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ເອຊາຢາ  

Isaiah 
 

 1 ປະຊາຊາດທີບ່າບຫນາ 
1 ຫນັງສືພຣະທັມນ້ີ ແມ່ນຖ້ອຍຄໍາທ່ີເວ້ົາເຖິງພວກຢູດາ ແລະເຢຣູຊາເລັມ ຊ່ຶງພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງສະແດງຕ່ໍເອຊາຢາ

ບຸດຂອງອາໂມສ, ໃນລະຫວ່າງເວລາອຸສຊີຢາ, ໂຢທາມ, ອາຮັສ, ແລະເຮເຊກີຢາ, ເປັນກະສັດຂອງຢູດາ. 
 
ພຣະເຈົາ້ຊງົເຕອືນໄພພ່ນົຂອງພຣະອງົ 
The wickedness of Judah 

2 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວວ່າ, ìໂລກແລະຟ້າສວັນເອີຍ, ຈ່ົງຟັງສ່ິງທ່ີເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະກ່າວ: ພວກເດັກ
ນ້ອຍທ່ີເຮົາລ້ຽງໃຫຍ່ແລ້ວ, ໄດ້ເປັນກະບົດຕ່ໍສູ້ເຣົາ. 

3 ງົວຄວາຍມັນຍັງຮູ້ຈັກເຈ້ົາຂອງ ລໍກໍຮູ້ຈ ກັບ່ອນນາຍມັນເອົາໄປລ້ຽງ ແຕ່ອິສຣາເອນໄພ່ພົນຂອງເຮົາບ່ໍຮູ້ຈັກຫຍັງ
ເລີຍ 

4 ຊົນຊາດບາບ ໃຈຊ່ົວແລະໂຫດຮ້າຍເອີຍ ພວກເຈ້ົາຈະໄດ້ຮັບເຄາະກັມດອກ ບາບໄດ້ລາກຄໍພວກເຈ້ົາແລ້ວ 
ເພາະວ່າພວກ ເຈ້ົາໄດ້ປະຖ້ິມແລະຫັນຫນີຈາກພຣະເຈ້ົາອົງບໍຣິສຸດຂອງອິສຣາເອນ 

5 ເປັນຫຍັງພວກເຈ້ົາຈ່ຶງເປັນກະບ ດົຢູ່ຕ່ໍໄປ ຢາກຈະໃຫ້ເຮົາລົງໂທດຫນັກຂ້ຶນຊ້ັນບໍ ອິສຣາເອນເອີຍ ຫວົຂອງເຈ້ົາ
ມແີຕ່ບາດ ຈິດໃຈກໍເຈັບຊໍ້າ 

6 ຕ້ັງແຕ່ຕີນເຖິງຫົວທ່ົວຮ່າງກາຍຂອງເຈ້ົາບ່ໍມບ່ີອນໃດປອດ ມນັມີແຕ່ບ່ອນຟົກຊ້ໍາດໍາຂຽວ ແລະເປັນແຜ ບາດ
ແຜກໍບ່ໍໄດ້ຫ່ໍພນັ ບ່ໍໄດ້ຮັກສາໃຫ້ສະອາດ ແລະໃສ່ຢາເລີຍ 

7 ທ່ົວປະເທດຂອງເຈ້ົາຮ້າງເປ່ົາ ຫົວເມືອງທັງຫລາຍຖືກເຜົາໄຫມ້ຍັງແຕ່ດິນ ຊາວຕ່າງປະເທດໄດ້ເຂ້ົາຍຶດຄອງ 
ແລະທໍາລາຍທຸກໆສ່ິງຖ້ິມຕ່ໍຫນ້າພວກເຈ້ົາ 



8 ນະຄອນເຢຣູຊາເລັມກໍປະຖ້ິມໄວ້ ເປັນນະຄອນຖືກເຂົາປິດລ້ອມແລະປາສຈາກແນວປ້ອງກັນເຫມືອນຕູບຄົນ
ເຝ້ົາສວນອະງຸ່ນ ຫລືເຫມືອນຖຽງໄຮ່ຫມາກແຕ່ງກວາ 

9 ຖ້າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແຫ່ງຈັກກະວານບ່ໍໂຜດໃຫບ້າງຄົນລອດຊີວດິຢູ່ແລ ວ້ ນະຄອນເຢຣູຊາເລັມກ ຈໍະຖືກທໍາ
ລາຍຢ່າງສ້ິນເຊີງ ມນັຈະເປັນຄືດ່ັງເມືອງໂຊໂດມ ແລະເມືອງໂກໂມຣາ 

10 ເຢຣູຊາເລັມເອີຍ ພວກຜູ້ປົກຄອງແລະປະຊາຊົນຂອງເຈ້ົາຈະເປັນເຫມືອນຊາວໂຊໂດມແລະໂກໂມຣາ ຈ່ົງຕ້ັງ
ໃຈຟັງສ່ິງທ່ີ  ພຣະຜູ ້ເປັນເຈ້ົາຈະບອກສອນເຈ້ົາ 

11 ພຣະອົງຊົງກ່າວວ່າ ເຈ້ົາຄິດວ່າເຮົາຢາກໄດ້ສ່ິງຂອງທ່ີເຈ້ົາເອົາເຜົາຖວາຍບູຊາໃຫເ້ຮົານ້ັນຊ້ັນບໍ ເຮົາອ່ີມພໍແລ້ວ
ສໍາລັບແກະທ່ີເຈ້ົາເຜົາບູຊາ ພ້ອມທັງນ້ໍາມັນສັດໂຕອ້ວນພີຂອງເຈ້ົາ ເຮົາເປິດຫນ່າຍເລືອດງົວ ເລືອດແກະແລະ
ເລືອດແບ້ແລ້ວ 

12 ເມ່ືອເຈ້ົາມາຂາບໄຫວ້ເຮົາ ໃຜບອກໃຫ້ນໍາເອ າົສ່ິງເຫລ່ົານ້ັນມາໃຫ້ເຮົາ ໃຜບອກໃຫ້ເຂ້ົາມາຢຽບຍ່ໍາພຣະວິຫານ
ຂອງເຣົາ 

13 ເຣົາບ່ໍຢາກໄດ້ອີກແລ້ວຂອງຖວາຍອັນຕາຍໆນ້ັນ ເຮົາກຽດຊັງກ່ິນທບູຄວັນທຽນຂອງເຈ້ົາ ແລະຫົນຕ່ໍງານສ
ລອງວັນເດືອນອອກໃຫມ່ ວັນສະບາໂຕ ແລະງານຊຸມນຸມທາງສາສນາຂອງເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ ງານທັງຫມດົນ້ີຊ່ົວຮ້າຍ
ລົງຍ ້ອນບາບຂອງເຈ້ົາ 

14 ເຮົາກຽດຊັງງານສລອງວັນເດືອນອອກໃຫມ່ ແລະວັນບໍຣິສຸດຂອງເຈ້ົາ ມັນເປັນພາຣະອັນຫນັກຫນ່ວງສໍາລັບ
ເຮົາ 

15 ເມ່ືອເຈ້ົາຍົກຍໍມືຂ້ຶນອ້ອນວອນຕ່ໍເຮົາ ເຮົາຈະບ່ໍຫລຽວເບ່ິງ ເຖິງແມ່ນວ່າເຈ້ົາຈະອ້ອນວອນຍືດຍາວປານໃດກໍ
ຕາມ ເຮົາກໍຈະບ່ໍຟັງ ເພາະວ່າມືຂອງເຈ້ົາເປິເປ້ືອນດ້ວຍເລືອດ 

16 ຈ່ົງຊໍາຮະລ້າງຕົວເຈ້ົາໃຫ້ສະອາດ ໃຫ້ຢຸດການກະທໍາຊ່ົວຮ້າຍທ່ີເຮົາເຫັນຢູ່ນ້ີເສັຽ 
17 ໃຫຝຶ້ກແອບກະທໍາຄວາມດີ ສແວງຫາຄວາມຍຸດຕິທັມ ຊ່ອຍເຫລືອຜູ້ທ່ີຖືກກົດຂ່ີຂ່ົມເຫັງ ຄຸ້ມຄອງຮັກສາລູກກໍາ

ພ້າ ແລະຊ່ອຍເບ່ິງແຍງພວກແມ່ຫມ້າຍ 
18 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊ ົງກ່າວວ່າ, ìຂໍໃຫ້ພວກເຮົາມາເວ້ົາກັນເທາະ ຄືເຖິງແມ່ນບາບຂອງເຈ້ົາຈະເປັນສີແດງ ເຮົາກໍ

ຈະລ້າງໃຫ້ຂາວສະອາດເຫມືອນນວນຝ້າຍ ແລະເຖິງມັນຈະແດງເຂ້ັມ ເຮົາກໍຈະເຮັດໃຫ້ຂາວເຫມອືນຂົນແກະ 
19 ຖ້າເຈ້ົາເຊ່ືອຟັງເຮົາ ເຈ  ້ົາຈະໄດ້ກິນຂອງດີໃນແຜ່ນດິນ  
20 ແຕ່ຖ້າປະຕິເສດແລະດ້ືດຶງ ເຈ້ົາຈະໄດ້ຮັບໂທດເຖິງຕາຍ ເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ກ່າວດ່ັງນ້ີແຫລະî 

ເມອືງທີເ່ຕມັໄປດ້ວຍບາບ  
The Degenerate City 

21 ນະຄອນທ່ີເຄີຍສັດຊ່ືໃນຄ້ັງນ່ຶງ ແຕ່ບັດນ້ີເປັນເຫມອືນແມ່ຈ້າງ ຄ້ັງນ່ຶງມີຄົນຊອບທັມອາໄສຢູ່ແຕ່ບັດນ້ີມີແຕ່ພວກ
ອາດຊະຍາກອນອາສັຍຢູ່ 

22 ເຢຣູຊາເລັມເອີຍ ຄ້ັງນ່ຶງເຈ້ົາເປັນເຫມືອນເງິນ ແຕ່ບັດນ້ີເຈ້ົາບ່ໍມີຄ ນຸຄ່າເລີຍ ເຈ້ົາເຄີຍເປັນເຫມືອນເຫລ້ົາອະງຸ່ນ
ຊ້ັນດີ ແຕ່ບັດນ້ີເປັນນ້ໍາລ້າໆ 

23 ພວກເຈ້ົານາຍຂອງເຈ້ົາກ ເໍປັນກະບົດ ເປັນມິດກັບຄົນຂ້ີລັກ ຮັບສິນບົນແລະສິນຈ້າງຮາງວັນ ເຂົາບ່ໍເຄີຍຊ່ອຍ
ເຫລືອລູກກໍາພ້າອານາຖາເພ່ືອສູ້ຄະດີໃນສານ ຫລືບ່ໍຟັງຄໍາໃຫ້ການໃດໆຂອງແມ່ຫມາ້ຍເລີຍ 

24 ດ່ັງນ້ັນ ຈ່ົງຟັງຖ້ອຍຄໍາແຫ່ງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາອ ງົຍ່ິງໃຫຍ່ແຫ່ງຈັກກະວານຂອງອິສຣາເອນ ຊຶງ່ຊົງກ່າວວ່າ, ìເຮົາ
ຈະແກ້ແຄ້ນເຈ້ົາຜູ້ເປ ນັສັດຕຣູຂອງເຮົາ ເພ່ືອເຈ້ົາຈະບ່ໍໄດ້ທໍາໃຫ້ເຮົາຫຍຸ້ງຍາກອີກ 

25 ເຮົາຈະຕ່ໍສູ້ຂັດຂວາງເຈ້ົາ ຈະທໍາໃຫ້ເຈ້ົາສະອາດເຫມືອນທ າໍໃຫ້ເຫລັກຂ້ີຫມຽ້ງກ້ຽງສະອາດຄືເກ່ົາ ແລະຈະເອົາ
ຂອງເປິເປ້ືອນທັງຫມດົໃນຕົວເຈ້ົາອອກຫນີໄປ 



26 ເຮົາຈະໃຫ້ເຈົາມີຜູ້ນໍາ ແລະມີທ່ີປຶກສາເຫມືອນເຄີຍມີມາແຕ່ກ່ອນແລ້ວ ເມ່ືອນ້ັນເຢຣູຊາເລ ັມຈະຖືກເອ້ີນວ່າ 
ນະຄອນທ່ີຊອບທັມແລະສັດຊ່ືî 

27 ຍ້ອນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຊອບທັມນ້ັນແຫລະ ພຣະອົງຈ່ຶງຈະຊ່ອຍນະຄອນເຢຣູຊາເລັມແລະທຸກໆຄົນທ່ີກັບໃຈ
ໃຫມ່ ໃນທີ່ນັ້ນໃຫໄ້ດ້ຮັບຄວາມປອດພັຍ 

28 ແຕ່ຈະຊົງທໍາລາຍທຸກຄົນທ່ີທໍາບາບແລະກະບົດຕ່ໍສູ້ພຣະອົງ ພ້ອມທັງຈະຊົງຂ້າທຸກຄົນທ່ີປະຖ້ິມພຣະອົງ 
29 ເຈ້ົາຈະເສັຽໃຈທີໄ່ດ້ຂາບໄຫວ້ກົກໄມ້ ແລະໄດ້ປຸກສ້າງບ່ອນຂາບໄຫວ້ໄວ້ໃນສວນ  
30 ເຈ້ົາຈະຫ່ຽວແຫ້ງເຫມືອນກົກສົນຕາຍ ແລະເຫມືອນຫນ້າດີນທ່ີຂາດນ້ໍາ 
31 ສະເກັດໄຟຍ ອ່ມໄຫມ້ໄມແ້ຫ້ງໄດ້ສັນໃດ ຄົນແຂງແຮງກ ໍຈະຖືກຄວາມຊ່ົວຂອງເຂົາເອງທໍາລາຍໄດ້ສັນນ້ັນ 

ແລະຈະບ່ໍມີໃຜສາມາດຢຸດຢ້ັງການທໍາລາຍນ້ັນໄດ້ 
 

2 ສນັຕສິກຸຕລອດໄປເປນັນດິ 
The  Future House of God 

(ມກີາ 4:1-5) 

1 ຕ່ໍໄປນ້ີ ແມ່ນເຣ່ືອງທ່ີກ່ຽວກັບຢູດາແລະເຢຣູຊາເລັມ ຊຶງ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງບອກເອຊາຢາ ບຸດຊາຍອາໂມສວ່າ, 
2 ìໃນເວລາວັນນ້ັນມາເຖິງ ພູບ່ອນຕ້ັງພຣະວິຫານ ຈະສູງກວ່າພູທຸກໆຫນ່ວຍ ຫລາຍໆຊາດຈະຫລ່ັງໄຫລກັນມາ

ຍັງພູນ້ັນ 
3 ແລະຊົນຊາດເຫລ່ົານ້ັນຈະເວ້ົາວ່າ, ìໃຫພ້ວກເຣົາຂ້ຶນໄປເທິງພູຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເທາະ ໄປຍັງວິຫານແຫງ່ພ

ຣະເຈ້ົາຂອງຢາໂຄບ ເພ່ືອພວກເຮົາຈະຮູ້ວ່າພຣະອົງຊົງປະສົງໃຫ້ເຮົາເຮັດຫຍັງ ແລ້ວເຮົາກໍຈະໄດ້ທໍາຕາມພ
ຣະປະສົງນ້ັນî ເພາະວາ່ 
ພຣະທັມຈະອອກມາຈາກຊີໂອນ ແລະພຣະຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະອອກມາຈາກເຢຣູຊາເລັມ 

4 ພຣະອົງຈະຊົງຕັດສິນພິພາກສາຊົນຊາດໃຫຍ່ທັງຫລາຍ ພວກເຂົາຈະເອົາດາບຕີເປັນຫມາກສົບໄຖ ແລະຕີ
ຫອກເປັນກ່ຽວ ຊາດທັງຫລາຍຈະບ່ໍມີສົງຄາມອີກ ຈະບ່ໍຈັດຕຽມເພ່ືອທໍາສົງຄາມອີກ 
ການທີພ່ຣະເຈົາ້ພພິາກສາຄນົຈອງຫອງ 
Judgment Pronounced on Arrogance 

5 ໂອ ເຊ້ືອສາຍຂອງຢາໂຄບເອີຍ ມາເຖີດໃຫ້ພວກເຮົາດໍາເນີນໄປໃນຄວາມສວ່າງທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງປະ
ທານໃຫ້ນ້ັນເທີນ 

6 ເພາະພຣະອົງຊົງປະຖ້ິມຊົນຊາດຂອງພຣະອົງເສັຽ ຄືເຊ້ືອສາຍຂອງຢາໂຄບ ເພາະວ່າເຂົາເຕັມດ້ວຍຜູ້ທໍານ
ວາຍຈາກຕາເວັນອອກ ແລະດ້ວຍຫມດູໍຢ່າງຄົນຟີລິສຕິນ ແລະເຂົາຕີສນິດກັບຄົນຕ່າງຊາດ 

7 ແຜ່ນດິນຂອງເຂົາເຕັມດ້ວຍເງິນ ແລະທອງຄໍາ ຊບັສົມບັດຂອງເຂົາບ່ໍມີສ້ິນສຸດ ແຜ່ນດິນຂອງເຂົາເຕັມໄປດ້ວຍ
ມ້າ ຣົດຮົບຂອງເຂົາບ່ໍມີສ້ິນສຸດ 

