
           ພຣະທມັເອເຊກຽນ 
1 2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 32 

33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 

 
ເອເຊກຽນ  
EZEKIEL 

 

1 ເອເຊກຽນເຫນັພຣະຣາຊບນັລງັຂອງພຣະເຈົາ້ທາງນມິດິ 
The Vision of the Chariot 

1 ເມ່ືອວັນທີຫ້າ ເດືອນສ່ີປີທີສາມສິບ ຂນະທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາຢູ່ກັບພວກຊະເລີຍຊາວຢູດາ ທ່ີແມນ້ໍ່າເຄບາຣ໌ ໃນປະເທດບາບິ
ໂລນ ທ້ອງຟ້າໄດ້ຍະອອກ ແລ້ວຂ້າພະເຈ້ົາກໍເຫັນພຣະເຈ້ົາທາງນີມິດ 

2 ໃນເວລານ້ັນພ ໍດີກົງກັບເວລາທ່ີກະສັດເຢຮົວອາຄິນຖືກຈັບໄປເປັນຊະເລີຍໄດ້ຫ້າປີ  
3 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວຕ່ໍຂ້າພະເຈ້ົາຄື ເອເຊກຽນບຸດຂອງປະໂຣຫິດບູຊີ ຢູ່ແຄມແມ່ນ້ໍາເຄບາໃນປະເທດບາບິໂລນ 

ໃນທ່ີນ້ັນຣິດທານຸພາບຂອງພຣະອົງໄດ້ຖືກຕ້ອງຕົວຂ້າພະເຈ້ົາ 
4 ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເງີຍຫນ້າຂ້ຶນ ແລ້ວເຫັນລົມພະຍຸພັດມາແຕ່ທາງເຫນືອ ມແີສງສວ່າງສ່ອງຮຸ່ງເຮືອງອອກມາຈາກ

ເມກກ້ອນໃຫຍ່ ແລະທ້ອງຟ້າກໍລຸກເປັນໄຟອ້ອມຮອບເມກນ້ັນ ຢູ່ທ່ີນ້ັນແສງສວ່າງສ່ອງແສງເຫລ້ືອມເຫມືອນທອງສໍາ
ຣິດໃນຖ້າມກາງພະຍຸນ້ັນ 

5 ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຫັນສ່ິງນ່ຶງເຫມືອນສັດສ່ີຕົວ ມັນມີຮູບຮ່າງເຫມືອນມະນຸດ 
6 ແຕ່ລະຕົວມີສ່ີຫນ້າ ແລະສ່ີປີກ ຂາຂອງມ ນັຊ່ື ແຕ່ຕີນຂອງມັນມເີລັບເຫມອືນເລັບງົວ 
7 ສັດທັງສ່ີນ້ັນມີແສງເຫລ້ືອມເຫມືອນທອງສໍາຣິດ  
8 ຢູ່ລ  ຸ່ມປີກທັງສ່ີຂອງມັນ ຍັງມີມືສ່ີມືເຫມືອນມມືະນຸດ 
9 ປ ກີທັງສອງຂອງແຕ່ລະຕົວ ໄດ້ພອືອກໄປຈຸກັນກັບປີກສັດຕົວອ່ືນເປັນຮູບສ່ີຫລ່ຽມ ແລ້ວບິນໄປທາງດຽວກັນໂດຍບ່ໍ

ຫັນເຫໄປຕ່າງທິດທາງກັນ 
10 ຫນ້າທັງສ່ີຂອງສັດແຕ່ລະຕົວບ່ໍຄືກັນ ຄືຫນ້າຢູ່ຂ້າງຫນ້າເຫມືອນມະນຸດ ຫນ້າຂ້າງຂວາເຫມືອນຫນ້າສິງ ຫນ້າຂ້າງ

ຊ້າຍເຫມືອນຫນ້າງົວ ແລະຫນ້າຂ້າງຫລັງເຫມືອນຫນ້ານົກອິນຊີ 
11 ປີກທັງສອງຂອງສັດແຕ່ລະຕົວພືອອກໄປຈຸກັບປາຍປີກຂອງຕົວອ່ືນ ແລະອີກປີກສອງປີກໄດ້ປົກຫຸ້ມຕົວມັນໄວ້ 
12 ສັດທຸກຕົວໄດ້ປ່ິນຫນ້າໄປສ ູ ່ທິດທັງສ່ີ ເມ່ືອມັນປະສົງຈະໄປທາງໃດ ກໍບິນໄປພ້ອມກັນບ່ໍປ່ິນຫນ້າໄປທາງອ່ືນເລີຍ 
13 ຢູ່ໃນສັດເຫລ່ົານ້ັນ ມີສ່ິງນ່ຶງເບ່ິງຄ້າຍຄື ໂຄມໄຟເຄ່ືອນໄຫວຢູ່ເປັນນິດ ເປັນສຸກໃສ ແລະມີແສງຟ້າແມບເຫລ້ືອມ 
14 ສັດເຫລ່ົານ້ັນພຸ່ງໄປມາເຫມືອນຟ້າແມບເຫລ້ືອມ 
15 ຂນະທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາຫລຽວເບ່ິງສັດທັງສ່ີຕົວນ້ັນ ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຫັນກ ົງລ້ໍສ່ີອັນຢູ່ເທິງດິນແປະຢູ່ຂ້າງສັດແຕ່ລະຕົວ 
16 ລ້ໍແຕ່ລະອັນສ່ອງແສງເຫມອືນເພັດເບ່ິງເຫມອືນກັນຫມົດທັງສ່ີລ້ໍ ແຕ່ລະລ້ໍມີລ້ໍອີກອັນນ່ຶງຕັດຜ່ານທາງກາງ 



17 ເພ່ືອວ່າພວກມັນຈະຍ້າຍໄປໄດ້ໃນທຸກທີທຸ່ກທາງ 
18 ແລະລ້ໍນ້ັນໃຫຍ່ເປັນຕາຢ້ານ ມີຫນ່ວຍຕາຕິດຢູ່ອ້ອມຮອບ 
19 ເມ່ືອໃດສັດເຫລ່ົານ້ັນຍ້າຍໄປ ລ້ໍກໍຍ້າຍໄປນໍາ ເມ່ືອສັດນ້ັນເຫາະຂ້ຶນຈາກພ້ືນດິນ ລ້ໍກໍເຫາະຂ້ຶນນໍາ 
20 ເມ່ືອສັດເຫລ່ົານ້ັນໄປທ່ີໃດ ລ້ໍກໍໄປນໍາທັນທີ ເພາະວ່າສັດເປັນຜູ້ຄວບຄຸມລ້ໍ 
21 ທຸກໆເວລາທີສັ່ດນ້ັນເຄ່ືອນຍ້າຍໄປ ເມ່ືອຢຸດເຊົາຫລືເຫາະຂ້ຶນເທິງອາກາດ ລ້ໍກໍເຄ່ືອນຍ້າຍໄປນໍາທັນທີ 
22 ຢູ່ເທິງຫົວຂອງສັດມີສ່ິງນ່ຶງເບ່ິງຄ້າຍຍອດຊ່ໍຟາ້ແກ້ວຜລຶກສີສຸກໃສຢູ່ລຸ່ມຍອດຊ່ໍຟ້ານ້ັນ 
23 ສັດແຕ່ລະຕົວໄດ້ພສືອງປີກອອກໄປຈຸກັບປາຍປີກຕົວອ່ືນ ແຕ່ອີກສອງປີກໄດ້ປົກຫຸ້ມຕົວມັນໄວ ້
24 ເມ່ືອສັດເຫລ່ົານ້ີບິນໄປ ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຍິນສຽງປີກຂອງມັນດ ງັເຫມືອນສຽງຄ້ືນທະເລ ເຫມືອນສຽງກອງທັບໃຫຍ່ເດີນ

ໄປ ແລະເຫມືອນພຣະສຸຣະສຽງຂອງພຣະເຈ້ົາຜູ້ມີອໍານາດຍ່ິງໃຫຍ່ 
25 ເມ່ືອພວກມັນເຊົາບິນມັນກໍຫຸບປີກໄວ້ ແຕ່ຍັງມີສຽງອີກຢ່າງນ່ຶງດັງມາຈາກຍອດຊ່ໍຟາ້ເຫນືອຫົວຂອງສັດນ້ັນ 
26 ຢູ່ເທິງຍອດຊ່ໍຟາ້ ມີສ່ິງນ່ຶງເບ່ິງຄ້າຍບັນລັງແກ້ວມໍຣະກົດ ແລະມີຮູບຮ່າງອັນນ່ຶງເບ່ິງຄືມະນຸດນ່ັງຢູ່ເທິງບັນລັງ 
27 ເທິງແອວຂອງຮູບຮ່າງນ້ັນສ່ອງແສງເຫລ້ືອມເຫມືອນທອງສໍາຣິດຢູ່ໃນກາງກອງໄຟ ແລະລຸ່ມແອວລົງມາມັນສ ອ່ງແສງ

ເຫລ້ືອມເຫມືອນໄຟໄປທ່ົວທຸກແຫ່ງ 
28 ລັກສະນະແສງສວ າ່ງນ້ີສ ອ່ງແສງເຫມອືນຮຸ້ງກິນນ້ໍາຢູ່ໃນເມກເມ່ືອຝົນຕົກ ລັກສະນະແຫ່ງພຣະຣັສມີຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່

ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເປັນດ່ັງນ້ີແຫລະ ແລະເມ່ືອຂ້າພະເຈ້ົາເຫັນແລ້ວ ຂ້າພະເຈ້ົາກໍກ້ົມຫນ້າລົງເຖິງດິນ ແລະຂ້າພະ
ເຈ້ົາໄດ້ຍິນສຽງທ່ານຜູ້ນ່ຶງກ່າວ 

 

2 ການຊງົເອີນ້ເອເຊກຽນ 
The Vision of The Scroll 

1 ພຣະອົງກ່າວກັບຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, ìບຸດແຫ່ງມະນຸດເອີຍ, ຢືນຂ້ຶນ ເຮົາຈະເວ້ົາກັບເຈ້ົາî 
2 ແລະເມ່ືອພຣະອົງກ່າວກັບຂ້າພະເຈ້ົາພຣະວິນຍານໄດ້ເຂ້ົາໄປໃນຂ້າພະເຈ້ົາແລະຕ້ັງຂ້າພະເຈ້ົາໃຫ້ຢືນຂ້ຶນ ແລະຂ້າ

ພະເຈ້ົາໄດ້ຍິນ   ພຣະອົງນ້ັນຜູ້ກ່າວກັບຂ້າພະເຈ້ົາ 
3 ແລະພຣະອົງກ່າວແກ່ຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, ìມະນຸດເອີຍ, ເຮົາຈະສ່ົງເຈ້ົາໄປຫາອິສຣາເອນ ຜູ້ເປັນກະບົດຕ່ໍສູ້ເຮົາ ພວກເຂົາ

ຍັງເປັນກະບົດເຊ່ັນດຽວກັບບັນພະບຸຣຸດຂອງເຂົາເທ່ົາທຸກວນັນ້ີ 
4 ພວກເຂົາເປັນຄົນຫົວດ້ື ແລະບ່ໍໂຄຣົບນັບຖືເຮົາ ເຮົາຈະສ່ົງເຈ້ົາໄປບອກສ່ິງທ່ີເຮົາຈະເວ້ົາກັບເຂົາ 
5 ພວກເຂົາຈະຟັງຫລືບ່ໍຟັງກໍຕາມ ແຕ່ເຂົາກໍຈະຮູ້ວ່າ ມີຜູ້ປະກາດພຣະທັມຄົນນ່ຶງຢູ່ຖ້າມກາງເຂົາ 
6 ແຕ່ເຈ້ົາຜູ້ເປັນມະນຸດເອີຍ, ຢ່າຢ້ານເຂົາຫລືຢ້ານສ່ິງທ່ີເຂົາເວ້ົາ ເຖິງແມ່ນເຂົາຈະເປັນເຫມືອນຫນາມປິດລ້ອມເຈ້ົາ 

ແລະເປັນເຫມືອນແມງງອດຢູ່ອ້ອມຮອບເຈ້ົາ ກໍຢ່າຢ້ານພວກກະບົດເຫລ່ົານ້ັນ ຫລືຢ້ານຄໍາເວ້ົາຂອງເຂົາເລີຍ 
7 ຈ່ົງບອກເຂົາສ່ິງທ່ີເຮົາບອກ ຢ່າເປັນກະບົດເຫມອືນເຂົາ ຈ່ົງອ້າປາກແລ້ວກິນສ່ິງທ ີ ່ເຮົາຈະໃຫ້ເຈ້ົານ້ີî 
8 ìບຸດແຫ່ງມະນຸດເອີຍ, ຈ່ົງຟັງສ່ິງທ່ີເຮົາບອກ ຢ່າເປັນກະບົດເຫມອືນພວກເຂົາ ຈ່ົງອ້າປາກແລ້ວກິນສ່ິງທ່ີເຮົາຈະໃຫ ້

ເຈ້ົານ້ິî 
9 ຕ່ໍມາ ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຫັນມືເບ້ືອງນ່ຶງ ຖືຫນັງສືມ້ວນຢຽດອອກມາທາງຂ້າພະເຈ້ົາ  
10 ມນ້ັືນໄດ້ພືຫນັງສືມ້ວນ ແລ້ວຂ້າພະເຈ້ົາກໍໄດ້ເຫັນຄໍາຂຽນໄວ້ທັງສອງຫນ້າແລະອ່ານໄດ້ຄວາມວ່າ, ìມບົີດຄ່ໍາຄວນ 

ຄໍາໄວທຸ້ກ ແລະຄໍາວິບັດຂຽນຢູ ເ່ທິງນ້ັນî 
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Chapter 3 

1 ພຣະອົງຊົງກ່າວກັບຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, ìບຸດແຫ່ງມະນຸດເອີຍ, ຈ່ົງຮັບປະທານສ່ິງທ່ີເຈ້ົາໄດ້ພົບ ຈ່ົງຮັບປະທານຫນັງສືມ້ວນ
ນ້ີແລ້ວ ໄປເວ້ົາກັບປະຊາຊົນອິສຣາເອນî 

2 ດ່ັງນ້ັນ ຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງໄດ້ອ້າປາກກິນຫນັງສືມ້ວນ ທີພ່ຣະອົງຊົງຍ່ືນໃຫ້ ພຣະອົງຊົງກ່າວອີກວ່າ,  
3 ìບຸດແຫ່ງມະນຸດເອີຍ, ຈ່ົງກິນຫນັງສືມ້ວນທ່ີເຮົາໄດ້ໃຫ້ເຈ້ົານ້ັນໃຫ້ອ່ີມî ຂ້າພະເຈ້ົາກໍກິນຫນັງສືມ້ວນນ້ັນ ມັນມີຣົດ

ຫວານເຫມືອນນ້ໍາເຜ້ີງ 
4 ຕ່ໍມາພຣະເຈ້ົາຊງົກ່າວວ່າ, ìບຸດແຫ່ງມະນຸດເອີຍ, ຈ່ົງໄປບອກສ່ິງທ່ີເຮົາບອກແກ່ເຈ້ົາແກ່ປະຊາຊົນອິສຣາເອນ 
5 ເຮົາຈະບ່ໍສ່ົງເຈ້ົາໄປຫາຊົນຊາດທ່ີເວ້ົາພາສາຕ່າງປະເທດແລະພາສາທ່ີຍາກ ແຕ່ຈະສ່ົງໄປຫາພວກອິສຣາເອນ 
6 ຖ້າສ່ົງໄປຫາປະເທດໃຫຍ່ຊ່ຶງເວ້ົາພາສາທ່ີຍາກ ໂດຍທ່ີເຈ້ົາບ່ໍເຂ້ົາໃຈຊົນຊາດນ້ັນອາດຟັງເຈ້ົາຢູ່ 
7 ແຕ່ຈະບ່ໍມີປະຊາຊົນອິສຣາເອນຄົນໃດມີນ້ໍາໃຈຢາກຟັງເຈ້ົາ ແມ່ນແຕ່ເຮົາເຂົາກໍຈະບ່ໍຟັງຄືກັນ ເພາະວ່າເຂົາເປັນຄົນ

ຫົວດ້ືແລະໃຈແຂງ 
8 ບັດນ້ີ ເຮົາຈະທໍາໃຫ້ເຈ້ົາເປັນຄົນຫົວດ້ືແລະໃຈແຂງເຫມືອນເຂົາ ຈະທໍາໃຫ້ແຂງກວ່າຫີນແລະເພັດ 
9 ສະນ້ັນ ເຈ້ົາຢ່າຢ້ານ ພວກກະບົດເຫລ່ົານ້ີເລີຍ 
10 ພຣະເຈ້ົາຊົງກ່າວຕ່ໍໄປວ່າ, ìບຸດແຫ່ງມະນຸດເອີຍ, ຈ່ົງຈົດຈໍາ ແລະເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງແທ້ຈິງ ໃນສ່ິງທ່ີເຮົາໄດ້ບອກນ້ັນ 
11 ແລ້ວໃຫ້ໄປຫາຊົນຊາດຂອງເຈ້ົາທີຕົ່ກເປັນຊະເລີຍ ແລະໃຫ້ບອກເຂົາເຖິງສ່ິງທ່ີເຮົາຈະບອກເຈ້ົາ ເຖິງເຂົາຈະຟັງຫລືບ່ໍ

ຟັງກຕໍາມî 
Ezekiel at the River Chebar 

12 ຕ່ໍມາ ພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ຍົກຂ້າພະເຈ້ົາຂ້ຶນ ແລ້ວມີພຣະສຽງຢ່າງນ່ຶງດັງກ້ອງອອກມາເຫມອືນສຽງແຜ່ນ
ດິນໄຫວຢູ່   ທາງຫລັງຂ້າພະເຈ້ົາສຽງນ້ັນ 

13 ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຍິນສຽງປີກສັດດັງໃນອາກາດ ແລະສຽງລ້ໍດັງກ້ອງເຫມືອນແຜ່ນດິນໄຫວ 
14 ຂນະພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈ້ົາຊງົຍົກຂ້າພະເຈ້ົາຂ້ຶນນ້ັນ ຂ້າພະເຈ້ົາຮູ້ສຶກຂົມຂ່ືນ ແລະຄຽດແຄ້ນ ເພາະວ່າຣິດທານຸ

ພາບຂອງ    ພຣະອົງໄດ້ຊົງບັງຄັບຢູ່ 
15 ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ໄປເຖິງບ່ອນພວກຊະເລີຍອາສັຍຢູ່ທ່ີເມືອງເທນອາບິບ ແຄມແມ່ນ້ໍາເຄບາທ່ີປະເທດບາບິໂລນ ແລະໄດ້

ພັກຢູ່ທ່ີນ້ັນດ້ວຍຄວາມຕົກຕະລຶງເປັນເວລາເຈັດວັນ 
ພຣະເຈ້ົາຊງົແຕງ່ຕັງ້ເອເຊກຽນເປັນຄນົຍາມອສິຣາເອນ 

16 ພຄົໍບເຈັດວັນແລ້ວ ພຣະຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກໍມາເຖິງຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ,  
17 ìບຸດແຫ່ງມະນຸດເອີຍ, ເຮົາຈະແຕ່ງຕ້ັງເຈ້ົາໃຫເ້ປັນຄົນຍາມຊົນຊາດອິສຣາເອນ ຈ່ົງຕັກເຕືອນເຂົາດ້ວຍຖ້ອຍຄໍາທ່ີເຣົາ

ໄດ້ບອກເຈ້ົາ 
18 ຖ້າເຮົາປະກາດວ່າ ຄົນຊ່ົວຜູ້ນ່ຶງຈະຕ້ອງຕາຍ ແຕ່ຖ້າເຈ້ົາບ່ໍຕັກເຕືອນໃຫ້ເຂົາປ່ຽນທາງເພ່ືອຊ່ອຍຊີວິດເຂົາໄວ້ ຄົນຊ່ົວ

ຜູ້ນ້ັນກ ຈໍະຕາຍເສັຽຍ້ອນບາບຂອງຕົນເອງ ແລ້ວເຮົາຈະຖືວ່າການຕາຍຂອງຜູ້ນ້ັນເປັນຄວາມຜິດຂອງເຈ້ົາ 
19 ຖ້າວ່າເຈ້ົາໄດ້ຕັກເຕືອນຄົນຊ່ົວຮ້າຍແລ້ວ ແຕ່ເຂົາບ່ໍເຊົາເຮັດບາບ ເຂົາກໍຈະຕາຍຍ້ອນບາບນ້ັນ ແຕ່ຊວິີດຂອງເຈ້ົາຈະ

ປອດພັຍ 
20 ຖ້າຄົນດີມີສິນທັມຜູ້ນ່ຶງເລ້ີມເຮັດບາບ ເຮົາຈະທໍາໃຫ້ເຂົາຕົກຢູ່ໃນອັນຕະຣາຍ ແລະຖ້າເຈ້ົາບ່ໍເຕືອນເຂົາ ເຂົາກໍຈະ

ຕາຍຍ້ອນການ ເຮັດບາບນ້ັນ ເຮົາຈະບ່ໍລະນຶກເຖິງຄຸນງາມຄວາມດີທ່ີເຂົາໄດ້ເຮັດມາ ແຕ່ຈະຖືວ່າເປັນຄວາມຜິດຂອງ
ເຈ້ົາ 

21 ຖ້າເຈ້ົາຫາກຕັກເຕືອນບ່ໍໃຫ້ເຂົາເຮັດບາບ ເຂົາກໍຈະເຊ່ືອຟັງບ່ໍເຮັດບາບນ້ັນ ແລະຊີວິດຂອງເຈ້ົາແລະຊີວິດຂອງເຂົາກໍ
ຈະປອດພັຍî 



ເອເຊກຽນປາກບໍໄ່ດ ້ 
Ezekiel Isolated and Silenced 

22 ເມ່ືອຕົກຢູ່ໃນອໍານາດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົານ້ັນ ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຍິນພຣະອົງຊົງກ່າວວ່າ, ìຈ່ົງລຸກຂ້ຶນ ແລ້ວອອກໄປຍັງ
ຮ່ອມພູ ເຮົາຈະເວ້ົາກັບເຈ້ົາຢູ່ທ່ີນ້ັນî 

23 ດ່ັງນ້ັນ ຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງອອກໄປໃນທ່ີນ້ັນ ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຫັນພຣະຣັສມຄີວາມຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເປັນຢ່າງ
ດຽວກັນກັບຄາວທ່ີເຫັນຢູ່ແຄມແມ່ນ້ໍາເຄບາ ແລະຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຫມູບລົງດິນ 

24 ແຕ່ພຣະວິນຍານໄດ້ສະເດັດເຂ້ົາສິງໃນຕ ວົຂ້າພະເຈ້ົາແລະເຮັດໃຫ້ຢືນຂ້ຶນ ພຣະວິນຍານນ້ັນຊົງບອກຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, 
ìຫລົບເມືອບ້ານສາ ແລ້ວລ້ີຢູ່ໃນເຮືອນຂອງເຈ້ົາ 

25  ເຈ້ົາ ບຸດແຫ່ງມະນຸດເອີຍ, ເບ່ິງແມ, ເຈ້ົາຈະຖືກມັດດ້ວຍເຊືອກໄປໃສບ່ໍໄດ້  
26 ແລະເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ລ້ີນຂອງເຈ້ົາແຂງຈົນປາກບ່ໍໄດ້ ເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ຕັກເຕືອນພວກກະບົດເຫລ່ົານ້ັນໄດ້ 
27 ເມ່ືອເຮົາຈະເວ້ົາກັບເຈ້ົາອີກ ເຮົາກ ຈ່ຶໍງຈະໃຫ້ເຈ້ົາເວ້ົາໄດ້ ແລ້ວເຈ້ົາຈ່ຶງບອກເຂົາວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວດ່ັງນ້ີ 

ìພວກເຂົາບາງຄົນຈະເຊ່ືອຟງັເຮົາ ແຕ່ບາງຄົນຈະບ່ໍເຊ່ືອຟັງເຣົາ ເພາະວ່າພວກເຂົາເປັນຊົນຊາດກະບົດî 
 

4 ສະແດງພາບການລອ້ມກງຸເຢຣຊູາເລມັ 
The Siege of Jerusalem Portrayed 

1 ìເຈ້ົາ, ບຸດແຫ່ງມະນຸດເອີຍ, ເຈ້ົາຈ່ົງເອົາກ້ອນຫີນມາວາງໄວ້ຂ້າງຫນ້າເຈ້ົາ ແລະແກະຮູບເມືອງນ່ຶງໄວ້ເທິງນ້ັນຄືນະ
ຄອນເຢຣູຊາເລັມ 

2 ຈ່ົງລ້ອມນະຄອນນ້ັນໄວ້ ແລະກ່ໍກໍາແພງລ້ອມໄວ້ຮອບນະຄອນນ້ັນດ້ວຍ ແລະຄູນດິນໄວ້ສູງສູ້ນະຄອນນ້ັນ ແລະຕ້ັງ
ຄ້າຍຮອບນະຄອນໄວ້ ແລະຕ້ັງເຄ່ືອງເຈາະກໍາແພງໄວ້ຮອບນະຄອນ 

3 ຈ່ົງຫາເຫລັກແຜ່ນມາ ແລະວາງເຫລັກແຜ່ນນ້ັນຕ່າງເປັນກໍາແພງເຫລັກລະຫວ່າງເຈ້ົາກັບນະຄອນນ້ັນ ແລະເຈ້ົາ
ຈ່ົງຫັນຫນ້າສູ່ນະຄອນນ້ັນ ໃຫ້ນະຄອນນ້ັນຖືກລ້ອມ ແລ້ວເຈ້ົາເອງເປັນຜູ້ປິດລ້ອມເມືອງ ນ້ີເປັນຫມາຍສໍາຄັນສໍາລັບ
ເຊ້ືອສາຍອິສຣາເອນ 

4 ìແລ້ວເຈ້ົາຈ່ົງນອນຕະແຄງຂ້າງຊ້າຍ ແລະເຮົາຈະວາງການລົງໂທດເຊ້ືອສາຍອິສຣາເອນໄວ້ເຫນືອເຈ້ົາ ເຈ້ົານອນທັບ
ຢູ່ຈັກມື້ ເຈົາ້ຈະແບກການລົງໂທດຂອງນະຄອນນ້ັນເທ່ົານ້ັນມ້ື 

5 ເພາະເຣົາໄດ້ກໍານົດວັນໃຫ້ແກ່ເຈ້ົາແລ້ວ ຄືສາມຮ້ອຍເກ້ົາສິບວັນເທ່ົາກັບຈໍານວນປີແຫ່ງການລົງໂທດຂອງເຂົາ ເຈ້ົາ
ຈະຕ້ອງແບກ ການລົງໂມເເຊ້ືອສາຍອິສຣາເອນນານເທ່ົານ້ັນ 

6 ແລະເມ່ືອເຈ້ົາກະທໍາເຊ່ັນນ້ີຄົບວັນແລ້ວ ເຈ້ົາຈະຕ້ອງນອນລົງເປັນຄ້ັງທີສອງ ແຕ່ນອນຕະແຄງຂ້າງຂວາ ແລະແບກ
ການລົງໂທດເຊ້ືອສາຍຂອງຢູດາ ເຮົາກໍານົດໃຫ້ເຈ້ົາສ່ີສິບວັນ ວັນແທນປີ 

7 ແລະເຈ້ົາຕ້ອງຕ້ັງຫນ້າເຈ້ົາສູ່ການລ້ອມເຢຣູຊາເລັມໄວ້ດ້ວຍແຂນເປືອຍເປ່ົາ ແລະເຈ້ົາຈ່ົງປະກາດພຣະທັມສູ້ນະຄອນ
ນ້ັນ  

8 ເບ່ິງແມ, ເຮົາຈະເອົາເຊືອກມັດເຈ້ົາໄວ້ ເຈ້ົາຈະພິກຈາກຂ້າງນ້ີໄປຂ້າງນ້ັນບ່ໍໄດ້ຈົນກວ່າເຈ້ົາຈະຄົບການລ້ອມນະຄອນ
ຕາມກໍານົດວັນຂອງເຈ້ົາ 

9 ìເຈ້ົາຈ່ົງເອົາເຂ້ົາເດືອຍ ເຂ້ົາບເລ ຫມາກຖ່ົວຂຽວ ແລະຫມາກຖ່ົວແດງ ເຂ້ົາຟ້າງ ແລະເຂ້ົາບເລແຂງ ຈ່ົງປົນສ່ິງທັງ
ຫມົດເຂ້ົາກັນແລະເຮັດເຂ້ົາຈ່ີໃຫ້ເຈ້ົາ ລະຫວ່າງທ່ີເຈ້ົານອນຕະແຄງຕາມກໍານົດວັນສາມຮ້ອຍເກ້ົາສິບວັນນ້ັນ ເຈ້ົາຈ່ົງ
ຮັບປະທານອາຫານນ້ີ 

10 ແລະອາຫານທ່ີເຈ້ົາກິນຈະຕ້ອງຊ່ັງ ເປັນວັນລະຊາວເຊເກລ ເຈ້ົາຈ່ົງຮັບປະທານຕາມເວລາກໍານົດ 
11 ແລະນ້ໍາເຈ້ົາຕ້ອງຕວງດ່ືມ ຄືນ່ຶງໃນຫົກຂອງຮິນນ່ຶງ ເຈ້ົາຈ່ົງດ່ືມນ້ໍາຕາມເວລາກໍານົດ 



12 ແລະເຈ້ົາຈະຕ້ອງຣັບປະທານເຂ້ົາຈ່ີ ເຂ້ົາບເລ ໂດຍໃຊ້ໄຟດັງດ້ວຍອາຈົມຂອງມະນຸດທ່ີແຫ້ງແລ້ວປ້ີງ ຕ່ໍຫນ້າຕ່ໍຕາເຂົາ
ທັງຫລາຍî 

13 ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວວ່າ, ìປະຊາຊົນອິສຣາເອນຈະຕ້ອງຮ ບັປະທານເຂ້ົາຈ່ີຂອງເຂົາທ່ີເປັນມົນທິນຢ່າງນ້ີແຫລະ
ໃນຖ້າມກາງປະຊາຊາດ ຊ່ຶງເຮົາຈະຂັບໄລ່ເຂົາໄປຢູ່î 

14 ແລ້ວຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງກ່າວວ່າ, ìພຣະເຈ້ົາຂ້າ ອະນິຈາ ຂ້າພຣະອົງບ່ໍເຄີຍກະທໍາຕົວໃຫ້ເປັນມົນທິນເລີຍ ຕ້ັງແຕ່ຍັງຫນຸ່ມ
ມາຈົນບັດນ້ີ ຂ້າພຣະອົງບ່ໍເຄີຍຮ ບັປະທານສ່ິງທ່ີຕາຍເອງ ຫລືທ່ີຖືກສັດຈີກກັດຕາຍ ບ່ໍມີຊີນ້ສັດມົນທິນເຂ້ົາໄປໃນ
ປາກຂອງຂ້າພຣະອົງî 

15 ແລ້ວພຣະອົງຈ່ຶງກ່າວກັບຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, ìເອົາເຖີດ ເຮົາຈະຍອມໃຫ້ເຈ້ົາໃຊ້ຂ້ີງົວແທນອາຈົມຊ່ຶງເຈ້ົາຈະໃຊຕ້ຽມເຂ້ົາຈ່ີ
ຂອງເຈ້ົາî 

16 ພຣະອົງກ່າວກັບຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, ìບຸດແຫ່ງມະນຸດເອີຍ, ເບ່ິງແມ, ເຮົາຈະທໍາລາຍອາຫານຫລັກໃນເຢຣູຊາເລັມເສັຽ 
ເຂົາຈະຕ້ອງຊ່ັງເຂ້ົາຈ່ີຮັບປະທານ ທງັຮັບປະທານດ້ວຍຄວາມຢ້ານກົວ ແລະເຂົາຈະຕວງນ້ໍາດ່ືມ ທັງດ່ືມດ້ວຍອາການ
ທ່ີຢ້ານກົວ 

17 ເພື່ອໃຫຂ້າດເຂ້ົາຈ່ີແລະນ້ໍາ ໃຫ້ຕ່າງຄົນຕ່າງຢ້ານກົວ ແລະຊູບຜອມໄປເພາະໂທດບາບຂອງເຂົາທັງຫລາຍ 
 

5  
A Sword against Jerusalem 

1 ìເຈ້ົາ, ບຸດແຫ່ງມະນ ດຸເອີຍ, ເຈ້ົາຈ່ົງເອົາດາບຄົມເຫລ້ັມນ່ຶງ ຈ່ົງໃຊ້ດາບນ້ັນເຫມືອນດ່ັງມີດໂກນຂອງຊ່າງຕັດຜົມ ຈ່ົງ
ແຖຫົວແລະແຖຫນວດຂອງເຈ້ົາ ເອົາຕາຊ່ັງສໍາລັບຊ່ັງມາແບ່ງຜົມນ້ັນອອກ 

2 ເມ່ືອວັນການລ້ອມຄົບຖ້ວນແລ້ວ ເຈ້ົາຈ່ົງເຜົານ່ຶງໃນສາມສ່ວນເສັຽໃນໄຟທ່ີກາງເມືອງ ແລະເອົານ່ຶງໃນສາມສ່ວນນ່ຶງ
ມາ ເອາົດາບຟນັໃຫຮ້ອບເມືອງ ແລະນ່ຶງໃນສາມອີກສ່ວນນ່ຶງນ້ັນ ເຈ້ົາຈ່ົງໃຫ້ລົມພດັກະຈາຍໄປ ແລະເຮົາຈະຊັກດາບ
ອອກຕາມໄປ 

3 ແລະເຈ້ົາຈ່ົງເອົາເສ້ັນຜົມນ້ັນມາຫນ້ອຍນ່ຶງມັດຕິດໄວ້ທ່ີເສ້ືອຄຸມຂອງເຈ້ົາ 
4 ແລະເຈ້ົາຈ່ົງເອົາຜົມເຫລ່ົານ້ີມາອີກຈ່ົງໂຍນເຂ້ົາໄປໃນໄຟໃຫ້ໄຫມ້ເສັຽໃນໄຟນ້ັນ ຈາກທ່ີນ້ັນຈະມີໄຟເຂ້ົາໄປໃນເຊ້ືອ

ສາຍອິສຣາເອນທັງຫມດົ 
5 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ນ້ີຄືເຢຣູຊາເລ ມັ ເຮົາຕ້ັງນາງໄວ້ໃນຖ້າມກາງປະຊາຊາດທັງຫລາຍ ມີຫລາຍປະເທດຢູ່

ອ້ອມຮອບ 
6 ແລະເຢຣູຊາເລັມໄດ້ກະບົດຕ່ໍກົດຫມາຍຂອງເຮົາຢ່າງຮ້າຍກາດຍ່ິງກວ່າປະຊາຊາດໃດໆ ແລະກະບົດຕ່ໍກົດເກນຂອງ

ເຮົາຫລາຍຍ່ິງກວ່າປະເທດທ່ີຢູ່ອ້ອມຮອບ ໂດຍປະຕິເສດບ່ໍຮັບກົດຫມາຍຂອງເຮົາ ແລະບ່ໍດໍາເນີນຕາມກົດເກນຂອງ
ເຮົາ 

7 ເຫດສັນນ້ັນ ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ເພາະເຫດວ່າເຈ້ົາດ້ືດ້ານຍ່ິງກວ່າປະຊາຊາດທ່ີຢູ່ຮອບເຈ້ົາ ແລະບ່ໍໄດ້ດໍາ
ເນີນຕາມກົດເກນ ຫລືຮັກສາກົດຫມາຍຂອງເຮົາ ແຕ່ໄດ້ປະພຶດຕາມກົດຫມາຍຂອງປະຊາຊາດທ່ີຢູ່ຮອບເຈ້ົາ 

8 ເຫດສັນນ້ັນ ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ເບ່ິງແມ, ເຣົາ ເຖິງວ່າເຮົານ້ີແຫລະເປັນປໍຣະປັກກັບເຈ້ົາ ເຮົາຈະພິພາກສາ
ລົງໂທດຖ້າມກາງເຈ້ົາຕ່ໍຫນ້າປະຊາຊາດທັງຫລາຍ 

9 ແລະເພາະສ່ິງຫນ້າກຽດຊັງທັງສ້ິນຂອງເຈ້ົາ ເຮົາຈະກະທໍາ ແລະເຮົາຈະກະທໍາແກ່ເຈ້ົາຢ່າງທ່ີເຮົາບ່ໍເຄີຍກະທໍາ ແລະ
ເຮົາຈະບ່ໍກະທໍາຢ່າງນ້ັນຕ່ໍໄປອີກ 

10 ເຫດສັນນ້ັນພ່ໍຈະກິນລູກຂອງຕົນຖ້າມກາງເຈ້ົາທງັຫລາຍ ແລະບັນດາລູກຈະກິນບັນດາພ່ໍຂອງເຂົາທັງຫລາຍ ແລະ
ເຮົາຈະພິພາກສາລົງໂທດເຈ້ົາ ຜູ້ໃດໃນພວກເຈ້ົາທີເ່ຫລືອຢູ່ ເຮົາຈະໃຫ້ກະຈັດກະຈາຍໄປຕາມລົມທຸກທິດ 



11 ເຫດສັນນ້ັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈ່ຶງກ່າວວ່າ ເຮົາມີຊວິີດຢູ່ສັນໃດ ເພາະເຈ້ົາໄດ ກ້ະທໍາໃຫ້ສະຖານນະມັສການຂອງເຮົາ
ເປັນມົນທິນໄປດ້ວຍສ່ິງທ່ີຫນ້າລັງກຽດທັງສ້ິນຂອງເຈ້ົາ ແລະດ້ວຍສ່ິງທ່ີຫນ້າກຽດຊັງທັງສ້ິນຂອງເຈ້ົາ ເຫດສັນນ້ັນເຮົາ
ຈະຕັດເຈ້ົາລົງ ຕາຂອງເຮົາຈະບ່ໍປານີ ເຮົາຈະບ່ໍສົງສານເຫມືອນກັນ 

12 ພວກເຈ້ົານ່ຶງໃນສາມສ່ວນຈະລ້ົມຕາຍເພາະໂຣກລະບາດ ແລະຖືກຜານດ້ວຍຄວາມອຶດຢາກ ໃນຫມູພ່ວກເຈ້ົາ ອີກ
ນ່ຶງໃນສາມສ່ວນຈະລ້ົມຕາຍດ້ວຍດາບຢູ່ຮອບເຈ້ົາ ແລະອີກນ່ຶງໃນສາມສ່ວນເຮົາຈະໃຫ້ກະຈັດກະຈາຍໄປຕາມລົມ
ທຸກທິດແລະເຮົາຈະຊັກດາບອອກໄລ່ຕາມເຂົາທັງຫລາຍໄປ 

13 ìເຊ່ັນນ້ີແຫລະ ຄວາມກ້ິວຂອງເຮົາຈະມອດລົງ ແລະເຮົາຈະລະບາຍຄວາມພິໂຣດຂອງເຮົາຈົນຫມດົ ແລະພໍໃຈແລ້ວ 
ເຂົາທັງຫລາຍຈະໄດ້ຊາບວ່າ ເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ກ່າວເຊ່ັນນ້ີດ້ວຍຄວາມຫວງແຫນ ເມ່ືອຄວາມພິໂຣດຂອງເຮົາ
ຕ່ໍເຂົາມອດລົງແລ້ວ 

14 ເຮົາຈະກະທໍາໃຫ້ເຈ້ົາຮ້າງເປ່ົາ ແລະເປັນທ່ີເຂົາປະນາມກັນຖ້າມກາງປະຊາຊາດທ່ີຢູ່ອ້ອມຮອບເຈ້ົາແລະໃນສາຍຕາ
ຂອງຜູ້ທ່ີຜ່ານໄປ 

15 ເຈ້ົາຈະເປັນທ່ີເຂົາປະນາມແລະເຍ້ີຍຫຍັນ ເປັນຄໍາເຕືອນ ແລະເປັນທ່ີຫນ້າລັງກຽດແກ່ປະຊາຊາດທ່ີຢູ່ອ້ອມຮອບເຈ້ົາ 
ເມ່ືອເຮົາຈະພິພາກສາລົງໂທດເຈ້ົາ ດ້ວຍຄວາມພິໂຣດ ແລະຄວາມກ້ຽວກາດ ແລະການຕີສອນຢ່າງໂກດຮ້າຍຂອງ
ເຮົາ ເຮົາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ ຊງົກ່າວເຊ່ັນນ້ີແລ້ວ 

16 ເມ່ືອເຮົາປ່ອຍລູກທະນູແຫ່ງຄວາມອຶດຢາກ ຄືລູກທະນູແຫ່ງການທໍາລາຍໃນຖ້າມກາງເຈ້ົາ ຊ່ຶງເຣົາຈະປ່ອຍໄປທໍາ
ລາຍເຈ້ົາ ແລະເມ່ືອເຮົາເພ້ີມຄວາມອຶດຢາກໃຫ້ເຈ້ົາ ແລະທໍາລາຍອາຫານຫລັກຂອງເຈ້ົາເສັຽ 

17 ເຮົາຈະສ່ົງຄວາມອຶດຢາກແລະສັດປ່າຮ້າຍມາສູ້ເຈ້ົາ ແລະມັນຈະເອົາລູກຫລານຂອງເຈ້ົາໄປເສັຽ ໂຣກລະບາດ ແລະ
ເລືອດຈະຜ່ານເຈ້ົາ ແລະເຮົາຈະນໍາດາບມາເຫນືອເຈ້ົາ ເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ກ່າວເຊ່ັນນ້ີແລ້ວî 

 

6 ພຣະຜູເ້ປນັເຈົາ້ກາ່ວໂທດບນັດາພຂູອງອສິຣາເອນ 
Judgment on Idolatrous Israel 

1 ຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາມາເຖິງຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ,  
2 ìບຸດແຫ່ງມະນຸດເອີຍ, ຈ່ົງມຸ້ງຫນ້າຂອງເຈ້ົາຊ່ືພູທງັຫລາຍຂອງອິສຣາເອນ ແລະຈ່ົງປະກາດພຣະທັມກ່າວໂທດພູນ້ັນ 
3 ແລະກ່າວວ່າ, ìພທັູງຫລາຍຂອງອິສຣາເອນເອີຍ, ຈ່ົງຟັງພຣະຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີແກ່ພູ

ທັງຫລາຍ ແລະແກ່ເນີນພູ ແລະຫ້ວຍແລະຮ່ອມພູທງັຫລາຍວ່າ ເບ ິ ່ງແມ, ເຣົາຈະນໍາດາບມາເຫນືອເຈ້ົາ ແລະເຮົາຈະ
ທໍາລາຍບ່ອນສູງຕ່າງໆທ່ີປະຊາຊນົຂາບໄຫວ້ເສັຽ 

4 ແທ່ນບູຊາຂອງເຈ້ົາຈະຮ້າງເປ່ົາ ແລະແທ່ນບູຊາເຄ່ືອງຫອມຂອງເຈ້ົາຈະພັງທະລາຍ ແລະຄົນທ່ີຖືກຂ້າເທິງເຈ້ົານ້ັນ 
ເຮົາຈະແກວ່ງລົງຕ່ໍຫນ້າຮູບໂຄຣົບຂອງເຈ້ົາ 

5 ເຮົາຈະວາງສົບຄົນອິສຣາເອນໄວ້ຫນ້າຮູບໂຄຣົບຂອງເຂົາ ແລະເຮົາຈະກະຈາຍກະດູກຂອງເຈ້ົາຮອບແທ່ນບູຊາຂອງ
ເຈ້ົາ 

6 ເຈ້ົາອາສັຍຢູ່ທ່ີໃດ ເມືອງຂອງເຈ້ົາຈະຮ້າງ ແລະບ່ອນສູງທັງຫລາຍຂອງເຈ້ົາຈະພັງທະລາຍ ດ່ັງນ້ັນແຫລະ ແທ່ນບູຊາ
ຂອງເຈ້ົາຈະຮ້າງແລະຖືກທໍາລາຍ ຮູບໂຄຣົບຂອງເຈ້ົາຈະຫັກແລະຖືກທໍາລາຍ ແທ່ນບູຊາເຄ່ືອງຫອມຂອງເຈ້ົາຈະຖືກ
ຕັດລົງ ແລະການງານຂອງເຈ້ົາຈະຖືກກວາດຖ້ິມເສັຽສ້ິນ 

7 ແລະຄົນທ່ີຖືກຂ້າຈະລ້ົມລົງຖ້າມກາງເຈ້ົາ ແລະເຈ້ົາຈະຊາບວ່າເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
8 ìແຕ່ເຮົາຈະໃຫ້ເຈ້ົາເຫລືອຢູ່ບາງຄົນ ເມ່ືອເຈ້ົາມີບາງຄົນຖ້າມກາງປະຊາຊາດທ່ີຫນີພົ້ົນ້ດາບໄປ ແລະເມ່ືອເຈ້ົາກະຈາຍ

ໄປຢູ່ໃນປະເທດຕ່າງໆ 



9 ແລ້ວຄົນໃນພວກເຈ້ົາທ່ີຫນີໄປໄດ້ນ້ັນ ຈະຣະລຶກເຖິງເຣົາຖ້າມກາງປະຊາຊາດ ຊ່ຶງເຂົາຖືກກວາດໄປເປັນຊະເລີຍນ້ັນ 
ເມ່ືອເຮົາທໍາລາຍໃຈອິດສາຊ່ຶງໄດ້ພາກຈາກເຮົາໄປນ້ັນແລ້ວ ແລະທໍາລາຍຕາທ່ີຫລຽວເບ່ິງຮູບໂຄຣົບຢ່າງໃຈອິດສາ
ນ້ັນເສັຽ ແລະເຂົາຈະກຽດຕົວເອງ ເຫດດ້ວຍຄວາມຊ່ົວຊ່ຶງເຂົາໄດ້ກະທໍາ ແລະສ່ິງທ່ີຫນ້າກຽດຫນ້າຊງັທັງສ້ິນຂອງເຂົາ
ດ້ວຍ 

10 ເຂົາຈະຊາບວ່າເຣົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເຣົາບ່ໍໄດ້ເວ້ົາລ້າໆວ່າ ເຮົາຈະກະທໍາການຮ້າຍນ້ີແກ່ເຂົາî 
11 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ, ìຈ່ົງຕົບມືແລະກະທືບຕີນຂອງເຈ້ົາ ແລະກ່າວວ່າ ອະນິຈາເອີຍ ເພາະຄວາມຊ່ົວທ່ີຫນ້າ

ກຽດຫນ້າຊັງແຫ່ງເຊ້ືອສາຍອິສຣາເອນຫນໍ ເຫດວ່າເຂົາທັງຫລາຍຈະລ້ົມລົງດ້ວຍດາບ ດ້ວຍຄວາມອຶດຢາກແລະ
ດ້ວຍໂຣກລະບາດ 

12 ຜູ້ທີຢູ່່ຫ່າງໄກອອກໄປຈະຕາຍດ້ວຍໂຣກລະບາດ ຜູ້ທ່ີຢູ່ໃກ້ກໍຈະລ້ົມຕາຍດ້ວຍດາບ ແລະຜູ້ທ່ີເຫລືອຢູ່ຍັງບ່ໍຕາຍຈະ
ຕາຍດ້ວຍຄວາມອຶດຢາກ ເຮົາຈະໃຫ້ຄວາມຮ້າຍກາດຂອງເຮົາມີເຫນືອເຂົາຈົນກວ່າຈະມອດລົງ ເຊ່ັນນ້ີແຫລະ 

13 ແລະເຈ້ົາຈະຊາບວ່າເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເມ່ືອຄົນທ່ີຖືກຂ້ານອນຢູ່ຖ້າມກາງຮູບໂຄຣົບຂອງເຂົາຮອບແທ່ນບູຊາຂອງ
ເຂົາເທິງເນີນພູສູງທຸກແຫ່ງເທິງຍອດພູທງັຫລາຍ ທ່ີໃຕ້ຕ້ົນໄມ້ຂຽວທ ກຸຕ້ົນ ແລະໃຕ້ຕ້ົນກ່ໍຫລວງໃບດົກທຸກຕ້ົນບ່ໍວ່າຢູ່ທ່ີ
ໃດໆ ທີເ່ຂົາຖວາຍກ່ິນທ່ີພໍໃຈແກ່ຮູບໂຄຣົບທັງສ້ິນຂອງເຂົາ 

14 ແລະເຮົາຈະຍ່ືນມືຂອງເຮົາອອກຕ່ໍສູ້ເຂົາ ແລະກະທໍາໃຫ້ແຜ່ນດິນນ້ັນຮ້າງເປ່ົາ ແລະຖ້ິມຮ້າງຕລອດທ່ີອາສັຍທັງສ້ິນ
ຂອງເຂົາ ຄືຕ້ັງແຕ່ຖ່ິນກັນດານເຖິງດິບລາ ແລ້ວເຂົາຈ່ຶງຈະຮູ້ວ່າ ເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາî 

 

7 ທີສ່ດຸປາຍມາເຖງິ 
Impending Disaster 

1 ຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາມາເຖິງຂ າ້ພະເຈ້ົາອີກວ່າ,  
2 ìເຈ້ົາ, ບຸດແຫ່ງມະນຸດເອີຍ, ພຣະເຈ້ົາກ່າວກັບແຜ່ນດິນອິສຣາເອນດ່ັງນ້ີວ່າ ອາວະສານ ຄວາມສ້ິນສຸດໄດ້ມາເຖິງທັງສ່ີ

ມຸມຂອງແຜ່ນດິນແລ້ວ 
3 ບ ດັນ້ີຄວາມສ້ິນສຸດກໍມາເຖິງເຈ້ົາ ແລະເຮົາຈະປ່ອຍໃຫ້ຄວາມກ້ິວຂອງເຮົາມາເຫນືອເຈ້ົາທັງຫລາຍ ແລະຈະພິພາກ

ສາເຈ້ົາໃຫ້ສົມກັບທາງປະພືດຂອງເຈ້ົາ ແລະເຮົາຈະລົງໂທດເຈ້ົາເພາະຄວາມລາມົກທັງຫລາຍຂອງເຈ້ົາ 
4 ຕາຂອງເຮົາຈະບ່ໍປານີເຈ້ົາ ແລະເຣົາກໍຈະບ່ໍສົງສານ ແຕ່ເຮົາຈະລົງໂທດເຈ້ົາໃຫ້ສົມກັບທາງປະພຶດຂອງເຈ້ົາ ຂນະ

ເມ່ືອສ່ິງທ່ີຊົວ່ຮ້າຍຍັງຢູ່ຖ້າມກາງເຈ້ົາ ແລ້ວເຈ້ົາຈະຊາບວ່າ ເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
5 ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ວິບັດແລ້ວ ວິບັດອີກ ເບ່ິງແມ, ວິບັດມາເຖິງແລ້ວ 
6 ຄວາມສ້ິນສຸດມາເຖິງແລ້ວ ອາວະສານນ້ັນມາເຖິງ ມັນຕ່ືນຂ້ຶນຕ່ໍສູ້ເຈ້ົາ ເບ່ິງແມ, ວິບັດມາເຖິງແລ້ວ 
7 ຊາວແຜ່ນດິນໂລກເອີຍ, ຊາຕາຮ້າຍຂອງເຈ້ົາມາເຖິງແລ້ວ ເວລາມາເຖິງແລ ວ້ ວັນກໍໃກ້ເຂ້ົາມາ ຄືວັນແຫ່ງຄວາມໂກ

ລາຫົນ ແລະບ່ໍແມ່ນສຽງໂຮ່ຮ້ອງຍິນດີທ່ີເທິງພູ 
8 ບັດນ້ີ ບ່ໍດົນເຮົາຈະລະບາຍຄວາມພິໂຣດຂອງເຮົາອອກເຫນືອເຈ້ົາ ແລະປ່ອຍໃຫ້ຄວາມກ້ິວຂອງເຮົາມີຕ່ໍເຈ້ົາຈົນມອດ

ລົງ ແລະພິພາກສາເຈ  ້ົາໃຫ້ສົມກັບການປະພຶດຂອງເຈ້ົາ ແລະເຮົາຈະລົງໂທດເຈ້ົາເພາະຄວາມຫນ້າກຽດຫນ້າຊັງທັງ
ສ້ິນຂອງເຈ້ົາ 

9 ຕາຂອງເຮົາຈະບ່ໍປານີ ແລະເຮົາຈະບ່ໍສົງສານ ເຣົາຈະລົງໂທດເຈ້ົາໃຫ້ສົມກັບການປະພຶດຂອງເຈ້ົາ ຂນະເມ່ືອສ່ິງຫນ້າ
ກຽດຫນ້າຊັງຂອງເຈ້ົາຍັງຢູ່ຖ້າມກາງເຈ້ົາ ແລ້ວເຈ້ົາຈະຮູ້ວ່າ ເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຜູ້ທໍາໂທດ 

10 ìວັນນ້ັນ ເບ່ິງແມ, ມາເຖິງແລ້ວ ຊາຕາຮ້າຍຂອງເຈ້ົາອອກມາແລ້ວ ຄວາມຮຸນແຮງຈະເພ້ີມຂ້ຶນ ຄວາມກໍສູງໂອ້
ອວດຂ້ຶນສຸດຍອດ 



11 ຄວາມທາຣຸນໄດ້ຈະເຣີນເປັນຄວາມຮຸນແຮງ ຈະບ່ໍມີຜູ້ໃດເຫລືອຢູ່ເລີຍ ຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງເຂົາກໍບ່ໍມີ ຄວາມມ່ັງ
ຄ່ັງຂອງເຂົາກໍບ່ໍມີ ຄວາມເປັນຜູ້ໃຫຍ່ໃນພວກເຂົາກໍບ່ໍມີ 

12 ເວລານ້ັນມາເຖິງແລ້ວ ວັນນ້ັນກໍໃກ້ເຂ້ົາ ຢ່າໃຫ້ຜູ້ຊືດີ້ໃຈ ຢ່າໃຫ້ຜູ້ຂາຍເສັຽໃຈ ເພາະພຣະພິໂຣດຢູ່ເຫນືອໄພ່ພົນຂອງ
ນາງ 

13 ເພາະວ່າຜູ້ຂາຍຈະບ່ໍໄດ້ກັບໄປຍັງສ່ິງທ່ີເຂົາໄດ້ຂາຍໄປ ຂນະເມ່ືອເຂົາຍັງມີຊີວິດຢູ່ ເພາະວ່ານິມິດນ້ັນກໍກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ໄພພ່ົນທງັຫລາຍ ແລະຈະບ່ໍຫັນກ ບັ ແລະເພາະຄວາມບາບຜິດຂອງເຂົາ ຈ່ຶງບ່ໍມີຜູ້ໃດຮັກສາຊີວິດໄວໄ້ດ້ 

14 ìເຂົາໄດ້ເປ່ົາແກແລ້ວ ແລະໄດ້ຕຽມທຸກຢ່າງໄວ້ພ້ອມ ແຕ່ບ່ໍມີໃຜເຂ້ົາສົງຄາມ ເພາະວ່າພຣະພິໂຣດຂອງເຮົາຢູ່ເຫນືອ
ໄພພົ່ນຂອງນາງ 

15 ດາບກໍຢ ູ ່ຂ້າງນອກ ໂຣກລະບາດແລະຄວາມອຶດຢາກແລະໂຣກລະບາດກໍກິນເສັຽ 
16 ແລະຖ້າມີຜູ້ນ່ຶງຜູ້ໃດລອດຕາຍຫນີໄປໄດ້ເຂົາຈະຢູ່ເທິງພູ ເຫມືອນນົກກາງແກແຫ່ງຮ່ອມພູ ທຸກຄ ນົກໍຮ້ອງຄ່ໍາຄວນ

ເພາະຄວາມບາບຜິດຂອງຕົນ 
17 ມທັືງສ້ິນກໍອ່ອນແອ ແລະເຂ່ົາທັງຫມົດກໍອ່ອນເປ  ້ັຽ 
18 ເຂົາທັງຫລາຍຄາດແອວໄວ້ດ້ວຍຜ້າກະສອບ ແລະຄວາມສ່ັນສະທ້ານຄອບງໍາເຂົາໄວ້ ຄວາມລະອາຍຢູ່ທ່ີໃບຫນ້າຂອ

ງເຂົາທຸກຄົນ ແລະຫົວຂອງເຂົາກໍລ້ານຫມົດ 
19 ເຂົາໂຍນເງິນຂອງເຂົາໄປໃນຖນົນ ແລະທອງຄໍາຂອງເຂົາກໍເຫມືອນສ່ິງທ່ີມົນທິນ ເງິນແລະທອງຂອງເຂົາບ່ໍອາດທ່ີຈະ

ຊ່ອຍກູ້ເຂົາໄວ້ໃນວັນແຫ່ງພຣະພິໂຣດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເຂົາຈະໃຫ້ເຊົາຫວິ ຫລືບັນຈຸໃຫ້ເຕັມທ້ອງດ້ວຍເງິນທອງ
ກໍບ່ໍໄດ້ ເພາະວ່າເປັນສ່ິງທ່ີສະດຸດໃຫ້ເຂົາທໍາບາບຜິດ 

20 ຄວາມຟູມເຟືອຍຂອງສ່ິງເຫລ່ົານ້ັນ ເຂົາໃຊ້ເພ່ືອກຽດຈອມປອມ ເຂົາໃຊ້ສ້າງຮູບໂຄຣົບອັນຫນ້າກຽດຫນ້າຊັງແລະ
ຫນ້າລັງກຽດຂອງເຂົາ ເຫດສັນນ້ັນຈະກະທໍາສ່ິງເຫລ່ົານ້ັນໃຫ້ເປັນສ່ິງທ່ີມົນທິນແກ່ເຂົາ 

21 ແລະເຮົາຈະມອບສ່ິງເຫລ່ົານ້ັນໄວ້ໃນມຂືອງຊົນຕ່າງດ້າວໃຫ້ເປັນຂອງຍຶດ ແລະມອບຄົນອະທັມໃນແຜ່ນດິນໂລກໃຫ້
ເປັນຂອງປຸ້ນໄດ້ ແລະເຂົາທັງຫລາຍຈະກະທໍາໃຫ້ເປັນມົນທິນ 

22 ເຮົາຈະຫັນຫນ້າຂອງເຮົາໄປເສັຽຈາກເຂົາດ້ວຍ ເຂົາຈ່ຶງຈະກະທໍາສະຖານປະເສີດຂອງເຮົາໃຫ້ເປັນມົນທິນ ໂຈນຈະ
ເຂ້ົາມາກະທໍາໃຫ້ເປັນມົນທິນ 

23 ແລະເຮັດໃຫ້ເປັນທ່ີຮ້າງເປ່ົາ ìເພາະວ່າແຜ່ນດິນນ້ັນເຕັມດ້ວຍຄະດີທ່ີເປິເປ້ືອນດ້ວຍເລືອດ ແລະເມືອງກໍເຕັມດ້ວຍ
ຄວາມທາຣຸນ 

24 ສັນນ້ັນເຮົາຈະນໍາປະຊາຊາດ ທ່ີຊ່ົວຮ້າຍທ່ີສຸດມາຖືກໍາມະສິດບ້ານເຮືອນຂອງເຂົາ ແລະເຮົາຈະໃຫຄ້ວາມ
ອວດອ່ົງຂອງຄົນທ່ີແຂງແຮງນ້ັນສ້ິນສຸດລົງ ແລະສະຖານທ່ີບໍຣິສຸດຂອງເຂົາຈະເປັນມົນທິນ 

25 ເມື່ອຄວາມວຕົິກມາເຖິງ ເຂົາຈະສແວງຫາສັນຕິພາບ ແຕ່ກໍບ່ໍມີເລີຍ 
26 ວິບັດມາເຖິງແລ້ວ ວິບັດມາເຖິງອີກ ກິດຕິສັບເກີດຕາມກິດຕິສັບ ເຂົາສແວງຫານິມິດຈາກຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ແຕ່ພ

ຣະທັມກໍພິນາດໄປຈາກປະໂຣຫິດ ແລະບັນດາເຖ້ົາແກ່ກໍຈະບ່ໍໃຫ້ຄໍາປຶກສາຫຍັງ 
27 ເຈ້ົາຊີວິດກໍໄວ້ທຸກ ແລະເຈ້ົານາຍກໍຄຸມກາຍດ້ວຍຄວາມຫ່ວງອາລັຍ ແລະມືຂອງຣາສດອນກໍສ່ັນເຊັນ ເຮົາຈະກະທໍາ

ເຂົາຕາມທາງຂອງເຂົາ ແລະເຣົາຈະພິພາກສາເຂົາຕາມຫລັກການພິພາກສາຂອງເຂົາ ແລະເຂົາຈະຮູ້ວ່າເຣົາຄືພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າî 

 

8 ນມີດິເຣືອ່ງການຫນາ້ກຽດຫນາ້ຊງັໃນເຢຣຊູາເລມັທີຜູ່ປ້ະກາດພຣະທມັເຫນັ 



Abominations in the Temple 

1 ເມ່ືອວັນທີຫ້າເດືອນທີຫົກ ໃນປີທີຫົກ ຂນະທ່ີຂ້າພະເຈ້ົານ່ັງຢູ່ໃນເຮືອນຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ແລະພວກຜູ້ໃຫຍ່ຂອງພວກຢູ
ດານ່ັງຢູ່ຫນ້າຂ້າພະເຈ້ົາ ພຣະຫັດຂອງພຣະເຈ  ້ົາລົງມາເທິງຂ້າພະເຈ້ົາໃນທ່ີນ້ັນ 

2 ແລ້ວຂ້າພະເຈ້ົາກໍຫລຽວເບ່ິງ ແລະມີລັກສະນະດ່ັງຊາຍຄົນນ່ຶງ ເບ້ືອງລຸ່ມຂອງສ່ວນທ່ີເຫັນເປັນແອວນ້ັນ ເປັນໄຟ 
ເຫນືອຂ້ຶນໄປເປັນຄືຄວາມເຫລ້ືອມຄືທອງສໍາຣິດອັນເຫລ້ືອມໃສ 

3 ທ່ານຢຽດຮູບປະພັນມືນ້ັນອອກມາຈັບຜົມຂອງຂ້າພະເຈ້ົາປອຍນ່ຶງ ແລະພຣະວິນຍານໄດ້ຍົກຂ້າພະເຈ້ົາຂ້ຶນລະຫວ່າງ
ພພົິບແລະສວັນ ແລະນໍາຂ້າພະເຈ້ົາມາເຖິງເຢຣູຊາເລັມໃນນິມິດຂອງພຣະເຈ້ົາ ມາຍັງທາງເຂ້ົາປະຕູດ້ານເຫນືອຂອງ
ລານຊ້ັນໃນ ຊຶງ່ເປັນທ່ີຕ້ັງຮູບຂອງຄວາມຫວງແຫນ ຊ່ຶງກະທໍາໃຫ້ບັງເກີດຄວາມຫວງແຫນ 

4 ເບິ່ງແມ, ພຣະຣສັມຂີອງພຣະເຈ້ົາຂອງອິສຣາເອນກໍຢູ່ທ່ີນ້ັນເຫມືອນດ່ັງນິມິດທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຫັນໃນທ່ີຮ່ອມນ້ັນ 
5 ແລ້ວພຣະອົງກ່າວກັບຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, ìບຸດແຫ່ງມະນຸດເອີຍ, ບັດນ້ີຈ່ົງເງີຍຫນ້າຂ້ຶນໄປເບ່ິງທາງທິດເຫນືອî ຂ້າພະເຈົ້າ

ຈ່ຶງເງີຍຫນ້າຂ້ຶນຫລຽວໄປເບ່ິງທາງທິດເຫນືອ ແລະເບ່ິງແມ, ທາງທິດເຫນືອຂອງປະຕູແທ່ນບູຊາໃນທາງເຂ້ົາ ຮູບ
ຄວາມຫວງແຫນນ້ີຢູ່ທ່ີນ້ັນ 

6 ແລະພຣະອົງກ່າວກັບຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, ìບຸດແຫ່ງມະນຸດເອີຍ, ເຈ້ົາເຫັນຫລືບ່ໍວ່າເຂົາເຮັດຫຍັງຢູ່ ຄືການຫນ້າກຽດຫນ້າ
ຊັງອັນໃຫຍ່ ຊ່ຶງເຊ້ືອສາຍອິສຣາເອນກະທໍາກັນຢູ່ທ່ີນ້ີອັນທ່ີຈະໃຫ້ເຣົາໄປໄກຈາກສະຖານນະມັສການຂອງເຮົາ ແຕ່
ເຈ້ົາຍັງຈະໄດ້ເຫັນການຫນ້າກຽດຫນ້າຊັງອັນໃຫຍ່ກວ່ານ້ີອີກî 

7 ແລະພຣະອົງຊງົນໍາຂ້າພະເຈ້ົາມາເຖິງປະຕູລານ ແລະເມ່ືອຂ້າພະເຈ້ົາຫລຽວເບ່ິງ ເບ່ິງແມ໋, ກໍເຫັນປ່ອງນ່ຶງຢູ່ໃນກໍາ
ແພງ 

8 ແລ້ວພຣະອົງກ່າວກັບຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, ìບຸດແຫ່ງມະນຸດເອີຍ, ຈ່ົງເຈາະເຂ້ົາໄປໃນກໍາແພງî ແລະເມ່ືອຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້
ເຈາະເຂ້ົາໄປໃນກໍາແພງແລ້ວ ມປີະຕູຢູ່ປະຕູນ່ຶງ 

9 ແລະພຣະອົງກ່າວກັບຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, ìເຂ້ົາໄປເລີຍ ໄປເບ່ິງການຫນ້າກຽດຫນ້າຊັງຢ່າງຮ້າຍແຮງຊ່ຶງເຂົາກະທໍາທ່ີນ້ີî 
10 ດ່ັງນ້ັນ ຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງເຂ້ົາໄປແລະໄດ້ເຫັນ ເບ່ິງແມ, ເປັນພາບເທິງຝາໂດຍຮອບ ມີສັດເລືອຄານທຸກຊະນິດ ແລະສັດ

ທ່ີຫນ້າຂ້ີດຽດ ແລະຮູບໂຄຣົບທັງສ້ິນຂອງເຊ້ືອສາຍອິສຣາເອນ 
11 ແລະມພີວກຜູ້ໃຫຍ່ແຫ່ງເຊ້ືອສາຍອິສຣາເອນເຈັດສິບຄົນຢືນຢູ່ຂ້າງຫນ້າຮູບເຫລ່ົານ້ັນ ແລະມີຢາອັສອານິຢາບຸດຊາຟ

ານຢືນຢູ່ໃນຫມູພ່ວກເຂົາທັງຫລາຍ ຕ່າງກໍມີຫມໍຂ້າງໄຟຢູ່ໃນມື ແລະຄວັນຫອມແຫ່ງເຄ່ືອງບູຊາກໍຂ້ຶນໄປຂ້າງເທິງ 
12 ແລ້ວພຣະອົງກ່າວກັບຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, ìບຸດແຫ່ງມະນຸດເອີຍ, ເຈ້ົາໄດ້ເຫັນແລ້ວບ່ໍແມ່ນຫລືວ່າພວກຜູ້ໃຫຍ່ຂອງເຊ້ືອ

ສາຍອິສຣາເອນກະທໍາສ່ິງໃດຢູ່ໃນທ່ີມດືທຸກຄົນຕ່າງກໍຢູ່ໃນຫ້ອງຮູບພາບຂອງຕົນ ເພາະເຂົາທັງຫລາຍເວ້ົາວ່າ, ìພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈ້ົາບ່ໍທອດພຣະເນດເຫັນເຮົາ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊງົປະຖ້ິມແຜ່ນດິນນ້ີເສັຽແລ້ວî 

13 ພຣະອົງກ່າວກັບຂ້າພະເຈ້ົາດ້ວຍວ່າ ìເຈ້ົາຍັງຈະເຫັນການຫນ້າກຽດຫນ້າຊັງຊຶງ່ເຂົາກະທໍາຍ່ິງກວ່ານ້ີອີກî 
14 ແລ້ວພຣະອົງຊົງນໍາຂ້າພະເຈ້ົາມາເຖິງທາງເຂ້ົາປະຕູພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ  ້ົາດ້ານເຫນືອແລະ ເບ່ິງແມ, ທ່ີນ້ັນ

ມຜູ້ີຍິງຫລາຍຄົນນ່ັງຮ້ອງໄຫ້ອາລັຍຫາເຈ້ົາພ່ໍທັມມູດ ແລ້ວພຣະອົງກ່າວກັບຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, 
15 ìບຸດແຫ່ງມະນຸດເອີຍ, ເຈ້ົາເຫັນແລ້ວຫລື ເຈ້ົາຍັງຈະເຫັນການຫນ້າກຽດຫນ້າຊັງອັນຍ່ິງໃຫຍ່ກວ່າສ່ິງເຫລ່ົານ້ີອີກî 
16 ແລ້ວພຣະອົງຊົງນໍາຂ້າພະເຈ້ົາເຂ້ົາມາໃນລານຊ້ັນໃນແຫ່ງພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເບ່ິງແມ, ທາງປະຕູພຣະ

ວິຫານຂອງ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ລະຫວ່າງມຸກແລະແທ່ນບູຊາ ມີຜູ້ຊາຍປະມານຊາວຫ້າຄົນຫັນຫລັງໃຫ້ພຣະວິຫານແຫງ່
ພຣະເຈ້ົາ ຫນ້າຂອງເຂົາຫັນໄປທາງທິດຕາເວັນອອກ ກໍາລັງນະມັສການພຣະອາທິດດ້ານຕາເວັນອອກນ້ັນ 

17 ແລ້ວພຣະອົງຊົງກ່າວກັບຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, ìບຸດແຫ່ງມະນຸດເອີຍ, ເຈ້ົາເຫັນແລ້ວຫລືທ່ີເຊ້ືອສາຍຢູດາກະທໍາການຫນ້າ
ກຽດຫນ້າຊັງຊ່ຶງເຂົາກະທໍາຢູ່ທ່ີນ້ີ ເປັນສ່ິງເລັກນ້ອຍຫລື ເຂົາຈ່ຶງກະທໍາໃຫ້ແຜ່ນດິນເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມທາຣຸນແລະກະ
ທໍາໃຫເ້ຮົາພິໂຣດຍ່ິງຂ້ຶນ ເຂົາທັງຫລາຍເອົາກ່ິງໄມ້ມາແຕະດັງຂອງເຂົາ 



18 ເຫດສັນນ້ັນ ເຮົາຈະກະທໍາດ້ວຍຄວາມພິໂຣດ ຕາຂອງເຮົາຈະບ່ໍປານີ ແລະເຣົາຈະບ່ໍສົງສານ ເຖິງເຂົາຈະຮ້ອງດ້ວຍ
ສຽງອັນດັງໃສ່ຫູຂອງເຮົາ ເຮົາຈະບ່ໍຟັງເຂົາî 

 

9 ເຣືອ່ງການເຂັນ່ຂ້າຜູມ້ບີາບ  
The Slaughter of the Idolaters 

1 ແລ້ວພຣະອົງຊົງເປ່ັງພຣະສຸຣະສຽງດັງເຂ້ົາຫູຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, ìເຈ້ົາທັງຫລາຍຜູ້ເປັນພະນັກງານທໍາໂທດປະຈໍາເມືອງ 
ຈ່ົງເຂ້ົາມາໃກ້ ໃຫ້ຕ່າງຄົນຖືເຄ່ືອງມືທໍາລາຍມາດ້ວຍî 

