ົງນາ ແລະພົບໄມເ້ຄືອປ່າເຄືອນ່ຶງ ເຂົາເກ ບັໄດ້ຫມາກນ້ໍາເຕ້ົາປ່າຈົນເຕັມຕັກ 
ກັບມາຜ່າໃສ່ໃນຫມ້ໍເຂ້ົາຕ້ົມໂດຍບ່ໍຣູ້ວ່າເປັນຫມາກຫຍັງ 

40 ເຂົາກໍເທອອກໃຫ້ຄົນເຫລ່ົານ້ັນຮັບປະທານ ຂນະທ່ີເຂົາກໍາລັງຮັບປະທານເຂ້ົາຕ້ົມຢູ່ນ້ັນ ເຂົາຮ້ອງຂ້ຶນວ່າ, ìຂ້າແດ່ຄົນ
ແຫ່ງພຣະເຈົ້າ ມີຄວາມຕາຍຢູ່ໃນຫມໍນ້ີ້î ແລະເຂົາກໍຮັບປະທານກັນບ່ໍໄດ້ 

41 ທ່ານກໍວ່າ, ìຈ່ົງເອົາແປ້ງມາî ທ່ານກໍໃສ່ແປ້ງລົງໃນຫມ້ໍ ແລະບອກວ່າ, ìຈ່ົງເທອອກໃຫ້ຄົນເຫລ່ົານ້ັນຮັບປະທານî 
ແລະບ່ໍມີອັນຕະລາຍຢູ່ໃນຫມໍນ້ັ້ນ 



Elisha Feeds One Hundred Men 
(ມທ 14:13-21; 15:32-39) 

42 ມຊີາຍຄົນນ່ຶງມາຈາກບ້ານບາອັນຊາລີຊາ ນໍາຂອງມາໃຫ້ຄົນແຫ່ງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ມີເຂ້ົາຈ່ີເປັນຜົນທໍາອິດຄື ເຂ້ົາ
ຫນົມບເລຊາວກ້ອນ ແລະຮວງເຂ້ົາໃຫມ່ໃສ່ກະສອບຂອງເຂົາມາແລະເອລີຊາເວ້ົາວ່າ, ìຈົ່ງໃຫແ້ກ່ຄົນເຫລ່ົານ້ັນຮັບ
ປະທານî 

43 ແຕ່ຄົນໃຊ້ຄົນນ້ີຕອບວ່າ, ìຂ້າພະເຈ້ົາຈະຕ້ັງອາຫານເທ່ົານ້ີ ໃຫ້ຄົນນ່ຶງຮ້ອຍຮັບປະທານໄດ້ຢ່າງໃດ?î ທ່ານຈ່ຶງສ່ັງຊ້ໍາ
ວ່າ, ìຈົ່ງໃຫຄົ້ນເຫລ່ົານ້ັນຣັບປະທານເຖີດ ເພາະພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາກ່າວສ່ັງດ່ັງນ້ີວ່າ ìເຂົາທັງຫລາຍຈະໄດ້ຮ ບັປະທານ
ແລະຍັງເຫລືອອີກî 

44 ເຂົາຈ່ຶງຕ້ັງອາຫານໄວ້ຕ່ໍຫນ້າເຂົາທັງຫລາຍ ເຂົາທັງຫລາຍກໍຮັບປະທານ ແລະຍັງເຫລືອຢູ່ຈິງຕາມພຣະຄໍາຂອງພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 

 

5 ນາອາມານຜູບ້ນັຊາການທະຫານເດນີທາງໄປຫາເອລຊີາ 
The Healing of Naaman 

1 ນາອາມານຜູ້ບັນຊາການທະຫານຊີເຣັຽ (ອາຣາມ) ເປັນບຸກຄົນສໍາຄັນ ແລະໄດ້ຮັບກຽດອັນສູງສ່ົງຈາກເຈ້ົາຊີວິດແຫ່ງ
ຊເີຣັຽ   ເພາະວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊົງໃຫທ່້ານເປັນຜູ້ນໍາໄຊຊະນະມາສູ່ກອງທັບຊເີຣັຽ ທ່ານເປັນນາຍທະຫານທ່ີເກ່ັງກ້າ 
ແຕ່ທ່ານເປັນພຍາດຂ້ີທູດ 

2 ມຄ້ັີງນ່ຶງ ເມ່ືອພວກຊີເຣັຽໄປຕ່ໍສູ້ກັບພວກອິສຣາເອນ ເຂົາໄດ້ຈັບເອົາຍິງສາວຄົນນ່ຶງມາເປັນຄົນໃຊ້ຂອງເມັຽຂອງທ່ານ
ນາອາມານ 

3 ຄົນໃຊ້ຜູ້ນ້ີເວ້ົາຕ່ໍນາຍຍິງຂອງນາງວ່າ, ìຂ້ານ້ອຍຢາກໃຫ້ນາຍຜູ້ຊາຍໄປຫາຜູ້ປະກາດພຣະທັມທ່ີຊາມາເຣັຽ ຄົນຜູ້ນ້ັນ
ສາມາດປົວພຍາດຂ້ີທູດຂອງເຈ້ົານາຍໃຫ້ດີໄດ້î 

4 ເມ່ືອນາອາມານໄດ້ຍິນດ່ັງນ້ັນ ທ່ານກໍໄປທູນເຈ້ົາຊີວິດຕາມທ່ີຄົນໃຊ້ໄດ້ລາຍງານໃຫ້ຟງັ  
5 ເຈ້ົາຊີວິດແຫ່ງຊເີຣັຽຈ່ຶງບອກນາອາມານວ່າ, ìຈົ່ງໄປຫາເຈ້ົາຊວິີດແຫ່ງອິສຣາເອນ ແລະຍ່ືນຈົດຫມາຍນ້ີໃຫ້ພຣະອົງî 

ນາອາມານໄດ້ນໍາເອົາເງິນສາມສິບພັນຫລຽນ ພ້ອມທັງເຄ່ືອງນຸ່ງທ່ີສວຍງາມສິບຊຸດອອກເດີນທາງໄປ 
6 ທ່ານໄດ້ຖວາຍສານໃຫ້ແກ່ເຈົ້າຊວິີດອິສຣາເອນ ໃນຣາຊສານນ້ັນມີເນ້ືອຄວາມດ່ັງນ້ີ ìນ້ີຄືນາອາມານ ນາຍທະຫານ

ຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ຂ້າພະເຈ້ົາຢາກໃຫ້ພຣະອົງປົວພຍາດຂ້ີທູດໃຫ້ເຂາົî 
7 ເມ່ືອເຈ້ົາຊີວິດອິສຣາເອນໄດ້ອ່ານພຣະຣາຊສານແລ້ວ ພຣະອົງກໍຈີກເຄ່ືອງສລອງພຣະອົງອອກ ແລະເວ້ົາຂ້ຶນດ້ວຍ

ຄວາມເສັຽພຣະທັຍວ່າ, ìເຮົາແມນ່ພຣະເຈ້ົາຜ  ູ້ມີອໍານາດທ່ີບອກໃຫ້ຕາຍ ຫລືໃຫເ້ປັນໄດ້ຊ້ັນບໍ ຈ່ຶງຢາກໃຫ້ເຮົາປົວ    
ພຍາດຂ້ີທູດໃຫ້? ເຂົາຢາກຊອກເຣ ື ່ອງຜິດກັນກັບເຮົາບໍ? 

8 ເມ່ືອຜູ້ປະກາດພຣະທັມເອລີຊາ ຮູ້ຂ່າວເຫດການທ່ີເກີດຂ້ຶນ ທ່ານກໍສ່ົງຄວາມໄປທູນເຈ້ົາຊີວິດວ່າ, ìເປັນຫຍັງພຣະອົງ
ຈ່ຶງຊົງທຸກພຣະທັຍຫນັກ ຂໍຊົງສ່ົງຊາຍຄົນນ້ັນມາຫາຂ້ານ້ອຍ ຂ້ານ້ອຍຈະແນະນໍາໃຫ້ເຂົາຮູ້ຈັກວ່າ ຢູ່ທ່ີອິສຣາເອນນ້ີມີ
ຜູ້ປະກາດພຣະທັມî 

9 ດ່ັງນ້ັນ ນາອາມານພ້ອມທັງຄນະ ແລະຣົດມາ້ກໍມາຮອດເຮືອນຂອງເອລີຊາ 
10 ຝ່າຍເອລີຊາໄດ້ສ່ົງຄົນມາບອກອານາມານວ່າ, ìຈ່ົງໄປອາບນ້ໍາທ່ີແມ່ນ້ໍາຈໍແດນເຈັດຄ້ັງ ແລະເນ້ືອຫນັງຂອງທ່ານຈະ

ສະອາດເປັນປົກກະຕິ 
11 ແຕ່ອານາມານໃຈຮ້າຍແລະຍ່າງອອກໄປພ້ອມທັງຈ ົ ່ມວ່າ, ìເຮົາຄິດວ່າ ຢ່າງນ້ອຍທ່ານຕ້ອງອອກມາພົບເຮົາ ແລ້ວ

ອ້ອນວອນຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງທ່ານ ໂດຍວາງມືໃສ່ເທິງບ່ອນທ່ີເປັນພຍາດໃຫ້ເຮົາດີຊ້ັນດອກ 



12 ຕາມຈິງແລ້ວແມນ້ໍ່າອາບານາ ແລະແມ່ນ້ໍາຟາຣ໌ປາທ່ີເມືອງດາມັສກັສຍັງດີກວ່າແມ່ນ້ໍາໃນອິສຣາເອນນ້ີ ເຮົາໄປອາບ
ໃນແມ່ນ້ໍາເຫລ່ົານ້ັນກໍຄົງຈະຫາຍດີຢູ່ຕິî ແລ້ວທ່ານກໍຫັນຫລັງຄືນໄປດ້ວຍຄວາມໂກດຮ້າຍ 

13 ແຕ່ພວກຂ້າໃຊ້ຂອງທ່ານເຂ້ົາມາເວ້ົາກັບທ່ານວ່າ, ìຍາພໍເ່ອີຍ, ຖ້າຫາກວ່າຜູ້ປະກາດພຣະທັມສ່ັງໃຫ້ທ່ານເຮັດສ່ິງທ່ີ
ຍາກທ່ານຈະບ່ໍເຮັດຫລື ແຕ່ດຽວນ້ີ ທາ່ນຜູ້ປະກາດພຣະທັມບອກໃຫ້ທ່ານພຽງແຕ່ໄປອາບນ້ໍາ ແລ້ວທ່ານກໍຈະສະ
ອາດແລະດີພຍາດ ເປັນຫຍັງທ່ານຈ່ຶງບ່ໍເຮັດî 

14 ດ່ັງນ້ັນນາອາມານຈ່ຶງລົງໄປແຊ່ໃນແມ່ນ້ໍາຈ ໍແດນເຈັດຄ້ັງຕາມທ່ີເອລ ຊີາໄດ້ບອກ ແລ້ວເນ້ືອຫນັງຂອງທ່ານຈ່ຶງສະອາດ
ເປັນປົກກະຕິເຫມືອນເນ້ືອຫນັງຂອງເດັກນ້ອຍ 

15 ແລ້ວນາອາມານພ້ອມທັງພວກຕິດຕາມທຸກຄົນກໍກັບຄືນໄປຫາເອລີຊາແລ້ວເວ້ົາວ່າ, ìດຽວນ້ີຂ້າພະເຈ້ົາຮູ້ແລ້ວວ່າ ບ່ໍ
ມພີຣະເຈ້ົາອົງອ່ືນນອກຈາກພຣະເຈ້ົາຂອງອິສຣາເອນ ບັດນ້ີຂໍທ່ານຈ່ົງຮັບເອົາຂອງຂວັນຈາກຂ້ານ້ອຍເທີນî 

16 ແຕ່ເອລີຊາຕອບວ່າ, ìດ້ວຍພຣະນາມຂອງພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງພຣະຊົນຢູ່ ຜູ້ຊຶງ່ຂ້າພະເຈ້ົາກໍາລັງຮັບໃຊ້ຢູ່ ຂ້າພະເຈ້ົາຈະບ່ໍ
ຍອມຮັບເອົາຂອງຂວັນສ່ິງໃດຫມົດî ສ່ວນນາອາມານກໍຂ້ຽວເຂັນໃຫ້ທ່ານຍອມຮັບເອົາ ແຕ່ທ່ານກໍປະຕິເສດ 

17 ແລ້ວນາອາມານຈ່ຶງເວ້ົາວ່າ, ìຖ້າທ່ານບ່ໍຍອມຮັບເອົາຂອງຂວັນຈາກຂ້າພະເຈ້ົາ ຂໍອະນຸຍາດໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາເອົາດິນ
ຈາກທ່ີນ້ີເມືອບ້ານນໍາໃຫ້ພໍດີກັບລໍສອງໂຕບັນທຸກໄດ້ ເພາະວ່າຂ້າພະເຈ້ົາຈະບ່ໍຖວາຍເຄ່ືອງເຜົາບູຊາ ຫລືການບູຊາ
ອັນໃດແກ່ພຣະອົງອ່ືນ ນອກຈາກພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາເທ່ົານ້ັນ  

18 ແລະຂ້າພະເຈ້ົາຂໍພຽງຢ່າງດຽວຄື ເວລາທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາໄປນໍາກະສັດເພ່ືອນະມັສການພຣະຣິມໂມນຂອງຊາວຊີເຣັຽນ້ັນ 
ຂ້າພະເຈ້ົາຂໍຂາບລົງນໍາກະສັດ ສະນ້ັນຂໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງໂຜດອະພັຍຂ້ານ້ອຍດ້ວຍî 

19 ເອລີຊາຕອບວ່າ, ìຂໍທ່ານຈ່ົງໄປເປັນສຸກເທີນî ແລ້ວນາອາມານກໍຈາກໄປ 
ຄນົໃຊຂ້ອງເອລຊີາທາໍຜດິ 
Gahaziís Greed 

ພເໍມ່ືອນາອາມານໄປບ່ໍໄດ້ໄກເທ່ົາໃດ  
20 ເກຮາຊີຄົນໃຊ້ຂອງເອລີຊາກໍຄິດໃນໃຈວ່າ, ìເອີ ນາຍຂອງເຮົາບ່ໍຍອມຮ ັບເອົາສ່ິງໃດທ່ີນາອາມານຊາວຊີເຣັຽຄົນນ້ີ

ມອບໃຫ້ ແລະປ່ອຍໃຫ້ເຂົາໄປລ້າໆ ທ່ານຄວນຍອມຮັບເອົາສ່ິງເຫລ່ົານ້ີດ້ວຍພຣະນາມຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຜູ້ຊົງພ
ຣະຊົນຢູ່ ເຮົາຈະຕ້ອງແລ່ນໄປເອົາບາງສ່ິງບາງຢ່າງນໍາທ່ານໃຫ້ໄດ້î 

21 ດ່ັງນ້ັນເກຮາຊີຈ່ຶງແລ່ນຕິດຕາມນາອາມານໄປ ເມ່ືອນາອາມານເຫັນເຂົາແລ່ນຕາມຫລັງມາ ທ່ານຈ  ່ຶງລົງຈາກຣົດມາ້
ມາພົບເຂົາແລະຖາມວ່າ, ìເຈ້ົາຕາມມາຫຍັງນໍ?î 

22 ເກຮາຊີຕອບວ່າ, ìທກຸສ່ິງຮຽບຮ້ອຍດີ ແຕ່ນາຍຂອງຂ້ານ້ອຍໄດ້ສ່ັງຂ້ານ້ອຍມາບອກທ່ານວ່າ ຫວ່າງກ້ີນ້ີມີຜູ້ປະກາດພ
ຣະທັມຫນຸ່ມສອງຄົນເດີນທາງມາຈາກພູເອຟຣາອິມ ຂໍທ່ານໂຜດໃຫ້ເງິນແກ່ເຂົາທັງຫລາຍຈັກນ່ຶງຕາລັນກັບເຄ່ືອງນຸ່ງ
ສອງຊຸດໃຫ້ພວກນ້ັນî 

23 ນາອາມານຕອບວ່າ, ìຂໍໂຜດຮ ບັໄປສອງຕາລັນເຖີດî ທ່ານບອກໃຫ້ເຂົາຟ້າວມັດເງິນໃສ່ຖົງສອງຖົງໄວ້ແລະເອົາເສ້ືອ
ສອງຊຸດໃຫ້ ທ່ານສ່ັງໃຫ້ຄົນໃຊ້ສອງຄົນຫາມໄປກ່ອນເກຮາຊີ 

24 ເມື່ອມາຮອດພນູ້ອຍບ່ອນທ່ີເອລີຊາຢູ່ ເຂົາກໍເອົາຖົງໄປປະໄວ້ໃນເຮືອນ ແລະບອກໃຫ້ຄົນໃຊ້ຂອງນາອາມານກັບຄືນ
ເມືອ 

25 ເມ່ືອເກຮາຊີເຂ້ົາໄປໃນເຮືອນ ເອລີຊາໄດ້ຖາມວ່າ, ìເກຮາຊີ ມືກ້ີ້ນ້ີເຈ້ົາໄປໃສມາ?î ເກຮາຊີຕອບວ່າ, ìບ່ໍໄດ້ໄປໃສî 
26 ແຕ່ເອລີຊາເວ້ົາກັບເຂົາວ່າ, ìເວລາຊາຍນ້ັນລົງຈາກຣົດມ້າມາຫາເຈ້ົາ ຈິດວິນຍານຂອງຂ້ອຍກໍຢູ່ທ່ີນ້ັນ ດຽວນ້ີເຈ້ົາໄດ້

ເອົາເງິນນໍາຜູ້ນ້ັນ ເຈ້ົາອາດຊ້ືສວນຫມາກກອກເທດ ຊືແ້ກະ ຊືງົ້ວ ແລະທາດຍິງຊາຍ 
27 ແຕ່ວ່າພຍາດຂ້ີທູດຂອງນາອາມານຈະຕິດແປດເຈ້ົາ ແລະຕ ິດແປດເຊ້ືອສາຍຂອງເຈ້ົາຕລອດໄປî ເກຮາຊໄີດ້ຫນີ

ຈາກເອລີຊາໄປດ້ວຍມີພຍາດຂ້ີທູດຂາວດ່ັງນວນຝ້າຍເຕັມຮ່າງກາຍ 



 

6 ເອລຊີາເຮດັໃຫຂ້ວານຕກົນໍາ້ຟູຂຶນ້  
The Miracle of the Ax Head 

1 ພວກຜູ້ປະກາດພຣະທັມໃນຄະນະຂອງເອລີຊາໄດ້ຈ່ົມຕ່ໍທ່ານວ່າ,  
2 ìບ່ອນຂອງພວກເຂົານ້ີຄັບແຄບເກີນໄປ ສະນ້ັນຂໍອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຂົາຕັດໄມ້ທີ່ແມນ້ໍ່າຈໍແດນ ເພ່ືອສ້າງທ່ີຢູ່ອາໄສ

ຢູ່ບ່ອນນ້ັນî ເອລີຊາຕອບວ່າ, ìໄປແມî 
3 ຜູ້ນ່ຶງໃນຈໍານວນພວກເຂົາໄດ້ຂ້ຽວຂອດໃຫ້ເອລີຊາໄປນໍາ ທ່ານກໍຕົກລົງໄປນໍາພວກເຂົາ  
4 ເມ່ືອໄປຮອດແມ່ນ້ໍາຈໍແດນ ພວກເຂົາໄດ້ເລ້ີມຕ້ົນລົງມືເຮັດວຽກ ຄົນນ່ຶງໃນຫມູ່ພວກເຂົາໄດ້ເປັນຜູ້ຕັດໄມ້ 
5 ທັນໃດນ້ັນຂວານເຫລັກຂອງເຂົາໄດ້ຫລ່ອນຕົກລົງນ້ໍາ ເຂົາຈ່ຶງຮ້ອງຫາເອລີຊາວ່າ, ìນາຍເອີຍ, ຂວານຕົກນ້ໍາແລ້ວ ຈະ

ໃຫຂ້້ານ້ອຍເຮັດແນວໃດ ເພາະຂວານນ້ັນຂ້ານ້ອຍໄດ້ຢືມເຂົາມາຊ້ໍາî 
6 ເອລີຊາຈ່ຶງຖາມເຂົາວ່າ, ìຂວານນ້ັນຕົກຢູ່ໃສ?î ເຂົາໄດ້ຊ້ີບອກບ່ອນຂວານຕົກໃຫ້ທ່ານເບ່ິງ ແລ້ວເອລີຊາໄດ້ຕັດໄມ້

ທ່ອນນ່ຶງຖ້ິມລົງໃນບ່ອນນ້ັນ ແລ້ວຂວານດວງນ້ັນກໍຟູຂ້ຶນມາ 
7 ທ່ານໄດ້ບອກເຂົາວ່າ, ìໄປເອາົແມî໋ ຊາຍຄົນນ້ັນຈ່ຶງຍ້ືມືໄປຈັບເອົາມາ 

The Aramean Attach is Thwarted 

8 ເມື່ອເຈ້ົາຊວິີດແຫ່ງຊີເຣັຽອອກໄປສູ້ຮົບພວກອິສຣາເອນ ພຣະອົງໄດ້ປະຊຸມກັບພວກຂ້າຣາຊການຂອງພຣະອົງ ແລະ
ໄດ້ເລືອກເອົາບ່ອນນ່ຶງເປັນບ່ອນຕ້ັງຄ້າຍໄວ້ 

9 ແຕ່ເອລີຊາໄດ້ສ່ົງຂ່າວໄປບອກເຈ້ົາຊວິີດອິສຣາເອນໃຫ້ລະວັງຕົວ ບ່ໍໃຫພ້ຣະອົງຜ່ານໄປໃນທາງນ້ັນ ເພາະວ່າພວກຊີ
ເຣັຽໄດ້ຕ້ັງກອງຫລອນດັກສະກັດຢູ່ທ່ີນ້ັນ 

10 ດ່ັງນ້ັນເຈ້ົາຊີວິດອິສຣາເອນຈ່ຶງເຕືອນທະຫານໃຫ້ລະມັດລະວັງຕົວຢູ່ສເມີ ໃນການລະວັງຕົວຢ່າງນ້ີໄດ້ມີມາສອງສາມ
ຄ້ັງແລ້ວ 

11 ຝ່າຍເຈ້ົາຊີວິດຊເີຣັຽມີຈິດໃຈກະວົນກະວາຍໃນເຣ່ືອງນ້ີ ພຣະອົງຈ່ຶງເອ້ີນເອົາບັນດານາຍທະຫານມາຖາມວ່າ, ìຈົ່ງ
ບອກເຮົາມາເບ່ິງວ່າ ໃນພວກເຈ້ົາແມ່ນໃຜເຂ້ົາຂ້າງເຈ້ົາຊີວິດແຫ່ງອິສຣາເອນແດ່?î 

12 ນາຍທະຫານຜູ້ນ່ຶງຈ່ຶງຕອບຂ້ຶນວ່າ, ìຂ້າແດ່ພຣະອົງ ບ່ໍມໃີຜດອກ ເຣ່ືອງນ້ີເປັນເພາະຜູ້ປະກາດພຣະທັມເອລີຊາໄດ້
ຣາຍງານຄວາມລັບທ່ີພຣະອົງເວ້ົາໃນຫ້ອງນອນທັງຫມດົຕ່ໍເຈ້ົາຊີວິດແຫ່ງອິສຣາເອນî 

13 ເຈ້ົາຊີວິດຈ່ຶງສ່ັງວ່າ, ìຈ່ົງໄປຊອກຫາບ່ອນເຂົາຢູ່ ແລະເຮົາຈະສ່ົງຄົນໄປຈັບເຂົາມາî ຕ່ໍມາມຄົີນມາບອກທ່ານວ່າ ເອລີ
ຊາຢູ່ເມືອງໂດທານ 

14 ດ່ັງນ້ັນພຣະອົງຈ່ຶງໄດ້ຈັດເອົາມ້າ ຣົດຮົບພ້ອມທັງກໍາລັງພົນອອກໄປ ພວກເຂົາໄດ້ໄປຮອດທ່ີນ້ັນໃນເວລາກາງຄືນ 
ແລະໄດ້ລ້ອມເມືອງໄວ້ 

15 ວັນຕ່ໍມາຄົນໃຊຂ້ອງເອລີຊາກໍໄດ້ລຸກຂ້ຶນແຕ່ເຊ້ົາ ແລະຍ່າງອອກໄປຂ້າງນອກ ເຂົາໄດ້ເຫັນກໍາລັງທະຫານຊີເຣັຽພອ້ມ
ດ້ວຍຝູງມ້າແລະຣົດຮ ົບລ້ອມເມືອງຢູ່ ເຂົາຈ່ຶງຟ້າວມາຫາເອລີຊາແລະຮ້ອງຂ້ຶນວ່າ, ìຕາຍແລ້ວ ເຈ້ົານາຍ! ພວກເຮົາ
ຖືກອ້ອມແລ້ວ ພວກເຮົາຊິເຮັດຈ່ັງໃດ?î 

16 ເອລີຊາຕອບວ່າ, ìບ່ໍຕ້ອງຢ້ານດອກ ເພາະຝ່າຍເຮົາມີຫລາຍກວ່າຝ່າຍເຂົາî  
17 ແລ້ວເອລີຊາກໍອ້ອນວອນຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາວ່າ, ìຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂໍພຣະອົງຊົງເປີດຕາຂ້າໃຊ້ຂອງຂ້ານ້ອຍຜູ້ນ້ີ

ໃຫເ້ຫັນກໍາລັງຂອງຝ່າຍເຮົາແດ່ທ້ອນî ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈ່ຶງຊົງບັນດານໃຫ້ຄົນໃຊ້ເຫັນ ເຂົາໄດ້ເຫັນຝູງມ້າແລະຣົດຮົບ
ໄຟເຕັມຢູ່ເທິງພູກໍາລັງອ້ອມເອລີຊາຢູ່ 

18 ໃນຂນະທ່ີພວກຊີເຣັຽໂຈມຕີເມືອງຢູ່ນ້ັນ ເອລີຊາໄດ້ອ້ອນວອນຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາວ່າ, ìຂ້ານ້ອຍຂໍຮ້ອງໃຫ້ພຣະອົງຊົງ
ບັງຕາພວກເຫລ່ົານ້ີແດ່ທ້ອນî 



19 ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງບັງຕາພວກເຂົາຕາມຄໍາຮ້ອງຂໍຂອງເອລີຊາ ແລະເອລີຊາໄດ້ໄປຫາພວກເຂົາແລະເວ້ົາວ່າ, ìພວກເຈ້ົາ
ມາຜິດທາງແລ້ວ ອັນນ້ີບ່ໍແມ່ນເມືອງທ່ີພວກເຈ້ົາຊອກຫາ ຈ່ົງຕາມເຮົາມາ ເຮົາຈະພາພວກເຈ້ົາໄປຊອກຫາຊາຍທ່ີ
ພວກເຈ້ົາຊອກຫານ້ັນ ແລ້ວເອລີຊາໄດ້ພາພວກເຂົາໄປເມືອງສະມາເຣັຽ 

20 ເມ່ືອເຂ້ົາໄປໃນເມືອງສະມາເຣັຽ ເອລີຊາກໍອ້ອນວອນຕ່ໍພຣະເຈ້ົາວ່າ, ìຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂໍພຣະອົງຊົງເປີດຕາ
ພວກເຂາົໃຫເ້ຫັນເທີນî ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງເປີດຕາໃຫ້ພວກເຂົາເຫັນຮຸ່ງ ແລະພວກເຂົາຈ່ຶງເຫັນວ່າພວກເຂົາໄດ້ຢູ່ໃນ
ກຸງຊາມາເຣັຽເສັຽແລ້ວ 

21 ເມື່ອເຈ້ົາຊວິີດອິສຣາເອນເຫັນພວກເຂົາ ພຣະອົງຈ່ຶງຖາມເອລີຊາວ່າ, ìຍາພໍເ່ອຍີ, ໃຫຂ້້າພະເຈ້ົາຂ້າພວກເຂົາບໍ?î 
22 ທ່ານຕອບວ່າ, ìຂໍພຣະອົງຢ່າຊົງຂ້າພວກເຂົາເລີຍ ແມ່ນແຕ່ພວກຊະເລີຍທ່ີພຣະອົງຈັບມາດ້ວຍຕົນເອງ ພຣະອົງກໍບ່ໍ

ຕ້ອງຂ້າພວກເຂົາ ຂໍພຣະອົງເອົາເຂ້ົາຈ່ີ ແລະນ້ໍາໃຫ້ພວກເຂົາກິນ ແລ້ວປ່ອຍໃຫ້ເຂົາກັບໄປຫາເຈ້ົານາຍຂອງພວກ
ເຂົາສາî 

23 ດ່ັງນ້ັນເຈ້ົາຊວິີດຈ່ຶງຈັດງານກິນລ້ຽງອັນຍ່ີງໃຫຍ່ຂ້ຶນ ເມ່ືອພວກເຂົາກິນແລະດ່ືມສ້ິນສຸດລົງແລ້ວ ພຣະອົງກໍສ່ົງພວກເຂົາ
ຫລົບຄືນເມືອ ຫລັງຈາກທ່ີພວກເຂົາກັບຄືນເມືອຫາເຈ້ົາຊວີິດແຫ່ງຊເີຣັຽແລ້ວ ນັບຕ້ັງແຕ່ນ້ັນມາພວກຊີເຣັຽກໍບ່ໍໄດ້ທໍາ
ການປຸ້ນຍາດຊິງເອົາເຂດແດນອິສຣາເອນອີກເລີຍ 

 Ben-hadadís Siege of Samaria 

24 ແລະຢູ່ມາພາຍຫລັງເບນຮາດາດ ພຣະຣາຊາແຫ່ງຊີເຣັຽຊົງຈັດກອງທັບທັງສ້ິນຂອງພຣະອົງ ແລ້ວໄດ້ສະເດັດຂ້ຶນໄປ
ລ້ອມກຸງຊາມາເຣັຽ 

25 ມກີານອຶດຢາກອາຫານຢ່າງຫນັກໃນຊາມາເຣັຽ ຂນະເມ່ືອເຂົາລ້ອມຢູ່ຈົນຫ ວົລໍໂຕນ່ຶງເຂົາຂາຍກັນເປັນເງິນແປດສິບ
ເຊເກລ ແລະຂ້ີນົກກາງແກ 200ກຣາມເປັນເງິນຫ້າເຊເກລ 

26 ຂນະທ່ີພຣະຣາຊາແຫງອິສຣາເອນຊົງຜ່ານໄປເທິງກໍາແພງ ມີຜູ້ຍິງຄົນນ່ຶງຮ້ອງທູນພຣະອົງວ່າ, ìຂ້າແດ່ພຣະອົງເຈ້ົາ
ນາຍຂອງຂ້ານ້ອຍ ຂໍຊົງຊ່ອຍî  

27 ພຣະອົງຊົງກ່າວວ່າ, ìຖ້າພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຊົງຊ່ອຍເຈ້ົາເຮົາຈະຊ່ອຍເຈ້ົາໄດ້ຈາກໃສ ຈາກລານນວດເຂ້ົາ ຫລືຈາກບ່ໍຍ່ໍາ
ຫມາກອະງ  ຸ່ນຫລືî 

28 ແລະເຈ້ົາຊີວດິຊົງຖາມນາງວ່າ, ìເຈ້ົາມຄີວາມເດືອດຮ້ອນຫຍັງ?î ນາງທູນຕອບວ່າ, ìຍິງຄົນນ້ີບອກຂ້ານ້ອຍວ່າ ເອົາ
ລູກຂອງເຈ້ົາມາ ໃຫ້ພວກເຣົາກິນເສັຽວັນນ້ີເຖີດ ແລະພວກເຣົາຈ່ຶງກິນລູກຂອງຂ ອ້ຍມ້ືອ່ືນî 

29 ດ່ັງນ້ັນພວກເຮົາຈ່ຶງຕ້ົມລູກຂອງຂ້ານ້ອຍແລະກິນ ແລະຮຸ່ງຂ້ຶນຂ້ານ້ອຍກໍເວ້ົາກ ບັນາງວ່າ, ìເອົາລູກຂອງເຈ້ົາມາ ເພ່ືອ
ພວກເຮົາຈະໄດ້ກິນເສັຽ ແລະນາງກໍເຊ່ືອງລູກຂອງນາງເສັຽî 

30 ແລະເມື່ອເຈ້ົາຊວິີດຊົງໄດ້ຍິນຖ້ອຍຄໍາຂອງຍິງນ້ັນ ພຣະອົງກໍຈີກເຄ່ືອງສລອງພຣະອົງ (ພຣະອົງກໍາລັງຍ່າງຢູ່ເທິງກໍາ
ແພງ) ປະຊາຊົນກໍໄດ້ເຫັນ ເບ່ິງແມ໋, ພຣະອົງຊົງສລອງພຣະອົງທ່ີທໍາດ້ວຍຜ້າກະສອບຢູ່ແນບກາຍ 

31 ແລະພຣະອົງກ່າວວ່າ, ìຖ້າຫົວຂອງເອລີຊາບຸດຊາຟດັຍັງຢູ່ເທິງບ່າຂອງເຂົາໃນວັນນ້ີ ກໍຂໍພຣະເຈ້ົາຊົງລົງໂທດແກ່ເຮົາ
ແລະຍ່ິງຫນັກກວ່າî 

32 ແຕ່ເອລ ຊີານ່ັງຢູ່ໃນບ້ານຂອງທ່ານ ແລະພວກຜູ້ໃຫຍ່ກໍນ່ັງຢູ່ດວ້ຍ ພຣະຣາຊາຊົງໃຊຄົ້ນມາຈາກຕ່ໍເບ້ືອງພຣະພັກພຣະ
ອົງ ແຕ່ກ່ອນທ່ີຜູ້ສ່ົງຂ່າວຈະມາເຖິງ ເອລີຊາກໍເວ້ົາກັບພວກຜູ້ໃຫຍ່ວ່າ, ìທ່ານທັງຫລາຍເຫັນຫລືບໍ ທີຜູ້່ກະທໍາຄາຕກັມ
ຄົນນ້ີໃຊ້ຄົນມາເອົາຫົວຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ເບ່ິງດູເມ່ືອຜູ້ສ່ົງຂ່າວມາ ຈ່ົງອ ດັປະຕູ ແລະຍຶດປະຕູໃຫ້ແຫນ້ນ ກັນເຂົາໄວ້ 
ສຽງບາດຕີນຂອງນາຍຂອງເຂົາຕາມເຂົາມາບ່ໍແມ່ນບໍ?î 

33 ຂນະທ່ີທ່ານກໍາລັງເວ້ົາກັບເຂົາທັງຫລາຍຢູ່ ເບ່ິງແມ໋ ຜູ້ສ່ົງຂ່າວລົງມາຫາທ່ານ ແລະເຈ້ົາຊວິີດກ່າວວ່າ, ìເຫດຮ້າຍນ້ີມາ
ຈາກພຣະເຈ້ົາ ຂ້າພະເຈ້ົາຈະລໍຖ້າພຣະເຈ້ົາອີກເຮັດຫຍັງ?î 

 



7   
Chapter 7 

1 ແຕ່ເອລີຊາທູນວ່າ, ìຂໍຟັງພຣະຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຊົງກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ìມືອ່ື້ນນ້ີປະມານເວລານ້ີ 
ຍອດແປ້ງຖັງນ່ຶງເຂົາຈະຂາຍກັນນ່ຶງເຊເກລ ແລະເຂ້ົາບເລສອງຖັງເຊເກລ ທ່ີປະຕູເມືອງສະມາເຣັຽî 

2 ແລ້ວນາຍທະຫານຄົນສນິດຂອງພຣະຣາຊາຕອບຄົນຂອງພຣະເຈ້ົາວ່າ, ìຖ້າວ່າພຣະເຈ  ້ົາສ້າງປະຕູໃນຟ້າສວັນ ສ່ິງນ້ີ
ຈະເປັນຂ້ຶນໄດ້ຫລືî ແຕ່ທ່ານບອກວ່າ ìທ່ານຈະເຫັນກັບຕາຂອງທ່ານເອງ ແຕ່ຈະບ່ໍໄດ້ກິນî 

3 ມຄົີນເປັນຂ້ີທູດສ່ີຄົນຢູ່ທ່ີທາງເຂ້ົາປະຕູເມືອງ ເຂົາເວ້ົາກັນວ່າ, ìເປັນຫຍັງເຮົາຈະນ່ັງຢູ່ບ່ອນນ້ີຈົນຕາຍ 
4 ຖ້າເຮົາວ່າ ìໃຫເ້ຮົາເຂ້ົາໄປໃນເມືອງ ການອຶດຢາກກໍຢູ່ໃນເມືອງ ແລະເຮົາກໍຈະຕາຍທ່ີນ້ັນ ແລະຖ້າເຮົານ່ັງທ່ີນ້ີເຮົາກໍ

ຕາຍເຫມືອນກັນ ສັນນ້ັນຈ່ົງມາເຖີດ ໃຫ້ເຮົາເຂ້ົາໄປໃນຄ້າຍຂອງຄົນຊີເຣັຽ ຖ້າຫາກເຂົາໄວ້ຊີວ ິດຂອງເຮົາ ເຮົາກໍຈະ
ລອດຕາຍ ຖ້າເຂົາຂ້າເຮົາ ກໍໄດ້ແຕ່ຕາຍເທ່ົານ້ັນເອງî 
The Arameans Flee 

5 ດ່ັງນ້ັນເຂົາຈ່ຶງລຸກຂ້ຶນໃນເວລາໃກ້ຈະຄ່ໍາເພ່ືອຈະໄປຍັງຄ້າຍຂອງຄົນຊີເຣັຽ ແຕ່ເມ່ືອເຂົາໄປເຖິງຄ້າຍຂອງຄົນຊີເຣັຽ  
ເບ່ິງແມ ບ່ໍມໃີຜຈັກຄົນຢູ່ທ່ີນ້ັນ 

6 ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງກະທ ໍາໃຫ້ກອງທັບຂອງຄົນຊີເຣັຽໄດ້ຍິນສຽງຣົດຮົບ ສຽງມ້າ ແລະສຽງກອງທັບໃຫຍ່ ເຂົາ
ຈ່ຶງເວ້ົາກັນແລະກັນວ່າ, ìເບິ່ງແມ, ເຈ້ົາຊວິີດແຫ່ງອິສຣາເອນໄດ້ຈ້າງບັນດາເຈ້ົາຊີວິດແຫ່ງຄົນຮິດຕີ ແລະບັນດາເຈ້ົາ
ຊີວິດແຫ່ງເອຢິບມາຮົບເຮົາແລ້ວî 

