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ປະຫວັດກະສັດສບັບຕົນ້ 
1 KINGS 
 

1 ນາງອາບຊີາກບວົລະບດັຮບັໃຊກ້ະສດັດາວດິ 
The Struggle for the Succession 

1 ກະສັດດາວິດໄດ້ເຖ້ົາແກ່ຫລາຍແລ້ວ ເຖີງແມ່ນວ່າຈະຫ່ົມຜ້າໃຫ້ພຣະອົງຫລາຍຜືນກ ຍັໍງບ່ໍອົບອຸ່ນ  
2 ດ່ັງນ້ັນ ບັນດາຂ້າຣາຊການຈ່ຶງກາບທູນພຣະອົງວ່າ, ìຂ້າແດ່ພຣະອົງ ຂໍຈ  ່ົງຊົງອະນຸຍາດໃຫ້ພວກຂ້າພຣະອົງໄປ

ຊອກຫາຍີງສາວມາຢູ່ກັບພຣະອົງ ເພ່ືອນາງຈະຄອຍຮັບໃຊ້ແລະບົວລະບັດພຣະອົງ ນາງຈະນອບແນບອົກພ
ຣະອົງ ເພ່ືອພຣະອົງຈະໄດ້ຮັບຄວາມອ ົບອຸ່ນຈາກນາງî 

3 ຄັນຊອກຍີງສາວທ່ີສວຍງາມທ່ົວທງັດີນແດນອິສຣາເອນແລ້ວ ພວກເຂົາຈ່ຶງໄດ ພົ້ບນາງອາບີຊາກທ່ີເມືອງຊູ
ນາມ ແລ້ວຈ່ຶງນໍາເອົານາງເຂ້ົາເຝ້ົາພຣະຣາຊາ 

4 ເຖີງແມ່ນວ່າຍີງສາວຜູ້ນ້ີເປັນຄົນງາມທ່ີສຸດ ແລະໄດ ບົ້ວລະບັດຮັບໃຊ້ພຣະຣາຊາເປັນຢ່າງດີກໍຕາມ ແຕ່ພຣະ
ອົງກໍບ່ໍໄດ້ສົມສູ່ຢູ່ຮ່ວມກັບນາງເລີຍ 

5 ຝ່າຍອາໂດນີຢາ ຣາຊໂອຣົດຂອງນາງຮັກກິດ ໄດ້ຍົກຕົວເອງຂ້ືນກ່າວວ່າ, ìເຮົາເອງຈະເປັນພຣະຣາຊາî ແລະ
ທ່ານໄດ້ຕຽມຣົດຮົບແລະພົນມ້າກັບພົນແລ່ນນໍາຫ້າສິບຄົນໄວ້ເພ່ືອຕົນເອງ 

6 ແລະກະສັດດາວິດກໍບ່ໍເຄີຍໄດ້ຕໍາຫນິຕິຕຽນທ່ານໃນເຣ່ືອງໃດທັງຫມດົວ່າ ìເປັນຫຍັງເຈ້ົາກະທໍາເຊ່ັນນ້ີເຊ່ັນ
ນ້ັນî ທ່ານເປັນຄົນເຈ້ົາຊູ ້ແລະທະເຍີທະຍານຢາກເປັນເຈ້ົາຊີວິດ ເຂົາເກີດນໍາຫລັງອັບຊາໂລມ 

7 ທ່ານໄດ້ປຶກສາກັບໂຢອາບບຸດນາງເຊຣູຢາ ແລະກັບປະໂຣຫິດອາບີອາທາ ເຂົາທັງສອງຄົນນ້ີໄດ້ຕົກລົງສນັບ
ສນຸນ ອາໂດມີຢາ 

8 ແຕ່ປະໂຣຫິດຊາໂດກ ເບນັຍຢາບຸດເຢຮົວອາດາ ນາທານຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ຊີເມອີ ແລະເຣອີ ພ້ອມທັງທະ
ຫານອາຣັກຂາກະສັດດາວິດບ່ໍໄດ້ສນັບສນຸນອາໂດນີຢາເລີຍ 

9 ຢູ່ມາວັນນ່ຶງ ເມືອ່ອາໂດນີຢາຖວາຍ ແກະ ງົວ ແລະງົວນ້ອຍໂຕອ້ວນພີເປັນເຄ່ືອງບູຊາທີກ້່ອນຫີນໂຊເຮເລທ 
ຊ່ຶງຢູ່ຂ້າງໆເອນໂຣເກນ ທ່ານໄດ້ເຊີນພວກນ້ອງທຸກຄົນແລະພວກຂ້າຣາຊການຂອງກະສັດດາວິດທ່ີມາຈາກຢູ
ດາມາຮ່ວມສເລີມ       ສລອງນໍາ 

10 ແຕ່ທ່ານບ່ໍໄດ້ເຊີນໂຊໂລໂມນນ້ອງຊາຍຂອງທ່ານ ນາທານຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ເບນັຍຢາທະຫານອາຣັກຂາ
ຂອງກະສັດດາວິດມາຮ່ວມນໍາ 
ນາທານ ແລະນາງບທັເຊບາເຂົາ້ກາບທນູ 
ພຣະຣາຊາ 



11 ແລ້ວນາທານໄດ້ທູນພຣະນາງບັທເຊບາ ພຣະມານດາຂອງໂຊໂລໂມນວ່າ, ìພຣະນາງບ່ໍຮູ້ບໍວ່າອາໂດນີຢາຣາ
ຊໂອຣົດຂອງພຣະນາງຮັກກິດໄດ້ປະກາດຕົວເອງຂ້ືນເປັນເຈ້ົາຊີວິດ ແລະກະສັດດາວິດກ ໍບ່ໍຮູ້ຈັກໃນເຣ່ືອງນ້ີ
ເລີຍ 

12 ຖ້າວ່າ ພຣະນາງຢາກຊ່ອຍຊີວິດຂອງຕົນເອງ ແລະຊີວດິຂອງເຈ້ົາໂຊໂລໂມນຣາຊໂອຣົດຂອງພຣະນາງແລ້ວ 
ຂ້າພຣະອົງຂໍອອກຄວາມຄິດຄວາມເຫັນໃຫ້ພຣະນາງປະຕິບັດດ່ັງນ້ີ 

13 ຂໍພຣະນາງສະເດັດໄປທູນກະສັດດາວິດວ່າ ìຂ້າແດ່ພຣະຣາຊາ ບ່ໍແມ່ນພຣະອົງເອງບໍ ທ່ີສັນຍາຢ່າງເດັດດ່ຽວ
ກັບຂ້ານ້ອຍວ່າ ໂຊໂລໂມນບຸດຊາຍຂອງຂ້ານ້ອຍຈະເປັນເຈ້ົາຊີວິດແທນພຣະອົງ ແລະເປັນຫຍັງອາໂດນີຢາ
ຈ່ຶງຂ້ືນເປັນເຈ້ົາຊີວິດî 

14 ແລະນາທານເວ້ົາຕ່ໍໄປອີກວ່າ, ìໃນຂນະທ່ີພຣະນາງກໍາລັງເວ້ົາກັບເຈ້ົາຊີວດິຢູ່ນ້ັນ ຂ້າພຣະອົງຈະຕາມພຣະ
ນາງເຂ້ົາໄປ ແລະຈະຢືນຢັນຄໍາທ່ີພຣະນາງເວ້ົາî 

15 ດ່ັງນ້ັນ ບັທເຊບາຈ່ຶງເຂ້ົາໄປເຝ້ົາພຣະຣາຊາຢູ່ໃນຫ້ອງບັນທົມ ພຣະອົງຊງົເຖ້ົາຊະຣາຫລາຍແລ້ວ ແລະນາງອາ
ບີຊາກຄົນຊູນາມກ ໍຄອຍຮັບໃຊ້ພຣະອົງຢູ່ທ່ີນ້ັນ 

16 ນາງບັທເຊບາຄຸເຂ່ົາລົງສະແດງຄວາມຈົງຮັກພັກດີ ແລ້ວພຣະອ ງົຈ່ຶງຊົງຖາມວ່າ, ìເຈ້ົາຕ້ອງການສ່ິງໃດî 
17 ພຣະນາງຈ່ຶງທູນຕອບວ່າ, ìພຣະຣາຊາຂອງຂ້ານ້ອຍ ພຣະອົງໄດ້ຊົງສັນຍາຢ່າງເດັດດ່ຽວໃນພຣະນາມຂອງພ

ຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາວ່າ ໂຊໂລໂມນບຸດຊາຍຂອງຂ້ານ້ອຍຈະເປັນເຈ້ົາຊີວິດແທນພຣະອົງ 
18 ແຕ່ດຽວນ້ີ ອາໂດນີຢາເປ ນັເຈ້ົາຊີວິດແລ້ວ ສ່ວນພຣະອົງບ່ໍຮູ້ຈັກເຣ່ືອງນ້ີເລີຍ 
19 ເຂົາໄດ້ຖວາຍເຄ່ືອງບູຊາງົວຫລາຍໂຕ ແກະ ແລະງົວນ້ອຍໂຕອ້ວນພີ ເຂົາເຊີນຣາຊໂອຣົດທຸກຄົນຂອງພຣະ

ອົງ ປະໂຣຫິດອາບີອາທາແລະໂຢອາບຜູ້ບັນຊາການກອງທັບມາຮ່ວມ ແຕ່ເຂົາບ່ໍໄດ້ເຊີນໂຊໂລໂມນບຸດຊາຍ
ຂອງພຣະອົງເລີຍ 

20 ຂ້າແດ່ພຣະຣາຊາຂອງຂ້ານ້ອຍ ດຽວນ້ີ ຊາວອິສຣາເອນທຸກຄົນໄດ້ຊີງຊອມເບ່ີງພຣະອົງ ເພືອ່ຢາກຮູ້ວ່າພຣະ
ອົງຈະໃຫ້ຜູ້ໃດຂ້ືນນ່ັງພຣະຣາຊບັນລັງແທນພຣະອົງ ຖ້າພຣະອົງບ່ໍປະຕິບັດໃນເຣ່ືອງນ້ີ 

21 ເມ່ືອພຣະອົງສວັນນະຄົດໄປຢູ່ນໍາພວກປູ່ຍ່າຕາຍາຍຂອງພຣະອົງແລ້ວ ຂ້ານ້ອຍ ແລະບຸດຊາຍໂຊໂລໂມນຈະ
ຕ້ອງທົນທຸກທ ໍຣະມານî 

22 ໃນເວລາທ່ີພຣະນາງບັທເຊບາກໍາລັງເວ້ົາຢູ່ນ້ັນ ນາທານກໍເຂ້ົາມາ 
23 ເຂົາທັງຫລາຍຈ່ຶງກາບທູນພຣະຣາຊາວ່າ, ìເບ່ິງແມ໋, ນາທານຜູ້ປະກາດພຣະທັມî ເມ່ືອນາທານເຂ້ົາມາຕ່ໍພຣະ

ພັກເຈ້ົາຊວິີດເຂົາກ້ົມຂາບລົງພ້ືນຖວາຍຄໍານັບພຣະຣາຊາ 
24 ແລ້ວກາບທູນວ່າ, ìຂ້າແດ່ພຣະຣາຊາຂອງຂ້າພຣະອົງ ພຣະອົງໄດ້ຊົງບັນຊາວ່າ ອາໂດນີຢາຈະຂ້ືນຄອງຣາຊ

ສົມບັດແທນພຣະອົງແມ່ນບໍî 
25 ເພາະວ່າ ໃນວັນນ້ີເຂົາໄດ້ລົງໄປຖວາຍບູຊາງົວ ແລະແກະ ງົວນ້ອຍໂຕອ້ວນພີຈໍານວນຫລາຍໂຕ ເຂົາໄດ້ເຊີນ

ພວກຣາຊໂອຣົດຂອງພຣະອົງ ໂຢອາບຜູ້ບັນຊາການທະຫານຂອງພຣະອົງ ແລະປະໂຣຫິດອາບີອາທາໄປຮ່ວ
ມນໍາ ດຽວນ້ີ ພວກເຫລ່ົານ້ັນກໍາລັງຮັບປະທານແລະດ່ືມຢູ່ກັບເຂົາ ທັງພາກັນຮ້ອງຂ້ືນວ່າ ìຂໍໃຫເ້ຈ້ົາຊີວິດອາໂດ
ນີຢາ ຈົ່ງຊົງພຣະຈະເຣີນî  

26 ແຕ່ເຂົາບ່ໍໄດ້ເຊີນຂ້າພຣະອົງ ປະໂຣຫິດຊາໂດກ ເບນັຍຢາ ແລະໂຊໂລໂມນເລີຍ ເຣ່ືອງນ້ີແມ່ນພຣະອົງໄດ້
ເຫັນດີນໍາບໍ?  

27 ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ບອກພວກບັນດາຂ້າຣາຊການຂອງພຣະອົງຮູ້ນໍາບໍວ່າ ໃຜຈະຂ້ືນຄອງພຣະຣາຊບັນລັງແທນພຣະ
ອົງ 
ກະສດັດາວດິແຕງ່ຕັງ້ໂຊໂລໂມນ ເປນັຜູຄ້ອບຄອງຣາຊສມົບັດ 



The Accession of Solomon 
(1 ຂຄວ 29:22-25) 

28 ແລ້ວກະສັດດາວິດ ບອກໃຫ້ເຂົາເອ້ີນພຣະນາງບັທເຊບາເຂ້ົາມາ ພຣະນາງຈ່ຶງເຂ້ົາເຝ້ົາແລະຢືນຢູ່ຊ້ອງພຣະພັກ
ພຣະອົງ 

29 ເຈ້ົາຊີວິດຈ່ຶງຊົງກ່າວຕ່ໍນາງວ່າ, ìເຮົາຂໍສັນຍາໃນພຣະນາມຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຜູ້ຊົງພຣະຊົນຢູ່ ຜູ້ຊົງໄຖ່ເຮົາ
ອອກຈາກຄວາມທຸກລໍາບາກທັງປວງ  

30 ວ່າວັນນ້ີ ເຮົາຂໍທໍາຕາມຄໍາສັນຍາທ່ີເຮົາໄດ້ມີຕ່ໍເຈ້ົາ ໃນພຣະນາມພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງຊາວອິສຣາເອນວ່າ ໂຊ
ໂລໂມນບຸດຊາຍຂອງເຈ້ົາຈະຕ້ອງໄດ້ເປັນເຈ້ົາຊີວິດî 

31 ພຣະນາງບັທເຊບາຄຸເຂ່ົາກ້ົມຂາບລົງ ຖວາຍຄວາມຈ່ົງຮັກພັກດີຕ່ໍເຈ້ົາຊວິີດ ແລະກ່າວວ່າ, ìຂ ໃໍຫ້ກະສັດດາວິດ
ຂອງຂ້ານ້ອຍຈ່ົງຊົງພຣະຈະເຣີນî 

32 ແລ້ວກະສັດດາວິດຊົງອອກຄໍາສ່ັງວ່າ, ìຈ່ົງເອ້ີນປະໂຣຫິດຊາໂດກ ນາທານຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ແລະເບນັຍຢາ
ມາຫາເຮົາî ດ່ັງນ້ັນ ພວກເຂົາເຫລ່ົານ້ີກໍເຂ້ົາເຝ້ົາເຈ້ົາຊີວິດ 

33 ພຣະອົງຊົງກ່າວວ່າ, ìຈ່ົງເອົາບັນດານາຍທະຫານປະຈໍາພຣະຣາຊວັງໄປນໍາພວກເຈ້ົາ ແລ້ວໃຫ້ບຸດຊາຍໂຊໂລ
ໂມນຂ່ີລໍຂອງເຮົາ ພວກທ່ານຈ່ົງແຫ່ແຫນຕາມເຂົາລົງໄປຫາແມ່ນ້ໍາກີໂຮນ 

34 ໃນທີນ້ັ່ນປະໂຣຫິດຊາໂດກ ແລະນາທານຜູ້ປະກາດພຣະທັມເອົານ້ໍາມັນຊະໂລມຫົດສົງ ແລະແຕ່ງຕ້ັງເຂົາໃຫ້
ເປັນເຈ້ົາຊີວິດແຫ່ງອິສຣາເອນ ແລ້ວຈ່ົງເປ່ົາແກແລະຮ້ອງຂ້ືນວ່າ, ìກະສັດໂຊໂລໂມນຈ່ົງຊົງພຣະຈະເຣີນî 

35 ເມ່ືອແລ້ວໆພວກເຈ້ົາຈ່ົງນໍາເຂົາຂ້ືນມານ່ັງເທີງບັນລັງ ໃຫ້ເປັນເຈ້ົາຊີວິດແທນເຮົາ ເພາະວ່າເຂົາເປັນຜູ້ທ່ີເຮົາໄດ້
ແຕ່ງຕ້ັງໃຫ້ເປັນຜູ້ປົກຄອງອິສຣາເອນ ແລະຢູດາ 

36 ເບນັຍຢາຈ່ຶງກ່າວທູນວ່າ, ìຂໍໃຫເ້ປັນໄປດ່ັງນ້ີເຖີດ ຂໍໃຫ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງເຫັນດີນໍາໃນເຣ່ືອງນ້ີ 
37 ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຊົງສະຖິດຢູ່ກັບພຣະຣາຊາຂອງຂ້າພຣະອົງຢ່າງໃດ ຂໍພຣະອົງຊົງສະຖິດຢູ່ກັບໂຊໂລໂມນສັນ

ນ້ັນ ແລະຂໍໃຫ້ບັນລັງຂອງໂຊໂລໂມນຍ່ິງໃຫຍ່ກວ່າຣາຊບັນລັງຂອງພຣະອົງເທີນî 
38 ຕ່ໍມາ ປະໂຣຫິດຊາໂດກ ນາທານຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ແລະເບນັຍຢາບຸດເຢຮົວອາດາພ້ອມທັງທະຫານອາຣັກ

ຂາຂອງກະສັດດາວິດກໍຈັດໃຫ້ໂຊໂລໂມນຂ້ືນນ່ັງເທີງຫລັງລໍຂອງກະສັດດາວິດແລ້ວພາກັນແຫ່ຕິດຕາມທ່ານ
ລົງໄປໃນບ່ໍນ້ໍາກີໂຮນ 

39 ປະໂຣຫິດຊາໂດກເອົານ້ໍາມັນເຈີມມາຈາກຜ້າເຕັນສັກສິດແລ້ວຊະໂລມຫດົສົງໂຊໂລໂມນ ເມ່ືອສຽງແກດັງປະ
ຊາຊົນທຸກຄົນກ ຮ້ໍອງຂ້ືນວ່າ, ìຂໍໃຫກ້ະສັດໂຊໂລໂມນຈ່ົງຊົງພຣະຈະເຣີນî 

40 ແລ້ວປະຊາຊນົກໍແຫ່ພຣະອົງຂ້ືນມາພ້ອມທັງເປ່ົາປ່ີຢ່າງມ່ວນຊ່ືນ ແລະຮ້ອງໂຮ່ດັງກ້ອງກັງວານຈົນແຜ່ນດີນສ່ັນ
ສະເທືອນ 

41 ໃນຂນະທ່ີອາໂດນີຢາພ້ອມທັງແຂກທ່ີຖືກເຊີນມາກໍາລັງຮ ບັປະທານອາຫານແລ້ວທຸກຄົນກໍໄດ້ຍີນສຽງດັງ ພ ໍ
ເມ່ືອໂຢອາບໄດ້ຍີນສຽງເປ່ົາແກ ເຂົາຈ່ຶງຖາມຂ້ືນວ່າ, ìສຽງທ່ີອຶກກະທຶກຄຶກໂຄມຢູ່ໃນເມືອງນ້ັນແມ່ນສຽງຫຍັງ
ກັນ?î 

42 ເວລາທີເ່ຂົາກໍາລັງເວ້ົາຢູ່ນ້ັນ ໂຢນາທານບຸດປະໂຣຫິດອາບີອາທາກໍມາຮອດ ອາໂດນີຢາຈ່ຶງເວ້ົາວ່າ, ìເຂົ້າມາ
ເຖີດ ເພາະເຈ້ົາເປັນຄົນດີ ເຈ້ົາຄົງນໍາຂ່າວດີມາì 

43 ໂຢນາທານທູນຕອບວ່າ, ìມັນບ່ໍເປັນດ່ັງນ້ັນ ກະສັດດາວິດໄດ້ແຕ່ງຕ້ັງໂຊໂລໂມນເປັນເຈ້ົາຊວິີດແລ້ວ 
44 ພຣະອົງສ່ັງປະໂຣຫິດຊາໂດກ ນາທານຜູ້ປະກາດພຣະທັມ  ເບນັຍຢາບຸດເຢຮົວອາດາ ແລະຄົນເຄເຣ ແລະຄົນ

ເປເຣ ັດ ແຫແ່ຫນໂຊໂລໂມນ ແລະພວກນ້ີໄດ້ໃຫ້ໂຊໂລໂມນຂ້ືນນ່ັງເທີງຫລັງລໍຂອງກະສັດດາວິດ 



45 ປະໂຣຫິດຊາໂດກ ແລະນາທານຜູ້ປະກາດພຣະທັມໄດ້ເອົານ້ໍາມັນຊະໂລມຫົດສົງທ່ານໃຫ້ເປັນເຈ້ົາຊີວິດຢູ່ທ່ີບ່ໍ
ນ້ໍາກີໂຮນ ແລ້ວທຸກຄົນໄດ້ຄືນສູ່ພຣະຣາຊວັງດ້ວຍສຽງຮ້ອງໂຮຢ່າງມ່ວນຊ່ືນ ດຽວນ້ີຢູ່ໃນເມືອງກໍາລັງອຶກກະ
ທຶກຄຶກໂຄມຊ່ຶງແມ່ນສຽງທ່ີພຣະອົງຊົງໄດ້ຍີນນ້ັນແຫລະ 

46 ດຽວນ້ີ ໂຊໂລໂມນຊົງນ່ັງເທີງພຣະຣາຊບັນລັງແລ້ວ  
47 ແລະບັນດາຂ້າຣາຊການຂອງກະສັດດາວິດ ຍັງໄດ້ຖວາຍພຣະພອນແດ່ກະສັດດາວິດວ່າ, ìຂໍພຣະເຈ້ົາຊົງກະ

ທໍາໃຫນ້າມຂອງໂຊໂລໂມນມີສະງ່າຣາສີຫລາຍກວ່າພຣະນາມຂອງເຈ້ົາຊີວິດ ແລະຂໍໃຫ້ບັນລັງຂອງໂຊໂລ
ໂມນສູງສ່ົງເຫນືອກວ່າບັນລັງຂອງພຣະອົງî ແລ້ວກະສັດດາວິດກ ໍກ້ົມຂາບລົງເທີງຕຽງນອນຂອງພຣະອົງ  

48 ແລະຊົງອ້ອນວອນວ່າ, ìສາທກຸານແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຜູ້ຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງອິສຣາເອນ ເພາະໃນວັນນ້ີ ພ
ຣະອົງຊົງໂຜດໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງໃນເຊ້ືອສາຍຂອງຂ້າພຣະອົງຂ້ືນນ່ັງເທີງບັນລັງ ແລະຊົງໃຫຂ້້າພຣະອົງມຊີີວິດຢູ່ຈົນໄດ້
ເຫັນກັບຕາ 

49 ເມ່ືອໄດ້ຍີນດ່ັງນ້ັນ ແຂກທ່ີຮັບເຊີນທຸກຄົນຂອງອາໂດນີຢາກໍຢ້ານສ່ັນ ຕ່າງຄົນໄດ້ລຸກຂ້ືນແລະແຕກຫນີໄປຕາມ
ທາງຂອງຕົນ 

50 ສ່ວນອາໂດນີຢາກໍຢ້ານໂຊໂລໂມນເຊ່ັນດຽວກັນ 
51 ເຂົາໄດ້ແລ່ນໄປຈັບແຈແທ່ນບູຊາ ແລວ້ມຄົີນມາກາບທູນໂຊໂລໂມນວ່າ, ìດຽວນ້ີ ອາໂດນີຢາຢ້ານກົວພຣະອົງ 

ແລະເຂົາກໍາລັງຈັບແຈແທ່ນບູຊາທັງເວ້ົາວ່າ ìກ່ອນອ່ືນໃດ ຂໍໃຫ້ເຈົ້າຊວິີດໂຊໂລໂມນຊົງສາບານກັບຂ້າພະເຈ້ົາ
ວ່າ ທາ່ນຈະບ່ໍປະຫານຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງທ່ານດ້ວຍດາບî 

52 ແລ້ວໂຊໂລໂມນຈ່ຶງຕອບວ່າ, ìຖ້າວ່າເຂົາສະແດງຕົວໄດ້ວ່າເຂົາເປັນຄົນສັດຊ່ືແທ້ ແມ່ນແຕ່ຜົມເສ້ັນນ່ຶງຂອງ
ເຂົາກໍຈະບ່ໍຖືກແຕະຕ້ອງ ແຕ່ຖ້າເຂົາຍັງຄິດຜູກພຍາບາດຢູ່ ເຂົາຈະຕ້ອງຕາຍî 

53 ແລ້ວເຈ້ົາຊວິີດໂຊໂລໂມນກໍສ່ົງຄົນໄປນໍາເຂົາມາຈາກແທ່ນບູຊາ ເມ່ືອອາໂດນີຢາມາຮອດເຂົາກໍກ້ົມຂາບໂຊ
ໂລໂມນ ໂຊໂລໂມນຈ່ຶງກ່າວຕ່ໍເຂົາວ່າ, ìເຈ້ົາຈ່ົງກັບຄືນເມືອຫໍໂຮງຂອງເຈ້ົາເທີນî 

 

2 ກະສດັດາວດິຊງົມອບຫນາ້ທີໃ່ຫໂ້ຊໂລໂມນ 
Davidís Instruction to Solomon 

1 ເມ່ືອກະສັດດາວິດໃກ້ຈະສ້ິນພຣະຊົນແລ້ວ ພຣະອົງຊົງຮັບສ່ັງໃຫ້ໂຊໂລໂມນເຂ້ົາເຝ້ົາ ແລະສ່ັງສອນວ່າ,  
2 ìຄວາມຕາຍຂອງພ່ໍໄດ້ມາຮອດແລ້ວ ລູກຈ່ົງເຂ້ັມແຂງແລະຫມັນ້ໃຈໃນຕົວເອງ ຈ່ົງປະຕິບັດຕາມທ່ີພຣະຜູ້ເປັນ

ເຈ້ົາຂອງລູກຊົງສ່ັງໃຫ້ກະທໍາ 
3 ຈ່ົງເຊ່ືອຟັງພຣະບັນຍັດ ແລະພຣະຄໍາສ່ັງຂອງພຣະອົງ ຕາມທ່ີໄດ້ບັນທຶກໄວ້ໃນພຣະທັມຂອງໂມເຊ ເພ່ືອວ່າ

ເຈ້ົາຈະສໍາເຣັດຜົນໃນທຸກສ່ິງທ່ີເຈ້ົາທໍາ ແລະໃນທຸກບ່ອນທ່ີເຈ້ົາໄປ 
4 ຖ້າວ່າລູກປະຕິບັດຕາມພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງຮັກສາຄໍາສັນຍາທ່ີພຣະອົງຊົງໃຫ້ໄວ້ກັບພ ໍ ່ວ່າ ìຖ້າລູກຊາຍທັງ

ຫລາຍຂອງເຈ້ົາປະພຶດຕາມຄໍາສ່ັງສອນຂອງເຮົາ ແລະດໍາເນີນຊີວິດຢ່າງສັດຊ່ືຕ່ໍຫນ້າເຮົາດ້ວຍຄວາມສຸດອົກ
ສຸດໃຈ ເຂົາຈະໄດ້ 
ປົກຄອງອິສຣາເອນເປັນເວລາຍາວນານî 

5 ເຈ້ົາກໍຮູ້ເຫມືອນກັນວ່າ ໂຢອາບບຸດນາງເຊຣູຢາປະຕິບັດຕ່ໍພ່ໍຢ່າງໃດ ເຂົາໄດ້ຂ້າຜູ້ບັນຊາການຂອງອິສຣາເອນ
ສອງຄົນ ຄືອັບເນີບຸດຂອງເນີ ອາມາຊາບຸດຂອງເຢເທີ ໂດຍໄດ້ແກ້ແຄ້ນພວກເຂົາໃນເວລາທ່ີບ່ໍມກີານເສິກເສືອ 
ເພ່ືອແກ້ແຄ້ນຕ່າງຍາດພ່ີນ້ອງທ່ີຕາຍໃນສະຫນາມຮົບ ເຂົາໄດ້ຂ້າຜູ້ທ່ີບ່ໍມີຄວາມຜິດ ພ່ໍຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຢ່າງ
ຫນັກຕ່ໍການກະທໍາຂອງເຂົາ ພ່ໍຕ້ອງທໍຣະມານຕ່ໍເຫດການຢ່າງນ້ີ 



6 ເພາະສະນ້ັນເຈ້ົາຈ່ົງກະທໍາໃຫ້ເຫມາະສົມຕາມປັນຍາຂອງເຈ້ົາ ຢ່າປ່ອຍໃຫຫົ້ວຫງອກຂອງເຂົາລົງໄປສູ່ແດນ
ຄົນຕາຍຢ່າງສງົບສຸກ 

7 ຝ່າຍພວກບຸດຊາຍຂອງບາກຊີນລັຍ ຊາວກິເລອາດ ຈ່ົງລ້ຽງດູເຂົາດ້ວຍຄວາມເມດຕາປານີ ຈ່ົງອະນຸຍາດໃຫ້
ເຂົາຮັບປະທານຮ່ວມໂຕະກ ບັເຈ້ົາ ເພາະພວກເຂົາທໍາດີຕ່ໍພ່ໍ ຕອນພ່ໍປົບຫນີຈາກອັບຊາໂລມ 

8 ແລະຊເີມອີບຸດຊາຍຂອງເກຣາ ຊາວເບັນຢາມິນທີມ່າຈາກບາຮູລິມ ເຂົາໄດ້ຮ້ອງດ່າສາບແຊ່ງພ່ໍຢ່າງໃຫຍ່ ເມ່ື
ອພໍໄ່ດ້ໄປເມືອງມາຮານາອິມ ແຕ່ຕອນພ່ໍກັບມາເຂົາໄດ້ລົງມາຕ້ອນຮັບພ່ໍທ່ີແມ່ນ້ໍາຈໍແດນ ພ່ໍຈ່ຶງໄດ້ສາບານໃນ
ພຣະນາມພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາວ່າພ່ໍຈະບ່ໍຂ້າເຂົາ 

9 ແຕ່ເຈ້ົາຄົງຮູ້ຈັກວ່າ ເຈ້ົາຈະຕ້ອງທໍາຢ່າງໃດ ເຈ້ົາຈ່ົງຂ້າເຂົາເສັຽî 
ກະສດັດາວດິສີນ້ພຣະຊນົ 
Death of David 
(1 ຂຄວ 3:4; 29:26-28) 

10 ແລ້ວກະສັດດາວິດກໍສ້ິນລົມຫາຍໃຈ ເຂົາຝັງສົບຂອງພຣະອົງໄວ້ທີນ່ະຄອນເຢຣູຊາເລັມ 
11 ກະສັດດາວິດໄດ້ປົກຄອງຣາຊອານາຈົກອິສຣາເອນເປັນເວລາສ່ີສິບປິ ຄືພຣະອົງປະທັບທ່ີເມືອງເຮໂບຣນເຈັດ

ປ  ີແລະປະທັບທ່ີເຢຣູຊາເລັມສາມສິບສາມປີ 
12 ໂຊໂລໂມນໄດ້ປະທັບເທີງພຣະຣາຊບັນລັງຂອງກະສັດດາວິດ ແລະພຣະຣາຊອໍານາດຂອງພຣະອົງກໍດໍາຣົງຢູ່

ຢ່າງຫມັນ້ຄົງຖາວອນ 
ໂຊໂລໂມນສະຖາປະນາຣາຊອານາຈັກຂອງ 
ພຣະອງົ 
Solomon consolidates His Reign 

13 ແລ້ວອາໂດນີຢາຣາຊໂອຣົດຂອງພຣະນາງຮັກກິດໄດ້ເຂ້ົາເຝ້ົາພຣະນາງບັທເຊມາພຣະຊົນນີຂອງໂຊໂລໂມນ 
ພຣະນາງໄດ້ຖາມວ່າ, ìເຈ້ົາມາຢ່າງສັນຕິຫລືî ທ່ານທູນວ່າ, ìຢ່າງສັນຕິî 

14 ແລ້ວທ່ານທູນວ່າ, ìຂ້າພຣະອົງມີເຣ່ືອງທ່ີຈະທູນຖາມì ພຣະນາງໄດ້ຖາມວ່າ, ìຈ່ົງເວ້ົາໄປເຖີດî 
15 ທ່ານຈ່ຶງທູນວ່າ, ìຝ່າພຣະບາດຊົງຊາບແລ້ວວ່າຣາຊອານາຈັກນ້ັນເປັນຂອງຂ້າພຣະອົງ ແລະວ່າບັນດາຊົນອິສ

ຣາເອນທັງສ້ິນກໍຫມາຍໃຈວ່າ ຂ້າພຣະອົງຈະໄດ້ຄອບຄອງ ຢ່າງໃດກໍດ ຣີາຊອານາຈັກກ ກັໍບກາຍມາເປັນ
ຂອງນ້ອງຊາຍຂອງຂ້າພຣະອົງ ເພາະເປັນຄວາມປະສົງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 

16 ບັດນ້ີ ຂ້າພຣະອົງທູນຂໍແຕ່ປະການດຽວ ຂໍຢ່າໄດ້ປະຕິເສດເລີຍî ພຣະນາງຈ່ຶງຖາມຕ່ໍທ່ານວ່າ, ìຈົ່ງເວົ້າໄປ
ເຖີດî 

17 ແລະທ່ານທູນວ່າ, ìກະຣຸນາຂໍນໍາກະສັດໂຊໂລໂມນໃຫ້ຂ້າພຣະອົງເອົານາງອາບີຊາກຍີງສາວຊາວເມືອງຊ ູ
ນາມມາເປັນພັຣຍາî 

18 ນາງບັທເຊມາໄດ້ຕອບວ່າ, ìດີແລ້ວ ເຮົາຈະທູນ 
ພຣະຣາຊາແທນເຈ້ົາî 

19 ພຣະນາງບັທເຊບາຈ່ຶງເຂ້ົາເຝ້ົາກະສັດໂຊໂລໂມນ ເພ່ືອທູນພຣະອົງໃຫ້ອາໂດນີຢາ ແລະກະສັດຊົງລຸກຂ້ືນຕ້ອນ
ຮັບພຣະນາງ ແລະຊົງຄໍານັບພຣະນາງ ແລ້ວກ ສໍະເດັດປະທັບເທີງພຣະທ່ີນ່ັງຂອງພຣະອົງ ຮັບສ່ັງໃຫ້ນໍາພຣະ
ເກ້ົາອ້ີມາຖວາຍພຣະມານດາ ພຣະນາງກໍສະເດັດປະທັບທ່ີເບ້ືອງຂວາຂອງພຣະອົງ 

20 ແລ້ວພຣະນາງທູນວ່າ, ìແມຈ່ະຂໍຈາກເຈ້ົາຈັກປະການນ່ຶງ ຂໍຢ່າປະຕິເສດແມ່ເລີຍî ແລະກະສັດທູນພຣະ
ນາງວ່າ, ìຂໍມາເຖີດ ລູກຈະບ່ໍປະຕິເສດແມ່ເລີຍî 

21 ພຣະນາງທູນວ່າ, ìຂໍຍົກອາບີຊາກຊາວຊູນາມໃຫ້ກັບອາໂດນີຢາອ້າຍຂອງເຈ້ົາໃຫເ້ປັນພັຣຍາເຖີດî 



22 ກະສັດໂຊໂລໂມນຊົງຕອບພຣະມານດາຂອງພຣະອົງວ່າ, ìເປັນຫຍັງແມ່ຈ່ຶງຂໍອາບີຊາກ ຊາວຊູນາມໃຫແ້ກ່ອາ
ໂດນີຢາ ຫນ້າຈະຂໍອານາຈັກໃຫ້ເຂົານໍາ ເພາະເຂົາເປັນອ້າຍຂອງລູກ ແລະຝ່າຍເຂົາມີປະໂຣຫິດອາບີອາທາ 
ແລະໂຢອາບບຸດນາງເຊຣູຢາî 

23 ແລ້ວກະສັດໂຊໂລໂມນໄດ້ສາບານໃນພຣະນາມຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາວ່າ, ìຖ້າຖ້ອຍຄໍານ້ີບ່ໍເປັນເຫດໃຫ້ອາໂດ
ນີຢາເສັຽຊີວິດຂອງເຂົາແລ້ວ ກໍຂ ໃໍຫ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາລົງໂທດຂ້າພຣະອົງ ແລະຍ່ິງຫນັກກວ່າ 

24 ເພາະສະນ້ັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງພຣະຊົນຢູ່ສັນໃດພຣະອົງຜູ້ຊົງສະຖາປະນາຂ້າພຣະອົງໄວ້ ແລະຕ້ັງຂ້າພຣະ
ອົງໄວ້ເທີງບັນລັງຂອງດາວິດຣາຊບິດາຂອງຂ້າພຣະອົງ ແລະຊົງຕ້ັງໄວ້ເປັນຣາຊວົງ ດ່ັງທ່ີພຣະອົງຊົງສັນຍາໄວ້ 
ອາໂດນີຢາຈະຕ້ອງຕາຍໃນວັນນ້ີສັນນ້ັນî 

25 ດ່ັງນ້ັນ ກະສັດໂຊໂລໂມນຈ່ຶງຮັບສ່ັງໃຊ້ເບນັຍຢາບຸດເຢຮົວອາດາ ເຂົາກໍໄປປະຫານຊີວດິອາໂດນີຢາເສັຽ ແລະ
ທ່ານກໍຕາຍ 

26 ສ່ວນປະໂຣຫິດອາບີອາທານ້ັນ ພຣະຣາຊາຮັບສ່ັງວ່າ, ìຈ່ົງໄປຢູ່ທ່ີອານາໂທດ ໄປສູ່ໄຮ່ນາຂອງເຈ້ົາເພາະເຈ້ົາ
ຄວນທ່ີຈະຕາຍ ແຕ່ໃນເວລານ້ີເຮົາຈະບ່ໍປະຫານຊີວິດເຈ້ົາ ເພາະວ່າເຈ້ົາຫາມຫີບຂອງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາພຣະ
ເຈ້ົາໄປຂ້າງຫນ້າດາວິດ ຣາຊບິດາຂອງເຣົາ ແລະເພາະເຈ້ົາໄດ້ເຂ້ົາສ່ວນໃນບັນດາຄວາມທຸກໃຈຂອງຣາຊບິດາ
ຂອງເຮົາî 

27 ໂຊໂລໂມນຈ່ຶງຊົງຂັບໄລ່ອາບີອາທາເສັຽຈາກຫນ້າທ່ີປະໂຣຫິດຂອງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ ກະທໍາໃຫ້ສໍາເຣັດຕາມພ
ຣະຄໍາຂອງ  ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຊຶງ່ພຣະອົງສ່ັງກ່ຽວກັບເຊ້ືອສາຍຂອງເອລີທ່ີເມືອງຊໂີລ 

28 ເມ່ືອຂ່າວນ້ີຊາບໄປເຖີງໂຢອາບ ເພາະເຖີງວ່າໂຢອາບບ່ໍໄດ້ສນັບສນຸນອັບຊາໂລມ ທ່ານໄດ້ສນັບສນຸນອາໂດນີ
ຢາ ໂຢອາບກໍຫນີໄປທ່ີເຕັນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະຈັບເຊີງຍອດແທ່ນບູຊາໄວ ້

29 ເມື່ອມຄົີນໄປກາບທູນກະສັດໂຊໂລໂມນວ່າ,ìໂຢອາບໄດ້ຫນີໄປທ່ີເຕັນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະເບ່ີງແມ໋, 
ເຂົາຢູ່ຂ້າງແທ່ນບູຊານ້ັນî ໂຊໂລໂມນຮັບສ່ັງເບນັຍຢາບຸດເຢຮົວອາດາສ່ັງວ່າ, ìຈ່ົງໄປ ປະຫານຊີວິດເຂົາເສັຽî 

30 ເບນັຍຢາກໍກັບມາຍັງເຕັນຂອງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາເວ້ົາກ ັບທ່ານວ່າ, ìພຣະຣາຊາມີຮັບສ່ັງວ່າ ຈ່ົງອອກມາເຖີດî 
ທ່ານຕອບວ່າ, ìບ່ໍອອກໄປ ຂ້າຈະຕາຍທ່ີນ້ີî 

31 ເຈ້ົາຊີວິດສ່ັງຕອບເຂົາວ່າ, ìຈ່ົງກະທໍາຕາມທ່ີເຂົາບອກ ຈ່ົງປະຫານເຂົາເສັຽ ແລະຝັງເຂົາໄວ້ ທັງນ້ີຈະໄດ້ເອົາ
ໂທດຂອງຄວາມຜິດຊ່ຶງໂຢອາບໄດ້ກະທໍາໃຫເ້ຂົາຕາຍໂດຍບ່ໍມີເຫດຜົນສົມຄວນນ້ັນໄປເສັຽຈາກເຣົາ ແລະ
ຈາກເຊ້ືອສາຍບິດາຂອງເຮົາ 

32 ພຣະຜູ້ເປ ັນເຈ້ົາຊົງນໍາການກະທໍາອັນນອງເລືອດຂອງເຂົາກັບມາຕົກເທີງຫົວຂອງເຂົາເອງ ເພາະວ່າເຂົາໄດ້
ໂຈມຕີ ແລະຂ້າຊາຍສອງຄົນທ່ີຊອບທັມ ແລະດີກວ່າຕົວເຂົາດ້ວຍດາບໂດຍທ່ີດາວິດຣາຊບິດາຂອງເຮົາຫາບ່ໍ
ໄດ້ຊງົຊາບ ຄືອັບເນີບຸດເນີ ຜູ້ບັນຊາການກອງທັບຂອງອິສຣາເອນ ແລະອາມາຊາບູດເຢເທີຜູ້ບັນຊາການກອງ
ທັບຂອງຢູດາ 

33 ດ່ັງນ້ັນທ່ີເຂົາທັງຫລາຍຕ້ອງຕາຍນ້ັນ ໂຢອາບແລະເຊ້ືອສາຍຂອງເຂົາຕ້ອງຮັບຜິດຊອບເປັນນິດ ແຕ່ສ່ວນດາ
ວິດແລະເຊ້ືອສາຍຂອງພຣະອົງ ແລະຣາຊວົງຂອງພຣະອົງ ແລະຣາຊບັນລັງຂອງພຣະອົງຈະມີສວັດດີພາບ
ຈາກພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຢູ່ເປັນນິດî 

34 ແລ້ວເບນັຍຢາບຸດເຢຮົວອາດາກໍຂ້ືນໄປປະຫານຊວິີດເຂົາເສັຽ ແລະຝັງເຂົາໄວ້ໃນບ້ານຂອງເຂ າົເອງຊ່ຶງຢູ່ໃນ
ຖ່ິນກັນດານ 

35 ກະສັດໄດ້ຊົງແຕ່ງຕ້ັງເບນັຍຢາບຸດເຢຮົວອາດາເຫນືອກອງທັບແທນໂຢອາບ ແລະກະສັດກໍຊົງແຕ່ງຕ້ັງປະໂຣ
ຫດິຊາໂດກໄວໃ້ນຕ າໍແຫນ່ງຂອງອາບີອາທາ 



36 ແລ້ວກະສັດຊົງໃຊ້ຄົນໄປເອ້ີນຊີເມອີໃຫ້ເຂ້ົາມາເຝ້ົາ ແລະສ່ັງກັບເຂົາວ່າ, ìທ່ານຈ່ົງສ້າງບ້ານທ່ີໃນກຸເຢຣູຊາ
ເລັມ ແລະອາໄສຢູ່ທ່ີນ້ັນ ຢ່າອອກຈາກທ່ີນ້ັນໄປທ່ີໃດເລີຍ 

37 ເພາະໃນວັນທ່ີທາ່ນອອກໄປ ແລະຂ້າມຫ້ວຍນໍາກິດໂຣນນ້ັນ ທາ່ນຈ່ົງຮູ້ເປັນແນ່ເຖີດວ່າ ທ່ານຈະຕ້ອງຕາຍ ທ່ີ
ທ່ານຕ້ອງຕາຍນ້ັນທ່ານເອງກໍຮັບຜິດຊອບî 

38 ແລະຊເີມອທີູນພຣະຣາຊາວ່າ, ìທີພ່ຣະອົງຊົງສ່ັງນ້ັນກໍດີແລ້ວ ຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງຈະກະທໍາຕາມທ່ີພຣະຣາ
ຊາເຈ້ົານາຍຂອງຂ້າພຣະອົງສ່ັງນ້ັນî ແລ້ວຊເີມອີຈ່ຶງໄດ້ອາໄສຢູ່ໃນກຸງເຢຣູຊາເລ ມັເປັນເວລານານ 

39 ເມ່ືອລ່ວງໄປສາມປີກໍເກີດເຣ່ືອງຂ້ືນ ຄືທາດສອງຄົນຂອງຊີເມອີໄດ້ຫລົບຫນີໄປຍັງອາຄີສ ໂອຣົດຂອງມາອາ
ກາກະສັດເມືອງກາດ ແລະເມ່ືອເຂົາມາບອກຊີເມອີວ່າ, ìເບ່ີງແມ໋, ທາດຂອງທ່ານຢູ່ໃນເມືອງກາດî 

40 ຊເີມອີກໍລຸກຂ້ືນຜູກອານຂ່ີລໍໄປເຝ້ົາອາຄິສທ່ີເມືອງກາດ ເພືອ່ຊອກຫາທາດຂອງຕົນ ຊເີມອີໄດ້ໄປນໍາທາດຂອງ
ຕົນມາຈາກເມືອງກາດ 

41 ແລະເມ່ືອມີຜູ້ກາບທູນໂຊໂລໂມນວ່າຊີເມອີໄດ້ໄປຈາກກຸງເຢຣູຊາເລັມເຖີງເມືອງກາດ ແລະກັບມາແລ້ວ 
42 ພຣະຣາຊາກໍຊົງໃຊໃ້ຫ້ເອ້ີນຊີເມອີມາເຝ້ົາ ແລະສ່ັງກັບເຂົາວ່າ, ìເຮົາໄດ້ໃຫທ່້ານສາບານໃນພຣະນາມຂອງພ

ຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາບ່ໍແມ່ນຫລື ແລະໄດ້ຕັກເຕືອນທ່ານແລ້ວວ່າ ìທ່ານຈ່ົງຮູ້ເປັນແນ່ວ່າ ໃນວັນທ່ີທ່ານອອກໄປ ບ່ໍວ່າ
ໄປທີໃ່ດໆທ່ານຈະຕ້ອງຕາຍî ແລະທ່ານກໍໄດ້ຕອບເຮົາວ່າ ìທີພ່ຣະອົງສ່ັງນ້ັນກໍດີແລ້ວ ຂ້າພຣະອົງຈະເຊ່ືອຟັງî 

43 ເປັນຫຍັງທ່ານຈ່ຶງບ່ໍຮັກສາຄໍາສາບານໄວ້ຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແລະຮັກສາຄໍາບັນຊາຊ່ຶງເຮົາໄດ້ກໍາຊັບທ່ານນ້ັນî 
44 ພຣະຣາຊາສ່ັງກັບຊີເມອີວ່າ, ìທ່ານເອງຮູ້ເຣ່ືອງເຫດຮ້າຍທັງສ້ິນ ຊຶງ່ທ່ານໄດ້ກະທໍາຕ່ໍດາວິດຣາຊບິດາຂອງເຮົາ 

