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1 ຕ່ໍໄປນ້ີ ແມ່ນຖ້ອຍຄໍາທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຊງົສະແດງຕ່ໍຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ຮາບາກກຸກ 
ຮາບາກກກຸຮອ້ງຂຄໍວາມເປນັທມັ 
The Prophetís Complaint 

2 ໂອ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ກ່ອນພຣະອົງຈະຊ່ອຍຂ້າພຣະອົງໃຫ້ພ້ົ້ົນຈາກການທໍາລາຍ ຂ້າພຣະອົງຈະຕ້ອງຮ້ອງຂໍ
ຄວາມຊ່ອຍເຫລືອຈາກພຣະອົງອ ກີດົນປານໃດ? ພຣະອົງຈ່ຶງຈະຮັບຟັງຂ້າພຣະອົງ 

3 ເປັນຫຍັງພຣະອົງຈ່ຶງຊ ງົເຮັດໃຫ້ຂ້າພຣະອົງພົບພ້ໍກັບຄວາມທຸກຍາກລໍາບາກ ແລະເຄາະເຂັນເຊ່ັນນ້ິ ການທໍາ
ລາຍ ແລະການເຂ່ັນຂ້າທາລຸນຢ ູ ່ອ້ອມຮອບຂ້າພຣະອົງ ການສູ້ຮົບຕົບຕີ ແລະການທະເລາະວີວາດກັນມີຢ  ູ່ທ່ົວ
ທຸກຫົນທຸກແຫ່ງ 

4 ກົດຫມາຍຂາດຄວາມສັກສິດ ແລະໄຣ້ປໂຍດ ຄວາມຍຸດຕີທັມບ່ໍເຄີຍມີເລີຍ ສະນ້ັນ ຄົນຊ່ົວຈ່ຶງໃຊ້ອໍານາດຂ່ົມ
ເຫັງຄົນດີ ໂດຍບິດເບືອນຄວາມຍຸດຕິທັມ 
ພຣະຜູເ້ປນັເຈ້ົາຊງົຕອບຄວາມຮ້ອງທ ກຸ 

5 ຕ່ໍມາ ພຣະຜູ ້ເປັນເຈ້ົາຊົງເວ້ົາຕ່ໍໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງວ່າ, ìຈ່ົງເບ່ິງ ຊົນຊາດທັງຫລາຍອ້ອມແອ້ມເຈ້ົາ ແລະເຈ້ົາ
ຈະປລາດໃຈຕ່ໍສ່ິງທ່ີເຈ້ົາເຫັນ ເພາະວ່າໃນສມັຍຂອງເຈ້ົາ ເຮົາຈະໃຫ້ບາງສ່ິງເກີດຂ້ຶນ ແລະເມ່ືອພວກເຈ້ົາໄດ້ຍິ
ນສ່ິງນ້ັນພວກເຈ້ົາກໍຈະບ່ໍເຊ່ືອ 

6 ເຮົາພວມນໍາຊາວບາບີໂລນຄື ພວກທ່ີໂຫດຮ້າຍແລະໃຈຮ້ອນມາໃຫ້ມອໍີານາດ ພວກມັນກໍາລັງອອກໄປຍຶດ 
ແລະຄອບຄອງປະເທດທັງຫລາຍທ່ົວໂລກ 

7 ສ້າງຄວາມຫວາດກົວ ແລະຄວາມອົນລະຫົນຂ້ຶນທ່ົວໄປ ໂດຍເປັນຜູ້ອອກກົດຫມາຍແລະໃຊ້ກົດຫມາຍເອງ 
8 ມ້າຂອງພວກມັນແລ່ນໄວກວ່າເສືອດາວ ແລະຮ້າຍກາດກວ່າຫມາໄນທ່ີຫິວເຫຍ່ືອ ທະຫານຂອງພວກມັນຂ່ີມ້າ

ຫອບມາແຕ່ໄກໆໄວເຫມອືນແຫລວເຈີດໄປກິນເຫຍ່ືອ 
9 ກອງທັບຂອງພວກມັນບຸກເຂ້ົາຄອບຄອງຢ່າງຮ້າຍກາດ ເມ່ືອມັນບຸກເຂ້ົາມາໃກ້ ທຸກໆຄົນກໍຢ້ານກົວຕົວສ່ັນຈົນ

