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1  
Chapter 1 

1 ຕ່ໍໄປນ້ີແມ່ນຄໍາເວ້ົາຂອງອາໂມສ ຊຶງ່ເປັນຜູ້ລ້ຽງແກະຄົນນ່ຶງໃນເມືອງເຕໂກອາ ກ່ອນແຜ່ນດິນໄຫວສອງປີ ພຣະເຈ້ົາ
ໄດ້ນໍາຂ່າວມາໃຫ້ອາໂມສທາງນິມິດ ຊ່ຶງເປັນຄາວອຸສຊີຢາເປັນເຈ້ົາຊີວິດຂອງຊາວຢູດາ ແລະໃນຄາວທ່ີເຢໂຣໂບ
ອາມບຸດຂອງໂຢອັສ ເປັນເຈ້ົາຊວິີດຂອງຊາວອິສຣາເອນ 
ພຣະເຈົາ້ຊງົພພິາກສາປະເທດໃກຄ້ຽງຂອງອສິຣາເອນ ປະເທດຊເີຣຽັ 
Judgment on Israelís Neighbors 

2 ອາໂມສໄດ້ເວ້ົາວ່າ, ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊ ງົສ່ົງສຽງຮ້ອງມາຈາກພູຊ ໂີອນ ພຣະສຸຣະສຽງຂອງພຣະອົງຍັງດັງກ້ອງຈາກ
ເມືອງເຢຣູຊາເລັມ ໃນເວລານ້ັນ ປ່າຫຍ້າທັງຫລາຍກໍຫ່ຽວແຫ້ງ ແລະຫຍ້າຂຽວສົດຢູ່ເທິງຈອມພກູາເມນກໍລ່າເຫລືອງ
ລົງ 

3 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວວ່າ, ìຊາວດາມັສກັສໄດ້ເຮັດຜິດຕ່ືມຂ້ຶນຢູ່ເລ້ືອຍໆ ເຮົາຈະລົງໂທດພວກເຂົາຢ່າງແນ່ນອນ ກໍ
ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາໄດ້ກະທໍາການໂຫດຮ້າຍຕ່ໍພວກກິເລອາດ 

4 ດ່ັງນ້ັນ ເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ໄຟໄຫມຣ້າຊອານາຈັກຊີເຣັຽ (ຮາຊາເອນ)  ແລະພຣະຣາຊວັງຂອງເຈ້ົາຊີວດິເບນຮາດັດ 
5 ເຮົາຈະທໍາລາຍປະຕູເມືອງດາມສັກັສໃຫ້ແຕກທະລາຍລົງ ເຮົາຈະຂັບໄລ່ພວກຜູ້ປົກຄອງຮ່ອມພູອາເວນ ແລະເບດ

ເອເດນອອກຫນີ ແລ້ວພວກຊີເຣັຽຈະຖືກກວາດລ້າງໄປເປັນຊະເລີຍຢູ່ໃນເມືອງ ກີ 
ປະເທດຟລີສິຕນິ 

6 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວວ່າ, ìພວກກາຊາໄດ້ທໍາຜິດຕ່ືມຂ້ຶນຢູ່ເລ້ືອຍໆ ເຮົາຈະລ ົງໂທດພວກເຂົາຢ່າງແນ່ນອນ ກໍຍ້ອນ
ວ່າພວກເຂົາຍາດເອົາຊົນຊາດອ່ືນໆ  

7 ແລ້ວມອບເຂົາໄວ້ໃນກໍາມືຂອງຊາວເອໂດມ ດ່ັງນ້ັນ ເຣົາຈະເຮັດໃຫ້ກໍາແພງເມືອງກາຊາ  
8 ຮວມທັງພຣະຣາຊວັງຂອງເມືອງອັສໂດດ ແລະເມືອງອັສເກໂຣນອອກຫນີ ເຮົາຈະໃຊ້ກໍາລັງຕ່ໍສູ້ເມືອງເອກໂຣນ ແລະ

ຊາວຟີລິສຕິນທຸກຄົນທ່ີຍັງເຫລືອຢູ່ນ້ັນຕ້ອງຕາຍî 
ເມອືງຕເີຣ 

9 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວວ່າ, ìຊາວເມືອງຕີເຣໄດ້ເຮັດຜິດຕ່ືມຂ້ຶນຢູ່ເລ້ືອຍໆ ເຣົາຈະລົງໂທດພວກເຂົາຢ່າງແນ່ນອນ 
ເພາະວ່າພວກເຂົາໄດ້ຈັບປະຊາຊົນໄປເປັນຊະເລີຍທ່ີເມືອງເອໂດມ ພວກເຂົາບ່ໍໄດ້ຖືສັນຍາມິດຕະພາບທ່ີພວກເຂົາ
ໄດ້ເຮັດເອົາໄວ້ກັບປະຊາຊົນເຫລ ົ ່ານ້ີ 

10 ດ່ັງນ້ັນ ເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ກໍາແພງເມືອງຕີເຣ ຮວມທັງພຣະຣາຊວັງຂອງເມືອງນ້ັນຖືກເຜົາຜານທໍາລາຍດ້ວຍໄຟອ ບຸາດ 
ປະເທດເອໂດມ 



11 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວວ່າ, ìຊາວເອໂດມໄດ້ເຮັດຜິດຕ່ືມຂ້ຶນຢູ່ເລ້ືອຍໆ ເຮົາຈະລົງໂທດພວກເຂົາຢ່າງແນ່ນອນ ກໍ
ຍ້ອນວ່າພກວເຂົາໄດ້ໄລ່ຕິດຕາມຂ້າຍາດຕິພ່ີນ້ອງຂອງເຂົາ ຄືອິສຣາເອນ ພວກເຂົາຂາດຄວາມເມດຕາຈິດ ແລະບ່ໍ
ຍອມລະຖ້ິມຄວາມໂຫດຮ້າຍຂອງພວກເຂົາຈັກເທ່ືອ 

12 ດ່ັງນ້ັນ ເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ໄຟໄຫມ້ ເຕມານ ແລະຈູດທໍາລາຍພຣະຣາຊວງັຂອງເມືອງໂບຊຣາ 
ຊາວອມັໂມນ 

13 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວວ່າ, ìຊາວອັມໂມນໄດ້ທໍາຜິດຕ່ືມຂ້ຶນຢູ່ເລ້ືອຍໆ ເຣົາຈະລົງໂທດພວກເຂົາຢ່າງແນ່ນອນ ກໍ
ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາຜ່າຕັດທ້ອງຜູ້ຍິງແມ່ມານໃນເມືອງກີເລອາດ ແລະໂລບເອົາດິນແດນຂອງແຂວງນ້ັນ 

14 ດ່ັງນ້ັນ ເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ກໍາແພງເມືອງຣັບບາ ຮວມທັງພຣະຣາຊວັງຂອງເມືອງນ້ັນຖືກເຜົາຜານທໍາລາຍດ້ວຍໄຟອຸບາດ 
ໃນມ້ືຂອງການສູ້ຮົບຈະມສີຽງໂຮ່ຮ້ອງກ້ອງສະຫນ່ັນ ແລະການສູ້ຮົບຈະດຸເດືອດດ່ັງລົມພະຍຸ 

15 ຄັນແລ້ວເຈ້ົາຊວິີດພ້ອມທັງນາຍທະຫານທັງຫມດົຂອງເຂົາ ກໍຈະກາຍໄປເປັນຊະເລີຍເສິກî 
 

2  
ປະເທດໂມອາບ 
Moab 

1 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວວ່າ, ìຊາວໂມອາບໄດ້ເຮັດຜິດຕ່ືມຂ້ຶນຢູ່ເລ້ືອຍໆ ເຮົາຈະລົງໂທດພວກເຂົາຢ່າງແນ່ນອນ ກໍ
ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາເຜົາກະດູກເຈ້ົາຊີວິດປະເທດເອໂດມຈົນເປັນຝຸ່ນຄືປູນ 

2 ເຮົາຈະເຮັດໃຫໄ້ຟໄຫມພ້ຣະຣາຊວັງຂອງເມືອງເກຣີໂອທປະເທດໂມອາບ ແລະຊາວໂມອາບຈະຕາຍໄປໃນຖ້າມ
ກາງອຶກກະທຶກຄຶກໂຄມ ຂອງການສູ້ຮົບ ສ່ວນພວກທະຫານກໍໂຮ່ຮ້ອງໂວຍວາຍ ແລະສຽງແກດ່ັງສະຫນ່ັນຫວ່ັນໄຫວ
ຂ້ຶນ 

3 ແລ້ວເຮົາຈະຂ້າຜູ້ປົກຄອງປະເທດໂມອາບ ພ້ອມທັງຜູ້ນໍາທຸກໆຄົນໃນປະເທດນ້ັນ 
ປະເທດຢດູາ 
Judgment on Judah 