8 ແຜ່ນດິນຂອງເຂົາເຕັມໄປດ້ວຍຮູບເຄົາຣົບ ເຂົາຂາບໄຫວຜົ້ນງານແຫ່ງມືຂອງເຂົາ ຕ່ໍສ່ິງຊ່ຶງນ້ີວມືຂອງເຂົາໄດ້
ກະທາໍ 

9 ມະນຸດຈ່ຶງຕົກຕ່ໍາລົງ ແລະຄົນກໍດ້ອຍລົງ ຢ່າອະພັຍເຂົາເລີຍ 
10 ຈ່ົງຫລົບເຂ້ົາໄປໃນຫີນ ແລະລ້ີຊ່ອນຢູ່ໃນຝຸ່ນຂ້ີດິນ ໃຫ້ພ້ົ້ົນຈາກຄວາມຫນ້າຢ້ານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະ

ຈາກພຣະສງ່າຣາສີແຫ່ງຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພຣະອົງ 
11 ແລະທ່າອັນອວດອ່ົງຂອງມະນຸດຈະຕົກຕ່ໍາລົງ ແລະຄວາມຈອງຫອງຂອງຄົນຈະຖືກປາບລົງ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ

ອົງດຽວຈະເປັນຜູ ເ້ທີດທູນໃນວັນນ້ັນ 



12 ເພາະວ່າພຣະເຈົ້າຈອມໂຍທາມວັີນນ່ຶງທ່ີສູ້ສາຣະພັດທ່ີເຍ້ີຍ່ິງແລະສູງສ່ົງ ທ່ີສູ້ສາຣະພັດທ່ີຖືກຍົກຂ້ຶນແລະສູງ 
13 ທ່ີສູ້ຕ້ົນສົນສີດາທັງສ້ິນຂອງເລບານອນທ່ີສູງ ແລະທ່ີຖືກຍົກຂ້ຶນ ແລະທ່ີສູ້ຕ້ົນກ່ໍທັງສ້ິນຂອງບາຊານ 
14 ທ່ີສູ້ພູສູງທັງສ້ິນ ແລະທ່ີສູ້ເນີນພູທັງປວງທ່ີຖືກຍົກຂ້ຶນ 
15 ທ່ີສູ້ຫໍຄອຍສູງທຸກແຫ່ງ ທ່ີສູ້ກໍາແພງທ່ີເຂ້ັມແຂງທຸກແຫ່ງ 
16 ທ່ີສູ້ກໍາປ່ັນທັງສ້ິນຂອງຕາຣ໌ຊິດ ແລະທ່ີສູ້ເຮືອງົດງາມທັງສ້ິນ 
17 ແລະຄວາມອວດອ່ົງຂອງມະນຸດຈະຕ້ອງຖືກປາບລົງ ແລະຄວາມຈອງຫອງຂອງຄົນຈະຕົກຕ່ໍາລົງ ໃນວັນນ້ັນພ

ຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາອົງດຽວຈະເປັນທ່ີເທີດທູນ 
18 ແລະຮູບເຄົາຣົບຈະດັບສູນສ້ິນ 
19 ແລະຄົນຈະເຂ້ົາໄປໃນຖ້ໍາ ແລະຂຸດຮູຢູ່ໃນດິນ ໃຫ້ພ້ົ້ົນຈາກຄວາມຫນ້າຢ້ານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະຈາກພ

ຣະສະງ່າຣາສີອັນຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພຣະອົງ ເມືອ່ພຣະອົງຊົງລຸກຂ້ຶນກະທໍາໃຫ້ໂລກສ່ັນສະເທືອນ 
20 ໃນວັນນ້ັນຄົນຈະແກວ່ງຮູບເຄົາຣົບຂອງຕົນອອກໄປຊ່ຶງທາໍດ້ວຍເງິນແລະຮູບເຄົາຣົບຂອງຕົນຊ່ຶງທໍາດ້ວຍທອງ

ຄໍາ ຊຶງ່ເຂົາທໍາໄວ້ເພ່ືອຕົນເອງຈະນະມັສການໄປຍັງໂຕຫນູແລະໂຕເຈັຽ 
21 ເພ່ືອເຂົາຈະເຂ້ົາຖ້ໍາຫີນ ແລະເຂ້ົາໄປໃນໂງ່ນຫີນ ໃຫ້ພ້ົ້ົນຈາກຄວາມຫນ້າຢ້ານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະຈາກ

ພຣະສະງ່າ  ຣາສີອັນຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພຣະອົງ ເມ່ືອພຣະອົງຊົງລຸກຂ້ຶນກະທໍາໃຫ້ໂລກສ່ັນສະເທືອນ 
22 ຢ່າເຊ່ືອຫມັນ້ຕາຍໃຈໃນມະນຸດທ່ີຕາຍເປັນ ຊ່ຶງໃນດັງຂອງເຂົາມີລົມຫາຍໃຈ ເພາະເຂົາບ່ໍມີຄຸນຄ່າຫຍັງ 
 

3 ການທີພ່ຣະເຈົາ້ພິພາກສາຢດູາແລະເຢຣຊູາເລມັ 
Chaos in Jerusalem 

1 ບັດນ້ີ ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຈອມໂຍທາ ຊງົນໍາອອກໄປເສັຽຈາກເຢຣູຊາເລັມແລະຈາກຢູດາ ຊຶງ່ເຄ່ືອງ
ຄ້ໍາແລະເຄ່ືອງຈຸນ ເຄ່ືອງຄ້ໍາອັນເປັນອາຫານທັງຫມດົ ແລະເຄ່ືອງຄ້ໍາອັນເປັນນ້ໍາທັງຫມດົ 

2 ທະຫານເອກແລະພວກທະຫານ ຜູ້ປົກຄອງແລະຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ຜູ້ທໍານວາຍ ແລະພວກເຖ້ົາແກ່ 
3 ນາຍຫ້າສິບ ແລະຜູ້ມີຍົດ ທ່ີປຶກສາແລະຄົນຫລ ິ ້ນກົນທ່ີມຝີີມື ແລະຄົນຊໍານານການທໍາອາຖັນ 
4 ແລະເຮົາຈະກະທໍາໃຫເ້ດັກນ້ອຍເປັນເຈ້ົານາຍຂອງເຂົາ ແລະເດັກນ້ອຍຈະປົກຄອງເຂົາ 
5 ແລະປະຊາຊົນຈະບີບບັງຄັບກັນແລະກັນ ທຸກຄົນບີບບັງຄັບເພ່ືອນຂອງຕົນ ແລະທ ກຸຄົນບີບບ ງັຄັບເພ່ືອນບ້ານ

ຂອງຕົນ ເດັກນ້ອຍຈະທະລ້ຶງຕ່ໍຜູ້ໃຫຍ່ ແລະຄົນຖ່ອຍບ່ໍໂຄຣບົຕ່ໍຄົນຜູ້ມກີຽດ 
6 ເມ່ືອຄົນຜູ້ນ່ຶງໄປຍຶດຕົວພ່ີນ້ອງຂອງເຂົາ ໃນເຮືອນຂອງບິດາຂອງເຂົາກ່າວວ່າ, ìເຈ້ົາມີເສ້ືອຄຸມຢູ່ແລ້ວ ເຈ້ົາຈ່ົງ

ເປັນຜູ້ນໍາຂອງເຮົາ ແລະຊາກທ່ີຢູ່ນ້ີຈະຢູ່ໃຕ້ກໍາມືຂອງເຈ້ົາî 
7 ໃນຄ້ັງນ້ັນເຂົາຈະຄັດຄ້ານວ່າ, ìຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍຍອມເປັນຜູ້ຊ່ອຍ ໃນເຮືອນຂອງຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍມີທັງອາຫານແລະ

ເສ້ືອຄຸມ ທ່ານຈະຕ້ັງຂ້າພະເຈ້ົາໃຫ້ເປັນຜູ້ນໍາຂອງປະຊາຊົນບ່ໍໄດ້î 
8 ເພາະເຢຣູຊາເລັມກໍສະດຸດ ແລະຢູດາກໍລ້ົມຄວໍາ່ ເພາະວ່າວາຈາຂອງເຂົາແລະການກະທໍາຂອງເຂົາກໍຕ່ໍສູ້ພຣະ

ເຈ້ົາ ກະບົດຕ່ໍພຣະພັກອັນຮຸ່ງເຮືອງຂອງພຣະອົງ 
9 ຄວາມລໍາອຽງຂອງເຂົາເປັນພຍານປັກປໍາເຂົາທັງຫລາຍ ເຂົາປ່າວຮ້ອງຄວາມຜິດຂອງເຂົາຢ່າງໂຊໂດມ ເຂົາບ່ໍ

ໄດ້ປິດບັງໄວ້ ວິບັດແກ່ເຂົາເພາະວ່າເຂົາໄດ້ນໍາຄວາມຊ່ົວຮ້າຍມາເຫນືອຕົວເຂົາເອງ 
10 ຈ່ົງບອກຄົນຊອບທັມວ່າເຂົາທັງຫລາຍຈະເປັນສຸກ ເພາະເຂົາຈະໄດ້ຮັບຜົນແຫ່ງການກະທໍາຂອງເຂົາ 
11 ວິບັດແກ່ຄົນອະທັມ ຄວາມຮ້າຍຈະຕົກແກ່ເຂົາ ເພາະວ່າສ່ິງໃດທ່ີມເືຂົາໄດ້ກະທໍາ ເຂົາຈະຖືກກະທໍາເຊ່ັນກັນ 
12 ສ່ວນຊົນຊາດຂອງເຣົາ ເດັກນ້ອຍເປັນຜູ້ບີບບັງຄັບເຂົາ ແລະຜູ້ຍິງປົກຄອງເຫນືອເຂົາ ໂອ ຊນົຊາດຂອງເຮົາ

ເອີຍ ຜູ້ນໍາຂອງເຈ້ົາທໍາເຈ້ົາໃຫ້ຜິດ ແລະກະທໍາໃຫ້ແນວທາງຂອງເຈ້ົາສັບສົນ 



13 ພຣະເຈ້ົາຊົງເຂ້ົາປະທັບສູ້ຄວາມ ພຣະອົງປະທັບຢືນພິພາກສາຊົນຊາດຂອງພຣະອົງ 
14 ພຣະເຈ້ົາຊົງເຂ້ົາພິພາກສາ ພວກຜູ້ໃຫຍ່ແລະເຈ້ົານາຍຊົນຊາດຂອງພຣະອົງ ìເຈ້ົາທັງຫລາຍນ້ີແຫລະ ຊ່ຶງໄດ້

ກືນສວນອະງຸ່ນເສັຽ ຂອງທ່ີຍຶດມາຈາກຄົນຍາກຈົນກໍຢູ່ໃນເຮືອນຂອງເຈ້ົາ 
15 ຊ່ຶງເຈ້ົາໄດ້ບີບຄ້ັນຊົນຊາດຂອງເຮົາ ແລະໄດ້ບົດບ້ີຫນ້າຂອງຄົນຈົນນ້ັນ ເຈ້ົາຫມາຍຄວາມວ່າຢ່າງໃດî ພຣະ

ເຈ້ົາຈອມໂຍທາກ່າວໄວ້ດ່ັງນ້ີແຫລະ 
ການຊງົພພິາກສາບດຸຕຣຂີອງຊໂີອນ 

16 ພຣະເຈ້ົາກ່າວວ່າ ເບ່ິງດູ ຜູ້ຍິງຊາວກຸງເຢຣູຊາເລັມອວດອ່ົງຈອງຫອງສ່ໍາໃດ ເຂົາຍ່າງເບີດຈົນດັງຕ້ັງຊ່ື ເຂົາມັກ
ທ່ຽວເລາະ ຫລ້ິນສເມີ ໂດຍຍ່າງບາດກ້າວອັນຜ່າເຜີຍ ຈົນປອກຕີນດັງເປັນຈັງຫວະ 

17 ພຣະເຈ້ົາຈະຊົງລົງໂທດທ່ີຫົວຂອງບັນດາລູກສາວຂອງຊີໂອນ ແລະພຣະອົງຈະຊົງກະທໍາໃຫ້ຫນ້າຜາກຂອງ
ເຂົາທັງຫລາຍໂລ້ນໄປ 

18 ໃນວັນນ້ັນພຣະເຈ້ົາຈະຊົງນໍາເອົາເຄ່ືອງວິຈິດງົດງາມໄປເສັຽ ຄືເຄ່ືອງເອ້ທ່ີພວກເຂົາໃສ່ຕາມຂ້ໍຕີນ ຕາມເທິງຫົວ 
ຕາມຄໍ 

19 ຈ້ີ ກໍາໄລມື ຜ້າປົກຫນ້າ 
20 ຜ້າມາລາ ກໍາໄລຕ້ົນແຂນ ຜ້າຄາດແອວ ຫບີເຄ່ືອງນ້ໍາຫອມ ແລະກະຕຸດທັງຫລາຍ 
21 ແຫວນຕາ ແລະແຫວນໃສ່ດັງ 
22 ເສ້ືອງານ ແລະເສ້ືອຄຸມ ຜ້າຄຸມ ແລະກະເປ່ົາຖື 
23 ເສ້ືອໃຫຍ່ ເສ້ືອຜ້າລີນີນ ຜ້າປົກຫວົ ແລະຜ້າຄຸມຕົວ 
24 ແທນນ້ໍາຫອມຈະມີແຕ່ຄວາມເນ່ົາ ແທນຜ້າຄາດແອວຈະມີເຊືອກ ແທນຜົມດັດຈະມແີຕ ່ຫົວ 

ລ້ານ ແທນເສ້ືອງາມລ້ໍາຄ່າ ຈະຄາດແອວດ້ວຍຜ້າກະສອບ ແທນຄວາມງົດງາມຈະມີແຕ່ຄວາມຂາຍຫນ້າ 
25 ພວກຜູ້ຊາຍຂອງເຈ້ົາຈະລ້ົມລົງດ້ວຍດາບ ແລະທະຫານທ່ີເກ່ັງກ້າທະຫານຂອງເຈ້ົາຈະລ້ົມໃນສົງຄາມ 
26 ປະຕູຂອງນາງຈະຮ້ອງທຸກແລະໄວ້ທຸກ ນາງຈະຖືກເປືອຍແລ້ວນ່ັງຢູ່ເທິງດິນ 
 

4   
Chapter 4 

1 ໃນວັນນ້ັນຍິງເຈັດຄົນຈະຍຶດຊາຍຄົນນ່ຶງໄວ້ ກ່າວວ່າ, ìເຮົາຈະຫາກິນຂອງເຮົາ ຫານຸ່ງຫາຫ່ົມຂອງເຮົາເອງ ຂໍ
ພຽງໃຫເ້ຂົາເອ້ີນເຮົາດ້ວຍຊ່ືຂອງນາງ ຂໍຈ່ົງປົດຄວາມອັບອາຍຂອງເຮົາເສັຽî 
ອານາຄດົອນັຮຸງ່ເຮອືງຂອງເຢຣຊູາເລມັ 
The Future Glory of the Survivors in zion 

2 ໃນວັນນ້ັນບັນດາສ່ິງທ່ີງອກເພາະພຣະເຈ້ົາຈະງົດງາມແລະຮຸ່ງເຮືອງ ແລະພືດຜົນຂອງແຜ່ນດິນນ້ັນຈະເປັນ
ຄວາມພູມໃຈ ແລະເປັນກຽດຂອງອິສຣາເອນຜູ ລ້ອດຕາຍມາ 

3 ແລະຄົນທ່ີເຫລືອຢູ່ໃນຊີໂອນແລະຄ້າງຢ  ູ່ໃນເຢຣູຊາເລັມ ເຂົາຈະເອ້ີນວ່າບໍຣິສຸດ ຄືທຸກຄົນຜູ້ມີຊ່ືໃນທະບຽນຊີ
ວິດໃນເຢຣູຊາເລ ມັ 

4 ໃນເມ່ືອອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງລ້າງຄວາມເປິເປ້ືອນຂອງທິດາທັງຫລາຍຂອງຊີໂອນ ແລະຊໍາຮະຮອຍເລືອດ
ຂອງເຢຣູຊາເລັມຈາກຖ້າມກາງເມືອງນ້ັນ ດ້ວຍອານຸພາບແຫ່ງການພິພາກສາແລະດ້ວຍອານຸພາບຂອງການ
ເຜົາ 

5 ແລະພຣະເຈ້ົາຈະຊົງສ້າງເມກເພ່ືອກາງຄືນ ເຫນືອສະຖານທັງສ້ິນຂອງພູຊີໂອນ ແລະເຫນືອປະຊຸມຊົນເມືອງ
ນັ້ນ ເພາະຈະມຫີລັງຄາແລະກະໂຈມເຫນືອພຣະສະງ່າຣາສີທ່ົວທັງສ້ິນ 



