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Chapter 1 

1 ຫນັງສືສະບັບນ້ິບັນຈຸພຣະຄັມຊຶງ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ປະທານແກ່ ໂຮເຊອາ ລູກຊາຍຂອງເບເອຣີ ໃນເວລາ ອຸສ
ຊຢີາ ໂຢທາມ ອາຮັສ ແລະເຣເຊກີຢາ ເປັນກະສັດຢູດາ ແລະໃນເວລາເຢໂຣໂບອາມ ລູກຊາຍຂອງໂຢ
ອັສເປັນກະສັດອິສຣາເອນ 
ເມຽັແລະບດຸຂອງໂຮເຊອາ  
The Family of Hosea 

2 ເມ່ືອພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວຕ່ໍອິສຣາເອນ ຜ່ານທາງໂຮເຊອາທໍາອິດນ້ັນ ພຣະອົງຊົງກ່າວກັບທ່ານວ່າ, ìຈົ່ງໄປ
ແຕ່ງງານກັບຍິງໂສເພນີ ແລ້ວເຮັດໃຫ້ນາງມີລູກ ເພາະວ່າປະຊາຊົນຂອງປະເທດນ້ິບ່ໍສັດຊ່ືຕ່ໍເຮົາ ແລະຂາບ
ໄຫວພ້ຣະອ່ືນî 

3 ດ້ວຍເຫດນ້ິ ໂຮເຊອາຈ່ຶງແຕ່ງງານກັບນາງໂກເມີ ລູກສາວຂອງດິບລາອິມ ແລ້ວນາງໄດ້ຖືພາແລະອອກລູກມາ
ເປັນຊາຍ  

4 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວວ ່າ, ìຈ່ົງຕ້ັງຊ່ືໃຫ້ເຂົາວ່າ ຢິສເຣເອນ ເພາະວ່າຍັງອີກບ່ໍເຫີງ ເຮົາຈະລົງໂທດເຊ້ືອສາຍຂ
ອງເຢຮູ ເນ່ືອງດ້ວຍເຣ່ືອງເລືອດຂອງຢິສເຣເອນ ເຮົາຈະໃຫ້ຣາຊອານາຈັກຂອງເຊ້ືອສາຍອິສຣາເອນສ້ິນສຸດລົງ  

5 ແລະໃນເວລານ້ັນ ເຮົາຈະຫັກທະນູຂອງອິສຣາເອນໃນຮ່ອມພູຢ ສິເຣເອນî 
6 ຕ່ໍມາ ນາງໂກເມ ໄີດ້ຖືພາອີກ ແລະໄດ້ຄອດລູກມາເປັນຍິງ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈ່ຶງຊົງກ່າວຕ່ໍໂຮເຊອາວ່າ, ìຈ່ົງຕ້ັງຊ່ື

ໃຫລູ້ກຍິງນ້ັນວ່າ ໂລຣຸຮາມາ ເພາະວ່າເຮົາຈະບ່ໍເມດຕາເຊ້ືອສາຍອິສຣາເອນອີກຕ່ໍໄປ ເຮົາຈະບ່ໍອະພັຍໃຫ້ເຂົາ
ອີກເລີຍ  

7 ແຕ່ເຮົາຈະເມດຕາເຊ້ຶອສາຍຢູດາ ເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງພວກເຂົາຈະຊ່ອຍເຂົາໃຫ້ພ້ົ້ົນ ແຕ່ບ່ໍແມ່ນດ້ວຍສົງ
ຄາມ ບໍແ່ມ່ນດ້ວຍດາບຫລືຫນ້າທະນູ ແລະບ່ໍແມ່ນດ້ວຍມ້າຫລືເຫລ່ົາທະຫານມ້າ 

8 ຫລັງຈາກນາງໂກເມ ີໄດ້ໃຫນ້າງໂລຣຸຮາມາຢ່ານົມ ແລ້ວນາງກໍຖືພາແລະໄດ້ລູກຊາຍອີກຜູ້ນ່ຶງ 
9 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈ່ຶງຊົງກ່າວວ່າ, ìຈ່ົງຕ້ັງຊ່ືໃຫ້ເຂົາວ່າ ໂລອັມມີ ເພາະພວກເຈ້ົາຊາວອິສຣາເອນບ່ໍແມ່ນໄພພ່ົນ

ຂອງເຮົາ ແລະເຮົາກໍບ່ໍແມ່ນພຣະເຈ້ົາຂອງພວກເຈ້ົາî 
ການສາ້ງອສິຣາເອນຂຶນ້ໃຫມ ່
The Restoration of Israel 

10 ປະຊາຊົນອິສຣາເອນຈະມາກຫລາຍເຫມືອນເມັດຊາຍແຄມທະເລຊ່ຶງເກີນທ່ີຈະນັບຫລືຕັກຕວງໄດ້ ດຽວນ້ິພ
ຣະເຈ້ົາຊົງກ່າວຕ່ໍພວກເຂາົວ່າ, ìພວກເຈ້ົາບ່ໍແມ່ນໄພພົ່ນຂອງເຮົາî ແຕ່ໃນມ້ືນ່ຶງຈະຊົງກ່າວຕ່ໍພວກເຂົາວ່າ, 
ìພວກເຈ້ົາເປັນບຸດຂອງພຣະເຈ້ົາອົງຊງົພຣະຊົນຢູ່î 



11 ປະຊາຊົນຢູດາ ແລະອິສຣາເອນຈະຮ່ວມເຂ້ົາກັນໃຫມ ່ພວກເຂົາຈະເລືອກເອົາຜູ້ນໍາຄົນນ່ຶງເປັນຜູ້ນໍາຂອງຕົນ 
ພວກເຂົາຈະຮຸ່ງເຮືອງແລະອຸດົມສົມບູນອີກເທ່ືອນ່ຶງ ສມຍັຂອງຢ ສິເຣເອນຈະຍ່ິງໃຫຍ່ 
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Chapter 2 

1 ຈ່ົງເອ້ີນນ້ອງຊາຍຂອງເຈ້ົາວ່າ, ìອາມມີî ຈ່ົງເອ້ີນນ້ອງສາວຂອງເຈ້ົາວ່າ, ìຣຮູາມາî 
ນາງໂກເມແີລະອສິຣາເອນບໍສ່ດັຊື ່
Israelís Infidelity, Punishment, and Redemption 

2 ລູກເອີຍ, ຈ່ົງຮ້ອງຂໍຕ່ໍມານດາຂອງເຈ້ົາ ເຖິງແມ່ນວ່ານາງບ່ໍເປັນເມັຽຂອງເຮົາອິກຕ່ໍໄປ ແລະເຮົາກໍບ່ໍເປັນຜົວ
ຂອງນາງອີກກໍດີ ຈ  ່ົງຮ້ອງຂໍໃຫ້ນາງເຊົາຫລ້ິນຊູ້ແລະເປັນໂສເພນີເສັຽ 

3 ຖ້ານາງບ່ໍເຊົາເຮົາຈະເປືອຍກາຍນາງໃຫ້ເຫມືອນກັບມືນ້າງເກີດ ຈະເຮັດໃຫ້ເປັນເຫມືອນດິນທ່ີແຫ້ງແລ້ງ ແລະ
ກັນດານ ນາງຈະຫິວນ້ໍາຕາຍ 

4 ເຮົາຈະບ່ໍສົງສານລູກຂອງນາງເພາະພວກເຂົາເປັນລູກຂອງການຫລ້ິນຊູ້  
5 ນາງເປັນໂສເພນີທ່ີບ່ໍມີຄວາມອາຍ ແລະເວ້ົາວ່າ, ìຂ າ້ພະເຈ້ົາຈະຕິດຕາມຄົນຮັກຂອງຂ້າພະເຈ້ົາໄປ ເພາະວ່າ

ເຂົາໄດ້ເອົາອາຫານ ນ້ໍາດ  ່ືມ ເຄ່ືອງຂົນແກະ ຜ້າໄຫມ ນ້ໍານົມ ແລະເຄ່ືອງດ່ືມໃຫ້ແກ່ຂ້າພະເຈ້ົາî 
6 ດ້ວຍເຫດນ້ັນ ເຮົາຈະປິດກ້ັນນາງດ້ວຍຫນາມ ຈະສ້າງກໍາແພງອ້ອມບ່ໍໃຫ້ນາງອອກໄປໄດ້  
7 ນາງຈະແລ່ນຕິດຕາມພວກຄົນຮັກໄປ ແຕ່ຈະບ່ໍທັນພວກເຂົາ ນາງຈະຊອກຫາພວກເຂົາແຕ່ຈະບ່ໍພົບ ແລ້ວນາງ

ເວ້ົາວ່າ, ìຂ້າພະເຈ້ົາຈະກັບຄືນໄປຫາຜົວເກ່ົາຂອງຂ່້າພະເຈ້ົາ ເພາະແຕ່ກ່ອນນ້ັນຂ້າພະເຈ້ົາສຸກສະບາຍກວ່າ
ດຽວນ້ີî 

8 ນາງບ່ໍຮູ້ເລີຍວ່າ ເຮົາເປັນຜູ້ທ່ີເອົາເຂ້ົາ ເຫລ້ົາອະງຸ່ນແລະນ້ໍາມັນສົດໃຫ້ແກ່ນາງ ເຮົາໄດ້ໃຫ້ເງ ນິຄໍາແກ່ນາງເປັນ
ຈໍານວນຫລາຍ ແຕ່ນາງໄດ້ເອົາໄປໃຊ້ສໍາລັບພຣະບາອານເສັຽ  

9 ດ່ັງນ້ັນ ໃນເວລາເກັບກ່ຽວເຮົາຈະເອົາເຂ້ົາແລະເຫລ້ົາອະງຸ່ນທ່ີເຮົາໃຫແ້ກ່ນາງຄືນມາ ຈະເອົາຂົນແກະແລະຜ້າ
ໄຫມທີເ່ຮົາໃຫນ້າງນຸ່ງຫ່ົມຫນີໄປ 

10 ແລ້ວຈະເປືອຍກາຍນາງຕ່ໍຫນ້າພວກຄົນຮັກຂອງນາງ ແລະຈະບ່ໍມີໃຜຊອ່ຍນາງໃຫ້ພ້ົ້ົນຈາກອໍານາດຂອງເຮົາ 
11 ເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມມ່ວນຊ່ືນທງັປວງ ເຮັດໃຫ້ງານກິນລ້ຽງ ວັນສັກສິດປະຈໍາເດືອນງານສລອງປະຈໍາສັປດາ 

ແລະງານຊຸມນຸມທາງສາສນາທັງປວງຂອງນາງສ້ີນສຸດລົງ 
12 ຈະທໍາລາຍກົກອະງຸ່ນແລະກົກເດ່ືອເທດຂອງນາງ ຊຶງ່ນາງໄດ້ເວ້ົາວ່າ ພວກຄົນຮັກໄດ້ໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາເພ່ືອເປັນ

ຄ່າຮັບໃຊ້ພວກເຂົາ ເຮົາຈະເອົາສວນອະງຸ່ນແລະເຮັດໃຫ້ສວນທັງຫລາຍຂອງນາງເປັນປ່າໃຫ້ພວກສັດປ່າທໍາ
ລາຍເສັຽ 

13 ຍ້ອນນາງເຜົາເຄ່ືອງຫອມບູຊາພຣະບາອານ ແລະໃສ່ເຄ່ືອງເພັດຕິດຕາມຄົນຮັກໄປ ເຮົາຈ່ຶງຈະລົງໂທດນາງ 
ເພາະວ່ານາງໄດ້ລືມເຮົາໃນເວລານ້ັນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວດ່ັງນ້ິແຫລະ 
ພຣະຜູເ້ປນັເຈ້ົາຊງົຮກັໄພພ່ນົຂອງພຣະອ ງົ 