7 ເຂົາຈ່ຶງລຸກຂ້ຶນຫນີໄປໃນເວລາຄ່ໍາ ແລະປະເຕັນ ມ້າແລະລໍຂອງເຂົາ ປະເຕັນໄວ້ຢ່າງນ້ັນເອງ ແລະຫນີໄປເອົາຊີວິດ
ລອດ 

8 ແລະເມ່ືອຄົນຂ້ີທູດເຫລ່ົານ້ີມາເຖິງຄ້າຍ ເຂົາກໍເຂ້ົາໄປໃນເຕັນ ທງັກິນແລະດ່ືມ ແລະຂົນເງິນ ທອງຄໍາແລະເຄ່ືອງນຸ່ງ
ເອົາໄປເຊ່ືອງໄວ້ ແລ້ວເຂົາກໍກັບມາເຂ້ົາໄປໃນເຕັນອ່ືນອີກ ຂົນເອົາເຄ່ືອງຂອງອອກໄປຈາກທ່ີນ້ັນດ້ວຍເອ າົໄປເຊ່ືອງ
ໄວ ້

9 ແລະເຂົາເວ້ົາກັນແລະກັນວ່າ, ìເຮົາເຮັດບ່ໍຖືກເສັຽແລ້ວ ວນັນ້ີເປັນວັນຂ່າວດີ ຖ້າເຮົາງຽບຢູ່ ແລະຄອຍຈົນເຖິງມ້ືເຊົ້າ
ໂທດຈະຕົກຢູ່ກັບເຮົາ ເຫດສັນນ້ັນມາເຖີດ ໃຫ້ເຮົາໄປບອກຍັງສໍານັກພຣະຣາຊວັງî 

10 ເຂົາຈ່ຶງເອ້ີນນາຍປະຕູເມືອງ ແລະບອກເຣ່ືອງຣາວແກ່ເຂົາວ່າ, ìເຮົາມາຍັງຄ້າຍຂອງຄົນຊີເຣັຽ ແລະເບ່ິງແມ ເຮົາບ່ໍ
ເຫັນໃຜ ແລະບ່ໍໄດ້ຍິນສຽງຜູ້ໃດຢູ່ທ່ີນ້ັນ ມແີຕ່ມ້າຜູກຢູ່ແລະລໍຜູກຢູ່ ແລະເຕັນຕ້ັງຢູ່ຢ່າງນ້ັນເອງî 

11 ແລ້ວນາຍປະຕູກໍເອ້ີນບອກໄປ ແລະເຂົາກໍບອກກັນໄປເຖິງສໍານັກພຣະຣາຊວັງ 
12 ພຣະຣາຊາກໍຊງົຕ່ືນບັນທົມໃນກາງຄືນ ແລະກ່າວກັບຂ້າຣາຊການວ່າ, ìເຮົາຈະບອກໃຫ້ວ່າຄົນຊີເຣັຽຕຽມສູ້ຮົບເຮົາ

ຢ່າງໃດ ເຂົາທັງຫລາຍຮູ້ຢູ່ວ່າເຮົາຫິວ ເຂົາຈ່ຶງອອກໄປລ້ີຊ່ອນຕົວຢູ່ນອກຄ້າຍທ່ີກາງທ່ົງຄິດວ່າ ìເມ່ືອເຂົາອອກມາ
ຈາກໃນເມືອງເຮົາຈະຈັບເຂົາທັງເປັນ ແລ້ວຈະເຂ້ົາໄປໃນເມືອງî 

13 ແລະຂ້າຣາຊການຄົນນ່ຶງທູນວ່າ, ìຂໍຮັບສ່ັງໃຫ້ຄົນເອົາມ້າທ່ີເຫລ ອືຢູ່ໃນເມືອງຈັກຫ້າໂຕ (ບາງທີມ້າເຫລ່ົານ້ັນຈະຍັງ
ເປັນຢູ່ ຢ່າງຄົນອິສຣາເອນທ່ີເຫລືອຢູ່ໃນເມືອງ ຫລືຈະເປັນຢ່າງຄົນອິສຣາເອນທ່ີໄດ້ພິນາດແລ້ວກໍຊ່າງເຖີດ) ຂໍໃຫ້
ເຮົາສ່ົງຄົນໄປເບ່ິງî 

14 ເຂົາຈ່ຶງເອົາຣົດຮົບສອງຄັນພ້ອມກັບມ້າ ແລະເຈ້ົາຊີວິດຊົງສ່ົງໃຫ້ໄປຕິດຕາມກອງທັບຂອງຄົນຊີເຣັຽ ກ່າວວ່າ, ìຈົ່ງໄປ
ເບ່ິງî 

15 ເຂົາທັງຫລາຍຈ່ຶງຕິດຕາມໄປຈົນເຖິງແມ່ນ້ໍາຈໍແດນ ຕລອດທາງມີເຄ່ືອງນຸ່ງແລະເຄ່ືອງໃຊ້ ຊຶງ່ຄົນຊີເຣັຽປະເມ່ືອເຂົາ
ຟ້າວຫນໄີປ ຜູ້ສ່ົງຂ່າວກໍກັບມາທູນກະສັດ 



16 ແລ້ວປະຊາຊນົກ ຍົໍກອອກໄປປຸ້ນຄ້າຍຂອງຄົນຊີເຣັຽ ຍອດແປ ງ້ຈ່ຶງຂາຍກັນຖັງລະເຊເກລ ແລະເຂ້ົາບເລສອງຖັງຕ່ໍເຊ
ເກລ ຕາມ  ພຣະຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 

17 ຝ່າຍພຣະຣາຊາຊົງແຕ່ງຕ້ັງນາຍທະຫານຄົນສນິດໃຫ້ເປັນນາຍປະຕູ ແລະປະຊາຊົນກ ຢໍຽບເທິງເຂົາໄປທ່ີປະຕູເມືອງ 
ເຂົາຈ່ຶງສ້ິນຊີວິດຕາມຊ່ຶງຄົນຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນວັນເມ່ືອເຈ້ົາຊວິີດສະເດັດລົງມາຫາທ່ານ 

18 ແລະເປັນໄປຕາມທ່ີຄົນແຫ່ງພຣະເຈ້ົາໄດ້ທູນເຈ້ົາຊີວິດວ່າ, ìເຂ້ົາບເລສອງຖັງຂາຍນ່ຶງເຊເກລ ແລະຍອດແປ້ງນ່ຶງຖັງ
ນ່ືງເຊເກລປະມານເວລານ້ີໃນມ້ືອ່ືນທ່ີປະຕູເມືອງສະມາເຣັຽî  

19 ແລະນາຍທະຫານຄົນສນິດກໍໄດ້ຕອບຄົນແຫ່ງພຣະເຈ້ົາວ່າ, ìຖ້າວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງສ້າງຫນ້າຕ່າງໃນຟ້າສວັນ ສ່ິງນ້ີຈະ
ເປັນຂ້ຶນໄດ້ຫລືî ແລະທ່ານໄດ້ຕອບວ່າ, ìທ່ານຈະເຫ ນັກັບຕາຂອງທ່ານເອງ ແຕ່ຈະບ່ໍໄດ້ກິນî 

20 ແລະຢູ່ມາກໍບັງເກີດເປັນດ່ັງນ້ັນແກ່ເຂົາ ເພາະປະຊາຊົນຢຽບເທິງເຂົາໄປທ່ີປະຕູເມືອງແລະເຂົາກໍໄດ້ສ້ິນຊີວິດ  
 

8 ຍງິຊາວຊເູນມໄດທ້ີດ່ນິກບັຄນື 
 The Shunammite Womanís Land Restored 

1 ຝ່າຍເອລີຊາໄດ້ບອກຍິງຄົນທ່ີທ່ານໄດ້ໃຫ້ບຸດຂອງນາງກັບຄືນຊີວິດມາວ່າ, ìຈ່ົງລຸກຂ້ຶນແລະອອກໄປທັງຄົວເຮືອນ
ຂອງເຈ້ົາ ໄປອາໄສຢູ່ທ່ີໃດຊ່ຶງເຈ້ົາຈະອາໄສຢູ່ໄດ້ ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊງົເອ້ີນໃຫ້ເກີດການອຶດຢາກອາຫານ ແລະ
ຈະເປັນແກ່ແຜ່ນດິນນ້ີເຈັດປີî 

2 ຍິງຄົນນ້ັນກໍລຸກຂ້ຶນກະທໍາຕາມຖ້ອຍຄໍາຂອງຄົນຂອງພຣະເຈ້ົາ ນາງຍົກອອກໄປທ ງັຄົວເຮືອນຂອງນາງໄປອາໄສຢູ່
ໃນແຜ່ນດິນຟີລິສຕີນເຈັດປີ 

3 ແລະຢູ່ມາເມ່ືອຮອດເຈັດປີແລ້ວຍິງຄົນນ້ັນກໍກັບມາຈາກແຜ່ນດິນຟີລິສຕີນ ແລະໄດ້ອອກໄປທູນອຸທອນຕ່ໍເຈ້ົາຊີວິດ
ເພ່ືອຂໍບ້ານແລະທ່ີດິນຂອງນາງຄືນ 

4 ຝ່າຍເຈ້ົາຊີວິດກໍາລັງກ່າວກັບເກຮາຊີຄົນໃຊ້ຂອງຄົນແຫ່ງພຣະເຈ້ົາຢູ່ວ່າ, ìຈ່ົງບອກເຮົາເຖິງບັນດາການອັດສະຈັນທ່ີ
ເອລີຊາໄດ້ກະທໍາî 

5 ແລະຢູ່ມາ ເມ່ືອເຂົາກໍາລັງທູນກະສັດເຖິງເຣ່ືອງທ່ີເອລີຊາໄດ້ເອ້ີນຊີວິດຂອງເດັກນ້ັນກັບຄືນມາ ເບ່ິງແມ, ຜູ້ຍິງຄົນທ່ີ
ທ່ານໄດ້ໃຫ້ບຸດກັບຄືນຊີວິດມາໄດ້ອຸທອນຕ່ໍເຈ້ົາຊວິີດ  ເພ່ືອຂໍບ້ານແລະທ່ີດິນຂອງນາງຄືນ ແລະເກຮາຊີທູນວ່າ, ìຂ້າ
ແດ່ພຣະຣາຊາເຈ້ົານາຍຂອງຂ້ານ້ອຍ ນ້ີເປັນນາງຄົນນ້ັນ ແລະຄົນນ້ີແຫລະເປັນບຸດຂອງນາງຊ່ຶງເອລີຊາໄດ້ໃຫ້ກັບ
ຄືນຊີວດິມາî 

6 ແລະເມື່ອເຈ້ົາຊວິີດກ່າວຖາມຍິງຄົນນ້ັນນາງກໍທູນເຣ່ືອງຖວາຍພຣະອົງ ເຈ້ົາຊີວິດຈ່ຶງຊົງຕ້ັງເຈ້ົາຫນ້າທ່ີຄົນນ່ຶງໃຫ້ແກ່
ນາງຮັບສ່ັງວ່າ, ìຈ່ົງຈັດການຄືນທຸກສ່ິງທ່ີເປັນຂອງນາງ ພ້ອມທັງພືດຜົນຂອງນານ້ັນ ຕ້ັງແຕ່ວັນທ່ີນາງອອກຈາກແຜ່ນ
ດິນມາຈົນເຖິງບັດນ້ີî 
Death of Ben-hadad 

7 ຝ່າຍເອລີຊາມາຍັງດາມັສກັສ ເບນຮາດາດເຈ້ົາຊີວິດແຫ່ງຊີເຣັຽຊົງປະຊວນ ແລະເມື່ອມຄົີນທູນວ່າ, ìຄນົແຫງ່ພຣະ
ເຈ້ົາມາທ່ີນ້ີî 

8 ເຈ້ົາຊີວິດກ່າວກັບຮາຊາເອນວ່າ, ìຈ່ົງນໍາຂອງຂວັນໄປພົບຄົນແຫ່ງພຣະເຈ້ົາ ໃຫ້ທູນຖາມພຣະເຈ້ົາໂດຍທ່ານວ່າ ຂ້າ
ພະເຈ້ົາຈະຫາຍປ່ວຍຫລືບໍ?î 

9 ຮາຊາເອນຈ່ຶງໄປພົບທ່ານນໍາຂອງຂວັນໄປນໍາ ຄືສີນຄ້າທຸກຢ່າງຂອງເມືອງດາມັສກັສບັນທຸກໃສ່ຫລັງອູດສ່ີສິບໂຕ 
ເມ່ືອເຂົາມາຢືນຕ່ໍຫນ້າທ່ານເຂົາກ່າວວ່າ, ìບຸດຂອງທ່ານຄື ເບນຮາດາດເຈ້ົາຊີວິດແຫ່ງຊເີຣັຽໄດ້ຊົງໃຊຂ້້າພະເຈ້ົາມາ
ຫາທ່ານກ່າວວວ່າ ìຂ້າພະເຈ້ົາຈະຫາຍປ່ວຍຫລືບໍ?î 



10 ແລະເອລີຊາຕອບເຂົາວ່າ, ìຈົ່ງໄປທູນເຈົ້າຊວິີດວ່າ ìພຣະອົງຈະຊົງຫາຍປະຊວນແນ່ນອນî ແຕ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງ
ສໍາແດງແກ່ຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ ພຣະອົງຈະສ້ິນພຣະຊົນì 

11 ແລະທ່ານກໍຈ້ອງເບ່ິງຕົວເຂົາຈົນອາຍ ແລະຄົນແຫ່ງພຣະເຈ້ົາກໍຮ້ອງໄຫ້ 
12 ແລະຮາຊາເອນຖາມວ່າ, ìເຫດໃດເຈ້ົານາຍຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງຮ້ອງໄຫ້î ທ່ານຕອບວ່າ, ìເພາະຂ້າພະເຈ້ົາຊາບເຖິງ

ເຫດຮ້າຍ ຊ່ຶງທ່ານຈະກະທໍາຕ່ໍປະຊາຊົນອິສຣາເອນທ່ານຈະເອົາໄຟເຜົາປ້ອມປ້ອງກັນເມືອງຂອງເຂົາເສັຽ ແລະທ່ານ
ຈະຂ້າຄົນຫນຸ່ມໆເສັຽດ້ວຍດາບ ແລະຕີເດັກນ້ອຍໆໃຫ້ເຖິງຕາຍ ແລະຜ່າທ້ອງພວກແມ່ມານî 

13 ແລະຮາຊາເອນຕອບວ່າ, ìຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງທ່ານຜູ້ເປັນແຕ່ພຽງຫມາເປັນໃຜ ຈ່ຶງຈະກະທໍາສ່ິງໃຫຍ່ໂຕນ້ີî ເອລີຊາຕອບ
ວ່າ, ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາສໍາແດງແກ່ຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ ທ່ານຈະເປັນກະສັດປົກຄອງປະເທດຊີເຣັຽî 

14 ແລະເຂົາກໍໄປຈາກເອລີຊາມາຍັງນາຍຂອງຕົນ ຜູ້ຊ່ຶງຖາມເຂົາວ່າ, ìເອລີຊາວ່າຢ່າງໃດກັບເຈ້ົາແດ່?î ແລະເຂົາທູນ
ຕອບວ່າ, ìເຂົາບອກຂ້ານ້ອຍວ່າພຣະອົງຈະຫາຍປະຊວນແນ່ນອນî 

15 ແລະຢູ່ມາວັນຮຸ່ງເຊ້ົາເຂົາກໍເອົາຜ້າປູນອນຈຸ່ມນ້ໍາຄຸມພຣະພັກພຣະອົງໄວ້ ຈົນພຣະອົງສ້ິນພຣະຊົນ ແລະຮາຊາເອນກໍ
ຂ້ຶນປົກຄອງ 
ຣຊັການເຢໂຮຣາມກະສດັແຫງ່ຢດູາ 
Jehoram Reigns over Judah 
(2 ຂຄວ 21:1-20) 

16 ໃນປີທີຫ້າແຫ່ງເຢໂຮຣາມ ໂອຣົດອາຮາບເຈ້ົາຊີວິດຂອງອິສຣາເອນ ເຢໂຮຣາມໂອຣົດເຢໂຮຊາຟັດເຈ້ົາຊວິີດຂອງຢູ
ດາໄດ້ຊົງເລ້ີມປົກຄອງ 

17 ເມ່ືອພຣະອົງຊົງເລ້ີມປົກຄອງນ້ັນມີອາຍຸສາມສິບສອງປີ ແລະພຣະອົງຊົງປົກຄອງໃນເຢຣູຊາເລັມແປດປີ 
18 ແລະພຣະອົງຊງົດໍາເນີນຕາມມັນຄາຂອງບັນດາພຣະຣາຊາແຫ່ງອິສຣາເອນຕາມຢ່າງທ່ີຣາຊວົງອາຮາບກະທໍາ ເພາະ

ວ່າທດິາຂອງອາຮາບເປັນມະເຫສີຂອງພຣະອົງ ແລະພຣະອົງຊົງກະທໍາສ່ິງທ່ີຊົວ່ຮ້າຍໃນສາຍພຣະເນດພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈ້ົາ 

19 ແຕ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະບ່ໍຊົງທໍາລາຍຢູດາ ເພາະຊົງເຫັນແກ່ດາວິດຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງ ເຫດທ່ີພຣະອົງໄດ້ກ່າວສັນ
ຍາວ່າ ຈະຊົງປະທານປະທີບແກ່ດາວິດ ແລະແກ່ຣາຊໂອຣົດຂອງພຣະອົງສືບຕ່ໍໄປ 

20 ໃນຣັຊການຂອງພຣະອົງເອໂດມໄດ້ກະບົດອອກຈາກການປົກຄອງຂອງຢູດາ ແລະຕ້ັງກະສັດຂ້ຶນເຫນືອຕົນ 
21 ແລ້ວເຢໂຮຣາມກໍສະເດັດພ້ອມກ ບັຣົດຮ ບົຂອງພຣະອົງຜ່ານໄປເຖິງຊາອີຣ໌ ພໍກາງຄືນກໍລຸກຂ້ຶນ ພຣະອົງແລະຜູ້ບັນ

ຊາການຣົດຮົບຂອງພຣະອົງກໍໂຈມຕີຄົນເອໂດມຊ່ຶງມາລ້ອມພຣະອົງນ້ັນ ແຕ່ກອງທັບຂອງພຣະອົງໄດ້ຫນີກັບບ້ານ
ເສັຽ 

22 ເອໂດມຈ່ຶງໄດ້ກະບົດອອກຈາກຢູດາຈົນທຸກວັນນ້ີ ແລ້ວລິບນາກໍໄດ້ກະບົດໃນຄາວດຽວກັນ 
23 ສ່ວນພຣະຣາຊກ ຈິນອກນ້ັນຂອງເຢໂຮຣາມ ແລະບັນດາສ່ິງຊ່ຶງພຣະອ ົງຊົງກະທໍາ ບໍໄ່ດ້ບັນທຶກໄວ້ໃນຫນັງສືພົງສາວະ

ດານແຫ່ງພຣະຣາຊາປະເທດຢູດາຫລື 
24 ເຢໂຮຣາມຈ່ຶງຊົງລ່ວງຫລັບໄປຢູ່ກັບບັນພະບຸຣຸດຂອງພຣະອົງ ແລະເຂົາຝັງໄວ້ກັບບັນພະບຸຣດຸຂອງພຣະອົງໃນນະ

ຄອນດາວິດ ແລະອາຮາຊີຢາໂອຣົດຂອງພຣະອົງໄດ້ຂ້ຶນຄອງແທນ 
ຣຊັການອາຮາຊຢີາກະສດັແຫງ່ຢດູາ 
Ahaziah Reigns over Judah 

(2 ຂຄວ 22:1-6) 
25 ໃນປີທີສິບສອງແຫ່ງຣໍັຊການໂຢຣາມໂອຣົດຂອງອາຮາບເຈ້ົາຊີວິດແຫ່ງອິສຣາເອນ ອາຮາຊີຢາໂອຣົດເຢໂຮຣາມເຈ້ົາ

ຊວິີດແຫ່ງຢູດາໄດ້ຊົງເລ້ີມປົກຄອງ 



26 ເມ່ືອອາຮາຊີຢາຊົງເລ້ີມປົກຄອງນ້ັນມີອາຍຸສິບສອງປີ ແລະຊົງປົກຄອງໃນເຢຣູຊາເລັມນ່ຶງປີ ພຣະມານດາຂອງພຣະ
ອົງຊົງພຣະນາມອາທາລິຢາ ພຣະນາງເປັນພຣະນັດດາ(ຫລານສາວ)ຂອງອົມຣີພຣະຣາຊາແຫ່ງອິສຣາເອນ 

27 ພຣະອົງຊງົດໍາເນີນຕາມຣາຊວົງຂອງອາຮາບດ້ວຍ ແລະຊົງກະທໍາສ່ິງທ່ີຊ່ົວໃນສາຍພຣະເນດພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ດ່ັງທ່ີ
ຣາຊວົງຂອງອາຮາບໄດ້ກະທໍາເພາະຊົງເປັນຣາຊໂອຣົດເຂີຍໃນຣາຊວົງຂອງອາຮາບ 

28 ພຣະອົງສະເດັດກັບໂຢຣາມໂອຣົດຂອງອາຮາບເພ່ືອທໍາສົງຄາມກັບຮາຊາເອນເຈ້ົາຊ ວິີດແຫ່ງຊີເຣັຽທ່ີຣາໂມທກິເລ
ອາດ ແລະຄົນຊີເຣັຽກະທໍາໃຫ້ໂຢຣາມບາດເຈັບ 

29 ແລະເຈ້ົາຊີວິດໂຢຣາມໄດ້ກັບມາຮັກສາພຣະອົງທ່ີຍິສມາເອນໃຫ້ຫາຍບາດເຈັບຈາກທ່ີຄົນຊີເຣັຽໄດ້ກະທໍາແກ່ພຣະ
ອົງທ່ີຣາມາ ເມ່ືອພຣະອົງຊົງສູ້ກ ບັຮາຊາເອນເຈ້ົາຊີວິດແຫ່ງຊີເຣຽັ ແລະອາຮາຊີຢາໂອຣົດຂອງເຢໂຮຣາມເຈ້ົາຊີ
ວິດແຫ່ງຢູດາໄດ້ສະເດັດລົງໄປຫາໂຢຣາມໂອຣດົຂອງອາຮັບໃນຍິສມາເອນເພາະວ່າພຣະອົງຊົງປະຊວນ 

 

9 ເຢຣຮູບັການເຈມີເປນັກະສດັຂອງອສິຣາເອນ 
      Anointing of Jehu 
1 ແລ້ວເອລີຊາຜູ້ປະກາດພຣະທັມໄດ້ເອ້ີນພວກຜູ້ປະກາດພຣະທັມມາຄົນນ່ຶງແລະເວ້ົາກັບເຂົາວ່າ, ìຈ່ົງຄາດແອວຂອງ

ເຈ້ົາໄວ້ ຖືນ້ໍາມັນຂວດນ້ີໄປທ່ີຣາໂມທກິເລອາດ 
2 ແລະເມ່ືອເຈ້ົາໄປເຖິງແລ້ວ ຈ່ົງມອງເບ່ິງເຢຮູ ບຸດເຢໂຮຊາຟັດບຸດນິມຊີ ຈ່ົງເຂ້ົາໄປຫາເຂົາ ໃຫ້ລຸກຂ້ຶນຈາກຫມູ່ພວກ

ເພ່ືອນໆ ແລະນໍາເຂົາເຂ້ົາໄປໃນຫ້ອງຂ້າງໃນ 
3 ແລ້ວຈ່ົງເອົານ້ໍາມັນໃນຂວດເທລົງເທິງຫົວຂອງເຂົາ ແລະກ່າວວ່າ ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊ່ົງກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ເຮົາຊະໂລມຫົດ

ສົງໃຫ້ເຈ້ົາເປັນກະສັດເຫນືອອິສຣາເອນî ແລ້ວຈ່ົງເປີດປະຕູອອກຫນີໄປຢ່າລໍຊ້າຢູ່î 
4 ຄົນຫນຸ່ມນ້ັນຄືຄົນຫນຸ່ມທ່ີເປັນຜູ້ປະກາດພຣະທັມຈ່ຶງໄປຍັງຣາໂມທກິເລອາດ 
5 ແລະເມ່ືອເຂົາມາເຖິງ ບັນດາຜູ້ບັງຄັບບັນຊາທະຫານກໍາລັງປະຊຸມກັນຢູ່ ແລະເຂົາກ່າວວ່າ, ìຂ້າແຕ່ທ່ານຜູ້ບັນຊາ

ການ ຂ້າພະເຈ້ົາມວີຽກດ່ວນມາເຖິງທ່ານî ແລະເຢຮູເວ້ົາວ່າ, ìມາຫາຄົນໃດໃນພວກເຣົາî ແລະເຂົາເວ້ົາວ່າ, ìຂ້າ
ນ້ອຍ ມາຫາທ່ານ 

6 ທ່ານກໍລຸກຂ້ຶນເຂ້ົາໄປໃນເຮືອນ ແລະຄົນຫນຸ່ມນ້ັນກໍເທນ້ໍາມັນເທິງຫົວຂອງທ່ານ ເວ້ົາວ່າ, ìພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ພຣະເຈ ົ ້າ
ແຫ່ງອິສຣາເອນກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ເຮົາຫົດສົງຕ້ັງເຈ້ົາໄວ້ເປັນກະສັດເຫນືອປະຊາກອນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຄືເຫນືອອິສ
ຣາເອນ  

7 ແລະເຈ້ົາຈ່ົງໂຄ່ນລ້ົມຣາຊວົງຂອງອາຮາບນາຍຂອງເຈ້ົາ ເພ່ືອເຮົາຈະໄດ້ຈັດການສນອງເຢເຊເບນ ເພາະໂລຫິດຂອງ
ບັນດາຜ  ູ້ປະກາດພຣະທັມຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງເຮົາ ແລະເພາະໂລຫດິຂອງບັນດາຜູ້ຮັບໃຊ້ທັງສ້ິນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ 

8 ເພາະວ່າຣາຊວົງອາຮາບທັງຫມດົຈະຕ້ອງພິນາດ ແລະເຮົາຈະຕັດຜູ້ຊາຍທຸກຄົນບ່ໍວ່າທາດຫລືອິສຣະທ່ົວໄປໃນອິສ
ຣາເອນອອກເສັຽຈາກອາຮາບ 

9 ແລະເຮົາຈະກະທໍາຣາຊວງົຂອງອາຮາບໃຫ້ເຫມືອນຣາຊວງົຂອງເຢໂຣໂບອາມບຸດເນບັດ ແລະເຫມືອນຣາຊວົງ
ຂອງບາອາຊາບຸດອາຮິຢາ 

10 ແລະຫມາຈະກິນເຢເຊເບນໃນທ່ີດິນສ່ວນພຣະອົງໃນຍິສມາເອນ ແລະຈະບ່ໍມີຜູ້ໃດຝັງສົບພຣະນາງîແລ້ວເຂົາກໍເປີດ
ປະຕູຫນີໄປ 

11 ເມ່ືອເຢຮູອອກມາສ ູ ່ພວກຂ້າຣາຊການຂອງເຈ້ົານາຍຂອງທ່ານ ເຂົາທັງຫລາຍເວ້ົາກັບທ່ານວ່າ, ìທຸກຢ່າງຮຽບຮ້ອຍດີ
ຫລື ເປັນຫຍັງຄົນບ້າຄົນນ້ີຈ່ຶງມາຫາທ່ານî ທ່ານເວ້ົາກັບເຂົາທ ງັຫລາຍວ່າ, ìທ່ານທັງຫລາຍຮ  ູ້ຈັກຊາຍຄົນນ້ັນແລະ
ພວກທ່ານຮູ້ດີວ່າເຂົາຢາກໄດ້ຫຍັງ?î 



12 ແລະເຂ າົທັງຫລາຍວ່າ, ìນ້ັນບ່ໍເປັນຄວາມຈິງ ຂໍບອກເຮົາມາເຖີດî ແລະທ່ານວ່າ, ìເຂົາເວ້ົາຢ່າງນ້ີກັບຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ 
ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າເຮົາຫົດສົງຕ້ັງເຈ້ົາໃຫ້ເປັນກະສັດເຫນືອອິສຣາເອນî 

13 ແລ້ວທຸກຄົນກໍຟ້າວແກ້ເສ້ືອຜ້າຂອງຕົນອອກ ວາງໄວ້ຮອງທ່ານທ່ີຂ້ັນບັນໄດຊ່ຶງແປນຢູ່ ແລະເຂົາທັງຫລາຍເປ່ົາເຂົາ
ສັດ ແລະປ່າວຮ້ອງວ່າ, ìເຢຮູເປັນກະສັດî 
ເຢຮຊູງົປະຫານໂຢຣາມ  
Joram of Israel killed 

14 ດ່ັງນ້ີແຫລະ, ເຢຮູບຸດເຢໂຮຊາຟັດ ບຸດນິມຊີໄດ້ຮ່ວມກັນຄິດກະບົດຕ່ໍໂຢຣາມ (ຝ່າຍໂຢຣາມພ້ອມກັບອິສຣເອນທັງ
ປວງຍັງລະວັງປ້ອງກັນຮາຊາເອນກະສັດແຫ່ງຊີເຣັຽຢູ່ທີຮ່າໂມທກິເລອາດ 

15 ແຕ່ເຈ້ົາຊີວດິໂຢຣາມຊົງກັບໄປຣັກສາພຣະອົງທ່ີຍິສມາເອນ ເພາະບາດແຜຊ່ຶງຄົນຊີເຣັຽໄດ້ກະທໍາແກ່ພຣະອົງ ເມ່ືອພ
ຣະອົງຊົງສູ້ຮົບກັບຮາຊາເອນເຈ້ົາຊີວິດແຫ່ງຊີເຣັຽ) ເຢຮູຈຶ່ງກ່າວວ່າ, ìຖ້ານ້ີເປັນຄວາມປະສົງຂອງທ່ານທັງຫລາຍ ກໍຂໍ
ຢ່າໃຫ້ຄົນນ່ຶງຄົນໃດລັກລອບຫນີອອກຈາກເມືອງເພ່ືອບອກຂ່າວທ່ີຍິສມາເອນî 

16 ແລ້ວເຢຣູກໍສະເດັດຊົງຣົດຮົບ ແລະສະເດັດໄປຍັງຍິສມາເອນ ເພາະໂຢຣາມບັນທົມທ່ີນ້ັນ ແລະອາຮາຊີຢາເຈ້ົາຊີວິດ
ຢູດາໄດ້ສະເດັດລົງມາຢ້ຽມໂຢຣາມ 

17 ຝ່າຍທະຫານຍາມຢືນຢູ່ເທິງຫໍຄອຍທ່ີຍ ສິມາເອນ ເຂົາຫລຽວເຫັນພວກຂອງເຢຮູມາຈ່ຶງເວ້ົາວ່າ, ìຂ້າພະເຈ້ົາເຫັນຄົນ
ພວກນ່ຶງî ໂຢຣາມຈ່ຶງກ່າວວ່າ, ìຈົ່ງໃຊໃ້ຫ້ພົນມ້າໄປພົບທ່ານ ແລະເວ້ົາວ່າ ìມາຢ່າງສັນຕິຫລືî 

18 ຄົນນ້ັນຈ່ຶງຂ້ຶນມ້າໄປພົບທ່ານ ແລະເວ້ົາວ່າ, ìພຣະຣາຊາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ມາຢ່າງສັນຕິຫລືî ແລະເຢຮູຕອບວ່າ, ìທ່ານ
ກ່ຽວຂ້ອງຫຍັງກັບສັນຕິ ຈ່ົງລ້ຽວກັບຕາມເຮົາມາî ແລະທະຫານຍາມກໍຣາຍງານວ່າ, ìຜູ້ສ່ົງຂ່າວໄປເຖິງເຂົາແລ້ວ ແຕ່
ເຂົາບ່ໍກັບມາî 

19 ພຣະອົງຈ່ຶງຮັບສ່ັງໃຊ້ພົນມ້າຄົນທີສອງອອກໄປ ຜູ້ນ້ັນມາເຖິງເຂົາແລ້ວກ ໍເວ້ົາວ່າ, ìພຣະຣາຊາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ìຢ່າງສັນ
ຕິຫລືî ແລະເຢຮູຕອບວ່າ, ìທ່ານກ່ຽວຂ້ອງຫຍັງກັບສັນຕິ ຈ່ົງລ້ຽວກັບຕາມເຮົາມາî 

20 ທະຫານຍາມກໍຣາຍງານອີກວ່າ, ìເຂົາໄປເຖິງແລ້ວແຕ່ເຂົາກໍບ່ໍກັບມາ ແລະການຂັບຣົດນ້ັນກໍເຫມືອນກັບການຂັບຣົດ
ຂອງເຢຮູບຸດນິມຊີ ເພາະເຂົາຂັບໄວທ່ີສຸດî 

21 ໂຢຣາມເວົ້າວ່າ, ìຈ່ົງຕຽມພ້ອມî ແລະເຂົາກໍຈັດຣົດຮົບຂອງພຣະອົງໃຫ້ພ້ອມໄວ້ ແລ້ວໂຢຣາມເຈ້ົາຊີວິດແຫ່ງອິສຣາ
ເອນ ແລະອາຮາຊີຢາເຈ້ົາຊີວິດແຫ່ງຢູດາກ ໍສະເດັດອອກໄປ ຕ່າງກໍຊົງຣົດຮົບຂອງພຣະອົງເອງ ຊງົອອກໄປປະທະ
ກັບເຢຮູ ມາພົບກັນເຂ້ົາໃນທ່ີດິນຕອນນ່ຶງຂອງນາໂບທຊາວຍິສມາເອນ 

22 ເມ່ືອໂຢຣາມເຫັນເຢຮູແລ້ວຈ່ຶງເວ້ົາວ່າ, ìເຢຮູ ຢ່າງສັນຕິຫລືî ເຢຮູຕອບວ່າ, ìຈະສັນຕິໄດ້ຢ່າງໃດ ເມ່ືອການຫລ້ິນຊູ້
ແລະວິທະຍາຄົມຂອງເຢເຊເບນມານດາຂອງທ່ານຍັງມີຢູ່ຫລາຍເຊ່ັນນ້ີî 

23 ແລ້ວໂຢຣາມຊົງລ້ຽວຣົດຮົບຫັນກັບໄປ ທງັຮັບສ່ັງກ ບັອາຮາຊຢີາວ່າ, ìຂ້າແຕ່ອາຮາຊີຢາ ເຂົາຮ່ວມກັນຄິດກະບົດî 
24 ແລະເຢຮູໂກ່ງທະນູດ້ວຍສຸດກໍາລັງ ແລະລູກທະນູຖືກກາງຫລັງຂອງໂຢຣາມແທງຊອດຫວົໃຈຂອງພຣະອົງ ພຣະອົງກໍ

ຊົງລ້ົມລົງໃນຣົດຮົບຂອງພຣະອົງ 
25 ເຢຮູເວ້ົາກ ບັບິດກາຣ໌ ນາຍທະຫານຄົນສນິດຂອງພຣະອົງວ່າ, ìຈ່ົງຍົກສົບເຂົາຂ້ຶນແລະໂຍນຖ້ິມລົງໄປໃນທ່ີດິນຂອງ

ນາໂບທ ຊາວຍິສມາເອນ ຈ່ືໄວ້ວ່າ ເມ່ືອເຣົາແລະທ່ານຂ່ີມ້າຄຽງກັນມາຕາມອາຮັບບິດາຂອງເຂົາໄປ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ
ຊົງກ່າວໂທດເຂົາດ່ັງນ້ີວ່າ  

26 ìເຮົາໄດ້ເຫັນໂລຫິດຂອງນາໂບທແລະໂລຫິດຂອງລູກຫລານຂອງເຂົາມ້ືວານນ້ີ ເຮົາຈ່ຶງສັນຍາວາຈະລົງໂທດເຈ້ົາໃນ
ທ່ົງນາບ່ອນດຽວກັນນ້ີ ສະນ້ັນຈ່ົງຍົກເຂົາຂ້ຶນຖ້ິມໄວ້ເທິງທ່ີດິນຕອນນ້ີແຫລະຕາມພຣະຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາî 
ເຢຮປູະຫານອາຮາຊຢີາ 
Ahaziah of Judah killed 



(2 ຂຄວ 22:7-9) 
27 ເມ່ືອອາຮາຊຢີາເຈ້ົາຊີວິດແຫ່ງຢູດາເຫັນດ່ັງນ້ັນ ພຣະອົງຊົງຫນີໄປໃນທິດເມືອງເບທຮັກການ ແລະເຢຮູກໍຕິດຕາມພ

ຣະອົງໄປກ່າວວ່າ, ìຈ່ົງຍິງທ່ານໃນຣົດຮົບດ້ວຍî ແລະເຂົາທັງຫລາຍໄດ້ຍິງພຣະອົງທາງຂ້າມພູເມືອງກູຣ໌ຊ່ຶງຢູ່ໃກ້ອິບ
ເລອາມ ແລະພຣະອົງຊົງຫນີໄປເຖິງເມືອງເມກິດໂດ ແລະສ້ິນພຣະຊົນທ່ີນ້ັນ 

28 ຂ້າຣາຊການຂອງພຣະອົງກໍບັນທຸກພຣະສົບໃສ່ຣົດຮົບໄປຍັງເຢຣູຊາເລັມ ແລະຝັງໄວ້ໃນອຸບໂມງຂອງພຣະອົງກັບ
ບັນພະບຸຣຸດຂອງພຣະອົງໃນນະຄອນດາວິດ 

29 ໃນປີທີສິບເອັດແຫ່ງຣັຊການໂຢຣາມບຸດອາຮາບ ອາຮາຊີຢາເລ້ີມປົກຄອງເຫນືອຢູດາ 
ຣາຊນີເີຢເຊເບນຖືກຂາ້ 
Jezebelís Violent Death 

30 ເມ່ືອເຢຮູມາເຖິງເມືອງຍິສມາເອນ ເຢເຊເບນຊົງຊາບເຣ່ືອງ ພຣະນາງກໍຊ ົງຂຽນຕາແລະແຕ່ງພຣະສຽນ ແລະຊົງມອງ
ອອກໄປທາງປ່ອງຢ້ຽມວັງ 