6 ຈະມີຮ່ົມກາງເວັນບັງແດດ ແລະເປັນທ່ີລ້ີພ ັຍ ແລະທ່ີກໍາບັງພະຍຸແລະຝົນ 
 

5 ຄາໍອປຸມາເຣືອ່ງສວນອະງຸນ່ 
The Song of the Unfruitful Vineyard 

1 ຂໃໍຫຂ້້າພະເຈ້ົາຮ້ອງເພງເຖິງຄົນຮັກຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ເປັນເພງຂອງຄົນຮັກຂອງຂ້າພະເຈ້ົາກ່ຽວກັບສວນອະງຸ່ນ
ຂອງເຂົາ ຄົນຮັກຂອງຂ້າພະເຈ້ົາມີສວນອະງຸ່ນຕອນນ່ຶງ ຢູ່ເທິງເນີນພູອັນອຸດົມສົມບູນ 

2 ເຂົາຂຸດແລ້ວເກັບກ້ອນຫີນອອກຫມົດ ປູກເບ້ັຽອະງຸ່ນພັນດີທ່ີສຸດໃສ່ ເຂົາປຸກຫ ຄໍອຍໄວ້ສໍາລັບເຝ້ົາສວນພ້ອມ
ທັງສະກັດຫີນສໍາລັບບີບຫມາກອະງ່ນ ເຂົາຄິດວ່າຈະໄດ້ຫມາກອະງຸ່ນດີ ແຕ່ໄດ້ຮັບຫມາກອະງຸ່ນສ້ົມຫມົດ 

3 ຄົນຮັກຂອງຂ້າພະເຈ້ົາເວ້ົາວ່າ, ìຊາວເຢຣຊູາເລັມ ແລະຄົນຢູດາເອີຍ ຈ່ົງພິຈາຣະນາເບ່ິງດູວ່າ ລະຫວ່າງຂ້າພະ
ເຈ້ົາກັບສວນອະງຸ່ນ 

4 ວ່າຍັງມີອັນໃດອີກແດ່ທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ທໍາໃນສວນນ້ີ ເປັນຫຍັງຫມາກຂອງມັນຈ່ຶງສ້ົມ ທັງໆທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາຄາດ
ຫວັງວ່າຈະໄດ້ຫມາກຫວານດ ີ

5 ບັດນ້ີ ສົມຄວນແລ້ວທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາຈະທ າໍກັບສວນອະງຸ່ນຂອງຂ້າພະເຈ້ົາດ່ັ່ງນ້ີ ຄືຈະຮ້ືຫນາມແລະຮ້ົວທ່ີລ້ອມມັນ
ນ  ້ັນອອກ ເພ່ືອໃຫ້ສັດປ່າມາກິນແລະຢຽບຢ່ໍາຖ້ິມເສັຽ 

6 ຈະປ່ອຍໃຫ້ຫຍ້າເກີດຂ້ຶນຈົນເຕັມ ຈະບ່ໍລິແຫນງຫລືພວນດິນ ແຕ່ຈະປ່ອຍໃຫ້ເຄືອແລະກົກຫນາມປ່ົງຂ້ຶນ ຂ້າ
ພະເຈ້ົາຈະບໍ່ໃຫຝົ້ນຕົກລົງມາຮໍາສວນນ້ີî 

7 ອິສຣາເອນແມ່ນສວນອະງຸ່ນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາອົງຍ່ິງໃຫຍ່ ຄົນຢູດາແມ່ນເບ້ັຽອະງຸ່ນທ່ີພຣະອົງຊົງປູກໄວ້ ພ
ຣະອົງຊົງມຸງ່ຫວັງໃຫເຂົາເຮັດຊອບທັມ ແຕ່ຊົງໄດ້ຍິນຄົນຮ້ອງຂໍຄວາມຍຸດຕິທັມ 
ປະກາດວບິດັເຫນອືຄນົອະທມັ 
Social Injustice Denounced 

8 ວິບັດແກ່ຜູ້ເຫລ່ົານ້ັນທ່ີເພ້ີມເຮືອນຫລັງນ່ຶງເຂ້ົາກັບອ ກີຫລັງນ່ຶງ ແລະເພ້ີມນາເຂ້ົາກັບນາຈົນບ່ໍມີບ່ອນອີກແລ້ວ 
ແລະເຈ້ົາທັງຫລາຍຕ້ອງຢູ່ລໍາພັງໃນຖ້າມກາງແຜ່ນດິນນ້ັນ 

9 ພຣະເຈ້ົາຈອມໂຍທາຊົງກ່າວໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຍິນ ìແນ່ນອນເຮືອນຫລາຍຫລ ັງຈະຕ້ອງຮ້າງເປ່ົາ ເຮືອນໃຫຍ່
ເຮືອນງາມຈະບ່ໍມີຄົນອາສັຍ 

10 ເພາະວ່າສວນອະງ ຸ ່ນຊາວຫ້າໄຮ່ຈະໄດ້ຜົນແຕ່ພຽງບັທ (Bath) ດຽວແລະເມັດພືດໂຮເມີຈະໃຫ້ຜົນແຕ່ເອຟາ
ດຽວî 

11 ວິບັດແກ່ຄົນເຫລ່ົານ້ັນທ່ີລຸກຂ  ້ຶນແຕ່ເຊ້ົາມືດ ເພ່ືອຕ້ັງຕ້ົນດ່ືມເຫລ້ົາ ແລະພວກເຈ້ົາກໍເມົາເຫລ້ົາຕລອດຄືນ 
12 ເຂົາມີພິນເຂົາຄູ່ແລະພິນໃຫຍ່ ລໍາມະນາ ຂຸ່ຍ ແລະເຫລ້ົາອະງຸ່ນໃນການລ້ຽງສັດຂອງເຂົາ ແຕ່ເຂົາທັງຫລາຍບ່ໍ

ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນພຣະຣາຊກິຈຂອງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ ຫລືພຈິາຣະນາສີພຣະຫັດຂອງພຣະອົງ 
13 ເພາະສະນ້ັນຊ ົນຊາດຂອງເຮົາຈ່ຶງຕົກໄປເປັນຊະເລີຍເພາະຂາດຄວາມຮູ້ ຜູ້ມີກຽດຂອງເຂົາກໍຫິວ ແລະສາມັນ

ທໍາມະດາຂອງເຂົາກໍຈະຕາຍຍ້ອນຫິວນ້ໍາ 
14 ເຫດສະນ້ັນພິພບົຄົນຕາຍກໍຂຍາຍຄໍຂອງມັນອອກ ແລະອ້າປາກອອກເກີນຂນາດ ແລະພວກເຈ້ົານາຍຂອງເຢ

ຣູຊາເລັມ ແລະສາມັນຊົນຂອງເມືອງນ້ັນກໍລົງໄປ ທງັຄົນຂອງເມືອງນ້ັນແລະເຂົາຜູ້ຮ້ອງສຽງດັງຢ່າງອຶກກະ
ທຶກຢູ່ໃນນ້ັນ 

15 ມະນຸດຕ້ອງຂາບລົງແລະຄົນກໍຕົກຕ່ໍາ ແລະຕາຂອງຜູ້ຈອງຫອງກໍຖືກລົດຕ່ໍາ 
16 ແຕ່ພຣະເຈ  ້ົາຈອມໂຍທາໄດ້ຮັບການເທີດທູນໄວ້ໂດຍຄວາມຍຸດຕິທັມ ແລະພຣະເຈ້ົາອົງບໍຣິສຸດໄດ້ຊົງສໍາແດງ

ຄວາມບໍຣິສຸດສັກສິດໂດຍຄວາມຊອບທັມ 



17 ແລ້ວລູກແກະຈະທ່ຽວຫາກິນທ່ີນ້ັນເຫມືອນເປັນລານຫຍ້າຂອງມັນ ສັດທ່ີອ້ວນແລະລູກແບ້ຈະຫາກິນຢູ່ໃນທ່ີ
ຮົກຮ້າງເພພັງ 

18 ວິບັດຕົກແກ່ພວກເຈ້ົາແລ້ວ ພວກເຈ້ົາເປັນອິສລະໂດຍຫລຸດພ້ົນຈາກບາບບ່ໍໄດ້ດອກ 
19 ຜູ້ກ່າວວ່າ, ìໃຫພ້ຣະອົງຮີບຮ້ອນ ໃຫພ້ຣະອົງເລ່ັງງານຂອງພຣະອົງ ເພ່ືອເຮົາຈະໄດ້ເຫັນ ໃຫ້ພຣະປະສົງຂອງ

ອົງຜູ້ບໍຣິສຸດແຫ່ງອິສຣາເອນສະເດັດມາໃກ້ ຂ ໃໍຫ້ມາ ເພ່ືອເຮົາຈະໄດ້ຮູ້î 
20 ວິບັດແກ່ຄົນເຫລ່ົານ້ັນທ່ີຮຽກຄວາມຊ່ົວຮ້າຍວ່າຄວາມດີ ແລະຄວາມດີວ່າຄວາມຊ່ົວຮ້າຍ ຜູ້ຖືເອົາວ່າຄວາມ

ມືດເປັນຄວາມສະວ່າງ ແລະຄວາມສະວ່າງເປັນຄວາມມືດ ຜູ້ຖືເອົາວ່າຄວາມຂົມເປັນຄວາມຫວານແລະ
ຄວາມຫວານເປັນຄວາມຂົມ 

21 ວິບັດແກ່ຄົນເຫລ່ົານ້ັນທ່ີສລາດໃນສາຍຕາຂອງຕົນເອງ ແລະສຽບແຫລມໃນສາຍຕາຂອງຕົນ 
22 ວິບັດແກ່ຄົນເຫລ່ົານ້ັນທ່ີເປັນວີຣະຊນົໃນການດ່ືມເຫລ້ົາອະງຸ່ນ ແລະເປັນຄົນເກ່ັງໃນການດ່ືມເຫລ້ົາ 
23 ຜູ້ປ່ອຍຕົວຄົນທໍາຜິດເພາະເຂົາຮັບສິນບົນ ແລະເອົາຄວາມຍຸດຕິທັມໄປຈາກຜູ້ປາສຈາກຄວາມຜິດ 

Foreign Invasion Predicted 

24 ດ່ັງນ້ັນ ແປວໄຟກືນຕໍເຂ້ົາສັນໃດ ແລະຫຍ້າແຫ້ງຍຸບລົງສັນໃດ ຮາກຂອງເຂົາກ ຈໍະເປັນເຫມອືນຄວາມເນ່ົາ
ເປ່ືອຍ ແລະດອກບານຂອງເຂົາຈະປິວໄປເຫມືອນຝຸ່ນຂ້ີດິນສັນນ້ັນ ເພາະເຂົາທັງຫລາຍປະຕິເສດບ່ໍຮັບພຣະ
ທັມຂອງພຣະເຈ້ົາຈອມໂຍທາ ແລະໄດ້ດູຫມິນ່ພຣະຄໍາຂອງອົງບໍຣິສຸດແຫ່ງອິສຣາເອນ 

25 ເຫດສັນນ້ັນ ພຣະພິໂຣດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈ່ຶງພຸ່ງຂ້ຶນຕ່ໍຊົນຊາດຂອງພຣະອົງ ແລະພຣະອົງຊົງຢຽດພຣະຫັດ
ຂອງພຣະອົງອອກສູ້ເຂົາແລະຕ ເີຂົາ ແລະພູທັງຫລາຍກໍສ່ັນສະເທືອນ ແລະຊາກສົບຂອງເຂົາທັງຫລາຍກໍ
ເຫມືອນຂ້ີເຫຍ້ືອໃນກາງທາງ ເຖິງປານນ້ັນພຣະພິໂຣດຂອງພຣະອົງກໍຍັງເຊົາໂກດຮ້າຍ ແລະພຣະຫັດຂອງພ
ຣະອົງກໍຍັງຢຽດອອກຢູ່ 

26 ພຣະອົງຈະຊົງທໍາສັນຍາໃຫ້ແກ່ປະຊາຊາດທ່ີຫາ່ງໄກ ແລະຊົງຜິວພຣະໂອດຮຽກເຂົາມາຈາກທ່ີສຸດປາຍແຜ່ນ
ດິນໂລກ ແລະເຂົາມາຢ່າງໄວໂດຍບ່ໍຊັກຊ້າ 

27 ບໍ່ມຜູ້ີໃດໃນພວກເຂົາອ່ອນເພັຽ ບ່ໍມີຜູ້ໃດສະດຸດ ບ່ໍມຜູ້ີໃດຫລັບສນິດຫລືງ້ວງນອນ ຜ້າຄາດແອວຈັກຜືນນ່ືງກໍບ່ໍ
ຫລຸດອອກ ສາຍຮັດເກີບກໍບ່ໍຂາດຈັກສາຍນ່ຶງ 

28 ລູກທະນູຂອງເຂົາກໍແຫລມ ຄັນທະນູຂອງເຂົາກໍກ່ົງໄວ້ ກີບຕີນມ້າທັງຫລາຍຂອງເຂົາເຫມືອນກັບຫີນເຫລັກໄຟ 
ແລະລ້ໍຂອງເຂົາທັງຫລາຍເຫມືອນລົມບ້າຫມູ 

29 ສຽງຄໍາຣາມຂອງເຂົາເຫມືອນສິງ ເຫມອືນສິງຫນຸ່ມ ເຂົາເຫລ່ົານ້ັນຄໍາຣາມ ແລະຄຸບເຫຍ່ືອຂອງເຂົາ ແລະເຂົາ
ຈະຂົນເອົາໄປເສັຽ ແລະບ່ໍມີຜູ້ໃດຊ່ອຍເຂົາ 

30 ໃນວ ນັນ້ັນເຂົາທັງຫລາຍຈະໂຮ່ຮ້ອງ ເຫມືອນສຽງຄ້ືນອຶກກະທຶກຂອງທະເລ ແລະຖ້າມີຜູ້ນ່ຶງຜູ້ໃດມອງເບ່ິງທ່ີ
ແຜ່ນດິນ ເບ່ິງແມ, ຄວາມມືດແລະຄວາມທຸກໃຈ ແລະສະວ່າງກໍຖືກເມກຂອງແຜ່ນດິນປິດບັງເສັຽ 

 

6 ນມິດິແລະການທີເ່ອຊາຢາຖກືຊງົເອີນ້ 
A Vision of God in the Temple 
(ອຊກ 1:4-28) 

1 ໃນປີທ່ີກະສັດອຸສຊີຢາສ້ິນພຣະຊົນນ້ັນ ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຫັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງປະທັບເທິງບັນລັງສູງແລະສະງ່າ
ຣາສີ ແລະເຄ່ືອງສລອງຂອງພຣະອ ົງໄດ້ເຕັມພຣະວຫິານ 

2 ຢູ່ເຫນືອພຣະອົງມີເຊຣາພມິຫລາຍຕົນຢືນຢູ່ ແຕ່ລະຕົນມີປິກຫົກປີກ ໃຊສ້ອງປ ີກປົກຫນ້າ ແລະສອງປີກປົກ
ຕົວ ແລະອີກສອງປີກບີນໄປ 



3 ຕ່າງກໍຮ້ອງຕ່ໍກັນແລະກັນວ່າ, ìບໍຣິສຸດ ບໍຣສຸິດ ບໍຣິສຸດ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແຫ່ງຈັກກະວານຊົງບໍຣິສຸດ ພຣະຣັສມີ
ຂອງພຣະອົງແຜ່ກະຈາຍໄປທ່ົວໂລກî 

4 ແລະສຽງຮ້ອງຂອງພວກທ່ານໄດ້ທໍາໃຫຮ້າກຖານພຣະວິຫານສ່ັນສະເທືອນ ແລະກໍມີຄວັນເຕັມໄປຫມດົ 
5 ແລະຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເວ້ົາວ່າ, ìຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຮັບເຄາະກັມແລະຫມົດຫວັງແລ້ວ ຄໍາເວ້ົາທຸກໆຄໍາທ່ີອອກຈາກ

ປາກຂ້າພະເຈ້ົາລ້ວນແຕ່ເປັນບາບ ແລະຂ້າພະເຈ້ົາຢູ່ນໍາຊົນຊາດທ່ີເວ້ົາແຕ່ບາບຫຍາບຊ້າ ບັດນ້ີຕາຂອງຂ້າພະ
ເຈ້ົາໄດ້ເຫັນກະສັດ ຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແຫ່ງຈັກກະວານກັບຕາຕົນເອງແລ້ວî 

6 ຕ່ໍມາ ຕົນນ່ຶງໃນເຊຣາພິມບິນມາຫາຂ້າພະເຈ້ົາ ເທວະດາຕົນນ້ີໄດ້ຄີບຖ່ານໄຟແດງມາຈາກແທ່ນບູຊາ 
7 ແລະເອົາຖ່ານນ້ັນແປະໃສ່ປາກຂອງຂ້າພະເຈ້ົາພອ້ມກັບເວ້ົາວ່າ, ìສ່ິງນ້ີໄດ້ຖືກຕ້ອງປາກຂອງເຈ້ົາແລ້ວ ຄວາມ

ຜິດຂອງເຈ້ົາກໍຖືກຍົກເລີກ ແລະບາບກໍໄດ້ຮັບອະພັຍî 
8 ແລະຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຍິນພຣະສຸຣະສຽງຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຖາມວ່າ, ìເຮົາຈະໃຊ້ຜູ້ໃດໄປ ແລະໃຜຈະ