ເພາະສະນ້ັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງນໍາເຫດຮ້າຍມາສນອງເຫນືອຫົວຂອງທາ່ນເອງ 
45 ແຕ່ກະສັດໂຊໂລໂມນຈະໄດ້ຮັບພຣະພອນ ແລະພຣະທີນ່ັ່ງຂອງດາວິດຈະຕ້ັງຫມັນ້ຄົງຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເປັນ

ນິດ 
46 ແລ້ວພຣະຣາຊາຊົງບັນຊາເບນັຍຢາບຸດເຢຮົວອາດາ ແລະເຂົາກໍອອກໄປປະຫານຊີວິດຊີເມອີເສັຽ ດ່ັງນ້ັນຣາຊ

ອານາຈັກກໍຕ້ັງຫມັນ້ຄົງຢູ່ໃນພຣະຫັດຂອງໂຊໂລໂມນ 
 

3 ໂຊໂລໂມນຊງົອະພເິສກສມົຣດົ ກບັທດິາກະສດັຟາຣາໂອ 
Solomonís Prayer for Wisdom 

(2 ຂຄວ 1:2-13) 
1 ໂຊໂລໂມນໄດ້ຜູກສໍາພັນທະໄມຕຣີກັນກັບເຈ້ົາຊວິີດຟາຣາໂອແຫ່ງເອຢິບ ໂດຍໄດ້ແຕ່ງງານກັບຣາຊທິດາ

ຂອງພຣະອົງແລະພານາງໄປຢູ່ທ່ີເມືອງຂອງດາວິດ ຈົນເທ່ົາພຣະອົງສ້າງພຣະຣາຊວັງຂອງພຣະອົງເອງ ສ້າງພ
ຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະກໍາແພງອ້ອມເມືອງເຢຣູຊາເລັມສໍາເຣັດ 

2 ໃນເວລານ້ັນບ່ອນນະມັສການພຣະນາມຂອງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຍັງບ່ໍທັນໄດ້ສ້າງຂ້ືນເທ່ືອ ປະຊາຊົນຈ່ຶງຍັງຖວາຍ
ບູຊາຢູ່ຕາມແທ່ນບູຊາຕ່າງໆຢູ່ 

3 ໂຊໂລໂມນຮັກພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ ແລະຕ ດິຕາມຄໍາສ່ັງສອນຂອງກະສັດດາວິດຜູ້ເປັນບິດາ ແຕ່ວ່າທ່ານຍັງໄດ້
ຖວາຍເຄ່ືອງບູຊາ ແລະເຄ່ືອງຫອມຢູ່ຕາມແທ່ນບູຊາຕ່າງໆເຊ່ັນດຽວ 

4 ວັນນ່ຶງ ເຈ້ົາຊີວິດໂຊໂລໂມນໄດ້ສະເດັດໄປເມືອງກີເບໂອນ ເພ່ືອຖວາຍເຄ່ືອງສັຕບູຊາຢູ່ທີນ້ັ່ນ ເພາະເປັນສະ
ຖານທ່ີສູງສຸດທ່ີສໍາຄັນທ່ີໂຊໂລໂມນໄດຖ້ວາຍເຄ່ືອງເຜົາບູຊາພັນໂຕຖວາຍຢູ່ເທີງແທ່ນນ້ັນ 

5 ຢູ່ທີເ່ມືອງກີເບໂອນໃນຕອນກາງຄືນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງປາກົດທາງຄວາມຝັນໃຫ້ໂຊໂລໂມນເຫັນ ແລະຊົງ
ກ່າວວ່າ, ìເຈ້ົາຕ້ອງການຫຍັງຈາກເຮົາî 



6 ໂຊໂລໂມນທນູຕອບວາ່, ìພຣະອົງຊງົສະແດງຄວາມເມດຕາອັນຍ່ິງໃຫຍ່ແກ່ກະສັດດາວິດບິດາຂອງຂ້າພຣະ
ອົງຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງ ເມືອ່ຄາວທ່ານດໍາເນີນຊີວິດດ້ວຍຄວາມສັດຊ່ື ຍຸດຕິທັມ ແລະມຈິີດໃຈຊ່ືຕົງຕ່ໍພຣະອົງ 
ພຣະອົງຊງົມີຄວາມກະຣຸນາອັນຍ່ິງໃຫຍ່ຕ່ໍທ່ານ ໂດຍຍີນຍອມໃຫ້ບຸດຊາຍຂອງທ່ານຂ  ້ືນນ່ັງບັນລັງໃນວັນນ້ີ 

7 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງຂ້າພຣະອົງ ດຽວນ້ີພຣະອົງຊົງໃຫ້ຂ້າພຣະອົງເປັນເຈ້ົາຊີວິດແທນບິດາ
ຂອງຂ້າພຣະອົງ ທັງໆທ່ີຂ້າພຣະອົງຍັງຫນຸ່ມຢູ່ ແລະບ່ໍມີຄວາມຊໍານິຊໍານານດ້ານການປົກຄອງ 

8 ຂ້າໃຊ້ຂອງພຣະອົງໄດ້ໃຊຊ້ວິີດໃນຖ້າມກາງໄພ່ພນົທ່ີພຣະອົງຊົງເລືອກໄວ້ ເປັນຊົນຊາດໃຫຍ່ມີຈໍານວນຄົນ
ຫລວງຫລາຍຈົນບ່ໍອາດນັບໄດ້ 

9 ຂ້າພຣະອົງຢາກປົກຄອງໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງຢ່າງຍຸດຕິທັມ ແລະຖືກຕ້ອງ ສະນ້ັນຂໍພຣະອົງຊົງປະທານຄວາມ
ສລຽວສລາດໃຫ້ຂ້າພຣະອົງແດ່ທ້ອນ ບ່ໍດ່ັງນ້ັນຂ້າພຣະອົງຈະບ່ໍອາດສາມາດປົກຄອງປະຊາຊນົຂອງພຣະອົງ
ຈໍານວນຫລວງ 
ຫລາຍຢ່າງນ້ີໄດ້ 

10 ຄໍາຮ້ອງຂໍຂອງໂຊໂລໂມນພໍພຣະທັຍພຣະຜູ້ເປ ັນເຈ້ົາ  
11 ພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງຊົງກ່າວວ່າ, ìຍ້ອນເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຂຊໍວິີດຍືນຍາວ ບ່ໍໄດ້ຂໍຄວາມຮ່ັງມີ ຫລືຂຊໍວິີດຂອງສັດຕຣູແຕ່ວ່າເຈ້ົາ

ໄດ້ທູນຂໍຄວາມສລຽວສລາດໃນການປົກຄອງ 
12 ເຮົາຈະໃຫ້ຕາມທ່ີເຈ້ົາທູນຂໍ ເຮົາຈະໃຫ້ເຈ້ົາມີຄວາມຄິດສລຽວສລາດຢ່າງທ່ີບ່ໍມີໃຜເຄີຍມີມາກ່ອນ ແລະຈະບ່ໍມີ

ໃຜມຄືີເຈ້ົາອີກ 
13 ສ່ິງທ່ີເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຂໍ ເຮົາກໍຈະເພ້ີມຕ່ືມໃຫ້ແກ່ເຈ້ົາ ເຊ່ັນຄວາມຮ່ັງມີ ແລະສະງ່າຣາສີຕລອດຊ່ົວຊີວິດຂອງເຈ້ົາ ຊຶງ່

ບໍ່ມເີຈ້ົາຊວິີດອົງໃດມີເຫມືອນເຈ້ົາ 
14 ຖ້າວ່າເຈ້ົາເຊ່ືອຟັງເຮົາ ແລະຖືຮັກສາຂ້ໍບັນຍັດແລະຄໍາສ່ັງຂອງເຮົາ ເຫມອືນດ່ັງດາວິດຜູ້ເປັນບິດາຂອງເຈ້ົາໄດ້

ປະຕິບັດມາ ເຣົາຈະໃຫ້ເຈ້ົາມ ີຊີວິດຍືນຍາວຢູ່ຕ່ໍໄປî 
15 ແລ້ວໂຊໂລໂມນກໍຮູ້ເມືອ ຈ່ຶງຮູ້ວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວຕ່ໍທ່ານທາງຄວາມຝັນ ຈາກນ້ັນ ພຣະອົງໄດ້ກັບຄືນ

ເມືອນະຄອນເຢຣູຊາເລັມ ແລ້ວຢືນຢູ່ຕ່ໍຫນ້າຫີບຄໍາສັນຍາຂອງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ ພຣະອົງໄດ້ເຜົາຖວາຍເຄ່ືອງບູ
ຊາ ແລະການບູຊາເພ່ືອຄວາມສາມັກຄີ ທງັໄດ້ຈັດງານກີນລ້ຽງຢ່າງໃຫຍ່ໂຕສໍາລັບຂ້າຣາຊການທຸກຄົນຂອງພ
ຣະອົງ 
ໂຊໂລໂມນຕດັສນີຄວາມຢາ່ງຍດຸຕທິມັ  
Solomonís Wisdom in Judgment 

16 ຢູ່ມາ ມຍີີງໂສເພນີສອງຄົນເຂ້ົາມາເຝ້ົາເຈ້ົາຊີວິດໂຊໂລໂມນ 
17 ຍີງຄົນນ່ຶງຈ່ຶງກາບທູນວ່າ, ìຂ້າແດ່ພຣະຣາຊາ ຍີງຄົນນ້ີແລະຂ້າພຣະອົງຢູ່ເຮືອນຫລັງດຽວກ ນັ ໃນຂນະທ່ີຂ້າ

ນ້ອຍຄອດລູກເຂົາກ ຢູ່ໍທ່ີນ້ັນ 
18 ຫລັງຈາກຂ້ານ້ອຍຄອດລູກໄດ້ສາມວັນແລ້ວ ຍີງຄົນນ້ີກ ຄໍອດລູກເຫມ ອືນກັນ ພວກຂ້ານ້ອຍຢູ່ນໍາກັນພຽງສອງ

ຄົນເທ່ົານ້ີ ແລະບ່ໍມີໃຜຢູ່ໃນເຮືອນນໍາພວກຂ້ານ້ອຍເລີຍ 
19 ຢູ່ມາຄືນນ່ຶງ ຍີງຜູ້ນ້ີໄດ້ນອນເຕັງລູກຈົນລູກຕາຍ  
20 ແລ້ວໃນຕອນທ່ຽງຄືນ ຂນະທ່ີຂ້ານ້ອຍຍັງນອນຫລັບຢູ່ ເຂົາໄດ້ລຸກຂ້ືນໄປອູ້ມເອົາລູກຊາຍຂອງຂ້ານ້ອຍຫນີ

ຈາກຂ້ານ້ອຍ ແລະເອົາໄປໄວ້ໃນຕຽງນອນຂອງເຂົາ ແລ້ວເອົາລູກຊາຍຂອງເຂົາທ່ີຕາຍແລ້ວນ້ັນມາໃສ່ຕຽງໃຫ້
ຂ້ານ້ອຍ 

21 ພຕ່ືໍນເຊ້ົາມາ ເວລາຂ້ານ້ອຍລຸກຂ້ືນເອົານົມໃຫ້ລູກນ້ອຍກີນ ຂ້ານ້ອຍກໍເຫັນວ່າລູກຂ້ານ້ອຍໄດ້ຕາຍເສັຽແລ້ວ 
ຂ້ານ້ອຍຈ່ຶງສັງເກດເບ່ິງຄັກໆຈ່ຶງຮູ້ວ່າເດັກນ້ອຍທ່ີຕາຍນ້ັນບ່ໍແມ່ນລູກຂອງຂ້ານ້ອຍເລີຍ  



22 ແລ້ວຍີງຜູ້ສອງເວ້ົາຂ້ືນວ່າ, ìບ່ໍແມ່ນຜູ້ຍັງແມ່ນລູກຂ້ອຍ ແລະຜູ້ຕາຍແມ່ນລູກເຈ້ົາî ຍີງຜູ້ທໍາອິດກໍເວ້ົາຕອບວ່າ, 
ìບ່ໍແມ່ນດອກ ຜູ້ຕາຍແມ່ນລູກເຈ້ົາ ຜູ້ຍັງແມ່ນລູກຂ້ອຍî ທັງສອງໄດ້ຖົກຖຽງກັນຊ້ອງພຣະພັກເຈ້ົາຊີວິດ 

23 ສ່ວນເຈ້ົາຊວີິດໂຊໂລໂມນຈຶ່ງເວົ້າວ່າ, ìແຕ່ລະຄົນໃນພວກເຈ້ົາຕ່າງກໍພາກັນທ້ວງວ່າ ຜູ້ຍັງເປັນລູກຂອງຕົນເອງ 
ແລະຜູ້ຕາຍເປັນລູກຂອງຄົນອ່ືນ 

24 ເຈ້ົາຊີວິດຊົງກ່າວຕ່ໍໄປອີກວ່າ , ìດ່ັງນ້ັນ ຈ່ົງໄປເອົາດາບມາໃຫ້ເຮົາ ແລ້ວເຂົາກໍນໍາເອົາດາບນ້ັນມາວາງໄວ້ຕ່ໍພ
ຣະພັກພຣະອົງ 

25 ເຈ້ົາຊີວິດຈ່ຶງສ່ັງວ່າ, ìຈ່ົງຕັດເດັກນ້ອຍທ່ີຍັງນ້ັນອອກເປັນສອງທ່ອນ ແລະເອົາແບ່ງໃຫ້ຍີງສອງຄົນນ້ີຜູ້ລະທ່ອນî 
26 ຍີງຜູ້ເປັນແມ່ແທ້ຂອງເດັກນ້ອຍນ້ັນ ໄດ້ມຄີວາມສົງສານລູກຂອງຕົນເຫລືອຫລາຍ ຈ່ຶງໄດ້ກາບທູນເຈ້ົາຊີວິດ

ວ່າ, ìຂ້າແດ່  ພຣະຣາຊາຂອງຂ້ານ້ອຍ ຖ້າພຣະອົງຊົງກະຣຸນາ ຈ່ົງເອົາເດັກນ້ອຍນ້ັນໃຫ້ເຂົາເສັຽເທີນ ຂ້ານ້ອຍ
ຂໍພຽງສ່ິງດຽວຄືຢ່າຂ້າມັນ ແຕ່ຜູ້ທີສອງເວ້ົາວ່າ, ìຈ່ົງຕັດມັນສາເພ່ືອມັນຈະບ່ໍໄດ້ເປັນລູກຂອງຜູ້ໃດî 

27 ແລ້ວເຈ້ົາຊວິີດຈ່ຶງຕັດສີນວ່າ, ìຢ່າຂ້າເດັກນ້ອຍນ້ັນ ຈ່ົງເອົາມັນໃຫຍີ້ງຜູ້ທີນ່ຶງສາ ເພາະເຂົາເປັນແມ່ທ່ີແທ້ຈີງ
ຂອງມັນî 

28 ຊາວອິສຣາເອນທຸກຄົນໄດ້ຍີນຄໍາຕັດສີນຂອງເຈ້ົາໂຊໂລໂມນ ພວກເຂົາກໍເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມໂຄຣົບນັບຖືພ
ຣະອົງຢ່າງເລິກເຊ່ິງ ເພາະພວກເຂົາຮູ້ວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງປະທານສິດປັນຍາໃຫ້ແກ່ພຣະອົງ ເພ່ືອພິຈາຣະ
ນາຕັດສິນຢ່າງຍຸດຕິທັມ 

 

4 ຂາ້ຣາຊການແລະເຈົາ້ຫນາ້ທີຂ່ອງ 
ໂຊໂລໂມນ 
Solomonís Administrative Officers 

1 ເຈ້ົາໂຊໂລໂມນເປັນກະສັດເຫນືອອິສຣາເອນທັງສ້ິນ 
2 ແລະຄົນຕ່ໍໄປນ້ີເປັນຂ້າຣາຊການຜູ້ໃຫຍ່ຂອງພຣະອົງ ຄື ອາຊາຣຢິາບຸດຊາໂດກເປັນປະໂຣຫິດ 
3 ເອລີໂຣເຣັຟ ແລະອາຮີຢາບຸດຊີຊາເປັນຣາຊເລຂາ ເຢໂຮຊາຟສັບຸດອາຮີລູດເປັນເຈ້ົາກົມສາຣະບັນ 
4 ເບນັຍຢາບຸດເຢຮົວອາດາ ເປັນຜູ້ບັນຊາການກອງທັບ ຊາໂດກ ແລະອາບີອາທາເປັນປະໂຣຫິດ 
5 ອາຊາຣີຢາບຸດນາທານເປນຫົວຫນ້າຂ້າຫລວງ ຊາບຸດບຸດນາທານເປັນປະໂຣຫິດ ແລະເປັນພຣະສະຫາຍຂອງ

ພຣະຣາຊາ 
6 ອາຮີຊາຣເ໌ປັນເຈ້ົາກົມວັງ ແລະອາໂດນີຣາມບຸດອັບດາເປັນຜູ້ຄວບຄຸມຄົນທ່ີທໍາງານໂຍທາ (ຜູ້ຄວບຄຸມແຮງ

ງານ) 
7 ໂຊໂລໂມນຊົງມຂີ າ້ຫລວງສິບສອງຄົນຢູ່ເຫນືອອິສຣາເອນທັງປວງ ເປັນຜູ້ຈັດຫາສະບຽງອາຫານສໍາລັບພຣະ

ຣາຊາ ແລະສໍາລັບພຣະຣາຊສໍານັກ ຂ້າຫລວງຄົນນ່ຶງຈັດຫາສະບຽງອາຫານສໍາລັບເດືອນນ່ືງໃນນ່ຶງປີ 
8 ຕ່ໍໄປນ້ີເປັນຊ່ືຂອງເຂົາຄື ເບນເຮີ ປະຈໍາແດນເທືອກເຂົາເອຟຣາອິມ 
9 ເບນເດເຄີ ປະຈໍາໃນມາກັສ ແລະໃນຊາອັນບີມ ເບັດເຊມັສ ແລະເອໂລນເບັດຮານານ 
10 ເບນເຮເສດ ປະຈໍາໃນອາຣຸບໂບດ (ໂຊໂກ ແລະແຜ່ນດີນເຮເຟີຂ້ືນຢູ່ກັບເຂົາ) 
11 ເບນອາບີນາດາບ ປະຈໍາໃນນາຟາທໂດຮ໌ທັງຫມດົ (ເຂົາມີຕາຟັທທິດາຂອງໂຊໂລໂມນເປັນ 

ພຣັຍາ) 
12 ບາອານາບຸດອາຮິລູດ ປະຈໍາໃນຕາອານັກ ເມກິດໂດ ແລະເບັດເຊອານທັງຫມດົຊ່ຶງຢູ່ຂ້າງເຊເຣທານທາງ

ທິດໃຕ້ເມືອງເຢສເຣເອນ ແລະຕ້ັງແຕ່ເບັດເຊອານເຖິງອາເບນເມໂຮລາໄປຈົນເຖິງທິດເຫນືອຂອງໂຢກເມອາມ 



13 ເບນເກີເບີ ປະຈໍາໃນຣາໂມທກິເລອາດ (ເຂົາມີຊົນນະບົດທັງຫລາຍຂອງຢາອີຣ໌ບຸດມານັສເຊ ຊ່ຶງຢູ່ໃນກິເລ
ອາດ ແລະເຂົາມີທ້ອງຖ່ິນອາຣ໌ໂກບ ຊຶງ່ຢູ່ໃນບາຊານ ຫວົເມືອງໃຫຍ່ຫົກສິບຫົວເມືອງຊຶງ່ມີກໍາແພງເມືອງ ແລະ
ດານ ທອງສໍາຣິດຂ້ືນຢູ່ກັບເຂົາ) 

14 ອາຮີນາດາບບຸດອິດໂດ ປະຈໍາໃນມາຮານາອິມ 
15 ອາຮີມາອັສ ປະຈໍາໃນເນັຟທາລີ (ທ່ານກໍເຫມືອນກັນໄດ້ບາເຊມທັທດິາຂອງໂຊໂລໂມນເປັນພັຣຍາ) 
16 ບາອານາບຸດຮູຊັຍ ປະຈໍາໃນອາເຊີ ແລະເບອາໂລທ 
17 ເຢໂຮຊາຟັດບຸດປາຣູອາ ປະຈໍາໃນອິສຊາຄາ 
18 ຊເີມອີບຸດເອລາ ປະຈໍາໃນເບັນຢາມິນ 
19 ເກເບີບຸດອູຣີ ປະຈໍາໃນແຜ່ນດີນກິເລອາດ ແຜ່ນດີນໃນຊີໂຮນກະສັດຂອງຄົນອາໂມຣິດ ແລະຂອງໂອກກະສັດ

ແຫ່ງເມືອງບາຊານ ມີຂ້າຫລວງຄົນດຽວທ່ີປະຈໍາໃນແຜ່ນດີນນ້ັນ 
ພຣະສະຕປິນັຍາ ແລະຄວາມມັງ່ຄັງ່ຂອງໂຊໂລໂມນ 
Magnificence of Solomonís Rule 

20 ຄົນຢູດາແລະຄົນອິສຣາເອນນ້ັນມີຈໍານວນຫລວງຫລາຍດ່ັງເມັດຊາຍຕາມຊາຍທະເລ ເຂົາທັງຫລາຍກີນແລະ
ດ່ືມແລະມີຈິດໃຈມ ່ວນຊ່ືນ 

21 ແລະໂຊໂລໂມນຊົງປົກຄອງເຫນືອຣາຊອານາຈັກທັງສ້ີນ ຕ້ັງແຕ່ແມ່ນ້ໍາຢູຟຣາດໄປຈົນເຖີງແຜ່ນດີນຟີລິສຕີນ 
ແລະເຖີງເຂດແດນເອຢິບ ເຂົາທັງຫລາຍຖວາຍສ່ວຍອາກອນ ແລະບົວລະບັດໂຊໂລໂມນຕລອດວັນເວລາ
ແຫ່ງພຣະຊົນຊບີຂອງ    ພຣະອົງ 

22 ສະບຽງອາຫານສໍາລັບໂຊໂລໂມນໃນວັນນ່ຶງນ້ັນ ຄືຍອດແປ້ງສາມສິບໂກຣ໌ (Cors) ແລະແປ້ງຫົກສິບໂກຣ໌ 
23 ງົວອ້ວນສິບໂຕ ງົວຈາກທ່ົງຫຍ້າຊາວໂຕ ແກະນ່ຶງຮ້ອຍໂຕ ນອກຈາກນ້ີມີກວາງໂຕເຖິກ ຊ້ີນມ່ັງ ໂອງ ແລະໄກ່ 
24 ເພາະພຣະອົງຊົງຄອບຄອງເຫນືອທ້ອງຖ່ິນທັງສ້ີນຟາກຕາເວັນຕົກຂອງເແມ່ນ້ໍາເອີຟຣາດ ຕ້ັງແຕ່ຕິຟຊາຈົນເຖີງ

ກາຊາ ແລະຊົງຄອບຄອງເຫນືອບັນດາກະສັດທ່ີຢູ່ຟາກຕາເວັນຕົກຂອງແມ່ນ້ໍາເອີຟຣາດນ້ັນ ແລະພຣະອົງຊົງມີ
ສັນຕິພາບ 
ຢູ່ທຸກດ້ານຮອບພຣະອົງ 

25 ຢູດາ ແລະອິສຣາເອນກໍຢູ່ຢ່າງປອດພັຍ ທຸກຄົນກໍນ່ັງຢູ່ໃຕ້ຮ່ົມຊຸ່ມອະງຸ່ນ ແລະໃຕ້ຕ້ົນຫມາກເດ່ືອຂອງຕົນ ຕ້ັງ
ແຕ່ເມືອງດານຈົນເຖີງເມືອງເບເອີເຊບາຕລອດວັນເວລາຂອງໂຊໂລໂມນ 

26 ໂຊໂລໂມນຍັງມີຄອກຂັງມ້າດ່ຽວອີກສ່ີຫມືນ່ສໍາລັບຣົດຮົບຂອງພຣະອົງ ແລະພົນມາ້ນ່ຶງຫມືນ່ສອງພັນຄົນ 
27 ແລະບັນດາຂ້າຫລວງເຫລ່ົານ້ັນກໍຈັດສະບ່ຽງອາຫານສ່ົງກະສັດໂຊໂລໂມນ ແລະເພ່ືອທຸກຄົນທ່ີມາຍັງໂຕະສ

ເວີຍຂອງກະສັດໂຊໂລໂມນ ຕ່າງກໍສ່ົງຂອງຕາມເດືອນຂອງຕົນ ເຂົາທັງຫລາຍບ່ໍໃຫ້ສ່ີງນ່ຶງສ່ິງໃດຂາດໄປເລີຍ 
28 ທັງເຂ້ົາບເລ ແລະຟາງເຂ້ົາສໍາລັບມ້າປະຈໍາຣົດ ແລະສໍາລັບໃຫ້ສັດໃຊ້ໃນບ່ອນຕ່າງໆ ຕາມທ່ີໄດ້ມີຣບັສ່ັງແກ່

ທຸກຄົນ 
Fame of Solomonís Wisdom 

29 ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງປະທານສະຕິປັນຍາ ແລະຄວາມເຂ້ົາໃຈແກ່ໂຊໂລໂມນຢ່າງເຫລືອປະມານ ທງັພຣະ
ທັຍອັນກວ້າງຂວາງດຸດດ່ັງທະເລຊາຍທ່ີຊາຍທະເລ 

30 ແລະສະຕິປັນຍາຂອງໂຊໂລໂມນລ້ໍາກວ່າສະຕິປັນຍາທັງສ້ີນຂອງຊາວຕາເວັນອອກ ແລະກວ່າບັນດາສະຕິປັນ
ຍາຂອງເອຢິບ 



31 ເພາະພຣະອົງຊົງມີສະຕິປັນຍາສລາດກວ່າຄົນອ່ືນທຸກຄົນ ຊົງສລາດກວ່າ ເອທານຕະກູນເອັສຣາ ແລະເຮມານ 
ກັນໂກນ ແລະດາຣ໌ດາ ບັນດາບຸດຂອງມາໂຮນ ແລະພຣະນາມຂອງກໍເລ່ືອງລືໄປໃນທຸກປະຊາຊາດທ່ີຢູ່ອ້ອມ
ຮອບ 

32 ພຣະອົງກ່າວສຸພາສິດ ສາມພັນຂ້ໍດ້ວຍ ແລະບົດເພງຂອງພຣະອົງມີນ່ຶງພັນຫ້າບົດ 
33 ພຣະອົງກ່າວເຖີງຕ້ົນໄມ້ຕ້ັງແຕ່ຕ້ົນສົນສີດາ ຊຶງ່ຢູ່ໃນເລບານອນ ຈົນເຖີງຕ້ົນຫູສົບຊ່ຶງງອກອອກມາຈາກກໍາແພງ 

ພຣະອົງກ່າວເຖີງສັດປ່າດ້ວຍ ທັງບັນດານົກແລະສັດເລືອຄານແລະປາ 
34 ແລະຄົນມາຈາກຊົນຊາດທັງຫລາຍ ເພ່ືອຟັງສະຕິປັນຍາຂອງໂຊໂລໂມນ ແລະມາຈາກບັນດາພຣະຣາຊາແຫ່ງ

ແຜ່ນດີນໂລກ ຜູໄ້ດ້ຍີນເຖີງສະຕິປັນຍາຂອງພຣະອົງ 
 

5 ການຕຽມສາ້ງພຣະວຫິານ 
Preparations and  Materials for the Temple 
(2 ຂຄວ 2:1-18) 

1 ເມ່ືອຮີຣາມກະສັດເມືອງຕີເຣໄດ້ຍີນຂ່າວ ໂຊໂລໂມນຖືກຫົດສົງດ້ວຍນ້ໍາມັນຊະໂລມ ແລະແຕ່ງຕ້ັງໃຫ້ເປັນເຈ້ົາ
ຊວິີດແທນບິດາແລ້ວ ທ່ານກໍສ່ົງທູດໄປຫາພຣະອົງ ເພາະວ່າຮີຣາມ ແລະດາວິດເຄີຍເປັນເພ່ືອນດີຕ່ໍກັນຕລອດ
ມາ 

2 ສ່ວນໂຊໂລໂມນຈ່ຶງສ່ົງຂ່າວໄປບອກເຈ້ົາຮີຣາມດ່ັງນ້ີວ່າ,  
3 ìພຣະອົງກໍຮູ້ຢູ່ແລ້ວວ່າກະສັດດາວິດບິດາຂອງຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍສາມາດສ້າງພຣະວິຫານສໍາລັບນະມັສການພຣະຜູ້

ເປັນເຈ້ົາຂອງທ່ານໄດ້ ເພາະວ່າມີສັດຕຣູກ່ໍກໍາທໍາເສິກຕ່ໍທ່ານຢູ່ຮອບດ້ານ ຈົນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ໃຫ້ທ່ານຊ
ະນະສັດຕຣູທັງຫມດົຂອງທ່ານ 

4 ແຕ່ວ່າດຽວນ້ີ ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊົງໃຫຂ້້າພະເຈ້ົາມຄີວາມສງົບສຸກທ່ົວປະເທດ ບໍມ່ສັີດຕຣູ ບ່ໍມກີານທໍາລາຍ 
5 ສະນ້ັນ ຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງມີແຜນການສ້າງພຣະວິຫານສໍາລັບນະມັສການພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຂອງຂ າ້ພະເຈ້ົາ ຕາມທ່ີພ

ຣະອົງຊົງສັນຍາໄວ້ກັບກະສັດດາວິດບິດາຂອງຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ ìລູກຊາຍຂອງເຈ້ົາຜູ້ທີເ່ຮົາຈະໃຫ້ຂ້ືນນ່ັງບັນລັງ
ແທນເຈ້ົານ້ັນ ຈະເປັນຜູ້ສ້າງພຣະວິຫານສໍາລັບນະມັສການເຮົາî 

6 ດ່ັງນ້ັນ ຂໍພຣະອົງຈ່ົງຊົງພຣະກະຣນຸາສ່ົງຄົນຂອງພຣະອົງມາຍັງພູເລບານອນ ເພ່ືອຕັດໄມ້ສົນໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາ 
ຂ້າພະເຈ້ົາຈະຈ່າຍຄ່າແຮງງານໃຫ້ຄົນຂອງພຣະອົງຕາມທ່ີພຣະອົງຊົງເຫັນດີ ພຣະອົງກໍຮູ້ຢູ່ແລ້ວວ່າຄົນຂອງ
ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍມີໃຜຊາ່ງຕັດຕ້ົນໄມ້ເຫມອືນຄົນຂອງພຣະອົງî 

7 ເມ່ືອຮ ຣີາມໄດ້ຍີນຖ້ອຍຄໍາຂອງໂຊໂລໂມນ ພຣະອົງກ ໍຊົມຊ່ືນຍີນດີ ແລະກ່າວວ່າ, ìຂໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈ່ົງເປັນ
ທ່ີຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນ ພຣະອົງຊົງປະທານໃຫ້ເຈ້ົາຊີວິດດາວິດ ມີຣາຊໂອຣົດສລາດຫລັກແຫລມໃນການປົກ
ຄອງປະຊາຊນົອັນຫລວງຫລາຍນ້ີî 

8 ແລະເຈ້ົາຮີຣາມກໍສ່ົງຂ່າວໄປບອກເຈ້ົາໂຊໂລໂມນວ່າ, ìຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຮັບຂ່າວຂອງພຣະອົງແລ້ວ ສ່ວນຂ້າພະ
ເຈ້ົາຈະໃຫ້ທຸກສ່ິງຕາມທ່ີຕ້ອງການ ຂ້າພະເຈ້ົາຈະຈັດຫາໄມ້ສົນ ແລະໄມ້ແປກນ້ັນ 

9 ຄົນໃຊ້ຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຈະນໍາໄມ້ເຫລ່ົານ້ີ ມາຈາກພູເລບານອນລົງສູ່ທະເລ ເຂົາຈະມັດມັນເປັນແພລ່ອງຕາມ
ທະເລ ໄປຍັງບ່ອນທ່ີພຣະອົງຄາດຄະເນໄວ້ ເມ່ືອຮອດບ່ອນດ່ັງກ່າວຂ້າພະເຈ້ົາຈະໃຫ້ເຂົາແກ້ມັດອອກ ແລະພ
ຣະອົງກໍຈະເອົາໄມ້ເຫລ່ົານ້ີໄປ ສ່ວນພາຣະຂອງພຣະອົງຂໍໃຫ້ຈັດຫາອາຫານການກີນສໍາລັບຄົນຂອງຂ້າພະ
ເຈ້ົາî 

10 ຮີຣາມຈ່ຶງຈັດສ່ົງໄມ້ສົນແລະໄມ້ແປກທັງຫມດົຕາມທ່ີໂຊໂລໂມນຕ້ອງການ 



11 ຝ່າຍໂຊໂລໂມນກ ສ່ົໍງເຂ້ົາບເລສອງຫມືນ່ໂກຣ໌ (ເຈັດພັນໂຕນ) ພ້ອມທັງນ້ໍາມັນສົດຊາວໂກຣ໌ (ສ່ີຮ້ອຍໂຕນ) 
ເພ່ືອໄປລ້ຽງພວກໃນວັງຂອງຮີຣາມ ໂຊໂລໂມນຈັດສ່ົງໃຫ້ຮີຣາມທຸກໆປ ີ

12 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງປະທານສະຕິປັນຍາແກ່ໂຊໂລໂມນ ຕາມທ່ີພຣະອົງຊົງສັນຍາໄວ້ກັບທ່ານ ໂຊໂລໂມນກັບຮີ
ຣາມກ ຜູໍກສໍາພັນທະໄມຕຣີ ແລະທໍາຄໍາສັນຍາໄວ້ຕ່ໍກັນເປັນຢ່າງດີ 

13 ກະສັດໂຊໂລໂມນໄດ້ຮວບຮວມຄົນງານທ່ົວທັງອິສຣາເອນ ເພ່ືອເປັນກໍາລັງໃນການເຮັດວຽກ ຈໍານວນແຮງ
ງານທ່ີເກນມາມສີາມຫມືນ່ຄົນ 

14 ພຣະອົງຊົງແຕ່ງຕ້ັງອາໂດນີຣາມເປັນຜູ້ກໍາກັບພວກເຂົາ ພຣະອົງໄດ້ຜັດປ່ຽນຄົນເຫລ່ົານ້ີໄປມາທ່ີພູເລບານອນ
ເດືອນນ່ຶງມີນ່ຶງຫມືນ່ຄົນ ພວກເຂົາຢູ່ພູເລບານອນນ່ຶງເດືອນ ແລະກັບຄືນມາຢູ່ບ້ານສອງເດືອນ 

15 ກະສັດໂຊໂລໂມນຍັງມີພວກຕັດຫີນຢູ່ເທີງພູແປດສິບພັນຄົນ ແລະພວກຂົນຫີນເຈັດສິບພັນຄົນ 
16 ນອກຈາກນ້ີຍັງມີພວກຂ້າຣາຊການປົກຄອງເປັນຜູ້ດູແລວຽກການສາມພັນສາມຮ້ອຍຄົນ ເພ່ືອກໍາກັບຄົນງານ

ເຮັດວຽກ 
17 ຕາມຄໍາຮັບສ່ັງຂອງເຈ້ົາຊີວິດ ພວກເຂົາໄດ້ຂຸດເອົາຫີນກ້ອນໃຫຍ່ໆ ເພ່ືອເອົາໄປວາງເປັນຮາກຖານຂອງພຣະວິ

ຫານ 
18 ຄົນງານຂອງກະສັດໂຊໂລໂມນ ແລະຄົນງານຂອງກະສັດຮີຣາມ ແລະຊາວເກບານໄດ້ຕັດໄມ້ ແລະກ້ອນຫີນ

ໂຮມກັນໄວ້ ເພ່ືອກ່ໍສ້າງພຣະວິຫານ 
 

6 ກະສດັໂຊໂລໂມນສາ້ງພຣະວຫິານ 
Solomon Builds the Temple 

(2 ຂຄວ 3:1-14) 
1 ໃນປີທີສ່ີຣ້ອຍແປດສິບ ຫລັງຈາກພວກອິສຣາເອນອອກຈາກປະເທດເອຢິບ ຊຶງ່ເປັນປີທີສີ່ທີໂ່ຊໂລໂມນຂ້ືນປົກ

ຄອງອິສຣາເອນ ໃນເດືອນຊີຟ ຊ່ຶງເປັນເດືອນທີສອງ ເຈ້ົາຊີວິດໂຊໂລໂມນໄດ້ຕ້ັງຕ້ົນສ້າງພຣະວິຫານຂອງພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 

2 ຂ້າງພຣະວິຫານມລີວງຍາວຫົກສິບສອກ ລວງກວ້າງຊາວສອກ ແລະສູງສາມສິບສອກ 
3 ຫ້ອງທາງເຂ້ົາກວ້າງຊາວສອກ ແລະເລິກເຂ້ົາໄປຮອດຫ້ອງກາງສິບສອກ 
4 ພຣະອົງໄດ້ທໍາຂອບໃສ່ປ່ອງຢ້ຽມ ແລະທໍາລີກໄມ້ໃສ່ 
5 ພຣະອົງສ້າງຫ້ອງແຖວຕິດຝາພຣະວິຫານ ອ້ອມຫ້ອງກາງແລະຫ້ອງສັກສິດທ່ີສຸດ ພຣະອົງໄດ້ສ້າງຫ້ອງລ່ວງຫາ

ກັນອ້ອມຮອບທ່ີນ້ັນ 
6 ຫ້ອງລຸ່ມກວ່້າງຫ້າສອກ ຫ້ອງຊ້ັນກາງກວ້າງຫົກສອກ ແລະຊ້ັນທີສາມກວ້າງເຈັດສອກ ທາງດ້ານອ ອ້ມຮອບຝາ

ພຣະວິຫານຂ້າງນອກ ທ່ານໄດ້ສ້າງເປັນພັກເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ໄມຂ້າງຂອງຫ້ອງແຖວສອດເຂ້ົາໃນຝາ 
7 ຫີນທ່ີນໍາມາສ້າງພຣະວິຫານນ້ີ ໄດ້ຈັດຕຽມຮຽບຮ້ອຍມາແຕ່ບ່ອນຂຸດດີນພຸ້ນ ດ່ັງນ້ັນໃນຂນະທ່ີກໍາລັງກ່ໍສ້າງຢູ່

ຈ່ີງບ່ໍໄດ້ຍີນສຽງຄ້ອນຕີ ສຽງເຫລັກແກະຈ້ີມ ຫລືເຫລັກຫລາຍຢ່າງໃດຫມດົ 
8 ສ່ວນທາງເຂ້ົາເບ້ືອງຂວາພຣະວິຫານ ມີຂ້ັນໄດວຽນຂ້ືນໄປຫາຫ້ອງຊ້ັນກາງ ແລະຂ້ືນຕ່ໍໄປຫາຫ້ອງຊ້ັນສາມກ ໍ

ເຊ່ັນດຽວກັນ 
9 ພຣະອົງໄດ້ໃຊ ້ໄມສົ້ນທໍາເພດານ ແລ້ວພຣະອົງໄດ້ສ້າງພຣະວິຫານສໍາເຣັດລົງ 
10 ຫ້ອງແຖວອ້ອມພຣະວິຫານຊ່ຶງມີຮາວສູງຊ້ັນລະຫ້າສອກ ໄດ້ມທີ່ອນໄມສົ້ນແນບຕິດໃສ່ຝາພຣະວິຫານ 
11 ແລ້ວພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວຕ່ໍໂຊໂລໂມນວ່າ,  



12 ìກ່ຽວກັບຫໍໂຮງທ່ີເຈ້ົາກໍາລັງສ້າງຢູ່ນ້ີ ຖ້າເຈ້ົາທໍາຕາມຂ້ໍຄໍາສ່ັງຂອງເຮົາ ເຊ່ືອຟັງກົດລະບຽບຂອງເຮົາ ແລະປະຕິ
ບັດຕາມພຣະບັນຍັດຂອງເຮົາຢ່າງສັດຊ່ື ເຮົາຈະໃຫ້ເຈ້ົາໄດ້ຮັບຕາມຄໍາສັນຍາທ່ີເຮົາໄດ້ທໍາໄວ້ກັບບິດາຂອງ
ເຈ້ົາ 

13 ຄື ເຮົາຈະຢູ່ນໍາພວກໄພ່ພົນອິສຣາເອນຂອງເຮົາ ໃນພຣະວິຫານທ່ີເຈ້ົາກໍາລັງສ້າງຢູ່ນ້ີ ແລະເຮົາຈະບ່ໍປະຖ້ີມ
ພວກເຂົາຈັກເທ່ືອ 

14 ເຈ້ົາຊີວິດໂຊໂລໂມນໄດ້ສ້າງພຣະວ ິຫານຕ່ໍໄປຈົນສໍາເຣັດ 
15 ພຣະອົງໄດ້ເອົາໄມ້ສົນແອ້ມຝາທາງໃນ ຕ້ັງແຕ່ພ້ືນພຣະວິຫານຈົນຈຸເພດານ ແລະພ້ືນພຣະວິຫານກ ໍປູດ້ວຍໄມ້

ແປກ 
16 ທາງດ້ານໃນສຸດ ພຣະອົງເອົາໄມ້ສົນແອ້ມແຕ່ພ້ືນຈົນຈຸເພດານ ຫ້ອງນ້ີແທກໄດ້ຊາວສອກ ພຣະອົງໄດ້ກະຫ້ອງ

ນີ້ໄວເ້ປັນບ່ອນສັກສິດທ່ີສຸດ  
17 ຕົວພຣະວິຫານຄືຫ້ອງໂຖງຊ່ຶງຢູ່ສ່ວນຫນ້າ ຫອ້ງຫລັງນ້ັນຍາວໄດ້ສ່ີສິບສອກ 
18 ຫ້ອງນ້ີແອ້ມດ້ວຍໄມ້ສົນທ່ີແກະສລັກເອ້ຄວັດລາຍເປັນຮູບນ້ໍາເຕ້ົາ ແລະຮູບດອກໄມ້ ດ່ັງນ້ັນຝານ້ັນຈ່ຶງມີແຕ່ໄມ້

ສົນໂດຍບ່ໍເຫັນກ້ອນຫີນເລີຍ 
19 ພຣະອົງສ້າງຫ້ອງສັກສິດທ່ີສຸດໃນພຣະວິຫານເປັນບ່ອນບັນຈຸຫີບຄໍາສັນຍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
20 ຫ້ອງນ້ີຍາວຊາວສອກ ກວ້າງຊາວສອກ ແລະສູງຊາວສອກ ພຣະອົງໄດ້ໂອບທອງຄໍາບໍຣິສຸດໃສ່ທ່ົວທັງຫ້ອງນ້ີ 

ພຣະອົງໄດ້ສ້າງແທ່ນບູຊາດ້ວຍໄມສົ້ນ 
21 ແລະໂຊໂລໂມນຊົງໂອບຂ້າງໃນພຣະວິຫານໂອບດ້ວຍທອງຄໍາ ແລະມີໂສ້ຄໍາຜູກຜ່ານທາງຫນ້າຫ້ອງສັກສິດທ່ີ

ສຸດ 
22 ພຣະອົງໄດ້ເອົາທອງຄໍາໂອບທ່ົວທັງຫມົດວິຫານ ຈົນພຣະວິຫານນ້ັນສໍາເຣັດທັງສ້ີນ ແທນ່ບູຊາທັງແທ່ນທີເ່ປັນ

ຂອງຫ້ອງຄັງ ພຣະອົງກ ຊົໍງເຄືອບດ້ວຍທອງຄໍາ 
The Furnishings of the Temple 
(2 ຂຄວ 4:1-10,19-22; 5:1) 

23 ທາງໃນຫ້ອງສັກສິດທ່ີສຸດ ພຣະອົງໄດ້ສ້າງຮູບເຊຣູບິມ ດ້ວຍໄມ້ຫມາກກອກຊ່ຶງສູງສິບສອກ 
24 ປີກແຕ່ລະຂ້າງຂອງຮູບເຊຣບິູມຍາວຫ້າສອກ ນັບແຕ່ສ້ົນປີກຊ້າຍຫາສ້ົນປີກຂວາຍາວສິບສອກ 
25 ຮູບເຊຣບິູມອົງນ່ຶງອີກກໍແທກໄດ້ສິບສອກຄືກັນ ຮູບທັງສອງອົງແຕ່ລະຮູບໄດ້ເທ່ົາກັນ 
26 ແລະມຮູີບຮ່າງລັກສນະຢ່າງດຽວກັນ ລວງສູງຂອງແຕ່ລະຮູບກໍເທ່ົາກັນ 
27 ພຣະອົງເອົາຮູບເຊຣູບິມໄວ້ໃຈກາງຫ້ອງສັກສິດທ່ີສຸດ ປີກເບ້ືອງນ່ຶງຂອງເຊຣູບິມແຕ່ລະອົງໄດ້ເດ່ອອກຈຸຝາ 

ແລະປີກເບ້ືອງນ່ຶງກໍເດ່ຈຸກັນ 
28 ຮູບເຊຣບິູມນ້ີໂອບດ້ວຍທອງຄໍາ 
29 ພຣະອົງຊງົສລັກຝາຂອງພຣະວິຫານໂດຍຮອບ ດ້ວຍຮູບແກະສລັກເປັນຮູບເຊຣູບິມ ແລະຕ້ົນຕານ ແລະດອກ

ໄມບ້ານທັງຂ້າງໃນ ແລະຂ້າງນອກ 
30 ພ້ືນຂອງພຣະວິຫານນ້ັນ ພຣະອົງຊົງໂອບດ້ວຍທອງຄໍາທັງຂ້າງໃນ ແລະຂ້າງນອກ 
31 ສໍາລັບທາງເຂ້ົາສູ່ຫ້ອງຫລັງ ພຣະອົງຊົງສ້າງປະຕູດ້ວຍໄມຫ້ມາກກອກຂອບປະຕູເບ້ືອງເທີງ ແລະວົງກົບປະຕູ

ຮວມເຂ້ົາເປັນຮູບຫ້າຫລ່ຽມ 
32 ພຣະອົງຊງົສ້າງບານປະຕູທັງສອງດ້ວຍໄມຫ້ມາກກອກແກະຮູບເຊຣບິູມຕ້ົນອິນພລັມ ແລະດອກໄມ້ບານຊົງ

ໂອບດ້ວຍທອງຄໍາ ພຣະອົງຊົງແຜ່ທອງຄໍາຫຸ້ມເຊຣູບິມ ແລະຫຸ້ມຕ້ົນຕານ 
33 ພຣະອົງຊົງສ້າງວົງກົບປະຕູທາງເຂ້ົາຫ້ອງໂຖງດ້ວຍໄມ້ຫມາກກອກເປັນຮູບສ່ີຫລ່ຽມ 



34 ແລະປະຕູສອງບານດ້ວຍໄມ້ແປກ ບານສອງບານຂອງບານປະຕູນ່ຶງກໍຫມນຸໄດ້ 
35 ພຣະອົງຊົງແກະເຊຣບິູມຕ້ົນຕານ ແລະດອກໄມ້ບານບົນບານປະຕູນ້ັນ ແລະພຣະອົງຊົງໂອບ 

