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1 ສຽງຮອ້ງໄຫເ້ນືອ່ງຈາກຜນົລະປກູຖກືທໍາລາຍ 
1 ພຣະຄໍາຂອງພຣະຜູ ເ້ປັນເຈ້ົາທ່ີຊງົກ່າວຕ່ໍໂຢເອນ ບ ຸດຊາຍຂອງເປທູເອນມີດ່ັງນ້ີ: 

Lament over the Ruin of the Country 
( ອພຍ 10:1-20) 

2 ພວກຜູ້ເຖ້ົາທັງຫລາຍ ແລະທຸກຄົນໃນແຜ່ນດິນຢູດາຈ່ົງຟັງທ້ອນ ສ່ິງເຫລ່ົານ້ິເຄີຍເກີດຂ້ຶນໃນແຜ່ນດິນຂອງ
ພວກເຈ້ົາ ຫລ ືໃນສມັຍບັນພະບຸຣຸດຂອງພວກເຈ້ົາບ່ໍ? 

3 ຈ່ົງເລ່ົາເຣ່ືອງຕ່ໍໄປນ້ິໃຫ້ລູກຂອງພວກເຈ້ົາຮູ້ ເພ່ືອພວກເຂົາຈະບອກລູກຂອງເຂົາ ແລະລູກຂອງເຂົາກໍຈະເລ່ົາຕ່ໍ
ໄປໃນພາຍຫນ້າ 

4 ພືດຜົນທ່ີເຫລືອຈາກຕັກແຕນກິນ ພວກແມງໄມ້ທັງຫລາຍກໍກິນຊ້ໍາ  
5 ພວກຂ້ີເຫລ້ົາເອີຍ, ຈ່ົງຕ່ືນຂ້ຶນຮ້ອງໄຫ້ ນັກດ່ືມເຫລ້ົາອະງຸ່ນເອີຍ, ຈ່ົງຮ້ອງຄາງເດີ ເພາະວ່າຫມາກອະງຸ່ນສໍາລັບ

ເຮັດເຫລ້ົາຖືກທ າໍລາຍຫມົດແລ້ວ 
6 ດ້ວຍວ່າກອງທັບຕັກແຕນໄດ້ໂຈມຕີແຜ່ນດິນຂອງເຣົາ ພວກມັນມກໍີາລັງຫລາຍແລະນັບຈໍານວນບ່ໍຖ້ວນ ແຂ້ວ

ຂອງມັນກໍແຫລມຄົມເຫມືອນແຂ້ວສິງ 
7 ມັນໄດ້ທໍາລາຍກົກອະງຸ່ນແລະກົກເດ່ືອຂອງເຮົາ ໄດ້ກັດກິນກາບຫມດົ ຈົນກ່ິງກ້ານຫລ້ອນແກກແຊກ 
8 ປະຊາຊົນເອີຍ, ຈ່ົງຮ້ອງໄຫ້ເຫມືອນຍິງສາວຮ້ອງໄຫ້ ນໍາການຕາຍຂອງຊາຍຜູ້ເປັນຜົວ 
9 ຝ່າຍປະໂຣຫິດຜູ້ຖວາຍບູຊາແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຈ່ົງໂສກເສ້ົາທ້ອນ ເພາະວ່າໃນວີຫານບໍ່ມເີຂ້ົາ ຫລືເຫລ້ົາອະ

ງຸ່ນຖວາຍເລີຍ 
10 ທ່ົງນາກໍແປນເປ່ົາ ແຜ່ນດິນກໍງຽບເຫງົາ ເພາະວ່າເຂົາຖືກທໍາລາຍ ກົກອະງຸ່ນແລະກ ກົຫມາກກອກເທດກໍຫ່ຽວ

ແຫງ້ 
11 ຊາວນາທັງຫລາຍເອີຍ, ຈ່ົງໂສກເສ້ົາທ້ອນ ຜູ້ເຝ້ົາສວນອະງຸ່ນເອີຍ, ຈ່ົງຮ້ອງໄຫ້ເດີ ເພາະວ່າເຂ້ົາບເລ ເຂ້ົາ

ເດືອຍ ແລະພືດຜົນທັງປວງຖຶກທໍາລາຍຫມົດກ້ຽງ 
12 ກົກອະງຸ່ນກໍຫ່ຽວຕາຍ ກົກເດ່ືອກໍຮ່ວງໂຮຍ ກົກຫມາກພິລາ ກົກຫມາກພລັມ ກົກຫມາກໂປມ ແລະກົກໄມ້ທັງ