14 ດ້ວຍເຫດນ້ັນ ເຮົາຈະເກ້ັຽກ່ອມນາງດ້ວຍຄໍາອ່ອນຫວານ ແລ້ວຈະພານາງໄປຍັງຖ່ິນກັນດານອິກ ແລະຈະເວ້ົາ
ກັບນາງຢ່າງເປ ດີອົກວ່າ ເຮົາຈະຄືນສວນອະງຸ່ນໃຫ້ແກ່ນາງ 

15 ແລະຈະເຮັດໃຫ້ຮ່ອມພູຍາກລໍາບາກເປັນປະຕູແຫ່ງຄວາມຫວັງ ນາງຈະເຮັດຕອບແທນເຮົາຢູ່ທ່ີນ້ັນເຫມືອນ
ຄາວຍັງສາວ ຄືເມ່ືອຄາວຫນີອອກຈາກປະເທດເອຢິບນ້ັນ 

16 ແລ້ວນາງຈະເອ້ີນເຮົາວາ່ ຜົວຂອງນາງອີກ ຈະບ່ໍເອ້ີນວ່າພຣະບາອານຂອງນາງຕ່ໍໄປ 



17 ເຮົາຈະບ່ໍໃຫ້ນາງອອກປາກເວ້ົາວ່າພຣະບາອານອິກເລີຍ 
18 ໃນເວລານ້ັນ ເຮົາຈະທໍາສັນຍາກ ບັສັດປ່າ ຝູງນົກທັງປວງແລະສັດເລືອຄານເທິງແຜ່ນດິນ ເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ມັນທໍາ

ຮາ້ຍໄພພົ່ນຂອງເຮົາ ເຮົາຈະເອົາດາບແລະລູກທະນູທັງປວງຫນິຈາກແຜ່ນດິນໄປ ແລະບ່ໍໃຫ້ມເີສິກສົງຄາມອີກ
ຕ່ໍໄປ  ັເພ່ືອໃຫ້ໄພພົ່ນຂອງເຮົາມີຊີວດິຢູ່ຢ່າງສຸກສະບາຍ ແລະປອດພັຍ 

19 ອິສຣາເອນເອີຍ, ເຮົາຈະຫມ້ັນເຈ້ົາໄວ້ເປັນເຈ້ົາສາວຂອງເຮົາ ເຮົາຈະຫມ້ັນເຈ້ົາໄວ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງແລະທ່ຽງທັມ 
ໂດຍຈະສະແດງຄວາມຮັກຫມ້ັນຄົງແລະຄວາມກະຣຸນາຕ່ໍເຈ້ົາ ຈະໃຫ້ເຈ້ົາເປັນຂອງເຮົາຕລອດໄປ 

20 ເຮົາຈະຮັກສາຄໍາຫມ້ັນສັນຍາຂອງເຮົາໄວ້ ແລະໃຫ້ເຈ້ົາເປັນຂອງເຮົາ ເຈ້ົາຈະຮູ້ຈັກພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ 
21 ພຣະເຈ້ົາຊົງກ່າວວ່າ, ìໃນວັນນ້ັນ ເຮົາຈະຕອບຟ້າສວັນ ແລະຟ້າສວັນຈະຕອບແຜ່ນດິນໂລກ 
22 ແລະແຜ່ນດິນໂລກຈະຕອບເຂ້ົາ ຫມາກອະງຸ່ນ ແລະຫມາກກອກເທດ ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີຈະຕອບຢິສເຣເອນ 
23 ເຣົາຈະຫວ່ານເຂົາໄວ້ໃນແຜ່ນດິນສໍາລັບເຮົາ ເຮົາຈະເມດຕາ ໂລຣູຮາມາ ແລະເຮົາຈະເວ້ົາກັບ ໂລອາມມີວ່າ, 

ìເຈ້ົາເປັນໄພ່ພົນຂອງເຮ ົາî ແລະເຂົາຈະກ່າວວ່າ, ìພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງຂ້າພຣະອົງî 
 

3 ໂຮເຊອາກບັຜູຍ້ງີທີບ່ໍສ່ດັຊື ່ 
Further Assurances of Godís Redeeming Love 

1 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວຕ່ໍຂ້າພະເຈ້ົາອິກວ່າ, ìຈ່ົງໄປຕິດຕ່ໍຮັກໄຄ່ກັບຍິງຫລ້ິນຊູ້ຄົນນ່ຶງ ຊຶງ່ມີຄູ່ຮັກຄົນນ່ຶງແລ້ວ 
ຈ່ົງຮັກນາງເຫມືອນຢ່າງເຮົາຮັກປະຊາຊົນອິສຣາເອນ ເພາະເຖິງແມ່ນວ່າເຂົາຄືນໄປຫາພຣະອ່ືນ ແລະນິຍົມກັນ
ຖວາຍຫມາກອະງຸ່ນແຫ້ງແກ່ຮູບໂຄຣົບທັງຫລາຍກໍຕາມ ເຮົາກໍຍັງຮັກເຂົາຢູ່î 

2 ດ່ັງນ້ັນແຫລະ ຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງໄດ້ຊ້ືເອົານາງມາເປັນເງິນສິບຫ້າເຊເກລ ກັບເຂ້ົາບາລີນ່ຶງໂຮເມີ  
3 ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ບອກນາງວ່າ ນາງຈະຕ້ອງບ່ໍເປັນໂສເພນີອີກຈະຕ້ອງບ່ໍສົມສູ່ຢ ູ ່ຮ່ວມກ ບັຊາຍອ່ືນ ຈະຕ້ອງຢ  ູ່ກັບ

ຂ້າພະເຈ້ົາດົນໆແຕ່ຈະນອນນໍາຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ 
4 ເຣ່ືອງນ້ິຫມາຍຄວາມວ່າປະຊາຊົນອິສຣາເອນຈະຢູ່ຢ່າງບ່ໍມີກະສັດຫລືຜູ້ນໍາເປັນເວລາເຫິງນານ ແລະຈະບ່ໍມ ີ

ເຄ່ືອງເຜົາບູຊາຫລືຫນີສັກສິດ ບ່ໍມຮູີບໂຄຣົບ ຫລືຮູບບູຊາບອກເຣ່ືອງອະນາຄົດ 
5 ພາຍຫລັງເຊ້ືອສາຍອິສຣາເອນຈະກັບຄືນມາ ແລະສແວງຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາຂອງເຂົາແລະສແວງຫາ

ດາວິດກະສັດຂອງເຂົາທັງຫລາຍ ແລະໃນການຕ່ໍໄປເຂົາຈະມີຄວາມຢໍາເກງຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະສແວງ
ຄວາມດີຂອງພຣະອົງ 

 

4 ພຣະຜູເ້ປນັເຈົາ້ຊງົກາ່ວໂທດອສິຣາເອນ  
God Accuses Israel  

1 ຊາວອິສຣາເອນເອີຍ, ຈ່ົງຟັງພຣະຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເພາະວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງກ່າວໂທດປະຊາຊົນທີອ່າສັຍ
ຢູ່ໃນປະເທດນ້ິວ່າ ບ່ໍມຄີວາມສັດຊ່ືສຸດຈະຣິດ ຫລືຄວາມຮັກຄວາມເມດຕາ ຫລືຄວາມຮູ້ໃນເຣ່ືອງພຣະເຈ້ົາ 

2 ເຂົາໄດ້ທໍາສັນຍາໄວ້ແຕ່ເຂົາລະເມີດເອງ ພວກເຂົາຂ້ີຕົວະ ຄາດຕະກໍາ ຂະໂມຍແລະລ່ວງເກີນຜົວເມັຽຜູ້ອ່ືນ ມີ
ອາດຊະຍາກອນເພ້ີມຂ້ຶນ ແລະຂ້າລ້າງຜານຊ່ຶງກັນແລະກັນສືບຕ່ໍໄປ 

3 ດ່ັງນ້ັນ ປະເທດນ້ິຈ່ຶງແຫ້ງແລ້ງ ທຸກໆສ່ິງທ່ີມີຊີວິດຈະຕາຍຫມົດ ສັດແລະນົກທັງປວງແມ່ນກະທ່ັງແຕ່ປາກໍຈະ
ຕາຍເສ ຽັ 
ພຣະຜູເ້ປນັເຈ້ົາຊງົກາ່ວໂທດພວກປະໂຣຫດິ 

4 ແຕ່ຢ່າໃຫ້ຜູ້ໃດໃສ່ຄວາມ ຫລືຢ່າໃຫ້ຜູ້ໃດຟ້ອງ ເພາະຄະດີຂອງເຮົາກໍຢູ່ກັບທ່ານເດີ ປະໂຣຫິດ 



5 ເວລາກາງເວັນທ່ານຈະສະດຸດ ແລະຜູ້ປະກາດພຣະທັມຈະສະດຸດກັບທ່ານໃນເວລາກາງຄືນ ແລະ ເຮົາຈະທໍາ
ລາຍແມ່ຂອງທ່ານ 

6 ໄພພົ່ນຂອງເຮົາຖືກທໍາລາຍ ເພາະຂາດຄວາມຮູ້ ເພາະເຈ້ົາປະຕິເສດບ່ໍຮັບຄວາມຮູ້ ເຮົາກໍປະຕິເສດເຈ້ົາບ່ໍໃຫ້
ຮັບເປັນປະໂຣຫິດຂອງເຣົາ ເພາະເຈ້ົາຫລົງລືມພຣະບັນຍັດແຫ່ງພຣະເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາ ເຮົາກໍຈະລືມເຊ້ືອສາຍ
ຂອງເຈ້ົາເສັຽ 

7 ຈໍານວນປະໂຣຫິດຫລາຍຂ້ຶນເທ່ົາໃດ ການເຮັດບາບຕ່ໍສູ້ເຮົາກໍຫລາຍຂ້ຶນເທ່ົານ້ັນ ເຮົາຈະທໍາລາຍຊ່ືສຽງຂອງ
ເຂົາໃຫ້ຫມົດໄປ 

8 ພວກເຂົາຮ່ັງມີຂ້ຶນຍ້ອນໄພ່ພົນຂອງເຮົາກະທໍາບາບ ແລະພວກເຂົາຢາກໃຫ້ໄພພົ່ນຂອງເຮົາເຮັດບາບຫລາຍ
ຂ້ຶນອີກ 

9 ປະໂຣຫິດໄດ້ຮັບໂທດຢ່າງໃດ ປະຊາຊົນກໍຈະໄດ້ຮັບໂທດຢ່າງນ້ັນ ເຮົາຈະລົງໂທດແລະຕອບແທນຄວາມຊ່ົວ
ທ່ີພວກເຂົາໄດ້ກະທໍາ ແມນ່ວ່າພວກເຂົາໄດ້ກິນແຕ່ກໍຍັງຢາກຢູ່ 

10 ພວກເຂົາຂາບໄຫວ້ພຣະທີໃ່ຫ້ເກີດຄວາມອຸດົມສົມບູນແຕ່ກໍຍັງບ່ໍມີລູກ ເພາະພວກເຂົາຫນີຈາກເຮົາໄປບົວຣະ
ບັດພຣະອ່ືນî 

11 ເຫລ້ົາອະງຸ່ນໄດ້ເຣັດໃຫ້ໄພພົ່ນຂອງເຮົາລືມຕົວ ພວກເຂົາຂໍຣ້ອງໃຫ້ສ່ິງທ່ີເຮັດດ້ວຍໄມຫ້ລືໄມເ້ທ້ົາເປີດເຜີຍໃຫ້
ຮູ ້
ພຣະຜູເ້ປ ນັເຈົາ້ຊງົຕຕິຽນການຂາບໄຫວພ້ຣະຕາ່ງໆ 
The Idolatry of Israel 