ຂວັນເສັຽ ຊະເລີຍທ່ີມັນຈັບໄດ້ມຫີລາຍເຫມືອນດ່ັງເມັດຊາຍ ຊ່ຶງບ່ໍສາມາດຄະນານັບໄດ້ 
10 ພວກມັນດູຖູກບັນດາກະສັດ ແລະຫົວເຍາະເຍ້ີຍໃສ່ບັນດາມະຫາເສນາອໍາມາດ ບ່ໍມີປ້ອມປ້ອງກັນບ່ອນໃດສາ

ມາດຕ້ານທານການບຸກລຸກຂອງພວກມັນໄດ້ ມັນໃຊ້ວິທກີານຍຶດປ້ອມ ໂດຍກອງດິນຂ້ຶນໃຫ້ສູງເທ່ົາປ້ອມແລ້ວ
ກໍເຂ  ້ົາຍຶດ  

11 ເມ່ືອຍຶດໄດ້ແລ້ວ ພວກມັນກໍກວາດເອົາສ່ິງຂອງໄປຫມດົເຫມືອນລົມພດັຜ່ານເອົາໄປ ຄົນພວກນ້ິບູຊາອໍານາດ
ຂອງຕົນເອງ 
ຮາບາກກກຸຮອ້ງທກຸຂຄໍວາມເປນັທມັ 



12 ໂອ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະອົງເປັນພຣະເຈ້ົາຕ້ັງແຕ່ໃດໆມາ ພຣະອົງເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງຂ້າພຣະອົງ ເປັນພຣະ
ເຈ້ົາອົງບໍຣິສຸດແລະອົງຊົງເປັນຢູ່ສືບໆໄປ ໂອ ພຣະຜູ ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາອົງປົກປັກຮັກສາຂອງຂ້າພຣະອົງ ພ
ຣະອົງໄດ້ເລືອກເອົາພວກບາບິໂລນ ແລະໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກມັນມອໍີານາດເພ່ືອລົງໂທດພວກຂ້າພຣະອົງ  

13 ແຕ່ເປັນຫຍັງພຣະອົງຈ່ຶງຊົງມິດງຽບຢູ່ໃນ ເມ່ືອພວກມັນທໍາຮ້າຍຄົນດີໆກວ່າພວກມັນ? 
14 ດ້ວຍເຫດໃດ ພຣະອົງຈ່ຶງຖືປະຊາຊົນເຫມອືນປາ ແລະເຫມືອນສັດເລືອຄານ? 
15 ຊາວບາບິໂລນໄດ້ຈັບປະຊາຊນົເຫມ ອືນຕຶກເບ ດັເອົາປາ ພວກເຂົາເອົາມອງກວາດເອົາປະຊາຊົນເຫມືອນລາກ

ປາໃນມອງຂ້ືນມາຈາກນ້ໍາດ້ວຍສຽງໂຮ່ຮ້ອງຍິນດີ 
16 ພວກເຂົາບູຊາມອງ ແລະຖວາຍເຄ່ືອງບະບົນໃຫ້ມັນ ເພາະວ່າມອງພາໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ໃຊ້ຊວິີດຢູ່ຢ່າງຟູມ

ເຟື່ອຍ 
17 ພວກເຂົາຈະໃຊ້ດາບທໍາຮ້າຍຊົນຊາດຕ່າງໆ ໄຮ້ຄວາມເມດຕາ ດ່ັງນ້ິຕລອດໄປຫລື? 
 

