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1 ຂ່າວຄາວ 
1 Chronicles 

 

1 ເຊືອ້ສາຍຂອງອາດາມ  
From Adam to Abraham 

(ປຖກ 5:1-32; ລກ 3:34-38) 

1 ອາດາມ ເຊດ ເອໂນສ 
2 ເກນານ ມາຫາລາເລນ ຢາເຣດ 
3 ເອໂນກ ເມທູເຊລາ ລາເມກ 
4 ໂນອາ ເຊມ ຮາມ ແລະຢາເຟດ 

ເຊືອ້ສາຍຂອງລກູຊາຍໂນອາ 
(ປຖກ 10:1-32) 

5 ຢາເຟດມບຸີດຊາຍຊ່ື ໂກເມີ ມາກົກ ມາດັຍ ຢາວານ ຕູບານ ເມເຊກ ແລະຕີຣັສ 
6 ໂກເມີມີບດຸຊາຍຊື ່ອ ສັເກນັຊ ດີຟາດ ແລະໂຕກາມາ 
7 ຢາວານມີບຸດຊາຍຊື ່ເອລີຊາ ຕາຣ໌ຊດິ ກິດຕີມ ແລະໂຣດານີມ 
8 ຮາມມບຸີດຊາຍຊື ່ກູຊ ເອຢິບ ປູທ ການາອານ 
9 ກຊູມບຸີດຊາຍຊື ່ເຊບາ ຮາວິລາ ຊັບຕາ ຣາອາມາ ແລະຊັບເຕກາ ຣາອາມາມີບຸດຊາຍຊື ່ເຊບາ ແລະເດດານ 
10 ກູຊເປັນບິດາຂອງນິມໂຣດເປັນຄ ນົທໍາອິດທ່ີເກ່ັງກ້າໃນແຜ່ນດິນໂລກ 
11 ເອຢິບເປັນບິດາຂອງ ລູດິມ ອານາມິມ ເລຣາບິມ ເນັຟຕູຮິມ  
12 ປັທຣຊິູມ ກັສລູຮິມ ເກັຟໂຕຮິມ ຊຶງ່ສືບເຊ້ືອສາຍໃຫ້ຊາວຟີລິສຕີນ 
13 ການາອານເປ ນັບິດາຂອງ ຊີໂດນຜູ້ເປັນບຸດຫົວປີ ແລະເຮທ 
14 ແລະຊາວເຢບຸສ ຊາວອາໂມຣິດ ຊາວກີຣ໌ກາຊິດ 
15 ຊາວຮີວ ີຊາວອາຣ໌ກິດ ແລະຊາວຊີນິດ 
16 ຊາວອາກວາດິດ ຊາວເຊມາຣດິ ແລະຊາວຮາມາດ 
17 ເຊມມບີດຸຊາຍຊື ່ເອລາມ ອສັຊູຣ ໌ອາກປັກສາດ ລູດ ອາຣາມ ອູຊ ຮູນ ເກເທີ ແລະເມເຊກ 
18 ອາກປັກສາດເປັນບິດາຂອງເຊລາ ແລະເຊລາເປັນບິດາຂອງເອເບີ 
19 ບຸດຊາຍສອງຄົນເກີດໃຫ້ແກ່ເອເບີ ຄົນນ່ຶງຊ່ື ເປເລກ (ມີການແບ່ງແຜ່ນດີນໃນສະໄຫມຂອງເຂົາ) ແລະນ້ອງ

ຊາຍຂອງເຂົາຊ່ື ໂຢກທານ 
20 ໂຢກທານເປັນບິດາຂອງອັນໂມດາດ ເຊເລັຟ ຮາຊາມາເວດ ແລະເຢຣາ 



21 ຮາໂດຣາມ ອູຊານ ແລະດິກລາ 
22 ເອບານ ອາບິມາເອນ ເຊບາ 
23 ໂອຟີ ຮາວລິາ ແລະໂຢບັບ ຄົນເຫລ່ົານ້ິເປັນບຸດຊາຍຂອງໂຢກທານ 

ເຊືອ້ສາຍຂອງເຊມ  
(ປຖກ 11:10-26) 

24 ເຊມ ອາກປັກສາດ ເຊລາ 
25 ເອເບີ ເປເລກ  ເຣອູ 
26 ເຊຣຸກ ນາໂຮ ເຕຣາ 
27 ອັບຣາມ ຄືອັບຣາຮາມ 

ເຊືອ້ສາຍຂເອງອສິມາເອນແລະເຄທຣູາ 
28 ບຸດຊາຍຂອງອັບຣາຮາມຊືອີ່ຊາກແລະອິສມາເອນ 
29 ຕ່ໍໄປນ້ີແມ່ນເຊ້ືອສາຍຂອງເພ່ິນ ບຸດຫົວປີຂອງອິສມາເອນຊ່ືເນບາໂຍດ ແລະ ເຄດາ ອັດເບເອນ ມິບສັມ  
30 ມິສມາ ດມູາ ມັສສາ ຮາດັດ ເທມາ                                                                                                              
31 ເຢຕູຣ໌ ນາຟິສ ແລະເກເດມາ ພວກເຫລ່ົານ້ີເປັນບຸດຂອງອິຊມາເອນ 
32 ບຸດຊາຍຂອງເກຕຸຣາພັຣຍານ້ອຍຂອງອັບຣາຮາມຄື ຊມິຣານ ໂຢກຊານ ເມດານ ມີດີອານ ອິສບາກ ແລະຊູອາ 

ແລະໂຢກຊານມບຸີດຊາຍຊ່ື ເຊບາ ແລະເດດານ 
33 ມດີີອານມີບຸດຊາຍຊື ່ເອຟາ ເອເຟີ ຮາໂນກ ອາບີດາ ເອນດາອາ ທັງຫມົດເຫລ່ົານ້ີເປັນເຊ້ືອສາຍຂອງເກຕຸຣາ 

ເຊືອ້ສາຍຂອງເອຊາວ 
(ປຖກ 36:1-30) 

34 ອັບຣາຮາມເປັນບິດາຂອງອິຊາກ ອິຊາກມບຸີດຊາຍຊ່ື ເອຊາວ ແລະອິສຣາເອນ 
35 ເອຊາວມບຸີດຊາຍຊື ່ເອລ ຟັີສ ຣເູອນ ເຢອູສ ຢາລາມ ແລະໂກຣາ 
36 ເອລີຟັສມີບຸດຊາຍຊ່ື ເຕມານ ໂອມາກ ເຊຟີ ກາຕາມ ເກນັສ ຕິມນາ ແລະອາມາເລກ 
37 ຣູເອນມີບດຸຊາຍຊື ່ນາຮາດ ເຊຣາ ຊາມມາ ແລະມິສຊາ 
38 ເຊອຣີມີ໌ບຸດຊາຍຊື ່ໂລຕານ ໂຊບານ ຊເີບໂອນ ອານາ ດີໂຊນ ເອເຊີ ແລະດີຊານ 
39 ໂລຕານມີບຸດຊາຍຊື ່ໂຮຣິ ໂຮມາມ ແລະນ້ອງສາວຂອງໂລຕານຄື ຕິມນາ 
40 ໂຊບານມີບຸດຊາຍຊື ່ເອລີອານ ມານາຮາດ ເອບານ ເຊຟີ ແລະໂອນາມ ຊີເບໂອນມີບຸດຊ່ື ອັຍຢາ ແລະອານາ 
41 ອານາມີບຸດຊາຍຊ່ື ດີໂຊນ ດີໂຊນມີບຸດຊາຍຊື ່ຮາມຣານ ເອສບານ ອິທຣານ ເຄຣານ 
42 ເອເຊມີບຸີດຊາຍຊ  ່ື ບ ນີຮານ ຊາອາວານ ຢາອາການ ດີຊານມບຸີດຊາຍ ອູຊ ແລະອາຣານ 
43 ຕ່ໍໄປນ້ີເປັນກະສັດຜ  ູ້ຊົງປົກຄອງຢູ່ໃນແຜ່ນດີນເອໂດມ ກ່ອນທ່ີມີກະສັດປົກຄອງຢູ່ເຫນືອຊາວອິສຣາເອນຄື ເບ

ລາບຸດຊາຍຂອງເບໂອຣ໌ ເມືອງຂອງທ່ານຊື ່ດີນຮາບາ 
44 ເມ່ືອເບລາສ້ີນພຣະຊົນ ໂຢບັບບຸດຊາຍຂອງເຊຣາ ແຫ່ງເມືອງໂບສຣາໄດ້ຂ້ຶນປົກຄອງແທນທ່ານ 
45 ເມ່ືອໂຢບັບສ້ີນພຣະຊົນ ຮູຊາມແຫ່ງແຜ່ນດີນຂອງຊາວເຕມານກ ໍຂ້ືນປົກຄອງແທນທ່ານ 
46 ເມ່ືອຮູຊາມສ້ີນພຣະຊົນ ຮາດາດບຸດຊາຍຂອງເບດາດຜູ້ຮົບຊະນະມີດີອານໃນດີນແດນໂມອາບໄດ້ຂ້ຶນ

ປົກຄອງແທນທ່ານ ແລະເມືອງຂອງທ່ານຊ່ື ອາວິທ 
47 ເມ່ືອຮາດາດສ້ີນພຣະຊົນ ຊາມລາແຫ່ງເມືອງມັສເຣກາກໍຂ້ຶນປົກຄອງແທນທ່ານ 
48 ເມ່ືອຊາມລາສ້ີນພຣະຊົນ ຊາອູນແຫ່ງເມືອງເຣໂຮໂບທທ່ີແມ່ນ້ໍາເອີຟຣາດໄດ້ຂ້ຶນປົກຄອງແທນທ່ານ 
49 ເມ່ືອຊາອູນສ້ີນພຣະຊົນ ບາອານຣານານບຸດຊາຍຂອງອັກໂບຣໄ໌ດ້ຂ້ຶນປົກຄອງແທນທ່ານ 



50 ເມ່ືອບາອານຮານານສ້ີນພຣະຊົນ ຮາດາດໄດ້ຂ້ຶນປົກຄອງແທນທ່ານ ແລະເມືອງຂອງທ່ານຊ່ືປາອີ ແລະມະເຫ
ສ ີມພີຣະນາມວ່າ ເມເຮຕາເບນ ທິດາ ຂອງມາເຕຣດ ທດິາຂອງເມຊາຮັບ  

51 ແລະຣາດາດສ້ີນພຣະຊນົ ເຈ້ົານາຍຂອງເອໂດມຄື ຕິມນາ ອາລີຢາ ເຢເທດ 
52 ໂອໂຮລີບາມາ ເອລາ ປີໂນນ 
53 ເກນັສ  ເຕມານ ມີບຊາ 
54 ມັກດີເອນ ອີຣາມ ພວກເຫລ່ົານ້ີເປັນເຈ້ົານາຍຂອງເອໂດມ 
 

2 ບດຸຂອງອສິຣາເອນ  
The sons of Israel and the Descendants of Judah 

(ປຖກ 29:31-30:24; 35:16-18; 46:8-25; ຣດູ 4:18-22; ມທ1:2-6; ລູກາ 3) 

1 ຕ່ໍໄປນ້ີເປັນບຸດຊາຍຂອງອິສຣາເອນຄື ຣູເບນ ຊເີມໂອນ ເລວີ ຢູດາ ອິສຊາຄາ ເຊບູລຸນ 
2 ດານ ໂຢເຊັບ ເບັນຢາມິນ ເນັຟທາລີ ກາດ ແລະ ອາເຊີ 

ເຊືອ້ສາຍຂອງຢດູາ 
3 ຢູດາມີບຸດຊາຍຊື ່ເອຣ໌ ໂອນານ ແລະເຊລາ ທງັສາມຄົນນ້ີ ເກີດຈາກນາງບັທຊູອາຊາວການາອານມີໃຫ້ແກ່

ທ່ານ ເອຣ໌ບຸດຊາຍກົກຂອງຢູດານ້ັນຊ່ົວຮ້າຍໃນສາຍພຣະເນດຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະພຣະອົງຊົງປະຫານເສັຽ 
4 ທາມາບຸດສະໃພ້ຂອງທ່ານກໍເກີດບຸດຊາຍຊື ່ເປເຣສ ແລະເຊຣາໃຫ້ແກ່ທ່ານດ້ວຍ ຢູດາມີບຸດຊາຍທັງຫມດົຫ້າ

ຄົນດ້ວຍກັນ 
5 ເປເຣສມີບຸດຊາຍຊື ່ເຮສໂຣນ ແລະຮາມູນ 
6 ເຊຣາມີບຸດຊາຍຄື ຊິມຣີ ເອທານ ເຮມານ ກັນໂກນ ດາຣາ ທັງຫມດົຫ້າຄົນດ້ວຍກັນ 
7 ກາຣ໌ມມີບຸີດຊາຍຊື ່ອາຄາ ຜູ້ນໍາຄວາມເດືອດຮ້ອນໃຫ້ແກ່ອິສຣາເອນ ຜູ້ລະເມິດໃນເຣ່ືອງຂອງທ່ີຕ້ອງຫ້າມນ້ັນ 
8 ແລະເອທານມີບຸດຊາຍຊ່ື ອາຊາຣິຢາ 
9 ບຸດເຮັສໂຣນຊ່ຶງເກີດແກ່ທ່ານນ້ັນຄື ເຢຣາເມເອນ ຣາມ ແລະເຄລູບັຍ 
10 ຣາມເປັນບິດາຂອງອັມມີນາດາບ ແລະອັມມີນາດາບເປັນບິດາຂອງນາໂຊນ ເຈ້ົານາຍໃນບຸດຂອງຢູດາ 
11 ນາໂຊນເປັນບິດາຂອງຊັນມາ ຊັນມາເປັນບິດາຂອງໂບອັສ 
12 ໂບອັສເປັນບິດາຂອງໂອເບດ ໂອເບດເປັນບິດາຂອງເຈສຊ ີ 
13 ເຈສຊີເປັນບິດາຂອງເອລີອາບບຸດຊາຍກົກຂອງທ່ານ ອາບີນາດາບທີສອງ ຊເີມອາທີສາມ 
14 ນາທານເອນທີສ່ີ ຣັດດັຍທີຫ້າ  
15 ໂອເຊມທີຫົກ ເດວິດທເີຈັດ 
16 ແລະເອ້ືອຍຂອງເຂົາຄື ເຊຣູຢາ ແລະອາບີກາອີນ ນາງເຊຣູຢາມບຸີດຊາຍຊ  ່ື ອາບີຊັຍ ໂຢອາບ ແລະອາຊາເຮນ 

ມີສາມຄົນດ້ວຍກັນ 
17 ອາບີກາອີນໄດ້ເກີດ ອາມາສາ ແລະບີດາຂອງອາມາສາຊ່ື ເຢເທີ ເປັນຊາວອິສຣາເອນ 
18 ກາເລັບບຸດຊາຍຂອງເຮສໂຣນມີບຸດກັບນາງອາຊູບາພັຣຍາຂອງຕົນ ແລະນາງເຢຣີໂອດ ຕ່ໍໄປນ້ີເປັນບຸດຂອງ

ນາງຄື ເຢເຊີ ໂຊບັບ ແລະອາຣ໌ໂດນ 
19 ເມ່ືອອາຊຸບາສ້ີນຊີວິດ ກາເລັບກໍແຕ່ງງານກັບເອຟຣາດມບີຸດຊາຍຊື່ ຮູຣ໌ ໃຫແ້ກ່ທ່ານ 
20 ຮູຣ໌ເປັນບິດາຂອງອູຣີ ແລະອູຣີເປັນບິດາຂອງເບຊາເລັນ 



21 ພາຍຫລັງເຮັສໂຣນໄດ້ເຂ້ົາຫາທິດາຂອງມາຄີຣ໌ບິດາຂອງກີເລອາດ ແລະໄດ້ແຕ່ງງານນໍາ ເມ່ືອທ່ານມີອາຍຸຫົກ
ສິບປີ ແລະນາງກໍມີບຸດຊາຍໃຫ້ທ່ານຊ່ື ເຊກຸບ 

22 ແລະເຊກຸບເປັນບິດາຂອງຢາອີຣ໌ ຜູ້ມີຫວົເມືອງຊາວສາມຫົວເມືອງໃນແຜ່ນດີນກີເລອາດ 
23 ແຕ່ຈາກຫົວເມືອງເຫລ່ົານ້ັນ ເກຊູຣ ໌ແລະອາຣາມໄດ້ຍຶດຫົວເມືອງຮາວໂວດຢາອີຣ໌ ແລະຫົວເມືອງເກນາດ 

ແລະບັນດາຊົນນະບົດຂອງຫົວເມືອງຫົກສິບຊົນນະບົດດ້ວຍກັນ ທັງຫມດົເຫລ່ົານ້ີເປັນເຊ້ືອສາຍຂອງມາຄີຣ໌ບິ
ດາຂອງກີເລອາດ 

24 ພາຍຫລັງເຮັສໂຣນສ້ີນຊີວິດໃນກາເລັບເອຟຣາທາ ແລ້ວອາບີຢາພັຣຍາຂອງເຮສໂຣນກ ມີໍ ອັສຮູຣ໌ໃຫແ້ກ່ເຂົາ 
ເປັນບິດາຂອງເຕໂກອາ 

25 ບຸດເຢຣາເມເອນ ບຸດຊາຍກົກຂອງເຮສໂຣນຄື ຣາມ ບຸດຊາຍກົກຂອງທ່ານ ບູນາ ໂອເຣນ ໂອເຊມ ແລະອາຮິ
ຢາ 

26 ເຢຣາເມເອນມີພຣັຍາອີກຄົນນ່ຶງຊ່ື ອາຕາຣາ ນາງເປ ນັມານດາຂອງໂອນາມ 
27 ບຸດຊາຍຂອງຣາມ ບຸດຊາຍກົກຂອງເຢຣາເມເອນຊ່ື ມາອັສ ຢາມິນ ແລະເອເກີ 
28 ບຸດຊາຍຂອງໂອນາມຊ່ື ຊາມມັຍ ແລະຢາດາ ບຸດຊາຍຂອງຊັມມັຍຊ່ື ນາດາບ ແລະອາບີຊູຣ໌ 
29 ພຣັຍາຂອງອາບີຊູຣຊ່ື໌ ອາບີຮາອີນ ແລະນາງມີ ອາບານ ແລະໂມລິດໃຫ້ທ່ານ 
30 ນາດາບມີບຸດຊາຍຊ່ື ເຊເລດ ແລະອັປປາອິມ ແລະເຊເລດໄດ້ສ້ີນຊີວິດ ບ່ໍມບຸີດ 
31 ອັປປາອິມມີບຸດຊາຍຊື ່ອິສອີ ອິສອີມີບຸດຊາຍຊື ່ເຊຊານ ເຊຊານມີບຸດຊາຍຊ່ື ອາລັຍ 
32 ບຸດຊາຍຂອງຢາດາ ນ ້ອງຊາຍຂອງຊັມມັຍຊ່ື ເຢເທີ ແລະໂຢນາທານ ແລະເຢເທີໄດ້ສ້ີນຊີວິດ ບ່ໍມບຸີດ 
33 ໂຢນາທານມບຸີດຊາຍຊ  ່ື ເປເລທ ແລະຊາຊາ ຄົນເຫລ່ົານ້ີເປັນເຊ້ືອສາຍຂອງເຢຣາເມເອນ 
34 ຝ່າຍເຊຊານບ່ໍມີບຸດຊາຍມແີຕ່ບຸດຍີງ ແຕ່ເຊຊານມີທາດຊາວເອຢິບຢູ່ຄົນນ່ຶງຊ່ື ຢາຮາ 
35 ເຊຊານຈ່ຶງຍົກບຸດຍີງຂອງຕົນໃຫ້ເປັນພັຣຍາຂອງຂອງຢາຮາ ທາດຂອງຕົນ ແລະນາງກໍມີບຸດໃຫເ້ຂົາຊ່ື ອັດຕັຍ 
36 ອັດຕັຍເປັນບິດາຂອງນາທານ ແລະນາທານເປັນບິດາຂອງຊາບັດ 
37 ຊາບັດເປັນບິດາຂອງເອັຟລານ ແລະເອ ຟັລານເປັນບິດາຂອງໂອເບດ 
38 ໂອເບດເປັນບິດາຂອງເຢຮູ ແລະເຢຮູເປັນບິດາຂອງອາຊາຣິຢາ 
39 ອາຊາຣຢິາເປັນບິດາຂອງເຮເລສ ແລະເຮເລສເປັນບິດາຂອງເອເລອາຊາ 
40 ເອເລອາຊາເປັນບິດາຂອງຊິສມັຍ ແລະຊິສມັຍເປັນບິດາຂອງ ຊານລູມ 
41 ຊານລູມເປັນບິດາຂອງເຢກາມີຢາ ແລະເຢກາມີຢາເປັນບິດາຂອງເອລີຊາມາ 
42 ບຸດຂອງກາເລັບນ້ອງຊາຍຂອງເຢຣາເມເອນຊ່ື ເມຊາ ບຸດຊາຍກົກຂອງທ່ານເປັນບິດາຂອງຊິບ ເມເຣຊາມບຸີດ

ຊາຍຄ ືເຮ ໂບຣນ 
43 ເຮໂບຣນມີບຸດຊາຍຊື ່ໂກຣາ ຕັບປູອາ ເຣເກມ ແລະເຊມາ 
44 ເຊມາເປັນບິດາຂອງຣາຮາມ ຜູ້ເປັນບິດາຂອງໂຢຣເ໌ກອາມ ແລະເຣເຄມ ເປັນບິດາຂອງຊັມມັຍ 
45 ຊັມມັຍມີບຸດຊາຍຄື ມາໂອນ ແລະມາໂອນເປັນບິດາຂອງເບັທຊູຣ ໌
46 ເອຟາ ພຣັຍານ້ອຍຂອງກາເລັບມີຮາຣານ ໂມຊາ ກາເຊສ ແລະຮາຣານເປັນບິດາຂອງກາເຊສ 
47 ຢາດັຍມີບຸດຊາຍຊ່ື ເຣເກມ ໂຢທາມ ເກຊານ ເປເລດ ເອຟາ ແລະຊາອາບ 
48 ມາອາກາ ພຣັຍານ້ອຍຂອງກາເລັບມີ ເຊເບີ ແລະຕີຣ໌ຮານາ 
49 ນາງໄດ້ມີ ຊາອາບບິດາຂອງມັດມານນາ ເຊວາບິດາຂອງມັກເບນາ ແລະບິດາຂອງກິເບອາດ້ວຍ ບຸດຍີງຂອງ

ກາເລັບຊ່ື ອັກສາ  



50 ຄົນເຫລ່ົານ້ີເປັນເຊ້ືອສາຍຂອງກາເລັບ ບຸດຂອງຮູຣ໌ ບຸດຊາຍຫົວປີຂອງເອບຣາທາຊ່ື ໂຊບານ ບິດາຂອງກິຣີ
ອາດເຢອາຣິມ 

51 ຊັນມາບິດາຂອງ ເບັດເລເຮັມ ແລະຮາເຣັບບ ິດາຂອງເບັດກາເດີ 
52 ໂຊບານບິດາຂອງກິຣີອາດເຢອາຣິມມີບຸດອິກຊ່ື ຮາໂຣເອ ເຄ່ິງນ່ຶງຂອງຕະກູນເມນູໂຮທ 
53 ແລະຕະກູນຂອງກິຣິອາດເຢອາຣິມຄື ຕະກູນອິທຣິດ ຕະກູນປູທິດ ຕະກູນຊູມາທິດ ແລະຕະກູນມິສຣາທດິ 

ຈາກຄົນເຫລ່ົານ້ີບັງເກີດຊາວໂຊຣາ ແລະເອັສຕາໂອລິດ 
54 ຊັນມາມບຸີດຊາຍຄື ເບັດເລເຮັມ ຊາວເນໂຕບ ອັດໂຣດເບັດໂຢອາບ ແລະເຄ່ິງນ່ຶງຂອງຕະກູນມານາຮາທິດ ຜ ູ ້

ເປັນຊາວໂຊຣິດ 
55 ທັງຕະກູນຕ່າງໆຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານທາງການຂຽນ ແລະລອກເອກກະສານ ທ່ີອາໄສຢູ່ຕາມເມືອງຢາເບສຄື ຕະ

ກູນຕິຣາທິດ ຊິເມອາທິດ ແລະຕະກູນຊູກາທິດ ເຫລ່ົານ້ີເປັນຄົນເກນິດຜູ້ມາຈາກຮາມມັດ ບິດາຂອງເຊ້ືອສາຍ
ເຣຄັບ 

 

3 ເຊືອ້ສາຍຂອງດາວດິ ແລະຊາໂລໂມນ 
      Descendants of David and Solomon  

(2 ຊມອ 3:2-5; 5:13-16; 1 ຂຄວ 14:3-7 ; ມທ 1:6-12) 

1 ຕ່ໍໄປນ້ີແມ່ນບຸດຊາຍຂອງດາວິດທ່ີເກີດໃຫ້ແກ່ພຣະອົງໃນກຸງເຮໂບຣນ ອັມໂນນ ບຸດຊາຍກົກ ເກີດຈາກນາງອາ
ຮິໂນອາມ ຊາວເຢສເຣເອລິດ ທີສອງຄື ດານີເອນ ເກີດຈາກນາງອາບີກາອີນ ຊາວກາເມລິດ 

2 ທີສາມຄື ອັບຊາໂລມ ບຸດຊາຍຂອງນາງມາອາກາ ຣາຊທດິາຂອງຕັນມັຍ ພຣະຣາຊາຂອງເມືອງເກຊຣູ໌ ທີສ ີ ່ຄ ື
ອາໂດນີຢາ ບຸດຊາຍຂອງນາງຮັກກິທ 

3 ທີຫາ້ຄື ເຊຟາຕີຢາ ເກີດຈາກນາງອາບີຕັນ ທີຫົກຄື ອິທເຣອາມ ເກີດຈາກນາງເອກລາ 
4 ທັງຫົກເກີດໃຫ້ແກ່ພຣະອົງໃນກຸງເຮໂບຣນ ທີນ້ັ່ນພຣະອົງຊົງປົກຄອງເຈັດປີກັບຫົກເດືອນ ແລະພຣະອົງຊົງປົກ

ຄອງໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມສາມສິບສາມປີ 
5 ຕ່ໍໄປນ້ີແມ່ນບຸດຊາຍທ່ີເກີດໃຫ້ແກ່ພຣະອົງໃນກຸງເຢຣູຊາເລມັຄ ືຊເີມອາ ໂຊບັບ ນາທານ ແລະໂຊໂລໂມນ 

ທັງສ່ີເກີດຈາກນາງບັທຊູອາ ບຸດຕຣີຂອງອັມມີເອນ 
6 ແລ້ວກໍມີ ອິບຮັກ ເອລີຊາມາ ເອລ ເີຟເລທ  
7 ໂນກາ ເນເຟກ ຢາຟີອາ 
8 ເອລ ຊີາມາ ເອລີອາດາ ແລະເອລ ເີຟເລທ ເກ້ົາອົງດ້ວຍກັນ 
9 ທັງຫມົດນ້ີເປັນບຸດຊາຍຂອງດາວິດ ນອກເຫນືອຈາກບຸດຊາຍຂອງນາງສນົມ ແລະຕາມາເປັນນ້ອງສາວຂອງ

ພວກເຂົາ 
 ເຊືອ້ສາຍຂອງໂຊໂລໂມນ 

10 ໂຊໂລໂມນມບຸີດຊາຍຄື ເຣໂຮໂບອາມ ເຣໂຮໂບອາມມີບຸດຊາຍຄື ອາບີຢາ ອາບີຢາມີບຸດຊາຍຄື ອາຊາ ອາ
ຊາມີບຸດຊາຍຄື ເຢໂຮຊາຟັດ 

11 ເຢໂຮາຊາຟັດມບຸີດຊາຍຄື ໂຢຮາມ ໂຢຮາມມີບຸດຊາຍຄື ອາຮາຊີຢາມີບຸດຊາຍຄືໂຢອັສ 
12 ໂຢອັສມີບຸດຊາຍຄື ອາມາຊ ີຢາ ອາມາຊີຢາມບີ ດຸຊາຍຄືໂຢທາມ 
13 ໂຢທາມມີບຸດຊາຍຄື ອາຮັສ ອາຮັສມີບຸດຊາຍຄື ເຮເຊກີຢາ ເຮເຊກີຢາມີບຸດຊາຍຄື ມານັສເຊ 
14 ມານ ັສເຊມບຸີດຊາຍຄື ອາໂມນ ອາໂມນມີບຸດຊາຍຄື ໂຢຊິຢາ 
15 ໂຢຊິຢາມບຸີດຊາຍຄື ໂຢຮານານ ບຸດຊາຍກົກ ທສີອງຄື ເຢຮົວອາກິມ ທສີາມຄື ເຊເດກີຢາ ທີສ່ີຄື ຊນັລູມ 



16 ເຢຮົວອາກິມມີບຸດຊາຍຄື ເຢໂກນິຢາ ເຢໂກນິຢາມີບຸດຊາຍຄື ເຊເດກີຢາ 
17 ແລະບຸດຊາຍຂອງເຢໂກນິຢາ ຊະເລີຍນ້ັນຊ່ື ເຊອັນຕີເອນບຸດຊາຍຂອງພຣະອົງ 
18 ມັນຄີຣາມ ເປດັຍຢາ ເຊນັສຊາ ເຢກາມີຢາ ໂຮຊາມາ ເນດາບີຢາ 
19 ແລະເປດັຍຢາມີບຸດຊາຍຄື ເຊຣຸບບາເບນ ແລະຊີເມອີ ແລະເຊຣບຸບາເບນມີບຸດຊາຍຄື ເມຊຸນລາມ ຮານານີ

ຢາ ແລະນ້ອງສາວຂອງເຂົາຊ່ື ເຊໂລມິທ 
20 ຮາຊຸບາ ໂອເຮນ ເບເຣຄີຢາ ຮາຊາດີຢາ ແລະຢ ສັູບເຮເສດ ທັງຫມດົຫ້າຄົນດ້ວຍກັນ 
21 ຮານານິຢາມີບຸດຊາຍຄື ປາລາຕີຢາ ເຢຊັຍຢາ ລູກຫລານຂອງເຣຟັຍຢາ ລູກຫລານຂອງອາກນານ ລູກຫລານ

ຂອງໂອບາດີຢາ ລູກຫລານຂອງເຊການີຢາ 
22 ເຊການີຢາມີບຸດຊາຍຄື ເຊມັຍຢາ ແລະເຊມັຍຢາມີບຸດຊາຍຄື ຮັດຕູສ ອີການ ບາຣີຢາ ເນອາຣີຢາ ຊາຟາດ 

ທັງຫມົດຫົກຄົນດ້ວຍກັນ 
23 ເນອາຣີຢາມີບຸດຊາຍຊື ່ເອລ ໂີອເອນັຍ ຮີສກີຢາ ແລະອັສຣີຄາມ ທັງຫມດົສາມຄົນດ້ວຍກ ນັ 
24 ເອລີໂອເອນັຍມີບຸດຊາຍຄື ໂຮດາວີຢາ ເອລີອາຊີບ ເປລັຍຢາ ອັກຄຸບ ໂຢຮານານ ເດລັຍຢາ ແລະອານານີ ທັງ

ຫມົດມເີຈັດຄົນດ້ວຍກັນ 
 

4 ເຊືອ້ສາຍຂອງຢດູາ  
Descendants of Judah 

1 ຢູດາມີບຸດຊາຍຄື ເປເຣສ ເຮັສໂຣນ ກາຣ໌ມ ີຮູຣ໌ ແລະໂຊບັນ 
2 ເຣອັຍຢາບຸດຂອງໂຊບັນເປັນບິດາຂອງ ຢາຮາດ ແລະຢາຮາດເປັນບິດາຂອງອາຮູມັຍ ແລະລາຮາດ ເຫລ່ົານ້ີ

ເປ ນັຕະກູນຂອງຊາວໂຊຣາດ 
3 ຕ່ໍໄປນ້ີເປັນບິດາບຸດຂອງເອທາມຄື ເຢສ ເຣເອນ ອິສມາ ແລະອິດບັສ ແລະນ້ອງສາວຂອງເຂົາຊ່ື ຮັສເຊເລນ

ໂປນີ 
4 ແລະເປນູເອນຜູ້ເປັນບິດາຂອງ ເກໂດຣ໌ ແລະເອເຊີ ຜູ້ເປັນບິດາຂອງຮູຊາ ເຫລ່ົານ້ີເປັນບຸດຂອງຮູຣ໌ ບຸດຊາຍ

ກົກຂອງເອຟຣາທາຜູ້ເປັນບິດາຂອງເບັດເລເຮັມ 
5 ອັສຣູຣ໌ບິດາຂອງເຕໂກອາ ມີພັຣຍາສອງຄົນຄື ນາງເຮລາ ແລະນາງນາອາຣາ 
6 ນາງນາອາຣາເກີດ ອາຮູສຊາມ ເຮເຟີ ເຕເມນີ ແລະຮາອາຮັສຕາຣີໃຫແ້ກ່ເຂົາ ເຫລ່ົານ້ີເປັນບຸດຂອງນາງນາອາ

ຣາ 
7 ບຸດຂອງນາງເຮລາຄື ເຊເຣທ ອິສຮາ ເອດນານ 
8 ໂກສເປັນບິດາຂອງ ອານູບ ໂຊເບບາ ແລະບັນດາຕະກູນຂອງອາຮາຣ໌ເຮນບຸດຊາຍຂອງຮາຣມູ 
9 ຝ່າຍຢາເບສເປັນຜູ້ມີກຽດກວ່າພ່ີນ້ອງທັງຫລາຍຂອງເຂົາ ມານດາຂອງເຂົາເອ້ີນຊ່ືເຂົາວ່າ ຢາເບສ ກ່າວວ່າ, 

ìເພາະເຮົາຄອດເຂົາດ້ວຍຄວາມເຈັບປວດî 
10 ຢາເບສທູນພຣະເຈ້ົາຂອງອິສຣາເອນວ່າ, ìຂໍພຣະອົງຊົງອວຍພຣະພອນແກ່ຂ້າພຣະອົງ ແລະຂຍາຍເຂດແດນ

ຂອງຂ້າພຣະອົງ ແລະຂໍພຣະຫັດຂອງພຣະອົງຢູ່ກັບຂ້າພຣະອົງ ແລະຂໍພຣະອົງຊົງຮັກສາຂ້າພຣະອົງໃຫ້ພົ້ົ້ນ
ຈາກເຫດຮ້າຍ ເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ຂ້າພຣະອົງເຈັບໃຈປວດກາຍî ແລະພຣະເຈ້ົາຊົງໃຫ້ສ່ີງທ່ີເຂົາທູນຂໍ 

11 ເຄລູບ ອ້າຍຂອງຊູຮາ ເປັນບິດາຂອງເມຮີຣ໌ຜູ້ເປັນບິດາຂອງເອ ັສໂຕນ 
12 ເອັສໂຕນເປັນບິດາຂອງເບັດຣາຟາ ປາເຊອາ ເຕຮີນນາຜູ້ເປັນບິດາຂອງອິຣ໌ນາຮັສ ເຫລ່ົານ້ີເປັນຄົນຂອງເຣກາ 
13 ເກນັສມີບຸດຊາຍຄື ໂອດທານີ ເສຣັຍຢາ ແລະໂອດນີເອນມີບຸດຊາຍຄື ຮາທັດ ແລະເມໂອໂນທັຍ 



14 ເມໂອໂນທັຍເປັນບິດາຂອງໂອຟຣາ  ແລະເຊຣັຍຢາເປັນບິດາຂອງໂຢອັບ ຜູ້ເປັນບິດາຂອງເກຮາຣາຊິມ ເພາະ
ເຂົາເປັນຊ່າງສີມື 

15 ບຸດກາເລັບຜູ້ເປັນບຸດຊາຍຂອງເຢຟຸນເນຄື ອີຣູ ເອລາ ແລະນາອາມ ແລະເອລາມີບຸດຊາຍຄື ເກນັສ 
16 ເຢຮັນເລເລນມີບຸດຊາຍຄື  ຊິຟ ຊຟີາ ຕີຣີອາ ແລະອາຊາເຣນ 
17 ເອ ສັຣາມີບຸດຊາຍຄື ເຢເທີ ເມເຣດ ເອເຟີ ແລະຢາໂລນ ເຫລ່ົານ້ີເປັນບຸດຊາຍຂອງນາງບີິທິຢາ ທດິາຂອງຟາ

ຣາໂອຜູ້ຊຶງ່ເມເຣັດໄດ້ແຕ່ງງານດ້ວຍ ແລະນາງໄດ້ມີບຸດຄື ມຣີອີາມ ຊັມມັຍ ແລະອິສບາ ບິດາຂອງເອ ສັເຕໂມ
ອາ 

18 ແລະພຣັຍາຊາວຢູດາຂອງທ່ານເກີດ ເຢເຣດບິດາຂອງເກໂດຣ໌ ເຮເບ ບິີດາຂອງໂຊໂກ ແລະເຢກູທີເອນບິດາ
ຂອງຊາໂນອາ  

19 ບຸດຊາຍພັຣຍາຂອງໂຮດີຢາ ນ້ອງສາວຂອງນາຮາມເປັນບິດາຂອງເກອີລາ ຜູ້ເປັນຕະກູນກາຣ໌ມດີ ແລະເອ ສັ
ເຕໂມອາຜູ້ເປັນຕະກູນມາອາກາທິດ 

20 ຊໂີມນມີບຸດຊາຍຄື  ອັມໂນນ ຣີນນາ ເບນຮານານ ແລະຕີໂລນ ອິສອີມີບຸດຊາຍຄື ໂຊເຮທ ແລະເບນໂຊເຮທ 
21 ບຸດຂອງເຊລາຜູ້ເປັນບຸດຂອງຢູດາຄື ເອຣ໌ ບີດາຂອງເລກາ ລາອາດາບິດາຂອງມາເຣຊາ ແລະບັນດາຕະກູນ

ຂອງຜູ້ທໍາຜ້າປ່ານແຫ່ງເບັດອັສເບອາ 
22 ແລະໂຢກິມ ແລະຄົນເມືອງໂກເຊບາ ແລະໂຢອັສ ແລະຊາຣຟັຜູ້ປົກຄອງໃນເມືອງໂມອາບ ແລະກັບມາຍັງ

ເມືອງເລເຮັມ (ເປັນເຣ່ືອງແຕ່ບູຮານນະການ) 
23 ຄົນເຫລ່ົານ້ີເປັນຊ່າງຫມໍ ້ເປັນຊາວເມືອງເນຕາອິມ ແລະເກເດຣາ ທີນ້ັ່ນເຂົາອາສັຍຢູ່ກັບພຣະຣາຊາຮັບຣາຊ

ການ 
ເຊືອ້ສາຍຂອງຊເີມໂອນ   
Descendants of Simeon 
(ປຖກ 46:10) 

24 ຊເີມໂອນມີບຸດຊາຍຊື່ ເນມເູອນ ຢາມິນ ຢາຣິບ ເຊຣາ ແລະຊາອູນ 
25 ຊາອູນມ ີບຸດຊາຍຊື ່ຊານລູມ ຊານລູມມີບຸດຊາຍຄື ມິບຊາມ ມິບຊາມມີບຸດຊາຍຊ່ື ມິສມາ 
26 ມສິມາມບຸີດຊາຍຄື ຮາມມູເອນ ຮາມມູເອນມີບຸດຊາຍຄື ຊກັກູຣ໌ ຊັກກຣູມ໌ີບຸດຊາຍຊື່ ຊເີມອີ 
27 ຊເີມອີມີບຸດຊາຍສິບຫົກຄົນ ແລະບຸດຍີງຫົກຄົນ ແຕ່ພ່ີນ້ອງຂອງຊິເມອີບ່ໍມລູີກຫລາຍ ຕະກູນຂອງເຂົາກ ບ່ໍໍທະວີ