2 ແລະເບ່ິງແມ, ມີຊາຍຫົກຄົນເຂ້ົາມາຈາກປະຕູເທິງ ຊຶງ່ຫັນຫນ້າໄປທາງເຫນືອ ແຕລະຄົນຖືອາວຸດທຸກຄ ນົ ມຊີາຍຄົນ
ນ່ຶງນຸ່ງຫ່ົມຜ້າປ່ານຖືເຄ່ືອງຂຽນມາກັບຄົນເຫລ່ົານ້ັນດ້ວຍ ແລະເຂົາທັງຫລາຍເຂ້ົາໄປຢືນຢູ່ທ່ີຂ້າງແທ່ນທອງສໍາຣິດ 

3 ພຣະຣັສມີຂອງພຣະເຈ້ົາຂອງອິສຣາເອນໄດ້ເຫາະຂ້ຶນໄປຈາກເຊຣູບ ມິ ແລ້ວຊ່ຶງເປັນທ່ີເຄີຍສະຖິດ ໄປຍັງປະຕູພຣະວິ
ຫານແລະພຣະອົງກ່າວເອ້ີນຊາຍຜູ້ທ່ີນຸ່ງຫ່ົມຜ້າປ່ານ ຜູ້ທ່ີຖືເຄ່ືອງຂຽນ 

4 ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສ່ັງວ່າ, ìຈ່ົງໄປຕລອດນະຄອນຄືຕລອດເຢຣູຊາເລັມ ແລະເຮັດເຄ່ືອງຫມາຍໄວ້ທີຫ່ນ້າຜາກ 
ຂອງປະຊາຊນົທ່ີຖອນຫາຍໃຈແລະຄ່ໍາຄວນ ເພາະຄວາມຫນ້າກຽດຫນ້າຊັງທງັສ້ິນທ່ີກະທໍາກັນໃນເມືອງî 

5 ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວກັບຄົນອ່ືນໆ ຊ່ຶງຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຍິນວ່າ, ìຈ່ົງຜ່ານໄປຕລອດນະຄອນຕາມຊາຍຄົນນ້ັນໄປ 
ແລະຂ້າຟັນເສັຽ ຕາຂອງເຈ້ົາຢ່າໄດ້ປານີ ແລະເຈ້ົາຢ່າສົງສານເລີຍ 

6 ຈ່ົງຂ້າຄົນເຖ້ົາແກ່ ຄົນຫນຸ່ມສາວ ທັງເດັກນ້ອຍແລະຜູ້ຍິງ ແຕ່ຢ່າແຕະຕ້ອງຜູ້ທີ່ມເີຄ່ືອງຫມາຍ ແລະຈ່ົງເລ້ີມຕ້ົນທ່ີສຸ
ດການນະມັສການຂອງເຮົາî ດ່ັງນ້ັນເຂົາຈ່ຶງຕ້ັງຕ້ົນກັບພວກຄົນເຖ້ົາຜູ້ຊ່ຶງຢູ່ຫນ້າພຣະວິຫານ 

7 ແລ້ວພຣະອົງກ່າວກັບເຂົາວາ່, ìຈ່ົງກະທໍາໃຫ້ພຣະວິຫານເປັນມົນທິນ ຈ່ົງຖ້ິມຜູ້ທ່ີຖືກຂ້າໃຫ້ເຕັມລານ ຈ່ົງໄປເທີນî 
ເຂົາທັງຫລາຍຈ່ຶງອອກໄປແລະຂ້າຟັນທ່ີໃນນະຄອນ 

8 ຂນະທ່ີເຂົາກໍາລັງຂ້າຟັນຢູ່ນ້ັນເຫລືອຂ້າພະເຈ້ົາແຕ່ຜູ້ດຽວ ຂ້າພະເຈ້ົາກໍໝູບຫນ້າລົງດິນຮ້ອງວ່າ, ìອະນິຈາ ພຣະຜູ້
ເປັນເຈ້ົາ ພຣະອົງຈະຊົງທໍາລາຍຄົນອິສຣາເອນທ່ີເຫລືອຢູ່ນ້ັນທັງສ້ິນໃນການທ່ີພຣະອົງຊົງລະບາຍຄວາມກ້ິວຂອງພ
ຣະອົງເຫນືອເຢຣູຊາເລັມຫລືî 

9 ແລ້ວພຣະອົງກ່າວກັບຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, ìບາບຂອງເຊ້ືອສາຍອິສຣາເອນແລະຢູດາຍ່ິງໃຫຍ່ນັກ ແຜ ່ນດິນກໍເຕັມໄປດ້ວຍ
ເລືອດ ແລະຄວາມອະຍຸດຕິທັມກໍເຕັມນະຄອນ ເພາະເຂົາກ່າວວ່າ ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງປະຖ້ິມແຜ່ນດິນນ້ີແລ້ວ ແລະ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາບ່ໍທອດພຣະເນດອີກî 

10 ສໍາລັບເຣົາ ຕາຂອງເຣົາຈະບ່ໍປານີ ແລະເຮົາຈະບ່ໍສົງສານ ແຕ່ເຮົາຈະລົງໂທດຕາມການປະພຶດຂອງເຂົາເຫນືອຫວົ
ຂອງເຂົາທັງຫລາຍî 

11 ແລະເບ່ິງແມ, ຊາຍຄົນທ່ີນຸ່ງຫົມ່ຜ້າປ່ານທ່ີຖືເຄ່ືອງຂຽນນ້ັນ ໄດ້ນໍາຖ້ອຍຄໍາກັບມາກ່າວວ່າ, ìຂ້າພຣະອົງໄດ້ກະທໍາ
ຕາມທ່ີພຣະອົງຊົງສ່ັງຂ້າພຣະອົງໄວ້ນ້ັນແລ້ວî 

 

10 ພຣະສະງາ່ຣາສຂີອງພຣະເຈົາ້ຫນຈີາກພຣະວຫິານ  
Godís Glory Leaves Jerusalem 

1 ແລ້ວຂ້າພະເຈ້ົາກໍຫລຽວເບ່ິງ ເບ່ິງແມ, ທ່ີທ້ອງຟ້າຊຶງ່ຢູ່ເຫນືອຫົວຂອງເຫລ  ່ົາເຊຣຸບບິມ ມີສ່ິງນ່ຶງປາກົດຂ້ຶນເຫນືອເຊຣຸ
ບິມນ້ັນເຫມືອນໄພທູນ 

2 ແລະພຣະອົງກ່າວກັບຊາຍທ່ີນຸ່ງຫ່ົມຜ້າປ່ານວ່າ, ìຈ່ົງເຂ້ົາໄປຖ້າມກາງວົງລ້ໍຊ່ຶງຢູ່ພາຍໃຕ້ເຊຣູບິມ ຈ່ົງເອົາມືກອບເອົາ
ຖ່ານຮ້ອນຈາກຖ້າມກາງເຫລ່ົາເຊຣູບິມ ນໍາໄປໂຮຍເຫນືອນະຄອນນ້ັນî ແລະຊາຍຄົນນ້ັນກໍເຂ້ົາໄປຕ່ໍຫນ້າຕ່ໍຕາຂ້າພະ
ເຈ້ົາ 



3 ຝ່າຍເຫລ່ົາເຊຣູບິມນ້ັນຢືນທ່ີດ້ານໃຕ້ຂອງພຣະວິຫານ ຂນະເມ່ືອຊາຍຄົນນ້ັນເຂ້ົາໄປ ແລະເມກກໍຄຸມຢູ່ເຕັມລານຊ້ັນ
ໃນ 

4 ແລະພຣະຣັສມີຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກໍຂ້ຶນຈາກເຊຣູບິມໄປຍັງປະຕູພຣະວິຫານ ແລະພຣະວຫິານກໍເຕັມໄປດ້ວຍ
ຄວາມສຸກໃສແຫ່ງ ພຣະຣັສມີຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 

5 ແລະສຽງປີກຂອງເຫລ່ົາເຊຣູບິມກໍໄດ້ຍິນໄປເຖິງລານຊ້ັນນອກ ເຫມືອນພຣະສຸຣະສຽງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຜູ້ຊົງຣິດ
ອໍານາດຍ່ິງໃຫຍ່ເມ່ືອພຣະອົງຊົງກ່າວ 

6 ແລະເມ່ືອພຣະອົງມີພຣະບ ັນຊາສ່ັງຊາຍທ່ີນຸ່ງຫ່ົມຜ້າປ່ານວ່າ, ìຈ່ົງໄປເອົາໄຟມາຈາກກາງວົງລ້ໍ ແລະຈາກກອງເຫລ ົ ່າ
ເຊຣູບ ິມî ຊາຍຄົນນ້ັນກໍເຂ້ົາໄປຢືນຢູ່ຂ້າງໆວົງລ້ໍອັນນ່ຶງ 

7 ເຊຣບິູມຕົນນ່ຶງໄດ້ຢຽດມືຂອງຕົນອອກມາລະຫວ່າງເຫລ່ົາເຊຣູບິມໄປຍັງໄຟຊ່ຶງຢູ່ລະຫວ່າງເຫລ່ົາເຊຣູບິມ ຈັບໄຟຂ້ຶນ
ມາ ແລະໃສ່ມືຂອງຊາຍທ່ີນຸ່ງຫ່ົມຜ້າປ່ານ ຊາຍນ້ັນກໍນໍາໄຟອອກໄປ 

8 ປາກົດວ່າໃນເຫລ່ົາເຊຣູບິມນ້ັນມີສ່ິງທ່ີຢູ່ໃຕ້ປີກເຫມືອນດ່ັງມືມະນຸດ 
9 ແລະຂ້າພະເຈ້ົາຫລຽວເບ່ິງ ເບ່ິງແມ, ມີວົງລ້ໍຢູ່ສ່ີອັນຂ້າງໆເຫລ່ົາເຊຣູບິມ ຢູ່ຂ້າງເຊຣູບິມຕົນລະນ່ຶງວົງລ້ໍ ລັກສະນະ

ຂອງວົງລ້ໍນ້ັນເຫມືອນແສງແກ້ວປະເສີດ 
10 ລັກສະນະກົງຈັກວົງລ້ໍທັງສ່ີນ້ັນກໍເຫມືອນກັນ ເຫມອືນວົງລ້ໍຊ້ອນໃນວົງລ້ໍ 
11 ເມ່ືອວົງລ້ໍນ້ີໄປ ກໍໄປໄດ້ຂ້າງນ່ຶງຂ້າງໃດໃນຂ້າງທັງສ່ີ ໂດຍບ່ໍຕ້ອງຫັນເລີຍໃນເວລາໄປ ຖ້າອັນຫນ້າມຸ້ງຫນ້າໄປທາງໃດ 

ວົງລ້ໍອັນອ່ືນກໍຕາມໄປໂດຍບ່ໍຕ້ອງຫັນໃນຂນະທ່ີໄປ 
12 ແລະທັງຕົວ ດ້ານຫລັງມືປີກ ແລະວົງລ້ໍມີຕາຢູ່ຮອບ ທັງສ່ີນ້ັນກໍມີວົງລ້ໍຂອງຕົວ 
13 ວົງລ້ໍເຫລ່ົານ້ັນ ທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຍິນກັບຫູເຂົາເອ້ີນວ່າ ກົງຈັກເອີຍ 
14 ມຫີນ້າສ່ີຫນ້າ ຫນ້າແຣກເປັນຫນ້າເຊຣູບິມ ຫນ້າທີສອງເປັນຫນ້າມະນຸດ ແລະຫນ້າທີສາມເປັນຫນ້າສິງ ແລະຫນ້າ

ທີສ່ີເປັນຫນ້ານົກອິນຊີ  
15 ແລະເຫລ່ົາເຊຣູບິມກໍເຫາະຂ້ຶນ ເປັນສັດທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາເຄີຍເຫັນຢູ່ຮິມແມ່ນ້ໍາເຄບາ ເມ່ືອເຫລ່ົາເຊຣູບິມໄປ ວົງລ້ໍກໍຕາມ

ຂ້າງໄປດ້ວຍ  
16 ແລະເມື່ອເຫລົ່າເຊຣບິູມກາງປີກອອກເພ່ືອບິນຂ້ຶນຈາກພິພົບ ວົງລ້ໍເຫລ່ົານ້ັນກໍບ່ໍຫັນໄປຈາກຂ້າງໆເຫລ່ົາເຊຣູບິມເລີຍ  
17 ເມື່ອເຫລົ່າເຊຣບິູມຢຸດຢູ່ເຫລ່ົາວົງລ້ໍກໍເຊົາຢູ່ດ້ວຍ ເມ່ືອເຫລ່ົາເຊຣູບິມເຫາະຂ້ຶນ ເຫລ່ົາວົງລ້ໍກໍເຫາະຂ້ຶນໄປດ້ວຍ ເພາະ

ວ່າວິນຍານຂອງສັດນ້ັນຢູ່ໃນວົງລ້ໍ  
18 ແລ້ວພຣະຣັສມຂີອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ໄປຈາກປະຕູພຣະວິຫານ ສະຖິດເຫນືອເຫລ່ົາເຊຣູບິມ  
19 ເມື່ອເຫລົ່າເຊຣບິູມອອກໄປກໍກາງປີກອອກບິນຂ້ຶນໄປຈາກພິພົບຕ່ໍຫນ້າຕ່ໍຕາຂ້າພະເຈ້ົາ ວົງລ້ໍກໍຕາມຂ້າງໄປດ້ວຍ 

ແລະໄປຢືນຢູ່ທ່ີທາງເຂ້ົາປະຕູດ້ານຕາເວັນອອກຂອງພຣະວິຫານຂອງແຫ່ງພຣະເຈ້ົາຂອງອິສຣາເອນກໍຢູ່ເຫນືອເຊຣູ
ບິມເຫລ່ົານ້ັນ  

20 ເຫລ່ົານ້ີເປັນສັດຊ່ຶງຂ າ້ພະເຈ້ົາໄດ້ເຫັນພາຍໃຕ້ພຣະເຈ້ົາແຫ່ງອິສຣາເອນທ່ີຮິມແມນ້ໍ່າເຄບາ ແລະຂ້າພະເຈ້ົາຊາບວ່າ 
ເປັນເຫລ່ົາເຊຣູບິມ  

21 ເຊຣບິູມທຸກຕົນມີສ່ີຫນ້າແລະສ່ີປີກ ແລະພາຍໃຕ້ປີກມີຮູບປະພັນມືມະນຸດ  
22 ສ່ວນຮູບປະພັນຂອງຫນ້າເຫລ່ົານ້ັນ ເປັນຫນ້າທັງຮູບທັງຕົວ ຊ່ຶງຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຫັນທ່ີຮິມແມ່ນ້ໍາເຄບາ ເຊຣູບິມທຸກຕົນ

ອອກໄປຂ້າງຫນ້າຂອງຕົນ 
 

 



11 ຊງົປາບປາມເຈົາ້ນາຍທີຊ່ົ່ວ  
Judgment on wicked Counselors 

1 ພຣະວິນຍານໄດ້ຍົກຂ້າພະເຈ້ົາຂ້ຶນ ແລະນໍາຂ້າພະເຈ້ົາມາຍັງປະຕູດ້ານຕາເວັນອອກຂອງພຣະວິຫານແຫ່ງພຣະເຈ້ົາ
ຊ່ຶງຫັນຫນ້າໄປທິດຕາເວັນອອກ ເບ່ິງແມ, ທີທ່າງເຂ້ົາປະຕູມີຜູ້ຊາຍຢູ່ຊາວຫ້າຄົນ ແລະຖ້າມກາງນ້ັນຂ້າພະເຈ້ົາ
ເຫັນຢາອັສອານີຢາບຸດອັສຊູ ແລະເປລາຕີຢາບຸດເບນານີຢາ ເຈ້ົານາຍແຫ່ງປະຊາຊົນ 

2 ແລະພຣະອົງກ່າວກັບຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, ìບຸດແຫ່ງມະນຸດເອີຍ, ຄົນເຫລ່ົານ້ີຄືຜູ້ທ່ີອອກອຸບາຍທໍາຄວາມບາບຜິດ ແລະ
ເປັນຜູ້ໃຫ້ຄໍາປຶກສາທ່ີຊ່ົວຮ້າຍໃນນະຄອນນ້ີ 

3 ຜູ້ກ່າວວ່າ ìເວລາທ່ີຈະປຸກເຮືອນຍັງບ່ໍມາໃກ້ເລີຍ ນະຄອນນ້ີເປັນຫມ້ໍແລະເຣົາເປັນເນ້ືອî 
4 ບຸດແຫ່ງມະນຸດເອີຍ, ເຫດສັນນ້ັນຈ່ົງປະກາດພຣະທັມກ່າວໂທດເຂົາ ຈ່ົງປະກາດເທີນî 
5 ພຣະວິນຍານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາລົງມາປະທັບເທິງຂ້າພະເຈ້ົາ ແລະພຣະອົງກ່າວກັບຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, ìຈ່ົງກ່າວເຖີດ

ວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ເຊືອ້ສາຍອິສຣາເອນເອີຍ ເຈ້ົາຄິດດ່ັງນ້ັນ ແລະເຮົາຮູ້ສ່ິງທ່ີເຂ້ົາມາໃນໃຈຂອງເຈ້ົາ 
6 ເຈ້ົາໄດ້ທະວີຄົນທ່ີເຈ້ົາໄດ້ຂ້າໃນນະຄອນນ້ີ ແລະຖ້ິມຄົນທ່ີຖືກຂ້າເຕັມຕາມຖນົນຫົນທາງໄປຫມົດ 
7 ເຫດສັນນ້ັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈ່ຶງກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ບັນດາຜູ້ທ່ີເຈ້ົາໄດ້ຂ້າ ຊຶງ່ເຈ້ົາໄດ້ຖ້ິມໄວ້ຖ້າມກາງນະຄອນນ້ີເຂົາທັງ

ຫລາຍເປັນເນ້ືອ ແລະນະຄອນນ້ີເປັນຫມ້ໍ ແຕ່ເຈ້ົາຈະຖືກນໍາອອກມາຈາກຖ້າມກາງນ້ັນ 
8 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວວ່າ ເຈ້ົາຢ້ານດາບ ແລະເຮົາຈະນໍາດາບມາເຫນືອເຈ້ົາ 
9 ເຮົາຈະນໍາເຈ້ົາອອກມາຈາກຖ້າມກາງນ້ັນ ແລະມອບເຈ້ົາໄວ້ໃນມືຂອງຄົນຕ່າງດ້າວ ແລະທໍາການພິພາກສາລົງໂທດ

ເຈ້ົາ 
10 ເຈ້ົາຈະຖືກດາບລ້ົມລົງ ເຮົາຈະລົງໂທດເຈ້ົາທ່ີເຂດແດນອິສຣາເອນ ແລະເຈ້ົາຈະໄດ້ຊາບວ່າເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
11 ນະຄອນນ້ີຈະບ່ໍແມ່ນຫມ  ້ໍຂອງເຈ້ົາ ທີເ່ຈ້ົາຈະເປັນເນ້ືອໃນຖ້າມກາງນ້ັນ ເຮົາຈະລົງໂທດເຈ້ົາທ່ີເຂດແດນອິສຣາເອນ 
12 ແລະເຈ້ົາຈະຊາບວ່າເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເພາະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ດໍາເນີນຕາມກົດເກນຂອງເຮົາ ຫລ ືປະຕິບັດຕາມກົດ

ຫມາຍຂອງເຮົາ ແຕ່ໄດ້ປະພດຶຕາມກົດຫມາຍຂອງປະຊາຊາດທັງຫລາຍທ່ີຢູ່ຮອບເຈ້ົາî 
13 ຢູ່ມາເມ່ືອຂ້າພະເຈ້ົາກໍາລັງປະກາດພຣະທັມຢູ່ ເປລາຕີຢາບຸດເບນານີຢາກໍສ້ິນຊີວິດ ແລ້ວຂ້າພະເຈ້ົາກໍກ້ົມຫນ້າລົງ

ດິນຮ້ອງສຽງດັງວ່າ ìພຣະເຈ້ົາ ເຈ້ົາຂ້າ ພຣະອ ົງຊົງກະທໍາໃຫ້ຄົນອິສຣາເອນທ່ີເຫລືອຢູ່ນ້ັນສ້ິນສຸດເລີຍຫລື ພຣະເຈ້ົາ
ຂ້າî 
ຄາໍສນັຍາແຫງ່ການໃຫສູ້ສ່ະພາບເດມີແລະການຟືນ້ຈດິໃຈ 

14 ຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາມາເຖິງຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ,  
15 ìບຸດແຫ່ງມະນຸດເອີຍ, ພ່ີນ້ອງຂອງເຈ້ົາ ຄືຍາດທ່ີມສິີດໄຖ່ຄືນສ້ິນທັງເຊ້ືອສາຍຂອງອິສຣາເອນຫມົດດ້ວຍກັນ ຄືບຸກຄົນ

ທີຊ່າວເຢຣຊູາເລັມໄດ້ກ່າວວ່າ ìເຂົາທັງຫລາຍໄດ້ຫ່າງເຫີນໄປຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແຜ່ນດິນນ້ີຊົງມອບໄວ້ແກ່ເຣົາ
ເປັນກໍາມະສິດî 

16 ເຫດສັນນ້ັນຈ່ົງກ່າວວ່າ ìພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ເຖິງແມ່ນເຮົາຈະໄດ້ຍ້າຍເຂົາໃຫ້ຫ່າງອອກໄປຢູ່ຖ້າມກາງປະ
ຊາຊາດທັງຫລາຍ ເຖິງແມ່ນເຮົາໄດ້ກະຈັດກະຈາຍເຂົາໄປຢູ່ຖ້າມກາງປະເທດທັງປວງ ເຮົາກໍຍັງເປັນສະຖານນະມັສ
ການຂອງເຂົາຂນະນ່ຶງໃນປະເທດທ່ີເຂົາໄດ້ໄປຢູ່î 

17 ເຫດສັນນ້ັນຈ່ົງກ່າວວ່າ ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ເຮົາຈະຮວບຮວມເຈ້ົາມາຈາກຊົນຊາດທັງຫລາຍ ແລະຊຸມນຸມ
ເຈ້ົາຈາກປະເທດທ່ີເຈ້ົາກະຈັດກະຈາຍໄປຢູ່ນ້ັນ ແລະເຮົາຈະມອບແຜ່ນດິນອິສຣາເອນໃຫ້ແກ່ເຈ້ົາî 

18 ແລະເມ່ືອເຂົາມາຢູ່ທ່ີນ້ັນ ເຂົາຈະຮ້ືສ່ິງທ່ີຫນ້າຂ້ີດຽດຂອງເມືອງນ້ັນທັງສ້ິນ ແລະສ່ິງທ່ີຫນ້າກຽດຫນ້າຊງັຂອງເມືອງນ້ັນ
ທັງສ້ິນອອກໄປເສັຽຈາກທ່ີນ້ັນ 



19 ແລະເຮົາຈະໃຫ້ຈິດໃຈດຽວແກ່ເຂົາ ແລະເຮົາຈະບັນຈຸຈິດວິນຍານໃຫມ່ໄວໃ້ນເຂົາ ເຮົາຈະນໍາໃຈຫີນອອກໄປເສັຽຈາກ
ເນ້ືອຂອງເຂົາ ແລະໃຫ້ໃຈເນ້ືອແກ່ເຂົາ 

20 ເພ່ືອເຂົາຈະດໍາເນີນຕາມກົດເກນຂອງເຮົາ ແລະຮັກສາກົດຫມາຍຂອງເຮົາ ແລະກະທໍາຕາມ ເຂົາທັງຫລາຍຈະເປັນ
ປະຊາຊົນຂອງເຮົາ ແລະເຮົາຈະເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງເຂົາທັງຫລາຍ 

21 ແຕ່ບຸກຄົນເຫລ່ົານ້ັນທ່ີຈິດໃຈຂອງເຂົາດໍາເນີນຕາມສ່ິງທ່ີຫນ້າຂ້ີດຽດແລະສ່ິງທ່ີຫນ້າກຽດຫນ້າຊັງຂອງເຂົາເຣົາຈະລົງ
ໂທດທັນໃຫ້ສົມກັບການປະພຶດຂອງເຂົາເຫນືອຫວົຂອງເຂົາເອງ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີແຫລະî 

22 ແລ້ວເຫລ່ົາເຊຣບິູມກໍກາງປີກອອກວົງລ້ໍກໍຢູ່ຂ້າງໆ ແລະພຣະຣັສມຂີອງພຣະເຈ້ົາຂອງອິສຣາເອນກໍຢູ່ເຫນືອສ່ິງເຫລ່ົາ
ນ້ັນ 

23 ພຣະຣສັມີຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂ້ຶນໄປຈາກກາງນະຄອນ ໄປສະຖິດຢູ່ເທິງພູຊຶງ່ຢູ່ທາງດ້ານຕາເວັນອອກຂອງນະຄອນ
ນ້ັນ 

24 ແລະພຣະວິນຍານໄດ້ຍົກຂ້າພະເຈ້ົາຂ້ຶນ ນໍາຂ້າພະເຈ້ົາມາດ້ວຍນິມິດໂດຍພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈ້ົາເຖິງເມືອງຄັນ
ເດອາ ມາສູ່ພວກທ່ີກວາດໄປເປັນຊະເລີຍ ແລ້ວນິມິດທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຫັນນ້ັນກໍຂ້ຶນໄປຈາກຂ້າພະເຈ້ົາ 

25 ຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງບອກເຖິງບັນດາສ່ິງຕ່າງໆຊ່ຶງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສໍາແດງແກ່ຂ້າພະເຈ້ົາໃຫ້ພວກທ່ີຖືກກວາດໄປເປັນຊະ
ເລີຍຮູ້ 

 

12 ເອເຊກຽນສະແດງພາບການຂນົຍາ້ຍເຂົາ້ໄປເປນັຊະເລຍີ  
Judahís Captivity Portrayed 

1 ຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາມາເຖິງຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, 
2 ìບຸດແຫ່ງມະນຸດເອີຍ, ເຈ້ົາອາສັຍຢູ່ຖ້າມກາງເຊ້ືອສາຍທ່ີມນັກະບົດ ຜູ້ມີຕາເພ່ືອເບ່ິງແຕ່ເບ່ິງບ່ໍເຫັນ  

ຜູ້ມຫີູເພື່ອຟັງ ແຕຟັ່ງບ່ໍໄດ້ຍິນ ເພາະເຂົາທັງຫລາຍເປັນເຊ້ືອສາຍທ່ີມັກກະບົດ 
3 ເຫດສ ນັນ້ັນ ບຸດແຫ່ງມະນຸດເອີຍ, ເຈ້ົາຈ່ົງຈັດຕຽມສ່ິງຂອງສໍາລັບຕົນເພ່ືອການຖືກກວາດໄປເປັນຊະເລີຍ ແລະຈ່ົງໄປ

ເປັນຊະເລີຍໃນເວລາກາງເວັນຕ່ໍຫນ້າຕ່ໍຕາເຂົາ ເຈ້ົາຈະຕ້ອງໄປເປັນຊະເລີຍຈາກສະຖານທ່ີຂອງເຈ້ົາໄປຍັງອີກທ່ີນ່ຶງຕ່ໍ
ຫນ້າຕ່ໍຕາເຂົາ ຕາມເຂົາຈະເຂ້ົາໃຈແມ່ນວ່າເຂົາເປັນເຊ້ືອສາຍທ່ີມກັກະບົດ 

4 ເຈ້ົາຈ່ົງນໍາສ່ິງຂອງຂອງເຈ້ົາອອກມາກາງເວັນຕ່ໍຫນ້າຕ່ໍຕາເຂົາ ເຫມືອນສ່ິງຂອງເພ່ືອການຖືກ 
ກວາດໄປເປັນຊະເລີຍ ໃນເວລາຄ່ໍາເຈ້ົາຈ່ົງອອກໄປຕ່ໍຫນ້າຕ່ໍຕາເຂົາ ອອກໄປຢ່າງຜູ້ຖືກກວາດໄປເປັນຊະເລີຍ 

5 ຈ່ົງເຈາະກໍາແພງຕ່ໍຫນ້າຕ່ໍຕາເຂົາ ແລ້ວອອກໄປຕາມຮູກໍາແພງນ້ັນ 
6 ຈ່ົງຍົກສ່ິງຂອງໃສ່ບ່າຂອງເຈ້ົາຕ່ໍຫນ້າຕ່ໍຕາເຂົາ ແລ້ວແບກອອກໄປໃນເວລາມືດ ເຈ້ົາຈ່ົງຄ ມຸຫນ້າເສັຽຢ່າໃຫເ້ຫັນແຜ່ນ

ດິນ ເພາະເຣົາກະທໍາໃຫ້ເຈ້ົາເປັນຫມາຍສໍາຄັນແກ່ເຊ້ືອສາຍອິສຣາເອນî 
7 ຂ້າພະເຈ້ົາກໍກະທໍາຕາມທີຂ້່າພະເຈ້ົາຮັບບັນຊາມາ ຂ້າພະເຈ້ົານໍາສ່ິງຂອງອອກມາໃນເວລາກາງເວັນ ເຫມືອນສ່ິງ

ຂອງເພ່ືອການກວາດໄປເປັນຊະເລີຍ ໃນເວລາຄ່ໍາຂ້າພະເຈ້ົາກໍເຈາະກໍາແພງດ້ວຍມຂືອງຂ້າພະເຈ້ົາເອງ ຂ້າພະເຈ້ົາ
ອອກໄປໃນເວລາມືດ ແບກສັມພາຣະຂອງຂ້າພະເຈ້ົາໄປຕ່ໍຫນ້າຕ່ໍຕາເຂົາ 

8 ໃນຕອນເຊ້ົາ ພຣະຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາມາເຖິງຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, 
9 ìບຸດແຫ່ງມະນຸດເອີຍ, ເຊ້ືອສາຍອິສຣາເອນຄືເຊ້ືອສາຍທ່ີມັກກະບົດນ້ັນ ໄດ້ເວ້ົາກັບເຈ້ົາບ່ໍແມ່ນຫລືວ່າ ìເຈ້ົາເຮັດ

ຫຍັງî 
10 ຈ່ົງກ່າວແກ່ເຂົາວ່າ ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ຖ້ອຍຄໍາໂອວາດນ້ີກ່ຽວກັບເຈ້ົານາຍຄົນນ້ັນໃນເຢຣູຊາເລັມ ແລະ

ເຊ້ຶອສາຍອິສຣາເອນທັງຫມົດຊ່ຶງຢູ່ໃນນະຄອນນ້ັນî 



11 ຈ່ົງກ່າວວ່າ ìຂ້າພະເຈ້ົາເປັນຫມາຍສໍາຄັນສໍາລັບທ່ານ ທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ກະທໍາແລ້ວນ້ີ ເຂົາທັງຫລາຍຈະຖືກກະທໍາ
ຢ່າງດຽວກັນ ເຂົາຈະຖືກກວາດໄປເປັນຊະເລີຍî 

12 ແລະເຈ້ົານາຍຄົນນ້ັນຜູ້ຢູ່ຖ້າມກາງເຂົາ ຈະຍົກສ່ິງຂອງຂ້ຶນໃສ່ບ່າໃນເວລາມືດ ແລະອອກໄປ ເຂົາທັງຫລາຍຈະຄຸມ
ຫນ້າຂອງທ່ານ ເພ່ືອວ່າທ່ານຈະບ່ໍຫລຽວເຫັນແຜ່ນດິນດ້ວຍຕາຂອງທ່ານເອງ 

13 ແລະເຮົາຈະກາງຂ່າຍຂອງເຮົາຄຸມທ່ານແລະທ່ານຈະຕ ດິກັບຂອງເຮົາ ແລະເຣົາຈະນໍາທ່ານເຂ້ົາໄປໃນບາບິໂລນ
ແຜ່ນດິນຂອງຄົນຄັນເດອານ ເຖິງປານນ້ັນທ່ານກໍຍັງເບ່ິງບ່ໍເຫັນແຜ່ນດິນນ້ັນ ແລະທ່ານຈະຕ້ອງຕາຍທ່ີນ້ັນ 

14 ບັນດາຜູ້ທ່ີຢູ່ຮອບທ່ານນ້ັນ ເຮົາຈະກະຈາຍເຂົາໄປຕາມລົມທ ກຸທິດທຸກທາງ ຮວມທັງຜູ ້ຊ່ອຍແລະກອງທັບຂອງທ່ານ
ດ້ວຍ ແລະເຮົາຈະຊັກດາບອອກໄລ່ຕາມເຂົາໄປ 

15 ແລະເມ່ືອເຣົາໃຫ້ເຂົາກະຈັດພັດພາກໄປຢູ່ຖ້າມກາງປະຊາຊາດ ແລະກະຈາຍາເຂົາໄປຕາມປະເທດຕ່າງໆເຂົາຈ່ຶງຈະ
ຊາບວ່າ ເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 

16 ແຕ່ເຣົາຈະໃຫ້ເຂົາບາງຄົນພ້ົ້ົນຈາກດາບ ຈາກການອຶດຢາກ ແລະຈາກໂຣກລະບາດ ເພ່ືອເຂົາຈະໄດ້ເລ່ົາການຫນ້າ
ກຽດຫນ້າຊັງທັງສ້ິນຂອງເຂົາ ຖ້າມກາງປະຊາຊາດຊ່ຶງເຂົາຢູ່ນ້ັນ ແລະເຂົາຈະຮູ້ວ່າ ເຮົາ ຄືພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາî 

17 ພຣະຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາມາເຖິງຂ້າພະເຈ້ົາອີກວ່າ,  
18 ìບຸດແຫ່ງມະນຸດເອີຍ, ຈ່ົງຮັບປະທານອາຫານຂອງເຈ້ົາດ້ວຍຕົວສ່ັນ ແລະດ່ືມນ້ໍາດ້ວຍຄວາມສະທົກສະທ້ານແລະ

ດ້ວຍຄວາມຢ້ານກົວ 
19 ແລະກ່າວແກ່ປະຊາຊົນວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີກ່ຽວກັບຊາວເຢຣູຊາເລັມໃນແຜ່ນດິນອິສຣາເອນວ່າ ເຂົາຈະຮັບ

ປະທານອາຫານຂອງເຂົາດ້ວຍຄວາມຢ້ານກົວ ແລະດ່ືມນ້ໍາດ້ວຍຄວາມສ່ັນສາຍ ເພາະວ່າສາຣະພັດທ່ີມຢູ່ີໃນແຜ່ນ
ດິນຂອງເຂົາຈະຕ້ອງຖືກຍຶດໄປ ເນ່ືອງດ້ວຍຄວາມທາຣຸນຂອງຄົນທັງປວງທ່ີຢູ່ໃນແຜ່ນດິນນ້ັນ 

20 ແລະເມືອງທີ່ມຄົີນອາສັຍຢູ່ຈະຮົກຮ້າງ ແລະແຜ່ນດິນນ້ັນກໍຈະຮ້າງເປ່ົາ ແລະເຈ້ົາຈະຮູ້ວ່າ ເຮົາ ຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາî 
21 ພຣະຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາມາເຖິງຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, 
22 ìບຸດແຫ່ງມະນຸດເອີຍ, ສຸພາສິດຊ່ຶງເຈ້ົາທັງຫລາຍມີທ່ີກ່າວເຖິງແຜ່ນດິນອິສຣາເອນວ່າ ìວັນນ້ັນກໍໄກອອກໄປ ແລະນິ

ມິດທຸກເຣ່ືອງບ່ໍກາຍເປັນຈິງຈັກເທ່ືອî ນ້ັນ ເຈ້ົາຫມາຍວ່າຫຍັງ 
23 ເຫດສັນນ້ັນຈ່ົງບອກເຂົາວ່າ ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ເຮົາຈະໃຫ້ສຸພາສິດບົດນ້ີສ້ິນສຸດເສັຽທີ ່ເຂົາຈະບ່ໍໃຊ້ເປັນ

ສຸພາສິດອີກໃນອິສຣາເອນ ແຕ່ຈ່ົງກ່າວແກ່ເຂົາວ່າ ວັນນ້ັນກໍໃກ້ພຽງຄືບ ແລະນິມິດທຸກເຣ່ືອງກໍຈະສໍາເຣັດ 
24 ເພາະຈະບ່ໍມນິີມິດປອມຫລືຄໍາທ າໍນວາຍຕາມໃຈຄົນໃນເຊ້ືອສາຍອິສຣາເອນອີກເລີຍ 
25 ແຕ່ເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະເວ້ົາຄໍາທ່ີເຮົາຈະເວ້ົາ ແລະຈະຕ້ອງເປັນໄປຕາມຄໍານ້ັນຈະບ່ໍລ້າຊ້າຕ່ໍໄປອີກ ແຕ່ພຣະຜູ້

ເປ ນັເຈ້ົາກ່າວວ່າເຊ້ືອສາຍທ່ີມ ກັກະບົດເອີຍ ໃນສມັຍຂອງເຈ້ົານ້ີແຫລະ ເຣົາຈະລ່ັນວາຈາແລະກະທໍາຕາມນ້ັນî 
26 ພຣະຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາມາເຖິງຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, 
27 ìເບ່ິງແມ, ບຸດແຫ່ງມະນຸດເອີຍ, ເຊ້ືອສາຍຂອງອິສຣາເອນກ່າວວ່າ ìນິມິດທ່ີເຂົາເຫັນເປັນເຣ່ືອງຂອງອີກຫລາຍວັນ

ຂ້າງຫນ້າ ແລະເຂົາປະກາດພຣະທັມເຖິງເວລາທ່ີຫ່າງໄກພ ຸ ້ນî 
28 ເຫດສັນນ້ັນຈ່ົງກ່າວແກ່ເຂົາວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ບັນດາຖ້ອຍຄໍາຂອງເຮົາຈະບ່ໍລໍຊ້າອີກຕ່ໍໄປເລີຍ ແຕ່ວາ

ຈາທ່ີເຮົາລ່ັນອອກມານ້ັນຈະຕ້ອງເປ ນັໄປຈິງ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີແຫລະî 
 

13 ກາ່ວໂທດຜູປ້ະກາດພຣະທມັປອມ  
False Prophets Condemned 

1 ຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາມາເຖິງຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, 



2 ìບຸດແຫ່ງມະນຸດເອີຍ, ເຈ້ົາຈ່ົງປະກາດພຣະທັມກ່າວໂທດຜູ້ປະກາດພຣະທັມຂອງອິສຣາເອນ ຈ່ົງເຜີຍແລະກ່າວແກ່
ຄົນເຫລ່ົານ້ັນທ່ີປະກາດພຣະທັມຕາມໃຈຂອງຕົນວ່າ, ìຈ່ົງຟັງພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາî 

3 ພຣະເຈ້ົາຊົງກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ, ìວິບັດແກ່ຜ  ູ້ປະກາດພຣະທັມໂງ່ ຜູ້ຕິດຕາມວິນຍານຂອງຕົນເອງແລະບ່ໍເຄີຍໄດ້ເຫັນສ່ິງໃດ
ເລີຍ 

4 ອິສຣາເອນເອີຍ ຜູ້ປະກາດພຣະທັມຂອງເຈ້ົາເຫມືອນຫມາໄນຖ້າມກາງສ່ິງສລັກຫັກພັງ 
5 ເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຂ້ຶນໄປເຖິງກໍາແພງຫລຸ ແລະບ່ໍໄດ້ສ້າງກໍາແພງເພ່ືອເຊ ື ້ອສາຍອິສຣາເອນ ເພ່ືອໃຫ້ຕ້ັງຢູ່ໄດ້ໃນສົງຄາມໃນວັນ

ແຫ່ງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ 
6 ເຂົາທັງຫລາຍເຫັນນິມິດບ່ໍຈິງ ແລະທໍານວາຍຕົວະ ເຂົາກ່າວວ່າ ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວວ່າ ໃນເມ່ືອພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາບ່ໍ

ໄດ້ຊງົໃຊເ້ຂົາໄປ ເຖິງປານນ້ັນເຂົາກໍຍັງຫວັງທ່ີຈະໃຫ້ສໍາເຣັດຕາມຖ້ອຍຄໍາຂອງເຂົາ 
7 ເຈ້ົາໄດ້ເຄີຍເຫັນນິມິດບ່ໍຈິງ ແລະເຄີຍທໍານວາຍຕົວະບ່ໍແມ່ນຫລື ໃນເມ່ືອເຈ້ົາກ່າວວ່າ ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວວ່າ ທງັທ່ີ

ເຮົາບ່ໍໄດ້ເວ້ົາເລີຍî 
8 ເຫດສັນນ້ັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ, ìເພາະເຈ້ົາກ່າວບ່ໍຈິງແລະໄດ້ເຫັນນິມິດມຸສາ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວວ່າ ເຫດ

ສັນນ້ັນ ເຮົາເປັນປໍຣະປັກກັບເຈ້ົາ 
9 ມຂືອງເຮົາຈະຕ່ໍສູ້ຜູ້ປະກາດພຣະທັມຜູ້ເຫັນນິມິດບ່ໍຈິງແລະຜູ້ໃຫ້ຄໍາທໍານວາຍຕົວະ ເຂົາຈະບ່ໍໄດ້ເຂ້ົາໄປໃນສະພາ

ແຫ່ງປະຊາຊນົຂອງເຮົາ ຫລືຂ້ຶນທະບຽນຢູ່ໃນທະບຽນຂອງເຊ້ືອສາຍອິສຣາເອນ ແລະເຂົາຈະບ່ໍໄດ້ເຂ້ົາໃນແຜ່ນດິນອິ
ສຣາເອນ ແລະເຈ້ົາຈະຮູ້ວ່າ ເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 

10 ເພາະວ່າເຂົາທັງຫລາຍໄດ້ນໍາປະຊາຊົນຂອງເຮົາໃຫຫ້ລົງ ໂດຍກ່າວວ່າ ìສັນຕິພາບî ເມ່ືອບ່ໍມສັີນຕິພາບເລີຍ ແລະ
ເພາະວ່າເມື່ອມຄົີນສ້າງກໍາແພງ ຜູ້ປະກາດພຣະທັມນ້ັນກໍເອົາປູນຂາວທາໂອບ 

11 ຈ່ົງກ າ່ວແກ່ຜູ້ທ່ີເອົາປູນຂາວທານ້ັນວ່າ ກໍາແພງນ້ັນຈະພງັ ຈະມີຝົນຕົກຖ້ວມ ຫມາກເຫັບໃຫຍ ຈ່ະຕົກລົງມາ ແລະລົມ
ພະຍຸຈະເກ ດີຂ້ຶນ 

12 ເມ່ືອກໍາແພງພັງລົງ ເຂົາຈະບ່ໍເວ້ົາກ ບັທ່ານຫລືວ່າ ປູນຂາວທ່ີເຈ້ົາໄດ້ທານ້ັນຢູ່ໃສ 
13 ເຫດສັນນ້ັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ເຮົາຈະກະທໍາໃຫ້ລົມພະຍຸເກີດຂ້ຶນດ້ວຍຄວາມພິໂຣດຂອງເຮົາ ແລະດ້ວຍ

ຄວາມໂກດຂອງເຮົາຈະມີຝົນຖ້ວມ ດ້ວຍຄວາມພິໂຣດຂອງເຮົາ ຈະມີຫມາກເຫັບໃຫຍ່ທໍາລາຍເສັຽ 
14 ແລະເຮົາຈະພັງກໍາແພງຊ່ຶງເຈ້ົາທາດ້ວຍປູນຂາວນ້ັນ ແລະໃຫ້ພັງລົງເຖິງດິນ ຮາກກໍາແພງນ້ັນຈ່ຶງຈະປາກົດ ເມ່ືອກໍາ

ແພງພັງ ເຈ້ົາທ ງັຫລາຍຈະພິນາດຢູ່ທ່ີກາງກໍາແພງ ແລະເຈ້ົາຈະຮູ້ວ່າເຣົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
15 ເຮົາຈະໃຫ້ຄວາມພິໂຣດຂອງເຮົາສໍາເຣັດເທິງກໍາແພງແລະເທິງຄົນເຫລ່ົານ້ັນທ່ີທາກໍາແພງດ້ວຍປູນຂາວ ແລະເຮົາຈະ

ເວ້ົາກັບເຈ້ົາວ່າ ກໍາແພງບ່ໍມີອີກແລ້ວ ຜູ້ທ່ີທາປູນຂາວກໍບ່ໍມີດ້ວຍ 
16 ຄືຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ອິສຣາເອນຜູ້ປະກາດພຣະທັມກ່ຽວເຖິງກຸງເຢຣູຊາເລັມ ແລະໄດ້ເຫັນນິມິດແຫ່ງສັນຕິພາບຂອງ

ເມືອງນ້ັນ ໃນເມ່ືອບ່ໍມີສັນຕິພາບ ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີແຫລະ 
17 ìເຈ້ົາ ບຸດແຫ່ງມະນຸດເອີຍ, ເຈ້ົາຈ່ົງມຸ້ງຫນ້າຕ່ໍສູ້ບັນດາບຸດສາວແຫ່ງຊົນຊາດຂອງເຈ້ົາ ຜູ້ປະກາດພຣະທັມຕາມ

ຄວາມຄິດຂອງຕົນເອງ ຈ່ົງປະກາດພຣະທັມກ່າວໂທດເຂົາ 
18 ແລະກ່າວວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ວບັິດແຫ່ງຍິງທ່ີຫຍິບຜ້າຍັນສໍາລັບຂ້ໍມື ແລະເຮັດຜ້າຄຸມຫົວໃຫຄົ້ນທຸກ

ຂນາດ ເພ່ືອລ້າວິນຍານອ່ືນໆໃຫ້ຄົງຊີວິດຢູ່ເພ່ືອຜົນກໍາໄລຂອງເຈ້ົາຫລື 
19 ເຈ້ົາໄດ້ລຶບກຽດຂອງເຮົາຖ້າມກາງໄພ່ພົນຂອງເຮົາ ດ້ວຍເຫັນແກ່ເຂ້ົາບເລເປັນກໍາໆ ແລະປ່ຽງເຂ້ົາຈ່ີເທ່ົານ້ັນ ຄົນທ່ີບ່ໍ

ຄວນຈະຕາຍ ເຈ້ົາກໍກະທໍາໃຫ້ຕາຍເສັຽ ຄົນທ່ີບ່ໍຄວນໄວ້ຊວິີດ ເຈ້ົາກໍໄວ້ຊີວິດ ໂດຍເຈ້ົາເວົາ້ຕົວະຕ່ໍໄພ່ພົນທີ່ຟັງຄໍາ
ຕົວະ 



20 ìດ້ວຍເຫດນ້ີ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ເບ່ິງແມ, ເຮົາຕ່ໍສູ້ຜ້າຍັນຂອງເຈ້ົາ ຊຶງ່ເຈ້ົາໃຊ້ລ້າວິນຍານເຫມືອນດ່ັງລ້ານົກ 
ແລະເຮົາຈະຈີກຜ້າຍັນນ້ັນເສັຽຈາກແຂນຂອງເຈ້ົາທັງຫລາຍ ແລະເຮົາຈະປ່ອຍວິນຍານເຫລ່ົານ້ັນໄປ ຄືວິນຍານທ່ີເຈ້ົາ
ລ່າເຫມືອນດ່ັງລ້ານົກ 

21 ຜ້າຄ ມຸຂອງເຈ້ົາ ເຮົາກໍຈະຈີກເສັຽດ້ວຍ ແລະຊ່ອຍກູ້ໄພ່ພົນຂອງເຮົາໃຫ້ພ້ົ້ົນຈາກມືຂອງເຈ້ົາ ແລະເຂົາຈະບ່ໍເປັນເຫຍ່ືອ
ໃນມືຂອງເຈ້ົາຕ່ໍໄປ ແລະເຈ້ົາຈະຮູ້ວ່າເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ 

22 ເພາະເຈ້ົາໄດ້ກະທໍາໃຫ້ຄົນຊອບທັມທ້ໍຖອຍໃຈດ້ວຍການຕົວະ ທງັທ່ີເຮົາບ່ໍໄດ້ກະທໍາໃຫ້ເຂົາເສ້ົາໃຈເລີຍ ແລະເຈ້ົາໄດ້
ຫນຸນໃຈຄົນອະທັມ ເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ເຂົາຫັນກັບຈາກທາງອະທັມຂອງເຂົາຈະໄດ້ຮັກສາຊີວິດຂອງເຂົາໄວ້ 

23 ເຫດສັນນ້ັນເຈ້ົາຈະໄດ້ເຫັນນິມິດທີຫ່ລອກລວງ ຫລືກະທໍາການທໍານວາຍອີກ ເຮົາຈະຊ່ອຍກູ້ໄພ່ພົນຂອງເຮົາໃຫ້ພົ້ົ້ນ
ຈາກມືຂອງເຈ້ົາ ແລ້ວເຈ້ົາຈະຮູ້ວ່າ ເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າî 

 

14 ການພິພາກສາຄນົໄຫວຮ້ບູໂຄຣບົ ຜູປ້ກຶສາຜູປ້ະກາດພຣະທມັປອມ  
Godís Judgments Justified 

1 ພວກຜູ້ໃຫຍ່ຂອງອິສຣາເອນບາງຄົນມາຫາຂ້າພະເຈ້ົາ ແລະມານ່ັງຢູ່ຫນ້າຂ້າພະເຈ້ົາ 
2 ແລະຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາມາເຖິງຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ,  
3 ìບຸດແຫ່ງມະນ ດຸເອີຍ, ຄົນເຫລ່ົານ້ີໄດ້ຍຶດເອົາຮູບໂຄຣົບຂອງເຂົາໄວ້ໃນໃຈ ແລະວາງສ່ິງທ່ີສະດຸດໃຫ້ທໍາບາບຜິດໄວ້

ຂ້າງຫນ້າເຂົາ ຄວນທ່ີເຮົາຈະຍອມຕົວໃຫ້ເຂົາຖາມເຮົາຫລື 
4 ເຫດສັນນ້ັນຈ່ົງເວ້ົາກັບເຂົາ ແລະກ່າວແກ່ເຂົາວາ່ ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຊງົກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ຄົນໃດໃນເຊ້ືອສາຍອິສຣາເອນເອົາ

ຮ ບູໂຄຣບົຂອງເຂົາໄວ້ໃນໃຈ ແລະວາງສ່ິງທ່ີສະດຸດໃຫ້ທໍາບາບຜິດໄວ້ຂ້າງຫນ້າເຂົາ ແລະຍັງມາຫາຜູ້ປະກາດພຣະ
ທັມ ເຣົາຄືພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຈະຕອບເຂົາເອງໃນເຣ່ືອງຮູບໂຄຣົບຫລວງຫລາຍຂອງເຂົານ້ັນ 

5 ເພ່ືອເຮົາຈະໄດ້ຍຶດຈິດໃຈຂອງເຊ້ືອສາຍອິສຣາເອນ ຜູ້ເຫີນຫ່າງໄປຈາກເຮົາທຸກຄົນດ້ວຍເຣ່ືອງຮູບໂຄຣົບຂອງເຂົາ 
6 ìເຫດສັນນ້ັນຈ່ົງກ່າວແກ່ເຊ້ືອສາຍອິສຣາເອນວ່າ ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ຈ່ົງກັບໃຈ ແລະຫັນກັບຈາກຮູບໂຄຣົບ

ຂອງເຈ້ົາເສັຽ ແລະຈ່ົງຫັນຫນ້າຂອງເຈ້ົາເສັຽຈາກສ່ິງຫນ້າກຽດຫນ້າຊັງຂອງເຈ້ົາ 
7 ເພາະວ່າຄົນໃດໃນເຊ້ືອສາຍອິສຣາເອນ ຫລືຄົນຕ່າງດ້າວຄົນໃດທ່ີອາສັຍຢູ່ໃນອິສຣາເອນ ຜູ້ຊ່ຶງແຍກຕົວເຂົາຈາກເຮົາ 

ຍຶດເອົາຮູບໂຄຣົບຂອງເຂົາໄວ້ໃນໃຈຂອງເຂົາ ແລະວາງສ່ິງທ່ີສະດຸດໃຫ້ທໍາບາບຜິດໄວ້ຊືຫ່ນ້າຂອງເຂົາ ແລ້ວຍັງຈະ
ມາຫາຜູ້ປະກາດພຣະທັມເພ່ືອຂໍຖາມຈາກເຮົາເພ່ືອປໂຍດຂອງເຂົາ ເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຈະຕອບເຂົາເອງ 

8 ແລະເຮົາຈະມຸ້ງຫນ້າຂອງເຮົາຕ່ໍສູ້ຄົນນ້ັນ ເຮົາຈະທໍາໃຫ້ເຂົາເປັນຫມາຍສໍາຄັນແລະເປັນຂ້ີປາກ ແລະກໍາຈັດເຂົາເສັຽ
ຈາກຖ້າມກາງໄພ່ພົນຂອງເຮົາ ແລະເຈ້ົາຈະຊາບວ່າເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 

9 ຖ້າຜູ້ປະກາດພຣະທັມຖືກຫລອກລວງກ່າວຄໍານ່ຶງຄໍາໃດ ເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ລວງຜູ້ປະກາດພຣະທັມຄົນນ້ັນ 
ແລະເຮົາຈະຢຽດມືຂອງເຮົາອອກຕ່ໍສູ້ເຂົາ ແລະຈະທໍາລາຍເຂົາເສັຽຈາກຖ້າມກາງອິສຣາເອນໄພ່ພົນຂອງເຮົາ 

10 ເຂົາທັງຫລາຍຈະຕ້ອງທົນຮັບໂທດຂອງເຂົາ (ໂທດຂອງຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ແລະໂທດຂອງຜູ້ຂໍຖາມຈະໄດ້ຮັບ
ເຫມືອນກັນ) 

11 ເພ່ືອວ່າເຊ້ືອສາຍອິສຣາເອນຈະບ່ໍຫລົງຫນີໄປຈາກເຮົາອີກ ຫລືບ່ໍກະທໍາຕົວໃຫ້ມົນທິນດ້ວຍການທໍຣະຍົດຂອງຕົນອີກ 
ແຕ່ເຂົາທັງຫລາຍຈະເປັນໄພ່ພົນຂອງເຮົາ ແລະເຮົາຈະເປັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງເຂົາ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີ
ແຫລະî 
ຄວາມຍຸດຕທິມັຂອງການທີພ່ຣະເຈ້ົາຊງົລງົໂທດເຢຣຊູາເລມັ 

12 ແລະຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາມາເຖິງຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, 



13 ìບຸດແຫ່ງມະນຸດເອີຍ, ເມ່ືອແຜ່ນດິນກະທໍາບາບຕ່ໍເຮົາໂດຍປະພືດທໍຣະຍົດ ແລະເຮົາຢຽດມືຂອງເຮົາອອກຕ່ໍສູ້ແຜ່ນ
ດິນນ້ັນ ແລະທໍາລາຍມະນຸດແລະສັດເສັຽຈາກແຜ່ນດິນນ້ັນ 

14 ເຖິງແມ່ນວ່າມະນຸດທັງສາມນ້ີ ຄື ໂນອາ ດານີເອນ ແລະໂຢບ ຢູ່ໃນແຜ່ນດິນນ້ັນ ເຂົາກໍຈະກູ້ເອົາແຕ່ຊີວິດຂອງຕົນເທ່ົາ
ນ້ັນ ອອກມາດ້ວຍຄວາມຊອບທັມຂອງເຂົາ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີ 

15 ຖ້າເຮົາກະທໍາໃຫ້ສັດຮ້າຍຜ່ານເຂ້ົາແຜ່ນດິນນ້ັນ ແລະສັດເຫລ່ົານ້ັນທໍາໃຫ້ຄົນຫມົດໄປ ໃຫເ້ປັນທ່ີຮ້າງເປ່ົາ ຈົນມະນຸດ
ຜ່ານເຂ້ົາໄປບ່ໍໄດ້ເພາະສັດປ່ານ້ັນ 

16 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວວ່າ ເຮົາມີຊວິີດຢູ່ສັນໃດ ເຖິງວ່າບຸຣຸດທັງສາມຢູ່ໃນແຜ່ນດິນນ້ັນ ເຂົາທັງຫລາຍຈະຊ່ອຍບຸດທັງ
ຊາຍຍິງໃຫ້ລອດບ່ໍໄດ້ ສະເພາະຕົວເຂົາເອງຈະລອດໄປໄດ້ ແຕ່ແຜ່ນດິນນ້ັນຈະຮ້າງເປ່ົາ 

17 ຫລືຖ້າເຮົານ າໍດາບມາຍັງແຜ່ນດິນນ້ັນ ແລະກ່າວວ່າ ໃຫດ້າບຜ່ານຂ້າມແຜ່ນດິນນ້ັນ ເຮົາຈະທໍາລາຍມະນຸດແລະສັດ
ເສັຽຈາກແຜ່ນດິນນ້ັນ 

18 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວວ່າ ເຖິງແມ່ນບຸຣຸດທັງສາມຈະຢູ່ໃນນ້ັນ ເຮົາມີຊີວິດຢູ່ສັນໃດ ເຂົາທັງຫລາຍຈະຊ່ອຍບຸດທັງຊາຍ
ຍິງໃຫ້ລອດບ່ໍໄດ້ ສະເພາະຕົວເຂົາເອງຈະລອດໄປໄດ້ 

19 ຫລືຖ້າເຣົາສ່ົງໂຣກລະບາດເຂ້ົາມາໃນແຜ່ນດິນນ້ັນ ແລະລະບາຍຄວາມພິໂຣດຂອງເຮົາອອກເຫນືອເມືອງນ້ັນດ້ວຍ
ເລ ອືດ ເພ່ືອກໍາຈັດມະນຸດແລະສັດຈາກແຜ່ນດິນນ້ັນເສັຽ 

20 ເຖິງແມ່ນວ່າ ໂນອາ ດານີເອນ ແລະໂຢບຢູ່ໃນແຜ່ນດິນນ້ັນ ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາກ່າວວ່າ ເຮົາມີຊວິີດຢູ່ສັນໃດ ເຂົາທັງ
ຫລາຍຈະຊ່ອຍ  ບ ຸດທັງຊາຍຍິງໃຫ້ລອດບ່ໍໄດ້ ເຂົາຈະຊ່ອຍສະເພາະຊີວິດຂອງເຂົາໄວ້ໄດ້ດ້ວຍຄວາມຊອບທັມຂອງ
ເຂົາ 

21 ìເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ຈະຮ້າຍແຮງຍ່ິງກວ່ານ້ັນຫລາຍເທ່ົາໃດ ເມ່ືອເຮົາສ່ົງພັຍແຫ່ງການພິພາກສາທັງສ່ີ
ປະການຂອງເຮົາມາຫນືອເຢຣູຊາເລັມ ຄືດາບ ການອຶດຢາກ ສັດຮ້າຍແລະໂຣກລະບາດ ເພ່ືອກໍາຈັດມະນຸດແລະສັດ
ເສັຽຈາກເມືອງນ້ັນ 

22 ເບ່ິງແມ, ເຖິງຈະມີຄົນລອດຕາຍເຫລືອຢູ່ໃນນະຄອນນ້ັນ ນໍາເອົາບຸດຊາຍແລະບຸດຍິງທັງຫລາຍຂອງເຂົາອອກມາ 
ເມ່ືອເຂົາທັງຫລາຍອອກມາຫາເຈ້ົາ ແລະເຈ້ົາໄດ້ເຫັນທາງແລະການກະທໍາຂອງເຂົາ ເຈ້ົາຈະເບົາໃຈໃນເຣ່ືອງການ
ຮ້າຍ ຊ່ຶງເຮົາໄດ້ນໍາມາເຫນືອເຢຣູຊາເລັມ ອັນໄດ້ນໍາມາເຫນືອນະຄອນນ້ັນ 

23 ຄົນເຫລ  ່ົານ້ັນຈະທໍາໃຫ້ເຈ້ົາເບົາໃຈ ເມ່ືອເຈ້ົາໄດ້ເຫັນທາງແລະການກະທໍາທັງຫລາຍຂອງເຂົາແລ້ວ ແລະເຈ້ົາຈະຊາບ
ວ່າ ເຮົາບ່ໍໄດ້ກະທໍາບັນດາສ່ິງທ່ີເຮົາໄດ້ກະທໍາໄວ້ແລ້ວໃນນະຄອນນ້ັນດ້ວຍປາສຈາກເຫດຜົນ ພຣະຜູ້ເປ ັນເຈ້ົາກ່າວ
ດ່ັງນ້ີແຫລະî 

 

15 ເຢຣຊູາເລມັເຫມອືນເຄອືອະງຸນ່ທີໃ່ຊບ້ໍໄ່ດ ້ 
The Useless Vine 

1 ຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາມາເຖິງຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ,  
2 ìບຸດແຫ່ງມະນຸດເອີຍ, ໄມ້ຕ້ົນເຄືອອະງຸ່ນ ຄືໄມກ່ິ້ງອະງຸ່ນຊ່ຶງຢູ່ໃນຫມູ່ພວກໄມປ້່າ ວເິສດກວ່າໄມ້ຢ່າງອ່ືນຫລື 
3 ເຂົາເອົາໄມ້ຕ້ົນອະງຸ່ນເຣັດສ່ິງນ່ຶງສ່ິງໃດໄດ້ຫລ  ືຄົນເອົາໄປເຮັດຂໍສໍາລັບແຂວນພາຊນະອັນໃດຫລື 
4 ເບິ່ງແມ, ເຂາົໃຊເ້ປນັຟນືໃສ່ໄຟ ເມື່ອໄຟໄຫມປ້າຍທັງສອງແລ້ວ ທາງກາງກໍເປັນຖ່ານ ຈະໃຊ້ປໂຍດອັນໃດໄດ້ຫລື 
5 ເບ່ິງແມ, ເມ່ືອມັນຍັງດີຢູ່ກໍບ່ໍໄດ້ໃຊ້ປໂຍດຫຍັງ ເມ່ືອຖືກໄຟໄຫມ້ເປັນຖ່ານແລ້ວແຮ່ງມີປໂຍດນ້ອຍລົງ ຈະໃຊ້ເຮັດ

ການຫຍັງໄດ້ແດ່ 
6 ເຫດສັນນ້ັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈ່ຶງກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ໄມ້ຕ້ົນອະງຸ່ນຊ່ຶງຢູ່ຖ້າມກາງໄມ້ປ່າ ເຮົາຖ້ິມໃຫ້ມັນເປັນຟືນໃສ່ໄຟເສັຽສັນ

ໃດ ເຣົາຈະຖ້ິມຊາວເຢຣຊູາເລັມສັນນ້ັນ 



7 ເຮົາຈະມ  ຸ້ງຫນ້າຂອງເຮົາຕ່ໍສູ້ເຂົາ ເຖິງວ່າເຂົາຈະຫນີອອກຈາກໄຟ ໄຟກໍຍັງຈະເຜົາຜານເຂົາ ແລະເມ່ືອເຮົາມຸ່ງຫນ້າ
ຂອງເຮົາຕ່ໍສູ້ເຂົາ ເຈ  ້ົາຈະຊາບວ່າ ເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 

8 ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາກ່າວວ່າ ເຮົາຈະກະທໍາໃຫ້ແຜ່ນດິນນ້ັນຮ້າງເປ່ົາ ເພາະເຂົາໄດ້ປະພຶດທ ຣໍະຍົດ 
 

16 ກ ຸງເຢຣຊູາເລມັບໍຊ່ືສ່ດັ  
Godís Faithless Bride 

1 ຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາມາເຖິງຂ້າພະເຈ້ົາອີກວ່າ, 
2 ບຸດແຫ່ງມະນຸດເອີຍ, ຈ່ົງໃຫ້ເຢຣູຊາເລັມຊາບເຖິງສ່ິງທ່ີຫນ້າກຽດຊັງຂອງຕົວ 
3 ແລະກ່າວວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກາ ວ່ຢາງນ້ີແກ່ເຢຣູຊາເລັມວ່າ ຕ້ົນເດີມແລະກໍາເນີດຂອງເຈ້ົາເປັນແຜ່ນດິນຂອງຄົນກາ

ນາອານ ພໍຂ່ອງເຈ້ົາເປັນຄົນອາໂມຣິດ ແລະແມ່ຂອງເຈ້ົາເປ ນັຄົນຮິດຕີ 
4 ເວ້ົາເຖິງກໍາເນີດຂອງເຈ້ົາ ໃນວັນທ່ີເຈ້ົາເກີດມານ້ັນເຂົາບ່ໍໄດ້ຕັດສາຍສະບື ແລະເຂົາກໍບ່ໍໄດ້ລ້າງຊໍາຮະເຈ້ົາ ບ່ໍໄດ້ເອົາ

ເກືອທາ ບ່ໍໄດ້ເອົາຜ້າພັນເຈ້ົາໄວ້ 
5 ບໍ່ມຕີາຈັກຫນວ່ຍໄດ້ສົງສານເຈ້ົາ ທີຈ່ະເມດຕາເຈ້ົາແລະກະທໍາສ່ິງເຫລ່ົານ້ີໃຫ້ເຈ້ົາ ເຈ້ົາຖືກປະຖ້ິມໃນພ້ືນທົງ່ ເພາະໃນ

ວັນທີເ່ຈ້ົາເກີດນ້ັນເຈ້ົາເປັນທ່ີຫນ້າລັງກຽດ 
6 ìເມ່ືອເຮົາຜ່ານເຈ້ົາໄປ ເຫັນເຈ້ົາດ້ິນຢູ່ໃນກອງເລ ອືດຂອງເຈ້ົາ ເຮົາກໍເວ້ົາກັບເຈ້ົາໃນກອງເລືອດຂອງເຈ້ົາວ່າ ìຈົ່ງມຊີີ

ວິດຢູ່ 
7 ແລະຈະເຣີນເຕີບໃຫຍ່ຂ້ຶນ ເຮົາຈະກະທໍາໃຫ້ເຈ້ົາເຫມອືນຢ່າງພືດໃນທ່ົງນາî ເຈ້ົາກໍໃຫຍ່ແລະສູງຂ້ຶນຈົນເປັນສາວເຕັມ

ໂຕ ຫນ້າເອິກຂອງເຈ້ົາກໍກ່ໍຮູບຂ້ຶນມາ ແລະຂົນຂອງເຈ້ົາກໍງອກ ແຕ່ເຈ້ົາພັດເປືອຍຕົວ 
8 ìເມ່ືອເຮົາຜ່ານເຈ້ົາໄປອີກຄ້ັງນ່ຶງແລະຫລຽວເບ່ິງເຈ້ົາ ເບ່ິງແມ, ເຈ້ົາມີອາຍຸຮູ້ຈັກຮັກແລ້ວ ເຮົາກໍຂຍາຍຮ່ົມປີກຄຸມເຈ້ົາ

ໄວ້ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວວ່າ ເຣົາກໍປະຕິຍານແລະກະທໍາຄໍາສັນຍາກັບເຈ້ົາ ແລະເຈ້ົາກໍເປັນຂອງເຮົາ  
9 ເຣົາກໍເອົາເຈ້ົາອາບນ້ໍາ ລ້າງເລືອດເສັຽຈາກເຈ້ົາ ແລະເຈີມເຈ້ົາດ້ວຍນ້ໍານົມ 
10 ເຮົາແຕ່ງຕົວເຈ້ົາດ້ວຍເສ້ືອປັກ ແລະເອົາເກີບຫນັງສວມໃຫ້ເຈ້ົາ ເຮົາພັນເຈົ້າໄວດ້້ວຍຜ້າປ່ານເນ້ືອລະອຽດແລະຄຸມ

ເຈ້ົາໄວ້ດ້ວຍຜ້າຣາຄາແພງ 
11 ເຮົາແຕ່ງຕົວເຈ້ົາດ້ວຍເຄ່ືອງອາພອນ ສວມກໍາໄລມືໃຫເ້ຈ້ົາ ແລະສວມສ້ອຍຄໍາໃຫ້ເຈ້ົາ 
12 ເຮົາເອົາແຫວນໃສ່ດັງເຈ້ົາແລະໃສ່ຕຸ້ມຫູທີຫູ່ຂອງເຈ້ົາ ແລະສວມມົງກຸດໄວ້ເທິງຫົວຂອງເຈ້ົາ 
13 ເຮົາກໍປະດັບເຈ້ົາດ້ວຍທອງຄໍາແລະເງິນ ແລະເຄ່ືອງນຸ່ງຂອງເຈ້ົາກໍເປັນຜ້າປ່ານເນ້ືອລະອຽດ ຜ້າຣາຄາແພງແລະຜ້າ

ປັກ ເຈ້ົາກິນຍອດແປ້ງ ນ້ໍາເຜ້ິງ ແລະນ້ໍາມັນ ເຈ້ົາງາມເລີດບາດຕາບາດໃຈ ແລະເຈ້ົາຈະເຣີນຂ້ຶນເປັນຊ້ັນເຈ້ົາ 
14 ຊືສ່ຽງຂອງເຈ້ົາກໍລືໄປຖ້າມກາງປະຊາຊາດເພາະຄວາມງາມຂອງເຈ້ົາດ້ວຍຄວາມງາມນ້ັນກໍສົມບູນ ເນ່ືອງຈາກຄວາມ

ສະງ່າງາມທ່ີເຮົາໄດ້ທຸ້ມເທໃຫ້ເຈ້ົາ ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີແຫລະ 
15 ìແຕ່ເຈ້ົາວາງໃຈໃນຄວາມງາມຂອງເຈ້ົາ ແລະໄດ້ຫລ້ິນຊູ້ເພາະຊ່ືສຽງຂອງເຈ້ົາບ່ໍວ່າຜູ້ໃດຈະຜ່ານມາ ເຈ້ົາກໍໃຫ້ຫລົງລະ

ເລີງໄປດ້ວຍການຫລ້ິນຊູ້ຂອງເຈ້ົາ 
16 ເຈ້ົາເອົາເຄ່ືອງນຸ່ງຂອງເຈ້ົາແດ່ ແລະເຈ້ົາໄດ້ສ້າງບ່ອນສູງທັງຫລາຍທ່ີຕ່າງໆ ປະດັບຢ່າງຫຣຫູຣາ ແລ້ວກໍຫລ້ິນຊູ້ຢູ່ເທິງ

ນ້ັນ ບ່ໍເຄີຍມີເຫມືອນຢ່າງນ້ີ ຕ່ໍໄປກໍບ່ໍມີເຫມືອນ 
17 ເຈ້ົາຍັງເອົາເຄ່ືອງຮູບເອ້ອັນງາມຂອງເຈ້ົາ ຊຶງ່ເປັນທອງຄໍາຂອງເຮົາ ແລະເງິນຂອງເຮົາ ຊ່ຶງເຮົາໄດ້ໃຫ້ແກ່ເຈ້ົາ ແລ້ວ

ເຈ້ົາສ້າງເປັນຮູບຜູ້ຊາຍສໍາລັບເຈ້ົາ ແລະເຈ້ົາກໍຫລ້ິນຊູ້ຢູ່ກັບຮູບເຫລ່ົານ້ັນ 
18 ເຈ້ົາເອົາເຄ່ືອງແຕ່ງກາຍທ່ີປັກໄປຫ່ົມຮູບເຫລ່ົານ້ັນໄວ້ ແລະວາງນ້ໍາມັນແລະເຄ່ືອງຫອມຂອງເຮົາໄວ້ຂ້າງຫນ້າມັນ 



19 ອາຫານທ່ີເຮົາໃຫ້ແກ່ເຈ້ົາກ ໍເຫມືອນກັນ ຄືເຮົາລ້ຽງເຈ້ົາດ້ວຍຍອດແປ້ງ ນ້ໍາມັນ ແລະນ້ໍາເຜ້ິງ ເຈ້ົາກໍເອົາມາວາງຂ້າງ
ຫນາ້ມັນ ໃຫເ້ປັນກ່ິນຫອມທ່ີເພ່ິງພໍໃຈ ແລະກ ເໍປັນຢ່າງນ້ັນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີແຫລະ 