ດ້ວຍທອງຄໍາສມ່ໍາສເມີກັບທັງງານແກະສລັກນ້ັນ 
36 ພຣະອົງຊົງສ້າງລານພາຍໃນດ້ວຍກໍາແພງຫີນສະກັດສາມຊ້ັນ ແລະດ້ວຍໄມ້ສົນຊ້ັນນ່ຶງ 
37 ໃນປີທີສ່ີກໍໄດ້ວາງຮາກພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ໃນເດືອນຊິຟ (Ziv) 
38 ແລະໃນປີທີສິບເອັດໃນເດືອນບູນ(Bul) ຊ່ຶງເປັນເດືອນທີແປດ ພຣະວິຫານນ້ັນກໍສໍາເຣັດຫມດົທຸກໆສ່ວນ ແລະ

ສໍາເຣັດຕາມຣາຍການທັງສ້ີນ ພຣະອົງຊົງສ້າງພຣະວິຫານນ້ັນເຈັດປີ 
 

7 ສີງ່ກໍສ່າ້ງອືນ່ໆຂອງໂຊໂລໂມນ 
Solomonís Palace and Other Building 

1 ໂຊໂລໂມນຊົງສ້າງພຣະຣາຊວັງຂອງພຣະອົງສິບສາມປີ ແລະພຣະອົງຊົງໃຫ້ພຣະຣາຊວັງຂອງພຣະອົງສໍາ
ເຣັດທັງສ້ີນ 

2 ພຣະອົງຊງົສ້າງຫ້ອງໂຖງແຫ່ງດົງເລບານອນ ຍາວນ່ຶງຮ້ອຍສອກແລະກວ້າງຫ້າສິບສອກ ແລະສູງສາມສິບ
ສອກຢູ່ເທີງເສົາໄມ້ສົນສີດາສ່ີແຖວ ມີຄານໄມ້ສົນສີດາຢູ່ເທີງເສົາ 

3 ຊ້ັນເທີງມຸງດ້ວຍໄມ້ສົນສີດາ ເທີງຫ້ອງຊ່ຶງຢູເທີງເສົາສ່ີສິບຫ້າຫ້ອງແຖວລະສິບຫ້າຫ້ອງ 
4 ມຂີອບຫນ້າຕ່າງສາມແຖວ ຫນ້າຕ່າງຢູ່ກົງຂ້າມຫນ້າຕ່າງທັງສາມແຖວ 
5 ປະຕູແລະຫນ້າຕ່າງທັງຫມດົມີຂອບສ່ີຫລ່ຽມ ແລະຫນ້າຕ່າງກໍຢູ່ກົງຂ້າມຫນ້າຕ່າງທັງສາມແຖວ 
6 ແລະພຣະອົງຊງົສ້າງຫ້ອງໂຖງເສົາຫານ ຍາວຫ້າສິບສອກ ແລະກວ້າງສາມສິບສອກ ມີມຸກດ້ານຫນ້າປະກອບ

ດ້ວຍເສົາຫານ ແລະມີຫລັງຄາຂ້າງຫນ້າ 
7 ແລະພຣະອົງຊົງສ້າງຫ້ອງໂຖງພຣະທ່ີນ່ັງ ເປັນທ່ີຊຶງ່ພຣະອົງຊົງໃຫ້ຄໍາພິພາກສາ ຄືຫ້ອງໂຖງ ຄືຫ້ອງໂຖງພິນິດ

ຈັຍ ກໍທໍາສໍາເຣັດດ້ວຍໄມ້ສົນສີດາ ຕ້ັງແຕ່ພ້ືນຈົນເຖີງເພດານ 
8 ພຣະຣາຊວັງຂອງພຣະອົງ ຊ່ຶງພຣະອົງຈະຊງົປະທັບຢູ່ທ່ີລານອີກແຫ່ງນ່ຶງຫລັງຫ້ອງໂຖງ ກໍກະທໍາດ້ວຍຝີມືຊ່າງ

ຢ່າງດຽວກັນ ໂຊໂລໂມນໄດ້ຊົງສ້າງວັງເຫມືອນຫ້ອງໂຖງນ້ີສໍາລັບຣາຊທິດາຂອງຟາຣາໂອ ຊຶງ່ພຣະອົງໄດ້ມາ
ເປັນມະເຫສີ 

9 ທັງສ້ີນເຫລ່ົານ້ີສ້າງດ້ວຍຫີນອັນມີຄ່າສະກັດອອກມາຕາມຂນາດ ໃຊ້ເລ່ືອຍເລ່ືອຍທັງດ້ານຫລັງແລະດ້ານຫນ້າ
ຕ້ັງແຕ່ຖານເຖີງຍອດຝາ ແລະມີຕ້ັງແຕ່ຂ້າງນອກເຖີງລານໃຫຍ່ 

10 ຖານນ້ັນທໍາດ້ວຍຫີນມຄ່ີາ ຫນີກ້ອນໃຫຍ່ຂນາດແປດ ແລະສິບສອກ 
11 ຂ້າງເທີງກໍເປັນຫີນມີຄ່າ ສະກັດອອກມາຕາມຂນາດແລະໄມ້ສົນສີດາ 
12 ກໍາແພງລານໃຫຍ່ມີຫນີສະກັດສາມຊັນ້ໂດຍຮອບ ແລະໄມ້ສົນສີດາຊ້ັນນ່ຶງ ລານຊ້ັນໃນຂອງພຣະວິຫານຂອງ

ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກໍມີເຫມືອນກັນທັງມຸກພຣະວິຫານດ້ວຍ 
ງານທີຮ່ີຣາມສາ້ງໃນພຣະວຫິານ 
Products of Hiram the Bronze worker 
(2 ຂຄວ 3:15-17; 4:11-18) 

13 ພຣະຣາຊາໂຊໂລໂມນຊົງໃຊຄົ້ນໃຫ້ນໍາຮີຣາມມາຈາກເມືອງຕີເຣ 
14 ທ່ານເປັນບຸດຊາຍຂອງຍີງຫມ້າຍເຜ່ົາເນັຟທາລີ ແລະບິດາຂອງທ່ານເປັນຊາຍຊາວເມືອງຕີເຣ ເປັນຊ່າງທອງ

ສໍາຣິດ ແລະທ່ານປະກອບດ້ວຍສະຕິປັນຍາ ຄວາມເຂ້ົາໃຈ ແລະຝີມືທ່ີຈະທໍາງານທຸກຢ່າງດ້ວຍທອງສໍາຣິດ 
ທ່ານມາເຝ້ົາພຣະຣາຊາໂຊໂລໂມນ ແລະທໍາງານທັງສ້ີນຂອງພຣະອົງ 



15 ທ່ານໄດ້ທໍາເສົາຫານທອງສໍາຣິດສອງເສົາ ເສົາຫານຕົນນ່ຶງສູງສິບແປດສອກ ວັດຂນາດເສ້ັນຮອບຕ້ົນທີສອງ
ໄດ້ສິບສອງສອກ 

16 ທ່ານທໍາບົວຄວ່ໍາຫົວເສົາສອງອັນດ້ວຍທອງສໍາຣິດຫລ່ໍ ເພ່ືອຈະວາງໄວ້ເທີງຍອດເສົາ ບົວຄວ່ໍາຫົວເສົາອັນນ່ຶງ
ສູງຫ້າສອກ ແລະຄວາມສູງຂອງບົວຄວ່ໍາຫົວເສົາອີກອັນນ່ຶງກ ໍຫ້າສອກ 

17 ແລ້ວມຕີາຂ່າຍເປັນຕາຫມາກຣຸກດ້ວຍມາລັຍໂສ້ສໍາລັບບົວຄວ່ໍາທ່ີຢູ່ເທີງຫົວເສົາ ເຈັດອັນສໍາລັບບົວຄວ່ໍາອັນ
ນ່ຶງ ແລະເຈັດອັນສໍາລັບບົວຄວ່ໍາອີກອັນນ່ຶງ 

18 ທ່ານທາໍຮູບຫມາກພລິາທໍານອງດຽວກັນ ມສີອງແຖວລ້ອມທັບຕາຂ່າຍຜືນນ່ຶງ ເພ່ືອຄຸມບົວຄວໍາ່ທ່ີຢູ່ຍອດເສົາ
ຫານ ແລະທ່ານກໍທໍາເຊ່ັນດຽວກັນ ສໍາລັບບົວຄວ່ໍາອີກອັນນ່ຶງ 

19 ຝ່າຍບົວຄວ່ໍາຊ່ຶງເທີງຍອດເສົາຫານທ່ີຢູ່ໃນມຸກນ້ັນເປັນດອກບົວຂນາດສ່ີສອກ 
20 ບົວຄວ່ໍາຂອງຢູ່ບົນເສົາຫານສອງຕ້ົນນ້ັນ ແລະຢູ່ເຫນືອຄ້ີວຊຶງ່ຢູ່ຖັດຕ່ໍຕາຂ່າຍດ້ວຍ ມຫີມາກພລິາສອງຮ້ອຍ

ຫມາກຢູ່ລ້ອມຮອບເປັນສອງແຖວ ບົວຄວ່ໍາອີກອັນນ່ຶງກ ມີໍເຫມອືນກັນ 
21 ທ່ານຕ້ັງເສົາໄວ້ທ່ີມຸກພຣະວິຫານ ທ່ານຕ້ັງເສົາຂ້າງຂວາໄວ້ ແລະເອ້ີນຊ່ືວ່າ ຢາຄີນ ແລະທ່ານຕ້ັງເສົາຂ້າງ

ຊ້າຍໄວເ້ອ້ີນຊ່ືວາ່ ໂບອັສ 
22 ແລະເທີງຍອດເສົານັນເປັນລາຍດອກບົວ ງານຂອງເສົາກ ສໍໍາເຣັດດ່ັງນ້ີແຫລະ 
23 ແລ້ວທ່ານໄດ້ຫລ່ໍຂັນ ເປັນຂັນກົມ ວັດຈາກຂອບນ່ຶງໄປເຖ ງີອີກຂອບນ່ຶງໄດ້ສິບສອກ ສູງຫ້າສອກ ແລະວັດໂດຍ

ຮອບໄດ້ສາມສິບສອກ 
24 ໃຕ້ຂອບເປັນຮູບຫມາກນ້ໍາເຕ້ົາລະຍະສິບສອກ ຢ  ູ່ຮອບຂັນຫມາກນ້ໍາເຕ້ົາຢູ່ສອງແຖວ ຫລ່ໍພ້ອມກັບເມ່ືອຫລ່ໍຂັນ 
25 ຂັນນ້ັນວາງຢູ່ເທີງງົວສິບສອງໂຕ ຫັນຫນ້າໄປທິດເຫນືອສາມໂຕ ຫັນຫນ້າໄປທິດຕາເວັນຕົກສາມໂຕ ຫັນຫນ້າ

ໄປທິດໃຕ້ສາມໂຕ ຫັນຫນ້າໄປທິດຕາເວັນອອກສາມໂຕ ເຂົາວາງຂັນຢູ່ເທີງງົວ ສ່ວນຫລັງທັງຫມດົຂອງງົວຢູ່
ດ້ານໃນ 

26 ຂັນຫນານ່ຶງຄືບ ທີຂ່ອບຂອງຂັນທໍາເຫມືອນຂອບຖ້ວຍເຫມືອນຢ່າງດອກບົວບັນຈຸໄດ້ສອງພັນບັທ (Baths) 
27 ທ່ານທໍາແທ່ນທອງສໍາຣິດສິບອັນ ແທ່ນອັນນ່ຶງຍາວສ່ີສອກ ກວ້າງສ່ີສອກ ສູງສາມສອກ 
28 ທ່ານສ້າງແທ່ນຢ່າງນ້ີ ແທ່ນນ້ີມີແຜງ ແຜງນ້ີຝັງຢູ່ໃນຂອບ 
29 ເທີງແຜງທ່ີຝັງຢູ່ໃນຂອບນ້ັນມີຮູບສີງ ງົວ ແລະເຊຣູບິມ ຂ້າງເທີງຂອບທ່ີຢູ່ເຫນືອ ແລະໃຕ້ສີງແລະງົວ ມີລວດ

ລາຍເປັນມາລັຍຝີຄ້ອນ 
30 ນອກຈາກນ້ີ ແທ່ນນ່ຶງໆມີລ້ໍທອງສໍາຣິດສ່ີລ້ໍ ແລະມີເພົາທອງສໍາຣິດ ທ່ີແຈທັງສ່ີມີທ່ີຄ້ໍາ ຂັນທ່ີຄ້ໍາອັນນ່ຶງຫລ່ໍມີມາ

ລັຍຫ້ອຍຂ້າງໆທຸກຂ້າງ 
31 ຊ ອ່ງເປີດຢູ່ໃນບົວຫງາຍ ຊຶງ່ສູງຂ້ືນໄປນ່ຶງສອກ ຊອ່ງເປີດນ້ັນກົມຢ່າງທ່ີເຂົາທໍາເຊີງຮອງ ເລິກນ່ຶງສອກຄືບ ທ່ີ

ຊ່ອງເປ ດີມີລາຍສລັກ ແລະແຜງນ້ັນກ ສ່ີໍຫລ່ຽມບ່ໍກົມ 
32 ລ້ໍທັງສ່ີຢູ່ໃຕ້ແຜງ ເພົາລ  ້ໍນ້ັນເປັນຊ້ິນດຽວກັບແທ່ນ ລ້ໍອັນນ່ຶງສູງນ່ຶງສອກຄືບ 
33 ລ້ໍນ້ັນເຂົາທໍາເຫມືອນລ້ໍຣົດຮ ບົ ທັງເພົາ ຂອບລ້ໍ ກໍາ ແລະດຸມກໍຫລ່ໍ 
34 ແທ່ນນ ຶ ່ງໆມທ່ີີຄ້ໍາຢູ່ທີ່ແຈທັງສີ່ ທີຄ້ໍ່ານ້ີຫລ່ໍເປັນສ້ິນດຽວກັບແທ່ນ  
35 ທ່ີເທີງຍອດແທ່ນມີແຖບຍອດສູງຄືບນ່ຶງ ແລະເທີງຍອດແທ່ນນ້ັນມີຂອບ ແລະແຜງຕິດເປັນອັນດຽວກັນແທ່ນ 
36 ທີ່ພຶນ້ຂອບ ແລະພ້ືນແຜງ ທ່ານສລັກເປັນຮູບເຊຣູບິມ ສີງ ແລະຕ້ົນຕານ ຕາມທ່ີວ່າງຂອງແຕ່ລະສ່ິງມີລາຍ

ມາລັຍຮອບ 
37 ທ່ານໄດ້ທໍາແທ່ນສິບແທ່ນຕາມຢ່າງນ້ີຫລ່ໍເຫມືອນກັນຫມ ດົທຸກອັນ ຂະຫນາດດຽວກັນແລະຮູບດຽວກັນ 



38 ທ່ານທໍາຂັນທອງສໍາຣິດສິບຫນ່ວຍ ຂັນຫນ່ວຍນ່ຶງບັນຈຸສ່ີສິບບັທ ຂະຫນາດຂັນຫນ່ວຍນ່ຶງສ່ີສອກ ມຂັີນແທ່ນ
ລະຫນ່ວຍທັງສິບແທ່ນ 

39 ທ່ານວາງແທ່ນຂັນນ້ັນໄວ້ ທາງດ້ານຂວາຂອງພຣະວິຫານຫ້າແທ່ນ ແລະທາງດ້ານຊ້າຍຂອງພຣະວິຫານຫາ້
ແທ່ນ ແລະທ່ານວາງຂັນໄວ້ທີດ້່າຍຂວາພຣະວິຫານທາງທິດຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ 

40 ຮີຣາມໄດ້ທໍາຫມໍ ້ຊວ້ານ ແລະຖ້ວຍ ດ່ັງນ້ັນຮີຣາມກ ສໍໍາເຣັດງານທັງສ້ີນຊ່ຶງເຂົາຕ້ອງກະທໍາຖວາຍກະສັດໂຊໂລ
ໂມນສໍາລັບພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 

41 ເສົາຫານສອງຕ້ົນ ຄ້ີວທັງສອງຂອງບົວຄວ່ໍາທ່ີຢູເ່ທີງຍອດເສົາຫານ ແລະຕາຂ່າຍສອງຜືນ ຊຶງ່ຄຸມຄ້ີວທັງສອງ
ຂອງບົວຄວ່ໍາຊ່ຶງຢູ່ເທີງຍອດເສົາຫານ 

42 ແລະຫມາກພລິາສ່ີຮ້ອຍສໍາລັບຕາຂ່າຍສອງຜືນ ຕາຂ່າຍຜືນນ່ຶງມີຫມາກພິລາສອງແຖວ ເພ່ືອຄຸມຄ້ີວທັງສອງ
ຂອງບົວຄວ່ໍາຊ່ຶງຢູ່ເທີງເສົາຫານ 

43 ແທ່ນສິບແທ່ນ ແລະຂັນສິບຫນ່ວຍຊ່ຶງຢູ່ເທີງແທ່ນ 
44 ແລະຂັນຫນ່ວຍນ່ຶງ ແລະງົວສິບສອງໂຕທ່ີຢູ່ໃຕ້ຂັນ 
45 ຫມໍ ້ຊວ້ານ ແລະຖ້ວຍ ພາຊນະທັງສ້ີນເຫລ່ົານ້ີໃນພຣະວິຫານຂອງຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຊຶງ່ຮີຣາມໄດ້ທໍາຖວາຍກະສັດ

ໂຊໂລໂມນເປັນຂອງທ່ີທໍາດ້ວຍທອງສໍາຣິດຂັດມັນ 
46 ພຣະຣາຊາຊງົຫລໍສ່ີ່ງເຫລ່ົານ້ີໃນລຸ່ມແມ່ນ້ໍາຈໍແດນ ແລະໃນທ່ີໂຮງຫລອມລະຫວ່າງເມືອງ 

ຊຸກໂກດ ແລະຊາເຣທານ 
47 ໂຊໂລໂມນບ່ໍໄດ້ຊ່ັງເຄ່ືອງໃຊ້ທັງຫມດົນ້ີ ເພາະວ່າມີຈໍານວນຫລວງຫລາຍ ຈ່ຶງບ່ໍໄດ້ນ້ໍາຫນັກຂອງທອງສໍາຣິດ 
48 ໂຊໂລໂມນໄດ້ຊົງກະທໍາເຄ່ືອງໃຊ້ທັງສ້ີນຊ່ືງຢ  ູ່ໃນພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຄືແທ່ນບູຊາທອງຄໍາ ແລະ

ຊົງທໍາໂຕະເຂ້ົາຈ່ີຫນ້າພຣະພັກດ້ວຍທອງຄໍາ 
49 ໂຕະຮອງຕີນໂຄມທອງຄໍາບໍຣິສຸດ ຢູ່ທາງດ້ານຂວາຫ້າອັນ ຢູ່ທາງດ້ານຊ້າຍຫ້າອັນ ຂ້າງຫນ້າຫ້ອງຫລັງ ດອ

ກໄມ້ ຕະກຽງ ແລະຄີມ ທໍາດ້ວຍທອງຄໍາ 
50 ຖ້ວຍ ມີດຕັດຕັດໃສ້ຕະກຽງ ຊາມ ຖ້ວຍສໍາລັບເຄ່ືອງຫອມ ບ່ວງ ແລະກະຖາງໄຟ ທໍາດ້ວຍທອງຄໍາ ແລະບານ

ພັບສໍາລັບປະຕູຂອງສ່ວນຊ້ັນໃນພຣະວ ຫິານຄືບ່ອນສັກສິດທ່ີສຸດ ແລະສໍາລັບປະຕູຫ້ອງໂຖງຂອງພຣະວິຫານ 
ກ ທໍໍາດ້ວຍທອງຄໍາ 

51 ບັນດາກິຈການຊ່ຶງພຣະຣາຊາໂຊໂລໂມນກະທໍາກ່ຽວດ້ວຍພຣະວິຫານຂອງພຣະຜ  ູ້ເປັນເຈ້ົາກ ໄໍດ້ສໍາເຣັດດ່ັງນ້ີ 
ແລະໂຊໂລໂມນຊົງນໍາບັນດາສ່ິງຊ່ຶງດາວິດຣາຊບີດາຊົງຖວາຍໄວ້ເຂ້ົາມາ ຄືເຄ່ືອງເງີນ ເຄ່ືອງທອງຄໍາ ແລະ
ເຄ່ືອງໃຊ້ຕ່າງໆ ແລະເກັບໄວ ໃ້ນຄັງພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 

 

8 ໂຊໂລໂມນນາໍຫບີຄາໍສນັຍາມາໄວ ້
ໃນພຣະວຫິານ 
Dedication of the Temple 
(2 ຂຄວ 5:2-6:2) 

1 ແລ້ວກະສັດໂຊໂລໂມນໄດ້ເຊີນຫົວຫນ້າເຜ່ົາແລະຫົວຫນ້າຕະກູນອິສຣາເອນມາຍັງນະຄອນເຢຣູຊາເລັມ ເພື່ອ
ນໍາຫີບຄໍາສັນຍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈາກເມືອງຊີໂອນ ເມອືງຂອງດາວິດໄປຍັງພຣະວິຫານ 

2 ເມ່ືອວັນສລອງໃນເດືອນເຈັດ ຊາວອິສຣາເອນທຸກຄົນໄດ້ມາຊ້ອງພຣະພັກເຈ້ົາຊີວິດໂຊໂລໂມນ  
3 ເມ່ືອພວກຜູ້ນໍາທຸກຄົນມາໂຮມກັນແລ້ວ ພວກປະໂຣຫິດໄດ້ນໍາຫີບຄໍາສັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາມາ 
4 ຊ່ຶງແມ່ນພວກເລວີເປັນຜູ້ຫາມ ພ້ອມທັງຜ້າເຕັນສັກສິດ ແລະພາຊນະສັກສິດມາຍັງພຣະວິຫານ 



5 ແລ້ວກະສັດໂຊໂລໂມນພ້ອມທັງພວກອິສຣາເອນທຸກຄົນ ກໍເອົາແກະ ແລະງົວຢ່າງມາກມາຍມາຖວາຍບູຊາຕ່ໍ
ຫນ້າຫີບຄໍາສັນຍານ້ັນ 

6 ຕ່ໍມາ ພວກປະໂຣຫິດຈ່ຶງນໍາເອົາຫີບຄໍາສັນຍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເຂ້ົາໄປບັນຈຸໄວ້ ໃນຫ້ອງຫລັງສຸດຂອງພຣະ
ວິຫານ ຊ່ຶງເປັນຫ້ອງສັກສິດທ່ີສຸດ ຫບີຄໍາສັນຍານ້ັນຢູ່ພາຍໃຕ້ປີກຂອງເຊຣູບິມ 

7 ປີກເຊຣູບິມໄດ້ປົກກວມໄມ້ຄານຫາມຫີບຄໍາສັນຍານ້ັນດ້ວຍ 
8 ໄມຄ້ານຫາມຫີບນ້ີຍາວຫລາຍ ຖ້າເບ່ິງແຕ່ນອກຫ້ອງສັກສິດກໍເຫັນໄດ້ ແຕ່ຖ້າເບ່ິງທາງນອກພຣະວິຫານກໍຈະບ່ໍ

ເຫັນ ໄມຄ້ານຫາມກໍຢູ່ໃນບ່ອນນ້ັນເທ່ົາເຖີງທກຸວັນນ້ີ 
9 ຢູ່ໃນຫີບຄໍາສັນຍານ້ັນ ມ ແີຕ່ຫີນສອງແຜ່ນທ່ີໂມເຊບັນຈຸໄວ້ທີ່ພຊີູນາອີ ຊຶງ່ເປັນແຜ່ນຫີນແຫ່ງຄໍາສັນຍາທ່ີພຣະ

ຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງມີໄວກັ້ບພວກອິສຣາເອນ ຄາວເມ່ືອພວກເຂົາເດີນທາງອອກຈາກປະເທດເອຢິບ 
10 ເມ່ືອປະໂຣຫິດອອກມາຈາກບ່ອນສັກສິດ ກ້ອນເມກໄດ້ປົກຫຸ້ມພວກປະໂຣຫິດບ່ໍອາດກັບຄືນໄປປະຕິບັດວຽກ

ການໄດ້ 
11 ເພາະວ່າຣັສມຂີອງພຣະຜູ ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ເຕັມໃນພຣະວິຫານນ້ັນ  
12 ແລ້ວກະສັດໂຊໂລໂມນກໍອ້ອນວອນວ່າ, ìຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະອົງຊົງໃຫ້ຕາເວັນຢູ່ເທີງທ້ອງຟ້າ ແຕ່   

ພຣະອົງຊົງປະທັບຢູ່ໃນກ້ອນເມກແລະຄວາມມືດມົວ  
13 ດຽວນ້ີ ຂ້າພຣະອົງໄດ້ສ້າງບ່ອນຢູ່ອາສັຍໃຫ້ພຣະອົງ ຊຶງ່ເປັນບ່ອນພຣະອົງຊົງສະຖິດຢູ່ຕລອດໄປî 

Solomonís Speech 
(2 ຂຄວ 6:3-11) 

14 ແລ້ວກະສັດໂຊໂລໂມນກ ໍຫັນມາອວຍພອນແກ່ຊຸມນຸມຊົນອິສຣາເອນທຸກຄົນ ໃນຂນະທ່ີທຸກຄົນກໍາລັງຢືນຢູ່ 
15 ພຣະອົງຊົງກ່າວວ່າ, ìສາທຸການແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງອິສຣາເອນ ຜູ້ຊົງຖືຮັກສາຄໍາສັນຍາທ່ີມີຕ່ໍກະສັດດາ

ວິດພຣະບິດຂອງຂ້າພຣະອ ງົ ດ່ັງຄໍາທ່ີວ່າ 
16 ນັບຕ້ັງແຕ່ວັນທ່ີເຮົາໄດ້ນໍາເອົາໄພ່ພົນອິສຣາເອນຂອງເຮົາອອກມາຈາກປະເທດເອຢິບ ເຮົາບ່ໍໄດ້ເລືອກເອົາຫົວ

ເມືອງໃນຕະກູນນ່ຶງຕະກູນໃດຂອງອິສຣາເອນ ເພືອ່ໃຫ້ເຂົາສ້າງສະຖານທ່ີຢູ່ສໍາລັບເຮົາ ແຕ່ເຣົາໄດ້ເລືອກເອົາ
ດາວິດ ເປັນຜູ້ປົກຄອງໄພ່ພົນອິສຣາເອນຂອງເຣົາ 

17 ກະສັດດາວິດບິດາຂອງຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຕ້ັງພຣະທັຍສ້າງພຣະວິຫານສໍາລັບພຣະຜູ້ເປ ັນເຈ້ົາແລ້ວ 
18 ແຕ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວຕ່ໍສະເດັດພ່ໍຂອງຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ ìເຈ້ົາໄດ້ຕ້ັງໃຈສ້າງວິຫານສໍາລັບເຮົາ ອັນນ້ັນກໍເປັນ

ການດີຢູ່ 
19 ແຕ່ວ່າ ບ່ໍແມ່ນເຈ້ົາຈະເປັນຜູ້ສ້າງວິຫານນ້ີ ແມນ່ລູກຊາຍຂອງເຈ້ົາຈະສ້າງວິຫານສໍາລັບເຮົາî 
20 ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຊົງຮັກສາຄໍາຫມ້ັນສັນຍາຂອງພຣະອົງ ຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງໄດ້ຂ້ືນຄອງຣາຊສົມບັດແທນສະເດັດພ່ໍ

ຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ແລະຂ້າພະເຈ້ົາກໍໄດ້ນ່ັງຢູ່ເທີງຣາຊບັນລັງຂອງອິສຣາເອນຕາມທ່ີພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຊງົສັນຍາໄວ້ 
ສະນ້ັນ ຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງໄດ້ສ້າງພຣະວິຫານສໍາລັບພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຊຶງ່ເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງອິສຣາເອນ 

21 ແລະໄດ້ສ້າງບ່ອນບັນຈຸຫີບຄໍາສັນຍາ ຊຶງ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງມໄີວກັ້ບປ ູ ່ຍ່າຕາຍາຍຂອງພວກເຮົາ ເວລາທ່ີພຣະ
ອົງຊົງນໍາພວກທ່ານອອກມາຈາກປະເທດເອຢິບ 
 
ກະສດັໂຊໂລໂມນອອ້ນວອນພຣະຜູເ້ປ ນັເຈ້ົາ 
Solomonís Prayer of Dedication 

(2 ຂຄວ 6:12-39) 



22 ແລ້ວກະສັດໂຊໂລໂມນ ກ ໄໍດ້ຢືນຢູ່ຕ່ໍຫນ້າແທ່ນບູຊາຂອງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ ຢູ່ຕ່ໍຫນ້າຊມຸນຸມຊົນອິສຣາເອນທຸກ
ຄົນ 

23 ພຣະອົງຍົກພຣະຫັດຂ້ຶນຟ້າ ແລ້ວກ່າວຂ້ຶນວ່າ, ìຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ບ່ໍວ່າໃນຟ້າສວ ນັ ຫລືແຜ່ນດີນໂລກນ້ີ 
ບໍ່ມໃີຜເຫມືອນພຣະອົງ ພຣະອົງຊົງຊ່ືສັດຕ່ໍຄໍາຫມັນ້ສັນຍາ ແລະຊົງມີຄວາມຮັກຫມ້ັນຄົງຕ່ໍພວກຂ້າໃຊ້ຂອງພ
ຣະອົງ ເວລາພວກເຂົາດໍາເນີນຕາມທາງຂອງພຣະອົງຢ່າງສຸດອົກສຸດໃຈ 

24 ພຣະອົງຊົງຮັກສາຄໍາສັນຍາທ່ີມີໄວ້ກັບກະສັດດາວິດຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງ ໃນວັນນ້ີພຣະອົງຊົງທໍາຕາມສັນຍາ
ຂອງພຣະອົງ 

25 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງອິສຣາເອນ ດຽວນ້ີຂໍພຣະອົງຊ ົງໂຜດຕາມທ່ີສັນຍາໄວ້ກັບກະສັດດາວິດ 
ຂ້າໃຊ້ຂອງ  ພຣະອົງວ່າ ໃນພຣະທ່ີນ່ັງຂອງອິສຣາເອນ ເຈ້ົາຈະບ່ໍຂາດຜູ້ທ່ີນ່ັງຢູ່ຕ່ໍຫນ້າເຮົາຈັກເທ່ືອ ພຽງແຕ່
ພວກລູກຊາຍຂອງເຈ້ົາປະຕິບັດຕົນຢ່າງລະມັດລະວັງ ແລະດໍາເນີນຊີວິດຕາມຢ່າງທ່ີເຈ້ົາໄດ້ເຄີຍປະຕິບັດມາຕ່ໍ
ຫນ້າເຮົາ 

26 ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົາຂອງອິສຣາເອນ ຂໍໃຫ້ພຣະວາຈາຂອງພຣະອົງເປັນຈີງດ່ັງທ່ີພຣະອົງຊົງກ່າວໄວ້ຕ່ໍກະສັດດາວິດ
ຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງເທີນ 

27 ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົາ ພຣະອົງຈະຢູ່ນໍາມະນຸດໃນໂລກນ້ີຫລືບໍ ແມ່ນແຕ່ຟ້າສວັນອັນສູງສຸດກ ຍັໍງບ່ໍເຫມາະສົມສໍາລັບ
ພຣະອົງ ເຫດໃດພຣະວິຫານທີຂ້່າພຣະອົງໄດ້ສ້າງຂ້ືນນ້ີຈ່ຶງຈະເຫມາະສົມກັບພຣະອົງ 

28 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງຂ້າພຣະອົງ ເຖີງແມ່ນວ່າວິຫານນ້ີນ້ອຍກໍຈີງ ຂໍຈ່ົງຟັງຄໍາອ້ອນວອນທູນຂໍຈາກຂ້າໃຊ້
ຂອງພຣະອົງ ໃນວັນນ້ີຂໍພຣະອົງຊົງຟັງຄໍາຮ້ອງແລະຄໍາອ້ອນວອນທ່ີຂ້າໃຊ້ຂອງພຣະອົງທູນຕ່ໍພຣະອົງ 

29 ຂໍພຣະອົງຊົງທອດພຣະເນດເຝ້ົາເບ່ິງແຍງວິຫານນ້ີຕລອດວັນແລະຄືນ ບ່ອນນ້ີເປັນບ່ອນທ່ີພຣະອົງຊົງເລືອກໄວ້
ໃຫເ້ປັນບ່ອນນະມັສການ ໃນຂນະທ່ີຂ້າພຣະອົງໄດ້ອ້ອນວອນຢູ່ນ້ີ ຂໍຊົງຮັບຟັງຂ້າພຣະອົງດ້ວຍ 

30 ເມ່ືອຂ້າພຣະອົງ ແລະໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງອ້ອນວອນຢູ່ບ່ອນນ້ີ ພຣະອົງຜູ້ຊົງສະຖິດຢູ່ເທີງຟ້າສວັນ ຂໍຊົງຟັງ
ສຽງພວກຂ້າ ພຣະອົງ ແລະຍົກໂທດໃຫ້ພວກຂ້າພຣະອົງດ້ວຍ 

31 ຖ້າຜູ້ນ່ຶງຖືກຟ້ອງວ່າເຂົາເປັນຄົນທໍາຜິດຕ່ໍຜູ້ອ່ືນ ແລະຖືກບັງຄັບໃຫ້ທໍາສັຕສາບານ ແລະເຂົາມາໃຫ້ຄໍາສາບານ
ຕ່ໍຫນ້າແທ່ນບູຊາຂອງພຣະອົງໃນພຣະວິຫານນ້ີ ເພ່ືອສະແດງວ່າເຂົາເປັນຄົນບໍຣິສຸດ 

32 ພຣະອົງຜູ້ຊງົສະຖິດໃນຟ້າສວ ນັ ຂໍຊົງຮັບຟັງພວກຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງ ແລະຊົງລົງໂທດຄົນຜິດຕາມຄວາມ
ປະພຶດຂອງເຂົາ ແລະຂໍຊົງປ່ອຍຕົວຜູ້ທ່ີຍ ຸດຕິທັມນ້ັນ 

33 ເມ່ືອພວກອິສຣາເອນໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງຜ່າຍແພ້ສັດຕຣູຍ້ອນເຂົາໄດ້ທໍາຜິດຕ່ໍພຣະອົງ ຖ້າວ່າພວກເຂົາກັບ
ຄືນມາສັຣເສີນ ພຣະນາມຂອງພຣະອົງ ແລະອ້ອນວອນທູນຂໍອະພັຍໂທດຈາກພຣະອົງຢູ່ໃນພຣະວິຫານນ້ີ 

34 ພຣະອົງຊົງປະທັບຢູ່ໃນຟ້າສວັນ ຂໍຈ່ົງຊົງຮັບຟັງ ແລະໃຫ້ອະພ ຍັບາບຊາວອິສຣາເອນໄພ່ພົນຂອງພຣະອ ງົ 
ແລະຊົງນໍາພວກເຂົາກັບຄືນມາສູ່ແຜ່ນດີນທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງປະທານໃຫ້ແກ່ປູ່ຍ່າຕາຍາຍຂອງພວກເຂົາ 

35 ເມື່ອໄພພົ່ນຂອງພຣະອົງທໍາຜິດ ພຣະອົງກໍລົງໂທດໂດຍບ່ໍໃຫ້ຝົນຕົກ ແລະພວກເຂົາກໍອວ່າຍຫນ້າຄືນມາສ  ູ່ພ
ຣະວິຫານ ເພ່ືອອ້ອນວອນ ແລະສັຣເສີນພຣະອົງ 

36 ພຣະອົງຜູ້ຊົງປະທັບເທີງຟ້າສວັນ ຂໍຈ່ົງຮັບຟັງສຽງຂອງພວກເຂົາ ຂໍພຣະອົງຊົງໃຫອ້ະພັຍຄວາມຜິດຂອງເຈ້ົາຊີ
ວິດ ແລະໄພ່ພົນອິສຣາເອນດ້ວຍ ຂໍຊົງສອນພວກເຂົາໄປໃນທາງທ່ີຖືກຕ້ອງ ຂໍຊົງຖອກເທຝົນລົງມາເທີງແຜ່ນ
ດີນ ທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງປະທານໃຫ້ເປັນສ່ວນໄພ ່ພົນຂອງພຣະອົງຕລອດໄປ 

37 ໃນແຜ່ນດີນນ້ີ ຖ້າມີການອຶດຢາກ ໂຣກລະບາດ ການທໍາລາຍ ຫລືຕ້ົນໄມ້ເກີດພຍາດ ມ ີຝູງຕັກແຕນ ແລະດ້ວງ
ມາທໍາຮ້າຍຕ້ົນໄມ້ໃຫເ້ສັຽຫາຍ ຫລືວ່າຖ້າມີສັດຕຣູມາອ້ອມເມືອງນ້ີທຸກດ້ານ ຫລືມໄີພວບັິດ ແລະການເຈັບໄຂ້
ໄດ້ພຍາດ ຂໍພຣະອົງຊົງຟັງຄໍາອ້ອນວອນຂອງພວກເຂົາດ້ວຍ 



38 ຖ້າຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງມີຄວາມທຸກໃຈ ເຂົາກໍຍົກມືອ້ອນວອນຂໍຮ້ອງໄປທາງພຣະວ ິຫານນ້ີ 
39 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາປະທັບເທີງຟ້າສວັນ ຂໍຈ່ົງຊົງຮັບຟັງ ຊົງອະພັຍແລະປະຕິບັດຕ່ໍທຸກຄົນຕາມຄວາມປະພຶດຂອງ

ເຂົາ ເພາະ   ພຣະອົງເທ່ົານ້ັນທ່ີຮູ້ຈັກຄວາມນຶກຄິດຂອງມະນຸດທຸກຄົນ ຂໍພຣະອົງຊົງປະຕິບັດກັບແຕ່ລະຄົນ 
ຕາມຄວາມປະພຶດຂອງພວກເຂົາ 

40 ເພ່ືອວ່າພວກເຂົາຈະໂຄຣົບຢໍາເກງພຣະອົງຕລອດເວລາທ່ີພວກເຂົາອາໄສຢູ່ໃນແຜ່ນດີນທ່ີພຣະອ ງົຊົງປະທານ
ໃຫແ້ກ່ບັນພະບຸຣຸດຂອງພວກຂ້າພຣະອົງ 

41 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປ ັນເຈ້ົາ ເມ່ືອຄົນຕ່າງປະເທດທ່ີຢູ່ຫ່າງໄກມານະມັສການ ແລະອ້ອນວອນພຣະອົງໃນພຣະວິ
ຫານນ້ີ 

42 ຍ້ອນໄດ້ຍີນຊ່ືສຽງ ແລະກ ິຈການອັນຍ່ິງໃຫຍ່ທ່ີພຣະອົງຊົງກະທໍາຕ່ໍໄພພົ່ນຂອງພຣະອົງ 
43 ພຣະອົງຜູ້ຊົງປະທັບຢູ່ເທີງຟ້າສວັນ ຂໍຊົງຮັບຟັງແລະຊົງຕອບຕາມຄໍາອ້ອນວອນຂອງເຂົາ ເພ່ືອວ່າຊົນຊາດທັງ

ຫມດົໃນໂລກນ້ີຈະຮູ້ຈັກແລະໂຄຣົບຢໍາເກງພຣະອົງເຫມືອນໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງເອງ ແລະໃຫເ້ຂົາຮູ ຈັ້ກວ່າພ
ຣະອົງຊົງປະທັບຢູ່ໃນ ພຣະວິຫານທ່ີຂ້າພຣະອົງໄດ້ສ້າງຂ້ືນນ້ີ 

44 ຖ້າໄພພົ່ນຂອງພຣະອົງອອກໄປຕ່ໍສູ້ສັດຕຣູຂອງເຂົາ ທ່ີສນາມຮົບ ຖ້າວ່າເຂົາເຈ້ົາປ່ິນຫນ້າອ້ອນວອນໃສ່ເມືອງ
ທ່ີພຣະອົງຊົງເລືອກໄວ້ ແລະໃສ່ພຣະວິຫານບ່ອນທ່ີຂ້າພຣະອົງສ້າງສໍາລັບພຣະອົງນ້ີ 

45 ພຣະອົງຜູ້ຊົງສະຖິດຢູ່ເທີງຟ້າສວ ັນ ຂໍຊົງຮ ັບຟັງຄໍາອ້ອນວອນຂອງພວກເຂົາ ແລະຊົງໂຜດໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ຮັບ
ໄຊຊະນະ 

46 ຖ້າວ່າໄພ່ພນົຂອງພຣະອົງທໍາຜິດຕ່ໍພຣະອົງ ເພາະວ່າບໍ່ມມີະນຸດຄົນໃດທ່ີບ່ໍກະທໍາຜິດ ແລະພຣະອົງຊົງພຣະພິ
ໂຣດເຂົາ ໂດຍມອບເຂົາໄວ້ໃຕ້ອໍານາດຂອງສັດຕຣູ ດ່ັງນ້ັນຜູ້ທ່ີເປັນຝ່າຍຊະນະໄດ້ນໍາເຂົາໄປເປັນຊະເລີຍໃນ
ປະເທດອ່ືນບ່ໍວ່າໃກ້ຫລືໄກ 

47 ຢູ່ໃນປະເທດທ່ີເຂົາຖືກຈັບໄປເປັນຊະເລີຍ ເມ່ືອພວກເຂົາສໍານຶກຜິດແລະກັບໃຈໂດຍໄຫວວ້ອນຕ່ໍ 
ພຣະອົງວ່າ ìພວກຂ້າພຣະອົງເປັນຄົນບາບ ແລະໄດ້ທໍາໃນທາງຜິດ ແລະທາງຊ່ົວຊ້າî 

48 ຖ້າວ່າເຂົາກັບໃຈມາຫາພຣະອົງອີກດ້ວຍຄວາມສຸດອົກສຸດໃຈ ແລະປ່ິນຫນ້າອ ອ້ນວອນຫາພຣະວິຫານຂອງພ
ຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ບ່ອນທ່ີຂ້າພຣະອົງໄດ້ສ້າງສໍາລັບພຣະອົງໃນແຜ່ນດີນທ່ີພຣະອົງຊົງປະທານໃຫ້ແກ່ປູ່ຍ່າຕາຍາຍ
ຂອງເຂົາ ແລະເມືອງທ່ີ 
ພຣະອົງຊງົເລືອກໄວ້ ເຖີງແມ່ນວ່າເຂົາອາໄສຢູ່ໃນແຜ່ນດີນຂອງສັດຕຣູທ່ີຈັບເຂົາໄປນ້ັນກ ຕໍາມ 

49 ພຣະອົງຜູ້ຊົງປະທັບຢູ່ເທີງຟ້າສວັນ ຂໍພຣະອົງຊົງຮັບຟັງເທີນ  
50 ຂໍຊົງອະພັຍບາບແລະການກະບົດທຸກຢ່າງທ່ີໄພພົ່ນຂອງພຣະອົງກະທໍາຕ່ໍພຣະອົງ ຂໍໂຜດໃຫ້ສັດຕຣູຂອງພວກ

ເຂົາລ້ຽງເກືອພວກເຂົາດ້ວຍຄວາມເມດຕາ 
51 ເພາະວ່າເຂົາເປັນໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ ຊຶງ່ພຣະອົງໄດ້ນໍາອອກມາຈາກປະເທດເອຢິບ ຊ່ຶງເປ ນັເຫມືອນເຕົາເຜົາ

ໂລຫະນ້ັນ 
52 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເມ່ືອໃດຂ້າໃຊ້ຂອງພຣະອົງພ້ອມທັງຊາວອິສຣາເອນທ່ີເປັນໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ ຮ້ອງ

ຫາພຣະອົງ ຂໍຈ່ົງສະດັບຮັບຟັງຄໍາໄຫວວ້ອນຂອງພວກເຂົາດ້ວຍ 
53 ເພາະພຣະອົງຊົງໄດ້ແຍກເຂົາອອກມາຈາກຖ້າມກາງຊົນຊາດທັງຫລາຍໃນໂລກນ້ີ ເພ່ືອໃຫ້ພວກເຂົາເປັນມໍຣະ

ດົກຂອງ    ພຣະອົງ ຕາມທ່ີພຣະອ ງົໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ໂດຍຜ່ານທາງໂມເຊຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງ ໃນເວລາທ່ີພຣະ
ອົງໄດ້ຊົງນໍາພວກປູ່ຍ່າຕາຍາຍຂອງພວກຂ້າພຣະອົງອອກມາຈາກປະເທດເອຢິບນ້ັນî 



ໂຊໂລໂມນອວຍພອນປະຊາຊນົ  
Solomon Blesses the Assembly  
(2 ຂຄວ 6:40-42) 

54 ເວລາໂຊໂລໂມນອ້ອນວອນ ພຣະອົງໄດ້ຄຸເຂ່ົາແລະຍົກມືຂ້ືນສູ່ສວັນຕ່ໍຫນ້າແທ່ນບູຊາຂອງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ 
ເມ່ືອພຣະອົງອ້ອນວອນຂໍສ້ີນສຸດລົງແລ້ວ ພຣະອົງຊົງລຸກຂ້ືນ 

55 ພຣະອົງຊົງຢືນຂ້ືນຂໍພຣະພອນຈາກພຣະເຈ້ົາແກ່ຊມຸນຸມຊນົອິສຣາເອນທັງຫມດົດ້ວຍສຽງດັງໆວ່າ 
56 ìສາທກຸານແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຜູ້ຊົງອະນຸຍາດໃຫ້ໄພ່ພນົອິສຣາເອນຂອງພຣະອົງມີຄວາມສງົບສຸກ ຊຶງ່ເປັນໄປ

ຕາມຄໍາສັນຍາທຸກຢ່າງຂອງພຣະອົງ ພຣະອ ງົຊົງຮັກສາຄໍາສັນຍາທຸກຢ່າງທ່ີມີແກ່ໂມເຊຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງ 
57 ຂໍພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຂອງພວກຂ້າພຣະອົງຊົງສະຖິດຢູ່ກັບພວກເຮົາ ດ່ັງທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງສະຖິດຢູ່ກັບພວກປູ່ຍ່າ

ຕາຍາຍຂອງພວກຂ້າພຣະອົງ 
58 ຂໍພຣະອົງຢ່າໄດ້ປະລະຖ້ີມພວກຂ້າພຣະອົງເລ ຍີ ຂໍພຣະອົງຊງົດັດແປງຈ ດິໃຈຂອງພວກຂ້າພຣະອົງໃຫ້ມາຫາ

ພຣະອົງ ເພືອ່ວ່າພວກຂ້າພຣະອົງເດີນຕາມວິທີທາງທຸກຢ່າງຂອງພຣະອົງ ແລະຖືຮັກສາພຣະບັນຍັດກັບກົດ
ລະບຽບທ່ີພຣະອົງຊົງປະທານໃຫ້ແກ່ປູ່ຍ່າຕາຍາຍຂອງພວກຂ້າພຣະອົງ 

59 ຂໃໍຫຄໍ້າເວ້ົາເຫລ່ົານ້ີຂອງຂ້າພຣະອົງ ທ່ີໄຫວ້ວອນຂໍຕ່ໍພຣະພັກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຈ່ົງຝັງຢູ່ກັບພຣະອົງຕລອດວັນ
ເວລາ ຂໍໃຫ້ພຣະອົງຊົງເມດຕາແກ່ປະຊາຊົນອິສຣາເອນພ້ອມທັງບັນດາເຈ້ົາຊີວິດຂອງພວກເຂົາຕາມຄວາມ
ຕ້ອງການປະຈໍາວັນຂອງພວກເຂົາ 

60 ເພ່ືອວ່າຊົນຊາດຕ່າງໆໃນໂລກນ້ີຈະໄດ້ມາຮູ້ຈັກວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເທ່ົານ້ັນທ່ີຊງົເປັນພຣະເຈ້ົາ ແລະບ່ໍມີພຣະ
ເຈ້ົາອົງອ່ືນເລີຍ 