ປວງໄດ້ຫ່ຽວແຫ້ງຕາຍໄປ ຄວາມມ່ວນຊ່ືນຂອງຄົນທັງຫລາຍກໍສູນຫາຍໄປດ້ວຍ 
13 ປະໂຣຫິດຜູ້ຖວາຍບູຊາ ແລະຮັບໃຊ ເ້ທິງແທ່ນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເອີຍ, ຈ່ົງນຸ່ງເຄ່ືອງໄວ້ທຸກເຂ້ົາໄປຮ້ອງໄຫ້ໃນ

ວິຫານ     ຕລອດຄືນ ໃນພຣະວີຫານແຫ່ງພຣະເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາ ບ່ໍມີເຂ້ົາແລະເຫລ້ົາອະງຸ່ນຖວາຍເລີຍ 
14 ຈ່ົງຈັດແຈ່ງທໍາພິທີອົດອາຫານ ໃຫ້ເອ້ີນກັນມາຊຸມນຸມເພ່ືອຂາບໄຫວ້ພຣະເຈ້ົາ ຈ່ົງເຕ້ົາໂຮມບັນດາຜູ້ນໍາ ແລະ

ຊາວຢູດາທັງປວງເຂ້ົາໄປຍັງພຣະວີຫານແຫ່ງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາ ແລ້ວຮ້ອງຂໍຕ່ໍພຣະອົງທ້ອນ 
15 ວັນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໃກ້ເຂ້ົາມາແລ້ວ ຜູ້ຊົງຣິດທານຸພາບຈະມາທໍາລາຍໃນວັນນ້ັນ ຈະເປັນວັນໂຫດຮ້າຍທ່ີ

ສຸດ 



16 ພືດຜົນລະປູກກໍຖືກທໍາລາຍໄປຕ່ໍຫນ້າຕ່ໍຕາພວກເຮົາ ຄວາມມ່ວນຊ່ືນບ່ໍມີເລີຍໃນວີຫານແຫ່ງພຣະເຈ້ົາຂອງ
ເຮົາ 

17 ເມັດພືດກໍແຫ້ງຕາຍຢູ່ໃນດິນແກ່ນ ໃນເລ້ົາສາງບ່ໍມີເຂ້ົາເລີຍ ເລ້ົາເປ່ົາກໍຖືກທໍາລາຍເສັຽຫາຍຫມດົ 
18 ຝູງແກະກໍຫິວໂຫຍ ແລະງົວຄວາຍກໍຮ້ອງຄາງ ຝູງສັດລ້ຽງກໍສັບສົນວຸ້ນວາຍ ເພາະວ່າບ່ໍມີຫຍັງຈະກິນ ຝູງແກະ

ກ ເໍປັນທຸກດ້ວຍ 
19 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂ້າພຣະອົງຮ້ອງທູນພຣະອົງ ເພາະວ່າທ່ົງຫຍ້າແລະກົກໄມ້ໄດ້ຫ່ຽວແຫ້ງຕາຍໄປ ເປັນ

ເຫມືອນກັບວ່າໄຟໄດ້ເຜົາຜານພວກມັນ 
20 ແມ່ນແຕ່ສັດປ່າກໍຮ້ອງທູນພຣະອົງດ້ວຍ ເພາະວ່ານ້ໍາໃນຫ້ວຍໄດ້ແຫ້ງຫມດົໄປ ແລະຫຍ້າໃນທ່ົງກໍຖືກໄຟໄຫມ້

ຫມົດ 
 

2 ຕກັແຕນເປນັລາງບອກໃຫຮູ້ວ້ນັຂອງພຣະຜູເ້ປນັເຈົາ້ 
The Locusts as a Warning of the Day of the Lord 

1 ຈ່ົງເປ່ົາແກປຸກຢູ່ພູຊໂີອນ ເທິງຈອມພູສັກສິດຂອງພຣະເຈ້ົາ ຊາວຢູດາທັງປວງຈະຢ້ານສ່ັນ ເພາະວ່າວັນຂອງພ
ຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກໍາລັງມາໃກ້ແລ້ວ 