20 ນອກຈາກນ້ີ ເຈ້ົາໄດ້ນໍາບຸດຊາຍຂອງເຈ້ົາແລະບຸດຍິງຂອງເຈ້ົາ ຊຶງ່ເຈ້ົາໄດ້ໃຫ້ບັງເກີດມາເພ່ືອເຣົາ ແລະເຈ້ົາກໍໄດ້
ຖວາຍບູຊາແກ່ມັນເພ່ືອໃຫ້ມນັເຜົາຜານ ການຫລ້ິນຊູ້ຂອງເຈ້ົາເປັນສ່ິງເລັກນ້ອຍຫລື 

21 ເຈ້ົາຈ່ຶງໄດ້ຂ້າລູກຂອງເຮົາຖວາຍແກ່ຮູບເຫລ່ົານ້ັນໂດຍໃຫ້ລ ຸຍໄຟ 
22 ຕລອດສ່ິງອັນຫນ້າກຽດຊັງຂອງເຈ້ົາ ແລະການຫລ້ິນຊູຂ້ອງເຈ້ົາ ເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຈົດຈໍາວັນທ່ີເຈ້ົາຍັງນ້ອຍຢູ່ ເມ່ືອເຈ້ົາເປືອຍ

ຕົວແລະດ້ີນກະແດ່ວໆຢູ່ໃນກອງເລືອດຂອງເຈ້ົາ 
23 ìພາຍຫລັງຈາກຄວາມຊ່ົວຮ້າຍທັງສ້ິນຂອງເຈ້ົາ (ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາກ່າວວ່າ ວິບັດ ວິບັດແກ່ເຈ້ົາ) 
24 ເຈ້ົາໄດ້ສ້າງຫ້ອງຫລັງຄາໂຄ້ງສໍາລັບຕົວ ລານເມືອງທຸກແຫ່ງເຈ້ົາກໍສ້າງສະຖານນະມັສການທ່ີສູງສໍາລັບຕົວ 
25 ຫົວຖນົນທຸກແຫ່ງເຈ້ົາໄດ້ກ່ໍສ້າງບ່ອນສູງຂອງເຈ້ົາ ແລະເອົາຄວາມງາມຂອງເຈ້ົາມາທໍາສ່ິງທ່ີຫນ້າກຽດຊັງ ອ້າຂາຂອງ

ເຈ້ົາໃຫ້ຜູ້ທ່ີຜ່ານໄປມາບ່ໍວ່າໃຜ ແລະທະວີການຫລ້ິນຊູຂ້ອງເຈ້ົາ 
26 ເຈ້ົາຢ່າຫລ້ິນຊູ້ກັບຄົນເອຢິບ ຊຶງ່ເປັນເພ່ືອນບ້ານທ່ີມີຕັນຫາຫລາຍ ທະວີການຫລ້ິນຊູ້ຂອງເຈ້ົາເພ່ືອກະທໍາໃຫ້ເຮົາພິ

ໂຣດ 
27 ເບ່ິງແມ, ເຣົາຈ່ຶງຢຽດມືຂອງເຮົາອອກຕ່ໍສູ້ເຈ້ົາ ແລະລົດອາຫານສ່ວນແບ່ງຂອງເຈ້ົາລົງ ແລະມອບເຈ້ົາໄວໃ້ຫແ້ກ່ສັດຕ

ຣູຂອງເຈ້ົາໃຫ້ເຂົາກະທໍາຕາມໃຈຊອບ ຄືບັນດາບຸດສາວຄົນຟີລິສຕິນ ຜູ້ຊ່ຶງລະອາຍໃນຄວາມປະພຶດອັນມີຣາຄະ
ຕັນຫາຂອງເຈ້ົາ 

28 ເຈ້ົາຍັງຫລ້ິນຊູ້ກັບຄົນອັສຊີເຣັຽດ້ວຍ ເພາະວ່າເຈ້ົາບ່ໍຮູ້ຈັກອ່ີມ ເຈ້ົາຫລ້ິນຊູ້ກັບເຂົາທັງຫລາຍ ເຖິງປານນ້ັນເຈ້ົາກໍຍັງບ່ໍ
ອີ່ມໃຈ 

29 ເຈ້ົາຍັງທະວີການຫລ້ິນຊູ້ຂອງເຈ້ົາກັບແຜ່ນດິນນັກທຸຣະກິດຂອງຄົນຄັນເດອາ ເຖິງແມ່ນກັບແຜ່ນດິນນ້ີເຈ້ົາກໍຍັງບ່ໍອ່ີມ
ໃຈ 

30 ìພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາກ່າວວ່າ ເຈ້ົາໄດ້ເຮັດສ່ິງທັງຫມົດເຫລ່ົານ້ັນ ດ່ັງໂສເພນີທ່ີບ່ໍມີຢ່າງອາຍ 
31 ຄືສ້າງຫ້ອງຫລັງຄາໂຄ້ງໄວ້ທີຫົ່ວຖນົນທຸກແຫ່ງ ແລະໄດ້ຕ້ັງບ່ອນສູງຂອງເຈ້ົາໄວ້ຕາມລານເມືອງທຸກໆແຫ່ງ ເຖິງປານ

ນ້ັນເຈ້ົາກ ຍັໍງບ່ໍເຫມືອນຍິງໂສເພນີ ເພາະເຈ້ົາດູຫມ່ິນສິນຈ້າງ 
32 ເປັນເມັຽທີໂ່ສເພນີຈັດແຈ່ງ ຍອມຕ້ອນຮັບແຂກແປກຫນ້າແທນທ່ີຈະຕ້ອນຮັບຜົວ 
33 ຜູ້ຊາຍຍ່ອມໃຫ້ຂອງແກ່ຍິງໂສເພນີ ແຕ່ເຈ້ົາກັບໃຫ້ສ່ິງຂອງແກ່ຄ ນົຮັກຂອງເຈ້ົາ ໃຫ້ສິນບົນນໍາໃຫ ເ້ຂົາເຂ້ົາມາຈາກທຸ

ກດ້ານເພ່ືອການຫລ້ິນຊູ້ຂອງເຈ້ົາ 
34 ສະນ້ັນ ເຈ້ົາຈ່ຶງຜິດກັບຍິງອ່ືນໃນເຣ່ືອງການຫລ້ິນຊູ ້ແລະເຈ້ົາກັບໃຫ້ສິນຈ້າງ ຂນະເມ່ືອບ່ໍມີຜູ້ໃດໃຫສິ້ນຈ້າງແກ່ເຈ້ົາ 

ເພາະສະນ້ັນເຈ້ົາຈ່ຶງແຕກຕ່າງກັນ 
35 ìເຫດສັນນ້ີ ຍິງແມ່ຈ້າງເອີຍ ຈ່ົງຟັງຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
36 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ເພາະຄວາມລະອາຍຂອງເຈ້ົາກໍແຈ້ງປະຈັກ ແລະຕົວປະເປືອຍເຈ້ົາໄດ້ປາກົດ ໃນການ

ຫລ້ິນຊູ້ຂອງເຈ້ົາກັບຄົນຮັກຂອງເຈ້ົາ ແລະເພາະຮູບໂຄຣົບອັນຫນ້າກຽດຊັງຂອງເຈ້ົາທັງສ້ິນ ແລະເພາະໂລຫິດລູກ
ຂອງເຈ້ົາທ່ີເຈ້ົາຖວາຍໃຫ້ແກ່ມັນ 

37 ເຫດສັນນ້ັນ ເບ່ິງແມ, ເຣົາຈະຮວບຮວມຄົນຮັກຂອງເຈ້ົາທັງສ້ິນ ຊຶງ່ເປັນຜູ້ທ່ີເຈ້ົາເພີດເພີນດ້ວຍ ທຸກຄົນທ່ີເຈ້ົາຮັກ 
ແລະທຸກຄົນທ່ີເຈ້ົາກຽດ ເຮົາຈະຮວບຮວມເຂົາໃຫ້ມາຕ່ໍສູ້ເຈ້ົາຈາກທຸກດ້ານ ແລະຈະເຜີຍຕົວປະເປືອຍຂອງເຈ້ົາຕ່ໍຫນ້າ
ເຂົາ ເພ່ືອເຂົາຈະໄດ້ເຫັນຕົວປະເປືອຍທັງສ້ິນຂອງເຈ້ົາ 

38 ເຮົາຈະພິພາກສາເຈ້ົາດ່ັງທ່ີເຂົາພິພາກສາຍິງທ່ີລ່ວງປະເວນີ ແລະກະທໍາໃຫ້ເລືອດຕົກ ແລະເຮົາຈະນໍາເອົາເລ ອືດແຫ່ງ
ຄວາມພິໂຣດແລະຄວາມຫວງແຫນມາເຫນືອເຈ້ົາ 



39 ແລະມອບເຈ້ົາໄວ້ໃນມຊືູຂ້ອງເຈ້ົາ ເຂົາຈະທໍາລາຍຫ້ອງຫລັງຄາໂຄ້ງຂອງເຈ້ົາລົງ ແລະທໍາລາຍບ່ອນສູງທັງຫລາຍ
ຂອງເຈ້ົາ ເຂົາຈະປົດເອົາເຄ່ືອງນຸ່ງຂອງເຈ້ົາ ແລະເອົາເຄ່ືອງຮູບເອ້ອັນງາມຂອງເຈ້ົາໄປເສັຽ ແລະປ່ອຍໃຫ້ເຈ້ົາເປືອຍ
ກາຍ 

40 ເຂົາທັງຫລາຍຈະນໍາຝູງຄົນມາຕ່ໍສູ້ເຈ້ົາ ແລະເຂົາຈະແກວ່ງກ້ອນຫີນໃສ່ເຈ້ົາ ແລະຟັນເຈ້ົາດ້ວຍດາບຂອງເຂົາ 
41 ເຂົາຈະເອົາໄຟເຜົາບ້ານເຮືອນຂອງເຈ້ົາແລະທໍາການພິພາກສາລົງໂທດເຈ້ົາ ຕ່ໍຫນ້າຜ  ູ້ຍິງຈໍານວນຫລາຍ ເຮົາຈະກະ

ທໍາໃຫເ້ຈ້ົາຢຸດການຫລ້ິນຊູ້ ແລະເຈ້ົາຈະບ່ໍໃຫ້ສິນຈ້າງອີກຕ່ໍໄປ 
42 ເຮົາຈະລະບາຍຄວາມພິໂຣດຂອງເຮົາໃສ່ເຈ້ົາໃຫຫ້ມດົ ຄວາມຫວງແຫນຈະພາກຈາກເຈ້ົາໄປ ເຮົາຈະສງົບແລະບ່ໍພິ

ໂຣດອີກຕ່ໍໄປ 
43 ເພາະວ່າເຈ້ົາບໍໄ່ດ້ລະນຶກເຖິງວັນເມ່ືອເຈ້ົາຍັງນ້ອຍ ແຕ່ໄດ້ກະທໍາໃຫເ້ຣົາພໂິຣດຈັດດ້ວຍສ່ິງເຫລ່ົານ້ີ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ

ກ່າວວ່າ ເພາະສະນ້ັນ ເບ່ິງແມ, ເຮົາຈະລົງໂທດຕາມທາງປະພຶດຂອງເຈ້ົາເຫນືອຫົວເຈ້ົາ ìເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ປະພຶດຕົວດ້ວຍ
ຣາຄະເພ້ີມເຂ້ົາກັບສ່ິງທ່ີຫນ້າກຽດຊັງທັງສ້ິນຂອງເຈ້ົາດອກຫລື 

44 ເບ່ິງແມ, ທຸກຄົນທ່ີໃຊ້ສຸພາສິດຈະໃຊ້ສຸພາສິດຕ່ໍໄປນ້ີໃນເຣ່ືອງເຈ້ົາ ຄື ìແມເ່ປັນຢ່າງໃດ ລູກສາວກໍເປັນຢ່າງນ້ັນî 
45 ເຈ້ົາເປັນລູກສາວຂອງແມ່ຂອງເຈ້ົາ ຜູ້ກຽດຜົວແລະບຸດຂອງຕົນ ເຈ້ົາເປັນສາວຄົນກາງຂອງເອ້ືອຍແລະນ້ອງສາວຂອງ

ເຈ້ົາ ຜູ້ກຽດຊັງຜົວແລະລູກຂອງຕົນ ແມ່ຂອງເຈ້ົາເປັນຄົນຮິດຕີ ພ່ໍຂອງເຈ້ົາເປັນຄົນອາໂມຣິດ 
46 ແລະເອ້ືອຍຂອງເຈ້ົາ ຄືຊາມາເຣັຽຜູ້ຢູ່ກັບບຸດສາວເຫນືອເຈ້ົາຂ້ຶນໄປ ແລະນ້ອງສາວຂອງເຈ້ົາຜູ້ຢູ່ຂ້າງທິດໃຕ້ຂອງເຈ້ົາຄື 

ໂຊໂດມກັບລູກສາວຂອງເຂົາ 
47 ເຖິງປານນ້ັນ ເຈ້ົາກໍຍັງບ່ໍພໍໃຈທ່ີຈະດໍາເນີນໃນທາງທັງຫລາຍຂອງເຂົາ ຫລືກະທໍາຕາມສ່ິງທ່ີຫນ້າກຽດຊັງຂອງເຂົາ 

ພາຍໃນເວລາອັນເລັກນ້ອຍເຈ້ົາກໍຊ່ົວຊ້າກວ່າໃນບັນດາທາງທັງສ້ິນຂອງເຈ້ົາ 
48 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວວ່າ ເຣົາມີຊວິີດຢູ່ສັນໃດ ໂຊໂດມນ້ອງສາວຂອງເຈ້ົາກັບບຸດສາວຂອງເຂົາ ກໍບ່ໍໄດ້ກະທໍາຢ່າງທ່ີ

ເຈ້ົາແລະລູກສາວຂອງເຈ້ົາໄດ້ກະທໍາ 
49 ເບ່ິງແມ, ນ້ີແຫລະເປັນຄວາມຊ່ົວຂອງໂຊໂດມນ້ອງສາວຂອງເຈ້ົາ ຄືຕົວເຂົາແລະລູກສາວຂອງເຂົາມີຄວາມຈອງຫອງ 

ມອີາຫານເຫລືອກິນ ແລະມີຄວາມສະບາຍເຫລືອເກີນ ບ່ໍຊ່ອຍເຫລືອຄົນຍາກຈົນ ແລະຄົນຂັດສົນ 
50 ເຂົາອວດອ່ົງ ແລະກະທໍາສ່ິງທ່ີຫນ້າກຽດຊັງຕ່ໍຫນ້າເຮົາ ເຫດສັນນ້ັນ ເມ່ືອເຮົາເຫັນແລ້ວ ເຮົາຈ່ຶງທ າໍລາຍເຂົາເສັຽ 
51 ຊາມາເຣັຽບ່ໍໄດ້ທໍາບາບເຖິງເຄ່ິງນ່ຶງຂອງເຈ້ົາ ເຈ້ົາທໍາສ່ິງທ່ີຫນ້າກຽດຊັງຍ່ິງກວ່າເຂົາທັງສອງ ແລະໂດຍຄວາມຫນ້າ

ກຽດຊັງທັງສ້ິນທ່ີເຈ້ົາທໍານ້ັນ ຈ່ຶງກະທໍາໃຫ້ເອ້ືອຍແລະນ້ອງສາວຂອງເຈ້ົາເບ່ິງເຫມືອນຊອບທັມ 
52 ເຈ້ົາຈ່ົງທົນຮັບຄວາມອັບອາຍຂາຍຫນ້າດ້ວຍ ເພາະເຈ້ົາໄດ້ກະທໍາໃຫ້ ການພິພາກສາເອນອຽງໄປທາງເອ້ືອຍແລະ

ນ້ອງສາວຂອງເຈ້ົາ ເຂົາຖືກຫລາຍກວ່າເຈ້ົາ ເພາະບາບຂອງເຈ້ົາຊ່ຶງເຈ້ົາໄດ້ທໍາ ຫນ້າລັງກຽດຫລາຍກວ່າເຂົາໄປອີກ 
ເຈ້ົາຈ່ົງລະອາຍດ້ວຍ ແລະຈ່ົງທົນຮັບຄວາມອັບອາຍຂາຍຫນ້າຂອງເຈ້ົາ ເພາະເຈ້ົາໄດ້ກະທໍາໃຫເ້ອ້ືອຍແລະນ້ອງສາວ
ຂອງເຈ້ົາເບ່ິງເຫມືອນຊອບທັມ 

53 ìເຮົາຈະໃຫ້ເຂົາກັບສູ່ສະພາບເດີມທັງສະພາບເດີມຂອງໂຊໂດມແລະບຸດສາວ ແລະສະພາບເດີມຂອງຊາມາເຣັຽ
ແລະບຸດສາວ ແລະເຮົາຈະໃຫກັ້ບສູ່ສະພາບເດີມຂອງເຈ້ົາຖ້າມກາງເຂົາດ້ວຍ 

54 ເພ່ືອເຈ້ົາຈະທົນຮັບຄວາມອັບອາຍຂາຍຫນ້າຂອງເຈ້ົາ ແລະລະອາຍສ່ິງທ່ີເຈ້ົາກະທໍາແລ້ວທັງສ້ິນໃຫ້ເປັນການເລ້ົາ
ໂລມແກ່ເຂົາ 

55 ສ່ວນເອ້ືອຍແລະນ້ອງສາວຂອງເຂົາຈະໄດ້ກັບສູ່ພາວະເດີມຂອງຕົນ ແລະຊາມາເຣັຽກັບບຸດສາວຂອງຕົນຈະກັບສູ່ພາ
ວະເດີມຂອງຕົນ ສ່ວນເຈ້ົາແລະບຸດສາວຂອງເຈ້ົາຈະກັບໄປຍັງພາວະເດີມຂອງເຈ້ົາ 

56 ໃນສມັຍທ່ີເຈ້ົາອວອອ່ົງນ້ັນ ໂຊໂດມນ້ອງສາວຂອງເຈ້ົາເປັນຄວາມເຍ້ີຍຫຍັນໃນປາກຂອງເຈ້ົາບ່ໍແມ່ນຫລື 



57 ຄ່ືກ່ອນຄວາມຊ່ົວຮ້າຍຂອງເຈ້ົາຈະໄດ້ເຜີຍອອກ ບັດນ້ີເຈ້ົາກາຍເປັນເຫມືອນເຂົາແລ້ວ ເປ ນັສ່ິງທ່ີຫນ້າຕໍາຫນິແກ່ບຸດ
ສາວຂອງໂຊໂດມ ແລະເພ່ືອນບ້ານທັງສ້ິນຂອງເຂົາ ແລະແກ່ບຸດສາວຂອງຟີລິສຕີນ ຄືຜູ້ທ່ີຢູ່ອ້ອມຮອບຊ່ຶງດູຫມ່ິນເຈ້ົາ 

58 ເຈ້ົາຕ້ອງຮັບໂທດຣາຄະຂອງເຈ້ົາ ແລະສ່ິງທ່ີຫນ້າກຽດຊັງຂອງເຈ້ົາ ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີແຫລະ 
An Everlasting Covenant 

59 ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ເຮົາຈະກະທໍາແກ່ເຈ້ົາຢ່າງທ່ີເຈ້ົາໄດ້ກະທໍາແລ້ວນ້ັນ ຜູ້ດູຫມິນ່ຄໍາສາບານແລະຫັກຄໍາ
ສັນຍາ 

60 ເຖິງປານນ້ັນເຣົາຈະລະນຶກເຖິງຄໍາສັນຍາຂອງເຮົາ ຊຶງ່ເຮົາກະທໍາໄວ້ກັບເຈ້ົາໃນສມັຍເມ່ືອເຈ້ົາຍັງສາວຢູ່ ແລະເຮົາຈະ
ສະຖາປະນາຄໍາສັນຍາອັນຕລອດໄປໄວ້ກັບເຈ້ົາ 

61 ແລ້ວເຈ້ົາຈະຣະລຶກເຖິງທາງຂອງເຈ້ົາ ແລະມີຄວາມລະອາຍ ເມ່ືອເຈ້ົາຮ ບັທັງເອ້ືອຍແລະນ້ອງສາວຂອງເຈ້ົາ ແລະເຮົາ
ມອບໃຫ້ແກ່ເຈ້ົາເປັນບຸດສາວ ແຕ່ບ່ໍແມ່ນຕາມຄໍາສັນຍາຊ່ຶງທໍາໄວ້ກັບເຈ້ົາ 

62 ເຣົາຈະສະຖາປະນາຄໍາສັນຍາຂອງເຮົາໄວ້ກັບເຈ້ົາ ແລະເຈ້ົາຈະຮູ້ວ່າເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ 
63 ເພ່ືອເຈ້ົາຈະຈ່ືໄດ້ແລະສົນເທ່ ແລະເພາະຄວາມລະອາຍຂອງເຈ້ົາ ເຈ້ົາຈະບ່ໍອ້າປາກເວ້ົາອີກ ເມ່ືອເຮົາລົບມົນທິນບາບ

ທຸກສ່ິງທ່ີເຈ້ົາໄດ້ກະທໍາມາແລ້ວ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີî 
 

17 ຄາໍອປຸມາເຣືອ່ງນກົອນິຊແີລະເຄອືອະງຸນ່  
The Two Eagles and the Vine 

1 ຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາມາເຖິງຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, 
2 ìບຸດແຫ່ງມະນຸດເອີຍ, ຈ່ົງຍົກປິສນາແລະກ່າວເປັນຄໍາອຸປມາແກ່ເຊ ື ້ອສາຍອິສຣາເອນ 
3 ວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ມນົີກອິນຊີໃຫຍ່ໂຕນ່ຶງ ປີກໃຫຍ່ແລະຂົນປີກກໍຍາວ ມຂົີນມາກມາຍຫລາຍສີ ມາຍັງ

ເລບານອນແລະສັບຍອດຕ້ົນສົນ 
4 ມັນຫັກຍອດກ່ິງອ່ອນແລ້ວກໍຄາບໄປຍັງແຜ່ນດິນທ່ີມກີານຄ້າຂາຍ ແລະວາງໄວ້ໃນຫົວເມືອງຂອງພ່ໍຄ້າທັງຫລາຍ 
5 ແລ້ວມັນກໍເອົາເມັດພືດແຫ່ງແຜ່ນດິນໂລກໄປປູກໄວ້ໃນທ່ີດິນອຸດົມ ມັນເອົາເມັດໄວ້ຂ້າງນ້ໍາມາກຫລາຍ ຕ້ັງໄວ້ເຫມື

ອນກັບກ່ິງຕ້ົນໄມ້ສະໂນ 
6 ເມັດກໍປ່ົງຂ້ຶນມາ ແລະເບ້ັຽນ້ັນໄດ້ກາຍເປັນເຄືອເຕ້ັຽທ່ີລາມໄປແຕ່ວ່າບ່ໍຂ້ຶນສູງ ກ່ິງທັງຫລາຍແຕ່ເຄືອນ້ັນໄດ້ລາມໄປສູ່

ນົກອິນຊີ ແລະຮາກກໍຍັງຢູ່ລຸ່ມມັນ ເມັດຈ່ຶງບັງເກີດເປັນເຄືອ ແຕກກ່ິງອອກແລະມີໃບແຕກອອກໄປ 
7 ìແຕ່ວ່າມີນົກອິນຊີໂຕໃຫຍ່ອີກໂຕນ່ຶງ ມີປີກໃຫຍ່ແລະຂົນຫລາຍ ເບ່ິງແມ, ເຄ ອືອະງຸ່ນນ້ັນໄດ້ປ່ົງຮາກມາຫານົກອິນຊີ

ໂຕນ້ີແລະແຕກກ່ິງລາມໄປຫານົກນ້ີ ເພ່ືອໃຫ້ມັນຫົດນ້ໍາໃຫ້ ຈາກຮ ອ່ງທ່ີປູກຢູ່ນ້ັນ 
8 ນົກໄດ້ຍ້າຍມັນໄປປູກໄວ້ໃນບ່ອນດິນດີໃຫ້ນ້ໍາມາກຫລາຍ ເພືອ່ໃຫ້ແຕກກ່ິງແລະບັງເກີດຜົນ ແລະເປັນເຄືອອະງຸ່ນທ່ີມີ

ກຽດ 
9 ຈ  ່ົງກ່າວວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ເຄືອນ້ັນຈະຈະເຣີນຂ້ຶນໄດ້ຫລື ນົກນ້ັນຈະບ່ໍຖອນຮາກມັນຂ້ຶນແລະເດັດຜົນ

ເພື່ອໃຫໃ້ບອ່ອນຫ່ຽວແຫ້ງເສັຽຫລື ຈະບ່ໍຕ້ອງມີແຂນອັນໃຫຍ່ຫລືມີປະຊາຊົນຫລາຍຄົນ ເພ່ືອຖອນເຄືອອອກຈາກ
ຮາກ 

10 ເບ່ິງແມ, ເມ່ືອມັນຍ້າຍໄປປູກ ເຄືອນ້ັນກໍປ່ົງງາມດີຫລື ເມ່ືອລົມທິດຕາເວັນອອກພັດຖືກມັນເຂ້ົາ ມນັຈະບ່ໍຫ່ຽວແຫ້ງໄປ
ຫລື ມັນຄົງຫ່ຽວແຫ້ງໄປເຖິງຮ່ອງທ່ີມັນເກີດມານ້ັນບ່ໍແມ່ນຫລືî 

11 ຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາມາຍັງຂ້າພະເຈ້ົາອີກວ່າ, 



12 ìບັດນ້ີຈ່ົງກ່າວເຊ້ືອສາຍທ່ີມັກກະບົດນ້ັນວ່າ ທາ່ນທັງຫລາຍບ່ໍຊາບຫລືວ່າ ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີມີຄວາມຫມາຍວ່າຢ່າງໃດ ຈ່ົງ
ບອກເຂົາວ່າ ເບ່ິງແມ, ພຣະຣາຊາກຸງບາບິໂລນໄດ້ມາຍັງກຸງເຢຣູຊາເລັມ ແລະກວາດເອົາກະສັດແລະເຈ້ົານາຍທັງ
ຫລາຍພາມາຍັງພຣະຣາຊາທີກຸ່ງບາບິໂລນ 

13 ແລະພຣະອົງໄດ້ຊົງເອົາເຊ້ືອພຣະວົງຜູ້ນ່ຶງແລະທໍາຄໍາສັນຍາກັບທ່ານຜູ້ນ້ັນໃຫ້ເຂົາສາບານຕົວ (ຄົນສໍາຄັນໆຂອງ
ແຜ່ນດິນ ພຣະອົງໄດ້ກວາດຕ້ອນເອົາໄປ 

14 ເພ່ືອວ່າຣາຊອານາຈັກນ້ັນຈະຕ່ໍາຕ້ອຍຍົກຕົວຂ້ຶນອີກບ່ໍໄດ້ ແລະໃນການທ່ີຮ ັກສາຄໍາສັນຍາຂອງພຣະອົງຈະຄົງຢ້ັງຍືນ
ຢູ່ໄດ້) 

15 ແຕ່ກະສັດໄດ້ກະບົດຕ່ໍພຣະອົງ ໂດຍສ່ົງຣາຊທູດໄປຍັງເອຢິບ ດ້ວຍຫວັງວ່າຈະໄດ້ມ້າແລະກອງທັບໃຫຍ່ໂຕ ກະສັດ
ຈະກະທໍາສໍາເຣັດຫລື ຜູ້ທີກ່ະທໍາເຊ່ັນນ້ີຈະຫນີໄປລອດຫລື ຖ້າທ່ານຫັກຄໍາສັນຍາຍັງຈະລອດໄດ້ອີກຫລື 

16 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວວ່າ ເຣົາຜູ້ຊົງມພີຣະຊົນຢູ່ສັນໃດ ທ່ານຈະຕ້ອງຕາຍໃນບາບິໂລນ ໃນບ່ອນທ່ີພຣະຣາຊາອົງນ້ັນ
ປະທັບຢູ່ ຄື    ພຣະຣາຊາຜູ້ໄດ້ຊົງຕ້ັງທ່ານໃຫ້ເປັນກະສັດແລະທ່ານໄດ້ດູໝ່ິນຄ າໍສາບານຕ່ໍພຣະອົງ ແລະໄດ້ຫັກຄໍາ
ສັນຍາທ່ີກະທໍາໄວ້ກັບພຣະອົງ 

17 ຟາຣາໂອປະກອບດ້ວຍກອງທັບອັນໃຫຍ່ໂຕ ແລະຜູ້ຄົນຫລວງຫລາຍຈະບ່ໍຊ່ອຍທ່ານຜູ້ນ້ັນໃນການສົງຄາມ ໃນເມ່ືອ
ເຂົາຈະຍົກກອງດິນສູງ ແລະກ່ໍກໍາແພງລ້ອມ ເພ່ືອຈະທໍາລາຍຊີວິດເປັນອັນຫລວງຫລາຍນ້ັນເສັຽ 

18 ເພາະເຫດທ່ານດູຫມ່ິນຄໍາສາບານແລະຫັກຄໍາສັນຍາ ແລະເພາະທ່ານປະຕິຍານຕົວແລະຍັງກະທໍາສ່ິງເຫລ່ົານ້ີ ທາ່ນ
ຈ່ຶງຈະຫນີໄປໃຫ້ພ້ົ້ົນບ່ໍໄດ້ 

19 ເຫດສັນນ້ັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ເຮົາມີພຣະຊົນຢູ່ສັນໃດເພາະຄໍາປະຕິຍານຕ່ໍເຮົາທ່ີເຂົາດູຫມິນ່ແລະຄໍາສັນ
ຍາຂອງເຮົາທີເ່ຂົາຫັກເສັຽ ເຮົາຈະລົງໂທດໃຫ້ຕົກເຫນືອຫົວຂອງທ່ານຜູ້ນ້ັນ 

20 ເຣົາຈະກາງຕາຫນ່າງຂອງເຮົາຄຸມເຂົາແລະເຂົາຈະຕິດກັບຂອງເຮົາ ແລະເຮົາຈະນໍາເຂົາເຂ້ົາໄປໃນບາບິໂລນ ແລະພິ
ຈາຣະນາພິພາກສາເຂົາທ່ີນ້ັນໃນເຣ່ືອງທ່ີເຂົາໄດ້ທ ຣໍະຍົດເຣົາ 

21 ແລະກອງທັບທ່ີເຂົາໄດ້ເລືອກສັນໄວ້ນ້ັນຈະລ້ົມລົງດ້ວຍດາບ ແລະຜູ້ທ່ີລອດຕາຍຈະພາກຈາກກັນໄປທ່ົວທບີ ແລະ
ເຈ້ົາຈະຮູ້ວ່າເຮົາ ຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາທ່ີໄດ້ລ່ັນວາຈາໄວ້ແລ້ວî 
Israel Exalted at Last 

(ອຊກ 31:1-9) 
22 ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ, ìເຮົາເອງຈະເອົາກ່ິງຈາກຍອດສູງຂອງຕ້ົນສົນ ແລະປູກໄວ້ ເຮົາຈະຫັກກ່ິງອ່ອນຂອງມັນ

ອອກເສັຽ ແລະເຣົາເອງຈະປູກມັນໄວ້ເທິງພູຍອດສູງ 
23 ເຮົາຈະປູກມັນໄວ້ເທິງພສຸູງຂອງອິສຣາເອນ ເພ່ືອຈະແຕກກ່ິງແລະບັງເກີດຜົນ ແລະເປັນຕ້ົນສົນທ່ີມກີຽດ ແລະນົກທຸກ

ຊະນິດຈະມາອາສັຍຢູ່ທ່ີຮ່ົມກ່ິງຂອງມັນ 
24 ແລະຕ້ົນໄມ້ທຸກຕ້ົນໃນທ່ົງຈະຊາບວ່າເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກະທໍາຕ້ົນໄມ້ສູງໃຫ້ຕ່ໍາລົງ ແລະກະທໍາຕ້ົນຕ່ໍາໃຫ້ສູງຂ້ຶນ 

ກະທໍາຕ້ົນໄມ້ຂຽວໃຫແ້ຫ້ງໄປ ແລະກະທໍາຕ້ົນໄມ້ແຫ້ງໃຫ້ງາມສົດຂ້ຶນ ເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ລ່ັນວາຈາແລ້ວ ເຮົາ
ຈະກະທໍາເຊ່ັນນ້ັນî 

 

18 ການຣບັຜດິຊອບຂອງແຕລ່ະຄນົ  
Individual Retribution 

1 ຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວຕ່ໍຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ,  
2 ìເປັນຫຍັງປະຊາຊົນຈ່ຶງເວ້ົາຄໍາພັງເພີຍນ້ີໃນປະເທດອິສຣາເອນວ່າ ພ່ໍແມ່ກິນຫມາກອະງຸ່ນດິບ ແຕ່ພວກລູກຊ້ໍາ

ພັດເຂັດແຂ້ວî 



3 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວຕ່ໍໄປວ່າ ເຮົາເປັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຜູ້ມີຊີວິດຢູ່ແນ່ນອນ ສະນ້ັນພວກເຈ້ົາບ່ໍຕ້ອງເວ້ົາຄໍາພັງເພີຍ
ຂ້າງເທິງນ້ີໃນອິສຣາເອນອີກ 

4 ຊວິິດທັງສ້ິນເປັນຂອງເຮົາ ຊວີິດພໍ່ ຊວິີດລູກ ແລະຊີວິດຂອງທຸກໆຄົນເປັນຂອງເຮົາ ສະນ້ັນບຸກຄົນຜູ້ໃດເຮັດບາບບຸກ
ຄົນນ້ັນກໍຕ້ອງຕາຍ 

5 ສົມມຸດວ່າມີຄົນດີທ່ີສັດຊ່ືແລະຊອບທັມແທ້ຈັກຄົນນ່ຶງ  
6 ຖ້າຄົນນ້ັນບ່ໍຂາບໄຫວ້ຮູບໂຄຣົບຂອງຊາວອິສຣາເອນ ຫລືບ່ໍກິນຂອງທ່ີເອົາບູຊາໃນສະຖານທ່ີເຮົາຫ້າມ ບ່ໍລ້ໍລວງຫລ້ິນ

ເມັຽຂອງຄົນອ່ືນ ບ່ໍຮ່ວມເພດກັບຍິງທ່ີກໍາລັງເປັນລະດູ ບ່ໍສ້ໍໂກງຫລືບ ບີບ້ີຄົນນ່ຶງຄົນໃດ 
7 ແຕ່ສ່ົງສ່ິງຂອງຈໍານໍາຄືນໃຫ້ແກ່ລູກຫນ້ີ ໃຫ້ອາຫານແກ່ຜູ້ທ່ີອຶດຢາກ ແລະໃຫ້ເສ້ືອຜ້າແກ່ຜູ້ບ່ໍມີ  
8 ບ່ໍໄດ້ໃຫ້ຄົນຢືມເງິນເພ່ືອເອົາດອກເບ້ັຽ ປະຕິເສດບ່ໍຍອມເຣັດຄວາມຊົ່ວ ໃຫຄ້ວາມຍຸດຕິທັມແກ່ຜູ້ເປັນຄວາມ 
9 ເຊ່ືອຟັງຄໍາສ່ັງແລະເຮັດຕາມພຣະທັມຂອງເຣົາດ້ວຍຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ແລະຊ່ືສັດສຸຈຣິດ ຜູ້ນ້ັນແຫລະຄືຄົນຊອບທັມ 

ເຂົາຈະມີຊວິີດຢູ່ ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຊົງກ່າວດ່ັງນ້ີແຫລະ 
10 ອ ກີຢ່າງນ່ຶງສົມມດຸວ່າ ເຂົາຜູ້ນ້ັນມີລູກຊາຍຂ້ີລັກແລະຂ້າຄົນ 
11 ເປັນຜູ້ກະທໍາສ່ິງທ່ີພ່ໍຂອງຕົນບ່ໍເຄີຍກະທໍາມາກ່ອນ ເຂົາກິນຂອງທ່ີເອົາບູຊາໃນສະຖານທ່ີເຮົາຫ້າມ ລ້ໍລວງຫລິ້ນເມັຽ

ຂອງຄົນອ່ືນ 
12 ບັງຄັບສ້ໍໂກງຄົນຍາກຈົນ ກະທໍາການປຸ້ນຈ້ີ ບ່ໍຍອມຄືນຂອງໃຫ້ແກ່ຜູ້ເອົາມາຈໍານໍາ ຂາບໄຫວ້ຮູບໂຄຣົບ ເຣັດສິ່ງທີ່

ຫນ້າຂ້ີດຽດລະອາຍ 
13 ໃຫຄົ້ນຢືມເງິນເພືອ່ເອົາດອກເບ້ັຽແລ້ວຄົນຜູ້ນ້ີຄວນຈະມີຊີວິດຢູ່ບໍ? ເຂົາຈະມີຊີວິດຢູ່ບ່ໍໄດ້ ເພາະວ່າເຂົາໄດ້ກະທໍາໃນ

ສ່ິງທ່ີຫນ້າຂ້ີດຽດແລະລະອາຍເຫລ່ົານ້ີມາແລ້ວ ເຂົາຈະຕ້ອງຕາຍຍ້ອນການກະທໍານ້ັນ ແລະຕ້ອງຮັບຜິດຊອບເອົາເອງ
ໃນການຕາຍນ້ັນ 

14 ບັດນ້ີ ສົມມຸດວ່າຄົນຜູ້ນ້ີມີລູກຊາຍຢູ່ຜູ້ນ່ຶງ ລູກຊາຍຄົນນ້ີໄດ້ເຫັນພໍກ່ະທໍາບາບທຸກຢ່າງແຕ່ບ່ໍໄດ້ເຮັດຕາມ 
15 ບ່ໍໄດ້ຂາບໄຫວ້ຮູບໂຄຣົບຂອງອິສຣາເອນ ບ່ໍກິນຂອງທ່ີເອົາບູຊາໃນສະຖານທ່ີເຮົາຫ້າມ ບ່ໍລ້ໍລວງຫລ້ິນເມັຽຂອງຄົນ

ອ່ືນ 
16 ບ  ່ໍກົດຂ່ີຂ່ົມເຫັງຫລືໂລບເອົາຂອງຄົນນ່ຶງຄົນໃດ ເຂົາຄືນຂອງຈໍານໍາໃຫ້ແກ່ລູກຫນ້ີ ໃຫ້ອາຫານແກ່ຜູ້ທ່ີຫິວແລະໃສ່ເສ້ື

ອຜ້າແກ່ຜູ້ທີ່ບໍ່ມ ີ
17 ບ່ໍຍອມເຮັດຊ່ົວ ບ່ໍໄດ້ໃຫຄົ້ນຢືມເງິນເພ່ືອເອົາດອກເບ  ້ັຽ ເປັນຜູ້ປະພຶດຕາມພຣະທັມແລະຄໍາສ່ັງຂອງເຮົາ ສະນ້ັນເຂົາ

ຈະບ່ໍຕາຍຍ້ອນບາບທ່ີພ່ໍໄດ້ກະທໍາ ແຕ່ຈະມຊີວິີດຢູ່ຢ່າງແນ່ນອນ 
18 ສ່ວນພ່ໍຂອງເຂົານັນ້ສ້ໍໂກງ ປຸ້ນຈ້ີ ແລະທໍາຊົວ່ກັບຄົນທຸກຄົນສເມີ ດ່ັງນ້ັນເຂົາຈ່ຶງຕ ອ້ງຕາຍຍ້ອນບາບຂອງຕົນ 
19 ແຕ່ເຈ້ົາຖາມວ່າ ເປັນຫຍັງລູກຊາຍຈ່ຶງບ່ໍໄດ້ຮັບໂທດຍ້ອນບາບຂອງພ່ໍ ຄໍາຕອບກໍຄື ລູກຊາຍໄດ້ເຮັດດີແລະຊອບທັມ 

ໄດ້ຮັກສາພຣະທັມແລະໄດ້ປະພຶດຕາມດ້ວຍຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ດ່ັງນ້ັນເຂົາຈ່ຶງຈະມີຊວີ ດິຢູ່ຢ່າງແນ່ນອນ 
20 ຜູ້ໃດເຮັດບາບຜູ້ນ້ັນຈະຕ້ອງຕາຍ ບ່ໍແມ່ນວ່າລູກຊາຍຕ້ອງໄດ້ຮັບໂທດຍ້ອນບາບຂອງພ່ໍ ຫລືພ່ໍຕ້ອງຮັບໂທດຍ້ອນບາບ

ຂອງລູກດອກ ຄົນດີກໍຈະໄດ້ຮັບຜົນດີ ແລະຄົນຊ່ົວກໍຈະໄດ້ຮັບຜົນຊ່ົວ 
21 ຖ້າຄົນຊ່ົວເຊົາເຮັດບາບ ແລະປະພຶດຕາມພຣະທັມຂອງເຮົາ ເຮັດແຕ່ສ່ິງທ່ີດີແລະຊອບທັມ ເຂົາກໍຈະບ່ໍຕາຍ ແຕ່ຈະມີ

ຊວິີດຢູ່ຢ່າງແນ່ນອນ 
22 ເຣົາຈະຊົງໃຫ້ອະພັຍບາບທັງປວງແກ່ເຂົາ ແລ້ວເຂົາຈະມີຊີວິດຢູ່ເພາະວ່າໄດ້ເຮັດຊອບທັມî 
23 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຖາມວ່າ, ìເຈ້ົາຄິດວ່າເຣົາດີໃຈທ່ີເຫັນຄົນຊ່ົວຕາຍຊ້ັນບໍ ບ່ໍແມ່ນຢ່າງນ້ັນດອກ ເຮົາຈະດີໃຈເມ່ືອ

ເຫັນຄົວຊ່ົວປ່ຽນໃຈ ແລະມີຊວິີດຢູ່ເທ່ົານ້ັນ 



24 ແຕ່ຖ້າຄົນຊອບທັມເຊົາເຮັດດີ ເລ້ີມຕ້ົນເຮັດຊ່ົວຕ່າງໆ ກະທໍາສ່ິງທ່ີຫນ້າຂ້ີດຽດລະອາຍເຊ່ັນດຽວກັນກັບຄົນຊ່ົວ ຄົນຜູ້
ນ້ັນຄວນຈະມີຊີວິດຢູ່ບ ໍ ບ່ໍມເີລີຍ ຄວາມດີທ່ີເຂົາໄດ້ກະທໍາມາຈະບ່ໍປາກົດ ເຂົາຈະຕ້ອງຕາຍຍ້ອນຄວາມບ່ໍສັດຊ່ື ແລະ
ຍ້ອນບາບຂອງເຂົາເອງ 

25 ແຕ່ເຈ້ົາຊ້ໍາພັດເວ້ົາວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງເຣັດບ່ໍຍຸດຕິທັມ ໂອ ອິສຣາເອນເອີຍ, ຈ່ົງຟັງເຮົາກ່ອນ ເຈ້ົາຄິດວ່າວິທີການ
ຂອງເຮົາບ່ໍຍຸດຕິທັມຊັ້ນບໍ ວທິກີານຂອງພວກເຈ້ົານ້ັນແຫລະບ່ໍຍຸດຕິທັມ 

26 ເມ່ືອຄົນຊອບທັມເຊົາເຣັດດີ ແລະເລ້ີມຕ້ົນເຮັດຊ່ົວກໍຕ້ອງຕາຍໄປ ເຂົາຕາຍຍ້ອນຄວາມຊ່ົວທ່ີເຂົາເຮັດ 
27 ເມ  ່ືອຄົນຊ່ົວປ່ຽນໃຈຈາກການກະທໍາບາບ ມາກະທໍາສ່ິງທ່ີດີແລະຊອບທັມ ກໍເປັນການຊ່ອຍຊີວດິຂອງເຂົາເອງໄວ້ 
28 ເພາະວ່າເຂົາຄິດຮູ້ເມ່ືອໃນໃຈເຖິງສ່ິງທ່ີໄດ້ກະທໍາມາ ແລ້ວປ່ຽນໃຈບ່ໍກະທໍາອີກ ດ່ັງນ້ັນແຫລະ, ເຂົາຈ່ຶງຈະບ່ໍຕາຍຢ່າງ

ແນ່ນອນ ແຕ່ຈະມຊີີວິດຢູ່ຕ່ໍໄປ 
29 ອິສຣາເອນເອີຍ ພວກເຈ້ົາເວ້ົາວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກະທໍາບ່ໍຍຸດຕິທັມ ເຈ້ົາຄິດວ່າວິທີການຂອງເຮົາບ່ໍຍຸດຕິທັມຊ້ັນ

ບ?ໍ ວທີິການຂອງເຈ້ົານ້ັນແຫລະ ບ່ໍຍຸດຕິທມັ 
30 ອິສຣາເອນເອີຍ, ບັດນ້ີ ເຮົາພຣະຜູ ້ເປ ນັເຈ້ົາຈະບອກເຈ້ົາວ່າ ເຮົາຈະພພິາກສາພວກເຈ້ົາແຕ່ລະຄົນຕາມການກະທໍາ

ຂອງຕົນ ຈ່ົງຫລີກຫນີຈາກຄວາມຊ່ົວຮ້າຍທັງປວງທ່ີເຈ້ົາກໍາລັງເຮັດຢູ່ນ້ັນເສັຽຢ່າໃຫ້ບາບທໍາລາຍເຈ້ົາ ຈ່ົງຫລີກຫນີຈາ
ກການທໍາຊ່ົວທັງປວງ 

31 ໃຫປ່້ຽນຄວາມຄິດ ແລະຈິດໃຈເສັຽໃຫມ່ ໂອ ອິສຣາເອນເອີຍ, ຫລືວ່າພວກເຈ້ົາຢາກຕາຍຊ້ັນບໍî 
32 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວຕ່ໍໄປອີກວ່າ, ìເຣົາບ່ໍຢາກໃຫ້ຄົນນ່ຶງຄົນໃດຕາຍ ສະນ້ັນ ຈ່ົງເຊົາເຣັດບາບ ແລະມີຊີວິດຢູ່ເທີນî 
 

19 ບດົຄໍາ່ຄວນເຣືອ່ງເຈົາ້ນາຍອສິຣາເອນ  
Israel Degraded 

1 ຝ່າຍເຈ້ົາຈ່ົງເປ່ັງສຽງຮ້ອງບົດຄ່ໍາຄວນເຣ່ືອງເຈ້ົານາຍອິສຣາເອນ 
2 ກ່າວວ່າ ແມຂ່ອງເຈ້ົາເຫມືອນແມ່ສິງຖ້າມກາງຝູງສິງ ນາງນອນຢູ່ກາງສິງຫນຸ່ມລ້ຽງດູລູກຂອງນາງ 
3 ນາງລ້ຽງລູກສິງໂຕນ່ຶງໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ຂ້ຶນ ກາຍເປັນສິງຫນຸ່ມ ມນັຝຶກຫັດຈັບເຍ່ືອ ແລະມັກກິນຄົນ 
4 ປະຊາຊາດໄດ້ຍິນເຣ່ືອງຂອງມັນ ເຂົາກໍຈັບມັນໄດ້ໃນຫລຸມພາງຂອງເຂົາ ເຂົາເອົາຂໍກ່ຽວນໍາມັນມາຍັງແຜ່ນດິນເອຢິບ 
5 ເມື່ອແມສິ່ງເຫັນວ່ານາງຄອຍນານແລ້ວ ແລະຄວາມຫວັງຂອງນາງສູນໄປ ນາງກໍເອົາລູກມາອີກໂຕນ່ຶງລ້ຽງໃຫ້ເປັນສິງ

ຫນຸ່ມ 
6 ມັນໄປໆມາຖ້າມກາງສິງ ແລະກາຍເປັນສິງຫນຸ່ມ ແລະມັນຝຶກຫັດຈັບເຍ່ືອ ມັນກິນຄົນ 
7 ມັນປຸ້ນບັນດາປ້ອມປຣາການຂອງເຂົາ ແລະກະທໍາໃຫ້ເມືອງທັງຫລາຍຂອງເຂົາຫວ້າງເປ່ົາ ແຜ່ນດິນແລະຜູ້ທ ີ ່ຢູ່ໃນ

ແຜ່ນດິນນ້ັນກໍຕ່ືນຕົກໃຈເມ່ືອໄດ້ຍິນສຽງຄໍາຣາມຂອງມັນ 
8 ແລ້ວບັນດາປະຊາຊາດກໍລ້ອມຕ່ໍສູ້ມັນ ທ ກຸດ້ານຈາກແຂວງທັງປວງ ເຂົາທັງຫລາຍກາງຂ່າຍອອກຄຸມມັນ ມັນກໍຖືກ

ຈັບຢູ່ໃນຫລຸມພາງຂອງເຂົາທັງຫລາຍ 
9 ເຂົາເອົາຂໍກ່ຽວພາມາຂັງມັນໄວ້ໃນກົງ ແລະນໍາມັນມາຍັງກະສັດບາບິໂລນ ເຂົາກໍຂັງມັນໄວໃ້ນທ່ີກໍາບັງເຂ້ັມແຂງ ເພ່ືອ

ບໍ່ໃຫໄ້ດ້ຍິນສຽງຂອງມັນອີກທ່ີເທິງພູແຫ່ງອິສຣາເອນ 
10 ມານດາຂອງເຈ້ົາເຫມືອນເຄືອອະງຸ່ນທ່ີຢູ່ໃນສວນອະງຸ່ນ ເອົາມາປູກໄວ້ຮິມນໍ້າ ມຫີມາກດົກແລະມີກ່ິງມາກຫລາຍ

ເຫດດ້ວຍນ້ໍາບໍຣິບູນ 
11 ກ່ິງທ່ີແຂງແຮງທ່ີສຸດກາຍເປັນໄມ້ຄ້ອນສໍາລັບພວກຜູ້ປົກຄອງ ມນັຊູຂ້ຶນສູງຖ້າມກາງກ່ິງທ່ີຫນາຕຶບ ຜູ້ໃດກໍເຫັນສ່ວນ

ສູງຂອງມັນ 



12 ແຕ່ວ່າເຄືອອະງຸ່ນຖືກຖອນອອກດ້ວຍຄວາມຄຽດຮ້າຍ ຖືກຖ້ິມລົງຍັງພ້ືນດິນ ລົມຕາເວັນອອກກະທໍາໃຫ້ມນັຫ່ຽວໄປ 
ເຂົາເດັດຫມາກອອກໄປເສັຽຫມົດ ກ່ິງທ່ີແຂງແຮງກ ຫ່ໍຽວແຫ້ງໄປ ໄຟກໍໄຫມເ້ສັຽ 

13 ຄາວນ້ີຖອນໄປປູກໄວ້ໃນຖ່ິນກັນດານ ໃນແຜ່ນດິນທ່ີແຫ້ງແລ້ງກັນດານນ້ໍາ 
14 ໄຟໄດ້ອອກມາຈາກກ່ິງໃຫຍ່ນ້ັນ ເຜົາຜານກ່ິງອ່ືນແລະຫມາກເສັຽຫມົດ ຈ່ຶງບ່ໍມີກ່ິງແຂງແຮງເຫລືອຢູ່ໃນຕ້ົນອີກເລີຍ 

ບໍ່ມໄີມ້ຄ້ອນສໍາລັບຜູ້ປົກຄອງ ນ້ີເປັນບົດເພງຄ່ໍາຄວນ ແລະໃຊ້ເປັນບົດເພງຄ່ໍາຄວນ 
 

20 ການກະທາໍຂອງພຣະເຈົາ້ຕໍອ່ສິຣາເອນ  
Israelís Continuing Rebellion 

1 ຢູ່ມາວັນທີສິບ ເດືອນທີຫ້າໃນປີທີເຈັດ ພວກຜູ້ໃຫຍ່ແຫ່ງອິສຣາເອນບາງຄົນໄດ້ມາທູນຖາມພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະມາ
ນ່ັງຢູ່ຂ້າງຫນ້າຂ້າພະເຈ້ົາ 

2 ຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາມາເຖິງຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, 
3 ìບຸດແຫ່ງມະນ ດຸເອີຍ, ຈ່ົງເວ້ົາກັບພວກຜູ້ໃຫຍ່ແຫ່ງອິສຣາເອນ ແລະກ່າວແກ່ເຂົາວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ທ່ີ

ເຈ້ົາມາກັນນ້ີຈະມາຖາມເຮົາຫລື ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວວ່າ ເຮົາມີຊີວດິຢູ່ສັນໃດ ເຮົາຈະບ່ໍຍອມໃຫ້ເຈ້ົາມາຖາມເຮົາ 
4 ບຸດແຫ່ງມະນຸດເອີຍ, ເຈ້ົາຈະພິພາກສາເຂົາຫລື ເຈ້ົາຈະພິພາກສາເຂົາຫລື ຈ່ົງໃຫ້ເຂົາທັງຫລາຍຊາບເຖິງສ່ິງທ່ີຫນ້າຂ້ີ

ດຽດລະອາຍຂອງບ ັນພະບຸຣຸດຂອງເຂົາ 
5 ແລະຈ່ົງກ່າວແກ່ເຂົາວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ໃນວັນນ້ັນເມ່ືອເຮົາເລືອກສັນອິສຣາເອນໄວ້ ເຮົາປະຕິຍານຕ່ໍ

ເຊ້ືອສາຍແຫ່ງວົງຂອງຢາໂຄບ ໂດຍສໍາແດງຕົວເຮົາໃຫ້ເຂົາຮູ້ຈັກໃນແຜ່ນດິນເອຢິບ ເຮົາປະຕິຍານກັບເຂົາວ່າ ເຮົາ
ເປັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ     ພຣະເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາ 

6 ໃນວັນນ້ັນ ເຮົາປະຕິຍານຕ່ໍເຂົາວ່າ ເຮົາຈະນໍາເຂົາອອກຈາກແຜ່ນດິນເອຢິບ ໄປຍັງແຜ່ນດິນທ່ີເຣົາຫາໃຫເ້ຂົາທັງ
ຫລາຍເປັນແຜ່ນດິນທ່ີມີນ້ໍານົມແລະນ້ໍາເຜ້ິງໄຫລບໍຣິບູນ ເປັນແຜ່ນດິນທ່ີມີສັກສີທ່ີສຸດໃນແຜ່ນດິນທັງຫລາຍ 

7 ແລະເຮົາກ່າວແກ່ເຂົາວ່າ ເຈ້ົາທຸກຄົນຈ່ົງຖ້ິມສ່ິງທ່ີຫນ້າຂ້ີດຽດຊ່ຶງຕາຂອງເຈ້ົາທັງຫລາຍກໍາລັງເພີດເພີນຢູ່ນ້ັນເສັຽ ຢ່າ
ກະທໍາຕົວຂອງເຈ້ົາໃຫມົ້ນທິນໄປດ້ວຍຮູບໂຄຣົບຂອງເອຢິບ ເຮົາຄືພຣະຜ້ ູເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາ 

8 ແຕ່ເຂົາທັງຫລາຍໄດ້ກະບົດຕ່ໍເຮົາແລະບ່ໍຍອມຟັງເຣົາ ເຂົາທັງຫລາຍບ່ໍໄດ້ຖ້ິມສ່ິງທ່ີຫນ້າຂ້ີດຽດ ຊ່ຶງຕາຂອງເຂົາເພີດ
ເພີນຢູ່ນ້ັນທຸກຄົນ ທັງເຂົາກໍບ່ໍໄດ້ຖ້ິມຮູບໂຄຣົບຂອງເອຢິບ ìແລ້ວເຮົາກໍຄິດວ່າ ເຮົາຈະລະບາຍຄວາມພິໂຣດຂອງເຮົາ
ອອກເຫນືອເຂົາ ແລະໃຫ້ຄວາມໂກດຂອງເຮົາທ່ີມຕ່ໍີເຂົາໃນຖ້າມກາງແຜ່ນດິນເອຢິບຈົນມອດລົງ 

9 ແຕ່ເຮົາກໍກະທໍາໂດຍເຫັນແກ່ຊ່ືຂອງເຮົາເອງ ເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ຊ່ືນ້ັນມົນທິນໃນສາຍຕາຂອງປະຊາຊາດຊ່ຶງເຂົາອາສັຍຢູ່ ເຮົາ
ຈ່ຶງໄດ້ສໍາແດງຕົວຂອງເຮົາຕ່ໍຫນ້າຕ່ໍຕາເຂົາໃຫ້ເຂົາຮູ້ຈັກ ໃນການທ່ີເຮົານໍາຄົນອິສຣາເອນອອກມາຈາກແຜ່ນດິນເອ
ຢິບ 

10 ດ່ັງນ້ັນ ເຮົາຈ່ຶງນໍາເຂົາອອກຈາກແຜ່ນດິນເອຢິບ ແລະນໍາເຂົາເຂົາມາໃນຖ່ິນກັນດານ 
11 ເຣົາໃຫກົ້ດເກນຂອງເຮົາແກ່ເຂົາ ແລະສໍາແດງກົດຫມາຍຂອງເຮົາໃຫ້ເຂົາຮູ້ ຊຶງ່ຖ້າມະນຸດໄດ້ຮັກສາໄວ້ກໍຈະດ ໍາຣົງຊີ

ວິດຢູ່ໄດ້ 
12 ນອກຈາກນ້ີອີກ ເຮົາໄດ້ໃຫ້ສະບາໂຕຂອງເຮົາແກ່ເຂົາ ເປັນຫມາຍສໍາຄັນລະຫວ່າງເຣົາແລະເຂົາທັງຫລາຍ ເພ່ືອເຂົາ

ຈະຊາບວ່າ ເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເປັນຜູ້ກະທໍາໃຫ້ເຂົາບໍຣິສຸດ 
13 ແຕ່ເຊ້ືອສາຍອິສຣາເອນໄດ້ກະບົດຕ່ໍເຮົາໃນຖ່ິນກັນດານ ເຂົາບ່ໍໄດ້ດໍາເນີນຕາມກົດເກນຂອງເຮົາ ແຕ່ໄດ້ປະຕິເສດບ່ໍ

ຮັບກົດຫມາຍຂອງເຮົາ ຊຶງ່ຖ້າມະນຸດໄດ້ຮັກສາໄວ້ກໍຈະດໍາຣົງຊີວິດຢູ່ໄດ້ ແລະເຂົາໄດ້ກະທໍາໃຫ້ສະບາໂຕຂອງເຮົາ
ເຂົາໄດ້ປມາດຢ່າງຫນັກ  ìແລ້ວເຣົາກໍຄິດວ່າເຮົາຈະລະບາຍຄວາມກ້ິວຂອງເຮົາອອກເຫນືອເຂົາໃນຖ່ິນກັນດານ 
ແລະທໍາໃຫ້ເຂົາຈົບສ້ິນລົງເສັຽ 



14 ແຕ່ເຮົາກໍກະທໍາໂດຍເຫັນແກ່ຊ່ືຂອງເຮົາເອງ ເພ່ືອບ່ໍໃຫຊ່ື້ນ້ັນມົນທິນໃນສາຍຕາຂອງປະຊາຊາດທ ັງຫລາຍ ຊ່ຶງເຮົາໄດ້
ນໍາຄົນອິສຣາເອນອອກມາຕ່ໍຫນ້າເຂົາ 

15 ນອກຈາກນ້ີ ເຮົາໄດ້ປະຕິຍານຕ່ໍເຂົາໃນຖ່ິນກັນດານວ່າ ເຮົາຈະບ່ໍນໍາເຂົາເຂ້ົາມາໃນແຜ່ນດິນຊ່ຶງເຮົາໄດ້ໃຫ້ແກ່ເຂົາ 
ເປັນແຜ່ນດິນທ່ີມນ້ໍີານົມແລະນ້ໍາເຜ້ິງໄຫລບໍຣິບູນ ເປັນແຜ່ນດິນທ່ີມສັີກສີທ່ີສຸດໃນແຜ່ນດິນທັງຫລາຍ 

16 ເພາະເຂົາປະຕິເສດບ່ໍຮັບກົດຫມາຍຂອງເຮົາ ແລະບ່ໍດໍາເນີນຕາມກົດເກນຂອງເຮົາ ແລະໄດ້ກະທໍາໃຫ້ສະບາໂຕຂອງ
ເຣົາຖືກປມາດ ເພາະວ່າຈິດໃຈຂອງເຂົາໄປຕິດຕາມຮູບໂຄຣົບຂອງເຂົາ 

17 ເຖິງປານນ້ັນກໍດີ ຕາຂອງເຮົາກໍຍັງປານີເຂົາ ແລະເຣົາບ່ໍໄດ້ທໍາລາຍເຂົາ ຫລືກະທໍາໃຫ້ເຂົາຈົບສ້ິນລົງໃນຖ່ິນກັນດານ
ນ້ັນ 

18 ìແລະເຮົາເວ້ົາກັບບຸດຫລານຂອງເຂົາໃນຖ່ິນກັນດານນ້ັນວ່າ ຢ່າດໍາເນີນຕາມກົດເກນຂອງບັນພະບຸຣຸດຂອງເຈ້ົາ ຫລືຮັ
ກສາກົດຫມາຍຂອງເຂົາ ຫລືກະທໍາຕົວເຈ້ົາໃຫ້ມົນທິນໄປດ້ວຍຮູບໂຄຣົບຂອງເຂົາ 

19 ເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ ົ ້າຂອງເຈ້ົາ ຈ່ົງດໍາເນີນຕາມກົດເກນຂອງເຣົາ ແລະຈ່ົງຮັກສາກົດຫມາຍຂອງເຮົາ ແລະ
ປະພຶດຕາມ 

20 ແລະນັບຖືບັນດາສະບາໂຕຂອງເຮົາ ເພ່ືອຈະເປັນຫມາຍສໍາຄັນລະຫວ່າງເຮົາກັບເຈ້ົາ ເພ່ືອເຈ້ົາຈະຮູ້ວ່າ ເຮົາຄືພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າພຣະເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາ 

21 ແຕ່ລູກຫລານເຫລ່ົານ້ັນກໍກະບົດຕ່ໍເຮົາ ເຂົາທັງຫລາຍບ່ໍໄດ້ດໍາເນີນຕາມກົດເກນຂອງເຮົາ ແລະບ່ໍຮັກສາກົດຫມາຍ
ຂອງເຮົາ ແລະບ່ໍປະພຶດຕາມ ຊຶງ່ຖ້າມະນຸດໄດ້ຮັກສາໄວ້ກໍຈະດໍາຣົງຊີວ ດິຢູ່ໄດ້ ເຂົາໄດ້ກະທໍາໃຫ້ບັນດາສະບາໂຕ
ຂອງເຮົາຖືກປມາດ ìແລ້ວເຮົາກໍຄິດວ່າເຮົາຈະລະບາຍຄວາມພໂິຣດອຂງເຮົາອອກເຫນືອເຂົາ ແລະໃຫ້ຄວາມໂກດ
ຂອງເຮົາມີຕ່ໍເຂົາ ທ່ີໃນຖ່ິນກັນດານຈົນມອດລົງ 

22 ແຕ່ເຮົາໄດ້ຫົດມືຂອງເຮົາໄວ້ ແລະກະທໍາໂດຍເຫັນແກ່ຊ່ືຂອງເຮົາໄວ້ ແລະກະທໍາໂດຍເຫັນແກ່ຊ່ືຂອງເຮົາເອງ ເພ່ືອບ່ໍ
ໃຫຊ່ື້ນ້ັນມນົທິນໃນສາຍຕາຂອງປະຊາຊາດທັງຫລາຍ ຊ່ຶງເຮົາໄດ້ນໍາຊົນອິສຣາເອນອອກມາຕ່ໍຫນ້າເຂົາ 

23 ນອກຈາກນ້ີ ເຮົາໄດ້ປະຕິຍານຕ່ໍເຂົາທັງຫລາຍໃນຖ່ິນກັນດານວ່າ ເຮົາຈະໃຫ້ພັດພາກຈາກກັນໄປໃນຖ້າມກາງປະຊາ
ຊາດແລະກະຈາຍເຂົາໄປຢ ູ ່ຕາມປະເທດຕ່າງໆ 

24 ເພາະວ່າເຂົາບ່ໍໄດ້ກະທໍາຕາມກົດຫມາຍຂອງເຮົາ ແຕ່ໄດ້ປະຕິເສດບ່ໍຮັບກົດເກນຂອງເຮົາ ແລະກະທໍາໃຫ້ບັນດາສະ
ບາໂຕຂອງເຮົາຖືກປມາດ ແລະຕາຂອງເຂົາກໍຈັບຢູ່ທ່ີຮູບໂຄຣົບແຫ່ງບັນພະບຸຣຸດຂອງເຂົາ 

25 ນອກຈາກນ້ີ ເຮົາໄດ້ໃຫ້ກົດເກນທ່ີບ່ໍດີແລະໃຫ້ກົດຫມາຍ ຊ່ຶງຕາມນ້ັນເຂົາຈະດໍາຣົງຊີວິດບ່ໍໄດ້ 
26 ແລະເຮົາກໍໄດ້ໃຫ້ເຂົາມົນທິນໄປດ້ວຍຂອງຖວາຍຂອງເຂົາເອງ ໂດຍໃຫ້ເຂົາຖວາຍບຸດຫົວປີໃຫ້ລຸຍໄຟ ເພ່ືອເຮົາຈະ

ກະທ າໍໃຫ້ເຂົາຢ້ານກົວ ເພືອ່ໃຫ້ເຂົາຊາບວ່າ ເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
27 ìເຫດສັນນ້ັນ ບຸດແຫ່ງມະນຸດເອີຍ, ຈ່ົງເວ້ົາກັບເຊ້ືອສາຍອິສຣາເອນແລະກ່າວແກ່ເຂົາວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີ

ວ່າ ໃນເຣ່ືອງນ້ີບັນພະບຸຣຸດຂອງເຈ້ົາໄດ້ຫມິນ່ປມາດເຮົາອີກ ໂດຍກະທໍາແກ່ເຮົາຢ່າງທ ຣໍະຍົດ 
28 ເພາະວ່າເມ່ືອເຮົາໄດ້ນໍາເຂົາເຂ້ົາມາໃນແຜ່ນດິນທ່ີເຮົາໄດ້ສັນຍາວ່າຈະໃຫ້ເຂົານ້ັນແລ້ວ ເມ່ືອເຂົາເຫັນສາຍພູສູງໃນທ່ີ

ໃດຫລືເຫັນ  ຕ້ົນໄມ້ໃບດົກທ່ີໃດ ເຂົາກໍຖວາຍເຄ່ືອງສັຕບູຊາຂອງເຂົາທ່ີນ້ັນ ແລະຖວາຍເຄ່ືອງບູຊາອັນເປັນເຫດໃຫ້
ເຣົາເຄືອງໃຈ ແລະເຂົາເທເຄ່ືອງດ່ືມບູຊາອອກທ່ີນ້ັນ 

29 (ເຮົາໄດ້ຖາມເຂົາວ່າສະຖານທ່ີສູງຊຶງ່ເຈ້ົາເຂ້ົາໄປນ້ັນແມ່ນຫຍັງ ແລະເຂົາຈ່ຶງເອ້ີນຊ່ືທ່ີນ້ັນວ່າ ບາມາສືບໆມາຈົນ
ທຸກວັນນ້ີ) 

30 ເຫດສັນນ້ັນຈ່ົງກ າ່ວແກ່ເຊ ື ້ອສາຍອິສຣາເອນວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ເຈ້ົາກະທໍາຕົວໃຫ້ມົນທິນໄປຕາມຢ່າງ
ບັນພະບຸຣຸດຂອງເຈ້ົາ ແລະຫລ້ິນຊູ້ກັບສ່ິງທ່ີຫນ້າຂ້ີດຽດຂອງເຂົາຫລື 



31 ເມ່ືອເຈ້ົາຖວາຍເຄ່ືອງບູຊາແລະຖວາຍບຸດຊາຍໃຫ້ລຸຍໄຟ ເຈ້ົາໄດ້ກະທໍາຕົວໃຫ້ມົນທິນດ້ວຍຮູບໂຄຣົບຂອງເຈ້ົາຈົນ
ທຸກວັນນ້ີ ໂອ ເຊ້ືອສາຍອິສຣາເອນເອີຍ, ເຣົາຈະໃຫ້ເຈ້ົາມາຖາມເຮົາຫລື ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວວ່າ ເຮົາມີຊີວິດຢູ່ສັນ
ໃດ ເຮົາຈະບ່ໍໃຫ້ເຈ້ົາມາຖາມເຣົາສັນນ້ັນ 

32 ສ່ິງໃດຢູ່ໃນໃຈຂອງເຈ້ົາຈະບ່ໍບັງເກີດຂ້ຶນໄດ້ເລີຍ ຄືຄວາມຄຶດທ່ີວ່າ ìໃຫເ້ຮົາເປັນເຫມອືນປະຊາຊາດທັງຫລາຍໃຫ້
ເປັນເຫມອືນເຜ່ົາຕ່າງໆໃນປະເທດທ່ົວໄປ ຄ ໃືຫ້ເຣົາບົວລະບັດໄມ້ແລະສີລາî 
God Will restore Israel 

33 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວວ່າ ເຮົາມີຊວິີດຢູ່ສັນໃດ ເຮົາຈະເປັນກະສັດເຫນືອເຈ້ົາແນ່ນອນດ້ວຍມືທີ່ມຣິີດ ແລະດ້ວຍແຂນທ່ີ
ຢຽດອອກ ແລະດ້ວຍຄວາມພິໂຣດທ່ີເທລົງມາ 

34 ເຣົາຈະນໍາເຈ້ົາອອກມາຈາກຊົນຊາດທັງຫລາຍ ແລະຮວບຮວມເຈ້ົາອອກມາຈາກປະເທດທັງປວງຊ່ຶງເຈ້ົາຕ້ອງກະຈັດ
ກະຈາຍກັນໄປຢູ່ນ້ັນ ດ້ວຍມືທີ່ມຣິີດແລະດ້ວຍແຂນທ່ີຢຽດອອກ ແລະດ້ວຍຄວາມພິໂຣດທ່ີເທລົງມາ 

35 ແລະເຮົາຈະນໍາເຈ້ົາເຂ້ົາໄປໃນຖ່ິນກັນດານແຫ່ງຊົນຊາດທັງຫລາຍ ແລະທ່ີນ້ັນເຮົາຈະເຂ້ົາສູ່ການພິພາກສາກັບເຈ້ົາ 
ຫນ້າຕ່ໍຫນ້າ 

36 ເຣົາເຂ້ົາສ  ູ່ການພິພາກສາກັບບັນພະບຸຣຸດຂອງເຈ້ົາໃນຖ່ິນກັນດານແຫ່ງແຜ່ນດິນເອຢິບຢ່າງໃດ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວ
ວ່າ ເຮົາຈະເຂ້ົາສູ່ການພິພາກສາກັບເຈ້ົາຢ່າງນ້ັນ 

37 ເຮົາຈະນັບເຈ້ົາໂດຍໃຫ້ລອດໄປໃຕ ໄ້ມ້ແສ້ ແລະເຮົາຈະໃຫ້ເຈ້ົາເຂ້ົາມາໃນເຄ່ືອງຜູກຄໍາສັນຍາ 
38 ເຮົາຈະຊໍາຮະພວກກະບົດເສັຽຈາກຖ້າມກາງເຈ້ົາທັງຜູ້ທໍຣະຍົດຕ່ໍເຣົາ ເຮົາຈະນໍາເຂົາອອກຈາກແຜ່ນດິນທ່ີເຂົາໄປອາ

ສັຍຢູ່ນ້ັນ ແຕ່ເຂົາຈະບ່ໍໄດ້ເຂ້ົາໄປໃນແຜ່ນດິນອິສຣາເອນî ແລ້ວເຈ້ົາຈະຊາບວ່າ ເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
39 ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ໂອ ເຊ້ືອສາຍອິສຣາເອນເອີຍ, ຝ່າຍເຈ້ົາທັງຫລາຍທຸກຄົນຈ່ົງໄປບົວລະບັດຮູບໂຄຣົບ