4 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວວ່າ, ìຊາວຢູດາໄດ້ເຮັດຜິດຕ່ືມຂ້ຶນຢູ່ເລ້ືອຍໆ ເຮົາຈະລົງໂທດພວກເຂົາຢ່າງແນ່ນອນ ກໍຍ້ອນ
ວ່າພວກເຂົາປມາດຂ້ໍບັນຍັດແລະບ່ໍຖືຮັກສາຄໍາສ່ັງຂອງເຮົາ ພວກເຂົາຫລົງເດີນທາງຜິດ ຄືຕິດຕາມພຣະອ່ືນທ່ີພວກ
ບັນພະບຸຣຸດເຄີຍຖືມາ 

5 ດ່ັງນ້ັນ ເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ໄຟໄຫມພ້ຣະຣາຊວງັກງຸເຢຣຊູາເລັມ ໃນຣາຊອານາຈັກຢູດານ້ີ 
ພຣະເຈົາ້ຊງົຕດັສນິປະເທດອສິຣາເອນ 
Judgment on Israel 

6 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວວ່າ, ìພວກອິສຣາເອນໄດ້ເຮັດຜິດຕ່ືມຂ້ຶນຢູ່ເລ້ືອຍໆ ເຮົາຈະລົງໂທດພວກເຂົາຢ່າງແນ່ນອນ ກໍ
ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາຂາຍຄົນຊອບທັມທ່ີພຽງແຕ່ເປັນຫນ້ີເຂົາເທ່ົານ້ັນ ແລະຂາຍຄົນທຸກຍາກໄປເປັນທາດ ເພາະວ່າເຂົາ
ບໍ່ມເີງິນຄ່າເກີບພຽງຄູ່ດຽວ 

7 ພວກເຂົາຢຽບຢ  ໍ່າຜູ້ທ່ີອ່ອນແອ ແລະຜູ້ທ່ີສ້ິນເນ້ືອປະດາຕົວ ພ້ອມທັງລັກໂລບເອົາທ່ີທໍາມາຫາກິນຂອງຄົນທຸກຈົນ 
ສ່ວນພວກຄົນຫນຸ່ມແລະຄົນເຖ້ົາແກ່ກໍພາກັນໄປພົບຍິງໂສເພນີທ່ີວິຫານ ຊ່ຶງເປັນການຫມ່ິນປມາດນາມຊ່ືອັນບໍຣິສຸດ
ຂອງເຮົາ 

8 ໃນສະຖານທ່ີນະມສັການ ພວກເຂົາພາກັນນອນເຕັງເສ້ືອຜ້າທ່ີຄົນມາຈໍານໍາ ແລະໄດ້ໂລບເອົາເຫລ້ົາອະງຸ່ນຈາກລູກ
ຫນ້ີມາດ່ືມພາຍໃນວິຫານ 

9 ຍ້ອນພວກເຂົາເຫລ່ົານ້ີແຫລະ, ເຮົາຈ່ຶງໄດ້ທໍາລາຍຊາວອາໂມຣິດທ່ີສູງດ່ັງຕ້ົນໄມ້ ແລະແຂງດ່ັງຕ້ົນກ່ໍໃຫ້ຫມົດສ້ິນໄປ 



10 ປະຊາຊົນຂອງເຮົາເອີຍ, ເຣົາໄດ້ນໍາພວກເຈ້ົາອອກມາຈາກປະເທດເອຢິບ ໂດຍພາພວກເຈ້ົາທ່ອງທ່ຽວໄປມາໃນຖ່ິນ
ກັນດານເປັນເວລາສ່ີສິບປີ ແລ້ວເຮົາໄດ້ມອບແຜ່ນດິນຂອງຊາວອາໂມຣິດໃຫ້ເປ ັນກໍາມະສິດຂອງພວກເຈ້ົາ 

11 ເຮົາໄດ້ເລືອກເອົາລູກຊາຍຂອງພວກເຈ້ົາບາງຄົນໃຫ້ເປັນຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ແລະໃຫ້ຊາຍຫນຸ່ມບາງຄົນໃນພວກເຈ້ົາ
ເປັນຄົນນາຊ ີຣີ ຊາວອິສຣາເອນເອີຍ, ສ່ິງນ້ີເປັນຄວາມຈິງຫລືບໍ? ເຮົາພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາໄດ້ກ່າວດ່ັງນ້ີແຫລະ 

12 ແຕ່ວ່າພວກເຈ້ົາໃຫຄົ້ນນາຊີຣີດ່ືມເຫລ້ົາ ແລະຫ້າມປາມພວກຜູ້ປະກາດພຣະທັມບ່ໍໃຫ້ປະກາດຂ່າວຂອງເຮົາ 
13 ແລະບັດນ້ີ ເຮົາຈະບີບບັງຄັບພວກເຈ້ົາດ່ັງກວຽນໃສ່ເຂ້ົາຫນັກຢຽບເຕັງດິນ 
14 ໃນມ້ືນ້ັນ ພວກທ່ີແລ່ນວ່ອງໄວກໍບ່ໍສາມາດແລ່ນຫນີພົ້ົນ້ໄປໄດ້ ຜູ້ທີແ່ຂງແຮງກໍຈະສູນເສັຽກໍາລັງ ແລະພວກທ່ີອົງອາດ

ກ້າຫານກໍບ່ໍສາມາດຊ່ອຍຊີວິດຂອງຕົນເອງໃຫ້ພ້ົ້ົນພັຍໄດ້ 
15 ສ່ວນຄົນຍິງທະນູກໍບ່ໍສາມາດຢືນຢູ່ໃນສະຖານທ່ີຂອງຕົນເອງໄດ້ ນັກແລ່ນໄວກໍບ່ໍຫນີຫວິດໄປໄດ້ ແລະຄົນຂ່ີມ້າກໍບ່ໍ

ສາມາດຫອບເອົາຊີວິດຂອງຕົນຫວິດໄປໄດ້ເຊ່ັນດຽວ 
16 ແມ່ນແຕ່ທະຫານຜູ້ອົງອາດກ້າຫານທ່ີສຸດກໍຕ້ອງເປືອຍຕົວປົບຫນີໄປî ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວດ່ັງນ້ີແຫລະ 
 

3   
Israelís Guilt and Punishment 

1 ຊາວອິສຣາເອນທັງຫລາຍເອີຍ, ຈ່ົງຟັງຄໍາທ່ີພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຊົງກ່າວໄວ້ກ່ຽວກັບພວກເຈ້ົາວ່າ, ìເຈ້ົາເປັນຄອບຄົວຂອງ
ເຣົາ ທີເ່ຮົາໄດ້ນໍາອອກມາຈາກປະເທດເອຢິບໃນຈໍານວນຄອບຄົວທັງຫລາຍໃນໂລກນ້ີ 

1 ພວກເຈ້ົາເປັນຄອບຄົວດຽວທ່ີເຮົາຮູ້ຈັກແລະໄດ້ປົກປັກຮັກສາມາ ສະນ້ັນເຮົາຈະລົງໂທດພວກເຈ້ົາ ຍ້ອນຄວາມຜິດທັງ
ຫລາຍທ່ີພວກເຈ້ົາໄດ້ເຮັດî 
ວຽກງານຂອງຜູປ້ະກາດພຣະທມັ 

2 ສອງຄົນທ່ີອອກເດີນທາງໄປນໍາກັນໂດຍປາສຈາກການຕົກລົງກັນກ່ອນຈະໄດ້ຫລືບໍ? 
3 ຖ້າສິງບ່ໍໄດ້ພົບເຫຍ່ືອ ມັນຈະຮ້ອງບໍ? ສິງຫນຸ່ມຈະຮ້ອງຄາງໃນຖ້ໍາຫລືບໍ ຖ້າມັນບ່ໍໄດ້ຈັບຄຸບສ່ິງໃດ? 
4 ນົກຈະຖືກກັບດັກເທິງດິນໄດ້ບໍ ຖ້າບ່ໍມເີຫຍ່ືອລ  ້ໍມັນ? ກັບດັກຈະລ່ັນບໍ ຖ້າວ່າບ່ໍມີສ່ິງໃດເຂ້ົາໄປໃນກັບນ້ັນ? 
5 ສຽງແກບຸກໂຈມຕີດັງຂ້ຶນໃນກາງເມືອງ ໂດຍບ່ໍໃຫ້ປະຊາຊົນຢ້ານກົວຈະເປັນໄປໄດ້ບໍ? ເຫດການອັນຫນ້າຢ້ານເກີດ

ຂ້ຶນໃນເມືອງນ່ຶງ ໂດຍທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຊົງກະທໍາຈະເປັນໄປໄດ້ບໍ? 
6 ຕາມຈິງແລ້ວ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ກະທໍາສ່ິງໃດ ໂດຍບ່ໍໄດ້ບອກແຜນການຂອງພຣະອົງໃຫ້ຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ຊຶງ່

ເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງຮູ້ກ່ອນ 
7 ເມ່ືອໄດ້ຍິນສຽງສິງຮ້ອງຂ້ຶນ ແມ່ນໃຜຈະລະງັບຄວາມຢ້ານໄວ້ໄດ້? ເມ່ືອພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງບອກແລ້ວ ໃຜຈະກ້າປະຕິ

ເສດການປະກາດພຣະທັມຂອງພຣະອົງ? 
ກງຸຊາມາເຣຽັຖກືພນິາດຈບິຫາຍ 

8 ຈ່ົງຖແລງຖ້ອຍຄໍາໃຫ້ຜູ້ທ່ີຢູ່ໃນພຣະຣາຊວັງເມືອງອັສໂດດ ແລະປະເທດເອຢິບຊາບວ່າ, ìຈ່ົງພາກັນທ້ອນໂຮມຢູ່ກຸງ
ຊາມາເຣັຽເສັຽກ່ອນ ເພ່ືອພິຈາຣະນາເບ່ິງເຫດການວຸ້ນວາຍອັນຍ່ິງໃຫຍ່ຢູ່ທ່ີນ້ັນ ພ້ອມທັງການກົດຂ່ີຂ່ົມເຫັງທ່ີມີຢູ່ໃນ
ເມືອງນ້ັນî 

9 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວວ່າ, ìປະຊາຊນົເຫລ  ່ົານ້ີໄດ້ຢູ່ໃນຫໍໂຮງຫລັງໃຫຍ່ທ່ີເຕັມໄປດ້ວຍເຄ່ືອງຂອງທ່ີປຸ້ນແລະລັກເອົາ
ມາ ພວກເຂົາບ່ໍຮູ້ຈັກປະພຶດຕົວຢ່າງສັດຊ່ືເລີຍ  

10 ເພາະສະນ້ັນ ພວກສັດຕຣູຈະມາອ້ອມປະເທດຂອງເຂົາ ແລະທໍາລາຍກໍາແພງປ້ອງກັນ ແລ້ວປຸ້ນເອົາສ່ິງຂອງໃນຫໍ
ໂຮງຫລັງໃຫຍ່ນ້ັນໄປî 



11 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວວ່າ, ìເມ່ືອແກະຕົວນ່ຶງຖືກສິງກັດກິນ ຜູ້ລ້ຽງແກະຍາດເອົາພຽງແຕ່ຂາສອງເບ້ືອງແລະຫູໃບນ່ຶງ
ໄດ້ສັນໃດ ຝ່າຍພຣະເຈ້ົາກໍຈະຊ ອ່ຍເຫລືອຊາວອິສຣາເອນພຽງແຕ່ສ່ວນນ້ອຍໆທ່ີອາສັຍຢູ່ໃນກຸງຊາມາເຣັຽໃຫ້ພົ້ົ້ນພັຍ
ໄດ້ສັນນ້ັນî 

12 ພຣະເຈ້ົາແຫ່ງຈັກກະວານຊົງກ່າວວ່າ, ìບັດນ້ີຈ່ົງຟັງແລະບອກເຕືອນເຊ້ືອສາຍຂອງຢາໂຄບວ່າ 
13 ໃນມ້ືທ່ີເຮົາລົງໂທດພວກອິສຣາເອນຍ້ອນຄວາມບາບຂອງເຂົາ ເຣົາຈະທໍາລາຍແທ່ນບູຊາຂອງເມືອງເບັດເອນ ຄືທໍາ

ລາຍແຈທັງສ່ີຂອງແທ່ນນ້ັນ 
14 ເຮົາຈະທໍາລາຍເຮືອນພັກຣະດູຫນາວ ແລະເຮືອນພັກຣະດູຮ້ອນ ສ່ວນເຮືອນທ່ີຕົກແຕ່ງດ້ວຍງ່າຈະລ້ົມລົງເປັນເຮືອນ

ຮ້າງ ແລະເຮືອນໃຫຍ່ທຸກໆຫລັງຈະຖືກທໍາລາຍî 
 

4 
Chapter 4 

1 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວວ່າ, ìຍິງຊາວຊາມາເຣັຽເອີຍ ຈ່ົງຟັງເທີນ ພວກເຈ້ົາໄດ້ອ້ວນພີເຫມອືນງົວທ່ີລ້ຽງໄວ້ຢ່າງດີ 
ພວກເຈ້ົາຂ່ົມເຫັງຄົນອ ອ່ນແອ ຢຽບຢ  ໍ່າຄົນຈົນ ແລະບອກຜົວໃຫ້ເອົາເຫລ້ົາມາກິນî 

2 ຍ້ອນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງບໍຣິສຸດ ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງກ່າວຢ່າງເດັດຂາດວ່າ ìວັນທັງຫລາຍຈະມາເຖິງຢ່າງແນ່ນອນ ຄືພວກ
ສັດຕຣູຈະເອົາຂໍເກາະລາກແກ່ພວກເຈ້ົາໄປ ແຕ່ລະຄົນໃນພວກເຈ້ົາຈະເປັນເຫມືອນປາຖືກເບັດ 

3 ແລ້ວພວກເຈ້ົາຈະຖືກໂຍນອອກໄປທາງບ່ອນກໍາແພງທ່ີແຕກເພ ແລະຈະຖືກໂຍນຖ້ິມອອກນອກî ນ້ີແຫລະ, ຄື
ຖ້ອຍຄໍາທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວໄວ້ 
ພວກອສິຣາເອນບໍເ່ຂົາ້ໃຈຄໍາສອນຂອງພຣະຜູເ້ປນັເຈົາ້ 

4 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວວ່າ, ìຊາວອິສຣາເອນເອີຍ, ໃຫ້ພາກັນໄປເຣັດຜິດສາ ຄືເຮັດໃນສະຖານທ່ີສັກສິດທ່ີເມືອງເບັດ
ເອນ ແລະໄປເຮັດຜິດທ່ີເມືອງກິນການຫລາຍກວ່າເກ່ົາອີກ ໃຫພ້ວກເຈ້ົານໍາເອົາສັດມາຖວາຍທຸກໆມ້ືໃນຕອນເຊ້ົາ 
ແລະທຸກໆສາມມ້ືໃດໃຫ້ນໍາເອົາສ່ິງຂອງນ່ຶງສ່ວນສິບຂອງເຈ້ົາເຂ້ົາມາຖວາຍຄືກັນ 

5 ໃຫເ້ອົາເຂ້ົາຈ່ີມາຖວາຍເປັນການຂອບພຣະຄຸນແລະໃຫ້ຖວາຍຕາມໃຈສມັກຂອງພວກເຈ້ົາສາ ເພາະພວກເຈ້ົາອວດ
ຕົວ ແລະການ ເຮັດຢ່າງນ້ີມັນກໍຖືກໃຈພວກເຈ້ົາî 
Israel Rejects Correction 

6 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວວ່າ, ìແມ່ນເຮົາຜູ້ດຽວເທ່ົານ້ັນທ່ີນໍາເອົາຄວາມອຶດຢາກມາສູ່ເມືອງທັງຫລາຍຂອງພວກເຈ້ົາ 
ເພ່ືອວ່າບ່ໍໃຫ້ພວກເຈົ້າມອີາຫານກິນ ແຕ່ພວກເຈ້ົາກໍບ່ໍຍອມກັບຄືນມາຫາເຮົາ 

7 ເຮົາບ່ໍໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຝົນຕົກຕາມຕ້ົນເຂ້ົາຕ້ອງການ ເຮົາໄດ້ເຮັດໃຫ້ຝົນຕົກລົງໃສ່ແຕ່ບາງເມືອງເທ່ົານ້ັນ ໂດຍບ່ໍໃຫ້
ຕົກໃສ່ເມືອງອ່ືນ ສ່ວນຕາມທ່ົງນາກໍຈະຖືກຝົນຕົກລົງເປັນບາງບ່ອນ ແຕ່ວ່າບ່ອນໃດທ່ີບ່ໍມີນ້ໍາຝົນ ຜົນລະປູກກໍບ່ໍງອກ
ງາມຂ້ຶນໄດ້ ຍ້ອນຂາດນ້ໍາ 

8 ປະຊາຊົນໃນສອງສາມຫົວເມືອງກໍພາກັນໄປຊອກຫາດ່ືມນ້ໍາໃນເມືອງໃກ້ຄຽງ ແຕ່ນ້ໍາກໍບ່ໍມີພຽງພຈໍະກິນ ແຕ່ເຖິງປານ
ນ້ັນ ພວກເຈ້ົາກໍຍັງບ່ໍກັບຄືນມາຫາເຣົາî 

9 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວວ່າ, ìເຮົາໄດ້ໃຫພ້ຍາດນາໆຊະນິດຂອງຕ້ົນໄມ້ ຄືເພ້ັຽດໍາແລະເພ້ັຽແດງມາທໍາລາຍຜົນລະປູກ
ຂອງພວກເຈ້ົາ ຝູງຕັກແຕນໄດ້ກິນຜັກແລະຕ້ົນອະງຸ່ນຂອງພວກເຈ້ົາ ພ້ອມທັງຕ້ົນເດ່ືອເທດ ຕ້ົນຫມາກກອກ ແຕ່ເຖິງ
ປານນ້ັນພວກເຈ້ົາກໍຍັງບ່ໍກັບຄືນມາຫາເຮົາ 

