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2 ຂ່າວຄາວ 
2 CHRONICLES 

 

1 ຄາໍອະທຖິານຂອງໂຊໂລໂມນເພືອ່ຂສໍະຕປິ ັນຍາ 
Solomon requests Wisdom 
(1 ກສດ 3:1-5) 

1 ໂຊໂລໂມນໂອຣດົຂອງດາວິດໄດ້ສະຖາປະນາຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະອົງ ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງພຣະ
ອົງຊົງສະຖິດກັບພຣະອົງ ແລະຊົງກະທໍາໃຫ້ພຣະອົງໃຫຍ່ໂຕຢ່າງຍ່ິງ 

2 ໂຊໂລໂມນກ່າວກັບອິສຣາເອນທັງປວງກັບນາຍພັນແລະນາຍຮ້ອຍ ທັງກັບຜູ້ປົກຄອງແລະກັບເຈ້ົານາຍທັງປວງໃນອິ
ສຣາເອນທັງຫມົດ ຜູ້ເປັນຫົວຫນ້າຂອງບັນດາຕະກູນຂອງເຂົາ 

3 ແລະໂຊໂລໂມນກັບຊຸມນຸມຊົນທັງປວງທ່ີຢູ່ກັບພຣະອົງໄດ້ຂ້ຶນໄປທ່ີສະຖານນະມັສການທ່ີສູງຊຶງ່ຢູ່ທ່ີກິເບໂອນເພາະ
ເຕັນນັດພົບຂອງພຣະເຈ້ົາ ຊ່ຶງໂມເຊຜູ້ຮັບໃຊຂ້ອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ສ້າງຂ້ຶນໃນຖ່ິນກັນດານຢູ່ທ່ີນ້ັນ 

4 (ແຕ່ດາວິດໄດ້ຊົງນໍາຫີບຂອງພຣະເຈ້ົາມາຈາກກິຣິອາດເຢອາຣິມເຖິງສະຖານທ່ີຊຶງ່ດາວິດຊົງຕຽມໄວ້ໃຫ້ເພາະພຣະ
ອົງໄດ້ຊົງຕ້ັງເຕັນໄວ້ໃຫໃ້ນກ ງຸເຢຣູຊາເລັມ) 

5 ເຖິງປານນ້ັນ ແທ່ນບູຊາທອງສໍາຣິດ ຊ່ຶງເບຊາເລນບຸດອຸຣີ ບຸດຮູຣ໌ໄດ້ສ້າງໄວ້ນ້ັນກໍຢູ່ທ່ີຫນາ້ຫເໍຕັນຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະ
ໂຊໂລໂມນກັບຊຸມນຸມຊົນກໍໄດ້ສແວງຫາພຣະເຈ້ົາ 

6 ແລະໂຊໂລໂມນສະເດັດໄປທ່ີນ້ັນຍັງແທ່ນບູຊາທອງສໍາຣິດຕ່ໍພຣະພັກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຊຶງ່ຢູ່ທ່ີເຕັນນັດພົບ ແລະຊົງ
ຖວາຍເຄ່ືອງເຜົາບູຊານ່ຶງພັນໂຕເທິງແທ່ນນ້ັນ 

7 ໃນຄືນນ້ັນ ພຣະເຈ  ້ົາຊົງປາກົດແກ່ໂຊໂລໂມນ ແລະກ່າວກັບພຣະອົງວ່າ, ìເຈ້ົາຢາກໃຫ້ເຮົາໃຫ້ຫຍັງແກ່ເຈ້ົາ ກໍຈ່ົງຂໍ
ເຖີດî  

8 ແລະໂຊໂລໂມນທູນພຣະເຈ້ົາວ່າ, ìພຣະອົງໄດ້ຊົງສໍາແດງຄວາມຮັກຫມ້ັນຄົງ ແລະຍ່ິງໃຫຍ່ແກ່ດາວິດສະເດັດພ່ໍຂອງ
ຂ ້າພຣະອົງ ແລະຊົງກະທໍາໃຫ້ຂ້າພຣະອົງເປັນກະສັດແທນ 

9 ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົາ ຂໍໃຫ້ພຣະສັນຍາຂອງພຣະອົງທ່ີມີຕ່ໍດາວິດສະເດັດພ່ໍຂອງຂ້າພຣະອົງເປັນຈິງໃນບັດນ້ີ ເພາະພຣະອົງ
ໄດ້ຊົງຕ້ັງໃຫ້ຂ້າພຣະອົງເປັນກະສັດເຫນືອຊົນຊາດທ່ີຫລາຍເຫມືອນຝຸ່ນຂ້ີດິນແຫ່ງແຜ່ນດິນໂລກ 

10 ຂໍຊົງປະທານສະຕິປັນຍາແລະຄວາມຮູ້ແກ່ຂ້າພຣະອົງທ່ີຈະເຂ້ົານອກອອກໃນຕ່ໍຫນ້າຊົນຊາດນ້ີ ເພາະຜູ້ໃດທ່ີຈະປົກ
ຄອງໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງໄດ້ ຊ່ຶງໃຫຍ່ຍ່ິງນັກî 

11 ພຣະເຈ້ົາຊົງກ່າວຕອບໂຊໂລໂມນວ່າ, ìຍ້ອນວ່າສ່ິງນ້ີຢູ່ໃນຈິດໃຈຂອງເຈ້ົາ ແລະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຂໍຊັບສົມບັດ ຄວາມມ່ັງຄ່ັງ, 
ກຽດ ຫລືຊວິີດສັດຕຣູ ແລະທັງບ່ໍໄດ້ຂຊໍວິີດຂອງຄົນເຫລ່ົານ້ັນຜູ້ກຽດຊັງເຈ້ົາ ແລະທັງບ່ໍໄດ້ຂໍຊີວິດຍືນຍາວ ແຕ່ໄດ້ຂໍສະ



ຕິປ ນັຍາແລະຄວາມຮູ້ເພ່ືອຕົວເຈ້ົາເອງ ເພ່ືອເຈ້ົາຈະປົກຄອງໄພ່ພົນຂອງເຮົາ ຜູ້ຊ່ຶງເຮົາໄດ້ຕ້ັງເຈ້ົ ່າໃຫ້ເປັນກະສັດ
ເຫນືອເຂົານ້ັນ 

12 ເຮົາຈະໃຫ້ສະຕິປັນຍາແລະຄວາມຮູ້ໃຫ້ແກ່ເຈ້ົາ ເຣົາຈະໃຫ້ຊບັສົມບັດຄວາມມ່ັງຄ່ັງ ແລະກຽດຕິຍົດແກ່ເຈ້ົາດ້ວຍຢ່າງ
ທ່ີບ່ໍມີກະສັດອົງໃດຜູ້ຢູ່ກ່ອນເຈ້ົາໄດ້ມີ ແລະບໍ່ມຜູ້ີໃດພາຍຫລັງເຈ້ົາຈະມີເຫມືອນî 

13 ໂຊໂລໂມນຈ່ຶງສະເດັດຈາກບ່ອນນະມັສການທ່ີກິເບໂອນ ຈາກຕ່ໍຫນ້າເຕັນນັດພົບໄປຍັງກຸງເຢຣູຊາເລັມ ແລະພຣະ
ອົງຊົງປົກຄອງ ຢູ່ເຫນືອອິສຣາເອນ 

 Solomonís Military and Commercial Activity  
(1 ກສດ 10:26-29; 2 ຂຄວ 9:25-28) 

14 ໂຊໂລໂມນຊົງຮວບຮວມຣົດຮົບ ແລະພົນມ້າ ພຣະອົງຊົງມີຣດົຮົບນ່ຶງພັນສ່ີຮ້ອຍຄັນ ແລະພົນມ້ານ່ຶງຫມືນ່ສອງພັນ
ຄົນ ຊຶງ່ພຣະອົງຊົງໃຫ້ປະຈໍາຢູ່ທ່ີຫົວເມືອງຣົດຮົບ ແລະຢູ່ກັບກະສັດໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ 

15 ເຈ້ົາຊີວິດຊົງກະທໍາໃຫ້ເງິນແລະທອງຄໍາເປັນຂອງສາມັນໃນກ ງຸເຢຣູຊາເລັມເຫມືອນກ້ອນຫີນ ແລະຊົງກະທໍາໃຫ້ມີໄມ້
ສົນຫລວງຫລາຍເຫມືອນໄມ້ຫມາກເດ່ືອແຫ່ງຖ່ິນເຊເຟລາ 

16 ມ້າອັນເປັນສິນຄ້າເຂ້ົາຂອງໂຊໂລໂມນມາຈາກເອຢິບ ເປັນຝູງໆ ແລະບັນດາພ່ໍຄ້າຂອງເຈ້ົາຊວິີດຮັບມາເປັນຝູງໆ
ຕາມຣາຄາ 

17 ເຂົາທັງຫລາຍນໍາຣົດຮົບເຂ້ົາມາຈາກເອຢິບຄັນນ່ຶງເປັນເງິນຫົກຮ້ອຍເຊເກລເງິນ ແລະມ້າໂຕນ່ຶງນ່ືງຮ້ອຍຫ້າສິບ ດ່ັງ
ນ້ັນໂດຍທາງພວກພ່ໍຄ້າ ເຂົາກໍສ່ົງອອກໄປຍັງບັນດາກະສັດຂອງຄົນຮິດຕີ ແລະບັນດາກະສັດຂອງຄົນຊີເຣັຽ (ອາ
ຣາມ) 

 

2 ໂຊໂລໂມນຊງົຕກົລງົກບັກະສດັຮຣູາມ 
 Preparations for Building the Temple 

1 ຝ່າຍໂຊໂລໂມນຊົງຕ້ັງພຣະທັຍທ່ີຈະສ້າງພຣະວຫິານເພ່ືອພຣະນາມຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະສ້າງພຣະຣາຊວັງ
ເພ່ືອຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະອົງ 

2 ແລະໂຊໂລໂມນຊົງກໍານົດໃຫ້ເຈັດຫມ່ືນຄົນເປັນຄົນຂົນເຄ່ືອງ ແລະໃຫ້ແປດຫມ່ືນຄົນສະກັດຫີນທ່ີເນີນພູ ແລະໃຫ້
ສາມພັນຫກົຮ້ອຍຄົນດູແລເຂົາທັງຫລາຍ 
Alliance with Huram of Tyre 
(1 ກສດ 5:1-18) 

3 ແລະໂຊໂລໂມນຊົງສ່ົງຣາຊສານໄປຍັງຮູຣາມກະສັດເມືອງຕີເຣວ່າ, ìທ່ານໄດ້ກະທໍາກິຈກັບດາວິດຣາຊບິດາຂອງຂ້າ
ພະເຈ້ົາ ຄື ໄດ້ສ່ົງໄມ້ສົນໃຫ້ພຣະອົງ ເພ່ືອສ້າງວັງໃຫ້ພຣະອົງອາສັຍຢ່າງໃດ ຂໍທ່ານໄດ້ກະທໍາແກ່ຂ້າພະເຈ້ົາຢ່າງນ້ັນ 

4 ເບ່ິງແມ໋, ຂ້າພະເຈ້ົາກໍາລັງຈະສ້າງພຣະວິຫານ ເພືອ່ພຣະນາມພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ແລະມອບ
ຖວາຍແດ່ພຣະອົງເພ່ືອເຜົາເຄ່ືອງຫອມຕ່ໍພຣະພັກພຣະອົງ ແລະເພ່ືອເຂ້ົາຈ່ີຕ້ັງຖວາຍຕລອດໄປ ແລະເພ່ືອເຄ່ືອງເຜົາ
ບູຊາທັງຕອນເຊ້ົາແລະຕອນແລງໃນວັນສະບາໂຕ ແລະໃນວັນຂ້າງຂ້ຶນ ແລະວັນເທສການຂອງພຣະຜູ້ເປ ັນເຈ້ົາພຣະ
ເຈ  ້ົາຂອງເຮົາ ຊຶງ່ເປັນກົດຫມາຍຕ້ັງໄວ້ເປັນນິດສໍາລັບອິສຣາເອນ 

5 ພຣະວິຫານຊ່ຶງຂ້າພະເຈ້ົາຈະສ້າງນ້ັນໃຫຍ່ໂຕ ເພາະວ່າພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາໃຫຍ່ຍ່ິງກວ່າພຣະທັງປວງ 
6 ແຕ່ຜູ້ໃດຫນ ໍທ່ີຈະສາມາດສ້າງພຣະວິຫານສໍາລັບພຣະອົງໄດ້ ໃນເມ່ືອຟາ້ສວັນເຖິງແມ່ນວ່າຟ້າສວັນທ່ີສູງສຸດທ່ີສຸດ 

ຮັບຮອງພຣະອົງໄວ້ບ່ໍໄດ້ ຂ້າພະເຈ້ົາເປັນຜູ້ໃດຫນ ໍທ່ີຈະສ້າງພຣະວິຫານສໍາລັບພຣະອົງ ນອກຈາກໃຫ້ເປັນທ່ີເຜົາ
ເຄ່ືອງຫອມຖວາຍພຣະອົງເທ່ົານ້ັນ 



7 ເຫດສັນນ້ັນ ບັດນ້ີຂໍສ່ົງຊາຍຄົນນ່ຶງຜູ້ຊໍານານການຊ່າງທອງຄໍາ ເງິນ ທອງສໍາຣິດແລະເຫລັກ ແລະຊໍານານໃນເຣ່ືອງຜ
 າ້ສີມ່ວງ ສີແດງເຂ້ັມ ແລະສີຟ້າ ທັງເປັນຜູ້ຊໍານານໃນການແກະສລັກ ເພ່ືອຈະຢູ່ກັບຊ່າງສີມືຜູ້ຢູ່ກັບຂ້າພະເຈ້ົາໃນຢູດາ
ແລະໃນເຢຣູຊາເລັມ ຜູ້ຊ່ຶງດາວິດຣາຊບິດາຂອງຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຈັດຫາໄວ້ 

8 ຂໍທ່ານສ່ົງໄມ້ສົນ ໄມ້ແປກ ແລະໄມ້ດູ່ຈາກເລບານອນໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາດ້ວຍ ເພາະຂ້າພຣະເຈ້ົາເຂ້ົາໃຈວ່າຂ້າຣາຊການ
ຂອງທ່ານຮູ້ຈັກການຕັດໄມ້ໃນເລບານອນ ແລະເບ່ິງແມ, ຂ້າຣາຊການຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຈະຢູ່ກັບຂ້າຣາຊການຂອງ
ທາ່ນ 

9 ເພ່ືອຈັດຕຽມຕົວໄມ້ໃຫແ້ກ່ຂ້າພະເຈ້ົາໃຫຫ້ລວງຫລາຍ ເພາະວ່າພຣະວິຫານທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາຈະສ້າງນ້ີຈະໃຫຍ່ໂຕແລະ
ແປກປລາດ 

10 ແລະເບ່ິງແມ,  ສ່ວນຂ້າຣາຊການຂອງທ່ານ ຄືຜູ້ທ່ີຕັດຕ້ົນໄມ້ນ້ັນ ຂ້າພະເຈ້ົາຈະໃຫ້ເຂ້ົາສາລີນວດແລ້ວສອງຫມ່ືນໂກ
ຣ໌ ເຂ້ົາບເລສອງຫມ່ືນໂກຣ໌ ເຫລ້ົາອະງຸ່ນສອງຫມ່ືນບັດ ແລະນ້ໍາມັນສອງຫມ່ືນບັດແກ່ເຂົາທັງຫລາຍî 

11 ແລ້ວຮູຣາມພຣະຣາຊາແຫ່ງເມືອງຕີເຣຊົງຕອບເປັນລາຍພຣະຫັດ ຊຶງ່ພຣະອົງຊົງມີໄປເຖິງໂຊໂລໂມນວ່າ, ìເພາະວ່າ
ພຣະເຈ້ົາຊົງຮັກປະຊາກອນຂອງພຣະອົງ ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງກະທໍາໃຫ້ທ່ານເປັນພຣະຣາຊາເຫນືອເຂົາທັງຫລາຍî 

12 ຮ ຣູາມກ່າວອີກວ່າ, ìສາທຸການແດ່ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາແຫ່ງອິສຣາເອນ ຜູ້ຊົງສ້າງຟ້າສວັນແລະແຜ່ນດິນໂລກ ຜູ້
ໄດ້ປະທານໂອຣົດທີສ່ລາດຄົນນ່ຶງແກ່ດາວິດປະກອບດ້ວຍຄວາມສລຽວສລາດແລະຄວາມເຂ້ົາໃຈ ຜູ້ຊ່ຶງຈະສ້າງພຣະ
ວິຫານຖວາຍພຣະເຈ້ົາ ແລະສ້າງພຣະຣາຊວັງເພ່ືອຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະອົງ 

13 ìບັດນ້ີຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ສ່ົງຊ່າງສີມືຄົນນ່ຶງ ປະກອບດ້ວຍຄວາມເຂ້ົາໃຈ ຄືຮູຣາມາບີທ່ີປຶກສາອາວຸໂສ 
14 ບຸດຊາຍຂອງຍິງເຜ່ົາດານບິດາຂອງເຂົາເປັນຊາວເມືອງຕີເຣ ເຂົາຊໍານານງານຊ່າງທອງຄໍາ ເງິນ ທອງສໍາຣິດ ເຫລັກ 

ຫີນແລະໄມ້ ແລະທໍາງານຊ່າງຜ້າສີມ່ວງ ສີຟ້າ ຜ້າປ່ານ ແລະຜ້າສີແດງເຂ້ັມ ແລະທໍາການແກະສລ ກັທຸກຊະນິດ ແລະ
ສ້າງຕາມແບບລວດລາຍໃດໆທ່ີຈະກໍານົດໃຫ້ແກ່ເຂົາ ພ້ອມກັບຊ່າງສີມືຂອງທ່ານ ຄືຊ່າງສີມຂືອງດາວິດຣາຊບິດາ
ຂອງທ່ານຜູ້ເປັນເຈ້ົານາຍຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ 

15 ເຫດສັນນ້ັນເຣ່ືອງເຂ້ົາສາລີ ເຂ້ົາບເລ ນ້ໍາມັນ ແລະເຫລ້ົາອະງຸຸ່ນ ຊຶງ່ເຈ້ົານາຍຂອງຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ກ່າວເຖິງນ້ັນ ຂໍທ່ານ
ໄດ້ສ່ົງໄປໃຫ້ພວກເຮົາຜູ້ຮັບໃຊ້ທ່ານ 

16 ແລະພວກເຮົາຈະຕັດໄມ້ເທ່ົາທ່ີທາ່ນຕ້ອງການຈາກເລບານອນ ແລະນໍາມາໃຫ້ທ່ານໂດຍແພທາງທະເລເຖິງເມືອງ
ໂຢບປາເພ່ືອວ່າທ່ານຈະໄດ້ນໍາຂ້ຶນໄປຍັງກຸງເຢຣູຊາເລັມî 

17 ແລ້ວໂຊໂລໂມນຊົງທໍາບັນຊີສໍາມະໂນຄົວຊົນຕ່າງດ້າວທັງສ້ິນຜູ້ຢູ່ໃນແຜ່ນດິນອິສຣາເອນ ພາຍຫລັງບັນຊີສໍາມະໂນ
ຄົວຊ່ຶງດາວິດຣາຊບິດາຂອງພຣະອົງໄດ້ຊົງກະທໍາໄວ້ ແລະປາກົດວ່າມີຄົນນ່ຶງແສນຫ້າຫມືນ່ສາມພັນຫົກຮ້ອຍຄົນ 

18 ພຣະອົງຊົງກໍານົດໃຫ້ເຈັດຫມ່ືນຄົນເປັນຄົນຂົນຂອງ ແລະໃຫ້ແປດຫມືນ່ຄົນສະກ ດັຫີນທ່ີຖ່ິນພູດອຍ ແລະຄົນສາມ
ພັນຫົກຮ້ອຍຄົນເປັນຜູ້ດູແລໃຫ້ປະຊາຊົນທໍາງານ 

 

3 ໂຊໂລໂມນຊງົສາ້ງພຣະວິຫານຂອງພຣະເຈົາ້ 
 Solomon Builds the Temple  

(1 ກສດ 6:1-22) 
1 ແລ້ວໂຊໂລໂມນຊົງເລ້ີມສ້າງພຣະວ ຫິານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາທ່ີກຸງເຢຣູຊາເລັມເທິງພູໂມຣຢິາ ຊ່ຶງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງ

ປາກົດແກ່ດາວິດຣາຊບິດາຂອງພຣະອົງ ເປັນບ່ອນຊ່ຶງດາວິດຊົງກໍານົດໄວທ່ີ້ລານຟາດເຂ້ົາຂອງໂອຣ໌ນານ ຄົນເຢບຸສ 
2 ພຣະອົງຊົງເລ້ີມສ້າງໃນວັນທີສອງເດືອນທີສອງຂອງປີທີສ່ີແຫ່ງຣັຊການຂອງພຣະອົງ 
3 ຕ່ໍໄປນ້ີເປັນຮາກຖານຊ່ຶງໂຊໂລໂມນຊົງວາງເພ່ືອສ້າງພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ສ່ວນລວງຍາວຕາມສອກບູ

ຮານ ຫົກສິບສອກ ແລະລວງກວາ້ງຊາວສອກ 



4 ແຈດ້ານຫນ້າຂອງພຣະວິຫານນ້ັນຍາວຊາວສອກ ເທ່ົາກັບດ້ານກວ້າງຂອງພຣະວິຫານ ແລະສ່ວນລວງສູງນ່ຶງຮ້ອຍ
ຊາວ ພຣະອົງຊົງໂອບດ້ານໃນດ້ວຍທອງຄໍາບໍຣິສຸດ 

5 ຫ້ອງໂຖງພຣະອົງຊົງແອ້ມດ້ວຍໄມ້ສົນ ແລະໂອບດ້ວຍທອງຄໍາ ແລະແກະສລັກເອ້ຄວັດລາຍເປັນຮູບນ້ໍາເຕ້ົາ ແລະ
ຮູບດອກອັລ    ພລັມແລະມີໂສ້ຄໍາປະດັບໄວ້ເທິງນ້ັນ 

6 ພຣະອົງຊົງແຕ່ງພຣະວິຫານດ້ຍຝັງເພັດພອຍ ທອງຄໍານ້ັນເປັນທອງຄໍາເມືອງປາຣ໌ວາອິມ 
7 ພຣະອົງຊງົໂອບພຣະວິຫານນ້ັນດ້ວຍທອງຄໍາ ຄືທີຄ່ານ ທາງເຂ້ົາປະຕູ ຝາ ປະຕູກັບແກະສລັກຮູບເຊຣູບິມໄວ້ເທິງຝາ 
8 ແລະພຣະອົງຊົງສ້າງຫ້ອງສັກສິດທ່ີສຸດ ຄືລວງຍາວຂອງທ່ີນ້ັນຕາມລວງກວ້າງຂອງພຣະວິຫານ ເປັນຊາວສອກ ແລະ

ລວງກວ້າງຊາວສອກ ພຣະອົງຊົງໂອບດ້ວຍທອງຄໍາຫນັກຫົກຮ້ອຍຕະລັນ 
9 ນ້ໍາຫນັກຂອງຕະປູຫ້າສິບເຊເກລທອງຄໍາ ແລະພຣະອົງຊົງໂອບຫ້ອງຊ້ັນເທິງດ້ວຍທອງຄໍາ 
10 ໃນຫ້ອງສັກສິດທ່ີສຸດນ້ັນ ພຣະອົງຊົງສ້າງຮູບເຊຣບູິມໄວສ້ອງຮູບດ້ວຍໄມ້ໂອບທອງຄໍາປີກຂອງເຊຣບິູມທັງສອງນ້ັນ

ກາງອອກ   ຊາວສອກ ປີກຂ້າງນ່ຶງຂອງເຊຣູບິມຮູບນ່ຶງຍາວ    ຫ້າສອກຈຸຝາພຣະວິຫານ ແລະອີກປີກນ່ຶງຫ້າສອກຕິດ
ຕ່ໍກັບປີກຂອງເຊຣູບິມອີກຮູບນ່ຶງ 

11 ປີກຂອງເຊຣູບິມເຫລ່ົານ້ີກາງອອກຊາວສອກ ເຊຣູບິມທັງສອງນ້ັນຢືນຫັນຫນ້າໄປທາງຫ້ອງໂຖງ 
12 ແລະພຣະອົງຊົງສ້າງຜ້າກ້ັງດ້ວຍສີຟ້າ ສີມ່ວງ ແລະສີແດງເຂ້ັມ ແລະຜ້າປ່ານ ແລະປັກຮູບເຊຣູບິມໄວ້ເທິງນ້ັນ 
13 ຂ້າງຫນ້າພຣະວິຫານພຣະອົງຊົງສ້າງເສົາຫານ 

ສອງຕ້ົນ ສູງສາມສິບຫ້າສອກ ມບົີວຂວ້ໍາສູງຫ້າສອກຢູ່ເທິງຍອດເສົາຫານແຕ່ລະຕ້ົນ 
ງານຂອງຮຣູາມໃນພຣະວຫິານ 

14 ພຣະອົງຊົງທໍາໂສ້ເຫມືອນສ້ອຍຄໍຕິດໄວ້ທ່ີຍອດເສົາຫານ ແລະພຣະອົງຊົງທໍາຫມາກພິລານ່ຶງຮ້ອຍຫມາກແຂວນໄວ້ທີ່
ໂສ້ 

15 ພຣະອົງຊົງຕ້ັງເສົາຫານໄວ້ຫນ້າພຣະວ ິຫານ ຂ້າງຂວາຕ້ົນນ່ຶງແລະອີກຕ້ົນນ່ຶງຂ້າງຊ້າຍ ຕ້ົນຂ້າງຂວານ້ັນພຣະອົງຊົງ
ໃສ່ຊ່ືວ່າຢາຄີນ ແລະຕ້ົນຂ້າງຊ້າຍວ່າໂບອັສ 

 

4  
 Furnishings of the Temple  

 (1 ກສດ 6:23-38; 7:13-51) 
1 ພຣະອົງຊງົສ້າງແທ່ນບູຊາດ້ວຍທອງສໍາຣິດ ຍາວຊາວສອກ ແລະກວ້າງຊາວສອກ ສູງສິບສອກ  
2 ແລ້ວພຣະອົງຊົງສ້າງຂັນທ່ີຫລ່ໍ ເປັນຂັນກົມ ແທກຈາກຂອບນ່ຶງໄປເຖິງອີກຂອບນ່ຶງໄດ້ສິບສອກ ສູງຫ້າສອກ ແລະ

ແທກຮອບໄດ້ສາມສິບສອກ 
3 ພາຍໃຕ້ຂັນນ້ີ ມຮູີບງົວຢູ່ຮອບຂັນ ລະຍະສິບສອກຢູ່ຮອບຂັນ ງົວເຫລ່ົານ້ີເປັນສອງແຖວ ຫລ່ໍພ້ອມກັບເມ່ືອຫລ່ໍຂັນ 
4 ຂັນນ້ັນວາງຢູ່ເທິງງົວສິບສອງໂຕຫັນຫນ້າໄປທິດເຫນືອສາມໂຕ ຫັນຫນ້າໄປທິດຕາເວັນຕົກສາມໂຕ ແລະຫັນຫນ້າ

ໄປທິດຕາເວັນອອກສາມໂຕ ຂັນນ້ັນວາງຢູ່ເທິງງົວນ້ີ ສ່ວນເບ້ືອງຫລັງຂອງມັນທັງສ້ິນຢູ່ຂ້າງໃນ 
5 ຂັນຫນານ່ຶງຄືບ ທີຂ່ອບຂອງມັນທໍາເຫມືອນຂອບຖ້ວຍ ເຫມືອນຢ່າງດອກບົວ ບັນຈຸໄດ້ສາມພັນບ ັດ (Bath)  
6 ພຣະອ ົງຊົງທໍາຂັນສິບຫນ່ວຍ ວາງຢູ່ດ້ານຂວາຫ້າຫນ່ວຍແລະດ້ານຊ້າຍຫ້າຫນ່ວຍ ເພ່ືອໃຊ້ລ້າງຂອງໃນນ້ັນ ເຂົາຈະ

ລ້າງຂອງ  ຊ  ່ຶງໃຊ້ເປ ນັເຄ່ືອງເຜົາບູຊາໃນນ້ີ ຂັນນ້ັນສໍາລ ບັປະໂຣຫິດລ້າງໃນນ້ັນ 
7 ແລ້ວພຣະອົງຊົງສ ້າງເຄ່ືອງຮອງຕີນໂຄມທອງຄໍາສິບອັນຕາມທ່ີກໍານົດກ່ຽວກັບເຄ່ືອງຮອງຕີນໂຄມນ້ັນ ແລະພຣະອົງ

ຊົງຕ້ັງໄວ້ໃນພຣະວິຫານ ຢູ່ດ້ານຂວາຫ້າແລະດ້ານຊ້າຍຫ້າ 



8 ພຣະອົງຊົງສ້າງໂຕະສິບຫນ່ວຍ ແລະຕ້ັງໄວ້ໃນພຣະວ ິຫານ ຢູ່ດ້ານຂວາຫ້າຫນ່ວຍ ດ້ານຊ້າຍຫ້າຫນ່ວຍ ແລະພຣະ
ອົງຊົງທໍາຊາມທອງຄໍານ່ຶງຮ້ອຍໃບ 

9 ພຣະອົງຊງົສ້າງລານແຫ່ງປະໂຣຫິດ ແລະບານໃຫຍ່ແລະປະຕູລານ ແລະຊົງໂອບປະຕ ນ້ັູນດ້ວຍທອງສໍາຣິດ  
10 ພຣະອົງຊົງວາງຂັນໄວ້ທ່ີດ້ານຂວາພຣະວິຫານທາງທິດຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ 
11 ຮູຣາມໄດ້ສ້າງຫມ້ໍ ຊວ້ານ ແລະຊາມ ດ່ັງນ້ັນຮູຣາມຈ່ຶງທໍາງານຊ່ຶງທ່ານກະທໍາໃຫ້ກະສັດໂຊໂລໂມນເຣ່ືອງພຣະວ ິຫານ

ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາສໍາເຣັດ 
12 ຄື ເສົາຫານສອງຕ້ົນ ຄ້ີວ ແລະບົວຂວ້ໍາຊ່ຶງຢູ່ເທິງຍອດເສົາຫານທັງສອງ ແລະຕານ່າງສອງຜືນຊ່ຶງຄຸມຄ້ິວທັງສອງຂອງ

ບົວຂວ້ໍາຊ່ຶງຢູ່ເທິງຍອດເສົາຫານ 
13 ແລະຫມາກພລິາສ່ີຮ້ອຍຫມາກສໍາລັບຕາຂ່າຍທັງສອງຜືນ ຕາຂ່າຍຜືນນ່ຶງມີຫມາກພິລາສອງແຖວ ເພ່ືອຄຸມຄ້ີວທັງ

ສອງຂອງບົວຂວ້ໍາຊ່ຶງຢູ່ເທິງຍອດເສົາຫານ 
14 ເຂົາທໍາແທ່ນດ້ວຍ ແລະທໍາຂັນໄວ້ເທິງແທ່ນ 
15 ແລະຂັນຫນ່ວຍນ່ຶງ ແລະງົວສິບສອງຕົວຮອງຢູ່ນ້ັນ 
16 ຫມໍ ້ຊວ້ານ ແລະສ້ອມ ແລະເຄ່ືອງປະກອບທັງສ້ິນນ້ີ ຮູຣາມອາບີໄດ້ທໍາຂ້ຶນດ້ວຍທອງສໍາຣິດສຸກຖວາຍກະສັດໂຊໂລ

ໂມນສໍາລັບ   ພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ 
17 ເຈ້ົາຊີວິດຊົງຫລ່ໍສ່ິງເຫລ່ົານ້ີໃນທ່ີຮາບແມ່ນ້ໍາຈໍແດນ ໃນທ່ີດິນຫນຽວລະຫວາ່ງຊຸກໂກດແລະເຊເຣດາ 
18 ໂຊໂລໂມນຊົງສ້າງສ່ິງເຫລ່ົານ້ີເປັນຈໍານວນມາກ ຈ່ຶງບ່ໍໄດ້ຫານ້ໍາຫນັກຂອງທອງສໍາຣິດ 
19 ໂຊໂລໂມນຈ່ຶງຊົງກະທໍາເຄ່ືອງໃຊ້ທັງສ້ິນຊ່ຶງຢູ່ໃນພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຄືແທ່ນບູຊາທອງຄໍາ ໂຕະເຂ້ົາຈ່ີຕ່ໍ

ຫນາ້ພຣະພັກ 
20 ເຄ່ືອງຮອງຕີນໂຄມແລະຕະກຽງທໍາດ້ວຍທອງຄໍາບໍຣິສຸດ ເພ່ືອໃຊ້ໄຕ້ຢ  ູ່ຕ່ໍຫນ້າບ່ອນສັກສິດທ່ີສຸດ ຕາມກົດຫມາຍ 
21 ດອກໄມ້ ຕະກຽງ ແລະຄີມທາໍດ້ວຍທອງຄໍາຄືທອງຄໍາບໍຣິສຸດທ່ີສຸດ 
22 ມີດຕັດໃສ້ຕະກຽງ ຊາມ ຖ້ວຍແລະກະຖາງໄຟທາໍດ້ວຍທອງຄໍາບໍຣິສຸດ ສ່ວນທາງເຂ້ົາຂອງພຣະວິຫານຄື ປະຕູທາງ

ໃນຂອງບ່ອນສັກສິດທ່ີສຸດ ແລະປະຕູພຣະວ ຫິານ ຄືປະຕູຫ້ອງໂຖງທໍາດ ວ້ຍທອງຄໍາ 
 

5  
Chapter 5 

1 ບັນດາກິຈການຊ່ຶງໂຊໂລໂມນຊົງກະທໍາສໍາລັບພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກໍສໍາເຣັດດ່ັງນ້ີ ແລະໂຊໂລໂມນຊົງ
ນໍາບັນດາສ່ິງຊ່ຶງດາວິດຣາຊບິດາຊົງຖວາຍໄວ້ເຂ້ົາມາຄື ເຄ່ືອງເງິນ ເຄ່ືອງທອງຄໍາ ແລະເຄ່ືອງໃຊ້ຕ່າງໆ ແລະເກັບໄວ້
ໃນຄັງພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ 
ໂຊໂລໂມນຊງົນາໍຫບີຄາໍສນັຍາເຂົາ້ໃນພຣະວ ຫິານ 
The Ark Brought into the Temple 
(1 ກສດ 8:1-11) 

2 ແລ້ວໂຊໂລໂມນຊົງປະຊຸມພວກຜູ້ໃຫຍ່ຂອງອິສຣາເອນ ແລະບັນດາຫົວຫນ້າຂອງເຜ່ົາ ແລະບັນດາປະມຸກຂອງຕະ
ກູນຊົນອິສຣາເອນ ໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ ເພ່ືອນໍາຫີບຄໍາສັນຍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂ້ຶນມາຈາກນະຄອນດາວິດ ຄືເມືອງ
ຊໂີອນ 

3 ແລະຜູ້ຊາຍທັງສ້ິນຂອງອິສຣາເອນກໍປະຊຸມຕ່ໍພຣະພັກເຈ້ົາຊີວິດໃນງານລ້ຽງໃນເດືອນທີເຈັດ 
4 ພວກຜູ້ໃຫຍ ທັ່ງສ້ິນຂອງອິສຣາເອນມາ ແລະຄົນເລວີກໍຍົກຫີບ 



5 ເຂົາທັງຫລາຍກໍນໍາຫີບເຕັນນັດພົບແລະຄ່ືອງໃຊ້ບໍຣິສຸດທັງສ້ິນຊ່ຶງຢູ່ໃນເຕັນຂ້ຶນມາ ຂອງເຫລ່ົານ້ີບັນດາປະໂຣຫິດ 
ແລະຄົນເລວີຫາມຂຶ້ນມາ 

6 ກະສັດໂຊໂລໂມນກັບຊຸມນຸມຊນົອິສຣາເອນທັງສ້ິນ ທ່ີໄດ້ປະຊຸມກັນຢູ່ກັບພຣະອົງຕ່ໍຫນ້າຫີບ ໄດ້ຖວາຍແກະແລະງົວ
ມາກມາຍ ຊຶງ່ເຂົາຈະນັບຫລືເອົາຈໍານວນກໍບ່ໍໄດ້ 

7 ແລ້ວປະໂຣຫິດກໍນໍາຫີບຄໍາສັນຍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາມາຍັງທ່ີຂອງຫີບໃນທ່ີຢູ່ໃນຫ້ອງຫລັງຂອງພຣະວິຫານຄືໃນສະ
ຖານທ່ີສັກສິດ ພາຍໃຕ້ປີກ 
ເຊຣບູມິ 

8 ເພາະວ່າເຊຣບິູມນ້ັນກາງປີກອອກເຫນືອທ່ີຂອງຫີບເຊຣູບິມຈ່ຶງເປັນເຄ່ືອງຄຸມເຫນືອຫີບ ແລະໄມ້ຄານຂອງຫີບ 
9 ຄານຫາມຂອງຫີບນ້ັນຍາວຫລາຍຈ່ຶງເຫັນປາຍຄານຫາມໄດ້ຈາກສະຖານທ່ີສ ກັສິດຊ່ຶງຢູ່ຂ້າງຫນ້າຫ້ອງຫລັງ ແຕ່ເຂົາ

ຈະເຫັນຈາກຂ້າງນອກບ່ໍໄດ້ ແລະຄານຫາມກໍຍັງຢູ່ທ່ີນ້ັນຈົນເທ່ົາທຸກວັນນ້ີ 
10 ບໍ່ມສ່ິີງໃດໃນຫີບນອກຈາກສີລາສອງແຜ່ນຊ່ຶງໂມເຊເກັບໄວ້ໃນພໂູຮເຣັບ ເມ່ືອພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກະທໍາຄໍາສັນຍາກັບ

ຄົນອິສຣາເອນ ເມ່ືອເຂົາທັງຫລາຍອອກມາຈາກແຜ່ນດິນເອຢິບ 
11 ຢູ່ມາເມ່ືອປະໂຣຫິດອອກມາຈາກສະຖານທ່ີສັກສິດ (ເພາະປະໂຣຫິດທັງປວງຜູ້ຢູ່ທ່ີນ້ັນໄດ້ຊໍາຮະຕົນໃຫ້ບຣໍສຸິດແລ້ວ

ແລະບ່ໍຄໍານຶງເຖິງເວນ 
12 ແລະບັນດາພວກເລວີທ່ີເປັນນັກຮ້ອງທັງຫມົດ ທງັອາສາບ ເຮມານ ແລະເຢດູທູນ ທັງບຸດຊາຍແລະຍາດຂອງເຂົາທັງ

ຫລາຍ ນຸງ່ເຄ່ືອງດ້ວຍຜ າ້ປ່ານ ມີແຊ່ງ ພິນໃຫຍ່ແລະພິນເຂົາຄູ່ ຢືນຢູ່ທາງຕາເວັນອອກຂອງແທ່ນບູຊາ ພ້ອມກ ບັປະ
ໂຣຫິດຄົນເປ່ົາແກນ່ຶງຮ້ອຍຊາວຄົນ) 

13 ພວກຄົນເປ່ົາແກ ແລະພວກນັກຮ້ອງຈະທໍາໃຫ້ຄົນໄດ້ຍິນເຂົາທັງຫລາຍຮ້ອງເພງສັຣເສີນແລະເພງໂມທະນາພຣະຄຸນ
ເປັນສຽງດຽວກັນ ແລະເມ່ືອເຂົາຮ້ອງຂ້ຶນພ້ອມກັບແກແລະແຊ່ງກັບເຄ່ືອງດົນຕຣີຢ່າງອ່ືນໃນການຖວາຍສັຣເສີນແດ່ພ
ຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາວ່າ, ìເພາະພຣະອົງປະເສີດ ເພາະຄວາມຮັກຫມັນ້ຄົງຂອງພຣະອົງດ າໍຣົງຢູ່ເປັນນິດî ພຣະວິຫານ ຄືພ
ຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ ໍມີເມກເຕມັໄປຫມົດ 

14 ຈົນປະໂຣຫິດຈະຢືນບົວຣະບັດບ່ໍໄດ້ ດ້ວຍເຫດເມກນ້ັນ ເພາະສະງ່າຣາສີຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເຕັມພຣະວ ຫິານຂອງພ
ຣະເຈ້ົາ 

 

6 ການມອບຖວາຍພຣະວຫິານ  
 Dedication of the Temple  
 (1 ກສດ 8:12-21) 
1 ແລວ້ໂຊໂລໂມນກ່າວວ່າ, ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ກ່າວວ່າ ພຣະອົງຈະປະທັບໃນຄວາມມືດຕຶບ 
2 ຂ້າພຣະອົງໄດ້ສ້າງພຣະວິຫານອັນເປັນທ່ີປະທັບສໍາລັບພຣະອົງ ເປັນສະຖານທ່ີເພ່ືອພຣະອົງຈະຊົງສະຖິດຢູ່ເປັນນິດî 
3 ແລ້ວເຈ້ົາຊີວິດກໍຊົງຫັນມາ ແລະຊົງໃຫ້ພອນແກ່ຊຸມນຸມຊົນອິສຣາເອນທັງປວງຢືນຢູ່ 
4 ພຣະອົງກ່າວວ່າ, ìສາທກຸານແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາແຫ່ງອິສຣາເອນຜູ້ຊົງກະທໍາໃຫ້ສໍາເຣັດດ້ວຍພຣະຫັດຂອງ

ພຣະອົງ ຕາມທ່ີພຣະອົງຊົງສັນຍາໄວ້ດ້ວຍພຣະໂອດຕ່ໍດາວິດພຣະຣາຊບິດາຂອງຂ້າພຣະອົງ" 
5 ìຕ້ັງແຕ່ວັນທ່ີເຮົາໄດ້ນໍາໄພ່ພນົຂອງເຮົາອອກຈາກເອຢິບ ເຮົາບ່ໍໄດ້ເລືອກເມືອງນ່ຶງເມືອງໃດໃນເຜ່ົາອິສຣາເອນທັງສ້ິນ

ເພ່ືອຈະສ້າງພຣະວ ິຫານ ເພ່ືອນາມຂອງເຮົາຈະຢູ່ທ່ີນ້ັນ ແລະເຮົາບ່ໍໄດ້ເລືອກຊາຍຄົນໃດໃຫ້ເປັນເຈ້ົານາຍເຫນືອອິສ
ຣາເອນໄພ່ພົນຂອງເຮົາ 

6 ແຕ່ເຮົາໄດ້ເລືອກເຢຣູຊາເລັມແລ້ວເພ່ືອນາມຂອງເຮົາຈະຢູ່ທ່ີນ້ັນ ແລະເຮົາໄດ້ເລືອກດາວິດແລ້ວໃຫ້ຢູ່ເຫນືອອິສຣາ
ເອນໄພ່ພົນຂອງເຮົາî 



7 ດາວິດພຣະຣາຊບິດາຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຊົງຕ້ັງພຣະທັຍ ທີຈ່ະສ້າງພຣະວິຫານສໍາລັບພຣະນາມແຫ່ງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພ
ຣະເຈ້ົາຂອງອິສຣາເອນ 

8 ແຕ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວກັບດາວິດພຣະຣາຊບິດາຂອງຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ ìທີເ່ຈ້ົາຕ້ັງໃຈສ້າງພຣະວິຫານສໍາລັບນາມຂອງ
ເຮົານ້ັນ ເຈ້ົາກໍທໍາດີຢູ່ແລ້ວ ໃນເຣ່ືອງຄວາມຕ້ັງໃຈຂອງເຈ້ົາ 

9 ຢ່າງໃດກໍຕາມ ເຈ້ົາຈະບ່ໍສ້າງພຣະວິຫານ ແຕ່ບຸດຂອງເຈ້ົາຜູ້ຊ່ຶງຈະເກີດແກ່ເຈ້ົາຈະສ້າງພຣະວິຫານ ເພ່ືອນາມຂອງເຮົ
າî 

10 ບັດນ້ີ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງໃຫ້ພຣະສັນຍາຂອງພຣະອົງ ຊ່ຶງພຣະອົງຊົງກະທໍານ້ັນສໍາເຣັດ ເພາະຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຂ້ຶນມາ
ແທນດາວິດ  ຣາຊບິດາຂອງຂ້າພະເຈ້ົາແລະນ່ັງຢູ່ເທິງບັນລັງຂອງອິສຣາເອນ ດ່ັງທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງສັນຍາໄວ້ 
ແລະຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ສ້າງ 
ພຣະວິຫານສໍາລັບພຣະນາມຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາແຫ່ງອິສຣາເອນ 

11 ແລະຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ວາງຫີບໄວ້ທ່ີນ້ັນ ຊ່ຶງຄໍາຫມັນ້ສັນຍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຢູ່ໃນນ້ັນ ຊ່ຶງພຣະອົງໄດ້ຊົງກະທໍາກັບຊົນ
ອິສຣາເອນî 
Solomonís Prayer of Dedication 
(1 ກສດ 8:22-53) 

12 ແລ້ວໂຊໂລໂມນປະທັບຢືນຫນ້າແທ່ນບູຊາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຕ່ໍຫນ້າຊ ມຸນຸມຊົນອິສຣາເອນທັງປວງ ແລະກາງພ
ຣະຫັດຂອງ    ພຣະອົງອອກ 

13 (ເພາະໂຊໂລໂມນໄດຊົ້ງສ້າງແທ່ນທອງສໍາຣິດຍາວຫ້າສອກ ກວ້າງຫ າ້ສອກ ສູງສາມສອກ ແລະຊົງຕ້ັງໄວ້ກາງເດ່ີນ 
ແລະພຣະອົງຊົງປະທັບຢູ່ເທິງນ້ັນ ແລ້ວພຣະອົງຊົງຄຸເຂ່ົາລົງຕ່ໍຫນ້າຊມຸນຸມອິສຣາເອນທັງປວງແລະກາງພຣະຫ ັດຂອງ
ພຣະອົງສູ່ຟ້າສວັນ) 

14 ພຣະອົງຊົງທູນວ່າ, ìຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາແຫ່ງອິສຣາເອນ ບ່ໍມີພຣະເຈ້ົາອົງໃດເຫມືອນພຣະອົງ ໃນຟ້າ
ສວັນເບ້ືອງເທິງ ຫລືທີແ່ຜ່ນດິນເບ້ືອງລຸ່ມ ຜູ້ຊົງຮັກສາຄໍາຫມ້ັນສັນຍາແລະຊົງສໍາແດງຄວາມຮັກຫມ້ັນຄົງແກ່ຜູ້ຮັບໃຊ້
ຂອງພຣະອົງ ຜູ້ດ າໍເນີນຢູ່ຕ່ໍ  ພຣະພັກພຣະອົງດ້ວຍສ້ິນສຸດໃຈຂອງເຂົາ 

15 ພຣະອົງໄດ້ຊົງກະທໍາກັບດາວິດບິດາຂອງຂ້າພຣະອົງ ຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງ ຕາມບັນດາສ່ິງຊ່ຶງພຣະອົງຊົງສັນຍາໄວ້
ແກ່ທ່ານ    ພຣະອົງຕັສດ້ວຍພຣະໂອດຂອງພຣະອົງ ແລະພຣະອົງໄດ້ຊົງກະທໍາໃຫ້ສໍາເຣັດໃນວັນນ້ີດ້ວຍພຣະຫັດ
ຂອງພຣະອົງ 

16 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາແຫ່ງອິສຣາເອນ ເພາະສະນ້ັນຂໍຊົງດໍາຣົງຢູ່ກັບຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງຄືດາວິດຣາຊບິ
ດາຂອງຂ້າ  ພຣະອົງ ຕາມຊ່ຶງພຣະອົງຊົງສັນຍາໄວ້ກັບທ່ານວ່າ ìຖ້າພຽງແຕ່ລູກຫລານທັງຫລາຍຂອງເຈ້ົາລະມັດລະ
ວັງໃນທາງດໍາເນີນຂອງເຂົາ ທ່ີຈະດ າໍເນີນໄປຕ່ໍຫນ້າເຮົາ ຢ່າງທ່ີເຈ້ົາໄດ້ດໍາເນີນຕ່ໍຫນ້າເຮົານ້ັນ ເຈ້ົາຈະບ່ໍຂາດຊາຍຜູ້
ນ່ຶງຕ່ໍຫນ້າເຮົາທ່ີຈະນ່ັງເທິງບັນລັງຂອງອິສຣາເອນî 

17 ເພາະສະນ້ັນຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາແຫ່ງອິສຣາເອນ ຂໍພຣະວ ັຈນະຂອງພຣະອົງຈ່ົງດໍາຣົງຢູ່ ຊຶງ່ພຣະອົງໄດ້
ຕັດກັບຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງ ຄືດາວິດບິດາຂອງຂ້າພຣະອົງ 

18 ìແຕ່ພຣະເຈ້ົາຈະຊົງປະທັບກັບມະນຸດທ່ີແຜ່ນດິນໂລກຫລື ເບ່ິງແມ, ຟ້າສວ ນັແລະຟ້າສວັນອັນສູງທ່ີສຸດຍັງຮັບພຣະອົງ
ຢູ່ບ່ໍໄດ້ ພຣະວິຫານຊຶງ່ຂ້າພຣະອົງໄດ້ສ້າງຈະຮັບພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຍ່ິງກວ່ານ້ັນຈັກເທ່ົາໃດ 

19 ແຕ່ຂໍພຣະອົງຊົງສົນພຣະທັຍໃນຄໍາອ້ອນວອນຂອງຜູ້ຮ ບັໃຊ້ຂອງພຣະອົງແລະໃນຄໍາວິງວອນນ້ີ ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາຂອງຂ າ້ພຣະອົງ ຂໍຊົງສະດັບສຽງຮ້ອງແລະຄໍາອ້ອນວອນ ຊ  ່ຶງຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງອ້ອນວອນຕ່ໍພຣະ
ອົງ 



20 ເພ່ືອວ່າພຣະເນດຂອງພຣະອົງຈະຊົງລືມຢູ່ເຫນືອພຣະວ ິຫານນ້ີທັງກາງເວັນແລະກາງຄືນ ຄືສະຖານທ່ີຊ່ຶງພຣະອົງໄດ້
ຕ ສັວ່າຈະຕ້ັງພຣະນາມຂອງພຣະອົງໄວ້ທ່ີນ້ັນ ເພ່ືອວ່າພຣະອົງຈະຊົງສະດັບຄໍາອ້ອນວອນ ຊ່ຶງຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງ
ຈະໄດ້ອ້ອນວອນຕົງຕ່ໍສະຖານທ່ີນ້ີ 