ຂອງເຈ້ົາດຽວນ້ີ ແລະຕ່ໍໄປຖ້າເຈ້ົາບ່ໍຟັງເຣົາ ແຕ່ຊືອັ່ນບໍຣິສ ດຸຂອງເຮົານ້ັນເຈ  ້ົາຢ່າກະທໍາໃຫ້ມນົທິນອີກດ້ວຍຂອງ
ຖວາຍແລະດ້ວຍຮູບໂຄຣົບຂອງເຈ້ົາ 

40 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວວ່າ ດ້ວຍວ່າເທິງພູບໍຣສຸິດຂອງເຮົາ ຄືພສູູງຂອງອິສຣາເອນ ບັນດາເຊ້ືອສາຍທັງຫມດົຂອງອິສຣາ
ເອນຈະບົວລະບັດເຮົາໃນແຜ່ນດິນນ້ັນ ເຮົາຈະໂຜດເຂົາທ່ີນ້ັນ ໃນທ່ີນ້ັນເຮົາຈະເອ້ີນຂອງຖວາຍຂອງເຈ້ົາ ແລະຂອງ
ຖວາຍບູຊາທີຄັ່ດເລືອກດີທ່ີສຸດນ້ັນ ກັບເຄ່ືອງຖວາຍບູຊາອັນສັກສິດທັງສ້ິນຂອງເຈ້ົາ 

41 ເມ່ືອເຮົານໍາເຈ້ົາອອກມາຈາກຊາດທັງຫລາຍ ແລະຮວບຮວມເຈ້ົາອອກມາຈາກປະເທດທ່ີເຈ້ົາກະຈັດກະຈາຍໄປຢູ່ນ້ັນ 
ເຮົາຈະໂຜດເຈ  ້ົາດ່ັງເປັນກ່ິນທ່ີພໍໃຈຂອງເຮົາ ແລະເຮົາຈະສໍາແດງຄວາມບໍຣິສຸດສັກສິດຂອງເຮົາຖ້າມກາງເຈ້ົາຕ່ໍຫນ້າ
ຕ່ໍຕາປະຊາຊາດທັງຫລາຍ 

42 ແລະເຈ້ົາຈະຮູ້ວ່າເຣົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ໃນເມ່ືອເຮົານໍາເຈ້ົາເຂ້ົາໃນແຜ່ນດິນອິສຣາເອນ ອັນເປັນປະເທດຊຶງ່ເຣົາສັນ
ຍາໄວວ່້າຈະໃຫແ້ກ່ບັນພະບຸຣຸດຂອງເຈ້ົາ 

43 ໃນທ່ີນ້ັນເຈ້ົາຈະລະນຶກເຖິງທາງແລະການກະທໍາທັງສ້ິນຂອງເຈ້ົາ ຊຶງ່ເຈ້ົາໄດ້ໃຊ້ກະທໍາໃຫຕົ້ວຂອງເຈ້ົາມນົທິນ ແລະ
ເຈ້ົາຈະກຽດຊັງຕົວຂອງເຈ້ົາ ເພາະຄວາມຊ່ົວທັງຫລາຍຊ່ຶງເຈ້ົາໄດ້ກະທໍານ້ັນ 

44 ໂອ ເຊືອ້ສາຍອິສຣາເອນເອີຍ, ເມ່ືອເຮົາໄດ້ກະທໍາກັບເຈ້ົາດ້ວຍເຫັນແກ່ຊ່ືຂອງເຮົາ ບ່ໍແມ່ນຕາມທາງອັນຊ່ົວຂອງເຈ້ົາ 
ຫລືຕາມການກະທໍາອັນຖ່ອຍຮ້າຍຂອງເຈ້ົາ ແລ້ວເຈ້ົາຈ່ຶງຈະຊາບວ່າເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີ
ແຫລະî 
A Prophecy against the Negeb 

45 ແລະພຣະຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາມາເຖິງຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, 
46 ìບຸດແຫ່ງມະນຸດເອີຍ, ຈ່ົງມຸ້ງຫນ້າໄປທາງທິດໃຕ້ແລະເທສນາກ່າວໂທດພວກຖ່ິນໃຕ້ ຈ່ົງປະກາດພຣະທັມຕ່ໍແດນປ່າ

ໄມທ່ີ້ໃນຖ່ິນໃຕ້ 



47 ຈ່ົງກ່າວແກ່ປ່າໄມແ້ຫ່ງຖ່ິນໃຕ້ວ່າຈ່ົງຟັງພຣະຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ເບ່ິງແມ, ເຣົາຈະກ່ໍ
ໄຟໄວ້ໃນເຈ້ົາ ມັນຈະເຜົາຜານຕ້ົນໄມ້ຂຽວແລະຕ້ົນໄມ້ແຫ້ງທຸກຕ້ົນທ່ີຢູ່ໃນເຈ້ົາເສັຽ ຈະດັບແປວໄຟອັນລຸກໂພງນ້ັນບ່ໍ
ໄດ້ ແລະໃບຫນ້າທຸກຫນ້າຕ້ັງແຕ່ທິດໃຕ້ຈົນເຖິງທິດເຫນືອຈະຖືກໄຟລວກ 

48 ມະນຸດທັງສ້ິນຈະເຫັນວ່າເຣົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຜູ້ໄດ້ກ່ໍໄຟນ້ັນ ຜູ້ໃດຈະດັບກໍບ່ໍໄດ້î 
49 ແລ້ວຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງກ່າວວ່າ, ìພຣະເຈ້ົາ ເຈ້ົາຂ້າ ເຂົາທັງຫລາຍກໍາລັງກ່າວເຖິງຂ້າພຣະອົງວ່າ ìເຂົາບ່ໍແມ່ນເປັນຄົນ

ສ້າງຄໍາອຸປມາດອກຫລືî 
 

21 ດາບອນັຄມົຂອງພຣະເຈົາ້  
The Drawn sword of God 

1 ພຣະຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາມາເຖິງຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, 
2 ìບຸດແຫ່ງມະນຸດເອີຍ, ຈ່ົງມຸ່ງຫນ້າຂອງເຈ້ົາຕ່ໍສູ້ເຢຣູຊາເລັມ ແລະເທສນາກ່າວໂທດສະຖານສັກສິດທັງຫລາຍ ຈ່ົງເຜີຍ

ພຣະທັມກ່າວໂທດແຜ່ນດິນອິສຣາເອນ 
3 ແລະກ່າວແກ່ແຜ່ນດິນອິສຣາເອນວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ເບ່ິງແມ, ເຣົາເປັນປໍຣະປັກກັບເຈ້ົາ ແລະເຣົາຈະ

ຊັກດາບຂອງເຮົາອອກຈາກຝ ັກ ແລະເຣົາຈະທໍາລາຍທັງຄົນຊອບທັມແລະຄົນອະທັມອອກຈາກເຈ້ົາເສັຽ  
4 ເພາະເຮົາຈະຕັດເອົາທັງຄົນຊອບທັມແລະຄົນອະທັມອອກຈາກເຈ້ົາເສັຽ ເຫດສັນນ້ັນດາບຂອງເຮົາຈະອອກຈາກຝ ກັ

ໄປຕ່ໍສູ້ມະນຸດທັງສ້ິນຈາກທິດໃຕ້ຈົນເຖິງທິດເຫນືອ 
5 ແລະມະນຸດທັງສ້ິນຈະຊາບວ່າເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊັກດາບຂອງເຮົາອອກຈາກຝັກແລ້ວ ແລະຈະບ່ໍເກັບໃສ່ຝ ກັ

ອີກ 
6 ບຸດແຫ່ງມະນຸດເອີຍ, ເຫດສັນນ້ັນຈ່ົງຫາຍໃຈໃຫຍ່ ຫາຍໃຈໃຫຍ່ດ້ວຍຄວາມລະທົມໃຈແລະຄວາມຂົມຂ່ືນຕ່ໍຫນ້າຕ່ໍ

ຕາເຂົາທັງຫລາຍ 
7 ແລະເມ່ືອເຂົາທັງຫລາຍກ່າວແກ່ເຈ້ົາວ່າ ìເປັນຫຍັງເຈ້ົາຫາຍໃຈໃຫຍ່î ເຈ້ົາຈ່ົງກ່າວວ່າ ìເພາະເຣ່ືອງຂ່າວນ້ັນ ເມ່ືອ

ຂ່າວນ້ັນມາເຖິງຫົວໃຈທຸກດວງຈະລະລາຍແລະມືທັງສ້ິນຈະອ່ອນເພັຽລົງ ແລະບັນດາຈິດວິນຍານຈະອ່ອນແອໄປ 
ແລະຫວົເຂ່ົາທຸກເຂ່ົາຈະອ່ອນເພັຽດ່ັງນ້ໍາ ເບ່ິງແມ, ຂ່າວນ້ັນມາເຖິງແລະຈະສໍາເຣັດî ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີແຫລະ 

8 ພຣະຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາມາເຖິງຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, 
9 ìບຸດແຫ່ງມະນຸດເອີຍ, ຈ່ົງປະກາດພຣະທັມແລະກ່າວວ່າ ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ດາບເຫລ້ັມນ່ຶງຊ່ຶງເຂົາລັບ

ໃຫຄົ້ມ ແລະຂັດມັນດ້ວຍ 
10 ລັບໃຫ້ຄົມເພ່ືອຈະເຂ່ັນຂ້າ ຂັດມັນໄວ້ເພ່ືອຈະໃຫແ້ມບມາບເຫມືອນຟ້າແມບ ເຮົາຈະລ້າເລີງຫລື ລູກຂອງເຮົາເອີຍ 

ເຈ້ົາໄດ້ປມາດຄໍາເຕືອນ ແລະໄມ້ແສ້ທຸກຢ່າງ 
11 ເຫດສັນນ້ັນຈ່ຶງມອບດາບໃຫ້ຂັດມັນ ເພ່ືອຈະຖືໄວ້ໄດ້ ດາບນ້ັນຄົມແລ້ວແລະຂັດມັນ ເພ່ືອຈະມອບໄວ້ໃນມຂືອງຜູ້ຂ້າ 
12 ບຸດແຫ່ງມະນຸດເອີຍ, ຈ່ົງຮ້ອງໄຫ້ແລະຄ່ໍາຄວນເທີນ ເພາະເປັນເຣ່ືອງຕ່ໍສູ້ກັບໄພ່ພນົຂອງເຮົາ ແລະຕ່ໍສູ້ກັບບັນດາເຈ້ົາ

ນາຍຂອງອິສຣາເອນ ເຂົາຖືກມອບໄວ້ແກ່ດາບພ້ອມກັບໄພ່ພນົຂອງເຣົາ ເຫດສັນນ້ັນຈ່ົງຕີທ່ີໂງ່ນຂາຂອງເຈ້ົາເທີນ 
13 ເພາະມກີານທົດລອງເບ່ິງປະຊາຊົນຂອງເຮົາ ແລະຖ້າເຂົາບ່ໍກັບໃຈ ທຸກສ່ິງເຫລ່ົານ້ີກໍຈະເກີດຂ້ຶນî ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ

ກ່າວດ່ັງນ້ີແຫລະ 
14 ìບຸດແຫ່ງມະນຸດເອີຍ, ເຫດສັນນ້ັນຈ່ຶງປະກາດພຣະທັມເຖີດ ຈ່ົງຕົບມືແລະປ່ອຍໃຫ້ດາບລົງມາສອງຄ້ັງ ສາມຄ້ັງ ຄື

ດາບສໍາລັບຄົນເຫລ່ົານ້ັນທ່ີຈະຖືກຂ້າ ເປັນດາບແຫ່ງການຄາຕກັມອັນໃຫຍ່ຫລວງຊ່ຶງລ້ອມຕົວພວກເຂົາທັງຫລາຍໄວ້ 
15 ເພ່ືອວ່າໃຈຂອງເຂົາຈະລະລາຍແລະເພ່ືອການສະດຸດຈະທະວີຄູນທ່ີປະຕູເມືອງທັງຫມດົຂອງເຂົາ ເຮົາຈ່ຶງໄດ້ມອບ

ດາບທ່ີແມບມາບນ້ັນແລ້ວ ເຮັດໃຫ້ເຫມືອນດ່ັງກັບຟ້າແມບ ເຂົາຂັດມັນເພ່ືອຈະເຂ່ັນຂ້າ 



16 ຮວມກັນເຂ້ົາມາ ໄປທາງຂວາລຽງແຖວ ແລ້ວໄປທາງຊ ້າຍ ບ່ໍວ່າຫນ້າຂອງເຈ້ົາມຸ້ງໄປທາງໃດ 
17 ເຮົາຈະຕົບມືຂອງເຮົາດ້ວຍ ແລະເຮົາຈະລະບາຍຄວາມພິໂຣດຂອງເຮົາຈົນຫມົດ ເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ລ່ັນວາຈາ

ແລ້ວî 
18 ພຣະຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາມາເຖິງຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, 
19 ìບຸດແຫ່ງມະນຸດເອີຍ, ຈ່ົງຂີດທາງໄວ້ສອງທາງໃຫ້ດາບແຫ່ງກະສັດບາບິໂລນເຂ້ົາມາ ທງັສອງທາງໃຫ້ອອກມາຈາກ

ແຜ່ນດິນດຽວກັນ ແລະຈ່ົງເຮັດປ້າຍບອກທາງ ຈ່ົງເຮັດໄວ້ທີຫົ່ວຖນົນທ່ີເຂ້ົາໄປຫາກຸງ 
20 ເຮັດທາງນ່ຶງໃຫ້ດາບມາຍັງຣັບບາແຫ່ງຄົນອັມໂມນ ແລະມາຍັງຢູດາແລະມາຍັງເຢຣູຊາເລ ມັເມືອງທ່ີມີກໍາແພງ 
21 ເພາະວ່າກະສັດບາບິໂລນຢືນຢູ່ທ່ີທາງປ້າຍທ່ີຢູ່ຫົວຖນົນສອງຖນົນ ກໍານົດຫາຄໍາທໍານວາຍ ທາ່ນສ່ັນລູກທະນູ ແລະ

ປຶກສາເຕຣາຟິມ ທ່ານຫລຽວບ່ິງທ່ີຕັບ 
22 ໃນມືຂ້າງຂວາ ທາ່ນມີສລາກເຢຣູຊາເລັມ ເພ່ືອຕ້ັງເຄ່ືອງເຈາະປ່ອງ ເພ່ືອຈະໃຫ້ອ້າປາກໃນການຂ້າ ເພ່ືອຈະສ່ົງສຽງ

ຮ້ອງ ເພ່ືອວາງເຄ່ືອງເຈາະປ່ອງກໍາແພງເຂ້ົາທ່ີປະຕູເມືອງເພ່ືອກ່ໍຄັນຄູຂ້ຶນ ແລະກ່ໍກໍາແພງລ້ອມ 
23 ສໍາລັບຄົນເຫລ່ົານ້ັນເປັນເຫມອືນຄໍາທໍານວາຍປອມ ເຂົາທໍາພິທີສາບານໃຫ້ລະນຶກເຖິງຄວາມຜິດ ເພ່ືອເຂົາທັງຫລາຍ

ຈະຖືກຈັບເອົາໄປ 
24 ìເຫດສັນນ້ັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ເພາະວ າ່ເຈ້ົາໄດ້ກະທໍາບາບຂອງເຈ້ົາໃຫເ້ຮົາລະນຶກໄດ້ ໂດຍການທໍຣະ

ຍົດຂອງເຈ້ົາທີເ່ຜີຍອອກ ຈົນບາບຂອງເຈ້ົາປາກົດໃນການກະທໍາທັງສ້ິນຂອງເຈ້ົາ ເພາະເຈ້ົາໃຫ້ເຮົາລະນຶກຂ້ຶນໄດ້ ເຈ້ົາ
ຈ່ຶງຕ້ອງຖືກຈັບເອົາໄປໂດຍເຫລ່ົາສັດຕຣູ 

25 ແລະເຈ້ົາ ໂອ ຜູ້ອະທັມທ່ີຂາດສິນທັມ ຄືເຈ້ົານາຍອິສຣາເອນເອີຍ, ຜູ້ທ່ີວັນກໍານົດມາເຖິງແລ້ວ ຄືເວລາແຫ່ງການລົງ
ໂທດຄ້ັງສ ດຸທ້າຍ 

26 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ຈ່ົງແກ້ຜ້າຄຽນຫົວແລະຖອດມົງກຸດອອກເສັຽ ສ່ິງຕ່າງໆຈະບ່ໍຄົງຢູ່ຢ່າງທ່ີເຄີຍເປັນ ໃຫ້ຍົ
ກຍ້ອງສ່ິງທ່ີຕ່ໍາຂ້ຶນ ແລະໃຫ້ກົດສ່ິງທ່ີສູງລົງ 

27 ເຣົາຈະກະທໍາໃຫ້ເປັນທ່ີພງັທະລາຍ ພງັທະລາຍ ພັງທະລາຍ ແລະຈະບ່ໍມີເລີຍຈົນກວ່າຜູ້ມີສິດອັນຊອບທັມຈະມາ
ເຖິງ ແລະເຮົາຈະປະທານໃຫ້ແກ່ທ່ານຜູ້ນ້ັນ 

28 ìບ ດຸແຫ່ງມະນຸດເອີຍ, ແລະເຈ້ົາຈ່ົງປະກາດພຣະຄໍາແລະກ່າວວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີກ່າວກັບຄົນອັມໂມນ 
ແລະກ່ຽວກັບເຣ່ືອງທ່ີຫນ້າຕໍາຫນິຂອງເຂົາທັງຫລາຍວ່າ ດາບເຫລ້ັມນ່ຶງ ດາບເຫລ້ັມນ່ຶງຖືກຊັດອອກເພ່ືອການເຂ່ັນຂ້າ 
ເຂົາຂັດເຫລ້ືອມໃຫດ່ື້ມເລຶອດ ແລະໃຫ້ແມບມາບເຫມືອນຟ້າແມບ 

29 ຂນະເມ່ືອເຂົາເຫັນນິມດິປອມມາບອກທ່ານ ຂນະເມ່ືອເຂົາໃຫ້ຄໍາທໍານວາຍມຸສາແກ່ທ່ານ ເພືອ່ຈະວາງທ່ານໄວ້ເທິງຄໍ
ຂອງຜູ້ອະທັມທ່ີຊ່ົວຊ້າເວລາກໍານົດຂອງເຂົາມາເຖິງແລ້ວ ຄືເວລາແຫ່ງການລົງໂທດຄ້ັງສຸດທ້າຍ 

30 ຈົ່ງໃຫດ້າບກັບເຂ້ົາຝັກ ເຮົາຈະພິພາກສາເຈ້ົາໃນສະຖານທ່ີດ້ັງເດີມຂອງເຈ້ົາໃນແຜ່ນດິນດ້ັງເດີມຂອງເຈ້ົາ 
31 ເຮົາຈະເທຄວາມພິໂຣດຂອງເຮົາເຫນືອເຈ້ົາ ແລະເຮົາຈະພ່ົນເຈ້ົາດ້ວຍໄຟແຫ່ງຄວາມພິໂຣດຂອງເຮົາ ແລະເຮົາຈະ

ມອບເຈ້ົາໄວໃ້ນມືຂອງຄົນໃຈເໝືອນສັດ ຜູ້ມຝີມີໃືນການທໍາລາຍ 
32 ເຈ້ົາຈະເປັນຟືນໄວ້ໃສ່ໄຟ ເລືອດຂອງເຈ້ົາຈະຢູ່ກາງແຜ່ນດິນ ຈະບ່ໍມີໃຜຈົດຈໍາເຈ້ົາໄວ້ອີກ ເພາະເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ

ໄດ້ລ່ັນວາຈາແລ້ວî 
 

22 ບາບຂອງເຢຣຊູາເລມັ  
The Blood City 

1 ຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາມາເຖິງຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, 



2 ບຸດແຫ່ງມະນຸດເອີຍ, ຕົວເຈ້ົາຈະພິພາກສາຫລື ເຈ້ົາຈະພິພາກສາເມືອງທ່ີເປ້ືອນດ້ວຍເລືອດນ້ັນຫລື  ່ດ ັ ່ງນ້ັນເຈ້ົາຈ່ົງ
ບອກເຖິງການກະທໍາສ່ິງອັນຫນ້າຂ້ີດຽດຂອງເມືອງນ້ັນໃຫ້ເມືອງນ້ັນຟັງ 

3 ເຈ້ົາຈ່ົງກ່າວວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ນ້ີເປັນເມືອງທ່ີກະທໍາໃຫ ເ້ລືອດຕົກຢູ່ທ່ີກາງຕົນເອງ ເພ່ືອໃຫ້ເວລາກໍານົດ
ຂອງຕົນມາເຖິງ ແລະເປັນເມືອງທ່ີສ້າງຮູບໂຄຣົບໄວ້ໃຫ້ຕົວມົນທິນໄປ 

4 ເຈ້ົາມີກັມຊ່ົວດ້ວຍເລືອດທ່ີເຈ້ົາກະທໍາໃຫ້ຕົກນ້ັນ ແລະມົນທິນໄປດ້ວຍຮູບໂຄຣົບທ່ີເຈ້ົາກະທໍາໄວ້ ແລະເຈ້ົາໄດ້ນໍາໃຫ້
ເວລາຂອງເຈ້ົາເຂ້ົາມາໃກ້ ເວລາກໍານົດແຫ່ງປີຂອງເຈ້ົາມາເຖິງແລ້ວ ເຫດສັນນ້ັນ ເຮົາຈ່ຶງກະທໍາເຈ້ົາໃຫເ້ປັນທ່ີປະນາມ
ກັນຖ້າມກາງປະຊາຊາດ ແລະເປັນທ່ີເຍາະເຍ້ີຍແກ່ປະເທດທັງຫລາຍ 

5 ຜູ້ທີຢູ່່ໃກ້ ແລະທ່ີທ່ີຢູ່ໄກເຈ້ົາ ຈະເຍາະເຍ້ີຍເຈ້ົາ ຜູ້ເປັນເມືອງທ່ີເສັຽຊ່ື ແລະເຕັມດ້ວຍຄວາມຫວຸ້ນວາຍ 
6 ìເບ່ິງແມ, ເຈ້ົານາຍແຫ່ງອິສຣາເອນຊ່ຶງຢູ່ໃນເຈ້ົາ ທກຸຄົນກໍນ້ອມໄປໃນທາງທ່ີເຮ ດັໃຫ້ເລືອດອອກຕາມອໍານາດຂອງ

ເຂົາ 
7 ບິດາມານດາຖືກຢຽດຫຍາມຢູ່ໃນເຈ້ົາ ຄົນຕ່າງດ້າວທ່ີອາສັຍຢູ່ກໍຖືກບຽດບຽນຢູ່ຖ້າມກາງເຈ້ົາ ລູກກໍາພ້າແລະຍິງ

ຫມ້າຍກໍຖືກຂ່ົມເຫັງຢູ່ໃນເຈ້ົາ 
8 ເຈ້ົາໄດ້ດູຫມ່ິນສ່ິງບໍຣິສ ຸດຂອງເຮົາ ແລະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຍຶດຖືວັນສະບາໂຕ 
9 ໃນເຈ້ົາມີຄົນກ່າວຮ້າຍເພ່ືອຈະເຮັດໃຫ້ເລືອດອອກ ແລະມີຄົນໃນເຈ້ົາທ່ີຮັບປະທານເທິງພູເຂົາ ເຂົາໄດ້ທໍາການຫນ້າ

ລະອາຍທັງຫລາຍ 
10 ໃນເຈ້ົາມີຊາຍລາງຄົນລ່ວງປະເວນີກັບພ ັຣຍາຂອງບິດາເຂົາ ໃນເຈ້ົາມີຄົນທ່ີຂ່ົມຂືນຜູ້ຍິງທ່ີຍັງມີມົນທິນເພາະມປີະຈໍາ

ເດືອນ 
11 ຄົນນ່ຶງກະທໍາການຫນ້າກຽດຊັງກັບພັຣຍາເພ່ືອນບ້ານ ອີກຄົນນ່ຶງຂ່ົມຂືນລູກສະໃພ້ຂອງຕົນຢ່າງຫນ້າລະອາຍ ໃນເຈ້ົາ

ມອີີກຄົນນ  ່ຶງກະທໍານ້ອງສາວໃຫ້ເປັນມົນທິນ ຄືລູກສາວຂອງບິດາຂອງຕົນ 
12 ໃນເຈ້ົາມີຄົນຮັບສິນບົນ ເພ່ືອກະທໍາໃຫ້ເລ ອືດອອກ ເຈ້ົາເອົາດອກເບ້ັຽ ແລະເອົາເງິນເພ້ີມ ແລະເອົາກໍາໄລຈາກເພ່ືອນ

ບ້ານຂອງເຈ້ົາໂດຍການບີບບັງຄັບ ແລະເຈ້ົາໄດ້ລືມເຣົາເສັຽ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີແຫລະ 
13 ìເບ່ິງແມ, ເຫດສັນນ  ້ັນ ເຮົາຈະຍ່ືນກໍາປ້ັນເນ່ືອງຈາກຜົນກໍາໄລອະທັມທ່ີເຈ້ົາໄດ້ ແລະເນ່ືອງຈາກເລ ອືດທ່ີຢູ່ໃນຫມູ່

ພວກເຈ້ົາທັງຫລາຍ 
14 ໃຈເຈ້ົາຈະທົນໄດ້ຫລື ແລະມືຂອງເຈ້ົາຈະແຂງແຮງຢູ່ຫລື ໃນວັນທ່ີເຮົາຈະເອົາເຣ່ືອງກັບເຈ້ົາ ເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້

ລ່ັນວາຈາແລ້ວ ແລະເຮົາຈະກະທໍາ 
15 ເຮົາຈະໃຫ້ເຈ້ົາກະຈັດພັດພາກໄປໃນຫມູ່ປະຊາຊາດ ແລະກະຈາຍເຈ້ົາໄປຕາມປະເທດຕ່າງໆ ແລະເຮົາຈະເຜົາເອົາ

ຄວາມເປ້ືອນເປິອອກຈາກເຈ້ົາເສັຽ 
16 ໃນສາຍຕາຂອງປະຊາຊາດເຈ້ົາຈະເປັນມົນທິນໄປເພາະເຈ້ົາເອງ ແລະເຈ້ົາຈະຮູ້ວ່າເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາî 
17 ແລະພຣະຄໍາຂອງພຣະອົງມາເຖິງຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ,  
18 ìບຸດແຫ່ງມະນຸດເອີຍ, ສໍາລ ບັເຣົາເຊ້ືອສາຍອິສຣາເອນກາຍເປັນຂ້ີໂລຫະ ເຂົາທັງສ້ິນເປັນທອງສໍາຣິດ ກ່ົວ ເຫລັກ 

ແລະຊືນໃນເຕົາຫລອມ ເຂົາເປັນຂ້ີໂລຫະເງິນໄປຫມົດ 
19 ເຫດສັນນ້ັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ ັ ່ງນ້ີວ່າ ເພາະວ່າເຈ້ົາເປັນຂ້ີໂລຫະໄປເສັຽທັງສ້ິນແລ້ວ ເຫດສັນນ້ັນ ເບ່ິງແມ, ເຮົາຈະ

ຮວບຮວມເຈ້ົາໄວ້ຖ້າມກາງເຢຣູຊາເລັມ 
20 ເຫມືອນຄົນທ່ີຮວບຮວມເງິນ ທອງສໍາຣິດ ແລະເຫລັກ ແລະຊືນ ແລະກ່ົວໄວ້ໃນເຕົາຫລອມ ເພ່ືອເອົາໄຟພ່ົນໃສ່ໃຫ້

ມັນລະລາຍ ດ່ັງນ້ັນເຮົາຈະຮວບຮວມເຈ້ົາດ້ວຍຄວາມກ້ິວໂກດແລະດ້ວຍຄວາມພິໂຣດຂອງເຮົາ ແລະເຮົາຈະໃສ່ເຈ້ົາ
ຮວມໄວ້ໃຫເ້ຈ້ົາລະລາຍ 

21 ເຣົາຈະຮວບຮວມເຈ້ົາ ແລະເອົາໄຟແຫ່ງຄວາມພິໂຣດຂອງເຮົາພ່ົນໃສ່ເຈ້ົາ ແລະເຈ້ົາຈະລະລາຍຢູ່ຖ້າມກາງນ້ັນ 



22 ເງິນລະລາຍຢູ່ໃນເຕົາຫລອມສັນໃດ ເຈ້ົາທັງຫລາຍຈະລະລາຍຢູ່ຖ້າມກາງໄຟສັນນ້ັນ ແລະເຈ້ົາຈະຊາບວ່າ ເຮົາຄືພ
ຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ລະບາຍຄວາມພິໂຣດຂອງເຮົາອອກເຫນືອເຈ້ົາî 

23 ແລະພຣະຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາມາເຖິງຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, 
24 ìບຸດແຫ່ງມະນ ດຸເອີຍ, ຈ່ົງເວ້ົາກັບແຜ່ນດິນນ້ັນວ່າ ເຈ້ົາເປັນແຜ່ນດິນທ່ີບ່ໍໄດ້ຮັບການຊໍາຮະ ຫລືຝົນບ່ໍໄດ້ຕົກຮໍາໃນວັນ

ພໂິຣດ 
25 ເຈ້ົານາຍຖ້າມກາງແຜ່ນດິນນ້ັນກໍເປັນເຫມືອນສິງຄໍາຣາມຈີກເຫຍ່ືອຢູ່ ເຂົາທ ັງຫລາຍກິນຊີວິດມະນຸດ ເຂົາຍຶດຊັບສົມ

ບັດແລະສ່ິງປະເສ ດີໄປ ເຂົາໄດ້ກະທໍາໃຫ້ເກີດຍິງຫມາ້ຍມີຂ້ຶນຫລວງຫລາຍຖ້າມກາງແຜ່ນດິນນ້ັນ 
26 ປະໂຣຫິດຂອງເຂົາໄດ້ລະເມີດທັມບັນຍັດຂອງເຣົາແລະໄດ້ກະທໍາປວງສ່ິງບໍຣິສຸດຂອງເຮົາໃຫ້ມົນທິນໄປ ສ່ິງທ່ີບໍຣິສຸດ

ແລະສ່ິງທ່ີຖ່ອຍຮ້າຍເຂົາກໍບ່ໍແຍກໃຫ້ຕ່າງກັນ ເຂົາບ່ໍໄດ້ສອນຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຂອງທ່ີມນົທິນແລະຂອງສະ
ອາດ ເຂົາບ່ໍນໍາພາວັນສະບາໂຕຂອງເຮົາ ດ່ັງນ້ັນແຫລະ, ເຮົາຈ່ຶງຫມົດກຽດຖ້າມກາງເຂົາທັງຫລາຍ 

27 ເຈ້ົານາຍໃນຖ້າມກາງແຜ່ນດິນເປັນເຫມືອນຫມາປ່າທ່ີກັດເຫຍ່ືອ ທາໍໃຫ້ໂລຫິດຕົກ ທໍາລາຍຊີວິດເພ່ືອຈະໄດ້ກໍາໄລ
ອັນບ່ໍສັດຊ່ື 

28 ແລະຜ້ ປູະກາດພຣະທັມຂອງແຜ່ນດິນນ້ັນ ກໍທາດ້ວຍປູນຂາວໃຫ້ເຂົາເຫັນນິມິດເທັດ ແລະໃຫ້ຄໍາທໍານວາຍຕົວະແກ່
ເຂົາ ໂດຍກ່າວວ່າ ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີî ໃນເມ່ືອພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ກ່າວເລີຍ 

29 ຣາສດອນກະທໍາການບີບຄ້ັນແລະກະທໍາການປຸ້ນຈ້ີ ເຂົາບີບບັງຄັບຄົນຍາກຈົນແລະຄົນຂັດສົນ ແລະບີບຄ້ັນຜູ້ທ່ີອາ
ສັຍຢູ່ຢ່າງຍຸດຕິທັມ 

30 ແລະເຮົາກໍສແວງຫາຈັກຄົນນ່ຶງໃນພວກເຂົາຊ່ຶງຈະສ້າງກໍາແພງແລະຢືນຢູ່ໃນຊ່ອງຫວ່າງຕ່ໍຫນ້າເຮົາເພ່ືອແຜ່ນດິນນ້ັນ 
ເພ່ືອເຮົາຈະບ່ໍໄດ້ທໍາລາຍມັນເສັຽ ແຕ່ກໍຫາບ່ໍໄດ້ຈັກຄົນດຽວ 

31 ສັນນ້ັນເຮົາຈ່ຶງເທຄວາມພິໂຣດຂອງເຮົາລົງເຫນືອເຂົາ ເຮົາໄດ້ເຜົາຜານເຂົາດ້ວຍໄຟພິໂຣດຂອງເຮົາ ເຮົາຈະລົງໂທດ
ຕາມການປະພຶດຂອງເຂົາເຫນືອຫົວເຂົາ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີແຫລະî 

 

23 ເອືອ້ຍນອ້ງສອງສາວ  
Oholah and Oholibah 

1 ຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາມາເຖິງຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ,  
2 ìບຸດແຫ່ງມະນຸດເອີຍ ມີຜູ້ຍິງສອງຄົນເປັນບຸດສາວມານດາດຽວກັນ 
3 ນາງຫລ້ິນຊູ້ໃນເອຢິບ ນາງຫລ້ິນຊູ້ຕ້ັງແຕ່ສາວໆ ໃນທ່ີນ້ັນນົມຂອງນາງຖືກບີບຄ້ັນ ແລະເອິກພົມມະຈາຣີຂອງນາງກໍ

ຖືກຈັບຕ້ອງ 
4 ຄົນເອ້ືອຍຊ່ື ໂອໂຮລາ ແລະນ້ອງສາວຊ່ື ໂອໂຮລ ບີາ ທັງສອງມາເປັນຂອງເຮົາ ທັງສອງເກີດບຸດຊາຍຍິງ ເຣ່ືອງຊ່ືນ້ັນ 

ໂອໂຮລາ ຄືຊາມາເຣັຽ ແລະໂອໂຮລີບາ ຄືເຢຣູຊາເລັມ 
5 ìໂອໂຮລາຫລ້ິນຊູ້ເມ່ືອນາງເປັນຂອງເຮົາ ນາງລຸ່ມຫລົງອັສຊເີຣັຽພວກຄົນຮັກຂອງນາງ 
6 ຊ່ຶງເປັນນັກຮົບແຕ່ງເຄ່ືອງສີມ່ວງແລະເປັນເຈ້ົາເມືອງແລະຜູ້ບັງຄັບບັນຊາ ທຸກຄົນເປັນຊາຍຫນຸ່ມທ່ີພຶງປາຖນາ ພົນມ້າ

ຂີ່ມ້າ 
7 ນາງຫລ້ິນຊູ້ກັບຄົນເຫລ່ົານ  ້ີ ຊຶງ່ເປັນບຸກຄົນຊ້ັນຍອດຂອງອັສຊີເຣັຽທຸກຄົນ ແລະນາງກໍກະທໍາຕົວໃຫ້ເປັນມົນທິນດ້ວຍ

ຮູບໂຄຣົບຂອງທຸກຄົນທ່ີນາງລຸ່ມຫລົງນ້ັນ 
8 ນາງບ່ໍໄດ້ເລີກການຫລ້ີນຊູ້ຊ່ຶງນາງໄດ້ທໍາຕ້ັງແຕ່ຄ້ັງຢູ່ໃນເອຢິບເພາະວ່າເມ່ືອຍັງສາວຢູ່ ຄົນຫນຸ່ມກໍເຂ້ົານອນກັບນາງ 

ແລະຈັບຕ້ອງເອິກພົມມະຈາຣີຂອງນາງແລະຖອກການຫລ້ີນຊູ້ຂອງເຂົາໃຫ້ແກ່ນາງ 
9 ເຫດສັນນ້ັນເຮົາຈ່ຶງມອບນາງໃຫ້ຕົກຢູ່ໃນມືພວກຄົນຮັກຂອງນາງ ຄືອັສຊີເຣັຽ ຊຶງ່ນາງລຸ່ມຫລົງນ້ັນ 



10 ຜູ້ເຫລ່ົານ້ີເຜີຍຄວາມປະເປືອຍຕົວຂອງນາງ ເຂົາຈັບບຸດຊາຍຍິງຂອງນາງ ແລະຂ້ານາງເສັຽດ້ວຍດາບ ນາງຈ່ຶງເປັນຄໍາ
ເຍາະເຍ້ີຍຖ້າມກາງຜູ້ຍິງທັງຫລາຍ ໃນເມ່ືອໄດ້ພິພາກສາລົງໂທດນາງແລ້ວ 

11 ìໂອໂຮລີບານ້ອງສາວຂອງນາງເຫັນເຊ່ັນນ້ັນ ນາງກໍຖ່ອຍຮ້າຍຫລາຍກວ່າເອ້ືອຍອີກດ້ວຍຣາຄະຕັນຫາ ແລະໃນການ
ຫລ້ີນຊູ້ຫລາຍກວ່າເອ້ືອຍ 

12 ນາງລຸ່ມຫລົງອັສຊີເຣັຽ ເຈ້ົາເມືອງແລະຜູ້ບັງຄັບບັນຊາ ນັກຮົບທ່ີນຸ່ງເຄ່ືອງອັນລະອຽດ ພົນມ້າຂ່ີມ້າ ທຸກຄົນເປັນຊາຍ
ຫນຸ່ມທີພຶ່ງປາຖນາ 

13 ແລະເຣົາເຫັນວ່ານາງມີມົນທິນເສັຽແລ້ວ ນາງທັງສອງກໍເດີນທາງດຽວກັນ 
14 ແຕ່ນາງຍັງຫລ້ີນຊູຕ່ື້ມອີກ ນາງເຫັນຮູບຄົນຢູ່ເທິງຝາ ເປັນຮູບຄົນຄັນເດອານຂຽນດ້ວຍສີແດງເຂ້ັມ 
15 ມສີາຍແອວຂັດຄາດແອວ ມີຜ້າຄຽນຫົວທ່ີຢ່ອນລົງ ທຸກຄົນເປັນເຫມືອນນາຍທະຫານ ເປັນຮູບຊາວບາບິໂລນ ຊຶ່ງ

ແຜ່ນດິນເດີມຂອງເຂົາຄືຄັນເດອານ 
16 ເມ່ືອນາງເຫັນຮູບນ້ັນກໍຫລ  ຸ່ມຫລົງເຂົາເສັຽແລ້ວ ແລະສ່ົງຜູ້ນໍາຂ່າວໄປຫາເຂົາທ່ີຄັນເດອານ 
17 ຊາວບາບິໂລນກໍມາຫານາງເຖິງຕຽງຮັກ ແລະເຂົາກໍກະທໍາໃຫ້ນາງເປັນມົນທິນດ້ວຍຣາຄະຂອງເຂົາ ຫລັງຈາກທ່ີນາ

ງເປ້ືອນເປິກັບເຂົາແລ້ວ ນາງກໍເບ່ືອຫນ່າຍ 
18 ເມ່ືອນາງໄດ້ທໍາການຫລ້ີນຊູ້ເສັຽຢ່າງເປີດເຜີຍ ແລະນາງສໍາແດງຄວາມປະເປືອຍຕົວຂອງນາງ ເຮົາກໍເບ່ືອຫນ່າຍເຫ

ມືອນຢ່າງເຮົາເບ່ືອຫນ່າຍເອ້ືອຍຂອງນາງ 
19 ເຖິງປານນ້ັນນາງຍັງທະວີການຫລ້ີນຊູ້ຂອງນາງຂ້ຶນອີກ ໂດຍຫວນລະນຶກເຖິງເມ່ືອຄ້ັງຍັງສາວຢູ່ ເມ່ືອນາງຫລ້ີນຊູ້ຢູ່ໃນ

ແຜ່ນດິນເອຢິບ 
20 ນາງລຸ່ມຫລົງຊູ້ຂອງນາງທ່ີນ້ັນ ລໍາເນ້ືອຂອງເຂົາກໍເຫມອືນຂອງລາ ແລະຂອງເຂົາກ ເໍຫມືອນຂອງມ້າ 
21 ດ່ັງນ້ີແຫລະ, ເຈ້ົາກໍອາລັຍໃນຣາຄະເມ່ືອເຈ້ົາຍັງສາວຢູ່ ເມ່ືອຄົນເອຢິບຈັບຕ້ອງເອິກຂອງເຈ້ົາ ແລະລູບຄໍາຫົວນົມຂອງ

ເຈ້ົາî 
22 ເຫດສັນນ້ັນ ໂອໂຮລີບາເອີຍ, ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ìເບ່ິງແມ, ເຮົາຈະໃຫ້ຄົນຮັກທ ີ ່ເຈ້ົາເບ່ືອຫນ່າຍແລ້ວນ້ັນ

ໃຫມ້າສູ້ເຈ້ົາ ແລະເຮົາຈະນໍາເຂົາມາສູ້ເຈ້ົາຈາກທຸກດ້ານ 
23 ມຄົີນບາບິໂລນແລະຄົນຄັນເດອານທັງສ້ິນ ເປໂກດ ແລະໂຊອາ ແລະໂກອາ ທັງຄົນອັສຊີເຣັຽທັງສ້ິນດ້ວຍ ເປັນຄົນ

ຫນຸ່ມທີເ່ພິງປາຖນາ ເຈ້ົາເມືອງ ຜູ້ບັງຄັບບັນຊາທັງສ້ິນ ເປັນນາຍທະຫານແລະນັກຮົບ ທຸກຄົນຂ່ີມ້າ 
24 ເຂົາຈະມາຈາກທິດເຫນືອຕ່ໍສູ້ເຈ້ົາ ມີຣົດຮົບ ກຽນ ແລະຊົນຊາດທັງຫລາຍເປັນອັນມາກ ເຂົາຈະຕ້ັງຕົນຕ່ໍສູ້ເຈ້ົາທຸກດ້າ

ນ ດ້ວຍໂລ້ໃຫຍ່ແລະໂລ້ນ້ອຍ ແລະຫມວກເຫລັກ ແລະເຮົາຈະມອບການພິພາກສາໃຫ້ເຂົາ ແລະເຂົາທັງຫລາຍຈະພິ
ພາກສາເຈ້ົາຕາມຫລັກການພິພາກສາຂອງເຂົາທັງຫລາຍ 

25 ເຮົາຈະມຸ່ງຄວາມກ້ິວຂອງເຣົາຕ່ໍສູ້ເຈ້ົາ ແລະເຂົາຈະກະທໍາກັບເຈ້ົາດ້ວຍຄວາມກ້ຽວກາດ ແລະເຂົາຈະຕັດດ ງັເຈ້ົາແລະ
ຕັດຫູຂອງເຈ້ົາອອກເສັຽ ແລະຜູ້ທ່ີລອດຕາຍຈະລ້ົມລົງດ້ວຍດາບ ເຂົາຈະຈັບບຸດຊາຍແລະບຸດຍິງຂອງເຈ້ົາ ແລະຄົນທ່ີ
ລອດຕາຍຂອງເຈ້ົາຈະຖືກເຜົາດ້ວຍໄຟ 

26 ເຂົາຈະແກ້ເອົາເສ້ືອຂອງເຈ້ົາອອກ ແລະນໍາເອົາເຄ່ືອງຮູບປະພັນງາມໆຂອງເຈ້ົາໄປເສັຽ 
27 ເຮົາຈະໃຫ້ຣາຄະແລະການຫລ້ີນຊູ້ ຊຶງ່ເຈ້ົານໍາມາຈາກແຜ່ນດິນເອຢິບສູນສ້ິນລົງ ເພ່ືອເຈ້ົາຈະບ່ໍໄດ້ເງີຍຫນ້າຂ້ຶນເບ່ິງ

ຄົນເອຢິບແລະລະນຶກເຖິງເຂົາອີກຕ່ໍໄປ 
28 ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ເບ່ິງແມ, ເຮົາຈະມອບເຈ້ົາໄວ້ໃນມຂືອງຜູ້ທ່ີເຈ້ົາກຽດຊັງ ໃນມືຂອງຜູ້ເຫລ່ົານ້ັນທ່ີ

ເຈ້ົາເບ່ືອຫນ່າຍ 
29 ເຂົາທັງຫລາຍຈະກະທໍາກັບເຈ້ົາດ້ວຍຄວາມກຽດຊັງແລະຍຶດເອົາຜົນແຫ່ງການງານຂອງເຈ້ົາໄປເສັຽ ແລະຖ້ິມເຈ້ົາໄວ້

ໃຫ້ຕົວປະເປືອຍຢູ່ບ່ໍມີຜ້າຫົມ່ການປະເປືອຍຢູ່ແລະການຫນ້າລະອາຍ ແລະການຫລ້ີນຊູ້ຂອງເຈ້ົາຈະຕ້ອງປາກົດແຈ້ງ 



30 ຣາຄະແລະການຫລ້ີນຊູຂ້ອງເຈ້ົາໄດ້ນໍາສ່ິງເຫລ່ົານ້ີມາເຫນືອເຈ້ົາ ເພາະເຈ້ົາຫລ້ີນຊູ້ກັບປະຊາຊາດທັງຫລາຍ ຍ້ອນ
ເຈ້ົາໄດ້ໃຫ້ຕົວຖືກຖ່ອຍຮ້າຍດ້ວຍຮູບໂຄຣົບຂອງເຂົາທັງຫລາຍ 

31 ເຈ້ົາດໍາເນີນຕາມທາງແຫ່ງເອ້ືອຍຂອງເຈ້ົາ ເຫດສັນນ້ັນເຣົາຈ່ຶງມອບຈອກຂອງນາງໃສ່ມືເຈ້ົາ 
32 ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ເຈ້ົາຈະຕ້ອງດ່ືມຈາກຈອກຂອງເອ້ືອຍເຈ້ົາ ຊ່ຶງເລິກແລະກວ້າງເຈ້ົາຈະຖືກຫົວຂວັນເຍາະ

ເຍ້ີຍ ແລະຖືກໝ່ິນປມາດເພາະຈອກນ້ັນເຕັມຈົນວ່າມັນລ້ົນອອກ 
33 ເຈ້ົາຈະເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມມືນເມົາແລະຄວາມໂສກ ຈອກຂອງຊາມາເຣັຽເອ້ືອຍຂອງເຈ້ົານ້ັນເປັນຈອກແຫ່ງ

ຄວາມຢ້ານກົວແລະຫນ້າຢ້ານກົວ 
34 ເຈ້ົາຈະດ່ືມແລະດ່ືມຈົນກ້ຽງເຈ້ົາຈະກັດຈອກນ້ັນເປັນປ່ຽງເສດ ແລະຈີກຫົວນົມຂອງເຈ້ົາເສັຽ ເພາະເຮົາໄດ້ລ່ັນວາ

ຈາແລ້ວ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີແຫລະ 
35 ເຫດສັນນ້ັນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ເພາະເຈ້ົາລືມເຣົາແລະແກ່ວງເຮົາໄປໄວ້ເບ້ືອງຫລັງເຈ້ົາເສັຽ ເພາະສະນ້ັນ

ເຈ້ົາຈ່ົງຮັບໂທດຣາຄະ ແລະການຫລ້ີນຊູ້ຂອງເຈ້ົາເທີນî 
36 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວກັບຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, ìບຸດແຫ່ງມະນຸດເອີຍ, ເຈ້ົາຈະພິພາກສາໂອໂຮລາແລະໂອໂຮລີບາຫລື ແລ້ວ

ຈ່ົງປະກາດການກະທໍາທ່ີຫນ້າຂ້ີດຽດຂອງນາງໃຫ້ເຂົາຮູ້ 
37 ເພາະວ່ານາງໄດ້ກະທໍາການລ່ວງປະເວນີ ແລະເລືອດຢູ່ໃນມືຂອງນາງ ນາງກະທໍາການລ່ວງປະເວນີກັບຮູບໂຄຣົບ

ຂອງນາງ ແລະນາງຍັງຖວາຍບຸດຊາຍຊຶງ່ນາງບັງເກີດໃຫ້ແກ່ເຮົານ້ັນໃຫ້ລຸຍໄຟເປັນອາຫານແຫ່ງຮູບໂຄຣົບນ້ັນດ້ວຍ 
38 ນອກຈາກນ້ັນນາງໄດ້ກະທໍາເຊ່ັນນ້ີແກ່ເຮົາ ຄືນາງໄດ້ກະທໍາໃຫສ້ະຖານສັກສິດຂອງເຮົາເປັນມົນທິນໃນວັນດຽວກັນ 

ແລະໄດ້      ປມາດວັນສະບາໂຕທັງຫລາຍຂອງເຮົາ 
39 ຄືຂນະເມ່ືອນາງຂ້າລູກຂອງນາງເປັນເຄ່ືອງບູຊາຮູບໂຄຣົບ ໃນວັນນ້ັນນາງກໍເຂ້ົາມາໃນສະຖານສັກສິດຂອງເຮົາ ແລະ

ກະທໍາສະຖານທ່ີນ້ັນໃຫ້ເປັນມົນທິນ ນາງກະທໍາສ່ິງເຫລ່ົານ້ີໃນວິຫານຂອງເຮົາ 
40 ນອກຈາກນ້ີນາງຍ ັງໄດ້ໃຫ້ໄປຫາຜູ້ຊາຍມາຈາກເມືອງໄກ ຄືນາງໃຊ້ຜູ້ນໍາຂ່າວໄປຫາ ແລະເບ່ິງແມ, ເຂົາກໍມາ ເຈ້ົາກໍ

ຊໍາຮະຕົວຂອງເຈ້ົາ ເຈ້ົາທາຕາຂອງເຈ້ົາ ແລະແຕ່ງກາຍຂອງເຈ້ົາດ້ວຍເຄ່ືອງປະດັບ ເພ່ືອຄົນເຫລ່ົານ້ັນ 
41 ເຈ້ົານ່ັງຢູ່ເທິງຕ່ັງອັນສູງສັກ ມີໂຕະວາງຢູ່ຂ້າງຫນ້າ ຊ່ຶງເປັນໂຕະທ່ີເຈ້ົາໄດ້ວາງເຄ່ືອງຫອມແລະນ້ໍາມັນຂອງເຮົາ 
42 ສຽງຂອງປະຊາຊນົທ່ີປ່ອຍຕົວກໍດັງຢູ່ກັບນາງ ພອ້ມກັບຄົນສາມັນເຂົານໍາຄົນເມົາມາຈາກຖ່ິນກັນດານດ້ວຍ ແລະເຂົາ

ເອົາກໍາໄລມືສວມໃສ່ແຂນຂອງຜູ້ຍິງແລະສວມມົງກຸດງາມໆໃສ່ເທິງຫົວຂອງນາງທັງສອງ 
43 ìເຮົາຈ່ຶງກ່າວເຣ່ືອງນາງ ຜູ້ທ່ີຫ່ຽວຣ່ວງໂດຍການລ່ວງປະເວນີວ່າ ເຂົາຍັງຫລ້ີນຊູ້ກັບນາງຫລື 
44 ເພາະຊາຍເຫລ່ົານ້ັນຍັງເຂ້ົາຫານາງ ຢ່າງດຽວກັບຜູ້ຊາຍເຂ້ົາຫາໂສເພນີ ດ່ັງນ້ັນເຂົາກໍເຂ້ົາຫາໂອໂຮລາກັບໂອໂຮລີ

ບາຊ່ຶງເປັນຍິງມີຣາຄະ 
45 ແຕ່ຄົນຊອບທັມຈະພິພາກສານາງດ້ວຍຄໍາພິພາກສາອັນຄວນຕົກແກ່ຍິງຜູ້ລ່ວງປະເວນີ ແລະດ້ວຍຄໍາພິພາກສາອັນ

ຄວນຕົກແກ່ຍິງຜູ້ກະທໍາໃຫ້ເລືອດອອກ ເພາະນາງເປັນຍິງລ່ວງປະເວນີ ແລະເພາະຄວາມຜິດທ່ີທາໍໃຫ້ ນາງເຖິງຕາຍ
ຢູ່ກັບນາງî 

46 ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ຈ່ົງນໍາກອງທັບມາສູ້ກັບນາງທັງສອງນ້ີ ແລະມອບນາງໄວ້ແກ່ຄວາມຢ້ານກົວແລະ
ການຖືກຍຶດ 

47 ແລະກອງທັບຈະເອົາຫີນຄວ່າງໃສ່ນາງແລະຂ້ານາງເສັຽດ້ວຍດາບ ເຂົາຂ້າບຸດຊາຍຍິງຂອງນາງ ແລະເຜົາເຮືອນທັງ
ຫລາຍຂອງນາງເສັຽ 

48 ດ່ັງນ້ີແຫລະ, ເຮົາຈະໃຫ້ຣາຄະໃນແຜ່ນດິນນ້ັນສູນສ້ິນໄປ ເພ່ືອຜູ້ຍິງທັງຫລາຍຈະໄດ້ຮັບຄວາມຕັກເຕືອນແລະບ່ໍປະ
ພຶດຣາຄະຢ່າງທ່ີເຈ້ົາໄດ້ກະທໍາແລ້ວນ້ັນ 



49 ສ່ວນຣາຄະຂອງເຈ້ົານ້ັນເຈ້ົາຈະຕ້ອງຣ ັບໂທດ ແລະເຈ້ົາຈະຕ້ອງຮັບໂທດເຣ່ືອງການບູຊາຮູບໂຄຣົບຢ່າງບາບຫນາ
ຂອງເຈ້ົາ ແລະເຈ້ົາຈະຊາບວ່າ ເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາî 

 

24 ຄາໍອປຸມາເຣືອ່ງຫມ ໍ ້ເດອືດ  
The Boiling Pot  
(ຢຣມ 1:13-19) 

1 ເມ່ືອວັນທ່ີສິບເດືອນທ່ີສິບປີທ່ີເກ້ົາ ຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາມາເຖິງຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, 
2 ìບຸດແຫ່ງມະນຸດເອີຍ, ຈ່ົງຂຽນຊ່ືຂອງວັນນ້ີໄວ້ ວັນນ້ີກະສັດບາບິໂລນລ້ອມເຢຣູຊາເລັມ ໃນວັນນ້ີເອງ 
3 ແລະຈ່ົງກ່າວຄໍາອຸປມາແກ່ເຊ້ືອສາຍທ່ີມກັກະບົດ ແລະເວ້ົາກັບເຂົາວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ຈ່ົງຕ້ັງຫມ  ້ໍໄວ້ ຕ້ັງ

ໄວເ້ດີ ເທນ້ໍາໃສ່ຫມ ໍ ້ນໍາ 
4 ໃສ່ຊ້ີນເຂ້ົາໄປ ເອົາຊ້ີນດີໆ ຄືຊ້ີນໂຄ່ນຂາ ແລະຊ້ີນສັນຂາຫນ້າ ເລືອກກະດູກດີມາໃສ່ໃຫ້ເຕັມ 
5 ຈ່ົງເລືອກແກະທ່ີດີທ່ີສຸດມາໂຕນ່ຶງ ກອງຟືນໄວ້ໃຕ້ນ້ັນ ຈ່ົງຕ້ົມໃຫ້ດີເພ່ືອຄ້ຽວກະດູກທ່ີຢູ່ໃນນ້ັນດ້ວຍ 
6 ìເຫດສັນນ້ັນ ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ວິບັດແກ່ກຸງທ່ີຊຸ່ມໂລຫິດ ວິບັດແກ່ຫມ້ໍທີ່ມຂ້ີີໝ້ຽງຂ້າງໃນ ແລະຊ່ຶງຂ້ີໝ້ຽງບ່ໍ

ໄດ້ຫລຸດອອກມາ ຈ່ົງເອົາເນ້ືອອອກເທ່ືອລະຕ່ອນໆ ຢ່າຈັບສລາກເລີຍ 
7 ເພາະວ່າເລືອດທ່ີນາງກະທໍາໃຫ້ອອກນ້ັນຍັງຢູ່ຖ້າມກາງນາງ ນາງວາງໄວ້ເທິງຫີນໂລ້ນ ນາງບ່ໍໄດ້ເທລົງໄວ້ເທິງຫີນ

ໂລ້ນ ນາງບ່ໍໄດ້ເທລົງດິນເພ່ືອເອົາຂ້ີຝຸ່ນດິນປົກປິດໄວ້ 
8 ເຣົາໄດ້ວາງເລືອດທ່ີນາງທໍາໃຫ້ອອກນ້ັນໄວ້ເທິງກ້ອນຫີນ ເພືອ່ບ່ໍໃຫ້ປິດເລືອດນ້ັນໄວ້ ເພ່ືອເພ້ີມຄວາມພິໂຣດ ແລະ

ທໍາການແກ້ແຄ້ນ 
9 ເຫດສັນນ້ັນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ວິບັດແກ່ກຸງທ່ີຄາຕະກັມ ເຮົາຈະກະທໍາໃຫ້ກອງຟືນນ້ັນໃຫຍ່ຂ້ຶນ 
10 ຈ່ົງສຸມຟືນເຂ້ົາໄປແລະກ່ໍໄຟຂ້ຶນ ຕ້ົມຊ້ີນໃຫ້ດີ ແລ້ວເທນ້ໍາຕ້ົມຊີນ້ນ້ັນອອກເສັຽ ແລະປ່ອຍກະດູກໃຫ້ໄຫມ້ 
11 ແລະວາງຫມ  ້ໍເປ່ົາໄວ້ເທິງຖ່ານເພ່ືອໃຫ້ຮ້ອນ ໃຫ້ທອງແດງໄຫມ້ ໃຫຄ້ວາມເປ້ືອນເປິລະລາຍເສັຽໃນນ້ັນ ໃຫ້ຂ້ີ

ໝ້ຽງຂອງມັນໄຫມ້ໄຟ 
12 ເຮົາກະທໍາຕົວຂອງເຣົາໃຫ້ເມ່ືອຍໄປລ້າໆ ຂ້ີໝ້ຽງທີຫ່ນາຂອງມັນກໍບ່ໍຫລຸດອອກດ້ວຍໄຟ 
13 ຂ້ີໝ້ຽງນ້ັນໄດ້ແກ່ຣາຄະອັນເປ້ືອນເປິຂອງເຈ້ົາ ເພາະວ່າເຮົາຈະຊໍາຮະເຈ້ົາແລ້ວ ແຕ່ເຈ້ົາບ່ໍຊໍາຮະຕົວຈາກຄວາມເປ້ືອນ

ເປິຂອງເຈ້ົາ ເຈ້ົາຈະບ່ໍຖືກຊໍາຮະອີກຕ່ໍໄປ ຈົນກວ່າເຣົາຈະລະບາຍຄວາມກ້ຽວກາດຂອງເຮົາອອກເຫນືອເຈ້ົາຈົນຫມດົ 
14 ເຣົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ລ່ັນວາຈາແລ້ວ ຈະເປັນໄປຢ່າງນ້ັນ ເຮົາຈະກະທໍາເຊ່ັນນ້ັນ ເຮົາຈະບ່ໍຖອຍກັບ ເຮົາຈະບ່ໍ

ສງວນໄວ້ ແລະເຮົາຈະບ່ໍປ່ຽນໃຈ ເຮົາຈະພິພາກສາເຈ້ົາຕາມວິທີການແລະການກະທໍາຂອງເຈ້ົາ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວ
ດ່ັງນ້ີແຫລະî 
ມຣໍະນະກມັຂອງພຣັຍາເອເຊກຽນ 
Ezekielís Bereavement 

15 ພຣະຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາມາເຖິງຂ້າພະເຈ້ົາອີກວ່າ, 
16 ìບຸດແຫ່ງມະນຸດເອີຍ, ເບ່ິງແມ, ເຮົາຈະເອົາສ່ິງທ່ີພໍຕາຂອງເຈ້ົາໄປເສັຽຈາກເຈ້ົາດ້ວຍການປະຫານເສັຽແລ້ວ ເຖິງປານ

ນ້ັນເຈ້ົາກໍຢ່າຄ່ໍາຄວນຫລືຮ້ອງໄຫ້ ຫລືໃຫ້ນ້ໍາຕາອອກ 
17 ຈ່ົງຫາຍໃຈໃຫຍ່ເຖີດ ແຕ່ຢ່າໄຫອ້ອກສຽງ ຢ່າໄວ້ທຸກໃຫຄົ້ນທ່ີຕາຍ ຈ່ົງປົກຫົວຂອງເຈ້ົາ ແລະໃສ່ເກີບຂອງເຈ້ົາ ຢ່າ

ປິດຫນວດຫລືຮັບປະທານອາຫານຂອງເຂົາî 
18 ດ່ັງນ້ັນ ຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງເວ້ົາກັບປະຊາຊົນຕອນເຊ້ົາ ແລະພັຣຍາຂອງຂ້າພະເຈ້ົາກໍສ້ິນຊີວິດຕອນຄ່ໍາ ຮຸ່ງເຊ້ົາຂ້ຶນຂ້າພະ

ເຈ້ົາກໍກະທໍາຢ່າງທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາຮັບພຣະບັນຊາ 



19 ປະຊາຊົນກ ຖໍາມຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, ìທ່ານຈະບ່ໍບອກເຣົາທັງຫລາຍຫລືວ່າ ສ່ິງນ້ີມີຄວາມຫມາຍຫຍັງແກ່ເຣົາ ຊຶງ່ທ່ານກະ
ທໍາເຊ່ັນນ້ີî 

20 ແລ້ວຂ້າພະເຈ້ົາກໍເວ້ົາກັບເຂົາວ່າ ìພຣະຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາມາເຖິງຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ 
21 ìຈ່ົງກ່າວແກ່ເຊ້ືອສາຍອິສຣາເອນວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ເບ່ິງແມ, ເຮົາຈະກະທໍາສະຖານສັກສິດຂອງເຮົາ

ອັນເປັນຄວາມພາກພູມໃຈໃນອໍານາດຂອງເຈ້ົາ ແລະຄວາມປາຖນາແຫ່ງວິນຍານຈິດຂອງເຈ້ົາ ໃຫ້ກາຍເປັນ
ບ່ອນຖ່ອຍຮ້າຍ ບຸດຊາຍຍິງຂອງເຈ້ົາຊ່ຶງເຈ້ົາຖ້ິມໄວ້ເບ້ຶອງຫລັງຈະລ້ົມລົງດ້ວຍດາບ 

22 ແລະເຈ້ົາທັງຫລາຍຈະກະທໍາຢ່າງທ່ີເຣົາກະທໍາ ເຈ້ົາຈະບ່ໍປິດຫນວດ ຫລືຮັບປະທານອາຫານຂອງເຂົາ 
23 ຜ້າຄຽນຫົວຈະຢູ່ເທິງຫົວຂອງເຈ້ົາ ແລະເກີບຈະຢູ່ທ່ີຕີນຂອງເຈ້ົາ ເຈ້ົາຈະບ່ໍໄວ້ທຸກຫລືຮ້ອງໄຫ້ ແຕ່ເຈ້ົາຈະຈິບຫາຍໄປ

ເພາະຄວາມບາບຊ່ົວຂອງເຈ້ົາ ແລະຈະໂອ່ຍຄາງແກ່ກັນແລະກັນ 
24 ເອເຊກຽນຈະເປັນເຄ່ືອງຫມາຍສໍາຄັນແກ່ເຈ້ົາທັງຫລາຍດ່ັງນ້ີ ເຂົາໄດ້ກະທໍາສ່ິງໃດ ເຈ້ົາຈະກະທໍາຢ່າງນ້ັນ ເມ່ືອເຫດ

ການເຫລ່ົານ້ີມາເຖິງ ເຈ້ົາຈະໄດ້ຊາບວ່າ ເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
25 ìແລະເຈ້ົາ ບຸດແຫ່ງມະນຸດເອີຍ, ໃນວັນທ່ີເຮົາເອົາທ່ີກໍາບັງເຂ້ັມແຂງຂອງເຂົາທັງຫລາຍອອກໄປ ອັນເປັນຄວາມລ້ືນ

ເລີງ ແລະເປັນສັກສີຂອງເຂົາ ສ່ິງທ່ີພເໍຖ້ົາຂອງເຂົາທັງຫລາຍ ແລະສ່ິງທ່ີໃຈຂອງເຂົາປາຖນາ ທັງບຸດຊາຍແລະບຸດຍິງ
ຂອງເຂົາ 

26 ໃນວັນນ້ັນ ຜູ້ຫນີພຍັຈະມາຫາເຈ້ົາ ເພ່ືອຈະລາຍງານຂ່າວໃຫ້ເຈ້ົາໄດ້ຍິນເອງ 
27 ໃນວັນນ້ັນ ປາກຂອງເຈ້ົາຈະເຊົາກືກຕ່ໍຫນ້າຜູ້ຫນີພັຍ ແລະເຈ້ົາຈະເວ້ົາແລະຈະບ່ໍກືກອີກຕ່ໍໄປ ດ່ັງນ້ັນເຈ້ົາເປັນເຄ່ືອງ

ຫມາຍສໍາລັບເຂົາ ແລະເຂົາທັງຫລາຍຈະຊາບວ່າເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາî 
 

25 ຄາໍເຜຍີພຣະຄາໍກາ່ວໂທດຄນົອມັໂມນ  
Proclamation against Ammon 

1 ຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາມາເຖິງຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ,  
2 ìບຸດແຫ່ງມະນຸດເອີຍ, ມຸ້ງຫນ້າຂອງເຈ້ົາໄປຍັງຄົນອັມໂມນ ແລະຈ່ົງປະກາດພຣະຄໍາກ່າວໂທດເຂົາ 
3 ຈ່ົງກ່າວແກ່ຄົນອັມໂມນວ່າ ຈ່ົງຟັງພຣະຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ìອາຮາî ເຫນືອສະຖານ

ສັກສິດຂອງເຮົາເມ່ືອທ່ີນ້ັນເປັນມົນທິນ ແລະເຫນືອແຜ່ນດິນອິສຣາເອນເມ່ືອໄດ້ຖືກກະທໍາໃຫ້ຮ້າງເປ່ົາ ແລະເຫນືອ
ເຊ້ືອສາຍຢູດາເມ່ືອຖືກກວາດໄປເປັນຊະເລີຍ 

4 ເຫດສັນນ້ັນ ເບ່ິງແມ, ເຮົາຈະມອບເຈ້ົາໃຫ້ແກ່ປະຊາຊນົທາງທິດຕາເວັນອອກໃຫ້ເປັນກໍາມະສິດ ເຂົາຈະຕ້ັງຄ້າຍຢູ່ຖ້າ
ມກາງເຈ້ົາ ແລະສ້າງທ່ີຢູ່ຂອງເຂົາກາງພວກເຈ້ົາ ເຂົາທ ັງຫລາຍຈະຮັບປະທານຫມາກໄມ້ຂອງເຈ້ົາ ແລະຈະດ່ືມນ້ໍານົມ
ຂອງເຈ້ົາ 

5 ເຣົາຈະກະທໍາໃຫ້ເມືອງຣັບບາເປັນທ່ົງຫຍ້າສໍາລັບອູດ ແລະທໍາໃຫ້ທ່ີຂອງຄົນອັມໂມນເປັນຄອກສໍາລັບຝ ງູແກະແບ້ 
ແລ້ວເຈ້ົາຈະຊາບວ່າເຮົາຄືພຣະຜ້ ູເປັນເຈ້ົາ 

6 ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ເພາະເຈ້ົາໄດ້ຕົບມືແລະກະທືບຕີນແລະຍິນດີດ້ວຍໃຈຄິດຮ້າຍຕ່ໍແຜ່ນດິນອິສຣາ
ເອນ 

7 ເຫດສັນນ້ັນ ເບ່ິງແມ, ເຮົາໄດ້ຍ່ືນມືຂອງເຮົາອອກຕ່ໍສູ້ເຈ້ົາ ແລະຈະມອບເຈ້ົາໄວ້ແກ່ປະຊາຊົນທັງຫລາຍໃຫ້ເປ ນັຂອງ
ຍຶດ ແລະເຮົາຈະຕັດເຈ້ົາອອກເສັຽຈາກຊົນຊາດທັງຫລາຍ ແລະເຮົາຈະກະທໍາໃຫ້ເຈ້ົາພິນາດໄປຈາກປະເທດຕ່າງໆ 
ເຮົາຈະທໍາລາຍເຈ້ົາແລ້ວເຈ້ົາຈະຊາບວ່າເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
ຄາໍເຜຍີພຣະຄາໍກາ່ວໂທດໂມອາບ 
Proclamation against Moab 



8 ìພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ເພາະໂມອາບແລະເຊອີກ່າວວ່າ ເບ່ິງແມ, ເຊ້ືອສາຍຢູດາກ ເໍຫມືອນປະຊາຊາດອ່ືນໆ
ທັງສ້ິນ 

9 ເຫດສັນນ້ັນ ເບ່ິງແມ, ເຮົາຈະເປີດບ່າໄລ່ໂມອາບ ຈົນບ່ໍມີເມືອງເຫລືອຄືເມືອງຂອງເຂົາຈາກດ້ານນ້ັນ ສັກສີຂອງປະ
ເທດນ້ັນຄືເມືອງເບທເຢຊີໂມທ ເມືອງບາອານເມໂອນແລະເມືອງກີຣີອາທາອິມ 

10 ເຮົາຈະມອບໃຫແ້ກ່ປະຊາຊົນທາງທິດຕາເວັນອອກ ພ້ອມກັບຄົນອັມໂມນໃຫ້ເປັນກ າໍມະສິດແກ່ເຈ້ົາ ເພ່ືອວ່າຈະບ່ໍມີ
ໃຜນຶກເຖິງຄົນອັມໂມນອີກໃນຖ້າມກາງປະຊາຊາດ 

11 ແລະເຮົາຈະພິພາກສາລົງໂທດໂມອາບ ແລ້ວເຂົາທັງຫລາຍຈະຊາບວ່າເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
ຄາໍເຜຍີພຣະຄາໍກາ່ວໂທດເອໂດມ 
Proclamation against Edom 

12 ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ເພາະວ່າເອໂດມໄດ້ປະພຶດຢ່າງຄຽດແຄ້ນຕ່ໍເຊ້ືອສາຍຢູດາ ແລະໄດ້ກະທໍາກັມຊ່ົວ
ຫລາຍໃນການທ່ີແກ້ແຄ້ນເຂົາ 

13 ເຫດສັນນ້ັນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈ  ່ຶງກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ເຮົາຈະຍ່ືນມືຂອງເຮົາອອກຕ່ໍສູ້ເອໂດມ ແລະຕັດຄົນແລະສັດອອກເສັຽ
ຈາກເມືອງນ້ັນ ແລະເຮົາຈະກະທໍາໃຫ້ເມືອງນ້ັນຮ້າງເປ່ົາຕ້ັງແຕ່ເມືອງເຕມານເຖິງເມືອງເດດານ ເຂົາທັງຫລາຍກໍຈະ
ລ້ົມລົງດ້ວຍດາບ 

14 ແລະເຮົາຈະວາງການແກ້ແຄ້ນຂອງເຮົາລົງເຫນືອເມືອງເອໂດມດ້ວຍມືຂອງອິສຣາເອນໄພ່ພົນຂອງເຮົາ ແລະເຂົາຈະ
ກະທໍາຕາມຄວາມກ້ິວໂກດແລະຄວາມພິໂຣດຂອງເຮົາໃນເມືອງເອໂດມ ແລະເຂົາຈະຊາບເຖິງການແກ້ແຄ້ນຂອງເຮົ
າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີແຫລະ 
ຄາໍເຜຍີພຣະຄາໍກາ່ວໂທດຄນົຟລີສິຕນິ 
Proclamation against Philistia 