ເປັນຜູ້ສ່ົງຂ່າວຕາງເຮົາî ແລ້ວຂ້າພະເຈ້ົາທນູຕອບວ່າ, ìຂ້າພຣະອົງນ້ີຈະໄປດອກ ໂຜດໃຊ້ຂ້າພຣະອົງທ້ອນî 
9 ດ້ວຍເຫດນ້ີ ພຣະອົງຊົງສ່ັງຂ້າພະເຈ້ົາໄປບອກປະຊາຊົນວ່າ, ì ເໍຖິງພວກເຈ້ົາຈະຟັງຫລາຍປານໃດ ພວກເຈ້ັາກໍ

ຈະບ່ໍເຂ້ົາໃຈ ຈະເບ່ິງຄັກປານໃດ ກໍຈະບ່ໍຮູ້ວ່າແມ່ນຫຍັງຈະເກີດຂ້ຶນî  
10 ແລ້ວພຣະອົງຊົງບອກຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, ìຈ່ົງທໍາໃຫ້ຈິດໃຈຂອງຊົນຊາດນ້ີເປັນມືດມົນ ຫູຫນວກ ຕາບອດ ເພ່ືອບ່ໍ

ໃຫພ້ວກເຂົາເຫັນຮຸ່ງ ຫລືໄດ້ຍິນ ແລະເຂ້ົາໃຈໄດ້ ແລ້ວພວກເຂົາຈະບ່ໍກັບຄືນມາຫາເຮົາ ແລະຖືກຮັກສາໃຫ້ດີ 
11 ແລ້ວຂ້າພະເຈ້ົາທູນຖາມວ່າ, ìຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຈະໃຫ້ເປັນຢູ່ຢ່າງນ້ີດົນປານໃດî ແລະພຣະອົງຊົງຕອບ

ວ່າ, ìຈົນເທ່ົາຫົວເມືອງທັງຫລາຍຖືກທໍາລາຍຮ້າງເປ່ົາ ຫມູ່ບ້ານທັງຫລາຍບ່ໍມຄົີນອາສັຍຢູ່ ແລະຜືນແຜ່ນດິນ
ງຽບເຫງົາເປ່ົາປ່ຽວ 

12 ເຣົາຈະກວາດຕ້ອນຝູງຄົນອອກຫນີໄປໄກໆ ໃຫດິ້ນດອນຕອນຫຍ້າໂສກເສ້ົາເຫງົາຫງອຍ 
13 ເຖິງແມ່ນວ່າຍັງເຫລືອຄົນຢູ່ໃນນ້ັນພຽງນ່ຶງໃນສິບກໍຈະຖືກທໍາລາຍເຫມືອນກັນ ຊຶງ່ຈະເປັນເຫມືອນຕ້ົນສົນທ່ີຖືກ

ຕັດເຫລືອແຕ່ຕໍî ຕໍນ້ັນຫມາຍເຖິງ ການຮ້ືຟ້ືນການເປັນໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາຂ້ຶນໃຫມ ່
 

7 ຂາ່ວແຣກຂອງເອຊາຢາທີມ່ເີຖງິອາຮສັ 
Isaiah Reassures King Ahaz 

(2 ກສດ 16:5; 2 ຂຄວ 28:5-15) 
1 ໃນຣຊັການຂອງອາຮັສໂອຣົດຂອງໂຢທາມ ໂອຣົດຂອງອຸສຊີຢາ ກະສັດຂອງຢູດາ ເຣຊີນກະສັດແຫ່ງຊີເຣັຽ 

(ອາຣາມ) ແລະເປກາໂອຣົດຂອງເຣມາລີຢາ ກະສັດແຫ່ງອິສຣາເອນໄດ້ເຂ້ົາໂຈມຕ ນີະຄອນເຢຣູຊາເລັມ ແຕ່
ພວກທ່ານບ່ໍສາມາດຍຶດເອົາເມືອງນ້ີໄດ້ 

2 ເມ່ືອເຂົາໄປບອກທ່ີຣາຊສໍານັກຂອງດາວິດວ່າ, ìຊເີຣັຽໄປຕ້ັງຄ້າຍຢູ່ໃນເຂດເອຟຣາອິມແລ້ວî ພຣະອົງພ້ອມ
ທັງປະຊາຊົນກໍຢ້ານ ແລະໃຈສ່ັນແທບຈະຂາດໃຈຕາຍ 

3 ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງບອກເອຊາຢາວ່າ, ìເຈ້ົາແລະເຊອາຣ໌ຢາຊບຸ ບຸດຊາຍຂອງເຈ້ົາ ຈ່ົງໄປເຝ້ົາກະສັດອາຮັ
ສ ຢູ່ບ່ອນຮ່ອງນ  ໍ້າສະໄຫລມາສຸດເທິງຖນົນບ່ອນທໍາແຜ່ນຜ້າ 

4 ເພ່ືອບອກໃຫ້ພຣະອົງສງົບຈິດສງົບໃຈ ຢ່າຢ້ານຫລືເປັນທຸກໃຈເລີຍ ຢ່າໃຫ້ພຣະທັຍຂອງພຣະອົງຢ້ານດ້ວຍ
ເຫດພວກເຂົາທັງສອງເປັນເຫມອືນດ້ົນໄຟມອດຊ່ຶງຍັງແຕ່ຄວັນ ເພາະຄວາມຄຽດແຄ້ນຂອງກະສັດເຣຊີນ 
ແລະຊເີຣັຽ ແລະໂອຣົດຂອງເຣມາລີຢາ 

5 ເພາະວ່າຊີເຣັຽພອ້ມກັບເອຟຣາອິມ ແລະໂອຣົດຂອງເຣມາລີຢາໄດ້ຄິດການຊ່ົວຮ້າຍຕ່ໍພຣະອົງກ່າວວ່າ, 



6 ìໃຫເ້ຣົາທັງຫລາຍຂ້ຶນໄປຕ່ໍສູ້ກັບຢູດາ ແລະເພ່ືອໃຫ້ເຂົາຢ້ານແລະຍຶດເອົາເປັນເມືອງຂ້ຶນ ແລະຕ້ັງບຸດຊາຍຂອງ
ຕາເບເອນເປັນກະສັດປົກຄອງປະເທດນ້ີî 

7 ແຕ່ເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂໍປະກາດວ່າ, ìເຣ່ືອງນ້ີຈະບ່ໍເກີດຂ້ຶນດອກ 
8 ເພາະສຽນຂອງຊີເຣັຽຄືດາມັສກັສ ແລະສຽນຂອງດາມັສກັສຄືກະສັດເຣຊີນ (ພາຍໃນຫົກສິບຫ້າປີ ເອຟຣາອິມ

ກໍຈະສ້ິນສຸດຄວາມເປັນຊາດ) 
9 ເພາະສຽນຂອງເອຟຣາອິມຄືຊາມາເຣັຽ ແລະສຽນຂອງຊາມາເຣັຽຄືໂອຣດົຂອງເຣມາລີຢາ ແນ່ນອນ ຖ້າຄວາມ

ເຊ່ືອຂອງເຈ້ົາບ່ໍຫລາຍ ເຈ້ົາກໍຈະຕ້ັງຢູ່ບ່ໍໄດ້ 
ຫມາຍສາໍຄນັກຽ່ວກບັເອມານເູອນ 
Isaiah Gives Ahaz the Sign of Immanuel 

10 ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຊົງກ່າວຕ່ໍອາຮັສອີກວ່າ,  
11 ìຈ່ົງຂໍໃຫ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາສະແດງຫມາຍສໍາຄັນຈາກພິພົບຄົນຕາຍ ຫລ ຈືາກຟ້າສວັນໃຫ້ເຈ້ົາເຫັນ 
12 ອາຮັສໄດ້ທູນຕອບວ່າ, ìຂ້າພຣະອົງຈະບ່ໍຂໍໃຫ້ສະແດງຫມາຍສໍາຄັນ ແລະຈະບ່ໍທົດລອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
13 ເອຊາຢາຈ່ຶງເວ້ົາວ່າ, ìຣາຊວົງດາວິດເອີຍ ຈ່ົງຟັງເທີນ ແຕ່ກ້ີທ່ານໄດ້ທໍາໃຫ້ຄົນທັງຫລາຍບ່ໍພໍໃຈຈົນເຂົາອົດທົນ

ບ່ໍໄດ້ ບັດນ້ີ ທາ່ນໄດ້ທໍາໃຫພ້ຣະເຈ້ົາຊົງອົດທົນບ່ໍໄດ້ອີກ 
14 ດ້ວຍເຫດນ້ັນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈ່ຶງຈະຊົງສະແດງຫມາຍສໍາຄັນໃຫ້ເຈ້ົາເຫັນດ່ັງນ້ີ ຄືຍິງສາວຜູ້ນ່ຶງຈະຖືພາ ແລະ

ອອກບຸດມາເປັນຊາຍ ນາງຈະຕ້ັງຊ່ືໃຫ້ບຸດນ້ີວ່າ ìເອມານູເອນî 
15 ເມ່ືອເວລາທ່ານໃຫຍ່ພ ຮູ້ໍຈັກຜິດຈັກຖືກໄດ້ແລ້ວ ທ່ານຈະຮັບປະທານນ້ໍານົມແລະນ້ໍາເຜ້ິງເປັນອາຫານ 
16 ກ່ອນເວລາທ່ານຮູ້ຈັກຄວາມນ້ັນ ແຜ່ນດິນຂອງກະສັດສອງອົງທ່ີເຈ້ົາຢ້ານຈະເພພັງຮ້າງເປ່ົາ 
17 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງບັນດານໃຫ້ວັນໂຫດຮ້າຍມາຖືກພຣະອົງ ຖືກປະຊາຊົນແລະຖ ກືເຊ້ືອສາຍແຫ່ງບິດາຂອງ

ພຣະອົງ ວນັນ້ັນຈະໂຫດຮ້າຍກວ່າທຸກໆວັນທ່ີເຄີຍມີມາ ຕ້ັງແຕ່ວັນທ່ີເອຟຣາອິມແຍກອອກຈາກຢູດາ ຄືກະສັດ
ອັສຊີເຣັຽî 

18 ເມ່ືອເວລານ້ັນມາເຖິງ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງຜີວພຣະໂອດເອົາຄົນເອຢິບມາຈາກຕ້ົນກໍາເນີດແມ່ນ້ໍານິນ
ເຫມືອນຝູງເຫລືອກມາ ແລະເອ້ີນເຜ້ິງຊ່ຶງຢູ່ໃນແຜ່ນດິນອັສຊີເຣັຽ 

19 ແລະມັນຈະມາເຕັມຢູ່ໃນຮ່ອມພູ ໃນຖ້ໍາ ໃນໂງ່ນຫີນ ໃນພຸ່ມໄມ້ແລະເດ່ີນຫຍ້າ 
20 ເມ່ືອເວລານ້ັນມາເຖິງ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງຈ້າງເອ າົຊ່າງຕັດຜົມຈາກຟາກຕາເວັນອອກຂອງແມ່ນ້ໍາເອີຟຣາດ 

ຄືກະສັດອັສຊີເຣັຽ ທ່ານຈະແຖຫນວດ ແຖຜົມ ແລະແຖຂົນໃນຕົນຕົວຂອງເຈ້ົານ້ັນ 
21 ເມ່ືອເວລານ້ັນມາເຖິງ ແມ່ນແຕ່ຊາວນາທ່ີມີງົວນ້ອຍພຽງໂຕດຽວ ແລະມີແບ້ພຽງສອງໂຕ 
22 ກຈໍະມນ້ໍີານົມກິນພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການ ແລະຄົນທັງປວງທ່ີລອດຊີວິດເຫລືອຢູ່ໃນປະເທດ ຈະໄດ້ກິນນ້ໍາ

ນົມແລະນ້ໍາເຜ້ິງເປັນອາຫານ 
23 ເມ່ືອເວລານ້ັນມາເຖິງ ສວນດີທ່ີມກົີກອະງຸ່ນພັນກົກ ແລະມີຣາຄາພຽງນ່ຶງພັນເຊເກລກໍຈະເຕັມໄປດ້ວຍຫນາມ

ແລະໄມ ້
24 ທັງຈະບ່ໍມີໃຜກ້າໄປໃນສວນນ້ັນ ເວ້ັນໄວ້ແຕ່ຜູ້ທ່ີມີຫນ້າທະນູເປັນອາວຸດຈ່ຶງຈະໄປໄດ້ ທົວ່ທັງປະເທດຈະເຕັມ

ໄປດ້ວຍໄມ້ແລະກົກຫນາມ 
25 ພທູຸກຫນ່ວຍທີເ່ຄີຍປູກຢູ່ກະທໍາກິນຈະມີແຕ່ຫນາມ ຈະບ່ໍມີໃຜຂ້ຶນໄປທ່ີນ້ັນ ມນັຈະເປັນບ່ອນງົວຄວາຍ ແລະ

ແກະກິນຫຍ້າ 
 

8 ຊືບ່ດຸຂອງຜູປ້ະກາດພຣະທມັ 



Isaiahís Son a Sign of the Assyrian Invasion 

1 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວຕ່ໍຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, ìຈ່ົງເອົາປ້າຍແຜ່ນໃຫຍ່ມາແຜ່ນນ່ຶງ ແລ້ວຂຽນຫນັງສືໂຕໃຫຍ່ໆລົງໃສ່
ວ່າ ìມາເຮີຊນັລັນຮັສບັສî 

2 ແລ້ວໃຫເ້ອົາຄົນທ່ີໄວ້ໃຈໄດສ້ອງຄົນຄື ປະໂຣຫິດອູຣີຢາ ແລະເຊຄາຣີຢາບຸດຂອງໂຢເບເຣຄີຢາມາເປັນພຍານ
ເພ່ືອຂ້າພະເຈ້ົາ 

3 ແລະຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຂ້ົາໄປຫາຍິງຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ແລະນາງກໍຕ້ັງຄັນ ແລະຄອດບຸດຊາຍຄົນນ່ຶງ ແລະພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວກັບຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, ìຈ່ົງເອ້ີນຊ່ືບຸດນ້ັນວ່າ ບາເຮີຊັນລັນຮັສບັສ 

4 ເພາະກ່ອນເດັກນ້ອຍຜູ້ນ້ີໃຫຍ່ຂ້ຶນມາພ ຮູ້ໍຈັກເອ້ີນພ່ໍ ແມ່ໄດ້ ຊບັສົມບັດຂອງດາມັສກັສ ແລະຂອງທ່ີຍາດຊງີມາ
ໄດ້ຈາກຊາມາເຣັຽຈະຖືກພຣະຣາຊາອັສຊີເຣັຽຍຶດເອົາໄປຫມດົî 

5 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວກັບຂ້າພະເຈ້ົາອີກວ່າ, 
6 ìເພາະວ່າຊົນຊາດນ້ີໄດ້ປະຕິເສດນ້ໍາແຫ່ງຊີໂລອາອາທ່ີງຽບສງັດ ແລະຢ້ານກົວຕ່ໍກະສັດເຣຊີນ ແລະໂອຣົດ

ຂອງເຣມາລີຢາ 
7 ເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈ່ຶງຈະໃຫ້ກະສັດອັສຊີເຮັຽ ພ້ອມກອງທັບທັງຫມົດຂອງພຣະອົງມາໂຈມຕີຢູດາ ກອງທັບ

ນ້ີຈະບຸກຣຸກໄປເຫມືອນນ້ໍາເອີຟຣາດໄຫລນອງລ້ົນຕາຝ່ັງ  
8 ຄົນຢູດາຈະຖືກກວາດເອົາໄປເຫມືອນຖືກກະແສນ້ໍາພັດ ກອງທັບນ້ີຈະຂຍາຍໄປທ່ົວເຂດແດນ ແລະຄວບຄຸມ

ທຸກໆສ່ິງî ແຕ່ວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງຢູ່ກັບເຣົາ ປີກຂອງພຣະອົງຊົງປົກຄຸມແຜ່ນດິນນ້ັນ 
9 ຊົນຊາດທັງຫລາຍເອີຍ ພວກເຈ້ົາຈ່ົງພາກັນຢ້ານ ບັນດາປະເທດໄກທັງຫມດົຈ່ົງຟັງເຖີດ ຈ່ົງຕຽມຕົວສູ້ແຕ່ຈ່ົງ

ຢ້ານ 
10 ຈ່ົງວາງແຜນໄວ້ແຕ່ຈະບ່ໍສໍາເຣັດ ຈ່ົງປຶກສາຫາລືກັນ ແຕ່ມັນຈະບ່ໍມີປໂຍດ ເພາະວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຢູ່ກັບ

ເຮົາ 
ພຣະຜູເ້ປນັເຈ້ົາຊງົເຕອືນຜູປ້ະກາດພຣະທມັ 

11 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງເຕືອນຂ້າພະເຈ້ົາດ້ວຍຣິດທານຸພາບອັນຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພຣະອົງ ວ່າບ່ໍໃຫ້ທໍາຕາມທາງທ່ີຊນົ
ຊາດນ້ີທໍາກັນ ພຣະອົງຊົງບອກວ່າ, 

12 ìຢ່າຮ່ວມແຜນການກະບົດນໍາປະຊາຊົນນ້ີ ແລະຢ່າຢ້ານສ່ິງທ່ີເຂົາຢ້ານ 
13 ຈ່ົງລະນຶກວ່າ ເຮົາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົແຫ່ງຈັກກະວານຊົງບໍຣິສຸດ ເຮົາຜູ້ດຽວທ່ີເຈ້ົາຈະຕ້ອງຢ້ານ 
14 ຍ້ອນຄວາມບໍຣິສຸດອັນເຕັມຂນາດຂອງເຮົານ້ັນ ເຮົາຈ່ຶງເປັນເຫມືອນຫີນທ່ີຕໍາຕີນປະຊາຊົນ ແລະເປັນເຫມອືນ