2 ວັນນ້ີຈະມືດແລະເປັນທຸກ ຈະມີເມກຫນາແລະດໍາມືດ ຕັກແຕນໄດ້ບຸກໄປຂ້າງຫນ້າເຫມືອນກອງທັບໃຫຍ່ 
ເຫມືອນແສງຕາເວັນໃນຕອນເຊ້ົາສ່ອງແສງໄປຕາມພູ ບ່ໍເຄີຍມີສ່ິງໃດເຫມືອນສ່ິງນ້ີມາກ່ອນ ແລະຈະບ່ໍມີຢ່າງນ້ິ
ອີກຈັກເທ່ືອ 

3 ມັນກ ນິເຄ່ືອງປູກຈົນກ້ຽງເຫມືອນໄປເຜົາຜານແຜ່ນດິນເບ້ືອງຫນ້າຂອງມັນເປັນເຫມືອນສວນເອເດນ ແຕ່ເບ້ືອງ
ຫລັງເປັນດິນເປ່ົາແປນ ບ່ໍມີຫຍງັຫນພ້ົ້ົີນມັນໄປໄດ້ 

4 ຮູບຮ່າງຂອງມັນເຫມືອນມ້າ ມັນແລ່ນເຫມືອນມ້າຮົບແລ່ນ 
5 ເມ່ືອມັນທະຍານເຕ້ັນຢູ່ເທິງຈອມພູ ມີສຽງດັງເຫມືອນສຽງຣົດຮົບ ຫລືເຫມືອນສຽງໄຟໄຫມຕໍ້ເຟືອງໃນທ່ົງນາ 

ມັນມາເປັນແຖວເຫມືອນກອງທັບໃຫຍ່ຕຽມເຂ້ົາສນາມຮົບ 
6 ທຸກໆຄົນຢ້ານກົວຈົນຫນ້າຊີດ ເມ່ືອມັນມາໃກ້ 
7 ພວກມັນບຸກໂຈມຕິເຫມ ອືນນັກຮົບປີນກໍາແພງເຫມືອນທະຫານ ຕ່າງກໍເດີນໄປເປັນຖັນແຖວ 
8 ຫລ ບ່ໍືກີດກັນທາງເດີນຊ່ຶງກັນແລະກ ນັ ມ ນັບຸກຜ່ານແນວປ້ອງກັນບ່ໍມີການຢຸດຢ້ັງ 
9 ມັນກະໂດດເຂ້ົາໄປໂຈມຕີເມືອງແລ່ນຢູ່ເທິງກໍາແພງ ປີນຂ້ືນໄປເຮືອນຊານທັງຫລາຍ ແລະລອດປ່ອງຢ້ຽມເຂົາ

ໄປເຫມືອນຂະໂມຍ 
10 ແຜ່ນດິນແລະທ້ອງຟ້າສະທ້ານຫວ່ັນໄຫວຍ້ອນມັນ ດວງອາທິດ ແລະດວງຈັນດໍາມືດ ດວງດາວທັງຫລາຍບ່ໍສ

 ອ່ງແສງອີກຕ່ໍໄປ 
11 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງບັນຊາກອງທັບທ່ີເຊ່ືອຟັງຂອງພຣະອົງ ກອງທັບນ້ິມີຣິດເດດແລະຈໍານວນຫລາຍ ວັນອັນຍ່ິງ

ໃຫຍ່ຂອງ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຫນ້າຢ້ານກົວຢ່າງນ້ິແຫລະ, ແມ່ນຜູ້ໃດຫນໍຈະທົນໄດ້ 
ພຣະເຈ້ົາຊງົເອີນ້ໃຫປ້ຽ່ນໃຈໃຫມ ່

12 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວວ່າ, ìເຖິງປານນ້ັນກໍດີ ຈ່ົງກັບໃຈເສັຽໃຫມ່ດ້ວຍຄວາມເຕັມໃຈ ໃຫກັ້ບມາຫາເຮົາ ແລ້ວ
ອົດອາຫານ ຮ້ອງໄຫ້ແລະຮ້ອງຄາງ 

13 ຢ່າສະແດງຄວາມເສັຽໃຈດ້ວຍການຈີກເສ້ືອຜ້າຂອງຕົນ ແຕ່ຄວນໃຫ້ມໃີຈອຸກອ່ັງແທ້ ຈ່ົງກັບມາຫາພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາ ພຣະອົງຊົງເຕັມປ່ຽມດ້ວຍຄວາມເມດຕາກະຣຸນາ ຊງົອົດທົນແລະປະຕິບັດຕາມຄໍາຫມັນ້ສັນຍາ
ຂອງພຣະອົງ ຊົງພ້ອມສເມີທີຈ່ະໃຫ້ອະພັຍບາບແລະຍົກໂທດ 



