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ZECHARIAH 
 

1 ເອີນ້ປະຊາຊົນໃຫກ້ບັຄນື 
Israel Urged to Repent 

1 ໃນເດືອນທີແປດ ປີທີສອງແຫ່ງຣັຊການດາຣີອຸສ ພຣະຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຜ່ານມາທາງ ເຊຄາຣີຢາ ບຸດ
ເບເຣຄີຢາຜູ້ເປັນບຸດອີດໂດ ຜູ້ປະກາດພຣະທັມວ່າ, 

2 ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງພິໂຣດຕ່ໍບັນພະບຸຣຸດຂອງເຈ້ົາທັງຫລາຍເປັນຢ່າງຍ່ິງ 
3 ເຫດສັນນ້ັນ ຈ່ົງກ່າວແກ່ເຂົາທັງຫລາຍວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາສ່ັງດ່ັງນ້ີວ່າ ຈ່ັງກັບຄືນມາຫາເຣົາ ພຣະ

ຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາກ່າວດ່ັງນ້ີແຫລະ ເຮົາຈະກັບຄືນມາຫາເຈ້ົາ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາກ່າວດ່ັງນ້ີ
ແຫລະ 

4 ຢ່າເປັນເຫມອືນປູ່ຍ່າຕາຍາຍຂອງເຈ້ົາ ຊ່ຶງບັນດາຜູ້ປະກາດພຣະທັມຄົນກ່ອນໆຮ້ອງບອກເຂົາວ່າ ìພຣະຜູ້
ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ຈ່ົງກັບຄືນເສັຽຈາກທາງຊ່ົວຂອງເຈ້ົາ ແລະຈາກການກະທໍາທ່ີຊົວ່ຂອງເຈ້ົາ
ເຖີດî ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວວ່າ ແຕ່ເຂົາບ່ໍໄດ້ຍິນ ແລະບ່ໍໄດ້ຟັງເຣົາ 

5 ບັນພະບຸຣຸດຂອງເຈ້ົາ ເຂົາຢູ່ທ່ີໃດ ພວກຜ  ູ້ປະກາດພຣະທັມ ເຂົາມີຊີວິດຢູ່ເປັນນິດຫລື 
6 ແຕ່ຖ້ອຍຄໍາຂອງເຣົາ ແລະກົດເກນຂອງເຮົາ ຊຶງ່ໄດ້ສ່ັງແກ່ຜູ້ປະກາດພຣະທັມຜູ້ຣັບໃຊ້ຂອງເຮົາກໍໄດ້ຕິດຕາມ

ບັນພະບຸຣຸດຂອງເຈ້ົາທັນບ່ໍແມ່ນຫລື?î ຈົນເຂົາກັບໃຈແລ້ວກ່າວວ່າ ìພຣະຜ ູ ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາຊົງດໍາຣີວ່າ
ຈະຊົງກະທໍາແກ່ເຣົາປະການໃດ ໃນເຣ່ືອງທາງແລະການກະທໍາຂອງເຮົາ ພຣະອົງຊົງກະທ າໍແກ່ເຮົາຢ່າງນ້ັນî 
ນມິດິຂອງຜູປ້ະກາດພຣະທມັ ເຣືອ່ງມ າ້ 
First Vision: The Horsemen 

7 ເມ່ືອວັນທີຊາວສ່ີ ເດືອນທີສິບເອັດ ຊ່ຶງເປັນເດືອນເຊບັດ (Shebat) ໃນປີທີສອງແຫ່ງຣັຊການດາຣີອສຸ ພຣະ
ຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຜ່ານມາທາງເຊຄາຣີຢາ ຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ບຸດເບເຣຄີຢາຜູ້ເປັນບຸດບຸດໂດ ແລະເຊ
ຄາຣຢີາກ່າວວ່າ, 

8 ìໃນກາງຄືນວັນນ່ຶງ ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຫລຽວເບ່ິງ ແລະເບ່ິງແມ, ມີຊາຍຄົນນ່ຶງຂ່ີມ້າສີແດງ ຢືນຢູ່ຖ້າມກາງຕ້ົນນ້ໍາ
ມັນຂຽວທ່ີເດ່ີນຮ່ອມພູໃນເບ້ືອງຫລັງທ່ານຜູ້ນ້ັນມີມາ້ສີແດງ ສີແສດ ແລະສີຂາວ 

9 ແລ້ວຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງຖາມວ່າ ìນາຍເຈ້ົາຂ້າ ເຫລ່ົານ້ີຄືຫຍັງ?î ທດູສວັນທີສົ່ນທະນາກັບຂ້າພະເຈ້ົາບອກຂ້າພະ
ເຈ້ົາວ່າ ìເຮົາຈະສໍາແດງໃຫ້ເຈ້ົາຊາບວ່າ ເຫລ່ົານ້ີຄືຫຍັງ?î 

10 ເຫດສັນນ້ັນ ຊາຍທ່ີຢືນຢູ່ຖ້າມກາງຕ້ົນນ້ໍາມັນຂຽວຈ່ຶງບອກວ່າ ìເຫລ່ົານ້ີຄືຜູ້ທ່ີພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຊົງໃຊ້ໃຫໄ້ປ
ທ່ຽວກວດ    ຕຣາໂລກî 

11 ແລະເຂົາເຫລ່ົານ້ັນໄດ້ຕອບທູດສວັນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າທີຢື່ນຢູ່ຖ້າມກາງຕ້ົນນ້ໍາມັນຂຽວວ່າ ìເຮົາໄດ້ກວດຕ
ຣາໂລກແລ້ວ ເບ່ິງແມ ທງັໂລກກໍງຽບສງົບຢູ່î 



12 ແລ້ວທູດສວັນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວວ່າ ìຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາ ອີກດົນປານໃດ ພຣະອົງຈະ
ຊົງເມດຕາກຸງເຢຣູຊາເລັມ ແລະຫົວເມືອງຂອງຢູດາ ຊຶງ່ພຣະອົງກໍຊົງພໂິຣດມາເຈັດສິບປີແລ້ວພຣະເຈ້ົາຂ້າ?î 

13 ແລະພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຊົງຕອບທູດສວັນຜູ້ທ່ີສົນທະນາກັບຂ້າພະເຈ້ົາ ເປັນຖ້ອຍຄໍາທ່ີປະເສີດ ແລະເລ້ົາໂລມໃຈ 
14 ທູດສວັນຜູ້ທ່ີສົນທະນາຢູ່ກັບຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງກ່າວແກ່ຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ ìຈ່ົງຮ້ອງວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາ

ກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ເຮົາມີຄວາມຫວງແຫນກຸງເຢຣູຊາເລັມ ຄືກຸງຊີໂອນເປັນຢ່າງຍ່ິງ 
15 ເຮົາພິໂຣດປະຊາຊາດຫລາຍທ່ີຢູ່ຢ່າງສະບາຍໆ ເພາະເມ່ືອເຮົາພິໂຣດແຕ່ນ້ອຍ ເຂົາກໍກ່ໍພັຍວິບັດເກີນຂນາດ 
16 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈ່ຶງກ່າວວ່າ ເພາະສະນ້ັນ ເຮົາກັບມາຍັງກຸງເຢຣູຊາເລັມດ້ວຍຄວາມກະຣຸນາ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ

ຈອມໂຍທາກ່າວວ່າ ຈະຕ້ອງສ້າງພຣະວິຫານຂອງເຮົາຂ້ືນໄວ້ໃນນ້ັນ ແລະຄຶງເຊືອກວັດໄວ້ເຫນືອກຸງເຢຣູຊາ
ເລມັ 

17 ຈ່ົງຮ້ອງອີກວ່າ ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຈອມໂຍທາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ເມືອງຂອງເຮົາຈະຈະເຣີນຮຸ່ງເຮືອງຖ້ວມທ້ົນດ້ວຍ
ຄວາມມ່ັງຄ່ັງອີກ ແລະພຣະເຈ້ົາຈະເລ້ົາໂລມຊີໂອນ ແລະເລ ອືກກຸງເຢຣູຊາເລັມໄວ້ອີກຄ້ັງນ່ຶງî 
ນມີດິຂອງຜູປ້ະກາດພຣະທມັ ເຣືອ່ງສງີແລະຊາ່ງເຫລກັ 
Second Vision: The Horns and the Smiths 

18 ຂ້າພະເຈ້ົາເງີຍຫນ້າຂ້ຶນແລເຫັນ ເບ່ິງແມ, ມີສີງສ່ີໂຕ 
19 ຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງຖາມທູດສວັນທ່ີສົນທະນາກັບຂ້າພະເຈ້ົາວາ່, ìເຫລ່ົານ້ີຄ ືຫຍັງ?î ທ່ານຈ່ຶງຕອບຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, 

ìເຫລ່ົານ້ີຄືສີງທ່ີທໍາໃຫຢູ້ດາ ອິສຣາເອນ ແລະເຢຣູຊາເລັມ ໃຫ້ກະຈັດກະຈາຍໄປî 
20 ແລ້ວພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈ່ຶງຊົງສໍາແດງໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາເຫັນຊ່າງເຫລັກສ່ີຄົນ 
21 ແລະຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງຖາມວ່າ, ìຄົນເຫລ່ົານ້ີເຮັດຫຍັງກັນ?î ພຣະອົງຊົງຕອບວ່າ, ìສ່ິງເຫລ່ົານ້ີມາຂວິດໃຫຢູ້ດາ

ກະຈັດກະຈາຍໄປ ຈົນບ່ໍມີຜູ້ໃດຍົກຫົວຂ້ືນໄດ້ອີກ ແລະຊ່າງເຫລ່ົານ້ີມາກະທໍາໃຫ້ສີງຢ້ານກົວ ເພ່ືອຈະແກວ່ງ
ລົງຊ່ຶງສີງແຫ່ງປະຊາຊາດ ທ່ີຍົກສີງຂອງຕົນມາຂວິດແຜ່ນດິນຢູດາກະທໍາໃຫ້ກະຈັດກະຈາຍໄປî 

 

2 ນມິດິຂອງຜູປ້ະກາດພຣະທມັ ເຣືອ່ງຄນົທີມ່ີເຊອືກວດັ 
Third Vision: The Man with a Measuring Line 

1 ຂ້າພະເຈ້ົາເງີຍຫນ້າຂ້ືນແລເຫັນ ເບ່ິງແມ ຊາຍຄົນນ່ຶງມີເຊືອກວັດຢູ່ໃນມື 
2 ຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງຖາມວ່າ, ìທ່ານຈະໄປໃສ?î ເຂົາຈ່ຶງບອກຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ ìຈະໄປວັດເຢຣູຊາເລັມເບ່ິງວ່າ ກວ້າງ

ເທ່ົາໃດ? ຍາວເທ່ົາໃດ?î 
3 ແລະເບ່ິງແມ ທດູສວັນທ່ີໄດ້ສົນທະນາກັບຂ້າພະເຈ້ົາກໍກ້າວອອກໄປ ແລະທູດສວັນອີກອົງນ່ຶງກໍກ້າວອອກໄປ

ພົບກັບທ່ານ 
4 ແລະບອກທ່ານວ່າ, ìຈ່ົງແລ່ນ ບອກຊາຍຫນຸ່ມຄົນນ້ັນວ່າ ìຈະມຄົີນມາອາສັຍຢູ່ໃນເຢຣູຊາເລັມເໝືອນກັບຊົນ

ນະບົດທ່ີບ່ໍມີກໍາແພງລ້ອມ ເພາະວ່າປະຊາຊນົ ແລະສັດລ້ຽງໃນນ້ັນຈະມີຫລວງຫລາຍ 
5 ເພາະວ່າເຮົາຈະເປັນເຫມືອນກໍາແພງໄຟລ້ອມນະຄອນນ້ີໄວ້ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວວ່າ ແລະເຮົາຈະເປັນສັກສີ