15 ìພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ເພາະວ່າຄົນຟີລິສຕິນໄດ້ກະທໍາຢ່າງຄຽດແຄ້ນແລະທໍາການແກ້ແຄ້ນດ້ວຍໃຈຄິດຮ້າຍ
ຫມາຍທໍາລາຍ ໂດຍຄວາມເປັນສັດຕຣູອັນບ່ໍຮູ້ຈັກຈົບສ້ິນນ້ັນເສັຽ 

16 ເຫດສັນນ້ັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ເບ່ິງແມ, ເຮົາຈະຍ່ືນມືຂອງເຮົາອອກຕ່ໍສູ້ຄົນຟີລິສຕິນ ແລະເຣາົຈະຕັດ
ຄົນເຄເຣທີອອກ ແລະທໍາລາຍຄົນທ່ີເຫລືອຢູ່ຕາມຝ່ັງທະເລນ້ັນເສັຽ 

17 ເຣົາຈະກະທໍາການແກ້ແຄ້ນໃຫຍ່ຍ່ິງເຫນືອເຂົາດ້ວຍການຊໍາຮະຢ່າງພິໂຣດຂອງເຮົາ ແລ້ວເຂົາຈະຊາບວ່າເຮົາຄືພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເມ່ືອເຮົາໄດ້ວາງການແກ້ແຄ້ນຂອງເຮົາໄວ້ເຫນືອເຂົາî 

 

26 ຄາໍເຜຍີພຣະຄາໍກາ່ວໂທດເມອືງຕເີຣ  
Proclamation against Tyre 

1 ຢູ່ມາໃນວັນຕ້ົນເດືອນປີທີສິບເອັດ ຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາມາເຖິງຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, 
2 ìບຸດແຫ່ງມະນ ດຸເອີຍ, ເພາະວ່າເມືອງຕີເຣ ໄດ້ເວ້ົາກ່ຽວພັນກັບເຢຣູຊາເລັມວ່າ ìປະຕູເມືອງຂອງຊົນຊາດທັງຫລາຍ

ຫັກເສັຽແລ້ວ ມັນເປີດກວ້າງໄວ້ຮັບຂ້າ ມັນຮ້າງເປ່ົາແລ້ວ ຂ້າຈະບໍຣິບູນຂ້ຶນî 
3 ເຫດສັນນ້ັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວວ່າ ເບ່ິງແມ, ເມືອງຕີເຣເອີຍ, ເຮົາເປັນສັດຕຣູກັບເຈ້ົາ ແລະຈະນໍາປະຊາຊາດຢ່າງ

ຫລວງຫລາຍຕ່ໍສູ້ເຈ້ົາ ດ່ັງທະເລກະທໍາໃຫ້ຄ້ືນຂອງມັນຂ້ຶນມາ 
4 ເຂົາທັງຫລາຍຈະທໍາລາຍກໍາແພງເມືອງຕີເຣ ແລະພັງທະລາຍຫໍຄອຍຂອງເມືອງນ້ັນເສັຽ ແລະເຮົາຈະຂຸດດິນເສັຽຈາກ

ເມືອງນ້ັນ ກະທໍາໃຫ້ເປັນຫີນໂຫລ້ນໆ 
5 ເມືອງນ້ັນເປັນທ່ີສໍາລັບຕາກມອງຢູ່ກາງທະເລ ເພາະເຣົາໄດ້ລ່ັນວາຈາແລ້ວ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ກ່າວ ແລະເມືອງນ້ັນ

ຈະເປັນຂອງປຸ້ນແຫ່ງບັນດາປະຊາຊາດ 



6 ແລະພວກລູກສາວຂອງເມືອງນ້ີຊ່ຶງຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນໃຫຍ່ຈະຕ້ອງຖືກຂ້າເສັຽດ້ວຍດາບ ແລ້ວເຂົາທັງຫລາຍຈະຊາບວ່າ
ເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 

7 ìເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ເບ່ິງແມ, ເຣົາຈະນໍາເນບຸກາດເນສຊາກະສັດບາບິໂລນ ຜູ້ເປັນຈອມກະສັດມາຍັງ
ເມືອງຕີເຣຈາກທິດເຫນືອ ພອ້ມທັງມ້າແລະຣົດຮົບກັບພົນມ້າແລະກອງທະຫານຫລວງຫລາຍ 

8 ທ່ານຈະຂ້າລູກສາວຂອງເຈ້ົາເທິງແຜ່ນດິນໃຫຍ່ເສັຽດ້ວຍດາບ ທ່ານຈະກ່ໍກໍາແພງລ້ອມເຈ້ົາໄວ ້ແລະສ້າງຄັນຄູຕ່ໍສູ້ກັບ
ເຈ້ົາ ແລະຈະຍົກຫລັງຄາເປັນໂລ້ຕ່ໍສູ້ກັບເຈ້ົາ 

9 ທ່ານຈະຕ້ັງເຄ່ືອງເຈາະປ່ອງຕ່ໍສ  ູ້ກັບກໍາແພງຂອງເຈ້ົາແລະທ່ານຈະເອົາຂວານຂອງທ່ານຟັນຫໍຄອຍຂອງເຈ້ົາລົງ 
10 ມ້າຂອງທ່ານຫລວງຫລາຍຈົນຂ້ີຝຸ່ນມ້າທ່ີຟົ້ົງ້ຂ້ຶນປົກຄຸມເຈ້ົາໄວ ້ກໍາແພງເມືອງຂອງເຈ້ົາຈະສ່ັນສະເທືອນ ດ້ວຍສຽງພົນ

ມ້າແລະກວຽນແລະຣົດຮົບ ເມ່ືອທ່ານຈະຍົກເຂ້ົາປະຕູເມືອງຂອງເຈ້ົາ ເຫມືອນຢ່າງຄົນເດີນເຂ້ົາເມືອງ ເມ່ືອເມືອງນ້ັນ
ແຕກແລ້ວ 

11 ທ່ານຈະຢຽບຢ  ໍ່າທ່ີຖນົນຂອງເຈ້ົາດ້ວຍກີບມ້າ ທ່ານຈະຂ້າຊົນຊາດຂອງເຈ້ົາເສັຽດ້ວຍດາບ ແລະເສົາຫານອັນແຂງແຮງ
ຂອງເຈ້ົາຈະລ້ົມລົງເຖິງດິນ 

12 ຊັບສົມບັດຂອງເຈ້ົາ ທາ່ນຈະເອົາມາເປັນຂອງປຸ້ນ ເຂົາທັງຫລາຍຈະພັງກໍາແພງຂອງເຈ້ົາລົງ ແລະຈະທໍາລາຍບ້ານ
ອັນສວຍງາມຂອງເຈ້ົາເສັຽ ຫີນ ໄມ້ແລະດິນຂອງເຈ້ົານ້ັນເຂົາຈະໂຍນຖ້ິມເສັຽກາງນ້ໍາ 

13 ສຽງເພງຂອງເຈ້ົານ້ັນເຮົາກໍຈະໃຫ້ຢຸດ ແລະສຽງພິນເຂົາຄູ່ຂອງເຈ້ົາຈະບ່ໍໄດ້ຍິນອີກ 
14 ເຮົາຈະກະທໍາເຈ້ົາໃຫ້ເປັນສີລາໂຫລ້ນ ເຈ້ົາຈະເປັນສະຖານທ່ີສໍາລັບຕາກມອງ ຈະບ່ໍມີຜູ້ໃດສ້າງເຈ້ົາຂ້ຶນໃຫມ່ເລີຍ 

ເພາະເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາໄດ້ລ່ັນວາຈາແລ້ວ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີແຫລະ 
15 ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີແກ່ເມືອງຕີເຣວ່າ ແຜ່ນດິນຊາຍທະເລຈະບ່ໍໄດ້ສ່ັນສະເທືອນດ້ວຍສຽງທ່ີເຈ້ົາລ້ົມເມ່ືອຜູ້ບາດ

ເຈັບຮ້ອງຄວນຄາງ ເມ່ືອການເຂ່ັນຂ້າໄດ້ເກີດຢູ່ຖ້າມກາງເຈ້ົາຫລື 
16 ແລ້ວເຈ້ົານາຍທັງສ້ິນທ່ີຈະກ້າວລົງມາຈາກບັນລັງແລະແກ້ເຄ່ືອງທົງອອກ ແລະປົດເຄ່ືອງແຕ່ງກາຍທ່ີປັກອອກເສັຽ 

ແລະຈະເອົາຄວາມສ່ັນສາຍຢ້ານກົວມາເປັນເຄ່ືອງທົງ ຈະປະທັບຢູ່ເທິງພ້ືນດິນແລະສ່ັນຢູ່ທຸກຂນະແລະຢ້ານກົວເພາະ
ເຈ້ົາ ເມືອງຕີເຣ 

17 ທ່ານເຫລ່ົານ້ີຈະເປ  ່ັງສຽງບົດຄ່ໍາຄວນເຣ່ືອງເຈ້ົາ ແລະກ່າວແກ່ເຈ້ົາວ່າ ìໂອ ເຈ້ົາ ຜູ້ມີພລົເມືອງຫນາແຫນ້ນເອີຍ, ເຈ້ົາສູ
ນໄປຈາກທະເລເສັຽແລ້ວ ເຈ້ົາເປັນເມືອງແຂງກ້າຢູ່ທ່ີທະເລ ທັງເຈ້ົາແລະຊາວເມືອງຂອງເຈ້ົາວ່າເຖິງຄົນທ່ີນ້ັນແລ້ວ 
ເຈ້ົາໃຫ້ເຂົາຢ້ານ 

18 ບັດນ້ີ ເກາະທັງຫລາຍກ ສ່ັໍນສະເທືອນໃນວັນທ່ີເຈ້ົາລ້ົມລົງ ບັນດາເກາະທ່ີຢູ່ໃນທະເລກໍຢ້ານເພາະເຈ້ົາສ້ິນໄປເສັຽî 
19 ìເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ເມ່ືອເຮົາກະທໍາເຈ້ົາໃຫ້ເປັນເມືອງຮ້າງເປ່ົາເຫມອືນຢ່າງເມືອງທ່ີບ່ໍມຄົີນອາສັຍ 

ເມ່ືອເຮົານໍາທະເລມາຖ້ວມເຈ້ົາ ແລະນ້ໍາມາກຫລາຍປົກຄຸມເຈ້ົາໄວ້ 
20 ແລ້ວເຮົາຈະຊ ກຸເຈ້ົາລົງໄປພ້ອມກັບຄົນເຫລ່ົານ້ັນທ່ີລົງໄປຍັງປາກແດນຄົນຕາຍ ໄປຍ ງັຄົນສມັຍເກ່ົາ ເຮົາຈະກະທໍາ

ເຈ້ົາໃຫ້ອາສັຍຢູ່ທ່ີໂລກບາດານຖ້າມກາງສ່ິງສລັກຫັກພ ັງໃນສມັຍດຶກດໍາບັນ ພອ້ມກັບຜູ້ທ່ີລົງໄປຍັງປາກແດນຄົນຕາຍ 
ເພ່ືອວ່າຈະບ່ໍມີຜູ້ໃດອາສັຍຢູ່ໃນເຈ້ົາ ແລະເຈ້ົາຈະບ່ໍຕ້ັງຢູ່ໃນແຜ່ນດິນຂອງຜູ້ມີຊວິີດ 

21 ເຮົາຈະກະທໍາໃຫ້ເຈ້ົາເປັນທ່ີຫນ້າຕົກໃຈ ຈະບ່ໍມີເຈ້ົາອີກແລ້ວ ເຖິງຜູ້ໃດຈະມາຫາເຈ້ົາ ເຂົາຈະມາຫາເຈ້ົາບ່ໍພົບອີກຕ່ໍ
ໄປເປັນນິດ     ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີແຫລະî 

 

27 ບດົຄໍາ່ຄວນເຣືອ່ງເມອືງຕເີຣ  
Lamentation over Tyre 

1 ພຣະຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາມາເຖິງຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, 



2 ເຈ້ົາ ບຸດແຫ່ງມະນຸດເອີຍ, ຈ່ົງເປ່ັງສຽງບົດຄ່ໍາຄວນເຣ່ືອງເມືອງຕີເຣ 
3 ແລະຈ່ົງກ່າວແກ່ເມືອງຕີເຣ ຜູ້ຢູ່ທາງເຂ້ົາສູ່ທະເລ ເປັນພ່ໍຄ້າແຫ່ງຊົນຊາດທັງຫລາຍທ່ີຢູ່ຕາມແຜ່ນດິນຊາຍທະເລ ພ

ຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ເມືອງຕີເຣເອີຍ, ເຈ້ົາໄດ້ກ່າວວ່າ ຂ້ານ້ີມາພ້ອມຄວາມງາມອັນສົມບູນແບບ 
4 ເຂດແດນຂອງເຈ້ົາຢູ່ທີກ່າງທະເລ ຜູ້ກ່ໍສ້າງໄດ້ກະທໍາໃຫ້ຄວາມງົດງາມຂອງເຈ້ົາເປັນດ່ັງເຮືອລໍາງາມ 
5 ເຂົາໄດ້ເອົາໄມ້ແປກມາຈາກເຊນີ ເຂົາເອົາໄມ້ສົນມາຈາກເລບານອນເຮັດເປັນເສົາຄ້ໍາທັງຫລາຍໃຫ້ເຈ້ົາ 
6 ເອົາໄມ້ກ່ໍແຫ່ງເມືອງບາຊານ ມາເຮັດເປັນໄມ້ພາຍຂອງເຈ້ົາ ເຂົາເຮັດດາດຟ້າຂອງເຈ້ົາດ້ວຍໄມ້ສົນ ໄດ້ມາຈາກຊາຍ

ຝ່ັງເກາະໄຊ  ປຣັສຝັງດ້ວຍງາຊ້າງ 
7 ສ່ວນໃບຂອງເຈ້ົານ້ັນ ທາໍດ້ວຍຜາ ປ່້ານເນ້ືອລະອຽດຈາກເອຢິບ ໃຊຕ້າງທຸງຂອງເຈ້ົາ ຜ້າສີຟາ້ສີມ່ວງມາຈາກຝ່ັງເມືອງ

ເອລີຊາກໍເປັນທັບອາສັຍຂອງເຈ້ົາ 
8 ຊາວເມືອງຊໂີດນແລະເມືອງຊີໂດນແລະອາວັດ ເປັນພວກສີພາຍຂອງເຈ້ົາ ໂອ ຕີເຣ ຊ່າງຝີມືທ່ີຢູ່ໃນກາງເຈ້ົາ ກໍ

ເປັນພວກນາຍທ້າຍຂອງເຈ້ົາ 
9 ຜ  ູ້ໃຫຍ່ຂອງເມືອງເກບານແລະຊ່າງສີມືຂອງເມືອງນ້ີກໍຢູ່ໃນເຈ້ົາ ເປັນຊ່າງໄມ້ປະຈໍາເຮືອໃຫ້ເຈ້ົາ ບັນດາເຮືອທະເລທັງ

ສ້ິນພ້ອມທ່ີນ້ໍາທະເລກັບບັນດາລູກເຮືອນ້ັນໄດ້ຢູ່ນໍາເຈ້ົາ ເພ່ືອແລກປ່ຽນສິນຄ້າກັບເຈ້ົາ 
10 ìຊາວເປີເຊັຽ ລູດ ແລະພູທ ກໍຢູ່ໃນກອງທັບຂອງເຈ້ົາ ເຂົາທັງຫລາຍເປັນທະຫານຂອງເຈ້ົາ ເຂົາແຂວນໂລ້ແລະຫມວກ

ເຫລັກໃນເຈ້ົາ ເຂົາກະທໍາໃຫ້ເຈ້ົາມີສະງ່າ 
11 ຊາວອາວັດແລະຊາວເຮເລກຢູ່ເທິງກໍາແພງໂດຍຮອບ ຊາວກາມັດຢູ່ໃນຫຄໍອຍຂອງເຈ້ົາ ເຂົາແຂວນໂລ້ໄວ້ຕາມກໍາ

ແພງຂອງເຈ້ົາໂດຍຮອບ ເຂົາກະທໍາໃຫຄ້ວາມງາມຂອງເຈ້ົາດີທ່ີສຸດ 
12 ìຕາຊສິໄປມາຄ າ້ຂາຍກັບເຈ້ົາ ເພາະເຈ້ົາມີຊບັພຍາກອນມາກມາຍຫລາຍຊະນິດ ເຂົາເອົາ ເງິນ ເຫລັກ ຊນື ແລະກ່ົວ

ມາແລກປ່ຽນກັບສິນຄ້າຂອງເຈ້ົາ 
13 ເມືອງຢາວານ ຕູບານ ແລະເມເຊກ ຄ້າຂາຍກັບເຈ້ົາ ເຂົາແລກປ່ຽນຄົນແລະພາຊນະທອງສໍາຣິດກັບສິນຄ້າຂອງເຈ້ົາ 
14 ເມືອງເບທໂຕກາມາ ເອົາຝູງມ້າກັບຄົນຂ່ີມ້າ ຝູງລໍມາແລກກັບສິນຄ້າຂອງເຈ້ົາ 
15 ຊາວເດດານທໍາການຄ້າຂາຍກັບເຈ້ົາ ແຜ່ນດິນແຄມທະເລເປັນອັນມາກເປັນຕລາດປະຈໍາຂອງເຈ້ົາ ເຂົານໍາງາຊ້າງ

ແລະໄມຍຸ້ງມາເປັນຄ່າຂອງສິນຄ້າ 
16 ເມືອງອາຣາມ (Edom) ໄປມາຄ້າຂາຍກັບເຈ້ົາ ເພາະເຈ້ົາມີສິນຄ້າອຸດົມ ເຂົາເອົາມໍຣະກົດ ຜ້າສີມ່ວງ ຜ້າແສ່ວ ຜ້າ

ປ່ານເນ້ືອລະອຽດ ຫິນງອກ ແລະທັບທິມມາແລກກັບສິນຄ້າຂອງເຈ້ົາ 
17 ຢູດາແລະແຜ່ນດິນອິສຣາເອນກໍຄ້າຂາຍກັບເຈ້ົາ ເຂົາເອົາເຂ້ົາບເລເມືອງມິນນິດ ຫມາກກອກເທດແລະຫມາກເດ່ືອ

ຕ້ົນຣະດູ ນ້ໍາເຜ້ິງ ນ້ໍາມນັ ກໍາຍານ ມາແລກກັບສິນຄ້າຂອງເຈ້ົາ 
18 ດາມສັກັສໄປມາຄ້າຂາຍກັບເຈ້ົາ ເພາະເຈ້ົາມີສິນຄ້າອຸດົມ ເພາະຊັບພຍາກອນມາກມາຍຫລາຍຊະນິດຂອງເຈ້ົາ ມີ

ເຫລ້ົາອະງຸ່ນເຣນໂບນ ແລະຂົນແກະຂາວ 
19 ເຂົາເອົາເຫລ້ົາຈາກເມືອງອູຊານ ມາແລກກັບສິນຄ້າຂອງເຈ້ົາ ເຂົາເອົາເຫລັກຫລ່ໍ ແລະເຄ່ືອງເທດຕ່າງໆມາແລກກັບ

ສິນຄ້າຂອງເຈ້ົາ 
20 ເມືອງເດດານຄ້າຂາຍກັບເຈ້ົາໃນເຣ່ືອງຜ້າອານສໍາລັບຂັບຂ່ີ 
21 ເມືອງອາຣະເບັຽແລະເຈ້ົານາຍທັງຫລາຍຂອງເມືອງເກດາຣ ເປັນພ່ໍຄ້າຂາປະຈໍາໃນເຣ່ືອງລູກແກະ ແກະເຖິກ ແບ  ້ເຂົາ

ໄປມາຄ້າຂາຍກັບເຈ້ົາໃນເຣ່ືອງເຫລ່ົານ້ີ 
22 ພໍຄ້່າທັງຫລາຍຂອງເມືອງເຊບາ ແລະເມືອງຣາອາມາກໍຄ້າຂາຍກັບເຈ້ົາ ເຂົາເອົາເຄ່ືອງເທດຊະນິດດີໆທັງສ້ິນແລະ

ເພັດພອຍທຸກຊະນິດ ແລະທອງຄໍາມາແລກສິນຄ້າກັບເຈ້ົາ 
23 ເມືອງຮາຣານ ການເນ ແລະເອເດນ ພໍຄ້່າທັງຫລາຍຂອງເມືອງເຊບາ ອັສຊູ ແລະຄິນມາດ ກໍຄ້າຂາຍກັບເຈ້ົາ 



24 ເມືອງເຫລ່ົານ້ີທໍາການຄ້າຂາຍກັບເຈ້ົາໃນຕລາດຂອງເຈ້ົາໃນເຣ່ືອງເຄ່ືອງແຕ່ງກາຍຢ່າງດີວິເສດ ເສ້ືອສີຟ້າ ແລະເສ້ືອ
ແສ່ວ ແລະພົມທໍາດ້ວຍດ້າຍສີຕ່າງໆມັດໄວ້ແຫນ້ນດ້ວຍດ້າຍຝ້ັນ 

25 ກໍາປ່ັນເຮືອທັງຫລາຍຂອງເມືອງຕາຊິສບັນທຸກສິນຄ້າຂອງເຈ້ົາ ìດ່ັງນ້ັນ ເຈ້ົາຈ່ຶງບໍຣິບູນແລະບັນທຸກໄວ້ຢ່າງຫນັກໃນ
ທ້ອງທະເລ 

26 ພວກພາຍເຮືອຂອງເຈ້ົານໍາເຈ້ົາອອກໄປທ່ີໃນທະເລເລິກ ລົມຕາເວັນອອກທໍາໃຫ້ເຮືອເຈ້ົາແຕກໃນທ້ອງທະເລ 
27 ຊັບສິນຂອງເຈ້ົາ ຂອງຂາຍຂອງເຈ້ົາ ສິນຄ້າຂອງເຈ້ົາ ລູກເຮືອຂອງເຈ້ົາ ແລະນາຍທ້າຍຂອງເຈ້ົາ ຊາ່ງໄມ້ປະຈໍາຂອງ

ເຈ້ົາ ຜູ້ຄ້າສິນຄ້າຂອງເຈ້ົາ ນັກຮົບທັງສ້ິນຂອງເຈ້ົາຜູ້ຢູ່ໃນເຈ້ົາ ພອ້ມກັບພັກພວກທັງສ້ິນຂອງເຈ້ົາທ່ີຢູ່ໃນຖ້າມກາງເຈ້ົາ
ຈົມລົງໃນທ້ອງທະເລ 

28 ແຜ່ນດິນກໍສ່ັນສະເທືອນ ເມ່ືອໄດ້ຍິນສຽງໂວຍວາຍຂອງພວກນາຍທ້າຍຂອງເຈ້ົາ 
29 ຜູ້ທີຖ່ືໄມພ້າຍກໍລົງມາຈາກເຮືອຂອງເຂົາ ພວກລູກເຮືອແລະພວກນາຍທ້າຍມາຢືນຢູ່ເທິງຝ່ັງທັງຫມດົ 
30 ເຂົາລ້ວນແຕ່ໄວ້ທຸກໃຫ້ເຈ້ົາແລະຮ້ອງໄຫ້ຫນັກຫນາ ເຂົາເອົາຂ້ີຝຸ່ນດິນຊັດໃສ່ຫົວຂອງເຂົາ ແລະກ້ິງເກືອກຢູ່ທ່ີກອງຂ້ີ

ເທ່ົາ 
31 ເຂົາແຖຜົມເພາະເຈ້ົາ ແລະເອົາຜ າ້ກະສອບຄຽນແອວໄວ້ ເຂົາຣ້ອງໄຫ້ເພາະເຈ້ົາດ້ວຍຈິດໃຈອັນຂົມຂ່ືນ ກັບໄວ້ທຸກ

ຫນັກ 
32 ໃນການຮ້ອງຮ່ໍາໄຮນ້ັນ ເຂົາເປ່ັງສຽງບົດຄ່ໍາຄວນເພ່ືອເຈ້ົາ ແລະໄດ້ຮ້ອງທຸກເພ່ືອເຈ້ົາວ່າ, ìມຜູ້ີໃດຫລືທ່ີຖືກທໍາລາຍ

ເຫມືອນເມືອງຕີເຣ ໃນຖ້າມກາງທະເລ 
33 ເມ່ືອສິນຄ້າຂອງເຈ້ົາມາຈາກທະເລກ ກໍະທໍາໃຫ້ຊນົຊາດທັງຫລາຍເປັນອັນມາກພໍໃຈ ເຈ້ົາໄດ້ກະທໍາໃຫ້ບັນດາກະສັດ

ແຫ່ງໂລກມ່ັງຄ່ັງ ດ້ວຍສົມບັດແລະສິນຄ້າອັນອຸດົມຂອງເຈ້ົາ 
34 ບັດນ້ີ ເຈ້ົາຫລ້ົມລັງແລ້ວດ້ວຍທະເລໃນວັງນ້ໍາເລິກ ສິນຄ້າຂອງເຈ້ົາແລະລູກເຮືອຂອງເຈ້ົາ ໄດ້ຈົມລົງພ້ອມກັບເຈ້ົາ 
35 ພວກຊາວແຜ່ນດິນຊາຍທະເລທັງສ້ິນ ກໍຕົກຕະລຶງເພາະເຈ້ົາ ກະສັດທັງຫລາຍຂອງເມືອງນ້ັນກໍຢ້ານຍ່ິງນັກ ໃບຫນ້າກ ໍ

ຂາວຊີດ 
36 ພໍຄ້່າຖ້າມກາງຊົນຊາດທັງຫລາຍໂຮ່ຮ້ອງໃສ່ເຈ້ົາ ເຈ້ົາສູນສ້ີນເປັນເຫດໃຫ້ຕົກໃຈ ແລະຈະບ່ໍດໍາຣົງຢູ່ອີກຕ່ໍໄປເປັນນິດ 
 

28 ຄາໍທາໍນວາຍກາ່ວໂທດກະສດັແຫງ່ເມອືງຕເີຣ  
Proclamation against the King of Tyre 

1 ຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາມາເຖິງຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, 
2 ìບຸດແຫ່ງບຸດມະນຸດເອີຍ, ຈ່ົງກ່າວແກ່ເຈ້ົາເມືອງຕີເຣວ່າພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ìເພາະໃຈຂອງເຈ້ົາຜຍອງຂ້ຶນ 

ແລະເຈ້ົາໄດ້ກ່າວວ່າ ຂ້າເປັນພຣະເຈ້ົາ ຂ້ານ່ັງຢູ່ໃນທ່ີນ່ັງແຫ່ງພຣະເຈ້ົາໃນທ້ອງທະເລî ແຕ່ເຈ້ົາເປັນພຽງມະນຸດບ່ໍແມ່ນ
ພຣະເຈ້ົາ ແມເ້ຈ້ົາຈະພຈິາຣະນາຕົນເອງວ່າສລາດຢ່າງພຣະເຈ້ົາ 

3 ເຈ້ົາສລາດກວ່າດານີເອນຈິງ ບ່ໍມີຄວາມລັບອັນໃດທ່ີເຊ່ືອງໃຫ້ພ້ົົນ້ເຈ້ົາໄດ້ 
4 ເຈ  ້ົາຫາຊບັສົມບັດມາສໍາລ ບັຕົນໂດຍສະຕິປັນຍາແລະຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງເຈ້ົາ ແລະໄດ້ຮວບຮວມທອງຄໍາແລະເງິນ

ມາໄວ້ໃນຄັງຂອງເຈ້ົາ 
5 ດ້ວຍສະຕິປັນຍາຍ່ິງໃຫຍ່ໃນການຄ າ້ຂອງເຈ້ົາ ເຈ້ົາໄດ້ທະວີຊບັສົມບັດຂອງເຈ້ົາຂ້ຶນ ແລະຈິດໃຈຂອງເຈ້ົາກໍຜຍອງຂ້ຶນ

ໃນຊັບສົມບັດຂອງເຈ້ົາ 
6 ເຫດສັນນ້ັນ ພຣະຜ  ູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ, ìເພາະເຈ້ົາຖືຕົວເຈ້ົາວ່າສລາດເຫມືອນຢ່າງພຣະເຈ້ົາ 
7 ເຫດສັນນ້ັນ ເບ່ິງແມ, ເຮົາຈະນໍາຄົນຕ່າງດ້າວມາສູ້ເຈ້ົາ ເປັນຊົນຊາດທ່ີທາຣຸນທ່ີສຸດໃນບັນດາປະຊາຊາດ ເຂົາທັງ

ຫລາຍຈະຊັກດາບອອກຕ່ໍສູ້ກັບຄວາມງາມແຫ່ງສະຕິປັນຍາຂອງເຈ້ົາ ແລະເຂົາຈະປມາດປະຈານຍົດສ ກັຂອງເຈ້ົາ 



8 ເຂົາທັງຫລາຍຈະຊຸກເຈ້ົາລົງໄປທ່ີໃນປາກແດນຄົນຕາຍ ແລະເຈ້ົາຈະຕາຍຢ່າງຄົນທ່ີຖືກຂ້າຂ້າໃນທ້ອງທະເລ 
9 ເຈ້ົາຍັງຈະກ່າວອີກຫລື ວ່າ ìຂ້າເປັນພຣະເຈ້ົາî ຕ່ໍຫນ້າຄົນທ່ີຂ້າເຈ້ົາ ເຖິງເຈ້ົາເປັນພຽງມະນຸດ ບ່ໍແມ່ນພຣະເຈ້ົາຢູ່ໃນມື

ຂອງຄົນທ່ີໃຫ້ເຈ້ົາບາດເຈັບ 
10 ເຈ້ົາຈະຕາຍຢ່າງຄົນທ່ີບ່ໍໄດ້ເຂ້ົາພິທີຕັດຕາຍ ໂດຍມືຂອງຄົນຕ່າງດ້າວ ເພາະເຮົາໄດ້ລ່ັນວາຈາແລ້ວ ພຣະຜູ້ເປັນ

ເຈ້ົາຊົງກ່າວî 
11 ພຣະຄໍາຂອງພຣະຜ  ູ້ເປັນເຈ້ົາມາເຖິງຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, 

Lamentation over the King of Tyre 
12 ìບຸດແຫ່ງມະນຸດເອີຍ, ຈ່ົງເປ່ັງສຽງບົດຄ່ໍາຄວນເພ່ືອກະສັດເມືອງຕີເຣ ແລະຈ່ົງກ່າວແກ່ທ່ານວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາດ່ັງນ້ີ

ວ່າ ìເຈ້ົາເປັນຕາແຫ່ງຄວາມສົມບູນແບບເຕັມດ້ວຍສະຕິປັນຍາ ແລະມີຄວາມງາມຢ່າງຄົບບໍຣິບູນ 
13 ເຈ້ົາຢູ່ໃນເອເດນ ສວນຂອງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ ເພັດພອຍທຸກຢ່າງເປັນເສ້ືອຂອງເຈ້ົາ ຄືທັບທິມ ເພັດນິນຈິນດາ ພອຍ

ເຫລືອງ ນິນ ມະນີໂຊດ ໂມລາ ນິນສີຄາມ ມ ໍຣະກົດ ແລະໂກເມນ ເພັດພອຍເຫລ່ົານ້ີຝັງໃນທອງຄໍາ ແລະລວດລາຍ
ແກະສລັກກໍເປັນທອງຄໍາ ສ່ິງເຫລ່ົານ້ັນຈັດຕຽມໄວ້ໃນວັນທ່ີສ້າງເຈ້ົາຂ້ຶນມາ 

14 ເຮົາຕ້ັງເຈ້ົາໃຫຢູ່້ກັບເຊຣູບິມ ຜູ້ປ້ອງກັນທ່ີໄດ້ເຈີມຕ້ັງໄວ້ ເຈ ົ ້າຢູ່ເທິງພູອັນສັກສິດແຫ່ງພຣະເຈ້ົາ ແລະເຈ້ົາເດີນຢູ່ຖ້າມ
ກາງສີລາໄຟ 

15 ເຈ້ົາກໍປາສຈາກຕໍາຫນິໃນວທີິການທັງຫລາຍຂອງເຈ້ົາ ຕ້ັງແຕ່ວັນທ່ີເຈ້ົາໄດ້ຖືກສ້າງຂ້ຶນມາຈົນພົບຄວາມບາບຊ່ົວໃນ
ຕົວເຈ້ົາ 

16 ໃນຄວາມອຸດົມສົມບູນແຫ່ງການຄ້າຂອງເຈ້ົານ້ັນ ເຈ້ົາກໍເຕັມໄປດ້ວຍການທາຣຸນ ເຈ້ົາກະທໍາບາບ ເຮົາຈະກໍາຈັດເຈ້ົາ
ເສັຽຈາກພູແຫ່ງພຣະເຈ້ົາ ແລະເຊຣູບິມຜູ້ປ້ອງກັນນ້ັນກ ຂັໍບເຈ້ົາອອກໄປຈາກຖ້າມກາງສີລາໄຟ 

17 ຈິດໃຈຂອງເຈ້ົາຜຍອງຂ້ຶນເພາະຄວາມງາມຂອງເຈ້ົາ ເຈ້ົາກະທໍາໃຫ້ສະຕິປັນຍາຂອງເຈ້ົາເສ່ືອມເສັຽລົງ ເພາະເຫັນແກ່
ຄວາມງາມຂອງເຈ້ົາ ເຮົາຄວ່າງເຈ້ົາລົງທ່ີດິນແລ້ວ ເຮົາຕີແຜ່ເຈ້ົາຕ່ໍຫນ້າກະສັດທັງຫລາຍ ເພ່ືອຕາຂອງທ່ານທັງຫລາຍ
ເຫລ່ົານ້ັນຈະເພີນຢູ່ທ່ີເຈ້ົາ 

18 ເຈ  ້ົາກະທໍາໃຫ້ສະຖານນະມັສການຂອງເຈ້ົາເສ່ືອມເສັຽໂດຍຄວາມບາບຊ່ົວມາກມາຍຂອງເຈ້ົາ ໃນການຄ້າອັນບ່ໍຊອບ
ທັມຂອງເຈ້ົາ ເຫດສັນນ້ັນເຣົາຈ່ຶງນໍາໄຟລົງມາຈາກຫມູ່ພວກເຈ້ົາ ໄຟກໍເຜົາຜານເຈ້ົາ ເຮົາກະທໍາໃຫ້ເຈ້ົາກັບເປັນຂ້ີເທົ່າ
ໄປເທິງພ້ືນໂລກ ໃນສາຍຕາຂອງຄົນທັງປວງທ່ີເຫັນເຈ້ົາ 

19 ບັນດາຜູ້ທ່ີຮູ້ຈັກເຈ້ົາຖ້າມກາງຊົນຊາດທັງຫລາຍ ເຂົາກໍຕົກຕະລຶງເພາະເຈ້ົາ ເຈ້ົາສ້ິນສູນລົງກາຍເປັນເຫດໃຫ້ສະດຸ້ງ
ຕົກໃຈ ແລະຈະບ່ໍເປັນອີກຕລອດໄປເປັນນິດî 
ຄາໍພຍາກອນກາ່ວໂທດເມອືງຊໂີດນ 
Proclamation against Sidon 

20 ພຣະຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາມາເຖິງຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ,  
21 ບ ດຸແຫ່ງມະນຸດເອີຍ, ຈ່ົງມຸ່ງຫນ້າຕ່ໍສູ້ຊີໂດນ ແລະພຍາກອນກ່າວໂທດເມືອງນ້ັນ 
22 ແລະກ່າວວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ìເບິ່ງແມ, ຊໂີດນ ເຮົາເປັນປໍຣະປັກກັບເຈ້ົາ ເຣົາຈະສໍາແດງພຣະສະງ່າຣາ

ສີຂອງເຮົາຖ້າມກາງເຈ້ົາ ແລະເຂົາທັງຫລາຍຈະຊາບວ່າ ເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເມ່ືອເຮົາທາໍການພິພາກສາລົງໂທດ
ໃນເມືອງນ້ັນ ແລະສໍາແດງຄວາມບໍຣິສຸດຂອງເຮົາໃນເມືອງນ້ັນ 

23 ເພາະເຮົາຈະສ່ົງໂຣກລະບາດເຂ້ົາມາໃນເມືອງນ້ັນ ແລະສ່ົງເລືອດເຂ້ົາມາໃນຖນົນຂອງເມືອງນ້ັນ ຄົນທ່ີຖືກຂ້າຕາຍ
ຈະລ້ົມລົງຖ້າມກາງເມືອງນ້ັນ ລ້ົມລົງດ້ວຍດາບທ່ີຢູ່ຮອບເມືອງນ້ັນທຸກດ້ານ ແລ້ວເຂົາທັງຫລາຍຈະຊາບວ່າ ເຮົາຄືພ
ຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 



24 ìສ່ວນເຊ້ືອສາຍອິສຣາເອນນ້ັນ ຈະບ່ໍມີເຫລັກໄຫລທີໃ່ຫ້ເປັນບາດກັບຫນາມທ່ີໃຫ້ເຈັບຖ້າມກາງເພ່ືອນບ້ານທັງປວງ
ຊ່ຶງໄດ້ເຄີຍກະທໍາແກ່ເຂົາດ້ວຍຄວາມດູຫມິນ່ ແລ້ວເຂົາຈະຊາບວ່າ ເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
Future Blessing for Israel 

25 ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ເມ່ືອເຮົາຮວບຮວມເຊ້ືອສາຍອິສຣາເອນ ຈາກຊົນຊາດທັງຫລາຍ ຊ່ຶງເຂົາໄດ້ກະຈັດກະ
ຈາຍໄປຢູ່ຖ້າມກາງນ້ັນ ແລະເມ່ືອເຮົາສໍາແດງຄວາມບໍຣິສຸດຂອງເຮົາຖ້າມກາງເຂົາຕ່ໍຫນ້າຕ່ໍຕາຂອງປະຊາຊາດທັງ
ຫລາຍແລ້ວ ເຂົາທັງຫລາຍຈະໄດ້ອາສັຍຢູ່ໃນແຜ່ນດິນຂອງເຂົາເອງ ຊຶງ່ເຮົາໄດ້ມອບໃຫແ້ກ່ຢາໂຄບຜູ້ຣັບໃຊ້ຂອງເຮົາ 

26 ເຂົາທັງຫລາຍຈະອາສັຍຢູ່ໃນທ່ີນ້ັນຢ່າງປອດພັຍ ເຂົາຈະສ້າງບ້ານເຮືອນແລະປູກສວນອະງຸ່ນ ເມ່ືອເຮົາກະທໍາການພິ
ພາກສາລົງໂທດເພ່ືອນບ້ານຂອງເຂົາທັງສ້ິນ ຜູ້ໄດ້ກະທໍາຕ່ໍເຂົາດ້ວຍຄວາມດູຫມິນ່ນ້ັນ ເຂົາທັງຫລາຍຈະອາສັຍຢູ່ຢ່າງ
ປອດພັຍ ແລ້ວເຂົາທັງຫລາຍຈະຊາບວ່າ ເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາຂອງເຂົາທັງຫລາຍ 

 

29 ຄາໍທໍານວາຍກາ່ວໂທດເອຢບິ  
Proclamation against Egypt 

1 ເມ່ືອວັນທີສິບສອງ ເດືອນສິບໃນປີທີສິບ ຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ  ້ົາມາເຖິງຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, 
2 ìບຸດແຫ່ງມະນຸດເອີຍ, ຈ່ົງມຸ້ງຫນ້າຂອງເຈ້ົາຕ່ໍສູ້ຟາຣາໂອກະສັດແຫ່ງເອຢິບ ທໍານວາຍກ່າວໂທດກະສັດແລະເອຢິບ

ທັງສ້ິນ 
3 ເວ້ົາໄປເຖີດແລະກ່າວວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ìເບ່ິງແມ, ເຮົາເປັນປໍຣະປັກກັບເຈ້ົາ ຟາຣາໂອກະສັດແຫ່ງເອ

ຢິບ ຜ  ູ້ຈະເປັນແຂ້ໂຕຮ້າຍກາດ ນອນຢູ່ກາງລໍາຫ້ວຍທັງຫລາຍຂອງມັນ ຜູ້ກ່າວວ່າ ìແມນ້ໍ່ານີນຂອງຂ້າກໍເປັນຂອງຂ້າ 
ຂ້າສ າ້ງມັນຂ້ຶນî 

4 ເຮົາຈະເອົາເບັດເກາະຄາງຂອງເຈ້ົາ ແລະກະທໍາໃຫປ້າໃນລໍາຫ້ວຍທ ງັຫລາຍຂອງເຈ້ົາຊ່ຶງຕິດຢູ່ກັບເກັດຂອງເຈ້ົາ 
5 ເຣົາຈະຄວ່າງເຈ້ົາເຂ້ົາໄປໃນຖ່ິນກັນດານທັງຕົວເຈ້ົາແລະປາໃນລໍາຫ້ວຍທັງຫລາຍຂອງເຈ້ົາ ເຈ້ົາຈະຕົກລົງທ່ີພ້ືນທ່ົງບ່ໍ

ມຜູ້ີໃດ   ຮວບຮວມແລະຝັງເຈ້ົາໄວ້ ເຮົາໄດ້ມອບເຈ້ົາໄວ້ໃຫ້ເປັນອາຫານຂອງສັດປ່າດິນແລະຂອງນົກໃນອາກາດ 
6 ìແລ້ວຄົນທ່ີຢູ່ໃນເອຢິບທັງສ້ິນຈະຮູ້ວ່າ ເຣົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເພາະເຈ້ົາເປັນໄມ້ເທ້ົາອ  ້ໍຂອງເຊ້ືອສາຍອິສຣາເອນ 
7 ເມ່ືອເຂົາເອົາມືຈັບເຈ້ົາ ເຈ້ົາກໍຫັກແລະຈີກບ່າຂອງເຂົາທຸກຄົນ ແລະເມ່ືອເຂົາອີງເຈ້ົາ ເຈ້ົາກໍຫັກແລະກະທໍາໃຫ້ແອວ

ຂອງເຂົາທຸກຄົນຫວ່ັນໄຫວໄປ 
8 ດ່ັງນ້ັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ເບ  ່ິງແມ, ເຣົາຈະນໍາດາບມາເຫນືອເຈ້ົາ ແລະຕັດມະນຸດແລະສັດໃຫ້ຂາດຈາກ

ເຈ້ົາເສັຽ 
9 ແຜ່ນດິນເອຢິບຈະເປັນທ່ີຮ້າງແລະທ່ີຫວ້າງເປ່ົາ ແລ້ວເຂົາທັງຫລາຍຈະຊາບວ່າ ເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ìພຣະຜູ້ເປັນ

ເຈ້ົາກ່າວວ່າ ìແມນ້ໍ່ານິນເປັນຂອງຂ້າ ແລະຂ້າສ້າງມັນî 
10 ເຫດສັນນ້ັນ ເບ່ິງແມ, ເຣົາເປັນປໍຣະປັກກັບເຈ້ົາ ແລະກັບລໍາຫ້ວຍທັງຫລາຍຂອງເຈ້ົາ ເຮົາຈະກະທໍາໃຫ້ແຜ່ນດິນເອ

ຢິບຫວ້າງເປ່ົາແລະຮ້າງເສັຽ ຕ້ັງແຕ່ມິກໂດນເຖິງຊີເອເນໄກໄປຈົນເຖິງເຂດແດນເອທິໂອເປັຽ 
11 ບໍ່ມຕີີນມະນຸດຂ້າມແຜ່ນດິນນ້ັນ ແລະບ່ໍມີຕີນສັດຂ້າມແຜ່ນດິນນ້ັນ ຈະບ່ໍມີຜູ້ໃດອາສັຍຢູ່ເຖິງສ່ີສິບປີ 
12 ເຣົາຈະກະທໍາໃຫ້ແຜ່ນດິນເອຢິບເປັນທ່ີຮ້າງເປ່ົາຖ້າມກາງປະເທດຮ້າງເປ່ົາທັງຫລາຍ ແລະຫົວເມືອງຂອງເຈ້ົາຈະ

ຫວ້າງເປ່ົາຢູ່ສ່ີສິບປີຖ້າມກາງຫົວເມືອງທ່ີຫວ້າງເປ່ົາທັງຫລາຍ ເຮົາຈະໃຫ້ຄົນເອຢິບກະຈັດພັດພາກໄປຖ້າມກາງປະ
ຊາຊາດ ແລະກະຈາຍເຂົາໄປຕາມປະເທດຕ່າງໆ 

13 ìເພາະພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ເມ່ືອສ້ິນສ່ີສິບປີແລ້ວ ເຮົາຈະຮວບຮວມຄົນເອຢິບຈາກຖ້າມກາງຊົນຊາດທັງ
ຫລາຍ ຊ່ຶງເຂົາກະຈັດກະຈາຍໄປຢູ່ດ້ວຍກັນ 



14 ເຣົາຈະໃຫ້ເອຢິບກັບສູ່ສະພາບເດີມ ແລະນໍາເຂົາກັບມາຍັງແຜ່ນດິນປ ທັໂຣສ ຊ່ຶງເປັນແຜ່ນດິນດ້ັງເດີມຂອງເຂົາ ແລະ
ເຂົາທັງຫລາຍຈະເປັນຣາຊອານາຈັກຕ່ໍາຕ້ອຍທ່ີນ້ັນ 

15 ຈະເປັນຣາຊອານາຈັກທ່ີຕ່ໍາຕ້ອຍທ່ີສຸດໃນບັນດາຣາຊອານາຈັກທັງຫລາຍ ແລະຈະບ່ໍເຄີຍຍົກຕົນຂ້ຶນເຫນືອປະຊາ
ຊາດທັງຫລາຍອີກເລີຍ ແລະເຣົາຈະທໍາໃຫ້ເຂົາເປັນຣາຊອານາຈັກນ້ອຍຈົນບ່ໍສາມາດຈະປົກຄອງປະຊາຊາດອ່ືນໄດ້ 

16 ແລະຈະບ່ໍເປັນທ່ີວາງໃຈຂອງເຊ້ືອສາຍອິສຣາເອນອີກ ອັນທໍາໃຫ້ສໍານຶກເຖິງຄວາມບາບຊ່ົວຂອງເຂົາເມ່ືອຫັນໄປເພ່ິງ
ພາເອຢິບນ້ີ ແລ້ວເຂົາຈະຊາບວ່າ ເຮົາຄືພຣະເຈ້ົາî 
Babylonia Will Plunder Egypt 

17 ເມ່ືອວັນທີນ່ຶງເດືອນທ່ີນ່ຶງໃນປີທ່ີຊາວເຈັດ ພຣະຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາມາເຖິງຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, 
18 ìບຸດແຫ່ງມະນຸດເອີຍ, ເນບຸກາດເນສຊາ ກະສັດແຫ່ງບາບິໂລນໄດ້ໃຫກ້ອງທັບມາສູ້ຮົບກັບເມືອງຕີເຣຢ່າງຫນັກຈົນ

ຫົວທຸກຫົວໂລ້ນ ແລະບ່າທຸກບ່າກໍລອກ ເຖິງປານນ້ັນທ່ານເອງຫລືກອງທັບຂອງທ່ານກໍບ່ໍໄດ້ສ່ິງໃດໄປຈາກຕີເຣອັນ
ເປັນຄ່າແຮງຊ່ຶງທ່ານໄດ້ກະທໍາຕ່ໍເມືອງນ້ັນ 

19 ເຫດສັນນ້ັນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ເບ່ິງແມ, ເຣົາຈະມອບແຜ່ນດິນເອຢິບໄວ້ກັບເນບຸກາດເນສຊາກະສັດບາບິ
ໂລນ ແລະທ່ານຈະຂົນເອົາຊັບສົມບັດໄປແລະຍຶດເຂ້ົາຂອງໄປ ແລະປຸ້ນເອົາໄປເປັນຄ່າຈ້າງກອງທັບຂອງທ່ານ 

20 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວວ່າ ເຮົາໄດ້ມອບແຜ່ນດິນເອຢິບໃຫ້ໄວ້ແກ່ທ່ານເພ່ືອເປັນຄ່າແຮງງານ ຊຶງ່ເຂົາທັງຫລາຍໄດ້ກະ
ທໍາເພ່ືອເຣົາ 

21 ìໃນວັນນ້ັນເຣົາຈະກະທໍາໃຫ້ມີເຂົາງອກຂ້ຶນມາທ່ີເຊ້ືອສາຍອິສຣາເອນ ແລະເຮົາຈະໃຫ້ເຈ້ົາອ້າປາກເວ້ົາຖ້າມກາງເຂົາ
ທັງຫລາຍ ແລ້ວເຂົາຈະຊາບວ່າ ເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າî 

 

30 ຄວາມຮາ້ງເປົາ່ຂອງເມອືງເອຢບິ  
Lamentation for Egypt 

1 ຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາມາເຖິງຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, 
2 ìບຸດແຫ່ງມະນຸດເອີຍ, ຈ່ົງທໍານວາຍ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ຈ່ົງໂຮ່ຣ້ອງຂ້ຶນດ້ວຍຖ້ອຍຄໍາເຫລ່ົານ້ີສາວ່າ ອະນິ

ຈາຫນໍ ວັນນ້ັນî 
3 ເພາະວັນນ້ັນໃກ້ເຂ້ົາມາແລ້ວ ວັນແຫ່ງພຣະເຈ້ົາໃກ້ເຂ້ົາມາ ຈະເປັນວັນມີເມກເປັນເວລາທ່ີກໍານົດຂອງປະຊາຊາດ 
4 ດາບເຫລ້ັມນ່ຶງຈະມາເຫນືອເອຢິບ ແລະຄວາມແສນຣະທົມຈະຢູ່ໃນເອທິໂອເປັຽ ເມ່ືອຄົນທ່ີຖືກຂ້າລ້ົມໃນເອຢິບ ແລະ

ເຂົາຂົນເອົາຊັບສິນໄປເສັຽ ແລະຮາກຖານຂອງເມືອງນ້ັນກໍຖືກທະລາຍລົງ 
5 ເອທິໂອເປັຽ ແລະພູດ ແລະລູດ ແລະອາຣະເບັຽ ແລະລິບຢາ ແລະປະຊາຊົນແຫ່ງແຜ່ນດິນນ້ັນທ່ີຢູ່ໃນປະເທດແຫ່ງຄໍາ

ສັນຍາຈະລ້ົມລົງດ້ວຍດາບດ້ວຍກັນກັບເຂົາ 
6 ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ຜ  ູ້ຄົນເຫລ ົ ່ານ້ັນທ່ີສນັບສນຸນເອຢິບຈະຫລ່ົມຈົມ ແລະອານຸພາບອັນຈອງຫອງຂອງມັນ

ຈະລົງມາແລະຈາກມິກໂດນເຖິງຊີເອເນ ເຂົາຈະລ້ົມລົງພາຍໃນປະເທດນ້ັນດ້ວຍດາບ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີ
ແຫລະ 

7 ມັນຈະຮ້າງເປ່ົາຢູ່ຖ້າມກາງປະເທດທ່ີຮ້າງເປ່ົາທັງຫລາຍ ແລະຫົວເມືອງຂອງມັນຈະຢູ່ຖ້າມກາງເມືອງທ່ີປະຮ້າງ 
8 ເຂົາຈະຊາບວ່າ ເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເມ່ືອເຮົາວາງໄຟທ່ີເອຢິບ ແລະຜູ້ຊ່ອຍທັງຫມດົຂອງມັນກໍທະລາຍແລ້ວ 
9 ìໃນວັນນ້ັນທູດຈະລົງເຮືອໄປຈາກເຮົາ ເພ່ືອຈະກະທໍາໃຫ້ຄົນເອທິໂອເປັຽທ່ີເລ່ິນເລ່ີຢູ່ນ້ັນມີຄວາມຢ້ານກົວແລະໃນວັນ

ກໍານົດຂອງເອຢິບ ຄວາມແສນຣະທົມຈະມາເຖິງເຂົາເຫລ່ົານ້ັນ ເພາະວັນນ້ັນມາເຖິງອ່ີຫລີ 
10 ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ເຮົາຈະກະທໍາໃຫ້ຊັບສົມບັດຂອງເອຢິບສ້ິນສຸດລົງ ດ້ວຍມືຂອງເນບຸກາດເນສຊາກະ

ສັດບາບິໂລນ 



11 ຕົວທ່ານພ້ອມກັບຊົນຊາດຂອງທ່ານ ຄືຊົນຊາດທີທ່າຣຸນທ່ີສຸດໃນບັນດາປະຊາຊາດຈະຖືກນໍາເຂ້ົາມາເພ່ືອທໍາລາຍ
ແຜ່ນດິນນ້ັນ ແລະເຂົາຈະຊັກດາບອອກຕ່ໍສູ້ເອຢິບ ກະທໍາໃຫ້ແຜ່ນດິນເຕັມໄປດ້ວຍຄົນທ່ີຖືກຂ້າ 

12 ເຣົາຈະກະທໍາໃຫ້ແມ່ນ້ໍານິນແຫ້ງໄປ ເຣົາຈະຂາຍແຜ່ນດິນນ້ັນໄວ້ໃນມືຂອງຄົນຊ່ົວ ກະທໍາໃຫ້ແຜ່ນດິນແລະສາຣະພັດ
ທ່ີຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນນ້ັນຮ າ້ງເປ່ົາ ໂດຍມືຂອງຄົນຕ່າງດ້າວ 

13 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ເຮົາຈະທໍາລາຍຮູບໂຄຣົບ ແລະກະທໍາໃຫ້ຮູບທັງຫລາຍທ່ີໃນເມືອງເມມຟິສສ້ິນສຸດລົງ 
ແລະຈະບ່ໍມີເຈ້ົາຈາກແຜ່ນດິນເອຢິບອີກ ດ່ັງນ້ັນເຮົາຈະໃສ່ຄວາມຢໍາເກງໄວ້ໃນແຜ່ນດິນເອຢິບ 

14 ເຣົາຈະກະທໍາປັທໂຣສໃຫ້ເປັນທ່ີຮ້າງເປ່ົາ ແລະວາງໄຟທ່ີໂຊອານ ແລະຈະກະທໍາການພິພາກສາລົງໂທດເມືອງເທເບ
ສ 

15 ເຮົາຈະເທຄວາມວພິໂຣດຂອງເຮົາລົງເທິງເມືອງເປລູຊີອູມ ທີກໍ່າບັງເຂ້ັມແຂງຂອງເອຢິບ ແລະຕັດຫມູທັ່ງປວງອອກ
ເສັຽຈາກເມືອງເທເບສ 

16 ເຣົາຈະວາງໄຟໃນເອຢິບ ເມືອງເປລູຊີອູມຈະຢູ່ໃນຄວາມຂັດສົນຫລາຍ ເມືອງເທເບສຈະແຕກ ແລະເມືອງເມມຟສິ
ຈະມີປໍຣະປັກໃນເວລາກາງເວັນ 

17 ຊາຍສະກັນຂອງເມືອງໂອນແລະເມືອງປີເບເສທຈະລ້ົມລົງດ້ວຍດາບ ແລະເມືອງນ້ັນຈະຕົກໄປເປັນຊະເລີຍ 
18 ທ່ີເມືອງເຕຮັຟກາງເວັນຈະມືດ ເມ່ືອເຮົາທໍາລາຍແອກຂອງເອຢິບ ແລະອານຸພາບອັນຈອງຫອງຂອງເມືອງນ້ັນຈະສ້ິນ

ສຸດລົງ ຈະມີເມກມາປົກຄຸມເມືອງນ້ັນໄວ້ ແລະເຫລ່ົາລູກສາວຂອງເມືອງນ້ັນຈະຕົກໄປເປັນຊະເລີຍ 
19 ເຣົາຈະກະທໍາການພິພາກສາລົງໂທດເອຢິບດ່ັງນ້ີແຫລະ ແລ້ວເຂົາຈະຊາບວ່າ ເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າî 

Proclamation against Pharaoh 

20 ເມ່ືອວັນທີເຈັດ ເດືອນທີນ່ຶງ ໃນປີທີສິບເອັດ ພຣະຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາມາເຖິງຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, 
21 ìບຸດແຫ່ງມະນຸດເອີຍ, ເຣົາໄດ້ກະທໍາໃຫ້ແຂນຂອງຟາຣາໂອກະສັດແຫ່ງເອຢິບຫັກ ບ່ໍມຜູ້ີໃດພັນແຂນໃຫ້ ບ່ໍມີຜູ້ໃດ

ເອົາຜ້າມາພັນແຂນເພ່ືອຈະຮັກສາໃຫ້ຫາຍ ເພື່ອໃຫເ້ຂ້ັມແຂງທ່ີຈະແກວ່ງດາບໄດ້ອີກ 
22 ເຫດສັນນ້ັນພຣະຜ ູ ້ເປ ນັເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ເບ່ິງແມ, ເຮົາເປັນປໍຣະປັກກັບຟາຣາໂອກະສັດແຫ່ງເອຢິບ ເຣົາຈະຫັກແຂນ

ຂອງເຂົາ ທັງແຂນທ່ີຍັງແຂງແຮງແລະແຂນທ່ີຫກັແລ້ວນ້ັນ ເຮົາຈະກະທໍາໃຫ້ດາບຫລຸດຈາກມືຂອງເຂົາ 
23 ເຮົາຈະໃຫ້ຄົນເອຢິບກະຈັດພັດພາກໄປຢູ່ຖ້າມກາງປະຊາຊາດ ແລະກະຈາຍເຂົາໄປຕາມປະເທດຕ່າງໆ 
24 ເຮົາຈະເສິມກໍາລັງແຂນຂອງກະສັດບາບິໂລນ ແລະເອົາດາບຂອງເຣົາໃສ່ມືໃຫ້ ແຕ່ເຣົາຈະຫັກແຂນຂອງຟາຣາໂອ 

ແລະເຂົາຈະຄ່ໍາຄວນຕ່ໍຫນ້າທ່ານຢ່າງຄົນຖືກບາດເຈັບເກືອບຈະຕາຍ 
25 ເຮົາຈະເສີມກໍາລັງແຂນຂອງກະສັດແຫ່ງບາບິໂລນ ແຕ່ແຂນຂອງຟາຣາໂອຈະຕົກ ແລ້ວເຂົາທັງຫລາຍຈະຊາບວ່າ 

ເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເມ່ືອເຮົາເອົາດາບຂອງເຮົາໃສ່ມືຂອງກະສັດແຫ່ງບາບິໂລນ ທ່ານຈະຍ່ືນມັນອອກຕ່ໍສູ້ແຜ່ນດິນ
ເອຢິບ 

26 ແລະເຮົາຈະໃຫ້ຄົນກະຈັດພັດພາກໄປຢູ່ຖ້າມກາງປະຊາຊາດ ແລະກະຈາຍເຂ້ົາໄປຕາມປະເທດຕ່າງໆແລ້ວເຂົາຈະ
ຊາບວ່າ ເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາî 

 

31 ຊະຕາກມັຂອງຟາຣາໂອ ແລະຊນົຊາດຂອງພຣະອງົ  
The Lofty Cedar  

(ອຊກ 17:22-24) 
1 ແລະຢູ ມ່າ ເມ່ືອວັນທີນ່ຶງ ເດືອນທີສາມ ໃນປີທີສິບເອັດ ຖ ອ້ຍຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາມາເຖິງຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, 
2 ບຸດແຫ່ງມະນຸດເອີຍ, ຈ່ົງກ່າວແກ່ຟາຣາໂອກະສັດແຫ່ງເອຢິບແລະແກ່ຫມູ່ປະຊາຊົນຂອງທ່ານວ່າ ໃນຄວາມເປັນ

ໃຫຍ່ເປັນໂຕຂອງທ່ານນ້ັນ ທ່ານເຫມືອນຜູ້ໃດ 



3 ເບ່ິງແມ, ເຣົາຈະປຽບເຈ້ົາກັບໄມ້ສົນໃນເລບານອນ ມີກ່ິງງາມແລະມີໃບຮ່ົມ ແລະສູງຫລາຍ ຍອດຢູ່ທ່ີຖ້າມກາງເມກ 
4 ມນ້ໍີາຫລ່ໍລ້ຽງ ນ້ໍາບາດານທໍາໃຫ້ມັນງອກສູງ ກະທໍາໃຫ້ແມ່ນ້ໍາຂອງບາດານໄຫລຮອບບ່ອນທ່ີປູກມັນໄວ ້ກະທໍາໃຫ້ລໍາ

ທານຂອງບາດານແຕກແຍກອອກມາໄປທົວ່ຕົນໄມ້ໃນປ່າທັງສ້ິນ 
5 ດ່ັງນ້ັນມັນຈ່ຶງສູງເຫນືອຕ້ົນໄມ້ໃນປ່າທ ງັຫລາຍ ກິງ່ໄມ້ກໍແຕກໃຫຍ່ ແລະກ້ານກໍຍາວ ເພາະນ້ໍາມາກຫລ່ໍລ້ຽງຢ່າງດີ 
6 ນົກໃນອາກາດທັງສ້ິນໄດ້ມາເຮັດຮັງຢູ່ໃນກ່ິງຂອງມັນ ສັດປ່າທ່ົງທັງສ້ິນເກີດລູກອອກມາຢູ່ໃຕ້ກ້ານ ປະຊາຊາດໃຫຍ່

ໂຕທັງສ້ິນ ອາສັຍຢູ່ໃຕ້ຮ່ົມຂອງມັນ 
7 ມັນກໍງົດງາມດ້ວຍຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງມັນ ດ້ວຍຄວາມຍາວແຫ່ງກ້ານຂອງມັນເພາະຮາກຂອງມັນຢ່ັງເລິກລົງໄປຍັງ

ນ້ໍາອຸດົມ 
8 ຕ້ົນສົນທ່ີຢູ່ໃນອຸທຍານຂອງພຣະເຈ້ົາ ກ ຍັໍງສູ້ບ່ໍໄດ້ ຕ້ົນແປກກໍຍັງບ່ໍເທ່ົາກ່ິງຂອງມັນ ຕ້ົນໂພກໍບ່ໍທ່ໍຖ້າປຽບກັບກ່ິງຂອງ

ມັນ ບ່ໍມໄີມຕ້ົ້ນໃດໃນອ ທຸຍານຂອງພຣະເຈ້ົາທີມ່ີຄວາມງາມເຫມືອນມັນ 
9 ເຮົາໄດ້ກະທໍາໃຫ້ມນັງາມດ້ວຍກ່ິງກ້ານມາກມາຍຂອງມັນ ຕ້ົນໄມ້ທັງສ້ິນໃນສວນເອເດນກໍອິດສາມັນ ຄືຕ້ົນໄມ້ຊ່ຶງຢູ່

ໃນອຸທຍານຂອງພຣະເຈ້ົາ 
10 ìເຫດສັນນ້ັນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ເພາະວ່າມັນສູງແລະຊູຍອດຂອງມັນຂ້ຶນຢູ່ຖ້າມກາງເມກ ແລະຈິດໃຈຂອງ

ມັນກໍອວດອ່ົງເພາະຄວາມສູງຂອງມັນ 
11 ເຣົາຈະມອບມັນໄວ້ໃນມຂືອງຜູ້ນ່ຶງທ່ີຊງົອານຸພາບໃນບ ນັດາປະຊາຊາດ ທ່ານນ້ັນຈະກະທໍາຕ່ໍມັນໃຫ້ສາສົມກັບຄວາມ

ຊ່ົວຣ້າຍຂອງມັນເປັນແນ່ ເຮົາໄດ້ໄລ່ມັນອອກ 
12 ຄົນຕ່າງດ້າວ ຄືຊົນຊາດທ່ີທາຣຸນທ່ີສຸດໃນບັນດາປະຊາຊາດ ຈະປ້ໍາມັນລົງແລະຖ້ິມໄວ້ ກ່ິງຂອງມັນຈະຕົກລົງເທິງພູ

ທັງຫລາຍແລະໃນຮ່ອມພູທັງສ້ິນ ແລະກ້ານຫັກຂອງມັນະຢູ່ໃນຫ້ວຍທັງສ້ິນຂອງແຜ່ນດິນ ແລະບັນດາປະຊົນຊາດທັງ
ຫລາຍຂອງພິພົບຈະລົງໄປເສັຽຈາກຮ່ົມເງົາຂອງມັນແລະຖ້ິມມັນເສັຽ 

13 ນົກໃນອາກາດທັງສ້ິນຈະອາສັຍຢູ່ເທິງສ່ິງສລັກຫັກພັງຂອງມັນ ແລະສັດປ່າຈະຢູ່ເທິງກ້ານຂອງມັນ 
14 ທ່ີເປັນເຊ່ັນນ້ີກໍເພ່ືອຕ້ົນໄມ້ທ່ີຢູ່ຮິມນ້ໍາຈະບ່ໍງອກຂ້ຶນສູງ ຫລືຊູຍອດຂ້ຶນຖ້າມກາງເມກ ແລະເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ຕ້ົນໄມ້ທ່ີດ່ືມນ້ໍາ

ຂ້ຶນສູງຢ່າງນ້ັນໄດ້ ເພາະວ່າມັນທັງຫລາຍຕ້ອງມອບໃຫ້ແກ່ຄວາມຕາຍ ມອບໃຫ້ແກ່ຖ່ິນແຫ່ງຄວາມຕາຍຖ້າມກາງ
ບຸດແຫ່ງມະນຸດກັບຜູ້ທ່ີໄດ້ລົງໄປຍັງປາກແດນຄົນຕາຍ 

15 ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ເມືອ່ມັນລົງໄປຍັງແດນຄົນຕາຍ ເຮົາຈະກະທໍາໃຫ້ບາດານຄຸມຕົວໄວ້ທ ກຸໃຫ້ມັນ ແລະ
ຢັບຢ້ັງແມ່ນ້ໍາຂອງມັນໄວ້ແລະນ້ໍາເປັນອັນມາກຈະຢຸດຢ້ັງ ເຣົາຈະຄຸມເລບານອນໄວ້ໃຫ້ຮ້ອງໄຫທຸ້ກໂສກເພ່ືອມັນ 
ແລະຕ້ົນໄມ້ໃນທ່ົງນາທັງສ້ິນຈະສລົບເພາະມັນ 

16 ເຮົາຈະກະທໍາໃຫ້ປະຊາຊາດສ່ັນສະເທືອນດ້ວຍສຽງທ່ີມັນລ້ົມ ເມ່ືອເຮົາແກວ່ງມັນລົງໄປທ່ີແດນຄົນຕາຍພ້ອມກັບບັນ
ດາຜູ້ທ່ີລົງໄປຍັງປາກແດນ ແລະຕ້ົນໄມ້ທັງສ້ິນໃນເອເດນຕ້ົນໄມ້ທ່ີຄັດເລືອກແລ້ວແລະຕ້ົນໄມ້ທ່ີດີທ່ີສຸດຂອງເລບາ
ນອນ ຕ້ົນໄມ້ທ່ີດ່ືມນ້ໍາຈະໄດ ຮັ້ບຄວາມເລ້ົາໂລມທ່ີໃນໂລກບາດານ 

17 ປະຊາຊາດເຫລ່ົານ້ີຈະລົງໄປຍັງແດນຄົນຕາຍກັບເຂົາດ້ວຍ ໄປຢູ່ກັບບັນດາຜູ້ທ່ີຖືກຂ້າດ້ວຍດາບ ຄືບັນດາຜູ້ຊ່ອຍເຂົາ
ທ່ີຢູ່ໃຕ້ຮ່ົມຂອງເຂົາຖ້າມກາງປະຊາຊາດ 

18 ດ່ັງນ້ີ ເຈ້ົາເຫມືອນຜູ້ໃດໃນເຣ່ືອງສັກສີ ແລະຄວາມເປັນໃຫຍ່ຖ້າມກາງຕ້ົນໄມ້ແຫ່ງເອເດນ ເຈ້ົາຈະຖືກນໍາລົງມາພ້ອມ
ກັບຕ້ົນໄມ້ແຫງ່ເອເດນໄປຍັງໂລກບາດານ ເຈ້ົາຈະນອນຢູ່ຖ້າມກາງຜູ້ທ່ີບ່ໍໄດ້ເຂ້ົາພິທີຕັດ ພອ້ມກັບຜູ້ທ່ີຖືກຂ້າດ້ວຍ
ດາບ ນ້ີຄືຟາຣາໂອແລະຄົນທັງຫລາຍທັງສ້ິນຂອງທ່ານ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີແຫລະî 

 



32 ບດົຄໍາ່ຄວນເຣືອ່ງຟາຣາໂອ  
Lamentation over Pharaoh and Egypt 

1 ເມ່ືອວັນທີນ່ຶງ ເດືອນທີສິບສອງ ໃນປີທີສິບສອງ ຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາມາເຖິງຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, 
2 ບຸດແຫ່ງມະນຸດເອີຍ, ຈ່ົງເປ່ັງສຽງບົດຄ່ໍາຄວນເຣ່ືອງຟາຣາໂອກະສັດແຫ່ງເອຢິບ ແລະກ່າວໃຫ້ທ່ານຟັງດ່ັງນ້ີວ່າ ìທາ່ນ

ຖືວ່າທ່ານເຫມືອນສິງຫນຸ່ມຖ້າມກາງປະຊາຊາດ ແຕ່ທ່ານເປັນເຫມືອນມັງກອນໃນທະເລທັງຫລາຍ ທ່ານໄດ້ອອກມາ
ໃນແມ່ນ້ໍາທັງຫລາຍ ເອົາຕີນຂອງທ່ານກວນນ້ໍາ ແລະກະທໍາແມ່ນ້ໍາຂອງມັນໃຫ້ມນົທິນໄປ 

3 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ເຮົາຈະກາງຕານ່າງຂອງເຮົາຄຸມທ່ານໂດຍກອງທັບຊົນຊາດທັງຫລາຍເປັນອັນມາກ 
ແລະເຂົາເຫລ່ົານ້ັນຈະລາກທ່ານຂ້ຶນມາດ້ວຍອວນຂອງເຮົາ 

4 ແລະເຮົາຈະແກວ່ງທ່ານລົງເທິງດິນ ແລະເຮົາຈະຟາດທ່ານລົງເທິງພ້ືນທ່ົງ ແລະຈະກະທໍາໃຫ້ນົກທັງສ້ິນໃນອາກາດມາ
ຈັບຢູ່ເທິງທ່ານ ແລະເຮົາຈະໃຫ້ທ່ານເປັນອາຫານອ່ິມຂອງສັດທ່ົວທງັໂລກ 

5 ເຮົາຈະເອົາເນ້ືອຂອງທ່ານມາວາງໄວ້ເທິງພູ ແລະຖົມຮ ອ່ມພູດ້ວຍສົບຂອງທ່ານ 
6 ເຣົາຈະໃຫ້ແຜ່ນດິນແມນ່ແຕ່ພເູຂົາຊຸ່ມໄປດ້ວຍເລືອດກໍາລັງໄຫລຂອງທ່ານ ແລະຫ້ວຍຈະເຕ ມັໄປດ້ວຍທ່ານ 
7 ເມ່ືອເຮົາດັບທ່ານ ເຮົາຈະຄຸມຟ້າສວັນໄວ້ ແລະກະທໍາໃຫ້ດວງດາວມືດໄປ ເຮົາຈະເອົາເມກບັງດວງອາທິດ ແລະດວງ

ຈັນຈະບ່ໍສ່ອງແຈ້ງ 
8 ດວງແຈ້ງທງັປວງທ່ີສ ອ່ງແຈ້ງແຫ່ງສວັນນ້ັນ ເຣາົຈະກະທໍາໃຫ້ມືດຢູ່ເຫນືອທ່ານ ແລະວາງຄວາມມືດໄວເ້ຫນືອແຜ່ນ

ດິນຂອງທ່ານ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີແຫລະ 
9 ìເມ່ືອເຣົາທໍາລາຍທ່ານຖ້າມກາງປະຊາຊາດໃນປະເທດຊ່ຶງທາ່ນບ່ໍຮູ້ຈັກນ້ັນ ເຮົາຈະກະທໍາໃຫ້ຈິດໃຈຂອງຊົນຊາດທັງ