61 ເພາະສະນ້ັນຂໍໃຫ້ຈິດໃຈຂອງທ່ານທັງຫລາຍບໍຣສຸິດຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາ ຄືທ່ີຈະດໍາເນີນຢູ່ໃນ
ກົດເກນຂອງ ພຣະອົງ ແລະຮັສາພຣະບັນຍັດຂອງພຣະອົງ ດ່ັງໃນເວລານ້ີ 

 ການອທຸດິຖວາຍພຣະວຫິານແດພ່ຣະຜູເ້ປນັເຈົາ້ 
 Solomon Offers Sacrifices 

(2 ຂຄວ 7:4:11) 
62 ແລ້ວເຈ້ົາຊີວ ດິພ້ອມທັງພວກອິສຣາເອນທຸກຄົນກ ຖໍວາຍເຄ່ືອງບູຊາຕ່ໍພຣະພັກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
63 ເຈ້ົາຊີວິດໂຊໂລໂມນໄດຖ້ວາຍງົວສອງຫມ່ືນສອງພັນໂຕ ແລະແກະນ່ຶງແສນສອງຫມືນ່ໂຕ ຊ່ຶງເປັນການຖວາຍ

ເພ່ືອຄວາມສາມັກຄີດ້ວຍຢ່າງນ້ີ ພຣະອົງແລະພວກອິສຣາເອນທຸກຄົນກໍອຸທິດຖວາຍພຣະວິຫານແດ່ພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າ 

64 ໃນວັນນ້ັນ ເຈ້ົາຊີວິດໄດ້ອຸທ ິດຖວາຍໃຈກາງເດ່ີນຊ່ຶງຢູ່ຫນ້າພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເພາະວ່າທ່ີນ້ັນພ
ຣະອົງໄດ້ຖວາຍເຄ່ືອງເຜົາບູຊາ ແລະທັນຍາບູຊາແລະສ່ວນໄຂມັນຂອງສານຕິບູຊາ ເພາະວ່າແທ່ນທອງສໍາຣິດ
ຊ່ຶງຢູ່ຕ່ໍພຣະພັກພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົານ້ັນນ້ອຍເກີນໄປບ່ໍພໍຮັບເຄ່ືອງເຜົາບູຊາ ແລະທັນຍາບູຊາ ແລະສ່ວນໄຂມັນ
ຂອງສານຕິບູຊາ 

65 ດ່ັງນ້ັນ ເຈ້ົາຊີວິດໂຊໂລໂມນພ້ອມດ້ວຍອິສຣາເອນກ ຈັໍດງານສລອງທ່ີຕູບຂ້ືນ ໄດ້ມີຝູງຊົນຈໍານວນຫລວງ
ຫລາຍມາຈາກທ່ົວທງັປະເທດ ຕ້ັງແຕ່ເມືອງເລໂບຮາມັທຈົນເຖີງເຂດປະເທດເອຢິບ ພວກເຂົາໄດ້ພາກັນມາຢູ່
ຊ້ອງພຣະພັກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເປັນເວລາເຈັດວັນເຈັດຄືນ 

66 ແລ້ວໃນວັນທ່ີແປດ ພຣະອົງກໍບອກໃຫ້ປະຊາຊົນກັບຄືນເມືອ ຍ້ອນຄວາມດີທ່ີພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຊົງມີຕ່ໍກະສັດດາ
ວິດ ແລະຕ່ໍໄພ່ພົນອິສຣາເອນ ພວກເຂົາຈ່ຶງຖວາຍພອນແດ່ເຈ້ົາຊີວິດ ແລ້ວກັບຄືນເມືອເມືອງດ້ວຍຄວາມມ່ວນ
ຊື່ນ 



 

9 ພຣະຜ ູເ້ປນັເຈົາ້ຊງົປາກດົຄັງ້ທສີອງຕໍ ່
ໂຊໂລໂມນ 
God Appears Again to Solomon 
(2 ຂຄວ 7:11-22) 

1 ເມ່ືອກະສັດໂຊໂລໂມນໄດ້ສ້າງພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາແລະພຣະຣາຊວັງ ພ້ອມດ້ວຍທຸກສ່ິງທ ີ ່ພຣະ
ອົງຕ້ອງການຈະສ້າງນ້ັນສໍາເຣັດແລ້ວ 

2 ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາກ ຊົໍງປາກົດຕ່ໍພຣະອົງເປ ນັຄ້ັງທີສອງ ດ່ັງທ່ີໄດ້ປາກົດຕ່ໍພຣະອົງທ່ີເມືອງກີເບໂອນ 
3 ພຣະອົງໄດ້ຊົງກ່າວຕ່ໍທ່ານວ່າ, ìເຮົາໄດ້ຍີນຄໍາອ້ອນວອນຂອງເຈ້ົາແລ້ວ ເຮົາຂໍຮັບເອົາພຣະວິຫານທ່ີເຈ້ົາໄດ້

ສ້າງໄວ້ນີ້ໃຫເ້ປັນສະຖານທ່ີສັກສິດ ແລະໄດ້ປະດີດສະຖານຊ່ືຂອງເຮົາໄວ້ທີນ້ັ່ນເປັນນິດ ຕາຂອງເຣົາແລະໃຈ
ຂອງເຮົາຈະຢູ່ທ່ີນ້ັນຕລອດໄປ 

4 ຖ້າເຈ້ົາຮ ບັໃຊ້ເຮົາດ້ວຍຄວາມຍຸດຕິທັມ ແລະຄວາມສັດຊ່ືດ່ັງດາວິດບິດາຂອງເຈ້ົາ ໂດຍປະຕິບັດທຸກສ່ິງທ່ີເຮົາ
ສັ່ງ ແລະຖ ື  ຮັກສາພຣະບັນຍັດກັບຄໍາສ່ັງຂອງເຮົາ 

5 ເຊ້ືອສາຍຂອງເຈ້ົາຈະໄດ້ປົກຄອງອິສຣາເອນຕລອດໄປ ຕາມທ່ີເຮົາໄດ້ສັນຍາກັບດາວິດບິດາຂອງເຈ້ົາວາ່ 
ìເຈ້ົາຈະບ່ໍຂາດແຄນຜູ້ທ່ີນ່ັງເທີງບັນລັງອິສຣາເອນນ້ີຈັກເທ່ືອî 

6 ຖ້າວ່າເຈ້ົາແລະພວກລູກຫລານຂອງເຈ້ົາຫັນຫລ ງັໃສ່ເຣົາ ແລະໄປຮັບໃຊ້ພຣະອ່ືນ ແລະນະມັສການພຣະເຫລ່ົ
ານ້ັນ ຊຶງ່ເປັນການບ່ໍຖືຮັກສາພຣະບັນຍັດແລະພຣະຄໍາສ່ັງທ່ີເຮົາຕ້ັງໄວ້ 

7 ເຣົາຈະຕັດພວກອິສຣາເອນອອກຈາກແຜ່ນດີນທ່ີເຣົາໄດ້ມອບໃຫເ້ຂາົ ເຣາົຈະຖ້ີມພຣະວິຫານຊຶງ່ເຮົາຖືເປັນສະ
ຖານທ່ີສັກສິດສໍາລັບເຮົາ ຊນົຊາດຕ່າງໆຈະລັງກຽດແລະເຍາະເຍ້ີຍພວກອິສຣາເອນ 

8 ວ ິຫານນີຈ້ະກາຍເປັນເປນັກອງຫນີທີເ່ພພງັ ທກຸຄນົທີຜ່າ່ນກາຍມາກຈໍະງງົ ພວກເຂາົຈະຖວິປາກແລະເວົາ້ວາ່ 
ìເປນັຫຍງັ ພຣະຜູເ້ປນັເຈົາ້ຈຶງ່ທໍາໃຫເ້ມືອງແລະພຣະວິຫານເປັນດ່ັງນ້ີî 

9 ແລະພວກອ່ືນກ ຈໍະຕອບວ່າ ìຍ້ອນວ່າ ພວກອິສຣາເອນໄດ້ປະຖ້ີມພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງພວກເຂົາ ຜູ້ຊງົນໍາພວກ
ປູ່ຍ່າຕາຍາຍຂອງພວກເຂົາອອກມາຈາກປະເທດເອຢິບ ພວກເຂົາໄດ້ຂາບໄຫວ້ແລະຣບັໃຊພ້ຣະອ່ືນ ຢ່າງນ້ີ
ແຫລະ ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຈ່ີງໄດ້ນໍາເອົາເຫດຮ້າຍເຫລ່ົານ້ີມາຕົກຖືກພວກເຂົາî 

10 ຢ  ູ່ມາເມ່ືອຄົບຊາວປີ ຊ່ຶງໂຊໂລໂມນໄດ ຊົ້ງສ້າງອາຄານສອງຫລັງ ຄືພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະພ
ຣະຣາຊວັງຂອງກະສັດ 

11 ເມ່ືອຮີຣາມກະສັດເມືອງ ຕີເຣ ໄດສ່ົ້ງໄມ້ສົນສີດາ ແລະໄມ້ແປກ ແລະທອງຄໍາໃຫແ້ກ່ໂຊໂລໂມນຕາມທີ່ພຣະ
ອົງມີພຣະປະສົງ ແລ້ພຣະຣາຊາໂຊໂລໂມນກໍຊົງປະທານຫົວເມືອງໃນແຜ່ນດີນຄາລີເລໃຫ້ແກ່ ຮີຣາມ ຊາວ
ຫົວເມືອງ 

12 ແຕ່ເມ່ືອຮີຣາມສະເດັດຈາກເມືອງຕີເຣ ເພ່ືອຊົມຫົວເມືອງຊ່ຶງໂຊໂລໂມນປະທານແກ່ທ່ານ ຫວົເມືອງເຫລ່ົານ້ັນ
ບ່ໍເປັນທ່ີພ ໍ    ພຣະທັຍທ່ານ 

13 ເພາະສະນ້ັນທ່ານຈ່ຶງວ່າ, ìອ້າຍເອີຍ ເມືອງຊ່ຶງທ່ານປະທານແກ່ຂ້າພະເຈ້ົານ້ັນເປັນເມືອງແບບນ້ີບໍî ເຂົາຈຶ່ງ
ເອ້ີນເມືອງເຫລ່ົານ້ັນວ່າແຜ່ນດີນກາບູນເທ່ົາທຸກວັນນ້ີ 

14 ຮີຣາມໄດ້ສ່ົງທອງຄໍານ່ຶງຣ້ອຍຊາວຕະລັນໃຫ້ແກ່ພຣະຣາຊາ 
ພຣະຣາຊກດິກມົອືນ່ໆຂອງໂຊໂລໂມນ 
Other Acts of Solomon 
( 2 ຂຄວ 8:3-16)   



15 ນ້ີເປັນເຣ່ືອງແຮງງານເກນ ຊ່ຶງເຈ້ົາຊວີິດໂຊໂລໂມນໄດເ້ກນເພ່ືອສ້າງພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະພ
ຣະຣາຊວັງຂອງພຣະອົງ ແລະປ້ອມ ມີນໂລ ແລະກໍາແພງເຢຣູຊາເລັມ ແລະຮາໂຊຣ໌ ແລະເມກິດໂດ ແລະເກ
ເຊ ີ

16 ຟາຣາໂອກະສັດເອຢິບໄດ້ຍົກທັບຂ້ືນມາຍຶດເມືອງເກເຊີ ແລະເອົາໄຟເຜົາເສັຽ ແລະໄດ້ຂ້າຄົນການາອານຊ່ຶງຢູ່
ໃນເມືອງນ້ັນ ແລະໄດ້ຍົກເມືອງໃຫ້ແກ່ທິດາຂອງທ່ານເປັນສີນສົມຣົດ ຄືມະເຫສີຂອງໂຊໂລໂມ 

17 ໂຊໂລໂມນຈ່ຶງສ້າງເກເຊີຂ້ືນໃຫມ  ່ແລະສ້າງເມືອງເບັດໂຮໂຣນຢູ່ລຸ່ມ 
18 ທັງເມືອງບາອາລັທ ແລະເມືອງທາມາຣ໌ໃນຖ່ິນກັນດານໃນແຜ່ນດີນຢູດາ 
19 ທັງບັນດາຫົວເມືອງຄັງຫລວງທ່ີໂຊໂລໂມນມີຢູ່ ແລະຫົວເມືອງສໍາລັບຣົດຮົບຂອງພຣະອົງ ແລະຫົວເມືອງສໍາ

ລັບພົນມ້າຂອງພຣະອົງ ແລະສ່ີງໃດໆຊ່ຶງໂຊໂລໂມນມີພຣະປະສົງຈະສ້າງໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ ໃນເລບານອນ 
ແລະທ່ົວແຜ່ນດີນຢູ່ໃນອານາຈັກຂອງພຣະອົງ 

20 ປະຊາຊົນທັງປວງຊ່ຶງເຫລືອຢູ່ຈາກຄົນອາໂມຣິດ ຄົນຮິດຕີ ຄົນເປຣ ສີ ຄົນຮີວີ ແລະຄົນເຢບຸສ ຜູ້ຊ່ຶງບ່ໍແມ່ນຄົນອິ
ສຣາເອນ  

21 ເຊ້ືອສາຍຂອງເຂົາທ່ີເຫລືອຢູ່ໃນແຜ່ນດີນຊ່ຶງປະຊາຊນົອິສຣາເອນບ່ໍສາມາດຈະທໍາລາຍໃຫ້ສ້ີນໄດ້ ບຸກຄົນ
ເຫລ່ົານ້ີໂຊໂລໂມນຊົງເກນໃຫ້ເປັນທາດຢູ່ຈົນທຸກວັນນ້ີ 

22 ແຕ່ປະຊາຊົນອິສຣາເອນນ້ັນ ໂຊໂລໂມນບ່ໍໄດ້ຊົງກະທໍາໃຫ້ເປັນທາດ ເຂົາທັງຫລາຍເປັນທະຫານ ເປັນຂ້າຣາ
ຊການເປັນຜູ້ບັງຄັບບັນຊາຂອງພຣະອົງ ເປັນນາຍທະຫານຂອງພຣະອົງ ເປັນຜູ້ບັງຄັບການຣົດຮົບຂອງພຣະ
ອົງ ແລະເປັນພົນມ້າຂອງ 
ພຣະອົງ 

23 ເຫລ່ົານ້ີເປັນເຈ້ົາຫນ້າທ່ີຊັນ້ຜູ້ໃຫຍ່ເຫນືອພຣະຣາຊກິດຂອງໂຊໂລໂມນຈໍານວນຫ້າຮ້ອຍຫ້າສິບຄົນ ເປັນຜູ້ດູ
ແລປະຊາຊົນທ່ີທໍາງານ  

24 ແຕ່ທດິາຂອງຟາຣາໂອໄດ້ຂ້ືນໄປຈາກນະຄອນດາວິດ ເຖີງພຣະຣາຊວັງຂອງນາງເອງ ຊຶງ່ໂຊໂລໂມນໄດ້ສ້າງ
ໃຫນ້າງ ແລ້ວພຣະອົງຈ່ຶງສ້າງປ້ອມມີນໂລ  

25 ປີລະສາມຄ້ັງ ໂຊໂລໂມນໄດ້ຊົງຖວາຍເຄ່ືອງເຜົາບູຊາ ແລະເຄ່ືອງສານຕິບູຊາເທີງແທ່ນບູຊາ ຊ່ຶງພຣະອົງຊົງ
ສ້າງຖວາຍ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຊົງເຜົາເຄ່ືອງຫອມຕ່ໍພຣະພັກພຣະຜ  ູ້ເປັນເຈ້ົາ ດ່ັງນ້ັນພຣະອົງຈ່ຶງສ້າງພຣະວິຫານ
ຈົນສໍາເຣັດ 

 Solomonís Commercial Activity 

 (2 ຂຄວ 8:17-18) 
26 ກະສັດໂຊໂລໂມນຊົງສ້າງກອງເຮືອກໍາປ່ັນທ່ີ ເອຊີໂອນເກເບີ ຊ່ຶງຢູ່ໃກ້ ເອໂລທເທີງຝ່ັງທະເລແດງໃນແຜ່ນດີນ

ເອໂດມ  
27 ແລະຮີຣາມໄດ້ສ່ົງຂ້າຣາຊການ ແລະພົນເຮືອຜູ້ຊ່ຶງຄຸ້ນເຄີຍກັບທະເລໄປກັບກອງກໍາປ່ັນພ້ອມກັບຂ້າຣາຊການ

ຂອງໂຊໂລໂມນ  
28 ເຂົາທັງຫລາຍໄປເຖີງເມືອງ ໂອຟີຣ ໌ ແລະນໍາທອງຄໍາມາຈາກທ່ີນ້ັນ ຈໍານວນສ່ີຮ້ອຍຊາວຕະລັນ ແລະນໍາມາ

ຖວາຍກະສັດໂຊໂລໂມນ 
 



10 ພຣະຣາຊ ນີປີະເທດເຊບາສະເດດັມາຢຽ້ມຢາມໂຊໂລໂມນ  
        Visit of the Queen of Sheba 

(2 ຂຄວ 9:1-28) 
1 ຊືສ່ຽງຂອງເຈ້ົາໂຊໂລໂມນໄດ້ຊ່າລໄືປເຖງີພຣະຣາຊນີີແຫ່ງປະເທດເຊບາ ພຣະນາງຈ່ຶງສະເດັດມາຖາມບັນຫາ

ເລິກແລບຫລາຍຢ່າງກັບພຣະອົງ 
2 ພຣະນາງໄດ້ສະເດັດໄປກຸງເຢຣູຊາເລັມ ຊຶງ່ຕິດຕາມດ້ວຍຂ້າໃຊ້ຈໍານວນຫລວງຫລາຍ ພ້ອມທັງຝູງອູດບັນທຸກ

ຊັບສົມບັດອັນມະຫາສານ ເຊັນ່ວ່າ ເຄ່ືອງເທດ ທອງຄໍາຢ່າງຫລວງຫລາຍແລະເພັດ ເມ່ືອທັງສອງພົບກັນ ພຣະ
ນາງກໍທູນຖາມບັນຫາຫລາຍຢ່າງທ່ີຄິດໄວກັ້ບພຣະອົງ 

3 ເຈ້ົາໂຊໂລໂມນໄດຕ້ອບຄໍາຖາມຂອງພຣະນາງທຸກຂ້ໍ ໂດຍບ່ໍມີຂ້ໍໃດຂ້ອງຄາເລີຍ 
4 ພພໍຣະພຣະຣາຊນີີແຫ່ງເຊບາຮູ້ເຫັນຄວາມສລຽວສລາດຂອງເຈ້ົາໂຊໂລໂມນພ້ອມທັງພຣະຣາຊວັງທ່ີພຣະອົງ

ຊົງສ້າງ 
5 ອາຫານການກີນຢູ່ເທີງໂຕະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງພວກຂ້າຣາຊການ ຫນ້າທ່ີຂອງພວກຂ້າໃຊ້ຕ

ລອດທັງເຄ່ືອງແຕ່ງກາຍຂອງພວກເຂົາ ພວກພະນັກງານເຄ່ືອງດ່ືມ ແລະເຄ່ືອງເຜົາບູຊາຢູ່ໃນພຣະວິຫານຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະນາງກໍຕົກຂະມະພຣະທັຍໃນທັນທີ 

6 ແລະທູນຕ່ໍເຈ້ົາຊີວິດວ່າ, ìທຸກສ່ິງກ່ຽວກັບເຣ່ືອງຂອງພຣະອົງ ທັງຄວາມສລຽວສລາດຂອງພຣະອົງທ່ີຂ້ານ້ອຍໄດ້
ຍີນເວລາທ່ີຂ້ານ້ອຍຍັງຢູ່ໃນເມືອງຂອງຂ້ານ້ອຍກໍເປັນຄວາມຈີງຫມດົ 

7 ແຕ່ຂ້ານ້ອຍບ່ໍໄດ້ເຊ່ືອໃນຄໍາເວ້ົາຂອງເຂົາ ຈົນຂ້ານ້ອຍໄດ້ມາເຫັນດ້ວຍຕົນເອງ ສະຕິປັນຍາແລະຄວາມມ່ັງຄ່ັງ
ສົມບູນຂອງພຣະອົງທ່ີຂ້ານ້ອຍໄດ້ຍີນມາມີພຽງເຄ່ິງນ່ຶງໃນສ່ິງທ່ີຂ້ານ້ອຍໄດ້ຮູ້ ແລະໄດ້ເຫັນໃນເວລານ້ີ 

8 ບັນດາຄົນຂອງພຣະອົງກໍເປັນສຸກ ບັນດາຂ້າຣາຊການເຫລ່ົານ້ີຂອງພຣະອົງກໍເປັນສຸກ ຜູ້ທີຢູ່່ງານປະຈໍາຕ່ໍພຣະ
ພັກພຣະອົງແລະຟັງສະຕິປັນຍາຂອງພຣະອົງກໍເປັນສຸກ 

9 ສາທກຸານແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງພຣະອົງ ຜູ້ຊງົມອບຄວາມສະງ່າຣາສີ ແລະໃຫ້ພຣະອົງປະທັບເທີງພຣະທ່ີ
ນ່ັງຂອງອິສຣາເອນ ຍ້ອນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງມີຄວາມຮັກຕ່ໍອິສຣາເອນຕລອດໄປ ຈ່ຶງໄດ້ແຕ່ງຕ້ັງພຣະອົງໃຫ້
ເປັນເຈ້ົາຊີວິດ ເພ່ືອປົກຄອງຢ່າງຍຸດຕິທັມ ແລະຖືກຕ ອ້ງ 

10 ແລ້ວພຣະຣາຊນີີກ ຖໍວາຍທອງຄໍາຫນັກນ່ຶງຮ້ອຍຊາວຕະລັນແດ່ພຣະຣາຊາ ພ້ອມທັງເຄ່ືອງຫອມ ແລະເພັດ
ຢ່າງຫລວງຫລາຍ ເຄ່ືອງຫອມອັນຫລວງຫລາຍທ່ີພຣະຣາຊນີີແຫ່ງເຊບາເອົາມາຖວາຍໃຫ້ເຈ້ົາຊວີິດໂຊໂລ
ໂມນນ້ີ ບ່ໍເຄີຍມີໃຜມາຖວາຍໃຫ້ຫລວງຫລາຍຢ່າງນ້ີຈັກເທ່ືອເລີຍ 

11 ນອກຈາກນ້ີຍັງມີຂະບວນກໍາປ່ັນເຈ້ົາເຈ້ົາຮີຣາມໄດ້ບັນທຸກທອງຄໍາມາຈາກໂອຟີຣ ໌ທັງໄດ້ນໍາເອົາໄມ້ຈັນຢ່າງ
ຫລວງຫລາຍ ແລະເພັດອີກດ້ວຍ 

12 ເຈ້ົາຊີວິດໄດ້ເອົາໄມຈັ້ນນ້ີທໍາເສົາຄ້ໍາພຣະວ ິຫານ ເສົາຄ້ໍາພຣະຣາຊວັງ ແລະທໍາພິນໃຫ້ນັກດົນຕຣີຕລອດ
ທຸກວັນນ້ີ ບ່ໍເຄີຍເຫັນໄມ້ຈັນຢ່າງນ້ີຈັກເທ່ືອ 

13 ເຈ້ົາຊີວິດໂຊໂລໂມນໄດພ້ຣະຣາຊທານຫລາຍສ່ິງໃຫ້ພຣະຣາຊີນີແຫ່ງເຊບາ ຕາມເຄ່ືອງອັນອຸດົມສົມບູນທ່ີພ
ຣະອົງມີຢູ່ ແລະພຣະອົງຍັງໄດ້ພຣະຣາຊທານຕ່ືມອີກຕາມທ່ີພຣະນາງຕ້ອງການ ແລ້ວພຣະນາງພ້ອມທັງບັນ
ດາເສນາອາມາດກໍກັບຄືນເມືອສູ່ປະເທດຂອງຕົນ 
ຄວາມມັງ່ຄັງ່ກບັພຣະກຽດເລືອງລຂືອງໂຊໂລໂມນ 

14 ນ້ໍາຫນັກຂອງທອງຄໍາທ່ີນໍາມາສ່ົງໂຊໂລໂມນໃນປີທ່ີນ່ຶງນ້ັນເປັນທອງຄໍາຫົກຮ້ອຍຫົກສິບຕະລັນ 
15 ນອກເຫນືອຈາກທອງຄໍາຊ່ຶງມາຈາກພ່ໍຄ້າ ແລະຈາກການຄ້າຂອງພວກພ່ໍຄ້າ ແລະຈາກກະສັດທັງປວງຂອງປະ

ເທດອາຣະເບັຽ ແລະຈາກບັນດາເຈ້ົາເມືອງແຫ່ງແຜ່ນດີນ 



16 ກະສັດໂຊໂລໂມນຊົງສ້າງໂລ່ສອງຮ້ອຍອັນດ້ວຍທອງຄໍາທຸບ ໂລ່ອ ັນນ່ຶງໃຊ້ທອງຄໍາຫົກຮ້ອຍເຊເກລ 
17 ແລະພຣະອົງຊງົສ້າງໂລ່ສາມອັນດ້ວຍທອງຄໍາທຸບ ໂລ່ອັນນ່ຶງໃຊ້ທອງຄ າໍສາມມີນັສ (Minas)  ແລະພຣະຣາ

ຊາຊົງເກັບໂລ່ໄວ້ໃນຫ້ອງໂຖງແຫ່ງດົງເລບານອນ 
18 ພຣະຣາຊາຊົງກະທໍາພຣະທ່ີນ່ັງງາຊາ້ງຂນາດໃຫຍ່ດ້ວຍ ແລະຊົງໂອບດ້ວຍທອງຄໍາຢ່າງງາມທ່ີສຸດ 
19 ພຣະທ່ີນ່ັງນ້ັນມີບັນໄດຫົກຂ້ັນ ພະນັກຫລ ັງຂອງພຣະທ່ີນ່ັງນ້ັນກົມຂ້າງເທີງ ແລະສອງຂ້າງພຣະທ່ີນ່ັງນ້ັນມີທີ່

ວາງພຣະຫັດ ມສີີງສອງໂຕຢືນຢູ່ຂ້າງໆທ່ີວາງພຣະຫັດ 
20 ມສີີງອີກສິບສອງໂຕຢືນຢູ່ທ່ີນ້ັນເທີງຫົກຂ້ັນບັນໄດທັງສອງຂ້າງ ເຂົາບ່ໍເຄີຍທໍາໃນຣາຊອານາຈັກໃດໆເຫມືອນ

ຢ່າງນ້ີ 
21 ພາຊນະທັງສ້ີນສໍາລັບເຄ່ືອງດ່ືມຂອງກະສັດໂຊໂລໂມນທາໍດ້ວຍທອງຄໍາ ແລະພາຊນະທັງສ້ີນທ່ີຢູ່ຫ້ອງໂຖງ

ແຫ່ງດົງເລບານອນ ທໍາດ້ວຍທອງຄໍາບໍຣິສຸດບ່ໍມ ີສ່ິງໃດທ່ີທໍາດ້ວຍເງີນເລີຍ ເງີນນ້ັນຖືວ່າເປ ນັຂອງບ່ໍມີຄ່າໃນ
ສມັຍຂອງໂຊໂລໂມນ 

22 ເພາະວ່າກະສັດມີກອງກໍາປ່ັນເມືອງທາຣ໌ຊສິ ເດີນທະເລພ້ອມກັບກອງກໍາປ່ັນເມືອງຮີຣາມກອງກໍາປ່ັນເມືອງ
ທາຣຊ໌ສິນໍາທອງຄໍາ ເງີນ ງ່າຊ້າງ ລີງ ແລະນົກຍຸງມາສາມປີຕ່ໍຄ້ັງ 

23 ດ່ັງນ້ີແຫລະ ກະສັດໂຊໂລໂມນຈ່ຶງໄດ້ປຽບກວ່າກະສັດອ່ືນໆແຫ່ງແຜ່ນດີນໂລກໃນເຣ່ືອງສົມບັດ ແລະສະຕິປັນ
ຍາ 

24 ແລະທ່ົວທັງໂລກກໍສແວງຫາທ່ີຈະເຂ້ົາເຝ້ົາໂຊໂລໂມນ ເພ່ືອຈະຟັງພຣະສະຕິປັນຍາຊ່ຶງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະ 
ຣາຊທານໄວ້ໃນໃຈຂອງທ່ານ 

25 ທຸກຄົນກໍນໍາເຄ່ືອງບັນນາການຂອງເຂົາມາ ເປັນເຄ່ືອງທໍາດ້ວຍເງີນ ແລະທອງຄໍາ ເຄ່ືອງແຕ່ງກາຍ ເຄ່ືອງອາວຸດ 
ເຄ່ືອງເທດ ມາ້ ແລະລໍ ຕາມຈໍານວນກໍາຫນົດທຸກໆປີ 

26 ໂຊໂລໂມນຊົງສະສົມຣົດຮ ບົ ແລະພົນມ້າ ພຣະອົງຊົງມີຣດົຮົບນ່ຶງພັນສ່ີຮ້ອຍຄັນ ແລະພົນມ້ານ່ຶງຫມືນ່ສອງ
ພັນຄົນ ຊຶງ່ພຣະອົງຊົງໃຫ້ປະຈໍາຢູ່ທ່ີຫົວເມືອງຣົດຮົບ ແລະຢູ່ກັບພຣະຣາຊາໃນກຸງເຢຣຊູາເລມັ 

27 ແລະພຣະຣາຊາຊົງກະທໍາໃຫ້ເງີນນ້ັນເປັນຂອງສາມັນໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມເຫມອືນກ້ອນຫີນ ແລະຊົງກະທໍາໃຫ້
ມໄີມ້ສົນມາກມາຍເຫມືອນຕົ້ນໄມເ້ດ່ືອແຫງ່ເນີນເຊເຟລາ 

28 ມ້າອັນດີເປັນສີນຄ້າເຂ້ົາຂອງໂຊໂລໂມນມາຈາກເອຢິບ ແລະເມືອງກູເອ ແລະບັນດາພ່ໍຄ້າຂອງພຣະຣາຊາກໍ
ໄດ້ມາຈາກ ກູເອຕາມຣາຄາ 

29 ຈະນໍາຣົດຮົບຄັນນ  ່ຶງເຂ້ົາມາຈາກເອຢິບໄດ້ໃນຣາຄາຫົກຮ້ອຍເຊເກລ ເງິນ ແລະມ້າໂຕນ່ຶງ ນ່ຶງຮ້ອຍຫນ້າສິບ ດ່ັງ
ນ້ັນໂດຍທາງພວກພ່ໍຄ້າເຂົາກໍສ່ົງອອກໄປຍັງບັນດາກະສັດທັງປວງຂອງຄົນຮິດຕີ ແລະບັນດາກະສັດຂອງຊ ີ
ເຣັຽ(ອາຣາມ) 

 

11 ເຣືອ່ງໂຊໂລໂມນຫນັຫນຈີາກພຣະເຈົາ້  
      Solomonís Errors 
1 ກະສັດໂຊໂລໂມນຊົງຮັກຍິງຕ່າງດ້າວຫລາຍຄົນ ນອກຈາກທິດາຂອງຟາຣາໂອ ມີຍິງຄົນໂມອາບ ຄົນອັມໂມນ 

ຄົນເອໂດມ ຄົນຊີໂດນີອານ ແລະຄົນຮິດຕີ 
2 ເປັນຂອງປະຊາຊາດຊ່ຶງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວກັບຄົນອິສຣາເອນວ່າ, ìເຈ້ົາທັງຫລາຍຢ່າເຂ້ົາໄປແຕ່ງງານກັບ

ເຂົາທັງຫລາຍ ຫລືຢ່າໃຫ້ເຂົາມາແຕ່ງງານກັບເຈ້ົາ ເພາະເຂົາຈະຫັນຈິດໃຈຂອງເຈ້ົາໄປຕາມພຣະຂອງເຂົາ
ເປັນແນ່î ໂຊໂລໂມນຊົງຕິດພັນກັບຄົນເຫລ່ົານ້ີດ້ວຍຄວາມຮັກ 



3 ພຣະອົງມີມະເຫສີເຈັດຮ້ອຍ ແລະນາງຫ້າມສາມຮ້ອຍແລະບັນດາມະເຫສີຂອງພຣະອົງກ ຊົໍງຫັນພຣະທັຍຂອງ
ພຣະອົງໄປເສັຽ 

4 ເພາະຢູ່ມາເມ່ືອໂຊໂລໂມນຊົງເຖ້ົາຊະຣາແລ້ວ ມະເຫສີຂອງພຣະອົງໄດ້ຫນັພຣະທັຍຂອງພຣະອົງໃຫ້ໄປຕາມ
ພຣະອ່ືນ ແລະພຣະທັຍຂອງພຣະອົງບ່ໍໄດ້ສັດຊ່ືຕ່ໍພຣະຜ  ູ້ເປ ນັເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງພຣະອົງ ດັງ່ພຣະທັຍຂອງດາ
ວິດຣາຊບິດາຂອງພຣະອົງ 

5 ເພາະໂຊໂລໂມນຊົງດໍາເນີນຕາມພຣະອັຊຕາຣ໌ເຕ (As-taríte) ພຣະແມເ່ຈ້ົ ່າຂອງຄົນຊີໂດນ ແລະຕາມພຣະ
ມີນໂຄມ (Mil-com) ສ່ິງທ່ີຫນ້າກຽດຊັງຂອງຄົນອັມໂມນ 

6 ໂຊໂລໂມນຈ່ຶງຊົງກະທໍາສ່ິງຊ່ົວຮ້າຍໃນສາຍພຣະເນດພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະບ່ໍໄດ້ຊົງຕິດຕາມພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ
ຢ່າງເຕັມພຣະທັຍດ່ັງດາວິດຣາຊບິດາຂອງພຣະອົງໄດ້ຊົງກະທໍາມາແລ້ວນ້ັນ 

7 ແລ້ວໂຊໂລໂມນໄດ້ຊົງສ້າງສະຖານທ່ີສູງສຸດ ສໍາລັບພຣະ ເຄໂມສ (Cheëmosh) ສ  ່ິງທ່ີຫນ້າກຽດ 
ຊັງຂອງໂມອາບ ໃນພູເຂົາທ່ີຢູ່ກົງຂ້າມເຢຣູຊາເລັມ ແລະສໍາລັບພຣະໂມເລກ (Moílech) ສ່ິງທ່ີຫນ້າກຽດ
ຊັງຂອງຄົນອັມໂມນ 

8 ແລະພຣະອົງຈ່ຶງຊົງກະທໍາດ່ັງນ້ັນເພ່ືອມະເຫສີຕ່າງດ້າວຂອງພຣະອົງທັງສ  ້ິນ ຜູ້ທີໄ່ດ້ເຜົາເຄ່ືອງຫອມ ແລະ
ຖວາຍເຄ່ືອງສັດບູຊາແກ່ບັນດາພຣະຂອງເຂົາ 

9 ພຣະຜູ ້ເປັນເຈ້ົາຊົງພຣະພິໂຣດຕ່ໍໂຊໂລໂມນ ເພາະພຣະທັຍຂອງທ່ານໄດ້ຫັນໄປເສັຽຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະ
ເຈ້ົາແຫ່ງອິສຣາເອນ ຜູ້ໄດ້ຊົງປາກົດແກ່ທ່ານສອງຄ້ັງແລ້ວ 

10 ແລະໄດ້ຊົງສ່ັງທ່ານກ່ຽວກັບເຣ່ືອງນ້ີວ່າທ່ານບ່ໍຄວນໄປຕິດຕາມພຣະອ່ືນ ແຕ່ທ່ານບ່ໍໄດ້ຮັກສາພຣະຄໍາສ່ັງຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 

11 ເພາະສະນ້ັນພຣະເຈ້ົາສ່ັງກັບໂຊໂລໂມນວ່າ, ìເນ່ືອງດ້ວຍຄວາມຄິດຂອງເຈ້ົາເປັນຢ່າງນ້ີ ແລະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຮັກສາ
ຄໍາຫມັນ້ສັນຍາຂອງເຮົາ ແລະກົດເກນຂອງເຮົາ ຊ່ືງເຮົາໄດ້ສ່ັງເຈ້ົາໄວ້ ເຮົາຈະຈີກອານາຈັກເສັຽຈາກເຈ້ົາ ແລະ
ໃຫແ້ກ່ຂ້າຣາຊການຂອງເຈ້ົາ 

12 ສັນນ້ັນກໍດີເພາະເຫັນແກ່ດາວິດບິດາຂອງເຈ້ົາ ເຮົາຈະບ່ໍກະທໍາໃນວັນເວລາຂອງເຈ້ົາ ແຕ່ເຮົາຈະຈ ກີອອກຈາກ
ມບຸືດຂອງເຈ້ົາ 

13 ຢ່າງໃດກໍດີ ເຮົາຈະບ່ໍຈີກເສັຽຫມດົອານາຈັກ ແຕ່ເຮົາຈະໃຫເ້ຜ່ົານ່ຶງແກ່ບຸດຊາຍຂອງເຈ້ົາ ເພ່ືອເຫັນແກ່ດາວິດຜູ້
ຮັບໃຊຂ້ອງເຣົາ ແລະເພ່ືອເຫັນແກ່ເຢຣູຊາເລັມຊ່ຶງເຮົາໄດ້ເລືອກໄວ້î 

 Adversaries of Solomon 

14 ພຣະເຈ້ົາຊົງໃຫ້ສັດຕຣູເກີດຂ້ືນຕ່ໍສູ້ໂຊໂລໂມນ ຄືຮາດາດ ຄົນເອໂດມ ທ່ານເປັນເຊ້ືອສາຍຣາຊວົງແຫ່ງເອໂດມ 
15 ເພາະເມ່ືອດາວິດຢູ່ໃນເອໂດມ ແລະໂຢອາບຜູ້ບັນຊາການກອງທັບໄດ້ຂ້ຶນໄປຝັງຜູ້ທ່ີຖືກຂ້າ ເຂົາໄດ້ຂ້າຜູ້ຊາຍ

ທຸກຄົນໃນເອໂດມເສັຽ 
16 (ເພາະໂຢອາບ ແລະຄົນອິສຣາເອນທັງສ້ີນຍັງຢູ່ທ່ີນ້ັນຫົກເດືອນ ຈົນກວ່າເຂົາຈະໄດ້ຂ້າຜູ້ຊາຍທຸກຄົນໃນເອ

ໂດມ) 
17 ແຕ່ຮາດາດໄດ້ຫນີໄປເອຢິບ ພອ້ມກັບຄົນເອໂດມບາງຄົນຜູ້ເປັນຂ້າຣາຊການຂອງບິດາຂອງທ່ານ ຄັງ້ນ້ັນຮາ

ດາດຍັງເປັນເດັກນ້ອຍຢູ່ 
18 ເຂົາທັງຫລາຍຍົກອອກຈາກມີດີອານມາຍັງປາຣານ ແລະພາຄົນຈາກປາຣານມາກັບເຂົາ ແລະມາເຖີງເອຢິບ 

ເຝ້ົາກະສັດຟາຣາໂອກະສັດແຫ່ງເອຢ ບິ ຜູ້ປະທານເຮືອນຫລັງນ່ຶງແກ່ເຂົາ ແລະກໍານົດໃຫ້ໄດ້ຮັບປັນສະບຽງອາ
ຫານ ແລະປະທານທ່ີດີນໃຫ້ເຂົາດ້ວຍ 



19 ແລະຮາດາດເປັນທ່ີຊອບຫລາຍໃນສາຍຕາຂອງຟາຣາໂອ ຟາຣາໂອຈ່ຶງປະທານນ້ອງສາວຂອງມະເຫສີຂອງ
ທ່ານເອງ ຄື(ຂະນິດຖາ) ນ້ອງສາວຂອງພຣະຣາຊນີີທາເປເນສໃຫ້ແຕ່ງງານກັບເຂົາ 

20 ແລະນ້ອງສາວຂອງທາເປເນສປະສູດເກນູບັທໃຫທ່້ານເປັນບຸດຊາຍ ຜູ້ຊ່ຶງຖືກລ້ຽງດູໄວ້ໃນວັງຂອງຟາຣາໂອ 
ແລະເກນູບັທຢູ່ໃນວັງຂອງຟາຣາໂອໃນຫມູ່ຣາຊໂອຣົດຂອງຟາຣາໂອ 

21 ແຕ່ເມ່ືອຮາດາດຢູ່ໃນເອຢິບໄດ້ຍີນວ່າ ດາວິດໄດ້ລ່ວງລັບໄປຢູ່ກັບບັນພະບຸຣຸດຂອງພຣະອົງແລ້ວ ແລະໂຢ
ອາບຜູ້ບັນຊາການກອງທັບກໍສ້ີນຊີວດິແລ້ວ ຮາດາດຈ່ຶງທູນຟາຣາໂອວ່າ, ìຂໍຂ້າພຣະອົງທູນລາ ເພ່ືອຂ້າພຣະ
ອົງຈະກັບໄປຍັງປະເທດຂອງຂ້າພຣະອົງເອງî 

22 ແຕ່ຟາຣາໂອສ່ັງກັບທ່ານວ່າ, ìທ່ານຢູ່ກັບເຮົາຂາດສ່ິງໃດຫລື ບັດນ້ີທ່ານຈ່ຶງເສາະຫາທ່ີຈະກັບໄປຍັງປະເທດ
ຂອງທ່ານî ແລະທ່ານກໍທູນພຣະອົງວ່າ, ìບ່ໍຂາດສ່ິງໃດເລີຍ ແຕ່ຂ ໃໍຫ້ຂ້າພຣະອົງໄປເຖ ດີî 

23 ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງໃຫ້ສັດຕຣູເກີດຂ້ືນຕ່ໍສູ້ທ່ານອີກຄົນນ່ຶງ ຄືເຣໂຊນບຸດຂອງເອລີອາດາ ຜູ້ທີຫ່ນີໄປຈາກຮາດາເດ
ເຊີກະສັດແຫ່ງໂຊບາເຈ້ົານາຍຂອງຕົນ 

24 ເມ່ືອດາວິດເຂ່ັນຂ້າຊາວໂຊບາເຂົາກໍຮວບຮວມຜູຄົ້ນໃຫ້ຢູ່ກັບເຂົາ ກາຍເປັນຫົວຫນ້າຂອງກອງປຸ້ນ ແລະເຂົາ
ທັງຫລາຍກໍໄປຍັງເມືອງດາມັສກັສອາໄສຢູ່ທ່ີນ້ັນ ແລະຄອບຄອງເມືອງດາມັສກັສ 

25 ທ່ານເປັນສັດຕຣູຂອງອິສຣາເອນຕລອດວັນເວລາຂອງໂຊໂລໂມນ ກ່ໍເຫດຮ້າຍດ່ັງທ່ີຮາດາດໄດ້ກະທໍາ ແລະ
ທ່ານກຽດຊັງອິສຣາເອນ ແລະໄດ້ປົກຄອງຢູ່ເຫນືອຊີເຣັຽ (ອາຣາມ) 
Jeroboamís Rebellion 

26 ເຢໂຣໂບອາມບຸດຊາຍຂອງເນບັດ ເປັນຄົນຕະກູນເອຟຣາອິມທ່ີມາຈາກເຊເຣດາ ແມ່ຂອງເຂົາຊ່ືວ່າ ເຊຣູອາ 
ນາງເປັນແມ່ຫມາ້ຍ ເຢໂຣໂບອາມເປັນຄົນໃນວົງຣາຊການຂອງເຈ້ົາໂຊໂລໂມນ ແຕ່ເຂົາໄດ້ກະບົດຕ່ໍພຣະອົງ  

27 ເຣ່ືອງຣາວການກະບົດຂອງເຢໂຣໂລອາມເປັນດ່ັງນ້ີ ເຈ້ົາໂຊໂລໂມນໄດ້ສ້າງປ້ອມມນິໂລ ຢ  ູ່ທາງເບ້ືອງທິດຕາ
ເວັນອອກຂອງນະຄອນເຢຣູຊາເລັມ ແລະໄດ້ອັດປ່ອງແຕກຂອງກໍາແພງເມືອງຂອງດາວິດບິດາຂອງພຣະອົງ 
ເຢໂຣໂບອາມເປັນຊາຍຫນຸ່ມທ່ີເກ່ັງກ້າ  

28 ເມ່ືອເຈ້ົາໂຊໂລໂມນສັງເກດເຫັນເຢໂຣໂບອາມເປັນຊາຍຫນຸມ່ທ່ີເກ່ັງກ້າ ແລະເອົາໃຈໃສ່ໃນວຽກງານ ພຣະອົງ
ຈ່ຶງແຕ່ງຕ້ັງໃຫ້ເປັນຜູ້ກໍາກັບຄົນງານທັງຫມດົຂອງຕະກູນມານ ັສເຊ ແລະເອຟຣາອິມ 

29 ວັນນ່ຶງ ເມ່ືອເຢໂຣໂບອາມອອກໄປນະຄອນເຢຣູຊາເລັມ ຜູ້ປະກາດພຣະທັມອາຮີຢາຊາວຊີໂລ ໄດ້ພົບທ່ານທີ່
ກາງທາງ ອາຮີຢານຸ່ງເຄ່ືອງເສ້ືອ ຄຸມໃຫມ່ ແລະທັງສອງຢູ່ນອກເມືອງຕາມລໍາພັງໃນທ່ົງນາ 

30 ແລ້ວອາຮີຢາແກ້ເສ້ືອຄຸມໃຫມ່ອອກມາຈີກເປັນສິບສອງຕ່ອນ  
31 ແລະທ່ານເວ້ົາຕ່ໍເຢໂຣໂບອາມວ່າ, ìທ່ານຈ່ົງເອົາໄປສິບສ້ິນເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາແຫ່ງອິສຣາເອນສ່ັງ

ດ່ັງນ້ີວ່າ ìເບ່ິງແມ໋, ເຮົາກໍາລັງຈະຈີກອານາຈັກຈາກມືໂຊໂລໂມນ ແລະຈະໃຫ້ເຈ້ົາສິບຕະກູນ 
32 (ແຕ່ເຂົາຈະມີຕະກູນນ່ຶງເພ່ືອເຫັນແກ່ດາວິດຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງເຣົາ ແລະເພ່ືອເຫັນແກ່ເຢຣູຊາເລັມເມືອງຊ່ຶງເຮົາ

ເລືອກຈາກຖ້າມກາງເຜ່ົາທັງປວງຂອງອິສຣາເອນ) 
33 ເພາະວາ່ໂຊໂລໂມນໄດລື້ມເຮົາ ແລະໄປນະມັສການຮູບພຣະອັຊຕາເຕ ຄືເທບທິດາຂອງຊາວຊີໂດມ ເຄໂມສ

ພຣະເຈ້ົາຂອງຊາວໂມອາບ ມີນໂກມພຣະເຈ້ົາຂອງຊາວອັມໂມນ ເຂົາບ່ໍໄດ້ຟັງຄວາມເຮົາ ເຂົາທໍາໃນສ່ິງທ່ີຜິດ 
ແລະບ່ໍໄດ້ຖືຮັກສາພຣະບັນຍັດ ແລະຂ້ໍຄໍາສ່ັງຂອງເຮົາ ຕາມທ່ີດາວິດບິດາຂອງເຂົາໄດ້ປະຕິບັດມາ 