14 ບາງທີ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງເຮົາອາດຈະຊົງປ່ຽນພຣະທັຍ ແລະຊົງອວຍພຣະພອນໃຫ້ເຮົາມີເຂ້ົາປາອາຫານກິນ
ຢ່າງສົມບູນ ແລ້ວເຮົາກໍຈະໄດ້ຖວາຍບູຊາເຂ້ົາປາອາຫານ ແລະເຫລ້ົາອະງຸ່ນແດ່ພຣະອົງ 

15 ຈ່ົງເປ່ົາແກເທິງພູຊີໂອນ ເພ່ືອຕຽມຕົວອົດອາຫານແລະຮຽກຊຸມນຸມຂາບໄຫວ້ພຣະເຈ້ົາ 
16 ຈ່ົງເຕ້ົາໂຮມບັນດາປະຊາຊົນ ໃຫ້ຈັດເອົາເຂົາເຂ້ົາຮ່ວມການປະຊຸມອັນບໍຣິສຸດ ຈ່ົງນໍາພວກເຖ້ົາແກ່ມາໃຫເ້ຕ້ົາ

ໂຮມພວກເດັກນ້ອຍ ແລະເດັກອ່ອນດ້ວຍ ແມ່ນແຕ່ຜູ້ແຕ່ງງານໃຫມ່ກໍຕ້ອງໃຫ້ອອກຈາກຫ້ອງນອນມາ 
17 ພວກປະໂຣຫິດຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຢູ່ໃນວິຫານລະຫວ່າງປະຕູ ແລະແທ່ນບູຊາ ຕ້ອງຮ້ອງໄຫ ແ້ລະ

ອ້ອນວອນວ່າ, ìຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຈ່ົງສົງສານໄພ່ພນົຂອງພຣະອົງແດ່ທ້ອນ ຂໍຢ່າໃຫ້ຊນົຊາດອ່ືນດູຖູກ
ຢຽດຫຍາມພວກຂ້າພຣະອົງ ແລະເວ້ົາເຍາະເຍ້ີຍພວກຂ້າພຣະອົງວ່າ ພຣະເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາຢູ່ໃສ? 
ພຣະເຈ້ົາຊງົໂຜດໃຫແ້ຜນ່ດນິອດຸມົສມົບນູຄເືກົາ່ 
Godís Response and Promise 
( ກຈກ 2:17) 

18 ແລ້ວພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງແຜ່ນດິນຂອງພຣະອົງ ແລະຊົງສົງສານໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ 
19 ພຣະອົງຕອບພວກເຂົາວ່າ, ìບັດນ້ິ ເຮົາຈະໃຫ້ພວກເຈ້ົາມີເຂ້ົາກິນ ມີເຫລ້ົາອະງຸ່ນ ແລະນ້ໍາມັນ ພວກເຈ້ົາຈະໄດ້

ອ່ີມຫນໍາສໍາຣານ ຊນົຊາດອ່ືນຈະບ່ໍຫມິນ່ປມາດພວກເຈ້ົາອີກຕ່ໍໄປ 
20 ເຮົາຈະຂັບໄລ່ພວກທ ີ ່ມາຈາກທາງເຫນືອອອກໄປຈາກເຈ້ົາ ຈະຂັບໄລ່ພວກເຂົາບາງຄົນໄປຍັງຖ່ິນກັນດານ ຂະ

ບວນຫນ້າຂອງພວກເຂົາຈະຖືກໄລ່ໄປທະເລດ າ້ນຕາເວັນອອກ ຂະບວນຫລັງຈະຕົກໄປທະເລດ້ານຕາເວັນຕົກ 
ຊາກສົບຂອງພວກເຂົາຈະເຫມັນເນ່ົາ ເຮົາເຮັດດ່ັງນ້ິກ ໍເພາະພວກເຂົາໄດ້ເຮັດແກ່ເຈ້ົາ  

21 ìໂອ ແຜ່ນດີນເອີຍ, ຢ່າສູ່ຢ້ານເລ ຍີ ຈ່ົງມ່ວນຊ່ືນແລະຍ ນີດີຖ້ອນ ເພາະວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງກະທໍາການຍ່ິງ
ໃຫຍ່ສໍາລັບພວກເຈ້ົາແລ້ວ 