ໃນເມືອງນ້ັນî 
Interlude: An Appeal to the Exiles 

6 ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາກ່າວວ່າ ì ຈ່ົງຫນີໄປໃຫ້ພົ້ົນ້ຈາກເມືອງເຫນືອ ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາກ່າວວ່າ ເພາະເຮົາໄດ້ແຜ່ພວກ
ເຈ້ົາອອກດ່ັງລົມທັງສ່ີທິດຂອງທ້ອງຟ້າ 

7 ເຈ້ົາຜູ້ທ່ີຢູ່ກັບທິດາຂອງບາບີໂລນ ຈ່ົງຫນີໄປຍັງຊໂີອນ 



8 ເມື່ອພຣະຣັສມຂີອງພຣະອົງໃຊ້ເຮົາໃຫໄ້ປຍັງປະຊາຊາດທ່ີປຸ້ນເຈ້ົາ (ເພາະວ່າຜູ້ໃດໄດ້ແຕະຕ້ອງເຈ້ົາ ກໍໄດ້
ແຕະຕ້ອງແກ້ວພຣະເນດຂອງພຣະອົງ) ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຈອມໂຍທາຈ່ຶງກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ 

9 ìເບ່ິງແມ, ເຮົາຈະສ່ັນມືຂອງເຣົາເຫນືອເຂົາ ແລະເຂົາຈະເປັນຂອງລູກປຸ້ນໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນທ່ີໄດ້ບົວລະບັດເຂົາî 
ແລ້ວເຈ້ົາຈະໄດ້ຊາບວ່າພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຈອມໂຍທາໃຊ້ຂ້າພະເຈ້ົາມາ 

10 ìໂອ ບຸດຕຣີແຫ່ງຊີໂອນເອີຍ, ຈ່ົງຮ້ອງເພງ ແລະລ່າເລີງເຖີດ ເພາະເຮົາມາ ແລະຈະຢູ່ຖ້າມກາງເຈ້ົາທ ັງຫລາຍ 
ພຣະຜູ້   ເປ ັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາກ່າວດ່ັງນ້ີແຫລະ 

11 ແລະປະຊາຊາດທ່ີຫລວງຫລາຍຈະສົມທົບກັນເຂ້ົາເປັນຝ່າຍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໃນວັນນ້ັນ ແລະຈະເປັນປະຊາ
ຊົນຂອງເຮົາ ແລະເຮົາຈະຢູ່ຖ້າມກາງເຈ້ົາທັງຫລາຍ ແລະເຈ້ົາຈະຊາບວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາໄດ້ໃຊ້
ເຮົາມາຫາເຈ້ົາ 

12 ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງຮ ບັຢູດາເປັນມ ຣໍະດົກ ເປັນສ່ວນຂອງພຣະອົງໃນແຜ່ນດິນບໍຣິສຸດ ແລະຈະເລືອກ
ເຢຣູຊາເລັມໄວ້ອີກຄ້ັງນ່ຶງî 

13 ບັນດາມະນຸດເອີຍ, ຈ່ົງງຽບສງົບຢູ່ຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເພາະວ່າພຣະອົງຊົງຕ່ືນ ແລະສະເດັດຈາກທ່ີປະທັບອັນ
ບຣໍສຸິດຂອງພຣະອົງແລ້ວ 

 

3 ນມິດິຂອງຜູປ້ະກາດພຣະທມັ ເຣືອ່ງໂຢຊວຍມະຫາປະໂຣຫດິ 
Fourth Vision: Joshua and Satan 

1 ແລ້ວທ່ານໄດ້ສະແດງໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາເຫັນໂຢຊວຍມະຫາປະໂຣຫິດ ຊ່ຶງຢືນຢູ່ຫນ້າທູດສວັນຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈ້ົາ ແລະຊາຕານຢືນຢູ່ຂ້າງຂວາມືຂອງທ່ານ ຈະຟ້ອງທ່ານ  

2 ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວກັບຊາຕານວ່າ, ìໂອຊາຕານ ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາສ່ັງຫ້າມເຈ້ົາເຖີດ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຜູ້
ຊົງເລືອກກຸງເຢຣູຊາເລັມໄວ້ ຊງົຫ້າມເຈ້ົາເຖີດ ນ້ີບ່ໍແມ່ນດ້ົນຟືນທ່ີອອກມາຈາກໄຟດອກຫລືî 

3 ຝ່າຍໂຢຊວຍນ້ັນນຸ່ງເຄ່ືອງແຕ່ງກາຍເປ້ືອນຢືນຢູ່ຫນ້າທູດສວ ນັ 
4 ແລະທູດສວັນຈ່ຶງບອກຜູ້ທ່ີຢືນຢູ່ຂ້າງຫນ້າທ່ານວ່າ, ìຈ່ົງແກ້ເຄ່ືອງແຕ່ງກາຍທ່ີເປ້ືອນຈາກທ່ານເສັຽî ແລະທູດ

ສວັນເວ້ົາກັບທ່ານວ່າ, ìເບ່ິງແມ ເຣົາໄດ້ເອົາຄວາມຜິດບາບອອກໄປເສັຽຈາກເຈ້ົາແລ້ວ ແລະເຮົາຈະປະດັບ
ຕົວເຈ້ົາດ້ວຍເສ້ືອຜ້າ 
ອັນສະອາດ 

5 ແລະຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, ìຈ່ົງໃຫ້ເຂົາທັງຫລາຍເອົາຜ້າສະອາດມາປົກຫົວຂອງທ່ານî ເຂົາຈ່ຶງປົກຜ້າສະອາດ ແລະ
ນຸ່ງເຄ່ືອງແຕ່ງກາຍໃຫ້ທ່ານ ແລະທູດສວັນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກໍຢືນຢູ່ 

6 ແລະທູດສວັນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈ່ຶງກ່າວແກ່ໂຢຊວຍວ່າ,  
7 ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາສ່ັງດ່ັງນ້ີວ່າ, ìຖ້າເຈ້ົາດໍາເນີນໃນຫົນທາງຂອງເຣົາ ແລະຮັກສາຄໍາກໍາຊັບຂອງ

ເຮົາ ເຈ້ົາຈະໄດ້ປົກຄອງວິຫານຂອງເຮົາ ແລະດູແລບໍຣິເວນຂອງເຣົາ ແລະເຮົາຈະໃຫ້ເຈ້ົາມສິີດທ່ີຈະເຂົ້າໄປ
ຖ້າມກາງຜູ້ເຫລ່ົານ້ັນທ່ີຢືນຢູ່ທ່ີນ້ີ 

8 ໂອ ໂຢຊວຍມະຫາປະໂຣຫິດ ຈ່ົງຟັງເຖີດ ເຈ້ົາແລະສະຫາຍຂອງເຈ້ົາຜູ້ທ່ີນ່ັງຢູ່ຂ້າງຫນ້າເຈ້ົາ ເພາະຄົນເຫລ່ົາ
ນ້ີເປັນລາງດີ ເຮົາຈະນໍາຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງເຮົາມາ ຄື ກ່ິງ (Branch) 

9 ເພາະວ່າ ເບ່ິງແມ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາສ່ັງວ່າ ເຮົາຈະສລັກເທິງສີລາຊ່ຶງເຮົາຕ້ັງໄວ້ຫນ້າໂຢຊວຍເປັນສີ
ລາກ້ອນດຽວທ່ີມເີຈັດຫນ້າ ແລະເຮ ົາຈະຍົກຄວາມຜິດບາບຂອງເມືອງນ້ີອອກເສັຽໃນວັນດຽວ 

10 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາສ່ັງວ່າ ໃນວັນນ້ັນເຈ້ົາທຸກຄົນຈະເຊີນເພ່ືອນບ້ານຂອງເຈ້ົາ ໃຫມ້າໃຕ້ເຄືອອະງຸ່ນ 
ແລະໃຕ້ຕ້ົນຫມາກເດ່ືອ 



 

4 ນມິດິເຣືອ່ງ ເຄືອ່ງຮອງຕະກຽງ ແລະຕົນ້ຫມາກກອກ 
Fifth Vision: The Lampstand and Olive Trees 

1 ແລະທູດສວັນທ່ີສົນທະນາກັບຂ້າພະເຈ້ົາມາອີກ ແລະປຸກຂ້າພະເຈ້ົາເຫມອືນຄົນທ່ີຫາກໍຕ່ືນຈາກນອນ 
2 ແລະທ່ານຖາມຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, ìເຈ້ົາເຫັນຫຍັງ?î ຂ້າພະເຈ້ົາຕອບວ່າ, ìເບ່ິງແມ, ຂ້າພະເຈ້ົາເຫັນເຄ່ືອງຮອງ

ຕະກຽງເຮັດດ້ວຍທອງຄໍາລ້ວນອັນນ່ຶງມີຊາມຢູ່ທ່ີຍອດ ແລະມີຕະກຽງຢູ່ເທິງນ້ັນເຈັດໜ່ວຍ ແລະມີທໍເ່ຈັດ
ທ່ໍນໍາໄປຍັງຕະກຽງ ຊ່ຶງຢູ່ເທິງຍອດນ້ັນໜ່ວຍລະທ່ໍ 

3 ແລະມຕ້ົີນຫມາກກອກເທດສອງຕ້ົນຢູ່ຂ້າງໆ ຢູ່ຂ້າງຂວາຊາມນ້ັນຕ້ົນນ່ຶງ ຢູ່ຂ້າງຊ້າຍຊາມນ້ັນຕ້ົນນ່ຶງ 
4 ແລະຂ້າພະເຈ້ົາຖາມທູດສວັນຜູ້ທ່ີສົນທະນາກັບຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, ìເຈ້ົານາຍເອີຍ ນ້ີຄືຫຍັງ?î 
5 ທູດສວັນທີສົ່ນທະນາກັບຂ້າພະເຈ້ົາຕອບຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, ìນ້ີຄືຫຍັງເຈ້ົາບ່ໍຮູ້ຫລື?î ຂ້າພະເຈ້ົາຕອບວ່າ, ìນາຍ

ເຈ້ົາເອີຍ ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍຮູ້î 
6 ແລ້ວທ່ານຈ່ຶງຕອບຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, ìນ້ີເປັນພຣະທັມຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາທ່ີໃຫ້ໄວກັ້ບເຊຣຸບບາເບນວ່າ ບ່ໍແມ່ນ

ດ້ວຍກໍາລັງ ບ່ໍແມ່ນດ້ວຍຣິດທານຸພາບ ແຕ່ດ້ວຍວິນຍານຂອງເຣົາ ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຈອມໂຍທາກ່າວດ່ັງນ້ີ
ແຫລະ 

7 ໂອ ພເູຂົາໃຫຍ່ ເຈ້ົາເປັນຫຍັງຫນໍຕ່ໍຫນ້າເຊຣບຸບາເບນ ເຈ້ົາຈະເປັນທ່ີຮາບ ແລະທ່ານຈະນໍາສີລາກ້ອນທ່ີ
ຢູ່ຍອດອອກມາຖ້າມກາງການໂຫ່ຮ້ອງວ່າ ìງາມແທ້ ພຣະວຫິານ ງາມແທ້î 

8 ຍ່ິງກວ່ານ້ັນ ພຣະທັມຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາມາຍັງຂ້າພະເຈ້ົາກ່າວວ່າ, 
9 ìມຂືອງເຊຣຸບບາເບນໄດ້ວາງຮາກຖານຂອງພຣະວິຫານນ້ີ ແລະມືຂອງເຂົາຈະສ້າງໃຫ້ສໍາເຣັດî ແລ້ວເຈ້ົາຈຶ່ງ

ຈະຊາບວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາໄດ້ໃຊ້ຂ້າພະເຈ້ົາມາຫາເຈ້ົາທັງຫລາຍ 
10 ເພາະວ່າຜູ້ໃດທ່ີດູຫມິນ່ວັນແຫ່ງການເລັກນ້ອຍເຮົາຈະຊົມຊ່ືນຍິນດີ ແລະຈະໄດ້ເຫັນສາຍດ່ິງທ່ີຢູ່ໃນມືຂອງເຊ