21 ຂໍພຣະອົງຊົງສະດັບຄໍາວິງວອນຂອງຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງ ແລະຂອງອິສຣາເອນປະຊາກອນຂອງພຣະອົງ ເມ່ືອເຂົາອ້
ອນວອນຕົງຕ່ໍສະຖານທ່ີນ້ີ ຂໍພຣະອົງຊົງຟັງຢູ່ໃນຟ້າສວັນອັນທ່ີປະທັບຂອງພຣະອົງ ແລະເມ່ືອພຣະອົງຊົງຟັງແລ້ວ ກໍຂໍ
ພຣະອົງຊົງປະທານອະພັຍ 

22 ìເມ່ືອຊາຍຄົນໃດກະທໍາບາບຕ່ໍເພ່ືອນບ້ານຂອງເຂົາແລະຖືກບັງຄັບໃຫ້ທໍາສັຕສາບານແລະເຂົາມາໃຫ້ຄໍາສາບານຕ່ໍ
ຫນ້າແທ່ນບູຊາຂອງພຣະອົງໃນພຣະວິຫານ 

23 ຂໍພຣະອົງຊົງຟັງຈາກຟ້າສວັນແລະຂໍຊົງກະທໍາ ຂໍຊົງພິພາກສາຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງທັງຫລາຍ ລົງໂທດຜູ້ກະທໍາ
ຄວາມຜິດ ແລະຊົງນໍາຄວາມປະພຶດຂອງເຂົາໃຫ້ກັບຕົກເທິງຫົວຂອງຕົວເຂົາເອງ ແລະຂໍຊົງປະກາດຄວາມບໍຣິສຸດ
ຂອງຜ ູ ້ຊອບທມັ ສນອງແກ່ເຂົາຕາມຄວາມຊອບທັມຂອງເຂົາ 

24 ìຖ້າອິສຣາເອນໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງຜ່າຍແພ້ຕ່ໍສັດຕຣູເພາະເຂົາໄດ້ກະທໍາບາບຕ່ໍພຣະອົງ ແລະເຂົາຫັນກັບມາຫາພ
ຣະອົງອີກ ຍອມຮັບພຣະນາມຂອງພຣະອົງ ແລະອ້ອນວອນແລະກະທໍາການວິງວອນຕ່ໍພຣະອົງໃນພຣະວ ິຫານນ້ີ 

25 ກໍຂໍພຣະອົງອົງຊົງຮັບຟັງໃນຟ້າສວັນ ແລະປະທານອະພັຍແກ່ບາບຂອງອິສຣາເອນໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ ແລະຂໍຊົງນໍາ
ເຂົາກັບມາຍັງແຜ່ນດິນຊ່ຶງພຣະອົງໄດ້ພຣະຣາຊທານແກ່ບັນພະບຸຣຸດຂອງເຂົາທັງຫລາຍ 

26 ìເມ່ືອຟ້າສວັນປິດຢູ່ແລະບ່ໍມີຝົນ ເພາະເຂົາທັງຫລາຍໄດ້ກະທໍາບາບຕ່ໍພຣະອົງ ຖ້າເຂົາທັງຫລາຍໄດ້ອ້ອນວອນຕ່ໍສະ
ຖານທ່ີນ້ີ ແລະຍອມຮັບພຣະນາມຂອງພຣະອົງ ແລະຫັນກັບເສັຽຈາກບາບຂອງເຂົາທັງຫລາຍ ເມ່ືອພຣະອົງຊົງໃຫ້ໃຈ
ເຂົາທັງຫລາຍຮັບຄວາມທຸກໃຈ 

27 ກໍຂໍພຣະອົງຊົງຮັບຟັງໃນຟ້າສວັນ ແລະຂໍປະທານອະພັຍແກ່ບາບຂອງຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງ ແລະຂອງອິສຣາເອນໄພ່
ພົນຂອງ    ພຣະອົງ ເມ່ືອພຣະອົງຊົງສອນທາງດີແກ່ເຂົາຊ່ຶງເຂົາຄວນຈະດໍາເນີນ ແລະຂໍຊົງປະທານຝົນເທິງແຜ່ນດິນ
ຂອງພຣະອົງ ຊ່ຶງພຣະອົງພຣະຣາຊທານແກ່ໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງເປັນມໍຣະດົກນ້ັນ 

28 ìຖາ້ມກີານອຶດຢາກໃນແຜ່ນດິນ ຖ້າມີໂຣກລະບາດ ພືດຜົນຖືກທໍາລາຍຍ້ອນລົມຮ້ອນພັດ ຫລືຕັກແຕນວັຍບິນ ຫລື
ຕັກແຕນວັຍຄານ ຫລືສັດຕຣູຂອງເຂົາທັງຫລາຍອ້ອມເມືອງຂອງເຂົາໄວ້ຮອບດ້ານ ຈະເປັນພັຍວິບັດຢ່າງໃດ ຫລື
ຄວາມເຈັບຢ່າງໃດມີຂ້ຶນກໍດ 

29 ບ່ໍວ່າຄໍາອ້ອນວອນຢ່າງໃດ ຫລືຄໍາວິງວອນປະການໃດ ຊ່ຶງປະຊາຊນົຄົນໃດ ຫລືອິສຣາເອນໄພພົ່ນຂອງພຣະອົງທັງ
ສ້ິນທູນ ຕ່າງກໍປະຈັກໃນພັຍວິບັດແລະຄວາມທຸກໃຈຂອງເຂົາ ແລະໄດ້ກາງມືຂອງເຂົາສູ່ພຣະວິຫານນີ ້

30 ຂໍພຣະອົງຊົງຮັບຟັງໃນຟ້າສວັນອັນເປັນທ່ີປະທັບຂອງພຣະອົງ ແລະພຣະຣາຊທານອະພັຍ ແລະຊົງປະທານແກ່ທຸກ
ຄົນຊ່ຶງພຣະອົງຊົງຊາບຈິດໃຈຕາມການປະພຶດທັງສ້ິນຂອງເຂົາ (ເພາະພຣະອົງ ຄືພຣະອົງເທ່ົານ້ັນທ່ີຊງົຊາບຈິດໃຈ
ຂອງມະນຸດຊາດທັງສ້ິນ) 

31 ເພ່ືອວ່າເຂົາທັງຫລາຍຈະໄດ້ຢໍາເກງພຣະອົງ ແລະດ າໍເນີນໃນທາງຂອງພຣະອົງຕລອດວັນເວລາທ່ີເຂົາມີຊີວິດອາສັຍ
ໃນແຜ່ນດິນ ຊ່ຶງພຣະອົງພຣະຣາຊທານແກ່ບັນພະບຸຣຸດຂອງຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍ 

32 ìນອກຈາກນ້ີກ່ຽວກັບຊົນຕ່າງດ້າວ ຜູ້ຊ່ຶງບ່ໍແມ່ນອິສຣາເອນໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ ເມ່ືອເຂົາມາຈາກປະເທດເມືອງໄກ 
ເພາະເຫັນແກ່ພຣະນາມຂອງພຣະອົງ ພຣະຫ ັດອັນຊົງຣດິອໍານາດຂອງພຣະອົງ ແລະພຣະກອນທ່ີຢຽດອອກຂອງພ
ຣະອົງ ເມ່ືອເຂົາມາອ້ອນວອນ ຕົງຕ່ໍພຣະວິຫານນ້ີ 

33 ກໍຂໍພຣະອົງຊົງຮັບຟັງໃນຟ້າສວັນອັນເປັນທ່ີປະທັບຂອງພຣະອົງ ແລະຂໍຊົງກະທໍາຕາມທຸກສ່ິງຊ່ຶງຊົນຕ່າງດ້າວໄດ້ທູນ
ຂໍຕ່ໍພຣະອົງ ເພ່ືອວ່າຊົນຊາດທັງຫລາຍແຫ່ງແຜ່ນດິນໂລກຈະຮູ້ຈັກພຣະນາມຂອງພຣະອົງ ແລະຢໍາເກງພຣະອົງ ດ່ັງອິ



ສຣາເອນໄພ່ພົນຂອງ   ພຣະອົງຢໍາເກງພຣະອົງຢູ່ນ້ັນ ແລະເພ່ືອເຂົາທັງຫລາຍຈະຊາບວ່າພຣະວ ິຫານນ້ີຊ່ຶງຂ້າພຣະ
ອົງໄດ້ສ້າງໄວ້ ເຂົາເອ້ີນກັນດ້ວຍພຣະນາມຂອງພຣະອົງ 

34 ìຖ້າໄພ ພົ່ນຂອງພຣະອົງອອກໄປກະທໍາການສົງຄາມຕ່ໍສູ້ສັດຕຣູຂອງເຂົາທັງຫລາຍ ຈະເປັນໂດຍທາງໃດໆທ່ີພຣະອົງ
ຊົງໃຊ້ເຂົາອອກໄປກໍຕາມ ແລະເຂົາທັງຫລາຍໄດ້ອ້ອນວອນຕ່ໍພຣະອົງຕົງຕ່ໍເມືອງນ້ີຊ່ຶງພຣະອົງຊົງເລືອກສັນໄວ້ ແລະ
ຕົງຕ່ໍພຣະວິຫານຊຶງ່ຂ້າພຣະອົງໄດ້ສ້າງເພ່ືອພຣະນາມຂອງພຣະອົງ 

35 ແລ້ວຂໍພຣະອົງຊົງຮັບຟັງຄໍາອ້ອນວອນຂອງເຂົາແລະຄໍາວິງວອນຂອງເຂົາໃນຟ້າສວັນ ແລະຂໍຊົງໃຫ້ສິດອັນຊອບທັມ
ຂອງເຂົາຄົງຢູ່ 

36 ìຖ້າເຂົາທັງຫລາຍກະທໍາບາບຕ່ໍພຣະອົງ (ເພາະບ່ໍມີມະນຸດຈັກຄົນນ່ຶງຊ່ຶງບ່ໍໄດ້ກະທໍາບາບ) ແລະພຣະອົງຊົງກ້ິວຕ່ໍເຂົາ 
ແລະພຣະອົງຊົງມອບເຂົາໄວ້ກັບສັດຕຣູ ເຂົາຈ່ຶງຖືກຈັບໄປເປັນຊະເລີຍຍັງແຜ່ນດິນນ່ຶງບ່ໍວ່າໄກຫລືໃກ້ 

37 ແຕ່ຖ້າເຂົາສໍານຶກຜິດໃນໃຈໃນແຜ່ນດິນຊ່ຶງໄດ້ຖືກຈັບໄປເປັນຊະເລີຍແລະໄດ້ກັບໃຈແລະໄດ້ທໍາການອ້ອນວອນຕ່ໍພ
ຣະອ ງົໃນແຜ່ນດິນທ່ີເຂົາໄປເປັນຊະເລີຍ ທູນວ່າ ìຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍໄດ້ກະທໍາບາບ ແລະໄດ້ປະພຶດຊ່ົວຮ້າຍແລະ
ຢ່າງອະທັມ 

38 ຖ້າເຂົາທັງຫລາຍກັບມາຫາພຣະອົງດ້ວຍສຸດຈິດສຸດໃຈຂອງເຂົາໃນແຜ່ນດິນທ່ີເຂົາໄປເປັນຊະເລີຍ ທ່ີຊ່ຶງສັດຕ
ຣູກວາດເຂົາໄປເປັນຊະເລີຍ ແລະອ້ອນວອນຕ່ໍພຣະອົງຕົງຕ່ໍແຜ່ນດິນຂອງເຂົາ ຊ່ຶງພຣະອົງພຣະຣາຊທານແກ່ບັນພະ
ບຸຣຸດຂອງເຂົາທັງຫລາຍ ຄືເມືອງຊ່ຶງພຣະອົງໄດ້ຊົງເລືອກສັນໄວ້ ແລະພຣະວິຫານຊ່ຶງຂ້າພຣະອົງໄດ້ສ້າງໄວ້ໃນພຣະ
ນາມຂອງພຣະອົງ 

39 ແລ້ວຂໍພຣະອົງຊົງຮັບຟັງຄໍາອ້ອນວອນແລະຄໍາວິງວອນຂອງເຂົາໃນຟ້າສວັນອັນເປັນທ່ີປະທັບຂອງພຣະອົງ ແລະຂໍ
ຊົງໃຫ້ສິດອັນຊອບທັມຂອງເຂົາຄົງຢູ່ ແລະຂໍຊົງປະທານອະພັຍແກ່ປະຊາກອນຂອງພຣະອົງຜູ້ໄດ້ກະທໍາບາບຕ່ໍພຣະ
ອົງ 

40 ຂ້າແຕ່ພຣະເຈ້ົາຂອງຂ້າພຣະອົງ ບັດນ້ີຂໍພຣະເນດຂອງພຣະອົງຊົງມນືຢູ່ແລະຂໍພຣະກັນຂອງພຣະອົງຮັບຟັງຄໍາ
ອ້ອນວອນແຫ່ງສະຖານທ່ີນ້ີ 

41 ìຂ້າແຕ່ພຣະເຈ້ົາ ຂໍຊົງລຸກຂ້ຶນ ສະເດັດໄປຍັງທ່ີພໍານັກຂອງພຣະອົງ ທັງພຣະອົງແລະຫີບແຫ່ງຣິດທານຸພາບຂອງພຣະ
ອົງ ຂ້າແຕ່ ພຣະເຈ້ົາ ຂໍໃຫ້ປະໂຣຫິດຂອງພຣະອົງ ສວມຄວາມລອດ ແລະໃຫ້ໄພພົ່ນຂອງພຣະອົງຍິນດີໃນຄວາມປະ
ເສີດຂອງພຣະອົ 

42 ຂ້າແຕ່ພຣະເຈ້ົາ ຂໍຢ່າຊົງຫັນຫນ້າຂອງຜູ້ທ່ີພຣະອົງຊົງເຈີມໄວ້ນ້ັນໄປເສັຽ ຂໍພຣະອົງຊົງລະນຶກເຖິງຄວາມຮ ກັຫມັນ້ຄົງ
ຂອງພຣະອົງ ອັນມີຢູ່ຕ່ໍດາວິດຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງî 

 
7  
 Solomon Dedications the Temple  

 (1 ກສດ 8:62-66) 
1 ເມ່ືອໂຊໂລໂມນຊົງຈົບຄໍາອະທິຖານຂອງພຣະອົງແລ້ວ ໄຟໄດ້ລົງມາຈາກຟ້າສວັນໄຫມ້ເຄ່ືອງເຜົາບູຊາ ແລະເຄ່ືອງສັ

ຕບູຊາເສັຽ ແລະສະງ່າຣາສີຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກໍເຕັມພຣະວ ຫິານ 
2 ປະໂຣຫິດເຂ້ົາໄປໃນພຣະວ ຫິານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ ເພາະວ່າພຣະສະງ່າຣາສີຂອງພຣະເຈ້ົາເຕັມພຣະວິຫານ

ຂອງພຣະເຈ້ົາ 
3 ເມ່ືອບັນດາຊົນອິສຣາເອນໄດ້ເຫັນໄຟລົງມາແລະພຣະສະງ່າຣາສີຂອງພຣະເຈ້ົາຢູ່ເທິງພຣະວ ຫິານ ເຂົາທັງຫລາຍກໍ

ຂາບຫມູບຫນ້າລົງເຖິງພ້ືນດິນ ແລະໄດ້ນະມັສການກ່າວໂມທະນາພຣະເຈ້ົາວ່າ, ìເພາະພຣະອົງປະເສ ດີ ເພາະຄວາມ
ຮັກຫມ້ັນຄົງຂອງພຣະອົງດໍາຣົງຢູ່ເປັນນິດî 



4 ແລ ວ້ເຈ້ົາຊີວິດ ແລະບັນດາປະຊາຊົນທັງຫລາຍໄດ້ຖວາຍເຄ່ືອງສັຕບູຊາຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
5 ກະສັດໂຊໂລໂມນຊົງຖວາຍເຄ່ືອງສັຕບູຊາເປັນງົວສອງຫມ່ືນສອງພັນໂຕແລະແກະນ່ຶງແສນສອງຫມ່ືນໂຕ ດ່ັງນ້ີ

ແຫລະພຣະຣາຊາແລະປະຊາຊົນທັງປວງໄດ້ອຸທິດຖວາຍພຣະວິຫານແຫ່ງພຣະເຈ້ົາ 
6 ບັນດາປະໂຣຫິດກໍຢືນປະຈໍາຕໍາແຫນ່ງຂອງຕົນ ທັງຄົນເລວີດ້ວຍພ້ອມກັບເຄ່ືອງດົນຕຣີຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຊ່ຶງ

ກະສັດດາວິດໄດ້ຊົງກະທໍາເພ່ືອຖວາຍໂມທະນາແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເມ່ືອດາວິດໄດ້ຖວາຍສາທຸການດ້ວຍຝີມືຂອງເຂົ
າທັງຫລາຍ (ເພາະຄວາມຮັກຫມັນ້ຄົງຂອງພຣະອົງດໍາຣົງຢູ່ເປັນນິດ) ແລະປະໂຣຫິດກໍເປ່ົາແກຂ້າງຫນ້າເຂົາ ແລະອິ
ສຣາເອນທັງປວງຢືນຢູ່ 

7 ໂຊໂລໂມນຊົງທໍາພິທຊໍີາຮະສ່ວນກາງຂອງເດ່ີນຊ່ຶງຢູ່ຂ້າງຫນ້າພຣະວ ິຫານຂອງພຣະເຈ້ົາໃຫ້ເປັນສ່ວນບໍຣິສຸດ ເພາະ
ພຣະອົງຊງົຖວາຍເຄ່ືອງເຜົາບູຊາແລະໄຂມັນຂອງເຄ່ືອງສານຕິບູຊາທ່ີນ້ັນ ເພາະວ່າແທ່ນທອງສໍາຣິດຊ່ຶງໂຊໂລໂມນ
ຊົງສ້າງໄວ້ນ້ັນ ບໍພ່ຈຸໍເຄ່ືອງເຜົາບູຊາ ເຄ່ືອງທັນຍາບູຊາ ແລະໄຂມັນ 

8 ໃນຄ້ັງນ້ັນໂຊໂລໂມນຊົງຖືເທສການຢູ່ເຈັດວັນ ແລະອິສຣາເອນທັງປວງຢູ່ກັບພຣະອົງດ້ວຍ ເປັນຊຸມນຸມຊົນຍ່ິງໃຫຍ່ 
ຕ້ັງແຕ່ທາງເຂ້ົາເມ ືອງຮາມັດຈົນເຖິງຫ້ວຍນໍາແຫ່ງເອຢິບ 

9 ໃນວັນທີແປດເຂົາທັງຫລາຍໄດ້ມີງານມອບຖວາຍແທ່ນບູຊາມາເຈັດວັນແລະຖືເທສການລ້ຽງມາເຈັດວັນແລ້ວ 
10 ເມ່ືອວັນທີຊາວສາມຂອງເດືອນທີເຈັດ ພຣະອົງຊົງໃຫ້ປະຊາຊນົກັບໄປບ້ານຂອງຕົນ ມໃີຈຊ່ືນບານແລະຍິນດີດ້ວຍ

ຄວາມດີຊ່ຶງ    ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງສໍາແດງແກ່ດາວິດແລະແກ່ໂຊໂລໂມນແລະແກ່ອິສຣາເອນໄພ ພົ່ນຂອງພຣະອົງ 
11 ດ່ັງນ້ີແຫລະ,ໂຊໂລໂມນຊົງສ້າງພຣະວິຫານຂອງພຣະເຈ້ົາແລະພຣະຣາຊວງັສໍາເຣັດ ຄືທ ຸກຢ່າງຊ່ຶງພຣະອົງຊົງກ່າວ

ວ່າຈະກະທໍາໃນເຣ່ືອງພຣະວິຫານຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະໃນເຣ່ືອງພຣະຣາຊສໍານັກຂອງພຣະອົງ ພຣະອົງຊົງກະທໍາໃຫ້
ສໍາເຣັດສ້ິນ 
Godís Second Appearance to Solomon 
(1 ກສດ 9:1-9) 

12 ແລ້ວພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງປາກົດແກ່ໂຊໂລໂມນເວລາກາງຄືນແລະກ່າວກັບທ່ານວ່າ, ìເຮົາໄດ້ຍິນຄໍາອ້ອນວອນຂອງ
ເຈ້ົາ ແລະໄດ້ເລືອກສະຖານທ່ີນ້ີສໍາລັບເຮົາໃຫ້ເປັນວິຫານແຫ່ງເຄ່ືອງສັດບູຊາ 

13 ຖ້າເຮົາປິດຟ້າສວັນບ່ໍໃຫ້ຝົນຕົກຫລືເຮົາບັນຊາໃຫ້ຕັກແຕນມາກິນແຜ່ນດິນ ຫລືສ່ົງໂຣກລະບາດມາຖ້າມກາງໄພ່ພົນ
ຂອງເຮົາ 

14 ຖ້າໄພພົ່ນຂອງເຮົາຜູ້ຊ່ຶງເຂົາເອ້ີນກັນໂດຍຊືຂ່ອງເຮົານ້ັນຈະຖ່ອມຕົວລົງ ແລະອ້ອນວອນ ແລະສແວງຫາຫນ້າຂອງ
ເຮົາ ແລະຫັນເສັຽຈາກການຊ່ົວຂອງເຂົາ ເຮົາກໍຈະຟັງຈາກສວັນ ແລະຈະໃຫ້ອະພັຍແກ່ບາບຂອງເຂົາແລະຈະປົວ 
ແປງແຜ່ນດິນຂອງເຂ າົໃຫ້ຫາຍດີ. 

15 ແລະຕາຂອງເຮົາຈະເຝ້ົາເບ່ິງແລະຫູຂອງເຮົາຈະຟັງຄໍາອ້ອນວອນຊ່ຶງເຂົາທັງຫລາຍອ້ອນວອນໃນສະຖານທ່ີນ້ີ 
16 ເພາະບັດນ້ີເຮົາໄດ້ເລືອກສັນແລະກະທໍາໃຫ້ວິຫານເປັນບ່ອນທ່ີບໍຣິສຸດເພ່ືອນາມຂອງເຮົາຈະຢູ່ທ່ີນ້ັນເປັນນິດ ຕາຂອງ

ເຮົາແລະໃຈຂອງເຮົາຈະຢູ່ທ່ີນ້ັນຕລອດເວລາ 
17 ສ່ວນເຈ້ົາ ຖ້າເຈ້ົາດໍາເນີນຕ່ໍຫນ້າເຮົາຢ່າງດາວິດບິດາຂອງເຈ້ົາດໍາເນີນນ້ັນ ກະທໍາຕາມທຸກສ່ິງຊ່ຶງເຮົາໄດ້ບັນຊາແກ່ເຈ້ົາ

ແລະຮັກສາກົດເກນຂອງເຮົາແລະກົດຫມາຍຂອງເຮົາ 
18 ແລ້ວເຮົາຈະສະຖາປະນາບັນລັງຂອງເຈ້ົາ ດ່ັງທ່ີເຮົາໄດ້ກະທໍາຄໍາຫມັນ້ສັນຍາໄວ້ກັບດາວິດບິດາຂອງເຈ້ົາວ່າ ìເຈ້ົາຈະ

ບ່ໍຂາດຊາຍຜູ້ນ່ຶງທ່ີຈະປົກຄອງເຫນືອອິສຣາເອນî 
19 ແຕ່ຖ້າເຈ້ົາຫັນໄປແລະປະຖ້ິມຂ້ໍຄໍາສ່ັງຂອງເຮົາ ແລະບັນຍັດຂອງເຮົາຊ່ຶງເຮົາຕ້ັງໄວ້ຕ່ໍຫນ້າເຈ້ົາ ແລະບົວລະບັດພຣະ

ອ່ືນແລະນະ  ມັສການພຣະເຫລ່ົານ້ັນ 



20 ແລ້ວເຮົາຈະຖອນຮາກເຂົາທັງຫລາຍຈາກແຜ່ນດິນຂອງເຮົາ ຊຶງ່ໄດ້ໃຫແ້ກ່ເຂົາແລະວິຫານຊ່ຶງເຮົາກະທໍາໃຫ້ເປັນສະ
ຖານບໍຣິສຸດເພ່ືອນາມຂອງເຮົາ ເຮົາຈະແກວ່ງອອກໄປຈາກສາຍຕາຂອງເຮົາ ແລະເຣົາຈະທໍາໃຫ້ເປັນພາສິດແລະຂ້ີ
ປາກຖ້າມກາງຊົນຊາດທັງຫລາຍ 

21 ແລະວິຫານນ້ີຊ່ຶງສູງສ່ົງ ທຸກຄົນທ່ີຜ່ານໄປຈະປະຫລາດໃຈ ແລະກ່າວວ່າ ìເຫດໃດພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງຊົງກະທໍາເຊ່ັນນ້ີແກ່
ແຜ່ນດິນນ້ີແລະແກ່ພຣະວິຫານນ້ີî 

22 ແລ້ວເຂົາທັງຫລາຍຈະຕອບວ່າ ìເພາະເຂົາທັງຫລາຍປະຖ້ິມພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາແຫ່ງບັນ 
ພະບຸຣຸດຂອງເຂົາ ຜູ້ຊົງນໍາເຂົາອອກຈາກແຜ່ນດິນເອຢິບແລະໄດ້ຍຶດຖືພຣະອ່ືນ ແລະໄດ້ນະມັສການພຣະເຫລ່ົານ້ັນ
ທັງບົວລະບັດດ້ວຍ ສະນ້ັນພຣະອົງຈ່ຶງໄດ້ຊົງນໍາເຫດຮ້າຍທັງຫມົດນ້ີມາເຖິງເຂົາທັງຫລາຍî 

 

8 ພຣະຣາຊກຈິອືນ່ໆຂອງໂຊໂລໂມນ  
 Various Activities of Solomon  
 (1 ກສດ 9:10-28) 
1 ແລະຕ່ໍມາເມ່ືອສ້ິນຊາວປີ ທ່ີໂຊໂລໂມນໄດຊົ້ງສ້າງພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະພຣະຣາຊວັງສ່ວນພຣະອົງ 
2 ໂຊໂລໂມນໄດ້ຊົງເສີມສ້າງຫົວເມືອງຊ່ຶງຮູຣາມໄດ້ຖວາຍແດ່ພຣະອົງ ແລ້ວໃຫ້ຄົນອິສຣາເອນຕ້ັງຢູ່ໃນນ້ັນ 
3 ແລະໂຊໂລໂມນໄດ້ສະເດັດໄປຍັງຮາມັດໂຊບາ ແລະຍຶດເມືອງນ້ັນໄດ້ 
4 ພຣະອົງໄດ້ຊົງສ້າງເມືອງຕາດໂມຣ໌ໄວ້ໃນຖ່ິນກັນດານ ແລະຫົວເມືອງຄັງຫລວງທັງສ້ິນຊ່ຶງພຣະອົງຊົງສ້າງໄວ້ໃນຮາມັ

ດ 
5 ພຣະອົງໄດ້ຊົງສ້າງເມືອງເບັດໂຮໂຣນທາງເທິງແລະເບັດໂຮໂຣນທາງລຸ່ມດ້ວຍເປັນເມືອງທ່ີຫມ້ັນຄົງ ມກໍີາແພງ ປະຕູ

ເມືອງແລະດ່ານ 
6 ແລະຊົງສ້າງເມືອງບາອາລັດ ແລະຫົວເມືອງຄັງຫລວງທັງປວງທ່ີໂຊໂລໂມນຊົງມຢູ່ີ ແລະເມືອງທັງປວງສໍາລັບຣົດຮົບ

ຂອງພຣະອົງ ແລະເມືອງທັງປວງສໍາລັບພົນມ້າຂອງພຣະອົງ ແລະສ່ິງໃດໆຊ່ຶງພຣະອົງປະສົງຈະສ້າງໃນເຢຣູຊາເລັມ 
ໃນເລບານອນ ແລະໃນແຜ່ນດິນທັງຫມດົຊ່ຶງຢູ່ໃນຄອບຄອງຂອງພຣະອົງ 

7 ປະຊາຊົນທັງປວງທ່ີເຫລືອຢູ່ໃນເຫລ່ົາຮິດຕີ ຄົນອາໂມຣິດ ເປຣິສຊີ ຄົນຮີວີ ແລະຄົນເຢບຸສ ຜູ້ຊ່ຶງບ່ໍແມ່ນອິສຣາເອນ 
8 ຈາກເຊ້ືອສາຍຂອງຊົນເຫລ່ົານ້ີຜູ້ເຫລືອຕ່ໍມາໃນແຜ່ນດິນ ຜູ້ຊ່ຶງປະຊາຊົນອິສຣາເອນບ່ໍໄດ້ທ າໍລາຍ ໂຊໂລໂມນໄດ້ຊົງ

ກະທ າໍໃຫ້ປະຊາຊົນເຫລ່ົານ້ີເປັນທາດແຮງງານ ແລະເຂົາທັງຫລາຍກໍເປັນຢູ່ຈົນທຸກວັນນ້ີ 
9 ແຕ່ສ່ວນຄົນອິສຣາເອນນ້ັນໂຊໂລໂມນບ່ໍໄດ້ຊງົກະທໍາໃຫ້ທາດແຮງງານ ເຂົາທັງຫລາຍເປັນທະຫານແລະເປັນນາຍ

ທະຫານຂອງພຣະອົງ ເປັນຜູ້ບັງຄັບບັນຊາຣົດຮົບຂອງພຣະອົງ ແລະພົນມ້າຂອງພຣະອົງ 
10 ແລະຄົນຕ່ໍໄປນ້ີເປັນເຈ້ົາຫນ້າທ່ີຊັນ້ຜູ້ໃຫຍ່ຂອງກະສັດໂຊໂລໂມນມີສອງຮ້ອຍຫ້າສິບຄົນ ເປັນຜູ້ປົກຄອງປະຊາຊົນ 
11 ໂຊໂລໂມນຊົງນໍາທດິາຂອງຟາໂຣຂ້ຶນມາຈາກນະຄອນດາວິດຍັງພຣະຣາຊວັງ ຊ່ຶງພຣະອົງຊງົສ້າງໄວ້ໃຫ້ພຣະນາງ

ເພາະພຣະອົງກ່າວວ່າ, ìມະເຫສຂີອງເຮົາບ່ໍຄວນຢູ່ໃນວັງຂອງດາວິດພຣະຣາຊາແຫ່ງອິສຣາເອນ ເພາະສະຖານທ່ີທັງ
ຫລາຍຊ່ຶງຫບີຂອງພຣະເຈ້ົາມາເຖິງເປັນທ່ີບໍຣສຸິດîî 

12 ແລ້ວໂຊໂລໂມນຊົງຖວາຍເຄ່ືອງເຜົາບູຊາແດ່ພຣະເຈ້ົາເທິງແທ່ນບູຊາຂອງພຣະເຈ້ົາ ຊ່ຶງພຣະອ ົງຊົງສ້າງໄວ້ທີ່ຫນ້າມຸກ 
13 ຕາມຫນ້າທ່ີປະຈໍາວັນທ່ີຕ້ອງທໍາເປັນການຖວາຍບູຊາຕາມບັນຍັດຂອງໂມເຊ ໃນວັນສະບາໂຕ ໃນວັນຂ້ຶນຄ່ໍານ່ຶງ 

ແລະໃນວັນເທສການປະຈໍາປີສາມເທສການ ຄືເທສການກິນລ້ຽງເຂ້ົາຈ່ີທ່ີບ່ໍມີເຊ້ືອແປ້ງ ເທສການສັປດາ ແລະເທສ
ການປຸກຕູບຢູ່ 



14 ຕາມກົດຫມາຍຂອງດາວິດຣາຊບິດາຂອງພຣະອົງ ພຣະອົງຊົງກໍານົດແບ່ງເວນປະໂຣຫິດສໍາລັບການບົວລະບັດແລະ 
ແບ່ງເວນຊົນເລວີໃຫ້ປະຈໍາຫນ້າທ່ີການສັຣເສີນແລະການບົວລະບັດຕ່ໍຫນ້າປະໂຣຫິດຕາມຫນ້າທ່ີປະຈໍາວັນທີຕ້ອງ
ທໍາແລະຄົນເຝ້ົາປະຕູເປັນເວນເຝ້ົາທຸກປະຕູ ເພາະວ່າດາວິດບຸຣຸດຂອງພຣະເຈ້ົາຊົງບັນຊາໄວ້ເຊ່ັນນ້ັນ 

15 ແລະເຂົາທັງຫລາຍບ່ໍໄດ້ຫັນໄປເສັຽຈາກສ່ິງຊ່ຶງພຣະຣາຊາໄດ້ຊົງບັນຊາປະໂຣຫິດແລະຄົນເລວີຊ່ຶງກ່ຽວກັບເຣ່ືອງໃດໆ
ແລະກ່ຽວກັບເຣ່ືອງຄັງ 

16 ພຣະຣາຊກິຈຂອງໂຊໂລໂມນກໍລຸລ່ວງໄປຕ້ັງແຕ່ວັນທ່ີວາງຮາກພຣະວິຫານຂອງພຣະເຈ້ົາຈົນເຖິງວັນສໍາເຣັດງານ ດ່ັງ
ນ້ັນພຣະວິຫານຂອງພຣະເຈ້ົາກໍສໍາເຣັດຄົບຖ້ວນ 

17 ແລ້ວໂຊໂລໂມນສະເດັດໄປຍັງເອຊີໂອນເກເບີ ແລະເມືອງເອໂລດທ່ີຊາຍທະເລໃນແຜ່ນດິນເອໂດມ 
18 ແລະຮູຣາມກໍໃຫ້ຂ້າຣາຊການຂອງພຣະອົງສ່ົງເຮືອ ແລະຂ້າຣາຊການທ່ີຄ  ຸ້ນເຄີຍກັບທະເລໄປໃຫ້ໂຊໂລໂມນ ແລະ

ເຂົາທັງຫລາຍໄປເຖິງເມືອງໂອຟີຣພ້໌ອມກັບຂ້າຣາຊການຂອງໂຊໂລໂມນ ແລະນໍາເອົາທອງຄໍາຈາກທ່ີນ້ັນຫນັກສ່ີ
ຣ້ອຍຫ້າສິບຕະລັນມາຍັງກະສັດໂຊໂລໂມນ 

 

9 ພຣະນາງແຫງ່ເຊບາສະເດດັມາຢຽ້ມ 
 ໂຊໂລໂມນ  
 Visit of the Queen of Sheba  

 (1 ກສດ 10:1-13) 
1 ເມືອ່ພຣະຣາຊນີີແຫ່ງເຊບາຊົງໄດ້ຍິນກິດຕິສັບແຫ່ງໂຊໂລໂມນ ພຣະນາງກໍສະເດັດມາຍັງເຢຣູຊາເລັມ ເພ່ືອທົດລອງ

ພຣະອົງດ້ວຍປັນຫາຫຍຸ້ງຍາກຕ່າງໆພ້ອມດ້ວຍຂ້າຣາຊບໍຣິພານມາກມາຍ ກັບອູດບັນທຸກເຄ່ືອງເທດແລະທອງຄໍາ
ເປັນອັນມາກ ແລະເພັດພອຍຕ່າງໆ ແລະເມ່ືອພຣະນາງສະເດັດມາເຖິງໂຊໂລໂມນແລ້ວ ພຣະນາງທູນເຣ່ືອງໃນໃຈ
ຂອງພຣະນາງທຸກປະການ 

2 ແລະໂຊໂລໂມນກ່າວຕອບປັນຫາຂອງພຣະນາງທັງສ້ິນ ບ່ໍມີສ່ິງໃດທ່ີເຊ່ືອງໄວ້ຢູ່ພົ້ນໂຊໂລໂມນຊ່ຶງພຣະອົງຈະຊົງອະ
ທິບາຍແກ່   ພຣະນາງບ່ໍໄດ້ 

3 ເມ່ືອພຣະຣາຊ ນີິແຫ່ງເຊບາຊົງເຫັນພຣະສະຕິປັນຍາຂອງໂຊໂລໂມນແລະພຣະຣາຊວ ງັທ່ີພຣະອົງຊົງສ ້າງ 
4 ທັງອາຫານທີໂ່ຕະສເວີຍ ກັບບັນດາຂ້າຣາຊການປະຈໍາຢູ່ ແລະມະຫາດເລັກທ່ີຄອຍຮັບໃຊ້ຢູ່ຕລອດທັງເຄ່ືອງແຕ່ງ

ກາຍແລະພະນັກງານຖວາຍຖ້ວຍຂອງພຣະອົງ ເຄ່ືອງແຕ່ງກາຍ ແລະເຄ່ືອງເຜົາບູຊາຂອງພຣະອົງ ຊ່ຶງພຣະອົງຖວາຍ
ບູຊາໃນພຣະວ ຫິານຂອງ   ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະທັຍຂອງພຣະນາງກໍສລົດລົງ 

5 ພຣະນາງທູນເຈ້ົາຊີວິດວ່າ, ìທຸກສ່ິງກ່ຽວກັບເຣ່ືອງຂອງພຣະອົງ ທັງຄວາມສລຽວສລາດຂອງພຣະອົງ ທ່ີຂ້ານ້ອຍໄດ້
ຍິນເວລາທ່ີຂ້ານ້ອຍຍັງຢູ່ໃນເມືອງຂອງຂ້ານ້ອຍກໍເປ ນັຄວາມຈິງຫມດົ  

6 ແຕ່ຂ້ານ້ອຍບ່ໍໄດ້ເຊ່ືອໃນຄໍາເວ້ົາຂອງເຂົາ ຈົນຂ້ານ້ອຍໄດ້ມາເຫັນດ້ວຍຕົນເອງ ສະຕິປັນຍາແລະຄວາມມ່ັງຄ່ັງສົມບູນ
ຂອພຣະອົງທ່ີຂ້ານ້ອຍໄດ້ຍິນມາ ມີພຽງເຄ່ິງນ່ຶງໃນສ່ິງທ່ີຂ້ານ້ອຍໄດ້ຮູ້ແລະໄດ້ເຫັນໃນເວລານ້ີ 

7 ບັນດາຄົນຂອງພຣະອົງກໍເປັນສຸກ ບ ັນດາຂ້າຣາຊການເຫລ່ົານ້ີຂອງພຣະອົງກໍເປັນສຸກ ຜູ້ທ່ີຢູ່ງານປະຈໍາຕ່ໍພຣະພັກພ
ຣະອົງແລະຟັງພຣະສະຕິປ ນັຍາຂອງພຣະອົງກໍເປັນສຸກ 

8 ສາທກຸານແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງພຣະອົງ ຜູຊົ້ງມອບຄວາມສະງ່າຣາສີ ແລະໃຫ້ພຣະອົງປະທັບເທິງພຣະທ່ີນ່ັງຂອງອິ
ສຣາເອນ ຍ້ອນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງມຄີວາມຮັກຕ່ໍອິສຣາເອນຕລອດໄປ ຈ່ຶງໄດ້ແຕ່ງຕ້ັງພຣະອົງໃຫ້ເປັນເຈ້ົາຊີວດິ ເພ່ືອ
ປົກຄອງຢ່າງຍ ດຸຕິທັມແລະຖືກຕ້ອງ 

9 ແລ້ວພຣະຣາຊນີີກໍຖວາຍທອງຄໍານ່ຶງຮ້ອຍຊາວຕະລັນແກ່ພຣະຣາຊາ ພ້ອມທັງເຄ່ືອງຫອມແລະເພັດພອຍຕ່າງໆ  ບ່ໍ
ມີເຄ່ືອງຫອມໃດໆເຫມືອນຢ່າງທ່ີພຣະຣາຊີນີແຫ່ງເຊບາຖວາຍແດ່ເຈ້ົາຊີວດິໂຊໂລໂມນ 



10 ນອກຈາກນ້ີຍັງມີຂະບວນກໍາປ່ັນຂອງເຈ້ົາຮູຣາມໄດ້ບັນທຸກຄໍາມາຈາກໂອຟີຣ ໌ທັງໄດ້ນໍາໄມ້ຈັນຢ່າງຫລວງຫລາຍ 
ແລະເພັດພອຍຕ່ງໆ 

11 ເຈ້ົາຊີວິດໄດ້ເອົາໄມ້ຈັນນ້ີເຮັດເສົາຄ້ໍາພຣະວິຫານ ເສົາຄ້ໍາພຣະຣາຊວັງ ແລະເຮັດພິນໃຫ້ນັກດົນຕຣີ ຕລອດທຸກວັນນ້ີ 
ບ່ໍເຄີຍເຫັນໄມ້ຈັນຢ່າງນ້ີຈັກເທ່ືອ 

12 ເຈ້ົາຊີວິດໂຊໂລໂມນໄດ້ພຣະຣາຊທານຫລາຍຢ່າງໃຫ້ພຣະຣາຊີນີແຫ່ງເຊບາ ຕາມເຄ່ືອງອັນອຸດົມສົມທ່ີພຣະອົງມີຢູ່ 
ແລະພຣະອົງຍັງໄດ້ພຣະຣາຊທານຕ່ືມອີກຕາມທ່ີພຣະນາງຕ້ອງການ ແລ້ວພຣະນາງພ້ອມທັງບັນດາເສນາອາມາດກໍ
ກັບຄືນເມືອສູ່ປະເທດຂອງຕົນ 
ຄວາມມັງ່ຄັງ່ແລະພຣະກຽດເລືອ່ງລຂືອງໂຊໂລໂມນ 
Solomonís Great Wealth 
(1 ກສດ 10:14-29; 2 ຂຄວ 1:14-17) 

13 ນ້ໍາຫນັກທອງຄໍາທ່ີນໍາມາສ່ົງໂຊໂລໂມນໃນປີນ່ຶງນ້ັນ ເປັນທອງຄໍາຫົກຮ້ອຍຫົກສິບຕະລັນ 
14 ນອກເຫນືອຈາກທອງຄໍາຊ່ຶງນັກການຄ້າແລະພ່ໍຄ້າໄດ້ນໍາມາ ແລະກະສັດທັງປວງຂອງປະເທດອາຣະເບັຽ ແລະບັນດາ

ເຈ້ົາເມືອງແຫ່ງແຜ່ນດິນໄດ້ນໍາທອງຄໍາແລະເງິນມາຍັງໂຊໂລໂມນ 
15 ກະສັດໂຊໂລໂມນຊົງສ້າງໂລ່ໃຫຍ່ສອງຮ້ອຍອັນດ້ວຍທອງຄໍາທຸບ ໂລ່ອ ນັນ່ຶງໃຊ້ທອງຄໍາທຸບຫົກຮ້ອຍເຊເກລ 
16 ພຣະອົງຊງົສ້າງໂລ່ສາມຮ້ອຍອັນດ້ວຍທອງຄໍາທຸບ ໂລ່ອັນນ່ຶງໃຊ້ທອງຄໍາສາມຮ້ອຍເຊເກລ ແລະກະສັດກໍຊົງເກັບໂລ່

ໄວໃ້ນພຣະຕໍານັກດົງເລບານອນ 
17 ພຣະຣາຊາຊົງກະທໍາພຣະທ່ີນ່ັງງ່າຊາ້ງຂນາດໃຫຍ່ດ້ວຍ ແລະຊົງໂອບດ້ວຍທອງຄໍາບ ຣິໍສຸດ 
18 ພຣະທີນ່ັ່ງນ້ັນມີຂ້ັນໄດຫົກຂ້ັນ ກັບທ່ີຮອງພຣະບາດທໍາດ້ວຍທອງຄໍາ ຊຶງ່ຕິດຢູ່ກັບພຣະທ່ີນ່ັງ ທັງສອງຂ້າງຂອງພຣະທ່ີ

ນ່ັງມີທ່ີວາງພຣະຫັດ ແລະສິງສອງໂຕຢືນຢູ່ຂ້າງໆທ່ີວາງພຣະຫັດ 
19 ມສິີງອີກສິບສອງໂຕຢືນຢູ ່ທ່ີນ້ັນ ເທິງຂ້ັນໄດຫົກຂ້ັນທັງສອງຂ້າງ ເຂົາບ່ໍເຄີຍທໍາໃນຣາຊອານາຈັກໃດໆເຫມືອນຢ່າງນ້ີ 
20 ພາຊະນະທັງສ້ິນສໍາລັບເຄ່ືອງດ່ືມຂອງກະສັດໂຊໂລໂມນທໍາດ້ວຍທອງຄໍາ ແລະພາຊະນະທັງສ້ິນຂອງພຣະຕໍານັກດົງ

ເລບານອນທໍາດ້ວຍທອງຄໍາບໍຣິສຸດ ເງິນນ້ັນຖືວ່າເປັນຂອງບ່ໍມີຄ່າຫັຍງໃນສມຍັຂອງໂຊໂລໂມນ 
21 ເພາະເຮືອຂອງພຣະຣາຊາແລ່ນໄປຍັງຕາຊິດພອ້ມກັບຂ້າຣາຊການຂອງຮູຣາມ ກໍາປ່ັນຕາຊິດນໍາທອງຄໍາ ເງິນ ງ່າ

ຊ້າງ ລີງ ແລະນົກຍຸງ ມາສາມປີຕ່ໍຄ້ັງ 
22 ດ່ັງນ້ີແຫລະ, ພຣະຣາຊາໂຊໂລໂມນຈ່ຶງໄດ້ປຽບກວ່າກະສັດອ່ືນໆແຫ່ງແຜ່ນດິນໂລກໃນເຣ່ືອງສົມບັດແລະສະຕິປັນ

ຍາ 
23 ພຣະຣາຊາທັງສ້ິນແຫ່ງແຜ່ນດິນໂລກກໍສແວງຫາທ່ີຈະເຂ້ົາເຝ້ົາໂຊໂລໂມນ ເພ່ືອຈະຟັງພຣະສະຕິປັນຍາຊ່ຶງມາຈາກພ

ຣະເຈ້ົາພຣະຣາຊທານໄວໃ້ນໃຈຂອງທ່ານ 
24 ທ ຸກຄົນກໍນໍາເຄ່ືອງບັນນາການຂອງເຂົາມາ ເປັນເຄ່ືອງທໍາດ້ວຍເງິນແລະທອງຄໍາ ແລະເຄ່ືອງແຕ່ງກາຍ ເຄ່ືອງອາວຸດ 

ເຄ່ືອງເທດ ມ້າ ແລະລໍ ຕາມຈໍານວນກໍານົດທຸກໆປີ 
25 ໂຊໂລໂມນຊົງມບ່ີອນໄວ້ມ້າສ່ີພັນຊອ່ງສໍາລັບມ້າແລະຣົດຮົບ ແລະມີພົນມາ້ນ່ຶງຫມືນ່ສອງພັນຄົນ ຊ່ຶງພຣະອົງຊົງໃຫ້

ປະຈໍາຢູ່ໃນຫົວເມືອງຣົດຮົບ ແລະຢູ່ກັບພຣະຣາຊາທ່ີກຸງເຢຣູຊາເລັມ 
26 ພຣະອົງຊົງປົກຄອງເຫນືອພຣະຣາຊາທັງປວງຕ້ັງແຕ່ແມ່ນ້ໍາເອີຟຣາດເຖິງແຜ່ນດິນຂອງຄົນຟີລິສຕິນ ແລະເຖິງເຂດ

ແດນຂອງເອຢິບ 
27 ພຣະຣາຊາຊົງກະທໍາໃຫ້ເງິນນ້ັນເປັນຂອງສາມັນໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມເຫມືອນກ້ອນຫີນ ແລະກະທໍາໃຫ້ມໄີມສົ້ນຫລວງ

ຫລາຍ     ເຫມືອນໄມ້ຫມາກເດ່ືອແຫ່ງຖ່ິນເນີນເຊເຟລາ 
28 ເຂົານໍາມ້າເຂ້ົາມາຖວາຍໂຊໂລໂມນຈາກເອຢິບ ແລະຈາກແຜ່ນດິນທ ັງປວງ 



ມຣໍະນະກມັຂອງໂຊໂລໂມນ 
Death of Solomon 
(ກສດ 11:41-43) 

29 ສ່ວນພຣະຣາຊກິຈນອກນ້ັນຂອງໂຊໂລໂມນ ຕ້ັງແຕ່ຕ້ົນຈົນປາຍບ່ໍໄດ້ບັນທຶກໄວ້ໃນຫນັງສືປະຫວັດສາດຂອງນາທານ
ຜູ້ປະກາດ   ພຣະທັມ ແລະໃນຄໍາປະກາດພຣະທັມຂອງອາຮີຢາຊາວຊໂີລ ແລະໃນນິມິດຂອງອິດໂດຜູ້ທໍານວາຍກ່ຽວ
ກັບເຢໂຣໂບອາມບຸດເນບັດຫລື 

30 ໂຊໂລໂມນຊົງປົກຄອງໃນກ ງຸເຢຣູຊາເລັມເຫນືອອິສຣາເອນທັງປວງສ່ິສິບປີ 
31 ໂຊໂລໂມນລ່ວງຫລັບໄປຢູ່ກັບບັນພະບຸຣຸດຂອງພຣະອົງ ແລະເຂົາຝັງພຣະສົບໄວໃ້ນນະຄອນດາວິດຣາຊບິດາຂອງພ

ຣະອົງ ແລະເຣໂຮໂບອາມໂອຣົດຂອງພຣະອົງປົກຄອງແທນພຣະອົງ 
 

10 ອສິຣາເອນກະບດົ  
 The Revolt against Rehoboam  

 (1 ກສດ 12:1-19) 
1 ເຣໂຮໂບອາມໄດ້ໄປຍັງເມືອງເຊເຄມ ເພາະອິສຣາເອນທັງປວງໄດ້ມາຍັງເຊເຄມເພ່ືອຈະຕ້ັງທ່ານໃຫ້ເປັນກະສັດ 
2 ຕ່ໍມາເມ່ືອເຢໂຣໂບອາມບຸດເນບັທບຊາບເຣ່ືອງ (ເພາະທ່ານຍັງຢູ່ໃນເອຢິບບ່ອນຊ່ຶງທາ່ນຫນີໄປຈາກກະສັດໂຊໂລ

ໂມນ) ແລ້ວເຢໂຣໂບອາມກັບຈາກເອຢິບ 
3 ເຂົາທັງຫລາຍກໍໃຊ້ຄົນໄປເອ້ີນທ່ານ ແລະເຢໂຣໂບອາມກັບອິສຣາເອນທັງຫມດົໄດ້ມາແລະທູນເຣໂຮໂບອາມວ່າ,  
4 ìພຣະຣາຊບິດາຂອງຝ່າພຣະບາດໄດ້ກະທໍາໃຫ້ແອກຂອງຂ້ານ້ອຍທຸກຫນັກ ເພາະສະນ້ັນ ບັດນ້ີຂໍຊົງຜ່ອນການ

ບົວລະບັດຢ່າງທ ຸກຫນັກຂອງພຣະຣາຊບິດາຂອງຝ່າພຣະບາດ ແລະແອກອັນຫນັກຂອງພຣະອົງເຫນືອຂ້ານ້ອຍທັງ
ຫລາຍໃຫ້ເບົາລົງເສັຽ ແລະຂ້ານ້ອຍທັງຫລາຍຈະບົວລະບັດພຣະອົງî 