31 ແລະເມ່ືອເຢຮູຜ່ານເຂ້ົາປະຕູວັງມາພຣະນາງກໍຮ້ອງໃສ່ວ່າ, ìເຈ້ົາຜູ້ຂ້ານາຍຂອງເຈ້ົາ ຢ່າງເຈ້ົາຊິມຣີ ມາຢ່າງສັນຕິຫລືî 
32 ແລ້ວເຢຮູແຫງນພຣະພັກທອດພຣະເນດແລະຮ້ອງໃສ່ວ່າ, ìໃຜຢູ່ຝ່າຍເຮົາ ແມ່ນໃຜແດ່?î ມທີະຫານວັງສອງສາມ

ຄົນຊະປ່ອນຄໍອອກມາເບ່ິງພຣະອົງ 
33 ພຣະອົງເວ້ົາວ່າ, ìໂຍນນາງລົງມາî ເຂົາຈ່ຶງໂຍນພຣະນາງລົງມາ ແລະໂລຫິດຂອງພຣະນາງກໍຟ້ົງຕິດຝາກໍາແພງແລະ

ຕິດມ້າແລະພຣະອົງຊງົຂັບຣົດມ້າຢຽບຊາກສົບຂອງນາງ 
34 ແລ້ວພຣະອົງສະເດັດເຂ້ົາໄປ ສເວີຍແລະຊົງດ່ືມ ແລະພຣະອົງເວ  ້ົາວ່າ, ìຈັດການກັບຍິງທ່ີຖືກສາບຄົນນ້ີ ເອົາໄປຝັງ

ເສັຽ ເພາະນາງເປັນທິດາຂອງພຣະຣາຊາî 
35 ແຕ່ເມ່ືອເຂົາຈະໄປຝັງສົບພຣະນາງ ເຂົາກໍພົບແຕ່ກະໂລກຫົວ ຕີນແລະມືຂອງພຣະນາງ 
36 ເມ່ືອເຂົາກັບມາທູນພຣະອົງ ພຣະອົງເວ້ົາວ່າ, ìນ້ີເປັນໄປຕາມພຣະຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຊຶງ່ພຣະອົງກ່າວທາງເອລີ

ຢາຊາວຕິສຊີຜູ້ຣັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງວ່າຫມາຈະກິນເນ້ືອຂອງເຢເຊເບນໃນເຂດແດນຍິສມາເອນ 
37 ແລະສົບຂອງເຢເຊເບນຈະເປັນເຫມືອນອາຈົມສັດເທິງພ້ືນທ່ົງໃນເຂດແດນຍິສມາເອນ ເພ່ືອວ່າຈະບ່ໍມີໃຜກ່າວວ່າ ìນ້ີ

ຄື ເຢເຊເບນî 
 

10 ເຢຮທູາໍລາຍຣາຊວງົຂອງອາຮາບ  
Massacre of Ahabís Descendants 

1 ຝ່າຍອາຮັບມີໂອຣົດເຈັດສິບອົງໃນຊາມາເຣັຽ ເຢຮູຈ່ຶງຊົງພຣະອັກສອນສ່ົງໄປຍັງຊາມາເຣັຽເຖິງບັນດາຜູ້ປົກຄອງ
ເມືອງຍິສມາເອນນ້ັນເຖິງພວກຜູ້ໃຫຍ່ ແລະເຖິງບັນດາພ່ີລ້ຽງແຫ່ງໂອຣົດຂອງອາຮາບວ່າ,  

2 ìເພາະບັນດາໂອຣົດຂອງນາຍຂອງທ່ານຢູ່ກ ັບທ່ານ ແລະທ່ານມີຣົດຮົບແລະມ້າ ແລະເມືອງທ່ີມີປ້ອມດ້ວຍແລະອາ
ວຸດພຈົໍດນ້ີມາເຖິງທ່ານ 

3 ຈ່ົງຄັດເລືອກໂອຣົດນາຍຂອງທ່ານອົງທ່ີດີທ່ີສຸດ ແລະເຫມາະສົມທ່ີສຸດ ຈ່ົງຕ້ັງຜູ້ນ້ັນໄວ້ເທິງພຣະທີນ່ັ່ງຣາຊບິດາຂອງ
ຕົນ ແລະຈ່ົງສູ້ຮົບເພ່ືອຣາຊວົງນາຍຂອງທ່ານî 

4 ແຕ່ເຂົາທັງຫລາຍຢ້ານຢ່າງທ່ີສຸດ ແລະເວ້ົາວ່າ, ìເບ່ິງແມ, ເຈ້ົາຊີວິດສອງພຣະອົງຍັງຕ້ານທານພຣະອົງບ່ໍໄດ້ແລ້ວ 
ເຮົາຈະຕ່ໍສູ້    ພຣະອົງໄດ້ຢ່າງໃດî 

5 ສະນ້ັນຜູ້ທ່ີບັງຄັບບັນຊາພຣະຣາຊວັງ ແລະຜູ້ທ່ີບັງຄັບບັນຊາບ້ານເມືອງພ້ອມພວກຜູ້ໃຫຍ່ແລະພວກພີລ່ຽ້ງ ໃຊໃ້ຫໄ້ປ
ທູນເຢຮູວ່າ, ìຂ້ານ້ອຍທັງຫລາຍເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງ ແລະຂ້ານ້ອຍຈະກະທໍາທຸກຢ່າງທ່ີພຣະອົງສ່ັງແກ່ຂ້ານ້ອຍ 
ຂ້ານ້ອຍຈະບ່ໍຕ້ັງຜູ້ນ່ຶງຜ  ູ້ໃດໄວ້ເປັນກະສັດ ຂໍຊົງກະທໍາຕາມທ່ີພໍແກ່ພຣະເນດພຣະກັນຂອງພຣະອົງເຖີດî 



6 ແລ້ວພຣະອົງຊົງມລີາຍພຣະຫັດໄປເຖິງເຂົາສະບັບທີສອງວ່າ, ìຖ້າທ່ານພ້ອມທ່ີຈະເຊ່ືອຟງັເຮົາ ຈ່ົງນໍາຫົວຂອງບັນດາ
ໂອຣົດນາຍຂອງທ່ານມາຫາເຮົາທ່ີຍິສມາເອນມ້ືອ່ືນເວລານ້ີî ຝ່າຍໂອຣົດຂອງພຣະຣາຊາເຈັດສິບພຣະອົງດ້ວຍກັນ 
ຢູ່ກັບຄົນໃຫຍ່ຄົນໂຕໃນເມືອງ ຜູ້ຊ່ຶງໄດ້ຊຸບລ້ຽງທ່ານທັງຫລາຍມາ 

7 ແລະຢູ່ມາເມ່ືອລາຍພຣະຫັດມາເຖິງເຂົາທັງຫລາຍ ເຂົາກໍຈັບໂອຣົດຂອງພຣະຣາຊາຂ້າເສັຽເຈັດສິບອົງດ້ວຍກັນ ເອົາ
ຫົວໃສ່ກະບຸງສ່ົງໄປຍັງພຣະອົງທ່ີຍິສມາເອນ 

8 ເມ  ່ືອຜູ້ສ່ົງຂ່າວມາທູນພຣະອົງວ່າ, ìເຂົານໍາຫົວໂອຣົດຂອງກະສັດມາແລ້ວî ພຣະອົງກ່າວວ່າ, ìຈ່ົງກອງໄວ້ເປັນ
ສອງກອງທາງເຂ້ົາປະຕູເມືອງຈົນເຖິງຮຸ່ງເຊ້ົາî 

9 ພຮຸ່ໍງເຊ້ົາພຣະອົງສະເດັດອອກໄປປະທັບຢືນ ກ່າວກັບປະຊາຊນົທັງປວງວ່າ, ìທ່ານທັງຫລາຍເປັນຜູ້ບ່ໍມີຄວາມຜິດ 
ສ່ວນເຮົາໄດ້ກະບົດຕ່ໍນາຍຂອງເຮົາແລະປະຫານພຣະອົງເສັຽ ແຕ່ຜູ້ໃດທ່ີຂ້າຄົນເຫລ່ົານ້ີ 

10 ຈ່ົງຊາບເຖິດວ່າ ພຣະຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຊ່ຶງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວກ່ຽວກັບຣາຊວົງຂອງອາຮາບ ຈະບ່ໍຕົກດິນແຕ່
ຢ່າງໃດເລີຍ ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກະທໍາຕາມທ່ີພຣະອົງກ່າວໂດຍເອລີຢາຜູ້ຮັບໃຊຂ້ອງພຣະອົງî 

11 ເຢຣູຊົງປະຫານຣາຊວົງຂອງອາຮາບທ່ີເຫລືອຢູ່ໃນຍິສມາເອນ ຄົນໃຫຍ່ຄົນໂຕທຸກຄົນຂອງພຣະອົງ ແລະສະຫາຍສ
ນິດຂອງພຣະອົງ ແລະປະໂຣຫິດຂອງພຣະອົງດ່ັງນ້ີແຫລະບ່ໍເຫລືອໄວ້ຈັກຄົນດຽວເລີຍ 

12 ແລ້ວພຣະອົງກໍຊົງລຸກຂ້ຶນສະເດັດອອກໄປຍັງຊາມາເຣັຽ ເມ່ືອພຣະອົງປະທັບທ່ີເບັດເອເກດ ຫມູ່ບ້ານຂອງຜູ້ລ້ຽງແກະ
ຕາມທາງທີສ່ະເດັດ 

13 ເຢຮູຊົງພບົຍາດຂອງອາຮາຊີຢາເຈ້ົາຊີວິດແຫ່ງຢູດາແລະພຣະອົງຖາມວ່າ, ìທ່ານທັງຫລາຍແມ່ນໃຜ?î ແລະເຂົາທັງ
ຫລາຍທູນຕອບວ່າ, ìຂ້າພະເຈ້ົາທັງຫລາຍຄືຍາດຂອງອາຮາຊີຢາ ແລະຂ້າພະເຈ້ົາທັງຫລາຍລົງມາຢ້ຽມບັນດາຣາຊ
ໂອຣົດແລະໂອຣົດຂອງຣາຊມານດາî 

14 ພຣະອົງຮັບສ່ັງວ່າ, ìຈັບເຂົາທັງເປັນî ເຂົາທັງຫລາຍກໍຈັບເຂົາທັງເປັນແລະປະຫານເຂົາເສັຽທ່ີບ່ໍເບ ດັເອເກດສ່ີສິບ
ສອງຄົນດ້ວຍກັນບ່ໍເຫລືອໄວ້ຈັກຄົນດຽວ 

15 ເມ່ືອພຣະອົງສະເດັດຈາກທ່ີນ້ັນກໍຊົງພົບເຢໂຮນາດາບບຸດເຣຄັບມາຫາພຣະອົງ ພຣະອ ງົຊົງຕ້ອນຮັບເຂົາແລະເວ້ົາ
ກັບເຂົາວ່າ, ìໃຈຂອງທ່ານສັດຊ່ືຕ່ໍໃຈຂອງເຣົາ ຢ່າງໃຈຂອງເຮົາສັດຊ່ືຕ່ໍຂອງທ່ານຫລືî ແລະເຢໂຮນາດາບທູນວ່າ, 
ìສັດຊ່ື ຂ້ານ້ອຍî ເຢຮູກ່າວວ່າ, ìຖ້າສັດຊ່ືກໍຍ່ືນມືມາໃຫ້ເຣົາî ເຂົາຈ່ຶງຍ່ືນມືຂອງເຂົາ ແລະເຢຣູກໍຈັບເຂົາຂ້ຶນມາເທິງ
ຣົດຮົບ 

16 ພຣະອົງກ່າວວ່າ, ìມາກັບເຮົາເຖີດ ແລະເບ່ິງຄວາມຮ້ອນຮົນຂອງເຮົາເພ່ືອພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາî ພຣະອົງຈ່ຶງໃຫ້ເຂົານ່ັງຣົດ
ຮົບຂອງ   ພຣະອົງໄປ 

17 ເມ່ືອພຣະອົງມາເຖິງຊາມາເຣັຽ ພຣະອົງຊົງປະຫານຄົນທັງປວງທ່ີເປັນຣາຊວົງຂອງອາຮາບທ່ີເຫລືອຢູ່ໃນຊາມາເຣັຽ
ເສັຽ ຈົນ   ພຣະອົງຊົງທໍາລາຍອາຮາບເສັຽສ້ິນ ຕາມພຣະຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາກ່າວກັບເອລີຢາ 
Slaughter of Worshipers of Baal 

18 ແລ້ວເຢຮູຊົງປະຊຸມບັນດາປະຊາຊົນທັງສ້ິນແລະກ່າວກັບເຂົາທັງຫລາຍວ່າ, ìອາຮາບບົວຣະບັດພຣະບາອານແຕ່
ນ້ອຍດຽວ ແຕ່ເຢຣຈູະບົວຣະບັດພຣະອົງຫລາຍກວ່າທ່ານອີກ 

19 ສະນ  ້ັນຈ່ົງເອ້ີນຜູ້ປະກາດພຣະທັມຂອງພຣະບາອານມາໃຫ້ຫມົດ ທັງບັນດາຜູ້ນະມັສການແລະປະໂຣຫິດຂອງທ່ານ
ຢ່າໃຫ້ຜູ້ໃດ ຂາດໄປເລີຍ ເພາະເຮົາຈະມີສ ັຕບູຊາຢ່າງໃຫຍ່ໂຕທ່ີຈະຖວາຍແກ່ພຣະບາອານ ຜູ້ໃດຂາດຈະມີຊີວິດຢູ່ບ່ໍ
ໄດ້î ແຕ່ເຢຮູຊົງກະທໍາເປັນອຸບາຍເພ່ືອຈະທໍາລາຍຜູ້ໂຄຣບົນະມັສການພຣະບາອານ 

20 ເຢຮູສ່ັງວ່າ, ìຈົ່ງຈັດພທີິປະຊ ມຸນະມ ສັການພຣະບາອານî ເຂົາກໍປ່າວຮ້ອງເອ້ີນປະຊຸມເຊ່ັນກັນ 
21 ເຢຣຊູົງໃຊໃ້ຫ້ໄປທ່ົວອິສຣາເອນ ແລະຜູ້ນະມັສການພຣະບາອານກໍມາທັງຫມດົ ຈ່ຶງບ່ໍມີເຫລືອຈັກຄົນນ່ຶງທ່ີບ່ໍໄດ້ມາ 

ແລະເຂົາທັງ ຫລາຍກໍເຂ້ົາໄປໃນພຣະວິຫານຂອງພຣະບາອານ ແລະພຣະວິຫານຂອງພຣະບາອານກໍເຕັມແຫນ້ນ 



22 ພຣະອົງສ່ັງຜູ້ທ່ີດູແລຕູ້ເສ້ືອວ່າ, ìຈ່ົງເອົາເສ້ືອອອກມາໃຫ້ເຂົາທັງຫລາຍ 
23 ແລ້ວເຢຮູສະເດັດເຂ້ົາໄປໃນພຣະວິຫານຂອງພຣະບາອານ ພ້ອມກັບເຢໂຮນາດາບບຸດເນຄັບ ພຣະອົງກ່າວກັບຜູ້ນະ

ມສັການພຣະບາອານວ່າ, ìຈ່ົງຄ້ົນເບ່ິງ ເບ່ິງໃຫ້ດີວ່າບ່ໍມີຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຢູ່ໃນຫມູພ່ວກທ່ານ ໃຫມີ້ແຕ່ຜູ້
ນະມສັການ 
ພຣະບາອານເທ່ົານ້ັນî 

24 ແລ້ວເຂົາທັງຫລາຍເຂ້ົາໄປຖວາຍເຄ່ືອງສັຕບູຊາແລະເຄ່ືອງເຜົາບູຊາ ເຢຮູຊົງວາງຄົນແປດສິບຄົນໄວ້ພາຍນອກແລະ
ກ່າວວ່າ, ìຊາຍຄົນໃດທ່ີປ່ອຍໃຫ້ຄົນນ່ຶງຄົນໃດຊ່ຶງເຮົາມອບໄວ້ໃນມືເຈ້ົາຫນີລອດໄປໄດ້ ເຂົາຕ້ອງເສັຽຊວິີດຂອງເຂົາ
ແທນî 

25 ເມ່ືອພຣະອົງເສັດຈາກການຖວາຍເຄ່ືອງເຜົາບູຊາ ເຢຮູຮັບສ່ັງແກ່ທະຫານຮັກສາພຣະອົງແລະພວກນາຍທະຫານວ່າ, 
ìຈ່ົງເຂ້ົາໄປຂ້າເຂົາເສັຽ ຢ່າໃຫ້ລອດຈັກຄົນດຽວî ເມ່ືອເຂົາຂ້າເຂົາທັງຫລາຍເສັຽດ້ວຍຄົມດາບແລ້ວ ທະຫານຮັກສາພ
ຣະອົງແລະພວກນາຍທະຫານກໍໂຍນສົບເຂົາທັງຫລາຍອອກໄປຂ້າງນອກ ແລ້ວກໍເຂ້ົາໄປທ່ີແທ່ນບູຊາໃນພຣະວິຫານ
ພຣະບາອານ 

26 ເຂົານໍາເອົາເສ າົສັກສິດຊ່ຶງຢູ່ໃນພຣະວິຫານຂອງພຣະບາອານອອກມາເຜົາເສັຽ 
27 ເຂົາທັງຫລາຍທະລາຍເສົາສັກສິດແຫ່ງພຣະບາອານ ແລະທະລາຍພຣະວິຫານຂອງພຣະບາອານແລະກະທໍາໃຫ້

ເປັນສ້ວມຈົນເຖິງທຸກວັນນ້ີ 
28 ເຢຣູຊົງກວາດລ້າງພຣະບາອານຈາກອິສຣາເອນດ່ັງນ້ີແຫລະ 
29 ແຕ່ເຢຮູບ່ໍໄດ້ຊງົຫັນຈາກບາບຂອງເຢໂຣໂບອາມບຸດເນບັດ ຊ່ຶງພຣະອົງຊົງກະທໍາໃຫ້ອິສຣາເອນທໍາດ້ວຍ ຄືງົວທອງ

ຄໍາຊ່ຶງຢູ່ໃນເມືອງເບັດເອນ ແລະໃນເມືອງດານ 
30 ແລະພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາກ່າວກ ບັເຢຮູວ່າ, ìເພາະເຈ້ົາໄດ້ທໍາດີໃນການທ່ີກະທໍາສ່ິງທ່ີຊອບໃນສາຍຕາຂອງເຮົາ ແລະໄດ້

ກະທໍາຕ່ໍ      ຣາຊວົງອາຮາບຕາມທຸກຢ່າງທ່ີຢູ່ໃນໃຈຂອງເຮົາ ເຊ້ືອສາຍຂອງເຈ້ົາຈົນຊົວ່ຊີວິດທສ່ີີຈະໄດ້ນ່ັງເທິງພຣະ
ທ່ີນ່ັງຂອງອິສຣາເອນ 

31 ແຕ່ເຢຮູບ່ໍໄດ້ຊົງລະມັດລະວັງທ່ີຈະດໍາເນີນຕາມພຣະຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາແຫ່ງອິສຣາເອນດ້ວຍສ້ິນສຸດພ
ຣະທັຍຂອງ ພຣະອົງ ພຣະອ ງົບ່ໍໄດ້ຊງົຫັນຫນີຈາກບາບຂອງເຢໂຣໂບອາມ ຊ່ຶງພຣະອົງຊົງກະທໍາໃຫ້ອິສຣາເອນທໍາ
ດ້ວຍ 
ມຣໍະນະກມັຂອງເຢຮ ູ
Death of Jehu 

32 ໃນສມັຍນ້ັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງເລ້ີມຕັດສ່ວນຂອງອິສຣາເອນອອກ ຮາຊາເອນໄດ້ຣົບຊະນະຕາມເຂດແດນອິສຣາ
ເອນ 

33 ຕ້ັງແຕ່ແມ່ນ້ໍາຈໍແດນຟາກຕາເວັນອອກທ່ົວແຜ່ນດິນກິເລອາດ ຄົນກາດ ຄົນຣູເບນ ແລະຄົນມານັສເຊ ຕ້ັງແຕ່ອາໂຣເອີ 
ຊ່ຶງຢູ່ຂ້າງບ່ອນລຸ່ມແມ່ນ້ໍາອາຣ໌ໂນນ ຄືກິເລອາດ ແລະບາຊານ 

34 ສ່ວນພຣະຣາຊກິຈນອກນ້ັນຂອງເຢຣູ ແລະບັນດາສ່ິງຊ່ຶງພຣະອົງຊົງກະທໍາ ແລະຍຸດພະລັງທັງສ້ິນຂອງພຣະອົງ ບ່ໍໄດ້
ບັນທຶກໄວ້ໃນຫນັງສືພົງສາວະດານແຫ່ງພຣະຣາຊາປະເທດອິສຣາເອນຫລື 

35 ເຢຣູຈ່ຶງຊົງລ່ວງຫລັບໄປຢູ່ກັບບັນພະບ ຣຸຸດຂອງພຣະອົງ ແລະເຂົາກໍຝັງໄວ້ໃນກຸງຊາມາເຣັຽ ແລະເຢໂຮອາຮັສໂອຣົດ
ຂອງພຣະອົງໄດ້ສເວີຍຣາຊແທນພຣະອົງ 

36 ເວລາທີເ່ຢຮູຊົງປົກຄອງເຫນືອອິສຣາເອນໃນຊາມາເຣັຽນ້ັນເປັນເວລາຊາວແປດປີ 
 

11 ພຣະນາງອາທາລຢິາຍາດແຍງ່ຣາຊບນັລງັໄດ ້



Athaliah Reigns over Judah 
(2 ຂຄວ 22:10-12) 

1 ເມ່ືອອາທາລີຢາພຣະມານດາຂອງອາຮາຊີຢາຊົງເຫັນວ່າໂອຣົດຂອງພຣະນາງສ້ິນພຣະຊົນ ພຣະນາງກໍລຸກຂ້ຶນຊົງທໍາ
ລາຍເຊ້ືອ  ພຣະວົງເສັຽສ້ິນ 

2 ແຕ່ເຢໂຮເຊບາທິດາຂອງກະສັດໂຢຣາມພຣະນ້ອງນາງຂອງອາຮາຊີຢາໄດ້ນໍາໂຢອັສໂອຣດົຂອງອາຮາຊີຢາແລະ
ລອບລັກໂອຣດົໄປຈາກຖ້າມກາງໂອຣົດຂອງພຣະຣາຊາ ຜູ້ຊ່ຶງຈະຖືກປະຫານຊີວິດ ແລະພຣະນາງເກັບໂອຣົດແລະ
ພ່ີລ້ຽງໄວ້ໃນຫອ້ງເກັບບ່ອນນອນ ພຣະນາງເຊ່ືອງໂອຣົດເສັຽຈາກອາທາລິຢາດ່ັງນ້ີແຫລະ ໂອຣົດຈ່ຶງບ່ໍໄດ້ຖືກປະຫານ
ຊວິີດ 

3 ໂອຣົດຢູ່ກັບພຣະນາງຫົກປີລ້ີຢູ່ໃນພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະອາທາລິຢາກໍປົກຄອງແຜ່ນດິນ 
Jehoiada Anoints the Child Joash 

(2 ຂຄວ 23:1-11) 
4 ແຕ່ໃນປີທີເຈັດເຢຮົວອາດາໄດ້ໃຊ້ໃຫບັ້ນດານາຍທັບນາຍກອງຂອງຄົນກາຣີ ແລະຂອງພວກທະຫານຮັກສາພຣະອົງ 

ໃຫເ້ຂົາທັງຫລາຍມາຫາທ່ານທ່ີໃນພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະທ່ານໄດ້ທໍາຄໍາຫມັນ້ສັນຍາກັບເຂົາທັງ
ຫລາຍ ແລະໃຫ້ເຂົາສາບານໃນພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະທ່ານໄດ້ນໍາໂອຣົດຂອງພຣະຣາຊາມາໃຫ້ເຂົາ
ເຫັນ 

5 ແລະທ່ານບັນຊາເຂົາທັງຫລາຍວ່ານ້ີເປັນສ່ິງທ່ີທ່ານທັງຫລາຍຄວນກະທໍາຄືນ່ຶງໃນສາມຂອງພວກທ່ານ ຜູ້ເຂົາ້ເວນວັນ
ສະບາໂຕເຝ້ົາພຣະຣາຊວັງ 

6 (ຝ່າຍອີກນ່ຶງໃນສາມປະຈໍາຢູ່ທ່ີປະຕູເມືອງຊູຣ໌ ແລະອີກນ່ຶງໃນສາມປະຈໍາຢູ່ທ່ີປະຕູດ້ານຫລັງທະຫານຮັກສາພຣະອົງ) 
ໃຫເ້ຝ້ົາ    ພຣະຣາຊວງັທໍາການຂັດຂວາງໄວ ້

7 ສ່ວນທ່ານທັງຫລາຍອີກສອງພວກ ຄືຜູ້ທ ີ ່ອອກເວນວັນສະບາໂຕໃຫ້ເຝ້ົາພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເພ່ືອປ້ອງ
ກັນກະສັດ 

8 ທ່ານທັງຫລາຍຈ່ົງລ້ອມເຈ້ົາຊວິີດໄວ້ ທຸກຄົນຖືອາວຸດຂອງຕົນໄວ້ ຜູ້ທ່ີເຂ້ົາມາໃກ້ແຖວໃຫ້ປະຫານເສັຽ ຈ່ົງຢູ່ກ ບັເຈ້ົາຊີ
ວິດເມ່ືອ    ພຣະອ ງົສະເດັດອອກແລະສະເດັດເຂ້ົາî 

9 ນາຍທັບນາຍກອງກໍໄດ້ກະທໍາຕາມທ່ີເຢຮົວອາດາປະໂຣຫິດສ່ັງທຸກປະການ ຕ່າຜງກໍນໍາຄົນຂອງຕົນທ່ີຈະເຂ້ົາເວນ
ວັນສະບາໂຕ ພອ້ມກ ບັຄົນທ່ີຈະອອກເວນວັນສະບາໂຕນ້ັນມາຫາເຢຮົວອາດາປະໂຣຫິດ 

10 ປະໂຣຫິດກໍມອບຫອກແລະໂລ່ຊ່ຶງຢູ່ໃນພຣະວ ຫິານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ອັນເປັນຂອງເຈ້ົາຊວິີດດາວິດແກ່ນາຍທັບ
ນາຍກອງ 

11 ທະຫານຮັກສາພຣະອົງຖືອາວຸດທຸກຄົນ ຢືນປະຈໍາຢູ່ຕ້ັງແຕ່ພຣະວິຫານດ້ານຂວາໄປເຖິງພຣະວິຫານດ້ານຊ້າຍ ຮອບ
ແທ່ນບູຊາ ແລະພຣະວິຫານຢູ່ຮອບເຈ້ົາຊີວິດ 

12 ແລ້ວທ່ານກໍນໍາໂອຣົດຂອງເຈ້ົາຊີວດິອອກມາສວມມົງກຸດໃຫ້ ແລະມອບພຣະໂອວາດໃຫ້ ແລະເຂົາທັງຫລາຍຕ້ັງ
ທ່ານໄວ້ເປັນກະສັດ ແລະໄດ້ຫົດສົງທ່ານ ແລະເຂົາທັງຫລາຍກໍຕົບມື ເວ້ົາວ່າ, ìຂໍພຣະຣາຊາຊງົພຣະຈະເຣີນî 
ມ ຣໍະນະກ ັມຂອງອາທາລຢິາ 
Death of Athaliah 

(2 ຂຄວ 23:12-24:1) 
13 ເມ່ືອອາທາລິຢາຊງົສະດັບຟັງສຽງຂອງທະຫານຮັກສາພຣະອົງແລະສຽງປະຊາຊົນ ພຣະນາງກໍສະເດັດເຂ້ົາໄປຫາປະ

ຊາຊົນທີພ່ຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ 



14 ເມ່ືອພຣະນາງທອດພຣະເນດ ກໍແລເຫັນເຈ້ົາຊວິີດປະທັບຢືນຢູ່ທ່ີຂ້າງເສົາ ຕາມທັມນຽມປະເພນີມີນາຍທັບນາຍກອງ
ແລະພົນແກຢູ່ຂ າ້ງເຈ້ົາຊີວິດ ແລະປະຊາຊົນທັງສ້ິນກໍລ້ືນເລີງແລະເປ່ົາເຂົາສັດ ພຣະນາງອາທາລິຢາກໍຈີກສລອງພຣະ
ອົງຊົງຮ້ອງວ່າ, ìກະບົດ ກະບົດî 

15 ແລ້ວປະໂຣຫິດເຢຮົວອາດາກ ບັໍນຊານາຍທັບນາຍກອງທັງປວງຜູ້ທ່ີໄດ້ຕ້ັງໃຫ້ຄວບຄຸມກອງທັບວ່າ, ìຈ່ົງຄຸມພຣະນາງ
ອອກມາລະຫວ່າງແຖວທະຫານ ຜູ້ໃດຕິດຕາມພຣະນາງໄປກໍຈ່ົງປະຫານຊີວິດເສັຽດ້ວຍດາບî ເພາະປະໂຣຫິດກ່າວ
ວ່າ, ìຢ່າໃຫ້ພຣະນາງຖືກປະຫານໃນພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປ ັນເຈ້ົາî 

16 ເຂົາທັງຫລາຍຈ່ຶງຈັບພຣະນາງ ແລະພຣະນາງກໍໄປຕາມທາງທ່ີມ້າເຂ້ົາພຣະຣາຊວັງ ແລະຖືກປະຫານຊີວິດເສັຽທີນ້ັ່ນ 
17 ເຢຮົວອາດາໄດ້ກະທໍາຄ າໍຫມັນ້ສັນຍາລະຫວ່າງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແລະເຈ້ົາຊີວດິແລະປະຊາຊົນວ່າໃຫ້ເຂົາເປັນປະ

ຊາຊນົຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະລະຫວ່າງເຈ້ົາຊີວິດກັບປະຊາຊນົດ້ວຍ 
18 ແລ້ວປະຊາຊນົທັງສ້ິນແຫ່ງແຜ່ນດິນກໍເຂ້ົາໄປໃນພຣະວິຫານຂອງພຣະບາອານ ແລະພັງວິຫານເສັຽ ເຂົາທໍາລາຍ

ແທ່ນບູຊາ ແລະຮູບໂຄຣົບຂອງພຣະບາອານເສັຽເປັນຊ້ິນໆ ແລະໄດ້ປະຫານຊີວດິປະໂຣຫິດມັທຕານຂອງພຣະບາ
ອານເສັຽທ່ີຫນ້າແທ່ນບູຊາ ແລະປະໂຣຫິດກໍວາງຍາມໄວ້ດູແລພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ 

19 ທ່ານໄດ້ນໍານາຍທັບນາຍກອງຄົນກາຣີ ທະຫານຮັກສາພຣະອົງ ແລະຣາສດອນທັງສ້ິນ ແລະເຂົາທັງຫລາຍໄດ້ນໍາເຈ້ົາ
ຊວິີດລົງມາຈາກພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ໄປຕາມທາງປະຕູທະຫານຮັກສາພຣະອົງໄປເຖິງພຣະຣາຊວັງ 
ແລະພຣະອົງກ ສໍະເດັດປະທັບເທິງພຣະທ່ີນ່ັງຂອງເຈ້ົາຊີວິດ 

20 ປະຊາຊົນທຸກຄົນຈ່ຶງລ້າເລີງ ແລະບ້ານເມືອງກໍສງົບງຽບ ແລະອາທາລິຢາຊົງຖືກປະຫານດ້ວຍດາບແລ້ວທ່ີພຣະຣາ
ຊວງັ 
ຣຊັການເຢໂຮອສັກະສດັແຫງ່ຢດູາ 

21 ເມ່ືອເຢໂຮອັສໄດ້ເລ້ີມປົກຄອງນ້ັນມີອາຍຸເຈັດປີ 
 

12  
 The Temple Repaired 
 (2 ຂຄວ 24:1-14) 
1 ໃນປີທີເຈັດແຫ່ງຣັຊການເຢຮູ ເຢໂຮອັສໄດ້ເລ້ີມປົກຄອງ ແລະພຣະອົງຊງົປົກຄອງໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມສ່ີສິບປີ ພຣະ

ມານດາຂອງ  ພຣະອົງຊົງພຣະນາມວ່າສິບິຢາຊາວເບເອີເຊບາ 
2 ເຢໂຮອັສຊົງກະທໍາສ່ິງທ່ີຊອບໃນສາຍພຣະເນດພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ ຕລອດເວລາຂອງພຣະອົງທ່ີປະໂຣຫິດເຢຮົວອາດາ

ໄດ້ສ່ັງສອນແນະນໍາພຣະອົງ 
3 ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມສະຖານທ່ີຂາບໄຫວຂ້ອງຄົນຕ່າງຊາດຍັງບ່ໍໄດ້ຖືກທໍາລາຍເທ່ືອ ປະຊາຊົນຍັງຄົງຖວາຍສັຕບູ

ຊາ ແລະເຜົາເຄ່ືອງຫອມໃນບ່ອນນະມັສການສະຖານທ່ີສູງເຫລ່ົານ້ັນ 
4 ເຢໂຮອັສກ່າວກັບພວກປະໂຣຫິດວ່າ, ìເງິນອັນເປັນຂອງຖວາຍທ່ີບໍຣສຸິດທັງສ້ິນ ຊ່ຶງເຂົານໍາມາໃນພຣະວິຫານຂອງພ

ຣະຜູ້ເປັນ  ເຈ້ົາ ເງິນທ່ີເອ້ີນຈາກຣາຍບຸກຄົນ ແລະເງິນຊ່ຶງປະຊາຊົນຖວາຍດ້ວຍຄວາມສມັກໃຈທ່ີຈະນໍາມາໄວ້ໃນພ
ຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 

5 ໃຫປ້ະໂຣຫິດຮັບເງິນນ້ັນຈາກຫມູ່ຄົນທ່ີຮູ້ຈັກກັນ ໃຫ້ເຂົາສ້ອມແຊມພຣະວິຫານບ່ອນທ່ີເຂົາເຫັນວ່າຕ້ອງການສ້ອມ
ແຊມî 

6 ແຕ່ເມ່ືອເຖິງປີທີຊາວສາມແຫງ່ຣຊັການເຈ້ົາຊວິີດເຢໂຮອັສ ປາກົດວ່າປະໂຣຫິດບ່ໍໄດ້ທໍາການສ້ອມແຊມພຣະວິຫານ 



7 ເພາະສະນ້ັນເຈ້ົາຊີວິດເຢໂຮອັສຈ່ຶງໄດ້ເອ້ີນເຢຮົວອາດາ ແລະປະໂຣຫິດອ່ືນໆແລະກ່າວກັບເຂົາວ່າ, ìເປັນຫຍັງທ່ານ
ຈ່ຶງບ  ່ໍໄດ້ສ້ອມແຊມພຣະວ ຫິານ ເພາະສະນ້ັນຢ່າເກັບເງິນຈາກຄົນທ່ີທ່ານຮູ້ຈັກອີກຕ່ໍໄປເລີຍ ແຕ່ໃຫ້ສ່ົງໄປເພ່ືອ
ການສ້ອມແຊມພຣະວ ຫິານî 

8 ປະໂຣຫິດຈ່ຶງຕົກລົງວ່າຈະບ່ໍຮັບເງິນຈາກປະຊາຊົນອີກ ແລະເຂົາບ່ໍຕ້ອງທໍາການສ້ອມແຊມພຣະວິຫານ 
9 ປະໂຣຫິດເຢຣົວອາດານໍາຫີບມາອັນນ່ຶງ ເຈາະຮູນ່ຶງທ່ີຝາຫີບນ້ັນ ແລະຕ້ັງໄວ້ທ່ີຂ້າງໆແທ່ນບູຊາດ້ານຂວາ ເມ່ືອເຂ້ົາ

ໄປໃນພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ ແລະປະໂຣຫິດຜູ້ທີ່ເຝົ້າຢູ່ທີປ່ະຕູກໍນໍາເງິນຊ່ຶງເຂົານໍາມາໃນພຣະວ ຫິານຂອງ
ພຣະອົງຜູ້ເປັນເຈ້ົານ້ັນໃສ່ໄວ ້ໃນຫີບນ້ັນ 

10 ເມື່ອເຂົາເຫັນວ່າມເີງິນໃນຫີບນ້ັນຫລາຍແລ້ວ ຣາຊເລຂາ ແລະມະຫາປະໂຣຫິດຈະມານັບເງິນແລະເອົາເງິນທ່ີເຂົາ
ພົບໃນພຣະວ ິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົານ້ັນໃສ່ຖົງມັດໄວ້ 

11 ແລ້ວເຂົາຈະມອບເງິນທ່ີຊ່ັງອອກແລ້ວນ້ັນໃສ່ມືຂອງງຄົນງານຜູ້ດູແລພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລ້ວເຂົາຈະ
ຈ່າຍຕ່ໍໃຫ້ແກ່ຊ່າງໄມ້ແລະຊ່າງກ່ໍສ້າງ ຜູ້ທໍາງານພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 

12 ແລະໃຫ້ແກ່ຊ່າງກ່ໍ ແລະຊ່າງສະກັດຫີນ ທັງຈ່າຍຊ້ືໄມ້ ແລະຫີນສະກັດ ທ່ີໃຊໃ້ນການສ້ອມແຊມພຣະວ ິຫານຂອງພ
ຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະເພ່ືອຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໆໃນງານສ້ອມແຊມພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ 

13 ແຕ່ວ່າເງິນທ່ີນໍາມາຖວາຍໃນພຣະວ ິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ນໍາໄປໃຊ້ໃນການທໍາຖ້ວຍເງິນ ມດີຕັດ ໃສ້ຕະ
ກຽງ ຊາມ ແກ ຫລພືາຊນະທອງຄໍາໃດໆ ຫລືພາຊນະເງິນ 

14 ເພາະເງິນນ້ັນເຂົາໃຫ້ແກ່ຄົນງານຊ່ຶງທໍາງານສ້ອງແຊມພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ ້ເປ ນັເຈ້ົາ 
15 ແລະເຂົາບ່ໍໄດ້ຂໍບັນຊີຈາກຄົນທ່ີເຂົາມອບເງີນໃສ່ໃນມືໃຫເ້ອົາໄປຈ່າຍແກ່ຄ ົນງານ ເພາະວ່າເຂົາປະຕິບັດງານດ້ວຍ

