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 ເຢເຣມຢີາ  
JEREMIAH 
 

1   
Chapter 1 

1 ຕ່ໍໄປນ້ີແມ່ນຖ້ອຍຄໍາ ແລະການກະທໍາຂອງເຢເຣມຢີາ ບຸດຂອງຮິນກີຢາ ຜູ້ເປັນປະໂຣຫິດຄົນນ່ຶງໃນເມືອງອານາໂທດ 
ໃນແຜ່ນດິນຂອງເບັນຢາມິນ 

2 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງກ່າວຕ່ໍເຢເຣມຢີາໃນຣັຊການໂຢຊີຢາ ໂອຣົດຂອງອາໂມນ ກະສັດແຫ່ງຢູດາໃນປີທີສິບສາມ
ຂອງຣັຊການນ້ີ 

3 ແລະມມີາໃນຣຊັການຂອງເຢຮົວອາກິມ ໂອຣົດຂອງໂຢຊີຢາກະສັດແຫ່ງຢູດາ ຈົນເຖິງປາຍປີທີສິບເອັດແຫ່ງຣັຊການ
ເຊເດກີຢາ ໂອຣົດຂອງໂຢຊີຢາກະສັດແຫ່ງຢູດາ ຈົນເຖິງການກວາດເຢຣູຊາເລັມໄປເປັນຊະເລີຍໃນເດືອນທີຫ້າ 
Jeremiahís call and Commission 

4 ພຣະຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາມາເຖິງຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ,  
5 ìເຮົາໄດ້ຮູ້ຈັກເຈ້ົາ ກ່ອນທ່ີເຮົາໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຈ້ົາເປັນຕົວຕົນຢູ່ໃນທ້ອງແມ່ ເຮົາໄດ້ເລືອກເຈ້ົາໄວ້ແລ້ວ ກ່ອນເຈ້ົາເກີດ 

ເຮົາໄດ້ແຕ່ງຕ້ັງເຈ້ົາເປັນຜູ້ບໍຣິສຸດແລ້ວ ແລະໄດ້ສະຖາປະນາໃຫ້ເຈ້ົາເປັນຜູ້ປະກາດພຣະທັມແກ່ນາໆຊາດî 
6 ແລ້ວຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ທູນຕອບວ່າ, ìຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂ້າພຣະອົງບ່ໍຮູ້ວ່າຈະເວ້ົາຢ່າງໃດ ເພາະວ່າ ຂ້າພຣະອົງຍັງ

ນ້ອຍî 
7 ແຕ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງບອກຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, ìຢ່າເວ້ົາວ່າເຈ້ົາຍັງນ້ອຍ ເພາະວ່າເຮົາຈະໃຊ້ເຈ້ົາໄປຫາປະຊາຊນົ ແລ້ວ

ຈ່ົງບອກທຸກສ່ິງທ່ີເຮົາຈະສ່ັງເຈ້ົາແກ່ພວກເຂົາ 
8 ເຈ້ົາຢ່າສູ່ຢ້ານຄົນເຫລ່ົານ້ັນ ເພາະວ່າເຮົາຈະຢູ່ປົກປັກຮັກສາເຈ້ົາ ເຮົາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ກ່າວດ່ັງນ້ີແຫລະî 
9 ຄັນແລ້ວ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງເດ່ພຣະຫັດມາໃສ່ປາກຂ້າພະເຈ້ົາ ແລະຊົງກ່າວຕ່ໍຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, ìເບ່ິງດູ ເຮົາໄດ້ເອົາ

ຄໍາເວ້ົາຂອງເຮົາໃສ່ໃນປາກຂອງເຈ້ົາແລ້ວ  
10 ມືນ້ີ້ເຮົາໃຫເ້ຈ້ົາມອໍີານາດເຫນືອປະຊາຊາດ ແລະຣາຊອານາຈັກທັງຫລາຍ ເພ່ືອຖອນຮາກແລະຮ້ືຖ້ິມເສັຽ ເພ່ືອທໍາ

ລາຍແລະເຮັດໃຫລ້ົ້ມລົງ ເພ່ືອກ່ໍຂ້ຶນແລະປູກຝັງໄວ້î 
11 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຖາມຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, ìເຢເຣມຢີາເອີຍ ເຈ້ົາໄດ້ເຫັນຫຍັງî ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ທູນຕອບວ່າ, ìຂ້າພຣະອົງ

ໄດ້ເຫັນງ່າຂອງກົກອັລມັນî 



12 ແລ້ວພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງບອກຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, ìຖືກແລ້ວ ເຮົາກໍາລັງເຝ້ົາບັງຄັບໃຫ້ຄໍາເວ້ົາຂອງເຣົາເປັນຈິງຂ້ຶນî 
13 ຕ່ໍມາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຖາມຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, ìເຈ້ົາໄດ້ເຫັນຫຍັງອີກບໍî ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ທູນຕອບວ່າ, ìຂ້າພຣະອົງໄດ້

ເຫັນຫມໍຫ້ນ ວ່ຍນ່ຶງຢູ່ທາງທິດເຫນືອ ມັນກໍາລັງຟົດແລະປາກຫມ້ໍນ້ັນປ່ິນມາທາງພ້ີî 
14 ແລ້ວພຣະອົງຊົງກ່າວຕ່ໍຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, ìເຫດຮ້າຍຈະເກີດຂ້ຶນທາງທິດເຫນືອ ແລ້ວຈະລຸກລາມເຜົາຜານຄົນທັງປວງທ່ີ

ອາສັຍຢູ່ໃນແຜ່ນດິນນ້ີ  
15 ຈ່ົງຟັງສ່ິງທ່ີເຮົາກ່າວ ຄືເຮົາຈະເອ້ີນຊົນຊາດທ່ີຢູ່ທາງເຫນືອນ້ັນມາຫມົດ ກະສັດທັງຫລາຍຂອງເຂົາກ ຈໍະມາ ກະສັດ

ແຕ່ລະອົງຈະຕ້ັງກອງບັນຊາການຂອງຕົນໄວ້ຕ່ໍຫນ້າປະຕູກຸງເຢຣູຊາເລັມຕິດກັບກໍາແພງ ແລະຕ່ໍຫນ້າປະຕູຫົວເມືອງ
ອ່ືນໆໃນຣາຊອານາຈັກຢູດາ 

16 ເຣົາຈະລົງໂທດຄົນທັງຫລາຍດ້ວຍວ່າເຂົາໄດ້ເຮັດບາບ ຄືໄດ້ປະຖ້ິມເຮົາ ໄດ້ເຜົາເຄ່ືອງຫອມບູຊາຖວາຍແກ່ພຣະອ່ືນ 
ແລະໄດ້ຂາບໄຫວ້ຮູບໂຄຣົບທ່ີເຂົາເອງສ າ້ງຂ້ຶນ 

17 ເຈ້ົາຈ່ົງກ້າຫານ ແລະຈ່ົງໄປບອກທຸກໆສ່ິງທ່ີເຮົາສ່ັງເຈ້ົານ້ັນແກ່ເຂົາ ບ ດັນ້ີ ເຈ້ົາຢ່າສູ່ຢ້ານເຂົາ ບ່ໍດ່ັງນ້ັນເຮົາຈະເຣັດໃຫ້
ເຈ້ົາຢ້ານເຂົາຫລາຍຂ້ຶນເມ່ືອເຈ້ົາຢູ່ນໍາເຂົາ 

18 ຈົ່ງຟັງ ເຢເຣມຢີາເອີຍ ຄືທ ຸກໆຄົນໃນປະເທດນ້ີ ທັງກະສັດຂອງຊາວຢູດາ ຂ້າຣາຊການ ປະໂຣຫິດ ແລະປະຊາຊົນ
ທັງປວງ 

19 ເຂົາທັງຫລາຍຈະຕ່ໍສູ້ເຈ້ົາ ແຕ່ມ້ືນ້ີເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ເຈ້ົາສາມາດຕ່ໍສູ້ຂັດຂວາງເຂົາໄດ້ ເຈ້ົາຈະເປັນເຫມອືນນະຄອນທ່ີມີ
ການປ້ອງກັນຢ່າງດີ ຈະເປັນເຫມອືນເສົາເຫລັກ ແລະກໍາແພງທອງເຫລືອງ ພວກເຂົາຈະບ່ໍຊະນະເຈ້ົາ ເພາະວ່າເຮົາ
ຈະຢູ່ປົກປັກຮັກສາເຈ້ົາ ເຮົາພຣະຜູ້ເປັນເຈ ົ ້າໄດ້ກ່າວດ່ັງນ້ີແຫລະî 

 

2 ການບໍເ່ຊືອ່ຟງັຂອງຊາວອສິຣາເອນ 
God Pleads with Israel to Repent 

1 ພຣະຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາມາເຖິງຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, ì 
2 ຈ່ົງໄປປະກາດໃສ່ຫູຂອງກຸງເຢຣູຊາເລັມວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ເຮົາລະນຶກເຖິງຄວາມຊ່ືສັດ ຄາວເມ່ືອ

ເຈ້ົາຍັງຫນ  ຸ່ມ ລະນຶກເຖິງຄວາມຮັກທ່ີເຈ້ົາມີຕ່ໍເຮົາຄາວມ້ືແຕ່ງງານ ພວກເຈ້ົາຕິດຕາມເຮົາໄປທ່ົວຖ່ິນກັນດານ ຄືພ ມີູ
ປະເທດທ່ີບ່ໍໄດ້ປູກຝັງ 

3 ຊາວອິສຣາເອນເອີຍ ໃນເວລານ້ັນພວກເຈ  ້ົາເປັນຂອງເຮົາທັງຫມົດ ເປັນຫມາກຜົນອັນດີທ່ີສຸດຈາກການເກັບກ່ຽວ
ຂອງເຮົາ ເຮົາເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນທ່ີທໍາຮ້າຍເຈ້ົາໄດ້ຮັບຄວາມເດືອດຮ້ອນ ແລະໃຫ້ເຂົາໄດ້ຮັບຄວາມທຸກຍາກລໍາບາກ 
ເຮົາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ກ່າວດ່ັງນ້ີແຫລະî 
ບາບຂອງບນັພະບຣຸດຸຊາວອສິຣາເອນ 

4 ເຊ້ືອສາຍຂອງຢາໂຄບ ແລະບັນດາຄອບຄົວອິສຣາເອນເອີຍ ຈ່ົງຟັງຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເທີນ 
5 ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຊົງກ່າວວ່າ, ìບັນພະບຸຣຸດຂອງພວກເຈ້ົາເຫັນວ່າເຮົາໄດ້ເຮັດຜິດຫຍັງ ຈ່ຶງໄດ້ພາກັນຫນີຈາກໄປ ພວກ

ເຂົາໄດ້ນັບຖືຮູບອັນໄຮ້ປໂຍດ ຈ່ຶງກາຍເປັນຄົນທ່ີບ່ໍມີປໂຍດ 
6 ເຖິງແມ່ນວ່າເຮົາໄດ້ຊ່ອຍເຂ າົໃຫ້ອອກຈາກປະເທດເອຢິບ ໄດ້ນໍາພາເຂົາຜ່ານຖ່ິນກັນດານ ຜ່ານປະເທດທ່ີມພູີແລະ

ໂສກເຫວ ຜ່ານປະເທດທ່ີແຫ້ງແລ້ງແລະມີອັນຕະລາຍ ໃນບ່ອນທ່ີບ່ໍມຄົີນຜ່ານໄປແລະອາສັຍຢູ່ ພວກເຂົາກໍບ່ໍໄດ້ເອົາ
ໃຈໃສ່ໃນເຮົ 

7 ເຮົາໄດ້ນໍາພວກເຂົາເຂ້ົາໄປຢູ່ໃນແຜ່ນດິນທ່ີອຸດົມສົມບູນ ເພ່ືອກິນຜົນລະປູກແລະສ່ິງອ  ່ືນໆໃນແຜ່ນດິນນ້ັນ ແຕ່ພວກ
ເຂົາໄດ້ເຂ້ົາມາສ້ໍໂກງແຜ່ນດິນຂອງເຮົາ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ແຜ່ນດິນທ່ີເຮົາຍົກໃຫ້ແກ່ເຂົາເສ່ືອມເສັຽໄປ 



8 ພວກປະໂຣຫິດບ່ໍໄດ້ສົນໃຈໃນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພວກນັກທັມກໍບ່ໍຣູ້ຈັກເຮົາ ຜູ້ປົກຄອງກໍເປັນກະບົດຕ່ໍສູ້ເຮົາ ຜູ້ປະກາດ
ພຣະທັມກໍປະກາດໃນພຣະນາມຂອງພຣະບາອານ ແລະໄດ້ຂາບໄຫວ້ຮູບພຣະທ່ີຊອ່ຍຫຍັງບ່ໍໄດ້ 
ພຣະຜູເ້ປນັເຈົາ້ຊງົພພິາກສາໂທດໄພພ່ນົຂອງພຣະອງົ 

9 ດ້ວຍເຫດນ້ີ ເຮົາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈ່ຶງຈະນໍາຄະດີມາຕໍ່ສູ້ໄພພົ່ນຂອງເຮົາອີກ ແລະມາຕ່ໍສູ້ພວກຫລານເຫລັນຂອງເຂ າົ
ດ້ວຍ 

10 ຈ່ົງຂ້າມໄປເຖິງເກາະໄຊປຣັສ ແລ້ວກໍເບ່ິງ ຫລືໃຊ້ຄົນໄປເຖິງເມືອງເກດາຣ໌ ແລ້ວພິຈາຣະນາເບ່ິງຄັກໆວ່າເຄີຍມີຫຍັງ
ເກີດຂ້ຶນເຫມືອນສ່ິງນ້ີຫລືບ່ໍ 

11 ໃນໂລກນ້ີມີຊາດໃດແດ່ເຄີຍມີພຣະຂອງຕົນ ເຖິງແມ່ນວ່າພຣະເຫລ່ົານ້ັນບ່ໍແມ່ນພຣະແທ້ກໍດີ ແຕ່ໄພ່ພົນຂອງເຣົາໄດ້
ປະເຮົາແລ້ວ ຄືປະພຣະເຈ້ົາອົງນໍາກຽດມາໃຫ້ເຂົາ ໄປຫາພຣະທ່ີຊອ່ຍເຫລືອຫຍັງບ່ໍໄດ້ 

12 ດ່ັງນ້ັນ ເຮົາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈ່ຶງສ່ັງໃຫ້ທ້ອງຟ້າຫວ່ັນໄຫວຢ່າງຮຸນແຮງ ເພ່ືອໃຫ້ຄົນເກ ດີການອັສຈັນແລະຕ່ືນຕົກໃຈ 
13 ໄພພົ່ນຂອງເຮົາໄດ້ເຮັດບາບສອງຢ່າງຄື ໄດ້ປະຖ້ິມເຣົາຜູ້ເປັນນ້ໍາບ່ໍທ່ີມຊີີວດິ ແລະໄດ້ຂຸດນ້ໍາສ້າງສໍາລັບຕົນເອງ ແຕ່

ສ້າງນ້ັນບ່ໍມີນ້ໍາî 
ຜນົແຫງ່ຄວາມບໍເ່ຊືອ່ຟງັຂອງຊາວອສິຣາເອນ 

14 ìຊາວອິສຣາເອນບ່ໍໄດ້ເປັນຂ້ອຍທາດ ບ່ໍໄດ້ເກີດມາເປັນຂ້ອຍທາດ ຖ້າຢ່າງນ້ັນເປັນຫຍັງສັດຕຣູຈ່ຶງຕາມນ່າຈັບເຂົາ 
15 ສັດຕຣູໄດ້ຮ້ອງແຜດສຽງໃສ່ເຂົາເຫມອືນດ່ັງສິງ ພວກເຂົາໄດ້ແຜດສຽງໃສ່ຢ່າງຮຸນແຮງ ແລະໄດ້ເຮັດໃຫ້ແຜ່ນດິນຂອງ

ອິສຣາເອນເປັນຖ່ິນກັນດານ ຫົວເມືອງຂອງເຂົາກໍຖືກທໍາລາຍແລະບ່ໍມຄົີນອາສັຍຢູ່ 
16 ນອກຈາກນ້ີຊາວເມືອງເມັມຟິສ ແລະເມືອງຕາປານເຮສ ຍັງໄດ້ທຸບຕີຫວົຂອງຊາວອິສຣາເອນແຕກ 
17 ພວກເຈ້ົາໄດ້ນໍາສ່ິງນ້ີມາໃສ່ພວກເຈ້ົາເອງ ໃນຂນະທ່ີເຮົາພາເຈ້ົາໄປຕາມທາງ ເຈ້ົາໄດ້ປະຖ້ິມເຮົາ ຄືພຣະຜ ູ ້ເປັນເຈ້ົາ

ຂອງເຈ້ົາ 
18 ບັດນ້ີ ເຈ້ົາຫວັງປໂຍດອັນໃດທ່ີຈະໄປປະເທດເອຢິບ ຫວັງຈະດ່ືມນ້ໍາໃນແມ່ນ້ໍານິນບໍ ຫວັງປໂຍດອັນໃດທ່ີຈະໄປປະ

ເທດອັສຊີເຣັຽ ຫວັງຈະດ່ືມນ້ໍາໃນແມ່ນ້ໍາເອີຟຣາດບໍ 
19 ພວກເຈ້ົາຈະຖືກໂທດຍ້ອນຄວາມຊ່ົວຂອງເຈ້ົາເອງ ແລະຍ້ອນປະຖ້ິມເຮົາ ທ່ີພວກເຈ້ົາປະຖ້ິມພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາພຣະ

ເຈ້ົາຂອງພວກ  ເຈ້ົາ ແລະບ່ໍຢ້ານກົວເຮົາອີກຕ່ໍໄປນ້ັນ ພວກເຈ້ົາຈະຮູ້ດອກວ່າມັນຂົມຂ່ືນແລະຊ່ົວຮ້າຍພຽງໃດ ເຮົາພ
ຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຈອມໂຍທາໄດ້ກ່າວດ່ັງນ້ີແຫລະî 
ອສິຣາເອນບໍຍ່ອມຂາບໄຫວພ້ຣະຜູເ້ປນັເຈົາ້ 

20 ìເຫິງນານມາແລ້ວທ່ີເຈ້ົາບ່ໍຍອມຢູ່ໃຕ້ອໍານາດຂອງເຮົາ ບ່ໍຍອມເຊ່ືອຟັງເຮົາແລະເວ້ົາວ່າ ຂ້າພະເຈ້ົາຈະບ່ໍຮັບໃຊ້ພຣະ
ອົງ ແຕ່ຢູ່ເທິງພູແລະໃຕ້ກົກໄມ້ສັກສິດ ພວກເຈ້ົາໄດ້ເຮັດປມາດເຫມືອນຍິງໂສເພນີ 

21 ເຮົາໄດ້ປູກເຈ້ົາໄວ້ເຫມືອນເຄືອອະງຸ່ນພັນດີ ເຫມອືນແນວພືດຢ່າງດີທ່ີສຸດ ແຕ່ແລ້ວເປັນຫຍັງເຈ້ົາຈ່ຶງກາຍເປັນ
ເຫມືອນອະງຸ່ນພັນບ່ໍດີທ່ີເຮົາບ່ໍສົນໃຈອີກຕ່ໍໄປແລ້ວ 

22 ເຖິງແມ່ນເຈ້ົາຈະລ້າງຕົວຂອງເຈ້ົາດ້ວຍນ້ໍາຢາ ແລະໃສ່ສະບູຫລາຍໆ ເຮົາກໍຍັງເຫັນຄວາມເປິະເປ້ືອນອັນເນ່ືອງມາ
ຈາກບາບຂອງເຈ້ົາຢູ່ ເຮົາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ກ່າວດ່ັງນ້ີແຫລະ 

23 ເຈ້ົາຈະເວ້ົາໄດ້ຢ່າງໃດວ່າບ່ໍໄດ້ເຮັດຜິດ ແລະເວ້ົາວ່າເຄີຍຂາບໄຫວ້ພຣະບາອານ ຈ່ົງຄິດເບ່ິງດູວ່າ ເຈ້ົາໄດ້ເຮັດບາບ
ໃນຮ່ອມພູຢ່າງໃດແດ່ ຈ່ົງສໍານຶກໃນສ່ິງທ່ີໄດ້ເຮັດນ້ັນ ເຈ້ົາເປັນເຫມອືນອູດແມ່ທ່ີກໍາລັງຄຶກຄະນອງທ່ີປ່ອຍໃຫ້ມັນໄປ
ໄດ້ຕາມໃຈ 

24 ເຈ້ົາເປັນເຫມືອນລໍແມ່ທ່ີແລ່ນຖືເຊີງຢູ່ໃນຖ່ິນກັນດານ ເມ່ືອມັນຢາກຖືເຊີງຢ່າງຮຸນແຮງ ໃຜຈະບັງຄັບມັນໄດ້ ລໍເຖິກກໍ
ປະສົມພັນກັບມັນໄດ້ງ່າຍ ລໍແມ່ຈະປາກົດໃຫ້ເຫັນເລ້ືອຍໆໃນຣະດູຕິດເຊີງ 



25 ຢ່າແລ່ນຈົນເກີບເຮ່ັຽແລະຄໍແຫ້ງ ແຕ່ເຈ້ົາໄດ້ເວ້ົາວ່າ, ìບ່ໍເປັນຫຍັງດອກ ຂ້າພະເຈ້ົາຍິນດີນັບຖືພຣະຕ່າງປະເທດແລະ
ຈະຕິດຕາມໄປî 

26 ìຂະໂມຍນ້ັນເມ່ືອຖືກຈັບຍ່ອມລະອາຍສັນໃດ ພວກເຈ້ົາປະຊາຊນົອິສຣາເອນທັງຫມົດຮວມທັງກະສັດ ເຈ້ົານາຍ ປະ
ໂຣຫິດ ແລະຜູ້ປະກາດພຣະທັມກໍຈະລະອາຍສັນນ້ັນ 

27 ພວກເຈ້ົາຈະລະອາຍທ່ີເວ້ົາກັບກົກໄມ້ວ່າ, ìອາດຍາເປັນພ່ໍຂອງຂ້ານ້ອຍî ແລະເວ້ົາກັບກ້ອນຫີນວ່າ, ìອາດຍາເປັນ
ແມ່ຂອງຂ້ານ້ອຍî ເຣ່ືອງນ້ີຈະເກີດຂ້ຶນຍ້ອນເຈ້ົາປະຖ້ິມເຮົາ ແລະບ່ໍຕ່າວມາຫາເຮົາ ແຕ່ເມ່ືອເຈ້ົາຕົກທຸກໄດ້ຍາກ ເຈ້ົາ
ຈະຮ້ອງຂໍໃຫ້ເຮົາມາຊ່ອຍ 

28 ພຣະທີເ່ຈ້ົາເຮັດຂ້ຶນສໍາລັບຕົວເອງນ້ັນຢູ່ໃສ ເມ່ືອຕົກທຸກໄດ້ຍາກ ຈ່ົງໃຫ້ມັນຊອ່ຍຕ້ີຖ້າວ່າຈະຊ່ອຍໄດ້ ຊາວຢູດາເອີຍ 
ພວກເຈ້ົານ້ັນມີພຣະຫລາຍທ່ໍກັບມີເມືອງ 

29 ເຮົາພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຂໍຖາມວ່າ ເປັນຫຍັງເຈ້ົາຈ່ຶງຮ້ອງທຸກຕ່ໍເຮົາ ພວກເຈ້ົາທັງຫມົດໄດ້ກະບົດຕ່ໍສູ້ເຮົາ 
30 ເຮົາໄດ້ລົງໂທດເຈ້ົາ ແຕ່ພວກເຈ້ົາບ່ໍຫລາບ ເຈ້ົາບ່ໍຍອມຮັບເອົາການດັດສັນດານນ້ັນ ແລະໄດ້ຂ້າຜູ້ປະກາດພຣະທັມ

ຂອງຕົນເຫມືອນສິງຕົວຮ້າຍກາດ 
31 ຄົນຣຸ່ນນ້ີເອີຍ ພວກເຈ້ົາທັງຫລາຍຈ່ົງຕ້ັງໃຈຟັງສ່ິງທ່ີເຮົາຈະເວ້ົາ ເຮົາເປັນເຫມອືນຖ່ິນກັນດານແກ່ອິສຣາເອນຫລື 

ແລະເຫມອືນແຜ່ນດິນທ່ີເປັນອັນຕະລາຍຕ່ໍພວກເຈ້ົາບໍ ໄພ່ພົນຂອງເຮົາ ເປັນຫຍັງພວກເຈ້ົາຈ່ຶງເວ້ົາວ່າ ຈະເຮັດຕາມ
ໃຈຂອງຕົນ ແລະຈະບ່ໍມາຫາເຮົາອີກຕ່ໍໄປî 

32 ຍິງສາວຈະລືມເຄ່ືອງເອ້ຂອງຕົນໄດ້ບໍ ແລະເຈ້ົາສາວຈະລືມເຄ່ືອງແຕ່ງຕົວໃນງານສົມຣົດໄດ້ບໍ ແຕ່ໄພ່ພນົຂອງເຮົາ
ໄດ້ລືມເຮົາເປັນເວລາດົນນານແລ້ວ 

33 ເຈ້ົາຮູ້ຈັກວທີິຍົວະເຍ້ົາໃຫ້ຄົນມາຫລົງຮັກ ແມ່ນແຕ່ແມ່ຈ້າງກໍຍັງຮຽນນໍາເຈ້ົາ 
34 ເສ້ືອຂອງເຈ້ົາໄດ້ເປິະເປ້ືອນດ້ວຍເລືອດຂອງຄົນທຸກຍາກທ່ີບ່ໍມີຄວາມຜິດ ແລະເລືອດຂອງຄົນທ່ີບ່ໍເຄີຍລັກຂອງໃນ

ເຮືອນເຈ້ົາ 
35 ແຕ່ທັງໆທ່ີເປັນດ່ັງນ້ີພວກເຈ້ົາກໍຍັງເວ້ົາວ່າ, ìຕົນບ່ໍມີຄວາມຜິດ ແລະວ່າພຣະຜູ້ເປ ັນເຈ້ົາບ່ໍຄຽດຮ້າຍພວກເຈ້ົາອີກຕ່ໍໄປ 

ແຕ່ເຮົາພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຈະລົງໂທດເຈ້ົາຍ້ອນເຈ້ົາເວ້ົາວ່າບ່ໍໄດ້ເຮັດບາບ 
36 ດ້ວຍເຫດໃດເຈ້ົາຈ່ຶງປ່ຽນເສ້ັນທາງເດີນຢ່າງງ່າຍດາຍ ເຈ້ົາຈະຜິດຫວັງຍ້ອນປະເທດເອຢິບ ເຫມືອນເຄີຍຜິດຫວັງ

ຍ້ອນປະເທດອັສຊີເຣັຽມາແລ້ວ 
37 ເຈ້ົາຈະໄດ້ອອກໄປຈາກເອຢິບດ້ວຍ ຈະລະອາຍຄົນທັງຫລາຍຈົນເບ່ິງຫນ້າໃຜບ່ໍໄດ້ ເຮົາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ປະຖ້ິມ

ຄົນທັງຫລາຍທ່ີເຈ້ົາໄວ້ໃຈ ແລະພວກເຂົາຈະບ່ໍນໍາຄວາມສໍາເຣັດມາສູ່ເຈ້ົາî 
 

3 ຄວາມບໍສ່ດັຊຂອງອສິຣາເອນ 
Unfaithful Israel 

1 ຖ້າຊາຍຄົນໃດຢ່າຮ້າງພັຣຍາຂອງຕົນ ແລະນາງກໍໄປຈາກລາວເສັຽ ແລະໄປເປັນພັຣຍາຂອງຊາຍອີກຄົນນ່ຶງ ລາວຈະ
ກັບໄປຫານາງຫລື ແຜ່ນດິນນ້ັນຈະບ່ໍເປິະເປ້ືອນຫລາຍຫລື ເຈ້ົາໄດ້ຫລນຊູກັ້ບຄົນຮັກຫລາຍແລ້ວ ແລະເຈ້ົາຈະກັບມາ
ຫາເຮົາຫລື ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາໄດ້ກ່າວດ່ັງນ້ີແຫລະ 

2 ຈ່ົງແຫງນຫນ້າຂ້ຶນສູ່ຈອມພູສູງພຸ້ນດູ ມບ່ີອນໃດແດ່ທີ່ບໍ່ມຄົີນມານອນ ເຈ້ົາໄດ້ນ່ັງຄອຍຄົນຮັກຂອງເຈ້ົາຢູ່ທ່ີຮິມທາງ
ຢ່າງຄົນອາຣັບໃນຖ່ິນກັນດານ ເຈ້ົາໄດ້ກະທໍາໃຫ້ແຜ່ນດິນເປິະເປ້ືອນດ້ວຍການເປັນຍິງແມ່ຈ້າງຢ່າງຊ່ົວຮ້າຍຂອງເຈ້ົາ 

3 ເຫດສັນນ້ັນຝົນຈ່ຶງບ່ໍໄດ້ຕົກຕາມຣະດູການ ແລະຝົນປາຍຣະດູຈ່ຶງຂາດໄປ ແຕ່ເຈ້ົາມີຫນ້າຜາກຂອງຍິງແມ່ຈ້າງ ເຈ້ົາ
ປະຕິເສດບ່ໍຍອມອາຍ 



4 ບັດນ້ີເຈ້ົາຮ້ອງເອ້ີນເຮົາບ່ໍແມ່ນຫລືວ່າ, ìພຣະບິດາຂອງຂ້າພຣະອົງ ພຣະອົງຊົງເປັນສະຫາຍຕ້ັງແຕ່ຂ້າພຣະອົງຍັງ
ເປັນສາວ 

5 ພຣະອົງຈະຊົງພຣະພິໂຣດຢູເ່ປັນນິດຫລື ພຣະອົງຈະຊົງພຣະພິໂຣດຢູ່ຈົນເຖິງທ່ີສຸດປາຍຫລື ìເຈ້ົາໄດເວາແລ້ວ ແຕ່
ເຈ້ົາກໍຍັງກະທໍາຄວາມຊ່ົວຊ້າທຸກຢ່າງຊ່ຶງເຈ້ົາກະທໍາໄດ້î 
ຊງົອອ້ນວອນໃຫອ້ສິຣາເອນແລະຢູດາກບັໃຈໃຫມ ່ 
A Call to Repentance 

6 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວກັບຂ້າພະເຈ້ົາໃນຣັຊການຂອງກະສັດໂຢຊີຢາວ່າ, ìເຈ້ົາບ່ໍເຫັນຫລືວ່າເຂົາເຮັດຫຍັງ ຄືອິສຣາ
ເອນຜູ້ບ່ໍສັດຊ່ື ເຂົາຂ້ຶນໄປເທິງພູສູງທຸກຫນ່ວຍ ແລະຢູກອງກົກໄມ້ຂຽວສົດທຸກກົກ ແລ້ວກໍໄປຫລນຊູ້ຢູ່ທ່ີນ້ັນ 

7 ແລະເຮົາຄິດວ່າ ìເມ່ືອເຂົາເຮັດຢ່າງນ້ີຈົນຫມດົແລ້ວ ເຂົາຈະກັບມາຫາເຮົາî ແຕ່ເຂົາກໍບ່ໍກັບມາ ແລະຢູດານ້ອງສາວ
ທີ່ທຣໍະຍົດນ້ັນກໍເຫັນ 

8 ນາງເຫັນວ່າເພາະການລ່ວງປະເວນີທັງສ້ິນຂອງອິສຣາເອນຜູ້ບ່ໍສັດຊ່ື ເຮົາໄດ້ໄລ່ນາງໄປພ້ອມກັບໃຫ້ຫນັງສືຢ່າຮ້າງ 
ແຕ່ຢູດານ້ອງສາວທ່ີທ ໍຣະຍົດນ້ັນກໍບ່ໍຢ້ານກົວ ນາງກໍກັບໄປຫລນຊູ້ນໍາອີກ 

9 ເພາະການເປັນຍິງແມຈາງເປັນການຖືເບົາແກ່ເຂົາຫລາຍ ເຂົາກໍກະທໍາໃຫ້ແຜ່ນດິນເປິະເປ້ືອນໄປ ໂດຍໄປລ່ວງປະເວ
ນີກັບໂງ່ນຫີນແລະຕ້ົນໄມ້ 

10 ເຖິງແມ່ນເຂົາໄດ້ເຮັດສ່ິງທັງຫມດົຢ່າງນ້ີແລ້ວຢູດານ້ອງສາວທ່ີທໍຣະຍົດຂອງເຂົາກໍບ່ໍໄດ້ຫັນກັບມາຫາເຮົາດ້ວຍສ້ິນ
ສຸດໃຈ ແຕ່ໄດແກ້ງເຮັດວາໄດກັບມາ ພຣະຜ ູ ້ເປ ນັເຈ້ົາໄດ້ກ່າວດ່ັງນ້ີແຫລະî 

11 ແລ້ວພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ກ່າວກັບຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, ìອິສຣາເອນຜູ້ບ່ໍສັດຊ່ືຍັງສໍາແດງຕົວວ່າ ມຜິີດໜອຍກວ່າຢູດາທ່ີທໍຣະ
ຍົດ 

12 ຈ່ົງໄປປະກາດຖ້ອຍຄໍາເຫລ່ົານ້ີໄປທາງເຫນືອກ່າວວ່າ, ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວວ່າ ອິສຣາເອນຜູ້ບ່ໍຊ່ືສັດເອີຍ ກັບມາ
ເຖິດ ເຮົາຈະບ່ໍເບ່ິງເຈ້ົາດ້ວຍຄວາມພິໂຣດ ເພາະເຮົາປະກອບດ້ວຍພຣະກະຣນຸາຄຸນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ກ່າວດ່ັງນ້ີ
ແຫລະ ເຮົາຈະບ່ໍພິໂຣດເປັນນິດ 

13 ພຽງແຕ່ຍອມຮັບຄວາມຜິດຂອງເຈ້ົາວ່າເຈ້ົາໄດ້ກະບົດຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາ ແລະທ່ຽວເອົາໃຈພຣະອ່ືນ
ທ່ີກອງກົກໄມ້ຂຽວສົດທຸກກົກ ແລະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຟັງສຽງຂອງເຮົາ ພຣະຜ ູ ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ກ່າວດ່ັງນ້ີແຫລະ 

14 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ກ່າວວ່າ, ລູກຫລານທ່ີບ່ໍສັດຊ່ື ກັບມາເຖີດ ເພາະເຮົາເປັນນາຍຂອງເຈ້ົາ ເຮົາຈະຮັບເຈ້ົາຈາກເມືອງ
ແລະຈາກຕະກູນລະຄົນສອງຄົນ ແລະເຮົາຈະນໍາເຈ້ົາມາເຖິງຊີໂອນ 

15 ìແລະເຮົາຈະໃຫ້ຜູ້ລ ຽ້ງແກະຄົນທ່ີພໍໃຈເຮົາແກ່ເຈ້ົາ ຜູ້ຊຶງ່ຈະລ້ຽງເຈ້ົາດ້ວຍຄວາມຮູ້ແລະຄວາມເຂ້ົາໃຈ 
16 ແລະເມ່ືອເຈ້ົາທະວີແລະເພ້ີມຂ້ຶນໃນແຜ່ນດິນນ້ັນ ໃນຄ້ັງນ້ັນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ກ່າວວ່າ ເຂົາທັງຫລາຍຈະບ່ໍກ່າວ

ອີກວ່າ, ìຫີບຄໍາສັນຍາແຫ່ງພຣະເຈ້ົາî ເຣ່ືອງນ້ີຈະບ່ໍມີຢູໃນໃຈ ບ່ໍມີໃຜກ່າວເຖິງ ບ່ໍມໃີຜຄິດເຖິງ ຈະບ່ໍກະທໍາກັນອີກ
ເລີຍ 

17 ໃນຄ້ັງນ້ັນຈະເອ້ີນກຸງເຢຣູຊາເລັມວ່າເປັນພຣະທ່ີນ່ັງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະບັນດາປະຊາຊາດຈະຮວບຮວມກັນ
ເຂ້ົາມາຫາຍັງ ພຣະພັກຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ ແລະເຂົາຈະບ່ໍຕິດຕາມໃຈອັນຊ່ົວຂອງເຂົາຢ່າງ
ດ້ືດ້ານອີກຕ່ໍໄປ 

18 ໃນສມັຍນ້ັນເຊ້ືອສາຍຂອງຢູດາຈະເດີນມາກັບເຊ້ືອສາຍຂອງອິສຣາເອນ ເຂົາທັງສອງຈະຮວມກັນມາຈາກແຜ່ນດິນ
ຝ່າຍເຫນືອມາຍັງແຜ່ນດິນຊ່ຶງເຮົາມອບໃຫ້ແກ່ບັນພະບຸຣຸດຂອງເຈ້ົາໃຫ້ເປັນມໍຣະດົກ 

19 ìເຮົາຄິດວ່າ ເຮົາຈະຕ້ັງເຈ້ົາໄວຖ້້າມກາງບຸດທັງຫລາຍຂອງເຮົາຢ່າງໃດດີຫນໍ ແລະໃຫ້ແຜ່ນດິນທ່ີຫນ້າປາຖນາແກ່ເຈ້ົາ 
ເປັນມໍຣະດົກທ່ີສວຍງາມທ່ີສຸດໃນບັນດາປະຊາຊາດ ແລະເຮົາຄິດວ່າເຈ້ົາຈະເອ້ີນເຮົາວ່າພຣະບິດາຂອງຂ້າພຣະອົງ 
ແລະຈະບ່ໍຫັນໜີຈາກການຕິດຕາມເຮົາ 



20 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ກ່າວວ່າ, ìເຊ້ືອສາຍອິສຣາເອນເອີຍ ແນ່ນອນທ່ີພ ຣັຍາທໍຣະຍົດປະຖ້ິມຜົວຂອງນາງສັນໃດ ເຈ້ົາກໍ
ໄດ້ທ ໍຣະຍົດຕ່ໍເຮົາສັນນ້ັນî 

21 ເຂົາໄດ້ຍິນສຽງມາຈາກທ່ີພູສູງ ເປັນສຽງຮ້ອງໄຫ້ແລະສຽງວິງວອນຂອງບຸດທັງຫລາຍຂອງອິສຣາເອນ ເພາະເຂົາໄດ້
ປ່ຽນທາງຂອງເຂົາເສັຽແລ້ວ ເຂົາໄດ້ລືມພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງເຂົາ 

22 ìບັນດາບຸດທ່ີບ່ໍສັດຊ່ືເອີຍ ຈ່ົງກັບມາເຖີດ ເຮົາຈະຮັກສາໃຫ້ດີ ແລະເຮັດໃຫ້ສັດຊ່ືî ເບ່ິງແມ ຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍມາ
ຫາພຣະອົງແລ້ວ ເພາະພຣະອົງຊົງເປັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງຂ້າພຣະອົງî 

23 ແທ້ຈິງ ຄວາມຫວັງວາຈະໄດຄວາມພນຈາກຈາຍພູແລະຈາກໜວຍພູທັງຫລາຍກໍໄຮປໂຍດ ແທ້ຈິງ ຄວາມພນຂອງ 
ອິສຣາເອນນ້ັນຢູ່ໃນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາ 

24 ìແຕ່ວ່າສ່ິງທ່ີຫນ້າອາຍນ້ັນໄດ້ກັດກິນສ່ິງທັງປວງທ່ີບັນພະບຸຣຸດຂອງເຮົາໄດ້ສາງສາໄວ ຕ້ັງແຕ່ເຮົາຍັງເປັນເດັກນ້ອຍຢູ່ 
ຄືຝູງແກະ ຝູງງົວ ບຸດຊາຍ ແລະບຸດຍິງທັງຫລາຍຂອງເຂົາ 

25 ໃຫເ້ຮົານອນລົງຈົມຢູໃນຄວາມອາຍຂອງເຮົາ ແລະໃຫ້ຄວາມອັບອາຍຂາຍຫນ້າປົກຄຸມເຮົາໄວ້ ເພາະເຮົາໄດ້ກະທໍາ
ບາບຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາ ທັງຕົວເຮົາແລະບັນພະບຸຣຸດຂອງເຮົາຕ້ັງແຕ່ເຮົາເປັນເດັກນ້ອຍຢູ່ຈົນທຸກວັນ
ນ້ີ ແລະເຮົາບ່ໍໄດ້ເຊ່ືອຟັງພຣະສຸຣະສຽງແຫ່ງພຣະຜູ້ເປ ັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາî 

 

4 ພຣະຜູເ້ປນັເຈົາ້ຊງົເອີນ້ໃຫປ້ຽ່ນໃຈໃຫມ່ 
A Call to Repentanct 

1 ພຣະຜູ ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວວ່າ, ìປະຊາຊນົອິສຣາເອນເອີຍ ຖ້າພວກເຈ້ົາຢາກຈະກັບຄືນມາກໍຈ່ົງກັບມາຫາເຣົາເທີນ ໃຫ້
ຖ້ິມຮູບໂຄຣົບທ່ີເຮົາກຽດຊັງນ້ັນເສັຽ ແລະຢ່າຫນີຫ່າງຈາກເຮົາໄປ 

2 ຖ້າພວກເຈ້ົາສາບານໃນນາມຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຜູ້ມີຊວິີດຢູ່ດ້ວຍຄວາມຈິງ ຄວາມຍຸດຕິທັມແລະຄວາມສັດຊ່ື ຊາດ
ທັງປວງກໍຈະອ້ອນວອນໃຫ້ເຮົາອວຍພອນເຂົາ ແລະເຂົາທັງຫລາຍກໍຈະສັຣເສີນເຮົາî 

3 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວຕ່ໍຊາວຢູດາ ແລະຊາວເຢຣູຊາເລັມວ່າ, ìຈ່ົງໄຖນາເຮ້ືອຂອງເຈ້ົາ ຢ່າຫວ່ານເມັດເຂ້ົາລົງໃນກໍ
ຫນາມ 

4 ຊາວຢູດາ ແລະເຢຣູຊາເລັມເອີຍ ຈ່ົງຮັກສາຄໍາຫມ້ັນສັນຍາທ່ີເຈ້ົາມີຕ່ໍເຮົາພຣະຜ  ູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາ ແລະຈ່ົງມອບຈິດ
ໃຈຂອງເຈ້ົາໃຫ້ແກ່ເຮົາ ຢ້ານວ່າຄວາມຄຽດຮ້າຍຂອງເຮົາຈະເຜົາໄຫມ້ເຫມືອນໄຟ ເນ່ືອງຈາກຄວາມຊ່ົວທ່ີພວກເຈ້ົາ
ໄດ້ກະທໍາ ໄຟນ້ັນຈະເຜົາໄຫມ້ແລະຈະບ່ໍມີໃຜມອດໄດ້ 
ຊາວຢດູາຖກືບກຸຮກຸ 
Invasion and Desolation of Judah Threatened 

5 ຈ່ົງເປ່ົາແກໃຫ້ດັງໄປທ່ົວປະເທດ ໃຫຮ້້ອງສຽງດັງຊັດແຈ້ງ ເພ່ືອບອກປະຊາຊົນຢູດາແລະເຢຣູຊາເລັມ ແລ່ນເຂ້ົາໄປໃນ
ເມືອງທ່ີມີປ້ອມປ້ອງກັນ 

6 ໃຫຍົ້ກທຸງມຸ້ງຫນ້າໄປຍັງເມືອງຊີໂອນ ຈ່ົງແລ່ນໄປໃຫ້ພ້ົ້ົນ ຢ່າຊ້າຢູ່ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະນ າໍເອົາຄວາມຮ້າຍ ແລະການ
ທໍາລາຍອັນຍ່ິງໃຫຍ່ມາຈາກທາງທິດເຫນືອ 

7 ສິງໄດ້ອອກມາຈາກບ່ອນລ້ີຂອງມັນແລ້ວ ຜູ້ທໍາລາຍນາໆຊາດໄດ້ເດີນອອກມາຈາກບ່ອນຂອງມັນ ເພ່ືອທໍາລາຍຊາວ
ຢູດາໃຫ້ຫມດົສ້ິນໄປ ຫົວເມືອງທັງຫລາຍຂອງຊາວຢູດາຈະເພພັງຮ້າງເປ່ົາ ແລະຈະບ່ໍມ ີໃຜອາສັຍຢູ່ໃນເມືອງເຫລ່ົາ
ນ້ັນ 

8 ດ້ວຍເຫດນ້ີ ຈ່ົງນຸ່ງເຄ່ືອງໄວ້ທຸກແລະຮ້ອງໄຫ້ຄວນຄາງ ເພາະວ່າພຣະພໂິຣດອັນຮຸນແຮງຂອງພຣະຜ ູ ້ເປັນເຈ້ົາບ່ໍໄດ້
ຫັນຫນີໄປຈາກຊາວຢູດາເລີຍî 



9 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວວ່າ, ìໃນວັນນ້ັນທັງກະສັດແລະພວກເຈ້ົານາຍຈະຫມົດກໍາລັງໃຈ ບັນດາປະໂຣຫິດຈະຕົກຕະລຶງ
ແລະຜູ ປ້ະກາດພຣະທັມກໍຈະອັສຈັນໃຈî 

10 ແລ້ວຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງທູນວ່າ, ìຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົາ ພຣະອົງຊົງລ້ໍລວງຊົນຊາດນ້ີ ແລະກ ງຸເຢຣູຊາເລັມຢ່າງຫມົດສ້ິນວ່າ 
ìເຈ້ົາທັງຫລາຍຈະຢູ່ເຢັນເປັນສຸກî ແຕ່ທີຈິ່ງດາບໄດ້ມາເຖິງຊີວິດຂອງເຂົາທັງຫລາຍî 

11 ໃນຄ້ັງນ້ັນ ເຂົາຈະກ່າວແກ່ຊົນຊາດນ້ີ ແລະແກ່ກຸງເຢຣູຊາເລັມວ່າ ລົມຮ້ອນຈາກທ່ີພສູູງໃນຖ່ິນກັນດານພັດມາສູ່ບຸດຕ
ຣີປະຊາຊົນຂອງເຣົາ ບ່ໍແມ່ນຈະມາຝ ັດຫລືມາຊໍາຮະ 

12 ກະແສລົມທ່ີແຮງເກີນແກ່ການນ້ີໄດ້ມາເຖິງຕາມຄໍາຂອງເຮົາ ຜູ້ທີກ່່າວຄໍາຕັດສິນເຂົານ້ີຄື ເຮົາເອງî 
13 ເບ່ິງແມ, ເຂົາຂ້ຶນມາເຫມືອນເມກ ຣົດຮົບຂອງເຂົາເຫມອືນລົມບ້າຫມູ ມາ້ທັງຫລາຍຂອງເຂົາໄວຍ່ິງກວ່ານົກອິນຊີ ວິ

ບັດແກ່ເຮົາທັງຫລາຍ ເພາະວ່າເຮົາຈະຕ້ອງພິນາດ 
14 ກຸງເຢຣູຊາເລັມເອີຍ ຈ່ົງລ້າງຈິດໃຈຂອງເຈ້ົາໃຫພ້ົ້ົ້ນຈາກຄວາມຊ່ົວຮ້າຍ ເພ່ືອເຈ້ົາຈະລອດໄດ້ ຄວາມຄິດຊ່ົວຮ້າຍ

ຂອງເຈ້ົານ້ັນຈະສິງຢູ່ໃນໃຈຂອງເຈ້ົາເຫິງປານໃດ 
15 ເພາະວ່າມີສຽງປະກາດມາຈາກເມືອງດານ ແລະໂຄສະນາຄວາມຊ່ົວຮ້າຍຈາກພູເຂົາເອຟຣາອິມ 
16 ຈ່ົງເຕືອນບັນດາປະຊາຊາດວ່າ ເຂົາກໍາລັງມາແລ້ວ ຈ່ົງກ່າວແກ່ກຸງເຢຣູຊາເລ ັມວ່າ ບັນດາຜູ້ລ້ອມມາຈາກແຜ່ນດິນໄກ 

ເຂົາທັງ   ຫລາຍໂຮ່ຮ້ອງເຂ້ົາໃສ່ຫົວເມືອງຢູດາ 
17 ເຂົາທ ງັຫລາຍລ້ອມຢູດາໄວ້ຮອບເຫມອືນຜູ້ດູແລເຝ້ົານາ ເພາະວ່າຢູດາໄດ້ກະບົດຕ່ໍເຮົາ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວວ່າດ່ັງນ້ີ

ແຫລະ 
18 ວິຖີແລະການກະທໍາທັງຫລາຍຂອງເຈ້ົາ ໄດ້ນໍາເຣ່ືອງນ້ີມາເຫນືອເຈ້ົາ ນ້ີແຫລະເປັນເຄາະກັມຂອງເຈ້ົາແລະມັນຂົມ

ຂ່ືນ ມນັຈ່ຶງແທງຈິດໃຈຂອງເຈ້ົາໃຫ້ຊອດî 
Sorrow for a Doomed Nation 

19 ແສນຣະທົມ ແສນຣະທົມ ຂ້າກໍບິດຕົວດ້ວຍຄວາມເຈັບປວດ ໂອ ຫນັງດວງໃຈຂອງຂ້າເອີຍ ຈິດໃຈຂອງຂ້າກໍວຸ້ນວາຍ 
ຂ້າຈະມິດງຽບຢູ່ບ່ໍໄດ້ ເພາະຂ້າໄດ້ຍິນສຽງເຂົາສັດ ສຽງປຸກຂອງສົງຄາມ 

20 ຄວາມຫາຍນະໄລ່ຕິດຕາມຄວາມຫາຍນະ ແຜ່ນດິນທັງສ້ິນກໍຖືກປະຮ້າງ ບັນດາເຕັນຂອງຂ້າກໍຖືກທໍາລາຍໃນທັນທີ
ທັນໃດ ມາ່ນທັງຫລາຍຂອງຂ້າກໍຖືກທໍາລາຍຢ່າງໄວໆ 

21 ຂ້າຈະຕ້ອງມອງເບ່ິງທຸງ ແລະຟັງສຽງເຂົາສັດເຫິງນານປານໃດ 
22 ìເພາະປະຊາຊນົຂອງເຮົາໂງ່ຈ້າ ເຂົາທັງຫລາຍບ່ໍຮູ້ຈັກເຮົາ ເຂົາທັງຫລາຍເປັນລູກຫລານທ່ີໂງ່ ເຂົາທັງຫລາຍບ່ໍມີ

ຄວາມເຂ້ົາໃຈ ເຂົາທັງຫລາຍເກ່ັງໃນການທໍາຄວາມຊ່ົວ ແຕ່ເຂົາບ່ໍເຂ້ົາໃຈທ່ີຈະທໍາດີî 
23 ຂ້າພະເຈ້ົາມອງເບ່ິງພ້ືນດິນໂລກ ແລະເຫັນເປັນບ່ອນຮ້າງແລະວ່າງເປ່ົາ ແລະມອງເບ່ິງຟ້າສວັນ ໃນນ້ັນກໍບ່ໍມີຄວາມ

ສວ່າງ 
24 ຂ້າພະເຈ້ົາມອງເບ່ິງພູເຂົາ ເຫັນມັນກໍາລັງສ່ັນຢູ່ ເນີນເຂົາກໍແກວ່ງໄປແກວ່ງມາ 
25 ຂ້າພະເຈ້ົາມອງເບ່ິງ ແລະເຫັນບ່ໍມີມະນຸດເລີຍ ນົກທັງປວງແຫ່ງທ້ອງອາກາດໄດ້ຫນີໄປແລ້ວ 
26 ຂ້າພະເຈ້ົາມອງເບ່ິງ ເຫັນດິນແດນທ່ີແຕ່ກ່ອນເປັນດິນທ່ີອຸດົມສົມບູນກໍກາຍເປັນຖ່ິນກັນດານ ແລະຫົວເມືອງທັງສ້ິນກ ໍ

ສລັກຫັກພັງໄປ ຕ່ໍພຣະພັກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຕ່ໍພຣະພິໂຣດອັນຮ້ອນແຮງຂອງພຣະອົງ 
27 ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ, ìແຜ່ນດິນທັງຫມົດຈະເປັນທ່ີຮົກຮ້າງ ຫວ່າງເປ່ົາ ແຕ່ພຣະອົງຈະບ່ໍທໍາລາຍ

ແຜ່ນດິນໂລກໃຫ້ຈົນກ້ຽງ 
28 ເພາະເຣ່ືອງນ້ີໂລກຈະໄວ້ທ ກຸ ແລະຟ້າສວັນເບ້ືອງເທິງຈະດໍາມືດ ເພາະເຣົາໄດ້ລ່ັນວາຈາແລ້ວ ເຮົາໄດ້ຫມາຍໃຈໄວ້

ແລ້ວ ເຮົາຈະບ່ໍປ່ຽນໃຈຫລືຫັນກັບî 



29 ເມ່ືອໄດ້ຍິນສຽງພົນມ້າແລະນັກທະນູ ຊາວເມືອງທຸກແຫ່ງກໍຫນີໄປ ເຂົາເຂ້ົາໄປຢູ່ໃນພຸ່ມໄມ້ ແລະປີນປ່າຍໄປຖ້າມ
ກາງໂງ່ນຫີນ ຫົວເມືອງທຸກແຫ່ງກໍຖືກປະຖ້ິມ ແລະບ່ໍມີມະນຸດອາສັຍຢູ່ໃນເມືອງເຫລ່ົານ້ັນເລີຍ 

30 ເຈ້ົາຜູ້ທ່ີຖືກປະຮ້າງເອີຍ ທ່ີເຈ້ົາແຕ່ງຕົວສີແດງນ້ັນເຈ້ົາເຮັດຫຍັງກັນ ແລະທ່ີເຈ້ົາປະດັບຕົວດ້ວຍອາພອນທອງຄໍາ ທ່ີ
ເຈ້ົາຂຍາຍ ດວງຕາໃຫ້ກວ້າງດ້ວຍແຕ້ມສີ ເຈ້ົາແຕ່ງຕົວໃຫ້ງາມເສັຽເປ່ົາ ຄົນຮັກຂອງເຈ້ົາດູຫມ່ິນເຈ້ົາ ເຂົາທັງຫລາຍສ
ແວງຫາຊີວິດຂອງເຈ້ົາ 

31 ເພາະເຮົາໄດ້ຍິນສຽງເຫມືອນສຽງຍ ງິອອກລູກຮ້ອງຄາງ ແສນເຈັບປວດເໝືອນຈະອອກລູກຫົວປີ ສຽງຮ້ອງແຫ່ງບຸດຕ
ຣີຊໂີອນນ້ັນແທບຈະຂາດໃຈ ຢຽດແຂນຂອງນາງອອກຮ້ອງວ່າ ìວບັິດແກ່ຂ້າ ຂ້າອ່ອນເປ້ັຽຢູ່ຕ່ໍຫນ້າຜູ້ຂ້າຄົນî 

 

5 ບາບຂອງເຢຣຊູາເລມັແລະຢດູາ 
The Utter Corruption of Godís People 

1 ຈ່ົງແລ່ນໄປແລ່ນມາຢູ່ໃນຖນົນກຸງເຢຣູຊາເລັມ ຈ່ົງມອງແລະສັງເກດ ຈ່ົງຄ້ົນຫາຕາມເດນເມືອງເບ່ິງດູວ່າ ຈະໄດພົບ
ມະນຸດຈັກຄົນນ່ຶງຫລືບໍ ຄືຄົນທ່ີກະທໍາການຍຸດຕິທັມແລະສແວງຫາຄວາມຈິງ ເພ່ືອເຮົາຈະໄດ້ອະພັຍໂທດໃຫ້ແກ່
ເມືອງນ້ັນ 

2 ເຖິງເຂົາທັງຫລາຍເວ້ົາວ່າ, ìຕາບໃດທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງພຣະຊົນຢູ່ແທ້î ເຂົາກໍຍັງສາບານບ່ໍຈິງຢາງແນນອນ 
3 ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົາ ພຣະເນດຂອງພຣະອົງຊົງຫາຄວາມສັດຊ່ືບ່ໍແມນ່ຫລື ພຣະອົງຊົງຂ້ຽນຕີເຂົາທັງຫລາຍ ແຕ່ເຂົາກໍບ່ໍຮູ້

ສຶກສໍານຶກ  ພຣະອົງຊົງລ້າງຜານເຂົາ ແຕ່ເຂົາທັງຫລາຍປະຕິເສດບ່ໍຍອມດີຂ້ຶນ ເຂົາໄດ ້ກະທໍາໃຫ້ຫນ້າຂອງເຂົາແຂງ 
ກະດ້າງຍ່ິງກວ່າຫີນ ເຂົາປະຕິເສດບ່ໍຍອມກັບໃຈ 

4 ແລ້ວຂ້າພະເຈ້ົາທູນວ່າ, ìຄົນເຫລ່ົານ້ີເປັນແຕ່ຜູ້ນ້ອຍ ເຂົາບ່ໍມີຄວາມຄຶດ ເພາະເຂົາບ່ໍຮູ້ຈັກພຣະມັກຄາຂອງພຣະເຈ້ົາ 
ບ່ໍຮູ້ຈັກພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາຂອງເຂົາ 

5 ຂ້າພຣະອົງຈະໄປຫາພວກຜູ້ໃຫຍ່ ແລະຈະເວ້ົາກັບເຂົາທັງຫລາຍ ເພາະເຂົາຮູ້ຈັກພຣະມັກຄາຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະຮູ້
ຈັກພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາຂອງເຂົາî ແຕ່ເຂົາທັງຫລາຍທຸກຄົນກໍໄດ້ຫັກແອກເສັຽ ເຂົາທັງຫລາຍໄດ້ປະຕິເສດທ່ີຈະ
ເຊ່ືອຟັງພຣະອົງອີກດ້ວຍ 

6 ເຫດສັນນ້ັນ ສິງຈາກປ່າຈະມາສັງຫານເຂົາ ຫມາປ່າຈາກປ່າດົງຈະທໍາລາຍເຂົາ ທຸກຄົນທ່ີໄປຈາກເມືອງເຫລ່ົານ້ັນຈະ
ຖືກຈີກເປັນຕ່ອນໆ ເພາະວ່າຄວາມທ ໍຣະຍົດຂອງເຂົາຫລວງຫລາຍ ການຫລອກລວງຂອງເຂົາກໍໃຫຍ່ຍ່ິງ 

7 ìເຮົາຈະໃຫ້ອະພັຍເຈ້ົາໄດ້ຢ່າງໃດ ລູກຫລານຂອງເຈ້ົາໄດ້ປະຖ້ິມເຮົາແລ້ວ ແລະໄດ້ອ້າງຜູ້ທ່ີບ່ໍແມ່ນພຣະເຈ້ົາໃນການ
ທໍາຄໍາສາບານ ເມ່ືອເຮົາລ້ຽງເຂົາໃຫ້ອ່ີເຂົາກໍທໍາການລ່ວງປະເວນີ ແລ້ວກໍຍົກຂະບວນກັນໄປທ່ີເຮືອນຂອງຍິງໂສເພນີ 

8 ເຂົາທັງຫລາຍເຫມືອນມ້າເຖິກທກິນອມໃນຕອນເຊາ ທຸກຄົນກໍຮ້ອງຫາພ ັຣຍາຂອງເພ່ືອນບ້ານ 
9 ພຣະຜ ູ ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວວ່າ ເພາະສ່ິງຢ່າງນ້ີ ເຮົາຈະບ່ໍທໍາໂທດເຂົາຫລື ແລະເຮົາບ່ໍຄວນທ່ີຈະແກ້ແຄ້ນປະຊາຊາດທ່ີເປັນ

ຢ່າງນ້ີຫລື 
10 ìໄປເຖີດ ໄປຕາມແຖວຕ້ົນຫມາກອະງຸ່ນຂອງມັນແລະທໍາລາຍເສັຽ ແຕ່ຢ່າໄປເຖິງອາວະສານທ່ີດຽວ ຕັດກ່ິງກ້ານຂອງ

ມັນອອກ ເພາະນ້ັນບ່ໍແມ່ນຂອງພຣະຜ  ູ້ເປັນເຈ້ົາ 
11 ເພາະເຊ້ືອສາຍຂອງອິສຣາເອນ ແລະເຊ້ືອສາຍຂອງຢູດາໄດ້ທໍຣະຍົດຕ່ໍເຮົາຢ່າງສ້ິນເຊີງແລ້ວ    ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້

ກ່າວດ່ັງນ້ີແຫລະ 
12 ເຂົາທັງຫລາຍເວ້ົາມຸສາໃນເຣ່ືອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະໄດ້ກ່າວວ່າ, ìພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຊົງກະທໍາປະການໃດ ບ່ໍມກີານ

ຮ້າຍອັນໃດຈະເກີດຂ້ຶນແກ່ເຮົາ ເຮົາກໍຈະບ່ໍເຫັນດາບຫລືການອຶດຢາກ 
13 ຜ  ູ້ປະກາດພຣະທັມກໍຈະເປັນແຕ່ລົມໆ ພຣະວ ັຈນະບ່ໍມີໃນຄົນເຫລ່ົານ້ັນ ຂໍໃຫ້ເປັນຢ່າງນ້ັນແກ່ເຂົາເຖີດî 



14 ເຫດສັນນ້ັນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຈອມໂຍທາຈ່ຶງກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ, ìເພາະເຂົາທັງຫລາຍກ່າວຖ້ອຍຄໍາເຫລ່ົານ້ີ ເບ່ິງ
ແມ, ເຮົາຈະທໍາຖ້ອຍຄໍາຂອງເຮົາທ່ີຢູ່ໃນປາກຂອງເຈ້ົາໃຫ້ເປ ນັໄຟ ແລະຊົນຊາດນ້ີເປັນຟືນ ແລະໄຟນ້ັນຈະເຜົາຜານ
ເຂົາເສັຽ 

15 ເບ່ິງແມ, ປະຊາຊົນອິສຣາເອນເອີຍ, ເຮົາຈະນໍາປະຊາຊາດຈາກແດນໄກມາສູ້ເຈ້ົາທັງຫລາຍ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງ
ນ້ີແຫລະ ເປັນປະຊາຊາດທ່ີທົນທານ ເປັນປະຊາຊາດດຶກດໍາບັນ ເປັນປະຊາຊາດທ່ີເຈ້ົາບ່ໍຮູ້ພາສາຂອງເຂົາ ເຂົາຈະ
ເວ້ົາຫຍັງເຈ້ົາກໍບ່ໍເຂ້ົາໃຈ 

16 ແຫລ່ງທະນູຂອງເຂົາເຫມອືນອຸບໂມງເປີດເຂົາເປັນທະຫານທ່ີເກ່ັງກ້າທຸກຄົນ 
17 ເຂົາຈະກິນສ່ິງເຈ້ົາກ່ຽວໄວ້ ແລະກິນອາຫານຂອງເຈ້ົາເສັຽ ເຂົາຈະກິນບຸດຊາຍແລະບຸດຍິງຂອງເຈ້ົາເສັຽ ເຂົາຈະກິນຝູງ

ແກະຝູງງົວຂອງເຈ້ົາເສັຽ ເຂົາຈະກິນເຄືອອະງຸ່ນແລະຕ້ົນຫມາກເດ່ືອຂອງເຈ້ົາເສັຽ ເຂົາຈະທໍາລາຍຕົວເມືອງທ່ີມປ້ີອມ
ຂອງເຈ້ົາ ຊຶງ່ເຈ້ົາວາງໃຈນ້ັນເສັຽດ້ວຍດາບî 

18 ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາກ່າວວ່າ, ìເຖິງແມ່ນໃນວັນເຫລ່ົານ້ັນ ເຮົາກໍຍັງກະທໍາແກ່ເຈ້ົາໃຫ້ເຖິງອາວະສານ 
19 ແລະເມ່ືອເຈ້ົາທັງຫລາຍກ່າວວ່າ, ìເປັນຫຍັງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາທັງຫລາຍຈ່ຶງກະທໍາບັນດາສ່ິງເຫລ່ົານ້ີ

ແກ່ເຮົາî ເຈ້ົາຈ່ົງກ່າວແກ່ເຂົາວ່າ, ìເພາະເຈ້ົາໄດ້ປະຖ້ິມເຮົາໄປບົວລະບັດພຣະຕ່າງດ້າວໃນແຜ່ນດິນຂອງເຈ້ົາ ເຫດ
ສັນນ້ັນເຈ້ົາຈະຕ້ອງໄປບົວລະບັດຄົນຕ່າງຊາດໃນແຜ່ນດິນຊ່ຶງບ່ໍແມ່ນຂອງເຈ້ົາî 

20 ຈ່ົງປະກາດຂ້ໍຄວາມຕ່ໍໄປນ້ີໃນປະຊາຊົນຢາໂຄບ ຈ່ົງໂຄສະນາເຣ່ືອງນ້ີໃນຢູດາ 
21 ìຊົນຊາດທ່ີໂງ່ຈ້າແລະໄຮ້ຄວາມຄິດເອີຍ, ຜູ້ມຕີາ ແຕ່ເບ່ິງບ່ໍເຫັນ ຜູ້ມຫູີ ແຕ່ຟັງບ່ໍໄດ້ຍິນ ຈ່ົງຟັງຂ້ໍຄວາມນ້ີ 
22 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ເຈ້ົາບ່ໍຢໍາເກງເຮົາຫລື ເຈ້ົາບ່ໍຕົວສ່ັນຢູ່ຕ່ໍຫນ້າເຮົາຫລື ຄືເຮົາຜູ້ວາງ 

ກອງຊາຍໄວ້ເປັນເຂດລ້ອມທະເລ ເປັນເຄ່ືອງກີດຂວາງເປັນນິດບ່ໍໃຫ້ຜ່ານໄປໄດ້ ເຖິງວ່າຄ້ືນຈະຊັດ ກໍເອົາຊະນະບ່ໍໄດ້ 
ເຖິງຄ້ືນຈະຕີຟາດຟ້ົງກໍຂ້າມໄປບ່ໍໄດ້ 

23 ແຕ່ຊົນຊາດນ້ີມີໃຈດ້ືດ້ານແລະກະບົດ ເຂົາໄດ້ຫັນຫນີແລະຈາກໄປເສັຽ 
24 ຂ້ໍຄວາມນ້ີເຂົາບ່ໍ ເ່ຄີຍຄິດຢູ່ໃນໃຈຂອງເຂົາທັງຫລາຍວ່າ ìໃຫເ້ຮົາຢໍາເກງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາ ຜູ້ຊົງປະ

ທານຝົນຕາມຣະດູຂອງມັນ ຄືຝົນຕ້ົນຣະດູແລະຝົນແຮງປາຍຣະດູ ແລະຊົງຮັກສາສັປດາທ່ີກໍານົດການກ່ຽວເຂ້ົາໄວ້
ໃຫແ້ກ່ເຮົາî 

25 ບາບຊ່ົວຂອງເຈ້ົາໄດ້ກະທໍາໃຫສ່ິ້ງເຫລ່ົານ້ີຫັນໄປເສັຽ ແລະບາບຂອງເຈ້ົາທັງຫລາຍກໍກັນຄວາມດີໄວ້ເສັຽຈາກເຈ້ົາ 
26 ເພາະຖ້າມກາງໄພ່ພົນຂອງເຮົາຈະພົບຄົນອະທັມ ເຂົາຄອຍຈອບເຫມືອນຄົນດັກນົກທຈອບຢູ່ ເຂົາວາງກັບໄວ້ເຂົາ

ດັກຄົນ 
27 ເຮືອນຂອງເຂົາເຕັມດ້ວຍການທ ໍຣະຍົດເຫມືອນຖາດທ່ີມີນົກເຕັມ ເຫດສັນນ້ັນເຂົາຈ່ຶງໃຫຍ່ໂຕແລະຮ່ັງມີ 
28 ເຂົາຈ່ຶງອ້ວນພີຈົນຕົວກ້ຽງ ໃນເຣ່ືອງການກະທໍາຄວາມອະທັມເຂົາລ້ໍາຫນ້າ ເຂົາບ່ໍໄດ້ຕັດສິນດ້ວຍຄວາມຍຸດຕິທັມ ໃນ

ຄະດີຂອງລູກກໍາພ້າ ເພືອ່ໃຫ້ຄະດີນ້ັນເຖິງທ່ີສຸດ ເຂົາບ່ໍໄດ້ປ້ອງກັນສິດຂອງຄົນຂັດສົນ 
29 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວວ່າ ເພາະສ່ິງຢ່າງນ້ີ ເຮົາຈະບ່ໍທໍາໂທດເຂົາຫລື ແລະບ່ໍຄວນທ່ີເຮົາຈະແກ້ແຄ້ນປະຊາຊາດທ່ີເປັນ

ຢ່າງນ້ີຫລື 
30 ສ່ິງທ່ີຫນ້າສງົນສົນເທແລະຫນ້າຢານກົວໄດ້ເກີດຂ້ຶນໃນແຜ່ນດິນນ້ີ 
31 ຄືຜູ້ປະກາດພຣະທັມໄດ້ປະກາດພຣະທັມປອມ ແລະບັນດາປະໂຣຫິດກໍປົກຄອງຕາມການຊ້ີມືຂອງເຂົາ ແລະໄພ່ພົນ

ຂອງເຮົາມັກທ່ີມກີານຢ່າງນ້ີ ແຕ່ເຈ້ົາທັງຫລາຍຈະກະທໍາສ່ິງໃດເມ່ືອການສຸດປາຍມາເຖິງ 
 

6 ຄວາມພິນາດທີຈ່ະມາເຖງິເຢຣຊູາເລມັ ແລະຢດູາ 



The Imminence and Horror of the Invasion 

1 ປະຊາຊົນເບັນຢາມິນເອີຍ ຈ່ົງຫນີໄປເພ່ືອຄວາມປອດພັຍ ຈາກກາງກຸງເຢຣູຊາເລັມ ຈ່ົງເປ່ົາເຂົາສັດໃນເມືອງເຕໂກ
ອາ ແລະຍົກສັນຍາຂ້ຶນໄວ້ເທິງເບທຮັກເຄເຣມ ເພາະເຫດຮ້າຍໂຜ່ອອກມາຈາກທິດເຫນືອ ຄືການທໍາລາຍຢ່າງໃຫຍ່
ຫລວງ 

2 ເຮົາຈະທໍາລາຍສາວງາມແລະບອບບາງ ຄືບຸດຕຣີຂອງຊີໂອນເສັຽ 
3 ຜູ້ລ້ຽງແກະພ້ອມກັບຝູງແກະຈະມາສູ້ນາງ ເຂົາຈະຕ້ັງເຕັນໄວ້ຮອບນາງ ຕ່າງກໍຈະຫາກິນຢູ່ໃນທ່ີຂອງມັນ 
4 ìຈ່ົງຕຽມທໍາສົງຄາມກັບນາງ ລຸກຂ້ຶນ ໃຫ້ເຮົາໂຈມຕີເວລາກາງເວັນî ວິບັດແກ່ພວກເຣົາ ເພາະວ່າກາງເວັນຄ້ອຍເສັຽ

ແລ້ວ ເງົາຂອງເວລາຄ່ໍາກໍຍາວອອກໄປî 
5 ìລຸກຂ້ຶນ ໃຫ້ເຮົາເຂ້ົາຕີເວລາກາງຄືນ ແລະທໍາລາຍບັນດາວັງຂອງນາງເສັຽî 
6 ເພາະພຣະເຈ້ົາຈອມໂຍທາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ, ìຈ່ົງປ້ໍາຕ້ົນໄມ້ຂອງນາງລົງ ຈ່ົງຄູນດິນຂ້ຶນອ້ອມໄວ້ສູ້ກຸງເຢຣູຊາເລັມ ນ້ີ

ແຫລະນະຄອນທ່ີຕ້ອງຖືກທໍາໂທດ ພາຍໃນນາງບ່ໍມີສ່ິງໃດນອກຈາກການບີບບັງຄັບ 
7 ບ່ໍນ້ໍາຍັງນ້ໍາເຢັນໃຫ້ມີຢູ່ສເມີສັນໃດ ນາງກໍຍັງຄວາມອະທັມໃຫ້ເກີດຂ້ຶນເລ້ືອຍໆສັນນ້ັນ ໄດ້ຍິນເຖິງຄວາມທາຣຸນແລະ

ການທໍາລາຍມີພາຍໃນນາງ ຄວາມເຈັບປວດແລະຄວາມບາດເຈັບກໍປາກົດຕ່ໍເຮົາສເມີ 
8 ກຸງເຢຣູຊາເລັມເອີຍ ຈ່ົງຮັບຄໍາຕັກເຕືອນເຖີດ ຢ້ານວ່າເຮົາຈະພາກຮັກຈາກເຈ້ົາໄປເສັຽ  ຢ້ານວ່າເຮົາຈະກະທໍາເຈ້ົາ

ໃຫເ້ປັນບ່ອນຮົກຮ້າງ ເປັນແຜ່ນດິນປາສຈາກຄົນອາສັຍî 
9 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາຊົງກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ, ìເຂົາທັງຫລາຍຈະກວາດຊົນອິສຣາເອນ ຊົນທ່ີເຫລືອຢູ່ນ້ັນເສັຽໃຫ້ກ້ຽງ

ຢ່າງເລັມເຄືອອະງຸ່ນ ເຫມືອນຄົນເກັບຫມາກອະງຸ່ນເອົາມືເກັບຫມາກຕາມກ່ິງຂອງມັນອີກເທ່ືອນ່ຶງ 
10 ຂ້າພະເຈ້ົາຄວນຈະເວ້ົາແລະໃຫ້ຄໍາຕັກເຕືອນແກ່ຜູ້ໃດດີຫນໍ ເພ່ືອເຂົາຈະໄດ້ເຊ່ືອຟັງ ເບ່ິງແມ໋, ຫູຂອງເຂົາຕັນເສັຽ

ແລ້ວ ເຂົາຟັງບ່ໍໄດ້ ເບ່ິງແມ, ພຣະວັຈນະຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເປັນສ່ິງທ່ີເຂົາດູໝ່ິນ ເຂົາບ່ໍພໍໃຈຟັງ 
11 ເຫດສັນນ້ັນ ຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງມີພຣະພິໂຣດຂອງພຣະຜ  ູ້ເປັນເຈ້ົາເຕັມໄປຫມດົ ຂ້າພະເຈ້ົາຈະເກັບໄວ້ອີກບ່ໍໄຫວແລ້ວ 

ìຈ່ົງເທອອກຫົດເດັກນ້ອຍທ່ີຕາມຖນົນ ແລະຫົດພວກຫນຸ່ມໆທ່ີຊຸມນຸມກັນຢູ່ດ້ວຍ ທງັຜົວແລະເມັຽກໍຈະຕ້ອງເອົາໄປ 
ທັງຄົນແກ່ແລະຄົນເຖ້ົາຊະຣາດ້ວຍ 

12 ບ້ານເຮືອນຂອງເຂົາຈະຕ້ອງຍົກໃຫ້ເປັນຂອງຄົນອ່ືນ ທັງໄຮ່ນາແລະເມັຽຂອງເຂົາດ້ວຍ ເພາະເຮົາຈະຢຽດມືຂອງເຮົາ
ອອກຕ່ໍສູ້ຊາວແຜ່ນດິນî ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີແຫລະ 

13 ເພາະວ່າ ຕ້ັງແຕ່ຄົນທ່ີຕ່ໍາຕ້ອຍທ່ີສຸດຈົນເຖິງຄົນໃຫຍ່ໂຕທີສຸ່ດ ທກຸຄົນໂລບຢາກໄດ້ກໍາໄລ ແລະທຸກຄົນກໍກະທໍາການ
ດ້ວຍຄວາມເທັດ ຕ້ັງແຕ່ຜູ້ປະກາດພຣະທັມຕລອດເຖິງປະໂຣຫິດ 

14 ເຂົາທັງຫລາຍໄດ້ຮັກສາແຜແຫ່ງໄພ່ພົນຂອງເຮົາແຕ່ເລັກນ້ອຍກ່າວວ່າ ìສັນຕິສຸກ ສັນຕິສຸກî ເມ່ືອບ່ໍມີສັນຕິສຸກເລີຍ 
15 ເມ່ືອເຂົາກະທໍາການຫນ້າລັງກຽດຊັງ ເຂົາລະອາຍຫລື ບ່ໍເລີຍ ເຂົາບ່ໍລະອາຍເສັຽເລີຍ ເຂົາບ່ໍຮູ້ຈັກວ່າຢ່າງໃດຈ່ຶງຈະ

ຂາຍຫນ້າ ເພາະສະນ້ັນເຂົາຈະລ້ົມລົງຖ້າມກາງພວກທ່ີລ້ົມແລ້ວ ເມ່ືອເຮົາລົງໂທດເຂົາທັງຫລາຍ ເຂົາຈະຄວ່ໍາî ພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີແຫລະ 

16 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວຕ່ໍໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງວ່າ, ìພວກເຈ້ົາຈ່ົງຢືນຢູ່ໃນທາງສ່ີແຍກ ໃຫ້ຖາມຫາທາງດີ ຄືທາງເກ່ົາ
ນ້ັນຢູ່ໃສ ແລ້ວໃຫ້ຍ່າງເຂ້ົາໄປໃນທາງນ້ັນພວກເຈ້ົາຈະມີຄວາມສງົບສຸກ ແຕ່ພວກເຈ້ົາໄດ້ເວ້ົາວ່າ ພວກເຮົາຈະບ່ໍຍ່າງ
ເຂ້ົາໄປໃນທາງນ້ັນ 

17 ເຮົາໄດ້ແຕ່ງຄົນເຝ້ົາຍາມ ເພ່ືອເປ່ົາແກເຕືອນບອກພວກເຈ້ົາ ແຕ່ພວກເຈ້ົາໄດ້ເວ້ົາວ່າ ພວກເຮົາຈະບ່ໍຟັງ 
18 ດ້ວຍເຫດນ້ັນ ຊາດຕ່າງໆເອີຍ, ຈ່ົງຟັງແລະຊາບເທີນວ່າອັນໃດຈະເກີດຂ້ຶນແກ່ໄພ່ພນົຂອງເຣົາ 
19 ໂລກເອີຍ, ຈ່ົງຟັງເທີນ ເຣາົຈະນໍາເອົາພັຍວິບັດມາຍັງປະຊາຊນົເຫລ່ົານ້ີ ຄືພັຍວບັິດທ່ີເຂົາສ ມົຄວນໄດ້ຮັບ ເພາະວ່າ

ເຂົາບ່ໍເຊ່ືອຟັງຖ້ອຍຄໍາຂອງເຮົາ ແລະບ່ໍໄດ້ສ ົນໃຈຄໍາສອນຂອງເຮົາ 



20 ຈະເປັນປໂຍດອັນໃດແກ່ເຮົາ ທີໄ່ດ້ທູບຫອມມາແຕ່ເມືອງເຊບາ ຫລືໄດ້ເຄ່ືອງຫອມມາຈາກທາງໄກ ເຮົາຈະບ່ໍຍິນດີ
ຮັບເອົາເຄ່ືອງບູຊາຂອງເຂົາ 

21 ດ່ັງນ້ັນ ເຮົາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະທໍາໃຫ້ຄົນເຫລ່ົານ້ີຕໍາສະດຸດ ບິດາແລະບຸດທັງຫລາຍຂອງເຂົາຈະຕາຍ ມດິສະ
ຫາຍແລະເພ່ືອນບ້ານກໍຈະຕາຍເຫມອືນກັນî 

22 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວວ່າ ìປະຊາຊົນຈະມາຈາກປະເທດທາງທິດເຫນືອ ຊາດຍ່ິງໃຫຍ່ທ່ີຢູ່ຫ່າງໄກກໍາລັງຕຽມຕົວມາ
ຕ່ໍສູ້ 

23 ພວກເຂົາຖືຫນ້າທະນູແລະຫອກ ເປັນຄົນໂຫດຮ້າຍຂາດເມດຕາຈິດ ພວກເຂົາຂ່ີມ້າແລະຮ້ອງສຽງດັງເຫມືອນສຽງຄ້ືນ
ທະເລ ແລະຕຽມພ້ອມສໍາລັບຮົບເສິກຕ່ໍສູ້ເມືອງຊີໂອນî 

24 ປະຊາຊົນເຢຣຊູາເລັມໄດ້ເວ້ົາວ່າ, ìເມ່ືອພວກເຮົາໄດ້ຍິນຂ່າວນ້ັນ ມຂືອງພວກເຣົາໄດ້ອ່ອນເພັຽ ມີຄວາມຢ້ານກົວ 
ແລະເຈັບປວດເຫມືອນຜູ້ຍິງກໍາລັງຄອດບຸດ 

25 ພວກເຣົາບ່ໍກ້າອອກໄປຕາມບ້ານນອກ ຫລືຍ່າງໄປຕາມຖນົນຫົນທາງ ເພາະວ່າສັດຕຣູໄດ້ຕຽມໂຈມຕີຢູ່ ແລະຄວາມ
ຢ້ານກົວກໍມີຢູ່ທຸກດ້ານî 

26 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວວ່າ, ìໄພພົ່ນຂອງເຮົາເອີຍ ຈ່ົງນຸ່ງເຄ່ືອງໄວ້ທຸກ ແລະກ້ິງເກືອກຢູ່ໃນຂ້ີເທົ່າໄຟ ຈົ່ງຮ້ອງໄຫດ້້ວຍ
ຄວາມຂົມຂ່ືນເຫມືອນລູກຊາຍຄົນດຽວຕາຍ ເພາະວ່າຜູ້ທໍາລາຍຈະເຂ້ົາໂຈມຕີເຮົາໃນທັນທີທັນໃດ 

27 ìເຮົາໄດ້ກະທໍາໃຫ້ເຈ້ົາເປັນຜູ້ໄປທົດລອງເບ່ິງໄພ່ພົນຂອງເຮົາ ແລະສຶກສາເບ່ິງຄວາມປະພຶດທງັຫລາຍຂອງເຂົາ 
28 ເຂົາທັງຫລາຍເປັນກະບົດທ່ີດ້ຶດ້ານ ເປັນຄົນມັກກ່າວຂວັນນິນທາຄົນອ່ືນ ເຂົາຫົວແຂງເຫມືອນທອງເຫລືອງແລະ