ຫລາຍຂ້ືນຢ່າງກັບຊາວເຜ່ົາຢູດາ 
28 ເຂົາທັງຫລາຍອາສັຍຢູ່ໃນເມືອງເບເອີເຊບາ ໂມລາດາ ຮາຊາກຊູອັນ 
29 ແລະທີບີ່ນຮາ ເອເຊມ ໂຕລາດ 
30 ເບທູເອນ ໂຮມາ ຊິກລັກ 
31 ເບທັມາຣກ໌າໂບດ ຮາຊາຣຊູ໌ຊິມ ເບັດບີຣີ ແລະຊາອາຣາອິມ ເຫລ່ົານ້ີເປ ນັຫົວເມືອງຂອງເຂົາ ຈົນເຖີງດາວິດ

ຂ້ືນປົກຄອງ 
32 ແລະຊົນນະບົດຂອງເຂົາທັງຫລາຍຄືເອທາມ ອາອິນ ຣມິໂມນ ໂຕເຄນ ແລະອາຊານ ຫ້າຫົວເມືອງ 
33 ຮວມຢູ່ກັບຊົນນະບົດຂອງເຂົາຊ່ຶງຢູ່ຮອບຫົວເມືອງເຫລ່ົານ້ີໄກໄປຈົນເຖີງເມືອງບາອານ ເຫລ່ົານ້ີເປັນພູມລໍາເນົ

າຂອງເຂົາ ແລະເຂົາມີສໍາມະໂນຄົວເຊ້ືອສາຍ 
34  ເມໂຊບັບ ຢາມເລກ ໂຢຊາ ອາມາຊີຢາ 
35 ໂຢເອນ ເຢຮູບຸດຊາຍໂຢຊີບີຢາ ຜ  ູ້ເປັນບຸດຂອງເຊຣຍັຢາ ຜູ້ເປັນບຸດຂອງອາຊີເອນ 
36 ເອລີໂອເອນັຍ ຢາອາໂກບາ ເຢໂຊຮັຍຢາ ອາຊັຍຢາ ອາດີເອນ ເຢຊີມເີອນ ເບນັຍຢາ 



37 ຊຊີາບຸດຊາຍຂອງຊີຟີ ຜູ້ເປັນບຸດຂອງອັນໂລນ ຜູ້ເປັນບຸດຂອງເຢດັຍຢາ ຜ  ູ້ເປັນບຸດຂອງຊິມຣີ ຜູ້ເປັນບຸດເຊມຍັ
ຢາ 

38 ທ່ານທ່ີກ່າວຊ່ືມານ້ີເປັນເຈ້ົານາຍໃນຕະກູນຂອງທ່ານ ແລະຄອບຄົວຂອງເຂົາທັງຫລາຍກໍເພ້ີມຂ້ືນມາກມາຍ 
39 ເຂົາທັງຫລາຍໄດ້ເດີນທາງໄປເຖີງທາງເຂ້ົາເມືອງທ່ີເກໂດຣ໌ ເຖີງຂ້າງທິດຕາເວັນອອກຂອງທ່ີລຸ່ມເພ່ືອຫາທ່ົງ

ຫຍ້າໃຫ້ຝູງແບ້ແກະຂອງເຂົາ 
40 ເຂົາທັງຫລາຍກໍພົບທ່ົງຫຍ ້າອັນອຸດົມດີ ແລະແຜ່ນດີນນ້ັນກໍກວ້າງຂວາງງຽບແລະສງົບສັນຕິ ເພາະຊາວເມືອງ

ທ່ີຢູ ກ່່ອນນ້ັນເປັນເຜ່ົາເຊ້ືອສາຍຂອງຮາມ 
41 ແລ້ວຄົນເຫລ່ົານ້ີຊ່ຶງມີຊືໃ່ນສໍາມະໂນຄົວໄດ້ເຂ້ົາມາໃນສມັຍຂອງເຮເຊກີຢາພຣະຣາຊາແຫ່ງຢູດາ ແລະໂຈມຕີ

ເຕັນຂອງເຂົາ ແລະພວກເມອູນິມທ່ີພົບຢູ່ທ່ີນ້ັນ ແລະກວາດລ້າງເຂົາເສັຽຈົນເຖີງທຸກວັນນ້ີ ແລ້ວກໍຕ້ັງພູມລໍາເນົາ
ຢູ່ໃນທ່ີຂອງເຂົາ ເພາະທ່ີນ້ັນມີທ່ົງຫຍ ້າໃຫ້ຝູງແບ້ແກະຂອງເຂົາ 

42 ສ່ວນນ່ຶງຂອງເຂົາເຫລ່ົານ້ັນຄືສ່ວນຄົນຊິເມໂອນິດຫ້າຮ້ອຍຄົນພາກັນໄປທ່ີເຂົາເຊອີຣ໌ ມີຫົວຫນ້າຊ່ືເປລາຕິຢາ 
ເນອາຣີຢາ ເຣຟຍັຢາ ແລະອຸສຊີເອນ ບຸດຊາຍທັງຫລາຍຂອງອິສອີ 

43 ແລະເຂົາໄດ້ໂຈມຕີຄົນອາມາເລກສ່ວນທ່ີເຫລືອຢູ່ຊ່ຶງຫນີລອດໄປ ແລ້ວເຂົາທັງຫລາຍກໍອາສັຍຢູ່ທ່ີນ້ັນຈົນ
ທຸກວັນນ້ີ 

 

5 ເຊືອ້ສາຍຂອງຣເູບນ  
Descendants of Reuben 
(ປຖກ 46:8-9) 

1 ບຸດຣູເບນ ບຸດຊາຍກົກຂອງອິສຣາເອນ (ເຂົາເປັນບຸດຊາຍກົກກໍຈີງ ແຕ່ເພາະເຂົາໄດ້ກະທໍາໃຫ້ທີນ່ອນຂອງບິ
ດາຂອງເຂົາມີມົນທິນ ສິດທິບຸດຫົວປີຂອງເຂົາຈ່ຶງຕົກຢູ່ກັບບຸດໂຢເຊັບຜູ້ເປັນບຸດອິສຣາເອນ ແຕ່ໂຢເຊັບບ່ໍໄດ້
ຂ້ຶນທະບຽນໄວ້ໃນສໍາມະໂນຄົວເຊ້ືອສາຍຕາມສິດທີບຸດຫົວປີ 

2 ເຖີງແມ່ນວ່າຢູດາມີກໍາລັງຫລາຍໃນພວກພ່ີນ້ອງຂອງຕົນ ແລະເຈ້ົານາຍອົງນ່ຶງກໍມາຈາກເຂົາ ແຕ່ສິດທິບຸດຫົວ
ປີກ ຍັໍງເປັນຂອງໂຢເຊັບ) 

3 ບຸດຣູເບນ ບຸດຊາຍກົກຂອງອິສຣາເອນຄື ຮາໂນກ ປັນລູ ເຮສໂຣນ ແລະກາຣ໌ມີ 
4 ໂຢເອນມີບຸດຊາຍຄື ເຊມັຍຢາ ເຊມັຍຢາມີບຸດຊາຍຄື ໂກກ ໂກກມີບຸດຊາຍຄື ຊເີມອີ 
5 ຊເີມອີມີບຸດຊາຍຄື ມກີາ ມກີາມີບຸດຊາຍຄື ເຣອັຍຢາ ເຣອັຍຢາມີບຸດຊາຍຄື ບາອານ 
6 ບາອານມີບຸດຊາຍຄື ເບເອ ຣີາ ຜູ້ຊ່ຶງທນີກາດປີນເນເຊີ ກະສັດເມືອງອັສຊີເຣັຽໄດ້ກວາດໄປເປັນຊະເລີຍ ທ່ານ

ເປັນເຈ້ົານາຍຂອງຄົນຣູເບນ 
7 ແລະຍາດຂອງທ່ານຕາມຕະກູນເມ່ືອຂ້ຶນທະບຽນສໍາມະໂນຄົວເຊ້ືອສາຍໄວນ້ັ້ນຄື ເຢອີເອນ ແລະເຊຄາຣີຢາ 
8 ແລະເບລາບຸດຂອງອາຊັສ ບຸດເຊມາ ບຸດໂຢເອນ ຜູ້ອາສັຍຢູ່ໃນອາໂຣເອີ ໄກໄປເຖີງເມືອງເນໂບ ແລະບາອານ

ເມໂອນ 
9 ທ່ານອາສັຍຢູ່ທາງທິດຕາເວັນອອກໄກອອກໄປເຖີງທາງເຂ້ົາຖ່ິນກັນດານ ຊຶງ່ຢູ່ຟາກຂ້າງນ້ີຂອງແມ່ນ້ໍາເອີຟຣາດ

ດ້ວຍ ເພາະສັດລ້ຽງຂອງເຂົາທະວີຫລາຍຂ້ືນໃນແຜ່ນດີນກີເລອາດ 
10 ໃນຣຊັການຂອງຊາອູນເຂົາທັງຫລາຍທໍາສົງຄາມກັບຄົນຮັກຣິດຜູ້ຕ້ອງລ້ົມຕາຍດ້ວຍມືຂອງເຂົາ ເຂົາທັງຫລາຍ

ອາສັຍຢູ່ໃນເຕັນຂອງເຂົາຕລອດແຖບຕະເວັນອອກຂອງກີເລອາດ 



ເຊືອ້ສາຍຂອງກາດ  
Descendants of Gad 

11 ລູກຫລານຂອງກາດ ອາສັຍຢູ່ທາງພາກເຫນືອຂອງເຜ່ົາຣູເບນໃນແຜ່ນດີນຂອງບາຊານໄປຈົນເຖີງເມືອງຊາເລ
ກາ 

12 ໂຢເອນເປັນຫົວຫນ້າ ຊາຟາມເປັນທີສອງ ຢານັຍ ແລະຊາຟດັໃນບາຊານ 
13 ແລະວົງຍາດຂອງເຂົາຕາມຕະກູນຂອງເຂົາຄື ມີຄາເອນ ເມຊູນລາມ ເຊບາ ໂຢຣັຍ ຢາການ ຊີອາ ແລະເອເບີ 

ທັງຫມດົເຈັດຄົນດ້ວຍກັນ 
14 ຄົນເຫລ່ົານ້ີເປັນບຸດຂອງອາບິຮາອີນ ຜູ້ເປັນບຸດຮູຣີ ຜູ້ເປັນບຸດຢາໂຣອາ ຜູ້ເປັນບຸດກິເລອາດ ຜູ້ເປັນບຸດມີຄາ

ເອນ ຜູ້ເປັນບຸດເຢຊິຊຍັ ຜູ້ເປັນບຸດຢາໂດ ຜູ້ເປັນບຸດບູສ 
15 ອາຮິເປັນບຸດອັບດີເອນ ຜູ້ເປັນບຸດກູນີ ເປັນຫົວຫນ້າໃນຕະກ ນູຂອງເຂົາ 
16 ແລະເຂົາທັງຫລາຍອາສັຍຢູ່ໃນກິເລອາດ ໃນບາຊານ ແລະຕາມຫົວເມອືງ ແລະໃນເຂດທ່ົງຫຍ້າທັງຫມດົຂອງ

ຊາໂຣນຈົນສຸດເຂດ 
17 ຄົນເຫລ່ົານ້ີທັງຫມດົຂ້ືນທະບຽນສໍາມະໂນຄົວເຊ້ືອສາຍໄວ້ໃນຣັຊການຂອງໂຢທາມກະສັດແຫ່ງຢູດາ ແລະໃນ

ຣັຊການຂອງເຢໂຣໂບອາມກະສັດແຫ່ງອິສຣາເອນ 
18 ຄົນຣູເບນ ຄົນກາດ ແລະຄົນເຜ່ົາມານັສເຊເຄ່ິງນ່ຶງມີຄົນເກ່ັງກ້າ ຜູ້ຖືໂລ້ ແລະດາບ ແລະໂກ່ງທະນູ ຊາໍນານໃນ

ການເສິກສ່ີຫມືນ່ສ່ີພັນເຈັດຮ້ອຍຫົກສິບຄົນ ພ້ອມທ່ີຈະເຂ້ົາຮົບ 
19 ເຂົາທໍາເສິກກັບຊາວຮັກຣິດ ເຢຕ ຣ໌ູ ນາຟິສ ແລະໂນດາບ 
20 ແລະເມ່ືອເຂົາໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ອຍເຫລືອ ຄົນຮັກຣິດ ແລະພວກທ່ີຢູ່ດ້ວຍກໍຖືກມອບໄວ້ໃນມືຂອງເຂົາ ເພາະ

ເຂົາຮ້ອງທູນຕ່ໍ   ພຣະເຈ້ົາໃນການສົງຄາມ ແລະພຣະອົງຊົງໄດ້ຕອບຕາມຄໍາທູນຂອງເຂົາ ເພາະເຂົາທັງ
ຫລາຍວາງໃຈໃນພຣະອົງ 

21 ເຂົາໄດ້ກວາດເອົາຝູງສັດຂອງຂ້າເສິກໄປ ຄືອູດຫ້າຫມ່ືນໂຕ ແກະສອງແສນຫ້າຫມືນ່ໂຕ ລາສອງພັນ ແລະຄົນ
ນ່ືງແສນ 

22 ເພາະເຂົາໄດ້ຕາຍຢ່າງຫລວງຫລາຍ ດ້ວຍການເສິກຄ້ັງນ້ັນເປັນມາຈາກພຣະເຈ້ົາ ແລະເຂົາທັງຫລາຍອາສັຍຢູ່
ໃນທີຂ່ອງເຂົາຈົນຖືກກວາດໄປເປັນຊະເລີຍ 
ຄ ນົສອງເຜົາ່ເຄິງ່ຂອງມານສັເຊ 
The Half-tribe of Manasseh 

23 ຄົນເຜ່ົາມານັສເຊເຄ່ິງນ່ຶງອາສັຍຢູ່ໃນແຜ່ນດີນນ້ັນ ເຂົາມີຫລາຍດ້ວຍກັນຕ້ັງແຕ່ເມືອງບາຊານເຖີງເມືອງບາ
ອານເຮີໂມນ ເຊນີຣ໌ ແລະພູເຂົາເຮີໂມນ 

24 ຕ່ໍໄປນ້ິແມ່ນຫົວຫນ້າຂອງຕະກູນຂອງເຂົາຄື ເອເຟີ ອິສອີ ເອລີເອນ ອັສຣີເອນ ເຢເຣມຢີາ ໂຮດາວີຢາ ແລະຢາ
ດີເອນ ເປັນທະຫານທ່ີເກ່ັງກ້າ ຄົນມີຊ່ືສຽງເປັນຫົວຫນ້າຕະກູນຂອງເຂົາ 

25 ແຕ່ເຂົາທັງຫລາຍລະເມີດຕ່ໍພຣະເຈ້ົາແຫ່ງບັນພະບຸຣຸດຂອງເຂົາ ແລະໄດ້ໄປຂາບໄຫວ້ກັບບັນດາພຣະຂອງຊົນ
ຊາດທັງຫລາຍແຫ່ງແຜ່ນດີນນ້ັນ ຜູ້ຊ່ຶງພຣະເຈ້ົາຊງົທໍາລາຍເສັຽຕ່ໍຫນ້າເຂົາທັງຫລາຍ 

26 ເພາະສະນ້ັນ ພຣະເຈ້ົາແຫ່ງອິສຣາເອນຈ່ຶງຊົງບັນດານຈິດໃຈຂອງ ປູນ ກະສັດແຫ່ງອັສຊີເຣັຽ ແລະຈິດໃຈຂອງ
ທີນກາດປີນເນເຊີ ກະສັດແຫ່ງອັສຊີເຣັຽ ແລະພຣະອົງຊົງກວາດເຂົາໄປເສັຽຄື ຄົນຣູເບນ ຄົນກາດ ແລະຄົນເຜ່ົ
າມານັສເຊເຄ່ິງນ່ຶງ ແລະພາເຂົາທັງຫລາຍມາຍັງຮາລາ ຮາໂບຣ໌ ຮາຣາ ແລະແມ່ນ້ໍາເມືອງໂກຊານຈົນ
ເຖີງທຸກວັນນ້ີ 

 



6 ເຊຶອ້ສາຍຂອງເລວ ີ 
Descendants of Levi 
(ປຖກ 46:11) 

1 ເລວມີບຸີດຊາຍຄື ເກີໂຊມ ໂກຮາດ ແລະມາຣາຣ ີ
2 ໂກຮາດມີບ ຸດຊາຍຊ່ື ອັມຣາມ ອິສຮາ ເຮໂບຣນ ແລະອຸສຊີເອນ 
3 ອັມຣາມມີບຸດຊາຍຄື ອາໂຣນ ໂມເຊ  ແລະນາງມີຣີອາມ ອາໂຣນມບຸີດຊາຍຄື ນາດາບ ອາບີຮູ ເອເລອາຊາ 

ແລະອິທາມາ 
4 ເອເລອາຊາເປັນບິດາຂອງຟີເນຮັສ ຟີເນຮັສເປັນບິດາຂອງອາບີຊູອາ 
5 ອາບີຊູອາເປັນບິດາຂອງບຸກຄີ ບຸກຄີເປັນບິດາຂອງອຸສຊີ  
6 ອຸສຊີເປັນບິດາຂອງເຊຣາຮີຢາ ເຊຣາຮີຢາເປັນບິດາຂອງເມຣາໂຢດ  
7 ເມຣາໂຢດເປັນບິດາຂອງອາມາຣີຢາ ອາມາຣິຢາເປັນບິດາຂອງອາຮີທູບ  
8 ອາຮີທູບເປັນບິດາຂອງຊາໂດກ ຊາໂດກເປັນບິດາຂອງອາຮີມາອັສ 
9 ອາຮີມາອັສເປັນບິດາຂອງອາຊາຣີຢາ ອາຊາຣຢິາເປັນບິດາຂອງໂຢຮານານ 
10 ແລະໂຢຮານານເປັນບິດາຂອງອາຊາຣຢິາ (ທ່ານນ້ີແຫລະທ່ີທໍາຫນ້າທ່ີປະໂຣຫິດຢູ່ໃນພຣະວິຫານ ຊ່ືງໂຊໂລ

ໂມນຊົງສ້າງໃນເຢຣູຊາເລັມ) 
11 ອາຊາຣິຢາເປັນບິດາຂອງອາມາຣີຢາ ອາມາຣີຢາເປັນບິດາຂອງອາຮີທູບ 
12 ອາຮີທູບເປັນບິດາຂອງຊາໂດກ ຊາໂດກເປັນບິດາຂອງຊັນລູມ 
13 ຊັນລູມເປັນບິດາຂອງຮີນຄີຢາ ຮີນຄີຢາເປັນບິດາຂອງອາຊາຣິຢາ 
14 ອາຊາຣິຢາເປັນບິດາຂອງ ເຊຣັຍຢາ ເຊຣັຍຢາເປັນບິດາຂອງເຢໂຮຊາດັກ 
15 ແລະເຢໂຮຊາດັກຖືກກວາດໄປເປັນຊະເລີຍ ເມ່ືອພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງໃຫ້ຢູດາ ແລະເຢຣູຊາເລັມເຂ້ົາສູ່ການ

ຖືກກວາດໄປເປັນຊະເລີຍດ້ວຍຫັດຂອງເນບູຄາດເນສຊາກ 
16 ເລວມີບຸີດຊາຍຄື ເກີໂຊມ ໂກຮາດ ແລະເມຣາຣ ີ
17 ຕ່ໍໄປນ້ີເປັນຊ່ືບຸດຂອງເກ ໂີຊມ ຄື ລິບນີ ແລະຊີເມອີ 
18 ໂກຮາດມີບຸດຊາຍຊ່ື ອັມຣາມ ອິສຮາ ເຮໂບຣນ ແລະອຸສຊີເອນ 
19 ເມຣາຣີມບຸີດຊາຍຄື ມາລີ ແລະມູຊ ີເຫລ່ົານ້ີເປັນຕະກູນຂອງຄົນເລວີຕາມເຊ້ືອສາຍບິດາຂອງເຂົາ 
20 ບຸດຂອງເກ ໂີຊມ ຄື ລິບນີ ລິບນີມີບຸດຊາຍຄື ຢາຮາດ ຢາຮາດມີບດຸຊາຍຄ ືຊມິມາ 
21 ຊິມມາມີບຸດຊາຍຄື ໂຢອາ ໂຢອາມີບຸດຊາຍຄື ອິດໂດ ອິດໂດມີບຸດຊາຍຄື ເຊຣາ ເຊຣາມບຸີດຊາຍຄື ເຢອາເທ

ຣຍັ 
22 ໂກຮາດມີບຸດຊາຍຄື ອັມມີນາດາບ ອັມມີນາດາບມີບຸດຊາຍຄື ໂກຣາ ໂກຣາມີບຸດຊາຍຄື ອັສຊຣີ ໌
23 ອັສຊີຣ໌ມບຸີດຊາຍຄື ເອນການາ ເອນການາມີບຸດຊາຍຄື ເອບີຢາສາບ ເອບີຢາສາບມີບຸດຊາຍຄື ອັສຊີຣ ໌
24 ອສັຊຣີມ໌ບຸີດຊາຍຄື ຕາຮາດ ຕາຮາດມີບຸດຊາຍຄື ອູຣີເອນ ອູຣີເອນມີບຸດຊາຍຄື ອຸສຊີຢາ ອຸສຊີຢາມີບຸດຊາຍຄື 

ຊາອູນ 
25 ເອນການາມີບຸດຊາຍຄື ອາມາຊຍັ ແລະອາຮີໂມທ 
26 ເອນການາມີບຸດຊາຍຄື ໂຊຟັຍ ໂຊຟັຍມີບຸດຊາຍຄື ນາຮາດ 
27 ນາຮາດມີບຸດຊາຍຄື ເອລີອາບ ເອລີອາບມີບຸດຊາຍຄື ເຢໂຣຮາມ ເຢໂຣຮາມມີບຸດຊາຍຄື ເອນການາ 
28  ຊາມເູອນມີບຸດຊາຍຄື ໂຢເອນບຸດຊາຍຫົວປີ ຄົນທີສອງຄື ອາບີຢາ 
29 ເມຣາຣີມບຸີດຊາຍຄື ມາລີ ມາລີມີບຸດຊາຍຄື ລິບນີ ລິບນີມີບຸດຊາຍຄື ຊີເມອາ ຊີເມອາມບຸີດຊາຍ ອຸສຊາ 



30 ອຸສຊາມີບຸດຊາຍຄື ຊີເມອາ ຊເີມອາມີບຸດຊາຍຄື ຮັກກີຢາ ຮັກກີຢາມີບຸດຊາຍຄື ອາຊຍັຢາ 
ດາວດິຊງົແຕງ່ຕັງ້ນກັຮອ້ງປະຈາໍພຣະວຫິານ 
Musicians Appointed by David 

31 ເຫລ່ົານ້ີເປັນບຸກຄົນທ່ີດາວິດຊົງແຕ່ງຕ້ັງໃຫ້ດູແລການຮ້ອງເພງໃນພຣະວີຫານຂອງພຣະເຈ້ົາ ຫລັງຈາກທ່ີຫີບ
ຄໍາສັນຍາມາຕ້ັງຢູ່ທ່ີນ້ັນແລ້ວ 

32 ເຂົາທັງຫລາຍທໍາການບົວລະບັດດ້ວຍເພງ ຂ້າງຫນ້າຫເໍຕັນນັດພົບ ຈົນໂຊໂລໂມນໄດ້ຊົງສ້າງພຣະວິຫານ
ຂອງພຣະເຈ້ົາໃນເຢຣູຊາເລັມ ແລະເຂ າົໄດ້ປະຕິບັດຫນ້າທ່ີຂອງເຂົາຕາມຕໍາແຫນ່ງ 

33 ຕ່ໍໄປນ້ີເປັນບຸກຄົນທ່ີປະຕີບັດງານຢູ່ພ້ອມກັບບຸດຂອງເຂົາ ພວກບຸດຄົນໂກຮາດຄື ເຮມານນັກຮ້ອງຜູ້ເປັນບຸດ
ໂຢເອນ ຜູ້ເປັນບຸດຂອງຊາມູເອນ 

34 ຜູ້ເປັນບຸດເອນການາ ຜູ້ເປັນບຸດເຢໂຣຮາມ ຜູ້ເປັນບຸດເອລີເອນ ຜູ້ເປັນບຸດໂຕອາ 
35 ຜູ້ເປັນບຸດຊູບ ຜູ້ເປັນບຸດເອນການາ ຜູ້ເປັນບຸດມາຮັທ ຜູ້ເປັນບຸດອາມາຊັຍ 
36 ຜ  ູ້ເປັນບຸດເອນການາ ຜູ້ເປັນບຸດໂຢເອນ ຜູ້ເປັນບຸດອາຊາຣຢີາ ຜູ້ເປັນບຸດເຊຟັນຢາ 
37 ຜູ້ເປັນບຸດຕາຮາດ ຜູ້ເປັນບຸດອັສຊີຣ ໌ຜູ້ເປັນບຸດເອບີອາສາຟ ຜູ້ເປັນບຸດໂກຣາ 
38 ຜູ້ເປັນບຸດອີສຮາ ຜູ້ເປັນບຸດໂກຮາດ ຜູ້ເປັນບຸດເລວີ ຜູ້ເປັນບຸດອິສຣາເອນ 
39 ກັບອາສາຟພີນ້່ອງຂອງເຂົາ ຜູ້ຊ່ຶງຢືນຢູ່ຂ້າງຂວາມືຂອງເຂົາຄື ອາສາບບຸດເບເຣຄີຢາ ຜູ້ເປັນບຸດຊີເມອີ 
40 ຜູ້ເປັນບຸດມີກາເອນ ຜູ້ເປັນບ ດຸບາອາເຊຢາ ຜູ້ເປັນບຸດມັນຄີຢາ  
41 ຜູ້ເປັນບຸດເອທນີ ຜູ້ເປັນບຸດເຊຣາ ຜູ້ເປັນບຸດອາດັຍຢາ 
42 ຜູ້ເປັນບຸດເອທານ ຜູ້ເປັນບຸດຊີມມາ ຜູ້ເປັນບຸດຊີເມອີ  
43 ຜູ້ເປ ນັບຸດຢາຮາດ ຜູ້ເປັນບຸດເກ ໂີຊມ ຜູ້ເປັນບຸດເລວີ 
44 ທ່ີຂ້າງຊ້າຍມືມີບຸດຂອງເມຣາຣີ ພ່ີນ້ອງຂອງເຂົາຄື ເອທານຜູ້ເປັນບຸດກີຊີ ຜູ້ເປັນບຸດອັບດີ ຜູ້ເປັນບຸດມັນລຸກ 
45 ຜູ້ເປັນບຸດຮາຊາບ ຢີາ ຜູ້ເປັນບຸດອາມາຊີຢາ ຜູ້ເປັນບຸດຮີນກີຢາ 
46 ຜູ້ເປັນບຸດອັມຊີ ຜູ້ເປັນບຸດບານີ ຜູ້ເປັນບຸດເຊເມີ 
47 ຜູ້ເປັນບຸດມາລີ ຜູ້ເປັນບຸດມູຊີ ຜູເ້ປັນບຸດເມຣາຣີ ຜູ້ເປັນບຸດເລວີ 
48 ແລະຄົນເລວີພ່ີນ້ອງຂອງເຂົາໄດ້ຮັບແຕ່ງຕ້ັງໃຫ້ປະຕິບັດງານທຸກຢ່າງທ່ີຫເໍຕັນຂອງພຣະວີຫານຂອງພຣະເຈ້ົາ 

ເຊືອ້ສາຍຂອງອາໂຣນ 
Descendants of Aaron 

49 ແຕ່ອາໂຣນກັບບຸດຊາຍຂອງທ່ານຖວາຍເຄ່ືອງບູຊາເທີງແທ່ນເຄ່ືອງເຜົາບູຊາ ແລະເທີງແທ່ນເຄ່ືອງຫອມ ແລະ
ປະຕິບັດງານໃນບ່ອນສັກສິດທ່ີສຸດ ແລະກະທໍາການລ້າງມົນທິນບາບຂອງອິສຣາເອນຕາມຢ່າງທ່ີໂມເຊຜູ້ຮັບ
ໃຊຂ້ອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ບັນຊາໄວ້ 

50 ຕ່ໍໄປນ້ີເປັນບຸດອາໂຣນຄື ເອເລອາຊາ ເອເລອາຊາມີບຸດຊາຍຄື ຟີເນຮັສ ຟີເລຮັສມີບຸດຊາຍຄື ອາບີຊູອາ 
51 ອາບີຊູອາມບຸີດຊາຍຄື ບຸກຄີ ບຸກຄີມບຸີດຊາຍຄື ອຸສຊ ີອສຸຊມີີບຸດຊາຍຄື ເຊຣາຮີຢາ 
52 ເຊຮາຣຢີາມີບຸດຊາຍຄື ເມຣາໂຢດ ເມຣາໂຢດມີບຸດຊາຍຄື ອາມາຣຢີາ ອາມາຣີຢາມີບຸດຊາຍຄື ອາຮີທູບ 
53 ອາຮີທູບມີບຸດຊາຍຄື ຊາໂດກ ຊາໂດກມີບຸດຊາຍຄື ອາຮີມາອັສ 

ຫວົເມອືງຂອງຄນົເລວ ີ 
Settlements of the Levites 
(ຢຊຍ 21:1-42) 



54 ຕ່ໍໄປນ້ີເປັນທ່ີອາສັຍຂອງເຂົາຕາມພູມລໍາເນົາໃນເຂດແດນຂອງເຂົາຄື ເຊ້ືອສາຍຂອງອາໂຣນຕະກູນຄົນໂກ
ຮາດ (ເພາະ    ສລາກຕົກເປັນຂອງເຂົາກ່ອນ) 

55 ເຂົາໄດ້ຮັບເມືອງເຮໂບຣນໃນແຜ່ນດີນຢູດາ ແລະທ່ົງຫຍ້າຊຶງ່ຢູ່ລ້ອມຮອບນ້ັນ 
56 ແຕ່ທ່ົງນາ ແລະຕາມຊົນນະບົດຂອງເມືອງນ້ັນ ເຂົາຍົກໃຫ້ແກ່ກາເລັບບຸດເຢຟຸນເນ 
57 ເຂົາໃຫ້ເມືອງລ້ີພັຍແກ່ເຊ້ືອສາຍຂອງອາໂຣນຄື ເມືອງເຮໂບຣນ ເມືອງລິບນາກັບທ່ົງຫຍ້າ ເມືອງຢັດທີຣ໌ ເມືອງ

ເອສເຕໂມອາກັບທ່ົງຫຍ້າ 
58 ຮີເລນພ້ອມກັບທ່ົງຫຍ້າ ເດບີຣ໌ພອ້ມກັບທ່ົງຫຍ້າ 
59 ອາຊານພ້ອມກັບທ່ົງຫຍ າ້ ແລະເບັດເຊເມສພ້ອມກັບທ່ົງຫຍ້າ 
60 ແລະຈາກດີນແດນເຜ່ົາເບັນຢາມິນກໍມອບເມືອງເກບາພ້ອມກັບທ່ົງຫຍ້າ ອາເລເມທພ້ອມກັບທ່ົງຫຍ້າ ແລະອາ

ນາໂທດພ້ອມກັບທ່ົງຫຍ້າພ້ອມກັບທ່ົງຫຍ້າ ຫົວເມືອງທັງຫມດົຂອງເຂົາທຸກຕະກູນເປັນສິບສາມຫົວເມືອງ
ດ້ວຍກັນ 

61 ສ່ວນຄົນໂກຮາດທ່ີເຫລືອຢູ່ນ້ັນໄດ້ຮັບສ່ວນມອບໂດຍສລາກທ່ີໄດ້ຈາກຕະກູນຂອງເຜ່ົາ ຈາກເຜ່ົາມານັສເຊເຄ່ິງ
ນ່ຶງມີສິບຫົວເມືອງ 

62 ຕະກູນເກ ໂີຊມແຕ່ລະຄອບຄົວໄດ້ຮັບມອບສິບສາມຫົວເມືອງຈາກເຜ່ົາອິສຊາຄາ ເຜ່ົາອາເຊີ ເຜ່ົາເນັບທາລ ີ 
ແລະຈາກເຜ່ົາມານັສເຊໃນບາຊານ 

63 ຕະກນູເມຣາຣໄີດ້ຮັບມອບສິບສອງຫົວເມືອງຈາກເຜ່ົາຣູເບນ ເຜ່ົາກາດ ແລະເຜ່ົາເຊບູລູນ 
64 ດ່ັງນ້ີແຫລະປະຊາຊົນອິສຣາເອນໄດ້ມອບຫົວເມືອງພ້ອມກັບທ່ົງຫຍ້າໃຫ້ແກ່ຄົນເລວີ 
65 ແລະຄົນອິສຣາເອນໄດ້ຈັບສລາກໃຫ້ຫົວເມືອງຈາກເຜ່ົາຢູດາ ເຜ່ົາຊີເມໂອນ ແລະເຜ່ົາເບັນຢາມິນ ຕາມທ່ີ

ກ່າວຊືໄ່ວນ້ັ້ນດ້ວຍ 
66 ແລະຕະກູນຄົນໂກຮາດບາງຕະກູນມີຫົວເມືອງອັນເປັນດິນແດນຂອງເຂົາຈາກເຜ່ົາເອຟຣາອິມ 
67 ຄົນອິສຣາເອນໄດ້ໃຫ້ຫົວເມືອງລ້ີພັຍຄື ເມືອງເຊເຄມພ້ອມກັບທ່ົງຫຍ້າໃນຖ່ີນພູເຂົາເອຟຣາອິມ ເມືອງເກເຊີ

ພ້ອມກັບທ່ົງຫຍ້າ 
68 ເມືອງໂຢກເມອາມພ້ອມກັບທ່ົງຫຍ້າ ເມືອງເບັດໂຮໂຣນພ້ອມກັບທ່ົງຫຍ້າ 
69 ເມືອງອັຍຢາໂລນພ້ອມກັບທ່ົງຫຍ້າ ເມືອງກາດຣີມໂມນພ້ອມກັບທ່ົງຫຍ້າ 
70 ແລະມອບເມືອງຈາກເຜ່ົາມານັສເຊເຄ່ິງນ່ຶງຄື ເມືອງອາເນີພ້ອມກັບທ່ົງຫຍ້າ ເມືອງບີເລອາມພ້ອມກັບທ່ົງຫຍ າ້

ໃຫແ້ກ່ຕະກູນຄົນໂກຮາດທ່ີເຫລືອຢູ່ 
71 ດີນແດນຂອງມານັສເຊເຄ່ິງເຜ່ົາທ່ີມອບໃຫ້ແກ່ຄົນເກ ໂີຊມຄື ໂກລານໃນເມືອງບາຊານພ້ອມກັບທ່ົງຫຍ້າ ແລະ

ອັສຕາໂຣທພ້ອມກັບທ່ົງຫຍ້າ 
72 ແລະຈາກເຜ່ົາອິສຊາຄາຄື ເມືອງເກເດສພ້ອມກັບທ່ົງຫຍ້າ ເມືອງດາເບຣາດພ້ອມກ ບັທ່ົງຫຍ້າ 
73 ແລະຣາໂມທພ້ອມກ ບັທ່ົງຫຍ້າ ແລະອາເນມພ້ອມກັບທ່ົງຫຍ້າ 
74 ຈາກເຜ່ົາອາເຊີຄື ມາຊັນພອ້ມກັບທ່ົງຫຍ້າ ອັບໂດນພ້ອມກັບທ່ົງຫຍ້າ 
75 ຮູໂກກພ້ອມກັບທ່ົງຫຍ້າ ແລະເຣໂຮບພ້ອມທັງທ່ົງຫຍ້າ 
76 ແລະຈາກເຜ່ົາເນັຟບທາລີຄື ເກເດສໃນຄາລິເລພ້ອມກັບທ່ົງຫຍ້າ ຮັມໂມນພ້ອມກັບທ່ົງຫຍ້າ ກີຣີອາທາອິມ

ພ້ອມກັບທ່ົງຫຍ້າ 
77 ສ່ວນຄົນເມຣາຣີທີເ່ຫລືອຢູ່ນ້ັນໄດ້ຮັບຈາກເຜ່ົາເຊບູລູນຄື ຣມິໂມໂນພ້ອມກັບທ່ົງຫຍ້າ ຕາໂບຣ໌ພ້ອມກັບທ່ົງ

ຫຍ້າ 



78 ແລະຟາກແມ່ນ້ໍາຈໍແດນຂ້າງຂອງເຢຣີໂກ ຄືຟາກຕະເວັນອອກຂອງແມ່ນ້ໍາຈໍແດນນ້ັນ ຈາກເຜ່ົາຣູເບນ ຄືເບເຊ ີ
ໃນຖ່ິນກັນດານພ້ອມກັບທ່ົງຫຍ້າ ຢາຊາພ ອ້ມກັບທ່ົງຫຍ້າ 

79 ເກເດໂມທພ້ອມກັບທ່ົງຫຍ້າ ແລະເມຟາອາດພ້ອມກັບທ່ົງຫຍ້າ 
80 ແລະຈາກເຜ່ົາກາດຄື ຣາໂມທໃນກິເລອາດພ້ອມກັບທ່ົງຫຍ້າ ມາຮານາອິມພ້ອມກັບທ່ົງຫຍ້າ 
81 ເຮສໂບຣນພ້ອມກັບທ່ົງຫຍ້າ ແລະຢາເຊີພ້ອມກັບທ່ົງຫຍ້າ 
 

7 ເຊືອ້ສາຍຂອງອສິຊາຄາ  
Descendants of Issachar 
(ປະຖມົມະການ 46:13) 

1 ອິສຊາຄາມີບຸດຄື ໂຕລາ ປູອາ ເຢຊັບ ແລະຊີມໂຣນ ທັງຫມດົສ່ີຄົນດ້ວຍກັນ 
2 ໂຕລາມີບຸດຄື ອູສຊີ ເຣຟັຍຢາ ເຢຣີເອນ ຢາມັຍ ອິບຊາມ ແລະເຊມູເອນ ຫົວຫນ້າຕະກູນຂອງເຂົາ ຄືຂອງໂຕ

ລາ ເປັນທະຫານທ່ີເກ່ັງກ້າຂອງຊາດເຊ້ືອຂອງເຂົາ ແລະຈ າໍນວນຂອງຄົນເຫລ່ົານ້ີໃນຣັຊສມຍັຂອງດາວິດເປັນ
ສອງຫມ່ືນສອງພັນຫົກຮ້ອຍຄົນ 

3 ອຸສຊີມບຸີດຄື ອິສຣາຮິຢາ ແລະຊີສຣາຮີຢາມີບຸດຊາຍຄື ມຄີາເອນ ໂອບາດີຢາ ໂຢເອນ ແລະອິສຊີຢາ ຫ້າຄົນ
ດ້ວຍກັນ ທັງຫມົດເປັນຫົວຫນ້າ 

4 ແລະພ້ອມກັບຄົນເຫລ່ົານ້ີເຊ້ືອສາຍຂອງເຂົາ ຕາມຕະກູນຂອງເຂົາ ມີຫນ່ວຍທະຫານເສິກສາມຫມື່ນຫົກພັນ
ຄົນ ເພາະເຂົາມີພັຣຍາແລະບຸດຫລາຍ 

5 ຍາດພ່ີນ້ອງຂອງເຂົາຊ່ຶງເປັນຄົນໃນບັນດາຕະກູນຂອງອິສຊາຄາ ມີທັງຫມົດດ້ວຍກັນທ່ີເປັນທະຫານເກ່ັງກ້າ
ແປດຫມ່ືນເຈັດພັນຄົນ ຂ້ືນທະບຽນໄວ້ໃນສໍາມະໂນຄົວເຊ້ືອສາຍ 
ເຊືອ້ສາຍຂອງເບນັຢາມນິ  
Descendants of Benjamin 
(ປຖກ 46:21) 