12 ເຂົາໄດ້ປະຖ້ິມເຮົາແລະຖວາຍຕົວເອງແກ ພ່ຣະອ່ືນເຫມືອນຜ  ູ້ຍິງກາຍເປັນໂສເພນີ 
13 ພວກເຂົາຖວາຍເຄ່ືອງເຜົາບູຊາທ່ີສະຖານສ ກັສິດຢູ່ເທິງຈອມພູ ໄດ້ເຜົາເຄ່ືອງຫອມບູຊາຢູ່ເທິງພູນ້ອຍແລະຢູ່ໃຕ້

ກົກໄມ້ສູງເພາະມີຮ່ົມເຢັນດີ ດ້ວຍເຫດນ້ິແຫລະ, ພວກລູກຍິງຂອງເຈ້ົາຈ່ຶງເປັນໂສເພນີ ແລະພວກລູກສະໃພ້ກໍ
ຫລິ້ນຊູ້ 

14 ເຮົາຈະຍັງບ່ໍລົງໂທດພວກເຂົາຍ້ອນການເຣັດດ່ັງນ້ິ ເພາະວ່າພວກເຈ້ົາເອງກໍຫລົງໄປກັບຍິງໂສເພນີທີ່ມຢູ່ີໃນວິ
ຫານຂອງ   ພຣະບາອານ ແລະເຜົາເຄ່ືອງບູຊາຖວາຍພຣະບາອານຮ່ວມກັບພວກເຂົາ ດ່ັງສຸພາສິດກ່າວວ່າ, 
ìປະຊາຊົນທ່ີຂາດປັນຍາຈະເຖິງຄວາມຈິບຫາຍî 

15 ເຖິງແມ່ນປະຊາຊົນອິສຣາເອນບ່ໍສັດຊ່ືຕ່ໍເຮົາ ກໍຂໍໃຫ້ປະຊາຊົນຢູດາຢ່າເຮັດຜິດໃນສ່ິງດຽວກັນນ້ັນ ຢ່າໄປຂາບ
ໄຫວໃ້ນເມືອງກີນການ ຫລືເບທາເວນ ແລະຢ່າທໍາສັນຍາຢູ່ທ່ີນ້ັນໃນນາມຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຜູ້ຊົງພຣະຊົນຢູ່ 

16 ປະຊາຊົນອິສຣາເອນນ້ັນດ້ືດຶງເຫມືອນລໍປ່າ ດ່ັງນ້ັນ ເຮົາຈະລ້ຽງພວກເຂົາເຫມອືນລ້ຽງແກະໃນທ່ົງຫຍ້າໄດ້ຢ່າງ
ໃດ 

17 ພວກເຂົາຢູ່ໃຕ້ອໍານາດຮູບໂຄຣົບທັງຫລາຍ 
18 ໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມກັບກຸ່ມຄົນຂ້ີເມົາ ຍ່າງໄປກັບໂສເພນີ ແລະມັກເຮັດໃຫ້ເສັຽຊືສ່ຽງຫລາຍກວ່າມີຊ່ືສຽງ 
19 ພວກເຂົາເຮັດໄປຍ້ອນໃຈຊ່ົວ ຄວາມຊ່ົວນ້ັນຈະກວາດເຂົາໄປເຫມືອນລົມພະຍຸ ແລະພຣະທ່ີພວກເຂົາຂາບ

ໄຫວຈ້ະຊ່ອຍເຫລືອຫຍັງເຂົາບ່ໍໄດ້ 
 

5   



Impending Judgment on Israel and Judah 

1 ປະໂຣຫິດເອີຍ, ຈ່ົງຟັງຂ້ໍນ້ີປະຊາຊົນອິສຣາເອນເອີຍ, ຈ່ົງລະມັດລະວັງເດີ ພວກເຈ້ົາຜູ້ເປັນເຊ້ືອກະສັດຈ່ົງຟັງເດີ 
ພວກເຈ້ົາຄວນເປັນຜູ້ໃຫ້ຄວາມຍຸດຕິທັມ ບັດນ້ິ ພວກເຈ້ົາເປັນເຫມືອນແຮ້ວທ່ີເມືອງມີສປາເປັນເຫມອືນຂ່າຍ
ກາງຢູ່ເທິງພູຕາໂບຣ 

2 ແລະເປັນເຫມືອນຂຸມເລິກທ່ີເມືອງຊິດຕີມ ເຮົາຈະລົງໂທດພວກເຈ້ົາທັງຫມດົ  
3 ເຣົາຮູ້ວ່າເອຟຣາອິມແລະອິສຣາເອນກໍບ່ໍໄດ້ປິດບັງໄວ້ຈາກເຮົາ ໂອເອຟຣາອິມເອີຍ ເຈ້ົາຫລ້ິນຊູ້ ອິສຣາເອນກໍ

ເປັນມົນທິນ 
ໂຮເຊອາຕາໍຫນກິານບຊູາຮບູໂຄຣບົ 

4 ຄວາມຊ່ົວທ່ີປະຊາຊນົກະທໍານ້ັນ ໄດ້ກີດກ້ັນບ່ໍໃຫ້ພວກເຂົາກັບຄືນໄປຫາພຣະເຈ້ົາຂອງເຂົາ ພວກເຂົາຍອມຢູ່
ໃຕ້ອໍານາດຮູບໂຄຣົບ ເຂົາຈ່ຶງບ່ໍຮູ້ຈັກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 

5 ຄວາມອວດອ້າງຈອງຫອງຂອງອິສຣາເອນກໍປາກົດເປັນພຍານຕ່ໍຫນ້າເຂົາແລ້ວອິສຣາເອນແລະເອຟຣາອິມຈ່ຶງ
ຈະສະດຸດເພາະຄວາມຜິດຂອງຕົນ ຢູດາກໍຈະລ້ົມລົງໄປກັບເຂົາທັງຫລາຍເຫມືອນກັນ 

6 ຝູງແກະແລະງົວຄວາຍຈະຖືກເຂົານໍາໄປເຜົາບູຊາແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົ າ່ ແຕ່ພວກເຂົາຈະບ່ໍພົບພຣະອົງ ແລະບ່ໍ
ໄດ້ປໂຍດຫຍັງ ເພາະວ່າພຣະອົງຊົງຫນີຫ່າງຈາກພວກເຂົາໄປແລ້ວ 

7 ພວກເຂົາໄດ້ເຮັດບ່ໍສັດຊ່ື ແລະທໍຣະຍົດຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ລູກຂອງພວກເຂົາກໍບ່ໍເປັນຂອງພຣະອົງ ດ່ັງນ້ັນ
ແຫລະ, ມຣໍະດົກຂອງພວກເຂົາແລະພວກເຂົາເອງຈ່ຶງຈະຖືກທໍາລາຍ 

8 ຊາວເບັນຢາມິນເອີຍ, ຈ່ົງເປ່ົາແກເຕືອນບອກສົງຄາມທ່ີເມືອງກີເບອາ ແລະທ່ີເມືອງຮາມາດ້ວຍ ຈ່ົງຟັງສຽງສັນ
ຍານໄພໃນສນາມຮົບທ່ີເບທາເວນ 

9 ເມ່ືອການພິພາກສາລົງໂທດມາເຖິງ ຊາວອິສຣາເອນຈະຈິບຫາຍໃນມ້ືນ້ັນ ອິສຣາເອນເອີຍ, ສ່ິງນ້ັນຈະເກີດຂ້ຶນ
ແນ່ນອນî 

10 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວວ່າ, ìເຮົາຮ້າຍຍ້ອນວ່າພວກຜູ້ນໍາຊາວຢູດາໄດ້ລັກໂລບເອົາຊາວອິສຣາເອນ ເຮົາຈະ
ລົງໂທດພວກເຂົາເຫມອືນກັບນ້ໍາຖ້ວມ 

11 ເອຟຣາອິມຖືກບີບບັງຄັບ ແລະຖືກຕົກຢູ່ໃນຄວາມຍາກລໍາບາກດ້ວຍການທໍາໂທດ ເພາະເຂົາຕ້ັງຈິດຕ້ັງໃຈທ່ີ
ຈະຕິດຕາມອະນິຈັງ 

12 ດ່ັງນ້ັນ ເຮົາຈ່ຶງຈະນໍາເອົາການທໍາລາຍມາສູ່ ເອຟຣາອິມ ແລະເປັນເຫມືອນພັຍພິບັດຕ່ໍເຊ້ືອສາຍຢູດາ 
13 ເມ່ືອໃດເອຟຣາອິມເຫັນຄວາມເຈັບໄຂ້ຂອງຕົນ ແລະຢູດາເຫັນບາດແຜຂອງຕົນ ເມ່ືອນ້ັນເອຟຣາອິມກໍໄປຍັງ

ປະເທດອັສຊີເຣັຽ ເພ່ືອຂໍໃຫ້ມະຫາກະສັດຊົງຊອ່ຍເຫລືອ ແຕ່ພຣະອົງຈະບ່ໍສາມາດຮັກສາຫລືປ່ິນປົວບາດແຜ
ໃຫດີ້ໄດ້ 

14 ເຮົາຈະໂຈມຕີປະຊາຊນົເອຟຣາອິມ ແລະຢູດາເຫມືອນສິງຕົວແຂງແຮງ ຈະຈີກເຂົາເປັນຕ່ອນໆແລ້ວແກ່ຫນີ
ໄປ ຈະບ່ໍມີໃຜຊ່ອຍເຫລືອເຂົາໄດ້ 

15 ເຮົາຈະຫນີຈາກໄພ່ພົນຂອງເຮົາໄປຈົນກວ່າພວກເຂົາໄດ້ທົນທຸກຍ້ອນບາບຂອງຕົນແລະສແວງຫາເຮົາ ແລ້ວ
ບາງທີຍ້ອນຄວາມທຸກນ້ັນພວກເຂົາອາດຈະກັບຄືນມາຫາເຮົາ 

 

6 ປະຊາຊນົເວົາ້ເຖງີການກບັຄນືໄປຫາພຣະຜູເ້ປນັເຈົາ້  
A Call to Repentance 

1 ໃຫພ້ວກເຮົາກັບຄືນໄປຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເທາະ ພຣະອົງໄດ້ຊົງທຸບຕີພວກເຣົາ ແຕ່ຈະຊົງຮັກສາພວກເຮົາໃຫ້
ດີ ຊົງເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມບີາດແຜ ແຕ່ຈະຊົງພັນບາດແຜໃຫ້ ຫລືວ່າພຣະອົງຈະບ່ໍກະທໍາບໍ 



2 ຫລັງຈາກນ້ັນສອງມ້ື ພຣະອົງຈະຊົງໃຫ້ພວກເຮົາຄ່ອຍດີຂ້ຶນ ໃນມ້ືທສີາມຈະທໍາໃຫ້ດີຢ່າງເດີມ ແລ້ວພວກເຮົາກໍ
ຈະມຊີວິີດຢູ່ຊ ້ອງພຣະພັກຂອງພຣະອົງ 

3 ໃຫພ້ວກເຮົາພຍາຍາມຮູ້ຈັກພຣະຜູ ເ້ປັນເຈ້ົາແນ່ນອນພຣະອົງຈະສະເດັດມາຫາເຮົາເຫມອືນຮຸ່ງອະລຸນ ຈະສະ
ເດັດມາເຫມືອນດ່ັງຝົນຕົກແນ່ນອນເຫມືອນດ່ັງຫ່າຝົນທ່ີ ຕົີກລົງໃສ່ແຜ່ນດິນ 
ຄາໍຕອບຂອງພຣະຜູເ້ປນັເຈົາ້ 
Impenitence of Israel and Judah 