ຄວາມສັດຊ່ື 
16 ເງີນທ່ີໄດ້ຈາກການໄຖ່ຄວາມຜິດ ແລະເງິນທ່ີໄດ້ຈາກການໄຖ່ບາບ ບ່ໍໄດ້ນໍາມາໄວ້ໃນພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນ

ເຈ້ົາ ເງິນນ້ັນເປັນຂອງປະໂຣຫິດ 
Hazael Threatens Jerusalem 

17 ແລ້ວຄາວນ້ັນຮາຊາເອນເຈ້ົາຊີວິດແຫ່ງຊເີຣັຽໄດ້ຍົກຂ້ຶນໄປສູ້ຮົບກັບເມືອງກາດແລະຍຶດເມືອງນ້ັນໄດ້ ແຕ່ເມື່ອຮາຊາ
ເອນມຸ່ງຫນ້າຈະໄປຕີກຸງເຢຣູຊາເລັມ 

18 ເຢໂຣອັສເຈ້ົາຊີວິດແຫ່ງຢູດາ ຊົງນໍາເອົາຂອງສ່ິງບູຊາທັງຫມົດທ່ີເຢຮົວຊາຟັດ ແລະເຢໂຮຣາມ ແລະອາຊາກີຢາບັນ
ພະບຸຣຸດຂອງພຣະອົງຖວາຍໄວ້ນ້ັນ ແລະຂອງສ່ິງບູຊາຂອງພຣະອົງເອງ ແລະທັງຄໍາທັງຫມດົທ່ີພົບໃນຄັງພຣະວິຫານ
ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະຂອງສໍານັກພຣະຣາຊວັງ ແລະສ່ົງສ່ິງເຫລ່ົານ້ີເປັນຂອງຂວັນຮາຊາເອນເຈ້ົາຊີວິດແຫ່ງຊີເຣັຽ 
ແລ້ວຮາຊາເອນກໍຖອຍທັບຈາກກຸງເຢຣູຊາເລັມ 
ມຣໍະນະກມັຂອງໂຢອສັ 
Death of Joash 
(2 ຂຄວ 24:23-27) 

19 ສ່ວນພຣະຣາຊກິດນອກນ້ັນຂອງໂຢອ ສັ ແລະບັນດາສ່ິງຊ່ຶງພຣະອົງຊົງກະທໍາ ບ່ໍໄດ້ບັນທຶກໄວ້ໃນຫນັງສືພົງສາວະ
ດານແຫ່ງພຣະຣາຊາປະເທດຢູດາຫລື 

20 ຂ້າຣາຊການຂອງພຣະອົງລຸກຂ້ຶນກະທໍາການທໍຣະຍົດແລະປະຫານໂຢອັສເສັຽໃນວັງມິນໂລ ຕາມທາງທ່ີລົງໄປ
ຍັງຊິນລາ 

21 ຄືໂຢຊາກາບຸດຊີເມອາທ ແລະເຢໂຮຊາບັດ ບຸດໂຊເມີ ຂ້າຣາຊການຂອງພຣະອົງໄດ້ປະຫານພຣະອົງ ພຣະອົງຈ່ຶງ
ສ້ິນພຣະຊົນ ແລະເຂົາຝັງໄວ້ກັບບັນພະບຸຣຸດຂອງພຣະອົງໃນນະຄອນດາວິດ ແລະອາມາຊຢີາໂອຣົດຂອງພຣະອົງ
ໄດ້ຂ້ຶນຄອງແທນ 



13 ຣຊັການເຢໂຮອາຣສັ  
Jehoahaz Reigns over Israel 

1 ໃນປີທີຊາວສາມແຫ່ງຣັຊການໂຢອັສຣາຊໂອຣົດຂອງອາຮັສຊີຢາເຈ້ົາຊີວິດແຫ່ງຢູດາ ເຢໂຮອາຮັສໂອຣດົຂອງເຢຮູ 
ໄດ້ເລ້ີມປົກຄອງເຫນືອອິສຣາເອນໃນຊາມາເຣັຽ ແລະຊົງປົກຄອງຢ  ູ່ສິບເຈັດປີ 

2 ພຣະອົງຊົງກະທໍາສ່ິງທ່ີຊົວ່ຊ້າໃນສາຍພຣະເນດພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະກະທໍາຕາມບາບຂອງເຢໂຣໂບອາມບຸດເນບັດ 
ຊ່ຶງພຣະອົງໄດ້ຊົງກະທໍາໃຫ້ອິສຣາເອນເຮັດນໍາດ້ວຍ ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ພາກຈາກສ່ິງເຫລ່ົານ້ັນ 

3 ແລະພຣະພິໂຣດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກໍພ່ ງຸຂ້ຶນຕ່ໍອິສຣາເອນ ແລະພຣະອົງຊົງມອບເຂົາທັງຫລາຍໄວ້ໃນມຂືອງຮາຊາ
ເອນ ແລະໃນມືຂອງເບນຮາດາດໂອຣົດຂອງຮາຊາເອນເລ້ືອຍໆ 

4 ແລ້ວເຢໂຮອາຮັສໄດ້ອ້ອນວອນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຟັງທ່ານ ເພາະພຣະອົງຊົງເຫັນການບີບບັງ
ຄັບອິສຣາເອນ ຄືທີ່ເຈົ້າຊີວິດແຫ່ງຊເີຣັຽບີບບັງຄັບເຂົາຢ່າງໃດ 

5 (ເຫດສັນນ້ັນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງປະທານຜູ້ຊ່ອຍຜູ້ນ່ຶງແກ່ອິສຣາເອນ ເຂົາຈ່ຶງລອດພ້ົ້ົນຈາກມືຂອງຄົນຊີເຣັຽ ແລະປະ
ຊາຊົນອິສ    ຣາເອນກໍອາໄສຢູ່ໃນບ້ານເຂົາຢ່າງເດີມ 

6 ແຕ່ເຂົາກໍບ່ໍໄດ້ພາກຈາກບາບຂອງຣາຊວົງເຢໂຣໂບອາມ ຊ່ຶງພຣະອົງຊົງກະທໍາໃຫ້ອິສຣາເອນເຮັດເຫມືອນກັນ ແຕ່
ຊົງດໍາເນີນໃນບາບນ້ັນ ແລະອາເຊຣາກໍຍັງຄົງຢູ່ໃນຊາມາເຣັຽດ້ວຍ) 

7 ເພາະບ່ໍໄດ້ເຫລືອກອງທັບໄວ້ໃຫເ້ຢໂຮອາຮັສເກີນກວ່າທະຫານມ້າຫາ້ສິບຄົນແລະຣົດຮົບສິບຄັນແລະທະຫານຮາບ
ນ່ຶງຫມືນ່ຄົນເພາະພຣະຣາຊາແຫ່ງຊີເຣັຽໄດ້ທໍາລາຍເຂົາທັງຫລາຍຖ້ິມດ່ັງຢຽບຂ້ີຝ  ຸ່ນດິນ 

8 ສ່ວນພຣະຣາຊກິດນອກນ້ັນຂອງເຢໂຮອາຮ ສັ ແລະບັນດາສ່ິງຊ່ຶງພຣະອົງຊົງກະທໍາແລະຍຸທພະລັງຂອງພຣະອົງບ່ໍໄດ້
ບັນທຶກໄວ້ໃນຫນັງສືພົງສາວະດານແຫ່ງພຣະຣາຊາປະເທດອິສຣາເອນຫລື 

9 ແລະເຢໂຮອາຮັສຊົງລ່ວງຫລັບໄປຢູ່ກັບບັນພະບຸຣຸດຂອງພຣະອົງ ແລະເຂົາຝັງໄວ້ໃນຊາມາເຣັຽ ແລະໂຢອັສໂອຣດົ
ຂອງພຣະອົງຂ້ຶນຄອງແທນພຣະອົງ 
ຣຊັການເຢໂຮອສັ 
Jehoash Reigns over Israel 

10 ໃນປີທີສາມສິບເຈັດແຫ່ງຣຊັການໂຢອັສພຣະຣາຊາແຫ່ງຢູດາ ເຢໂຮອັສໂອຣົດເຢໂຮອາຮັສໄດ້ເລ້ີມປົກຄອງເຫນືອອິ
ສຣາເອນໃນຊາມາເຣັຽ ແລະພຣະອົງຊົງປົກຄອງສິບຫົກປີ 

11 ພຣະອົງຊົງກະທໍາສ່ິງທ່ີຊົວ່ຮ້າຍໃນສາຍພຣະເນດພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ພາກຈາກບັນດາບາບຂອງເຢໂຣໂບ
ອາມບຸດເນບັດ ຊ່ຶງພຣະອົງຊົງກະທໍາໃຫ້ອິສຣາເອນທໍາດ້ວຍ ແຕ່ພຣະອົງຊົງດໍາເນີນໃນບາບນ້ັນ 

12 ສ່ວນພຣະຣາຊກິດນອກນ້ັນຂອງໂຢອັສແລະບັນດາສ່ິງຊ່ຶງພຣະອົງຊົງກະທໍາແລະຍຸດພະລັງຊ່ຶງພຣະອົງຊົງສູ້ຮົບກັບ
ອາມາຊິຢາເຈ້ົາຊວິີດແຫ່ງຢູດາບ່ໍໄດ້ບັນທຶກໄວ້ໃນຫນັງສືພົງສາວະດານແຫ່ງພຣະຣາຊາປະເທດອິສຣາເອນຫລື 

13 ໂຢອັສຈ່ຶງຊົງລ່ວງຫລັບໄປຢູ່ກັບບັນພະບຸຣຸດຂອງພຣະອົງ ແລະເຢໂຣໂບອາມຊົງປະທັບເທີງທ່ີນ່ັງຂອງພຣະອົງ ແລະ
ເຂົາຝັງພຣະສົບໂຢອັສໄວໃ້ນຊາມາເຣັຽກັບພຣະຣາຊາແຫ່ງອິສຣາເອນ 
ເອລຊີາສິນ້ຊວີດິ  
Death of Elisha 

14 ເມ່ືອເອລີຊາໄດ້ລ້ົມເຈັບລົງດ້ວຍພຍາດຮ້າຍແຮງ ແລະໃກ້ຈະສ້ິນລົມຫາຍໃຈນ້ັນ ໂຢອັສເຈົ້າຊວິີດອິສຣາເອນໄດ້ສະ
ເດັດມາຢ້ຽມຢາມທ່ານພຣະອົງຊົງຮ້ອງໄຫ້ທັງເວົ້າວ່າ, ìພໍເ່ອີຍ, ພໍຂ່ອງຂ້ອຍເອີຍ ທ່ານເປັນຜູ້ປ້ອງກັນຜູ້ຍ່ິງໃຫຍ່ແຫ່ງ
ອິສຣາເອນî 

15 ເອລີຊາຈ່ຶງທູນພຣະອົງວ່າ, ìຂໍຊົງເອົາຄັນທະນູແລະລູກທະນູມາî ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງເອົາຄັນທະນູແລະລູກທະນູມາ 



16 ແລ້ວທ່ານທູນເຈ້ົາຊວິີດແຫ່ງອິສຣາເອນວ່າ, ìຂໍຊົງຈັບທະນູî ແລະພຣະອົງຊົງຈັບມາແລະເອລີຊາເອົາມືຂອງຕົນວາງ
ເທິງພຣະຫັດຂອງເຈ້ົາຊີວິດ 

17 ແລະທ່ານທູນວ່າ, ìຂໍຊົງເປ ດີປ່ອງຢ້ຽມດ້ານຕາເວັນອອກî ແລະພຣະອົງຊົງເປີດແລ້ວເອລີຊາທູນວ່າ, ìຈ່ົງຍິງຫນ້າທະ
ນູî ແລະ  ພຣະອົງກໍຊົງຍິງ ແລະທ່ານທູນວ່າ, ìລູກທະນູໄຊຊະນະຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ລູກທະນູໄຊຊະນະເຫນອືຊີ
ເຣັຽ ເພາະພຣະອົງຈະຊົງຕ່ໍສູ້ກັບຄົນຊີເຣັຽທ່ີເມືອງອາເຟກ ຈົນກວ່າພຣະອົງຈະຊົງກະທ ໍາໃຫ້ເຂົາສ້ິນໄປî 

18 ແລະທ່ານທູນວ່າ, ìຂໍຊົງຈັບລູກທະນູî ແລະພຣະອົງຊົງຈັບມັນ ແລະທ່ານທູນພຣະຣາຊາແຫ່ງອິສຣາເອນວ່າ, ìເອົາ
ລູກທະນູຟາດລົງດິນî ແລະພຣະອົງຊົງຕີສາມຄ້ັງແລ້ວຊົງຢຸດເສັຽ 

19 ແລ້ວຄົນແຫ່ງພຣະເຈ້ົາກໍໃຈຮ້າຍພຣະອົງ ແລະທູນວ່າ, ìພຣະອົງຄວນຟາດມັນລົງຈັກຫ້າຫລືຫົກຄ້ັງ ເພ່ືອວ່າຈະຕີຊະ
ນະພວກຊເີຣັຽຢ່າງສ້ິນເຊີງ ສະນ້ັນພຣະອົງຈະຕີຊະນະພວກຊີເຣັຽພຽງສາມເທ່ືອເທ່ົານ້ັນî 

20 ເອລີຊາໄດ້ສ້ິນຊີວິດໄປ ເຂົາກໍທໍາພິທີປົງສົບທ່ານຢ່າງສົມກຽດ ໃນຄາວນ້ັນພວກໂມອາບໄດ້ເຂ້ົາປຸ້ນສະດົມແຜ່ນດິນ
ນ້ັນທຸກໆປີ  

21 ມຄ້ັີງນ່ຶງ ຄົນກຸ່ມນ່ຶງໄດ້ຫາມສົບຄົນຕາຍໄປຝັງ ກໍຫລຽວເຫັນໂຈນຫມູນ່ຶ່ງ ເຂົາຈ່ຶງໂຍນສົບຊາຍຄົນນ້ັນລົງໄປໃນອຸບ
ໂມງຂອງເອລ ຊີາ ແລ້ວກໍພາກັນແລ່ນຫນີເອົາຕົວລອດ  ເມ່ືອຊາກສົບຊາຍຄົນນ້ັນໄດ້ຖືກກັບກະດູກຂອງເອລີຊາ ເຂົາ
ກໍຄືນຊີວິດລຸກຢືນຂ້ຶນ 
Israel recaptures Cities from Aram 

22 ຝ່າຍຮາຊາເອນເຈ້ົາຊີວິດແຫ່ງຊເີຣັຽໄດ້ບີບບັງຄັບຄົນອິສຣາເອນຢູ່ຕລອດຣັຊການຂອງເຢໂຮອາຮັສ 
23 ແຕ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງພຣະກະຣຸນາຕ່ໍເຂົາ ແລະຊົງເມດຕາເຂົາ ແລະພຣະອົງຊົງຫັນມາທາງເຂົາ ເພາະຄໍາຫມັນ້ສັນ

ຍາຂອງພຣະອົງກັບອັບຣາຮາມ ອີຊາກ ແລະຢາໂຄບ ແລະຈະບ່ໍຊົງທາໍລາຍເຂົາ ຫລືປະລະຖ້ິມເຂົາເສັຽໃຫ້ພ້ົນພຣະ
ພັກຈົນບັດນ້ີ 

24 ເມ່ືອຮາຊາເອນເຈ້ົາຊີວິດແຫ່ງຊີເຣັຽສ້ິນພຣະຊນົ ເບນຮາດາດ ໂອຣົດຂອງພຣະອົງໄດ້ຂ້ຶນຄອງແທນພຣະອົງ 
25 ແລ້ວໂຢອ ັສໂອຣົດຂອງເຢໂຮອາຮັສໄດ້ຍຶດບັນດາຫົວເມືອງຈາກເບນຮາດາດບຸດຮາຊາເອນກັບຄືນມາ ເປັນຫົວ

ເມືອງທ່ີພຣະອົງຕີໄປໄດ້ ຈົນເຢໂຮອາຮັສບິດາຂອງໂຢອັສໄດ້ຮົບຊະນະພຣະອົງສາມຄ້ັງແລະໄດ້ຫົວເມືອງອິສຣາ
ເອນກັບຄືນມາ 

 

14 ຣຊັການອາມາຊີຢາ 
Ameziah Reigns over Judah 
(2 ຂຄວ 25:1-26:2) 

1 ໃນປີທີສອງແຫ່ງຣັຊການໂຢອັສ ໂອຣົດຂອງໂຢອາຮັສກະສັດແຫ່ງອິສຣາເອນ ອາມາຊີຢາໂອຣົດຂອງໂຢອັສເຈ້ົ າໍຊີ
ວິດແຫ່ງຢູດາ ໄດ້ເລ້ີມປົກຄອງ 

2 ເມ່ືອພຣະອົງຊົງເລ້ີມປົກຄອງນ້ັນ ພຣະອົງມີອາຍຸຊາວຫ້າປີ ແລະພຣະອົງຊົງປົກຄອງໃນເຢຣູຊາເລັມຊາວເກ້ົາປີ ພ
ຣະມານຂອງ ພຣະອົງມີພຣະນາມວ່າ ເຢໂຮອັດດິນຊາວເຢຣູຊາເລັມ 

3 ພຣະອົງຊົງກະທໍາສ່ິງທ່ີຊອບໃນສາຍພຣະເນດພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແຕ່ຍັງບ່ໍເຫມືອນດາວິດບັນພະບຸຣຸດຂອງພຣະອົງ ພ
ຣະອົງຊົງກະທໍາຕາມທ ຸກສ່ິງຊ່ຶງໂຢອັສບິດາຂອງພຣະອົງໄດ້ຊົງກະທໍາ 

4 ແຕ່ວ່າບ່ອນນະມັສການສະຖານທ່ີສູງນ້ັນຍັງບ່ໍໄດ້ຊົງຮ້ືເສັຽ ປະຊາຊົນຍັງຄົງຖວາຍສັຕບູຊາແລະເຜົາເຄ່ືອງຫອມເທິງ
ບ່ອນນະມັສການສະຖານທ່ີສູງເຫລ  ່ົານ້ັນ 

5 ແລະຕ່ໍມາເມ່ືອຣາຊອານາຈັກລໍຢູ່ໃນພຣະຫັດຂອງພຣະອົງຢ່າງຫມັນ້ຄົງແລ້ວ ພຣະອົງກໍຊົງປະຫານຊີວິດຂ້າຣາຊ
ການຂອງພຣະອົງຜູ້ທ່ີຂ້າບິດາຂອງພຣະອົງເສັຽ 



6 ແຕ່ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຊງົປະຫານຊວິີດລູກຫລານຂອງຜູ້ທ່ີຂ້ານ້ັນ ຕາມຊ່ຶງໄດ້ບັນທຶກໄວ້ໃນຫນັງສືທັມບັນຍັດຂອງໂມເຊ 
ທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສ່ັງວ່າ, ìຢ່າປະຫານຊີວດິບິດາເພາະການກະທໍາຂອງລູກຫລານ ຫລືຢ່າປະຫານລູກຫລານ
ເພາະການກະທໍາຂອງບິດາ ແຕ່ທຸກຄົນຕ້ອງຕາຍເພາະບາບຂອງຕົນເອງî 

7 ພຣະອ ົງຊົງປະຫານຊີວິດຄົນເອໂດມນ່ຶງຫມືນ່ຄົນໃນພູເຂົາເກືອ ແລະຍຶດເມືອງເຊລາດ້ວຍການສົງຄາມ ແລະເອ້ີນ
ເມືອງນ້ັນວ່າ ໂຢກເທເອນ ຊ່ຶງເປັນຊ່ືມາເຖິງທຸກວັນນ້ີ 

8 ແລະອາມາຊີຢາຊົງໃຊ້ຜູ້ສ່ົງຂ ່າວໄປຫາ ເຢໂຮອັສໂອຣົດຂອງເຢໂຮອາຮັສ ໂອຣົດເຢຮູ ເຈ້ົາຊີວິດແຫ່ງອິສຣາເອນທູນ
ວ່າ, ìມາເຖີດ ຂໍໃຫ້ເຮົາມາປະເຊີນຫນ້າກັນî 

9 ແລະເຢໂຮອັສເຈ້ົາຊີວິດແຫ່ງອິສຣາເອນຊົງສ່ົງຂ່າວໄປຍັງອາມາຊີຢາເຈ້ົາຊີວິດແຫ່ງຢູດາວ່າ, ìຍງັມຄ້ັີງນ່ຶງພຸ່ມຫນາມ
ທ່ີເລບານອນສ່ົງຂ າ່ວໄປຫາຕ້ົນສົນເທິງພູເຂົາເລບານອນວ່າ ìຈ່ົງຍົກບຸດຍິງຂອງເຈ້ົາໃຫ້ເປັນພັຣຍາບຸດຊາຍຂອງ
ເຮົາî ແລະສັດປ່າທ່ົງໂຕນ່ຶງແຫ່ງເລບານອນຜ່ານມາ ແລະຢຽບພຸ່ມຫນາມນ້ັນເສັຽ 

10 ຈິງຢູ່ ທ່ານໄດ້ໂຈມຕີເອໂດມ ແລະພຣະທັຍຂອງທ່ານກໍທໍາໃຫ້ທ່ານອວດໂຕຂ້ຶນ ຈ່ົງພໍໃຈໃນສັກສີຂອງທ່ານເຖີດ 
ແລະຢູ່ກັບບ້ານເພາະເຫດໃດທ່ານຈ່ຶງເຣ້ົາໃຈຕົນເອງໃຫ້ຕ່ໍສູ້ແລະຣັບອັນຕະຣາຍ ອັນຈະໃຫ້ທ່ານລ້ົມລົງ ທັງທ່ານ
ແລະຢູດາດ້ວຍî 

11 ແຕ່ອາມາຊີຢາບ່ໍໄດ້ຊົງຟັງ ເຢໂຮອັສເຈ້ົາຊີວິດແຫ່ງອິສຣາເອນຈ່ຶງຂ້ຶນໄປ ແລະພຣະອົງກັບອາມາຊີຢາເຈ້ົາຊີວິດແຫ່ງ
ຢູດາກໍປະເຊີນຫນ້າກັນທ່ີເບ ດັເຊເມສຊ່ຶງເປັນຂອງຢູດາ 

12 ຢູດາກໍຜ່າຍແພ້ອິສຣາເອນ ແລະທຸກຄົນກໍຫນີກັບໄປບ້ານຂອງຕົນ 
13 ແລະເຢໂຮອັສເຈ້ົາຊວິີດແຫ່ງອິສຣາເອນກໍຈັບອາມາຊີຢາເຈ້ົາຊີວິດແຫ່ງຢູດາໂອຣົດຂອງເຢໂຮອັສ ໂອຣົດຂອງອາຮາ

ຊຢີາທ່ີເມືອງເບ ດັເຊເມສແລະໄດ້ສະເດັດມາຍັງເຢຣູຊາເລັມ ແລະໄດ້ທ າໍລາຍກໍາແພງເຢຣູຊາເລັມລົງເສັຽສ່ີຮ້ອຍ
ສອກ ຕ້ັງແຕ່ປະຕູເອຟຣາອິມຈົນເຖິງປະຕູແຈຂອງກໍາແພງ 

14 ພຣະອົງຊງົຍຶດທອງຄໍາ ແລະເງິນທັງຫມົດ ແລະເຄ່ືອງໃຊ້ທັງຫມົດທີພົ່ບໃນພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະໃນ
ຄັງຂອງສໍານັກພຣະຣາຊວັງພ້ອມກັບຄົນປະກັນ ແລະພຣະອົງກັບໄປຍັງຊາມາເຣັຽ 

15 ສ່ວນພຣະຣາຊກິດນອກນ້ັນຂອງເຢໂຮອັສຊ່ຶງພຣະອົງໄດ້ຊົງກະທໍາ ທັງຍ ດຸພະລັງຂອງພຣະອົງ ແລະທ່ີພຣະອົງຊົງສູ້
ຮົບກັບອາມາຊີຢາ ເຈ້ົາຊີວິດແຫ່ງຢູດາຢ່າງໃດນ້ັນ ບ່ໍໄດ້ບັນທຶກໄວ້ໃນຫນັງສືພົງສາວະດານແຫ່ງພຣະຣາຊາປະເທດ
ອິສຣາເອນຫລື 

16 ແລະເຢໂຮອັສຊົງລ່ວງຫລັບໄປຢູ່ກັບບັນພະບຸຣຸດຂອງພຣະອົງ ແລະເຂົາຝັງໄວ້ໃນຊາມາເຣັຽກບັບນັດາພຣະຣາຊາ
ແຫ່ງອິສຣາເອນ ແລະເຢໂຣໂບອາມໂອຣົດຂອງພຣະອົງໄດ້ປົກຄອງແທນພຣະອົງ 

17 ອາມາຊີຢາໂອຣົດຂອງເຢໂຮອັສເຈ້ົາຊີວິດແຫ່ງຢູດາຊົງພຣະຊົນຢູ່ສິບຫ້າປີ ຫລັງຈາກມໍຣະນະກັມຂອງເຢໂຮອັສໂອ
ຣົດຂອງເຢໂຮອາຮັສເຈ້ົາຊີວິດແຫ່ງອິສຣາເອນ 

18 ສ່ວນພຣະຣາຊກິຈນອກນ້ັນຂອງອາມາຊີຢາ ບ່ໍໄດ້ບັນທຶກໄວ້ໃນຫນັງສືພົງສາວະດານແຫ່ງພຣະຣາຊາປະເທດຢູດາ
ຫລື? 

19 ແລະເຂົາໄດ້ຮ່ວມກັນກະບົດຕ່ໍພຣະອົງໃນເຢຣູຊາເລັມ ແລະພຣະອົງຊົງຫນີໄປຍັງລາຄິສ ແຕ່ເຂົາໃຊ້ຄົນໄປຕາມພ
ຣະອົງທ່ີລາຄິສ ແລະປະຫານຊີວິດພຣະອົງເສັຽທີນ້ັ່ນ 

20 ແລະເຂົານ າໍພຣະສົບບັນທຸກມ້າກັບມາແລະຝັງໄວ້ໃນເຢຣູຊາເລັມຢູ່ກັບບັນພະບຸຣດຸຂອງພຣະອົງໃນນະຄອນດາວິດ 
21 ແລະປະຊາຊົນທ ງັສ້ິນແຫ່ງຢູດາກໍຕ້ັງອາຊາຣີຢາ ຜູ້ຊຶ່ງມອີາຍຸສິບຫົກປີ ໃຫ້ເປັນກະສັດແທນອາມາຊີຢາພຣະຣາຊບິ

ດາຂອງພຣະອົງ  
22 ພຣະອົງຊົງສ້າງເມືອງເອລັທ ແລະໃຫ້ກັບຂ້ຶນແກ່ຢູດາ ຫລັງຈາກທ່ີເຈ້ົາຊີວິດຊົງລ່ວງຫລັບໄປຢູກັບບັນພະບຸຣຸດຂອງພ

ຣະອົງ 



ຣຊັການເຢໂຣໂບອາມ 2 
Jeroboam II Reigns over Israel 

23 ໃນປີທີສິບຫ້າແຫ່ງຣັຊການອາມາຊີຢາໂອຣົດຂອງເຢໂຮອັສເຈ້ົາຊີວິດແຫ່ງອິສຣາເອນໄດ້ເລ້ີມປົກຄອງໃນຊາມາເຣັຽ 
ແລະຊົງປົກຄອງຢູ່ສ່ີສິບເອັດປີ 

24 ແລະພຣະອົງຊົງກະທໍາສ່ິງທ່ີຊົວ່ຮ້າຍໃນສາຍພຣະເນດພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຊົງພາກຈາກບາບທັງສ້ິນຂອງ
ເຢໂຣໂບອາມບ ດຸເນບັດ ຊ່ຶງພຣະອົງຊົງກະທໍາໃຫ້ອິສຣາເອນທໍາດ້ວຍ 

25 ພຣະອ ົງຊົງຕີເອົາດິນແດນອິສຣາເອນຄືນມາຕ້ັງແຕ່ທາງເຂ້ົາເມືອງຮາມທັ ໄກໄປຈົນເຖິງທະເລແຫ່ງອາຣາບາຕາມພ
ຣະຄໍາຂອງ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາແຫ່ງອິສຣາເອນ ຊຶງ່ພຣະອົງກ່າວໂດຍຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງຄື ໂຢນາ ຜູ້ເປັນ
ບຸດອາມິດຕັຍຜູ້ປະກາດພຣະທັມຜູ້ມາຈາກກັດເຮເຟີ 

26 ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາທອດພຣະເນດເຫັນວ່າ ຄວາມທຸກໃຈຂອງອິສຣາເອນນ້ັນຂົມຂ່ືນເພາະບ່ໍມີຜູ້ໃດເຫລືອ ບ່ໍວ່າ
ທາດຫລືອິສຣະ ແລະບ່ໍມີຜູ້ໃດຊ່ອຍອິສຣາເອນ 

27 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ກ່າວວ່າ ຈະຊົງລົບນາມອິສຣາເອນເສັຽຈາກໃຕ ຟ້້າສວັນ ແຕ່ພຣະອົງຊົງຊ່ອຍເຂົາໂດຍພຣະຫັດ
ຂອງເຢໂຣໂບອາມໂອຣົດຂອງເຢໂຮອັສ 

28 ສ່ວນພຣະຣາຊກິດນອກນ້ັນຂອງເຢໂຣໂບອາມ ແລະບັນດາສ່ິງຊ່ຶງພຣະອົງຊົງກະທໍາ ແລະຍຸດພະລັງຂອງພຣະອົງ ພ
ຣະອົງສູ້ຮົບຢ່າງໃດແລະເຣ່ືອງທ່ີພຣະອົງຊົງຕີເອົາດາມັສກັສ ແລະຮາບັທຄືນແກ່ອິສຣາເອນ ຊ່ຶງໄດ້ເຄີຍເປັນຂອງຢູ
ດາ ບ່ໍໄດ້ບັນທຶກໄວ້ໃນຫນັງສືພົງສາວະດານແຫ່ງພຣະຣາຊາປະເທດອິສຣາເອນຫລື 

29 ແລະເຢໂຣໂບອາມຊງົລ່ວງຫລັບໄປຢູ່ກັບບັນພະບຸຣຸດຂອງພຣະອົງ ຄືບັນດາພຣະຣາຊາແຫ່ງອິສຣາເອນ ແລະເຊຄາ
ຣິຢາໂອຣດົຂອງພຣະອົງຂ້ຶນຄອງແທນພຣະອົງ 

 

15 ຣຊັການອາຊາຣຢິາ 
Azariah Reigns over Judah 

(2 ຂຄວ 26:3-23) 
1 ໃນປີທ່ີຊາວເຈັດແຫງ່ຣຊັການເຢໂຣໂບອາມເຈ້ົາຊີວິດແຫ່ງອິສຣາເອນ ອາຊາຣິຢາໂອຣົດຂອງອາມາຊີຢາເຈ້ົາຊີວດິ

ແຫ່ງຢູດາໄດ້ເລ້ີມປົກຄອງ 
2 ເມ່ືອພຣະອົງຊົງເລ້ີມປົກຄອງນ້ັນ ພຣະອ ົງຊົງມີອາຍຸສິບຫົກປີ ແລະພຣະອົງຊງົປົກຄອງຢ  ູ່ໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມຫ້າສິບ

ສອງປີ ພຣະມານດາມີພຣະນາມວ່າເຢໂກລີຢາຊາວເຢຣູຊາເລັມ 
3 ພຣະອົງໄດ້ຊົງກະທໍາສ່ິງທ່ີຊອບໃນສາຍພຣະເນດພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຕາມທຸກຢ່າງທ່ີອາມາຊີຢາພຣະບິດາຂອງພຣະອົງ

ຊົງກະທໍາ 
4 ແຕ່ບ່ອນນະມັສການສະຖານທ່ີສູງກ ຍັໍງບ່ໍໄດ້ຖືກກໍາຈັດເສັຽ ປະຊາຊນົຍັງຖວາຍສັຕບູຊາ ແລະເຜົາເຄ່ືອງຫອມເທິງ

ບ່ອນນະມັສການສະຖານທ່ີສູງເຫລ່ົານ້ັນ 
5 ແລະພຣະອົງຊົງລົງໂທດເຈ້ົາຊີວິດ ເຈົ້າຊວິີດຈ່ຶງຊົງເປັນໂຣກເຮ້ືອນຈົນເຖິງວັນສ້ິນພຣະຊົນ ແລະຊົງປະທັບໃນວັງຕ່າງ

ຫາກ ແລະໂຢທາມໂອຣົດຂອງເຈ້ົາຊວິີດຄວບຄຸມສໍານັກພຣະຣາຊວັງ ແລະຊົງປົກຄອງຣາສດອນແຫ່ງແຜ່ນດິນ 
6 ສ່ວນພຣະຣາຊກິດນອກນ້ັນຂອງອາຊາຣີຢາ ແລະບັນດາສ່ິງຊ່ຶງພຣະອົງຊົງກະທໍາ ບ່ໍໄດ້ບັນທຶກໄວ້ໃນຫນັງສືພົງສາ

ວະດານແຫ່ງພຣະຣາຊາປະເທດຢູດາຫລື 
7 ແລະອາຊາຣີຢາຊົງລ່ວງຫລັບໄປຢູ່ກັບບັນພະບຸຣຸດຂອງພຣະອົງ ແລະເຂົາຝັງໄວ້ກ ບັບັນພະບຸຣຸດຂອງພຣະອົງໃນນະ

ຄອນດາວິດ ແລະໂຢທາມໂອຣົດຂອງພຣະອົງຂ້ຶນຄອງແທນພຣະອົງ 
ຣຊັການເຊຄາຣຢີາ 



Zechariah reigns over Israel 

8 ໃນປີທີສາມສິບແປດແຫ່ງຣັຊການອາຊາຣີຢາເຈ້ົາຊີວິດແຫ່ງຢູດາ ເຊຄາຣີຢາໂອຣົດຂອງເຢໂຣໂບອາມຂ້ຶນຄອງເຫນ
 ອືອິສຣາເອນໃນຊາມາເຣັຽຫົກເດືອນ 

9 ພຣະອົງຊົງກະທໍາສ່ິງທ່ີຊົວ່ຮ້າຍໃນສາຍພຣະເນດພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ດ່ັງທ່ີບັນພະບຸຣຸດຂອງພຣະອົງຊົງກະທໍາພຣະອົງບ່ໍ
ໄດ້ຊົງພາກຈາກບາບຂອງເຢໂຣໂບອາມບຸດເນບັດ ຊ່ຶງພຣະອົງຊົງກະທໍາໃຫ້ອິສຣາເອນທໍາດ້ວຍ 

10 ຊັນລູມບຸດຢາເບສຮ່ວມກັນກະບົດຕ່ໍພຣະອົງ ແລະລ້ົມພຣະອົງເສັຽຕ່ໍຫນ້າປະຊາຊົນແລະປະຫານພຣະອົງເສັຽ ແລະ
ຂ້ຶນຄອງແທນພຣະອົງ 

11 ສ່ວນພຣະຣາຊກິດນອກນ້ັນຂອງເຊຄາຣີຢາ ໄດ້ບັນທຶກໄວ້ໃນຫນັງສືພົງສາວະດານແຫ່ງພຣະຣາຊາປະເທດອິສຣາ
ເອນ 

12 (ເຫດການນ້ີເປັນໄປຕາມພຣະດໍາຣັດທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວແກ່ເຢຮູວ່າ, ìບຸດຊາຍຂອງເຈ້ົາຈະນ່ັງເທິງພຣະທ່ີນ່ັງຂອງ
ອິສຣາເອນເຖິງຊ່ົວຊີວິດທີສ່ີî ແລະເປັນໄປຢ່າງນ້ັນແຫລະ) 
ຣຊັການຊນັລມູ 
Shallum reigns over Israel 

13 ຊັນລູມບຸດຢາເບສໄດ້ເລ້ີມປົກຄອງໃນປີທີສາມສິບເກ້ົາແຫ່ງຣັຊການອຸສຊີຢາເຈ້ົາຊີວດິຂອງຢູດາ ແລະທ່ານຄອງໃນ
ຊາມາເຣັຽລະຫວ່າງເວລານ່ຶງເດືອນ 

14 ແລ້ວເມນາເຮມບຸດກາດີໄດ້ຂ້ຶນມາຈາກເມືອງຕີຣ໌ຊາ ແລະມາຍັງຊາມາເຣັຽ ແລະທ່ານກໍລ້ົມຊັນລ ມູບຸດຢາເບສເສັຽທ່ີ
ໃນຊາມາເຣັຽແລະປະຫານຊີວດິທ່ານເສັຽ ແລະໄດ້ຂ້ຶນປົກຄອງແທນທ່ານ 

15 ສ່ວນພຣະຣາຊກິດນອກນ້ັນຂອງຊັນລູມແລະການຮ່ວມກັນຄິດກະບົດທ່ີທ່ານໄດ້ກະທໍາ ໄດ້ບັນທຶກໄວ້ໃນຫນັງສືພົງ
ສາວະດານແຫ່ງພຣະຣາຊາປະເທດອິສຣາເອນ 

16 ໃນຄາວນ້ັນເມນາເຮມປຸ້ນຕິຟສາ ແລະບັນດາຜູ້ທ່ີຢູ່ໃນເມືອງນ້ັນ ແລະດິນແດນຂອງເມືອງນ້ັນຕ  ້ັງແຕ່ຕີຣ໌ຊາໄປ ເພາະ
ເຂົາບ່ໍໄດ້ເປີດໃຫ້ແກ່ທ່ານ ທ່ານຈ່ຶງປຸ້ນເມືອງນ້ັນ ແລະທ່ານໄດ້ຜ່າທ້ອງຍິງຖືພາໃນເມືອງນ້ັນເສັຽທຸກຄົນ 
ຣຊັການເມນາເຮມ 
menahem reigns over Israel 

17 ໃນປີທີສາມສິບເກ້ົາແຫ່ງຣັຊການອາຊາຣຢີາເຈ້ົາຊີວິດແຫ່ງຢູດາ ເມນາເຮມບຸດກາດີໄດ້ເລ້ີມປົກຄອງເຫນືອອິສຣາ
ເອນ ແລະພຣະອົງຊົງປົກຄອງໃນຊາມາເຣັຽສິບປີ 

18 ພຣະອົງຊງົກະທໍາສ່ິງທ່ີຊົວ່ຮ້າຍໃນສາຍພຣະເນດພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ພາກຈາກບາບຂອງເຢໂຣໂບອາມ
ບຸດເນບັດ ຕລອດຣັຊການຂອງພຣະອົງ ຊ່ຶງພຣະອົງຊົງກະທໍາໃຫ້ອິສຣາເອນທໍາດ້ວຍ 

19 ປູນເຈ້ົາຊີວິດແຫ່ງອັສຊີເຣັຽໄດ້ຍົກຂ້ຶນມາຕ່ໍສູ້ແຜ່ນດິນນ້ັນ ແລະເມນາເຮມໄດ້ຖວາຍເງິນນ່ຶງພັນຕະລັນແກ່ປູນ ເພ່ືອ
ຈະໃຫ້ພຣະອົງນ້ັນຊ່ອຍໃຫ້ທ່ານຍຶດພຣະຣາຊອານາຈັກໄວ້ໄດ້ 

20 ເມນາເຮມໄດ້ເລ່ັງເອົາເງິນນ້ັນມາຈາກອິສຣາເອນຄືຈາກຄົນຮ່ັງມີທຸກຄົນ ເງິນຄົນລະຫ້າສິບເຊເກລ ເພ່ືອຖວາຍແກ່
ເຈ້ົາຊີວິດແຫ່ງອັສຊີເຣັຽ ເຈົ້າຊວິີດແຫ່ງອັສຊີເຣັຽຈ່ຶງຍົກທັບກ ບັ ແລະບ່ໍໄດ້ຊົງຢັງຢ້ັງຢູ່ໃນແຜ່ນດິນນ້ັນ 

21 ສ່ວນພຣະຣາຊກິຈຂອງເມນາເຮມ ແລະບັນດາສ່ິງຊ່ຶງພຣະອົງຊົງກະທໍາບ່ໍໄດ້ບັນທຶກໄວ້ໃນຫນັງສືພົງສາວະດານແຫ່ງ
ພຣະຣາຊາປະເທດອິສຣາເອນຫລື? 