5 ພຣະອົງກ່າວກັບເຂົາວ່າ, ìສ້ິນສາມວັນຈ່ົງກັບມາຫາເຣົາອີກî ປະຊາຊນົຈ່ຶງກັບໄປເສັຽ 
6 ແລ້ວກະສັດເຣໂຮໂບອາມກໍຊົງປຶກສາກັບບັນດາຜູ້ເຖ້ົາ ຜູ້ຢູ່ງານປະຈ າໍໂຊໂລໂມນຣາຊບິດາຂອງພຣະອົງຂນະເມ່ືອພ

ຣະອົງຍັງຊົງພຣະຊົນຢູ່ວ່າ ìທ່ານທັງຫລາຍຈະແນະນໍາເຣົາໃຫ້ຕອບປະຊາຊົນນ້ີຢ່າງໃດî  
7 ເຂົາທັງຫລາຍທູນພຣະອົງວ່າ, ìຖ້າຝ່າພຣະບາດຊົງເມດຕາແກ່ປະຊາຊົນນ້ີແລະໃຫ້ເຂົາພ ໍໃຈ ແລະກ່າວຕອບຄໍາດີ

ແກ່ເຂົາ ເຂົາທັງຫລາຍຈະເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງຝ່າພຣະບາດເປັນນິດî 
8 ແຕ່ພຣະອົງຊົງປະຖ້ິມຄໍາປຶກສາຊ່ຶງຜູ້ເຖ້ົາຖວາຍນ້ັນເສັຽ ແລະໄປປຶກສາກັບຄົນຫນຸ່ມຊ່ຶງໃຫຍ່ຂ້ຶນມາພ້ອມກັບພຣະອົງ

ແລະຢູ່ງານປະຈໍາຂອງພຣະອົງ 
9 ແລະພຣະອົງກ່າວກັບເຂົາທັງຫລາຍວ່າ, ìທ່ານຈະແນະນໍາເຮົາຢ່າງໃດ ເພ່ືອພວກເຮົາຈະຕອບປະຊາຊົນນ້ີຜູ້ທີ່ທູນ

ເຮົາວ່າ ຂໍຊົງຜ່ອນແອກຊ່ຶງພຣະຣາຊບິດາອຂງພຣະອົງວາງຢູ່ເຫນືອຂ້ານ້ອຍທັງ 
ຫລາຍໃຫ້ເບົາລົງî 

10 ແລະຄົນຫນຸ່ມເຫລ່ົານ້ັນຜູ້ໄດ້ໃຫຍ່ຂ້ຶນມາພ້ອມກັບພຣະອົງທູນພຣະອົງວ່າ, ìຝ່າພຣະບາດຈ່ົງກ່າວດ່ັງນ້ີແກ່ປະຊາຊົນ
ນ້ີ ຜູ້ທູນພຣະອົງວ່າ ພຣະຣາຊບິດາຂອງຝ່າພຣະບາດໄດ້ຊົງກະທໍາໃຫ້ແອກຂອງຂ້ານ້ອຍທັງຫລາຍທຸກຫນັກ ແຕ່ຂໍ
ຝ່າພຣະບາດຊົງຜ່ອນແກ່ຂ້ານ້ອຍໃຫ້ເບົາລົງນ້ັນ ຝ່າພຣະບາດຈ່ົງກ່າວແກ່ເຂົາທັງຫລາຍຢ່າງນ້ີວ່າ ນ້ິວກ້ອຍຂອງເຮົາ
ກໍຫນາກວ່າແອວແຫ່ງຣາຊບິດາຂອງເຮົາ 

11 ທ່ີພຣະຣາຊບິດາຂອງເຮົາວາງແອກຫນັກເທິງທ່ານທັງຫລາຍກໍດີແລ້ວ ເຮົາຈະເພ້ີມແອກໃຫ້ແກ່ທ່ານທັງຫລາຍອີກ ພ
ຣະຣາຊບິດາຂອງເຮົາຕ ສີອນທ່ານທັງຫລາຍດ້ວຍໄມແ້ສ້ ແຕ່ເຮົາຈະຕີສອນທ່ານທັງຫລາຍດ້ວຍແສ້ຕີງົວî 



12 ເຢໂຣໂບອາມກັບປະຊາຊນົທັງປວງຈ່ຶງເຂ້ົາມາເຝ້ົາເຣໂຮໂບອາມໃນວັນທີສາມ ດ່ັງທ່ີພຣະຣາຊາຮັບສັ່ງວ່າ, ìຈົ່ງມາ
ຫາເຮົາອີກໃນວັນທີສາມî 

13 ພຣະຣາຊາກ່າວຕອບເຂົາທັງຫລາຍຢ່າງດຸດັນ ຊງົປະຖ້ິມຄໍາປຶກສາຂອງຜູ້ເຖ້ົາເສັຽ 
14 ແລະກ່າວກັບເຂົາທັງຫລາຍຕາມຄໍາຕອບຂອງພວກຄົນຫນຸ່ມວ່າ, ìພຣະຣາຊບິດາຂອງເຮົາທໍາແອກຂອງທ່ານທັງ

ຫລາຍໃຫ້ຫນັກ ແຕ່ເຮົາຈະເພີ້ມໃຫແ້ກ່ແອກນ້ັນ ພຣະຣາຊບິດາຂອງເຮົາຕີສອນທ່ານທ ັງຫລາຍດ້ວຍໄມ້ແສ້ ແຕ່ເຮົາ
ຈະຕີສອນທ່ານທັງຫລາຍດ້ວຍໄມແ້ສ້ຕີງົວî 

15 ພຣະຣາຊາຈ່ຶງບ່ໍໄດ້ຊົງຟງັສຽງປະຊາຊົນ ເພາະເຫດການນ້ີເປັນມາແຕ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເພ່ືອພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຈະຊົງໃຫ້
ພຣະວັຈນະຂອງພຣະອົງໄດ້ສໍາເຣັດ ຊຶງ່ພຣະອົງກ່າວໂດຍອາຮີຢາຊາວຊີໂລແກ່ເຢໂຣໂບອາມບຸດເນບັດ 

16 ແລະເມ່ືອອິສຣາເອນເຫັນວ່າພຣະຣາຊາບ່ໍໄດ້ຊົງຟັງເຂົາທັງຫລາຍ ປະຊາຊົນກໍທູນຕອບພຣະຣາຊາວ່າ, ìຂ້ານ້ອຍທັງ
ຫລາຍມີສ່ວນອັນໃດໃນດາວິດ ຂ້ານ້ອຍທັງຫລາຍບ່ໍມີສ່ວນມໍຣະດົກໃນບຸດເຈສຊີ ໂອ ອິສຣາເອນເອີຍ ກັບໄປເຕັນ
ຂອງຕົນແຕ່ລະຄົນເຖີດî ອິສຣາເອນທັງປວງຈ່ຶງໄປຍັງບ້ານເຮືອນຂອງເຂົາທັງຫລາຍ 

17 ແຕ່ເຣໂຮໂບອາມຊົງປົກຄອງເຫນືອປະຊາຊົນອິສຣາເອນຜູ້ອາສັຍຢູ່ໃນຫົວເມືອງຂອງຢູດາ 
18 ແລ້ວພຣະຣາຊາເຣໂຮໂບອາມຊົງໃຊຮ້າໂດຣາມນາຍງານເຫນືອແຮງງານເກນໄປ ແລະປະຊາຊນົກໍເອົາຫີນແກວ່ງ

ໃສ່ທ່ານເຖິງຕາຍ ແລ້ວເຈ້ົາຊີວິດເຣໂຮໂບອາມກໍຊົງຟາ້ວຂ້ຶນຣົດຮົບຂອງພຣະອົງ ຊົງຫນີໄປກຸງເຢຣູຊາເລັມ 
19 ອິສຣາເອນຈ່ຶງກະບົດຕ່ໍຣາຊວົງດາວິດເຖິງທຸກວັນນ້ີ 
 

11   
Judah and Benjamin Fortified 

(ກສດ 12:20-24) 
1 ເມ່ືອເຣໂຮໂບອາມມາຍັງກຸງເຢຣູຊາເລັມແລ້ວ ພຣະອົງຊົງຮວບຮວມເຊ້ືອສາຍຢູດາແລະເບັນຢາມີນ ເປັນນັກຮົບທ່ີ

ຄັດເລືອກແລ້ວນ່ຶງແສນແປດຫມືນ່ຄົນ ເພ່ືອຈະຕ່ໍສູ້ຮົບກັບອິສຣາເອນ ຫມາຍຈະເອົາຣາຊອານາຈັກຄືນໃຫ້ແກ່ເຣໂຮ
ໂບອາມ 

2 ແຕ່ພຣະຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາມາຍັງເຊມັຍຢາຄົນຂອງພຣະເຈ້ົາວ່າ, 
3 ìຈ່ົງໄປທູນເຣໂຮໂບອາມໂອຣດົຂອງໂຊໂລໂມນກະສັດແຫ່ງຢູດາ ແລະບອກແກ່ຄົນອິສຣເອນທັງປວງໃນຢູດາແລະ

ເບັນຢາມີນວ່າ 
4 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ເຈ້ົາຢ່າຂ້ຶນໄປສູ້ຮົບກັບພ່ີນ ້ອງຂອງເຈ້ົາ ຈ່ົງກັບໄປບ້ານຂອງຕົນທຸກຄົນເຖີດ ເພາະສ່ິງນ້ີ

ເປັນມາຈາກເຮົາî ເຫດສັນນ້ີເຂົາຈ່ຶງເຊ່ືອຟັງພຣະວັຈນະຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະກັບໄປ ບ່ໍໄດ້ສູ້ຮົບກັບເຢໂຣໂບ
ອາມ 
ຄວາມຈະເຣນີໃນຣຊັການເຣໂຮໂບອາມ 

5 ແລະເຣໂຮໂບອາມປະທັບຢູ່ໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ ແລະພຣະອົງຊົງສ້າງຫວົເມືອງເພ່ືອປ້ອງກັນໃນຢູດາ 
6 ພຣະອົງຊງົສ້າງເມືອງເບັດເລເຮັມ ເອຕາມ ເຕໂກອາ 
7 ເບັດຊູຣ໌ ໂຊໂກ ອາດຸນລາມ 
8 ກາດ  ມາເຣຊາ ຊຟິ 
9 ອາໂດຣາອິມ ລາຄິສ ອາເຊກາ  
10 ໂຊຣາ ອັຍຢາໂລນ ແລະເຮໂບຣນ ຫົວເມືອງຊຶງ່ມີປ້ອມທ່ີຢູ່ໃນຢູດາແລະໃນເບັນຢາມິນ 
11 ພຣະອ ົງຊົງກະທໍາປ້ອມປ ອ້ງກັນໃຫ້ແຂງແຮງ ແລະຕ້ັງຜູ້ບັງຄັບບັນຊາໃນປ້ອມເຫລ່ົານ້ັນ ແລະຊົງສະສົມອາຫານ ນ້ໍາ

ມັນ ແລະເຫລ້ົາອະງຸ່ນ 



12 ພຣະອົງຊົງເກັບໂລ່ ແລະຫອກໄວ້ໃນຫົວເມືອງທັງປວງ ແລະກະທໍາໃຫ້ຫົວເມືອງເຫລ່ົານ້ັນແຂງແຮງຫລາຍ ພຣະອົງ
ຈ່ຶງຊົງຍຶດຢູດາແລະເບັນຢາມິນໄວໄ້ດ້ 
Priests and Levites Support Rehoboam 
(1 ກສດ 14:21-24) 

13 ປະໂຣຫິດກັບຄົນເລວີຊ່ຶງຢູ່ໃນອິສຣາເອນທັງສ້ິນໄດ້ເຂ້ົາມາຫາພຣະອົງຈາກເຂດແດນຊ່ຶງເຂົາອາສັຍຢູ່ 
14 ເພາະຄົນເລວີປະຖ້ິມທ່ົງຫຍ້າແລະທ່ີບ້ານຊ່ຶງເຂົາຍຶດຖືເປັນກໍາມະສິດແລະມາຍັງຢູດາແລະເຢຣູຊາເລັມ ເພາະເຢໂຣ

ໂບອາມແລະໂອຣົດຂອງພຣະອົງໄດ້ຂັບໄລ່ເຂົາທັງຫລາຍອອກຈາກຕໍາແຫນ່ງປະໂຣຫິດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
15 ພຣະອົງຊງົແຕ່ງຕ້ັງປະໂຣຫິດຂອງພຣະອົງຂ້ຶນສໍາລັບສະຖານນະມັສການທ່ີສູງທັງຫລາຍ ແລະສໍາລັບພວກຜີປີສາດ 

ແລະສໍາລັບຮູບລູກງົວຊ່ຶງພຣະອົງຊົງສ້າງຂ້ຶນ 
16 ແລະບັນດາຜູ້ທ່ີປັກໃຈສແວງຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງອິສຣາເອນກໍຕິດຕາມເຂົາທັງຫລາຍມາຈາກເຜ່ົາທັງ

ປວງຂອງອິສຣາເອນຍັງເຢຣູຊາເລັມເພ່ືອຖວາຍສັດບູຊາຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາແຫ່ງບັນພະບຸຣຸດຂອງເຂົາທັງ
ຫລາຍ 

17 ເຂົາທັງຫລາຍໄດ້ເສີມກໍາລັງໃຫ້ຣາຊອານາຈັກຂອງຢູດາແລະໄດ້ກະທໍາໃຫເ້ຣໂຮໂບອາມໂອຣົດຂອງໂຊໂລໂມນ
ເຂ້ັມແຂງຢູ່ໄດ້ສາມປີ ເພາະເຂົາທັງຫລາຍດໍາເນີນຢູ່ສາມປີໃນວິຖີຂອງດາວິດແລະໂຊໂລໂມນ 
Rehoboamís Marriages 

18 ເຣໂຮໂບອາມຊົງຮັບມາຮາລັດທິດາຂອງເຢຣີໂມດໂອຣົດຂອງດາວິດເປັນມະເຫສີຜູ້ເປັນທິດາຂອງອາບີຮາອິນບຸດຕຣີ
ຂອງເອລີອາບບຸດເຈສຊີ 

19 ພຣະນາງກໍປະສູດໂອຣົດໃຫພ້ຣະອົງ ຄື ເຢອຸສ ເຊມາຣີຢາ ແລະຊາຮາມ 
20 ຕ່ໍມາພາຍຫລັງພຣະອົງກໍຊົງຮັບມາອາກາທິດາຂອງອັບຊາໂລມ ຜູ້ຊ່ຶງປະສູດ ອາບີຢາ ອັດຕັຍ ຊີຊາ ແລະເຊໂລມິດ

ໃຫພ້ຣະອົງ 
21 ເຣໂຮໂບອາມຊັງຮັກມາອາກາທິດາຂອງອັບຊາໂລມຫລາຍກວ່າມະເຫສີແລະນາງສະນົມຂອງພຣະອົງທັງສ້ິນ (ພຣະ

ອົງມີມະເຫສີສິບແປດອົງ ແລະນາງສະນົມຫກົສິບຄົນແລະມີໂອຣ ົດຊາວແປດອົງແລະທິດາຫົກສິບອົງ) 
22 ແລະເຣໂຮໂບອາມຊົງແຕ່ງຕ້ັງໃຫ້ອາບີຢາໂອຣົດຂອງມາອາກາເປັນໂອຣົດອົງໃຫຍ່ຖ້າມກາງພ່ີນ້ອງຂອງຕົນ ເພາະພ

ຣະອົງຊົງຕ້ັງພຣະທັຍຈະໃຫ້ທ່ານເປັນພຣະຣາຊາ 
23 ແລະພຣະອົງຊງົຈັດການຢ່າງສລາດ ແລະແຈກຈ່າຍໂອຣົດຂອງພຣະອົງໄປທ່ົວແຜ່ນດິນທັງສ້ິນຂອງຢູດາ ແລະຂອງ

ເບັນຢາມີນ ໃຫ້ຫົວເມືອງທ່ີມີປ້ອມທັງສ້ິນ ແລະພຣະອົງປະທານສະບຽງອາຫານໃຫ້ຢ່າງອຸດົມແລະຈັດຫາມະເຫສີໃຫ້
ເຂົາຕ້ັງຫລາຍຄົນ 

 

12 ຊຊີກັບກຸຢດູາ  
 Egypt Attacks Judah 
 (1 ກສດ 14:25-28) 
1 ເມ່ືອຣາຊອານາຈັກຂອງເຣໂຮໂບອາມຕ້ັງຫມ້ັນຄົງແລະແຂງແຮງແລ້ວ ພຣະອົງຊົງປະຖ້ິມທັມບັນຍັດຂອງພຣະຜູ້ເປັນ

ເຈ້ົາເສັຽ ແລະອິສຣາເອນທັງປວງກໍຖ້ິມພ້ອມກັບພຣະອົງດ້ວຍ 
2 ຕ່ໍມາໃນປີທີຫ້າແຫ່ງກະສັດເຣໂຮໂບອາມ ເພາະເຂົາທັງຫລາຍບ່ໍຊ່ືສັດຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຊ ີຊັກເຈ້ົາຊີວິດແຫ່ງເອຢິບ

ສະເດັດຂ້ຶນມາສູ້ຮົບເຢຣູຊາເລັມ 
3 ມຣົີດຮົບນ່ຶງພັນສອງຮ້ອຍຄັນ ແລະພົນມ້າຫົກຫມ່ືນຄົນ ແລະພົນຜູ້ມາກັບພຣະອົງຈາກເອຢິບນັບບ່ໍຖ້ວນຄື ຊາວລິເບັຽ 

ຄົນຊຸກກີອິມ ແລະເອທິໂອເປັຽ 



4 ພຣະອົງຊົງຍຶດຫົວເມືອງທ່ີມປ້ີອມຂອງຢູດາແລະມາຍັງເຢຣູຊາເລັມ 
5 ແລ້ວເຊມັຍຢາຜູ້ປະກາດພຣະທັມໄດ້ມາເຝ້ົາເຣໂຮໂບອາມ ແລະບັນດາເຈ້ົານາຍແຫ່ງຢູດາ ຜູ້ມາປະຊຸມກັນຢູ່ທ່ີເຢຣູ

ຊາເລັມດ້ວຍເຣ່ືອງຊີຊັກ ແລະກ່າວແກ່ເຂົາທັງຫລາຍວ່າ, ìພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ, ìເຈ້ົາໄດ້ປະຖ້ິມເຮົາ ເຮົາຈ່ຶງ
ໄດ້ປະຖ້ິມເຈ້ົາ ໃຫ້ເຢູ່ໃນມືຂອງຊີຊກັî 

6 ແລ້ວເຈ້ົານາຍແຫ່ງອິສຣາເອນແລະພຣະຣາຊາໄດ້ຖ່ອມຕົນລົງແລະກ່າວວ່າ, ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຊອບທັມແລ້ວî 
7 ເມ່ືອພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງເຫັນວ່າເຂົາທັງຫລາຍຖ່ອມຕົວລົງ ຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ມາເຖິງເຊມັຍຢາວ່າ, 

ìເຂົາທັງຫລາຍໄດ້ຖ່ອມຕົວລົງແລ້ວ ເຮົາຈະບ່ໍທໍາລາຍເຂົາ ແຕ່ເຮົາຈະຍອມໃຫ້ການຊ່ອຍກູ້ແກ່ເຂົາ ແລະພຣະພິໂຣດ
ຂອງເຮົາຈະບ່ໍເທລົງມາເຫນືອເຢຣູຊາເລັມໂດຍຂອງຊີຊັກ 

8 ຢ່າງໃດກໍດີເຂົາທັງຫລາຍຕ້ອງເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງຊຊັີກ ເພ່ືອເຂົາທັງຫລາຍຈະໄດ້ຊາບຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວາ່ງການ
ຮັບໃຊເ້ຮົາ ແລະຮັບໃຊ້ຣາຊອານາຈັກທັງຫລາຍî 

9 ຊຊັີກພຣະຣາຊາແຫ່ງເອຢິບຈ່ຶງຂ້ຶນມາຕ່ໍສູ້ເຢຣູຊາເລັມ ພຣະອົງຊົງເກັບເອົາຊັບສິນແຫ່ງພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈ້ົາ ແລະຊັບສົມບັດໃນພຣະຣາຊວັງ ພຣະອົງຊົງເກັບເອົາໄປທຸກຢ່າງ ພຣະອົງຊົງເກັບເອົາໂລ່ທອງຄໍາຊຶງ່ໂຊໂລໂມນ
ຊົງສ້າງໄວ້ນ້ັນໄປດ້ວຍ 

10 ກະສັດເຣໂຮໂບອາມຊົງທໍາໂລ່ທອງສໍາຣິດຂ້ຶນແທນ ແລະໄດ້ມອບໄວ້ໃນມືຂອງທະຫານຮັກສາພຣະອົງ ຜູ້ເຝ້ົາບໍຣິ
ເວນພຣະຣາຊວັງ 

11 ພຣະຣາຊາສະເດັດເຂ້ົາໄປໃນພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເມ່ືອໃດທະຫານຮັກສາພຣະອົງກໍມາຖືໂລ່ນ້ັນ ແລ້ວ
ນໍາກັບໄປເກັບໄວ້ໃນຫ້ອງທະຫານຮັກສາພຣະອົງຕາມເດີມ 

12 ເມ່ືອພຣະອົງຊົງຖ່ອມພຣະອົງລົງ ພຣະພິໂຣດຂອງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາກໍຫັນໄປເສັຽຈາກພຣະອົງ ບ່ໍໄດ້ທໍາລາຍພຣະອົງ
ຢ່າງສ້ິນເຊີງ ເຖິງປານນ້ັນອີກສະພາບການກໍຍັງດີຢູ່ໃນຢູດາ 
Death of Rehoboam 
(1 ກສດ 14:21-22; 29-31) 

13 ກະສັດເຣໂຮໂບອາມຈ່ຶງສະຖາປະນາພຣະອົງຂ້ຶນໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ ແລະຊົງປົກຄອງ ເມ່ືອເຣໂຮໂບອາມຊົງເລ້ີມປົກ
ຄອງນ້ັນມີອາຍຸສ່ິສິບເອັດປີ ແລະພຣະອົງຊົງປົກຄອງສິບເຈັດປີໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ ອັນເປັນເມືອງຊ່ຶງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ຊົງເລືອກສັນໄວ້ຈາກເຜ່ົາຕ່າງໆທັງສ້ິນຂອງອິສຣາເອນເພ່ືອຈະຕ້ັງພຣະນາມຂອງພຣະອົງໄວ ້ທ່ີນ້ັນ ພຣະມານດາຂອງ
ພຣະອົງຊົງພຣະນາມວ່າ ນາມອາມາຄົນອັມໂມນ 

14 ພຣະອົງໄດ້ຊົງກະທໍາການຊ່ົວຮ້າຍ ເພາະພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຕ້ັງພຣະທັຍຂອງພຣະອົງທ່ີຈະສແວງຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
15 ສ່ວນພຣະຣາຊກິຈຂອງເຣໂຮໂບອາມຕ້ັງແຕ່ຕ້ົນຈົນສຸດທ້າຍ ບ່ໍໄດ້ບັນທຶກໄວ້ໃນຫນັງສືປະຫວັດສາດຂອງເຊມັຍຢາຜູ້

ປະກາດພຣະທັມແລະຂອງອິດໂດຜູ້ທໍານວາຍຕາມແບບພ ົງສາວະດານຫລື ມີສົງຄາມເລ້ືອຍໄປຢູ່ລະຫວ່າງເຣໂຮ
ໂບອາມແລະເຢໂຣໂບອາມ 

16 ເຣໂຮໂບອາມກໍລ່ວງຫລັບໄປຢູ່ກັບບັນພະບຸຣຸດຂອງພຣະອົງ ແລະເຂົາກໍຝັງພຣະສົບໄວ້ໃນນະຄອນດາວິດ ແລະອາ
ບີຢາຣາຊໂອ  ຣ ົດຂອງພຣະອົງໄດ້ຂ້ຶນປົກຄອງແທນພຣະອົງ 

 

13 ຣຊັການອາບຢີາ  
 Abijah Reigns over Judah 
 (1 ກສດ 15:1-8) 
1 ໃນປີທີສິບແປດແຫ່ງຣັຊການເຢໂຣໂບອາມ ອາບີຢາໄດ້ເລ້ີມປົກຄອງເຫນືອປະເທດຢູດາ 



2 ພຣະອົງຊົງປົກຄອງໃນເຢຣູຊາເລັມສາມປີ ພຣະຊົນນີ (ແມ່ເຖ້ົາ) ຂອງພຣະອົງມີພຣະນາມວ່າ ມີກັຍຢາທິດາຂອງອູຣີ
ເອນແຫ່ງກິເບອາ ມີສົງຄາມລະຫວ່າງອາບີຢາແລະເຢໂຣໂບອາມ 

3 ອາບີຢາສະເດັດອອກທໍາສົງຄາມ ມ ກີອງທັບທະຫານຊໍານານເສິກເປັນຄົນຄັດເລືອກແລ້ວສ່ີແສນຄົນ ແລະເຢໂຣໂບ
ອາມໄດ້ຕ້ັງແນວຮົບສູ້ກັບພຣະອົງດ້ວຍຄົນຄັດເລືອກແລ້ວເປັນທະຫານເອກແປດແສນຄົນ 

4 ອາບີຢາຊົງລຸກຢືນຢູ່ເທິງພູເຊມາຣາອິມ ຊ່ຶງຢູ່ໃນຖ່ິນພູດອຍເອຟຣາອິມ ແລະກ່າວວ່າ, ìຂ້າແຕ່ເຢໂຣໂບອາມ ແລະອິ
ສຣາເອນທັງປວງ ຂໍຟັງຂ້າພະເຈ້ົາ 

5 ບ່ໍຄວນຫລືທ່ີທ່ານທ ັງຫລາຍຈະຮູ້ວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາແຫ່ງອິສຣາເອນພຣະຣາຊທານຕໍາແຫນ່ງພຣະຣາຊາ
ເຫນືອອິສຣາເອນເປັນນິດແກ່ດາວິດ ແລະບຸດຫລານຂອງພຣະອົງໂດຍຄໍາສັນຍາເກືອ 

6 ເຖິງປານນ້ັນເຢໂຣໂບອາມບຸດເນບັດ ຂ້າຣາຊການຂອງໂຊໂລໂມນໂອຣົດຂອງດາວິດ ໄດ້ລຸກຂ້ຶນກະບົດຕ່ໍເຈ້ົານາຍ
ຂອງຕົນ 

7 ແລະມຄົີນຖ່ອຍຄົນຊ່ົວບາງຄົນມ່ົວສ ມຸກັນກັບເຂົາ ແລະອາສາສູ້ກັບເຣໂຮໂບອາມໂອຣ ດົຂອງໂຊໂລໂມນ ເມ່ືອເຣໂຮ
ໂບອາມຍັງນ້ອຍຢູ່ແລະໃຈອ່ອນແອຕ້ານທານບ່ໍໄດ້ 

8 ìບັດນ້ີທ່ານຄ ິດວ່າຈະຕ່ໍຕ້ານຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາຊ່ຶງຢູ່ໃນມືຂອງບຸດຫລານຂອງດາວິດ ເພາະທ່ານທັງຫລາຍ
ເປັນຄົນຫມູ່ໃຫຍ່ແລະມລູີກງົວທອງຄໍາຊ່ຶງເຢໂຣໂບອາມສ້າງໄວ້ໃຫ້ທ່ານເປັນພຣະ  

9 ທ່ານທັງຫລາຍບ່ໍໄດ້ຂັບໄລ່ປະໂຣຫິດຂອງພຣະເຈ້ົາ ບຸດຫລານຂອງອາໂຣນ ແລະຄົນເລວີອອກໄປ ແລະຕ້ັງປະໂຣ
ຫິດສໍາລັບຕົນເອງຢ່າງຊົນຊາດທັງຫລາຍຫລື ຜູ້ໃດທ່ີນໍາງົວຫນຸ່ມແລະແກະເຖິກເຈັດຕົວມາຊາໍຮະຕົວໃຫ້ບໍຣິສ ຸດໄວ ້ 
ຈະໄດ້ເປັນປະໂຣຫດິຂອງສ່ິງທ່ີບ່ໍແມ່ນພຣະ 

10 ແຕ່ສໍາລັບເຮົາທັງຫລາຍ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາທັງຫລາຍ ແລະເຮົາທັງຫລາຍບ່ໍໄດ້ປະຖ້ິມພຣະອົງ 
ເຮົາມີປະໂຣຫິດຜູ້ບົວລະບັດພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເປັນລູກຫລານຂອງອາໂຣນ ທັງມີຄົນເລວີທໍາງານຫນ້າທ່ີຂອງເຂົາທັງ
ຫລາຍ 

11 ເຂົາຖວາຍເຄ່ືອງເຜົາບູຊາແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາທຸກເຊ້ົາຄ່ໍາ ທັງເຄ່ືອງຫອມ ຕ້ັງເຂ້ົາຈ  ່ີຫນ້າພຣະພັກເທິງໂຕະບໍຣິສຸດ 
ແລະດູແລຄັນຕະກຽງທອງຄໍາພ້ອມທັງຕະກຽງ ເພ່ືອໃຫ້ຕະກຽງລຸກຢູ່ທຸກຄ່ໍາ ເພາະເຣົາໄດ້ຮັກສາພຣະບັນຊາກໍາຊັບ
ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາ ແຕ່ທ່ານໄດ້ປະຖ້ິມພຣະອົງເສັຽ 

12 ເບ່ິງແມ໋, ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຢູ່ກັບເຮົານໍາຫນ້າເຮົາ ແລະປະໂຣຫ ດິຂອງພຣະອົງພ້ອມກັບແກເສິກພ້ອມທ່ີຈະເປ່ົາເອ້ີນ
ທໍາສົງຄາມຕ່ໍສູ້ກັບທ່ານ ຂ້າແຕ່ລູກຫລານຂອງອິສຣາເອນ ຂໍຢ່າຕ່ໍສູ້ກັບພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາແຫ່ງບັນພະບຸຣຸດ
ຂອງທ່ານ ເພາະທ່ານຈະຊະນະບ່ໍໄດ້î 

13 ເຢໂຣໂບອາມໄດ້ສ້ອງສຸມຜູ້ຄົນໄວ້ເພ່ືອຈະອ້ອມມາຫາເຂົາຈາກເບ້ືອງຫລັງ ດ່ັງນ້ັນກອງທະຫານຂອງທ່ານຈ່ຶງຢູ່ຂ້າງ
ຫນ້າຢູດາ ແລະກອງຊຸ່ມກໍຢູ່ຂ້າງຫລັງເຂົາ 

14 ເມ່ືອຢູດາມອງເຫັນ ເບ່ິງແມ, ການເສິກກໍຢູ່ຂ້າງຫນ້າແລະຂ າ້ງຫລ ັງເຂົາ ແລະເຂົາທັງຫລາຍກໍຮ້ອງທູນຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈ້ົາ ແລະບັນດາປະໂຣຫິດກໍເປ່ົາແກ 

15 ແລ້ວຄົນຂອງຢູດາກໍຮ້ອງສຽງທໍານອງເສິກ ແລະເມ່ືອຢູດາຮ້ອງຂ້ຶນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງໃຫ້ເຢໂຣໂບອາມແລະອິສຣາ
ເອນທັງປວງຜ່າຍແພ້ໄປຕ່ໍອາບີຢາແລະຢູດາ 

16 ຄົນອິສຣາເອນໄດ້ຫນີຢູດາ ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງມອບເຂົາໄວ ໃ້ນມືຂອງເຂົາທັງຫລາຍ 
17 ອາບີຢາແລະປະຊາຊົນຂອງພຣະອົງກໍຂ້າເຂົາເສັຽຫລວງຫລາຍ ອິສຣາເອນທ່ີຄັດເລືອກແລ້ວຈ່ຶງລ້ົມຕາຍຫ້າແສນຄົນ 
18 ນ້ີແຫລະຄົນອິສຣາເອນກໍຖືກປາບປາມໃນຄ້ັງນ້ັນ ແລະຄົນຢູດາກໍຊະນະ ເພາະເຂົາເພ່ິງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາແຫ່

ງບັນພະບຸຣຸດຂອງເຂົາ 



19 ອາບີຢາໄດ້ຕິດຕາມເຢໂຣໂບອາມ ແລະຍຶດເອົາຫົວເມືອງຈາກພຣະອົງ ຄືເມືອງເບັດເອນກັບຊົນນະບົດຂອງເມືອງ
ນ້ັນ ແລະເຢຊານາກັບຊົນນະບົດຂອງເມືອງນ້ັນ ແລະເອໂຟຣນກັບຊົນນະບົດຂອງເມືອງນ້ັນ 

20 ເຢໂຣໂບອາມບ່ໍໄດ້ຟ້ືນອໍານາດຂອງພຣະອົງໃນຣັຊສມັຍຂອງອາບີຢາ ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງປະຫານພຣະອົງ ພ
ຣະອົງກໍສ້ິນພຣະຊົນ 

21 ແຕ່ອາບີຢາກ ມີໍອໍານາດຍ່ິງຂ້ຶນ ແລະມີມະເຫສີສິບສ່ີອົງ ມໂີອຣົດຊາວສອງອົງ ແລະທິດາສິບຫົກອົງ 
22 ຣາຊກິຈນອກນ້ັນຂອງອາບີຢາ ວິທກີານແລະພຣະດໍາຣັດຂອງພຣະອົງບັນທຶກໄວໃ້ນຫນັງສືຂອງຜູ້ປະກາດພຣະທັມ

ອິດໂດ 
 

14 ຣຊັການອາຊາ  
 Asa Reigns 
 (1 ກສດ 15:9-15) 
1 ອາບີຢາຈ່ຶງລ່ວງຫລັບໄປຢູ່ກັບບັນພະບຸຣຸດຂອງພຣະອົງ ເຂົາກໍຝັງພຣະສົບໄວ້ໃນນະຄອນດາວິດ ແລະອາຊາໂອຣົດ

ຂອງພຣະອົງໄດ້ຂ້ຶນຄອງແທນພຣະອ ງົໃນຣັຊການຂອງອາຊາ ແຜ່ນດິນໄດ້ສງົບຢູ່ສິບປີ 
2 ແລະອາຊາຊົງກະທໍາສ່ິງທ່ີດີແລະຊອບໃນສາຍພຣະເນດພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາຂອງພຣະອົງ 
3 ພຣະອົງຊົງກໍາຈັດແທ່ນບູຊາພຣະຕ່າງດ້າວແລະບ່ອນນະມັສການສະຖານທ່ີສູງທັງຫລາຍ ແລະພັງເສົາສັກສິດລົງ

ແລະໄດ້ໂຄ່ນອາເຊຣາເສັຽ 
4 ແລະຊົງບັນຊາໃຫ້ຢູດາສແວງຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາແຫ່ງບັນພະບຸຣຸດຂອງຕົນ ແລະໃຫ້ຮັກສາພຣະທັມແລະພ

ຣະບັນຍັດ 
5 ພຣະອົງຊົງກໍາຈັດບ່ອນນະມັສການສະຖານທ່ີສູງແລະແທ່ນເຄ່ືອງຫອມອອກເສັຽຈາກຫົວເມ ືອງທັງສ້ິນຂອງຢູດາດ້ວຍ 

ແລະຣາຊອານາຈັກກໍໄດ້ສງົບຢູ່ພາຍໃຕ້ພຣະອົງ 
6 ພຣະອົງຊົງສ້າງຫົວເມືອງທ່ີມີປ້ອມໃນຢູດາ ເພາະແຜ່ນດິນກໍສງົບ ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ທໍາສົງຄາມໃນປີເຫລ່ົານ້ັນ ເພາະພ

ຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງປະທານການຢຸດພັກສງົບແກ່ພຣະອົງ 
7 ແລະພຣະອົງກ່າວກັບຢູດາວ່າ, ìໃຫເ້ຮົາທັງຫລາຍສ້າງຫົວເມືອງເຫລ່ົານ້ີ ລ້ອມດ້ວຍກໍາແພງ ຫໍຄອຍ ປະຕູເມືອງ 

ແລະດ່ານ ແຜ່ນດິນຍັງເປັນຂອງເຮົາ ເພາະເຮົາໄດ້ສແວງຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາ ເຮົາໄດ້ສແວງຫາພ
ຣະອົງ ແລະພຣະອົງໄດ້ຊົງປະທານການຢຸດພັກສງົບທຸກດ້ານî ເຂົາທັງຫລາຍຈ່ຶງສ້າງແລະຈະເຣີນຂ້ຶນ 

8 ແລະອາຊາຊົງມີກອງທັບປະກອບດ້ວຍໂລ່ໃຫຍ່ແລະຫອກຈາກຢູດາສາມແສນຄົນ ແລະຈາກເບັນຢາມີນຊ່ຶງຖືໂລ່
ແລະໂກ່ງທະນູ ສອງແສນແປດຫມືນ່ຄົນ ທັງສ້ິນນ້ີເປັນທະຫານເອກ 
Ethiopian Invasion Repulsed 

9 ເຊຣາຊາວເອທິໂອເປັຽໄດ້ອອກມາຕ  ່ໍສູ້ກັບເຂົາທັງຫລາຍດ້ວຍກອງທັບຄົນນ່ຶງລ້ານ ແລະຣົດຮົບສາມຮ້ອຍຄັນມາເຖິງ
ເມອືງມາເຣຊາ 

10 ແລະອາຊາຊົງຍົກອອກໄປປະທະກັບເຂົາ ແລະເຂົາທັງຫລາຍກໍຕ້ັງແນວຮົບໃນຮ່ອມພູເຊຟາທາທີມ່າເຣຊາ 
11 ອາຊາຮ້ອງທູນຕ່ໍພຣະຜ  ູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງພຣະອົງວ່າ, ìຂ້າແຕ່ພຣະຜ ູ ້ເປັນເຈ້ົາບ່ໍມີຜູ້ໃດຊ່ອຍໄດ້ຢ່າງພຣະອົງ ໃນ

ການສູ້ຮົບກັນລະຫວ່າງຜູ້ທ່ີມກໍີາລັງກັບຜູ້ທ່ີບ່ໍມກໍີາລັງ ຂ້າແດ່ພຣະຜູ ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍ ຂໍ
ຊົງຊ່ອຍພວກຂ້າ    ພຣະອົງ ເພາະຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍເພ່ິງພຣະອົງ ຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍມາຕ່ໍສູ້ກັບຊົນຫມູ່ໃຫຍ່ນ້ີ
ໃນພຣະນາມຂອງພຣະອົງ ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົາ ພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງຂ າ້ພຣະອົງທັງຫລາຍ ຂໍຢ່າໃຫ້ມະນຸດຊະ
ນະພຣະອົງî 

12 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈ່ຶງຊົງໃຫ້ຊາວເອທິໂອເປັຽຜ່າຍແພ້ຕ່ໍອາຊາແລະຕ່ໍຢູດາ ແລະຊາວເອທິໂອເປັຽກໍຫນີໄປ 



13 ອາຊາແລະພົນທ່ີຢູ່ກັບພຣະອົງກໍໄລ່ຕາມເຂົາໄປເຖິງເມືອງເກຣາຣ໌ແລະຊາວເອທິໂອເປັຽລ້ົມຕາຍຫລາຍຈົນບ່ໍເຫລືອ
ແມ່ນແຕ່ຊີວິດດຽວ ເພາະເຂົາໄດ້ແຕກຜ່າຍຕ່ໍພຣະພັກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແລະກອງທັບຂອງພຣະອົງ ຄົນຢູດາໄດ້ເກັບ
ຂອງທ່ີຍຶດໄດ້ຢ່າງຫລວງຫລາຍ 

14 ເຂົາກໍໂຈມຕີບັນດາຫົວເມືອງຮອບເມືອງເກຣາຣ໌ ເພາະວ່າຄວາມຢ້ານກົວພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົານ້ັນມາຄອບເຂົາທັງຫລາຍ 
ເຂົາໄດ້ປຸ້ນຫົວເມືອງທັງສ້ິນ ເພາະມີຂອງທ່ີຍຶດໄດ້ໃນນ້ັນຫລາຍ 

15 ເຂົາໄດ້ໂຈມຕີເຕັນຂອງຜູ້ທ່ີມງົີວ ແລະເອົາແກະໄປຫລວງຫລາຍແລະອູດດ້ວຍ ແລ້ວເຂົາກໍກັບໄປຍັງເຢຣູຊາເລັມ 
 

15 ອາຊາຊງົປະຕຮິບູງານດາ້ນສາສນາ 
Asa's Reforms 

1 ພຣະວິນຍານຂອງພຣະຜູ້ເປ ັນເຈ້ົາສະເດັດມາສະຖິດກ ັບອາຊາຣິຢາ ບຸດໂອເດດ 
2 ແລະທ່ານອອກໄປເຝ້ົາອາຊາທູນພຣະອົງວ່າ, ìຂ້າແດ່ອາຊາ ແລະຢູດາກັບເບັນຢາມີນທັງປວງ ຂໍຈ່ົງຟັງຂ້າພະເຈ້ົາ ພ

ຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສະຖິດກັບຢູ່ກັບທ່ານທັງຫລາຍ ຕ່ໍເມ່ືອທ່ານທັງຫລາຍຢູ່ກັບພຣະອົງ ຖ້າທ່ານທັງຫລາຍສແວງຫາພ
ຣະອົງ ທ່ານກໍຈະພົບ ພຣະອົງ ແຕ່ຖ້າທ່ານທັງຫລາຍປະຖ້ິມພຣະອົງ ພຣະອົງຈະຊົງປະຖ້ິມທ່ານທັງຫລາຍ 

3 ອິສຣາເອນຢູ່ປາສຈາກພຣະເຈ້ົາອົງທຽ່ງແທ້ເປັນເວລານານ ແລະບ່ໍມີປະໂຣຫິດຜູ້ສ່ັງສອນ ແລະບ່ໍມີພຣະທັມ 
4 ແຕ່ເມ່ືອເຖິງຄາວເຂົາທຸກຍາກລໍາບາກ ເຂົາຫັນມາຫາພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາແຫ່ງອິສຣາເອນ ແລະສແວງຫາພຣະ

ອົງ ເຂົາທັງຫລາຍກໍພົບພຣະອົງ 
5 ໃນສມັຍນ້ັນບ່ໍມີສັນຕິພາບແກ່ຜູ້ທ່ີອອກໄປຫລືຜູ້ທີ່ເຂົ້າມາ ເພາະມກີານວຸ້ນວາຍຢູ່ມາກມາຍຮົບກວນຊາວເມືອງນ້ັນ 
6 ເຂົາແຕກແຍກກັນເປັນພວກໆປະຊາຊາດຕ່ໍປະຊາຊາດແລະເມືອງຕ່ໍເມືອງ ເພາະພຣະເຈ້ົາຊົງຮົບກວນເຂົາດ້ວຍ

ຄວາມທກຸຍາກທຸກຢ່າງ 
7 ແຕ່ທ່ານທັງຫລາຍຈ່ົງກ້າຫານ ຢ່າໃຫ້ມຂືອງທ່ານອ່ອນລົງ ເພາະວ່າກິຈການຂອງທ່ານຈະໄດ້ຮ ບັບໍາເຫນັດî 
8 ເມ່ືອອາຊາຊງົສະດັບຖ້ອຍຄໍາເຫລ່ົານ້ີຄື ຄໍາປະກາດພຣະທັມຂອງອາຊາຣິຢາບຸດໂອເດດ ພຣະອົງກໍຊົງມີພຣະທັຍກ້າ

ຂ້ຶນ ຊງົກໍາຈັດສ່ິງທ່ີຫນ້າກຽດຫນ້າຊັງຈາກແຜ່ນດິນຢູດາແລະເບັນຢາມີນສ້ິນ ແລະຈາກຫົວເມືອງຊ່ຶງພຣະອົງຍຶດມາ
ໄດ້ຈາກຖ່ິນພູດອຍເອຟຣາອິມ ແລະພຣະອົງຊົງສ້ອມແຊມແທ່ນບູຊາຂອງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ ຊຶງ່ຢູ່ຫນາ້ມກຸພຣະວິຫານ
ຂອງພຣະຜູ້ເປ ັນເຈ້ົາ 

9 ພຣະອົງຊົງຮວບຮວມຢູດາແລະເບັນຢາມີນທັງປວງ ແລະຄົນເຫລ່ົານ້ັນຈາກເອຟຣາອິມ ມານັສເຊ ແລະຈາຊີເມໂອນ 
ຜູ້ອາສັຍຢູ່ກັບເຂົາທັງຫລາຍ ເພາະຄົນເປັນຈໍານວນຫລວງຫລາຍໄດ້ຫລົບຫນີມາຫາພຣະອົງຈາກອິສຣາເອນ ເມ່ືອ
ເຂົາເຫັນວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງພຣະອົງສະຖິດກັບພຣະອົງ 

10 ເຂົາທັງຫລາຍຊຸມນຸມກັນທ່ີເຢຣູຊາເລັມໃນເດືອນທີສາມຂອງປີທີສິບຫ້າໃນຣັຊການຂອງອາຊາ 
11 ເຂົາທັງຫລາຍຖວາຍສັດບູຊາແດ່ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ  ້ົາໃນວັນນ້ັນຈາກເຂ້ົາຂອງທ່ີເຂົາໄດ້ຍຶດມາ ມີງົວເຖິກເຈັດຮ້ອຍໂຕ 

ແລະແກະເຈັດພັນໂຕ 
12 ເຂົາກໍເຂ້ົາເຮັດຄໍາສັນຍາທ່ີຈະສແວງຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາແຫ່ງບັນພະບຸຣຸດຂອງເຂົາ ດ້ວຍສຸດຈິດສຸດໃຈຂອງ

ເຂົາ 
13 ແລະວ່າຜູ້ໃດທ່ີບ່ໍສແວງຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາແຫ່ງອິສຣາເອນ ຄວນຈະມີໂທດເຖິງຕາຍ ບ່ໍວ່າເດັກນ້ອຍ

ຫລືຜູ້ໃຫຍ່ ຊາຍຫລືຍິງ 
14 ເຂົາທ ງັຫລາຍໄດ້ກະທໍາສັດສາບານຕ່ໍພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາດ້ວຍສຽງອັນດັງ ແລະດ້ວຍສຽງໂຮ່ຮ້ອງ ແລະດ້ວຍສຽງແກແລະ

ເຂົາສັດ 



15 ຢູດາທັງປວງກໍຊົມຊ່ືນຍິນດີເພາະຄໍາສາບານນ້ັນ ເພາະເຂົາທັງຫລາຍໄດ້ສາບານດ້ວຍສຸດໃຈຂອງເຂົາແລະໄດ້ສແວງ
ຫາພຣະອົງດ້ວຍສ້ິນຄວາມປາຖນາຂອງເຂົາ ແລະເຂົາທັງຫລາຍກໍພົບພຣະອົງ ແລະພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຊງົປະທານໃຫ້
ເຂົາຢຸດພັກສງົບຮອບດ້ານ 

16 ເຖິງແມ່ນວ່າມາອາກາພຣະມານດາຂອງພຣະອົງ ກະສັດອາຊາກໍຊງົຖອດເສັຽຈາກເປັນພຣະຣາຊຊົນນີ ເພາະພຣະ
ນາງໄດ້ກະທໍາຮູບໂເຄຣົບອັນຫນ້າກຽດຊັງສໍາລັບພຣະອາເຊຣາ ອາຊາຊົງໂຄ່ນຮູບໂຄຣົບຂອງພຣະນາງລົງ ແລະບົດ 
ແລະເຜົາເສັຽທ່ີຫ້ວຍນ້ໍາກິດໂຣນ 

17 ແຕ່ຍັງບ່ໍໄດ້ກໍາຈັດບ່ອນສະຖານນະມັສການທ່ີສູງອອກເສັຽຈາກອ ສິຣາເອນ ຢ່າງໃດກໍດີພຣະທັຍຂອງອາຊາກໍປາສ
ຈາກຕໍາຫນິ   ຕລອດຣັຊການຂອງພຣະອົງ 

18 ພຣະອົງຊງົນໍາຂອງອຸທິດຖວາຍຂອງຣາຊບິດາຂອງພຣະອົງ ແລະເຂ້ົາຂອງທ່ີພຣະອົງຊົງອຸທິດຖວາຍ ມເີງິນແລະທອງ
ຄໍາ ແລະເຄ່ືອງໃຊ້ເຂ້ົາໄປໃນພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 

19 ແລະບ່ໍມີສົງຄາມອີກຈົນປີທີສາມສິບຫ້າໃນຣັຊການຂອງອາຊາ 
 

16 ກະສດັອາຊາຊງົສ ້າງສາໍພນັທະໄມຕຣີກບັເບນຮາດາດ  
 Alliance with Aram Condemned  
 (1 ກສດ 15:16-22) 
1 ໃນປີທີສາມສິບຫົກແຫ່ງຣັຊການອາຊາ ບາອາຊາພຣະຣາຊາແຫ່ງອິສຣາເອນຂ້ຶນມາຕ່ໍສູ້ກັບຢູດາ ແລະໄດ້ສ້າງເມືອງ

ຣາມາ ເພືອ່ວ່າພຣະອົງຈະບ່ໍຊົງໃຫ້ຄົນນ່ຶງຄົນໃດອອກໄປຫລືເຂ້ົາມາຫາອາຊາພຣະຣາຊາແຫ່ງຢູດາ 
2 ແລ້ວອາຊາຊງົເອົາເງິນແລະທອງຄໍາຈາກຄັງຂອງພຣະວ ຫິານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແລະຣາຊສໍານັກ ແລະສ່ົງໄປໃຫ້

ເບນຮາດັດ   ພຣະຣາຊາແຫງ່ຊເີຣັຽຜູ້ປະທັບໃນເມືອງດາມັສກັສວ່າ, 
3 ìຂໃໍຫມີ້ສັນຍາໄມຕຣີຣະຫວ່າງຂອງຂ້າພະເຈ້ົາແລະຂອງທ່ານ ເບ່ິງແມ, ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ສ່ົງເງິນແລະທອງຄໍາມາຍັງ

ທ່ານ ຂໍສະເດັດໄປທໍາລາຍສັນຍາໄມຕຣີຂອງທ່ານຊ່ຶງມກັີບບາອາຊາພຣະຣາຊາແຫ່ງອິສຣາເອນ ເພ່ືອເຂົາຈະຖອຍ
ທັບໄປຈາກຂ້າພະເຈ້ົາî 

4 ແລະເບນຮາດາດຊົງເຊ່ືອຟັງກະສັດອາຊາ ແລະສ່ົງຜູ້ບັງຄັບບັນຊາກອງທັບຂອງພຣະອົງໄປຕ່ໍສູ້ກັບຫົວເມືອງຂອງອິສ
ຣາເອນ ແລະເຂົາທັງຫລາຍໂຈມຕີ ອີໂຢນ ດານ ເອເບນອາອິມ ແລະຫົວເມືອງຄັງຫລວງທັງສ້ິນຂອງເນັບທາລີ 