4 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວວ່າ, ìເອຟຣາອິມ ແລະຢູດາເອີຍ, ເຮົາຈະເຮັດແນວໃດຫນໍກັບພວກເຈ້ົາ ຄວາມຮັກທ່ີ
ພວກເຈ້ົາມີຕ່ໍເຮົາກໍຈືດຈາງ ແລະເຫີນຫ່າງໄປເຫມືອນນ້ໍາຫມອກໃນຍາມເຊ້ົາເມ່ືອຮຸ່ງອະລຸນ 

5 ດ່ັງນ້ັນແຫລະ ເຮົາຈ່ຶງໃຊ້ຜ  ູ້ປະກາດພຣະທັມຂອງເຮົານ າໍເອົາຄໍາພິພາກສາໂທດ ແລະການທໍາລາຍຂອງເຮົາ
ມາສູ່ພວກເຈ້ົາ ການພພິາກສາຂອງເຮົາກໍສ່ອງອອກມາເຫມືອນແສງສວ່າງ 

6 ສ່ິງທ່ີເຮົາຕ້ອງການຫລາຍທ່ີສຸດກໍຄືໃຫ້ພວກເຈ້ົາມີຄວາມຮັກຫມ້ັນຄົງ ບ່ໍແມ່ນແຕ່ດ້ວຍການຖວາຍບູຊາ ແຕ່
ຢາກໃຫ້ພວກເຈ້ົາຮູ້ຈັກເຮົາຫລາຍກວ່າເຄ່ືອງເຜົາບູຊານ້ັນອີກ 

7 ແຕ່ເຂົາລະເມີດຄໍາສັນຍາທ່ີດິນແດນ ອາດາມ ໃນທ່ີນ້ັນ ເຂົາທໍຣະຍົດຕ່ໍເຮົາ 
8 ກີເລອາດເປັນນະຄອນທ່ີເຕັມໄປດ້ວຍຄົນທໍາຄວາມຊ່ົວ ແລະອາຊະຍາກອນ  
9 ພວກປະໂຣຫິດກໍເຫມ ອືນກຸ່ມໂຈນທ່ີຄອຍດັກທໍາຮ້າຍຄົນ ແມ່ນແຕ່ຕາມຖນົນໄປຍັງສະຖານທ່ີສັກສິດທ່ີ

ເຊເຄມກໍມີການຂ້າຄົນ 
10 ເຮົາໄດ້ເຫັນສ່ິງທ່ີຫນ້າກຽດຊັງໃນວິຫານຂອງອິສຣາເອນ ການຫລ້ິນຊູ້ຂອງເອຟຣາອິມກໍຢູ່ທ່ີນ້ັນອິສຣາເອນ

ເປັນມົນທິນ 
11 ສໍາລັບຊາວຢູດານ້ັນ ເຮົາໄດ້ກໍານົດເວລາສໍາລັບລົງໂທດໄວ້ແລ້ວ ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາໄດ້ເຮັດການຊ່ົວເຫມືອນ

ກັນ 
 

7   
Chapter 7 

1 ເມ່ືອເຮົາຈະຮັກສາອິສຣາເອນໃຫ້ດີຄືນເປັນປົກກະຕິ  ແລະເກີດຄວາມອຸດົມສົມບູນອີກ ຄວາມເສ່ືອມຊາມ
ຂອງເອຟຣາອິມກໍເຜີຍອອກ ທງັການທໍາທ່ີຊ່ົວຮ້າຍຂອງຊາມາເຣັຽກໍແດງຂ້ຶນ ເພາະວ່າເຂົາໄດ້ສ້ໍໂກງ ໄດ້ມ້າງ
ເຮືອນເຂ້ົາໄປລັກເອົາສ່ິງຂອງແລະລັກເອົາຄົນຕາມຖນົນໄປ 

2 ພວກເຂົາບ່ໍເຄີຍຄິດວ່າເຮົາຈະຈົດຈໍາຄວາມຊ່ົວທັງປວງທ່ີເຂົາທໍາໄວ້ ບາບຂອງພວກເຂົາໄດ້ໂອບລ້ອມເຂົາຢູ່ 
ແລະຈະພ້ົນຈາກສາຍຕາຂອງເຮົາໄປບ່ໍໄດ້î 
 
ພວກຄນົໃນພຣະຣາຊວງັຮວມກນັເປນັກະບດົ 

3 ເຂົາກະທໍາໃຫ້ກະສັດຊ່ືນຊມົຍິນດີດ້ວຍຄວາມຊ່ົວຮ້າຍຂອງເຂົາ ກະທໍາໃຫ້ຂ້າຣາຊການພໍໃຈດ້ວຍການອຸບາຍ
ຊ່ົວຮ້າຍຂອງເຂົາ 

4 ພວກເຂົາທັງຫມດົເປັນຄົນທໍຣະຍົດແລະບ່ໍສັດຊ່ື ຄວາມຊ່ົວຂອງເຂົາເປັນເຫມອືນເຕົາອົບເຂ້ົາຈ່ີທ່ີຫຸ້ມຄວາມ
ຮ້ອນໄວ້ໂດຍບ່ໍຕ້ອງການຈຸໄຟຕ່ືມອີກຈົນແປ້ງໂພງອອກ 

5 ໃນງານພຣະຣາຊພິທຂີອງກະສັດນ້ັນ ພວກເຂົາໄດ້ເອົາເຫລ້ົາອະງຸ່ນໃຫ້ກະສັດແລະຂ້າຣາຊການຂອງພຣະອົງ
ດ່ືມຈົນມືນເມົາແລະເສັຽສະຕິໄປ 



6 ໃຈຂອງພວກເຂົາຮ້ອນຮົນດ້ວຍເລ້ຫລ່ຽມເຫມືອນເຕົາອົບ ຄວາມຮ້າຍໄດ້ມີຢ ູ ່ໃນໃຈຂອງເຂົາຕລອດຄືນ ແລະ
ໃນຕອນເຊ້ົາກໍລຸກວາບຂ້ຶນດ່ັງແປວໄຟ 

7 ພວກເຂົາໄດ້ຂ້າພວກຜູ້ປົກຄອງຂອງຕົນດ້ວຍຄວາມຄຽດແຄ້ນ ກະສັດທ ັງຫລາຍຂອງພວກເຂົາກໍຖືກລອບປົງ
ພຣະຊົນຕິດຕ່ໍກັນໄປ ແຕ່ບ່ໍມີກະສັດອົງໃດອ້ອນວອນຂໍໃຫ້ເຮົາຊ່ອຍເຫລືອເລ ີຍî 
ອສິຣາເອນກບັຊນົຊາດທງັຫລາຍ 

8 ເອຟຣາອິມເອົາຕົວເຂ້ົາປົນກັບຊົນຊາດທັງຫລາຍ ເອຟຣາອິມເຫມືອນເຂ້ົາຈ່ີປ້ີງທ່ີບ່ໍໄດ້ປ້ີນທາງ 
9 ດ້ວຍການໄວ້ເນ້ືອເຊ່ືອໃຈຂອງຊາວຕ່າງປະເທດນ້ັນ ພວກເຂົາຈ່ຶງໄດ້ສູນເສັຽເຫ່ືອແຮງໄປໂດບ່ໍຮູ້ສຶກຕົວແມ່ນ

ແຕ່ຜົມຂອງຕົນຫງອກ ແລະພວກເຂົາໃກ້ຈະຕາຍພວກເຂົາກໍບ່ໍຮູ້ຈັກ 
10 ຄວາມອວດອ້າງຖືຕົວຂອງອິສຣາເອນໄດ້ຮ້ອງຕ່ໍສູ້ເຂົາ ເຖິງປານນ້ັນ ພວກເຂົາກໍບ່ໍກັບຄືນມາຫາເຮົາທ່ີເປັນພ

ຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງພວກເຂົາ 
Futile Reliance on the Nations 

11 ເອຟຣາອິມເປັນເຫມືອນນົກກາງແກທ່ີໂງ່ງ່າວ ປະຊາຊົນອິສຣາເອນຮ້ອງຂໍຄວາມຊ ່ອຍເຫລືອຈາກເອຢິບກ່ອນ
ແລ້ວແລ່ນໄປຫາອັສຊີເຣັຽ 

12 ເມ່ືອເຂົາໄປ ເຮົາກໍຈະກາງຂ່າຍອອກຄຸບເອົາເຂົາເຫມືອນດ່ັງຄຸບນົກ ເຮົາຈະລົງໂທດພວກເຂົາ ຍ້ອນຄວາມຊ່ົວ
ທ່ີເຂົາໄດ້ກະທໍານ້ັນ 

13 ພວກເຂົາຖືກຕັດສິນລົງໂທດຍ ອ້ນປະຖ້ິມເຮົາ ແລະເປັນກະບົດຕ່ໍສູ້ເຮົາ ພວກເຂົາຈະຖືກທໍາລາຍ ເຮົາຢາກ
ຊ່ອຍພວກເຂົາໃຫ້ພ້ົ້ົນ ແຕ່ພວກເຂົາໄດ້ຂາບໄຫວ້ເຣົາຢ່າງບ່ໍຖືກຕ້ອງ 

14 ບ່ໍໄດ້ອ້ອນວອນຕ່ໍເຮົາດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ ແຕ່ໄດ້ນອນລົງແລ້ວຮ້ອງໄຫ້ ເມ່ືອອ້ອນວອນຂໍເຂ້ົາແລະເຫລ້ົາອະງຸ່ນ
ກໍປາດຕົວເອງເຫມອືນຄົນນອກສາສນາ ພວກເຂົາເປັນກະບົດ 

15 ເຖິງແມ່ນວ່າເຮົາໄດ້ອົບຮົມ ແລະເຮັດໃຫ້ເຂົາແຂງແຮງຂ້ຶນ ພວກເຂົາກໍຍັງຄິດກະບົດຕ່ໍສູ້ເຮົາຢູ່ ໄດ້ຫນີຈາກເຮົາ
ໄປຫາພຣະອ່ືນທ່ີບ່ໍມີຣດິເດດ 

16 ຈະຝາກຄວາມໄວ້ໃຈໃນພວກເຂົາບ່ໍໄດ້ ເພາະເຂົາເປັນເຫມືອນລູກທະນູຄົດ ເພາະວ່າພວກຜູ້ນໍາຂອງເຂົາ
ຄຸຍອວດຢ່າງຈອງຫອງ ພວກເຂົາຈະຕາຍຢ່າງທາລຸນແລະຊາວເອຢິບຈະຫົວຂວັນເຂົາî 

 

8 ພຣະຜູເ້ປນັເຈົາ້ຊງົລງົໂທດອສິຣາເອນຍ ້ອນການຂາບໄຫວຮ້ບູ 
Israelís Apostasy 

1 ìຈ່ົງເປ່ົາແກປຸກ ພວກສັດຕຣ ກໍູາລັງເຕ້ັນເຂ້ົາສວບເອົາແຜ່ນດິນຂອງເຮົາເຫມອືນນົກອິນຊີ ໄພ່ພົນຂອງເຮົາໄດ້
ລະເມີດຄໍາຫມ້ັນສັນຍາທ່ີເຮົາໄດ້ໃຫ້ໄວ້ກັບພວກເຂົາ ແລະໄດ້ຝ່າຝືນພຣະທັມບັນຍັດຂອງເຮົາ  

2 ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາເອ້ີນເຮົາວ່າເປັນເຈ້ົາຂອງເຂົາ ແລະເວ້ົາວ່າພວກເຂົາເປັນໄພ່ພົນຂອງເຮົາກໍຕາມ 
3 ພວກເຂົາກໍປະຖ້ິມສ່ິງທ່ີດີງາມ ດ້ວຍເຫດນ້ິ ສັດຕຣູຂອງພວກເຂົາຈ່ຶງຈະໄລ່ຕິດຕາມໄປ 
4 ໄພພົ່ນຂອງເຮົາໄດ້ເລືອກເອົາພວກກະສັດ ກັບພວກຜູ້ນໍາໂດຍປາສຈາກການເຫັນດີຈາກເຮົາ ພວກເຂົາໄດ້