ເຫລັກກ້າ ເປັນຄົນສ້ໍໂກງທັງສ້ິນ 
29 ເຕົາເຜົາເງິນກໍຮ້ອນແຮງແລ້ວ ແຕ່ສ່ິງບ່ໍດີທ່ີປົນຢູ່ນໍາເງິນບ່ໍໄດ້ເປ່ືອຍສູນໄປ ວຽກນ້ັນຈ່ຶງບ່ໍເປັນປໂຍດ ຄົນຊ່ົວກໍຢ່າງ

ດຽວກັນນ້ັນ ຄືຍັງບ່ໍໄດ້ສູນຫາຍໄປເລີຍ 
30 ຄົນທັງປວງຈະເອ້ີນເຂົາວ່າເປັນເງິນໃຊ້ບ່ໍໄດ້ ເພາະວ່າເຮົາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ປະຖ້ິມເຂົາແລ້ວî 
 

7 ເຢເຣມຢີາເທສນາໃນວິຫານ  
Jeremiah Proclaims Godís Judgment on the Nation (ຢຣມ 26:4-6) 

1 ພຣະຄໍາຊ່ຶງມາຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເຖິງເຢເຣມີຢາວ່າ,  
2 ìເຈ້ົາຈ່ົງຢືນຢູ່ໃນປະຕູກໍາແພງພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາແລະປະກາດຖ້ອຍຄໍາເຫລ່ົານ້ີທ່ີນ້ັນວ່າ ບັນດາຄົນຢູ

ດາທັງປວງຜູ້ເຂ້ົາມາໃນປະຕູກໍາແພງນ້ີເພ່ືອນະມັສການພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຈ່ົງຟັງພຣະວັຈນະພຣະຜູ້ເປ ັນເຈ້ົາ 
3 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາພຣະເຈ້ົາຂອງອິສຣາເອນຊົງກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ, ìຈ່ົງປ່ຽນທາງດໍາເນີນຊີວິດແລະການກະທໍາ

ຂອງພວກເຈ້ົາເສັຽ ເພ່ືອເຮົາຈະໃຫ້ເຈ້ົາອາສັຍຢູ່ໃນທ່ີນີ ້ 
4 ຢ່າເຊ່ືອຄໍາຕົວະທ່ີວ່າ ນ້ີແມ່ນພຣະວຫິານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ  ້ົາ ພຣະວິຫານຂອງພ

ຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາî 
5 ຈ່ົງປ່ຽນທາງດໍາເນີນຊີວິດ ແລະການກະທໍາຂອງພວກເຈ້ົາເສັຽໃຫ້ເຮັດຕ່ໍກັນແລະກັນຢ່າງຍຸດຕິທັມ 
6 ຢ່າເອົາປຽບຄົນຕ່າງດ້າວພ້ອມທັງລູກກໍາພ້າແລະແມ່ຫມ້າຍ ໃຫຢຸ້ດປະຫັດປະຫານຜູ້ບ່ໍມີຄວາມຜິດໃນສະຖານທ່ີສັກ

ສິດນ້ີ ແລະໃຫ້ຢຸດຂາບໄຫວ້ພຣະອ່ືນເສັຽ ເພາະວ່າການກະທໍາເຊ່ັນນ້ີຈະເປັນການທໍາລາຍພວກເຈ້ົາເອງ 
7 ແລ້ວເຮົາຈະໃຫ້ພວກເຈ້ົາອາສັຍຢູ່ໃນທ່ີນ້ີຕ່ໍໄປ ຄືຢູ່ໃນດິນແດນທ່ີເຮົາໄດ້ຍົກໃຫ້ບັນພະບຸຣຸດຂອງພວກເຈ້ົາເປັນເຈ້ົາ

ຂອງຕລອດໄປເປັນນິດນ້ັນ 
8 ເບ່ິງດູ ພວກເຈ້ົາໄວໃ້ຈໃນຄໍາຕົວະ  



9 ເຈ້ົາຈະລັກສ່ິງຂອງ ຂ້າຄົນ ລ່ວງເກີນຜົວເມັຽຜູ້ອ່ືນ ສາບົດສາບານດ້ວຍຄໍາບ່ໍຈິງ ຖວາຍບູຊາແກ່ພຣະບາອານ ແລະ
ຂາບໄຫວ້    ພຣະອ່ືນທ່ີພວກເຈ້ົາບ່ໍຮູ້ຈັກ 

10 ທໍາແຕ່ສ່ິງທ່ີເຮົາກຽດຊັງ ແລະມາຢືນຢູ່ຕ່ໍຫນ້າເຮົາໃນພຣະວິຫານຂອງເຮົາ ແລ້ວກໍເວ້ົາວ່າພວກເຮົາປອດພັຍແລ້ວ 
11 ພວກເຈ້ົາຄິດວ່າພຣະວຫິານຂອງເຮົາເປັນບ່ອນຫລົບລ້ີຂອງພວກເຈ້ົາຊ້ັນບໍ ເຮົາໄດ້ເຫັນສ່ິງທ່ີພວກເຈ້ົາກະທໍາແລ້ວ 

ເຮົາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ກ່າວດ່ັງນ້ີແຫລະ 
12 ຈ່ົງໄປເມືອງຊີໂລບ່ອນທ່ີເຮົາເລືອກໄວ້ເປັນບ່ອນຂາບໄຫວ້ແຕ່ກ່ອນ ແລ້ວຈ່ົງເບ່ິງສ່ິງທ່ີເຮົາໄດ້ກະທໍາຕ່ໍເມືອງນ້ັນ 
13 ຍ້ອນຄວາມຊ່ົວຂອງອິສຣາເອນໄພ່ພົນຂອງເຮົາ ພວກເຈ້ົາໄດ້ກະທໍາບາບທ່ີເຮົາໄດ້ກ່າວນ້ີທັງຫມດົ ເຖິງແມ່ນເຮົາໄດ້

ເວ້ົາກັບພວກເຈ້ົາຫລາຍເທ່ືອຫລາຍທີແລ້ວກໍດີ ພວກເຈ້ົາກໍຍັງບ່ໍຍອມຟັງ ແລະເມ່ືອເຮົາເອ້ີນພວກເຈ້ົາ ພວກເຈ້ົາກໍບ່ໍ
ຕອບ ເຮົາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ກ່າວດ່ັງນ້ີແຫລະ 

14 ດ້ວຍເຫດນ້ີເຮົາຈະກະທໍາຕ່ໍບ່ອນທ່ີເຮົາໄດ້ຍົກໃຫ້ບັນພະບຸຣຸດຂອງເຈ້ົາ ຄືພຣະວິຫານທ່ີພວກເຈ້ົາໄດ້ອາສັຍຢູ່ນ້ີ 
ເຫມືອນກັບໄດ້ກະທໍາທີເ່ມືອງຊໂີລນ້ັນ 

15 ຈະຂັບໄລ່ພວກເຈ້ົາອອກໄປຈາກສາຍຕາຂອງເຮົາເຫມືອນໄດ້ກະທໍາຕ່ໍຊາວເອຟຣາອິມຍາດພ່ີນ້ອງຂອງພວກເຈ້ົານ້ັນ 
ຄວາມບ່ໍເຊືອ່ຟງັຂອງປະຊາຊນົ 
The Peopleís Disovedience 

16 ຝ່າຍເຈ້ົາ ເຈ້ົາຢ່າອ້ອນວອນສໍາລັບປະຊາຊົນເຫລ່ົານ້ີ ຢ່າຮ້ອງໄຫ້ຫລືອ້ອນວອນຂໍເພ່ືອເຂົາ ຢ່າຂໍອະພັຍໂທດນໍາເຮົາ
ເພາະວ່າເຮົາຈະບ່ໍຟັງເຈ້ົາ 

17 ເຈ້ົາບ່ໍເຫັນສ່ິງທ່ີເຂົາທັງຫລາຍກໍາລັງກະທໍາໃນເມືອງທັງຫລາຍຂອງຢູດາ ແລະຕາມຖນົນໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມຫລື 
18 ຄື ເດັກນ້ອຍກໍເກັບເອົາຟືນ ພວກຜູ້ຊາຍກໍດັງໄຟ ແລະພວກຜູ້ຍິງກໍນວດແປ້ງ ເຮັດເຂ້ົາຫນົມຫວານຖວາຍເຈ້ົາຍິງເທິງ

ຟ້າສວັນ ພວກເຂົາໄດ້ເທເຄ່ືອງດ່ືມຖວາຍແກ່ພຣະອ່ືນ ເພ່ືອທໍາໃຫ້ເຮົາເສັຽໃຈ 
19 ແມ່ນເຮົາແທ້ບໍເປັນຜູ້ໄດ້ຣັບຄວາມເສັຽໃຈ ເຮົາກ່າວວ່າ ບ່ໍແມ່ນເຮົາດອກມັນແມ່ນເຂົາເອງເປັນຜູ້ເສັຽໃຈ ແລະຈະນໍາ

ຄວາມລະອາຍມາສູ່ເຂົາເອງ 
20 ດ້ວຍເຫດນ້ັນ ເຮົາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະເທຄວາມຮ້າຍອັນຮຸນແຮງຂອງເຮົາລົງໃສ່ບ່ອນນ້ີ ຈະເທລົງໃສ່ທັງຄົນ ສັດເດັຽ

ຣະສານ ກົກໄມ້ແລະເຄ່ືອງປູກ ຄວາມຮ້າຍຂອງເຮົາຈະລຸກໄຫມເ້ຫມືອນໄຟ ຊຶ່ງບໍ່ມີໃຜຈະມອດໄດ ້
21 ໄພພົ່ນຂອງເຮົາເອີຍ, ໃຫ້ພວກເຈ້ົາກິນເຄ່ືອງເຜົາບູຊາເຫມືອນກິນເຄ່ືອງບູຊາອ່ືນໆນ້ັນເສັຽ ເຮົາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຜູ້ມີ

ອໍານາດຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງອິສຣາເອນໄດ້ກ່າວດ່ັງນ້ີແຫລະ 
22 ເມ່ືອເຮົານໍາບັນພະບຸຣຸດຂອງພວກເຈ້ົາອອກຈາກປະເທດເອຢິບນ້ັນ ເຮົາບ່ໍໄດ້ໃຫ້ຄໍາສ່ັງກ່ຽວກັບເຄ່ືອງເຜົາບູຊາຫລື

ເຄ່ືອງບູຊາຊະນິດອ່ືນໆແກ່ເຂົາເລີຍ 
23 ແຕ່ໄດ້ສ່ັງໃຫ້ເຂົາເຊ່ືອຟັງເຮົາ ເພ່ືອເຮົາຈະໄດ້ເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງເຂົາ ແລະເຂົາຈະໄດ້ເປັນໄພ່ພົນຂອງເຣົາ ເຮົາໄດ້

ບອກໃຫ້ເຂົາປະພຶດຕາມທາງທ່ີໄດ້ສ່ັງນ້ັນ ເພ່ືອສ່ິງທັງຫລາຍຈະໄດ ເ້ປັນຜົນດີແກ່ພວກເຂົາ 
24 ແຕ່ພວກເຂົາບ່ໍເຊ່ືອຟັງຫລືເອົາໃຈໃສ່ເລີຍ ມີແຕ່ປະພຶດໄປຕາມທາງຄວາມດ້ືດ້ານແລະໃຈຊ່ົວຂອງເຂົາເອງ 
25 ສະນ້ັນພວກເຂົາຈ່ຶງຊ່ົວຫນັກລົງແທນທ່ີຈະດີຂ້ຶນ ຕ້ັງແຕ່ວັນທ່ີບັນພະບຸຣຸດຂອງພວກເຈ້ົາອອກຈາກເອຢິບຈົນເຖິງ

ທຸກມືນ້ີ້ ເຣົາໄດ້ໃຊບັ້ນດາພວກຜູ້ປະກາດພຣະທັມຂອງເຮົາໄປຫາພວກເຈ້ົາຢູ່ສເມີ 
26 ແຕ່ພວກເຈ້ົາບ່ໍຟັງຫລືເອົາໃຈໃສ່ເລີຍ ແຮ່ງເປັນຄົນຫົວດ້ື ແລະປະພຶດຊົວ່ກວ່າບັນພະບຸຣຸດຂອງພວກເຈ້ົາເສັຽອີກ 
27 ດ້ວຍເຫດນ້ັນ ເຈ້ົາຈະກ່າວຖ້ອຍຄໍາເຫລ່ົານ້ີສ  ູ່ເຂົາຟັງ ແຕ່ເຂົາຈະບ່ໍຟັງ ເຈ້ົາຈະເອ້ີນເຂົາແຕ່ເຂົາຈະບ່ໍຕອບເຈ້ົາ 
28 ເຈ້ົາຈະບອກວ່າພວກເຂົາເປັນຊົນຊາດທ່ີບ່ໍເຊ່ືອຟັງເຣົາ ທັງບ່ໍຍອມຮ ບັເອົາຄວາມຕັກເຕືອນຂອງເຮົາ ຄວາມສັດຊ່ືໄດ້

ສູນຫາຍໄປຈາກເຂົາ ພວກເຂົາບ່ໍເວ້ົາເຖິງຄວາມສັດຊ່ືອີກເລີຍ 



29 ຈ່ົງຮ້ອງໄຫ້ເສັຽໃຈ ແລະໄວ ທຸ້ກເທີນ ຈ່ົງແຖຜົມຂອງພວກເຈ້ົາຖ້ິມເສັຽ ແລະຈ່ົງຮ້ອງໄຫ້ອາລັຍເຖິງຈອມພູທ່ີສູງ ເພາະ
ວ່າເຮົາ    ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ປະຖ້ິມປະຊາຊົນເຫລ່ົານ້ີດ້ວຍຄວາມຮ້າຍຂອງເຮົາ 

30 ປະຊາຊົນຢູດາໄດ້ກະທໍາສ່ິງທ່ີຊ່ົວຮ້າຍ ເຂົາໄດ້ເອົາຮູບພຣະຂອງເຂົາທ່ີເຮົາກຽດຊັງມາວາງໄວ້ໃນວິຫານຂອງເຮົາ ທໍາ
ໃຫວິ້ຫານນ້ັນເສ່ືອມເສັຽ ເຮົາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ກ່າວດ່ັງນ້ີແຫລະ 

31 ພວກເຂົາໄດ້ສ້າງແທ່ນບູຊາຊ່ຶງເອ້ີນວ່າ ໂຕເຟທໄວ້ໃນຮ່ອມພູແຫ່ງບຸດຊາຍຂອງ ຮີນໂນມ ເພ່ືອຈະໄດ້ເອົາບຸດຊາຍ
ຍິງຂອງເຂົາມາເຜົາບູຊາ ເຮົາບ່ໍເຄີຍນຶກບ່ໍເຄີຍສ່ັງໃຫ້ເຂົາກະທໍາຢ່າງນ້ີເລີຍ 

32 ດ້ວຍເຫດນ້ີ ເວລານ້ັນຈະຕ້ອງມາເຖິງແນ່ນອນ ເມ່ືອນ້ັນຈະບ່ໍໄດ້ເອ້ີນວ່າໂຕເຟທ ຫລືຮ່ອມພບຸູດຊາຍຂອງຮີນໂນມ
ອີກຕ່ໍໄປ ແຕ່ຈະໄດ້ເອ້ີນວ່າຮ່ອມພູແຫ່ງການຂ້າຟັນກັນ ເພາະວ່າເຂົາຈະໄດ້ຝັງສົບຄົນໄວ້ໃນໂຕເຟທຈົນ ເພາະແຫ່ງ
ອ່ືນບ່ໍມີບ່ອນວ່າງແລ້ວ 

33 ແລະສົບຂອງຊົນຊາດນ້ີຈະເປັນອາຫານຂອງນົກໃນອາກາດ ແລະແກ່ສັດແຫ່ງແຜ່ນດິນໂລກ ແລະບ່ໍມີໃຜຈະຂັບໄລ່
ໃຫມັ້ນໄປເສັຽໄດ້ 

34 ເຮົາຈະທໍາໃຫ້ສຽງຂອງຄວາມມ່ວນຊ່ືນຍິນດີ ແລະສຽງຂອງເຈ້ົາບ່າວເຈ້ົາສາວໃນເມືອງທັງຫລາຍຂອງຢູດາ ແລະໃນ
ຖນົນກຸງເຢຣູຊາເລັມສ້ິນສຸດລົງî 

 

8   
Chapter 8 

1 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວວ່າ ໃນການຄ້ັງນ້ັນ ກະດູກຂອງບັນດາກະສັດຢູດາ ກະດູກເຈ້ົານາຍຂອງຢູດາ ກະດູກປະໂຣ
ຫິດ ກະດູກຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ແລະກະດູກຂອງຊາວເມືອງເຢຣູຊາເລັມຈະມ ີຄົນເອົາອອກມາຈາກອຸບໂມງຂອງເຂົາ
ທັງຫລາຍເຫລ່ົານ້ັນ 

2 ແລະເຂົາຢາຍກະດູກເຫລ່ົານ້ັນອອກຕ່ໍຫນ້າດວງອາທິດ ດວງຈັນ ແລະບໍຣິວານແຫ່ງຟ້າສວັນທັງສ້ິນ ຊ່ຶງເຂົາທັງ
ຫລາຍຮັກແລະບົວຣະບັດ ຊ່ຶງເຂົາໄດ້ຕິດຕາມ ຊ່ຶງເຂົາໄດ້ສແວງຫາແລະນະມັສການ ຈະບ່ໍມີໃຜຮວບຮວມຫລືຝັງກະ
ດູກເຫລ່ົານ້ີ ແຕ່ຈະເປັນເຫມອືນຝຸ່ນຢາຍເດັຽຣະດາດຢູ່ຕາມຫນ້າດິນ 

3 ບັນດາຄົນທ່ີເຫລືອຢູ່ຈາກຄອບຄົວຮ້າຍນ້ີ ຊ່ຶງຕົກຄ້າງຢູ່ໃນສະຖານທ່ີທັງຫລາຍຊ່ຶງເຮົາໄດ້ຂັບໄລ່ເຂົາໄປ ຈະເລ ອືກ
ຄວາມຕາຍຫລາຍກວ່າທ່ີຈະມີຊີວິດຢູ່ ພຣະຜ ູ ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວວ່າດ່ັງນ້ີ 
ບາບແລະການພພິາກສາລງົໂທດ 
The Blind Perversity of the Whole Nation 

4 ìເຈ້ົາຈ່ົງເວ້ົາກັບເຂົາທັງຫລາຍວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ເມ່ືອມະນຸດລ້ົມລົງ ເຂົາຈະບ່ໍລຸກຂ້ຶນອີກຫລື ຖ້າຜູ້ນ່ຶງ
ຜູ້ໃດຫັນໜີໄປ ເຂົາຈະບ່ໍກັບມາຫລື 

5 ເປັນຫຍັງຊົນຊາດນ້ີຄືເຢຣຊູາເລັມຈ່ຶງໄດ້ຫັນໜີໄປ ເປັນການບ່ໍສັດຊ່ືຢູ່ເປັນນິດ ເຂົາຍຶດການຫລອກລວງໄວ້ຫມັ້ນ 
ເຂົາທັງຫລາຍປະຕິເສດບ່ໍຍອມກັບ 

6 ເຮົາໄດ້ຕ້ັງໃຈແລະຄອຍຟັງ ແຕ່ເຂົາທັງຫລາຍກໍເວ້ົາບ່ໍຖືກຕ້ອງ ບ່ໍມີຄົນໃດກັບໃຈຈາກການອະທັມຂອງຕົນ ກ່າວວ່າ, 
ìຂ້າໄດ້ເຮັດຫຍັງແດ່î ທຸກຄົນຫັນໄປຕາມທາງຂອງເຂົາເອງເຫມືອນມ້າແລ່ນເອົາຫົວມຸ້ງໜາເຂ້ົາໄປໃນສົງຄາມ 

7 ແມ້ວ່ານົກກະສາດໍາເທິງຟ້າຍັງຮູ້ຈັກເວລາກໍານົດຂອງມັນ ແລະນົກເຂົາ ນົກນາງແອ່ນ ແລະນົກກຽນ ໄດ້ຮັກສາເວລາ
ມາຂອງມັນ ແຕ່ໄພພົນຂອງເຮົາ ບ່ໍຮູ້ຈັກກົດຫມາຍຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 

8 ìເຈ້ົາຈະເວ້ົາໄດ້ຢ່າງໃດວ່າ ເຮົາມີປັນຍາ ແລະພຣະທັມຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກໍຢູ່ກັບເຮົາî ແຕ່ເບ່ິງແມ, ປາກກາຂອງ
ພວກອາຣັກ ໄດ້ກະທໍາໃຫພ້ຣະທັມເປັນຄໍາຕົວະ 



9 ຄົນມີປັນຍາຈະໄດ້ຮັບຄວາມອາຍ ເຂົາຈະຢ້ານກົວແລະຖືກຈັບຕົວໄປ ເຂົາໄດ້ປະຕິເສດພຣະຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈ້ົາ ແລະປັນຍາຢ່າງໃດມີໃນຕົວເຂົາ 

10 ເຫດສັນນ້ັນ ເຮົາຈະໃຫ້ເມັຽຂອງເຂົາຕົກໄປເປັນຂອງຄົນອ່ືນ ໃຫ້ໄຮ່ນາຂອງເຂົາຕົກແກ່ຜູ້ທ່ີຈະໄດ້ຮັບ ເພາະວ່າຕ້ັງ
ແຕ່ຄົນທ່ີຕ່ໍາຕ້ອຍທ່ີສຸດເຖິງຄົນທ່ີໃຫຍ່ທີສຸ່ດ ທຸກຄົນໂລບຢາກໄດ້ກໍາໄລ ຕັງ້ແຕ່ຜູ້ປະກາດພຣະທັມເຖິງປະໂຣຫິດ ທຸກ
ຄົນກໍທໍາການສ້ໍໂກງເຂົາ 

11 ເຂົາໄດ້ຮັກສາແຜແຫ່ງປະຊາກອນຂອງເຮົາແຕ່ເລັກນ້ອຍ ກ່າວວ່າ, ìສັນຕິສຸກ ສັກຕິສຸກî ໃນເມ່ືອບ່ໍມີສ ນັຕິສຸກເສັຽ
ເລີຍ 

12 ເມ່ືອເຂົາກະທໍາການທຫນ້າກຽດຊັງເຂົາອາຍບ ບ່ໍດອກ ເຂົາບ່ໍເຄີຍມີຄວາມອາຍ ເຂົາບ່ໍຮູ້ຈັກຄວາມອັບອາຍຂາຍ
ຫນ້າ ເຫດສັນນ້ັນເຂົາຈະລ້ົມລົງຖ້າມກາງພວກທ່ີລ້ົມແລ້ວ ເມ່ືອເຮົາລົງໂທດເຂົາທັງຫລາຍເຂົາຈະລ້ົມຂວ້ໍາລົງ ພຣະ
ຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີແຫລະ 

13 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວວ່າ ເມ່ືອເຮົາຈະຮວບຮວມເຂົາ ກໍເຫັນວ່າເຄືອອະງຸ່ນບ່ໍມີຜົນ ຫລືຕ້ົນຫມາກເດ່ືອບ່ໍມີຜົນ ເຖິງ
ແມ່ນວ່າໃບກໍຫ່ຽວແຫ້ງໄປ ແລະສ່ິງໃດທ່ີເຮົາໃຫ້ເຂົາກໍສູນເສັຽໄປຈາກເຂົາî 

14 ເປັນຫຍັງເຮົາຈ່ຶງນ່ັງເສີຍຢູ ຈ່ົງພາກັນມາ ໃຫ້ເຮົາເຂ້ົາໄປໃນຫົວເມືອງທ່ີມີປ້ອມແລະພນິາດເສັຽທ່ີນ້ັນເຖີດ ເພາະພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາຈະຊງົໃຫ້ເຮົາພນິາດແລະຊົງປະທານນ້ໍາບີຫມໃີຫເ້ຮົາດ່ືມ ເພາະເຮົາໄດ້ກະທໍາບາບຕ່ໍ  
ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ 

15 ເຮົາມອງຫາສັນຕິພາບ ແຕ່ບ່ໍມີຄວາມດີຫຍັງເກີດຂນເລີຍ ເຮົາມອງຫາເວລາຮັກສາໃຫ້ຫາຍແຕ່ປະສົບຄວາມໜາ 
ຢານກົວ 

16 ìສຽງຄະນອງແຫ່ງມ້າຂອງເຂົາກໍໄດ້ຍິນມາຈາກເມືອງດານ ແຜ່ນດິນທັງສ້ິນກໍຫວັນ່ໄຫວ ດ້ວຍສຽງຮ້ອງຂອງກອງມ້າ
ຂອງເຂົາຫັນໃຈ ພວກມັນມາກິນແຜ່ນດິນແລະສ່ິງທັງປວງທ່ີຢູ່ເທິງນ້ັນຈົນຫມົດ ທັງເມືອງແລະຜູ້ທ່ີອາສັຍຢູ່ໃນເມືອງ 

17 ເພາະ ເບ່ິງແມ, ເຮົາກໍາລັງສ່ົງງູເຂ້ົາມາຖ້າມກາງເຈ້ົາ ຄືງູພິດຊ່ຶງຈະຜູກດ້ວຍມົນບ່ໍໄດ້ ແລະມັນຈະກັດເຈ້ົາທັງຫລາຍî 
ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີແຫລະî 
The Prophet Mourns for the People 

18 ຄວາມທຸກລະທົມຂອງຂ້າພະເຈ້ົານ້ີເຫລືອທ່ີຈະຮັກສາ ຈິດໃຈຂອງຂ້າພະເຈ້ົາກໍປ່ວຍຢູ່ພາຍໃນ 
19 ຟັງເດີ ສຽງຮ້ອງໄຫ້ແຫ່ງລູກສາວໄພ່ພົນຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ຈາກແຜ່ນດິນທັງສ່ວນກວ້າງແລະສ່ວນຍາວ ìພຣະຜູ້ເປ ນັ

ເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ສະຖິດໃນຊີໂອນຫລື ພຣະຣາຊາຂອງເມືອງນ້ັນບ່ໍຢູ່ໃນນ້ັນຫລື ìເປັນຫຍັງເຂົາຍົວະເຍາເຮົາໃຫ້ພິໂຣດດ້ວຍ
ຮູບໂຄຣົບຂອງເຂົາ ແລະດ້ວຍພຣະຕ່າງດ້າວຂອງເຂົາî 

20 ຣະດູກ່ຽວກໍຜ່ານໄປ ຣະດູແລ້ງກໍສ້ິນລົງແລ້ວ ແລະເຮົາທັງຫລາຍກໍບ່ໍພນî 
21 ເພາະແຜລູກສາວແຫງໄພພົນຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ຫົວໃຈຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງເປັນແຜ ຂ້າພະເຈ້ົາເສ້ົາຫມອງ ແລະຄວາມຢານ

ກົວກໍຍຶດຂ້າພະເຈ້ົາໄວຫ້ມັ້ນ 
22 ບໍ່ມຢີານ້ໍາມ ນັໃນກິເລອາດຫລື ບ່ໍມີຫມ ປ່ິໍນປົວທ່ີນ້ັນຫລື ເປັນຫຍັງບາດແຜລູກສາວແຫງໄພ່ພນົຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງບ່ໍ

ກັບຄືນສູ່ສະພາບເດີມໄດ້ 
 

9  
Chapter 9 

1 ຖ້າຫົວຂອງຂ້າພະເຈ້ົາເປັນນ້ໍາ ແລະດວງຕາຂອງຂ້າພະເຈ້ົາເປັນບ່ໍນ້ໍາຕາພຸກ ຈໍະດີ ເພ່ືອຂ້າພະເຈ້ົາຈະໄດ້ຮ້ອງໄຫ້ທັງ
ກາງເວັນແລະກາງຄືນ ເພາະລູກສາວຊົນຊາດຂອງຂ້າພະເຈ້ົາທ່ີຖືກຂ້າ 



2 ຖ້າຂ້າພະເຈ້ົາມີທ່ີພັກສໍາລັບຄົນເດີນທາງ ຢູ່ທີໃ່ນຖ່ິນກັນດານກໍຈະດີ ເພ່ືອຂ້າພະເຈ້ົາຈະໄດ້ພາກຈາກຊົນຊາດຂອງ
ຂ້າພະເຈ້ົາແລະໄປໃຫ້ພ້ົ້ົນຈາກເຂົາເສັຽ ເພາະເຂົາທັງຫລາຍເປັນຄົນລ່ວງປະເວນີທັງຫມົດ ແລະເປັນຫມູ່ຄົນທີ່ມັກທໍ
ຣະຍົດ 

3 ເຂົາທັງຫລາຍງໍລ້ີນຂອງເຂົາເຫມອືນຄັນທະນູ ຄວາມຕົວະແລະບ່ໍແມ່ນສັດຈະທ່ີຈະເຣີນແຂງແຮງຂ້ຶນໃນແຜ່ນດິນ 
ເພາະເຂົາທັງຫລາຍອອກຈາກຄວາມຊ່ົວຢ່າງນງໄປສູ່ຄວາມຊ່ົວອີກຢ່າງນງ ແລະເຂົາທັງຫລາຍບ່ໍຮູ້ຈັກເຮົາ ພຣະຜູ້
ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີແຫລະ 

4 îຂໍໃຫ້ທຸກຄົນລະວັງເພ່ືອນບ້ານຂອງຕົນແລະຢ່າວາງໃຈໃນພ່ີນ້ອງຄົນໃດເລີຍ ເພາະວ່າພ່ີນ້ອງທກຸຄົນເປັນຄົນຫລອກ 
ລວງ ແລະເພ່ືອນບ້ານທຸກຄົນທ່ຽວໄປເປັນຄົນເວາຂວັນນິນທາ 

5 ທຸກຄົນລ້ໍລວງເພ່ືອນບ້ານຂອງຕົນ ບ່ໍມີຜູ້ໃດເວ້ົາຄວາມຈິງຈັກຄົນດຽວ ເຂົາໄດ້ສອນລ້ີນຂອງເຂົາໃຫ້ເວ້ົາຕົວະ ເຂົາໄດ້
ກະທໍາບາບຊ່ົວແລະກັບໃຈອີກບ່ໍໄດ້ແລ້ວ 

6 ເຈາອາສັຍຢູຖາມກາງການລລວງ ໂດຍການລລວງນນເຂົາປະຕິເສດເຮົາî ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີແຫລະ 
7 ເຫດສັນນ້ັນ ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຈອມໂຍທາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ, ìເບ່ິງແມ, ເຮົາຈະຫລອມເຂົາ ແລະທົດລອງເຂົາ ເພາະເຮົາ

ຈະເຮັດຢາງອນຕລູກສາວໄພ່ພົນຂອງເຮົາໄດ້ຢ່າງໃດ 
8 ລ້ີນຂອງເຂົາເປັນລູກສອນພິດ ມັນເວ້ົາຫລອກລວງ ທຸກຄົນເວ້ົາຢ່າງສັນຕິກັບເພ່ືອນບ້ານຂອງເຂົາດ້ວຍປາກ ແຕ່ໃນ

ໃຈຂອງເຂົາ ເຂົາວາງແຜນການຄອຍດັກຈັບເຂົາຢູ່ 
9 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວວ່າ ບ່ໍຄວນທ່ີເຮົາຈະລົງໂທດເຂົາເພາະສ່ິງເຫລ່ົານ້ີຫລື ບ່ໍຄວນທີເ່ຮົາຈະແກ້ແຄ້ນຊົນຊາດທ່ີເປັນ

ຢ່າງນ້ີຫລື 
10 ìຈ່ົງຮ້ອງໄຫ້ແລະຄວນຄາງເພາະພູນ້ັນ ແລະຄ່ໍາຄວນເພາະເດນຫຍ້າໃນຖ່ິນກັນດານ ເພາະວ່າມັນຖືກປະຮ້າງ ບ່ໍມີຜູ້

ໃດຜ່ານໄປມາ ບ່ໍໄດ້ຍິນສຽງສັດລ້ຽງຮ້ອງທັງນົກໃນອາກາດແລະພວກສັດໄດ້ຫນີໄປເສັຽແລ້ວ 
11 ເຮົາຈະກະທໍາໃຫ້ເຢຣູຊາເລັມເປັນກອງສ່ິງສລັກຫັກພັງ ເປັນທ່ີຢູ່ຂອງຫມາປ່າ ແລະເຮົາຈະກະທໍາໃຫຫົ້ວເມືອງຂອງຢູ

ດາເປັນທ່ີຮົກຮ້າງບ່ໍມີຊາວເມືອງî 
ວາ່ຈະຕອ້ງພນິາດແລະຖກືເນຣະເທດ 

12 ໃຜເປັນຄົນມີປັນຍາທ່ີຈະເຂ້ົາໃຈຄວາມນ້ີໄດ້ ແລະມີຜູ້ໃດທ່ີພຣະໂອດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ກ່າວແກ່ເຂົາ ເຂົາຈ່ຶງ
ປະກາດຄວາມນ້ັນໄດ້ ເຫດໃດແຜ່ນດິນຈ່ຶງພັງທະລາຍແລະຖ້ິມໄວ້ໃຫຮ້້າງເປ່ົາເຫມືອນຖ່ິນກັນດານ ຈ່ຶງບ່ໍມີຜູ ໃ້ດຜ່ານ
ໄປມາ 

13 ແລະພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາກ່າວວ່າ, ìເພາະເຂົາທັງຫລາຍປະຖ້ິມພຣະທັມຂອງເຮົາຊ່ຶງເຮົາໄດ້ຕ້ັງໄວ້ຕ່ໍຫນ້າເຂົາ ແລະບ່ໍໄດ້
ເຊ່ືອຟັງສຽງຂອງເຮົາຫລືດໍາເນີນຕາມນ້ັນ 

14 ແຕ່ໄດ້ດໍາເນີນຕາມໃຈຂອງຕົນເອງຢ່າງດ້ືດ້ານ ແລະໄດຕິດຕາມພວກພຣະບາອານເໝືອນທ່ີບັນພະບຸຣຸດໄດ້ສ່ັງສອນ
ເຂົາໄວ້ 

15 ເຫດສັນນ້ັນ ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຈອມໂຍທາ ພຣະເຈ້ົາແຫ່ງອິສຣາເອນຈ່ຶງກ່າວວ່າ ເບ່ິງແມ, ເຮົາຈະລ້ຽງຊົນຊາດນ້ີໃຫກິນ
ພືດຂົມແລະໃຫ້ນໍ້າບີຫມແີກເຂົາດ່ືມ 

16 ເຮົາຈະກະຈາຍເຂົາໄປຖ້າມກາງປະຊາຊາດທ່ີເຂົາເອງແລະບັນພະບຸຣຸດຂອງເຂົາບ່ໍຮູ້ຈັກ ແລະເຮົາຈະສ່ົງດາບໃຫ້ໄລ່
ຕິດຕາມເຂົາທັງຫລາຍ ຈົນເຮົາຈະທໍາລາຍເຂົາຈນໝົດສ້ິນî 
The People Mourn in Judgment 

17 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ, ìຈ່ົງຕຶກຕອງເບ່ິງ ແລະເອ້ີນຍິງທ່ີຮ້ອງໄຫ້ໃຫມ້າ ຈ່ົງໃຫຄົ້ນໄປຕາມຍິງທ່ີຊໍາ
ນານມາ 



18 ໃຫເ້ຂົາຟ້າວສ່ົງສຽງຄ່ໍາຄວນເພ່ືອເຮົາທັງຫລາຍ ເພ່ືອນ  ໍ້າຕາຈະອາບຕາຂອງເຮົາ ແລະຫນັງຕາຂອງເຮົາຈະມີນ້ໍາຕາພຸ
ອອກມາ 

19 ເພາະໄດ້ຍິນສຽງຄ່ໍາຄວນຈາກຊີໂອນ ìເຮົາທັງຫລາຍຖືກທໍາລາຍພຽງໃດແລ້ວ ເຮົາອ ບັອາຍຫລາຍ ເພາະເຮົາໄດ້
ອອກຈາກແຜ່ນດິນ ເພາະເຂົາໄດ້ທໍາລາຍທ່ີອາສັຍຂອງເຮົາລົງî 

20 ຍິງເອີຍ, ຈ່ົງຟັງພຣະຄໍາຈາກພຣະໂອດຂອງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ ແລະໃຫ້ຫູຂອງເຈ້ົາຮັບພຣະຄໍາຈາກພຣະໂອດຂອງ     
ພຣະອົງ ຈ່ົງສອນບົດຄ່ໍາຄວນແກ່ລູກສາວຂອງເຈ້ົາ ຈ່ົງສອນບົດເພງສົບແກ່ເພ່ືອນບ້ານຂອງນາງທຸກຄົນ 

21 ເພາະຄວາມຕາຍໄດ້ຂ້ຶນມາເຂ້ົາປ່ອງຢ້ຽມຂອງເຮົາ ມນັເຂ້ົາມາໃນວັງທັງຫລາຍຂອງເຮົາ ຕັດພວກເດັກນ້ອຍໆອອກ
ເສັຽຈາກຖນົນຫົນທາງ ແລະຕັດຄົນຫນຸ່ມອອກເສັຽຈາກເດນເມືອງî 

22 ຈ່ົງເວ້ົາວ່າ, ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ìສົບມະນ ດຸຈະລ້ົມລົງ ເຫມືອນຂ້ີສັດຕົກຕາມທ່ົງ ເຫມືອນຟ່ອນເຂ້ົາລ້ົມ
ຕາມຜູ້ກ່ຽວ ແລະບ່ໍມີຜູ້ໃດຈະເກັບîຄວາມຮູ້ເຣ່ືອງພຣະເຈ້ົາເປັນສັກສີຂອງມະນຸດ 

23 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ, ìຢ່າໃຫ້ຜູ້ມປັີນຍາອວດໃນສະຕິປັນຍາຂອງຕົນ ຢ່າໃຫ້ຊາຍສະກັນອວດໃນຄວາມເຂ້ັມ
ແຂງຂອງຕົນ ຢ່າໃຫ້ຄົນຮ່ັງມີອວດໃນຄວາມມ່ັງຄ່ັງຂອງຕົນ 

24 ແຕ່ໃຫ້ຜູ້ອວດ ອວດໃນສ່ິງນ້ີຄືໃນການທ່ີເຂົາເຂ້ົາໃຈແລະຮູ້ຈັກເຮົາ ວ່າເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຊົງສໍາແດງຄວາມຮັກ
ຫມັນ້ຄົງ ຄວາມຍຸດຕິທັມ ແລະຄວາມຊອບທັມໃນໂລກ ເພາະວ່າເຮົາພໍໃຈໃນສ່ິງເຫລ່ົານ້ີ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີ
ແຫລະî 

25 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວວ່າ ເບ່ິງແມ, ວັນເວລາກໍາລັງມາເຖິງແລ້ວ ເມ່ືອເຮົາຈະລົງໂທດບັນດາຜູ້ທ່ີຣັບພທິີຕັດແລະ   
ເຫມ ອືນບ່ໍໄດ້ຮັບພິທຕັີດ ຄື 

26 ເອຢິບ ຢູດາ ເອໂດມ ແລະຄົນອັມໂມນ ໂມອາບ ແລະທຸກຄົນທ່ີອາສັຍຢູ່ໃນຖ່ິນກັນດານ ບັນດາຄົນທ່ີແຖຜົມຈອນຫູ 
ເພາະບັນດາປະຊາຊາດເຫລ່ົານ້ີບ່ໍໄດ້ເຂ້ົາຮັບພິທີຕັດ ແລະບັນດາປະຊາຊົນອິສຣາເອນກໍບ່ໍໄດ້ຮັບເຂ້ົາພິທີຕັດທາງ
ໃຈî 

 

10 ພຣະເຈົາ້ປອມແລະພຣະເຈົາ້ແທ ້
Idolatry Has Brought Ruin on Israel 

1 ປະຊາຊົນອິສຣາເອນເອີຍ ຈ່ົງຟັງຖ້ອຍຄໍາຊ່ຶງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວກັບເຈ້ົາ 
2 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ, ìຢ່າເຮັດຕາມບັນດາປະຊາຊາດ ຫລືຢ່າຢ້ານກົວເພາະຫມາຍສໍາຄັນຂອງທ້ອງຟ້າ 

ຕາມທ່ີບັນດາປະຊາຊາດຢ້ານກົວນ້ັນ 
3 ເພາະທັມນຽມຂອງຊົນຊາດທັງຫລາຍກໍປອມ ເຂົາຕັດຕ້ົນໄມ້ມາຈາກປ່າຕ້ົນນ່ຶງ ເປັນສ່ິງທ່ີມຊ່ືາງໄດ້ກະທໍາດ້ວຍ

ຂວານ 
4 ເຂົາທັງຫລາຍກໍເອົາເງິນແລະທອງມາປະດັບ ເຂົາຕອກໄວ້ແຫນ້ນດ້ວຍຄ ອ້ນແລະຕະປູ ມັນກໍເຄ່ືອນໄຫວໄປມາບ່ໍໄດ້ 
5 ຮູບໂຄຣົບຂອງເຂົາກໍເຫມືອນຫຸ່ນໄລກາຢູ່ໃນສວນຫມາກແຕງກວາ ມັນເວ້ົາບ່ໍໄດ້ ຄົນຕ້ອງຂົນມັນໄປເພາະມັນຍ່າງບ່ໍ

ໄດ້ ຢ່າຢ້ານມັນເລີຍເພາະມັນທໍາຮ້າຍບ່ໍໄດ້ ມັນກໍທໍາດີບ່ໍໄດ້ເຫມືອນກັນî 
6 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ ບ່ໍມີຜູ້ໃດເຫມືອນພຣະອົງ ພຣະອົງຊົງເປັນໃຫຍ່ ແລະພຣະນາມຂອງພຣະອົງມີຣດິຫລາຍ 
7 ຂ້າແດ່ພຣະຣາຊາແຫ່ງບັນດາປະຊາຊາດ ຜູ້ໃດຈະບ່ໍຢໍາເກງພຣະອົງ ເພາະພຣະອົງສົມຄວນແກ່ການຢ່າງນ້ີ ເພາະໃນ

ບັນດານັກປາດຂອງບັນດາປະຊາຊາດ ແລະໃນບັນດາຣາຊອານາຈັກທັງສ້ິນຂອງເຂົາ ບ່ໍມີຜູ້ໃດເຫມືອນພຣະອົງ 
8 ເຂົາທັງຫລາຍທັງຊ່ົວຊ້າແລະໂງ່ຈ້າ ການຕີສອນຂອງຮູບໂຄຣົບນ້ັນກໍເປັນແຕ່ໄມ້ 
9 ເຄ່ືອງເງິນທຸບນ້ັນເຂົາເອົາມາຈາກທາຊິດ ແລະເອົາທອງຄໍາມາຈາກເມອືງອຸຟາດ ເປັນຜົນງານຂອງຊ່າງສີມື ແລະ

ເປັນຜົນນ້ໍາມືຂອງຊາງຄໍາ ເສອຜາຂອງຮູບໂຄຣົບນ້ັນສີຄາມແລະສີມ່ວງ ເປ ນັຜົນງານຂອງຄົນຊໍານານທັງນ້ັນ 



10 ແຕ່ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາເປັນພຣະເຈ້ົາທ່ຽງແທ້ ພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງພຣະຊົນແລະເປັນພຣະມະຫາກະສັດຕລອດ
ໄປເປັນນິດ ພໍຊົງພຣະພໂິຣດແຜ່ນດິນກໍຫວ່ັນໄຫວ ແລະບັນດາປະຊາຊາດຈະທົນຕ່ໍຄວາມພິໂຣດຂອງພຣະອົງບ່ໍໄດ້ 

11 (ເຈ້ົາຈ່ົງເວ້ົາກັບເຂົາທັງປວງດ່ັງນ້ີວ່າ, ìບັນດາພຣະທ່ີບ່ໍໄດ້ຊງົສ້າງສວັນແລະໂລກຈະພິນາດໄປຈາກໂລກແລະຈາກ
ພາຍໃຕ້ສວັນî) 

12 ຜ  ູ້ຊົງສ້າງໂລກດ້ວຍຣິດເດດຂອງພຣະອົງ ຜູຊົ້ງສະຖາປະນາພິພບົໄວ້ດ້ວຍພຣະສະຕິປັນຍາຂອງພຣະອົງ ແລະຊົງແຜ່
ທ້ອງຟ້າອອກດ້ວຍຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງພຣະອົງ 

13 ເມ່ືອພຣະອົງຊົງເປ່ັງພຣະສຸຣະສຽງກໍມີສຽງນ້ໍາຢາງຫລວງຫລາຍໃນທ້ອງຟ້າ ແລະຊົງກະທໍາໃຫ້ຫມອກລອຍຂ້ຶນຈາກ
ປາຍພິພົບ ຊົງກະທໍາຟ້າແມບເຫລ້ືອມເພ່ືອຝົນ ແລະຊົງນໍາລົມມາຈາກພຣະຄັງຂອງພຣະອົງ 

14 ມະນຸດທຸກຄົນຊ່ົວຊ້າ ແລະບ່ໍມີຄວາມຮູ້ ຊາ່ງຄໍາທຸກຄົນຈະໄດ້ອາຍເພາະຮູບໂຄຣົບຂອງຕົນ ເພາະຮູບໂຄຣົບຫລ່ໍຂອງ
ເຂົາເປັນຂອງປອມ ແລະບ່ໍມີລົມຫາຍໃຈໃນຮູບໂຄຣບົນ້ັນ 

15 ມັນເປັນຂອງໄຮ້ຄ່າ ແລະເປັນຜົນງານທ່ີຫນ້າເຍາະເຍ້ີຍ ມ ນັຈະຕ້ອງພິນາດເມ່ືອເຖິງເວລາການລົງໂທດ 
16 ພຣະອົງຜູ້ຊງົເປັນສ່ວນຂອງຢາໂຄບບ່ໍເຫມືອນສ່ິງເຫລ່ົານ້ີ ເພາະພຣະອົງຊົງເປັນຜູ້ທ່ີກ່ໍຮ່າງທຸກສ່ິງຂ້ຶນ ແລະອິສຣາ

ເອນເປັນເຜ່ົາທ່ີເປັນມ ໍຣະດົກຂອງພຣະອົງ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຈອມໂຍທາເປັນພຣະນາມຂອງພຣະອົງ 
ຄວາມຮົກຮ້າງຂອງຢດູາ 
The Coming Exile 

17 ເຈ້ົາທັງຫລາຍທ່ີອາສັຍຢູ່ພາຍໃຕ້ການຖືກລ້ອມເອີຍ ຈ່ົງເກັບສ່ິງຂອງຂອງເຈ້ົາຈາກພ້ືນດິນ 
18 ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ, ìເບ່ິງແມ, ເຮົາຈະແກວ່ງຊາວແຜ່ນດິນອອກໄປເສັຽ ໃນເວລານ້ີ ແລະເຮົາຈະນໍາ

ຄວາມທຸກໃຈມາເຖິງເຂົາເພ່ືອໃຫ້ເຂົາຮູ້ສຶກî 
19 ວິບັດແກ່ຂ້າພະເຈ້ົາ ເພາະຄວາມເຈັບປວດຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ບາດແຜຂອງຂ້າພະເຈ້ົາກໍຮ້າຍແຮງ ແຕ່ຂ້າພະເຈ້ົາເຄີຍ

ເວ້ົາວ່າ ìແທຈິ້ງນ້ີເປັນຄວາມທຸກໃຈ ແລະຂ້າພະເຈ້ົາຈະຕ້ອງທົນເອົາî 
20 ເຕັນຂອງຂ້າພະເຈ້ົາກໍຖືກທ າໍລາຍ ແລະເຊືອກຂອງຂ້າພະເຈ້ົາກໍຂາດ ລູກໆຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຈາກຂ້າພະເຈ້ົາໄປຫມດົ 

ແລະບ່ໍມີເຂົາອີກແລ້ວ ບ່ໍມຜູ້ີນ່ຶງຜູ້ໃດທ່ີຈະກາງເຕັນໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາອີກ ແລະແຂວນມ່ານກງຂອງຂ້າພະເຈ້ົາໃຫ້ 
21 ເພາະວ່າຜູ້ລ້ຽງແກະກໍຊ່ົວຮ້າຍ ແລະບ່ໍໄດ້ທູນຖາມພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ ເຫດສັນນ້ັນເຂົາຈ່ຶງບ່ໍໄດ້ຈະເຣີນຂ້ຶນແລະຝູງແກະ

ຂອງເຂົາກໍກະຈັດກະຈາຍໄປ 
22 ຈ່ົງຟັງເດີ ນ້ັນເປັນສຽງລື ເບ່ິງແມ, ມາເຖິງແລ້ວ ສຽງອຶກກະທຶກຍ່ິງໃຫຍ່ຈາກແດນເຫນືອ ມາກະທໍາໃຫຫົ້ວເມືອງຢູດາ

ເປັນທ່ີຮົກຮ້າງໃຫ້ເປັນທ່ີຢູ່ຂອງຫມາປ່າ 
23 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂ້າພຣະອົງຊາບແລ້ວວ່າທາງຂອງມະນຸດບ່ໍຢູ່ທ່ີຕົວເຂົາ ຄືບ່ໍຢູ່ທ່ີມະນ ດຸຜູ້ຊ່ຶງດໍາເນີນໄປທ່ີຈະ

ນໍາບາດກ້າວຂອງຕົນເອງ 
24 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ ຂໍຊົງໂຜດຕີສອນຂ້າພຣະອົງພຽງຕາມຂນາດ ບ່ໍແມ່ນດ້ວຍຄວາມພິໂຣດຂອງພຣະອົງ ຢ າ້ນ

ວ່າພຣະອົງຈະຊົງນໍາຂ້າພຣະອົງມາເຖິງຄວາມສູນເປ່ົາ 
25 ຂພໍຣະອົງຊົງເທພຣະພໂິຣດຂອງພຣະອົງເຫນືອເຫລ່ົາປະຊາຊາດທ່ີບ່ໍຮູ້ຈັກພຣະອົງ ແລະເຫນືອບັນດາຕະກູນຜູ້ບ່ໍ

ອອກພຣະນາມຂອງພຣະອົງ ເພາະເຂົາທັງຫລາຍໄດ້ເຜົາຜານຢາໂຄບ ເຂົາໄດ້ກິນທ່ານເສັຽແລະເຜົາຜານທ່ານເສັຽ 
ແລະກະທໍາທ່ີອາສັຍຂອງທ່ານໃຫ້ຮົກຮ້າງໄປ. 

 

11 ເຢເຣມຢີາກບັຄາໍຫມັນ້ສນັຍາ  
Israel and Judah Have Broken the Covenant 

1 ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຊົງກ່າວຕ່ໍເຢເຣມີຢາວ່າ, 



2 ìເຈ້ົາຈ່ົງຟັງເນ້ືອແທ້ແຫ່ງຄໍາຫມັນ້ສັນຍານ້ີ ແລ້ວໃຫ້ບອກຊາວຢູດາແລະຊາວກຸງເຢຣູຊາເລັມວ່າ 
3 ເຮົາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງອິສຣາເອນໄດ້ສາບແຊ່ງທຸກໆຄົນທ່ີບ່ໍປະຕິບັດຕາມຄໍາຫມັນ້ສັນຍານ້ີ 
4 ມັນເປັນຄໍາຫມ້ັນສັນຍາທ່ີເຮົາໄດ້ໃຫ້ແກ່ບັນພະບຸຣຸດຂອງພວກເຂົາ ເມ່ືອຄາວເຮົາພາເຂົາອອກມາຈາກເອຢິບ ຄືປະ

ເທດທີເ່ປັນເຫມອືນເຕົາຫລອມເຫລັກສໍາລັບພວກເຂົານ້ັນ ເຣົາໄດ້ບອກໃຫ້ເຂົາເຊ່ືອຟງັຄໍາຂອງເຮົາ ແລະໃຫ້ກະທໍາ
ທຸກຢ່າງທ່ີເຮົາໄດ້ສ່ັງໄວ້ ເຮົາໄດ້ບອກເຂົາວ່າ ຖ້າພວກເຂົາເຊ່ືອຟັງເຂົາຈະໄດ້ເປັນໄພ່ພົນຂອງເຮົາ 

5 ເຮົາຈະເປັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງເຂົາ ແລ້ວເຮົາຈະຮັກສາຄໍາຫມ້ັນສັນຍາທ່ີວ່າ ຈະຍົກປະເທດອັນຮ່ັງມີແລະອຸດົມສົມ
ບູນໃຫ້ແກ່ບັນພະບຸຣຸດຂອງເຂົາ ດ່ັງທ່ີພວກເຂົາໄດ້ມີແລ້ວໃນທຸກວັນນ້ີî ແລ້ວເຢເຣມຢີາໄດ້ທູນຕອບວ່າ, ìໂດຍ, ຂ້າ
ພຣະອົງຈະເວ້ົາດ່ັງນ້ັນî 

6 ຂນະນ້ັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈ່ຶງຊົງບອກເຢເຣມີຢາວ່າ, ìຈ່ົງໄປຍັງຫົວເມືອງຕ່າງໆຂອງຊາວຢູດາແລະໄປຕາມຖນົນຫົນ
ທາງໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ ແລ້ວປ່າວປະກາດຖ້ອຍຄໍາຂອງເຮົາຢູ່ທ່ີນ້ັນ ໃຫ້ບອກປະຊາຊົນຟັງເນ້ືອແທ້ແຫ່ງຄໍາຫມັນ້ສັນ
ຍານ້ີ ແລະໃຫ ເ້ຂົາປະພຶດຕາມ 

7 ເມ່ືອເຮົາພາບັນພະບຸຣຸດຂອງເຂົາອອກຈາກເອຢິບ ເຣົາໄດ້ເຕືອນເຂົາຢ່າງເດັດຂາດໃຫ້ເຊ່ືອຟັງຄໍາຂອງເຮົາ ແລະໄດ້
ເຕືອນເຂົາຕ່ໍມາຈົນເຖິງທຸກວັນນ້ີ ແຕ່ເຂົາບ່ໍໄດ້ເຊ່ືອຟັງແລະເຮັດຕາມເລີຍ 

8 ພວກເຂົາທຸກຄົນຍ່ິງພາກັນດ້ຶດ້ານແລະທໍາຊ່ົວຕ່ໍໄປເຫມືອນເດີມ ເຮົາໄດ້ສ່ັງເຂົາໃຫ້ເຊ່ືອຟັງຄໍາຫມັນ້ສັນຍາ ແຕ່ເຂົາ
ໄດ້ປະຕິເສດ ດ່ັງນ້ັນ ເຮົາຈ່ຶງນໍາໂທດທັງປວງທ່ີກ່າວຢູ່ໃນນ້ັນມາຖືກພວກເຂົາî 

9 ຕ່ໍມາ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວຕ່ໍເຢເຣມີຢາວ່າ, ìປະຊາຊນົຢູດາ ແລະຊາວກຸງເຢຣູຊາເລັມກໍາລັງຄິດກະບົດຕ່ໍສູ້ເຮົາ 
10 ພວກເຂົາໄດ້ກັບຄືນໄປເຮັດບາບ ແລະບ່ໍຍອມທໍາຕາມສ່ິງທ່ີເຮົາບອກເຫມືອນບັນພະບຸຣຸດຂອງເຂົາ ເຂົາໄດ້ຂາບ

ໄຫວພ້ຣະອ່ືນ ຊາວອິສຣາເອນແລະຊາວຢູດາໄດ້ທໍາຜິດຄໍາຫມັນ້ສັນຍາທ່ີເຮົາໃຫໄ້ວ້ກັບບັນພະບຸຣຸດຂອງເຂົາ 
11 ດ່ັງນ້ັນແຫລະ, ເຮົາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈ່ຶງເຕືອນວ່າຈະນໍາພັຍວິບ ັດມາສູ່ເຂົາ ເຂົາຈະຫລົບຫລີກບ່ໍໄດ້ ແລະເມ່ືອຮ້ອງຂໍ

ໃຫເ້ຮົາຊ່ອຍເຫລືອ ເຮົາຈະບ່ໍຟັງສຽງຂອງເຂົາ 
12 ເມ່ືອນ້ັນປະຊາຊົນຢູດາແລະຊາວກຸງເຢຣູຊາເລັມຈະໄປຮ້ອງໄຫ້ຂ ຄໍວາມຊ່ອຍເຫລືອຈາກພຣະທ່ີເຂົາຖວາຍບູຊາ ແຕ່

ວ່າເມື່ອພັຍວບັິດມາເຖິງ ພຣະເຫລ່ົານ້ີຈະຊ່ອຍພວກເຂົາໃຫ້ລອດພ້ົ້ົນບ່ໍໄດ້ 
13 ປະຊາຊົນຢູດາມີພຣະເຊ່ືອຖືຫລາຍທ່ໍກັນກັບມີເມືອງ ແລະຊາວນະຄອນເຢຣູຊາເລັມກໍຕ້ັງແທ່ນສໍາລັບຖວາຍບູຊາພ

ຣະບາອານຫລາຍທ່ໍກັນກັບຖນົນຫົນທາງໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ 
14 ເຢເຣມຢີາເອີຍ, ເຈ້ົາຢ່າອ້ອນວອນຫລືທູນຂໍຕ່ໍເຮົາເພ່ືອປະຊາຊົນເຫລ່ົານ້ີ ເມ່ືອເຂົາຕົກທຸກໄດ້ຍາກແລະຮ້ອງຂໍໃຫ້

ເຮົາຊ່ອຍ ເຮົາຈະບ່ໍຟັງສຽງຂອງເຂົາî 
15 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວວ່າ, ìປະຊາຊົນຜູ້ທ່ີເຮົາຮັກກໍາລັງທໍາຊ່ົວ ເຂົາມີສິດຫຍັງຈ່ຶງມາຢູ່ໃນວິຫານຂອງເຮົາ ເຂົາຄິດ

ວ່າຈະຫນີພ້ົ້ົນຈາກຄວາມຫລ້ົມຈົມໄດ້ດ້ວຍການບະບົນຂອງເຂົາ ແລະດ້ວຍການເຜົາສັຕບູຊາຢ່າງນ້ັນບໍ ເຂົາຄຶດຈະ
ຫນີໃຫ້ພ້ົ້ົນດ້ວຍວິທີຢ່າງນ້ີບໍ 

16 ຄ້ັງນ່ຶງເຮົາໄດ້ເອ້ີນເຂົາວ່າ ກົກຫມາກກອກໃບຂຽວສົດແລະມີຫມາກງາມ ແຕ່ບັດນ້ີເຣົາຈະມາຢ່າງສນ່ັນຫວ່ັນໄຫວ
ເຫມືອນສຽງຟ້າຮ້ອງ ເພ່ືອຈູດໃບແລະຫັກງ່າມັນຖ້ິມ 

17 ເຮົາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາອົງຍ່ິງໃຫຍ່ ຜູ້ໄດ້ປູກຝັງຊາວອິສຣາເອນແລະຊາວຢູດາ ແຕ່ບັດນ້ີເຣົາຈະນາບຂູ່ເຂົາດ້ວຍພັຍວິ
ບັດອັນຮ້າຍແຮງ ມນັແມ່ນເຂົາເອງນໍາພັຍວິບັດນ້ີມາໃສ່ຕົນເອງ ເພາະວ່າເຂົາໄດ້ກະທໍາຜິດ ເຮົາໄດ້ຮ້າຍເຂົາດ້ວຍວ່າ
ເຂົາໄດ້ຖວາຍບູຊາແກ່   ພຣະບາອານî 
ການປອງຮາ້ຍເຢເຣມຢີາ 
Jeremiahís Life Threatened 

18 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສໍາແດງແກ່ຂ້າພະເຈ້ົາ ແລະຂ້າພະເຈ້ົາກໍຮູ້ ແລ້ວພຣະອົງຊົງສໍາແດງກັມຂອງເຂົາແກ່ຂ້າພຣະອົງ 



19 ແຕ່ຂ້າພຣະອົງເປັນເຫມອືນລູກແກະສຸພາບໂຕນ່ຶງ ຊຶງ່ຖືກພາມາເຖິງບ່ອນຂ້າ ຂ້າພຣະອົງບ່ໍຊາບເລີຍວ່າຂ້າພຣະອົງ
ເອງໄດ້ຖືກເຂົາວາງແຜນການຕ່ໍສ ູ ້ໂດຍກ່າວວ່າ ìໃຫເ້ຮົາທໍາລາຍຕ້ົນໄມ້ກັບຜົນຂອງມັນເສັຽດ້ວຍ ໃຫ້ເຮົາຕັດເຂົາ
ອອກເສັຽຈາກແດນຄົນເປັນ ເພ່ືອຊ່ືຂອງເຂົາຈະບ່ໍເປັນທ່ີຣະລຶກເຖິງອີກເລີຍî 

20 ແຕ່ວ່າ ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາ ຜູ້ຊົງພິພາກສາຢ່າງຊອບທັມ ຜູ້ຊົງທດົລອງດູທັງໃຈແລະຈິດ ຂ ໍໃຫ້ຂາ້ພຣະ
ອົງແລເຫັນການແກ້ແຄ້ນຂອງພຣະອົງຕົກແກ່ເຂົາ ເພາະຂ້າພຣະອົງໄດ້ມອບເຣ່ືອງຂອງຂ້າພຣະອົງໄວ້ກັບພຣະອົງ
ແລ້ວ 

21 ເຫດສັນນ້ັນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວດ່ັງນ້ີກ່ຽວກັບຄົນເມືອງອານາໂທດ ຜູ້ສແວງຫາຊວິີດຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ແລະກ່າວ
ວ່າ ìຢ່າປະກາດພຣະຄໍາໃນພຣະນາມຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຫລືບ່ໍດ່ັງນ້ັນເຈ້ົາຈະຕາຍດ້ວຍມືຂອງເຮົາî 

22 ເຫດສັນນ້ັນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາຊົງກ່າວວ່າ ìເບ່ິງແມ, ເຮົາຈະລົງໂທດເຂົາທັງປວງ ພວກຄົນຫນຸ່ມຈະຕາຍ
ດ້ວຍດາບ ບັນດາບຸດຊາຍແລະບຸດຍິງຂອງເຂ າົຈະຕາຍດ້ວຍການອຶດຢາກ 

23 ຈະບໍ່ມເີຫລືອຈັກຄົນດຽວ ເພາະເຮົາຈະນໍາຄວາມຮ້າຍມາສູ່ເມືອງອານາໂທດ ຄືປີແຫ່ງການລົງໂທດເຂົາ 
 

12 ເຢເຣມຢີາຮບັທກຸແລະພຣະເຈົາ້ຮບັຕອບ  
Jeremiah Complains to God 

1 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເມ່ືອຂ້າພຣະອົງສູ້ຄະດີກັບພຣະອົງ ພຣະອົງກໍຊົງເປັນຝ່າຍຖືກ ເຖິງປານນ້ັນຂ້າພຣະອົງຍັງຂໍ
ທູນສເນີມູນຄະດີຂອງຂ້າພຣະອົງຕ່ໍພຣະອົງ ເຫດໃດທາງຂອງຄົນອະທັມຈ່ຶງຈະເຣີນຂ້ຶນ ເຫດໃດທຸກຄົນທ່ີທໍຣະຍົດກໍ
ຢູ່ເຢັນເປັນສຸກ 

2 ພຣະອົງຊງົປ ກຸເຂົາທັງຫລາຍແລະເຂົາທັງຫລາຍກໍຢ່ັງຮາກລົງ ເຂົາທັງຫລາຍງອກງາມຂ້ຶນແລະບັງເກີດຜົນ ພຣະອົງ
ຊົງຢູ່ໃກ້ທ່ີປາກຂອງເຂົາ ແຕ່ໄກຈາກໃຈຂອງເຂົາ 

3 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປ ັນເຈ້ົາ ແຕ່ພຣະອົງຊົງຮູ້ຈັກຂ້າພຣະອົງ ພຣະອົງຊົງເຫັນຂ້າພຣະອົງ ແລະຊົງທດົລອງຄວາມຄິດຂອງ
ຂ້າພຣະອົງທ່ີມີຕ່ໍພຣະອົງ ຂໍຊງົດຶງເຂົາອອກມາເຫມອືນແກະສໍາລັບການຂ້າ ແລະຕ້ັງເຂົາທັງຫລາຍໄວ້ຕ່າງຫາກເພ່ືອ
ມຂ້າ 

4 ແຜ່ນດິນນ້ີຈະໄວ້ທຸກດົນປານໃດ ແລະຜັກຫຍ້າຕາມທງນາທຸກແຫ່ງຈະຫ່ຽວແຫ້ງໄປດົນປານໃດ ເພາະຄວາມອະທັມ
ຂອງຜູ້ທ່ີອາສັຍຢູ່ໃນນ້ັນ ສັດແລະນົກກໍຖືກກວາດເອົາໄປຈົນສ້ິນ ເພາະເຂົາວ່າ ìພຣະອົງຈະບ່ໍທອດພຣະເນດບ້ັນສຸດ
ປາຍຂອງເຮົາທງັຫລາຍî 
God Replies to Jeremiah 

5 ìຖ້າເຈ້ົາແລ່ນແຂ່ງກັບມະນຸດ ແລະເຂົາເຮັດໃຫ້ເຈ້ົາອິດເມ  ່ືອຍ ເຈ້ົາຈະແຂ່ງກັບມ້າໄດ້ຢ່າງໃດ ແລະຖ້າເຈ້ົາຍັງລ້ົມລົງ
ໃນແຜ່ນດິນທ່ີປອດພັຍ ເຈ້ົາຈະເຮັດຢ່າງໃດໃນດົງລຸ່ມແມ່ນ້ໍາຈໍແດນ 

6 ເຫດວ່າພ່ີນ້ອງຂອງເຈ້ົາແລະເຊ້ືອສາຍຂອງບິດາເຈ  ້ົາ ເຖິງວ່າເຂົາກໍໄດ້ກະທໍາການທໍຣະຍົດຕ່ໍເຈ້ົາ ເຂົາຍັງຮ້ອງຢ່າງ
ເຕັມສຽງໄລ່ຕາມເຈ້ົາໄປ ເຖິງວ່າເຂົາເວ້ົາຖ້ອຍຄ າໍຢ່າງດີກັບເຈ້ົາ ຢ່າເຊ່ືອເຂົາເລີຍ 

7 ìເຮົາໄດ້ປະຖ້ິມວິຫານຂອງເຮົາ ເຮົາໄດ້ແກວ່ງມ ຣໍະດົກຂອງເຮົາຖ້ິມ ເຮົາໄດ້ມອບຜູ້ທ່ີຮັກຂອງຈິດໃຈເຮົາໄວ້ໃນມືສັດ
ຕຣຂູອງເຂົາ 

8 ມ ຣໍະດົກຂອງເຮົາໄດ້ກາຍເປັນເຫມອືນສິງໃນປ່າຕ່ໍເຮົາ ເຂົາແຜດສຽງຮ້ອງຂອງເຂົາເຂ້ົາໃສ່ເຮົາ ເຫດສັນນ້ັນເຮົາຈ  ່ຶງ
ກຽດຊັງເຂົາ 

9 ມ ຣໍະດົກຂອງເຮົາເປັນແກ່ເຮົາເຫມອືນນົກລາຍດ່າງ ນົກລາຍດາງທຢູ່ອອມຮອບໄດຕສູເຂົາ ໄປເຖີດ ໄປເຕາໂຮມສັດ
ປ່າທັງສ້ິນ ນໍາພວກເຂົາມາກິນເສັຽ 



10 ຜູ້ລ້ຽງແກະຈໍານວນຫລາຍໄດ້ທໍາລາຍສວນອະງ  ຸ່ນຂອງເຮົາເສັຽ ເຂົາທັງຫລາຍໄດ້ຢຽບຢ່ໍາສວນຂອງເຮົາລົງ ເຂົາທັງ
ຫລາຍໄດ້ກະທໍາສວນທ່ີເຮົາມັກຫລາຍໃຫກາຍເປັນຖ່ິນກັນດານທ່ີຮ້າງເປ່ົາ 

11 ເຂົາທັງຫລາຍໄດ້ກະທໍາສວນຂອງເຮົາໃຫ້ຮ້າງເປ່ົາ ເມືອ່ຮ້າງເປ່ົາສວນນ້ັນກໍໄວ້ທຸກຕ່ໍເຮົາ ແຜ່ນດິນທັງສ້ິນກໍຖືກປະໃຫ້
ຮ້າງເປ່ົາ ເພາະບ່ໍມີຜູ້ໃດເອົາໃຈໃສ່ເຣ່ືອງນ້ັນ 

12 ຜູ້ທໍາລາຍລ້າງໄດ້ມາເທິງບັນດາທ່ີສູງທັງປວງໃນຖ່ິນກັນດານ ເພາະວ່າແສງດາບຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາທາໍລາຍຈາກ
ປາຍແຜ່ນດິນນ້ີໄປເຖິງປາຍອີກຂ້າງນ່ຶງ ມະນຸດບ່ໍມີສັນຕິພາບ 

13 ເຂົາທັງຫລາຍໄດ້ຫວ່ານເຂ້ົາສາລີແຕ່ໄດ້ກ່ຽວຫນາມ ເຂົາໄດ້ກະທໍາໃຫ້ຕົນເອງອິດເມ່ືອຍແຕ່ບ່ໍໄດ້ກໍາໄລຫຍັງ ເຈ້ົາທັງ
ຫລາຍຈ່ົງລະອາຍດ້ວຍຜົນການກ່ຽວຂອງເຈ້ົາ ດ້ວຍເຫດຄວາມພິໂຣດອັນຮຸນແຮງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາî 

14 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ, ìດ້ວຍເຣ່ືອງເພ່ືອນບ້ານທ່ີຊ່ົວຊາ້ຂອງເຮົາ ຜູ້ທ່ີໄດ້ແຕະຕ້ອງມ ຣໍະດົກຊ່ຶງເຮົາໄດ້ໃຫ້ອິສ
ຣາເອນໄພ່ພົນຂອງເຮົາສືບມໍຣະດົກນ້ັນ ເບ່ິງແມ, ເຮົາຈະຖອນເຂົາທັງຫລາຍຂ້ຶນຈາກແຜ່ນດິນຂອງເຂົາ ແລະເຮົາຈະ
ຖອນເຊ້ືອສາຍຢູດາຈາກຖ້າມກາງເຂົາທັງຫລາຍ 

15 ແລະຫລັງຈາກທ່ີເຮົາໄດ້ຖອນເຂົາທັງຫລາຍຂ້ຶນແລ້ວ ເຮົາຈະມີຄວາມເມດຕາຕ່ໍເຂົາອີກ ໃຫ້ທຸກຄົນມາຍັງມໍຣະດົກ
ຂອງຕົນແລະຍັງແຜ່ນດິນຂອງຕົນ 

16 ແລະຈະເກີດກໍຣະນີຂ້ຶນວ່າ ຖ້າເຂົາທັງຫລາຍຈະອົດສາສຶກສາທາງແຫ່ງໄພພນົຂອງເຮົາ ຄືປະຕິຍານໃນນາມຂອງ
ເຮົາວ່າ ìຕາບໃດທ່ີພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງພຣະຊົນຢູ່î ຢ່າງທ່ີເຂົາໄດ້ສອນໄພ່ພົນຂອງເຮົາໃຫ້ປະຕິຍານໂດຍພຣະບາອານ 
ແລ້ວເຂົາຈະໄດ້ຮັບການສ າ້ງຂ້ຶນໄວ້ຢູຖ້າມກາງໄພ່ພົນຂອງເຮົາ 

17 ແຕ່ຖ້າເຂົາທັງຫລາຍບ່ໍຟັງ ແລ້ວເຮົາຈະຖອນປະຊາຊາດນ້ັນຂ້ຶນແລະທໍາລາຍເຂົາຈົນສ້ິນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີ
ແຫລະî 

 

13 ບດົຮຽນຈາກຜາ້ຄາດແອວທີເ່ປືອ່ຍ  
The Linen Loincloth 

1 ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາກ່າວກັບຂ້າພະເຈ້ົາດ່ັງນ້ີວ່າ, ìຈົ່ງໄປຊືຜ້້າປ່ານຄາດແອວມາຜືນນ່ຶງ ຄາດແອວຂອງເຈ້ົາໄວ້ແລະຢ່າ
ຈຸ່ມນໍ້າî 

2 ຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງຊ້ືຜ້າຄາດແອວຜືນນ່ຶງຕາມພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະຄາດແອວຂອງຂ້າພະເຈ້ົາໄວ້ 
3 ແລະຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາມາເຖິງຂ້າພະເຈ້ົາຄ້ັງທີສອງວ່າ,  
4 ìຈ່ົງເອົາຜ້າຄາດແອວຊ່ຶງເຈ້ົາໄດ້ຊ້ືມາ ຊ່ຶງຢູ່ທ່ີແອວຂອງເຈ້ົາ ແລະຈ່ົງລຸກຂ  ້ຶນໄປຍັງແມ່ນ້ໍາເອີຟຣາດ ແລະເຊ່ືອງຜ້ານ້ັນ

ໄວໃ້ນຫລືບຫີນແຫ່ງນ່ຶງî 
5 ຂ້າພະເຈ້ົາກໍໄປ ແລະເຊ່ືອງຜ້ານ້ັນໄວ້ຂ້າງແມ່ນ້ໍາເອີຟຣາດ ດ່ັງທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງບັນຊາຂ້າພະເຈ້ົາ 
6 ຕ່ໍມາອີກຫລາຍວັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວກັບຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, ìຈ່ົງລຸກຂ້ຶນໄປຍັງແມ່ນ້ໍາເອີຟຣາດ ແລະເອົາຜ້າຄາດແອວ

ຊ່ຶງເຮົາໄດ້ສ່ັງເຈ້ົາໃຫ້ເຊ່ືອງໄວ້ນ້ັນ ເອົາອອກມາເສັຽຈາກທ່ີນ້ັນ 
7 ແລ້ວຂ້າພະເຈ້ົາກໍໄປທ່ີແມ່ນ້ໍາເອີຟຣາດ ແລະຂຸດເອົາຜ້າຄາດແອວມາຈາກທ່ີຊ່ຶງຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຊ່ືອງໄວ້ ເບ່ິງແມ, ຜ້າ

ຄາດແອວນ້ັນເປ່ືອຍຫມົດຈົນໃຊ້ການຫຍັງບ່ໍໄດ້ 
8 ແລ ວ້ຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ ມໍາຍັງຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, 
9 ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ເຮົາກໍຈະທໍາລາຍຄວາມທະນົງໃຈຂອງຢູດາ ແລະຄວາມທະນົງໃຈອັນຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງເຢ

ຣູຊາເລັມເສັຽຢ່າງນ້ັນແຫລະ 
10 ຄືຊົນຊາດທ່ີຊົວ່ຮ້າຍນ້ີ ຜູ້ປະຕິເສດບ່ໍຟັງຖ້ອຍຄໍາຂອງເຮົາ ຜູ້ທີດ້ື່ກະທໍາຕາມໃຈຂອງຕົນເອງ ແລະໄດ້ຕິດຕາມພຣະ

ອ່ືນເພ່ືອຈະບົວລະບັດແລະນະມັສການພຣະເຫລ່ົານ້ັນ ຈະເປັນເຫມືອນຜ້າຄາດແອວນ້ີຊ່ຶງຈະໃຊ້ການຫຍັງກໍບ່ໍໄດ້ 



11 ເພາະຜ້າຄາດແອວຕິດຢູ່ທ່ີແອວຂອງມະນຸດສັນໃດເຣົາກໍໄດ້ກະທໍາໃຫ້ປະຊາຊນົທັງປວງຂອງອິສຣາເອນແລະປະຊາ
ຊົນທັງປວງຂອງຢູດາຕິດຢູ່ກັບເຮົາສັນນ້ັນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີ ເພ່ືອເຂົາທັງຫລາຍຈະເປັນໄພ່ພົນ ຊືສ່ຽງ ທ່ີສັຣ
ເສີນ ແລະທ່ີພມູໃຈແກ່ເຮົາ ແຕ່ເຂົາທັງຫລາຍກໍບ່ໍຟັງ 
Symbol of the Wine-jars 

12 ìສະນ້ັນ ເຈ້ົາຈ່ົງກ່າວຖ້ອຍຄໍານ້ີແກ່ເຂົາທັງຫລາຍ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາແຫ່ງອິສຣາເອນກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ìເຫລ້ົາອະ
ງຸ່ນຈະເຕັມໄຫທກຸຫນ່ວຍî ແລະເຂົາທັງຫລາຍຈະເວ້ົາກັບເຈ້ົາວ່າ ìເຮົາບ່ໍຮູ້ຫລືວ່າເຫລ້ົາອະງຸ່ນຈະຕ້ອງເຕັມໄຫທຸກ
ຫນ່ວຍî 

13 ແລ້ວເຈ້ົາຈ່ົງເວ້ົາກັບເຂົາທັງຫລາຍວ່າ ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ເບ່ິງແມ, ເຮົາຈະໃຫ້ຊາວແຜ່ນດິນນ້ີທັງສ້ິນເຕັມ
ໄປດ້ວຍຄວາມມຶນເມົາ ຄືກະສັດທັງຫລາຍຂອງຜູ້ປະທັບເທິງບັນລັງຂອງດາວິດ ພວກປະໂຣຫິດ ພວກຜູ້ປະກາດ    
ພຣະທັມ ແລະຊາວກຸງເຢຣູຊາເລັມທັງສ້ິນ 

14 ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວວ່າ ເຮົາຈະແກ່ວງເຂົາທັງຫລາຍໃຫ້ຊ ນົກັນແລະກັນ ພວກພ່ໍກໍຊົນກັບລູກ ເຮົາຈະບ່ໍສົງສານ
ຫລືບໍ່ໄວ້ຊວິີດ ຫລືມີຄວາມເມດຕາທ່ີເຮົາຈະບ່ໍທໍາລາຍເຂົາî 
Exile Threatened 

15 ຈ່ົງຟັງແລະງ່ຽງຫູຟັງ ຢ່າເຍ້ີຍ່ິງຈອງຫອງໄປເລີຍ ເພາະພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຊງົລ່ັນພຣະວາຈາແລ້ວ 
16 ຈ່ົງຖວາຍພຣະກຽດແດ່ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາທັງຫລາຍ ກ່ອນທ່ີພຣະອົງຈະຊົງນໍາຄວາມມືດມາ ກ່ອນທ່ີ

ຕີນຂອງເຈ້ົາຈະສະດຸດເທິງພູທ່ີມແີສງສ່ອງ ແລະຂນະເມ່ືອເຈ້ົາທັງຫລາຍມອງຫາຄວາມສວ່າງ ພຣະອົງຊົງກັບໃຫ້
ເປັນຄວາມມືດຄ້ຶມ ແລະຊົງກະທໍາໃຫ້ເປັນຄວາມມືດຕຶບ 

17 ແຕ່ຖ້າເຈ້ົາທັງຫລາຍບ່ໍຟັງ ຈິດໃຈຂອງຂ້າພະເຈ້ົາກໍຈະຮ້ອງໄຫ້ລັບໆເພາະຄວາມທະນົງໃຈຂອງເຈ້ົາ ຕາຂອງຂ້າພະ
ເຈ້ົາຈະຮ້ອງໄຫ້ຢ່າງໜັກ ແລະມີນ້ໍາຕາອາບຫນ້າ ເພາະຝູງແກະຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຖືກຕ້ອນເອົາໄປເປັນຊະເລີຍ 

18 ຈ່ົງກ່າວແກ່ພຣະຣາຊາແລະພຣະຣາຊີນີວາ່ ìຂໍຊົງປະທັບໃນທ່ີຕ່ໍາ ເພາະວ່າມົງກຸດອັນງາມຂອງພຣະອົງໄດ້ຫລ່ົນ
ລົງຈາກພຣະສຽນຂອງພຣະອົງແລ້ວî 

19 ຫົວເມືອງແຫ່ງເນເກັບກໍຖືກປິດ ຊ່ຶງບ່ໍມີໃຜຈະເປີດໄດ້ ຢູດາທັງສ້ິນກໍຖືກກວາດໄປເປັນຊະເລີຍແລ້ວ ພວກທັງສ້ິນ
ນ້ີຖືກກວາດໄປແລ້ວ 

20 ìຈ່ົງເງີຍຫນ້າຂອງເຈ້ົາຂ້ຶນເບ່ິງ ເຂົາເຫລ່ົານ້ັນທ່ີມາຈາກທິດເຫນືອ ຝູງແກະທ່ີໄດ້ມອບໄວ້ໃຫແ້ກ່ເຈ້ົານ້ັນຢູ່ໃສ ຄ ຝູືງ
ແກະທີງົ່ດງາມຂອງເຈ້ົານ້ັນ 

21 ເຈ້ົາຈະວ່າຢ່າງໃດເມ່ືອເຂົາຕ້ັງຄົນເຫລ່ົານ້ັນ ຜູ້ຊ່ຶງຕົວເຈ້ົາເອງໄດ້ສອນໃຫ້ເປັນມິດກ ບັເຈ້ົາ ໄວ້ເປັນປະມຸກຂອງເຈ້ົາ 
ຄວາມເຈັບປວດຈະບ່ໍເຂ້ົາມາຄອບງໍາເຈ້ົາ ເຫມືອນຢ່າງຄວາມເຈັບປວດຂອງຜູ້ຍິງທ່ີກໍາລັງເກີດລູກຫລື 

22 ແລະຖ້າເຈ້ົາວ່າໃນໃຈຂອງເຈ້ົາວ່າ ìເປັນຫຍັງສ່ິງເຫລ່ົານ້ີຈ່ຶງເກີດກັບຂ້ອຍî ກໍເພາະບາບຊ່ົວທ່ີຫລວງຫລາຍໃຫຍ່ໂຕ
ຂອງເຈ້ົາ ສ້ົນເສ້ືອຂອງເຈ້ົາຈ່ຶງຕ້ອງຖືກຍົກຂ້ຶນແລະເຈ້ົາຖືກຂ່ົມຂືນ 

23 ຄົນເອທິໂອເປັຽປ່ຽນຜິວພັນຂອງຕົນເອງໄດ້ຫລື ຫລືເສືອດາວປ່ຽນລາຍຂອງມັນ ຖ້າໄດ້ແລ້ວເຈ້ົາທງັຫລາຍຜູ້ທ່ີເຄີຍ  
ກະທໍາຄວາມຊ່ົວຈະມາກະທໍາຄວາມດີກໍໄດ້ 