ຣຸບບາເບນ ìທັງເຈັດນ້ີຄືບັນດາພຣະເນດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊ່ຶງຫລຽວເບ່ິງທ່ົວພິພບົî 
11 ແລ້ວຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງຖາມວ່າ, ìຕ້ົນຫມາກກອກເທດສອງຕ້ົນທ່ີຢູ່ຂ້າງຂວາແລະຂ າ້ງຊ້າຍຂອງເຄ່ືອງຮອງນ້ັນຄື

ຫຍັງ?î 
12 ແລະຂ້າພະເຈ້ົາຖາມທ່ານເປັນຄ້ັງທີສອງວ່າ, ìກ່ິງທັງສອງຂອງຕ້ົນຫມາກກອກເທດ ຊຶງ່ຢູ່ຂ້າງທ່ໍທອງຄໍາທັງ

ສອງ ຊຶງ່ເທນ້ໍາມັນອອກນ້ັນຄືຫຍັງ?î 
13 ທ່ານເວ້ົາກັບຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, ìເຈ້ົາບ່ໍຮູ້ຫລື ເຫລ່ົານ້ີຄືຫຍັງ?î ຂ້າພະເຈ້ົາຕອບວ່າ, ìເຈ້ົານາຍເອີຍ ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍ

ຮູî້ 
14 ແລ້ວທ່ານຈ່ຶງກ່າວວ່າ, ìທັງສອງນ້ີຄືຜູ້ທ່ີໄດ້ຮັບການເຈີມເປັນຜູ້ຢືນຢູ່ຂ້າງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແຫ່ງພິພົບທັງສ້ີນî 
 

5 ນມິດິເຣືອ່ງ ຫນງັສມື້ວນທີເ່ຫາະໄປ 
Six Vision: The Lamp stand and Olive Trees 

1 ຂ້າພະເຈ້ົາເງີຍຫນ້າຂ້ືນອີກກໍແລເຫັນ ເບ່ິງແມ ຫນັງສືມ້ວນນ່ຶງເຫາະຢູ່ນ້ັນ 
2 ທ່ານຈ່ຶງຖາມຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, ìເຈ້ົາເຫັນຫຍັງ?î ຂ້າພະເຈ້ົາຕອບວ່າ, ìຂ້າພະເຈ້ົາແລເຫັນຫນັງສືມ້ວນນ່ຶງເຫາະ

ຢູ່ ມນັຍາວຊາວສອກ ແລະກວ້າງສິບສອກî 
3 ແລ ວ້ທ່ານຈ່ຶງບອກຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, ìນ້ີແຫລະ,ເປັນຄໍາສາບແຊ່ງທ່ີແຜ່ອອກໄປທ່ົວພ້ືນແຜ່ນດິນທັງສ້ິນ ຜູ້ທີເ່ຮັດ

ການໂຈຣະກັມທຸກຄົນຕ້ອງຖືກກໍາຈັດ ຕ້ັງແຕ່ນ້ີໄປຕາມຄວາມໃນຫນັງສືມວ້ນນ້ັນ ແລະທຸກຄົນທ່ີສາບານ
ເທັດຈະຕ້ອງຖືກກໍາຈັດຕ້ັງແຕ່ນ້ີໄປຕາມທ່ີກໍານົດໄວ້ 



4 ພຣະຜູ ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາສ່ັງວ່າ ເຮົາສ່ົງຄໍາສາບນ້ັນອອກໄປ ແລະຄໍານ້ັນຈະເຂ້ົາໄປໃນເຮືອນຂອງໂຈນ 
ແລະໃນເຮືອນຂອງຄົນທ່ີສາບານເທັດໂດຍອອກນາມຂອງເຮົາ ແລະຄໍານ້ີຈະຄ້າງຄືນຢູ່ໃນເຮືອນ ຜານເຮືອນ
ນ້ັນເສັຽທັງຕົວໄມ້ແລະສີລາî 
ຜູຍ້ງິໃນກະຕາ່ 
Seven Vision: The Woman in a Basket 

5 ທູດສວ ັນຜູ້ທ່ີສົນທະນາກັບຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, ìຈ່ົງເງີຍຫນ້າຂ້ືນເບ່ິງວ່າ ສ່ິງທ່ີອອກໄປນ້ັນຄືຫຍັງ?î 
6 ຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງວ່າ, ìນ້ັນຄືຫຍັງ?î ທ່ານຈ່ຶງຕອບວ່າ, ìນ້ີຄື ກະຕ່າ (Basket) ທີອ່ອກໄປî ແລະທ່ານຈ່ຶງວ່າ, ìນ້ີ

ຄືຄວາມຜິດໃນແຜ່ນດິນທັງສ້ິນî 
7 ແລະເບ່ິງແມ, ຝາກະຕ່າທ່ີເຮັດດ້ວຍຂ້ີກ່ົວກໍຖືກຍົກຂ້ືນ ແລະມີຜ  ູ້ຍິງຄົນນ່ຶງນ່ັງຢູ່ໃນກະຕ່ານ້ັນ 
8 ແລະເຂົາກ່າວວ່າ, ìນ້ີຄືຄວາມອະທັມî ແລະທ່ານກໍຂ່ົມຫົວນາງນ້ັນເຂ້ົາໄປໃນກະຕ່າ ແລ້ວກໍຂ່ົມຝາທ່ີເຮັດ

ດ້ວຍຂ້ີກ່ົວນ້ັນປິດປາກມັນໄວ້ 
9 ແລ້ວຂ້າພະເຈ້ົາກ ເໍງີຍຫນ້າຂ້ືນແລເຫັນ ເບ່ິງແມ, ມີຜູ້ຍິງສອງຄົນເດີນອອກມານ້ັນ ມີລົມຢູ່ໃນປີກຂອງນາງ 

ນາງມີປີກເຫມືອນປີກຂອງນົກກະສາດໍາ ແລະນາງກໍຍົກກະຕ່າຂ້ຶນລະຫວ່າງໂລກແລະຟ້າສວັນ 
10 ແລ້ວຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງເວ້ົາກັບທູດສວັນຜູ ທ່ີ້ສົນທະນາກັບຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, ìນາງເຫລ່ົານ້ັນຈະນໍາກະຕ່າໄປທ່ີໃດ?î 
11 ທ່ານຕອບຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, ìໄປຍັງແຜ່ນດິນຊີນາ ໄປສ້າງເຮືອນໃຫ້ກະຕ່າ ເມ່ືອຕຽມຢ່າງນ້ີເສັດແລ້ວ ນາງ

ເຫລ່ົານ້ັນຈະວາງກະຕ່າໄວ້ເທິງຖານຂອງມັນî 
 

6 ນມິດິເຣືອ່ງ ຣດົຮບົສີຄ່ນັ 
Eight Vision: Four Chariots 

1 ແລະຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເງີຍຫນ້າຂ້ຶນອີກຫລຽວເຫັນ ເບ່ິງແມ ມຣົີດຮົບສ່ີຄັນອອກມາລະຫວ່າງພເູຂົາສອງຫນ່ວຍ 
ພເູຂົາເຫລ່ົານ້ັນເປັນພູເຂົາທອງສໍາຣິດ 

2 ຣົດຮົບຄັນແຣກທຽມມ້າແດງ ຄັນທີສອງມ້າດໍາ 
3 ຄັນທີສາມມ້າຂາວ ຄັນທີສ່ີມ້າດ່າງສີເທົາ 
4 ແລ້ວຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງຖາມທູດສວ ນັຜູ້ທ່ີສົນທະນາກັບຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, ìເຈ້ົານາຍເອີຍ ເຫລ່ົານ້ີຄືຫຍັງ?î 
5 ແລະທູດສວັນນ້ັນຕອບຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, ìເຫລ່ົານ້ີອອກໄປຍັງລົມທັງສ່ີທິດຂອງຟ້າສວັນ ຫລ ງັຈາກໄດ້ເຂ້ົາເຝ້ົາ

ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາແຫ່ງພິພົບທັງສ້ິນແລ້ວ 
6 ຣົດຮົບທ່ີທຽມມ້າດໍາຕົງໄປຍັງປະເທດເຫນ ອື ຕົວຂາວຕົງໄປຍັງປະເທດຕາເວັນຕົກ ແລະຕົວສີດ່າງຕົງໄປຍັງ

ປະເທດໃຕ້î 
7 ເມ່ືອມ້າເຫລ່ົານ້ີອອກໄປ ມນັກໍຮ້ອນໃຈທ່ີຈະອອກໄປ ແລະກວດກາພ້ືນພິພົບ ແລະທ່ານກ່າວວ່າ, ìຈົ່ງໄປ ໄປ

ກວດກາພິພົບî ດ່ັງນ້ັນມ້າເຫລ່ົານ້ັນຈ່ຶງກວດກາພິພົບ 
8 ແລ້ວທ່ານຈ່ຶງຮ້ອງບອກຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, ìເບິ່ງແມ, ມ້າທີໄ່ປຍັງປະເທດເຫນືອນ້ັນໄດ້ກະທໍາໃຫ້ຈີດວີນຍານຂອງ

ເຣົາງຽບສງົບນ້ິງໃນປະເທດເຫນືອນ້ັນî 
 
ນມິດິເຣືອ່ງ ການສວມມງົກດຸໃຫໂ້ຢຊວຍເປນັສນັຍາລກັ 
The coronation of the Branch 

9 ແລະພຣະຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາມາເຖິງຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ,  



10 ìຈ່ົງນໍາເອົາ ເຮນດັຍ ໂຕບີຢາ ແລະເຢດ ຍັຢາ ໄປເສັຽຈາກບັນດາຊະເລີຍ ຜູ້ຊ່ຶງກັບມາຈາກບາບີໂລນ ໃນວັນ
ດຽວກັນນ້ັນໄປຍັງເຮືອນຂອງໂຢຊຢີາ ບຸດເຊຟານີຢາ 

11 ຈ່ົງເອົາເງິນແລະທອງຄໍາເຮັດເປັນມົງກຸດ ແລະສວມເທິງຫົວຂອງໂຢຊວຍ ບຸດເຢໂຮຊາດັກ ມະຫາປະໂຣຫິດ 
12 ແລະກ່າວແກ່ເຂົາວ່າ, ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາສ່ັງດ່ັງນ້ີວ່າ ìເບ່ິງແມ ຊາຍຜູ້ທ່ີມີຊື່ວ່າ ກິ່ງ ເພາະທ່ານຈະ

ຈະເຣີນຮຸ່ງເຮືອງໃນສະຖານທ່ີຂອງທ່ານ ແລະຈະສ້າງພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
13 ທ່ານຜູ້ນ້ີແຫລະຈະເປັນຜູ້ສ້າງພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ ແລະຈະຮັບກຽດຕິຍົດ ແລະຈະປະທັບ ແລະ

ປົກຄອງຢູ່ເທິງຣາຊບັນລັງຂອງທ່ານ ແລະຈະມີປະໂຣຫິດຜູ້ນ່ຶງຢູ່ຂ້າງພຣະທ່ີນ່ັງຂອງທ່ານ ແລະການຫາລືກັນ
ຢ່າງສ ນັຕິ ຈະມີຢູ່ລະຫວ່າງທ່ານທັງສອງî 

14 ແລະມົງກຸດນ້ັນຈະຢູ່ໃນພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເພ່ືອໃຫ້ເປັນທ່ີຣະລຶກເຖີງເຮລດັຍ ໂທບີຢາ ເຢດັຍ
ຢາ ແລະໂຢຊຢີາ ບຸດຂອງເຊຟານີຢາ 

15 ìບັນດາຜູ້ທ່ີຢູ່ຫາ່ງໄກຈະມາຊ່ອຍສ້າງພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ ແລະທ່ານທັງຫລາຍຈະຊາບວ່າ ພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາຊົງໃຊ້ຂ້າພະເຈ້ົາມາຍັງທ່ານ ຖ້າທ່ານທັງຫລາຍຈະເຊ່ືອຟັງພຣະສຸຣະສຽງຂອງພຣະຜູ້
ເປ ນັເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານຢ່າງເຄ່ັງຄັດ ສ່ິງນ້ີຈະເປັນໄປດ່ັງກ່າວນ້ັນî 