5 ແລະເມ່ືອບາອາຊາຊົງຊາບເຣ່ືອງ ພຣະອົງຊົງຢຸດສ້າງເມືອງຣາມາ ແລະໃຫ້ພຣະຣາຊກິຈຂອງພຣະອົງຢ ດຸຢ້ັງ  
6 ແລ້ວກະສັດອາຊາຊົງນໍາຢູດາທັງສ້ິນ ແລະເຂົາທັງຫລາຍຂົນຫີນຂອງເມືອງຣາມາແລະເຄ່ືອງໄມ້ຂອງເມືອງນ້ັນ ຊຶງ່

ບາອາຊາໃຊ້ສ້າງຢູ່ນ້ັນ ແລະເອົາມາສ້າງເມືອງເກບາແລະເມືອງມ ສິປາ 
7 ຄ້ັງນ້ັນຮານານີຜູ້ທໍານວາຍໄດ້ມາເຝ້ົາອາຊາພຣະຣາຊາຂອງຢູດາ ແລະທູນພຣະອົງວ່າ, ìເພາະທ່ານເພິ່ງພຣະຣາຊາ

ແຫ່ງຊີເຣັຽ ແລະບ່ໍໄດ້ເພ່ິງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານ ເຫດສັນນ້ັນກອງທັບຂອງພຣະຣາຊາຊີເຣັຽຈ່ຶງໄດ້ຫລ ຸດ
ພ້ົ້ົນມືທ່ານໄປ 

8 ຄົນເອທິໂອເປັຽແລະຊາວລິເບັຽບ່ໍເປັນກອງທັບມະຫຶມມາ ມີຣົດຮົບແລະມ້າຢ່າງຫລວງຫລາຍຫລື ແຕ່ເພາະທ່ານເພ່ິງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະອົງຊົງມອບເຂົາທັງຫລາຍໄວ້ໃນມືຂອງທ່ານ 

9 ເພາະວ່າພຣະເນດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄປມາຢູ່ເຫນືອແຜ່ນດິນໂລກທັງສ້ິນເພ່ືອສໍາແດງຣິດທານ ພຸາບຂອງພຣະອົງ
ໂດຍເຫັນແກ່ຜູ້ຄົນເຫລ່ົານ້ັນທ່ີມີໃຈຈິງຕ່ໍພຣະອົງ ໃນເຣ່ືອງນ້ີທ່ານໄດ້ກະທໍາການຢ່າງໂງ່ຈ້າ ເພາະຕ້ັງແຕ່ນ້ີໄປທ່ານຈະ
ມກີານເສິກສົງຄາມî 

10 ແລະອາຊາກໍຊົງກ້ິວຕ່ໍຜູ້ທໍານວາຍນ້ັນ ແລະຈັບເຂົາຂັງໄວ້ໃນຄຸກ ເພາະພຣະອົງຊົງກ້ຽວກາດແກ່ເຂົາໃນເຣ່ືອງນ້ີ ແລະ
ອາຊາຊົງຂ່ົມເຫັງປະຊາຊນົບາງຄົນໃນເວລາດຽວກັນນ້ັນດ້ວຍ 



ພຍາດຂອງອາຊາແລະມ ໍຣະນະກັມ 
Asaís Disease and Death 
(1 ກສດ 15:23-24) 

11 ແລະ ເບ່ິງແມ, ພຣະຣາຊກິຈຂອງອາຊາ ຕ້ັງແຕ່ຕ້ົນຈົນສຸດທ້າຍບັນທຶກໄວ້ໃນຫນັງສືຂອງກະສັດແຫ່ງຢູດາແລະອິສ
ຣາເອນ 

12 ໃນປີທີສາມສິບເກ້ົາແຫ່ງຣັຊການຂອງພຣະອົງ ອາຊາຊົງເປັນໂຣກທ່ີພຣະບາດຂອງພຣະອົງ ແລະໂຣກຂອງພຣະອົງ
ກໍຮ້າຍແຮງ ເຖິງເປັນໂຣກຢູ່ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຊົງສແວງຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແຕ່ໄດ້ສແວງຫາຄວາມຊ່ອຍເຫລືອຈາກແພດ 

13 ອາຊາຊົງລ່ວງຫລັບໄປຢູ່ກັບບັນພະບຸຣຸດຂອງພຣະອົງ ສ້ິນພຣະຊົນໃນປີທີສ່ີສິບເອັດແຫ່ງຣັຊການຂອງພຣະອົງ 
14 ເຂົາທັງຫລາຍຝັງພຣະສົບໄວ້ໃນອຸບໂມງຂອງພຣະອົງ ຊ່ຶງພຣະອົງໄດ້ສະກັດອອກເພ່ືອພຣະອົງໃນນະຄອນດາວິດ 

ເຂົາວາງພຣະສົບຂອງພຣະອົງໄວເ້ທິງແທ່ນຊ່ຶງມີເຄ່ືອງຫອມຕ່າງໆເຕັມໄປຫມດົ ຊຶງ່ຊ່າງປຸງເຄ່ືອງຫອມໄດ້ປຸງໄວ້ 
ແລະເຂົາທັງຫລາຍກໍກ່ໍໄຟໃຫຍ່ໂຕຖວາຍພຣະກຽດພຣະອົງ 

 

17 ເຢໂຮຊາຟດັຊງົສະຖາປະນາຣາຊອານາຈກັ 
 Jehoshzphatís Reign 

1 ເຢໂຮຊາຟັດໂອຣົດຂອງພຣະອົງປົກຄອງແທນພຣະອົງ ແລະຊົງເສີມກໍາລັງພົນຕ່ໍສູ້ອິສຣາເອນ 
2 ພຣະອົງຊົງວາງພົນໄວ້ໃນຫົວເມືອງທ່ີມີປ້ອມທັງປວງຂອງຢູດາ ແລະຊົງຕ້ັງທະຫານປະຈໍາປ້ອມໃນແຜ່ນດິນຢູດາ

ແລະໃນຫົວເມືອງເອຟຣາອິມຊຶງ່ອາຊາບິດາຂອງພຣະອົງໄດ້ຍຶດໄວ້ 
3 ພຣະຜູ້ເປ ັນເຈ້ົາຊົງສະຖິດກັບເຢໂຮຊາຟັດ ເພາະພຣະອົງຊົງດໍາເນີນໃນເບ້ືອງຕ້ົນໆຂອງດາວິດ ຣາຊບິດາຂອງພຣະ

ອົງ ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຊງົສແວງຫາບັນດາພຣະບາອານ 
4 ແຕ່ໄດ້ສແວງຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງພຣະຣາຊບິດາຂອງພຣະອົງ ແລະດໍາເນີນໃນພຣະຣາຊບັນຍັດຂອງພຣະອົງ ບ່ໍ

ໄດ້ຊົງດໍາເນີນຕາມການກະທໍາຂອງອິສຣາເອນ 
5 ເຫດສັນນ້ັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສະຖາປະນາຣາຊອານາຈັກໄວ້ໃນມືຂອງພຣະອົງ ແລະທັງຢູດາກ ນໍໍາເຄ່ືອງບັນນາການ

ມາຖວາຍເຢໂຮຊາຟັດ ພຣະອົງຈ່ຶງມີຊັບມງັຄ່ັງຢ່າງຍ່ິງແລະມີກຽດຫລາຍ 
6 ເມ່ືອພຣະອົງດໍາເນີນໃນທາງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະທັຍຂອງພຣະອົງກໍເຂ້ັມແຂງຂ້ຶນ ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງກໍາຈັດບ່ອນ

ສະຖານນະມັສການທ່ີສູງ ແລະບັນດາອາເຊຣາເສັຽຈາກຢູດາ 
7 ໃນປີທີສາມແຫ່ງຣັຊການຂອງພຣະອົງ ພຣະອົງຊົງໃຊເ້ຈ້ົານາຍຂອງພຣະອົງ ຄືເບນຮາອີນ ໂອບາດີ ເຊຄາຣີຢາ ເນ

ທານເອນ ແລະກັຍຢາໄປສ່ັງສອນໃນຫົວເມືອງຂອງຢູດາ 
8 ແລະຄົນເລວີໄປກັບເຂົາດ້ວຍ ຄື ເຊມັຍຢາ ເນທານີຢາ ເຊບາດິຢາ ອາຊາເຮນ ເຊມຣີາໂມທ ເຢໂຮນາທານ ອາໂດນິ

ຢາ ໂຕບີຢາ ແລະໂຕບາໂອນີຢາ ຄົນເລວີ ແລະພ້ອມກັບຄົນເຫລ່ົານ້ີມີ ເອລີຊາມາ ເຢໂຮຣາມ ຜູ້ເປັນປະໂຣຫິດ 
9 ເຂົາທັງຫລາຍໄດ້ສ່ັງສອນໃນຢູດາ ມຫີນັງສືທັມບັນຍັດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄປກັບເຂົາດ້ວຍ ເຂົາທ່ຽວໄປທົ່ວຫົວ

ເມືອງທັງສ້ິນແຫ່ງຢູດາແລະໄດ້ສ່ັງສອນຖ້າມກາງປະຊາຊນົ 
10 ເຫດໃຫຢ້້ານອັນມາຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຕົກຢູ່ເຫນືອບັນດາຣາຊອານາຈັກທ່ີຢູ່ຮອບຢູດາ ແລະເຂົາທັງຫລາຍບ່ໍໄດ້ທໍາ

ສົງຄາມກັບເຢໂຮຊາຟັດ 
11 ຄົນຟີລິສຕິນບາງພວກໄດ້ນໍາເຄ່ືອງບັນນາການມາຖວາຍເຢໂຮຊາຟັດຫ ແລະນໍາເງິນມາເປັນບັນນາການແລະພວກ

ອາຣັບໄດ້ນໍາຝູງແບ້ແກະ ຄືແກະເຖິກເຈັດພນັເຈັດຮ້ອຍໂຕ ແລະແບ້ເຖິກເຈັດພັນເຈັດຮ້ອຍໂຕມາຖວາຍພຣະອົງ 
12 ແລະເຢໂຮຊາຟັດຊົງຈະເຣີນໃຫຍ່ຍ່ິງຂ້ຶນເປັນລໍາດັບ ພຣະອົງຊົງສ້າງປ້ອມແລະຫົວເມືອງຄັງຫລວງໄວ້ໃນຢູດາ 



13 ແລະພຣະອົງຊົງສະສົມໄວ້ຢ່າງຫລວງຫລາຍໃນຫົວເມືອງຂອງຢູດາ ພຣະອົງຊົງມີທະຫານເອກ ທະຫານໃນກຸງເຢຣູ
ຊາເລມັ 

14 ຕ່ໍໄປນ້ີເປັນຈໍານວນຕາມຕະກູນຂອງເຂົາ ຄືຂອງຢູດາຜູ້ບັງຄັບບັນຊາກອງພັນ ມອັີດນາ ຜູ້ບັງຄັບບັນຊາ ພ້ອມກັບທະ
ຫານເອກສາມແສນຄົນ 

15 ຕ່ໍ ່ຈາກເຂົາໄປ ຄື ເຢໂຮຮານານ ຜູ້ບັງຄັບບັນຊາພ້ອມກັບສອງແສນແປດຫມ່ືນຄົນ 
16 ແລະຕ່ໍຈາກເຂົາໄປ ຄື ອາມັສຢາ ບຸດຊິກຣ ີເປັນຄົນອາສາສມັກເພ່ືອການບົວລະບັດພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພ້ອມກັບທະ

ຫານເອກ ທະຫານສອງແສນຄົນ 
17 ຂອງເບັນຢາມີນ ຄື ເອລີອາດາ ທະຫານເອກ ພ້ອມກັບຄົນສອງແສນເປັນຄົນຖືຫນ້າທະນູແລະໂລ່ 
18 ແລະຕ່ໍຈາກເຂົາໄປ ຄືເຢໂຮຊາບັດ ພອ້ມກ ບັຄົນຕິດອາວຸດນ່ຶງແສນແປດຫມ່ືນຄົນ 
19 ເຫລ່ົານ້ີເປັນຂ້າຣາຊການຂອງພຣະຣາຊາ ນອກເຫນືອຈາກຜູ້ທີພ່ຣະຣາຊາຊງົວາງໄວໃ້ນຫົວເມືອງທ່ີມີປ້ອມທ່ົວຕ

ລອດແຜ່ນດິນຢູດາ 
 
 

18 ມກີຍັຢາເຜຍີເຖງິການຜາ່ຍແພຂ້ອງເຢໂຮຊາຟດັແລະອາຮາບ   
 Micaiah Predicts Failure 
 ( 1 ກສດ 22:1-28 ) 
1 ຝ່າຍເຢໂຮຊາຟັດຊົງມຊັີບມ່ັງຄ່ັງແລະກຽດໃຫຍ່ຍ່ິງ ແລະພຣະອົງຊົງກະທໍາໃຫ້ເປັນທອງແຜ່ນດຽວກັນກັບອາຮາບ 
2 ຄັນລ່ວງມາຫລາຍປີ ພຣະອົງສະເດັດລົງໄປເຝ້ົາອາຮາບໃນຊາມາເຣັຽ ແລະອາຮາບຊົງຂ້າແກະແລະງົວມາກມາຍສໍາ

ລັບພຣະອົງ ແລະສໍາລັບພົນທີມ່າກັບພຣະອົງ ແລະຊົງຊກັຊວນພຣະອົງໃຫ້ຂ້ຶນໄປຕ່ໍສູ້ກັບຮາໂມດກິເລອາດ 
3 ອາຮາບພຣະຣາຊາແຫ່ງອິສຣາເອນກ່າວກັບເຢໂຮຊາຟດັພຣະຣາຊາແຫ່ງຢູດາວ່າ, ìທ່ານຈະໄປກັບຂ້າພະເຈ້ົາຍັງຮາ

ໂມດກິເລອາດຫລືî ພຣະອົງທູນຕອບວ່າ, ìຂ້າພະເຈ້ົາເປັນຢ່າງທ່ີທ່ານເປັນ ພົນຂອງຂ້າພະເຈ້ົາກໍຢ່າງພົນຂອງທ່ານ 
ເຮົາຈະຢູ່ກັບທ່ານໃນການສົງຄາມî 

4 ເຢໂຣຊາຟດັກາ່ວກບັພຣະຣາຊາແຫງ່ອິສຣາເອນວ່າ, ìຂໍຖາມເບ່ິງພຣະດໍາຣັດຂອງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາເສັຽກ່ອນî 
5 ແລ້ວພຣະຣາຊາແຫ່ງອິສຣາເອນກໍເອ້ີນປະຊຸມພວກຜູ້ປະກາດພຣະທັມປະມານສ່ີຮ້ອຍຄົນກ່າວກັບເຂົາວ່າ, ìຄວນທີ່

ເຮາຈະໄປຕີຮາໂມດກິເລອາດຫລື ຫລືເຮົາບ່ໍຄວນໄປî ແລະເຂົາທັງຫລາຍທູນຕອບວ່າ, ìຂໍເຊີນສະເດັດໄປເຖີດ 
ເພາະພຣະຜູເ້ປັນເຈ້ົາຈະຊົງມອບໄວ້ໃນມືຂອງພຣະຣາຊາî 

6 ແຕ່ເຢໂຮຊາຟັດທູນວ່າ, ìທີນ້ີ່ບ່ໍມີຜູ້ປະກາດພຣະທັມຂອງພຣະຜ  ູ້ເປ ນັເຈ້ົາອີກຈັກຄົນນ່ຶງຫລືຊຶງ່ເຮົາຈະສອບຖາມໄດ້î 
7 ແລະພຣະຣາຊາແຫ່ງອິສຣາເອນທູນເຢໂຮຊາຟັດວ່າ, ìຍງັມຊີາຍອີກຄົນນ່ຶງ ຊ່ຶງເຮົາຈະໃຫ້ທູນຖາມພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ

ໄດ້ ແຕ່ຂ້າພະເຈ້ົາຊງັເຂົາ ເພາະເຂົາປະກາດແຕ່ຄວາມຮ້າຍສເມີ ບ່ໍເຄີຍປະກາດຄວາມດີກ່ຽວກັບຂ້າພະເຈ້ົາເລີຍ ຄົນ
ນ້ັນຄືມີກັຍຢາ ບຸດອິມລາî ແລະເຢໂຮຊາຟັດທູນວ່າ, ìຂໍພຣະຣາຊາຢ່າກ່າວດ່ັງນ້ັນເລີຍî 

8 ແລ້ວພຣະຣາຊາແຫ່ງອິສຣາເອນຈ່ຶງເອ້ີນມະຫາດເລັກຄົນນ່ຶງເຂ້ົາມາແລະກ່າວສ່ັງວ່າ, ìໄປພາມກັີຍຢາບຸດອິມລາມາ
ໄວໆî 

9 ຝ່າຍພຣະຣາຊາແຫ່ງອິສຣາເອນເຢໂຮຊາຟັດພຣະຣາຊາແຫ່ງຢູດາ ຕ່າງປະທັບເທິງພຣະທ່ີນ່ັງ ຊງົສລອງພຣະອົງອັນ
ງາມໃນລານຟາດເຂ້ົາທາງເຂ້ົາປະຕູເມືອງຊາມາເຣ ັຽ ແລະຜູ້ປະກາດພຣະທັມທັງປວງກໍປະກາດພຣະທັມຖວາຍຢູ່ 

10 ແລະເຊເດກີຢາບຸດເຄນາອານາ ຈ່ຶງເອົາເຫລັກທໍາເປັນເຂົາ ແລະເວ້ົາວ່າ, ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ດ້ວຍສ່ິງ
ເຫລົ່ານີ້ ເຈ້ົາຈະຍູ້ຄົນຊີເຣັຽໄປຈົນເຂົາທັງຫລາຍຖືກທໍາລາຍî 



11 ບັນດາຜູ້ປະກາດພຣະທັມກໍປະກາດຢ່າງນ້ັນ ທູນວ່າ, ìຂໍສະເດັດໄປຮາໂມດກິເລອາດເຖີດ ແລະຈະມີຊັຍຊະນະ 
ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງມອບເມືອງນ້ັນໄວ້ໃນມືຂອງພຣະຣາຊາî 

12 ແລະຜູ້ນໍາຂ່າວຜູ້ໄປຕາມມີກັຍຢາໄດ້ບອກທ່ານວ່າ, ìເບ່ິງແມ, ຖ້ອຍຄໍາຂອງບັນດາຜູ້ປະກາດພຣະທັມກໍເວ້ົາສ່ິງທ່ີ
ເປັນມົງຄົນແກ່  ພຣະຣາຊາເຫມືອນດ່ັງປາກດຽວກັນ ຂໍໃຫຖ້້ອຍຄໍາຂອງທ່ານເຫມືອນຢ່າງຖ້ອຍຄໍາຂອງຄົນນ່ຶງໃນ
ພວກນ້ັນ ແລະເວ້ົາແຕ່ສ່ິງທ່ີເປັນມົງຄຸນì 

13 ແຕ່ມກັີຍຢາຕອບວ່າ, ìພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຜູ້ຊົງພຣະຊົນຢູ່ ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຂອງຂ້າພະເຈ້ົາກ່າວຢ່າງໃດຂ້າພະເຈ້ົາຈະເວ  ້ົ
າຢ່າງນ້ັນî 

14 ເມ່ືອທ່ານມາເຝ້ົາພຣະຣາຊາ ພຣະຣາຊາກ່າວຖາມທ່ານວ່າ ìມກັີຍຢາ ຄວນທ່ີເຣົາຈະໄປຕີຮາໂມດກິເລອາດຫລື ຫລ ື
ເຮົາບ່ໍຄວນໄປî ແລະທ່ານທູນຕອບພຣະອົງວ່າ ìຂໍເຊີນສະເດັດຂ້ຶນໄປ ແລະຈະມີໄຊຊະນະ ເຂົາທັງຫລາຍຈະ
ຖືກມອບໄວ້ໃນມືຂອງພຣະອົງî 

15 ແຕ່ພຣະຣາຊາກ່າວກັບທ່ານວ່າ, ìເຮົາໄດ້ໃຫ້ເຈ້ົາປະຕິຍານຈັກເທ່ືອແລ້ວວ່າ ເຈ້ົາຈະເວ້ົາກັບເຮົາແຕ່ຄວາມຈິງໃນພ
ຣະນາມຂອງ  ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາî 

16  ແລະທ່ານທູນວ່າ, ìຂ້ານ້ອຍໄດ້ເຫັນຄົນອິສຣາເອນທັງປວງກະຈັດກະຈາຍຢູ່ເທິງພູ ຢ່າງແກະທ່ີບ່ໍມີຜູ້ລ້ຽງ ແລະພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວວ່າ ìຄົນເຫລ່ົານ້ີບ  ່ໍມີນາຍ ໃຫເ້ຂົາຕ່າງຄົນຕ່າງກັບເມືອເຮືອນຂອງຕົນດ້ວຍຄວາມສງົບສຸກເທີນî 

17 ພຣະຣາຊາແຫ່ງອິສຣາເອນຈ່ຶງທູນເຢໂຮຊາຟັດວ່າ, ìຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ບອກທ່ານແລ້ວບ  ່ໍແມ່ນບໍວ່າ ເຂົາບ່ໍເຄີຍທໍານວາຍ
ເຣ່ືອງດີກ່ຽວກັບຂ້າພະເຈ້ົາຈັກເທ່ືອເລີຍ ເຂົາມີແຕ່ທໍານວາຍເຣ່ືອງຮ້າຍເທ່ົານ້ັນî 

18 ແລ້ວມ ກັີຍຢາທູນວ່າ, ìສັນນ້ັນຂ ພໍຣະອົງຊົງຮັບຟັງພຣະຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂ້ານ້ອຍໄດ້ເຫັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາປະ
ທັບເທິງພຣະທ່ີນ່ັງຂອງພຣະອົງໃນຟ້າສວັນ ແລະພວກບໍຣິວານແຫ່ງເມືອງສວັນໄດ້ຢືນຢູ່ທາງຂ້າງຂວາ ແລະທາງຂ້າງ
ຊ້າຍຂອງພຣະອົງ 

19 ແລະພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຊົງຖາມວ່າ, ìແມ່ນໃຜຈະໄປລ້ໍລວງອາຮາບໃຫ້ອອກໄປຕາຍທ່ີເມືອງຮາໂມດກິເລອາî ພວກ
ເທວະດາລາງພວກກໍທູນຢ່າງນ້ັນ ລາງພວກກໍທູນຢ່າງນ້ີ 

20 ແລ ້ວມວິີນຍານດວງນ່ຶງມາຢູ່ຕ່ໍພຣະພັກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະທູນວ່າ, ìຂ້ານ້ອຍຈະເປັນຜູ້ລ້ໍລວງເຂົາເອງî ແລະພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຖາມວ່າ, ìຈະເຮັດຢ່າງໃດ?î 

21 ວິນຍານດວງນ້ັນຈ່ຶງທູນຕອບວ່າ, ìຂ້ານ້ອຍຈະໄປທໍາໃຫ້ພວກຜູ້ປະກາດພຣະທັມທຸກຄົນຂອງອາຮາບເວ້ົາຕົວະî ດ່ັງ
ນ້ັນພຣະອົງຈ່ຶງຕອບວ່າ, ìຈ່ົງໄປລ້ໍເຂົາ ແລ້ວເຈ້ົາຈະສໍາເຣັດຜົນî  

22 ແລ້ວມກັີຍຢາກໍເວ້ົາສລຸບວ່າ ìເຫດການກໍເປັນມາດ່ັງນ້ີແຫລະ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງບັນດານໃຫ້ພວກຜູ້ປະກາດພຣະ
ທັມທຸກຄົນຂອງພຣະອົງເວ້ົາຕົວະພຣະອົງ ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວຮ້າຍໃສ່ພຣະອົງî 

23 ແລ້ວເຊເດກີຢາ ບຸດເຄນາອານາໄດ້ເຂ້ົາມາໃກ້ແລະຕົບຫນ້າມກັີຍຢາເວ້ົາວ່າ, ìພຣະວິນຍານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາທ່ີຢູ່
ກັບຂ້ອຍຈະອອກໄປເວ້ົາກັບເຈ້ົາໄດ້ຢ່າງໃດ?î 

24 ມກັີຍຢາຈ່ຶງຕອບວ່າ, ìໃນເວລາທ່ີເຈ້ົາຫນີໄປລ້ີຢູ່ບ່ອນລັບລ້ີພຸ້ນແຫລະ ເຈ້ົາຈ່ຶງຈະຮູ້ວ່າມັນເປັນຢ່າງໃດî 
25 ເຈ້ົາອາຮາບຈ່ຶງສ່ັງໃຫ້ນາຍທະຫານຜູ້ນ່ຶງ ຈັບມີກັຍຢາໄປມອບໃຫ້ອາໂມນ ຜູ້ປົກຄອງເມືອງແລະເຈ້ົາຊາຍໂຢອັສ  
26 ແລະບອກພວກທ່ານວ່າ, ìນ້ີເປັນຄໍາສ່ັງຂອງພຣະຣາຊາ ຈ່ົງເອົາຊາຍຄົນນ້ີໄປຂັງຄຸກໄວ້ຈົນເທ່ົາຂ້ອຍກັບມາຢ່າງປອດ

ພັຍ ໃຫເ້ອົາແຕ່ເຂ້ົາຈ່ີກັບນ້ໍາໃຫ້ເຂົາກິນî 
27 ມກັີຍຢາຈ່ຶງທູນວ່າ, ìຖ້າພຣະອົງໄດ້ສະເດັດກັບຄືນມາຢ່າງປອດພັຍກໍຫມາຍຄວາມວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຊົງເວົ້າ

ກັບຂ້ານ້ອຍî ແລະເຂົາໄດ້ເວ້ົາຢ້ໍາອີກວ່າ, ìຂໍໃຫທຸ້ກຄົນຈ່ົງຮັບຟັງໃນຄໍາທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເວ້ົານ້ີî 
Defeat and Death of Ahab 

(1 ກສດ 22:29-40) 



28 ອາຮາບເຈ້ົາຊ ີວິດແຫ່ງອິສຣາເອນ ແລະເຢໂຮຊາຟັດເຈ້ົາຊີວິດແຫ່ງຢູດາ ໄດ້ຍົກທັບໄປຕ່ໍສ  ູ້ຊາວເມືອງຮາໂມດກິເລ
ອາດ 

29 ເຈ້ົາອາຮາບເວ້ົາຕ່ໍເຢໂຮຊາຟັດວ່າ, ìຂ້າພະເຈ້ົາຈະປອມຕົວໄປໃນສນາມຮ ບົ ແຕ່ຂ້າພະເຈ້ົາຕ້ອງການໃຫ້ທ່ານນຸ່ງ
ເຄ່ືອງແບບ  ຂອງກະສັດເຂ້ົາໄປ ແລ້ວເຈ້ົາອາຮາບກໍປອມຕົວເຂ້ົາສູ່ສນາມຮ ບົ 

30 ຝ່າຍເຈ້ົາຊີວິດແຫ່ງຊີເຣັຽ ກອໍອກຄໍາສ່ັງແກ່ຜູ້ບັນຊາການຣົດຮົບຂອງພຣະອົງວ່າ, ìບ່ໍຕ້ອງຕ່ໍສູ້ໃຜຫມົດບ່ໍວ່າພົນທະ
ຫານຫລືນາຍທະຫານ ແຕ່ໃຫຕ່ໍ້ສູ້ກັບເຈ້ົາຊີວິດແຫ່ງອິສຣາເອນເທ່ົານ້ັນî 

31 ດ່ັງນ້ັນເມ່ືອຜູ້ບັນຊາການທະຫານຣົດຮ ບົຫລຽວເຫັນເຢໂຮຊາຟັດ ພວກເຂົາຈ່ຶງຄຶດວ່າ ທາ່ນແມ່ນເຈ້ົາຊວິີດແຫ່ງອິສຣາ
ເອນຢ່າງແນ່ນອນ ພວກເຂົາຈ່ຶງເລ  ່ັງຣົດຮົບເຂ້ົາໄປຕ່ໍສູ້ ແຕ່ເຢໂຮຊາຟັດໄດ້ຮ້ອງຂ້ຶນ 

32 ພວກຜູ້ບັນຊາການຣົດຮົບຈ່ຶງສັງເກດເຫັນວ່າ ບ່ໍແມ່ນເຈ້ົາຊີວິດແຫ່ງອິສຣາເອນ ພວກເຂົາຈ່ຶງກັບຄືນ ແລະບ  ່ໍຕິດຕາມພ
ຣະອົງໄປ 

33 ແຕ່ມທີະຫານຜູ້ນ່ຶງກ່ົງທະນູຍິງໄປຕາມວາດ ພໍດີໄປສຽບເຂ້ົາຊ່ຶງວ່າງບ່ອນເສ້ືອເຫລ ກັຕ່ໍກັນຂອງອາຮາບ ພຣະອົງຈ່ຶງ
ກ່າວແກ່ຜູ້ຂັບຣົດຮົບມ້າວ່າ, ìຈ  ່ົງອ່ວາຍຣົດກັບຄືນແລະພາຂ້ອຍອອກຈາກສນາມຮົບນ້ີ ຂ້ອຍຖືກຍິງແລ້ວî 

34 ແຕ່ໃນມ້ືນ້ີ ການສູ້ຮົບໄດ້ດຸເດືອດທ່ີສຸດ ເຂົາໄດ້ຊູພຣະອົງໃຫ້ຢືນຂ້ຶນໃນຣົດມ້າຕ່ໍຫນາ້ຊາວຊເີຣັຽ ເລືອດຈາກບາດແຜ
ຂອງພຣະອົງໄດ້ໄຫລອອກເຕັມຖັງຣົດຮ ົບ ພໍຍາມແລງມາພຣະອົງກໍສ້ິນພຣະຊົນ 
 

19 ຜູປ້ະກາດພຣະທມັເຢຮຕູກັເຕອືນເຢໂຮຊາຟດັ 
A Prophet Reprimands Jehoshaphat 

1 ເຢໂຮຊາຟັດເຈົ້າຊວິີດແຫ່ງຢູດາສະເດັດກັບໄປໂດຍສວັດດີພາບເຖິງພຣະຣາຊວັງຂອງພຣະອົງໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ 
2 ແຕ່ເຢຮູບຸດຮານານີຜູ້ທໍານວາຍໄດ້ອອກໄປເຝ້ົາພຣະອົງ ທູນກະສັດເຢໂຣຊາຟັດວ່າ, ìຄວນຫລື ທ່ີພຣະອົງຈະຊ່ອຍ

ຄົນອະທັມ ແລະຣັກຜູ້ທ່ີກຽດຊັງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເພາະເຣ່ືອງນ້ີພຣະພິໂຣດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ອອກມາເຖິງພຣະ
ອົງ 

3 ຢ່າງໃດກໍດີພຣະອົງຊົງພົບຄວາມດີໃນພຣະອົງຢູ່ ເພາະພຣະອົງໄດ້ທໍາລາຍບັນດາອາເຊຣາເສັຽຈາກແຜ່ນດິນ ແລະ
ໄດ້ມຸ່ງພຣະທັຍສແວງຫາພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາî 
ເຢໂຮຊາຟດັຊງົຕັງ້ຜູປ້ກົຄອງ  
The Reforms of Jehoshaphat 

4 ເຢໂຮຊາຟັດປະທັບທ່ີເຢຣຊູາເລັມແລະພຣະອົງຊງົອອກໄປຖ້າມກາງປະຊາຊົນອີກ ຕ້ັງແຕ່ເບເອີເຊບາເຖິງຖ່ິນພູດອຍ
ເອຟຣາອິມ ແລະນໍາເຂົາທັງຫລາຍກັບມາຍັງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາແຫ່ງບັນພະບຸຣຸດຂອງເຂົາ 

5 ພຣະອົງຊົງຕ້ັງຜູ້ປົກຄອງໃນແຜ່ນດິນນ້ັນ ໃນຫົວເມືອງທ່ີມີປ້ອມທັງສ້ິນຂອງຢູດາ ທ່ີລະຫົວເມືອງ 
6 ແລະກ່າວກັບຜູ້ປົກຄອງເຫລ່ົານ້ັນວ່າ, ìຈ່ົງພິຈາຣະນາສ່ິງທ່ີທ່ານທັງຫລາຍຈະກະທໍາ ເພາະທ່ານບ່ໍໄດ້ພິພາກສາເພື່ອ

ມະນຸດແຕ່ເພ່ືອພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະອົງຊົງສະຖິດກັບທ່ານໃນການພິພາກສາ 
7 ສະນ້ັນຈ່ົງໃຫ້ຄວາມຢໍາເກງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຢູ່ເຫນືອທ່ານ ຈ່ົງລະມັດລະວັງສ່ິງທ່ີທ່ານກະທໍາ ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ    

ພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາບ່ໍມີຄວາມອະຍຸດຕິທັມ ບ່ໍມີຄວາມລໍາອຽງແລະບ່ໍມີການຮັບສິນບົນî 
8 ນອກຈາກນ້ີ ໃນເຢຣຊູາເລັມ ເຢໂຮຊາຟັດຊງົຕ້ັງຄົນເລວແີລະປະໂຣຫິດກັບຫົວຫນ້າຕະກູນແຫ່ງອິສຣາເອນ ເພ່ືອຈະ

ໃຫກ້ານພິພາກສາແຫ່ງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແລະປົກຄອງຄະດີທ່ີຜິດຖຽງກັນ ເຂົາທັງຫລາຍມີຕໍາແຫນ່ງໃນເຢຣູຊາເລັມ 
9 ພຣະອົງຊົງກ່າວຊ້ໍາກັບເຂົາທັງຫລາຍວ່າ, ìທ່ານທັງຫລາຍຈ່ົງກະທໍາການນ້ີດ້ວຍຄວາມຢໍາເກງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ດ້ວຍ

ຄວາມສັດຊ່ືແລະດ້ວຍສ້ິນສຸດໃຈຂອງທ່ານ 



10 ເມື່ອມຄີະດີມາເຖິງທ່ານຈາກພ່ີນ້ອງຂອງທ່ານຜູ້ອາສັຍຢູ່ໃນຫົວເມືອງຂອງເຂົາທັງຫລາຍກ່ຽວກັບເຣ່ືອງຂ້າຟັນກັນ ພ
ຣະທັມຫລືທັມບັນຍັດ ກົດເກນຫລືກົດຫມາຍ ທ່ານທັງຫລາຍກໍຄວນຈະຕັກເຕືອນເຂົາ ເພ່ືອເຂົາຈະບ່ໍກ່ໍກັມຊ່ົວຕ່ໍພຣະ
ຜູ ເ້ປັນເຈ້ົາ ພຣະພິໂຣດຈ່ຶງຈະບ່ໍມາເຫນືອທ່ານ ແລະພ່ີນ້ອງຂອງທ່ານ ທາ່ນຈ່ົງກະທໍາເຊ່ັນນ້ີ ແລະທ່ານຈະບ່ໍກ່ໍກັມຊ່ົວ 

11 ແລະເບ່ິງແມ,  ອາມາຣິຢາມະຫາປະໂຣຫິດກໍຢູ່ເຫນືອທ່ານໃນກິຈການຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະເຊບາດິຢາບຸດອິ
ຊມາເອນເຈ້ົານາຍຂອງເຊ້ືອວົງຢູດາກໍຢູ່ເຫນືອທ່ານໃນກິຈການຂອງພຣະຣາຊາ ແລະເລວີຈະເປັນເຈ້ົາຫນ້າທ່ີບົວລະ
ບັດທ່ານ ຈ່ົງປະກອບກິຈການຢ່າງເຂ້ັມແຂງ ແລະຂໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສະຖິດຢູ່ກັບຜູ້ທ່ຽງທັມî 

 

20 ຊງົຊະນະຄນົໂມອາບແລະຄນົອມັໂມນ 
 Invasion from the East 

1 ຕ່ໍມາພາຍຫລັງ ຄົນໂມອາບແລະຄົນອັມໂມນ ແລະຄົນເມອູນີບາງຄົນພ້ອມກັບເຂົາທັງຫລາຍ ໄດ້ຂ້ຶນມາທໍາສົງຄາມ
ກັບເຢໂຮຊາຟັດ 

2 ມຄົີນມາທູນມາທູນເຢໂຮຊາຟັດວ່າ, ìມຄີົນຫມູໃ່ຫຍ່ມາສູ້ຮົບກັບພຣະອົງຈາກເອໂດມ ຈາກຟາກທະເລຂ້າງນ້ັນ ແລະ
ເບ່ິງແມ, ເຂົາທັງຫລາຍຢູ່ໃນຮາຊາໂຊນຕາມາຣ໌î (ຄື ເອນເກດີ) 

3 ເຢໂຮຊາຟັດກໍຢ້ານ ແລະມຸ່ງສແວງຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະໄດ້ຊົງປະກາດໃຫ້ອົດອາຫານທ່ົວຢູດາ 
4 ແລະຢູດາໄດ້ຊຸມນຸມກັນສແວງຫາຄວາມຊ່ອຍເຫລືອຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເຂົາທັງຫລາຍພາກັນມາຈາກຫົວເມືອງທັງ

ສ້ິນແຫ່ງຢູດາເພ່ືອສແວງຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
Jehoshaphatís Prayer and Victory 

5 ເຢໂຮຊາຟັດປະທັບຢືນຢູ່ໃນທ່ີປະຊມຸຂອງຢູດາແລະເຢຣູຊາເລມັ ໃນພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂ້າງຫນ້າ
ລານໃຫມ ່

6 ແລະກ່າວທູນວ່າ, ìຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາແຫ່ງບັນພະບຸຣຸດຂອງຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍ ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ເປັນພ
ຣະເຈ້ົາໃນຟ້າສວັນຫລື ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ປົກຄອງເຫນືອບັນດາຣາຊອານາຈັກຂອງປະຊາຊາດຫລື ໃນພຣະຫັດຂອງພຣະ
ອົງມີຣິດແລະອໍານາດ ຈ່ຶງບ່ໍມີຜູ້ໃດຕ່ໍຕ້ານພຣະອົງໄດ້ 

7 ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົາຂອງຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍ ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຊົງຂັບໄລ່ຊາວແຜ່ນດິນນ້ີອອກໄປເສັຽໃຫ້ພ້ົ້ົນຫນ້າອິສຣາ
ເອນໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງຫລື ແລະຊົງມອບໄວ້ແກ່ເຊ້ືອສາຍຂອງອັບຣາຮາມມິດສະຫາຍຂອງພຣະອົງເປັນນິດ 

8 ແລະເຂົາທັງຫລາຍໄດ້ອາສັຍຢູ່ໃນນ້ັນ ແລະໄດ້ສ້າງສະຖານນະມັສການແຫ່ງນ່ຶງໃນນ້ັນຖວາຍພຣະອົງເພ່ືອພຣະນາມ
ຂອງພຣະອົງທູນວ່າ  

9 ìຖ້າເຫດຊ່ົວຮ້າຍຂ້ຶນມາເຫນືອຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍຈະເປັນດາບ ການພິພາກສາ ຫລືໂຣກລະບາດ ຫລືການອຶດຢາກ
ອາຫານ ຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍຈະຢືນຢູ່ຕ່ໍຫນ້າພຣະວິຫານນ້ີແລະຕ່ໍພຣະພັກພຣະອົງ ເພາະພຣະນາມຂອງພຣະອົງຢູ່
ໃນພຣະວິຫານ ແລະຮ້ອງທູນຕ່ໍພຣະອົງໃນຄວາມທຸກໃຈຂອງຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍ ແລະພຣະອົງຈະຊົງຟັງແລະຊ່ອຍ
ໃຫລ້ອດî 

10 ເບ່ິງແມ, ບັດນ້ີຄົນອັມໂມນແລະໂມອາບ ແລະພູເຊອີຣ໌ ຜູ້ຊ່ຶງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາບ່ໍຊົງຍອມໃຫ້ຄົນອິສຣາເອນບຸກຮຸກ 
ເມ່ືອເຂົາມາຈາກແຜ່ນດິນເອຢິບ ແລະຜູ້ຊ່ຶງເຂົາໄດ້ຫລີກໄປບ່ໍໄດ້ທໍາລາຍເສັຽ 

11 ເບ່ິງແມ, ເຂົາທັງຫລາຍໄດ້ໃຫ້ບໍາເຫນັດແກ່ເຮົາ ດ້ວຍມາໄລ່ເຮົາເສັຽອອກຈາກແຜ່ນດິນກໍາມະສິດຂອງພຣະອົງ ຊຶງ່ພ
ຣະອົງປະທານໃຫ້ແກ່ຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍເປັນມໍຣະດົກ 

12 ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົາຂອງຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍ ພຣະອົງຈະບ່ໍຊົງກະທໍາການພິພາກສາເຫນືອເຂົາຫລື ເພາະວ່າຂ້າພຣະ
ອົງທັງຫລາຍບ່ໍມີຣດິທ່ີຈະຕ່ໍສູ້ຄົນຫມູມ່ະຫຶມມານ້ີຊຶງ່ກໍາລັງມາຕ່ໍສູ້ກັບຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍ ຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍບ່ໍ
ຊາບວ່າຈະກະທໍາປະການໃດ ແຕ່ດວງຕາຂອງຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍເພ່ງທ່ີພຣະອົງî 



13 ໃນລະຫວ່າງນ້ັນຄົນທັງປວງຂອງຢູດາກໍຢືນຢູ່ຕ່ໍພຣະພັກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພ້ອມກັບເມັຽ ແລະລູກຫລານຂອງເຂົາ 
14 ແລະພຣະວິນຍານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາສະເດັດມາສະຖິດກັບຢາຮາຊີເອນບຸດເຊເຄຣີຢາ ຜູ້ເປັນບຸດເນບັຍຢາ ຜູ້ເປັນ

ບຸດເຢອີເອນ ຜູ້ເປັນບຸດມັດຕານີຢາເປັນຄົນເລວີເຊ້ືອສາຍຂອງອາສາບ ເມ່ືອທ່ານຢູ່ຖ້າມກາງທ່ີປະຊຸມນ້ັນ 
15 ແລະເຂົາໄດ້ເວ້ົາວ່າ,î ຢູດາທັງປວງແລະຊາວເຢຣູຊາເລັມທັງຫລາຍກັບກະສັດເຢໂຮຊາຟັດ ຂໍຈ່ົງຟັງ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ

ຊົງກ່າວດ່ັງນ້ີແກ່ທ່ານທັງຫລາຍວ່າ ìຢ່າຢ້ານເລີຍ ແລະຢ່າທ ໍ ້ຖອຍດ້ວຍຄົນຫມູມ່ະຫຶມມານ້ີເລີຍ ເພາະວ່າການສົງ
ຄາມນ້ັນບ່ໍແມ່ນຂອງທ່ານ ແຕ່ເປັນຂອງພຣະເຈ້ົາ 

16 ມືອ່ື້ນເຊ້ົາຈ່ົງລົງໄປຕ່ໍສູ້ກັບເຂົາ ເບ່ິງແມ, ເຂົາຈະຂ້ຶນມາທາງຂ້ຶນທ່ີເມືອງຊິສ ທ່ານທັງຫລາຍຈະພົບເຂົາທ່ີສຸດປາຍ
ຮ່ອມພທູາງດ້ານຕາເວັນອອກຂອງຖ່ິນກັນດານເຢຣູເອນ 

17 ບ່ໍຈໍາເປັນທ່ີທ່ານຈະຕ້ອງສູ້ຮົບໃນສົງຄາມຄ້ັງນ້ີ ໂອ ຢູດາ ແລະເຢຣູຊາເລັມ ຈ່ົງເຂ້ົາປະຈໍາທ່ີ ຢືນຢູ່ມິດໆ ແລະເບ່ິງຊັຍ
ຊະນະຂອງ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເພ່ືອທ່ານî ຢ່າຢ້ານເລີຍ ຢ່າທ້ໍຖອຍ ມືອ່ື້ນຈ່ົງອອກໄປສູ້ກັບເຂົາ ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງ
ສະຖິດຢູ່ກັບທ່ານî 

18 ແລ້ວເຢໂຮຊາຟດັໂນ້ມພຣະສຽນກ້ົມພຣະພັກຂອງພຣະອົງລົງເຖິງດິນ ແລະຢູດາທັງປວງກັບຊາວ 
ເຢຣູຊາເລັມໄດ້ຂາບລົງຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ນະມັສການພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 

19 ແລະຄົນເລວີ ຈາກເຊ້ືອສາຍໂກຮາດ ແລະເຊ້ືອສາຍໂກຣາ ໄດ້ຢືນຂ້ຶນຖວາຍສັຣເສີນແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາ
ແຫ່ງອິສຣາເອນດ້ວຍສຽງອັນດັງ 

20 ເຂົາທັງຫລາຍໄດ້ລຸກຂ້ຶນແຕ່ເດິກ ແລະອອກໄປ 
ໃນຖ່ິນກັນດານເຖິງເຕໂກອາ ເມ່ືອເຂົາອອກໄປ  
ເຢໂຮຊາຟັດປະທັບຢືນແລະກ່າວວ່າ, ìຢູດາແລະຊາວເຢຣູຊາເລັມເອີຍ ຈ່ົງຟັງຂ້າພະເຈ້ົາ ຈ່ົງວາງໃຈໃນພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານ ແລະທ່ານຈະຕ້ັງຫມ້ັນຄົງຢູ່ ຈ່ົງເຊ່ືອບັນດາຜູ້ປະກາດ 
ພຣະທັມຂອງພຣະອົງ ແລະທ່ານຈະສໍາເຣັດຜົນî 

21 ເມ່ືອພຣະອົງໄດ້ປຶກສາກັບປະຊາຊົນແລ້ວ ພຣະອົງໄດ້ຊົງແຕ່ງຕ້ັງບັນດາຜູ້ທ່ີຈະຮ້ອງເພງຖວາຍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະ
ແຕ່ງກາຍ ດ້ວຍເຄ່ືອງບໍຣິສຸດສັຣເສີນພຣະອົງ ຂນະເມ່ືອເຂົາເດີນອອກໄປຫນ້າສັດຕຣູ ແລະວ່າ, ìຈ່ົງຖວາຍໂມທະນາ
ແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເພາະຄວາມຮັກຫມັນ້ຄົງຂອງພຣະອົງດໍາຣົງຢູ່ເປັນນິດî 

22 ເມ່ືອເຂົາທັງຫລາຍຕ້ັງຕ້ົນຮ້ອງເພງສັຣເສີນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຈັດກອງສຸ່ມຄອຍຕ່ໍສູູ້ຄົນອັມໂມນ ໂມອາບ ແລະຊາວ
ເຂົາເຊອີຣ ໌ຜູ້ໄດ້ເຂ້ົາມາຕ່ໍສູ້ກັບຢູດາ ດ່ັງນ້ັນເຂົາທັງຫລາຍຈ່ຶງແຕກຜ່າຍແພ້ໄປ 

23 ເພາະວ່າຄົນຂອງອັມໂມນແລະຂອງໂມອາບໄດ້ລຸກຂ້ຶນຕ່ໍສູ້ກັບຊາວເຂົາເຊອີຣ໌ ທໍາລາຍເຂົາເສັຽຢ່າງສ້ິນເຊີງ ແລະ
ເມ່ືອເຂົາທັງຫລາຍທໍາລາຍຊາວເຊອີຮ໌ຫມດົແລ້ວ ເຂົາທັງສ້ິນຊ່ອຍກັນທໍາລາຍເຊ່ິງກັນແລະກັນ 

24 ເມ່ືອຢູດາຂ້ຶນໄປຢູ່ທ່ີເນີນສູງທ່ີໃນຖ່ິນກັນດານ ເຂົາມອງເບ່ິງໄປທ່ີຄົນຫມູໃ່ຫຍ່ນ້ັນ ແລະເບ່ິງແມ, ມີແຕ່ສົບນອນຢູ່ເທິງ
ແຜ່ນດິນ ບ່ໍມຈັີກຄົນດຽວທ່ີລອດໄປໄດ້ 

25 ເມ່ືອເຢໂຮຊາຟດັແລະປະຊາຊົນຂອງພຣະອົງມາເກັບຂອງເສັຽຈາກເຂົາທັງຫລາຍ ເຂົາພົບສັດເປັນຈ າໍນວນຫລາຍ 
ເຂ້ົາຂອງເຄ່ືອງນຸ່ງ ແລະຂອງມີຄ່າຕ່າງໆ ຊ່ຶງເຂົາເກັບມາຫລາຍສໍາລັບຕົວຈົນຂົນໄປບ່ໍໄຫວ ເຂົາເກັບຂອງທ່ີຍຶດໄດ້
ເຫລ່ົານ້ັນສາມວັນ ເພາະຫລາຍເຫລືອລ້ົນ 

26 ໃນວັນທີສ່ີເຂົາທັງຫລາຍໄດ້ຊຸມນຸມກັນທ່ີຮ່ອມພູເບຣາກາ ໃນທ່ີນ້ັນເຂົາສັຣເສີນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເພາະພຣະພອນ ເຫດ
ສັນນ້ັນເຂົາຈ່ຶງເອ້ີນທ່ີນ້ັນວ່າ ເບຣາກາຈົນເຖິງທຸກວັນນ້ີ 

27 ແລ້ວເຂົາທັງຫລາຍກັບໄປ ຄົນຢູດາແລະເຢຣູຊາເລັມທຸກຄົນ ແລະເຢໂຮຊາຟັດຊົງນໍາຫນ້າ ກັບໄປຍັງເຢຣູຊາເລັມ
ດ້ວຍຄວາມຊ່ືນບານ ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງກະທໍາໃຫ້ເຂົາຊົມຊ່ືນຍິນດີເຍ້ີຍສັດຕຣູຂອງເຂົາ 

28 ເຂົາທັງຫລາຍມາຍັງເຢຣູຊາເລັມດ້ວຍພິນໃຫຍ່ ແລະພິນເຂົາຄູ່ແລະແກ ຍັງພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ 



29 ແລະຄວາມຢ້ານພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາມາຢູ່ເຫນືອບັນດາຣາຊອານາຈັກຂອງປະເທດທັງປວງ ເມ່ືອເຂົາໄດ້ຍິນວ່າພຣະຜູ້
ເປັນເຈ້ົາຊົງຕ່ໍສູ້ສັດຕຣູຂອງອິສຣາເອນ 

30 ດິນແດນຂອງເຢໂຮຊາຟັດຈ່ຶງສງົບງຽບ ເພາະວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງພຣະອົງປະທານໃຫ້ພຣະອງົມກີານຢຸດພັກສງົບ
ຢູ່ຮອບດ້ານ 
ຣຊັການເຢໂຮຊາຟດັ 
The End of Jehoshaphatís Reigns 
(1 ກສດ 22:41-50) 