10 ເຣົາໄດ້ເຮັດໃຫໂ້ຣກລະບາດຕົກຖ້າມກາງພວກເຈ້ົາ ດ່ັງທ່ີເຮົາໄດ້ເຮັດກັບພວກເອຢິບມາຄ້ັງນ່ຶງແລ້ວ ເຮົາໄດ້ຂ້າຊາຍ
ຫນຸ່ມຫລາຍຄົນໃນສນາມຮົບແລະຈັບເອົາມາ້ຂອງພວກເຈ້ົາ ພາຍໃນຄ້າຍພັກອາສັຍຂອງພວກເຈ້ົາ ເຮົາໄດ້ເຮັດໃຫ້
ເກ ດີມີກິ່ນເຫມັນເພື່ອໃຫພ້ວກເຈ້ົາດ ົມ ແຕເ່ຖິງປານນ້ັນ ພວກເຈ້ົາກໍຍັງບ່ໍກັບຄືນມາຫາເຮົາ 



11 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວວ່າ, ìເຣົາໄດ້ທໍາລາຍບາງຄົນໃນພວກເຈ້ົາ ດ່ັງທໍາລາຍເມືອງໂຊໂດມແລະເມືອງໂກໂມຣາ 
ພວກເຈ້ົາປຽບເຫມອືນດ້ົນຟືນທ່ີເອົາມາຈາກກອງໄຟກໍາລັງໄຫມ້ຢູ່ ເຖິງປານນ້ັນພວກເຈ້ົາກໍຍັງບ່ໍກັບຄືນມາຫາເຮົາ 

12 ດ່ັງນ້ັນ ຊາວອິສຣາເອນເອີຍ, ເຮົາກໍາລັງຈະກະທໍາສ່ິງເຫລ່ົານ້ີກັບພວກເຈ້ົາ ດ້ວຍເຫດນ້ີ ພວກເຈ້ົາຈ່ຶງຕຽມຕົວເຂ້ົາເຝ້ົາ
ຊ້ອງພຣະພັກແຫງ່ການພພິາກສາຂອງພຣະເຈ້ົາຂອງພວກເຈ້ົາî 

13 ພຣະເຈ້ົາເປັນພຣະຜູ້ສ້າງພູທັງຫລາຍແລະບັນດານໃຫ້ເກີດລົມ ພຣະອົງຊົງໃຫ້ມະນຸດຮູ້ຈັກຄວາມຄິດຂອງພຣະອົງ 
ຊົງປ່ຽນກາງເວັນໃຫ້ເປັນກາງຄືນ ຊົງເປັນມະຫາກະສັດປົກຄອງທ່ົວທັງໂລກນ້ີ ພຣະນາມຂອງພຣະອົງແມ່ນພຣະຜູ້
ເປັນເຈ້ົາຈັກກະວານ 

 

5 ພຣະຜູເ້ປນັເຈົາ້ຮຽກຮອ້ງໃຫອ້ສິຣາເອນກບັໃຈ 
A Lament for Israelís Sin 

1 ຊາວອິສຣາເອນເອີຍ, ຈ່ົງຟັງເພງໄວ້ອາໄລນ້ີເທີນ  
2 ìອິສຣາເອນເຫມອືນຍິງສາວທ່ີລ້ົມແລ້ວຈະລຸກຂ້ຶນມາອີກບ່ໍໄດ້ ນາງນອນຢຽດຢູ່ເທິງດິນໂດຍບ່ໍມີຜູ້ໃດຊ່ອຍດຶງລຸກ

ຂ້ຶນî 
3 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວວ່າ, ìເມືອງນ່ຶງໃນອິສຣາເອນ ທ່ານໄດ້ສ່ົງທະຫານພັນຄົນອອກໄປ ແຕ່ມພີຽງຮ້ອຍຄົນເທ່ົານ້ັນ

ທ່ີກັບຄືນມາ ແລະເມືອງອ່ືນໆກໍສ່ົງທະຫານຮ້ອຍຄົນອອກໄປ ແຕ່ມີພຽງສິບຄົນເທ່ົານ້ັນທ່ີໄດ້ກັບຄືນມາî 
4 ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຊົງກ່າວວ່າຕ່ໍພວກອິສຣາເອນວ່າ, ìຈົ່ງມາຫາເຮົາ ແລະພວກເຈ້ົາຈະມີຊວິີດຢູ່  
5 ຢ່າພາກັນໄປນະມັສການທ່ີເມືອງເບເອີເຊບາ ແລະຢ່າໄປຊອກຫາເຮົາທ່ີເບັດເອນ ເພາະວ່າເບັດເອນຈະບ່ໍມີ ຢ່າໄປ

ເມືອງກິນການ ເພາະວ່າຄົນໃນເມືອງນ້ັນໄດ້ຖືກເນຣະເທດຫນີຫມົດແລ້ວî 
6 ຊາວໂຢເຊັບເອີຍ, ຈ່ົງໄປຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລ້ວພວກເຈ້ົາຈະມີຊີວິດຢູ່ ຖ້າວ່າພວກເຈ້ົາບ່ໍຍອມໄປ ພຣະອົງຈະກໍາ

ຈັດພວກເຈ້ົາເຫມອືນໄຟເຜົາຜານ ໄຟນ້ັນຈະລຸກໄຫມຊ້າວເບັດເອນ ແລະບ່ໍມີໃຜຈະມອດມັນໄດ້ 
7 ຄວາມທຸກລໍາບາກຈະເກີດຂ້ຶນກັບພວກເຈ້ົາ ຜູ້ທ່ີບ່ໍສັດຊ່ືແລະຜູທ່ີເຮັດໃຫ້ຜູ້ຖືກກາຍເປັນຜູ້ຜິດ 
8 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສ້າງດວງດາວ ເປັນຕ້ົນວ່າດາວລູກໄກ່ ແລະດາວໄຖ ພຣະອົງຊົງໃຫຄ້ວາມມືດກັບກາຍເປັນຄວາມ

ສວ່າງ ແລະໃຫ້ກາງເວັນກາຍເປັນກາງຄືນ ແລ້ວພຣະອົງຊົງເອ້ີນເອົານ້ໍາຂ້ຶນມາຈາກທະເລ ແລະຊົງຖອກເທນ້ໍານ້ັນລົງ
ເທິງແຜ່ນດິນໂລກ ພຣະອົງຊົງພຣະນາມວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 

9 ພຣະອົງຊງົນໍາເອົາການທໍາລາຍມາສູ່ບ່ອນຍາມປ້ອງກັນ ແລະທ່ີຫມັນ້ອັນສໍາຄັນ 
10 ພວກເຈ້ົາໄດ້ກຽດຊັງຜູ້ທ່ີຍຶດຫມັນ້ຢູ່ໃນຄວາມຊອບທັມ ແລະຜູ້ທ່ີໃຫ້ການຕາມຄວາມຈິງທຸກຢ່າງຢູ່ໃນສານ  
11 ພວກເຈ້ົາໄດ້ຂ່ົມເຫັງຄົນທຸກຍາກ ແລະລັກເອົາເຂ້ົາຂອງພວກເຂົາ ດ້ວຍເຫດນ້ີ ພວກເຈ້ົາຈ່ຶງໄດ້ກ່ໍເຮືອນໄວແ້ຕ່ບ່ໍມີໂອ

ກາດຈະໄດ້ຢູ່ ຫລືບ່ໍໄດ້ດ່ືມນ້ໍາອະງຸ່ນທ່ີມາຈາກສວນທ່ີພວກເຈ້ົາປ ກູໄວ້ 
12 ເພາະເຣົາຮູ້ຈັກວ່າຄວາມບາບຂອງພວກເຈ້ົາ ຄືຄວາມຊ່ົວຊ້າທ່ີພວກເຈ້ົາໄດ້ສ້າງຂ້ຶນມານ້ັນຮ້າຍແຮງຫລາຍທ່ີສຸດ 

ພວກເຈ້ົາບຽດບຽນຄົນດີຮັບເງິນສິນບົນແລະບ່ໍໃຫ້ຄວາມຍຸດຕິທັມແກ່ຄົນທຸກຈົນຢູ່ໃນສານ 
13 ສມັຍນ້ີເປັນສມັຍຊ່ົວຊ້າ ສະນ້ັນພວກທ່ີມີຄວາມສລາດຫລັກແຫລມຈ່ຶງຕ້ອງມິດງຽບຢູ່ 
14 ເພື່ອພວກເຈ້ົາຈະມຊີີວິດຢູ່ຕ່ໍໄປ ຈ່ົງພຍາຍາມເຮັດແຕ່ໃນສ່ິງທ່ີຖືກຕ້ອງ ແລະຢ່າສແວງຫາຄວາມຊ່ົວ ແລ້ວພຣະເຈ້ົາ