 

7 ຊງົດາໍເນນີການອດົອາຫານຢາ່ງບໍຈ່ງິໃຈ 
Hypocritical Fasting Condemned 

1 ໃນປີທີສ່ີຂອງຣັຊການກະສັດດາຣີອຸສ ພຣະທັມຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາມາຍັງເຊຄາຣີຢາໃນວັນທີສ່ີເດືອນທີເກ້ົາ 
ຊ່ຶງເປັນເດືອນຄີສລີວ (Chisílev)  

2 ຝ່າຍເມືອງເບັດເອນໄດ້ໃຊ້ໃຫ້ຊາເຣເຊີ ແລະເຣເກມເມເລກ ພ້ອມກັບພັກພວກຂອງເຂົາໄປທູນຂໍພຣະກະຣຸ
ນາຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ 

3 ແລະຮ້ອງຂໍຕ່ໍບັນດາປະໂຣຫິດທ່ີພຣະວິຫານແຫ່ງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາ ແລະຕ່ໍຜູ້ປະກາດພຣະທັມວ່າ, 
ìຄວນທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາຈະໄວ້ທຸກ ແລະອົດອາຫານໃນເດືອນທີຫ້າ ຢ່າງທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ກະທໍາມາແລ້ວເປັນ
ຫລາຍປີນ້ັນຫລືບ?ໍî 

4 ແລ້ວພຣະຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາມາຍັງຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ,  
5 ìຈ່ົງກ່າວແກ່ປະຊາຊົນທງັສ້ິນ ແລະແກ່ບັນດາປະໂຣຫິດວ່າ ເມືອ່ເຈ້ົາທັງຫລາຍອົດອາຫານ ແລະໄວ້ທຸກໃນ

ເດືອນທີຫ້າ ແລະໃນເດືອນທີເຈັດ ຕ້ັງເຈັດສິບປີນ້ັນ ເຈ້ົາໄດ້ອົດອາຫານເພ່ືອເຮົາຄືເຣົາເອງຫລື 
6 ແລະເມ່ືອເຈ້ົາຮັບປະທານ ແລະເມ່ືອເຈ້ົາດ່ືມ ເຈ້ົາກໍຮັບປະທານເພ່ືອຕົວເຈ້ົາເອງ ແລະດ່ືມເພ່ືອຕົວເຈ້ົາເອງບ່ໍ

ແມ່ນຫລື? 
7 ໃນເມື່ອເຢຣູຊາເລັມມຄົີນຢູ່ ແລະມ່ັງຄ່ັງ ມີຫົວເມືອງລ້ອມຮອບເນເກັບແລະແດນເນີນເຊຟາລາກໍມີຄົນຢູ່ 

ຖ້ອຍຄໍາເຫລ່ົານ້ີເປັນພຣະຄໍາຊ່ຶງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງປະກາດໂດຍຜູ້ປະກາດພຣະທັມຣຸ່ນກ່ອນໆບ່ໍແມ່ນຫລື?î 
ຄວາມບໍເ່ຊືອ່ຟງັເປນັສາເຫດຂອງການເປນັຊະເລຍີ 
Punishment for Rejecting Godís Demands 

8 ແລະພຣະຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາມາເຖິງເຊຄາຣີຢາວ່າ,  
9 ìພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຈອມໂຍທາສ່ັງດ່ັງນ້ີວ່າ ຈ່ົງພິພາກສາຕາມຄວາມຈິງ ຈ່ົງສະແດງຄວາມກະຣຸນາແລະຄວາມ

ປານີຕ່ໍພ່ີນ້ອງຂອງຕົນ 
10 ຢ່າບີບບັງຄັບຍິງໝ້າຍ ລູກກໍາພ້າພໍ ່ຄົນຕ່າງດ້າວ ຫລືຄົນຍາກຈົນ ແລະຢ່າຄິດອຸບາຍຊ່ົວໃນໃຈຕ່ໍພ່ີນ້ອງຂອງ

ຕົນî 



11 ແຕ່ເຂົາປະຕິເສດບ່ໍຍອມຟັງ ແລະຫັນຕົນຕົວເຂ້ົາໃສ່ ແລະອຸດຫູຂອງເຂົາເສັຽເພ່ືອເຂົາຈະບ່ໍໄດ້ຍິນ 
12 ເຂົາໄດ້ກະທໍາໃຈຂອງເຂົາໃຫ້ແຂງເຫມືອນເພັດ ຢ້ານວ່າເຂົາຈະໄດ້ຍິນພຣະທັມ ແລະພຣະຄໍາ ຊຶງ່ພຣະຜູ້ເປ

 ນັເຈ້ົາຈອມໂຍທາໄດ້ຊົງສ່ົງໄປທາງຜູ້ປະກາດພຣະທັມລຸ້ນກ່ອນໂດຍວີນຍານຂອງພຣະອົງ ເຫດສະນ້ັນ ພຣະ
ພໂິຣດອັນຍ່ິງໃຫຍ່ຈ່ຶງໄດ້ 
ມາຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາ 

13 ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົ າ່ຈອມໂຍທາກ່າວວ່າ ìເມ່ືອເຮົາຮ້ອງຮຽກ ເຂົາບ່ໍຟັງສັນໃດ ເມ່ືອເຂົາຮ້ອງທູນ ເຮົາກໍບ່ໍຟັງສັນ
ນ້ັນ 

14 ແລະເຮົາກໍໃຫ້ເຂົາກະຈັດກະຈາຍໄປດ້ວຍລົມຫສົກຸດຖ້າມກາງປະຊາຊາດທັງສ້ິນຊ່ຶງເຂົາບ່ໍໄດ້ຮູ້ຈັກ ດ່ັງນ້ັນ
ແຜ່ນດິນທ່ີເຂົາຖ້ີມໄປຈ່ຶງວ່າງເປ່ົາບ່ໍມີໃຜເຂ້ົາອອກ ແລະແຜ່ນດິນທ່ີສຸກສະບາຍກໍເປັນທ່ີຮ້າງເປ່່ົາî 

 

8 ຊງົສນັຍາຈະໃຫກ້ງຸເຢຣຊູາເລມັຄນືສູສ່ະພາບເດມີ 
Godís Promises to Zion 

1 ແລະພຣະຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາມາຍັງຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ,  
2 ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາສ່ັງດ່ັງນ້ີວ່າ ເຮົາຫວງແຫນຊໂີອນດ້ວຍຄວາມຫວງແຫນອັນຍ່ິງໃຫຍ່ ແລະເຮົາ

ຫວງແຫນນາງດ້ວຍຄວາມພິໂຣດຫລາຍ 
3 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ເຮົາຈະກັບໄປຍັງຊີໂອນ ແລະຢູ່ຖ້າມກາງເຢຣູຊາເລັມ ແລະເຂົາຈະເອ້ີນເຢຣູຊາ

ເລັມວ່າ ເມືອງສ ດັຊ່ື ແລະເອ້ີນພູເຂົາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາວ່າ ພເູຂົາບໍຣີສຸດ 
4 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ìຊາຍເຖ້ົາຊະຣາແລະຍິງເຖ້ົາຊະຣາຈະນ່ັງຢູ່ຕາມລານເມືອງເຢຣູຊາ

ເລັມອີກ ຕ່າງກ ໍມີໄມເ້ທົ້າຢູ່ໃນມືເພາະມອີາຍຸຫລາຍ 
5 ແລະໃນລານເມືອງນ້ັນກໍຈະມີເດັກນ້ອຍຜູ້ຊາຍແລະຜູ້ຍິງແລ່ນຢູ່ທ່ົວໄປ 
6 ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຈອມໂຍທາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ຖ້າເຣ່ືອງນ້ີເປັນເຣ່ືອງປລາດໃນສາຍຕາຂອງປະຊາຊົນທ່ີເຫລືອຢູ່

ໃນສມັຍນ້ີແລ້ວ ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຈອມໂຍທາກ່າວວ່າ ກໍຄວນຈະປລາດໃນສາຍຕາຂອງເຮົາດ້ວຍ 
7 ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຈອມໂຍທາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ເບ່ິງແມ, ເຮົາຈະຊ່ອຍປະຊາຊົນຂອງເຮົາໃຫ້ພ້ົ້ົນຈາກປະເທດຕາ

ເວັນອອກ ແລະຈາກປະເທດຕາເວັນຕົກ 
8 ແລະເຮົາຈະພາເຂົາທັງຫລາຍໃຫ້ມາອາສັຍຢູ່ຖ້າມກາງເຢຣູຊາເລັມ ແລະເຂົາທັງຫລາຍຈະເປັນປະຊາຊນົ

ຂອງເຮົາ ແລະເຮົາຈະເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງເຂົາທັງຫລາຍດ້ວຍຄວາມທ່ຽງຕົງແລະຊອບທັມ 
9 ພຣະຜູ ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາກ່າວວ່າ ຈ່ົງໃຫ້ມືຂອງເຈ້ົາທັງຫລາຍແຂງແຮງ ຄືເຈ້ົາທັງຫລາຍຜູ້ໄດ້ຍິນຖ້ອຍຄໍາ

ເຫລ່ົານ້ີໃນການນ້ີ ຊຶງ່ມາຈາກປາກບັນດາຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ໃນວັນທ່ີໄດ້ວາງຮາກພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້
ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາ ເພ່ືອວ່າຈະໄດ້ກ່ໍສ້າງພຣະວິຫານນ້ັນຂ້ຶນ 

10 ເພາະວ່າກ່ອນສມັຍນ້ັນບ່ໍມີຄ່າຈ້າງໃຫ້ແກ່ຄົນ ຫລືໃຫແ້ກ່ສັດ ທັງຜູ້ທ່ີເຂ້ົາອອກກໍບ່ໍມີຄວາມປອດພັຍຈາກສັດ
ຕຣູ ເພາະເຮົາປ່ອຍໃຫ້ຄົນທັງຫລາຍຕ່ໍສູ້ກັບເພ່ືອນບ້ານຂອງຕົນ 

11 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ບັດນ້ີເຮົາຈະບ່ໍກະທໍາຕ່ໍປະຊາຊົນທ່ີເຫລືອຢູ່ນ້ີຢ່າງກັບສມັຍກ່ອນ 
12 ເພາະວ່າຈະມີການຫວ່ານຄວາມສົມບູນພນູສ ກຸ ເຄືອອະງຸ່ນຈະມີຫມາກແລະແຜ່ນດິນຈະໃຫ້ຜົນ ແລະທ້ອງ

ຟ້າຈະໃຫ້ນ້ໍາໝອກ ແລະເຮົາຈະກະທໍາໃຫ້ປະຊາຊົນທ່ີເຫລືອຢູ່ນ້ີຖືກໍາມະສິດສ່ິງເຫລ່ົານ້ີທັງຫມດົ 
13 ໂອ ເຊ້ືອສາຍຂອງຢູດາ ແລະເຊ້ືອສາຍຂອງອິສຣາເອນເອີຍ, ເຈ້ົາເຄີຍເປັນຂ້ີປາກຖ້າມກາງປະຊາຊາດທັງ

ຫລາຍໃຫ້ເຂົາແຊ່ງສັນໃດ ເຣົາຈະຊ່ອຍເຈ້ົາແລະເຈ້ົາຈະໄດ້ເປັນແຫລ່ງພຣະພອນສັນນ້ັນ ຢ່າຢ້ານເລີຍ ແຕ່
ຈົ່ງໃຫມື້ຂອງເຈ້ົາແຂງແຮງເຖີດ 



14 ìເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ເມ່ືອບັນພະບຸຣຸດຂອງເຈ້ົາຍົວະເຍ້ົາໃຫ້ເຮົາໂກດນ້ັນ ເຮົາກໍ
ຕ້ັງໃຈວ່າຈະລົງໂທດເຈ້ົາ ເຮົາບ່ໍໄດ້ຜ່ອນຄວາມຕ້ັງໃຈລົງ ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຈອມໂຍທາກ່າວດ່ັງນ້ິແຫລະ 