2 ພຣະຜູເ້ປນັເຈົາ້ຕອບຄາໍຮອ້ງທກຸຂອງຮາບາກກກຸ 
Godís Reply to the Prophetís Complaint 

1 ຂ້າພະເຈ້ົາຈະຂ້ຶນໄປຢືນທ່ີຫໍຄອຍ ແລະຖ້າຊອມເບ່ິງວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະເວ້ົາຫຍັງຕ່ໍຂ້າພະເຈ້ົາ ແລະຂ້າພະ
ເຈ້ົາຈະໄດ້ຮັບຄໍາຕອບຢ່າງໃດຈາກພຣະອົງກ່ຽວກັບການຮ້ອງທຸກນ້ັນ 

2 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໃຫ້ຄໍາຕອບແກ່ຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, ìຈ່ົງຂຽນເຣ່ືອງທ່ີເຮົາບອກແກ່ເຈ້ົາທາງນີມິດໃສ່ແຜ່ນປ້າຍ ໃຫ້
ທຸກຄົນອ່ານເຂ້ົາໃຈໄດ້ງ່າຍ 

3 ຂຽນນີມິດນ້ິໄວ້ ກໍເພາະວ່າສ່ິງທ່ີເຮົາບອກມານ້ັນຍັງບ່ໍເຖິງເວລາທ່ີຈະເກີດຂ້ຶນເປັນຈິງມາເທ່ືອ ແຕ່ກໍານົດນ້ັນຈະ
ມາເຖິງໃນໄວໆນ້ິ ແລະສ່ິງທ່ີເຮົາໄດ້ບອກກັບເຈ້ົາກໍຈະກາຍເປັນຈິງ ເຈ້ົາອາດຈະຄິດວ່າມັນມາຊ້າແຕ່ໃຫ້ຄອຍ
ເບ່ິງເທາະ ມນັຈະມາຮອດຕາມເວລາທ່ີເຮົາໄດ ້ກໍານົດໄວ້ 

4 ເບ່ິງແມ ຜູ້ທ່ີໂອ້ອວດກໍບ່ໍມີໃຈທ່ຽງທັມ ແຕ່ວ່າຄົນຊອບທັມຈະມີຊີວິດດໍາລົງຢູ່ໂດຍຄວາມເຊ່ືອ 
5 ຍ່ິງໄປກວ່ານ້ັນ ເພາະເຂົາໄດ້ເມີດໂດຍເຫລ້ົາອະງຸ່ນເຂົາຈ່ຶງເປັນຄົນຈອງຫອງ ເຂົາບ່ໍຍອມຢູ່ເຮືອນ ຄວາມໂລບ 

ຂອງເຂົາກໍກວ້າງເໝືອນນະຮົກ ເໝືອນຄວາມຕາຍທ່ີບ່ໍຮູ້ຈັກອ່ີມ ເຂົາຮວບຮວມປະຊາຊາດທັງຫລາຍມາເພ່ືອ 
ຕົວເຂົາເອງ ແລ້ວໂຮມເອົາຊາດທັງຫລາຍມາເປັນຂອງຕົນ. 
ເຄາະກມັຂອງຄົນຊົວ່ມາເຖງິ 
The Woes of the Wicked 

6 ບັນດາປະຊາຊາດເຫລ່ົານ້ັນຈະບ່ໍຍົກຄໍາເຍ້ີຍຫຍັນກ່າວຕ່ໍເຂົາຫລື ແລະຍົກສຸພາສິດກ່າວເຍາະເຍ້ີຍເຂົາວ່າ, 
ìວິບັດແກ່ຜູ້ທ່ີສະສົມສ່ິງຂອງທ່ີບ່ໍແມ່ນຂອງຕົນໄວ້ (ຈະທໍາແບບນ້ີໄດ້ດົນປານໃດຫນໍ) ແລະບັນທຸກຂອງທ່ີຍຶດ
ເປັນປະກັນໄວ້ເຕັມຕົວ 

7 ກ່ອນພວກເຈ້ົາຮູ້ເມ່ືອ ພວກລູກຫນ້ິກໍຈະບຸກມາບີບບັງຄັບ ແລ້ວເອົາເຄ່ືອງຄືນໄປ ສັດຕຣ ຈູະບຸກເຂ້ົາມາທໍາໃຫ້
ພວກເຈ້ົາຢ້ານຈົນຕົວສ່ັນຂວັນເສັຽ ພວກເຂົາຈະປຸ້ນເອົາຂອງພວກເຈ້ົາ 

8 ພວກເຈ້ົາໄດ້ປຸ້ນປະຊາຊນົທັງຫລາຍຄື ໄດ້ຂ້າແລະໄດ້ກົດຂ່ີຂ່ົມເຫັງຊາວໂລກແລະທໍາລາຍຫົວເມືອງຕ່າງໆ 
ບັດນ້ິ ຜູ້ທີ່ຍັງມີຊວິີດຢູ່ກໍຈະປຸ້ນເຈ້ົາຄືກັນ 