6 ເບັນຢາມິນມີບຸດຄື ເບລາ ເບເຄີ ແລະເຢດີອາເອນ ທັງຫມດົສາມຄົນດ້ວຍກັນ 
7 ເບລາມີບຸດຄື ເອສໂບນ ອຸສຊີ ອຸສຊເີອນ ເຢຣີໂມທ ແລະອີຣີ ທັງຫມົດຫ້າຄົນດ້ວຍກັນ ເປັນຫົວຫນ້າຂອງຕະ

ກູນ ເປັນທະຫານທ ີ ່ເກ່ັງກ້າທ່ີມຊ່ືີສຽງ ແລະຈໍານວນທ່ີຂ້ືນທະບຽນໄວ້ໃນສໍາມະໂນຄົວເຊ້ືອສາຍຂອງເຂົາ ສອງ
ຫມືນ່ສອງພັນສາມສິບສ່ີຄົນ 

8 ເບເຄີມີບຸດຄື ເຊມຣີາ ໂຢອັສ ເອລີເອເຊີ ເອລີໂອເອນັຍ ໂອມຣີ ເຢຣີໂມທ ອາບີຢາ ອານາໂທດ ແລະ ອາເລ
ເມທ ທັງຫມດົນ້ີເປັນບຸດເບເຄີ 

9 ແລະຈໍານວນທ່ີຂ້ືນທະບຽນໄວ້ໃນສໍາມະໂນຄົວເຊ້ືອສາຍ ຕາມຊາດພນັເປັນຫົວຫນ້າຕະກູນຂອງເຂົາ ເປັນທະ
ຫານທ່ີເກ່ັງກ້າ ສອງຫມ່ືນສອງຮ້ອຍຄົນ 

10 ເຢດີອາເອນມີບຸດຄື ບີນຮານ ແລະບີນຮານມີບຸດຄື ເຢອູສ ເບັນຢາມິນ ເອຮູດ ເຄນາອານາ ເຊທານ ຕາຣ ໌ຊິດ 
ແລະອາຣິຊາຮາກ 

11 ທັງຫມົດນ້ີເປັນບຸດເຢດີອາເອນຕາມຫົວຫນ້າຕະກູນຂອງເຂົາ ເປັນທະຫານເກ່ັງກ້າທ່ີມີຊ່ືສຽງ ນ່ຶງຫມ່ືນເຈັດພັນ
ສອງຮ້ອຍຄົນ ພ້ອມທ່ີຈະຮັບຣາຊການສົງຄາມ 

12 ແລະຊຸບປິມ ແລະຮຸບປິມເປັນບຸດຂອງອິຣ໌ ຮູຊິມບຸດຂອງອາເຮີ 



ເຊືອ້ສາຍຂອງເນຟັທາລ ີ 
Descendants of Naphtali 
(ປຖກ 46:24) 

13 ເນຟັທາລມີບຸີດຊາຍຄື ຢາຊີເອນ ກູນີ ເຢເຊີ ແລະຊັນລູມ ເຊ້ືອສາຍຂອງນາງບີນຮາ 
ເຊືອ້ສາຍຂອງມານສັເຊ  
Descendants of Manasseh 

14 ມານສັເຊມບຸີດຊາຍຄື ອັສຣີເອນ ຊຶ່ງພຣັຍານ້ອຍຊາວອາຣາເມອານ ນາງໄດ້ມີ ມາຄີບິດາຂອງກິເລອາດ 
15 ມາຄີກໍຮັບພັຣຍາຈາກຮຸບປິມ ແລະຊຸບປິມ ເອ້ືອຍຂອງເຂົາຊ່ື ນາງມາອາກາ ແລະຄົນທີສອງຊ່ື ເຊໂລເຟຮັດ 

ແລະເຊໂລເຟຮັດມບຸີດຍີງ 
16 ແລະມາອາກາພ ຣັຍາມາຄີມີບຸດຊາຍຄົນນ່ຶງ ນາງເອ້ີນເຂົາວ່າ ເປເຣສ ແລະນ້ອງຊາຍຂອງເຂົາຊ່ື ເຊເຣສ ແລະ

ບຸດຂອງເຂົາຄື ອູລາມ ແລະເຣເຄມ 
17 ອູລາມມີບຸດຊາຍຄື ເບດານ ເຫລ່ົານ້ີເປັນບຸດກິເລອາດ ຜູ້ເປັນບຸດມາຄີ ຜ  ູ້ເປັນບຸດມານັສເຊ 
18 ແລະຮັມໂມເລເຄທນ້ອງສາວຂອງເຂົາມີ ອິສໂຮດ ອາບີເອເຊີ ແລະມາລາ 
19 ເຊມດິາມບຸີດຊາຍຄື ອາຮິອານ ເຊເຄມ ລິກຮີ ແລະອານີອາມ 

ເຊືອ້ສາຍຂອງເອຟຣາອິມ  
Descendants of Ephraim 

20 ເອຟຣາອິມມີບຸດຊາຍຄື ຊເູທລາ ແລະຊເູທລາມີບຸດຊາຍຄື ເບເຣດ ເບເຣດມີບຸດຊາຍຄື ຕາຮາດ ຕາຮາດມີບຸດ
ຊາຍຄື ເອເລອາດາ ເອເລອາດາມີບຸດຊາຍຄື ຕາຮາດ 

21 ຕາຮາດມີບຸດຊາຍຄື ຊາບັດ ຊາບັດມີບຸດຊາຍຄື ຊເູທລາ ເອເຊີ ແລະເອເລອັດ ຊຶງ່ຄົນຂອງກາດຜູ້ທ່ີເກີດໃນ
ເມືອງນ້ັນໄດ ຂ້້າເສັຽ ເພາະເຂົາທັງຫລາຍລົງມາປຸ້ນສັດລ້ຽງຂອງເຂົາ 

22 ແລະເອຟຣາອິມບ ດິາຂອງເຂົາໄວ້ທຸກໂສກເສ້ົາເປັນຫລາຍວັນ ແລະພ່ີນ້ອງຂອງເຂົາກໍມາເລ້ົາໂລມເຂົາ 
23 ແລະເອຟຣາອິມກໍເຂ້ົາໄປຫາພັຣຍາ ແລະນາງກໍຕ້ັງທ້ອງມີບຸດຊາຍຄົນນ່ຶງ ນາງເອ້ີນເຂົາວ່າ ເບຣີຢາ ເພາະເຫ

ດການຊ່ົວຮ້າຍຕົກຢູ່ກັບເຮືອນຂອງເຂົາ 
24 ບຸດຍີງຂອງເຂົາຊ່ື ນາງເຊເອຣາ ຜູ້ຊ່ຶງສ້າງເມືອງເບັດໂຮໂຣນ ທັງລຸ່ມແລະເທີງ ແລະເມືອງອຸສເຊນ ເຊເອຣາ 
25 ເອຟຣາອິມມີບຸດຊາຍຊ່ື ເຣຟາ ເຣຟາມບຸີດຄື ເຣເຊຟ ເຣເຊຟມບຸີດຊາຍຄື ເຕລາ ເຕລາມີບຸດຊາຍຄື ຕາຮານ 
26 ຕາຮານມີບຸດຊາຍຄື ລາດານ ລາດານມີບຸດຊາຍຄືອາມມຮູີດ  ອ ັມມຮູີດມີບຸດຊາຍຄື ເອລີຊາມາ  
27 ເອລີຊາມາມບຸີດຊາຍຄື ນູນ ນູນມີບຸດຊາຍຄື ໂຢຊວຍ 
28 ທ່ີດີນກໍາມະສິດ ແລະພູມລໍາເນົາຂອງເຂົາຄື ເບ ັດເອນພ້ອມກັບບັນດາຫົວເມືອງ ແລະນາອາຣານດ້ານຕາເວັນ

ອອກ ແລະເກເຊີດ້ານຕາເວັນຕົກພ້ອມກັບບັນດາຫົວເມືອງເຊເຄມພ້ອມກັບບັນດາຫົວເມືອງ ແລະອັຍຢາພ້ອມ
ກັບບັນດາຫົວເມືອງ 

29 ແລະຕາມພົມແດນຂອງຄົນມານັສເຊ ມເີມືອງເບັດເຊອານພ້ອມກັບບັນດາຫົວເມືອງ ຕາອານັກພ້ອມກັບບັນ
ດາຫົວເມືອງ ເມກິດໂດພ້ອມກັບບັນດາຫົວເມືອງ ໂດຣ໌ພ້ອມກັບຫົວເມືອງ ເຊ້ືອສາຍໂຢເຊັບບຸດອິສຣາເອນໄດ້
ອາສັຍຢູ່ໃນທ່ີເຫລ່ົານ້ີ 
 
ເຊືອ້ສາຍຂອງເອເຊ ີ 
Descendants of Asher 
(ປຖກ 46:17) 

30 ອາເຊີມບຸີດຊາຍຄື ອິມນາ ອິສວາ ອິສວີ ເບຣີຢາ ແລະນ້ອງສາວຂອງເຂົາຄື ເຊຣາ 



31 ເບຣີອາມີບຸດຊາຍຄື ເຮເບີ ແລະ ມັນຄີເອນ ຜ  ູ້ເປັນບິດາຂອງບີຊາອິທ 
32 ເຮເບີເປັນບິດາຂອງຢັບເລທ ໂຊເມີ ໂຮທາມ ແລະນ້ອງສາວຂອງເຂົາຄື ຊູອາ 
33 ຢັບເລທມີບຸດຊາຍຄື ປາສັກ ບິມຮັນ ແລະອັສວັທ ເຫລ່ົານ້ີເປັນບຸດຢັບເລທ 
34 ບຸດເຊເມີນ້ອງຊາຍຂອງເຂົາຄື ອາຮິ ໂຣກາ ຮຸບບາ ແລະອາຣາມ 
35 ບຸດເຮເລມນ້ອງຊາຍຂອງເຂົາຄື ໂຊຟາ ອິມນາ ເຊເລສ ແລະ ອາມັນ 
36 ໂຊຟາມີບຸດຊາຍຄ ືຊອູາ ຮາເນເຟີ ຊອັູນ ເບຣີ ອິມຣາ 
37 ເບເຊີ ໂຮດ ຊັມມາ ຊີລຊາ ອິທຣານ ແລະເບເອຣາ 
38 ບຸດເຢເທີຄື ເຢຟູນເນ ປິສປາ ແລະ ອາຣາ 
39 ບຸດອູນລາຄື ອາຣາ ຮານນີເອນ ແລະຣີຊອີາ 
40 ທັງຫມດົເຫລ່ົານ້ີເປັນຄົນຂອງອາເຊ  ີຫວົຫນ້າຕະກູນຂອງເຂົາ ເປັນທະຫານທ່ີຄັດເລືອກໄວ້ ເປັນເຈ້ົານາຍໃຫຍ່

ຈໍານວນທ່ີຂ້ືນທະບຽນໄວ້ໃນສໍາມະໂນຄົວເຊ້ືອສາຍ ເພ່ືອເຂ້ົາຮັບຣາຊການສົງຄາມເປັນສອງຫມ່ືນຫົກພັນຄົນ 
 

8 ເຊືອ້ສາຍຂອງເບນັຢາມນິ  
Descendants of Benjamin  

(ປຖກ 46:21) 
1 ເບັນຢາມິນເປັນບິດາຂອງເບລາບຸດຫົວປີຂອງເຂົາ ອັສເບນທີສອງ ອາຮາຣາທີສາມ 
2 ໂນຮາທີສີ່ ແລະຣາຟາທີຫ້າ 
3 ແລະເບລາມີບຸດຄື ອັດດາ ເກຣາ ອາບີຮູດ 
4 ອາບີຊູອາ ນາອາມານ ອາໂຮອາ 
5 ເກຣາ ເຊຟູຟານ ແລະຮູຣາມ 
6 ຕ່ໍໄປນ້ີເປັນບຸດເອຮູດ (ເຂົາທັງຫລາຍເປັນຫົວຫນ້າບັນດາຕະກູນທ່ີເປັນຊາວເມືອງເກບາ ແລະເຂົາຖືກກວາດ

ໄປເປັນຊະ  ເລ ຍີຍັງເມືອງມານາຮາດ) 
7 ຄ ນືາອາມານ ອາຮີຢາ ແລະເກຣາ ເຂົາທັງຫລາຍຖືກກວາດເປັນເປັນຊະເລີຍ ແລະເຮັກລາມທ່ານເປັນບິດາ

ຂອງອ ຸສຊາ ແລະອາຮີຮູດ 
8 ແລະຊາຮາຣາອິມມີບຸດຊາຍໃນດິນແດນໂມອາບ ພາຍຫລັງຈາກທ່ີເຂົາໄດ້ໄລ່ຮູຊີມ ແລະບາອາຣາ 

ພຣັຍາຂອງເຂົາໄປແລ້ວ 
9 ເຂົາມີບຸດກັບໂຮເດສພັຣຍາຂອງເຂົາ ຄືໂຢບັບ ຊີບີອາ ເມຊາ ມັນເກມ 
10 ເຢອູສ ຊາຄີອາ ແລະມີຣ໌ມາ ເຫລ່ົານ້ີເປັນບຸດຂອງເຂົາ ເປັນຫົວຫນ້າຕະກູນຂອງເຂົາ 
11 ເຂົາມີບຸດກັບຮູຊີມດ້ວຍ ຄ ອືາບີຕູບ ແລະເອນປາອັນ 
12 ບຸດເອັນປາອັນ ຄືເອເບີ ມີຊາມ ແລະເຊເມດ ຜູ້ສ້າງເມືອງໂອໂນ ແລະເມືອງໂລດພ້ອມກັບຫົວເມືອງ 
13 ແລະເບຣີຢາ ແລະເຊມາ (ເຂົາທັງຫລາຍເປັນຫົວຫນ້າບັນດາຕະກູນທ່ີເປັນຊາວເມືອງອັຍຢາໂລນ ຜູ້ຊ່ຶງຂັບໄລ່

ຊາວເມືອງກາດໄປເສັຽນ້ັນ) 
14 ແລະອາຮີໂອ ຊາຊັກ ແລະເຢເຣໂມທ 
15 ເຊບາດີຢາ ອາຣາດ ເອເດີ 
16 ມຄີາເອນ ອິສປາ ແລະໂຢຮາ ເປັນບຸດເບຣີຢາ 
17 ເຊບາດີຢາ ເມຊູນລາມ ຮີສຄີ ເຮເບີ 
18 ອິສເມຣັຍ ອິສລີຢາ ແລະໂຢບັບ ເປັນບຸດເອນປາອັນ 



19 ເຢກີມ ຊິກຣີ ຊັບດ ີ
20 ເອລີເອນັຍ ຊີນເລທັຍ ເອລີເອນ 
21 ອາດັຍຢາ ເບຣາຢາ ແລະຊິມຣທັ ເປັນບຸດຊີເມອີ 
22 ອີສປານ ເອເບີ ເອລີເອນ  
23 ອັບໂດນ ຊີກຣີ ຮານານ  
24 ຮານານີຢາ ເອລາມ ອານໂທທີຢາ 
25 ອີຟເດຢາ ແລະເປນູເອນ ເປັນບຸດຊາຊັກ 
26 ຊັມເຊຣັຍ ເຊຮາຣຢີາ ອາທາລີຢາ 
27 ຢາອາເຣ ຊ ຢີາ ເອລີຢາ ແລະຊີກຣີ ເປັນບຸດເຢໂຣຮາມ 
28 ຄົນເຫລ່ົານ້ີເປັນຫົວຫນ້າຕະກູນຂອງເຂົາ ຕາມຊາດເຊ້ືອສາຍເປັນຊ້ັນຫົວຫນ້າ ຄົນເຫລ່ົານ້ີຢູ່ໃນເຢຣູຊາເລັມ 

ວງົວານຂອງຊາອູນ 
29 ແລະໃນກີເບໂອນກ ມີໍບິດາຂອງກິເບໂອນອາສັຍຢູ່ ແລະພັຣຍາຂອງທ່ານຊ່ື ມາອາກາ 
30 ບຸດຫົວປີຂອງທ່ານຊື ່ອັບໂດນ ຊຣູ໌ ກີສ ບາອັນ ນາດາບ 
31 ເກໂດຣ໌ ອາຮີໂອ ເຊເຄີ 
32 ແລະມີກໂລທ (ເຂົາເປັນບິດາຂອງຊີເມອາ) ຄົນເຫລ່ົານ້ີອາສັຍຢູ່ກົງຂ້າມກັບຍາດຂອງເຂົາໃນເຢຣູຊາເລັມ 

ເຂົາຢູ່ກັບຍາດຂອງເຂົາ 
33 ເນີ ເປັນບິດາຂອງຄີສ ຄີສເປັນບິດາຂອງຊາອູນ ຊາອູນເປັນບິດາໂຢນາທານ ມັນຄີຊວູາ ອາບີນາດາບ ແລະ 

ເອສບາອັນ 
34 ແລະບຸດໂຢນາທານ ຄືເມຣິບບາອັນ ແລະເມຣີບບາອັນເປັນບິດາຂອງມີກາ 
35 ບຸດມີກາ ຄືປີໂທນ ເມເລກ ຕາເຣອາ ແລະ ອາຮັສ 
36 ແລະອາຮັສເປັນບີດາຂອງເຢໂຮອາດດາ ແລະເຢໂຮອາດດາເປັນບິດາຂອງອາເລເມທ ອັສມາເວທ ແລະຊີມຣ ີ

ຊີມຣເີປັນບິດາຂອງໂມຊາ 
37 ໂມຊາເປັນບິດາບີເນອາ ບຸດບີເນອາຄືຣາຟາ ບ ຸດຣາຟາ ຄືເອເລອາຊາ ບຸດເອເລອາຊາ ຄືອາເຊນ 
38 ອາເຊນມີບຸດຫກົຄົນ ແລະຕ່ໍໄປນ້ີເປັນຊ່ືຂອງເຂົາ ອັສຣີກາມ ໂບເຄີຣູ ອິສມາເອນ ເຊອາຣີຢາ ໂອບາດີຢາ 

ແລະຮານານ ທັງຫມົດນ້ີເປັນບຸດຂອງອາເຊນ 
39 ບຸດຂອງເອເຊກນ້ອງຊາຍຂອງເຂົາ ຄື ອູລາມບຸດຫົວປີ ເຢອູສຄົນທີສອງ ແລະເອລີເຟເລທຄົນທີສາມ 
40 ບຸດຊາຍຂອງອູລາມເປັນຄົນທ່ີເປັນທະຫານເອກ ນັກທະນູ ມລູີກຫລານຫລາຍນ່ຶງຮ້ອຍຫ້າສິບຄົນ ຄົນເຫລ່ົານ້ີ

ທັງຫມດົເປັນເຊ້ືອສາຍເບັນຢາມີນ 
 

9  
Chapter 9 

1 ດ່ັງນ້ັນອິສຣາເອນທັງປວງໄດ້ຂ້ືນທະບຽນໄວ້ໃນສໍາມະໂນຄົວເຊ້ືອສາຍ ແລະທະບຽນນ້ີກໍບັນທຶກໄວ້ໃນຫນັງສື
ພົງສາວະດານກະສັດແຫ່ງອິສຣາເອນ ແລະຢູດາກ ໍຖືກກວາດໄປເປັນຊະເລີຍໃນບາບີໂລນ ເພາະຄວາມບ່ໍຊ່ື
ສັດຂອງເຂົາ 

2 ຝ່າຍພວກທໍາອິດທ່ີເຂ້ົາມາອາສັຍໃນທ່ີກ ໍາມະສິດຂອງເຂົາອີກໃນບັນດາຫົວເມືອງຂອງເຂົານ້ັນ ຄືອິສຣາເອນ 
ພວກປະໂຣຫິດ ພວກເລວີ ແລະພວກຄົນໃຊ້ປະຈໍາພຣະວີຫານ 
ຜູທ້ີກ່ບັມາຈາກກງຸບາບໂີລນ 



Inhabitants of Jerusalem after the Exile  
(ນຮມ 11:1-24) 

3 ແລະໃນເຢຣູຊາເລັມມີປະຊາຊົນບາງຄົນໃນພວກຢູດາ ພວກເບັນຢາມິນ ພວກເອຟຣາອິມ ແລະພວກມານັສ
ເຊ ໄດ້ອາສັຍຢູ່ 

4 ຄືອູທັຍບຸດອ ມັມີຮູດ ຜູ້ເປັນບຸດໂອມຣ ີຜູ້ເປັນບຸດອິມຣ ີຜູ້ເປັນບຸດບານີ ໃນພວກບຸດເປເຣສ ຜູ້ເປັນບຸດຢູດາ  
5 ແລະຈາກຄົນຊີໂຣ ຄືອາຊັຍຢາບຸດຫົວປ  ີແລະບຸດຂອງເຂົາ 
6 ຈາກບຸດເຊຣາ ຄືເຢອູເອນ ແລະຍາດຂອງເຂົາເປັນຫົກຮ້ອຍເກ້ົາສິບຄົນ 
7 ຈາກເຊ້ືອສາຍເບັນຢາມິນ ຄື ຊນັລູ ຜູ້ເປັນບຸດເມຊຸນລາມ ຜູ້ເປັນບຸດໂຮດາວີຢາ ຜູ້ເປັນບຸດຮັສເຊນູອາ 
8 ອິບເນຢາ ຜູ້ເປ ນັບຸດເຢໂຣຮາມ ເອລາບຸດອູສຊີ ຜູ້ເປັນບຸດມິກຣີ ແລະເມຊຸນລາມ ຜູ້ເປັນບຸດເຊຟາຕີຢາ ຜູ້ເປັນ

ບຸດຣູເອນ ຜູ້ເປັນບຸດອິບນີຢາ 
9 ແລະຍາດຂອງເຂົາຕາມຊາດເຊ້ືອສາຍຂອງເຂົາເປັນເກ້ົາຮ້ອຍຫ້າສິບຫົກຄົນທັງຫມດົນ້ີເປັນຫົວຫນ້າຕະກູນ

ຕາມຕະກູນຂອງເຂົາ 
10 ຈາກພວກປະໂຣຫິດ ຄືເຢດັຍຢາ ເຢໂຮຢາຣິບ ຢາຄີນ 
11 ແລະອາຊາຣີຢາ ຜ  ູ້ເປັນບຸດຮີນກີຢາ ຜູ້ເປັນບຸດເມຊູນລາມ ຜູ້ເປັນບຸດຊາໂດກ ຜູເ້ປັນບຸດເມຣາໂຢດ ຜູ້ເປັນບຸດ

ອາຮີທຸບ ເຈ້ົາຫນ້າທ່ີປົກຄອງຂອງພຣະວີຫານແຫ່ງພຣະເຈ້ົາ 
12 ແລະອາດັຍຢາ ຜູ້ເປັນບຸດເຢໂຣຮາມ ຜູ້ເປັນບຸດປັສເຮີ ຜູ້ເປັນບ ຸດມັນຄີຢາ ແລະມາອາຊັຍ ຜູ້ເປັນບຸດອາດີເອນ 

ຜູ້ເປັນບຸດ ຢາເຊຣາ ຜູ້ເປັນບຸດ ເມຊູນລາມ ຜູ້ເປັນບຸດເມຊນີເລມີທ ຜູ້ເປັນບຸດອິມເມີ 
13 ແລະຍາດຂອງເຂົາ ຫົວຫນ້າຕະກູນຂອງເຂົາ ຮວມເປັນນ່ຶງພັນເຈັດຮ້ອຍຫົກສິບຄົນ ເປັນຄົນສາມາດທ່ີຈະທໍາ

ງານປົນນິບັດໃນພຣະວິຫານຂອງພຣະເຈ້ົາ 
 ຄອບຄວົຄນົເລວ ີ
 levitical Families 

14 ຈາກຄົນເລວີ ຄືເຊມັຍຢາ ຜູ້ເປັນບຸດ ຮັສຊູບ ຜູ້ເປັນບຸດອັສຣີກາມ ຜູ້ເປັນບຸດຮາຊາບີຢາ ເຊືອ້ສາຍຂອງເມຣາຣ ີ
15 ແລະບັກບັກກາກ ເຮເຣສ ເກລານ ແລະມັດຕານີຢາ ຜູ້ເປັນບຸດມີກາ ຜູ້ເປັນບຸດຊິກຣີ ຜູ້ເປັນບຸດອາສາບ 
16 ແລະໂອບາດີຢາ ຜູເ້ປ ນັບຸດ ເຊມັຍຢາ ຜູ້ເປັນບຸດ ກາລານ ຜູ້ເປັນບຸດເຢດູທູນ ແລະເບເຣຄີຢາ ຜູ້ເປັນບ ດຸອາຊາ 

ຜູ້ເປັນບຸດເອນການາ ຜູ້ອາສັຍຢູ່ໃນຊົນນະບົດຂອງຊາວເນໂຕຟາ 
17 ຜູ້ເຝ້ົາປະຕູ ຄືຊັນລູມ ອັກກຸບ ຕັນໂມນ ອາຮີມານ ແລະຍາດຂອງເຂົາ (ຊັນລູມເປັນຫົວຫນ້າ) 
18 ປະຈໍາຢູ່ຈົນບັດນ້ີທ່ີປະຈໍາການຂອງກະສັດດ້ານຕາເວັນອອກ ຄົນເຫລ່ົານ້ີເປັນຜູ້ເຝ້ົາປະຕູຄ້າຍຂອງຄົນເລວີ 
19 ຊັນລູມ ເປັນບຸດຂອງໂກເຣ ຜູ້ເປັນບຸດເອບີອາສາບ ຜູ້ເປັນບຸດຂອງໂກຣາ ແລະຍາດໃນຕະກູນຂອງເຂົາ ຄືຄົນ

ໂກຣາ ເປັນຜູ້ດູແລການງານບົວລະບັດເປັນຜູ້ເຝ້ົາທໍຣະນີປະຕູຂອງເຕັນ ດ່ັງບັນພະບຸຣຸດຂອງເຂົາເປັນຜູ້ດູແລ
ຄ້າຍຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເປັນຜູ້ດູແລທາງເຂ້ົາ 

20 ແລະຟເີນຮັສບຸດຂອງເອເລອາຊາ ເປັນຜູ້ຄອບຄອງເຫນືອເຂົາໃນການກ່ອນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສະຖິດກັບເຂົາ 
21 ເຊຄາຣຢີາບຸດເມເຊເລມີຢາເປັນຜູ້ເຝ້ົາທາງເຂ້ົາປະຕູເຕັນນັດພົບ 
22 ຜູ້ຖືກເລືອກເປັນຜູ້ເຝ້ົາປະຕູທ່ີທໍຣະນີນ້ັນມ ສີອງຮ້ອຍສິບສອງຄົນ ເຂົາຂ້ືນທະບຽນສໍາມະໂນຄົວເຊ້ືອສາຍໄວ້

ໃນຊົນນະບົດຂອງເຂົາ ດາວິດແລະຊາມູເອນຜູ້ທໍານວາຍໄດ້ສະຖາປະນາໄວ້ໃນຕໍາແຫນ່ງຫນ້າທ່ີ 
23 ດ່ັງນ້ັນເຂົາແລະເຊ້ືອສາຍຂອງເຂົາຈ່ີງເປ ນັຜ ດູູແລປະຕູຮ້ົວພຣະວິຫານຄືເຕັນ 
24 ຜູ້ດູແລປະຕູຮ້ົວຢູ່ທັງສ່ີດ້ານ ຄືດ້ານຕາເວັນອອກ ຕາເວັນຕົກ ເຫນືອ ແລະໃຕ້ 



25 ແລະຍາດຂອງເຂົາຊ່ຶງຢູ່ໃນຊົນນະບົດຂອງເຂົາຕ້ອງເຂ້ົາມາທຸກໆເຈັດວັນ ຕາມເວລາກໍາຫນົດ ເພ່ືອຈະຢູ່ກັບ
ຄົນເຫລ່ົານ້ີ 

26 ເພາະນາຍປະຕູຮ້ົວທັງສ່ີຄົນ ຜູ້ເປັນພວກເລວີນ້ັນ ມີຕໍາແຫນ່ງທ່ີເປັນຜູ ດູ້ແລຫ້ອງ ແລະຄັງຂອງພຣະວິຫານ
ແຫ່ງພຣະເຈົ້າ 

27 ແລະເຂົາພັກອາສັຍຢູ່ຮອບພຣະວິຫານຂອງພຣະເຈ້ົາ ເພາະຫນ້າທ່ີເຝ້ົາຕົກຢູ່ກັບເຂົາ ແລະເຂົາມີຫນ້າເປີດທຸກ
ເຊ້ົາ 

28 ບາງຄົນເປັນຄົນດູແລເຄ່ືອງໃຊ້ໃນການບົວລະບັດ ເພາະວ່າຈະເບີກອອກໄປ ຫລືສ່ົງເຂ້ົາມາຕ້ອງນັບທຸກຄ້ັງ 
29 ແລະບາງຄົນຖືກແຕ່ງຕ້ັງໃຫ້ດູແລເຄ່ືອງໃຊ້ ແລະດູແລເຄ່ືອງໃຊ້ບໍຣິສຸດທັງຫມົດ ຄືດູແລຍອດແປ້ງ ເຫລ້ົາອະງຸ່ນ 

ນ້ໍາມັນ ກໍາຍານ ແລະເຄ່ືອງເທດ 
30 ແລະບາງຄົນຊ່ຶງເປັນເຊ້ືອສາຍຂອງປະໂຣຫິດກໍຕຽມເຄ່ືອງເທດປະສົມ 
31 ແລະມັດຕີທ ີຢາຄົນເລວີຄົນນ່ຶງ ຜ  ູ້ເປັນບຸດຫົວປີຂອງຊັນລູມ ຄົນໂກຣາ ມີຕໍາແຫນ່ງຫນ້າທ່ີເປັນຜູ້ດູແລສ່ິງທ່ີປ້ິງ

ໃນຖາດ 
32 ແລະຍາດຂອງເຂົາບາງຄົນຊ່ຶງເປັນຄົນໂກຮາດເປັນຜູ້ດູແລຂະຫນົມຕ້ັງຖວາຍ ມີຫນ້າທ່ີຈັດຕຽມທຸກວັນສະບາ

ໂຕ 
33 ຕ່ໍໄປນ້ີເປັນນັກຮ້ອງ ຄືຫົວຫນ້າຕະກູນເລວີ ຜູ້ອາສັຍຢູ່ໃນຫ້ອງໃນພຣະວ ິຫານບ່ໍຕ້ອງທໍາການບົວລະບັດຢ່າງ

ອ່ືນ ເພາະເຂົາຢູ່ເວນທັງກາງເວັນແລະກາງຄືນ 
34 ຄົນເຫລ່ົານ້ີເປັນຫົວຫນ້າຕະກູນແຫ່ງຄົນເລວີ ຕາມຊາດເຊ້ືອສາຍຂອງເຂົາເປັນຊ້ັນຫົວຫນ້າ ຄົນເຫລ່ົານ້ີອາ

ສັຍຢູ່ທ່ີເຢຣູຊາເລັມ 
ວງົວານຂອງຊາອູນ 

35 ໃນກີເບໂອນນ້ັນ ເຢອີເອນອາສັຍຢູ່ ແລະພັຣຍາຂອງທ່ານຊືມ່າອາກາ 
36 ແລະບຸດຊາຍຫົວປີຂອງທ່ານຊ່ື ອັບໂດນ ແລ້ວກ ມີໍຊູຣ ໌ຄີສ ບາອັນ ເນີ ນາດາບ 
37 ເກໂດຣ໌ ອາຮີໂອ ເຊຄາຣີຢາ ແລະມິກໂລທ 
38 ແລະມິກໂລທເປັນບິດາຂອງຊີເມອາມ ແລະຄົນເຫລ່ົານ້ີອາສັຍຢູ່ກົງຂ້າມກັບຍາດຂອງເຂົາໃນເຢຣູຊາເລັມ

ດ້ວຍ ຢູ່ກັບຍາດຂອງເຂົາ 
39 ເນີເປັນບິດາຂອງຄິສ ຄີສເປັນບິດາຂອງຊາອູນ ຊາອູນເປັນບິດາຂອງໂຢນາທານ ມນັຄີຊູວາ ອາບີນາດາບ 

ແລະເອສບາ   ອັນ 
40 ບຸດໂຢນາທານຊ່ື ເມຣິບບາອັນ ແລະເບຣິບບາອັນເປັນບິດາຂອງມ ີກາ 
41 ບຸດມີກາ ຄືປີໂທນ ເມເລກ ຕາເຣອາ ແລະອາຮັສ 
42 ແລະອາຮັສເປັນບີດາຂອງຢາຣາ ແລະຢາຣາເປັນບິດາຂອງອາເລເມທ ອັສມາເວທ ແລະຊີມຣີ ແລະຊີມຣເີປັນ

ບິດາຂອງໂມຊາ 
43 ໂມຊາເປັນບິດາຂອງບີເນອາ ແລະບຸດບີເນອາຄື ເຣຟັຍຢາ ບຸດເຣຟັຍຢາຄືເອເລອາຊາ ບຸດອາເລອາຊາຄືອາ

ເຊນ 
44 ອາເຊນມີບຸດຊາຍຫົກຄົນ ແລະຕ່ໍໄປນ້ີເປັນຊ່ືຂອງເຂົາທັງຫລາຍ ຄືອ ສັຣີກາມ ໂບເຄຣູ ອິສມາເອນ ເຊອາຣີຢາ 

ໂອບາດີຢາ ແລະຮານານ ເຫລ່ົານ້ີເປັນບຸດອາເຊນ 
 

10 ມຣໍະນະກມັຂອງຊາອນູ ແລະຣາຊໂອຣດົຂອງພຣະອງົ 



Death of Saul and His Sons 
(1 ຊມອ 31:1-13) 

1 ຄົນຟີລິສຕີນໄດ້ສູ້ກັບຄົນອິສຣາເອນ ແລະຄົນອິສຣາເອນກໍຫນີຄົນຟີລິສຕີນລ້ົມຕາຍຢູ່ທ່ີເທີງພູເຂົາກ ນີໂບອາ 
2 ແລະຄົນຟີລິສຕີນກໍໄລ່ທັນຊາອູນກັບພວກບຸດຊາຍ ແລະຄົນຟີລິສຕີນກ ໍຂ້າໂຢນາທານ ອາບີນາດາບ ແລະມັນ

ຄຊີອູາ ບຸດ ຊາຍຂອງຊາອູນເສັຽ 
3 ການຮົບຫນັກກໍປະຊິດຊາອູນເຂ້ົາໄປ ແລະນັກທະນູມາພົບພຣະອົງເຂ້ົາ ພຣະອົງກໍຊົງບາດເຈັບສາຫັດດ້ວຍຝີ

ມຂືອງນັກທະນູ 
4 ແລ້ວຊາອູນຮັບສ່ັງຄົນຖືອາວຸດຂອງພຣະອົງວ່າ, ìຈ່ົງຊັກດາບອອກແທງເຮົາເສັຽໃຫ້ຊອດເຖີດ ຢ້ານວ່າຄົນທ່ີບ່ໍ

ໄດ້ຮັບພິທີຕັດເຫລ່ົານ້ີຈະເຂ້ົາມາທໍາລົບລູ່ແກ່ເຣົາî ແຕ່ຜູ້ຖືອາວຸດບ່ໍຍອມກະທໍາຕາມ ເພາະເຂົາຢ້ານກົວ ຊາ
ອູນຈ່ຶງຊັກດາບຂອງພຣະອົງອອກ ຊງົລ້ົມທັບດາບນ້ັນ 

5 ແລະເມ່ືອຜູ້ຖືອາວຸດເຫັນວ່າຊາອູນສ້ີນພຣະຊົນແລ້ວ ເຂົາກ ລ້ົໍມທັບດາບຂອງເຂົາຕາຍໄປນໍາ 
6 ດ່ັງນ້ັນຊາອູນກ ສ້ີໍນພຣະຊົນພ້ອມກັບບຸດຊາຍທັງສາມຂອງພຣະອົງ ແລະຣາຊວົງທັງຫມົດຂອງພຣະອົງກ ຕໍາຍ

ດ້ວຍກັນ 
7 ເມ່ືອຄົນອິສຣາເອນຜູ້ຢູ່ໃນຮ່ອມພູເຫັນວ່າກອງທັບຫນີໄປ ແລະຊາອູນກັບບຸດຊາຍຂອງພຣະອົງກ ສ້ີໍນພຣະຊົນ

ແລ້ວ ເຂົາກໍຖ້ີມບ້ານເມືອງຂອງເຂົາແລະຫລົບຫນີໄປ ຄົນຟີລິສຕີນກ ເໍຂ້ົາມາອາສັຍຢູ່ໃນນ້ັນ 
8 ຢູ່ມາວັນຮຸ່ງຂ້ືນ ເມ່ືອຄົນຟິລິສຕີນມາປົດເສ້ືອຜ້າຈາກຄົນທ່ີຖືກຂ້າ ເຂົາພົບພຣະສົບຊາອູນ ແລະບຸດຊາຍທັງ

ສາມຢູ່ເທີງພູເຂົາກີນໂບອາ 
9 ເຂົາກ ຖໍອດເຄ່ືອງຊົງຂອງພຣະອົງເອົາພຣະສຽນແລະອາວຸດຂອງພຣະອົງໄປ ແລະສ່ົງຜູ້ສ່ົງຂ່າວໄປທ່ົວດີນແດນ

ຟລິີສຕີນໃຫ້ນໍາຂ່າວດີໄປຍັງຮູບໂຄຣົບແລະປະຊາຊນົຂອງເຂົາ 
10 ເຂົາເອົາເຄ່ືອງອາວຸດຂອງພຣະອົງໄປໄວ້ໃນວີຫານພຣະຂອງເຂົາ ແລະເອົາພຣະສຽນຂອງພຣະອົງມັດໄວ້ໃນວິ

ຫານຂອງ ພຣະດາໂກນ 
11 ແຕ່ເມ່ືອຊາວຢາເບສກີເລອາດທັງສ້ີນໄດ້ຍີນເຣ່ືອງທັງຫມດົທ່ີຄົນຟີລິສຕີນໄດ້ກະທໍາແກ່ຊາອູນ 
12 ທະຫານເກ່ັງກ້າທັງສ້ີນກໍລຸກຂ້ືນໄປເຊີນພຣະສົບຂອງຊາອູນແລະສົບບຸດຊາຍຂອງພຣະອົງ ນໍາມາທ່ີຢາເບສ 

ແລະໄດ້ອົດອາຫານເຈັດວັນ 
13 ຊາອູນໄດ້ສ້ີນພຣະຊົນດ້ວຍຄວາມບ່ໍຊ່ືສັດຂອງພຣະອົງ ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຊືສັ່ດຕ່ໍພຣະເຈ້ົາໃນເຣ່ືອງທ່ີພຣະອົງບ່ໍໄດ້

ຮັກສາພຣະບັນຊາຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະໄດ້ຊົງສແວງການນໍາໂດຍຊົງປຶກສານໍາວີນຍານຂອງຄົນຕາຍ 
14 ແລະບ່ໍໄດ້ຊົງສແວງການນໍາຈາກພຣະເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງຊົງສັງຫານພຣະອົງເສັຽ ແລະຊົງຍົກຣາຊອານາຈັກໃຫ້

ແກ່ດາວິດບຸດເຈສຊີ 
 

11 ຕັງ້ດາວດິເປນັກະສດັເຫນອືອສິຣາເອນ 
David Anointed King of All Israel 
(2 ຊມອ 5:1-3) 

1 ແລ້ວຄົນອ ສິຣາເອນທັງຫມົດກໍຊຸມນຸມຢ ູ ່ດ້ວຍກັນເຝ້ົາດາວິດທ່ີເມືອງເຮໂບຣນທູນວ່າ, ìເບ່ິງແມ, ຂ້າພຣະອົງ
ທັງຫລາຍເປັນກະດູກ ແລະເນ້ືອຂອງພຣະອົງ 