31 ດ່ັງນ້ີແຫລະ, ເຢໂຮຊາຟັດຊງົປົກຄອງຢູ່ເຫນືອຢູດາ ເມ່ືອພຣະອົງຊົງເລ້ີມປົກຄອງນ້ັນມີອາຍຸສາມສິບຫ້າປີ ແລະພຣະ
ອົງຊົງປົກຄອງໃນເຢຣູຊາເລັມຊາວຫ້າປີ ພຣະຣາຊມານດາຂອງພຣະອົງຊົງພຣະນາມວ່າ ອາຊູບາ ບຸດຕຣີຊິນຮ ີ

32 ພຣະອົງຊົງດໍາເນີນຕາມວິທີການຂອງອາຊາຣາຊບິດາຂອງພຣະອົງແລະບ່ໍໄດ້ຊົງຫນັຫນີໄປຈາກທາງນ້ັນ ພຣະອົງຊົງ
ກະທໍາສ່ິງທ່ີຊອບໃນສາຍພຣະເນດຂອງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ 

33 ຢ່າງໃດກໍດີສະຖານນະມັສການທ່ີສູງຍັງບ່ໍໄດ້ຖືກກໍາຈັດອອກໄປປະຊາຊົນຍັງບ່ໍໄດ້ປັກໃຈໃນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແຫ່ງບັນ
ພະບຸຣຸດຂອງຕົນ 

34 ສ່ວນພຣະຣາຊກິຈນອກນ້ັນຂອງເຢໂຮຊາຟັດ ຕ້ັງແຕ່ຕ້ົນຈົນເຖິງທ່ີສຸດໄດ້ມີບັນທຶກໄວ້ໃນປະຫວັດສາດຂອງເຢຮູ ບຸດ
ຮານານີ ຊ່ຶງຮວມເຂ້ົາໃນຫນັງສືກະສັດແຫ່ງອິສຣາເອນ 

35 ຕ່ໍມາພາຍຫລັງ ເຢໂຮຊາຟດັເຈ້ົາຊີວິດຂອງຢູດາໄດ້ຊົງຮ່ວມງານກັບອາຮາຊີຢາເຈ້ົາຊວິີດຂອງອິສຣາເອນຜູ້ຊົງກະທໍາ
ການຢ່າງຊ່ົວຮ້າຍຫລາຍ 

36 ພຣະອົງຊົງຮ່ວມງານໃນເຣ່ືອງການສ້າງເຮືອໄປຍັງເມືອງຕາຣ໌ຊດິ ແລະເຂົາທັງຫລາຍສ້າງເຮືອໃນເອຊິໂອນເກເບີ 
37 ແລ້ວເອລີເອເຊີ ບຸດໂດດາວາຮູແຫ່ງເມືອງມາເຣຊາໄດ້ປະກາດພຣະທັມເຖິງເຢໂຮຊາຟັດວ່າ, ìເພາະພຣະອົງຊົງຮ່ວມ

ງານກັບອາຮາຊີຢາ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງທໍາລາຍສ່ິງທ່ີທ່ານກະທໍາî ແລະເຮືອກໍແຕກບ່ໍສາມາດໄປເມືອງຕາຣ໌ຊດິໄດ້ 
 

21 ຣຊັການເຢໂຮຣາມແຫງ່ຢດູາ  
 Jehoramís Reign 
 (1 ກສດ 22:50; 2 ກສດ 8:16-19) 
1 ເຢໂຮຊາຟັດກ ລ່ໍວງຫລັບໄປຢູ່ກັບບັນພະບຸຣຸດຂອງພຣະອົງ ແລະເຂົາຝັງພຣະສົບໄວ້ກັບບັນພະບຸຣຸດຂອງພຣະອົງໃນ

ນະຄອນດາວິດ ແລະເຢໂຮຣາມໂອຣົດຂອງພຣະອົງປົກຄອງແທນພຣະອົງ 
2 ພຣະອົງຊງົມີນ້ອງຊາຍທັງຫລາຍ ຜູ້ເປັນໂອຣົດຂອງເຢໂຮຊາຟັດ ຄືອາຊາຣິຢາ ເຢຮີເອນ ເຊຄາຣິຢາ ອາຊາຣຢິາ ມີ

ຄາເອນ ເຊຟາຕິຢາ ເຫລ່ົານ້ີທັງສ້ິນເປັນໂອຣດົຂອງເຢໂຮຊາຟັດ ພຣະຣາຊາຂອງອິສຣາເອນ 
3 ພຣະຣາຊບິດາຂອງເຂົາທັງຫລາຍປະທານ ເງິນ ທອງຄໍາ ແລະຂອງອັນມີຄ່າມາກມາຍ ພອ້ມກັບຫົວເມືອງທ່ີມປ້ີອມ

ໃນຢູດາ ແຕ່ ພຣະອົງປະທານຣາຊອານາຈັກແກ່ເຢໂຮຣາມ ເພາະວ່າທ່ານເປັນໂອຣົດຫົວປີ 
4 ເມ່ືອເຢໂຮຣາມໄດ້ຂ້ຶນປົກຄອງຣາຊອານາຈັກຂອງຣາຊບິດາຂອງພຣະອົງ ແລະໄດ້ສະຖາປະນາໄວ້ແລ້ວ ພຣະອົງຊງົ

ປະຫານນ້ອງຊາຍຂອງພຣະອົງເສ ັຽຫມດົດ້ວຍດາບ ທງັເຈ້ົານາຍບາງຄົນຂອງຢູດາດ້ວຍ 
5 ເມ່ືອເຢໂຮຣາມຊົງເລ້ີມປົກຄອງນ້ັນພຣະອົງມີອາຍຸສາມສິບສອງປີ ແລະພຣະອົງປົກຄອງໃນເຢຣູຊາເລັມແປດປີ 
6 ພຣະອົງຊງົດໍາເນີນຕາມທາງຂອງບັນດາພຣະຣາຊາແຫ່ງອິສຣາເອນ ຕາມຢ່າງທ່ີຣາຊວົງອາຮາບກະທໍາ ເພາະວ່າທິ

ດາຂອງອາຮາບເປັນມະເຫສີຂອງພຣະອົງ ແລະພຣະອົງຊງົກະທໍາສ່ິງທ່ີຊ່ົວຮ້າຍໃນສາຍພຣະເນດພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ 
7 ຢ່າງໃດກໍຕາມພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະບ່ໍຊົງທໍາລາຍຣາຊວົງຂອງດາວິດ ເພາະເຫດຄໍາຫມ້ັນສັນຍາຊ່ຶງພຣະອົງຊົງກະທໍາ

ໄວກັ້ບດາວິດແລະເຫດທ່ີພຣະອົງຊົງສັນຍາວ່າຈະປະທານແກ່ດາວິດ ແລະແກ ເ່ຊ້ືອສາຍຂອງພຣະອົງເປັນນິດ 



Revolt of Edom 
(2 ກສດ 8:20-22) 

8 ໃນຣັຊການຂອງພຣະອົງເອໂດມໄດ້ກະບົດອອກຈາກການປົກຄອງຂອງຢູດາ ແລະຕ້ັງກະສັດຂ້ຶນເຫນືອຕົນ 
9 ແລ້ວເຢໂຮຣາມກໍສະເດັດອອກໄປພ້ອມກັບບັນດາຜູ້ບັງຄັບບັນຊາແລະຣົດຮົບທັງສ້ິນຂອງພຣະອົງ ແລະພຣະອົງຊົງ

ລຸກຂ້ຶນໃນກາງຄືນໂຈມຕີຄົນເອໂດມຊ່ຶງມາລ້ອມພຣະອົງແລະຜູ້ບັງຄັບບັນຊາກັບຣດົຮ ບົຂອງພຣະອົງຢູ່ນ້ັນ 
10 ເອໂດມຈ່ຶງໄດ້ກະບົດ ໄດ້ແຍກເປັນອານາຈັກເອກຣາຊຈາກການປົກຄອງຂອງຢູດາຈົນເຖິງທຸກວັນນ້ີ ຄ້ັງນ້ັນລິບນາກໍ

ໄດ້ກະບົດ ອອກຈາກການປົກຄອງຂອງພຣະອົງດ້ວຍ ເພາະວ່າພຣະອົງໄດ້ຊົງປະຖ້ິມພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາແຫ່ງ
ບັນພະບຸຣຸດຂອງພຣະອົງ 
ຈດົຫມາຍຂອງເອລຢີາ 
Elijahís Letter 

 
11 ນອກຈາກນ້ີພຣະອົງຊົງສ້າງສະຖານນະມັສການທ່ີສູງໃນຖ່ິນພດູອຍຂອງຢູດາ ແລະຊງົນໍາຊາວເຢຣູຊາເລັມໄປໃນ

ຄວາມບ່ໍສັດຊ່ືຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະຊົງກະທໍາໃຫ້ຢູດາຫລົງຫນີໄປ 
12 ແລະຈົດຫມາຍສະບັບນ່ຶງມາເຖິງພຣະອົງຈາກເອລີຢາຜູ້ປະກາດພຣະທັມວ່າ, ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງດາວິດ

ບັນພະບຸຣຸດຂອງພຣະອົງກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ, ìເພາະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ດໍາເນີນໃນບັນດາທາງຂອງເຢໂຮຊາຟັດບິດາຂອງເຈ້ົາ ຫລື
ໃນບັນດາທາງຂອງອາຊາເຈ້ົາຊີວິດຂອງຢູດາ 

13 ແຕ່ໄດ້ເດີນໃນທາງຂອງບັນດາເຈ້ົາຊີວດິແຫ່ງອິສຣາເອນແລະໄດ້ນໍາຢູດາກັບຊາວເຢຣູຊາເລັມໃນຄວາມບ່ໍຊ່ືສັດຕ່ໍພ
ຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຢ່າງກັບຣາຊວົງອາຮາບໄດ້ນໍາອິສຣາເອນໃນຄວາມບ່ໍຊ່ືສັດຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະເຈ້ົາໄດ້ຂ້ານ້ອງຊາຍ
ຂອງເຈ້ົາເສັຽດ້ວຍ ຜູ້ເປັນເຊ້ືອວົງບິດາຂອງເຈ້ົາ ແລເຂົາດີກວ່າເຈ້ົາ 

14 ເບ່ິງແມ໋, ພຣະເຈ້ົາຈະຊົງນໍາພັຍວິບ ດັອັນຍ່ິງໃຫຍ່ມາເຫນືອຊນົຊາດຂອງເຈ້ົາ ລູກຫລານຂອງເຈ້ົາ ເມັຽຂອງເຈ້ົາ ແລະ
ເຄ່ືອງຂອງທັງສ້ິນຂອງເຈ້ົາ 

15 ແລະຕົວເຈ້ົາເອງຈະມີຄວາມເຈັບປ່ວຍສາຫັດດ້ວຍໂຣກລໍາໄສ້ຂອງເຈ້ົາ ຈົນກວ່າລໍາໄສ້ຂອງເຈ້ົາຈະອອກມາເພາະ
ເຫດໂຣກນ້ັນຊ່ຶງນັບມ້ືນັບຮ້າຍແຮງຂ້ຶນî 

16 ແລະພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຊົງເລ້ົາໃຫ້ຄວາມໂກດຂອງຄົນຟີລິສຕິນແລະຂອງຄົນອາຣັບຜູ້ຢູ່ໃກ້ ກັບຄົນເອທິໂອເປັຽມີຕ່ໍເຢ
ໂຮຣາມ 

17 ເຂົາທັງຫລາຍຍົກມາຕ່ໍສູ້ກັບຢູດາ ແລະບຸກຣຸກເຂ້ົາໄປໃນນ້ັນ ແລະຂົນເຄ່ືອງຂອງທັງສ້ິນຊຶງ່ມີໃນຣາຊສໍານັກທັງບັນ
ດາໂອຣົດແລະມະເຫສີຂອງພຣະອົງຈ່ຶງບ່ໍມີໂອຣົດເຫລືອໄວ້ໃຫ້ແກ່ພຣະອົງ ນອກຈາກເຢໂຮອາຮັສອົງສຸດທ້ອງຂອງພ
ຣະອົງ 
ພຍາດແລະມຣໍະນະກມັຂອງເຢໂຮຣາມ 
Disease and Death of Jehoram 
(2 ກສດ 8:23-24) 

18 ພາຍຫລັງເຣ່ືອງເຫລ່ົານ້ີ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກະທໍາໃຫ້ລໍາໄສ້ຂອງເຢໂຮຣາມເປັນໂຣກຊ່ຶງຮັກສາບ່ໍໄດ້ 
19 ຕ່ໍມາເປັນເວລາສ້ິນສອງປີລໍາໄສ້ຂອງພຣະອົງກໍອອກມາເພາະໂຣກນ້ັນ ແລະພຣະອົງກໍສ້ິນພຣະຊົນດ້ວຍຄວາມທຸຣົນ

ທຸຣາຍຢ່າງຍ່ິງ ປະຊາຊົນຂອງ ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ກ່ໍໄຟຖວາຍພຣະກຽດແກ່ພຣະອົງ ຢ່າງກັບກ່ໍໄຟໃຫກັ້ບບັນພະບຸຣຸດຂອງ
ພຣະອົງ 

20 ເມ່ືອພຣະອົງຊົງເລ້ີມປົກຄອງນ້ັນ ພຣະອົງມີອາຍຸສາມສິບສອງປີ ແລະຊົງປົກຄອງໃນເຢຣູຊາເລັມແປດປີ ແລະພຣະ
ອົງໄດ້ຈາກໄປໂດຍບ່ໍມີໃຜອາລັຍ ເຂົາກ ຝັໍງພຣະສົບໄວ້ໃນນະຄອນດາວິດ ແຕ ່ບ່ໍແມ່ນໃນອຸບໂມງຂອງບັນດາພຣະຣາ
ຊາ 



 

22 ຣຊັການອາຮາຊຢີາແຫງ່ຢດູາ  
 Ahaziahís Reign 
 (2 ກສດ 8:25-29; 9:14-16,27-29) 
1 ຊາວເຢຣູຊາເລັມໄດ້ໃຫ້ອາຮາຊຢີາໂອຣົດອົງສ ດຸທ້ອງຂອງພຣະອົງເປັນພຣະຣາຊາແທນພຣະອົງ ເພາະຄົນຫມ  ູ່ນ້ັນ

ມາເຖິງຄ້າຍກັບຄົນອາຣັບ ໄດ້ຂ້າໂອຣົດຜູ້ອ້າຍເສັຽທັງຫມົດ ດ່ັງນ້ັນອາຮາຊີຢາ ໂອຣົດຂອງເຢໂຮຣາມພຣະຣາຊາ
ຂອງຢູດາຈ່ຶງປົກຄອງ 

2 ເມ່ືອອາຮາຊຢີາເລ້ີມປົກຄອງນ້ັນ ພຣະອົງມີອາຍ ສ່ີຸສິບສອງປີ ແລະພຣະອົງຊົງປົກຄອງໃນເຢຣູຊາເລັມນ່ຶງປີ ພຣະ
ມານດາຂອງ   ພຣະອົງຊົງພຣະນາມວ່າ ອາທາລິຢາ ຫລານສາວຂອງອົມຣີ 

3 ພຣະອົງຊງົດໍາເນີນໃນທາງຂອງຣາຊວົງອາຮາບດ້ວຍ ເພາະວ່າພຣະມານດາຂອງພຣະອົງເປັນທ່ີປຶກສາໃນການກະ
ທໍາຄວາມຊ່ົວຮ້າຍຂອງພຣະອົງ 

4 ພຣະອົງຊົງກະທໍາສ່ິງທ່ີຊົວ່ຮ້າຍໃນສາຍພຣະເນດພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຢ່າງຣາຊວົງຂອງອາຮາບໄດ້ກະທໍາ ເພາະວ່າຫລັງ
ຈາກພຣະບິດາຂອງພຣະອົງສ້ິນພຣະຊນົແລ້ວ ເຂົາທັງຫລາຍເປັນທ່ີປຶກສາຂອງພຣະອົງ ນໍາໄປສູ່ຄວາມຈິບຫາຍຂອງ
ພຣະອົງ 

5 ພຣະອົງຊງົກະທໍາຕາມຄໍາປຶກສາຂອງເຂົາທັງຫລາຍ ແລະສະເດັດໄປກັບເຢໂຮຣາມໂອຣົດຂອງອາຮາບ ພຣະຣາຊາ
ແຫ່ງອິສຣາເອນ ເພ່ືອທໍາສົງຄາມກັບຮາຊາເອນພຣະຣາຊາຂອງຊີເຣັຽ ທີເ່ມືອງອາໂມດກິເລອາດ ແລະຄົນຊີເຣັຽໄດ້
ກະທໍາໃຫ້ເຢໂຮຣາມບາດເຈັບ 

6 ແລະພຣະອົງຊົງກັບມາທ່ີເຢສເຣເອນ ເພາະວ່າພຣະອົງຊົງປະຊວນ 
7 ແຕ່ພຣະເຈ້ົາຊົງກໍານົດໄວ້ເສັຽແລ້ວວ່າ ຄວາມຫລ້ົມຈົມຂອງອາຮາຊີຢາຈະມາໂດຍທ່ີພຣະອົງສະເດັດລົງໄປຢ້ຽມເຢ

ໂຮຣາມ ເພາະເມ່ືອພຣະອົງສະເດັດໄປທ່ີນ້ັນ ພຣະອົງສະເດັດອອກໄປກັບເຢໂຮຣາມເພ່ືອຈະປະທະກັບເຢຮູບຸດນິມຊີ 
ຜ  ູ້ຊ່ຶງພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງເຈີມຕ້ັງໃຫ້ທໍາລາຍຣາຊວົງຂອງອາຮາບ 

8 ເມ່ືອເຢຮູກໍາລັງສໍາເຣັດໂທດຣາຊວົງຂອງອາຮາບ ທາ່ນໄດ້ພົບເຈ້ົານາຍຂອງຢູດາ ແລະບັນດາໂອຣົດ ຫລານຊາຍ
ຂອງອາຮາຊີຢາ ຜູ້ມາບົວລະບັດອາຮາຊີຢາ ແລະທ່ານກໍໄດ້ປະຫານເຂົາທັງຫລາຍເສັຽ 

9 ທ່ານໄດ້ຄ້ົນຫາອາຮາຊີຢາ ແລະພຣະອົງກໍຖືກຈັບເມ່ືອລ້ີພຣະອົງຢູ່ໃນຊາມາເຣັຽ ແລະເຂົາພາພຣະອົງມາຫາເຢຮູ 
ແລະປະຫານຊີວິດພຣະອົງເສັຽ ເຂົາທັງຫລາຍກໍຝັງພຣະສົບໄວ້ ເພາະເຂົາທັງຫລາຍກ່າວວ່າ, ìພຣະອົງຊົງເປັນ
ຫລານຊາຍຂອງເຢໂຮຊາຟັດຜູ້ ສແວງຫາພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາດ້ວຍສ້ິນສຸດພຣະທັຍຂອງພຣະອົງî ແລະຣາຊວງົຂອງອາ
ຮາຊີຢາບ່ໍມີຜູ້ໃດສາມາດປົກຄອງຣາຊອານາຈັກໄດ້ 
ພຣະນາງອາທາລຢິາແຍງ່ຣາຊບນັລງັ 
Athaliah Seizes the Throne 
(2 ກສດ 11:1-8) 

10 ເມ່ືອອາທາລິຢາເຫັນວ່າໂອຣົດຂອງພຣະນາງສ້ິນພຣະຊນົແລ້ວ ພຣະນາງກໍລຸກຂ້ຶນທໍາລາຍຣາຊວງົແຫ່ງຢູດາເສັຽສ້ິນ 
11 ແຕ່ພຣະນາງເຢໂຮຊາເບອາດ ທດິາຂອງພຣະຣາຊາໄດ້ນໍາໂຢອັສໂອຣົດຂອງອາຮາຊີຢາ ລັກພາໄປເສັຽຈາກຖ້າມ

ກາງບັນດາໂອຣົດຂອງພຣະຣາຊາຜູ້ຊ່ຶງຈະຕ້ອງຖືກປະຫານ ແລະພຣະນາງກໍເຊ່ືອງພຣະອົງແລະພ່ີລ້ຽງໄວ້ໃນຫອ້ງມ້ຽ
ນບ່ອນນອນî ດ່ັງນ້ັນແຫລະເຢໂຮຊາເບອາດທິດາຂອງກະສັດເຢໂຮຣາມ ແລະເມັຽຂອງເຢຮົວອາດາປະໂຣຫິດ 
(ເພາະວ່າພຣະນາງເປັນຫລານສາວຂອງອາຮາຊີຢາ) ໄດ້ເຊ່ືອງພຣະອົງໃຫ້ພ້ົ້ົນຈາກພຣະນາງອາທາລິຢາ ເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ພ
ຣະນາງປະຫານພຣະອົງໄດ້ 



12 ແລະພຣະອົງໄດ້ຢູ່ກັບເຂົາໃນພຣະວິຫານຂອງພຣະເຈ້ົາລ້ີຊ ອ່ນຕົວຢູ່ຫົກປີ ຝ່າຍພຣະນາງອາທາລິຢາກໍໄດ້ຂ້ຶນປົກ
ຄອງແຜ່ນດິນ 

 

23 ເຢຣວົອາດາຫດົສງົຕັງ້ໂຢອສັ 
The Revolt Against Athaliah 

1 ແຕ່ໃນປີທີເຈັດເຢຮົວອາດາໄດ້ກ້າແຂງຂ້ຶນ ແລະໃຫ້ພວກນາຍຮ້ອຍກະທໍາສັດສາບານຕ່ໍທ່ານ ມີ ອາຊາຣຢິາບຸດເຢໂຣ
ຮາມ ອິຊມາເອນບຸດເຢໂຮຮານານ ອາຊາຣິຢາບຸດໂອເບດ ມາອາເຊຢາບຸດອາດັຍຢາ ແລະເອລີຊາຟັດບຸດຊິິກຣີ 

2 ເຂົາທັງຫລາຍທ່ຽວໄປທ່ົວຢູດາແລະຮວບຮວມຄົນເລວີມາຈາກທຸກຫົວເມືອງຂອງຢູດາ ທັງບັນດາຫົວຫນ້າຂອງຕະ
ກູນຂອງອິສຣາເອນ ແລະເຂົາທັງຫລາຍມາຍັງເຢຣູຊາເລັມ 

3 ບັນດາຊຸມນຸມຊນົທັງສ້ິນກໍທໍາຄໍາສັນຍາກັບພຣະຣາຊາໃນພຣະວິຫານຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະເຢຮົວອາດາກ່າວແກ່ເຂົາ
ທັງຫລາຍວ່າ, ìເບ່ິງແມ, ໂອຣົດຂອງພຣະຣາຊາຈະປົກຄອງຕາມທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວກ່ຽວກັບບັນດາໂອຣົດຂອງ
ດາວດິ 

4 ທ່ານທັງຫລາຍຈ່ົງກະທໍາຢ່າງນ້ີ ຄືທ່ານຜູ້ເປັນປະໂຣຫິດແລະຄົນເລວີ ຜູ້ອອກເວນໃນວັນສະບາໂຕ ນ່ຶງໃນສາມໃຫ້
ເປັນຄົນເຝ້ົາປະຕູ 

5 ແລະນ່ຶງໃນສາມໃຫຢູ່້ທ່ີພຣະຣາຊສໍານັກ ແລະນ່ຶງໃນສາມໃຫ້ຢູ່ທ່ີປະຕູໂຂງ ແລະໃຫ້ປະຊາຊົນທງັປວງຢູ່ໃນເດ່ີນພຣະ
ວິຫານຂອງພຣະເຈ້ົາ 

6 ແຕ່ຢ່າໃຫ້ຈັກຄົນນ່ຶງເຂ້ົາໄປໃນພຣະວິຫານຂອງພຣະເຈ  ້ົາ ນອກຈາກປະໂຣຫິດແລະຄົນເລວີທ່ີບົວລະບັດຢູ່ ເຂົາທັງ
ຫລາຍເຂ້ົາໄປໄດ້ ເພາະເຂົາທັງຫລາຍບໍຣິສຸດ ແຕ່ປະຊາຊົນທັງປວງຈະຕ້ອງຮັກສາການບັງຄັບບັນຊາຂອງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າ 

7 ໃຫຄົ້ນເລວີລ້ອມພຣະຣາຊາໄວ ້ແຕ່ລະຄົນໃຫ້ຖືອາວຸດ ແລະຜູ້ໃດເຂ້ົາໄປໃນພຣະວ ິຫານຂອງພຣະເຈ້ົາຈະຕ້ອງຖືກ
ປະຫານ ຈ່ົງຢູ່ກັບພຣະຣາຊາເມ່ືອພຣະອົງສະເດັດເຂ້ົາມາແລະເມ່ືອພຣະອົງສະເດັດອອກໄປî 
Joash Crowned King 

(2 ກສດ 11:9-12) 
8 ຄົນເລວີແລະຄົນຢູດາທັງປວງໄດ້ກະທໍາທຸກສິ່ງທີເ່ຢຮົວອາດາປະໂຣຫິດໄດ້ບ ັນຊາໄວ້ ເຂົາທ ັງຫລາຍຕ່າງກໍນໍາຄົນ

ຂອງເຂົາມາ ຄືທັງຄົນທີອ່ອກເວນໃນວັນສະບາໂຕ ແລະບັນດາຄົນເຫລ່ົານ້ັນທ່ີຈະເຂ້ົາເວນໃນວັນສະບາໂຕ ເພາະເຢ
ຮົວອາດາປະໂຣຫິດບ່ໍໄດ້ປ່ອຍກອງເວນ 

9 ແລະເຢຮົວອາດາໄດ້ມອບຫອກກັບໂລ່ໃຫຍ່ໂລ່ນ້ອຍຊ່ຶງເປັນຂອງກະສັດດາວິດນ້ັນຊຶງ່ຢູ່ໃນພຣະວິຫານຂອງພຣະເຈ້ົາ
ໃຫຜ້  ູ້ບັງຄັບບັນຊາກອງຮ້ອຍ 

10 ທ່ານໄດ້ຕ້ັງປະຊາຊົນທງັສ້ິນໃຫ້ເປັນຜູ້ເຝ້ົາພຣະຣາຊາ ທຸກຄົນຖືອາວຸດຕ້ັງແຕ່ດ້ານຂວາຂອງພຣະວິຫານເຖິງດ້ານ
ຊ້າຍຂອງພຣະວິຫານ ຮອບແທ່ນບູຊາແລະພຣະວິຫານ 

11 ແລ້ວເຂົານໍາໂອຣດົຂອງພຣະຣາຊາອອກມາ ແລະສວມມົງກຸດໃຫ້ທາ່ນມອບພຣະໂອວາດໃຫ້ແກ່ທ່ານ ແລະເຂົາທັງ
ຫລາຍຕ້ັງທ່ານໄວ້ເປັນກະສັດ ເຢຣົວອາດາກັບບຸດຂອງທ່ານກໍຫົດສົງພຣະອົງ ແລະເຂົາທັງຫລາຍຮ້ອງວ່າ, ìຂໍພຣະ
ຣາຊາຊງົພຣະຈະເຣີນî 
ອາທາລຢິາຖກືປະຫານຊວີດິ 
Athaliah Murdered 
(2 ກສດ 11:13-20) 



12 ເມ່ືອອາທາລິຢາໄດ້ຍິນສຽງປະຊາຊົນແລ່ນ ແລະສັຣເສີນພຣະຣາຊາ ພຣະນາງກໍສະເດັດເຂ້ົາໄປຫາປະຊາຊົນໃນພ
ຣະວິຫານພຣະເຈົ້າ 

13 ເມ່ືອພຣະນາງທອດພຣະເນດ ກໍມີພຣະຣາຊາປະທັບຢືນຢູ່ທ່ີເສົາຫານຂອງພຣະອົງບ່ອນທາງເຂ້ົາບັນດາຜູ້ບັງຄັບກອງ
ແລະພົນແກກໍຢູ່ຂ າ້ງພຣະຣາຊາ ແລະຣາສດອນທັງປວງກໍຊົມຊ່ືນຍິນດີແລະເປ່ົາແກ ບັນດານັກຮ້ອງພ້ອມກັບເຄ່ືອງ
ດົນຕຣີຂອງເຂົາກໍນໍາການສັຣເສີນ ພຣະນາງອາທາລິຢາກໍຈີກສລອງພຣະອົງຂອງພຣະນາງ ຊງົຮ້ອງວ່າ, ìກະບົດ ກະ
ບົດî 

14 ແລ້ວເຢຮົວອາດາປະໂຣຫິດຈ່ຶງນໍາບັນດານາຍຮ້ອຍຜູ້ບັນຊາການກອງທັບອອກມາ ສັງ່ເຂົາວ່າ, ìຈ່ົງຄຸມພຣະນາງ
ອອກມາລະຫວ່າງແຖວທະຫານ ຜູ້ໃດທ່ີຕາມພຣະນາງໄປກໍໃຫ້ປະຫານຊີວິດເສັຽດ້ວຍດາບî ເພາະປະໂຣຫິດກ່າວ
ວ່າ, ìຢ່າປະຫານພຣະນາງໃນພຣະວ ິຫານຂອງພຣະເຈ້ົາî 

15 ເຂົາຈ່ຶງຈັບພຣະນາງ ແລ້ວພຣະນາງກໍສະເດັດໄປທ່ີທາງເຂ້ົາປະຕູມ້າໃນພຣະຣາຊວັງ ແລະເຂົາທັງຫລາຍກໍປະຫານພ
ຣະນາງເສັຽທ່ີນ້ັນ 

16 ເຢຮົວອາດາໄດ້ກະທໍາຄໍາສັນຍາລະຫວ່າງທ່ານເອງກັບປະຊາຊົນທັງປວງແລະພຣະຣາຊາວ່າ ເຂົາທັງຫລາຍຈະເປັນ
ໄພ ພົ່ນຂອງພຣະເຈ້ົາ 

17 ແລ້ວປະຊາຊນົທັງປວງກໍໄປທ່ີວິຫານຂອງພຣະບາອານ ແລະພັງລົງເສັຽ ແລະເຂົາທຸບແທ່ນບູຊາແລະຮູບໂຄຣົບຂອງ
ພຣະບາອານນ້ັນໃຫ້ເປັນຊ້ິນໆ ແລະເຂົາປະຫານມັດຕານປະໂຣຫິດເສັຽທ່ີຫນ້າແທ່ນບູຊາ 

18 ເຢຮົວອາດາວາງຍາມໄວ້ດູແລພຣະວິຫານຂອງພຣະເຈ້ົາພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງປະໂຣຫິດແຫ່ງຄົນເລວີ ຜູ້ຊ່ຶງດາ
ວິດຊົງຈັດຕ້ັງໃຫ້ດູແລພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ໃຫ້ຖວາຍເຄ່ືອງເຜົາບູຊາແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຕາມທ່ີບັນທຶກ
ໄວໃ້ນທັມບັນຍັດຂອງໂມເຊດ້ວຍຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີແລະການຮ້ອງເພງ ຕາມພຣະຣາຊດໍາຣັດສ່ັງຂອງດາວິດ 

19 ທ່ານໄດ້ຕ້ັງຜູ້ເຝ້ົາປະຕູໄວ້ທ່ີປະຕູຮ້ົວພຣະວຫິານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ຜູ້ມີມນົທິນດ້ວຍປະການນ່ຶງປະການ
ໃດເຂ້ົາໄປ 

20 ທ່ານໄດ້ນໍາຜູ້ບັງຄ ບັກອງຮ້ອຍ ຂຸນນາງຜູ້ປົກຄອງປະຊາຊົນ ແລະບັນດາຣາສດອນ ແລະທ່ານໄດ້ເຊີນພຣະຣາຊາລົງ
ມາຈາກພຣະວ ິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄປທາງປະຕູເທິງໄປສູ່ພຣະຣາຊສໍານັກ ແລະເຂົາກໍເຊີນພຣະຣາຊາປະທັບ
ເທິງຣາຊບັນລ ງັແຫ່ງຣາຊອານາຈັກ 

21 ບັນດາຣາສດອນກໍຊົມຊ່ືນຍິນດີ ແລະເມືອງກໍສງົບງຽບແລະພຣະນາງອາທາລິຢາຖືກປະຫານເສັຽດ້ວຍດາບແລ້ວ 
 

24 ຣຊັການໂຢອສັແຫງ່ຢດູາ  
 Joash Repairs the Temple 
 (2 ກສດ 11:21-12:16) 
1 ເມ່ືອໂຢອັສໄດ້ເລ້ີມປົກຄອງມີອາຍຸເຈັດປີ ແລະພຣະອົງຊງົປົກຄອງໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມສ່ີສິບປີ ພຣະມານດາຂອງພຣະ

ອງົຊງົພຣະນາມວ່າ ຊບີີຢາແຫ່ງເມືອງເບເອີເຊບາ 
2 ໂຢອັສຊົງກະທໍາສ່ິງທ່ີຊອບໃນສາຍພຣະເນດພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຕລອດຊ່ົວອາຍຸຂອງປະໂຣຫິດເຢຮົວອາດາ 
3 ເຢຮົວອາດາຫາມະເຫສໃີຫພ້ຣະອົງສອງອົງ ແລະພຣະອົງກໍມີໂອຣດົແລະທິດາຫລາຍອົງ 
4 ພາຍຫລັງໂຢອັສຊົງຕ້ັງພຣະທັຍຈະສ້ອມແຊມພຣະວ ິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
5 ພຣະອົງຊົງປະຊມຸປະໂຣຫິດແລະຄົນເລວີ ແລະກ່າວກັບເຂົາທັງຫລາຍວ່າ, ìຈ່ົງອອກໄປຕາມຫົວເມືອງຢູດາແລະ

ເກັບເງິນຈາກອິສຣາເອນທັງປວງເພ່ືອສ້ອມແຊມພຣະວ ຫິານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາເປັນປີໆໄປແລະຈ່ົງຟ້າວ
ທໍາງານນ້ັນî ແຕ່ຄົນເລວີຍັງຊັກຊ້າຢູ່ 



6 ແລ້ວພຣະຣາຊາຈ່ຶງເອ້ີນເຢຮົວອາດາຜູ້ເປ ນັຫົວຫນ້າ ແລະກ່າວກັບທ່ານວ່າ, ìເປັນຫຍັງທ່ານບ່ໍເອ້ີນໃຫ້ຄົນເລວີນໍາເງິນ
ສ່ວຍເຂ້ົາມາຈາກຢູດາແລະເຢຣູຊາເລັມ ອັນເປັນສ່ວນຊ່ຶງໂມເຊຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາກໍານົດໄວ້ ໃຫ້ຊຸມນຸມ
ຊົນອິສຣາເອນນໍາມາເພ່ືອເຕັນພຣະໂອວາດî 

7 ເພາະບັນດາໂອຣດົຂອງພຣະນາງອາທາລິຢາຍິງຊ່ົວຮ້າຍຄົນນ້ັນໄດ້ປຸ້ນພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ໃຊ້ສ່ິງ
ຂອງທ່ີມອບຖວາຍທັງສ້ິນຂອງພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາສໍາລັບນະມັສການພຣະບາອານ 

8 ພຣະຣາຊາຈ່ຶງຊົງບັນຊາ ແລະເຂົາໄດ້ທໍາຫີບຫນ່ວຍນ່ຶງວາງໄວ້ນອກປະຕູພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ 
9 ແລະມຄໍີາປະກາດໄປທ່ົວຢູດາແລະເຢຣູຊາເລັມໃຫ້ນໍາສ່ວຍຊ່ຶງໂມເຊຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາກໍານົດແກ່ອິສຣາ

ເອນໃນຖ່ິນກັນດານເຂ້ົາມາຖວາຍພຣະຜູ້ເປ ັນເຈ້ົາ 
10 ບັນດາເຈ້ົານາຍທັງສ້ິນແລະປະຊາຊນົທັງປວງກໍຊົມຊ່ືນຍິນດີ ແລະນໍາສ່ວຍຂອງເຂົາທັງຫລາຍມາປ່ອນລົງໃນຫີບຈົນ

ຄົບ 
11 ເມ່ືອຄົນເລວີນໍາຫີບເຂ້ົາມາຍັງເຈ້ົາພະນັກງານຂອງພຣະຣາຊາເມ່ືອໃດ ແລະເມ່ືອເຂົາທັງຫລາຍເຫັນວ່າມີເງິນຫລາຍ 

ຣາຊເລຂາແລະເຈ້ົາຫນ້າທ່ີຂອງມະຫາປະໂຣຫິດຈະເຂ້ົາມາເທຫີບອອກແລະນໍາຫີບກັບໄປຍັງທ່ີເດີມ ເຂົາທັງຫລາຍ
ທໍາຢ່າງນ້ີທຸກໆມ້ື 

12 ພຣະຣາຊາແລະເຢຣົວອາດາກໍໃຫ້ແກ່ບັນດາຜູ້ດູແລກິຈການຂອງພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະເຂົາທັງ
ຫລາຍຈ້າງຊ່າງກ່ໍແລະຊ່າງໄມ້ໃຫສ້້ອມແຊມພຣະວ ິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ທັງຄົນງານຊ່າງເຫລັກແລະຊ່າງທອງ
ສາໍຣດິ ໃຫສ້້ອມແຊມພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 

13 ບັນດາຄົນທ່ີຮັບຈ້າງທໍາງານຈ່ຶງໄດ້ທໍາງານ ແລະງານສ້ອມແຊມກໍດໍາເນີນກ້າວຫນ້າໃນມືຂອງເຂົາ ແລະເຂົາໄດ້ສ້ອມ
ແຊມພຣະວ ິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຕາມຂນາດເດີມ ແລະເສີມໃຫ້ແຂງແຮງຂ້ຶນ 

14 ເມ່ືອເຂົາໄດ້ກະທໍາສໍາເຣັດແລ້ວເຂົາກໍນໍາເງິນທ່ີເຫລືອຢູ່ມາຫນ້າພຣະພັກພຣະຣາຊາແລະເຢຣົວອາດາ ແລະເຂົາເອົາ
ເງິນນ້ັນທໍາເຄ່ືອງໃຊ້ສໍາລັບພຣະວ ິຫານແຫ່ງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ສໍາລັບການບົວລະບັດ ທັງສໍາລັບເຄ່ືອງເຜົາບູຊາແລະ
ຖ້ວຍ ແລະພາຊນະທອງຄໍາແລະເງິນ ແລະເຂົາທັງຫລາຍໄດ້ຖວາຍເຄ່ືອງບູຊາໃນພຣະວຫິານຂອງພຣະເຈ້ົາສເມີຕ
ລອດຊ່ົວອາຍຸຂອງເຢຮົວອາດາ 
Apostasy of joash 

15 ແຕ່ເຢຮົວອາດາກໍເຖ້ົາຊະຣາລົງທ່ານກໍສ້ິນຊີວິດ ເມ່ືອສ້ິນຊີວິດນ້ັນທ່ານມີອາຍຸນ່ຶງຮ້ອຍສາມສິບປີ 
16 ເຂົາກໍຝັງສົບທ່ານໄວ້ໃນນະຄອນດາວິດຖ້າມກາງບັນດາພຣະຣາຊາ ເພາະທ່ານໄດ້ກະທໍາການດີໃນອິສຣາເອນ ແລະ

ຕ່ໍພຣະເຈ້ົາແລະພຣະວິຫານຂອງພຣະອົງ 
17 ຫລັງຈາກທ່ີເຢຮົວອາດາສ້ິນຊີວດິແລ້ວ ບັນດາເຈ້ົານາຍແຫ່ງຢູດາໄດ້ເຂ້ົາມາຖວາຍບັງຄົມຕ່ໍພຣະຣາຊາ ແລ້ວພຣະຣາ

ຊາຊົງຟ ງັຄໍາທູນຂອງເຂົາ 
18 ເຂົາໄດ້ປະຖ້ິມພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາແຫ່ງບັນພະບຸຣຸດຂອງເຂົາ ແລະບົວລະບັດບັນດາອາເຊຣາ

ແລະຮູບໂຄຣົບ ແລະພຣະພິໂຣດໄດ້ລົງມາເຫນືອຢູດາແລເຢຣູຊາເລັມ ເພາະກັມຊ່ົວຂອງເຂົານ້ີ 
19 ແຕ່ພຣະອົງຍັງຊົງໃຊຜູ້້ປະກາດພຣະທັມມາຖ້າມກາງເຂົາ ນໍາເຂົາໃຫ້ກັບມາຍັງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຄົນເຫລ່ົານ້ີເປັນພ

ຍານປັກປໍາເຂົາ ແຕ່ເຂົາບ່ໍຍອມຟັງ 
20 ແລ້ວພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ສວມທັບເຊຄາຣິຢາບຸດເຢຮົວອາດາປະໂຣຫິດ ແລະທ່ານໄດ້ຢືນເຫນືອປະຊາ

ຊົນແລະກ່າວແກ່ເຂົາທງັຫລາຍວ່າ, ìພຣະເຈ້ົາຊົງກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ìເປັນຫຍັງທ່ານທັງຫລາຍຈ່ຶງລະເມີດພຣະບ ນັຍັດຂອງ
ພຣະເຈ້ົາ ອັນເປັນເຫດໃຫ້ທ່ານຈະເຣີນຂ້ຶນບ່ໍໄດ້ ເພາະທ່ານທັງຫລາຍໄດ້ປະຖ້ິມພຣະເຈ້ົາ ພຣະອົງຈ່ຶງປະຖ້ິມທ່ານî 

21 ແຕ່ເຂົາທັງຫລາຍຄຶດຮ້າຍຕ່ໍທ່ານ ແລະໂດຍບັນຊາຂອງພຣະຣາຊາເຂົາທັງຫລາຍຈ່ຶງແກວ່ງກ້ອນຫີນໃສ່ທ່ານໃນເດ່ີນ
ພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 



22 ດ່ັງນ  ້ີແຫລະ ໂຢອັສພຣະຣາຊາຈ່ຶງບ່ໍໄດ້ຊົງຣະລຶກເຖິງຄວາມກະຣຸນາຊຶງ່ເຢຮົວອາດາບິດາຂອງເຊຄາຣິຢາໄດ້ສໍາແດງ
ຕ່ໍພຣະອົງ ແຕ່ໄດ້ຊົງປະຫານບຸດຊາຍຂອງທ່ານເສັຽ ແລະເມ່ືອເຂົາກໍາລັງຈະຕາຍ ເຂົາເວ້ົາວ່າ, ìຂໍພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຊົງ
ທອດພຣະເນດແລະແກ້ແຄ້ນî 
ມຣໍະນະກມັຂອງໂຢອສັ 
Death of Joash 

(2 ກສດ 12:19-21) 
23 ພປໍາຍປີກອງທັບຂອງຄົນຊີເຣັຽກໍມາຕ່ໍສູ້ກັບໂຢອັສ ເຂົາມາຍັງຢູດາແລະເຢຣູຊາເລັມ ແລະໄດ້ທໍາລາຍບັນດາເຈ້ົາ

ນາຍຂອງປະຊາຊົນຈາກຫມູ່ປະຊາຊນົ ແລະສ່ິງຂອງທ່ີຍ ດຶໄດ້ທັງສ້ິນໄປຍັງພຣະຣາຊາແຫ່ງດາມັສກັສ 
24 ແມ່ນວ່າກອງທັບຄົນຊີເຣັຽມາແຕ່ນ້ອຍຄົນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງມອບກອງທັບໃຫຍ່ໄວ້ໃນມຂືອງເຂົາ ເພາະເຂົາທັງ

ຫລາຍໄດ້ປະຖ້ິມພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາແຫ່ງບັນພະບຸຣຸດຂອງເຂົາ ດ່ັງນ້ີແຫລະຄົນຊີເຣັຽໄດ້ທໍາໂທດໂຢອັສ 
25 ເມ່ືອເຂົາທັງຫລາຍຈາກພຣະອົງໄປ (ເຂົາປະພຣະອົງໄວ້ບາດເຈັບຢ່າງສາຫັດ) ຂ້າຣາຊການຂອງພຣະອົງກໍຄຶດຮ້າຍຕ່ໍ

ພຣະອົງ ເພາະໂລຫິດຂອງບຸດເຢຮົວອາດາປະໂຣຫິດ ແລະໄດ້ປະຫານພຣະອົງເສັຽທ່ີເທິງແທ່ນບັນທົມ ພຣະອົງກໍສ້ິນ
ພຣະຊນົ ແລະເຂົາທັງຫລາຍຝັງພຣະສົບໄວ້ໃນນະຄອນດາວິດ ແຕ່ເຂົາທັງຫລາຍບ່ໍໄດ້ຝັງພຣະສົບໄວ້ໃນອຸບໂມງ
ຂອງບັນດາພຣະຣາຊາ 

26 ຄົນເຫລ່ົານ້ັນທ່ີຄຶດຮ້າຍຕ່ໍພຣະອົງ ຄືຊາບັດ ບຸດນາງຊິເມອາດ ຄົນອັມໂມນ ແລະເຢໂຮຊາບັດບຸດນາງຊິມຣີດ ຄົນໂມ
ອາບ 

27 ເຣ່ືອງຣາວແຫ່ງໂອຣົດຂອງພຣະອົງແລະຄໍາທໍານວາຍຕ່າງໆທ່ີໄດ້ກ່າວປັບໂທດພຣະອົງ ແລະການສ້ອມແຊມພຣະວິ
ຫານຂອງ   ພຣະເຈ້ົາມີບັນທຶກໄວ້ໃນຫນັງສືທັມບັນຍາຍພົງກະສັດ ແລະອາມາຊີຢາໂອຣົດຂອງພຣະອົງປົກ
ຄອງແທນພຣະອົງ 

 

25 ຣຊັການອາມາຊຢີາ  
 Reign of Amaziah  
 (2 ກສດ 14:1-6) 
1 ເມ່ືອອາມາຊຢີາເລ້ີມປົກຄອງນ້ັນມີອາຍຸຊາວຫ້າປີ ແລະພຣະອົງຊົງປົກຄອງໃນເຢຣູຊາເລັມຊາວເກ້ົາປີ ພຣະມານ

ດາຂອງພຣະອົງຊົງພຣະນາມວ່າ ເຢໂຮອັດດານ ຊາວເຢຣູຊາເລັມ 
2 ພຣະອົງຊົງກະທໍາສ່ິງທ່ີຊອບໃນສາຍພຣະເນດພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແຕ່ບ່ໍແມ່ນດ້ວຍພຣະທັຍທ່ີແທ້ຈິງ 
3 ຢູ່ຕ່ໍມາພໍຣາຊອານາຈັກຢູ່ໃນມືຂອງພຣະອົງຢ່າງຫມັນ້ຄົງແລ້ວ ພຣະອົງຊົງປະຫານຊີວດິຂ້າຣາຊການຂອງພຣະອົງ ຜູ້

ທ່ີຂ້າພຣະຣາຊບິດາຂອງພຣະອົງ 
4 ແຕ່ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຊງົປະຫານຊວິີດບຸດຫລານຂອງເຂົາ ແຕ່ໄດ້ຊົງກະທໍາຕາມທ່ີມີບັນທຶກໄວ້ໃນຫນັງສືທັມບັນຍັດຂອງ

ໂມເຊທີພ່ຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງບັນຊາໄວ້ນ້ັນວ່າ, ìຢ່າທໍາໃຫ້ບິດາເຖິງຕາຍເພາະການກະທໍາຂອງລູກຫລານ ຫລືຢ່າທໍາ
ໃຫລູ້ກຫລານເຖິງຕາຍເພາະການກະທໍາຂອງບິດາ ແຕ່ທຸກຄົນຈະຕ້ອງຕາຍເພາະບາບຂອງຕົນເອງî 
Slaughter of the Edomites 
(2 ກສດ 14:7) 

5 ແລ້ວອາມາຊຢີາໄດ້ປະຊຸມພວກຢູດາແລະໃຫ້ເຂົາຢູ່ພາຍໃຕ້ຜູ້ບັງຄັບກອງພັນແລະກອງຮ້ອຍ ຕາມຕະກູນຂອງເຂົາ ຄື
ຢູດາແລະເບັນຢາມີນທັງສ້ິນ   ພຣະອົງໄດ້ຊົງນັບຄົນທ່ີມີອາຍຸຊາວປີຂ້ຶນໄປ ແລະຊົງເຫັນວ່າມີຊາຍສະກັນສາມແສນ
ຄົນ ສາມາດເຂ້ົາທໍາສົງຄາມສາມາດຖືຫອກແລະໂລ່ 

6 ນອກຈາກນ້ັນພຣະອົງຊົງຈ້າງທະຫານເອກຈາກອິສຣາເອນນ່ຶງແສນຄົນເປັນເງິນນ່ຶງແສນຕະລັນ 



7 ແຕ່ຄົນຂອງພຣະເຈ້ົາຄົນນ່ຶງມາເຝ້ົາພຣະອົງທູນວ່າ, ìຂ້າແຕ່ພຣະຣາຊາ ຂໍຢ່າໃຫ້ກອງທັບອິສຣາເອນໄປກັບພຣະອົງ 
ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຊົງສະຖິດຢູ່ກັບອິສຣາເອນ ຄືກັບຄົນເອຟຣາອິມເຫລ່ົານ້ີທັງສ້ິນ 

8 ແຕ່ຖ້າພຣະອົງຄາດຫມາຍວ່າໂດຍວິທີນ້ີ ພຣະອົງຈະເຂ້ັມແຂງພໍທ່ີຈະເຂ້ົາສົງຄາມ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງແກວ່ງພຣະ
ອົງລົງຕ່ໍຫນ້າສັດຕຣູ ເພາະວ່າພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຊົງຣິດທ່ີຈະຊ່ອຍໄວ້ຫລືຖ້ິມໄປໄດ້î 

9 ແລະອາມາຊີຢາກ່າວກັບຄົນຂອງພຣະເຈ້ົາວ່າ, ìແຕ່ເຮົາຈະກະທໍາປະການໃດເຣ່ືອງເງິນນ່ຶງຮ້ອຍຕະລັນຊ່ຶງເຣົາໄດ້ໃຫ້
ແກ່ກອງທັບອິສຣາເອນໄປແລ້ວນ້ັນî ແລ້ວຄົນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາທູນຕອບວ່າ, ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສາມາດທ່ີຈະປະ
ທານແກ່ພຣະອົງຍ່ິງກວ່ານ້ີອີກຫລາຍî 

10 ແລະອາມາຊີຢາກໍຊົງປົດປ່ອຍກອງທັບຊຶງ່ມາຍັງພຣະອົງຈາກເອຟຣາອິມໃຫ້ກັບໄປບ້ານອີກ ເຂົາທັງຫລາຍຈ່ຶງຄຽດ
ໃຫຢູ້ດາຍ່ິງນັກ ແລະໄດ້ກັບບ້ານດ້ວຍຄວາມຄຽດຢ່າງຮຸນແຮງ 