34 ແຕ ວ່່າເຣົາຈະບ່ໍເອົາຣາຊອານາຈັກອອກຫນີຫມົດຈາກກໍາມືຂອງເຂົາ ເພາະເຮົາຍັງຈະໃຫ້ເຂົາເປັນເຈ້ົາຊີວິດປົ
ກຄອງໄປ   ຕລອດຊ່ົວຊີວິດ ເພາະເຫັນແກ່ດາວິດຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງເຮົາ ຜ  ູ້ທ່ີຖືຮັກສາພຣະບັນຍັດ ແລະພຣະຄໍາສ່ັງ
ຂອງເຮົາໄວ້ 

35 ເຮົາຈະຍຶດເອົາຣາຊອານາຈັກອອກຈາກກໍາມືບຸດຊາຍຂອງເຂົາ ແລະມອບໃຫ້ເຈ້ົາປົກຄອງສິບຕະກູນ 



36 ເຮົາຈະໃຫ້ບຸດຊາຍຂອງເຂົາປົກຄອງນ່ຶງຕະກູນ ເພ່ືອວ່າຈະມີເຊ້ືອສາຍຂອງກະສັດດາວິດປົກຄອງຢູ່ຕລອດໄປ
ທ່ີນະຄອນເຢຣູຊາເລັມ ຊຶງ່ເປັນເມືອງທ່ີເຮ າົໄດ້ເລືອກໄວ້ໃຫ້ເປັນບ່ອນປະທັບຂອງເຮົາ 

37 ສະນ້ັນ ເຮົາຈະໃຫ້ເຈ້ົາປົກຄອງຕາມທ່ີເຈ້ົາຕ້ອງການ ແລະເຈ້ົາຈະເປັນເຈ້ົາຊີວິດຂອງຊາວອິສຣາເອນ 
38 ຖ້າວ່າເຈ້ົາຟງັຄໍາສ່ັງທຸກຢ່າງ ແລະຂັບຕາມວີຖີທາງຂອງເຮົາໂດຍປະຕິບັດໃນທຸກໆສ່ິງ ທ່ີຖືກຕ້ອງແລະຮັກສາພ

ຣະບັນຍັດທັງຂ້ໍຄໍາສ່ັງຂອງເຮົາ ຕາມທີດ່າວິດຜູ້ຮັບໃຊຂ້ອງເຮົາໄດ້ປະຕິບັດມາ ເຮົາຈະສະຖິດຢູ່ກັບເຈ້ົາ ແລະ
ຈະໃຫ້ເຈ້ົາເປັນເຈ້ົາຊີວິດແຫ່ງອິສຣາເອນ ແລະຈະໃຫ້ມີເຊ້ືອສາຍຂອງເຈ້ົາປົກຄອງສືບແທນເຈ້ົາ ຊ່ຶງເປັນ
ເຫມືອນດ່ັງກະສັດດາວິດຍ້ອນໂຊໂລໂມນທໍາຜິດ 

39  ເຮົາຈະລົງໂທດເຊ້ືອສາຍຂອງດາວິດ ແຕ່ຈະບ່ໍລົງໂທດເຊ້ືອສາຍນ້ັນຕລອດໄປ 
40 ໂຊໂລໂມນໄດ້ພຍາຍາມຂ້າເຢໂຣໂບອາມ ແຕ່ເຂົາໄດ້ປົບຫນີໄປຫາຊີຊາກເຈ້ົາຊວິີດປະເທດເອຢິບ ແລະກ ໍ

ຄ້າງຢູ່ໃນປະເທດນ້ີຈົນໂຊໂລໂມນເຖີງສວັນນະຄົດ 
ໂຊໂລໂມນສີນ້ພຣະຊນົ  
Death of Solomon  
(2 ຂຄວ 9:29-31) 

41 ເຣ່ືອງຣາວຂອງເຈ້ົາໂຊໂລໂມນ ເຊ່ັນວຽກການຕ່າງໆທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງກະທໍາ ຕລອດທັງສະຕິປັນຍາຂອງພຣະ
ອົງ ບ່ໍໄດ້ບັນທ ກຶໄວ້ໃນປ້ືມປະຫວັດຂອງເຈ້ົາໂຊໂລໂມນຫລື 

42 ເຈ້ົາໂຊໂລໂມນເປັນເຈົ້າຊວິີດທ່ີນະຄອນເຢຣູຊາເລັມ ແລະປົກຄອງທ່ົວທັງອິສຣາເອນໄດ້ສ່ີສິບປີ 
43 ແລ້ວພຣະອົງກໍສວັນນະຄົດໄປຢູ່ນໍາພວກປູ່ຍ່າຕາຍາຍ ເຂົາໄດ້ຝັງສົບພຣະອົງໄວ້ໃນນະຄອນເຢຣູຊາເລັມ ຕ່ໍ

ມາ ເຣໂຣໂບອາມ ບຸດຊາຍຂອງພຣະອົງກ ຂ້ືໍນຄອງຣາຊສົມບັດແທນ 
 

12 ປະຊາຊນົອສິຣາເອນກະບດົຕໍຕ່າ້ນ ເຣໂຮໂບອາມ  
The Northern Tribes Secede  
(2 ຂຄວ 10:1-19) 

1 ເຮໂຮໂບອາມໄດ້ໄປເມືອງຊີເຄມ ບ່ອນທ່ີພວກອິສຣາເອນພາກັນເຕ້ົາໂຮມກັນເພ່ືອແຕ່ງຕ້ັງໃຫ້ທ່ານເປັນເຈ້ົາຊີ
ວິດ 

2 ຂ່າວເຣ່ືອງນ້ີໄດ້ຊ່າລືໄປເຖີງຫູຂອງເຢໂຣໂບອາມບຸດຊາຍຂອງເນບັດ ຜ  ູ່ທ່ີຍັງຢູ່ໃນປະເທດເອຢິບ ບ່ອນທ່ີເຂົາ
ປົບໄປລ້ີເຈ້ົາໂຊໂລໂມນ ດ່ັງນ້ັນ ເຂົາຈ່ຶງກັບຄືນເມືອປະເທດຂອງຕົນເອງ 

3 ຊາວອິສຣາເອນໄດ້ໃຊ້ຄົນໄປເຊີນເຂົາມາ ແລ້ວເຢໂຣໂບອາມພ້ອມທັງພວກອິສຣາເອນທຸກຄົນຈ່ຶງພາກັນໄປ
ທູນຕໍ່ເຈ້ົາເຣໂຣໂບອາມວ່າ,  

4 ìເຈ້ົາໂຊໂລໂມນສະເດັດພ່ໍຂອງພຣະອົງ ປະຕິບັດຕ່ໍພວກຂ້າພຣະອົງຮຸນແຮງຫລາຍ ໂດຍໄດ້ສ່ັງໃຫ້ເຮັດວຽກ
ອັນຫນັກຫນ່ວງ ດຽວນ້ີຂໍພຣະອົງຜ່ອນຜັນວຽກອັນຫນັກຫນ່ວງນ້ີ ແລະໂຜດໃຫ້ຊວິີດຂອງພວກຂ້າພຣະອົງຢູ່
ຢ່າງສະບາຍ ພວກຂ້າພຣະອົງຈະຂໍເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ທີ່ຊືສັ່ດຂອງພຣະອົງî 

5 ພຣະອົງສ່ັງກັບເຂົາວ່າ, ìຈ່ົງກັບໄປເສັຽຈັກສາມວັນ ແລ້ວຈ່ຶງມາຫາເຮົາອີກî ປະຊາຊນົຈ່ຶງກັບໄປ 
6 ເຈ້ົາເຣໂຮໂບອາມ ຈ່ຶງປຶກສາກັບພວກອະວຸໂສທ່ີເຄີຍເປັນທ່ີປຶກສາຂອງກະສັດໂຊໂລໂມນ ທາ່ນຖາມພວກນ້ີ

ວ່າ, ìພວກທ່ານຈະແນະນໍາໃຫ້ເຮົາຕອບປະຊາຊົນເຫລ່ົານ້ີຢ່າງໃດî 
7 ພວກນ້ີຈ່ຶງຕອບວ່າ, ìຖ້າພຣະອົງຢາກເຮັດວຽກຮ່ວມກັບປະຊາຊົນເປັນຢ່າງດີ ຈ່ົງຕອບໃຫ້ຖືກໃຈພວກເຂົາ 

ແລ້ວພວກເຂົາຈະຮັບໃຊ້ພຣະອົງດ້ວຍຄວາມສັດຊ່ືî 



8 ແຕ່ວ່າ ເຈ້ົາເຣໂຮໂບອາມປະຕິເສດຄໍາແນະນໍາຂອງພວກອະວຸໂສນ້ີ ໂດຍໄປປຶກສາກັບພວກທ່ີເກີດລຸ້ນຣາວ
ຄາວດຽວກັນກັບຕົນ 

9 ພຣະອົງຖາມວ່າ, ìພວກປະຊາຊນົໄດ້ມາຂໍຮ້ອງເຮົາໃຫ້ຜ່ອນຜັນວຽກອັນຫນັກຫນ່ວງຂອງພວກເຂົາ ພວກທ່ານ
ຈະເຫັນສົມຄວນໃຫ້ເຮົາເຮັດຢ່າງໃດດີî 

10 ພວກເຂົາຈ່ຶງທູນຕອບວ່າ, ìພຣະອົງຈະຕ້ອງບອກພວກເຂົາດ່ັງນ້ີຄື ນ້ີວກ້ອຍຂອງເຮົາກ ໃໍຫຍ່ກວ່າແອວຂອງສະ
ເດັດພ່ໍ 

11 ຖ້າວ່າວຽກທ່ີສະເດັດພ່ໍຂອງເຮົາມອບຫມາຍໃຫ້ພວກເຈ້ົາເຮັດນ້ັນຫນັກໂພດ ວຽກຂອງເຣົາທ່ີຈະມອບໃຫ້ນ້ັນກ ໍ
ຍັງຈະຫນັກກວ່າ ທາ່ນຂ້ຽນຕີພວກເຈ້ົາດ້ວຍເຊືອກທໍາມະດາ ແຕ່ເຮົາຈະຂ້ຽນຕີພວກເຈ້ົາດ້ວຍເຊືອກຫນັງî 

12 ສາມວັນຕ່ໍມາ ເຢໂຣໂບອາມ ພ້ອມທັງຊາວອິສຣາເອນທຸກຄົນກໍກັບຄືນມາຫາເຈ້ົາເຣໂຮໂບອາມຕາມຄໍາສ່ັງ
ຂອງພຣະອົງ 

13 ເຈ້ົາເຣໂຮໂບອາມປະຕິເສດຄໍາແນະນໍາຈາກທ່ີປຶກສາອະວຸໂສ ແຕ່ພຣະອົງໄດ້ເວ້ົາຕ່ໍປະຊາຊນົຕາມຄໍາແນະນໍາ
ຂອງພວກທ່ີປຶກສາຫນຸ່ມ 

14 ພຣະອົງກ່າວດ້ວຍໃຈຮ້າຍວ່າ, ìຖ້າວ່າວຽກການທ່ີສະເດັດພ່ໍຂອງເຮົາສ່ັງໃຫ້ພວກເຈ້ົາເຮັດນ້ັນຫນັກໂພດ ວຽກ
ຂອງເຮົາທ່ີຈະສ່ັງໃຫ້ທໍານ້ັນກໍແຮ່ງຈະຫນັກກວ່າ  ທ່ານຂ້ຽນຕີພວກເຈ້ົາດ້ວຍເຊືອກທໍາມະດາ ແຕ່ເຮົາຈະຂ້ຽນ
ພວກເຈ້ົາດ້ວຍເຊືອກຫນັງî 

15 ການທ່ີເຈ້ົາເຣໂຮໂບອາມປະຕິເສດບ່ໍຟ ັງປະຊາຊນົແມ່ນການກະທໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເພ່ືອທໍາໃຫ້ຄໍາສັນຍາ
ຂອງພຣະອົງສໍາເຣັດລົງ ຊຶງ່ພຣະອົງຊົງມອບໃຫ້ເຢໂຣໂບອາມຜ່ານທາງຜູ້ປະກາດພຣະທັມອາຮີຢາ 

16 ເມ່ືອຊາວອິສຣາເອນເຫັນວ່າ ເຈ້ົາຊີວິດບ່ໍຍອມຟັງສຽງຂອງພວກຕົນ ພວກເຂົາກໍຮ້ອງຂ້ືນດ້ວຍສຽງດັງວ່າ, 
ìພວກຂ້າພຣະອົງມີສ່ວນກ່ຽວພັນແນວໃດກັບກະສັດດາວິດ ພວກເຂົາເຄີຍເຣັດຫຍັງສໍາລັບພວກເຮົາແດ່ ຊາວ
ອິສຣາເອນເອີຍ ຂໍໃຫພ້ວກເຮົາກັບຄືນເມືອບ້ານເຖີດ ຂໍໃຫ້ເຈ້ົາເຣໂຮໂບອາມຮັບພາຣະເບ່ິງແຍງພວກຂອງ   
ພຣະອົງເອງî 

17 ດ່ັງນ້ັນ ພວກອີສຣາເອນຈ່ຶງໄດ້ພາກັນກະບົດ ໂດຍປ່ອຍໃຫ້ເຈ້ົາເຣໂຮໂບອາມປົກຄອງປະຊາຊົນທີຢູ່່ຕາມເຂດ
ແດນຂອງຕະກູນຢູດາ 

18 ເຈ້ົາເຣໂຮໂບອາມໄດ້ແຕ່ງຕ້ັງໃຫ້ອາໂດຣາມ ຊ່ຶງເປັນຜູ້ຄວບຄຸມແຮງງານອອກໄປຫາພວກອິສຣາເອນ ແຕ່
ພວກເຂົາໄດ້ແກວ່ງກ້ອນຫີນໃສ່ທ່ານຈົນຕາຍ ໃນຕອນນ້ີ ເຈ້ົາເຣໂຮໂບອາມກໍຟ້າວຂ້ືນຣົດມາ້ຫນີໄປນະຄອນ
ເຢຣູຊາເລັມ 

19 ນັບຕ້ັງແຕ່ນ້ັນມາ ພວກອິສຣາເອນຢູ່ທາງຣາຊອານາຈັກໄດ້ກະບົດຕ່ໍສູ ້ເຊ້ືອສາຍຣາຊວງົຂອງກະສັດດາວິດ 
First Dynasty: Jeroboam Reigns over Israel 
(2 ຂຄວ 11:1-4) 

20 ຄືເມ່ືອພວກອິສຣາເອນຮູ້ວ່າ ເຢໂຣໂບອາມກັບຄືນມາແຕ່ປະເທດເອຢິບແລ້ວ ພວກເຂົາກໍເຊ ນີທ່ານເຂ້ົາມາ
ຮ່ວມປະຊຸມກັບປະຊາຊົນ ແລະແຕ່ງຕ້ັງໃຫ້ທ່ານເປັນເຈ້ົາຊີວິດຂອງຊາວອິສຣາເອນ ດ່ັງນ້ັນ ຈ່ຶງບ່ໍມ ຜູ້ີໃດຕິດ
ຕາມພຣະຣາຊວົງຂອງກະສັດດາວິດ ນອກຈາກຕະກູນຢູດາເທ່ົານ້ັນ 

21 ພເໍຈ້ົາເຣໂຮໂບອາມມາຮອດນະຄອນເຢຣູຊາເລັມ ພຣະອົງກໍທ້ອນໂຮມນັກຮົບໃນຕະກູນຢູດາ ແລະຕະກູນ
ເບັນຢາມິນ ມີຈໍານວນທັງຫມົດແສນແປດຫມືນ່ຄົນ ເພ່ືອໄປຕ່ໍສູ້ກັບພວກອິສຣາເອນ ແລະຍາດເອົາຣາຊບັນ
ລັງກັບຄືນມາ  

22 ແຕ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວຕ່ໍຜູ້ປະກາດພຣະທັມເຊມັຍຢາວ່າ, 



23 ìຈ່ົງບອກເຣໂຮໂບອາມ ບຸດຊາຍຂອງໂຊໂລໂມນ ເຈ້ົາຊີວດິແຫ່ງຢູດາພ້ອມທັງຊາວຢູດາ ແລະຊາວເບັນຢາ
ມິນທັງຫມົດວ່າ 

24 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວດ່ັງນ້ີ ຢ່າໄປຕ່ໍສູ້ກັບຊາວອິສຣາເອນພ່ີນ້ອງຂອງເຈ້ົາເລີຍ ຈ່ົງໃຫ້ທຸກຄົນກັບບ້ານ ເພາະ
ເຫດການທ່ີເກີດຂ້ືນນ້ີມາຈາກເຮົາî ທຸກຄົນກ ເໍຊ່ືອຟັງຄໍາສ່ັງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະພາກັນກັບຄືນເມືອ 
Jeroboamís Golden Calves 

25 ຕ່ໍມາ ເຢໂຮໂບອາມໄດ້ສ້າງແປງເມືອງຊີເຄມ ຢູ່ເຂດພູເອຟຣາອີມ ແລະອາໄສຢູ່ພຽງຊົວ່ຄາວ ແລ້ວກ ຈໍາກ
ບ່ອນນ້ີໄປສ້າງແປງເມືອງເປນູເອນອີກ 

26 ເຢໂຮໂບອາມຄິດໃນໃຈວ່າ, ìຕ່ໍໄປຣາຊອານາຈັກນ້ີຈະກັບຄືນເປັນເຊ້ືອສາຍດາວິດອີກ 
27 ຖ້າປະຊາຊົນຂືນຍັງໄປຖວາຍເຄ່ືອງບູຊາທີພ່ຣະວຫິານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາທ່ີນະຄອນເຢຣູຊາເລັມຢູ່ ຈິດໃຈ

ຂອງປະຊາຊນົເຫລ່ົານ້ີ ກໍຕ້ອງປ່ຽນເປັນພວກຂອງເຈ້ົາເຣໂຮໂບອາມເຈ້ົາຊີວິດແຫ່ງຢູດາ ແລ້ວພວກເຂົາກໍຈະ
ຂ້າເຮົາ ແລະກັບຄືນຫາເຈ້ົເຣໂຮໂບອາມກະສັດແຫ່ງຢູດາî 

28 ເມ່ືອຄິດດ່ັງນ້ັນແລ້ວ ພຣະອົງຈ່ຶງເອົາຄໍາມາສ້າງຮູບງົວເປັນສອງໂຕ ແລະເວ້ົາຕ່ໍປະຊາຊນົວ່າ, ìຊາວອສິຣາ
ເອນເອີຍ ພວກເຈ້ົາໄປຂາບໄຫວ້ທ່ີນະຄອນເຢຣູຊາເລັມດ ນົນານພ ສົໍມຄວນແລ້ວ ນ້ີເດ່ ພຣະເຈ້ົາຂອງພວກ
ເຈ້ົາ ທີໄ່ດ້ນໍາພວກເຈ້ົາອອກມາຈາກປະເທດເອຢິບî 

29 ແລ້ວພຣະອົງໄດ້ປະດິດສະຖານຮູບງົວໂຕນ່ຶງໄວ້ທ່ີເມືອງເບັດເອນ ແລະອີກໂຕນ່ຶງໄວ້ທ່ີເມືອງດານ 
30 ດ່ັງນ້ັນ ຊາວອິສຣາເອນຈ່ີງທໍາຜິດທ່ີໄປຂາບໄຫວ້ຢູ່ເມືອງເບັດເອນ ແລະເມືອງດານ 
31 ເຢໂຮໂບອາມຍັງໄດ້ສ້າງວິຫານສະຖານທ່ີສູງ ຊົງກໍານົດຕ້ັງປະໂຣຫິດຈາກຫມູ່ປະຊາຊົນທັງປວງ ທ່ີບ່ໍແມ່ນຄົນ

ເລວ ີ
32 ເຢໂຮໂບອາມໄດ້ຈັດງານເທສການກີນລ້ຽງຂ້ືນໃນວັນທ່ີສິບຫ້າຂອງເດ ອືນແປດ ເຫມືອນດ່ັງເທສການທ່ີປະ

ເທດຢູດາ ແລະໄດ ້ຖວາຍເຄ່ືອງບູຊາເທີງແທ່ນບູຊາທ່ີເມືອງເບັດເອນ ຄືໄດ້ຖວາຍບູຊາຮູບງົວທ່ີພຣະອົງໄດ້ຫລ່ໍ
ຂ້ືນນ້ັນ ແລະພຣະອົງສະຖາປະນາປະໂຣຫິດທ່ີເມືອງເບັດເອນໃຫ້ຮັບໃຊ້ຢູ່ໃນບ່ອນຂາບໄຫວ້ທ່ີພຣະອົງໄດ້
ສ້າງໄວ້ 

33 ໃນວັນທີສິບຫ້າຂອງເດືອນແປດ ຊ່ຶງເປັນວັນເວລາທ່ີພຣະອົງຊົງແຕ່ງຕ້ັງເອົາເອງ ພຣະອົງໄດ້ຂ້ືນໄປເທີງແທ່ນບູ
ຊາ ແລະໄດ້ຈັດງານເທສການຂ້ືນສໍາລັບພວກອິສຣາເອນ ແລ້ວກ ໍຖວາຍບູຊາເຄ່ືອງຫອມ 

 

13 ຜູປ້ະກາດພຣະທມັແຫງ່ຢດູາເຕອືນເຢໂຮໂບອາມ  
A Man of God from Judah 

1 ແລະເບ່ິງແມ, ຄົນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຄົນນ່ຶງໄດ້ອອກມາຈາກຢູດາໂດຍພຣະຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄປຍັງທ່ີ
ເບັດເອນ ເຢໂຮໂບອາມຊົງຢືນຢູ່ທ່ີແທ່ນເພ່ືອຈະເຜົາເຄ່ືອງຫອມ 

2 ແລະຊາຍຄົນນ້ັນໄດ້ຮ້ອງກ່າວໂທດແທ່ນນ້ັນໂດຍພຣະທັມຂອງຜູ້ເປັນເຈ້ົາວ່າ, ìໂອ ແທ່ນບູຊາ ແທ່ນບູຊາ     
ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາສ່ັງດ່ັງນ້ີວ່າ ìເບ່ິງແມ, ໂອຣົດອົງນ່ຶງຈະປະສູດມາໃນຣາຊວົງຂອງດາວິດຊ່ື ໂຢຊີຢາ ແລະເທີງ
ເຈ້ົາ ແທ່ນນ້ີຈະຂ້າປະໂຣຫິດແຫ ່ງສະຖານທ່ີສູງ ຜູ້ຊ່ຶງເຜົາເຄ່ືອງຫອມເທີງເຈ້ົາ ແລະເຂົາຈະເຜົາກະດູກຄົນເທິງ
ເຈ້ົາî 

3 ແລະທ່ານກໍໃຫ້ຫມາຍສໍາຄັນໃນວັນດຽວກັນນ້ັນ ກ່າວວ່າ, ìນ້ີເປັນຫມາຍສໍາຄັນທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ສ່ັງວ່າ, 
ìເບ່ິງແມ໋, ເຂົາຈະພັງແທ່ນບູຊາລົງມາ ແລະມູນຂ້ີເ ືທ່ົາຊ່ຶງຢູ່ເທີງນ້ັນຈະຖືກເທອອກî 



4 ແລະຢູ່ມາເມ່ືອພຣະຣາຊາຊົງສະດັບຄໍາກ່າວຂອງຄົນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊ່ຶງຮ້ອງກ່າວໂທດແທ່ນນ້ັນທ່ີເບັດ
ເອນ ເຢໂຮໂບອາມກໍຢຽດພຣະຫັດອອກຈາກແທ່ນນ້ັນ ກ່າວວ່າ, ìຈ່ົງຈັບເຂົາໄວ້î ແລະພຣະຫັດຂອງພຣະອົງ
ຊ່ຶງຢຽດອອກຕ່ໍເຂົານ້ັນກໍຫ່ຽວແຫ້ງໄປ ພຣະອົງຈະພັບກັບເຂ້ົາຫາຕົວອີກກໍບ່ໍໄດ້ 

5 ແທ່ນບູຊາກໍພັງລົງດ້ວຍ ແລະມູນຂ້ີເທ່ົາກໍຣ່ວງລົງມາຈາກແທ່ນ ຕາມຫມາຍສໍາຄັນຊ່ຶງຄົນຂອງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ
ໄດໃ້ຫໄ້ວໂ້ດຍພຣະຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 

6 ແລະພຣະຣາຊາສ່ັງກັບຄົນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາວ່າ, ìຈ່ົງໄຫວ້ວອນຂໍພຣະກະຣນຸາແຫ່ງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະ
ເຈ້ົາຂອງທ່ານ ຂໍຈ່ົງອ້ອນວອນເພ່ືອຂ້າພະເຈ້ົາ ຂ້າພຣະເຈ້ົາຈະພັບມືກັບເຂ້ົາຫາຕົວໄດ້ອີກî ແລະຄົນຂອງພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈ້ົາກໍອ້ອນວອນຕ່ໍ 
ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະພຣະຣາຊາກໍຊົງພັບພຣະຫັດກັບເຂ້ົາຫາພຣະອົງໄດ້ອີກ ແລະເປັນເຫມອືນເດີມ 

7 ແລະພຣະຣາຊາສ່ັງກັບຄົນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາວ່າ, ìເຊີນມາບ້ານກັບຂ້າພະເຈ້ົາເຖີດ ແລະຮັບປະທານດ້ວຍ
ກັນ ຂ້າພະເຈ້ົາຈະໃຫ້ຮາງວັນແກ່ທ່ານî 

8 ແລະຄົນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາທູນພຣະຣາຊາວ່າ, ìຖ້າທ່ານຈະໃຫ້ຈັກເຄ່ິງຣາຊສົມບັດຂອງທ່ານ ຂ້າພະເຈ້ົາຈະ
ບ່ໍໄປກັບທ່ານ ແລະຂ້າພະເຈ້ົາຈະບ່ໍຮັບປະທານອາຫານ ຫລືດ່ືມນ້ໍາໃນທ່ີນ້ີ 

9 ເພາະວ່າພຣະທັມຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາບັນຊາຂ້າພະເຈ້ົາໄວຢ່້າງນ້ັນວ່າ ìເຈ້ົາຢ່າກິນອາຫານຫລືດ່ືມນ້ໍາ ຫລືກັບ
ໄປຕາມທາງທ່ີເຈ້ົາມານ້ັນî 

10 ດ່ັງນ້ັນທ່ານຈ່ຶງໄປເສັຽອ ກີທາງນ່ຶງ ແລະບ່ໍກັບໄປຕາມທາງທ່ີທ່ານມາຍັງເບັດເອນ 
11 ມຜູ້ີປະກາດພຣະທ ັມໃຫແ້ກ່ຄົນນ່ຶງທ່ີອາໄສຢູ່ໃນເບັດເອນ ແລະບຸດຊາຍຂອງທ່ານກ ໍໄດ້ມາບອກທ່ານເຖີງ

ເຣ່ືອງຣາວທັງສ້ີນ ຊຶງ່ຄົນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ກະທໍາໃນວັນນ້ັນທ່ີເບັດເອນ ຖ້ອຍຄໍາຊ່ຶງທ່ານໄດ້ກ່າວແກ່ພ
ຣະຣາຊາ ເຂົາທັງຫລາຍກໍໄດ້ເລ່ົາໃຫ້ບິດາຂອງເຂົາຟັງດ້ວຍ 

12 ແລະບິດາຂອງເຂົາໄດ້ຖາມເຂົາວ່າ, ìທ່ານໄປທາງໃດî ແລະບຸດຊາຍທັງຫລາຍຂອງເຂົາກ ຊ້ີໍທາງຊ່ຶງຂອງຄົນ
ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາມາຈາກຢູດາໄດ້ເດີນໄປ 

13 ເຂົາຈ່ຶງເວ້ົາກັບບຸດຊາຍຂອງເຂົາວ່າ, ìຈ່ົງຜູກອານລໍໃຫ້ພໍ່î ເຂົາທັງຫລາຍຈ່ຶງຜູກອານລໍໃຫ້ເຂົາ ແລ້ວເຂົາກໍຂ້ືນ
ຂ່ີ 

14 ເຂົາໄດ້ໄປຕາມຄົນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະໄດ້ພົບທ່ານນ່ັງຢູ່ໃຕ້ຕ້ົນໂອກຕ້ົນນ່ຶງ ເຂົາຈ່ຶງເວ້ົາກັບທ່ານວ່າ, 
ìທ່ານເປັນຄົນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊ່ຶງມາຈາກຢູດາຫລືî ທ່ານກໍຕອບວ່າ, ìແມ່ນແລ້ວî 

15 ເຂົາຈ່ຶງຕອບທ່ານວ່າ, ìເຊີນມາບ້ານກັບຂ້າພະເຈ້ົາເຖີດ ແລະມາຮັບປະທານອາຫານî 
16 ທ່ານເວົາ້ວ່າ, ìຂ້າພະເຈ້ົາຈະກັບໄປກັບທ່ານ ຫລືເຂ້ົາໄປພັກກັບທ່ານບ່ໍໄດ້ ຂ້າພະເຈ້ົາຈະບ່ໍຮ ັບປະທານອາ

ຫານຫລືດ່ືມນ້ໍາກັບທ່ານໃນທ່ີນ້ີ 
17 ເພາະພຣະທັມຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາສ່ັງກັບຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ ìເຈ້ົາຢ່າຮັບປະທານອາຫານຫລືດ  ່ືມນ້ໍາທີນ້ັ່ນ ຫລືກັບ

ໂດຍທາງທີເ່ຈ້ົາໄດ້ມາî 
18 ແລະເຂົາຈ່ຶງເວ້ົາກັບທ່ານວ່າ, ìຂ້າພະເຈ້ົາກໍເປັນຜູ້ປະກາດພຣະທັມເຫມອືນຢ່າງທ່ີທ່ານເປັນນ້ັນດ້ວຍ ມີທູດ

ສວັນອົງນ່ຶງມາບອກຂ້າພະເຈ້ົາໂດຍພຣະຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາວ່າ ìຈ່ົງນໍາເຂົາກັບມາກັບເຈ້ົາ ຍັງເຮືອນຂອງ
ເຈ້ົາເພ່ືອເຂົາຈະໄດ້ຮັບປະທານອາຫານ ແລະດ່ືມນ້ໍາî ແຕ່ເຂົາມຸສາຕ່ໍທ່ານ 

19 ດ່ັງນ້ັນທ່ານຈ່ຶງໄປກັບເຂົາ ແລະໄດ້ຮັບປະທານອາຫານໃນເຮືອນຂອງເຂົາ ແລະໄດ້ດ່ືມນ້ໍາ 
20 ແລະຂນະທ່ີທ່ານນ່ັງຢູ່ທ່ີໂຕະ ພຣະຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາມາຍັງຜູ້ປະກາດພຣະທັມຜູ້ທ່ີໄດ້ນໍາທ່ານກັບມາ 
21 ແລະເຂົາຮ້ອງຕ່ໍຄົນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຜູ້ມາຈາກຢູດາວ່າ, ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາສ່ັງດ່ັງນ້ີວ່າ ìເພາະເຈ້ົາບໍ່ເຊື່ອຟັງ

ພຣະຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະບ່ໍໄດ້ຮັກສາພຣະບັນຍັດຊ່ຶງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາສ່ັງເຈ້ົາ 



22 ແຕ່ເຈ້ົາໄດ້ກັບມາ ແລະຮັບປະທານອາຫານແລະດ່ືມນ້ໍາໃນທ່ີຊຶງ່ພຣະອົງສ່ັງກັບເຈ້ົາວ່າ ìຢ່າຮັບປະທານອາ
ຫານຫລືດ່ືມນ້ໍາî ສົບຂອງເຈ້ົາຈະບ່ໍໄດ້ໄປເຖີງອຸບໂມງຂອງບັນພະບຸຣຸດຂອງເຈ້ົາî 

23 ແລະຢູ່ມາຫລັງຈາກທ່ີທ່ານໄດ້ຮັບປະທານອາຫານແລະດ່ືມນ້ໍາແລ້ວ ເຂົາກໍຜູກອານລໍໃຫ້ຜູ້ປະກາດພຣະທັມຜູ້
ຊ່ຶງເຂົາໄດ້ພາກັບມາ 

24 ແລະເມ່ືອທ່ານໄປ ສີງກໍອອກມາພົບທ່ານທ່ີຖນົນແລະຂ້າທ່ານເສັຽ ແລະສົບຂອງທ່ານກໍຖືກຖ້ິມໄວ້ໃນຖນົນ 
ແລະລໍໂຕນ້ັນກໍຢືນຢູ່ຂ້າງໆທ່ານ ສີງກໍຢືນຢູ່ຂ້າງໆທ່ານດ້ວຍ 

25 ແລະເບ່ີງແມ໋, ມຄົີນຜ່ານໄປ ແລະໄດ້ເຫັນສົບຖ້ິມຢູ່ໃນຖນົນ ແລະສີງຢ ນືຢູ່ຂ້າງສົບນ້ັນ ເຂົາກໍມາບອກກັນໃນ
ເມືອງບ່ອນທ່ີຜູ້ປະກາດພຣະທັມເຖ້ົາຢ  ູ່ນ້ັນ 

26 ແລະເມ່ືອຜູ້ປະກາດພຣະທັມຜູ້ທ່ີນໍາທ່ານກັບມາຈາກທາງຊາບເຣ່ືອງ ເຂົາເວ້ົາວ່າ, ìນ້ັນເປັນຄົນຂອງພຣະຜູ້
ເປັນເຈ້ົາຜູ້ບ່ໍເຊ່ືອຟັງພຣະຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເພາະສະນ້ັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງມອບທ່ານໄວ້ກັບສີງ ຊຶງ່
ໄດ້ຈີກທ່ານແລະຂ້າທ່ານເສັຽ ຕາມຄໍາຊ່ຶງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາສ່ັງກັບທ່ານî 

27 ເຂົາຈ່ຶງເວ້ົາກ ບັບຸດຊາຍຂອງເຂົາວ່າ, ìຈ່ົງຜູກອານລໍໃຫ້ພ່ໍî ແລ້ວເຂົາກໍຜູກອານລໍໃຫ້ 
28 ເຂົາຈ່ຶງໄປ ແລະພົບສົບນ້ັນຖ້ິມຢູ່ໃນຖນົນ ແລະລໍກັບສີງກ ຢືໍນຢູ່ຂ້າງໆສົບນ້ັນ ສີງບ່ໍໄດ້ກີນສົບນ້ັນ ຫລືຈີກລໍນ້ັນ 
29 ແລະຜູ້ປະກາດພຣະທັມກໍຍົກສົບຄົນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະວາງໄວ້ເທີງລໍ ນໍາກັບມາຍັງເມືອງຂອງຜູ້ປະ

ກາດພຣະທັມເຖ້ົາ ເພ່ືອໄວ້ທຸກໃຫ້ ແລະຝັງທ່ານເສັຽ 
30 ແລະເຂົາວາງສົບນ້ັນໃນທ່ີວາງສົບຂອງຕົນເອງ ແລະເຂົາທັງຫລາຍກໍໄວ້ທຸກໃຫກ່້າວວ່າ, ìອະນິດຈາ ພ່ີນ້ອງ

ເອີຍî 
31 ເມ່ືອໄດ້ຝັງທ່ານໄວ້ແລ້ວ ເຂົາຈ່ຶງເວ້ົາກັບບຸດຊາຍຂອງຕົນວ່າ, ìເມ່ືອເຮົາຕາຍ ຈ່ົງຝັງເຮົາໄວ້ໃນທ່ີຝັງສົບຊ່ຶງຝັງ

ຄົນຂອງ  ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄວ້ນ້ັນ ຈ່ົງວາງກະດູກຂອງເຮົາໄວ້ຂ້າງກະດູກຂອງທ່ານ 
32 ເພາະວ່າຄໍາເວ້ົາຊ່ຶງທ່ານໄດ້ຮ້ອງໂດຍພຣະຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວໂທດແທ່ນບູຊາໃນເບັດເອນ ແລະຕ່ໍ

ບັນດາບ່ອນຂາບໄຫວຕ່້າງໆຢູ່ໃນຫົວເມືອງຊາມາເຣັຽ ຈະສໍາເຣັດເປັນແນ່ 
33 ພາຍຫລັງຈາກສ່ິງເຫລ່ົານ້ີ ເຢໂຣໂບອາມບ່ໍໄດ້ຫັນກັບຈາກທາງຊ່ົວຂອງພຣະອົງ ແຕ່ຈາກຖ້າມກາງປະຊາຊົນ

ໄດ້ຊາໍຮະບາງຄົນໃຫ້ບຣໍສຸິດເປັນປະໂຣຫິດໃຫ້ຮັບໃຊ້ທ່ີແທ່ນບູຊານ້ັນອີກ ຜູ້ໃດທ່ີພໍໃຈເປັນ ທ່ານກໍແຕ່ງຕ້ັງເຂົາ
ໃຫເ້ປັນປະໂຣຫິດຮັບໃຊ້ປະຈໍາທ່ີແທ່ນບູຊາ 

34 ແລະສ່ິງນ້ີໄດ້ເປັນບາບແກ່ຣາຊວ ງົເຢໂຮໂບອາມ ເພືອ່ຈະຕັດແລະທໍາລາຍຣາຊວົງນ້ັນເສັຽຈາກພ້ືນແຜ່ນດີນ
ໂລກ 

 

14 ຄາໍພະຍາກອນຂອງອາຮຢິາກາ່ວໂທດ 
ເຢໂຣໂບອາມ  
Judgment on the House of Jeroboam 

1 ຄ້ັງນ້ັນອາບີຢາໂອຣົດຂອງເຢໂຮໂບອາມປະຊວນ 
2 ແລະເຢໂຮໂບອາມ ຮ ບັສ່ັງກັບມະເຫສີຂອງພຣະອົງວ່າ, ìຈ່ົງລຸກຂ້ືນປອມຕົວຂອງເຈ້ົາ ຢ່າໃຫ້ຮູ້ວ່າເຈ້ົາເປັນມະ

ເຫສີຂອງເຢໂຮໂບອາມ ແລະຈ່ົງໄປຍັງ ຊໂີລ ເບ່ິງແມ, ອາຮີຢາຜູ້ປະກາດພຣະທັມຢູ່ທ່ີນ້ັນ ຜູ້ໄດ້ກ່າວເຣ່ືອງເຮົາ
ວ່າ ເຮົາຈະໄດ້ເປັນກະສັດເຫນືອຊົນຊາດນ້ີ 

3 ເຈ້ົາຈ່ົງເອົາເຂ້ົາຈ່ີສິບກ້ອນ ແລະຂະຫນົມຫວານ ແລະນ້ໍາເຜ້ີງໄຫນ່ຶງ ໄປຫາທ່ານ ທາ່ນຈະບອກເຈ້ົາວ່າ
ແມ່ນຫຍັງຈະເກີດຂ້ືນກັບເດັກນ້ັນî 



4 ມະເຫສີຂອງເຢໂຮໂບອາມກ ໍກະທໍາດ່ັງນ້ັນ ພຣະນາງລຸກຂ້ືນ ສະເດັດໄປຍັງຊີໂລ ສະເດັດມາເຖີງບ້ານຂອງອາ
ຮີຢາ ຝ່າຍອາຮີຢາເບ່ິງບ່ໍເຫັນ ເພາະວ່າຕາຂອງທ່ານມົວດ້ວຍອາຍຸຂອງທ່ານ 

5 ພຣະຜ ູ ້ເປ ນັເຈ້ົາກ່າວກັບອາຮີຢາວ່າ, ìເບ່ິງແມ, ມະເຫສີຂອງເຢໂຮໂບອາມກໍາລັງມາເພ່ືອຈະຖາມເຈ້ົາເຖີງ
ເຣ່ືອງໂອຣົດຂອງເຂົາເພາະເດັກນ້ັນປ່ວຍ ເຈ້ົາຈ່ົງບອກນາງຢ່າງນ້ີî ເມ່ືອພຣະນາງສະເດັດໄປເຖີງ ພຣະນາງກ ໍ
ແກ້ງກະທໍາເປັນສະຕຣີຄົນອ່ືນ 

6 ແຕ່ເມ່ືອອາຮີຢາໄດ້ຍີນສຽງບາດຕີນຂອງພຣະນາງ ເມ່ືອພຣະນາງສະເດັດມາເຖີງປະຕູທ່ານຈ່ຶງເວ້ົາວ່າ, ìຂໍ
ເຊີນພຣະມະເຫສີຂອງເຢໂຮໂບອາມສະເດັດເຂ້ົາມາຂ້າງໃນ ເປັນຫຍັງພຣະອົງຈ່ຶງຊົງແກ້ງກະທໍາເປັນຄົນອ່ືນ 
ເພາະຂ້າພຣະອົງໄດ້ຮັບ 
ພຣະບັນຊາໃຫ້ທູນຂ່າວອັນຫນ້າສລົດໃຈແກ່ພຣະນາງ 

7 ຂໍສະເດັດກັບໄປທູນເຢໂຮໂບອາມວ່າ ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາແຫ່ງອິສຣາເອນກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ìເພາະເຮົາໄດ້
ເຊີດຊເູຈ້ົາຂ້ືນຈາກປະຊາຊົນ ແລະໄດ້ກະທໍາໃຫເ້ຈ້ົາເປັນປະມຸກເຫນືອອິສຣາເອນປະຊາຊົນຂອງເຮົາ 

8 ແລະໄດ້ຈີກຣາຊອານາຈັກຈາກຣາຊວົງຂອງດາວິດມາໃຫ້ແກ່ເຈ້ົາ ແລະເຖີງປານນ້ັນເຈ້ົາກ ບ່ໍໍເປັນເຫມືອນດາ
ວິດຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງເຮົາ ຜູ້ໄດ້ຮັກສາບັນຍັດທັງຫລາຍຂອງເຮົາ ແລະຕິດຕາມເຮົາດ້ວຍສຸດຈິດໃຈຂອງເຂົາ ກະ
ທໍາສ່ິງຊ່ຶງເປັນທ່ີຖືກຕ້ອງພໍຕາຂອງເຮົາ 

9 ແຕ່ເຈ້ົາໄດ້ກະທໍາຊ່ົວຍ່ິງກວ າ່ຄົນທັງປວງທ່ີຢູ່ກ່ອນເຈ້ົາ ແລະໄດ້ໄປສ້າງພຣະອ່ືນແລະຮູບຫລ່ໍ ແລະໄດ້ກະທ າໍ
ໃຫເ້ຣົາພິໂຣດ ແລະໄດ້ປະຕິເສດເຮົາໄວ້ເສັຽເບ້ືອງຫລັງຂອງເຈ້ົາ 

10 ເພາະສະນ້ັນ ເບ່ິງແມ, ເຮົາຈະນໍາເຫດຮ້າຍມາເຫນືອຣາຊວົງຂອງເຢໂຣໂບອາມ ແລະຈະຕັດຊາຍທຸກຄົນເສັຽ
ຈາກເຢໂຣໂບອາມ ທັງທາດ ແລະເສຣີຊົນໃນອິສຣາເອນ ແລະຈະຜານຣາຊວົງເຢໂຣໂບອາມເສັຽຢ່າງສ້ີນເຊີງ 
ຢ່າງທ່ີຄົນເຜົາມູນສັດໃຫ້ໄຫມ້ຈົນສ້ີນ 

11 ຜູ້ໃດໃນຣາຊວົງເຢໂຣໂບອາມທ່ີຕາຍໃນເມືອງ ຫມາຈະກີນ ແລະຜູ້ໃດທ່ີຕາຍໃນທ່ົງ ນົກໃນອາກາດຈະກີນ 
ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງລ່ັນພຣະວາຈາໄວ້î 

12 ເພາະສະນ້ັນ ຂໍເຊີນສະເດັດກັບໄປຍັງພຣະຣາຊວັງຂອງພຣະນາງ ເມ່ືອຕີນຂອງພຣະນາງຢຽບເມືອງ ກຸມມານ
ນ້ັນກໍຈະເຖີງແກ່ມ ຣໍະນາ 

13 ແລະອິສຣາເອນທັງປວງຈະໄວ້ທ ຸກໃຫ້ເຂົາ ແລະຈະຝັງສົບເຂົາໄວ້ ເພາະເຂົາຜູ້ດຽວເທ່ົານ້ັນໃນວ ົງເຢໂຮໂບ
ອາມທ່ີຈະໄປເຖີງຫລຸມສົບ ເພາະໃນຕົວເຂົານ້ັນຍັງເຫັນບາງສ່ິງທ່ີພ ພໍຣະທັຍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາແຫ່ງອິສ
ຣາເອນ ໃນຣາຊວົງຂອງ 
ເຢໂຣໂບອາມ 

14 ນອກຈາກນ້ີ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງຕ້ັງກະສັດອີກອົງນ່ຶງເຫນືອອິສຣາເອນ ເພ່ືອພຣະອົງຜູ້ຊ່ຶງຈະກໍາຈັດຣາຊວົງ
ຂອງເຢໂຣໂບອາມເສັຽໃນວັນນ້ີ 

15 ແລະແຕ່ນ້ີຕ່ໍໄປພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງຕີອິສຣາເອນເຫມືອນໄມ້ອ ໍ ້ສ່ັນຢູ່ໃນນ້ໍາ ແລະຈະຊົງຖອນຮາກອິສຣາເອນ
ອອກເສັຽ    ຈາກແຜ່ນດີນອັນດີນ້ີ ຊຶງ່ພຣະອົງຊົງຍົກໃຫ້ແກ່ບັນພະບຸຣຸດຂອງເຂົາ ແລະກະຈາຍເຂົາໄປຟາກ
ຕາເວັນອອກຂອງແມ່ນ້ໍາເອີ 
ຟຣາດ ເພາະເຂົາທັງຫລາຍໄດ້ສ້າງອາເຊຣິມ(Asherim) ຂອງເຂົາ ເປັນເຫດໃຫ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງພຣະພິ
ໂຣດ 

16 ແລະພຣະອົງຈະຊົງມອບອິສຣາເອນໄວ້ເພາະບາບຂອງເຢໂຣໂບອາມ ຊ່ຶງເຂົາໄດ້ກະທໍາບາບແລະກະທໍາໃຫ້ອິ
ສຣາເອນທໍາບາບດ້ວຍî 



17 ແລ້ວມະເຫສີຂອງເຢໂຣໂບອາມຊງົລຸກຂ້ືນສະເດັດອອກໄປ ແລະມາເຖີງເມືອງຕີຣ໌ຊາ ແລະເມ່ືອພຣະນາງສະ
ເດ ດັເຖີງວັງ ກຸມມານກໍເຖີງແກ່ມໍຣະນາ 

18 ແລະອິສຣາເອນທັງປວງກໍຝັງສົບເຂົາ ແລະໄວ້ທຸກໃຫເ້ຂົາ ຕາມພຣະຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຊຶງ່ພຣະອົງສ່ັງ
ໂດຍອາຮີຢາຜູ້ປະກາດພຣະທັມຜູ້ຮັບໃຊ ້ຂອງພຣະອົງ 
Death of Jeroboam 

19 ຝ່າຍຣາຊກິດນອກນ້ັນຂອງເຢໂຣໂບອາມກ່າວເຖີງວ່າພຣະອົງຊົງທໍາເສ ກິ ແລະຊົງຄອບຄອງຢ່າງໃດນ້ັນ ເບ່ິງ
ແມ, ກ ໍບັນທຶກໄວ້ໃນຫນັງສືພົງສາວະດານແຫ່ງພຣະຣາຊາປະເທດອິສຣາເອນ 

20 ເວລາທີເ່ຢໂຣໂບອາມປົກຄອງນ້ັນເປັນເວລາຊາວສອງປີ ແລະພຣະອົງກໍລ່ວງຫລັບໄປຢູ່ກ ັບບັນພະບຸຣຸດຂອງ
ພຣະອົງ ແລະນາດາບຣາຊໂອຣົດຂອງພຣະອົງກ ໍຂ້ຶນຄອງແທນ 
ເຣໂຮໂບອາມປກົຄອງຢດູາ 
Rehoboam Reigns over Judah 
(2 ຂຄວ 11:5-12:16) 