22 ສັດທັງຫລາຍເອີຍ ຢ່າສູ່ຢ້ານເລີຍ ເພາະວ່າຫຍ້າກໍຂຽວສົດແລ້ວ ກົກໄມ້ກໍເກີດຫມາກ ກົກເດ່ືອແລະກົກອະງຸ່ນ
ກມໍບໍີຣິບູນ 

23 ຊາວຊີໂມນເອີຍ, ຈ່ົງຍີນດີໃນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາ ພຣະອົງຊົງໂຜດເທຝົນລົງມາໃຫ້ພວກເຈ້ົາຖືກຕ້ອງ
ຕາມຣະດູການ ຄືຝົນຕ້ົນຣະດ  ູແລະປາຍຣະດູຢ່າງແຕ່ກ່ອນ 

24 ໃນລານຈະມີເຂ້ົາເຕັມບໍຣິບູນ ອ່າງຢູ່ຂ້າງເຄ່ືອງບີບຈະເຕັມລ້ົນດ້ວຍນ້ໍາອະງຸ່ນ ແລະນ້ໍາມັນ 
25 ສ່ິງທ່ີເຈ້ົາສູນເສັຽໃນປີຕັກແຕນກິນເຄ່ືອງປູກຂອງເຈ້ົານ້ັນ ເຮົາຈະທົດແທນໃຫ້ ແມ່ນເຮົາເອງທ່ີສ່ົງກອງທັບຕັກ

ແຕນນ້ິມາທໍາລາຍພວກເຈ້ົາ 
26 ບັດນ້ິ ພວກເຈ້ົາຈະມອີາຫານກິນອ່ີມຫນໍາສໍາຣານ ເຈ້ົາຈ່ົງສັຣເສີນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາ ຜູ້ຊົງເຮັດການອັສ

ຈັນສໍາລັບພວກເຈ້ົາ ໄພ່ພນົຂອງເຮົາຈະບ່ໍຖືກດູຖູກຢຽບຫຍາມອີກ 
27 ອິສຣາເອນເອີຍ, ແລ້ວພວກເຈ້ົາຈະຮູ ້ວ່າເຮົາຢູ່ຖ້າມກາງພວກເຈ້ົາແລະຮ  ູ້ວ່າເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງພວກ

ເຈ້ົາ ບໍ່ມພີຣະເຈ້ົາອ່ືນອີກນອກຈາກເຮົາ ໄພ່ພນົຂອງເຮົາຈະບ່ໍຖືກດູຖູກຢຽບຫຍາມອີກ 
ພຣະເຈ້ົາຊງົປະທານພຣະວນິຍານ 
Godís Spirit Poured Out 

28 ຫລັງຈາກນ້ັນ ເຮົາຈະໃຫ້ຄົນທັງປວງໄດ້ຮັບພຣະວິນຍານຂອງເຮົາ ບຸດຊາຍຍິງຂອງພວກເຈ້ົາຈະປະກາດພຣະ
ຄໍາຂອງເຮົາ ພວກຄົນເຖ້ົາກໍຈະຝັນ ແລະພວກຄົນຫນຸ່ມກໍຈະເຫັນນີມິດ 

29 ໃນເວລານ້ັນ ຄົນໃຊ້ຊາຍຍິງທັງຫລາຍ ຈະໄດ້ຮັບພຣະວິນຍານຂອງເຮົາ 
ຄາໍຕກັເຕອືນກຽ່ວກບັວນັຂອງພຣະຜູເ້ປນັເຈົາ້ 

30 ເຮົາຈະເຮັດການອັດສະຈັນໃນທ້ອງຟ້າແລະແຜ່ນດິນ ຄືຈະມີເລືອດ ມີໄຟ ແລະຄວັນເມກ 



31 ດວງອາທິດຈະດໍາມືດ ດວງຈັນຈະກາຍເປ ນັສີແດງເຫມືອນເລືອດ ກ່ອນວັນອັນຍ່ິງໃຫຍ່ ແລະຫນ້າຢ້ານຂອງພ
ຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາມາເຖິງ 