15 ດ່ັງນ້ັນ ໃນວັນນ້ີເຮົາຕ້ັງໃຈອີກວ່າ ເຮົາຈະກະທໍາດີຕ່ໍເຢຣູຊາເລັມ ແລະຕ່ໍເຊ້ືອສາຍຂອງຢູດາ ຢ່າຢ້ານເລີຍ 
16 ຕ່ໍໄປນ້ີເປັນສ່ິງທ່ີເຈ້ົາທັງຫລາຍຕ້ອງກະທໍາ ຈ່ົງເວ້ົາຄວາມຈິງແກ່ກັນແລະກັນ ຈ່ົງໃຫ້ການພິພາກສາທ່ີປະຕູ

ເມືອງຂອງເຈ້ົາທ່ຽງຕົງ ແລະກະທໍາເພ່ືອສັນຕິ 
17 ຢ່າຄິດອຸບາຍຊ່ົວໃນໃຈຕ່ໍກັນແລະກັນ ຢ່າຮັກຄໍາສາບານເທັດ ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີເຮົາກຽດຊັງî ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວ

ດ່ັງນ້ີແຫລະ 
Joyful Fasting 

18 ແລະພຣະຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາມາຍັງຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, 
19 ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ການອົດອາຫານໃນເດືອນທີສ່ີ ການອົດອາຫານໃນເດືອນທີຫ້າ 

ແລະການອົດອາຫານໃນເດືອນທີເຈັດ ແລະການອົດອາຫານໃນເດືອນທີສິບ ຈະເປັນທ່ີໃຫ້ຄວາມບັນເທີງ 
ແລະຄວາມລ້າເລີງ ແລະເປັນການລ້ຽງທ່ີໃຫ້ຊືນ່ຊົມແກ່ເຊ້ືອສາຍຢູດາ ເຫດສັນນ້ັນເຈ້ົາຈ່ົງຮັກຄວາມທ່ຽງຕົງ 
ແລະສັນຕິພາບ 
Many Peoples Drawn to Jerusalem 

20 ìພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຈອມໂຍທາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ຊົນຊາດທັງຫລາຍຍັງຈະມາ ຄປືະຊາຊົນທ່ີຍັງອາສັຍຢູ່ໃນຫົວ
ເມືອງອັນຫລວງຫລາຍ 

21 ຊາວເມືອງນ້ີຈະໄປຫາຊາວເມືອງອີກເມືອງນ່ຶງ ກ່າວວ່າ ìໃຫເ້ຮົາໄປກັນທັນທີ ໄປທູນຂໍພຣະກະຣຸນາຕ່ໍພຣະຜູ້
ເປັນເຈ້ົາ ແລະສແວງຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາ ຂ້າພະເຈ້ົາກໍຈະໄປî 

22 ຊົນຊາດທັງຫລາຍເປັນອັນມາກ ແລະບັນດາປະຊາຊາດທ່ີເຂ້ັມແຂງຈະມາສແວງຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍ
ທາໃນເຢຣູຊາເລັມ ແລະທູນຂ ໍພຣະກະຣຸນາຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 

23 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ໃນສມັຍນ້ັນສິບຄົນຈາກປະຊາຊາດທຸກໆພາສາ ຈະຍຶດສ້ົນເສ້ືອຄຸມ
ຂອງຢິວຄົນນ່ືງໄວ້ແລ້ວກ່າວວ່າ ìຂໍໃຫເ້ຮົາໄປກັບທ່ານທັງຫລາຍເຖີດ ເພາະເຮົາໄດ້ຍິນວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ
ຊົງສະຖິດກັບພວກທ່ານî 

 

9 ການພິພາກສາປະຊາຊາດເພືອ່ນບາ້ນ 
Judgment on Israelís Enemies An Oracle 

1 ພຣະຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາມີມາກ່າວໂທດເມືອງຮາດຣັກ ແລະຈະມາຢູ່ເຫນືອເມືອງດາມັສກັສ ດ້ວຍວ່າຫົວ
ເມືອງອາຣາມເປັນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແມ້ແຕ່ອິສຣາເອນທຸກເຜ່ົາດ້ວຍ 

2 ເມືອງຮາມທັຊຶງ່ມີເຂດແດນຕິດກັນກໍຮວມຢູ່ດ້ວຍ ຕີເຣ ແລະຊໂີດນ ເຖິງຈະເປັນເມືອງສລາດກໍຕາມ 
3 ຕີເຣສ້າງກໍາແພງປ້ອມໄວ້ກັນເມືອງ ແລະສະສົມເງິນໄວ້ເປັນກອງຢ່າງກອງຝຸ່ນ ແລະທອງຄໍາຢ່າງຂ້ີຝຸ່ນຕາມຖ

ນົນ 
4 ແຕ່ນ້ີແຫລະ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຍົກເອົາເຂ້ົາຂອງຂອງເມືອງນ້ີໄປເສັຽ ແລະແກວ່ງຊັບສິນຂອງເມືອງນ້ີລົງທະ

ເລ ແລະເມືອງນ້ີຈະຖືກໄຟເຜົາຜານເສັຽ 
5 ເມືອງອ ສັເກໂລນຈະເຫັນ ແລະຢ້ານ ເມືອງກາຊາຈະເຫັນ ແລະສ່ັນສະທ້ານຢ່າງຍ່ິງ ເມືອງເອກໂລນດ້ວຍ

ເຫມືອນກ ນັ ເພາະຄວາມຫວ ງັຂອງເມືອງນ້ີຈະຫຍຸ້ງ ກະສັດຈະພິນາດຈາກເມືອງກາຊາ ເມອືງອັສເກໂລນຈະ
ບໍ່ມຄົີນອາສັຍຢູ່ 

6 ຄົນເລືອດປະສົມຈະມາຢູ່ໃນເມືອງອັສໂດດ ເຮົາຈະກະທໍາໃຫ້ຄວາມຍ່ິງຜຍອງຂອງຟີລິສຕີນສູນສ້ິນໄປ 



7 ເຮົາຈະເອົາເລ ອືດອອກໄປເສັຽຈາກປາກຂອງເຂົາ ແລະເອົາຂອງເປ້ືອນເປິອອກໄປຈາກລະຫວ່າງແຂ້ວຂອງ
ເຂົາເສັຽ ເມືອງນ້ີຈະເປັນຄົນທ່ີເຫລືອຢູ່ແກ່ພຣະຜູ ເ້ປ ນັເຈ້ົາຂອງເຮົາດ້ວຍ ຈະເປັນເຫມອືນຕະກູນນ່ຶງໃນຢູດາ 
ແລະເອກໂລນຈະເຫມອືນຄົນເຢບຸສ 

8 ແລະເຮົາຈະຕ້ັງຄ້າຍທ່ີວິຫານຂອງເຮົາເປັນກອງຍາມ ເພ່ືອຈະບ່ໍໃຫ້ຜູ້ໃດເດີນທັບໄປມາໄດ້ ຈະບ່ໍມີຜູ້ບີບບັງ
ຄັບມາຂ່ົມຂ່ີເຂົາໄດ້ ເພາະບັດນ້ີເຣົາເຫັນກັບຕາຂອງເຣົາເອງ 
ກະສດັໃນອະນາຄດົຂອງຊໂີອນ 
The Coming Ruler of Godís People 
(ມທ 21:5; ໂຢຮນັ 12:14-15) 

9 ທິດາແຫ່ງຊໂີອນເອີຍ ຈ່ົງລ່າເລີງຢ່າງຍ່ິງເຖີດ ໂອ ບຸດຕຣີແຫ່ງເຢຣູຊາເລັມເອີຍ ຈ່ົງໂຫ່ຮ້ອງ ເບ່ິງແມ, ກະສັດ
ຂອງເຈ້ົາສະເດັດມາຫາເຈ້ົາ ຊົງຄວາມຍຸດຕິທ ັມ ແລະຄວາມລອດ ພຣະອົງຊົງອ່ອນສຸພາບແລະຊົງຖ່ອມຕົວ
ລົງມານ່ັງເທິງຫລັງລໍ ແລະຂ່ີລໍນ້ອຍໂຕທ່ີເກີດມາຈາກລໍແມ່ 

10 ເຮົາຈະກໍາຈັດຣົດຮົບເສັຽຈາກເອຟຣາອິມ ແລະມ້າເສັຽຈາກເຢຣູຊາເລັມ ທະນູສົງຄາມຖືກກໍາຈັດເສັຽດ້ວຍ 
ແລະທ່ານຈະບັນຊາສັນຕິໃຫມີ້ແດ່ປະຊາຊາດທັງຫລາຍ ອານາຈັກຂອງທ່ານຈະມີຈາກທະເລນ້ີໄປເຖິງທະເລ
ນ້ັນ ແລະຈາກແມ່ນ້ໍານ້ັນໄປເຖິງສຸດປາຍພິພົບ 
ການໃຫຊ້ໂີອນຄນືສູສ່ະພາບເດມີ 

11 ສ່ວນເຈ້ົາ ເພາະໂລຫິດແຫ່ງຄໍາສັນຍາຂອງເຮົາຊ່ຶງມີຕ່ໍເຈ້ົາ ເຮົາຈະປົດປ່ອຍຊະເລີຍໃນພວກເຈ້ົາໃຫ້ເປັນອິສ
ຣະຈາກນ້ໍາສ້າງທ່ີແຫ້ງນ້ັນ 

12 ໂອ ນັກໂທດທີມີ່ຄວາມຫວັງເອີຍ, ຈ່ົງກັບໄປຍັງທ່ີກໍາບັງເຂ້ັມແຂງຂອງເຈ້ົາ ວັນນ້ີເຮົາປະກາດວ່າ ເຮົາຈະຄືນ
ແກ່ເຈ້ົາສອງເທ່ົາ 

13 ເພາະເຮົາໄດ້ດັດຢູດາເຫມືອນໂຄ້ງຄັນທະນູ ເຮົາໄດ້ກະທໍາເອຟຣາອິມໃຫ້ເປ ນັລູກທະນູ ໂອຊີໂອນເອີຍ ເຣົາ
ຈະແກວ່ງບຸດທັງຫລາຍຂອງເຈ້ົາເປັນອາວຸດຕ່ໍສູ້ບຸດທັງຫລາຍຂອງເຈ້ົາເດີ ກຣີກເອີຍ ແລະແກວ່ງເຈ້ົາຢ່າງ
ດາບຂອງນັກຮົບ 

14 ແລ້ວພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງປາກົດເຫນືອເຂົາທັງຫລາຍ ແລະລູກທະນູຂອງພຣະອົງຈະອອກໄປເຫມືອນຟ້າ
ແລບ ພຣະຜູ້ ເປ ັນເຈ້ົາຈະຊົງເປ່ົາເຂົາສັດ ແລະສະເດັດໄປໃນລົມຫົວກຸດທິດໃຕ້ 

15 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາຈະພທັິກຮັກສາເຂົາທັງຫລາຍໄວ້ ແລະເຂົາທັງຫລາຍຈະລ້າງຜານ ແລະຢຽບນັກ
ຍິງກະຖຸນລົງ ແລະຈະດ່ືມເລ ອືດຂອງເຂົາຢ່າງເຫລ້ົາອະງຸ່ນ ແລະຈະອ່ີມເຫມືອນຊາມປຽກເຫມອືນແຈແທ່ນບູ
ຊາ 

16 ໃນວັນນ້ັນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງເຂົາຈະຊົງຊ່ອຍເຂົາ ເພາະເຂົາທັງຫລາຍເປັນປະຊາຊນົຂອງພຣະ
ອົງດ່ັງຝູງແກະ ເຂົາທັງຫລາຍຈະສ່ອງແສງໃນແຜ່ນດິນຂອງພຣະອົງ ເໝືອນກັບເພັດທ່ີຢູ່ໃນມົງກຸດ 

17 ນ້ັນຊ າ່ງດີ ແລະງາມແທ້ໆ ເມັດເຂ້ົາຈະກະທໍາໃຫ້ຄົນຫນຸ່ມເຕີບໂຕ ແລະຫມາກອະງຸ່ນຈະກະທໍາໃຫ້ຍີງສາວ
ຈະເຣີນວັຍ 