24 ເຮົາຈະກະຈັດກະຈາຍເຂົາທັງຫລາຍໄປເຫມືອນແກບທ່ີຖືກລົມຈາກຖ່ິນກັນດານ 
25 ນ້ີເປັນສ່ວນຂອງເຈ້ົາ ເປັນສ່ວນທ່ີເຮົາໄດ້ຕວງອອກໃຫ້ແກ່ເຈ້ົາ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີແຫລະ ເພາະເຈ້ົາໄດ້ລືມ

ເຮົາ ແລະໄວ້ວາງໃຈໃນການມຸສາ 
26 ສະນ້ັນ ເຮົາເອງຈະຍົກເສ້ືອຄຸມຂອງເຈ້ົາມາປ ກົຫນ້າເຈ້ົາ ຄືໃຫ້ເຫັນຄວາມອັບອາຍຂາຍຫນ້າຂອງເຈ້ົາ 



27 ເຮົາໄດ້ເຫັນການທ່ີຫນ້າກຽດຊັງຂອງເຈ້ົາ ການລ່ວງປະເວນີຂອງເຈ້ົາແລະການຄາຄວນຫາ ການຫລ້ິນຊູຕ້າມຣາຄະ
ຂອງເຈ້ົາເທິງຈ້າຍພູທັງຫລາຍທ່ີໃນທ່ົງນາ ໂອ ເຢຣູຊາເລັມເອີຍ, ວິບັດແກ່ເຈ້ົາອີກດົນປານໃດ ເຈ້ົາຈ່ຶງຈະຍອມກະທໍາ
ໃຫເ້ຈ້ົາສະອາດໄດ້î 

 

14 ຂາ່ວກຽ່ວກບັຄວາມແຫງ້ແລງ້  
The Great Drought 

1 ພຣະຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊ່ຶງມາເຖິງເຢເຣມີຢາ ກ່ຽວດ້ວຍເຣ່ືອງຄວາມແຫ້ງແລ້ງວ່າ, 
2 ìຢູດາໄວ້ທຸກ ແລະປະຕູເມືອງທັງປວງຂອງນາງກໍອ່ອນກໍາລັງລົງ ປະຊາຊົນຂອງນາງກໍແຕ່ງດໍາ ຫນ້າກ້ົມຢູ່ເທິງແຜ່ນ

ດິນ ແລະສຽງຮ້ອງຂອງເຢຣູຊາເລັມກໍຂ້ຶນໄປ 
3 ເຈ້ົານາຍຂອງນາງສ່ັງຄົນໃຊ້ຂອງເຂົາໃຫ້ໄປຕັກນ້ໍາ ເຂົາທັງຫລາຍໄປຍັງທ່ີຂັງນ້ໍາເຫັນວ່າບ່ໍມີນ້ໍາ ເຂົາທັງຫລາຍກໍກັບ

ໄປດ້ວຍພາຊນະເປ່ົາ ເຂົາທັງຫລາຍໄດ້ອາຍແລະຂາຍຫນ້າ ເຂົາຈ່ຶງຄຸມຫົວຂອງເຂົາທັງຫລາຍເສັຽ 
4 ເພາະເຣ່ືອງແຜ່ນດິນທ່ີແຫ້ງແລ້ງ ເນ່ືອງຈາກບ່ໍມີຝົນຕົກເທິງແຜ່ນດິນ ຊາວນາທັງຫລາຍກໍອັບອາຍ ເຂົາທັງຫລາຍຈ່ຶ

ງຄຸມຫົວຂອງເຂົາເສັຽ 
5 ແມ່ນແຕ່ກວາງໂຕແມ່ທ່ີຢູ່ໃນທ້ອງທ່ົງກໍປະຖ້ິມລູກທ່ີອອກໃຫມ່ຂອງມັນເສັຽ ເພາະວ່າບ່ໍມີຫຍ້າ 
6 ລໍປ່າຢືນຢູ່ເທິງທ່ີສູງໂລ້ນ ມັນຫາຍໃຈຫອບເຫມືອນກັບຫມາປ່າ ຕາຂອງມັນກໍມືດມົວ ເພາະວ່າບ່ໍມີຜັກຫຍ້າ 
7 ìແມວ່້າບາບຊ່ົວຂອງຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍກໍເປັນພຍານປັກປໍາຂ້າພຣະອົງ ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ ຂໍພຣະອົງຊົງໂຜດ 

ເພ່ືອເຫັນແກ່ພຣະນາມຂອງພຣະອົງ ບັນດານການກັບສັຕຂອງຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍກໍມາກຍ່ິງ ຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍ
ກະທໍາບາບຕ່ໍພຣະອົງ 

8 ຂ້າແດ່ພຣະອົງຜູ້ເປັນຄວາມຫວັງແຫ່ງອິສຣາເອນ ເປັນພຣະຜູ້ຊ່ອຍຂອງເຂົາຍາມລໍາບາກ ເຫດໃດພຣະອົງຈະຊົງ
ເປັນເຫມືອນແຂກເມືອງໃນແຜ່ນດິນ ຫລືເຫມືອນຄົນເດີນທາງແລະອາສັຍຄ້າງພຽງຄືນດຽວ 

9 ເຫດໃດພຣະອງົຈະຊົງເປັນເຫມອືນຊາຍທ່ີກໍາລັງງົງ ຫລືເຫມືອນຄົນທີ່ມກໍີາລັງຫລາຍແຕ່ຊ່ອຍໃຜບ່ໍໄດ້ ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້
ເປ ນັເຈ້ົາ ເຖິງປານນ້ັນກໍດີ ພຣະອົງຊົງສະຖິດຖ້າມກາງຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍ ຄົນເຂົາເອ້ີນພວກຂ້າພຣະອົງໂດຍພຣະ
ນາມຂອງພຣະອົງ ຂໍຢ່າຊົງປະຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍໄວ້ເສັຽî 

10 ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຊົງກ່າວກັບຊົນຊາດນ້ີວ່າ ເຂົາທັງຫລາຍຮັກທ່ີຈະພະເນຈອນໄປຢ່າງນ້ີ ເຂົາທັງຫລາຍບ່ໍຢັບຢ້ັງຕີນ
ຂອງເຂົາໄວ້ ສະນ້ັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈ່ຶງບ່ໍຊົງໂຜດເຂົາ ພຣະອົງຈະຊົງຣະລຶກເຖິງບາບຊ່ົວຂອງເຂົາ ແລະລົງໂທດການ
ຜິດບາບຂອງເຂົາî 

11 ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຊົງບອກຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, ì ຢ່າຮ້ອງຂໍໃຫ້ເຮົາຊ່ອຍເຫລືອຄົນເຫລ່ົານ້ີ  
12 ຖ້າຫາກເຂົາຖືສີນອົດອາຫານ ເຮົາກໍຈະບ່ໍຟັງສຽງຮ້ອງໄຫ້ຂໍຄວາມຊ ່ອຍເຫລືອຂອງເຂົາ ຖ້າຫາກເຜົາສັຕແລະຖວາຍ

ອາຫານແກ່ເຮົາ ເຮົາກໍຈະບ່ໍຮັບເອົາ ແຕ່ຈະຂ້າເຂົາໃນເວລາສົງຄາມ ໂດຍໃຫ້ອຶດຢາກແລະເຈັບໂຊດ້ວຍພຍາດ 
Denunciation of Lying Prophets 

13 ແລ້ວຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ກ່າວວ່າ, ìຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະອົງຊົງຊາບແລ້ວວ່າ ພວກຜູ້ປະກາດພຣະທັມຈະບອກປະ
ຊາຊົນວາ່ບ່ໍມີສົງຄາມ ແລະການອຶດຢາກດອກ ເພາະວ່າພຣະອົງຈະໃຫ້ມີແຕ່ຄວາມສງົບສຸກເທ່ົານ້ັນໃນແຜ່ນດິນ
ຂອງພວກຂ້າພຣະອົງî 

14 ແຕ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຕອບວ່າ, ìພວກຜູ້ປະກາດພຣະທັມຈະໃຊ້ນາມຂອງເຮົາເວ້ົາຕົວະ ເຮົາບ່ໍໄດ້ໃຊ້ໃຫເ້ຂົາໄປ ບ່ໍ
ໄດ້ສ່ັງຫລືບອກເຂົາສ່ິງທ່ີເຂົາບອກເຈ້ົາແມ່ນນິມິດທ່ີບ່ໍໄດ້ມາຈາກເຮົາ ເປັນຄໍາປະກາດທ່ີໄຮ້ຜົນ ແລະເປັນສ່ິງທ່ີເຂົາ
ນຶກຝັນເອົາເອງ 



15 ເຮົາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະບອກເຈ້ົາເຖິງສ່ິງທ່ີເຮົາຈະເຮັດກັບພວກປະກາດພຣະທັມຜູ້ທ່ີເຮົາບ່ໍໄດ້ໃຊໄ້ປ ຄືພວກທີ່ເວົ້າໃນ
ນາມຂອງເຮົາວ່າ ເສິກສົງຄາມແລະການອຶດຢາກຈະບ່ໍເກີດຂ້ຶນໃນແຜ່ນດິນນ້ີ ເຮົາຈະຂ້າຜູ້ນ້ັນໃຫ້ຕາຍດ້ວຍເສິກສົງ
ຄາມ ແລະການອຶດຢາກ  

16 ປະຊາຊົນຜູ້ທ່ີໄດ້ຍິນພວກປະກາດກ່າວດ່ັງນ້ີ ກໍຈະຕາຍດ້ວຍເສິກສົງຄາມແລະການອຶກຢາກເຫມືອນກັນ ຊາກສົບ
ຂອງເຂົາຈະຖືກຖ້ິມໄວຕ້າມຖນົນໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ ແລະຈະບ່ໍມີຜູ້ໃດຝັງສົບຂອງເຂົາ ເຫດການນ້ີຈະເກີດຂ້ຶນກັບ
ພວກເຂົາທັງຫມດົ ທັງລູກເມັຽຂອງພວກເຂົາດ້ວຍ ເຣົາຈະທໍາໃຫ້ເຂົາໄດ້ຮັບຜົນຊ່ົວຍ້ອນການກະທໍາຊົວ່ຂອງເຂົາເອງ 

17 ດຽວນ້ີ ເຈ້ົາຈ່ົງເວ້ົາກັບປະຊາຊົນວ່າ ìຂ້າພະເຈ້ົາຢາກຮ້ອງໄຫ້ຕລອດໄປ ຢາກໃຫ້ນ້ໍາຕາອອກຕລອດມ້ືຕລອດຄືນ 
ເພາະວ່າບຸດສາວພົມມະຈາຣີແຫ່ງຊົນຊາດຂອງຂ້າພະເຈ້ົາເຈັບໂຊຫລາຍ ຍ້ອນພວກເຂົາຖືກທໍາຮ້າຍຢ່າງຮຸນແຮງ 

18 ເມ່ືອຂ້າພະເຈ້ົາອອກໄປຕາມທ່ົງນາກໍພົບເຫັນຊາກສົບຄົນຕາຍຍ້ອນເສິກສົງຄາມ ເມ່ືອເຂ້ົາໄປໃນເມືອງກໍພົບເຫັນ
ຄົນຕາຍຍ້ອນການອຶດຢາກ ແຕ່ພວກປະກາດພຣະທມັແລະປະໂຣຫິດໄດ້ເຮັດວຽກຕ່ໍໄປໂດຍພວກເຂົາບ່ໍຮູ້ວ່າມີຫຍັງ
ໄດ້ເກີດຂ້ຶນ 
ປະຊາຊນົສາລະພາບຜດິຕໍພ່ຣະຜູເ້ປນັເຈົາ້ 
The People Plead for Mercy 

19 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະອົງຊົງປະຖ້ິມຊາວຢູດາເດັດຂາດແລ້ວບໍ ຊງົກຽດຊັງປະຊາຊົນເມືອງຊີໂອນແລ້ວບໍ ເປັນ
ຫຍັງຈ່ຶງຊົງທໍາຮ້າຍພວກຂ້າພຣະອົງຢ່າງຫນັກຈົນພວກຂ້າພຣະອົງບ່ໍສາມາດຮັກສາໃຫ້ດີໄດ້ ພວກຂ້າພຣະອົງໄດ້ລໍ
ຄອຍຄວາມສງົບສຸກແຕ່ບ່ໍເຫັນຫຍັງເກີດຂ້ຶນເລີຍ ພວກຂ້າພຣະອົງຫວ ັງວ່າຈະໄດ້ຮັບການຮັກສາໃຫ້ດີແຕ່ພັຍວິບັດ
ກັບເກີດມາແທນ 

20 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພວກຂ້າພຣະອົງຍອມສາລະພາບທ່ີໄດ້ທໍາບາບ ແລະທ່ີບັນພະບຸຣຸດຂອງພວກຂ້າພຣະອົງໄດ້
ທໍາກໍດີ ພວກຂ້າພຣະອົງໄດ້ທໍາບາບຕ່ໍສູ້ພຣະອົງແທ້ 

21 ຢ່າຄຽດຊັງພວກຂ້າພຣະອົງຖ້ອນ ຈ່ົງເຫັນແກ່ພຣະນາມຂອງພຣະອົງ ຂໍຢ່ານໍາຄວາມເສ່ືອມເສັຽມາຍັງກຸງເຢຣູຊາເລັມ 
ບ່ອນພຣະບັນລັງອັນສງ່າຣາສີຂອງພຣະອົງຕ້ັງຢູ່ ຂໍຈ່ົງຮັກສາຄໍາຫມັນ້ສັນຍາທ່ີພຣະອົງຊົງໃຫ້ໄວ້ກັບພວກຂ້າພຣະອົງ 
ຂໍຢ່າຍົກເລີກເສັຽ 

22 ຝົນບ່ໍໄດ້ຕົກລົງມາຍ້ອນພຣະນາໆຊາດ ຫລືຍ້ອນທ້ອງຟ້າ ມີແຕ່ພຣະອົງໆດຽວທ່ໍນ້ັນທ່ີທໍາສ່ິງເຫລ່ົານ້ີໄດ້ ພວກຂ້ພຣະ
ອົງຫວັງໃຈໃນພຣະອົງ 

 

15 ຄາວພພິາກສາປະຊາຊນົຢດູາ  
Punishment Is Inevitable 

1 ຕ່ໍມາ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວຕ່ໍຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, ìເຖິງແມ່ນວ່າໂມເຊແລະຊາມູເອນຈະຢືນອ້ອນວອນຢູ່ຕ່ໍຫນ້າເຮົາ ເຣົາ
ກໍຈະບ່ໍມີໃຈເມດຕາປະຊາຊົນເຫລ່ົານ້ີເລີຍ ຈ່ົງໃຫ້ເຂົາຫນີໄປພ້ົ້ົນສາຍຕາຂອງເຮົາເສັຽ 

2 ຖ້າພວກເຂົາຖາມເຈ້ົາວ່າ ຈະໃຫ້ພວກເຮົາໄປໃສ ຈ່ົງບອກເຂົາດ່ັງນ້ີ, ìຄົນເຫລ່ົານ້ັນທ່ີກໍານົດໃຫ້ຕາຍດ້ວຍເຊ້ືອໂຣກກໍ
ຈະຕາຍຢ່າງນ້ັນ ຄົນເຫລ່ົານ້ັນທ່ີກໍານົດໃຫ້ຕາຍດ້ວຍເສິກສົງຄາມກໍຈະຕາຍຢ່າງນ້ັນ ຄົນເຫລ່ົານ້ັນທີກໍ່ານົດໃຫ້ຕາຍ
ດ້ວຍການອຶດຢາກກ ໍຈະຕາຍຢ່າງນ້ັນ ຄົນທ່ີກໍານົດໃຫ້ຖືກຈັບໄປເປັນຊະເລີຍກໍຈະຖືກຈັບໄປ 

3 ເຣົາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຕັດສິນໃຈແລ້ວວ່າ ຈະໃຫ້ສ່ິງຫນ້າຢ້ານສ່ີຢ່າງນ້ີເກີດຂ້ຶນກັບພວກເຂົາ ຄືເຂົາຈະຕ້ອງຕາຍ
ດ້ວຍເສິກສົງຄາມ ຊາກສົບຈະຖືກຫມາດຶງແກ່ໄປ ຝູງນົກຈະສັບຕອດກິນ ແລະເຫລືອນ້ັນສັດປ່າຈະກິນອີກ 

4 ເຣົາຈະເຮັດໃຫ້ນາໆຊາດທ່ົວໂລກຕົກໃຈຢ້ານ ສ່ິງທ່ີເກີດຂ້ຶນກັບພວກເຂົາ ເນ່ືອງຈາກສ່ິງທ່ີມານັສເຊ ບຸດເຮເຊກີຢາ
ໄດ້ກະທໍາໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ ເມ່ືອຄາວພຣະອົງຊົງເປັນກະສັດຂອງຊາວຢູດານ້ັນî 

5 ເຢຣູຊາເລັມເອີຍ ໃຜຈະສົງສານເຈ້ົາຫລືໃຜຈະເສັຽໃຈກັບເຈ້ົາ ໃຜຈະແວະມາຖາມທຸກສຸກຂອງເຈ້ົາ 



6 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວວ່າ ເຈ້ົາໄດ້ປະຕິເສດເຮົາ ເຈ້ົາຖອຍຫລັງເລ້ືອຍໄປ ເຮົາຈ່ຶງໄດ້ຢຽດມືອອກໄປຕ່ໍສູ້ເຈ້ົາ ແລະທໍາ
ລາຍເຈ້ົາ ເຮົາເມ່ືອຍອົດຕ່ໍການຜ່ອນຜັນແລ້ວ 

7 ເຮົາໄດ້ຊັດເຂົາດ້ວຍສ້ອມຊັດເຂ້ົາ ໃນບັນດາປະຕູແຫ່ງເມືອງນ້ັນ ເຮົາໄດ້ທໍາໃຫ້ລູກຂອງເຂົາທັງຫລາຍຕາຍ ເຮົາໄດ້
ທໍາລາຍປະຊາຊົນຂອງເຣົາ ເຂົາທັງຫລາຍບ່ໍໄດ້ຫັນກັບຈາກພຶດຕິການຂອງເຂົາ 

8 ເຮົາກະທໍາໃຫ້ຍິງຫມາ້ຍຂອງເຂົາມີຫລາຍ ຍ່ິງກວ່າຊາຍໃນທະເລ ໃນຕອນກາງເວັນ ເຮົາໄດ້ນໍາຜູ້ທໍາລາຍມາສ ູ ່ບັນ
ດາແມຂ່ອງຄົນຫນຸ່ມທັງຫລາຍ ເຮົາໄດ້ກະທໍາໃຫ້ຄວາມແສນຣະທົມແລະຄວາມສຍົດສຍອງຕົກເຫນືອນາງໂດຍທັນ
ທີທັນໃດ 

9 ນາງທ່ີມີບຸດເຈັດຄົນກໍອ່ອນກໍາລັງ ນາງສລົບໄປແລ້ວ ດວງຕາເວັນຂອງນາງຕົກເມ່ືອຍັງເວັນຢູ່ ນາງໄດ້ຮັບຄວາມລະ
ອາຍແລະຖືກຫຍາມນ້ໍາຫນ້າ ເຮົາຈະມອບຜູ້ທ່ີເຫລືອຢູ່ໃຫ້ແກ່ດາບຕ່ໍຫນ້າສັດຕຣູຂອງເຂົາ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວ
ດ່ັງນ້ີແຫລະî 
Jeremiah Complains Again and Is Reassured 

10 ແມ່ເອີຍ, ວິບັດແກ່ຂ້ານ້ອຍ ທ່ີແມ່ໄດ້ເກີດຂ້ານ້ອຍມາ ເປັນຄົນທ່ີໃຫເ້ກີດການແບ່ງແຍກແລະການຊີງດີແກ່ແຜ່ນດິນ
ທັງສ້ິນ ຂ້ານ້ອຍກໍບ່ໍໄດ້ໃຫ້ຢືມ ຫລືຂ້ານ້ອຍກໍບ່ໍໄດ້ຢືມເຂົາ ແຕ່ເຂົາທຸກຄົນແຊ່ງຂ້ານ້ອຍ 

11 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຖ້າຂ້າພຣະອົງບ່ໍໄດ້ອ້ອນວອນພຣະອົງເພ່ືອຄວາມດີຂອງເຂົາ ຖ້າຂ້າພຣະອົງບ່ໍໄດ້ທູນຂໍຕ່ໍພ
ຣະອົງເພ່ືອສັດ ຕຣູໃນເວລາລໍາບາກແລະໃນເວລາທຸກໃຈກໍປ່ອຍໃຫ້ເປັນໄປຢ່າງນ້ັນເຖີດ ພຣະອົງເຈ້ົາຂ້າ 

12 ມຜູ້ີນ່ຶງຜູ້ໃດຫັກເຫລັກໄດ້ຫລື ຄືເຫລັກຈາກທິດເຫນືອແລະທອງສໍາຣິດ 
13 ຫລັກຖານບ້ານຊ່ອງແລະຊັບສົມບັດຂອງເຈ້ົາຈະມອບໃຫ້ເປັນຂອງຍຶດບ່ໍຄິດຄ່າເພາະບາບທັງສ້ິນຂອງເຈ້ົາຕລອດທ່ົວ

ດິນແດນຂອງເຈ້ົາ 
14 ເຣົາຈະກະທໍາໃຫ້ເຈ້ົາບົວຣະບັດສັດຕຣູຂອງເຈ້ົາໃນແຜ່ນດິນຊ່ຶງເຈ້ົາບ່ໍຮູ້ຈັກເພາະຄວາມໂກດຂອງເຮົາ ເຮົາກ່ໍໄຟຂ້ຶນ

ຊຶ່ງຈະໄຫມຢູ່້ເປັນນິດ 
ພຣະເຈົາ້ຊງົເລົາ້ໂລມເຢເຣມຢີາ 

15 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະອົງຊົງຊາບ ຂໍຊົງຣະລຶກເຖິງຂ້າພຣະອົງ ແລະຢ້ຽມຢາມຂ້າພຣະອົງ ຂໍຊງົແກ້ແຄ້ນຜູ້ຂ່ົມ
ເຫັງຂ້າພຣະອົງເພ່ືອຂ້າພຣະອົງ ເພາະການອົດກ້ັນພຣະທັຍຂອງພຣະອົງນ້ັນ ຂໍຢ່າຊົງນໍາຂ້າພຣະອົງໄປເສັຽ ຂໍຊົງ
ໂຜດຮູ້ວ່າຂ້າພຣະອົງທົນການຕິຕຽນດ້ວຍເຫັນແກ່ພຣະອົງ 

16 ເມ່ືອພົບພຣະວັຈນະຂອງພຣະອົງແລ້ວ ຂ້າພຣະອົງກໍກິນເສັຽ ພຣະວັຈນະຂອງພຣະອົງເປັນຄວາມຊ່ືນບານແກ່ຂ້າພ
ຣະອົງ ແລະເປັນຄວາມປິຕິຍີນດີແຫ່ງຈິດໃຈຂອງຂ້າພຣະອົງ ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາຈອມໂຍທາ ເພາະວ່າ
ເຂົາເອ້ີນຂ້າພຣະອົງຕາມ ພຣະນາມຂອງພຣະອົງ 

17 ຂ້າພຣະອົງບ່ໍໄດ້ນ່ັງຢູ່ໃນຫມູຄົ່ນທ່ີພາກັນສນຸກສນານ ທັງຂ້າພຣະອົງກໍບ່ໍໄດ້ຍິນດີ ຂ້າພຣະອົງນ່ັງຢູ່ຄົນດຽວ ເພາະວ່າ
ພຣະຫັດຂອງພຣະອົງຢູ່ເທິງຂ້າພຣະອົງ ເພາະພຣະອົງຊງົໃຫ ຂ້້າພຣະອົງເຕັມດ້ວຍຄວາມກ້ິວ 

18 ເຫດໃດຄວາມເຈັບຂອງຂ້າພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຢຸດຢ້ັງ ບາດແຜຂອງຂ້າພຣະອົງກໍຣັກສາບ່ໍຫາຍ ມນັບ່ໍຍອມຫາຍ ພຣະອົງ
ຊົງເປັນເຫມືອນລໍາທານຫລອກລວງແກ່ຂ້າພຣະອົງຫລື ຫລືຢ່າງນ້ໍາທ່ີເຫືອດແຫ້ງ 

19 ເຫດສັນນ້ັນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈ່ຶງກ່າວວ່າ, ìຖ້າເຈ້ົາກັບມາ ເຮົາຈະໃຫ້ເຈ້ົາກັບສູ່ສະພາບດີ ແລະເຈ້ົາຈະຢືນຢູ່ຕ່ໍຫນ້າ
ເຮົາ ຖ້າເຈ້ົາອອກປາກເວ້ົາແຕ່ສ່ິງປະເສ ດີ ແລະບ່ໍເວ້ົາສ່ິງຊ່ົວ ເຈ້ົາຈະເປັນເຫມອືນປາກຂອງເຮົາ ເຂົາທັງຫລາຍຈະ
ຫັນກັບມາຫາເຈ້ົາ ແຕ່ເຈ້ົາຢ່າຫັນໄປຫາເຂົາ 

20 ເຮົາຈະກະທໍາໃຫ້ເຈ້ົາເປັນກໍາແພງປ້ອມທອງສໍາຣິດແກ່ຊົນຊາດນ້ີ ເຂົາທັງຫລາຍກໍຈະຕ່ໍສູ້ກັບເຈ້ົາ ແຕ່ເຂົາຈະບ່ໍຊະ
ນະເຈ້ົາ ເພາະເຮົາຢູ່ກັບເຈ້ົາ ຈະຊ່ອຍໃຫ້ລອດແລະຊ່ອຍກູ້ເຈ້ົາ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວດ່ັງນ້ີ 

21 ເຮົາຈະຊ່ອຍກູ້ເຈ້ົາຈາກມືຂອງຄົນອະທັມ ແລະໄຖ່ເຈ້ົາຈາກກໍາມືຂອງຄົນທ່ີໂຫດຮ້າຍî 



 

16 ພຣະເຈົາ້ຊງົພິພາກສາລງົໂທດປະຊາຊນົ  
Jeremiahís Celibacy and Message 

1 ພຣະຄໍາຂອງພຣະຜູ ເ້ປັນເຈ້ົາມາເຖິງຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ,  
2 ìເຈ້ົາຢ່າມີພັຣຍາ ເຈ້ົາຢ່າມີລູກຊາຍຫລືລູກຍິງໃນທ່ີນ້ີ 
3 ເພາະພຣະຜູ້ເປ ັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າເຣ່ືອງລູກຊາຍແລະລູກຍິງທ່ີເກີດໃນທ່ີນ້ີ ແລະຊົງກ່າວເຖິງພວກແມ່ທ່ີເກີດລູກ

ເຫລ່ົານ້ັນ ແລະພວກພ່ໍທີ່ໃຫບັ້ງເກີດຄົນເຫລ່ົານ້ັນໃນແຜ່ນດິນນ້ີວ່າ 
4 ເຂົາທ ງັຫລາຍຈະຕາຍດ້ວຍໂຣກຮ້າຍ ຈະບ່ໍມີການໂອ່ຍຄາງອາລັຍເຂົາທັງຫລາຍ ຫລືຈະບ່ໍມີໃຜຈັດການຝັງເຂົາ ເຂົາ

ຈະເປັນເຫມືອນກອງຝຸ່ນທ່ີຢູ່ເທິງພ້ືນແຜ່ນດິນ ເຂົາທັງຫລາຍຈະພນິາດດ້ວຍດາບແລະການອຶດຢາກ ແລະສົບທັງ
ຫລາຍຂອງເຂົາຈະເປັນອາຫານຂອງນົກໃນອາກາດແລະຂອງສັດແຫ່ງແຜ່ນດິນ 

5 ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ຢ່າເຂ້ົາໄປໃນເຮືອນທ່ີຄ່ໍາຄວນ ຫລືໄປໂອ່ຍຄາງ ຫລືໄປເສັຽໃຈນໍາ ພຣະຜູ້ເປ ນັ
ເຈ້ົາກ່າວວ່າ ເພາະເຮົາໄດ້ເອົາພອນສັນຕິສຸກຂອງເຮົາໄປຈາກຊົນຊາດນ້ີແລ້ວ ທັງຄວາມຮັກຫມັນ້ຄົງ ແລະກະຣຸນາ
ຄຸນຂອງເຮົາ 

6 ທັງຜູ້ໃຫຍ່ຜູ້ນ້ອຍຈະຕາຍໃນແຜ່ນດ ນິນ້ີ ຈະບ່ໍມີໃຜຈັດການຝັງເຂົາ ບ່ໍມີໃຜມາໂອ່ຍຄາງອາລັຍເຂົາ ຫລືມາຂີດຕົວ 
ຫລືມາແຖຫົວເພ່ືອເຂົາ 

7 ບໍ່ມຜູ້ີໃດຫັກເຂ້ົາຈ່ີໃຫ້ແກ່ຄົນໄວ້ທຸກ ເພືອ່ຈະອອຍໃຈເຂົາເພາະເຫດຄົນທ່ີຕາຍນ້ັນ ເພາະພ່ໍແມ່ຂອງເຂົາຈ່ຶງບ່ໍມີໃຜ
ມອບຖ້ວຍແຫ່ງຄວາມເລ້ົາໂລມໃຈໃຫ້ເຂົາດ່ືມ 

8 ເຈ້ົາຢ່າເຂ້ົາໄປນ່ັງກິນແລະດ່ືມກັບເຂົາໃນເຮືອນທ່ີມີການລ້ຽງ  
9 ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາພຣະເຈ້ົາແຫ່ງອິສຣາເອນກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ, ìເບ່ິງແມ ເຮົາຈະກະທໍາໃຫ້ສຽງບັນເທີງ

ແລະສຽງລນເລີງ ສຽງເຈ້ົາບ່າວແລະສຽງເຈ້ົາສາວ ຂາດຈາກສະຖານທ່ີນ້ີຕ່ໍຫນ້າຕ່ໍຕາຂອງເຈ້ົາທັງຫລາຍແລະໃນວັນ
ຂອງເຈ້ົາ 

10 ìເມ່ືອເຈ້ົາບອກຖ້ອຍຄໍາເຫລ່ົານ້ີແກ່ຊົນຊາດນ້ີ ແລະເຂົາທັງຫລາຍເວ້ົາກັບເຈ້ົາວ່າ, ìເປັນຫຍັງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈ່ຶງຊົງ
ປະກາດໂທດຍ່ິງໃຫຍ່ທ ງັສ້ິນນ້ີໃຫ້ຕົກແກ່ເຮົາ ບາບຊ່ົວຂອງເຮົາຄືຫຍັງ ເຮົາໄດ້ກະທໍາບາບຫຍັງຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ  ້ົາ    
ພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາî 

11 ແລ້ວເຈ້ົາຈ່ົງກ່າວແກ່ເຂົາທັງຫລາຍວ່າ ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວວ່າ ເພາະບັນພະບຸຣຸດຂອງເຈ້ົາໄດ້ປະຖ້ິມເຮົາ ແລະໄດ້
ຕິດຕາມພຣະອ່ືນ ແລະໄດ້ບ ວົຣະບັດ ແລະນະມັສການພຣະນ້ັນ ແລະໄດ້ປະຖ້ິມເຮົາ ແລະບ່ໍໄດ້ຮັກສາພຣະທັມຂອງ
ເຮົາ 

12 ແລະເພາະເຈ້ົາທງັຫລາຍໄດ້ກະທໍາຊ່ົວຮ້າຍຍ່ິງກວ່າບັນພະບຸຣຸດຂອງເຈ້ົາ ເພາະເບ່ິງແມ ເຈ້ົາທຸກໆຄົນໄດ້ຕິດຕາມເຈ
ຕະນາຊ່ົວຮ້າຍດ້ືດ້ານຂອງຕົນເອງ ປະຕິເສດບ່ໍຍອມຟັງເຮົາ 

13 ເຫດສັນນ້ັນ ເຮົາຈະແກວ່ງເຈ້ົາອອກເສັຽຈາກແຜ່ນດິນຊ່ຶງເຈ້ົາຫລືບັນພະບຸຣຸດຂອງເຈ້ົາບ່ໍຮູ້ຈັກ ແລະທ່ີນ້ັນເຈ້ົາຈະບົວ
ຣະບັດພຣະອ່ືນທັງກາງເວັນແລະກາງຄືນ ເພາະເຮົາຈະບ່ໍສໍາແດງພຣະຄຸນແກ່ເຈ້ົາເລີຍî 
God Will Restore Israel 
(ຢຣມ 23:7-8) 

14 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວວ່າ ເພາະສັນນ້ັນ ເບ່ິງແມ, ວັນເດືອນຈະມາເຖິງ ເມ່ືອບ່ໍມີໃຜກ່າວຕ່ໍໄປອີກວ່າ ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ
ຊົງນໍາປະຊາ  ຊ ນົອິສຣາເອນອອກມາຈາກແຜ່ນດິນເອຢິບຊົງພຣະຊົນຢູ່ ່ສັນໃດî 



15 ແຕ່ຈະເວ້ົາວ່າ, ìພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຊງົນໍາປະຊາຊົນອິສຣາເອນອອກມາຈາກແດນເຫນືອ ແລະອອກມາຈາກບັນດາປະ
ເທດຊ່ຶງພຣະອົງໄດ້ຊົງຂັບໄລ່ເຂົາໃຫ້ໄປຢູ່ນ້ັນ ຊງົພຣະຊົນຢູ່ສັນໃດî ເພາະເຮົາຈະນໍາເຂົາທັງຫລາຍກັບມາສູ່ແຜ່ນດິນ
ຂອງເຂົາເອງ ຊຶງ່ເຮົາໄດ້ຍົກໃຫ້ບ ັນພະບຸຣຸດຂອງເຂົາແລ້ວນ້ັນ 

16 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວວ່າ, ìເບ່ິງແມ, ເຮົາຈະສ່ົງຊາວປະມົງມາຈໍານວນຫລາຍ ແລະເຂົາຈະຈັບເຂົາທັງຫລາຍ ພາຍ
ຫລງັເຮົາຈະໃຫເ້ຂົາພານາຍພານມາຈໍານວນຫລາຍ ນາຍພານຈະລ້າເຂົາທັງຫລາຍຕາມພູທຸກໜວຍ ແລະຕາມຈ້າຍ
ພທຸູກຫນ່ວຍແລະຕາມໂງ່ນຫີນ 

17 ເພາະວ່າ ເຮົາມອງເບ່ິງການກະທໍາທັງສ້ິນຂອງເຂົາ ຈະປິດບັງໄວ້ຈາກເຮົາບ່ໍໄດ້ ແລະບາບຊ່ົວຂອງເຂົາທັງຫລາຍຈະ
ເຊ່ືອງພ້ົ້ົນຕາເຮົາບ່ໍໄດ້ 

18 ແລະເຮົາຈະຕອບສນອງຄວາມຊ່ົວແລະບາບຂອງເຂົາເປັນສອງເທ່ົາ ເພາະເຂົາໄດ້ກະທໍາໃຫ້ແຜ່ນດິນຂອງເຮົາເປັນ
ມົນທິນໄປດ້ວຍຊາກຂອງສ່ິງທ່ີຫນ້າຂດຽດເປິະເປອນ ແລະກະທໍາໃຫ້ມໍຣະດົກຂອງເຮົາເຕັມໄປດ້ວຍສ່ິງທ່ີຫນ້າກຽດ
ຊັງຂອງພວກເຂົາî 

19 ຂ າ້ແດ່ພຣະເຈ້ົາ ພຣະກໍາລັງແລະທ່ີກໍາບັງເຂ້ັມແຂງຂອງຂ້າພຣະອົງ ເປັນທ່ີລ້ີພັຍຂອງຂ້າພຣະອົງໃນວັນຍາກລໍາບາກ 
ບັນດາປະຊາຊາດຈະມາເຝ້ົາພຣະອົງຈາກທ່ີສຸດປາຍໂລກແລະທູນວ່າ, ìບັນພະບຸຣຸດຂອງເຮົາບ່ໍໄດ້ຮັບມ ຣໍະດົກອັນ
ໃດ ນອກຈາກສ່ິງມຸສາ ຄືສ່ິງໄຮ້ຄ່າຊ່ຶງບ່ໍມີປໂຍດອັນໃດໃນຕົວ 

20 ມະນຸດຈະສ້າງພຣະໄວ້ສໍາລັບຕົນເອງໄດ້ຫລື ສ່ິງຢ່າງນ້ັນບ່ໍແມ່ນພຣະî 
21 ìເພາະສະນ້ັນ ເບ່ິງແມ, ເຮົາຈະກະທໍາໃຫ້ເຂົາຮູ້ຈັກ ການຄ້ັງນ້ີເຮົາຈະກະທໍາໃຫ້ເຂົາຮູ້ຈັກຣິດເດດຂອງເຮົາແລະຣິດ

ທານຸພາບຂອງເຮົາ ແລະເຂົາທັງຫລາຍຈະຮູ້ວ່ານາມຂອງເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາî 
 

17 ບາບຊ່ຶງຈາຣຶກໄວ້ໃນທີຈ່ດິໃຈຂອງຢດູາ  
Judahís Sin And Punishment 

1 ìບາບຂອງຢູດານ້ັນບັນທຶກໄວ້ດ້ວຍປາກກາເຫລັກ ດ້ວຍປາຍເພັດຈາຣຶກໄວ້ເທິງແຜ່ນແຫ່ງຈິດໃຈຂອງເຂົາແລະເທິງ
ຍອດທ່ີແທ່ນບູຊາຂອງເຂົາທັງຫລາຍ 

2 ຝ່າຍບຸດຫລານຂອງເຂົາກໍລະນຶກເຖິງແທ່ນບູຊາແລະເຫລ່ົາອາເຊຣິມຂອງເຂົາຂ້າງຕ້ົນໄມ້ສົດທຸກກົກ ແລະເທິງຈາຍ
ພສູູງ 

3 ເທິງພທ່ີູຢູ່ກາງທ່ົງ ເຮົາຈະໃຫ້ຫລັກຖານບ້ານຊ່ອງແລະຊັບສົມບັດຂອງເຈ້ົາເປັນຂອງຍຶດ ເປັນຄ່າແຫ່ງບາບຂອງເຈ້ົາ 
ຕລອດທ່ົວແຜ່ນດິນຂອງເຈ້ົາ 

4 ເຈ້ົາຈະຕ້ອງປ່ອຍມືຂອງເຈ້ົາຈາກມ ຣໍະດົກຊຶງ່ເຮົາໄດ້ຍົກໃຫ້ແກ່ເຈ້ົາ ແລະເຮົາຈະກະທໍາໃຫ້ເຈ້ົາບົວຣະບັດສັດຕຣູ
ຂອງເຈ້ົາໃນແຜ່ນດິນຊ່ຶງເຈ້ົາບ່ໍຮູ້ຈັກ ເພາະຄວາມພິໂຣດຂອງເຮົາ ເຮົາກ່ໍໄຟຂ້ຶນຊ່ຶງຈະໄຫມຢູ່້ເປັນນິດî 

5 ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ, ìຄົນທີວ່າງໃຈໃນມະນຸດ ແລະໃຫ້ເນ້ືອຫນັງເປັນມືຂອງເຂົາ ແລະໃຈຂອງເຂົາຫັນອອກ
ຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຄົນນ້ັນກໍເປັນທ່ີສາບແຊ່ງ 

6 ເຂົາເປັນເຫມືອນພຸ່ມໄມ້ທ່ີຢູ່ໃນທະເລຊາຍ ແລະບ່ໍເຫັນຄວາມດີອັນໃດມາເຖິງເລີຍ ເຂົາຈະອາສັຍຢູ່ໃນແຜ່ນດິນທ່ີ
ແຕກຣະແຫງທ່ີໃນຖ່ິນກັນດານ ໃນແຜ່ນດິນເຄັມທ່ີບ່ໍມຄົີນອາສັຍ 

7 ìຄົນທ່ີວາງໃຈໃນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຍ່ອມໄດ້ຮັບພຣະພອນ ຄືຜູ້ທີຄ່ວາມວາງໃຈຂອງເຂົາຢູ່ໃນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
8 ເຂົາເປັນເຫມືອນຕ້ົນໄມ້ທີປູ່ກໄວ້ຮິມນ້ໍາ ຊ່ຶງຢ່ັງຮາກຂອງມັນອອກໄປຂ້າງລໍານ້ໍາ ເມ່ືອແດດສ່ອງມາເຖິງກໍບ່ໍຢ້ານ

ເພາະໃບຂອງມັນຂຽວຢູ່ສເມີ ແລະບ່ໍກະວົນກະວາຍໃນປີທ່ີແຫ້ງແລ້ງ ເພາະມັນບ່ໍຢຸດທ່ີຈະອອກຜົນî 
9 ຈິດໃຈກໍເປັນຕົວລ້ໍລວງເຫນືອກວ່າສ່ິງໃດທັງຫມດົ ມນັເສ່ືອມຊາມຢ່າງຮ້າຍແຮງຫລາຍ ຜູ້ໃດຈະຮູ້ຈັກໃຈນ້ັນ 



10 ìເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກວດຄ້ົນເບ່ິງຈິດ ແລະທົດລອງເບ່ິງໃຈ ເພ່ືອໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນຕາມການກະທໍາຂອງເຂົາ ຕາມຜົນ
ແຫ່ງການກະທ ໍາຂອງເຂົາ 

11 ເຫມືອນນົກກະທາທ່ີຮວບຮວມລູກຊ່ຶງມນັບ່ໍໄດ້ຟັກສັນໃດ ຄົນທ່ີໄດ້ຄວາມມ່ັງຄ່ັງມີມາຢ່າງບ່ໍເປັນທັມກໍເປັນສັນນ້ັນ ພໍ
ເຖິງກາງວັຍ ມັນກໍພາກຈາກຄົນນ້ັນເສັຽ ແລະໃນຕອນປາຍຂອງເຂົາ ເຂົາຈະເປັນຄົນບ້າ 

12 ທ່ີຕ້ັງແຫ່ງສະຖານສັກສິດຂອງເຮົາທັງຫລາຍ ເປັນພຣະທ່ີນ່ັງຮຸ່ງເຮືອງຊ່ຶງຕ້ັງຢູ່ສູງຕ້ັງແຕ່ເດີມນ້ັນ 
13 ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົາ ຄວາມຫວັງແຫງ່ອິສຣາເອນ ບັນດາຄົນເຫລ່ົານ້ັນທ່ີປະຖ້ິມພຣະອົງຈະຕ້ອງຮັບຄວາມອັບອາຍ ບັນ

ດາຄົນທັງປວງທ່ີຫນັໄປຈາກພຣະອົງຈະຕ້ອງຈາຣຶກໄວ້ໃນແຜ່ນດິນໂລກ ເພາະເຂົາໄດ້ປະຖ້ິມພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຜູ້ເປັນ
ແຫລ່ງນ້ໍາແຫ່ງຊີວິດເສັຽ 
Jeremiah Prays for Vindication 

14 ຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົາ ຂໍຊົງຮັກສາຂ້າພຣະອົງ ຂ້າພຣະອົງຈະໄດ້ຫາຍ ຂໍຊົງຊ່ອຍຂ້າພຣະອົງຂ້າພຣະອົງຈ່ຶງຈະລອດ ເພາະ
ພຣະອົງເປັນທ່ີສັຣເສີນຂອງຂ້າພຣະອົງ 

15 ເບ່ິງແມ, ເຂົາທັງຫລາຍໄດ້ເວ້ົາກັບຂ້າພຣະອົງວ່າ, ìພຣະຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຢູ່ໃສ ໃຫມ້າເຖີດî 
16 ຂ້າພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຫາໂອກາດເລີກເປັນຜູລຽງແກະທຕາມພຣະອົງໄປ ຂ້າພຣະອົງກໍບ່ໍປະສົງວັນແຫ່ງຄວາມຫາຍນະ   

ພຣະອົງຊົງຊາບແລ້ວສ່ິງຊ່ຶງອອກມາຈາກຮິມສົບຂອງຂ້າພຣະອົງກໍຖືກຕອງຕ່ໍພຣະພັກຂອງພຣະອົງ 
17 ຂໍຢ່າຊົງເປັນເຫດໃຫ້ຂ້າພຣະອົງຕົກໃຈຢ້ານກົວເລີຍ ພຣະອົງຊົງເປັນທ່ີລ້ີພັຍຂອງຂ້າພຣະອົງໃນວັນຮ້າຍ 
18 ຜູ້ໃດຂ່ົມເຫັງຂ້າພຣະອົງຂໍໃຫ້ເຂົາໄດ້ຮັບຄວາມລະອາຍ ແຕ່ຂໍຢ່າໃຫ້ຂ້າພຣະອົງໄດ້ຮັບຄວາມລະອາຍ ຂໍໃຫເ້ຂົາຕົກ

ໃຈຢ້ານກົວ ແຕ່ຢ່າໃຫ້ຂ້າພຣະອົງຕົກໃຈຢ້ານກົວເລີຍ ຂໍຊົງນໍາວັນຮ້າຍມາຕົກເຫນືອເຂົາ ຂໍຊົງທໍາລາຍເຂົາດ້ວຍ
ການທ າໍລາຍອັນຊັບຊ້ອນ 

 ຕອ້ງຮກັສາວນັສະບາໂຕໃຫບ້ຣໍ ສິດຸ 
 Hallow the Sabbath Day 

19 ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາກ່າວແກ່ຂ້າພະເຈ້ົາດ່ັງນ້ີວ່າ, ìຈ່ົງໄປຢືນໃນປະຕູເມືອງ ຊຶງ່ບັນດາກະສັດແຫ່ງຢູດາສະເດັດເຂ້ົາ ແລະ
ຊ່ຶງພຣະອົງສະເດັດອອກ ແລະໃນປະຕູທັງຫລາຍຂອງເຢຣູຊາເລັມ 

20 ແລະກ່າວແກ່ເຂົາທັງຫລາຍວ່າ ìທ່ານທັງຫລາຍຜູ້ເປັນກະສັດຂອງຢູດາ ແລະບັນດາຄົນຢູດາ ແລະຊາວເຢຣູຊາເລັມ
ທັງສ້ິນ ຜູ້ຊຶງ່ເຂ້ົາທາງປະຕູເຫລ່ົານ້ີ ຈ່ົງຟັງພຣະຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ 

21 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ìຈ່ົງລະວັງເພ່ືອເຫັນແກ່ຊີວິດຂອງເຈ້ົາທງັຫລາຍ ຢ່າໄດ້ຫາບຫາມສ່ິງໃດໃນວັນສະບາ
ໂຕ ຫລືນໍາຂອງນ້ັນເຂ້ົາທາງບັນດາປະຕູເຢຣ ຊູາເລັມ 

22 ແລະຢ່າຫາບຫາມສ່ິງໃດຂອງເຈ້ົາອອກຈາກບ້ານໃນວັນສະບາໂຕ ຫລືກະທໍາງານໃດໆ ແຕ່ຈ່ົງຮັກສາວັນສະບາໂຕ
ໄວໃ້ຫ້ບໍຣສຸິດ ດ່ັງທ່ີເຮົາໄດ້ສ່ັງບັນພະບຸຣຸດຂອງເຈ້ົາໄວ້ 

23 ເຖິງປານນ້ັນເຂົາກໍບ່ໍຟັງຫລືງ່ຽງຫູຟັງ ແຕ່ກະທໍາຄໍຂອງເຂົາທັງຫລາຍໃຫ້ແຂງ ເພ່ືອຈະບ່ໍໄດ້ຍິນແລະບ່ໍຮັບຄໍາຕັກ
ເຕືອນ 

24 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວວ່າ, ìຖ້າເຈ້ົາເຊ່ືອຟງັເຮົາ ແລະບ່ໍນໍາສ່ິງຂອງໃດໆເຂ້ົາມາທາງປະຕູເມືອງນ້ີໃນວັນສະບາໂຕ ແຕ່
ຮັກສາວັນສະບາໂຕໃຫ້ບໍຣສຸິດ ແລະບ່ໍກະທໍາງານໃນວັນນ້ັນ 

25 ແລ້ວຈະມກີະສັດແລະເຈ້ົານາຍ ຜູ້ປະທັບເທິງບັນລັງແຫ່ງດາວິດສະເດັດເຂ້ົາທາງປະຕູທັງຫລາຍຂອງເມືອງນ້ີສະເດັດ
ມາໃນຣົດຮົບ ແລະເທິງມ້າ ທັງບັນດາກະສັດແລະເຈ້ົານາຍຂອງພຣະອົງ ທັງຄົນຢູດາແລະຊາວເຢຣູຊາເລັມ ແລະ
ເມືອງນ້ີຈະມີຄົນອາສັຍຢູ່ເປັນນິດ 



26 ແລະປະຊາຊົນຈະມາຈາກຫົວເມືອງແຫ່ງຢູດາ ແລະຈາກທ່ີຊ່ຶງຢູ່ຮອບເຢຣູຊາເລ ັມ ຈາກແຜ່ນດິນເບັນຢາມິນ ຈາກ
ຕີນພູຕ່າງໆ ຈາກພູທັງຫລາຍ ແລະຈາກເນເກັບ ນ າໍເອົາເຄ່ືອງເຜົາບູຊາ ແລະເຄ່ືອງສັກກາຣະບູຊາ ເຄ່ືອງທັນຍາບູຊາ
ແລະກໍາຍານ ແລະນໍາເຄ່ືອງບູຊາໂມທະນາພຣະຄຸນມາຍັງວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 

27 ແຕ່ຖ້າເຈ້ົາທັງຫລາຍບ່ໍຟັງເຮົາເພອຮັກສາວັນສະບາໂຕໃຫ້ບໍຣສຸິດ ແລະບ່ໍແບກສ່ິງຂອງເຂ້ົາທາງປະຕູທັງຫລາຍຂອງ
ເຢຣູຊາເລັມໃນວັນສະບາໂຕແລ້ວເຮົາຈະກ່ໍໄຟໄວ້ໃນປະຕູເມືອງເຫລ່ົານ້ັນ ແລະໄຟນ້ັນຈະເຜົາຜານຣາຊວັງທັງ
ຫລາຍຂອງເຢຣູຊາເລັມ ແລະຈະມອດກໍບ່ໍໄດ້î 

 

18 ເຢເຣມີຢາທີເ່ຮອືນຂອງຊາ່ງປັນ້ຫມໍ ້ 
The Potter and the Clay 

1 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງບອກຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, 
2 ìຈ່ົງລຸກຂ້ຶນໄປຍັງເຮືອນຂອງຊ່າງປ້ັນຫມໍ ້ແລ້ວເຮົາຈະເວ້ົາໃຫ້ເຈ້ົາຟັງຢູ່ທ່ີນ້ັນî 
3 ດ້ວຍເຫດນ້ີ ຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງລົງໄປທ່ີນ້ັນ ແລະເຫັນຊ່າງປ້ັນຫມໍກໍ້າລັງຊ່ຽນຫມໍຂ້ອງເຂົາຢູ່  
4 ໃນເວລານ້ັນ ເມ່ືອໃດເຂົາປ  ້ັນດິນຫນຽວເປັນພາຊນະຢ່າງນ່ຶງບ່ໍໄດ້ ເຂົາກໍເອົາດິນຫນຽວອັນເກ່ົານ້ັນ ເຮັດເປັນພາຊນະ

ຢ່າງອ່ືນອີກ 
5 ຂນະນ້ັນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງບອກຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ,  
6 ìປະຊາຊົນອິສຣາເອນເອີຍ ເຮົາຈະທາໍກັບເຈ້ົາເຫມືອນຢ່າງຊ່າງປ້ັນຫມໍທໍ້າກັບດິນຫນຽວນ້ັນບ່ໍໄດ້ບໍ ດິນຫນຽວຢູ່ໃນມື

ຊ່າງປັ້ນຫມໍສັ້ນໃດ ພວກເຈ້ົາກໍຢູ່ໃນມືຂອງເຮົາສັນນ້ັນ ເຮົາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ກ່າວດ່ັງນ້ີແຫລະ 
7 ຖ້າເວລາໃດເຮົາກ່າວວ່າຈະຖອນຮາກ ຈະຮ້ືຖ້ິມ ຈະທໍາລາຍຊາດຫລືອານາຈັກໃດໆ  
8 ແຕ່ຖ້າຊາດນ້ັນຫັນຫນີຈາກການທໍາຊ່ົວເສັຽ ເຮົາກໍຈະປ່ຽນໃຈຈາກສ່ິງທ່ີເຮົາກ່າວວ່າຈະກະທໍານ້ັນເສັຽ 
9 ອີກຢ່າງນ່ຶງ ຖ້າເຮົາກ່າວວ່າຈະປຸກ ຫລືສ້າງປະເທດຫລືອານາຈັກໃດຂ້ຶນ  
10 ແຕ່ຖ້າຊາດນ້ັນກະທໍາຊ່ົວບ່ໍເຊ່ືອຟັງເຣົາ ເຮົາກໍຈະປ່ຽນໃຈຈາກສ່ິງທ່ີເຣົາກ່າວວ່າຈະກະທໍານ້ັນເສ ຽັ 
11 ດ່ັງນ້ັນແຫລະ ເຈ້ົາຈ່ົງບອກປະຊາຊົນຢູດາ ແລະຊາວກຸງເຢຣູຊາເລັມວ່າ ເຮົາກໍາລັງວາງແຜນການຕ່ໍສູ້ ແລະຈັດຕຽມ

ການລົງໂທດເຂົາຢູ່ ຈ່ົງບອກໃຫ້ເຂົາເຊົາດໍາເນີນຊີວິດໃນທາງບາບເສັຽ ໃຫ້ປ່ຽນທາງແລະສ່ິງທ່ີກໍາລັງເຣັດຢູ່ນ້ັນ 
Israelís Stubborn Idolatry 

12 ແຕ່ພວກເຂົາຈະຕອບວ່າ ພວກເຮົາບ່ໍປ່ຽນດອກ ຈະເຮັດຊ່ົວຕ່ໍໄປຕາມຄວາມພໍໃຈຂອງເຮົາເອງî 
13 ດ່ັງນ້ັນແຫລະ, ເຣົາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈ່ຶງກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ຈ່ົງໄປທ່ຽວຖາມເບ່ິງຖ້າມກາງປະຊາຊາດວ່າ ຜູ້ໃດເຄີຍໄດ້ຍິນ

ເຫມືອນຢ່າງນ້ີ ອິສຣາເອນພົມມະຈາຣີນ້ັນໄດ້ກະທໍາສ່ິງອັນຫນ້າຢ້ານກົວ 
14 ພສູູງເລບານອນບ່ໍເຄີຍຂາດຫິມມະ ກະແສນ້ໍາເຢັນໃນພູບ່ໍເຄີຍບົກແຫ້ງ ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີບ່ໍເຄີຍມີຈັກເທ່ືອ ແຕ່ປະຊາຊນົອິ

ສຣາເອນໄດ້ເຮັດສ່ິງນ່ຶງອັນຫນ້າຢ້ານພິລຶກ 
15 ຄືພວກເຂົາໄດ້ລືມເຮົາເສັຽ ໄດ້ເຜົາເຄ່ືອງຫອມບູຊາແກ່ພຣະອ່ືນ ໄດ້ຕໍາສະດຸດໃນທາງທ່ີເຂົາເດີນ ບ່ໍໄດ້ເຮັດຕາມຮີດ

ເກ່ົາຄອງຫລັງອີກຕ່ໍໄປ ແຕ່ເດີນຕາມທາງທ່ີຍັງບ່ໍໄດ້ດັດແປງ 
16 ໄດ້ເຣັດໃຫ້ແຜ່ນດິນນ້ີເສ່ືອມເສັຽໄປ ຈະເປັນແຜ່ນດິນທ່ີຫນ້າກຽດຊັງຕລອດໄປເປັນນິດ ຄົນທັງປວງທ່ີຜ່ານໄປທ່ີນ້ັນ

ຈະເຫັນສ່ິງອັນຫນ້າຢ້າຍກົວ ເຂົາຈະສ່ັນຫົວດ້ວຍຄວາມປລາດໃຈ 
17 ເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ໄພພົ່ນຂອງເຮົາກະຈັດກະຈາຍໄປຕ່ໍຫນ້າສັດຕຣູຂອງເຂົາ ເຫມືອນລົມຕາເວັນອອກພັດເປ່ົາຂ້ີດິນ 

ເຮົາຈະຫັນຫລັງໃສ່ເຂົາເມ່ືອໄພວິບັດມາເຖິງເຂົາ ແລະຈະບ່ໍຊ່ອຍເຫລືອເຂົາî 



A Plot against Jeremiah 

18 ຂນະນ້ັນປະຊາຊົນພາກັນເວ້ົາວ່າ, ìໃຫພ້ວກເຮົາຫາເຣ່ືອງໂຈມຕີ ແລະກໍາຈັດເຢເຣມີຢາເທາະ ເພາະວ່າພວກເຮົາມີ
ພວກປະໂຣຫິດສໍາລັບສ່ັງສອນ ມີພວກນັກປາດສໍາລັບປຶກສາ ແລະມີພວກຜູ້ປະກາດພຣະທັມສໍາລັບເທສນາພຣະ
ຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາຢູ່ ສະນ້ັນຈ່ົງຢ່າຟັງສ່ິງທ່ີເຂົາເວົ້າî 

19 ດ້ວຍເຫດນ້ັນ ເຢເຣມີຢາຈ່ຶງອ້ອນວອນວ່າ, ìຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປນັເຈ້ົາ ຂໍພຣະອົງຊົງຟັງຖ້ອຍຄໍາທ່ີຂ້າພຣະອົງຈະກາບ
ທູນ ແລະຟັງເຣ່ືອງທ່ີສັດຕຣູກ່າວຮ້າຍປ້າຍສີໃສ່ຂ້າພຣະອົງແດ່ຖ້ອນ 

20 ຄືວ່າເຂົາຈະເຮັດການຮ້າຍຕອບແທນການດີຂອງຂ້າພຣະອົງ ດ້ວຍວ່າພວກເຂົາໄດ້ຂ ຸດຫລຸມໃຫ້ຂ້າພຣະອົງຕົກລົງ ຂໍ
ຊົງໂຜດລະນຶກເຖິງທ່ີຂ້າພຣະອົງໄດ້ມາກາບທູນບ່ໍໃຫ້ພຣະອົງຊົງລົງໂທດເຂົາດ້ວຍພຣະພິໂຣດ 

21 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປ ັນເຈ້ົາ ບັດນ້ີ ຂໍພຣະອົງຊົງທໍາໃຫ້ລູກຂອງເຂົາອຶດຢາກຈົນເຖິງແກ່ຄວາມຕາຍ ໃຫ້ພວກເຂົາຕາຍໃນ
ເສິກສົງຄາມ ພວກແມ່ຍິງກໍໃຫ້ສູນເສັຽຜົວແລະລູກຂອງຕົນ ໃຫ້ຜູ້ຊາຍຕາຍດ້ວຍພຍາດຕ່າງໆ ພວກຄົນຫນຸ່ມກໍໃຫ້
ຕາຍໃນສນາມຮົ 

22 ຂໍຊົງໂຜດສ່ົງກອງທະຫານເຂ້ົາໄປປຸ້ນບ້ານເຮືອນຂອງເຂົາຢ່າງທ່ີເຂົາບ່ໍຮູ້ຕົວ ຂໍຊົງທໍາໃຫເ້ຂົາຮ້ອງໄຫ້ດ້ວຍຄວາມ
ຢ້ານ ເພາະວ່າເຂົາໄດ້ຂຸດຫລຸມໃຫ້ຂ້າພຣະອົງຕົກລົງແລະໄດ້ເຣັດແຮ້ວດັກຈັບຂ້າພຣະອົງ 

23 ຂ າ້ແດ່ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ ແຕ່ພຣະອົງຊົງຊາບແຜນການເຂົາຈະສັງຫານຂ້າພຣະອົງແລ້ວ ຂໍຢ່າໃຫ້ອະພັຍຄວາມຜິດ
ແລະຍົກໂທດໃຫ້ເຂົາເລີຍ ຈ່ົງທໍາໃຫ້ເຂົາລ້ົມລົງດ້ວຍຄວາມຜ່າຍແພ້ແລະລົງໂທດດ້ວຍພຣະພໂິຣດຖ້ອນî 

 

19 ບດົຮຽນຈາກພາຊນະແຕກ  
The Broken Earthenware Jug 

1 ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ, ìຈົ່ງໄປຊື້ຫມໍດິ້ນຂອງຊ່າງປ້ັນຫມໍມ້າຫນ່ວຍນ່ຶງ ແລ້ວໃຫ້ເອົາຫົວຫນ້າປະຊາຊົນກັບປະ
ໂຣຫ ດິອະວຸໂສບາງຄົນ 

2 ແລ້ວໃຫໄ້ປຍັງຮ່ອມພູຮິນໂນມ ອອກໄປທາງປະຕູເມືອງທ່ີມີຊືວ່່າ ປະຕູໂຮງປ້ັນຫມໍດິ້ນ ໃຫຂ້້າພະເຈ້ົາປະກາດພຣະ
ຄໍາຂອງພຣະອົງຢູ່ທ່ີນ້ັນ 

3 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງບອກໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາເວ້ົາວ່າ ìພວກກະສັດຢູດາແລະຊາວເຢຣູຊາເລັມເອີຍ ຈ່ົງຟັງເທີນ ເຮົາພຣະຜູ້
ເປັນເຈ້ົາອົງຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງຊາວອິສຣາເອນໄດ້ກ່າວດ່ັງນ້ີ ເຮົາຈະນໍາພັຍວິບັດມາຍັງບ່ອນນ້ີ ຊຶງ່ຈະດັງກ້ອງກັງວານຢູ່ໃນ
ຫຂູອງທຸກໆຄົນທ່ີໄດ້ຍິນເຣ່ືອງນ້ີ 

4 ທ່ີທໍາດ່ັງນ້ີກໍເພາະວ່າປະຊາຊົນໄດ້ປະຖ້ິມເຮົາ ແລະໄດ້ທໍາສະຖານທ່ີນ້ີເສ່ືອມເສັຽດ້ວຍການເຜົາຖວາຍບູຊາແກ່ພຣະ
ອ່ືນ ຄືພຣະທ່ີເຂົາເອງຫລືບັນພະບຸຣຸດຂອງເຂົາ ຫລືພວກກະສັດຂອງຊາວຢູດາບ່ໍຮູ້ຈັກ ພວກເຂົາໄດ້ຂ້າຄົນຜູ້ບ່ໍມີ
ຄວາມຜິດຈໍານວນຫລາຍຢູ່ໃນສະຖານທ່ີນ້ີ 

5 ໄດ້ກ່ໍແທ່ນສໍາລັບພຣະບາອານ ເພ່ືອຈະເຜົາບຸດຊາຍຂອງເຂົາເສັຽໃນໄຟເປັນເຄ່ືອງເຜົາບູຊາແດ່ພຣະບາອານ ຊຶງ່ເຮົາ
ບ່ໍໄດ້ບັນຊາຫລືໃຫສິ້ດອໍານາດ ຫລືໄດ້ນຶກໃນໃຈຂອງເຮົາ 

6 ດ່ັງນ້ັນແຫລະ, ເຮົາພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຈ່ຶງກ່າວວ່າ ເມ່ືອເວລານ້ັນມາເຖິງ ສະຖານທ່ີນ້ີຈະບ່ໍໄດ້ເອ້ີນວ່າ ໂຕເຟທຫລືຮ່ອມ
ພຮີູນໂນມອີກເລີຍ ແຕ່ຈະຖືກເອ້ີນວ່າຮ ອ່ມພູແຫ່ງການຂ້າຟັນກັນ 

7 ໃນສະຖານທ່ີນ້ີເຣົາຈະທໍາລາຍແຜນການທັງປວງຂອງຊາວຢູດາແລະຊາວເຢຣູຊາເລັມ ຈະໃຫ້ສັດຕຣູຂອງເຂົາມີຊັຍ
ຊະນະແລະຂ້າເຂົາຕາຍໃນສະຫນາມຮົບ ຈະໃຫ້ນົກແລະສັດປ່າທັງຫລາຍກິນຊາກສົບຂອງເຂົາ 

8 ຈະນໍາພັຍວິບັດອັນຫນ້າຢ້ານເຊ່ັນນ້ີມາຍັງເມືອງນ້ີ ເພ່ືອທຸກຄົນທ່ີຍ່າງຜ່ານໄປມາຈະໄດ້ຕົກໃຈ ແລະອັສຈັນໃນເຫດ
ການທ່ີເກີດຂ້ຶນ 



9 ເມ່ືອເວລາສັດຕຣູລ ອ້ມເມືອງແລະຈະຂ້າເຂົານ້ັນ ເຮົາຈະທໍາໃຫ້ຄົນຜູ້ອາສັຍຢູ່ທ່ີນ້ັນກິນລູກຂອງຕົນ ແລະກິນເພ່ືອນ
ບ້ານເປັນອາຫານໃນເວລາຄັບຂັນî 

10 ແລ້ວພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຊງົບອກໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາ ທັບຫມ້ໍຕ່ໍຫນ້າຄົນທັງຫລາຍທ່ີມີດ້ວຍກັນ ແລະຊົງບອກໃຫ້ເວ້ົາຕ່ໍເຂົາວ່າ 
11 ìພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຜູ ມີ້ອໍານາດຍ່ິງໃຫຍ່ຊົງກ່າວດ່ັງນ້ີ ເຮົາຈະທຸບຕີປະຊາຊນົແລະມ້າງເພເມືອງນ້ີຢ່າງດຽວກັນກັບທັບ

ຫມໍດິ້ນ ຊຶງ່ຈະຈອດໃຫ້ດີອີກບ່ໍໄດ້ ພວກເຂົາຈະຝັງສົບຄົນຕາຍໄວ້ໃນໂຕເຟທ ເພາະວ່າໃນບ່ອນອ່ືນຈະບ່ໍມີບ່ອນຝັງ 
12 ອັນນ້ີແມ່ນສ່ິງທ່ີເຮົາຈະທໍາຕ່ໍເມືອງແລະຄົນຜູ້ຢູ່ໃນເມືອງນ  ້ິ ຈະທໍາໃຫ້ເປັນເຫມືອນໂຕເຟທ ເຣົາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້

ກ່າວດ່ັງນ້ີແຫລະ 
13 ເຮືອນທັງຫລາຍໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ ແລະວັງທັງຫລາຍຂອງກະສັດຢູດາຈະເສ່ືອມເສັຽເຫມືອນດ່ັງຮ່ອມພູໂຕເຟທ 

ເພາະວ່າເຂົາຈະໄດ້ເຜົາເຄ່ືອງຫອມຖວາຍດວງດາວ ແລະໄດ້ເທເຄ່ືອງດ່ືມຖວາຍແກ່ພຣະອ່ືນຢູ່ເທິງຫລັງຄາເຮືອນ
ເຫລ່ົານ້ີî 

14 ແລ້ວຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ອອກຈາກ ໂຕເຟທ ຄືບ່ອນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງໃຊ້ຂ້າພະເຈ້ົາໄປປະກາດພຣະວັຈນະຂອງພຣະອົງ
ນ້ັນ ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຢືນຢູ່ໃນເດ່ິນພຣະວ ຫິານ ແລະເວ້ົາກັບປະຊາຊນົທັງປວງວ່າ, 

15 ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຜູ້ມີອໍານາດອັນຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງຊາວອິສຣາເອນຊົງກ່າວວ່າ ເຣົາຈະນໍາພັຍວິບ ດັມາຍັງເມືອງນ້ີ ແລະມາ
ຍັງບ້ານເມືອງທັງຫລາຍທ່ີຢູ່ໃກ້ຄຽງ ເພາະວ ່າພວກເຈ້ົາຫົວດ້ືແລະບ່ໍເຊ່ືອຟັງຄໍາຂອງເຮົາî 

 

20 ເຢເຣມຢີາຖກືຈບັຂງັໄວ ້ 
Jeremiah Persecuted by Pashhur 

1 ເມ່ືອປັສຮູຣປ໌ະໂຣຫິດບຸດຂອງອິມເມີ ຜູ້ເປັນນາຍໃຫຍ່ໃນພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ໄດ້ຍິນເຢເຣມີຢາປະ
ກາດພຣະທັມເຖິງສ່ິງເຫລ່ົານ້ີ 

2 ປັສຮູຣ໌ກໍຕີເຢເຣມີຢາຜູ້ປະກາດພຣະທັມແລະຈັບທ່ານໃສ່ກັບຕີນໄວ້ໃນປະຕູສູງ ຊຶງ່ຕ້ັງຢູ່ທາງປະຕູເບັນຢາມິນດ້ານ
ເທິງພຣະວຫິານຂອງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ 

3 ມືອ່ື້ນເຊ້ົາມາ ປັສຮູຣ໌ກໍເອົາເຢເຣມຢີາອອກຈາກກັບຕີນ ເຢເຣມີຢາເວ້ົາຕ່ໍທ່ານວ່າ, ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ເອ້ີນຊ່ືຂອງ
ທ່ານວ່າປັສຮູຣ໌ ແຕ່ຊົງເອ້ີນວ່າ ຜູ້ຢ້ານກົວຄວາມວຸ້ນວາຍໃນທຸກໆບ່ອນ 

4 ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ìເບ່ິງແມ, ເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ເຈ້ົາກັບມິດສະຫາຍຂອງເຈ້ົາຢ້ານກົວວຸ້ນວາຍ ເຈ  ້ົາຈະ
ເຫັນເຂົາທັງຫມດົຕາຍດ້ວຍດາບຂອງສັດຕຣູ ເຮົາຈະມອບຊາວຢູດາທ ັງປວງຢູ່ໃຕ້ອໍານາດຂອງກະສັດບາບິໂລນ 
ແລະຄົນອ່ືນໆກໍຈະຖືກຂ າ້ຕາຍ 

5 ເຮົາຈະໃຫ້ສັດຕຣູຂອງເຂົາປຸ້ນເອົາຊັບສົມບັດອັນມີຄ່າຂອງກະສັດຢູດາ ແລະທຸກໆສ່ິງກໍຈະຖືກນໍາໄປຍັງເມືອງບາບິ
ໂລນ 

6 ສໍາລັບເຈ້ົາກັບຄອບຄົວຂອງເຈ້ົາ ຈະຖືກຈັບໄປຍັງບາບິໂລນເຫມືອນກັນ ເຈ້ົາຈະຕາຍແລະຖືກຝັງໄວ້ນໍາມິດສະຫາຍ
ຜູ້ເຈ້ົາເວ້ົາຕົວະເຂົານ້ັນî 
ບດົຄໍາ່ຄວນຂອງເຢເຣມຢີາ 
Jeremiah Denounces His Persecutors 

7 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະອົງຊົງຫລອກລວງຂ້າພຣະອົງ ແລະຂ້າພຣະອົງກໍຖືກຫລອກລວງ ພຣະອົງຊົງມີກໍາລັງ
ຍ່ິງກວ່າຂ້າ   ພຣະອົງ ແລະພຣະອົງກໍຊະນະຂ້າພຣະອົງເປັນທ່ີໃຫ້ເຂົາຫົວເລາະຂ້າພຣະອົງຕລອດມ້ື ທຸກຄົນເຍາະ
ເຍ້ີຍຂ້າພຣະອົງ 

8 ເພາະວ່າຂ້າພຣະອົງເວ້ົາເມ່ືອໃດຂ້າພຣະອົງຮ້ອງໃຫ້ຊ່ອຍ ຂ້າພຣະອົງຮ້ອງຂ້ຶນວ່າ, ìຮຸນແຮງ ພິນາດî ເພາະວ່າພຣະ
ວັຈນະຂອງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາໄດ້ເປັນເຫດໃຫ້ຂ້າພຣະອົງເປັນທ່ີຕໍາຫນິແລະເຍາະເຍ້ີຍຕລອດມ້ື 



9 ຖ້າຂ້າພຣະອົງຈະກ່າວວ່າ, ìຂ້າພະເຈ້ົາຈະບ່ໍອ້າງເຖິງພຣະອົງ ຫລືກ່າວໃນພຣະນາມຂອງພຣະອົງອີກî ກໍມ ສ່ິີງໃນໃຈ
ຂອງຂ້າ    ພຣະອົງເຫມືອນໄຟໄຫມ້ອັດຢູ່ໃນກະດູກຂອງຂ້າພຣະອົງ ແລະຂ້າພຣະອົງກໍອ່ອນເປ້ັຽທິຕ້່ອງອັດມັນໄວ້ 
ແລະຂ້າພຣະອົງກໍອັດໄວ້ບໍ່ໄຫວ 

10 ເພາະຂ້າພຣະອົງໄດ້ຍິນສຽງຊຸບຊິບຫລາຍ ຄວາມຫວາດສຽວຢູ່ຮອບທຸກດ້ານ ມດິສະຫາຍທ່ີຄຸ້ນເຄີຍທັງສ້ິນຂອງຂ້າ
ພຣະອົງກ່າວວ່າ, ìໃສ່ຄວາມເຂົາ ໃຫ້ເຮົາໃສ່ຄວາມເຂົາî ເຂົາເຝ້ົາເບ່ິງຄວາມຫລ້ົມຈົມຂອງຂ້າພຣະອົງ ìຫາກວ່າເຂົາ
ຈະຖືກຫລອກລວງແລ້ວເຮົາຊະນະເຂົາໄດ້ ແລະທໍາການແກ້ແຄ້ນເຂົາî 

11 ແຕ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຢູ່ຂ້າງຂ້າພະເຈ້ົາ ດ່ັງນັກຮົບທ່ີຫນ້າຢ້ານ ເຫດສັນນ້ັນຜູ້ຂ່ົມເຫັງຂ້າພະເຈ້ົາຈະສະດຸດ ເຂົາຈະບ່ໍ
ຊະນະຂ້າພະເຈ້ົາ ເຂົາຈະຂາຍຫນ້າຫລາຍ ເພາະເຂົາກະທໍາບ່ໍສໍາເຣັດ ຄວາມອັປຍົດອົດສູເປັນນິດຂອງເຂົານ້ັນຈະບ່ໍ
ມວັີນລືມ 

12 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາຜູ້ຊົງທົດລອງຄົນຊອບທັມ ຜູ້ທອດພຣະເນດທັງໃຈແລະຈິດ ຂໍໃຫຂ້້າພຣະອົງໄດ້
ເຫັນການແກ້ແຄ້ນຂອງພຣະອົງເຫນືອເຂົາທັງຫລາຍ ເພາະຂ້າພຣະອົງໄດ້ທູນສເນີຄະດີຂອງຂ້າພຣະອົງແລ້ວ 

13 ຈ່ົງຮ້ອງເພງຖວາຍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຈ່ົງສັຣເສີນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເພາະວ່າພຣະອົງຊົງຊອ່ຍກູ້ຊີວິດຂອງຜູ້ຂັດສົນ ໃຫ້
ພ້ົ້ົນຈາກມືຂອງຜູ້ກະທໍາຄວາມຊ່ົວຮ ້າຍ 

14 ຂໍຢ່າໃຫ້ວັນທີຂ້່າພະເຈ້ົາເກີດມານ້ັນຮັບພອນ ຢ່າໃຫ້ວັນທ່ີມານດາຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຄອດຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຮັບພອນ 
15 ຂໃໍຫຊ້າຍຄົນນ້ັນຖືກສາບ ຄືຄົນທ່ີເຂົານໍາຂ່າວໄປບອກບິດາຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ ìບຸດຊາຍຄົນນ່ຶງເກີດມາແກ່ທ່ານແລ້ວî 

ອັນກະທໍາໃຫ້ບິດາມີຄວາມຍິນດີຫລາຍ 
16 ຂໃໍຫຊ່້ອຍຄ ນົນ້ັນເຫມືອນກັບບັນດາເມືອງ ຊ່ຶງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຊງົຄວ່ໍາເສັຽແລະບ່ໍໄດ້ຊົງກັບພຣະທັຍ ຂໍໃຫເ້ຂົາໄດ້ຍິນ

ສຽງຮ້ອງໄຫ້ຊ່ອຍໃນເວລາຕອນເຊ້ົາແລະໃຫ້ໄດ້ຍິນສຽງໂວຍວາຍໃນເວລາທ່ຽງ 
17 ເພາະເຂົາບ່ໍໄດ້ຂ້າຂ້າພະເຈ້ົາເສັຽຕ້ັງແຕ່ໃນທ້ອງ ໃຫ້ມານດາຂອງຂ້າພະເຈ້ົາເປັນຫລ ມຸຝັງສົບຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ແລະ

ທ້ອງນ້ັນຈະໄດ້ໃຫຍ່ຢູ່ເປັນນິດ 
18 ເປັນຫຍັງຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງອອກມາຈາກທ້ອງ ມາເຫັນຄວາມລໍາບາກແລະຄວາມທຸກ ແລະວັນຄືນຂອງຂ້າພະເຈ້ົາກໍສ້ິນ

ເປືອງໄປດ້ວຍຄວາມອັບອາຍ 
 

21 ທໍານວາຍເຖງິການທີເ່ຢຣຊູາເລມັຈະຖກືທໍາລາຍ  
Jerusalem Will Fall to Nebuchadrezzar 

1 ຕ່ໍໄປນ້ີເປັນຖ້ອຍຄໍາຊ່ຶງມາຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເຖິງເຢເຣມີຢາ ເມືອ່ກະສັດເຊເດກີຢາຊົງໃຊ້ໃຫ້ປັສຮູ ບຸດມັນຄີຢາ 
ແລະເຊຟັນຢາປະໂຣຫິດ ບຸດມາອາຊັຍຢາໄປຫາເຢເຣມີຢາວ່າ, 

2 ìຂໍຈ່ົງທູນຖາມພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເພ່ືອເຮົາ ເພາະເນບຸກາດເນັດຊາກະສັດບາບິໂລນກໍາລັງທໍາສົງຄາມກັບເຮົາ ບາງເທອ 
ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງກະທໍາກັບເຮົາຕາມບັນດາພຣະຣາຊກິດອັນອັສຈັນຂອງພຣະອົງ ແລະຈະຊົງກະທ າໍໃຫ້ເນບຸ
ກາດເນັດຊາຖອຍທັບໄປຈາກເຮົາî 

3 ແລ້ວເຢເຣມີຢາບອກເຂົາທັງສອງວ່າ,  
4 ìທ່ານຈ່ົງທູນແກ່ເຊເດກີຢາດ່ັງນ້ີວ່າ ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາແຫ່ງອິສຣາເອນກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ເບ່ິງແມ, ເຮົາຈະຫັນກັບ

ຊ່ຶງຍຸດໂທປະກອນອັນຢູ່ໃນມຂືອງເຈ້ົາແລະຊ່ຶງເຈ້ົາໃຊ້ສູ້ຮົບກັບກະສັດບາບິໂລນແລະກັບຊົນຄັນເດອານຊ່ຶງກໍາລັງ
ລ້ອມເຈ້ົາຢູ່ນອກກໍາແພງ ແລະເຮົາຈະຮວບຮວມມັນມາໄວ້ໃນໃຈກາງເມືອງນ້ີ 

5 ເຮົາເອງຈະຕ່ໍສູ້ກັບເຈ້ົາດ້ວຍມືທ່ີຢຽດອອກແລະດ້ວຍແຂນທ່ີແຂງແຮງດ້ວຍຄວາມພິໂຣດ ດ້ວຍຄວາມຮາຍກາດແລະ
ພໂິຣດຢາງຮາຍແຮງ 

6 ແລະເຮົາຈະໂຈມຕີຊາວກຸງນ້ີ ທັງຄົນແລະສັດ ແລ້ວກໍຈະຕາຍລົງດ້ວຍໂຣກລະບາດຂນາດຫນັກ 



7 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວວ່າ ພາຍຫລັງເຮົາຈະມອບເຊເດກີຢາກະສັດຂອງຢູດາ ແລະບັນດາຂ້າຣາຊການຂອງເຂົາ ແລະ
ປະຊາຊົນເມືອງນ້ີຊຶງ່ລອດຕາຍຈາກໂຣກລະບາດ ດາບແລະການອຶດຢາກໄວ້ໃນມຂືອງເນບຸກາດເນ ດັຊາກະສັດແຫ່ງ
ບາບິໂລນ ແລະມອບໄວ້ໃນມືຂອງສັດຕຣູຂອງເຂົາທັງຫລາຍ ໃນມືຂອງຄົນເຫລ່ົານ້ັນທ່ີສແວງຫາຊີວດິຂອງເຂົາ 
ທ່ານຈະຟັນເຂົາເສັຽດ້ວຍຄົມດາບ ທາ່ນຈະບ່ໍສົງສານເຂົາທັງຫລາຍ ຫລືໄວ້ຊວິີດເຂົາ ຫລືມຄີວາມເມດຕາຕ່ໍເຂົາî 

8 ìແລະເຈ້ົາຈ່ົງເວ້ົາກັບຊົນຊາດນ້ີວ່າ ìພຣະເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ເບ່ິງແມ, ເຮົາໄດ້ຕ້ັງວິຖີແຫ່ງຊີວິດແລະທາງແຫ່ງຄວາມ
ຕາຍໄວ້ຕ່ໍຫນ້າເຈ້ົາ 

9 ຄົນທ່ີຢູ່ໃນເມືອງນ້ີຈະຕາຍເສັຽດ້ວຍດາບ ດ້ວຍການອຶດຢາກແລະດ້ວຍໂຣກລະບາດ ແຕ່ຜູ້ທ່ີອອກໄປຍອມມອບຕົວ
ກັບຊົນຄັນດີອານຜູ້ຕ້ັງລ້ອມຢູ່ນ້ັນກໍຈະມຊີວິີດຢູ່ໄດ້ ແລະຈະມີຊີວດິຂອງຕົນເປັນຮາງວັນແຫ່ງການສົງຄາມ 

10 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວວ່າ ເພາະເຮົາໄດ້ມຸ່ງຫນ້າຕ່ໍສູ້ເມືອງນ້ີດ້ວຍຄວາມຮ້າຍບ່ໍແມ່ນດ້ວຍຄວາມດີ ຄືເມືອງນ້ີຈະຖືກ 
ມອບໄວ້ໃນມືຂອງກະສັດແຫ່ງບາບິໂລນ ແລະທ່ານຈະເຜົາມັນເສັຽດ້ວຍໄຟî 
ຄາໍພະຍາກອນກຽ່ວກບັກະສດັຢດູາ 
Jeremiah Denounces His Persecutors 