2 ໃນການກ່ອນເຖີງເມ່ືອຊາອູນຊົງເປັນກະສັດ ຂ້າພຣະອົງກ ໍຊົງນໍາອິສຣາເອນອອກໄປແລະເຂ້ົາມາ ແລະພຣະຜູ້
ເປັນເຈ້ົາ     ພຣະເຈ້ົາຂອງຂ້າພຣະອົງວ່າ ເຈ້ົາຈະເປັນຜູ້ປົກຄອງອິສຣາເອນປະຊາກອນຂອງເຣົາຢ່າງຜູ້ລ້ຽງ
ແກະ ແລະເຈ້ົາຈະເປັນເຈ້ົາເຫນ ືອອິສຣາເອນປະຊາກອນເຣົາî 



3 ດ່ັງນ້ັນພວກຜູ້ໃຫຍ່ຂອງຄົນອິສຣາເອນກ ມໍາເຝ້ົາກະສັດທ່ີເມືອງເຮໂບຣນ ແລະດາວິດຊົງກະທໍາພັນທະສັນຍາ
ກັບເຂົາທັງຫລາຍທ່ີເມືອງເຮໂບຣນຕ່ໍພຣະພັກພຣະເຈ້ົາ ແລະເຂົາທັງຫລາຍກ ຫົໍດສົງຕ້ັງດາວິດໃຫ້ເປັນພຣະຣາ
ຊາເຫນືອອິສຣາເອນ ຕາມພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາໂດຍຊາມູເອນ 
ດາວດິຍດຶເມອືງຊໂີອນ 
Jerusalem Captured 

(2 ຊມອ 5:6-10) 
4 ດາວິດ ແລະຄົນອິສຣາເອນທັງສ້ີນໄປຍັງເຢຣູຊາເລັມ ຄືເຢບຸສ ທ່ີນ້ັນຄົນເຢບຸສອາສັຍຢູ່ ຊຶງ່ເປັນຊາວແຜ່ນດີນ

ນ້ັນ 
5 ຊາວເມືອງເຢບຸສທູນດາວິດວ່າ, ìພຣະອົງຈະສະເດັດເຂ້ົາມາທ່ີນ້ີບ່ໍໄດ້î ຢ່າງໃດກໍດີ ດາວິດຊົງຍຶດທ່ີກໍາບັງເຂ້ັມ

ແຂງ ຄືຊີໂອນໄວ້ຄືນະຄອນຂອງດາວິດ 
6 ດາວິດຮັບສ່ັງວ່າ, ìຜູ້ທີໂ່ຈມຕີຄົນເຢບຸສໄດ້ກ່ອນຈະໄດ້ເປັນຫົວຫນ້າ ແລະຜູ້ບັງຄັບບັນຊາî ແລະໂຢອາບ 

ບຸດຂອງເຊຣູຢາໄດ້ຍົກຂ້ືນໄປກ່ອນທ່ານຈ່ຶງໄດ້ເປັນຫົວຫນ້າ 
7 ແລະດາວິດຊົງປະທັບຢູ່ໃນທ່ີກໍາບັງເຂ້ັມແຂງ ເພາະສະນ້ັນເຂົາຈ່ຶງເອ້ີນວ່າ ນະຄອນຂອງດາວິດ 
8 ແລະພຣະອົງຊງົສ້າງເມືອງອ້ອມຮອບຕ້ັງແຕ່ມີນໂລໂດຍຮອບ ແລະໂຢອາບກໍສ່້ອມແປງສ່ວນທ່ີເຫລືອຂອງ

ເມືອງນ້ັນ 
9 ດາວິດຊົງຈະເຣີນຍ່ິງໆຂ້ຶນ ເພາະວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາຊົງສະຖິດກັບພຣະອົງ 

ບນັດາທະຫານທີມ່ຊີືສ່ຽງຂອງດາວດິ 
Davidís Mighty Men and Their Exploits 
(2 ຊມອ 23:8-39) 

10 ຕ່ໍໄປນ້ີເປັນຄົນທ່ີເດ່ັນໃນພວກວີຣະບຸຣຸດຂອງດາວິດ ຜູ້ສນັບສນຸນພຣະອົງຢ່າງເຂ້ັມແຂງໃນຣາຊອານາຈັກ
ຂອງພຣະອົງ ດ້ວຍກັນກັບອິສຣາເອນທັງຫມດົ ເຊີນພຣະອົງໃຫ້ເປັນກະສັດຕາມພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາກ່ຽວ
ດ້ວຍເຣ່ືອງອິສຣາເອນ 

11 ຕ່ໍໄປນ້ີເປັນຈໍານວນວີຣະບຸຣດຸຂອງດາວິດ ຄື ຢາໂຊເບອາມບຸດຮັກໂມນີ ເປັນຫົວຫນ້າຂອງຄົນທັງສາມ ເຂົາ
ຍົກຫອກຂອງເຂົາສູ້ຄົນສາມຮ້ອຍ ແລະຂ້າເສັຽໃນຄາວດຽວກັນ 

12 ແລະໃນຄົນທັງສາມ ຄົນທ່ີຕ່ໍເຂົາໄປຄື ເອເລອາຊາ ບຸດໂດໂດຕະກູນອາໂຮອາ 
13 ເຂົາຢູ່ກັບດາວິດທ່ີປັສດາມມີມ ເມ່ືອຄົນຟີລິສຕີນຊຸມນຸມກັນທໍາສົງຄາມ ບ່ອນນ້ັນມີດີນຕອນນ່ຶງມີເຂ້ົາບເລ

ເຕັມໄປຫມດົ ແລະຄົນທັງຫລາຍກໍຫນີຈາກຄົນຟ ລິີສຕີນ 
14 ແຕ່ເຂົາຢືນຕ່ໍສູ້ຖ້າມກາງທ່ີດີນຕອນນ້ັນ ແລະປ້ອງກັນມັນໄວ້ ໄດ້ຂ້າຄົນຟີລິສຕີນເສັຽ ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງ

ຊ່ອຍເຂົາທັງຫລາຍໃຫ້ພ້ົ້ົນດ້ວຍໄຊຊະນະອັນຍ່ິງໃຫຍ່ 
15 ສາມຄົນໃນພວກທະຫານເອກທັງສາມສິບຄົນນ້ັນໄດ້ລົງໄປເຖີງສີລາຫາດາວິດທ່ີຖ້ໍາອາດຸນລາມ ເມ່ືອກອງທັບ

ຂອງຄົນຟີລິສຕີນຕ້ັງຄ້າຍຢູ່ທ່ີຮ່ອມພເູຣຟາອມິ 
16 ໃນເວລານ້ັນ ດາວິດຢູ່ໃນທ່ີກໍາບັງທ່ີເຂ້ັມແຂງ ແລະທະຫານປະຈໍາປ້ອມຂອງຄົນຟີລິສຕີນຢູ່ທີ່ເບັດເລເຮັມ 
17 ດາວິດສ່ັງດ້ວຍຄວາມອາລັຍວ່າ, ìໃຜຫນໍຈະສ່ົງນ້ໍາຈາກບ່ໍທ່ີເບັດເລເຮັມທ່ີຢູ່ຂ້າງປະຕູເມ ອືງມາໃຫ້ເຮົາດ່ືມໄດ້î 
18 ແລ້ວຄົນທັງສາມໄດ້ຕີຝ່າຄ້າຍຂອງຄົນຟີລິສຕີນເຂ້ົາໄປ ແລະຕັກນ້ໍາມາຈາກນ້ໍາສ້າງເບັດເລເຮັມທ່ີຂ້າງປະຕູ

ເມືອງ ນໍາເອົາມາຖວາຍດາວິດ ແຕ່ດາວິດບ່ໍໄດ້ຊົງດ່ືມນ້ໍານ້ັນ ພຣະອົງຊົງເທອອກຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 



19 ກ່າວວ່າ, ìຂໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງຂ້າຊົງຫາ້ມເຂົາ ບ່ໍໃຫ້ກະທໍາຢ່າງນ້ີ ຄວນຫລືທີຂ້່າຈະດ່ືມໂລຫິດຂອງຄົນ
ເຫລ່ົານ້ີ ຜູ້ທີສ່່ຽງຊີວິດຂອງເຂົາເອົານ້ໍານ້ີມາî ເພາະສະນ້ັນ ພຣະອົງຈ່ຶງບ່ໍຊົງດ່ືມ ອັນນ້ີແມ່ນວີຣະກັມຂອງຈອມ
ສາມທະຫານເອກ 

20 ຝ່າຍອາບີຊັຍນ້ອງຊາຍຂອງໂຢອາບ ເປັນຫົວຫນ້າຂອງທັງສາມສິບຄົນນ້ັນ ທາ່ນໄດ້ຍົກຫອກຂອງທ່ານສູ້ຄົນ
ສາມຮ້ອຍ ແລະຂ້າເສັຽ ແລະໄດ້ຮັບຊ່ືສຽງດ່ັງວີຣະບຸຣຸດສາມຄົນນ້ັນ 

21 ໃນສາມສິບຄົນນ້ັນທ່ານມີຊືສ່ຽງທ່ີສຸດ ແລະໄດ້ເປັນຜູ້ບັງຄັບບັນຊາຂອງເຂົາ ແຕ່ທ່ານບ່ໍມີຍົດເທ່ົາກັບສາມຄົນ
ນ້ັນ 

22 ແລະເບນັຍຢາບຸດເຢຮົວອາດາເປັນຄົນເກ່ັງກ້າແຫ່ງເມືອງກັບເຊເອນເປັນທະຫານທ່ີມີຊືສ່ຽງຜູ້ນ່ືງ ເຂົາໄດ້
ສ້າງວິຣະກັມໄວ້ຫລາຍຢ່າງຮວມທັງໄດ້ຂ້າບຸດອາຣີເອນແຫ່ງໂມອາບເສັຽສອງຄົນ ເຂົາລົງໄປຂ້າສີງທ່ີໃນ
ນ້ໍາສ້າງໃນວັນທ່ີຫິມະຕົກ 

23 ເຂົາໄດ້ຂ້າຄົນເອຢິບຄົນນ່ືງ ຮູບຮ່າງໃຫຍ່ໂຕ ສູງຫ້າສອກ ຄົນເອຢິບນ້ັນຖືຫອກເຫມືອນໄມ້ກະພ່ັນ ແຕ່ເບນັຍ
ຢາຖືໄມ້ເທ້ົາລົງໄປຫາເຂົາ ແລະຍາດເອົາຫອກມາຈາກມືຂອງຄົນເອຢິບ ແລະຂ້າເຂົາເສັຽດ້ວຍຫອກຂອງເຂົາ
ເອງ 

24 ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີເບນັຍຢາບຸດຊາຍເຢຮົວອາດາໄດ້ກະທໍາ ແລະໄດ້ຊ່ືສຽງໃນຫມູພ່ວກທະຫານເອກສາມຄົນນ້ັນ 
25 ເບ່ີງແມ, ເຂົາເປັນຄົນມີຊືສ່ຽງຫລາຍກວ່າສາມສິບຄົນນ້ັນ ແຕ່ເຂົາໄດ້ບ່ໍເທ່ົາກັບສາມຄົນນ້ັນ ແລະດາວິດບ່ໍໄດ້

ຊົງຕ້ັງເຂົາໃຫ້ຢູ່ເຫນືອອົງຄາຣັກຂອງພຣະອົງ 
26 ນອກນ້ັນມີພວກທະຫານເອກທະຫານຂອງກອງທັບຄືອາຊາເຮນນ້ອງຊາຍຂອງໂຢອາບ ເອນຮານັນບຸດ ໂດໂດ

ຊາວເບດັເລເຮັມ 
27 ຊັມໂມທ ຊາວຮາໂຣດ ເຮເລສ ຊາວເປໂລນ 
28 ອີຣາບຸດອີກເກສ ຊາວເຕໂກອາ ອາບີເອເຊີ ຊາວອານາໂທດ 
29 ຊີບເບກັຍ ຊາວຮູຊາ ອີລັຍ ຊາວອາໂຮ 
30 ມາຮາຣັຍ ຊາວເນໂຣຟາ ເຮເລດບຸດບາອານາ ຊາວເນໂຕຟາ 
31 ອີທັຍ ບຸດຣບັີຍ ແຫ່ງເມືອງກີເບອາຂອງຄົນເບັນຢາມິນ ເບນັຍຢາຊາວປີຣາໂທນ 
32 ຮູຣັຍ ຊາວຫ້ວຍນໍາກາອັສ ອາບີເອນຕະກູນອາຣ໌ບາ 
33 ຊາວອສັມາເວທ ຕະກູນບາຮາຣັມ ເອລີຢາບາ ຊາວຊາອານໂບນ 
34 ບຸດຫລານຮາເຊມ ຕະກູນກີໂຊນ ໂຢນາທານບຸດ ຊາເກ ຊາວຮາຣາ 
35 ອາຮີອາມ ບຸດຊາຄາ ຊາວຮາຣາ ເອລີຟານບຸດອູຣ໌ 
36 ເຮເຟີ ຊາວເມເຄຣາ ອາຮີຢາ ຊາວເປໂລນ 
37 ເຮັສໂຣ ຊາວກາຣເ໌ມນ ນາອາຣັຍບຸດເອັສບັຍ 
38 ໂຢເອນນ້ອງຊາຍຂອງນາທານ ມິບຮາບຸດຮັກຣີ 
39 ເຊເລກ ຊາວອັມໂມນ ນາຮາຣັຍ ຊາວເບເອໂຣທຜູ້ຖືອາວຸດຂອງໂຢອາບ ບຸດນາງເຊຣູຢາ 
40 ອີຣາ ຕະກູນອີທ ກາເຣບ ຕະກູນອີທ 
41 ອຣູຢີາ ຄົນຮິດຕີ ຊາບາດ ບຸດອາລັຍ 
42 ອາດີນາ ບຸດຊຊີາ ຄົນຣເູບນ ຫົວຫນ້າຄົນນ່ຶງຂອງຄົນຣູເບນ ແລະສາມສິບຄົນດ້ວຍກັນກັບເຂົາ 
43 ຮານານ ບຸດມາອາກາ ແລະໂຢຊາຟັດ ຊາວມິທນິດ 
44 ອຸສຊີອາ ຊາວອັສເຕຣາ ເຊມາ ແລະເຢອີເອນບຸດໂຮທາມ ຊາວອາໂຣເອີ 
45 ເຢດີອາເອນ ບຸດຊີມຣີ ແລະໂຢຮານ້ອງຊາຍຂອງເຂົາ ຊາວຕີສ 



46 ເອລີເອນ ຊາວມາຮາວ ແລະເຢຣີບັຍ ແລະໂຢຊາວີຢາ ບຸດເອນນາອາມ ແລະອີທມາ ຊາວໂມອາບ 
47 ເອລີເອນ ແລະໂອເບດ ແລະຢາອາຊີເອນ ຕະກູນເມໂຊບາ 
 

12 ຜູຊ້ອ່ຍຂອງດາວດິທີຊ່ ິກລາກ 
Davidís Followers in the Wilderness 
(1 ຊມອ 22:1-2) 

1 ຕ່ໍໄປນ້ີເປັນຄົນທ່ີມາຫາດາວິດທ່ີຊິກລາກ ຂນະເມ່ືອທ່ານໄປໃສມາໃສບ່ໍສະດວກ ເພາະເຫດຊາອູນ ບຸດຄີສ 
ເຂົາທັງຫລາຍເປັນຄົນໃນພວກທະຫານທ່ີມຊີືສ່ຽງ ຜູ້ຊອ່ຍທ່ານໃນການຮົບ 

2 ເຂົາເປັນນັກທະນູ ເຂົາແກວ່ງກ້ອນຫີນດ້ວຍກະຖຸນ ແລະຍີງທະນູໄດ້ດ້ວຍມືຂວາ ຫລືມືຊາ້ຍ ເຂົາເປັນຄົນເບັນ
ຢາມິນຍາດຂອງຊາອູນ 

3 ອາຮີເອເຊີເປັນຫົວຫນ້າ ຖັດໄປຄືໂຢອັສ ບຸດເຊມາອາ ຊາວເມືອງກີເບອາ ແລະເຢຊີເອນ ແລະເປເຣທ ບຸດອັສ
ມາເວທ ເບຣາກາ ເຢຮູຊາວອານາໂທດ 

4 ອິສມັຍຢາແຫ່ງກີເບໂອນ ທະຫານເອກທະຫານໃນພວກສາມສິບຄົນນ້ັນ ແລະເປັນຫົວຫນ້າເຫນືອສາມສິບຄົນ
ນ້ັນ ເຢເຣມີຢາ ຢາຮາຊີເອນ ໂຢຮານານ ໂຢຊາບາດຊາວເມືອງເກເດຣາ 

5 ເອລູຊັຍ ເຢຣໂີມທ ເບອາລີຢາ ເຊມາຣຢີາ ເຊຟາຕີຢາ ຕະກູນຮາຣູຟ 
6 ເອນການາ ອິສຊຢີາ ອຊາເຣນ ໂຢເອເຊີ ແລະຢາໂຊເບອາມ ຄົນຕະກູນໂກຣາ 
7 ແລະໂຢເອລາ ແລະເຊບາດີຢາ ບຸດຂອງເຢໂຣຮາມ ຊາວເກໂດຣ໌ 
8 ມທີະຫານເອກທະຫານແລະຜູ້ຊາໍນານເສ ກິຈາກຄົນກາດຫນີເຂ້ົາໄປຫາດາວິດໃນທ່ີກໍາບັງເຂ້ັມແຂງໃນຖ່ີນກັນ

ດານ ເຂົາຊໍານານໂລ່ແລະຫອກ ຜູ້ຊ່ຶງຫນ້າຂອງເຂົາເຫມອືນຫນ້າສີງ ແລະຜູ້ຊ່ຶງໄວເຫມືອນມ່ັງເທີງພູເຂົາ 
9 ເອເຊີເປັນຫົວຫນ້າ ໂອບາດີຢາທີສອງ ເອລີອາບທີສາມ 
10 ມສິມານນາທີສ່ີ ເຢເຣມີຢາທີຫາ້ 
11 ອັທຕັຍທີຫົກ ເອລີເອນທີເຈັດ 
12 ໂຢຣານານທແີປດ ເອນຊາບາດທີເກ້ົາ 
13 ເຢເຣມຢີາທີສິບ ມັກບານນັຍທີສິບເອັດ 
14 ຄົນກາດເຫລ່ົານ້ີເປັນນາຍທະຫານໃນກອງທັບ ຜ  ູ້ນ້ອຍກ ເໍປັນນາຍຮ້ອຍ ຜູ້ໃຫຍ່ກໍເປັນນາຍພັນ 
15 ເຫລ່ົານ້ີເປັນຄົນທ່ີຂ້າມແມ່ນ້ໍາຈໍແດນໃນເດືອນແຣກ ເມ່ືອນ້ໍາຖ້ວມຝ່ັງທັງສ້ິນ ແລະໃຫ້ຄົນທ່ີຢູ່ໃນລຸ່ມແມ່ນ້ໍາ

ແຕກຫນີໄປທາງທິດຕາເວັນອອກແລະທິດຕາເວັນຕົກ 
16 ມຄົີນໃນເຜ່ົາເບັນຢາມີນ ແລະຢູດາມາເຝ້ົາດາວິດໃນທ່ີກໍາບັງເຂ້ັມແຂງ 
17 ດາວິດຊົງອອກໄປຕ້ອນຮັບເຂົາ ແລະກ່າວກັບເຂົາວ່າ, ìຖ້າທ່ານທັງຫລາຍມາເຫມອືນມິດເພ່ືອຊ່ອຍຂ້າພະ

ເຈ້ົາໃຫ້ແກ່ສັດຕຣູຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ເຖີງແມ່ນວ່າໃນມືຂອງຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍມີຄວາມຜິດໃດໆກໍຂໍໃຫ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ
ແຫ່ງບັນພະບຸຣຸດຂອງເຮົາທັງຫລາຍທອດພຣະເນດ ແລະຊົງກ່າວໂທດທ່ານທັງຫລາຍເຖີດî 

18 ແລ້ວພຣະວີນຍານໄດ້ມາເຫນອື ອາມາຊັຍຫວົຫນ້າຂອງຄົນສາມສິບນ້ັນ ແລະເຂົາທູນວ່າ, ìຂ້າແດ່ດາວິດ ຂ້າ
ພຣະອົງທັງຫລາຍເປັນຂອງພຣະອົງ ແລະຢ  ູ່ກັບພຣະອົງ ຂ້າແດ່ບຸດເຈສຊີ ສັນຕິສຸກ ສັນຕິສຸກຈ່ົງມ ີແກ່ພຣະອົງ 
ແລະສັນຕິສຸກຈ່ົງມີແກ່ຜູ້ຊ່ອຍຂອງພຣະອົງ ເພາະວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງອຸປຖັມພຣະອົງî ແລ້ວດາວິດຊົງຮັບເຂົາທັງ
ຫລາຍໄວ້ ແລະຊົງຕ້ັງໃຫ້ເປັນນາຍທະຫານໃນກອງທັບຂອງພຣະອົງ 

19 ຄົນເຜ່ົາມານັສເຊເຫມືອນກັນໄດ້ຫລົບຫນ ໄີປເຂ້ົາຝ່າຍດາວິດ ເມ່ືອພຣະອົງຍົກມາກັບຄົນຟີລິສຕີນ ເພ່ືອທໍາສົງ
ຄາມກັບຊາອູນ (ແຕ່ພວກຝ່າຍດາວິດບ່ໍໄດ້ຊອ່ຍຄົນຟີລິສຕີນ ເພາະຜູ້ຄອບຄອງຂອງຄົນຟີລິສຕີນໄດ້ຫາລືກັນ



ແລະສ່ົງພຣະອົງກັບໄປເສັຽ ບອກວ່າ  ìເຂົາຈະຫລົບຫນີໄປຄືນດີກັບຊາອູນນາຍຂອງເຂົາໂດຍເອົາຫົວຂອງ
ເຮົາໄປດ້ວຍî) 

20 ຂນະເມ່ືອພຣະອົງໄປຍ ງັຊີກລາກ ຄົນມານັສເຊເຫລ່ົານ້ີຫລົບຫນີໄປສົມທົບພຣະອົງ ຄືອັດນາ ໂຢດີອາເອນ ມີ
ຄາເອນ ໂຢຊາບັດ ເຢດີອາເອນ ມີຄາເອນ ໂຢຊາບັດ ເອລີຮູ ແລະຊີນເລທັຍຫົວຫນ້າບັນດາກອງພັນໃນເຜ່ົາ
ມານັສເຊ 

21 ເຂົາທັງຫລາຍຊ່ອຍເຫລ ອືດາວິດຕ່ໍສູ້ພວກປຸ້ນ ເພາະເຂົາທ ງັຫລາຍເປັນທະຫານເອກທະຫານທັງສ້ີນ ແລະເປັນ
ຜູ້ບັງຄັບບັນຊາໃນກອງທັບ 

22 ທຸກໆວັນມ ີຄົນມາເຂ້ົາຝ່າຍດາວິດ ເພ່ືອຈະຊ່ອຍເຫລືອພຣະອົງ ຈົນເປັນກອງທັບໃຫຍ ຢ່່າງກອງທັບຂອງພຣະ
ເຈ້ົາ 
ກອງທບັຂອງດາວດິທີເ່ຮໂບຣນ 
Davidís Army at Hebron 

23 ຕ່ໍໄປນ້ີເປັນຈໍານວນທະຫານຕິດອາວຸດ ຜູ້ມາຫາດາວິດໃນເມືອງເຮໂບຣນ ເພ່ືອຈະມອບຣາຊອານາຈັກຂອງ
ຊາອູນໃຫ້ກັບ  ພຣະອົງ ຕາມພຣະຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ 

24 ຄົນຢູດາທ່ີຖືໂລ່ແລະຫອກມີຫກົພັນແປດຮ້ອຍຄົນ ເປັນທະຫານຕິດອາວຸດ 
25 ຈາກຄົນຊີເມໂອນ ມທີະຫານເອກທະຫານຊາໍນານເສິກເຈັດພັນນ່ຶງຮ້ອຍຄົນ 
26 ຈາກຄົນເລວ ສ່ີີພັນຫກົຮ້ອຍຄົນ 
27 ເຢຮົວອາດາເປັນຫົວຫນ້າເຊ້ືອສາຍຂອງອາໂຣນ ມີຄົນມາກັບທ່ານສາມພັນເຈັດຮ້ອຍຄົນ 
28 ຊາໂດກທະຫານເອກທະຫານຫນຸ່ມ ແລະຄົນຈາກຕະກູນຂອງເຂົາເອງເປັນຜູ້ບັງຄັບບັນຊາຊາວສອງຄົນ 
29 ຈາກຄົນເບັນຢາມິນຍາດພ່ີນ້ອງຂອງຊາອູນສາມພັນຄົນ ຊຶງ່ແຕ່ກ່ອນນ້ີຈໍານວນຫລາຍ ຈ່ົງຮັກພັກດີຕ່ໍຣາຊວົງ

ຊາອູນ 
30 ຈາກຄົນເອຟຣາອິມ ທະຫານເອກທະຫານກ້າສອງຫມືນ່ແປດຮ້ອຍຄົນ ເປັນຄົນມີຊ່ືສຽງໃນຕະກູນຂອງເຂົາ 
31 ຈາກຄົນມານັສເຊເຄ່ີງເຜ່ົາ ນ່ຶງຫມືນ່ແປດພັນຄົນ ຜູ້ຊ່ຶງເຂົາບ່ົງຊ່ືໄວ້ໃຫມ້າເຊີນດາວິດໄປເປັນກະສັດ 
32 ຈາກເຜ່ົາອິສຊາຄາ ມຜູ້ີຮູ້ກາລະ ຊາບວ່າອິສຣາເອນຄວນທໍາປະການໃດ ມີຫົວຫນ້າສອງຣ້ອຍຄົນ ແລະຍາດ

ຂອງທັງສ້ີນຢູ່ໃຕ້ບັງຄັບບັນຊາຂອງເຂົາ 
33 ຈາກຄົນເຊບູລູນ ມຫ້ີາຫມ່ືນຄົນທ່ີຝຶກແລ້ວຕຽມພ້ອມເຂ້ົາສູ້ຮົບ ພ້ອມດ້ວຍອາວຸດທຸກຢ່າງເພ່ືອທໍາສົງຄາມເພ່ືອ

ຊ່ອຍເຫລືອ ບ່ໍແມ່ນດ້ວຍສອງຈິດສອງໃຈ 
34 ຈາກຄົນເຜ່ົາເນັຟທາລີ ຜູ້ບັງຄັບບັນຊານ່ືງພັນ ຊ່ຶງມ ຄົີນຕິດໂລ່ ແລະຫອກມາດ້ວຍສາມຫມືນ່ເຈ ດັພັນຄົນ 
35 ຈາກຄົນເຜ່ົາດານ ມີຄົນຕຽມພ້ອມທໍາສົງຄາມສອງຫມ່ືນແປດພັນຫົກຮ້ອຍຄົນ 
36 ຈາກຄົນເຜ່ົາອາເຊ ີ ສ່ີຫມ່ືນຄົນຝຶກພ້ອມທ່ີຈະທໍາສົງຄາມ 
37 ແລະຈາກຟາກຕາເວັນອອກຂອງແມ່ນ້ໍາຈໍແດນ ຈາກຄົນເຜ່ົາຣູເບນ ແລະຄົນກາດ ແລະຄົນມານັສເຊເຄ່ີງເຜ່ົາ 

ມນ່ຶີງແສນສອງຫມ່ືນຄົນ ຕິດອາວຸດທຸກຢ່າງເພ່ືອທໍາສົງຄາມ 
38 ທະຫານທັງສ້ີນເຫລ່ົານ້ີ ພ້ອມທ່ີຈະທໍາເສິກ ໄດ້ມາຍັງເຮໂບຣນ ດ້ວຍເຈຕນາເຕັມປ່ຽມທ່ີຈະເຊນີດາວິດເປັນ

ກະສັດເຫນືອອິສຣາເອນທ່ີເຫລືອຢູ່ ກໍເປັນໃຈດຽວກັນທ່ີຈະເຊີນດາວິດເປັນກະສັດ 
39 ເຂົາທັງຫລາຍຢູ່ທ່ີນ້ັນກັບດາວິດສາມວັນກີນແລະດ່ືມ ເພາະວ່າພ່ີນ້ອງຂອງເຂົາໄດ້ຕຽມໄວໃ້ຫ້ເຂົາ 
40 ແລະຜູ້ທ່ີຢູ່ໃກ້ເຂົາທັງຫລາຍດ້ວຍຄືໄກອອກໄປເຖີງອິສຊາຄາ ແລະເຊບູລູນ ແລະເນັຟທາລີໄດ້ຈັດອາຫານບັນ

ທຸກລໍ ອູດ ລາ ແລະງົວກັບສະບຽງອາຫານຫລວງຫລາຍເປ ນັແປ້ງ ເຂ້ົາຈ່ີ ຫມາກເດ່ືອ ພວງອະງຸ່ນແຫ້ງ ເຫລ້ົາ
ອະງຸ່ນ ນ້ໍາມັນ ງົວ ແລະແກະ ເພາະວ່າມີຄວາມຊ່ືນບານໃນອິສຣາເອນ 



 

13 ດາວດິຊງົປະສງົທີຈ່ະນາໍຫບີພັນທະສນັຍາມາສູກ່ງຸເຢຣຊູາເລມັ 
The Ark Brought from Kiriath-jearim 
(2 ຊມອ 6:1-11) 

1 ດາວິດໄດ້ຊົງຫາລືກັບນາຍພັນແລະນາຍຮ້ອຍ ກັບຫົວຫນ້າທຸກໆຄົນ 
2 ແລະດາວິດກ່າວກັບຊຸມນຸມຊົນອິສຣາເອນທັງປວງວ່າ, ìຖ້າທ່ານທັງຫລາຍເຫັນດ້ວຍ ແລະຖ້າເປັນນ້ໍາພຣະ

ທັຍຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາ ກໍໃຫເ້ຮົາທັງຫລາຍສ່ົງຄົນໄປຫາພ່ີນ້ອງຂອງເຮົາ ຜູ້ທ່ີເຫລືອຢູ່ໃນ
ແຜ່ນດ ນີອິສຣາເອນທັງສ້ີນ ໃຫໄ້ປຍັງປະໂຣຫິດແລະຄົນເລວີດ້ວຍ ຜູ້ຊ່ຶງຢູ່ໃນຫົວເມ ອືງຂອງເຂົາທ່ີມີທ່ົງຫຍ້າ 
ເພື່ອໃຫເ້ຂົາທັງຫລາຍມາຫາເຮົາພ້ອມກັນ 

3 ແລະໃຫ້ເຮົາທັງຫລາຍນໍາຫີບແຫ່ງພຣະເຈ້ົາຂອງເຣົາມາຍັງເຮົາອີກ ເພາະເຮົາທັງຫລາຍບ່ໍໄດ້ໄຕ່ຖາມເຖີງໃນ
ສມັຍຂອງຊາອູນî 

4 ຊຸມນຸມຊົນທັງຫມົດນ້ັນກໍຕົກລົງທ່ີຈະກະທໍາຕາມເພາະສ່ິງນ້ັນເປັນສ່ິງທ່ີຊອບໃນສາຍຕາຂອງປະຊາຊນົ 
ດາວດິສະເດດັໄປຮບັຫບີພຣະສນັຍາ 

5 ເພາະສະນ້ັນດາວິດຈ່ຶງປະຊຸມອິສຣາເອນທັງຫມ ົດຕ້ັງແຕ່ຊີໂຮຣ໌ຫ້ວຍນ້ໍາແຫ່ງເອຢິບເຖີງທາງເຂ້ົາເມືອງເລໂບ
ຮາມາດ ເພື່ອຈະເຊີນຫີບແຫ່ງພຣະເຈົ້າມາຈາກກຣີີອາດເຢອາຣິມ 

6 ດາວິດກັບອິສຣາເອນທັງປວງຂ້ືນໄປຍັງບາອາລາ ຄືກຣີອີາດເຢອາຣີມຊ່ຶງເປ ັນຂອງຢູດາ ເພ່ືອຈາກທ່ີນ້ັນຈະໄດ້
ເຊີນຫີບຂອງພຣະເຈ້ົາ ຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຜ  ູ້ປະທັບເຫນືອເຊຣູບິມອັນເປັນຫີບທ່ີເອ້ີນກັນຕາມພຣະນາມ 

7 ແລະເຂົາທັງຫລາຍກ ບັໍນທຸກຫີບຂອງພຣະເຈ້ົາໄປໃນກວຽນຄັນໃຫມ່ ຈາກເຮືອນຂອງອາບີນາດາບ ແລະອູສ
ຊາກັບອາຮີໂອເປັນຄົນຂັບກວຽນ 

8 ແລະດາວິດກັບອິສຣາເອນທັງປວງກໍເບີກບານໃຈຢູ່ຕ່ໍພຣະພັກພຣະເຈ  ້ົາດ້ວຍເຕັມກໍາລັງຂອງເຂົາທັງຫລາຍ 
ດ້ວຍເພງ ພນີເຂົາຄູ່ ພີນໃຫຍ່ ຣໍາມະນາ ແສ່ງ ແລະແກ 

9 ແລະເມ່ືອເຂົາທັງຫລາຍມາເຖີງລານຟາດເຂ້ົາຂອງຄີໂດນ ອູສຊາກ ຢໍຽດມືອອກກຸມຫີບໄວເ້ພາະງົວສະດຸດ 
10 ແລະພຣະພິໂຣດຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ພຸ່ງຂ້ືນຕ່ໍອູສຊາ ແລະພຣະອົງຊົງປະຫານເຂົາ ເພາະເຂົາຢຽດມືອອກໄປຍັງ

ຫີບນ້ັນ ແລະເຂົາກ ສ້ີໍນຊີວິດຕ່ໍພຣະພັກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
11 ແລະດາວິດບ່ໍພໍພຣະທັຍເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງປະຫ ດັປະຫານອູສຊາ ເຂົາຈ່ຶງເອ້ີນທ່ີນ້ັນວ່າ ເປເຣສອູສຊາ 

ຈົນເຖີງທຸກວັນນ້ີ 
12 ແລະດາວິດຊົງຢ້ານກົວພຣະເຈ້ົາໃນວັນນ້ັນ ແລະພຣະອົງກ່າວວ່າ, ìເຣົາຈະນໍາຫີບຂອງພຣະເຈ້ົາໄປບ້ານໄປ

ເມືອງຢ່າງໃດໄດ້î 
13 ດາວິດຈ່ຶງບ່ໍໄດ້ຊົງຍ້າຍຫີບໄປໄວ້ໃນນະຄອນຂອງດາວິດ ແຕ່ຊົງນໍາຫີບແວະໄປໄວ້ທ່ີບ້ານໂອເບດເອໂດມ ຄົນ

ກິດຕີ 
14 ແລະຫີບຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ຄ້າງຢູ່ກັບຄົວຂອງໂອເບດເອໂດມທ່ີເຮືອນຂອງເຂົາສາມເດືອນ ແລະພຣະຜູ້ເປັນ

ເຈ້ົາຊົງອວຍ    ພຣະພອນແກ່ຄົວເຮືອນຂອງໂອເບດເອໂດມ ກັບທັງສ້ີນຊຶງ່ເຂົາມີຢູ່ 
 

14 ຮຣີາມຮບັຮອງຖານະຂອງດາວດິ 
David established at Jerusalem 
(2 ຊມອ 5:11-16) 



1 ຮີຣາມກະສັດເມືອງຕີເຣໄດ້ຊົງສ່ົງຜູ້ສ່ົງຂ່າວມາເຝ້ົາດາວິດ ແລະຊົງສ່ົງໄມ້ສົນສີດາ ທັງຊ່າງກ່ໍແລະຊ່າງໄມ້ເພື່ອ
ຈະສ້າງວັງຖວາຍພຣະອົງ 

2 ແລະດາວິດຊົງຊາບວ່າພຣະເຈ້ົາຊງົສະຖາປະນາພຣະອົງເປັນກະສັດເຫນືອອິສຣາເອນ ເພາະພຣະຣາຊອານາ
ຈັກຂອງພຣະອົງກ ເໍປັນທ່ີຍົກຍ້ອງຢ່າງຍ່ີງ ເພ່ືອເຫັນແກ່ອິສຣາເອນປະຊາກອນຂອງພຣະອົງ 
ຣາຊບດຸຂອງດາວດິ ຊຶງ່ເກດີທີກ່ງຸເຢຣຊູາເລມັ 

3 ແລະດາວິດຊົງຮັບມະເຫສີເພ້ີມຂ້ືນໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ ແລະດາວິດຊົງມໂີອຣົດແລະທິດາອີກ 
4 ຕ່ໍໄປນ້ີເປັນຊ່ືຣາຊບຸດຊ່ຶງພຣະອົງຊົງມໃີນເຢຣູຊາເລັມ ຄືຊາມມູອາ ໂຊບັບ ແລະນາທານ ໂຊໂລໂມນ 
5 ອິບຮາກ ເອລີຊູອາ ແລະ ເອນເປເລທ 
6 ໂນກາ ເນເຟກ ແລະຢາຟີອາ 
7 ເອລີຊາມາ ເບເອລີອາດາ ແລະເອລີເຟເລທ 

ດາວດິຮບົຊະນະຄົນຟລີສິຕນີ 
Defeat of the Philistines 

(2 ຊມອ 5:17-25) 
8 ເມ່ືອຄົນຟີລິສຕີນໄດ້ຍີນວ່າດາວິດຊົງຮັບການຫົດສົງເປັນກະສັດເຫນືອອິສຣາເອນທັງປວງແລ້ວ ຄົນຟີລິສຕີນ

ທັງປວງກໍຂ້ຶນໄປສແວງຫາດາວ ິດ ດາວິດຊົງຊາບກ ສໍະເດັດອອກໄປສູ້ຮົບກັບເຂົາທັງຫລາຍ 
9 ຝ່າຍຄົນຟີລິສຕີນໄດ້ມາປຸ້ນໃນຮ່ອມພູເຣຟາອິມ 
10 ແລະດາວິດໄດ້ຊົງທູນຖາມພຣະເຈ້ົາວ່າ, ìຄວນທ່ີຂ້າພຣະອົງຈະຂ້ຶນໄປຕ່ໍສູ້ຟີລິສຕີນຫລື ພຣະອົງຈະຊົງມອບ

ເຂົາໄວ້ໃນມືຂອງຂ້າພຣະອົງຫລືî ແລະພຣະເຈ້ົາຊງົຕອບພຣະອົງວ່າ, ìຂ້ຶນໄປເຖີດ ແລະເຮົາຈະມອບເຂົາໄວ້
ໃນມເືຈ້ົາî 

11 ແລະພຣະອົງສະເດັດໄປຍັງບາອານເປຣາຊິມ ແລະດາວິດຊົງຊະນະເຂົາທັງຫລາຍທ່ີນ້ັນ ແລະດາວິດສ່ັງວ່າ, 
ìພຣະເຈ້ົາຊົງຕີກອງທັບສັດຕຣູຂອງຂ້າພະເຈ້ົາໃຫ້ທະລຸດ່ັງກະແສນ້ໍາທ່ີພຸ່ງໃສ່î  ດ່ັງນ້ັນເຂົາຈ່ຶງເອ້ີນທ່ີນ້ັນວ່າ 
ບາອານເປຣາຊິມ 

12 ເຂົາທັງຫລາຍກ ຖ້ິໍມຮູບໂຄາຣົບຂອງເຂົາເສັຽທ່ີນ້ັນ ແລະດາວິດກໍຊົງມຄໍີາສ່ັງ ແລະຮູບໂຄຣົບເຫລ່ົານ້ັນກໍຖືກ
ເຜົາເສັຽຫມົດ 