 

10 ພຣະຜູເ້ປນັເຈົາ້ຊງົໄຖຊ່ນົຊາດຂອງພຣະອງົ 
Restoration of Judah and Israel 

1 ຈ່ົງຂ ຝົໍນຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ໃນຣະດູຝົນຊຸກປາຍຣະດູ ຂໍຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຜູ້ຊົງປ້ັນເມກພະຍຸ ຜູ້ຊົງປະ
ທານຫ່າຝົນແກ່ມະນຸດ ແລະຜັກໃນທ່ົງນາແກ່ທຸກຄົນ 



2 ເພາະວ່າຮູບໂຄຣົບປະຈໍາບ້ານເວ້ົາບ່ໍໄດ້ເຣ່ືອງ ແລະຜູ້ທໍານວາຍກໍເຫັນນິມິດເທັດ ຄົນຊ່າງຝັນເລ່ົາຄວາມຝັນ
ເທັດ ແລະໃຫ້ຄໍາເລ້ົາໂລມທ່ີເປ່ົາປໂຍດ ເຫດສັນນ້ັນປະຊາຊ ນົຈ່ຶງຫລົງໄປຢ່າງແກະ ເຂົາທຸກໃຈເພາະຂາດຜູ້
ນໍາພາ (Shepherd) 

3 ìເຮົາພິໂຣດຜູ້ນໍາຢ່າງຮຸນແຮງ ແລະຈະລົງໂທດບັນດາແບ້ເຖິກ ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາເອົາພຣະ
ທັຍໃສ່ຝູງສັດຂອງພຣະອົງ ຄືເຊ້ືອສາຍຢູດາ ແລະຈະຊົງກະທໍາເຂົາໃຫ້ເປັນເຫມອືນມ້າເສິກເຂ້ັມແຂງໃນສົງ
ຄາມ 

4 ສີລາມຸມເອກຈະອອກມາຈາກເຂົາ ຫມຸດຄຶງເຕັນຈະອອກມາຈາກເຂົາ ຄັນທະນູຈະອອກມາຈາກເຂົາ ແລະຜູ້
ປົກຄອງທຸກຄົນຈະອອກມາຈາກເຂົາ 

5 ຮວມກັນເຂ້ົາເຂົາຈະເປັນຢ່າງຊາຍສະກັນໃນສົງຄາມ ຢຽບຢ່ໍາສັດຕຣູໄປໃນຂ້ີຕົມຕາມຖນົນ ເຂົາຈະຕ່ໍສູ້ເພາະ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສະຖິດກັບເຂົາ ເຂົາຈະຜາບແພ້ແມ່ນແຕ່ຜູ້ທ່ີຢູ່ເທິງຫລັງມ້າ 

6 ìເຮົາຈະຫນຸນກໍາລັງເຊ້ືອສາຍຂອງຢູດາ ແລະເຮົາຈະຊ່ອຍເຊ້ືອສາຍຂອງໂຢເຊັບໃຫ້ລອດ ເຮົາຈະນໍາເຂົາກັບ
ມາເພາະເຮົາສົງສານເຂົາ ແລະເຂົາຈະເປັນເຫມືອນຢ່າງວ່າ ເຮົາບ່ໍໄດ້ປະຖ້ີມເຂົາ ເພາະເຣົາຄືພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົ
າພຣະເຈ້ົາຂອງເຂົາ ເຮົາຈະຕອບເຂົາ 

7 ແລ້ວເອຟຣາອິມຈະເປັນເຫມອືນຊາຍສະກັນ ແລະຈິດໃຈຂອງເຂົາທັງຫລາຍຈະຊ່ືນຊົມຍີນດີເຫມືອນໄດ້ດ່ືມ
ເຫລ້ົາອະງຸ່ນ ລູກຫລານຂອງເຂົາຈະໄດ້ເຫັນແລະຊົມຊ່ືນຍິນດີ ແລະຈິດໃຈຂອງເຂົາຈະຍິນດີເຫລືອລ້ົນໃນພ
ຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 

8 ìເຮົາຈະຜີວປາກເອ້ີນເຂົາ ແລະຮວບຮວມເຂົາເຂ້ົາມາ ເພາະເຣົາໄດ້ໄຖ່ເຂົາໄວແ້ລ້ວ ແລະເຂົາຈະມີມາກ
ມາຍເຫມືອນການກ່ອນ 

9 ເຖິງວ່າເຮົາໄດ້ຫວາ່ນເຂົາໄປຖ້າມກາງຊົນຊາດທັງຫລາຍ ແຕ່ເຂົາຈະຣະລຶກເຖິງເຮົາໃນປະເທດທ່ີຫ່າງໄກນ້ັນ 
ເຂົາຈະດໍາຣົງຊີວິດຢູ່ກັບບຸດຫລານຂອງເຂົາແລະກັບມາ 

10 ເຮົາຈະນໍາເຂົາກັບຈາກແຜ່ນດິນເອຢິບ ແລະຮວບຮວມເຂົາມາຈາກອັສຊີເຣັຽ ແລະເຮົາຈະນໍາເຂົາມາຍັງແຜ່ນ
ດິນກີເລອາດແລະເລບານອນຈົນຈະບ່ໍມີທີ່ໃຫເ້ຂົາຢູ່ 

11 ພຣະອົງສະເດັດຜ່ານຂ້າມທະເລແຫ່ງຄວາມລະທົມ ແລະຈະຊົງທຸບຄ້ືນທະເລ ແລະທ່ີເລິກທັງສ້ິນຂອງແມ່ນ້ໍາ
ນິນຈະແຫ້ງໄປ ຄວາມຈອງຫອງຂອງອັສຊີເຣັຽຈະຕົກຕ່ໍາ ແລະກະບອງ (ຄະທາ) ຂອງເອຢິບຈະພາກໄປເສັຽ 

12 ເຣົາຈະຊົງທໍາໃຫ້ເຂົາທັງຫລາຍເຂ້ັມແຂງໃນພຣະຜູ ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະເຂົາຈະອວດພຣະນາມຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈ້ົາດ່ັງນ້ີແຫລະ 

 

11  
Chapter 11 

1 ໂອ ເລບານອນເອີຍ, ຈ່ົງເປີດບັນດາປະຕູຂອງເຈ້ົາ ເພ່ືອໄຟຈະໄດ້ເຜົາຜານໄມ້ສົນສີດາຂອງເຈ້ົາເສັຽ 
2 ໂອ ຕ້ົນແປກເອີຍ, ຈ່ົງຮ້ອງໄຫ້ເຖີດ ເພາະໄມ້ສົນສີດາລ້ົມເສັຽແລ້ວ ເພາະບັນດາໄມ້ທ່ີສະງ່າງາມພິນາດລົງໄປ

ແລ້ວ ຕ້ົນກ່ໍເມືອງບາຊານເອີຍ ຈ່ົງຮ້ອງໄດ້ເຖີດ ເພາະປ່າທຶບຖືກປ້ໍາລົງເສັຽແລ້ວ 
3  ຟງັເດີ ສຽງຜູ້ປົກຄອງຮ້ອງຄວນຄາງ ເພາະສັກສີຂອງເຂົາທ ງັຫລາຍກໍຖືກທໍາລາຍໄປແລ້ວ ຟງັເດີ ສຽງສີງ

ຫນຸ່ມຄໍາລາມ ເພາະວ່າດົງລຸ່ມແມ່ນ້ໍາຈໍແດນໄດ້ຖືກທໍາລາຍລົງ 
ຄນົລຽ້ງແກະສອງຄນົ 
Two Kinds of Shepherds 

4 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງຂ້າພະເຈ້ົາສ່ັງດ່ັງນ້ີວ່າ, ìຈ່ົງລ້ຽງຝູງແບ້ ແກະທ່ີຕ້ອງຖືກຂ້າ 



5 ບັນດາຜູ້ທີ່ຊືມັ້ນໄປກໍຂ້າມັນເສັຽ ແລະບ່ໍຕ້ອງມີໂທດ ແລະບັນດາຄົນທ່ີຂາຍມັນກ່າວວ່າ, ìສາທຸການແດ່ພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂ້າພະເຈ້ົາຮ່ັງມີແລ້ວî ແລະຜູ້ລ້ຽງແກະຂອງມ ນັທັງຫລາຍບ່ໍສົງສານມັນເລີຍ 

6 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວວ່າ ເພາະເຮົາຈະບ່ໍສົງສານຊາວແຜ່ນດິນນ້ີອີກຕ່ໍໄປ ເຣົາກໍຈະກະທໍາໃຫ້ເຂົາຕ່າງຄົນຕົກ
ເຂ້ົາໄປໃນມືຂອງຜູ້ລ້ຽງແກະຂອງເຂົາ ແລະຕ່າງກໍຕົກໄປໃນພຮະຫັດຂອງກະສັດຂອງເຂົາ ແລະທ່ານຈະບີບ
ໂລກໃຫ້ແຫລກ ແລະເຣົາຈະບ່ໍຊ່ອຍເຫລືອຄົນນ່ືງຄົນໃດໃຫ້ພ້ົ້ົນມືຂອງທ່ານທັງຫລາຍî 

7 ດ່ັງນ້ັນ ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ລ້ຽງດູຝູງແບ້ ແກະທ່ີຖືກຂ້າ ເພ່ືອເຫັນແກ່ຜູ້ທ່ີຄ້າແກະ ຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງເອົາໄມ້ເທ້ົາສອງ
ອັນ ອັນນ່ຶງໃຫ້ຊ່ືວ່າ ພຣະຄຸນ ອີກອັນນ່ຶງໃຫ້ຊືວ່່າ ນ້ໍານ່ຶງໃຈດຽວ ແລະຂ້າພະເຈ້ົາກໍລ້ຽງດູແກະ 

8 ໃນເດືອນດຽວຂ້າພະເຈ້ົາທາໍລາຍຜູ້ລ້ຽງແກະສາມຄົນນ້ັນເສັຽ ແຕ່ຂ້າພະເຈ້ົາເບ່ືອແກະເສັຽແລ້ວ ແລະແກະກໍ
ກຽດຊັງຂ້າພະເຈ້ົາດ້ວຍ 

9 ຂ າ້ພະເຈ້ົາຈ່ຶງວ່າ ìຂ ້າຈະບ່ໍລ້ຽງດູເຈ້ົາ ພວກທ່ີຕາຍໄປກ ໍໃຫ້ຕາຍໄປ ພວກທ່ີຈະຕ້ອງຖືກທໍາລາຍກໍໃຫ້ຖືກທໍາ
ລາຍໄປ ແລະໃຫ້ບັນດາທ່ີເຫລືອຢູ່ນ້ັນກິນຊ້ີນຊ່ຶງກັນແລະກັນ 

10 ຂ້າພະເຈ້ົາກໍເອົາໄມ້ເທົ້າທີ່ຊືພ່ຣະຄຸນນ້ັນມາຫັກ ລ້ົມເລີກພັນທະສັນຍາຊ່ຶງຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ທໍາໄວກ້ບັຊນົຊາດ
ທັງຫລາຍເສັຽ 

11 ຈ່ຶງເປັນອັນລ້ົມເລີກໃນວັນນ້ັນ ແລະບັນດານັກຄ້າແກະ ຜູ້ຊ່ຶງຄອຍເບ່ິງຂ້າພະເຈ້ົາຢູ່ກໍຮູ້ວ່ານ້ັນເປັນພຣະຄໍາ
ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ 

12 ແລ້ວຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງເວ້ົາກັບເຂົາວ່າ, ìຖ້າທ່ານເຫັນຄວນກໍຂໍຄ່າຈ້າງແກ່ເຣົາ ຖ້າບ່ໍເຫັນຄວນກໍບ່ໍຕ້ອງໃຫ້î ແລ້ວ
ເຂົາກໍຊ່ັງເງິນສາມສິບເຊເກລອອກໃຫ້ແກ່ຂ້າພະເຈ້ົາເປັນຄ່າຈ້າງ  