ແຫ່ງຈັກກະວານຈະຊົງສະຖິດຢູກັບພວກເຈ້ົາ ຕາມທ່ີພວກເຈ້ົາໄດ້ເວ້ົາອ້າງເຖິງພຣະອົງ 
15 ຈ  ່ົງກຽດຊັງຄວາມຊ່ົວແລະຮັກແຕ່ຄວາມດີ ແລ້ວໃຫ້ການຢ່າງສັດຊ່ືຢູ່ໃນສານ ບາງທີພຣະເຈົ້າແຫ່ງຈັກກະວານຈະຊົງ

ເມດຕາຕ່ໍເຊ້ືອສາຍໂຢເຊັບທ່ີຍັງເຫລືອຢູ່ນ້ີ 



16 ດ່ັງນ້ັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແຫ່ງຈັກກະວານຈ່ຶງຊົງກ່າວວ່າ, ìຕ່ໍໄປຕາມຖນົນຕ່າງໆໃນເມືອງຈະມີແຕ່ການຮ້ອງໄຫ້ ແລະ
ຄວນຄາງດ້ວຍຄວາມທຸກລໍາບາກ ພວກເຂົາຈະເອ້ີນຄົນຕາມເຂດຊົນນະບົດ ມາຮ່ວມຮ້ອງໄຫ້ຄວນຄາງດ້ວຍກັນກັບ
ຜູ້ທີຮັ່ບຈ້າງຮ້ອງໄຫ້ນ້ັນ  

17 ແລ້ວການຮ້ອງໄຫ້ຄວນຄາງກໍຈະເກີດຂ້ຶນໃນສວນອະງຸ່ນທຸກໆແຫ່ງ ເພາະວ່າເຮົາຈະມາລົງໂທດພວກເຈ້ົາî ພຣະຜູ້
ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວໄວ້ດ່ັງນ້ີ 
The day of the LORD a Dark Day 

18 ໃນມ້ືນ້ັນ ຄວາມທຸກລໍາບາກຈະເກີດຂ້ຶນ ແກ່ຜູ້ທ່ີຄອຍຖ້າວັນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ມ້ືນ້ັນຈະມີຫຍັງດີສໍາລັບພວກເຈ້ົາ 
ເພາະວ່າມ້ືນ້ັນຈະເປັນມ້ືແຫ່ງຄວາມມືດມົນ ແລະບ່ໍແມ່ນມືແ້ຫ່ງແສງສວ່າງ 

19 ມືນ້ັ້ນຈະເປັນເຫມືອນຄົນທ່ີແລ່ນປົບຫນີຈາກສິງແລ້ວໄປພົບຫມ ີຫລືກັບຄືນເມືອເຮືອນແລ້ວເອົາມືຂ່ົມໃສ່ຝາເຮືອນ
ຖືກງູກັດ  

20 ມືຂ້ອງພຣະຜູ ເ້ປັນເຈ້ົາຈະນໍາເອົາຄວາມມືດມົນມາ ບ່ໍແມ່ນນໍາເອົາແສງສວ່າງ ມັນເປັນມ້ືແຫ່ງຄວາມໂສກເສ້ົາໂດຍບ່ໍ
ມແີສງສວ່າງເກີດຂ້ຶນເລີຍ 

21 ເຮົາກຽດຊັງງານສລອງສາສນາຂອງພວກເຈ້ົາ ເຮົາບ່ໍພໍໃຈໃນການຢ່າງນ້ີ  
22 ເວລາເຈ້ົານໍາເອົາເຄ່ືອງເຜົາບູຊາແລະຜົນລະປູກມາຖວາຍໃຫ້ເຮົາ ເຮົາຈະບ່ໍຍອມຮັບເອົາ ແລະສັດໂຕຕຸ້ຍໆທ່ີພວກ

ເຈ້ົານໍາມາ ຖວາຍບູຊາຂອບພຣະຄຸນ ເຮົາກໍຈະບ່ໍຍອມຮັບເອົາ 
23 ຈ່ົງເຊົາຮ້ອງເພງ ເຮົາບ່ໍຢາກຟັງເຄ່ືອງເສບດົນຕຣີຂອງພວກເຈ້ົາ 
24 ຈົ່ງໃຫຄ້ວາມສັດຊ່ື ແລະຄວາມຊອບທັມຫລ່ັງໄຫລໄປຢ່າງສະບາຍ ເຫມອືນດ່ັງສາຍລໍານ້ໍາທ່ີບ່ໍມີວນັແຫງ້ຫມດົໄປ 
25 ຊາວອິສຣາເອນເອີຍ, ໃນເວລາຢູ່ໃນຖ່ິນກັນດານສ່ີສິບປີນ້ັນ ພວກເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ນໍາເອົາເຄ່ືອງບູຊາຖວາຍແກ່ເຮົາແມ່ນບໍ?  
26 ແຕ່ຕ່ໍໄປນ້ີພວກເຈ້ົາຈະຖືເອົາຮູບໂຄຣົບ ຄືຊັກກຸດ ແລະໄກວານ ຊ່ຶງພວກເຈ້ົາໄດ້ສ້າງຂ້ຶນມາສໍາລັບຕົນເອງ 
27 ແລະເຮົາຈະເນຣະເທດພວກເຈ້ົາອອກຫນີໄປກາຍເມືອງດາມັສກັສî ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຜູ້ຊົງພຣະນາມວ່າ ພຣະເຈ້ົາ

ແຫ່ງຈ ັກກະວານໄດ້ຊົງກ່າວໄວ້ດ່ັງນ້ີແຫລະ 
 

6 ພວກອສິຣາເອນຖກືທາໍລາຍ 
Complacent Self-indulgence Will Be Punished 

1 ພວກເຈ້ົານາຍໃນຣາຊອານາຈັກອັນຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງອິສຣາເອນ ຄືຜູ້ທ່ີໃຊ້ຊີວດິຢ່າງສນຸກສະບາຍໃນເມືອງຊີໂອນ ຜູ້ທີຢູ່່
ຢ່າງປອດພັຍທີກຸ່ງຊາມາເຣັຽ ແລະຜູ້ທ່ີປະຊາຊົນໄດ້ໄປຂໍຄວາມຊ່ອຍເຫລືອ ຈະໄດ້ຮັບຄວາມທກຸຍາກລໍາບາກ ຈ່ົງໄປ
ເບ່ິງເມືອງການເນແລະນະຄອນຮາມັທ 

2 ແລ້ວລົງໄປເມືອງກາດ ຊຶງ່ເປ ນັເມືອງຂອງພວກຟີລິສຕິນ ບ່ອນເຫລ່ົານ້ີດີກວ່າຣາຊອານາຈັກຢູດາແລະອິສຣາເອນຫລື
ບໍ? ແລະເຂົາດິນແດນເຫລ່ົານ້ີໃຫຍ່ກວ່າເຂດແດນຂອງພວກເຈ້ົາຫລືບ?ໍ  

3 ພວກເຈ້ົາພຍາຍາມຢັບຢ້ັງບ່ໍໃຫ້ຄວາມຫລ້ົມຈົມມາຮອດພວກເຈ້ົາໄວ ແຕ່ພວກເຈ້ົາກໍຍັງສນັບສນຸນຄົນເຮັດຊ່ົວຢູ່ 
4 ຄວາມທຸກລໍາບາກຈະເກີດແກ່ພວກເຈ້ົາຜູ້ທ່ີນອນເທິງຕຽງທ່ີຕົກແຕ່ງດ້ວຍງາຊ້າງຢ່າງສຸກສະບາຍ ທ່ີນອນຢຽດຢ່າງມີ

ຄວາມສຸກທ່ີເທິງຕ່ັງອ້ີນວມ ແລະຈັດງານລ້ຽງດ້ວຍອາຫານຊ້ັນດີ ຄືຊ  ້ີນງົວແລະຊ້ີນແກະຊະນິດທີນ່ຶງ 
5 ພວກເຈ້ົາມັກແຕ່ງເພງຮ້ອງຫລ້ິນດ້ວຍພິນດ່ັງດາວິດ ແລະປະດິດເຄ່ືອງດົນຕຣີ  
6 ດ່ືມເຫລ້ົາແລະທານ້ໍາມັນຫອມຢ່າງດີ ບ່ໍໄດ້ເສ້ົາເສັຽໃຈຕ່ໍການຮ້າງເປ່ົາຂອງຣາຊອານາຈັກອິສຣາເອນເລີຍ 
7 ດ່ັງນ້ັນພວກເຈ້ົາຈະເປັນຜູ້ທໍາອິດທ່ີຖືກເນຣະເທດ ສ່ວນການກິນລ້ຽງຕ່າງໆຈະບ່ໍມີອີກຕ່ໍໄປ 