22 ແລະເມນາເຮມກໍລ່ວງຫລັບໄປຢູ່ກັບບັນພະບຸຣຸດຂອງພຣະອົງ ແລະເປກາຮີຢາໂອຣົດກໍຂ້ຶນຄອງແທນພຣະອົງ 
ຣຊັການເປກາຮຢີາ 



Pekahiah Reigns over Israel 

23 ໃນປີທີຫ້າສິບແຫ່ງຣັຊການອາຊາຣຢີາເຈ້ົາຊີວດິແຫ່ງຢູດາ ເປກາຮີຢາໂອຣົດຂອງເມນາເຮມໄດ້ເລ້ີມປົກຄອງເຫນືອອິ
ສຣາເອນໃນຊາມາເຣັຽ ແລະພຣະອົງຊົງປົກຄອງສອງປີ 

24 ແລະພຣະອົງຊົງກະທໍາສ່ິງທ່ີຊົວ່ຮ້າຍໃນສາຍພຣະເນດພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຊງົພາກຈາກບາບຂອງເຢໂຣໂບ
ອາມບຸດເນ ບັດ ຊ່ຶງພຣະອົງຊົງກະທໍາໃຫ້ອິສຣາເອນທໍາດ້ວຍ 

25 ແລະເປກາບຸດເຣມາລິຢາ ແມທັ່ບຂອງພຣະອົງໄດ້ຮ່ວມກັນຄິດກະບົດຕ່ໍພຣະອົງ ແລະໄດ້ປະຫານພຣະອົງເສັຽໃນ
ຊາມາເຣັຽໃນປ້ອມຂອງສໍານັກພຣະຣາຊວງັ ກັບອາຣ໌ໂກບແລະອາຣີເອ ແລະມີຄົນກິເລອາດຫ້າສິບຄົນຮ່ວມກັນຄິດ
ກະບົດກັບທ່ານ ທາ່ນໄດ້ປະຫານພຣະອົງແລະໄດ້ຂ້ຶນປົກຄອງແທນພຣະອົງ 

26 ສ່ວນພຣະຣາຊກິດນອກນ້ັນຂອງເປກາຮີຢາ ແລະບັນດາສ່ິງຊ່ຶງພຣະອົງຊົງກະທໍາ ມບັີນທຶກໄວ້ໃນຫນັງສືພົງສາວະ
ດານແຫ່ງ    ພຣະຣາຊາປະເທດອິສຣາເອນ 
ຣຊັການເປກາ 
Pekah Reigns over Israel 

27 ໃນປີທີຫ້າສິບສອງແຫ່ງຣັຊການອາຊາຣີຢາເຈ້ົາຊ ວິີດແຫ່ງຢູດາ ເປກາບຸດເຣມາລີຢາ ໄດ້ເລ້ີມປົກຄອງເຫນືອອິສຣາ
ເອນໃນຊາມາເຣັຽ ແລະຊົງປົກຄອງຊາວປີ 

28 ພຣະອົງຊງົກະທໍາສ່ິງທ່ີຊົວ່ຮ້າຍໃນສາຍພຣະເນດພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ພາກຈາກບາບຂອງເຢໂຣໂບອາມ
ບຸດເນບັດ ຊ່ຶງ  ພຣະອົງຊົງກະທໍາໃຫ້ອິສຣາເອນທໍາດ້ວຍ 

29 ໃນຣັຊການຂອງເປກາເຈ້ົາຊີວິດແຫ່ງອິສຣາເອນ ຕິກລັທປີເລເຊີເຈົ້າຊວິີດແຫ່ງອ ສັຊີເຣັຽໄດ້ຍົກມາ ແລະຍຶດເມືອງອີ
ໂຢນ ອາເບນເບ ດັມາອາກາ ຢາໂນອາ ເກເດສ ຮາໂຊຣ໌ ກິເລອາດ ແລະຄາລ ີເລແຜ່ນດິນເນັຟທາລີທັງຫມດົ ແລະ
ກວາດຕ້ອນປະຊາຊົນເປັນຊະເລີຍໄປຍັງອັສຊີເຣັຽ 

30 ແລ ວ້ໂຮເຊຢາ ບຸດເອລາໄດ້ຮ່ວມຄິດກະບົດຕ່ໍເປກາບຸດເຣມາລິຢາ ແລະລ້ົມພຣະອົງລົງ ແລະປະຫານພຣະອົງເສັຽ 
ແລະຂ້ຶນຄອງແທນພຣະອົງໃນປີທີຊາວແຫ່ງຣັຊການໂຢທາມໂອຣົດຂອງອຸສຊີຢາ 

31 ສ່ວນພຣະຣາຊກິດນອກນ້ັນຂອງເປກາແລະບັນດາສ່ິງຊ່ຶງພຣະອົງຊົງກະທໍາ ມີບັນທຶກໄວ້ໃນຫນັງສືພົງສາວະດານພ
ຣະຣາຊາປະເທດອິສຣາເອນ 
ຣຊັການໂຢທາມ 
Jotham Reigns over Judah 
(2 ຂຄວ 27:1-9) 

32 ໃນປີທີສອງແຫ່ງຣັຊການເປກາບຸດເຣມາລິຢາເຈ້ົາຊວິີດແຫ່ງອິສຣາເອນ ໂຢທາມໂອຣົດຂອງອຸສຊີຢາເຈ້ົາຊີວິດແຫ່ງ
ຢູດາໄດ້ເລ້ີມປົກຄອງ 

33 ເມ່ືອພຣະອົງຊົງເລ້ີມປົກຄອງນ້ັນມີອາຍຸສິບຫ້າປີ ແລະພຣະອົງຊົງປົກຄອງໃນເຢຣູຊາເລັມສິບຫົກປີ ພຣະມານດາ
ຂອງພຣະອົງມີພຣະນາມວ່າ ເຢຣູຊາບຸດຍິງຂອງຊາໂດກ 

34 ແລະພຣະອົງຊົງກະທໍາສ່ິງທ່ີຊອບໃນສາຍພຣະເນດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຕາມທຸກຢ່າງທ່ີອຸສຊຢີາພຣະຣາຊບິດາຂອງ
ພຣະອົງຊົງກະທໍາ 

35 ແຕ່ບ່ອນນະມັສການສະຖານທ່ີສູງກ ຍັໍງບ່ໍໄດ້ຖືກກໍາຈັດເສັຽ ປະຊາຊນົຍັງຖວາຍສັຕບູຊາແລະເຜົາເຄ່ືອງຫອມເທິງ
ບ່ອນນະມັສການສະຖານທ່ີສູງນ້ັນ ພຣະອົງຊົງສ້າງປະຕູເທິງຂອງພຣະວິຫານແຫ່ງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 

36 ສ່ວນພຣະຣາຊກິດນອກນ້ັນຂອງໂຢທາມ ແລະບັນດາສ່ິງຊ່ຶງພຣະອົງໄດ້ຊົງກະທໍາບ່ໍໄດ້ບັນທຶກໄວ້ໃນຫນັງສືພົງສາວະ
ດານແຫ່ງ ພຣະຣາຊາປະເທດຢູດາຫລື? 

37 ໃນການຄ້ັງນ້ັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງໃຊ້ເຣຊີນເຈົາ້ຊວີິດຊເີຣັຽ ແລະເປກາບຸດເຣມາລິຢາໃຫ້ມາສູ້ກັບຢູດາ 



38 ໂຢທາມໄດ້ຊົງລ່ວງຫລັບໄປຢູ່ກ ບັບັນພະບຸຣຸດຂອງພຣະອົງ ແລະໄດ້ຝັງໄວ້ກັບບັນພະບ ຣຸຸດຂອງພຣະອົງ ແລະອາຮັສ
ໂອຣ ົດຂອງພຣະອົງຂ້ຶນຄອງແທນ 

 

16 ຣຊັການອາຮສັ 
Ahaz Reigns over Judah 
(2 ຂຄວ 28:1-27) 

1 ໃນປີທີສິບເຈັດແຫ່ງຣຊັການເປກາບຸດເຣມາລິຢາ ອາຮັສໂອຣົດຂອງໂຢທາມເຈ້ົາຊີວິດແຫ່ງຢູດາໄດ້ເລ້ີມປົກຄອງ 
2 ອາຮັສມີອາຍຸຊາວປີ ເມ່ືອພຣະອົງຊົງເລ້ີມປົກຄອງ ແລະພຣະອົງຊົງປົກຄອງໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມສິບຫົກປີ ແລະພຣະ

ອົງບ່ໍໄດ້ຊົງກະທໍາສ່ິງທ່ີຊອບໃນສາຍພຣະເນດພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາຂອງພຣະອົງດ່ັງດາວິດບັນພະບຸຣຸດຂອງພ
ຣະອົງໄດ້ຊົງກະທໍາ 

3 ແຕ່ພຣະອົງຊງົດໍາເນີນຕາມທາງຂອງເຈ້ົາຊີວດິແຫ່ງອິສຣາເອນ ພຣະອົງເຖິງກັບຊົງຖວາຍໂອຣົດຂອງພຣະອົງໃຫ້ລຸຍ
ໄຟເປັນເຄ່ືອງບູຊາ ຕາມການກະທໍາອັນຫນ້າລັງກຽດຂອງປະຊາຊາດຊ່ຶງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຂັບໄລ່ເສັຽໃຫ້ພ້ົ້ົນຫນ້າ
ປະຊາຊົນອິສຣາເອນ 

4 ແລະພຣະອົງຊງົຖວາຍສັຕບູຊາ ແລະເຜົາເຄ່ືອງຫອມເທິງບ່ອນນະມັສການສະຖານທ່ີສູງ ແລະໃນເນີນສູງແລະໃຕ້
ຕ້ົນໄມ້ທຸກຕ້ົນ 

5 ແລ້ວເຣຊີນເຈ້ົາຊີວິດແຫ່ງຊີເຣັຽ ແລະເປກາບຸດເຣມາລິຢາເຈ້ົາຊີວິດແຫ່ງອິສຣາເອນຊົງຍົກຂ້ຶນມາທໍາສົງຄາມກັບກຸງ
ເຢຣູຊາເລັມ ແລະເຈ້ົາຊີວິດທັງສອງໄດ້ລ້ອມອາຮັສໄວ້ ແຕ່ຊົງເອົາໄຊຊະນະຍັງບ່ໍໄດ້ 

6 ຄາວນັ້ນເຣຊີນເຈ້ົາຊວີິດແຫ່ງຊເີຣັຽໄດ້ເຂ້ົາຍຶດເມືອງເອລັທຄືນໃຫ້ຊເີຣັຽ ແລະຊົງຂັບໄລ່ພວກຢິວເສັຽຈາກເອລັທແລະ
ຄົນຊີເຣັຽມາທ່ີເອລັທ ແລະຢູ່ທ່ີນ້ັນຈົນທຸກວັນນ້ີ 

7 ອາຮັສຈ່ຶງຊົງສ່ົງຜູ້ສ່ົງຂ່າວໄປຍັງຕິກລັທປີເລເຊີເຈ ົ ້າຊວິີດແຫ່ງອັສຊີເຣັຽວ່າ, ìຂ້າພະເຈ້ົາເປັນຄົນໃຊ້ຂອງທ່ານ ແລະເປ
 ັນບຸດຂອງທ່ານ ຂໍເຊີນຂ້ຶນມາຊ່ອຍຂ້າພະເຈ້ົາໃຫ້ພ້ົົນ້ຈາກມືຂອງເຈ້ົາຊວິີດແຫ່ງຊີເຣັຽ ແລະຈາກມືຂອງເຈ້ົາຊວີິດແຫ່ງ
ອິສຣາເອນ ຜູ້ຊ່ຶງລຸກຂ້ຶນຕ່ໍສູ້ຂ້າພະເຈ້ົາî 

8 ອາຮັສຊົງນໍາເອົາເງິນແລະທອງຄໍາຊ່ຶງມຢູ່ີໃນພຣະວິຫານແຫ່ງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະໃນຄັງສໍານັກພຣະຣາຊວັງ ແລະ
ສ່ົງເປັນຂອງຂວັນຖວາຍແກ່ເຈ້ົາຊີວດິແຫ່ງອັສຊີເຣັຽ 

9 ເຈ້ົາຊີວິດແຫ່ງອັສຊີເຣັຽກໍຊົງຍົກທັບຂ້ຶນໄປຍັງດາມັສກ ສັແລະຍຶດໄດ້ ຈັບປະຊາຊນົເມືອງນ້ັນໄປເປັນຊະເລີຍຍັງ
ເມືອງຄີຣ໌ ແລະຊົງປະຫານເຣຊີນເສັຽ 

10 ເມື່ອເຈ້ົາຊວິີດອາຮັສສະເດັດໄປດາມັສກັສ ເພ່ືອພົບກັບຕິກລັທປີເລເຊີກໍຊົງເຫັນແທ່ນທ່ີບູຊາດາມັສກ ັສ ແລະກະສັດ
ອາຮັສຊົງສ່ົງຫຸ່ນແທ່ນບູຊາໄປຍັງປະໂຣຫິດອຸຣີຢາພ້ອມທັງແບບແຜນຕາມລັກສນະການສ້າງ 

11 ແລະປະໂຣຫິດອຸຣີຢາໄດ້ສ້າງແທ່ນນ້ັນ ຕາມແບບທຸກປະການຊ່ຶງກະສັດອາຮັສໄດ້ສ່ົງມາຈາກດາມັສກັສ ປະໂຣຫິດ
ອຣຸຢີາຈ່ຶງໄດ້ສ້າງແທ່ນບູຊານ້ັນກ່ອນທ່ີກະສັດອາຮັສສະເດ ດັຈາກດາມັສກ ສັມາເຖິງ 

12 ເມື່ອເຈ້ົາຊວິີດສະເດັດຈາກດາມັສກັສເຖິງແລ້ວ ເຈ້ົາຊີວິດກໍຊົງເຫັນແທ່ນບູຊາ ແລ້ວພຣະອົງຊົງເຂ້ົາມາໃກ້ແທ່ນບູຊາ
ສະເດັດຂ້ຶນເທິງນ້ັນ 

13 ແລະຊົງເຜົາເຄ່ືອງບູຊາຂອງພຣະອົງ ແລະທັນຍາບູຊາຂອງພຣະອົງ ແລະຊົງເທເຄ່ືອງດ່ືມບູຊາຂອງພຣະອົງ ແລະຊົງ
ພົມເລືອດເຄ່ືອງສານຕິບູຊາຂອງພຣະອົງລົງເທິງແທ່ນນ້ັນ 

14 ພຣະອົງຊົງຍ້າຍແທ່ນບູຊາທອງສໍາຣິດ ຊ່ຶງຢູ່ຕ່ໍຫນ້າພຣະພັກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາອອກເສັຽຈາກຂ້າງຫນ້າພຣະວ ຫິານຈາກ
ສະຖານທ່ີ  ລະຫວ່າງແທ່ນບູຊາຂອງພຣະອົງ ແລະພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະຕ້ັງໄວ້ທາງດ້ານເຫນືອ
ແຫ່ງແທ່ນບູຊາຂອງພຣະອົງ  



15 ກະສັດອາຣັສຊງົສ່ັງກັບປະໂຣຫິດອຸຣີຢາວ່າ, ìເທິງແທ່ນໃຫຍ່ນ້ີ ທາ່ນຈ່ົງເຜົາເຄ່ືອງເຜົາບູຊາຕອນເຊ້ົາແລະທັນຍາບູ
ຊາຕອນແລງ ແລະເຄ່ືອງເຜົາບູຊາຂອງເຈ້ົາຊີວດິ ແລະເຄ່ືອງທັນຍາບູຊາຂອງພຣະອົງພ້ອມກ ບັເຄ່ືອງເຜົາບູຊາຂອງ
ບັນດາຣາສດອນ ແລະທັນຍາບູຊາຂອງເຂົາທັງຫລາຍ ແລະເຄ່ືອງດ່ືມບູຊາຂອງເຂົາທັງຫລາຍແລະຈ່ົງຊິດເລືອດທັງ
ຫມດົຂອງເຄ່ືອງເຜົາບູຊາເທິງນ້ັນ ແລະເລືອດທັງຫມດົຂອງເຄ່ືອງສັຕບູຊາ ແຕ່ແທ່ນບູຊາທອງສໍາຣິດໃຫເ້ປັນບ່ອນທ່ີ
ເຮົາຈະທູນຖາມພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາî 

16 ອຣຸຢີາໄດ້ກະທໍາການເຫລ່ົານ້ີທັງສ້ິນຕາມພຣະບັນຊາຂອງກະສັດອາຮັສ 
17 ເຈ້ົາຊີວິດອາຮັສຊົງຕັດແຜງແທ່ນນ້ັນອອກ ແລະຊົງຍົກຂັນອອກໄປຈາກແທ່ນເສັຽ ແລະພຣະອົງຊົງເອົາຂັນໃຫຍ່ລົງ

ມາເສັຽຈາກງົວທອງສໍາຣິດທີຮ່ອງຢູ່ນ້ັນ ຊົງວາງໄວ້ເທິງພ້ືນດິນ 
18 ແລະສາລາວັນສະບາໂຕຊ່ຶງເຂົາໄດ້ສ້າງໄວ້ໃນພຣະວິຫານ ແລະທາງເຂ້ົາພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊ້ັນນອກ

ສໍາລັບເຈ້ົາຊີວິດນ້ັນ ພຣະອົງຊົງປ່ຽນເສັຽ ເພາະເຫັນແກ່ເຈ້ົາຊີວິດແຫ່ງອັສຊີເຣັຽ 
19 ສ່ວນພຣະຣາຊກິຈນອກນ້ັນຂອງອາຮ ສັ ຊຶງ່ພຣະອົງຊົງກະທໍາບ່ໍໄດ້ບັນທຶກໄວ້ໃນຫນັງສືພງົສາວະດານແຫ່ງພຣະຣາ

ຊາປະເທດຢູດາຫລື? 
20 ແລະອາຮັສຊົງລ່ວງຫລັບໄປຢູ່ກັບບັນພະບຸຣຸດຂອງພຣະອົງ ແລະເຂົາຝັງໄວ້ກັບບັນພະບຸຣຸດຂອງພຣະອົງໃນນະ

ຄອນດາວິດ ແລະເຮເຊຄີຢາໂອຣດົຂອງພຣະອົງຂ  ້ຶນປົກຄອງແທນພຣະອົງ 
 

17 ຣຊັການໂຮເຊອາ 
Hoshea Reigns over Israel 

1 ໃນຣັຊການປີທີສິບສອງຂອງເຈ້ົາອາຮັສ ເຈ  ້ົາຊີວິດແຫ່ງຢູດາ ໂຮເຊອາບຸດເອລາ ໄດ້ຂ້ຶນເປັນເຈ້ົາຊີວິດປະເທດອິສຣາ
ເອນ ແລະປົກຄອງກຸງຊາມາເຣັຽຢູ່ເກ້ົາປີ 

2 ພຣະອົງໄດ້ທໍາຜິດຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແຕ່ກໍຍັງບ່ໍສ່ໍາບັນດາເຈ້ົາຊີວດິທ່ີປົກຄອງອິສຣາເອນອົງກ່ອນໆ 
3 ເຈ້ົາຊີວດິຊັນມາເນເຊີແຫ່ງອັສຊີເຣັຽໄດ້ທໍາເສິກຕ່ໍສູ້ພຣະອົງ ຝ່າຍໂຮເຊອາຈ່ຶງຍອມຢູ່ໃຕ້ອໍານາດແລະເສັຽສ່ວຍປະຈໍາ

ປໃີຫທຸ້ກໆປີ 
4 ແຕ່ຢູ່ມາໂຮເຊອາໄດ້ທໍຣະຍົດຕ່ໍອັສຊເີຣັຽ ຄພືຣະອົງໄດ້ສ່ົງທູດໄປຫາໂສເຈ້ົາຊີວິດແຫ່ງເອຢິບ ແລະບ່ໍຍອມເສັຽສ່ວຍ

ປະຈໍາປີໃຫ້ອັສຊີເຣັຽ ເມ່ືອຊັນມາເນເຊີຮູ້ຂ່າວພຣະອົງກໍຈັບໂຮເຊອາໄປຂັງຄຸກໄວ້ 
ກງຸຊາມາເຣຽັແຕກ 
Israel Carried Captive to Assyria 

5 ແລ້ວຊັນມາເນເຊີເຈ້ົາຊີວິດແຫ່ງອັສຊີເຣັຽ ໄດບຸ້ກເຂ້ົາໂຈມຕີປະເທດອິສຣາເອນ ແລະໄດ້ອ້ອມເມືອງຊາມາເຣັຽເປັນ
ເວລາສາມປີ 

6 ໃນປີທີເກ້ົາຂອງຣັຊການເຈ້ົາໂຮເຊອາ ເຈ້ົາຊີວິດອັສຊີເຣັຽໄດ້ຍຶດເອົາກຸງຊາມາເຣັຽ ແລະນໍາເອົາຊາວອິສຣາເອນໄປ
ເປັນຊະເລີຍທ່ີອັສຊີເຣັຽ ພຣະອົງໄດ້ໃຫ້ບາງຄົນໃນພວກເຂົາອາໄສຢູ່ທ່ີເມືອງ ຮາລາ ຢູ່ໃກ້ແມ່ນ້ໍາຮາໂບຣ໌ ໃນເຂດໂກ
ຊານແລະຢູ່ໃນເມືອງຂອງຊາວເມເດສ 

7 ກຸງຊາມາເຣັຽຫລ້ົມຈົມກໍຍ້ອນຊາວອິສຣາເອນທໍາຜິດຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງພວກເຂົາ ຜູ້ຊົງນໍາເຂົາອອກຈາກປະເທດ
ເອຢິບ ຈາກກໍາມືຂອງຟາຣາໂອ ເຈ້ົາຊີວິດແຫ່ງເອຢິບ ຄືພວກເຂົາໄປຂາບໄຫວ້ພຣະອື່ນ  

8 ແລະເຮັດຕາມປະເພນີຂອງຊົນຊາດທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຂັບໄລ່ຫນີໄປຈາກພວກເຂົາ ແລະຖືເອົາທັມນຽມທ່ີປະດິດ
ຄິດຂ້ຶນໂດຍບັນດາກະສັດອິສຣາເອນ 

9 ພວກອິສຣາເອນໄດ້ພາກັນກະທໍາໃນສ່ິງທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາບ່ໍ ໍເພ່ິງປາຖນາ ພວກເຂົາໄດ້ສ້າງບ່ອນນະມັສການໄວ້ເທິງ
ບ່ອນສູງທ່ົວເມືອງຂອງພວກເຂົາ ຕ້ັງແຕ່ຫມູ່ບ້ານນ້ອຍໆເຖິງເມືອງໃຫ່ຍໆ 



10 ພວກເຂົາໄດ້ຕ້ັງເສົາສັກສິດ ແລະຮູບພຣະອາເຊຣິມໄວ້ເທິງພສູູງທຸກໆຫນ່ວຍ ແລະຢູ່ໃຕ້ຕ້ົນໄມ້ໃຫຍ່ທຸກແຫ່ງ 
11 ພວກເຂົາຖວາຍບູຊາຢູ່ຕາມບ່ອນເຫລ່ົານ້ີ ຕາມແບບຂອງຊົນຊາດທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຂັບໄລ່ຫນີໄປຈາກພວກເຂົາ

ນ້ັນ ແລະພວກເຂົາໄດ້ທໍາໃນສ່ິງທ່ີຊ່ົວຮ້າຍ ຊຶງ່ເປັນການກະທໍາໃຫ້ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຊົງພຣະພິໂຣດ 
12 ພວກເຂົາຂາບໄຫວຮູ້ບໂຄຣົບຊ່ຶງເປັນການຂືນຄໍາສ່ັງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
13 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສ່ັງພວກຜູ້ສ່ົງຂ່າວ ແລະພວກຜູ້ປະກາດພຣະທັມໄປເຕືອນອິສຣາເອນ ແລະຢູດາວ່າ, ìຈ່ົງຫັນຫນີ

ຈາກທາງຊ່ົວແລະຖືຮັກສາຄໍາສ່ັງຂອງເຮົາ ຕາມບົດບັນຍັດທ່ີເຮົາໄດ້ໃຫໄ້ວ້ແກ່ບັນພະບຸຣຸດຂອງພວກເຈ້ົາ ເຮົາໄດ້ໃຫ້
ບົດບັນຍັດນ້ີແກ່ພວກເຈ້ົາ ໂດຍຜ່ານຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງເຮົາ ຄື ຜູ້ປະກາດພຣະທັມî 

14 ແຕ່ພວກເຂົາບ່ໍຟັງ ພວກເຂົາດ້ືດ້ານເຫມືອນດ່ັງປູ່ຍ່າຕາຍາຍຂອງພວກເຂົາ ທ່ີບໍ່ມຄີວາມເຊ່ືອໃນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງ
ພວກເຂົາ 

15 ພວກເຂົາໄດ້ປະຖ້ິມຄໍາສ່ັງສອນ ແລະຄໍາຫມ້ັນສັນຍາທ່ີພຣະອົງຊົງມີໄວກັ້ບບັນພະບຸຣຸດຂອງພວກເຂົາ ແລະທັງຄໍາ
ເຕືອນທ່ີພຣະອົງຊົງເຕືອນພວກເຂົາ ພວກເຂົາຂາບໄຫວ້ຮູບໂຄຣົບທ່ີໄຮ້ສາຣະຈົນກາຍເປັນຜູ້ທ່ີອັບປໂຍດ ເຂົາຕິດ
ຕາມແບບຢ່າງຂອງຊົນຊາດທ່ີຢູ່ອ້ອມຮອບເຂົາ ຊ່ຶງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສ່ັງເຂົາແລ້ວວ່າບ່ໍໃຫ້ເຂົາກະທໍາຄືຊົນຊາດ
ເຫລ່ົານ້ັນ 

16 ພວກເຂົາປະຖ້ິມຂ້ໍຄໍາສ່ັງທຸກຢ່າງຂອງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ ຜູ້ຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງເຂົາ ແລະໄດ້ໃຊ້ໂລຫະຫລ່ໍເປັນຮູບງົວ
ສອງໂຕຂ້ຶນເປັນທ່ີສັກກາຣະບູຊາ ໄດ້ທໍາຫລັກສັກສິດ ໄດ້ນະມສັການດວງດາວ ຕລອດທັງຮັບໃຊ້ພຣະບາອານ 

17 ພວກເຂົາເອົາບຸດຊາຍແລະບຸດຍິງມາຖວາຍບູຊາ ພວກເຂົາດູໂຫນ ດູມໍ ແລະຕ້ັງຫນ້າຕ້ັງຕາທໍາໃນສ່ິງທ່ີຊົ່ວຊ້າຕໍສ່າຍ
ພຣະເນດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຊຶງ່ເປັນການຍົວະເຍ້ົາໃຫ້ພຣະອງົຊງົພຣະພໂິຣດ 

18 ດ້ວຍເຫດນ້ີ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງພໂິຣດພວກອິສຣາເອນ ແລະຊົງຂັບໄລ່ເຂົາຫນີຈາກພຣະພັກຂອງພຣະອົງ ໂດຍຈ່ົງ
ໄວແ້ຕ່ຄົນໃນຣາຊອານາຈັກຢູດາເທ່ົານ້ັນ 

19 ຊາວຢູດາບ່ໍຖືຮັກສາຂ້ໍຄໍາສ່ັງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເຊ່ັນດຽວກັນ ເຂົາປະຕິບັດຕາມຮີດຄອງປະເພນີຂອງພວກອິສຣາ
ເອນ 

20 ດ່ັງນ້ັນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈ່ຶງຊົງປະຖ້ິມຊາວອິສຣາເອນທຸກຄົນ ພຣະອົງຊົງທໍາໃຫ້ພວກເຂົາຫລ້ົມຈົມ ແລະຊົງມອບເຂົາ
ໄວໃ້ນກໍາມືຂອງພວກສັດຕຣູຜູ້ໂຫດຮ້າຍ ຈົນໃນທ່ີສຸດພຣະອົງກໍໄດ້ຊົງຂັບໄລ່ເຂົາຫນີໃຫ້ໄກຈາກພຣະພັກຂອງພຣະ
ອົງ 

21 ຫລັງຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງແຍກອິສຣາເອນອອກຈາກຢູດາແລ້ວ ພວກອິສຣາເອນກໍໄດ້ແຕ່ງຕ້ັງເຢໂຮໂບ
ອາມບຸດເນບັດໃຫ້ເປັນເຈົ້າຊວິີດ ເຢໂຮໂບອາມໄດ້ຊັກຊວນຊາວອິສຣາເອນໃຫ້ປະລະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະນໍາພາ
ພວກເຂົາກະທໍາຄວາມຜິດຢ່າງຮ້າຍແຮງ 

22 ພວກອິສຣາເອນໄດ້ທໍາບາບເຫມືອນດ່ັງ ເຢໂຮໂບອາມ ແລະໄດ້ກະທໍາຄວາມຜິດຄວາມບາບນ້ັນຕ່ໍໄປ 
23 ຈົນຜົນສຸດທ້າຍ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຂັບໄລ່ພວກເຂົາຫນີໃຫ້ໄກຈາກພຣະພກັຂອງພຣະອົງ ຕາມທີພ່ຣະອົງຊົງບອກ

ຜ່ານມາທາງພວກຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ຊຶງ່ເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງ ພຣະອົງຊງົກວາດເອົາພວກອິສຣາເອນຈາກ
ບ້ານເກີດເມືອງນອນຂອງເຂົາ ໄປເປັນຊະເລີຍທ່ີປະເທດອັສຊ ເີຣັຽຈົນເຖິງເທ່ົາທຸກວັນນ້ີ 
ຊາວອສັຊເີຣຽັຕັງ້ຖິນ່ຖານຢູໃ່ນອສິຣາເອນ 
Assyria Resettles Samaria 

24 ເຈ້ົາຊີວິດອັສຊເີຣັຽໄດ້ນໍາປະຊາຊົນຈາກຫົວເມືອງຕ່າງໆ ໃນປະເທດບາບິໂລນ ຄືກຸທາ ອາວວາ ຮາມັທ ເຊຟາຣວ໌າ
ອິມ ມາຢູ່ໃນປະເທດຊາມາເຣັຽແທນພວກອິສຣາເອນ ພວກເຂົາໄດ້ເຂ້ົາມາຄອບຄອງ ແລະອາໄສຢູ່ຕາມຫົວເມອືງ
ຕ່າງໆ 



25 ຕອນທ່ີພວກເຂົາມາຢູ່ໃຫມ່ ພວກເຂົາບ່ໍໄດ້ນະມັສການພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ດ່ັງນ້ັນ ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງສ່ັງຝູງສິງມາກັດກິນ
ພວກເຂົາເປັນຈໍານວນຫລາຍ 

26 ພວກເຂົາຈ່ຶງໄດ້ທ ູນຕ່ໍເຈ້ົາຊີວິດອັສຊີເຣັຽວ່າ ຊນົຊາດທ່ີພຣະອົງໃຫ້ມາອາໄສຢູ່ໃນເມືອງຊາມາເຣັຽບ່ໍຮ  ູ້ຈັກພິທີນະມັສ
ການພຣະປະຈໍາປະເທດ ພຣະນ້ັນຈ່ຶງສ່ົງສີງມາກັດກິນພວກເຂົາ 

27 ແລ້ວເຈ້ົາຊວິີດອັສຊີເຣັຽຈ່ຶງໄດ້ຊົງອອກຄໍາສ່ັງວ່າ, ìຈ່ົງສ່ັງປະໂຣຫິດຜູ້ນ່ຶງ ທ່ີຕົກເປັນຊະເລີຍຂອງເຮົານ້ັນ ໃຫ້ໄປສອນ
ພທິີນະມສັການພຣະປະຈໍາປະເທດໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາî 

28 ສະນ້ັນປະໂຣຫິດຜູ້ນ່ຶງໃນຈໍານວນພວກທ່ີຖືກກວາດມາແຕ່ຊາມາເຣັຽກໍໄປຢູ່ໃນເມືອງເບັດເອນ ແລະໄດ້ສອນພິທນີະ
ມສັການພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາ 

29 ແຕ່ວ່າພວກເຂົາຍັງຄົງສ້າງຮູບໂຄຣົບເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງເຂົາແຕ່ລະຊົນຊາດຢູ່ ພວກເຂົາໄດ້ເອົາຮູບໂຄຣົບໄວໃ້ນ
ບ່ອນສັກສິດທ່ີຊາວຊາມາເຣັຽໄດ້ກ່ໍສ້າງໄວ້ ພວກເຂົາໄດ້ທໍາເຊ່ັນນ້ີໃນທຸກໆຫົວເມືອງທ່ີເຂົາອາໄສຢູ່ 

30 ຊາວເມືອງບາບິໂລນໄດ້ສ້າງຮູບພຣະຊກຸໂກທເບໂນທ ຊາວເມືອງກຸທາໄດ້ສ້າງຮູບພຣະເນຣ໌ການ ຊາວເມືອງຮາມັທ
ໄດ້ສ້າງຮູບ ພຣະອາຊີມາ  

31 ຊາວເມືອງອາວວາໄດ້ສ້າງຮູບພຣະນິບຮັສ ແລະພຣະຕາຣ໌ຕັກ ສ່ວນຊາວເຊຟາຣ໌ວາອິມໄດ້ເຜົາລູກຂອງຕົນຖວາຍບູ
ຊາຮູບພຣະ ອັດຣາມເມເລກ ແລະຮູບພຣະອານາມເມເລກ ຊ່ຶງເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງຊາວເຊຟາຣ໌ວາອິມ 

32 ແຕ່ພວກເຂົາເຫລ່ົານ້ີກໍນະມັສການພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເຫມອືນກັນ ແລະພວກເຂົາໄດ້ແຕ່ງຕ້ັງກັນໃນພວກເຂົາເອງໃຫ້
ເປັນປະໂຣຫິດປະຈໍາບ່ອນສັກສິດເພ່ືອຖວາຍເຄ່ືອງບູຊາຢູ່ທ່ີນ້ັນ 

33 ພວກເຂົານະມັສການພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແລະທັງໄດ້ຮັບໃຊ້ພຣະຂອງພວກເຂົາ ຕາມຮີດຄອງຂອງປະເທດທ່ີເຂົາເຄີຍຢູ່
ມາກ່ອນນ້ັນ 

34 ທຸກວັນນ້ີພວກເຂົາຍັງຄົງປະຕິບັດຕາມຮີດຄອງເກ່ົາຢູ່ໂດຍບ່ໍໄດ້ນະມສັການພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະບ່ໍໄດ້ປະຕິບັດຕາມ
ພຣະທມັ ຫລກົືດຂ້ໍຄໍາສ່ັງທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊົງມີໄວແ້ກ່ເຊ້ືອສາຍຂອງຢາໂຄບ ຜູ້ຊ່ຶງພຣະອົງຊົງໃຫ້ຊ່ືວ່າອິສຣາເອ 

35 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງທໍາຄໍາຫມັນ້ສັນຍາກັບເຂົາ ແລະສ່ັງເຂົາວ່າ, ìພວກເຈ້ົາບ່ໍຕ້ອງຮັບໃຊ້ ບ່ໍຕ້ອງຂາບໄຫວ້ ຫລືຖວາຍ
ບຊູາແກ່    ພຣະອື່ນ  

36 ແຕ່ພວກເຈ້ົາຕ້ອງຢໍາເກງເຣ່ົາ ຜູ້ເປັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາທ່ີໄດ້ນໍາພວກເຈ້ົາອອກມາຈາກປະເທດເອຢິບດ້ວຍອໍານາດອັນ
ຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງເຮົາ 