32 ແຕ່ຄົນທັງປວງທ່ີຮ້ອງຂໍຄວາມຊ່ອຍເຫລືອຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະປອດພັຍ ດ່ັງທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ  ້ົາຊົງກ່າວວ່າ, 
ìຈະມຜູ້ີພ້ົ້ົນໄດ້ເທິງພຊີູໂອນ ແລະໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ ຄົນເຫລ່ົານ້ິທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງເລືອກຈະລອດພ້ົ້ົນໄດ້î 
 

3 ການຕດັສນິຊນົຊາດທງັຫລາຍ 
God will Judge the Nations   

1 ໃນເວລານ້ັນ ເຮົາຈະທໍາໃຫ້ຊົນຊາດຢູດາ ແລະເຢຣູຊາເລັມອຸດົມສ ມົບູນ 
2 ເຮົາຈະເຕ້ົາໂຮມຊົນຊາດທັງປວງ ແລະນໍາເຂົາໄປຍັງຮ່ອມພູເຢໂຣຊາຟດັ ເພ່ືອພິພາກສາເຂົາໃນທ່ີນ້ັນ ເພາະ

ວ່າເຂົາທັງປວງໄດ້ທໍາຕໍ່ໄພພົ່ນຂອງເຮົາ ເຂົາໄດ້ທໍາໃຫຊ້າວອິສຣາເອນກະຈັດກະຈາຍໄປໃນຕ່າງປະເທດ 
ແລະໄດ້ແບ່ງແຜ່ນດິນອິສຣາເອນຂອງເຮົາ 

3 ພວກເຂົາໄດ້ຈົກສລາກເອົາພວກຊະເລີຍໄປຂາຍ ແລະຂາຍເດັກຊາຍຍິງໄປເປັນທາດ ເພ່ືອເອົາເງິນມາກິນ
ເຫລ້ົາແລະຫລ້ິນສາວ 

4 ເມືອງຕີເຣ ເມືອງຊີໂດນ ແລະທ່ົວປະເທດຟີລິສຕິນເອີຍ, ພວກເຈ້ົາຢາກຈະເຮັດຫຍັງກັບເຮົາ ຢາກຈະແກ້ແຄ້ນ
ເຮົາບ່ໍ? ຖ້າເຈ້ົາຈະຄິດແກ້ແຄ້ນເຮົາ ເຮົາຈະຕອບແທນການກະທໍານ້ັນໃນທັນທີ  

5 ເຈ້ົາໄດ້ຂົນເອົາເງິນຄໍາຂອງເຮົາໄປ ແລະເອົາຂອງມີຄ່າຂອງເຣົາໄປຍັງວີຫານທັງຫລາຍຂອງພວກເຈ້ົາ  
6 ໄດ້ເອົາປະຊາຊນົຢູດາ ແລະເຢຣູຊາເລັມໄປຈາກປະເທດຂອງເຮົາ ເພ່ືອຂາຍເຂົາໃຫ້ແກ່ຊາວກຣິກ 
7 ບັດນ້ິ ເຮົາຈະນໍາເຂົາອອກຈາກບ່ອນທ່ີເຈ້ົາຂາຍເຂົາໄວ້ນ້ັນ ຈະກະທໍາຕ່ໍເຈ້ົາເຫມອືນເຈ້ົາໄດ້ກະທໍາຕ່ໍເຂົາ 
8 ຈະຂາຍບຸດຊາຍຍິງຂອງພວກເຈ້ົາໃຫ້ຊາວຢູດາ ແລ້ວຊາວຢູດາຈະຂາຍເຂົາຕ່ໍໄປໃຫ້ຊາວຊາເບອານທ່ີຢູ່ຫ່າງ

ໄກ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວດ່ັງນ້ິແຫລະ 
ພພິາກສາໃນຮອ່ມພຂູອງເຢໂຮຊາຟດັ 
Judgment in the Valley of Jehoshaphat 

( ອຊຢ 2:4; ມ ີກາ 4:3) 

9 ຈ່ົງປະກາດຂ້ໍຄວາມນ້ິໃຫ້ນາໆຊາດຮູ້ ຄືຈ່ົງຈັດຕຽມການຮົບແລະຮຽກລະດົມພົນໃຫ້ທະຫານທັງຫມດົມາໂຮມ
ກັນ 