8 ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຊົງສາບານໄວ້ຢ່າງຫນັກແຫນ້ນ ພຣະເຈ້ົາແຫ່ງຈັກກະວານຊົງກ່າວວ່າ, ìເຮົາກຽດຊັງຄວາມຈອງຫອງ
ຂອງພວກອິສຣາເອນ ແລະກຽດຊັງຫໍໂຮງໃຫຍ່ຂອງພວກເຂົາ ເຮົາຈະມອບເມືອງນ້ີກັບທຸກໆສ່ິງໃນເມືອງນ້ີໄວ້ໃນກໍາ
ມຂືອງສັດຕຣູ 

9 ຖ້າຫາກວ່າໃນຄອບຄົວນ່ຶງມີຄົນຢູ່ສິບຄົນ ພວກເຂົາຈະຕ້ອງຕາຍຫມົດ 
10 ເວລາທີຍ່າດພ່ີນ້ອງຂອງຜູ້ຕາຍຜູ້ນ່ຶງມາເອົາສົບໄປຈູດ ເຂົາໄດ້ຮ້ອງຫາຜູ້ທ່ີກໍາລັງລ້ີຢູ່ໃນແຈເຮືອນນ້ັນວ່າ, ìຢູ່ນ້ີມີຄ ົນ

ຕາຍອີກບໍ?î ຜູ້ລ້ີນ້ັນກໍຕອບວ່າ ìບ່ໍມດີອກî ແລະບອກຜູ້ຖາມອີກວ່າ ìຢ່າປາກເດີ ພວກເຮົາຕ້ອງລະວັງ ຢ່າໃຫ້ຜູ້ໃດ
ອອກພຣະນາມຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາî 

11 ເມ່ືອພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຊງົອອກຄໍາສ່ັງແລ້ວ ເຮືອນໃຫຍ່ແລະເຮືອນນ້ອຍທັງຫລາຍຈະຖືກເພພັງລົງເປັນທ່ອນໆ 
12 ຝູງມ້າຈະແລ່ນຂ້ຶນຫນ້າຜາບໍ ແລະພວກຄົນຈະເອົາງົວໄປໄຖນ້ໍາທະເລບໍ ແຕ່ພວກເຈ້ົາກໍຍ ງັປ່ຽນຄວາມຍຸດຕິທັມເປັນ

ຄວາມອະທັມ ແລະເຣັດໃຫ້ຄວາມຖືກຕ້ອງກາຍເປັນຄວາມຜິດ 
13 ພວກເຈ້ົາທັງຫລາຍຍິນດີຍ້ອນຍຶດເອົາເມືອງໂລເດບາໄດ້ ແລະຍັງເວ້ົາວ່າ, ìພວກເຮົາມີກໍາລງັພຽງພທ່ີໍຈະຍຶດເອົາ

ເມືອງການາອິມອີກî 
14 ພຣະເຈ້ົາແຫ່ງຈັກກະວານຊົງກ່າວຕອບວ່າ, ìຊາວອິສຣາເອນເອີຍ, ເຣົາກໍາລັງຈະສ່ົງຊົນຊາດນ່ຶງມາຕ່ໍສູ້ພວກເຈົ້າ ພວ

ກເຂົາຈະກົດຂ່ີຂ່ົມເຫັງພວກເຈ້ົາຕ້ັງແຕ່ທາງຫວ່າງພູເລໂບຮາມັດຈົນເຖິງຮ່ອມພູອາຣາບາ 
 

7 ພຣະເຈົາ້ຊງົໃຫອ້າໂມສເຫນັຕກັແຕນທາງນມິ ິດ 
Locusts, Fire, And a Plumb Line 

1 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສະແດງໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາເຫັນນິມິດ ຄືຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຫັນພຣະອົງຊົງບັນດານໃຫ້ຝູງຕັກແຕນກິນຫຍ້າ
ທ່ີກໍາລັງປ່ົງໃຫມ່ 

2 ຫລັງຈາກການເກັບກ່ຽວຖວາຍໃຫ້ເຈ້ົາຊວິີດແລ້ວ ໃນນິມິດນ້ັນ ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຫັນຝູງຕັກແຕນກິນຫມດົທຸກຢ່ງທ່ີມສີີ
ຂຽວສົດຢູ່ໃນເຂດແດນນ້ັນ ຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງເວ້ົາວ່າ, ìຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂໍໂຜດອະພັຍໃຫ້ແກ່ໄພ່ພນົຂອງພຣະອົງ
ເທີນ ພວກນ້ີຈະສືບຊີວິດຕ່ໍໄປໄດ້ຢ່າງໃດ ເພາະວ່າພວກເຂົາຍັງເປັນກຸ່ມນ້ອຍແລະກຸ່ມອ່ອນແອຢູ່î 

3 ຕ່ໍມາ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງປ່ຽນພຣະທັຍແລະຊົງກ່າວວ່າ, ìສິ່ງທີເ່ຈ້ົາໄດ້ເຫັນນ້ັນຈະບ່ໍບັງເກີດຂ້ຶນມາî 
ພຣະເຈ້ົາຊງົໃຫອ້າໂມສເຫນັໄຟທາງນມິດິ 

4 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສະແດງໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາເຫັນນິມິດຢ່າງນ້ີ ຄືຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຫັນພຣະອົງຊົງຈັດຕຽມການລົງໂທດໄພ່
ພົນຂອງພຣະອົງ ໄຟໄດ້ລຸກໄຫມ້ມະຫາສມຸດຢູ່ໃຕ້ພ້ືນໂລກ ແລະເລ້ີມໄຫມຜື້ນແຜ່ນດິນ 

5 ຄັນແລ້ວຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເວ້ົາວ່າ, ìຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂ ໍຊົງໂຜດໃຫ້ເຫດການນ້ີຍຸດຕິລົງເທີນ ພວກໄພ່ພົນຂອງພຣ
ະອົງຈະສືບຊີວິດຕ່ໍໄປໄດ້ຢ່າງໃດ ເພາະວ່າພວກເຂົາຍັງເປັນກຸ່ມນ້ອຍແລະອ່ອນແອຢູ່î 

6 ຝ່າຍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກໍຊົງປ່ຽນພຣະທັຍແລະກ່າວວ່າ, ìສ່ິງນ້ີຈະບ່ໍບັງເກີດຂ້ຶນມາອີກເຫມືອນກັນî 
ພຣະເຈ້ົາຊງົໃຫອ້າໂມສເຫ ນັສາຍເນັງ່ທາງນມິດິ 

7 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສະແດງໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາເຫັນນິມິດຢ່າງນ້ີ ຄືຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຫັນພຣະອົງຊົງຢືນຢູ່ເທິງກໍາແພງທ່ີສ້າງ
ຂ້ຶນດ້ວຍການໃຊ້ສາຍເນ່ັງ ແລະພຣະອົງກໍຊົງຖືສາຍເນ່ັງນ້ັນໄວ້ໃນພຣະຫັດ 

8 ແລ້ວພຣະອົງຊົງຖາມຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, ìອາໂມສເອີຍ, ເຈ້ົາເຫັນຫຍັງແດ່?î ຂ້າພະເຈ້ົາຕອບວ່າ, ìເຫັນສາຍເນ່ັງî ແລ້ວ
ພຣະອົງຊງົກ່າວວ່າ, ìຈ່ົງເບ່ິງນ້ີເທີນ ເຮົາກໍາລັງໃຊ້ມນັເພ່ືອສະແດງເຖິງຄວາມຜິດຂອງໄພ່ພົນທີກ່ະທໍາມາ ເຮົາຈະ
ປ່ຽນໃຈໃນການລົງໂທດພວກເຂົາ 

9 ບ່ອນທ່ີເຊ້ືອສາຍຂອງອີຊາກນະມັສການຈະຖືກທໍາລາຍລົງ ແລະບ່ອນສັກສິດຂອງພວກອິສຣາເອນຈະຮ້າງເປ່ົາ 
ເພາະວ່າເຣົາຈະໃຫເ້ສິກເກີດຂ້ຶນ ຕ່ໍສູ້ຄອບຄົວຂອງເຈ້ົາຊີວດິເຢໂຣໂບອາມ 



ອາມາຊຢີາຣາຍງານຕ່ໍເຈົາ້ຊວີດິ 
Amaziah Complains to the king 

10 ຄັນຕ່ໍມາ ອາມາຊຢີາປະໂຣຫິດຂອງເມືອງເບັດເອນ ໄດ້ຣາຍງານໃຫ້ເຢໂຣໂບອາມເຈ້ົາຊີວິດຂອງຊາວອິສຣາເອນ
ຊາບວ່າ ອາໂມສກໍາລັງມີແຜນອຸບາຍກະບົດຕ່ໍສູ້ພຣະອົງຢູ່ໃນອິສຣາເອນ ຄວາມເວ້ົາຂອງເຂົາຈະທໍາລາຍປະເທດນ້ີ 