11 ຈ່ົງກ່າວຕ່ໍວົງວານຂອງກະສັດຢູດາວ່າ ìວົງວານດາວິດເອີຍ 
12 ຈ່ົງຟັງພຣະຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ, ìຈ່ົງໃຫ້ຄວາມຍຸດຕິທັມໃນເວລາເຊ້ົາ ຈ່ົງຊ່ອຍຜູ້ທີ່

ຖືກປຸ້ນໃຫ້ພ້ົົນ້ຈາກມືຜູ້ທ່ີບີບບັງຄັບ ຢ້ານວ່າຄວາມພິໂຣດຂອງເຮົາຈະອອກໄປເຫມອືນໄຟ ແລະເຜົາໄຫມ້ຢ່າງທ່ີບ່ໍມີ
ໃຜມອດໄດ້ ເພາະການກະທໍາອັນຊ່ົວຊ້າຂອງເຈ້ົາທັງຫລາຍî 

13 ຊາວທ່ີລຸ່ມເອີຍ ເບ່ິງແມ, ເຮົາຕ່ໍສູ້ເຈ້ົາ ສີລາແຫ່ງຖ້າມກາງທ່ົງພຽງເອີຍ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີແຫລະ, ພວກເຈ້ົາຜູ້
ກ່າວວ່າ ìໃຜຈະລົງມາຕ ໍ ່ສູ້ກັບເຮົາ ຫລືໃຜຈະເຂ້ົາມາໃນທ່ີອາສັຍຂອງເຮົາî 

14 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວວ່າ ເຮົາຈະລົງໂທດເຈ້ົາທັງຫລາຍຕາມຜົນແຫ່ງການກະທໍາຂອງເຈ້ົາ ເຮົາຈະກ່ໍໄຟໄວ້ໃນປ່າຂອງ
ເມືອງນ້ັນ ແລະໄຟນ້ັນຈະເຜົາຜານສ່ິງຕ່າງໆທ່ີຢູ່ຮອບເມືອງນ້ັນຫມົດî 

 

22  
Exhortation to Repent 

1 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ, ìຈ່ົງລົງໄປຍັງຣາຊສໍານັກຂອງກະສັດຢູດາ ແລະກ່າວຖ້ອຍຄໍາເຫລ່ົານ້ີທ່ີນ້ັນ 
2 ວ່າ, ìຂ້າແດ່ພຣະຣາຊາແຫ່ງຢູດາ ຜູ້ປະທັບເທິງພຣະທ່ີນ່ັງຂອງດາວິດ ຈ່ົງຟັງພຣະຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ທງັຕົວ

ທ່ານ ຂ້າຣາຊການຂອງທ່ານ ແລະປະຊາຊົນຂອງທ່ານຜູ້ເຂ້ົາມາໃນປະຕູເມືອງນ້ີ 
3 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ຈ່ົງກະທໍາຄວາມຍຸດຕິທັມແລະຄວາມຊອບທັມ ຈ່ົງຊ່ອຍຜູ້ທ່ີຖືກປຸ້ນໃຫ້ພົ້ົ້ນມຂືອງຜູ້ທ່ີ

ບີບບັງຄັບ ແລະຢ່າໄດ້ກະທໍາຄວາມຜິດຫລືຄວາມທາຣຸນແກ່ຊົນຕ່າງດ້າວ ລູກກໍາພ້າພໍແ່ລະຍິງຫມາ້ຍ ຫລືຫລ່ັງ    
ເລ ອືດທ່ີໄຮ້ຄວາມຜິດໃຫ້ເຖິງຕາຍໃນສະຖານທ່ີນ້ີ 

4 ຖ້າທ່ານເຊ່ືອຟັງຖ້ອຍຄໍາຂ້ໍນ້ີຈິງ ແລ້ວຈະມີພຣະຣາຊາຜູ້ປະທັບເທິງພຣະທ່ີນ່ັງຂອງດາວິດເຂ້ົາມາທາງປະຕູຂອງພຣະ
ຣາຊວັງນ້ີ ສະເດັດມາໂດຍຣົດຮົບແລະມ້າທັງຕົວພຣະຣາຊາ ບັນດາຂ້າຣາຊຫານແລະປະຊາຊົນຂອງທ່ານນ້ັນ 

5 ແຕ່ຖ້າທ່ານບ່ໍຟັງຖ້ອຍຄໍາເຫລ່ົານ້ີ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວວ່າ ເຮົາສາບານໃນນາມຂອງເຮົາເອງວ່າຣາຊສໍານັກນ້ີຈະ
ເປັນທ່ີຮ້າງເປ່ົາ 

6 ເພາະພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີກ່ຽວກັບຣາຊສໍານັກແຫ່ງກະສັດຂອງຢູດາວ່າ, ìເຈ້ົາເປັນເຫມືອນກິເລອາດແກ່ເຮົາ 
ເປັນດ່ັງຍອດພູສູງເລບານອນ ເຖິງປານນ້ັນ ເຮົາຈະກະທໍາເຈ້ົາໃຫເ້ປັນຖ່ິນກັນດານ ເປັນເມືອງທ່ີບ່ໍມີຄົນອາສັຍ 

7 ເຮົາຈະຕຽມຜູ້ທໍາລາຍໄວ້ຕ່ໍສູ້ເຈ້ົາຕ່າງກ ມີໍອາວຸດຂອງຕົນ ແລະເຂົາທັງຫລາຍຈະຕັດຕ້ົນສົນຢ່າງດີຂອງເຈ້ົາລົງແລະ
ໂຍນເຂ້ົາໃນໄຟ 



8 ìແລະປະຊາຊນົຫລວງຫລາຍຈະຜ່ານເມືອງນ້ີໄປ ແລະທ ຸກຄົນຈະເວ້ົາກັບເພ່ືອນຂອງຕົນວ່າ ìເປັນຫຍັງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈ້ົາຈ່ຶງຊົງກະທໍາເຊ່ັນນ້ີແກ່ເມືອງໃຫຍ່ນ້ີî 

9 ແລະເຂົາທັງຫລາຍໄດ້ປະຖ້ິມຄໍາຫມັນ້ສ ນັຍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງເຂົາ ແລະນະມັສການກັບບົວລະບັດ
ພຣະອ່ືນî 

10 ຢ່າຮ້ອງໄຫ້ອາລັຍແກ່ຜູ້ທ່ີຕາຍໄປ ຢ່າເສັຽໃຈຍອນເຂົາເລີຍ ແຕ່ຈ່ົງຮ້ອງໄຫ້ອາລັຍຜູ້ທ່ີໄປແລ້ວ ເພາະເຂົາຈະບ່ໍໄດ້ກັບ
ມາເຫັນບ້ານເກີດເມືອງນອນຂອງເຂົາອີກເລີຍ 
Message to the Sons of Josiah 

11 ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີແຫລະກ່ຽວກັບຊັນລູມບຸດໂຢຊີຢາ ກະສັດແຫ່ງຢູດາ ຜູ້ຊ່ຶງຄອງຣາດແທນໂຢຊີຢາ  
ຣາຊບິດາ ແລະຜູ້ທ່ີໄປຈາກສະຖານທ່ີນ້ີ ìທ່ານຈະບ່ໍໄດ້ກັບມາທ່ີນ້ີອີກ 

12 ທ່ານຈະສ້ິນຊີວິດ ໃນທ່ີຊຶງ່ເຂົາຈັບທ່ານໄປເປັນຊະເລີຍ ແລະທ່ານຈະບ່ໍເຫັນແຜ່ນດິນນ້ີອີກເລີຍî 
13 ìວິບັດແກ່ເຂົາຜູ້ສ າ້ງວັງຂອງຕົນດ້ວຍຄວາມບ່ໍຊອບທັມ ແລະສ້າງຫ້ອງຊັນ້ເທິງໄວ້ດ້ວຍຄວາມບ່ໍຍຸດຕິທັມ ຜູ້ທີ່ທໍາໃຫ້

ເພ່ືອນບ້ານຂອງເຂົາບົວລະບັດເຂົາໂດຍບ່ໍໄດ້ສ່ິງໃດເລີຍ ແລະບ່ໍໄດ້ຈ່າຍຄ່າຈ້າງໃຫ້ແກ່ເຂົາ 
14 ຜູ້ກ່າວວ່າ, ìເຮົາຈະສ້າງວັງໃຫຍ່ຢູ່ເອງ ກັບມີຫອ້ງຊ້ັນເທິງກວ້າງຂວາງ ແລະເຈາະປອງຢຽມໃສຫ້ອງນ້ັນ ແລະແອ້ມ

ຝາດ້ວຍໄມ້ສົນແລະທາດວຍສີແດງ 
15 ເຈ້ົາຄິດວ່າເຈ້ົາເປັນກະສັດ ເພາະເຈ້ົາແຂ່ງໄມ້ສົນກັນຫລື ຣາຊບິດາຂອງເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ກິນແລະດ່ືມ ແລະກະທໍາຄວາມຍຸດ

ຕິທັມແລະຄວາມຊອບທັມດອກຫລື ຝ່າຍຣາຊບິດາກໍຢູ່ເຢັນເປັນສ ກຸ 
16 ເຂົາພິພາກສາຄະດີຂອງຄົນຈົນແລະຄົນຂັດສົນ ເຂົາກໍຢູ່ເຢັນເປັນສຸກ ເຮັດຢ່າງນ້ີເປັນການຮູ້ຈັກເຮົາຫລື ພຣະຜູ້ເປັນ

ເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີແຫລະ 
17 ແຕ່ເຈ້ົາມີຕາແລະໃຈ ໄວ້ພຽງຫວັງເອົາກໍາໄລສ່ວນຕົວເພ່ືອຫລ່ັງເລືອດທ່ີໄຮ້ຄວາມຜິດໃຫ້ເຖິງຕາຍ ແລະເພ່ືອປະຕິ

ບັດການບ ບີບັງຄັບແລະຄວາມທາຣຸນî 
18 ດ່ັງນ້ັນ ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີກ່ຽວກັບເຢຮົວອາກິມບຸດຂອງໂຢຊີຢາວ່າກະສັດແຫ່ງຢູດາວ່າ, ìເຂົາທັງຫລາຍຈະບ່ໍ

ໂອ່ຍຄວນອາລັຍວ່າ ìອະນິຈາ ອ້າຍເອີຍî ຫລື ìອະນິຈາ ເອ້ືອຍເອີຍî ເຂົາທັງຫລາຍຈະບ່ໍໂອ່ຍຄວນອາລັຍວ່າ ìອະນິ
ຈາ ພຣະອົງທ່ານî ຫລື ìອະນິຈາ ພຣະບາດສົມເດັດພຣະເຈ້ົາມະຫາຊີວິດî 

19 ທ່ານຈະຖືກຝັງໄວ້ເໝືອນກັບຝັງມ້າລໍ ຄືຖືກລາກໄປໂຍນຖ້ິມໄວ້ຂ້າງນອກປະຕູເມືອງເຢຣູຊາເລັມî 
20 ìຈ່ົງຂ້ຶນໄປທ່ີເລບານອນ ແລະຮ້ອງວ່າ ແລະຈ່ົງເປ່ັງສຽງຂອງເຈ້ົາໃນເມືອງບາຊານ ຈ່ົງຮ້ອງຈາກອາບາຣິມ ເພາະວ່າ

ຄົນຮັກທັງໝົດຂອງເຈ້ົາຖືກທໍາລາຍ 
21 ເຮົາໄດ້ເວ້ົາກັບເຈ້ົາເມ່ືອເຈ້ົາຢູ່ສຸກສະບາຍ ແຕ່ເຈ້ົາກ່າວວ່າ ìເຮົາຈະບ່ໍຟັງî ນ້ີເປັນວິທີການຂອງເຈ້ົາຕ້ັງແຕ່ຍັງຫນຸ່ມໆ 

ຄືເຈ້ົາບ  ່ໍເຊ່ືອຟັງສຽງຂອງເຮົາ 
22 ລົມຈະຄວບຄ ມຸດູແລຜູ້ລ້ຽງແກະທັງຫລາຍຂອງເຈ້ົາ ແລະບັນດາຄົນຮັກຂອງເຈ້ົາຈະໄປເປັນຊະເລີຍ ແລ້ວເຈ້ົາຈະອັບ

ອາຍຂາຍຫນ້າ ເນ່ືອງດ້ວຍຄວາມອະທັມທັງຫລາຍຂອງເຈ້ົາ 
23 ຊາວເມືອງເລບານອນເອີຍ ທ່ີສ້າງຮັງຢູ່ຖ້າມກາງໄມ້ສົນ ເຈ້ົາຈະຄ່ໍາຄວນຈັກເທ່ົາໃດເມ່ືອຄວາມເຈັບປວດມາເຫນືອ

ເຈ້ົາ ເຫມືອນຢ່າງຄວາມເຈັບປວດຂອງຍິງທ່ີເກີດລູກî 
Judgment on Coniah (Jehoiachin) 

24 ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວວ່າ ຕາບໃດເຮົາມີຊວິີດຢູ່ ແມວ່້າໂກນິຢາ ຣາຊບຸດຂອງເຢຮົວອາຄິນ ກະສັດແຫ່ງຢູດາເປັນ
ແຫວນຢູ່ທີມື່ຂວາຂອງເຮົາ ເຖິງປານນ້ັນເຮົາຈະຖອດອອກເສັຽ 

25 ແລະມອບເຈ້ົາໄວ້ໃນມຂືອງຄົນເຫລ່ົານ້ັນທ່ີສແວງຫາຊວິີດຂອງເຈ້ົາ ໃນມຂືອງຄົນເຫລ່ົານ້ັນຊ່ຶງພວກເຈ້ົາຢ້ານ ຄືວ່າ
ໃນມືຂອງເນບູກາເນັດຊາພຣະຣາຊາແຫ່ງບາບິໂລນ ແລະໃນມືຂອງຄົນຄັນເດອານ 



26 ເຮົາຈະແກ່ວງເຈ້ົາແລະແມຜູ້ທ່ີອອກເຈ້ົາໄປຍັງອີກປະເທດນ່ຶງ ທ່ີຊ່ຶງເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ເກີດທ່ີນ້ັນ ແລະເຈ້ົາຈະຕາຍທ່ີນ້ັນ 
27 ແຕ່ແຜ່ນດິນຊ່ຶງເຂົາອາລັຍຢາກຈະກັບໄປນ້ັນ ເຂົາຈະບ່ໍໄດ້ກັບໄປອີກî 
28 ໂກນີຢາ ຊາຍຜູ້ນ້ີເປັນຫມ  ້ໍທ່ີຖືກດູຫມິນ່ແລະແຕກຫລ  ືເປັນພາຊນະທ່ີບ່ໍມີຜູ້ໃດມກັຫລື ເປັນຫຍັງຕົວເຂົາແລະລູກຂອງ

ເຂົາຈ່ຶງຖືກແກວ່ງແລະຖືກໂຍນເຂ້ົາໄປໃນແຜ່ນດິນຊ່ຶງເຂົາທັງຫລາຍບ່ໍຮູ້ຈັກ 
29 ໂອ ແຜ່ນດິນ ແຜ່ນດິນ ແຜ່ນດິນເອີຍ ຈ່ົງຟັງພຣະຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
30 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ìຈ່ົງຂຽນລົງວ່າຊາຍຄົນນ້ີບ່ໍມີລູກ ເປັນຊາຍຊ່ຶງບ່ໍມີຄວາມສໍາເຣັດໃນຊ່ົວຊີວິດຂອງເຂົາ 

ເພາະບ່ໍມີລູກຂອງເຂົາຈັກຄົນນ່ຶງທ່ີຈະສໍາເຣັດໃນການປະທັບເທິງພຣະທ່ີນ່ັງຂອງດາວິດ ແລະປົກຄອງໃນຢູດາອີກ 
 

23 ຄວາມຫວງັໃນອະນາຄດົ  
Restoration after Exile 

1 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງພິພາກສາໂທດພວກປົກຄອງທັງຫລາຍຢ່າງຮ້າຍແຮງ ຍ້ອນວ່າເຂົາໄດ້ເຮັດໃຫໄ້ພພົ່ນອຂງພ
ຣະອົງຖືກຂ້າ ແລະແຕກກະຈັດກະຈາຍໄປ 

2 ຕ່ໍໄປນ້ີແມ່ນຖ້ອຍຄໍາທ່ີພຣະຜ  ູ້ເປ ນັເຈ້ົາຂອງອິສຣາເອນຊົງກ່າວເຖິງພວກປົກຄອງ ຄືຜູ້ລ້ຽງດູໄພ່ພນົຂອງພຣະອ ງົວ່າ, 
ìພວກເຈ້ົາໄດ້ເຮັດໃຫ້ໄພພົ່ນຂອງເຮົາແຕກກະຈັດກະຈາຍໄປ ໄດ້ຂັບໄລ່ໃຫ້ເຂົາຫນີໄປ ບ່ໍໄດ້ລ້ຽງດູເຂົາ ບັດນ້ີເຮົາຈະ
ລົງໂທດເຈ້ົາ ຍ້ອນວ່າເຈ້ົາໄດ້ກະທໍາການຊ່ົວ ເຮົາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ກ່າວດ່ັງນ້ີແຫລະ 

3 ເຮົາຈະເຕ້ົາໂຮມເອົາໄພ່ພົນຂອງເຮົາທ່ີຍັງເຫລືອຢູ່ອອກມາຈາກປະເທດຕ່າງໆທ່ີເຮົາໄດ້ເຮັດໃຫເ້ຂົາແຕກກະຈັດກະ
ຈາຍໄປ ແລ້ວນໍາກັບຄືນມາບ້ານເມືອງຂອງເຂົາ ເຂົາຈະມີລູກຫລານເພ້ີມທະວີຂ້ຶນຢ່າງຫລວງຫລາຍ 

4 ເຮົາຈະໃຫມ້ຜູ້ີປົກຄອງຊ່ຶງຈະເບ່ິງແຍງເຂົາ ເຂົາຈະບ່ໍຢ້ານຫລືຕ່ືນເຕ້ັນວຸ້ນວາຍອີກຕ່ໍໄປ ຈະບ່ໍມີໃຜຈັກຄົນສູນເສ ຽັໄປ 
ເຮົາພຣະຜູ ເ້ປັນເຈ້ົາໄດ້ກ່າວດ່ັງນ້ີແຫລະî 
The Righteous Branch of David 
(ຢຣມ 16:14-15) 

5 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວວ່າ, ìວັນເວລານ້ັນຈະມາເຖິງແນ່ນອນ ໃນເວລານ້ັນເຮົາຈະເລືອກເອົາຄົນນ່ຶງຈາກເຊ້ືອສາຍ
ຂອງດາວິດມາເປັນກະສັດຜູ້ຊອບທັມ ກະສັດອົງນ້ີຈະປົກຄອງຢ່າງສລາດຫລັກແຫລມ ຈະເຮັດແຕ່ສ່ິງທີຊ່ອບທ ັ
ມແລະຍຸດຕິທັມຕ່ໍໄພ່ຟ້າປະຊາຊົນທ່ົວປະເທດ 

6 ໃນລະຫວ່າງກະສັດອົງນ້ີສເວີຍຣາຊຢູ່ນ້ັນ ປະຊາຊນົຢູດາແລະອິສຣາເອນຈະມີຄວາມສງົບສຸກ ພວກເຂົາຈະເອ້ີນຊ່ື
ກະສັດອົງນ້ີວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຜູ້ຊ່ອຍເຮົາໃຫ້ລອດພ້ົ້ົນî 

7 ເຫດສັນນ້ັນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວວ່າ, ìເວລານ້ັນມາເຖິງ ເມ່ືອນ້ັນຄົນທັງຫລາຍຈະບ່ໍກ່າວສາບານອີກຕ່ໍໄປວ່າ 
ແມ່ນພຣະເຈົ້າຜູຊ້ົງມຊີ ີວິດນໍາພາປະຊາຊນົອິສຣາເອນອອກຈາກປະເທດເອຢິບ 

8 ແຕ່ຈະກ່າວສາບານວ່າ ແມ່ນພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊງົມີຊີວດິນໍາພາປະຊາຊນົອິສຣາເອນອອກຈາກປະເທດຝ່າຍເຫນືອ ແລະ
ອອກມາຈາກປະເທດທັງປວງທ່ີເຮົາໄດ້ໃຫ້ເຂົາກະຈັດກະຈາຍໄປນ້ັນ ແລ້ວພວກເຂົາຈະຢູ່ໃນປະເທດຂອງເຂົາເອງî 
False Prophets of Hope Denounced 

9 ກ່ຽວກັບເຣ່ືອງບັນດາຜູ້ປະກາດພຣະທັມມີວ່າ ໃຈຂອງຂ້າເປ ນັທຸກຢູ່ພາຍໃນຂ້າ ແລະດູກທັງສ້ິນຂອງຂ້າກໍສ່ັນ ຂ ້າເປ
 ນັເຫມືອນຄົນເມົາເຫລ້ົາອະງຸ່ນ ເນ່ືອງດ້ວຍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະເນ່ືອງດ້ວຍພຣະວັຈນະບໍຣິສຸດຂອງພຣະອົງ 

10 ເພາະວ່າ ແຜ່ນດິນນ້ັນເຕັມໄປດ້ວຍການລ່ວງປະເວນີ ດ້ວຍເຫດຄໍາສາບແຊ່ງແຜ່ນດິນນ້ັນກ ໄໍວ້ທຸກ ແລະເດ່ີນຫຍ້າ
ໃນຖ່ິນກັນດານກໍແຫ້ງໄປ ວຖິ ຂີອງເຂົາທ ງັຫລາຍກໍຊ່ົວຊ້າ ແລະອໍານາດຂອງເຂົາທັງຫລາຍກໍບ່ໍເປັນທັມ 

11 ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາກ່າວວ່າ, ìທັງຜູ້ປະກາດພຣະທັມແລະປຸໂຣຫິດກໍອະທັມ ເຖິງແມ່ນວ່າໃນວິຫານຂອງເຮົາ ເຮົາກໍໄດ້
ເຫັນຄວາມຊ່ົວຂອງເຂົາ 



12 ເຫດສັນນ້ັນ ຫນົທາງຂອງເຂົາທັງຫລາຍຈະຫມ່ືນໃນຄວາມມືດແກ່ເຂົາ ເຂົາຈະຖືກຂັບໄລ່ເຂ້ົາໄປແລະລ້ົມລົງໃນນ້ັນ 
ເພາະເຮົາຈະນໍາເຫດຮ້າຍມາເຫນືອເຂົາໃນປີແຫ່ງການລົງໂທດເຂົາ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີແຫລະ 

13 ໃນບັນດາຜູ້ປະກາດພຣະທັມແຫ່ງຊາມາເຣັຽ ເຮົາໄດ້ເຫັນສ່ິງທ່ີບ່ໍເຫມາະຢ່າງຍ່ິງ ເຂົາໄດ້ປະກາດພຣະທັມໃນນາມ
ຂອງພຣະບາອານ ແລະໄດ້ໃຫ້ອິສຣາເອນໄພພົ່ນຂອງເຮົາຫລົງໄປ 

14 ແຕ່ໃນຜູ້ປະກາດພຣະທັມແຫ່ງເຢຣູຊາເລັມ ເຮົາໄດ້ເຫັນສ່ິງອັນຫນ້າຫວາດສຽວ ເຂົາລ່ວງປະເວນີແລະດໍາເນີນຢູ່ໃນ
ຄວາມມຸສາ ເຂົາທັງຫລາຍຫນຸນກ າໍລັງມືຂອງຜູ້ກະທໍາຄວາມຊ່ົວ ຈ່ຶງບ່ໍມີຜູ້ນ່ຶງຜູ້ໃດຫັນຈາກຄວາມອະທັມຂອງເຂົາ 
ເຂົາທຸກຄົນກາຍເປັນເຫມອືນໂຊໂດມແກ່ເຮົາ ແລະຊາວເມືອງນ້ັນກ ໍເຫມືອນໂກໂມຣາ 

15 ເຫດສັນນ້ັນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາ ຈ່ຶງຕຣັດກ່ຽວກັບເຣ່ືອງຜູ້ປະກາດພຣະທັມເຫລ່ົານ້ັນວ່າ, ìເບິ່ງແມ, ເຮົາຈະ
ລ້ຽງເຂົາດ້ວຍພືດຂົມ ແລະໃຫ້ນ້ໍາບີຫມເີຂົາດ່ືມ ເພາະວ່າຄວາມອະທັມໄດ້ອອກໄປທ່ົວແຜ່ນດິນນ້ີ ຈາກຜູ້ປະກາດພ
ຣະທັມແຫ່ງເຢຣູຊາເລັມî 

16 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ, ìຢ່າຟັງຖ້ອຍຄໍາຂອງຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ຜູ້ປະກາດໃຫ້ທ່ານຟັງກະທໍາໃຫ້
ທ່ານເຕັມດ້ວຍຄວາມຫວັງລົມໆແລ້ງໆ ເຂົາກ່າວເຖິງນິມິດແຫ່ງໃຈຂອງເຂົາເອງ ບ່ໍແມ່ນຈາກພຣະໂອດຂອງພຣະຜູ້
ເປ ັນເຈ້ົາ 

17 ເຂົາເວ້ົາກັບຄົນທ່ີດູຫມ່ິນພຣະວັຈນະຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາສເມີວ່າ ìທ່ານຈະສຸກສະບາບî ແລະແກ່ທຸກຄົນທ່ີດ້ືຕາມ
ໃຈຂອງຕົນເອງ ເຂົາທັງຫລາຍກ່າວວ່າ ìຈະບ່ໍມີເຫດຮ້າຍມາເຫນືອເຈ້ົາî 

18 ເພາະວ່າຜູ ໃ້ດແດ່ທ່ີໄດ້ຢືນຢູ່ໃນພົນພັກຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ທ່ີຈະໄຕ່ຕອງເຫັນແລະຟັງພຣະວັຈນະຂອງພຣະອົງ ຫລື
ຜູ້ໃດທ່ີເຊ່ືອຟັງພຣະວັຈນະຂອງພຣະອົງແລະຄອຍຟັງ 

19 ເບ່ິງແມ, ນ້ັນພະຍຸຂອງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ ຄືພຣະພິໂຣດໄດ້ອອກໄປແລ້ວເປັນພະຍຸຫມນຸວຽນ ມັນຈະລະເບີດຂ້ຶນເຫນືອ
ຫົວຂອງຄົນອະທັມ 

20 ຄວາມກ້ິວຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະບ່ໍຫັນກັບຈົນກວ່າພຣະອົງຈະຊົງກະທໍາໃຫ້ສໍາເຣັດ ຕາມພຣະເຈຕນາແຫ່ງພຣະທັຍ
ຂອງພຣະອົງ ໃນວັນຫລັງ  ຫລັງຈາກທ່ີເຈ້ົາທັງຫລາຍຈະເຂົ້າໃຈເຣື່ອງນີ້ແຈ່ມແຈ້ງ 

21 ìເຮົາບ່ໍໄດ້ໃຊ້ຜູ້ປະກາດພຣະທັມເຫລ່ົານ້ັນ ແຕ່ເຂົາທັງຫລາຍຍັງແລ່ນໄປ ເຮົາບ່ໍໄດ້ເວ້ົາກັບເຂົາທັງຫລາຍ ແຕ່ເຂາົທັງ
ຫລາຍຍັງປະກາດພຣະທັມ 

22 ແຕ່ຖ້າເຂົາທັງຫລາຍໄດ້ຢືນຢູ່ໃນການປະຊຸມຂອງເຮົາ ແລ້ວເຂົາຄົງຈະໄດ້ປ່າວຮ້ອງຖ້ອຍຄໍາຂອງເຮົາຕ່ໍໄພ່ພນົຂອງ
ເຮົາ ແລະເຂົາທັງຫລາຍຄົງຈະໄດ້ໃຫປ້ະຊາຊົນຫັນກັບຈາກທາງຊ່ົວຂອງເຂົາແລ້ວ ແລະຫັນກັບຈາກຄວາມຊ່ົວຊ້າໃນ
ການກະທໍາຂອງເຂົາ 

23 ìພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາກ່າວວ່າ ເຮົາເປັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາທ່ີຢູ່ໃກ້ພຽງເອ້ືອມມື ບ່ໍແມ່ນພຣະເຈົ້າທີຢູ່່ຫ່າງໄກດ້ວຍດອກຫລື 
24 ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາກ່າວວ່າ ຄົນໃດຈະຫລົບລ້ີຈາກເຮົາໄປຢູ່ໃນທ່ີລັບເພ່ືອເຮົາຈະບ່ໍໄດ້ເຫັນເຂົາໄດ້ຫລື ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ

ກ່າວວ່າ ເຮົາບ່ໍໄດ້ຢ ູ ່ເຕັມຟ້າສວັນແລະໂລກດອກຫລື 
25 ເຮົາໄດ້ຍິນຜູ້ປະກາດພຣະທັມຜູ້ຊ່ຶງປະກາດພຣະທັມໃນນາມຂອງເຮົາໄດ້ກ່າວແລ້ວວ່າ ìຂ້າພະເຈ້ົາຝັນໄປ ຂ້າພະ

ເຈ້ົາຝັນໄປî 
26 ອີກດົນປານໃດທ່ີຄໍາມຸສາຈະຢູ່ໃນໃຈຂອງຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ຊ່ຶງປະກາດເຣ່ືອງເທັດ ແລະຜູ້ປະກາດພຣະທັມຕາມ

ການຫລອກລວງແຫ່ງຈິດໃຈຂອງເຂົາເອງ 
27 ຜູ້ຊ່ຶງຄິດວ່າຈະກະທໍາໃຫ້ໄພ່ພນົຂອງເຮົາລືມຊ່ືຂອງເຮົາ ໂດຍຄວາມຝັນຂອງເຂົາທັງຫລາຍຊ່ຶງເຂົາເລ່ົາສູ່ກັນແລະກັນ

ຟັງ ເຫມືອນຢ່າງກັບບັນພະບຸຣຸດຂອງເຂົາລືມນາມຊ່ືຂອງເຮົາ ໄປຕິດຕາມພຣະບາອານ 
28 ຈ່ົງໃຫ້ຜູ້ປະກາດພຣະທັມທ່ີຝັນເລ່ົາຄວາມຝັນ ແຕ່ໃຫ້ຄົນທີ່ມຖ້ີອຍຄໍາຂອງເຮົາກ່າວຖ້ອຍຄໍາຂອງເຮົາຢ່າງສຸຈຣິດ    

ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວວ່າ ເຟືອງເຂ້ົາມີຫຍັງແກ່ທ່ີເຫມືອນເຂ້ົາສາລີ 



29 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວວ່າ ຖ້ອຍຄໍາຂອງເຮົາບ່ໍເຫມືອນໄຟຫລື ຫລືເຫມືອນຄ້ອນທ່ີທຸບຫີນໃຫແ້ຕກເປັນປ່ຽງໆ 
30 ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາກ່າວວ່າ, ìເຫດສັນນ້ັນ ເບ່ິງແມ, ເຮົາຕ່ໍສູ້ກັບບັນດາຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ຜູ້ຂະໂມຍຖ້ອຍຄໍາຂອງເຮົາ

ຈາກກັນແລະກັນ 
31 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວວ່າ, ìເຮົາຕ່ໍສູ້ກັບຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ຜູ້ໃຊລ້ີ້ນຂອງເຂົາກ່າວວ່າ ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວວ່າî 
32 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວວ່າ, ìເບ່ິງແມ, ເຮົາຕ່ໍສູ້ກັບຄົນເຫລ່ົານ້ັນທ່ີປະກາດຄວາມຝັນເທັດ ແລະຜູ້ຊ່ຶງບອກແລະນໍາໄພ່

ພົນຂອງເຮົາໃຫ້ຫລົງໄປ ໂດຍຄໍາຕົວະແລະຄໍາໂອ້ອວດຂອງເຂົາ ເມ່ືອເຮົາບ່ໍໄດ້ໃຊ້ເຂົາຫລືສ່ັງເຂົາ ເຫດສັນນ້ັນເຂົາ
ຈ່ຶງບ່ໍເປັນປໂຍດແກ່ຊົນຊາດນ້ີຢ່າງໃດເລີຍ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີແຫລະ 

33 ìເມື່ອມີໄພພົ່ນຄົນນ່ຶງຄົນໃດ ຫລືຜູ້ປະກາດພຣະທັມຄົນໃດ ຫລືປະໂຣຫ ດິຄົນໃດຖາມເຈ້ົາວ່າ, ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້
ກ່າວຢ່າງໃດî ເຈ້ົາຈ່ົງຕອບເຂົາວ່າ, ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວວ່າ ເຈ້ົ ່າທັງຫລາຍນ້ັນແຫລະເປັນພາຣະຫນັກ ແລະເຮົາຈະ
ປະຖ້ິມເຈ້ົາເສັຽ 

34 ແລະສ່ວນຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ປຸໂຣຫິດຫລືປະຊາຊນົຜ  ູ້ນ່ຶງຜູ້ໃດຊ່ຶງເວ້ົາວ່າ ìພາຣະຫນັກຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາî ເຮົາຈະ
ລົງໂທດຜູ້ນ້ັນແລະທັງຄົວເຮືອນຂອງເຂົາ 

35 ເຈ້ົາທັງຫລາຍຈ່ົງເວ້ົາດ່ັງນ້ີ ຄືທຸກຄົນເວ້ົາກັບເພ່ືອນບ້ານຂອງຕົນຫລືທຸກຄົນເວ້ົາກັບພ່ີນ້ອງຂອງຕົນວ່າ, ìພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈ້ົາຕອບວ່າຢ່າງໃດî ຫລື ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງລ່ັນວາຈາວ່າຢ່າງໃດî 

36 ແຕ່ເຈ້ົາທັງຫລາຍຢ່າເອີຍວ່າ ìພາຣະຫນັກຂອງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາອີກເລີຍ ເພາະວ່າພາຣະຫນັກນ້ັນເປັນຄໍາຂອງແຕ່ລະ
ຄົນ ແລະເຈ້ົາໄດ້ປ່ຽນແປງພຣະວັຈນະຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຜູ້ຊົງພຣະຊົນຢູ່ ພຣະຜູ້ເປ ັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາພຣະເຈົ້າ
ຂອງເຮົ 

37 ເຈ  ້ົາຈ່ົງກ່າວກັບຜູ້ປະກາດພຣະທັມດ່ັງນ້ີວ່າ ìພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຊງົຕອບທ່ານວ່າຢ່າງໃດî ຫລື ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງລ່ັນວາ
ຈາຢ່າງໃດî 

38 ແຕ່ຖ້າເຈ້ົາທັງຫລາຍເວ້ົາວ່າ ìພາຣະຫນັກຂອງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາî ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ìເພາະເຈ້ົາທັງ
ຫລາຍໄດ້ກ່າວຄໍາເຫລ່ົານ້ີວ່າ ìພາຣະຫນັກຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາî ເມ່ືອເຮົາໃຊ້ໄປຫາເຈ້ົາທັງຫລາຍເຣົາວ່າ ເຈ້ົາ
ຢ່າເວ້ົາວ່າ ìພາຣະຫນັກຂອງ    ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 

39 ເຫດສັນນ້ັນ ເຮົາຈະຍົກເຈ້ົາທັງຫລາຍຂ້ຶນເປັນແນ່ ແລະໂຍນເຈ້ົາທັງຫລາຍຂ້ຶນເປັນແນ່ ທັງເຈ້ົາແລະເມືອງຊ່ຶງເຮົາໄດ້
ໃຫແ້ກ່ເຈ້ົາແລະແກ່ບັນພະບຸຣຸດຂອງເຈ້ົາ 

40 ແລະເຮົາຈະນໍາຄວາມຖືກຕໍາຫນິເປັນນິດ ແລະຄວາມອາຍເນ່ືອງນິດມາເຫນືອເຈ້ົາທັງຫລາຍ ຊຶງ່ລືມເສັຽບ່ໍໄດ້ເລີຍî 
 

24 ບດົຮຽນຈາກຫມາກເດືອ່ດແີລະບໍດ່ ີ 
The Good and the Bad Figs 

1 ຫລັງຈາກເນບຸກາດເນັດຊາກະສັດແຫ່ງບາບິໂລນໄດ້ຈັບເຢໂກນິຢາ ຣາຊບຸດຂອງເຢຮົວອາກິມກະສັດແຫ່ງຢູດາໄປ
ເປັນຊະເລີຍເສັຽຈາກເຢຣູຊາເລັມພ້ອມກັບເຈ້ົານາຍແຫ່ງຢູດາ ທັງພວກຊ່າງແລະຊ່າງເຫລັກແລະນໍາເຂົາມາຍັງ
ກຸງບາບິໂລນແລ້ວ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກໍຊົງສໍາແດງນິມິດແກ່ຂ້າພະເຈ້ົາດ່ັງນ້ີ ເບ່ິງແມ, ມີກະຕ່າສອງຫນ່ວຍໃສ່ຫມາກ
ເດ່ືອ ວາງໄວ້ຫນ້າພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 

2 ກະຕ່າຫນ່ວຍນ່ຶງມີຫມາກເດ່ືອຢ່າງດີ ເຫມືອນຫມາກເດ່ືອທ່ີສຸກຕ້ົນຣະດູ ແຕ່ກະຕ່າອີກຫນ່ວຍນ່ຶງນ້ັນມີຫມາກເດ່ືອທ່ີ
ບ່ໍດີຈົນກິນບ່ໍໄດ້ 

3 ແລະພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາກ່າວແກ່ຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, ìເຢເຣມີຢາເອີຍ ເຈ້ົາເຫັນຫຍັງî ຂ້າພະເຈ້ົາທູນຕອບວ່າ, ìເຫັນຫມາກ
ເດ່ືອທ່ີດີກໍດີຫລາຍ ແລະທ່ີບ່ໍດີກໍຫລາຍ ບ່ໍດີຈົນກິນບ່ໍໄດ້ ພຣະເຈ້ົາຂ້າî 

4 ແລ້ວພຣະຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາມາເຖິງຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ,  



5 ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາແຫ່ງອິສຣາເອນກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ກໍເຫມືອນຢ່າງຫມາກເດ່ືອທ່ີດີເຫລ່ົານ້ີແຫລະ, ເຮົາຈະຖືວ່າ
ພວກເຫລ່ົານ້ັນທ່ີຖືກກວາດໄປຈາກຢູດາຍັງດີຢູ່ ຄືຜູ້ທີເ່ຮົາໄດ້ສ່ົງໄປຈາກສະຖານທ່ີນ້ີໄປສູ່ແຜ່ນດິນຂອງຊາວຄັນເດ
ອານ 

6 ເຮົາຈະຕ້ັງຕາຂອງເຮົາເພງເບ່ິງເຂົາເພ່ືອຈະກະທໍາຄວາມດີແລະເຮົາຈະພາເຂົາທັງຫລາຍກັບມາຍັງແຜ່ນດິນນ້ີອີກ 
ເຮົາຈະສ້າງເຂົາທັງຫລາຍຂ້ຶນ ແລະຈະບ່ໍຮ້ືລົງ ເຮົາຈະປ ກູຝັງເຂົາແລະບ່ໍຖອນເຂົາ 

7 ເຮົາຈະໃຫ້ຈິດໃຈແກ່ເຂົາເພອຈະຮູ້ຈັກວ່າເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແລະເຂົາທັງຫລາຍຈະເປັນໄພ່ພົນຂອງເຮົາ ແລະເຮົາ
ຈະເປັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງເຂົາເພາະເຂົາທັງຫລາຍຈະກັບມາຫາເຮົາດ້ວຍຄວາມເຕັມໃຈ 

8 ìແຕ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ເຫມືອນຢ່າງຫມາກເດ່ືອທ່ີບ່ໍດີຊ່ຶງບ່ໍດີຫລາຍຈົນກິນບ່ໍໄດ້ນ້ັນ ເຮົາຈະກະທໍາຕ່ໍເຊເດ
ກີຢາກະສັດແຫ່ງຢູດາ ທງັເຈ້ົານາຍຂອງເຂົາ ແລະຊາວເຢຣູຊາເລັມທ່ີເຫລືອຢູ່ ຜູ້ຊ່ຶງຍັງຄ້າງຢູ່ໃນແຜ່ນດິນນ້ີ ແລະຜູ້ທີ່
ຍັງອາສັຍຢູ່ໃນເອຢິບ 

9 ເຮົາຈະກະທໍາໃຫ້ເຂົາເປັນທ່ີຫນ້າຢານກົວແກ່ຣາຊອານາຈັກທັງຫລາຍໃນໂລກ ໃຫ້ເປ ນັທ່ີຖືກຕໍາຫນິ ເປັນຂ້ີປາກ 
ເປັນຄໍາເຍາະເຍ້ີຍ ແລະເປັນຄໍາປອຍດາທ່ົວໄປທຸກແຫ່ງ ຊຶງ່ເຮົາຂັບໄລ່ເຂົາໃຫ້ໄປຢູ່ 

10 ແລະເຮົາຈະສ່ົງດາບແລະການອຶດຢາກ ແລະໂຣກລະບາດມາເຫນືອເຂົາ ຈົນເຂົາຈະຖືກທໍາລາຍຢ່າງສ້ິນເຊີງຈາກ
ແຜ່ນດິນຊ່ຶງເຮົາໄດ້ໃຫ້ແກ່ເຂົາແລະແກ່ບັນພະບຸຣຸດຂອງເຂົາî 

 

25 ແຜນດິນອສິຣາເອນຖກືປະຖມໃຫຮ້າ້ງເປນັເວລາເຈດັສບິປ ີ 
The Babylonian Captivity Foretold 

1 ຖ ອ້ຍຄໍາຊ່ຶງມາເຖິງເຢເຣມີຢາກ່ຽວກັບເຣ່ືອງຊົນຊາດຢູດາທັງໝົດ ໃນປີທີສ່ີແຫງ່ຣຊັການເຢຮົວອາກິມ ຣາຊບຸດຂອງ
ໂຢຊີຢາກະສັດແຫ່ງຢູດາ (ປ ນ້ັີນເປັນປີຕ້ົນຣັຊການຂອງເນບຸກາດເນັດຊາກະສັດຂອງກຸງບາບິໂລນ) 

2 ຊ່ຶງເຢເຣມຢີາຜູ້ປະກາດພຣະທັມໄດ້ກ່າວແກ່ປະຊາຊົນຢູດາແລະແກ່ຊາວເຢຣູຊາເລັມທ ງັຫມດົວ່າ, 
3 ìຕ້ັງແຕ່ປີທີສິບສາມຂອງໂຢຊີຢາ ຣາຊບຸດຂອງອາໂມນແຫ່ງຢູດາ ຈົນເຖິງວັນນ້ີເປັນເວລາຊາວສາມປີ ພຣະຄໍາຂອງ

ພຣະເຈ້ົາມາຍັງຂ້າພະເຈ້ົາ ແລະຂ້າພະເຈ້ົາກໍໄດ້ບອກແກ່ທ່ານທັງຫລາຍຢ່າງບ່ໍຢຸດຢ້ັງ ແຕ່ທ່ານບ່ໍໄດ້ຟັງ 
4 ທ່ານບ່ໍໄດ້ຟັງຫລືງ່ຽງຫູຂອງທ່ານຟັງ ເຖິງແມ່ນວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສ່ົງບັນດາຜູ້ປະກາດພຣະທັມຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະ

ອົງມາຢ່າງບ່ໍຢຸດຢ້ັງ 
5 ກ່າວວ່າ, ìບັດນ້ີເຈ້ົາທຸກຄົນຈ່ົງຫັນກັບຈາກທາງຊ່ົວຂອງຕົນແລະຈາກການກະທໍາຜິດຂອງຕົນ ແລະອາສັຍຢູ່ໃນແຜ່ນ

ດິນຊ່ຶງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງປະທານແກ່ເຈ້ົາແລະບັນພະບຸຣຸດຂອງເຈ້ົາ ຕ້ັງແຕ່ບູຮານແລະຕ່ໍໄປເປັນນິດ 
6 ຢ່າໄປຕິດຕາມພຣະອ່ືນເພ່ືອຈະບົວລະບັດແລະນະມັສການພຣະເຫລ່ົານ້ັນ ຫລືຍ ວົະເຍ້ົາເຮົາໃຫ້ພິໂຣດດ້ວຍຜົນງານ

ແຫ່ງມືຂອງເຈ້ົາ ແລ້ວເຮົາຈະບ່ໍທໍາອັນຕະຣາຍແກ່ເຈ້ົາî 
7 ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາກ່າວວ່າ ເຖິງປານນ້ັນເຈ້ົາທັງຫລາຍກໍບ່ໍຟັງເຮົາເພ່ືອເຈ້ົາຈະໄດ້ຍົວະເຍ້ົາເຮົາໃຫ້ພິໂຣດດ້ວຍຜົນງານ

ແຫ່ງມືຂອງເຈ້ົາຊ່ຶງເປັນຜົນຮ້າຍແກ່ເຈ້ົາເອງ 
8 ìເຫດສັນນ້ັນ ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຈອມໂຍທາຈ່ຶງກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ເພາະເຈ້ົາບ່ໍເຊ່ືອຟັງຖ້ອຍຄໍາຂອງເຮົາ 
9 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວວ່າ ເບ່ິງແມ, ເຮົາຈະເອ້ີນເຜ່ົາຊົນທັງປວງຂອງທິດເຫນືອ ແລະເນບູກາດເນັດຊາກະສັດບາບິ

ໂລນຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງເຮົາ ແລະເຮົາຈະນໍາເຂົາທັງຫລາຍາມາຕ່ໍສ ູ ້ແຜ່ນດິນນ້ີແລະຊາວເມືອງນ້ີແລະບັນດາປະຊາຊາດ
ເຫລ່ົານ້ີຊ່ຶງຢູ່ລ້ອມຮອບ ເຮົາຈະທໍາລາຍເຂົາທັງຫລາຍໃຫ້ສ້ິນເຊີງ ແລະເຮົາຈະກະທໍາເຂົາໃຫ້ເປັນທ່ີຫນ້າຢ້ານກົວ 
ແລະເປັນທ່ີເຍາະເຍ້ີຍແລະເປັນທ່ີຮ້າງເປ່ົາເປັນນິດ 

10 ນອກຈາກນ້ີ ເຮົາຈະກໍາຈັດສຽງບັນເທິງແລະສຽງລ້າເລີງ ສຽງເຈ້ົາບ່າວແລະສຽງເຈ້ົາສາວ ສຽງຫີນໂມ້ແລະແສງຕະ
ກຽງເສັຽຈາກເຈ້ົາ 



11 ແຜ່ນດິນນ້ີທັງໝົດຈະເປັນທ່ີຮົກຮ້າງແລະປະຖ້ິມ ແລະບັນດາປະຊາຊາດເຫລ່ົານ້ີຈະບ ວົລະບັດກະສັດກຸງບາລິໂລນຢູ່
ເຈັດສິບປີ 

12 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວວ່າ ເມ່ືອຄົບເຈັດສິບປີແລ້ວ ເຮົາຈະລົງໂທດກະສັດບາບິໂລນແລະປະຊາຊນົຊາດນ້ັນ ຄືແຜ່ນ
ດິນຂອງຊາວຄັນເດອານ ເພາະບາບຊ່ົວຂອງເຂົາທັງຫລາຍກະທໍາໃຫ້ແຜ່ນດິນນ້ັນປະຮ້າງຢູ່ເປັນນິດ 

13 ເຮົາຈະນໍາຖ້ອຍຄໍາທັງສ້ິນໃຫ້ສໍາເຣັດທ່ີແຜ່ນດິນນ້ັນ ຄ ຖ້ືອຍຄໍາທ່ີເຮົາໄດ້ກ່າວຕສູ້ເມືອງນ້ັນ ຄືທຸກສ່ິງທ່ີຂຽນໄວ້ໃນ
ຫນັງສືນ້ີ ຊຶງ່ເຢເຣມໄີດ້ປະກາດພຣະທັມແກ່ບັນດາປະຊາຊາດທັງຫລາຍ 

14 ເພາະວ່າຈະມີຫລາຍປະຊາຊາດແລະບັນດາມະກະສັດກະທໍາໃຫເ້ຂົາເຫລ່ົານ້ັນເປັນທາດພອມທັງພວກເຂົານໍາ ແລະ 
ເຮົາຈະຕອບແທນເຂົາທັງຫລາຍຕາມການກະທໍາແລະຜົນງານແຫ່ງມືຂອງເຂົາî 
ຖວ້ຍນອະງນແຫງພຣະພໂິຣດສາໍລບັບນັດາປະຊາຊາດ 
The Cup of Godís Wrath 

15 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາແຫ່ງອິສຣາເອນກ່າວກັບຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, ìຈ່ົງເອົາຖ້ວຍອະງຸ່ນແຫ່ງຄວາມພິໂຣດນ້ີໄປຈາກມື
ເຮົາ ແລະບັງຄັບບັນດາປະຊາຊາດຊ່ຶງເຮົາສ່ົງເຈ້ົາໄປນ້ັນໃຫ້ດ່ືມຈາກຖ້ວຍນ້ັນ 

16 ເຂົາຈະດ່ືມແລະເດີນໂຊເຊແລະເປັນບ້າໄປ ເນ່ືອງດ້ວຍດາບຊ່ຶງເຮົາສ່ົງໄປຖ້າມກາງເຂົາທັງຫລາຍî 
17 ດ່ັງນ້ັນ ຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງຮັບຖ້ວຍມາຈາກພຣະຫັດຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະບັງຄັບປະຊາຊາດທ ງັສ້ິນ ຊຶງ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງ

ໃຊໃ້ຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາໄປຫານ້ັນດ່ືມ 
18 ຄືກຸງເຢຣູຊາເລັມແລະຫົວເມືອງແຫ່ງຢູດາ ທັງບັນດາກະສັດແລະເຈ້ົານາຍຂອງເມືອງນ້ັນກະທໍາໃຫ້ເປັນທ່ີຮ້າງເປ່ົາ

ແລະປະຮ້າງເປັນທ່ີເຍ້ີຍຫຍັນແລະເປັນທ່ີສາບແຊ່ງເໝືອນທຸກວັນນ້ີ 
19 ຟາຣາໂອກະສັດແຫ່ງເອຢິບກັບບັນດາຂ້າຣາຊການແລະເຈ້ົານາຍແລະປະຊາຊົນຂອງທ່ານນ້ັນ 
20 ແລະບັນດາຊົນຕ່າງດ້າວທ່ີຢູ່ຖ້າມກາງເຂົາ ບັນດາກະສັດແຫ່ງແຜ່ນດິນອູດ ແລະບັນດາກະສັດແຫ່ງແຜ່ນດິນຟີລິສ

ຕິນ (ຄືເມືອງ  ອັສເກໂບນ ກາຊາ ເອກໂຣນ ແລະສ່ວນຊາວເມືອງອ ສັໂດດທ່ີເຫລືອຢູ່) 
21 ເອໂດມ ໂມອາບ ແລະຄົນອັມໂມນ 
22 ບັນດາກະສັດແຫ່ງເມືອງຕີເຣ ບັນດາກະສັດເມືອງຊີໂດນ ແລະບັນດາກະສັດແຫ່ງເມືອງຊາຍທະເລຟາກພຸນ້ 
23 ເມືອງເດດານ ເຕມາ ບູດ ແລະບັນດາຄົນທ່ີແຖຜົມຈອນຫູ 
24 ບັນດາກະສັດແຫ່ງອາຣະເບັຽ ແລະບັນດາຫະສັດແຫ່ງເຜ່ົາທ່ີປະປົນກັນຢູ່ໃນຖ່ິນກັນດານ 
25 ບັນດາກະສັດແຫ່ງຊິມຣີ ແລະບັນດາກະສັດແຫ່ງເອລາມ ແລະບັນດາກະສັດຂອງມີເດັຽ 
26 ບັນດາກະສັດແຫ່ງເມືອງທິດເຫນືອ ທັງໄກແລະໃກ້ແຕລະເມືອງ ແລະບັນດາຣາຊອານາຈັກແຫ່ງໂລກຊຶງ່ຢູ່ເທິງພ້ືນພິ

ພົບແລະກະສັດແຫ່ງເຊຊັກ ຈະດ່ືມພາຍຫລັງກະສັດເຫລ່ົານ້ີ 
27 ìແລ້ວເຈ້ົາຈ່ົງເວ້ົາກັບເຂົາທັງຫລາຍວ່າ, ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາ ພຣະເຈ້ົາແຫ່ງອິສຣາເອນກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ຈ່ົງດ່ືມ

ໃຫເ້ມົາແລ້ວກໍຮາກອອກ ຈ່ົງລ້ົມລົງແລະຢ່າລຸກຂ້ຶນອີກເລີຍ ເນ່ືອງດ້ວຍດາບຊ່ຶງເຮົາຈະສ່ົງມາຖ້າມກາງເຈ້ົາທງັ
ຫລາຍî 

28 ìແລະຖ້າເຂົາປະຕິເສດບ່ໍຮັບຖ້ວຍຈາກມືຂອງເຈ້ົາດ່ືມ ເຈ້ົາຈ່ົງເວ້ົາກັບເຂົາທັງຫລາຍວ່າ, ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍ
ທາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ເຈ້ົາຕ້ອງດ່ືມ 

29 ເພາະ ເບ່ິງແມ, ເຮົາໄດ້ເລ້ີມທໍາໂທດເມືອງຊ່ຶງເອ້ີນຕາມຊ່ືຂອງເຮົາແລ້ວ ແລະເຈ້ົາຈະລອຍນວນໄປໄດ້ໂດຍບ່ໍຖືກ
ໂທດຫລື ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາກ່າວວ່າ ເຈ້ົາຈະລອຍນວນໄປບ່ໍໄດ້ ເພາະເຮົາກໍາລັງເອ້ີນດາບເຫລ້ັມນ່ຶງມາ
ເຫນືອຊາວແຜ່ນດິນໂລກທັງສ້ິນ 

30 ເພາະສະນ້ັນ ເຈ້ົາຈ່ົງປະກາດພຣະທັມເຫລ່ົານ້ີທັງໝົດສູ້ເຂົາທັງຫລາຍ ແລະກ່າວແກ່ເຂົາວ່າ ìພຣະຜູ້ເປ ັນເຈ້ົາຈະຊົງ
ເປ່ັງພຣະສຸຣະສຽງຈາກທ່ີສູງ ແລະຈາກທ່ີພໍານັກອັນບໍຣິສຸດຂອງພຣະອົງ ພຣະອົງຈະກ່າວ ພຣະອົງຈະເປ່ັງພຣະສຸຣະ



ສຽງຫລວງຫລາຍຕ່ໍຝູງແກະຂອງພຣະອົງ ແລະຊົງໂຮ່ຮ້ອງເໝືອນກັບຄົນທ່ີຢຽບຫມາກອະງຸ່ນໂຮ່ຮ້ອງຕ່ໍຊາວພິພົບທັງ
ຫລາຍ 

31 ສຽງດັງນ້ັນຈະກ້ອງໄປທ່ົວປາຍພິພົບ ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງມີຄະດີກັບບັນດາປະຊາຊາດ ພຣະອົງຊົງເຂ້ົາພິພາກ
ສາເນ້ືອຫນັງທັງໝົດ ສ່ວນຄົນອະທັມນ້ັນພຣະອົງຈະຊົງຟັນເສັຽດ້ວຍດາບ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີແຫລະî 

32 ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ເບ່ິງແມ, ໂທດຈະໄປຈາກປະຊາຊາດນ້ີເຖິງປະຊາຊາດນ້ັນ ແລະພະຍຸ
ໃຫຍ່ຈະປ່ັນປ່ວນຂ້ຶນມາຈາກສ່ວນພິພົບໂລກທີ່ໄກທີ່ສຸດ 

33 ìແລະບັນດາຜູ້ທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊງົປະຫານໃນວັນນ້ັນ ຈະມີຈາກປາຍໂລກຂ້າງນ້ີເຖິງປາຍໂລກອີກຂ້າງນ້ັນ ເຂົາ
ເຫລ່ົານ້ັນຈະບ່ໍມີຜູ້ໃດໂອ່ຍຄາງນໍາ ຫລືຮວບຮວມຫລຝັືງໄວ້ ແຕ່ຈະເປັນເຫມືອນຂ້ີສັດຢູ່ເທິງພ້ືນດິນ 

34 ທ່ານຜ  ູ້ລ້ຽງແກະທັງຫລາຍເອີຍ ຈ່ົງຄ່ໍາຄວນແລະຮ້ອງເຖີດ ທ່ານເຈ້ົາຂອງຝູງແກະ ຈ່ົງກ້ິງເກືອກໃນຂ້ີເຖາ ເພາະວັນເວ
ລາຂອງການສັງຫານເຈ້ົາແລະທ່ີເຈ້ົາຕ້ອງກະຈັດກະຈາຍມາເຖິງແລ້ວ ແລະເຈ້ົາທັງຫລາຍຈະລ້ົມລົງເຫມືອນແກະ
ເຖິກໂຕງາມ 

35 ຜູ້ລ້ຽງແກະຈະບ່ໍມີທາງຫນ ີຫລເືຈ້ົາຂອງຝູງແກະບ່ໍມີທາງລອດ 
36 ຈ່ົງຟັງສຽງຮ້ອງຂອງຜູ້ລ້ຽງແກະແລະສຽງຄ່ໍາຄວນຂອງເຈ້ົາຂອງຝູງແກະ ເພາະວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກໍາລັງທໍາລາຍ

ເດນຫຍ້າຂອງເຂົາທັງຫລາຍເສັຽ 
37 ແລະຄອກແກະທ່ີສງົບສຸກກໍມິດງຽບຢູ ເນ່ືອງດ້ວຍຄວາມພິໂຣດອັນແຮງກ້າຂອງພຣະຜູ ້ເປັນເຈົ້າ 
38 ພຣະອົງຊງົອອກຈາກທ່ີລບັງຂອງພຣະອົງເໝືອນສິງຫນຸ່ມ ເພາະວ່າແຜ່ນດິນຂອງເຂົາທັງຫລາຍເປັນທ່ີຮ້າງເປ່ົາ ເຫດ

ດ້ວຍພຣະແສງດາບຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະຍ້ອນວ່າພຣະພິໂຣດອັນແຮງກ້າຂອງພຣະອົງ 
 

26 ປະຊາຊນົຂູເຂນັວາຈະຂາເຢເຣມີຢາ  
Jeremiahís Prophecies in the Temple  
(ຢຣມ 7:1-15) 

1 ພາຍຫລັງເຢຮົວອາກິມພຣະຣາຊໂອຣົດຂອງໂຢຊີຢາໄດ້ເປັນກະສັດຢູດາບ່ໍເຫິງ ພຣະວັຈນະນ້ີມາຈາກພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈ້ົາ 

2 ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາໄດ້ຊົງບອກເຢເຣມຢີາວ່າ, ìເຈ້ົາຈ່ົງຢືນຂ້ຶນໃນເດ່ີນພຣະວິຫານ ແລ້ວປະກາດຖ້ອຍຄໍາທັງຫມດົທ່ີເຮົາ
ໄດ້ບອກເຈ້ົາໃຫ້ຊາວຢູດາທ່ີມາອ້ອນວອນຢູ່ທ່ີນ້ັນຟງັ ຢ່າໄດ້ເວ້ັນຈັກຄໍາເລີຍ 

3 ເພາະວ່າບາງທີເຂົາອາດຈະເຊ່ືອຟງັ ແລະຕັດສິນໃຈເວ້ັນຈາກທາງຊ່ົວກໍໄດ້ ຖ້າເຂົາເຮັດໄດ້ດ່ັງນ້ີ ເຮົາກໍຈະປ່ຽນຄວາມ
ຕ້ັງໃຈບ່ໍນໍາພັຍວິບັດຍ້ອນການເຮັດຊ່ົວນ້ັນມາຍັງເຂົາî 

4 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງບອກເຢເຣມຢີາເວ້ົາຕ່ໍປະຊາຊົນວ່າ, ìເຮົາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກເຈ້ົາຕ້ອງເຊ່ືອຟັງເຣົາ 
ໂດຍເຮັດຕາມພຣະທັມຄໍາສອນທ່ີເຮົາໄດ້ບອກແລ້ວ  

5 ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ເຮັດຕາມຖ້ອຍຄໍາຂອງຜູ້ຮັບໃຊ້ເຮົາ ຄືພວກຜູ້ປະກາດພຣະທັມທ່ີເຮົາໃຊມ້າຫາພວກເຈົ້ານັ້ນ ພວກ
ເຈ້ົາບ່ໍເຄີຍຟັງຄວາມເຂົາເລີຍ 

6 ຖ້າບ່ໍເຮັດຕາມຄໍາສ່ັງເຫລ່ົານ້ີ ເຮົາຈະທໍາໃຫ້ວິຫານນ້ີເປັນຫມືອນເມືອງຊີໂລ ຊົນຊາດທັງປວງທົ່ວໂລກຈະໃຊ້ຊືເ່ມືອງ
ນ້ີເປັນຄໍາສາບແຊ່ງ 

7 ພວກປຸໂຣຫິດ ພວກຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ແລະປະຊາຊນົທັງປວງໄດ້ຍິນເຢເຣມຢີາກ່າວດ່ັງນ້ີໃນວິຫານ 
8 ພເໍຢເຣມີຢາກ່າວຖ້ອຍຄໍາທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງບອກສ້ິນສຸດລົງ ພວກປະ ໂຸຣຫິດ ພວກຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ແລະປະ

ຊາຊົນກໍຈັບກ ມຸເອົາເຢເຣມຢີາພ້ອມທັງຮ້ອງໃສ່ວ່າ, ìເຈ້ົາຄວນຈະຕາຍຍ້ອນຄໍາເວ້ົາຂອງເຈ້ົາ  



9 ເປັນຫຍັງຈ່ຶງເວ້ົາໃນນາມພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາວ່າ ວິຫານນ້ີຈະເປັນເຫມືອນຊີໂລ ແລະວ່າເມືອງນ້ີຈະຖືກທໍາລາຍ ຈະບ່ໍມີ
ຄົນອາສັຍຢູ່ໃນເມືອງນ້ີເລີຍî ແລ້ວຝູງຊົນໃນວິຫານໄດ້ເຂ້ົາລ້ອມເຢເຣມຢີາໄວ ້

10 ເມ່ືອພວກເຈ້ົານາຍຂອງຊາວຢູດາໄດ້ຊາບເຣ່ືອງນ້ີ ກໍພາກັນອອກຈາກພຣະຣາຊສໍານັກ ໄປນ່ັງຢູ່ໃນທາງເຂ້ົາປະຕູ
ໃຫມຂ່ອງວິຫານນ້ັນ  

11 ຂນະນ້ັນພວກປຸໂຣຫິດກັບພວກປະກາດພຣະທັມໄດ້ເວ້ົາຕ່ໍພວກເຈ້ົານາຍແລະປະຊາຊົນວ່າ, ìຄົນຜູ້ນ້ີສົມຄວນຈະໄດ້
ຮັບໂທດເຖິງຕາຍ ເພາະວ່າເຂົາໄດ້ເວ້ົາໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີເມືອງນ້ີ ດ່ັງທ່ີພວກທ່ານໄດ້ຍິນກັບຫູຕົນເອງແລ້ວî 

12 ຕໍ່ມາ ເຢເຣມຢີາໄດ້ເວ້ົາກັບພວກເຈ້ົານາຍແລະປະຊາຊົນວ່າ, ìພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຊົງໃຊ້ຂ້າພະເຈ້ົາມາກ່າວໃສ່ຮ້າຍ
ປ້າຍສີວິຫານ ແລະເມືອງນ້ີ ຄືກ່າວບັນດາຖ້ອຍຄໍາທ່ີພວກທ່ານໄດ້ຍິນແລ້ວນ້ັນ  

13 ພວກທ່ານຕ້ອງປ່ຽນທາງດໍາເນີນຊີວິດແລະການປະພຶດ ຈ່ົງເຊ່ືອຖ້ອຍຄໍາແຫ່ງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງທ່ານ ແລ້ວພຣະ
ອົງຈະຊົງປ່ຽນພຣະທັຍບ່ໍນ າໍເອົາພັຍວິບັດທ່ີພຣະອົງຊົງກ່າວນ້ັນມາໃສ່ພວກທ່ານ 

14 ສໍາລັບຂ້າພະເຈ້ົາຢູ່ໃນເງ  ້ືອມມືຂອງພວກທ່ານແລ້ວ ຈ່ົງເຮັດກັບຂ້າພະເຈ້ົາຕາມທ່ີເຫັນດີແລະຖືກຕ້ອງເທີນ 
15 ຖ້າວ່າທໍາຮ້າຍຂ້າພະເຈ້ົາເຖິງຕາຍ ແນ່ນອນທ່ານກັບປະຊາຊົນໃນເມືອງນ້ີກໍຈະເປັນຜູ້ຂ້າຄົນທ່ີບ່ໍໄດ້ເຮັດຜິດ ເພາະ

ວ່າແມ່ນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແທ້ທ່ີຊົງໃຊຂ້້າພະເຈ້ົາມາບອກຖ້ອຍຄໍາທັງປວງນ້ີແກ່ພວກທ່ານî 
16 ແລ້ວພວກເຈ້ົານາຍກັບປະຊາຊົນໄດ້ເວ້ົາຕ່ໍພວກປຸໂຣຫິດ ແລະພວກຜູ້ປະກາດພຣະທັມວ່າ, ìບ່ໍຄວນຈະລົງໂທດຄົນ

ຜູ້ນ້ີເຖິງຕາຍ ເພາະວ່າທ່ີເຂົາເວ້ົາຕ່ໍພວກເຮົານ້ັນ ກໍເວ້ົາໃນນາມພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງເຮົາî 
17 ຫລັງຈາກນ້ັນ ມີຜູ້ອະວຸໂສບາງຄົນໄດ້ຢືນຂ້ຶນເວ້ົາກັບປະຊາຊົນທ່ີຊຸມນຸມກັນຢູ່ວ່າ,  
18 ìໃນຄາວເຣເຊກີຢາເປັນກະສັດຢູດານ້ັນ ມຜູ້ີປະກາດພຣະທັມຊາວໂມເຣເຊທຜູ້ນຶ່ງຊື່ ມກີາ ໄດ້ບອກປະຊາຊົນທງັ

ປວງວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຜູ້ມີອໍານາດຍ່ິງໃຫຍ່ຊງົກ່າວດ່ັງນ້ີ ìເມືອງຊີໂອນຈະຖືກໄຖເຫມືອນດ່ັງໄຖນາ ກຸງເຢຣູຊາເລັມ
ຈະກາຍເປັນກອງຫີນໃຫຍ່ ແລະເທິງພູທີຕ້ັ່ງພຣະວິຫານຈະກາຍເປັນປ່າດົງî 

19 ກະສັດເຮເຊກີຢາ ແລະຊາວຢູດາທັງປວງບ່ໍໄດ້ຂ້າມີກາ ແຕ່ຊົງຢໍາເກງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແລະຊົງທໍາໃຫ້ພຣະອົງຊອບພ
ຣະທັຍ ແລ້ວພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງປ່ຽນພຣະທັຍບ່ໍນໍາພັຍວິບັດມາສູ່ພວກເຂົາ ບັດນ້ີພວກເຮົາກໍາລັງນໍາພັຍວິບັດອັນ
ຫນ້າຢ້ານມາສູ່ພວກເຣົາເອງî 

20 (ມຊີາຍອີກຄົນນ່ຶງໄດ້ເວ້ົາໃນນາມພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຊາຍຜູ້ນ້ີຊ່ືວ່າ ອຸຣີຢາບຸດຂອງເຊມັຍຢາຊາວເມືອງກິຣິອາດເຢອາ
ຣິມ ເຂົາໄດ້ເວ້ົາໃສ່ຮ້າຍເມືອງແລະປະເທດນ້ີເຫມືອນເຢເຣມີຢາໄດ້ເວ້ົາ 

21 ເມ່ືອກະສັດເຢຮົວອາກິມກັບພວກນາຍທະຫານຂອງພຣະອົງ ແລະພວກເຈ້ົານາຍໄດ້ຍິນອຸຣິຢາເວ້ົາແລ້ວ ພຣະອົງກໍ
ຫາຊ່ອງທາງຈະຂ້າອຸຣິຢາເສັຽ ແຕ່ເມ່ືອອຸຣິຢາໄດ້ຮູ້ເຣ່ືອງນ້ີແລ້ວ ເຂົາກໍຢ້ານຈ່ົງປົບຫນີໄປຍັງປະເທດເອຢິບ 

22 ກະສັດເຢຮົວອາກິມຈ່ຶງສ່ົງເອນນາທານ ບຸດຂອງອັກໂບຣ໌ກັບຄົນອ່ືນອີກບາງຄົນໄປຈັບເອົາອຸຣິຢາມາຈາກເອຢິບ 
23 ພວກເຂົາໄດ້ນໍາອຸຣິຢາມາໃຫ້ກະສັດເຢຮົວອາກິມ ແລ້ວພຣະອົງໄດ້ຂ້າອຸຣິຢາ ແລະໄດ້ໂຍນສົບຂອງເຂົາເຂ້ົາໄປໃນ

ບ່ອນຝັງສົບ ຂອງປະຊາຊົນທົວ່ໄປ) 
24 ແຕ່ເຢເຣມຢີານ້ັນບ່ໍໄດ້ຖືກມອບໃຫ້ປະຊາຊນົປະຫານຊີວດິ ຍ້ອນວ່າອາຮີກາມບຸດຂອງຊາຟານໄດ້ຊ່ອຍເຫລືອໄວ ້
 

27 ບດົຮຽນຈາກເຣືອ່ງແອກ  
The Sign of the Yoke 

1 ໃນຕ້ົນຣັຊການເຊເດກີຢາ ຣາຊບຸດຂອງໂຢຊຢີາ ກະສັດແຫ່ງຢູດາ ພຣະຄໍານ້ີມາຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເຖິງເຢເຣມຢີາ 
2 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງບອກຂ້າພະເຈ້ົາດ່ັງນ້ີວ່າ ìຈ່ົງທເຮັດສາຍຮັດແລະແອກສໍາລັບຕົວເຈ້ົາ ຈ່ົງສວມໃສຄໍຂອງເຈ້ົາ 
3 ແລະສ່ົງມັນໄປຍັງກະສັດແຫ່ງເອໂດມກະສັດແຫ່ງໂມອາບແລະກະສັດແຫ່ງຄົນອັມໂມນ ກະສັດແຫ່ງຕີເຣ ແລະກະ

ສັດແຫ່ງຊີໂດນ ດ້ວຍມືຂອງທູດທ່ີມາເຂ້ົາເຝ້ົາເຊເດກີຢາກະສັດແຫ່ງຢູດາທ່ີກຸງເຢຣູຊາເລັມ 



4 ຈ່ົງຝາກຄໍາສງເຫລ່ົານ້ີແກ່ບັນດານາຍຂອງເຂົາວ່າ, ìພຣະຜ  ູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາ ພຣະເຈ້ົາແຫ່ງອິສຣາເອນກ່າວດ່ັງນ້ີ
ວ່າ ເຈ້ົາຈ່ົງກ່າວເຣ່ືອງຕ່ໍໄປນ້ີໃຫ້ນາຍຂອງເຈ້ົາຟັງວ່າ 

5 ນ້ີຄືເຮົາເອງ ຜູ້ໄດ້ສ້າງໂລກ ທັງມະນຸດແລະສັດຊ່ຶງຢູ່ໃນໂລກດ້ວຍຣິດທານຸພາບຍ່ິງໃຫຍ່ ແລະດ້ວຍແຂນທ່ີເດ່ອອກ
ຂອງເຮົາ ແລະເຮົາຈະໃຫແ້ກ່ຜູ້ໃດກໍໄດ້ສຸດແຕ່ເຮົາເຫັນຊອບ 

6 ບັດນ້ີ ເຮົາໄດ້ໃຫ້ແຜ່ນດິນເຫລ່ົານ້ີທັງໝົດໄວ້ໃນມຂືອງເນບຸກາດເນັດຊາກະສັດແຫ່ງບາບິໂລນຜູ້ຮັບໃຊຂ້ອງເຮົາ 
ແລະເຮົາໄດ້ໃຫ້ສັດປ່າຢູ່ທ່ົງແກ່ເຂົານໍາເພອຈະບົວລະບັດເຂົາ 

7 ບັນດາປະຊາຊາດທັງສ້ິນຈະຕ້ອງບົວລະບັດເຂົາ ລູກແລະຫລານຂອງເຂົາ ຈົນກວ່າເວລາກໍານົດແຫ່ງແຜ່ນດິນຂອງ
ທ່ານເອງຈະມາເຖິງແລ້ວຫລາຍປະຊາຊາດແລະບັນດາມະຫາກະສັດຈະກະທໍາໃຫ້ທ່ານເປັນທາດຂອງເຂົາທັງຫລາຍ 

8 ìແຕ່ຖ້າປະຊາຊາດໃດ ຫລືຣາຊອານາຈັກໃດ ຈະບ່ໍບົວລະບັດເນບຸກາດເນ ດັຊາກະສັດແຫ ່ງບາບິໂລນຄົນນ້ີ ແລະບ່ໍ
ຍອມເອົາຄໍໄວ້ໃຕ້ແອກຂອງກະສັດບາບິໂລນ ເຮົາຈະລົງໂທດປະຊາຊາດນ້ັນດ້ວຍດາບ ດ້ວຍການອຶດຢາກ ແລະ
ດ້ວຍໂຣກລະບາດ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີແຫລະ, ຈົນກວ່າເຮົາຈະລ້າງຜານເສັຽດ້ວຍມືຂອງເຂົາ 

9 ເຫດສັນນ້ັນຢ່າຟັງຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ຫລືຜູ້ທໍານວາຍຫລືຄົນຊ່າງຝັນຂອງເຈ້ົາ ຜູ້ຊ່ຶງກ່າວແກ່ເຈ້ົາວ່າ ìທ່ານຈະບ່ໍບົວ
ລະບັດກະສັດແຫ່ງບາບິໂລນດອກî 

10 ເພາະຊຶງ່ເຂົາປະກາດພຣະຄໍາໃຫທ່້ານນ້ັນເປັນຄວາມເທັດ ທສງຜົນໃຫ້ທ່ານຕ້ອງຍົກຍ້າຍໄກໄປຈາກແຜ່ນດິນຂອງ
ທ່ານ ແລະເຮົາຈະຂັບໂລ່ທ່ານອອກໄປ ແລະທ່ານຈະພິນາດ 

11 ແຕ່ປະຊາຊາດໃດຊ່ຶງເອົາຄໍຂອງຕົນວາງໄວ້ໃຕ້ແອກຂອງກະສັດແຫ່ງບາບິໂລນແລະບົວລະບັດທ່ານ ເຮົາຈະປະເຂົາ
ໄວເ້ທິງແຜ່ນດິນຂອງເຂົາ ເພ່ືອໃຫ້ເຮັດໄຮ່ໄຖນາແລະໃຫ້ອາສັຍຢູ່ທ່ີນ້ັນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີແຫລະî 

12 ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ທູນເຊເດກີຢາກະສັດແຫ່ງຢູດາໃນທໍານອງດຽວກັນວ່າ ìຈ່ົງເອົາຄໍຂອງທ່ານໄວ້ໃຕ້ແອກຂອງກະສັດ
ແຫ່ງບາບິໂລນ ແລະບົວລະບັດເຂົາແລະປະຊາຊົນຂອງເຂົາ ແລະຈ່ົງມີຊີວິດຢູ່ 

13 ເປັນຫຍັງທ່ານກັບຊົນຊາດຂອງທ່ານຈະມາຕາຍເສັຽດ້ວຍດາບ ດ້ວຍການອຶດຢາກ ແລະດ້ວຍໂຣກລະບາດ ດ່ັງທ່ີ   
ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງໄດກາວໄວກ່ຽວກັບປະຊາຊາດໃດໆ ຊ່ຶງຈະບ່ໍບົວລະບັດກະສັດແຫ່ງບາບິໂລນ 

14 ຢ່າຟັງຖ້ອຍຄໍາຂອງຜູ້ປະກາດພຣະທັມຜູ້ກ່າວແກ່ເຈ້ົາວ່າ ìທ່ານຈະບ່ໍບົວລະບັດກະສັດແຫ່ງບາບິໂລນດອກî ເພາະ
ຊ່ຶງທ່ານທງັຫລາຍປະກາດພຣະຄໍາແກ່ທ່ານນ້ັນກໍເປັນການມຸສາ 

15 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວວ່າ, ìເຮົາບ່ໍໄດ້ໃຊເ້ຂົາ ແຕ່ເຂົາປະກາດພຣະຄໍາປອມໃນນາມຂອງເຮົາ ຊຶງ່ສງຜົນໃຫ້ເຮົາຕ້ອງ
ຂັບໄລ່ເຈ້ົາອອກໄປແລະເຈ້ົາຈະຕ້ອງພິນາດ ທັງຕົວເຈ້ົາແລະຜູ້ປະກາດພຣະທັມທັງຫລາຍຊ່ຶງປະກາດພຣະທັມໃຫ້
ແກ່ເຈ້ົາî 

16 ແລະຂ້າພະເຈ້ົາກໍໄດ້ເວ້ົາກັບປະໂຣຫິດແລະປະຊາຊົນນ້ີທັງໝົດວ່າ ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ìເບ່ິງແມ ບ່ໍຊ້າເຂົາ
ຈະນໍາເຄ່ືອງໃຊ ຂ້ອງພຣະວິຫານແຫ່ງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກັບມາຈາກກຸງບາບິໂລນ ເພາະຊ່ຶງເຂົາປະກາດພຣະທັມແກ່
ທ່ານນ້ັນກໍເປັນຄວາມເທັດî 

17 ຢ່າເຊ່ືອຟັງເຂົາເລີຍ ຈ່ົງບົວລະບັດພຣະຣາຊາແຫ່ງບາບິໂລນ ແລະມີຊວິີດຢູ່ ເປັນຫຍັງເມືອງຈະຮ້າງເປ່ົາ 
18 ຖ້າເຂົາເຫລ່ົານ້ັນເປັນຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ແລະຖ້າພຣະຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຢູ່ກັບເຂົາ ກໍຂໍໃຫ້ເຂົາທູນວິງວອນຕ່ໍ 

ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາວ່າ ໃຫເ້ຄ່ືອງໃຊ້ຊ່ຶງຢູ່ໃນພຣະວິຫານຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະໃນພຣະຣາຊວັງຂອງກະສັດ
ແຫ່ງຢູດາ ແລະໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ ຢ່າໃຫ້ໄປຍັງບາບິໂລນ 

19 ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາກ່າວດ່ັງນ້ີກ່ຽວກັບບັນດາຕ້ົນເສົາ ອ່າງທອງສ າໍຣິດ ແລະຂາຕ້ັງ ແລະເຄ່ືອງໃຊ້ອ່ືນໆ
ທ່ີເຫລືອຢູ່ໃນເມືອງນ້ີ 



20 ທ່ີເນບຸກາດເນັດຊາກະສັດແຫ່ງບາບິໂລນບ່ໍໄດ້ຍຶດເອົາໄປ ເມ່ືອທ່ານໄດ້ຈັບເອົາເຢໂກນິຢາ ຣາຊບຸດຂອງເຢຮົວອາ
ກິມກະສັດຂອງຢູດາ ແລະບັນດາຂ້າຣາຊການຜູ້ໃຫຍ່ຂອງເຢຣູຊາເລັມຖືກກວາດຕ້ອນຈາກກຸງເຢຣູຊາເລັມໄປເປັນ
ຊະເລີຍຍັງກຸງບາບິໂລນ 

21 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາ ພຣະເຈ້ົາແຫ່ງອິສຣາເອນກ່າວດ່ັງນ້ີກ່ຽວກັບເຣ່ືອງເຄ່ືອງໃຊ້ຊ່ຶງຍັງເຫລືອຢູ່ໃນພຣະວິຫານ
ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ໃນພຣະຣາຊວັງຂອງກະສັດແຫ່ງຢູດາແລະໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ 

22 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວວ່າ ເຄ່ືອງໃຊ້ເຫລ່ົານ້ີຈະຖືກຂົນໄປຍັງບາບິໂລນ ແລະຈະຄ້າງຢູ່ທ່ີນ້ັນຈົນເຖິງວັນທ່ີເຮົາເອົາໃຈ
ໃສ່ມັນ ແລ້ວເຮົາຈ  ່ຶງຈະນໍາມັນກັບມາ ແລະໃຫ້ກັບຄືນສ  ູ່ສະຖານທ່ີນ້ີî 

 

28 ຄາໍປະກາດພຣະທມັເທດັຂອງຮານານຢິາ  
Hananiah Opposes Jeremiah and Dies 

1 ໃນປີດຽວກັນນ້ັນເມ່ືອຕ້ົນຣັຊການເຊເດກີຢາ ກະສັດແຫ່ງຢູດາໃນເດືອນທີຫ້າປີທີສ່ີ ຮານານິຢາ ບຸດຊາຍຂອງອັສຊູຜູ້
ປະກາດພຣະທັມຈາກກິເບໂອນ ໄດ້ເວ້ົາກັບຂ້າພະເຈ້ົາໃນພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຕ່ໍຫນ້າບັນດາປະໂຣຫິດ
ແລະປະຊາຊົນທັງຫລາຍວ່າ, 

2 ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາ ພຣະເຈ້ົາແຫ່ງອິສຣາເອນກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ìເຮົາໄດ້ຫັກແອກຂອງກະສັດແຫ່ງບາບິໂລນ
ແລ້ວ 

3 ພາຍໃນສອງປີ ເຮົາຈະນໍາເຄ່ືອງໃຊ້ທັງສ້ິນຂອງພຣະວ ຫິານແຫ່ງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກັບມາຍັງທ່ີນ້ີ ຊ່ຶງເປັນພາຊນະທ່ີເນ
ບຸກາດເນ ດັຊາກະສັດແຫ່ງບາບິໂລນຍຶດໄປຈາກທ່ີນ້ີແລະຂົນໄປຍັງບາບິໂລນ 