ແຮ້ວທີຫ້່າງໃສ່ປະຊາຊົນຢູດາ ໃສ່ອິສຣາເອນ ແລະເຢຣູຊາເລັມ  
15 ມຫີລາຍຄົນຈະຕໍາສະດຸດລ້ົມ ພວກເຂົາຈະຖືກບ້ວງແຮ້ວແລະລ້ົມລົງເປັນບາດແຜî 

ເຕອືນບໍໃ່ຫຖ້າມເອາົຄວາມນາໍຜ ີ 
Disciples of Isaiah 

16 ພວກສາວົກທັງຫລາຍເອີຍ ຈ່ົງປະພຶດປະຕິບັດພຣະທັມທ່ີພຣະເຈ້ົາຊງົປະທານໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົານ້ັນ 
17 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງລ້ີບ່ໍໃຫ້ໄພພົ່ນຂອງພຣະອົງເຫັນ ແຕ່ຂ້າພະເຈ້ົາກ ເໍຊ່ືອໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະອົງ 
18 ຂ້າພະເຈ້ົາຢູ່ທ່ີນ້ີກັບພວກລູກທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງປະທານໃຫ້ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແຫ່ງຈັກກະວານຊົງປະທັບຢູ່ບັນ

ລັງເທິງພູຊໂີອນ ຂ້າພະເຈ້ົາກັບພວກລູກເປັນເຫມອືນພຣະທັມທ່ີເປັນຫມາຍສໍາຄັນຕ່ໍຊາວອິສຣາເອນ 
19 ປະຊາຊົນຈະບອກໃຫ້ພວກທ່ານ ຖາມເອົາຄວາມຈາກພວກຫມໍດ ູແລະຫມຜີໍຊ່ຶງເວ້ົາອອດໆແອດໆຢູ່ໃນລໍາຄໍ 

ພວກເຂົາຈະບອກວ່າ, ìກ່ອນອ່ືນຫມດົ ປະຊາຊົນຄວນຈະຖາມເອົາຄວາມນໍາຜີ ແລະປຶກສານໍາຄົນຕາຍແທນ
ຄົນເປັນî 



20 ພວກທ່ານຈ່ົງຕອບເຂົາວ່າ, ìຈົ່ງຟັງພຣະທັມທີ່ພຣະຜູເ້ປັນເຈ້ົາຊົງປະທານໃຫ້ ຢ່າຟັງຄວາມຜີ ເພາະວ່າສ່ິງທ່ີ
ເຂົາບອກໃຫ້ເຈ້ົາເຮັດນ້ັນມັນບ່ໍດີî 

21 ປະຊາຊົນຈະຊັດເຊພະເນຈອນໄປທ່ົວທງັປະເທດດ້ວຍຄວາມຫມົດຫວັງ ແລະອຶດຢາກ ເມ່ືອເຂົາຫິວຢາກເຂ້ົາ 
ເຂົາຈະຄຽດແຄ້ນ ແລະປ້ອຍດ່າກະສັດກັບພຣະເຈ້ົາຂອງຕົນ ເຂົາອາດຈະເງີຍຫນ້າຂ້ຶນຟ້າ 

22 ຫລືກ້ົມລົງດິນ ແຕ່ຈະບ່ໍທັນເຫັນຫຍັງ ຈະມີແຕ່ຄວາມທຸກໃຈ ແລະຄວາມມືດ ເຂົາຈະຖືກຂັບໄລ່ເຂ້ົາໄປໃນ
ຄວາມມືດອັນຫນ້າຢ້ານນ້ັນ ຈະຫນີໄປໃຫ້ພ້ົ້ົນຈາກເວລາຍາກລໍາບາກນ້ີບ່ໍໄດ້ 

 

9 ກະສດັໃນອະນາຄດົ  
The Righteous Reign of the Coming King  
(ອຊຢ 11:1-9) 

1 ແຜ່ນດິນຂອງຕະກູນເຊບູລູນ ແລະເນ ຟັທາລີເຄີຍເສ່ືອມເສັຽສັກສີມາເທ່ືອນ່ຶງແລ້ວ ແຕ່ໃນພາຍຄ້ັງຫນ້າແຜ່ນ
ດິນນ້ີຕ້ັງແຕ່ທະເລເມດິເຕຣາເນເບ້ືອງຕາເວັນອອກເຖິງຟາກແມ່ນ້ໍາຈໍແດນເບ້ືອງນ້ັນ ແລະເຖິງຄາລີເລບ່ອນ
ຊາວຕ່າງປະເທດອາສັຍຢູ່ຈະໄດ້ຮັບຄວາມຈະເຣີນຮຸ່ງເຮືອງ 

2 ປະຊາຊົນຜູ້ດໍາເນ ນີຢູ່ໃນຄວາມມືດກໍໄດ້ຮັບແສງສະວ່າງຢ່າງຫລວງຫລາຍ ພວກເຂົາຢູ່ໃນແຜ່ນດິນມືດ ແຕ່
ບັດນ້ີແສງສະວ່າງໄດ້ສ່ອງເຖິງເຂົາແລ້ວ 

3 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະອົງຊົງໃຫ້ເຂົາມີຄວາມມ່ວນຊ່ືນຫລາຍ ຊົງໃຫ້ເຂົາໄດ້ຮັບຄວາມສຸກ ພວກເຂົາຍິນ
ດີໃນສ່ິງທ່ີພຣະອົງຊົງກະທໍາເຫມືອນຄົນຍິນດີເມ່ືອຍາມເກັບກ່ຽວ ຫລືເຫມອືນຄາວທ່ີພວກເຂົາແບ່ງປັນຂອງທ່ີ
ຍຶດມາໄດ້ 

4 ເພາະວ່າພຣະອົງຊົງຫັກແອກທ່ີເຮັດໃຫ້ເຂົາຫນັກຫນ່ວງກັບໄມ້ແສ້ທີຟ່າດບ່າເຂົານ້ັນ ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ  
ພຣະອົງຊົງທໍາລາຍຊົນຊາດທ່ີກົດຂ່ີຂ່ົມເຫັງໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ ຢ່າງດຽວກັນກັບຊົງທໍາລາຍກອງທັບຂອງມາ
ດີອານແດ່ດົນນານມາແລ້ວ 

5 ເກີບທຸກຄູ່ຂອງທະຫານທ່ີຮຸກຮານ ພ້ອມທັງເສ້ືອທຸກຕົວທ່ີເປ້ືອນດ້ວຍເລືອດຈະຖືກເຜົາໄຟທາໍລາຍຖ້ິມຫມດົ 
6 ເດັກນ້ອຍຜູ້ນ່ຶງໄດ້ເກີດມາໃຫ້ເຮົາແລ້ວ ຊົງປະທານບຸດຊາຍຜູ້ນ່ຶງໃຫ້ເຮົາ ແລະພຣະອົງຈະຊົງເປັນຜູ້ປົກຄອງ

ຂອງເຮົາ     ພຣະນາມຂອງພຣະອົງ ຄື ìຜູ້ປຶກສາທ່ີສລາດສ້ຽມແຫລມî ພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງຣິດî ອົງເປັນພຣະບິດາ
ຕລອດໄປ ìອົງສັນຕິຣາດî 

7 ພຣະຣາຊອໍານາດຂອງພຣະອົງຈະເພ້ີມພູນຂ້ຶນເລ້ືອຍໆ ຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະອົງຈະມີຄວາມສງົບສຸກ      
ຕລອດໄປ ພຣະອົງຈະປົກຄອງສືບຕ່ໍກະສັດດາວິດ ຈະຊົງໃຫ້ອໍານາດຢ່າງຖືກຕ້ອງແລະຍຸດຕິທັມ ເລ້ີມແຕ່ບັດ
ນ້ີຈົນເຖິງເທ່ົາອາວະສານ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາອົງຍ່ິງໃຫຍ່ຈະຊົງກະທໍາການນ້ີທັງຫມົດດ້ວຍຄວາມຫວງແຫນ 
ພຣະຜູເ້ປນັເຈົາ້ຊງົລງົໂທດອສິຣາເອນ 
Judgment on Arrogance and Oppression 

8 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງພິພາກສາໂທດຣາຊອານາຈັກອິສຣາເອນ ຄືເຊ້ືອສາຍຂອງຢາໂຄບແລ້ວ 
9 ຄົນອິສຣາເອນທັງຫມດົຮ່ວມທັງທຸກໆຄົນທ່ີອາສັຍຢູ່ໃນເມືອງຊາມາເຣັຽ ຈະຮູ້ວ່າພຣະອົງໄດ້ຊົງກະທໍາການນ້ີ

ແລ້ວ ຄືພວກເຂົາໄດ້ກ່າວດ້ວຍຄວາມເຍ້ີຍ່ິງຈອງຫອງວ່າ  
10 ìຕຶກທ່ີສ້າງດ້ວຍດິນຈ່ີໄດ້ເພພັງລົງແລ້ວ ແຕ່ເຮົາຈະສ້າງໃຫມດ້່ວຍຫີນ ກົກເດ່ືອຖືກຕັດລົງແລ້ວ ແຕ່ເຮົາຈະເອົາ

ກົກສົນໃສ່ແທນໄວ້î 
11 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງປຸກປ່ັນພວກສັດຕຣູອິສຣາເອນໃຫ້ຕ່ໍສູ້ພວກເຂົາ  



12 ຄພືວກຊເີຣັຽ (ອາຣາມ) ຢູທ່າງທິດຕາເວັນອອກ ແລະພວກຟີລິສຕິນຢູ່ທາງທິດຕາເວັນຕົກຈະອ້າປາກກືນກິນອິ
ສຣາເອນ ເຖິງປານນ້ັນພຣະພິໂຣດຂອງພຣະອົງກໍຈະຍັງບ່ໍສ້ິນສຸດ ແລະພຣະຫັດກໍຈະຍ ງັຢຽດອອກລົງໂທດ
ພວກເຂົາຢູ່ 

13 ເຖິງແມ່ນວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແຫ່ງຈັກກະວານໄດ້ລົງໂທດ ອິສຣາເອນແລ້ວກໍຕາມ ພວກເຂົາກໍບ່ໍປ່ຽນໃຈກັບ
ຄືນມາຫາພຣະອົງເລີຍ 

14 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງລົງໂທດພວກຜູ້ນໍາອິສຣາເອນ ກັບປະຊາຊົນໃຫຫ້ມົດໄປໃນວັນດຽວ ຄືຈະຊົງຕັດຫົວຕັດຕີນ
ພວກເຂົາຖ້ິມ  

15 ຫົວນ້ັນແມ່ນອະວຸໂສແລະຄົນມີກຽດ ຕີນແມ່ນຜູ້ປະກາດພຣະທັມທ່ີສອນເທັດ 
16 ພວກເຂົາໄດ້ນໍາປະຊາຊົນເຫລ່ົານ້ີໄປໃນທາງຜິດ ແລະສັບສົນວຸ້ນວາຍ 
17 ດ່ັງນ້ັນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈ່ຶງຈະບ່ໍຊົງໃຫ້ຄົນຫນຸ່ມຄົນໃດຫນີພ້ົ້ົນໄປໄດ້ ທັງຈະບ່ໍຊົງເມດຕາສົງສານແມ່ຫມ້າຍ

ແລະລູກກໍາພ້າຄົນໃດເລີຍ ເພາະວ່າທຸກໆຄົນບ່ໍມີພຣະເຈ້ົາ ເຂົາທໍາແລະເວ້ົາທຸກຢ່າງຊ່ົວຮ້າຍ ດ້ວຍເຫດນ້ັນ ພ
ຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈ່ຶງບ່ໍເຊົາພິໂຣດ ແຕ່ຈະຍັງຢຽດພຣະຫັດອອກມາລົງໂທດເຂົາຢູ່ 

18 ຄວາມຊ່ົວຮ້າຍຂອງປະຊາຊົນນ້ີໄດ້ລຸກລາມຂ້ຶນເປັນແປວເຫມອືນໄຟໄຫມ້ປ່າ ຍ້ອນວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແຫ່ງ
ຈັກກະວານຊົງພໂິຣດ  

19 ພຣະອົງຊົງລົງໂທດແຜ່ນດິນ ແລະປະຊາຊົນນ້ັນເຫມອືນໄຟເຜົາຜານ ໂດຍບ່ໍມີໃຜຢາກຊ່ອຍເຫລືອເລີຍ 
20 ປະຊາຊົນທ່ົວທັງປະເທດໄດ້ເກັບເລັມເອົາອາຫານມາກິນບ່ອນລະນ້ອຍຕາມທ່ີຫາໄດ້ ແຕ່ພວກເຂົາກໍບ່ໍ

ອ່ີມພວກເຂົາຈ່ຶງກິນຮອດອ້າຍນ້ອງຂອງຕົນເອງ 
21 ປະຊາຊົນມານັສເຊໄດ້ສູ້ຮົບກັບເອຟຣາອີມ ແລະທັງສອງຍັງຮ່ວມກັນຕ່ໍສູ້ຢູດາອີກ ເຖິງປານນ້ັນ ພຣະຜູ້ເປັນ

ເຈ້ົາກ ຍັໍງບ່ໍເຊົາພິໂຣດ ແຕ່ຍັງຢຽດພຣະຫັດມາລົງໂທດເຂົາຢູ່ 
 

10 
Chapter 10 

1 ວິບັດແກ່ຄົນເຫລ່ົານ້ັນທ່ີອອກກົດຫມາຍອະທັມ ແລະແກ່ຜູ້ຂຽນທ່ີຂຽນແຕ່ການບີບຄ້ັນເລ້ືອຍໄປ 
2 ເພ່ືອຫັນຄົນຂັດສົນໄປຈາກຄວາມຍຸດຕິທັມ ແລະປຸ້ນສິດຂອງຄົນທຸກຍາກແຫ່ງຊົນຊາດຂອງເຮົາເສັຽ ເພ່ືອວ່າ

ຍິງຫມາ້ຍຈະເປັນຂອງຍຶດຂອງເຂົາ ແລະເພ່ືອເຂົາຈະກະທໍາໃຫ້ຄົນກໍາພ້າເປັນເຫຍ່ືອຂອງເຂົາ 
3 ພວກເຈ້ົາຈະກະທໍາຢ່າງໃດໃນວັນລົງໂທດທັນ ໃນວັນພັຍວິບັດຊ່ຶງມາຈາກທ່ີໄກ ເຈ້ົາຈະຫນີໄປເພ່ິງໃຜ ແລະ

ເຈ້ົາຈະຝາກ  ຊັບສົມບັດຂອງເຈ້ົາໄວ້ທ່ີໃດ 
4 ບໍ່ມສ່ິີງໃດເຫລືອນອກຈາກຈະໄປຫລັງຄົດຫລັງງໍຢູ່ກັບນັກໂທດ ຫລືລ້ົມລົງໃນຫມູ່ພວກຄົນທ່ີຖືກຂ້າ ເຖິງປານ

ນ້ັນກໍດີ ພຣະພິໂຣດຂອງພຣະອົງກໍຍັງບ່ໍໄດ້ຫັນກ ບັ ແລະພຣະຫັດຂອງພຣະອົງຍັງຢຽດອອກຢູ່ 
ພຣະເຈ້ົາຊງົໃຊອ້ສັຊເີຣຽັ 
Arrogant Assyria Also Judgment 

5 ວິບັດແກ່ອັສຊີເຣັຽ ຜູ້ເປັນໄມ້ຄ້ອນແຫ່ງຄວາມກ້ິວຂອງເຮົາ ແລະເປັນໄມ້ຄ້ອນແຫ່ງຄວາມໂກດຮ້າຍຂອງເຮົາ 
6 ເຮົາຈະໃຊ້ເຂົາໄປສູ້ປະຊາຊາດທ່ີປະຕິເສດພຣະເຈ້ົາ ເຮົາຈະບັນຊາເຂົາໃຫ້ໄປສູ້ຊົນຊາດທ່ີເຮົາກ້ິວ ໄປເອົາ

ຂອງທ່ີຍຶດແລະເອົາຂອງທ່ີປຸ້ນ ແລະໃຫ້ຢຽບຢ່ໍາເຫມືອນຢຽບຂ້ີຝຸ່ນໃນຖນົນ 
7 ແຕ່ເຂົາບ່ໍໄດ້ຕ້ັງໃຈຢ່າງນ້ັນ ແລະຈິດໃຈຂອງເຂົາກໍບ່ໍໄດ້ຄິດຢ່າງນ້ັນ ແຕ່ໃນໃຈຂອງເຂົາຄິດຈະທໍາລາຍ ແລະ

ຕັດປະຊາຊາດເສັຽບ່ໍແມ່ນຫນ້ອຍ 
8 ເພາະເຂົາເວ້ົາວ່າ, ìຜູ້ບັງຄັບບັນຊາຂອງເຮົາເປັນພຣະຣາຊາຫມດົບ່ໍແມ່ນຫລື 