11 ແຕ່ອາມາຊີຢາຊົງກ້າແຂງຂ້ຶນ ແລະຊົງນໍາພນົຂອງພຣະອົງອອກໄປຍັງຮ່ອມພູເກືອແລະໂຈມຕີຄົນເຊອີຣ໌ນ່ຶງຫມືນ່ຄົນ 
12 ຄົນຢູດາຈັບເປັນໄດ້ນ່ຶງຫມ່ືນຄົນ ແລະພາກເຂົາໄປທ່ີຍອດຫີນ ແລະຖ້ິມເຂົາທັງຫລາຍລົງມາຈາກຍອດຫີນນ້ັນ ເຂົາກໍ

ຕົກມາແຫລກເປັນຕ່ອນໆ 
13 ແຕ່ຄົນຂອງກອງທັບຊ່ຶງອາມາຊີຢາຊົງປົດໃຫ້ກັບໄປ ແລະບ່ໍໃຫ້ເຂົາໄປຮົບດ້ວຍນ້ັນ ເຂົາກັບເຂ້ົາໂຈມຕີຫົວເມືອງຂອງ

ຢູດາ ຕ້ັງແຕ່ຊາມາເຣັຽເຖິງເບັດໂຮໂຣນ ແລະຂ້າປະຊາຊນົເສັຽສາມພັນຄົນ ແລະຍຶດເຂ້ົາຂອງໄປເປັນຈໍານວນຫລວງ
ຫລາຍ 

14 ແລະຢູ່ມາເມ່ືອອາມາຊີຢາສະເດັດກັບຈາກການຂ້າຟັນຄົນເອໂດມ ພຣະອົງຊງົນໍາຮູບໂຄຣົບຂອງຄົນຊາວເຊອີຣມ໌າ
ຕ້ັງໄວ້ເປັນພຣະຂອງພຣະອົງ ແລະກາບນະມັສການພຣະເຫລ່ົານ້ັນ ຊົງເຜົາເຄ່ືອງຫອມຖວາຍ 

15 ເຫດສັນນ້ັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງພໂິຣດຕ່ໍອາມາຊີຢາ ແລະຊງົໃຊຜູ້້ປະກາດພຣະທັມຄົນນ່ຶງໄປຫາ ທູນພຣະອົງວ່າ, 
ìເປັນຫຍັງເຈ້ົາຈ່ຶງສແວງຫາພຣະຂອງຊົນຊາດນ່ຶງ ຊ່ຶງບ່ໍສາມາດຊ່ອຍກູ້ຊົນຊາດຂອງຕົນເອງຈາກມືຂອງເຈ້ົາໄດ້î 

16 ຂນະທ່ີເຂົາກໍາລັງທູນຢູ່ ພຣະຣາຊາກ່າວກັບເຂົາວ່າ, ìເຣົາໄດ້ແຕ່ງຕ້ັງເຈ້ົາໃຫ້ເປັນທ່ີປຶກສາຫລື ຢຸດ ເປັນຫຍັງເຈ້ົາຈະ
ຕ້ອງຕາຍì ຜູ້ປະກາດພຣະທັມນ້ັນຈ່ຶງຢຸດ ແຕ່ທູນວ່າ, ìຂ້ານ້ອຍຊາບວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຕ້ັງພຣະທັຍຈະທໍາລາຍພ
ຣະອົງ ເພາະພຣະອົງຊົງກະທໍາເຊ່ັນນ້ີແລະບ່ໍໄດ້ຊົງຟັງຄໍາປຶກສາຂອງຂ້ານ້ອຍî 
Israel Defeat Judah 

(2 ກສດ 14:8-14) 
17 ແລ້ວອາມາຊຢີາພຣະຣາຊາແຫ່ງຢູດາໄດ້ຕົກລົງພຣະທັຍ ແລະຊົງໃຊ້ໃຫ້ໄປເຝ້ົາໂຢອັສ ໂອຣົດຂອງເຢໂຮອາຮັສ ໂອ

ຣົດຂອງເຢຮູ ພຣະຣາຊາຂອງອິສຣາເອນທູນວ່າ, ìມາເຖດີ ໃຫເ້ຣົາທັງສອງມາປະເຊີນຫນ້າກັນî 
18 ແລະໂຢອັສພຣະຣາຊາແຫ່ງອິສຣາເອນຊົງໃຊໄ້ປຍັງອາມາຊຢີາພຣະຣາຊາແຫງ່ຢູດາວ່າ, ìຕ້ົນຫນາມທ່ີເທິງເລບາ

ນອນສ່ົງຂ າ່ວໃຫ້ຫາຕ້ົນສົນເທິງເລບານອນວ່າ ìຈ່ົງຍົກບຸດຍິງຂອງເຈ້ົາໃຫເ້ປັນພັຣຍາບຸດຊາຍຂອງເຮົາî ແລະສັດປ່າ
ໂຕນ່ຶງແຫ່ງເລບານອນຜ່ານມາແລະຢຽບຕ້ົນຫນາມລົງເສັຽ 

19 ທ່ານວ່າ, ìເບ່ິງແມ, ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ໂຈມຕີເອໂດມî ແລະຈິດໃຈຂອງທ່ານກໍຜຍອງຂ້ຶນໃນຄວາມໂອ້ອວດ ແຕ່ຈ່ົງຢູ່ກັບ
ບ້ານເຖີດ ເພາະເປັນຫຍັງທ່ານຈ່ຶງເຣ້ົາໃຈຕົນເອງໃຫ້ຕ່ໍສູ້ແລະຮັບອັນຕະຣາຍ ອັນຈະໃຫ້ທ່ານລ້ົມລົງ ທັງທ່ານແລະຢູ
ດາກັບທ່ານî 

20 ແຕ່ອາມາຊີຢາບ່ໍຊົງຟງັ ເພາະເປັນມາຈາກພຣະເຈ້ົາ ເພ່ືອວ່າພຣະອົງຈະຊົງມອບເຂົາທັງຫລາຍໄວ້ໃນມືຂອງສັດຕຣູ
ຂອງເຂົາ ເພາະເຂົາທ ັງຫລາຍໄດ້ຊອກຫາພຣະແຫ່ງເອໂດມ 

21 ໂຢອັສພຣະຣາຊາແຫ່ງອິສຣາເອນຈ່ຶງສະເດັດຂ້ຶນໄປ ພຣະອົງແລະອາມາຊີຢາພຣະຣາຊາແຫ່ງຢູດາໄດ້ປະເຊີນຫນ້າ
ກັນທ່ີເບັດເຊເມສ ຊຶງ່ເປັນຂອງຢູດາ 

22 ຢຸດາກໍຜ່າຍແພ້ອິສຣາເອນ ແລະທຸກຄົນກໍຫນີກັບໄປບ້ານຂອງຕົນ 



23 ໂຢອັສພຣະຣາຊາແຫ່ງອິສຣາເອນຊົງຈັບອາມາຊີຢາພຣະຣາຊາແຫ່ງຢູດາ ໂອຣົດຂອງໂຢອັສ ໂອຣົດຂອງອາຮາຊີຢາ
ທ່ີເບັດເຊ  ເມສ ແລະນໍາພຣະອົງມາຍັງເຢຣູຊາເລັມ ແລະຊົງພັງກໍາແພງເຢຣູຊາເລັມລົງສ່ີຮ້ອຍສອກ ຕ້ັງແຕ່ປະຕູເອ
ຟຣາອິມເຖິງປະຕູມຸກ 

24 ພຣະອົງຊົງຍຶດທອງຄໍາ ແລະເງິນທັງຫມົດແລະເຄ່ືອງໃຊ້ທັງສ້ິນຊ່ຶງພົບໃນພຣະວິຫານຂອງພຣະເຈ້ົາ ໃນຄວາມອາຣັກ
ຂາຂອງໂອເບດເອໂດມ ທງັຄັງຊັບຂອງສໍານັກພຣະຣາຊວັງ ພອ້ມກັບຄົນປະກັນດ້ວຍ ແລະພຣະອົງສະເດັດກັບໄປ
ຍັງຊາມາເຣັຽ 
ມຣໍະນະກມັຂອງອາມາຊຢີາ 
Death of Amaziah 
(2 ກສດ 14:17-20) 

25 ອາມາຊີຢາໂອຣົດຂອງໂຢອັສພຣະຣາຊາແຫ່ງຢູດາຊົງພຣະຊົນຢູ່ສິບຫ້າປີ ຫລັງຈາກມໍຣະນະກັມຂອງໂຢອັສ ໂອຣົດ
ຂອງເຢໂຮອາຮັສ ພຣະຣາຊາແຫ່ງອິສຣາເອນ 

26 ສ່ວນພຣະຣາຊກິດນອກນ້ັນຂອງອາມາຊີຢາ ຕ້ັງແຕ່ຕ້ົນຈົນສຸດປາຍບ່ໍໄດ້ບັນທຶກໄວ້ໃນຫນັງສືພົງກະສັດແຫ່ງຢູດາຫລື
ອິສຣາເອນຫລື 

27 ນັບແຕ່ເວລາເມ່ືອອາມາຊີຢາຊົງຫນັໄປຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເຂົາທັງຫລາຍກໍຄິດກະບົດຕ່ໍພຣະອົງໃນເຢຣູຊາເລມັ 
ແລະພຣະອົງຊງົຫນີໄປທີລ່າຄິສ ແຕ່ເຂົາໃຊ້ໄປຕາມພຣະອົງທ່ີລາຄິສ ແລະປະຫານພຣະອົງເສັຽທ່ີນ້ັນ 

28 ເຂົາທ ງັຫລາຍນໍາພຣະສົບໃສ່ຫລັງມ້າກັບມາ ແລະຝັງໄວ້ກັບບັນພະບຸຣຸດຂອງພຣະອົງໃນນະຄອນດາວິດ 
 

26 ຣຊັການອ ຸສຊີຢາ  
 Reign of Uzziah  
 (2 ກສດ 14:21-22; 15:1-3) 
1 ປະຊາຊົນທັງສ້ິນແຫ່ງຢູດາຈ່ຶງຕ້ັງອຸສຊີຢາ ຜູ້ຊ່ຶງມີອາຍຸສິບຫົກປີ ໃຫ້ເປັນກະສັດແທນອາມາຊຢີາຣາຊບິດາຂອງພຣະ

ອົງ 
2 ພຣະອົງຊົງສ້າງເມືອງເອໂລດແລະໃຫ້ຂ້ຶນກັບຢູດາ ຫລັງຈາກທ່ີພຣະຣາຊາຊງົລ່ວງຫລັບໄປຢູ່ກັບບັນພະບຸຣຸດຂອງພ

ຣະອົງ 
3 ເມ່ືອອຸສຊີຢາຊງົເລ້ີມປົກຄອງນ້ັນ ມີອາຍຸສິບຫົກປີ ແລະພຣະອົງຊົງປົກຄອງໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມຫ້າສິບສອງປີ ພຣະ

ມານດາຂອງພຣະອົງຊົງພຣະນາມວ່າເຢໂກລີຢາຊາວເຢຣູຊາເລັມພຣະອົງຊົງກະທໍາສ່ິງທ່ີຊອບໃນສາຍພຣະເນດ    
ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຕາມທ່ີອາມາຊຢີາຣາຊບິດາຂອງພຣະອົງໄດ້ຊົງກະທໍາທຸກປະການ 

4 ພຣະອົງຊົງຕ້ັງພຣະອົງທ່ີຈະສແວງຫາພຣະເຈ້ົາ ໃນສມັຍຂອງເຊຄາຣິຢາຜູ້ແນະນໍາພຣະອົງໃນຄວາມຢໍາເກງພຣະ
ເຈ້ົາ ແລະຕາບໃດທ່ີພຣະອົງສແວງຫາພຣະເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາຊົງກະທໍາໃຫ້ພຣະອົງຈະເຣີນ 

5 ພຣະອົງສະເດັດອອກໄປທໍາສົງຄາມຕ່ໍສູ້ກັບຄົນຟີລິສຕິນ ແລະພັງກໍາແພງເມືອງກາດ ແລະກໍາແພງເມືອງຢັບເນ ແລະ
ກໍາແພງເມືອງອັສໂດດ ແລະພຣະອົງຊົງສ້າງຫົວເມືອງໃນເຂດແດນອັສໂດດ ແລະທ່ີອ່ືນໆອີກຖ້າມກາງຄົນຟີລິສຕິນ 

6 ພຣະເຈ້ົາຊົງຊ່ອຍພຣະອົງໃນການຕ່ໍສູ້ຄົນຟີລິສຕິນ ແລະຕ່ໍສູ້ຄົນອາຣັບ ຊຶງ່ອາສັຍຢູ່ໃນກູຣ໌ບາອານ ແລະຕ່ໍສູ້ກັບຄົນ
ເມອູນີ 

7 ຄົນອັມໂມນໄດ້ຖວາຍບ ນັນາການແກ່ອຸສຊີຢາ ແລະພຣະນາມຂອງພຣະອົງກໍແຜ່ຜາຍອອກໄປເຖິງເຂດແດນເອຢິບ 
ເພາະພຣະອົງຊົງເຂ້ັມແຂງຍ່ິງນ ກັ 

8 ນອກຈາກນ້ີ ອຸສຊ ຢີາຊົງສ້າງປ້ອມໃນເຢຣູຊາເລັມ ທີປ່ະຕູມຸກ ທ່ີປະຕູຮ່ອມພູແລະທ່ີຫົວລ້ຽວ ແລະປ້ອງກັນໄວ້ແຂງ
ແຮງ 



9 ພຣະອົງຊົງສ້າງປ້ອມໃນຖ່ິນກັນດານ ຊງົສະກັດຫີນທໍາທ່ີຂັງນ້ໍາຫລາຍແຫ່ງ ເພາະພຣະອົງຊົງມຝູີງສັດໃຫຍ່ໂຕ ທັງໃນ
ຖ່ິນເນີນເຊເຟລາແລະໃນທ່ີຮາບພຽງ ແລະຊົງມີຊາວນາແລະຄົນແຕ່ງຕ້ົນອະງຸ່ນໃນເນີນພູ ແລະໃນໄຮ່ນາອຸດົມ ເພາະ
ພຣະອົງຊົງຮັກເສດຖະກັມ 

10 ນອກຈາກນ້ີ ອຸສຊຢີາຊົງມີກອງທະຫານ ຊ  ່ຶງອອກໄປທໍາເສິກເປັນກອງໆ ຕາມຈໍານວນທ່ີເຢອີເອນຣາຊເລຂາໄດ້ຮວບ
ຮວມໄວ້ດ້ວຍກັນກັບມາອາຊັຍຢາເຈ້ົາຫນ້າທ່ີພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງຮານານີຢາ ຜູ້ບັງຄັບກອງພົນຄົນນ່ຶງຂອງ   
ພຣະຣາຊາ 

11 ຈໍານວນຫົວຫນ້າຕະກູນທັງຫມດົຄື ພວກທະຫານເອກ ມີສອງພັນຫົກຮ້ອຍຄົນ 
12 ໃຕ້ບັງຄັບບັນຊາຂອງຄົນເຫລ່ົານ້ີ ມກີອງທັບພົນສາມແສນເຈັດພັນຫ້າຮ້ອຍຄົນ ຜູ້ທໍາສົງຄາມໄດ້ດ້ວຍກໍາລັງ ເພ່ືອ

ຊ່ອຍພຣະຣາຊາໃຫຕ່ໍ້ສູ້ກັບສັດຕຣູ 
13 ອຸສຊີຢາຊົງຕຽມໂລ່ ຫອກ ຫມວກ ເສ້ືອ ເກາະ ທະນູ ແລະກ້ອນຫີນ ສໍາລັບສະລ່ິງໄວ້ສໍາລັບກອງທັບ 
14 ໃນເຢຣູຊາເລັມພຣະອ ງົຊົງກະທໍາເຄ່ືອງກົນໄກໂດຍຄົນຊ່າງປະດິດທໍາຂ້ຶນ ໄວເ້ທິງປ້ອມແລະຕາມມຸມ ເພ່ືອຍິງລູກທະ

ນູແລະໂຍນກ້ອນຫີນໃຫຍ່ໆ ແລະພຣະນາມຂອງພຣະອົງກໍລືໄປໄກ ເພາະພຣະອົງຊົງຮັບຄວາມຊ່ອຍເຫລືອຢ່າງອັສ
ຈັນຈົນພຣະອົງເຂ້ັມແຂງ 

15 ແຕ່ເມ່ືອພຣະອົງຊົງແຂງແຮງແລ້ວພຣະອົງກໍມີພຣະທັຍຜຍອງຂ້ຶນ ຈ່ຶງຊົງກະທໍາຄວາມເສັຽຫາຍ ເພາະພຣະອົງບ່ໍຊ່ືສັດ
ຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງພຣະອົງ ແລະເຂ້ົາໄປໃນພຣະວິຫານຂອງພຣະເຈ້ົາ ເພ່ືອເຜົາເຄ່ືອງຫອມເທິງແທ່ນ
ເຄ່ືອງຫອມ 
Pride and Apostasy 

(2 ກສດ 15:4-7) 
16 ແຕ່ອາຊາຣີຢາປະໂຣຫິດໄດ້ເຂ້ົາໄປຕິດຕາມພຣະອົງພ້ອມກັບປະໂຣຫດິຂອງພຣະເຈ້ົາແປດສິບຄົນຜູ້ຊ່ຶງເກ່ັງກ້າ 
17 ເຂົາທັງຫລາຍໄດ້ຂັດຂວາງກະສັດອຸສຊີຢາແລະທູນພຣະອົງວ່າ, ìຂ າ້ແຕ່ອຸສຊີຢາ ບ່ໍແມ່ນຫນ້າທ່ີຂອງພຣະອົງທ່ີຈະ

ເຜົາເຄ່ືອງຫອມຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແຕ່ເປັນຫນ້າທ່ີຂອງປະໂຣຫດິບຸດຫລານຂອງອາໂຣນ ຜູ້ຊ່ຶງຊາໍຮະໄວ້ໃຫ້ບໍ
ຣິສຸດເພ່ືອເຜົາເຄ່ືອງຫອມ ຂໍເຊີນພຣະອົງສະເດັດອອກໄປຈາກສະຖານນະມັສການນ້ີ ເພາະພຣະອົງໄດ້ຊົງລ່ວງເກີນ 
ແລະພຣະອົງຈະບ່ໍໄດ້ຮັບກຽດອັນໃດຈາກພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາເລີຍî 

18 ແລ້ວອຸສຊຢີາຊງົກ້ິວ ພຣະອົງມີຫມ  ້ໍຂາງໄຟຢູ່ໃນມືຈະຊົງເຜົາເຄ່ືອງຫອມ ແລະເມ່ືອພຣະອົງຊົງກ້ິວຕ່ໍປະໂຣຫິດ 
ພະຍາດຂ້ີທູດກໍເກ ດີຂ້ຶນມາທ່ີຫນ້າຜາກຕ່ໍຫນ າ້ປະໂຣຫິດໃນພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຂ້າງແທ່ນເຜົາເຄ່ືອງ
ຫອມ 

19 ແລະອາຊາຣີຢາມະຫາປະໂຣຫິດ ແລະບັນດາປະໂຣຫິດທັງປວງຫລຽວເບ່ິງພຣະອົງ ແລະເບ່ິງແມ, ພຣະອົງຊົງເປັນ
ຂ້ີທູດທ່ີຫນ້າຜາກ ແລະເຂົາທັງຫລາຍກໍຊຸກພຣະອົງອອກໄປໂດຍໄວ ແລະພຣະອົງເອງກໍຊົງຟ້າວສະເດັດອອກໄປ 
ເພາະວ່າພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຊົງລົງໂທດພຣະອົງແລ້ວ 

20 ອຸສຊີຢາກໍຊົງເປັນຂ້ີທູດຈົນວັນສ້ິນພຣະຊນົ ແລະເພາະເປັນຂ້ີທູດກໍຊົງຖືກຕັດເສັຽອອກຈາກພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້
ເປັນເຈ້ົາ ແລະໂຢທາມໂອຣດົຂອງພຣະອົງເປັນຜູ້ດູແລຣາຊສໍານັກປົກຄອງຣາສດອນ 

21 ສ່ວນພຣະຣາຊກິດນອກນ້ັນຂອງອຸສຊີຢາ ຕ້ັງແຕ່ຕ້ົນຈົນສຸດປາຍ ອິຊັຍຢາ ບຸດອາໂມດໄດ້ບັນທຶກໄວ້ 
22 ອຸສຊີຢາກໍຊົງລ່ວງຫລັບໄປຢູ່ກັບບັນພະບຸຣຸດຂອງພຣະອົງ ແລະເຂົາຝັງພຣະສົບໄວ້ກັບບັນພະບຸຣຸດຂອງພຣະອົງໃນ

ນາທີຝັ່ງສົບອັນເປັນຂອງພຣະຣາຊາ ເພາະເຂົາທັງຫລາຍວ່າ ìພຣະອົງຊົງເປັນຂ້ີທູດî ແລະໂຢທາມໂອຣົດຂອງພຣະ
ອົງກໍປົກຄອງແທນພຣະອົງ 

 



27 ຣຊັການໂຢທາມ  
 Reign of Jotham 
 (2 ກສດ 15:32-38) 
1 ເມ່ືອໂຢທາມຊົງເລ້ີມປົກຄອງນ້ັນມີອາຍຸຊາວຫ້າປີ ແລະພຣະອົງຊົງປົກຄອງໃນເຢຣູຊາເລັມສິບຫົກປີ ພຣະມານດາ

ຂອງພຣະອົງມີພຣະນາມວ່າເຢຣູຊາ ບຸດຍິງຂອງຊາໂດກ 
2 ພຣະອົງຊົງກະທໍາສ່ິງທ່ີຊອບໃນສາຍພຣະເນດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຕາມຊ່ຶງອຸສຊີຢາຣາຊບິດາຂອງພຣະອົງໄດ້ຊົງກະ

ທໍາທຸກປະການ ເວ້ັນແຕ່ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ເຂ້ົາໄປໃນພຣະວ ຫິານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແຕ່ປະຊາຊົນຍັງປະຕິບັດໃນທາງ
ເສັຽຫາຍ 

3 ພຣະອົງຊົງສ້າງປະຕູເທິງຂອງພຣະວິຫານແຫ່ງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະຊົງກະທໍາການກ່ໍສ້າງຫລາຍທ່ີກໍາແພງເມືອງໂອ
ເຟນ 

4 ນອກຈາກນ້ີ ພຣະອົງຊົງສ້າງຫົວເມືອງໃນຖ່ິນພູດອຍແຫ່ງຢູດາ ແລະສ້າງປ້ອມກັບຫໍຄອຍຕາມປ່າໄມ້ 
5 ພຣະອ ົງຊົງສູ້ຮົບກັບພຣະຣາຊາຄົນອັມໂມນແລະຊົງຊະນະ ແລະໃນປີນ້ັນຄົນອັມໂມນໄດ້ຖວາຍເງິນແກ່ພຣະອົງນ່ຶງ

ຮ້ອຍຕະລັນ ແລະເຂ້ົາສາລ ນ່ຶີງຫມືນ່ ຄົນອັມໂມນໄດ້ຖວາຍເທ່ົາກັນໃນປີທີສອງແລະໃນປີທີສາມ 
6 ໂຢທາມຈ່ຶງຊົງມກໍີາລັງຫລາຍຂ້ຶນ ເພາະພຣະອົງຊົງຫັນໄປດໍາເນີນຕາມນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາ

ຂອງພຣະອົງ 
7 ສ່ວນພຣະຣາຊກິດນອກນ້ັນຂອງໂຢທາມແລະການສົງຄາມທັງສ້ິນຂອງພຣະອົງ ແລະທໍານຽມຂອງພຣະອົງ ເບ່ິງແມ, 

ມບັີນທຶກໄວ້ໃນຫນັງສືພົງກະສັດແຫ່ງອິສຣາເອນແລະຢ ດູາ 
8 ເມ່ືອພຣະອົງຊົງເລ້ີມປົກຄອງມີອາຍຸຊາວຫ້າປີ ແລະພຣະອົງຊົງປົກຄອງໃນເຢຣູຊາເລັມສິບຫົກປີ 
9 ແລະໂຢທາມກໍລ່ວງຫລັບໄປຢູ່ກັບບັນພະບຸຣຸດຂອງພຣະອົງ ແລະເຂ າົຝັງສົບໄວ້ໃນນະຄອນດາວິດ ແລະອາຮັສໂອ

ຣົດຂອງພຣະອົງປົກຄອງແທນພຣະອົງ 
 
28 ຣຊັການອາຮັສ  
 Reign of Ahaz  
 (2 ກສດ 16:1-4) 
1 ເມ່ືອອາຮັສຊົງເລ້ີມປົກຄອງມີອາຍຸດຊາວຫ້າປີ ແລະພຣະອົງຊົງປົກຄອງໃນເຢຣູຊາເລັມສິບຫົກປີ ແລະພຣະອົງບ່ໍໄດ້

ຊົງກະທໍາສ່ິງທ່ີຊອບໃນສາຍພຣະເນດພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຢ່າງກັບດາວິດບັນພະບຸຣຸດຂອງພຣະອົງ 
2 ແຕ່ຊົງດໍາເນີນຕາມທາງຂອງເຈ້ົາຊວິີດແຫ່ງອິສຣາເອນ ພຣະອົງເຖິງກັບຊົງສ້າງຮູບໂຄຣົບຫລ່ໍສໍາລັບບັນດາພຣະບາ

ອານ 
3 ພຣະອົງຊົງເຜົາເຄ່ືອງຫອມທ່ີຮ່ອມພູບຸດຮິນໂນມ ແລະຊົງເຜົາບັນດາໂອຣົດຂອງພຣະອົງເປັນເຄ່ືອງບູຊາ ຕາມການ

ກະທໍາອັນຫນ້າກຽດຊັງຂອງບັນດາປະຊາຊາດຊ່ຶງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຂັບໄລ່ອອກເສັຽໃຫ້ພົ້ົນ້ຫນ້າປະຊາຊົນອິສຣາ
ເອນ 

4 ພຣະອົງຊງົຖວາຍສັຕບູຊາແລະຊົງເຜົາເຄ່ືອງຫອມທ່ີສະຖານນະມັສການທ່ີສູງ ແລະເທິງເນີນພູ ແລະໃຕ້ຕ້ົນໄມ້ງາມ
ທຸກຕ້ົນ 
Aram and Israel Defeat Judah 
(2 ກສດ 16:5-6; ອຊຢ 7:1) 



5 ເຫດສັນນ້ັນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງພຣະອົງຊ່ຶງຊງົມອບພຣະອົງໄວ້ໃນພຣະຫດັຂອງພຣະຣາຊາແຫ່ງຊີເຣຽັຜູ້
ຊົງຊະນະພຣະອົງ ແລະຈັບປະຊາຊ ນົຂອງພຣະອົງເປັນຈໍານວນຫລວງຫລາຍນໍາມາຍັງດາມັສກັສ ແລະພຣະອົງຊງົ
ຖືກມອບໄວ້ໃນມືຂອງພຣະຣາຊາແຫ່ງອິສຣາເອນ ຜູຊ້ະນະພຣະອົງດ້ວຍການຂ້າຟັນຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງ 

6 ເພາະວ່າເປກາ ບຸດເຣມາລີຢາໄດ້ຂ້າເສັຽນ່ຶງແສນສອງຫມ່ືນຄົນໃນຢູດາໃນວັນດຽວ ທັງສ້ິນເປັນທະຫານກ້າແຂງ 
ເພາະເຂົາທັງຫລາຍໄດ້ປະຖ້ິມພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາແຫ່ງບັນພະບຸຣດຸຂອງເຂົາທັງຫລາຍ 

7 ແລະຊິກຣີທະຫານເອກຂອງເອຟຣາອິມໄດ້ສັງຫານມາອາເຊອາໂອຣົດຂອງພຣະຣາຊາ ແລະອັສຣີກາມອະທິບໍດີກົມ
ວັງແລະເອນການາອຸປຣາດ 
Intervention of Oded 

8 ຄົນອິສຣາເອນໄດ້ຈັບຍາດພ່ີນ້ອງຂອງຕົນເປັນຊະເລີຍສອງແສນຄົນ ມີຜູ້ຍິງ ບຸດຊາຍ ແລະບຸດຍິງ ແລະໄດ້ຍຶດຂອງ
ເປັນອັນມາກມາຈາກເຂົານໍາມາຍັງຊາມາເຣັຽ 

9 ແຕ່ຜູ້ປະກາດພຣະທັມຄົນນ່ຶງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຢູ່ທ່ີນ້ັນຊ່ືວ່າ ໂອເດດ ທ່ານອອກໄປພົບກອງທັບຊ່ຶງມາຍັງຊາມາ
ເຣັຽ ແລະເວ້ົາກັບເຂົາທັງຫລາຍວ່າ, ìເບ່ິງແມ, ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາແຫ່ງບັນພະບຸຣຸດຂອງທ່ານທັງຫລາ
ຍຊົງກ້ິວຕ່ໍຢູດາ ພຣະອົງຊົງມອບເຂົາທັງຫລາຍໄວ້ໃນມືຂອງທ່ານ ແຕ່ທ່ານທັງຫລາຍໄດ້ສັງຫານເຂົາເສັຽດ້ວຍຄວາມ
ກ້ຽວກາດຊ່ຶງຂ້ຶນໄປເຖິງຟ້າສວັນ 

10 ແລະບັດນ້ີທ່ານທັງຫລາຍເຈຕນາຈະຂ່ົມເຫັງປະຊາຊົນແຫ່ງຢູດາ ແລະເຢຣູຊາເລັມທັງຊາຍແລະຍິງໃຫ້ເປັນທາດ
ຂອງທ່ານ ຕົວທ່ານເອງບ່ໍມີບາບຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານຫລື 

11 ບັດນ້ີ ຂໍຟັງຂ້າພະເຈ້ົາ ແລະຂໍສ່ົງຊະເລີຍຊ່ຶງທ່ານໄດ້ນໍາມາຈາກຍາດພ່ີນ້ອງຂອງທ່ານກັບໄປ ເພາະວ່າພຣະພິໂຣດ
ອັນແຮງກ້າຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຢູ່ເຫນືອທ່ານທັງຫລາຍ 

12 ບາງຄົນໃນຫົວຫນ້າຄົນເອຟຣາອິມ ຄືອາຊາຣິຢາ ບຸດໂຢຮານານ ເບເຣກິຢາ ບຸດເມຊີນເລໂມດ ເຢຮິສກີຢາ ບຸດຊັນ
ລູມ ແລະອາມາຊາ ບຸດຮັດລັຍ ໄດ້ຢືນຂ້ຶນຂັດຂວາງບັນດາຜູ ທ່ີ້ກັບມາຈາກສົງຄາມ 

13 ເວ້ົາກັບເຂົາທັງຫລາຍວ່າ, ìເຈ້ົາຢ່ານໍາຊະເລີຍເຂ້ົາມາທ່ີນີ້ ເພາະເຈ້ົາມຸ່ງຫມາຍທີຈ່ະນໍາໂທດບາບມາເຫນືອເຮົາຕ່ໍພ
ຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເພ້ີມເຂ້ົາກັບບາບແລະກັມຊ່ົວໃນປັດຈຸບັນຂອງເຮົາ ເພາະວ່າກັມຊ່ົວຂອງເຮົາກໍໃຫຍ່ໂຕຢູ່ ພຣະພິໂຣດ
ອັນແຮງກ້າຕ່ໍອິສຣາເອນມີຢູ່ແລ້ວî 

14 ເຫດສັນນ້ັນ ຜູ້ຖືອາວຸດຈ່ຶງຖ້ິມຊະເລີຍແລະຂອງທ່ີຍຶດມາຕ່ໍຫນ້າເຈ້ົານາຍແລະຊຸມນຸມຊົນທັງປວງ 
15 ແລະຜູ້ຊາຍຊ່ຶງຖືກຣະບຸຊ່ືນ້ັນໄດ້ລ ກຸຂ້ຶນເອົາເສ້ືອຜ້າອັນເປັນຂອງທ່ີຍຶດມາໃຫ້ແກ່ຄົນທ່ີເປືອຍກາຍຢູ່ໃນພວກຊະເລີຍ 

ແລະເຂົາກໍນຸ່ງເຄ່ືອງໃຫ້ເຂົາໄວ້ ແລະໃຫ້ເກີບ ແລະຈັດຫາອາຫານແລະເຄ່ືອງດ່ືມໃຫ້ ແລະຊະໂລມເຂົາ ແລະນໍາຄົນທ່ີ
ອ່ອນເປ້ັຽໃນພວກເຂົາຂ້ຶນລານໍາເຂົາກັບມາຍັງຍາດພ່ີນ້ອງຂອງເຂົາທ່ີເມືອງເຢຣີໂກ ຄືເມືອງຕ້ົນອິນພລັມ ແລະເຂົາ
ທັງຫລາຍກໍກັບໄປຍັງຊາມາເຣັຽ 
Assyria refuses to Help Judah 
(2 ກສດ 16:7-9) 

16 ຄ້ັງນ້ັນກະສັດອາຮັສຊົງໃຊ້ໃຫໄ້ປຫາພຣະຣາຊາແຫ່ງອສັຊເີຣັຽເພ່ືອຂໍຄວາມຊ່ອຍເຫລືອ 
17 ເພາະຄົນເອໂດມໄດ້ບຸກຣຸກເຂ້ົາມາອີກ ແລະໂຈມຕີຢູດາ ແລະຈັບໄປເປັນຊະເລີຍ 
18 ແລະຄົນຟີລິສຕິນໄດ້ເຂ້ົາປຸ້ນຫົວເມືອງໃນຖ່ິນເນີນເຊເຟລາ ແລະທ່ີພາກໃຕ ຂ້ອງຢູດາ ແລະໄດ້ຍຶດເມືອງເບັດເຊເມສ 

ອັຍຢາໂລນ ເກເດໂຣດ ແລະໂຊໂກກັບຊົນນະບົດ ແລະເຂ າົກໍຕ້ັງຢູ່ທ່ີນ້ັນ 
19 ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກະທໍາໃຫ້ຢູດາຫນ້ອຍລົງດ້ວຍອາຮັສພຣະຣາຊາແຫ່ງອິສຣາເອນ ເພາະອາຮັສຊົງປ່ອຍໃຫ້

ເຫລີງໃນຢູດາແລະບ່ໍຊ່ືຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 



20 ສະນ້ັນ ຕິນກາດປິນເນເຊີພຣະຣາຊາແຫ່ງອັສຊີເຣັຽຈ່ຶງຍົກຂ້ຶນມາຕໍສູ້ກັບພຣະອົງ ແລະກະທໍາໃຫ້ພຣະອົງທຸກພຣະທັຍ
ແທນທ່ີຈະ  ສນັບສນຸນພຣະອົງໃຫ້ເຂ້ັມແຂງ 

21 ເພາະອາຮັສຊົງເອົາຂອງຈາກພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແລະຈາກຣາຊສໍານັກແລະຈາກເຈ້ົານາຍຖວາຍເປັນ
ບັນນາການແກ່ພຣະຣາຊາຂອງອັສຊີເຣັຽ ແຕ່ບ່ໍເປັນປໂຍດແກ່ພຣະອົງ 
Apostasy and Death of Ahaz 

(2 ກສດ 16:12-20) 
22 ໃນຄາວທຸກຍາກນ້ັນ ພຣະອົງຍ່ິງບ່ໍເຊ່ືອຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຄືກະສັດອາຮັສອົງດຽວກັນນ້ີແຫລະ 
23 ເພາະພຣະອົງຊົງຖວາຍສັຕບູຊາແກ່ພຣະຂອງເມືອງດາມສັກັສຊ່ຶງໄດ້ໃຫ້ພຣະອົງຜ່າຍແພ້ແລະກ່າວວ່າ, ìເພາະວາ່ພ

ຣະເຈ້ົາແຫ່ງພຣະຣາຊາຂອງຊເີຣັຽໄດ້ຊ່ອຍເຂົາທັງຫລາຍ ເຮົາຈະຖວາຍສັຕບູຊາແກ່ພຣະເຫລ່ົານ້ັນເພ່ືອຈະຊ່ອຍ
ເຮົາî ແຕ່ພຣະເຫລ່ົານ້ັນເປັນເຄ່ືອງທໍາລາຍພຣະອົງແລະທັງອິສຣາເອນທັງປວງດ້ວຍ 

24 ແລະອາຮັສຊົງຮວບຮວມເຄ່ືອງໃຊ້ແຫ່ງພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເປັນອັນໆ ແລະພຣະອົງຊົງປິດປະຕູພຣະວິ
ຫານຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະພຣະອົງຊົງສ້າງແທ່ນບູຊາສໍາລັບພຣະອົງທຸກມຸມເມືອງເຢຣູຊາເລັມ 

25 ພຣະອົງຊງົສ້າງບ່ອນນະມັສການທ່ີສູງໃນຫົວເມືອງຂອງຢູດາທຸກຫົວເມືອງເພ່ືອເຜົາເຄ່ືອງຫອມຖວາຍພຣະອ່ືນ ກະ
ທໍາໃຫພ້ຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາແຫ່ງບັນພະບຸຣຸດຂອງພຣະອົງຊົງພຣະພິໂຣດ 

26 ສ່ວນພຣະຣາຊກິຈນອກນ້ັນຂອງພຣະອົງ ແລະເຣ່ືອງລາວຂອງພຣະອົງທັງສ້ິນຕ້ັງແຕ່ຕ້ົນຈົນປາຍ ເບ່ິງແມ໋, ເຂົາບັນ
ທຶກໄວ້ໃນຫນັງສືພົງກະສັດຂອງຢູດາແລະອິສຣາເອນ 

27 ອາຮັສກໍລ່ວງຫລັບໄປຢູ່ກັບບັນພະບຸຣຸດຂອງພຣະອົງ ເຂົາກໍຝັງພຣະສົບໄວ້ໃນກ ງຸ ຄືໃນເຢຣູຊາເລັມ ເພາະເຂົາບ່ໍໄດ້
ນໍາພຣະສົບໄປໄວ້ໃນອຸບໂມງຂອງພຣະຣາຊາແຫ່ງອິສຣາເອນ ແລະເຮເຊກີຢາໂອຣ ດົຂອງພຣະອົງໄດ້ປົກຄອງແທນ
ພຣະອົງ 

 

29 ຣຊັການເຮເຊກຢີາ  
 Reign of Hezekiah  
 (2 ກສດ 18:1-3) 
1 ເມ່ືອເຮເຊກີຢາມີອາຍຸສິບຫ້າປີ ພຣະອົງຊົງເລ້ີມປົກຄອງ ແລະພຣະອົງຊົງປົກຄອງໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມຊາວເກ້ົາປີ ພ

ຣະມານດາຂອງພຣະອົງມີພຣະນາມວ່າ ອາບີຢາບຸດຕຣີຂອງເຊຄາຣິຢາ 
2 ພຣະອົງຊົງກະທໍາສ່ິງທ່ີຊອບໃນສາຍພຣະເນດພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຕາມຊ່ຶງດາວິດບັນພະບຸຣຸດຂອງພຣະອົງໄດ້ຊົງກະທໍາ 

ເຮເຊກຢີາຊງົຮຶ້ຟືນ້ການນະມສັການໃນພຣະວຫິານ 
The Temple Cleansed 

3 ໃນປີທໍາອິດແຫ່ງຣັຊການຂອງພຣະອົງໃນເດືອນແຣກ ພຣະອົງຊງົເປີດປະຕູພຣະວ ິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະໄດ້
ຊົງທາໍການສ້ອມແຊມປະຕູນ້ັນ 

4 ພຣະອົງຊົງນໍາປະໂຣຫິດແລະຄົນເລວີເຂ້ົາມາແລະຊົງໃຫ້ເຂົາຊຸມນຸມທ່ີເດ່ີນເມືອງດ້ານຕາເວັນອອກ 
5 ແລະກ່າວກັບເຂົາວ່າ, ìຄນົເລວເີອີຍ ຂໍຟັງເຮົາ ຈ່ົງຊໍາຮະຕົວໃຫ້ບໍຣິສຸດ ແລະຊໍາຮະພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາພ

ຣະເຈ້ົາແຫ່ງບັນພະບຸຣຸດຂອງທ່ານໃຫ້ບຣໍສິ ດຸ 
6 ເພາະບິດາຂອງເຮົາທັງຫລາຍບ່ໍຊ່ືສັດ ແລະໄດ້ກະທໍາສ່ິງທ່ີຊົວ່ໃນສາຍພຣະເນດພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງເຣົາ 

ເຂົາທັງຫລາຍໄດ້ປະຖ້ິມພຣະອົງ ແລະຫັນຫນ້າຂອງເຂົາເສັຽຈາກທ່ີປະທັບຂອງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ ແລະໄດ້ຫັນຫລັງໃຫ້ 
7 ເຂົາປິດປະຕູມຸກພຣະວ ຫິານດ້ວຍແລະໄດ້ມອດຕະກຽງເສັຽ ແລະບ່ໍໄດ້ເຜົາເຄ່ືອງຫອມຫລືຖວາຍເຄ່ືອງເຜົາບູຊາໃນ

ສະຖານບໍຣິສຸດຂອງພຣະເຈ້ົາແຫ່ງອິສຣາເອນ 



8 ເຫດສັນນ້ັນພຣະພິໂຣດຂອງພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງມາເທິງຢູດາແລະເຢຣູຊາເລັມ ແລະພຣະອົງຊົງກະທໍາໃຫ້ເຂົາເປັນສ່ິງທ່ີ
ຫນ້າຫວາດກົວ ເປັນທ່ິຫນ້າສຍົດສຍອງ ແລະເປັນທ່ີເຍາະເຍ້ີຍຕາມທ່ີທ່ານໄດ້ເຫັນກັບຕາຂອງທ່ານແລ້ວ 

9 ເພາະບິດາທັງຫລາຍຂອງເຮົາໄດ້ລ້ົມລົງດ້ວຍດາບ ແລະບຸດຊາຍບຸດຍິງກັບພັຣຍາຂອງເຮົາໄດ້ເປັນຊະເລີຍເພາະ
ເຫດນ້ີ 

10 ບັດນ້ີເຣົາມີໃຈປະສົງທ່ີຈະກະທໍາຄໍາສັນຍາກັບພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາແຫ່ງອິສຣາເອນ ເພ່ືອວ່າພຣະພິໂຣດອັນແຮງ
ກ້າຂອງພຣະອົງຈະຫັນໄປເສັຽຈາກເຣົາ 

11 ບຸດຂອງຂ້າພະເຈ້ົາເອີຍ ຢ່າເມີນເສີຍເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງເລືອກທ່ານໃຫ້ຢືນຢູ່ຕ່ໍພຣະພັກຂອງພຣະອົງ ເພ່ືອ
ບົວລະບັດພຣະອົງ ແລະເປັນຜູ້ບົວລະບັດຂອງພຣະອົງແລະເຜົາເຄ່ືອງຫອມî 

12 ແລ້ວຄົນເລວີກໍລຸກຂ້ຶນ ຄືມາຮາດບຸດອາມາຊັຍ ແລະໂຢເອນບຸດອາຊາຣິຢາ ຜູ້ເປ ນັເຊ້ືອສາຍຂອງໂກຮາດ ແລະເຊ້ືອ
ສາຍຂອງເມຣາຣີ ຄິສບຸດອັບດີ ແລະອາຊາຣິຢາບຸດເຢຮັນເລເລນ ແລະເຊ້ືອສາຍຂອງເກີໂຊນ ຄື ໂຢອາບຸດຊິມມາ 
ແລະເອເດນບຸດໂຢອາ 

13 ແລະເຊ້ືອສາຍຂອງເອລີຊາຟານ ຄືຊິມຣີ ແລະເຢອູເອນ ແລະເຊ້ືອສາຍຂອງອາສາບ ຄືເຊຄາຣຢິາ ແລະມັດຕານິຢາ 
14 ແລະເຊ້ືອສາຍຂອງເຮມານ ຄືເຢຮູເອນແລະຊີເມອີ ແລະເຊ້ືອສາຍຂອງເຢດູທູນ ຄືເຊມັຍຢາ ແລະອຸສຊີເອນ 
15 ເຂົາທັງຫລາຍຮວບຮວມພ່ີນ້ອງຂອງເຂົາ ແລະຊໍາຮະຕົນໃຫ້ບໍຣສຸິດ ແລະເຂ້ົາໄປຕາມທ່ີພຣະຣາຊາໄດ້ຊງົບັນຊາ 

ໂດຍພຣະວັຈນະຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ໃຫຊໍ້າຮະພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໃຫ້ບຣໍສຸິດ 
16 ປະໂຣຫິດໄດ້ເຂ້ົາໄປໃນສ່ວນຂ້າງໃນຂອງພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເພ່ືອຊໍາຮະໃຫ້ບໍຣິສ ຸດ ແລະເຂົານ າໍສ່ິງທ່ີ

ເປ້ືອນເປິະທ່ີເຂົາພົບໃນພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາອອກມາທ່ີເດ່ີນພຣະວິຫານຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະຄົນເລວີກໍ
ຂົນເອົາຂອງນ້ັນອອກໄປຍັງລໍາຫ້ວຍນາກິດໂຣນ 

17 ເຂົາເລ້ີມຊາໍຮະໃນວັນແຣກຂອງເດືອນທໍາອິດ ແລະໃນວັນທີແປດຂອງເດືອນນ້ັນເຂົາມາຍັງມຸກຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
ເຂົາຊໍາຮະ    ພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຢູ່ແປດວັນ ແລະໃນວັນທີສິບຫກົຂອງເດືອນທໍາອິດກໍສໍາເຣັດ 

18 ແລ້ວເຂົາເຂ້ົາໄປຫາເຮເຊກີຢາພຣະຣາຊາແລະທູນວ່າ, ìຂ້ານ້ອຍທັງຫລາຍໄດ້ກະທໍາຄວາມສະອາດພຣະວິຫານ
ຂອງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາເສັດສ້ິນແລ້ວ ທັງແທ່ນເຄ່ືອງເຜົາບູຊາແລະເຄ່ືອງໃຊ້ຂອງແທ່ນນ້ັນທັງສ້ິນ ແລະໂຕະເຂ້ົາຈ່ີຕ້ັງ
ຖວາຍ ແລະເຄ່ືອງໃຊ້ຂອງໂຕະທັງສ້ິນ 

19 ເຄ່ືອງໃຊ້ທັງສ້ິນຊ່ຶງກະສັດອາຮັສໄດ້ຖ້ິມໃນຣັຊການຂອງພຣະອົງ ເມ່ືອພຣະອົງບ່ໍສັດຊ່ືຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂ້ານ້ອຍທັງ
ຫລາຍໄດ້ຕຽມພ້ອມແລະໄດ້ຊໍາຮະແລ້ວ ແລະເບ່ິງແມ, ຂອງເຫລ່ົານ  ້ັນກໍຢູ່ຫນ້າແທ່ນບ ຊູາຂອງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ 
Temple Worship restored 

20 ແລ້ວເຮເຊກີຢາພຣະຣາຊາຊົງລຸກຂ້ຶນແຕ່ເດິກ ແລະຮວບຮວມເຈ້ົານາຍຂອງກຸງ ແລະສະເດັດຂ້ຶນໄປຍັງພຣະວິຫານ
ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ 

21 ເຂົາໄດ້ນໍາງົວເຖິກເຈັດໂຕ ແກະເຖິກເຈັດໂຕ ລູກແກະເຈັດໂຕ ແລະແບ້ເຖິກເຈັດໂຕເປັນເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ບາບສໍາລັບ
ຣາຊອານາຈັກ ສະຖານນະມັສການແລະຢູດາ ແລະພຣະອົງຊົງບັນຊາໃຫ້ລູກຫລານຂອງອາໂຣນ ຄື ປະໂຣຫິດໃຫ້
ຖວາຍຂອງເຫລ່ົານ້ັນເທິງແທ່ນບູຊາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 

22 ເຂົາທັງຫລາຍຈ່ຶງຂ້າງົວເຖິກແລະປະໂຣຫິດກໍຮັບເລືອດແລະຊິດໃສ່ທ່ີແທ່ນບູຊາ ແລະເຂົາທັງຫລາຍຂ້າແກະເຖິກ 
ແລະເອົາເລືອດຂອງມັນຊດິໃສ່ແທ່ນບູຊາ ແລະຂ້າລູກແກະ ເອ າົເລືອດຂອງມັນຊດິໃສ່ແທ່ນບູຊາ 

23 ແລ້ວແບ້ເຖິກສໍາລັບເປັນເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ບາບນ້ັນເຂົານໍາມາທ່ີພຣະຣາຊາແລະທ່ີປະຊ ມຸຊນົ ແລະເຂົາທັງຫລາຍກໍເອົາ
ມຂືອງເຂົາວາງເທິງແບ້ນ້ັນ 



24 ແລະປະໂຣຫິດກໍຂ້າແບ້ເສັຽ ແລະເອົາເລືອດຂອງມັນທໍາເປັນເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ບາບເທິງແທ່ນນ້ັນ ເພ່ືອທໍາການລົບມົນ
ທິນບາບໃຫ້ອິສຣາເອນທັງປວງ ເພາະບັນດາປະໂຣຫິດຊົງບັນຊາວ່າ ໃຫທໍ້າເຄ່ືອງເຜົາບູຊາແລະເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ບາບ
ສໍາລັບອິສຣາເອນ 

25 ແລ້ວພຣະອົງຊົງໃຫຄົ້ນເລວີປະຈໍາຢູ່ໃນພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ມສີາບຊ່ິງ ພິນໃຫຍ່ ແລະພິນເຂົາຄູ່ ຕາມ
ບັນຍັດຂອງດາວິດແລະຂອງກາດຜູ້ທໍານວາຍຂອງພຣະຣາຊາ ແລະຂອງນາທານຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ເພາະວ່າພຣະ
ບັນຍັດນ້ັນມາຈາກພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາທາງຜູ້ປະກາດພຣະທັມຂອງພຣະອົງ 

26 ຄົນເລວີກໍຢືນຢູ່ ຖືເຄ່ືອງຄົນຕຣ ຂີອງດາວິດ ແລະປະໂຣຫ ດິຖືແກ 
27 ແລ້ວເຮເຊກີຢາຊົງບ ັນຊາວ່າ ໃຫ້ຖວາຍເຄ່ືອງເຜົາບູຊານ້ັນເທິງແທ່ນ ແລະເມ່ືອເລ້ີມຖວາຍເຄ່ືອງເຜົາບູຊາ ກໍເລ້ີມ

ຖວາຍເພງແກ່   ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະແກກັບເຄ່ືອງດົນຕຣ ີຂອງດາວິດພຣະຣາຊາຂອງອິສຣາເອນກໍເລ້ີມດ້ວຍ 
28 ຊຸມນຸມຊົນທງັສ້ິນກໍນະມັສການ ແລະນັກຮ້ອງກໍຮ້ອງເພງແລະຄົນດົນຕຣີກໍເປ່ົາແກທໍາຢ່າງນ້ີຢູ່ຈົນຖວາຍເຄ່ືອງເຜົາບູ