21 ຝ່າຍເຣໂຮໂບອາມຣາຊໂອຣົດຂອງໂຊໂລໂມນຊົງປົກຄອງຢູ່ໃນຢູດາ ເມ່ືອເຣໂຮໂບອາມຂ້ືນຄອງນ້ັນ ມີພຣະ
ຊົນອາຍຸຊາວເອັດພັນສາ ແລະຊົງຄອງໃນເຢຣູຊາເລັມສິບເຈັດປີ ເປັນນະຄອນຊ່ຶງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງເລືອກ
ຈາກເຜ່ົາອິສຣາເອນ ເພ່ືອຈະສະຖາປະນາພຣະນາມຂອງພຣະອົງທ່ີນ້ັນ ພຣະມານດາຂອງພຣະຣາຊາມພີຣະ
ນາມວ່າ ນາອາມາຄົນອັມໂມນ 

22 ແລະຢູດາໄດ້ກະທໍາຊ່ົວໃນສາຍພຣະເນດຂອງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ ແລະເຂົາທັງຫລາຍກະທໍາໃຫ້ພຣະອງົຫວງ
ແຫນ ເພາະບາບທັງຫລາຍຊ່ຶງເຂົາໄດ້ກະທໍານ້ັນຫລາຍເສັຽກວ່າບັນພະບຸຣຸດຂອງເຂົາໄດ້ກະທໍາ 

23 ເພາະເຂົາໄດ້ສ ້າງບ່ອນຂາບໄຫວຮູ້ບເຄົາຣົບດ້ວຍ ແລະເສົາສັກສິດ ແລະອາເຊຣິມສໍາລັບຕົວເຂົາໄວ້ເທີງເນີນ
ເຂົາສູງທຸກໆເນີນ ແລະກ້ອງຕ້ົນໄມ້ຂຽວທຸກຕ້ົນ 

24 ແລະມຊີາຍແລະຍີງເປັນໂສເພນີໃນແຜ່ນດີນນ້ັນດ້ວຍ ແລະເຂົາໄດ້ກະທໍາຕາມບັນດາສ່ິງຫນ້າກຽດຊັງແຫ່ງປະ
ຊາຊາດທັງຫລາຍ ຊ່ຶງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຂັບໄລ່ອອກໄປໃຫ້ພົນ້ຫນ້າປະຊາຊົນອິສຣາເອນ 

25 ໃນປີທີຫ້າແຫ່ງກະສັດເຣໂຮໂບອາມ ຊີຊັກກະສັດເອຢິບໄດ້ຂ້ືນມາຮົບກຸງເຢຣູຊາເລັມ 
26 ທ່ານໄດ້ເກັບຊັບສົມບັດໃນພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ ເ້ປັນເຈ້ົາ ແລະຊັບສົມບັດໃນພຣະຣາຊວັງຂອງກະສັດ 

ທ່ານໄດ້ເກັບໄປເສັຽທຸກຢ່າງ ແລະທ່ານໄດ້ເກັບໂລ່ທອງຄໍາຊ່ຶງໂຊໂລໂມນໄດ້ສ້າງນ້ັນໄປຫມດົດ້ວຍ 
27 ແລະກະສັດເຣໂຮໂບອາມໄດ້ກະທໍາໂລ່ທອງສໍາຣິດແທນໄວ້ ແລະມອບໄວ້ໃນມືຂອງພວກທະຫານຮັກສາພ

ຣະອົງຜູ້ເຝ້ົາປະຈໍາພຣະຣາຊວັງ 
28 ເມ່ືອພຣະຣາຊາສະເດັດເຂ້ົາໄປຍັງພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ທະຫານຮັກສາພຣະອົງກໍຖືໂລ່ອອກແລ້ວ

ນໍາກັບໄປເກັບໄວ້ໃນຫ້ອງທະຫານຮັກສາພຣະອົງຕາມເດີມ 
29 ຝ່າຍພຣະຣາຊກິດນອກນ້ັນຂອງເຣໂຮໂບອາມ ແລະສັບພະສ່ິງທ່ີຊົງກະທໍາບ່ໍໄດ້ບັນທຶກໄວ້ໃນພົງສາວະດານ

ແຫ່ງພຣະຣາຊາປະເທດຢູດາຫລື? 
30 ມສົີງຄາມລະຫວ່າງເຣໂຮໂບອາມ ແລະເຢໂຣໂບອາມສເມີໄປ 
31 ແລະເຣໂຮໂບອາມກ ຊົໍງລ່ວງຫລັບໄປຢູ່ກັບບັນພະບຸຣຸດຂອງພຣະອົງ ແລະເຂົາກ ຝັໍງໄວ້ກັບບັນພະບຸຣຸດຂອງພ

ຣະອົງໃນນະຄອນດາວິດ ພຣະນາມຂອງຊົນນີຂອງພຣະອົງຄື ນາອາມາ ຄົນອັມໂມນແລະອາບີຢາມຣາຊໂອ
ຣົດຂ້ຶນຄອງແທນ 

 



15 ຣຊັການອາບຢີາມ  
Abijam Reigns over Judah: Idolatry an War 
(2 ຂຄວ 13:1-14:1) 

1 ໃນປີທີສິບແປດແຫ່ງຣັຊການເຢໂຮໂບອາມບຸດເນບັທ ອາບີຢາມໄດ້ຂ້ືນຄອງເຫນືອປະເທດຢູດາ 
2 ພຣະອົງຊົງຄອງໃນເຢຣູຊາເລັມສາມປີ ພຣະນາມພຣະຊົນນີຄື ມາອາກາ ທິດາຂອງອາບີຊາໂລມ 
3 ພຣະອົງດໍາເນີນຕາມການບາບທຸກຢ່າງ ຊຶງ່ຣາຊບິດາຂອງພຣະອົງໄດ້ກະທໍາຕ່ໍພຣະພັກພຣະອົງ ແລະພຣະທັຍ

ຂອງພຣະອົງກ ບ່ໍໍບໍຣິສຸດຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງພຣະອົງ ດ່ັງພຣະທັຍຂອງດາວິດບັນພະບຸຣຸດຂອງພ
ຣະອົງ 

4 ຢ່າງໃດກໍດີເພ່ືອຊົງເຫັນແກ່ດາວິດພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງພຣະອົງຊົງປະທານບຸດຊາຍແກ່ພຣະອົງໃນເຢ
ຣູຊາເລມັ ຄຊົືງຕ້ັງຣາຊໂອຣົດແທນ ແລະເພ່ືອຊົງສະຖາປະນາເຢຣູຊາເລມັ 

5 ເພາະວ່າດາວິດຊົງກະທໍາສ່ິງທ່ີຖືກຕ້ອງໃນສາຍພຣະເນດຂອງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ ແລະບ່ໍໄດ້ຊົງຫັນໄປຈາກສ່ິງໃດ 
ຊ່ືງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສ່ັງຕລອດພຣະຊົນຊີພຂອງພຣະອົງ ນອກຈາກເຣ່ືອງ ອູຣຢີາ ຄົນຮິດຕີ 

6 ມເີສິກລະຫວ່າງເຣໂຮໂບອາມກັບເຢໂຮໂບອາມຕລອດພຣະຊົນຊພີຂອງພຣະອົງ 
7 ຣາຊກິດນອກນ້ັນຂອງອາບີຢາມ ແລະສັບພະສ່ິງຊ່ຶງພຣະອົງຊົງກະທໍາ ບ່ໍໄດ້ບັນທຶກໄວ້ໃນຫນັງສືພົງສາວະ

ດານແຫ່ງພຣະຣາຊາປະເທດຢູດາຫລື? ແລະມີການເສິກລະຫວ່າງອາບີຢາມ ແລະເຢໂຮໂບອາມ 
8 ແລະອາບີຢາມກໍລ່ວງຫລັບໄປຢູ່ກັບບັນພະບຸຣຸດ ແລະເຂົາທັງຫລາຍກໍຝັງພຣະສົບພຣະອົງໄວ້ໃນນະຄອນດາ

ວິດ ແລະອາຊາຣາຊໂອຣົດຂອງພຣະອົງກໍຂ້ຶນຄອງແທນ 
 
ຣຊັການອາຊາ 
Asa Reigns over Judah 
(2 ຂຄວ 14:1-15:19) 

9 ໃນປີທີຊາວແຫ່ງຣັຊການເຢໂຮໂບອາມ ເຈ້ົາຊີວິດຂອງອິສຣາເອນ ອາຊາໄດ້ຂ້ືນຄອງເຫນືອປະເທດຢູດາ 
10 ພຣະອົງຊົງຄອງຢູ່ໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມສ່ີສິບເອັດປີ ພຣະອັຍກີ (ແມ່ເຖ້ົາ) ຂອງພຣະອົງ ຄືມາອາກາທິດາຂອງອາ

ບີຊາໂລມ 
11 ອາຊາຊົງກະທໍາສ່ິງທ່ີຖືກຕ້ອງໃນສາຍພຣະເນດພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ດ່ັງດາວິດບັນພະບຸຣຸດຂອງພຣະອົງໄດ້ຊົງກະ

ທໍານັ້ນ 
12 ພຣະອົງໄດ້ຊົງກວາດລ້າງໂສເພນີທັງຊາຍແລະຍີງເສັຽຈາກແຜ່ນດີນ ແລະຮ້ືຖອນຮູບໂຄຣົບທັງສ້ີນ ຊ່ຶງບັນພະ

ບຸຣຸດໄດ້ກະທໍາໄວ້ນ້ັນເສັຽ 
13 ແລະພຣະອົງຊງົຖອດມາອາກາ ພຣະອັຍກີເສັຽຈາກຕໍາແຫນ່ງ ເພາະພຣະນາງມຮູີບໂຄຣົບຫນ້າກຽດຊັງສ້າງ

ໄວເ້ພ່ືອອາເຊຣາ (A-sheírah) ແລະອາຊາຊົງຟັນຮູບໂຄຣົບຂອງພຣະນາງລົງ ແລະຊົງເຜົາເສັຽທ່ີຫ້ວຽນ້ໍາກິດ
ໂຣນ 

14 ແຕ່ບ່ໍໄດ້ຊົງຮ້ືບ່ອນຂາບໄຫວ້ຂອງຊາວຕ່າງຊາດເຫລ່ົານ້ັນ ເຖີງຢ່າງນ້ັນພຣະທັຍຂອງອາຊາກໍບໍຣສຸິດຕ່ໍພຣະຜູ້
ເປັນເຈ້ົາ    ຕລອດຣັຊສມັຍຂອງພຣະອົງ 

15 ພຣະອົງຊົງນໍາ ເງີນ ທອງຄໍາ ແລະເຄ່ືອງໃຊ້ຕ່າງໆອັນເປັນສັນຍາຖວາຍຂອງຣາຊບິດາຂອງພຣະອົງ ແລະຂອງ
ສັນຍາຖວາຍຂອງພຣະອົງເອງມາຍັງພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
ອາຊາຊງົກະທາໍພນັທະມດິກບັເບນຮາດາດ 
Alliance with Aram against Israel 
(2 ຂຄວ 16:1-17:1) 



16 ມກີານເສິກລະຫວ່າງອາຊາ ແລະບາອາຊາ ພຣະຣາຊາແຫ່ງອິສຣາເອນຕລອດສມັຍຂອງພຣະອົງທງັສອງ 
17 ບາອາຊາເຈ້ົາຊີວິດແຫ່ງອິສຣາເອນໄດ້ຊົງຍົກໄປຕ່ໍສູ້ກັບຢູດາ ແລະໄດ້ສ້າງເມືອງຣາມາ ເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ຜູ້ໃດເຂ້ົາໄປ

ເຝ້ົາ ຫລືອອກມາຈາກອາຊາພຣະຣາຊາແຫ່ງຢູດາ 
18 ແລ້ວອາຊາ ຊົງນໍາເງີນ ແລະທອງຄໍາ ຊຶງ່ເຫລືອຢູ່ໃນຊັບສີນແຫ່ງພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະຊັບສີນ

ຂອງພຣະຣາຊວງັມອບໄວ້ໃນມືຂອງຂ້າຣາຊການຂອງພຣະອົງ ແລະກະສັດອາຊາຊງົໃຊ້ເຂົາໄປເຝ້ົາເບນຮາ
ດາດໂອຣົດຂອງຕັບຣີມໂມນຜູ້ເປັນໂອຣົດຂອງເຮຊີໂອນກະສັດແຫ່ງຊີເຣັຽ (ອາຣາມ) ຜູຢູ່້ໃນເມືອງດາມັສກັ
ສວາ່, 

19 ìມພັີນທະມິດລະຫວ່າງຂ້າພຣະອົງ ແລະພຣະອົງ ລະຫວ່າງພຣະຊະນົກ (ບິດາ) ຂອງຂ້າພຣະອົງ ແລະຂອງພ
ຣະອົງ ເບ່ິງແມ, ຂ້າພຣະອົງໄດ້ສ່ົງບັນນາການເປັນເງີນແລະທອງຄໍາມາຍັງພຣະອົງ ຂໍພຣະອົງສະເດັດໄປເລີກ
ພັນທະມິດກັບບາອາຊາ  
ພຣະຣາຊາແຫ່ງອິສຣາເອນເສັຽ ເພ່ືອເຂົາຈະໄດ້ຍົກທັບກັບໄປເສັຽຈາກຂ້າພຣະອົງî 

20 ແລ້ວເບນຮາດາດກໍຊົງເຊ່ືອຟັງກະສັດອາຊາ ແລະສ່ົງຜູ້ບັງຄັບບັນຊາທະຫານຂອງພຣະອົງໄປຮົບຫົວເມືອງອິສ
ຣາເອນ ແລະໄດ້ໂຈມຕີເມືອງ ອີໂຢນ ດານ ອາເບນເບັດມາອາກາ ແລະຫມດົທ້ອງຖ່ິນ ຄີນເນໂຣດ ແລະຫມດົ
ດີນແດນເນັຟທາລີ 

21 ແລະຢູ່ມາເມ່ືອບາອາຊາຊງົຊາບ ພຣະອົງກ ຊົໍງຢຸດສ້າງເມືອງຣາມາ ແລະພຣະອົງປະທັບທ່ີເມືອງ ຕີຣ໌ຊາ 
22 ແລ້ວກະສັດອາຊາຊົງປະກາດໄປທ່ົວຢູດາບ່ໍເວ້ັນຜູ້ໃດເລີຍ ເຂົາທັງຫລາຍກໍມາຮ້ືເອົາຫີນຂອງເມືອງຣາມາ 

ແລະໄມ້ຂອງເມືອງນ້ັນຊ່ຶງບາອາຊາຊົງສ້າງຄ້າງຢູ່ ກະສັດອາຊາກໍຊົງເອົາມາສ້າງເມືອງ ເກບາແຫ່ງເບັນຢາມີນ 
ແລະເມືອງມີສປາ 

23 ພຣະຣາຊກີດນອກນ້ັນຂອງກະສັດອາຊາ ທັງຍ ທຸພະລັງທັງສ້ີນຂອງພຣະອົງ ແລະບັນດາສ່ິງຊ່ຶງພຣະອົງຊົງກະ
ທໍາ ແລະຫົວເມືອງຊຶງ່ພຣະອົງຊົງສ້າງ ບ່ໍໄດ້ບ ັນທຶກໄວ້ໃນຫນັງສືພົງສາວະດານຂອງພຣະຣາຊາປະເທດຢູດາ
ຫລື?  ແຕ່ເມ່ືອຊົງ 
ເຖ້ົາຊະຣາແລ້ວກໍເກີດໂຣກຂ້ຶນທ່ີພຣະບາດ 

24 ແລະອາຊາກໍຊົງລ່ວງຫລັບໄປຢູ່ກັບບັນພະບຸຣຸດຂອງພຣະອົງ ແລະເຂົາຝັງໄວ້ກັບບັນພະບຸຣຸດຂອງພຣະອົງທ່ີ
ໃນນະຄອນດາວິດຣາຊບີດາຂອງພຣະອົງແລະເຢໂຮຊາຟັດຣາຊໂອຣົດກໍຂ້ຶນຄອງແທນ 
ຣຊັການນາດາບ 
Nadab Reigns over Israel 

25 ນາດາບຣາຊໂອຣົດຂອງເຢໂຣໂບອາມໄດ້ເລ້ີມຄອງເຫນືອອິສຣາເອນໃນປີທີສອງແຫ່ງຣັຊການອາຊາພຣະຣາ
ຊາແຫ່ງຢູດາ ແລະພຣະອົງຊງົຄອງເຫນືອອິສຣາເອນສອງປີ 

26 ພຣະອົງຊງົກະທໍາຊ່ົວໃນສາຍພຣະເນດພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະຊົງດໍາເນີນໃນທາງແຫ່ງຣາຊບິດາຂອງພຣະອົງ 
ແລະໃນບາບຊ່ຶງພຣະອົງຊົງກະທໍາໃຫ້ອິສຣາເອນທໍາບາບດ້ວຍ 

27 ບາອາຊາບຸດອາຮີຢາ ເຊ້ືອສາຍຂອງອິສຊາຄາຄິດກະບົດຕ່ໍພຣະອົງ ແລະບາອາຊາຊງົປະຫານພຣະອົງເສັຽທ່ີ 
ກິບເບໂທນ ຊຶງ່ເປ ນັແດນເມືອງຂອງຟີລິສຕີນ ເພາະນາດາບແລະຄົນອິສຣາເອນທັງສ້ີນກໍາລັງລ້ອມເມືອງກີບ
ເບໂທນຢູ່ 

28 ດ່ັງນ້ັນ ບາອາຊາຈ່ຶງສໍາເຣັດໂທດພຣະອົງເສັຽໃນປີທີສາມແຫ່ງຣັຊການອາຊາກະສັດແຫ່ງຢູດາ ແລະຂ້ືນຄອງ
ແທນ 



29 ພພໍຣະອົງຊົງເປັນກະສັດຊົງປະຫານຣາຊວົງຂອງເຢໂຮໂບອາມເສັຽສ້ີນບ່ໍມີຜູ້ໃດລອດມາຈັກຄົນດຽວເລີຍ ພ
ຣະອົງທໍາລາຍເສັຽສ້ີນ ຕາມພຣະດໍາຣັດແຫ່ງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຊ່ຶງພຣະອົງກ່າວໂດຍ ອາຮີຢາ ຊາວຊີໂລຜູ້ຣັບ
ໃຊຂ້ອງພຣະອົງ 

30 ເປັນເພາະບາບຊ່ຶງເຢໂຮໂບອາມໄດ້ຊົງກະທໍາ ແລະຊ່ຶງພຣະອົງໄດ ້ຊົງກະທໍາໃຫ້ອິສຣາເອນທໍາບາບດ້ວຍ 
ແລະເພາະພຣະອົງຊົງກະທໍາໃຫພ້ຣະຜູ ເ້ປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງອິສຣາເອນຊົງພຣະພິໂຣດ 

31 ສ່ວນພຣະຣາຊກິດນອກນ້ັນຂອງນາດາບ ແລະບັນດາສ່ິງທ່ີພຣະອົງຊົງກະທໍາ ບ່ໍໄດ້ບັນທຶກໄວ້ໃນຫນັງສືພົງສາ
ວະດານຂອງພຣະຣາຊາແຫ່ງອິສຣາເອນຫລື? 

32 ມເີສິກລະຫວ່າງອາຊາ ແລະບາອາຊາພຣະຣາຊາແຫ່ງອິສຣາເອນຕລອດສມັຍຂອງພຣະອົງທັງສອງ 
ຣຊັການບາອາຊາ 
Second Dynasty: Baasha Reigns over Israel 

33 ໃນປີທີສາມແຫ່ງຣັຊການອາຊາ ພຣະຣາຊາແຫ່ງຢູດາ ບາອາຊາບຸດອາຮີຢາໄດ້ຊົງເລ້ີມຄອບຄອງເຫນືອອິສ
ຣາເອນທັງສ້ີນທ່ີເມືອງຕີຣ໌ຊາ ແລະໄດ້ຊົງຄອບຄອງຢູ່ຊາວສ່ີປີ 

34 ພຣະອົງຊງົກະທໍາຊ່ົວໃນສາຍພຣະເນດພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະດໍາເນີນໃນມັກຄາຂອງເຢໂຮໂບອາມ ແລະໃນ
ບາບຊ່ຶງພຣະອົງຊົງກະທໍາໃຫ້ອິສຣາເອນທໍາບາບດ້ວຍ 

 

16  
Chapter 16 

1 ພຣະຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ມາເຖີງເຢຮູບຸດຮານານີກ່າວໂທດບາອາຊາວ່າ,  
2 ìໃນເມ່ືອເຮົາໄດ້ເຊີດຊເູຈ້ົາຂ້ືນມາຈາກຝຸ່ນຂ້ີດີນ ແລະກະທໍາໃຫ້ເຈ້ົາເປັນປະມຸກເຫນືອອິສຣາເອນປະຊາຊນົ

ຂອງເຣົາ ແລະເຈ້ົາໄດ້ດໍາເນີນຕາມມັກຄາຂອງເຢໂຮໂບອາມ ແລະໄດ້ກະທໍາໃຫ້ອິສຣາເອນປະຊາຊນົຂອງ
ເຮົາທໍາບາບດ້ວຍ ກະທໍາໃຫເ້ຮົາພິໂຣດດ້ວຍບາບຂອງເຂົາທັງຫລາຍ 

3 ເບ່ິງແມ, ເຮົາຈະກວາດລ້າງບາອາຊາ ແລະຣາຊວົງຂອງເຂົາເສັຽຢ່າງສ້ີນເຊີງ ແລະກະທໍາໃຫ້ຣາຊວົງຂອງເຈ້ົາ
ເຫມືອນກັບຣາຊວົງຂອງເຢໂຮໂບອາມບຸດເນບັດ 

4 ຜູ້ໃດໃນວົງບາອາຊາທ່ີຕາຍໃນເມືອງຫມາຈະກີນ ແລະຜູ້ໃດທ່ີຕາຍໃນທ່ົງນານົກໃນອາກາດຈະກີນî 
5 ສ່ວນພຣະຣາຊກິດນອກນ້ັນຂອງບາອາຊາ ແລະບັນດາສ່ິງທ່ີທ່ານໄດ້ກະທໍາ ແລະຍຸທພະລັງຂອງທ່ານບ່ໍໄດ້ບັນ

ທຶກໄວ້ໃນຫນັງສືພົງສາວະດານແຫ່ງພຣະຣາຊາປະເທດອິສຣາເອນຫລື? 
6 ແລະບາອາຊາກໍລ່ວງຫລັບໄປຢູ່ກັບບັນພະບຸຣຸດຂອງພຣະອົງ ແລະເຂົາກ ຝັໍງໄວ້ທີເ່ມືອງຕີຣ໌ຊາ ແລະເອລາຣາ

ຊໂອຣົດກ ຂ້ືໍນຄອງແທນພຣະອົງ 
7 ນອຈາກນ້ີພຣະຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ມາເຖີງໂດຍຜູ້ປະກາດພຣະທັມເຢຮູ ບຸດຮານານີກ່າວໂທດບາອາ

ຊາແລະເຊ້ືອວົງຂອງທ່ານ ທງັເຣ່ືອງຄວາມຊ  ່ົວທັງສ້ີນຊ່ຶງທ່ານກະທໍາໃນສາຍພຣະເນດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກະ
ທໍາໃຫພ້ຣະອົງໂກດດ້ວຍ  ພຣະຣາຊກິດແຫ່ງພຣະຫັດຂອງທ່ານໃນການທ່ີເຫມືອນກັບຣາຊວົງຂອງເຢໂຮໂບ
ອາມ ແລະເຣ່ືອງທ່ີທ່ານຊົງທໍາລາຍ   ຣາຊວົງນ້ັນດ້ວຍ 
ຣຊັການເອລາ 
Elah Reigns over Israel 

8 ໃນປີທີຊາວຫົກແຫ່ງຣັຊການ ອາຊາກະສັດຂອງຢູດາ ເອລາໂອຣົດບາອາຊາຊົງເລ້ີມຂ້ືນຄອງເຫນືອອິສຣາເອນ
ໃນເມືອງ  ຕີຣ໌ຊາ ແລະຊົງຄອບຄອງຢູ່ສອງປີ 



9 ແຕ່ຊີມຣຂ້ີາຣາຊການກອງຣົດຮົບຂອງພຣະອົງເຄ່ີງນ່ຶງໄດ້ຄິດກະບົດຕ່ໍພຣະອົງ ເມືອ່ພຣະອົງປະທັບທ່ີເມືອງຕີຣ໌
ຊາ ພຣະອົງຊົງດ່ືມຈົນເມົາໃນເຮືອນຂອງອາຣ໌ຊາ ຜູ້ຄອບຄອງຣາຊສໍານັກໃນຕີຣ໌ຊາ 

10 ຊີມຣີໄດເ້ຂ້ົາມາຟັນພຣະອົງລ້ົມລົງ ແລະປະຫານພຣະອົງເສັຽ ໃນປີທີຊາວເຈັດແຫ່ງຣັຊການອາຊາພຣະຣາຊາ
ຂອງຢູດາແລ້ວກໍຂ້ືນຄອງແທນພຣະອົງ 

11 ແລະຢູ່ມາເມ່ືອພຣະອົງຊົງເລ້ີມຄອບຄອງ ພໍພຣະອົງສະເດັດປະທັບເຫນືອຣາຊບັນລັງ ພຣະອົງຊົງປະຫານຣາ
ຊວົງຂອງບາອາຊາເສັຽສ້ີນ ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຊົງເຫລືອຊາຍຈັກຄົນນ່ຶງທ່ີເປັນຍາດຫລືມດິສະຫາຍຂອງບາອາຊາ
ໄວເ້ລີຍ 

12 ຊີມຣຊົີງທາໍລາຍຣາຊວົງຂອງບາອາຊາດ່ັງນ້ີແຫລະ ຕາມພຣະຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊ່ຶງພຣະອົງກ່າວໂດຍເຢ
ຮູຜ  ູ້ປະກາດພຣະທັມກ່າວໂທດບາອາຊາ 

13 ເຫດດ້ວຍບາບທັງສ້ີນຂອງບາອາຊາ ແລະບາບຂອງເອລາຣາຊໂອຣົດຂອງພຣະອົງຊ່ຶງໄດ້ກະທໍາບາບ ແລະຊ່ຶງ
ພຣະອົງທັງສອງໄດ້ກະທໍາໃຫຊົ້ນອິສຣາເອນທໍາບາບດ້ວຍ ກະທໍາໃຫ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າພຣະເຈ້ົາແຫງ່ອິສຣາເອນ
ຊົງພຣະພໂິຣດດ້ວຍເຣ່ືອງຮູບໂຄຣົບຂອງພຣະອົງນ້ັນ 

14 ສ່ວນພຣະຣາຊກິດນອກນ້ັນຂອງເອລາ ແລະບັນດາສ່ິງຊ່ຶງພຣະອົງຊົງກະທ າໍ ບ່ໍໄດ້ບັນທຶກໄວ້ໃນຫນັງສືພົງສາ
ວະດານແຫ່ງພຣະຣາຊາປະເທດອິສຣາເອນຫລື?   
ຣຊັການຊມີຣ ີ
Third Dynasty: Zimri Reigns over Israel 

15 ໃນປີທີຊາວເຈັດແຫ່ງຣຊັການອາຊາກະສັດປະເທດຢູດາ ຊີມຣີຊົງຄອບຄອງເຈັດວນັໃນເມືອງຕີຣ໌ຊາ ຝ່າຍ
ພວກພົນໄດ້ຕ້ັງຄ້າຍຮົບເມືອງ ກີບເບໂທນ ຊ່ຶງເປັນຂອງຄົນຟີລິສຕີນ 

16 ແລະພວກພົນຊຶງ່ຕ້ັງຄ້າຍຢູ່ນ້ັນຊາບ ເຂົາກ່າວກັນວ່າ, ìຊມີຣີໄດ້ກະບົດ ແລະທ່ານໄດ້ປົງພຣະຊົນພຣະຣາຊາ
ເສັຽແລ້ວî ເພາະສະນ້ັນອິສຣາເອນທັງປວງກໍສະຖາປະນາ ໂອມຣີ ຜ ູ ້ບັນຊາການກອງທັບໃຫ້ເປນັພຣະຣາຊາ
ເຫນືອອິສຣາເອນໃນວັນນ້ັນທ່ີໃນຄ້າຍ 

17 ໂອມຣຈ່ຶີງສະເດັດຂ້ືນໄປຈາກ ກິບເບໂທນ ແລະອິສຣາເອນທັງປວງກໍຂ້ືນໄປດ້ວຍ ເຂົາທັງຫລາຍເຂ້ົາລ້ອມ
ເມືອງຕີຣ໌ຊາ 

18 ແລະຢູ່ມາເມ່ືອຊີມຣີຊົງເຫັນວ່າເມືອງນ້ັນແຕກແລ້ວກໍສະເດັດເຂ້ົາໄປໃນປ້ອມຂອງພຣະຣາຊວັງແລະຊົງເຜົາພ
ຣະຣາຊວັງເສັຽ ແລະຊົງສ້ີນພຣະຊົນໃນກອງໄຟດ້ວຍ 

19 ເຫດດ້ວຍບາບຊ່ຶງພຣະອ ົງຊົງກະທໍາໄວ້ ຄືຊົງກະທໍາຊົວ່ໃນສາຍພຣະເນດພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາດໍາເນ ນີຢູ່ໃນມັກຄາ
ຂອງເຢໂຣໂບອາມ ແລະດ້ວຍເຫດບາບຊ່ຶງພຣະອ ົງຊົງກະທໍາ ຊົງກະທໍາໃຫ້ອິສຣາເອນທໍາບາບດ້ວຍ 

20 ສ່ວນພຣະຣາຊກິດນອກນ້ັນຂອງຊີມຣີ ແລະການກະບົດ ຊຶງ່ພຣະອົງຊົງກະທໍາ ບ່ໍໄດ້ບັນທຶກໄວ້ໃນຫນັງສືພົງ
ສາວະດານແຫ່ງພຣະຣາຊາອິສຣເອນຫລື? 
ຣຊັການໂອມຣ ີ
Fourth Dynasty: Omri Reigns over Israel 

21 ແລ້ວຊ ນົຊາດອິສຣາເອນກໍແບ່ງອອກເປັນສອງສ່ວນ ເຄ່ິງນ່ຶງຂອງປະຊາຊົນຕິດຕາມ ຕິບນີບຸດກີນັທ ເຊນີທ່ານ
ໃຫເ້ປັນກະສັດ ແລະອີກເຄ່ິງນ່ຶງຕີດຕາມໂອມຣີ 

22 ແຕ່ປະຊາຊົນຜູ້ຕິດຕາມໂອມຣີໄດ້ຮົບຊະນະປະຊາຊົນຜູ້ຕິດຕາມທິບນີບຸດກີນັທ ທບີນີຈ່ຶງສ້ີນຊີວິດ ແລະໂອມ
ຣີກໍຂ້ືນເປັນກະສັດ 

23 ໃນປີທີສາມສິບເອັດແຫ່ງຣັຊການອາຊາພຣະຣາຊາແຫ່ງຢູດາ ໂອມຣີໄດ້ເລ້ີມຕ້ົນຄອບຄອງຢູ່ເຫນືອອິສຣາ
ເອນ ແລະຊົງຄອບຄອງຢູ່ເຫນືອອິສຣາເອນ ແລະຊົງຄອບຄອງໃນເມືອງຕີຣ໌ຊາຫົກປີ 



Samaria the New Capital 

24 ພຣະອົງຊົງຊື້ພເູຂົາຊາມາເຣັຽຈາກເຊເມີ ເງີນສອງຕະລັນ ແລະພຣະອົງຊົງເສີມພນ້ັູນໃຫ້ເປັນປ້ອມ ແລະຊົງໃຫ້
ນາມເມືອງທ່ີພຣະອົງຊົງສ້າງນ້ັນວ່າຊາມາເຣັຽ ຕາມຊ່ືຂອງເຊເມີຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງພູເຂົານ້ັນ 

25 ໂອມຣໄີດ້ຊົງກະທໍາສ່ິງທ່ີຊົວ່ໃນສາຍພຣະເນດພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະຊົງກະທໍາຊ່ົວຫລາຍຍ່ິງກວ່າບັນດາກະສັດ
ຜູ້ຢູ່ກ່ອນ    ພຣະອົງ 

26 ເພາະວ່າພຣະອ ງົຊົງດໍາເນີນຕາມມັກຄາທັງສ້ີນຂອງເຢໂຣໂບອາມບຸດເນບັດ ແລະຕາມບາບຊ ຶ ່ງພຣະອົງກະທໍາ
ໃຫອິ້ສຣາເອນທໍາບາບດ້ວຍ ກະທໍາໃຫ້ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາແຫ່ງອິສຣາເອນພິໂຣດດ້ວຍຮູບໂຄຣົບຂອງ
ເຂົາທັງຫລາຍ 

27 ສ່ວນພຣະຣາຊກິດນອກນ້ັນຂອງໂອມຣີຊ່ຶງພຣະອົງຊົງສໍາແດງ ບ່ໍໄດ້ບັນທຶກໄວ້ໃນຫນັງສືພົງສາວະດານແຫ່ງພ
ຣະຣາຊາປະເທດອິສຣາເອນຫລື? 

28 ແລະໂອມຣີກ ລ່ໍວງຫລັບໄປຢູ່ກັບບັນພະບຸຣຸດຂອງພຣະອົງ ແລະເຂົາຝັງໄວ້ໃນຊາມາເຣັຽ ແລະອາຮາບຣາຊໂອ
ຣົດຂອງ   ພຣະອົງກໍຂ້ືນຄອງແທນພຣະອົງ 
ຣຊັການອາຮາບ 
Ahab Reigns over Israel 

29 ໃນປີທີສາມສິບແປດແຫ່ງຣັຊການອາຊາພຣະຣາຊາຂອງຢູດາ ອາຮາບຣາຊໂອຣົດຂອງໂອມຣີໄດ້ເລ້ີມຄອບ
ຄອງເຫນືອອິສຣາເອນ ແລະອາຮາບຣາຊໂອຣົດຂອງໂອມຣີໄດ້ຄອງເຫນືອອິສຣາເອນໃນເມືອງຊາມາເຣັຽ
ຊາວສອງປີ 

30 ແລະອາຮາບໂອຣົດຂອງໂອມຣີໄດ້ກະທໍາຊ່ົວໃນສາຍພຣະເນດພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຫລາຍຍ່ິງເສັຽກວ່າບັນດາພຣະ
ຣາຊາທີຢູ່່ກ່ອນພຣະອົງ 
Ahab Marries Jezebel and Worships Baal 

31 ແລະຢູ່ມາເຫມືອນກັບວ່າການທ່ີພຣະອົງດໍາເນີນໃນບາບຂອງເຢໂຣໂບອາມບຸດເນບັດນ້ັນເປັນສ່ິງເລັກນ້ອຍ ພ
ຣະອງົຊງົຮັບເຢເຊເບລ ພຣະຣາຊທດິາຂອງເອັທບາອານພຣະຣາຊາຂອງຊາວຊີໂດນມາເປ ັນມະເຫສີ ແລະໄປ
ບົວລະບັດພຣະບາອານ (Baíal) ແລະນະມັສການພຣະນ້ັນ 

32 ພຣະອົງຊົງສ້າງແທ່ນບູຊາພຣະບາອານ ໃນວິຫານພຣະບາອານ ຊ່ຶງພຣະອ ົງໄດ້ຊົງສ້າງໄວ້ໃນເມືອງຊາມາເຣັຽ 
33 ແລະອາຮາບຊົງສ້າງອາເຊຣາ ອາຮາບຊົງກະທໍາການທ່ີກະທໍາໃຫ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາແຫ່ງອິສຣາເອນຊົງ

ພຣະພໂິຣດ ຫລາຍຍ່ິງກວ່ານ້ັນໃນບັນດາພຣະຣາຊາຊ່ຶງຢູ່ມາກ່ອນພຣະອົງ 
34 ໃນຣຊັການຂອງພຣະອົງ ຮີເອນ ຊາວເບັດເອນໄດ້ສ້າງເມືອງເຢຣີໂກ ທາ່ນໄດ້ວາງຮາກເມືອງນ້ັນໂດຍຕ້ອງເສັຽ 

ອາບີຣາມບຸດຫົວປີຂອງທ່ານ ແລະຕ້ັງປະຕູເມືອງໂດຍຕ້ອງເສັຽ ເຊກຸບບຸດສຸດທ້ອງຂອງທ່ານຕາມພຣະຄໍາ
ຂອງພຣະເຈົ້າ ຊຶ່ງ 
ພຣະອົງກ່າວໂດຍໂຢຊວຍບຸດນູນ 

 

17 ເອລຢີາທາໍນວາຍເຖງີການແຫງ້ແລງ້  
Elijah Predicts a Drought 

1 ຍັງມີຜູ້ປະກາດພຣະທ ັມຜູ້ນ່ຶງຊ່ືວາ່ ເອລີຢາ ທ່ານເປັນຄົນເມືອງຕີຊເບໃນເຂດກີເລອາດ ໄດ້ທູນຕ່ໍເຈ້ົາອາຮາບ, 
ìດ້ວຍພຣະນາມຂອງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຜູ້ຊົງພຣະຊົນຢູ່ ພຣະເຈ້ົາແຫ່ງອິສຣາເອນທ່ີຂ້າພຣະອົງຮັບໃຊ້ຢູ່ນ້ີ ໃນ
ສອງສາມປີຂ້າງຫນ້ານ້ີ ຈະບ່ໍມີນ້ໍາຫມອກຫລ ນ້ໍືາຝົນ ຈົນກວ່າຈະໄດ້ຣັບຄໍາສ່ັງຈາກຂ້າພຣະອົງເສັຽກ່ອນî 

2 ແລ້ວພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວຕ່ໍເອລີຢາວ່າ,  



3 ìຈ່ົງອອກຈາກບ່ອນນ້ີໄປທາງທິດຕາເວັນອອກແລະໄປລ້ີຢູ່ໃນຫ້ວຍເຄຣິທ ຊຶງ່ຢູ່ທາງທິດຕາເວັນອອກຂອງແມ່
ນ້ໍາຈໍແດນ 

4 ເຈ້ົາຈ່ົງດ່ືມນ້ໍາໃນຫ້ວຍ ແລະເຮົາຈະສ່ົງໃຫ້ການໍາເອົາອາຫານໄປລ້ຽງເຈ້ົາຢູ່ບ່ອນນ້ັນ 
5 ເອລີຢາຈ່ຶງປະຕິບັດຕາມທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວ ທາ່ນໄດ້ໄປພັກຢູ່ໃກ້ຫ້ວຍເຄຣິທ 
6 ພວກກາກໍນໍາເອົາເຂ້ົາຈ່ີ ແລະຊ້ີນມາໃຫ້ທ່ານທັງຕອນເຊ້ົາແລະຕອນແລງ ສ່ວນນ້ໍານ້ັນທ່ານໄດ້ດື່ມໃນຫ້ວຍ 
7 ແຕ່ຫລັງຈາກນ້ັນບ່ໍເຫີງ ນ້ໍາໃນຫ້ວຍກ ບົໍກລົງເພາະຝົນບ່ໍຕົກ 

ເອລຢີາຢູເ່ຮືອນແມຫ່ມາ້ຍຊາວຊາເຣຟທັ 
The Widow of Zarephath 

8 ແລ້ວພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວຕ່ໍເອລີຢາວ່າ, 
9 ìຈ່ົງໄປຍັງເມືອງຊາເຣຟັທ ໃກ້ໆເມືອງຊີໂດນ ແລະພັກຢູ່ທ່ີນ້ັນ ເພາະເຮົາໄດ້ສ່ັງໃຫ້ແມ່ຫມ້າຍຜູນ່ຶ້ງຢູ່ໃນເມືອງ

ນ້ັນເປັນຜູ້ຮັບລ້ຽງເຈ້ົາî 
10 ແລ້ວເອລີຢາຈ່ຶງເດີນທາງໄປເມືອງຊາເຣຟັທ ເມ່ືອໄປເຖ ງິປະຕູເມືອງທ່ານໄດ້ເຫັນແມ່ຫມາ້ຍຜູ້ນ່ຶງກໍາລັງຫາຟືນ

ຢູ່ ທາ່ນຈ່ຶງເວ້ົາກັບນາງວ່າ, ìຂ້າພະເຈ້ົາຂໍດ່ືມນ້ໍາແດ່ì 
11 ແຕ່ໃນຂນະທ່ີນາງກໍາລັງໄປເອົານ້ໍາ ທ່ານກ ສ່ັໍງນາງອີກວ່າ, ìເອົາເຂ້ົາຈ່ີຈ ກັປ່ຽງມານໍາແດ່ì 
12 ນາງຈ່ຶງຕອບວ່າ, ìດ້ວຍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງທ່ານຜູ້ຊົງພຣະຊົນຢູ່ ຂ້ານ້ອຍຂໍເວ້ົາຕາມຄວາມຈີງວ່າ ຂ້ານ້ອຍບ່ໍ

ມເີຂົ້າຈີ່ ມແີຕ່ແປ້ງກໍາດຽວນ້ີຢູ່ໃນຖ້ວຍ ແລະນ້ໍາມັນຫນ ້ອຍນ່ຶງຢູ່ໃນໄຫ ຂ້ານ້ອຍມານ້ີເພ່ືອເກັບເອົາຟືນຈັກດ້ົນ
ສອງດ້ົນໄປດັງໄຟຄົວກີນສໍາລັບຂ້ານ້ອຍແລະລູກຊາຍ ອາຫານຄາບນ້ີເປັນອາຫານຄາບສຸດທ້າຍຂອງພວກຂ້າ
ນ້ອຍ ແລະຕ່ໍໄປພວກຂ້ານ້ອຍກໍຕ້ອງຫີວຕາຍî 

13 ແຕ່ເອລີຢາເວ້ົາຕ່ໍນາງວ່າ, ìບ່ໍຕ້ອງກັງວົນດອກ ຈ່ົງໄປທໍາຕາມທ່ີເຈ້ົາໄດ້ເວ້ົາ ແຕ່ໃຫເ້ຮັດຈ ກັຫນ້ອຍນ່ຶງມາໃຫ້
ຂ້ອຍກີນກ່ອນ ແລ້ວຈ່ຶງເຮັດໃຫ້ເຈ້ົາກັບລູກຊາຍກີນນໍາຫລັງ  

14 ເພາະວ່າເຣ່ືອງນ້ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງອິສຣາເອນຊົງກ່າວໄວ້ວ່າ, ìແປ້ງໃນຖ້ວຍຈະບ່ໍຫມົດ ນ້ໍາມັນໃນໄຫກໍຈະບ່ໍ
ຂາດແຄນ ເພາະເຮົາຈະໃຫ້ມສ່ິີງເຫລ່ົານ້ີຈົນຮອດວັນຝົນຕົກລົງມາî 

15 ແລ້ວຍີງຄົນນ້ັນກໍໄດ້ໄປທໍາຕາມທີເ່ອລີຢາໄດ້ບອກ ນາງເອງພ້ອມດ້ວຍລູກຊາຍ  
16 ແລະເອລີຢາຈ່ຶງໄດ້ມີເຂ້ົາຈ່ີໄວ້ກີນເປັນເວລາຫລາຍວັນ ແປ້ງໃນຖ້ວຍກ ບ່ໍໍຫມດົ ແລະນ້ໍາມັນໃນໄຫກໍບ່ໍຂາດ

ແຄນ ຊ່ຶງເປັນໄປຕາມທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວໄວ້ດ່ັງທ່ີເອລີຢາໄດ້ບອກແລ້ວ 
ລກູຊາຍຂອງແມຫ່ມາ້ຍຄນືຊວີດິ 
Elijah Revives the Widowís Son 

17 ຢູ່ມາ ລູກຊາຍຂອງຍີງເຈ້ົາຂອງເຮືອນກໍໄຂ້ ອາການປ່ວຍຂອງເດັກນ້ີຮ້າຍແຮງຫລາຍຈົນເສັຽຊວິີດ 
18 ຜູ້ເປັນແມ່ຈ່ຶງເວ້ົາກັບເອລີຢາວ່າ, ìທ່ານຜູ້ເປັນຄົນຂອງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ ເປັນຫຍັງທ່ານຈ່ຶງທໍາກັບຂ້ານ້ອຍແບບ

ນ້ີ ທ່ານມານ້ີ ເພ່ືອທໍາໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຫວນລະນ ກຶເຖີງຄວາມຜິດຂອງຂ້ານ້ອຍແຕ່ເກ່ົາກ່ອນ ແລະເພ່ືອໃຫ້ພຣະອົງ
ຂ້າລູກຊາຍຂອງຂ້ານ້ອຍຊ້ັນບໍ? 