4 ເຮົາຈະນໍາເຢໂກນິຢາ ຣາຊບຸດຂອງເຢຮົວອາກິມກະສັດແຫ່ງຢູດາແລະບັນດາຜູ ທ່ີ້ຖືກກວາດຈາກຢູດາ ຜູ້ຊ່ຶງໄປຍັງ
ບາບິໂລນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີແຫລະວ່າ ເພາະເຮົາຈະຫັກແອກຂອງກະສັດແຫ່ງບາບິໂລນî 

5 ແລ້ວເຢເຣມຢີາຜູ້ປະກາດພຣະທັມກໍເວ້ົາກັບຮານັຍຢາຕ່ໍຫນ້າບັນດາປະໂຣຫິດແລະປະຊາຊົນທັງຫລາຍຜູ້ຊ່ຶງຢູ່ໃນ  
ພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 

6 ແລະເຢເຣມີຢາຜູ້ປະກາດພຣະທັມກ່າວວ່າ, ìອາແມນ ຂໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກະທໍາເຊ່ັນນ້ັນເຖີດ ຂໍພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊົງ
ກະທໍາໃຫ້ຖ້ອຍຄໍາຊ່ຶງທ່ານປະກາດພຣະທັມນ້ັນເປັນຈິງ ແລະນໍາເຄ່ືອງໃຊ້ແຫ່ງພຣະວຫິານຂອງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາແລະ
ບັນດາຜູ້ຖືກກວາດໄປທັງສ້ິນກັບມາຈາກບາບິໂລນຍັງທ່ີນ້ີ 

7 ແຕ່ກໍຂໍຟັງຖ້ອຍຄໍານ້ີຊ່ຶງຂ້າພະເຈ້ົາເວ້ົາໃຫ້ທາ່ນໄດ້ຍິນແລະໃຫ້ປະຊາຊົນທັງຫລາຍນ້ີໄດ້ຍິນ 
8 ບັນດາຜູ້ປະກາດພຣະທັມຊ່ຶງຢູ່ກ່ອນທ່ານແລະຂ້າພະເຈ້ົາຕ້ັງແຕ່ບູຮານນະການໄດ້ປະກາດພຣະທັມເຖິງສົງຄາມ 

ການອຶດຢາກ ແລະໂຣກລະບາດອັນມີແກ່ຫລາຍປະເທດແລະຫລາຍຣາຊອານາຈັກໃຫຍ່ໆ 
9 ສ່ວນຜູ້ປະກາດພຣະທັມຜູ້ປະກາດວ່າຈະມີສັນຕິພາບ ເມ່ືອເປັນຈິງຕາມຖ້ອຍຄໍາຂອງຜູ້ປະກາດນ້ັນ ຈ່ຶງຮູ້ກ ນັວ່າພຣະ

ຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງໃຊ້ຜູ້ປະກາດພຣະທັມນ້ັນຈິງî 
10 ແລ້ວຮານັຍຢາຜູ້ປະກາດພຣະທັມກໍປົດແອກອອກຈາກຄໍຂອງເຢເຣມຢີາຜູ້ປະກາດພຣະທັມແລະຫັກມນັເສັຽ 
11 ແລະຮານັຍຢາໄດ້ກ່າວຕ່ໍຫນ້າປະຊາຊົນທັງສ້ິນວ່າ, ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ຢ່າງນ້ັນແຫລະ, ເຮົາຈະຫັກແອກ

ຂອງເນບຸກາດເນັດຊາກະສັດຂອງບາບິໂລນ ຈາກຄໍຂອງບັນດາປະຊາຊາດທັງສ້ິນພາຍໃນສອງປີî ແຕ່ເຢເຣມຢີາຜູ້
ປະກາດພຣະທັມກໍອອກໄປເສັຽ  

12 ຫລັງຈາກທ່ີຮານັຍຢາຜູ້ປະກາດພຣະທັມຫັກແອກຈາກຄໍຂອງເຢເຣມຢີາຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ພຣະທັມຂອງພຣະຜູ້
ເປັນເຈ້ົາມາເຖິງເຢເຣມຢີາວ່າ, 

13 ìຈ່ົງໄປບອກຮານັຍຢາວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ເຈ້ົາໄດ້ຫັກແອກໄມ້ ແຕ່ເຮົາຈະເຮັດແອກເຫລັກໄວ້ແທນ 



14 ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາພຣະເຈ້ົາແຫ່ງອິສຣາເອນກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ເຮົາໄດ້ວາງແອກເຫລັກໄວ້ເທິງຄໍບັນດາປະ
ຊາຊາດເຫລ່ົານ້ີທັງສ້ິນ ໃຫ້ເປັນທາດຂອງເນບຸກາດເນັດຊາກະສັດແຫ່ງບາບິໂລນ ແລະເຂົາທັງຫລາຍຈະບົວຣະບັດ
ເຂົາ ເພາະເຮົາໄດ້ຍົກໃຫ້ເຂົາແລ້ວແມ່ນແຕ່ສັດປ່າຢູ່ທ່ົງດ້ວຍî 

15 ແລະຜູ້ປະກາດພຣະທັມໄດ້ເວ້ົາກັບຮານັຍຢາຜູ້ປະກາດພຣະທັມວ່າ, ìຮານັຍຢາຂ ທ່ໍານຟັງ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຊົງ
ໃຊທ່້ານ ແລະທ່ານໄດ້ກະທໍາໃຫ້ຊນົຊາດນ້ີວາງໃຈໃນຄວາມເທັດ 

16 ເຫດສັນນ້ັນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວວ່າ ìເບ່ິງແມ, ເຮົາຈະຍ້າຍເຈ້ົາໄປຈາກພ້ືນໂລກ ໃນປີດຽວນ້ີເອງເຈ້ົາຈະຕ້ອງຕາຍ 
ເພາະເຈ້ົາໄດ້ກ່າວຖ້ອຍຄໍາເປັນການກະບົດຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາî 

17 ໃນປີດຽວກັນນ້ັນ ໃນເດືອນທີເຈັດ ຮານັຍຢາຜູ້ປະກາດພຣະທັມກໍຕາຍ 
 

29 ຈດົຫມາຍຂອງເຢເຣມຢີາ ມໄີປເຖງິພວກທີຖ່ກືກວາດຕອ້ນ  
Jeremiahís Letter to the Exiles in Babylon 

1 ຕ່ໍໄປນ້ີເປັນຖ້ອຍຄໍາໃນຈົດຫມາຍຊ່ຶງເຢເຣມີຢາຜູ້ປະກາດພຣະທັມຝາກໄປຈາກກຸງເຢຣູຊາເລັມເຖິງພວກຜູ້ໃຫຍ່ຂອງ
ພວກທ່ີເປັນຊະເລີຍ ແລະເຖິງບັນດາປະໂຣຫິດ ບັນດາຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ແລະປະຊາຊົນທັງສ້ິນ ຜູ້ຊ່ຶງເນບຸກາດເນັດ 
ຊາໄດໃ້ຫກ້ວາດໄປຈາກກຸງເຢຣູຊາເລັມເຖິງບາບິໂລນ 

2 ນ້ີເປັນເຣ່ືອງຫລັງຈາກກະສັດເຢໂກນິຢາ ແລະພຣະຣາຊນີິ ພວກຂັນທີບັນດາເຈ້ົານາຍຂອງຢູດາແລະເຢຣູຊາເລັມ 
ແລະບັນດາຊ່າງ ແລະຊ່າງເຫລັກໄດ້ອອກໄປຈາກກຸງເຢຣູຊາເລັມແລ້ວ 

3 ຈົດຫມາຍນ້ັນໄດ້ສ່ົງໄປດ້ວຍມືຂອງເອລາຊາບຸດຂອງຊາຟານແລະເກມາຣິຢາບຸດຮີນກີຢາ ຜ  ູ້ຊ່ຶງເຊເດກີຢາກະສັດ
ແຫ່ງຢູດາສ່ົງໄປທ່ີບາບິໂລນຍັງເນບູກາດເນັດຊາກະສັດແຫ່ງບາບິໂລນ ຈົດຫມາຍນ້ັນວ່າ 

4 ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາ ພຣະເຈ້ົາແຫ່ງອິສຣາເອນ ກ່າວດ່ັງນ້ີແກ່ບັນດາຜູ້ເປັນຊະເລີຍ ຜູ້ຊ່ຶງເຮົາໄດ້ເນຣະເທດ
ເຂົາໄປຈາກກຸງເຢຣູຊາເລັມເຖິງບາບິໂລນນ້ັນວ່າ 

5 ຈ່ົງສ້າງເຮືອນແລະເຂ້ົາຢູ່ໃນເຮືອນນ້ັນ ຈ່ົງເຮັດສວນແລະກິນຜົນຫມາກໄມ້ທ່ີໄດ້ນ້ັນ 
6 ຈົ່ງມີພຣັຍາແລະມີບຸດຊາຍຍິງ ຈ່ົງຫາພັຣຍາໃຫ້ບຸດຊາຍຂອງເຈ້ົາທງັຫລາຍ ແລະຍົກບຸດຍິງຂອງເຈ້ົາໃຫແ້ຕ່ງງານເສັຽ 

ເພ່ືອນາງຈະໄດ້ມີບຸດຊາຍແລະບຸດຍິງທະວີຫລາຍຂ້ຶນທ່ີນ້ັນແລະບ່ໍຫນ້ອຍລົງ 
7 ແຕ່ຈ່ົງສ່ົງເສີມສັນຕິພາບຂອງເມືອງ ຊ່ຶງເຮົາໄດ້ກວາດເຈ້ົາໃຫ້ໄປເປັນຊະເລີຍຢູ່ນ້ັນ ແລະຈ່ົງອ້ອນວອນຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນ

ເຈ້ົາເພ່ືອເມືອງນ້ັນ ເພາະວ່າເຈ້ົາທັງຫລາຍຈະພົບສັນຕິພາບຂອງເມືອງນ້ັນ 
8 ເພາະພຣະຜູ້ເປ ັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາ ພຣະເຈ້ົາແຫ່ງອິສຣາເອນກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ຢ່າຍອມໃຫ້ຜູ້ປະກາດພຣະທັມຂອງເຈ້ົາ

ທັງຫລາຍຫລືຜູ້ທໍານວາຍຂອງເຈ້ົາຜູ້ຢູ່ຖ້າມກາງຫລອກລວງເຈ້ົາ ແລະຢ່າເຊ່ືອຄວາມຝັນຊ່ຶງເຂົາທັງຫລາຍໄດ້ຝັນ
ເຫັນ 

9 ເພາະທີເ່ຂົາປະກາດພຣະທັມແກ່ເຈ້ົາໃນນາມຂອງເຮົານ້ັນເປັນຄວາມເທ ດັ ເຮົາບ່ໍໄດ້ໃຊ້ເຂົາໄປ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວ
ດ່ັງນ້ີແຫລະ 

10 ìເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ເມ່ືອເຈັດສິບປີ ແຫ່ງບາບິໂລນຄົບແລ້ວ ເຮົາຈະຢ້ຽມຢາມເຈ້ົາແລະຈະໃຫ້ຄໍາສັນ
ຍາຂອງເຮົາສໍາເຣັດເພ່ືອເຈ້ົາແລະຈະນໍາເຈ້ົາກັບມາສູ່ສະຖານທ່ີນ້ີ 

11 ພຣະຜູ ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວວ່າ ເພາະເຮົາຮູ້ແຜນງານທ່ີເຮົາມໄີວສໍ້າລັບເຈ້ົາ ເປ ນັແຜນງານເພ່ືອສັນຕິພາບ ບ່ໍແມ່ນເພື່ອ
ເປັນອັນຕະລາຍ ເພ່ືອຈະໃຫ້ອະນາຄົດແລະຄວາມຫວັງໃຈແກ່ເຈ້ົາ 

12 ແລ້ວເຈ້ົາຈະທູນຂໍຕ່ໍເຮົາ ແລະມາອ້ອນວອນຕ່ໍເຮົາ ແລະເຮົາຈະຟັງເຈ້ົາ 
13 ເຈ້ົາຈະສແວງຫາເຮົາແລະພົບເຮົາ ເມ່ືອເຈ້ົາສແວງຫາເຮົາດ້ວຍສ້ິນສຸດໃຈຂອງເຈ້ົາ 



14 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວວ່າ ເຮົາຈະໃຫ້ເຈ້ົາພົບເຮົາ ແລະເຮົາຈະໃຫ້ເຈ້ົາກັບສູ່ສະພາບດີແລະຮວບຮວມເຈ້ົາມາຈາກບັນ
ດາປະຊາຊາດແລະຈາກທຸກບ່ອນທ່ີເຮົາຂັບໄລ່ເຈ້ົາໃຫໄ້ປຢູ່ນ້ັນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີແຫລະ ແລະເຮົາຈະນໍາເຈ້ົາ
ກັບມາຍັງທ່ີຊຶ່ງເຮົາເນຣະເທດເຈົ້າໃຫຈ້າກໄປນ້ັນ 

15 ìເພາະເຈ້ົາທ ງັຫລາຍໄດ້ກ່າວວ່າ ìພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາໄດ້ຕ້ັງໃຫ້ມີຜູ້ປະກາດພຣະທັມສໍາລັບເຮົາທັງຫລາຍຂ້ຶນໃນບາບິ
ໂລນ 

16 (ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີກ່ຽວກັບພຣະຣາຊາຜູ້ປະທັບເທິງພຣະທ່ີນ່ັງຂອງດາວິດແລະກ່ຽວກັບປະຊາຊົນທງັໝົດຜ  ູ້
ອາສັຍຢູ່ໃນເມືອງນ້ີ ຄືຍາດພ່ີນ້ອງຂອງທ່ານຜູ້ບ່ໍໄດ້ຖືກເນຣະເທດໄປກັບທ່ານວ່າ 

17 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ເບ່ິງແມ, ເຮົາຈະສ່ົງດາບ ການອຶດຢາກ ແລະໂຣກລະບາດມາເຫນືອເຂົາ
ທັງຫລາຍ ແລະເຮົາຈະກະທໍາໃຫເ້ຂົາທັງຫລາຍເປັນເຫມອືນກັບຫມາກເດ່ືອທ່ີເໜາຊ່ຶງບ່ໍດີຈົນເຂົາກິນບ່ໍໄດ້ 

18 ເຮົາຈະຂັບໄລຕິດຕາມເຂົາດ້ວຍດາບ ການອຶດຢາກ ແລະໂຣກລະບາດ ແລະຈະກະທໍາເຂົາໃຫ້ເປັນທ່ີຢານກົວແກ່ 
ຣາຊອານາຈັກທັງໝົດແຫ່ງແຜ່ນດິນໂລກ ໃຫເ້ປັນຄໍາສາບ ໃຫ້ເປັນຄວາມໜາຢານ ໃຫເ້ປັນທ່ີເຍ້ີຍຫຍັນ ເປັນຂ້ີປາກ 
ຖ້າມກາງບັນດາປະຊາຊາດຊ່ຶງເຮົາໄດ້ຂັບໄລ ່ໃຫ້ເຂົາໄປຢູ່ນ້ັນ 

19 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວວ່າ ເພາະວ່າເຂົາທັງຫລາຍບ່ໍເຊ່ືອຟັງຖ້ອຍຄໍາຂອງເຮົາທ່ີສ່ົງມາຍັງເຂົາຢ່າງບ່ໍຢຸດຢ້ັງ ໂດຍຜູ້ປະ
ກາດພຣະທັມຜູ້ຮັບໃຊຂ້ອງເຮົາແຕ່ເຈ້ົາທັງຫລາຍບ່ໍຍອມຟັງ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີແຫລະî) 

20 ເຈ້ົາທັງປວງຜູ້ຖືກເນຣະເທດ ຜູ້ຊ່ຶງເຮົາສ່ົງໄປຈາກກຸງເຢຣູຊາເລັມເຖິງບາບິໂລນ ຈ່ົງຟັງພຣະຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ  ້ົາ 
ທີ່ວ່າ 

21 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາພຣະເຈ້ົາແຫ່ງອິສຣາເອນກ່າວດ່ັງນ້ີກ່ຽວກັບອາຮັບບຸດຊາຍຂອງໂກລັຍຢາ ແລະເຊເດກີ
ຢາບຸດມາອາຊັຍຢາ ຜູ້ຊ່ຶງໄດ້ປະກາດພຣະທັມເທັດແກ່ເຈ້ົາໃນນາມຂອງເຮົາ ເບ່ິງແມ, ເຮົາຈະມອບເຂົາທັງສອງໄວ້
ໃນມືຂອງເນບູກາດເນັດຊາກະສັດແຫ່ງບາບິໂລນ ແລະທ່ານຈະຂ້າເຂົາທັງສອງເສັຽຕ່ໍຫນ້າຕ່ໍຕາເຈ້ົາ 

22 ເຫດວ່າເຂົາທັງສອງບັນດາຜູ້ທ່ີຖືກເນຣະເທດຈາກຢູດາໄປເຖິງບາບິໂລນຈະໃຊ້ຄໍາສາບຕ່ໍໄປນ້ີວ່າ ìຂໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ
ຊົງກະທໍາໃຫ້ເຈ້ົາເຫມອືນເຊເດກີຢາແລະອາຮາບ ຜູ້ທ່ີກະສັດບາບິໂລນໄດ້ປ້ີງເຂົາເສັຽດ້ວຍໄຟî 

23 ເພາະເຂົາທັງສອງໄດ້ກະທໍາຄວາມໂງ່ຈ້າໃນອິສຣາເອນ ໄດ້ລ່ວງປະເວນີກັບເມັຽຂອງເພ່ືອນບ້ານ ແລະໄດ້ເວ້ົາຖ້ອຍ
ຄໍາເທັດໃນນາມຂອງເຮົາ ຊຶງ່ເຮົາບ່ໍໄດ້ບັນຊາເຂົາ ເຮົາເປັນຜູ້ທ່ີຮູ້ ແລະເຮົາເປັນພຍານî ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີ
ແຫລະ 
The Letter of Shemaiah 

24 ເຈ້ົາຈ່ົງບອກແກ່ເຊມັຍຢາຊາວເນເຮລາມວ່າ, 
25 ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາ ພຣະເຈ້ົາແຫ່ງອິສຣາເອນກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ເຈ້ົາໄດ້ສ່ົງຈົດຫມາຍໃນນາມຂອງເຈ້ົາໄປຍັງປະ

ຊາຊົນທັງປວງຜູ້ຢູ່ໃນກຸຸງເຢຣູຊາເລັມແລະຍັງເຊຟັນຢາບຸດມາອາຊັຍຢາປະໂຣຫິດ ແລະຍັງປະໂຣຫິດທັງປວງວ່າ, 
26 ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງກະທໍາເຈ້ົາໃຫເ້ປັນປະໂຣຫິດແທນປະໂຣຫິດເຢຮົວອາດາ ໃຫ້ດູແລພຣະວ ິຫານຂອງພຣະຜູ້ 

ເປ ນັເຈ້ົາ ຄວບຄຸມຄົນບ້າທຸກຄົນທ່ີປະກາດພຣະທັມ ໃຫ້ຈັບເຂົາໃສ່ຄ ຸກແລະໃສ່ໂສ້ເສັຽ 
27 ບັດນ້ີເປັນຫຍັງເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຕ່ໍວ່າເຢເຣມຢີາຊາວອານາໂທດຜູ້ຊ່ຶງປະກາດພຣະທັມແກ່ເຈ້ົາ 
28 ເພາະເຂົາໄດ້ສ່ົງຈົດຫມາຍມາຍັງເຮົາໃນບາບິໂລນວ່າ ìການທ່ີເຈ້ົາເປັນຊະເລີຍນ້ັນຈະດົນນານ ຈ່ົງສ້າງເຮືອນຂອງ

ເຈ້ົາແລະອາສັຍຢູ່ໃນນ້ັນ ແລະເຮັດສວນແລະກິນຜົນຫມາກໄມ້ທ່ີໄດ້ນ້ັນî 
29 ເຊຟັນຢາປະໂຣຫິດອ່ານຈົດຫມາຍນ້ີໃຫ້ເຢເຣມີຢາຜູ້ປະກາດພຣະທັມຟັງ 
30 ແລ້ວພຣະຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາມາຍັງເຢເຣມຢີາວ່າ, 
31 ìຈ່ົງຂຽນໄປເຖິງບັນດາຜູ້ເປັນຊະເລີຍທັງປວງວ່າ ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວກ່ຽວກັບເຊມັຍຢາໄດ້ປະກາດພຣະທັມແກ່ເຈ້ົາ

ເມ່ືອເຮົາບ່ໍໄດ້ໃຊ້ເຂົາ ແລະໄດ້ກະທໍາໃຫ້ເຈ້ົາວາງໃຈໃນຄໍາເທັດ 



32 ເຫດສັນນ້ັນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ເບ່ິງແມ, ເຮົາຈະລົງໂທດເຊມັຍຢາຊາວເນເຮລາມແລະເຊ້ືອສາຍຂອງເຂົາ 
ເຂົາຈະບ່ໍມີແມນແຕຄົນນ່ຶງທ່ີມີຊີວດິຢູ່ໃນຖ້າມກາງຊົນຊາດນ້ີທ່ີຈະໄດ້ເຫັນຄວາມດີ ຊຶງ່ເຮົາຈະກະທໍາແກ່ໄພ່ພົນຂອງ
ເຮົາ ເພາະເຂົາໄດ້ເວ້ົາເປັນການກະບົດຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາî ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີແຫລະ 

 

30 ຄາໍຫມັນ້ສນັຍາຂອງພຣະຜູເ້ປນັເຈົາ້ທີມ່ຕີໍເ່ຊືອ້ສາຍຢາໂຄບ  
Restoration Promised for Israel and Judah 

1 ພຣະຜ  ູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງຊາວອິສຣາເອນຊົງກ່າວຕ່ໍເຢເຣມີຢາວ່າ,  
2 ຖ້ອຍຄໍາທັງຫມດົທ່ີເຣົາໄດ້ບອກເຈ້ົານ້ັນ ຈ່ົງຂຽນໄວ້ໃນປ້ືມຫົວນ່ຶງ ເພາະວ່າວັນເວລາຈະມາເຖິງ 
3 ເມ່ືອນ້ັນເຮົາຈ່ຶງຈະໃຫ້ອິສຣາເອນແລະຢູດາໄພ່ພົນຂອງເຣົາຄືນສູ່ສະພາບເດີມ ແລະຈະນໍາເຂົາມາຍັງແຜ່ນດິນທ່ີເຮົາ

ໄດມ້ອບໃຫບັ້ນພະບຸຣຸດຂອງພວກເຂົາ ພວກເຂົາຈະໄດ້ເປັນເຈ້ົາຂອງແຜ່ນດິນນ້ັນອີກ ເຮົາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ກ່າວ
ດ່ັງ 
ນ້ີແຫລະî 

4 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວເຖິງອິສຣາເອນແລະຢູດາດ່ັງນ້ີ, 
5 ìເຣົາໄດ້ຍິນສຽງຮ້ອງໄຫ້ຍ້ອນຕ່ືນຕົກໃຈ ເປັນສຽງຢ້ານບ່ໍແມ່ນສຽງມ່ວນຊືນ່ 
6 ບັດນ້ີຈ່ົງຖາມ ແລະຄິດເບ່ິງວ່າຜູ້ຊາຍອອກລູກມີບໍ ເປັນຫຍັງເຮົາຈ່ຶງເຫັນຜູ້ຊາຍທຸກຄົນເອົາມືອູ້ມທ້ອງເຫມອືນຜູ້ຍິງ

ຈະອອກລູກ ເປັນຫຍັງຫນ້າຕາຂອງທຸກຄົນຈ່ຶງຂາວຊີດໄປ 
7 ວັນອັນຫນ້າຢ້ານນ້ັນຈະມາເຖິງ ບ່ໍມີວັນໃດເຫມືອນກັບວັນນ້ັນ ເພາະວ່າເປັນເວລາທຸກໃຈຂອງເຊ້ືອສາຍຢາໂຄບ ແຕ່

ພວກເຂົາຈະຜ່ານພ້ົ້ົນວັນນ້ັນໄປໄດ້î 
8 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຜູ້ມີອໍານາດຍ່ິງໃຫຍ່ຊົງກ່າວວ່າ, ìເມ່ືອວັນນ້ັນມາເຖິງ ເຮົາຈະປົດແອກອອກຈາກຄໍແລະແກ້ໂສ້ອອກ

ຈາກເຂົາ ພວກເຂົາຈະບ່ໍເປັນທາດຮັບໃຊ້ຄົນຕ່າງຊາດອີກຕ່ໍໄປ 
9 ແຕ່ຈະຮັບໃຊ້ເຣົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງພວກເຂົາແລະຮັບໃຊ້ດາວິດຜູ້ເຮົາຈະໃຫ້ເປັນກະສັດຂອງພວກເຂົາ 
10 ຢາໂຄບຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງເຣົາເອີຍ ຢ່າສ  ູ່ຢ້ານເລີຍ ຊາວອິສຣາເອນເອີຍ ຢ່າຕ່ືນຕົກໃຈ ເຮົາຈະຊ່ອຍໃຫ້ໄດ້ກັບຄືນມາ

ຈາກປະເທດອັນໄກນ້ັນ ຄືຈາກແຜ່ນດິນທ່ີພວກເຈ້ົາຕົກເປັນນັກໂທດ ເຊ້ືອສາຍຂອງຢາໂຄບຈະກັບມາມີຊີວິດຢູ່ຢ່າງ
ສງົບສຸກ ຈະປອດພັຍແລະຈະບ່ໍມີໃຜເຮັດໃຫ້ເຂົາຢ້ານກົວ ເຮົາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ກ່າວດ່ັງນ້ີແຫລະî 

11 ເຮົາຈະຢູ່ກັບເຈ້ົາ ເພ່ືອຊ່ອຍເຈ້ົາໃຫ້ພ້ົ້ົນພຍັ ຈະທໍາລາຍບັນດາປະເທດທ່ີເຮ ົາໃຫເ້ຈ້ົາກະຈັດກະຈາຍໄປຢູ່ນ້ັນ ຈະບ່ໍທໍາ
ລາຍເຈ້ົາແຕ່ຈະລົງໂທດສະຖານເບົາເສັຽກ່ອນຈ່ຶງຈະປ່ອຍໄປ ເຮົາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ກ່າວດ່ັງນ້ີແຫລະî 

12 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວຕ່ໍປະຊາຊົນວ່າ, ìບາດແຜຂອງເຈ້ົາບ່ໍສາມາດປ່ິນປົວໃຫ້ດີໄດ້ ຄວາມເຈັບປວດກໍປ່ິນປົວໄດ້ 
13 ຈະບໍ່ມໃີຜບົວຣະບັດຮັກສາເຈ້ົາ ບ່ໍມີຢາຮັກສາບາດແຜແລະບ່ໍມີການປ່ິນປົວເຈ້ົາ 
14 ຄົນຮັກແພງຂອງເຈ້ົາທັງຫມດົໄດ້ລືມເຈ້ົາແລ້ວ ພວກເຂົາບ່ໍສົນໃຈເຈ້ົາອີກຕ່ໍໄປ ເຮົາໂຈມຕີເຈ້ົາເຫມອືນດ່ັງສັດຕຣູ 

ໂທດຂອງເຈ້ົາກໍຮຸນແຮງເພາະວ່າບາບຂອງເຈ້ົາມີຫລາຍແທ້ແລະຄວາມຊ່ົວກໍຮ້າຍແຮງ 
15 ຢ່າຮ້ອງໄຫ້ຍ້ອນຄວາມເຈັບປວດອີກເລີຍ ຄວາມເຈັບປວດນ້ັນປ່ິນປົວໃຫ້ດີບ່ໍໄດ້ດອກ ທີເ່ປັນດ່ັງນ້ີແມ່ນເຮົາລົງໂທດ

ເຈ້ົາ ເພາະວ່າບາບຂອງເຈ້ົາມຫີລາຍແທ້ ແລະຄວາມຊ່ົວກໍຮ້າຍແຮງ 
16 ຜູ້ໃດທໍາຮ້າຍເຈ້ົາ ຈະຖືກທໍາຮ້າຍຕອບ ສັດຕຣູຂອງເຈ້ົາທງັຫມດົຈະຕົກເປັນຊະເລີຍ ຜູ້ໃດກົດຂ່ີຂ່ົມເຫັງເຈ້ົາຈະໄດ້

ຮັບການກົດຂ່ີຂ່ົມເຫັງຕອບ ແລະຜູ້ໃດປຸ້ນເຈ້ົາຈະຖືກປຸ້ນຕອບ 
17 ເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ເຈ້ົາດີເປັນປົກກະຕິອີກ ຈະປ່ິນປົວບາດແຜໃຫ້ດີ ເຖິງແມ່ນສັດຕຣູຂອງເຈ້ົາເວ້ົາວ່າ ເມືອງຊີໂອນຖືກ

ເຂົາປະຖ້ິມແລ້ວ ບ່ໍມີໃຜສົນໃຈອີກ ເຮົາພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາໄດ້ກ່າວດ່ັງນ້ີແຫລະî 



18 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວວ່າ, ìເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ເຊ້ືອສາຍຢາໂຄບກັບຄືນສູ່ສະພາບດີອມ ແລະຈະເອັນດູກູນາຄອບຄົວ
ເຂົາທັງຫມົດ ເມືອງທຸກເມືອງຈະຖືກສ້າງຂ້ຶນໃຫມ່ ແລະເຮືອນທຸກຫລັງຈະເຮັດໃຫ້ຄືນດີຄືເກ່ົາ 

19 ປະຊາຊົນໃນທ່ີນ້ັນຈະຮ້ອງເພງສັຣເສີນ ຈະຮ້ອງໂຮມ່ວນຊ່ຶນ ເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາເພ້ີມທະວີຫລາຍຂ້ຶນ ແລະຈະນໍາ
ກຽດມາໃຫ້ພວກເຂົາ 

20 ເຮົາຈະນໍາອໍານາດເກ່ົາຄືນມາໃຫ້ຊົນຊາດນ້ີ ຈະຈັດຕ້ັງເຂົາຂ້ຶນອີກຢ່າງຫມ້ັນຄົງ ແລະຈະລົງໂທດຄົນທັງປວງທ່ີກົດຂ່ີ
ຂ່ົມເຫັງເຂົາ 

21 ເຈ້ົານາຍຂອງເຂົາຈະເປັນຄົນນ່ຶງໃນພວກເຂົາທັງຫລາຍ ຜູ້ປົກຄອງຈະອອກມາຈາກຖ້າມກາງເຂົາເອງ ເຮົາຈະກະທໍາ
ໃຫທ່້ານນ້ັນເຂ້ົາມາໃກ້ ແລະທ່ານນ້ັນຈະເຂ້ົາໃກ້ເຮົາ ເພາະໃຜຈະກ້າເຂ້ົາມາໃຫ້ເຮົາໄດ້ເອງ ພຣະເຈ້ົາກ່າວ 

22 ແລະເຈ້ົາທັງຫລາຍຈະເປັນໄພ່ພົນຂອງເຮົາ ແລະເຮົາຈະເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາî 
23 ຈ່ົງເບ່ິງພະຍຸຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຄວາມຄຽດຮ້າຍຂອງພຣະອົງເປັນດ່ັງພະຍຸ ລົມໂຫດຮ້າຍນ້ີຈະພັດເປ່ົາວົນວຽນຢູ່

ເທິງຫົວຂອງຄົນອະທັມ 
24 ຄວາມຄຽດຮ າ້ຍນ້ີຈະບ່ໍຢຸດຢ້ັງ ຈະມີເລ້ືອຍໆຈົນເທ່ົາພຣະອົງໄດ້ຊົງກະທໍາສໍາເຣັດຕາມພຣະປະສົງແລ້ວ ໃນຄ້ັງສຸດ

ທ້າຍໄພ່ພນົຂອງພຣະອົງຈະເຂ້ົາໃຈເຣ່ືອງນ້ີຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງ 
 

31 ຄນົອສິຣາເອນຈະກບັຄນືປະເທດຂອງຕນົ  
The Joyful Return of the Exiles 

1 ພຣະເຈ້ົາຊົງກ່າວວ່າ, ìເມ່ືອເວລານ້ັນມາເຖິງ ເຮົາຈະເປັນພຣະເຈ້ົາແຫ່ງຕະກູນທັງປວງຂອງອິສຣາເອນ ພວກເຂົາຈະ
ເປັນໄພ່ພົນຂອງເຮົາ  

2 ເມ່ືອປະຊາຊນົອິສຣາເອນທ່ີເຫລືອມາຈາກຕາຍໃນຖ່ິນກັນດານຕ້ອງການພັກຜ່ອນ 
3 ເຮົາກໍໄດ້ສະແດງຄວາມເມດຕາແລະປາກົດໃຫ້ເຂົາເຫັນ ຊາວອິສຣາເອນເອີຍ ເຮົາໄດ້ຮັກແພງພວກເຈ້ົາສເມີມາ ດ່ັງ

ນ້ັນເຮົາຈ່ຶງຈະຮັກແພງພວກເຈ້ົາຢ່າງຫມ້ັນຄົງສືບຕ່ໍໄປ 
4 ເຮົາຈະສ້າງເຈ້ົາຂ້ຶນໃຫມ່ ເຈ້ົາຈະມີກອງໂທນແລະໄດ້ຟ້ອນລໍາດ້ວຍຄວາມມ່ວນຊ່ືນ  
5 ຈະໄດ້ປູກກົກອະງຸ່ນເທິງພູຊາມາເຣັຽອີກ ແລະຄົນທັງຫລາຍທ່ີປູກກົກອະງ  ຸ່ນນ້ັນຈະໄດ້ກິນຫມາກຂອງມັນ 
6 ເມ່ືອເວລານ້ັນມາເຖິງ ຄົນເຝ້ົາຍາມຈະເອ້ີນຢູ່ເທິງພູເອຟຣາອິມວ່າ ìມາເທາະ ເຮົາຈ່ົງພ້ອມກັນຂ້ຶນໄປເທິງພູຊີໂອນ

ເທາະ ໄປເຝ້ົາ  ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາî 
7 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວວ່າ, ìຈ່ົງຮ້ອງເພງສັຣເສີນດ້ວຍຄວາມມ່ວນຊ່ືນສໍາລັບອິສຣາເອນທ່ີເປັນຊົນຊາດຍ່ິງໃຫຍ່ ພ

ຣະຜູ້ເປັນເຈ ົ ້າຊົງຊ່ອຍໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງໃຫ້ພ້ົ້ົນພຍັ ຊົງຊ ່ອຍຄົນທັງປວງທ່ີເຫລືອຢູ່ 
8 ເຮົາຈະໂຮມເອົາເຂົາທັງຫລາຍມາຈາກທາງທິດເຫນ ືອ ແລະມາຈາກທ່ົວໂລກ ພ້ອມທັງຄົນຕາບອດແລະຄົນເສັຽຂາ 

ຜູ້ຍິງຖືພາທີກໍ່າລັງຈະອອກລູກກໍຈະມາ ຈະກັບຄືນມາເປັນຊົນຊາດໃຫຍ່ 
9 ໄພພົ່ນຂອງເຮົາຈະກ ບັມາດ້ວຍນ້ໍາຕາ ແຕ່ເຮົາຈະເລ້ົາໂລມແລະເບ່ິງແຍງເຂົາ ຈະນໍາເຂົາມາຮອດກະແສນ້ໍາໄຫລ ໃຫ້

ຍ່າງໄປ   ຕາມທາງພຽງບ່ອນບ່ໍມີສະດຸດ ເຮົາເປັນພ່ໍຂອງອິສຣາເອນ ແລະເອຟຣາອິມເປັນລູກກົກຂອງເຮົາ 
10 ຊົນຊາດທັງຫລາຍເອີຍ ຈ່ົງຟັງເດີ ຈ່ົງປະກາດຖ້ອຍຄໍາຂອງເຮົາໃນແຜ່ນດິນແຄມທະເລທ່ີຢູ່ຫ່າງໄກ ເຮົາຜູ້ທໍາໃຫ້ອິສ

ຣາເອນກະຈັດກະຈາຍໄປ ຈະເຕ້ົາໂຮມແລະເບ່ິງແຍງເຂົາເຫມອືນຄົນລ ້ຽງແກະເບ່ິງແຍງແກະຂອງຕົນ 
11 ເຮົາໄດ້ຊ່ອຍໃຫ້ອິສຣາເອນເປັນອິສຣະ ແລະໃຫ້ພົນ້ຈາກເງ້ືອມມືຂອງຊົນຊາດໃຫຍ່ 
12 ພວກເຂົາຈະມາຮ້ອງເພງດ້ວຍຄວາມມ່ວນຊ່ືນຢູ່ເທິງພູຊໂີອນ ຈະຊົມຊ່ືນຍິນດີໃນສ່ິງຂອງທ່ີເຮົາໃຫ້ ຄືເມັດເຂ້ົາ ເຫລ້ົາ

ອະງຸ່ນ ນ້ໍາມັນ ຝູງແກະແລະງົວຄວາຍ ພວກເຂົາຈະເປັນເຫມືອນສວນທ່ີມີນ້ໍາຫດົ ແລະຈະບ່ໍມີຄວາມໂສກເສ້ົາເສັຽໃຈ
ອີກເລີຍ 



13 ຂນະນ້ັນພວກຍິງສາວຈະຟ້ອນລໍາຢ່າງມີຄວາມສຸກ ພວກຄ ນົຫນຸ່ມແລະແກ່ເຖ້ົາຈະມ່ວນຊ່ືນຍິນດີ ເຮົາຈະເລ້ົາໂລມ
ເຂົາແລະປ່ຽນຄວາມໂສກເສ້ົາເປັນຄວາມມ່ວນຊ່ືນ ຄວາມເສັຽໃຈຈະກາຍເປັນຄວາມຍິນດີ 

14 ຈະເຮັດໃຫ້ປຸໂຣຫິດມີອາຫານກິນຢ່າງສົມບູນ ແລະຈະໃຫ້ປະຊາຊາດຂອງເຮົາມີທຸກຢ່າງຕາມຄວາມຕ້ອງການ ເຮົາ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ກ່າວດ່ັງນ້ີແຫລະî 

15 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວວ່າ, ìສຽງທ່ີໄດ້ຍິນຢູ່ໃນເມືອງຣາມານ້ັນ ເປັນສຽງຮ້ອງໄຫ້ດ້ວຍຄວາມຂົມຂ່ືນ ນາງຣາເຊັນ
ຣ້ອງໄຫ້   ຍ້ອນລູກຂອງຕົນ ນາງບ່ໍຍອມຟັງສຽງເລ້ົາໂລມ ຍ້ອນວ່າລູກຂອງນາງໄດ້ຕາຍແລ້ວ 

16 ເຈ້ົາຈ່ົງເຊົາຮ້ອງໄຫ້ແລະເຊັດນ້ໍາຕາເສັຽ ເພາະວ່າຈະມີບໍາເຫນັດສໍາລັບຜົນງານທ່ີເຈ້ົາໄດ້ເຮັດເພ່ືອລູກຂອງເຈ້ົາ ເຂົາ
ທັງຫລາຍຈະໄດ້ກັບມາຈາກແຜ່ນດິນຂອງສັດຕຣູ ເຮົາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ກ່າວດ່ັງນ້ີແຫລະî 

17 ຄວາມຫວັງຂອງເຈ້ົາຍັງມ ຢູ່ີ ເພາະວ່າລູກຫລານຂອງເຈ້ົາຈະໄດ້ກັບມາອີກ ເຮົາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ກ່າວດ່ັງນ້ີແຫລະî 
18 ເຣົາໄດ້ຍິນຊາວອິສຣາເອນເວ້ົາດ້ວຍຄວາມທຸກໃຈວ່າ, ìຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພວກຂ້າພຣະອົງເປັນເຫມອືນງົວປ່າ

ທ່ີດ້ືດ້ານ ແຕ່ ພຣະອົງຊົງສອນພວກຂ້າພຣະອົງໃຫ້ເຊ່ືອຟັງ ຂໍຊົງໂຜດໃຫ້ພວກຂ້າພຣະອົງກັບຄືນຖ້ອນ ພຣະອົງຊົງ
ເປັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງພວກຂ້າພຣະອົງ 

19 ພວກຂ້າພຣະອົງໄດ້ຫລີກຫນີຈາກພຣະອົງ ແຕ່ບ່ໍເຫິງພວກຂ້າພຣະອົງກໍຢາກຄືນມາອີກ ຫລັງຈາກພຣະອົງຊົງລົງ
ໂທດແລ້ວ ພວກຂ້າພຣະອົງກໍຕີຕົນເອງດ້ວຍຄວາມເສັຽໃຈ ແລະຮູ້ສຶກລະອາຍຂາຍຫນ້າ ເພາະວ່າໄດ້ເຮັດບາບເມ່ືອ
ຄາວຍັງຫນຸ່ມ 

20 ຊາວອິສຣາເອນເອີຍ ພວກເຈ້ົາເປັນລູກທ່ີຮັກຍ່ິງຂອງເຮົາ ເມ່ືອໃດເຮົາກ່າວເຖິງຊ່ືຂອງພວກເຈ້ົາ ເຮົາກໍຄິດເຖິງດ້ວຍ
ຄວາມຮັກແພງ ຈິດໃຈຂອງເຮົາຄິດເຖິງແຕ່ພວກເຈ້ົາ ເຮົາຈະເມດຕາສົງສານພວກເຈ້ົາ ເຮົາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ກ່າວ
ດ່ັງນ້ີແຫລະî 

21 ຈ່ົງຫມາຍທາງທ່ີພວກເຈ້ົາຈາກໄປນ້ັນ ຊາວອິສຣາເອນເອີຍ ຈ ົ ່ງກັບຄືນມາບ້ານເມືອງທ່ີໄດ້ຈາກໄປ 
22 ລູກທ່ີບ່ໍສັດຊ່ືເອີຍ ຈະຍັງລັງເລໃຈຢູ່ດົນປານໃດ ເຮົາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ສ້າງແນວໃຫມ່ຂ້ຶນມາແລ້ວ ຄືຜູ້ຍິງທ່ີອ່ອນແອ

ຈະແຂງແຮງເຫມອືນຜູ້ຊາຍî 
23 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາອົງມີອໍານາດຍ່ີງໃຫຍ່ຂອງອິສຣາເອນຊົງກ່າວວ່າ, ìເມ່ືອເຮົາທໍາໃຫ້ປະຊາຊນົກັບຄືນດີຄືເກ່ົາແລ້ວ 

ເຂົາທັງຫລາຍຈະກ່າວຖ້ອຍຄໍາໃນແຜ່ນດິນຂອງຢູດາແລະໃນຫົວເມືອງຕ່າງໆອີກເທ່ືອນ່ຶງວ່າ ຄື ìໂອ ທີຢູ່່ແຫ່ງຄວາ
ມຊອບທັມເອີຍ ພູທີບໍ່ຣິສຸດເອີຍ ຂໍພຣະຜູ້ເປ ັນເຈ້ົາຊງົອວຍພຣະພອນເຈ້ົາî 

24 ຢູດາແລະຫົວເມືອງທັງສ້ິນນ້ັນ ທງັບັນດາຊາວນາ ຄົນລ້ຽງສັດພ້ອມກັບສັດທັງຫມດົຈະອາສັຍຢູ່ດ້ວຍກັນທ່ີນ້ັນ 
25 ເພາະເຮົາຈະໃຫ້ຈິດໃຈທີ່ເມື່ອຍມແີຮງຂ້ຶນ ແລະຈິດໃຈທ່ີອ່ອນຣະທວຍທກຸດວງເຮົາຈະໃຫ້ບໍຣິບູນ  
26 ເມ່ືອນ້ັນ ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຕ່ືນຂ້ຶນແລະມອງເບ່ິງ ແລະການຫລັບນອນຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຕ່ືນຂ້ຶນດ້ວຍຄວາມຊ່ືນບານ 

Individual Retribution 

27 ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຊົງກ່າວວ່າ, ìເມ່ືອເວລານ້ັນມາເຖິງ ເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ປະເທດອິສຣາເອນແລະຢູດາ ເຕັມໄປດ້ວຍຄົນ
ແລະສັດທັງຫລາຍ 

28 ແຕ່ກ່ອນເຮົາໄດ້ເຝ້ົາເບ່ິງເພ່ືອທໍາລາຍເຂົາ ຄືເພ່ືອຖອນອອກ ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ລ້ົມລົງແລະນໍາເຫດຮ້າຍມາສັນໃດ ດ່ັງນ້ັນ
ເຮົາຈ່ຶງຈະເຝ້ົາເບ່ິງເຂົາເພ່ືອປູກຝັງແລະສ້າງຂ້ຶນສັນນ້ັນ ເຮົາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ກ່າວດ່ັງນ້ີແຫລະî 

29 ເມ່ືອເວລານ້ັນມາເຖິງ ປະຊາຊົນຈະບ່ໍກ່າວຕ່ໍໄປອີກວ່າ, ìພໍກິ່ນຫມາກອະງຸ່ນດິບ ແຕ່ລູກຊ້ໍາພດັເຂັດແຂ້ວ 
30 ແຕ່ວ່າໃຜກໍຕາມທ່ີກິນຫມາກອະງຸ່ນດິບຈະຕ້ອງເຂັດແຂ້ວ ແລະທຸກຄົນທ່ີເຮັດບາບຈະຕ້ອງຕາຍຍ້ອນບາບນ້ັນ 

A New Covenant 

31 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວວ່າ, ìເມ່ືອວັນເວລານ້ັນມາເຖິງ ເຮົາຈະໃຫ້ຄາໍຫມັ້ນສນັຍາໃຫມແ່ກ່ປະຊາຊົນອິສຣາເອນ
ແລະຢູດາ  



32 ຄໍາຫມ້ັນສັນຍານ້ີຈະບ່ໍເຫມືອນທ່ີເຮົາໃຫ້ບັນພະບຸຣຸດຂອງເຂົາ ຄາວຈູງມືເຂົາອອກຈາກເອຢິບນ້ັນ ເຖິງແມ່ນເຮົາເປັນ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງເຂົາ ເຂົາກໍບ່ໍສັດຊ່ືຕ່ໍຄໍາຫມ້ັນສັນຍາທ່ີເຮົາໄດ້ໃຫ້ ເຮົາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ກ່າວດ່ັງນ້ີແຫລະî 

33 ເມ່ືອເວລານ້ັນມາເຖິງ ເຮົາຈະໃຫ້ຄໍາຫມັນ້ສັນຍາແກ່ປະຊາຊົນອິສຣາເອນດ່ັງນ້ີ ຄືຈະບັນຈຸພຣະທັມຂອງເຮົາໄວ້ໃນ
ຈິດໃຈຂອງເຂົາ ເຮົາຈະເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງເຂົາ ແລະເຂົາຈະເປັນໄພ່ພົນຂອງເຮົາ ເຮົາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ກ່າວດ່ັງນ້ີ
ແຫລະî 

34 ຕ່ໍໄປຈະບ່ໍມີໃຜໃນພວກເຂົາສອນເພ່ືອນບ້ານ ແລະພ່ີນ້ອງຂອງຕົນວ່າ ຈ່ົງຮູ້ຈັກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເພາະວ່າເຂົາທັງຫມດົ
ຕ້ັງແຕ່ຜູ້ນ້ອຍທ່ີສຸດເຖິງຜູ້ໃຫຍ່ທ່ີສຸດຈະຮູ້ຈັກເຮົາ ເຮົາຈະໃຫ້ອະພັຍບາບແກ່ເຂົາ ແລະຈະບ່ໍຈົດຈໍາຄວາມຜິດຂອງເຂົາ
ອີກຕ່ໍໄປ ເຮົາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ກ່າວດ່ັງນ້ີແຫລະî 

35 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງໃຫ້ດວງອາທິດສ່ອງແສງໃນກາງເວັນ ແລະຊົງໃຫ້ເດືອນດາວສ່ອງແສງໃນກາງຄືນ ຊງົກວນໃຫ້ທະ
ເລມີຄ້ືນດັງສ່ັນສະເທືອນ ພຣະນາມຂອງພຣະອົງຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາອົງຍ່ິງໃຫຍ່ 

36 ພຣະອົງຊົງສັນຍາວ່າ ຕາບໃດທ່ີໂລກນ້ີຍັງບ່ໍສູນສ້ິນໄປ ຕາບນ້ັນຊົນຊາດອິສຣາເອນກໍຈະຍັງຢູ່ 
37 ຖ້າວັດແທກຟ້າເບ້ືອງເທິງ ແລະສໍາຣວດຮາກຖານໂລກເບ້ືອງລຸ່ມໄດ້ ພຣະອົງຈ່ຶງຈະປະຖ້ິມປະຊາຊົນອິສຣາເອນ 

ຍ້ອນຄວາມຊ່ົວທັງປວງຂອງເຂົານ້ັນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວດ່ັງນ້ີແຫລະî 
38 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວວ່າ, ìເມ່ືອເວລານ້ັນມາເຖິງ ເມືອງນ້ີທັງຫມົດຕ້ັງແຕ່ຫໍຄອຍຮານາເນນ ເຖິງປະຕູແຈຈະຖືກ

ສ້າງຂ້ຶນໃຫມ່  
39 ເສ້ັນເຂດແດນຈະຍາວໄປເຖິງເທິງພູ ກາເຣັບ ແລ້ວຈະລ້ຽວໄປເຖິງໂກອາ 
40 ເຖິງຮ່ອມພູບ່ອນຝັງຊາກສົບກັບຂ້ີເທ່ົາໄຟ ແລະທ່ົງນາທັງຫມົດຕາມລໍານ້ໍາ ກິດໂຣນ ຈົນເຖິງປະຕູມ້າໄປທາງຕາເວັນ

ອອກ ຈະເປັນບ່ອນສັກສິດສໍາລັບເຮົາ ເມືອງນ້ີຈະບ່ໍຖືກຖອນຮາກຫລືທໍາລາຍອີກຕ່ໍໄປî 
 

32 ເຢເຣມີຢາຊືນ້າທີອ່ານາໂທດ  
Jeremiah Buys a Field During the Siege 

1 ຖ້ອຍຄໍາຊ່ຶງມາຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາມາເຖິງເຢເຣມຢີາໃນປີທີສິບແຫ່ງເຊເດກີຢາກະສັດຂອງຢູດາ ຊຶງ່ເປັນປີ
ທີສິບແປດຂອງເນບຸກາດເນັດຊາ 

2 ຄ້ັງນ້ັນກອງທັບຂອງກະສັດແຫ່ງບາບິໂລນກໍາລັງລ້ອມກຸງເຢຣູຊາເລັມຢູ່ ແລະເຢເຣມີຢາຜູ້ປະກາດພຣະທັມຖືກຂັງຢູ່
ໃນບໍຣິເວນທະຫານຮັກສາພຣະອົງ ຊ່ຶງຢູ່ໃນພຣະຣາຊວັງຂອງກະສັດແຫ່ງຢູດາ 

3 ເພາະເຊເດກີຢາກະສັດແຫ່ງຢູດາໄດ້ຂັງທ່ານໄວ້ກ່າວວ່າ, ìເປັນຫຍັງທ່ານຈ່ຶງປະກາດພຣະທັມແລະກ່າວວ່າ ìພຣະຜູ້
ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ເບ່ິງແມ, ເຮົາຈະມອບເມືອງນ້ີໄວ້ໃນມຂືອງກະສັດແຫ່ງບາບິໂລນ ແລະເຂົາຈະຍຶດເມືອງນ້ີ 

4 ເຊເດກີຢາກະສັດແຫ່ງຢູດາຈະຫນີໄປບ່ໍພ້ົົນ້ຈາກມືຂອງຄົນຄັນເດອານ ແຕ່ຈະຖືກມອບໄວ້ໃນມືຂອງກະສັດແຫ່ງບາບິ
ໂລນແນ່ນອນ ແລະຈະໄດ້ເວ້ົາກັນປາກຕ່ໍປາກ ແລະເບງເຫັນຕາຕ່ໍຕາ 

5 ແລະເຂົາຈະນໍາເຊເດກີຢາໄປຍັງບາບິໂລນ ແລະທ່ານຈະຢູ່ທ່ີນ້ັນຈົນກວ່າເຮົາຈະໄປຢ້ຽມທ່ານ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວ
ດ່ັງນ້ີແຫລະ ຖ້າເຈ້ົາຈະຕ່ໍສູ້ກັບຊາວຄັນເດອານ ເຈ້ົາຈະເຮັດບ່ໍສໍາເຣັດî 

6 ເຢເຣມຢີາທູນວ່າ, ìຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາມາຍັງຂ້ານ້ອຍວ່າ 
7 ເບ່ິງແມ, ຮານາເມນບຸດຊັນລູມອາວຂອງເຈ້ົາຈະມາຫາເຈ້ົາແລະກ່າວວ່າ ìຈົ່ງຊືນ້າຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຊ່ຶງຢູ່ທ່ີອານາໂທດ 

ເພາະວ່າສິດຂອງການໄຖ່ດ້ວຍການຊ້ືນ້ັນເປັນຂອງທ່ານî 
8 ແລ້ວຮານາເມນລູກອ້າຍລູກນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈ້ົາມາຫາຂ້າພະເຈ້ົາທ່ີບໍຣິເວນຂອງທະຫານຮັກສາພຣະອົງຖືກຕ້ອງ

ຕາມພຣະຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະເວ້ົາກັບຂ າ້ພະເຈ້ົາວ່າ ìຈ່ົງຊ້ືນາຂອງຂ າ້ພະເຈ້ົາຊ່ຶງຢູ່ທ່ີອານາໂທດໃນແຜ່ນ



ດິນເບັນຢາມິນ ເພາະສິດຂອງການຖືກັມມະສິດແລະການໄຖ່ເປັນຂອງທ່ານ ຈ່ົງຊ້ືໄວ້ເຖີດî ແລ້ວຂ້ານ້ອຍຈ່ຶງຊາບວ່າ
ນ້ີເປັນຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 

9 ìແລະຂ້ານ້ອຍກໍຊ້ືນາທ່ີອານາໂທດຈາກຮານາເມນລູກອ້າຍລູກນ້ອງຂອງຂ້ານ້ອຍ ແລະໄດ້ຊ່ັງເງິນໃຫ້ແກ່ເຂົາສິບ
ເຈັດເຊເກລ 

10 ຂ້ານ້ອຍກໍລົງນາມໃນໃບຕາດິນປະທັບຕາໄວ້ ໄດ້ພຍານແລະເອົາຕາຊ່ັງຊ່ັງເງິນ 
11 ແລ້ວຂ້ານ້ອຍກໍຮັບໃບຕາດິນຂອງການຊ້ືທີປ່ະທັບຕາແລ້ວ ຊຶງ່ມີຂ້ໍຕົກລົງແລະເງ່ືອນໄຂແລະສະບັບທ່ີເປີດຢູ່ 
12 ແລະຂ້ານ້ອຍກໍມອບໃບຕາດິນຂອງການຊ້ືໃຫ້ແກ່ບາຣຸກບຸດເນຣຢີາ ຜູ້ເປັນບຸດມາຊັຍຢາ ຕ່ໍຫນ້າຮານາເມນລູກອ້າຍ

ລູກນ້ອງຂອງຂ້ານ້ອຍ ຕ່ໍຫນ້າພຍານຜູ້ທ່ີລົງນາມໃນໃບຊຂາຍ ແລະຕ່ໍຫນ້າພວກຢິວ ຜູ້ຊ່ຶງນ່ັງຢູ່ໃນບໍຣິເວນທະຫານ
ຮັກສາພຣະອົງ 

13 ຂ້ານ້ອຍກໍເວາກັບບາຣຸກຕ່ໍຫນ້າເຂົາທັງຫລາຍວ່າ, 
14 ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາ ພຣະເຈ້ົາແຫ່ງອິສຣາເອນກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ຈ່ົງເອົາໃບຕາດິນເຫລ່ົານ້ີໄປເສັຽ ທັງໃບຕາດິນ

ຂອງການຊ້ືທີປ່ະທັບຕາກັບສະບັບທ່ີເປີດນ້ີ ແລະບັນຈຸໄວ້ໃນພາຊນະດິນເພ່ືອຈະທົນຢູ່ໄດ້ດົນນານ 
15 ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາ ພຣະເຈ້ົາແຫ່ງອິສຣາເອນກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ບ້ານເຮ ອືນແລະໄຮ່ນາແລະສວນອະງຸ່ນຈະ

ມກີານຊ້ືຂາຍກັນອີກໃນແຜ່ນດິນນ້ີî 
Jeremiah Prays for Understanding 

16 ìຫລັງຈາກທ່ີຂ້ານ້ອຍມອບໃບຕາດິນການຊ້ືໃຫແ້ກ່ບາຣຸກ ບຸດເນຣິຢາແລ້ວ ຂ້ານ້ອຍໄດ້ອະທິຖານຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ
ວ່າ 

17 ìຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຄືພຣະອົງເອງ ຜູ້ໄດ້ຊົງສ້າງຟ້າສວັນແລະແຜ່ນດິນໂລກດ້ວຍຣິດທານຸພາບອັນຍງໃຫຍ່ຂອງ
ພຣະອົງ ແລະດ້ວຍພຣະຫັດຊຶງ່ຢຽດອອກຂອງພຣະອົງ ສໍາລັບພຣະອົງບ່ໍມສ່ິີງໃດທ່ີຍາກເກີນໄປ 

18 ຜູ້ຊົງສໍາແດງຄວາມຮັກຫມ້ັນຄົງຕ່ໍຄົນເປັນພັນໆ ແຕ່ຊົງຕອບສນອງຄວາມຜິດບາບຂອງພໃຫ້ຕົກເຖິງລ ກູຫລານສືບຕ່ໍ
ມາ ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຜູ້ຍ່ິງໃຫຍ່ແລະຊົງຣິດ ພຣະນາມຂອງພຣະອົງຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາ 

19 ພຣະອົງຊງົເປັນໃຫຍ່ໃນການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ຊງົຣິດທານຸພາບໃນພຣະຣາຊກິດ ພຣະເນດຂອງພຣະອົງເຫັນທກຸວິຖີ
ທາງຂອງມະນຸດ ປະທານຮາງວັນແກ່ທຸກຄົນຕາມການປະພຶດຂອງເຂົາ ແລະຕາມຜົນແຫ່ງການກະທໍາຂອງເຂົາ 

20 ຊົງເປັນຜູ້ສໍາແດງຫມາຍສໍາຄັນແລະການອັສຈັນໃນແຜ່ນດິນເອຢິບ ແລະຈົນເຖິງສມັຍນ້ີກໍຊົງສໍາແດງໃນອິສຣາເອນ
ແລະຖ້າມກາງມະນຸດຊົນ ແລະຊົງທໍາໃຫ້ພຣະນາມຊາລືໄປເໝືອນທຸກວັນນ້ີ 

21 ພຣະອົງໄດ້ຊົງນໍາອິສຣາເອນໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງອອກຈາກແຜ່ນດິນເອຢິບ ດ້ວຍຫມາຍສໍາຄັນແລະການອັສຈັນ 
ແລະດ້ວຍພຣະຫັດເຂ້ັມແຂງແລະພຣະກອນທ່ີຢຽດອອກ ແລະດ້ວຍຄວາມຫນ້າຢ້ານກົວຍ່ິງນັກ 

22 ແລະພຣະອົງປະທານແຜ່ນດິນນ້ີແກ່ເຂົາທັງຫລາຍ ຊຶງ່ພຣະອົງຊົງສັນຍາແກ່ບັນພະບຸຣຸດຂອງເຂົາທັງຫລາຍວ່າຈະ
ປະທານແກ່ເຂົາ ຄືແຜ່ນດິນຊ່ຶງມີນ້ໍານົມແລະນ້ໍາເຜ້ິງອັນບໍຣິບູນ 

23 ແລະເຂົາທັງຫລາຍກໍໄດ້ເຂ້ົາໄປແລະຖືກໍາມະສິດແຜ່ນດິນນ້ັນ ແຕ່ເຂົາທັງຫລາຍບ  ່ໍໄດ້ເຊ່ືອຟັງພຣະສຸຣະສຽງຂອງ    
ພຣະອົງ ຫລືດໍາເນີນຕາມພຣະທັມຂອງພຣະອົງ ສ່ິງຊ່ຶງພຣະອົງຊົງບັນຊາເຂົາໃຫ້ກະທໍານ້ັນ ເຂົາທັງຫລາຍບ່ໍໄດ້ກະ
ທໍາເລີຍ ເຫດສັນນ້ັນພຣະອົງຊົງກະທໍາໃຫ້ເຫດຮ້າຍທັງສ້ິນນ້ີມາເຖິງເຂົາທັງຫລາຍ 

24 ເບ່ິງແມ, ເຄ່ືອງປິດລ້ອມໄດ້ມາເຖິງກ ຸງເພ່ືອຈະຍຶດເອົາແລ້ວແລະເພາະເຫດດ້ວຍດາບ ການອຶດຢາກອາຫານ ແລະ
ໂຣກລະບາດ ເມືອງນ້ີກໍໄດ້ຖືກມອບໄວ້ໃນມຂືອງຄົນຄັນເດອານຜູ້ກໍາລັງຕ່ໍສູ້ຢູ່ນ້ັນແລ້ວ ພຣະອົງກ່າວສ່ິງໃດກ ເໍປັນໄປ
ຢ່າງນ້ັນແລ້ວ ແລະພຣະອົງຊົງທອດພຣະເນດເຫັນ 

25 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະອົງຍັງຊົງກາວແກ່ຂ້າພຣະອົງວ່າ, ìຈ່ົງເອົາເງິນຊ້ືນາແລະຫາພຍານ ສາî ເຖິງແມນເມືອງ
ນ້ັນຈະຖືກມອບໄວ້ໃນມຂືອງຄົນຄັນເດອານî 



Godís Assurance of the Peopleís Return 

26 ຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາມາຍັງເຢເຣມຢີາວ່າ,  
27 ເບ່ິງແມ, ເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງບັນດາມະນຸດແລະສັດທັງປວງ ສໍາລັບເຮົາມີສ່ິງໃດທ່ີຍາກເກີນຫລື 
28 ເຫດສັນນ້ັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ເຮົາຈະມອບເມືອງນ້ີໄວ້ໃນມຂືອງຊາວຄັນເດອານ ແລະໃນມືຂອງເນ

ບຸກາດເນ ດັຊາກະສັດແຫ່ງບາບິໂລນແລະເຂົາຈະຍຶດເອົາ 
29 ຊາວຄັນເດອານຜູ້ຕ່ໍສູ້ກັບເມືອງນ້ີ ຈະມາເຜົາເມືອງນ້ີເສັຽດ້ວຍໄຟໃຫ້ໄຫມ້ຫມດົ ທັງບັນດາເຮືອນທ່ີເຂົາເຜົາເຄ່ືອງ

ຖວາຍພຣະບາອານທ່ີເທິງຫລັງຄາ ແລະເທເຄ່ືອງດ່ືມບູຊາຖວາຍແກ່ພຣະອ່ືນເພ່ືອຍົວະເຍ້ົາເຮົາໃຫ້ພິໂຣດ  
30 ເພາະເຊ້ືອສາຍຂອງອິສຣາເອນແລະເຊ້ືອສາຍຂອງຢູດາບ່ໍໄດ້ກະທໍາສ່ິງໃດເລີຍ ນອກຈາກຄວາມຊ່ົວໃນສາຍຕາຂອງ

ເຮົາຕ້ັງແຕ່ຫນຸ່ມໆມາ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກາວວ່າ ເຊືອ້ສາຍອິສຣາເອນບ່ໍໄດ້ກະທໍາສ່ິງໃດເລີຍນອກຈາກຍົວະເຍ້ົາໃຫ້ພິ
ໂຣດຈາກຜົນງານແຫ່ງມຂືອງເຂົາ 

31 ເມືອງນ້ີໄດ້ເພ້ີມຄວາມຮ້າຍແລະຄວາມພິໂຣດຂອງເຮົາ ຕ້ັງແຕ່ວັນທ່ີໄດ້ສ້າງມັນຂ້ຶນຈົນເຖິງວັນນ້ີ ເຫດສັນນ້ັນເຮົາຈະ
ຖອນອອກໄປເສັຽຈາກສາຍຕາຂອງເຮົາ 

32 ເພາະວ່າຄວາມຊ່ົວທັງສ້ິນຂອງເຊ້ືອສາຍອິສຣາເອນ ແລະເຊ້ືອສາຍຢູດາ ຊ່ຶງເຂົາໄດ້ກະທໍາທຍົວະເຍ້ົາໃຫ້ພິໂຣດ ຄື
ທັງຕົວເຂົາ ບັນດາກະສັດແລະເຈ້ົານາຍຂອງເຂົາ ບັນດາປະໂຣຫດິແລະຜູ້ປະກາດພຣະທັມຂອງເຂົາ ຄົນຢູດາແລະ
ຊາວກຸງເຢຣູຊາເລັມ 

33 ເຂົາທັງຫລາຍໄດ້ຫັນຫລງັໃຫເ້ຮົາ ບ່ໍແມ່ນຫນັຫນ້າ ເຖິງແມນເຮົາໄດ້ສອນເຂົາຢູ່ຢ່າງບ່ໍຢຸດຢ້ັງ ເຂົາກໍບ່ໍໄດ້ຟັງທີຈ່ະຮັບ
ຄໍາສ່ັງສອນຂອງເຮົາ 

34 ແຕ່ເຂົາທັງຫລາຍໄດ້ຕ້ັງສ່ິງທ່ີຫນ້າລັງກຽດຂອງເຂົາໄວ້ໃນວິຫານ ຊ່ຶງເອ້ີນຕາມຊ່ືຂອງເຮົາກະທໍາໃຫ້ມີມົນທິນ 
35 ເຂົາທັງຫລາຍໄດ້ສ້າງແທ່ນບູຊາສໍາລັບພຣະບາອານໃນຮ່ອມພູແຫ່ງບຸດຊາຍຮີນໂນມ ເພ່ືອຖວາຍບຸດຊາຍແລະບຸດ

ຍິງຂອງເຂົາແຫ່ພຣະໂມເລກ ໂດຍໃຫ້ລຸຍໄຟ ເຖິງແມນເຮົາບ່ໍໄດ້ບັນຊາເຂົາ ຫລືມີຢູ່ໃນຈິດໃຈຂອງເຮົາວ່າ ເຂົາຄວນ
ຈະກະທໍາສ່ິງຫນ້າກຽດຊັງເພ່ືອໃຫ້ຢູດາຜິດໄປ 

36 ìເຫດສັນນ້ັນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາແຫ່ງອິສຣາເອນກ່າວກັບເມືອງນ້ີແກ່ເຈ້ົາທັງຫລາຍວ່າ ເມືອງນ້ີໄດ້ຖືກຍົກໃຫ້
ຢູໃນມືຂອງກະສັດແຫ່ງບາບິໂລນ ດ້ວຍດາບ ດ້ວຍການອຶດຢາກ ແລະດ້ວຍໂຣກລະບາດî 

37 ເຮົາຈະຮວບຮວມເຂົາມາຈາກປະເທດທັງປວງ ຊ່ຶງເຮົາໄດ້ຂັບໄລ່ເຂົາໃຫ້ໄປຢູ່ ດ້ວຍຄວາມຮາຍ ດ້ວຍຄວາມພິໂຣດ 
ແລະຄວາມຄຽດຂອງເຮົານ້ັນ ເຮົາຈະນໍາເຂົາທັງຫລາຍກັບມາຍັງທ່ີນ້ີ ແລະຈະກະທໍາໃຫ້ເຂົາອາສັຍຢູ່ຢ່າງປອດພັຍ 

38 ເຂົາທັງຫລາຍຈະເປັນໄພ່ພົນຂອງເຮົາ ແລະເຮົາຈະເປັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງເຂົາ 
39 ເຮົາຈະໃຫ້ໃຈດຽວແລະທາງດຽວແກ່ເຂົາ ເພ່ືອເຂົາຈະຢໍາເກງເຮົາຕລອດໄປ ເພ່ືອເປັນປໂຍດແກ່ເຂົາ ແລະແກ່ລູກ

ຫລານຂອງເຂົາທ່ີຕາມເຂົາມາ 
40 ເຮົາຈະກະທໍາຄໍາຫມ້ັນສັນຍາອັນຕລອດໄປກັບເຂົາທັງຫລາຍ ເຮົາຈະບ່ໍຫັນຈາກການກະທໍາຄວາມດີແກ່ເຂົາທັງ

ຫລາຍ ແລະເຮົາຈະບັນຈຸຄວາມຢໍາເກງເຮົາໄວ້ໃນໃຈຂອງເຂົາທັງຫລາຍ ເພ່ືອວ່າເຂົາຈະບ່ໍໄດ້ຫັນໄປຈາກເຮົາ 
41 ເຮົາຈະຊົມຊ່ືນຍິນດີໃນການທ່ີຈະກະທໍາຄວາມດີແກ່ເຂົາ ແລະເຮົາຈະປູກເຂົາໄວ ໃ້ນແຜ່ນດິນນ້ີດ້ວຍຄວາມໝາຍ

ຫມັນ້ ດ້ວຍສຸດໃຈຂອງເຮົາ ແລະສຸດຈິດຂອງເຮົາ 
42 ìເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ເຮົາໄດ້ນໍາຄວາມຮ້າຍຍ່ິງໃຫຍ່ມາເຫນືອຊ ນົຊາດນ້ີສັນໃດ ເຮົາຈະນໍາຄວາມດີ

ທັງສ້ິນຊ່ຶງເຮົາໄດ້ສັນຍາໄວ້ນ້ັນມາເຫນືອເຂົາສັນນ້ັນ 
43 ເຂົາຈະຊ້ືຂາຍນາກັນໃນແຜ່ນດິນຊ່ຶງເຈ້ົາກ່າວເຖິງວ່າເປັນທ່ີຮົກຮ້າງບ່ໍມີມະນຸດຫລືສັດ ຖືກມອບ ໄວ້ໃນມືຂອງຄົນຄັນ

ເດອານ 



44 ທ່ີນານ້ັນຈະຊ້ືກັນດ້ວຍເງິນ ໃບຊຂາຍກໍຈະຕ້ອງລົງນາມແລະປະທັບຕາ ແລະລົງນາມພຍານ ທີໃ່ນແຜ່ນດິນຂອງເບັນ
ຢາມີນ ໃນທ່ີຕ່າງໆແຖວກຸງເຢຣູຊາເລັມ ແລະໃນຫົວເມືອງຢູດາ ໃນຫົວເມືອງແຖບແດນເຊຟາລາ ແລະໃນຫົວເມືອງ
ແຖວເນເກັບ ເພາະເຮົາຈະໃຫ້ເຂົາທັງຫລາຍກັບສູ່ສະພາບເດີມî ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີແຫລະ 

 

33 ການໃຫເ້ຢຣຊູາເລມັກບັຄນືສູສະພາບເດມີ  
Healing after Punishment 

1 ຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາມາເຖິງເຢເຣມີຢາຄ້ັງທີສອງ ເມ່ືອທ່ານຍັງຖືກກັກຂັງຢູ່ໃນບໍຣິເວນຂອງທະຫານຮັກສາ 
ພຣະອົງນ້ັນວ່າ, 

2 ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງປ້ັນແຜ່ນດິນໂລກເພ່ືອສະຖາປະນາໄວ້ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຄືພຣະນາມຂອງພຣະອົງກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ 
3 ຈ່ົງທູນເຮົາ ແລະເຮົາຈະຕອບເຈ້ົາ ແລະຈະບອກສ່ິງທ່ີໃຫຍ່ຍ່ິງແລະທ່ີລ້ີຊ່ອນຢູ່ ຊຶງ່ເຈ້ົາບ່ໍຮູ້ນ້ັນໃຫ້ແກ່ເຈົ້າ 
4 ເພາະວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າພຣະເຈ້ົາແຫງ່ອິສຣາເອນໄດ້ກ່າວດ່ັງນ້ີກ່ຽວດ້ວຍເຣ່ືອງບ້ານເຮືອນໃນກຸງນ້ີ ແລະພຣະຣາຊ 

ວັງຂອງບັນດາກະສັດແຫ່ງຢູດາ ຊ່ຶງຖືກຮ້ືລົງ ເພ່ືອຕ່ໍຕ້ານການຖືກລອມທາງດິນແລະດາບ 
5 ເຂົາທັງຫລາຍຈະມາຮົບກັບຊາວຄັນເດອານແລະເຮັດໃຫ້ຄົນກາຍເປັນສົບເຕັມບ້ານເຕັມເຮືອນ ເປັນຄົນທ່ີເຮົາ

ສັງຫານດ້ວຍຄວາມຮາຍແລະຄວາມພິໂຣດຂອງເຮົາ ເພາະໄດ້ຫນັຫນ້າຂອງເຮົາຫນີຈາກກຸງນ້ີເຫດດ້ວຍຄວາມອະ
ທັມຂອງເຂົາທັງຫລາຍ 

6 ເຮົາຈະນໍາການປ່ິນປົວແລະຮັກສາມາໃຫ້ ແລະເຮົາຈະຮັກສາເຂົາທັງຫລາຍໃຫ້ຫາຍແລະປະກາດສັນຕິພາບແລະ
ຄວາມຫມັນ້ຄົງຢ່າງອຸດົມ 

7 ເຮົາຈະໃຫ້ຢູດາແລະອິສຣາເອນກັບສູ່ສະພາບເດີມ ແລະສ້າງເຂົາທ ງັຫລາຍເສັຽໃຫມ່ດງທ່ີເຂົາເປັນມາແຕ່ເດີມນ້ັນ 
8 ເຮົາຈະຊໍາຮະເຂົາຈາກໂທດບາບຂອງເຂົາຊ່ຶງມຕ່ໍີເຮົາ ແລະຈະໃຫ້ອະພັຍໂທດບາບແລະການກະບົດຕ່ໍເຮົາ  
9 ແລະກຸງນ້ີຈະໃຫເ້ຮົາມີຊືຊ່ງໃຫຄ້ວາມຊ່ືນບານເປັນທ່ີສັຣເສີນແລະເປັນສັກສີຕ່ໍຫນ້າບັນດາປະຊາຊາດທັງຫລາຍແຫ່ງ

ແຜ່ນດິນໂລກ ຊຶງ່ຈະໄດ້ຍິນເຖິງຄວາມດີທັງປວງຊ່ຶງເຮົາໄດ້ກະທໍາເພ່ືອເຂົາທັງຫລາຍ ເຂົາຈະຢ້ານແລະສະທ້ານກົວ 
ເພາະຄວາມດີແລະສັນຕິພາບທັງສ້ິນຊ່ຶງເຮົາໄດ້ຈັດຫາໃຫ້ເມືອງນ້ັນ 

10 ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ໃນສະຖານທ່ີນ້ີຊ່ຶງເຈ້ົາກ່າວວ່າ ìເປັນບ່ອນປະຮ້າງ ບ່ໍມີມະນຸດຫລືສັດî ໃນຫົວເມືອງ
ແຫ່ງຢູດາແລະຕາມຖນົນກຸງເຢຣູຊາເລ ມັຊ່ຶງຮ້າງເປ່ົາ ບ່ໍມີມະນຸດຫລືຊາວເມືອງຫລືສັດ 

11 ທ່ີນ້ັນຈະໄດ້ຍິນສຽງບັນເທີງແລະສຽງລ້ືນເລີງແລະສຽງເຈ້ົາບ່າວແລະສຽງເຈ້ົາສາວ ແລະສຽງບັນດາຄົນເຫລ່ົານ້ັນທ່ີ
ຮ້ອງເພງ ຂນະທ່ີເຂົານໍາເຄ່ືອງບູຊາໂມທະນາພຣະຄຸນມາຍັງພຣະວິຫານຂອງພຣະເຈ້ົາວ່າ ìຈ່ົງຖວາຍໂມທະນາແດ່ 
ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາ ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາປະເສີດ ເພາະຄວາມຮັກຫມ້ັນຄົງຂອງພຣະອົງດໍາຣົງຢູ່ເປັນນິດ 
ເພາະເຮົາຈະໃຫ້ແຜ່ນດິນນ້ັນກ ບັສຸ່ສະພາບເດີມ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີແຫລະ 

12 ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ໃນສະຖານທ່ີນ້ີຊ່ຶງເປັນທ່ີປະຮ້າງ ບ່ໍມີມະນ ດຸຫລືສັດ ແລະທ່ີໃນຫົວເມືອງ
ທັງຫລາຍຂອງທ່ີນ້ີ ຈະເປັນທ່ີອາສັຍຂອງຜູ້ລ້ຽງທ່ີຈະໃຫ້ຝູງແກະໄດ້ພັກເຊົາເມ່ືອຍ  

13 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວວ່າ ໃນຫົວເມືອງແຖວແດນພູດອຍ ໃນຫົວເມືອງແຖວເນີນເຊເຟລາ ໃນຫົວເມືອງແຖວເນເກັບ 
ໃນແຜ່ນດິນແຫ່ງເບັນຢາມີນ ຕາມສະຖານທ່ີຮອບກຸງເຢຣູຊາເລັມ ໃນຫົວເມືອງຢູດາຈະມີຝູງແກະຜ່ານໜາມືຂອງຜູ້
ທ່ີນັບອີກ 
The Righteous Branch and the Covenant with David 

14 ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວວ່າ ເບ່ິງແມ, ວັນນ້ັນຈະມາເຖິງ ຄືເມ່ືອເຮົາຈະໃຫ້ຄໍາສັນຍາທ່ີເຮົາຈະກະທໍາໄວ້ຕ່ໍເຊ້ືອສາຍອິສ
ຣາເອນແລະເຊ້ືອສາຍຂອງຢູດາສໍາເຣັດ 



15 ໃນວັນເຫລ່ົານ້ັນແລະໃນເວລານ້ັນ ເຮົາຈະໃຫ້ຍອດແຫ່ງຄວາມຊອບທັມເກ ດີມາເພ່ືອດາວິດ ແລະທ່ານຈະໃຫ້ຄວາມ
ຍຸດຕິທັມແລະຄວາມຊອບທັມໃນແຜ່ນດິນນ້ັນ 

16 ໃນການຄ້ັງນ້ັນ ຢູດາຈະໄດ້ຮັບການຊ່ອຍໃຫ້ພນແລະເຢຣູຊາເລັມຈະອາສັຍຢູ່ຢ່າງຫມັນ້ຄົງ ແລະນ້ີເປັນຊ່ືຊ່ຶງເຂົາຈະ
ເອ້ີນເມືອງນ້ັນຄື ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງເປັນຄວາມຊອບທັມຂອງເຮົາî 

17 ìເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ດາວິດຈະບ່ໍຂັດສົນບຸຣຸດທີຈ່ະປະທັບເທິງພຣະທ່ີນ່ັງແຫ່ງເຊ້ືອສາຍອິສຣາເອນ 
18 ແລະປະໂຣຫິດເຜ່ົາເລວີຈະບ່ໍຂັດສົນບຸຣຸດທ່ີຢູ່ຕ່ໍຫນ້າເຮົາ ເພ່ືອຖວາຍເຄ່ືອງເຜົາບູຊາ ແລະເຜົາເຄ່ືອງທັນຍາບູຊາ 

ແລະກະທໍາການສັກກາຣະບູຊາເປັນນິດî 
19 ຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາມາຍັງເຢເຣມຢີາວ່າ, 
20 ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ຖ້າເຈ້ົາຫັກຄໍາຫມ້ັນສັນຍາຂອງເຮົາດ້ວຍມແລະຫັກຄໍາຫມັນ້ສັນຍາຂອງເຮົາດ້ວຍຄືນ

ໄດ້ ຈົນມແລະຄືນມາເຖິງຕາມເວລາກໍານົດບ່ໍໄດ້ 
21 ແລ້ວຈ່ຶງຈະຫັກຄໍາຫມ້ັນສັນຍາຂອງເຮົາຊ່ຶງມຕ່ໍີດາວິດຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງເຮົາໄດ້ ຈົນທ່ານບ່ໍມີໂອຣົດທີຈ່ະສເວີຍຣາຊເທິງ 

ພຣະທີນ່ັ່ງຂອງທ່ານ ແລະຫັກຄໍາຫມັນ້ສັນຍາຂອງເຮົາຊ່ຶງມຕ່ໍີປະໂຣຫິດເຜ່ົາເລວີຜູ້ບົວລະບັດຂອງເຮົາໄດ້ 
22 ບໍຣິວານຂອງຟ້າສວັນຈະນັບບ່ໍໄດ້ ແລະເມັດຊາຍທ່ີທະເລກໍຕວງບ່ໍໄດ້ສັນໃດ ເຮົາກໍຈະໃຫ້ເຊ້ືອສາຍຂອງດາວິດຜູ້ຮັບ

ໃຊຂ້ອງເຮົາແລະປະໂຣຫິດເຜ່ົາເລວີຜູ້ບົວລະບັດຂອງເຮົາທະວີຫລາຍຂ້ຶນສັນນ້ັນî 
23 ຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາມາເຖິງເຢເຣມີຢາວ່າ, 
24 ìເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ສັງເກດເຫັນດອກຫລືວ່າ ປະຊາຊົນເຫລ່ົານ້ີເວ້ົາກັນຢ່າງໃດ ຄືເວ້ົາກັນວ່າ ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງປະຖ້ິມສອງ

ຕະກູນທ່ີພຣະອົງຊົງເລືອກໄວ້ເສັຽແລ້ວî ດ່ັງນ້ີແຫລະ ເຂົາທັງຫລາຍໄດ້ດູຫມິ່ນໄພພົ່ນຂອງເຮົາ ສັນນ້ີເຂົາຈ່ຶງບ່ໍເປັນ
ປະຊາຊາດໃນສາຍຕາຂອງເຂົາທັງຫລາຍອີກຕ່ໍໄປ 

25 ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ຖ້າເຮົາບ່ໍໄດ້ສະຖາປະນາຄ າໍຫມັນ້ສັນຍາຂອງເຮົາກັບມແລະຄືນ ແລະສະຖາປະນາກົດ
ຕ່າງໆຂອງຟ້າສວັນແລະແຜ່ນດິນໂລກແລ້ວ 