ຫລາຍເປັນອັນມາກລໍາບາກ 
10 ເມ່ືອເຣົາແກວ ງ່ດາບຂອງເຮົາຕ່ໍຫນ້າເຂົາທັງຫລາຍ ເຮົາຈະກະທໍາໃຫ້ຊົນຊາດທັງຫລາຍເປັນອັນມາກເບ່ິງຕະລຶງທ່ີ

ທ່ານແລະກະສັດຂອງເຂົາທັງຫລາຍຈະສະທົກສະທ້ານເພາະທ່ານ ໃນວັນທ່ີທ່ານລ້ົມລົງນ້ັນເຂົາທັງຫລາຍຈະຕົວສ່ັນ
ທຸກຂນະຈິດທ່ົວກັນເພາະຫ່ວງຊີວິດຂອງຕົນເອງ 

11 ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ດາບຂອງກະສັດແຫ່ງບາບິໂລນຈະມາເຫນືອທ່ານ 
12 ເຣົາຈະທໍາໃຫ້ຄົນທັງປວງຂອງທ່ານລ້ົມລົງດ້ວຍດາບຂອງຜູ້ມີກໍາລັງ ທຸກຄົນກໍລ້ວນເປັນທ່ີທາຣຸນທີສຸ່ດໃນບັນດາປະ

ຊາຊາດ   ìເຂົາຈະນໍາຄວາມທະເຍີທະຍານຂອງເອຢິບໃຫ້ມາເຖິງທ່ີສ້ິນສຸດ ແລະຄົນທັງຫລາຍທັງສ້ິນຂອງມັນຈະພິ
ນາດ 

13 ເຮົາຈະທໍາລາຍສັດຂອງເມືອງນ້ັນທັງສ້ິນຈາກຂ້າງນ້ໍາມາກຫລາຍ ແລະບ່ໍມີຕີນມະນຸດຄົນໃດກະທໍາໃຫ້ນໍານ້ັນຂຸ່ນອີກ 
ກີບສັດກໍຈະບ່ໍກະທໍາໃຫ້ນ້ໍານ້ັນຂຸ່ນອີກເຊ່ັນກັນ 

14 ແລ້ວເຮົາຈະທໍາໃຫ້ນ້ໍາຂອງເຂົາທັງຫລາຍໃສ ແລະກະທໍາໃຫ້ແມ່ນ້ໍາທັງຫລາຍຂອງເຂົາໄຫລໄປເຫມືອນນ້ໍາມັນໄຫລ 
ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີແຫລະ 

15 ເມ່ືອເຣົາກະທໍາໃຫ້ແຜ່ນດິນເອຢິບຮ້າງເປ່ົາ ແລະເມ່ືອແຜ່ນດິນຖືກຍຶດເອົາເຂ້ົາຂອງທ່ີມີຢູ່ໃນແຜ່ນດິນໄປຫມດົແລ້ວ 
ເມ່ືອເຣົາທໍາລາຍຜູ້ຄົນທ່ີອາສັຍຢູ່ໃນເມືອງນ້ັນ ແລ້ວເຂົາທັງຫລາຍຈະຊາບວ່າ ເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ 

16 ນ້ີເປັນບົດຄ່ໍາຄວນທ່ີຈະຮ້ອງຄ່ໍາຄວນ ເຫລ່ົາທິດາແຫ່ງປະຊາຊາດຈະຮ້ອງບົດນ້ັນ ເຂົາຈະຣ້ອງເຣ່ືອງເອຢິບແລະຄົນ
ທັງຫລາຍຂອງເອຢິບ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີແຫລະî 
Dirge over Egypt 

17 ເມ່ືອວັນທີສິບຫ້າ ເດືອນທີນ່ຶງ ໃນປີທີສິບສອງ ພຣະຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ມາເຖິງຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ,  
18 ìບຸດແຫ່ງມະນຸດເອີຍ, ຈ່ົງຮ້ອງຄາງຢູ່ຍ້ອນຊາວເອຢິບທັງປວງ ແລະຈ່ົງສ່ົງເຂົາລົງໄປ ທັງຕົວເຂົາແລະເຫລ່ົາທິດາແຫ່ງ

ປະຊາຊາດທ່ີໂອ່ອ່າໄປຍັງຖ່ິນມັດຈຸຣາຊ ໄປຍັງບັນດາຄົນເຫລ່ົານ້ັນທ່ີໄປຍັງປາກແດນຄົນຕາຍແລ້ວ 



19 ໃນເຣ່ືອງຄວາມງາມ ທ່ານງາມເລີດກວ່າຜູ້ໃດໆຫລື ຈ່ົງລົງໄປ ໄປນອນກັບຜູ້ທ່ີບ່ໍໄດ້ເຂ້ົາພິທີຕັດî 
20 ເຂົາທັງຫລາຍຈະລ້ົມລົງກາງບັນດາຜູ້ທ່ີຖືກຂ້າດ້ວຍດາບ ມີດາບກໍານົດໄວ້ແລ້ວຈ່ົງລາກເອຢິບໄປເສັຽພ້ອມກັບຊາວ

ເອຢິບທັງສ້ິນຂອງເຂົາ 
21 ເຫລ່ົາຊາຍສະກັນໃນບັນດາຜູ້ທ່ີເກ່ັງກ້າຈະເວ້ົາເຣ່ືອງຂອງເຂົາກັບຜູ້ຊ່ອຍຂອງເຂົາຈາກກາງແດນຄົນຕາຍວ່າ ìເຂົາໄດ້

ລົງມາແລ້ວ ເຂົານອນຢູ່ ຄືຄົນທ່ີບ່ໍໄດ້ເຂ້ົາພິທີຕັດ ທີຖື່ກຂ້າດ້ວຍດາບî 
22 ອ ສັຊີເຣັຽກໍຢູ່ທ່ີນ້ັນຮວມທັງຄນະມີຫລຸມສົບຢູ່ຮອບຕົວ ທຸກຄົນຖືກຂ້າແລະລ້ົມລົງດ້ວຍດາບ 
23 ທ່ີຝັງສົບຂອງຄົນເຫລ່ົານ້ີຢູ່ທ່ີແດນມໍຣະນາສ່ວນທ່ີໄກທ່ີສຸດແລະຄນະຂອງນາງກໍຢູ່ຮອບຫລຸມຝັງສົບຂອງນາງ ທຸກຄົນ

ຖືກຂ້າ ລ້ົມລົງດ້ວຍດາບເປັນພວກທ່ີໃຫ້ເກີດຄວາມສະດຸ້ງຕົກໃຈກົວໃນແຜ່ນດິນຂອງຜູ້ມີຊີວິດຢູ່ 
24 ìເອລາມກໍຢູ່ທ່ີນ້ັນ ທັງຝູງຊົນແຫ່ງຕົນກໍຢູ່ຮອບຫລຸມສົບຂອງນາງ ທຸກຄົນຖືກຂ້າ ແລະລ  ້ົມລົງດ້ວຍດາບ ຜູ້ລົງໄປສູ່

ໂລກບາດານໂດຍບ່ໍເຂ້ົາພິທີຕັດ ເປັນພວກທີໃ່ຫເ້ກີດຄວາມສະດຸ ງ້ຕົກໃຈກົວໃນແຜ່ນດິນຂອງຜູ້ມີຊວິີດ ແລະເຂົາຕ້ອງ
ທົນຮັບຄວາມອັບອາຍຂາຍຫນ້າກັບຜູ້ທ່ີລົງໄປປາກແດນຄົນຕາຍ 

25 ເຂົາໄດ້ເຣັດບ່ອນໃຫ້ນາງນອນໃນຫມຸພ່ວກຜູ້ທ່ີຖືກຂ້າພ້ອມກັບຝູງຄົນທັງສ້ິນຂອງນາງ ມີຫລ ຸມສົບຢູ່ຮອບຕົວ ເປ ນັຜູ້ບ່ໍ
ໄດ້ເຂ້ົາພິທີຕັດທ ຸກຄົນ ຖືກຂ້າດ້ວຍດາບ ເພາະວ່າຄວາມສະດ  ຸ້ງຕົກໃຈກົວເຂົາທັງຫລາຍນ້ັນໄດ້ກະຈາຍໄປໃນແຜ່ນ
ດິນຂອງຜູ້ມີຊວິີດ ແລະເຂົາຕ້ອງທົນຮັບຄວາມອັບອາຍຂາຍຫນ້າກັບຜູ້ທ່ີລົງໄປຍັງປາກແດນຄົນຕາຍ ເຂົາມີທ່ີຢູ່ໃນ
ຫມູພ່ວກຜູ້ຖືກຂ້າ 

26 ìເມເຊກ ແລະຕູບານກໍຢູ່ທ່ີນ້ັນ ທງັຝູງຊົນທັງສ້ິນຂອງນາງ ຫລ ມຸສົບຂອງເຂົາທັງຫລາຍຢູ່ຮອບນາງທັງສອງ ເປັນຜູ້ທ່ີບ່ໍ
ເຂ້ົາພິທີຕັດທຸກຄົນ ຖືກຂ້າດ້ວຍດາບ ເພາະເຂົາໃຫ້ເກີດຄວາມສະດ  ຸ້ງຕົກໃຈກົວລືໄປໃນແຜ່ນດິນຂອງຜູ້ມີຊວິີດ 

27 ເຂົາທ ງັຫລາຍບ່ໍໄດ້ນອນຢູ່ກັບຜູ້ເກ່ັງກ້າໃນຈໍາພວກທ່ີບ່ໍໄດ້ເຂ້ົາພິທີຕັດທີໄ່ດ້ລ້ົມລົງ ລົງໄປຍັງແດນຄົນຕາຍພ້ອມກັບຍ
 ຸດໂທປະກອນຂອງເຂົາ ຜູ້ຊຶ່ງມດີາບວາງໄວ້ໃຕ້ຫົວຂອງເຂົາ ແລະເກາະກໍຢູ່ເທິງກະດູກຂອງເຂົາ ເພາະວ່າຄວາມສະດ
  ຸ້ງຕົກໃຈກົວລືໄປໃນແຜ່ນດິນຂອງຜູ້ມີຊວິີດ 

28 ດ່ັງນ້ັນທ່ານຈະຕ້ອງຖືກຫັກແລະນອນຢູ່ໃນຫມູ່ພວກຜູ້ທ່ີບ່ໍໄດ້ເຂົ້າພທີິຕັດ ກັບຄົນເຫລ່ົານ້ັນທ່ີຖືກຂ້າດ້ວຍດາບ 
29 ìເອໂດມກ ໍຢູ່ທ່ີນ້ັນ ຄືບັນດາກະສັດແລະບັນດາເຈ້ົານາຍທັງຫລາຍຂອງນາງ ແມ້ວ່າເຂົາທັງຫລາຍມີອານຸພາບເຂົາຍັງ

ຖືກນໍາມາວາງໄວ້ກັບບັນດາຄົນເຫລ່ົານ້ັນທ່ີຖືກຂ້າດ້ວຍດາບ ເຂົານອນຢູ່ກັບຜູ້ທ ີ ່ບ່ໍໄດ້ເຂ້ົາພິທີຕັດ ກັບບັນດາຄົນທ່ີໄດ້
ລົງໄປຍັງປາກແດນຄົນຕາຍ 

30 ìເຈ້ົານາຍຈາກທິດເຫນືອກໍຢູ່ທ່ີນ້ັນກັນຫມດົ ຄົນຊີໂດນທັງຫມດົ ຜູ້ທີລົ່ງໄປດ້ວຍຄວາມອາຍພ້ອມກັບຜູ້ທ່ີຖືກຂ້າເພາະ
ເຫດຄວາມສະດຸ້ງຕົກໃຈກົວທັງສ້ິນຊຶງ່ເຂົາໄດ້ກະທໍາຂ້ຶນດ້ວຍກໍາລັງຂອງເຂົາ ເຂົານອນຢູ່ທ່ີນ້ັນບ່ໍເຂ້ົາພິທີຕັດພ້ອມກັບ
ຜູ້ທີຖື່ກຂ້າດ້ວຍດາບ ແລະທົນຮັບຄວາມອັບອາຍຂາຍຫນ້າກັບບັນດາຜູ້ທ່ີລົງໄປຍັງປາກແດນຄົນຕາຍ 

31 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວວ່າ ເມ່ືອຟາຣາໂອເຫັນພວກເຫລ່ົານ້ັນແລ້ວ ທ່ານກໍຈະເບົາໃຈໃນເຣ່ືອງກອງທັບທັງສ້ິນຂອງທ່ານ 
ຟາຣາໂອແລະກອງທັບທັງສ້ິນຂອງທ່ານຖືກຂ້າດ້ວຍດາບ 

32 ເພາະເຂົາໄດ້ໃຫ້ເກ ີດຄວາມສະດຸ້ງຕົກໃຈກົວລືໃນແຜ່ນດິນຂອງຜູ້ມີຊວິີດ ເຫດສັນນ້ັນເຂົາຈະຖືກວາງໄວ້ຖ້າມກາງຜູ້ບ່ໍ
ເຂ້ົາພິທີຕັດ ພ້ອມກັບຜູ້ຄົນເຫລ່ົານ້ັນທ່ີຖືກຂ້າດ້ວຍດາບ ທັງຟາຣາໂອແລະກອງທັບທັງສ້ິນຂອງທ່ານ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ
ກ່າວດ່ັງນ້ີແຫລະî 

 

33 ຫນາ້ທີຂ່ອງຍາມ  
Ezekiel Israelís Sentry 

1 ຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາມາເຖິງຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, 



2 ìບຸດແຫ່ງມະນຸດເອີຍ, ຈ່ົງບອກປະຊາຊົນວ່າ ເມ່ືອເຮົາເຮັດໃຫ້ສົງຄາມເກີດຂ້ຶນໃນປະເທດນ່ຶງ ປະຊາຊົນໃນປະເທດ
ນ້ັນກໍຈະແຕ່ງຕ້ັງຄົນນ່ຶງເປັນຜູ້ຍາມ 

3 ເມ່ືອຄົນຍາມເຫັນສັດຕຣູເຂ້ົາມາໃກ້ ເຂົາຈະເປ່ົາແກປຸກເຕືອນທຸກໆຄົນ 
4 ຖ້າຫາກຄົນນ່ຶງໄດ້ຍິນສຽງແກ ແຕ່ບ່ໍເອົາໃຈໃສໃນສຽງຕັກເຕືອນ ສັດຕຣູກໍຈະມາຂ້າຄົນນ້ັນເສັຽ ແລ້ວຄວາມຜິດຈະ

ເປັນຂອງຜູ ຕ້າຍເອງ 
5 ເພາະວ່າບ່ໍເອົາໃຈໃສ່ໃນສຽງຕັກເຕືອນ ຖ້າເຂົາເອົາໃຈໃສ່ກໍຈະສາມາດຫນີໄປໄດ້ 
6 ແຕ່ຖ້າຄົນເຝ້ົາຍາມເຫັນສັດຕຣູມາ ແຕ່ບ່ໍເປ່ົາແກປຸກເຕືອນ ສັດຕຣູກໍຈະມາຂ້າຄ ນົບາບທັງຫລາຍຖ້ິມ ແລ້ວເຮົາກໍຈະ

ຖືວ່າ ການຕາຍຂອງພວກນ້ັນເປັນຄວາມຜິດຂອງຜູ້ເຝ້ົາຍາມ 
7 ສັນນ້ີແຫລະ ບຸດແຫ່ງມະນຸດເອີຍ, ເຮົາຈະແຕ່ງຕ້ັງໃຫ້ເຈ້ົາເປັນຜູ້ເຝ້ົາຍາມຊົນຊາດອິສຣາເອນທັງຫມດົ ຈ່ົງນໍາຖ້ອຍ

ຄໍາທີເ່ຮົາບອກໃຫ້ໄປຕັກເຕືອນເຂົາ 
8 ຖ້າເຮົາປະກາດວ່າ ມີຄົນຊ່ົວຜູ້ນ່ຶງກໍາລັງຈະຕາຍ ແຕ່ເຈ້ົາບ່ໍຕັກເຕືອນໃຫ້ເຂົາປ່ຽນຊີວິດໃຫມ່ ເຂົາກໍຈະຕາຍເສັຽຍ້ອນ

ບາບຂອງຕົນເອງ ແລ້ວເຮົາກໍຈະຖືວ່າການຕາຍຂອງຜູ້ນ້ັນເປັນຄວາມຜິດຂອງເຈ້ົາ 
9 ຖ້າວ່າເຈ້ົາຕັກເຕືອນເຂົາແລ້ວແຕ່ເຂົາຍັງບ່ໍເຊົາ ເຂົາກໍຈະຕາຍຍ້ອນບາບນ້ັນ ແຕ່ຊວິີດຂອງເຈ້ົາຈະປອດພັຍ 

ການຣບັຜດິຊອບຂອງແຕລ່ະບກຸຄນົ 
Godís Justice and Mercy 

10 ìເຈ້ົາ ບຸດແຫ່ງມະນຸດເອີຍ, ເຈ້ົາຈ່ົງກ່າວແກ່ເຊ້ືອສາຍອິສຣາເອນ ພວກເຈ້ົາເຄີຍກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ຜົນຂອງການເຮັດບາບ
ໄດ້ຕົກຖືກເຮົາແລ້ວ ພວກເຮົາກໍາລັງເສ່ືອມເສັຽໄປ ສະນ້ັນ ເຮັດແນວໃດຈ່ຶງຈະມີຊີວິດຢູ່ໄດ້ 

11 ຈ່ົງບອກເຂົາວ່າ ເຮົາເປັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຜູ້ມີຊີວິດຢູ່ ສະນ້ັນ ເຮົາຈ່ຶງບ່ໍພໍໃຈທ່ີເຫັນຄົນບາບຕາຍ ແຕ່ຢາກຈະເຫັນເຂົາ
ເຊົາທໍາບາບແລະມີຊີວິດຢູ່ ອິສຣາເອນເອີຍ ເຈ້ົາຈ່ົງເຊົາທໍາບາບເສັຽ ຫລືວ່າພວກເຈ້ົາຢາກຕາຍຊ້ັນບໍ 

12 ບຸດແຫ່ງມະນຸດເອີຍ, ບັດນ້ີເຈ້ົາຈ່ົງບອກພວກອິສຣາເອນວ່າ ເມ່ືອຄົນຊອບທັມເຮັດບາບຄວາມດີທ່ີເຂົາເຄີຍເຮັດມາ
ນ້ັນຈະບ່ໍຊ່ອຍຫຍັງເຂົາເລີຍ ຖ້າຄົນຊ່ົວເຊົາເຮັດຊ່ົວ ເຂົາຈະບ່ໍໄດ້ຖືກລົງໂທດຍ້ອນຄວາມຊ່ົວນ້ັນ ແລະຖ້າຄົນຊອບ
ທັມເລ້ີມຕ້ົນເຮັດບາບເຂົາກໍຈະມີຊີວິດຢູ່ບ່ໍໄດ້ 

13 ຖ້າຫາກເຮົາສັນຍາວ່າ ຈະໃຫ້ຄົນຊອບທັມມີຊີວິດຢູ່ ແຕ່ເຂົາເຊ່ືອຄວາມດີທ່ີຕົນໄດ້ກະທໍາມາແລ້ວແຕ່ອະດີດ ແລ້ວ
ເລ້ີມຕ້ົນເຮັດບາບ ເຮົາຈະບ່ໍລະນຶກເຖິງຄວາມດີໃດໆທ່ີຜູ້ນ້ັນໄດ້ກະທໍາມາ ເຂົາຈະຕ້ອງຕາຍຍ້ອນບາບຂອງເຂົາເອງ 

14 ຖ້າເຮົາເຕືອນຄົນຊ່ົວວ່າເຂົາຈະຕ້ອງຕາຍ ແຕ່ເຂົາເຊົາເຮັດບາບຂອງເຂົາເສັຽຫັນມາທໍາສ່ິງທ່ີຖືກຕ້ອງແລະດີງາມ 
15 ເຊ່ັນວ່າຄືນຂອງຈໍານໍາໃຫ້ແກ່ລູກຫນ້ີສ່ົງຂອງທ່ີລັກມາຄືນໃຫ້ແກ່ເຈ້ົາຂອງເຂົາ ຖ້າເຂົາເຊົາເຮັດບາບ ແລະປະພຶດຕາມ

ພຣະທັມທ່ີໃຫ້ມຊີີວິດ ເຂົາກໍຈະບ່ໍຕາຍ ແຕ່ຈະມຊີີວິດຢູ່ຕ່ໍໄປ 
16 ສ່ວນເຮົາຈະໃຫ້ອະພັຍບາບທ່ີໄດ້ເຄີຍກະທໍາມາ ຍ້ອນການເຮັດດີແລະການເຮັດສ່ິງຖືກຕ້ອງນ້ັນ ເຂົາຈະມີຊີວິດຢູ່ຕ່ໍ

ໄປ 
17 ປະຊາຊົນຂອງເຈ້ົາເວ້ົາວ່າ ເຮົາເຮັດບ່ໍຍຸດຕິທັມ ບ່ໍແມ່ນຢ່າງນ້ັນດອກ ມນັແມ່ນພວກເຂົາຕ່າງຫາກບ່ໍຍຸດຕິທັມ  
18 ເມ່ືອຄົນຊອບທັມເຊົາເຮັດດີ ແລະເລ້ີມຕ້ົນເຮັດຊ່ົວ ເຂົາກໍຈະຕາຍຍ້ອນເຮັດຊ່ົວນ້ັນ 
19 ເມ່ືອຄົນຊ່ົວປ່ຽນໃຈບ່ໍເຮັດບາບ ຫັນມາເຮັດດີແລະຖືກຕ້ອງ ຊວິີດຂອງເຂົາກໍຈະປອດພັຍ 
20 ໂອ ອິສຣາເອນເອີຍ ແຕ່ປານນ້ັນພວກເຈ້ົາຍັງເວ້ົາວ່າ ເຮົາເຮັດບ່ໍຍຸດຕິທັມຢູ່ ສະນ້ັນ ເຮົາຈະພິພາກສາໂທດຕາມທີ່

ເຈ້ົາໄດ້ກະທໍາî 
ຂາ່ວກງຸເຢຣຊູາເລມັແຕກ 
The Fall of Jerusalem 



21 ສິບສອງປີ ຫລັງຈາກພວກຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຫຖືກຈັບໄປເປັນຊະເລີຍ ເມ່ືອວັນທີຫາ້ເດືອນສິບ ມີຊາຍຄົນນ່ຶງຫນີອອກມາ
ຈາກກຸງເຢຣູຊາເລັມບອກຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ ກຸງເຢຣູຊາເລັມໄດ້ແຕກແລ້ວ 

22 ໃນຕອນຄ່ໍາກ່ອນຊາຍຜູ້ນ້ັນມາເຖິງ ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຕົກຢູ່ໃນອໍານາດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈົນເວ້ົາບ່ໍໄດ້ ແລ້ວໃນຕອນ
ເຊົ້າມືອ່ື້ນ ເມ່ືອຊາຍຄົນນ້ັນມາເຖິງ ພຣະຜູ້ເປ ັນເຈ້ົາກໍຊງົໂຜດໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາເວ້ົາໄດ້ 
The Survivors in Judah 

23 ຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາມາຍັງຂ າ້ພະເຈ້ົາວ່າ, 
24 ìບຸດແຫ່ງມະນຸດເອີຍ, ປະຊາຊົນທີເ່ຄີຍອາສັຍຢູ່ຕາມຫົວເມືອງຮ້າງໃນປະເທດອິສຣາເອນເວ້ົາວ່າ ແຕ່ກ່ອນມີແຕ່ອັບ

ຣາຮາມຄົນດຽວ ສະນ້ັນ ທາ່ນຈ່ຶງໄດ້ຮັບທ່ີດິນຈາກພຣະເຈ້ົາແຕ່ຜູ້ດຽວ ມາບັດນີ້ພວກເຮົາມຫີລາຍຄົນ ທີດິ່ນນ້ັນຈ່ຶງເປ
 ນັຂອງພວກເຮົາທກຸໆຄົນ 

25 ຈ່ົງບອກພວກເຂົາວ່າເຮົາເວ້ົາດ່ັງນ້ີ ພວກເຈ້ົາກິນເລືອດພ້ອມກັບຊ້ີນ ຂາບໄຫວ້ຮ ບູໂຄຣົບ ແລະຂ້າຄົນແລ້ວຍັງຈະຄິດ
ວ່າແຜ່ນດິນນ້ັນເປັນຂອງພວກເຈ້ົາຢູ່ບໍ 

26 ພວກເຈ້ົາໄດ້ວາງໃນໃນດາບຂອງຕົນ ການກະທໍາກໍເປັນຫນ້າກຽດຊັງ ມີການລ່ວງເກີນຜົວເມັຽຄົນອ່ືນ ສະນ້ັນ ເປັນ
ຫຍັງຈ່ຶງຄິດວ່າທ່ີດິນນ້ັນເປັນຂອງພວກເຈ້ົາ 

27 ຈ່ົງບອກພວກເຂົາ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງເຕືອນດ່ັງນ້ີ ເຣົາເປັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາທ່ີມຊີີວິດ ສະນ້ັນ ປະຊາຊົນທ່ີອາສັຍຢູ່ໃນ
ຫົວເມືອງຮ້າງຈະຖືກຂ້າຕາຍ ຜູ້ທ່ີຢູ່ນອກເມືອງຈະຖືກສັດປ່າກິນ ຜູ້ທ່ີລ້ີຢູ ່ຕາມພູແລະຖ້ໍາເຫວຈະເຈັບປ່ວຍລ້ົມຕາຍ 

28 ເຮົາຈະທໍາໃຫ້ປະເທດນ້ັນຮ້າງເປ່ົາເສ້ົາຫມອງ ອໍານາດທ່ີພວກເຂົາມີແລະພາກພູມໃຈຢູ່ນ້ັນຈະຫມົດສ້ິນລົງ ພທູັງ
ຫລາຍໃນອິສຣາເອນຈະເປັນປ່າຮ້າງເປ່ົາ ຈະບ່ໍມີຄົນອາສັຍແລະເດີນຜ່ານໄປມາ 

29 ເມ່ືອເຮົາລົງໂທດປະຊາຊົນຍ້ອນເຂົາກະທໍາບາບ ແລະທໍາໃຫ້ປະເທດນ້ັນຮ້າງເປ່ົາແລ້ວ ພວກເຂົາຈ່ຶງຈະຮູ້ວ່າ ເຮົາຄືພ
ຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາî 

30 ìເຈ້ົາ ບຸດແຫ່ງມະນຸດເອີຍ, ເມ່ືອປະຊາຊົນຂອງເຈ້ົາພົບກັນຢູ່ໃກ້ກໍາແພງເມືອງ ຫລືຕາມປະຕູບ້ານເຮືອນນ້ັນ ພວກ
ເຂົາກໍຊັກຊວນກັນໄປຟັງຖ້ອຍຄໍາທ່ີມາຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 

31 ດ່ັງນ້ັນໄພ່ພນົຂອງເຮົາຈ່ຶງຫລ່ັງໄຫລກັນມາຟັງ ແຕ່ພວກເຂົາບ່ໍໄດ້ເຮັດຕາມເຈ້ົາບອກ ເພາະວ່າພວກເຂົາມັນເວ້ົາຕົວະ 
ແລະມັກເງິນຄໍາຫລາຍກວ່າພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາ 

32 ດ້ວຍວ່າ ພວກເຂົາມາຟັງຖ້ອຍຄໍາທັງຫມດົຂອງເຈ້ົາເຫມືອນມາຟັງຫມໍລໍາ ຫລືການເປ່ົາແຄນເທ່ົານ້ັນ ຈ່ຶງບ່ໍມີໃຜເຊ່ືອ
ຟັງເລີຍ 

33 ສະນ້ັນ ເມ່ືອຖ້ອຍຄໍາທັງຫມົດຂອງເຈ້ົາເປັນຈິງຂ້ຶນມາ ພວກເຂົາຈ່ຶງຈະຮູ້ວ່າຜູ້ປະກາດພຣະທັມມີຢູ່ໃນພວກເຂົາແທ້î 
 

34 ຄາໍທາໍນວາຍກາ່ວໂທດຜູລ້ຽ້ງແກະແຫງ່ 
ອສິຣາເອນ  
Israelís False Shepherds 

1 ຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາມາຍັງຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, 
2 ìບຸດແຫ່ງມະນຸດເອີຍ, ຈ່ົງທໍານວາຍກ່າວໂທດບັນດາຜູ້ລ້ຽງແກະແຫ່ງອິສຣາເອນ ຈ່ົງທໍານວາຍກ່າວໂທດວ່າແກ່ເຂົາ 

ຄືຜູ້ລ້ຽງແກະວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ວບັິດແກ່ຜູ້ລ້ຽງແກະແຫ່ງອິສຣາເອນຜູ້ລ້ຽງຕົວເອງ ຜູ້ລ້ຽງແກະຍອມ
ລ້ຽງແກະບ່ໍແມ່ນຫລື 

3 ເຈ້ົາກິນໄຂມັນ ເຈ້ົານຸ່ງເຄ່ືອງຂອງເຈ້ົາທີເ່ຮັດດ້ວຍຂົນແກະ ແລະເຈ້ົາຂ້າແກະໂຕອ້ວນໆ ແຕ່ບ່ໍໄດ້ລ້ຽງມັນ  
4 ແລະບ່ໍໄດ້ເບ່ິງແຍງແກະໂຕທ່ີຈ່ອຍຜອມ ບ່ໍໄດ້ປ່ິນປົວໂຕທ່ີເຈັບໂຊ ບ່ໍໄດ້ພັນບາດແຜໃຫ້ໂຕທ່ີຖືກທໍາຮ້າຍ ບ່ໍໄດ້ນໍາໂຕ

ທ່ີຫລົງຝ ງູກັບຄືນມາ ຫລືບ່ໍໄດ້ຊອກຫາໂຕທ່ີສູນເສັຽໄປ ມີແຕ່ເຮັດໂຫດຮ້າຍທາຣຸນຕ່ໍມັນເທ່ົານ  ້ັນ 



5 ຈົນພວກມັນໄດ້ແຕກກະຈ ດັກະຈາຍໄປຍ້ອນບ່ໍມີຜູ້ລ້ຽງ ອັນເປັນເຫດໃຫ້ສັດປ່າມາກັດກິນມັນເສັຽ 
6 ດ່ັງນ້ັນແກະຂອງເຮົາຈ່ຶງຊັດເຊພະເນຈອນໄປຕາມພູແລະເນີນເຂົາ ພວກມັນໄດ້ແຕກກະຈັດກະຈາຍໄປທ່ົວໂລກ 

ໂດຍບ່ໍມີໃຜຊອກຄ້ົນຫລືສແວງຫາມັນເລີຍ 
7 ບັດນ້ີ ພວກເຈ້ົາຜູ້ລ ້ຽງແກະເອີຍ ຈ່ົງຟັງສ່ິງທ່ີເຮົາຈະບອກ 
8 ເຮົາເປັນພຣະເຈ້ົາຜູ້ມຊີວິີດຢູ່ ສະນ້ັນ ຄວນຟັງເຮົາດີກວ່າ ແກະຂອງເຮົາໄດ້ຖືກຝູງສັດປ່າກັດກິນແລ້ວ ເພາະວ່າມັນບ່ໍ

ມຜູ້ີລ້ຽງ ຜູ້ລ້ຽງຂອງເຮົາບ່ໍໄດ້ຊອກຫາມັນ ພວກເຂົາລ້ຽງຕົວເອງບ່ໍແມ່ນລ້ຽງແກະ 
9 ດ່ັງນ້ັນ ຜູ້ລ້ຽງແກະຂອງເຮົາເອີຍ ຈ່ົງຟັງເຮົາເດີ 
10 ເຮົາພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຂໍປະກາດວ່າ ເຮົາຈະເປັນສັດຕຣູກັບພວກເຈ້ົາ ຈະເອົາແກະຂອງເຮົາຫນີໄປຈາກເຈ້ົາ ຈະບ່ໍໃຫ້

ພວກເຈ້ົາລ້ຽງມັນ ແລະລ້ຽງຕົວເອງຕ່ໍໄປອີກ ເຮົາຈະຊ່ອຍເອົາມັນຫນີໄປຈາກເຈ້ົາ ຈະບ່ໍໃຫ້ມນັເປັນອາຫານຂອງພວກ
ເຈ້ົາອີກ 
ຜູລ້ຽ້ງແກະທີດ່ ີ
God, the True Shepherd 

11 ເຮົາ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາບອກເຈ້ົາວ່າ ເຮົາຈະຄ້ົນຫາແກະຂອງເຮົາ ແລະລ້ຽງດູມັນເອງ 
12 ຜ  ູ້ລ້ຽງຍ່ອມເຕ້ົາໂຮມເອົາແກະໂຕທ່ີແຕກຝູງໄປເຂ້ົາກັນອີກສັນໃດ ເຮົາກໍຈະນໍາເອົາແກະໂຕທ່ີແຕກຝູງໄປໃນຍາມອັນ

ຕະລາຍ ແລະບ່ອນທ່ີມດືຕຶບກັບຄືນມາຈາກທຸກໆບ່ອນສັນນ້ັນ 
13 ເຮົາຈະເອົາມັນອອກມາຈາກຕ່າງປະເທດແລະເຕ້ົາໂຮມເຂ້ົາກັນຈະນໍາມາໄວ້ໃນປະເທດຂອງມັນເອງ ຈະລ້ຽງດູມັນຢູ່

ເທິງພອິູສຣາເອນ ຢູ່ໃກ້ຫ້ວຍຮ່ອງ ແລະໃນທຸກບ່ອນທ່ີມີຄົນອາສັຍຢູ່  
14 ຈະປ່ອຍມັນກິນຫຍ້າຢູ່ຕາມພູ ແລະທ່ົງຫຍ້າອັນຂຽວສົດໃນປະເທດອິສຣາເອນຢ່າງປອດພັຍ 
15 ເຮົາເອງຈະເປັນຜູ້ລ້ຽງແກະຂອງເຮົາ ແລະຈະຊອກຫາບ່ອນໃຫ້ມັນພກັຜ່ອນ ເຮົາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ກ່າວດ່ັງນ້ີແຫລະ 
16 ເຣົາຈະຊອກຫາແກະໂຕທີສູ່ນເສັຽໄປ ຈະນໍາໂຕທ່ີຫລົງທາງກັບມາ ຈະພັນແຜແລະປ່ິນປົວໂຕທ່ີບາດເຈັບໃຫ້ດີ ຈະ

ປ່ອຍໂຕທ່ີຕຸ້ຍພີ ແລະແຂງແຮງຢູ່ຢ່າງສະບາຍ ເພາະວ່າເຮົາເປັນຜູ້ລ້ຽງຢ່າງຍຸດຕິທັມ 
17 ຝູງແກະຂອງເຮົາເອີຍ ບັດນ້ີ ເຮົາບອກເຈ້ົາວາ່ ເຮົາຈະພິພາກສາພວກເຈ້ົາທຸກໂຕ ຈະແຍກໂຕດີອອກຈາກໂຕບ່ໍດີ 

ແລະແຍກແກະອອກຈາກແບ້  
18 ມບີາງໂຕໃນພວກເຈ້ົາບ່ໍພ ໃໍຈກິນຫຍ້າຢ່າງດີ ຈ່ຶງພາກັນຢຽບຢ່ໍາຫຍ້າທ່ີຕົນບ່ໍກິນ ພວກເຈ້ົາດ່ືມນ້ໍາໃສແລ້ວກໍກວນນ້ໍາທ່ີ

ຍັງເຫລືອໃຫ້ຂຸ່ນ 
19 ແກະໂຕອ່ືນໆອີກຂອງເຮົາຈ່ຶງຈໍາເປັນຕ້ອງກິນຫຍ້າທ່ີພວກເຈ້ົາຢຽບ ແລະຕ້ອງດ່ືມນ້ໍາທີພ່ວກເຈ້ົາກວນ 
20 ດ່ັງນ້ັນແຫລະ, ເຮົາຈ  ່ຶງບອກວ່າເຮົາຈະພິພາກສາເຈ້ົາ ຄືແກະຕຸ້ຍແລະແກະຈ່ອຍ 
21 ເພາະວ່າເຈ້ົາໄດຊົ້ນແກະໂຕເຈັບໂຊໃຫ້ອອກຫນີຈາກຝູງ 
22 ແຕ່ເຣົາຈະຊ່ອຍແກະຂອງເຮົາໃຫ້ພ້ົ້ົນພັຍ ຈະບ່ໍໃຫ້ມັນຖືກຂ່ົມເຫັງອີກຕ່ໍໄປ 
23 ຈະແຕ່ງຕ້ັງໃຫ້ດາວິດຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງເຮົາເປັນຜູ້ລ້ຽງມັນ 
24 ເຮົາຈະເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງພວກມັນ ສ່ວນດາວິດຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງເຮົາຈະເປັນນາຍຂອງມັນ ເຮົາໄດ້ກ່າວດ່ັງນ້ີແຫລະ 
25 ເຮົາຈະໃຫ້ຄໍາຫມັນ້ສັນຍາແລະຮ ບັປະກັນຄວາມປອດພັຍໃຫ້ພວກມັນ ຈະກໍາຈັດສັດຮ້າຍທັງຫມດົອອກຈາກແຜ່ນ

ດິນ ເພ່ືອວ່າແກະຂອງເຮົາຈະໄດ້ອາສັຍຢູ່ໃນທ່ົງນາແລະນອນໃນປ່າຢ່າງປອດພັຍ 
26 ເຮົາຈະອວຍພອນພວກມັນໃຫ້ອາສັຍຢູ່ພູສັກສິດຂອງເຮົາ ຈະໃຫ້ຝົນຕົກລົງມາ ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງມັນ 
27 ເພ່ືອກົກໄມ້ທັງຫລາຍຈະເກີດຫມາກ ທ່ົງນາຈະມີເຈ້ົາ ແລະແກະທຸກໆໂຕຈະມີຊ ວິີດຢູ່ໃນປະເທດຂອງມັນເອງຢ່າງ

ປອດພັຍ ເມ່ືອໃດເຮົາປ່ອຍໃຫ້ໄພພົ່ນຂອງເຮົາພ້ົ້ົນຈາກການເປັນທາດ ແລະແກ້ໂສ້ອອກເປັນອິສຣະແລ້ວ ເມ່ືອນ້ັນ
ແຫລະ ພວກເຂົາຈ່ຶງຈະຮູ້ວ່າເຮົາຄື ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 



28 ພວກເຂົາຈະບ່ໍຖືກຊົນຊາດອ່ືນມາຮົບກວນອີກຕ່ໍໄປ ຈະບ່ໍຖືກພວກສັດປ່າມາກັດກິນ ແຕ່ຈະມຊີີວິດຢູ່ຢ່າງປອດພັຍບ່ໍຢ
 າ້ນກົວຫຍັງ 

29 ເຮົາຈະຍົກທ່ົງນາອັນອຸດົມສົມບູນໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາ ຈະໃຫ້ຄວາມອຶດຢາກໃນແຜ່ນດິນນ້ັນສ້ິນສຸດລົງ ຊນົຊາດອ່ືນຈະບ່ໍ
ຫຍ້ໍຫຍັນພວກເຂົາອີກ 

30 ແລ້ວຄົນທັງປວງຈະຮູ້ວ່າ ເຮົາເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງອິສຣາເອນ ແລະຮູ້ວ່າພວກເຂົາເປັນໄພ່ພົນຂອງເຮົາ ເຮົາ ພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີແຫລະî 

31 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວຕ່ໍໄປວ່າ, ìຝູງແກະທ່ີເຮົາລ້ຽງເອີຍ, ພວກເຈ້ົາເປັນໄພ່ພົນຂອງເຮົາ ແລະເຮົາເປ ັນພຣະເຈ້ົາ
ຂອງເຈ້ົາî 

 

35 ຄາໍທາໍນວາຍກາ່ວໂທດພເູຊອຣີ ໌ 
Judgment on Mount Seir 

1 ຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາມາເຖິງຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, 
2 ìບຸດແຫ່ງມະນຸດເອີຍ ຈ່ົງມຸ້ງຫນ້າຂອງເຈ້ົາຕ່ໍສູ້ພູເຊອ  ີແລະທໍານວາຍຕ່ໍມັນ 
3 ແລະກ່າວແກ່ມັນວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ເບ່ິງແມ, ພູເຊອີເອີຍ, ເຮົາເປັນປໍຣະປັກກັບເຈ້ົາ ແລະເຮົາຈະຢຽດມື

ຂອງເຮົາຕ່ໍສູ້ເຈ້ົາ ແລະເຮົາຈະກະທໍາໃຫ້ເຈ້ົາຮ້າງເປ່ົາແລະປະຮ້າງ 
4 ເຮົາຈະໃຫ້ຫົວເມືອງຂອງເຈ້ົາຖືກປະຖ້ິມ ແລະເຈ້ົາຈະເປັນບ່ອນຮ້າງເປ່ົາ ແລະເຈ້ົາຈະຊາບວ່າເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
5 ເພາະເຫດເຈົ້າມຄີວາມກຽດຊັງອັນຕລອດໄປເປັນນິດ ແລະມອບປະຊາຊົນອິສຣາເອນໃຫ້ແກ່ອໍານາດດາບໃນເວລາ

ພັຍວິບັດຂອງເຂົາ ໃນເວລາແຫ່ງການລົງໂທດຄ້ັງສຸດທ້າຍ 
6 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວວ່າ ເຫດສັນນ້ັນ ເຮົາມີຊີວິດຢູ່ສັນໃດ ເຮົາຈະຕຽມເຈ້ົາເພ່ືອຮັບໂທດແຫ່ງການໃຫ້ເລືອດອອກ 

ແລະເລ ອືດຈະໄລ່ຕາມເຈ້ົາ ເພາະເຈ້ົາມີກັມຊ່ົວເຣ່ືອງເລ ອືດ ເຫດສັນນ້ັນເລືອດຈ່ຶງໄລ່ຕາມເຈ້ົາໄປ 
7 ເຮົາຈະກະທໍາພູເຊອີໃຫປ້ະຮ້າງແລະຮ້າງເປ່ົາ ແລະເຮົາຈະຕັດຜູ້ທ່ີໄປໆມາໆເສັຽຈາກມັນ 
8 ພຂູອງເຈ້ົານ້ັນ ເຮົາຈະໃຫ້ມຜູ້ີທ່ີຖືກຂ້າເຕັມໄປຫມົດ ຜູ້ທ່ີຖືກຂ້າດ້ວຍດາບຈະລ້ົມລົງຕາມເນີນເຂົາຂອງເຈ້ົາ ຕາມ

ຮ່ອມພຂູອງເຈ້ົາ ແລະໃນຫ້ວຍທັງສ້ິນຂອງເຈ້ົາ 
9 ເຣົາຈະກະທໍາເຈ້ົາໃຫ້ເປັນບ່ອນຮ້າງເປ່ົາເປັນນິດ ແລະຕາມຫົວເມືອງຂອງເຈ້ົາຈະບ່ໍມີຄົນອາສັຍ ແລ້ວເຈ້ົາຈະຊາບວ່າ

ເຣົາ ຄພືຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
10 ìເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວວ່າ ìປະຊາຊາດທ ງັສອງນ້ີແລະປະເທດທັງສອງນ້ີຈະຕ້ອງເປັນຂອງເຮົາ ເຮົາຈະເອົາເຂົາ

ມາເປັນກໍາມະສິດî ແມ່ນວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາສະຖິດຢູ່ທ່ີນ້ັນ 
11 ເຫດສັນນ  ້ັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວວ່າ ເຮົາມີຊວິີດຢູ່ສັນໃດ ເຮົາຈະກະທໍາຕ່ໍເຈ້ົາຕາມຄວາມພິໂຣດ ແລະຄວາມອິດສາ

ຂອງເຈ້ົາ ຊຶງ່ເຈ້ົາສໍາແດງເພາະຄວາມກຽດຊັງຂອງເຈ້ົາຊ່ຶງມີຕ່ໍເຂົາ ເມື່ອເຮົາພພິາກສາເຈ້ົາ ເຮົາຈ່ຶງຈະສໍາແດງຕົວຂອງ
ເຮົາໃນຫມູພ່ວກເຈົ້າໃຫເ້ຈ້ົາຮູ້ຈັກ 

12 ແລະເຈ້ົາຈະຊາບວ່າ ເຮົາ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົ າໍ ໄດ້ຍິນຄໍາຫຍາບຊ້າທັງປວງຂອງເຈ້ົາ ຊ່ຶງເຈ້ົາໄດ້ເວ້ົາປັກປໍາພູທັງຫລາຍ
ແຫ່ງອິສຣາເອນວ່າ ìມັນຖືກປະໄວ້ໃຫຮ້້າງເປ່ົາ ມນັຖືກມອບໄວ້ໃຫເ້ຣົາກິນî 

13 ດ້ວຍປາກຂອງເຈ້ົາ ເຈ້ົາໄດ້ຍົກຍໍຕົວເຈ້ົາຂ້ຶນຕ່ໍສູ້ເຮົາ ແລະວ່າເຮົາອີກມາກຫລາຍເຣົາໄດ້ຍິນແລ້ວ 
14 ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ເພ່ືອໃຫ້ພິພບົໂລດລ້າເລີງ ເຮົາຈ່ຶງກະທໍາເຈ້ົາໃຫ້ຮ້າງເປ່ົາ 
15 ໃນເມ່ືອມໍຣະດົກແຫ່ງເຊ້ືອສາຍອິສຣາເອນນ້ັນຕ້ອງຖືກໃຫ້ຮ້າງເປ່ົາໄປ ເຈ້ົາຊົມຊ່ືນຍິນດີສັນໃດເຣົາຈ່ຶງຕ້ອງກະທໍາແກ່

ເຈ້ົາສັນນ້ັນ ພເູຊອີເອີຍ ຮວມທັງເອໂດມທັງຫມດົ ທັງຫມດົເລີຍ ເຈ້ົາຈະຕ້ອງເປັນບ່ອນຮ້າງເປ່ົາ ແລ້ວເຂົາທັງຫລາຍ
ຈະຊາບວ່າ ເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 



 

36 ການໃຫຊ້າດອສິຣາເອນຄນືສູສ່ະພາບເດມີໃນອະນາຄດົ  
Blessing on Israel 

1 ìເຈ້ົາ ບຸດແຫ່ງມະນຸດເອີຍ, ຈ່ົງທໍານວາຍຕ່ໍສູ້ພູເຂົາທັງຫລາຍແຫ່ງອິສຣາເອນວ່າ ພູແຫ່ງອິສຣາເອນເອີຍ ຈ່ົງຟັງພຣະ
ຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 

2 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ເພາະສັດຕຣູກ່າວຂວັນເຖິງເຈ້ົາວ່າ ìອາຮາî ແລະîບ່ອນສູງບູຮານເຫລ່ົານ້ັນໄດ້ຕົກເປັນ
ກໍາມະສິດຂອງເຮົາແລ້ວî 

3 ເຫດສັນນ້ັນຈ່ົງທໍານວາຍແລະກ່າວວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ເພາະວ່າເຂົາກະທໍາໃຫ້ເຈ້ົາຮ້າງເປ່ົາ ແລະບີບ
ເຈ້ົາທຸກດ້ານຈົນເຈ້ົາຕົກເປັນກໍາມະສິດຂອງປະຊາຊົນທ່ີເຫລືອຢູ່ນ້ັນ ແລະເຈ້ົາກາຍເປັນຂ້ີປາກເປັນທ່ີນິນທາຂອງປະ
ຊາຊົນ 

4 ພແູຫ່ງອິສຣາເອນເອີຍ, ເຫດສັນນ້ັນຈ່ົງຟັງພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາ ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີແກ່ພູແລະຈ້າຍພູ ຫ້ວຍ
ແລະຮ່ອມພູ ທ່ີປະຖ້ິມແລະຮ້າງເປ່ົາ ແລະຫົວເມືອງທ່ີຄົນຫນີໄປຫມົດ ຊຶງ່ໄດ້ກາຍເປັນເຫຍ່ືອແລະເປັນທ່ີຫຍ້ໍຫຍັນແກ່
ປະຊາຊາດອ້ອມຮອບທ່ີເຫລືອຢູ່  

5 ເຫດສັນນ້ັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ດ້ວຍຄວາມຫວງແຫນຢ່າງຟົດເດືອດຂອງເຮົາ ເຮົາເວ້ົາກ່າວໂທດປະຊາ
ຊາດທ່ີເຫລືອຢູ່ ແລະແກ່ເອໂດມທັງສ້ິນ ຜູ້ທ່ີມອບແຜ່ນດິນຂອງເຮົາໃຫ້ແກ່ຕົນເອງໃຫ້ເປັນກ າໍມະສິດ ດ້ວຍຄວາມລ້າ
ເລີງຢ່າງເຕັມໃຈ ແລະຄວາມຫມິນ່ປມາດຢ່າງທ່ີສຸດ ເພ່ືອເຂົາຈະໄດ້ໄລ່ຄົນແຜ່ນດິນນ້ັນອອກໄປ ເພ່ືອຈະໄດ້ປຸ້ນເອົາ
ໄປເສັຽ 

6 ເຫດສັນນ້ັນຈ່ົງກ່າວຄໍາທໍານວາຍກ່ຽວກັບແຜ່ນດິນອິສຣາເອນ ແລະຈ່ົງກ່າວແກ່ພູແລະເນີນເຂົາ ແກ່ຫ້ວຍແລະຮ່ອມພູ
ວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ເບ່ິງແມ, ເຮົາເວ້ົາດ້ວຍຄວາມຫວງແຫນ ແລະຄວາມພິໂຣດຂອງເຮົາ ເພາະເຈ້ົາໄດ້
ທົນຮັບຄວາມອັບອາຍຂາຍຫນ້າຈາກປະຊາຊາດ 

7 ດ່ັງນ້ັນ ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາກ່າວວ່າ ເຮົາປະຕິຍານວ່າປະຊາຊາດທ່ີຢູ່ຮອບເຈ້ົານ້ັນຈະທົນຮັບຄວາມອັບອາຍຂາຍຫນ້າ 
8 ìພທັູງຫລາຍແຫ່ງອິສຣາເອນເອີຍ, ແຕ່ເຈ້ົາຈະແຕກກ່ິງຂອງເຈ້ົາອອກມາ ແລະອອກຜົນໃຫ້ແກ່ອິສຣາເອນໄພ່ພົນ

ຂອງເຮົາ ເພາະບ  ່ໍເຫິງເຂົາຈະໄດ້ກັບມາ 
9 ເພາະ ເບ່ິງແມ, ເຮົາຢູ່ຝ່າຍເຈ້ົາ ເຮົາຈະຫັນມາຫາເຈ້ົາ ແລະເຈ້ົາຈະຖືກໄຖແລະຖືກຫວ່ານ 
10 ແລະເຣົາຈະທະວີຄົນໃຫ້ແກ່ເຈ້ົາ ຄືບັນດາເຊ້ືອສາຍອິສຣາເອນທ່ົວຫມົດ ຫົວເມືອງຈະມີຄົນມາອາສັຍຢູ່ ແລະສະ

ຖານທ່ີຮ້າງເປ່ົາຈະຖືກສ້າງຂ້ຶນໃຫມ່ 
11 ເຮົາຈະທະວີທັງຄົນແລະສັດໃຫ້ແກ່ເຈ້ົາ ຈະເພ້ີມຂ້ຶນແລະມີລູກດົກ ແລະເຮົາຈະກະທໍາໃຫ້ເຈ້ົາມີຄົນອາສັຍຢູ່ຢ່າງໃນ

ເທ່ືອກ່ອນ ແລະຈະເປັນປໂຍດແກ່ເຈ້ົາຫລາຍກວ່າແຕ່ກ່ອນ ແລ້ວເຈ້ົາຈະຮູ້ວ່າ ເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
12 ເຣົາຈະໃຫ້ຄົນທຽວເທິງເຈ້ົາ ຄືອິສຣາເອນໄພ່ພົນຂອງເຮົາດ້ວຍ ແລະເຂົາທັງຫລາຍຈະໄດ້ເຈ້ົາເປັນກັມມະສິດ ແລະ

ເຈ້ົາຈະເປັນມໍຣະດົກຂອງເຮົາ ແລະເຈ້ົາຈະບ່ໍເອົາລູກຂອງເຂົາໄປອີກ 
13 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ເພາະຄົນກ່າວແກ່ເຈ້ົາວ່າ ເຈ້ົາກິນຄົນ ແລະເຈ້ົາໄດ້ເອົາລູກຂອງປະຊາຊາດຂອງເຈ້ົາໄປ 
14 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວວ່າ ເຫດສະນ້ັນ ເຈ້ົາຈະບ່ໍກິນຄົນ ແລະຈະບ່ໍເອົາລູກຂອງເຈ້ົາຈາກປະຊາຊາດຂອງເຈ້ົາໄປອີກ

ເລີຍ 
15 ເຣົາຈະບ່ໍໃຫ້ເຈ້ົາໄດ້ຍິນຄໍາຫມິນ່ປມາດຂອງປະຊາຊາດຕ່າງໆອີກ ແລະເຈ້ົາບ່ໍຕ້ອງທົນຮັບຄວາມອັບອາຍຂາຍຫນ້າ

ຂອງຊົນຊາດທັງຫລາຍອີກເລີຍ ແລະບ່ໍຕ້ອງກະທໍາໃຫ້ປະຊາຊາດຂອງເຈ້ົາສະດຸດອີກເລີຍ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີ
ແຫລະî 



The Renewal of Israel 

16 ຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາມາຍັງຂ້າພະເຈ້ົາອີກວ່າ, 
17 ìບ ດຸແຫ່ງມະນຸດເອີຍ, ເມ່ືອເຊ້ືອສາຍອິສຣາເອນໄດ້ມາອາສັຍຢູ່ໃນແຜ່ນດິນຂອງຕົນ ເຂົາກະທໍາໃຫ້ແຜ່ນດິນເປັນມົນ

ທິນດ້ວຍທາງແລະການກະທໍາຂອງເຂົາ ຄວາມປະພຶດຂອງເຂົາທ່ີມີຕ່ໍເຮົາກໍເຫມືອນມົນທິນອັນເກີດຈາກຣະດູ 
18 ດ່ັງນ້ັນ ເຮົາຈ່ຶງລະບາຍຄວາມພິໂຣດຂອງເຮົາອອກເຫນ ອືເຂົາດ້ວຍເຣ່ືອງເລືອດ ດ້ວຍເຣ່ືອງຮູບໂຄຣົບຊຶງ່ເຂົາໄດ້ກະ

ທໍາໃຫຕົ້ກເທິງແຜ່ນດິນນ້ັນເປັນມົນທິນ 
19 ເຣົາຈ່ຶງໃຫ້ເຂົາກະຈັດພັດພາຍໄປຖ້າມກາງປະຊາຊາດແລະເຂົາຖືກກະຈາຍໄປຕາມປະເທດຕ່າງໆ ເຮົາພິພາກສາ

ເຂົາຕາມທາງແລະການກະທໍາຂອງເຂົາ 
20 ແຕ ເ່ມ່ືອເຂົາມາຍັງບັນດາປະຊາຊາດ ເຂົາຈະມາທ່ີໃດກໍຕາມ ເຂົາໄດ້ກະທໍາໃຫ້ນາມບໍຣິສ ດຸຂອງເຮົາຖືກ ຫມ່ິນປມາດ 

ຊ່ຶງຄົນກ່າວຂວັນເຖິງເຂົາວ່າ ìຄົນເຫລ່ົານ້ີເປັນໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາ ເຖິງປານນ້ັນເຂົາຍັງຕ້ອງອອກໄປຈາກແຜ່ນດິນ
ຂອງພຣະອົງî 

21 ແຕ່ເຮົາຍັງເປັນຫ່ວງນາມບໍຣິສຸດຂອງເຮົາ ຊຶງ່ເຊ້ືອສາຍອິສຣາເອນກະທ ໍາໃຫ້ຫມ່ິນປມາດຖ້າມກາງປະຊາຊາດຊ່ຶງເຂົາ
ຕົກໄປຢູ່ນ້ັນ 

22 ìດ່ັງນ້ັນ ຈ່ົງກ່າວແກ່ເຊ້ືອສາຍອິສຣາເອນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ເຊືອ້ສາຍອິສຣາເອນເອີຍ ສ່ິງທ່ີເຮົາກໍາລັງຈະ
ທໍານ້ີ ບ່ໍແມ່ນເຫັນແກ່ຊາວອິສຣາເອນ ແຕ່ເຫັນແກ່ພຣະນາມບໍຣິສ ດຸຂອງເຮົາ ຄືນາມທ່ີພວກເຈ້ົາດູຫມ່ິນຢຽບຫຍາມ
ຄາວຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດນ້ັນ 

23 ເມ່ືອໃດເຣົາສະແດງໃຫຊ້າດຕ່າງໆເຫັນຄວາມບໍຣິສຸດແຫ່ງນາມອັນຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງເຮົາ ຄື ນາມທ່ີພວກເຈ້ົາໄດ້ຫມ່ິນປ
ມາດໃນຖ້າມກາງພວກເຂົາແລ້ວ ເມ່ືອນ້ັນແຫລະ ພວກເຂົາຈ່ຶງຈະຮູ້ວ່າ ເຮົາຄື ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເຮົາບອກວ່າຈະເອົາ
ພວກເຈ້ົາເປັນຕົວຢ່າງສະແດງໃຫ້ຊາດຕ່າງໆເຫັນວ່າ ເຮົາ ຄືຜູ້ບໍຣິສຸດ 

24 ຈະເອົາພວກເຈ້ົາອອກຈາກຊນົຊາດ ແລະປະເທດຕ່າງໆ ແລ້ວນໍາກັບຄືນມາໂຮມກັນຢູ່ໃນປະເທດຂອງເຈ້ົາເອງ 
25 ຈະເອົານ້ໍາບໍຣິສຸດຫົດສົງເຈ້ົາໃຫ້ພ້ົົນ້ຈາກບາບທ່ີຂາບໄຫວ້ຮູບໂຄຣົບ ແລະພ້ົ້ົນຈາກທຸກໆສ່ິງທ່ີທໍາໃຫ້ເຈ້ົາມີມົນທິນ 
26 ຈະໃຫ້ຈິດວິນຍານໃຫມແ່ກ່ເຈ້ົາ ຈະເອ າົໃຈແຂງເຫມືອນຫີນຂອງເຈ້ົາອອກໄປແລະເອົາໃຈຄົນໃສ່ໃຫ້ໃຫມ ່
27 ເອົາຈິດວິນຍານຂອງເຮົາເອງໃສ່ໃຫ້ເຈ້ົາ ທາໍໃຫ້ເຈ້ົາປະພຶດຕາມພຣະທັມ ແລະຂ້ໍຄໍາສ່ັງທັງປວງທ່ີເຮົາໄດ້ບອກ 
28 ແລ້ວເຈ້ົາຈະໄດ້ອາສັຍຢູ່ໃນແຜ່ນດິນທ່ີເຮົາໄດ້ມອບໃຫ້ແກ່ບັນພະບຸຣຸດຂອງເຈ້ົາ ເຈ້ົາຈະເປັນໄພ່ພົນຂອງເຮົາ ແລະ

ເຮົາຈະເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາ 
29 ຈະຊ່ອຍໃຫ້ເຈ້ົາພ້ົ້ົນຈາກການເປັນມົນທິນຍ້ອນສ່ິງທັງປວງ ຈະສ່ັງໃຫ້ມີເຂ້ົາອຸດົມສົມບູນ ເພ່ືອເຈ້ົາຈະບ່ໍໄດ້ອຶດຢາກ

ອີກຕ່ໍໄປ 
30 ຈະໃຫ້ກົກໄມ້ແລະໄຮ່ນາເກີດຫມາກຜົນເພ້ີມພນູຂ້ຶນ ເພ່ືອວ່າເຈ້ົາຈະບ່ໍຖືກຊົນຊາດອ່ືນຫມິນ່ປມາດຍ້ອນການອຶດ

ຢາກອີກ 
31 ແລ້ວເຈ້ົາຈະຮູ້ເມ່ືອຄວາມຊ່ົວແລະຄວາມຜິດທ່ີໄດ້ກະທໍາມາ ຈະກຽດຊັງຕົວເອງຍ້ອນຄວາມບາບແລະຄວາມບ່ໍຍ ຸດຕິ

ທັມນ້ັນ 
32 ອິສຣາເອນເອີຍ, ເຮົາຢາກໃຫ້ເຈ້ົາຮູ້ວ່າ ເຮົາຈະບ່ໍກະທໍາສ່ິງທັງປວງນ້ີຍ້ອນເຫັນແກ່ເຈ້ົາ ເພາະວ່າຢາກໃຫ້ເຈ້ົາຮູ້ສຶກລະ

ອາຍໃຈໃນການກະທໍານ້ັນ ເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ກ່າວດ່ັງນ້ັນແຫລະ 
33 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວວ່າ, ìເມ່ືອເຮົາຊໍາຮະບາບໃຫ້ຫມດົໄປຈາກເຈ້ົາແລ້ວ ຈະໃຫ້ເຈ້ົາອາສັຍຢູ່ໃນຫົວເມືອງທັງ

ຫລາຍອີກ ແລະຈະໃຫ້ສ້າງສາສ່ິງທ່ີເພພັງຂ້ຶນໃຫມ ່
34 ທ່ົງນາຂອງເຈ້ົາທ່ີທຸກຄົນເຄີຍເຫັນມັນກໍມີຫຍ້າແລະເປັນປ່ານ້ັນ ເຣົາຈະໃຫ້ເຈ້ົາຂຸດໄຖມັນອີກ  



35 ຄົນທັງປວງຈະເວ້ົາເຖິງດິນຕອນນ້ີວ່າ ແຕ່ກ້ີມັນເປັນປ່າ ແຕ່ດຽວນ້ີມັນເປັນເຫມອືນສວນເອເດັນ ແຕ່ກ່ອນຫົວເມືອງ
ທັງຫລາຍໄດ້ເພພັງຮ້າງເປ່ົາແລະຖືກທໍາລາຍ ແຕ່ບັດນ້ີໄດ້ມ ກໍີາແພງແລະມີຄົນອາສັຍຢູ່ 

36 ແລ້ວຊົນຊາດໃກ້ຄຽງທ່ີຍັງມີຊວິີດເຫລືອຢູ່ ຈະຮູ້ວ່າ ເຮົານ້ີແຫລະເປັນຜູ ສ້ ້າງຫົວເມືອງທ່ີເພພັງແລະປູກພືດໃສ່ດິນຮົກ
ຮ້າງເຫລ່ົານ້ີ ເຮົາຈະກະທໍາຕາມທ່ີໄດ້ກ່າວມານ້ີແທ້î 

37 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວວ່າ, ìເຮົາຈະກະທໍາຫລາຍກວ່ານ້ັນອ ີກ ຄືຈະໃຫຊ້າວອິສຣາເອນຂໍຄວາມຊ່ອຍເຫລືອຈາກເຮົ
າ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເຂົາມຄົີນຫລວງຫລາຍເຫມືອນດ່ັງຝູງແກະຄືແຕ່ກ່ອນນ້ັນ 

38 ຝູງແກະເຜົາບູຊາໃນວ ັນເທສການຢູ່ກຸງເຢຣູຊາເລັມມີຫລາຍສັນໃດ ຝູງຄົນໃນເມືອງຮ້າງເປ່ົາເຫລ່ົານ້ີກ ຈໍະຫລາຍສັນ
ນ້ັນ ແລ້ວເຂົາທັງຫລາຍຈະຮູ້ວ່າ ເຮົາ ຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາî 

 

37 ຮ ່ອມພກູະດກູຫລອ້ນ  
The Valley of Dry Bones 

1 ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ຣິດເດດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະວິນຍານຂອງພຣະອົງຊົງນໍາຂ້າພະເຈ້ົາອອກມາປ່ອຍ
ໄວໃ້ນຮ່ອມພູແຫ່ງນ່ຶງ ຊຶງ່ມີກະດູກເຕັມໄປຫມດົຊົງນໍາໄປທົວ່ບໍຣິເວນຮ່ອມພູນ້ັນ 

2 ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ ເ້ຫັນກະດູກຢ່າງຫລວງຫລາຍຢູ່ໃນທ່ີນ້ັນ ເປັນກະດູກຫລ້ອນທັງຫມົດ 
3 ພຣະອົງຊງົຖາມຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, ìບຸດແຫ່ງມະນຸດເອີຍ, ກະດູກເຫລ່ົານ້ີຄືນມີຊວິີດອີກໄດ້ບໍî ຂ້າພະເຈ້ົາທູນຕອບວ່າ, 

ìຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະອົງເທ່ົານ້ັນທ່ີຊງົຮູ້ເຣ່ືອງນ້ີì 
4 ແລ້ວພຣະອົງຊົງກ່າວວ່າ, ìຈ່ົງປະກາດພຣະທັມຕ່ໍກະດູກຫລ້ອນເຫລ່ົານ້ີ ຈ່ົງບອກພວກມັນຟັງພຣະທັມຂອງພຣະຜູ້

ເປັນເຈົ້າ 
5 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີແກ່ກະດູກເຫລ່ົານ້ີວ່າ ເບ່ິງແມ, ເຮົາຈະເອົາລົມຫາຍໃຈເຂ້ົາໄປໃນພວກມັນ ຈະໃຫ້ມີຊວີິດ  
6 ເຮົາຈະວາງເສ້ັນເອັນ ມີກ້າມຊ້ີນແລະມີຫນັງປົກຫຸ້ມອີກ ແລ້ວພວກມັນຈະຮູ້ວ່າ ເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາî 
7 ດ່ັງນ້ັນ ຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງປະກາດພຣະທັມຕາມທ່ີພຣະອົງຊົງບອກ ໃນຂນະທ່ີປ່າວປະກາດຢູ່ນ້ັນ ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຍິນສຽງ

ດັງກຸກກຶກ ແລ້ວກະດູກທັງຫລາຍກໍເລ້ີມເຊ່ືອມເຂ້ົາກັນ 
8 ໃນຂນະທ່ີເຝ້ົາເບ່ິງຢູ່ນ້ັນ ພວກເສ້ັນເອັນ ແລະກ້າມຊ້ີນໄດ້ຕິດກັບກະດູກ ແລະມີຫນັງຫຸ້ມຢູ່ຂ້າງນອກແຕ່ຍັງບ່ໍທັນມີ

ລົມຫາຍໃຈເທ່ືອ 
9 ພຣະຜູ້ເປນັເຈ້ົາຊົງກ່າວຕ່ໍຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, ìບຸດແຫ່ງມະນຸດເອີຍ, ຈ່ົງປະກາດພຣະທັມໃຫ້ລົມຟັງ ໃຫບ້ອກວ່າ ພຣະຜູ້

ເປັນເຈ້ົາຊົງສ່ັງໃຫ້ມັນມາຈາກທຸກທາງ ແລ້ວໃຫ້ເຂ້ົາໄປເປັນລົມຫາຍໃຈຢູ່ໃນຊາກສົບເຫລ່ົານ້ັນ ເພ່ືອໃຫ້ພວກເຂົາ
ເລີ້ມມຊີີວິດຄືນມາໃຫມ ່ອີກî 

10 ດ່ັງນ້ັນ ຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງປະກາດພຣະທັມຕາມທ່ີພຣະອົງຊົງບອກ ລົມກໍເຂ້ົາສູ່ຊາກສົບແລະເຣັດໃຫ້ມີລົມຫາຍໃຈຄືນມີ
ຊວິີດອີກ ພວກເຂົາຈ່ຶງໄດ້ພ້ອມກັນຢືນຂ້ຶນ ເປັນຄົນຫລວງຫລາຍພໍທີຈ່ະປະກອບເປັນກອງທັບນ່ຶງໄດ້ 

11 ພຣະເຈ້ົາຊົງບອກຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, ìບຸດແຫ່ງມະນຸດເອີຍ, ຄົນອິສຣາເອນເປັນເຫມອືນກະດູກເຫລ່ົານ້ີແຫລະ ພວກເຂົາ
ເວ້ົາວ່າ ເຂົາເອງຫ່ຽວແຫ້ງປາສຈາກຄວາມຫວັງແລະບ່ໍມີອະນາຄົດ 

12 ເພາະສະນ້ັນ ຈ່ົງປະກາດພຣະທັມຕ່ໍອິສຣາເອນໄພ່ພົນຂອງເຮົາວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ìເບິ່ງແມ, ໂອ ໄພ່
ພົນຂອງເຮົາເອີຍ, ເຮົາຈະໄຂຫລຸມຝັງສົບຂອງເຈ້ົາ ແລະຈະນ າໍເຈ້ົາກັບມາຍັງແຜ່ນດິນອິສຣາເອນ 

13 ìໂອ ໄພພົ່ນຂອງເຮົາເອີຍ ເຈ້ົາຈະຊາບວ່າ ເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະຍົກເຈ້ົາອອກມາຈາກຫລຸມຝັງສົບຂອງເຈ້ົາ 
14 ເຮົາຈະບັນຈຸວິນຍານຂອງເຮົາໄວ້ໃນເຈ້ົາ ແລະເຈ້ົາຈະມີຊ ີວິດ ແລະເຮົາຈະວາງເຈ້ົາໄວ້ໃນແຜ່ນດິນຂອງເຈ້ົາ ແລ້ວ

ເຈ້ົາຈະຊາບວ່າເຮົາຄື ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ລ່ັນວາຈາແລ້ວ ແລະເຮົາໄດ້ກະທໍາ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີແຫລະî 
ຢດູາແລະອສິຣາເອນຈະເປນັຣາຊອານາຈັກດຽວ 



The Two Sticks 

15 ຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາມາເຖິງຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ,  
16 ìເຈ້ົາ ບຸດແຫ່ງມະນຸດເອີຍ, ໃຫ້ເອົາໄມລໍ້ານ່ຶງມາແລ້ວຂຽນໃສ່ວ່າ ìສໍາລັບຢູດາແລະສໍາລັບຊົນອິສຣາເອນທ່ີສັງຄົມກັບ

ຢູດາî ຈົ່ງເອົາໄມມ້າອີກລໍານ່ຶງແລ້ວຂຽນໃສ່ວ່າ ìສໍາລັບໂຢເຊັບ (ໄມ້ຂອງເອຟຣາອິມ) ແລະເຊ້ືອສາຍອິສຣາເອນທ່ີ
ສັງຄົມກັບໂຢເຊັບî 

17 ແລ້ວໃຫ້ກໍາໄມທັ້ງສອງນ້ັນໄວ້ໃນມືເພື່ອໃຫ້ເຫັນເປັນໄມລໍ້າດຽວ 
18 ເມ່ືອຊົນຊາດຂອງເຈ້ົາຖາມເຈ້ົາວ່າ ìທ່ານຈະບ່ໍສໍາແດງໃຫ້ເຮົາຮູ້ຫລວື່າ ໄມນ້ີ້ຫມາຍຄວາມວ່າຢ່າງໃດî  
19 ຈ່ົງກ່າວແກ່ເຂົາວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ເບ່ິງແມ, ເຮົາຈະເອົາໄມ້ຂອງໂຢເຊັບ (ຊ່ຶງຢູ່ໃນມືຂອງເອຟຣາອິມ) 

ແລະເຜ່ົາອິສຣາເອນທ່ີສົງຄົມກັບເຂົາ ແລະເຮົາຈະເອົາໄມ້ຂອງຢູດາມາຮວມເຂ້ົາກັນ ແລະເຮັດໃຫ້ໄມສ້ອງລໍານ້ີເປັນ
ອັນດຽວກັນແລະຈະຖືມັນໄວ້ໃນມືຂອງເຮົາ 