11 ເຂົາເວ້ົາວ່າ, ìເຢໂຣໂບອາມຈະຕ້ອງຕາຍຢູ່ໃນສນາມຮົບ ແລະພວກອິສຣາເອນຈະຕ້ອງຖືກເນຣະເທດອອກຈາກ
ແຜ່ນດິນຂອງພວກເຂົາî 

12 ອາມາຊີຢາຈ່ຶງເວ້ົາຕ່ໍອາໂມສວ່າ, ìຫມມໍເໍອີຍ, ຈ່ົງກັບຄືນເມືອຣາຊອານາຈັກຢູດາ ແລະຫາລ້ຽງຊີບດ້ວຍການປະກາດ
ພຣະທັມຢູ່ທີນ້ັ່ນເທີນ ຢ່າປະກາດພຣະທັມຢູ່ທ່ີເມືອງເບັດເອນນ້ີເລີຍ 

13 ເພາະວ່າເປັນບ່ອນເຈ້ົາຊີວິດນະມັສການ ແລະເປັນວິຫານຂອງປະເທດຊາດî 
14 ອາໂມສຈ່ຶງຕອບວ່າ, ìຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍແມ່ນຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ແລະການປະກາດພຣະທັມນ້ີບ່ໍແມ່ນຫນ້າທ່ີຂອງຂ້າພະ

ເຈ້ົາ ຂ້າພະເຈ້ົາເປັນຄົນລ້ຽງສັດແລະເປັນຜູ້ປູກຫມາກເດ່ືອເທດເທ່ົານ້ັນ 
15 ແຕ່ວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາເຊົາລ້ຽງແກະຊ່ຶງເປັນວຽກຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ແລະຊົງໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາໄປເປັນຜູ້

ເວ້ົາຕ່ໍພວກອິສຣາເອນໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງຕາງພຣະອົງ 
16 ດ້ວຍເຫດນ້ີ ຈ່ົງຟັງຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະຜູ ້ເປ ນັເຈ້ົາເທີນ ທາ່ນບອກໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາເຊົາປະກາດພຣະທັມຕ່ໍສູ້ພວກອິສຣາ

ເອນ ແລະບ່ໍໃຫ້ເວ້ົາໂຈມຕີເຊ້ືອສາຍອີຊາກ 
17 ເພາະສະນ້ັນ ພຣະຜ ູ ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວວ່າ, ìເມຽັຂອງທ່ານຈະເປັນຍິງໂສເພນີໃນເມືອງນ້ີ ບຸດຊາຍຍິງຂອງທ່ານຈະຖືກ

ຂ້າຢູ່ໃນສົງຄາມ ແລະຜືນແຜ່ນດິນຂອງທ່ານຈະຖືກແບ່ງປັນໃຫ້ຄົນອ່ືນ ແລ້ວທ່ານຈະຕາຍຢູ່ໃນດິນແດນຂອງຄົນ
ນອກສາສນາ ຝ່າຍປະຊາຊົນອິສຣາເອນຈະຖືກເນຣະເທດອອກຈາກແຜ່ນດິນຂອງພວກເຂົາî 

 

8 ພຣະເຈົາ້ຊງົໃຫອ້າໂມສເຫນັກະຕາ່ຫມາກໄມທ້າງນມິດິ 
The Basket of Fruit 

1 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສະແດງໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາເຫັນນິມິດດ່ັງນ້ີ ຄືຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຫັນກະຕ່າຫມາກໄມ້  
2 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງກ່າວວ່າ ìອາໂມສ ເຈ້ົາໄດ້ເຫັນຫຍັງ?î ຂ້າພະເຈ້ົາຕອບວ່າ, ìກະຕາ່ຫມາກໄມî້ ພຣະຜູ້ເປັນ

ເຈ້ົາຊົງກ່າວກັບຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ ìມືສຸ້ດທ້າຍຂອງອິສຣາເອນໄພ່ພົນຂອງເຮົາຫມນຸວຽນມາຮອດແລ້ວ ເຮົາຈະບ່ໍປ່ຽນພ
ຣະທັຍໃນການລົງໂທດພວກເຂົາ 

3 ໃນວັນນ້ັນສຽງຮ້ອງເພງໃນພຣະຣາຊວັງກໍຈະກາຍເປັນສຽງໂອ່ຍຄາງ ແລະຈະມີຊາກສົບຄົນຕາຍຢູ່ທຸກໆບ່ອນ ແຕ່ຈະ
ບໍ່ມຜູ້ີໃດຈ່ົມເປັນທຸກເສັຽໃຈເລີຍî 

4 ຈ່ົງຟັງເດີ ພວກທ່ີຢຽບຢ່ໍາຄົນຂັດສົນ ແລະພຍາຍາມທໍາລາຍຄົນທຸກຍາກຢູ່ໃນປະເທດນ້ີ 
5 ພວກເຈ້ົາເວ້ົາກັບຕົວເອງວ່າ, ìເພ່ືອຈະຂາຍເຂ້ົາຂອງເຮົາ ພວກເຮົາເກືອບບ່ໍສາມາດລໍຄອຍຖ້າໃຫ້ຫມົດວັນພັກເຫລົ່າ

ນ້ີໄດ້ ຍັງດົນປານໃດວັນພັກຈະຫມດົໄປ ເພາະວ່າພວກເຮົາຈະເອົາເຂ້ົາບເລອອກໄປຂາຍ ແລ້ວພວກເຮົາຈະຕ້ອງ
ໂກ່ງຣາຄາແພງໆ ແລະໃຊ້ເຄ່ືອງຜອງແບບດັດແປງເອົາເອງເພ່ືອສ້ໍໂກງຜູ້ມາຊ້ື 

6 ພວກເຮົາຈະຊ້ືເອົາຄົນທຸກຍາກມາເປັນທາດໃນຣາຄາເທ່ົາກັບເກີບຄູ່ດຽວ ແລະພວກເຮົາຈະຂາຍເຂ້ົາບເລທ່ີບ່ໍດີໃນຣາ
ຄາແພງໆî 

7 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງພວກອິສຣາເອນຊົງກ່າວຢ່າງເດັດຂາດວ່າ, ìເຮົາຈະບ່ໍລືມການກະທໍາອັນຊ່ົວຊ້າຂອງພວກເຂົາ 
8 ດ່ັງນ້ັນ ໂລກນ້ີຈະສະທ້ານຫວ່ັນໄຫວ ແຜ່ນດິນຈະພຸ່ງຂ້ຶນແລະເຈ່ືອນລົງດ່ັງດຽວກັບແມ່ນ້ໍານິນ ທຸກໆຄົນໃນຜືນແຜ່ນ

ດິນຈະຕ້ອງໂສກເສ້ົາເສັຽໃຈ 
9 ໃນວັນນ້ັນ ເຮົາຈະໃຫ້ຕາເວັນຕົກໃນເວລາທ່ຽງວັນ ແລະໂລກຈະມືດມົນ ເຮົາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ກ່າວດ່ັງນ້ີແຫລະ 



10 ເຮົາຈະໃຫ້ງານສລອງຕ່າງໆກາຍເປັນງານແຫ່ສົບແລະຈະປ່ຽນແປງເພງສນຸກສນານໃຫ້ເປັນສຽງຮ້ອງໄຫ້ທ່ີໂສກເສ້ົາ
ເສັຽໃຈ ເຮົາຈະໃຫ້ພວກເຈ້ົານຸ່ງເຄ່ືອງໄວ້ທຸກແລະແຖຜົມ ພວກເຈ້ົາຈະເປັນເຫມອືນດ່ັງພ່ໍແມ່ທີເ່ສ້ົາເສັຽໃຈນໍາລູກຊາຍ
ໂທນທ່ີຕາຍໄປ ໃນວັນນ້ັນຈະມີແຕ່ຄວາມຂົມຂ່ືນຕລອດໄປ 

11 ເວລາທີເ່ຮົາຈະໃຫ້ການອຶດຢາກເກີດຂ້ຶນໃນແຜ່ນດິນກໍເຂ້ົາມາໃກ້ແລ້ວ ປະຊາຊົນຈະອຶດຢາກ ແຕ່ບ່ໍແມ່ນຫິວເຂ້ົາຈ່ີ
ຫລືນ້ໍາ ແຕ່ພວກເຂົາຈະອຶດຫິວພຣະຄໍາທ່ີມາຈາກພຣະເຈ້ົາ ເຮົາພຣະຜູ້ເປັັນເຈ້ົາຊົງກ່າວດ່ັງນ້ີ  

12 ປະຊາຊົນຈະໄປທ່ອງທ່ຽວໄປມາຢ່າງອິດເມ່ືອຍແຕ່ເຫນືອຕລອດໃຕ້ ຈາກທິດຕາເວັນອອກຈົນເຖິງທິດຕາເວັນຕົກ 
ຈົນເຖິງທຸກທ່ີທຸກບ່ອນ ເພ່ືອຊອກຫາພຣະຄໍາທ່ີມາຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 