9 ເມືອງຄານໂນກໍເຫມືອນເມືອງກາຣເ໌ຄມິສບ່ໍແມ່ນຫລື ເມືອງຮາມັທກ ໍເຫມືອນເມືອງອາຣ໌ປັດບ່ໍແມ່ນຫລື ເມືອງ
ຊາມາເຣັຽກເໍຫມືອນເມືອງດາມສັກັສບ່ໍແມ່ນຫລື 

10 ເຫມືອນຢາ່ງມຂືອງເຣົາໄປເຖິງບັນດາຣາຊອານາຈັກຂອງຮູບໂຄຣົບ ຊ່ຶງຮູບໂຄຣົບແກະສລັກຂອງເຂົານ້ັນ
ໃຫຍ່ກວາ່ຂອງເຢຣູຊາເລມັ ແລະຊາມາເຣັຽ 

11 ເຣົາກໍຈະບ່ໍທ ໍາແກ່ເຢຣູຊາເລັມກັບຮູບໂຄຣົບຂອງເຂົາດອກຫລື ດ່ັງທ່ີເຮົາໄດ້ທໍາແກ່ຊາມາເຣັຽແລະຮູບໂຄຣົບ
ຂອງເຂົາî 

12 ເມ່ືອອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສໍາເຣັດພຣະຣາຊກິດທັງສ້ິນຂອງພຣະອົງທ່ີພຊູໂີອນແລະທ່ີເຢຣຊູາເລມັແລ້ວ ພຣະ
ອົງຈະຊົງລົງທັນແກ່ຄວາມໂອ້ອວດອັນຈອງຫອງຂອງພຣະຣາຊາແຫ່ງອັສຊີເຣັຽ ແລະຄວາມເຍ້ີຍ່ິງຢ່າງຍະໂສ
ຂອງເຂົາ 

13 ເພາະເຂົາວ່າ, ìເຮົາໄດ້ກະທໍາການນ້ີດ້ວຍກໍາລັງມືຂອງເຮົາ ແລະດ້ວຍສະຕິປັນຍາຂອງເຮົາ ເພາະເຮົາມີ
ຄວາມເຂ້ົາໃຈ ເຮົາຈະຮ້ືເຂດແດນຂອງຊົນຊາດທັງຫລາຍແລະໄດ້ປຸ້ນຊັບສົມບັດຂອງເຂົາ ເຮົາໄດ້ຂວິດ ຄົນ
ເຫລ່ົານ້ັນທ່ີນ່ັງເທິງພຣະທ່ີນ່ັງລົງມາເຫມືອນງົວເຖິກ 

14 ຊົນຊາດຕ່າງໆ ໃນໂລກນ້ີເປັນດ່ັງຮັງນົກ ແລະເຮົາໄດ້ກວາດເອົາຊົບສົມບັດຂອງພວກເຂົາງ່າຍເທ່ົາກັບກວາດ
ເອົາໄຂ່. ບ່ໍມໃີຜອາດພືປີກມາພັດເຮົາໃຫ້ຢ້ານກົວໄດ້; ບ່ໍມີໃຜກ້າອ້າປາກຮ້ອງໃສ່ເຮົາໄດ້! 

15 ເຫລ ກັສະກ ດັຈະຄຸຍຂ່ົມຄົນທ່ີໃຊ້ມນັສະກັດນ້ັນຫລື ຫລືເລ່ືອຍຈະທະນົງຕົວເຫນືອຜູ້ທ່ີໃຊ້ມນັເລ່ືອຍນ້ັນຫລື 
ເຫມືອນກັບວ່າກະບອງຈະຍົກຜູ້ຊ່ຶງຖືມນັຂ້ຶນຕີ ຫລືຢ່າງໄມ້ຄ້ອນບ່ໍໄດ້ຍົກຄົນຂ້ຶນແຕ່ຄົນໄດ້ຍົກໄມ້ຄ້ອນຂ້ຶນ 

16 ສະນ້ັນ ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາຈອມໂຍທາ ຈະຊົງໃຫ້ໂຣກຜອມແຫ້ງມາໃນຫມູ່ພວກຄົນອ້ວນພີຂອງເຂົາ
ພາຍໃຕ້ກຽດຂອງເຂົາຈະມີການໄຫມ້ໃຫຍ່ໂຕເຫມືອນຢາ່ງໄຟໄຫມ ້

17 ຄວາມສະວ່າງແຫ່ງອິສຣາເອນຈະເປັນໄຟ ແລະອົງບໍຣິສຸດຂອງທ່ານຈະກາຍເປັນແປວໄຟ ແລະຈະເຜົາແລະ
ກິນເສັຽໃນວັນດຽວ ແມ່ນແຕ່ຕ້ົນຫນາມກັບພຸ່ມຫນາມກໍດີ 

18 ພຣະອົງຈະຊົງທໍາລາຍສັກສີຂອງປ່າຂອງເຂົາແລະແຫ່ງສວນຫມາກໄມ້ຂອງເຂົາ ທັງວິນຍານຈິດແລະ
ຮ່າງກາຍ ແລະຈະເປັນເຫມືອນເວລາຄົນເຈັບຊູບຊີດລົງໄປ 

19 ຕ້ົນໄມ້ແຫ່ງປ່າຂອງເຂົາຈະເຫລືອຫນ້ອຍເຕັມທີ ຈົນເດັກນ້ອຍຈະຂຽນລົງໄດ້ 
ຄນົອສິຣາເອນທີເ່ຫລອືຢູ ່
The Repentant Remnant of Israel 

20 ໃນວັນນ້ັນ ຄົນອິສຣາເອນທ່ີເຫລືອຢູ່ ແລະຄົນລອດຕາຍແຫ່ງເຊ້ືອສາຍຂອງຢາໂຄບ ຈະບ່ໍເພ່ິງຜູ້ທ່ີຕີເຂົາອີກ 
ແຕ່ຈະພັກພິງທ່ີພຣະເຈ້ົາ ອົງບໍຣິສຸດແຫ່ງອິສຣາເອນໂດຍຄວາມສັດຈິງ 

21 ສ່ວນຄົນທ່ີເຫລືອຢູ່ຈະກັບມາຍັງພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງຍ່ິງໃຫຍ່ ຄືຄົນທ່ີເຫລືອຢູ່ຂອງຢາໂຄບ 
22 ອິສຣາເອນເອີຍ, ເຖິງແມ່ນວ່າຊົນຊາດຂອງເຈ້ົາຈະເປັນດ່ັງດິນຊາຍໃນທະເລ ຄົນທ່ີເຫລືອຢູ່ເທ່ົານ້ັນຈະກັບມາ 

ການທໍາລາຍນ້ັນກໍານົດໄວ້ແລ້ວ ເຕັມລ້ົນໄປດ້ວຍຄວາມຊອບທັມ 
23 ເພາະວ່າອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາຈອມໂຍທາຈະຊົງກະທ າໍໃຫ້ສ້ິນສຸດລົງຕາມທ່ີກໍານົດໄວ້ແລ້ວໃນຖ້າມ

ກາງແຜ່ນດິນໂລກທັງສ້ິນ 
24 ສັນນ້ັນ ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາຈອມໂຍທາ ຊົງກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ, ìຊົນຊາດຂອງເຮົາເອີຍ, ຜູ້ຢູ່ໃນຊີໂອນ ຢ່າ

ຢ້ານຄົນອັສຊີເຣັຽ ເມ່ືອເຂົາຕີດ້ວຍໄມຄ້້ອນ ແລະຍົກໄມ້ຄ້ອນຂອງເຂົາຂ້ຶນສູ້ເຈ້ົາຢ່າງທ່ີໃນເອຢິບ 
25 ເພາະອີກບ່ໍດົນຄວາມກ້ິວຂອງເຈ້ົາຈະສ້ິນສຸດ ແລະຄວາມໂກດຂອງເຮົາຈະມຸ່ງຕົງທ່ີການທໍາລາຍເຂົາ 
26 ແລະພຣະເຈົາ້ຈອມໂຍທາຈະຊົງໃຊໄ້ມແ້ສ້ມາສູ້ເຂົາ ດ່ັງທ່ີພຣະອົງຊົງໂຈມຕີຄົນມີດີອານໃນສີລາໂອເຣັບ ແລະ

ໄມຄ້້ອນຂອງພຣະອົງທ່ີເຄີຍຢູ່ເຫນືອທະເລ ພຣະອົງຈະຍົກຂ້ຶນຢ່າງທ່ີໃນເອຢິບ 



27 ແລະໃນວັນນ້ັນພາຣະຂອງເຂົາຈະພາກໄປຈາກບ່າຂອງເຈ້ົາ ແລະແອກຂອງເຂົາຈະຖືກທໍາລາຍເສັຽຈາກຄໍ
ຂອງເຈ້ົາî 
ຄນົອສັຊເີຣຽັເຄືອ່ນທບັ 
ເຂົາຂ້ຶນໄປຈາກຊາມາເຣັຽແລ້ວ 

28 ເຂົາໄດ້ມາເຖິງອັຍອາທແລ ວ້ ເຂົາໄດ້ຂ້າມມກິໂຣນ ເຂົາເກັບສັມພາຣະຂອງເຂົາໄວ້ທີມ່ິກມັສ 
29 ເຂົາເຫລ່ົານ້ັນຜ່ານຊ່ອງຫວ້າງເຂ້ົາມາແລ້ວ ເກບາເປັນທ່ີເຂົາຄ້າງຄືນ ຣາມາສະທົກສະທ້ານ ກິເບອາຂອງຊາ

ອູນຫນີໄປແລ້ວ 
30 ທິດາຂອງກັນລິມເອີຍ ສ່ົງສຽງຮ້ອງເດີ ລາອີຊາເອີຍ ຟັງເດີ ອານາໂທດເອີຍ ຫນ້າສົງສານແທ້ 
31 ມັດເມນາກໍາລັງຫນີຢູ່ ຄົນເກບິມຫນີໃຫ້ພົ້ົນ້ພັຍ 
32 ໃນວັນນ້ີ ເຂົາຈະຢຸດຢູ່ທ່ີເມືອງໂນບ ເຂົາຈະສ່ັນກໍາປ້ັນຂອງເຂົາ ເຂ້ົາໃສ່ພູແຫ່ງທດິາຊີໂອນ ເນີນພູຂອງເຢຣູຊາ

ເລມັ 
33 ເບ່ິງແມ, ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາຈອມໂຍທາ ຈະຊົງຕັດກ່ິງໄມ ້ດ້ວຍກໍາລັງອັນຫນ້າຢ້ານກົວ ຕ້ົນທ່ີສູງຍ່ິງ

ຈະຖືກໂຄ່ນລົງມາ ແລະຕ້ົນທ່ີສູງຈະຕ້ອງຖືກທໍາລາຍລົງ 
34 ພຣະອົງຈະຊົງໃຊ້ຂວານຟັນປ່າທຶບ ແລະເລບານອນຊ່ຶງມຕ້ົີນໄມ້ສູງທ່ີງາມທ່ີສຸດຈະລ້ົມລົງ 
 

11 ຣາຊອານາຈກັສນັຕສິກຸ  
The Peaceful Kingdom 
(ອຊຢ 9:1-7) 

1 ຣາຊວົງດາວິດເປັນເຫມືອນກົກໄມ້ທີບັ່ກລົງແລ້ວ ແຕ່ຕໍໄມນ້ັ້ນກໍຈະຍັງມີຮ່ ນຸເກີດຂ້ຶນມາອີກ ດ່ັງນ້ັນ ຈະມີກະ
ສັດອົງໃຫມ່  ເກ ດີຂ້ຶນຈາກເຊ້ືອສາຍດາວິດ 

2 ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຈະສະຖິດຢູ່ນໍາພຣະອົງ ຣດິທານຸພາບຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະປະທານປັນຍາໃຫ້ພຣະອົງ 
ຄືຄວາມຮູ້ ແລະຄວາມຊາໍນິຊໍານານໃນການປົກຄອງ ພຣະອົງຈະຮູ້ຈັກນ້ໍາພຣະທັຍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະຢໍາ
ເກງພຣະອົງ 

3 ທັງມີຄວາມສຸກໃນຣາຊການນ້ັນ ພຣະອົງຈະບ່ໍຕັດສິນຕາມທ່ີເຫັນ ຫລືໄດ້ຍິນ 
4 ຈະຕັດສິນໃຫ້ຄົນຍາກຈົນດ້ວຍຄວາມຍຸດຕິທັມ ແລະປ້ອງກັນສິດຂອງຜູ້ຕ່ໍາຕ້ອຍ ແຜ່ນດິນຈະຖືກລົງໂທດຕາມ

ຄໍາສ່ັງຂອງພຣະອົງ ແລະພວກຄົນຊ່ົວຈະຕາຍດ້ວຍຄໍາຕັດສິນຂອງພຣະອົງ 
5 ພຣະອົງຈະປົກຄອງພົລເມືອງດ້ວຍຄວາມຍຸດຕິທັມ ແລະຊ່ືສັດ 
6 ຫມາໄນກັບແກະຈະຢູ່ນໍາກັນດ້ວຍຄວາມສງົບສຸກ ເສືອດາວກໍຈະນອນນໍາແບ້ ລູກງົວກັບລູກສິງຈະຫາກິນຢູ່ນໍາ

ກັນ ແລະເດັກນ້ອຍຈະເປັນຜູ້ລ້ຽງມັນ 
7 ງວົແມກ່ບັຫມຈີະກິນນໍາກັນ ລູກຂອງພວກມັນກໍຈະນອນຢູ່ນໍາກັນ ສິງຈະກິນເຟືອງເຫມືອນງົວ 
8 ເຖິງແມ່ນເດັກອ່ອນຈະຫລ້ິນຢູ່ໃກ້ໆງູເຫ່ົາ ກໍຈະບ່ໍເປັນອັນຕະລາຍ 
9 ຈະບໍ່ມອັີນຕະລາຍຫລືສ່ິງຮ້າຍໃດໆ ຢູ່ເທິງພູສັກສິດຂອງເຮົາ ແຜ ່ນດິນຈະເຕັມໄປດ້ວຍຄົນທ່ີຮູ້ຈັກພຣະຜູ້ເປ ນັ

ເຈ້ົາເຫມືອນທະເລທີເ່ຕັມດ້ວຍນ້ໍາ 
Return of the Remnant of Israel and Judah 

10 ເມ່ືອເຖິງວັນນ້ັນ ກະສັດອົງໃຫມ່ຈາກຣາຊວົງດາວິດຈະເປັນສັນຍາລັກຂອງຊົນຊາດທັງຫລາຍ ພວກເຂົາຈະໄປ
ຮ່ວມກັນຢູ່ໃນຣາຊທານີຂອງພຣະອົງ ເພືອ່ເປັນກຽດຕິຍົດແກ່ພຣະອົງ 
ຄນົທີເ່ຫລອືຢູກ່ບັຢາ່ງມຊີຍັ 



11 ໃນວັນນ້ັນ ອ ງົພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຈະຊົງຍ່ືນພຣະຫັດຂອງພຣະອົງອອກໄປເປັນຄ້ັງທີສອງ ເພ່ືອຈະໄດ້ຊ່ວຍຊົນ
ຊາດຂອງພຣະອົງທ່ີເຫລືອຢູ່ຄືນມາ ເປັນຄົນເຫລືອຈາກອັສຊີເຣັຽ ຈາກເອຢິບຈາກປັທໂຣສ ຈາກເອທິໂອເປັຽ 
ຈາກເອລາມ ຈາກຊີນາຣ໌ ຈາກຮາມັທ ແລະແຜ່ນດິນຊາຍທະເລ 

12 ພຣະອົງຈະຊົງຍົກເຄ່ືອງຫມາຍນ້ັນຂ້ຶນໃຫ້ແກ່ບັນດາປະຊາຊາດ ແລະຈະຊຸມນຸມອິສຣາເອນທ່ີພັດພາກ ແລະ
ຮວບຮວມຢູດາທ່ີກະຈັດກະຈາຍຈາກສ່ີມຸມແຫ່ງແຜ່ນດິນໂລກ 

13 ຄວາມອິດສາຂອງເອຟຣາອິມຈະພາກໄປ ແລະບັນດາຜູ້ທ່ີຮົບກວນຢູດາຈະຖືກຕັດອອກໄປ ເອຟຣາອິມຈະບ່ໍ
ອິດສາຢູດາ  ແລະຢູດາຈະບ່ໍຮົບກວນເອຟຣາອິມ 

14 ແຕ່ເຂົາທັງຫລາຍຈະໂຈມຕີຊາວຟີລິສຕິນທາງຕາເວັນຕົກ ແລະເຂົາຈະຮ່ວມກັນປຸ້ນປະຊາຊົນທາງທິດຕາເວັນ
ອອກ ເຂົາຈະຍ່ືນມືອອກຕ່ໍສູ້ເອໂດມ ແລະໂມອາບ ແລະຄົນອັມໂມນຈະເຊ່ືອຟັງເຂົາທັງຫລາຍ 

15 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງທໍາລາຍລ້ີນຂອງທະເລແຫ່ງເອຢິບເສັຽ ແລະຈະຊົງໂບກພຣະຫັດເຫນືອແມ່ນ້ໍານ້ັນ ດ້ວຍ
ລົມລວກຂອງພຣະອົງ ແລະຈະໂຈມຕີມັນໃຫ້ເປ ນັຮ່ອງນ້ໍາເຈັດສາຍ ແລະຄົນໃສ່ເກີບຈະເດີນຂ້າມໄປໄດ້ 