20 ຕ່ໍໄປ ຈ່ົງຖືເອົາໄມ້ສອງລໍາທ່ີເຈ້ົາຂຽນໃສ່ນ້ັນໃຫ້ຄົນທັງຫລາຍເບ່ິງ 
21 ແລ້ວຈ່ົງກ່າວແກ່ເຂົາວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ເບ່ິງແມ, ເຣົາຈະນໍາຄົນອິສຣາເອນມາຈາກຖ້າມກາງປະຊາ

ຊາດ ຊຶງ່ເຂົາໄດ້ເຂ້ົາໄປຢູ່ດ້ວຍນ້ັນ ແລະຈະຮວບຮວມເຂົາມາຈາກທຸກດ້ານ ແລະນໍາເຂົາມາຍັງແຜ່ນດິນຂອງເຂົາເອງ 
22 ຈະທໍາໃຫເ້ປັນຊົນຊາດດຽວຢູ່ໃນພູທັງຫລາຍຂອງອິສຣາເອນ ຈະມີກະສັດອົງນ່ຶງຊົງເປັນປະມຸກ ແລະຈະບ່ໍຖືກແບ່ງ

ອອກເປັນສອງຊາດ ຫລືສອງອານາຈັກອີກຕ່ໍໄປ 
23 ພວກເຂົາຈະບໍ່ມມົີນທິນຍ້ອນຂາບໄຫວຮູ້ບໂຄຣົບ ຫລືການເຮັດບາບອີກ ເຮົາຈະຊ່ອຍໃຫ້ເຂົາພ້ົ້ົນຈາກການທໍາຊົວ່ 

ແລະທ ຣໍະຍົດຕ່ໍເຮົາ ຈະທໍາໃຫ້ສະອາດບໍຣິສຸດ ພວກເຂົາຈະເປັນໄພ່ພົນຂອງເຮົາ ແລະເຮົາກໍຈະເປັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ
ຂອງເຂົາ 

24 ດາວິດຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງເຮົາຈະເປັນກະສັດເຫນືອເຂົາທັງຫລາຍ ພວກເຂົາທັງຫມດົຈະມີຜູ້ປົກຄອງຜູ້ດຽວ ແລະຈະປະພຶດ
ຕາມກົດຫມາຍຂອງເຮົາແລະຮັກສາກົດເກນຂອງເຮົາ ແລະກະທໍາຕາມພຣະທັຍຂອງເຮົາດ້ວຍຄວາມສັດຊ່ື 

25 ພວກເຂົາຈະອາສັຍຢູ່ໃນແຜ່ນດິນທ່ີບັນພະບຸຣຸດຂອງພວກເຂົາໄດ້ອາສັຍຢູ່ນ້ັນ ພວກເຂົາພ້ອມທັງລູກຫລານທັງຫມ ດົ
ຈະຢູ່ທີນ້ັ່ນ    ຕລອດໄປ ດາວິດຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງເຮົາກໍຈະປົກຄອງເຂົາຕລອດໄປ 

26 ຈະໃຫ້ຄໍາຫມ້ັນສັນຍາໃຫ້ເຂົາໄດ້ຢູ່ຢ່າງສງົບສຸກຕລອດໄປ ຈະເພ້ີມພົລເມືອງແລະທໍາໃຫ້ພຣະວິຫານມຢູ່ີໃນແຜ່ນດິນ
ຂອງເຂົາ     ຕລອດໄປ 

27 ເຮົາຈະຢູ່ທ່ີນ້ັນນໍາພວກເຂົາ ຈະເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງເຂົາ ແລະເຂົາກໍຈະເປັນໄພ່ພົນຂອງເຮົາ 
28 ເມື່ອເຮົາທໍາໃຫພ້ຣະວຫິານຂອງເຮົາມຢູ່ີໃນປະເທດຂອງເຂົາແລ້ວ ຊົນຊາດທັງຫລາຍຈ່ຶງຈະຮູ້ວ່າ ເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປ ນັ

ເຈ້ົາຜູ້ກະທໍາໃຫ້ອິສຣາເອນເປັນຊົນຊາດພິເສດຂອງເຮົາî 
 

38 ຄາໍເຜຍີພຣະຄາໍກາ່ວໂທດໂກກ  
Invasion by Gog 

1 ຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາມາເຖິງຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ,  
2 ìບຸດແຫ່ງມະນ ດຸເອີຍ ຈ່ົງມ  ຸ້ງຫນ້າຂອງເຈ້ົາຕ່ໍສູ້ໂກກແຫ່ງແຜ່ນດິນມາໂກກ ເຈ້ົາອົງສໍາຄັນຂອງເມເຊກ ແລະທູບັນ 

ແລະຈ່ົງປະກາດພຣະທັມກ່າວໂທດເຂົາ 
3 ຈ່ົງກ່າວວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ເບ່ິງແມ, ໂກກເອີຍ ເຮົາເປັນປໍຣະປັກກັບເຈ້ົາຜູ້ເປັນເຈ້ົາອົງສ າໍຄັນແຫ່ງ

ເມເຊກແລະຕູບານ 
4 ເຮົາຈະໃຫ້ເຈ້ົາຫັນກັບ ແລະເອົາເບັດເກາະທ່ີຄາງກະໄຕຂອງເຈ້ົາ ແລະເຣົາຈະນໍາເຈ້ົາອອກມາພ້ອມທັງກອງທັບທັງ

ສ້ິນຂອງເຈ້ົາ ທັງມ້າແລະພົນມ້າ ສວມເຄ່ືອງຮົບຄົບທຸກຄົນ ເປັນກອງທັບໃຫຍ່ ມີໂລ້ແລະດ້ັງ ຖືດາບທຸກຄົນ 



5 ເປີເຊັຽ ກູດ ແລະພູທຢູ ກັ່ບເຂົາດ້ວຍ ທຸກຄົນມີໂລ້ແລະຫມວກເຫລກັ 
6 ໂກເມີ ແລະກອງທັບທັງສ້ິນຂອງເຂົາ ເບັດໂຕກາມາ ຈາກສ່ວນເຫນືອສຸດ ພອ້ມກັບກອງທັບທັງສ້ິນຂອງເຂົາ ມຊີົນ

ຊາດທັງຫລາຍເປັນອັນມາກຢູ່ກັບເຈ້ົາ 
7 ເຈ້ົາແລະບັນດາກອງທັບຊຶງ່ປະຊຸມຢູ່ກັບເຈ້ົາ ຈ່ົງຕຽມຕົວພ້ອມແລະໃຫ້ພ້ອມໄວ້ສເມີ ແລະຈ່ົງເປັນຍາມເຝ້ົາເຂົາທັງ

ຫລາຍ 
8 ເມ່ືອລ່ວງໄປຫລາຍວັນແລ້ວ ເຈ້ົາຈະຕ້ອງຖືກເອ້ີນຕົວ ໃນປີຫລັງໆເຈ້ົາຈະຍົກເຂ້ົາໄປຕ່ໍສູ້ກັບແຜ່ນດິນຊ່ຶງໄດ້ຄືນມາ

ຈາກສົງຄາມ ເປັນແຜ່ນດິນທ່ີປະຊາຊນົຮວບຮວມກັນມາຈາກຊົນຊາດຫລາຍຊາດຢູ່ທ່ີເທິງພູອິສຣາເອນ ຊ່ຶງໄດ້ເຄີຍ
ເປັນທ່ີຖ້ິມຮ້າງມານານແລ້ວ ປະຊາຊົນຂອງແຜ່ນດິນນ້ັນອອກມາຈາກຊົນຊາດອ່ືນໆ ບັດນ້ີອາສັຍຢູ່ຢ່າງປອດພັຍ
ແລ້ວທັງສ້ິນ 

9 ເຈ້ົາຈະອອກໄປມາເຫມືອນພະຍຸ ເຈ້ົາຈະເປັນເຫມືອນເມກຄຸມແຜ່ນດິນທັງເຈ້ົາແລະກອງທັບທັງສ້ິນຂອງເຈ້ົາແລະຊົນ
ຊາດທັງຫລາຍເປັນອັນມາກທ່ີຢູ່ກັບເຈ້ົາ 

10 ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ໃນວັນນ້ັນ ຈະບັງເກີດຄວາມຄິດໃນໃຈຂອງເຈ້ົາ ແລະເຈ້ົາຈະຄິດແຜນການຊ່ົວ 
11 ແລະກ່າວວ່າ ìເຮົາຈະຍົກກອງທັບໄປຍັງແຜ່ນດິນທ່ີຊນົນະບົດບ່ໍມີກໍາແພງລ້ອມ ເຣາົຈະໂຈມຕີປະຊາຊົນທ່ີສງົບຊ່ຶງ

ອາສັຍຢູ່ຢ່າງປອດພັຍ ທຸກຄົນອາສັ\ຍຢູ່ໂດຍບ່ໍມກໍີາແພງ ບ່ໍມີດານ ບ່ໍມປີະຕ  ູ
12 ເພ່ືອຊິງເຂ້ົາຂອງປຸ້ນເອົາໄປເພ່ືອຈະເຂ້ົາຍຶດບ່ອນທ່ີຖ້ິມຮ້າງ ຊ່ຶງຂນະນ້ີມີຄ ນົອາສັຍຢູ່ ແລະປະຊາຊົນຊ່ຶງຮວບຮວມ

ຈາກບັນດາປະຊາຊາດ ຜູ້ທ່ີໄດ້ສັດແລະເຂ້ົາຂອງຄືຜູ້ອາສັຍຢູ່ໃນສູນກາງພິພົບໂລກ 
13 ເຊບາແລະເດດານ ແລະບັນດາພ່ໍຄ້າແຫ່ງຕາຊິສ ແລະສິງຫນ  ຸ່ມໃນເມືອງນ້ັນຈະກ່າວແກ່ເຈ້ົາວ່າ ìທ່ານມາເພື່ອຈະຊິງ

ເຂ້ົາຂອງຫລື ທ່ານຊຸມນຸມກອງທັບເພ່ືອຈະປຸ້ນ ເພ່ືອຈະຂົນເອົາເງິນແລະທອງໄປ ຂົນເອົາສັດແລະເຄ່ືອງຂອງໄປ 
ເພ່ືອຈະຊິງຂອງຫລວງຫລາຍຫລືî 

14 ìເຫດສັນນ້ັນ ບຸດແຫ່ງມະນຸດເອີຍ, ຈ່ົງປະກາດພຣະທັມແລະກ່າວກັບໂກກວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ໃນວັນ
ນ້ັນເມ່ືອອິສຣາເອນໄພ່ພົນຂອງເຮົາອາສັຍຢູ່ຢ່າງປອດພັຍແລ້ວ ເຈ້ົາຈະບ່ໍໄດ້ຮູ້ຫລື 

15 ທ່ານຈະມາຈາກທ່ີຂອງເຈ້ົາຊ່ຶງຢູ່ສ່ວນເຫນືອທ່ີສຸດ ທັງເຈ້ົາແລະຊົນຊາດທັງຫລາຍເປັນອັນມາກທ່ີຢູ່ກັບເຈ້ົາ ທຸກຄົນຂ່ີ
ມ້າເປັນກອງທັບມະຫຶມາ ເປັນກອງທັບຊົງກໍາລັງຍ່ິງນັກ 

16 ເຈ້ົາຈະມາຕ່ໍສູ້ອິສຣາເອນໄພ່ພົນຂອງເຮົາ ເຫມອືນຢ່າງເມກຄຸມແຜ່ນດິນໃນການພາຍຫນ້າ ເຮົາຈະນໍາເຈ້ົາມາຕ່ໍສ ູ ້ກັບ
ແຜ່ນດິນຂອງເຮົາ ເພ່ືອປະຊາຊາດທັງຫລາຍຈະຮູ້ວ່າຈັກເຮົາ ໂກກເອີຍ, ໃນເມ່ືອເຣົາສໍາແດງຄວາມບໍຣິສຸດຂອງເຮົາ
ຖ້າມກາງເຈ້ົາຕ່ໍຫນ້າຕ່ໍຕາເຂົາ 
Judgment on Gog 

17 ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ເຈ້ົາເປັນຜູ້ນ້ັນຫລືຜູ້ທ່ີໃນສມັຍກ່ອນເຮົາໄດ້ເວ້ົາເຖິງໂດຍຜູ້ປະກາດພຣະທັມຂອງອິ
ສຣາເອນຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງເຮົາ ຜູ້ຊຶງ່ໃນສມັຍນ້ັນໄດ້ປະກາດພຣະທັມຢູ່ຫລາຍປີວ່າ ເຮົາຈະນໍາເຈ້ົາມາຕ່ໍສູ້ກັບເຂົາ 

18 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວວ່າ ແຕ່ໃນວັນນ້ັນເມ່ືອໂກກຈະຍົກມາຕ່ໍສູ້ກັບແຜ່ນດິນອິສຣາເອນ ຄວາມພິໂຣດຂອງເຮົາຈະ
ພ ຸ ່ງຂ້ຶນ 

19 ເພາະເຣົາຂໍປະກາດດ້ວຍຄວາມຫວງແຫນແລະດ້ວຍຄວາມພິໂຣດດ່ັງໄຟພຸ່ງຂອງເຮົາວ່າ ໃນວັນນ້ັນຈະມີການສ່ັນສະ
ເທືອນໃຫຍ່ຍ່ິງໃນແຜ່ນດິນອິສຣາເອນ 

20 ປາໃນທະເລແລະນົກໃນອາກາດ ແລະສັດປ່າທ່ົງນາແລະສັດເລ້ືອຍຄານທ່ີຄານຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນ ແລະປະຊາຊົນທັງສ້ິນ
ຢູ່ເທິງພື້ນພພົິບຈະສ່ັນສະເທືອນຕ່ໍຫນ້າເຮົາ ພ ຈູະພັງທະລາຍລົງ ແລະຫນ້າຈະເຈ່ືອນລົງ ແລະກໍາແພງທຸກແຫ່ງຈະລ້ົມ
ລົງທ່ີດິນ 



21 ເຣົາຈະຮ້ອງເຖິງພູທັງຫລາຍຂອງເຮົາເອ້ີນດາບມາຕ່ໍສູ້ກັບໂກກ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີແຫລະ ແລະດາບຂອງທຸກ
ຄົນຈະຕ່ໍສ  ູ້ກັບພ່ີນ້ອງຂອງເຂົາ 

22 ເຣົາຈະພິພາກສາລົງໂທດເຂົາດ້ວຍໂຣກລະບາດ ແລະເລືອດອອກ ເຮົາຈະໃຫ້ຝົນຕົກຢ່າງນ້ໍາໄຫລຊ່ຽວ ທງັລູກເຫັບ
ແລະໄຟ ແລະໄຟມາດຕົກໃສ່ເຂົາແລະກອງທັບຂອງເຂົາແລະຊົນຊາດທັງຫລາຍເປັນອັນມາກທ່ີຢູ່ກັບເຂົາ 

23 ດ່ັງນ້ັນ ເຣົາຈະສໍາແດງຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ແລະຄວາມບໍຣິສຸດຂອງເຮົາ ແລະກະທໍາຕົວໃຫ້ເປັນທ່ີຮູ້ຈັກໃນສາຍຕາຂອງປະ
ຊາຊາດທັງຫລາຍ ແລ້ວເຂົາຈະຊາບວ່າເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ 

 

39   
Gogís Armies Destroyed 

1 ìເຈ້ົາ ບຸດແຫ່ງມະນຸດເອີຍ, ຈ່ົງປະກາດພຣະທັມກ່າວໂທດໂກກ ແລະກ່າວວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ເບ່ິງແມ, 
ໂກກເອີຍ, ເຮົາເປັນປໍຣະປັກກັບເຈ້ົາ ຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາອົງສໍາຄັນແຫ່ງເມເຊກແລະຕູບານ 

2 ເຮົາຈະປ່ິນເຈ້ົາໄປສູ່ທິດທາງໃຫມ ່ແລະໃຫ້ເຈ້ົາຂ້ຶນມາຈາກສ່ວນເຫນືອທ່ີສຸດ ແລະໃຫ້ເຈ້ົາເຂ້ົາໄປຕ່ໍສູ້ພູທງັຫລາຍ
ແຫ່ງອິສຣາເອນ 

3 ແລ້ວເຮົາຈະຕີຄັນທະນູໃຫ້ຫລຸດຈາກມືຊ້າຍຂອງເຈ້ົາ ແລະເຮົາຈະໃຫ້ລູກທະນູຕົກຈາກມືຂວາຂອງເຈ້ົາ 
4 ເຈ້ົາຈະລ້ົມລົງເທິງພູແຫ່ງອິສຣາເອນ ທັງເຈ້ົາແລະກອງທັບທັງສ້ິນຂອງເຈ້ົາ ແລະຊົນຊາດທັງຫລາຍທ່ີຢູ່ກັບເຈ້ົາ ເຮົາ

ຈະມອບໃຫ້ເປັນອາຫານແກ່ແຮ້ງທຸກຊະນິດແລະແກ່ສັດປ່າໃນທ່ົງ 
5 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວວ່າ ເຈ້ົາຈະລ້ົມລົງເທິງພ້ືນທ່ົງນາ ເພາະເຮົາໄດ້ລ່ັນວາຈາແລ້ວ 
6 ເຮົາຈະສ່ົງໄຟມາເຫນືອໂກກ ແລະເຫນືອຜູ້ທ່ີອາສັຍຢູ່ຢ່າງປອດພັຍຕາມແຜ່ນດິນຊາຍທະເລ ແລະເຂົາທັງຫລາຍຈະ

ຊາບວ່າເຣົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
7 ìແລະເຮົາຈະກະທໍາໃຫ້ນາມບໍຣິສຸດຂອງເຮົາເປັນທ່ີຣູ້ຈັກໃນຖ້າມກາງອິສຣາເອນໄພ ່ພົນຂອງເຮົາ ເຮົາຈະບ່ໍຍອມໃຫ້

ນາມບໍຣິສຸດຂອງເຮົາປມາດຫມິນ່ອີກຕ່ໍໄປ ແລະປະຊາຊາດທັງຫລາຍຈະຊາບວ່າ ເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ອົງບໍຣິສຸດ
ໃນອິສຣາເອນ 

8 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວວ່າ ເບ່ິງແມ, ມາແລ້ວ ແລະຈະເປັນຢ່າງນ້ັນ ຄືວັນນ້ັນຊ່ຶງເຮົາໄດ້ລ່ັນວາຈາໄວ້ 
9 ìແລ້ວບັນດາຄົນເຫລ່ົານ້ັນທ່ີອາສັຍຢູ່ໃນບັນດາຫົວເມືອງອິສຣາເອນຈະອອກໄປ ແລະເອົາໄຟສຸມເຄ່ືອງອາວຸດເຜົາ

ເສັຽຄືດ້ັງແລະໂລ້ ຄັນທະນູແລະລູກທະນູ ຫອກຍາວແລະຫອກຊັດ ແລະເຂົາຈະເອົາໄຟສຸມເປັນເວລາເຈັດປີ 
10 ດ່ັງນ້ັນ ເຂົາບ່ໍຈໍາເປັນຈະຕ້ອງເອົາຟືນມາຈາກທ່ົງນາຫລືຕັດຟືນມາຈາກປ່າ ເພາະເຂົາຈະກ່ໍໄຟດ້ວຍເຄ່ືອງອາວຸດ 

ແລະເຂົາທັງຫລາຍຈະຍາດຊິງຜູ້ທ່ີຍາດຊິງເຂົາ ແລະຈະປຸ້ນຜູ້ທ່ີປຸ້ນເຂົາ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີແຫລະ 
The Burial of Gog 

11 ìໃນວັນນ້ັນ ເຣົາຈະໃຫ້ໂກກມີບ່ອນຝັງສົບຢູ່ໃນອິສຣາເອນ ຄືຮ່ອມພູຂອງຄົນເດີນຜ່ານໄປມາ ຊ່ຶງຢູ່ທາງທິດຕາເວັນ
ອອກຂອງທະເລ ມັນຈະກີດຂວາງຄົນເດີນຜ່ານໄປມາ ເພາະວ່າໂກກແລະບັນດາຝູງຄົນທັງປວງຂອງທ່ານຈະຖືກຝັງ
ໄວທ່ີ້ນ້ັນ ເຂົາຈະເອ້ີນກັນວ່າ ຮ່ອມພູ ຮາໂມນໂກກ 

12 ເຊ້ືອສາຍຂອງອິສຣາເອນຈະຝັງເຂົາທັງຫລາຍຢູ່ເຖິງເຈັດເດືອນ ເພ່ືອຈະໃຫ້ແຜ່ນດິນນ້ັນສະອາດ 
13 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວວ່າ ຣາສດອນທຸກຄົນຈະຝັງເຂົາທັງຫລາຍ ໃນວັນນ້ັນເມ່ືອເຮົາສໍາແດງພຣະສະງ່າຣາສີຂອງເຮົາ 

ປະຊາຊົນນ້ັນຈະໄດ້ຮັບກຽດເພາະການຝັງສົບນ້ັນ 
14 ເຂົາທ ງັຫລາຍຈະຕ້ັງຄົນໃຫ້ເດີນຜ່ານໄປມາໃນແຜ່ນດິນເລ້ືອຍໄປ ໃຫ້ຝັງສົບຄົນເຫລ່ົານ້ັນທ່ີເຫລືອຢູ່ເທິງພ້ືນແຜ່ນດິນ 

ເພ່ືອຈະທໍາແຜ່ນດິນໃຫ້ສະອາດ ເຂົາຈະອອກກວດຄ້ົນເມ່ືອສ້ິນເຈັດເດືອນແລ້ວ 



15 ເມ່ືອຄົນເຫລ່ົານ້ັນຜ່ານໄປມາໃນແຜ່ນດິນ ຖ້າຜູ້ໃດເຫັນກະດູກຄົນເຂ້ົາ ເຂົາຈະເອົາເຄ່ືອງຫມາຍປັກໄວ້ຂ້າງກະດູກ
ນ້ັນ ຈົນກວ່າຄົນຝັງຈະມາຝັງເຂົາໄວ້ໃນຮ່ອມພູຮາໂມນໂກກ 

16 (ຫົວເມືອງນ່ຶງຊ ື ່ ຮາໂມນາ ກ ໍຢູ່ທ່ີນ້ັນເຫມືອນກັນ) ເຂົາຈະທໍາໃຫ້ແຜ່ນດິນສະອາດດ່ັງນ້ີແຫລະ 
17 ìເຈ້ົາ ບຸດແຫ່ງມະນຸດເອີຍ, ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ຈ່ົງເວ້ົາກັບນົກທຸກຊະນິດ ແລະເວ້ົາກັບສັດປ່າທ່ົງວ່າ, ìຈົ່ງ

ຊຸມນຸມແລະມາເຖິດ ຮວມກັນມາຈາກທຸກດ້ານມາຍັງການລ້ຽງສັກກາຣະບູຊາ ຊ່ຶງເຮົາກໍາລັງຕຽມໄວ້ໃຫ້ເຈ້ົາ ເປັນ
ການລ້ຽງສັກກາຣະບູຊາໃຫຍ່ເທິງພທັູງຫລາຍແຫ່ງອິສຣາເອນ ແລະເຈ້ົາຈະກິນຊ້ີນແລະດ່ືມເລືອດ 

18 ເຈ້ົາຈະກິນຊ້ີນຂອງຜູ້ເກ່ັງກ້າ ແລະດ່ືມເລືອດຂອງເຈ້ົານາຍແຫ່ງພິພ ບົ ດ່ັງຂອງແກະເຖິກ ຂອງລູກແກະ ແລະຂອງແບ້
ກັບຂອງງົວເຖິກ ທັງສ້ິນເປັນສັດຕຸ້ຍພີແຫ່ງເມືອງບາຊານ 

19 ແລະເຈ້ົາຈະກິນໄຂມັນຈົນເຈ້ົາອ່ີມ ແລະດ່ືມເລືອດຈົນເມົາໃນການລ້ຽງສັກກາຣະບູຊາຊ່ຶງເຮົາໄດ້ຕຽມໄວ້ໃຫ້ແກ່ເຈ້ົາ 
20 ແລະເຈ້ົາຈະອ່ີມທີສໍ່າລັບຂອງເຮົາດ້ວຍຊ້ີນມ້າແລະຜູ້ຂັບຂ່ີ ທງັຊ້ີນຂອງຜູ້ເກ່ັງກ້າ ແລະຂອງນັກຮົບທຸກຊະນິດ ພຣະຜູ້

ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີແຫລະ 
Israel Restored to the Land 

21 ìແລະເຣົາຈະຕ້ັງພຣະຣັສມຂີອງເຮົາໄວ້ໃນຫມູປ່ະຊາຊາດທັງປວງຈະເຫັນການພິພາກສາລົງໂທດຂອງເຮົາຊ່ຶງເຣົາໄດ້
ກະທໍາ ແລະເຫັນມືຂອງເຮົາຊ່ຶງເຮົາວາງໄວ້ເທິງເຂົາທັງຫລາຍ 

22 ຕ້ັງແຕ່ວັນນ້ັນເປັນຕ້ົນໄປ ເຊ້ືອສາຍອິສຣາເອນຈະຊາບວ່າ ເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງເຂົາທງັຫລາຍ 
23 ແລະປະຊາຊາດທັງຫລາຍກໍລ້ົມລົງດ້ວຍດາບສ້ິນທຸກຄົນ 
24 ເຣົາໄດ້ກະທໍາຕ່ໍເຂົາຕາມມົນທິນຂອງເຂົາ ແລະຕາມການທໍຣະຍົດຂອງເຂົາທັງຫລາຍ ແລະເຮົາລ້ີຊ່ອນຫນ້າຂອງເຮົາ

ເສັຽຈາກເຂົາທັງຫລາຍ 
25 ìເຫດສັນນ້ັນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວວ່າ ບັດນ້ີ ເຣົາຈະໃຫ້ຢາໂຄບກັບສູ່ສະພາບເດີມ ແລະຈະມີຄວາມກະຣຸນາຕ່ໍເຊື້ອ

ສາຍອິສຣາເອນທັງປວງ ແລະເຣົາຈະຫວງແຫນນາມບໍຣສຸິດຂອງເຮົາ 
26 ເມ່ືອເຂົາທັງຫລາຍມາອາສັຍຢູ່ຢ່າງປອດພັຍໃນແຜ່ນດິນ ໂດຍບ່ໍມຜູ້ີໃດກະທໍາໃຫ້ເຂົາຫວາດກົວ ເຂົາທັງຫລາຍຈະ

ທົນຮັບຄວາມອັບອາຍຂາຍຫນ້າຂອງເຂົາ ທັງການທ ໍຣະຍົດຊ່ຶງເຂົາທັງຫລາຍໄດ້ເຄີຍປະພຶດຕ່ໍເຮົາ 
27 ເມ່ືອເຮົາໄດ້ນໍາເຂົາກັບມາຈາກແຜ່ນດິນສັດຕຣູຂອງເຂົາ ແລະເມ່ືອເຮົາສໍາແດງຄວາມບໍຣິສ ດຸຂອງເຣົາຖ້າມກາງເຂົາ

ທັງຫລາຍຕ່ໍຫນ້າຕ່ໍຕາປະຊາດຊາດທັງຫລາຍ 
28 ແລ້ວເຂົາຈະຊາບວ່າເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງເຂົາ ເພາະເຮົາໄດ້ສ່ົງໃຫ້ເຂົາຖືກກວາດໄປເປັນຊະເລີຍຢູ່

ຖ້າມກາງບັນດາປະຊາຊາດ ແລ້ວກໍຮວບຮວມເຂົາເຂ້ົາມາໃນແຜ່ນດິນຂອງເຂົາທັງຫລາຍ ເຣົາຈະບ່ໍປ່ອຍໃຫ້ຈ ກັຄົນ
ນ່ຶງໃນພວກເຂົາເຫລືອຢູ່ຖ້າມກາງບັນດາປະຊາຊາດອີກເລີຍ 

29 ແລະເຮົາຈະບ່ໍບັງຫນ້າຂອງເຮົາໄວ້ຈາກເຂົາທັງຫລາຍອີກເລີຍ ເມ່ືອເຮົາເທວິນຍານຂອງເຮົາເຫນືອເຊ້ືອສາຍອິສຣາ
ເອນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີແຫລະî 

 

40 ນມິດິເຣືອ່ງພຣະວຫິານ ທີຜູ່ປ້ະກາດພຣະທມັເຫນັ  
The Vision of the New Temple 

1 ເມ່ືອປີທີຊາວຫ້າທ່ີເຮົາໄດ້ຖືກກວາດໄປເປັນຊະເລີຍນ້ັນ ໃນຕ້ົນປີເມ່ືອວັນທີສິບ ໃນປີທີສິບສ່ີຫລັງຈາກທ່ີເຂົາຊະນະ
ກຸງນ້ັນເມືອງຂອງເຮົາ ໃນວັນນ້ັນພຣະຫັດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາມາຢູ່ເຫນືອຂ້າພະເຈ້ົາ ແລະພຣະອົງຊົງນໍາຂ້າພະເຈ້ົາ
ໄປທີນ້ັ່ນ 

2 ແລະຊົງນໍາຂ້າພະເຈ້ົາມາໃນນິມິດແຫ່ງພຣະເຈ້ົາມາເຖິງແຜ່ນດິນອິສຣາເອນ ແລະພຣະອ ົງຊົງວາງຂ້າພະເຈ້ົາໄວເ້ທິງ
ພ ູສູງທ່ີສຸດ ຊຶງ່ທ່ີນ້ັນທາງທິດໃຕ້ມີສ່ິງກ່ໍສ້າງເຫມືອນເມືອງນ່ຶງ 



3 ເມ່ືອພຣະອົງຊົງນໍາຂ້າພະເຈ້ົາມາໃນທ່ີນ້ັນ ເບ່ິງແມ, ມີຊາຍຄົນນ່ຶງ ປາກົດການຂອງເຂົາຄ້າຍທອງສໍາຣິດ ມີເຊືອກ
ປ່ານເສ້ັນນ່ຶງ ແລະໄມ້ແທກອັນນ່ຶງຢູ່ໃນມື ແລະທ່ານຢືນຢູ່ທີ່ຫປໍະຕູ 

4 ຊາຍຄົນນ້ັນກ່າວແກ່ຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, ìມະນຸດເອີຍ, ຈ່ົງມອງເບ່ິງດ້ວຍຕາເອງເຖີດ ແລະຈ່ົງຟັງດ້ວຍຫູຂອງເຈ້ົາ ແລະຈ່ົງ
ເອົາໃຈໃສ່ກັບສ່ິງທ່ີເຮົາຈະສໍາແດງໃຫ້ແກ່ເຈ້ົາ ເພາະວ່າທ່ີນໍາເຈ້ົາມາທ່ີນ້ີກໍເພ່ືອຈະສໍາແດງໃຫ້ແກ່ເຈ້ົາ ສ່ິງທັງສ້ິນທ່ີເຈ້ົາ
ເຫັນນ້ັນ ຈ່ົງປະກາດແກ່ເຊ້ືອສາຍອິສຣາເອນî 

5 ແລະເບ່ິງແມ, ມີກໍາແພງອ້ອມຢູ່ຮອບບໍຣິເວນນອກຂອງພຣະວ ຫິານ ແລະໃນມືຂອງຊາຍຜູ້ນ້ັນມີໄມແ້ທກຍາວຫົກ
ສອກ ແຕ່ລະສອກຍາວເທ່ົາກັບສອກຄືບ ດ່ັງນ້ັນທ່ານຈ່ຶງແທກຄວາມຫນາຂອງກໍາແພງໄດ້ນ່ຶງໄມ ແ້ທກ ແລະຄວາມສູງ
ໄດ້ນຶ່ງໄມ້ແທກ 

6 ແລ້ວທ່ານເຂ້ົາໄປຕາມຫໍປະຕູຊ່ຶງຫັນຫນ້າໄປທິດຕາເວັນອອກ ຂ້ຶນໄປຕາມຂ້ັນໄດ ແລະທ່ີເທິງຈອມນ້ັນທ່ານແທກ
ທາງເຂົ້າຫປໍະຕູໄດ້ເລິກນ່ຶງໄມ້ແທກ 

7 ແລະຫ້ອງຍາມຍາວນ່ຶງໄມ ແ້ທກ ແລະກວ້າງນ່ຶງໄມ້ແທກ ແລະບ່ອນຫວ່າງລະຫວ່າງຫ້ອງຍາມເຫລ່ົານ້ັນຍາວຫ້າສອກ 
ແລະຫ ໍປະຕູທ່ີຢູ່ຮິມຫ້ອງໂຖງທ່ີຂໍປະຕູຕອນປາຍຊ້ັນໃນໄດ້ນ່ຶງໄມ້ແທກ 

8 ແລ້ວທ່ານກໍແທກຫ້ອງໂຖງຂອງຫໍປະຕູໄດ້ແປດສອກ 
9 ແລະເສົາຫ້ອງໂຖງນ້ັນສອງສອກ ແລະຫ້ອງໂຖງຂອງຫໍປະຕູຢູ້ທ່ີຕອນປາຍຂ້າງໃນ 
10 ແຕ່ລະດ້ານຂອງຫໍປະຕໍຕາເວັນອອກມີຫອ້ງຍາມຢູ່ສາມຫ້ອງ ຫ້ອງທັງສາມມີຂະຫນາດດຽວກັນ ແລະເສົາທ່ີຢູ່ທັງສອງ

ຂ້າງກໍມີຂະຫນາດດຽວກັນ 
11 ແລ້ວທ່ານຈ່ຶງແທກຄວາມກວ້າງຂອງທາງເຂ້ົາຫໍປະຕູໄດ້ສິບສອກ ແລະຄວາມຍາວຂອງຫໍປະຕູສິບສາມສອກ 
12 ຫນ້າຫ້ອງຍາມນ້ັນມີເຄ່ືອງກ້ັນດ້ານລະນ່ຶງສອກ ແລະຫ້ອງຍາມນ້ັນຍາວດ້ານລະຫົກສອກ 
13 ແລ້ວທ່ານກໍແທກຫໍປະຕູຈາກຫລັງຄາຂອງຫ້ອງຍາມຫ້ອງນ່ຶງໄປຍັງຫລັງຄາຂອງຫ້ອງຍາມອີກຫ້ອງນ່ຶງ ໄດ້ກວ້າງຊາວ

ຫ້າສອກ ຈາກທາງເຂ້ົາຂ້າງນ່ຶງໄປຍັງອີກທາງເຂ້ົາຂ້າງນ່ຶງ 
14 ແລະທ່ານໄດ້ເຮັດເສົາທັງຫລາຍໄດ້ຫົກສິບສອກ ແລະຮອບຫໍປະຕ ມີູລານໄປເຖິງເສົາ 
15 ແທກຈາກຂ້າງຫນ້າຫໍປະຕູຊືທ່າງເຂ້ົາໄປຍັງປາຍຫ້ອງໂຖງຊ້ັນໃນຂອງຫໍປະຕູໄດ້ຫ້າສິບສອກ 
16 ຕາມຫໍປະຕູນ້ັນມີປ່ອງຢ້ຽມຮອບ ຄ ່ອຍໆແຄບເຂ້ົາໄປຂ້າງໃນທັງໃນເສົາແລະໃນຫ້ອງຍາມ ແລະຫ້ອງໂຖງກໍມີປ່ອງ

ຢ້ຽມຢູ່ຮອບຂ້າງໃນເຫມອືນກັນ ທີເ່ສາົມຕ້ົີນພລັມ 
17 ແລ້ວທ່ານນໍາຂ້າພະເຈ້ົາອອກມາທ່ີລານຊ້ັນນອກ ແລະເບ່ິງແມ, ມີຫ້ອງຫລາຍຫ້ອງແລະມີພ້ືນຫີນເຮັດໄວ້ຮອບລານ 

ມຫ້ີອງສາມສິບຫ້ອງຫັນຫນ້ເຂ້ົາຫາພ້ືນຫນີ 
18  ແລະພ້ືນຫນີນ້ັນມີຢູ່ຕາມດ້ານຂ້າງທາງເຂ້ົາຫໍປະຕູ ເທ່ົາກັບຄວາມຍາວຂອງຫ ໍປະຕູ ນ້ີເປັນພ້ືນຫີນທາງຕ່ໍາ 
19 ແລ້ວທ່ານກໍແທກລະຍະຈາກຫນ້າຫໍປະຕູຂ້າງລຸ່ມໄປຍັງຫນ້າລານຂ້າງໃນດ້ານນອກໄດ້ນ່ຶງຮ້ອຍສອກ ຢູ່ທາງຕາເວັນ

ອອກແລະທາງເຫນືອ 
20 ສ່ວນຫໍປະຕູແຫ່ງລານນອກຫັນຫນ້າໄປທາງເຫນືອ ທ່ານກໍແທກຄວາມຍາວ ແລະຄວາມກວ້າງຂອງມັນ 
21 ຫ້ອງຍາມດ້ານລະສາມຫ້ອງ ກັບເສົາແລະຫ້ອງໂຖງມີຂນາດດຽວກັບຫໍປະຕູທໍາອິດ ຍາວຫ້າສິບສອກກວ້າງຊາວຫ້າ

ສອກ 
22 ປ່ອງຢ້ຽມ ມຸກ ຕ້ົນອິນພລັມຂອງຫໍປະຕູນ້ີມີຂນາດດຽວກັບຂອງຫໍປະຕູ ຊ່ຶງຫັນຫນ້າໄປທາງທິດຕາເວັນອອກ ແລະມີ

ຂ້ັນໄດເຈັດຂ້ັນນໍາຂ້ຶນໄປເຖິງ ແລະມຸກນ້ັນຢູ່ຂ້າງໃນ 
23 ກົງຂ້າມກັບປະຕູຊ່ຶງຢູ່ຂ້າງເຫນືອເຊ່ັນດຽວກັບປະຕູທ່ີຢູ່ຂ້າງຕາເວັນອອກມີປະຕູເປ ດີໄປສູ່ລານຊ້ັນໃນ ແລະທ່ານກໍ

ແທກຈາກປະຕູນ່ຶງໄປຍັງອີກປະຕູນ່ຶງໄດ້ນ່ຶງຮ້ອຍສອກ 



24 ແລະທ່ານໄດ້ນໍາຂ້າພະເຈ້ົາໄປຍັງທິດໃຕ້ ແລະເບ່ິງແມ, ມີຫໍປະຕູທາງທິດໃຕ້ນ່ຶງຫໍປະຕູ ທ່ານກໍແທກເສົາແລະແທກ
ມຸກ ກໍມຂີນາດດຽວກັບທ່ີອ່ືນ 

25 ມປ່ີອງຢ້ຽມທ  ່ີຫໍປະຕູປລະມີມຸກໂດຍຮອບເຫມອືນປ່ອງຢ້ຽມບ່ອນອ່ືນ ຍາວຫ້າສິບສອກແລະກວ້າງຊາວຫ້າສອກ 
26 ມຂ້ັີນໄດເຈັດຂ້ັນນໍາຂ້ຶນໄປເຖິງ ແລະມຸກນ້ັນຢູ່ຂ້າງໃນມີຕ້ົນອັນພລັມຢູ່ທ່ີເສົາດ້ານລະຕ້ົນ 
27 ແລະມປີະຕູນ່ຶງຢູ່ທທາງທິດໃຕ້ຂອງລານຊ້ັນໃນ ແລະທ່ານກໍແທກຈາກປະຕູນ່ຶງໄປຍັງອີກປະຕູນ່ຶງຕົງໄປທາງທິດໃຕ້

ໄດ້ນ່ຶງຮອຍສອກ 
28 ແລ້ວທ່ານນໍາຂ້າພະເຈ້ົາມາຍັງລານຊ້ັນໃນໂດຍປະຕູທິດໃຕ້ ແລະທ່ານກໍແທກປະຕູທິດໃຕ້ ມຂີະຫນາດຢ່າງດຽວກັບ

ປະຕູອ່ືນໆ 
29 ຫ້ອງຍາມ ເສົາ ແລະມຸກຂອງຫໍປະຕູນ້ີມີຂນາດດຽວກັບບ່ອນອ່ືນ ມປ່ີອງຢ້ຽມທີ່ຫປໍະຕູແລະທ່ີມຸກໂດຍຮອບ ຍາວຫ້າ

ສິບສອກ ແລະກວ້າງຊາວຫ້າສອກ 
30 ມຫ້ີອງໂຖງຢູ່ຮອບຍາວາຊາວຫ້າສອກ ກວ້າງຫ້າສິບສອກ 
31 ຫ້ອງໂຖງນ້ັນຫັນຫນ້າສູ່ລານຊ້ັນນອກ ມີຕ້ົນພລັມຢູ່ທ່ີເສົາ ແລະຂ້ັນໄດນ້ີມີແປດຂ້ັນ 
32 ແລ້ວທ່ານກໍພາຂ້າພະເຈ້ົາມາທ່ີລານຊ້ັນໃນດ້ານຕາເວັນອອກ ແລະທ່ານກໍແທກຫໍປະຕູຂນາດດຽວກັບຫໍປະຕູອ່ືນ 
33 ຫ້ອງຍາມ ເສົາ ແລະຫ້ອງໂຖງຂອງຫໍປະຕູນ້ີມີຂນາດດຽວກັນກັບທ່ີອ່ືນ ມປ່ີອງຢ້ຽມທ່ີຫປໍະຕູແລະທ່ີຫ້ອງໂຖງໂດຍ

ຮອບ ຍາວຫ້າສິບສອກ ແລະກວ້າງຊາວຫາ້ສອກ 
34 ຫ້ອງໂຖງຂອງດ້ານນ້ີຫັນຫນ້າສູ່ລານຊ້ັນນອກ ແລະມີຕ້ົນພລັມຢູ່ທ່ີເສົາດ້ານລະຕ້ົນ ແລະຂ້ັນໄດນ້ີມີແປດຂ້ັນ 
35 ແລ້ວທ່ານກໍນໍາຂ້າພະເຈ້ົາມາຍັງປະຕູເຫນືອ ແລ້ວທ່ານກໍແທກຫໍປະຕູນ້ັນມີຂນາດດຽວກັບຫໍປະຕູອ່ືນ 
36 ຫ້ອງຍາມເສົາ ແລະຫ້ອງໂຖງຂອງຫໍປະຕູນ້ີມີຂນາດດຽວກັນກັບທ່ີອ່ືນ ມີປ່ອງຢ້ຽມໂດຍຮອບ ຍາວຫ້າສິບສອກແລະ

ກວ ້າງຊາວຫ້າສອກ 
37 ຫ້ອງໂຖງຂອງດ້ານນ້ີຫັນຫນ້າສູ່ລານຊ້ັນນອກ ແລະມີຕ້ົນພລັມຢູ່ທ່ີເສົາດ້ານລະຕ້ົນ ແລະຂ້ັນໄດນ້ີມີແແປດຂ້ັນ 
38 ມຫ້ີອງໆນ່ຶງມີທາງເຂ້ົາຢູ່ທ່ີເສົາຂອງຫໍປະຕູ ເປັນບ່ອນລ້າງເຄ່ືອງເຜົາບູຊາ 
39 ແລະທີຫ້່ອງໂຖງຂອງຫ ໍປະຕູມີໂຕະດ້ານລະສອງໂຕະ ເທິງນ້ີສໍາລັບຂ້າເຄ່ືອງເຜົາບູຊາ ເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ບາບ ແລະເຄ່ືອງ

ບູຊາໄຖ່ຄວາມຜິດ 
40 ແລະທາງດ້ານນອກ ທາງທ່ີເຂົາຂ້ຶນໄປເຖິງທາງເຂ້ົາຫໍປະຕູເຫນືອມີໂຕະສອງໂຕະ ອີກດ້ານນ່ຶງຂອງຫ້ອງໂຖງຂອງຫໍ

ປະຕູມີໂຕະສອງໂຕະ 
41 ມໂີຕະຢູ່ຂ້າງນ້ີສ່ີໂຕະ ແລະມີໂຕະຢູ່ຂ້າງນ້ັນຂ້າງໆຫ ໍປະຕູສ່ີໂຕະເປັນແປດໂຕະດ້ວຍກັນ ຊຶງ່ເຂົາໃຊ້ເປັນບ່ອນຂ້າ

ເຄ່ືອງສັດບູຊາ 
42 ມໂີຕະສ່ີໂຕະທໍາດ້ວຍຫີນສະກັດສໍາລັບເຄ່ືອງເຜົາບູຊາຍາວນ່ຶງສອກຄືບແລະກວ້າງນ່ຶງສອກຄືບ ສູງນ່ຶງສອກ ສໍາລັບ

ວາງເຄ່ືອງມືຊຶງ່ເຂົາໃຊ້ຂ້າເຄ່ືອງເຜົາບູຊາແລະເຄ່ືອງສັຕບູຊາ 
43 ມຊ້ັີນຍາວຄືບນ່ຶງຕິດຢູ່ຂ້າງໃນໂດຍຮອບ ເທິງໂຕະນ້ີເຂົາວາງຊ້ີນຂອງເຄ່ືອງບູຊາ 
44 ແລ້ວທ່ານກໍນໍາຂ້າພະເຈ້ົາຈາກຂ້າງນອກເຂ້ົາໄປໃນລານຊ້ັນໃນ ແລະເບ່ິງແມ, ມີຫ້ອງສອງຫ້ອງໃນລານຊ້ັນໃນ ຫອ້ງ

ນ່ຶງຢູ່ຂ້າງຫໍປະຕູເຫນືອຫັນຫນ້າໄປທິດໃຕ້ ອີກຫ້ອງນ່ຶງຢູ່ຂ້າງຫໍປະຕູໃຕ້ ຫັນຫນ້າໄປທິດເຫນືອ 
45 ແລະທ່ານບອກຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ ຫ້ອງນ້ີຊ່ຶງຫັນຫນ້າໄປທາງທິດໃຕ້ ສໍາລັບປະໂຣຫິດຜູ້ດູແລພຣະວິຫານ 
46 ແລະຫ້ອງຊ່ຶງຫັນຫນ້າໄປທາງເຫນືອ ສໍາລັບປະໂຣຫິດຜູ້ດູແລແທ່ນບູຊາ ປະໂຣຫິດເຫລ່ົານ້ີເປັນບຸດຊາຍຂອງຊາໂດກ 

ໃນບັນດາບຸດຂອງເລວີກໍມີພວກເຂົາເທ່ົານ້ັນທ່ີເຂ້ົາມາໃກ້ພຣະຜູ ເ້ປັນເຈ້ົາເພ່ືອຈະບົວລະບັດພຣະອົງ 
47 ແລະທ່ານກໍແທກລານ ໄດ້ຍາວນ່ຶງຮ້ອຍສອກ ແລະກວ້າງນ່ຶງຮ້ອຍສອກເປັນສ່ີຫລ່ຽມມົນທົນ ແລະແທ່ນບູຊາຢູ່ຂ້າງ

ຫນາ້ພຣະວິຫານ 
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48 ແລ້ວທ່ານນໍາຂ້າພະເຈ້ົາມາທ່ີຫ້ອງໂຖງຂອງພຣະວິຫານ ແລະແທກເສົາຂອງຫ້ອງໂຖງໄດ້ຫ້າສອກທັງສອງດ້ານ ແລະ
ຫປໍະຕູກວ້າງສິບສ່ີສອກ ກໍາແພງຂ້າງຫໍປະຕູນ້ັນມີດ້ານແລະສາມສອກ 

49 ຫ້ອງໂຖງນ້ັນຍາວຊາວສອກ ແລະກວ້າງສິບສອງສອກ ຂ້ັນໄດສິບຂ້ັນນໍາໄປເຖິງທ່ີນ້ີ ແລະມີເສົາຫານຢູ່ຂ້າງເສົາທັງ
ສອງຂ້າງ 

 

41  
Chapter 41 

1 ແລ້ວທ່ານນໍາຂ້າພະເຈ້ົາມາເຖິງຫ້ອງໂຖງ ແລະໄດ້ແທກເສົາ ກວ້າງດ້ານລະຫົກສອກ 
2 ແລະສ່ວນກວ້າງຂອງທາງເຂ້ົານ້ັນສິບສອກ ແລະກໍາແພງຂ້າງທາງເຂ້ົາດ້ານລະຫ້າສອກ ແລະທ່ານກໍວັດຄວາມຍາວ

ຂອງຫ້ອງໂຖງໄດ້ສ່ີສິບສອກ ກວ້າງຊາວສອກ 
3 ແລ້ວທ່ານກໍເຂ້ົາໄປໃນຫ້ອງຊັນ້ໃນ ແລະແທກເສົາຂອງທາງເຂ້ົາໄດ້ສອງສອກ ທາງເຂ້ົານ້ັນກວ້າງຫົກສອກ ແລະກໍາ

ແພງຂ້າງທາງເຂ້ົານ້ັນເຈັດສອກ 
4 ແລະທ່ານກໍແທກຄວາມຍາວຂອງຫ້ອງໄດ້ຊາວສອກ ກວ້າງຊາວສອກ ພ້ົ້ົນຫ້ອງໂຖງອອກໄປ ແລະທ່ານບອກຂ້າພະ

ເຈ້ົາວ່າ ນ້ີເປັນບ່ອນບໍຣິສຸດທ່ີສຸດ 
5 ແລ້ວທ່ານກໍແທກກໍາແພງພຣະວິຫານໄດ້ຫນາຫົກສອກ ຢູ່ຮອບພຣະວິຫານທຸກດ້ານ 
6 ຫ້ອງທັງຫລາຍທ່ີຂ້າງວິຫານໄດ້ຢູ່ຊ້ອນກັນມີສາມຊ້ັນ ມີຊັນ້ລະສາມສິບຫ້ອງ ຫ້ອງທັງຫລາຍນ້ັນໄດ້ເຂ້ົາໄປໃນກໍາ

ແພງວິຫານສໍາລັບຫ້ອງທ່ີຂ້າງວິຫານທ່ົວຮອບ ເພ່ືອຫ້ອງທັງຫລາຍນ້ັນຈະຕ້ັງຢູ່ທ່ີກໍາແພງແຕ່ວ່າບ່ໍແມ່ນພາຍໃນກໍາ
ແພງວຫິານ 

7 ຫ້ອງທັງຫລາຍນ້ັນຍ່ິງສູງຂ້ຶນກໍຍ່ິງກວ້າງອອກໄປ ຕາມສ່ວນຂຍາຍຂອງທ່ີຕ້ັງຈາກຫ້ອງນ່ຶງຊ້ອນຢູ ່ເທິງອີກຫ້ອງນ່ຶງໂດຍ
ຮອບ ທ່ີຂ້າງພຣະວິຫານມຂ້ັີນໄດນໍາຂ້ຶນຂ້າງເທິງ ດ່ັງນ້ີແຫລະຜູ້ໃດທ່ີຂ້ຶນໄປຈາກຫ້ອງຕ່ໍາທ່ີສຸດເຖິງຫ້ອງເທິງກໍຕ້ອງ
ລອດຜ່ານຫ້ອງກາງ 

8 ຂ້າພະເຈ້ົາຍັງເຫັນອີກວ່າ ພຣະວິຫານນ້ັນມີຍົກພືນ້ຢູ່ໂດຍຮອບ ຖານຂອງຫ້ອງແທກໄດ້ນ່ຶງໄມ້ວັດເຕັມ ຍາວຫົກສອກ 
9 ກໍາແພງຫ້ອງທັງຫລາຍທ່ີຂ້າງວິຫານດ້ານນອກຂອງຫ້ອງຫນາຫ້າສອກແລະສ່ວນຂອງຍົກພ້ືນທີຫ່ວ້າງນ້ັນຫ້າສອກລະ

ຫວ່າງຍົກພ້ືນຂອງພຣະວິຫານ 
10 ກັບຫ້ອງທັງຫລາຍຮອບວິຫານກໍກວ້າງຊາວສອກທ່ົວຮອບ 
11 ແລະທາງປະຕູຂອງຫ້ອງທັງຫລາຍນ້ັນເປີດເຂ້ົາໄປທາງເຫນືອ ແລະອີກປະຕູນ່ຶງຫັນໄປທາງໃຕ້ ຄວາມກວ້າງຂອງ

ສ່ວນທ່ີຫວ່າງນ້ັນຄືຫ້າສອກໂດຍຣອບ 
12 ອາຄານທ່ີຫນັຫນ້າມາຍັງສນາມຂອງພຣະວິຫານທາງດ້ານຕາເວັນຕົກນ້ັນກວ້າງເຈັດສິບສອກ ແລະກໍາແພງຂອງອາ

ຄານຫນ້າຫ້າສອກແລະຍາວເກ້ົາສິບສອກ 
13 ແລ້ວທ່ານກໍແທກພຣະວິຫານໄດ້ຍາວນ່ຶງຮ້ອຍສອກ ສນາມແລະອາຄານພ້ອມກັບກໍາແພງນ່ຶງຮ້ອຍສອກ 
14 ຄວາມກວ້າງດ້ານຕາເວັນອອກຂອງດ້ານຫນ້າຂອງພຣະວິຫານທັງຂອງສນາມ ຍາວນ່ຶງຮ້ອຍສອກ 
15 ແລ້ວທ່ານກໍແທກຄວາມຍາວຂອງອາຄານຊ່ຶງຫັນຫນ້າໄປສ  ູ່ສນາມອັນຢູ່ທາງທິດຕາເວັນຕົກ ພ້ອມທັງກໍາແພງຂ້າງໆ

ຍາວນ່ຶງຮ້ອຍສອກ ຫ້ອງໂຖງຂອງພຣະວິຫານນ້ັນ ແລະຫ້ອງຊ້ັນໃນແລະຫ້ອງສັກສິດທ່ີສຸດ 
16 ໄດ້ປູດ້ວຍໄມແ້ລະທັງສາມນ້ັນມີປ່ອງຢ້ຽມຣອບຊ່ຶງມຂີອບປະຕູຝັງເລິກ ກົງຂ້າມປະຕູທ່ີປູດ້ວຍໄມໂ້ດຍຮອບ ຕ້ັງແຕ່

ພ້ືນເຖິງປ່ອງຢ້ຽມ (ປ່ອງຢ້ຽມນ້ີມີຜ້າກ້ັງ) 



17 ແລະຮອດປະຕູແລະເຖິງວີຫານພາຍໃນແລະທັງນອກ ແລະເທີງກໍາແພງທັງສ້ິນທ່ີຫ້ອງຊ້ັນໃນແລະຫ້ອງໂຖງກໍມີຮູບສ
ລັກ 

18 ເປັນຮູບເຊຣບິູມ ຮູບຕ້ົນຕານ ແລະຮູບຕ້ົນຕານລະຫວ່າງເຊຣບິູມທຸກຮູບ ເຊຣູບິມທຸກຕົນມີສອງຫນ້າ 
19 ຫນ້າຂອງຜູ້ຊາຍໄດ້ປ່ິນໄປທາງຕ້ົນຕານທ່ີຢູ່ດ້ານນ່ຶງແລະຫນ້າຂອງສິງຫນຸ່ມໄດ້ປ່ິນໄປທາງຕ້ົນຕານອີກດ້ານນ່ຶງ ມຮີູບ

ຢ່າງນ້ີແກະໄວ້ຮອບພຣະວິຫານ 
20 ຈາກພ້ືນເຖິງທ່ີເຫນືອປະຕູ ມີຮູບເຊຣບິູມແລະຮູບຕ້ົນຕານສລັກຢູ່ທ່ີຝາ 
21 ຝ່າຍເສົາປະຕູຂອງຫ້ອງໂຖງນ້ັນສ່ີຫລ່ຽມ ຕ່ໍຫນ້າທາງເຂ້ົາບ່ອນສັກສິດນ້ັນມີສ່ິງນ່ຶງເຫມືອນກັບ 
22 ແທ່ນບູຊາທໍາດ້ວຍໄມ້ ສູງສາມສອກຍາວສອງສອກ ແລະກວ້າງສອງສອກ ທີມຸ່ມ ທີຖ່ານ ແລະທ່ີຝາທໍາດ້ວຍໄມ້ 

ທ່ານບອກຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ ìນ້ີເປັນໂຕະຊ່ຶງຢູ່ຕ່ໍພຣະພັກຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາî 
23 ຫ້ອງໂຖງຄືບ່ອນສັກສິດ ມປີະຕູຄູ່ແຫ່ງລະຄູ່ 
24 ປະຕູນ້ັນມີສອງບານ ເປັນບານປະຕູຄູ່ທ່ີເປີດໄປມາໄດ້ທາງກາງ 
25 ແລະເທິງປະຕູຂອງຫ້ອງໂຖງ ມີເຊຣູບິມແລະຕ້ົນຕານແກະໄວ້ ເຊ່ັນດຽວກັບທ່ີແກະໄວ້ເທິງຝາ ທາງຍ່າງໄປສູ່ຫ້ອງ

ທາງເຂ້ົານ້ັນແມ່ນໄດ້ປູດ້ວຍໄມ້ທງັນ້ັນ 
26 ມປ່ີອງຢ້ຽມທ່ີມີຂອບຝັງເລິກ ແລະມີຕ້ົນຕານຢູ່ທັງສອງຂ້າງທ່ີເທິງຝາດ້ານຂ້າງມຸກ ແລະທັງຫ້ອງລະບຽງພຣະວິຫານ 
 

42  
The Holy Chambers and the Outer Wall 

1 ແລ້ວທ່ານພາຂ້າພະເຈ້ົາມາເຖິງລານຊ້ັນໃນ ຊືທິ່ດເຫນືອ ແລະທ່ານນໍາຂ້າພະເຈ້ົາມາເຖິງຫ້ອງ ຊ່ຶງຢູ່ກົງຂ້າມກັບສະ
ຫນາມແລະກົງຂ້າມກັບຕຶກທາງດ້ານທິດເຫນືອ 

2 ຄວາມຍາວຂອງຕຶກທ່ີຢູ່ທາງດ້ານເຫນືອນ້ັນເປັນນ່ຶງຮ້ອຍສອກ ແລະກວ້າງຫ້າສິບສອກ 
3 ຕິດຕ່ໍກັບສ່ວນຊາວສອກ ຊ່ຶງເປັນສ່ວນຂອງລານຊ້ັນໃນ ຫັນຫນ້າເຂ້ົາສູ່ພ້ືນຫີນຊຶງ່ເປັນສ່ວນຂອງລານຂ້າງນອກເປັນ

ລະບຽງສາມຊ້ັນ 
4 ແລະຂ້າງຫນ້າຫ້ອງມີທາງເຂ້ົາຂ້າງໃນກວ້າງສິບສອກ ຍາວນ່ຶງຮ້ອຍສອກ ບັນດາປະຕູຫ ້ອງເຫລ່ົານ້ີຢູ່ທາງດ້ານເຫນືອ 
5 ຫ້ອງຂ້າງເທິງແຄບກວ່າ ເພາະລະບຽງກິນເນ້ືອທ່ີໄປຫລາຍກວ່າລະບຽງຫ້ອງຊ້ັນລ  ຸ່ມ ແລະຊ້ັນກາງໃນຕຶກນ້ັນ 
6 ເພາະວ່າເປັນຫ້ອງສາມຊ້ັນ ແລະບ່ໍມີເສົາຫ້ອງເຫມືອນເສົາທ່ີລານຂ້າງນອກ ເຫດສັນນ້ັນຫ້ອງຊ້ັນເທິງຈ່ຶງຄັບ

ແຄບກວ່າຫ້ອງທັງຫລາຍຊ້ັນລຸ່ມແລະຊ້ັນກາງ 
7 ແລະມຝີາຂ້າງນອກລຽບກັບຫ້ອງໄປຍັງລານຂ້າງນອກກົງຂ້າມກັບຫ້ອງ ຍາວຫ້າສິບສອກ 
8 ເພາະວ່າຫ້ອງທ່ີລານຂ້າງນອກຍາວຫ້າສິບສອກ ສ່ວນຫ້ອງເຫລ່ົານ້ັນທ່ີກົງຂ້າມກັບພຣະວິຫານຍາງນ່ຶງຮ້ອຍສອກ 
9 ໃຕ້ຫ້ອງເຫລ່ົານ້ັນມີທາງເຂ້ົາຢູ່ດ້ານຕາເວັນອອກ ຖ້າເຂ້ົາໄປຈາກລານຂ້າງນອກ 
10 ທ່ີຝາດ້ານນອກເລ້ີມຕ້ົນ ດ້ານໃຕ້ກໍເຊ່ັນດຽວກັນ ກົງຂ້າມກັບສນາມແລະກົງຂ້າມກັບຕຶກມີຫອ້ງຫລາຍຫ້ອງ 
11 (ມທີາງເດີນຢູ່ຫນ້າຫ້ອງ) ເຫມອືນກັບຫ້ອງທາງທິດເຫນືອ ຍາງແລະກວ້າງຂະຫນາດດຽວກັນ ມທີາງອອກ ແຜນຜັງ

ແລະປະຕູຢ່າງດຽວກັນ 
12 ຂ້າງລຸ່ມຫ້ອງທິດໃຕ້ມີທາງເຂ້ົາຢູ່ດ້ານຕາເວັນອອກບ່ອນທ່ີເຂ້ົາມາຕາມທາງເດີນ ກົງຂ້າມມີຝາແບ່ງ 
13 ແລ້ວທ່ານກ່າວແກ່ຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ ìຫ້ອງດ້ານເຫນືອແລະຫ້ອງດ້ານໃຕ້ກົງຂ້າມສນາມເປັນຫ້ອງບໍຣິສຸດທ່ີປະໂຣຫິດຜູ້

ເຂ້ົາໃກ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຮັບປະທານຂອງຖວາຍອັນບໍຣິສຸດທ່ີສຸດ ເຂົາຈະວາງຂອງຖວາຍອັນບໍຣິສຸດທ່ີສຸດນ້ັນໄວ້ທ່ີ
ນ້ັນ ຄືທັນຍາບູຊາ ເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ບາບ ເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ຄວາມຜິດ ເພາະວ່າທ່ີນ້ັນບໍຣິສຸດ 



14 ເມ່ືອປະໂຣຫິດເຂ້ົາໄປໃນທ່ີບໍຣິສຸດ ເຂົາຈະບ່ໍອອກໄປຈາກຫ້ອງນ້ີເຂ້ົາສ  ູ່ລານຂ້າງນອກ ນອກຈາກຈະແກ້ເຄ່ືອງແຕ່ງ
ກາຍທ່ີເຂົາໃສ່ປະຕິບັດຫນ້າທ່ີວາງໄວທ່ີ້ນ້ັນ ເພາະສ່ິງເຫລ່ົານ້ີບໍຣິສຸດ ເຂົາຈະຕ້ອງນຸ່ງເຄ່ືອງແຕ່ງກາຍອ່ືນກ່ອນທ່ີເຂົາ
ຈະເຂ້ົາໄປສູ່ສ່ວນທ່ີມີໄວສໍ້າລັບປະຊາຊົນî 

15 ເມ່ືອທ່ານໄດ້ແທກຂ້າງໃນບໍຣິເວນພຣະວຫິານເສັດແລ້ວ ທ່ານກໍນໍາຂ້າພະເຈ້ົາອອກມາທາງປະຕູ ຊຶງ່ປ່ິນຫນ້າໄປທາງ
ທິດຕາເວັນອອກ ແລະແທກບໍຣິເວນພຣະວິຫານໂດຍຮອບ 

16 ທ່ານແທກດ້ານຕາເວັນອອກດ້ວຍໄມ້ແທກໄດ້ຫ້າຮ້ອຍຕາມໄມ້ແທກ 
17 ແລ້ວທ່ານກໍຫັນມາແທກທາງດ້ານເຫນືອໄດ້ຫ້າຮ້ອຍສອກຕາມໄມ້ແທກ 
18 ແລ້ວທ່ານກໍຫັນມາແທກດ້ານໃຕ້ໄດ້ຫ້າຮ້ອຍສອກຕາມໄມ້ແທກ 
19 ແລ້ວທ່ານໄດ້ຫັນມາດ້ານຕາເວັນຕົກແລ້ວແທກໄດ້ຫ້າຮ້ອຍສອກຕາມໄມ້ແທກ 
20 ທ່ານແທກທັງສ່ີດ້ານມີກໍາແພງລ້ອມຮອບຍາວຫ້າຮ້ອຍສອກ ກວ້າງຫ້າຮ້ອຍສອກ ເປັນທ່ີແບ່ງລະຫວ່າງທ່ີບໍຣິສຸດແລະ

ທ່ີສາທາຣະນະ 
 

43 ພຣະສະງາ່ຣາສຂີອງພຣະເຈົາ້ເຕມັພຣະວຫິານ  
The Divine Glory Returns to the Temple 

1 ພາຍຫລັງທ່ານນໍາຂ້າພະເຈ້ົາມາຍັງປະຕູ ຄືປະຕູທ່ີຫນັຫນ້າໄປທິດຕາເວັນອອກ  
2 ແລະເບ່ິງແມ, ພຣະສະງ່າຣາສີຂອງພຣະເຈ້ົາແຫ່ງອິສຣາເອນມາຈາກທິດຕາເວັນອອກ ແລະພຣະສຸຣະສຽງຂອງພຣະ

ອົງກໍເຫມືອນສຽງນ້ໍາມາກຫລາຍ ແລະພິພບົກໍຮຸ່ງໂຣດດ້ວຍພຣະສະງ່າຣາສີຂອງພຣະອົງ 
3 ແລະນິມິດທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາເຫັນນ້ັນກໍເຫມືອນກັບນິມ ດິຊ່ຶງຂ້າພະເຈ້ົາເຫັນເມ່ືອພຣະອົງສະເດັດມາທໍາລາຍເມືອງນ້ັນ 

ແລະເຫມືອນກັບນິມິດຊຶງ່ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຫັນທີຮິ່ມແມ່ນ້ໍາເຄບາ ແລະຂ້າພະເຈ້ົາກໍຫມບູຫນ້າຂອງຂ້າພະເຈ້ົາລົງເຖິງ
ດິນ 

4 ເມ່ືອພຣະສະງ່າຣາສີຂອງພຣະເຈ້ົາເຂ້ົາໄປໃນພຣະວິຫານທາງປະຕູທ່ີຫນັໄປທາງທິດຕາເວັນອອກ  
5 ພຣະວິນຍານກໍຍົກຂ້າພະເຈ້ົາຂ້ຶນ ແລະນໍາຂ້າພະເຈ້ົາມາທ່ີລານຊ້ັນໃນ ແລະເບ່ິງແມ, ພຣະສະງ່າຣາສີຂອງພຣະຜູ້

ເປັນເຈ້ົາກໍເຕັມ  ພຣະວິຫານ 
6 ຂນະທ່ີຊາຍຄົນນ້ັນຍັງຢືນຢູ່ທ່ີຂ້າງຂ້າພະເຈ້ົາ ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຍິນພຣະອົງກ່າວກັບຂ້າພະເຈ້ົາດັງອອກມາຈາກພຣະວິ

ຫານ 
7 ແລະພຣະອົງກ່າວກັບຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, ìບຸດແຫ່ງມະນຸດເອີຍ, ບັນລັງຂອງເຮົາແລະສະຖານທ່ີວາງຕີນຂອງເຮົາຢູ່ທ່ີນ້ີ 

ເປັນບ່ອນທ່ີເຮົາຈະຢູ່ຖ້າມກາງຊົນຊາດອິສຣາເອນເປັນນິດ ແລະເຊ້ືອສາຍອິສຣາເອນຈະບ່ໍກະທໍາໃຫ້ນາມບໍຣິສຸດ
ຂອງເຮົາເປັນມົນທິນ ໂດຍຕົວຂອງເຂົາທັງຫລາຍເອງຫລືກະສັດຂອງເຂົາທັງຫລາຍ ດ້ວຍການຫລ້ິນຊູ້ຂອງເຂົາທັງ
ຫລາຍແລະດ້ວຍຝັງສົບຂອງພຣະເຈ້ົາແຜ່ນດິນຂອງເຂົາທັງຫລາຍເມ່ືອສ້ິນພຣະຊົນ 

8 ໂດຍການວາງຂອບປະຕູຂອງເຂົາທັງຫລາຍໄວ້ຂ້າງຂອບປະຕູຂອງເຮົາ ແລະໂດຍຕ້ັງເສົາປະຕູຂອງເຂົາທັງຫລາຍ
ໄວຂ້້າງເສົາປະຕູຂອງເຮົາ ມີພຽງຝາກ້ັນໄວ້ລະຫວ່າງເຮົາກັບເຂົາທັງຫລາຍເທ່ົານ້ັນ ເຂົາໄດ້ກະທໍານາມບໍຣິສຸດຂອງ
ເຮົາໃຫ້ເປັນມົນທິນໂດຍສ່ິງທ່ີຫນ້າກຽດຊັງຂອງເຂົາຊ ຶ ່ງເຂົາທັງຫລາຍໄດ້ກະທໍາ ດ່ັງນ້ັນເຣົາຈ ຶ ່ງເຜົາຜານເຂົາເສັຽດ
 ວ້ຍຄວາມກ້ິວຂອງເຮົາ 

9 ບັດນ້ີໃຫ້ເຂົາຖ້ິມການຫລ້ິນຊູ້ທງັຫລາຍຂອງເຂົາແລະສົບຂອງກະສັດທັງຫລາຍຂອງເຂົາໃຫ້ຫ່າງໄກຈາກເຣົາ ແລະ
ເຮົາຈະຢູ່ຖ້າມກາງເຂົາທັງຫລາຍເປັນນິດ 
ລະບຽບຂອງພຣະວຫິານແລະແທນ່ບຊູາ 



10 ìເຈ້ົາ ບຸດແຫ່ງມະນຸດເອີຍ, ເຈ້ົາຈ  ່ົງບັນລະຍາຍແກ່ເຊ້ືອສາຍອິສຣາເອນໃຫ້ຊາບເຖິງພຣະວິຫານແລະສັນຖານແລະ
ແຜນຜັງ່ຂອງ  ພຣະວິຫານນ້ັນ ເພ່ືອວ່າເຂົາຈະໄດ້ລະອາຍໃນເຣ່ືອງຄວາມບາບຊ່ົວຂອງເຂົາ 

11 ແລະຖ້າເຂົາລະອາຍໃນສ່ິງທັງຫລາຍທ່ີເຂົາກະທໍາມາແລ້ວ ຈ່ົງສໍາແດງາພາບ ແຜນຜ ງັ ທາງອອກທາງເຂ້ົາ ແລະລັກ
ສະນະທັງ  ສ້ິນຂອງພຣະວິຫານນ້ັ ແລະຈ່ົງໃຫ້ເຂົາຊາບເຖິງກົດເກນແລະກົດທັງສ້ິນຂອງພຣະວິຫານ ຈ່ົງຂຽນລົງໄວ້ຕ່ໍ
ຫນ້າຕ່ໍຕາຂອງເຂົາ ເພ່ືອເຂົາຈະໄດ້ຮັກສາກົດແລະກົດເກນທັງສ້ິນຂອງພຣະວິຫານ ແລະປະພຶດຕາມ 

12 ຕ່ໍໄປນ້ີເປັນກົດຂອງພຣະວິຫານ ຄືບຣໍເິວນໂດຍຮອບທ່ີຢູ່ເທິງຍອດພູຈະເປັນທ່ີບໍຣິສຸດທ່ີສຸດ ເບ່ິງແມ, ນ້ີເປັນກົດຂອງ
ພຣະວິຫານ 
ແທນ່ບຊູາ 
The Altar 

13 ຕ່ໍໄປນ້ີເປັນຂນາດຂອງແທ່ນບູຊາແທກເປັນສອກ (ສອກນ່ຶງຄືຄວາມຍາວນ່ຶງສອກກັບນ່ຶງຄືບ) ຕອນຖານສູງນ່ຶງສອກ 
ແລະກວ້າງນ່ຶງສອກ ແລະມີຂອບນອກສູງຄືບນ່ຶງ ແລະຄວາມສູງຂອງແທ່ນບູຊາເປັນດ່ັງນ້ີ 