10 ຈ່ົງຕີຫມາກສົບໄຖຂອງເຈ້ົາໃຫ້ເປັນດາບ ກ່ຽວຂອງເຈ້ົາກໍໃຫ້ຕີເປັນຫອກ ແມ່ນແຕ່ຄົນອ່ອນແອກໍຕ້ອງລຸກຂ້ຶນສູ້ 
11 ຊົນຊາດທັງປວງທ່ີຢູ່ອ້ອມແອ້ມຈ່ົງມາໄວໆ ໃຫ້ເຕ້ົາໂຮມກັນຢູ່ໃນຮ່ອມພູນ້ັນ ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂໍໂຜດຊົງ

ນໍາທັບອັນເກ່ັງກ້າຂອງພຣະອົງລົງມາ 
12 ຊົນຊາດທັງຫລາຍຕ້ອງຕຽມພ້ອມມາຍັງຮ່ອມພູເຢໂຮຊາຟັດ ຢູ່ທ່ີນ້ັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະພິພາກສາຊນົຊາດທັງ

ປວງທ່ີຢູ່ອ້ອມແອ້ມນ້ັນ 
13 ພວກເຂົາຊ່ົວຮ້າຍຫລາຍ ໃຫ້ຕັດເຂົາເຫມອືນກັບກ່ຽວເຂ້ົາ ຈ່ົງບີບເຂົາເຫມອືນເຄ່ືອງບີບໆຫມາກອະງຸ່ນທ່ີໄດ້

ທໍາໃຫນ້ໍ້າໄຫລລົງຈົນລ້ົນອ່າງ 
14 ມະຫາຊົນຈໍານວນຫລາຍ ຢູ່ໃນຮ່ອມພແູຫ່ງການພິພາກສາ ໃນທ່ີນ້ັນ ວັນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໃກ້ເຂ້ົາມາແລ້ວ 
15 ດວງຕາເວັນ ແລະດວງຈັນຈະມືດໄປ ດາວທັງຫລາຍກໍບ່ໍສ່ອງແສງອີກ 

ພຣະເຈ້ົາຊງົອວຍພອນຊາວຢດູາ 
16 ພຣະຜ ູ ້ເປັນເຈ້ົາຊົງເປ່ັງພຣະສຸຣະສຽງຈາກພູຊໂີອນ ຊງົຮ້ອງສຽງດັງສະຫນ່ັນຈາກເຢຣູຊາເລັມ ຈົນແຜ່ນດິນ

ແລະທ້ອງຟ້າສະທ້ານຫວັນ່ໄຫວ ແຕ່ພຣະອົງຈະເປັນກໍາແພງປ້ອງກັນປະຊາຊົນອິສຣາເອນ 



17 ອິສຣາເອນເອີຍ, ແລ້ວພວກເຈ້ົາຈະຮູ້ວ່າ ເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາ ເຮົາຢູ່ເທິງພູຊີໂອນອັນສັກສິດຂອງ
ເຮົາ ເຢຣູຊາເລັມຈະເປັນນະຄອນທ່ີສັກສິດ ຊາວຕ່າງປະເທດຈະບ່ໍຊະນະອີກ 

18 ໃນເວລານ້ັນ ເທີງພູຈະເຕັມໄປດ້ວຍກົກອະງຸ່ນ ແລະສັດລ້ຽງທັງຫລາຍ ຊາວຢູດາຈະມີນ້ໍາຢ່າງ 
ບຣໍບູິນ ແມນ້ໍ່າຈະໄຫລຈາກພຣະວີຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ນ້ໍານ້ັນຈະໄຫລຜ່ານຮ່ອມພ ູກົກກະຖິນ 

19 ປະເທດເອຢິບຈະກາຍເປັນຖ່ິນກັນດານ ເມືອງເອໂດມຈະຖືກທໍາລາຍກ້ຽງ ເພາະວ່າເຂົາໂຈມຕີປະເທດຢູດາ 
ແລະຂ້າປະຊາຊນົຜູ້ບ່ໍມີຄວາມຜິດໃນເມືອງນ້ັນ 

20 ຊາວຢູດາແລະເຢຣູຊາເລັມຈະອາສັຍຢູ່ໃນທ່ີນ້ັນຕລອດໄປ 
21 ເຮົາຈະແກ້ແຄ້ນແທນຜູ້ທ່ີຖືກຂ້າ ຈະບ່ໍປານີຜູ້ທ່ີທໍາຜິດ ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກໍຈະຊົງສະຖິດຢູ່ເທິງພູຊໂີອນນ້ັນ 
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