13 ແລະຄົນຟີລິສຕີນຍັງມາປຸ້ນໃນຮ່ອມພູນ້ັນອີກ 
14 ແລະເມ່ືອດາວິດທູນຖາມພຣະເຈ້ົາອີກຄ້ັງນ່ຶງ ພຣະເຈ້ົາຊງົກ່າວຕອບພຣະອົງວ່າ, ìເຈ້ົາຢ່າຂ້ຶນໄປຕາມເຂົາ ຈ່ົງ

ອ້ອມໄປແລະໂຈມຕີເຂົາດ້ານອ່ືນຢູ່ໃກ້ກັບປ່າຕ້ົນໂພ 
15 ແລະເມ່ືອເຈ້ົາໄດ້ຍີນສຽງຂະບວນທັບຢູ່ທີ່ຍອດຫມູຕ້ົ່ນໂພແລ້ວ ຈ່ົງອອກໄປທໍາເສິກ ເພາະວ່າພຣະເຈ້ົາໄດ້ສະ

ເດັດອອກໄປຂ້າງຫນ້າເພ່ືອໂຈມຕ ກີອງທັບຂອງຄົນຟີລິສຕີນî 
16 ແລະດາວິດຊົງກະທໍາຕາມທ່ີພຣະເຈ້ົາບັນຊາແກ່ພຣະອົງ ແລະເຂົາທັງຫລາຍໂຈມຕີກອງທັບຄົນຟີລິສຕີນຕ້ັງ

ແຕ່ເມືອງກີເບໂອນຈົນເຖີງເມືອງເກເຊີ 
17 ກິດຕິສັບຂອງດາວ ດິກໍຊ່າລືໄປສູ່ບັນດາປະເທດທັງຫລາຍ ແລະພຣະເຈ້ົາຊົງໃຫ້ປະຊາຊາດທັງປວງຢ້ານກົວດາ

ວິດ 
 

15 ຊງົນາໍຫບີຄາໍສນັຍາມາກງຸເຢຣຊູາເລມັ 
The Ark Brought to Jerusalem 
(2 ຊມອ 6:12-16) 



1 ດາວິດຊົງສ້າງພຣະຣາຊວັງຂອງພຣະອົງໃນນະຄອນດາວິດ ແລະພຣະອົງຊົງຕຽມທ່ີໄວ້ສໍາລັບຫີບຂອງພຣະ
ເຈ້ົາ ແລະຊົງຕ້ັງເຕັນໄວ້ໃຫ້ 

2 ແລ້ວດາວິດຊົງສ່ັງວ່າ, ìນອກຈາກຄົນເລວີແລ້ວບ່ໍຄວນທ່ີຄົນອ່ືນຈະຫາມຫີບຂອງພຣະເຈ້ົາ ເພາະວ່າພຣະເຈ້ົາ
ຊົງເລືອກເຂົາໃຫ້ຫາມຫີບຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະບົວລະບັດພຣະອົງເປັນນິດî 

3 ແລະດາວິດຊົງປະຊຸມອິສຣາເອນທັງຫມົດທ່ີເຢຣູຊາເລັມ ເພ່ືອຈະນໍາຫີບຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາມາສູ່ທ່ີຂອງຫີບ
ນ້ັນຊ່ືງພຣະອົງໄດ້ຊົງຕຽມໄວ້ໃຫ້ 

4 ແລະດາວິດໄດ້ຊົງຮວບຣວມເຊ້ືອສາຍຂອງອາໂຣນແລະຄົນເລວີ 
5 ຄືຈາກເຊ້ືອສາຍຂອງໂກຮາດ ໄດ້ອູຣີເອນເປັນຫົວຫນ້າພ້ອມກັບພ່ີນ້ອງຂອງເຂົາ ນ່ືງຮ້ອຍຊາວຄົນ 
6 ຈາກເຊ້ືອສາຍຂອງເມຣາຣີໄດ້ອາຊັຍຢາເປັນຫົວຫນ້າ ພ້ອມກັບພ່ີນ້ອງຂອງເຂົາສອງຮ້ອຍຊາວຄົນ 
7 ຈາກເຊ້ືອສາຍຂອງເກີໂຊນໄດ້ ໂຢເອນເປັນຫົວຫນ້າ ກັບພ່ີນ້ອງຂອງເຂົາ ນ່ຶງຮ້ອຍສາມສິບຄົນ 
8 ຈາກເຊ້ືອສາຍຂອງເອລີຊາຟານໄດ້ ເຊມັຍຢາເປັນຫົວຫນ້າ ກັບພ່ີນ້ອງຂອງເຂົາ ສອງຮ້ອຍຄົນ 
9 ຈາກເຊ້ືອສາຍຂອງເຮໂບຣນໄດ້ ເອລີເອນເປັນຫົວຫນ້າ ກັບພ່ີນ້ອງຂອງເຂົາ ແປດສິບຄົນ 
10 ຈາກເຊ້ືອສາຍຂອງອຸສຊີເອນໄດ້ ອັມມີນາດາບເປັນຫົວຫນ້າ ກັບພ່ີນ້ອງຂອງເຂົາ ນ່ຶງຮ້ອຍສິບສອງຄົນ 
11 ແລ້ວດາວິດຊົງເອ້ີນຊາໂດກ ແລະປະໂຣຫິດອາບີອາທາ ແລະຄົນເລວີ ຄື ອູຣີເອນ ອາຊັຍຢາ ໂຢເອນ ເຊມຍັ

ຢາ ເອລ ີເອນ ແລະອັມມີນາດາບ 
12 ແລະສ່ັງກັບເຂົາທັງຫລາຍວ່າ ເຈ້ົາທັງຫລາຍເປັນຫົວຫນ້າຕະກູນຂອງຄົນເລວີ ຈົງຊໍາຮະຕົວຂອງເຈ້ົາເສັຽ ທັງ

ເຈ້ົາແລະພ່ີນ້ອງຂອງເຈ້ົາ ເພ່ືອເຈ້ົາຈະນໍາຫີບຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາແຫ່ງອິສຣາເອນຂ້ືນມາຍັງສະຖານ
ທ່ີຊຶງ່ເຮົາໄດ້ຈັດຕຽມໄວ້ໃຫ້ 

13 ເພາະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ໄປຫາມເສັຽແຕ່ຄ້ັງແຣກ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາຈ່ຶງຊົງພຣະພິໂຣດຕ່ໍເຮົາ ເພາະເຮົາ
ບ່ໍໄດ້ສແວງຫາຕາມກດົຫມາຍ 

14 ແລ້ວປະໂຣຫິດແລະຄົນເລວີຈ່ຶງໄດ້ຊໍາຮະຕົວຂອງເຂົາເພືອ່ຈະເຊີນຫບີຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງອິສ
ຣາເອນຂ້ຶນມາ 

15 ແລະຄົນເລວີໄດ້ຫາມຫີບຂອງພຣະເຈ້ົາດ້ວຍຄານຫາມ ດ່ັງທ່ີໂມເຊໄດ້ສ່ັງເຂົາໄວ້ຕາມພຣະຄໍາຂອງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າ 

16 ດາວິດໄດ້ຊົງສ່ັງແກ່ບັນດາຫົວຫນ້າຂອງຄົນເລວີໃຫ້ແຕ່ງຕ້ັງພ່ີນ້ອງຂອງເຂົາ ໃຫ້ເປັນນັກຮ້ອງ ຫລ້ິນເຄ່ືອງດົນຕ
ຣີ ມພີີນໃຫຍ່ ພີນເຂົາຄູ່ ແລະແສ່ງ ເພ່ືອທໍາສຽງດັງດ້ວຍຄວາມຊ່ືນບານ 

17 ຄົນເລວີຈ່ຶງແຕ່ງຕ້ັງ ເຮມານບຸດໂຢເອນ ແລະພ່ີນ້ອງຂອງເຂົາ ຄືອາສາຟບຸດເບເຣຄີຢາ ແລະຈາກເຊ້ືອສາຍ
ຂອງເມຣາຣພ່ີີນ້ອງຂອງເຂົາ ຄືເອທານບຸດຄູຊັຍຢາ 

18 ແລະພ້ອມກັບເຂົາໄດ້ແຕ່ງຕ້ັງພ່ີນ້ອງຂອງເຂົາໃນອັນດັບສອງຄື ເຊຄາຣີຢາ ຢາອາຊີເອນ ເຊມີຣາໂມດ ເຢຮີ
ເອນ ອູນນີ ເອລີອາບ ເບນັຍຢາ ມາອາເຊຢາ ມດັຕີທີຢາ ເອລີເຟເລຮູ ມິກເນຢາ ແລະໂອເບເອໂດມ ແລະເຢອີ
ເອນເປັນຄົນເຝ້ົາປະຕູ 

19 ນັກຮ້ອງຄື ເຮມານ ອາສາບ ເອທານເປັນຄົນຕີແສ່ງທອງສໍາຣິດ 
20 ເຊຄາຣຢິາ ອາຊີເອນ ເຊມີຣາໂມດ ເຢຮີເອນ ອູນນີ ເອລີອາບ ມາອາຊັນຢາ ແລະເບນັຍຢາ ຫລ້ຶນພີນໃຫຍ່ 

ຕາມສໍານຽງອາລາໂມທ 
21 ແຕ່ມດັຕີທີຢາ ເອລ ເີຟເລຮູ ມິກເນຢາ ໂອເບດເອໂດມ ເຢອີເອນ ແລະອາຊາຊີຢາເປັນຜູ້ນໍາດ້ວຍພີນເຂົາຄູ່ 

ຕາມສໍານຽງເຊມີນິທ 
22 ເຄນານີຢາຫົວຫນ້າຂອງຄົນເລວີໃນເຣ່ືອງເພງເປັນຜູ້ອໍານວຍການເພງ ເພາະເຂົາເຂ ົ ້າໃຈດີ 



23 ເບເຣຄີຢາ ແລະເອນການາເປັນນາຍປະຕູເຝ້ົາຫີບ 
24 ເຊບານີຢາ ເຢຊາຟັດ ເນທານເອນ ອາມາຊັຍ ເຊຄາຣີຢາ ເບນັຍຢາ ແລະເອລີເອເຊີປະໂຣຫິດໄດ້ເປ່ົາແກຫນ້າ

ຫີບຂອງພຣະເຈ້ົາ ໂອເບດເອໂດມ ແລະເຢຮີຢາເປັນນາຍປະຕູເຝ້ົາຫີບນໍາ 
25 ດາວິດແລະບັນດາຜູ້ໃຫຍ່ຂອງອິສຣາເອນ ແລະຜູ້ບັນຊາກອງພັນຈ່ຶງໄດ້ໄປນໍາຫີບຄໍາສັນຍາຂອງພຣະຜູ້

ເປັນເຈ້ົາຂ້ືນຈາກເຮືອນຂອງໂອເບດເອໂດມດ້ວຍຄວາມຍີນດີ 
26 ແລະເພາະພຣະເຈ້ົາຊງົຊ່ອຍຄົນເລວີຜ  ູ້ຫາມຫີບຄໍາສັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາ ເຂົາທັງຫລາຍກໍໄດ້ຖວາຍເຄ່ືອງບູຊາ

ເປັນງົວເຖິກເຈັດໂຕ ແລະແກະເຖິກເຈັດໂຕ 
27 ດາວິດຊົງສລອງພຣະອົງຜ້າປ່ານເນ້ືອລະອຽດ ທັງຄົນເລວີທັງປວງຜູ້ຫາມຫີບ ແລະນັກຮ້ອງ ແລະເຄນານິຢາຜູ້

ອໍານວຍການເພງຂອງນັກຮ້ອງ ແລະດາວິດຊົງເອໂຟດຜ້າປ່ານ 
28 ດ່ັງນ້ີແຫລະຄົນອິສຣາເອນທັງປວງໄດ້ນໍາຫີບຄໍາສັນຍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂ້ືນມາດ້ວຍສຽງໂຮ່ຮ້ອງ ສຽງເປ່ົ

າເຂົາ ສຽງແກ ແລະແສ່ງ ແລະທໍາເພງສຽງດັງດ້ວຍພີນໃຫຍ່ແລະພີນເຂົາຄູ່ 
29 ແລະເມ່ືອຫີບຄໍາສັນຍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາມາເຖີງນະຄອນດາວິດແລ້ວ ມີການຣາຊທິດາຂອງຊາອູນໄດ້ຊ່ອງ

ແນມເບ່ິງໄປທາງປ່ອງຢ້ຽມ ເຫັນກະສັດດາວິດຊົງເຕ້ັນຣໍາ ແລະຊົງລ້າເລີງຢູ່ ພຣະນາງກ ມີໍດູຫມິນ່ພຣະອົງ 
 

16  
Chapter 16 

1 ແລະເຂົາທັງຫລາຍໄດ້ນໍາຫີບຂອງພຣະເຈ້ົາເຂ້ົາມາ ວາງໄວ້ພາຍໃນເຕັນຊ່ຶງດາວິດໄດ້ຊົງຕ້ັງໄວ້ໃຫ້ ແລະເຂົາ
ທັງຫລາຍໄດ້ຖວາຍເຄ່ືອງເຜົາບູຊາແລະເຄ່ືອງສານຕິບູຊາຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ 

2 ແລະເມ່ືອດາວິດຊົງຖວາຍເຄ່ືອງເຜົາບູຊາແລະເຄ່ືອງສານຕິບູຊາແລ້ວ ພຣະອົງຊົງອວຍພຣະພອນແກ່ປະຊາ
ຊົນໃນພຣະນາມພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 

3 ແລະຊົງຢາຍເຂ້ົາຈ່ີຄົນລະກ້ອນ ຊ້ີນຄົນລະສ່ວນ ແລະເຂ້ົາຈ່ີອະງຸ່ນແຫ້ງຄົນລະອັນ ແກ່ບັນດາປະຊາຊນົອິສຣາ
ເອນທັງຊາຍແລະຍີງ 

4 ແລະພຣະອົງຊົງຕ້ັງຄົນເລວີບາງຄົນໃຫ້ເປັນຜູ້ບົວລະບັດຫນ້າຫີບຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ໃຫທູ້ນຍ້ອງຍໍພຣະກຽດ 
ແລະສັຣເສີນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງອິສຣາເອນ 

5 ອາສາບເປັນຫົວຫນ້າ ແລະຮອງທ່ານຄື ເຊຄາຣີຢາ ເຢອີເອນ ເຊມຣີາໂມດ ເຢຮີເອນ ມັດຕີທີຢາ ເອລີອາບ ເບ
ນັຍຢາ ໂອເບດເອໂດມ ແລະເຢອີເອນ ຜູ້ຊ່ືງຈະຫລ້ິນພີນໃຫຍ່ແລະພີນເຂົາຄູ່ ອາສາບເປັນຄົນຕີແສ່ງ 

6 ແລະເບນັຍຢາກັບຢາຮາຊີເອນປະໂຣຫິດຈະເປ່ົາແກເລ້ືອຍໄປຫນ້າຫີບຄໍາສັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາ 
ເພງສຣັເສນີໂມທະນາຂອງດາວດິ  
Davidís Psalm of thanksgiving  

(ພສສ 96:1-13; 105:1-15; 106:1, 47-48) 
7 ແລ້ວໃນວັນນ້ັນດາວິດຊົງກໍາຫນົດເປັນຄ້ັງແຣກໃຫ້ມີການຮ້ອງເພງໂມທະນາຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ໂດຍ

ອາສາບແລະພ່ີນ້ອງຂອງເຂົາ 
8 ຈ່ົງໂມທະນາພຣະຄຸນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະຮ້ອງທູນອອກພຣະນາມພຣະອົງ ຈ່ົງໃຫ້ບັນດາພຣະຣາຊກິດຂອງ 

ພຣະອົງແຈ້ງແກ່ຊົນຊາດທັງຫລາຍ 
9 ຈ່ົງຮ້ອງເພງຖວາຍພຣະອົງ ຮ້ອງເພງສະດຸດີຖວາຍພຣະອົງ ຈ່ົງເລ່ົາເຖິງການອັສຈັນທັງສ້ິນຂອງພຣະອົງ  
10 ຈ່ົງອວດພຣະນາມບໍຣິສ ຸດຂອງພຣະອົງ ໃຫຈິ້ດໃຈຂອງບ ນັດາຜູ້ສແວງຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຊົມຊ່ືນ 
11 ຈ່ົງສແວງຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະພຣະກໍາລັງຂອງພຣະອ ງົ ສແວງຫາພຣະພັກຂອງພຣະອົງເລ້ືອຍໄປ 



12 ຈ່ົງລະນຶກເຖີງການອັສຈັນຊ່ຶງພຣະອົງຊົງກະທໍາການອັສຈັນ ແລະຄໍາພິພາກສາແຫ່ງພຣະໂອດຂອງພຣະອົງ 
13 ໂອ ເຊ້ືອສາຍຂອງອິສຣາເອນ ຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງ ເຊ້ືອສາຍຂອງຢາໂຄບ ຜູ້ເລືອກໄວ້ຂອງພຣະອົງ 
14 ພຣະອົງຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງເຣົາ ຄໍາພິພາກສາຂອງພຣະອົງຢູ່ທົວ່ໄປໃນແຜ່ນດີນໂລກ 
15 ຈ່ົງຈົດຈໍາພັນທະສັນຍາຂອງພຣະອົງຢູ່ເປັນນິດ ຄືພຣະຄໍາທ່ີພຣະອົງຊົງສ່ັງໄວ້ຕລອດທ່ົວພັນຊາດເຊ້ືອສາຍ 
16 ຄືຄໍາຫມ້ັນສັນຍາຊ່ຶງພຣະອົງຊົງກະທໍາໄວ້ກັບອັບຣາຮາມ  ພຣະສັນຍາຊ່ຶງຊົງປະຕິຍານໄວ້ກັບອີຊາກ  
17 ຊ່ຶງພຣະອົງຊົງຢືນຢັນອີກກັບຢາໂຄບໃຫ້ເປັນກົດເກນແກ່ອິສຣາເອນ ໃຫ້ເປັນຄໍາຫມ້ັນສັນຍານີຣັນ 
18 ວ່າ, ìເຮົາຈະໃຫ້ແຜ່ນດີນການາອານແກ່ເຈ້ົາ ເປັນສ່ວນມ ຣໍະດົກຂອງເຈ້ົາທັງຫລາຍî 
19 ເມ່ືອເຈ້ົາທັງຫລາຍຍັງມີຄົນຈໍານວນນ້ອຍ ຈໍານວນນ້ອຍຈີງ ຍັງເປັນແຕ່ຄົນອາສັຍຢູ່ໃນນ້ັນ 
20 ພະເນຈອນໄປຈາກປະຊາຊາດນ້ີເຖີງປະຊາຊາດນ້ັນ ຈາກຣາຊອານາຈັກນ້ີເຖີງອີກຊົນຊາກນ່ຶງ 
21 ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຊົງຍອມໃຫ້ຜູ້ໃດບີບບັງຄັບເຂົາ ພຣະອົງຊົງຂນາບກະສັດຫລາຍອົງດ້ວຍເຫັນແກ່ເຂົາ 
22 ວ່າ, ìຢ່າແຕະຕ້ອງບັນດາຜູ້ທ່ີເຣົາເຈີມໄວ້ ຢ່າທໍາອັນຕະລາຍແກ່ຜູ້ປະກາດພຣະທັມຂອງເຮົາî 
23 ແຜ່ນດິນໂລກທັງສ້ິນ ຈ່ົງຮ້ອງເພງຖວາຍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຈ່ົງປະກາດຄວາມລອດພ້ົນຂອງພຣະອົງທຸກໆວັນ 
24 ຈ່ົງເລ່ົາເຖິງພຣະສະງ່າຣາສີຂອງພຣະອົງ ຖ້າມກາງຊົນຊາດທັງຫລາຍ 
25 ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົານ້ັນຍ່ິງໃຫຍ່ ແລະສົມຄວນຈະສັຣເສີນຢ່າງຍ່ິງ ພຣະອົງຊົງເປັນທ່ີເກງກົວເຫນືອພຣະທັງ

ປວງ 
26 ເພາະພຣະທັງປວງຂອງຊົນຊາດທັງຫລາຍເປັນຮູບໂຄຣ ບົ ແຕ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສ້າງຟ້າສວັນ 
27 ກຽດແລະສະງ່າຣາສີມຢູ່ີຕ່ໍພຣະພັກພຣະອົງ ກໍາລັງແລະຄວາມຊ່ືນບານຢູ່ໃນສະຖານທ່ີປະທັບຂອງພຣະອົງ 
28 ໂອ ຕະກູນຂອງຊົນຊາດທັງຫລາຍເອີຍ ຈ່ົງຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຈ່ົງຖວາຍພຣະສະງ່າຣາສີ ແລະກໍາລັງ

ແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
29 ຈ່ົງມອບພຣະສງ່າຣາສີຊ່ຶງຄວນແກ່ພຣະນາມຂອງພຣະອົງແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຈ່ົງນໍາເຄ່ືອງຖວາຍບູຊາມາເຂ້ົາ

ເຝ້ົາພຣະອົງ ຈ່ົງປະດັບກາຍດ້ວຍເຄ່ືອງບໍຣິສຸດນະມັສການພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
30 ຊາວໂລກທັງຫລາຍເອີຍ ຈ່ົງຕົວສ່ັນຕ່ໍພຣະພັກພຣະອົງ ພພົິບຖືກສະຖາປະນາແລ້ວຈະບ່ໍຫວ່ັນໄຫວເລີຍ 
31 ຈົ່ງໃຫຟ້້າສວັນຍິນດີ ແລະແຜ່ນດິນໂລກຊົມຊ່ືນ ໃຫ້ເຂົາເວ້ົາໃນຫມູບັ່ນດາປະຊາຊາດວ່າ, ìພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊົງ

ຄອບຄອງî 
32 ໃຫທ້ະເລສນ່ັນຫວ່ັນໄຫວກັບສ່ິງທັງປວງທ່ີຢູ່ໃນນ້ັນ ໃຫທ່ົ້ງນາພາກັນຊົມຊ່ືນຍິນດີກັບທຸກສ່ິງທຸກຢ່າງທ່ີຢູ່ໃນນ້ັນ 
33 ແລ້ວຕ້ົນໄມ້ທັງສ້ິນຂອງປ່າໄມ້ ຈະຮ້ອງເພງດ້ວຍຄວາມຊ່ືນບານ ຕ່ໍພຣະພັກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ດ້ວຍພຣະອົງສະ

ເດັດມາພິພາກສາໂລກ 
34 ຈ່ົງໂມທະນາຂອບພຣະຄຸນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເພາະພຣະອົງປະເສີດ ເພາະຄວາມຮັກຫມັນ້ຄົງຂອງພຣະອົງດໍາ

ຣົງຢູ່ເປັນນິດ 
35 ທ່ານຈ່ົງກ່າວວ່າ, ìຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແຫ່ງຄວາມລອດພ້ົນຂອງຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍ ຂໍຈ່ົງຊ່ອຍຂ້າພຣະ

ອົງທັງຫລາຍໃຫ້ລອດ ແລະ ຂໍຊົງຮວບຮວມຂ້າພຣະອົງທ ັງປວງຈາກປະຊາຊາດທັງຫລາຍ ເພ່ືອຂ້າພຣະອົງທັງ
ຫລາຍຈະໂມທະນາຂອບພຣະຄຸນພຣະນາມບໍຣິສຸດຂອງພຣະອົງແລະສະງ່າຣາສີໃນການສັຣເສີນພຣະອົງ 

36 ຈ່ົງຖວາຍສາທຸການແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງອິສຣາເອນ ແຕ່ນິຣັນການຈົນເຖິງນີຣັນການ ແລ້ວປະຊາ
ຊົນທັງປວງໄດ້ກ່າວວ່າ, ìອາແມນî ແລະໄດ້ພ້ອມພາກັນສັຣເສີນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
ຊງົແຕງ່ຕັງ້ຄນົເລວປີະຈາໍຫບີຄາໍສນັຍາ 



Regular Worship Maintained 

37 ດາວິດຈ່ຶງຊົງໃຫ້ອາສາບ ແລະພ່ີນ້ອງຂອງທ່ານຢູ່ທ່ີນ້ັນຕ່ໍຫນ້າຫີບຄໍາສັນຍາຂອງພຣະຜູ ້ເປັນເຈ້ົາ ໃຫບົ້ວລະບັດ
ຢູ່ຫນ້າຫບີນ້ັນເລ້ືອຍໄປຕາມງານປະຈ າໍວັນທ່ີຕ້ອງທໍາ 

38 ທັງໂອເບດເອໂດມ ແລະພ່ີນ້ອງຫົກສິບແປດຄົນຂອງທ່ານດ້ວຍ ຝ່າຍໂອເບດເອໂດມບຸດເຢດູທູນກັບໂຮຊາໃຫ້
ເປັນຄົນເຝ້ົາປະຕູ 

39 ແລະພຣະອົງຊງົໃຫ້ປະໂຣຫິດຊາໂດກ ກັບພ່ີນ້ອງຂອງທ່ານຜູ້ເປັນປະໂຣຫິດຢູ່ຫນ້າຫໍເຕັນແຫ່ງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ
ຊ່ຶງຢູ່ໃນສະຖານນະມັສການທ່ີສູງເມືອງກີເບໂອນ 

40 ເພ່ືອຖວາຍເຄ່ືອງເຜົາບູຊາແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເທີງແທ່ນເຄ່ືອງເຜົາບູຊາໃນຕອນເຊ້ົາຕອນແລງສເມ  ີຕາມຊ່ຶງ
ໄດ້ບັນທຶກໄວ້ທັງສ້ີນໃນທັມບັນຍັດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊ່ຶງພຣະອົງຊົງສ່ັງອິສຣາເອນ 

41 ເຮມານ ແລະເຢດູທູນຢູ່ກັບເຂົາທັງຫລາຍ ແລະບັນດາຄົນອ່ືນທ່ີຖືກເລືອກ ແລະບ່ົງຊ່ືໄວ້ໃຫຖ້ວາຍໂມທະນາ
ແດ່ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ ເພາະຄວາມຮັກຫມັນ້ຄ ງົຂອງພຣະອົງດໍາຣົງຢູ່ເປັນນິດ 

42 ແລະພ້ອມກັບເຂົາ ເຮມານແລະເຢດູທູນ ມີແກແລະແສ່ງເພ່ືອບັນເລງ ແລະເຄ່ືອງດົນຕຣີປະກອບເພງຖວາຍ
ແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ລູກຫລານຂອງເຢດູທູນໄດ້ຮັບແຕ່ງຕ້ັງໃຫ້ປະຈໍາປະຕູ 

43 ແລະປະຊາຊົນທັງປວງຕ່າງກໍຈາກໄປຍັງບ້ານຂອງຕົນ ແລະດາວິດສະເດັດກັບເພ່ືອອວຍພອນແກ ເ່ຊ້ືອພຣະວົງ
ຂອງພຣະອົງ 

 

17 ຄາໍຫມັນ້ສນັຍາຂອງພຣະເຈົາ້ກບັດາວດິ 
Godís Covenant with David 
(2 ຊມອ 7:1-17) 

1 ຢູ່ມາເມ່ືອດາວິດປະທັບໃນພຣະຣາຊວັງຂອງພຣະອົງ ດາວິດກ່າວກັບນາທານຜູ້ປະກາດພຣະທັມວ່າ, ìເບ່ິງ
ແມ, ເຮົາຢູ່ໃນບ້ານທ່ີທໍາດ້ວຍໄມ້ສົນ ແຕ່ຫີບຄໍາສັນຍາແຫ່ງພຣະເຈ້ົາຢູ່ພາຍໃຕ້ຜ້າກ້ັງເຕັນî 

2 ແລະນາທານທູນດາວິດວ່າ, ìຂໍພຣະອົງຊົງກະທໍາທັງສ້ີນຕາມພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງ ເພາະພຣະເຈ້ົາຊງົສະ
ຖິດກັບພຣະອົງî 

3 ແຕ່ຢູ່ມາໃນຄືນວັນນ້ັນເອງ ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາມາເຖີງນາທານວ່າ,  
4 ìຈ່ົງໄປບອກດາວິດຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງເຮົາວ່າ ພຣະເຈ້ົາຊົງກ່າວໄວ້ດ່ັງນ້ີວ່າ ເຈ້ົາຢ່າສ້າງວິຫານໃຫ້ເຮົາຢູ່ເພາະເຮົາບ່ໍ

ເຄີຍຢູ່ໃນວິຫານນັບແຕ່ວັນທ່ີເຮົາພາອິສຣາເອນຂ້ືນມາຈົນເຖີງທຸກວັນນ້ີ ແຕ່ເຣົາໄດ້ໄປຈາກເຕັນນ້ີເຖີງເຕັນນ້ັນ 
ແລະຈາກເຕັນສັກສິດແຫ່ງນ້ີເຖີງແຫ່ງນ້ັນ 

5 ໃນທີຕ່່າງໆທີເ່ຮົາເຄ່ືອນໄປມາກັບອິສຣາເອນທັງຫມົດ ເຮົາໄດ້ເຄີຍເວ້ົາຈັກຄໍາກັບຜູ້ປົກຄອງຂອງອິສຣາ
ເອນຄົນໃດ ຜູ້ທີເ່ຮົາໄດ້ບັນຊາໃຫເ້ຂົາລ້ຽງດູໄພ ພົ່ນຂອງເຮົາຫລືວ່າ ເປັນຫຍັງເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ສ້າງວິຫານດ້ວຍໄມສົ້ນ
ໃຫແ້ກ່ເຣົາî 

6 ເຫດສະນ້ັນ ບັດນ້ີຈ່ົງກ່າວແກ່ດາວິດຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງເຣົາວ່າ, ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາກ່າວວ່າ ìເຮົາໄດ້ເອົາ
ເຈ້ົາມາຈາກທ່ົງຫຍ້າຈາກການຕາມຝູງແບ້ ແກະ ເພ່ືອໃຫ້ເຈ້ົາເປັນເຈ້ົາເຫນືອອິສຣາເອນປະຊາກອນຂອງເຮົາ 

7 ແລະເຮົາໄດ້ຢູ່ກັບເຈ້ົາບ່ໍວ່າເຈ້ົາຈະໄປທ່ີໃດ ແລະໄດ້ກໍາຈັດສັດຕຣູຂອງເຈ້ົາໃຫ້ພົ້ົນ້ຫນ້າເຈ້ົາ ແລະເຮົາຈະກະ
ທໍາໃຫເ້ຈ້ົາມີຊືສ່ຽງຍ່ິງໃຫຍ່ ຢ່າງກັບຊ່ືສຽງຂອງຜູ້ຍ່ິງໃຫຍ່ໃນໂລກ 

8 ແລະເຮົາຈະກໍານົດທ່ີນ່ຶງໃຫ້ອິສຣາເອນໄພພົ່ນຂອງເຮົາ ແລະເຮົາຈະປູກຝັງເຂົາໄວ້ ເພ່ືອເຂົາທັງຫລາຍຈະໄດ້
ຢູ່ໃນທ່ີຂອງເຂົາເອງ ແລະບ່ໍຕ້ອງຖືກກວນໃຈອີກ ແລະຄົນຊ່ົວຈະບ່ໍມາຕີປຸ້ນເຂົາດ່ັງແຕ່ກ່ອນມາ 



9 ຕ້ັງແຕ່ສມັຍ ເມ່ືອເຣົາຕ້ັງຜູ້ປົກຄອງເຫນືອອິສຣາເອນປະຊາກອນຂອງເຮົາ ແລະເຣົາຈະປາບປາມສັດຕຣູທງັ
ສ້ີນຂອງເຈ້ົາ ນອກຈາກນ້ີເຮົາກ່າວແກ່ເຈ້ົາວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງໃຫ້ເຈ້ົາມຣີາຊວງົ 

10 ຢູ່ມາເມ່ືອວັນຂອງເຈ້ົາຄົບແລ້ວ ເຈ້ົາຈະໄປຢູ່ກັບບັນພະບຸຣຸດຂອງເຈ້ົາ ເຮົາຈະໃຫ້ບຸດຊາຍຄົນນ່ຶງຂອງເຈ້ົາເກີດ
ຂ້ຶນສືບຕ່ໍຈາກເຈ້ົາ ຜູ້ຊ່ຶງເກີດມາຈາກຕົວເຈ້ົາເອງ 

11 ເຂົາຈະເປັນຜູ້ສ າ້ງວິຫານໃຫເ້ຮົາ ແລະເຮົາຈະສະຖາປະນາບັນລັງຂອງເຂົາໄວ້ເປ ນັນິດ 
12 ເຮົາຈະເປັນບິດາຂອງເຂົາ ແລະເຂົາຈະເປັນບຸດຂອງເຮົາ ເຣົາຈະບ່ໍນໍາຄວາມຮັກຫມ້ັນຄົງຂອງເຮົາໄປຈາກເຂົາ

ເສັຽ ຢ່າງທ່ີເຣົາເອົາໄປຈາກຄົນທ່ີຢູ່ກ່ອນຫນ້າເຈ້ົານ້ັນ 
13 ແຕ່ເຣົາຈະໃຫ້ເຂົາດໍາຣົງຢູ່ໃນວິຫານຂອງເຮົາ ແລະໃນອານາຈັກຂອງເຣົາເປັນນິດ ເຣົາຈະສະຖາປະນາບັນລັງ

ຂອງເຂົາໄວ້ເປັນນິດî 
14 ນາທານກ ກໍາບທູນດາວິດຕາມຖ້ອຍຄໍາເຫລ່ົານ້ີທັງສ້ີນແລະຕາມນິມິດທັງຫມດົ 

Davidís Prayer 

(2 ຊມອ 7:18-29) 
15 ແລ້ວກະສັດດາວິດກໍສະເດັດເຂ້ົາໄປເຝ້ົາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະກາບທູນວ່າ, ìຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂ້າພຣະ

ອົງເປັນຜູ້ໃດ ແລະເຊ້ືອສາຍຂອງຂ້າພຣະອົງເປັນອັນໃດທ່ີພຣະອົງຊົງນໍາຂ້າພຣະອົງມາໄກຈົນເຖີງນ້ີ 
16 ຂ້າແດ່ພຣະຜູເປັນເຈ້ົາ ສ່ິງນ້ີເປັນຂອງເລັກນ້ອຍໃນສາຍພຣະເນດຂອງພຣະອົງ ແລະພຣະອົງຍັງຊົງກ່າວເຖີງ

ຣາຊວົງຂອງຂ້າພຣະອົງໃນອານາຄົດອັນໄກນ້ັນ ແລະຊົງມອງເບ່ິງຂ້າພຣະອົງວ່າຂ້າພຣະອົງມີຖານະສູງ ໂອ 
ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົາ 

17 ແລະດາວິດຈະກ່າວທູນສ່ິງໃດແກ່ພຣະອົງໄດ້ອີກໃນເຣ່ືອງກຽດອັນຊົງປະທານແກ່ຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງ ເພາະ
ພຣະອົງຊົງຮູ້ຈັກຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງ 

18 ຂ າ້ແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເພ່ືອຊົງເຫັນແກ່ຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງ ແລະຕາມນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະອົງເອງ ພຣະອົງ
ຊົງກະທໍາການຍ່ິງໃຫຍ່ນ້ີທັງສ້ີນ ເພ່ືອຈະກະທໍາໃຫ້ສ່ິງໃຫຍ່ນ້ີເປັນທ່ີຮູ້ກັນທ່ົວໄປ 

19 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ບ່ໍມີຜູ້ໃດເຫມືອນພຣະອົງ ບ່ໍມີພຣະເຈ້ົາອ່ືນໃດນອກເຫນືອພຣະອົງ ຕາມທ່ີຂ້າພຣະອົງ
ທັງຫລາຍໄດ້ຍີນກັບຫູຂອງຂ້າພຣະອົງ 

20 ປະຊາຊາດອ່ືນໃດເທີງແຜ່ນດີນໂລກເຫມືອນອິສຣາເອນປະຊາຊົນຂອງພຣະອົງ ຜູ້ຊ່ຶງພຣະເຈ້ົາສະເດັດໄປໄຖ່
ໃຫເ້ປັນປະຊາຊົນຂອງພຣະອົງ ເພ່ືອຊົງກະທໍາໃຫ້ພຣະອົງມີພຣະນາມຍ່ິງໃຫຍ່ໂດຍສ່ິງທ່ີໃຫຍ່ໂຕຫນ້າສະພຶງ
ກົວໃນການທ່ີຊົງຂັບໄລ່ປະຊາຊາດທັງຫລາຍໃຫ້ພົ້ົນ້ຫນ້າປະຊາຊົນຂອງພຣະອົງ ຜ  ູ້ຊ່ຶງພຣະອົງຊົງໄຖ່ມາຈາກ
ເອຢິບ 

21 ແລະພຣະອົງຊງົກະທໍາໃຫ້ອິສຣາເອນປະຊາຊົນຂອງພຣະອົງເປັນປະຊາຊົນຂອງພຣະອົງເປັນນິດ ແລະຂ້າແດ່
ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງເຂົາທັງຫລາຍ 

22 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂໍໃຫ້ພຣະຄໍາຊ່ຶງພຣະອົງກ່າວກ່ຽວກັບຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງ ແລະກ່ຽວກັບເຊ້ືອພຣະວົງ
ຈ່ົງດໍາຣົງຢູ່ເປັນນິດ ແລະຂໍພຣະອົງຊົງກະທໍາຕາມທ່ີພຣະອົງສ່ັງແລ້ວນ້ັນເຖີດ 

23 ແລະຂໍພຣະນາມຂອງພຣະອົງສະຖາປະນາໄວ້ແລະຍ່ິງໃຫຽ່ຢູ່ເປັນນິດວ່າ, ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາຊົງເປັນ
ພຣະເຈ້ົາແຫ່ງອິສຣາເອນ ຄືພຣະເຈ້ົາແຫ່ງອິສຣາເອນ ແລະວົງຂອງດາວິດຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງຈະຖືກສະຖາ
ປະນາໄວ້ຕ່ໍພຣະພັກຂອງພຣະອົງ 

24 ເພາະຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຂອງຂ້າພຣະອົງ ພຣະອົງໄດ້ຊົງສໍາແດງແດ່ຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງວ່າ ພຣະອົງຈະ
ຊົງສ້າງວົງໃຫ້ ເພາະສະນ້ັນຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງໄດ້ປະສົບຄວາມກ້າຫານທ່ີຈະອ້ອນວອນຕ່ໍພຣະພັກພຣະອົງ 



25 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາ ແລະພຣະອົງໄດ້ຊົງສັນຍາສ່ິງທ່ີດີນ້ີໃຫ້ແກ່ຜູ້ຣັບໃຊ້ຂອງພຣະ
ອົງ 

26 ເພາະສະນ້ັນຂໍໃຫ້ເປັນທ່ີພໍພຣະທັຍພຣະອົງທ່ີຈະຊົງອວຍພຣະພອນແດ່ວົງຂອງຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງເພ່ືອວົງ
ນ້ັນຈະດໍາຣົງຢູ່ຕ່ໍພຣະພັກພຣະອົງເປັນນິດ ເພາະວ່າ ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ສ່ິງໃດທ່ີພຣະອົງຊົງອວຍພຣະ
ພອນສ່ິງນ້ັນກ ໍໄດ້ຣັບພຣະພອນເປັນນິດî 

 

18 ດາວດິຊງົຂຍາຍຣາຊອານາຈກັຂອງພຣະອງົ 
Davidís Kingdom established and Extended 
(2 ຊມອ 8:1-14) 

1 ຢູ່ຕ່ໍມາດາວິດຊົງໂຈມຕີຄົນຟີລິສຕີນແລະຊົງປາບປາມເຂົາເສັຽ ຊົງຍຶດເມືອງກາດ ແລະຊົນນະບົດຂອງເມືອງ
ນ້ັນຈາກມືຄົນຟີລິສຕີນ 