26 ເຮົາຈ່ຶງຈະປະຖ້ິມເຊ້ືອສາຍຂອງຢາໂຄບແລະດາວິດຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງເຮົາ ແລະຈະບ່ໍເລືອກຜູ້ນ່ຶງຈາກເຊ້ືອສາຍຂອງເຂົາ
ໃຫປົ້ກຄອງເຫນ ືອເຊ້ືອສາຍຂອງອັບຣາຮາມ ອີຊາກ ແລະຢາໂຄບ ເພາະເຮົາຈະໃຫ້ເຂົາກັບສູ່ສະພາບເດີມ ແລະຈະ
ມຄີວາມກະຣຸນາເຫນືອເຂົາî 

 

34 ຄາໍທີເ່ຢເຣມີຢາເຕອືນເຊເດກຢີາ  
Death in Captivity Predicted for Zedekiah 

1 ຖ້ອຍຄໍາຊ່ຶງມາຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາມາເຖິງເຢເຣມຢີາ ເມ່ືອເນບຸກາດເນັດຊາກະສັດແຫ່ງບາບິໂລນ ແລະກອງທັບທັງ
ຫມດົຂອງພຣະອົງແລະບັນດາຣາຊອານາຈັກໃນແຜ່ນດິນໂລກຊຶງ່ຢູ່ໃຕ້ການປົກຄອງຂອງພຣະອົງ ແລະຊົນຊາດທັງ
ຫລາຍທ່ີຕ່ໍສູ້ກັບກຸງເຢຣູຊາເລັມ ແລະຫົວເມືອງທັງປວງຂອງກຸງນ້ັນວ່າ 

2 ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາແຫ່ງອິສຣາເອນກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ຈ່ົງໄປເວ້ົາກັບເຊເດກີຢາກະສັດແຫ່ງຢູດາ ແລະກ່າວແກ່
ທ່ານວ່າ ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ເບ່ິງແມ, ເຮົາຈະມອບກຸງນ້ີໄວ້ໃນມືຂອງກະສັດບາບິໂລນ ແລະເຂົາຈະເຜົາ
ເສັຽດ້ວຍໄຟ 

3 ທ່ານຈະບ່ໍລອດໄປຈາກມືຂອງເຂົາ ແຕ່ຈະຖືກຈັບແນ່ນອນ ແລະຖືກມອບໄວ້ໃນມືຂອງເຂົາ ທ່ານຈະໄດ້ເຫັນກະສັດ
ແຫ່ງບາບິໂລນຕາຕ່ໍຕາ ແລະຈະໄດ້ເວ້ົາກັນປາກຕ່ໍປາກ ແລະທ່ານຈະຕ້ອງໄປຍັງບາບິໂລນî 

4 ຂ້າແດ່ເຊເດກີຢາກະສັດແຫ່ງຢູດາ ຢ່າງໃດກໍດີ ຂໍຊົງຮັບຟັງຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວກ່ຽວ
ກັບພຣະອົງດ່ັງນ້ີວ່າ ທ່ານຈະບ່ໍຕາຍດ້ວຍດາບ 



5 ທ່ານຈະຕາຍດ້ວຍຄວາມສງົບ ແລະເຂົາເຜົາເຄ່ືອງຫອມເພ່ືອສົບບັນພະບຸຣຸດຂອງທ່ານ ຄືບັນດາກະສັດຊ່ຶງຢູ່ກ່ອນ
ທ່ານສັນໃດ ເຂົາກໍຈະເຜົາເຄ່ືອງຫອມເພ່ືອທ່ານວ່າ ìອະນິດຈາເອີຍ, ພຣະອົງເຈ້ົາຂ້າî ເພາະເຮົາໄດ້ກາວໄວ້ແລ້ວ    
ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາກ່າວໄວ້ດ່ັງນ້ີແຫລະ 

6 ແລ້ວເຢເຣມີຢາຜູ້ປະກາດພຣະທັມໄດ້ທູນຖ້ອຍຄໍາເຫລ່ົານ້ີຕ່ໍເຊເດກີຢາກະສັດແຫ່ງຢູດາໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ 
7 ຂນະເມ່ືອກອງທັບຂອງກະສັດແຫ່ງບາບິໂລນກໍາລັງສູ້ຮົບກຸງເຢຣູຊາເລັມແລະຫົວເມືອງແຫ່ງຢູດາທັງໝົດທ່ີຍັງເຫລືອ

ຢູ່ ຄືເມືອງລາຄິສ ແລະເມືອງອາເຊກາ ເພາະຍັງເຫລືອຢູ່ສອງເມືອງນ້ີເທ່ົານ້ັນທ່ີເປັນຫົວເມືອງຢູດາທີ່ມກໍີາແພງປ້ອມ 
Treacherous Treatment of Slaves 

8 ຖ້ອຍຄໍາຊ່ຶງມາຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາມາເຖິງເຢເຣມຢີາ ຫລັງຈາກທ່ີກະສັດເຊເດກີຢາໄດ້ຊົງກະທໍາພັນທະສັນຍາກັບ
ປະຊາຊົນໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ ວ່າຈະປ່າວປະກາດເຣ່ືອງອິສຣະພາບແກ່ເຂົາທັງຫລາຍດ່ັງນ້ີ 

9 ໃຫທຸ້ກຄົນປ່ອຍທາດເຮັບເຣີຂອງຕົນທັງຊາຍແລະຍິງເສັຽໃຫ້ເປັນອິສຣະ ເພ່ືອວ່າຈະບ່ໍມີຜູ້ໃດກະທໍາໃຫ້ຢິວພ່ີນ້ອງ
ຂອງຕົນເປັນທາດ 

10 ແລະເຂົາທັງຫລາຍກໍເຊ່ືອຟັງ ຄືທັງບ ນັດາເຈ້ົານາຍແລະບັນດາປະຊາຊົນຜູ້ເຂ້ົາກະທໍາຄໍາສັນຍາວ່າທຸກຄົນຈະປ່ອຍ
ທາດຂອງຕົນທັງຊາຍແລະຍິງ ເພ່ືອວ່າເຂົາທັງຫລາຍຈະບ່ໍຖືກກະທໍາໃຫ້ເປັນທາດອີກ ເຂົາທັງຫລາຍກໍໄດ້ເຊື່ອຟັງ
ແລະປ່ອຍທາດໃຫເ້ປັນອິສຣະ 

11 ແຕ່ພາຍຫລັງເຂົາໄດ້ຫວນກັບແລະຈັບທາດຊາຍແລະຍິງຊ່ຶງເຂົາໄດ້ປ່ອຍໃຫ້ເປັນອິສຣະນ້ັນມາໃຫ້ຢູ່ໃຕ້ບັງຄັບຂອງ
ການເປ ນັທາດອີກ 

12 ພຣະຄໍາແຫ່ງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາມາຍັງເຢເຣມີຢາຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາວ່າ, 
13 ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາແຫ່ງອິສຣາເອນກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ເຮົາໄດ້ກະທໍາຄໍາຫມັນ້ສັນຍາກັບບ ນັພະບຸຣຸດຂອງເຈ້ົາ ເມ່ືອ

ເຮົານໍາເຂົາອອກມາຈາກແຜ່ນດິນເອຢິບ ອອກຈາກເຮືອນທາດວ່າ 
14 ເມ່ືອສ້ິນເຈັດປີແລ້ວເຈ້ົາທຸກຄົນຈະຕ້ອງປ່ອຍພ່ີນ້ອງເຮັບເຣີຜູ້ທ່ີເຂົາເອົາມາຂາຍໄວ້ກັບເຈ້ົາ ແລະໄດ້ຮັບໃຊ້ເຈ້ົາມາ

ຫົກປີ ເຈ້ົາຕ້ອງປ່ອຍເຂົາໃຫ້ເປັນອິສຣະພ້ົົນ້ຈາກການຮັບໃຊ້ເຈ້ົາ ແຕ່ບັນພະບຸຣຸດຂອງເຈ້ົາບ່ໍເຊ່ືອຟັງເຮົາ ແລະບ່ໍງ່ຽງຫູ
ຟັງເຮົາ 

15 ເມ່ືອໄວໆນ້ີເຈ້ົາໄດ້ກັບໃຈແລະກະທໍາສ່ິງຊ່ຶງຖືກຕ້ອງໃນສາຍຕາຂອງເຮົາໂດຍການປະກາດອິສຣະພາບທຸກຄົນຕ່ໍ
ເພ່ືອນບ້ານຂອງຕົນ ແລະເຈ້ົາໄດ້ກະທໍາຄໍາສັນຍາຕ່ໍຫນ້າເຮົາໃນວິຫານຊຶງ່ເອ້ີນຕາມຊ່ືຂອງເຮົາ 

16 ແຕ່ແລ້ວເຈ້ົາກັບຫວນຄືນກະທໍາໃຫ້ນາມຂອງເຮົາເປັນມົນທິນ ໃນເມ່ືອເຈ້ົາທກຸຄົນຈັບທາດຊາຍຍິງຂອງເຈ້ົາ ຊຶງ່ເຈ້ົາ
ໄດ້ປ່ອຍໃຫ້ເປ ນັອິສຣະໄປຕາມຄວາມປາຖນາຂອງເຂົາທັງຫລາຍແລ້ວນ້ັນກັບມາໃຫ້ຢູ່ໃຕ້ບັງຄັບຂອງການເປັນທາດ
ອີກ 

17 ເຫດສັນນ້ັນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈ່ຶງກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ເຈ້ົາທັງຫລາຍບ່ໍໄດ້ເຊ່ືອຟັງເຮົາດ້ວຍການປ່າວຮ້ອງເຣ່ືອງອິສຣະພາບຕ່ໍ
ພີນ້່ອງແລະເພ່ືອນບ້ານຂອງຕົນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວວ່າ ເບ່ິງແມ, ເຮົາປ່າວຮ້ອງວ່າ ເຈ້ົາທັງຫລາຍເປັນອິສຣະຕ່ໍດາບ 
ຕ່ໍໂຣກລະບາດ ແລະຕ່ໍການອຶດຢາກ ເຮົາຈະກະທໍາເຈ້ົາໃຫ້ເປັນທ່ີໜ້າຢ້ານກົວແກ່ບັນດາຣາຊອານາຈັກຂອງແຜ່ນດິນ
ໂລກ 

18 ແລະຄົນທ່ີກະທໍາຜິດຕ່ໍຄໍາຫມັນ້ສັນຍາຂອງເຮົາ ແລະບ່ໍໄດ ້ກະທໍາຕາມຂ້ໍຕົກລົງໃນຄໍາຫມັນ້ສັນຍາຊ່ຶງເຮົາໄດ້ກະທໍາຕ່ໍ
ຫນ້າເຮົານ້ັນ ແລະເຮົາຈະກະທໍາໃຫ້ເຂົາເຫລ່ົານ້ັນເປັນເຫມອືນລູກງົວທ່ີເຂົາຕັດອອກເປັນສອງທ່ອນ ແລະເດີນຜ່ານ
ກາງທ່ອນເຫລ່ົານ້ັນໄປ 

19 ເຈ້ົານາຍແຫ່ງຢູດາກໍດີ ເຈ້ົານາຍແຫ່ງກຸງເຢຣູຊາເລ ມັກໍດີ ຂັນທີກໍດີ ປຸໂຣຫິດແລະບັນດາປະຊາຊນົແຫ່ງແຜ່ນດິນນ້ັນ
ກໍດີ ຜູ້ຜ່ານລະຫວ່າງທ່ອນລູກງົວນ້ັນ 



20 ເຮົາຈະມອບເຂົາໄວ້ໃນມສັືດຕຣູຂອງເຂົາ ແລະໃນມືຂອງບັນດາຜູ້ທ່ີສແວງຫາຊວິີດຂອງເຂົາ ສົບຂອງເຂົາຈະປັນອາ
ຫານຂອງນົກໃນອາກາດແລະຂອງສັດໃນແຜ່ນດິນໂລກ 

21 ສ່ວນເຊເດກີຢາກະສັດແຫ່ງຢູດາແລະເຈ້ົານາຍທັງຫລາຍຂອງເຂົານ້ັນ ເຮົາຈະມອບໄວ້ໃນມືສັດຕຣູຂອງເຂົາແລະໃນ
ມຂືອງບັນດາຜູ້ທ່ີສແວງຫາຊີວິດຂອງເຂົາ ໃນມືຂອງກອງທັບແຫ່ງກະສັດບາບິໂລນຊຶງ່ໄດ້ຖອຍໄປຈາກເຈ້ົາແລ້ວນ້ັນ 

22 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວວ່າ ເບ່ິງແມ, ເຮົາຈະບັນຊາແລະຈະນໍາເຂົາກັບມາຍັງກ ງຸນ້ີ ແລະເຂົາຈະສູ້ຮົບກັບເມືອງນ້ັນຍຶດ
ເອົາຈົນໄດ້ ແລະເຜົາເສັຽດ້ວຍໄຟ ເຮົາຈະກະທໍາໃຫ້ຫວົເມືອງຢູດາເປັນທ່ີຮ້າງເປ່ົາບ່ໍມີຄົນອາສັຍî 

 

35 ຄວາມເຊືອ່ຟງັຂອງຄນົຕະກນູເຣກາບ  
The Rechabites Commended 

1 ຖ້ອຍຄໍາຊ່ຶງມາຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເຖິງເຢເຣມຢີາໃນຣັຊການເຢຮົວອາກິມ ຣາຊບຸດຂອງໂຢຊິຢາກະສັດແຫ່ງຢູດາ
ວາ່, 

2 ìຈ່ົງໄປຫາຄົນຕະກູນເຣກາບແລະເວ້ົາກັບເຂົາ ແລະນໍາເຂົາມາທ່ີພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເຂ້ົາມາໃນຫ້ອງ
ທາງຂ້າງຫ້ອງນ່ຶງ ແລ້ວເຊີນໃຫ້ເຂົາດ່ືມເຫລ້ົາອະງຸ່ນî 

3 ດ່ັງນ້ັນ ຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງນໍາຢາອາຊັນຢາ ລູກເຢເຣມີຢາຜູ້ເປັນລູກຮາບັສຊີນຢາ ແລະພ່ີນ້ອງຂອງເຂົາ ແລະລູກຊາຍ 
ຂອງເຂົາທັງຫມດົ ແລະຄົນຕະກູນເຣກາບ 

4 ຂ້າພະເຈ້ົານໍາເຂົາມາຍັງພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ມາໃນຫ້ອງທາງຂ້າງຂອງລູກຊາຍຂອງຮານານ ຜູ້ເປັນລູກ
ອິກດາລີຢາ ຜູ້ເປ ັນຄົນຂອງພຣະເຈ້ົາ ຊ່ຶງຢູ່ໃກ້ກັບຫ້ອງທາງຂ້າງຂອງເຈ້ົານາຍ ເຫນືອຫ້ອງທາງຂ້າງຂອງມາອາຊັຍຢາ
ບຸດຊັນລູມ ຜູ້ດູແລປະຕູ 

5 ແລ້ວຂ້າພະເຈ້ົາກໍວາງຖົງເຫລ້ົາອະງຸ່ນແລະຈອກຫລາຍຫນ່ວຍໄວ້ຫນ້າຄົນຕະກູນເຣກາບ ແລະຂ້າພະເຈ້ົາເວ້ົາກັບ
ເຂົາທັງຫລາຍວ່າ ìເຊີນດ່ືມເຫລ້ົາອະງຸ່ນî 

6 ແຕ່ເຂົາທ ງັຫລາຍຕອບວ່າ, ìເຮົາບ່ໍດ່ືມເຫລ້ົາອະງຸ່ນ ເພາະໂຢນາດາບບຸດເຣກາບຜູ້ເປັນບິດາຂອງເຮົາໄດສງເຮົາວ່າ 
ìເຈ້ົາທັງຫລາຍຢ່າດ່ືມເຫລ້ົາອະງ  ຸ່ນ ທງັຕົວເຈ້ົາແລະລູກຫລານຂອງເຈ້ົາຕລອດໄປ 

7 ເຈ້ົາຢ່າສ້າງເຮືອນ ເຈ້ົາຢ່າຫວ່ານພືດ ເຈ້ົາຢ່າປູກຫລືມສີວນອະງຸ່ນ ແລະເຈ້ົາຈ່ົງຢູ່ໃນເຕັນຕລອດຊີວິດຂອງເຈ້ົາ ເພ່ືອ
ເຈ້ົາຈະມີຊວິີດຍືນນານໃນແຜ່ນດິນຊ່ຶງເຈ້ົາອາສັຍຢູ່î 

8 ເຮົາທັງຫລາຍໄດ້ເຊ່ືອຟັງສຽງຂອງໂຢນາດາບລູກເຣກາບຜູ້ເປັນພຂອງເຮົາໃນສ່ິງທັງປວງຊ່ຶງທ່ານໄດ້ສງເຮົາ ຄືບ່ໍດ່ືມ
ເຫລ້ົາອະງຸ່ນຕລອດຊີວິດຂອງເຮົາ ທັງຕົວເຮົາ ພ ຣັຍາ ລູກຊາຍ ລູກຍິງຂອງເຮົາ 

9 ແລະບ່ໍສ້າງເຮືອນເພ່ືອຈະອາສັຍຢູ່ ເຮົາບ່ໍມີສວນອະງຸ່ນຫລືນາຫລືພືດ 
10 ແຕ່ເຮົາເຄີຍຢູ່ໃນເຕັນ ແລະໄດ້ເຊ່ືອຟັງແລະກະທໍາທຸກສ່ິງຊ່ຶງໂຢນາດາບພຂອງເຮົາໄດ້ສ່ັງໄວ້ 
11 ແຕ່ເມ່ືອເນບູກາດເນັດຊາກະສັດແຫ່ງບາບິໂລນໄດ້ຍົກມາຕ່ໍສູ້ກັບແຜ່ນດິນນ້ີ ເຮົາເວ້ົາວ່າ ìມາເຖີດ ໃຫ້ເຮົາໄປຍັງກຸງ

ເຢຣູຊາເລັມເພາະຢ້ານກອງທັບຄົນຄັນເດອານ ແລະກອງທັບຄົນຊີເຣັຽî ດ່ັງນ້ັນເຮົາຈ່ຶງຢູ່ໃນກຸງເຢຣຊູາເລ ັມî 
12 ແລ້ວຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈ່ຶງມາເຖິງເຢເຣມີຢາວ່າ, 
13 ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາພຣະເຈ້ົາແຫ່ງອິສຣາເອນກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ຈ່ົງໄປບອກບັນດາຜູ້ຊາຍຂອງຢູດາ ແລະບອກ

ຊາວເຢຣູຊາເລັມວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວວ່າ ເຈ້ົາຈະບ່ໍຮັບຄໍາແນະນໍາແລະເຊ່ືອຟັງຖ້ອຍຄໍາຂອງເຮົາຫລື 
14 ຄໍາສ່ັງໂຢນາດາບລູກເຣກາບໃຫ້ໄວແ້ກ່ລູກຊາຍທັງຫລາຍຂອງຕົນ ບ່ໍໃຫ້ດ່ືມເຫລ້ົາອະງ  ຸ່ນນ້ັນ ເຂົາກໍໄດ້ຮັກສາກັນໄວ້

ແລ້ວ ແລະເຂົາທັງຫລາຍບ່ໍໄດ້ດ່ືມເລີຍຈົນເຖິງວັນນ້ີ ເພາະເຂົາທັງຫລາຍໄດ້ເຊ່ືອຟັງຄໍາສ່ັງແຫ່ງຜູເປັນພຂອງເຂົາ ແຕ່
ເຮົາໄດ້ເວ້ົາກັບພວກເຈ້ົາຢ່າງບ່ໍຢຸດຢ້ັງ ແຕ່ເຈ້ົາທງັຫລາຍບ່ໍໄດ້ຟັງເຮົາເລີຍ 



15 ເຮົາໄດ້ສ່ົງບັນດາຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງເຮົາຄືຜູ້ປະກາດພຣະທັມມາຫາເຈ້ົາສ່ົງເຂົາມາຢ່າງບ່ໍຢຸດຢ້ັງກ່າວວ່າ, ìບັດນ້ີເຈ້ົາທຸກ
ຄົນຈ່ົງຫັນກັບຈາກທາງຊ່ົວຂອງຕົນ ແລະແກ້ໄຂການກະທໍາຂອງເຈ້ົາທັງຫລາຍເສັຽ ຢ່າໄປຕິດຕາມພຣະອ່ືນເພ່ືອບົວ
ລະບັດພຣະເຫລ່ົານ້ັນ ແລ້ວເຈ້ົາຈະໄດ້ອາສັຍຢູ່ໃນແຜ່ນດິນຊ່ຶງເຮົາໄດ້ປະທານແກ່ເຈ້ົາແລະບັນພະບ ຣຸຸດຂອງເຈ້ົາî 
ແຕ່ເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ງ່ຽງຫູຫລືຟັງເຮົາ 

16 ລູກທັງຫລາຍຂອງໂຢນາດາບລູກຂອງເຣກາບ ໄດ້ຮັກສາຄໍາສ່ັງຊ່ຶງພຂອງເຂົາໄດ້ສ່ັງໄວ້ ແຕ່ຊົນຊາດນ້ີບ່ໍໄດ້ເຊ່ືອຟັງ
ເຮົາ 

17 ເຫດສັນນ້ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຈອມໂຍທາ ພຣະເຈ້ົາແຫ່ງອິສຣາເອນກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ເບ່ິງແມ, ເຮົານໍາໂທດທັງໝົດ 
ຊ່ຶງເຮົາປະກາດໄວ້ມາຢ ູເຫນືອຢູດາ ແລະບັນດາຊາວກຸງເຢຣູຊາເລັມ ເພາະວ່າເຮົາເວ້ົາກັບເຂົາທັງຫລາຍແລະເຂົາກໍ
ບ່ໍຟັງ ເຮົາໄດ້ເອ້ີນເຂົາແລະເຂົາບ່ໍຂານຕອບî 

18 ແຕ່ເຢເຣມຢີາໄດ້ເວ້ົາກັບຕະກູນເຣກາບວ່າ, ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາ ພຣະເຈ້ົາແຫ່ງອິສຣາເອນກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ 
ເພາະວ່າເຈ້ົາໄດ້ເຊ່ືອຟັງຄໍາສ່ັງຂອງໂຢນາດາບພຂອງເຈ້ົາແລະຖືຮັກສາຂ້ໍບັງຄັບຂອງທ່ານທັງໝົດ ແລະກະທໍາທຸກ
ຢ່າງທ່ີທ່ານສ່ັງເຈ້ົາ 

19 ເຫດສະນ້ັນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາ ພຣະເຈ້ົາແຫ່ງອິສຣາເອນດ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ໂຢນາດາບບຸດເຣກາບຈະບ່ໍຂັດສົນ
ຜູ້ຊາຍທ່ີຢືນຢູ່ຕ່ໍຫນ້າເຮົາເລີຍî 

 

36 ບາຣກຸອາ່ນຫນງັສມືວ້ນໃນວຫິານ  
The Scroll Read in the Temple 

1 ໃນປີທີສ່ີແຫງ່ຣຊັການເຢຮົວອາກິມກະສັດແຫ່ງຢູດາ ພຣະຣາຊໂອຣົດຂອງໂຢຊຢີານ້ັນ ຖ້ອຍຄໍາຕ່ໍໄປນ້ີມາຈາກພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈ້ົາເຖິງເຢເຣມຢີາວ່າ, 

2 ìເຈ້ົາຈ່ົງເອົາເຈ້ັຽມວ້ນນ່ຶງມາ ແລ້ວຂຽນຖ້ອຍຄໍາທັງຫມດົທ່ີກ່ຽວກັບອິສຣາເອນ ຢູດາແລະຊົນຊາດທັງປວງທ່ີເຮົາໄດ້
ບອກເຈ້ົາຕ້ັງແຕ່ຄາວໂຢຊີຢາເປັນກະສັດຈົນເຖິງທຸກມ້ືນ້ີລົງໃນເຈ້ັຽນ້ັນ 

3 ບາງທີເມ່ືອປະຊາຊົນຢູດາໄດ້ຍິນເຣ່ືອງການທໍາລາຍທ່ີເຮົາຕ້ັງໃຈຈະນໍາມາຍັງເຂົານ້ັນ ພວກເຂົາທຸກຄົນອາດຫລີກ
ຫນີຈາກທາງຊ່ົວຮ້າຍເສັຽ ແລ້ວເຮົາກໍຈະໃຫ້ອະພັຍບາບແລະຄວາມຊ່ົວຮ້າຍແກ່ເຂົາî 

4 ດ່ັງນ້ັນເຢເຣມີຢາຈ່ຶງໃຫ້ບາຣຸກບຸດເນຣີຢາຂຽນທຸກສ່ິງທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງບອກລົງໃນເຈ້ັຽນ້ັນ 
5 ເຢເຣມຢີາໄດ້ບອກບາຣຸກວ່າ, ìຂ້າພະເຈ້ົານ້ັນຖືກຫ້າມບ່ໍໃຫ້ໄປວິຫານອີກຕ່ໍໄປ 
6 ສະນ້ັນຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງຢາກໃຫ້ທ່ານໄປທ່ີນ້ັນໃນວັນປະຊາຊົນຖືສິນອົດອາຫານ ແລ້ວຈ່ົງອ່ານຫນັງສືມ້ວນທ່ີທ່ານໄດ້

ຂຽນຕາມຄໍາບອກຂອງຂ້າພະເຈ້ົາໃຫປ້ະຊາຊົນຟງັ ຮວມທັງປະຊາຊນົທ່ີມາຈາກຫົວເມືອງຕ່າງໆດ້ວຍ ເພ່ືອໃຫ້ເຂົາ
ໄດ້ຍິນທຸກສ່ິງທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງໄດ້ບອກຂ້າພະເຈ້ົາ 

7 ແລ້ວເຂົາອາດຈະອ້ອນວອນຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະຫລີກຫນີຈາກທາງຊ່ົວກໍໄດ້ ເພາະວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງຂ່ົມຂູ່
ປະຊາຊົນນ້ີດ້ວຍພຣະພິໂຣດຢ່າງຮຸນແຮງî 

8 ດ່ັງນ້ັນ ບາຣຸກຈ່ຶງເຮັດຕາມເຢເຣມຢີາບອກ ຄືເຂົາໄດ້ອ່ານພຣະຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໃນວິຫານຢ່າງຖືກຕ້ອງ 
9 ໃນເດືອນທີເກ້ົາຂອງປີທີຫ້າແຫ່ງຣັຊການເຢຮົວອາກິມກະສັດຢູດາ ຜູ້ເປັນພຣະຣາຊໂອຣົດຂອງໂຢຊີຢາ ປະຊາຊນົ

ທັງປວງໄດ້ຢູ ່ໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ ແລະທ່ີມາຈາກຫົວເມືອງຕ່າງໆໃນປະເທດຢູດາ ໄດ້ຈັດພິທຖືີສິນອົດອາຫານຂ້ຶນ
ຊ້ອງພຣະພັກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 

10 ຂນະນ້ັນຢູ່ທ່ີພຣະຣາຊສໍານັກຊ້ັນເທິງທາງເຂ້ົາປະຕູໃຫມ່ຂອງວິຫານ ໃນຫ້ອງຂອງເກມາຣິຢາບຸດຂອງຊາຟານຜູ້ເປັນ
ຣາຊເລຂາ ບາຣຸກໄດ້ອ່ານຖ້ອຍຄໍາຂອງເຢເຣມຢີາໃນຫນັງສືມ້ວນໃຫ້ປະຊາຊົນຟັງ 
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11 ເມື່ອມກັີຍຢາບຸດຂອງເກມາຣີຢາ ຜູ້ເປັນຫລານຊາຍຂອງຊາຟານໄດ້ຟັງບາຣ ຸກອ່ານຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ  ້ົາໃນ
ຫນັງສືມ້ວນແລ້ວ ເຂົາກໍໄປຍັງພຣະຣາຊວັງທ່ີຫອ້ງຂອງຣາຊເລຂາ 

12 ແລະມພີວກເຈ້ົານາຍຫລາຍຄົນນ່ັງປະຊຸມຢູ່ທ່ີນ້ັນ ຄື ເອລິຊາມາຜູ້ເປັນຣາຊເລຂາ ເດລັຍຢາບຸດຂອງເຊມັຍຢາ ເອນ
ນາທານບຸດຂອງອັກໂບຣ ໌ເກມາຣິຢາບຸດຂອງຊາຟານ ເຊເດກີຢາບຸດຂອງຮານານີຢາ ແລະເຈ້ົານາຍຄົນອ່ືນໆອີກ
ຫລາຍຄົນ 

13 ມກັີຍຢາຈ່ຶງເລ່ົາເຣ່ືອງທ່ີຕົນໄດ້ຍິນມາທັງຫມົດໃຫ້ພວກເຈ້ົານາຍຟັງ 
14 ແລ້ວພວກເຈ້ົານາຍໄດ້ໃຊ້ເຢຮູດີບຸດຂອງເນທານີຢາ ຜູ້ເປັນບຸດຂອງເຊເລມີຢາບຸດຂອງກູຊີ ໄປບອກໃຫ້ບາຣຸກນ າໍ

ເອົາຫນັງສືມ້ວນທ່ີເຂ າົອ່ານໃຫ້ປະຊາຊົນຟັງນ້ັນມາ ບາຣຸກຈ່ຶງໄດ້ຖືຫນັງສືມວ້ນມາຫາພວກເຈ້ົານາຍ 
15 ພວກເຈ້ົານາຍໄດ້ເວ້ົາກັບບາຣຸກວ່າ, ìເຊີນນ່ັງລົງ ແລະອ່ານຫນັງສືມ້ວນນ້ັນໃຫ້ພວກເຮົາຟັງເບ່ິງດູî ບາຣຸກຈ່ຶງອ່ານໃຫ້

ພວກທ່ານຟັງ 
16 ຫລັງຈາກອ່ານຈົບແລ້ວ ພວກທ່ານກໍຫລຽວເບ່ິງຫນ້າກັນດ້ວຍຄວາມຢ້ານ ແລະເວ້ົາຕ່ໍບາຣຸກວ່າ, ìພວກເຮົາຕ້ອງຣາຍ

ງານເຣ່ືອງນ້ີໃຫ້ກະສັດຊົງຊາບî 
17 ຕ່ໍມາພວກເຈ້ົານາຍໄດ້ຖາມບາຣຸກວ່າ, ìບັດນ້ີ ຈ່ົງບອກພວກເຣົາວ່າ ເຈ້ົາຂຽນຖ້ອຍຄໍາທັງຫມດົນ້ີໄດ້ຢ່າງໃດ ຂຽນ

ຕາມຄໍາບອກຂອງເຢເຣມຢີາບໍî 
18 ບາຣກຸໄດ້ຕອບວ່າ, ìເຢເຣມຢີາໄດ້ບອກຖ້ອຍຄໍາເຫລ່ົານ້ີແກ່ຂ້ານ້ອຍ ຂ້ານ້ອຍຈ່ຶງບັນທຶກໄວ້ໃນເຈ້ັຽມ້ວນດ້ວຍນ້ໍາ

ມຶກî 
19 ແລ້ວພວກເຈ້ົານາຍໄດ້ບອກບາຣຸກວາ່, ìເຈ້ົາກັບເຢເຣມີຢາຕ້ອງໄປລ້ີຢູ່ສາ ຢ່າໃຫ້ໃຜຮູ້ວ່າພວກເຈ້ົາລ້ີຢູ່ທ່ີໃດî 

Jehoiakim Burns the Scroll 

20 ພວກເຈ້ົານາຍໄດ້ມ້ຽນຫນັງສືມ້ວນນ້ັນໄວ້ໃນຫ້ອງຂອງເອລີຊາມາຜູ້ເປັນຣາຊເລຂາ ແລ້ວພວກເຂົາໄດ້ເຂ້ົາໄປໃນພ
ຣະຣາຊສໍານັກ ເພ່ືອກາບທູນຖ້ອຍຄໍາທັງຫມດົນ້ັນຕ່ໍພຣະຣາຊາ 

21 ຕ່ໍມາພຣະຣາຊາໄດ້ຊົງສ່ັງໃຫ້ເຢຮູດີໄປເອົາຫນັງສືມ້ວນນ້ັນມາ ເຂົາຈ່ຶງໄປເອົາມາຈາກຫ້ອງຂອງເອລີຊາມາ ແລ້ວໄດ້
ອ່ານຖວາຍພຣະຣາຊາກັບພວກເຈ້ົານາຍທັງຫມດົທ່ີຢືນຢູ່ຂ້າງໆ 

22 ເວລານ້ັນເປັນເດືອນທີເກ້ົາ ພຣະຣາຊາໄດ້ຊົງນ່ັງຝີງໄຟຢູ່ໃນພຣະຣາຊວັງສໍາລັບຣະດູຫນາວ ແລະມີໄຟລຸກຢູ່ໃນໂຖ
ໄຟຫນ້າພຣະພັກ 

23 ເມ່ືອເຢຮູດີອ່ານສຸດສາມສ່ີຕອນ ພຣະຣາຊາກໍຊົງເອົາມີດນ້ອຍຕັດຕອນນ້ັນຖ້ິມໃສ່ໄຟ ຊົງເຮັດດ່ັງນ້ີເລ້ືອຍໄປຈົນຫນັງ
ສືມ້ວນນ້ັນຖືກເຜົາໄຟຫມົດ 

24  ແຕ່ບ່ໍເຫັນພຣະຣາຊາກັບຂ້າຣາຊການຢ້ານ ຫລືສະແດງອາການເສັຽໃຈຢ່າງໃດເລີຍ 
25 ເຖິງແມ່ນວ່າເອນນາທານ ເດລັຍຢາ ແລະເກມາຣິຢາໄດ້ທູນຂໍບ່ໍໃຫ້ພຣະຣາຊາເຜົາຫນັງສືມ້ວນພຣະອົງກໍບ່ໍຊົງຮັບຟັງ 
26 ຕ່ໍມາພຣະຣາຊາໄດ້ຫຊົງສ່ັງໃຫ້ເຈ້ົາຊາຍເຢຣາເມເອນ ພ້ອມດ້ວຍເຊຣັຍຢາບຸດອັສຣີເອນ ແລະເຊເລມີຢາບຸດອັບເດ

ເອນ ໄປຈັບເຢເຣມຢີາຜູ້ປະກາດພຣະທັມກັບບາຣຸກສມຽນຂອງທ່ານ ແຕ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງເຊ່ືອງບຸກຄົນທັງສອງ
ນີ້ໄວ ້
Jeremiah Dictates Another 

27 ຫລັງຈາກພຣະຣາຊາຊົງເຜົາຫນັງສືມ້ວນທ່ີບາຣຸກໄດ້ຂຽນຕາມຄໍາບອກຂອງເຢເຣມີຢາແລ້ວ 
28 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກໍຊົງບອກໃຫ້ເຢເຣມຢີາຂຽນຖ້ອຍຄໍາທັງຫມດົທ່ີມີຢູ່ໃນຫນັງສືມ້ວນສະບັບກ່ອນນ້ັນໄວ້ອີກ 



29 ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊົງໃຫ້ເຢເຣມຢີາບອກກະສັດເຢຮົວອາກິມວ່າ, ìພຣະອົງໄດ້ເຜົາຫນັງສືມ້ວນແລະໄດ້ຖາມຂ້ານ້ອຍ
ວ່າ ìເປັນຫຍັງຈ່ຶງຂຽນຄໍາວ່າກະສັດບາບິໂລນຈະມາທໍາລາຍປະເທດນ້ີຢ່າງແນ່ນອນ ແລະຈະຂ້າມະນຸດກັບສັດໃນ
ປະເທດນ້ີເສັຽ 

30 ດ່ັງນ້ັນແຫລະ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈ່ຶງບອກພຣະອົງວ່າ ເຊ້ືອສາຍຂອງພຣະອົງຈະບ່ໍໄດ້ເປັນກະສັດອີກ ເຂົາຈະເອົາສົບ
ຂອງພຣະອົງຕາກແດດໄວ້ໃນເວລາກາງເວັນ ແລະຕາກນ້ໍາຫມອກໃນເວລາກາງຄືນ 

31 ຍ້ອນການກະທໍາຂອງພຣະອົງນ້ັນ ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຈະລົງໂທດພຣະອົງກັບເຊ້ືອສາຍແລະຂ້າຣາຊການຂອງພຣະອົງ 
ພຣະອົງກ ບັຊາວເຢຣຊູາເລັມແລະຊາວຢູດາບ່ໍໄດ້ເຊ່ືອຟັງຄໍາເຕືອນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ດ່ັງນ້ັນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈ່ຶງ
ຈະນໍາພັຍວິບັດມາຍັງພຣະອົງກັບປະຊາຊົນທັງຫມດົຕາມທ່ີໄດ້ຂູ່ໄວî້ 

32 ຕ່ໍມາເຢເຣມຢີາໄດ້ເອົາເຈ້ັຽອີກມ້ວນນ່ຶງມອບໃຫ້ບາຣຸກສມຽນຂອງຕົນ ບາຣຸກຈ່ຶງຂຽນຕາມຄໍາບອກຂອງເຢເຣມຢີາ
ລົງໃສ່ເຈ້ັຽມ້ວນນ້ັນ ເຂົາໄດ້ຂຽນຖ້ອຍຄໍາທ່ີມີຢູ່ໃນຫນັງສືມ້ວນສະບັບທ່ີກະສັດເຢຮົວອາກິມເຜົາໄຟນ້ັນທັງຫມົດ ແລະ
ເຢເຣມຢີາໄດ້ເພ້ີມຕ່ືມຫລາຍຄໍາທ່ີເຫມືອນກັນລົງດ້ວຍ 

 

37 ກະສດັເຊເດກຢີາຂຮໍອ້ງເຢເຣມີຢາ  
Zedekiahís Vain Hope  
(2 ກສດ 24:17; 2 ຂຄວ 36:10) 

1 ເນບຸກາດເນັສຊາກະສັດບາບິໂລນ ໄດ້ແຕ່ງຕ້ັງເຊເດກີຢາພຣະຣາຊໂອຣົດຂອງໂຢຊີຢາເປັນກະສັດຢູດາແທນໂກນີ
ຢາພຣະຣາຊໂອຣົດຂອງເຢຮົວອາກິມ 

2 ແຕ່ເຊເດກີຢາເອງພ້ອມທັງຂ້າຣາຊການຂອງທ່ານ ແລະປະຊາຊົນທັງຫລາຍບ່ໍໄດ້ເຊ່ືອຟັງພຣະຄໍາທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ
ຊົງບອກເຢເຣມີຢາເວ້ົາ 

3 ກະສັດເດເຊກີຢາຊົງໃຊ ້ເຢຮູຄານບຸດເຊເລມີຢາ ແລະປະໂຣຫິດເຊຟັນຢາບຸດຂອງມາອາຊັຍຢາໄປຫາເຢເຣມີຢາ 
ພວກເຂົາໄດ້ເວ້ົາກັບເຢເຣມຢີາວ່າ, ìຂໍໃຫອ້້ອນວອນຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງພວກເຮົາສໍາລັບເຮົາແດ່î 

4 ເຢເຣມຢີານ້ັນຍັງບ່ໍຖືກຄຸມຂັງທ່ານຍັງໄປຫາມາສູ່ກັບປະຊາຊົນໄດ້ຢ່າງເສຣີ 
5 ໃນລະຫວ່າງນ້ັນກອງທັບຂອງກະສັດຟາຣາໂອໄດ້ເຄ່ືອນອອກມາຈາກເອຢິບ ເມ່ືອຊາວບາບິໂລນຜູ້ຊ່ຶງກໍາລັງໂຈມຕີ

ກຸງເຢຣູຊາເລັມຢູ່ໄດ້ຮູ້ຂ່າວນ້ັນ ພວກເຂົາກໍຖອຍທັບອອກຈາກກ ງຸເຢຣູຊາເລັມໄປ 
6 ຕ່ໍມາ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງອິສຣາເອນຊົງກ່າວຕ່ໍເຢເຣມຢີາວາ່,  
7 ìເຈ້ົາຈ່ົງບອກກະສັດຢູດາຜູ້ຊ່ຶງໃຊ້ເຈ້ົາມາປຶກສາກັບເຣົານ້ັນວ່າ ກອງທັບຂອງກະສັດຟາຣາໂອທ່ີເຄ່ືອນອອກມາຊ່ອຍ

ເຈ້ົານ້ັນກໍາລັງຈະກັບຄືນເອຢິບບ້ານເມືອງຂອງເຂ າົ 
8 ແລ້ວຊາວບາບິໂລນຈະກັບມາໂຈມຕີເມືອງນ້ີ ພວກເຂົາຈະຍຶດເອົາເມືອງແລະເຜົາຖ້ິມເສັຽ 
9 ເຣົາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເຕືອນເຈ້ົາວ່າ ຢ່າຫລອກລວງຕົນເອງໂດຍຄິດວ່າຊາວບາບິໂລນຈະບ່ໍກັບມາ ເພາະວ່າເຂົາທັງ

ຫລາຍຈະກັບມາອີກ 
10 ເຖິງແມ່ນເຈ້ົາຈະເຮັດໃຫ້ກອງທັບທັງຫມົດຂອງບາບິໂລນທ່ີກໍາລັງຕ່ໍສູ້ກັບເຈ້ົາຜ່າຍແພ້ໄປຈົນຍັງເຫລືອແຕ່ຄົນທ່ີບາດ

ເຈັບນອນຢູ່ໃນຕູບຜ້າເຕັນເທ່ົານ້ັນ ຄົນເຫລ່ົານ້ີກໍຈະລຸກຂ້ຶນຕ່ໍສູ້ເຜົາເມືອງນ້ີຖ້ິມî 
ເຢເຣມຢີາຖກືຄມຸຂັງ  
Jeremiah Is Imprisoned 

11 ກອງທັບບາບິໂລນໄດ້ຖອຍອອກຈາກກຸງເຢຣູຊາເລັມໄປເພາະວ່າກອງທັບຂອງກະສັດຟາຣາໂອໄດ້ເຄ່ືອນເຂ້ົາມາໃກ້ 
12 ຂນະນ້ັນເຢເຣມຢີາພວມອອກຈາກກຸງເຢຣູຊາເລັມ ມຸງ້ຫນ້າໄປຍັງດິນແດນເບັນຢາມິນ ເພ່ືອຮັບເອົາສ່ວນແບ່ງຂອງ

ຕົນຕ່ໍຫນ້າປະຊາຊົນ 



13 ເມ່ືອທ່ານມາເຖິງປະຕູເບັນຢາມິນ ກໍມ ທີະຫານຍາມຄົນນ່ຶງຊ່ື ອ ຣີີຢາບຸດຂອງເຊເລມີຢາ ຜ  ູ້ເປັນບຸດຮານານີຢາໄດ້ຈັບ
ເຢເຣມຢີາແລະເວ້ົາຂູ່ວ່າ, ìເຈ້ົາກໍາລັງຫນີໄປຫາຊາວບາບິໂລນບໍî 

14 ເຢເຣມຢີາໄດ້ຕອບວ່າ, ìບ່ໍແມ່ນ ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຫນີໄປຫາຊາວບາບິໂລນî ແຕ່ອີຣິຢາບ່ໍໄດ້ເຊ່ືອທ່ານຈ່ຶງຈັບເຢເຣມີ
ຢານໍາໄປຫາເຈ້ົານາຍ ພວກເຈ້ົານາຍກໍຄຽດແຄ້ນແລະຂ້ຽນຕີເຢເຣມຢີາ 

15 ແລ້ວຈັບຂັງໄວ້ໃນເຮືອນຂອງໂຢນາທານຜູ້ເປັນຣາຊເລຂາ (ເຮືອນຫລັງນ້ີໄດ ປ່້ຽນໃຫ້ເປັນຄຸກ) 
16 ເຢເຣມຢີາຖືກເຂົາຂັງໄວ້ໃນຫ້ອງໃຕ້ດິນ ທ່ານໄດ້ຢູ່ທ່ີນ້ັນເປັນເວລາເຫິງນານ 
17 ກະສັດເຊເດກີຢາໄດ້ໃຊໃ້ຫຄົ້ນໄປນໍາເອົາເຢເຣມີຢາ ແລ້ວຊົງຖາມທ່ານເປັນຄວາມລັບທ່ີພຣະຣາຊວັງວ່າ, ìມຖ້ີອຍ

ຄໍາຫຍັງແດ່ທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງບອກî ເຢເຣມຢີາໄດ້ທູນຕອບວ່າ, ìມຢູ່ີ ຂ້ານ້ອຍî ທ່ານໄດ້ທູນຕ່ໍໄປວ່າ, ìເຂົາຈະ
ມອບພຣະອົງໄວ້ໃນກໍາມືຂອງກະສັດບາບິໂລນî 

18 ແລ້ວທນູຖາມວ່າ, ìຂ້ານ້ອຍໄດ້ເຮັດຜິດຫຍັງແດ່ຕ່ໍສູ້ພຣະອົງ ຕ່ໍສູ້ຂ້າຣາຊການຂອງພຣະອົງ ຫລືຕໍ່ປະຊາຊົນນ້ີ ພຣະ
ອົງຈ່ຶງໄດ້ຈັບຂ້ານ້ອຍຂ ງັໄວ້ໃນຄຸກ 

19 ພວກປະກາດພຣະທັມທ່ີບອກພຣະອົງວ່າ ກະສັດບາບິໂລນຈະບ່ໍມາໂຈມຕີພຣະອົງ ຫລືໂຈມຕີປະເທດນ້ີ ດຽວນ້ີ
ພວກເຂົາຢູ່ໃສ 

20 ຂ້າແດ່ພຣະຣາຊາ ບັດນ້ີຂໍພຣະອົງຊົງຟງັແລະເຮັດຕາມຂ້ານ້ອຍທູນນ້ີຖ້ອນ ຄືຢ່າສ່ົງຂ້ານ້ອຍຄືນໄປເຮືອນຂອງໂຢ
ນາທານ ຜູ້ເປັນຣາຊເລຂາຂອງພຣະອົງ ຖ້າຊົງສ່ົງຂ້ານ້ອຍກັບຄືນໄປ ຂ້ານ້ອຍກໍຈະຕ້ອງຕາຍຢູ່ທ່ີນ້ັນແນ່ນອນî 

21 ດ້ວຍເຫດນ້ັນກະສ ດັເຊເດກີຢາຈ່ຶງມີຄໍາສ່ັງໃຫ້ກັກຂັງເຢເຣມີຢາໄວ້ໃນກາງເດ່ີນພຣະຣາຊວັງ ຢູ່ທ່ີນ້ັນທ່ານໄດ້ຮັບເຂ້ົາ
ຈ່ີມ້ືລະກ້ອນຈາກຜູ້ເຮັດເຂ້ົາຈ່ີ ໄດ້ຮັບທຸກມ້ືຈົນເທ່ົາເຂ້ົາຈ່ີໃນເມືອງນ້ັນຫມົດໄປ ເຢເຣມີຢາໄດ້ຢູ່ໃນເດ່ີນພຣະຣາຊວັງ
ໄປຢ່າງນ້ີແຫລະ 

 

38 ເຢເຣມີຢາຖກືຂັງໄວ້ໃນສາ້ງ  
Jeremiah in the Cistern 

1 ເຊຟາຕິຢາບຸດມັດຕານ ເກດາລີຢາບຸດປັສຮູ ຢູການບຸດຂອງເຊເລມີຢາ ແລະປັສຮູບຸດຂອງມັນຄີຢາ ໄດ້ຍິນຖ້ອຍຄໍາ
ທ່ີເຢເຣມີຢາບອກປະຊາຊົນ ຄືເຢເຣມຢີາໄດ້ບອກວ່າ,  

2 ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວວ າ່ ຜູ້ໃດຢູ່ໃນເມືອງຈະຕ້ອງຕາຍຍ້ອນເສິກສົງຄາມ ຫລືຍ້ອນການອຶດຢາກແລະໂຣກພັຍໃຂ້
ເຈັບ ແຕ່ຖ້າຜູ້ໃດອອກໄປຍອມຈໍານົນຕ່ໍຊາວບາບິໂລນຈະບ່ໍຖືກຂ້າ ເຂົາຈະພ້ົ້ົນພັຍມຊີີວ ດິຢູ່ໄດ້î 

3 ເຢເຣມຢີາໄດ້ບອກພວກເຂົາດ້ວຍວ່າ, ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວວ່າ ເຮົາຈະມອບເມືອງນ້ີໃຫ້ກອງທັບຂອງກະສັດບາ
ບິໂລນໄວ້î  

4 ຂນະນ້ັນ ພວກເຈ້ົານາຍໄດ້ທູນກະສັດວ່າ, ìຄົນຜູ້ນ້ີຈະຕ້ອງຖືກໂທດເຖິງຕາຍ ເພາະວ່າເຂົາໄດ້ເຮັດໃຫທ້ະຫານໃນ
ເມືອງນ້ີເສັຽກໍາລັງໃຈ ແລະເຂົາຈະເຮັດຢ່າງດຽວກັນນ້ີອ ີກຕ່ໍທຸກຄົນທ່ີເຫລືອຢູ່ໃນເມືອງນ້ີ ຄົນຜູ້ນ້ີບ່ໍໄດ້ຄຶດຫາທາງ
ຊ່ອຍເຫລືອປະຊາຊນົມີແຕ່ຫາຄວາມທຸກຍາກມາໃສ່ເຂົາî 

5 ແລ້ວກະສັດເຊເດກີຢາຊົງກ່າວວ່າ, ìແມ່ນແລ້ວ ພວກເຈ້ົາຢາກຈະເຮັດຫຍັງກັບເຂົາກໍໄດ້ ເຮົາຈະຫ້າມບ່ໍໄດ້ດອກî 
6 ດ່ັງນ້ັນພວກເຈ້ົານາຍຈ່ຶງຈັບເຢເຣມີຢາຜູກເຊືອກຢ່ອນລ ງົສ້າງຂ້ີຕົມຂອງເຈ້ົາຊາຍມັນກີຢາທ່ີເດ່ີນພຣະຣາຊວັງ ເຢເຣ

ມຢີາກໍຈົມລົງໄປໃນຂ້ີຕົມ 
Zedekiah Consults Jeremiah Again 

7 ເມື່ອເອເບດເມເລກຊາວເອທີໂອເປັຽທ່ີເຮັດວຽກຢູ່ໃນພຣະຣາຊວັງໄດ້ຍິນຂ່າວວ່າເຂົາຈັບເຢເຣມີຢາຢ່ອນລົງໃນສ້າງ 
8 ເອເບດເມເລກກໍອອກຈາກພຣະຣາຊວັງໄປທູນພຣະຣາຊາທ່ີປະຕູເບັນຢາມິນວ່າ,  



9 ìຂ້າແດ່ພຣະຣາຊາ ຄົນພວກນ້ີໄດ້ເຮັດຊ່ົວຮ້າຍຕ່ໍເຢເຣມີຢາ ຄືພວກເຂົາໄດ້ຈັບທ່ານຂັງໄວ້ໃນສ້າງ ທ່ານຈະຕ້ອງອຶດ
ຢາກຕາຍຢູ່ທ່ີນ້ັນ ເພາະວ່າໃນເມືອງນ້ີບ່ໍມີອາຫານເຫລືອຢູ່ອີກເລີຍî 

10 ເມ່ືອພຣະຣາຊາຊົງຊາບດ່ັງນ້ັນ ກໍຊົງສ່ັງໃຫ້ເອເບດເມເລກນໍາຄົນສາມສິບຄົນຈາກທ່ີນ້ັນໄປດຶງເຢເຣມີຢາຂ້ຶນມາຈາກ
ສ້າງກ່ອນທ່ານຈະຕາຍ 

11 ດ່ັງນ້ັນ ເອເບດເມເລກຈ່ຶງໄດ້ພາຄົນເຫລ່ົານ້ັນໄປຍັງຫ້ອງເກັບຂອງທ່ີພຣະຣາຊວັງ ເພ່ືອເອົາເສ້ືອຜ້າທ່ີຂາດແລະເກ່ົາ
ແລ້ວຢ່ອນລົງໃຫ້ເຢເຣມີຢາ 

12 ແລະເອເບດເມເລກບອກທ່ານວ່າ, ìຈ່ົງເອົາຜ້າຂາດນ້ີຮອງຂ້ີແຮ້ຂອງທ່ານເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ເຊືອກບາດî ເຢເຣມຢີາກໍໄດ້ເຮັດ
ຕາມ 

13 ແລ້ວພວກເຂົາໄດ້ດຶງເຊືອກເອົາທ່ານຂ້ຶນມາຈາກສ້າງ ແລະໃຫ້ຢູ່ໃນເດ່ີນພຣະຣາຊວັງນ້ັນຕ່ໍໄປ 
ກະສດັເຊເດກຢີາຂຄໍາໍປກຶສາຈາກເຢເຣມຢີາ 
Zedekiah Consults Jeremiah Again 

14 ກະສັດເຊເດກີຢາໄດ້ຊົງຣ ບັສ່ັງໃຫ້ເອົາເຢເຣມີຢາຜູ້ປະກາດພຣະທັມເຂ້ົາເຝ້ົາພຣະອົງ ຢ  ູ່ທ່ີທາງເຂ້ົາວິຫານປ່ອງທ່ີສາມ
ຊົງເວົ້າກັບເຢເຣມຢີາວ່າ, ìເຮົາຈະຖາມເຈ້ົາຈັກຂ້ໍນ່ຶງແລະບ່ໍຢາກໃຫ້ເຈ້ົາປິດບັງສ່ິງໃດໄວ້î 

15 ເຢເຣມຢີາໄດ້ທູນວ່າ, ìຖ້າຂ້ານ້ອຍທູນຄວາມຈິງ ພຣະອົງກໍຈະລົງໂທດຂ້ານ້ອຍເຖິງຕາຍ ແຕ່ຖ້າຖວາຍຄໍາປຶກສາ   
ພຣະອົງກໍຈະບ່ໍຮັບຟງັຂ້ານ້ອຍî 

16 ດ່ັງນ້ັນກະສັດເຊເດກີຢາຈ່ຶງຊົງສັນຍາຕ່ໍເຢເຣມີຢາເປັນຄວາມລັບວ່າ, ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຜູ້ຊົງປະທານຊີວິດໃຫເ້ຮົາຊົງ
ພຣະຊົນຢູ່ສັນໃດເຮົາຈະບ່ໍລ ງົໂທດເຈ້ົາເຖິງຕາຍ ແລະຈະບ່ໍມອບເຈ້ົາໄວໃ້ນກໍາມືຂອງຄົນທ່ີຢາກຈະຂ້າເຈ້ົາສັນນ້ັນî 

17 ແລ້ວເຢເຣມີຢາໄດ້ທູນກະສັດເຊເດກີຢາວ່າ, ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຜ  ູ້ມີອໍານາດຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງອິສຣາເອນຊົງກ່າວດ່ັງນ້ີ ຖ້າ 
ພຣະອົງຊງົຍອມແພ້ພວກເຈ້ົານາຍຂອງກະສັດບາບິໂລນ ຊວິີດຂອງພຣະອົງຈະຊົງປອດພັຍ ແລະເມືອງນ້ີກໍຈະບ່ໍຖືກ
ເຜົາພິນາດ ພຣະອົງກັບ  ພຣະຣາຊວົງຂອງພຣະອົງຈະມີຊວິີດຢູ່ 

18 ແຕ່ຖ້າບ່ໍຊົງຍອມແພ້ ເມືອງນ້ີຈະຖືກຊາວບາບິໂລນຍຶດເອົາ ເຂົາຈະເຜົາມັນໃຫ້ພນິາດ ສ່ວນພຣະອົງກໍຈະຫນີຈາກ
ເງື້ອມມຂືອງເຂົາໄປບ່ໍໄດ້î 

19 ແຕ່ກະສັດເຊເດກີຢາຊົງຕອບວ່າ, ìເຮົາຢ້ານຊາວຢູດາພວກທ່ີລັກຫນີໄປຫາຊາວບາບິໂລນ ຄືເຂົາອາດມອບເຮົາໃຫ້
ແກ່ຄົນເຫລ່ົານ້ັນແລ້ວເຂົາກໍຈະທໍຣະມານເຮົາî 

20 ເຢເຣມຢີາໄດ້ທູນວ່າ, ìພຣະອົງຈະບ່ໍຖືກມອບໃຫ້ເຂົາດອກ ຂ້ານ້ອຍຂໍໃຫ້ພຣະອົງຊົງເຊ່ືອຟັງພຣະດໍາຣັດຂອງພຣະຜູ້
ເປ ນັເຈ້ົາ ຕາມທ່ີຂ້ານ້ອຍໄດ້ທູນພຣະອົງນ້ັນ ແລ້ວທຸກໆສ່ິງກໍຈະເປັນໄປດ້ວຍດີສໍາລັບພຣະອົງ ທັງຊ ວິີດຂອງພຣະອົງ
ກໍຈະປອດພັຍ 

21 ແຕ່ຖ້າບ່ໍຍອມມອບຕົວ ພຣະອົງກໍຈະປະສົບຄວາມລໍາບາກຕາມນິມິດທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສະແດງຕ່ໍຂ້ານ້ອຍແລ້ວ 
22 ຄືຜູ້ຍິງທັງປວງທ່ີເຫລືອຢູ່ໃນພຣະຣາຊວັງຂອງກະສັດຢູດາຈະຖືກນໍາອອກໄປມອບໃຫ້ພວກເຈ້ົານາຍຂອງກະສັດບາ

ບິໂລນ ພວກຜ  ູ້ຍິງເຫລ່ົານ້ີຈະກ່າວໃນຂນະທ່ີໄປວ່າ ìພຣະສະຫາຍຜູ້ສນິດຂອງກະສັດໄດ້ຫລອກລວງພຣະອົງ ພວກ
ເຂົາໄດ້ບັງຄັບໃຫ້ພຣະອົງເຮັດຕາມຄວາມຄິດຂອງເຂົາ ແລະບັດນ້ີພຣະອົງໄດ້ຕົກຢູ່ໃນອັນຕະລາຍແລ້ວ ພຣະສະ
ຫາຍກໍຫລີກຫນີຈາກພຣະອົງໄປî 

23 ຕ່ໍມາເຢເຣມຢີາໄດ້ທູນວ່າ, ìພວກນາງນັກສນົມພ້ອມດ້ວຍມະເຫສີແລະບຸດທັງຫລາຍຂອງພຣະອົງຈະຖືກນໍາໄປ
ມອບໃຫ້ຊາວບາບິໂລນແລະພຣະອົງເອງກໍຈະບ່ໍລອດພ້ົ້ົນໄປຈາກພວກເຂົາ ຈະຖືກກະສັດບາບິໂລນຈັບໄດ້ແລະ
ເມືອງນ້ີກໍຈະຖືກເຜົາພິນາດ 

24 ກະສັດເຊເດກີຢາຊົງຕອບວ່າ, ìຢ່າໃຫ້ຜູ້ໃດຮູ້ຈັກເຣ່ືອງທ່ີເວ້ົາມານ້ີ ຖ້າເຈ້ົາບ່ໍໃຫ້ໃຜຮູ້ຊີວິດຂອງເຈ້ົາຈະປອດພັຍ 



25 ຖ້າພວກເຈ້ົານາຍຮູ້ວ່າ ເຮົາໄດ້ພົບກັບເຈ້ົາ ເຂົາກໍຈະມາຖາມເຣ່ືອງທ່ີເຮົາເວ້ົາກັນນ້ັນ ຄືເຂົາຈະສັນຍາວ່າຊິບ່ໍຂ້າເຈ້ົາ 
ຖ້າວ່າບອກເຣ່ືອງທ່ີເຮົາເວ້ົາກັນນ້ັນແກ່ເຂົາ ແຕ່ຈ່ົງບອກເຂົາວ່າ  

26 ເຈ້ົາໄດ້ຂໍຮ້ອງບ່ໍໃຫ້ເຮົາສ່ົງເຈ້ົາກັບຄືນໄປຕາຍທ່ີເຮືອນຂອງໂຢນາທານî 
27 ຕ່ໍມາມີພວກເຈ້ົານາຍໄດ້ມາຫາເຢເຣມີຢາແລະຊັກຖາມທ່ານ ທ່ານກໍບອກເຂົາຕາມທ່ີພຣະຣາຊາຊົງສັ່ງ ແລ້ວພວກ

ເຂົາກໍບ່ໍຊັກຖາມຫຍັງອີກຕ່ໍໄປ ເພາະວ່າເຣ່ືອງທ່ີສົນທະນາກັນນ້ັນບ່ໍມີໃຜໄດ້ຍິນ 
28 ເຢເຣມຢີາຖືກຄວບຄຸມຢູ່ໃນເດ່ີນພຣະຣາຊວງັຈົນເຖິງວັນທ່ີເຢຣູຊາເລັມຖືກຍຶດ 
 

39 ກງຸເຢຣຊູາເລມັແຕກ  
The Fall of Jerusalem  
(2 ກສດ 25:1-12; ຢຣມ 52:4-16) 

1 ເນບຸກາດເນັສຊາກະສັດບາບິໂລນໄດ້ຍົກທັບມາຕີກຸງເຢຣູຊາເລັມ ໃນເດືອນສິບປີທີເກ້ົາແຫ່ງຣັຊການເຊເດກີຢາກະ
ສັດຢູດາ 

2 ຕ່ໍມາໃນປີທີສິບເອັດແຫ່ງຣັຊການເຊເດກີຢາ ເມືອວັນທີເກ້ົາເດືອນສ່ີກຸງເຢຣູຊາເລັມກໍແຕກ 
3 (ເມ່ືອເຂົາຍຶດກຸງເຢຣູຊາເລັມໄດ້ແລ້ວ ບັນດາພວກເຈ້ົານາຍຊ້ັນຜູ້ໃຫຍ່ຂອງກະສັດບາບິໂລນ ຄື ເນການຊາເຣເຊີ ຊມັ

ກາເນໂບ ຊາເຊຄິມຜູ້ເປັນ ຣັບຊາຣິສ ເນ ກັີນຊາເຣເຊີຜູ້ເປັນ ຣບັມັກ ແລະບັນດາຂ້າຣາຊການຄົນອ່ືນໆອີກ ໄດ້ເຂ້ົາ
ມາຕ້ັງກອງບັນຊາການຢູ່ທ່ີປະຕູໃຫຍ່ທາງເຂ້ົາເມືອງ) 

4 ເມ່ືອເຊເດກີຢາກະສັດຢູດາ ກັບທະຫານທັງຫມົດຂອງພຣະອົງໄດ້ເຫັນເຫດການດ່ັງນ້ັນ ກໍພາກັນຫນີອອກຈາກເມືອງ
ໃນເວລາກາງຄືນທາງພຣະຣາຊອຸທະຍານ ຜ່ານໄປທາງປະຕູລະຫວາ່ງກໍາແພງທັງສອງແລ້ວໄດ້ມຸ້ງຫນ້າໄປທາງ
ຮ່ອມພອູາຣາບາ 

5 ແຕ່ກອງທັບຂອງບາບິໂລນໄດ້ໄລ່ຕິດຕາມໄປ ແລະໄດ້ໄປທັນກະສັດເຊເດກີຢາຢູ່ໃນທ່ົງຮາບພຽງໃກ້ເມືອງເຢຣິໂກ 
ພວກເຂົາໄດ້  ພຣະອົງໄວ້ແລ້ວນໍາໄປມອບໃຫ້ກະສັດເນບຸກາດເນັສຊາທ່ີເມືອງຣິບລາໃນດິນແດນຮາເມທ ຢ  ູ່ທ່ີນ້ັນ
ກະສັດເນບຸກາດເນັສຊາຣ໌ໄດ້ລົງໂທດພຣະອົງ 

6 ກະສັດບາບິໂລນໄດ້ຕັດສິນປະຫານຊີວິດພວກບຸດຊາຍຂອງເຊເດກີຢາ ຢູ່ທ່ີເມືອງຣິບລາຕ່ໍຫນ້າຕ່ໍຕາເຊເດກີຢາເອງ 
ແລະໄດ້ຕັດສິນປະຫານຊີວິດພວກເຈ້ົານາຍຂອງຢູດາດ້ວຍ 

7 ແລ້ວພຣະອົງຊົງຄວັດຫນ່ວຍຕາຂອງເຊເດກີຢາອອກ ແລະເອົາໂສ້ຜູກທ່ານໄວ້ ເພ່ືອຈະນໍາໄປກຸງບາບິໂລນ ໃນເວ
ລາທີເ່ຊເດກີຢາຖືກລົງໂທດນ້ີ 

8 ທະຫານຊາວບາບິໂລນໄດ້ເຜົາພຣະຣາຊວັງແລະບ້ານເຮືອນຂອງປະຊາຊົນກັບໄດ້ທໍາລາຍກໍາແພງກຸງເຢຣູຊາເລັມ
ຖິ້ມ 

9 ແລ້ວເນບູຊາຣາດານຜູ້ບັນຊາການທະຫານຈັບປະຊາຊົນທ່ີເຫລືອຢູ່ໃນເມືອງ ຮວມທັງຄົນທ່ີຫນີເຂ້ົາມາມອບຕົວຕ່ໍ
ທ່ານໄປເປັນຊະເລີຍທ່ີບາບິໂລນ 

10 ເນບູຊາຣາດານໄດ້ປະແຕ່ຄົນທຸກຍາກບາງຄົນທ່ີບ່ໍມີໄຮ່ນາໄວ້ໃນປະເທດຢູດາ ພ້ອມທັງໄດ້ມອບສວນອະງຸ່ນແລະໄຮ່
ນາໃຫ້ພວກເຂົາດ້ວຍ 
ເນບກູາດເນສັຊາຊງົດແູລເຢເຣມຢີາ  
Jeremiah, Set Free, Remembers Ebed-melech 

11 ຕ່ໍມາເນບູກາດເນັສຊາກະສັດບາບິໂລນ ຊົງບອກເນບູຊາຣາດານຜູ້ບັນຊາການທະຫານວ່າ, 
12 ìຈ່ົງແຕ່ງຄົນໄປຮັບເອົາເຢເຣມີຢາມາແລ້ວ ເບ່ິງແຍງເຂົາໃຫ້ດີ ຢ່າທໍາຮ້າຍເຂົາ ແຕ່ຈ່ົງຊົດຊ່ອຍເຂົາຕາມທ່ີເຂົາຕ້ອງ

ການî 



13 ດ່ັງນ້ັນ ເນບູຊາຣາດານຜູ້ບັນຊາການທະຫານຮັກສາພຣະອົງ ແລະເນບູຊັສບານຜູ້ເປັນຣັບຊາຣິສ ເນີກັນຊາເຣເຊີຜູ້
ເປັນຣັບມັກ ແລະນາຍທະຫານຊ້ັນຜູ້ໃຫຍ່ອ່ືນໆອີກແຫ່ງບາບິໂລນ 

14 ຈ່ຶງໃຊ້ຄົນໄປຮັບເອົາເຢເຣມຢີາໄວ້ໃຕ້ຄວາມເບ່ິງແຍງຂອງເກດາລີຢາບຸດອາຮີກາມ ຜ ູ ້ເປັນບຸດຊາຟານ ໃຫ້ນໍາພາເຢ
ເຣມຢີາໄປເຖິງບ້ານເຮືອນ ດ້ວຍເຫດນ້ັນ ເຢເຣມີຢາຈ່ຶງໄດ້ຢູ່ນໍາປະຊາຊົນ 
ຊງົສນັຍາວາ່ຈະຊອ່ຍເອເບດເມເລກໃຫລ້ອດ 

15 ຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາມາຍັງເຢເຣມຢີາ ຂນະທ່ີທ່ານຖືກຂັງຢູ່ໃນບໍຣິເວນທະຫານຮັກສາພຣະອົງນ້ັນວ່າ, 
16 ìຈ່ົງໄປບອກເອເບດເມເລກຄົນເອທິໂອເປັຽວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາ ພຣະເຈ້ົາແຫ່ງອິສຣາເອນກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ 

ເບ່ິງແມ, ເຮົາຈະໃຫ້ຖ້ອຍຄໍາຂອງເຮົາທ່ີມີຢູ່ຕ່ໍກຸງນ້ີສໍາເຣັດໃນທາງຮ້າຍບ່ໍແມ່ນທາງດີ ແລະຈະສໍາເຣັດຕ່ໍຫນ້າເຈ້ົາໃນ
ວັນນ້ັນ 

17 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວວ່າ ແຕ່ເຮົາຈະຊ່ອຍກູ້ເຈ້ົາໃນວັນນ້ັນ ແລະເຂົາຈະບ່ໍມອບເຈ້ົາໄວ້ໃນມືຂອງຄົນທ່ີເຈ້ົາຢ້ານ 
18 ເພາະເຮົາຈະຊ່ອຍເຈ້ົາໃຫລ້ອດເປັນແນ່ ແລະເຈ  ້ົາຈະບ່ໍລ້ົມລົງດ້ວຍດາບ ແຕ່ເຈ້ົາຈະມີຊວິີດເປັນບໍາເຫນັດແຫ່ງການ

ສົງຄາມ ເພາະເຈ້ົາໄດ້ໄວ້ວາງໃຈໃນເຮົາ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີແຫລະî 
 

40 ເຢເຣມີຢາກບັພວກທີເ່ຫລອືຢ  ູກ່ບັເກດາລຢີາ  
Jeremiah with Gedaliah the Governor  
(2 ກສດ 25:22-26) 

1 ຖ້ອຍຄໍາຊ່ຶງມາຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເຖິງເຢເຣມີຢາ ຫລັງຈາກທ່ີເນບູຊາຣາດານ ຜ  ູ້ບັນຊາການທະຫານຮັກສາພຣະອົງ
ໄດ້ປ່ອຍໃຫ້ທ່ານໄປຈາກຣາມາ ຄ້ັງເມ  ່ືອເຂົາຈັບທ່ານໃສ່ໂສ້ມາພ້ອມກ ບັຊະເລີຍພວກກຸງເຢຣູຊາເລັມແລະຢູດາ ຜູ້ທີ່
ຕ້ອງຖືກກວາດໄປເປັນຊະເລີຍຍັງບາບິໂລນ 

2 ຜູ້ບັນຊາການທະຫານຮັກສາພຣະອົງໄດ້ນໍາເຢເຣມຢີາມາແລ້ວເວ້ົາກັບທ່ານວ່າ, ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານ
ຊົງປະກາດໂທດຕ່ໍສະຖານທ່ີນ້ີ 

3 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກະທໍາໃຫ້ເປັນໄປແລະຊົງກະທໍາຕາມທ່ີພຣະອົງຊົງກ່າວໄວ້ ເພາະທ່ານທັງຫລາຍໄດ້ກະທໍາບາບຕ່ໍ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແລະບ່ໍເຊ່ືອຟັງພຣະສຸຣະສຽງຂອງພຣະອົງ ສ່ິງນ້ີຈ່ຶງໄດ້ເປັນມາເຫນືອທ່ານ 

4 ເບ່ິງແມ, ວັນນ້ີຂ້າພະເຈ້ົາປ່ອຍທ່ານຈາກໂສ້ທ່ີລ່າມມືຂອງທ່ານ ຖ້າທ່ານເຫັນຊອບທ່ີຈະມາຍັງກຸງບາບິໂລນກັບຂ້າ
ພະເຈ້ົາ ກໍຈ່ົງມາເຖີດ ຂ້າພະເຈ້ົາຈະດູແລທ່ານໃຫ ດີ້ ແຕ່ຖ້າທ່ານບ່ໍເຫັນຊອບທ່ີຈະມາຍັງກຸງບາບິໂລນກັບຂ້າພະເຈ້ົາ
ກໍຢ່າມາ ຈ່ົງເບ່ິງ, ແຜ່ນດິນທັງຫມດົນ້ີຢູ່ຕ່ໍຫນ້າທ່ານ ທ່ານຈະໄປທ່ີໃດກໍໄດ້ຕາມແຕ່ທ່ານເຫັນດີເຫັນຊອບທ່ີຈະໄປ 

5 ຖ້າທ່ານຍັງຢູ່ທ່ີນ້ີ ທາ່ນຈ່ົງກັບໄປຫາເກດາລິຢາລູກອາຮິຄາມຜູ້ເປັນລູກຊາຟານ ຜູ້ຊ່ຶງພຣະຣາຊາແຫ່ງບາບິໂລນໄດ້
ແຕ່ງຕ້ັງໃຫ້ເປັນຜູ້ວ່າຣາຊການບັນດາຫົວເມືອງຢູດາ ແລະຢູ່ກັບເຂົາຖ້າມກາງປະຊາຊົນ ຫລືຈະໄປທ່ີໃດທ່ີທ່ານເຫັນ
ຊອບຈະໄປກໍໄດ້ ຜູ້ບັນຊາການທະຫານຮັກສາພຣະອົງ ຈ  ່ຶງສ່ັງອະນຸມັດສະບຽງແລະໃຫ້ຂອງຂວັນແກ່ເຢເຣມຢີາ 
ແລ້ວກໍປ່ອຍທ່ານໄປ 

6 ເຢເຣມຢີາກໍໄປຫາເກດາລິຢາລູກອາຮີຄາມທ່ີມິສປາ ແລະອາສັຍຢູ່ກັບເຂົາຖ້າມກາງປະຊາຊົນຊ່ຶງເຫລືອຢູ່ໃນແຜ່ນ
ດິນນ້ັນ 

7 ເມ່ືອບັນດາຫົວຫນ້າຂອງກອງທະຫານແລະຄົນຂອງເຂົາທັງຫລາຍໄດ້ຍິນວ່າພຣະຣາຊາແຫ່ງບາບິໂລນໄດ້ແຕ່ງຕ້ັງ
ເກດາລິຢາລູກອາຮີຄາມໃຫ້ເປັນຜູ້ວ່າຣາຊການໃນແຜ່ນດິນນ້ັນ ແລະໄດ້ມອບຊາຍຍິງກັບເດັກຜູ້ທ່ີເປັນຄົນຈົນທ່ີສຸດ
ໃນແຜ່ນດິນ ຊ່ຶງບ່ໍໄດ້ຖືກກວາດໄປເປັນຊະເລີຍຍັງບາບິໂລນໄວ້ໃຫທ່້ານນ້ັນ 

8 ເຂົາທັງຫລາຍກໍໄປຫາເກດາລິຢາທ່ີມສິປາ ມອິີຊມາເອນລູກເນທານິຢາ ໂຢຮານານລູກກາເຣອາ ເຊຣັຍຢາບຸດຕັນຮູ
ເມທ ບັນດາລູກຂອງເອຟັຍຊາວເນໂທຟາ ເຢຊານິຢາລູກຊາວມາອາກາທັງຕົວເຂົາແລະຄົນຂອງເຂົາ 



9 ເກດາລິຢາລູກອາຮິຄາມ ຜູ້ເປ ນັລູກຂອງຊາຟານກໍໄດ້ສາບານໃຫ້ແກ່ເຂົາແລະຄົນຂອງເຂົາກ່າວວ່າ, ìຢ່າຢ້ານໃນ
ການທ່ີຈະບົວລະບັດຄົນຄັນເດອານ ຈ່ົງອາສັຍຢູ່ໃນແຜ່ນດິນແລະບົວລະບັດພຣະຣາຊາແຫ່ງບາບິໂລນ ແລ້ວທ່ານທັງ
ຫລາຍກໍຈະຢູ່ເຢັນເປັນສ ກຸ 

10 ສ່ວນຕົວຂ້າພະເຈ້ົາ ຂ້າພະເຈ້ົາຈະອາສັຍຢູ່ທ່ີມິສປາ ເພ່ືອຈະເປັນຜູ້ແທນທ່ານທັງຫລາຍຄອຍຮັບຮອງຄົນຄັນເດອານ 
ຜູ້ຊ່ຶງຈະມາຫາເຮົາ ແຕ່ຝ່າຍທ່ານຈ່ົງເກັບເຫລ້ົາອະງຸ່ນ ຫມາກໄມ້ຣະດູຮ້ອນ ແລະນ້ໍາມັນ ແລະເກັບໄວ້ໃນພາຊນະ 
ແລະຈ່ົງຢູ ່ໃນຫົວເມືອງຊ່ຶງທາ່ນຍຶດໄດ້ນ້ັນî 

11 ໃນທໍານອງດຽວກັນ ເມ່ືອພວກຢິວ ຊ່ຶງຢູ່ທ  ່ີໂມອາບແລະຖ້າມກາງຄົນອັມໂມນ ແລະໃນເອໂດມ ແລະໃນແຜ່ນ
ດິນອ່ືນໆໄດ້ຍິນວ່າ  ພຣະຣາຊາແຫ່ງບາບິໂລນໄດ້ຖ້ິມຄົນໃຫ້ເຫລືອໄວ້ສ່ວນນ່ຶງໃນຢູດາແລະໄດ້ແຕ່ງຕ້ັງໃຫ້ເກດາລິ
ຢາລູກອາຮີຄາມຜູ້ເປັນບຸດຊາຟານໃຫ້ເປັນຜູ້ວ່າຣາຊການເຫນືອເຂົາທັງຫລາຍ 

12 ແລ້ວພວກຢິວທັງປວງກໍໄດ້ກັບມາຈາກທຸກບ່ອນຊ່ຶງເຂົາຖືກຂັບໄລ່ໃຫ້ໄປຢູ່ນ້ັນ ແລະມາຍັງແຜ່ນດິນຢູດາມາຫາເກດາ
ລິຢາທ່ີມິສປາ ແລະເຂົາທັງຫລາຍໄດ້ເກັບເຫລ້ົາອະງຸ່ນແລະຫມາກໄມ້ໃນຣະດ ູຮ້ອນໄດ້ຢ່າງຫລວງຫລາຍ 
ເກດາລຢິາຖກືລອບຂ ້າ 

13 ຝ່າຍໂຢຮານານລູກຂອງກາເຣອາ ແລະບັນດາປະມຸກຂອງກອງທະຫານໄດ້ມາຫາເກດາລິຢາທ່ີມສິປາ 
14 ແລະກ່າວແກ່ທ່ານວ່າ, ìທ່ານຮູ້ຫລືບ່ໍວ່າ ບາອາລິສກະສັດຂອງຄົນອັມໂມນໄດ້ສ່ົງໃຫ້ອິຊມາເອນບຸດເນທານິຢາມາ

ເອົາຊີວິດຂອງທ່ານî ຝ່າຍເກດາລິຢາລູກອາຮີຄາມບ່ໍເຊ່ືອເຂົາທັງຫລາຍ 
15 ແລ້ວໂຢຮານານລູກກາເຣອາໄດ້ເວ້ົາກັບເກດາລິຢາເປັນການລັບທ່ີມສິປາວ່າ, ìຈ່ົງໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາໄປຂ້າອິຊມາເອນ

ລູກເນທານິຢາເສັຽແລະຈະບ່ໍມີໃຜຮູ້ເຣ່ືອງ ເປັນຫຍັງຈະໃຫ້ເຂົາເອົາຊີວິດຂອງທ່ານ ແລ້ວພວກຢິວຊ່ຶງມາຮວບຮວມຢູ່
ກັບທ່ານຈະກະຈັດກະຈາຍກັນໄປ ແລະຄົນຢູດາທ່ີເຫລືອຢູ່ນ້ີກໍຈະພິນາດî 

16 ແຕ່ເກດາລິຢາລູກອາຮີຄາມເວ້ົາກັບໂຢຮານານບຸດກາເຣອາວ່າ, ìທ່ານຢ່າທໍາສ່ິງນ້ີເລີຍ ເພາະທ່ີທ່ານເວ້ົາເຖິງອິຊມາ
ເອນນ້ັນເປັນຄວາມເທັດî 

 

41  
Insurrection against Gedaliah 

1 ໃນເດືອນທີເຈັດອິຊມາເອນ ລູກເນທານິຢາ ຜູ້ເປັນລູກເອລີຊາມາເຊ້ືອພຣະວົງ ເປັນຂ້າຣາຊການຜູ້ໃຫຍ່ຄົນນ່ຶງຂອງ
ກະສັດ ໄດ້ມາຫາເກດາລິຢາລູກອາຮີຄາມພ້ອມກັບຄົນສິບຄົນທ່ີມິສປາ ຂນະເມ່ືອເຂົາຮັບປະທານອາຫານຢູ່ນໍາກັນ 
ທີ່ມສິປາ 

2 ອິຊມາເອນລູກເນທານິຢາກັບຄົນທັງສິບທ່ີຢູ່ກັບເຂົາກໍໄດ້ລຸກຂ້ຶນຂ້າເກດາລິຢາ ລູກອາຮີຄາມຜູ້ເປັນລູກຊາຟານຜູ້ທ່ີ 
ພຣະຣາຊາແຫ່ງບາບິໂລນໄດ້ແຕ່ງຕ້ັງໃຫ້ເປັນຜູ້ວ່າຣາຊການທ່ີແຜ່ນດິນນ້ັນເສັຽດ້ວຍດາບຈົນຕາຍ 

3 ອິຊມາເອນໄດ້ຂ້າພວກຢິວທັງຫລາຍທ່ີຢູ່ກັບເກດາລິຢາທ່ີມິສປາ ແລະທະຫານຄົນຄັນເດອານຜູ້ບັງເອີນຢູ່ທ່ີນ້ັນດ້ວຍ 
4 ຫລັງຈາກວັນທ່ີເກດາລິຢາຖືກຂ້າ ກ່ອນທ່ີຜູ້ໃດຮູ້ເຣ່ືອງ 
5 ມຊີາຍແປດສິບຄົນມາຈາກເມືອງເຊເຄມ ແລະເມືອງຊ ໂີລ ແລະເມືອງຊາມາເຣັຽ ທ່ີໄດ້ແຖຫນວດແລະເສ້ືອຜ້າຂາດ 

ແລະໄດ້ປາດຕົນໂຕເປັນບາດ ນໍາເຄ່ືອງທັນຍາບູຊາແລະກໍາຍານມາຖວາຍທ່ີພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
6 ແລະອິຊມາເອນລູກເນທານິຢາມາຈາກມິສປາໄດ້ຮ້ອງໄຫ້ທັງຍາງໄປ ເມ່ືອເຂົາພົບຄົນເຫລ່ົານ້ັນຈ່ຶງເວ້ົາກັບເຂົາທັງ

ຫລາຍວ່າ, ìເຊີນເຂົາມາຫາເກດາລິຢາລູກອາຮິຄາມເຖີດî 
7 ເມ ື ່ອເຂົາທັງຫລາຍເຂ້ົາມາໃນເມືອງ ອິຊມາເອນລູກເນທານິຢາ ແລະຄົນທ່ີຢູ່ກັບທ່ານກໍຂ້າເຂົາທັງຫລາຍເສັຽ ແລະ