9 ເຄາະກັມຂອງເຈ້ົາມາເຖິງແລ້ວ ພວກເຈ້ົາໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວຮ່ັງມີເປັນດີຂ້ຶນຍ້ອນເຂ່ັນຂ້າທາລຸນຄົນອ່ືນ ແລ້ວ
ພຍາຍາມເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວຢູ່ຢ່າງສງົບສຸກແລະປອດພັຍ 

10 ເລ້ກົນຂອງພວກເຈ້ົາໄດ້ນໍາຄວາມອັບອາຍມາສູ່ຄອບຄົວຂອງພວກເຈ້ົາແລ້ວ ການທໍາລາຍບັນດາຊົນຊາດ
ຕ່າງໆນ້ັນມັນກໍເປັນແຕ່ພຽງການນໍາເອົາຄວາມຈິບຫາຍມາສ ູ ່ພວກເຈ້ົາເອງ 



11 ແມ່ນແຕ່ກ້ອນຫີນໃນກໍາແພງກໍຈະຮ້ອງດ່າຕ່ໍສູ້ພວກເຈ້ົາ ແລະໄມ້ກອນເຮືອນກໍຈະສ່ົງສຽງດັງກຶກກ້ອງອອກມາ 
12 ເຄາະກັມຂອງພວກເຈ້ົາມາເຖິງແລ້ວ ພວກເຈ້ົາວາງຮາກຖານເມືອງດ້ວຍອາຊະຍາກັມ ແລະສ້າງເມືອງຂ້ຶນ

ດ້ວຍຄາຕະກັມ 
13 ບັນດາຊົນຊາດທັງຫລາຍທ່ີພວກເຈ້ົາເຂ້ົາຄອບຄອງເຮັດວຽກໄຮ້ປໂຍດຊ່ືໆ ເພາະທ ກຸສ່ິງທ່ີພວກເຂົາສ້າງຂ້ຶນ

ນ້ັນກໍຖືກໄຟໄຫມ້ຫມດົ ບ່ໍໄດ້ເປັນເຊ່ັນນ້ີເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາດອກຫລື? 
14 ທະເລມນ້ໍີາເຄັມຢູ່ສັນໃດ ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຣັສມີຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກໍຈະເຕັມຢູ່ໃນໂລກນ້ິສັນ

ນ້ັນ 
15 ເຄາະກັມຂອງພວກເຈ້ົາມາເຖິງແລ້ວ ເວລາພວກເຈ້ົາຄຽດຮ້າຍຫຍ້ໍຫຍັນເພ່ືອນບ້ານ ແລະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາ

ເສ່ືອມເສັຽ ແລະໄດ້ຮັບຄວາມອັບອາຍຂາຍຫນ້າ 
16 ພວກເຈ້ົາຈະອັບອາຍຂາຍຫນ້າແທນທ່ີຈະໄດ້ຮັບກຽດຕິຍົດ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະມອບຈອກຊ່ຶງເປັນການລົງ

ໂທດນິ້ໃຫພ້ວກເຈ້ົາດ່ືມ ແລ້ວກຽດຕິຍົດຂອງພວກເຈ້ົາກໍຈະເສ່ືອມເສັຽໄປ 
17 ພວກເຈ້ົາໄດ້ຂ້າສັດປ່າ ແລະບັດນ້ິສັດນ້ັນກໍຈະທໍາໃຫພ້ວກເຈ້ົາຢ້ານ ເຫດການເຫລ່ົານ້ີແຫລະ, ຈະເກິດຂ້ຶນກ ໍ

ຍ້ອນວ່າ ພວກເຈ້ົາໄດ້ຂ້າ ແລະກົດຂ່ີຂ່ົມເຫັງຊາວໂລກ ແລະທໍາລາຍຫົວເມືອງຕ່າງໆ 
18 ຮູບໂຄຣົບໃຫ້ຜົນປໂຍດຫຍັງແດ່? ມັນເປັນພຽງແຕ່ຮູບທ່ີມະນຸດຜູ້ນ່ຶງໄດ້ເຮັດຂ້ຶນເທ່ົານ້ັນ ແລະກໍບ່ໍສາ