2 ແລະພຣະອົງຊງົໂຈມຕີໂມອາບ ແລະຄົນໂມອາບກ ໍເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງດາວິດແລະນໍາບັນນາການມາຖວາຍ 
3 ດາວິດຊົງໂຈມຕີຮາດາເອເຊີ ກະສັດຂອງເມືອງໂຊບາ ຕົງໄປເຖີງເມືອງຮາມັທ ຂນະເມ່ືອພຣະອົງຊງົສະເດັດ

ໄປຕ້ັງກໍາລັງຂອງພຣະອົງທ່ີແມ່ນ້ໍາເອີຟຣາດ 
4 ແລະດາວິດຊົງຍຶດຣົດຮົບຈາກທ່ານມານ່ຶງພັນຄັນ ພົນມ້າເຈັດພັນ ແລະທະຫານຣາບສອງຫມ່ືນ ແລະດາວິດ

ຊົງຕັດເອັນຄະນ່ອງຂາມ້າຣົດຮົບເສັຽສ້ີນ ແຕ່ຊົງເຫລືອໄວ້ໃຫ້ພ ໍແກ່ຣົດຮົບນ່ືງຮ້ອຍຄັນ 
5 ແລະເມ່ືອຄົນຊີເຣັຽ (ອາຣາມ) ແຫ່ງເມືອງດາມັສກັສມາຊ່ອຍຮາດາເດເຊີກະສັດແຫ່ງເມືອງໂຊບາ ດາວິດຊົງ

ປະຫານຄົນຊີເຣັຽເສັຽສອງຫມ່ືນສອງພັນຄົນ 
6 ແລ ວ້ດາວິດຊົງຕ້ັງທະຫານປະຈໍາປ້ອມໃນຊີເຣັຽແຫ່ງເມືອງດາມສັກັສ ແລະຄົນຊີເຣັຽເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ດາວິດ ແລະ

ນໍາບັນນາ ການມາຖວາຍ ດາວິດສະເດັດໄປໃນທ່ີໃດພຣະຜູ້ເປ ັນເຈ້ົາຊງົປະທານໄຊຊະນະແກ່ພຣະອົງທ່ີນ້ັນ 
7 ດາວິດຊົງຍຶດໂລ່ທອງຄໍາທ່ີຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງຮາດາເດເຊີຖື ແລະຊົງນໍາມາທ່ີເຢຣູຊາເລັມ 
8 ດາວິດຊົງຍຶດທອງສໍາຣິດເປັນອັນມາກຈາກທິບຮາດ ແລະຈາກເມືອງຄູນ ຫວົເມືອງຂອງຮາດາເດເຊີ ຊ່ຶງໂຊໂລ

ໂມນຊົງໃຊ້ສ້າງຖັງນ້ໍາທອງສໍາຣິດ ແລະເສົາຫານ ແລະເຄ່ືອງໃຊ້ທອງສໍາຣິດ 
9 ເມ່ືອໂຕອູກະສັດເມືອງຮາມັທໄດ້ຍີນວ່າດາວິດຊົງໂຈມຕີກອງທັບທັງສ້ີນຂອງຣາດາເດເຊີ ກະສັດແຫ່ງເມືອງ

ໂຊບາແລ້ວ 
10 ພຣະອົງຊົງໃຊຮ້າໂດຣາມບຸດຊາຍຂອງພຣະອົງໄປເຝ້ົາດາວິດເພ່ືອຮັບສະເດັດ ແລະຖວາຍພຣະພອນທ່ີພຣະ

ອົງຊົງຣົບກັບຮາດາເດເຊີ ແລະຊົງຊະນະ ເພາະວ່າຮາດາເດເຊີໄດ້ສູ້ຮົບກັບ ໂຕອູເລ້ືອຍໆ ແລະພຣະອົງໄດ້ສ່ົງ
ຂອງທຸກຢ່າງທ່ີທໍາດ້ວຍທອງຄໍາ ດ້ວຍເງີນ ແລະດ້ວຍທອງສໍາຣິດມາຖວາຍ 

11 ແລະກະສັດດາວິດທູນຖວາຍສ່ິງເຫລ່ົານ້ີແກ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພອ້ມກັບເງີນແລະທອງຄໍາຊ່ືງພຣະອົງຊົງນໍາມາ
ຈາກປະຊາຊາດທັງປວງ ຈາກເອໂດມ ໂມອາບ ຄົນອັມໂມນ ຄົນຟີລິສຕີນ ແລະອາມາເລກ 

12 ແລະອາບີຊັຍບຸດນາງເຊຣຢູາໄດ້ປະຫານຄົນເອໂດມນ່ຶງຫມືນ່ແປດພັນຄົນເສັຽໃນຮ່ອມພເູກືອ  
13 ແລະທ່ານຕ້ັງທະຫານປະຈໍາປ້ອມໃນເອໂດມ ແລະຄົນເອໂດມທັງສ້ີນໄດ້ເປັນຄົນຮັບໃຊ້ຂອງດາວິດ ແລະພຣະ

ຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງປະທານໄຊຊະນະແກ່ດາວິດບ່ໍວ່າພຣະອົງສະເດັດໄປໃນທ່ີໃດ 
ຂາ້ຣາຊການຂອງດາວ ດິ 

14 ດາວິດຈ່ຶງຊົງຄອບຄອງເຫນືອອິສຣາເອນທັງສ້ີນແລະພຣະອົງຊົງໃຫຄ້ວາມຍຸດຕີທັມແລະຄວາມທ່ຽງທັມແກ່ປະ
ຊາຊົນຂອງພຣະອົງທັງສ້ີນ 



15 ແລະໂຢອາບບຸດນາງເຊຣູຢາເປັນຜູ້ບັນຊາການກອງທັບ ແລະເຢໂຮຊາຟັດບຸດຂອງອາຮີຕູບເປັນເຈ້ົາກົມສາ
ຣະບັນ 

16 ແລະຊາໂດກບຸດອາຮີຕູບແລະອາຮີເມເລກບຸດອາບີອາທາເປ ນັປະໂຣຫດິ ແລະຊາວ໌ຊາເປັນຣາຊເລຂາ 
17 ແລະເບນັຍຢາບຸດເຢຮົວອາດາຢູ່ເຫນືອຄົນເຄເຣ ແລະຄົນເປເຣດ ແລະບັນດາບຸດຊາຍຂອງດາວິດກ ເໍປັນເຈ້ົາ

ຫນ້າທ່ີຊັນ້ຫົວຫນ້າໃນຣາຊການຂອງກະສັດ 
 

19 ຊງົຮບົຊນະຄນົອມັໂມນແລະຄນົຊເີຣຽັ 
Defeat of the Ammonites and Arameans 
(2 ຊມອ 10:1-19) 

1 ແລະຢູ່ຕ່ໍມາພາຍຫລັງນ້ີນາຮັສກະສັດຂອງຄົນອັມໂມນສ້ີນພຣະຊົນ ແລະບຸດຊາຍຂອງພຣະອົງໄດ້ຂ້ຶນປົກຄອງ
ແທນ 

2 ແລະດາວິດກ່າວວ່າ, ìເຮົາຈະສັດຊ່ືຕ່ໍຮານູນບຸດຊາຍຂອງນາຮັສ ເພາະວ່າບິດາຂອງທ່ານໄດ້ສັດຊືຕ່ໍ່ເຮົາî ດາ
ວິດຈ່ຶງຊົງສ່ົງຜູ້ສ່ົງຂ່າວໄປເລ້ົາໂລມທ່ານກ່ຽວກັບບິດາຂອງທ່ານ ແລະຂ້າຣາຊການຂອງດາວິດກ ມໍາຍັງຮານູນ
ໃນແຜ່ນດີນຂອງຄົນອັມໂມນ ເພ່ືອຈະເລ້ົາໂລມທ່ານ 

3 ແຕ່ບັນດາເຈ້ົານາຍຂອງຄົນອັມໂມນທູນຮານູນວ່າ, ìພຣະອົງກ່າວວ່າດາວິດສ່ົງຜູ້ເລ້ົາໂລມມາຫາພຣະອົງ 
ເພາະນັບຖືພຣະຣາຊບິດາຂອງພຣະອົງເຊ່ັນນ້ັນຫລື ຂ້າຣາຊການຂອງທ່ານມາຫາພຣະອົງເພ່ືອຄ້ົນຫາແລະ
ຂວ້ໍາ ແລະສອດແນມແຜ່ນດີນບ່ໍແມ່ນຫລືî 

4 ຮານູນຈ່ຶງຈັບຂ້າຣາຊການຂອງດາວິດ ແລະໂກນຫນວດຂ້າງນ່ຶງ ແລະຕັດຂາສ້ົງຈົນຈໍາກະໂພກ ແລະປ່ອຍເຂົາ
ກັບໄປ 

5 ເມື່ອມບີາງຄົນໄປທູນດາວິດເຖີງເຣ່ືອງຄົນເຫລ່ົານ້ັນ ພຣະອົງກໍຊງົໃຊ້ໃຫ້ໄປຮ ັບເຂົາ ເພາະຄົນເຫລ່ົານ້ັນອາຍ
ຫລາຍ ແລະກະສັດສ່ັງວ່າ, ìຈ່ົງພັກຢູ່ທ່ີເມືອງເຢຣີໂກຈົນກວ່າຫນວດຂອງທ່ານທັງຫລາຍຈະຂ້ຶນໄປ ແລ້ວຈ່ຶງ
ຄ່ອຍກັບມາî 

6 ເມ່ືອຄົນອ ມັໂມນເຫັນວ່າເຂົາທັງຫລາຍເປັນທ່ີກຽດຊັງແກ່ດາວິດ ຮານູນ ແລະຄົນອັມໂມນຈ່ຶງສ່ົງເງີນນ່ຶງພັນຕະ
ລັນໄປ  ຈ້າງຣົດຮົບ ແລະພົນມາ້ຈາກເມໂຊໂປຕາເມັຽຈາກອາຣາມມາອາກາ ແລະຈາກໂຊບາ 

7 ເຂົາໄດ້ຈ້າງຣົດຮົບສອງຫມ່ືນສາມພັນຄັນ ແລະກະສັດແຫ່ງເມືອງມາອາກາ ກັບກອງທັບຂອງທ່ານ ຜູ້ຊ່ຶງມາຕ້ັງ
ຄ້າຍຢູ່ຫນ້າເມືອງເມເດບາ ແລະຄົນອັມໂມນກໍຮວບຮວມກັນມາຈາກຫົວເມືອງຂອງເຂົາທັງຫລາຍ ແລະມາ
ທໍາສົງຄາມ 

8 ເມ່ືອດາວິດຊົງຊາບຈ່ຶງໃຊ້ໂຢອາບ ແລະກອງທັບທະຫານເອກທະຫານທັງສ້ິນໄປ 
9 ຄົນອັມໂມນອອກມາຈັດທັບທ່ີທາງເຂ້ົາປະຕູເມືອງ ແລະບັນດາກະສັດທ່ີຍົກມາຢູ່ທ່ີຊນົນະບົດກາງແຈ້ງຕ່າງ

ຫາກ 
10 ເມ່ືອໂຢອາບເຫັນວ່າການເສິກນ້ັນຂນາບຢູ່ຂ້າງຫນ້າແລະຂ້າງຫລັງ ທ່ານຈ່ຶງຄັດເອົາຄົນອິສຣາເອນທ່ີເລືອກໄວ້

ແລ້ວແລະຈັດທັບເຂ້ົາໄປຕ່ໍສູ້ຄົນຊີເຣັຽ (ອາຣາມ) 
11 ສ່ວນຄົນຂອງທ່ານທ່ີເຫລືອຢູ່ ທາ່ນກໍມອບໄວ້ໃນການລັງຄັບບັນຊາຂອງອາບີຊັຍນ້ອງຊາຍຂອງທ່ານ ຄົນ

ເຫລ່ົານ້ັນກໍຈັດເຂ້ົາສູ້ກັບຄົນອັມໂມນ 
12 ແລະທ່ານເວ້ົາວ່າ, ìຖ້າກໍາລັງຄົນຊີເຣັຽແຂງເຫລືອກໍາລັງຂອງເຮົາແລ້ວ ເຈ້ົາຈ່ົງຊ່ອຍເຮົາ ແຕ່ຖ້າກໍາລັງຄົນອັມ

ໂມນແຂງເກີນກໍາລັງຂອງເຈ້ົາ ເຮົາຈະຊ່ອຍເຈ້ົາ 



13 ຈ່ົງມີຄວາມກ້າຫານເຖີດ ແລະໃຫ້ເຮົາເປັນລູກຜູ້ຊາຍເພ່ືອຊົນຊາດຂອງເຮົາ ແລະເພ່ືອຫົວເມືອງຂອງພຣະເຈ້ົາ
ຂອງເຮົາ ແລະຂໍພຣະເຈ້ົາຊງົກະທໍາສ່ິງທ່ີພຣະອົງຊົງເຫັນຊອບເຖີດî 

14 ດ່ັງນ້ັນ ໂຢອາບແລະປະຊາຊົນຜູ້ຢູ່ກັບທ່ານໄດ້ເຂ້ົາມາໃກ້ຂ້າງຫນ້າຄົນຊີເຣັຽເພ່ືອສູ້ຮົບກັນ ແລະເຂົາທັງຫລາຍ
ກໍແຕກຫນີໄປຕ່ໍຫນ້າທ່ານ 

15 ແລະເມ່ືອຄົນອັມໂມນເຫັນວ່າຄົນຊີເຣັຽຫນີໄປແລ້ວ ເຂົາກໍຫນີໄປໃຫພ້ົ້ົ້ນຫນ້າອາບີຊັຍນ້ອງຊາຍຂອງໂຢອາບ
ດ້ວຍ ແລະເຂ້ົາໄປໃນເມືອງ ແລ້ວໂຢອາບກໍກັບມາຍັງເຢຣູຊາເລັມ 

16 ແຕ່ເມ່ືອຄົນຊີເຣັຽເຫັນວ່າເຂົາຜ່າຍແພ້ແກ່ອິສຣາເອນ ເຂົາຈ່ຶງສ່ົງຜູ້ສ່ົງຂ່າວໄປນໍາຄົນຊີເຣັຽ ຊ່ຶງຢູ່ຟາກຕາເວັນ
ອອກຂອງແມ່ນ້ໍາເອີຟຣາດມາ ມີໂຊຟາກຜູ້ບັງຄັບບັນຊາການກອງທັບຂອງຮາດາເດເຊີ ເປັນຫົວຫນ້າຂອງເຂົາ
ທັງຫລາຍ 

17 ແລະເມ່ືອມີຄົນກາບທູນດາວິດພຣະອົງກໍຊົງຮວມອິສຣາເອນທັງສ້ິນເຂ້ົາດ້ວຍກັນ ແລະຂ້າມແມ່ນ  ໍ້າຈໍແດນມາ
ຫາເຂົາ ແລະຈັດທັບຕ່ໍສູ້ກັບເຂົາ ແລະເມ່ືອດາວິດຊົງຈັດທັບເຂ້ົາຕ່ໍສູ້ກັບຄົນຊີເຣັຽ ເຂົາທັງຫລາຍຕ່ໍສູ້ກັບພຣະ
ອົງ 

18 ແລະຄົນຊີເຣັຽກໍຫນີໄປຕ່ໍຫນ້າອິສຣາເອນ ແລະດາວິດຊງົປະຫານຄົນຊີເຣັຽຄືຄົນຂອງຣົດຮົບເຈັດພັນຄົນ ແລະ
ທະຫານຣາບສ່ີຫມືນ່ຄົນ ແລະຂ້າໂຊຟາກຜູ້ບັນຊາການກອງທັບຂອງເຂົາທັງຫລາຍດ້ວຍ 

19 ແລະເມ່ືອຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງຮາດາເດເຊີເຫັນວ່າເຂົາຜ່າຍແພ້ຕ່ໍອິສຣາເອນ ເຂົາກໍຍອມສງົບສຸກກັບດາວິດ ແລະ
ເປັນເມືອງຂ້ຶນຂອງພຣະອົງ ຄົນຊີເຣັຽຈ່ຶງບ່ໍຊ່ອຍຄົນອັມໂມນອີກຕ່ໍໄປ 

 

20 ດາວດິຊງົຍດຶເມອືງຣບັບາ 
Siege and Capture of Rabbah 

(2 ຊມອ 11:1; 12:26-31) 
1 ຄັນເຖີງຣະດູແລ້ງ ເມ່ືອບັນດາກະສັດຍົກກອງທັບອອກໄປຮົບ ໂຢອາບກໍນໍາກອງທັບໄປກວາດລ້າງແຜ່ນດີນ

ຂອງຄົນອັມໂມນແລະມາລ້ອມເມືອງຣບັບາໄວ້ແຕ່ດາວິດປະທັບຢູ່ທ່ີເຢຣູຊາເລັມ ແລະໂຢອາບກ ໂໍຈມຕີເມືອງ
ຣັບບາ ແລະທໍາລາຍເມືອງນ້ັນເສັຽ 

2 ແລະດາວິດຊົງຖອດມົງກຸດຈາກພຣະສຽນຂອງກະສັດຂອງເຂົາທັງຫລາຍ ພຣະອົງຊົງຊາບວ່າມົງກຸດນ້ັນມີທອງ
ຄໍາຫນັກນ່ຶງຕະລັນ ແລະມີເພັດພອຍຊ່ຶງຕ່ໍມາຢູ່ເທີງພຣະສຽນຂອງດາວິດ ແລະພຣະອົງຊົງຍຶດເອົາສ່ິງຂອງຈາກ
ເມືອງນ້ັນ ໄດ້ເຂ້ົາຂອງເປັນຈໍານວນຫລວງຫລາຍ 

3 ພຣະອົງຊົງນໍາປະຊາຊົນທ່ີຢູ່ໃນເມືອງນ້ັນອອກມາ ຕ້ັງເຂົາໃຫ້ທໍາງານຫນັກຢູ່ກັບເລ່ືອຍ ແລະເຫລັກຂຸດແລະ
ຂວານ ແລະດາວິດຊົງກະທໍາເຊ່ັນນ້ັນແກ່ຫົວເມືອງທັງສ້ີນຂອງຄົນອັມໂມນ ແລ້ວດາວິດກັບປະຊາຊນົທັງ
ປວງກ ກັໍບສູ່ເຢຣູຊາເລັມ 
ຄນົຂອງດາວດິຂາ້ພວກມະນດຸຮາ່ງໃຫຍ ່
Exploits against the Philistines 
(2 ຊມອ 21:15-22) 

4 ແລະຢູ່ມາພາຍຫລັງເກີດສົງຄາມຂ້ືນກັບຄົນຟີລິສຕີນທ່ີເມືອງເກເຊີ ແລ້ວຊິບເບກັຍຕະກູນຮູຊາໄດ້ສັງຫານຊິບ
ປ ຍັ ຜູ້ເປັນເຊ້ືອສາຍຂອງຄົນຮ່າງໃຫຍ່ເສັຽ ແລະຄົນຟີລິສຕີນກໍຖືກຜ່າຍແພ້ 

5 ແລະມສົີງຄາມກັບຄົນຟີລິສຕີນອີກ ແລະເອນຮານານບຸດຢາອີຣ໌ໄດ້ຂ້າລາມີນ້ອງຊາຍຂອງໂກລີອາດເສັຽ ຜູ້ມີ
ຫອກທີ່ມດ້ີາມໃຫຍ່ເທົ່າກັບໄມກ້ະພັ່ນຫູກ 



6 ແລະມສົີງຄາມທ່ີເມືອງກາດອີກ ມຊີາຍຄົນນ່ຶງຮູບຮ່າງໃຫຍ່ໂຕ ຜູ້ທີມ່ຂ້ືາງນ່ຶງມີນ້ີວຫົກນ້ີວ ແລະນ້ີວຕີນຂ້າງລະ
ຫົກນ້ີວ ຈໍານວນຊາວສ່ີນ້ີວ ແລະເຂົາມີເຊ້ືອສາຍມາຈາກມະນຸດຮ່າງໃຫຍ່ດ້ວຍ 

7 ແລະເມ່ືອເຂົາທ້າທາຍອິສຣາເອນ ໂຢນາທານບຸດຊີເມອີ ອ້າຍຂອງກະສັດດາວິດກໍປະຫານຊວິີດເສັຽ 
8 ຄົນເຫລ່ົານ້ີສືບເນ່ືອງມາຈາກມະນຸດຮ່າງໃຫຍ່ໃນເມືອງກາດ ແລະເຂ າົລ້ົມຕາຍດ້ວຍພຣະຫັດຂອງດາວິດ 

ແລະດ້ວຍມືຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງ 
 

21 ດາວດິຊງົນບັອສິຣາເອນແລະຢດູາ 
The Census and Plague 
(2 ຊມອ 24:1-17) 

1 ຊາຕານໄດ້ຢືນຂ້ືນຕ່ໍສູ້ອິສຣາເອນ ແລະດົນພຣະທັຍໃຫ້ດາວິດນັບຈໍານວນອິສຣາເອນ 
2 ດາວິດຈ່ຶງສ່ັງກັບໂຢອາບ ແລະຜູ້ບັງຄັບບັນຊາກອງທັບວ່າ, ìຈ່ົງໄປນັບອິສຣາເອນຕ້ັງແຕ່ເມືອງເບເອີ ເຊບາຈົນ

ເຖີງເມືອງດານ ແລະນໍາຣາຍງານມາໃຫເ້ຮົາ ເພ່ືອຈະໄດ້ຊາບຈໍານວນຮວມຂອງເຂົາທັງຫລາຍî 
3 ແຕ່ໂຢອາບທູນຕອບວ່າ, ìຂໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງເພ້ີມປະຊາກອນຂອງພຣະອົງອີກຮ້ອຍເທ່ົາຂອງທ່ີມີຢູ່ແລ້ວ ຂ້າ

ແດ່ພຣະຣາຊາເຈ້ົານາຍຂອງຂ້ານ້ອຍ ແຕ່ປະຊາຊົນນ້ີທັງສ້ີນເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງເຈ້ົານາຍຂອງຂ້ານ້ອຍບ່ໍແມ່ນ
ຫລື ເປັນຫຍັງເຈ້ົານາຍຂອງຂ້ານ້ອຍຈ່ຶງຮັບສ່ັງເຊ່ັນນ້ີ ເປັນຫຍັງພຣະອົງຈ່ຶງຊົງນໍາກັມຊ່ົວມາສ  ູ່ອິສຣາເອນî 

4 ແຕ່ໂຢອາບຂັດຮັບສ່ັງບ່ໍໄດ້ຈ່ຶງຈາກໄປ ແລະໄປຕລອດຄົນອິສຣາເອນທັງສ້ີນ ແລະກັບມາຍັງເຢຣູຊາເລັມ 
5 ແລະໂຢອາບຖວາຍຈໍານວນປະຊາຊນົທ່ີນັບໄດ້ແກ່ດາວິດ ໃນອິສຣາເອນທັງສ້ີນມີນ່ຶງລ້ານນ່ຶງແສນຄົນທ່ີຊກັ

ດາບ ແລະໃນຢູດາມີສ່ີແສນເຈັດຫມືນ່ຄົນທ່ີຊກັດາບ 
6 ແຕ່ໃນການນັບນ້ັນທ່ານບ່ໍໄດ້ຮວມເລວີແລະເບັນຢາມິນ ເພາະວ່າພຣະບັນຊາຂອງພຣະຣາຊາເປັນທ່ີຫນ້າກຽດ

ແກ່ໂຢອາບ 
7 ແຕ່ພຣະເຈ້ົາບ່ໍຊົງພໍພຣະທັຍໃນເຣ່ືອງນ້ີ ແລະພຣະອົງຊົງລົງໂທດອິສຣາເອນ 
8 ແລະດາວິດທູນພຣະເຈ້ົາວ່າ, ìຂ້າພຣະອົງໄດ້ທໍາບາບໃຫຍ່ຍ່ິງໃນການທ່ີຂ້າພຣະອົງໄດ້ກະທໍາສ່ິງນ້ີ ຂ້າແດ່ພ

ຣະອົງ ຂໍຊງົໃຫ້ອະພັຍຄວາມບາບຊ່ົວຂອງຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງ ເພາະຂ້າພຣະອົງໄດ້ກະທໍາການຢ່າງໂງ່ຈ້າ
ຫລາຍî 

9 ແລະພຣະເຈ້ົາຊົງກ່າວກັບກາດຜູ້ທໍານວາຍຂອງດາວິດວ່າ, 
10 ìຈ່ົງໄປບອກດາວິດວ່າ ìພຣະເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ເຮົາສເນີເຈ້ົາສາມປະການ ຈ່ົງເລືອກເອົາປະການນ່ຶງ ເພ່ືອເຮົາ

ຈະໄດ້ກະທໍາໃຫແ້ກ່ເຈົ້າî 
11 ກາດຈ່ຶງເຂ້ົາເຝ້ົາດາວິດ ແລະກາບທູນພຣະອົງວ່າ ìພຣະເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ຈ່ົງເລືອກເອົາຕາມທ່ີເຈ້ົາພໍໃຈ 
12 ຄື ກັນດານອາຫານສາມປີ ຫລືການລ້າງຜານໂດຍສັດຕຣູຈະຂັບເຈ້ົາທັນ ຫລືດາບຂອງພຣະເຈ້ົາສາມວັນຄື

ໂຣກຣະບາດເທີງແຜ່ນດີນ ແລະທູດຂອງພຣະເຈ້ົາທໍາລາຍທ່ົວໄປໃນດີນແດນທັງສ້ີນຂອງອິສຣາເອນ ບັດນ້ີຂໍ
ຊົງພິຈາຣະນາດູວ່າຈະໃຫ້ຂ້າພຣະອົງກາບທູນພຣະອົງຜູ້ຊົງໃຊຂ້້າພຣະອົງມາວ່າປະການໃດî 

13 ແລ້ວດາວິດກ່າວກັບກາດວ່າ ìເຣົາມຄີວາມກະວົນກະວາຍຫລາຍ ຂໍໃຫເ້ຮົາຕົກເຂ້ົາໄປຢູ່ໃນພຣະຫດັຂອງພຣະ
ເຈ້ົາ ເພາະ  ພຣະກະຣຸນາຄຸນຂອງພຣະອົງຍ່ິງໃຫຍ່ນັກ ແຕ່ຂໍຢ່າໃຫ້ເຮົາຕົກເຂ້ົາໄປໃນມືຂອງມະນຸດເລີຍî 

14 ດ່ັງນ້ັນ ພຣະເຈ້ົາຊົງໃຫ້ໂຣກຣະບາດເກີດຂ້ືນໃນອິສຣາເອນ ແລະຄົນອິສຣາເອນໄດ້ລ້ົມຕາຍເຈັດຫມືນ່ຄົນ 
15 ແລະພຣະເຈ້ົາຊົງໃຊ້ທູດສວ ນັໄປຍັງເຢຣູຊາເລັມເພ່ືອຈະທໍາລາຍເສັຽ ແຕ່ເມ່ືອທ່ານຈະລົງມືທໍາລາຍ ພຣະເຈ້ົາ

ຊົງເຫັນແລະພຣະອົງຊົງປ່ຽນພຣະທັຍໃນເຫດຮ້າຍນ້ັນ ແລະພຣະອົງກ່າວກັບທູດຜູ້ທໍາລາຍນ້ັນວ່າ, ìພແໍລ້ວ 
ຢັບຢ້ັງມືຂອງເຈ້ົາໄດ້î  ່ສ່ວນທູດຂອງພຣະເຈ້ົາກ ໍກໍາລັງຢືນຢູ່ທ່ີລານນວດເຂ້ົາຂອງໂອຣນ໌ານຄົນເຢບຸສ 



16 ດາວິດແຫງນພຣະພັກຊົງເຫັນທູດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຢືນລະຫວ່າງແຜ່ນດີນໂລກແລະຟ້າສວັນ ແລະໃນມືຖື
ດາບທ່ີຊັກອອກເຫນືອເຢຣູຊາເລັມແລ້ວດາວິດແລະພວກຜູ້ໃຫຍ່ ສວມຜ້າກະສອບຫມບູຫນ້າລົງ 

17 ແລະດາວິດທູນພຣະເຈ້ົາວ່າ, ìຂ້າພຣະອົງບ່ໍແມ່ນຫລືທ່ີສ່ັງໃຫ້ນັບປະຊາຊົນ ຂ້າພຣະອົງເປັນຜູ້ໄດ້ກະທໍາບາບ 
ແລະໄດ້ກະທໍາຄວາມຊ່ົວຮ້າຍຍ່ິງນັກ ແຕ່ບັນດາແກະເຫລ່ົານ້ີເຂົາໄດ້ກະທໍາສ່ິງໃດ ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະ
ເຈ້ົາຂອງຂ້າພຣະອົງ ຂໍ 
ພຣະຫັດຂອງພຣະອົງຢູ່ເຫນືອຂ້າພຣະອົງແລະເຊ້ືອສາຍຂອງຂ້າພຣະອົງ ແຕ່ຂໍຢ່າໃຫ້ໂຣກຮ້າຍນ້ັນຢູ່ເຫນືອ
ປະຊາຊົນຂອງພຣະອົງî 

18 ແລ້ວທູດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ສ່ັງໃຫ້ກາດທູນດາວິດວ່າ ໃຫ້ດາວິດຂ້ືນໄປສ້າງແທ່ນບູຊາຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້
ເປັນເຈ້ົາທ່ີລານຟາດເຂ້ົາຂອງໂອຣ໌ນານ ຄົນເຢບຸສ 

19 ດາວິດຈ່ຶງສະເດ ດັຂ້ືນໄປຕາມຄໍາຂອງກາດ ຊືງ່ທ່ານໄດ້ກາບທູນໃນພຣະນາມຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
20 ຝ່າຍໂອຣ໌ນານກໍາລັງຟາດເຂ້ົາສາລີຢູ່ ທ່ານຫັນມາເຫັນທູດສວັນ ບຸດຊາຍສ່ີຄົນຂອງທ່ານທ່ີຢູ່ກັບທ່ານກໍລ  ້ີຊ່ອນ

ຕົວເສັຽ 
21 ເມ່ືອດາວິດສະເດັດມາຍັງໂອຣ໌ນານ ໂອຣ໌ນານຫລຽວເຫັນດາວິດ ແລະອອກໄປຈາກລານຟາດເຂ້ົາ ຖວາຍບັງ

ຄົມດາວິດ ດ້ວຍຫມູບຫນ້າລົງເຖີງດີນ 
22 ແລະດາວິດກ່າວກ ບັໂອຣນ໌ານວ່າ, ìຈົ່ງໃຫລ້ານຟາດເຂ້ົາແກ່ເຮົາເຖີດ ເພ່ືອເຮົາຈະສ້າງແທ່ນບູຊາຖວາຍແດ່ພ

ຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເທີງນ້ັນ ຈ່ົງໃຫ້ແດ່ເຮົາຕາມຣາຄາເຕັມ ເພ່ືອວ່າພັຍວິບັດນ້ັນຈະໄດ້ຣະງັບເສັຽຈາກປະຊາຊນົî 
23 ແລ້ວໂອຣນ໌ານກາບທູນດາວິດວ່າ, ìຂໍຊົງຮັບໄປເຖີດ ແລະຂໍພຣະຣາຊາເຈ້ົານາຍຂອງຂ້າພຣະອົງກະທໍາສ່ິງທ່ີ

ພຣະອົງຊງົເຫັນຊອບເຖີດ ຂ້າພຣະອົງຂໍຖວາຍງົວສໍາລັບເຄ່ືອງເຜົາບູຊາ ແລະຖວາຍໄມ້ພຶ້ນທີລ່ານໃຫ້ເປັນຟືນ 
ແລ້ວເຂ້ົາສາລີເປັນທັນຍາບູຊາ ຂ້າພຣະອົງຂໍຖວາຍຫມດົî 

24 ແຕ່ກະສັດດາວິດກ່າວກັບໂອຣ໌ນານວ່າ, ìບ່ໍ ແຕ່ເຮົາຈະຊືເ້ອົາຕາມຣາຄາເຕັມ ເຣົາຈະບ່ໍເອົາຂອງຂອງເຈ້ົາ
ຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຫລືຖວາຍສ່ິງທ່ີເຣົາບ່ໍໄດ້ເສັຽຄ່າເປັນເຄ່ືອງເຜົາບູຊາ 

25 ດາວິດຈ່ຶງຊົງຈ່າຍໃຫ້ໂອຣນ໌ານນ້ັນເປັນທອງຄໍານ້ໍາຫນັກຫກົຮ້ອຍເຊເກລ 
26 ດາວິດກໍຊົງສ້າງແທ່ນບູຊາຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາທ່ີນ້ັນ ແລະຊົງຖວາຍເຄ່ືອງເຜົາບູຊາແລະເຄ່ືອງສານຕິບູ

ຊາ ແລະກາບທູນອອກພຣະນາມພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຕອບພຣະອົງດ້ວຍໄຟຈາກສວັນ
ເທີງແທ່ນເຄ່ືອງເຜົາບູຊາ 

27 ແລ້ວພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກໍຊົງບັນຊາທູດສວັນ ແລະທ່ານກໍເອົາດາບໃສ່ຝັກເສັຽ 
ສະຖານທີຕ່ັງ້ພຣະວຫິານ 
The Place Chosen for the Temple 

28 ຄ້ັງນ້ັນ ເມ່ືອດາວິດຊົງເຫັນວ່າ ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຊົງຕອບພຣະອົງທ່ີລານຟາດເຂ້ົາຂອງໂອຣ໌ນານຄົນເຢບຸສ ພຣະ
ອົງຊົງຖວາຍສັຕບູຊາທ່ີນ້ັນ 

29 ເພາະຫເໍຕັນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊ່ຶງໂມເຊໄດ້ສ້າງຂ້ືນໃນຖ່ິນກັນດານ ແລະແທ່ນເຄ່ືອງເຜົາບູຊາ ໃນເວລານ້ັນ
ຢູ່ໃນສະຖານນະມັສການທ່ີສູງທ່ີກີເບໂອນ 

30 ແຕ່ດາວິດຈະໄປທູນຖາມພຣະເຈ້ົາທ່ີນ້ັນບ່ໍໄດ້ ເພາະພຣະອົງຊົງຢ້ານດາບຂອງເທວະທູດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ 
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Chapter 22 

1 ແລ້ວດາວິດກ່າວວ່າ, ìນ້ີແຫລະ ພຣະວຫິານຂອງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ ນ້ີແຫລະ ແທ່ນເຄ່ືອງເຜົາບູຊາສໍາລັບອິສຣາ
ເອນî 
ດາວດິຊງົກະຕຽມເພືອ່ຈະສາ້ງພຣະວຫິານ 
David Prepares to Build the Temple 

2 ດາວິດຊົງບັນຊາໃຫ້ຮວບຮວມຄົນຕ່າງດ້າວທ່ີຢູ່ໃນແຜ່ນດີນອິສຣາເອນ ແລະພຣະອົງຊົງຈັດຄົນສະກັດຫີນໃຫ້
ຕຽມຫີນສະກັດເພ່ືອສ້າງພຣະວິຫານຂອງພຣະເຈ້ົາ 

3 ດາວິດຍັງຊົງຈັດສະສົມເຫລັກເປັນຈໍານວນຫລວງຫລາຍ ເພືອ່ເປັນຕາປູຂອງບານປະຕູຮ້ົວ ແລະເປັນເຫລັກ
ຫນີບ ທັງທອງສໍາຣິດເປັນຈໍານວນຫລວງຫລາຍເຫລືອທ່ີຈະຊ່ັງໄດ້ 

4 ແລະໄມສົ້ນນັບບ່ໍຖ້ວນ ເພາະວ່າຊາວຊີໂດນ ແລະຊາວຕີຣ໌ ໄດ້ນໍາໄມສົ້ນຈໍານວນຫລວງຫລາຍມາຖວາຍດາ
ວິດ 

5 ເພາະດາວິດກ່າວວ່າ, ìໂຊໂລໂມນບຸດຂອງເຣົາຍັງນ້ອຍຢູ່ ແລະບ່ໍເຄີຍງານ ແລະພຣະວິຫານຊ່ືງຈະສ້າງຖວາຍ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົານ້ັນ ຕ້ອງງາມຢ່າງຍ່ິງ ມີຊືສ່ຽງແລະສັກສີໃນບັນດາປະເທດທັງຫລາຍ ເພາະສະນ້ັນເຣົາຈ່ຶງຈະ
ຈັດຕຽມໄວ້î ດາວິດຈ່ຶງຊົງຈັດວັດຖຸເປັນຈໍານວນຫລວງຫລາຍກ່ອນພຣະອົງສ້ີນພຣະຊົນ 

6 ແລ້ວພຣະອົງຊົງເອ້ີນໂຊໂລໂມນບຸດຊາຍຂອງພຣະອົງ ແລະກໍາຊັບທ່ານໃຫ້ສ້າງພຣະວິຫານຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້
ເປັນເຈ້ົາ    ພຣະເຈ້ົາແຫ່ງອິສຣາເອນ 

7 ດາວິດຮັບສ່ັງໂຊໂລໂມນບຸດຊາຍຂອງພຣະອົງວ່າ, ìລູກເອ ຍີ ເຮົາມີໃຈປະສົງທ່ີຈະສ້າງພຣະວິຫານຖວາຍພ
ຣະນາມແຫ່ງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາ 

8 ແຕ່ພຣະຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາມາຍັງເຣົາວ່າ ìເຈ້ົາໄດ້ທໍາໃຫໂ້ລເລືອດຫລ່ັງໄຫລຫລາຍ ແລະໄດ້ທໍາສົງຄາມ
ໃຫຍ່ຫລວງ  ເຈ້ົາຢ່າສ້າງພຣະວິຫານເພ່ືອນາມຂອງເຮົາເລີຍ ເພາະເຈ້ົາໄດ້ທໍາໃຫ້ເລືອດອອກເປັນຈໍານວນ
ຫລາຍຕ່ໍຫນ້າເຮົາເທີງແຜ່ນດີນໂລກ 

9 ເບ່ິງແມ, ບຸດຊາຍຄົນນ່ຶງຈະບັງເກີດມາແກ່ເຈ້ົາ ເຂົາຈະເປັນຄົນແຫ່ງຄວາມສງົບ ເຮົາຈະໃຫ້ຄວາມສງົບແກ່
ເຂົາໃຫ້ພ້ົ້ົນຈາກສັດຕຣູທັງສ້ີນຮອບຂ້າງຂອງເຂົາ ເພາະເຂົາຈະມີຊ່ືວາ່ ໂຊໂລໂມນ ແລະເຣົາຈະໃຫ້ສັນຕິພາບ 
ແລະຄວາມສງົບແກ່   ອິສຣາເອນໃນສມັຍຂອງເຂົາ 

10 ເຂົາຈະສ້າງພຣະວຫິານເພ່ືອນາມຂອງເຮົາ ເຂົາຈະເປັນບຸດຊາຍຂອງເຮົາ ແລະເຮົາຈະເປັນບິດາຂອງເຂົາ 
ແລະເຣົາຈະສະຖາປະນາຣາຊບັນລັງຂອງເຂົາເຫນືອອິສຣາເອນເປັນນິດî 

11 ນ້ີແຫລະ ລູກຂອງຂ້າເອີຍ ຂໍພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຊົງສະຖິດຢູ່ກັບເຈ້ົາ ແລະຂໍໃຫ້ເຈ້ົາມຄີວາມສໍາເຣັດ ແລະສ້າງພ
ຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາສໍາເຣັດດ່ັງທ່ີພຣະອົງສ່ັງເຖີງເຣ່ືອງເຈ້ົາ 

12 ຂໍພຽງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໂຜດໃຫ້ເຈ້ົາມີຄວາມສລຽວສລາດແລະຄວາມເຂ້ົາໃຈ ແລະຊົງຕ້ັງເຈ້ົາໃຫ້ປົກຄອງອິສຣາ
ເອນ ແລະຊົງໂຜດໃຫ້ເຈ້ົາຮັກສາທັມບັນຍັດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາ 