ໂຍນເຂົາລົງໄປໃນບອນຂັງນ້ໍາ  



8 ແຕ່ໃນພວກນ້ັນມີຢູ່ສິບຄົນດ້ວຍກັນທ່ີເວ້ົາກັບອິຊມາເອນວ່າ, ìຂໍຢ່າຂ້າເຮົາເລີຍ ເພາະເຮົາມີເຂ້ົາເປືອກ ເຂ້ົາບເລ ນ້ໍາ
ມັນ ແລະນ້ໍາເຜ້ິງເຊ່ືອງໄວ້ໃນທ່ົງນາî ດ່ັງນ້ັນລາວຈ່ຶງບ່ໍໄດ້ຂ້າເຂົາທັງຫລາຍກັບບັນດາເພ່ືອນໆ 

9 ບອນຂັງນ້ໍາຊ ຶ ່ງອິຊມາເອນໂຍນສົບຂອງຜູ້ທ່ີເຂົາຂ້າຕາຍລົງໄປນ້ັນເປັນບ່ອນໃຫຍ່ ຊ່ຶງກະສັດອາຊາສ້າງໄວ້ເພ່ືອປ້ອງ
ກັນບາອາຊາກະສັດແຫ່ງອິສຣາເອນ ອິຊມາເອນລູກເນທານິຢາກໍເອົາຄົນທ່ີຖືກຂ້າໃສ່ໄວ້ຈົນເຕັມ 

10 ແລ້ວອິຊມາເອນກໍຈັບຄົນທັງຫມດົທ່ີເຫລືອຢູ່ໃນມິສປາໄປເປັນຊະເລີຍ ຄືພວກຣາຊທິດາແລະປະຊາຊົນທງັປວງທ່ີ
ເຫລືອຢູ່ທີ່ມສິປາ ຜູ້ທ່ີເນບູຊາຣາດານຜູ້ບັນຊາການທະຫານຮັກສາພຣະອົງໄດ້ມອບຫມາຍໃຫ້ແກ່ເກດາລິຢາລູກອາ
ຮິຄາມ ອິຊມາເອນລູກເນທານິຢາໄດ້ຈັບເຂົາເປັນຊະເລີຍ ແລະອອກເດີນທາງຂ້າມຟາກໄປຫາຄົນອັມໂມນ 

11 ແຕ່ເມ່ືອໂຢຮານານລູກກາເຣອາແລະບັນດາຫົວຫນ້າຂອງກອງໂຈນຊ່ຶງຢູ່ກັບເຂົາຊາບເຣ່ືອງຄວາມຊ່ົວຮ້າຍຊ່ຶງອິຊມາ
ເອນລູກເນທານິຢາໄດ້ກະທໍາແລ້ວນ້ັນ 

12 ເຂົາກໍຈັດເອົາຄົນທັງຫມດົຂອງເຂົາໄປຕ່ໍສູ້ກັບອິຊມາເອນລູກເນທານິຢາ ເຂົາທ ັງຫລາຍໄດ້ປະທະກັນທ່ີສະໃຫຍ່ຊ່ຶງຢູ່
ທີ່ເມອືງກິເບໂອນ 

13 ແລະເມ່ືອປະຊາຊົນຜູ້ຊ່ຶງຢູ່ກັບອິຊມາເອນເຫັນໂຢຮານານລູກກາເຣອາແລະບັນດາຫົວຫນ້າກອງທະຫານທ່ີຢູ່ກັບເຂົາ 
ເຂົາທັງຫລາຍກໍຊົມຊ່ືນຍິນດີ 

14 ປະຊາຊົນທັງປວງຊ່ຶງອິຊມາເອນຈັບເປັນຊະເລີຍມາຈາກມິສປາຈ່ຶງຫັນຫລັງແລະກັບໄປ ເຂົາໄປຫາໂຢຮານານລູກ 
ກາເຣອາ 

15 ແຕ່ອິຊມາເອນລູກເນທານິຢາໄດ້ຫນີລອດຈາກໂຢຮານານພ້ອມກັບຊາຍແປດຄົນໄປຫາຄົນອັມໂມນ 
16 ແລ້ວໂຢຮານານລູກກາເຣອາແລະບັນດາຫົວຫນ້າຂອງກອງທະຫານ ຊ່ຶງຢູ່ກັບທ່ານໄດ້ນໍາປະຊາຊົນທີເ່ຫລືອຢູ່ທັງ

ຫມດົຊ່ຶງອິຊມາເອນລູກເນທານິຢາໄດ້ຈັບເປັນຊະເລີຍຈາກມິສປາ ຫລັງຈາກທ່ີໄດ້ຂ້າເກດາລິຢາລູກອາຮີຄາມແລ້ວ
ນ້ັນ ຄືທະຫານ ຜູ້ຍິງ ເດັກນ້ອຍ ແລະຂັນທີ ຜູ້ຊ່ຶງໂຢຮານານນໍາກັບມາຍັງກິເບໂອນ 

17 ແລະເຂົາທັງຫລາຍກໍໄປຢູ່ທ່ີເກຣູດຄິມຮາມໃກ້ເບັດເລເຮັມ ຕ້ັງໃຈຈະໄປຍັງເອຢິບ 
18 ເຫດວ່າເຂົາຢ້ານຄົນຄັນເດອານ ເພາະວ່າອິຊມາເອນລູກເນທານິຢາໄດຂາເກດາລິຢາລູກອາຮິຄາມຜູ້ຊ່ຶງກະສັດແຫ່ງ

ບາບິໂລນໄດ້ຕ້ັງໃຫ້ເປັນຜູ້ວ່າຣາຊການເຫນືອແຜ່ນດິນນ້ັນເສັຽ 
 

42 ຂາ່ວຂອງເຢເຣມຢີາເຖງິໂຢຮານານ  
Jeremiah Advises Survivors Not to Migrate 

1 ຝ່າຍຜູ້ຫົວຫນ້າກອງທະຫານແລະໂຢຮານານບຸດກາເຣອາ ແລະອາຊາຣີຢາບຸດໂຮຊັຍຢາ ແລະປະຊາຊົນທັງປວງ
ຈາກຜູ້ນ້ອຍທ່ີສຸດເຖິງຜູ້ໃຫຍ່ທີສຸ່ດໄດ້ເຂ້ົາມາໃກ້ 

2 ແລະເວ້ົາກັບເຢເຣມີຢາຜູ້ປະກາດພຣະທັມວ່າ, ìຂໍໃຫ້ຄໍາອ້ອນວອນຂອງຂ້າພະເຈ້ົາທັງຫລາຍມາຢູ່ຕ່ໍຫນ້າທ່ານແລະ
ຂໍທ່ານອ້ອນວອນຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານເພ່ືອເຮົາທັງຫລາຍ ເພ່ືອຄົນທ່ີເຫລືອຢູ່ນີ້ທັງໝົດ (ເພາະເຮົາມີ
ຄົນເຫລືອໜ້ອຍຈາກຄົນຈໍານວນຫລາຍ ຕາມທ່ີທ່ານເຫັນຢູ່ກັບຕາແລ້ວ) 

3 ຂໍພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຂອງທ່ານສໍາແດງຫົນທາງແກ່ເຮົາວ່າເຮົາຄວນຈະໄປທາງໃດ ແລະຂ ສໍໍາແດງສ່ິງທ່ີເຮົາຄວນຈະກະ
ທາໍî 

4 ເຢເຣມຢີາຜູ້ປະກາດພຣະທັມກ່າວແກ່ເຂົາທັງຫລາຍວ່າ, ìຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຍິນທ່ານແລ້ວ ເບ່ິງແມ, ຂ້າພະເຈ້ົາຈະ
ອ້ອນວອນຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານຕາມຄໍາຂໍຮ້ອງຂອງທ່ານທັງຫລາຍແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຕອບ
ທ່ານປະການໃດຂ້າພະເຈ້ົາຈະບອກແກ່ທ່ານ ຂ້າພະເຈ້ົາຈະບ່ໍປິດບັງສ່ິງໃດໄວ້ຈາກທ່ານເລີຍî 



5 ແລ້ວເຂົາທັງຫລາຍເວ້ົາກັບເຢເຣມຢີາວ່າ, ìຂໍພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຈ່ົງເປັນພຍານທ່ີຊ່ືສັດແລະແນ່ນອນຕ່ໍສູ້ຂ້າພະເຈ້ົາທັງ
ຫລາຍ ຖ້າຂ້າພະເຈ້ົາທັງຫລາຍບ່ໍໄດ້ກະທໍາຕາມບັນດາພຣະຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານຜູ້ຊົງໃຊ້
ທາ່ນ 

6 ບ່ໍວ່າຈະດີຫລືຮ້າຍ ຂ້າພະເຈ້ົາທັງຫລາຍຈະເຊ່ືອຟັງພຣະສຸຣະສຽງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາ ຜູ້ຊ່ຶງຂ້າ
ພະເຈ້ົາທັງຫລາຍສ່ົງທ່ານໃຫ້ໄປຫານ້ັນ ເພ່ືອເຮົາຈະຢູ່ເຢັນເປັນສຸກ ເມ່ືອເຮົາເຊ່ືອຟັງພຣະສຸຣະສຽງແຫ່ງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາî 

7 ຄັນຄົບສິບວັນແລ້ວຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາມາຍັງເຢເຣມີຢາ 
8 ແລ້ວທ່ານຈ່ຶງໃຫ້ໄປນໍາໂຢຮານານລູກກາເຣອາ ແລະບັນດາຜູ້ຫົວຫນ້າຂອງກອງທະຫານຜູ້ຢູ່ກັບທ່ານ ແລະປະຊາ

ຊົນທັງປວງຕ້ັງແຕ່ນ້ອຍທ່ີສຸດເຖິງຄົນໃຫຍ່ທ່ີສຸດ 
9 ແລະບອກເຂົາວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາແຫ່ງອິສຣາເອນ ຜູ້ຊ່ຶງທາ່ນໄດ້ໃຊ້ໃຫຂ້້າພະເຈ້ົານໍາເອົາຄໍາອ້ອນວອນຂອງ

ທ່ານໄປສເນີພຣະອົງນ້ັນ ໄດ້ຊົງກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ 
10 ìຖ້າເຈ້ົາທັງຫລາຍຈະຢູ່ຕ່ໍໄປໃນແຜ່ນດິນນ້ີ ເຮົາຈະສ້າງເຈ້ົາທັງຫລາຍຂ້ຶນແລະບ່ໍທໍາລາຍລົງ ເຮົາຈະປູກເຈ້ົາໄວ້ ແລະ

ບ່ໍຖອນເຈ້ົາເສັຽ ເພາະເຮົາໄດ້ກັບໃຈຈາກເຫດຮ້າຍຊ່ຶງເຮົາໄດ້ກະທໍາໄປແລ້ວ 
11 ຢ່າຢ້ານກະສັດແຫ່ງບາບິໂລນຜ  ູ້ຊ່ຶງເຈ້ົາຢ້ານຢູ່ນ້ັນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວວ່າ ຢ່າຢ້ານເຂົາເລີຍ ເພາະເຮົາຢູ່ກັບເຈ້ົາທງັ

ຫລາຍ ເພ່ືອຊ່ອຍເຈ້ົາແລະຊ່ອຍກູ້ເຈ້ົາໃຫ້ພ້ົ້ົນຈາກມືຂອງເຂົາ 
12 ເຮົາຈະໃຫ້ຄວາມກະຣນຸາແກ່ເຈ້ົາ ເພ່ືອເຂົາຈະໄດ້ກະຣຸນາເຈ້ົາແລະຍອມໃຫ້ເຈ້ົາຢູ່ໃນແຜ່ນດິນຂອງເຈ້ົາເອງ 
13 ແຕ່ຖ້າເຈ້ົາທັງຫລາຍເວ້ົາວ່າ ìເຮົາຈະບ່ໍຢູ່ໃນແຜ່ນດິນນ້ີî ໂດຍບ່ໍເຊ່ືອຟັງພຣະສຸຣະສຽງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາ

ຂອງເຈ້ົາ 
14 ແລະກ່າວວ່າ ìບ່ໍເອົາ ເຮົາຈະເຂ້ົາໄປໃນແຜ່ນດິນເອຢິບ ບ່ອນຊ່ຶງເຮົາຈະບ່ໍເຫັນສົງຄາມ ຈະບ່ໍໄດ້ຍິນສຽງເປາເຂົາສັດ 

ຈະບໍ່ຫິວເຂົ້າຈ່ີ 
15 ແລະເຮົາທັງຫລາຍຈະອາສັຍຢູ່ທ່ີນ້ັນî ຄົນຢູດາທ່ີເຫລືອຢູ່ເອີຍ ຂ ຟັໍງພຣະຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 

ຈອມໂຍທາພຣະເຈ້ົາຂອງອິສຣາເອນກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ຖ້າເຈ້ົາມຸ້ງຫນ້າຈະເຂ້ົາເອຢິບແລະໄປອາສັຍທ່ີນ້ັນ 
16 ແລ້ວດາບຊ່ຶງເຈ້ົາຢ້ານຢູ່ນ້ັນຈະຕາມເຈ້ົາໄປທ່ີນ້ັນໃນແຜ່ນດິນເອຢິບ ແລະການອຶດຢາກຊ່ຶງເຈ້ົາຢ້ານຢູ່ນ້ັນຈະຕິດຕາມ

ເຈ້ົາໄປເຖິງເອຢິບແລະເຈ້ົາຈະຕາຍທ່ີນ້ັນ 
17 ທຸກຄົນຊ່ຶງມຸ້ງຫນ້າໄປຍັງເອຢິບ ເພ່ືອຈະຢູ່ທ່ີນ້ັນຈະຕາຍເສັຽດ້ວຍດາບ ດ້ວຍການອຶດຢາກ ດ້ວຍໂຣກລະບາດ ເຂົາ

ຈະບໍ່ມຄົີນທ່ີເຫລືອຢູ່ຫລືທ່ີລອດຕາຍຈາກເຫດຮ້າຍຊ່ຶງເຮົາຈະນໍາມາເຫນືອເຂົາ 
18 ìເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາ ພຣະເຈ້ົາແຫ່ງອິສຣາເອນກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ເຮົາຖອກເທຄວາມໃຈຮາຍຂອງເຮົາ ແລະ

ຄວາມພິໂຣດຂອງເຮົາລົງເຫນືອຊາວເຢຣູຊາເລັມຢ່າງໃດເຮົາຈະຖອກເທຄວາມພິໂຣດຂອງເຮົາເຫນືອເຈ້ົາທັງຫລາຍ 
ເມ່ືອເຈ້ົາໄປຍັງເອຢິບຢ່າງນ້ັນ ເຈ້ົາຈະເປັນຄໍາສາບ ເປັນທ່ີຫນ້າຢ້ານ ເປັນຄໍາແຊ່ງແລະເປັນຂ້ີປາກ ເຈ້ົາຈະບ່ໍເຫັນທ່ີນ້ີ
ອີກ 

19 ຄົນຢູດາທ່ີຍັງເຫລືອຢູ່ເອີຍ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ກ່າວກັບທ່ານແລ້ວວ່າ ìຢ່າໄປຍັງເອຢິບî ຈ ົ ່ງຮູ້ຄັກແນ່ວ່າໃນວັນນ້ີຂ້າ
ພະເຈ້ົາໄດ້ຕັກເຕືອນທ່ານ 

20 ວ່າທ່ານທັງຫລາຍໄດ້ຫລົງລ້ໍລວງຈິດໃຈຂອງທ່ານເອງ ເພາະທ່ານໄດ້ໃຊ້ຂ້າພະເຈ້ົາໄປຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາ
ຂອງທ່ານວ່າ ìຂໍອ້ອນວອນເພ່ືອເຮົາຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາ ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາ
ກ່າວປະການໃດ ຂໍບອກແກ່ເຮົາ ແລະເຮົາຈະກະທໍາຕາມî 

21 ແລະໃນວັນນ້ີຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ປະກາດພຣະທັມນ້ັນແກ່ທ່ານທັງຫລາຍແລ້ວ ແຕ່ທ່ານບ່ໍໄດ້ຟັງພຣະສຸຣະສຽງແຫ່ງພຣະ 
ຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານໃນສ່ິງໃດໆ ຊ່ຶງພຣະອົງຊົງໃຊ້ຂ້າພະເຈ້ົາມາບອກທ່ານ 



22 ເຫດສັນນ້ັນ ບັດນ້ີຈ່ົງຮູ້ຢ່າງຄັກແນ່ວ່າ ທ່ານທັງຫລາຍຈະຕາຍດ້ວຍດາບ ດ້ວຍການອຶດຢາກ ແລະດ້ວຍໂຣກລະບາດ
ໃນສະຖານທ່ີຊຶງ່ທ່ານທັງຫລາຍປາຖນາຈະໄປອາສັຍຢູ່î 

 

43 ຍາ້ຍພມູລາໍເນາົໄປເອຢບິ  
Taken to Egypt, Jeremiah Warns of Judgment 

1 ເມ່ືອເຢເຣມີຢາຈົບການເວ້ົາຕ່ໍປະຊາຊົນທັງປວງເຖິງພຣະຄໍາເຫລ່ົານ້ີທັງສ້ິນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງເຂົາ
ທັງຫລາຍ ຊຶງ່ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງເຂົາໄດ້ຊົງໃຊທ່້ານໃຫ້ໄປເວ້ົາກັບເຂົາທັງຫລາຍນ້ັນແລ້ວ 

2 ອາຊາຣິຢາລູກໂຮຊັຍຢາ ແລະໂຢຮານານລູກກາເຣອາແລະບັນດາຜູ້ຊາຍທ່ີຫວົດ້ືໄດ້ເວ້ົາກັບເຢເຣມີຢາວ່າ, ìທ່ານ
ເວ້ົາຕ ວົະ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາບ່ໍໄດ້ໃຊ້ທ່ານໃຫ້ມາເວົ້າວ່າ ìຢ່າໄປເອຢິບທ່ີຈະອາສັຍຢູ່ທ່ີນ້ັນî 

3 ແຕ່ບາຣຸກລູກເນຣິຢາ ໄດ້ຍົວະທ່ານໃຫ້ຕ່ໍສ  ູ້ກັບເຮົາ ເພ່ືອຈະມອບເຮົາໄວ້ໃນມືຂອງຄົນຄັນເດອານ ເພ່ືອເຂົາທັງຫລາຍ
ຈະໄດ້ຂ້າເຮົາຫລືກວາດເຮົາໄປເປັນຊະເລີຍໃນບາບິໂລນ 

4 ໂຢຮານານລູກກາເຣອາແລະບັນດາຫົວຫນ້າຂອງກອງທະຫານແລະປະຊາຊົນທັງສ້ິນບ່ໍເຊ່ືອຟັງພຣະສຸຣະສຽງຂອງ  
ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາທ່ີຈະອາສັຍຢູ່ໃນແຜ່ນດິນຢູດາ 

5 ແຕ່ໂຢຮານານລູກກາເຣອາແລະບັນດາຜູ້ຫົວຫນ້າຂອງກອງທະຫານໄດ້ພາຄົນຢູດາທ່ີເຫລືອຢູ່ໄປ ຄືຜູ້ຊ່ຶງກັບມາຢູ່ໃນ
ແຜ່ນດິນຢູດາ ຈາກບັນດາປະຊາຊາດທ່ີເຂົາຖືກຂັບໄລ່ໃຫ້ໄປຢູ່ນ້ັນ 

6 ຄືພວກຜູ້ຊາຍ ຜູ້ຍິງ ເດັກນ້ອຍ ບັນດາທິດາ ແລະທຸກຄົນຊຶງ່ເນບູຊາຣາດານຜູ້ບັນຊາການທະຫານຮັກສາພຣະອົງໄດ້
ເຫລອືໄວ້ໃຫແ້ກ່ເກດາລິຢາລູກອາຮິຄາມຜູ້ເປັນລູກຊາຟານ ທັງເຢເຣມຢີາຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ແລະບາຣຸກລູກເນຣິ
ຢາ 

7 ແລະເຂົາທັງຫລາຍໄດ້ມາຍັງແຜ່ນດິນເອຢິບ ເພາະເຂົາທັງຫລາຍບ່ໍເຊ່ືອຟັງພຣະສຸຣະສຽງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະ
ເຂົາກໍມາເຖິງນະຄອນຕາປານເຮດ 

8 ແລ້ວຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາມາຍັງເຢເຣມຢີາໃນນະຄອນຕາປານເຮດວ່າ, 
9 ìຈ່ົງຖືກ້ອນຫີນໃຫຍ່ໆໄວ້ ຈ່ົງເຊ່ືອງໄວ້ທ່ີໃນດິນດາກຫນຽວທ່ີທາງຍ່າງຊ່ຶງຢູ່ທ່ີທາງເຂ້ົາໄປສ  ູ່ນະຄອນຕາປານເຮດຕ່ໍຫ

ນ້າຕ່ໍຕາຄົນຢູດາ 
10 ແລະຈ່ົງກ່າວແກ່ເຂົາທັງຫລາຍວ່າ ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາ ພຣະເຈ  ້ົາແຫ່ງອິສຣາເອນກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ເບ່ິງແມ, 

ເຮົາຈະໃຊ້ແລະນໍາເນບູກາດເນັດຊາກະສັດແຫ່ງບາບິໂລນ ຜູຮັ້ບໃຊຂ້ອງເຮົາ ແລະທ່ານຈະຕ້ັງພຣະທ່ີນ່ັງຂອງທ່ານ
ເຫນືອຫີນເຫລ່ົານ້ີ ຊຶງ່ເຮົາໄດ້ເຊ່ືອງໄວ້ ແລະທ່ານຈະເອົາຄາຍພັກອັນມີຍົດສັກຫລາຍຂອງທ່ານມາຕ້ັງໄວ້ເທິງຫີນ
ເຫລ່ົານ້ີ 

11 ທ່ານຈະມາໂຈມຕີແຜ່ນດິນເອຢິບມອບຜູ້ທ່ີກໍານົດໃຫ້ເກ ດີໂຣກລະບາດແກ່ໂຣກລະບາດ ຜູ້ຖືກກໍານົດໃຫ້ເປັນຊະ
ເລີຍແກ່ການເປັນຊະເລີຍ ແລະຜູ້ທ່ີກໍານົດໃຫ້ຖືກດາບໃຫ້ແກ່ດາບ 

12 ແລະທ່ານຈະກ່ໍໄຟໃນວິຫານຂອງພຣະແຫ່ງເອຢິບ ແລະທ່ານຈະເຜົາເສັຽແລະເກັບໄປເປັນຊະເລີຍ ແລະຈະຊໍາຮະ
ແຜ່ນດິນເອຢິບເຫມືອນຜູ້ລ້ຽງແກະຊໍາຮະເສ້ືອຄຸມໃຫ້ຫມດົໂຕເຫົາ ແລະທ່ານຈະໄດ້ໄປເສັຽຈາກທ່ີນ້ັນດ້ວຍຄວາມ
ສຸກ 

13 ທ່ານຈະຫັກເສົາສັກສິດແຫ່ງເມືອງເຮລີໂອໂປຣິດເສັຽ ແລະທ່ານຈະເອົາໄຟເຜົາວິຫານຂອງພຣະແຫ່ງເອຢິບເສັຽî 
 



44 ເຢເຣມຢີາກາ່ວທາໍນວາຍໃຫພ້ວກຢວິທີຢູ່ໃ່ນເອຢບິ  
Denunciation of Persistent Idolatry 

1 ພຣະຄໍາທ່ີມາເຖິງເຢເຣມຢີາກ່ຽວກັບບັນດາຢິວທ່ີອາສັຍຢູ່ໃນແຜ່ນດິນເອຢິບທ່ີມິກໂດນ ທີຕ່າປານເຮດ ທ່ີເມັມຟິສ 
ແລະໃນແຜ່ນດິນປັດໂຣດ 

2 ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາພຣະເຈ້ົາແຫ່ງອິສຣາເອນໄດ້ກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ເຈ້ົາທັງຫລາຍໄດ້ເຫັນບັນດາເຫດຮ້າຍທ່ີເຮົາ
ນໍາມາເຫນືອກຸງເຢຣູຊາເລັມແລະເຫນືອຫົວເມືອງຢູດາທັງສ້ິນ ເບ່ິງແມ, ທຸກມ້ືນ້ີເມືອງເຫລ່ົານ້ັນກໍເປັນທ່ີຮ້າງເປ່ົາບ່ໍມີ
ຜູ້ໃດອາສັຍຢູ່ໃນນ້ັນ 

3 ເພາະຄວາມອະທັມຊ່ຶງເຂົາທັງຫລາຍໄດ້ກະທໍາໄດ້ຍົວະເຍ້ົາເຮົາໃຫ້ມຄີວາມພິໂຣດ ດ້ວຍການທ່ີເຂົາທັງຫລາຍໄປ
ເຜົາເຄ່ືອງຫອມແລະບົວຣະບັດພຣະອ່ືນຊ່ຶງເຂົາບ່ໍຮູ້ຈັກ ບ່ໍວ່າເຂົາເອງຫລືເຈ້ົາທງັຫລາຍຫລືບັນພະບຸຣຸດຂອງເຈ້ົາ 

4 ຢ່າງໃດກໍດີເຮົາໄດ້ໃຊ້ບັນດາຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງເຮົາ ຄືຜູ້ປະກາດພຣະທັມມາຍັງເຈ້ົາຢ່າງບ່ໍຢຸດຢ່ອນກ່າວວ່າ ìຢ່າກະທໍາສ່ິງ
ອັນຫນ້າກຽດນ້ີ ຊ່ຶງເຮົາກຽດຊັງî 

5 ແຕ່ເຂົາບ່ໍຟັງຫລືງ່ຽງຫູຟັງ ເພ່ືອຈະຫັນກັບຈາກຄວາມຊ່ົວຮ້າຍຂອງເຂົາແລະບ່ໍເຜົາເຄ່ືອງຫອມແກ່ພຣະອ່ືນ 
6 ເຫດສັນນ້ັນ ເຮົາຈ່ຶງໄດ້ເທຄວາມພິໂຣດແລະຄວາມຄຽດຮາຍຂອງເຮົາອອກໃຫ້ພຸ່ງຂ້ຶນໃນຫົວເມືອງຢູດາແລະໃນ     

ຖນົນຫົນທາງຂອງກຸງເຢຣູຊາເລັມ ແລະເມືອງເຫລ່ົານ້ັນກໍກາຍເປັນບອນປະຮ້າງແລະບອນຮ້າງເປ່ົາເໝືອນທຸກວັນນ້ີ 
7 ບັດນ້ີ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຈອມໂຍທາ ພຣະເຈ້ົາແຫ່ງອິສຣາເອນກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ເປັນຫຍັງເຈ້ົາທັງຫລາຍຈ່ຶງເຮັດ

ຄວາມຊ່ົວຮ້າຍນ້ີແກ່ຕົວເຈ້ົາເອງ ແລະຕັດເອົາຜູ້ຊາຍຜູ້ຍິງທັງເດັກນ້ອຍແລະຜູ້ກິນນົມອອກຈາກເຈ້ົາແລະອອກຈາກ
ຖ້າມກາງຢູດາ ບ່ໍມີຄົນທ່ີເຫລືອຢູ່ໄວ້ແກ່ເຈ້ົາເລີຍ 

8 ເປັນຫຍັງເຈ້ົາທັງຫລາຍຈ່ຶງຍົວະເຍ້ົາເຮົາໃຫ້ພິໂຣດດ້ວຍການທ່ີມືຂອງເຈ້ົາກະທໍາຄືການເຜົາເຄ່ືອງຫອມໃຫ້ແກ່ພຣະ
ອ່ືນໃນແຜ່ນດິນເອຢິບທ່ີເຈ້ົາມາຢູ່ນ້ັນ ເພ່ືອເຈ້ົາຈະຕ້ອງຖືກຕັດອອກແລະເປັນທ່ີສາບແຊ່ງ ແລະເປັນຂ້ີປາກຖ້າມກາງ
ບັນດາປະຊາຊາດແຫ່ງແຜ່ນດິນໂລກ 

9 ເຈ້ົາໄດ້ລືມຄວາມອະທັມຂອງບັນພະບຸຣດຸຂອງເຈ້ົາ ຄວາມອະທັມຂອງບັນດາກະສັດແຫ່ງຢູດາ ບັນດາຄວາມອະທັມ
ຂອງນາງສນົມແລະມະເຫສີຂອງເຂົາທັງຫລາຍ  ຄວາມອະທັມຂອງເຈ້ົາເອງ ແລະຄວາມອະທັມຂອງເມັຽຂອງເຈ້ົາ  
ຊຶງ່ເຂົາທັງຫລາຍໄດ້ກະທໍາໃນແຜ່ນດິນຢູດາແລະໃນຖນົນຫົນທາງຂອງກຸງເຢຣູຊາເລັມນນແລ້ວຫລື 

10 ຈົນເຖິງມນ້ີແລ້ວເຂົາທັງຫລາຍກໍຍັງບ່ໍໄດ້ຖ່ອມຕົວລົງ ຫລືຢ້ານກົວຫລືດໍາເນີນຕາມພຣະທັມຫລືຕາມກົດຫມາຍຂອງ
ເຮົາ ຊຶງ່ເຮົາໄດມອບໄວ້ຕ່ໍຫນ້າເຈ້ົາທັງຫລາຍແລະຫນ້າບັນພະບຸຣຸດຂອງເຈ້ົາ 

11 ìເຫດສັນນ້ັນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາພຣະເຈ້ົາແຫ່ງອິສຣາເອນຈ່ຶງກ່າວດ່ັງນ  ້ີວ່າ ເບ່ິງແມ, ເຮົາຈະມຸ້ງຫນ້າຂອງ
ເຮົາຕ່ໍສູ້ເຈ້ົາຫມາຍລົງໂທດ ຈະຕັດຢູດາອອກໃຫ້ໝົດສ້ິນ 

12 ເຮົາຈະເອົາຊົນຢູດາທ່ີເຫລືອຢູ່ຜູ້ຊ່ຶງມຸງ້ຫນ້າມາທ່ີແຜ່ນດິນເອຢິບເພ່ືອຈະອາສັຍຢູ່ທນ້ັນ ແລະເຂົາທັງຫລາຍຈະຕາຍ
ຈົນຫມົດ ເຂົາຈະລ້ົມລົງໃນແຜ່ນດິນເອຢິບ ເຂົາຈະຖືກຟັນດ້ວຍດາບແລະດ້ວຍການອຶດຢາກ ຕ້ັງແຕ່ຜູ້ນ້ອຍທ່ີສຸດຈົນ
ເຖິງຜູ້ໃຫຍ່ທ່ີສຸດ ເຂົາທັງຫລາຍຈະຕາຍດ້ວຍດາບແລະດ້ວຍການອຶດຢາກ ແລະເຂົາຈະກາຍເປັນຄໍາສາບ ເປັນທ່ີ
ຫນ້າກຽດ ເປັນຄໍາແຊ່ງແລະເປັນຂ້ີປາກ 

13 ເຮົາຈະຕ້ອງລ ງົໂທດຄົນເຫລ່ົານ້ັນ ຜູ້ອາສັຍຢູ່ໃນແຜ່ນດິນເອຢິບ ດ່ັງທ່ີເຮົາລົງໂທດກຸງເຢຣູຊາເລັມດ້ວຍດາບ ດ້ວຍ
ການອຶດຢາກ ແລະດ້ວຍໂຣກລະບາດ 

14 ຈົນຄົນຢູດາທ່ີເຫລືອຢູ່ຜູ້ຊ່ຶງອາສັຍໃນແຜ່ນດິນເອຢິບນ້ັນຈະບ່ໍລອດພ້ົ້ົນຫລືເຫລືອກັບໄປຍັງແຜ່ນດິນຢູດາ ບ່ອນຊ່ຶງ
ເຂົາປາຖນາຈະກັບໄປອາສັຍຢູ່ ເພາະວ່າເຂົາຈະບ່ໍໄດ້ກັບໄປ ນອກຈາກຜູ້ລ້ີພັຍບາງຄົນî 

15 ແລ້ວບັນດາຜູ້ຊາຍຜູ້ຮ  ູ້ວ່າເມັຽຂອງຕົນໄດ້ຖວາຍເຄ່ືອງຫອມແກ່ພຣະອ່ືນ ແລະບັນດາຜູ້ຍິງທ່ີຢືນຢູ່ໃກ້ເປັນທ່ີຊຸມນຸມ
ໃຫຍ່ ຄືບັນດາປະຊາຊົນຜູ້ອາສັຍໃນປັດໂຣດໃນແຜ່ນດິນເອຢິບໄດ້ຕອບເຢເຣມີຢາວ່າ, 



16 ìສໍາລັບຖ້ອຍຄໍາຊ່ຶງທ່ານໄດ້ບອກແກ່ເຮົາໃນພຣະນາມຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົານ້ັນ ເຮົາຈະບ່ໍຟັງທ່ານ 
17 ແຕ່ເຮົາຈະກະທໍາທຸກສ່ິງທ່ີເຮົາໄດ້ບະບົນໄວ້ ຄືເຜົາເຄ່ືອງຫອມຖວາຍເຈ້ົາແມ່ແຫ່ງຟ້າສວັນ ແລະເທເຄ່ືອງດ່ືມຖວາຍ

ແກ່ພຣະນາງເຈ້ົາດ່ັງທ່ີເຮົາໄດ້ກະທໍາ ທງັພວກເຮົາແລະບັນພະບຸຣຸດຂອງເຮົາ ບັນດາກະສັດແລະເຈ້ົານາຍຂອງເຮົາ 
ໃນຫົວເມືອງຢູດາແລະໃນຖນົນຫົນທາງກຸງເຢຣູຊາເລັມ ເຮັດຢ່າງນ້ັນແລ້ວເຮົາຈ  ່ຶງມີອາຫານບໍຣິບູນແລະຢູ່ເຢັນເປັນ 
ສ ກຸແລະບ່ໍເຫັນເຄາະຮ້າຍຢ່າງໃດ 

18 ຕ້ັງແຕ່ເຮົາເຊົາການເຜົາເຄ່ືອງຫອມແຫ່ງເຈ້ົາຟ້າສວັນ ແລະເທເຄ່ືອງດ່ືມຖວາຍແກ່ພຣະນາງເຈ້ົາ ເຮົາກໍຂັດສົນທຸກ
ຢ່າງ ແລະຖືກຜານດ້ວຍດາບແລະດ້ວຍການອຶດຢາກî 

19 ແລະພວກຜູ້ຍິງເວ້ົາວ່າ, ìເມ່ືອເຮົາເຜົາເຄ່ືອງຫອມຖວາຍເຈ້ົາແມ່ແຫ່ງເຈ້ົາຟ້າສວັນ ແລະເທເຄ່ືອງດ່ືມຖວາຍແກ່ພຣະ
ນາງເຈ້ົາທ່ີເຮົາໄດ້ເຮັດເຂ້ົາຫນົມຕາມຮູບນາງ ແລະທ່ີໄດ້ເທເຄ່ືອງດ່ືມຖວາຍແກ່ພຣະນາງເຈ້ົາ ເຣົາກະທໍານອກເຫນືອ
ຄວາມຊອບຂອງຜົວຂອງເຮົາຫລື 

20 ແລ້ວເຢເຣມີຢາໄດ້ຕອບບັນດາປະຊາຊົນທັງພວກຜູ້ຊາຍແລະຜູ້ຍິງ ຄືປະຊາຊົນທັງປວງຜູ້ໃຫ້ຄໍາຕອບແກ່ທ່ານວ່າ, 
21 ìສໍາລັບເຄ່ືອງຫອມທ່ີທ່ານໄດ້ເຜົາຖວາຍໃນຫົວເມືອງຢູດາ ແລະໃນຖນົນຫົນທາງກຸງເຢຣູຊາເລ ມັ ທັງຕົວທ່ານບັນພະ

ບຸຣຸດຂອງທ່ານ ບັນດາພຣະຣາຊາແລະເຈ້ົານາຍຂອງທ່ານແລະປະຊາຊົນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຊງົຈົດຈໍາໄວ້ດອກ
ຫລື ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຊົງນຶກເຖິງຫລື 

22 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງທ ນົຕ່ໍການກະທໍາອັນຊ່ົວຮ້າຍຂອງທ່ານແລະການອັນຫນ້າກຽດຊ່ຶງທ່ານໄດ້ກະທໍານ້ັນ ຕ່ໍໄປອີກ
ບ່ໍໄດ້ແລ້ວ ເຫດສັນນ້ັນແຜ່ນດິນຂອງທ່ານຈ່ຶງໄດ້ກາຍເປັນບອນຮ້າງເປ່ົາແລະບອນປະຮ້າງ ແລະເປັນບອນສາບແຊ່ງ 
ປາສຈາກຄົນອາສັຍດ່ັງທຸກວັນນ້ີ 

23 ເພາະວ່າທ່ານໄດ້ເຜ່ົາເຄ່ືອງຫອມແລະເພາະວ ່າທ່ານໄດ້ກະທໍາບາບຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະບ່ໍເຊ່ືອຟັງພຣະສຸຣະສຽງ
ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຫລືດໍາເນີນຕາມພຣະທັມຂອງພຣະອົງ ແລະຕາມພຣະໂອວາດຂອງພຣະອົງ ໂທດນ້ີຈ່ຶງໄດ້ຕົກ
ແກ່ທ່ານດ່ັງທຸກວັນນ້ີî 

24 ເຢເຣມຢີາໄດ້ກ່າວແກ່ປະຊາຊົນທ ງັສ້ິນແລະແກ່ພວກຜູ້ຍິງທັງສ້ິນວ່າ, ìບັນດາທ່ານທັງຫລາຍແຫ່ງຢູດາຜູ້ຢູ່ໃນແຜ່ນ
ດິນເອຢິບ ຈ່ົງຟັງພຣະຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 

25 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາ ພຣະເຈ້ົາແຫ່ງອິສຣາເອນກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ຕ ວົເຈ້ົາແລະເມັຽຂອງເຈ້ົາໄດ້ຢືນຢັນດ້ວຍປາກ
ຂອງເຈ້ົາທັງຫລາຍເອງ ແລະໄດ້ກະທໍາດ້ວຍມືຂອງເຈ້ົາທງັຫລາຍໃຫ້ສໍາເຣັດ ກ່າວວ່າ ìເຮົາຈະແກ້ບະບົນຂອງເຮົາ 
ຊ່ຶງເຮົາໄດ້ບະບົນໄວ້ແນ່ນອນ ຄືເຜົາເຄ່ືອງຫອມຖວາຍຣາຊນີີແຫ່ງຟ້າສວັນ ແລະເທເຄ່ືອງດ່ືມຖວາຍແກ່ພຣະນາງ
ເຈ້ົາî ແລ້ວກ ຕໍງຢູໃນການບະບົນຂອງເຈ້ົາແລະແກ້ບະບົນຂອງເຈ້ົາ 

26 ເຫດສັນນ້ັນບັນດາເຈ້ົາທງັຫລາຍແຫ່ງຢູດາຜູ້ຢູ່ໃນແຜ່ນດິນເອຢິບ ຈ່ົງຟັງພຣະຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະຜູ້ເປ ນັ
ເຈ້ົາກ່າວວ່າ ເບ່ິງແມ, ເຮົາວ່າປາກຂອງຄົນໃດແຫ່ງຢູດາຕລອດທ່ົວແຜ່ນດິນເອຢິບຈະບ່ໍອອກຊ່ືຂອງເຮົາໂດຍກ່າວ 
ວ່າ ìຕາບໃດພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງພຣະຊົນຢູ່î 

27 ເບ່ິງແມ, ເຮົາຄອຍເບ່ິງຢູ່ເພ່ືອໃຫ້ລົງໂທດ ບ່ໍແມ່ນຄວາມດີ ຄົນຢູດາທັງສ້ິນຜູ້ຢູ່ໃນແຜ່ນດິນເອຢິບຈະຖືກຟັນເສັຽດ້ວຍ
ດາບ ແລະດ້ວຍການອຶດຢາກ ຈົນກວ່າຈະເຖິງສຸດປາຍຂອງເຂົາ 

28 ແລະບັນດາຜູ້ທ່ີຫນີພ້ົ້ົນດາບຈະກັບຈາກແຜ່ນດິນເອຢິບໄປຍັງແຜ່ນດິນຢູດາ ມີຈໍານວນຫນ້ອຍ ແລະຄົນຢູດາທ່ີເຫລືອ
ຢູ່ທັງສ້ິນຊ່ຶງມາອາສັຍຢູ່ທ່ີແຜ່ນດິນເອຢິບຈະຮູ້ວ່າຄໍາຂອງໃຜຈະໝນຍືນ ເປັນຄໍາກ່າວຂອງເຮົາຫລືຄໍາກ່າວຂອງເຂົາ 
ທັງຫລາຍ 

29 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວວ່ານ້ີຈະເປັນຫມາຍສໍາຄັນແກ່ເຈ້ົາ ຄືເຮົາຈະລົງໂທດເຈ້ົາໃນທ່ີນ້ີເພ່ືອເຈ້ົາຈະໄດ້ຮູ້ວ່າຄໍາກ່າວ
ຂອງເຮົາຈະຕ້ັງຫມ້ັນຄົງຢູ່ເພອຕ່ໍສູເຈ້ົາໃຫເກີດຄວາມຮາຍແນ່ນອນ 



30 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ເບ່ິງແມ, ເຮົາຈະມອບຟາຣາໂອໂຮຟຣາ ກະສັດແຫ່ງເອຢິບໄວ້ໃນມສັືດຕຣູຂອງເຂົາ 
ແລະໃນມືຂອງຄົນເຫລ່ົານ້ັນທ່ີສແວງຫາຊີວິດຂອງເຂົາ ດ່ັງທ່ີເຮົາໄດ້ມອບກະສັດແຫ່ງຢູດາໄວ້ໃນມຂືອງເນບູກາດ
ເນັດຊາແຫ່ງບາບິໂລນ ຜູ້ຊ່ຶງເປັນສັດຕຣູຂອງເຂົາແລະສແວງຫາຊີວິດຂອງເຂົາî 

 

45 ຂາ່ວຂອງເຢເຣມຢີາເຖງິບາຣກຸ  
A Word of Comfort to Baruch 

1 ຖ້ອຍຄໍາຊ່ຶງເຢເຣມີຢາຜູ້ປະກາດພຣະທັມບອກແກ່ບາຣຸກລູກເນຣິຢາ ເມ່ືອເຂົາຂຽນຖ້ອຍຄໍາເຫລ່ົານ້ີລົງໃນຫນັງສື
ຕາມຄໍາບອກຂອງເຢເຣມຢີາ ໃນປີທີສ່ີແຫງ່ຣຊັການເຢຮົວອາກິມ ຣາຊບຸດຂອງໂຢຊີຢາ ກະສັດແຫ່ງຢູດາວ່າ, 

2 ບາຣຸກເອີຍ ພຣະຜູ້ເປ ັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາແຫ່ງອິສຣາເອນຊົງກ່າວແກ່ທ່ານດ່ັງນ້ີວ່າ 
3 ເຈ້ົາວ່າ ìວບັິດແກ່ຂ້າພະເຈາ ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງເພ້ີມຄວາມທຸກເຂ້ົາທ່ີຄວາມເຈັບຂອງຂ້າພະເຈາ ຂ້າພະເຈາກໍ

ເມ່ືອຍດ້ວຍການຄ່ໍາຄວນຂອງຂ້າພະເຈາ ຂ້າພະເຈາບ່ໍປະສ ບົຄວາມສງົບເລີຍî 
4 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ເຈ້ົາຈ່ົງບອກເຂົາວ່າ ເບ່ິງແມ, ສ່ິງໃດທ່ີເຮົາກ່ໍສ້າງຂ້ຶນ ເຮົາຈະທໍາລາຍລົງ ແລະສ່ິງໃດ

ທ່ີໄດ້ປູກເຮົາຈະຖອນຂ້ຶນ ຄືແຜ່ນດິນທັງຫມດົ 
5 ແລະເຈ້ົາຈະຫາສ່ິງໃຫຍ່ໂຕເພ່ືອຕົວເອງ ຫລືຢ່າຫາມັນເລີຍ ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ເບ່ິງແມ, ເຮົາຈະ

ນໍາເຫດຮ້າຍມາເຫນືອມະນຸດທັງປວງ ແຕ່ເຮົາຈະໃຫ້ຊວິີດຂອງເຈ້ົາແກ່ເຈ້ົາເປັນບໍາເຫນັດແຫ່ງການສົງຄາມໃນທຸກ
ສະຖານທ່ີ ທ່ີເຈ້ົາຈະໄປî 

 

46 ຄາໍທາໍນວາຍກຽ່ວກບັເອຢບິ  
Judgment on Egypt 

1 ຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊ່ຶງມາເຖິງເຢເຣມຢີາຜູ້ປະກາດພຣະທັມກ່ຽວກັບເຣ່ືອງບັນດາປະຊາຊາດ 
2 ເຣ່ືອງເອຢິບ ກ່ຽວກັບກອງທັບຂອງຟາຣາໂອ ເນໂກ ກະສັດແຫ່ງເອຢິບຊ່ຶງຢູ່ທ່ີຮິມແມ່ນ້ໍາເອີຟຣາດ ທີເ່ມືອງກາເຄມິສ 

ແລະຊ່ຶງ ເນບຸກາດເນ ດັຊາກະສັດແຫ່ງບາບິໂລນໄດ້ໂຈມຕີແຕກໃນປີທີສ່ີແຫງ່ຣຊັການເຢຮົວອາກິມຣາຊບຸດຂອງໂຢ
ຊຢີາກະສັດແຫ່ງຢູດາວ່າ 

3 ຈ່ົງຕຽມສາຍແອວແລະກງບັງ ແລະເຂ້ົາໃກຊິດສົງຄາມ 
4 ຈ່ົງຜູກອານມ້າ ພົນມ້າເອີຍ ຈ່ົງຂ້ຶນມ້າເຖີດ ຈ່ົງສວມຫມວກຂອງເຈ້ົາເຂ້ົາປະຈໍາທ່ີ ຈ່ົງຂັດຫອກຂອງເຈ້ົາ ຈ່ົງສວມເສ້ືອ

ເກາະຂອງເຈ້ົາໄວ ້
5 ເປັນຫຍັງເຮົາເຫັນເຂົາທັງຫລາຍຕົກໃຈແລະຖອຍຫລັງໄປ ເຂົາທັງຫລາຍບ່ໍຫລຽວກັບ ຄວາມໜ້າຢ້ານຢູ ່ທຸກດ້ານ    

ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີແຫລະ 
6 ຄົນທ່ີແລ່ນໄວກໍຫນີໄປບ່ໍລອດ ນັກຮົບກໍຫນີໄປບ່ໍລອດ ເຂົາທັງຫລາຍໄດ້ສະດຸດແລະລ້ົມລົງ ໃນແດນເຫນືອຂ້າງແມ່

ນ້ໍາເອີຟຣາດ 
7 ຜູ້ໃດຂ້ຶນມາເຫມືອນດ່ັງແມ່ນ້ໍານິນ ເຫມືອນດ່ັງແມ່ນ້ໍາຊ່ຶງນ້ໍາຂອງມັນຊັດຂ້ຶນ  
8 ເອຢິບໂປໂລຂ້ຶນມາເໝືອນດ່ັງແມ່ນ້ໍານິນ ເຫມືອນດ່ັງແມ່ນ້ໍາຂອງມັນຊັດຂ້ຶນ ເຂົາເວາວ່າ ຂ້າຈະຂ້ຶນໄປ ຂ້າຈະຄຸມ

ໂລກ ຂ້າຈະທໍາລາຍຫົວເມືອງແລະຊາວເມືອງນ້ັນ 
9 ມ້າທັງຫລາຍເອີຍ ມຸງຫນ້າໄປກອນເຖີດ ຣົດຮົບທັງຫລາຍຈ່ົງແລ່ນເທີນ ຈ່ົງໃຫ້ນັກຮົບອອກໄປ ຄືເອທໂິອເປັຽແລະ

ຄົນປູດຜູ້ຖືກງບັງຄົນລູດິມຜູຖືແລະກ່ົງທະນູ 



10 ວັນນ້ັນເປັນວັນແຫ່ງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາ ເປັນວັນແຫ່ງການແກ້ແຄ້ນ ທ່ີຈະແກ້ແຄ້ນສັດຕຣູຂອງພຣະອົງ ດາບ
ຈະກິນຈົນອ່ີມ ແລະດ່ືມເລືອດຂອງເຂົາຈົນເຕັມຄາບ ເພາະພຣະອົງເຈ້ົາພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຈອມໂຍທາທໍາການບູຊາໃນ
ແດນເຫນືອຂ້າງແມ່ນ້ໍາເອ ຟີຣາດ 

11 ທິດາພົມມະຈາຣີແຫ່ງເອຢິບເອີຍ ຈ່ົງຂ້ຶນໄປທ່ີກິເລອາດ ແລະໄປເອົາຢາ ເຈ້ົາໄດ້ໃຊ້ຢາມາຫລາຍແລ້ວ ແລະກໍໄຮ້ຜົນ 
ສໍາລ ບັເຈ້ົານ້ັນຮັກສາບ່ໍຫາຍ 

12 ບັນດາປະຊາຊາດໄດ້ຍິນເຖິງຄວາມອາຍຂອງເຈ້ົາ ແລະໂລກກໍເຕັມດ້ວຍສຽງຄ່ໍາຄວນຂອງເຈ້ົາ ເພາະວ່ານັກຮົບສະ
ດຸດຕ່ໍກັນ ເຂົາທັງຫລາຍໄດ້ລ້ົມລົງດ້ວຍກັນî 
Babylon Will Strike Egypt 

13 ຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວກັບເຢເຣມຢີາຜູ້ປະກາດພຣະທັມວ່າ ເຣ່ືອງການມາຂອງເນບູກາດເນັດຊາກະສັດ
ແຫ່ງບາບິໂລນ ເພ່ືອຈະໂຈມຕີແຜ່ນດິນເອຢິບວ່າ, 

14 ìຈ່ົງປະກາດໃນເອຢິບ ແລະປ່າວຮ້ອງໃນມິກໂດນ ຈ່ົງປ່າວຮ້ອງໃນເມມຟິສ ແລະຕາປານເຮສ ຈ່ົງກ່າວວ່າ ìຢືນໃຫ້
ພ້ອມໄວແ້ລະຕຽມຕົວພ້ອມ ເພາະວ່າດາບຈະກິນຢູ່ຮອບຕົວເຈ້ົາ 

15 ເປັນຫຍັງພຣະອາປິສຈ່ຶງຫນີເສັຽ ເປັນຫຍັງຮູບງົວເຖິກຂອງເຈ້ົາບ່ໍຢືນຫມັນ້ຢູ່ ເພາະວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງຊ ກຸເຂົາ
ລ້ົມລົງ 

16 ຝູງຊົນຂອງເຈ້ົາກໍສະດຸດແລະລ້ົມລົງ ແລະເຂົາທັງຫລາຍເວ້ົາແກ່ກັນແລະກັນວ່າ ìລຸກຂ້ຶນເທີນ ໃຫ ເ້ຮົາກັບໄປຍັງຊົນ
ຊາດຂອງເຮົາ ໄປຍັງແຜ່ນດິນທ່ີເຮົາຖືກໍາເນີດ ເພາະເຣ່ືອງດາບຂອງຜູ້ບີບບັງຄັບî 

17 ຈ່ົງເອ້ີນຊ່ືຟາຣາໂອ ກະສັດແຫ່ງເອຢິບວ່າ ìຜູ້ເວ້ົາສາມຫາວ ຜູ້ປ່ອຍໃຫ້ໂອກາດຜ່ານໄປî 
18 ພຣະບໍຣົມມະຫາກະສັດ ຜູ້ຊຶງ່ພຣະນາມຂອງພຣະອົງ ຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາກ່າວວ່າ ìຕາບໃດເຮົາມີຊວິີດຢູ່ 

ຈະມີຜູ້ນ່ຶງມາເຫມອືນດ່ັງພູຕາໂບຖ້າມກາງພູທັງຫລາຍ ແລະເຫມືອນດ່ັງພູກາເມນຂ້າງທະເລ 
19 ຊາວເອຢິບເອີຍ ຈ່ົງຕຽມສ່ິງຂອງສໍາລັບຕົວເຈ້ົາເພ່ືອການຖືກກວາດໄປເປັນຊະເລີຍ ເພາະວ່າເມືອງເມມຟິສຈະກາຍ

ເປັນທ່ີປະຮ້າງ ເປັນທ່ີສລັກຫັກພັງປາສຈາກຜູ້ອາສັຍ 
20 ìເອຢິບ ເປັນງ ວົສາວໂຕງາມ ແຕ່ໂຕເຫລ ືອກຈາກທິດເຫນືອມາຈັບນາງ 
21 ແມ່ນແຕ່ຄົນທ່ີຮັບຈ້າງມາທ່ີຢູ່ຖ້າມກາງນາງກໍເຫມືອນລູກງົວທ່ີໄດ້ເກືອໄວ້ ເຂ າົທັງຫລາຍຫັນກັບແລະຫນີໄປດ້ວຍກັນ 

ເຂົາທັງຫລາຍບ່ໍຕ່ໍຕ້ານ ເພາະວັນແຫ່ງພັຍວິບັດໄດ້ມາເຫນືອເຂົາທັງຫລາຍເປັນເວລາແຫ່ງການລົງໂທດເຂົາ 
22 ìນາງທໍາສຽງເຫມືອນດ່ັງງູທ່ີກໍາລັງເລືອອອກໄປ ເພາະສັດຕຣູຂອງນາງເດີນຂະບວນເຂ້ົາມາດ້ວຍກໍາລັງທັບແລະມາສູ້

ກັບນາງດ້ວຍຂວານ ເຫມືອນດ່ັງຄົນເຫລ່ົານ້ັນທ່ີປ້ໍາຕ້ົນໄມ້ 
23 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວວ່າ ເຂົາທັງຫລາຍຈະຕັດປ່າຂອງນາງລົງ ແມ້ວ່າປ່ານ້ັນຜູ້ໃດຈະເຂ້ົາໄປບ່ໍໄດ້ ເພາະວ່າພວກເຂົາ

ທັງຫລາຍມຈໍີານວນຫລາຍກວ່າຕັກແຕນນັບບ່ໍຖ້ວນ 
24 ທິດາຂອງເອຢິບຈະຖືກກະທໍາໃຫ້ໄດ້ອາຍ ນາງຈະຖືກມອບໄວ້ໃນມືຂອງຊນົຊາດນ່ຶງຈາກທິດເຫນືອî 
25 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາ ພຣະເຈ້ົາແຫ່ງອິສຣາເອນກ່າວວ່າ, ìເຮົາຈະນໍາການລົງໂທດມາເຫນືອພຣະອາໂມນ

ແຫ່ງເທເບສ ແລະຟາຣາໂອ ແລະເອຢິບແລະບັນດາພຣະແລະກະສັດທັງປວງຂອງເມືອງນ້ັນລົງເຫນືອຟາຣາໂອແລະ
ຄົນເຫລ່ົານ້ັນກໍວາງໃຈໃນທ່ານ 

26 ເຮົາຈະມອບເຂົາທັງຫລາຍໄວ້ໃນມຂືອງບັນດາຜູ້ທ່ີສແວງຫາຊວິີດຂອງເຂົາໃນມືຂອງເນບູກາດເນັສຊາ ກະສັດແຫ່ງ
ບາບິໂລນ ແລະຂ້າຣາຊການຂອງທ່ານ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວວ່າ ພາຍຫລັງເອຢິບຈ່ຶງຈະມີຄົນອາສັຍຢ່າງສມັຍກ່ອນ 
God Will Save Israel 
(ຢຣມ 30:10-11) 



27 ຢາໂຄບ ຜູຮັ້ບໃຊຂ້ອງເຮົາເອີຍ ຢ່າຢ້ານເລີຍ ຫລືອິສຣາເອນເອີຍ ຢ່າຕົກໃຈເລີຍ ເພາະເຮົາຈະຊ່ອຍເຈ້ົາໃຫ້ລອດໄດ້
ຈາກທ່ີໄກ ແລະຊ່ອຍລູກຫລານຂອງເຈ້ົາຈາກແຜ່ນດິນທ່ີເຂົາເປັນຊະເລີຍ ຢາໂຄບຈະກັບມາແລະມີຄວາມສງົບແລະ
ຄວາມສະບາຍ ແລະບ່ໍມີຜູ້ໃດກະທໍາໃຫ້ເຂົາຢ້ານກົວ 

28 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວວ່າ ຢາໂຄບຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງເຮົາເອີຍ ຢ່າຢ້ານເລີຍ ເພາະເຮົາຢູ່ກັບເຈ້ົາ ເຮົາຈະກະທໍາໃຫ້ບັນດາ
ປະຊາຊາດທັງສ້ິນມາເຖິງຊ່ຶງອາວະສານ ຄືປະຊາຊາດທ່ີເຮົາໄດ້ຂັບເຈ້ົາໃຫ້ໄປຢູ່ນ້ັນ ແຕ່ສ່ວນເຈ້ົາເຮົາຈະບ່ໍກະທໍາໃຫ້
ເຖິງອາວະສານ  ເຮົາຈະຕີສອນເຈ້ົາຕາມຂນາດ ເຮົາຈະບ່ໍປ່ອຍໃຫ້ເຈ້ົາບ່ໍຖືກທໍາໂທດເປັນອັນຂາດî 

 

47 ຄາໍທາໍນວາຍກຽ່ວກບັຟລີສິຕນີ  
Judgment on the Philistines 

1 ຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຊ່ຶງມາເຖິງເຢເຣມຢີາຜູ້ປະກາດພຣະທັມກ່ຽວກັບເຣ່ືອງຟີລິສຕີນ ກ່ອນທ່ີຟາຣາໂອໂຈມ
ຕີເມືອງກາຊາ 

2 ìພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຊົງກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ເບ່ິງແມ, ນ້ໍາທັງຫລາຍກໍາລັງຂ້ຶນຈາກທິດເຫນືອ ແລະຈະກາຍເປັນກະແສນ້ໍາຖ້ວມ 
ມັນຈະຖ້ວມແຜ່ນດິນແລະສາຣະພັດຊ່ຶງຢູ່ໃນນ້ັນ ທັງເມືອງແລະຜູ້ທ່ີອາສັຍຢູ່ໃນເມືອງ ຄົນຈະຮ້ອງໄຫ້ ແລະຊາວ
ແຜ່ນດິນນ້ັນທຸກຄົນຈະຄ່ໍາຄວນ 

3 ເມ່ືອໄດ້ຍິນສຽງຕີນມ້າແລ່ນກະທົບພືນ້ດິນ ແລະສຽງຣົດຮົບຂອງເຂົາກະທົບພ້ືນດິນແລະສຽງລ້ໍຣົດກໍດັງກຶກກ້ອງ 
ພວກພໍກໍ່ບ່ໍໄດ້ຫັນກັບມາເບ່ິງລູກທັງຫລາຍຂອງຕົນ ເພາະມືຂອງເຂົາກໍອ່ອນເພັຽເຕັມທີແລ້ວ 

4 ເພາະວັນທ່ີຈະມາເຖິງຊ່ຶງຈະທໍາລາຍຟີລິສຕິນທັງສ້ິນ ຊຶງ່ຈະຕັດຈາກເມືອງຕີເຣແລະເມືອງຊີໂດນ ຜູ້ອຸປະຖັມທຸກຄົນ
ທ ີ ່ເຫລືອຢູ່ ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງທໍາລາຍຄົນຟີລິສຕິນ ຄືຊາວຊາຍທະເລແຖວກັບໂຕທີເ່ຫລືອຢູ່ນ້ັນ 

5 ເມືອງກາຊາໄດ້ເປັນເໝືອນຫົວລ້ານ ແລະເມືອງອັສເກໂລນກໍພິນາດ ຄົນອານາກ ມິທີເ່ຫລືອຢູ່ເອີຍເຈ້ົາຈະປາດເນ້ືອ
ຫນັງຂອງເຈ້ົາອີກດົນປານໃດ 

6 ດາບແຫ່ງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ອີກເຫິງປານໃດທ່ານຈ່ຶງຈະຢຸດ ຈ່ົງສອດຕົວເຂ້ົາໄວ້ໃນຝ ກັເສັຽເທີນ ຈ່ົງຢຸດພັກ ແລະຢູ່
ເສີຍໆ 

7 ເມ່ືອພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສ່ັງ ມນັຈະຢຸດໄດ້ຢ່າງໃດ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງແຕ່ງຕ້ັງໃຫ້ດາບນ້ັນ ຕ່ໍສູ້ອ ັສເກໂລນແລະຕ່ໍສູ້
ແຄມທະເລî 

 

48 ຄາໍທໍານວາຍກຽ່ວກບັໂມອາບ  
Judgment on Moab Concerning Moíab 

1 ກ່ຽວດ້ວຍເຣ່ືອງໂມອາບ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາ ພຣະເຈ້ົາແຫ່ງອິສຣາເອນຊົງກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ìວບັິດແກ່ເນໂບ 
ເພາະເປັນທ່ີຖືກປະຮ້າງ ກິຣິອາທາອິມໄດ້ອາຍແລະພັງລົງ 

2 ບໍ່ມກີານສັຣເສີນໂມອາບອີກ ແລ້ວໃນເມືອງເຮສໂບນນ້ັນເຂົາປອງຮ້າຍເຂ້ົາຕ່ໍສູ້ກັບໂມອາບວ່າ, ìມາເຖດິ ໃຫເ້ຮົາຕັດ
ມັນອອກເສັຽ ຢ່າໃຫ້ເປັນປະຊາຊາດî ເມືອງມັດເມນເອີຍ ເຈ້ົາກໍຈະຖືກກະທໍາໃຫ້ງຽບເຫມືອນກັນ ດາບຈະໄລ່ຕິດ
ເຈ້ົາໄປ 

3 ìຟັງເດ ີມສີຽງຮ້ອງມາແຕ່ໂຮໂຣນາອິມວ່າ ìການທໍາລາຍມ້າງເພຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງî 
4 ເມືອງໂມອາບຖືກທໍາລາຍເສັຽແລ້ວ ໄດ້ຍິນສຽງຮ້ອງໃຫ້ຊ່ອຍຈົນເຖິງເມືອງໂຊອາ 
5 ເພາະເຂົາທັງຫລາຍຂ້ຶນໄປຮ້ອງໄຫ້ທີທ່າງຂ້ຶນເມືອງລູຮິດ ເພາະເຂົາໄດ້ຍິນສຽງຮ້ອງໄຫ້ ເພາະການທໍາລາຍທ່ີທາງລົງ

ຈາກເມືອງໂຮໂຣນາອິມ 
6 ຫນີເທາະ ເອົາຕົວລອດເຖິດ ຈະເປັນເຫມອືນລໍປ່າທ່ີໃນຖ່ິນກັນດານ 



7 ເພາະວ່າເຈ້ົາໄດ້ວາງໃຈໃນທ່ີກໍາບັງເຂ້ັມແຂງແລະໃນຊັບສົມບັດຂອງເຈ້ົາ ເຈ້ົາຈະຕ້ອງຖືກຍຶດດ້ວຍ ເພາະເຄໂມສຈະ
ຕ້ອງຖືກກວາດໄປເປັນຊະເລີຍ ພ້ອມກັບປະໂຣຫິດແລະເຈ້ົານາຍຂອງເຂົາ 

8 ຜູ້ທໍາລາຍຈະມາເຫນືອເມືອງທຸກເມືອງແລະບ່ໍມີເມືອງໃດຈະລອດພ້ົ້ົນໄປໄດ້ ທີທ່າງລຸ່ມຈະຕ້ອງພິນາດ ແລະທ່ີຮາບ
ພຽງຈະຕ້ອງຖືກທໍາລາຍ ດ່ັງທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງໄດກາວໄວ້ 

9 ຈ່ົງໃຫ້ປີກແກ່ໂມອາບ ເພ່ືອວ່າມັນຈະບິນໄປເສັຽ ຫົວເມືອງຂອງມັນຈະກາຍເປັນທ່ີຖືກສາບ ບ່ໍມຄົີນອາສັຍຢູ່ໃນນ້ັນ
ເລີຍ 

10 ìຜູ້ໃດກະທໍາງານຂອງພຣະເຈ້ົາຢ່າງອືດອາດ ຜູ້ນ້ັນກໍຖືກສາບ ຜູ້ທ່ີກັນບ່ໍໄຫດ້າບຂອງຕົນກະທໍາໃຫ້ເລ ອືດຕົກຜູ້ນ້ັນຈະ
ຖືກສາບ 

11 ໂມອາບສະບາຍຕ້ັງແຕ່ຫນຸ່ມໆມາແລະໄດ ້ຢູ່ຢ່າງສງັດງຽບເທິງຂ້ີຕະກອນ ມັນບ່ໍໄດ້ຖືກຖອກຈາກພາຊນະນ້ີໃສ່ອີກພາ
ຊນະນ່ຶງຈັກເທ່ືອ ຫລືຕ້ອງຖືກກວາດໄປເປັນຊະເລີຍ ດ່ັງນ້ັນ ຣົດຊາດຈ່ຶງຍັງຢູ່ໃນນ້ັນ 

12 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວວ່າ, ìເຫດສັນນ້ັນ ເບ່ິງແມ, ວັນເວລາຈະມາເຖິງ ເມ່ືອເຮົາຈະສ່ົງຜູ້ເທມາໃຫ້ເຂົາເພ່ືອຖ່າຍເທເຂົາ 
ແລະເທພາຊນະຂອງເຂົາໃຫ້ກ້ຽງ ແລະທຸບໄຫຂອງເຂົາໃຫ້ແຕກເປັນປ່ຽງໆ 

13 ແລ້ວໂມອາບກໍຈະໄດ້ອາຍເພາະພຣະເຄໂມສ ເຫມືອນຢ່າງທ່ີປະຊາຊົນອິສຣາເອນໄດ້ອາຍເພາະເບັດເອນ ອັນເປັນ
ທ່ີວາງໃຈຂອງເຂົາ 

14 ìເຈ້ົາວ່າຢ່າງໃດໄດ້ ວາ່ເຮົາເປັນພວກວີຣະຊນົແລະທະຫານເອກ 
15 ຜູ້ທໍາລາຍເມືອງໂມອາບແລະຫົວເມືອງຂອງມັນມາເຖິງແລ້ວ ແລະຄົນຫນຸ່ມໆທ່ີເກ່ັງທ່ີສຸດຂອງເມືອງກໍລົງໄປສູ່ການ

ຖືກຂ້າ ພຣະບໍຣົມມະຫາກະສັດຜູ້ຊົງພຣະນາມວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາຊົງກ່າວດ່ັງນ້ີແຫລະ 
16 ພັຍວິບັດຂອງໂມອາບຢູ່ໃກ້ພຽງຄືບດຽວ ແລະຄວາມທຸກໃຈຂອງເຂົາກໍເລ່ັງກ້າວເຂ້ົາມາ 
17 ບັນດາທ່ານທ່ີຢູ່ຮອບເຂົາ ຈ່ົງເສັຽໃຈກັບເຂົາເຖີດ ທັງຄົນທ່ີຮູ້ຈັກຊ່ືເຂົານໍາ ຈ່ົງກ່າວວ່າìໄມຄ້້ອນອັນຊົງຣິດໄດຫັກແລວ 

ຄືໄມຄ້້ອນອັນຮຸ່ງເຮືອງນ້ັນî 
18 ຊາວເມືອງດິໂບນເອີຍ ຈ່ົງລົງມາຈາກສັກສີຂອງເຈ້ົາ ແລະນ່ັງເທິງດິນທ່ີແຕກຣະແຫງ ເພາະຜູ້ທໍາລາຍໂມອາບໄດ້ມາ

ສູ້ກັບເຈ້ົາ ເຂົາໄດ້ທໍາລາຍທ່ີກໍາບັງເຂ້ັມແຂງຂອງເຈ້ົາແລ້ວ 
19 ຊາວເມືອງອາໂຣເອີເອີຍ ຈ່ົງຢືນເຝ້ົາຢູ່ຂ້າງທາງ ຈ່ົງຖາມຜູ້ຊາຍທີຫ່ນີມາແລະຜູ້ຍິງທ່ີລອດພ້ົ້ົນມາວ່າ ìມເີຣ່ືອງຫຍັງ

ເກີດຂ້ຶນî 
20 ໂມອາບຖືກກະທໍາໃຫອັ້ບອາຍ ເພາະມັນແຕກເສັຽແລ້ວ ຄ່ໍາຄວນແລະຮ້ອງຮ່ໍາໄຮຢູ່ ຈ່ົງບອກແຖວແມ ນ້ໍ່າອາໂນນວ່າ 

ໂມອາບໄດຖືກປະຮ້າງແລ້ວ 
21 ìການພິພາກສາໄດ້ຕົກເຫນືອທ່ີຮາບພຽງເຫນືອໂຮໂລນ ແລະຢາຊາ ແລະເມຟາອາດ 
22 ແລະດີໂບນ ແລະເນໂບ ແລະເບັດດິບລາທາອິມ 
23 ແລະກີຣິອາທາອິມ ແລະເບັດກາມູນ ແລະເບັດເມໂອນ 
24 ແລະເກຣີໂອທ ແລະໂບສຣາ ແລະຫົວເມືອງທັງໝົດຂອງແຜ່ນດິນໂມອາບ ທັງໄກແລະໃກ້ 
25 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວວ່າ ສັດຂອງໂມອາບຖືກຕັດອອກແລ້ວ ແລະແຂນຂອງມັນຫກັໄປ 
26 ìຈ່ົງທໍາໃຫ້ເຂົາມືນເມົາ ເພາະວ່າເຂົາໄດ້ຍົກຍໍຕົວຂ້ຶນຕ່ໍສູ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເຫດສັນນ້ັນໂມອາບຈະຕ້ອງກ້ິງເກືອກຕົວຢູ່

ໃນສ່ິງທ່ີຕົນໄດຮາກອອກມາ ແລະເຂົາຈະຖືກເຍາະເຍ້ີຍນໍາ 
27 ອິສຣາເອນບ່ໍຖືກເຈ້ົາເຍາະເຍ້ີຍຫລື ໄປພົບເຂົາຖ້າມກາງໂຈນຫລື ເມ່ືອເຈ້ົາເວ້ົາເຖິງເຂົາ ເຈ້ົາຈ່ຶງສ່ັນຫົວ 
28 ຊາວເມືອງໂມອາບເອີຍ ຈ່ົງອອກເສັຽຈາກຫົວເມືອງ ໄປອາສັຍຢູ່ໃນຫີນ ຈ່ົງເປັນເຫມອືນນົກກາງແກ ຊ່ຶງເຮັດຮັງຢູ່ທີ່

ຂ້າງປາກ ຖ້ໍາ 



29 ເຮົາໄດ້ຍິນເຖິງຄວາມຈອງຫອງຂອງໂມອາບ ເຂົາຈອງຫອງຫລາຍ ໄດ້ຍິນເຖິງຄວາມຫຍາບຊ້າ ຄວາມຈອງຫອງ 
ແລະເຖິງຄວາມຍົກຕົນຂ່ົມເພ່ິນໃນໃຈຂອງເຂົາ 

30 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວວ່າ ເຮົາຮູ້ຄວາມອວດອ່ົງຂອງເຂົາ ຄວາມໂອ້ອວດຂອງເຂົາເປັນຄວາມເທັດ ການກະທໍາທັງ
ຫລາຍຂອງເຂົາກໍບ່ໍເປັນຄວາມຈິງ 

31 ເຫດສັນນ້ັນ ເຮົາຈ່ຶງຄ່ໍາຄວນເພ່ືອໂມອາບ ເຮົາຮ້ອງໄຫຮ່ໍາໄຮເພ່ືອໂມອາບທັງປວງ ເຮົາໂອ່ຍຄວນເພ່ືອຄົນຂອງກ ເີຮ
ເຣສ 

32 ເຄືອອະງຸ່ນແຫ່ງຊິບມາ ເຮົາຮ້ອງໄຫເ້ພ່ືອເຈ້ົາຫລາຍກວ່າເພ່ືອຢາເຊີ ກ່ິງທັງຫລາຍຂອງເຈ້ົາໄດ້ລາມຂ້າມທະເລໄປຈົນ
ເຖິງຢາເຊີ ຜູ້ທໍາລາຍໄດ້ໂຈມຕີຫມາກໄມ້ຣະດູຮ້ອນແລະການເກັບຫມາກອະງຸ່ນຂອງເຈ້ົາ 

33 ຄວາມຍິນດີແລະຄວາມຊ່ືນບານໄດ້ຖືກກວາດອອກໄປແລວ ຈາກເຮືອນສວນໄຮ່ນາແລະແຜ່ນດິນຂອງໂມອາບ ເຮົາ
ໄດ້ກະທໍາໃຫ້ເຫລ້ົາອະງຸ່ນຢຸດໄຫລຈາກບ່ໍຍອະງຸ່ນ ບ່ໍມຄົີນຢ  ໍ່າດ້ວຍສຽງໂຮ່ຮ້ອງເພາະຄວາມຊ່ືນບານ ສຽງໂຮ່ຮ້ອງ
ນ້ັນບ່ໍແມ່ນສຽງໂຮ່ຮ້ອງແຫ່ງຄວາມຊ່ືນບານ 

34 ìເມືອງເຮສໂບນແລະເມືອງເອເລອາເລໄດ້ຮ້ອງຮ່ໍາໄຮ ເຂົາທັງຫລາຍສ່ົງສຽງຮ້ອງໄກເຖິງເມືອງຢາຮັສຈາກໂຊອາເຖິງ
ໂຮໂຣນາອິມ ແລະເອກລາທເຊລິຊີຢາ ເພາະນ້ໍາທັງຫລາຍແຫ່ງນິມຣິມກໍຮ້າງເປ  ່ົານໍາ 

35 ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາກ່າວວ່າ ເຮົາຈະນໍາອາວະສານມາສູ່ຜູ້ທ່ີຖວາຍເຄ່ືອງບູຊາໃນສະຖານນະມັສການທ່ີສູງແລະເຜົາ
ເຄ່ືອງຫອມບູຊາຖວາຍພຣະຂອງເຂົາໃນໂມອາບ 

36 ເຫດສ ນັນ້ັນໃຈຂອງເຮົາຈ່ຶງຄຄວນເພ່ືອໂມອາບເຫມອືນດ່ັງປ່ີ ແລະໃຈຂອງເຮົາຄຄວນເຫມືອນດ່ັງປ່ີເພ່ືອຄົນເມືອງ
ກີເຮເຣສ ເພາະສະນ້ັນຊັບສົມບັດທ່ີເຂົາໄດ້ມາກໍໄດ້ພິນາດ 

37 ທຸກຫົວກໍຖືກແຖ ແລະທຸກຫນວດກໍຖືກຕັດ ເທິງມືທັງປວງກໍມີຮອຍບາດປາດ ແລະມີຜ້າກະສອບຄຽນທ່ີແອວ 
38 ເທິງຫລັງຄາເຮືອນທັງສ້ິນຂອງໂມອາບແລະຕາມບັນດາເດນເມືອງ ມີແຕ່ສຽງຄຄວນທ່ົວໄປ ເພາະເຮົາທຸບໂມອາບ

ເຫມືອນເຮົາທຸບພາຊນະທ່ີເຮົາບ່ໍຕ້ອງການ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີແຫລະ 
39 ໂມອາບແຕກແລ້ວ ເຂົາທັງຫລາຍຄ່ໍາຄວນ ໂມອາບຫັນຫລັງກັບດ້ວຍຄວາມອັບອາຍແລ້ວ ດ່ັງນ້ັນແຫລະໂມອາບໄດ້

ກາຍເປັນທ່ີເຍາະເຍ້ີຍ ແລະເປັນທ່ີຕົກໃຈແກ່ບັນດາຜູ້ທ່ີຢູ່ລ້ອມຮອບເຂົາî 
40 ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວວ່າ ìຜູ້ນ່ຶງຈະບິນຄືນົກອິນຊີ ແລະກາງປີກອອກສູ້ໂມອາບ 
41 ເຂົາຈະເອົາຫົວເມືອງໄປ ແລະທ່ີກໍາບັງເຂ້ັມແຂງຈະຖືກຍຶດ ຈິດໃຈຂອງບັນດານັກຮົບແຫ່ງໂມອາບໃນວັນນ້ັນ ຈະ

ເຫມືອນຈິດໃຈຂອງຜູ້ຍິງຊ່ຶງກໍາລັງເຈັບທ້ອງອອກລູກ 
42 ໂມອາບຈະຖືກທໍາລາຍແລະບ່ໍເປັນຊົນຊາດນ່ຶງອີກຕ່ໍໄປ ເພາະວ່າເຂົາຍົກຕົວຂ້ຶນຕ່ໍສູ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ 
43 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວວ່າ ຊາວເມືອງໂມອາບເອີຍ ຄວາມຕົກໃຈ ຫລຸມພາງແລະກັບ ຢູ ຕ່ໍ່ຫນ້າເຈ້ົາ 
44 ຜູ້ໃດທ່ີຫນີຍ້ອນຄວາມຕົກໃຈຈະຕົກຫລຸມພາງກໍຈະຕິດກັບ ເພາະເຮົາຈະນໍາສ່ິງເຫລ່ົານ້ີມາເຫນືອໂມອາບໃນປີແຫ່ງ

ການລົງໂທດເຂົາ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີແຫລະ 
45 ìຜູ້ລ້ີພັຍໄດ້ໄປຢືນຢູ່ຢ່າງຫມດົແຮງທ່ີໃນເງົາເມືອງເຮສໂບນ ເພາະວ່າໄຟໄດ້ອອກມາຈາກເຮືອນຊີໂຮນ ມັນໄດ້ທໍາ

ລາຍຫນ້າຜາກຂອງໂມອາບ ແລະຍອດຫົວຂອງພວກລູກແຫ່ງຄວາມອຶກກະທຶກ 
46 ໂມອາບເອີຍ, ວິບັດແກ່ເຈ້ົາ ຊນົຊາດແຫ່ງພຣະເຄໂມສກໍາລັງວອດວາຍຢູ່ແລ້ວ ເພາະບັນດາລູກຊາຍຂອງເຈ້ົາຖືກຈັບ

ໄປເປັນຊະເລີຍ ແລະລູກຍິງຂອງເຈ້ົາກໍເຂ້ົາໃນຄວາມເປັນຊະເລີຍ 
47 ແຕ່ເຮົາຍັງຈະໃຫ້ໂມອາບກັບສ  ູ່ສະພາບເດີມໃນການເວລາຕ່ໍໄປ ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີແຫລະî ເທ່ົານ້ີເປັນຂ້ໍພິ

ພາກສາໂມອາບ 
 



49 ຄາໍທາໍນວາຍກຽ່ວກບັຄນົອມັໂມນ  
Judgment on the Ammonites  

1 ກ່ຽວກັບເຣ່ືອງຄົນອັມໂມນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວວ່າ ìອິສຣາເອນບ່ໍມີລູກຊາຍຫລື ເຂົາບ່ໍມີທາຍາດຫລື ແລ້ວເປັນ
ຫຍັງພຣະມິນໂກມຈ່ຶງຮັບກາດເປັນມໍຣະດົກ ແລະປະຊາຊົນຂອງອາສັຍຢູ່ໃນຫົວເມືອງຂອງທານ 

2 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວວ່າ ເຫດສ ນັນ້ັນ ວັນເວລາຈະມາເຖິງ ເມ່ືອເຮົາຈະກະທໍາໃຫ້ໄດ້ຍິນສຽງສັນຍານສົງຄາມ ສູ້ກັບ
ນະຄອນຣັບບາຂອງຄົນອັມໂມນ ມັນຈະກາຍເປັນກອງຊາກເມືອງທ່ີຮ້າງເປ່ົາ ແລະຊົນນະບົດຂອງເມືອງນ້ັນຈະຖືກ
ເຜົາເສັຽດ້ວຍໄຟ ແລ້ວອິສຣາເອນຈະເຂ້ົາຍຶດຜູ້ທ່ີເຂ້ົາຍຶດເຂົາ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີແຫລະ 

3 ເຮສໂບນເອີຍ ຈ່ົງຄ່ໍາຄວນ ເພາະເມືອງອາອີຖືກປະຮ້າງ ລູກສາວແຫ່ງນະຄອນຣັບບາເອີຍ ຈ່ົງຮ້ອງຮ  ໍ່າໄຮ ຈ່ົງເອົາຜ້າ
ກະສອບຄາດແອວໄວ້ ຈ່ົງໂອ່ຍຄາງແລ່ນໄປແລ່ນມາຢູ່ຖ້າມກາງຄ້າຍທັງຫລາຍ ເພາະພຣະມິນໂກມຈະຕ້ອງຖືກ  
ກວາດໄປເປັນຊະເລີຍພ້ອມກັບປະໂຣຫິດແລະເຈ້ົານາຍຂອງມັນ 

4 ລູກສາວຜູ້ບ່ໍສັດຊ່ືເອີຍ, ເປັນຫຍັງເຈ້ົາໂອ້ອວດຕົວດ້ວຍຮ່ອມພູທັງຫລາຍ ທ່ີຮ່ອມພູຂອງເຈ້ົາມນ້ໍີາໄຫລ ຜູ້ວາງໃຈໃນ
ສົມບັດຂອງຕົນວ່າ ìຜູ້ໃດຈະມາສູ້ຂ້ອຍî 

5 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຈອມໂຍທາກ່າວວ່າ ເຮົາຈະນໍາຄວາມຕ່ືນຕົກໃຈມາເຫນືອເຈ້ົາ ຈາກທຸກຄົນທ່ີຢູ່ຮອບຕົວ  
ເຈ  ້ົາ ແລະເຈ້ົາຈະຖືກຂັບໄລ່ອອກໄປ ຊາຍທຸກຄົນຕ່ໍຫນ້າເຂົາອອກໄປ ແລະຈະບ່ໍມີຜູ້ໃດຮວບຮວມຄົນລ້ີພັຍໄດ້ 

6 ແຕ່ພາຍຫລັງເຮົາຈະໃຫ້ຄົນອັມໂມນກັບສູ່ສະພາບເດີມî ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີແຫລະ 
ຄາໍພຍາກອນກຽ່ກບັເມອືງເອໂດມ 
Judgment on the Edom 

7 ກ່ຽວກັບເຣ່ືອງເມືອງເອໂດມ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ìສະຕິປັນຍາບ່ໍມີໃນເຕມານອີກແລ້ວຫລື ຄໍາ
ປຶກສາພິນາດໄປຈາກຜູ້ສລຽວສລາດແລ້ວຫລື ສະຕິປັນຍາຂອງເຂົາຫາຍສູນໄປແລ້ວຫລື 

8 ຊາວເມືອງເດດານເອີຍ ຈ່ົງຫນີ ຈ່ົງຫັນກັບ ຈ່ົງອາສັຍໃນທ່ີເລິກ ເພາະວ່າເຮົາຈະນໍາພັຍວິບັດຂອງເອຊາວມາເຫນືອ
ເຂົາ ເມ່ືອເຮົາລົງໂທດເຂົາ 

9 ຖ້າຄົນເກັບຫມາກອະງຸ່ນມາຫາເຈ້ົາ ເຂົາຈະບ່ໍຖ້ິມຫມາກອະງຸ່ນຄ້າງໄວ້ດອກຫລື ຖ້າຂະໂມຍມາເວລາກາງຄືນ ເຂົາ
ຈະບ່ໍທໍາລາຍພຽງພໍແກ່ຕົວເຂົາເທ່ົານ້ັນຫລື 

10 ແຕ່ເຮົາໄດ້ເປືອຍເອຊາວຢ່າງສ້ິນເຊີງ ເຮົາໄດ້ເປີດທ່ີຫລ ບົລ້ີຂອງເຂົາ ແລະເຂົາບ່ໍສາມາດລ້ີຕົວໄດ້ ລູກຫລານຂອງ
ເຂົາຖືກທໍາລາຍແລະພ່ີນ້ອງຂອງເຂົາ ແລະເພ່ືອນບ້ານຂອງເຂົາ ບ່ໍມີເຂົາອີກແລ້ວ 

11 ຈ່ົງຖ້ິມເດັກກໍາພ້າພ່ໍຂອງເຈ້ົາໄວ້ເທີນ ເຮົາຈະໃຫ້ເຂົາມີຊີວິດຢູ່ ແລະໃຫ້ແມ່ຫມາ້ຍຂອງເຈ້ົາວາງໃຈໃນເຮົາເຖີດî 
12 ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ìຖ້າຄົນທ່ີຍັງບ່ໍສົມຄວນຈະດ່ືມຈາກຖ້ວຍນ້ັນຍັງຕ້ອງດ່ືມ ເຈ້ົາຈະພ້ົ້ົນໂທດໄປໄດ້

ຫລື ເຈ້ົາຈະພ້ົ້ົນໂທດໄປບ່ໍໄດ້ ເຈ້ົາຈະຕ້ອງດ່ືມ 
13 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ເຮົາໄດ້ສາບານໂດຍຊ່ືຂອງເຮົາແລ້ວວ່າ ໂບສຣາຈະຕ້ອງກາຍເປັນຄວາມຮ້າງເປ່ົາ ເປັນ

ຂ້ີປາກ ເປັນທ່ີປະຮ້າງ ແລະເປັນຄໍາສາບແຊ່ງແລະຫົວເມືອງທັງໝົດຂອງເຂົາຈະເປັນບ່ອນປະຮ້າງຕລອດໄປî 
14 ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຍິນຂ່າວຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ທດູຄົນນ່ຶງຖືກສ່ົງໄປຖ້າມກາງບັນດາປະຊາຊາດ ບອກວ່າ ìຈົງ່ຮວບຮວມ

ເຈ້ົາທັງຫລາຍເຂ້ົາກັນແລະມາຕ່ໍສູ້ເມືອງນ້ັນ ແລະລຸກຂ້ຶນເພ່ືອກະທໍາສົງຄາມເທີນ 
15 ເພາະວ່າ ເຮົາຈະກະທໍາເຈ້ົາໃຫ້ນ້ອຍຖ້າມກາງບັນດາປະຊາຊາດ ໃຫ້ເປັນທ່ີດູຫມິນ່ຖ້າມກາງມະນຸດ 
16 ເພາະຄວາມອວດດີຂອງເຈ້ົາໄດ້ຫລອກລວງເຈ້ົາ ທັງຄວາມທະນົງຕົວແຫ່ງໃຈຂອງເຈ້ົາ ເຈ້ົາຜູ້ຊ່ຶງອາສັຍຢູ່ໃນໂກນຫີນ

ດານ ຜູ້ຍຶດຍອດພູໄວ ້ເຖິງເຈ້ົາເຮັດຮັງຂອງເຈ້ົາສູງເຫມອືນດ່ັງຮັງນົກອິນຊີ ເຮົາກໍຈະຊຸກເຈ້ົາລົງມາຈາກທ່ີນ້ັນ ພຣະຜູ້
ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີແຫລະ 



17 ìເອໂດມຈະກາຍເປັນທ່ີຮົກຮ້າງ ທຸກຄົນທ່ີຜ່ານເຂົາໄປຈະປລາດໃຈ ແລະເຍາະເຍ້ີຍເພາະຄວາມຫາຍະນະທັງໝົດ
ຂອງມັນ 

18 ເໝືອນດງເມ່ືອເມືອງໂຊໂດມ ແລະເມືອງໂກໂມຣາ ແລະຫົວເມືອງໃກ້ຄຽງຂອງມັນຖືກທໍາລາຍ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວ 
ບໍ່ມຜູ້ີໃດຈະຕ້ັງຢູ່ທ່ີນ້ັນ ບ່ໍມີຜູ້ໃດຈະອາສັຍໃນເມືອງນ້ັນ 

19 ເບ່ິງແມ, ເຮົາຈະກະທໍາໃຫ້ເຂົາທັງຫລາຍຫນີໄປຈາກມັນໂດຍໄວ ເຫມອືນດ່ັງສິງຂ້ຶນມາຈາກດົງລຸ່ມແມ່ນ້ໍາຈ ແໍດນ
ໂດດເຂ້ົາໃສ່ຄອກແກະທ່ີແຂງແຮງ ແລະເຮົາຈະແຕ່ງຕ້ັງຜູ ທ່ີ້ເຮົາເລືອກສັນໄວ້ເຫນືອມັນ ໃຜເປັນເຫມອືນເຮົາ ໃຜຈະ
ນັດເຮົາ ຜູ້ລ້ຽງແກະຄົນໃດຈະທົນຢືນຢູ່ຕ່ໍຫນ້າເຮົາໄດ້ 

20 ເຫດສັນນ້ັນຈ່ຶງຟັງແຜນງານຊ່ຶງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກະທໍາໄວ້ຕ່ໍສູ້ເມືອງເອໂດມ ແລະບັນດາພຣະປະສົງຊ່ຶງພຣະອົງໄດ້
ຊົງກາວຕ່ໍສູ້ຊາວເມືອງເຕມານ ຄືເຖິງໂຕນ້ອຍໆທ່ີຢູ່ໃນຝູງກໍຕ້ອງຖືກລາກເອົາໄປ ທຸກຄົນຈະມີຄວາມຢ້ານກົວ. 