37 ພວກເຈ້ົາຕ້ອງເຊ່ືອຟງັພຣະທັມ ແລະກົດຂ້ໍຄໍາສ່ັງທ່ີເຮົາໄດ ຈ້າຣຶກໄວ້ໃຫ້ແກ່ພວກເຈ້ົາ 
38 ພວກເຈ້ົາບ່ໍຕ້ອງນະມັສການພຣະອ່ືນ ຢ່າລືມຄໍາຫມ້ັນສັນຍາທ່ີເຮົາມີໄວ້ກັບພວກເຈ້ົາ 
39 ຈ່ົງໂຄຣົບຢໍາເກງເຮົາຜູ້ເປັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາ ແລະເຮົາຈະໄຖ່ພວກເຈ້ົາອອກຈາກອໍານາດຂອງພວກສັດຕຣູî 
40 ແຕ່ປະຊາຊົນເຫລ່ົານ້ີບ່ໍຍອມຟັງ ແລະຍັງຄົງປະຕິບັດຕາມຮີດຄອງເກ່ົາຢູ່ 
41 ສະນ້ັນພວກຊົນຊາດເຫລ່ົານ້ີ ຈ່ຶງນະມັສການພຣະເຈ້ົາພ້ອມທັງຮັບໃຊ້ຮູບໂຄຣົບຂອງພວກເຂົາອີກດ້ວຍ ທຸກວັນນ້ີ

ພວກລູກຫລານເຫລັນຂອງພວກເຂົາຍັງສືບຕ່ໍປະຕິບັດເຫມືອນພ່ໍແມ່ຂອງເຂົາຢູ່ 
 

18 ຣຊັການຂອງເຈົາ້ເຮເຊກຢີາ 
Hezekiahíd Reigns over Judah  
(2 ຂຄວ 29:1-2; 31:1) 

1 ໃນຣັຊການປີທີສາມຂອງ ໂຮເຊອາ ໂອຣົດຂອງເອລາເຈ້ົາຊີວິດແຫ່ງອິສຣາເອນ ເຮເຊກີຢາ ໂອຣົດຂອງອາຮັສໄດ້
ເປັນເຈ້ົາຊີວິດຢູດາ 



2 ເມ່ືອພຣະອົງຂ້ຶນຄອງຣາຊສົມບັດ ຊົງມີອາຍຸຢູ່ຊາວຫ້າປີ ແລະຊົງປົກຄອງຢູ່ທ່ີກຸງເຢຣູຊາເລັມເປັນເວລາຊາວເກ້ົາປີ 
ມານດາຂອງພຣະອົງຊ່ືວາ່ ອາບີ ເປັນບຸດສາວຂອງເຊຄາຣີຢາ 

3 ພຣະອົງປະພຶດທຸກສ່ິງຕາມນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ດ່ັງດຽວກັນກັບດາວິດບັນພະບຸຣຸດທ່ີໄດ້ປະຕິບັດມາ 
4 ພຣະອົງໄດ້ທໍາລາຍບ່ອນສັກສິດໃນສະຖານທ່ີສູງສຸດ ໄດ້ທັບເສົາສັກສິດ ໄດ້ຕັດຫລັກໄມ້ສັກສິດ ແລະໄດ້ຕີຮູບງູທອງ

ທ່ີໂມເຊໄດ້ຫລ່ໍຂ້ຶນ ງູທອງນ້ີມີຊ່ືວ່າ ເນຮູສຕານ 
5 ໃນສມັຍນ້ັນພວກອິສຣາເອນໄດ້ບູຊາຮູບນ້ັນ ເຈ້ົາເຮເຊກີຢາໄດ້ໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງອິສຣາເອນ ບັນດາ

ເຈ້ົາຊີວິດແຫ່ງຢູດາທ່ີຂ້ຶນຄອງຣາຊສົມບັດກ່ອນພຣະອົງ ຫລືຂ້ຶນຄອງຣາຊສົມບັດຫລັງພຣະອົງ ບ່ໍມອົີງໃດເທ່ົາທຽມ
ກັບພຣະອົງໄດ້ 

6 ພຣະອົງມີຄວາມຈ່ົງຮັກພັກດີຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຢ່າງບ່ໍລົດລະ ຊົງຖືຮັກສາຂ້ໍຄໍາສ່ັງທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໃຫໄ້ວກ້ບັໂມເຊ  
7 ດ່ັງນ້ັນພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຈ່ຶງຊົງສະຖິດຢູ່ກັບພຣະອົງ ແລະທຸກສ່ິງທ່ີພຣະອົງອາສາທໍາກໍສໍາເຣັດຜົນ ພຣະອົງໄດ້ກະບົດຕ່ໍ

ສູ້ເຈ້ົາຊີວິດ ອັສຊີເຣັຽ ແລະບ່ໍຍອມເສັຽສ່ວຍໃຫ້ 
8 ຊົງປາບປາມພວກຟີລິສຕີນຕ້ັງແຕ່ຫມູ່ບ້ານນ້ອຍໆຈົນເຖິງຫົວເມືອງໃຫຍ່ໆ ຮ່ວມທັງເມືອງກາຊາ ແລະທ່ົວທງັເຂດ

ແດນນ້ັນ 
9 ໃນຣັຊການປີທີສ່ີຂອງເຈ້ົາເຮເຊກີຢາ ຊ  ່ຶງເປັນຣັຊການປີທີເຈັດຂອງເຈ້ົາໂຮເຊອາບຸດຂອງເອລາ ເຈ້ົາຊີວິດແຫ່ງອິສຣາ

ເອນ ຊັນມາເນເຊີ ເຈ້ົາຊີວິດອັສຊເີຣັຽໄດ້ບຸກຣຸກກຸງຊາມາເຣັຽໂດຍໄດ້ປິດລ້ອມເມືອງໄວ້ 
10 ພາຍໃນສາມປີເຈ້ົາຊວິີດອັສຊີເຣັຽກໍຍຶດເມືອງນ້ີໄດ້ ຊຶງ່ເປັນປີທີຫົກຂອງຣັຊການເຈ້ົາຊວິີດເຮເຊກີຢາ ແລະເປັນປີ

ທີເກ້ົາຂອງຣັຊການເຈ້ົາຊີວິດໂຮເຊອາເຈ້ົາຊີວິດແຫ່ງອິສຣາເອນ 
11 ເຈ້ົາຊີວິດອັສຊເີຣັຽໄດ້ກວາດຕ້ອນເອົາປະຊາຊົນອິສຣາເອນໄປເປັນຊະເລີຍທ່ີເມືອງອັສຊີເຣັຽ ພຣະອົງໄດ້ໃຫ້ບາງຄົນ

ໃນພວກເຂົາອາໄສຢູ່ທ່ີເມືອງຮາລາແລະອີກພວກນ່ຶງໃຫ້ຢູ່ໃກ້ແມ່ນ້ໍາຮາໂບຣ໌ ໃນເຂດໂກຊານແລະຢູ່ໃນເມືອງຂອງ
ຊາວເມເດສ 

12 ກຸງຊາມາເຣັຽຫລ້ົມຈົມກໍເພາະວ່າ ພວກອິສຣາເອນບ່ໍເຊ່ືອຟັງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງຕົນ ພວກເຂົາລະເມີດຄໍາສັນຍາຄື 
ບ່ໍປະຕິບັດຕາມສ່ິງທ່ີໂມເຊ ຜູ້ຮັບໃຊຂ້ອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ບ່ົງໄວ້ 
ອສັຊເີຣຽັຂົມ່ຂູກ່ງຸເຢຣຊູາເລມັ 
Sennacherib Invades Judah 
(ອຊຢ 36:1-22; 2 ຂຄວ 32:1-19) 

13 ໃນຣັຊການປີທີສິບສ່ີຂອງເຈ້ົາເຮເຊກີຢາ ເຊນນາເກຣິບເຈ້ົາຊີວິດອັສຊີເຣັຽ ໄດໂ້ຈມຕີປ້ອມປ້ອງກັນເມືອງຕ່າງໆໃນ
ປະເທດຢູດາ ແລະຍຶດເອົາໄວ້ໄດ້ສໍາເຣັດ 

14 ແລ້ວເຮເຊກີຢາ ເຈ້ົາຊີວິດແຫ່ງຢູດາໄດ້ມີພຣະຣາຊສານໄປຍັງເຈ້ົາຊີວິດອັສຊີເຣັຽທີເ່ມືອງລາຄິສວ່າ, ìຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້
ທໍາຜິດແລ້ວ ຂ ໃໍຫ້ເອ້ີນກອງທັບຖອນຄືນເສັຽ ຂ້າພະເຈ້ົາຍອມທໍາຕາມທຸກສ່ິງທ່ີທ່ານຕ້ອງການî ເຈ້ົາຊວິີດອັສຊີເຣັຽ
ໄດ້ຮຽກຮ້ອງເອົາເງິນສາມຮ້ອຍຕະລັນແລະທອງຄໍາສາມສິບຕະລັນຈາກເຮເຊກີຢາເຈ້ົາຊີວິດແຫ່ງຢູດາ 

15 ດ່ັງນ້ັນເຈ້ົາເຮເຊກີຢາ ຈ່ຶງໄດ້ເອົາເງິນທັງຫມດົຈາກພຣະວິຫານພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະຈາກຄັງພຣະຣາຊວັງມອບໃຫ້  
16 ພຣະອົງໄດ້ລອກເອົາຄໍາຈາກປະຕູພຣະວິຫານພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ ແລະຈາກຂອບປ່ອງຢ ຽ້ມທ່ີພຣະອົງໄດ້ໂອບໄວ ້ແລ້ວ

ສ່ົງໄປໃຫ້ເຈ້ົາຊີວິດອ ັສຊີເຣັຽ 
17 ເຈ້ົາຊີວິດອັສຊເີຣັຽໄດ້ຮັບສ່ັງໃຫ້ ທາຣ໌ຕານ ຣບັຊາຣສິ ຣບັຊາເກ ໄປພ້ອມກັບກອງທັບໃຫຍ່ຈາກເມືອງລາຄິສເຖິງກຸງ

ເຢຣູຊາເລັມ ເຂົາເຝົ້າເຈົ້າຊວິີດເຮເຊກີຢາ ເມ່ືອມາຮອດກຸງເຢຣູຊາເລັມ ພວກເຂົາກໍຕ້ັງທ່ີຫມັນ້ຢູ່ໃກ້ຮ່ອງນ້ໍາເບ້ືອງ
ເຫນືອຢູ່ຕິດຖນົນໄປຫາບ່ອນຊັກຜ້າ 



18 ແລ້ວພວກເຂົາກໍຖືກສ່ົງໄປຫາເຈ້ົາເຮເຊກີຢາ ແລະໄດ້ມີຂ້າຣາຊການຊ້ັນຜູ້ໃຫຍ່ສາມທ່ານອອກມາພົບພວກເຂົາ ຄື 
ເອລີອາກິມ ບຸດຮີນກີຢາ ຜູ້ຮັບຜິດຊອບໃນພຣະຣາຊວັງ ເຊັບນາ ພຣະຣາຊເລຂານຸການ ແລະໂຢອາ ບຸດອາສາບຜູ້ຊ
  ່ຶງບັນທຶກຣາຍງານວຽກທ່ົວໄປ 

19 ຜູ້ນ່ຶງໃນບັນດານາຍທະຫານອັສຊີເຣັຽເວ້ົາຕ່ໍບຸກຄົນທັງສາມວ່າ, ìເຈ້ົາຊວິີດຍ່ິງໃຫຍ່ແຫ່ງອັສຊີເຣັຽມພີຣະປະສົງຢາກ
ຈະຮູ້ວ່າ ດ້ວຍເຫດໃດເຈ້ົາເຮເຊກີຢາຈ່ຶງມີຄວາມເຊ່ືອຫມ້ັນໃນພຣະທັຍແທ້  

20 ທ່ານຄິດວ່າຄໍາເວ້ົານ້ັນເປັນຍຸດທະພັນ ແລະກໍາລັງທະຫານໄດ້ຊ້ັນບໍ? ພວກເຈ້ົາຄິດວ່າ ໃຜຈະເປັນຜູ້ຊ່ອຍໃນການ
ກະບົດຕ່ໍຕ້ານເຮົາ 

21 ຂ້າພະເຈ້ົາຮູ້ວ່າ ພວກທ່ານກໍາລັງອາໄສປະເທດເອຢິບຊ່ຶງເປັນປະເທດທ່ີປຽບເຫມືອນໄມອ້  ້ໍທ່ີໃຊ້ເຮັດໄມເ້ທົ້າ ມແີຕ່
ມັນຈະຫັກແລະສຽບແທງມືຜູ້ທ່ີໃຊ້ ເຈ້ົາຊີວິດແຫ່ງເອຢິບກໍປຽບເຫມືອນດ່ັງທ່ີກ່າວມານ້ີແຫລະîî 

22 ນາຍທະຫານຜູ້ນ້ັນເວ້ົາຕ່ໍໄປວ່າ, ìບາງທທ່ີານອາດຈະບອກຂ້າພະເຈ້ົາວາ່ ພວກທ່ານເພ່ິງພາອາໄສພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ
ຂອງພວກທ່ານ ແຕ່ເຈ້ົາເຮເຊກີຢາເປັນຜູ້ທໍາລາຍບ່ອນສັກສິດແລະແທ່ນບູຊາທັງຫມົດ ທັງໄດ້ເວ້ົາຕ່ໍປະຊາຊນົຢູດາ 
ແລະເຢຣູຊາເລັມໃຫ້ນະມສັການແທ່ນບູຊາໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມເທ່ົານ້ັນ 

23 ຂ້າພະເຈ້ົາຂໍທ້າທາຍຕ່ໍທ່ານດ້ວຍພຣະນາມຂອງເຈ້ົາຊີວິດຂອງຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ ຄັນຂ າ້ພະເຈ້ົາຈະເອົາມ້າໃຫ້ສອງພັນ
ໂຕ ພວກທ່ານຈະຊອກຄົນມາຂ່ີໄດ້ບໍ? 

24 ພວກທ່ານນ້ັນ ແມ່ນແຕ່ຈະຕີກັບທະຫານຜູ້ນ້ອຍຂອງອັສຊີເຣັຽກໍຍັງບ່ໍໄຫວແລ້ວ ປານນ້ັນຍັງຈະໃຫ້ພວກເອຢິບສ່ົງ
ຣົດຮົບ ແລະທະຫານມ້າມາຊ່ອຍຢູ່ບໍ? 

25 ພວກທ່ານຄົງຄິດວ່າ ພວກຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຂ້ົາມາໂຈມຕີແລະທໍາລາຍປະເທດຂອງທ່ານ ໂດຍປາສຈາກຄວາມຊ່ອຍ
ເຫລອືຈາກ    ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊ້ັນບໍ? ແມ່ນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເອງທ່ີໄດ້ຊົງບອກໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາໂຈມຕີ ແລະທໍາລາຍປະ
ເທດຂອງພວກທ່ານî 

26 ຕ່ໍມາ ເອລີອາກິນ ເຊບັບາ ແລະໂຢອາ ໄດ້ເວ້ົາຕ່ໍນາຍທະຫານຜູ້ນ້ັນວ່າ, ìຢ່າເວ້ົາເປັນພາສາເຮັບເຣ ີເລີຍ ກະຣຸນາເວົ້າ
ເປັນພາສາອາຣາມ ເພາະພວກຂ້າພະເຈ້ົາເຂ້ົາໃຈຢູ່ ແລະເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ປະຊາຊົນຢູ່ເທິງກໍາແພງຮູ້ເຣ່ືອງນໍາ 

27 ແຕ່ນາຍທະຫານເວ້ົາຕອບວ່າ, ìພວກທ່ານຄິດວ່າ ເຈ້ົາຊີວິດຂອງຂ້າພະເຈ້ົາສ່ົງຂ້າພະເຈ້ົາມານ້ີ ເພ່ືອບອກເຣ່ືອງນ້ີແກ່
ເຈ້ົາຊີວິດຫລືຕົວພວກທ່ານເອງເທ່ົານ້ັນບໍ? ຂ້າພະເຈ້ົາຢາກເວ້ົາໃຫ້ປະຊາຊົນທີນ່ັ່ງເທິງກໍາແພງນ້ັນໄດ້ຍິນນໍາ ເພາະ
ວ່າພວກເຂົາຈະກິນຂ້ີ ແລະດ່ືມນ້ໍາງ່ຽວຂອງຕົນເອງດ່ັງດຽວກັນກັບພວກທ່ານî 

28 ແລ້ວນາຍທະຫານຜູ້ນ້ັນກໍຢືນຂ້ຶນຮ້ອງສຽງດັງ ເປັນພາສາເຮັບເຣີວ່າ,  
29 ìຈ່ົງຟັງຄໍາບອກເລ່ົາຂອງເຈ້ົາຊວິີດອັສຊີເຣັຽອົງຍ່ິງໃຫຍ່ວ່າ ຢ່າໃຫ້ເຈ້ົາເຮເຊກີຢາຕົບຕາພວກທ່ານເລີຍ ທ່ານຈະບ່ໍ

ມີອໍານາດໃດໆຊ່ອຍເຫລືອພວກທ່ານໃຫ້ພົ້ົນ້ໄດ້ດອກ 
30 ຢ່າຍອມໃຫ້ເຈ້ົາເຮເຊກີຢາຈູງດັງພວກທ່ານເຂ້ົາເພ່ິງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເລີຍ ຢ່າຄິດວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊອ່ຍພວກ

ທ່ານໃຫ້ພ້ົ້ົນພັຍໄດ້ ແລະຈະບ່ໍໃຫ້ເມືອງນ້ີຕົກຢູ່ໃນອໍານາດຂອງເຈ້ົາຊີວິດອັສຊ ເີຣັຽໄດ້ 
31 ຢ່າເຊ່ືອຟັງເຈ້ົາເຮເຊກີຢາເລີຍ ເຈ້ົາຊີວິດອັສຊີເຣັຽໄດ້ອອກຄໍາສ່ັງໃຫ້ພວກທ່ານອອກມາຍອມຈໍານົນ ແລ້ວພວກທ່ານ

ກຈໍະມສ່ີວນໄດ້ກິນຫມາກອະງ  ຸ່ນ ແລະຫມາກເດ່ືອ ແລະກໍຈະໄດ້ດ່ືມນ້ໍາໃນສ້າງຂອງຕົນເອງ 
32 ຈົນກວ່າພຣະອົງຈະໄດ້ນໍາພວກທ່ານໄປສູ່ປະເທດທີເ່ປັນເຫມືອນປະເທດຂອງພວກທ່ານເອງ ຄືປະເທດທີມີ່ເຂ້ົາບເລ 

ແລະນ້ໍາອະງຸ່ນຢ່າງດີ ມເີຂ້ົາຈ່ີ ມນ້ໍີາອະງຸ່ນ ມີນ້ໍາມັນແລະນ້ໍາເຜ້ິງ ເພ່ືອວ່າພວກທ່ານຈະມີຊີວດິແລະຈະບ່ໍຕາຍ ຂໍຢ່າ
ຟັງຄໍາຫລອກລວງຂອງເຈ້ົາເຮເຊກີຢາທ່ີບອກວ່າ  ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຈະຊົງຊ່ອຍຊີວິດຂອງພວກທ່ານໄວ້ 

33 ມພີຣະເຈ້ົາຂອງຊົນຊາດໃດທ່ີຈະຊ່ອຍເຫລືອປະເທດໃຫ້ພົ້ົນ້ຈາກອໍານາດຂອງເຈ້ົາຊີວິດອ ັສຊີເຣັຽໄດ້? 
34 ພຣະເຈ້ົາຂອງເມືອງຮາມທັ ເມືອງອາຣປ໌ດັ ເມືອງເຊຟາຣວ໌າອິມ ເມືອງເຮນາ ແລະເມືອງອີວວານ້ັນຢູ່ໃສແລ້ວດຽວນ້ີ? 

ບ່ໍເຫັນວ່າມີອົງໃດຊ່ອຍເມືອງຊາມາເຣັຽໄດ້ແມ່ນບ?ໍ 



35 ຈ່ົງບອກຂ້າພະເຈ້ົາແດ່ວ່າ ມພີຣະເຈ້ົາຂອງປະເທດໃດໃນຈໍານວນພຣະເຈ້ົາເຫລ່ົານ້ີທ່ີໄດ້ຊ່ອຍປະເທດຂອງຕົນໃຫ້
ພ້ົ້ົນຈາກກໍາມືຂອງເຈ້ົາຊວິີດອັສຊີເຣັຽໄດ້ ແລ້ວເຫດໃດພວກເຈ້ົາຈ່ຶງຄິດວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈ່ຶງຈະສາມາດຊ່ອຍກຸງເຢ
ຣູຊາເລັມໃຫ້ພ້ົ້ົນພັຍໄດ້?î 

36 ປະຊາຊົນໄດ້ພາກັນມິດຢູ່ ເພາະວ່າເຈ້ົາເຮເຊກີຢາໄດ້ສ່ັງບ່ໍໃຫ້ພວກເຂົາຕອບຫຍັງຫມົດ 
37 ເອລີອາກິມ ເຊັບນາ ແລະໂຢອາ ຕ່າງກໍຈີກເສ້ືອຜ້າຂອງຕົນເອງດ້ວຍຄວາມເສັຽໃຈ ແລະພາກ ັນເຂ້ົາໄປຂາບທູນ

ຖ້ອຍຄໍາຂອງຣັບຊາເກ 
 

19 ເຮເຊກຢີາຂຄໍາໍປກຶສາຈກາເອຊາຢາ  
Hezekiah Consults Isaiah  
(ອຊຢ 37:1-7) 

1 ເມ່ືອເຈ້ົາເຮເຊກີຢາໄດ້ຍິນຄໍາຣາຍງານ ພຣະອົງກໍຊົງຈີກເຄ່ືອງນຸ່ງແລະຊົງໃສ່ເຄ່ືອງໄວ້ທຸກ ແລ້ວສະເດັດໄປຍັງພຣະວິ
ຫານຂອງ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 

2 ພຣະອົງໄດ້ສ່ົງເອລີອາກິມຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກງານທ່ົວໄປໃນພຣະຣາຊວັງ ເຊັບນາຣາຊເລຂານຸການ ພ້ອມທັງພວກ
ມະຫາປະໂຣຫິດ ໄປຫາຜູ້ປະກາດພຣະທັມເອຊາຢາ ບຸດອາໂມສ ທຸກຄົນທ່ີພຣະອົງສ່ົງໄປນ້ີນຸ່ງເຄ່ືອງໄວ້ທຸກ 

3 ພວກນ້ີໄດ້ເວ້ົາຕ່ໍເອຊາຢາວ່າ, ìເຮເຊກີຢາໄດ້ບອກດ່ັງນ້ີ ວັນນ້ີເປັນວັນທີທົ່ນທຸກທ ຣໍະມານ ເປັນວັນແຫ່ງການລົງໂທດ
ແລະເປັນວັນອັບອາຍຂາຍຫນ້າ ພວກຂ້າພະເຈ້ົາເປັນເຫມືອນຍິງທ່ີກໍາລັງຈະອອກລູກຊ່ຶງບ່ໍມີແຮງພ ຈໍະເບ່ັງລູກອອກ 

4 ເຈ້ົາຊີວິດອັສຊເີຣັຽໄດ້ສ່ົງທະຫານຂອງພຣະອົງມາ ເພ່ືອເວ້ົາຫມ່ິນປມາດພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງພຣະຊນົຢູ່ ຂໍໃຫ້ພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈ້ົາຂອງທ່ານຊົງຮັບຟັງຄໍານ້ີ ແລະລົງໂທດແກ່ຜ  ູ້ທ່ີກ່າວນ້ັນ ຂໍໃຫທ່້ານຈ່ົງອ້ອນວອນຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເພ່ືອບ່າວໄພ່
ຂອງເຮົາຈະໄດ້ມີຊີວິດສືບຕ່ໍໄປî 

5 ເມ່ືອເອຊາຢາຮັບຂ່າວຈາກເຈ້ົາຊີວິດເຮເຊກີຢາແລ້ວ ທ່ານກໍຝາກຄໍາຂາບທູນກັບເມືອວ່າ, 
6 ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງບ່ໍໃຫ້ພຣະອົງຫວ່ັນໄຫວຕ່ໍຄໍາກ່າວຫາທ່ີວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາບ່ໍສາມາດຊ່ອຍໃຫ້ພວກເຮົາພ້ົ້ົນພຍັ

ໄດ້ 
7 ເຮົາຈະບັນຈຸຈິດໃຈຢ່າງນ່ຶງໃນເຂົາ ເພ່ືອເຂົາຈະໄດ້ຍິນເລ່ົາລື ແລ້ວພຣະອົງກໍຈະກັບຄືນເມືອປະເທດຂອງພຣະອົງເອງ 

ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະໃຫ້ພຣະອົງຖືກຂ້າໃນປະເທດນ້ັນî 
ອສັຊເີຣຽັສົງ່ຄນົມາຂົມ່ຂູອ່ກີ 
Sennacheribís Threat 
(ອຊຢ 37:8-13) 

8 ຣັບຊາເກໄດ້ກັບໄປ ແລະໄດ້ພົບເຈ້ົາຊີວິດແຫ່ງອັສຊເີຣັຽສູ້ຮົບຢູ່ທ່ີເມືອງລິບມາ ເພາະເຂົາໄດ້ຍິນວ່າເຈ້ົາຊີວິດອອກ
ຈາກລາຄິສແລ້ວ 

9 ແລະເມ່ືອກະສັດຊົງຊາບກ່ຽວກັບຕີຣ໌ຮາ ຊາວເອທິໂອເປັຽກໍາລັງມຸ່ງຫນ້າມາໂຈມຕີພວກຕົນ ພຣະອົງຈ່ຶງສ່ົງພວກຜູ້ສ່ົງ
ຂ່າວໄປເຝ້ົາເຈ້ົາເຮເຊກີຢາທູນວ່າ,  

10 ìຢ່າໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຜູ້ທ່ີທ່ານເພ່ິງພາອາສັຍນ້ັນຫລອກລວງທ່ານເລີຍ ວ່າກຸງເຢຣູຊາເລັມຈະບ່ໍຕົກຢູ່ໃນອໍານາດຂອງເຮົາ 
11 ດຽວນ້ີທ່ານກໍໄດ້ຍິນແລ້ວວ່າ ບັນດາເຈ້ົາຊີວິດອັສຊີເຣັຽໄດ້ປະຕິບັດຢ່າງໃດຕ່ໍປະເທດທັງຫລາຍ ທ່ີພຣະອົງມຸ່ງຫວັງທໍາ

ລາຍ ທາ່ນຄິດວ່າຈະຫນີພ້ົ້ົນໄປໄດ້ຊ້ັນບໍ? 
12 ພວກບັນດາບັນພະບຸຣຸດຂອງຂ້າພະເຈ້ົາໄດ ທໍ້າລາຍຫົວເມືອງຕ່າງໆ ເຊັນ່ ເມືອງໂກຊານ ເມືອງຮາຣານ ເມືອງ

ເຣເຊບ ແລະໄດ້ຂ າ້ຊາວເເອເດນທ່ີໄດ້ອາສັຍຢູ່ໃນເມືອງເຕລັສຊາ ແຕ່ບ່ໍເຫັນມີພຣະເຈ້ົາອົງໃດຊ່ອຍຊົນຊາດຕ່າງໆ
ນ້ັນໃຫ້ພ້ົ້ົນໄດ້ 



13 ສ່ວນເຈ້ົາຊວິີດເມືອງຮາມັດ ເມືອງອາປັດ ເມືອງເຊຟາວາອິມ ເມືອງເຮນາ ແລະມືອງອີວວາໄປໃສຫມົດ?î 
ເຮເຊກຢີາອອ້ນວອນ 
Hezekiahís Prayer 
(ອຊຢ 37:14-35) 

14 ເຈ້ົາເຮເຊກີຢາຊົງຮັບເອົາພຣະຣາຊສານຈາກມືຂອງຜູ້ຖືສານມາອ່ານ ພຣະອົງໄດ້ຂ້ຶນໄປພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈ້ົາ ແລ້ວແຜ່ແບຣາຊສານນ້ັນຕ່ໍພຣະພັກພຣະຜູ້ເປ ັນເຈ້ົາ 

15 ເຈ້ົາເຮເຊກີຢາອ້ອນວອນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາດ່ັງນ້ີວ່າ, ìຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາແຫ່ງອິສຣາເອນ ຜູ້ຊົງປະທັບຢູ່ 
ພຣະທີນ່ັ່ງໃນພຣະວິຫານອັນສິກສ ດິນ້ີ ພຣະອົງເທ່ົານ້ັນທ່ີຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງຣາຊອານາຈັກທັງປວງໃນໂລກນ້ີ 

16 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂໍຊົງຫລິງແລເບ່ິງເຫດການທ່ີເກີດຂ້ຶນກັບພວກຂ້າພຣະອົງໃນເວລານ້ີ ຂ ຊົໍງຟງັຖ້ອຍຄໍາຂອງ
ເຊນເນເກຣິບທ່ີເວ້ົາຫມ່ິນປມາດພຣະອົງ ຜູ້ເປັນພຣະເຈ້ົາອົງຊົງພຣະຊົນຢູ່ 

17 ພວກຂ້າພຣະອົງຮູ້ດີວ່າ ເຈ້ົາຊີວິດອັສຊີເຣັຽໄດ້ທໍາລາຍລ້າງຊົນຊາດຕ່າງໆໃຫ້ຫມົດສ້ິນໄປ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜືນແຜ່ນດິນ
ຮ້າງເປ່ົາ 

18 ແລະໂຍນພຣະຂອງພວກເຂົາເຂ້ົາໃນກອງໄຟ ພຣະເຫລ່ົານ້ັນບ່ໍແມ່ນພຣະແທ  ້ແຕ່ມະນຸດໄດ້ສ້າງຂ້ຶນມາດ້ວຍໄມ້
ແລະຫນີ 

19 ແຕ່ວ າ່ດຽວນ້ີ ຂໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຊອ່ຍພວກຂ້າພຣະອົງໃຫ້ພ້ົ້ົນຈາກພວກອັສຊີເຣັຽ ເພ່ືອວ່າທຸກຊົນຊາດໃນໂລກນ້ີ
ຈະຮູ້ຈັກວ່າ   ພຣະອົງເທ່ົານ້ັນທ່ີເປັນພຣະເຈ້ົາອົງຍ່ິງໃຫຍ່ì 

20 ແລ້ວເອຊາຢາບຸດອາໂມສກໍສ່ົງຄວາມໄປທູນເຈ້ົາເຮເຊກີຢາວ່າ ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາແຫ່ງອິສຣາເອນຊົງກ່າວ
ດ່ັງນ້ີວ່າ ìເຮົາໄດ້ຍິນຄໍາອ້ອນວອນຂອງເຈ້ົາເຣ່ືອງເຊນນາເກຣິບ ເຈ້ົາຊີວິດແຫ່ງອ ັສຊີເຣັຽແລ້ວ 

21 ຕ່ໍໄປນ້ີເປັນຖ້ອຍຄໍາທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວກ່ຽວກັບທ່ານນ້ັນວ່າ, ìທິດາພົມມະຈາຣິແຫ່ງຊໂີອນ ຫມ່ິນປມາດເຈ້ົາ 
ແລະເຍ້ິຍເຈ້ົາ ທິດາແຫ່ງເຢຣູຊາເລັມສ່ັນຫົວຕາມຫລັງໃສ່ເຈ້ົາ 

22 ເຈ້ົາເຍ້ີຍແລະກ່າວຄໍາຫຍາບຊ້າຕ່ໍຜູ້ໃດ ເຈ້ົາຂ້ຶນສຽງຂອງເຈ້ົາຕ່ໍຜູ້ໃດ ແລ້ວເບ່ິງຕາຂອງເຈ້ົາຢ່າງອວດໂອຫັງຕ່ໍຜູ້ໃດ 
ຕ່ໍອົງບໍຣິສຸດແຫ່ງອິສຣາເອນຊ້ັນບໍ? 

23 ເຈ້ົາໄດ້ເຍ້ີຍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ດ້ວຍຜູ້ສ່ົງຂ່າວຂອງເຈ້ົາ ແລະເຈ້ົາໄດ້ວ່າ ìດ້ວຍຣົດຮ ບົທ່ີຫລວງຫລາຍຂອງຂ້າ ຂ້າໄດ້
ຂ້ຶນໄປພູທີສູ່ງ ເຖິງທ່ີໄກສຸດຂອງເລບານອນ ຂ້າໄດ້ຕັດຕ້ົນສົນທ່ີສູງທ່ີສຸດຂອງມັນລົງ ແລະຕ້ົນແປກຕ້ົນທ່ີງາມທີສຸ່ດ
ນ້ັນລົງ ຂ້າເຂ້ົາໄປໃນເຖິງປ່າບ່ອນໄກແສນໄກ  

24 ຂ້າໄດ້ຂຸດນ້ໍາສ້າງ ແລະໄດ້ດ່ືມນ້ໍາຢູ່ຕ່າງແດນ ຂ້າເອົາຕີນຂອງຂ້າກວາດທານນ້ໍາທັງສ້ິນຂອງເອຢິບໃຫ້ແຫ້ງໄປî 
25 ເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຍິນບໍວ່າ ເຮົາໄດ້ຕຽມແຜນການໄວ້ແຕ່ດົນແລ້ວແລະດຽວນ້ີ ເຮົາໄດ້ປະຕິບັດຕາມແຜນການນ້ັນຄື ເຮົາໃຫ້

ເຈ້ົາມີອໍານາດເພ່ືອທໍາລາຍກໍາແພງອັນແຫນ້ນຫນາໃຫ້ຫັກເພພັງລົງ 
26 ຊາວເມືອງນ້ັນບ່ໍມີກໍາແພງຕ່ໍສູ້ ມແີຕ່ຢ້ານກົວຕົວສ່ັນ ພວກເຂົາປຽບເຫມອືນຫຍ້າທ່ີຢູ່ໃນທ່ົງນາ ຫລືຫຍ້າອ່ອນທ່ີປ່ົງ

ຂ້ຶນຢູ່ເທິງຫລັງຄາເຮືອນ ທີຖື່ກກະແສລົມຮ້ອນຈາກທິດຕາເວັນອອກພັດປ ວິໄປ 
27 ແຕ່ເຮົາຮູ້ທຸກຢ່າງກ່ຽວກັບເຈ້ົາ ບ່ໍວ່າເຈ້ົາເຮັດຫຍັງຫລ ືໄປໃສ ເຮົາຮູ້ວ່າເຈ້ົາຄຽດຊັງເຮົາຫລາຍ 
28 ເພາະເຈ້ົາໄດ້ຄຽດຊັງແລະອວດຈອງຫອງ ດ່ັງນ້ັນເຮົາຈະເອົາຂອງເກາະດັງເຈ້ົາແລະເອົາໃຍໃສ່ປາກເຈ້ົາ ແລະຈະໃຫ້

ເຈ້ົາກັບຄືນເມືອທາງເສ້ັນເກ່ົາî 
29 ແລ້ວເອຊາຢາກໍເວ້ົາຕ່ໍເຈ້ົາເຮເຊກີຢາວ່າ, ìເຫດການສໍາຄັນທ່ີຈະເກີດຂ້ຶນມີດ່ັງນ້ີຄື ໃນປີນ້ີແລະປີຫນ້າ ພຣະອົງແລະ

ປະຊາຊົນຈະໄດ້ກິນແຕ່ພືດຜົນທ່ີເກີດຂ້ຶນຕາມປ່າໄມ້ເທ່ົານ້ັນ ແຕ່ໃນປີຕ່ໍໄປຈະໄດ້ຫວ່ານພືດແລະເກັບກ່ຽວ ຈະໄດ້
ປູກສວນອະງ  ຸ່ນ ແລະໄດ້ກິນຫມາກຂອງມັນ 

30 ຊາວຢູດາທ່ີຍັງເຫລືອຢູ່ນ້ັນ ຈະເປັນເຫມືອນຕ້ົນໄມ້ທີຢ່ັ່ງຮາກເຖິງເລິກລົງພ້ືນດິນ ແລະຈະເກີດດອກອອກຜົນ 



31 ທ່ີກຸງເຢຣູຊາເລັມແລະເທິງພູຊໂີອນຈະມີຄົນເຫລືອຢູ່ ຍ້ອນຄວາມກະຕືຣືລ້ົນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະກະທໍາການນ້ີ 
32 ìເຫດສັນນ້ັນພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຊົງກ່າວກ່ຽວກັບເຈ້ົາຊີວິດອັສຊີເຣັຽວ່າ, ìທ່ານຈະເຂ້ົາໄປໃນເມືອງນ້ີ ຫລືຈະຍິງລູກຫນ້າ

ທະນູໃສ່ກໍບ່ໍໄດ້ ທະຫານທ່ີມີແຜ່ນເຫລັກຕ້ານທານຈະເຂ້ົາໃກ້ເມືອງນ້ີບ່ໍໄດ້ ແລະຈະກອງດິນປີນຂ້ຶນເມືອງນ້ີກໍບ່ໍໄດ້  
33 ເຂົາຈະກັບຄືນເມືອຕາມທາງເສ້ັນເກ່ົາທ່ີເຂົາມາ ແລະເຂົາຈະບ່ໍໄດ້ເຂ້ົາໄປໃນເມືອງນ້ີ ເພ່ືອກຽດແລະສັກສີຂອງເຮົາ 
34 ແລະເພ່ືອເຫັນແກ່ດາວິດຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງເຮົາ ເຮົາຈະປ້ອງກັນແລະປົກປັກຮັກສາໄວ້î ເຮົາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງໄດ້ກ່າວ

ໄວດ່ັ້ງນ້ີ 
Sennacheribís Defeat and Death 
(ອຊຢ 37:36-38; 2 ຂຄວ 32:20-23) 

35 ໃນຄືນດຽວກ ນັນ້ັນ ທດູຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ລົງມາປະຫານຊີວິດພວກທະຫານ ນ່ຶງແສນແປດຫມ່ືນຫ້າພນັຄົນທ່ີ
ຄ້າຍທະຫານ ອັສຊເີຣັຽ ຕື່ນເຊົ້າມືໃ້ຫມມ່າໄດ້ມີຊາກສົບນອນເດັຽຣະດາດ 

36 ແລ້ວເຊນນາເກຣິບ ເຈ້ົາຊີວິດອັສຊີເຣັຽໄດ້ຖອຍທັບກັບຄືນສູ່ນະຄອນນີເນເວ 
37 ວັນນ່ຶງ ເມ່ືອພຣະອົງກໍາລັງຂາບໄຫວທ່ີ້ວິຫານຂອງ ພຣະນິສຣົກພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານ ອັດຣາມເມເລກແລະຊາເຣເຊີໂອ