13 ແຕ່ພວກເຂົາຈະບ່ໍພົບ ໃນວັນນ້ັນຜູ້ສາວທ່ີສວຍງາມ ແລະຊາຍຫນຸ່ມທັງຫລາຍຈະລ້ົມສະຫລົບລົງຍ້ອນການຫິວນ້ໍາ 
14 ສ່ວນຜູ້ທ່ີສາບານດ້ວຍຮູບໂຄຣົບຂອງກ ງຸຊາມາເຣັຽທ່ີວ່າ ໃນນາມພຣະເຈ້ົາຂອງເມືອງດານ ຫລືໃນນາມພຣະເຈ້ົາ

ຂອງເມືອງເບເອີເຊບາ ປະຊາຊນົເຫລ່ົານ້ີຈະຈິບຫາຍຫມົດî 
 

9 ພຣະເຈົາ້ຊງົຕດັສນິພວກອສິຣາເອນ 
The Destruction of Israel 

1 ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຫັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊງົຢືນຢູ່ຂ້າງແທ່ນບູຊາ ພຣະອົງຊົງສ່ັງວ ່າ, ìຈ່ົງທຸບຕີຍອດເສົາວິຫານ ເພື່ອໃຫທ້ົ່ວ
ທັງລະບຽງສະທ້ານຫວ່ັນໄຫວ ແລະໃຫ້ເສົາຫັກລົງເປັນທ່ອນໆທັບຫົວປະຊາຊົນ ສ່ວນເຮົາຈະຂ້າທຸກໆຄົນທ່ີເຫລືອ
ນ້ັນໃນສນາມຮົບ ໂດຍບ່ໍໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງຜູ້ໃດແລ່ນປົບຫນີໄປໄດ້ ເຖິງວ່າພວກເຂົາຈະຂຸດຄ້ົນຊ່ອງທາງໄປສູ່ພິພບົຄົນຕາຍ 

2 ເຣົາກ ຈໍະລັດຈັບເອົາພວກເຂົາຄືນມາ ຖ້າພວກເຂົາຂ້ຶນເມືອຟ້າສວັນເຮົາກໍຈະດຶງເຂົາລົງມາ 
3 ຖ້າວ່າພວກເຂົາຈະລ້ີຢູ່ເທິງຍອດພູກາຣເມນ ເຮົາກໍຈະຄ້ົນຫາແລະຈັບເອົາເຂົາມາ ເຖິງຖ້າວ່າພວກເຂົາລ້ີເຣົາຢູ່ພ້ືນນ້ໍາ

ທະເລ ເຮົາກໍຈະສ່ັງນາກໃນທະເລກັດກິນເຂົາ 
4 ແລະຖ້າວ່າພວກເຂົາເປັນຊະເລີຍເສິກຂອງສັດຕຣູ ເຮົາກໍຈະອອກຄໍາສ່ັງໃຫ້ສັດຕຣູຂ້າເຂົາ ເຣົາໄດ້ຕັດສິນໃຈທໍາລາຍ

ເຂົາ ແລະບ່ໍໄດ້ຊ່ອຍເຫລືອເຂົາî 
5 ພຣະເຈ້ົາແຫ່ງຈັກກະວານໄດ້ແຕະຕ້ອງແຜ່ນດິນໂລກໃຫ້ເຈ່ືອນເພພງັລົງ ແຜ່ນດິນຈະພ  ຸ່ງຂ້ຶນ ແລະເຈ່ືອນລົງດ່ັງດຽວ

ກັບແມ່ນ້ໍານິນ ທຸກໆຄົນທ່ີອາສັຍຢູ່ກໍໂສກເສ້ົາເສັຽໃຈ 
6 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສ້າງພຣະຣາຊວັງຂອງພຣະອົງຢູ່ເທິງສວັນ ແລະໃຫ້ວົງໂຄ້ງຂອງທ້ອງຟ້າກວມໂລກຢູ່ ພຣະອົງຊົງ

ເອ້ີນເອົານ້ໍາຂ້ຶນທະເລ ແລະຊົງຖອກເທນ້ໍານ້ັນລົງເທິງແຜ່ນດິນໂລກ ພຣະອົງຊົງພຣະນາມວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
7 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວວ່າ, ìຊາວອິສຣາເອນເອີຍ, ເຮົາໄດ້ປະຕິບັດຕ່ໍພວກເຈ້ົາດ່ັງໄດ້ປະຕິບັດຕ່ໍພວກເອທິໂອເປັຽ 

ເຮົາໄດ້ພາພວກຟີລິສຕິນອອກຈາກເກາະຄັບໂຕ ແລະພາພວກຊີເຣັຽອອກຈາກເມືອງກີ ດ່ັງດຽວກັນກັບທ່ີເຮົາໄດ້ນໍາ
ພາພວກເຈ້ົາອອກຈາກປະເທດເອຢິບ 

8 ເຮົາກໍາລັງສັງເກດເບ່ິງຣາຊອານາຈັກອິສຣາເອນ ທ່ີເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມບາບແລະຈະທໍາລາຍມັນ ແຕ່ວ່າຈະບ່ໍທໍາ
ລາຍຫມົດຈາກແຜ່ນດິນໂລກນ້ີî 

9 ຍ້ອນຄໍາສ່ັງຂອງເຮົາ ເຮົາຈະຮ່ອນພວກອິສຣາເອນໃຫ້ກະວົນກະວາຍຢູ່ຖ້າມກາງຊົນຊາດຕ່າງໆ ເຫມືອນຮ່ອນເຂ້ົາຢູ່
ໃນກະດ້ົງເຂິງ ເພ່ືອແຍກຜູ້ທ່ີບ່ໍມຄຸີນຄ່າອອກ 

10 ຜູ້ທີເ່ຮັດຜິດຢູ່ຖ້າມກາງປະຊາຊົນຂອງເຮົາ ທ່ີຍັງເວ້ົາວ່າ ìພຣະເຈ້ົາຈະບ່ໍໃຫ້ພັຍອັນຕລາຍຢ່າງໃດມາໃກ້ພວກເຮົາ ຄົນ
ເຫລ່ົານ້ີຈະຕ້ອງຖືກຂ້າ 



The Restoration of Davidís Kingdom  
(ກຈກ 15:16-17) 

11 ໃນວັນນ້ັນ ເຮົາຈະສ້າງຄອບຄົວດາວິດ ຊ່ຶງເປັນເຫມອືນເຮືອນທ່ີຮ້າງເພພັງຂ້ຶນໃຫມ ່ເຮົາຈະແປງຝາເຮືອນນ້ັນ ແລະ
ສ້າງເຮືອນໃຫ້ມີສະພາບເຫມອືນແຕ່ກ່ອນ 

12 ດ່ັງນ້ັນພວກອິສຣາເອນຈະໄດ້ຍຶດຄອງພວກທ່ີຍັງເຫລືອຢູ່ໃນປະເທດເອໂດມ ແລະຊົນຊາດອ່ືນໆທ່ີເປັນຝ່າຍເຣົາມາ
ກ່ອນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຜູ້ຊົງໃຫ້ສ່ິງນ້ີບັງເກີດຂ້ຶນມາໄດ້ກ່າວໄວ້ດ່ັງນ້ີແຫລະ 

13 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວວ່າ, ìວັນນ້ັນກໍາລັງມາ ເມ່ືອຊາວນາໄຖນາໃນຂນະທ່ີຄົນພວກອ່ືນຍັງກໍາລັງເກັບກ່ຽວຢູ່ ແລະຜູ້
ທ່ີບ ບີເອົານ້ໍາອະງ  ຸ່ນກໍກໍາລັງບີບຢູ່ ໃນເວລາຜູ້ຫວ່ານເຂ້ົາເລ້ີມຕ້ົນຫວ່ານໃຫມ່ ນ້ໍາອະງ  ຸ່ນຈະຍ້ອຍລົງຈາກພູເຂົາ ແລະ
ຈະໄຫລລົງຈາກພູນ້ອຍ 

14 ເຣົາຈະນໍາເອົາປະຊາຊນົຂອງເຮົາກັບຄືນສູ່ແຜ່ນດິນຂອງພວກເຂົາ ພວກເຂົາຈະກ່ໍສ້າງເມືອງຮ້າງຂ້ຶນໃຫມ່ ແລະອາ
ສັຍຢູ່ທ່ີນ້ັນ ຈະເຮັດສວນອະງຸ່ນແລະດ່ືມເຫລ້ົາອະງຸ່ນ ຈະເຮັດສວນແລະກິນຜົນລະປູກນ້ັນ 

15 ເຣົາຈະປູກພວກເຂົາໄວໃ້ນແຜ່ນດິນທ່ີເຮົາໃຫ້ແກ່ເຂົາ ແລະພວກເຂົາຈະບ່ໍຖືກຫລົກອອກອີກຈັກເທ່ືອ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ
ຂອງພວກເຈ້ົາຊົງກ່າວໄວ້ດ່ັງນ້ີແຫລະ 
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