16 ແລະຈະມີຖນົນຫລວງຈາກອັສຊີເຣັຽ ສໍາລັບຄົນທ່ີເຫລືອຢູ່ຈາກຊົນຊາດຂອງພຣະອົງ ດ່ັງທີມີ່ຢູ່ສໍາລັບອິສຣາ
ເອນ ຄ້ັງເມ່ືອເຂົາຂ້ຶນມາຈາກແຜ່ນດິນເອຢິບ 

 

12 ບດົເພງໂມທະນາ 
Thanksgiving and Praise 

1 ໃນວັນນ້ັນ ທ່ານຈະກ່າວວ່າ, ìຂ້າແຕ່ພຣະເຈ້ົາ ຂ້າພຣະອົງຈະໂມທະນາພຣະຄຸນພຣະອົງ ເພາະແມ້ພຣະອົງ
ຊົງພຣະພິໂຣດຕ່ໍຂ້າພຣະອົງ ຄວາມກ້ິວຂອງພຣະອົງກໍຫັນກັບໄປ ແລະພຣະອົງຊົງເລ້ົາໂລມຂ້າພຣະອົງ 

2 ເບ່ິງແມ, ພຣະເຈ້ົາເປັນຄວາມລອດຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ຂ້າພະເຈ້ົາຈະວາງໃຈແລະບ່ໍຢ້ານ ເພາະພຣະເຈ້ົາຊງົເປັນ
ກໍາລັງແລະບົດເພງຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ແລະພຣະອົງຊົງເປັນຄວາມລອດຂອງຂ້າພະເຈ້ົາແລ້ວî 

3 ເຈ້ົາຈະຕັກນ້ໍາດ້ວຍຄວາມຊ່ືນບານຈາກບ່ໍແຫ່ງຄວາມລອດພ້ົນ 
4 ແລະໃນວັນນ້ັນເຈ້ົາຈະກ່າວວ່າ, ìຈ່ົງໂມທະນາພຣະຄຸນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຈ່ົງຮ້ອງທູນອອກພຣະນາມຂອງພຣະ

ອົງ ຈ່ົງປະກາດບັນດາພຣະຣາຊກິດຂອງພຣະອົງຖ້າມກາງຊົນຊາດທັງຫລາຍ ຈ່ົງປ່າວຮ້ອງວ່າພຣະນາມຂອງ
ພຣະອົງເປັນທ່ີເຊີດຊ ູ

5 ìຈ່ົງຮ້ອງເພງສັຣເສີນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເພາະພຣະອົງຊົງກະທໍາກ ດິອັນດີເລີດ ໃຫ້ເຣ່ືອງນ້ີຮູ້ກັນທ່ົວໄປໃນແຜ່ນ
ດິນໂລກ 

6 ຊາວຊີໂອນເອີຍ, ຈ່ົງໂຮ່ຮ້ອງ ແລະຮ້ອງດ້ວຍຄວາມຊ່ືນບານ ເພາະອົງບໍຣິສຸດແຫ່ງອິສຣາເອນນ້ັນກໍໃຫຍ່ຍ່ິງຢູ່
ໃນຫມູພ່ວກເຈ້ົາ 

 

13 ພຣະເຈົາ້ລງົໂທດກງຸບາບໂິລນ 
Proclamation against Babylon 

1 ຕ່ໍໄປນ້ີແມ່ນຖ້ອຍຄໍາກ່ຽວກັບບາບິໂລນ ຕາມຊ່ຶງເອຊາຢາບຸດຊາຍຂອງອາໂມສໄດ້ເຫັນ 
2 ຈ່ົງຊູທຸງສູ້ຮົບຂ້ຶນເທິງພູຫວົໂລ້ນ ຈ່ົງຮ້ອງເອ້ີນເຂົາທັງຫລາຍ ຈ່ົງໂບກມືໃຫ້ເຂົາເຂ້ົາໄປໃນປະຕູເມືອງຂອງເຈ້ົາ

ນາຍ 
3 ຕົວເຮົາເອງໄດ້ບັນຊາແກ່ຜູ້ທ່ີເລືອກສັນຂອງເຮົາໄດ້ເກນຊາຍສະກັນຂອງເຮົາ ໃຫ້ຈັດການຕາມຄວາມໂກດ

ຂອງເຮົາ ຄືຜູ້ທ່ີໂດດເຕ້ັນຢ່າງພູມໃຈຂອງເຮົາ 



4 ຟັງເດີ ສຽງອຶງອົນເທິງພູ ດ່ັງສຽງມວນຊົນມະຫຶມມາ ຟັງເດີ ສຽງອຶງຄະນຶງຂອງຣາຊອານາຈັກທັງຫລາຍ ຂອງ
ບັນດາປະຊາຊາດທ່ີຮວມເຂ້ົາດ້ວຍກັນ ພຣະເຈ້ົາຈອມໂຍທາກໍາລັງຣະດົມພນົເພ່ືອສົງຄາມ 

5 ເຂົາທັງຫລາຍມາຈາກແຜ່ນດິນອັນໄກຈາກສຸດປາຍຟ້າສວັນ ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາແລະອາວຸດແຫ່ງ 
ພຣະພໂິຣດຂອງພຣະອົງ ເພືອ່ຈະທໍາລາຍແຜ່ນດິນໂລກທັງສ້ິນ 

6 ຮ້ອງຄວນຄາງດ້ວຍຄວາມເຈັບປວດສາເຖີດ ເພາະວັນແຫ່ງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາມາໃກ້ແລ້ວ ວັນນ້ັນຈະມາເປັນ
ການທໍາລາຍຈາກອົງຜູ້ຊົງຣດິອໍານາດຍ່ິງໃຫຍ່ 

7 ເພາະສັນນ້ັນທຸກໆວັນກໍຈະອ່ອນເປ້ັຽ ແລະຈິດໃຈຂອງທຸກຄົນກໍຈະລະລາຍໄປ 
8 ແລະເຂົາທັງຫລາຍຈະຕົກໃຈຢ້ານກົວຄວາມເຈັບແລະຄວາມປວດຈະເກາະເຂົາ ເຂົາຈະທຸຣົນທຣຸາຍ ດ່ັງຍິງ

ກໍາລັງເກີດລູກ ເຂົາຈະເບ່ິງຕາກັນຢ່າງຕົກຕະລຶງ ຫນ້າຂອງເຂົາແດງເປັນແສງໄຟ 
9 ເບ່ິງແມ, ວັນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ  ້ົາຈະມາ ດຸຮ້າຍ ດ້ວຍຄວາມພິໂຣດແລະຄວາມໂກດອັນກ້ຽວກາດທ່ີຈະກະທໍາ

ໃຫແ້ຜ່ນດິນໂລກເປັນທ່ີຮ້າງເປ່ົາ ແລະເພ່ືອຈະທໍາລາຍຄົນບາບຂອງໂລກເສັຽຈາກໂລກ 
10 ເພາະດວງດາວແຫ່ງຟ້າສວັນ ແລະຫມ  ູ່ດາວໃນນ້ັນຈະບ່ໍສ່ອງແສງຂອງມັນ ດວງອາທິດກໍຈະມືດເມ່ືອເວລາຂ້ຶນ 

ແລະດວງຈັນຈະບ່ໍສ ອ່ງແສງຂອງມັນ 
11 ເຮົາຈະລົງໂທດໂລກເພາະຄວາມຊ່ົວຮ້າຍ ແລະຄົນອະທັມເພາະຄວາມບາບຜິດຂອງເຂົາ ເຮົາຈະກະທໍາໃຫ້

ຄວາມເຍ້ີຍ່ິງຂອງຄົນຈອງຫອງສ້ິນສຸດ ແລະປາບຄວາມຍະໂສຂອງຄົນໂຫດຮ້າຍ 
12 ເຮົາຈະກະທໍາໃຫ້ຫາຄົນຍາກ ເສັຽຍ່ິງກວ່າຫາທອງຄໍາ ແລະຫາມະນຸດໄດ້ຍາກຍ່ິງກວ່າຫາທອງຄໍາແຫ່ງໂອຟີຣ໌ 
13 ເພາະສັນນ້ັນ ເຮົາຈະກະທໍາໃຫ້ຟາ້ສວັນສ່ັນສະເທືອນ ແລະແຜ່ນດິນໂລກຈະສະທ້ານພັດຈາກທ່ີຂອງມັນ ໂດຍ

ພຣະພໂິຣດຂອງພຣະເຈ້ົາຈອມໂຍທາ ໃນວັນແຫ່ງຄວາມໂກດອັນກ້ຽວກາດຂອງພຣະອົງ 
14 ຄົນທຸກຄົນຈະຫັນເຂ້ົາສູ່ຊົນຊາດຂອງຕົນເອງ ແລະຄົນທຸກຄົນຈະຫນີໄປຍັງແຜ່ນດິນຂອງຕົນເອງ ດ່ັງກວາງທ່ີຖື

ກຕາມລ້າ ຫລືເຫມືອນແກະທ່ີບໍ່ມຜູ້ີຮວມຝູງ 
15 ຖ້າເຂົາພົບຜູ້ໃດເຂ້ົາກໍຈະຖືກແທງຊອດ ແລະຖ້າໃຜຖືກຕັບກໍຈະລ້ົມລົງດ້ວຍດາບ 
16 ລູກຂອງເຂົາຈະຖືກຟາດລົງຢ່າງຍັບເຍີນຕ່ໍຫນ້າຕ່ໍຕາ ເຮືອນຂອງເຂົາຈະຖືກປຸ້ນ ແລະເມັຽຂອງເຂົາຈະຖືກຂືນ

ໃຈ 
17 ເບ່ິງແມ, ເຮົາກໍາລັງຣົບເຣ້ົາຊາວເມເດສມາສູ້ເຂົາ ຜູ້ຊ່ຶງບ່ໍເອົາໃຈໃສ່ໃນເຣ່ືອງເງິນ ແລະບ່ໍສົນໃຈໃນເຣ່ືອງທອງ

ຄໍາ 
18 ພວກເຂົາຈະໃຊ້ໜ້າແລະລູກທະນູຂ້າຊາຍໜຸ່ມ ແລະຈະບ່ໍເມດຕາພວກເດັກນ້ອຍອ່ອນແລະອີດູພວກ

ເດັກນ້ອຍ 
19 ແລະບາບິໂລນ ຊ່ຶງໂອ່ອ່າໃນບັນດາຣາຊອານາຈັກ ເມືອງທ່ີສະງ່າແລະເປັນທ່ີພູມໃຈຂອງຊາວເຄນເດອານ ຈະ

ເປັນດ່ັງເມືອງໂຊໂດມ ແລະເມືອງໂກໂມຣາ ເມ່ືອພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຄວ່ໍາມັນເສັຽນ້ັນ 
20 ຈະບໍ່ມໃີຜເຂ້ົາຢູ່ໃນບາບິໂລນ ຫລືອາສັຍຢູ່ຕລອດທຸກຊ່ົວຊາດເຊ້ືອສາຍ ຄົນອາຣັບຈະບ່ໍກາງເຕັນຂອງເຂົາທ່ີ

ນ້ັນ ບ່ໍມີຜູ້ລ້ຽງແກະທ່ີຈະໃຫ້ແກະຂອງເຂົານອນລົງທ່ີນ້ັນ 
21 ແຕ່ສັດປ່າຈະນອນລົງທ່ີນ້ັນ ແລະບ້ານເຮືອນໃນນ້ັນຈະເຕັມໄປດ້ວຍໂຕເຈັຽ ນົກກະຈອກເທບຈະອາສັຍຢູ່ທ່ີນ້ັນ 

ແບ້ປ່າຈະເຕ້ັນຣໍາຢູ່ທ່ີນ້ັນ 
22 ຫມາໄນຈະເຫ່ົາຫອນຢູ່ໃນປ້ອມປາສາດຂອງເມືອງນ້ັນ ແລະຫມາປ່າຈະຢູ່ໃນວັງແສນສຸກ ເວລາຂອງເມືອງນ້ັນ

ກໍໃກ້ເຂ້ົາມາແລ້ວ ແລະວັນເວລາຂອງມັນຈະບ່ໍຍືດໃຫ້ຍາວໄປ 
 



14 ການເຍີຍ້ຫຍນັພຣະຣາຊາບາບໂິລນ 
Restoration of Judah 

1 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງມີເມດຕາຕ່ໍຢາໂຄບ ແລະຈະຊົງເລືອກອິສຣາເອນອ ກີ ແລະຈະຕ້ັງເຂົາທັງຫລາຍໄວ້ໃນ
ແຜ່ນດິນຂອງເຂົາ ຄົນຕ່າງດ້າວຈະສົມທົບກັບເຂົາແລະຕິດພັນຢູ່ກ ັບເຊ້ືອສາຍຂອງຢາໂຄບ 

2 ແລະຊົນຊາດທັງຫລາຍຈະຮັບເຂົາ ແລະນໍາເຂົາທັງຫລາຍມາຍັງທ່ີຂອງເຂົາ ແລະເຊ້ືອສາຍຂອງອິສຣາເອນ
ຈະມີກັມມະສິດໃນເຂົາ ເປັນທາດຊາຍຍິງໃນແຜ່ນດິນຂອງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ ຜູ້ທ່ີຈັບເຂົາເປັນຊະເລີຍຈະຖືກ
ເຂົາຈັບເປັນຊະເລີຍ ແລະຈະປົກຄອງຜູ້ທ່ີເຄີຍບີບບັງຄັບເຂົາ 

3 ເມ່ືອພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາປະທານໃຫ້ເຈ້ົາໄດ້ຢຸດພັກຈາກຄວາມເຈັບປວດຂອງເຈ້ົາ ແລະຈາກຄວາມວຸ້ນວາຍແລະ
ຈາກງານຫນັກຊ່ຶງເຈ້ົາຖືກບັງຄັບໃຫ້ກະທາໍ 

4 ເມ່ືອພຮະອົງກະທໍາການນ້ັນ ເຂົາຈະເວ້ົາເຍະເຍ້ີຍກະສັດແຫ່ງບາບີໂລນວ່າ, "ກະສັດຜູ້ຮ້າຍກາດໄດ້ລ້ົມລົງ
ແລ້ວ! ເພ່ິນຈະບ່ໍກົດຂ່ີຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງອີກຕ່ໍໄປ. 

5 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຫັກໄມພ້ອງຂອງຄົນອະທັມ ຄະທາຂອງຜູ້ປົກຄອງ 
6 ຊ່ຶງຕີຊົນຊາດທັງຫລາຍດ້ວຍຄວາມພິໂຣດ ດ້ວຍການຕີຢ່າງບ່ໍຢຸດຢ້ັງ ຊຶງ່ໄດ້ປົກຄອງປະຊາຊາດດ້ວຍຄວາມ

ໂກດ ດ້ວຍການຂ່ົມເຫັງຢ່າງທ່ີບ່ໍອ່ອນຂ້ໍ 
7 ໂລກທັງສ້ິນກໍພັກແລະສງົບຢູ່ ເຂົາທັງຫລາຍຮ້ອງເພງອອກມາ 
8 ຕ້ົນໄມ້ແປກຊົມຊ່ືນຍິນດີເພາະເຈ້ົາ ຕ້ົນສົນແຫ່ງເລບານອນດ້ວຍ ແລະກ່າວວ່າ, ìຕ້ັງແຕ່ເຈ້ົາຕົກຕ່ໍາ ກໍບໍ່ມຜູ້ີ

ໂຄ່ນຂ້ຶນມາຕ່ໍສູ້ເຣົາແລ້ວî 
9 ແດນຄົນຕາຍເບ້ຶອງລຸ່ມກໍຕ່ືນເຕ້ັນ ເພ່ືອຕ້ອນຮັບເຈ້ົາເມ່ືອເຈ້ົາມາ ມັນປຸກໃຫ້ຊາວແດນມາຕ້ອນຮັບເຈ້ົາ ຄືຜູ້ຊຶ່ງ

ເຄີຍເປັນຜູ້ນໍາຂອງໂລກ ມນັທໍາໃຫ້ບັນດາຜູ້ທ່ີເຄີຍເປັນພຣະຣາຊາແຫ່ງປະຊາຊາດທັງຫລາຍລ ກຸຂ້ຶນມາຈາກພ
ຣະທ່ີນ່ັງຂອງເຂົາ 

10 ທຸກຄົນຈະເວ້ົາ ແລະກ່າວແກ່ເຈ້ົາວ່າ ìເຈ້ົາກໍອ່ອນເພັຽເໝືອນກັບເຮົາ ເຈ້ົາກາຍເປັນເໝືອນພວກເຣົາî 
11 ຄວາມໂອ່ອ່າຂອງເຈ້ົາຖືກນໍາລົງມາເຖິງແດນຄົນຕາຍ ແລະສຽງພິນຂອງເຈ້ົາ ຕົວຫນອນຈະເປັນທ່ີນອນຢູ່ໃຕ້

ຕົວເຈ້ົາ ແລະຕົວຫນອນຈະເປັນຜ້າຫ່ົມຂອງເຈ້ົາ 
12 ìໂອ ດາວປະຈໍາກາງເວັນເອີຍ, ພ່ໍໂອຣົດແຫ່ງພຣະອະຣຸນ ເຈ້ົາລ່ົນລົງມາຈາກຟ້າສວັນແລ້ວ ເຈ້ົາຖືກຕັດລົງມາ