ຣົດຂອງພຣະອົງໄດ້ໃຊ້ດາບປົງພຣະຊົນພຣະອົງເສັຽ ແລ້ວປົບຫນີໄປປະເທດອາຣາຣັດ ຕ່ໍມາໂອຣົດອີກອົງນ່ຶງຂອງພ
ຣະອງົທີ່ຊົງພຣະນາມວ່າ ເອຊາຣຮັ໌ດໂດນກໍຂ້ຶນຄອງຣາຊສົມບັດແທນ 

 

20 ເອເຊກຢີາຊງົປະຊວນ  
Hezekiahís Illness  
(2 ຂຄວ 32:24-26; ອຊຢ38:1-8) 

1 ຄ້ັງນ້ັນເຮເຊກີຢາຊົງປະຊວນໃກ້ຈະສ້ິນພຣະຊົນ ແລະເອຊາຢາຜູ້ປະກາດພຣະທັມບຸດອາໂມສເຂ້ົາມາເຝ້ົາພຣະອົງ 
ແລະທູນພຣະອົງວ່າ, ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ìຈ່ົງຈັດການບ້ານການເມືອງຂອງເຈ້ົາໃຫ້ຮຽບຮ້ອຍ ເຈ້ົາຈະຕ້ອງ
ຕາຍ ເຈ້ົາຈະບ່ໍຟື້ນî  

2 ແລ້ວເຮເຊກີຢາຊົງຫນັພຣະພັກເຂ້ົາຂ້າງຝາ ແລະອ້ອນວອນຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາວ່າ,  
3 ìຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂໍຊງົຣະລຶກເຖິງວ່າ ຂ້າພຣະອົງດໍາເນີນຢູ່ຕ່ໍເບ້ືອງພຣະພັກພຣະອົງດ້ວຍຄວາມຊ່ືສັດ ແລະ

ດ້ວຍສ້ິນສຸດໃຈ ແລະໄດ້ກະທໍາສ່ິງທ່ີດີໃນສາຍພຣະເນດຂອງພຣະອົງî ແລະເຮເຊກີຢາກໍຮ້ອງໄຫ້ 
4 ຕ່ໍມາກ່ອນທ່ີເອຊາຢາຈະອອກໄປເຖິງລານ ພຣະຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາມາເຖິງທ່ານວ່າ, 
5 ìຈ່ົງກັບໄປບອກເຣເຊກີຢາເຈ້ົານາຍແຫ່ງປະຊາກອນຂອງເຮົາວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະເຈ  ້ົາຂອງດາວິດບັນພະບຸຣຸດ

ຂອງເຈ  ້ົາ ກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ເຮົາໄດ້ຍິນຄໍາອ້ອນວອນຂອງເຈ້ົາແລ້ວ ເຮົາໄດ້ເຫັນນ້ໍາຕາຂອງເຈ້ົາແລ້ວ ເຮົາຈະຮັກສາເຈ້ົາ
ໃນວັນທີສາມເຈ້ົາຈະເຂ້ົາໄປໃນພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 

6 ເຮົາຈະເພີ້ມຊວິີດຂອງເຈ້ົາອີກສິບຫ້າປີ ເຮົາຈະຊ່ອຍເຈ້ົາໃຫ້ພ້ົ້ົນ ແລະເມືອງນ້ີຈາກມືຂອງເຈ້ົາຊວິີດອັສຊີເຣັຽ ແລະ
ປ້ອງກັນເມືອງນ້ີໄວ້ ເພ່ືອເຫັນແກ່ເຣົາເອງ ແລະເພ່ືອເຫັນແກ່ດາວິດຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງເຮົາî 

7 ແລະເອຊາຢາບອກວ່າ, ìເອົາເຂ້ົາຫນົມຫມາກເດ່ືອມາອັນນ່ຶງ ໃຫເ້ຂົາເອົາມາວາງໄວ້ເທິງພຣະຍອດນ້ັນເພ່ືອພຣະອົງ
ຈະຊົງຫາຍເປັນປົກກະຕິî 

8 ເຮເຊກີຢາກ່າວກັບເອເຊຢາວ່າ, ìອັນໃດຈະເປັນຫມາຍສໍາຄັນວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງຮັກສາຂ້າພະເຈ້ົາ ທ່ີພຣະຜູ້
ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງກະທໍາຕາມທ່ີພຣະອົງຊົງສັນຍາໄວ້ ຄືວ່າຈະໃຫ້ເງົາຄືບຫນ້າໄປສິບຂ້ັນ ຫລືກັບຄືນມາສິບຂ  ້ັນî 

9 ເຮເຊກີຢາກ່າວຕອບວ່າ, ìເປັນການງ່າຍທ່ີເງົາຈະຍາວອອກໄປອີກສິບຂ້ັນ ແຕ່ໃຫເ້ງົາກັບຄືນມາສິບຂ້ັນຕ່າງຫາກ 
10 ແລະເອຊາຢາຜູ້ປະກາດພຣະທັມກໍຮ້ອງທູນຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະພຣະອົງຊົງນໍາເງົາກັບຄືນມາສິບຂ້ັນ ຊ່ຶງເງົານ້ັນ

ໄດ້ເລີຍໄປໃນໂມງແດດຂອງອາຮັສ 



11 ຄາວນ້ັນ ເມໂຣດັກບາລາດານ ໂອຣົດຂອງບາລາດານເຈ້ົາຊີວດິແຫ່ງບາບິໂລນຊົງສ່ົງຣາຊສານແລະເຄ່ືອງບັນນາ
ການມາຍັງເຮເຊກີຢາ ເພາະພຣະອົງຊົງຊາບວ່າເຮເຊກີຢາຊງົປະຊວນ 
ເອເຊກຢີາຊງົຮບັຄນະທດູຈາກກງຸບາບໂິລນ Envoys from Babylon  

(ອຊຢ 39:1-8) 
12 ແລະເຮເຊກີຢາໄດ້ຊົງຕ້ອນຮັບເຂົາແລະພຣະອົງຊົງພາເຂົາຊົມຄັງຊັບທງັຫມດົຂອງພຣະອົງ ໃຫຊົ້ມເງິນ ທອງຄໍາ 

ແລະເຄ່ືອງເທດ ແລະນ້ໍາມັນປະເສີດແລະຄັງພຣະແສງຂອງພຣະອົງທຸກຢ່າງຊ່ຶງມໃີນທ້ອງພຣະຄ ງັ ບ່ໍມີສ່ິງໃດທ່ີໃນພ
ຣະຣາຊວງັຫລໃືນຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະອົງທັງສ້ິນຊ່ຶງພຣະອົງບ່ໍໄດ້ສໍາແດງແກ່ພຣະອົງ 

13 ແລະເອຊາຢາຜູ້ປະກາດພຣະທັມກໍເຂ້ົາເຝ້ົາກະສັດເຮເຊກີຢາ ແລະທູນພຣະອົງວ່າ, ìຄົນເຫລ່ົານ້ີທູນສ່ິງໃດແດ່ ແລະ
ເຂົາມາເຝ້ົາ    ພຣະອົງແຕ່ໃສ? ແລະເຮເຊກີຢາກ່າວວ່າ, ìເຂົາໄດ້ມາຈາກເມືອງໄກ ຈາກບາບິໂລນî 

14 ທ່ານທູນວ່າ, ìເຂົາເຫັນຫຍັງແດ່ໃນພຣະຣາຊວັງຂອງພຣະອົງ? ແລະເຮເຊກີຢາກ່າວຕອບວ່າ, ìເຂົາເຫັນທຸກຢ່າງໃນ
ວັງຂອງເຮົາ ບ່ໍມສ່ິີງໃດໃນພຣະຄັງຂອງເຮົາຊ່ຶງເຮົາບ່ໍໄດ້ສໍາແດງແກ່ເຂົາî 

15 ແລ້ວເອເຊຢາທູນເຮເຊກີຢາວ່າ, ìຂໍຊົງຟັງພຣະຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
16 ວັນເວລາກໍາລັງຍ່າງເຂ້ົາມາເມ່ືອສັພສ່ິງທັງສ້ິນໃນວັງຂອງເຈ້ົາ ແລະສ່ິງຊ່ຶງບັນພະບຸຣຸດຂອງເຈ້ົາໄດ້ສະສົມຈົນເຖິງ

ທຸກວັນນ້ີຈະຕ້ອງຖືກເອົາໄປຍັງບາບິໂລນ ບໍມ່ສ່ິີງໃດເຫລືອເລີຍ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີແຫລະ 
17 ແລະລູກບາງຄົນຊ່ຶງຖືກໍາເນີດຈາກເຈ້ົາ ຜູ້ຊ  ່ຶງເກີດແກ່ເຈ້ົາຈະຖືກນໍາເອົາໄປ ແລະເຂົາຈະໄປເປັນຂັນທີໃນພຣະຣາ

ຊວັງຂອງເຈ້ົາຊີວິດບາບິໂລນî 
18 ແລ້ວເຮເຊກີຢາກ່າວກັບເອຊາຢາວ່າ, ìພຣະຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊ່ຶງທ່ານກ່າວນ້ັນກ ດີໍຢູ່î ເພາະພຣະອົງດໍາຣິວ່າ, 

ìກໍດີແລ້ວບ່ໍແມ່ນຫລືî ໃນເມື່ອມຄີວາມຢູ່ເຢັນເປັນສຸກ ແລະຄວາມປອດພັຍໃນວັນເວລາຂອງເຮົາî 
19 ສ່ວນພຣະຣາຊກິີຈນອກນ້ັນຂອງເຮເຊກີຢາ ແລະຍຸດພະລ ງັທັງສ້ິນຂອງພຣະອົງ ແລະທ່ີພຣະອົງຊົງສ້າງສະ ແລະຮາງ

ລະບາຍນ້ໍານໍານ້ໍາເຂ້ົາມາໃນກຸງຢ່າງໃດ ບ່ໍໄດ້ບັນທຶກໄວ້ໃນຫນັງສືພົງສາວະດານແຫ່ງພຣະຣາຊາປະເທດຢູດາຫລື 
ມຣໍະກມັຂອງເຮເຊກຢີາ  
Death of Hezekiah 
(2 ຂຄວ 32:32-33) 

20 ແລະເຣເຊກີຢາຊົງລ່ວງຫລັບໄປຢູ່ກັບບັນພະບຸຣຸດຂອງພຣະອົງ ແລະມານັສເຊໂອຣົດຂອງພຣະອົງຂ້ຶນປົກຄອງແທນ
ພຣະອົງ 

 

21 ຣຊັການມານສັເຊ 
Manasseh Reigns over Judah 
(2 ຂຄວ 33:1-20) 

1 ມານສັເຊມອີາຍຸສິບສອງປີ ເມ່ືອພຣະອົງຂ້ຶນປົກຄອງ ແລະພຣະອ ງົຊົງຄອບຄອງໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມຫ້າສິບຫ້າປີ ພ
ຣະມານດາຂອງພຣະອົງມີພຣະນາມວ່າເຮບຊບີາ 

2 ພຣະອົງຊົງກະທໍາສ່ິງທ່ີຊົວ່ຮ້າຍໃນສາຍພຣະເນດພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຕາມການກະທໍາອັນຫນ້າກຽດຊັງແຫ່ງປະຊາຊາດ
ຊ່ຶງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຂັບໄລ່ໃຫ້ອອກໄປໃຫ້ພ້ົ້ົນຫນ້າປະຊາຊົນອິສຣາເອນ 

3 ເພາະພຣະອົງຊົງສ້າງບ່ອນນະມັສການສະຖານທ່ີສູງ ຊ່ຶງເຮເຊກີຢາພຣະຣາຊບິດາຂອງພຣະອ ງົຊົງທໍາລາຍເສັຽນ້ັນ
ຂ້ຶນໃຫມ ່ແລະພຣະອົງຊົງສ້າງແທ່ນບູຊາສໍາລັບພຣະບາອານ ແລະຊົງສ້າງອາເຊຣາ ດ່ັງທ່ີອາຮັບເຈ້ົາຊີວດິແຫ່ງອິສ
ຣາເອນຊົງກະທາໍ ແລະຊົງນະມັສການບໍຣິວານທັງສ້ິນຂອງຟ້າສວັນ ແລະບົວຣະບັດພຣະເຫລ່ົານ້ັນ 



4 ພຣະອົງຊົງສ້າງແທ່ນບູຊາໃນພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຊຶງ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ກ່າວວ່າ, ìເຮົາຈະບັນຈຸຊ່ຶຂອງ
ເຮົາໄວ້ໃນເຢຣູຊາເລັມî 

5 ພຣະອົງໄດ້ສ້າງແທ່ນບູຊາສໍາລັບບໍຣິວານແຫ່ງຟາ້ສວັນໃນເດ່ີນທ ງັສອງຂອງພຣະວິຫານແຫ່ງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
6 ພຣະອົງໄດ້ຊົງເຜົາໂອຣົດຂອງພຣະອົງເປັນເຄ່ືອງບູຊາ ຖືເລີກຖືຍາມເວດມົນ ຄົນຝຶກເວດມົນກົນຄາຖາ ແລະແມ່ມົດ 

ພຣະອ ົງຊົງກະທໍາຄວາມຊ  ່ົວຮ້າຍຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງໃນສາຍພຣະເນດພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ກະທໍາໃຫ້ພຣະອງົຊງົພຣະພິ
ໂຣດ 

7 ສ່ວນອາເຊຣາອັນເປັນຮູບໂຄຣົບສລັກນ້ັນ ພຣະອົງຊົງຕ້ັງໄວໃ້ນພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຜູ້ຊຶງ່ກ່າວກັບດາ
ວິດແລະໂຊໂລໂມນໂອຣົດຂອງພຣະອົງວ່າ, ìໃນພຣະວິຫານນ້ີແລະໃນເຢຣູຊາເລັມ ຊ່ຶງເຮົາໄດ້ເລືອກອອກຈາກເຜ່ົາ
ທັງສ້ິນຂອງອິສຣາເອນ ເຣົາຈະບັນຈຸນາມຂອງເຮົາໄວ້ເປັນນິດ 

8 ເຮົາຈະບ່ໍໃຫ້ເປັນເຫດໃຫ້ຕີນຂອງອິສຣາເອນພະເນຈອນອອກໄປຈາກແຜ່ນດິນຊ່ຶງເຮົາໄດ້ໃຫ້ກັບບັນພະບຸຣຸດຂອງ
ເຂົາອີກ ຖ້າເຂົາພຽງແຕ່ລະມັດລະວັງທ່ີຈະກະທໍາຕາມທ ຸກຢ່າງ ຊຶງ່ເຮົາໄດ້ບັນຊາເຂົາແລະຕາມທັມບັນຍັດທັງສ້ິນ ຊຶງ່
ໂມເຊຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງເຮົາບັນຊາເຂົາ 

9 ແຕ່ເຂົາບ່ໍໄດ້ຟັງ ແລະມານັສເຊໄດ້ຊັກຈູງເຂົາໃຫ້ທໍາຊົວ່ຫລາຍຍ່ິງໄປກວ່າບັນດາປະຊາຊາດຊ່ຶງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊົງ
ທໍາລາຍເສັຽຕ່ໍຫນ້າປະຊາຊນົອິສຣາເອນໄດ້ເຄີຍກະທໍາແລ້ວເສັຽອີກ 

10 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວໂດຍຜູ້ປະກາດພຣະທັມຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງວ່າ,  
11 ìເພາະມານັສເຊເຈ້ົາຊວິີດແຫ່ງຢູດາໄດ້ກະທໍາການຫນ້າກຽດຊັງເຫລ່ົານ້ີ ແລະໄດ້ກະທໍາສ່ິງຊ່ົວຮ້າຍຫລາຍຍ່ິງກວ່າ

ຄົນອາໂມຣິດໄດ້ກະທໍາທັງສ້ິນ ຜູ້ຊ່ຶງຢູ່ກ່ອນພຣະອົງ ແລະໄດ້ຊົງກະທໍາໃຫ້ຢູດາທໍາບາບຫລາຍດ້ວຍຮູບໂຄຣົບຂອງພ
ຣະອົງ 

12 ເຫດສັນນ້ັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາແຫ່ງອິສຣາເອນກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ເຣົາກໍາລັງນໍາເຫດຮ້າຍມາເຖິງເຢຣູຊາເລັມແລະ
ຢູດາ ຢ່າງທ່ີທຸກຄົນຊ່ຶງໄດ້ຍິນແລ້ວຫູທັງສອງຂອງເຂົາຈະອ້ືໄປ 

13 ແລະເຮົາຈະເອົາເຊືອກດ່ັງທີວັ່ດກຸງຊາມາເຣັຽຄຶງເຫນືອກຸງເຢຣູຊາເລັມ ແລະໃຊ້ລູກກະດ່ິງດ່ັງທ່ີວັດຣາຊວົງອາຮາບ 
ແລະເຣົາຈະລ້າງເຢຣູຊາເລັມດ່ັງເຂົາລ້າງຊາມແລະພິກຂວ້ໍາ 

14 ແລະເຮົາຈະແກວ່ງມໍຣະດົກສ່ວນທ່ີເຫລືອຂອງເຮົາອອກໄປເສັຽ ແລະມອບເຂົາໄວ້ໃນມືສັດຕຣຂູອງເຂົາ ແລະເຂົາທັງ
ຫລາຍຈະເປັນເຫຍ່ືອແລະເປັນຂອງຖຶກຍຶດຂອງສັດຕຣູທັງສ້ິນຂອງເຂົາ 

15 ເພາະເຂົາໄດ້ກະທໍາສ່ິງທ່ີຊົວ່ຮ້າຍໃນສາຍຕາຂອງເຮົາ ແລະໄດ້ກະທໍາໃຫເ້ຮົາພໂິຣດ ຕ້ັງແຕ່ວັນທ່ີບັນພະບຸຣຸດຂອງ
ເຂົາອອກຈາກເອຢິບ ຈົນເຖິງທຸກວັນນ້ີî 

16 ນອກຈາກນ້ີມານັສເຊໄດ້ຊົງກະທໍາໃຫ້ໂລຫິດບ່ໍມີຄວາມຜິດຕົກຫລາຍຈົນເຕັມເຢຣູຊາເລັມຈາກຂ້າງນ່ຶງເຖິງອີກຂ້າງ
ນ່ຶງ ນອກເຫນືອຈາກບາບທ່ີພຣະອົງຊົງກະທໍາໃຫ້ຢູດາທໍາດ້ວຍ ໂດຍປະພືດສ່ິງທ່ີຊ່ົວຮ້າຍໃນສາຍພຣະເນດພຣະຜູ້ເປ ັ
ນເຈ້ົາ 

17 ສ່ວນພຣະຣາຊກິຈນອກນ້ັນຂອງມານັສເຊ ແລະບັນດາສ່ິງຊ່ຶງພຣະອົງຊົງກະທໍາ ແລະບາບຊ  ່ຶງພຣະອົງຊົງກະທໍາ ບ່ໍ
ໄດ້ບັນທຶກໄວ້ໃນຫນັງສືພົງສາວະດານແຫ່ງພຣະຣາຊາປະເທດຢູດາຫລື 

18 ແລະມານັສເຊຊົງລ່ວງຫລັບໄປຢູ່ກ ັບບັນພະບຸຣຸດຂອງພຣະອົງ ແລະເຂົາຝັງໄວ້ໃນພຣະອຸທຍານແຄມວັງຂອງພຣະ
ອົງໃນສວນຂອງອຸສຊາ ແລະອາໂມນໂອຣົດຂອງພຣະອົງໄດ້ຂ້ຶນປົກຄອງແທນພຣະອົງ 
ຮຊັການອາໂມນ 
Amon Reigns over Judah 

(2 ຂຄວ 33:21-25) 



19 ອາໂມນມອີາຍຸຊາວສອງປີ ເມ່ືອພຣະອົງເລ້ີມປົກຄອງແລະພຣະອົງຊົງປົກຄອງໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມສອງປີ ພຣະມານ
ດາຂອງພຣະອົງມີພຣະນາມວ່າເມຊຸນເລເມທ ບຸດຕຣີຂອງຮາຣຸສຊາວໂຢດບາ 

20 ພຣະອົງຊົງກະທໍາສ່ິງທ່ີຊົວ່ຮ້າຍໃນສາຍພຣະເນດພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຢ່າງມານັສເຊບິດາຂອງພຣະອົງໄດ້ຊົງກະທໍາ 
21 ພຣະອົງຊົງດໍາເນີນໃນທາງທັງສ້ິນຊ່ຶງບິດາຂອງພຣະອົງຊົງດໍາເນີນ ແລະບົວລະບັດຮູບໂຄຣົບຊຶງ່ບິດາຂອງພຣະອົງຊົງ

ບົວລະບັດ ແລະນະມັສການຮູບເຫລ່ົານ້ັນ 
22 ພຣະອົງຊົງປະຖ້ິມພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາແຫ່ງອິສຣາເອນຂອງພຣະອົງແລະບ່ໍໄດ້ຊົງດໍາເນີນໃນທາງຂອງພຣະຜູ້

ເປັນເຈົ້າ 
23 ແລະຂ້າຣາຊການຂອງອາໂມນໄດ້ຮ່ວມກ ນັຄິດກະບ ດົຕ່ໍພຣະອົງ ແລະປະຫານເຈ້ົາຊີວ ດິໃນພຣະຣາຊວັງຂອງພຣະ

ອົງເສັຽ 
24 ແຕ່ປະຊາຊົນໄດ້ປະຫານທຸກຄົນທ່ີຮ່ວມກ ນັຄິດກະບົດຕ່ໍກະສັດອາໂມນ ແລະປະຊາຊົນໄດ້ຕ້ັງໂຢຊີຢາໂອຣດົຂອງພ

ຣະອົງໃຫ້ເປັນເຈ້ົາຊ ວິີດແທນພຣະອົງ 
25 ສ່ວນພຣະຣາຊກິຈນອກນ້ັນຂອງອາໂມນຊ່ຶງພຣະອົງຊົງກະທໍາ ບ່ໍໄດ້ບັນທຶກໄວ້ໃນຫນັງສືພົງສາວະດານແຫ່ງພຣະຣາ

ຊາປະເທດຢູດາຫລື? 
26 ແລະເຂົາຝັງໄວ້ໃນອຸບໂມງຂອງພຣະອົງໃນສວນຂອງອຸສຊາ ແລະໂຢຊຢີາໂອຣົດຂອງພຣະອົງໄດ້ປົກຄອງແທນພ

ຣະອົງ 
 

22 ຣຊັການຂອງໂຢຊຢີາ 
Josiah Reigns over Judah 

(2 ຂຄວ 34:1-2) 
1 ໂຢຊີຢາຂ້ຶນເປັນກະສັດຢູດາ ເມ່ືອພຣະອົງມີອາຍຸໄດ້ແປດປີ ພຣະອົງຊົງປົກຄອງພຣະຣາຊບັນລັງເຢຣູຊາເລັມສາມ

ສິບເອັດປີ ມານດາຂອງພຣະອົງຊງົພຣະນາມວ່າ ເຢດີດາ ເປັນຣາຊທິດາຂອງອາດັຍຢາ ແລະເປັນຊາວເມືອງໂບສກັ
ທ 

2 ພຣະອົງປະຕິບັດຕົນຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ ຊ ົງນັບຖືແລະດໍາເນີນຕາມແບບຢ່າງ ດາວິດ ຜູເ້ປັນບັນ
ພະບຸຣຸດຂອງ  ພຣະອົງ ແລະເຊ່ືອຟັງພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈ້ົາທກຸຢ່າງ 
ປະໂຣຫດິຮນີກຢີາພບົປືມ້ພຣະທມັ 
Hilkiah Finds the Book of the Law 
(2 ຂຄວ 34:8-28) 

3 ໃນຣັຊການປີທີສິບແປດຂອງເຈ້ົາຊີວດິໂຢຊີຢາ ພຣະອົງໄດ້ສ່ົງຣາຊເລຂາ ຊາຟານ ຜູ້ເປັນບຸດອາຊາລີຢາບຸດເມຊຸນ
ລາມໄປຍັງ   ພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ ຮັບສ່ັງວ່າ, 

4 ìເຈ້ົາຈ່ົງໄປຫາຮີນກີຢາມະຫາປະໂຣຫິດ ແລະບອກໃຫ້ທ່ານຣາຍງານເງິນທ່ີພວກປະໂຣຫິດໄດ້ເກັບຈາກປະຊາຊົນ
ໃນທາງເຂ້ົາວິຫານ 

5 ບອກໃຫ້ທ່ານເອົາເງິນໃຫ້ພວກຫົວຫນ້າຄົນງານປະຈໍາພຣະວິຫານ ເພ່ືອໃຫ້ພວກຄົນງານສ້ອມແຊມພຣະວິຫານ  
6 ເຊ່ັນພວກຊ່າງໄມ້ ຊ່າງກ່ໍ ແລະຊ່າງປູນ ໄປຊ້ືໄມ ້ແລະກ້ອນຫີນສໍາລັບສ ອ້ມແຊມພຣະວິຫານໃຫມ່ 
7 ບ່ໍຕ້ອງໃຫ້ເຂົາເຮັດບ ນັຊີຣາຍຈ່າຍເງິນນ້ີ ເພາະພວກເຂົາທ່ີເຮັດວຽກຢູ່ບ່ອນນ້ັນເປັນຄົນສັດຊ່ືî 
8 ຊາຟານໄດ້ນໍາເອົາຄໍາສ່ັງຂອງເຈ້ົາຊວິີດໄປບອກປະໂຣຫິດຮີນກີຢາ ແລ້ວຮີນກີຢາເລີຍບອກຊາຟານວ່າ, ìຂ້າພະເຈ້ົາ

ໄດ້ພົບປ ື ້ມ   ພຣະທັມຢູ່ໃນພຣະວຫິານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາî ແລ້ວຮີນກີຢາກໍໄດ້ເອົາປ້ືມຫົວນ້ັນໃຫ້ຊາຟານອ່ານ 



9 ຊາຟານໄດ້ກັບຄືນເມືອຣາຍງານຕ່ໍເຈ້ົາຊວີິດວ່າ, ìຂ້າໃຊ້ຂອງພຣະອົງໄດ້ເອົາເງິນທ່ີຢູ່ໃນພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈ້ົາ ໃຫແ້ກ່ຫົວຫນ້າຄົນງານທ່ີປະຈໍາການຢູ່ທ່ີນ້ັນແລ້ວî  

10 ແລ້ວຊາຟານຂາບທູນຕ່ໍໄປອີກວ່າ, ìປະໂຣຫິດຮີນກີຢາໄດ້ເອົາປ້ືມນ້ີໃຫ້ຂ້ານ້ອຍî ແລ້ວທ່ານກໍອ່ານໃຫ້ເຈ້ົາຊີວິດຟັງ 
11 ເມື່ອເຈ້ົາຊວິີດໄດ້ຍິນເນ້ືອຄວາມໃນພຣະທັມ ພຣະອົງກໍຊົງຈີກເຄ່ືອງສລອງຂອງພຣະອົງຍ້ອນເສັຽພຣະທັຍ 
12 ແລ້ວຊົງຮັບສ່ັງປະໂຣຫິດຮີນກີຢາ ອາຮີກາມບຸດຊາຟານ ອັກໂບຣ໌ ບຸດມີກັຍຢາ ຊາຟານຣາຊເລຂາ ແລະອາຊັຍຢາຜູ້

ຮັບໃຊຂ້ອງເຈ້ົາຊີວິດ ຮັບສ່ັງວ່າ, 
13 ìຈ່ົງພາກັນທູນຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແທນເຮົາ ແລະປະຊາຊນົຢູດາທຸກຄົນກ່ຽວກັບຄໍາສອນທ່ີມີຢູ່ໃນປ້ືມນ້ັນ ເຣ່ືອງໃຫຍ່

ແທ້ແມ່ນພຣະເຈ້ົາຊົງພຣະພິໂຣດພວກເຮົາ ຍ້ອນວ່າບັນພະບຸຣຸດຂອງພວກເຮົາບ່ໍປະຕິບັດຕາມຖ້ອຍຄໍາທ່ີຂຽນໄວ້ໃນ
ປ້ືມນ້ີî 

14 ປະໂຣຫິດຮີນກີຢາ ອາຮີກາມ ອັກໂບຣ໌ ຊາຟານ ແລະອາຊັຍຢາກໍພາກັນໄປຫາຜູ້ປະກາດພຣະທັມຍິງທ່ີຊ່ືວ່າ ຮຸນດາ
ພ ຣັຍາຂອງຊັນລູມ ບຸດຂອງຕິກວາ ບຸດຮາຣ໌ຮັສ ເປັນຜູ້ຣັກສາເຄ່ືອງນຸ່ງຖືປະຈໍາພຣະວິຫານ ເວລານ້ັນນາງຢູ່ໃນກຸງ
ເຢຣູຊາເລັມເຂດເມືອງໃຫມ່ ແລະເຂົາທັງຫລາຍໄດ້ສົນທະນາກັບນາງ 

15 ແລະນາງຕອບເຂົາວ່າ, ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາແຫ່ງອິສຣາເອນກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ìຈ່ົງໄປບອກຊາຍຄົນທ່ີໃຊເ້ຈົ້າມາຫາ
ເຮົານ້ັນວ່າ 

16 ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ìເຮົາຈະລົງໂທດກຸງເຢຣູຊາເລັມຕລອດທັງປະຊາຊົນທຸກຄົນ ຕາມເນ້ືອຄວາມຢູ່ໃນປ້ືມ
ທີ່ເຈົ້າຊວິີດຢູດາໄດ້ອ່ານນ້ັນ 

17 ພວກເຂົາໄດ້ເຫີນຫ່າງເຮົາໄປຖວາຍບູຊາພຣະອ່ືນ ຊຶງ່ເປັນການຍ ວົະເຍ້ົາໃຫ້ເຮົາຄຽດຮ້າຍເຂົາ ຄວາມຄຽດຮ້າຍຂອງ
ເຮົາໄດ້ຕົກໃສ່ກຸງເຢຣູຊາເລັມໂດຍຈະບ່ໍເຊົາງ່າຍ 

18 ສ່ວນເຈ້ົາຊວິີດ ເຮົາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແຫ່ງອິສຣາເອນຂໍກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ເມ່ືອເຈ້ົາໄດ້ຟັງຖ້ອຍຄໍາທຸກຂ້ໍທ່ີຂຽນໄວ້ໃນປ້ືມນ້ີ
ແລ້ວ 

19 ເຈ້ົາມີຄວາມແຫນງໃຈ ແລະຖ່ອມຕົວລົງຕ່ໍຫນ້າເຮົາ ທັງໄດ້ຈ ກີເສ້ືອຜ້າແລະຮ້ອງໄຫ້ ໃນເມ່ືອເຈ້ົາໄດ້ຍິນວ່າ ເຮົາຈະ
ລົງໂທດກ ຸງເຢຣູຊາເລັມຕລອດທັງປະຊາຊົນ ເຮົາຈະທ າໍໃຫ້ສະຖານທ່ີນ້ີເປັນຫນ້າລັງກຽດແລະຖືກສາບແຊ່ງ 

20 ຍ້ອນວ່າ ເຮົາໄດ້ຍິນຄໍາອ້ອນວອນຂອງເຈ້ົາແລ້ວ ເຮົາຈະບ່ໍໃຫ້ມີການລ ງົໂທດແບບນ້ີຕລອດຊ່ົວຊີວິດຂອງເຈ້ົາ ເຈ້ົາ
ຈະຕາຍໄປຢ່າງສງົບສຸກî ພວກເຂົາໄດ້ນໍາເອົາຄໍາຕອບນ້ີເມືອກາບບັງຄົມທູນເຈ້ົາຊີວິດ 

 

23 ການປະຕຍິານຕວົຕໍພ່ຣະພກັພຣະເຈົາ້ 
Josiahís reformation 
(2 ຂຄວ 34:29-33) 

1 ເຈ້ົາຊີວິດຊົງປ່າວປະກາດເອ້ີນເອົາພວກເຖ  ້ົາແກ່ຊາວຢູດາແລະຊາວເຢຣູຊາເລັມມາ  
2 ແລ້ວພຣະອົງພ້ອມທັງພວກເຖ້ົາແກ່ ພວກປະໂຣຫິດພ້ອມພວກຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ແລະປະຊາຊົນທຸກຄົນທັງຜູ້ທຸກ

ຍາກແລະຮ່ັງມີ ກໍຂ້ຶນໄປຍັງພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະອົງຊົງອ່ານຖ້ອຍຄໍາທຸກຂ້ໍທ່ີກ່າວໄວໃ້ນປ້ືມ ຄໍາ
ຫມັນ້ສັນຍາທ່ີຄ້ົນພົບຢູ່ໃນພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາສ  ູ່ທຸກຄົນຟັງ 

3 ເຈ້ົາຊີວິດຊົງຢືນຢູ່ຂ້າງເສົາແລະໄດ້ໃຫ້ຄໍາຫມັນ້ສັນຍາຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາວ່າ ຈະຖືຮັກສາຄໍາສ່ັງແລະພຣະທັມຂອງ    
ພຣະອົງດ້ວຍສຸດຈິດສຸດໃຈ ເພ່ືອເຮັດຕາມຂ້ໍຄວາມໃນຄໍາຫມ້ັນສັນຍາທ່ີຂຽນໄວ້ໃນປ້ືມຫົວນ້ັນ ປະຊາຊົນທຸກຄົນກໍ
ພາກັນໃຫ້ຄໍາປະຕິຍານວ່າ ຈະຖືຮັກສາຄໍາຫມັນ້ສັນຍານ້ັນ 

4 ຕໍ່ມາເຈ້ົາຊວິີດໄດ້ຊົງຮັບສ່ັງ ຮີນກີຢາມະຫາປະໂຣຫິດ ພວກປະໂຣຫິດຜູ້ຣອງແລະພວກຜູ້ເຝ້ົາປະຕູ ໃຫ້ຍົກຍ້າຍສ່ິງ
ຂອງທຸກຢ່າງທ່ີໃຊ້ສໍາລັບຂາບໄຫວພ້ຣະບາອານ ພຣະອາເຊຣາ ແລະດວງດາວຕ່າງໆອອກຈາກພຣະວິຫານໄປ ພ



ຣະອົງໄດ້ເຜົາສ່ິງຂອງເຫລ່ົານ້ີຢູ່ໃກ້ຮ່ອມພູກິດໂຣນນອກກຸງເຢຣູຊາເລັມ ແລ້ວຊົງໃຫເ້ຂົາຫຸບເອົາຂ້ີຝຸ່ນຂອງມັນ
ໄປເມືອງເບັດເອນ 

5 ພຣະອົງໄດ້ຂັບໄລ່ພວກປະໂຣຫິດຈອມປອມ ທ່ີເຈ້ົາຊວິີດຢູດາໄດ້ແຕ່ງຕ້ັງໃຫ້ຖວາຍເຄ່ືອງບູຊາ ຢູ່ໃນບ່ອນສັກສິດ
ຕ່າງໆຢູ່ໃນເມືອງຢຸດາ ແລະຢູ່ໃນບ້ານໃກ້ຄຽງກຸງເຢຣູຊາເລັມ ຄືພວກທີຖ່ວາຍເຄ່ືອງບູຊາແກ່ພຣະບາອານ ພຣະອາ
ທິດ ພຣະຈັນ ແລະດວງດາວຕ່າງໆ 

6 ທ່ານໄດ້ຍ້າຍເສົາຫີນສັກສິດໃນພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາອອກຈາກກຸງເຢຣູຊາເລ ມັ ແລ້ວເອົາໄປໄວ້ໃນຮ່ອມ
ພູກິດໂຣນ ແລະໄດ້ເຜົາມັນຢູ່ທ່ີນ້ັນແລ້ວໄດ້ຕີໃຫ້ມັນມຸ່ນເປັນຂ້ີເທ່ົາໂຮຍໃສ່ຂຸມຝັງສົບຄົນທໍາມະດາ 

7 ພຣະອົງໄດ້ທໍາລາຍບ່ອນຢູ່ຂອງພວກໂສເພນີ ໃນພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ (ຊ່ຶງເປັນບ່ອນທ່ີພວກຜູ້ຍິງຕ່ໍາເສ້ືອ
ໃຫອ້າເຊຣາ) ( ກະສັດເຈມ໌=ແລະພຣະອົງຊົງທໍາລາຍເຮືອນກະເທີຍÖ) 

8 ພຣະອົງນໍາເອົາພວກປະໂຣຫິດທຸກຄົນໃນເມືອງຢູດາແລະທ່ົວປະເທດມາຍັງກຸງເຢຣູຊາເລັມ ແລ້ວທໍາລາຍສະຖານທ່ີ
ສັກສິດໃຫ້ເສັຽຄວາມສັກສິດ ຄືບ່ອນທ່ີພວກປະໂຣຫິດເຫລ່ົານ້ັນຖວາຍເຄ່ືອງບູຊາຕ້ັງແຕ່ເມືອງເກບາເຖິງເບເອີເຊບາ 
ພຣະອົງຍັງໄດ້ທໍາລາຍຫໍຜີຮ້າຍຢູ່ໃກ້ປະຕູເມືອງທ່ີໂຢຊວຍ ຜູ້ປົກຄອງເມືອງໄດ້ສ້າງໄວ້ ຫໍຜີນ້ັນຢູ່ທາງເບ້ືອງຊ້າຍຂອງ
ປະຕ ໃູຫຍ່ທາງເຂ້ົາເມືອງ 

9 ພວກປະໂຣຫິດເຫລ່ົານ້ີໄປຣັບໃຊ້ທ່ີພຣະວິຫານບ່ໍໄດ້ ແຕ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ກິນເຂ້ົາຈ່ີບ່ໍໃສ່ເຊ້ືອແປ້ງເຫມືອນດ່ັງປະ
ໂຣຫິດອ່ືນໆໄດ້ 

10 ພຣະອົງໄດ້ທໍາລາຍເຕົາເຜົາບູຊາໃນຮ່ອມພູ ເບນຮິນໂນມ ເພືອ່ວ່າຈະບ່ໍມີຜູ້ໃດເອົາລູກຫລານ ຫລືບຸດສາວຂອງຕົນ
ໄປເຜົາຖວາຍບູຊາ ພຣະໂມເລກ 

11 ພຣະອົງໄດ້ເອົາມ້າທ່ີເຈ້ົາຊວິີດຢູດາໄດ້ອຸທິດຖວາຍແກ່ພຣະອາທິດນ້ັນຫນີ ພ້ອມທັງເຜົາຣົດທ່ີໃຊໃ້ນເວລາຂາບໄຫວ້
ພຣະອາທິດ ມ້າກັບຣົດນ້ີໄດ້ຢູ່ໃນເດ່ີນພຣະວິຫານໃກ້ໆປະຕູ ແລະໃກ້ບ່ອນຢູ່ຂອງກົມມະວັງນາທານເມເລກ 