13 ແລ້ວເຈ້ົາຈະສໍາເຣັດ ຖ້າເຈ້ົາລະມັດລະວັງທ່ີຈະປະຕິບັດຕາມກົດເກນແລະກົດຫມາຍຊ່ຶງພຣະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ
ຊົງສ່ັງກັບໂມເຊກ່ຽວກັບອິສຣາເອນ ຈ່ົງເຂ້ັມແຂງແລະກ້າຫານເຖີດ 

14 ແລະເບ່ິງແມ, ເຣົາໄດ້ຈັດຕຽມໄວ້ເພ່ືອພຣະວ ິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາດ້ວຍຄວາມເມ່ືອຍຍາກຢ່າງຍ່ິງ ເປັນ
ທອງຄໍາຫນັກນ່ຶງແສນຕະລັນ ທອງສໍາຣິດ ແລະເຫລັກເຫລືອທ່ີຈະຊ່ັງ ເພາະມີມາກມາຍເຫລືອເກີນ ເຮົາໄດ້ຈັດ
ຕຽມຕົວໄມແ້ລະຫີນດ້ວຍ ເຈ້ົາຈະເພ້ີມເຕີມເຂ້ົາອີກກໍໄດ້ 

15 ນອກຈາກນ້ີ ເຈ້ົາມີຄົນທໍາງານຫລວງຫລາຍ ຄືຊ່າງສະກັດຫີນ ຊ່າງກ່ໍ ຊາ່ງໄມ້ ແລະຊ່າງສີມທຸືກຊະນິດ 
16 ທໍາເຄ່ືອງທອງຄໍາ ເງີນ ທອງສໍາຣິດ ແລະເຫລັກ ລຸກຂ້ືນທໍາໄປເຖີດ ຂໍພຣະເຈ້ົາຊົງສະຖິດຢູ່ກັບເຈ້ົາî 



17 ດາວິດຊົງສ່ັງຫົວຫນ້າທັງປວງຂອງອ ສິຣາເອນໃຫ້ຊ່ອຍໂຊໂລໂມນບຸດຊາຍຂອງພຣະອົງດ້ວຍວ່າ 
18 ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາຊົງສະຖິດຢູ່ກັບເຈ້ົາບ່ໍແມ່ນຫລື ແລະພຣະອົງບ່ໍໄດ້ປະທານການຢຸດພັກສງົບແກ່ເຈ້ົາ

ທຸກດ້ານຫລື ເພາະພຣະອົງຊົງມອບຊາວແຜ່ນດີນນ້ັນກໍຣາບຄາບຕ່ໍພຣະພັກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແລະຕ່ໍຫນ້າປະຊາ
ຊົນຂອງພຣະອົ 

19 ບັດນ້ີຈ່ົງຕ້ັງຈິດຕ້ັງໃຈຂອງເຈ້ົາທ່ີຈະສແວງຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາ ຈ່ົງລຸກຂ້ືນສ້າງສະຖານນະມັສ
ການຂອງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ ເພ່ືອວ່າຫີບຄໍາສັນຍາຂອງພຣະເຈ້ົາກໍດີ ຈະໄດ້ນໍາເອົາມາໄວ້ໃນພຣະວິຫານທ່ີສ້າງ
ຂ້ືນເພ່ືອພຣະນາມຂອງ 
ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາî 
 

23 ການແບງ່ຄນົເລວແີລະປະໂຣຫດິກບັຫນາ້ທີຂ່ອງເຂາົ 
Families of the Levites and their Functions 

1 ເມ່ືອດາວິດຊົງແກ່ຊະຣາຫລາຍແລ້ວ ພຣະອົງຊົງຕ້ັງໂຊໂລໂມນບຸດຊາຍຂອງພຣະອົງໃຫເ້ປັນກະສັດເຫນືອອິສ
ຣາເອນ 

2 ດາວິດຊົງໃຫ້ປະຊຸມເຈ້ົານາຍທັງສ້ີນຂອງອິສຣາເອນ ແລະບັນດາປະໂຣຫິດ ແລະຄົນເລວີ 
3 ຄົນເລວີນ້ັນອາຍຸຕ້ັງແຕ່ສາມສິບປີຂ້ືນໄປກໍໃຫ້ນັບໄວ້ ແລະຮວມໄດ້ສາມຫມືນ່ແປດພັນຄົນ 
4 ດາວິດສ່ັງວ ່າ, ìຈາກພວກນ້ີສອງຫມືນ່ສ່ີພັນຄົນຈະຕ້ອງດູແລການງານໃນພຣະວ ຫິານຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະຫົກ

ພັນຄົນເປັນເຈ້ົາຫນ້າທ່ີ ແລະຜູ້ປົກຄອງ 
5 ສ່ີພັນຄົນເປັນນາຍປະຕູ ແລະອີກສ່ີພັນຄົນຈະຖວາຍສັຣເສີນແກ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາດ້ວຍເຄ່ືອງດົນຕຣີຊ່ຶງເຮົາໄດ້

ສ້າງໄວ້ໃຫ້ໃຊສັ້ຣເສີນî 
6 ແລະດາວິດຊົງຈັດແບ່ງເປັນກອງໆຕາມບຸດເລວີ ຄືເກໂີຊນ ໂກຮາດ ແລະເມຣາຣ ີ
7 ຈາກຄົນເກີໂຊນ ຄືລາດານ ແລະຊີເມອີ 
8 ບຸດລາດານ ຄືເຢຮີເອນເປັນຫົວຫນ້າ ແລະເຊທາມ ແລະໂຢເອນ ສາມຄົນ 
9 ບຸດເຊເມອີ ຄືເຊໂລໂມທ ຮາຊເີອນ ແລະຮາຣານ ສາມຄົນ ຄົນເຫລ ົ ່ານ້ີເປັນຫົວຫນ້າຕະກູນລາດານ 
10 ແລະບຸດຊີເມອີ ຄືຢາຮາດ ຊີນາ ເຢອູສ ແລະເບຣີຢາ ທັງສ່ີຄົນນ້ີເປັນບຸດຊີເມອີ 
11 ແລະຢາຮາດເປັນຫົວຫນ້າ ແລະຊີຊາເປັນທີສອງ ແຕ່ເຢອູສ ແລະເບຣີຢາ ບ່ໍມລູີກຫລາຍ ເພາະສະນ້ັນໃນການ

ນັບຈ່ຶງຮວມເຂ້ົາເປັນຕະກູນດຽວກັນ 
12 ບຸດໂກຮາດ ຄືອັມຣາມ ອິສຮາ ເຮໂບຣນ ແລະອູສຊີເອນ ສ່ີຄົນ 
13 ບຸດອັມຣາມ ຄືອາໂຣນ ແລະໂມເຊ ເຂົາຕ້ັງອາໂຣນໄວ້ຕ່າງຫາກໃຫ້ເປັນຜູ້ທໍາພິທີຊໍາຮະຂອງທ່ີບຣໍສຸິດທ່ີສຸດ 

ທັງເຂົາແລະບຸດຂອງເຂົາສືບໄປເປັນນິດ ເພ່ືອເຜົາເຄ່ືອງຫອມຖວາຍພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ ແລະບົວລະບັດພຣະອົງ 
ແລະອວຍພຣະພອນໃນ 
ພຣະນາມຂອງພຣະອົງເປັນນິດ 

14 ຝ່າຍໂມເຊຄົນຂອງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົານ້ັນ ບຸດຂອງທ່ານມີຊ່ືສຽງຖ້າມກາງຄົນເຜ່ົາເລວີ 
15 ບຸດຂອງໂມເຊ ຄືເກີໂຊມ ກັບເອລີເອເຊີ 
16 ບຸດຂອງເກີໂຊມ ຄືເຊບູເອນ ຜູ້ເປັນຫົວຫນ້າ 
17 ບຸດຂອງເອລ ເີອເຊີ ຄືເຣຮັບຢາຜູ້ເປັນຫົວຫນ້າ ເອລ ອີາເຊີບ່ໍມີບຸດຊາຍອີກ ແຕ່ບຸດຂອງເຣຮັບຢາມີຫລາຍ 
18 ບຸດອິສຮາ ຄືເຊໂລມີທ ຜູ້ເປັນຫົວຫນ້າ 



19 ບຸດເຮໂບຣນ ຄືເຢຣຢີາ ຜູ ້ເປັນຫົວຫນ້າ ອາມາຣີຢາເປັນທີສອງ ຢາຮາຊີເອນເປັນທີສາມ ແລະເຢກາເມອາມ
ເປັນທີສ່ີ 

20 ບຸດອຸສຊີເອນ ຄືມກີາ ຜູ້ເປັນຫົວຫນ້າ ແລະອິສຊີຢາເປັນທີສອງ 
21 ບຸດເມຣາຣ ີຄືມາລ ີ ແລະມຊີູ ບຸດມາລີ ຄືເອເລອາຊາ ແລະຄີສ 
22 ເອເລອາຊາສ້ີນຊີວິດບ່ໍມີບຸດຊາຍ ມີແຕ່ບຸດຍີງ ບຸດຄີສຜູ້ເປັນຍາດເຂົາແຕ່ງງານກັບເຂົາ 
23 ບຸດມູຊີ ຄືມາລີ ເອເດີ ແລະເຢເຣໂມທ ສາມຄົນ 
24 ຄົນເຫລ່ົານ້ີເປັນຄົນເລວີຕາມຕະກູນຂອງເຂົາ ເປັນຫົວຫນ້າຂອງຕະກູນຂອງເຂົາ ຕາມທ່ີເຂົາໄດ້ຂ້ືນທະບຽນ

ໄວຕ້າມຈໍານວນຣາຍຊ່ືບຸກຄົນ ອາຍຸຕ້ັງແຕ່ຊາວປີຂ້ືນໄປ ຜູ້ຊ່ຶງຈະທໍາງານບົວລະບັດໃນພຣະວິຫານຂອງພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 

25 ເພາະດາວິດສ່ັງວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງອິສຣາເອນໄດ້ຊົງໂຜດການຢ ດຸພັກສງົບແກ່ປະຊາຊນົຂອງພ
ຣະອົງ ແລະພຣະອົງປະທັບໃນເຢຣູຊາເລັມເປັນນິດ 

26 ແລະຄົນເລວີຈ່ຶງບ່ໍຕ້ອງຫາບຫາມຫໍເຕັນສັກສິດ ຫລືເຄ່ືອງໃຊ້ໃດໆເພ່ືອງານບົວລະບັດອ ກີເລີຍî 
27 (ເພາະຕາມພຣະດໍາຣັດສຸດທ້າຍຂອງດາວິດ ຄົນເລວີຕ້ັງແຕ່ອາຍຸຊາວປີຂ້ືນໄປຖືກນັບ) 
28 ìແຕ່ຫນ້າທ່ີຂອງເຂົາຈະຕ້ອງຄອຍຊ່ອຍບຸດອາໂຣນໃນງານບົວລະບັດພຣະວ ຫິານແຫ່ງພຣະເຈ້ົາ 
29 ແລະຊ່ອຍກ່ຽວກັບເຣ່ືອງເຂ້ົາຈ່ີຕ້ັງຖວາຍດ້ວຍ ເຣ່ືອງຍອດແປ້ງສໍາລັບທັນຍາບູຊາ ເຂ້ົາຈ່ີທ່ີບ່ໍມີເຊ້ືອແຜ່ນຂອງ

ປ້ີງບູຊາ ຂອງບູຊາປົນໃສ່ນ້ໍາມັນ ແລະເຄ່ືອງຕວງ ເຄ່ືອງວັດທຸກຂນາດ 
30 ແລະທຸກໆເຊ້ົາເຂົາຈະຕ້ອງຢືນໂມທະນາ ແລະສັຣເສີນພຣະຜູ ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະເວລາແລງກໍເຊ່ັນດຽວກັນ 
31 ທັງໃນເວລາເມ່ືອປະຊາຊນົຖວາຍເຄ່ືອງເຜົາບູຊາແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໃນວັນຊະບາໂຕ ໃນວັນຂ້ຶນນ່ຶງຄ່ໍາ ໃນວັນ

ເທສການ ຕາມຈໍານວນທ່ີກໍານົດໃຫ້ຖວາຍບູຊາຕ່ໍພຣະພັກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາທຸກວັນເລ້ືອຍໄປ 
32 ດ່ັງນ້ີແຫລະເຂົາຈະດູແລເຕັນນັດພົບ ແລະສະຖານນະມັສການ ແລະຈະຣັບໃຊ້ບຸດອາໂຣນພ່ີນ້ອງຂອງເຂົາ 

ເພ່ືອງານບົວລະບັດແຫ່ງພຣະວ ຫິານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາî 
 

24   
Chapter 24 

1 ກອງເວນຂອງເຊ້ືອສາຍອາໂຣນມີດ່ັງນ້ີ ບຸດອາໂຣນ ຄືນາດາບ ອາບີຮູ ເອເລອາຊາ ແລະອິທາມາ 
2 ແຕ່ນາດາບແລະອາບີຮູສ້ີນຊີວິດກ່ອນບິດາຂອງຕົນ ແລະບ່ໍມີບຸດ ເອເລອາຊາແລະອິທາມາຈ່ຶງທໍາຫນ້າທ່ີຕໍາ

ແຫນ່ງປະໂຣຫິດ 
3 ດ້ວຍຄວາມຊ່ອຍເຫລືອຂອງຊາໂດກ ບຸດເອເລອາຊາແລະອາຮີເມເລກ ບຸດອິທາມາ ດາວິດໄດ້ຊົງຈັດເປັນເວນ

ຕາມຫນ້າທ່ີໃນການບົວລະບັດຂອງເຂົາທັງຫລາຍ 
4 ມຫີົວຫນ້າໃນຫມູບຸ່ດເອເລອາຊາມີສິບຫົກຄົນເປັນຫົວຫນ້າຕະກູນ ແລະພວກບຸດອີທາມາຕາມຕະກູນຂອງ

ເຂົາມີແປດຄົນ 
5 ເຂົາທັງຫລາຍຈັດແບ່ງດ້ວຍສະຫລາກເຫມືອນກັນຫມດົ ເພາະມີເຈ້ົາຫນ້າທ່ີຂອງພຣະເຈ້ົາເປັນບຸດເອເລອາຊາ

ກັບບຸດອີທາມາທັງສອງຝ່າຍ 
6 ແລະເຊມັຍຢາ ບຸດເນທານເອນເລຂາທິການຂອງຄົນເລວີໄດ້ບັນທຶກໄວ້ຕ່ໍພຣະພັກກະສັດ ຕ່ໍຫນ້າເຈ້ົານາຍ 

ແລະປະໂຣຫິດຊາໂດກ ແລະອາຮີເມເລກ ບຸດຂອງອາບີອາທາ ແລະຫົວຫນ້າຕະກູນຂອງປະໂຣຫິດແລະຂອງ
ຄົນເລວ ີ ເຂົາຈັບສລາກຕະກູນນ່ຶງຈາກເອເລອາຊາ ແລະຈັບສລາກຕະກູນນ່ຶງຈາກອິທາມາ 

7 ສລາກແຣກຕົກແກ່ ເຢຮົວອາຣິບ ທີສອງຕົກແກ່ ເຢດັຍຢາ 



8 ທີສາມແກ່ ຮາຣິມ ທີສ່ີແກ່ ເຊໂອຣີມ 
9 ທີຫ້າແກ່ ຮາມນັຄີຢາ ທີຫົກແກ່ ມີຢາມນີ 
10 ທີເຈັດແກ່ ຮັກໂກສ ທແີປດແກ່ ອາບີຢາ 
11 ທີເກ້ົາແກ່ ເຢຊູອາ ທີສິບແກ່ ເຊການີຢາ 
12 ທີສິບເອັດແກ່ ເອລີອາຊິບ ທີສິບສອງແກ່ ຢາກີມ 
13 ທີສິບສາມແກ່ ຮູປປາ ທີສິບສ່ີແກ່ ເຢເຊເບອາບ 
14 ທີສິບຫ້າແກ່ ບີນກາ ທີສິບຫົກແກ່ ອິມມາ 
15 ທີສິບເຈັດແກ່ ເຮຊີຣ໌ ທີສິບແປດແກ່ ຮັປປີສເສຊ 
16 ທີສິບເກ້ົາແກ່ ເປທາຮີຢາ ທີຊາວແກ່ ເຢເຮສເກນ 
17 ທີຊາວເອັດແກ່ ຢາຄີນ ທີຊາວສອງແກ່ ກາມູນ 
18 ທີຊາວສາມແກ່ ເດລັຍຢາ ທີຊາວສ່ີແກ່ມາອາຊ ີຢາ 
19 ຄົນເຫລ່ົານ້ີມີຫນ້າທ່ີກໍາຫນົດຂອງເຂົາໃນການບົວລະບັດທ່ີຈະເຂ້ົາໄປໃນພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 

ຕາມລະບຽບທ່ີອາໂຣນ ບິດາຂອງເຂົາໄດ້ຕ້ັງໄວ້ສໍາລັບເຂົາທັງຫລາຍ ດ່ັງທ່ີພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາແຫ່ງອິສ
ຣາເອນໄດ້ຊົງສ່ັງເຂົາໄວ້ 
ຄນົເລວທີີເ່ຫລອື 
Other Levites 

20 ຝ່າຍເຊ້ືອສາຍຂອງເລວີທ່ີເຫລືອຢູ່ ຄືຈາກບຸດອັມຣາມ ມີຊູບາເອນ ຈາກບຸດຊູບາເອນ ມີເຢເດຢາ 
21 ຝ່າຍເຢຣັບຢາ ຄືຈາກບຸດເຢຮັບຢາ ມອິີສຊີຢາຜູ້ເປັນຫົວຫນ້າ 
22 ຈາກຄົນອິສຮາ ມີເຊໂລໂມທ ຈາກບຸດເຊໂລໂມທ ມີຢາຮາດ 
23 ແລະບຸດເຣໂບຣນ ຄືເຢຣຢີາຜູ້ເປັນຫົວຫນ້າ ອາມາຣີຢາທີສອງ ຢາຮາຊີເອນທີສາມ ເຢກາເມອາມທີສີ ່
24 ບຸດອູສຊີເອນ ຄືມີກາ ບຸດມກີາ ຄຊືາມ ີ
25 ນ້ອງຊາຍຂອງມີກາ ຄືອິສຊີຢາ ບຸດອິສຊີຢາ ຄືເຊຄາຣີຢາ 
26 ບຸດເມຣາຣ ີຄືມາລ ແີລະມ ຊີູ ບຸດຢາອາຊີຢາ ຄືເບໂນ 
27 ຝ່າຍເຊ້ືອສາຍເມຣາຣ ີ ຄືຂອງຢາອາຊ ີຢາ ມເີບໂນ ໂຊຮາມ ຊັກກູຣ໌ ແລະອິບຣີ 
28 ຂອງມາລີ ຄືເລເລອາຊາຜູ້ບ່ໍມີບຸດຊາຍ 
29 ຂອງຄີສ ບຸດກິສ ຄືເຢຣາເມເອນ 
30 ບຸດມ ຊີູ ຄືມາລີ ເອເດີ ແລະເຢຣີໂມທ ຄົນເຫລ່ົານ້ີເປັນເຊ້ືອສາຍຂອງຄົນເລວີ ຕາມຕະກູນຂອງເຂົາທັງຫລາຍ 
31 ຄົນເຫລ່ົານ້ີ ຄືແຕ່ລະຫົວຫນ້າຂອງຕະກູນ ແລະນ້ອງຊາຍຂອງເຂົາກ ເໍຫມືອນກັນໄດ້ຈັບສລາກດ້ວຍຢ່າງດຽວ

ກັບພ່ີນ້ອງຂອງເຂົາ ຄືບຸດອາໂຣນ ຕ່ໍພຣະພັກຂອງກະສັດດາວິດ ຊາໂດກ ອາຮີເມເລກ ແລະຕ່ໍຫນ້າຫົວຫນ້າ
ຂອງຕະກູນຂອງປະໂຣຫິດ ແລະຂອງຄົນເລວີ 

 

25 ການແບງ່ນກັດນົຕຣ ີ
The Temple Musicians 

1 ດາວິດແລະບັນດາຫົວຫນ້າຂອງຜູ້ບົວລະບັດໄດ້ຈັດແຍກບາງຄົນໄວ້ຄືຈາກລູກຫລານຂອງອາສາບ ແລະຂອງ
ເຮມານ ແລະຂອງເຢດູທູນ ຜູ້ຊ່ຶງຈະປະກາດພຣະທັມດ້ວຍພີນເຂົາຄູ່ ດ້ວຍພີນໃຫຍ່ ແລະດ້ວຍແສ່ງ ຣາຍ
ຊ່ືຂອງຜູ້ທໍາງານຕາມຫນ້າທ່ີຂອງເຂົາຄື 

2 ຈາກເຊ້ືອສາຍຂອງອາສາຟບ ຄືຊັກເກີ ໂຢເຊັບ ເນທານີຢາ ແລະອາຊາເຣລາ ລູກຫລານຂອງ 



ອາສາຟ ພາຍໃຕ້ການນໍາພາຂອງອາສາບ ຜູ້ປະກາດພຣະທັມພາຍໃຕ້ການຊົງນໍາຂອງກະສັດ 
3 ຈາກເຢດູທູນ ຄືເຊ້ືອສາຍເຢດູທູນ ມີເກດາລີຢາ ເຊຣີ ເຢຊັຍຢາ ຊີເມອີ ຮາຊາບີຢາ ແລະມັດຕີທີຢາ ຫກົຄົນ 

ພາຍໃຕ້ການນໍາຂອງເຢດູທູນບິດາຂອງເຂົາ ຜູ້ປະກາດພຣະທັມດ້ວຍພີນເຂົາຄູ່ໃນການໂມທະນາ ແລະ
ສັຣເສີນຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 

4 ຈາກເຮມານ ຄືເຊ້ືອສາຍເຮມານ ມີບຸກກີຢາ ມດັຕານີຢາ ອູສຊີເອນ ເຊບູເອນ ແລະເຢຣີໂມທ ຮານານີຢາ ຮາ
ນານີ ເອລີຢາທາ ກີດດັນຕີ ແລະໂຣມັມຕີເອເຊີ ໂຢສເບກາຊາ ມັນໂລທີ ໂຮທີຣ໌ ມາຮາຊໂີອທ 

5 ຄົນເຫລ່ົານ້ີເປັນບຸດເຮມານຜູ້ທໍານວາຍຂອງກະສັດຕາມພຣະສັນຍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເພ່ືອຈະເປ່ົາແກ 
ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງປະທານບຸດຊາຍສິບສ່ີຄົນ ແລະບຸດຍີງສາມຄົນແກ່ເຮມານ 

6 ເຂົາທັງຫລາຍທຸກຄົນຢູ່ພາຍໃຕ້ການນ າໍຂອງບິດາຂອງເຂົາ ເພ່ືອປະກອບເພງໃນພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈ້ົາ ດ້ວຍແສ່ງ ພີນໃຫຍ່ ແລະພີນເຂົາຄູ່ ເພ່ືອການບົວລະບັດໃນພຣະວ ິຫານຂອງພຣະເຈ້ົາ ອາສາບ ເຢດູທູນ 
ແລະເຮມານ ຢູ່ພາຍໃຕ້ພຣະຣາຊດໍາຣດັສ່ັງຂອງກະສັດ 

7 ຈໍານວນຄົນຂອງເຂົາຮວມທັງພ່ີນ້ອງຂອງເຂົາ ຜູ້ຮັບການຝຶກໃນການຮ້ອງເພງຖວາຍພຣະຜູ້ເປ ັນເຈ້ົາ ທຸກຄົນຜູ້
ມຄີວາມຊໍານານ ມສີອງຮ້ອຍແປດສິບແປດຄົນ 

8 ເຂົາທັງຫລາຍຈັບສລາກຫນ້າທ່ີຂອງເຂົາ ທັງຜູ້ນ້ອຍ ຜູ້ໃຫຍ່ ຄຣູແລະສິດກ ເໍຫມືອນກັນ 
9 ສລາກທໍາອິດຕົກເປັນພວກຂອງອາສາບໄດ້ແກ່ ໂຢເຊັບ ທສີອງໄດ້ແກ່ ເກດາລີຢາ ສລາກຕົກແກ່ເຂົາ ແລະພ່ີ

ນ້ອງ ແລະບຸດຂອງເຂົາ ສິບສອງຄົນ 
10 ທີສາມຕົກແກ່ຊັກເກີ ບຸດຂອງເຂົາ ແລະພ່ີນ້ອງຂອງເຂົາສິບສອງຄົນ 
11 ທີສ່ີຕົກແກ່ ອິສຣີ ບຸດຂອງເຂົາ ແລະພ່ີນ້ອງຂອງເຂົາ ສິບສອງຄົນ 
12 ທີຫາ້ຕົກແກ່ ເນທານີຢາ ບຸດຂອງເຂົາ ແລະພ່ີນ້ອງເຂົາ ສິບສອງຄົນ 
13 ທີຫົກໄດ້ແກ່ ບຸກກ ີຢາ ບຸດຂອງເຂົາ ແລະພ່ີນ້ອງຂອງເຂົາ ສິບສອງຄົນ 
14 ທີເຈັດໄດ້ແກ່ ເຢຊາເຣລາ ບຸດຂອງເຂົາ ແລະພ່ີນ້ອງຂອງເຂົາ ສິບສອງຄົນ 
15 ທີແປດໄດ້ແກ່ ເຢຊັຍຢາ ບຸດຂອງເຂົາ ແລະພ່ີນ້ອງຂອງເຂົາ ສິບສອງຄົນ 
16 ທີເກ້ົາໄດ້ແກ່ ມັດຕານີຢາ ບຸດຂອງເຂົາ ແລະພ່ີນ້ອງຂອງເຂົາ ສິບສອງຄົນ 
17 ທີສິບໄດ້ແກ່ ຊີເມອີ ບຸດຂອງເຂົາ ແລະພ່ີນ້ອງຂອງເຂົາ ສິບສອງຄົນ 
18 ທີສິບເອັດໄດ້ແກ່ ອາຊາເຣນ ບຸດຂອງເຂົາ ແລະພ່ີນ້ອງຂອງເຂົາ ສິບສອງຄົນ 
19 ທີສິບສອງໄດ້ແກ່ ຮາຊາບິຢາ ບຸດຂອງເຂົາ ແລະພ່ີນ້ອງຂອງເຂົາ ສິບສອງຄົນ 
20 ທີສິບສາມໄດ້ແກ່ ຊູບາເອນ ບ ດຸຂອງເຂົາ ແລະພ່ີນ້ອງຂອງເຂົາ ສິບສອງຄົນ 
21 ທີສິບສ່ີໄດ້ແກ່ ມັດຕີທີຢາ ບຸດຂອງເຂົາ ແລະພ່ີນ້ອງຂອງເຂົາ ສິບສອງຄົນ 
22 ທີສິບຫ້າໄດ້ແກ່ ເຢເຣໂມທ ບຸດຂອງເຂົາ ແລະພ່ີນ້ອງຂອງເຂົາ ສິບສອງຄົນ 
23 ທີສິບຫົກໄດ້ແກ່ ຮານານີຢາ ບຸດຂອງເຂົາ ແລະພ່ີນ້ອງຂອງເຂົາ ສິບສອງຄົນ 
24 ທີສິບເຈັດໄດ້ແກ່ ໂຢສເບກາຊາ ບຸດຂອງເຂົາ ແລະພ່ີນ້ອງຂອງເຂົາ ສິບສອງຄົນ 
25 ທີສິບແປດໄດ້ແກ່ຮານານີ ບຸດຂອງເຂົາ ແລະພ່ີນ້ອງຂອງເຂົາ ສິບສອງຄົນ 
26 ທີສິບເກ້ົາໄດ້ແກ່ ມັລໂລທີ ບຸດຂອງເຂົາ ແລະພ່ີນ້ອງຂອງເຂົາ ສິບສອງຄົນ 
27 ທີຊາວໄດ້ແກ່ ເອລ ອີາທາ ບຸດຂອງເຂົາ ແລະພ່ີນ້ອງຂອງເຂົາ ສິບສອງຄົນ 
28 ທີຊາວເອັດໄດ້ແກ່ ໂຮທີຣ ໌ບຸດຂອງເຂົາ ແລະພ່ີນ້ອງຂອງເຂົາ ສິບສອງຄົນ 
29 ທີຊາວສອງໄດ້ແກ່ກິດດັນຕີ  ບຸດຂອງເຂົາ ແລະພ່ີນ້ອງຂອງເຂົາ ສິບສອງຄົນ 
30 ທີຊາວສາມໄດ້ແກ່ ມາຮາຊໂີອດບຸດຂອງເຂົາ ແລະພ່ີນ້ອງຂອງເຂົາ ສິບສອງຄົນ 



31 ທີຊາວສ່ີໄດ້ແກ່ ໂຣມາມຕີເອເຊີ ບຸດຂອງເຂົາ ແລະພ່ີນ້ອງຂອງເຂົາ ສິບສອງຄົນ 
 

26 ຜູເ້ຝົາ້ປະຕແູລະຜູດ້ແູລ 
The Gatekeepers 

1 ຝ່າຍກອງເວນເຝ້ົາປະຕູ ຈາກຄົນໂກຣາ ມີເມເຊເລມີຢາ ບຸດໂກເຣ ເປັນເຊ້ືອສາຍຂອງອາສາບ 
2 ແລະເມເຊເລມຢີາ ມບຸີດຄື ເຊຄາຣິຢາ ບຸດຫົວປີ ເຢດີອາເອນທີສອງ ເຊບາດີຢາທີສາມ ຢັທນີເອນທີສ່ີ 
3 ເອລາມທີຫາ້ ເຢໂຮຮານານທີຫົກ ເອລີເອໂຮເອນັຍທີເຈັດ 
4 ໂອເບດເອໂດມມີບຸດຊາຍ ຄືເຊມັຍຢາບຸດຫົວປີ ເຢໂຮຊາບາດທີສອງ ເຢອາທີສາມ ຊາຄາຣ໌ທີສ່ີ ເນທານເອນ

ທີຫ້າ 
5 ອັມມີເອນທີຫົກ ອິສຊາຄາທີເຈັດ ເປອູນເລທັຍທີແປດ ເພາະວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງອໍານວຍພຣະພອນແກ່ເຂົາ 
6 ແລະແກ່ເຊມັຍຢາ ບຸດຂອງເຂົາດ້ວຍ ມບຸີດຊາຍຫລາຍຄົນເກີດແກ່ເຂົາ ເປັນຜູ້ປົກຄອງໃນຄົວເຮືອນບິດາຂອງ

ເຂົາ ເພາະເຂົາທັງຫລາຍເປັນຄົນມີຄວາມສາມາດ 
7 ບ ດຸເຊມັຍຢາ ຄືໂອທນີ ເຣຟາເອນ ໂອເບດ ແລະເອນຊາບັດຜູ້ຊ່ືງພ່ີນ້ອງຂອງເຂົາເປັນຄົນສາມາດ ຄືເອລ ີຮ ູ

ແລະເຊມາຄີຢາ 
8 ຄົນເຫລ່ົານ້ີທັງຫມດົເປັນບຸດໂອເບດເອໂດມກັບບຸດຊາຍແລະພ່ີນ້ອງຂອງເຂົາ ເປັນຄົນສາມາດມີກໍາລັງ

ເຫມາະແກ່ການບົວລະບັດເປັນຂອງໂອເບດເອໂດມຫົກສິບສອງຄົນ 
9 ແລະເມເຊເລມີຢາ ມີບຸດຊາຍແລະພ່ີນ້ອງເປັນຄົນສາມາດສິບແປດຄົນ 
10 ແລະໂຮຊາຜູ້ເປັນເຊ້ືອສາຍຂອງເມຣາຣມີີບຸດ ຄືຊີມຣຜູ້ີເປັນຫົວຫນ້າ (ເພາະເຖີງເຂົາຈະບ່ໍມີບຸດຫົວປີ ບິດາ

ຂອງເຂົາກ ໃໍຫ້ເຂົາເປັນຫົວຫນ້າ) 
11 ຮີລກີຢາທີສອງ ເຕບາລີຢາທີສາມ ເຊຄາຣີຢາທີສ່ີ ບຸດຊາຍແລະພ່ີນ້ອງຂອງໂຮຊາທັງສ້ີນ ມີສິບສາມຄົນ 
12 ກອງເວນເຝ້ົາປະຕູເຫລ່ົານ້ີຕາມຄົນຜູ້ເປັນຫົວຫນ້າຂອງເຂົາ ມີຫນ້າທ່ີເຊັນ່ດຽວກັບພ່ີນ້ອງຂອງເຂົາ ໃນການ

ບົວລະບັດໃນພຣະວິຫານຂອງພຣະເຈ້ົາ 
13 ແລະເຂົາຈັບສລາກກັນຕາມຕະກູນຂອງເຂົາ ທັງຜູ້ນ້ອຍແລະຜູ້ໃຫຍ່ເຫມືອນກັນ ສໍາລັບແມ່ນໃຜຢູ່ປະຕູໃດ 
14 ສລາກສໍາລັບດ້ານຕາເວັນອອກຕົກແກ່ ເຊເລມີຢາ ເຂົາຈັບສລາກໃຫ້ບຸດເຊຄາຣຢີາດ້ວຍ ເຂົາເປັນທ່ີປຶກສາທ່ີ

ສລຽວສລາດ ແລະສລາກຂອງເຂົາອອກມາສໍາລັບດ້ານເຫນືອ 
15 ຂອງໂອເບດເອໂດມອອກມາສໍາລັບດ້ານໃຕ້ ສາງເກັບເຄ່ືອງນ້ັນເຂົາຈັດໃຫ້ບຸດຂອງເຂົາດູແລ 
16 ສ່ວນຂອງຊູບປິມ ແລະໂຮຊາ ອອກມາສໍາລັບດ້ານຕາເວັນຕົກ ທ່ີປະຕູຊັນເລເຄດ ຕາມຖນົນທ່ີຂ້ືນໄປ ກ າໍ

ຫນົດຍາມຕາມຍາມ 
17 ດ້ານຕາເວັນອອກມີຄົນເລວີຫົກຄົນ ດ້ານເຫນືອມີສ່ີຄົນທຸກວັນ ດ້ານໃຕ້ວັນລະສ່ີຄົນທຸກວັນ ແລະສອງຄູ່ທ່ີສາງ

ເກັບເຄ່ືອງ 
18 ສໍາລັບລະບຽງທາງຕາເວັນຕົກນ້ັນ ມສ່ີີຄົນທ່ີຖນົນ ແລະສອງຄົນທ່ີລະບຽງ 
19 ຄົນເຫລ່ົານ້ີເປັນເວນເຝ້ົາປະຕູຈາກເຊ້ືອສາຍໂກຣາ ແລະເຊ້ືອສາຍເມຣາຣ ີ

ຜ ູດ້ແູລຄງັ 
The Treasurers, Officers, and Judges 

20 ຈາກຄົນເລວີນ້ັນ ອາຮີຢາດູແລຄັງພຣະວິຫານຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະຄັງສ່ິງຂອງຖວາຍ 
21 ບຸດຫລານຂອງລາດານ ຄືບຸດຫລານຂອງຄົນເກີໂຊນ ທີເ່ປັນບຸດຂອງລາດານ ຫົວຫນ້າຕະກູນທ່ີເປັນຂອງລາ

ດານ ຄົນເກີໂຊນ ຄືເຢຮີເອລີ 



22 ບຸດເຢຮີເອລີ ຄືເຊທາມ ແລະໂຢເອນນ້ອງຊາຍຂອງເຂົາ ເປັນຜູ້ດູແລຄັງພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ 
23 ຈາກຄົນອັມຣາມ ຄົນອິສຮາ ຄົນເຮໂບຣນ ແລະຄົນອູສຊີເອນ 
24 ຄົນເຊບູເອນ ບຸດເກີໂຊມຜ  ູ້ເປັນບຸດໂມເຊ ເປັນນາຍຄັງໃຫຍ່ 
25 ພີນ້່ອງຂອງເຂົາ ຄື ຈາກເອລີເອເຊີ ມເີຣຮັບຢາເປັນບຸດ ບຸດເຣຮັບຢາ ຄືເຢຊັຍຢາ ບຸດເຢຊັຍຢາ ຄືໂຢຣາມ ບຸດ

ໂຢຣາມ ຄືຊິກຣີ ບຸດຊີກຣີ ຄືເຊໂລໂມດ 
26 ເຊໂລໂມດຄົນນ້ີ ແລະພ່ີນ້ອງຂອງເຂົາເປັນຜູ້ດູແລຄັງຂອງຖວາຍທັງສ້ີນຊືງ່ດາວິດກະສັດ ແລະບັນດາຫົວຫນ້າ

ຕະກູນ ແລະນາຍພັນ ນາຍຮ້ອຍ ແລະຜູ້ບັນຊາການກອງທັບໄດ້ມອບຖວາຍໄວ້ 
27 ຈາກຂອງທ່ີຍຶດໄດ້ຊ່ຶງເຂົາໄດ້ທໍາສົງຄາມ ເຂົາທັງຫລາຍມອບຖວາຍເພ່ືອແກ່ການສ້ອມແຊມພຣະວິຫານຂອງ

ພຣະເຈ້ົາ 
28 ແລະຊ່ຶງຊາມເູອນຜູ້ທໍານວາຍ ແລະຊາອູນບຸດຄິສ ແລະອັບເນີບຸດເນີ ແລະໂຢອາບບຸດນາງເຊຣູຢາໄດ້ຖວາຍ

ໄວ້ ຂອງຖວາຍທັງສ້ີນຢູ່ໃນຄວາມດູແລຂອງເຊໂລໂມດ ແລະພ່ີນ້ອງຂອງເຂົາ 
29 ຈາກຄົນອິສຮາ ເຄນານີຢາ ແລະບຸດຂອງເຂົາໄດ້ຮັບແຕ່ງຕ້ັງໃຫ້ມ ີຫນ້າທີພ່າຍນອກສໍາລັບອິສຣາເອນ ໃຫເ້ປັນ

ເຈ້ົາຫນ້າທ່ີ ແລະເປັນຜູ້ປົກຄອງ 
30 ຈາກຄົນເຮໂບຣນ ຮາຊາບິຢາ ແລະພ່ີນ້ອງຂອງເຂົາເປັນຄົນມີຄວາມສາມາດ ນ່ຶງພັນເຈັດຮ້ອຍຄົນ ໄດ້ເປັນຜູ້ດູ

ແລອິສຣາເອນທາງຟາກຕາເວັນຕົກຂອງແມ່ນ້ໍາຈໍແດນ ໃນເຣ່ືອງກິຈການທັງສ້ີນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະຣາ
ຊການຂອງກະສັດ 

31 ຈາກຄົນເຮໂບຣນ ມເີຢຣີຢາເປັນຫົວຫນ້າຂອງຄົນເຮໂບຣນ ຕາມຊາດເຊ້ືອສາຍ ຕາມຕະກູນ (ໃນປີທີສ່ີສິບ
ຂອງຣັຊການດາວິດ ເຂົາໄດ້ສໍາຣວດ ແລະພົບຄົນທ່ີມີຄວາມສາມາດຢ່າງຍ່ິງທ່ີຢາເຊີໃນເມືອງກີເລອາດ) 

32 ກະສັດດາວິດໄດ້ຊົງແຕ່ງຕ້ັງໃຫ້ທ່ານແລະພ່ີນ້ອງຂອງທ່ານ ຄືຄົນທີ່ມຄີວາມສາມາດສອງພັນເຈັດຮ້ອຍຄົນຜູ້
ເປັນຫົວຫນ້າຕະກູນໃຫ້ເປັນຜູ້ດູແລຄົນຣູເບນ ຄົນກາດ ແລະຄົນເຜ່ົາມານັສເຊເຄ່ິງນ່ຶງ ໃນກິດທຸຣະທຸກຢ່າງ
ກ່ຽວກັບພຣະເຈ້ົາ ແລະກິດ 
ທຸຣະກ່ຽວກັບກະສັດ 