14 ຈາກຕອນຖານທ່ີຢູ່ເທິງດິນມາເຖິງຂ້າງລຸ່ມສູງສອງສອກ ກວ້າງນ່ຶງສອກ ຈາກຂ້ັນນ້ອຍໄປເຖິງຂ້ັນໃຫຍ່ສູງສ່ີສອກ 
ກວ້າງນ່ຶງສອກ 

15 ແລະເຕົາຂອງແທ່ນນ້ັນສ່ີສອກ ແລະຈາກເຕົາແທ່ນມີຍອດຍ່ືນຂ້ຶນໄປສູງສອກນ່ຶງສ່ິຍອດ 
16 ເຕົາແທ່ນນ້ັນເປັນສ່ີຫລ່ຽມມົນທົນຍາວສິບສອງສອກ ກວ້າງສິບສອງສອກ 
17 ຂ້ັນຂ້າງເຕົາກໍສ່ີຫລ່ຽມມົນທົນເຫມືອນກັນ ຍາວສິບສ່ີສອກ ກວ້າງສິບສ່ີສອກ ຊ່ຶງແຕ່ລະຂ້າງກວ້າງເຄ  ່ິງສອກ ຖາ

ນກວ້າງສອກນ່ຶງໂດຍຮອບຂ້ັນໄດແທ່ນບູຊາປ່ິນຫນ້າໄປທາງທິດຕາເວັນອອກî 
18 ແລະທ່ານເວ້ົາກັບຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, ìບຸດແຫ່ງມະນຸດເອີຍ, ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ຕ່ໍໄປນ້ີເປັນກົດເກນຂອງແທ່ນ

ບູຊາ ໃນວັນທ່ີສ້າງເສັດແລ້ວເພ່ືອຈະຖວາຍເຄ່ືອງເຜົາບູຊາ ແລະເພ່ືອຈະຊິດດ້ວຍເລືອດ 
19 ທ່ານຈ່ົງມອບງົວຫນຸ່ມໂຕນ  ່ຶງເປັນເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ບາບແກ່ປະໂຣຫິດຄົນເລວີຄອບຄົວຊາໂດກ ຜູ້ທີເ່ຂ້ົາມາໃກ້ເພ່ືອປົນນິ

ບັດເຣົາ ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີແຫລະ 
20 ເຈ້ົາຈ່ົງເອົາເລືອດງົວນ້ັນໃສ່ໄວ້ທີຍ່ອດທັງສ່ີຂອງແທ່ນ ແລະແຈທັງສ່ີຂອງຂ້ັນຂ້າງເຕົາ ແລະທ່ີອ້ອມຮອບທ່ີຂອບທັງ

ຫມດົຂອງແທ່ນດ້ວຍ ທໍາດ່ັງນ້ີແຫລະທ່ານຈະໄດ້ຊໍາຮະແທ່ນແລະທໍາການລົບມົນທິນຂອງແທ່ນນ້ັນໄວ້ 
21 ທ່ານຈ່ົງເອົາງົວເຖິກຊ່ຶງເປັນເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ບາບ ແລະທ່ານຈ່ົງເຜົາມັນເສັຽໃນບ່ອນທ່ີກໍານົດໄວ້ ຊ່ຶງເປັນບ່ອນຂອງພຣະ

ວິຫານພາຍນອກສະຖານນະມ ັສການ 
22 ແລະໃນວັນທີສອງທ່ານຈ່ົງຖວາຍແບ້ໂຕເຖິກທ່ີປາສຈາກຕໍາຫນິເປັນເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ບາບ ແລະຊໍາຮະແທ່ນບູຊາ 

ເຫມືອນທີຊໍ່າຮະດ້ວຍງົວເຖິກ 
23 ເມ່ືອທ່ານໄດ້ຊໍາຮະແທ່ນເສັດແລ້ວ ທ່ານຈ່ົງຖວາຍງົວຫນຸ່ມປາສຈາກຕໍາຫນິແລະແກະເຖິກທ່ີປາສຈາກຕໍາຫນິຈາກ

ຝູງ 
24 ທ່ານຈ່ົງນໍາມາຖວາຍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະປະໂຣຫິດຈະເອົາເກືອຊິດລົງເທິງນ້ັນ ແລະຖວາຍເປັນເຄ່ືອງເຜົາບູຊາແດ່

ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
25 ທ່ານຈ່ົງຖວາຍແບ້ໂຕນ່ຶງເປັນເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ບາບທຸກວັນຈົນຄົບເຈັດວັນ ແລະຈ່ົງຖວາຍງົວຫນຸ່ມແລະແກະເຖິກທ່ີປາສ

ຈາກຕໍາຫນິຈາກຝູງດ້ວຍ 
26 ເຂົາທັງຫລາຍຈະຕ້ອງທໍາການລົບມົນທິນແທ່ນບູຊາຢູ່ເຈັດວັນຈ່ຶງຊໍາຣະສໍາເຣັດ ແລະຖວາຍໃຫ້ເປັນທ່ີສັກສິດ 
27 ແລະເມ່ືອເຂົາກະທໍາຄົບຕາມກໍານົດເຫລ່ົານ້ີແລ້ວ ຕ້ັງແຕ່ວັນທີແປດເປັນຕ້ົນໄປປະໂຣຫ ດິຈະຕ້ອງຖວາຍເຄ່ືອງສານຕິ

ບູຊາຂອງທ່ານທ່ີເທິງແທ່ນນ້ັນ ແລະເຮົາຈະພໍໃຈເຈ້ົາທັງຫລາຍ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີແຫລະ 
 



44 ງານບວົລະບດັໃນພຣະວຫິານ  
The Closed Gate 

1 ແລ້ວທ່ານກໍນໍາຂ້າພະເຈ້ົາກັບມາທ່ີປະຕູນອກຂອງສະຖານນະມັສການ ຊຶງ່ຫັນຫນ້າໄປທາງຕະເວັນອອກ ແລະປະຕູ
ນ້ັນປິດຢູ່ 

2 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວກັບຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, ìປະຕູນ້ີຈະປິດຢູ່ເລ້ືອຍໄປ ຢ່າໃຫເ້ປີດ ແລະບ່ໍໃຫ້ຜູ້ໃດເຂ້ົາໄປທາງນ້ີ ເພາະພ
ຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ  ພຣະເຈ້ົາແຫ່ງອິສຣາເອນໄດ້ສະເດັດເຂ້ົາໄປທາງນ້ີ ເຫດສັນນ້ັນຈ່ຶງໃຫ້ປີດໄວ້ 

3 ສະເພາະເຈ້ົານາຍເທ່ົານ  ້ັນທ່ີຈະປະທັບສເວີຍພຣະກະຍາຫານຕ່ໍພຣະພັກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໃນປະຕູນ້ີໄດ້ ທ່ານຈະຕ້ອງ
ເຂ້ົາມາທາງມກຸຂອງຫໍປະຕູແລະຕ້ອງອອກໄປຕາມທາງດຽວກັນî 
Admission to the Temple 

4 ແລ້ວທ່ານກ ນໍໍາຂ້າພະເຈ້ົາມາຕາມທາງຂອງປະຕູເຫນືອມາທ່ີຂ້າງຫນ້າພຣະວິຫານ ແລະຂ້າພະເຈ້ົາຫລຽວເບ່ິງ ແລະ
ເບ່ິງແມ,     ພຣະສະງ່າຣາສີຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກໍເຕັມພຣະວິຫານຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະຂ້າພະເຈ້ົາກໍກ້ົມຫນ້າລົງເຖິງ
ດິນ 

5 ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວກັບຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, ìບຸດແຫ່ງມະນຸດເອີຍ, ຈ່ົງຕ້ັງໃຈໃຫ້ດີ ທຸກສ່ິງທ່ີເຮົາຈະບອກເຈ້ົາກ່ຽວກັບ
ກົດເກນທັງສ້ິນຂອງພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາແລະກົດທັງສ້ິນຂອງພຣະວິຫານນ້ັນ ຈ່ົງເບ່ິງດ້ວຍຕາຂອງເຈ້ົາ 
ແລະຟັງດ້ວຍຫຂູອງເຈ້ົາ ແລະຈົດຈໍາເຣ່ືອງທາງເຂ້ົາພຣະວິຫານແລະທາງອອກຈາກສະຖານນະມັສການໄວ້ໃຫ ດີ້ 

6 ແລ້ວຈ່ົງບອກແກ່ເຊ້ືອສາຍທ່ີມກັກະບົດ ຄືເຊ້ືອສາຍອິສຣາເອນວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ໂອ ເຊ້ືອສາຍອິສຣາ
ເອນເອີຍ, ຂໍໃຫກ້ານຖ່ອຍຮ້າຍຂອງເຈ້ົາສ້ິນສຸດເຖີດ 

7 ຄືການຍິນຍອມໃຫ້ຄ ົນຕ່າງດ້າວທ່ີບ່ໍໄດ້ເຂ້ົາພິທີຕັດທາງຈ ດິໃຈແລະເນ້ືອຫນັງເຂ້ົາມາໃນສະຖານນະມັສການຂອງເຮົາ 
ກະທໍາໃຫ້ສະຖານນ້ັນມົນທິນ ໃນເມ່ືອເຈ້ົາຖວາຍອາຫານຂອງເຮົາແກ່ເຣົາ ຄືໄຂມັນແລະເລືອດ ເຈ້ົາໄດ້ທໍາລາຍຄໍາ
ສັນຍາຂອງເຮົາດ້ວຍການຫນ້າກຽດຊັງທັງສ້ິນຂອງເຈ້ົາ 

8 ເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ບົວລະບັດຮັກສາສ່ິງບໍຣິສຸດຂອງເຮົາ ແຕ່ເຈ້ົາໄດ້ຕ້ັງຄົນຕ່າງດ້າວໃຫ້ບົວລະບັດຮັກສາຢູ່ໃນສະຖານນະມັສ
ການຂອງເຮົາ ເພ່ືອປໂຍດແກ່ຕົວເຈ້ົາເອງ 

9 ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈ່ຶງກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ຢ່າໃຫ້ຕ່າງດ້າວທ່ີບ່ໍໄດ້ເຂ້ົາພິທີຕັດທາງຈິດໃຈຄົນແລະເນ້ືອຫນັງ ຄືຊົນຕ່າງດ້າວທັງ
ສ້ິນທ່ີຢູ່ຖ້າມກາງຊົນຊາດອິສຣາເອນເຂ້ົາໄປໃນສະຖານນະມັສການຂອງເຮົາ 

10 ແຕ່ຄົນເລວີຜູ້ທ່ີໄດ້ໄປໄກຈາກເຮົາ ຫລົງໄປຈາກເຮົາໄປຕິດຕາມຮູບໂຄຣົບຂອງເຂົາເມ່ືອຄົນອິສຣາເອນຫລົງໄປນ້ັນ 
ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບໂທດຂອງຕົນ 

11 ເຂົາທັງຫລາຍຈະຕ້ອງບົວລະບັດຢູ່ໃນສະຖານນະມັສການຂອງເຣົາ ກວດກາເບ່ິງຢູ່ທ່ີປະຕູພຣະວິຫານ ແລະປະຕິບັດ
ຢູ່ໃນພຣະວິຫານ ເຂົາຈະຂ້າເຄ່ືອງເຜົາບູຊາແລະເຄ່ືອງສັຕບູຊາໃຫ້ປະຊາຊົນ ແລະເຂົາຈະຕ້ອງຄອຍເຝ້ົາປະຊາຊົນ 
ເພ່ືອຈະຮັບໃຊ້ເຂົາທັງຫລາຍ 

12 ເພາະເຂົາທັງຫລາຍໄດ້ປົນນິບັດປະຊາຊົນຢູ່ຫນ້າຮູບໂຄຣົບຂອງເຂົາ ຈ່ຶງກາຍເປັນສ່ິງສະດຸດໃຫ້ທໍາບາບຜິດແກ່ເຊ້ືອ
ສາຍອິສຣາເອນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວວ່າ ເຫດສັນນ້ັນເຣົາຈ່ຶງໄດ້ປະຕິຍານດ້ວຍເຣ່ືອງເຂົາທັງຫລາຍວ່າ ເຂົາທັງ
ຫລາຍຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບໂທດຂອງເຂົາ 

13 ຢ່າໃຫ້ເຂົາທັງຫລາຍເຂ້ົາມາໃກ້ເຣົາ ເພ່ືອຈະຮັບໃຊ້ເຮົາໃນຕໍາແຫນ ງ່ປະໂຣຫິດ ຫລືເຂ້ົາມາໃກ້ສ່ິງສັກສິດທັງຫລາຍ
ຂອງເຣົາແລະສ່ິງຊ່ຶງສັກສິດທ່ີສຸດນ້ັນ ແຕ່ເຂົາຕ້ອງທົນຮັບຄວາມອັບອາຍຂາຍຫນ້າ ເພາະສ່ິງອັນຫນ້າກຽດຊັງຊຶງ່ເຂົາ
ໄດ້ກະທໍານ້ັ 

14 ແຕ່ເຖິງປານນ້ັນເຮົາຈະກໍານົດໃຫ້ເຂົາເປັນຜູ້ດູແລພຣະວິຫານ ໃຫກ້ະທໍາບໍຣິການທັງສ້ິນແລະກະທໍາສ່ິງທ່ີຕ້ອງກະທໍາ
ໃນພຣະວິຫານນ້ັນທັງສ້ິນ 



The Levitical Priests 

15 ìແຕ່ປະໂຣຫິດຄົນເລວີ ບັນດາບຸດຂອງຊາໂດກ ຜູ້ຍັງດູແລສະຖານນະມັສການຂອງເຮົາ ເມ່ືອຄົນອິສຣາເອນຫລົງໄປ
ຈາກເຮົານ້ັນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວວ່າ ໃຫເ້ຂົາເຂ້ົາມາໃກ້ເຣົາເພ່ືອບົວລະບັດເຣົາ ແລະໃຫ້ຄອຍຮັບໃຊ້ເຣົາທ່ີຈະຖວາຍ
ໄຂມັນແລະເລືອດ 

16 ເຂົາຈະເຂ້ົາມາໃນສະຖານນະມັສການຂອງເຮົາໄດ້ ແລະໃຫ້ເຂົາເຂ້ົາມາໃກ້ໂຕະຂອງເຮົາເພ່ືອຈະບົວລະບັດເຣົາ 
ແລະໃຫ້ເຂົາຮັກສາຫນ້າທ່ີການທ່ີເຣົາຝາກກັບເຂົາ 

17 ເມື ່ອເຂົາເຂ້ົາປະຕູລານຊ້ັນໃນນ້ັນ ໃຫ້ເຂົາຫ່ົມເສ້ືອຜ້າປ່ານເນ້ືອລະອຽດ ຢ່າໃຫ້ເຂົາມີສ່ິງໃດທ່ີທໍາດ້ວຍຂົນແກະເລີຍ 
ຂນະເມ່ືອເຂົາທໍາການບົວລະບັດຢູ່ທ່ີປະຕູລານຊ້ັນໃນ ແລະຢູ່ຂ້າງໃນ 

18 ໃຫ ້ເຂົາຄຽນຜ້າປ່ານໄວ້ຫນືອຫົວ ແລະນຸ່ງສ້ົງຜ້າປ່ານພຽງແອວ ຢ່າໃຫ້ເຂົາຫົມ່ຕົວດ້ວຍສ່ິງໃດທ່ີໃຫ້ມເີຫ່ືອ 
19 ແລະເມ່ືອເຂົາອອກໄປຍັງລານນອກເພ່ືອໄປຫາປະຊາຊົນ ໃຫ້ເຂົາແກ້ເສ້ືອຜ້າຊຸດທ່ີບົວລະບັດງານນ້ັນອອກເສັຽ ແລະ

ວາງໄວເ້ສັຽໃນຫ້ອງບໍຣິສຸດ ແລ້ວຈ່ຶງນຸ່ງຫ່ົມເສ້ືອຜ້າອ່ືນ ຢ້ານວ່າເຂົາຈະນໍາຄວາມ ບໍຣິສຸດສັກສິດໄປຕິດຕ່ໍກັບປະຊາ
ຊົນດ້ວຍເສ້ືອຜ້າຂອງເຂົາ 

20 ຢ່າໃຫ້ເຂົາແຖຫົວ ຫລືປ່ອຍຜົມຕົນໃຫ້ຍາວ ໃຫ້ເຂົາຮັກສາໄວ້ໃຫ້ຍາວພດໍພີງໍາມ 
21 ເມ່ືອປະໂຣຫິດເຂ້ົາໄປໃນລານຊ້ັນໃນຈະດ່ືມເຫລ້ົາອະງຸ່ນບ່ໍໄດ້ 
22 ຢ່າໃຫ້ປະໂຣຫິດແຕ່ງງານກັບຍິງຫມ້າຍຫລືຍິງທີຖື່ກຢ່າຮ້າງແລ້ວ ແຕ່ໃຫ້ແຕ່ງງານກັບຍິງພົມມະຈາຣ ເີຊ້ືອສາຍຄອບ

ຄົວອິສຣາເອນ ຫລືຍິງຫມາ້ຍຊ່ຶງເປັນຍິງຫມ້າຍຂອງປະໂຣຫິດ 
23 ເຂົາທັງຫລາຍຈະຕ້ອງສ່ັງສອນໄພ່ພົນຂອງເຮົາເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງສ່ິງຂອງບໍຣິສຸດແລະສ່ິງຂອງຖ່ອຍຮ້າຍ 

ແລະສໍາແດງໃຫ້ເຂົາສັງເກດໄດ້ວ່າສ່ິງໃດເປັນມົນທິນແລະສ່ິງໃດບ່ໍເປັນມົນທິນ 
24 ຖາ້ມຄີະດີ ເຂົາຈະຕ້ອງກະທໍາຫນ້າທ່ີຜູ້ພິພາກສາ ແລະເຂົາຈະຕ້ອງພິພາກສາຕາມກົດຫມາຍຂອງເຣົາ ໃນງານເທສ

ການຕາມກໍານົດຂອງເຮົານ້ັນເຂົາຈະຕ້ອງຮັກສາກົດແລະກົດເກນຂອງເຮົາແລະເຂົາຈະຕ້ອງຮັກສາວັນສະບາໂຕຂອງ
ເຮົາໃຫ້ບໍຣສຸິດ 

25 ຢ່າໃຫ້ເຂົາກະທໍາຕົວໃຫ້ເປັນມົນທິນດ້ວຍເຂ້ົາໄປໃກ້ຜູ້ຕາຍເວ້ັນແຕ່ເປັນບິດາຫລືມານດາ ຫລືບຸດຊາຍຫລືບຸດຍິງ ຫລື
ພີນ້່ອງຜູ້ຊາຍ ຫລືພ່ີນ້ອງຜູ້ຍິງທ່ີບ່ໍມີສາມີ ກ ໍຈະກະທໍາຕົວໃຫ້ເປັນມົນທິນໄດ້ 

26 ຫລັງຈາກທ່ີເຂົາຮັບການຊໍາຮະແລ້ວ ມກໍີານົດອີກເຈັດວັນ 
27 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວວ່າ ໃນວັນທ່ີເຂົາເຂ້ົາໄປໃນທ່ີນະມັສການ ຄືທີລ່ານຊ້ັນໃນເພ່ືອຈະບ ວົລະບັດຢູ່ໃນທ່ີນະມສັການ 

ເຂົາຈະຕ້ອງຖວາຍເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ບາບເສັຽກ່ອນ 
28 ìເຂົາຈະບ່ໍມີມ ໍຣະດົກຕົກທອດ ເຮົາເປັນມ ຣໍະດົກຂອງເຂົາ ແລະເຈ້ົາບ່ໍຕ້ອງໃຫ້ເຂົາຖືກໍາມະສິດໃດໆໃນອິສຣາເອນ ເຮົ

າເປັນກໍາມະສິດຂອງເຂົາ 
29 ໃຫເ້ຂົາຮັບປະທານເຄ່ືອງທັນຍາບູຊາ ເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ບາບ ແລະເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ຄວາມຜິດ ແລະທຸກສ່ິງທ່ີຖວາຍໄວ້ໃນອິ

ສຣາເອນເປັນຂອງເຂົາທັງຫລາຍ 
30 ແລະຫມາກໄມດ້ີທີສຸ່ດຂອງຫມາກໄມ້ຣຸນ່ແຣກທ ຸກຊະນິດແລະຂອງຖວາຍທຸກຊະນິດຈາກເຄ່ືອງຖວາຍບູຊາທັງສ້ິນ

ຂອງເຈ້ົາຈະເປັນຂອງບັນດາປະໂຣຫິດທັງຫລາຍ ເຈ້ົາຈ່ົງມອບແປ້ງຜົນແຣກຂອງເຈ້ົາໃຫ້ແກ່ປະໂຣຫິດ ເພື່ອວ່າພຣະ
ພອນຈະມີຢູ່ເຫນືອຄົວ   ເຮ ືອນຂອງເຈ້ົາ 

31 ປະໂຣຫິດຈະຕ້ອງບ່ໍຣັບປະທານສ່ິງໃດໆບ່ໍວ່າຈະເປັນນົກຫລືສັດທ່ີຕາຍເອງຫລືຖືກຈີກກັດຕາຍ 
 



45 ການແບງ່ແຜນ່ດນິແລະເຄືອ່ງຊັງ່ຕວງທີທ່ຽ່ງຕງົ  
The Holy District 

1 ìເມ່ືອເຈ້ົາແບ່ງແຜ່ນດິນໃຫ້ເປ ັນກໍາມະສິດນ້ັນ ເຈ້ົາຈ່ົງຖວາຍທ່ີດິນສ່ວນນ່ຶງໄວ້ເພ່ືອພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໃຫ້ເປັນເມືອງບໍຣິ
ສຸດຍາວສອງຫມ່ືນຫ້າພັນສອກ ແລະກວ້າງສອງຫມືນ່ສອກ ຈະເປັນທ່ີບໍຣິສຸດຕລອດບໍຣິເວນນ້ັນ 

2 ໃນບໍຣິເວນນ້ີໃຫ້ມີທີສ່ີ່ຫລ່ຽມຕອນນ່ຶງຍາວຫ້າຮ້ອຍ ກວ້າງຫ້າຮ້ອຍສອກສໍາລັບສະຖານນະມັສການໃຫ້ມບໍີຣິເວນເປ່ົ
າຫວ້າງໄວໂ້ດຍຮອບອີກຫ້າສິບສອກ 

3 ໃນເມືອງບໍຣິສຸດນ້ັນ ເຈ້ົາຈ່ົງແທກສ່ວນນ່ຶງອອກ ຍາວສອງຫມ່ືນຫ້າພັນສອກ ກວາ້ງນ່ຶງຫມືນ່ສອກ ໃນບໍຣິເວນນ້ີໃຫ້
ເປັນທ່ີຕ້ັງຂອງສະຖານນະມັສການ ຄືທີບໍ່ຣິສຸດທ່ີສຸດ 

4 ໃຫເ້ປັນສ່ວນແຜ່ນດິນທ່ີບໍຣສຸິດ ໃຫເ້ປັນຂອງປະໂຣຫິດ ຜູ້ບົວລະບັດຢູ່ໃນສະຖານນະມັສການ ແລະເຂ້ົາໃກ້ພຣະຜູ້
ເປັນເຈ້ົາເພ່ືອຈະບົວລະບັດພຣະອົງ ໃຫເ້ປັນທ່ີສໍາລັບສ້າງບ້ານເຮືອນຂອງເຂົາ ແລະເປ ນັທ່ີບໍຣິສຸດສໍາລັບສະຖານນະ
ມສັການ 

5 ອີກສ່ວນນ່ຶງຊ່ຶງຍາວສອງຫມືນ່ຫ້າພັນສອກແລະກວ້າງນ່ຶງຫມ່ືອນສອກນ້ັນເປັນທ່ີຂອງຄົນເລວີຜູ້ບົວລະບັດຢູ່ທ່ີພຣະວິ
ຫານໃຫ້ເປັນກໍາມະສິດຂອງເຂົາ ທ່ີຈະສ້າງເມືອງເພ່ືອອາສັຍຢູ່ 

6 ìໃກ້ໆກັບສ່ວນທ່ີຕ້ັງໄວເ້ປັນເມືອງບໍຣິສ ຸດນ້ັນ ເຈ້ົາຈະຕ້ອງກໍານົດທ່ີດິນບ່ອນນ່ຶງກວ້າງຫ້າພັນສອກ ຍາວສອງຫມືອ່ນ
ຫ້າພັນສອກໃຫ້ເປັນກໍາມະສິດຂອງເມືອງ ໃຫເ້ປັນຂອງເຊ້ືອສາຍອິສຣາເອນທັງຫມົດ 

7 ìແຜ່ນດິນທັງສອງຂ້າງຂອງເມືອງບໍຣິສຸດແລະສ່ວນຂອງເມືອງນ້ັນ ໃຫ້ຍົກເປັນທ່ີດິນຂອງເຈ້ົານາຍຄຽງຂ້າງກັບເມືອງບໍ
ຣິສຸດ ແລະສ່ວນຂອງເມືອງດ້ານຕາເວັນຕົກແລະຕາເວັນອອກມີສ່ວນຍາວເທ່ົາກັບສ່ວນທ່ີຍົກໃຫ້ຄົນເຜ່ົານ່ຶງ ຍາວອ
ອກໄປຕາມທາງຕາເວັນຕົກແລະທາງຕາເວັນອອກຂອງເຂດແດນແຜ່ນດິນ 

8 ໃຫເ້ປັນສ່ວນຂອງເຈ້ົານາຍໃນອິສຣາເອນ ແລະເຈ້ົານາຍຂອງເຮົາຈະບ່ໍບີບຄ້ັນປະຊາຊົນຂອງເຮົາອີກ ແຕ່ເຈ້ົານາຍ
ເຫລ່ົານ້ັນຈະຍອມໃຫ້ເຊ້ືອສາຍອິສຣາເອນໄດ້ແຜ່ນດິນຕາມສ່ວນເຜ່ົາຂອງຕົນ 

9 ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ໂອ ບັນດາເຈ້ົານາຍແຫ່ງອິສຣາເອນເອີຍ, ພໍເຖີດ ຈ່ົງຖ້ິມການທາຣຸນແລະການບີບຄ  ້ັນ
ເສັຽແລະກະທໍາຄວາມຍຸດຕິທັມແລະຄວາມຊອບທັມ ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາກ່າວ ຈ່ົງເລີກການຂັບໄລ່ປະຊາຊົນຂອງເຮົາໃຫ້
ອອກຈາກທ່ີດິນອັນເປັນ  ກັມມະສິດຂອງເຂົາເສັຽ 
Weights and Measures 

10 ìເຈ້ົາຈ່ົງມີຕາຊັງ່ ເອຟາແລະບັດທ່ີທ່ຽງຕົງ  
11 ເອຟາແລະບັດນ້ັນໃຫ້ເປັນຂນາດດຽວກັນ ນ່ຶງບັດເທ່ົາກັບນ່ຶງໃນສິບຂອງໂຮເມີ ແລະເອຟາກໍເທ່ົາກັບນ່ຶງໃນສິບຂອງ

ໂຮເມີ ໃຫໂ້ຮເມເີປັນເຄ່ືອງວັດມາຕຖານ 
12 ເຊເກລນ່ຶງມີຊາວເກຣາ ນ້ໍາຫນັກຫ້າເຊເກລກໍໃຫ້ເປັນຫ້າເຊເກລ ສິບເຊເກລກໍໃຫ້ເປັນສິບເຊເກລ ແລະມາເນຂອງ

ເຈ້ົາກໍໃຫ້ມຫ້ີາສິບເຊເກລ 
ບນັດາຂອງຖວາຍ 
Offerings 

13 ìຕ່ໍໄປນ້ີເປັນກໍານົດຂອງຖວາຍທ່ີເຈ້ົາທັງຫລາຍຈະຕ້ອງຖວາຍ ຄືເຂ້ົາບເລໂຣເມີນ່ຶງໃຫຖ້ວາຍນ່ຶງໃນຫົກເອຟາ ເຂ້ົາ
ເດືອຍໂຮເມີນ່ຶງໃຫ້ຖວາຍນ່ຶງໃນຫົກຂອງເອຟາ 

14 ແລະສ່ວນກໍານົດປະຈໍາຂອງນ້ໍາມັນ ນ້ໍາມັນໂກ ນ່ຶງຖວາຍນ່ຶງໃນສິບຂອງບັດ (ໂກກໍເຫມືອນໂຣເມີ ເທ່ົາກັບສິບບັດ) 
15 ແກະຝູງສອງຮ້ອຍໂຕກໍໃຫ້ຖວາຍໂຕນ່ຶງ ຈາກບັນດາຄອບຄົວອິສຣາເອນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວວ່າ ນ້ີແຫລະເປັນຂອງ

ຖວາຍສໍາລັບທັນຍາບູຊາ ເຄ່ືອງເຜົາບູຊາ ແລະສານຕິບູຊາ ເພືອ່ທໍາການລົບມົນທິນໃຫ້ເຂົາທັງຫລາຍ 
16 ໃຫປ້ະຊາຊນົທັງສ້ິນແຫ່ງແຜ່ນດິນນ້ີມອບຂອງຖວາຍເຫລ່ົານ້ີແກ່ເຈ້ົານາຍແຫ່ງອິສຣາເອນ 



17 ໃຫເ້ປັນຫນ້າທ່ີຂອງເຈ້ົານາຍທ່ີຈະຈັດ ເຄ່ືອງເຜົາບູຊາ ທັນຍາບູຊາ ເຄ່ືອງດ່ືມບູຊາ ໃນງານເທສການທັງຫລາຍໃນວັນ
ຂ້ຶນຄ່ໍາແລະສະບາໂຕ ໃນງານເທສການທ່ີກໍານົດໄວ້ຂອງເຊ້ືອສາຍອິສຣາເອນທັງສ້ິນ ໃຫ້ເຂົາຈັດເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ບາບ 
ທັນຍາບູຊາ ເຄ່ືອງເຜົາບູຊາ ແລະສານຕິບູຊາ ເພ່ືອກະທໍາການລົບບາບໃຫ້ແກ່ເຊ້ືອສາຍອິສຣາເອນ 
ສລອງເທສການ 
Festivals 

(ອພຍ 12:1-20; ລລວ 23:33-43) 
18 ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ໃນວັນທີນ່ຶງຂອງເດືອນທີນ່ຶງ ເຈ້ົາຈ່ົງເອົາງົວຫນຸ່ມທ່ີປາສຈາກຕໍາຫນິໂຕນ່ຶງ ແລະເຈ້ົາຈ່ົງ

ຊໍາຮະສະຖານນະມັສການເສັຽ 
19 ໃຫປ້ະໂຣຫິດເອົາເລືອດຂອງເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ບາບມາ ແລະຈ່ົງຊິດໃສ່ທ່ີເສົາປະຕ ພູຣະວິຫານ ທ່ີຂ້ັນສ່ີແຈຂອງແທ່ນບູ

ຊາ ແລະເທິງເສົາປະຕູຂອງລານຊ້ັນໃນ 
20 ໃນວັນທີເຈັດຂອງເດືອນນ້ັນເຈ້ົາຈ່ົງກະທໍາເຊ່ັນດຽວກັນ ເພ່ືອຜູ້ນ່ຶງຜູ້ໃດທ່ີກະທໍາບາບດ້ວຍຄວາມເຜີພ້ັງຫລືຄວາມຮູ້

ເທ່ົາບ່ໍເຖິງການ ເພ່ືອວ່າເຈ້ົາຈະໄດ້ກະທໍາການລົບມົນທິນພຣະວິຫານ 
21 ìໃນວັນທີສິບສ່ີຂອງເດືອນຕ້ົນ ເຈ້ົາຈ່ົງສລອງເທສການປັສຄາ ຈ່ົງຮັບປະທານເຂ  ້ົາຈ່ີທ່ີບ່ໍມີເຊ້ືອແປ ງ້ຕລອດເທສການ

ເຈັດວັນ 
22 ໃນວັນນ້ັນໃຫ້ເຈ້ົານາຍຈັດຫາງົວຫນຸ່ມໂຕນ່ຶງສໍາລັບຕົນເອງແລະປະຊາຊົນທັງສ້ິນ ເພ່ືອເປັນເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ບາບ 
23 ແລະໃນເຈັດວັນທ່ີມີເທສການລ້ຽງໃຫ້ເຈ້ົານາຍຈັດຫາງົວຫນຸ່ມເຈັດໂຕກັບແກະເຖິກເຈັດໂຕທ່ີປາສຈາກຕໍາຫນິ ໃຫ້

ເປັນເຄ່ືອງເຜົາບູຊາແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາທຸກໆວັນຕລອດເຈັດວັນນ້ັນແລະຈັດຫາແບ້ເຖິກໂຕນ່ຶງທຸກວັນໃຫ້ເປັນເຄ່ືອງບູ
ຊາໄຖ່ບາບ 

24 ແລະໃຫ້ເຈ້ົານາຍຈັດຫາທັນຍາບູຊາເອຟານ່ຶງຄູ່ກັບງົວເຖິກນ່ຶງ ແລະເອຟານ່ຶງຄູ່ກັບແກະເຖິກນ່ຶງ ແລະນ້ໍາມັນນ່ຶງຮິນຕ່ໍ
ແປ້ງທຸກເອຟາ 

25 ໃນວັນທີສິບຫາ້ຂອງເດືອນທີເຈັດ ແລະໃນເທສການລ້ຽງທັງເຈັດວັນ ໃຫ້ທ່ານຈັດຫາຂອງເຊ່ັນດຽວກັນສໍາລັບເປັນ
ເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ບາບ ເຄ່ືອງເຜົາບູຊາ ທັນຍາບູຊາ ແລະເຄ່ືອງນ້ໍາມັນ 

 

46  
Miscellaneous Regulations 

1 ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ປະຕູລານຊ້ັນໃນທ່ີຫັນຫນ້າໄປທິດຕາເວັນອອກນ້ັນໃຫ້ປິດຢູ່ໃນວັນທໍາງານຫົກວັນ 
ແຕ່ໃນວັນສະບາໂຕນ້ັນໃຫ້ເປີດ ແລະໃນວັນຂ້ຶນຄ່ໍານ່ຶງກໍໃຫ້ເປີດ 

2 ຝ່າຍເຈ້ົານາຍນ້ັນໃຫ້ເຂ້ົາມາຈາກຂ້າງນອກທາງຫ້ອງໂຖງຂອງຫໍປະຕູ ແລະໃຫ້ມາຢືນຢູ່ທ່ີເສົາປະຕູ ໃຫ້ປະໂຣຫິດ
ຖວາຍເຄ່ືອງເຜົາບູຊາ ແລະເຄ່ືອງສານຕິບູຊາຂອງທ່ານ ແລະທ່ານຈະນະມັສການຢູ່ທ່ີປະຕູໃຫຍ່ ແລ້ວທ່ານຈະອອກ
ໄປ ແຕ່ຢ່າປິດປະຕູນ້ັນຈົນກວ່າຈະເຖິງເວລາຄ່ໍາ 

3 ປະຊາຊົນຈະນະມັສການຕ່ໍພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາທ່ີທາງເຂ້ົາປະຕູນ້ັນ ໃນວັນສະບາໂຕແລະໃນວັນຂ  ້ຶນຄ່ໍາ 
4 ເຄ່ືອງເຜົາບູຊາທ່ີເຈ້ົານາຍຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໃນວັນສະບາໂຕນ້ັນ ຄືລ ູກແກະປາສຈາກຕໍາຫນິຫົກໂຕ ແລະ

ແກະເຖິກປາສຈາກຕໍາຫນິໂຕນ່ຶງ 
5 ແລະທັນຍາບູຊາທ່ີຄູ່ກັບແກະນ້ັນຄືແປ້ງເອຟານ່ຶງ ແລະທັນຍາບູຊາທ່ີຄູ່ກັບລູກແກະນ້ັນກໍສຸດແທ້ແຕ່ທ່ີທ່ານຈະສາ

ມາດຈະຖວາຍໄດ້ ພ້ອມກັບນ້ໍາມັນຮິນນ່ຶງຕ່ໍແປ້ງນ່ຶງເອຟາ 
6 ໃນວັນຂ້ຶນຄ່ໍາທ່ານຈະຖວາຍງົວຫນຸ່ມປາສຈາກຕໍາຫນິໂຕນ່ຶງ ແລະລູກແກະຫົກໂຕກັບແກະເຖິກໂຕນ່ຶງ ຊຶງ່ຕ້ອງປາສ

ຈາກຕໍາຫນິ 



7 ສ່ວນທັນຍາບູຊານ້ັນທ່ານຈະຈັດແປ້ງນ່ຶງເອຟາຄູ່ກັບງົວເຖິກໂຕນ່ຶງນ້ັນ ແລະນ່ຶງເອຟາຄູ່ກັບແກະເຖິກໂຕນ່ຶງ ແລະຄູ່
ກັບລູກແກະທ່ານຈະຈັດຕາມທ່ີສາມາດຈັດໄດ້ ພ້ອມກັບນ້ໍາມັນນ່ຶງຮິນຕ່ໍແປ້ງນ່ຶງເອຟາ 

8 ເມ່ືອເຈ້ົານາຍເຂ້ົາມາທ່ານຈະເຂ້ົາໄປທາງຫ້ອງໂຖງຂອງຫໍປະຕູແລະກ ບັອອກໄປຕາມທາງດຽວກັນນ້ັນ 
9 ìເມ່ືອປະຊາຊົນເຂ້ົາມາຕ່ໍພຣະພັກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ໃນເທສການລ້ຽງຕາມກໍານົດ ຜູ້ທ່ີເຂ້ົາມາທາງປະຕູເຫນືອເພ່ືອນະ

ມສັການຈະຕ້ອງກັບອອກໄປທາງປະຕູໃຕ້ ແລະຜູ້ທ່ີເຂ້ົາມາທາງປະຕູໃຕ້ ຈະຕ້ອງກັບອອກໄປທາງປະຕູເຫນືອ ຢ່າໃຫ້
ໃຜກັບທາງປະຕູຕາມທ່ີເຂົາເຂ້ົາມາ ແຕ່ໃຫ້ທຸກຄົນອອກຊ່ືໄປຂ້າງຫນ້າ 

10 ເມ່ືອປະຊາຊນົເຂ້ົາໄປ ເຈ້ົານາຍຈະເຂ້ົາໄປພ້ອມນໍາກັນ ແລະເມ່ືອປະຊາຊົນອອກໄປ ເຈ້ົານາຍຈະອອກໄປນໍາ 
11 ìທ ັນຍາບູຊາທ່ີໃຊ້ໃນເທສການລ້ຽງແລະເທສການທ່ີກໍານົດນ້ັນ ໃຫ້ເປັນເອຟານ່ຶງຄູ່ກັບງົວຫນຸ່ມໂຕນ່ຶງ ແລະຄູ່ກັບແກະ

ເຖິກເອຟານ່ຶງ ແລະຄູ່ກັບລູກແກະກໍຕາມແຕ່ສາມາດຈະຖວາຍໄດ້ ພ້ອມກັບນ້ໍາມັນຮິນນ່ຶງຕ່ໍແປ້ງນ່ຶງເອຟານ່ຶງ 
12 ເມ່ືອເຈ້ົານາຍຖວາຍເຄ່ືອງບູຊາຕາມໃຈສມັກ ຈະເປັນເຄ່ືອງເຜົາບູຊາ ຫລືສານຕິບູຊາ ເປ ນັເຄ່ືອງບູຊາຕາມໃຈສມັກ

ຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ໃຫເ້ປີດປະຕູທ່ີປ່ິນຫນ້າໄປທາງທິດຕາເວັນອອກໃຫ້ທ່ານ ແລະທ່ານຈະຖວາຍເຄ່ືອງເຜົາບູ
ຊາ ຫລືສານຕ ບູິຊາຂອງທ່ານຢ່າງທ່ີທ່ານທໍາໃນວັນສະບາໂຕແລ້ວທ່ານຈະອອກໄປ ເມ່ືອທ່ານອອກໄປແລ້ວກໍໃຫ້ປິດ
ປະຕູເສັຽ 

13 ìທ່ານຈະຈັດການຫາລູກແກະໂຕນ່ຶງອາຍຸນ່ຶງປີປາສຈາກຕໍາຫນິຖວາຍເປັນເຄ່ືອງເຜົາບູຊາແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເປັນປະ
ຈໍາວັນ ທ່ານຈະຈັດຫາທຸກໆເຊ້ົາ 

14 ແລະທ່ານຈະຈັດຫາເຄ່ືອງທັນຍາບູຊາຄູ່ກັນທຸກໆເຊ້ົານ່ຶງໃນຫົກຂອງເອຟາ ແລະນ້ໍາມັນນ່ຶງໃນສາມຂອງຮິນເພ່ືອປົນ
ແປ ງ້ໃຫ້ຊຸ່ມໃຫ້ເປັນທັນຍາບູຊາແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ນ້ີເປັນລະບຽບຕລອດໄປເປ ນັນິດ 

15 ດ່ັງນ້ີແຫລະຈະຕ້ອງຈັດຫາລູກແກະແລະເຄ່ືອງທັນຍາບູຊາ ພ້ອມກັບນ້ໍາມັນທຸກໆເຊ້ົາ ເພ່ືອເປັນເຄ່ືອງເຜົາບູຊາຕ
ລອດໄປເປັນນິດ 

16 ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ຖ້າເຈ້ົານາຍນໍາເອົາສ່ວນນ່ຶງຂອງມ ຣໍະດົກຂອງທ່ານມາມອບໃຫ້ແກ່ບຸດຊາຍເປັນຂອງ
ຂວັນ ກ ໃໍຫ້ຂອງນ້ັນຕົກເປັນຂອງບ ດຸຊາຍຂອງທ່ານໂດຍມ ຣໍະດົກນ້ັນເປັນຊັບສິນຂອງເຂົາຕາມມໍຣະດົກ 

17 ແຕ່ຖ້າທ່ານນໍາເອົາສ່ວນນ່ຶງຂອງມ ຣໍະດົກຂອງທ່ານມາມອບໃຫ້ຄົນໃຊ້ຂອງທ່ານຄົນນ່ຶງເປັນຂອງຂວັນ ຂອງນ້ັນຈະ
ເປັນຂອງຄົນໃຊ້ນ້ັນຈົນເຖິງປີອິສຣະພາບ ແລ້ວຂອງນ້ັນຈະກັບມາເປັນຂອງເຈ້ົານາຍ ສະເພາະບຸດຂອງທ່ານເທ່ົານ້ັນ
ທ່ີຈະເກັບສ່ວນມ ຣໍະດົກຂອງທ່ານມາເປັນຂອງຂວັນໄດ້ 

18 ນອກຈາກນ້ັນເຈ້ົານາຍຈະຍຶດສ່ິງໃດອັນເປັນມ ໍຣະດົກຂອງປະຊາຊົນບ່ໍໄດ້ໂດຍໄລ່ປະຊາຊົນອອກໄປ ຈາກຊັບສິນທ່ີ
ດິນຂອງເຂົາ ທ່ານຈະຕ້ອງມອບຊັບສິນຂອງທ່ານເອງໃຫ້ເປັນມ ຣໍະດົກແກ່ບຸດຂອງທ່ານ ເພ່ືອວ່າຈະບ່ໍມີໄພ່ພົນຂອງ
ເຮົາຈັກຄົນນ່ຶງທ່ີຕ້ອງຖືກຂັບໄລ່ຈາກກັມມະສິດຂອງຕົນî 

19 ແລ້ວທ່ານກໍນໍາຂ້າພະເຈ້ົາມາຕາມທາງເຂ້ົາຊ່ຶງຢູ່ຂ້າງປະຕູ ມາຍັງຫ້ອງບໍຣິສຸດແຖວເຫນືອ ຊຶງ່ເປັນຂອງປະໂຣຫິດໃນ
ທ່ີນ້ັນ ຂ້າພະເຈ້ົາເຫັນບ່ອນນ່ຶງ ຢູ່ທາງສຸດປາຍທິດຕາເວັນຕົກ 

20 ແລະທ່ານກ່າວແກ່ຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, ìນ້ີເປັນສະຖານທ່ີຊຶງ່ປະໂຣຫິດຈະຕ້ອງຕ້ົມເຄ່ືອງບູຊາໄຖ່ຄວາມຜິດແລະເຄ່ືອງບູ
ຊາໄຖ່ບາບ ແລະເປັນທ່ີຊ່ຶງເຂົາຈະປ້ິງທັນຍາບູຊາ ເພ່ືອຈະບ່ໍຕ້ອງນໍາອອກໄປໃນລານຊ້ັນນອກ ອັນເປັນການທ່ີຈະນໍາ
ຄວາມບໍຣິສຸດສັກສິດໄປເຖິງປະຊາຊົນî 

21 ແລ້ວທ່ານຈ່ຶງນໍາຂ າ້ພະເຈ້ົາອອກມາທ່ີລານຊ້ັນນອກ ແລະພາຂ້າພະເຈ້ົາໄປທ່ີແຈມມຸທັງສ່ີຂອງລານນ້ັນ ແລະເບ່ິງແມ, 
ທ່ີແຈລານທຸກແຈກໍມີລານຢູ່ລານນ່ຶງ 

22 ຄ ືທີແ່ຈທງັສ່ີຂອງລານ ມີລານນ້ອຍໆຍາວສ່ີສິບສອກກວ້າງສາມສິບສອກ ລານທັງສ່ີຂນາດດຽວກັນ 
23 ພາຍໃນຮອບລານທັງສ່ີນ້ັນມີສ່ິງທ່ີກ່ໍດ້ວຍປູນເປັນແຖວ ມີເຕົາຢູ່ທ່ີກ້ົນຂອງສ່ິງທ່ີກ່ໍນ້ັນໂດຍຮອບ 



24 ແລ້ວທ່ານຈ່ຶງກ່າວແກ່ຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, ìທີເ່ຫລ່ົານ້ີເປັນຄົວ ຊ່ຶງຜູ້ບົວລະບັດຢ ູ ່ທ່ີພຣະວິຫານຈະຕ້ົມເຄ່ືອງສັຕບູຊາຂອງ
ປະຊາຊົນî 

 

47 ນໍາ້ຈາກພຣະວຫິານຮກັສາໂຣກ  
Water Flowing from the Temple 

1 ແລ້ວທ່ານກໍນໍາຂ້າພະເຈ້ົາກັບມາທ່ີປະຕູພຣະວິຫານ ແລະເບ່ິງແມ, ມີນ້ໍາໄຫລອອກມາຈາກໃຕ້ທໍຣະນີປະຕູພຣະວິ
ຫານໄປສູ່ທາງ ທິດຕາເວັນອອກ (ເພາະພຣະວິຫານຫັນຫນ້າໄປທາງທິດຕາເວັນອອກ) ແລະນ້ໍາໄຫລລົງມາຈາກຂ້າງ
ລຸ່ມ ຜ່ານດ້ານໃຕ້ຂອງປະຕູພຣະວິຫານ ທິດໃຕ້ຂອງແທ່ນບູຊາ 

2 ແລ້ວທ່ານຈ່ຶງນ າໍຂ້າພະເຈ້ົາອອກມາທາງປະຕູເຫນືອ ແລະນໍາຂ້າພະເຈ້ົາອ້ອມໄປພາຍນອກເຖິງປະຕູຊ້ັນນອກ ຊຶງ່
ຫັນຫນ້າໄປທາງຕາເວັນອອກ ແລະນ້ໍານ້ັນອອກມາທາງດ້ານໃຕ້ 

3 ຊາຍຜູ້ນ້ັນໄດ້ເດີນໄປທາງຕາເວັນອອກມີເຊືອກແທກຢູ່ໃນມື ທ່ານແທກໄດ້ນ່ຶງພັນສອກ ແລ້ວນໍາຂ້າພະເຈ້ົາລຸຍນ້ໍາໄປ 
ແລະນ້ໍາເລິກພຽງແຕ່ຂ  ້ໍຕີນ 

4 ແລ້ວທ່ານກໍແທກໄດ້ອີກນ່ຶງພັນ ແລ້ວນໍາຂ້າພະເຈ້ົາລຸຍນ້ໍາໄປແລະນ້ໍາເລິກເຖິງເຂ່ົາ ແລ້ວທ່ານກໍແທກໄດ້ອີກນ່ຶງພັນ 
ແລ້ວນໍາຂ້າພະເຈ້ົາລຸຍນ້ໍາໄປ ນ້ໍານ້ັນເລິກພຽງແອວ 

5 ແລ້ວທ່ານກໍແທກໄດ້ອີກນ່ຶງພັນ ແລະກາຍເປັນແມ່ນ້ໍາທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາລຸຍຂ້າມບ່ໍໄດ້ ເພາະນ້ໍານ້ັນຂ້ຶນແລ້ວເລິກພ ໍທ່ີຈະ
ລອຍໄດ້ ເປັນແມ່ນ້ໍາທ່ີລຸຍຂ້າມບ່ໍໄດ້ 

6 ແລະທ່ານເວ້ົາກັບຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, ìບຸດແຫ່ງມະນຸດເອີຍ, ເຈ້ົາເຫັນສ່ິງນ້ີຫລືî ແລ້ວທ່ານກໍພາຂ້າພະເຈ້ົາກັບມາຕາມຝ່ັງ
ແມ່ນໍ້າ 

7 ຂນະທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາກັບຄືນ ເບ່ິງແມ, ຂ້າພະເຈ້ົາເຫັນຕ້ົນໄມ້ຫລວງຫລາຍຢູ່ທ່ີຝ່ັງແມ່ນ້ໍາທັງສອງຟາກ 
8 ແລະທ່ານເວ້ົາກັບຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, ìນ້ໍານ້ີໄຫລຊ່ືຕົງໄປທາງທ້ອງຖ່ິນຕາເວັນອອກ ແລະໄຫລລົງໄປເຖິງອາຣາບາ ແລະ

ເມ່ືອນ້ໍາໄຫລອອກມານ້ັນໄປເຖິງແມ່ນ້ໍາທະເລ ນ້ໍານ້ັນກໍກັບຈືດດີ 
9 ແມ່ນ້ໍານ້ັນໄປເຖິງທ່ີໃດ ສັດມີຊີວິດທີຢູ່່ກັນເປັນຝູງກ ຈໍະມີຊວິີດໄດ້ ແລະທ່ີນ້ັນມີປາຫລວງຫລາຍ ເພາະວ່ານ້ໍານ້ີໄປ

ເຖິງທ່ີນ້ັນນ້ໍາທະເລກໍຈືດ ເຫດສັນນ້ັນແມ່ນ້ໍາໄປເຖິງທ່ີໃດ ທຸກສ່ິງກໍມີຊວິີດ 
10 ຊາວຫາປາກໍຢືນຢູ່ທ່ີຂ້າງທະເລ ຈາກເອນເກດີເຖິງເອນເອກລາອິມ ຈະເປັນທ່ີສໍາລັບກາງມອງຕາກໄວ້ ປາໃນທ່ີນ້ັນມີ

ຫລາຍຊະນິດເຫມອືນປາໃນທະເລໃຫຍ່ 
11 ແຕ່ທີເ່ປັນບຶງແລະຫນອງນ້ໍາຈະບ່ໍຈືດ ຕ້ອງຖ້ິມໄວໃ້ຫເ້ປັນເກືອ 
12 ຕາມຝ່ັງທັງສອງຟາກແມ່ນ້ໍາ ມຕ້ົີນໄມ້ທຸກຊະນິດທີ່ໃຊເ້ປັນອາຫານ ໃບຂອງມັນຈະບ່ໍຫ່ຽວແລະຕ້ົນໄມ້ນ້ັນຈະບ່ໍຢຸດ

ເກີດຫມາກຈັກເທ່ືອ ແຕ່ຈະເກດີຫມາກໃຫມທຸ່ກເດືອນ ເພາະວ່ານ້ໍາສໍາລັບຕ້ົນໄມ້ນ້ັນໄຫລຈາກສະຖານນະມັສການ 
ຫມາກໄມນ້ັ້ນໃຊ້ເປັນອາຫານແລະໃບກໍໃຊ້ເປັນຢາî 
ເຂດແລະການແບງ່ແຜນ່ດນິ  
The New Boundaries of the Land  
(ຈບຊ 34:1-12) 

13 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ, ìນ້ີເປັນເຂດແດນຊ່ຶງເຈ້ົາຈະໃຊ້ແບ່ງແຜ່ນດິນສໍາລັບເປັນມ ຣໍະດົກຖ້າມກາງອິສຣາເອນ
ທັງສິບສອງເຜ່ົາ ໂຢເຊັບໄດ້ສອງສ່ວນ 

14 ແລະເຈ້ົາຈ່ົງແບ່ງໃຫ້ເທ່ົາໆກັນ ເຣົາປະຕິຍານທ່ີຈະມອບໃຫ້ແກ່ບັນພະບຸຣຸດຂອງເຈ້ົາ ແລະແຜ່ນດິນນ້ີຈະຕົກແກ່ເຈ້ົາ
ເປັນມໍຣະດົກຂອງເຈ້ົາ 



15 ìຕ່ໍໄປນ້ີເປັນເຂດແດນຂອງແຜ່ນດິນນ້ີ ດ້ານທິດເຫນືອຈາກທະເລໃຫຍ່ໄປຕາມທາງເມືອງເຮດໂລນ ເຖິງທາງເຂ້ົາ
ເມືອງເລໂບຮາ ມັດ ແລະຕ່ໍໄປເຖິງເມືອງເຊດາດ 

16 ເມືອງເບໂຣທາ ເມືອງສິບຣາອິມ (ຊ່ຶງຢູ່ທ່ີເຂດແດນລະຫວ່າງເມືອງດາມັສກັສກັບເມືອງຮາມັດ) ຈົນເຖິງເມືອງຮາເຊີ
ຮັດຕີໂກນ ຊ່ຶງຢູ່ທ່ີເຂດແດນເມືອງຮາອູຣານ (Hauran) 

17 ດ່ັງນ້ັນ ເຂດແດນຕ້ັງແຕ່ຈາກທະເລເຖິງເມືອງຮາຊາເຣໂນນ ຊ່ຶງຢູ່ທ່ີເຂດແດນດ້ານເຫນືອຂອງເມືອງດາມັສກັສ ທາງ
ທິດເຫນອືມເີຂດແດນຂອງເມືອງຮາມັດ ນ້ີເປັນແດນດ້ານເຫນືອ 

18 ìທາງດ້ານຕາເວັນອອກ ເຂດແດນຕ້ັງແຕ່ຈາກເມືອງຮາຊາເຣໂນນ ລະຫວ່າງເມືອງຮາຣານແລະດາມັສກັສ ລະຫວ່າງ
ກິເລອາດກັບແຜ່ນດິນອິສຣາເອນ ເລ້ືອຍໄປຕາມແມ່ນ້ໍາຈໍແດນ ໄປເຖິງທະເລດ້ານຕາເວັນອອກ ທ່ານທັງຫລາຍຈ່ົງ
ແທກ ນ້ີເປັນເຂດດ້ານຕາເວັນອອກ 

19 ìທາງດ້ານໃຕ້ເຂດແດນຕ້ັງແຕ່ຈາກຕາມາຈົນເຖິງແມ່ນ້ໍາເມຣີບັດກາເດສ ແລ້ວອອກໄປຕາມລໍາທານເອຢິບເຖິງທະເລ
ໃຫຍ່ນ້ີເປັນເຂດດ້ານໃຕ້ 

20 ìທາງດ້ານຕາເວັນຕົກ ທະເລໃຫຍ່ເປັນເຂດແດນຖັດໄປຈົນເຖິງເມືອງທ່ີຢູ່ກົງຂ້າມທາງເຂ້ົາເມືອງຮາມດັ ນ້ີເປັນເຂດ
ແດນດ້ານຕາເວັນຕົກ 

21 ìດ່ັງນ້ັນ ເຈ້ົາຈ່ົງແບ່ງແຜ່ນດິນນ້ີຖ້າມກາງເຈ້ົາຕາມເຜ່ົາອິສຣາເອນ 
22 ເຈ້ົາທັງຫລາຍຈ່ົງແບ່ງສ່ວນເປັນມ ໍຣະດົກຂອງຕົວເຈ້ົາທັງຫລາຍ ແລະສໍາລັບຄົນຕ່າງດ້າວຜູ້ອາສັຍຢູ່ຖ້າມກາງເຈ້ົາ 

ແລະບັງເກີດລູກຫລານຢູ່ຖ້າມກາງເຈ້ົາ ເຂົາທັງຫລາຍຈະມີສັນຊາດອິສຣາເອນ ໃຫ້ເຂົາໄດ້ຮັບສ່ວນມ ຣໍະດົກຖ້າມ
ກາງເຜ່ົາອິສຣາເອນພ້ອມກັບເຈ້ົາທງັຫລາຍ 

23 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວວ່າ ຄົນຕ່າງດ້າວຈະຢູ່ໃນເຂດຂອງຄົນເຜ່ົາໃດກໍໄດ້ ເຈ້ົາຈ່ົງກໍານົດທ່ີດິນໃຫ້ເປັນມ ໍຣະດົກຂອງ
ເຂົາທ່ີນ້ັນ 

 

48  
The Tribal Portions 

1 ຕ່ໍໄປນ້ີເປັນຊ່ືຂອງເຜ່ົາຕ່າງໆ ຕ້ັງຕ້ົນທ່ີເຂດແດນດ້ານເຫນືອຈາກທະເລໄປຕາມທາງເຮດໂລນ ເຖີງທາງເຂ້ົາເມືອງຮາ
ມດັຈົນເຖິງຮາຊາເຣໂນນ (ຊ່ຶງຢູ່ທາງເຂດແດນດ້ານເຫນືອຂອງດາມັສກັສ ຕິດເມືອງຮາມດັ) ແລະທ່ີຕ່ໍອອກ
ໄປຈາກດ້ານຕາເວັນອອກໄປເຖິງດ້ານຕາເວັນຕົກ ເປັນສ່ວນຂອງເຜ່ົາດານ 

2 ຕິດກັບເຂດແດນຂອງດານຈາກທິດຕາເວັນອອກໄປເຖິງດ້ານທິດຕາເວັນຕົກ ເປັນສ່ວນຂອງເຜ່ົາອາເຊີ 
3 ຕິດກັບເຂດແດນຂອງອາເຊີຈາກດ້ານຕາເວັນອອກໄປເຖິງດ້ານຕາເວັນຕົກ ເປັນສ່ວນຂອງເຜ່ົາເນັຟທາລີ 
4 ຕິດກັບເຂດແດນຂອງເນັຟທາລີຈາກດ້ານຕາເວັນອອກໄປເຖິງດ້ານຕາເວັນຕົກ ເປັນສ່ວນຂອງເຜ່ົາມານ ັສເຊ 
5 ຕິດກັບເຂດແດນຂອງມານັສເຊຈາກດ້ານຕາເວັນອອກໄປເຖິງດ້ານຕາເວັນຕົກ ເປັນສ່ວນຂອງເຜ່ົາເອຟຣາອິມ 
6 ຕິດກັບເຂດແດນເອຟຣາອິມຈາກດ້ານຕາເວັນອອກໄປເຖິງດ້ານຕາເວນັຕົກ ເປັນສ່ວນຂອງເຜ່ົາຣູເບນ 
7 ຕິດກັບເຂດແດນຣູເບນຈາກດ້ານຕາເວັນອອກໄປເຖິງດ້ານຕາເວັນຕົກ ເປັນສ່ວນຂອງເຜ່ົາຢູດາ 
8 ìຕິດກັບເຂດແດນຢູດາຈາກດ້ານຕາເວັນອອກໄປເຖິງດ້ານຕາເວັນຕົກ ຈະເປັນສ່ວນຊ່ຶງເຈ້ົາຈະຕ້ອງແຍກໄວ້ຕ່າ

ງຫາກກວ້າງສອງຫມືນ່ຫ້າພນັສອກ ແລະຍາວເທ່ົາກັບສ່ວນຂອງຄົນເຜ່ົານ່ຶງ ຈາກດ້ານຕາເວັນອອກໄປເຖິງດ້ານຕາ
ເວັນຕົກ ເປັນທ່ີມີສະຖານນະມັສການຢູ່ກາງ 

9 ສ່ວນຊ່ຶງເຈ້ົາທັງຫລາຍຈະແບ່ງໄວ້ເພ່ືອພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົານ້ັນ ໃຫ້ມີດ້ານຍາວສອງຫມືນ່ຫ້າພັນສອກ ແລະດ້ານກວ້າງ
ສອງຫມືນ່ 



10 ນ້ີຈະເປັນສ່ວນແບ່ງຂອງສ່ວນບໍຣິສຸດ ຄືປະໂຣຫິດຈະໄດ້ສ່ວນແບ່ງແທກຈາກທາງດ້ານເຫນືອໃຫ້ໄດ້ສອງຫມືນ່ຫ້າພັນ
ສອກ ທາງດ້ານຕາເວັນຕົກກວ້າງນ່ຶງຫມືນ່ສອກ ທາງດ້ານຕາເວັນອອກກວ້າງນ່ຶງຫມືນ່ສອກ ທາງດ້ານຕາເວັນ
ອອກກວ້າງນ່ຶງຫມືນ່ສອກ ທາງດ້ານໃຕ້ຍາວສອງຫມ່ືນຫ້າພັນສອກ ມີສະຖານນະມັສການຂອງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຢູ່ກາງ 

11 ສ່ວນນ້ີໃຫ້ເປັນສ່ວນຂອງປະໂຣຫິດທ່ີຊໍາຮະໄວໃ້ຫ້ບໍຣສຸິດ ບຸດຂອງຊາໂດກ ຜູ້ໄດ້ຮ ກັສາຄໍາສ່ັງຂອງເຮົາ ຜູ້ທີບ່ໍ່ໄດ້
ຫລົງໄປເມ່ືອປະຊາຊົນອິສຣາເອນຫລົງ ດ່ັງທ່ີຄົນເລວີກະທໍານ້ັນ 

12 ແລະໃຫ້ທ່ີດິນນ້ີຕົກແກ່ເຂົາທັງຫລາຍເປັນສ່ວນນ່ຶງຈາກສ່ວນຖວາຍຂອງແຜ່ນດິນ ເປັນສະຖານທ່ີບໍຣິສຸດທ່ີສຸດ ຕິດກັບ
ເຂດແດນຂອງຄົນເລວີ 

13 ຄຽງຂ້າງກັບເຂດແດນຂອງປະໂຣຫິດນ້ັນໃຫ້ຄົນເລວີມີສ່ວນແບ່ງຍາວສອງຫມືນ່ຫ້າພນັສອກ ກວ້າງນ່ຶງຫມືນ່ສອກ 
ສ່ວນຍາວທັງສ້ິນຈະເປັນສອງຫມືນ່ຫ້າພັນສອກ ແລະສ່ວນກວ້າງສອງຫມືນ່ 

14 ຢ່າໃຫ້ເຂົາຂາຍຫລືແລກປ່ຽນສ່ວນນ່ຶງສ່ວນໃດເລີຍ ຢາໃຫ້ເຂົາປ່ຽນກັມມະສິດຂອງທ່ີດິນດີນ້ີ ເພາະເປັນສ່ວນບໍຣິສຸດ
ແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 

15 ìສ່ວນທ່ີເຫລືອຢູ່ຊ່ຶງກວ້າງຫ້າພັນສອກແລະຍາວສອງຫມືນ່ຫ້າພັນສອກນ້ັນ ໃຫ້ເປັນທ່ີສາທາຣະນະປໂຍດຂອງເມືອງ
ຄໃືຊເ້ປ ນັທ່ີຢູ່ອາສັຍ ແລະໃຊ້ເປັນທ່ົງຫຍ້າ ໃຫຕົ້ວນະຄອນຢູ່ກາງ 

16 ຕ່ໍໄປນ້ີເປັນຂນາດຂອງດ ້ານຕ່າງໆ ດ້ານເຫນືອສ່ີພັນຫ້າຮ້ອຍສອກ ດ້ານໃຕ້ສ່ີພັນຫາ້ຮ້ອຍສອກ ດ້ານຕາເວັນອອກສ່ີ
ພັນຫ້າຮ້ອຍ ແລະດ້ານຕາເວັນຕົກສ່ີພັນຫ້າຮ້ອຍ 

17 ນະຄອນນ້ັນຈະຕ້ອງມີທ່ົງຫຍ້າ ທິດເຫນືອສອງຮ້ອຍຫ້າສິບສອກ ທິດໃຕ້ສອງຮ້ອຍຫ້າສິບ ແລະທິດຕາເວັນອອກສອງ
ຮ້ອຍຫ້າສິບ ແລະທິດຕາເວັນຕົກສອງຮ້ອຍຫ້າສິບ  

18 ດ້ານຍາວສ່ວນທ່ີເຫລືອຢູ່ຄຽງຂ້າງກັບສ່ວນບໍຣິສຸດນ້ັນ ທດິຕາເວັນອອກຍາວນ່ຶງຫມືນ່ສອກ ແລະທິດຕາເວັນຕົກຍາວ
ນ່ຶງຫມືນ່ແລະໃຫ້ຢູ່ຄຽງຂ້າງກັບສ່ວນບໍຣິສຸດ ພືດຜົນທ່ີໄດ້ໃນສ່ວນນ້ີໃຫ້ເປັນອາຫານຂອງຄົນງານໃນນະຄອນນ້ັນ 

19 ຄົນງານຂອງນະຄອນນ້ັນຊ່ຶງມາຈາກອິສຣາເອນທຸກເຜ່ົາໃຫ້ເຂົາເປັນຄົນໄຖທ່ີດິນຕອນນ້ີ 
20 ສ່ວນເຕັນຊ່ຶງເຈ້ົາຈະຕ້ອງແບ່ງອອກໄວ້ນ້ັນໃຫ້ເປັນສ່ີຫລ່ຽມດ້ານລະສອງຫມ່ືນຫ້າພນັສອກ ນ້ັນຄືສ່ວນບໍຣິສຸດຮວມ

ກັບສ່ວນຂອງຕົວນະຄອນ 
21 ìສ່ວນທ່ີເຫລືອຢູ່ທັງສອງຂ້າງຂອງສ່ວນບໍຣິສຸດແລະສ່ວນຂອງຕົວນະຄອນ ໃຫ້ຕົກເປັນຂອງເຈ້ົານາຍ ຕ່ໍຈາກສ່ວນບໍຣິ

ສຸດຊ່ຶງຍາວສອງຫມືນ່ຫ້າພັນສອກໄປຍັງເຂດແດນຕາເວັນອອກ ແລະທາງດ້ານຕາເວັນຕົກຈາກສອງຫມ່ືນຫ້າພັນສ
ອກໄປຍັງເຂດແດນຕາເວັນຕົກ ລຽບໄປກັບສ່ວນຂອງເຜ່ົາ ສ່ວນນ້ີໃຫ້ຕົກເປັນຂອງເຈ້ົານາຍ ສ່ວນບໍຣິສຸດພ້ອມກັບສະ
ຖານນະມັສການຂອງພຣະວິຫານນ້ັນຢູ່ຖ້າມກາງ 

22 ນອກຈາກສ່ວນທ່ີຕົກເປັນຂອງຄົນເລວີ ແລະສ່ວນຂອງນະຄອນນ້ັນ ຊ່ຶງຢູ່ກາງສ່ວນທ່ີຕົກເປັນຂອງເຈ້ົານາຍ ລະຫວ່າງ
ເຂດແດນຢູດາແລະເຂດແດນເບັນຢາມິນ ໃຫ້ເປັນສ່ວນຂອງເຈ້ົານາຍທັງຫມດົ 

23 ເຜ່ົາຄົນທ່ີເຫລືອຢູ່ນ້ັນ ຈາກດ້ານຕາເວັນອອກໄປດ້ານຕາເວັນຕົກ ເປັນສ່ວນຂອງເຜ່ົາເບັນຢາມິນ 
24 ຕິດກັບເຂດແດນຂອງເບັນຢາມິນຈາກດ້ານຕາເວັນອອກໄປເຖິງດ້ານຕາເວັນຕົກ ເປັນສ່ວນຂອງເຜ່ົາຊີເມໂອນ 
25 ຕິດກັບເຂດແດນຂອງຊີເມໂອນ ຈາກດ້ານຕາເວັນອອກໄປເຖິງດ້ານຕາເວັນຕົກ ເປັນສ່ວນຂອງເຜ່ົາອິສຊາຄາ 
26 ຕິດກັບເຂດແດນຂອງອິສຊາຄາຈາກດ້ານຕາເວັນອອກໄປເຖິງດ້ານຕາເວັນຕົກ ເປັນສ່ວນຂອງເຜ່ົາເຊບູລຸນ 
27 ຕິດກັບເຂດແດນຂອງເຊບູລຸນ ຈາກດ້ານຕາເວັນອອກໄປເຖິງດ້ານຕາເວັນຕົກ ເປັນສ່ວນຂອງເຜ່ົາກາດ 
28 ຕິດກັບເຂດແດນຂອງກາດທາງທິດໃຕ້ເຂດແດນນ້ັນຈະຕ່ໍອອກຈາກເມືອງຕາມາ ຈາກເຂດນ້ໍາເມຣີບັທດກາເດສ 

ແລ້ວເລ ຍີໄປຕາມລໍາຫ້ວຍເອຢິບເຖິງທະເລໃຫຍ່ 
29 ນ້ີເປັນບ່ອນຊ່ຶງເຈ້ົາຈະແບ່ງໃຫ້ເປັນມໍຣະດົກຖ້າມກາງເຜ່ົາຕ່າງໆຂອງອິສຣາເອນ ນ້ີເປັນສ່ວນຕ່າງໆຂອງເຂົາທັງ

ຫລາຍ ພຣະຜູ້ ເປ ນັເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີແຫລະ 



30 ìຕ່ໍໄປນ້ີເປັນທາງອອກຂອງນະຄອນທາງດ້ານເຫນືອຊ່ຶງແທກໄດ້ສ່ີພັນຫ້າຮ້ອຍສອກ 
31 ມປີະຕູສາມປະຕູ ປະຕູຂອງຣູເບນ ປະຕູຂອງຢູດາ ປະຕູຂອງເລວີ ປະຕູນະຄອນນ້ັນຕ້ັງຊ່ືຕາມຊ່ືເຜ່ົາຄົນອິສຣາເອນ 
32 ທາງດ້ານຕາເວັນອອກຊ່ຶງຍາວສ່ີພັນຫ້າຮ້ອຍສອກ ມີປະຕູສາມປະຕູ ຄືປະຕູຂອງຊີເມໂອນ ປະຕູຂອງອິສຊາຄາ ປະ

ຕູຂອງເຊບູລູນ 
33 ທາງດ້ານໃຕ ຊ່ຶ້ງແທກໄດ້ສ່ີພັນຫາ້ຮ້ອຍສອກ ມີປະຕູສາມປະຕູ ຄືປະຕູຂອງຊີເມໂອນ ປະຕູຂອງອິສຊາຄາ ປະຕູຂອງ

ເຊບູລູນ 
34 ທາງດ້ານຕາເວັນຕົກຊ່ຶງຍາວສ່ີພັນຮ້ອຍສອກ ມີປະຕູສາມປະຕູ ຄື ປະຕູຂອງກາດ ປະຕູຂອງເນັຟທາລີ 
35 ແທກຮອບນະຄອນນ້ັນໄດ້ນ່ຶງຫມືນ່ແປດພັນສອກ ຕ້ັງແຕ່ນ້ີໄປນະຄອນມີຊ່ືວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາສະຖິດທ່ີນ້ັນî 
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