12 ພຣະອົງໄດ້ທໍາລາຍແທ່ນບູຊາທ່ີເຈ້ົາຊີວິດຢູດາ ໄດ້ສ້າງໄວ້ເທິງຫລັງຄາພຽງພຣະຣາຊວັງ ຢູ່ເຫນືອພຣະຣາຊສໍານັກ
ຂອງເຈ້ົາຊີວິດ ອາຮັສພ້ອມທັງແທ່ນບູຊາສອງບ່ອນທ່ີ ມານ ສັເຊໄດ້ສ້າງໄວ້ໃນເດ່ີນພຣະວິຫານ ພຣະອົງໄດ້ທໍາລາຍ
ມັນເສັຽຫາຍຫມົດ ແລ້ວເອົາໄປຖິ້ມລົງໃນຮ່ອມພກິູດໂຣນ 

13 ແລະເຈ້ົາຊີວິດໄດ້ທໍາລາຍແທ່ນບູຊາທ່ີໂຊໂລໂມນໄດສ້້າງຂ້ຶນຢູ່ທາງທິດຕາເວັນອອກຂອງກຸງເຢຣູຊາເລັມ ຢູ່ທາງທິດ
ໃຕ້ຂອງພູຫມາກກອກເທດ ແທ່ນນ້ີເຂົາໄດ້ສ້າງໄວ້ສໍາລັບຂາບໄຫວ້ ຮູບໂຄຣົບທ່ີຫນ້າກຽດຊງັ ຄືພຣະອັສຕາຣ໌ເຕ
ຂອງຊາວຊີໂດນ ພຣະເກໂມສຂອງຊາວໂມອາບ ແລະພຣະໂມເລກຂອງຊາວອັມໂມນ 

14 ພຣະອົງຍັງໄດ້ທໍາລາຍເສົາຫີນສັກສິດລົງ ແລະຕັດຫລັກໄມ້ສັກສິດອີກ ແລ້ວເອົາກະດູກຄົນຖ້ິມໄວໃ້ນບ່ອນນ້ັນທັງ
ຫມົດ 

15 ນອກຈາກນ້ີພຣະອົງຍັງໄດ້ທໍາລາຍບ່ອນນະມັສການທ່ີເບັດເອນ ຊຶງ່ເປັນສະຖານທ່ີເຢໂຣໂບອາມບຸດເນບັດໄດ້ສ້າງ
ໄວ້ ແລະພາຊາວອິສຣາເອນທໍາຢ  ູ່ທ່ີນ້ັນ ພຣະອົງໄດ້ທໍາລາຍແທ່ນບູຊາຈົນມຸ່ນແລະຈູດຫລັກສັກສິດທ່ີສ້າງບູຊາພຣະ
ອາເຊຣາ 

16 ເມື່ອໂຢຊຢີາຫລຽວອ້ອມໄປມາກໍຊົງເຫັນຂຸມຝັງສົບຢູ່ຂ້າງພູນ້ອຍ ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງເອົາກະດູກຄົນຈາກຂຸມຝັງສົບນ້ັນ
ມາເຜົາເທິງແທ່ນບູຊາ ເພ່ືອໃຫ້ແທ່ນບູຊານ້ັນເສັຽຄວາມສັກສິດ ຊຶງ່ເປັນໄປຕາມພຣະຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊ່ຶງ
ຄົນແຫ່ງພຣະເຈ້ົາໄດ້ປະກາດໄວ້ໃນສມັຍກ່ອນໆ ຜູ້ຊ່ຶງປ່າວຮ້ອງທໍານວາຍເຖິງສ່ິງເຫລ່ົານ້ີ 

17 ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງຖາມວ່າ, ìບ່ອນນ້ີແມ່ນຂຸມຝັງສົບຂອງໃຜ?î ຊາວເມືອງເບັດເອນຈ່ຶງທູນຕອບວ່າ, îແມ່ນຂຸມຝັງສົບຜູ້
ປະກາດພຣະທັມຊາວຢູດາ ຊຶງ່ເປັນຜູ້ທໍານວາຍສ່ິງທ່ີພຣະອົງກໍາລັງທໍາຢູ່ນ້ີî 

18 ເຈ້ົາຊີວິດຈ່ຶງສ່ັງວ່າ, ìຖ້າເຊ່ັນນ້ັນ ປະໄວ້ຫັນ້ແຫລະ, ຢ່າໃຫ້ໃຜໄປລົບກວນກະດູກຂອງທ່ານເດີî ດ ັ ່ງນ້ັນ ພວກເຂົາຈ່ຶງ
ບ່ໍແຕະຕ້ອງກະດູກນ້ັນ ພອ້ມທັງກະດ ກູຂອງຜູ້ປະກາດພຣະທ ມັຊາວຊາມາເຣັຽ 



19 ໂຢຊີຢາຍັງໄດ້ທໍາລາຍບ່ອນສັກກາຣະບູຊາທັງຫມດົຢູ່ເທິງບ່ອນສັກສິດທ່ີເຈ້ົາຊວິີດອິສຣາເອນໄດ້ສ້າງໄວ້ໃນທຸກໆຫ ວົ
ເມືອງ ເພາະການນ້ີເປັນເຫດໃຫ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງພຣະພິໂຣດ ພຣະອົງໄດ້ທໍາລາຍບ່ອນເຫລ່ົານ້ີເຫມືອນດ່ັງໄດ້ທໍາ
ລາຍທ່ີເບັດເອນ 

20 ພຣະອົງໄດ້ຂ້າພວກປະໂຣຫິດຈອມປອມທຸກຄົນ ທີຢູ່່ຕາມບ່ອນສັກສິດເທິງແທ່ນບູຊານ້ັນ ແລະໄດ້ເຜົາກະດູກຄົນໃສ່
ເທິງແທ່ນບູຊາທຸກວັນ ແລ້ວໄດ້ກັບຄືນເມືອກຸງເຢຣູຊາເລັມ 
ຖເືທສການປສັຄາ 
The Passover Celebrated 
(2 ຂຄວ 35:1-19) 

21 ແລະເຈ້ົາຊີວິດຊົງອອກຄໍາສ່ັງແກ່ບ່າວໄພ່ຣາສດອນທຸກຄົນວ່າ, ìຈ່ົງສເລີມສລອງວັນປັສຄາ ເພ່ືອເປັນການຖວາຍ
ກຽດແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຕາມຄໍາແນະນໍາທ່ີມີໄວ້ໃນປ້ືມຄໍາຫມັນ້ສັນຍານ້ັນ 

22 ນັບຕ້ັງແຕ່ວັນທ່ີພວກຜູ້ປົກຄອງໄດ້ປົກຄອງອິສຣາເອນ ເຖິງສມັຍຂອງເຈ້ົາຊີວດິອິສຣາເອນ ແລະເຈ້ົາຊີວດິຢູດາບ່ໍ
ເຄີຍມີການ      ສລອງປັສຄາດ່ັງນ້ີເລີຍ 

23 ຕົກມາໃນຣັຊການປີທີສິບແປດຂອງເຈ້ົາຊີວດິໂຢຊີຢາ ຈ່ຶງມີການສເລີມສລອງປັສຄາອີກທ່ີກຸງເຢຣູຊາເລັມ ເພ່ືອ
ຖວາຍພຣະກຽດແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
ການປຽ່ນແປງອືນ່ໆໂດຍເຈົາ້ໂຢຊຢີາ 

24 ນອກຈາກນ້ີ ເພ່ືອໃຫ້ເປັນໄປຕາມພຣະຄໍາທ່ີຂຽນໄວ້ໃນປ້ືມທ່ີປະໂຣຫິດ ຮີນກີຢາໄດ້ພົບຢູ່ໃນພຣະວິຫານ ໂຢຊີຢາໄດ້
ກໍາຈ ດັຂັບໄລ່ຫມຜໍ ີຫມດູໍໂຊກຊະຕາ ຫມໍເວດມົນກົນຄາຖາ ຮ້ານພຣະແລະຮູບໂຄຣບົອ່ືນໆຕລອດທັງສ່ິງຂອງທ່ີໃຊ້
ນະມສັການພຣະຕ່າງໆໃນປະເທດຢູດາ ແລະກຸງເຢຣູຊາເລັມ 

25 ບ່ໍເຄີຍມີເຈ້ົາຊວິີດອົງໃດທ່ີຂ້ຶນຄອງຣາຊສົມບັດກ່ອນພຣະອົງໄດ້ຮັບໃຊ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເຫມືອນດ່ັງພຣະອົງ ຄືພຣະອົງ
ໄດ້ຮັບໃຊ້ຢ່າງສຸດອົກສຸດໃຈ ສຸດກໍາລັງວັງຊາ ຍ້ອນວ່າພຣະອົງໄດ້ເຊ່ືອຟັງພຣະທັມທ່ີໂມເຊໄດ້ຂຽນໄວ້ ເຈົ້າຊວິີດອົງ
ຕ່ໍມາບ່ໍເຫມືອນພຣະອົງເລີຍ 

26 ເຖິງປານນ້ີກໍຕາມ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຍັງບ່ໍເຊົາພຣະພິໂຣດປະເທດຢູດາ ຍ້ອນການກະທໍາບາບຂອງມານັສເຊ 
27 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສ່ັງວ່າ, ìເຮົາຈະກໍາຈັດພວກຢູດາໃຫ້ຫນີຈາກເຮົາດ່ັງທ່ີເຮົາໄດ້ທໍາຕ່ໍອິສຣາເອນ ເຮົາຈະປະຖ້ິມກຸງ

ເຢຣູຊາເລັມ ເມືອງທ່ີເຮົາເລືອກໄວ້ນ້ີພ້ອມທັງພຣະວິຫານທ່ີເຮົາໄດ້ບອກວ່າ ເປັນບ່ອນຢູ່ຂອງເຣົາî 
ມຣໍະນະກມັຂອງໂຢຊຢີາ 
Josiah Dies in Battle 
(2 ຂຄວ 35:20-36:1) 

28 ສ່ວນພຣະຣາຊກິດນອກນ້ັນຂອງໂຢຊີຢາແລະບັນດາສ່ິງທ່ີຊ່ຶງພຣະອົງຊົງກະທໍາ ບ່ໍໄດ້ບັນທຶກໄວ້ໃນຫນັງສືພົງສາວະ
ດານພຣະຣາຊາແຫ່ງປະເທດຢູດາຫລື? 

29 ໃນສມັຍຂອງພຣະອົງຟາຣາໂອເນໂກເຈ້ົາຊວິີດແຫ່ງເອຢິບ ໄດ້ນໍາກອງທັບໄປຊ່ອຍເຈ້ົາຊີວິດແຫ່ງອັສຊີເຣັຽທ່ີແມ່ນ້ໍາ
ເອຟີຣາດ ໂຢຊຢີາພຍາຍາມຢັບຢ້ັງກອງທັບເອຢິບໄວ້ທ່ີເມກິດໂດ ຈົນພຣະອົງຖືກຂ້າໃນສນາມຮົບ 

30 ພວກຂ້າຣາຊການໄດ້ນໍາເອົາສົບຂອງພຣະອົງໃສ່ຣົດມ້າອອກມາຈາກເມກິດໂດໄປຍັງກຸງເຢຣູຊາເລັມ ແລະຝັງໄວ້ໃນ
ອຸບໂມງຂອງພຣະອົງ ແລະຣາສດອນນ້ັນກໍຮັບເຢໂຮອາຮັສໂອຣົດໂຢຊີຢາຫົດສົງທ່ານໄວ້ ແລະຕ້ັງທ່ານໃຫ້ເປັນເຈົ້າ
ຊວິີດແທນຣາຊບິດາຂອງທ່ານ 
ຣຊັການເຢໂຮອາຮສັແລະການຖກືປດົ 
Reign and Captivity of Jehoahaz 
(2 ຂຄວ 36:1-4) 



31 ເຢໂຣອາຮັສມີອາຍຸຊາວສາມປີ ເມ່ືອພຣະອົງຊົງເລ້ີມປົກຄອງ ແລະພຣະອົງຊງົປົກຄອງໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມສາມ
ເດືອນ ພຣະມານດາຂອງພຣະອົງມີພຣະນາມວ່າຮາມຸຕານບຸດຕຣີຂອງເຢເຣມີຢາ ຊາວລິບນາ 

32 ພຣະອົງຊົງກະທໍາສ່ິງທ່ີຊົວ່ຮ້າຍໃນສາຍພຣະເນດພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຕາມທຸກຢ່າງຊ່ຶງບັນພະບຸຣຸດຂອງພຣະອົງໄດ້ກະ
ທໍາ 

33 ຟາຣາໂອເນໂກກໍຈັບພຣະອົງຂັງໄວ້ທີ ່ຣິບນາໃນແຜ່ນດິນຮາມັທ ເພືອ່ບ່ໍໃຫ້ພຣະອົງປົກຄອງໃນເຢຣູຊາເລັມ ແລະກໍາ
ນົດບັນນາການຈາກແຜ່ນດິນນ້ັນເປັນເງິນນ່ຶງຮ້ອຍຕະລັນ ແລະທອງຄໍານ່ຶງຕະລັນ 

34 ແລະຟາຣາໂອເນໂກຊົງຕ້ັງເອລິຢາກິມ ບຸດໂຢຊຢີາເປັນເຈ້ົາຊີວິດແທນໂຢຊີຢາບິດາຂອງທ່ານ ແລະປ່ຽນຊ່ືຂອງທ່ານ
ເປັນເຢຮົວອາກິມ ແຕ່ໄດ້ພາເຢໂຮອາຮັສໄປເສັຽ ແລະທ່ານມາເຖິງເອຢິບແລະສ້ິນຊີວດິເສ ຽັທ່ີນ້ັນ 

35 ແລະເຢຮົວອາກິມກໍມອບເງິນ ແລະທອງຄໍາແກ່ຟາຣາໂອແຕ່ພຣະອົງຊົງເກັບພາສີຈາກຊາວແຜ່ນດິນ ເພ່ືອມອບເງິນ
ຕາມບັນຊາຂອງຟາຣາໂອພຣະອົງຊົງເລ່ັງເອົາເງິນແລະທອງຄໍາຂອງຣາສດອນນ້ັນຈາກທຸກຄົນຕາມການປະເມີນ
ເພ່ືອມອບແກ່ຟາຣາໂອເນໂກ 
ຣຊັການເຢຮວົອາກມິ 
Jehoiakim Reigns over Judah 
(2 ຂຄວ 36:5-8) 

36 ເຢຣົວອາກິມມີອາຍຸຊາວຫ້າປີ ເມ່ືອພຣະອົງຊົງເລ້ີມປົກຄອງ ແລະພຣະອົງຊົງປົກຄອງໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມສິບເອັດປີ 
ພຣະມານດາຂອງພຣະອົງມີພຣະນາມວ່າເຊບີດາບຸດຕຣ ີເປດັຍຢາຊາວຣູມາ 

37 ພຣະອົງຊົງກະທໍາສ່ິງທ່ີຊົວ່ຮ້າຍໃນສາຍພຣະເນດພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຕາມທຸກຢ່າງຊ່ຶງບັນພະບຸຣຸດຂອງພຣະອົງໄດ້ຊົງກະ
ທໍາ 

 

24  
Judah Overrun by Enemies 

1 ໃນຣັຊການຂອງພຣະອົງ ເນບຸກາດເນສຊາຣ໌ເຈ້ົາຊີວິດແຫ່ງບາບິໂລນຍົກຂ້ຶນມາ ແລະເຢຮົວອາກິມເປັນຄົນໃຊ້ຂອງ
ພຣະອົງສາມປີ ແລ້ວທ່ານກໍກັບກະບົດຕ່ໍພຣະອົງ 

2 ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງໃຊ້ພວກຄົນຄັນເດອານ ແລະພວກຄົນຊ ເີຣັຽ ແລະຄ ນົໂມອາບ ແລະພວກຄົນອັມໂມນມາຕ່ໍສູ້
ກັບທ່ານ ແລະຊົງໃຊເ້ຂົາທັງຫລາຍໄປຕ່ໍສູ້ຢູດາເພ່ືອຈະທໍາລາຍເສັຽ ຕາມພຣະຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊ່ຶງພຣະອົງ
ກ່າວໂດຍບັນດາຜູ້ປະກາດ   ພຣະທັມຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງ 

3 ແທ້ຈິງເຫດການນ້ີເກີດຂ້ຶນກັບຢູດາຕາມພຣະບັນຊາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເພ່ືອຈະໃຫ ເ້ຂົາອອກໄປເສັຽຈາກສາຍພຣະ
ເນດຂອງພຣະອົງ ເພາະບັນດາບາບຂອງມານັສເຊຕາມທຸກຢ່າງຊ່ຶງພຣະອົງໄດ້ຊົງກະທໍາ 

4 ແລະເພາະໂລຫິດທ່ີບ່ໍມີຄວາມຜິດຊ່ຶງທ່ານໄດ້ທໍາໃຫຫ້ລ່ັງນ້ັນດ້ວຍ ເພາະທ່ານໄດ້ກະທໍາໃຫໂ້ລຫິດທີບ່ໍ່ມີຄວາມຜິດ
ຕົກເຕັມເຢຣູຊາເລັມ ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາບ່ໍຊົງອະພັຍ 

5 ສ່ວນພຣະຣາຊກິດນອກນ້ັນຂອງເຢຮົວອາກິມ ແລະບັນດາສ່ິງຊ່ຶງພຣະອົງຊົງກະທໍາ ບ່ໍໄດ້ບັນທຶກໄວ້ໃນຫນັງສືພົງສາ
ວະດານແຫ່ງພຣະຣາຊາປະເທດຢູດາຫລື? 

6 ເຢຣົວອາກິມຈ່ຶງຊົງລ່ວງຫລັບໄປຢູ່ກັບບັນພະບຸຣຸດຂອງພຣະອົງ ແລະເຢຮົວອາຄິນໂອຣົດຂອງພຣະອົງຂ້ຶນປົກຄອງ
ເທນພຣະອົງ 

7 ແລະເຈ້ົາຊີວິດແຫ່ງເອຢິບບ່ໍໄດ້ຊົງຍົກອອກມາຈາກແຜ່ນດິນຂອງພຣະອົງອີກ ເພາະເຈ້ົາຊີວິດແຫ່ງບາບິໂລນໄດ້ຍຶດ
ແດນທັງສ້ິນຊ່ຶງເປັນຂອງເຈ້ົາຊີວດິເອຢິບຕ້ັງແຕ່ລໍາທານເອຢິບເຖິງແມ່ນ້ໍາເອີຟຣາດ 
ເຢຮົວອາຄນິແລະເຈ້ົານາຍຖກືຈບັໄປເປນັຊະເລຍີຍງັບາບໂິລນ 



Reign and Captivity of Jehoiachin 
(2 ຂຄວ 36:9-10) 

8 ເຢຮົວອາຄິນມີອາຍຸສິບແປດປີ ເມ່ືອພຣະອົງຊົງເລ້ີມປົກຄອງ ແລະພຣະອົງຊົງປົກຄອງໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມສາມເດືອນ 
ພຣະມານດາຂອງພຣະອົງມີພຣະນາມວ່າເນຮູສຕາບຸດຕຣີຂອງເອນນາທານ ຊາວເຢຣູຊາເລ ັມ 

9 ເຢຮົວອາຄິນໄດ້ທໍາສ່ິງທ່ີຊົວ່ຮ້າຍໃນສາຍພຣະເນດພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ ຕາມທຸກຢ່າງຊ່ຶງພຣະບິດາຂອງພຣະອົງຊົງກະ
ທໍາ 

10 ຄາວນ້ັນຂ້າຣາຊການຂອງເນບຸກາດເນສຊາເຈ້ົາຊີວິດແຫ່ງບາບິໂລນຍົກຂ້ຶນມາຍັງກຸງເຢຣູຊາເລັມລ້ອມກຸງໄວ້ 
11 ເນບຸກາດເນສຊາເຈ້ົາຊີວິດແຫ່ງບາບິໂລນສະເດັດມາທ່ີເມືອງນ້ັນຂນະເມ່ືອຂ້າຣາຊການຂອງພຣະອົງຍັງອ້ອມເມືອງ

ຢູ່ 
12 ແລ້ວເຢຮົວອາຄິນເຈ້ົາຊີວິດຢູດາພ້ອມທັງພຣະມານດາ ແລະພຣະຣາຊວົງ ພວກນາຍທະຫານແລະພວກເຈ້ົານາຍກໍ

ຍອມຈໍານົນຕ່ໍເຈ້ົາຊີວດິກຸງບາບິໂລນ ທຸກຄົນຈ່ຶງຖືກເນບຸກາດເນສຊາຈັບໄປເປັນຊະເລີຍ ຊຶງ່ເປັນປີທີແປດແຫ່ງຣັຊ
ການຂອງພຣະອົງ 
ຢດູາເປນັຊະເລຍີ 
Capture of Jerusalem 

13 ເນບຸກາດເນສຊາຣ໌ໄດ້ກວາດເອົາຊັບສິນເງິນຄໍາໃນພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະໃນພຣະຣາຊວັງໄປຫມດົ 
ພຣະອົງໄດ້ທັບເອົາເຄ່ືອງໃຊ້ທ່ີໂຊໂລໂມນໄດ້ທໍາດ້ວຍຄໍາໃນພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຊຶງ່ການນ້ີເປັນໄປຕາມ
ທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງໄດ້ບອກລ່ວງຫນ້າແລ້ວ 

14 ພຣະອົງໄດ້ກວາດເອົາຊາວກຸງເຢຣູຊາເລັມ ບັນດາພວກເຈ້ົານາຍທ່ີມຊ່ືີສຽງທຸກຄົນໄປເປັນຊະເລີຍ ທັງຫມົດນ້ີມີຢູ່ນ່ຶງ
ຫມືນ່ຄົນ ນອກຈາກນ້ີພຣະອົງຍັງໄດ້ເອົາຊ່າງຝີມືດີ ແລະຊ່າງໂລຫະໄປນໍາດ້ວຍ ແລະໄດ້ປະໄວ້ແຕ່ຄົນທຸກຍາກ
ເຫລືອໄວ້ໃນປະເທດ 

15 ພຣະອົງໄດ້ຈັບເຢຮົວອາຄິນ ພອ້ມທັງພຣະມານດາແລະຣາຊວົງ ພວກມະເຫສີ ແລະພວກເຈ້ົານາຍທຸກຄົນຢູ່ໃນປະ
ເທດໄປສູ່ກຸງບາບິໂລນ 

16 ຜູ້ທີມີ່ຫນ້າທ່ີສໍາຄັນມີເຈັດພັນຄົນ ຊາ່ງຝີມືດີ ແລະຊ່າງໂລຫະນ່ຶງພັນຄົນ ບຸກຄົນເຫລ່ົານ້ີມີຄວາມແຂງແຮງ ແລະສາ
ມາດເປັນທະຫານໄດ້ 

17 ເຈ້ົາຊີວິດບາບິໂລນໄດ້ແຕ່ງຕ້ັງມັດຕານິຢາ ລຸງຂອງເຢຮົວອາກິນຂ້ຶນເປັນເຈ້ົາຊີວິດຂອງຢູດາ ໂດຍປ່ຽນຊ່ືໃຫ້ໃຫມວ່່າ 
ເຊເດກີຢາ 
ຣຊັການເຊເດກຢີາ 
Zedekiah Reigns over Judah 
(2 ຂຄວ 36:11-14; ຢຣມ 52:1-3) 

18 ເຊເດກີຢາຂ້ຶນຄອງຣາຊສົມບັດທ່ີກຸງເຢຣູຊາເລັມ ເມ່ືອອາຍຸຊາວເອັດປີ ແລະເປັນເຈ້ົາຊີວິດຢູ່ກຸງເຢຣູຊາເລັມເປັນເວ
ລາສິບເອັດປີ   ພຣະມານດາຂອງພຣະອົງມີພຣະນາມວ່າຮາມູຕານເປັນຣາຊທດິາຂອງເຢເຣມີຢາຊາວລິບນາ 

19 ພຣະອົງຊົງກະທໍາສ່ິງທ່ີຊົວ່ຮ້າຍໃນສາຍພຣະເນດພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຕາມທຸກຢ່າງຊ່ຶງເຢຮົວອາກິມຊົງກະທໍາ 
20 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງພຣະພິໂຣດໂກດເຄືອງຊາວກຸງເຢຣູຊາເລັມແລະຊາວຢູດາຫລາຍ ພຣະອົງຊົງຂັບໄລ່ໃຫ້ພວກເຂົາ

ຫນີພ້ົ້ົນຈາກສາຍພຣະເນດພຣະອົງ 
ຖກືຈບັໄປເປນັຊະເລຍີທີກ່ງຸບາບໂິລນ 

 The Fall and Captivity of Judah 

(2 ຂຄວ 36:15-21; ຢຣມ 52:3-30) 
ເຊເດກີຢາໄດ້ກະບົດຕ່ໍສູ້ເຈ້ົາຊວິີດບາບິໂລນ  



 

25  
Chapter 25 

1 ເມ່ືອວັນທີສິບເດືອນສິບປີທີເກ້ົາແຫ່ງຣັຊການຂອງພຣະອົງ ແລະຢູ່ມາເນບຸກາດເນສຊາຣ໌ເຈ້ົາຊວິີດບາບິໂລນໄດ້ຍົກ
ທັບມາພ້ອມກັບ   ກອງທັບທັງສ້ິນຂອງພຣະອົງເຂ້ົາສູ້ຮົບກຸງເຢຣູຊາເລັມ ພຣະອົງໄດ້ມາຕ້ັງຄ້າຍຢູ່ນອກເມືອງ ແລະ
ໄດ້ກອງດນິຂຶ້ນຕາມກາໍແພງ                            ເພືອ່ບຸກໂຈມຕ ີ

2 ກຸງນ້ີໄດ້ຖືກອ້ອມໄວ້ມາຈົນຮອດປີທີສິບເອັດແຫ່ງຣັຊການຂອງເຊເດກີຢາ 
3 ຕ່ໍມາໃນວັນທີເກ້ົາຂອງເດືອນສ່ີປີດຽວກັນນ້ັນ ໄດ້ມກີານອຶດຢາກຢ່າງຮ້າຍແຮງ ຈົນປະຊາຊົນບ່ໍມີອາຫານການກິນ 

ແລະກໍາແພງເມືອງບາງບ່ອນກໍຖືກສັດຕຣູທາໍລາຍລົງ 
4 ສະນ້ັນເຈ້ົາຊີວິດແລະພວກທະຫານຈ່ຶງໄດ້ຫລົບຫນີອອກໄປໃນຕອນກາງຄືນທັງໆທີພ່ວກບາບິໂລນກໍາລັງອ້ອມເມືອງ

ຢູ່ ພວກເຂົາໄດ້ອອກໄປທາງປະຕ ເູມືອງລະຫວ່າງກໍາແພງທັງສອງຂ້າງ ຊ່ຶງເປັນບ່ອນທ່ີໃກ້ກັບສວນຂອງເຈ້ົາຊວິີດ 
ແລ້ວມຸ່ງຫນ້າໄປທາງຮ່ອມພຈໍູແດນ 

5 ພວກທະຫານບາບິໂລນໄດ້ໄລ່ຕິດຕາມເຈ້ົາຊີວິດເຊເດກີຢາໄປ ແລະທັນພຣະອົງໄດ້ທ່ີທ່ົງນາໃກ້ເມືອງເຢຣິໂກ ສ່ວນ
ພວກທະຫານຂອງພຣະອົງໄດ້ປະພຣະອົງຫນີໄປ 

6 ພວກບາບິໂລນຈັບເຊເດກີຢາໄປໃຫ້ເນບຸກາດເນສຊາຣ໌ຢູ່ເມືອງຣິບລາ ແລະພຣະອົງກໍຖືກຕັດສິນຄະດີຢູ່ທ່ີນ້ັນ 
7 ເຈ້ົາຊີວິດບາບິໂລນໄດ້ຂ້າຣາຊໂອຣົດຂອງເຊເດກີຢາ ຕ່ໍຫນ້າຕ່ໍຕາຂອງພຣະອົງເອງ ແລ້ວເຈາະຫນ່ວຍຕາເຊເດກີຢາ

ອອກ ລ່າມ ໂສ້ພຣະອົງໄວ້ແລະນໍາພຣະອົງໄປຍັງກຸງບາບິໂລນ 
8 ໃນຣັຊການປີທີສິບເກ້ົາວັນທີສິບເຈັດເດືອນຫ້າຂອງເນບຸກາດເນສຊາ ເຈ້ົາຊີວິດບາບິໂລນ ເນບູຊາຣາດານ ທີປຶ່ກສາ

ແລະຜູ້ບັນຊາການຄົນນ່ຶງຂອງພຣະອົງ ໄດ້ເຂ້ົາໄປໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ  
9 ແລະຈ ດູພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈູດພຣະຣາຊວັງ ແລະເຮືອນຊານທຸກໆຫລັງຂອງເຈ້ົານາຍຜູ້ສໍາຄັນ 
10 ພວກທະຫານຂອງພຣະອົງໄດ້ທໍາລາຍກໍາແພງເມືອງ 
11 ເນບຸກາດເນສຊາໄດ້ຈັບປະຊາຊນົທ່ີຍັງຄ້າງເຫລືອຢູ່ໃນເມືອງພ້ອມທັງພວກຊ່າງຝີມືດີ ຕລອດທັງພວກທ່ີອອກມາ

ສວາມີພກັຕ່ໍຊາວບາບິໂລນໄປເປັນຊະເລີຍທ່ີກຸງບາບິໂລນ 
12 ແຕ່ເຂົາໄດ້ປະໃຫ້ຄົນທຸກຍາກທ່ີສຸດທ່ີບ່ໍມີໄຮ່ນາໄວ້ໃນປະເທດ ເພ່ືອເປັນຄົນເຮັດສວນອະງ  ຸ່ນ ແລະເຮັດໄຮ່ໄຖນາ 
13 ຊາວບາບິໂລນໄດ້ທັບເສົາທອງ ທບັດິນເສົາແລະຂັນນ້ໍາທອງສໍາຣິດໃນພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລ້ວເອົາ

ທອງເຫລ່ົານ້ັນໄປຍັງກຸງບາບິໂລນ 
14 ພວກເຂົາຍັງໄດ້ຂົນເອົາເຄ່ືອງໃຊ້ສໍາລັບທໍາຄວາມສະອາດແທ່ນບູຊາ ຄື ສຽມ ຊວ້ານ ຄຸໃສ່ຂ້ີເທ່ົາໄຟ ຖາດແລະມີດ

ຕັດ ໃສ້ຕະກຽງ ໂອໃສ່ເລືອດເວລາຂ້າສັຕຖວາຍບູຊາ ຫມ້ໍສໍາລັບເຄ່ືອງຫອມເຜົາບູຊາ ແລະເຄ່ືອງທອງສໍາຣິດທງັ
ຫມົດທີໃ່ຊ້ໃນພທີິການຂອງວິຫານ 

15 ພວກເຂົາໄດ້ຂົນເອົາທຸກສ່ິງທ່ີເຮັດດ້ວຍຄໍາ ຫລືເງິນໄປ ຄື ຫມ້ໍນ້ອຍ ແລະອ່າງໃສ່ຖ່ານຫີນ 
16  ເຄ່ືອງທອງສໍາຣິດທ່ີກະສັດໂຊໂລໂມນເຮັດໄວ້ໃນວິຫານຄື ເສົາສອງເສົາ ຕີນເສົາ ອ່າງໃຫຍ່ໃສ່ນ້ໍາ  
17 ເຄ່ືອງເຫລ່ົານ້ີຫນັກຫລາຍຈົນຊ່ັງບ່ໍໄດ້ ເສົາສອງເສົານ້ັນ ແຕ່ລະເສົາສູງສິບແປດສອກ ຢູ່ເທິງເສົາມີບົວທອງສໍາຣິດ 

ບົວແຕ່ລະດອກສູງສາມສອກ ມີຮູບພວງມາລາແລະຣບູຫມາກພລິາອ້ອມຮອບບົວນ້ັນ 
18 ເນບຸກາດເນສຊາຣ໌ຜູ້ບັນຊາການທະຫານໄດ້ຈັບມະຫາປະໂຣຫິດເຊຣັຍຢາແລະປະໂຣຫ ດິເຊຟັນຢາຜູ້ຮອງ ພ້ອມທັງ

ຜູ້ມຫີນ້າທີດູ່ແລພຣະວິຫານສາມຄົນໄປນໍາ 
19 ພາຍໃນເມືອງທ່ານໄດ້ຈັບຜູ້ບັນຊາການທະຫານ ທ່ີປຶກສາພຣະມະຫາກະສ ດັຫ້າຄົນ ຮອງຜູ້ບັນຊາການທະຫານ ຜູ້

ຮັບຜິດຊອບທະບຽນພົນ ແລະຄົນສໍາຄັນອ່ືນໆອີກຫົກສິບຄົນທ່ີຍັງຢູ່ໃນເມືອງ 



20 ເນບູຊາຣາດານໄດ້ຈັບເອົາພວກເຫລ່ົານ້ີໄປຫາເຈ້ົາຊີວິດບາບິໂລນທີຣິ່ບລາ  
21 ໃນເຂດແດນຮາມັດຢູ່ທ່ີນ້ັນເຈ້ົາຊີວິດໄດ້ທໍຣະມານ ແລະໄດ້ຂ້າພວກເຂົາເສັຽ ດ່ັງນ້ັນແຫລະ ຊາວຢູດາຈ່ຶງຖືກເນຣະ

ເທດອອກຈາກປະເທດຂອງຕົນ 
ເກດາລຢິາຮບັຕາໍແຫນງ່ເປນັຜູປ້ກົຄອງຢດູາ Gedaliah Made Governor of Judah  

(ຢຣມ 40:5-41:18) 
22 ເຈ້ົາເນບຸກາດເນສຊາຣ໌ເຈ້ົາຊີວດິບາບິໂລນໄດ້ແຕ່ງຕ້ັງເກດາລີຢາ ບຸດອາຮີກາມ ບຸດຊາຟານ ເປັນຜູ້ປົກຄອງປະເທດ

ຢູດາ ແລະໃຫ້ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບທຸກຄົນທ່ີບ່ໍໄດ້ຖືກຈັບໄປກ ຸງບາບິໂລນ 
23 ເມ່ືອພວກນາຍແລະພົນທະຫານທີຢູ່່ນອກເມືອງໄດ້ຍິນວ່າ ເຈ້ົາຊີວິດບາບິໂລນໄດ້ແຕ່ງຕ້ັງເກດາລິຢາເປັນຜູ້ປົກຄອງ 

ພວກເຂົາກໍພາກັນໄປຫາເກດາລິຢາທ່ີເມືອງມສິປາ ຄືອິຊມາເອນບຸດເນທານິຢາ ໂຢຮານານ ບຸດກາເຣອາ ເຊຣັຍຢາ
ບຸດຕັນຮູເມທ ຊາວເນໂທຟາ ແລະຢາອາຊານິຢາບຸດຄົນຕະກູນມາອາກາ 

24 ສ່ວນກາດາລິຢາກໍເວ້ົາຕ່ໍພວກເຫລ່ົານ້ີວ່າ, ìພວກທ່ານບ່ໍຕ້ອງຢ້ານຊາວບາບິໂລນດອກ ຈ່ົງຢູ່ໃນປະເທດນ້ີ ແລະຮັບ
ໃຊເ້ຈ້ົາຊວິີດບາບິໂລນ ແລ້ວພວກທ່ານຈະມີຄວາມສຸກî 

25 ແຕ່ວ່າໃນເດືອນທີເຈັດຂອງປີນ້ັນ ອິຊມາເອນບຸດເນທານິຢາບຸດເອລີຊາມາ ຜູ້ເປັນເຊ້ືອກະສັດພ້ອມທັງທະຫານສິບ
ຄົນ ໄດ້ເຂ້ົາມາຂ້າເກດາລິຢາພ້ອມທັງຊາວອິສຣາເອນ ແລະຊາວບາບິໂລນທ່ີຢູ່ນໍາທ່ານໃນເມືອງມິສປານ້ັນ 

26 ແລ້ວປະຊາຊນົອິສຣາເອນທັງຫມົດ ທັງຄົນຮ່ັງມີແລະຄົນຈົນ ພ້ອມທັງພວກນາຍທະຫານກໍພາກັນປົບຫນີໄປຍັງປະ
ເທດເອຢິບເພາະຢ້ານຊາວບາບິໂລນ 
ເຢຮົວອາຄນິໄດຮ້ບັອະພຍັໂທດ  
Jehoiachin Released from Prison  
(ຢຣມ 52:31-34) 

27 ໃນປີທີສາມສິບເຈັດທ່ີເຢຮົວອາຄິນ ເຈ້ົາຊີວິດແຫ່ງຢູດາຕົກເປັນຊະເລີຍ ເປັນປີທ່ີເອວິນເມໂຣດັກຂ້ຶນເປັນເຈ້ົາຊວີິດ ພ
ຣະອົງໄດ້ໃຫ້ອະພັຍໂທດແກ່ເຢຮົວອາຄິນເຈ້ົາຊີວິດແຫ່ງຢູດາ ແລະໄດ້ປ່ອຍພຣະອົງອອກຈາກຄຸກ 

28 ໃນວັນທີຊາວເຈັດຂອງເດືອນສິບສອງ ເອວິນເມໂຣດັກໄດ້ລ້ຽງດູພຣະອົງຢ່າງມີເມດຕາຈິດ ທັງໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ມີ
ກຽດກວ່າເຈ້ົາຊວິີດອົງອ່ືນໆທ່ີຖືກຈັບມາຢູ່ກຸງບາບິໂລນ  

29 ດ່ັງນ້ັນເຢຮົວອາຄິນຈ່ຶງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຖອດເຄ່ືອງນຸ່ງນັກໂທດອອກ ແລະໄດ້ຮັບປະທານອາຫານຮ່ວມໂຕະກັບ
ເຈ້ົາຊີວິດ     ຕລອດມາ 

30 ເຈ້ົາຊີວິດເປ ນັຜູ້ອຸປຖັມ ແລະຮັບຜິດຊອບຈົນຊ່ົວຊວິີດຂອງທ່ານ 
 

_________ 
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