ຊາເສັດ 
29 ເມ່ືອການຖວາຍບູຊາເສັດແລ້ວ ພຣະຣາຊາແລະຄົນທັງປວງທ່ີຢູ່ກັບພຣະອົງກໍຂາບລົງນະມັສການ 
30 ແລະເຮເຊກີຢາພຣະຣາຊາແລະເຈ້ົານາຍກໍບັນຊາໃຫ້ຄົນເລວີຮ້ອງເພງຍໍພຣະກຽດພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາດ້ວຍຖ້ອຍຄໍາຂອງ

ດາວິດແລະຂອງອາສາບຜູ້ທໍານວາຍ ແລະເຂົາທັງຫລາຍຮ້ອງເພງຍໍພຣະກຽດດ້ວຍຄວາມຍິນດ  ີແລະເຂົາກໍຂາບລົງ
ນະມສັການ 

31 ແລ້ວເຮເຊກີຢາກ່າວວ່າ, ìບັດນ້ີທ່ານທັງຫລາຍໄດ້ຊໍາຮະຕົວຂອງທ່ານໃຫ້ບໍຣິສຸດຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຈ່ົງເຂ້ົາມາໃກ້ ນໍາ
ເຄ່ືອງສັດບູຊາ ແລະເຄ່ືອງບູຊາໂມທະນາມາຍັງພຣະວ ິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາî ແລະຊຸມນຸມຊົນກໍນໍາເຄ່ືອງສັດບູ
ຊາແລະເຄ່ືອງບູຊາໂມທະນາ ແລະທຸກຄົນທ່ີມໃີຈສມັກກໍໄດ້ນໍາເຄ່ືອງເຜົາບູຊາມາ 

32 ຈໍານວນເຄ່ືອງເຜົາບູຊາຊຶງ່ຊຸມນຸມຊົນນໍາມາ ຄືງົວເຖິກເຈັດສິບໂຕ ແກະເຖິກນ່ຶງຮ້ອຍແລະລູກແກະສອງຮ້ອຍ 
ທັງຫມົດນ້ີເປັນເຄ່ືອງເຜົາບູຊາແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 

33 ແລະເຄ່ືອງບູຊາທ່ີມອບຖວາຍໄວ້ ມີງົວເຖິກຫົກຮ ອ້ຍໂຕ ແລະແກະສາມພັນໂຕ 
34 ແຕ ່ມປີະໂຣຫິດຫນ້ອຍເກ ນີໄປຈົນດຶງຫນັງເຄ່ືອງເຜົາບູຊາທັງຫມດົບ່ໍໄດ້ ຄົນເລວີພ່ີນ ອ້ງຂອງເຂົາກໍໄດ້ຊ່ອຍຈົນສໍາ

ເຣັດງານ ແລະຈົນກວ່າປະໂຣຫິດຈະເສັດການຊໍາຮະຕົນໃຫ້ບໍຣິສ ດຸ ເພາະໃນການຊໍາຮະຕົນນ້ັນຄົນເລວີຈິງຈັງ
ຍ່ິງກວ່າພວກປະໂຣຫິດ 

35 ນອກຈາກເຄ່ືອງເຜົາບູຊາມີຈໍານວນຫລວງຫລາຍແລ້ວ ຍັງມີໄຂມັນຂອງເຄ່ືອງສານຕິບູຊາ ແລະມີເຄ່ືອງດ່ືມບູຊາຄູ່
ກັບເຄ່ືອງເຜົາບູຊາດ້ວຍ ດ່ັງນ້ີແຫລະງານບົວລະບັດໃນພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກໍຟ້ືນຄືນມາອີກ 

36 ເຮເຊກີຢາກັບປະຊາຊນົທັງປວງກໍຊົມຊ່ືນຍິນດີດ້ວຍການທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງກະທໍາໃຫ້ແກ່ປະຊາຊນົຄ້ັງນ້ີ ເພາະ
ເຣ່ືອງນ້ີເກ ີດຂ້ຶນປັດຈຸບັນທັນດ່ວນ 

 

30 ການຖເືທສການປສັຄາ  
 The Great Passoveer 

1 ເຮເຊກີຢາຊົງຮັບສ່ັງໄປເຖິງອິສຣາເອນແລະຢູດາທັງປວງ ແລະຊົງພຣະອ ກັສອນເຖິງເອຟຣາອິມກັບມານັສເຊດ້ວຍ 
ວ່າເຂົາທັງຫລາຍຄວນຈະມາຍັງພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາທ່ີເຢຣຊູາເລັມ ເພ່ືອຈະຖືເທສການປັສຄາຖວາຍແດ່
ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາຂອງອິສຣາເອນ 

2 ເພາະວ່າພຣະຣາຊາແລະເຈ້ົານາຍຂອງພຣະອົງທັງຊມຸນຸມຊົນທັງປວງໃນເຢຣູຊາເລັມໄດ້ປຶກສາກັນທ່ີຈະຖືເທສການ
ປັສຄາໃນເດືອນທີສອງ 



3 ດ້ວຍເຂົາທັງຫລາຍຈະຖືປັສຄາຕາມກໍານົດບ່ໍໄດ້ ເພາະວ່າພວກປະໂຣຫິດຍັງບ່ໍໄດ້ຊໍາຮະຕົນໃຫ້ບໍຣິສຸດພຽງພໍແກ່ຈໍາ
ນວນ ແລະປະຊາຊົນຍັງບ່ໍໄດ້ຊຸມນ ມຸກັນໃນເຢຣູຊາເລັມ 

4 ແລະແຜນງານນ້ັນກໍເປັນທ່ີຊອບແກ່ພຣະຣາຊາ ແລະຊຸມນມຸຊົນທັງປວງ 
5 ເຂົາຈ່ຶງລົງມະຕິໃຫ້ທໍາປະກາດອອກໄປທ່ົວອິສຣາເອນ ຕ້ັງແຕ່ເບເອີເຊບາຈົນເຖິງເມືອງດານວ່າ ປະຊາຊົນຄວນມາຖື

ປັສຄາຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາແຫ່ງອິສຣາເອນທ່ີເຢຣູຊາເລັມ ເພາະເຂົາບ່ໍໄດ້ຖືເປັນຈໍານວນຫລາຍໆ
ຕາມທ່ີໄດ້ກໍານົດໄວ້ 

6 ຄົນສ່ົງຫນັງສືຈ່ຶງອອກໄປທ່ົວອິສຣາເອນແລະຢູດາ ຖືຫນັງສືຈາກພຣະຣາຊາແລະບັນດາເຈ້ົານາຍຂອງພຣະອົງ ເພາະ
ພຣະຣາຊາໄດຊົ້ງສ່ັງວ່າ, ìໂອ ຊນົອິສຣາເອນເອີຍ ຈ່ົງກັບມາຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາຂອງອັບຣາຮາມ ອີຊາກ 
ແລະອິສຣາເອນ ເພ່ືອພຣະອົງຈະຫັນກັບມາຍັງຄົນສ່ວນທ່ີເຫລືອຢູ່ຂອງທ່ານຜູ້ຊ່ຶງຫນີລອດຈາກມືຂອງພຣະຣາຊາ
ແຫ່ງອັສຊີເຣັຽ 

7 ຢ່າໃຫ້ເຫມືອນບິດາແລະພ່ີນ້ອງຂອງທ່ານຜູ້ບ່ໍຊ່ືຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາແຫ່ງບັນພະບຸຣຸດຂອງເຂົາ ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງ
ມອບເຂາົໄວ້ໃຫປ້ະສົບຄວາມຈິບຫາຍຕາມທ່ີທ່ານເຫັນຢູ່ 

8 ແລະຄາວນ້ີຢ່າຫົວແຂງຢ່າງບິດາຂອງທ່ານທັງຫລາຍເລີຍ ແຕ່ຈ່ົງຍອມມອບຕົວທ່ານແກ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະມາຍັງ
ສະຖານນະມັສການຂອງພຣະອົງຊຶງ່ພຣະອົງຊງົຊໍາຮະໄວ້ໃຫບໍ້ຣິສຸດເປັນນິດ ແລະບົວລະບັດພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະ
ເຈ້ົາຂອງທ່ານ ເພ່ືອພຣະພິໂຣດອັນແຮງກ້າຂອງພຣະອົງຈະຫັນໄປຫັນໄປເສັຽຈາກທ່ານ 

9 ເພາະຖ້າທ່ານທ ງັຫລາຍຫັນກັບມາຍັງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພີນ້່ອງຂອງທ່ານແລະລູກຫລານຂອງທ່ານຈະປະສົບຄວາມ
ເອັນດູຈາກຜູ້ທ່ີຈັບເຂົາໄປເປັນຊະເລີຍ ແລະຈະໄດ້ກັບມາຍັງແຜ່ນດິນນ້ີອີກ ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານ
ຊົງພຣະເມດຕາແລະກະຣຸນາ ຖ້າທ່ານກັບມາຫາພຣະອົງ ພຣະອົງຈະບ່ໍຊົງຫັນພຣະພັກໄປຈາກທ່ານî 

10 ຄົນສ່ົງຫນັງສືຈ່ຶງໄປຕາມຫົວເມືອງຕ່າງໆທ່ົວແຜ່ນດິນເອຟຣາອິມ ແລະມານັສເຊໄກໄປຈົນເຖິງເຊບູລູນ ແຕ່ຄົນທັງ
ຫລາຍກໍຫົວເຍາະເຍ້ີຍເຂົາ ແລະດູຫມິ່ນເຂົາ 

11 ມແີຕ່ຄົນເຜ່ົາອາເຊີ ມານັສເຊ ແລະເຊບູລູນບາງຄົນທ່ີຖ່ອມຕົວແລະມາຍັງເຢຣູຊາເລັມ  
12 ພຣະຫັດຂອງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຢູ່ເຫນືອຢູດາດ້ວຍ ຊົງໃຫ້ເຂົາເປັນໃຈດຽວກັນທ່ີຈະກະທໍາຕາມຊຶງ່ພຣະຣາຊາແລະເຈ້ົາ

ນາຍໄດ້ສ່ັງເຂົາໄວ້ຕາມຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ 
13 ປະຊາຊົນເປັນອັນມາກມາປະຊຸມກັນໃນເຢຣູຊາເລັມ ເພ່ືອຖືເທສການກິນເຂ້ົາຈ່ີທ່ີບ່ໍມີເຊ້ືອແປ້ງໃນເດືອນທີສອງ ເປັນ

ການຊຸມນຸມໃຫຍ່ຍ່ິງນັກ 
14 ເຂົາລົງມືທໍາງານກໍາຈັດແທ່ນບູຊາທ່ີຢູ່ໃນເຢຣູຊາເລັມ ແລະແທ່ນສໍາລັບເຜົາເຄ່ືອງຫອມທັງປວງນ້ັນເຂົາຂົນໄປຖ້ິມ

ເສັຽໃນລໍາຫ້ວຍກິດໂຣນ 
15 ເຂົາທັງຫລາຍໄດ້ຂ້າແກະ ປັສຄາໃນວັນທີສິບສ່ີຂອງເດືອນທີສອງ ປະໂຣຫດິແລະຄົນເລວີກໍຕ້ອງຮູ້ສຶກລະອາຍ ເພາະ

ສະນ້ັນເຂົາ  ຈ່ຶງຊ າໍຮະຕົວໃຫ້ບໍຣິສຸດແລະນໍາເຄ່ືອງເຜົາບູຊາມາໃນພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
16 ເຂົາທັງຫລາຍເຂ້ົາປະຈໍາຕໍາແຫນ່ງທ່ີເຂົາເຄີຍ ຕາມບົດບັນຍັດຂອງໂມເຊຄົນຂອງພຣະເຈ້ົາ ປະໂຣຫິດກໍເອົາເລືອດ

ຊ່ຶງເຂົາຮັບມາ ຈາກມືຂອງຄົນເລວີຊິດ 
17 ເພາະວ່າມີຫລາຍຄົນໃນຊຸມນຸມຊນົນ້ັນຍັງບ່ໍໄດ້ຊໍາຮະຕົນໃຫ້ບໍຣິສຸດ ເພາະສະນ້ັນຄົນເລວີຈ່ຶງຕ້ອງຂ້າແກະປັສຄາ

ແທນທຸກຄົນທີມົ່ນທິນ ເພ່ືອກະທໍາໃຫ້ບໍຣິສຸດຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ 
18 ເພາະວ າ່ມວນຊົນນ້ັນ ຄົນຈໍານວນຫລາຍທ່ີມາຈາກເອຟຣາອິມ ມານັສເຊ ອິສຊາຄາ ແລະເຊບູລູນ ຍັງບ່ໍໄດ້ຊໍາຮະຕົນ 

ແຕ່ເຂົາກໍຮັບປະທານປັສຄາຜິດຕ່ໍຂ້ໍທ່ີກໍານົດໄວ້ ເພາະວ່າເຮເຊກີຢາຊົງອ້ອນວອນເພ່ືອເຂົາວ່າ ìຂໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຜູ້
ປະເສ ດີຊົງໃຫ້ອະພັຍແກ່ທຸກໆຄົນ 



19 ຜູ້ປັກໃຈຊອກຫາພຣະເຈ້ົາ ຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາແຫ່ງບັນພະບຸຣຸດຂອງເຂົາ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະບ່ໍເປັນໄປຕາມກົດ
ຂອງຄວາມບໍຣິສຸດແຫ່ງສະຖານນະມັສການນ້ີî 

20 ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຊົງຟັງເຮເຊກີຢາແລະຊົງຮັກສາປະຊາຊົນ 
21 ແລະປະຊາຊົນອິສຣາເອນທ່ີຢູ່ໃນເຢຣູຊາເລັມໄດ້ຖືເທສການກິນເຂ້ົາຈ່ີທ່ີບ່ໍມເີຊ້ືອແປ້ງເຈັດວັນດ້ວຍຄວາມຍິນດີຍ່ິງ 

ແລະຄົນເລວີກັບປະໂຣຫິດໄດ້ສັຣເສີນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາທຸກໆວັນ ຮ້ອງເພງດ້ວຍເຕັມກໍາລັງຂອງເຂົາຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າ 

22 ແລະເຮເຊກີຢາຊງົກ່າວຫນຸນໃຈພວກຄົນເລວີທັງປວງຜູ້ສະແດງຝີມືດີໃນການບົວລະບັດພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ປະຊາ
ຊົນຈ່ຶງຮັບປະທານອາຫານໃນເທສການນ້ັນເຈັດວັນ ໄດ້ຖວາຍສັດເປັນເຄ່ືອງສານຕິບູຊາ ແລະໂມທະນາພຣະຄຸນພ
ຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາແຫ່ງບັນພະບຸຣຸດຂອງຕົນ 

23 ແລ້ວຊຸມນຸມຊນົທັງສ້ິນກໍຕົກລົງກັນທ່ີຈະຖືເທສການໄປອີກເຈັດວັນ ເຂົາຈ່ຶງຖືເທສການໄປອີກເຈັດວັນດ້ວຍຄວາມຍິນ
ດີ 

24 ເພາະເຮເຊກີຢາພຣະຣາຊາແຫ່ງຢູດາໄດ້ຊົງປະທານງົວເຖິກນ່ຶງພັນໂຕ ແກະເຈັດພັນໂຕ ແກ່ຊຸມນຸມຊົນໃຫເ້ປັນເຄ່ືອງ
ບູຊາ ແລະພວກເຈ້ົານາຍໄດ້ໃຫ້ງົວເຖິກນ່ຶງພັນໂຕ ແກະນ່ຶງຫມືນ່ໂຕ ແກ່ຊຸມນຸມຊົນ ແລະປະໂຣຫິດເປັນຈໍານວນ
ຫລາຍກໍໄດ້ຊໍາຮະຕົນໃຫ້ບໍຣິສຸດ 

25 ຊຸມນຸມຊົນທງັສ້ິນຂອງຢູດາ ກັບບັນດາປະໂຣຫິດແລະຄົນເລວີ ແລະຊຸມນຸມຊົນທງັສ້ິນຊ່ຶງອອກມາຈາກອີສຣາເອນ 
ແລະຄົນຕ່າງ ດ້າວຊ່ຶງອອກມາຈາກອິສຣາເອນແລະຊ່ຶງຢູ່ໃນຢູດາຊົມຊ່ືນຍິນດີກັນ 

26 ຈ່ຶງມີຄວາມຊ່ືນບານໃຫຍ່ຍ່ິງໃນເຢຣູຊາເລັມ ເພາະຕ້ັງແຕ່ສມັຍຂອງໂຊໂລໂມນໂອຣົດຂອງດາວິດພຣະຣາຊາແຫ່ງອິ
ສຣາເອນບ່ໍເຄີຍມີຢ່າງນ້ີເລີຍໃນເຢຣູຊາເລັມ 

27 ແລ້ວບັນດາປະໂຣຫິດແລະຄົນເລວີໄດ້ລ ກຸຂ້ຶນອວຍພອນປະຊາຊົນ ສຽງຂອງເຂົາກໍເຖິງພຣະກັນ ແລະຄໍາອ້ອນວອນ
ຂອງເຂົາກໍມາຍັງທ່ີປະທັບບໍຣິສຸດຂອງພຣະອ ງົໃນຟ້າສວັນ 

 

31  
 Pagan Shrines Destroyed 
 (2 ກສດ 18:4) 
1 ເມ່ືອສໍາເຣັດງານນ້ີທັງສ້ິນແລ້ວອິສຣາເອນທັງປວງຜູ້ຢູ່ທ່ີນ້ັນໄດ້ອອກໄປຍັງຫົວເມືອງຢູດາແລະທໍາລາຍເສົາສັກສິດ 

ແລະໂຄ່ນບັນດາອາເຊຣາລົງ ແລະພັງບ່ອນນະມັສການສະຖານທ່ີສູງລົງ ແລະພັງແທ່ນທ່ົວຢູດາແລະເບັນຢາມິນທງັ
ສ້ິນ ແລະໃນເອຟຣາອິມກັບມານັສເຊ ຈົນເຂົາທໍາລາຍເສັຽຫມດົສ້ິນ ແລ້ວປະຊາຊນົອິສຣາເອນທັງປວງກໍກັບໄປຍັງ
ຫົວເມືອງຂອງຕົນ ທກຸຄົນກັບໄປຍັງທ່ີດິນຂອງເຂົາ 
ເຮເຊກຢີາຊງົວາງກາໍນດົບາໍຣງຸປະໂຣຫດິແລະຄນົເລວ ີ

2 ເຮເຊກີຢາໄດ້ຊົງຈັດການແບ່ງບັນດາປະໂຣຫິດແລະຄົນເລວີເປັນກອງໆ ແຕ່ລະກອງຕາມຫນ້າທ່ີບົວຣະບັດຂອງຕົນຄື
ບັນດາປະໂຣຫິດແລະຄົນເລວີ ໃຫ້ເປັນພະນັກງານຝ່າຍເຄ່ືອງເຜົາບູຊາແລະເຄ່ືອງສານຕິບູຊາໃຫບົ້ວຣະບັດ ແລະໃຫ້
ຖວາຍໂມທະນາແລະສັຣເສີນພາຍໃນປະຕູຄ້າຍຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 

3 ສ່ວນທ່ີພຣະຣາຊາຊງົບຣໍຈິາກຈາກຊັບສິນສ່ວນພຣະອົງນ້ັນ ເປັນເຄ່ືອງເຜົາບູຊາ ຄືເຄ່ືອງເຜົາບູຊາສໍາລັບຕອນເຊ້ົາ
ແລະສໍາລັບຕອນຄ່ໍາ ແລະເຄ່ືອງເຜົາບູຊາສໍາລັບວັນສະບາໂຕ ວນັຂ້ຶນນ່ຶງຄ່ໍາແລະເທສການຕາມກໍານົດ ດ່ັງທ່ີບັນທຶກ
ໄວໃ້ນທັມບັນຍັດຂອງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ 

4 ພຣະອົງຊົງສ່ັງປະຊາຊົນຜູ້ຢູ່ໃນເຢຣູຊາເລັມໃຫ້ບໍຣຈິາກສ່ວນທ່ີເປັນຂອງປະໂຣຫິດແລະຂອງຄົນເລວີ ເພ່ືອເຂົາເຫລ່ົາ
ນ້ັນຈະໄດ້ຖວາຍຕົວເຂົາ ຖືທັມບັນຍັຂອງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາບ່ົງໄວ້ 



5 ພຄໍໍາສ່ັງກະຈາຍອອກໄປ ປະຊາຊົນອິສຣາເອນກໍໄດ້ບໍຣິຈາກເຂ້ົາມາຢ່າງຫລວງຫລາຍ ມຜົີນຣຸ່ນທໍາອິດຂອງເຂ້ົາ 
ເຫລ້ົາອະງຸ່ນໃຫມ່ ນ້ໍາມັນ ນ້ໍາເຜ້ິງ ແລະຜລິດຜົນທຸກຢ່າງຂອງໄຮ່ນາ ແລະເຂົານໍານ່ຶງສ່ວນສິບແຫ່ງຂອງທຸກຊະນິດ
ເຂ້ົາມາຢ່າງຫລວງຫລາຍ 

6 ແລະປະຊາຊົນອິສຣາເອນແລະຢູດາຜູ້ອາສັຍຢູ່ໃນຫົວເມືອງຂອງຢູດາໄດ້ນໍານ່ຶງສ່ວນສິບຂອງງົວແລະແກະແລະສ່ິງ
ຂອງທ່ີມອບຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງເຂົາ ແລະເກັບໄວ້ເປັນກອງໆ 

7 ໃນເດືອນທີສາມເຂົາເລ້ີມກອງສຸມຂ້ຶນ ແລະສໍາເຣັດໃນເດືອນທີເຈັດ 
8 ເມ່ືອເຮເຊກີຢາແລະເຈ້ົານາຍມາເຫັນກອງເຫລ່ົານ້ັນ ທາ່ນທັງຫລາຍກໍຖວາຍສາທຸການແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແລະອວຍ

ພອນແກ່ອິສຣາເອນໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ 
9 ເຮເຊກີຢາກໍຊົງໄຕ່ຖາມປະໂຣຫິດແລະຄົນເລວີເຖິງເຣືອ່ງກອງເຫລ່ົານ້ັນ 
10 ອາຊາຣິຢາມະຫາປະໂຣຫິດ ຜູ້ເປັນເຊ້ືອສາຍຂອງຊາໂດກທູນຕອບພຣະອົງວ່າ, ìຕ້ັງແຕ່ເຂົາທັງຫລາຍໄດ້ນໍາສ່ວນບໍ

ຣິຈາກເຂ້ົາມາໃນພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພວກຂ້ານ້ອຍໄດ້ຮ ບັປະທານແລະມີພໍກັບມີເຫລືອຫລາຍ ເພາະພ
ຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງອວຍ    ພຣະພອນໄພ່ພນົຂອງພຣະອົງ ເຫດສະນ້ັນພວກຂ້ານ້ອຍຈ່ຶງມີເຫລືອຢູ່ຫລວງຫລາຍຢ່າງ
ນ້ີî 

11 ແລ້ວເຮເຊກີຢາຈ່ຶງຊົງບັນຊາໃຫ້ເຂົາຈັດຫ້ອງໃນພຣະວ ິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແລະເຂົາທັງຫລາຍກໍຈັດໄວ ້
12 ເຂົາທັງຫລາຍນໍາສ່ິງບໍຣິຈາກເຂ້ົາມາຢ່າງຊ່ືສັດ ທັງນ່ຶງສ່ວນສິບແລະຂອງມອບຖວາຍ ຫົວຫນ້າເຈ້ົາຫນ້າທ່ີຜູ້ດູແລຄື 

ໂກນານິເອນຄົນເລວີກັບຊີເມອີນ້ອງຊາຍເປ ນັຄົນຣອງ 
13 ເຢຮີເອນ ອາຊາຊິຢາ ນາຮາດ ອາຊາເຮນ ເຢຣີໂມດ ໂຢຊາບັດ ເອລີເອນ ອິສມາຄິຢາ ມາຮາດ ແລະເບນັຍຢາ ເປັນ

ຜູ້ຄວບຄ ມຸຊອ່ຍເຫລືອໂກນານິເອນແລະຊີເມອີນ້ອງຊາຍຂອງເຂົາ ໂດຍການແຕ່ງຕ້ັງຂອງເຮເຊກີຢາພຣະຣາຊາ 
ແລະອາຊາຣິຢາເຈ້ົາຫນ້າທ່ີຊັນ້ຜູ້ໃຫຍ່ຂອງພຣະວ ຫິານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 

14 ໂກເຣບຸດອິມນາຄົນເລວີ ຜູ້ເຝ້ົາປະຕູຕາເວັນອອກ ເປັນຜູ້ດູແລຂອງບູຊາທ່ີຖວາຍຕາມໃຈສມັກແກ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
ແຈກສ່ວນບໍຣິຈາກທ່ີສງວນໄວ້ສໍາລັບພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະເຄ່ືອງບູຊາບໍຣິສຸດທ່ີສຸດ 

15 ເອເດນ ມີ ນີອາມີນ ເຢຊູອາ ເຊມັຍຢາ ອາມາຣຢີາ ແລະເຊການິຢາໄດ້ຊ່ອຍເຂົາຢ່ງຊ່ືສັດໃນຫົວເມືອງຂອງປະໂຣຫິດ 
ໃຫແ້ຈກແກ່ພ່ີນ້ອງຂອງເຂົາທັງຫລາຍ ທັງຜູ້ໃຫຍ່ແລະຜູ້ນ້ອຍເຫມືອນກັນຕາມ ກອງເວນ 

16 ເວ້ັນແຕ່ຄົນເຫລ່ົານ້ັນທ່ີຂ້ຶນທະບຽນໄວ້ຕາມເຊ້ືອສາຍ ຜູ້ຊາຍຕ້ັງແຕ່ສາມປີຂ້ຶນໄປ ທກຸຄົນທ່ີເຂ້ົາໄປໃນພຣະວິຫານ
ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເປັນເວນຕາມຫນ້າທ່ີປະຈໍາວັນທ່ີຕ້ອງທໍາ ເພ່ືອທໍາການບົວລະບັດຕາມຫນ້າທ່ີໂດຍກອງຂອງເຂົ
າ 

17 ການຂ້ຶນທະບຽນປະໂຣຫິດກໍກະທໍາຕາມຕະກູນຂອງເຂົາ ສ່ວນຄົນເລວີຕ້ັງແຕ່ອາຍຸຊາວປີຂ້ຶນໄປກໍຂ້ຶນຕາມຫນ້າທ່ີ
ຂອງເຂົາ ຕາມກອງເວນຂອງເຂົາທັງຫລາຍ 

18 ແລະຂ້ຶນທະບຽນທັງລູກນ້ອຍໆຂອງເຂົາ ເມັຽຂອງເຂົາ ລູກຊາຍລູກຍິງຂອງເຂົາ ມວນຊົນທັງສ້ິນ ເພາະເຂົາທັງຫລາຍ
ຊືສັ່ດໃນການຮັກສາຕົວຂອງເຂົາໃຫ້ບຣໍສຸິດ 

19 ສໍາລັບລູກຫລານຂອງອາໂຣນຄືພວກປະໂຣຫິດ ຜູ້ຢູ່ໃນທ່ົງນາຮວມຣອບຫົວເມືອງຂອງເຂົານ້ັນ ມີຜູ້ຊາຍໃນຫົວເມືອງ
ຕ່າງໆຜູ້ຖືກບ່ົງຊ່ືໃຫ້ແຈກຈ່າຍສ່ວນແບ່ງແກ່ເພດຊາຍທຸກຄົນໃນພວກຂອງປະໂຣຫິດ ແລະທຸກຄົນໃນພວກຂອງຄົນ
ເລວີຜູ້ຊ່ຶງໄດ້ຂ້ຶນທະບຽນໄວ້ 

20 ເຮເຊກີຢາຊົງກະທໍາດ່ັງນ້ີທ່ົວທັງຢູດາ ແລະພຣະອົງຊົງກະທໍາສ່ິງທ່ີດີແລະຊອບ ແລະຊ່ືສັດຕ່ໍພຣະພັກພຣະຜູ້ເປ ັນເຈ້ົາ
ພຣະເຈ້ົາຂອງພຣະອົງ 

21 ແລະງານທຸກຢ່າງຊ່ຶງພຣະອົງຊົງເລ້ີມກະທໍາໃນການບົວລະບັດແຫ່ງພຣະວິຫານຂອງພຣະເຈ້ົາແລະຕາມພຣະທັມ
ແລະພຣະບັນຍັດ ເພ່ືອສແວງຫາພຣະເຈ້ົາຂອງພຣະອົງ ພຣະອົງຊົງກະທໍາດ້ວຍເຕັມພຣະທັຍ ແລະຊົງຈໍາເຣີນຂ້ຶນ 



 

32 ເຊນນາເຄຣບິບກຸຢດູາ  
 Sennacharibís Invasion  
 (2 ກສດ 18:13-19:34; ອຊຢ 36:2-22) 
1 ພາຍຫລັງເຫດການເຫລ່ົານ້ີແລະກ ຈິການອັນຊ່ືສັດເຫລ່ົານ້ີ ເຊນນາເຄຣິບກະສັດອັສຊີເຣັຽຍົກມາຕ່ໍສູ້ຢູດາ ແລະຕ້ັງ

ຄ້າຍລ້ອມຫົວເມືອງທ່ີມີປ້ອມໄວ້ ຊົງດໍາຣິທ່ີຈະຍຶດໄວ້ 
2 ເມ່ືອເຮເຊກີຢາຊົງເຫັນວ່າເຊນນາເຄຣິບຍົກມາດ້ວຍເຈຕນາຈະຕ່ໍສູ້ກັບເຢຣູຊາເລັມ 
3 ພຣະອົງຊງົວາງແຜນການກັບເຈ້ົານາຍຂອງພຣະອົງ ແລະທະຫານເອກຂອງພຣະອົງທ່ີຈະອັດນ້ໍາຕາມນ້ໍາພຸທີຢູ່່ນອກ

ເມືອງເສັຽ ແລະເຂົາທັງຫລາຍກໍຊົງຊ່ອຍພຣະອົງ 
4 ມປີະຊາຊົນເປັນຈໍານວນຫລວງຫລາຍຮວບຮວມກັນເຂ້ົາມາ ແລະເຂົາທັງຫລາຍອັດນ້ໍາພຸແລະປິດລໍາຫ້ວຍຊ່ຶງໄຫລ

ຜ່ານແຜ່ນດິນເສັຽ ເວ້ົາວ່າ, ìເປັນຫຍັງຈະໃຫ້ບັນດາກະສັດອ ັສຊີເຣັຽຍົກມາພົບນ້ໍາເປັນອັນມາກî 
5 ພຣະອົງຊົງປະກອບກິຈຢ່າງບຶກບືນ ສ້າງກໍາແພງທ່ີສລັກຫັກພງັນ້ັນທ່ົວໄປໃຫມ່ ແລະສ້າງຫໍຄອຍຂ້ຶນ ແລະຊົງສ້າງກໍາ

ແພງຂ້າງນອກອີກຊ້ັນນ່ຶງ ແລະພຣະອົງຊົງເສີມກໍາແພງປ້ອມມິນໂລທ່ີນະຄອນດາວິດ ຊົງສ້າງອາວຸດແລະໂລ່ເປັນຈໍາ
ນວນຫລາຍ 

6 ພຣະອົງຊົງຕ້ັງຜູ້ບັງຄັບການຕ່ໍຕ້ານໄວ້ເຫນືອປະຊາຊົນ ແລະຊົງຮວບຮວມເຂ້ົາໄວ້ດ້ວຍກັນໃນເດ່ີນປະຕູນະຄອນ 
ແລະກ່າວຢ່າງຫນຸນໃຈເຂົາທັງຫລາຍວ່າ,  

7 ìຈ່ົງເຂ້ັມແຂງແລະກ້າຫານເຖີດ ຢ່າຢ້ານຫລືທ້ໍຖອຍຕ່ໍກະສັດອັສຊີເຣັຽ ແລະຕ່ໍກອງທັບທັງສ້ິນທ່ີຢູ່ກັບເຂົານ້ັນ ເພາະມີ
ຜູ້ນ່ຶງຝ່າຍ  ເຮົາທ່ີໃຫຍ່ກວ່າຝ່າຍເຂົາ 

8 ຝ່າຍເຂົາມີແຕ່ກໍາລັງເນ້ືອຫນັງ ແຕ່ຝ່າຍເຮົາມີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາຊົງສະຖິດກັບເຮົາທ່ີຊງົຊ່ອຍເຮົາແລະ
ສູ້ຮົບຝ່າຍເຮົາî ປະຊາຊນົກໍວາງໃຈໃນພຣະດໍາຣັດຂອງເຮເຊກີຢາພຣະຣາຊາແຫ່ງຢູດາ 

9 ພາຍຫລັງເຊນນາເຄຣິບພຣະຣາຊາແຫ່ງອັສຊ ີເຣັຽ ຜູຊ່ຶ້ງກໍາລັງລ້ອມເມືອງລາຄິສຢູ່ດ້ວຍກໍາລັງຮົບທັງສ້ິນຂອງພຣະອົງ 
ໄດ້ຮັບສ່ັງໃຫ້ຂ້າຣາຊການຂອງພຣະອົງໄປຍັງກ ງຸເຢຣູຊາເລັມເຖິງເຮເຊກີຢາພຣະຣາຊາຂອງຢູດາ ແລະເຖິງປະຊາ
ຊົນທັງປວງຂອງຢູດາທ່ີຢູ່ໃນເຢຣູຊາເລມັວ່າ, 

10 ìເຊນນາເຄຣິບພຣະຣາຊາແຫ່ງອັສຊເີຣັຽກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ìເຈ້ົາທັງຫລາຍເພ່ິງຫຍັງ ເຈ້ົາຈ່ຶງຫມ້ັນໃຈຍັງຢູ່ໃນກຸງເຢຣູຊາ
ເລມັທີຖື່ກປິດລ້ອມນ້ີ 

11 ເຮເຊກີຢາບ່ໍໄດ້ພາເຈົ້າໃຫຫ້ລົງ ເພ່ືອຈະມອບໃຫ້ເຈ້ົາຕາຍດ້ວຍການອຶດອາຫານແລະຄວາມຫິວຫລື ໃນເມ່ືອເຂົາ
ບອກເຈ້ົາວ່າ     ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາຈະຊົງຊ່ອຍກູ້ເຮົາຈາກມືຂອງພຣະຣາຊາອັສຊີເຣັຽî 

12 ເຮເຊກີຢາຄົນນ້ີແຫລະບ່ໍແມ່ນຫລືທ່ີໄດ້ກໍາຈັດສະຖານນະມັສການທ່ີສູງ ແລະແທ ່ນບູຊາຂອງພຣະອົງແລະບັນຊາແກ່
ຢູດາກັບເຢຣູຊາເລັມວ່າ ìເຈ້ົາຈ່ົງນະມັສການຢູ່ຫນ້າແທ່ນບູຊາແທ່ນດຽວ ແລະເຈ້ົາຈ່ົງເຜົາເຄ່ືອງບູຊາເທິງແທ່ນນ້ັນî 

13 ເຈ້ົາບ່ໍຮູ້ຫລືວາ່ເຮົາແລະບັນພະບຸຣຸດຂອງເຣົາໄດ້ກະທໍາສ່ິງໃດແກ່ຊົນຊາດທັງຫລາຍ ພຣະຂອງບັນດາປະຊາຊາດ
ແຫ່ງປະເທດເຫລ່ົານ້ັນສາມາດທ່ີຈະຊ່ອຍກູ້ປະເທດຂອງເຂົາໃຫ້ພົ້ົ້ນຈາກມຂືອງເຮົາຫລື 

14 ໃນພວກພຣະທັງປວງແຫ່ງປະຊາຊາດເຫລ່ົານ້ັນທ່ີບັນພະບຸຣຸດຂອງເຮົາໄດ້ທໍາລາຍເສັຽຢ່າງສ້ິນເຊີງ ຍັງມີພຣະອົງໃດ
ແດ່ທີສ່າມາດຊອ່ຍກູ້ປະຊາກອນຂອງຕົນຈາກມືຂອງເຮົາ ແລ້ວພຣະເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາຫລືຈະສາມາດຊ່ອຍກູ້ເຈ້ົາຈາກມື
ຂອງເຮົາ 

15 ເຫດສັນນ້ັນຢ່າໃຫ້ເຮເຊກີຢາລ້ໍລວງເຈ້ົາ ຫລືພາເຈ້ົາໃຫ້ຫລົງໃນທໍານອງນ້ີ ຢ່າເຊ່ືອເຂົາ ເພາະບ່ໍມີພຣະແຫງ່ປະຊາ
ຊາດຫລືຣາຊ  ອານາຈັກໃດທ່ີສາມາດຊ່ອຍກູ້ປະຊາກອນຂອງຕົນຈາກມືຂອງເຮົາຫລືຈາກມືບັນພະບຸຣຸດຂອງເຮົາ ພ
ຣະເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາຈະກູ້ເຈ້ົາຈາກມືຂອງເຮົາໄດ້ນ້ອຍຍ່ິງກວ່ານ້ັນຈັກເທ່ົາໃດî 



16 ແລະຂ້າຣາຊການຂອງພຣະອົງກໍກ່າວທັບຖົມພຣະເຈ້ົາແລະເຮເຊກີຢາຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງຫລາຍຍ່ິງກວ່ານ້ັນ 
17 ພຣະອົງຊົງພຣະອັກສອນຫມ່ິນປມາດພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງອິສຣາເອນ ແລະກ່າວທັບຖົມພຣະອົງວ່າ ìພຣະ

ຂອງບັນດາປະຊາຊາດແຫ່ງປະເທດທັງຫລາຍບ່ໍໄດ້ຊອ່ຍກູ້ປະຊາກອນຂອງຕົນຈາກມືຂອງເຮົາສັນໃດ ພຣະເຈ້ົາຂອງ
ເຮເຊກີຢາກໍຈະບ່ໍຊ່ອຍກູ້ປະຊາກອນຂອງຕົນຈາກມືຂອງເຮົາສັນນ້ັນî 

18 ເຂົາທັງຫລາຍກໍຮ້ອງຄວາມນ້ີດ້ວຍສຽງອັນດັງເປັນພາສາຢູດາໃຫ້ຊາວເຢຣຊູາເລັມຜູ້ຢູ່ເທິງກໍາແພງຟັງ ເພ່ືອໃຫ້ເຂົາ
ຕົກໃຈແລະຢ້ານກົວ ຈະໄດ້ຍຶດເອົາເມືອງນ້ັນ 

19 ເຂົາໄດ້ເວ້ົາເຖິງພຣະເຈ້ົາແຫ່ງເຢຣູຊາເລັມຢ່າງກັບທ່ີເຂົາເວ້ົາເຖິງພຣະແຫ່ງຊົນຊາດທັງຫລາຍຂອງແຜ່ນດິນໂລກ ຊ່ຶງ
ເປັນຜົນງານຂອງມືມະນຸດ 
ພຣະເຈົາ້ຊງົຊອ່ຍກູເ້ຮເຊກຢີາ 
Sennacheribís Defeat and Death 
(2 ກສດ 19:1-37; ອຊຢ 37:1-38) 

20 ແລ້ວເຮເຊກີຢາພຣະຣາຊາແລະເອຊາຢາຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ບຸດອາໂມສ ໄດ້ອ້ອນວອນເພາະເຣ່ືອງນ້ີແລະຮ້ອງທູນ
ຕ່ໍຟ້າສວັນ 

21 ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງໃຊ້ທູດສວັນອົງນ່ຶງ ຊຶງ່ໄດ້ຕັດທະຫານເອກທັງປວງແລະຜູ້ບັງຄັບກອງແລະນາຍທະຫານໃນ
ຄ້າຍຂອງ    ພຣະຣາຊາອັສຊີເຣັຽ ເຫດສັນນ້ັນພຣະອົງຈ່ຶງສະເດັດກັບໄປຍັງແຜ່ນດິນຂອງພຣະອົງດ້ວຍຄວາມອັບ
ອາຍຂາຍຫນ້າ ແລະເມ່ືອ    ພຣະອົງສະເດັດເຂ  ້ົາໃນພຣະວ ຫິານແຫ່ງພຣະຂອງພຣະອົງໂອຣດົບາງອົງຂອງພຣະອົງ
ເອງໄດ້ຟັນພຣະອົງລົງດ້ວຍດາບ 

22 ດ່ັງນ້ັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈ່ຶງຊົງຊ່ອຍເຮເຊກີຢາ ແລະຊາວເຢຣູຊາເລັມຈາກມືຂອງເຊນນາເຄຣິບພຣະຣາຊາແຫ່ງອັສຊີ
ເຣັຽແລະຈາກມືຂອງສັດຕຣູທງັສ້ິນຂອງພຣະອົງ ແລະພຣະອົງຊງົນໍາເຂົາທັງຫລາຍຢູ່ທຸກດ້ານ 

23 ແລະຄົນເປັນຈໍານວນຫລວງຫລາຍນໍາຂອງກໍານັນຖວາຍພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາມາຍັງເຢຣູຊາເລັມແລະສ່ິງປະເສີດຕ່າງໆ
ມາຖວາຍເຮເຊກີຢາພຣະຣາຊາແຫ່ງຢູດາ ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງເປັນທ່ີຍົກຍ້ອງໃນສາຍຕາຂອງປະຊາຊາດທັງປວງ ຕ້ັງແຕ່
ເວລານ້ັນເປັນຕ້ົນມາ 
ເຮເຊກ ິຢາປະຊວນ 
Hezekiahís Sickness 
(2 ກສດ 20:1-11; ອຊຢ 38:1-8) 

24 ຄ້ັງນ້ັນເຮເຊກີຢາຊົງປະຊວນໃກ້ຈະສ້ິນພຣະຊົນ ແລະພຣະອົງທູນອ້ອນວອນຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ ແລະພຣະເຈ້ົາຊົງຕອບແລະ
ປະທານຫມາຍສໍາຄັນຢ່າງນ່ຶງໃຫ້ແກ່ເຮເຊກີຢາ 

25 ແຕ່ເຮເຊກີຢາບ່ໍໄດ້ສນອງພຣະຄຸນນ້ັນ ເພາະພຣະທັຍຂອງພຣະອົງຜຍອງຂ້ຶນ ເຫດສັນນ້ັນພຣະພິໂຣດຈ່ຶງມາເຫນືອ
ກະສັດຢູດາແລະເຢຣູຊາເລັມ 

26 ແຕ່ເຮເຊກີຢາຊົງອ່ອນນ້ອມຖ່ອມພຣະທັຍທ່ີກໍາເຣີບນ້ັນລົງທັງພຣະອົງແລະຊາວເຢຣູຊາເລມັ ພຣະພໂິຣດຂອງພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈ່ຶງບ່ໍໄດ້ມາເຫນືອເຂົາທັງຫລາຍໃນຣັຊການເຮເຊກີຢາ 
 ເຮເຊກຢີາຊງົຮບັຄນະທດູຈາກກ ງຸບາບໂິລນ Hezekiahís Prosperity and Achievements 

(2 ກສດ 20:12-21; ອຊຢ 39:1-8) 
27 ເຮເຊກີຢາຊງົມີຣາຊຊບັແລະກຽດໃຫຍ່ຍ່ິງ ແລະພຣະອົງຊົງສ້າງຄັງໄວ້ສໍາລັບພຣະອົງ ເພ່ືອເກັບເງິນ ທອງຄໍາ ແລະ

ເພັດນິນຈິນດາ ເຄ່ືອງເທດ ໂລ່ ແລະສໍາລັບເຄ່ືອງໃຊ້ດີໆທຸກຊະນິດ 
28 ທັງສາງສໍາລັບເຂ້ົາ ເຫລ້ົາອະງຸ່ນ ແລະນ້ໍາມັນ ທ່ີຜລິດມາ ແລະໂຣງເກັບສັດລ້ຽງທຸກຊະນິດ ແລະຄອກແກະ 
29 ພຣະອົງຊົງຈັດຫົວເມືອງເພ່ືອພຣະອົງດ້ວຍ ທງັຝູງແບ້ແກະ ແລະຝູງງົວເປັນອັນມາກ ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊງົປະ

ທານຊັບສິນໃຫ້ພຣະອົງມາກຍ່ິງ 



30 ເຮເຊກີຢາອ ງົນ້ີເອງຊງົປິດນ້ໍາອອກຕອນເທິງຂອງນ້ໍາພຸກິໂຮນເສັຽ ແລ້ວນໍາໄປໃຫ້ໄຫລລົງໄປທາງທິດຕາເວັນຕົກຂອງ
ນະຄອນດາວິດ ແລະເຮເຊກີຢາຊົງຈໍາເຣີນໃນພຣະຣາຊກິດທັງສ້ິນຂອງພຣະອົງ 

31 ສະນ້ັນໃນເຣ່ືອງທູດທ່ີເຈ  ້ົານາຍເມືອງບາບິໂລນໃຊ້ໃຫ້ມາຖາມເຖິງຫມາຍສ າໍຄັນຊ່ຶງໄດ້ເກີດຂ້ຶນໃນແຜ່ນດິນ ພຣະຜູ້
ເປັນເຈ້ົາກໍຊົງປ່ອຍພຣະອົງຕາມອໍາເພີໃຈ ເພ່ືອຈະທົດລອງພຣະອົງ ແລະເພ່ືອຈະຊາບພຣະດໍາຣິທງັສ້ິນໃນພຣະທັຍ
ຂອງພຣະອົງ 

32 ຝ່າຍພຣະຣາຊກິດນອກນ້ັນຂອງເຮເຊກີຢາ ແລະກິຈການອັນດີຂອງພຣະອົງ ເບ່ິງແມ, ມບັີນທຶກໄວ້ໃນນິມິດຂອງເອ
ຊາຢາຜູ້ປະກາດພຣະທັມບຸດອາໂມສໃນຫນັງສືພົງກະສັດຂອງຢູດາແລະອິສຣາເອນ 

33 ແລະເຮເຊກີຢາລ່ວງຫລ ບັໄປຢູ່ກັບບັນພະບຸຣຸດຂອງພຣະອົງ ແລະເຂົາຝັງພຣະສົບໄວ້ທີທ່າງຂ້ຶນອຸບໂມງຂອງໂອຣົດ
ຂອງດາວິດ ແລະບັນດາຄົນຢູດາແລະຊາວເຢຣູຊາເລ ມັທງັປວງໄດ້ຖວາຍກຽດເມ່ືອພຣະອົງສ້ິນພຣະຊົນ ແລະມານັສ
ເຊໂອຣົດຂອງພຣະອົງໄດ້ຂ້ຶນປົກຄອງແທນພຣະອົງ 

 

33 ຣຊັການມານສັເຊ  
 Reign of Manasseh  

 (2 ກສດ 21:1-9) 
1 ເມ່ືອມານັສເຊເລ້ີມປົກຄອງມີອາຍຸສິບສອງປີ ແລະພຣະອົງຊົງປົກຄອງໃນເຢຣູຊາເລັມຫ າ້ສິບຫ້າປີ 
2 ພຣະອົງຊົງກະທໍາສ່ິງທ່ີຊົວ່ຮ້າຍໃນສາຍພຣະເນດພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຕາມການກະທໍາທ່ີຫນ້າກຽດຊັງແຫ່ງປະຊາຊາດ 

ຊຶ່ງພຣະຜູ ້  ເປນັເຈ້ົາຊົງຂັບໄລ່ໄປເສັຽຈາກຂ້າງຫນ້າປະຊາຊນົອິສຣາເອນ 
3 ເພາະພຣະອົງຊົງສ້າງສະຖານນະມັສການທ່ີສູງຂ້ຶນໃຫມ ່ຊຶງ່ເຮເຊກີຢາພຣະຣາຊບິດາຂອງພຣະອົງໄດ້ຊົງພງັລົງນ້ັນ 

ແລະຊົງສ້າງແທ່ນບູຊາແດ່ພຣະບາອານ ແລະຊົງທາໍບັນດາອາເຊຣາ ແລະນະມັສການບໍຣິວານທັງສ້ິນຂອງຟ້າສວັນ 
ແລະບົວລະບັດພຣະ   ເຫລ່ົານ້ັນ 

4 ພຣະອົງຊົງສ້າງແທ່ນບູຊາໃນພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊ່ຶງພຣະເຈ້ົາກ່າວວ່າ, ìນາມຂອງເຮົາຈະຢູ່ໃນເຢຣູຊາ
ເລັມເປັນນິດî 

5 ແລະພຣະອົງໄດ້ຊົງສ້າງແທ່ນບູຊາສໍາລັບບໍຣິວານຟ້າສວັນ ໃນເດ່ີນທັງສອງແຫ່ງພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
6 ແລະພຣະອົງໄດ້ຊົງຖວາຍໂອຣົດຂອງພຣະອົງ ໃຫລ້ ຍຸໄຟເປັນເຄ່ືອງບູຊາໃນຮ່ອມພູບຸດຮິນໂນມ ຖືເລີກຍາມ ເວດມົນ 

ຄາຖາ ແລະຕິດຕ່ໍກັບຄົນຊົງແລະພ່ໍມົດແມ່ມດົ ພຣະອົງຊົງກະທໍາສ່ິງທ່ີຊົວ່ຮ້າຍຫລາຍທ່ີສຸດໃນສາຍພຣະເນດພຣະຜູ້
ເປ ນັເຈ້ົາກະທໍາໃຫ້ພຣະອົງຊົງພຣະພິໂຣດ 

7 ແລະຮູບໂຄຣົບສລັກຊ່ຶງພຣະອົງຊົງສ້າງນ້ັນ ພຣະອົງຊົງຕ້ັງໄວໃ້ນພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຊຶງ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ
ກ່າວວ່າ, ìໃນວິຫານນ້ີແລະໃນເຢຣູຊາເລັມຊ່ຶງເຮົາໄດ້ເລືອກອອກຈາກເຜ່ົາທັງສ້ິນຂອງອິສຣາເອນ ເຮົາຈະບັນຈຸນາມ
ຂອງເຮົາໄວ້ເປັນນິດ 

8 ແລະເຮົາຈະບ່ໍໃຫ້ຕີນຂອງອິສຣາເອນພະເນຈອນອອກໄປຈາກແຜ່ນດິນຊ່ຶງເຮົາໄດ້ກໍານົດໃຫ້ບັນພະບຸຣຸດຂອງເຈ້ົາອີກ
ເລີຍ ຖ້າເຂົາພຽງແຕ່ຈະລະມັດລະວັງກະທໍາທຸກຢ່າງຊ່ຶງເຮົາໄດ້ສ່ັງເຂົາໄວ້ ຄືພຣະທັມ ກົດເກນແລະກົດຫມາຍທັງສ້ິນ
ຊ່ຶງໄດ້ໃຫ້ໄວ້ກັບໂມເຊî 