ມາດບອກຄວາມຈິງຕ່ໍພວກເຈ້ົາໄດ້ ມັນດີແນວໃດ?  ຜູ້ສ້າງຮູບຈ່ຶງປົງໃຈໃນຮູບທ່ີປາກບ່ໍໄດ້ນ້ັນ 
19 ເຄາະກັມພວກເຈ້ົາມາເຖິງແລ້ວ ພວກເຈ້ົາເວ້ົາຕ່ໍຮູບໄມ້ວ່າ, ìລຸກຂ້ຶນແມî ຫລືເວ້ົາຕ່ໍກ້ອນຫີນວ່າ, ìຢືນຂ້ືນແມî 

ແຕ່ຮູບໂຄຣົບນ້ັນສອນຫຍັງແດ່? ຮູບນ້ັນຈະໂອບດ້ວຍເງິນຫລືຄໍາ ແຕ່ມັນກໍບ່ໍມີຊີວິດຈິດໃຈເລີຍ 
20 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງປະທັບຢູ່ໃນວິຫານອັນສັກສິດ ມະນຸດທຸກຄົນໃນໂລກນ້ິຈ່ົງມິດງຽບຢູ່ຕ່ໍຫນ້າພຣະພັກພຣະຜູ້

ເປັນເຈ້ົາເທີນ 
 

3  
1 ຄໍາອ້ອນວອນຂອງຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ຮາບາກກຸກ 

ຄາໍອອ້ນວອນຂອງຮາບາກກກຸ 
The Prophetís Prayer 

2 ໂອ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂ້າພຣະອົງໄດ້ຍິນກ່ຽວກັບສ່ິງທ່ີພຣະອົງໄດ້ກະທໍາ ແລະຂ້າພຣະອົງໄດ້ເຕັມໄປດ້ວຍ
ຄວາມເກງກົວ ບັດນ້ິ ຂໍຊົງຮ້ືຟ້ືນພຣະຣາຊກິດຂອງພຣະອົງຂ້ຶນໃຫມ່ ໃນເວລາທ່ີພວກຂ້າພຣະອົງຍັງມີຊວິີດຢູ່ 
ຄືການກະທໍາອັນຍ່ິງໃຫຍ່ທ່ີພຣະອົງໄດ້ເຄີຍທໍາແຕ່ສມັຍກ່ອນ ແມ່ນວ່າຍາມພຣະອົງພຣະພິໂຣດ ຂໍຊົງເມດຕາ
ແດ່ຖ້ອນ 

3 ພຣະເຈ້ົາຈະກັບມາຈາກເມືອງເອໂດມອີກ ພຣະເຈ້ົາອົງບໍຣິສຸດຈະມາແຕ່ພູປາຣານ ຄວາມສະງ່າຣາສີຂອງພ
ຣະອົງປົກຄຸມທ່ົວຟາ້ສວັນ ທ່ົວໂລກກໍເຕັມໄປດ້ວຍການສັຣເສີນພຣະອົງ 

4 ພຣະອົງສະເດັດມາພ້ອມແສງສວ່າງຂອງຟ້າແມບເຫລ້ືອມ ພຣະຫັດຂອງພຣະອົງມີແສງເຫລ້ືອມມາບໆ ຊ່ຶງ
ຣິດທານຸພາບຂອງພຣະອົງໄດ້ເຊ່ືອງໄວ້ໃນທ່ີນ້ັນ 

5 ພຣະອົງໃຫ້ໂຣກລະບາດມາກ່ອນ ແລະໃຫ້ຄວາມຕາຍມາຕາມຫລັງ 
6 ເມ່ືອພຣະອົງຊົງຢຸດໂລກກໍເກີດຫວ່ັນໄຫວ ເມືອ່ພຣະອົງຊົງທອດພຣະເນດບັນດາຊົນຊາດກໍຢ້ານຈົນຕົວສ່ັນ