ສ້າງຮູບໂຄຣົບດ້ວຍເງ ນິແລະຄໍາເພ່ືອທໍາລາຍເຂົາເອງ 
5 ເຮົາບ່ໍຍອມຮັບເອົາຮູບງົວຄໍາທ່ີຊາວກຸງຊາມາເຮັຽຂາບໄຫວ້ ເຮົາຄຽດແຄ້ນພວກເຂົາ ສະນ້ັນ ເຂົາຍັງຈະຖືກ

ໂທດຢູ່ເຫິງ   ປານໃດຫນໍ 
6 ນາຍຊ່າງອິສຣາເອນໄດ້ສ້າງຮູບໂຄຣົບ ຮູບນ້ັນບ່ໍແມ່ນພຣະເຈ້ົາ ຮູບລູກງົວຂອງຊາວຊາມາເຣັຽຂາບໄຫວຈ້ະ

ຖືກດັບສູນ  ຫມຸ່ນທະລາຍໄປ 



7 ເມ່ືອພວກເຂົາຫວ່ານລົມ ພວກເຂົາກໍເກັບກ່ຽວລົມພະຍຸ ກົກເຂ້ົາທ່ີບ່ໍເກ ດີຮວງກໍໃຫ້ແປ້ງຫລືເຂ້ົາຈ່ີບ່ໍໄດ້ ແຕ່
ຖ້າມັນມີຮວງແລະເຮັດເຂ້ົາຈ່ີໄດ້ ຊາວຕ່າງປະເທດກໍຈະກິນເສັຽ  

8 ຊາວອິສຣາເອນທ ງັຫມດົຈະຖືກເຂົາກືນກິນແລະທໍາລາຍເສັຽ ບັດນ້ີ ຊນົຊາດທັງຫລາຍຖືພວກເຂົາເປັນ
ເຫມືອນໄຫແຕກທ  ່ີດ້ືດ້ານເຫມືອນລໍປ່າແລະປະພຶດຕາມໃຈຂອງຕົນເອງ 

9 ເຂົາທັງຫລາຍໄປຂໍຄວາມຊ່ອຍເຫລືອຈາກປະເທດອັສຊີເຣັຽ ດ່ັງລໍປ່າທ່ີທ່ອງທ່ຽວຕາມລໍາພັງ ເອຟຣາອິມໄດ້
ຈ້າງຄົນຮັກມາ 

10 ເຖິງແມ່ນວ່າເຂົາຈ້າງປະຊາຊາດອ່ືນໃຫ້ເປັນພັນທະມິດ ບ່ໍນານເຮົາຈະຕ້ອນເຂົາໃຫ້ຮວມກັນ ເຂົາມີຄວາມ
ຫວັງນ້ອຍຈາກຄໍາຂອງກະສັດຈອມເຈ້ົານາຍ  

11 ຊາວເອຟຣາອິມໄດ້ກ່ໍສ້າງ ແທ່ນບູຊາສໍາລັບລ້າງບາບຕ່ືມຂ້ຶນເທ່ົາໃດ ສະຖານທ່ີເຮັດບາບກໍຈະມີຕ່ືມຂ້ຶນເທ່ົາ
ນ້ັນ 

12 ເຣົາໄດ້ຂຽນພຣະທັມບັນຍັດຫລາຍໆຂ້ໍໄວ້ຈົນນັບບ່ໍຖ້ວນສໍາລັບປະຊາຊົນ ແຕ່ພວກເຂົາໄດ້ປະຖ້ິມເສັຽໂດຍຖື
ເປັນຂອງປະຫລາດແລະແປກປອມ 

13 ພວກເຂົາມັກເຜົາສັຕຖວາຍບູຊາແລະກິນຊ້ີນນ້ັນ ແຕ່ເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາບ່ໍພໍໃຈໃນການກະທໍາເຊ່ັນນ້ັນ ບັດ
ນ້ິເຮົາຈະຈົດຈໍາບາບລົງໂທດພວກເຂົາຍ້ອນການນ້ິ ໂດຍຈະສ່ົງພວກເຂົາຄືນໄປຍັງປະເທດເອຢິບອີກ 

14 ປະຊາຊົນອິສຣາເອນໄດ ສ້້າງພຣະຣາຊວງັທັງຫລາຍ ແຕ່ພວກເຂົາໄດ້ລືມຜູ້ສ້າງຕົນເອງ ປະຊາຊົນຢູດາກໍສ້າງ
ນະຄອນທັງຫລາຍທ່ີມີກໍາແພງປ້ອງກ ນັ ເຮົາຈະສ່ົງໄຟມາເຜົາຜານນະຄອນແລະທໍາລາຍພຣະຣາຊວັງພວກ
ເຂົາຖ້ິມî 

 

9 ໂຣເຊອາປະກາດລງົໂທດອສິຣາເອນ  
Punishment for Israelís Sin 

1 ປະຊາຊົນອິສຣາເອນເອີຍ, ຈ່ົງເຊົາສເລີມສລອງງານມະຫໍຣະສົບຕ່າງໆເຫມ ອືນຄົນຕ່າງຊາດເຄີຍປະຕິບັດມາ 
ພວກເຈ້ົາໄດ້ຫນີຈາກພຣະເຈ້ົາຂອງຕົນ ເຮັດບ່ໍສັດຊ່ືຕ່ໍພຣະອົງ ແລະໄດ້ຂາຍຕົວເອງໃຫ້ພຣະບາອານທ່ົວທັງປະ
ເທດເຫມືອນຍິງໂສເພນີ ພວກເຈ້ົາຮັກແພງເຂ້ົາທ່ີເຂົາຈ່າຍໃຫ້ເປັນຄ່າຕອບແທນ 

2 ແຕ່ພວກເຈ້ົາຈະບ່ໍມີເຂ້ົາພໍກິນ ບ່ໍມີນ້ໍາມນັສົດແລະເຫລ້ົາອະງຸ່ນ 
3 ເຂົາທັງຫລາຍຈະບ່ໍເຫລືອຢູ່ໃນແຜ່ນດິນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແຕ່ເອຟຣາອິມຈະຕ້ອງກັບຄືນໄປຍັງປະເທດເອ

ຢິບ ແລະຈະຕ້ອງໄດ້ກິນອາຫານທ່ີມມົີນທິນໃນປະເທດອັສຊີເຣັຽຢູ່ໃນດິນແດນຕ່າງປະເທດ 
4 ພວກເຂົາຈະຖວາຍເຫລ້ົາອະງຸ່ນຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ ຫລືຈະບ່ໍສາມາດນໍາເຄ່ືອງເຜົາບູຊາໄປຖວາຍຕ່ໍພຣະ

ອົງໄດ້ ຄົນທ ງັປວງທ່ີກິນອາຫານຂອງພວກເຂົາຈະມີມົນທນິ ຈະເປັນເຫມືອນກິນອາຫານໃນພທີິສົບ ອາຫານ
ຂອງພວກເຂົາໃຊ້ສໍາລັບກິນແກ້ຫີວເທ່ົານ້ັນຈະນ າໍໄປຍັງພຣະວີຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ 

5 ສະນ້ັນເມ່ືອເຖິງມ້ືເທສການກິນລ້ຽງຖວາຍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພວກເຂົາຈະເຮັດແນວໃດເມ່ືອໄພວບັິດມາເຖິງ 
6 ປະຊາຊົນຈະແຕກກະຈັດກະຈາຍໄປຊາວເອຢິບຈະທ້ອນໂຮມພວກເຂົາຝັງໄວ້ໃນເມືອງເມມຟິສ ກ່ໍຫຍ້າແລະ

ຟຸ່ມຫນາມຈະປົກຫຸ້ມຊັບສົມບັດແລະບ້ານເຮືອນຂອງພວກເຂົາ 
7 ເມ່ືອໃດເວລາລົງໂທດໄດ້ມາເຖິງ ເມ່ືອນ້ັນປະຊາຊົນຈະໄດ້ສ່ິງທ່ີສົມຄວນຈະໄດ້ຮັບ ອິສຣາເອນຈະຮູ້ຈັກມັນ

ເມ່ືອສ່ີງນ້ັນເກີດຂ້ືນ ເຈ້ົາເວ້ົາວ່າ,î ຜູ້ປະກາດພຣະທັມຄົນນ້ິໂງ່ ຄົນທ່ີມວິີນຍານກໍບ້າî ພວກເຈ້ົາກຽດຊັງເຮົາ
ຫລາຍທ່ີສຸດກໍເພາະວ່າບາບຂອງພວກເຈ້ົາມີຫລາຍທ່ີສຸດ 



8 ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງສ່ັງເຮົາມາໃນຖານະເປັນຜູ້ປະກາດພຣະທັມເຕືອນອິສຣາເອນໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ ແຕ່ບ່ອນ
ໃດກໍຕາມທ່ີເຮົາໄປພວກເຈ້ົາກໍພຍາຍາມດັກຈັບເຮົາເຫມືອນດັກຈັບນົກໃນແຜ່ນດິນຂອງພຣະເຈ້ົາເອງ ປະຊາ
ຊົນໄດ້ເປັນສັດຕຣ ກັູບ 
ຜູ້ປະກາດພຣະທັມ 

9 ພວກເຂົາກະທໍາຊ່ົວຮ້າຍຢ່າງຫມດົຫວັງເປັນຢ່າງດຽວກັນກັບທ່ີເມືອງກີເບອາ ພຣະເຈ້ົາຈະຊົງຈົດຈໍາບາບແລະ
ລົງໂທດພວກເຂົາ 
ບາບແລະຜນົບາບຂອງຊາວອສິຣາເອນ 

10 ìເຮົາພົບເຫັນອິສຣາເອນທໍາອິດ ເຂົາເປັນເຫມອືນເຄືອອະງຸ່ນທ່ີກໍາລັງງອກຂ້ຶນໃນຖ່ິນກັນດານ ແລະເມ່ືອເຫັນ
ບັນພະບຸຣຸດທັງຫລາຍຂອງພວກເຈ້ົາທໍາອິດກໍເຫັນເຂົາເປັນເຫມືອນຫມາກເດ່ືອເລ້ີມສຸກທໍາອິດໃນຣະດູການ 
ແຕ່ເມ່ືອພວກເຂົາມາເຖິງພູບາອານເປໂອຣ໌ ແລ້ວກໍເລ້ີມຂາບໄຫວພ້ຣະບາອານ ເຮົາກຽດຊັງພວກເຂົາເທ່ົາ
ກຽດຊັງຮູບພຣະທ່ີເຂົາຮັກ 

11 ຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງເອຟຣາອິມຈະບີນຫນີເຫມືອນນົກ ຈະບ່ໍມີຜູ້ຍິງຖືພາແລະບ່ໍມີຜູ້ມາເກີດ 
12 ຖ້າຫາກພວກເຂົາລ້ຽງລູກໄວ້ເຮົາກໍຈະເອົາຫນິເສັຽ ຈະບ່ໍປ່ອຍໃຫ້ຜູ້ໃດມຊີ ີວິດຢູ່ ເມ່ືອເຮົາປະຖ້ິມປະຊາຊົນເຫລ່ົ

ານ້ິສ່ິງທ່ີຫນ້າຢ້ານຈະເກີດຂ້ຶນກັບພວກເຂົາ 
13 ເຊ້ືອສາຍຂອງເອຟຣາອິມ ດ່ັງທ່ີ ເຮົາເຫັນກໍຖືກກ າໍນົດໃຫ້ເປັນເຫຍ່ືອ ເອຟຣາອິມຕ້ອງນໍາເຊ້ືອສາຍຂອງຕົນໄປ