9 ມານັສເຊຊົງຊັກຈູງຢູດາແລະຊາວເຢຣູຊາເລັມໃຫ້ຫລົງ ເຂົາຈ່ຶງໄດ້ກະທໍາຊ່ົວຮ້າຍຍ່ິງກວ່າບັນດາປະຊາຊາດຊ່ຶງພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງທໍາລາຍໃຫ້ພົ້ົນ້ຫນ້າປະຊາຊົນອິສຣາເອນນ້ັນ 
Manasseh Restored after repentance 

10 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວກັບມານັສເຊແລະປະຊາຊົນຂອງພຣະອົງ ແຕ່ເຂົາທັງຫລາຍບ່ໍຟັງ 



11 ເຫດສັນນ້ັນພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຊົງໃຫ້ຜູ້ບັງຄັບກອງທະຫານຂອງພຣະຣາຊາແຫ່ງອັສຊີເຣັຽມາຕ່ໍສູ້ເຂົາທັງຫລາຍ ເອົາເບັດ
ເກາະມາ  ນັສເຊແລະຈໍາຈອງດ້ວຍຫອກທອງສໍາຣິດແລະນໍາພຣະອົງມາຍັງບາບິໂລນ 

12 ເມ່ືອພຣະອົງຊົງທຸກຍາກ ພຣະອົງຊົງວິງວອນຂໍພຣະກະຣຸນາຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງພຣະອົງ ແລະຖ່ອມພຣະ
ທັຍລົງຢ່າງຫລາຍຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງບັນພະບຸຣຸດຂອງພຣະອົງ 

13 ພຣະອົງຊົງອ້ອນວອນຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຮັບຄໍາວິງວອນຂອງທ່ານແລະຊົງຟັງຄ າໍອ້ອນວອນ
ຂອງທ່ານ ແລະນໍາທ່ານກັບມາຍັງກຸງເຢຣູຊາເລັມໃນຣາຊອານາຈັກຂອງທ່ານອີກ ແລ້ວມານັສເຊຊົງຊາບວ່າພຣະຜູ້
ເປັນເຈ້ົາຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາ 

14 ພາຍຫລັງພຣະອົງຊົງສ້າງກໍາແພງຊັນ້ນອກໃຫ້ນະຄອນດາວິດທາງຕາເວັນຕົກຂອງກິໂຮນໃນຮ່ອມພູໄປຈົນເຖິງທາງ
ເຂ  ້ົາປະຕູປາ ແລ້ວວົງຮອບເມືອງໂອເຟນ ແລະກ່ໍຂ້ຶນໃຫ້ສູງຫລາຍ ແລະພຣະອົງຊົງຕ້ັງຜູ້ບັງຄັບບັນຊາກອງທັບໃຫ້ຢູ່
ໃນຫົວເມືອງມີປ້ອມໃນຢູດາທັງສ້ິນ 

15 ພຣະອົງຊົງເອົາພຣະຕ່າງດ້າວແລະຮູບໂຄຣົບໄປເສັຽຈາກພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະແທ່ນບູຊາທັງສ້ິນຊ່ຶງ
ພຣະອົງໄດ້ຊົງສ້າງໄວ້ເທິງພູແຫ່ງພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະໃນເຢຣູຊາເລັມ ແລະພຣະອົງຊົງຖ້ິມອອກໄປ
ນອກເມືອງ 

16 ພຣະອົງຊົງສ້ອມແທ່ນບູຊາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະຊົງຖວາຍເຄ່ືອງສັຕບູຊາ ເປັນເຄ່ືອງສານຕິບູຊາແລະເຄ່ືອງໂມ
ທະນາພຣະຄຸນເທິງແທ່ນນ້ັນ ແລະພຣະອົງຊົງບັນຊາໃຫ້ຢູດາບົວລະບັດພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງເຂົາເທ່ົານ້ັນ 

17 ສ່ວນພຣະຣາຊກິຈນອກນ້ັນຂອງມານັສເຊ ແລະຄໍາອ້ອນວອນຂອງພຣະອົງຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະຖ້ອຍຄໍາຂອງຜູ້
ທໍານວາຍ ຜູ້ທູນພຣະອົງໃນພຣະນາມຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາແຫ່ງອິສຣາເອນ ເບ່ິງແມ, ມີບັນທຶກໄວ້ໃນຫນັງສື
ຣາຊກິຈຂອງກະສັດແຫ່ງອິສຣາເອນ 
ມຣໍະນະກມັຂອງມານສັເຊ 
Death of Manasseh 
(2 ກສດ 21:17-18) 

18 ແລະຄໍາອ້ອນວອນຂອງພຣະອົງ ແລະເຣ່ືອງທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຮັບຄໍາວິງວອນຂອງພຣະອົງ ບາບທັງສ້ິນຂອງພຣະ
ອົງ ແລະຄວາມບ່ໍຊ່ືຂອງພຣະອົງທັງສ້ິນ ແລະສະຖານທ່ີຊ່ຶງພຣະອົງຊົງສ້າງສະຖານນະມັສການທ່ີສູງ ແລະຕ້ັງບັນດາ
ອາເຊຣາແລະຮູບໂຄຣົບ ກ່ອນທ່ີພຣະອົງຊົງຖ່ອມພຣະອົງລົງນ້ັນ ເບ່ິງແມ, ເຂົາບັນທຶກໄວ້ໃນຫນັງສືປະຫວັດທ່ີຜູ້ທໍານ
ວາຍແຕ່ງ 

19 ມານັສເຊຈ່ຶງຊົງລ່ວງຫລັບໄປຢູ່ກັບບັນພະບຸຣຸດຂອງພຣະອົງ ແລະເຂົາຝັງພຣະສົບໄວ້ໃນພຣະຣາຊວັງຂອງພຣະອົງ 
ແລະອາໂມນໂອຣົດຂອງພຣະອົງໄດຂ້ຶ້ນປົກຄອງແທນພຣະອົງ 
ຣຊັການຂອງອາໂມນ 
Amonís Reign and Death 

(2 ກສດ 21:19-26) 
20 ເມ່ືອອາໂມນເລ້ີມປົກຄອງມີອາຍຸສິບສອງປີ ແລະພຣະອົງຊງົປົກຄອງເຢຣູຊາເລັມສອງປີ 
21 ພຣະອົງຊົງກະທໍາຄວາມຊ່ົວຮ້າຍໃນສາຍພຣະເນດພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຢ່າງມານັສເຊຣາຊບິດາຂອງພຣະອົງຊົງກະທໍາ

ນ້ັນ ອາໂມນຖວາຍສັຕບູຊາແກ່ຮູບໂຄຣົບທັງສ້ິນ ຊ່ຶງມານ ສັເຊຣາຊບິດາຂອງພຣະອົງໄດ້ຊົງສ້າງຂ້ຶນ ແລະຊົງບົວລະ
ບັດຮູບໂຄຣົບນ້ັນ 

22 ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຖ່ອມພຣະອົງລົງຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຢ່າງມານ ສັເຊຣາຊບິດາຂອງພຣະອົງໄດ້ຖ່ອມພຣະອົງລົງນ້ັນ ແຕ່ອາ
ໂມນອົງນ້ີໄດ້ກ່ໍກັມຊ່ົວຍ່ິງໆຂ້ຶນ 

23 ແລ້ວຂ້າຣາຊການຂອງພຣະອົງກໍຮ່ວມກັນຄິດກະບົດຕ່ໍພຣະອົງ ແລະໄດ້ຂ້າພຣະອົງເສັຽໃນພຣະຣາຊວັງຂອງພຣະອົງ 



24 ແຕ່ຣາສດອນໄດ້ປະຫານບັນດາຄົນເຫລ່ົານ້ັນທ່ີຄິດກະບົດຕ່ໍກະສັດອາໂມນ ແລະຣາສດອນໄດ້ແຕ່ງຕ້ັງໃຫ້ເຢຊີຢາໂອ
ຣົດຂອງພຣະອົງຂ້ຶນປົກຄອງແທນພຣະອົງ 

 

34 ຣຊັການໂຢຊຢີາ  
 Reign of Josiah  
 (2 ກສດ 22:1-2) 
1 ເມື່ອໂຢຊຢີາເລ້ີມປົກຄອງມີອາຍຸແປດປີ ແລະພຣະອົງຊົງປົກຄອງໃນເຢຣູຊາເລັມສາມສິບເອັດປີ 
2 ພຣະອົງຊົງກະທໍາສ່ິງທ່ີຊອບໃນສາຍພຣະເນດພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະດໍາເນີນໃນທາງຂອງດາວິດບັນພະບຸຣຸດຂອງພ

ຣະອົງ ແລະ   ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຊົງຫັນໄປທາງຂວາຫລືທາງຊາ້ຍ 
ໂຢຊຢີາຊງົປະຕຮິບູງານດາ້ນສາສນາ 

3 ເພາະໃນປີທີແປດແຫ່ງຣັຊການຂອງພຣະອົງ ເມ່ືອພຣະອົງຍັງຊົງພຣະເຍົາຢູ່ ພຣະອົງຊົງເລ້ີມສແວງຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົ
າຂອງດາວິດບັນພະບຸຣຸດຂອງພຣະອົງ ແລະໃນປີທີສິບສອງພຣະອົງຊົງເລ້ີມກວາດລ້າງຢູດາແລະເຢຣູຊາເລັມດ້ວຍ
ການກໍາຈັດສະຖານນະມັສການທີສູງ ທັງບັນດາອາເຊຣາແລະຮູບໂຄຣ ບົຫລ່ໍ 

4 ເຂົາພັງແທ່ນບູຊາພຣະບາອານລົງຕ່ໍພຣະພັກຂອງພຣະອົງ ແລະພຣະອົງຊົງຮ້ືແທ່ນເຄ່ືອງຫອມຊ່ຶງຕ້ັງຢູ່ເທິງນ້ັນລົງ 
ແລະພຣະອົງຊົງທໍາລາຍບັນດາອາເຊຣາແລະຮ ບູໂຄຣົບຫລ່ໍເສັຽ ແລະຊົງກະທໍາໃຫ້ເປັນຜ ງົໂຮຍເທິງຫລຸມຝັງສົບຂອງ
ບັນດາຄົນທ່ີຖວາຍສັດບູຊາແກ່ພຣະເຫລ  ່ົານ້ັນ 

5 ພຣະອົງຊົງເຜົາກະດູກຂອງປະໂຣຫິດເທິງແທ່ນພຣະເຫລ່ົານ້ັນ ແລະຊົງກວາດຢູດາແລະເຢຣູຊາເລັມ 
6 ແລະໃນຫົວເມືອງຂອງເຜ່ົາມານັສເຊ ເອຟຣາອິມ ແລະຊີເມໂອນ ແລະໄປເຖິງເນັບທາລີ ໃນທ່ີສລັກຫັກພງັຊ່ຶງຢູ່ໂດຍ

ຮອບ 
7 ພຣະອົງຊົງທໍາລາຍແທ່ນບູຊາ ແລະຊົງທຸບບັນດາເອຊາຣາແລະຮູບໂຄຣົບໃຫ້ເປັນຜົງ ແລະຊົງຮ້ືແທ່ນເຄ່ືອງຫອມທັງ

ສ້ິນລົງທ່ົວແຜ່ນດິນອິສຣາເອນ ແລ້ວພຣະອົງສະເດັດກັບເຢຣູຊາເລັມ 
Discovery of the Book of the Law 
(2 ກສດ 22:3-20) 

8 ໃນປີທີສິບແປດແຫ່ງຣັຊການຂອງພຣະອົງ ເມ່ືອພຣະອົງຊົງກວາດລ້າງແຜ່ນດິນແລະພຣະວ ິຫານ ພຣະອົງຊົງໃຊຊ້າ
ຟານ ບຸດອາຊາລີຢາ ແລະມາອາຊັຍຢາຜູ້ວ່າຣາຊການ ແລະໂຢອາ ບຸດໂຢອາຮັສ ເຈ້ົາກົມສາຣະບັນໃຫ້ສ້ອມແຊມພ
ຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາຂອງພຣະອົງ 

9 ເຂົາທັງຫລາຍມາຫາຮີນຄີຢາມະຫາປະໂຣຫິດ ແລະໄດ້ມອບເງິນຊ່ຶງຄົນທັງຫລາຍນໍາມາຍັງພຣະວິຫານຂອງພຣະ
ເຈ້ົາ ຊ່ຶງຄົນເລວີຜູ້ເຝ້ົາປະຕູໄດ້ເກັບຈາກມານ ສັເຊແລະເອຟຣາອິມ ແລະຈາກຄົນທ່ີເຫລືອຂອງອິສຣາເອນ ແລະຈາກ
ຢູດາກັບເບັນຢາມີນທັງສ້ິນ ແລະຈາກຊາວເຢຣູຊາເລັມ 

10 ເຂົາທັງຫລາຍມອບແກ່ຄົນທໍາງານຜູ້ດ ແູລພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະຄົນທໍາງານຜູ້ທໍາງານຢູ່ໃນພຣະວິ
ຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາມອບໃຫ້ ເພ່ືອການສ້ອມແຊມພຣະວິຫານໃຫ້ຫມັນ້ຄົງ 

11 ເຂົາທັງຫລາຍມອບໃຫ້ແກ່ຊ່າງໄມແ້ລະຊ່າງກ່ໍສ້າງເພ່ືອຈະຊ້ືຫີນສລັກແລະໄມ້ກະດານ ເພ່ືອໃຊ້ສໍາລັບສ້ອມແປງອາ
ຄານ ຊຶງ່ພຣະຣາຊາແຫ່ງຢູດາໄດ້ປ່ອຍໃຫ້ຊ ຸດໂຊມພັງທະລາຍໄປ 

12 ຄົນທ ງັຫລາຍກໍທໍາງານຢ່າງຊ່ືສັດສຸຈຣິດ ຜູ້ຄຸມງານມີ ຢາຮາດແລະໂອບາດີຢາຄົນເລວີລູກຫລານຂອງເມຣາຣີ ແລະ
ເຊຄາຣຢິາກັບເມຊູນລາມລູກຫລານຂອງຄົນໂກຮາດເປັນຜູ້ດູແລ ຄົນເລວີທຸກຄົນທ່ີຊໍານານເຄ່ືອງດົນຕຣີ 

13 ເປັນຜູ້ດູແລຄົນຫາບຫາມ ແລະບັນດາຄົນທ່ີທໍາງານບົວລະບັດທຸກຢ່າງ ຄົນເລວີບາງຄົນເປັນຜູ້ຮ ກັສາເອກະສານເປັນ
ເຈ້ົາຫນ້າທ່ີແລະເປັນນາຍປະຕູ 



14 ຂນະທ່ີເຂົາທັງຫລາຍນໍາເງິນທ່ີໄດ້ຖວາຍໃນພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາອອກມາຮີນກີຢາປະໂຣຫິດໄດ້ພົບຫນັງ
ສືທັມບັນຍັດຂອງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຊ່ຶງຊົງປະທານທາງໂມເຊ 

15 ແລະຮີນກີຢາເວ້ົາກັບຊາຟານຣາຊເລຂາວ່າ, ìຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ພົບຫນັງສືທັມບັນຍັດໃນພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈ້ົາî ແລະຮີນກີຢາກໍມອບຫນັງສືນ້ັນໃຫ້ຊາຟານ 

16 ຊາຟານໄດ້ນໍາຫນັງສືໄປຖວາຍພຣະຣາຊາ ແລະຕ່ໍໄປກໍທູນຣາຍງານພຣະຣາຊາວາ່, ìສ່ິງທ ັງປວງທ່ີພຣະອົງຊົງມອບ
ຫມາຍແກ່ຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງໃຫ້ກະທໍານ້ັນເຂົາກໍາລັງກະທໍາຢູ່ແລ້ວî 

17 ເຂົາຖອກເງິນຊ່ຶງພົບໃນພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາອອກ ແລະໄດ້ມອບໄວ້ໃນມຂືອງຜູ້ດູແລແລະຄົນງານ 
18 ແລ້ວຊາຟານຣາຊເລຂາທນູພຣະຣາຊາວ່າ, ìຮີນກີຢາປະໂຣຫິດໄດ້ມອບຫນັງສືແກ່ຂ້ານ້ອຍເຫລ້ັມນ່ຶງî ແລ້ວຊາຟານ

ກໍອ່ານຖວາຍພຣະຣາຊາ 
19 ແລະຕ່ໍມາເມ່ືອພຣະຣາຊາຊົງສະດັບຖ້ອຍຄໍາຂອງທັມບັນຍັດນ້ັນ ພຣະອົງຊົງຈີກສລອງພຣະອົງ 
20 ພຣະຣາຊາຊງົສ່ັງແກ່ຮີນກີຢາ ອາຮີກາມບຸດຊາຟານ ອັບໂດນບຸດມີກາ ຊາຟານຣາຊເລຂາ ແລະອາຊາຢາຜູ້ຮັບໃຊ້

ຂອງພຣະຣາຊາກ່າວວ່າ,  
21 ìຈ່ົງໄປທູນຖາມພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໃຫ້ແກ່ເຮົາ ແລະໃຫ້ແກ່ບັນດາຜູ ທ່ີ້ເຫລືອຢູ່ໃນອິສຣາເອນແລະໃນຢູດາກ່ຽວກັບຖ້ຍອ

ຄໍາໃນຫນັງສືຊ່ຶງໄດ້ພົບນ້ັນ ເພາະວ່າພຣະພິໂຣດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊ  ່ຶງຖອກເທລົງເຫນືອເຮົານ້ັນໃຫຍ່ຍ່ິງນັກ ເພາະ
ວ່າບັນພະບຸຣຸດຂອງເຮົາບ່ໍໄດ້ຮັກສາພຣະວັຈນະຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຕາມຊ່ຶງຂຽນໄວ້ໃນຫນັງສືນ້ີທຸກປະການî 
The Prophet Huldah Consulted 

22 ຮີນກີຢາແລະຄົນເຫລ່ົານ້ັນຊ່ຶງພຣະຣາຊາຊົງໃຊ້ໄປຈ່ຶງໄປຍັງຮຸນດາຍິງຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ເມັຽຂອງຊັນລູມບຸດໂທກ
ຮາດ ບຸດ     ຮັສຣາ ເປັນຄົນຮັບຜິດຊອບເຄ່ືອງນຸ່ງໃນພຣະວິຫານ(ນາງຢ  ູ່ໃນເຢຣູຊາເລັມເຂດທີສອງ) ແລະເວ້ົາກັບ
ນາງເຖິງເຣ່ືອງນ້ັນ 

23 ແລະນາງເວ້ົາກັບເຂົາວ່າ, ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາແຫ່ງອິສຣາເອນກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ìຈ່ົງບອກຊາຍຜູ້ຊ່ຶງໃຊ້ພວກເຈ້ົາ
ໃຫມ້າຫາເຮົາວາ່ 

24 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ເບ່ິງແມ໋, ເຮົາຈະນໍາເຫດຊ່ົວຮ້າຍມາເຫນືອສະຖານທ່ີນ້ີແລະເຫນືອຊາວເມືອງນ້ີ ຄືຄໍາ
ສາບທັງສ້ິນທ່ີບັນທຶກໄວ້ໃນຫນັງສືຊ່ຶງໄດ້ອ່ານຖວາຍພຣະຣາຊາແຫ່ງຢູດານ້ັນ 

25 ເພາະວ່າເຂົາທັງຫລາຍໄດ້ປະຖ້ິມເຮົາແລະໄດ້ເຜົາເຄ່ືອງຫອມຖວາຍພຣະອ່ືນ ເພ່ືອເຂົາຈະກະທໍາໃຫ້ເຮົາໂກດດ້ວຍ
ການງານທັງສ້ິນແຫ່ງມືຂອງເຂົາ ເຫດສັນນ້ັນຄວາມພິໂຣດຂອງເຮົາຈະເທລົງເຫນືອສະຖານທ່ີນ້ີແລະຈະດັບບ່ໍໄດ້ 

26 ແຕ່ພຣະຣາຊາຂອງຢູດາຜູ້ໃຊ້ເຈ ົ ້າໃຫ້ມາທູນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົານ້ັນ ເຈ້ົາຈ່ົງທູນທ່ານດ່ັງນ້ີວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າພຣະເຈ້ົາ
ແຫ່ງອິສຣາເອນກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ເຣ່ືອງຖ້ອຍຄໍາຊ່ຶງເຈ້ົາໄດ້ຍິນນ້ັນ 

27 ເພາະເຈ້ົາກັບໃຈແລ້ວແລະໄດ້ຖ່ອມຕົວລົງຕ່ໍພຣະພັກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເມ່ືອເຈ້ົາໄດ້ຍິນຖ້ອຍຄໍາທ່ີປັກປໍາສະຖານທ່ີນ້ີ 
ແລະຊາວເມືອງນ້ີ ເຈ້ົາໄດ້ຖ່ອມຕົວລົງຕ່ໍເຣົາ ແລະເຈ້ົາໄດ້ຈີກເຄ່ືອງນຸ່ງຂອງເຈ້ົາແລະຮ້ອງໄຫ້ຕ  ່ໍຫນ້າເຮົາ ພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈ້ົາກ່າວວ່າ ເຮົາໄດ້ຟັງເຈ້ົາດ້ວຍ 

28 ເບ່ິງແມ, ເຮົາຈະຮວບເຈ້ົາໄປຢູ່ກັບບັນພະບຸຣຸດຂອງເຈ້ົາ ແລະເຂົາຈະຮວບເຈ້ົາໄປສູ່ທ່ີຝັງສົບຢ່າງສັນຕິ ແລະຕາຂອງ
ເຈ້ົາຈະບ່ໍເຫັນເຫດຊ່ົວຮ້າຍຊ່ຶງເຮົາຈະນໍາມາເຫນືອສະຖານທ່ີນ້ີ ແລະຊາວເມືອງນ້ີî ແລະເຂົາທັງຫລາຍນໍາພຣະວັຈ
ນະກັບມາຍັງພຣະຣາຊາ 
The Covenant renewed 
(2 ກສດ 23:1-20) 

29 ແລ້ວພຣະຣາຊາຮັບສ່ັງໃຫ້ຮວບຮວມບັນດາຜູ້ໃຫຍ່ຂອງຢູດາແລະເຢຣູຊາເລັມ 



30 ພຣະຣາຊາສະເດັດຂ້ຶນໄປຍັງພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພອ້ມກັບຄົນທັງປວງຂອງຢູດາ ແລະຊາວເຢຣູຊາເລັມ
ກັບປະໂຣຫິດແລະຄົນເລວີ ຄົນທັງປວງທັງນ້ອຍແລະໃຫຍ່ແລະພຣະອົງຊົງອ່ານຖ້ອຍຄໍາທັງສ້ິນໃນຫນັງສືຄໍາຫມັນ້
ສັນຍາຊ່ຶງໄດ້ພົບໃນພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາໃຫ້ເຂົາຟັງ 

31 ພຣະຣາຊາປະທັບຢືນຢູ່ໃນພຣະທ່ີນ່ັງຂອງພຣະອົງ ແລະກະທໍາຄໍາສັນຍາຕ່ໍພຣະພັກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ທ່ີຈະຊົງດໍາເນີນ
ຕາມພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແລະຮັກສາພຣະບັນຍັດພຣະໂອວາດແລະກົດເກນຂອງພຣະອົງດ້ວຍສຸດພຣະຈິດສຸດພຣະທັຍທ່ີ
ຈະຊົງປະກອບກິຈການຕາມຖ້ອຍຄໍາຂອງຄໍາສັນຍາຊ່ຶງບັນທຶກໄວໃ້ນຫນັງສືເຫລ້ັມນ້ີ 

32 ແລ້ວພຣະອົງຊົງຮັບສ່ັງບັນດາຜູ້ທ່ີຢູ່ໃນເຢຣູຊາເລັມແລະໃນເບັນຢາມີນໃຫ້ເຂ້ົາສ່ວນໃນຄໍາສັນຍານ້ັນ ແລະຊາວເຢຣູ
ຊາເລັມກໍກະທໍາຕາມຄໍາສັນຍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງບັນພະບຸຣຸດຂອງເຂົາທັງຫລາຍ  

33 ແລະໂຢຊີຢາໄດ້ເອົາສ່ິງທ່ີຫນ້າກຽດຊັງທັງປວງໄປເສັຽຈາກເຂດແດນທັງສ້ິນ ຊຶງ່ເປັນຂອງປະຊາຊນົອິສຣາເອນ ແລະ
ຊົງກະທໍາໃຫ້ບັນດາຜູ ທ່ີ້ຢູ່ໃນອິສຣາເອນບົວລະບັດພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງເຂົາທັງຫລາຍຕລອດຣັຊການຂອງພ
ຣະອົງ ເຂົາທັງຫລາຍບ່ໍໄດ້ຫັນໄປຈາກການຕິດຕາມພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງບັນພະບ ຣຸຸດຂອງເຂົາທັງຫລາຍ 

 

35 ໂຢຊີຢາຊງົຖເືທສການປສັຄາ  
 Celebration of the Passover  
 (2 ກສດ 23:21-23) 
1 ໂຢຊີຢາຊງົຖືເທສການປັສຄາຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ ຄ້ັງນ່ຶງເຂົາຂ້າແກະປ ສັຄາໃນວັນທີສິບສ່ີ

ຂອງເດ ອືນຕ້ົນ 
2 ພຣະອົງຊົງແຕ່ງຕ້ັງປະໂຣຫິດໃຫ້ປະຈໍາຫນ້າທ່ີ ແລະຊົງສນັບສນຸນເຂົາໃນການບົວລະບັດພຣະວິຫານແຫ່ງພຣະຜູ້

ເປັນເຈົ້າ 
3 ພຣະອົງກ່າວກັບຄົນເລວີ ຜູ້ບໍຣສຸິດຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຜູ້ສອນອິສຣາເອນທັງປວງວ່າ, ìຈ່ົງວາງຫີບບໍຣິສຸດໄວ້ໃນພຣະວິ

ຫານ ຊ່ຶງໂຊໂລໂມນໂອຣົດຂອງດາວິດພຣະຣາຊາຂອງອິສຣາເອນຊົງສ້າງໄວ້ ເຈ້ົາທັງຫລາຍບ່ໍຕ້ອງໃສ່ບ່າຫາມໄປ
ອີກ ບັດນ້ີຈ່ົງບົວລະບັດ   ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາ ແລະອິສຣາເອນໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ 

4 ຈ່ົງຕຽມຕົວຂອງເຈ້ົາຕາມຕະກູນຂອງເຈ້ົາເປ ັນກອງໆຕາມບັນທຶກພຣະຣາຊດໍາຣັດຊ້ີແຈງຂອງດາວິດພຣະຣາຊາແຫ່ງ
ອິສຣາເອນ ແລະຕາມບັນທຶກພຣະຣາຊດໍາຣດັຊ້ີແຈງຂອງໂຊໂລໂມນໂອຣົດຂອງພຣະອົງ 

5 ແລະຢືນປະຈໍາຢູ່ໃນສະຖານບໍຣິສຸດ ຕາມພວກຕ່າງໆທ່ີເປັນພ່ີນ້ອງຂອງທ່ານ ຜູ້ເປັນຣາສດອນທ່ີແບ່ງເປັນຕະກູນໆ
ແລະໃຫ້ສ່ວນຂອງຕະກູນຄົນເລວີບົວລະບັດແຕ່ລະພວກ 

6 ແລະຂ້າແກະປັສຄາແລະຊໍາຮະຕົນໃຫ້ບໍຣິສຸດ ແລະຕຽມໄວ້ໃຫ້ພ່ີນ້ອງຂອງເຈ້ົາ ເພ່ືອຈະກະທໍາຕາມພຣະວ ຈັນະຂອງ
ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາທາງໂມເຊນ້ັນ 

7 ແລ້ວໂຢຊຢີາໄດ້ຊົງບໍຣິຈາກແກ່ຣາສດອນເປັນເຄ່ືອງປັສຄາບູຊາສໍາລັບຄົນທັງປວງທ່ີຢູ່ທີນ້ັ່ນ ເປັນລູກແກະແລະລູກ
ແບ້ຈາກຝູງແບ້ແກະຈໍານວນສາມຫມືນ່ໂຕ ແລະງົວເຖິກສາມພັນໂຕ ສັດເຫລ່ົານ້ີໄດ້ມາຈາກຊັບສິນຂອງເຈ້ົາຊວິີດ 

8 ແລະເຈ້ົານາຍຂອງພຣະອົງບໍຣິຈາກດ້ວຍຄວາມເຕັມໃຈແກ່ປະຊາຊົນ ແກ່ປະໂຣຫິດ ແລະແກ່ຄົນເລວີ ຮີນກີຢາ ເຊ
ຄາຣຢິາ ແລະເຢຮີເອນ ເຈ້ົາຫນ້າທ່ີຊັນ້ຫົວຫນ້າຂອງພຣະວິຫານແຫ່ງພຣະເຈ້ົາ ໄດ້ມອບລູກແກະແລະລູກແບ້ສອງ
ພັນຫົກຮ້ອຍໂຕກັບງົວເຖິກສາມຮ້ອຍໂຕແກ່ປະໂຣຫິດເປັນເຄ່ືອງປັສຄາບູຊາ 

9 ກັບໂກນານິຢາ ແລະເຊມັຍຢາ ກັບເນທານເອນ ນ້ອງຊາຍຂອງເຂົາ ແລະຮາຊາບິຢາ ແລະເຢອີເອນ ແລະໂຢຊາບາດ 
ຫົວຫນ້າຂອງຄົນເລວີໄດ້ໃຫ້ລູກແກະແລະລູກແບ້ຫ້າພັນໂຕກັບງົວເຖິກຫ້າຮ້ອຍໂຕແກ່ຄົນເລວີເປັນເຄ່ືອງປັສຄາບູຊາ 

10 ເມ່ືອຕຽມການຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ບັນດາປະໂຣຫິດກໍຢືນປະຈໍາທ່ີຂອງຕົນ ແລະຄົນເລວີກໍຢູ່ຕາມກອງຂອງຕົນຕາມຄໍາສ່ັງ
ຂອງພຣະຣາຊາ 



11 ແລ້ວເຂົາກໍຂ້າແກະປັສຄາ ແລ້ວປະໂຣຫິດກໍເອົາເລືອດຊ່ຶງຮັບມາຈາກເຂົາຊິດໃສ່ ສ່ວນຄົນເລວີດຶງຫນັງສັດນ້ັນ 
12 ແລ້ວເຂ າົກໍແຍກສ່ວນທ່ີເປັນເຄ່ືອງເຜົາບູຊາໄວ້ຕ່າງຫາກເພ່ືອແຈກຈ່າຍໄດ້ຕາມພວກຕ່າງໆຜູ້ເປັນຣາສດອນທ່ີແບ່ງ

ເປັນຕະກູນໆ ໃຫ້ຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ  ້ົາ ດ່ັງທ່ີບັນທຶກໄວ້ໃນຫນັງສືຂອງໂມເຊ ແລະເຂົາກະທໍາກັບງົວເຖິກທໍານອງ
ດຽວກັນ 

13 ເຂົາກໍປ້ີງແກະປັສຄາດ້ວຍໄຟຕາມກົດຫມາຍ ແລະເຂົາທັງຫລາຍຕ້ົມເຄ່ືອງບູຊາບໍຣິສຸດໃນຫມ  ້ໍ ໃນຫມ  ້ໍຂາງ ແລະນໍາ
ໄປໃຫຣ້າສດອນທັງປວງໂດຍໄວ 

14 ພາຍຫລັງເຂົາທັງຫລາຍຈ່ຶງຕຽມສໍາລັບຕົນເອງແລະສໍາລັບປະໂຣຫິດ ເພາະວ່າປະໂຣຫິດບຸດຫລານຂອງອາໂຣນຕິດ
ທຸຣະໃນການຖວາຍເຄ່ືອງເຜົາບູຊາແລະສ່ວນໄຂມັນຈົນກາງຄືນ ຄົນເລວີຈ່ຶງຕຽມເພ່ືອຕົນເອງແລະເພ່ືອປະໂຣຫິດບຸດ
ຫລານຂອງອາໂຣນ 

15 ບັນດານັກຮ້ອງຊ່ຶງເປັນບຸດຫລານຂອງອາສາບ ຢູ່ປະຈ າໍທ່ີຂອງຕົນຕາມບັນຊາຂອງດາວິດ ອາສາບ ແລະເຮມານ ກັບ
ເຢດູທູນຜູ້ທໍານວາຍຂອງ  ພຣະຣາຊາ ແລະຄົນເຝ້ົາປະຕູກໍຢູ່ປະຈໍາທຸກປະຕູ ເຂົາບ່ໍຈໍາເປັນປະງານຫນ້າທ່ີຂອງເຂົາ 
ເພາະຄົນເລວີພ່ີນ້ອງຂອງເຂົາໄດ້ຕຽມໄວ້ໃຫ້ເຂົາ 

16 ເຂົາຈ່ຶງຕຽມການບົວລະບັດພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາໃນວັນດຽວນ້ັນເອງ ເພ່ືອຈະຖືເທສການປັສຄາ ແລະຖວາຍເຄ່ືອງເຜົາບູຊາ
ເທງິແທນ່ບູຊາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຕາມພຣະບັນຊາຂອງກະສັດໂຢຊຢີາ 

17 ປະຊາຊົນອິສຣາເອນຜູ້ຢູ່ທ່ີນ້ັນ ໄດ້ທໍາເທສການປັສຄາເວລານ້ັນແລະເທດສການກິນເຂ້ົາຈ່ີບ່ໍເຊ້ືອແປ້ງເຈັດວັນ 
18 ຕ້ັງແຕ່ສມັຍຂອງຊາມູເອນຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ບ່ໍມີພຣະຣາຊາແຫ່ງອິສຣາເອນຈັກອົງນ່ຶງທ່ີຖືເທສການປັສຄາຢ່າງໂຢ

ຊຢີາໄດ້ຊົງຖືນ້ີ ແລະບັນດາປະໂຣຫິດກັບຄົນເລວີ ແລະຢູດາກັບອິສຣາເອນທັງປວງຊ່ຶງຢູ່ພອ້ມກັນ ທັງຊາວເຢຣູຊາ
ເລມັ 

19 ເຂົາຖືເທສການປັສຄານ້ີໃນປີທີສິບແປດແຫ່ງຣັຊການໂຢຊີຢາ 
ມ ຣໍະນະກມັຂອງໂຢຊຢີາ 
Defeat by Pharaoh Neco and Death of Josiah 
(2 ກສດ 23:28-30) 

20 ຫລັງຈາກນ້ີເມ່ືອໂຢຊີຢາໄດ້ຕຽມພຣະວິຫານໄວ້ ເນໂກພຣະຣາຊາແຫ່ງເອຢິບໄດ້ສະເດັດຂ້ຶນໄປສູ້ຮົບທ່ີກາຣ໌ເຄມິສທີ່
ແມນ່ໍ້າເອ ີ    ຟຣາດ ແລະໂຢຊຢີາສະເດັດອອກໄປສ ູ ້ຮົບກັບພຣະອົງ  

21 ແຕ່ພຣະອົງຮັບສ່ັງໃຫ້ທູດໄປທູນໂຢຊີຢາວ່າ, ìພຣະຣາຊາແຫ່ງຢູດາເອີຍ ເຮົາກັບທ່ານກ່ຽວຂ້ອງກັນຢ່າງໃດ ວັນນ້ີເຮົາ
ບ່ໍໄດ້ມາຕ່ໍສູ້ທ່ານ ແຕ່ຕ່ໍສູ້ກ ັບເຊ້ືອສາຍຂອງຜູ້ຊ່ຶງເຮົາທໍາສົງຄາມດ້ວຍ ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງບັນຊາເຮົາໃຫ້ຮີບເລ່ັງ 
ຂໍຢັບຢ້ັງການຂັດຂວາງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຜູ້ຊົງສະຖິດກັບເຮົາ ຢ້ານວ່າພຣະອົງຈະຊົງທໍາລາຍທ່ານເສັຽî 

22 ແຕ່ປານນ້ັນກໍດີ ໂຢຊີຢາບ່ໍໄດ້ຫັນໄປຈາກພຣະອົງ ແຕ່ຊົງປອມພຣະອົງເພ່ືອຈະສູ້ຮົບກັບເນໂກ ບ່ໍໄດ້ຟັງພຣະດໍາຣັດ
ຂອງເນໂກທ່ີອອກຈາກພຣະໂອດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແຕ່ເຂ້ົາຮົບໃນທ່ີຮາບເມກິດໂດ 

23 ແລະນັກທະນູໄດ້ຍິງກະສັດໂຢຊີຢາ ແລະພຣະຣາຊາກ່າວກັບຂ້າຣາຊການຂອງພຣະອົງວ່າ ìຈ່ົງພາເຣົາໄປເສັຽເຖີດ 
ເພາະເຣົາຖືກບາດເຈັບສາຫັດແລ້ວî 

24 ຂ້າຣາຊການຂອງພຣະອົງຈ່ຶງນໍາພຣະອົງອອກຈາກຣົດຮົບ ແລະໃຫ້ພຣະອົງປະທັບໃນຣົດຮົບຄັນທີສອງຂອງພຣະອົງ 
ແລະນໍາ   ພຣະອົງມາເຢຣູຊາເລ ມັແລະພຣະອົງກໍສ້ິນພຣະຊົນ ແລະເຂົາຝັງໄວ້ໃນອຸບໂມງແຫ່ງບັນພະບຸຣຸດຂອງພ
ຣະອົງ ຢູດາແລະເຢຣູຊາເລັມທັງປວງໄດ້ໄວ້ທ ກຸໃຫ້ໂຢຊີຢາ 

25 ເຢເຣມກ່ີາວຄໍາຄ່ໍາຄວນຖວາຍໂຢຊຢີາດ້ວຍ ແລະບັນດານັກຮ້ອງຊາຍແລະນັກຮ້ອງຍິງທັງປວງກ່າວເຖິງໂຢຊີຢາໃນ
ຄໍາຄ່ໍາຄວນຂອງເຂົາຈົນທຸກວັນນ້ີ ເຂົາທັງຫລາຍກະທໍາເຣ່ືອງນ້ີໃຫ້ເປັນກົດຫມາຍໃນອິສຣາເອນ ເບ່ິງແມ, ມີບັນທຶກ
ໄວໃ້ນຫນັງສືຄ່ໍາຄວນ 



26 ສ່ວນພຣະຣາຊກິຈນອກນ້ັນຂອງໂຢຊີຢາ ແລະການອຸທິດຕົນຂອງພຣະອົງ ຕາມທ່ີບັນທຶກໄວ້ໃນພຣະທັມບັນຍັດຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນ ເຈ້ົາ 

27 ແລະພຣະຣາຊກິຈຂອງພຣະອົງ ຕ້ັງແຕ່ຕ້ົນຈົນສຸດປາຍ ເບ່ິງແມ, ມີບັນທຶກໄວ້ໃນຫນັງສືພ ົງກະສັດອິສຣາເອນແລະຢູ
ດາ 

 

36 ຣຊັການເຢໂຮອາຮສັແລະການຖກືປດົ  
 Reign of Jehoahaz 

 (2 ກສດ 23:31-33) 
1 ຣາສດອນໄດ້ຕ້ັງເຢໂຮອາຮັສບຸດໂຢຊີຢາ ແລະໃຫ້ພຣະອົງເປັນພຣະຣາຊາແທນຣາຊບິດາຂອງພຣະອົງໃນເຢຣູຊາ

ເລມັ 
2 ເມ  ່ືອເຢໂຮອາຮັສເລ້ີມປົກຄອງມີອາຍຸຊາວສາມປີ ແລະພຣະອົງຊົງປົກຄອງໃນເຢຣູຊາເລັມສາມເດືອນ 
3 ແລ້ວພຣະຣາຊາແຫ່ງເອຢິບຊົງຖອດພຣະອົງໃນເຢຣູຊາເລັມ ແລະກໍານົດໃຫ້ແຜ່ນດິນນ້ັນຖວາຍບັນນາການເປັນເງິນ

ນ່ຶງຮ້ອຍຕະລັນ ແລະທອງຄໍານ່ຶງຕະລັນ 
4 ພຣະຣາຊາແຫງ່ເອຢິບຕ້ັງໃຫ້ເອລີອາກິມພຣະອະນຸຊາຂອງພຣະອົງເປັນພຣະຣາຊາເຫນືອຢູດາແລະເຢຣູຊາເລມັ 

ແລະຊົງປ່ຽນ    ພຣະນາມຂອງພຣະອົງໃຫມວ່່າ ເຢຮົວອາກິມ ແຕ່ເນໂກຊົງຈັບເຢໂຮອາຮັສໄປຍັງເອຢິບ 
ຣຊັການເຢຮວົອາກມິ 
Reign and Captivity of Jehoiakim 
(2 ກສດ 23:36-24:7) 

5 ເຢຮົວອາກິມເລ້ີມປົກຄອງເມ່ືອອາຍຸໄດ້ສິບຫ້າປີ ແລະພຣະອົງຊົງປົກຄອງໃນເຢຣູຊາເລັມສິບເອັດປີ ພຣະອົງຊົງກະ
ທໍາຄວາມຊ່ົວຮ້າຍໃນສາຍພຣະເນດພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງພຣະອົງ 

6 ເນບຸກາດເນສຊາພຣະຣາຊາແຫ່ງບາບິໂລນສະເດັດມາຕ່ໍສູ້ກັບພຣະອົງ ແລະຈໍາຈອງພຣະອົງດ້ວຍໂສ້ເພ່ືອພາພຣະ
ອົງໄປຍັງບາບິໂລນ 

7 ເນບຸກາດເນສຊາຊົງເອົາເຄ່ືອງໃຊ້ສ່ວນນ່ຶງຂອງ  ພຣະວິຫານຂອງພຣະເຈ້ົາໄປຍັງບາບິໂລນ ແລະຊົງເກັບໄວ້ໃນພຣະ
ວິຫານຂອງພຣະອົງໃນບາບິໂລນ 

8 ສ່ວນພຣະຣາຊກິຈນອກນ້ັນຂອງເຢຮົວອາກິມ ແລະການຫນ້າກຽດຊັງ ຊ່ຶງພຣະອົງຊງົກະທໍາ ແລະເຫດການອ່ືນໆທ່ີບ່ໍ
ດີຊ່ຶງກ່ຽວກັບພຣະອົງ ເບ່ິງແມ, ມີບັນທຶກໄວ້ໃນຫນັງສືພງົກະສັດຂອງອິສຣາເອນ ແລະຢູດາ ແລະເຢຣົວອາຄິນໂອຣົດ
ຂອງພຣະອົງໄດ້ປົກຄອງແທນພຣະອົງ 
ເຢຣວົອາຄນິຖກືຈບັໄປເປນັຊະເລຍີກງຸບາບໂິລນ Reign and Captivity of Jehoiachin 

(2 ກສດ 24:8-17) 
9 ເມ ື ່ອເຢຮົວອາຄິນເລ້ີມປົກຄອງມີອາຍຸສິບແປດປີ ແລະພຣະອົງຊົງປົກຄອງໃນເຢຣູຊາເລັມສາມເດືອນກັບສິບວັນ ພ

ຣະອົງຊົງກະທໍາຄວາມຊ່ົວຮ້າຍໃນສາຍພຣະເນດພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
10 ເມ່ືອເຖິງຣະດູແລ້ງກະສັດເນບຸກາດເນສຊາຊົງໃຊໃ້ຫນໍ້າພຣະອົງມາຍັງບາບິໂລນພ້ອມກັບເຄ່ືອງໃຊ້ປະເສ ດີແຫ່ງພຣະ

ວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະຕ້ັງໃຫ້ເຊເດກີຢາລຸງຂອງພຣະອົງເປັນພຣະຣາຊາເຫນືອຢູດາແລະເຢຣູຊາເລມັ 
ຣຊັການເຊເດກຢີາ 
Reign of Zedekiah 
(2 ກສດ 24:18-20; ຢຣມ 52:1-3) 

11 ເຊເດກີຢາເລ້ີມປົກຄອງມີອາຍຸສິບເອັດປີ ແລະພຣະອົງຊົງປົກຄອງໃນເຢຣູຊາເລັມສິບເອັດປີ 



12 ພຣະອົງຊົງກະທໍາຄວາມຊ່ົວຮ້າຍໃນສາຍພຣະເນດພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງພຣະອົງ ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຖ່ອມພຣະ
ອົງລົງຕ່ໍເຢເຣມີຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ຜູ້ກ່າວຈາກພຣະໂອດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 

13 ພຣະອົງຊົງກະບົດຕ່ໍກະສັດເນບຸກາດເນສຊາ ຜູ້ຊ່ຶງຊງົໃຫ້ພຣະອົງສາບານໃນພຣະນາມຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະອົງ
ຊົງດ້ືດຶງບ່ໍຍອມກັບໃຈທໍາພຣະທັຍໃຫ້ແຂງກະດ້າງບ່ໍຫັນໄປຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາແຫ່ງອິສຣາເອນ 

14 ບັນດາປະໂຣຫິດຜູ້ສໍາຄັນແລະປະຊາຊົນກໍເຊ່ັນດຽວກັນບ່ໍສັດຊ່ື ເຂົາຕິດຕາມສ່ິງທ່ີຫນ້າກຽດຊັງຂອງບ ັນດາປະຊາ
ຊາດ ແລະເຂົາທັງຫລາຍກະທໍາໃຫ້ພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໃນເຢຣູຊາເລັມ ຊຶ່ງພຣະອົງຊົງຊໍາຮະໃຫບໍ້ຣິສຸດ
ນ້ັນເປັນມົນທິນໄປ 
The Fall of Jerusalem] 
(2 ກສດ 25:1-21; ຢຣມ 52:3-30) 

15 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາແຫ່ງບັນພະບຸຣຸດຂອງເຂົາຊົງໃຊ້ໃຫທູ້ດຂອງພຣະອົງມາຢ່າງບ່ໍຢຸດຢ້ັງ ເພາະພຣະອົງຊົງມີພ
ຣະທັຍກະຣນຸາຕ່ໍປະຊາຊົນຂອງພຣະອົງ ແລະຕ່ໍທ່ີປະທັບຂອງພຣະອົງ 

16 ແຕ່ເຂົາທັງຫລາຍເຍາະເຍ້ີຍທູດຂອງພຣະເຈ້ົາຢ  ູ່ສເມີ ແລະດູຫມິນ່ພຣະວັຈນະຂອງພຣະອົງ ຈົນພຣະພິໂຣດຂອງພ
ຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຸ່ງຂ້ຶນຕ່ໍປະຊາຊນົຂອງພຣະອົງຈົນແກ້ບ່ໍໄຫວ 
ຢດູາເປນັຊະເລຍີ 
(2 ກສດ 25:8-21; ຢຣມ 39:8-10; 52:12-30) 

17 ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງນໍາພຣະຣາຊາແຫ່ງຄົນຄັນເດອານມາຕ ໍ ່ສູ້ເຂົາທັງຫລາຍ ຜູ້ຊ່ຶງຂ້າຜູ້ຊາຍຫນຸ່ມຂອງເຂົາດ້ວຍດາບໃນພ
ຣະວິຫານອັນເປັນສະຖານນະມັສການຂອງເຂົາ ແລະບ່ໍມີຄວາມກະຣຸນາແກ່ຊາຍຫນຸ່ມຫລືຍິງພົມມະຈາຣີ ຄົນແກ່
ຫລືຄົນຊະຣາພຣະອົງຊ ົງມອບທັງຫມົດໄວ້ໃນມຂືອງເຂົາ 

18 ແລະເຄ່ືອງໃຊ້ທັງສ້ິນຂອງພຣະວິຫານຂອງພຣະເຈ້ົາທງັໃຫຍ່ແລະນ້ອຍແລະຊັບສົມບັດແຫ່ງພຣະຣາຊາແລະແຫ່ງ
ເຈ້ົານາຍຂອງ ພຣະອົງ ສ່ິງທັງຫມົດນ້ີພຣະອົງຊົງນໍາມາຍັງບາບິໂລນ 

19 ເຂົາເຜົາພຣະວິຫານຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະພັງກໍາແພງເຢຣູຊາເລັມລົງແລະເອົາໄຟເຜົາວັງຂອງເມືອງນ້ັນເສັຽສ້ິນ ແລະ
ທໍາລາຍເຄ່ືອງໃຊ ປ້ະເສີດທັງປວງໃນນ້ັນ 

20 ບັນດາຜູ້ທ່ີລອດຈາກດາບນ້ັນພຣະອົງຊົງກວາດໄປເປັນຊະເລ ຍີຍັງບາບິໂລນ ແລະເຂົາທັງຫລາຍເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພ
ຣະອົງແລະແກ່ຣາຊວົງຂອງພຣະອົງຈົນເຖິງການສະຖາປະນາຣາຊອານາຈັກເປີເຊັຽ 

21 ເພື່ອໃຫສໍ້າເຣັດຕາມພຣະວັຈນະຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງເປີດເຜີຍທາງປາກຂອງເຢເຣມ ຈົີນແຜ່ນດິນໄດ້ປີສະບາໂຕ
ຄົບຕາມທ່ີຄວນຕລອດວັນແລະເວລາທ່ີຖືກປະຮ້າງຢູ່ນ້ັນມັນໄດ້ຢຸດພັກສງົບ ເພ່ືອໃຫ້ສໍາເຣັດກໍານົດເຈັດສິບປີ 
ຣາຊປະກາສດິຂອງໄຊຣສັ 
Cyrus Proclaims Liberty for the Exiles 

(ອຊຣ 1:1-4) 
22 ໃນປີແຣກແຫ່ງຣຊັການໄຊຣັສພຣະຣາຊາຂອງເປີເຊັຽ ເພ່ືອພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາທາງປາກເຢເຣມີຈະສໍາເຣັດ ພຣະ

ຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງເລ້ົາຈິດໃຈຂອງໄຊຣັສພຣະຣາຊາຂອງເປີເຊັຽ ພຣະຣາຊາຈ່ຶງຊົງມີປະກາດຕລອດຣາຊອານາຈັກຂອງພ
ຣະອົງແລະບັນທຶກເປັນລາຍລັກອັກສອນລົງວ່າ,  

23 ìໄຊຣັສພຣະຣາຊາແຫ່ງເປີເຊັຽກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງຟ້າສວັນ ໄດ້ພຣະຣາຊທານບັນດາຣາຊອາ
ນາຈັກແຫ່ງແຜ່ນດິນໂລກແກ່ເຣົາ ແລະພຣະອົງຊົງກໍາຊັບໃຫ້ເຮົາສ້າງພຣະວິຫານໃຫ້ພຣະອົງທ່ີເຢຣູຊາເລັມ ຊ່ຶງຢູ່ໃນ
ຢູດາ ມຜູ້ີໃດໃນຖ້າມກາງທ່ານທັງຫລາຍທ່ີເປັນໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ ຂໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງເຂົາສະຖິດກັບ
ເຂົາ ຂໍໃຫ້ເຂົາຂ້ຶນໄປເຖີດî 
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