ຂວັນເສັຽ ບັນດາພູເຂົາທ່ີຫມັນ້ຄົງກໍແຕກສລາຍໄປ ແລະເນີນພູທ່ີຕ້ັງຢູ່ຕລອດການກໍຍຸບລົງ ຄືເນີນພູບ່ອນທ່ີພ
ຣະອົງໄດ້ຍ່າງແຕ່ສມັຍດຶກດໍາບັນ 

7 ຂ້າພຣະອົງໄດ້ເຫັນພົນລະເມືອງກູຊານຢ້ານກົວ ແລະພົນລະເມືອງມີດີອານຕົວສ່ັນຂວັນເສັຽ 



8 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເມ່ືອພຣະອົງສະເດັດຊົງຣົດມ້າທ່ີເປັນເຝ້ືອຜ່ານໄປທ່າມທາງກ້ອນເມກ ເພ່ືອນໍາຊັຍ
ຊະນະມາສ  ູ່ໄພ່ພນົຂອງພຣະອົງ ພຣະອົງຊົງພຣະພິໂຣດແມ່ນ້ໍາຫລື  ຫລືວ່າຊົງກ້ີວໂກດນ້ໍາທະເລ 

9 ພຣະອົງຊົງພ້ອມທ່ີຈະໃຊຫ້ນ້າທະນູຂອງພຣະອົງທຸກເວລາ ລູກຫນ້າຂອງພຣະອົງກໍເຕັມບ້ັງຢູ່ສເມີ ຟາ້ຜ່າແຍກ
ແຜ່ນດິນໂລກອອກຈາກກັນໄດ້ 

10 ເມື່ອພເູຂົາທັງຫລາຍໄດ້ເຫັນພຣະອົງກໍສ່ັນສະເທືອນ ແລ້ວຝົນກໍຫລ່ັງລ ົງຈາກທ້ອງຟ້າ ນ້ໍາຢູ່ໃຕ້ພື້ນພພົິບກໍຊັດ
ຂ້ືນສຽງດັງ ສນ່ັນ ແລະຟອງຂອງມັນກໍຟ້ົ້ົງຂ້ຶນສູງ 

11 ດວງຕາເວັນແລະດວງເດືອນຍັງຢູ່ກັບບ່ອນຂອງມັນ ເມ່ືອແສງແວວວາບຂອງທະນູ ແລະແສງສະທ້ອນຂອງ
ຫອກຂອງ    ພຣະອົງພຸ້ງຜ່ານໄປ 

12 ພຣະອົງສະເດັດເທິງໂລກດ້ວຍຄວາມພິໂຣດ ແລະຢຽບຢ່ໍາຊົນຊາດທັງຫລາຍດ້ວຍຄວາມກ້ິວໂກດ 
13 ພຣະອົງສະເດັດອອກໄປຊ່ອຍໄພ່ພົນ ແລະເຈ້ົາຊີວິດທ່ີພຣະອົງຊົງເລືອກໄວ້ ພຣະອົງຊົງທໍາລາຍຜູ້ນໍາຂອງຄົນ

ຊ່ົວ ແລະລ້າງຜານພັກພວກຂອງມັນຈົນຫມົດກ້ຽງ 
14 ລູກຫນ້າທະນູຂອງພຣະອົງແທງຫົວຫນ້ານັກຮົບຂອງເຂົາ ຊຶງ່ບຸກເຂ້ົາມາເຫມືອນລົມພະຍຸພັດ ແລະເຫມືອນ

ຄົນມັກຂ່ົມເຫັງຄົນຍາກຈົນຢ່າງລັບໆ ເພ່ືອທໍາໃຫ້ພວກເຮົາແຕກກະຈັດກະຈາຍໄປ 
15 ມ້າຂອງພຣະອົງຢຽບຢ່ໍານ້ໍາທະເລ ນ້ໍາເລິກແລະກວ້າງອັນມະຫາສານຟົດຟຸ້ງຂ້ຶນ 
16 ເມ່ືອຂ້າພຣະອົງໄດ້ຍິນເຣ່ືອງເຫລ່ົານ້ີ ຂ້າພຣະອົງກໍຢ້ານຈົນຕົວສ່ັນຂວັນເສັຽ ຮິມສົບຂອງຂ້າພຣະອົງກໍສ່ັນ
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