21 ແຜ່ນດິນໂລກຈະສ່ັນສະເທືອນເພາະສຽງທ່ີມັນລ້ົມ ສຽງຄ່ໍາຄວນຂອງເຂົາຈະໄດ້ຍິນເຖິງທະເລແດງ 
22 ຜູ້ນ່ຶງຈະເຫາະຂ້ຶນແລະບິນລົງເຫມືອນດ່ັງນົກອິນຊີ ແລະກາງປີກຂອງມັນອອກຕສູ້ໂບສຣາ ແລະຈິດໃຈຂອງນັກຮົບ

ແຫ່ງເອໂດມໃນວັນນ້ັນຈະເປັນເຫມອືນຈິດໃຈຂອງຍິງເຈັບທ້ອງອອກລູກî 
ຄາໍພະຍາກອນກຽ່ວກບັເມອືງດາມສັກສັ 
Judgment on Damascus 

23 ກ່ຽວກັບເຣ່ືອງເມືອງດາມັສກັສ ເມືອງຮາມທັ ແລະເມືອງອາປັດໄດ້ຂາຍຫນ້າ ເພາະເຂົາທັງຫລາຍໄດ້ຍິນຂ່າວຮ້າຍ 
ເຂົາກໍຢ້ານ ເຂົາເສັຽໃຈເຫມ ືອນລົມພະຍຸໃນນ້ໍາທະເລແລະມັນສງັດງຽບບ່ໍໄດ້ 

24 ເມືອງດາມ ສັກັສກໍອ່ອນເພັຽແລ້ວ ເຂົາຫັນຫນີ ແລະຄວາມຢ້ານກົວຈົນຕົວສ່ັນຈັບເຂົາໄວ້ ຄວາມແສນຣະທົມແລະ
ຄວາມເສ້ົາຍຶດເຂົາໄວ້ ເຫມືອນດ່ັງຜ  ູ້ຍິງກໍາລັງອອກລູກ 

25 ເມືອງທ ີ ່ມີຊືສ່ຽງນ້ັນຖືກປະຖ້ິມແລ້ວ ຄືເມືອງທ່ີເຕັມດ ວ້ຍຄວາມຊ່ືນບານນ້ັນ 
26 ເຫດສັນນ້ັນຄົນຫນຸ່ມໆຂອງເມືອງນ້ັນຈະລ້ົມລົງຕາມເດນເມ ອືງ ແລະບັນດາທະຫານຂອງເມືອງນ້ັນຈະຖືກທໍາລາຍ

ໃນວັນນ້ັນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາກ າ່ວດ່ັງນ້ີແຫລະ 
27 ແລະເຮົາຈະກ່ໍໄຟຂ້ຶນໃນກໍາແພງເມືອງດາມັສກັສ ແລະໄຟນ້ັນຈະກິນພຣະຣາຊວັງຂອງເບນຮາດາດຈົນໝົດî 

ຄ ໍາພຍາກອນກຽ່ວກບັເຜົາ່ເກດາ ແລະຣາຊອານາຈກັຮາໂຊ 
Judgment on Kedar and Hazor 

28 ກ່ຽວກັບເຣ່ືອງເຜ່ົາເກດາ ແລະຣາຊອານາຈັກຮາໂຊ ຊຶງ່ເນບູກາດເນັດຊາກະສັດແຫ່ງບາບິໂລນໂຈມຕີ ພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ຈ່ົງລຸກຂ້ຶນ ບຸກເຂ້ົາໄປສູ້ເຜ່ົາເກດາ ຈ່ົງທໍາລາຍປະຊາຊົນແຫ່ງຕາເວັນອອກເສັຽ 

29 ເຕັນແລະຝູງແບ້ ແກະຂອງເຂົາຈະຖືກຍຶດ ທງັມ່ານແລະເຄ່ືອງຂອງທັງໝົດຂອງເຂົາ ອູດຂອງເຂົາຈະຖືກນໍາເອົາໄປ
ຈາກເຂົາ ແລະຄົນຈະຮ້ອງແກ່ເຂົາວ່າ ìຄວາມຢ້ານພິລຶກຄວາມກົວມີຢູ່ທົ່ວທີບî 

30 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວວ່າ ຊາວເມືອງຮາໂຊເອີຍ ຫນີເທີນ ຈ່ົງສັນຈອນໄປໄກ ໄປອາສັຍໃນທ່ີເລິກ ເພາະເນບູກາດເນັດ
ຊາກະສັດແຫ່ງບາບິໂລນໄດ້ສ່ັງແຜນງານຕ່ໍສ  ູ້ເຈ້ົາ ແລະກ່ໍຕ້ັງຄວາມປະສົງໄວ້ສູ້ເຈ້ົາ 

31 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວວ່າ ຈ່ົງລຸກຂ້ຶນ ມຸ້ຫນ້າໄປສູ້ປະຊາຊາດນ່ຶງທ່ີຮງມີ ຊ່ຶງອາສັຍຢູ່ຢ່າງຫມ້ັນຄົງ ບ່ໍມປີະຕູເມືອງ ແລະ
ບໍ່ມປີະຕູຮວຢູ່ແຕ່ລໍາພັງ 

32 ອູດຂອງເຂົາທັງຫລາຍຈະກາຍເປັນຂອງທ່ີປຸ້ນມາໄດ້ ແລະຝູງງົວຂອງເຂົາຈະເປັນຂອງທ່ີຍຶດມາ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວ
ວ່າ ເຮົາຈະກະຈັດກະຈາຍເຂົາໄປທຸກທິດທາງຂອງລົມ ຄືເຂົາທ່ີແຖຜົມຈອນຫູຂອງເຂົາ ແລະເຮົາຈະນໍາພັຍວິບັດມາ
ຈາກທຸກ ດ້ານຂອງເຂົາ 

33 ເມືອງຮາໂຊຈະເປັນທ່ີອາສັຍຂອງຫມາປ່າ ເປັນບ່ອນປະຮ້າງຢູ່ຕລອດໄປ ບ່ໍມໃີຜຈະຕ້ັງຢູ່ທ່ີນ້ັນ ບ່ໍມມີະນຸດຄົນໃດຈະ
ອາສັຍໃນທນ້ັນî 



ຄາໍພຍາກອນກຽ່ວກບັເມອືງເອລາມ 
judgment on Elam 

34 ຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ ຊ່ຶງມາຍັງເຢເຣມຢີາຜູ້ປະກາດພຣະທັມກ່ຽວກັບເຣ່ືອງເມືອງເອລາມ ໃນຕອນຕ້ົນຣັຊ 
ການເຊເດກີຢາກະສັດແຫ່ງຢູດາ 

35 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ, ìເບ່ິງແມ, ເຮົາຈະຫັກຄັນທະນູຂອງເອລາມ ຊ່ຶງເປ ນັຫົວໃຈແຫ່ງກໍາລັງຂອງ
ເຂົາທັງຫລາຍ 

36 ແລະເຮົາຈະນໍາລົມທັງສ່ີທິດຈາກຟ້າທັງສ່ີສ່ວນມາສ ູ ້ເອລາມ ແລະເຮົາຈະກະຈາຍເຂົາໄປຕາມລົມເຫລ່ົານ້ັນທັງຫມດົ 
ຈະບໍ່ມປີະຊາຊາດໃດຊ່ຶງຜູ້ຖືກຂັບໄລ່ອອກໄປຈາກເອລາມຈະມາບ່ໍເຖິງ 

37 ເຮົາຈະກະທໍາໃຫ້ເອລາມສ່ັນຕ່ໍຫນ້າສັດຕຣູຂອງເຂົາທັງຫລາຍ ແລະຕ່ໍຫນ້າຜູ້ທ່ີສແວງຫາຊີວິດຂອງເຂົາ ພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈ້ົາກ າ່ວວ່າ ເຮົາຈະນໍາເຫດຮ້າຍມາເຖິງເຂົາທັງຫລາຍ ຄືຄວາມພິໂຣດອັນແຮງກ້າ ເຮົາຈະໃຊ້ໃຫດ້າບໄລ່ນໍາເຂົາທັງ
ຫລາຍ ຈົນກວ່າເຮົາຈະໄດ້ເຜົາຜານເຂົາທັງໝົດ 

38 ແລ້ວເຮົາຈະຕ້ັງພຣະທ່ີນ່ັງຂອງເຮົາໃນເອລາມ ແລະທໍາລາຍກະສັດແລະບັນດາເຈ້ົານາຍຂອງເຂົາທັງຫລາຍ ພຣະຜູ້
ເປັນເຈ້ົາກ່ າ່ວດ່ັງນ້ີ 

39 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວວ່າ ແຕ່ໃນການຕ່ໍໄປ ເຮົາຈະໃຫ້ເອລາມກັບສູ່ສະພາບເດີມ 
 

50 ຄາໍທາໍນວາຍກຽ່ວກບັກງຸບາບໂິລນ  
Judgment on Babylon 

1 ພຣະຄໍາຊຶງ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວກັບເຣ່ືອງບາບິໂລນ ກ່ຽວກັບເຣ່ືອງແຜ່ນດິນຂອງຊາວຄັນເດອານໂດຍເຢເຣມຢີາ
ຜູ້ປະກາດພຣະທັມວ່າ, 

2 ìຈ່ົງປະກາດຖ້າມກາງບັນດາປະຊາຊາດແລະປ່າວຮ້ອງ ຈ່ົງຕ້ັງທຸງຂ້ຶນແລະປ່າວຮ້ອງ ຢ່າປິດບັງໄວ້ເລີຍ ແລະວ່າ ìບາ
ບິໂລນຖືກຍຶດແລ້ວ ພຣະເບນກໍໄດ້ອາຍ ພຣະເມໂຣດັກກໍຢ້ານກົວ ຮູບໂຄຣບົທັງຫລາຍຂອງເມືອງນ້ັນຖືກກະທໍາໃຫ້
ໄດ້ອາຍ ແລະຮູບປ້ັນທັງຫລາຍກໍຢ້ານກົວî 

3 ເພາະວ່າມີປະຊາຊາດນ່ຶງອອກຈາກທິດເຫນືອໄດ້ມາຕ່ໍສູ້ເມືອງນ້ັນ ຊ່ຶງກະທໍາໃຫ້ແຜ່ນດິນຂອງນາງເປ ນັທ່ີຮ້າງເປ່ົາ 
ແລະບ່ໍມີແມນແຕຄົນນ່ຶງອາສັຍໃນທນ້ັນ ທງັມະນຸດແລະສັດຈະຫນີໄປຫມົດ 

4 ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວວ່າ ໃນວັນເຫລ່ົານ້ັນ ແລະໃນເວລານ້ັນ ປະຊາຊນົອິສຣາເອນແລະປະຊາຊົນຢູດາຈະມາຮວມ
ກັນຈະຮ້ອງໄຫ້ ແລະເຂົາທັງຫລາຍຈະສແວງຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງເຂົາ 

5 ເຂົາທັງຫລາຍຈະຖາມຫາທາງໄປຊີໂອນໂດຍຫັນຫນ້າໄປສູເມືອງນ້ັນ ກ່າວວ່າ ìມາເຖີດ ໃຫ້ພວກເຮົາມາຕິດສນິດ
ກັບພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໂດຍທໍາຄໍາຫມັນ້ສັນຍາອັນຕລອດໄປຈະບ່ໍລືມເລີຍî 

6 ìປະຊາຊົນຂອງເຮົາເປັນແກະທ່ີຫລົງ ບັນດາຜູ້ລ້ຽງຂອງເຂົາທັງຫລາຍໄດ້ພາເຂົາຫລົງໄປ ຫນັເຂົາທັງຫລາຍໄປຢູ 
ເທິງພູ ເຂົາທັງຫລາຍໄດ້ເດີນຈາກພູໄປຫາຈາຍພູ ເຂົາໄດລືມຄອກຂອງເຂົາແລ້ວ 

7 ບັນດາຜູ້ທ່ີພບົເຫັນກໍກິນເຂົາ ແລະສັດຕຣູຂອງເຂົາໄດ້ກ່າວວ່າ ìເຮົາບໍ່ມຄີວາມຜິດ ເພາະເຂົາທັງຫລາຍໄດ້ກະທໍາ
ບາບຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຜູ້ເປັນທ່ີຢູ່ອັນແທ້ຈິງຂອງເຂົາທັງຫລາຍ ຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາອັນເປັນຄວາມຫວັງຂອງບັນພະບຸ
ຣຸດຂອງເຂົາທັງຫລາຍ 

8 ìຈ່ົງຫນີຈາກຖ້າມກາງບາບິໂລນ ຈ່ົງອອກໄປຈາກແຜ່ນດິນຂອງຊາວຄັນເດອານ ແລະເປັນເຫມືອນໂຕແບ້ທ່ີນໍາຫນ້າ
ຝູງ 



9 ເພາະ ເບ່ິງແມ, ເຮົາຈະປຸກປ່ັນແລະນໍາບັນດາປະຊາຊາດໃຫຍ່ຫມູນ່ຶ່ງຈາກປະເທດເຫນືອມາຕ່ໍສ ູ ້ບາບິໂລນ ແລະເຂົາ
ທັງຫລາຍຈະລຽນແຖວມາຕ່ໍສູ້ກັບນາງ ຊຶງ່ນ້ັນແຫລະນາງຈະຖືກຍຶດ ລູກທະນູຂອງເຂົາທັງຫລາຍກໍເຫມືອນນັກຮົບທ່ີ
ມສີີມືຜູ້ບ່ໍເຄີຍກັບຄືນເມືອມືເປ່ົາ 

10 ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາກ່າວວ່າ ປະເທດຄັນເດອານຈະຖືກປຸ້ນ ບັນດາຜູ້ທ່ີປຸ້ນເຂົາຈະອ່ີມຫນໍາສໍາຣານ 
11 ìບັນດາຜູ້ປຸ້ນມ ຣໍະດົກຂອງເຮົາເອີຍ ແມ່ນວ່າເຈ້ົາຈະຍິນດີ ແມ່ນວາ່ເຈ້ົາຈະຮຸງເຮືອງ ແມ່ນເຈ້ົາຈະຊ່ືນຊົມຢ່າງງົວແມ່

ຢູ່ທ່ີຫຍ້າ ແລະຮ້ອງຢ່າງມ້າພັນໂຕເຖິກ 
12 ມານດາຂອງເຈ້ົາຈະອັບອາຍຂາຍໜ້າ ແລະນາງທ່ີໄດ້ເກີດເຈ້ົາມາຈະຖືກຫລົບຫລູ່ກຽດ ນາງຈະເປັນບັນດາປະຊາ

ຊາດທ່ີບ່ໍຢູ່ທາງທ້າຍ ເປ ນັຖ່ິນກັນດານທ່ີແຫ້ງແລ້ງແລະທະເລຊາຍ 
13 ເມືອງນ້ັນຈະບ່ໍມີຄົນຢູອາສັຍ ເພາະພຣະພິໂຣດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແຕ່ຈະເປັນບ່ອນຮ້າງເປ່ົາຢ່າງທ່ີສຸດ ຊ່ຶງຄົນທ່ີ

ຜ່ານເມືອງບາບິໂລນໄປຈະຕົກຕະລຶງ ແລະເຍ້ີຍຫຍ ັນເພາະຮອຍຕີທັງໝົດຂອງເມືອງນ້ັນ 
14 ຈ່ົງລຽນແຖວຕົວຂອງເຈ້ົາທັງຫລາຍເຂ້ົາມາສູ້ບາບິໂລນໃຫ້ຮອບຂ າ້ງ ບັນດາເຈ້ົາທ່ີໂກ່ງຄັນທະນູຈ່ົງຍິງນາງ ຢ່າເສັຽ 

ດາຍລູກທະນູ ເພາະນາງໄດ້ກະທໍາບາບຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
15 ເປ  ່ັງສຽງໂຮ່ຣ້ອງສູ້ນາງໃຫ້ຮອບຂ້າງ ນາງຍອມແພ້ແລ້ວ ເຄ່ືອງປ້ອງກັນຂອງນາງລ້ົມລົງແລ້ວ ກໍາແພງຂອງນາງຖືກພັງ

ລົງມາແລ້ວ ເພາະນ້ີເປັນການແກ້ແຄ້ນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຈ່ົງທໍາການແກ້ແຄ້ນນາງ ທໍາກັບນາງເຫມືອນນາງໄດ້ກະ
ທໍາມາແລ້ວ 

16 ຈ່ົງຕັດຜູ້ຫວ່ານເສັຽຈາກບາບິໂລນ ແລະຕັດຜູ້ທ່ີຖືກ່ຽວໃນຣະດູກ່ຽວ ເຫດເພາະດາບຂອງຜູ້ບີບບັງຄັບ ທຸກຄົນຈ່ຶງຫັນ
ເຂ້ົາຫາຊົນຊາດຂອງຕົນ ແລະທຸກຄົນຈະຫນີໄປຍັງແຜ່ນດິນຂອງຕົນ 

17 ìອິສຣາເອນເປັນເຫມືອນແກະທີຖືກສິງຂັບໄລ່ໄປ ທໍາອິດກະສັດອັສຊີເຣັຽກິນເຂົາ ໃນທ່ີສຸດນ້ີເນບຸກາດເນັດຊາກະສັດ
ແຫ່ງບາບິໂລນໄດ້ແຫ້ນກະດູກຂອງເຂົາ 

18 ເຫດສັນນ້ັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາ ພຣະເຈ້ົາແຫ່ງອິສຣາເອນກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ເບ່ິງແມ, ເຮົາຈະນໍາການລົງໂທດມາ
ເຫນືອກະສັດແຫ່ງບາບິໂລນແລະແຜ່ນດິນຂອງທ່ານ ດ່ັງທ່ີເຮົາໄດ້ລົງໂທດກະສັດແຫ່ງອັສຊີເຣັຽ 

19 ເຮົາຈະໃຫ້ອິສຣາເອນກັບສູ່ເດ່ີນຫຍ້າຂອງເຂົາ ແລະເຂົາຈະກິນຢູ່ເທິງກາເມນແລະໃນບາຊານ ແລະເຂົາຈະອ່ີມໃຈ
ເທິງຈາຍພູເອຟຣາອິມແລະໃນກິເລອາດ 

20 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວວ່າ ໃນວັນເຫລ່ົານ້ັນແລະໃນເວລານ້ັນ ຈະຫາບາບຜິດໃນອິສຣາເອນແລະຈະຫາບ່ໍໄດ້ເລີຍ ຈະ
ຫາບາບໃນຢູດາກໍຈະຫາບ່ໍໄດ້ເລີຍ ເພາະເຮົາຈະໃຫ້ອະພັຍແກ່ຊົນທີເ່ຫລືອຢູ່ເຫລ່ົານ້ັນຜູ້ທ່ີເຮົາເຫລືອໄວ້ໃຫ້ 

21 ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາກ່າວວ່າ, ìຈ່ົງຂ້ຶນໄປຕສູ້ແຜ່ນດິນເມຣາທາອິມ ແລະຕ່ໍສູ້ເມືອງເປໂກດ ຈ່ົງຂ້າເຂົາແລະຕາມທໍາລາຍ
ເສັຽໃຫ້ໝົດ ແລະຈ່ົງກະທໍາທຸກຢ່າງຕາມທ່ີເຮົາໄດ້ບັນຊາເຈ້ົາໄວ ້

22 ສຽງສົງຄາມຢູ່ໃນແຜ່ນດິນ ແລະການທໍາລາຍຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງກໍຢູ່ໃນນ້ັນ 
23 ຄ້ອນທຸບຂອງແຜ່ນດິນໂລກທັງຫມດົ ໄດ້ຖືກຕັດລົງແລະຖືກຫັກເສັຽແລ້ວ ບາບິໂລນກາຍເປັນຄວາມສະດຸ້ງໃຈຖ້າມ

ກາງບັນດາປະຊາຊາດ 
24 ບາບິໂລນເອີຍ ເຮົາວາງບ ວ້ງນ້ັນແລະເຈ້ົາບ່ໍຮູ້ເຣ່ືອງ ເຂົາມາພົບເຈ້ົາແລະຈັບເຈ້ົາເພາະເຈ້ົາໄດ້ຕສູ້ກັບພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
25 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງເປີດຄັງອາວຸດຂອງພຣະອົງ ແລະຊົງໃຫ້ອາວຸດແຫ່ງພຣະພິໂຣດຂອງພຣະອົງອອກມາ ເພາະ 

ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາ ຊົງມີພຣະຣາຊກິດທ່ີຈະກະທໍາໃນແຜ່ນດິນແຫ່ງຊາວຄັນເດອານ 
26 ຈ່ົງມາແຕ່ທຸກທີທຸ່ກບ່ອນໄປຕ່ໍສູ້ກັບນາງ ຈ່ົງເປີດບັນດາສາງຂອງນາງ ຈ່ົງກອງນາງໄວ້ເຫມືອນດ່ັງກອງເຂ້ົາແລະທໍາ

ລາຍເສັຽຈົນໝົດ ຢ່າໃຫ້ນາງເຫລືອຢູ່ເລີຍ 
27 ຈ່ົງຂ້າງົວເຖິກຂອງນາງໃຫ້ຫມົດ ໃຫພ້ວກມັນລົງໄປສູການຖືກຂ້າ ວິບ ັດແກ່ມັນທັງຫລາຍເພາະວັນເວລາຂອງມັນມາ

ເຖິງແລ້ວ ຄືເວລາແຫ່ງການລົງໂທດມັນ 



28 ìຟັງເດີ ເຂົາທັງຫລາຍໄດ ຫ້ນີແລະລອດພ້ົ້ົນຈາກແຜ່ນດິນບາບິໂລນ ໄປປະກາດການແກ້ແຄ້ນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ  
ພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາໃນຊີໂອນ ຄືການແກ້ແຄ້ນແທນພຣະວິຫານຂອງພຣະອົງ 

29 ìຈ່ົງເອ້ີນນັກທະນູມາຕ່ໍສ ູ ້ກັບບາບິໂລນ ຄືບັນດາຄົນທ່ີກ່ົງທະນູ ຈ່ົງຕ້ັງຄ້າຍໄວ້ຮອບມັນ ຢ່າໃຫ້ຜູ້ໃດຫນີລອດພ້ົ້ົນໄປໄດ້
ຈ່ົງກະທໍາກັບມັນຕາມການກະທໍາຂອງມັນ ຈ່ົງກະທໍາແກ່ມັນຢ່າງທ່ີມັນໄດ້ກະທໍາມານນ ເພາະມັນຈອງຫອງລອງດີ
ກັບພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະອົງຜູ້ບໍຣິສຸດແຫ່ງອິສຣາເອນ 

30 ເຫດສັນນ້ັນ ຄົນຫນຸ່ມໆຂອງມັນຈະລ້ົມລົງທ່ີເດນຂອງມັນ ແລະທະຫານຂອງມັນທັງສ້ິນຈະຖືກທໍາລາຍໃນວັນນ້ັນ   
ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີ 

31 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາກ່າວວ່າ ຜູ້ຈອງຫອງເອີຍ ເຮົາຕ່ໍສູ້ກັບເຈ້ົາ ເພາະວ່າວັນເວລາຂອງເຈ້ົາມາເຖິງແລ້ວ ຄືເວ
ລາທີເ່ຮົາຈະລົງໂທດເຈ້ົາ 

32 ຜູ້ຈອງຫອງຈະສະດຸດແລະລ້ົມລົງ ຈະບ່ໍມີຜູ້ໃດຈູງເຂົາຂ້ຶນໄດ້ ແລະເຮົາຈະກ່ໍໄຟໃນບັນດາຫົວເມືອງຂອງມັນ ແລະໄຟ
ຈະກິນບັນດາທ່ີຢູ່ຮອບມັນໝົດສ້ິນ 

33 ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ປະຊາຊົນອິສຣາເອນຖືກບີບບັງຄັບ ແລະປະຊາຊົນຢູດາກໍພອຍໄປດ້ວຍ ຜູ້ທ່ີຈັບເຂົາ
ທັງຫລາຍໄປເປັນຊະເລີຍໄດ້ຍຶດເຂ າົໄວ້ຫມັນ້ ເຂົາທັງຫລາຍປະຕິເສດບ່ໍຍອມໃຫ້ເຂົາໄປ 

34 ພຣະຜູ້ໄຖ່ຂອງເຂົາທັງຫລາຍນ້ັນເຂ້ັມແຂງ ພຣະນາມຂອງພຣະອົງຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາ ພຣະອົງຈະຊົງແກ້
ຄະດີຂອງເຂົາເປັນແນ່ ເພ່ືອພຣະອົງຈະປະທານຄວາມສງົບແກ່ແຜ່ນດິນໂລກ ແຕ່ປະທານຄວາມບ່ໍສງົບແກ່ຊາວ
ເມືອງບາບິໂລນ 

35 ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວວ່າ ໃຫດ້າບຢູ່ເຫນືອຊາວຄັນເດອານ ແລະເຫນືອຊາວເມືອງບາບິໂລນ ແລະເຫນືອເຈ້ົານາຍ
ແລະນັກປາດຂອງເຂົາ 

36 ໃຫດ້າບຢູ່ເຫນືອຜູ້ທໍານວາຍ ເພ່ືອເຂົາຈະກາຍເປັນຄົນໂງ່ໄປ ໃຫດ້າບຢູ່ເຫນືອບັນດານັກຮົບຂອງເຂົາ ເພ່ືອເຂົາທັງ
ຫລາຍຈະຕົກໃຈ 

37 ໃຫດ້າບຢູ່ເຫນືອມ້າທັງຫລາຍຂອງເຂົາ ແລະຣົດຮົບຂອງເຂົາ ແລະຢູ່ເຫນືອກອງທະຫານຊນົຕ່າງດ້າວຖ້າມກາງເຂົາ 
ເພ່ືອເຂົາທັງຫລາຍຈະກາຍເປັນຜູ້ຍິງໄປ ໃຫ້ດາບຢູ່ເຫນືອຊັບສົມບັດທັງສ້ິນຂອງເຂົາ ເພ່ືອວ່າຊັບສົມບັດນ້ັນຈະຖືກ
ປຸ້ນເສັຽ 

38 ໃຫຄ້ວາມແຫ້ງແລ້ງຢູ່ເຫນືອນ້ໍາທັງຫລາຍຂອງມັນ ເພືອ່ນ້ໍາທັງຫລາຍນ້ັນຈະໄດ້ແຫ້ງໄປ ເພາະເປັນແຜ່ນດິນແຫ່ງຮູບ
ໂຄຣົບ ແລະເຂົາທັງຫລາຍກໍປ່ວງບ້າກັບຮູບນ້ັນ 

39 ìເຫດສັນນ້ັນ ສັດປ່າທັງຫລາຍແລະບັນດາຫມາຈອກຈະອາສັຍໃນບາບິໂລນ ແລະນົກກະຈອກເທດຈະອາສັຍຢູ່ໃນ
ນ້ັນ ເມືອງນ້ັນຈະບ່ໍມີປະຊາຊົນຢູ່ອີກຕ່ໍຕລອດໄປ ຄືບ່ໍມີຊາວເມືອງອາສັຍຢູ່ຕລອດຊ່ົວຊາດເຊ້ືອສາຍ 

40 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວວ່າ ເມ່ືອພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງຂວ້ໍາເມືອງໂຊໂດມແລະເມືອງໂກໂມຣາແລະຫົວເມືອງໃກ້ຄຽງ 
ດ່ັງນ້ັນ ຈະບ່ໍມີຄົນຢູ ທ່ີ່ນ້ັນ ແລະບ່ໍມີມະນຸດຄົນໃດອາສັຍຢູ່ໃນເມືອງນ້ັນ 

41 ìເບ່ິງແມ, ຊົນຊາດນ່ຶງມາຈາກທິດເຫນືອ ປະຊາຊາດອັນເຂ້ັມແຂງຊາດນ່ຶງແລະກະສັດຫລາຍອົງຈະຖືກເລ້ົາໃຈໃຫ້ມາ
ຈາກທ່ີໄກທ່ີສຸດຂອງແຜ່ນດິນໂລກ 

42 ເຂົາທັງຫລາຍຈັບຄັນທະນູແລະຫອກ ເຂົາທັງຫລາຍໂຫດຮ້າຍ ແລະບ່ໍມີຄວາມກະຣຸນາ ສຽງຂອງເຂົາທັງຫລາຍກ ໍ
ເຫມືອນສຽງທະເລຟາດຟງ ເຂົາທັງຫລາຍຂ່ີມ້າເປັນແຖວຖັນເປັນຄົນເຂ້ົາສູ້ສົງຄາມກັບເຈ້ົາ ລູກສາວແຫ່ງບາບິໂລນ
ເອີຍ 

43 ìກະສັດແຫ່ງບາບິໂລນໄດ້ຍິນຂ່າວເຣ່ືອງນ້ັນ ແລະພຣະຫັດຂອງພຣະອົງກ່ໍອ່ອນລົງ ຄວາມແສນຣະທົມຍຶດຫົວໃຈ
ເຂົາ ເຈັບປວດເຫມືອນດ່ັງຜູ້ຍິງກໍາລັງອອກລູກ 



44 ìເບ່ິງແມ, ເຮົາຈະກະທໍາໃຫ້ເຂົາທັງຫລາຍຫນີໄປຈາກມັນຢ່າງກະທັນຫັນ ເຫມອືນດ່ັງສິງຂ້ຶນມາຈາກດົງລຸ່ມແມ່ນ້ໍາຈໍ
ແດນໂດດເຂ້ົາໃສ່ຄອກແກະທ່ີແຂງແຮງແລະເຮົາຈະແຕ່ງຕ້ັງຜູ້ທ່ີເຮົາເລືອກສັນໄວ້ເຫນືອມັນ ໃຜເປັນເຫມືອນເຮົາ ໃຜ
ຈະນັດເຮົາ ຜູ້ລ້ຽງແກະຄົນໃດຈະທົນຢືນຢູ່ຕ່ໍຫນ້າເຮົາໄດ້ 

45 ເຫດສັນນ້ັນຈ່ົງຟັງແຜນງານຊ່ຶງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກະທໍາໄວ້ຕ່ໍສູ້ບາບິໂລນ ແລະບັນດາພຣະປະສົງຊ່ຶງພຣະອົງໄດ້ຊົງ
ກາວຕ່ໍສູ້ກັບແຜ່ນດິນຂອງຊາວຄັນເດອານ ແມ່ນແຕ່ໂຕນ້ອຍໆທ່ີຢູ່ໃນຝູງກ ຕ້ໍອງຖືກລາກເອົາໄປ ແລະທຸກຄົນຈະເກີດ
ຢ້ານກົວອັນໃຫຍ່ 

46 ແຜ່ນດິນໂລກຈະສ່ັນສະເທືອນເພາະສຽງຂອງການທ່ີບາບິໂລນຖືກຈັບເປັນຊະເລີຍ ແລະສຽງຄ່ໍາຄວນຂອງມັນດັງໄປ
ຖ້າມກາງບັນດາປະຊາຊາດî 

 

51 ພຣະເຈົາ້ຊງົພິພາກສາລງົໂທດກ ຸງບາບໂິລນ 
Further Judgment on Babylonia 

1 ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ, ìເບ່ິງແມ, ເຮົາຈະປຸກວິນຍານຂອງຜູ້ທໍາລາຍ ຕໍສູ້່ກັບບາບິໂລນ ຕໍສູ້່ກັບຊາວປະເທດ
ຄັນເດອານ 

2 ເຮົາຈະສ່ົງຜູ້ຝັດໄປຍັງບາບິໂລນ ແລະເຂົາທັງຫລາຍຈະຝັດມັນ ແລະເຂົາທັງຫລາຍຈະບ່ໍໃຫ້ແຜ່ນດິນຂອງມັນຮ້າງ 
ເປ່ົາ ເມ່ືອເຂົາທັງຫລາຍມາລ້ອມມັນໄວ້ທຸກດ້ານໃນວັນແຫ່ງຄວາມຍາກລໍາບາກ 

3 ຢ່າໃຫ້ນັກທະນູກ່ົງຄັນທະນູໄດ້ ຢ່າໃຫ້ເຂົາສວມເສ້ືອເກາະລຸກຂ້ຶນໄດ້ ຢ່າໄວ້ຊີວິດຄົນຫນຸ່ມໆຂອງມັນເລີຍ ຈ່ົງທໍາ
ລາຍກອງທະຫານຂອງມັນທັງຫມົດ 

4 ເຂົາທັງຫລາຍຈະຖືກຂ້າລ້ົມລົງໃນແຜ່ນດິນຂອງຊາວຄັນເດອານ ແລະບາດເຈັບຢູ່ທີຖ່ນົນເມືອງນ້ັນ 
5 ເພາະວ່າອິສຣາເອນແລະຢູດາບ່ໍໄດ້ຖືກປະຖ້ິມໂດຍພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຂອງເຂົາທັງຫລາຍ ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຈອມໂຍທາ 

ແຕ່ແຜ່ນດິນຂອງຊາວຄັນເດອານນ້ັນເຕັມດ້ວຍຄວາມຜິດຕ່ໍອົງບໍຣິສ ຸດແຫ່ງອິສຣາເອນ 
6 ìຈ່ົງຫນີເສ ຽັຈາກຖ້າມກາງບາບິໂລນ ໃຫ້ທຸກຄົນເອົາຊວິີດຂອງຕົນລອດເຖີດ ໃນການລົງໂທດມັນນ້ັນເຈ້ົາຢ່າຖືກຕັດ

ອອກເລີຍ ເພາະນ້ີເປັນເວລາແກ້ແຄ ນ້ແຫ່ງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເປັນການຊ່ຶງພຣະອົງຊົງຕອບສນອງ 
7 ບາບິໂລນໄດ້ເຄີຍເປັນຖ້ວຍທອງຄໍາໃນພຣະຫັດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ກະທໍາໃຫ້ແຜ່ນດິນໂລກທັງສ້ິນມຶນເມົາໄປ ບັນ

ດາປະຊາຊາດໄດ້ດ່ືມເຫລ້ົາອະງຸ່ນຂອງມັນ ເຫດສັນນ້ັນ ປະຊາຊາດຕ່າງໆຈ່ຶງບ້າໄປ 
8 ບາບິໂລນໄດ້ລ້ົມລົງແລະແຕກໄປຢ່າງກະທັນຫັນ ຈ່ົງຄ່ໍາຄວນເພ່ືອມັນເຖີດ ຈ່ົງເອົາຢາມາໃຫ້ມັນບັນເທົາຄວາມປວດ 

ບາງທ່ີຈະຮັກສາມັນໃຫ້ຫາຍໄດ້ 
9 ເຮົາທັງຫລາຍຢາກຈະຮັກສາບາບິໂລນໃຫຫ້າຍ ແຕ່ມັນບ່ໍຫາຍ ປະຖ້ິມມັນເສັຽເຖິດ ແລະໃຫ້ເຮົາໄປ ຕ່າງໄປຍັງປະ

ເທດຂອງຕົນ ເພາະວ່າການພິພາກສາມັນໄດ້ຂ້ຶນໄປເຖິງຟ້າສວັນ ແລະໄດ້ຖືກຍົກຂ້ຶນເຖິງຟາກຟ້າ 
10 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງນໍາຄວາມຍຸດຕິທັມອອກມາໃຫ້ເຮົາ ມາເຖີດ ໃຫ້ເຮົາປະກາດພຣະຣາຊກິດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ  

ພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາທ່ີໃນຊີໂອນ 
11 ìຈ່ົງຝົນລູກທະນູ ຈ່ົງຈັບໂລ່ຂ້ຶນມາ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງເລ້ົາໃຈບັນດາກະສັດຂອງພຣະອົງກ່ຽວດ້ວຍເຣ່ືອງບາບິໂລນ ກໍ

ຄືການທໍາລາຍມັນເສັຽ ເພາະນ້ັນແຫລະເປັນການແກ ແ້ຄ້ນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຄືການແກ ແ້ຄ້ນແທນພຣະວິຫານ
ຂອງພຣະອົງ 

12 ຈ່ົງຍົກທຸງເທິງກໍາແພງເມືອງບາບິໂລນ ຈ່ົງເຮັດໃຫຄົນເຝ້ົາເຂ້ັມແຂງ ຈ່ົງຕ້ັງຄົນຍາມຂ້ຶນ ຈ່ົງຕຽມກອງດັກສະກັດໄວ້ 
ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງວາງແຜນງານແລະທັງຊົງກະທໍາເສັດຕາມທ່ີພຣະອົງຊົງກາວໄວກ່ຽວກັບຊາວເມືອງບາບິ
ໂລນ 



13 ເຈ້ົາຜູ້ອາສັຍຕາມນ້ໍາຫລວງຫລາຍ ຜູ້ມີສົມບັດຫລວງຫລາຍເອີຍ ອາວະສານຂອງເຈ້ົາມາເຖິງແລ້ວ ເສ້ັນຊີວິດຂອງ
ເຈ້ົາໄດ້ຖືກຕັດຂາດແລ້ວ 

14 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາໄດ້ຊົງສາບານເອງວ່າ ເຮົາຈະໃຫ້ເຈ້ົາມີຄົນເຕັມເມືອງໃຫ້ຫລາຍເໝືອນຕັກແຕນ ແລະ
ເຂົາທັງຫລາຍຈະເປ່ັງສຽງໂຮ່ຮ້ອງມີຊັຍເຫນືອເຈ້ົາ 

15 ຜູ້ຊົງສ້າງໂລກດ້ວຍຣິດເດດຂອງພຣະອົງ ຜູຊົ້ງສະຖາປະນາພິພບົໄວ້ດ້ວຍພຣະສະຕິປັນຍາຂອງພຣະອົງ ແລະຊົງແຜ່
ທ້ອງຟ້າອອກດ້ວຍຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງພຣະອົງ 

16 ເມ່ືອພຣະອົງຊົງເປ່ັງພຣະສຸຣະສຽງກ ມີໍສຽງນ້ໍາຟາດຟງໃນທ້ອງຟ້າ ແລະຊົງກະທໍາໃຫ້ຫມອກລອຍຂ້ຶນຈາກປາຍພິພບົ 
ຊົງກະທໍາຟ້າແມບເພ່ືອຝົນ ແລະຊົງນໍາລົມມາຈາກພຣະຄັງຂອງພຣະອົງ 

17 ມະນ ດຸທຸກຄົນຊ່ົວຊ້າແລະບ່ໍມີຄວາມຮູ້ ຊ່າງທອງທຸກຄົນຈະໄດ້ອາຍເພາະຮູບໂຄຣົບຂອງຕົນ ເພາະຮູບໂຄຣົບຫລ່ໍ
ຂອງເຂົາເປັນຂອງປອມ ແລະບ່ໍມີລົມຫາຍໃຈໃນຮູບໂຄຣົບນ້ັນ 

18 ມັນເປັນຂອງໄຮ້ຄ່າ ແລະເປັນຜົນງານທ່ີຫນ້າເຍາະເຍ້ີຍ ມນັຈະຕ້ອງພິນາດເມ່ືອເຖິງເວລາການລົງໂທດ 
19 ພຣະອົງຜູ້ຊງົເປັນສ່ວນຂອງຢາໂຄບບ່ໍເຫມືອນສ່ິງເຫລ່ົານ້ີ ເພາະພຣະອົງຊົງເປັນຜູ້ທ່ີກ່ໍຮ່າງທຸກສ່ິງຂ້ຶນ ແລະອິສຣາ

ເອນເປັນເຜ່ົາທ່ີເປັນມ ໍຣະດົກຂອງພຣະອົງ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາເປັນພຣະນາມຂອງພຣະອົງ 
Israel the Creatorís Instrument 

20 ìເຈ້ົາເປັນຄ້ອນແລະເຄອງມືຂອງເຮົາ ເຮົາທຸບບັນດາປະຊາຊາດເປັນປ່ຽງໆດ້ວຍເຈ້ົາ ເຮົາທໍາລາຍຣາຊອານາຈັກທັງ
ຫລາຍດ້ວຍເຈ້ົາ 

21 ເຮົາທຸບມ້າແລະຄົນຂ່ີໃຫ້ແຕກຊະຊາຍໄປດ້ວຍເຈ້ົາ 
22 ເຮົາທຸບບັນດາຣົດຮົບແລະຄົນຂັບໃຫ້ເປັນປ່ຽງໆດ້ວຍເຈ້ົາ ເຮົາທຸບຜູ້ຊາຍແລະຜູ້ຍິງເປັນປ່ຽງໆດ້ວຍເຈ້ົາ ເຮົາທຸບຄົນ

ແກ່ແລະຄົນຫນຸ່ມເປັນປ່ຽງໆດ້ວຍເຈ້ົາ ເຮົາທຸບຄົນຫນຸ່ມແລະຍິງພ ມົມະຈາຣີເປັນປ່ຽງໆດ້ວຍເຈ້ົາ 
23 ເຮົາທຸບຜູ້ລ້ຽງແກະແລະຝູງແກະເປັນປ່ຽງໆດ້ວຍເຈ້ົາ ເຮົາທຸບຊາວນາແລະງົວຄູ່ແອກຂອງເຂົາເປັນປ່ຽງໆດ້ວຍເຈ້ົາ 

ເຮົາທຸບເຈ້ົາເມືອງແລະຜູ້ຊ່ອຍເປັນປ່ຽງໆດ້ວຍເຈ້ົາ 
The Doom of Babylon 

24 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວວ່າ ເຮົາຈະສນອງບາບິໂລນແລະບັນດາຊາວປະເທດຄັນເດອານຕ່ໍຫນ້າຕ່ໍຕາຂອງເຈ້ົາ ຊຶງ່ບັນດາ
ຄວາມຊ່ົວຮ້າຍຊງເຂົາໄດ້ກະທໍາໃນຊີໂອນ 

25 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວວ່າ ພູຊ່ຶງທາໍລາຍເອີຍ ເຮົາຕ່ໍສູ້ເຈ້ົາ ເຈ້ົາຜູ້ທ າໍລາຍແຜ່ນດິນໂລກທັງສ້ິນ ເຮົາຈະຢຽດມືຂອງເຮົາ
ອອກຕ່ໍສູ້ເຈ້ົາ ແລະກ້ິງເຈ້ົາລົງມາຈາກຫນ້າຜາແລະກະທໍາໃຫ້ເຈ້ົາເປັນພູທ່ີຖືກໄຫມ້ 

26 ເຂົາຈະບ່ໍເອົາຫີນຈາກເຈ້ົາໄປທໍາສີລາມຸມເອກ ແລະບ່ໍເອົາໄປທໍາຮາກຖານ ແຕ່ເຈ້ົາຈະເປັນຂອງປະຮ້າງເປັນນິດ     
ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີ 

27 ìຈ່ົງຕ້ັງທຸງໄວ້ເທິງແຜ່ນດິນໂລກ ຈ່ົງເປ່ົາເຂົາສັດຖ້າມກາງປະຊາຊາດທັງຫລາຍ ຈ່ົງຕຽມປະຊາຊາດທັງຫລາຍໄວ້ເຮັດ
ສົງຄາມກັບມັນ ຈ່ົງເອ້ີນຣາຊອານາຈັກຕ່ໍໄປນ້ີມາສ ູ ້ກັບມັນ ອາຣາຣັດ ມນິນີ ແລະອັສເຄນັດ ຈ່ົງຕ້ັງຈອມທັບໄວ້ຕ່ໍສູ້
ມັນ ຈົ່ງໃຊຝູ້ງມ້າຂ້ຶນໄປເຫມືອນດ່ັງຝູງຕັກແຕນໂຕມີຂົນນ້ັນ 

28 ຈ່ົງຕຽມບັນດາປະຊາຊາດມາທໍາສົງຄາມກັບມັນ ຄືຕຽມບັນດາກະສັດແຫ່ງເມເດສ ພ້ອມທັງເຈ້ົາເມືອງແລະເຈ້ົາ
ແຂວງທັງຫລາຍ ແລະທຸກແຜ່ນດິນທ່ີຂ້ຶນແກ່ເມເດສ 

29 ແຜ່ນດິນທ່ີສ່ັນສະເທືອນ ແລະບິດໂຕດ້ວຍຄວາມເຈັບ ເພາະບັນດາພຣະປະສົງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຕ່ໍບາບິໂລນກໍຕ້ັງ
ຫມັ້ນຢູ່ ທີຈ່ະກະທໍາໃຫ້ແຜ່ນດິນບາບິໂລນເປັນທ່ີຮ້າງເປ່ົາປາສຈາກຄົນອາສັຍ 

30 ນັກຮົບແຫ່ງບາບິໂລນຢຸດຮົບແລ້ວ ເຂົາທັງຫລາຍຄ້າງຢູ່ໃນທ່ີກໍາບັງເຂ້ັມແຂງຂອງເຂົາ ກໍາລັງຂອງເຂົາໄດຖອຍແລ້ວ 
ເຂົາທັງຫລາຍກາຍເປັນເຫມອືນດ່ັງຜູ້ຍິງ ທີອ່າສັຍຂອງມັນກໍກໍາລັງໄຟໄຫມ ້ແລະປະຕູຮວຂອງມັນກໍຫັກ 



31 ນັກແລ່ນຄົນນ່ຶງແລ່ນໄປພົບນັກແລ່ນອີກຄົນນ່ຶງ ທດູຄົນນ່ຶງແລ່ນໄປພົບທູດອີກຄົນນ່ຶງ ເພ  ່ືອທູນກະສັດແຫ່ງບາບິໂລນ
ວ່າເມືອງຂອງພຣະອົງຖືກຍຶດໄວ້ທຸກດ້ານແລ້ວ 

32 ທ່າລຸຍຂ້າມກໍຖືກຍຶດແລ້ວ ເຄ່ືອງປ້ອງກັນກໍຖືກໄຟໄຫມ້ ແລະບັນດາທະຫານກໍເກ ດີຕ່ືນຕົກໃຈ 
33 ເພາະພຣະຜູ ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາ ພຣະເຈ້ົາແຫ່ງອິສຣາເອນກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ລູກສາວແຫ່ງບາບ ໂິລນກໍເຫມືອນລານ 

ນວດເຂ້ົາໃນເວລາທ່ີມນັຖືກຢຽບຍາໃນບ່ໍຊ້າເວລາກ່ຽວກໍຈະມາເຖິງແລ້ວî 
34 ໃຫຊ້າວເມືອງຊໂີອນເວ້ົາວ່າ, ìເນບູກາດເນັສຊາກະສັດແຫ່ງບາບິໂລນໄດ້ກິນຂ້າພະເຈ້ົາແລ້ວ ທ່ານໄດ້ທໍາລາຍຂ້າ

ພະເຈ້ົາແລ້ວ ທ່ານໄດ້ທໍາໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາເປັນພາຊນະຫວ່າງເປ່ົາ ທ່ານໄດ້ກືນຂ້າພະເຈ້ົາດ່ັງແຂ້ ທາ່ນກິນຂອງແຊບ
ຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຈົນເຕັມທ້ອງ ແລະທ່ານໄດ້ໄລ ່ຂ້າພະເຈ້ົາອອກໄປ 

35 ໃຫຊ້າວຊໂີອນກ່າວວ່າ, ìຄວາມທາຣຸນທ່ີໄດ້ກະທໍາແກ່ຂ້າພະເຈ້ົາແລະແກ່ພນອງຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ົງຕົກເທິງບ່າບາ
ໂລນî ໃຫເ້ຢຣູຊາເລັມກ່າວວ່າ, ìທີຂ້່າພະເຈ້ົາຕ້ອງຕາຍນ້ັນຊາວປະເທດຄັນເດອານກໍຮັບຜິດຊອບî 

36 ເຫດສັນນ້ັນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ, ìເບ່ິງແມ, ເຮົາຈະແກ້ຄະດີຂອງເຈ້ົາ ແລະກະທໍາການແກ້ແຄ້ນເພ່ືອເຈ້ົາ 
ເຮົາຈະເຮັດໃຫທະເລຂອງມັນບົກ ແລະກະທໍາແມ່ນ້ໍາທັງຫລາຍຂອງມັນໃຫ້ແຫ້ງ 

37 ແລະບາບິໂລນຈະກາຍເປັນສ່ິງສລັກຫັກພັງ ເປັນບ່ອນທ່ີຫມາປ່າຢູ່ ເປັນຄວາມໜ້າຢ້ານ ແລະເປັນທ່ີເຍາະເຍ້ີຍປາສ
ຈາກຄົນອາສັຍ 

38 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ າ່ວວ່າ, ìເຂົາທັງຫລາຍຈະຮ້ອງແຜດສຽງນໍາກັນເຫມືອນດ່ັງສິງ ເຂົາທັງຫລາຍຈະຄາງເຫມືອນສິງ
ຫນຸ່ມ 

39 ຂນະທ່ີເຂົາທັງຫລາຍຮ້ອນໃຈ ເຮົາຈະຕຽມການລ້ຽງໃຫ້ ແລະກະທໍາໃຫ້ເຂົາທັງຫລາຍມຶນເມົາ ຈົນເຂົາທັງຫລາຍຈະ
ສລົບສໄລໄປ ແລະນອນຫລັບຢູ່ຕລອດໄປ ບ່ໍຕ່ືນເລີຍ 

40 ເຮົາຈະນໍາເຂົາທັງຫລາຍລົງມາດ່ັງລູກແກະໄປສູການຂ້າ ເຫມືອນແກະເຖິກແລະແບ້ເຖິກ 
41 ìບາບິໂລນຖືກຍຶດແລ້ວ ຊຶງ່ເປ ນັທ່ີສັຣເສີນຂອງແຜ່ນດິນໂລກຖືກຈັບແລ້ວ ບາບິໂລນໄດ້ກາຍເປັນສາເຫດໃຫ້ປລາດ

ໃຈຖ້າມກາງບັນດາປະຊາຊາດແລ້ວ 
42 ທະເລຂ້ຶນມາເຫນືອບາບິໂລນເມືອງນ້ັນຄຸມແລ້ວດ້ວຍສຽງອຶກກະທຶກຂອງຄ້ືນຟອງທະເລນ້ັນ 
43 ຫົວເມືອງຂອງມັນກາຍເປັນຄວາມຮ້າງເປ່ົາ ເປັນແຜ່ນດິນທ່ີແຫ້ງແລ້ງແລະເປັນທະເລຊາຍ ເປັນແຜ່ນດິນທ່ີບໍ່ມຜູ້ີໃດ

ອາສັຍຢູ່ ແລະບ່ໍມີມະນຸດຄົນໃດຂ້າມໄປ 
44 ແລະເຮົາຈະລົງໂທດພຣະເບນໃນບາບິໂລນ ທ່ານກືນຫຍັງເຂ້ົາໄປແລ້ວ ເຮົາຈະເອົາອອກຈາກປາກທ່ານເສັຽ ບັນດາ

ປະຊາຊາດຈະບ່ໍໄຫລໄປຫາທ່ານອີກ ກໍາແພງແຫ່ງບາບິໂລນລ້ົມລົງແລ້ວ 
45 ìໄພພົ່ນຂອງເຮົາເອີຍ ຈ່ົງອອກໄປເສັຽຈາກຖ້າມກາງມັນ ໃຫ້ທຸກຄົນເອົາຊີວິດຂອງຕົນລອດຈາກຄວາມພິໂຣດອັນ

ຮ້ອນແຮງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເທີນ 
46 ຢ່າໃຫ້ໃຈຂອງເຈ້ົາວິຕົກແລະຢ່າໃຫ້ຢ້ານຕ່ໍຂ່າວຊ່ຶງໄດ້ຍິນໃນແຜ່ນດິນນ້ັນ ເມ່ືອມີຂ່າວມາໃນປີນ່ຶງ ຕ່ໍມາອີກປີນ່ຶງກໍມີ

ຂ່າວມາ ແລະຄວາມທາຣຸນກໍມີຢູ່ໃນແຜ່ນດິນ ແລະຜູ້ປົກຄອງກໍຕ່ໍສູ້ກັບຜູ້ປົກຄອງ 
47 ìເຫດສັນນ້ັນ ວັນເວລາຈະມາເຖິງ ເມ່ືອເຮົາຈະລົງໂທດຮູບໂຄຣົບແຫ່ງບາບິໂລນ ແຜ່ນດິນທັງໝົດຂອງມັນຈະຕ້ອງ

ໄດ້ອາຍ ແລະບັນດາຊາວບາບິໂລນຊ່ຶງຖືກຂ້າຈະລ້ົມລົງທ່ີຖ້າມກາງມັນ 
48 ແລ້ວຟ້າສວັນແລະແຜ່ນດິນໂລກ ແລະສັພສ່ິງທ່ີມຢູ່ີໃນນ້ັນ ຈະຮ້ອງເພງເພາະຄວາມຊ່ືນບານເຫນືອບາບິໂລນ ເພາະ

ວ່າຜູ້ທໍາລາຍຈະມາຈາກທິດເຫນືອຕ່ໍສ  ູ້ກັບເຂົາທັງຫລາຍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີ 
49 ບາບິໂລນຈະຕ້ອງລ້ົມລົງເຫດດ້ວຍຄ ນົທ່ີຖືກຂ້າແຫ່ງອິສຣາເອນ ດ່ັງຜູ້ທ່ີຖືກຂ້າແຫ່ງແຜ່ນດິນໂລກທັງຫລາຍໄດ້ລ້ົມ

ລົງເພາະບາບິໂລນ 



50 ìເຈ້ົາທັງຫລາຍຜູ້ທ່ີລອດພ້ົ້ົນໄປຈາກດາບ ຟ້າວໄປເທີນ ຢ່າຢືນເສີຍຢູ່ ຈ່ົງຣະນຶກເຖິງພຣະຜູ້ເປ ັນເຈ້ົາຈາກທ່ີໄກ ແລະ
ໃຫກ້ ງຸເຢຣູຊາເລັມເຂ້ົາມາໃນຈິດໃຈຂອງເຈ້ົາ 

51 ວ່າ ìເຮົາໄດ້ອາຍ ເພາະເຮົາໄດ້ຍິນຄໍາເຍາະເຍ້ີຍ ຄວາມອັບອາຍຄຸມຫນ້າເຮົາໄວ້ ເພາະຄົນຕ່າງຊາດໄດ້ເຂ້ົາໃນສະ
ຖານບໍຣິສຸດແຫ່ງພຣະວ ິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າî 

52 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວ່ວ່າ, ìເຫດສັນນ້ັນ ວັນເວລາຈະມາເຖິງ ເມ່ືອເຮົາຈະລົງໂທດຮູບໂຄຣົບຂອງມັນ ແລະຄົນທ່ີບາດ
ເຈັບຈະຄ່ໍາຄວນຢູ ທ່ົ່ວແຜ່ນດິນທັງສ້ິນຂອງມັນ 

53 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວວ່າ ເຖິງແມ່ນບາບີໂລນຈະຂ້ຶນໄປເທິງສວັນ ແລະເຖິງແມ່ນມັນຈະສ້າງປ້ອມກັນທ່ີສູງອັນເຂ້ັມ
ແຂງຂອງມັນໄວ ້ບັນດາຜູ້ທໍາລາຍກໍຍັງມາຈາກເຮົາເຫນືອມັນ 

54 ìຟັງເດ ີມສີຽງຮ້ອງມາຈາກບາບິໂລນ ສຽງໄວ້ທກຸຈາກແຜ່ນດິນຂອງຄົນຄັນເດອານ 
55 ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ກໍາລັງຊົງກະທໍາໃຫ້ບາບິໂລນເປັນບ່ອນປະຮ້າງ ແລະກະທໍາສຽງທ່ີໃຫຍ່ໂຕຂອງມັນໃຫງ້ຽບ 

ຄ້ືນຂອງເຂົາທັງຫລາຍຟາດຟງເຫມອືນນ້ໍາມາກ ສຽງອຶກກະທຶກຂອງເຂົາກໍເປ່ັງອອກມາ 
56 ເພາະວ່າຜູ້ທໍາລາຍໄດ້ມາເຫນືອມນັ ມາເຫນືອບາບິໂລນ ບັນດານັກຮົບຂອງມັນຖືກຍຶດແລ້ວ ຄັນທະນູຂອງເຂົາທັງ

ຫລາຍຖືກຫັກຖ້ິມ ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາແຫ່ງການຕອບແທນ ພຣະອົງຈະຊົງສນອງເປັນແນ່ 
57 ເຮົາຈະກະທໍາໃຫ ເ້ຈ້ົານາຍຂອງມັນ ແລະນັກປາດຂອງມັນມືນເມົາ ເຈ້ົາເມືອງຂອງມັນ ຜູ້ບັງຄັບບັນຊາຂອງມັນ ແລະ

ນັກຮົບຂອງມັນ ເຂົາທັງຫລາຍຈະນອນຫລັບຢູ່ຕລອດໄປ ບ່ໍຕ່ືນອີກເລີຍ ພຣະບໍຣົມມະຫາກະສັດຜູ້ຊົງພຣະນາມວ່າ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາກ່າວດ່ັງນ້ີ 

58 ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ກໍາແພງອັນກວ້າງຂວາງຂອງບາບິໂລນ ຈະຖືກມ້າງເພລົງໃຫພ້ຽງສເມີພື້ນ
ດິນ ແລະປະຕູເມືອງສູງຂອງມັນຈະຖືກເຜົາດ້ວຍໄຟ ບັນດາປະຊາຊນົທໍາງານຢ່າງໄຮ້ປໂຍດ ແລະຊົນຊາດທັງຫລາຍ
ຈະໄດ້ເຮັດວຽກສໍາລັບໄຟຈົນເມ່ືອຍໄປແລ້ວ 

59 ຖ້ອຍຄໍາຊ່ຶງເຢເຣມີຢາຜູ້ປະກາດພຣະທັມໄດ້ສ່ັງແກ່ເຊມັຍຢາບຸດເນຣິຢາຜູ້ເປັນບຸດມາຊັຍຢາ ເມ່ືອເຂົາໄປຍັງບາບິ
ໂລນກັບເຊເດກີຢາກະສັດແຫ່ງຢູດາ ໃນປີທີສ່ີແຫ່ງຣັຊການຂອງທ່ານນ້ັນ ເຊຣັຍຢາເປັນຫົວຫນ້າຈັດທ່ີພັກ 

60 ເຢເຣມຢີາໄດ້ຂຽນບັນດາໂທດທັງຫລາຍຊ່ຶງຈະມາເຖິງບາບິໂລນນ້ັນໄວ້ໃນຫນັງສື ຖ້ອຍຄໍາເຫລ  ່ົານ້ີເປັນຄໍາທ່ີຂຽນໄວ້
ກ່ຽວກັບເຣ່ືອງບາບິໂລນ 

61 ແລະເຢເຣມຢີາເວ້ົາກັບເຊຣັຍຢາວ່າ, ìເມ່ືອທ່ານມາເຖິງບາບິໂລນແລ້ວ ທ່ານຈ່ົງອ່ານຖ້ອຍຄໍາເຫລ່ົານ້ີທັງຫມົດເດີ 
62 ແລະກ່າວວ່າ, ìຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະອົງໄດ້ກ່າວກັບສະຖານທ ີ ່ນ້ີວ່າ ພຣະອົງຈະຊົງຕັດອອກເສັຽ ເພ່ືອວ່າຈະບ່ໍ

ມສ່ິີງໃດອາສັຍຢູ່ໃນນ້ັນ ບ່ໍວ່າມະນ ຸດຫລືສັດ ແລະຈະເປັນບ່ອນຮ້າງເປ່ົາຢູ່ເປັນນິດ 
63 ເມ່ືອທ່ານອ່ານຫນັງສືນ້ີຈົບແລ້ວ ຈ່ົງເອົາກ້ອນຫີນນ່ຶງມັດຕິດມັນໄວ້ ແລະໂຍນມັນຖ້ິມໄປກາງແມ່ນ້ໍາເອີຟຣາດ 
64  ແລະຈ່ົງກ່າວວ່າ, ìບາບິໂລນຈະຈົມລົງຢ່າງນ້ີແຫລະ ບ່ໍລອຍຂ້ຶນອີກເລີຍ ເຫດດ້ວຍໂທດຊຶງ່ເຮົາຈະນ າໍມາເຫນືອມັນî  

ຖ້ອຍຄໍາຂອງເຢເຣມີຢາມີພຽງນ້ີ 
 

52 ເຊເດກຢີາຖກືຄກຸຈນົເທົາ່ຕາຍ  
The Destruction of Jerusalem Reviewed  
(2 ກສດ 24:18-25.26; 2 ຂຄວ 36:11-20; ຢຣມ 39:1-10) 

1 ເຊເດກີຢາໄດ້ເປັນກະສັດເມ່ືອອາຍຸຊາວເອັດປີ ຊງົປົກຄອງຢູ່ທ່ີກຸງເຢຣູຊາເລັມເປັນເວລາສິບເອັດປີ ພຣະມານດາ
ຂອງພຣະອົງຊ່ື ຮາມູຕານ ຊຶງ່ເປັນບຸດສາວຂອງເຢເຣມີຢາຊາວເມືອງລີບນາ 

2 ໃນສາຍພຣະເນດຂອງພຣະຜູ້ເປ ັນເຈ້ົານ້ັນ ຊົງເຫັນວ່າກະສ ັດເຊເດກີຢາໄດ້ຊົງທໍາສ່ິງທ່ີຊ່ົວຮ້າຍຫລາຍ ເຊ່ັນດຽວກັນ
ກັບກະສັດເຢຮົວອາຄິມໄດ້ທໍາ 



3 ສະນ້ັນ ສະພາບຂອງສັງຄົມໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ ແລະໃນຢູດາຈ່ຶງຊ່ົວຮ້າຍຫລາຍ ຈົນພຣະຜູ້ເປ ັນເຈ້ົາຊົງພຣະພິໂຣດ
ແລະປະຖ້ິມຊາວເມືອງນ້ີ ກະສັດເຊເດກີຢາໄດ້ກະບົດຕ່ໍສູ້ກະສັດບາບິໂລນ  

4 ຕ່ໍມາໃນວັນທີສິບເດືອນສິບຂອງປີທີເກ  ້ົາແຫ່ງຣັຊການເຊເດກີຢາກະສັດຢູດາ ເນບູກາດເນັສຊາກະສັດບາບິໂລນໄດ້
ຍົກທັບມາອ້ອມກຸງເຢຣູຊາເລັມ ໄດ້ຕ້ັງຄ້າຍໄວ້ນອກເມືອງ ແລະສ້າງກໍາແພງອ້ອມເມືອງ 

5 ກຸງເຢຣູຊາເລ ມັຈ່ຶງຖືກປິດລ້ອມຈົນເຖິງປີທີສິບເອັດແຫ່ງຣັຊການເຊເດກີຢາ 
6 ເມ່ືອວັນທີເກ້ົາເດືອນສ່ີປີດຽວກັນນ້ັນ ໄດ້ເກີດການອຶດຢາກຂ້ຶນຢ່າງຮ້າຍແຮງ ຈົນປະຊາຊນົບ່ໍມີຫຍັງຈະກິນ 
7 ແລ້ວພວກສັດຕຣູໄດ້ມ້າງກໍາແພງເມືອງບ່ອນນ່ຶງອອກ ທະຫານທັງຫມດົທ່ີຢູ່ໃນເມືອງຈ່ຶງພາກັນຫນີ ໄປຕາມທາງປະ

ຕູເມືອງລະຫວ່າງກໍາແພງທັງສອງ ພວກເຂົາໄດ້ຫນີອອກໄປທາງສວນອຸທະຍານໃນເວລາກາງຄືນ ຝ່າຍຄົນຄັນເດ
ອານກໍລ້ອມຢູ່ຮອບກຸງ ແລະເຂົາທັງຫລາຍມຸ້ງຫນ້າໄປທາງຮ່ອມພູອາຣາບາ 

8 ແຕ່ກອງທັບຂອງຄົນຄັນເດອານໄດ້ໄລ່ຕິດຕາມກະສັດໄປ ແລະໄປທັນເຊເດກີຢາໃນທ່ີທ່ົງຮາບພຽງໃກ້ເມືອງເຢຣິໂກ 
ທະຫານທັງຫມດົຂອງພຣະອົງໄດ້ຫນີປະພຣະອົງໄປ 

9 ຫລັງຈາກຈັບເຊເດກີຢາໄດ້ແລ້ວ ເຂົາກ ນໍໍາພຣະອົງມາມອບໃຫ້ກະສັດເນບູກາດເນັສຊາ ຊ່ຶງຊົງປະທັບຢູ່ເມືອງຣິບລາ
ໃນດິນແດນຮາມັດ ແລະຊົງຕັດສິນລົງໂທດກະສັດເຊເດກີຢາຢູ່ທ່ີນ້ັນ 

10 ກະສັດແຫ່ງບາບິໂລນໄດ້ປະຫານບຸດຊາຍທັງຫລາຍຂອງເຊເດກີຢາຕ່ໍຫນ້າຕ່ໍຕາທ່ານແລະໄດ້ປະຫານຊວີິດພວກເຈ ົ ້າ
ນາຍທັງສ້ິນຂອງຢູດາເສັຽທ່ີເມືອງຣິບລາ 

11 ພຣະອົງໄດ້ຄວັດຫນ່ວຍຕາຂອງເຊເດກີຢາອອກ ແລະໄດ້ຜູກໂສ້ນໍາໄປຍັງບາບິໂລນ ແລ້ວຂັງໄວ້ໃນຄຸກຈົນວັນທ່ີ
ທ່ານສິ້ນຊີວິດ 

12 ມືວັ້ນທີສິບເດືອນຫ້າ ຊ່ຶງເປັນປີທີສິບເກ້ົາແຫ່ງຣັຊການເນບູກາດເນັສຊາກະສັດແຫ່ງບາບິໂລນ ເນບູຊາເຣດານຜູ້ເປັນ
ຣາຊເລຂາແລະຜູ້ບັນຊາການທະຫານ ໄດ້ເຂ້ົາໄປໃນກຸງເຢຣູຊາເລມັ 

13  ແລ້ວເຂົາໄດ້ເຜົາພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະພຣະຣາຊວັງ ແລະບັນດາເຮືອນທັງສ້ິນຂອງກຸງເຢຣູຊາເລັມ 
ແລະບ້ານເຮືອນຂອງບຸກຄົນສໍາຄັນຖ້ິມ 

14 ສ່ວນກອງທັບທັງສ້ິນຂອງຄົນຄັນເດອານ ຜູ້ຢູ່ກ ັບຜູ້ບັງຄັບບັນຊາທະຫານຮັກສາພຣະອົງໄດ້ທໍາລາຍກໍາແພງເມືອງທັງ
ຫມົດທີຢູ່່ຮອບກຸງເຢຣູຊາເລ ມັລົງ 

15 ແລະເນບູກາດເນັສຊາໄດ້ຈັບປະຊາຊົນທ່ີເຫລືອຢູ່ໃນເມືອງ ຮວມທັງຄົນທ່ີຫນີເຂ້ົາມາມອບຕົວຕ່ໍທ່ານກັບພວກນາຍ
ຊ່າງທ່ີເຫລືອຢູ່ໄປເປັນຊະເລີຍທ່ີບາບິໂລນ 

16 ແຕ່ເນບູຊາເຣດານຜ  ູ້ບັນຊາການທະຫານຮັກສາພຣະອົງໄດ້ປະຄົນທ່ີທຸກຍາກທ່ີສຸດໃນແຜ່ນດິນໄວ້ໃຫເ້ປັນຄົນທໍາ
ສວນອະງຸ່ນ ແລະເຮັດໄຮ່ໄຖ່ນາ 

17 ບັນດາເສົາທອງສໍາຣິດຊ່ຶງຢ  ູ່ໃນພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະເສົາແລະຂັນນ້ັນທອງສໍາຣິດ ຊ່ຶງຢູ່ໃນພຣະວິ
ຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົານ້ັນຄົນຄັນເດອານໄດ້ທຸບເສັຽເປັນທ່ອນໆ ແລະຂົນເອົາທອງສໍາຣິດທັງຫມດົໄປຍັງບາບິ
ໂລນ 

18 ພວກເຂົາຍັງໄດ້ຂົນເອົາເຄ່ືອງໃຊ້ສໍາລັບທໍາຄວາມສະອາດແທ່ນບູຊາ ຄືສຽມ ຊວ້ານ ຄຸໃສ ຂ້ີ່ເທ່ົາໄຟ ຖາດແລະມີດ
ຕັດໄສ້ຕະກຽງ ໂອໃສ ເ່ລືອດເວລາຂ້າສັດຖວາຍບູຊາ ຫມ  ້ໍສໍາລັບເຄ່ືອງຫອມບູຊາ ແລະເຄ່ືອງທອງສໍາຣິດທັງຫມດົທ່ີ
ໃຊໃ້ນພິທກີານຂອງວິຫານ 

19 ພວກເຂົາໄດ້ຂົນເອົາທຸກສ່ິງທ່ີທໍາດ້ວຍຄໍາຫລືເງິນໄປ ຄື ຫມ້ໍນ້ອຍ ອ່າງໃສ່ຖ່ານຫີນ ໂອໃສ່ເລືອດ ຄຸໃສ່ຂ້ີເທ່ົາໄຟ ຕີນ
ຕ້ັງຕະກຽງ ຖາດເຄ່ືອງຫອມບູຊາ ຈອກເຄ່ືອງດ່ືມບູຊາ  

20 ເຄ່ືອງທອງສໍາຣິດທ່ີກະສັດໂຊໂລໂມນທໍາໄວ້ໃນພຣະວິຫານ ຄືເສົາສອງເສົາ ຕີນເສົາ ອ່າງໃຫຍ່ໃສ່ນ້ໍາ ຮູບງົວສິບ
ສອງໂຕທ່ີຮອງຮັບອ່າງໃຫຍ່ນ້ັນ ເຄ່ືອງເຫລ່ົານ້ີຫນັກຫລາຍຈົນຊ່ັງບ່ໍໄດ້  



21 ເສົາສອງເສົານ້ັນ ແຕ່ລະເສົາແທກໄດ້ດ່ັງນ້ີ ລວງສູງສິບແປດສອກ ລວງອ້ອມສິບສອງສອກ ຂ້າງໃນເປັນໂກນ ຄວາມ
ຫນາຂອງເສົາສ່ີນ້ິວ  

22 ຢູ່ເທິງຫົວເສົາມີບົວທອງສໍາຣິດ ບົວແຕ ລ່ະດອກສູງຫ້າສອກ ມີຮູບພວງມາລັຍແລະຮູບຫມາກພິລາອ້ອມຮອບບົວນ້ັນ 
ສ່ິງທັງຫມົດນ້ີທໍາດ້ວຍທອງສໍາຣິດ 

23 ເທິງພວງມາລັຍໂດຍຮອບມີຮູບຫມາກພິລາຮ້ອຍຫນ່ວຍ ແຕ່ຫລຽວຂ້ຶນໄປຈາກເບ້ືອງລຸ່ມເຫັນມີເກ້ົາສິບຫົກຫນ່ວຍ 
24 ນອກຈາກນ້ັນ ຜູ້ບັນຊາການທະຫານຮັກສາພຣະອົງໄດ້ຈັບເຊຣັຍຢາມະຫາປະໂຣຫິດ ເຊຟນັຢາຜູ້ຮອງປະໂຣຫິດ 

ແລະຄົນອ່ືນໆອີກທ່ີຮັບໃຊ້ຢູ່ໃນພຣະວິຫານສາມຄົນໄປເປັນຊະເລີຍ 
25 ທ່ານໄດ້ຈັບເອົາຜູ້ບັນຊາການທະຫານຄົນນ່ຶງ ທີປຶ່ກສາມະຫາກະສັດເຈັດຄົນ ຮອງຜູ້ບັນຊາການທະຫານຊ່ຶງຮັບຫນ້າ

ທ່ີເກນທະຫານ ແລະຄົນສໍາຄັນອ່ືນໆອີກຫົກສິບຄົນໄປຈາກເມືອງນ້ັນ 
26 ເນບູຊາຣາດານໄດ້ຈັບຄົນເຫລ່ົານ້ີນໍາໄປມອບໃຫ້ກະສັດບາບິໂລນທ່ີເມືອງຣິບລາ  
27 ກະສັດແຫ່ງບາບິໂລນຊົງຕີເຂົາ ແລະລົງໂທດເຂົາຈົນຕາຍຢູ່ເມືອງຣິບລາ ດິນແດນຮາມັທ 
28 ຕ່ໍໄປນ້ີແມ່ນຈໍານວນປະຊາຊົນຢູດາທ່ີຖືກກະສັດເນບູກາດເນັສຊາກວາດຕ້ອນອອກຈາກປະເທດດໄປເປັນຊະເລີຍ ຄື

ໃນຣັຊການປີທີເຈັດກວາດຕ້ອນໄປ ພວກຢິວສາມພັນຊາວສາມຄົນ 
29 ໃນປີທີສິບແປດແຫ່ງຣັຊການເນບູກາດເນັສຊາທ່ານຂົນຊະເລີຍຈາກກຸງເຢຣູຊາເລັມແປດຮ້ອຍສາມສິບສອງຄົນ 
30 ໃນປີທີຊາວສາມແຫ່ງຣັຊການເນບູກາດເນັສຊາ ເນບູຊາຣາດານຜູ້ບັງຄັບບັນຊາທະຫານຮັກສາພຣະອົງຈັບຢິວເປັນ

ຊະເລີຍເຈັດຮ້ອຍສ່ີສິບຫ້າຄົນ ຮວມຄົນທັງຫມດົເປັນສ່ີພັນກັບຫົກຮ້ອຍຄົນ 
ເຢຮົວອາຄນິຮບັການປດົປອ່ຍແລະຮັບກຽດໃນບາບໂິລນ 
Jehoiachin Favored in Captivity 
(2 ກສດ 25:27-30) 

31 ແລະໃນປີທີສາມສິບເຈັດແຫ່ງການເປັນຊະເລີຍຂອງເຢຮົວອາຄິນກະສັດແຫ່ງຢູດານ້ັນ ເມ່ືອວັນທີຊາວຫ້າໃນເດືອນ
ທີສິບສອງ ເອວິນເມໂຣດັກກະສັດແຫ່ງບາບິໂລນ ໃນປີທ່ີທ່ານຂ້ຶນສເວີຍຣາຊ ທ່ານໄດ້ຍົກຫົວຂອງເຢຣົວອາຄິນກະ
ສັດແຫ່ງຢູດາຂ້ຶນ ແລະໄດ້ນໍາທ່ານອອກມາຈາກຄຸກ 

32 ພຣະອົງກ່າວຢ່າງເມດຕາຕ່ໍທ່ານ ແລະໃຫ້ນ່ັງເທິງທ່ີນ່ັງເຫນືອກວ່າບັນດາກະສັດທັງຫລາຍທ່ີຢູ່ໃນບາບິໂລນ 
33 ດ່ັງນ້ັນເຢຣົວອາຄິນຈ່ຶງໄດ້ຖ່າຍເຄ່ືອງນຸ່ງນັກໂທດອອກຈາກກາຍແລະໄດ້ຮັບປະທານອາຫານທ່ີໂຕະສເວີຍຂອງພຣະ

ຣາຊາທຸກວນັຈົນສ້ິນພຣະຊົນ 
34 ສ່ວນງົບປະມານທ່ີໃຫ້ນ້ັນທ່ານໄດ້ຮັບຂອງພຣະຣາຊທານຈາກກະສັດຕາມຄວາມຕ້ອງການຢູ່ສເມີ ຕລອດເມ່ືອທ່ານ

ມຊີີວິດຢູ່ຈົນ ວັນຕາຍຂອງທ່ານ 
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