13 ແລ້ວພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວກັບຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, ìຈ່ົງໂຍນເງິນນ້ັນເຂ້ົາໄປໃນຄັງî ຄືເງີນກ້ອນງາມທ່ີເຂົາຈ່າຍໃຫ້
ຂ້າພະເຈ້ົາ ດ່ັງນ້ັນຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງເອົາເງິນສາມສິບເຊເກລໂຍນເຂ້ົາໄປໃນພຣະຄັງໃນພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າ 

14 ແລ້ວຂ້າພະເຈ້ົາກໍຫັກໄມ້ເທ້ົາອັນທີສອງທ່ີຊືວ່່າ ນ້ໍານ່ຶງໃຈດຽວນ້ັນເສັຽ ຄວາມເປັນນ້ໍານ່ຶງໃຈດຽວຂອງຢູດາ
ແລະອິສຣາເອນກໍຫັກສະບ້ັນລົງ 

15 ແລ້ວພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວກັບຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, ìຈ່ົງຫຍິບເຄ່ືອງໃຊ້ຂອງຄົນລ້ຽງແກະທ່ີໄຮ້ຄ່າຂ້ືນມາອີກຄ້ັງນ່ຶງ 
16 ເພາະເຮົາກໍາລັງຕ້ັງຄົນລ້ຽງແກະຜູ້ນ່ຶງໃນແຜ່ນດິນນ້ີ ຜູ້ບ່ໍສົນໃຈຕົວທ່ີກໍາລັງພິນາດ ຫລືສແວງຫາຕົວທ່ີຍັງຫນຸ່ມ 

ຫລືຮັກສາຕົວທ່ີກະດູກຫັກ ຫລືລ້ຽງດູຕົວທ່ີເປັນປົກກະຕິ ແຕ່ກິນຊ້ີນຂອງແກະອ້ວນທຸກໂຕ ຈີກກິນຈົນກະທ່ັງ
ເຖິງກ ບີຂອງມັນ 

17 ວິບັດແກ່ຄົນລ້ຽງແກະຜູ້ໄຮ້ຄ່າຂອງເຮົາ ຜູ້ທີປ່ະຖ້ີມຝູງແກະເສັຽ ຂໍໃຫ້ດາບຟັນແຂນຂອງເຂົາເຖີດ ແລະຟັນຕາ
ຂວາຂອງເຂົາເຖີດ ຂໍໃຫແ້ຂນຂອງເຂົາລີບໄປເສັຽ ແລະໃຫ້ຕາຂວາຂອງເຂົາບອດທ່ີດຽວî 

 

12 ເຢຣຊູາເລມັຈະຖກືປດົປອ່ຍໃນອະນາຄດົ 
Jerusalemís Victory An Oracle 

1 ພຣະຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່ຽວດ້ວຍເຣ່ືອງອິສຣາເອນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຄຶງທອ້ງຟ້າອອກ ແລະວາງຮາກ
ພພົິບ ແລະປ້ັນຈິດວີນຍານໃຫ້ມີຢູ່ໃນມະນຸດ ກ່າວວ່າ, 

2 ìເບ່ິງແມ, ເຮົາກໍາລັງຈະທໍາກຸງເຢຣູຊາເລັມໃຫ້ເປັນຖ້ວຍນ້ໍາເມົາສໍາລັບບັນດາຊົນຊາດທັງຫລາຍທ່ີຢູ່ລ້ອມ
ຮອບ ຖ້ວຍນ້ັນຈະຢູ່ເຫນືອຢູດາເມ່ືອກຸງເຢຣູຊາເລັມຖືກລ້ອມ 



3 ໃນວັນນ້ັນ ເຣົາຈະກະທໍາໃຫ້ເຢຣູຊາເລັມເປັນສີລາຫນັກແກ່ບ ັນດາຊົນຊາດທັງຫລາຍ ຜູ້ໃດທ່ີພຍາຍາມຍົກ
ຫີນນ້ັນຂ້ືນຈະກະທໍາໃຫ້ຕົວເຂົາເອງບາດເຈັບຢ່າງສາຫັດ ແລະປະຊາຊາດທັງຫລາຍໃນພິພົບຈະສົມທົບກັນ
ສູ້ເຢຣູຊາເລັມ 

4 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວວ່າ, ìໃນວັນນ້ັນ ເຣົາຈະໃຫ້ມ້າທຸກໂຕວຸ້ນວາຍ ແລະກະທໍາໃຫ້ຄົນຂ  ່ີບ້າຄ່ັງ ແຕ່ເຮົາຈະ
ມືນຕາເບ່ິງເຊ້ືອສາຍຢູດາ ແລະເຮົາກະທໍາໃຫ້ມາ້ທຸກໂຕຂອງຊົນຊາດທັງຫລາຍຕາບອດໄປ 

5 ແລ້ວຫົວຫນ້າຕະກູນຢູດາຈະຣ່ໍາເພຶງໃນໃຈວ່າ ìຊາວເຢຣູຊາເລັມເປັນກໍາລັງຂອງເຣົາ ເນ່ືອງຈາກພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈ້ົາຈອມໂຍທາພຣະເຈ້ົາຂອງເຂົາî 

6 ìໃນວັນນ້ັນ ເຮົາຈະກະທໍາໃຫ້ຫວົຫນ້າຕະກູນຢູດາທັງຫລາຍເຫມືອນຫມ້ໍຮ້ອນແດງຢູ່ຖ້າມກາງກອງຟືນ 
ເຫມືອນດ່ັງກອງໄຟຢູ່ໃນປ່າແລະຢູ່ຕາມທ່ົງນາທ່ີມີເຂ້ົາສຸກເຕັມຢູ່ ແລະຈະເຜົາຜານບັນດາຊົນຊາດທັງຫລາຍ
ທ່ີຢູ່ລ້ອມຮອບໄປທາງຂວາແລະໄປທາງຊ້າຍເສັຽ ຝ່າຍເຢຣູຊາເລັມຈະມີຄົນອາສັຍຢູ່ໃນທ່ີດິນນ້ັນເອງ ຄືເຢຣູ
ຊາເລມັ 

7 ìແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະປະທານຊັຍຊະນະແກ່ເຕັນຂອງຢູດາກ່ອນ ເພ່ືອວ່າສັກສີແຫ່ງຣາຊວົງດາວິດ ແລະ
ສັກສີແຫ່ງຊາວເຢຣູຊາເລັມຈະບ່ໍໄດ້ເປັນທ່ີຍົກຍ້ອງເຫນືອກວ່າຂອງຢູດາ 

8 ໃນວັນນ້ັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງບັງຊາວເຢຣູຊາເລັມໄວ້ ເພ່ືອວ່າຄົນທ່ີອ່ອນແອທ່ີສຸດຖ້າມກາງເຂົາ ໃນວັນນ
ນ້ັນຈະເປັນເຫມືອນດາວິດ ແລະຣາຊວົງຂອງດາວິດຈະເປັນເຫມອືນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເຫມອືນທູດຂອງພຣະຜູ້
ເປັນເຈ້ົານໍາຫນ້າເຂົາທັງຫລາຍ 

9 ໃນວັນນ້ັນ ເຮົາຈະສແວງທ່ີຈະທໍາລາຍປະຊາຊາດທ ງັສ້ິນຊ່ຶງເຂ້ົາມາຕ່ໍສູ້ເຢຣູຊາເລັມ 
Mourning for the Pierced One 

10 ìແລະເຣົາຈະເທວີນຍານແຫ່ງຄວາມເມດຕາເອັນດູ ແລະການອ້ອນວອນເທິງຣາຊວົງດາວິດ ແລະຊາວເຢຣູ
ຊາເລັມ ດ່ັງນ້ັນເມ່ືອເຂົາທັງຫລາຍມອງເບ່ິງເຮົາ ຜູ້ຊ່ຶງເຂົາເອງໄດ້ແທງ ເຂົາຈະໄວ້ທ ຸກເພ່ືອບຸດຄົນດຽວຂອງ
ຕົນ ແລະຮ້ອງໄຫ້ຢ່າງຂ່ົມຂ່ືນເພ່ືອທ່ານ ເຫມອືນຢ່າງຄົນຮ້ອງໄຫ້ເພ່ືອບຸດຫົວປີຂອງຕົນ 

11 ໃນວັນນ້ັນ ການໄວ້ທ ກຸໃນເຢຣູຊາເລັມຈະໃຫຍ່ໂຕຢ່າງການໄວ້ທ ຸກເພ່ືອຮາດາດຣີມໂມນໃນທ່ີຮາບເມກິດໂດ 
12 ແຜ່ນດິນຈະໄວ້ທຸກ ຕາມຄອບຄົວແຕ່ລະຄອບຄົວ ຄອບຄົວຣາຊວົງດາວິດຕ່າງຫາກ ແລະບັນດາ 

ພຣັຍາຂອງທ່ານຕ່າງຫາກ ຄອບຄົວຂອງວົງນາທານຕ່າງຫາກ ແລະບັນດາພັຣຍາຂອງເຂົາຕ່າງຫາກ 
13 ຄອບຄົວຂອງວົງເລວີຕ່າງຫາກ ແລະພັຣຍາຂອງເຂົາຕ່າງຫາກ ຄອບຄົວຕະກູນຊີເມອີຕ່າງຫາກ ແລະພັຣຍາ

ຂອງເຂົາຕ່າງຫາກ 
14 ແລະທຸກຄອບຄົວທ່ີເຫລືອຢູ່ກໍໄວ້ທຸກຕ່າງຫາກ ແລະພັຣຍາຂອງເຂົາຕ່າງຫາກ 
 

13   
Chapter 13 

1 ìໃນວັນນ້ັນ ຈະມີນໍ້າພພຸຸ່ງຂ້ືນສໍາລັບຣາຊວົງຂອງດາວິດ ແລະຊາວເຢຣູຊາເລັມ ເພື່ອຈະຊໍາຮະເຂົາໃຫ້ພົ້ົ້ນ
ຈາກບາບແລະຄວາມບ່ໍສະອາດ 
Idolatry Cut Off 

2 ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາກ່າວວ່າ ໃນວັນນ້ັນ ເຮົາຈະກໍາຈັດຊ່ືຂອງຮູບໂຄຣົບເສັຽຈາກແຜ່ນດິນ ເພ່ືອວ່າ
ເຂົາຈະຣະລຶກເຖິງອີກບ່ໍໄດ້ເລີຍ ແລະເຮ າົຈະໄລ່ຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ແລະວີນຍານທ່ີບ່ໍສະອາດໄປເສັຽຈາກ
ແຜ່ນດິນ 



3 ຖາ້ມຜູ້ີໃດປາກົດຕົວເປັນຜູ້ປະກາດພຣະທັມອີກ ບິດາມານດາຜູ້ໃຫ້ເຂົາບັງເກີດມານ້ັນຈະເວ້ົາກັບເຂົາວ່າ 
ìເຈ້ົາຢ່າມີຊີວິດຢູ່ເລີຍ ເພາະເຈ້ົາເວ້ົາຕົວະໃນພຣະນາມຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາî ເມ່ືອເຂົາປະກາດພຣະທັມ ບິ
ດາມານດາຜູ້ໃຫ້ເຂົາເກີດມາຈະແທງເຂົາໃຫ້ທະລຸ 

4 ໃນວັນນ້ັນ ຜູ້ປະກາດພຣະທັມທຸກຄົນຈະມີຄວາມລະອາຍເພາະນິມິດຂອງເຂົາເມ່ືອປະກາດພຣະທັມ ເຂົາຈະ
ບ່ໍສວມຜ້າມີຂົນເພ່ືອລ້ໍລວງອີກຕ່ໍໄປ 

5 ແຕ່ເຂົາຈະກ່າວວ່າ ìຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍແມ່ນຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ຂ້າພະເຈ້ົາເປັນຊາວນາ ເພາະວ່າພ້ືນດິນເປັນກໍາ
ມະສິດຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ຕ້ັງແຕ່ຂ້າພະເຈ້ົາຍັງຫນຸ່ມî 