ມອບໃຫ້ຜູ້ຂ້າî 
14 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂ້າພຣະອົງຈະທູນຂໍໃຫ້ 

ພຣະອົງປະທານສ່ິງໃດຫນໍແກ່ປະຊາຊນົພວກນ້ິ  
ຂໍພຣະອົງຊົງໂຜດໃຫ້ມດົລູກຂອງເຂົາຕັນ ແລະໃຫ້ຫົວນົມແຫ້ງ 
ການພພິາກສາໂທດຂອງພຣະຜູເ້ປນັເຈົາ້ໃນ 
ອສິຣາເອນ 

15 ìການທໍາຊ່ົວທ ງັປວງຂອງພວກເຂົາໄດ້ເລ້ິມຕ້ົນທ່ີເມືອງກິນການ ແມ່ນບ່ອນນ້ັນແຫລະທ່ີເຮົາເລ້ິມຕ້ົນກຽດຊັງ
ພວກເຂົາ ຍ້ອນວ່າເຂົາກະທໍາຊ່ົວ ເຮົາຈະຂັບໄລ່ພວກເຂົາອອກຈາກແຜ່ນດິນຂອງເຮົາ ຈະບ່ໍຮັກແພງພວກເຂົາ
ອີກ ຜູ້ນໍາທັງຫມດົຂອງພວກເຂົາໄດ້ກະບົດຕ່ໍສູ້ເຮົາ 

16 ເອຟຣາອິມຖືກທໍາລາຍເສັຽແລ້ວ ເປັນເຫມືອນຮາກພດືທ່ີຕາຍແລ້ວ ຊ່ຶງຈະບ່ໍເກີດຫມາກອີກ ພວກເຂົາຈະບ່ໍມີ
ລູກຫລານ ແຕ່ຖ້າມີເຮົາກໍຈະຂ້າລູກຫລານທ່ີຮັກນ້ັນຖ້ິມເສັຽî 
ຜູປ້ະກາດພຣະທມັເວົາ້ເຖງິອສິຣາເອນ 

17 ພຣະເຈ້ົາອົງທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາຮັບໃຊ້ຈະປະຖ້ິມໄພພົ່ນຂອງພຣະອົງ ເພາະວ່າພວກເຂົາບ່ໍເຊ່ືອຟັງພຣະອົງ ແລະຈະ
ກາຍເປັນຄົນພະເນຈອນຢູ່ໃນຖ້າມກາງຊົນຊາດທັງຫລາຍ 

 

10  
 Israelís Sin and Captivity 

1 ປະຊາຊົນອິສຣາເອນເປັນເຫມອືນກົກອະງຸ່ນທ່ີມີຫມາກດົກ ພວກເຂົາຮ່ັງມີຫລາຍຂ້ຶນເທ່ົາໃດກໍສ້າງແທ່ນບູ
ຊາຫລາຍຂ້ຶນເທ່ົານ້ັນ ແຜ່ນດິນຂອງພວກເຂົາໄດ້ຜົນດີຂ້ຶນເທ່ົາໃດກໍສ້າງເສົາສັກສິດສໍາລັບຂາບໄຫວ້ໃຫ້ງາມ
ຂ້ຶນເທ່ົານ້ັນ ໃຈຂອງພວກເຂົາຈ່ຶງເຕັມໄປດ້ວຍການສ້ໍໂກງ 

2 ບັດນ້ິ ພວກເຂົາຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບທຸກຍ້ອນບາບຂອງຕົນ ພຣະເຈ້ົາຈະຊົງມ້າງເພແທ່ນບູຊາແລະທໍາລາຍເສົາສັກ
ສິດຂອງພວກເຂົາຖ້ິມ 



3 ອີກບ່ໍເຫິງປະຊາຊົນເຫລ່ົານ້ິຈະເວ້ົາວ່າ, ìພວກເຮົາບໍ່ມກີະສັດ ເພາະວ່າພວກເຮົາບ່ໍຢໍາເກງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແຕ່
ຖາ້ມກີະສັດ ທ່ານຈະເຮັດຫຍັງສໍາລັບໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ແດ່? 

4 ບໍ່ມຫີຍັງດອກນອກຈາກເວ້ົາ ກັບການໃຫ້ສັນຍາເທັດແລະບ່ໍມີປໂຍດ ຄວາມຍຸດຕິທັມກໍກາຍເປັນອະຍຸດຕິທັມ
ຊ່ຶງງອກງາມຂ້ຶນເຫມືອນພືດທ່ີມພິີດທ່ົວທັງປະເທດî 

5 ປະຊາຊົນທ່ີອາສັຍຢູ່ໃນນະຄອນຊາມາເຣັຽ ຈະຢ້ານກົວເປັນທຸກຍ ອ້ນວ່າສູນເສັຽຮູບງົວຄໍາທ່ີເມືອງເບທາເວນ 
ພວກເຂົາກັບພວກປະໂຣຫິດຜູ້ຮັບໃຊ້ຮູບນ້ັນຈະໄວ້ທ ກຸແລະຮ້ອງຄາງ ຍ້ອນວ່າຮູບນ້ັນສູນເສັຽຄຸນນະພາບ
ເພາະຄໍາທີ່ຫຸ້ມຫໍກໍ່ຖືກລອກອອກ 

6 ຮູບນ້ັນຈະຖືກນ າໍໄປຍັງປະເທດອັສຊີເຣັຽ ເພ່ືອເປັນເຄ່ືອງບັນນາການແກ່ກະສັດອົງຍ່ິງໃຫຍ່ ເອຟຣາອິມຈະໄດ້
ຮັບຄວາມເສ່ືອມເສັຽ ແລະອ ບັອາຍຂາຍຫນ້າຍ້ອນແຜນການທ່ີເຂົາປະພຶດນ້ັນ  

7 ກະສັດຂອງຊາມາເຣັຽຈະດັບສູນໄປ ເຫມອືນງ່າໄມ້ທີຖື່ກນ້ໍາພັດໄປບ່ອນທ່ີພວກອິສຣາເອນຂາບໄຫວ້ຮູບຈະ
ຖືກທໍາລາຍຖ້ິມ 

8 ວິຫານສະຖານສູງຂອງເມືອງອາເວນ ອັນເປັນບາບຂອງອິສຣາເອນຈະຕ້ອງຖືກທໍາລາຍຕ້ົນໄມ້ແລະພືດທີມ່ີ
ຫນາມຈະປ່ົງຂ້ຶນມາປົກຫຸ ້ມແທ່ນບູຊາຂອງເຂົາ ປະຊາຊນົຈະເວ້ົາຕ່ໍພູທັງຫລາຍວ່າ, ìຈ່ົງປິດບັງເຮົາໄວ້î ແລະ
ເວົ້າຕໍ່ພນູ້ອຍວ່າ, ìຈ່ົງລ້ົມທັບເຮົາເສັຽî 

9 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວວ່າ, ìປະຊາຊນົອິສຣາເອນໄດ້ເຮັດບາບຕ່ໍສູ້ເຮົາຕ້ັງແຕ່ຄາວຢູ່ທ່ີເມືອງ ກີເບອາ ດ່ັງນ້ັນ 
ສົງຄາມຈ່ຶງຈະເກີດຂ້ຶນກັບພວກເຂົາທ່ີກີເບອາ 

10 ເຮົາຈະໂຈມຕີແລະລົງໂທດຄົນບາບເຫລ່ົານ້ິ ຊນົຊາດທັງຫລາຍຈະຮ່ວມກັນຕ່ໍສູ້ແລະລົງໂທດພວກເຂົາຍ້ອນ
ຄວາມບາບຫນາສາໂຫດທ່ີພວກເຂົາໄດ້ກະທໍານ້ັນ 

11 ເອຟຣາອິມເປັນເຫມອືນງົວນ້ອຍທ່ີຝຶກແອບດີແລ້ວ ແລະສາມາດຢຽບເຂ້ົາໄດ້ດີ ແຕ່ເຮົາໄດ້ຕົກລົງໃຈເອົາແອກ
ໃສ່ຄໍອັນງົດງາມຂອງມັນ ເພ່ືອໃຫ້ເອຟຣາອິມເຂ້ົາທຽມແອກ ຢູດາກໍຕ້ອງໄຖ ຢາໂຄບຕ້ອງດຶງຄາດສໍາລັບຕົນ
ເອງ 

12 ຈ່ົງປູກຄວາມຊອບທັມໄວ້ສໍາລັບຕົນ ແລ້ວຈ່ົງເກັບກ່ຽວຜົນຂອງຄວາມຮັກຫມັນ້ຄົງ ເຈ້ົາຈ່ົງຂຸດກ່ົນເອົາດິນໃຫມ່ 
ເພາະມັນເຖິງເວລາທ່ີເຈ້ົາຈະສແວງຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເພ່ືອວ່າພຣະອົງຈະສະເດັດມາເທພຣະພອນລົງໃສ່ເຈ້ົາ 

13 ແຕ່ແທນທ່ີຈະເປັນດ່ັງນ້ັນ ພວກເຈ້ົາກັບປູກຄວາມຊ່ົວ ແລະເກັບກ່ຽວຜົນຊ່ົວ ພວກເຈ້ົາໄດ້ຢູ່ໄດ້ກິນຍ້ອນການ
ຕົວະ ເພາະວ່າພວກເຈ້ົາໄວວ້າງໃຈໃນທາງປະພຶດ ແລະໃນຈໍາພວກທະຫານອັນຫລວງຫລາຍຂອງພວກເຈ້ົາ 

14 ສົງຄາມຈ່ຶງຈະເກີດຂ້ຶນກັບປະຊາຊນົຂອງເຈ້ົາ ປ້ອມທັງຫມດົຈະຖືກທໍາລາຍ ມັນຈະເປັນຄືກັນກັບມ້ືກະສັດຊັນ
ມານຮົບແລະທໍາລາຍນະຄອນເບທາເບນນ້ັນ ຈົນເປັນເຫດໃຫ້ພວກແມ່ຍິງແລະເດັກນ້ອຍຖືກບົດທໍາລາຍໃຫ້
ຫມດົກ້ຽງຕາຍຫມດົ  

15 ຊາວເບັດເອນເອີຍ, ສ່ິງນ້ິແຫລະຈະເກີດຂ້ຶນກັບພວກເຈ້ົາ ຍ້ອນຄວາມຊ່ົວອັນຮ້າຍແຮງທ່ີພວກເຈ້ົາໄດ້ກະທໍາ 
ພສົໍງຄາມເລ້ີມລະເບີດຂ້ຶນກະສັດອິສຣາເອນກໍຈະຖືກຕັດຂາກເສັຽຫມົດສ້ິນî 

 

11 ຄວາມຮກັຂອງພຣະເຈົາ້ທີມ່ຕີໍພ່ວກກະບດົ 
Godís Compassion Despite Israelís Ingratitude 

1 ìຄາວເມ່ືອອິສຣາເອນຍັງເປັນເດັກນ້ອຍ ເຮົາກໍຮັກແພງເຂົາ ຕ້ັງແຕ່ຄາວເຮົານໍາເຂົາອອກມາຈາກປະເທດ
ເອຢິບ ເຮົາໄດ້ເອ້ີນເຂົາວ່າບຸດຊາຍຂອງເຮົາ 

2 ແຕ່ເມ່ືອເຮົາຍ່ິງເອ້ີນພວກເຂົາມາຫາເຮົາຫລາຍເທ່ົາໃດ ເຂົາຍ່ິງຫນີຫ່າງຈາກເຮົາຫລາຍຂ້ຶນເທ່ົານ້ັນ ໄພພ່ົນ
ຂອງເຮົາໄດ້ຖວາຍສັຕບູຊາແກ່ພຣະບາອານ ແລະໄດ້ເຜ່ົາເຄ່ືອງຫອມບູຊາຮູບໂຄຣົບ 