 

27 ບນັດານາຍທບັນາຍກອງຂອງຣາຊອານາຈກັ 
The Military Divisions 

1 ຕ່ໍໄປນ້ີເປ ນັຣາຍຊ່ືປະຊາຊົນອິສຣາເອນຕາມຈໍານວນ ຄືບັນດາຫົວຫນ້າຕະກູນ ບັນດານາຍພັນນາຍຮ້ອຍ 
ແລະບັນດາເຈ້ົາຫນ້າທ່ີຜູ້ຮັບໃຊ້ກະສັດໃນຣາຊການທຸກຢ່າງທ່ີກ່ຽກັບກອງເວນທ່ີເຂ້ົາມາແລະອອກໄປ ເດືອນ
ແລ້ວເດືອນເລ່ົາຕລອດປີ ກອງເວນນ່ຶງໆມີຈໍານວນສອງຫມ່ືນສ່ີພັນຄົນ 

2 ຄື ຢາໂຊເບອາມ ບຸດຊັບດີເອນເປັນຜູ້ດູແລກອງເວນທີນ່ຶງໃນເດືອນຕ້ົນໃນກອງເວນຂອງເຂົາມີສອງຫມ່ືນສ່ີພັນ
ຄົນ 

3 ເຂົາເປັນເຊ້ືອສາຍຂອງເປເຣສ ແລະເປັນຫົວຫນ້າຜູ້ບັນຊາການກອງທັບທັງສ້ີນໃນເດືອນຕ້ົນ 
4 ໂດດັຍຕະກູນອາໂຮຮິດເປັນຜູ້ດູແລກອງເວນຂອງເດືອນທີສອງ ມກິໂລດເປັນຫົວຫນ້າ ໃນກອງເວນຂອງເຂົາມີ

ສອງຫມ່ືນສ່ີພັນຄົນ 
5 ຜູ້ບັງຄັບບັນຊາການກອງທັບຄົນທີສາມສໍາລັບເດືອນທີສາມ ຄືເບນັຍຢາ ບຸດເຢຮົວອາດາປະໂຣຫິດ ເປັນຫົວ

ຫນ້າໃນກອງເວນຂອງເຂົາມີສອງຫມືນ່ສ່ີພັນຄົນ 
6 ເບນັຍຢານ້ີ ຄືຜູ້ທີເ່ປັນທະຫານທ່ີເກ່ັງກ້າໃນຈໍານວນສາມສິບຄົນ ແລະເປັນຜູ້ບັນຊາການຂອງສາມສິບຄົນນ້ັນ 

ອັມມີຊາບັດບຸດຂອງເຂົາເປັນຜູ້ດູແລກອງເວນຂອງເຂົາ 



7 ອາຊາເຮນນ້ອງຊາຍຂອງໂຢອາບເປັນເວນທີສ່ີ ແລະເຊບາດີຢາບຸດຂອງເຂົາດູແລຕ່ໍຈາກເຂົາ ໃນກອງເວນ
ຂອງເຂົາມີສອງຫມ່ືນສ່ີພັນຄົນ 

8 ຜູ ບັ້ນຊາການຄົນທີຫ້າ ສໍາລັບເດືອນທີຫ້າ ຄືຊັມຮູດຕະກູນອິສຣາເອນ ໃນກອງເວນຂອງເຂົາມີສອງຫມືນ່ສ່ີພັນ
ຄົນ 

9 ຄົນທີຫົກ ສໍາລັບເດືອນທີຫົກ ຄືອີຣາບຸດອິກເຄັສ ຊາວເຕໂກ ໃນກອງເວນຂອງເຂົາມີສອງຫມ່ືນສ່ີພັນຄົນ 
10 ຄົນທີເຈັດ ສໍາລັບເດືອນທີເຈັດ ຄື ເຮເລກ ຄົນເປໂລນິດ ເປັນເຊ້ືອສາຍຂອງເອຟຣາອິມ ໃນກອງເວນຂອງເຂົາ

ມສີອງຫມ່ືນສ່ີພັນຄົນ 
11 ຄົນທີແປດ ສໍາລັບເດືອນທີແປດ ຄືຊິບເບກັຍ ຄົນຮູຊາທດິແຫ່ງຕະກູນເຊຣາ ໃນກອງເວນຂອງເຂົາມີສອງຫມືນ່

ສ່ີພັນຄົນ 
12 ຄົນທີເກ້ົາ ສໍາລັບເດືອນທີເກ້ົາ ຄືອາບີເອເຊີ ຊາວອານາໂທດ ຄົນເບັນຢາມິນ ກອງເວນຂອງເຂົາມີສອງຫມ່ືນສ່ີ

ພັນຄົນ 
13 ຄົນທີສິບ ສໍາລັບເດືອນທີສິບ ຄືມາຮາລັຍ ຄົນເນໂຕຟາ ຈາກຕະກູນເຊຣາ ກອງເວນຂອງເຂົາມີສອງຫມ່ືນສ່ີ

ພັນຄົນ 
14 ຄົນທີສິບເອັດ ສໍາລັບເດືອນທີສິບເອັດ ຄືເບນັຍຢາ ຊາວປີຣາໂທນ ຈາກເຊ້ືອສາຍເອຟຣາອິມ ໃນກອງເວນຂອ

ງເຂົາມີສອງຫມ່ືນສ່ີພັນຄົນ 
15 ຄົນທີສິບສອງ ສໍາລັບເດືອນທີສິບສອງ ຄືເຮນດັຍ ຊາວເນໂຕຟາ ຈາກຕະກູນໂອດນີເອນ ໃນກອງເວນຂອງ

ເຂົາມີສອງຫມືນ່ສ່ີພັນຄົນ 
Leaders of Tribes 

16 ເຫນືອເຜ່ົາຕ່າງໆຂອງອິສຣາເອນ ຄືສໍາລັບຄົນຣູເບນ ມເີອລີເອເຊີ ບຸດຊິກຣີເປັນຫົວຫນ້າ ສໍາລັບຄົນຊີເມໂອນ 
ມເີຊຟາຕ ຢີາ ບຸດມາອາກາ 

17 ສໍາລັບຄົນເລວີ ມີຮາຊາບິຢາ ບຸດເຄມູເອນ ສໍາລັບອາໂຣນ ຊາໂດກ 
18 ສໍາລັບຢູດາ ມເີອລີຮູ ອ້າຍຄົນນ່ຶງຂອງດາວິດ ສໍາລັບອິສຊາຄາ ໂອມຣີ ບຸດມີຄາເອນ 
19 ສໍາລັບເຊບູລູນ ມ ີອິສມາຢາ ບຸດໂອບາດີຢາ ສໍາລັບເນັບທາລີ ມເີຢຣີໂມດ ບຸດອັສຣີເອນ 
20 ສໍາລັບຄົນເອຟຣາອິມ ມີໂຮເຊອາ ບຸດອາຊາຊີຢາ ສໍາລັບມານັສເຊເຄ່ິງເຜ່ົາ ມີໂຢເອນ ບຸດເປດັຍຢາ 
21 ສໍາລັບມານັສເຊເຄ່ິງເຜ່ົາໃນກີເລອາດ ມີອິດໂດ ບຸດເຊຄາຣີຢາ ສໍາລັບເບັນຢາມິນ ຢາອາຊີເອນ ບຸດອັບເນີ 
22 ສໍາລັບດານ ອາຊາເຣນ ບຸດເຢໂຣຮາມ ຄົນເຫລ່ົານ້ີເປັນຫົວຫນ້າຂອງເຜ່ົາຕ່າງໆແຫ່ງອິສຣາເອນ 
23 ດາວິດບ່ໍໄດ້ຊົງນັບຈໍານວນຄົນທ່ີອາຍຸຕ່ໍາກວ່າຊາວປີ ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສັນຍາວ່າຈະກະທໍາໃຫ້ອິສຣາ

ເອນຫລາຍເຫມືອນດວງດາວແຫ່ງທອ້ງຟ້າ 
24 ໂຢອັບ ບຸດເຊຣູຢາໄດ້ຕ້ັງຕ້ົນນັບ ແຕ່ບ່ໍສໍາເຣັດ ເຖີງປານນ້ັນພຣະພິໂຣດກ ມໍາເຫນືອອິສຣາເອນໃນເຣ່ືອງນ້ີ 

ແລະຈໍານວນນ້ັນກໍບ່ໍໄດ້ລົງໄວ້ໃນຫນັງສືພົງສາວະດານຂອງກະສ ັດດາວິດ 
Other Civic Officials 

25 ອັສມາເວດ ບຸດອາດີເອນເປັນເຈ້ົາກົມພຣະຄັງນະຄອນຫລວງ ແລະໂຢນາທານ ບຸດອຸສຊີຢາ ເປັນເຈ້ົາກົມຄັງ
ນອກນະຄອນ ໃນຫົວເມືອງໃນຊນົນະບົດແລະໃນປ້ອມ 

26 ເອັສຣີ ບຸດເຄລູບ ເປັນຜູ້ດູແລບັນດາຜູ້ທ່ີທໍາໄຮ່ນາຫລວງ 
27 ຊເີມອີ ຊາວຣາມາດູແລສວນອະງຸ່ນ ແລະຊບັດີ ຊາວຊິບ ດູແລຜລິດຜົນຂອງສວນອະງຸ່ນສໍາລັບຫ້ອງເກັບ

ເຫລ້ົາອະງຸ່ນ 



28 ບາອັນຮານານ ຊາວເກເດີເປັນຜູ້ດູແລຕ້ົນຫມາກກອກເທດ ແລະຕ້ົນຫມາກເດ່ືອບ່ອນໃນຖ່ິນເນີນເຊເຟລາ  ໂຢ
ອັສດູແລຄັງນ້ໍາມັນ 

29 ຊີດຣັຍ ຊາວຊາໂຣນດແູລຝູງງົວຊ່ຶງຫາກີນຢູ່ໃນຊາໂຣນ ຊາຟັດ ບຸດອັດລັຍດູແລຝູງງົວໃນທ່ີລຸ່ມທັງຫລາຍ 
30 ແລະໂອບີນ ຊາວອິຊມາເອນດູແລອູດ ເຢເດຢາ ຊາວເມໂຣໂນດດູແລລໍ ຢາຊີສ ຊາວຮັກຣີດູແລຝູງແບ້ ແກະ 
31 ເຫລ່ົານ້ີເປັນພະນັກງານດູແລຊັບສົມບັດຂອງກະສັດດາວິດ 
32 ໂຢນາທານລຸງຂອງດາວິດເປັນທ່ີປຶກສາ ເປັນຄົນທ່ີມີຄວາມເຂ້ົາໃຈແລະເປັນນັກຮຽນຮູ້ຜູ້ນ່ຶງ ເຢຮີເອນ ບຸດຮັກ

ໂມນີດູເປັນຜູ້ລ້ຽງດູຣາຊບຸດ 
33 ອາຮີໂທເຟນເປັນທ່ີປຶກສາຂອງກະສັດ ແລະຮູຊັຍ ຕະກູນອາຣ໌ຄີເປັນພຣະສະຫາຍຂອງພຣະຣາຊາ 
34 ເຢຮົວອາດາ ບຸດເບນັຍຢາ ແລະອາບີອາທາຮ໌ ເປັນຜູ້ທໍາງານຕ່ໍຈາກອາຮີໂທເຟນ ໂຢອາບເປັນຜູ້ບັນຊາ

ການກອງທັບຂອງກະສັດ 
 

28 ດາວິດຊງົມອບງານສາ້ງພຣະວຫີານໃຫໂ້ຊໂລໂມນ 
Solomon Instructed to Build the Temple 

1 ໃນເຢຣູຊາເລັມ ດາວິດໄດ້ຊົງເອ້ີນປະຊຸມບັນດາເຈ້ົານາຍທັງສ້ີນຂອງອິສຣາເອນ ຄືເຈ້ົານາຍຂອງເຜ່ົາແລະຜູ້
ບັນຊາການກອງທັບ ທ່ີຮັບຣາຊການ ນາຍພັນນາຍຮ້ອຍ ແລະພະນັກງານທັງສ້ີນຜູ້ດູແລຊັບສົມບັດ ແລະຝູງ
ສັດຂອງກະສັດແລະບຸດຊາຍຂອງພຣະອົງ ພອ້ມກັບພະນັກງານຣາຊສໍານັກ ທະຫານທ່ີເກ່ັງກ້າແລະວີຣະບຸຣຸດ
ທັງສ້ີນ 

2 ແລ້ວກະສັດດາວິດຊົງລຸກຂ  ້ືນປະທັບຢືນ ແລະກ່າວວ່າ, ìພີນ້່ອງຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ແລະປະຊາຊົນຂອງຂ້າພະ
ເຈ້ົາ ຂ ຈ່ົໍງຟັງຂ້າພະເຈ້ົາ ຂ້າພະເຈ້ົາມີໃຈປະສົງທ່ີຈະສ້າງພຣະວິຫານອັນເປັນທ່ີພັກຂອງຫິບຄໍາສັນຍາຂອງພ
ຣະເຈ້ົາ ແລະເພ່ືອເປັນທ່ີຮອງພຣະບາດຂອງພຣະເຈ້ົາຂອງເຣົາ ແລະຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຈັດຕຽມການກ່ໍສ້າງໄວ້ຮຽບ
ຮ້ອຍແລ້ວ 

3 ແຕ່ພຣະເຈ້ົາກ່າວກັບຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ ìເຈ້ົາຢ່າສ້າງວິຫານເພ່ືອນາມຂອງເຮົາເລີຍ ເພາະເຈ້ົາເປັນນັກຮົບ ແລະ
ໄດ້ເຮັດໃຫ້  ເລືອດຫລ່ັງໄຫລî 

4 ເຖີງປານນ້ັນກ ດີໍ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງອິສຣາເອນຊົງເອ້ີນຂ້າພະເຈ້ົາຈາກຕະກູນຂອງຂ້າພະເຈ້ົາໃຫ້
ເປັນກະສັດເຫນືອອິສຣາເອນເປັນນິດ ເພາະພຣະອົງຊງົເລືອກຢູດາໃຫ້ເປັນຜູ້ນໍາ ແລະໃນວົງຂອງຢູດາ ຕະກູນ
ຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ແລະໃນບັນດາບຸດຊາຍຂອງບິດາຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ພຣະອົງຊົງພພໍຣະທັຍໃນຂ້າພະເຈ້ົາ ແລະ
ຊົງໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາເປັນກະສັດເຫນືອອິສຣາເອນທັງປວງ 

5 ແລະບຸດຊາຍທັງສ້ີນຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ (ເພາະພຣະເຈ້ົາຊງົປະທານບຸດຊາຍເປັນອັນມາກແກ່ຂ້າພະເຈ້ົາ) ພຣະ
ອົງຊົງເລືອກໂຊໂລໂມນບຸດຂ້າພະເຈ້ົາໃຫນ່ັ້ງບັນລັງແຫ່ງຣາຊອານາຈັກຂອງຂ້າພະເຈ້ົາເຫນືອອິສຣາເອນ 

6 ພຣະອົງຊົງກ່າວກັບຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ ìໂຊໂລໂມນບຸດຂອງເຈ້ົາຈະສ້າງວິຫານຂອງເຮົາ ແລະລານວິຫານຂອງເຣົາ 
ເພາະເຮົາຈະເປັນບິດາຂອງເຂົາ 

7 ເຮົາຈະສະຖາປະນາຣາຊອານາຈັກຂອງເຂົາໃຫ້ຢູ່ເປັນນິດ ຖ້າເຂົາຈະພຽນແນ່ວແນ່ຢູ່ໃນການຮັກສາປະຕິບັດ
ຕາມບັນຍັດຂອງເຮົາ ແລະກົດຫມາຍຂອງເຮົາຢ່າງທ່ີເຂົາກະທໍາຢູ່ທຸກວັນນ້ີî 

8 ເພາະສະນ້ັນຕ່ໍຫນ້າບັນດາຄົນອິສຣາເອນທັງປວງອັນເປັນຊຸມນຸມຊົນຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະຕ່ໍພຣະກັນຂອງພຣະ
ເຈ້ົາຂອງເຣົາ ຈ່ົງປະພຶດຕາມ ແລະສແວງພຣະບັນຍັດທັງສ້ີນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາທັງຫລາຍ 
ເພ່ືອເຈ້ົາຈະໄດ້ກໍາມະສິດແຜ່ນດີນອັນດີນ້ີ ແລະມອບໄວ້ໃຫ້ເປັນມຣໍະດົກຂອງລູກຫລານຜູ້ມາພາຍຫລັງເຈ້ົາ
ສືບໄປເປັນນິດ 



9 ìໂຊໂລໂມນບຸດຂອງເຣົາເອີຍ ເຈ້ົາຈ່ົງຮູ້ຈັກພຣະເຈ້ົາ ແລະຈ່ົງບົວລະບັດພຣະອົງດ້ວຍໃຈຈີງແລະດ້ວຍຄວາມ
ເຕັມໃຈຂອງເຈ້ົາ ເພາະພຣະເຈ້ົາຊົງພີຈາຣະນາຈິດໃຈທັງປວງ ແລະຊົງເຂ້ົາໃຈໃນແຜນງານແລະຄວາມຄິດທັງ
ປວງ ຖ າ້ເຈ້ົາສແວງຫາ 
ພຣະອົງເຈ້ົາຈະພົບພຣະອົງ ແຕ່ຖ້າເຈ້ົາປະຖ້ີມພຣະອົງ ພຣະອົງຈະຊົງແກ່ວງເຈ້ົາອອກໄປເສັຽເປັນນິດ 

10 ບັດນ້ີຈ່ົງຟັງໃຫ້ດີ ເພາະວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງເລືອກເຈ້ົາໃຫ້ສ້າງພຣະວິຫານເພ່ືອເປັນສະຖານນະມັສການ ຈ່ົງເຂ້ັມ
ແຂງແລະທໍາໃຫ້ສໍາເຣັດເຖີດî 

11 ແລ້ວດາວິດຊົງມອບໃຫ້ກັບໂຊໂລໂມນ ຊ່ຶງແຜນຜັງມຸກຂອງພຣະວິຫານ ແລະແຜນຜັງເຮືອນຕ່າງໆຂອງພຣະ
ວິຫານນ້ັນ ຄັງແລະຫ້ອງຊ້ັນໃນ ແລະຫ້ອງສໍາລັບພຣະທ່ີນ່ັງກະຣຸນາ 

12 ແລະແຜນຜັງຊ່ຶງພຣະອົງມີຢູ່ໃນພຣະທັຍໃນເຣ່ືອງລານຂອງພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະຫ້ອງລະ
ບຽງຮອບ ແລະຄັງສໍາລັບພຣະວິຫານຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະຄັງສໍາລັບບັນດາຂອງຖວາຍ 

13 ແລະລະບຽບສໍາລັບເວນປະໂຣຫິດ ແລະເວນຄົນເລວີ ແລະງານບົວລະບ ດັທັງສ້ີນໃນພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າ 

14 ນ້ໍາຫນັກທອງຄໍາຂອງເຄ່ືອງໃຊ້ທອງຄໍາທຸກຢ່າງ ສໍາລັບການບົວລະບັດແຕ່ລະຢ່າງ ນ້ໍາຫນັກເງີນຂອງເຄ່ືອງໃຊ້
ເງ ນີທຸກຢ່າງສໍາລັບງານບົວລະບັດແຕ່ລະຢ່າງ 

15 ນ້ໍາຫນັກຂອງເຄ່ືອງຮອງຕີນໂຄມທອງຄໍາ ແລະຕະກຽງ ນ້ໍາຫນັກທອງຄໍາຂອງເຄ່ືອງຮອງຕີນໂຄມແຕ່ລະອັນ
ກັບຕະກຽງແຕ່ລະດວງ ນ້ໍາຫນັກເງີນຂອງເຄ່ືອງຮອງຕີນໂຄມອັນນ່ຶງກັບຕະກຽງຄູ່ກັນ ຕາມທ່ີຈະໃຊ້ເຄ່ືອງຮອງ
ຕີນໂຄມແຕ່ລະອັນໃນການບົວລະບັດ 

16 ນ້ໍາຫນັກທອງຄໍາສໍາລັບໂຕະເຂ້ົາຫນົມຕ້ັງຖວາຍແຕ່ລະໂຕະ ເງີນສໍາລັບໂຕະເງີນ 
17 ແລະສ້ອມ ອ່າງ ກັບຖ້ວຍເປັນທອງຄໍາບໍຣິສຸດ ຊາມທອງຄໍາແລະນ້ໍາຫນັກຂອງແຕ່ລະໃບ ຊາມເງີນແລະນ້ໍາ

ຫນັກຂອງແຕ່ລະໃບ 
18 ແທ່ນເຄ່ືອງຫອມທໍາດ້ວຍທອງຄໍາເນ້ືອລະອຽດ ແລະນ້ໍາຫນັກຂອງແທ່ນນ້ັນ ທງັແຜນຜັງສໍາລັບຣົດຮົບທອງຄໍາ

ຂອງເຊຣູບິມ ຊ່ຶງກາງປີກອອກປົກຫິບຄໍາສັນຍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
19 ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີດາວິດຊົງກະທໍາໃຫ້ກະຈ່າງໂດຍອາສັຍລາຍພຣະຫັດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່ຽວດ້ວຍເຣ່ືອງນ້ີ ຄືງານ

ທຸກຢ່າງຊ່ືງຈະຕ້ອງກະທໍາຕາມແຜນຜັງນ້ັນ 
20 ແລ້ວດາວິດສ່ັງກັບໂຊໂລໂມນບຸດຊາຍຂອງພຣະອົງວ່າ, ìຈ່ົງເຂ້ັມແຂງແລະກ້າຫານ ແລະທໍາໃຫ້ສໍາເຣັດເຖີດ 

ຢ່າຢ້ານກົວເລີຍ ຢ່າໃຫ້ມີສ່ິງໃດສ່ິງນ່ຶງຂັດຂວາງເຈ້ົາເລີຍ ເພາະວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຄ ືພຣະເຈ້ົາຂອງຂ້າຊົງສະ
ຖິດກັບເຈ້ົາ ພຣະອົງຈະບ່ໍຊົງປ່ອຍໃຫ ເ້ຈ້ົາລ້ົມເຫລວຫລືປະຖ້ີມເຈ້ົາ ຈົນກວ່າງານທັງສ້ີນສໍາລັບງານບົວລະບັດ
ແຫ່ງພຣະວິຫານຂອງເຈ້ົາສໍາເຣັດ 

21 ເບິ່ງແມ໋, ມເີວນປະໂຣຫິດ ແລະເວນຄົນເລວີ ສໍາລັບງານບົວລະບັດທຸກຢ່າງແຫ່ງພຣະວິຫານຂອງພຣະເຈ້ົາ 
ໃນການນ້ີທັງສ້ີນ ຈະມີຄົນຢູ່ກັບເຈ້ົາ ຄືທຸກຄົນທ່ີເຕັມໃຈ ແລະເປັນຜູ້ມີຝີມືໃນງານບົວລະບັດທຸກຢ່າງ ທງັເຈ້ົາ
ຫນ້າທ່ີແລະປະຊາຊນົທັງປວງຈະຢູ່ໃນບັງຄັບບັນຊາຂອງເຈ້ົາທັງສ້ີນî 

 

29   
Offerings for Building the Temple 

1 ແລະກະສັດດາວິດພຣະຣາຊາສ່ັງກັບຊຸມນຸມຊົນທັງປວງວ່າ, ìໂຊໂລໂມນບຸດຂອງເຮົາຊ່ຶງເປັນຜູ້ດຽວທ່ີພຣະ
ເຈ້ົາຊົງເລືອກໄວ້ນ້ັນ ຍັງເປັນຄົນຫນຸ່ມແລະບ່ໍມີຄວາມຊໍານານ ການງານກ ຍ່ິໍງໃຫຍ່ຫລາຍ ເພາະວ່າພຣະພຣະ
ວິຫານນ້ັນບ່ໍແມ່ນສໍາລັບຄົນ ແຕ່ສໍາລັບພຣະເຈ້ົາ 



2 ເພາະສະນ້ັນເຮົາຈ່ຶງຈັດຕຽມໄວ້ສໍາລັບພຣະວິຫານຂອງພຣະເຈ້ົາ ເຕັມຄວາມສາມາດຂອງເຮົາ ຄືທອງຄໍາສໍາ
ລັບສ່ິງທ່ີທໍາດ້ວຍທອງຄໍາ ແລະເງີນສໍາລັບສ່ິງທ່ີທໍາດ້ວຍເງີນ ແລະທອງສໍາຣິດ ແລະເຫລັກສໍາລັບສ່ິງທ່ີທໍາດ້ວຍ
ເຫລັກ ແລະໄມ້ສໍາລັບສ່ິງທ່ີທໍາດ້ວຍໄມ້ ນອກເຫນືອຈາກນ້ີກໍມີແກ້ວໂມເມນ ແລະແກ້ວສໍາລັບຝັງຫີນທ່ີມຄ່ີາ 
ຫີນລາຍ ເພັດພອຍທຸກຊນິດແລະຫີນອ່ອນ 

3 ນອກຈາກສ່ິງທ່ີເຮົາຈັດຫາໄວ້ສໍາລັບພຣະວິຫານສັກສິດແລ້ວ ເຣົາຍັງມີທອງຄໍາແລະເງີນເປັນສົມບັດຂອງເຣົາ 
ແລະເພາະຄວາມຮັກຂອງເຣົາທີມີ່ຕ່ໍພຣະຜາສາດຂອງພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາ ເຮົາຂໍມອບໃຫ້ແກ່ພຣະວິຫານແຫງ່
ພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາ 

4 ດ່ັງນ້ີ ທອງຄໍາສາມພັນຕະລັນ ເປັນທອງຄໍາເມືອງໂອຟີຣ ໌ແລະເງີນເຈັດພັນຕະລັນ ເພ່ືອຈະໃຊ້ຕົກແຕ່ງຝາພຣະ
ວຫິານ 

5 ທອງຄໍາສໍາລັບສ່ິງທ່ີທໍາດ້ວຍທອງຄໍາ ແລະເງີນສໍາລັບສ່ີງທ່ີທໍາດ້ວຍເງີນ ແລະເພ່ືອງານທັງສ້ີນທ່ີຊ່າງຈະຕ້ອງ
ທໍາດ້ວຍມື ໃຜແດ່ເຕັມໃຈທ່ີຈະຖວາຍຂອງພ້ອມກັບຖວາຍຕົວແດ່ພຣະເຈ້ົາໃນວັນນ້ີî 

6 ແລະຫົວຫນ້າຂອງຕະກູນ ບັນດາຫົວຫນ້າຂອງເຜ່ົາ ທັງນາຍພັນນາຍຮ້ອຍແລະພະນັກງານດູແລຣາຊການກໍ
ຖວາຍດ້ວຍຄວາມເຕັມໃຈ 

7 ເຂົາທັງຫລາຍຖວາຍເພ່ືອງານບົວລະບັດແຫ່ງພຣະວິຫານຂອງພຣະເຈ້ົາ ເປັນທອງຄໍາຫ້າພັນຕະລ ນັ ແລະນ່ຶງ
ຫມືນ່ດາຣິກ ເງີນນ່ຶງຫມືນ່ຕະລັນທອງສໍາຣິດນ່ຶງຫມືນ່ແປດພັນຕະລ ນັ ແລະເຫລັກນ່ຶງແສນຕະລັນ 

8 ຜູ້ໃດທ່ີມີເພັດພອຍກໍຖວາຍໄວ້ທ່ີຄັງພຣະວິຫານຂອງພຣະເຈ້ົາ ໃນຄວາມດູແລຂອງເຢຮີເອນຕະກູນເກີໂຊນ 
9 ແລ້ວປະຊາຊນົກໍຍີນດີ ເພາະເຂົາຖວາຍສ່ິງເຫລ່ົານ້ີຕາມຄວາມສມັກໃຈຂອງເຂົາ ເພາະເຂົາຖວາຍດ້ວຍ

ຄວາມຈີງໃຈແດ່  ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ດາວິດພຣະຣາຊາກ ໍຊົງຍີນດີເປັນຢ່າງຍ່ີງດ້ວຍ 
ດາວດິສຣັເສນີພຣະເຈົາ້ 
Davidís Praise to God 

10 ເພາະສະນ້ັນ ດາວິດຈ່ຶງສັຣເສີນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຕ່ໍຫນ້າຊມຸນຸມຊົນທັງປວງ ແລະດາວິດທູນວ່າ, ìຂ້າແດ່ພຣະຜູ້
ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາແຫ່ງອິສຣາເອນບັນພະບຸຣຸດຂອງຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍ ສາທຸການແດ່ພຣະອົງເປັນນິດແລະ
ເປັນນິດ 

11 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ ຣິດທານຸພາບ ພຣະຣັສມຊັີຍຊະນະ ແລະເຕັມປ່ຽມດ້ວຍສະງ່າຣາສີ
ເປັນຂອງພຣະອົງ ແລະບັນດາສ່ິງທ່ີມີຢູ່ໃນຟ້າສວັນ ແລະໃນແຜ່ນດີນໂລກເປັນຂອງພຣະອົງ ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້
ເປັນເຈ້ົາ ຣາຊອານາຈັກເປັນຂອງພຣະອົງ ແລະພຣະອົງຊົງເປັນທ່ີຍົກຍ້ອງເປັນຈອມຂອງສ່ິງສາຣະພັດ 

12 ທັງຄວາມຮັ່ງມແີລະກຽດມາຈາກພຣະອົງ ແລະພຣະອົງຊົງຄອບຄອງຢູ່ເຫນືອທຸກສ່ິງ ຣິດທານຸພາບແລະມະ
ຫິດທິຣິດຢູ່ໃນພຣະຫັດຂອງພຣະອົງທ່ີຈະຊົງກະທໍາໃຫຍ່ິ້ງໃຫຍ່ແລະປະທານກໍາລັງແກ່ທັງມວນ 

13 ບັດນ້ີຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍໂມທະນາຂອບພຣະຄຸນພຣະອົງເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງຂ້າພຣະອົງ ແລະສັຣເສີນພຣະ
ນາມອັນຮຸ່ງເຮືອງຂອງພຣະອົງ 

14 ìແຕ່ຂ້າພຣະອົງເປັນຜູ້ໃດ ແລະຊົນຊາດຂອງຂ້າພຣະອົງເປັນຜ  ູ້ໃດ ທ່ີຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍຈະສາມາດຖວາຍ
ແດ່ພຣະອົງດ້ວຍຄວາມເຕັມໃຈເຊ່ັນນ້ີ ເພາະວ່າສ່ິງຂອງທຸກຢ່າງມາຈາກພຣະອົງ ຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍໄດ້
ຖວາຍຂອງທ່ີເປັນຂອງພຣະອົງແດ່ພຣະອົງເທ່ົານ້ັນ 

15 ເພາະວ່າຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍເປັນຄົນຕ່າງດ້າວຕ່າງແດນຕ່ໍພຣະພັກພຣະອົງ ແລະເປັນຄົນອາສັຍຢູ່ຊ່ົວຄາວ 
ດ່ັງທ່ີບັນພະບຸຣຸດຂອງຂ້າພຣະອົງໄດ້ເປັນຢ່າງນ້ັນມາແລ້ວ ວັນປີຂອງຂ້າພຣະອົງເທິງແຜ່ນດິນໂລກເປັນ      
ເຫມືອນເງົາ ແລະບ່ໍມີອັນໃດຈີຣັງ 



16 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍ ຂອງມາກມາຍເຫລ່ົານ້ີທັງຫມົດຊ່ຶງຂ້າພຣະອົງຈັດ
ຫາເພ່ືອສ້າງພຣະວິຫານຖວາຍແດ່ພຣະອົງ ເພືອ່ພຣະນາມບໍຣິສຸດຂອງພຣະອົງມາຈາກພຣະຫດັຂອງພຣະອົງ 
ແລະເປັນຂອງພຣະອົງທັງສ້ີນ 

17 ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົາຂອງຂ້າພຣະອົງ ຂ້າພຣະອົງຊາບແນ່ວ່າ ພຣະອົງຊົງທົດລອງຈິດໃຈ ແລະຊົງພ ພໍຣະທັຍໃນ
ຄວາມທ່ຽງທັມ ສ່ວນຂ້າພຣະອົງ ຂ້າພຣະອົງໄດ້ຖວາຍທຸກສ່ີງເຫລ່ົານ້ີທັງສ້ີນ ດ້ວຍຄວາມເຕັມໃຈໃນຄວາມ
ທ່ຽງທັມແຫ່ງຈິດໃຈຂອງຂ້າພຣະອົງ ແລະບັດນ້ີຂ້າພຣະອົງຊ່ືນໃຈທ່ີໄດ້ເຫັນໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ ຜູ້ຊຶງ່ຢູ່ໃນທ່ີນ້ີ
ໄດ້ເຕັມໃຈຖວາຍດ້ວຍຄວາມຊ່ືນບານຕ່ໍພຣະອົງ 

18 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງອັບຣາຮາມ ອິຊາກ ແລະອິສຣາເອນບັນພະບຸຣຸດຂອງຂ້າພຣະອົງທັງ
ຫລາຍ ຂ ພໍຣະອົງຊົງຮັກສາຄວາມປະສົງແລະຄວາມຄິດໃນໃຈຂອງປະຊາກອນຂອງພຣະອົງໃຫ້ເປັນເຊ່ັນນ້ີສ
ເມີໄປ ແລະຂໍຊົງຕ້ັງຈິດໃຈຂອງເຂົາທັງຫລາຍໃຫ້ຫມ້ັນໃນພຣະອົງ 

19 ຂໍພຣະອົງຊງົໂຜດໂຊໂລໂມນບຸດຂອງຂ້າພຣະອົງໃຫ້ມຈິີດໃຈຈີງທ່ີຈະຮັກສາບັນດາພຣະບັນຍັດຂອງພຣະອົງ 
ພຣະໂອວາດຂອງພຣະອົງ ແລະກົດເກນຂອງພຣະອົງ ແລະໃຫ້ກະທໍາທຸກຢ່າງເຫລ່ົານ້ີ ແລະສ້າງພຣະວິຫານ
ຕາມຊ່ຶງຂ້າພຣະອົງໄດ້ກະຕຽມໄວ້ແລ້ວນ້ັນî 

20 ແລ້ວດາວິດສ່ັງກັບຊຸມນຸມຊົນທັງປວງວ່າ, ìຈ່ົງຖວາຍສາທຸການແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ  ້ົາຂອງທ່ານທັງ
ຫລາຍî ແລະຊຸມນຸມຊົນທັງປວງກໍສັຣເສ ີນພຣະຜ  ູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາແຫ່ງບັນພະບຸຣຸດຂອງເຂົາທັງຫລາຍ ແລະ
ກ້ົມຫົວຂອງເຂົາທັງຫລາຍລົງແລະນະມັສການພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະຖວາຍບັງຄົມແດ່ພຣະຣາຊາ 

21 ແລະເຂົາທັງຫລາຍໄດ້ຖວາຍສັຕບູຊາແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະຖວາຍເຄ່ືອງເຜົາບູຊາແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໃນ
ວັນຮຸ່ງຂ້ືນຕ່ໍຈາກວັນນ້ັນ ເປັນງົວເຖິກນ່ຶງພັນໂຕພ້ອມກັບເຄ່ືອງດ່ືມບູຊາທ່ີຄູ່ກັນ ແລະຖວາຍສັຕບູຊາຢ່າງຫລວງ
ຫລາຍເພ່ືອອິສຣາເອນທັງປວງ 

22 ແລະເຂົາທັງຫລາຍໄດ້ກີນໄດ້ດ່ືມຕ່ໍພຣະພັກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໃນວັນນ້ັນດ້ວຍຄວາມຍ ນີດີຍ່ິງ  
Solomon Anointed King  
(1 ກສດ 1:38-40; 2:12) 
ແລະເຂົາທັງຫລາຍໄດ້ຕ້ັງໂຊໂລໂມນໂອຣດົຂອງດາວິດເປັນພຣະຣາຊາເປັນເທ່ືອທuສອງ ແລະເຂົາທັງຫລາຍ
ໄດ້ຫົດສົງທ່ານໄວ້ໃຫ້ເປັນເຈ້ົານາຍເພ່ືອພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະຊາໂດກໃຫ້ເປັນປະໂຣຫິດ 

23 ແລ້ວໂຊໂລໂມນຊົງປະທັບເທີງພຣະທ່ີນ່ັງຂອງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາເປັນພຣະຣາຊາແທນດາວິດຣາຊບິດາຂອງພ
ຣະອົງ ແລະ   ພຣະອົງຊົງຈະເຣີນຂ້ືນ ແລະອິສຣາເອນທັງປວງກໍເຊ່ືອຟັງພຣະອົງ 

24 ບັນດາຜູ້ນໍາທັງຫລາຍ ແລະພົນທະຫານທັງຫລາຍ ທັງບັນດາໂອຣົດຂອງກະສັດດາວິດໄດ້ສາບານຕົວຕ່ໍກະສັດ
ໂຊໂລໂມນ 

25 ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງປະທານຊ່ືສຽງທ່ີຍ່ິງໃຫຍ່ແກ່ໂຊໂລໂມນ ຕ່ໍຫນ້າຕ່ໍຕາຂອງອິສຣາເອນທັງປວງ ແລະຊົງ
ປະທານກຽດທ່ີຍ່ິງໃຫຍ ່ຂອງພຣະຣາຊາແກ່ພຣະອົງ ຢ່າງທ່ີບ່ໍມີພຣະຣາຊາອົງໃດໃນອິສຣາເອນກ່ອນພຣະອົງ
ໄດ້ຮັບ 
ມຣໍະນະກມັຂອງດາວດິ 
Summary of Davidís Reign 

26 ຝ່າຍດາວິດບຸດເຈສຊີໄດ້ປົກຄອງເຫນືອອິສຣາເອນທັງປວງ 
27 ເວລາທີພ່ຣະອົງຊົງປົກຄອງເຫນືອອິສຣາເອນນ້ັນເປັນສ່ີສິບປີ ພຣະອົງຊງົປົກຄອງໃນເຮໂບຣນເຈັດປີ ແລະໃນ

ເຢຣູຊາເລັມສາມສິບປີ 



28 ແລ້ວພຣະອົງສ້ີນພຣະຊນົເມ່ືອເຖ້ົາຊະຣາຫລາຍແລ້ວ ທງັຊົງຮ່ັງມີແລະມພີຣະກຽດ ແລະໂຊໂລໂມນໂອຣົດ
ຂອງພຣະອົງປົກຄອງແທນພຣະອົງ 

29 ສ່ວນພຣະຣາຊກິດຂອງກະສັດດາວິດ ຕ້ັງແຕ່ຕ້ົນຈົນທ່ີສຸດ ເບ່ິງແມ, ໄດ້ບັນທຶກໄວ້ໃນຫນັງສືພົງສາວະດານ
ຂອງຊາມູເອນຜູ້ທໍານວາຍ ແລະໃນຫນັງສືພົງສາວະດານຂອງນາທານຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ແລະໃນຫນັງສືພົງ
ສາວະດານຂອງກາດຜູ້ທໍານວາຍ 

30 ມເີຣ່ືອງຣາວການປົກຄອງຂອງພຣະອົງທັງສ້ີນ ແລະຍຸດພະລັງຂອງພຣະອົງ ແລະເຣ່ືອງລາວທ່ີບັງເກີດກັບພຣະ
ອົງ ແລະກັບອິສຣາເອນ ແລະບັນດາຣາຊອານາຈັກທັງສ້ີນຂອງປະເທດຕ່າງໆ 
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