19 ເອລີຢາຈ່ຶງເວ້ົາກັບແມ່ຂອງເດັກວ່າ, ìເອົາລູກເຈ້ົາມາໃຫ້ເຮົາî ແລ້ວນາງກໍເອົາລູກມາໃຫ້ທ່ານອູ້ມ ເອລີຢາໄດ້
ອູ້ມຂ້ືນໄປເທີງຫ້ອງນອນຊ້ັນເທີງ ແລ້ວວາງເດັກຊາຍຜູ້ນ້ີນອນລົງເທີງຕຽງ 

20 ແລ້ວທ່ານກໍໄດ້ຮ້ອງທູນຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າວ່າ, ìຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງຂ້ານ້ອຍ ເປັນຫຍັງພຣະອົງຈ່ຶງຊົງ
ທໍາໃຫແ້ມຫ່ມາ້ຍຄົນນ້ີ ໄດ້ຮັບຄວາມລໍາບາກຍາກໃຈຫລາຍເຊ່ັນນ້ີ ນາງເປັນຜູ້ໃຫ້ອາຫານການກີນແກ່ຂ້າ
ນ້ອຍ ແຕ່ດຽວນ້ີ ພຣະອົງໄດ້ຂ້າລູກຊາຍຂອງນາງî 



21 ເອລີຢາໄດ້ນອນເຕັງຮ່າງຂອງເດັກນ້ອຍນ້ີສາມເທ່ືອ ແລະອ້ອນວອນຕ່ໍພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາວ່າ, ìຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈ້ົາຂອງຂ້າພຣະອົງ ຂ້າພຣະອົງທູນຂໍຕ່ໍພຣະອົງ ຂໍຊົງປະທານວີນຍານຄືນໃຫແ້ກ່ເດັກນ້ອຍນ້ີເທີນî 

22 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງໄດ້ຍີນຄໍາອ້ອນວອນຂອງ ເອລີຢາ ພຣະອົງກໍຊົງປະທານວີນຍານຄືນສ  ູ່ຣ່າງກາຍຂອງເດັກ
ນ້ອຍນ້ີ ແລະເຂົາກໍຟ້ືນຄືນມາ 

23 ເອລີຢານໍາເດັກນ້ອຍນ້ັນລົງມາໃຫ້ແມ່ຂອງເຂົາຢູ່ຊ້ັນລຸ່ມ ແລະເວ້ົາວ່າ, ìເບ່ິງແມ໋, ລູກຂອງເຈ້ົາຍັງມີຊວິີດຢູ່î 
24 ຍີງຫມ້າຍກ ໍເວ້ົາວ່າ, ìດຽວນ້ີ ຂ້ານ້ອຍຮູ້ແລ້ວວ່າ ທາ່ນເປັນຄົນຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະຂ້ານ້ອຍຮູ້ວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນ

ເຈ້ົາຊົງກ່າວຜ່ານທາງທ່ານຢ່າງແທ້ຈີງî 
 

18 ເອລຢີາກບັຄນືໄປເຝົາ້ກະສດັອາຮາບ  
Elijahís Message to Ahab 

1 ຢູ່ມາຫລາຍວັນ ໃນປີທີສາມຂອງການແຫ້ງແລ້ງ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວຕ່ໍເອລ ຢີາວ່າ, ìຈ່ົງໄປເຝ້ົາເຈ້ົາອາຮາບ 
ແລະເຮົາຈະກະທໍາໃຫຝົ້ນຕົກເຫນືອພ້ືນດີນî  

2 ດ່ັງນ້ັນ ເອລ ີຢາຈ່ຶງຟ້າວເດີນທາງໄປເຝ້ົາເຈ້ົາອາຮາບ ໃນເມືອງຊາມາເຣັຽມີການອຶດຢາກຢ່າງຮ້າຍແຮງທ່ີສຸດ 
3 ເຈ້ົາອາຮາບຈ່ຶງຮ ບັສ່ັງໃຫ້ໂອບາດີຢາເຂ້ົາເຝ້ົາ (ໂອບາດີຢາເປັນຜູ້ກໍາກັບເບ່ິງແຍງພຣະຣາຊວັງ ທ່ານເປັນຜູ້ໂຄ

ຣົບຢໍາເກງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາທ່ີສຸດ 
4  ຄືຄາວເມ່ືອພຣະນາງເຢເຊເບນຂ້າຜ ູ ້ປະກາດພຣະທັມຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຢ່າງໂຫດຮ້າຍທາຣຸນ ໂອບາດີຢາ

ໄດ້ເອົາພວກຜ  ູ້ປະກາດພຣະທັມຮ້ອຍຄົນໄປເຊ່ືອງໄວ້ຢູ່ໃນຖ້ໍາບ່ອນລະຫ້າສິບຄົນແລ້ວໄດ້ນໍາເອົາອາຫານກັບ
ນ້ໍາໄປລ້ຽງພວກເຫລ່ົານ້ີ) 

5 ອາຮາບຮັບສ່ັງໂອບາດີຢາວ່າ, ìຈ່ົງພາກັນອອກໄປຊອກຫາບ່ໍນ້ໍາ ແລະໄປທຸກຮ່ອມພູທ່ົວທັງປະເທດ ເພ່ືອວ່າ
ບາງທີເຮົາອາດພົບຫຍ້າສໍາລັບລ້ຽງຝູງມ້າ ແລະລໍຂອງພວກເຮົາ ແລະເພ່ືອພວກເຮົາຈະບ່ໍຕ້ອງໄດ້ຂ້າຝູງສັດ
ເຫລ່ົານ້ີî 

6 ແລ້ວພວກເຂົາກໍແບ່ງປັນເຂດແດນກັນເພ່ືອທ່ຽວຊອກຫາ ອາຮາບໄດ້ສະເດັດໄປທາງນ່ຶງ ແລະໂອບາດີຢາກໍໄປ
ອີກທາງນ່ຶງ 

7 ໃນຂນະທ່ີໂອບາດີຢາເດີນທາງໄປ ທາ່ນກ ໍພົບເອລີຢາ  ເອລ ຢີາໄດ້ພົບທ່ານ ແລະໂອບາດີຢາຈ າໍທ່ານໄດ້ ຈ່ຶງ
ຊົບຫນ າ້ລົງແລະເວ້ົາວ່າ, ìທ່ານເອລີຢານາຍຂອງຂ້ານ້ອຍ ແມ່ນທ່ານແທ້ບໍî 

8 ເອລີຢາຕອບວ່າ, ìແມ່ນແລ້ວî ແລະເວ້ົາຕ່ໍໄປອີກວ່າ, ìຈ່ົງໄປບອກເຈ້ົາຊີວິດຂອງເຈ້ົາວ່າ ເຣົາຢູ່ບ່ອນນ້ີî 
9 ແຕ່ໂອບາດີຢາຕອບວ່າ, ìຂ້ານ້ອຍໄດ້ທໍາຜິດສ່ິງໃດທ່ານຈ່ຶງມອບຂ້ານ້ອຍ ຂ້າໃຊ້ຂອງທ່ານໄວ້ໃນກໍາມືຂອງ

ເຈ້ົາອາຮາບ ແລະໃຫ້ພຣະອົງສັງຫານຊີວິດຂອງຂ້ານ້ອຍເສັຽ 
10 ໃນນາມພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງທ່ານຜູ້ຊົງພຣະຊົນຢູ່ ຂ້ານ້ອຍຂໍສາບານວ່າ ບ່ໍມປີະຊາຊາດ ແລະຣາຊອານາຈັກ

ໃດ ທີເ່ຈ້ົາຊີວິດຂອງຂ້ານ້ອຍບ່ໍໄດ້ສ່ົງຄົນໄປຊອກຫາທ່ານ ຄັນຖ້າຄົນໃນຊາດນ້ັນບອກວ່າ ìທ່ານຢູ່ບ່ອນນ້ີî 
ເຈ້ົາຊີວິດຂອງຂ້ານ້ອຍກໍໃຫ້ຜູ້ປົກຄອງ ຫລືປະຊາຊນົຄົນນ້ັນສາບານຮັບວ່າ ທ່ານຢູ່ບ່ອນນ້ັນແທ້  

11 ແລະດຽວນ້ີ ທາ່ນບອກຂ້ານ້ອຍໄປບອກເຈ້ົາຊວິີດຂອງຂ້ານ້ອຍວ່າ ìທ່ານຢູ່ບ່ອນນ້ີî 
12 ແຕ່ພ ຂ້ໍານ້ອຍຈາກທ່ານໄປ ພຣະວິນຍານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກໍຕ້ອງພາທ່ານຫນີໄປບ່ອນໃຫມ່ ແລະຂ້ານ້ອຍ

ກໍຈະບ່ໍຮູ້ຈັກວ່າທ່ານໄປບ່ອນໃດ ເມ່ືອຂ້ານ້ອຍໄປບອກເຈ້ົາອາຮາບມາ ເມ່ືອພຣະອົງມາບ່ໍພົບທ່ານ ພຣະອົງຈະ
ຕ້ອງສັງຫານຂ້ານ້ອຍ ທ່ານຮູ້ດີແລ້ວວ່າ ຂ້ານ້ອຍເປັນຜູ້ຢໍາເກງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາມາຕ້ັງແຕ່ຍັງຫນຸ່ມ 



13 ທ່ານຮູ້ບ່ໍວ່າ ຄາວເມ່ືອເຢເຊເບນໄດ້ຂ້າຜູ້ປະກາດພຣະທັມຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຢ່າງໂຫດຮ້າຍທາຣຸນ ຂ້ານ້ອຍ
ໄດ້ເອົາຄົນໄປເຊ່ືອງໄວ້ໃນຖ້ໍາຮ້ອຍຄົນ ບ່ອນລະຫ້າສິບຄົນ ແລະໄດ້ນໍາເອົາອາຫານແລະນ້ໍາໄປລ້ຽງພວກ
ເຫລ່ົານ້ີ 

14 ດຽວນ້ີ ເປັນຫຍັງທ່ານຈ່ຶງໃຊ້ຂ້ານ້ອຍໄປບອກພຣະຣາຊາວ່າ ທາ່ນຢູ່ບ່ອນນ້ີ ພຣະອົງຕ້ອງຂ້າຂ້ານ້ອຍເປັນແນ່î 
15 ເອລີຢາຈ່ຶງເວ້ົາວ່າ, ìໃນນາມພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາແຫ່ງຈັກກະວານຊ່ຶງຂ້ອຍຮັບໃຊ້ຢູ່ນ້ີ ຂ້ອຍຈະຕ້ອງໄປສະແດງຕົວ

ຕ່ໍພຣະພັກຂອງກະສັດອາຮາບໃຫ້ໄດ້ໃນວ ັນນ້ີî 
16 ດ່ັງນ້ັນ ໂອບາດີຢາຈ່ຶງໄປເຝ້ົາອາຮາບ ແລະທູນເຣ່ືອງໃຫ້ທ່ານຊາບ ແລະອາຮາບກໍສະເດັດໄປພົບເອລີຢາ 
17 ພເໍມ່ືອພຣະອົງເຫັນເອລີຢາພຣະອົງກໍໄດ້ກ່າວວ່າ, ìເຈ້ົານ້ີແຫລະ ເປັນຜູ້ສ້າງຄວາມລໍາບາກໃຫ້ແກ່ອິສຣາເອນî 
18 ເອລີຢາທູນຕອບວ່າ, ìບ່ໍແມ່ນຂ້າພຣະອົງເປັນຜູ້ສ້າງຄວາມລໍາບາກໃຫ້ແກ່ອິສຣາເອນເລີຍ ພຣະອົງແລະຄອບ

ຄົວຂອງພຣະອົງຕ່າງຫາກເປັນຜູ້ສ້າງ ເພາະວ່າພຣະອົງໄດ້ປະລະຖ້ິມພຣະບ ນັຍັດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະ
ໄປຕິດຕາມພຣະບາອານ 

19 ດຽວນ້ີ ຂໍພຣະອົງຊົງອອກຄໍາສ່ັງໃຫ້ຊາວອິສຣາເອນທຸກຄົນໄປປະຊຸມກັນກັບຂ້າພຣະອົງຢູ່ເທີງພູກາຣ໌ເມນ 
ພ້ອມທັງພວກຜູ້ປະກາດພຣະທັມຝ່າຍພຣະອາບານສ່ີຮ້ອຍຫ້າສິບຄົນ ແລະຝ່າຍອາເຊຣາສ່ີຣອ້ຍຄົນທ່ີເຄີຍ
ຮ່ວມໂຕະກັບພຣະນາງເຢເຊເບນນ້ັນດ້ວຍ 
ການຖວາຍເຄືອ່ງບຊູາທີພ່ກູາຣເ໌ມນ 
Elijahís Triumph over the Priests of Baal 

20 ເຈ້ົາອາຮາບໄດ ຊົ້ງເອ້ີນພວກອິສຣາເອນທຸກຄົນມາໂຮມກັນ ແລະຮວບຮວມພວກຜູ້ປະກາດພຣະທັມຝ່າຍພ
ຣະບາອານທັງຫມດົຂ້ືນໄປເທີງພູກາຣເ໌ມນ 

21 ເອລີຢາກ້າວອອກໄປຢືນຢູ່ຕ່ໍຫນ້າປະຊາຊົນແລະເວ້ົາວ່າ, ìພວກທ່ານຍັງຈະເປັນຄົນສອງໃຈຢູ່ຢ່າງນ້ີອີກດົນ
ປານໃດ ຖ້າ  ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາເປັນພຣະເຈ້ົາຈ່ົງຕິດຕາມພຣະອົງ ຖ້າວ່າບາອານເປັນພຣະເຈ້ົາກ ຈ່ົໍງຕິດຕາມບາ
ອານî 

22 ແຕ່ປະຊາຊົນບ່ໍຕອບທ່ານຢ່າງໃດຫມົດ ແລ້ວເອລີຢາຈ່ຶງເວ້ົາຕ່ໍໄປວ່າ, ìຂ້າພະເຈ້ົາຜູ້ດຽວເປັນຜູ້ປະກາດພຣະ
ທັມຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າທີຍັ່ງເຫລືອຢູ່ 

23 ແຕ່ຝ່າຍພວກຜູ້ປະກາດຂອງພຣະບາອານມີຕ້ັງສ່ີຮ້ອຍຫ້າສິບຄົນ ຈ່ົງເອົາງົວເຖິກມາສອງຕົວໃຫ້ພວກເຮົາ 
ແລະໃຫ້ພວກເຂົາເລືອກເອົາໂຕນ່ຶງຕັດເປັນຕ່ອນ ແລ້ວເອົາໄປວາງໄວ້ເທີງກອງຟືນ ແຕ່ບໍ່ໃຫດັ້ງໄຟໃສ່ສໍາລັບ
ຝ່າຍຂ້າພະເຈ້ົາ ຂ້າພະເຈ້ົາກ ຈໍະຈັດແຈ່ງງົວໂຕນ່ຶງອີກ ແລະຈະບ່ໍດັງໄຟອີກຄືກັນ 

24 ໃຫເ້ຂົາເອ້ີນຫາພຣະເຈ້ົາຂອງເຂົາ ແລະສ່ວນຂ້າພະເຈ້ົາກໍຈະເອ້ີນຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາ
ອົງໃດທ່ີຈະຕອບ ແລະຈະສ່ົງໄຟມາໃຫ້ ແມ່ນອົງນ້ັນແຫລະເປັນພຣະເຈ້ົາແທ້ ປະຊາຊນົທຸກຄົນຈ່ຶງຕອບວ່າ 
ìພວກຂ້າພະເຈ້ົາເຫັນດີນໍາî 

25 ແລ ວ້ເອລີຢາຈ່ຶງເວ້ົາຕ່ໍພວກຜູ້ປະກາດຝ່າຍພຣະບາອານວ່າ, ìຈ່ົງເລືອກເອົາງົວເຖິກ ແລະເລ້ິມລົງມືກ່ອນ 
ເພາະພວກທ່ານກ ໍມຫີລາຍຄົນດ້ວຍກັນ ພວກທ່ານຢ່າດັງໄຟໃສ່ແຕ່ໃຫ້ຮ້ອງຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງທ່ານ 

26 ພວກເຂົາຈ່ຶງເອົາງົວໄປຄົວ ແລະວາງໄວ້ເທີງແທ່ນບູຊາ ແລ້ວພາກັນເອ້ີນຫາພຣະບາອານແຕ່ເຊ້ົາຈົນເຖີງທ່ຽງ
ວ່າ, ìໂອ   ພຣະບາອານເອີຍ ຂໍຈ່ົງຕອບພວກຂ້ານ້ອຍດ້ວຍî ພວກເຂົາຮ້ອງ ແລະຟ ້ອນເຕ້ັນອ້ອມໄປມາຕ່ໍ
ຫນ້າແທ່ນບູຊາທ່ີເຂົາທໍາຂ້ືນນ້ັນ ແຕ່ກໍບ່ໍໄດ້ຍີນສຽງຕອບຫລືສຽງໃດໆຫມົດ 

27 ພເໍຖີງຕອນທ່ຽງ ເອລີຢາກໍເວ້ົາເຍາະເຍ້ີຍເຂົາວ່າ, ìຮ້ອງຂ້ືນດັງໆແດ່ແມ໋ ທ່ານເປັນພຣະເຈ້ົາ ທ່ານອາດກໍາລັງ
ລະເມີເພີຝັ້ນ ອາດມີທຸຣະຫລືອອກໄປທ່ຽວ ແລະບາງທ່ີທ່ານອາດຍັງນອນຫລັບຢູ່ ພວກທ່ານກໍຕ້ອງປຸກທ່ານ
ລຸກî 



28 ແຕ່ພວກເຂົາຍັງຮ້ອງດັງຂ້ືນກວ່າເກ່ົາ ແລະເອົາດາບເອົາມີດຟັນຕົວເອງຈົນເລືອດໄຫລອອກຕາມປະເພນີທ່ີ
ເຂົາເຄີຍທໍາມາ  

29 ພວກເຂົາກໍໄດ້ທໍາດ່ັງນ້ີໄປຈົນເຖີງເວລາຖວາຍບູຊາຕອນແລງ ແຕ່ບໍ່ມຄໍີາຕອບ ແລະບ່ໍມີສຽງໃດໆເລີຍ 
30 ແລ້ວເອລີຢາຈ່ຶງບອກປະຊາຊົນວ່າ, ìຈ່ົງພາກັນຫຍັບເຂ້ົາມາໃກ້ໆຂ້າພະເຈ້ົາ ປະຊາຊົນທ ກຸຄົນກໍຫຍັບເຂ້ົາມາ

ໃກ້ ແລ້ວທ່ານໄດ້ສ້ອມແຊມແທ່ນບູຊາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາທ່ີຖືກທໍາລາຍລົງນ້ັນຄືນໃຫມ່ 
31 ພ້ອມດຽວກັນນ້ັນ ທາ່ນໄດ້ເອົາຫີນສິບສອງກ້ອນ ຊຶງ່ຄົບຕາມຈໍານວນສິບສອງຕະກູນໃນເຊ້ືອສາຍຂອງຢາ

ໂຄບ (ຢາໂຄບຍັງມີອີກຊ່ືນ່ຶງວ່າ ອິສຣາເອນî ຊ່ຶງແມ່ນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຕ້ັງໃຫ້) 
32 ດ້ວຍຫີນສິບສອງກ້ອນນ້ີ ທ່ານໄດ້ສ້າງແທ່ນບູຊາ ເພ່ືອຂາບໄຫວ້ນະມັສການພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ທ່ານຂຸດຮ່ອງ

ອ້ອມແທ່ນບ ຊູາຊຶງ່ບັນຈຸພໍດີກັບນ້ໍາສອງກະລຸມ 
33 ແລ້ວທ່ານກໍລຽນຟືນ ແລະຕັດຕ່ອນຊ້ີນງົວຢອງໄວ້ເທີງກອງຟືນນ້ັນ 
34 ທ່ານສ່ັງວ່າ, ìຈ່ົງຕັກນ້ໍາໃສ່ໄຫໃຫ້ເຕັມທັງສ່ີຫນ່ວຍ ແລະຖອກລົງເທີງເຄ່ືອງບູຊາ ແລະເທີງກອງຟືນ ພວກເຂົາ

ຈ່ຶງປະຕິບັດຕາມ ແລ້ວທ່ານໄດ້ສ່ັງໃຫ້ເຂົາທໍາຄືເກ່ົາອີກໃນເທ່ືອທີສອງພວກເຂົາກໍທໍາຕາມ ແລະສ່ັງໃຫ້ທໍາອີກຄື
ເກ່ົາອີກໃນເທ່ືອທີສາມພວກເຂົາກໍໄດ້ປະຕິບັດຕາມອີກ 

35 ນ້ໍາໄດ້ໄຫລລົງຕາມແທ່ນບູຊາຈົນເຕັມຮ່ອງທ່ີຂຸດໄວ້ 
36 ເມ່ືອເຖີງຍາມຖວາຍບູຊາຕອນແລງ ຜູ້ປະກາດພຣະທັມເອລີຢາກ ຍ່ໍາງເຂ້ົາມາຕ່ໍຫນ້າແທ່ນແລ້ວກ່າວວ່າ, ìຂ້າ

ແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາຂອງອັບຣາຮາມ ຂອງອີຊາກ ແລະຂອງຢາໂຄບ ໃນວັນນ້ີ ຂໍພຣະອົງຊົງສະແດງ
ໃຫທຸ້ກຄົນຮູ້ວ່າ ພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງອິສຣາເອນ ແລະໃຫ້ຮ  ູ້ວ່າຂ້າພຣະອົງທໍານ້ີແມ່ນທໍາດ້ວຍຄໍາສ່ັງ
ຂອງພຣະອົງ 

37 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂໍພຣະອົງຊົງຕອບຂ້າພຣະອົງດ້ວຍ ເພ່ືອປະຊາຊົນເຫລ່ົານ້ີຈະຮູ້ວ່າພຣະອົງຊົງເປັນພ
ຣະເຈ້ົາອົງທ່ຽງແທ້ ຜູ້ຊົງປ່ຽນແປງຈິດໃຈເຂົາໃຫ້ກັບຄືນມາî 

38 ແລ້ວພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາໄດ້ສ່ົງໄຟລົງມາໄຫມເ້ຄ່ືອງເຜົາບູຊາ ໄຫມຟ້ືນ ໄຫມກ້້ອນຫີນ ແລະດູດນ້ໍາໃນຮ່ອງອອກ
ຫມົດ 

39 ເມ່ືອປະຊາຊນົທຸກຄົນເຫັນດ່ັງນ້ັນ ກໍພາກັນຂາບລົງແລະຮ້ອງຂ້ືນວ່າ, ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາທ່ຽງ
ແທ້ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາອົງດຽວເທ່ົານ້ັນທ່ີຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາî 

40 ຫລັງຈາກນ້ັນ ເອລີຢາຈ່ຶງສ່ັງໃຫ້ປະຊາຊນົຈັບພວກຜູ້ປະກາດພຣະທັມຝ່າຍພຣະບາອານ ໂດຍບ່ໍໃຫ້ຜ ູ ້ໃດຫນີ
ພ້ົ້ົນໄປໄດ້ ດ່ັງນ້ັນປະຊາຊນົຈ່ຶງຈັບພວກເຂົາ ແລ້ວເອລີຢາກ ນໍ າໍພວກເຂົາໄປຂ້າຢູ່ໃກ້ຫ້ວຍກີໂຊນ 
The Drought Ends 

41 ເອລີຢາໄດ້ເວ້ົາຕ່ໍອາຮາບວ່າ, ìຂໍພຣະອົງສະເດັດຂ້ືນໄປສເວີຍ ແລະດ່ືມເຖີດ ເພາະຂ້າພຣະອົງຮູ້ວ່າຝົນຈະຕົກ
ແລ້ວ 

42 ໃນຂນະທ່ີອາຮາບຂ້ືນໄປສເວີຍແລະດ່ືມ ເອລີຢາກ ໄໍດ້ຂ້ືນໄປເທີງຍອດພູກາຣ໌ເມນ ແລະກ້ົມຂາບລົງ  
43 ແລ້ວທ່ານໄດ້ເວ້ົາຕ່ໍຄົນໃຊ້ວ່າ, ìຈ່ົງແລ່ນໄປເບ່ິງທາງທະເລî ຄົນໃຊ້ຈ່ຶງແລ່ນໄປເບ່ິງແຕ່ກ ບ່ໍໍມີຫຍັງຫມົດ ເອລີ

ຢາໄດ້ສ່ັງໃຫ້ເຂົາໄປເບ່ິງຈົນເຖີງເຈັດເທ່ືອ  
44 ໃນຄ້ັງທ່ີເຈັດຄົນໃຊ້ໄດ້ບອກທ່ານວ່າ, ìດຽວນ້ີມີກ້ອນເມກນ້ອຍໆກ້ອນສ່ໍາຝາມືໄດ້ຂ້ືນມາທາງທະເລî ເອລີຢາ

ຈ່ຶງບອກເຂົາວ່າ, ìຈ່ັງໄປບອກກະສັດກາຮາບໃຫ້ຕຽມຣົດມ້າລົງໄປກ່ອນຝົນຈະຕົກຮໍາî 
45 ຢູ່ມາຄາວນ່ຶງ ຟາ້ກ ໍມືດແລະມີເມກເຕັມທ່ົວທ້ອງຟ້າ ແລະມີລົມພະຍຸ ຝົນຫ່າໃຫຍ່ໄດ້ຕົກລົງ ອາຮາບຈ່ຶງຂ້ືນຣົດ

ມ້າສະເດັດໄປເມືອງເຢເຣເອນ 



46 ອໍານາດຂອງພຣະຜູ ເ້ປັນເຈ້ົາຊົງສວມທັບເອລີຢາ ທ່ານໄດ້ຈ້ອນເສ້ືອຂ້ຶນຮອດແອວ ແລ້ວແລ່ນຂ້ຶນຫນ້າອາຮາບ
ຈົນເຖີງທາງເຂ້ົາເມືອງເຢເຣເອນ 

 

19 ເອລຢີາຫນຈີາກເຢເຊເບນ 
Elijah Flees from Jezebel 

1 ເມ່ືອເຈ້ົາອາຮາບເລ່ົາເຣ່ືອງເອລີຢາເອົາດາບຂ້າຜູ້ປະກາດພຣະທັມຂອງພຣະບາອານສ  ູ່ເຢເຊເບນຜູ້ເປັນພັຣຍາ
ຟງັ 

2 ເຢເຊເບນກໍສ່ັງຄົນໄປບອກເອລີຢາວ່າ, ìມືອ່ື້ນໃນເວລາດຽວນ້ີ ຖ້າວ່າຂ້ອຍບ່ໍໄດ້ຂ້າເຈ້ົາດ່ັງທ່ີເຈ້ົາໄດ້ຂ້າພວກຜູ້
ປະກາດພຣະທັມຂອງພຣະບາອານນ້ັນ ຂໍໃຫ້ພຣະທັງຫລາຍທໍາໃຫ້ຂ້ອຍຕາຍ ເອລີຢາຢ້ານຈ່ຶງຫນີເອົາຕົວ
ລອດໄປ 

3 ເບເອີເຊບາຊ່ຶງເປັນເມືອງນ  ່ຶງໃນປະເທດຢູດາ ແລະປະຄົນໃຊ້ຂອງທ່ານໄວ້ຢູ່ໃນເມືອງນ້ີ 
4 ສ່ວນທ່ານເອງໄດ້ຫນີໄປຖ່ິນກັນດານຊ່ຶງໃຊເ້ວລາເດີນທາງນ່ຶງວັນ ແລ້ວກ ມໍານ່ັງເຊົາເມ່ືອຍຢູ່ ແລະຄິດຢາກ

ຕາຍຢູ່ໃຕ້ຮົ່ມຕົ້ນໄມນ້ີ້ເສັຽ ທ່ານຈ່ຶງທູນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາວ່າ, ìຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂ້າພຣະອົງອ່ີມແລ້ວຊີວິດ
ນີ້ ຈົ່ງເອົາຊວິີດຂອງຂ້າພຣະອົງໄປເທີນ ຂ້າພຣະອົງບ່ໍມີຫຍັງດີໄປກວ່າພວກບັນພະບ ຸຣຸດຂອງຂ້າພຣະອົງເລີຍî 

5 ແລ້ວທ່ານກໍນອນຫລັບໄປ ແຕ່ຍັງມີເທວະດາອົງນ່ຶງມາຊຸກທ່ານ ແລະກ່າວວ່າ,  
6 ìລຸກຂ້ຶນກິນເຂ້ົາແມî ເມ່ືອທ່ານຫລຽວໄປຮອບໆກ ເໍຫັນເຂ້ົາຈ່ີກ້ອນນ່ຶງ ແລະເຕ້ົານ້ໍາຊ່ຶງຕ້ັງຢ  ູ່ທາງເບ້ືອງຫົວຂອງ

ທ່ານ ທ່ານໄດ້ກິນແລະດ່ືມແລ້ວຈ່ຶງນອນລົງອີກ 
7 ແຕ່ວ່າເທວະດາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຄືນມາຫາທ່ານອີກໃນຄ້ັງທີສອງ ແລະກ່າວຕ່ໍທ່ານວ່າ, ìລຸກຂ້ຶນກິນເຂ້ົາ

ແມ ເພາະທ່ານຍັງຈະຕ້ອງເດີນທາງໄປໄກອີກî ທ່ານກໍລຸກຂ້ຶນກິນແລະດ່ືມ  
8 ສະນ້ັນຍ້ອນອາຫານນ້ີ ທາ່ນຈ່ຶງໄດ້ມີເຫ່ືອແຮງເດີນທາງຕ່ໍໄປສ່ີສິບມ້ືສ່ີສິບຄືນຈົນໄປເຖິງພູຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີຊ່ືວ່າ 

ຊນີາອີ 
9 ຕ່ໍມາ ເອລີຢາໄດ້ເຂ້ົາໄປນອນຄ້າງຄືນຢູ່ໃນຖ້ໍາ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວຕ່ໍທ່ານວ່າ, 
10 ìເອລີຢາ ເຈ້ົາເຮັດຫຍັງຢູ່ທ່ີນ້ີî ທ່ານຕອບວ່າ, ìຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແຫ່ງຈັກກະວານ ຂ້າພຣະອົງເຄີຍຮັບໃຊ້

ພຣະອົງດ້ວຍໃຈຮ້ອນຮົນຢູ່ຕລອດມາ ເພາະວ່າໄພພົ່ນອິສຣາເອນໄດ້ລະເມີດຄໍາຫມັນ້ສັນຍາຂອງພຣະອົງ 
ພວກເຂົາໄດ້ທໍາລາຍແທ່ນບູຊາ ແລະຂ້າພວກຜູ້ປະກາດພຣະທັມຂອງພຣະອົງ ມແີຕ່ຂ້າພຣະອົງຄົນດຽວທ່ີຍັງ
ເຫລືອຢູ່ ແຕ່ປານນ້ັນພວກເຂົາກ ຍັໍງບ່ໍລົດລະທ່ີຈະຂ້າຂ້າພຣະອົງເສັຽî 
ເອລຢີາໄດພ້ບົພໍກ້ບັພຣະເຈົາ້ 
Elijah Meets God at Horeb 

11 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວວ່າ,î ຈ່ົງອອກໄປຢືນຢູ່ເທີງພູຕ່ໍຫນ້າເຮົາî ແລ້ວພຣະອົງກໍກາຍຜ່ານໄປ ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ຊົງກະທໍາໃຫ້ມີລົມແຮງພັດພູເຂົາຈົນຫີນແຕກໄປເປັນກ້ອນນ້ອຍໆ ແຕ່ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ສະຖິດຢູ່ໃນລົມນ້ັນ ຫລັງ
ຈາກນ້ັນແຜ່ນດີນກໍຫວ່ັນໄຫວ ແຕ່ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ສະຖິດຢູ່ໃນແຜ່ນດີນຫວ່ັນໄຫວນ້ີ 

12 ຫລັງຈາກແຜ່ນດີນຫວ່ັນໄຫວແລ້ວກໍແມ່ນໄຟ ແຕພ່ຣະອົງບ່ໍໄດ້ສະຖິດຢູ່ໃນໄຟ ຫລັງຈາກໄຟກ ໍມີສຽງລົມພັດເບົ
າໆ 

13 ເມ່ືອເອລີຢາໄດ້ຍີນສຽງດ່ັງນ້ີ ທາ່ນຈ່ຶງເອົາເສ້ືອປົກຫນ້າໄວ້ ແລະອອກໄປຢືນຢູ່ປາກຖ້ໍາ ແລ້ວກໍມີສຽງດັງມາຫາ
ທ່ານວ່າ, ìເອລີຢາ ເຈ້ົາເຮັດຫຍັງຢູ່ນ້ີ?î 

14 ທ່ານຈ່ຶງທູນຕອບວ່າ, ìຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແຫ່ງຈັກກະວານ ຂ້າພຣະອົງເຄີຍຮັບໃຊ້ພຣະອົງດ້ວຍໃຈຮ້ອນ
ຮົນຕລອດມາ ເພາະວ່າໄພພົ່ນອິສຣາເອນລະເມີດຄໍາຫມ້ັນສັນຍາຂອງພຣະອົງ ພວກເຂົາໄດ້ທໍາລາຍແທ່ນບູ



ຊາ ແລະຂ້າພວກຜູ້ປະກາດ  ພຣະທັມຂອງພຣະອົງ ມີແຕ່ຂ້າພຣະອົງຄົນດຽວທ່ີຍັງເຫລືອຢູ່ ແຕ່ປານນ້ັນພວກ
ເຂົາກໍຍັງບ່ໍລົດລະທ່ີຈະປອງຂ້າຂ້າພຣະອົງî 

15 ແລ້ວພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈ່ຶງຊົງກ່າວວ່າ, ìໄປສາ ຈ່ົງໄປຕາມທາງເສ້ັນເກ່ົາ ແລະມຸ່ງຫນ້າສ  ູ່ຖ່ິນກັນດານໃກ້ເມືອງດາ
ມສັກັສ ໃຫເ້ຈ້ົາເຂ້ົາໄປໃນເມືອງແລ້ວເອົານ້ໍາມັນຊະໂລມຫົດສົງ ຮາຊາເອນເປັນກະສັດແຫ່ງປະເທດຊີເຣັຽ 
(ອາຣາມ) 

16 ໃຫເ້ອົານ້ໍາມັນຊະໂລມຫົດສົງເຢຮູ ບຸດນີມຊີ ເປັນກະສັດອິສຣາເອນ ແລະເອົານ້ໍາມັນຊະໂລມຫົດສົງ ເອລີຊາ
ບຸດຊາຟັດ ຊາວອາເບນເມໂຮລາ ເປັນຜູ້ປະກາດພຣະທັມສືບແທນເຈ້ົາ 

17 ຜູ້ໃດທ່ີຫນີຈາກດາບຂອງຮາຊາເອນ ຈະຖືກເຢຮູຂ້າ ຜູ້ໃດຫນີຈາກດາບເຢຮູ ຈະຖືກເອລີຊາຂ້າ  
18 ແຕ່ວ່າ ເຮົາຈະໃຫ້ມຄົີນເຫລືອຢູ່ໃນອິສຣາເອນເຖີງເຈັດພນັຄົນ ຄືພວກທີບ່ໍ່ຄຸເຂ່ົາລົງຕ່ໍຫນ້າພຣະບາອານແລະບ່ໍ

ຈູບຮູບພຣະນ້ັນ 
ພຣະຜູເ້ປນັເຈ້ົາຊງົເອີນ້ເອລຊີາ 
Elisha Becomes Elijahís Disciple 

19 ຈາກນ້ັນ ເອລີຢາຈ່ຶງມາຫາເອລີຊາກໍາລັງໄຖນາຢູ່ ເຂົາມີງົວທີກໍ່າລ ງັໄຖນາຢູ່ສິບສອງຄູ່ ແຕ່ເຂົາເອງໄດ້ໃຊ້ງົວຄູ່
ນ່ຶງໄຖ ໂດຍມີງົວສິບເອັດຄູ່ໄຖອອກໄປກ່ອນ ເອລີຢາໄດ້ຍ່າງກາຍເຂົາໄປ ແລະຖ້ີມເສ້ືອຄຸມຂອງທ່ານໃສ່ເຂົາ 

20 ເອລີຊາກໍປະງົວຂອງຕົນ ແລະແລ່ນຕາມຫລັງເອລີຢາໄປທັງເວ້ົາວ່າ, ìຂໍໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາໄປຈູບສ່ັງລາພ່ໍແມ່ຂອງ
ຂ້າພະເຈ້ົາເສັຽກ່ອນ ແລ້ວຂ້າພະເຈ້ົາຈະຕິດຕາມທ່ານໄປî 

21 ເອລີຢາຈ່ຶງຕອບວ່າ,îກັບຄືນໄປສາ ຂ້ອຍບ່ໍຫ້າມເຈ້ົາດອກ ແລ້ວເອລີຊາກໍໄປຂ້າງົວສອງໂຕ ຈັດແຈ່ງເປັນອາ
ຫານໂດຍໃຊໄ້ຖເປັນຟືນ ເຂົາໄດ້ແບ່ງຊ້ີນໃຫ້ຄົນຂອງເຂົາຮັບປະທານ ສ່ວນເຂົາເອງກໍອອກຕິດຕາມໄປເພ່ືອ
ເປັນຜູ້ຊ່ອຍເອລີຢາ 

 

20 ອາຮາບຊງົຣບົຊະນະຄນົຊເີຣັຽ 
Ahabís Wars with the Arameans 

1 ເບນຮາດາດກະສັດຊີເຣັຽໄດ້ປະຊຸມກອງທັບທັງປວງຂອງທ່ານມີກະສັດສາມສິບອົງຂ້ຶນກັບທ່ານ ທັງມ້າແລະ
ຣົດຮົບ ແລະທ່ານກໍຂ້ຶນໄປລ້ອມຊາມາເຣັຽ ສູ້ຮົບກັບເມືອງນ້ັນ 

2 ທ່ານໄດ້ສ່ົງທູດເຂ້ົາໄປໃນເມືອງຫາອາຮາບກະສັດອິສຣາເອນ ກ່າວແກ່ທ່ານວ່າ, ìເບນຮາດາດວ່າດ່ັງນ້ີວ່າ 
3 ìເງິນແລະທອງຄໍາຂອງທ່ານເປັນຂອງເຮົາ ບັນດາພັຣຍາແລະເດັກນ້ອຍທ່ີດີທ່ີສຸດຂອງທ່ານກໍເປັນຂອງເຮົາ

ດ້ວຍî 
4 ແລະເຈ້ົາຊີວິດແຫ່ງອິສຣາເອນຊົງຕອບໄປວ່າ, ìຂ້າແຕ່ພຣະຣາຊາເຈ້ົານາຍຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ດ່ັງທ່ີທ່ານວ່າມາ

ນ້ັນແຫລະຂ້າພະເຈ້ົາເປັນຂອງທ່ານ ທງັທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາມຢູ່ີນ້ັນດ້ວຍî 
5 ບັນດາພວກທູດໄດ້ກັບມາອີກກ່າວວ່າ, ìເບນຮາດາດກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ìຂ້າພະເຈ້ົາສ່ົງຂ່າວມາຍັງທ່ານວ່າ ຈ່ົງສ່ົງ

ເງິນແລະທອງຄໍາຂອງທ່ານພັຣຍາແລະເດັກຂອງທ່ານໄປໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາî 
6 ແຕ່ຂ້າພະເຈ້ົາຈະສ່ົງຂ້າຣາຊການຂອງຂ້າພະເຈ້ົາໄປຫາທ່ານມ້ືອ່ືນປະມານເວລານ້ີ ເຂົາທັງຫລາຍຈະຄ້ົນວັງ

ຂອງທ່ານ ທັງບ້ານເຮືອນຂ້າຣາຊການຂອງທ່ານ ສ່ິງໃດທ່ີເປັນທ່ີຊອບຕາຂອງທ່ານເຂົາຈະຍຶດເອົາໄປî 
7 ແລ້ວເຈ້ົາຊວິີດແຫ່ງອິສຣາເອນກ ເໍອ້ີນປະຊຸມພວກຜູ້ໃຫຍ່ຂອງແຜ່ນດິນກ່າວວ່າ, ìຂໍກວດເບ່ິງເຖີດ ວ່າຊາຍຜູ້ນ້ີ

ຫາເຣ່ືອງກ່ໍຄວາມລໍາບາກ ເພາະເຂົາໃຫ້ຄົນມາຮັບເມັຽແລະລູກຂອງເຮົາ ທງັເງິນແລະທອງຄໍາຂອງເຮົາ ແລະ
ເຣົາກໍບ່ໍໄດ້ປະຕິເສດເຂົາî 

8 ບັນດາຜູ້ໃຫຍ່ແລະປະຊາຊົນທັງສ້ິນກໍທູນພຣະອົງວ່າ, ìຂໍຢ່າຊົງຟງັ ຫລືຊົງຍິນຍອມເຂົາî 



9 ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງຮັບສ່ັງແກ່ພວກທູດຂອງເບນຮາດາດວ່າ, ìຈ່ົງໄປທູນພຣະຣາຊາເຈ້ົານາຍຂອງຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ 
ìບັນດາສ່ິງທ່ີທາ່ນບັງອາດເອົາຈາກຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງທ່ານໃນຄ້ັງແຣກນ້ັນ ຂ້າພະເຈ້ົາຈະກະທໍາຕາມ ແຕ່ສ່ິງນ້ີຂ້າ
ພະເຈ້ົາປະຕິບັດຕາມບ່ໍໄດ້î ແລ້ວພວກທູດກໍຈາກໄປແລະກັບມາຣາຍງານ 

10 ເບນຮາດາດສ່ົງຂ່າວກັບມາເຖິງອີກວ່າ, ìຖ້າຝຸ່ນຂ  ້ີດິນແຫ່ງຊາມາເຣັຽຈະພໍແກ່ຄົນທ່ີຕິດຕາມຂ້າພະເຈ້ົາມາຈັກ
ລະຫຍບິມນ່ຶືງ ກໍຂໍໃຫພ້ຣະທັງຫລາຍລົງໂທດຂ້າພະເຈ້ົາແລະຍ່ິງຫນັກກວ່າî 

11 ເຈ້ົາຊີວິດແຫ່ງອິສຣາເອນຊົງຕອບໄປວ່າ, ìຂໍທູນທ່ານວ່າ ຂໍທ່ານຜູ້ທ່ີສວມເກາະຢ່າອວດອ້າງຢ່າງຜູ້ທ່ີຖອດ
ເກາະແລ້ວເລີຍî 

12 ເມ່ືອເບນຮາດາດຊາບຂ່າວນ້ີຂນະທ່ີດ່ືມຢູ່ກັບບັນດາກະສັດທັງຫລາຍທ່ີໃນທັບອາໄສ ທາ່ນກໍສ່ັງຂ້າຣາຊການ
ຂອງທ່ານວ່າ ìຈ່ົງເຂ້ົາປະຈໍາທ່ີ ແລະເຂົາທັງຫລາຍກໍເຂ້ົາປະຈໍາທ່ີເພ່ືອຕ່ໍສູ້ກັບເມືອງນ້ັນ 

13 ເບ່ິງແມ໋, ຜູ້ປະກາດພຣະຄໍາຄົນນ່ຶງເຂົາມາໃກ້ອາຮາບກະສັດແຫ່ງອິສຣາເອນທູນວ່າ, ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງ
ນ້ີວ່າ ເຈ້ົາເຫັນກອງທັບໃຫຍ່ນ້ີຫລື ເບ່ິງແມ, ເຮົາຈະມອບໄວ້ໃນມືຂອງເຈ້ົາໃນວັນນ້ີ ເຈ້ົາຈະໄດ້ຮູ້ວ່າເຮົາຄືພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈ້ົາî 

14 ອາຮາບກ່າວວ່າ, ìໃຜຈະເປັນຜູ້ນໍາໃນການໂຈມຕີຄ້ັງນ້ີî ເຂົາທູນວ່າ, ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ, ìດວ້ຍມື
ຂອງມະຫາດເລັກຂອງເຈ້ົານາຍປະຈໍາທ້ອງຖ່ິນທັງຫລາຍî ແລ້ວພຣະອົງກ່າວວ່າ, ìໃຜຈະເລ້ີມຮົບî ເຂົາຕອບ
ວ່າ, ìຝ່າພຣະບາດî 

15 ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງຈັດມະຫາດເລັກຂອງເຈ້ົານາຍປະຈໍາທ້ອງຖ່ິນເຫລ່ົານ້ັນຊ່ຶງມີສອງຮ້ອຍສາມສິບສອງຄົນດ້ວຍ
ກັນ ແລະພາຍຫລັງຊງົຈັດພົນທັງຫມດົຄືຄົນອິສຣາເອນຮວມພນົເຈັດພັນຄົນ 

16 ເຂົາທັງຫລາຍຍົກອອກໄປໃນເວລາທ່ຽງວັນ ຝ່າຍເບນຮາດາດກໍາລັງດ່ືມເມົາຢູ່ໃນທັບອາໄສ ທງັທ່ານແລະກະ
ສ ດັອີກສາມສິບສອງອົງທ່ີຊ່ອຍທ່ານ 

17 ພວກມະຫາດເລັກຂອງເຈ້ົານາຍປະຈໍາທ້ອງຖ່ິນໄດ້ຍົກອອກໄປກ່ອນ ເບນຮາດາດກໍສ່ົງອອກໄປ ເຂົາທັງ
ຫລາຍຣາຍງານທ່ານວາ່, ìມຄົີນຍົກອອກມາຈາກຊາມາເຣັຽî 

18 ທ່ານຈ່ຶງວ່າ, ìຖ້າເຂົາອອກມາດ້ວຍສັນຕິຈ່ົງຈັບເຂົາມາເປັນໆ ຫລືຖ້າເຂົາອອກມາທໍາເສິກຈ່ົງຈັບເຂົາມາ
ເປັນໆî 

19 ຄົນເຫລ່ົານ້ີຈ່ຶງອອກໄປຈາກເມືອງຄືພວກມະຫາດເລັກຂອງເຈ້ົານາຍປະຈໍາທ້ອງຖ່ິນ ແລະກອງທັບຊ່ຶງຕິດຕາມ
ຄົນເຫລ່ົານ້ີ 

20 ແລະຕ່າງກໍຂ້າຄູ່ຣົບຂອງຕົນ ຄົນຊີເຣັຽຫນີແລະຄົນອິສຣາເອນໄລ ຕ່ ິດຕາມເຂົາໄປ ແຕ່ເບນຮາດາດກະສັດ
ແຫ່ງຊີເຣັຽຊົງຂີ່ມ້າຫນີໄປກັບທະຫານມ້າ 

21 ກະສັດແຫ່ງອິສຣາເອນກໍອອກໄປໂຈມຕີມ້າແລະຣົດຮົບ ແລະປະຫານຊົນຊີເຣັຽເສັຽຢ່າງໃຫຍ່ໂຕ 
22 ແລ້ວຜູ້ປະກາດພຣະທັມຜູ້ນ້ັນໄດ້ເຂ້ົາມາໃກ້ເຈ້ົາຊີວິດແຫ່ງອິສຣາເອນທູນພຣະອົງວ່າ, ìມາເຖີດ ຂໍເສີມກໍາລັງ

ຂອງພຣະອົງ ແລະຕຶກຕອງເບ່ິງວ່າ ພຣະອົງຈະຊົງກະທໍາປະການໃດ ເພາະແລ້ງທ່ີຈະເຖິງນ້ີກະສັດແຫ່ງຊີເຣັຽ
ຈະຍົກກອງທັບມາສູ້ກັບ 
ພຣະອົງອີກî 

23 ຂ້າຣາຊການຂອງພຣະຣາຊາແຫງ່ຊີເຣຽັທູນພຣະອົງວ່າ ìພຣະເຈ້ົາທັງຫລາຍຂອງເຂົາເປັນພຣະເຈ້ົາແຫ່ງພູ 
ເຂົາທັງຫລາຍຈ່ຶງແຂງກວ່າເຮົາ ແຕ່ຂໍໃຫ້ເຮົາສູ້ຮົບກັບເຂົາໃນທ່ົງພຽງ ແລ້ວເຮົາຈະຕ້ອງແຂງກວ່າເຂົາແນ່ນອນ
ທີ່ດຽວ 

24 ຂໍກະທໍາຢ່າງນ້ີ ຂໍປົດກະສັດເສັຽທກຸອົງຈາກຕໍາແຫນ່ງແລະຕ້ັງນາຍທະຫານຂ້ຶນແທນ 



25 ແລະເກນກອງທັບເຂ້ົາແທນສ່ວນທ່ີລ້ົມຕາຍໄປໃນຄາວກ່ອນ ມາ້ແທນມ້າ ຣົດຮົບແທນຣົດຮົບ ແລ້ວເຮົາທ ງັ
ຫລາຍຈະສູ້ຮົບກັບເຂົາໃນທ່ົງພຽງ ເຮົາຈະຕ້ອງແຂງກວ່າເຂົາແນ່ນອນທ່ີດຽວî ແລະທ່ານກໍເຊ່ືອຟັງສຽງຂອງ
ເຂົາທັງຫລາຍແລະກະທໍາຕາມ 

26 ຢູ່ມາພໍຂ້ຶນແລ້ງເບນຮາດາດກໍເກນຊົນຊີເຣັຽ ຍົກຂ້ຶນໄປເຖິງເມືອງອາເຟກເພ່ືອສູ້ຮົບກັບອິສຣາເອນ 
27 ປະຊາຊົນອິສຣາເອນກໍຖືກເກນ ຣັບສະບຽງອາຫານ ແລະຍົກອອກໄປຕ່ໍສູ້ກັບເຂົາ ປະຊາຊົນອິສຣາເອນຕ້ັງ

ຄ້າຍຕ່ໍຫນ້າເຂົາເຫມອືນຢ່າງແບ້ສອງຝູງນ້ອຍໆ ແຕ່ຄົນຊ ີເຣັຽເຕັມທ່ົວທ້ອງທ່ົງໄປຫມົດ 
28 ຄົນຂອງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຄົນນ່ຶງໄດ້ເຂ້ົາໄປໃກ້ແລະທູນເຈ້ົາຊີວິດແຫ່ງອິສຣາເອນວ່າ, ìພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີ

ວ່າ ເພາະຄນົຊເີຣັຽໄດ້ກ່າວວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາແຫ່ງພູ ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ເປັນພຣະເຈ້ົາແຫ່ງທ່ີລຸ່ມî ເພາະ
ສະນ້ັນເຮົາຈະມອບປະຊາຊົນຫມູ່ໃຫຍ່ນີ້ໄວໃ້ນມຂືອງເຈ້ົາ ແລະເຈ້ົາຈະໄດ້ຮູ້ວ່າເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາî 

29 ແລ້ວເຂົາກໍຕ້ັງຄ້າຍກົງຂ້າມກັນຢູ່ເຈັດວັນແລ້ວໃນວັນທີເຈັດກໍປະທະກັນ ປະຊາຊົນອິສຣາເອນກໍຂ້າຄົນຊີເຣັຽ
ຊ່ຶງເປັນທະຫານຮາບເສັຽນ່ຶງແສນຄົນໃນວັນດຽວ 

30 ທ່ີເຫລືອນອກນ້ັນກໍຫນີເຂ້ົາເມືອງອາເຟກແລະກໍາແພງເມືອງລ້ົມທັບຄົນທ່ີເຫລືອນອກນ້ັນເສັຽສອງຫມ່ືນເຈັດ
ພັນຄົນ ເບນຮາດາດກໍຫນີໄປດ້ວຍ ແລະເຂ້ົາໄປໃນຫ້ອງຊັນ້ໃນທ່ີໃນເມືອງ 

31 ຂ້າຣາຊການຂອງທ່ານມາທູນວ່າ, ìເບິ່ງແມ, ເຮົາຊາບວ່າພຣະຣາຊາແຫ່ງອສິຣາເອນ ເປນັພຣະຣາຊາທີຊ່ ົງ
ເມດຕາ ຂໍໃຫເ້ຮົາເອົາຜ້າກະສອບຄາດແອວ ແລະເອົາເຊືອກພັນຫົວຂອງເຮົາ ແລະອອກໄປຫາກະສັດແຫ່ງອິ
ສຣາເອນ ບາງທ່ີທ່ານຈະໄວຊ້ວິີດຂອງຝ່າພຣະບາດî 

32 ເຫດສັນນ້ັນເຂົາຈ່ຶງເອົາຜ້າກະສອບຄາດແອວແລະເອົາເຊືອກພນັຫົວ ແລະເຂົາໄປເຝ້ົາກະສັດແຫ່ງອິສຣາເອນ
ທູນວ່າ, ìເບນຮາດາດຜູ້ຮ ບັໃຊ້ຂອງພຣະອົງສ່ັງມາວ່າ ìໄດ້ໂຜດເຖີດຂໍໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາລອດຊີວິດຢູ່î ແລະພ
ຣະອົງກ່າວວ່າ, ìທ່ານຍັງມີຊວິີດຫລື ທ່ານເປັນນ້ອງຂອງເຮົາî 

33 ຝ່າຍຄົນເຫລ່ົານ້ັນກໍາລັງຫາຊ່ອງຢູ່ແລ້ວ ເຂົາທັງຫລາຍກໍຮີບຕອບທັນທີວ່າ, ìພຣະເຈ້ົາຂ້າ ເບນຮາດາດອະນຸ
ຊາຂອງພຣະອົງî ແລ້ວພຣະອົງກ່າວວ່າ, ìໄປເຖີດແລະນໍາທ່ານມາî ແລ້ວເບນຮາດາດກໍອອກມາຫາພຣະອົງ 
ແລ້ວພຣະອົງກໍໃຫ້ທ່ານຂ້ຶນໄປເທິງຣົບຮົບ 

34 ແລະເບນຮາດາດທູນວ່າ, ìຫົວເມືອງຊ່ຶງບິດາຂອງຂ າ້ພະເຈ້ົາຍຶດເອົາໄປຈາກຣາຊບິດາຂອງທ່ານນ້ັນ ຂ້າພະເຈ້ົ
າຂໍຄືນໃຫ້ ພຣະອົງ ພຣະອົງຈະສ້າງຖນົນຫົນທາງຂອງພຣະອົງໃນເມືອງດາມັສກັສກໍໄດ້ ຢ່າງທ່ີບິດາຂ້າພະ
ເຈ້ົາທໍາໄວ້ໃນຊາມາເຣັຽî ແລ້ວອາຮາບກ່າວວ່າ, ìເຮົາຈະຍອມໃຫ້ທ່ານໄປຕາມຂ້ໍຕົກລົງນ້ີî ພຣະອົງຈ່ຶງທໍາພັນ
ທະສັນຍາກັບທ່ານແລະປ່ອຍທ່ານໄປ 

35 ມຊີາຍຄົນນ່ຶງພວກຜູ້ປະກາດພຣະທັມເວ້ົາກັບເພ່ືອນຂອງຕົນຕາມພຣະບັນຊາອຂງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາວ່າ, ìໂຜດ
ຕີຂ້ອຍເຖີດî ແຕ່ຊາຍຄົນນ້ັນກໍປະຕິເສດບ່ໍຍອມຕີທ່ານ 

36 ແລ້ວທ່ານຈ່ຶງເວ້ົາກັບເຂົາວ່າ, ìເພາະທ່ານບ່ໍຟັງພຣະສຸຣະສຽງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເບ່ິງແມ, ພໍທ່ານອອກໄປ
ຈາກຂ້າພະເຈ້ົາ ສິງໂຕນ່ຶງຈະສັງຫານທ່ານî ພເໍຂົາຈາກທ່ານໄປ ສິງໂຕນ່ຶງກໍມາພບົເຂົາແລະສັງຫານທ່ານເສັຽ 

37 ແລ້ວທ່ານໄປພົບຊາຍອີກຄົນນ່ຶງ ແລະທ່ານວ່າ, ìໂຜດຕີຂ ອ້ຍເຖີດî ຊາຍຄົນນ້ັນໄດ້ຕີທ່ານແລະທໍາໃຫ້ທ່ານ
ເຈັບປວດ 

38 ຜູ້ປະກາດພຣະທັມຜູ້ນ້ັນຈ່ຶງຈາກໄປ ແລະໄປຄອຍພົບເຈ້ົາຊວິີດຢູ່ທ່ີຫນົທາງ ເອົາຜ າ້ພັນຕາປອມຕົວເສັຽ 
39 ພເໍຈ້ົາຊວິີດຊົງຜ່ານໄປ ທ່ານກໍຮ້ອງທູນເຈ້ົາຊີວິດວ່າ, ìຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງຝ່າພຣະບາດເຂົາໄປໃນກາງເສິກ ແລະເບ່ິງ

ແມ໋ທະຫານຄົນນ່ຶງຫັນມາແລະນໍາຊາຍຄົນນ່ຶງມາໃຫ້ຂ້ານ້ອຍ ບອກວ່າ ìຈ່ົງລະວັງຊາຍຄົນນ້ີໄວ້ ຖ້າເຂົາຫລຸດ
ໄປໄດ້ໂດຍເຫດໃດໆຊີວດິຂອງທ່ານຈະຕ້ອງແທນຊີວິດຂອງເຂົາ ຫລືບ່ໍດ່ັງນ້ັນທ່ານຈະຕ້ອງເສັຽເງິນຕະລັນນ່ຶງ 



40 ເມ່ືອຂ້ານ້ອຍຕິດທຸຣະຢູ່ບ່ອນນ້ີບ່ອນຫ້ັນ ເຂົາກໍຫາຍໄປî ພຣະຣາຊາແຫ່ງອິສຣາເອນກ່າວກັບເຂົາວ່າ, ìໂທດ
ຂອງເຈ້ົາຕ້ອງເປັນຢ່າງນ້ັນແຫລະ ເພາະເຈ້ົາເອງໄດ້ຕັດສິນແລ້ວî 

41 ແລ້ວທ່ານກໍຮີບແກ້ຜ້າພັນອອກເສັຽຈາກຕາຂອງຕົນ ແລະເຈ້ົາຊີວິດແຫ່ງອິສຣາເອນກໍຈໍາທ່ານໄດ້ວ່າເປັນຜູ້ປະ
ກາດພຣະທັມຄົນນ່ຶງ 

42 ແລະທ່ານຈ່ຶງທູນພຣະອົງວ່າ, ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ìເພາະເຈ້ົາໄດ້ປ່ອຍຊາຍຄົນທ່ີຢູ່ໃນມືຂອງເຈ້ົາຜູ້
ຊ່ຶງເຣົາໄດ້ກໍານົດໃຫ້ທໍາລາຍນ້ັນ ຊວິີດຂອງເຈ້ົາຈະຕ້ອງແທນຊີວິດຂອງເຂົາ ແລະຊົນຊາດຂອງເຈ້ົາແທນຊົນ
ຊາດຂອງເຂົາî  

43 ແລະພຣະຣາຊາແຫ່ງອິສຣາເອນກໍສະເດັດເຂ້ົາໄປໃນພຣະຣາຊວັງດ້ວຍອາຣົມຂຸ່ນມົວແຫລະກັດກຸ້ມຍ່ິງນັກ 
ແລະສະເດັດມາຊາມາເຣັຽ 

 

21 ນາໂບທຖກືຂາ້ຍອ້ນສວນອະງຸນ່ 
Nabothís Vineyard 

1 ນາໂບທຊາວເຢສເຣເອນມີສວນອະງຸ່ນຢູ່ຕອນນ່ຶງ ໃກ້ກັບພຣະຣາຊວັງຂອງເຈ້ົາອາຮາບ 
2 ວັນນ່ຶງເຈ້ົາອາຮາບເວ້ົາຕ່ໍນາໂບທວ່າ, ìສວນອະງຸ່ນຂອງເຈ້ົານ້ີໃຫ້ຂ ້ອຍເຮັດສວນຜັກເສັຽ ເພາະມັນຕິດກ ບັ

ເຮືອນຂອງຂ້ອຍ ຂ້ອຍຈະເອົາສວນອະງຸ່ນດີກວ່ານ້ີໃຫ້ແກ່ເຈ້ົາດອກ ຫລືຖ້າເຈ້ົາບ່ໍມັກແບບນ້ີໃຫ້ຂ້ອຍຊ ື ້ເອົາກ ໍ
ໄດ້î 

3 ນາໂບທຈ່ຶງທູນຕອບວ່າ, ìສວນນ້ີເປັນມູນມໍຣະດົກມາຈາກປູ່ຍ່າຕາຍາຍຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ຂໍພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຊົງ
ຊ່ອຍຢ່າໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ທໍາຜິດໂດຍຂາຍສວນນ້ີເລີຍî 

4 ອາຮາບສະເດັດຄືນເມືອພຣະຣາຊວັງ ດ້ວຍຫມດົຄວາມຫວັງ ແລະອາລົມເສັຽຍ້ອນຄໍາເວ້ົາຂອງນາໂບທ ພຣະ
ອົງຊົງບັນທົມປ່ິນຫນ້າເຂ້ົາຝາ ແລະບ່ໍຍອມສເວີຍອາຫານ 

5 ພຣະນາງເຢເຊເບນມະເຫສີຂອງພຣະອົງຈ່ຶງມາຖາມວ່າ, ìເປັນຫຍັງສະເດັດອ້າຍຈ່ຶງງ່ວມເຫງົາຈົນບ່ໍສເວີຍພ
ຣະກາຍາຫານî 

6 ພຣະອົງຈ່ຶງຕອບວ່າ, ìອ້າຍໄດ້ເວ້ົານໍານາໂບທ ຊາວອິສຣາເອນໃຫ້ຍົກສວນອະງຸ່ນຂອງເຂົາໃຫ້ແກ່ອ້າຍ ໂດຍ
ທ່ີອ້າຍຈະເອົາເງີນຫລືສວນອະງຸ່ນໃຫມ່ປ່ຽນກັບເຂົາ ຕາມທ່ີເຂາົພໃໍຈແຕ່ເຂົາບ່ໍຍອມໃຫ້ເລີຍî 

7 ເຢເຊເບນຈ່ຶງເວ້ົາຕ່ໍພຣະຣາຊາວ່າ, ìສະເດັດອ້າຍຊົງເປ ນັເຈ້ົາຊີວິດອິສຣາເອນແມ່ນບໍ ຈ່ົງລຸກຂ້ືນສາ ຈ່ົງທໍາໃຈ
ໃຫສ້ະບາຍ ແລະສເວີຍອາຫານເສັຽ ນ້ອງຈະເອົາສວນອະງຸ່ນຂອງນາໂບທ ຊາວເຢສເຣເອນມາໃຫເ້ປັນຂອງ
ອ້າຍເອງî 

8 ດ່ັງນ້ັນ ນາງຈ່ຶງຂຽນຫນັງສືປະທັບຕຣາໃນນາມພຣະຣາຊສາມີແລ້ວສ່ົງຫນັງສືນ້ີໄປຫາພວກເຈ້ົານາຍ ພອ້ມທັງ
ເຖ້ົາແກ່ໃນເມືອງເຢສເຣເອນ 

9 ໃນຈົດຫມາຍນ້ັນພຣະນາງຂຽນວ່າ ìຈ່ົງປະກາດໃຫ້ທຸກຄົນຊຸມນຸມ ແລະຖືສີນອົດອາຫານ ແລ້ວໃຫ້ນາໂບທນ່ັງ
ຢູ່ບ່ອນມີກຽດ 

10 ແລະເອົານັກເລງສອງຄົນມາຢືນຢູ່ຕ່ໍຫນ້າເຂົາ ແລະໃຫ້ເຂົາກ່າວໂທດໃສ່ເຂົາວ່າ ເຂົາໄດ້ປ້ອຍດ່າພຣະເຈ້ົາ 
ແລະເຈ້ົາຊີວດິ ແລ້ວໃຫ້ເອົາເຂົາອອກມານອກເມືອງ ແລະແກວ່ງກ້ອນຫີນໃສ່ໃຫ້ຕາຍî 

11 ບັນດາພວກເຈ້ົານາຍພ້ອມທັງເຖ້ົາແກ່ທ່ີຢູ່ໃນເມືອງດຽວກັນກ ບັນາໂບທ ກໍປະຕິບັດຕາມຄໍາສ່ັງຂອງພຣະນາງ
ເຢເຊເບນ ຕາມທ່ີນາງໄດ້ຂຽນລົງໃນຈົດຫມາຍທ່ີສ່ົງໄປໃຫ້ເຂົານ້ັນ 

12 ພວກເຂົາກໍປະກາດໃຫ້ຖືສີນອົດອາຫານ ແລະເອ້ີນປະຊາຊົນມາເຕ້ົາໂຮມກັນ ແລະໃຫ້ນາໂບທໄປນ່ັງຢ  ູ່ບ່ອນທ່ີ
ມກີຽດ ແລ້ວນັກເລງສອງຄົນກໍມາຢືນຢູ່ຕ່ໍຫນ້າທ່ານ 



13 ແລ້ວກ່າວໂທດວ່າທ່ານປ້ອຍດ່າພຣະເຈ້ົາ ແລະເຈ້ົາຊີວິດ ດ່ັງນ້ັນ ພວກເຂົາຈ່ຶງນໍາທ່ານອອກໄປນອກເມືອງ 
ແລະແກວ່ງກ້ອນຫີນໃສ່ຈົນຕາຍ 

14 ຕ່ໍມາ ພວກເຂົາກໍສ່ົງຂ່າວໄປບອກພຣະນາງເຢເຊເບນວ່າ ìນາໂບທໄດ້ຖືກແກວ່ງກ້ອນຫີນໃສ່ຈົນຕາຍແລ້ວî 
15 ເມ່ືອເຢເຊເບນໄດ້ຮູ້ວ່າ ນາໂບທຕາຍແລ້ວ ພຣະນາງຈ່ຶງທູນອາຮາບວ່າ, ìນາໂບທໄດ້ຕາຍແລ້ວ ຂໍສະເດັດ

ອ້າຍຈ່ົງໄປຍຶດເອົາສວນອະງຸ່ນທ່ີ ນາໂບທບ່ໍຍອມຂາຍໃຫ້ນ້ັນມາເປັນກໍາມະສິດສາ 
16 ເມ່ືອອາຮາບຊາບຂ່າວດ່ັງນ້ັນ ພຣະອົງກ ສໍະເດັດລົງໄປຍຶດເອົາສວນອະງຸ່ນມາເປັນກໍາມະສິດຂອງຕົນ 

 
Elijah Pronounces Godís Sentence 

17 ແລ້ວພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວຕ່ໍເອລີຢາ ຊາວຕີສບີວ່າ, 
18 ìຈ່ົງຟ້າວໄປພົບອາຮາບ ເຈ້ົາຊີວິດອິສຣາເອນທ່ີກຸງຊາມາເຣັຽ ເຈ້ົາຈະພົບເຂົາໃນສວນອະງຸ່ນຂອງນາໂບທ 

ເພາະເຂົາໄດ້ ລ ົງໄປຍຶດເອົາສວນນ້ັນມາເປັນກໍາມະສິດແລ້ວ 
19 ເຈ້ົາຈ່ົງເວ້ົາກັບເຂົາດ່ັງນ້ີວ່າ ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊງົກ່າວວ່າ ເຈ້ົາໄດ້ຂ້າເຈ້ົາຂອງສວນນ້ີ ແລະຍຶດເອົາສວນມາເປັນ

ກໍາມະສິດຂອງເຈ້ົາ ສະນ້ັນ ໃນບ່ອນທ່ີຫມາໄດ້ເລັຽເລືອດຂອງນາໂບທ ຫມາກໍຈະເລັຽເລືອດເຈ້ົາເຫມືອນກັນî 
20 ເມ່ືອອາຮາບເຫັນເອລີຢາ ພຣະອົງຈ່ຶງກ່າວຂ້ືນວ່າ, ìເອລີຢາຜູ້ເປັນສັດຕຣູຂອງຂ້ອຍ ບັດນ້ີເຈ້ົາໄດ້ພົບຂ້ອຍແ

ລ້ວì ເອລີຢາຈ່ຶງຕອບວ່າ, ìແມ່ນແລ້ວພຣະອົງໄດ້ຍອມຂາຍຕົວທໍາໃນສ່ິງທ່ີຜິດຕ່ໍສາຍພຣະເນດຂອງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າ 

21 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວໄວ້ວ່າ ìເຮົາຈະນໍາໂຊກຮ້າຍມາສ  ູ່ເຈ້ົາ ແລະຈະກວາດເຊ້ືອສາຍຂອງເຈ້ົາໃຫຫ້ມົດໄປ 
ຄືກໍາຈັດຜູ້ຊາຍທຸກຄົນທ່ີຢູ່ໃນເຊ້ືອສາຍຂອງເຈ້ົາ ທງັຜ  ູ້ຫນຸ່ມແລະຜູ້ເຖ້ົາ 

22 ເຮົາຈະທໍາໃຫ້ເຊ້ືອສາຍຂອງເຈ້ົາເປັນເຫມືອນເຊ້ືອສາຍຂອງກະສັດເຢໂຣໂບອາມບຸດຂອງເນບັດ ແລະ
ເຫມືອນເຊ້ືອສາຍຂອງເຈ້ົາບາອາຊາບຸດຂອງອາຮີຢາ ເພາະເຈ້ົາໄດ້ທໍາໃຫເ້ຮົາໃຈຮ້າຍ ແລະໄດ້ພາໃຫພ້ວກອິ
ສຣາເອນທໍາຜິດ 

23 ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຍັງຊົງກ່າວກ່ຽວກັບພຣະນາງເຢເຊເບນວ່າ ຝູງຫມາຈະກັດກີນພຣະນາງເຢເຊເບນຢູ່ໃນ
ເມືອງເຢສເຣເອນ  

24 ຝູງຫມາຈະກັດກີນຍາດພ່ີນ້ອງຂອງອາຮາບທ່ີຕາຍຢ  ູ່ໃນເມືອງ ແລະຝູງແຮ້ງຈະສັບຕອດກີນຜູ້ທ່ີຕາຍໃນທ່ົງນາî 
25 ບ່ໍເຄີຍມີຜູ້ໃດຂາຍຕົວເອງ ເພ່ືອສ້າງຄວາມຜິດຕ່ໍສາຍພຣະເນດຂອງພຣະຜູ້ເປ ັນເຈ້ົາ ດ່ັງອາຮາບທ່ີຖືກຍຸແຫຍ່

ຈາກພຣະນາງເຢເຊເບນຜູ້ເປັນມະເຫສີ 
26 ພຣະອົງໄດ້ທໍາໃນສ່ິງທ່ີຫນ້າກຽດຊັງທ່ີສຸດ ໄດ້ຂາບໄຫວ້ຮູບພຣະດ່ັງຊາວອາໂມຣິດ ຊ່ຶງເປັນພວກທ່ີພຣະຜູ້ເປັນ

ເຈ້ົາໄດ້ໄລ່ອອກຈາກພວກອິສຣາເອນ 
27 ເມ່ືອອາຮາບໄດ້ຍີນຖ້ອຍຄໍາຈາກ ເອລີຢາ ພຣະອົງໄດ້ຈີກເສ້ືອຜ້າສະແດງຄວາມໂສກເສ້ົາ ແລະຖືສີນອົດອາ

ຫານ ພຣະອົງນອນໃນຊ ດຸເຄ່ືອງໄວ້ທຸກ ແລະໄປມາດ້ວຍອາການເປັນທຸກໃນພຣະທັຍທ່ີສຸດ 
28 ແລ້ວພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຊງົກ່າວຕ່ໍເອລີຢາ ຊາວຕີສບີວ່າ,  
29 ìເຈ້ົາເຫັນບ່ໍວ່າ ອາຮາບໄດ້ຖ່ອມຕົວລົງຕ່ໍຫນ້າເຮົາຢ່າງໃດ ຍ້ອນວ່າເຂົາໄດ້ຖ່ອມຕົວລົງດ່ັງນ້ີແຫລະ ເຮົາຈະບ່ໍ

ນໍາເອົາໂຊກຮ້າຍມາຣັຊການຂອງເຂົາ ແຕ່ເຮົາຈະນໍາໂຊກຮ້າຍມາສ  ູ່ເຊ້ືອສາຍຂອງເຂົາໃນເວລາບຸດຊາຍໄດ້
ປົກຄອງì 

 

22 ມກີາຢາທາໍນວາຍເຖງີການເສຽັໄຊຂອງອາຮາບ 



Joint Campaign with Judah against Aram 
(2 ຂຄວ 18:1-11) 

1 ຊເີຣັຽ (ອາຣາມ) ແລະອິສຣາເອນບ່ໍໄດ້ກ່ໍສົງຄາມຕ່ໍກັນເປັນເວລາສາມປີ 
2 ພເໍຖີງປີທີສາມ ເຢໂຮຊາຟັດກະສັດແຫ່ງປະເທດຢູດາກໍສະເດັດມາຢ້ຽມຢາມອາຮາບ ກະສັດແຫ່ງອິສຣາເອນ 
3 ເຈ້ົາອາຮາບຈ່ຶງຖາມພວກຂ້າຣາຊການຂອງພຣະອົງວ່າ, ìພວກທ່ານຮູ້ບໍວ່າເມືອງຣາໂມທກີເລອາດເປັນຂອງ

ພວກເຮົາ ແຕ່ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈ່ຶງຢູ່ຊ່ືໆບ່ໍໄປເອົາອອກຈາກກະສັດຊີເຣັຽî 
4 ພຣະອົງກ່າວຕ່ໍເຢໂຮຊາຟັດວ່າ, ìທ່ານຈະໄປຕີເອົາເມືອງຮາໂມທກີເລອາດຮ່ວມນໍາຂ້າພະເຈ້ົາບໍî 
5 ເຢໂຮຊາຟັດຈ່ຶງຕອບວ່າ, ìຂ້າພະເຈ້ົາຕຽມພອ້ມຢູ່ແລ້ວ ດ່ັງດຽວກັບທ່ານ ທະຫານຂອງຂ້າພະເຈ້ົາກໍຄືທະຫານ

ຂອງທ່ານ ມ້າຂອງຂ້າພະເຈ້ົາກ ຄືໍມ້າຂອງທ່ານ ແຕ່ຂໃໍຫປຶ້ກສາເຣ່ືອງນ້ີກັບພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາເສັຽກ່ອນî 
6 ດ່ັງນ້ັນ ເຈ້ົາອາຮາບຈ່ຶງເອ້ີນພວກຜູ້ປະກາດພຣະທັມມາປະຊຸມ ຊ່ຶງມີປະມານສ່ີຮ້ອຍຄົນ ພຣະອົງຖາມວ່າ, ìຂ້າ

ພະເຈ້ົາຄວນຈະອອກໄປຕ່ໍສູ້ກັບຊາວເມືອງຮາໂມທກີເລອາດບໍ ຫລືບ່ໍຄວນໄປî ພວກເຂົາຈ່ຶງທູນຕອບວ່າ, ìຂໍພ
ຣະອົງຊົງສະເດັດໄປເທີນ ເພາະພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຊົງມອບເມືອງນ້ີໄວ້ໃນອໍານາດຂອງພຣະອົງແລ້ວî 

7 ແຕ່ເຢໂຮຊາຟັດຖາມວ່າ, ìຢູ່ບ່ອນນ້ີບ່ໍມີຜູ້ປະກາດພຣະທັມຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຄົນອ່ືນອີກບໍ ທ່ີພວກເຮົາຄວນ
ປຶກສາຫາລືນໍາ 

8 ເຈ້ົາຊີວິດແຫ່ງອິສຣາເອນຈ່ຶງຕອບເຢໂຮຊາຟັດວ່າ, ìຍງັມຢີູ່ ເຂົາຊືວ່່າ ມກັີຍຢາ ບຸດຂອງອີມລາ ແຕ່ຂ້າພະເຈ້ົາ
ຊັງເຂົາ ເພາະເຂົາທໍານວາຍແຕ່ເຣ່ືອງຮ້າຍບ່ໍເຄີຍທໍານວາຍຄວາມດີກັບຂ້າພະເຈ້ົາເລີຍî ແຕ່ເຢໂຮຊາຟັດເວົ້າ
ວ່າ, ìພຣະຣາຊາບ່ໍຄວນເວ້ົາດ່ັງນ້ີî 

9 ດ່ັງນ້ັນ ເຈ້ົາອາຮາບຈ່ຶງຊົງຮັບສ່ັງຂ້າຣາຊການຄົນນ່ຶງວ່າ, ìຈ່ົງໄປນໍາຕົວ ມກັີຍຢາມາໄວໆî 
10 ເຈ້ົາອາຮາບ ແລະເຢໂຮຊາຟດັ ກະສັດແຫ່ງປະເທດຢູດາໄດ້ທົງເຄ່ືອງພຣະຣາຊາແລ້ວປະທັບຢ  ູ່ທ່ີລານຟາດ

ເຂ້ົາ ຢູ່ທາງນອກປະຕູເມືອງຊາມາເຣັຽ ຊຶງ່ມີພວກຜູ້ປະກາດພຣະທັມທັງຫມດົຖວາຍຄໍາທໍານວາຍຢູ່ 
11 ແຕ່ແລ້ວມີຜູ້ປະກາດພຣະທັມຜູ້ນ່ຶງຊ່ື ເຊເດກີຢາ ບຸດຂອງເຄນາອານາ ໄດ້ເອົາເຫລັກມາທໍາເປັນເຂົາສຸບໃສ່ຫົວ 

ແລະທູນຕ່ໍເຈ້ົາອາຮາບວ່າ, ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວດ່ັງນ້ີ ພຣະອົງຈະໄລ່ຄົນຊີເຣັຽໄປຈົນເຂົາຖືກທໍາລາຍ
ຫມົດî 

12 ແລະພວກຜູ້ປະກາດພຣະທັມທຸກຄົນກໍທໍານວາຍຢ່າງດຽວກັນວ່າ, ìຂໍພຣະອົງຊົງສະເດັດໄປຕ່ໍສູ້ທ່ີເມືອງ ຮາໂມ
ທກີເລອາດ ແລ້ວພຣະອົງຈະຊະນະ ເພາະວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງມອບເມືອງນ້ີໄວ້ໃນອໍານາດຂອງພຣະອົງ
ແລ້ວî 
Micaiah Predicts Failure 
(2 ຂຄວ 18:12-27) 

13 ແຕ່ໃນຂນະນ້ັນ ຜູ້ທ່ີໄປນໍາຕົວ ມກັີຍຢາມານ້ັນ ໄດ້ເວົ້າຕໍ່ມກັີຍຢາວ່າ, ìພວກຜູ້ປະກາດພຣະທັມທຸກຄົນຕ່າງ
ກະທໍານວາຍແຕ່ເຣ່ືອງດີແກ່ພຣະຣາຊາ ດ່ັງນ້ັນ ຂໍທ່ານຈ່ົງເວ້ົາດ່ັງດຽວກັບພວກເຂົາ ແລະທໍານວາຍແຕ່ເຣ່ືອງດີ
ແກ່ພຣະອົງî 

14 ແຕ່ມກັີຍຢາຕອບວ່າ, ìໃນພຣະນາມຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາທີຊົ່ງພຣະຊົນຢູ່ ຂ້າພະເຈ້ົາຈະເວ້ົາແຕ່ຕາມທ່ີພຣະ
ອົງຊົງກ່າວໄວ້ກັບຂ້າພະເຈ້ົາເທ່ົານ້ັນî 

15 ເມື່ອມກັີຍຢາເຂ້ົາເຝ້ົາເຈ້ົາຊີວິດ ພຣະອົງຈ່ຶງຖາມວ່າ, ìມີກ ຍັຢາ ພວກເຮົາຄວນຈະອອກໄປຕ່ໍສູ້ກັບຊາວເມືອງ
ຮາໂມທກີເລອາດຫລືບ່ໍî ເຂົາຈ່ຶງທູນຕອບວ່າ, ìຄວນສະເດັດອອກໄປແລ້ວພຣະອົງຈະຊະນະ ເພາະວ່າພຣະຜູ້
ເປ ນັເຈ້ົາຊົງມອບເມືອງນ້ີໄວ້ໃຕ້ອໍານາດຂອງພຣະອ ງົແລ້ວî 



16 ແຕ່ພຣະຣາຊາກ່າວວ່າ, ìຂ້ອຍໄດ້ບອກເຈ້ົາຫລາຍເທ່ືອແລ້ວວ່າ ໃຫເ້ວ້ົາແຕ່ຄວາມຈີງເທ່ົານ້ັນ ໃນພຣະນາມ
ຂອງພຣະຜູ້  ເປ ັນເຈ້ົາî 

17 ແລ້ວມກັີຍຢາກໍທູນວ່າ, ìຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຫັນປະຊາຊົນອິສຣາເອນແຕກກະຈັດກະຈາຍຢູ່ຕາມພູນ້ອຍເຫມືອນ
ດ່ັງຝູງແກະທ່ີບ່ໍມຜູ້ີລ້ຽງ ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວວ່າ ìປະຊາຊົນເຫລ່ົານ້ີບ່ໍມີຜູ້ນໍາ ຂໍໃຫ້ພວກເຮົາກັບຄືນ
ເມືອເຮືອນຂອງເຂົາດ້ວຍຄວາມສງົບສຸກເທີນî 

18 ເຈ້ົາອາຮາບຈ່ຶງເວ້ົາກັບເຢໂຮຊາຟັດວ່າ, ìຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ບອກທ່ານແລ້ວບ່ໍແມ່ນບໍວ່າ ເຂົາບ່ໍເຄີຍທໍານວາຍ
ເຣ່ືອງດີກ່ຽວກັບຂ້າພະເຈ້ົາຈັກເທ່ືອເລີຍ ເຂົາມີແຕ່ທໍານວາຍເຣ່ືອງຮ້າຍເທ່ົານ້ັນî 

19 ມກັີຍຢາທູນຕ່ໍໄປວ່າ, ìຂໍພຣະອົງຊົງຮັບຟງັພຣະຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຫັນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ປະທັບຢູ່ເທີງ  ພຣະທີນ່ັ່ງຂອງພຣະອົງໃນຟ້າສວັນ ແລະພວກບໍຣິວານແຫ່ງເມືອງສວັນໄດ້ຢືນຢູ່ທາງຂ້າງຂວາ 
ແລະທາງຂ້າງຊ້າຍຂອງ 
ພຣະອົງ 

20 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຖາມວ່າ, ìແມ່ນໃຜຈະໄປລ້ໍລວງອາຮາບໃຫ້ອອກໄປຕາຍທ່ີເມືອງຮາໂມທກີເລອາດî 
21 ພວກເທວະດາລາງພວກກໍທູນຢ່າງນ້ັນ ລາງພວກກໍທູນຢ່າງນ້ີ ແລ້ວກໍມີວີນຍານດວງນ່ຶງມາຢູ່ຕ່ໍພຣະພັກພຣະຜູ້

ເປັນເຈ້ົາ ແລະທູນວ່າ, ìຂ້າພຣະອົງຈະເປັນຜູ້ລ້ໍລວງເຂົາî 
22 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈ່ຶງຖາມວ່າ, ìຈະເຮັດຢ່າງໃດ?î ວີນຍານດວງນ້ັນຈ່ຶງທູນຕອບວ່າ, ìຂ້າພຣະອົງຈະໄປທໍາໃຫ້

ພວກຜູ້ປະກາດພຣະທັມທຸກຄົນຂອງອາຮາບເວ້ົາຕົວະî ດ່ັງນ້ັນ ພຣະອົງຈ່ຶງຕອບວ່າ, ìຈ່ົງໄປລ້ໍເຂົາ ແລ້ວເຈ້ົາ
ຈະສໍາເຣັດຜົນî  

23 ແລ້ວມກັີຍຢາກ ເໍວ້ົາສລຸບວ່າ, ìເຫດການກໍເປັນມາດ່ັງນ້ີແຫລະ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງບັນດານໃຫ້ພວກຜູ້ປະກາດ
ພຣະທັມທຸກຄົນຂອງພຣະອົງເວ້ົາຕົວະພຣະອ ົງ ແຕ່ຄວາມຈີງແລ້ວພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວຮ້າຍໃສ່ພຣະອົງî 

24 ແລະເຊເດກີຢາກໍລຸກຂ້ືນມາຕົບຫນ້າມີກັຍຢາ ແລະຖາມວ່າ, ìພຣະວີນຍານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາທ່ີຢູ່ກັບຂ້າພະ
ເຈ້ົາຈະອອກໄປເວ້ົາກັບເຈ້ົາໄດ້ຢ່າງໃດ?î 

25 ມກັີຍຢາຈ່ຶງຕອບວ່າ, ìໃນເວລາທ່ີເຈ້ົາຫນີໄປລ້ີຢູ່ບ່ອນລັບລ້ີພຸ້ນແຫລະ ເຈ້ົາຈ່ຶງຈະຮູ້ວ່າມັນເປັນຢ່າງໃດî 
26 ເຈ້ົາອາຮາບຈ່ຶງສ່ັງໃຫ້ນາຍທະຫານຜູ້ນ່ຶງຈັບມີກັຍຢາໄປມອບໃຫ້ອັມໂມນ ຜູ້ປົກຄອງເມືອງແລະເຈ້ົາຊາຍໂຢອັ

ສ 
27 ແລະບອກພວກທ່ານວາ່, ìນ້ີເປັນຄໍາສ່ັງຂອງພຣະຣາຊາ ຈ່ົງເອົາຊາຍຄົນນ້ີໄປຂັງຄຸກໄວ້ຈົນກວ່າຂ້ອຍກັບມາ

ຢ່າງປອດພັຍ ໃຫ້ເອົາແຕ່ເຂ້ົາຈ່ີກັບນ້ໍາໃຫ້ເຂົາຮັບປະທານî 
28 ມກັີຍຢາຈ່ຶງທູນວ່າ, ìຖ້າພຣະອົງໄດ້ສະເດັດກັບຄືນມາຢ່າງປອດພັຍ ກໍຫມາຍຄວາມວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາບ່ໍໄດ້

ຊົງເວ້ົາກັບຂ້າພະເຈ້ົາî ແລະທ່ານໄດ້ເວ້ົາຢ້ໍາອ ກີວ່າ, ìຂໍໃຫທຸ້ກຄົນຈ່ົງຮັບຟັງໃນຄໍາທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເວ້ົານ້ີî 
ອາຮາບເສັຽຊວີດິ 
Defeat and Death of Ahab 
(2 ຂຄວ 18:28-34) 

29 ອາຮາບເຈ້ົາຊີວິດແຫ່ງປະເທດອິສຣາເອນ ແລະເຢໂຮຊາຟດັເຈ້ົາຊວິີດແຫ່ງປະເທດຢູດາ ໄດ້ຍົກທັບໄປຕ່ໍສູ້
ຊາວເມືອງຮາໂມທກີເລອາດ 

30 ເຈ້ົາອາຮາບໄດ້ເວ້ົາຕ່ໍເຢໂຮຊາຟດັວ່າ, ìຂ້າພະເຈ້ົາຈະປອມຕົວໄປໃນສະຫນາມຮົບ ແຕ່ຂ້າພະເຈ້ົາຕ້ອງການ
ໃຫທ່້ານນຸ່ງເຄ່ືອງແບບຂອງກະສັດເຂ້ົາໄປ ແລ້ວເຈ້ົາອາຮາບກໍປອມຕົວເຂ້ົາສູ່ສະຫນາມຮົບ 

31 ຝ່າຍກະສັດແຫ່ງປະເທດຊີເຣັຽ ກໍອອກຄໍາສ່ັງແກ່ຜູ້ບັນຊາການຝ່າຍຣົດຮົບສາມສິບສອງຄົນວ່າ, ìບ່ໍຕ້ອງຕ່ໍສູ້ໃຜ
ຫມົດ ບໍວ່່າພນົທະຫານຫລືນາຍທະຫານ ແຕ່ໃຫ້ຕ່ໍສູ້ກັບເຈ້ົາຊີວິດແຫ່ງອິສຣາເອນເທ່ົານ້ັນ 



32 ດ່ັງນ້ັນ ເມ່ືອຜູ້ບັນຊາການທະຫານຣົດຮົບຫລຽວເຫັນເຢໂຮຊາຟັດ ພວກເຂົາຈ່ຶງຄິດວ່າທ່ານແມ່ນເຈ້ົາຊີວິດແຫ່ງ
ອິສຣາເອນຢ່າງແນ່ນອນ 

33 ພວກເຂົາຈ່ຶງເລ່ັງຣົດຮົບເຂ້ົາຕ່ໍສູ້ ແຕ່ເຢໂຮຊາຟັດໄດ້ຮ້ອງຂ້ຶນ ພວກຜູ້ບັນຊາການຣົດຮົບຈ່ຶງສັງເກດເຫັນວ່າ ບ່ໍ
ແມ່ນກະສັດແຫ່ງອິສຣາເອນພວກເຂົາຈ່ຶງກັບຄືນ ແລະບ່ໍຕິດຕາມພຣະອົງໄປ 

34 ແຕ່ມທີະຫານຜູ້ນ່ຶງກ່ົງທະນູຍີງໄປຕາມວາດ ພໍດີໄປສຽບເຂ້ົາຊ່ອງວ່າງບ່ອນເສ້ືອເຫລັກຕ່ໍກັນຂອງອາຮາບ ພຣະ
ອົງຈ່ຶງກ່າວແກ່ຜູ້ຂັບຣົດມ້າວ່າ, ìຈ່ົງອວ່າຍຣົດກັບຄືນ ແລະພາຂ້າພະເຈ້ົາອອກຈາກສະຫນາມຮົບນ້ີ ຂ້າພະເຈ້ົາ
ຖືກຍີງແລ້ວî 

35 ແຕ່ໃນວັນນ້ີ ການສູ້ຮົບໄດ້ດຸເດືອດທ່ີສຸດ ເຂົາໄດ້ຊູພຣະອົງໃຫ້ຢືນຂ້ຶນໃນຣົດມ້າຕ່ໍຫນ້າຊາວຊີເຣັຽ ເລືອດຈາກ
ບາດແຜຂອງພຣະອົງໄດ້ໄຫລອອກເຕັມຖ ັງຣົດຮົບ 

36 ພຍໍາມແລງມາພຣະອົງກໍສ້ີນໃຈຕາຍ ເມ່ືອຕາເວັນຕົກດີນໄດ້ມີສຽງຮ້ອງຂ້ືນວ່າ, ìທຸກຄົນຈ່ົງກັບຄືນເມືອບ້ານ
ເມືອງຂອງຕົນî ແລ້ວທຸກຄົນກ ໄໍດ້ກັບຄືນເມືອ 

37 ແລ້ວເຂົາໄດ້ເອົາສົບຂອງເຈ້ົາຊີວິດໄປຝັງໄວ້ໃນກຸງຊາມາເຣັຽ ພວກເຂົາລ້າງຣົດມ້າທ່ີສະນ້ໍາຊາມາເຣັຽ 
38 ຝູງຫມາກ ມໍາເລັຽເລືອດ ແລະມີຍີງໂສເພນີໄດ້ມາອາບນ້ໍາຢູ່ທ່ີນ  ້ັນ ຊືງ່ເປັນໄປຕາມພຣະຄໍາທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ

ໄດ້ຊົງກ່າວໄວ້ທຸກປະການ 
39 ສ່ວນເຣ່ືອງຕ່າງໆຂອງອາຮາບທ່ີຍັງເຫລືອຢູ່ ຄືການກະທໍາຕ່າງໆຂອງພຣະອົງ ເຊ່ັນການສ້າງພຣະຣາຊວັງງ່າ

ຊ້າງຊຶງ່   ພຣະອົງຊົງສ້າງໄວ້ ແລະ ຫົວເມືອງທັງປວງທ່ີພຣະອົງຊົງສ້າງ ບ່ໍໄດ້ບັນທຶກໄວ້ໃນຫນັງສືພົງສາວະ
ດານແຫ່ງພຣະຣາຊາປະເທດອິສຣາເອນຫລື? 

40 ອາຮາບຊົງລ່ວງຫລັບໄປຢູ່ກັບບັນພະບຸຣຸດຂອງພຣະອົງ ແລະອາຮາຊີຢາຣາຊໂອຣົດຂອງພຣະອົງກ ຂ້ຶໍນຄອງ
ແທນ 
ຣຊັການເຢໂຮຊາຟດັ 
Jehoshaphat Reigns over Judah 
(2 ຂຄວ 20:31-21:1) 

41 ເຢໂຮຊາຟັດຣາຊໂອຣົດຂອງອາຊາເລ້ີມຂ້ຶນຄອງເຫນືອຢູດາໃນປີທີສ່ີແຫ່ງຣັຊການອາຮາບພຣະຣາຊາແຫ່ງອິ
ສຣາເອນ 

42 ເຢໂຮຊາຟັດມພີຣະຊົນສາມສິບຫ້າພນັສາເມ່ືອຊົງເລ້ີມຂ້ຶນຄອງ ແລະພຣະອ ົງຊົງຄອງໃນເຢຣູຊາເລັມຊາວຫ້າ
ປີ ພຣະຊົນນີຂອງພຣະອົງມີພຣະນາມວ່າ ອາຊບູາທິດາຂອງຊີນຮີ 

43 ພຣະອົງຊງົດໍາເນີນຕາມມັກຄາຂອງອາຊາຣາຊບິດາທຸກປະການບ່ໍໄດ້ຫັນເຫອອກນອກໄປ ຊງົກະທໍາສ່ີງທ່ີຖືກ
ຕ້ອງໃນສາຍພຣະເນດພຣະຜູ້ເປ ັນເຈ້ົາ ແຕ່ບ່ອນຂາບໄຫວ້ພຣະຂອງຄົນຕ່າງຊາດນ້ັນຍ ງັບ່ໍໄດ້ຮ້ືລົງ ປະຊາຊົນ
ຍັງສືບຕ່ໍຖວາຍເຄ່ືອງສັຕບູຊາ ແລະເຜົາເຄືອງຫອມຢູ່ທ່ີນ້ັນ 

44 ເຢໂຮຊາຟັດຊງົກະທໍາໄມຕຣີກັບພຣະຣາຊາອິສຣາເອນດ້ວຍ 
45 ສ່ວນພຣະຣາຊກິດນອກນ້ັນຂອງເຢໂຮຊາຟັດ ແລະຍ ທຸພະລັງທ່ີພຣະອົງຊົງສໍາແດງ ແລະສົງຄາມທ່ີພຣະອົງ

ຊົງກະທໍາ ບ່ໍໄດ້ບັນທຶກໄວ້ໃນຫນັງສືພົງສາວະດານແຫ່ງພຣະຣາຊາປະເທດຢູດາຫລື? 
46 ແລະໂສເພນີທັງຊາຍແລະຍີງທ່ີຮັບໃຊ້ໃນແທ່ນບູຊາຂອງຄົນຕ່າງຊາດທ່ີຍັງເຫລືອຢູ່ຄື ຜ ູ ້ທີຍັ່ງເຫລືອໃນສະ

ໄຫມຂອງອາຊາຣາຊບິດານ້ັນພຣະອົງກໍຊົງກໍາຈັດເສັຽຈາກແຜ່ນດີນ 
47 ບໍ່ມພີຣະຣາຊາໃນປະເທດເອໂດມ ແຕ່ມຜູ້ີວ່າຣາຊການປົກຄອງແທນ 
48 ເຢໂຮຊາຟັດຊງົຕ່ໍກ າໍປ່ັນຕາຣ໌ຊສິ ເພ່ືອຈະໄປຂົນທອງຄໍາຈາກໂອຟີຣ໌ ແຕກໍ່າປ່ັນນ້ັນໄປບ່ໍເຖີງ ເພາະໄປແຕກ

ເສັຽທ່ີເອຊີໂອນເກເບີ 



49 ແລ້ວອາຮາຊີຢາຣາຊໂອຣົດຂອງອາຮາບກ່າວກັບເຢໂຮຊາຟັດວາ່, ìຂໃໍຫຂ້້າຣາຊການຂອງຂ້າພະເຈ້ົາໄປໃນ
ເຮືອກໍາປ່ັນກັບຂ້າຣາຊການຂອງທ່ານî ແຕ່ເຢໂຮຊາຟັດບ່ໍພພໍຣະທັຍ 

50 ແລະເຢໂຮຊາຟັດຊົງລ່ວງຫລັບໄປຢູ່ກັບບັນພະບຸຣຸດຂອງພຣະອົງ ແລະເຢໂຮຣາມຣາຊໂອຣົດຂ້ຶນຄອງແທນພ
ຣະອົງ 
ຣຊັການອາຮາຊຢີາແຫງ່ອສິຣາເອນ 
Ahaziah Reigns over Israel 

51 ອາຮາຊີຢາຣາຊໂອຣົດຂອງອາຮາບຊົງເລ້ີມຄອງເຫນືອອິສຣາເອນໃນຊາມາເຣັຽໃນປີທີເຈັດແຫ່ງຣັຊການເຢ
ໂຮຊາຟັດພຣະຣາຊາແຫ່ງຢູດາ ແລະພຣະອົງຊງົຄອບຄອງເຫນືອອິສຣາເອນສອງປີ 

52 ພຣະອົງຊົງກະທໍາສ່ິງທ່ີຊົວ່ໃນສາຍພຣະເນດພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ ແລະຊົງດໍາເນີນໃນມັກຄາແຫ່ງຣາຊບິດາຂອງພ
ຣະອົງ ແລະໃນມັກຄາຂອງເຢໂຣໂບອາມບຸດເນບັດຜູ້ຊົງກະທໍາໃຫ້ອິສຣາເອນທໍາບາບດ້ວຍ 

53 ພຣະອົງຊງົບົວລະບັດພຣະບາອານແລະນະມັສການພຣະນ້ັນ ແລະຊົງກະທໍາໃຫ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາແຫ່ງ
ອິສຣາເອນພິໂຣດດ້ວຍທຸກວີທີທີຣ່າຊບິດາຂອງພຣະອົງຊົງກະທໍາແລ້ວນ້ັນ 
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