3 ເຮົານ້ິແຫລະ, ທ່ີສອນເອຟຣາອິມໃຫ້ຍ່າງ ແລະອຸ້ມພວກເຂົາ ແຕ່ພວກເຂົາບ່ໍຍອມຮັບຮູ້ວ່າເຮົາເປັນຜູ້ລ້ຽງດູ
ເຂົາ 

4 ເຮົາໄດ້ໃຊ້ຄວາມອ່ອນຫວານແລະຄວາມຮັກເປັນເຄ່ືອງຊັກຈູງໃຫ້ເຂົາມາຫາເຮົາ ໄດ້ໂຊມເຂົາລຸກຂ້ຶນ
ແລ້ວກອດແນບໃສ່ແກ້ມ ແລະໄດ້ຖ່ອມຕົວລົງມາລ້ຽງດູເຂົາ 

5 ພວກເຂົາຈະບ່ໍກັບຄືນໄປຍັງປະເທດເອຢິບອີກ ແຕ່ວ່າກະສັດອ ສັຊີເຣັຽຈະປົກຄອງເຂົາ ເພາະວ່າເຂົາປະຕິເສ
ດບ່ໍຍອມຄືນໄປຫາເຮົາ 

6 ສົງຄາມຈະທໍາລາຍຫົວເມືອງແລະໄລປະຕູເມືອງຖ້ິມ ມັນຈະລ້າງຜານໄພ່ພົນຂອງເຮົາດ້ວຍ ເພາະວ່າພວກ
ເຂົາໄດ້ເຮັດຕາມແນວທາງຊ່ົວ 

7 ພວກເຂົາໄດ້ຫນີຈາກເຮົາໄປ ເຫດສັນນ້ັນ ພວກເຂົາຈ່ຶງຫນີຈາກຜົນຂອງການກະທໍານ້ັນບ່ໍໄດ້ ເຂົາຈະຮ້ອງໄຫ້
ຍ້ອນແອກໃນຄໍ ແລະຈະບ່ໍມີໃຜເອົາມັນອອກໃຫ້ເຂົາ 

8 ໂອ ເອຟຣາອິມເອີຍ, ເຮັດແນວໃດເຮົາຈ່ຶງຈະເຊົາກ່ຽວຂ້ອງເຈ້ົາໄດ້  ໂອ ອິສຣາເອນເອີຍ, ຈະປະຖ້ິມເຈ້ົາໄດ້
ດ້ວຍວີທີໃດ ຈະທໍາລາຍເຈ້ົາເຫມອືນເຮົາທໍາລາຍເມືອງອັດມາໄດ້ບໍ ຫລືຈະກະທໍາຕ່ໍເຈ້ົາເຫມືອນເຮົາກະທໍາ
ກັບເມືອງເຊບົວອິມນ້ັນບ່ໍ ເຮົາຈະບ່ໍເຮັດດ່ັງນ້ັນດອກ ຈິດໃຈເຮົາແສນກະວົນກະວາຍ ເພາະວ່າສົງສານພວກເຈ້ົ
າ  

9 ຈະບ່ໍລົງໂທດພວກເຈ້ົາດ້ວຍຄວາມຄຽດແຄ້ນ ຈະບ່ໍທໍາລາຍເອຟຣາອິມອິກ ເພາະວ່າເຮົາເປັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ
ບ່ໍແມ່ນມະນຸດ ເຮົາຄືຜູ ບໍ້ຣິສຸດທ່ີຢູ່ກັບເຈ້ົາ ຈະບ່ໍມາຫາພວກເຈ້ົາດ້ວຍຄວາມຄຽດແຄ້ນ 

10 ເຮົາຈະຮ້ອງກໍາຮາບເຫມອືນສິງໃສ່ສັດຕຣູຂອງພວກເຂົາ ໄພ່ພົນຂອງເຮົາຈະຕິດຕາມເຮົາໄປ ພວກເຂົາຈະ
ຟ້າວມາຫາເຮົາຈາກທິດຕາເວັນຕົກ  

11 ມາຈາກປະເທດເອຢິບວ່ອງໄວເຫມອືນນົກ ແລະມາຈາກອັສຊີເຣັຽເຫມືອນນົກເຂົາ ເຮົາຈະນໍາພວກເຂົາໄປຍັງ
ບ້ານເຮືອນອີກ ເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາໄດ້ກ່າວດ່ັງນ້ິແຫລະî 
ອສິຣາເອນແລະຢດູາຖກືລງົໂທດ 

12 ìເອຟຣາອິມໄດ້ໃຊກ້ານຕົວະແລະການຫລອກລວງປິດລ ້ອມເຮົາ ແລະຊາວຢ ດູາກໍຍ ງັເປັນກະບົດຕ່ໍສູ້ເຮົາຢູ່ ຄື
ຕ່ໍສູ້ຜູ້ທ່ຽງທັມ ແລະບໍຣິສຸດ 

 

12   
Chapter 12 

1 ທຸກສ  ່ີງທ່ີເອຟຣາອິມໄດ້ກະທໍາຕ້ັງແຕ່ເຊ້ົາຈົນຮອດຄ່ໍານ້ັນລ້ວນແຕ່ບ່ໍມີປໂຍດ ແລະເສັຽຫາຍທັງນ້ັນ ການຕົວະ 
ແລະການກະທໍາທີຮຸ່ນແຮງໄດ້ມີເພ້ີມຂ້ຶນໃນທ່າມກາງພວກເຂົາ ພວກເຂົາຜູກສໍາພັນທະໄມຕຣິກັບອັສຊີເຣັຽ 
ແລະຕິດຕ່ໍຊ້ືຂາຍກັບເອຢິບî 
The Long History of Rebellion 

2 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຟ້ອງຮ້ອງປະຊາຊົນຢ ດູາ ພຣະອົງຊົງລົງໂທດຢາໂຄບຍ້ອນຄວາມປະພຶດຂອງເຂົານ້ັນດ້ວຍ 
ຈະຊົງຕອບແທນຜົນການກະທໍາຂອງພວກເຂົາ 

3 ເມ່ືອຄາວຢາໂຄບບັນພະບຸຣຸດຂອງເຂົາຍັງຢູ່ໃນທ້ອງແມ່ ເຂົາຈັບສ້ົນຕີນອ້າຍຂອງຕົນ ເມ່ືອເຂົາໃຫຍ່ແລ້ວກໍສູ້
ກັບພຣະເຈ້ົາ ແລະໄດ້ສູ້ກັບທູດຂອງພຣະເຈ້ົາ 

4 ເຂົາຕ່ໍສູ້ກັບທູດສວັນແລະມີໄຊຊະນະ ເຂົາໄດ້ຮ້ອງໄຫ້ແລະທູນຂ ພໍຣະພອນ ພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງສະເດັດມາຫາຢາ
ໂຄບທ່ີເບັດເອນ ແລະຊົງກ່າວກັບເຂົາຢູ່ທ່ີນ້ັນ 

5 ພຣະເຈ້ົາແຫ່ງພົນໂຍທາ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເປັນພຣະນາມຂອງພຣະອົງ 



6 ໂດຍພຣະເມດຕາຂອງພຣະເຈ້ົາ ເຈ້ົາຈ່ົງກັບມາ  ຍຶດຄວາມຮັກຫມັນ້ຄົງ ແລະຄວາມຍຸດຕິທັມໄວ້ໃຫຫ້ມັນ້ 
ແລະຄອຍຖ້າພຣະເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາດ້ວຍຄວາມອົດທົນ 
ການພພິາກສາໂທດຄາວຕໍໄ່ປ 

7 ເຂົາເປັນພ່ໍຄ້າ ໃນມຂືອງເຂົາມີຊີງປອມແລະມັກສ້ໍໂກງ ເຂົາຮັກທ່ີຈະບີບບັງຄັບ 
8 ເອຟຣາອິມເວົ້າວ່າ, ìຂ້າພະເຈ້ົາຮ່ັງມີ ເປັນຄົນໂຊກດີ ແລະບ່ໍມີໃຜສາມາດຟ້ອງຂ້າພະເຈ້ົາທ່ີຮ່ັງມີຍ້ອນຄວາ

ມບ່ໍສັດຊ່ືໄດ້î ແຕ່ຊັບສົມບັດທັງຫມດົຂອງເຂົາບ່ໍພ ທ່ີໍຈະຊໍາຮະຄວາມຜິດບາບທີເຂົາໄດ້ກະທໍາໄວ້ແລ້ວນ້ັນ 
9 ເຮົາເປັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງພວກເຈ້ົາ ຜູ້ຊຶງ່ນໍາພວກເຈ້ົາອອກຈາກເອຢິບ ເຣົາຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຈ້ົາອາສັຍຢູ່

ໃນຕູບຜ້າເຕັນອີກເຫມ ອືນເຄີຍຢູ່ຄາວເຮົາມາຫາພວກເຈ້ົາໃນຖ່ິນກັນດານນ້ັນ 
10 ເຮົາໄດ້ເວ້ົາກັບພວກຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ແລະໄດ້ໃຫເ້ຂົາເຫັນນີມດິຫລາຍຢ່າງ ບັດນ້ິເຮົາຈະນໍາພັຍວິບັດຜ່ານ

ມາທາງຜູ້ປະກາດພຣະທັມ 
11 ມຄີວາມຊ່ົວໃນກີເລອາດຈິງ ເຂົາທັງຫລາຍກ ເໍປັນອະນິຈັງ ເຂົາເອົາງົວເຖິກຖວາຍບູຊາໃນກິນການ ດ່ັງນ້ັນ

ແທ່ນບູຊາຂອງເຂົາຈະກາຍເປັນກອງຫີນຢູ່ໃນທ່ົງກວ້າງî 
12 (ຢາໂຄບຫນີໄປຍັງປະເທດອາຮາມ ອິສຣາເອນໄດ້ທໍາງານເພ່ືອຈະໄດ້ເມັຽທ່ີນ້ັນ ທາ່ນລ້ຽງແກະເພ່ືອໃຫ້ໄດ້

ເມັຽ) 
13 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງໃຊ້ຜູ້ປະກາດພຣະທັມຄົນນ່ຶງນໍາຊາວອິສຣາເອນອອກຈາກຄວາມເປັນທາດໃນປະເທດເອ

ຢບິ ຊງົໃຊຜູ້້ປະກາດພຣະທັມຄົນນ່ຶງລ້ຽງດູພວກເຂົາ 
14 ເອຟຣາອິມໄດ້ເຮັດໃຫ້ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຊງົພຣະພິໂຣດຢ່າງຂົມຂ່ືນ ພວກເຂົາສົມຄວນຕາຍຍ້ອນການທໍາຊ່ົວ

ນ້ັນ ພຣະເຈ້ົາຈະບ່ໍຊົງໃຫອ້ະພັຍເຂົາ ຈະຊົງລົງໂທດທ່ີເຂົານໍາຄວາມເສ່ືອມເສັຽມາໃຫ້ພຣະອົງ 
 

13 ການພິພາກສາອສິຣາເອນຄັງ້ສດຸທາ້ຍ 
Relentless Judgment on Israel 

1 ເມ່ືອເອຟຣາອິມເວ້ົາດ້ວຍຕົວສ່ັນ ພຣະອົງໄດ້ຊົງຮັບການຍົກຍ້ອງໃນອິສຣາເອນ ແຕ່ເມ ື ່ອເອຟຣາອິມໄດ້ກະ
ທໍາຜິດຍ້ອນຂາບໄຫວພ້ຣະບາອານ ເຂົາຈະຕາຍຍ້ອນການກະທໍານ້ິ 