6 ແລະຖ້າຜູ້ໃດຈະຖາມເຂົາວ່າ, ìເປັນຫຍ ັງທ່ານມີແຜເປັນທ່ີຫລັງ?î ເຂົາຈະຕອບວ່າ, ìຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ແຜເປັນ
ນ້ັນໃນເຮືອນຂອງພວກເພ່ືອນຂອງຂ້າພະເຈ້ົາî 
ການຕຄີນົລຽ້ງແກະຂອງພຣະເຈົາ້ 
The Shepherd Struck, the Flock Scattered 

7 ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຈອມໂຍທາສ່ັງວ່າ, ìດາບເອີຍ ຈ່ົງຕ່ືນຂ້ືນຕ່ໍສູ້ຄົນລ້ຽງແກະຂອງເຣົາ ຈ່ົງຕ່ໍສູ້ຄົນລ້ຽງແກະ ແລະ
ຝູງແກະນ້ັນຈະກະຈັດກະຈາຍໄປ ເຣົາຈະອວ່າຍມືຂອງເຮົາຕ່ໍສູ້ກັບຕົວເລັກຕົວນ້ອຍ 

8 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວວ່າ ທ່ົວທັງແຜ່ນດິນຈະຕ້ອງກໍາຈັດເສັຽໃຫ້ພິນາດສອງໃນສາມ ແລະເຫລືອໄວ້ນ່ຶງໃນ
ສາມ 

9 ເຮົາຈະເອົານ່ຶງໃນສາມນ້ີໃສ່ໃນໄຟ ແລະເຮົາຈະຫລ່ໍຫລອມເຂົາເຫມອືນຫລ່ໍຫລອມເງິນ ແລະລອງເບ່ິງເຂົາ
ເຫມືອນທົດລອງທອງຄໍາ ເຂົາຈະຮ້ອງທູນອອກພຣະນາມຂອງເຣົາ ແລະເຮົາຈະຕອບເຂົາ ເຮົາຈະກ່າວວ່າ 
ìເຂົາທັງຫລາຍເປັນຊົນຊາດຂອງເຣົາî ແລະເຂົາຈະກ່າວວ່າ ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຄືພຣະເຈ້ົາຂອງຂ້າພະເຈ້ົາî 

 

14 ເຢຣຊູາເລມັແລະປະຊາຊາດຕາ່ງໆ 
Future Warfare and Final Victory 

(ອຊກ 38-39; ມຣກ 13; ພນມ 20-22) 
1 ເບ່ິງແມ ວັນແຫ່ງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາມາເຖິງແລ້ວ ເມ່ືອຊັບສິນທ່ີເຂົາຍຶດໄປຈາກເຈ້ົານ້ັນ ເຂົາຈະແບ່ງກັນຖ້າມ

ກາງເຈ້ົາ 
2 ເພາະເຮົາຈະຮວບຮວມປະຊາຊາດທັງຫລາຍໃຫ້ທໍາເສິກກັບເຢຣູຊາເລັມ ເມືອງນ້ັນຈະຖືກຍຶດ ເຂົາຈະປຸນ້

ເອົາຊັບໃນເຮືອນແລະຂ່ົມຂືນຜູ້ຍິງ ພລົເມືອງເຄ່ິງນ່ຶງຈະຕົກໄປເປັນຊະເລີຍ ປະຊາຊົນສ່ວນທ່ີເຫລືອຢູ່ຈະບ່ໍ
ຖືກຕັດອອກເສັຽຈາກເມືອງ 

3 ແລ້ວພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະສະເດັດອອກໄປຕ່ໍສູ້ກັບປະຊາຊາດເຫລ່ົານ້ັນເຫມືອນເມ່ືອພຣະອົງຊົງຕ່ໍສູ້ໃນວັນສົງ
ຄາມ 

4 ໃນວັນນ້ັນພຣະບາດຂອງພຣະອົງຈະຢືນຢູ່ທ່ີພູເຂົາຫມາກກອກເທດ ຊ່ຶງຢູ່ຫນ້າເມືອງເຢຣູຊາເລັມດ້ານຕາ
ເວັນອອກ ແລະພູເຂົາຫມາກກອກເທດນ້ັນຈະແຍກອອກເປັນສອງສ່ວນຈາກທິດຕາເວັນອອກໄປທິດຕາເວັນ
ຕົກ ໂດຍມີຮ່ອມພູອັນກວ້າງຂວາງຢູ່ຫວ່າງກາງ ພູເຂົາເຄ່ິງນ່ຶງຈ່ຶງຈະເຄ່ືອນໄປທາງເຫນືອ ແລະອີກເຄ່ິງນ່ຶງ
ຈະເຄ່ືອນໄປທາງໃຕ້ 

5 ແລະຮ່ອມພູແຫ່ງບັນດາພູເຂົາຂອງເຮົານ້ັນຈະຖືກກ້ັນເສ ຽັ ເພາະວ່າຮ່ອມພູແຫ່ງບັນດາພູເຂົາຈະມາເຖິງອາ
ຊານ ແລະທ່ານທັງຫລາຍຈະຕ້ອງຫນີໄປ ຢ່າງທ່ີຫນີຈາກແຜ່ນດິນໄຫວສມັຍອຸສຊີຢາກະສັດປະເທດຢູດາ 
ແລ້ວພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງເຣົາຈະສະເດັດມາ ແລະຝູງທູດສວັນຈະມາກັບພຣະອົງ 

6 ໃນວັນນ້ັນຈະບ່ໍມ ຄີວາມຫນາວແລະນ້ໍາໝອກກ້າມ 



7 ຈະມີແຕ່ວັນ (ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຊາບ) ບ່ໍແມ່ນກາງວັນສລັບກາງຄືນ ແຕ່ເວລາຄ່ໍາຈະມີແສງສວ່າງ 
8 ໃນວັນນ້ັນນ້ໍາພູຈະໄຫລອອກຈາກເຢຣູຊາເລັມ ເຄ່ິງນ່ຶງຈະໄຫລໄປສູ່ທະເລດ້ານຕາເວັນອອກ ແລະເຄ່ິງນ່ຶງຈະ

ໄຫລໄປ    ສ  ູ່ທະເລດ້ານຕາເວັນຕົກ ໃນຣະດູຮ້ອນກ ຈໍະໄຫລເລ້ືອຍໄປດ່ັງໃນຣະດູຫນາວ 
9 ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງເປັນກະສັດເຫນືອພິພບົທັງສ້ິນ ໃນວັນນ້ັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງເປັນເອກ ແລະພ

ຣະນາມຂອງພຣະອົງກໍເປັນເອກ 
10 ແຜ່ນດີນທັງສ້ິນຈະກາຍເປັນທ່ີຮາບພຽງຈາກເກບາເຖິງຣີມໂມນໃຕ້ເຢຣຊູາເລັມ ແຕ່ເຢຣຊູາເລັມຈະດໍາຣົງ

ສູງເດ່ັນຢູ່ໃນທ່ີຕ້ັງຂອງເມືອງນ້ັນຈາກປະຕູເບັນຢາມິນເຖິງສະຖານທ່ີທ່ີເປັນປະຕູເກ່ົາ ເຖິງປະຕູແຈ ແລະຈາກ
ຫ ໍຄອຍຮານານເອນເຖິງບ່ໍຢ່ໍາອະງຸ່ນຂອງກະສັດ 

11 ແລະຈະມີຜູ້ຄົນອາສັຍຢູ່ເພາະບໍມີຄໍາສາບແຊ່ງອີກແລ້ວ ເຢຣູຊາເລັມຈະຢູ່ຢ່າງປອດພັຍ 
12 ຕ່ໍໄປນ້ີເປັນພັຍວິບັດຊ່ຶງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງໃຊໂ້ຈມຕີບັນດາຊ ນົຊາດທັງຫລາຍທ່ີທໍາສົງຄາມກັບເຢຣູຊາ

ເລັມ ຄືຊ້ີນ    ຂອງເຂົາຈະເນ່ົາໄປເມ່ືອເຂົາຍັງຢືນຢູ່ໄດ້ ຕາຂອງເຂົາຈະເນ່ົາຄາເບ້ົາຕາ ແລະລ້ີນຂອງເຂົາຈະ
ເນ່ົາຄາປາກ 

13 ໃນວັນນ້ັນ ການສັບສົນວຸ້ນວາຍຢ່າງໃຫຍ່ໂຕຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຕົກລົງເຫນືອເຂົາທັງຫລາຍ ເພາະສະ
ນ້ັນຄົນນ່ຶງຈະຈັບຄຸມເພ່ືອນຂອງຕົນ ແລະເຂົາຈະຍົກມືຂ້ືນຕ່ໍສູ້ກັນແລະກັນ 

14 ແມ່ນວ່າຢູດາກໍຈະຕ່ໍສູ້ກັນທ່ີເຢຣູຊາເລັມ ຊັບສົມບັດຂອງປະຊາຊນົທັງສ້ິນທ່ີຢູ່ລ້ອມຮອບຈະຖືກເກັບ ມີທອງ
ຄໍາ ເງິນ ແລະເສ້ືອຜ້າຫລວງຫລາຍ 

15 ແລະພັຍວິບັດຢ່າງນ່ຶງທ່ີເຫມອືນພັຍວິບັດຢ່າງນ້ີຈະບັງເກີດແກ່ມ້າ ລໍ ອູດ ແລະລາ ແລະບ່ໍວ່າສັດຊະນິດໃດຊ່ຶງ
ມຢູ່ີໃນຄ້າຍເຫລ່ົານ້ັນ 

16 ແລະຢູ່ມາບັນດາຄົນທ່ີເຫລືອຢູ່ໃນປະຊາຊາດທັງປວງຊ່ຶງຍົກຂ້ືນມາສູ້ຮົບກັບເຢຣູຊາເລັມ ຈະຂ້ືນໄປນະມັສ
ການກະສັດປີແລ້ວປີເລ່ົາ ຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາ ແລະຈະຖືເທສການປຸກຕູບຢູ່ 

17 ຖ້າຕະກູນໃດໃນພ້ືນພິພບົບ່ໍຂ້ືນໄປຍັງເຢຣູຊາເລັມ ເພ່ືອນະມັສາການກະສັດຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາ 
ຝົນກໍຈະບ່ໍຕົກເຫນືອເຂົາເຫລ່ົານ້ັນ 

18 ແລະຖ້າຕະກູນເອຢິບບ່ໍຂ້ືນມາປາກົດຕົວທ່ີນ້ັນ ເຂົາກ ຈໍະບັງເກີດພັຍວິບັດບ່ໍເຫມືອນພັຍວິບັດຊ່ຶງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈ້ົາຊົງໃຊໂ້ຈມຕີປະຊາຊາດອ່ືນໆ ຊ່ຶງບ່ໍຂ້ຶນໄປຖືເທສການປຸກຕູບຢູ່ 

19 ທ່ີກ່າວນ້ີຈະເປັນການລົງໂທດເອຢິບ ແລະປະຊາຊາດທັງສ້ິນ ຊຶງ່ບ່ໍຂ້ຶນໄປຖືເທສການປຸກຕູບຢູ່ 
20 ແລະໃນວັນນ້ັນໂສ້ທ່ີຜູກມ້າຈະມີຄໍາຈາຣຶກວ່າ ìບໍຣສຸິດແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາî ແລະຫມໍຊ່ຶ້ງຢ ູ ່ໃນພຣະວ ິຫານ

ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະເປັນເຫມືອນຊາມຊ່ຶງຢູ່ຫນ້າແທ່ນບູຊາ 
21 ແລະຫມ  ້ໍທຸກຫນ່ວຍໃນເຢຣູຊາເລັມແລະຢູດາ ຈະເປັນຂອງບໍຣິສຸດແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາ ເພ່ືອວ່າ

ທຸກຄົນທ່ີມາຖວາຍສັດບູຊາຈະເອົາຫມ້ໍໄປ ແລະຈະຕ້ົມຊ້ີນໃນຫມ້ໍເຫລ່ົານ້ັນ ໃນວັນນ້ັນຈະບ່ໍມີພໍຄ້່າໃນພຣະວິ
ຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາອີກຕ່ໍໄປ 
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