2 ເພາະວ່າເຂົາຍັງດໍາເນີນຢູ່ໃນທາງບາບ ແລະຍັງຫລ່ໍຮູບດ້ວຍໂລຫະໄວ້ຂາບໄຫວ້ ຄືຫລ່ໍຮູບເງິນໄວ້ບູຊາຕາມ
ຄວາມຄິດຂອງມະນຸດ ຮູບອ ນັນ້ັນເຮັດດ້ວຍມືຂອງມະນຸດ ແລ້ວພວກເຂົາກໍເວ້ົາວ່າ, ìຈ່ົງຖວາຍເຄ່ືອງເຜົາບູຊາ
ແກ່ຮູບເຫລ່ົານ້ິî  ເບ່ິງແມ, ມະນຸດຈູບຮູບລູກງົວ 

3 ດ່ັງນ້ັນ ປະຊາຊົນເຫລ່ົານ້ິຈ່ຶງເຫມືອນນ້ໍາຫມອກໃນເວລາເຊ້ົາ ຫລືເຫມືອນນ້ໍາຄ້າງທ່ີຫາຍໄປຕ້ັງແຕ່ເຊ້ົາ ພວກ
ເຂົາຈະເປັນເຫມອືນເຂ້ົາລີບທ່ີລົມພດັມາຈາກລານຟາດເຂ້ົາ ແລະເຫມືອນຄວັນທ່ີອອກມາຈາກປ່ອງຢ້ຽມ 

4 ເຮົາຄື ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາ ຊຶງ່ໄດ້ນໍາພວກເຈ້ົາອອກມາຈາກປະເທດເອຢິບ ໃນເວລານ້ັນພວກ
ເຈ້ົາບ່ໍຮູ້ຈັກ   ພຣະເຈ້ົາອົງໃດນອກຈາກເຮົາ ເຮົາເປັນພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ພ້ົ້ົນອົງດຽວຂອງພວກເຈ້ົາ 

5 ໄດ້ລ້ຽງດູພວກເຈ້ົາໃນປະເທດແຫ້ງແລ້ງແລະຖ່ິນກັນດານ 
6 ແຕ ເ່ມ່ືອພວກເຈ້ົາໄດ້ເຂ້ົາໄປຢູ່ໃນດິນດີໄດ້ກິນອ່ີມບໍຣິບູນແລ້ວ ພວກເຈ້ົາກໍກາຍເປ ນັຄົນອວດດີຈອງຫອງ ແລະ

ລືມເຮົາ 
7 ດ້ວຍເຫດນ້ັນ ເຮົາຈ່ຶງຈະໂດດກັດພວກເຈ້ົາເຫມືອນດ່ັງສິງ ເຮົາຈະນອນຄອຍຢູ່ຕາມທາງໄປຂອງເຈ້ົາເຫມືອນ

ເສືອດາວ 
8 ຈະຄບຸພວກເຈົ້າເຫມືອນຫມທ່ີີສູນເສັຽລູກຂອງມັນ ຈະຈິກກິນພວກເຈ້ົາທັນທີເຫມືອນສິງ ແລະຈະຈີກພວກເຈ້ົາ

ອອກເປັນຕ່ອນໆເຫມືອນສັດປ່າຈີກ 



9 ໂອ ອິສຣາເອນເອີຍ, ເຮົາຈະທໍາລາຍພວກເຈ້ົາແລ້ວແມ່ນໃຜຈະຊ່ອຍພວກເຈ້ົາໄດ້ 
10 ພວກເຈ້ົາໄດ້ຮ້ອງຂໍເອົາກະສັດ ແລະພວກຜູ້ນໍາ ແຕ່ພວກເຂົາຈະຊ່ອຍພວກເຈ້ົາໄດ້ຢ່າງໃດ 
11 ເຮົາໄດ້ໃຫ້ພວກເຈົ້າມກີະສັດ ແລະເອົາຫນິໄປເສັຽ ກ ຍ້ໍອນຄວາມຮ້າຍຢ່າງຮຸນແຮງຂອງເຮົາ 
12 ບາບແລະຄວາມຜິດຂອງເອຟຣາອິມໄດ້ບັນທຶກໄວແ້ລ້ວ ການບັນທຶກນ້ິໄດ້ເກັບໄວ້ເປັນຢ່າງດີ 
13 ຄວາມເຈັບປວດຂອງຍິງພວມອອກລູກຈະມາເຖິງເຂົາ ແຕ່ເຂົາເປັນບຸດທ່ີໂງ່ຈ້າ ດ້ວຍວ່າເຖິງເວລາແລ້ວ ເຂົາກ ໍ

ບ່ໍຍອມຄອດອອກມາ 
14 ເຮົາຈະບ່ໍຊ່ອຍປະຊາຊົນນ້ິໃຫ້ພົ້ົ້ນຈາກພພົິບຄົນຕາຍ ຫລືຊ່ອຍພວກເຂົາໃຫ້ພ້ົ້ົນຈາກອໍານາດຂອງຄວາມຕາຍ 

ໂອ ຄວາມຕາຍເອີຍ, ຈ່ົງມາພ້ອມກັບພັຍວິບັດຂອງເຈ້ົາ ໂອ ພິພົບຄົນຕາຍເອີຍ, ຈ່ົງມາພ້ອມກັບການທໍາລາຍ
ຂອງເຈ້ົາ ຄວາມເມດຕາເອັນດູໄດ້ຖືກປິດບັງໄວ້ພົ້ົນ້ສາຍຕາຂອງເຮົາແລ້ວ 

15 ເຖິງແມ່ນເຂົາຈະອຸດົມສົມບູນຂ້ຶນເຫມືອນຫຍ້າ ເຮົາກໍຈະສ່ົງລົມຮ້ອນຈາກແສງຕາເວັນອອກພັດມາຈາກຖ່ິນ
ກັນດານ ລົມນ້ິຈະເຮັດໃຫ້ນ້ໍາສ້າງແລະນ້ໍາພຸຂອງພວກເຂົາແຫ້ງຫມດົ ມນັຈະພັດເອົາຂອງມີຄ່າທຸກສ່ິງໄປ 

16 ຊາມາເຣັຽຕ້ອງຮັບໂທດຍ້ອນຄວາມຜິດຂອງຕົນ ເພາະໄດ້ກະບົດຕ່ໍພຣະເຈ້ົາຂອງເຂົາ ເຂົາທັງຫລາຍຈະລ້ົມລົງ
ດ້ວຍດາບ ພວກເດັກນ້ອຍຈະຖືກໂຍນລົງດິນ ແລະພວກແມ່ມານກໍຈະຖືກຂ້າດ້ວຍການຜ່າທ້ອງî 

 

14 ໂຮເຊອາຂຮໍອ້ງອສິຣາເອນ  
A Plea for Repentance 

1 ປະຊາຊົນອິສຣາເອນເອີຍ, ຈ່ົງກັບຄືນມາຫາພຣະຜູ ້ເປັນເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາ ບາບຂອງພວກເຈ້ົາໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຈ້ົາ
ຕໍາສະດຸດລ້ົມລົງ 

2 ຈ່ົງນໍາຖ້ອຍຄໍາມານໍາ ແລະກັບມາຫາພຣະເຈ້ົາ ຈ່ົງທູນພຣະອົງວ່າ, ìຂໍຊົງໂຜດຍົກຄວາມຜິດບາບທັງຫມດົ ຂໍ
ຊົງຮັບສ່ິງດີ ຂ້າພຣະອົງຈ່ຶງຈະນໍາຜົນຮີມຝີປາກມາຖວາຍ 

3 ອັສຊີເຣັຽບ່ໍເຄີຍຊ່ອຍພວກຂ້າພຣະອົງເລີຍ ຣົດຮົບກໍໃຫ້ຄວາມຄຸ້ມຄອງພວກຂ້າພຣະອົງບ່ໍໄດ້ ພວກຂ້າພຣະ
ອົງຈະບ່ໍກ່າວຕ່ໍຮູບບ ຊູາຂອງພວກຂ້າພຣະອົງອີກວ່າ, ìພຣະອົງເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງພວກຂ້າພຣະອົງî ພວກຂ້າ
ພຣະອົງຂໍສາຣະພາບວ່າ ພວກຂ້າພຣະອົງເປັນເຫມອືນລູກກໍາພ້າ ແຕ່ພຣະອົງຊົງເມດຕາຊ່ອຍເຫລືອພວກຂ້າ
ພຣະອົງ 
ພຣະຜູເ້ປນັເຈົາ້ຊງົສນັຍາວາ່ຈະໃຫ ້
ອສິຣາເອນມຊີວີດິໃຫມ ່
Assurance of Forgiveness 

4 ເຮົາຈະນໍາໄພ່ພົນຂອງເຮົາຄືນມາຫາເຮົາ ຈະຮັກພວກເຂົາດ້ວຍສຸດຈິດສຸດໃຈ ເພາະວ່າເຮົາເຊົາຮ້າຍພວກເຂົາ
ແລ້ວ 

5 ເຮົາຈະເປັນຄືຝົນທ່ີຕົກລົງມາຍັງດິນແຫ້ງຕ່ໍປະຊາຊົນອິສຣາເອນ ພວກເຂົາຈະເບີກບານເຫມືອນດອກໄມ້ 
ແລະຮາກຈະຢ່ັງລົງຢ່າງຫມັນ້ຄົງເຫມືອນກົກໄມ້ໃນປະເທດເລບານອນ 

6 ພວກເຂົາຈະມີຊວິີດຢູ່ໃນຄວາມຈະເຣີນໃຫມຈ່ະຈົບງາມເຫມືອນກົກຫມາກກອກເທດ ຈະມີກ່ິນຫອມເຫມອືນ
ກົກສົນໃນປະເທດເລບານອນ 

7 ຈະມຊີວິີດຢູ່ພາຍໃຕ້ຄວາມຄຸ້ມຄອງຂອງເຮົາອີກເທ່ືອນ່ຶງ ຈະອຸດົມສົມບູນເຫມືອນສວນອຸທະຍານ ຈະມີຫມາກ
ຫລາຍເຫມືອນກົກອະງຸ່ນ ແລະມີຊ່ືສຽງເຫມືອນເຫລ້ົາອະງຸ່ນຂອງປະເທດເລບານອນ 



8 ເອຟຣາອິມຈະບ່ໍກ່ຽວຂ້ອງກັບຮູບບູຊາອີກ ເຮົາຈະຕອບສນອງຄໍາອ້ອນວອນຂອງພວກເຂົາ ຈະດູແລຮ ກັສາ
ພວກເຂົາ ຈະເປັນທ່ີກໍາບັງແດດໃຫ້ພວກເຂົາເຫມືອນກົກໄມທ້ີມີ່ໃບຂຽວສົດ ເຮົາເປັນບ່ໍເກີດແຫ່ງພອນທັງ     
ຫລາຍຂອງພວກເຂົາ 
ຂໍຄ້ວາມສດຸທາ້ຍ 

9 ຂໃໍຫຜູ້້ສລາດທັງຫລາຍເຂ້ົາໃຈສ່ິງທ່ີຂຽນໄວ້ນິ້ ໃຫນໍ້າເຂ້ົາເຖິງໃຈ ທາງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົານ້ັນຖືກຕ້ອງ ຜູ້ຊອບ
ທັມທັງຫລາຍຍອມດໍາເນີນຊີວິດຢູ່ຕາມທາງນ້ິ ສ່ວນຄົນບາບທັງຫລາຍຈະຕໍາສະດຸດລ້ົມ ຍ້ອນວ່າເຂົາບ່ໍເຮັດ
ຕາມທາງນ້ິ 
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