ຍັງພ້ືນດິນຢ່າງໃດຫນໍ ເຈ້ົາຜູ້ກະທໍາໃຫບັ້ນດາປະຊາຊາດຕົກຕ່ໍາ 
13 ເຈ້ົາຮ່ໍາເພີງໃນໃຈຂອງເຈ້ົາວ່າ ìຂ້າຈະຂ້ຶນໄປຍັງຟ້າສວັນ ເຫນືອດວງດາວທັງຫລາຍຂອງພຣະເຈ້ົາ ຂ້າຈະຕ້ັງພ

ຣະທ່ີນ່ັງຂອງຂ້າໃນທ່ີສູງນ້ັນ ຂ້າຈະນັງ່ເທິງພູເຂົາຊຸມນຸມສະຖານໃນທາງທິດເໜືອ 
14 ຂ້າຈະຂ້ຶນໄປເຫນືອຄວາມສູງຂອງເມກ ຂ້າຈະກະທໍາຕົວຂອງຂ້າເຫມືອນອົງຜູ້ສູງສຸດî 
15 ແຕ່ເຈ້ົາຖືກນໍາລົງມາສູ່ແດນຄົນຕາຍ ຍັງທ່ີເລິກຂອງປາກແດນ 
16 ບັນດາຜູ້ທ່ີເຫັນເຈ້ົາຈະຈ້ອງເບ່ິງເຈ້ົາ ແລະຈະພິຈາຣະນາເຈ້ົາວາ່ ìຊາຍຄົນນ້ີຫລືທີທ່ໍາໃຫໂ້ລກສ່ັນສະເທືອນ ຜູ້

ສ່ັນຄອນຣາຊອານາຈັກທັງຫລາຍ 
17 ຜ ູ ້ທີໄ່ດ້ກະທໍາໃຫ້ໂລກເປັນເຫມືອນຖ່ິນກັນດານ ແລະຄວ່ໍາຫົວເມືອງຂອງໂລກເສັຽ ຜູ້ບ່ໍຍອມໃຫຊ້ະເລີຍກັບໄປ

ບ້ານຂອງເຂົາî 
18 ພຣະຣາຊາທັງສ້ິນຂອງບັນດາປະຊາຊາດນອນຢູ່ຢ່າງມີກຽດ ຕ່າງກໍຢູ່ໃນອ ຸບໂມງຂອງຕົນ 
19 ແຕ່ເຈ້ົາຖືກແກວ່ງອອກໄປ ຫາ່ງຈາກຫລຸມສົບຂອງເຈ້ົາ ເປັນສົບທ່ີຫນ້າລັງກຽດ ສວມເສ້ືອຂອງຜູ້ທ່ີຖືກຂ້າ ຄືທີ່

ຖືກແທງດ້ວຍດາບ ຊ່ຶງລົງໄປຍັງສີລາຂອງຫລຸມສົບ ເປັນສົບທ່ີຖືກຢຽບຢ່ໍາ 



20 ເຈ້ົາຈະບ່ໍໄດ້ຮັບການຝັງສົບຮ ວ່ມກັບເຂົາ ເພາະເຈ້ົາໄດ້ທໍາລາຍແຜ່ນດິນຂອງເຈ້ົາ ເຈ້ົາໄດ້ສັງຫານປະຊາຊົນ
ຂອງເຈ້ົາ ìຂໍຢ່າໃຫ້ຜູ້ໃດເອີຍເຖິງຊ່ືຂອງເຊ້ືອວົງແຫ່ງຜູ້ກະທໍາຄວາມຊ່ົວອີກເລີຍ 

21 ຈ່ົງຕຽມສັງຫານລູກໆຂອງເຂົາເຖີດ ເພາະກັມຊ່ົວແຫ່ງບິດາຂອງເຂົາ ຢ້ານວ່າເຂົາທັງຫລາຍຈະລຸກຂ້ຶນເປັນເຈ້ົາ
ຂອງໂລກ ແລະກະທໍາໃຫພ້ື້ນໂລກເຕັມໄປດ້ວຍຫົວເມືອງî 

22 ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຈອມໂຍທາກ່າວວ່າ, ìເຣົາຈະລຸກຂ້ຶນສູ້ກັບເຂົາ ແລະຈະຕັດຊ່ືກັບຄົນທ່ີເຫລືອຢູ່ເສັຽຈາກບາບິ
ໂລນ ແລະຕັດລູກຫລານແລະເຊ້ືອສາຍເສັຽî ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີແຫລະ 

23 ìແລະເຮົາຈະກະທໍາໃຫ້ເປັນກໍາມະສິດຂອງນົກເຄ້ົາບ້ານ ແລະເປັນສະນ້ໍາ ແລະຈະກວາດດ້ວຍໄມ້ກວາດແຫ່ງ
ການທໍາລາຍî ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຈອມໂຍທາກ່າວດ່ັງນ້ີແຫລະ 
ອສັຊເີຣຽັຕອ້ງຖກືທາໍລາຍ 

24 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາໄດ້ຊົງປະຕິຍານວ່າ, ìເຣົາກະແຜນງານໄວ້ຢ່າງໃດ ກໍຈະເປັນໄປຢ່າງນ້ັນ ແລະເຮົາ
ໄດມຸ້່ງຫມາຍໄວຢ່້າງໃດກໍຈະເກີດຂ້ຶນຢ່າງນ້ັນ 

25 ຄືວ່າເຮົາຈະຕີຄົນອັສຊີເຣັຽໃນແຜ່ນດິນຂອງເຮົາໃຫ້ພິນາດໄປ ແລະເທິງພູຂອງເຮົາຢຽບຢ່ໍາເຂົາໄວ້ ແລະແອກ
ຂອງເຂົານ້ັນຈະພາກໄປຈາກເຂົາທັງຫລາຍ ແລະພາຣະຂອງເຂົານ້ັນຈາກບ່າຂອງເຂົາທັງຫລາຍî 

26 ນີ້ເປັນຄວາມມຸ່ງຫມາຍທີ່ມຸ່ງຫມາຍໄວກ່້ຽວກັບແຜ່ນດິນໂລກທັງສ້ິນ ແລະນ້ີເປັນພຣະຫ ດັຊ່ຶງຢຽດອອກເຫນືອບັ
ນດາປະຊາຊາດທັງສ້ິນ 

27 ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາຊົງມຸ່ງໄວ້ແລ້ວ ຜູ້ໃດຫນໍຈະລົບລ າ້ງເສັຽໄດ້ ພຣະຫັດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງ
ຢຽດອອກແລະຜູ້ໃດຈະຫັນໃຫ້ກັບໄດ້ 
ຖອ້ຍຄາໍກຽ່ວກບັຟລີສິຕນິ 

28 ໃນປີທ່ີກະສັດອາຮັສສ້ິນພຣະຊົນ ຖ້ອຍຄໍານ້ີມີມາວ່າ,  
29 ìປະເທດຟີລິສຕິນເອີຍ, ເຈ້ົາທຸກຄົນຢ່າຊົມຊ່ືນຍິນດີໄປເລີຍ ວ່າໄມ້ຄ້ອນຊ່ຶງຕີເຈ້ົານ້ັນຫັກເສັຽແລ້ວ ເພາະງູ

ໂຕນ່ຶງຕາຍໄປ ງູໂຕໂຫດຮ້າຍທ່ີສຸດກໍຂ້ຶນມາແທນ ໄຂ່ງູຟັກອອກເປັນໂຕມັງກອນ 
30 ແລະລູກຫົວປີຂອງຄົນຍາກຈົນຈະມີອາຫານກິນ ແລະຄົນຂັດສົນຈະນອນລົງຢ່າງປອດພັຍ ແຕ່ເຮົາຈະຂ້າຮາກ

ເຫງ້ົ້ົາຂອງເຈ້ົາດ້ວຍການອຶດອາຫານ ແລະຄົນທ່ີເຫລືອຢູ່ຂອງເຈ້ົາຈະຖືກສັງຫານເສັຽ 
31 ສຽງຄວນຄາງກັບສຽງຮ້ອງຂໍໃຫຊ້່ອຍເຫລອືຈະມຢູ່ີໃນທຸກເມືອງຂອງຟິລີສຕິ! ພວກເຈ້ົາທັງໝົດຢ້ານຫລາຍບໍ! 

ຂ້ີຝຸ່ນດຸດດັງເມກກໍາລັງມາຈາກທາງທິດເໜືອ ແມ່ນກອງທັບນ່ຶງທ່ີມແີຕ່ຜູ້ກ້າຫານທັງນ້ັນແລະບ່ໍມີຊ້ັນມນີາຍ 
ກໍາລັງເດີນທາງມາ. 

32 ຈະຕອບທູດຂອງປະຊາຊາດນ້ັນວ່າຢ່າງໃດ ກໍວ່າ ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງສະຖາປະນາຊີໂອນ ແລະຜູ້ຖືກຂ່ົມ
ໃຈໃນຊົນຊາດຂອງພຣະອົງໄດ້ພົບບ່ອນລ້ີພັຍໃນທ່ີນ້ັນî 

 

15 ຖອ້ຍຄາໍກຽ່ວກບັໂມອາບ 
An Oracle concerning Moab 

1 ຖ້ອຍຄໍາກ່ຽວກັບໂມອາບ ເພາະນະຄອນອາຣ໌ຖືກທໍາລາຍຮ້າງໃນຄືນດຽວ ໂມອາບໄດ້ເຖິງຄວາມພິນາດ ເພາະ
ນະຄອນ   ກີຣ໌ຖືກທໍາລາຍຮ້າງໃນຄືນດຽວ ໂມອາບໄດ້ເຖິງຄວາມພິນາດ 

2 ດີໂບນໄດ້ຂ້ຶນໄປຍັງສະຖານທ່ີນະມັສການທ່ີສູງເພ່ືອຈະຮ້ອງໄຫ້ ໂມອາບຄ່ໍາຄວນເຖິງເນໂບແລະເຖິງເມເດບາ 
ຫົວທຸກຫົວກໍໂລ້ນ ແລະຫນວດທຸກຄົນກໍຖືກແຖ 

3 ເຂົານຸ່ງຜ້າກະສອບຢູ່ໃນຖນົນຫົນທາງ ທຸກຄົນຮ້ອງໄຫ້ເປັນຫນັກຫນາທ່ີເທິງຫລັງຄາເຮືອນແລະຕາມເດ່ີນ
ເມືອງ 



4 ເມືອງເຮສໂບນແລະເອເລອາເລສ່ົງສຽງຮ້ອງ ສຽງຂອງເຂົາໄດ້ຍິນໄປເຖິງເມືອງຢາຮັສ ເຫດສັນນ້ັນ ຊາຍທ່ີຖື
ອາວຸດຂອງໂມອາບຈ່ຶງຮ້ອງສຽງດັງ ຈິດໃຈຂອງເຂົາສ່ັນສະເທືອນ 

5 ຈິດໃຈຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຮ້ອງອອກມາເພ່ືອໂມອາບ ຜູ້ຫລົບໄພຂອງໂມອາບນ້ັນຫນີໄປຍັງໂຊອາຣ໌ ໄປຍັງເອກລັ
ທເຊລິຊີຢາ ເພາະຕາມທາງຂ້ຶນໄປເມືອງລູຮິທເຂົາຂ້ຶນໄປຄ່ໍາຄວນ ຕາມຖນົນສູ່ເມືອງໂຮໂຣນາອິມ ເຂົາເປ່ັງ
ສຽງຮ້ອງເຖິງການທໍາລາຍ 

6 ຫ້ວຍນ້ໍານິມຣິມກໍແຫ້ງແລ້ງ ຫຍ້າກໍຫ່ຽວແຫ້ງ ແລະຫຍ້າອ່ອນກໍບ່ໍງອກ ຜັກສົດບ່ໍມີເລີຍ 
7 ເຫດສັນນ້ັນສ່ວນທ່ີເຫລືອຊ່ຶງເຂົາເກັບໄດ້ ແລະທ່ີເຂົາສະສົມໄວ້ເຂົາຂົນເອົາໄປຂ້າມລໍາຫ້ວຍຕ້ົນໄຄ້ 
8 ເພາະສຽງຮ້ອງໄດ້ກະຈາຍໄປທ່ົວແຜ່ນດິນໂມອາບ ສຽງຄ່ໍາຄວນໄປເຖິງເບເອີເອລິມ 
9 ເພາະນ້ໍາຂອງເມືອງດີໂບນມເີລືອດເຕັມໄປຫມົດ ເຖິງປານນ້ັນເຮົາຍັງຈະເພ້ີມພັຍແກ່ດີໂມນອີກ ຄືໃຫ້ສິງສໍາ

ລັບຊາວໂມອາບທ່ີຫນີໄປ ແລະສໍາລັບຄົນທ່ີເຫລືອຢູ່ໃນແຜ່ນດິນ 
 

16  
Chapter 16 

1 ເຂົາໄດ້ສ່ົງລູກແກະໄປຍັງຜູ້ປົກຄອງແຜ່ນດິນ ຈາກເຊລາຕາມທາງຖ່ິນກັນດານໄປຍັງພູແຫ່ງລູກສາວຂອງຊີ
ໂອນ 

2 ເຫມືອນນົກທ່ີກໍາລັງບິນຫນີ ຢ່າງລູກນົກທ່ີພ ັດຈາກຮັງ ລູກສາວຂອງໂມອາບເປັນຢ່າງນ້ັນ ຢູ່ຕະຝ່ັງແມ່ນ້ໍາອາຣ໌
ໂນນ 

3 ìຈ່ົງໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ຈ່ົງອ າໍນວຍຄວາມຍຸດຕິທັມ ຈ່ົງທໍາຮ່ົມເງົາຂອງທ່ານເຫມືອນກາງຄືນໃນເວລາທ່ຽງວັນ ຈ່ົງ
ຊ່ອຍເຊ່ືອງຜູ້ຖືກຂັບໄລ່ ຢ່າໄດ້ຫັກຫລ ງັຜູ້ລ້ີພັຍ 

4 ໃຫຜູ້້ຖືກຂັບໄລ່ຂອງໂມອາບອາສັຍຢູ່ຖ້າມກາງທ່ານ ຈ່ົງເປັນທ່ີກໍາບັງພັຍແກ່ເຂົາໃຫ້ພ້ົນຈາກຜູ້ທໍາລາຍ ເມ່ືອບ່ໍ
ມຜູ້ີບີບບັງຄັບແລ້ວ ແລະການທໍາລາຍໄດ້ຢຸດແລ້ວ ແລະເມ່ືອຜູ້ຢຽບຢ  ໍ່າໄວ້ໄດ້ຫາຍຕົວໄປຈາກແຜ່ນດິນແລ້ວ 

5 ພຣະທີນ່ັ່ງກໍໄດ້ຮັບການສະຖາປະນາດ້ວຍຄວາມຮັກຫມັນ້ຄົງ ເທິງນ້ັນຈະມີຜູ້ນ່ຶງນ່ັງຢູ່ດ້ວຍຄວາມຊ່ືສັດສຸຈຣິດ
ໃນເຕັນຂອງດາວິດ ຄືທ່ານຜູ້ພິພາກສາແລະສແວງຄວາມຍຸດຕິທັມ ແລະໄວໃນການກະທໍາຄວາມຊອບທັມî 

6 ເຣົາໄດ້ຍິນເຖິງຄວາມຈອງຫອງຂອງໂມອາບ ວ່າເຂົາຈອງຫອງອີຫລີ ເຖິງຄວາມຈອງຫອງຂອງເຂົາ ຄວາມທະ
ລ່ຶງຂອງເຂົາ ການໂອ້ອວດຂອງເຂົາເປັນການເທັດ 

7 ເຫດສັນນ້ັນ ໂມອາບຈະຄ່ໍາຄວນເພ່ືອໂມອາບ ທຸກຄົນຈະຄ່ໍາຄວນ ເຈ້ົາທັງຫລາຍຈະໂອ່ຍຄາງດ້ວຍຄວາມທຸກ 
ເນ່ຶອງດ້ວຍຂະຫນົມອະງຸ່ນແຫ້ງຂອງເມືອງກີຣ໌ຮາເຣເຊທ 

8 ເພາະທ່ົງນາແຫ່ງເມືອງເຮສໂບນອ່ອນແອ ທັງເຄືອອະງ  ຸ່ນຂອງຊິບມາ ເຈ້ົານາຍທັງຫລາຍແຫ່ງບັນດາປະຊາ
ຊາດໄດ້ຕີກ່ິງຂອງມັນລົງ ຊຶງ່ໄປເຖິງເມືອງຢາເຊີ ແລະຈົນໄປເຖິງຖ່ິນກັນດານ ຫນ່ໍຂອງມັນກໍແຕກກວ້າງອອກ
ໄປແລະຜ່ານຂ້າມທະເລໄປ 

9 ເພາະສະນ້ັນ ຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງຮ້ອງໄຫ້ກັບຄົນຮ້ອງໄຫ້ຂອງເມືອງຢາເຊີ ເນ່ຶອງດ້ວຍເຄືອອະງຸ່ນຂອງຊິບມາ ເຮສ
ໂບນ ແລະເອເລອາເລເອີຍ,  ຂ້າພະເຈ້ົາຈະຫົດເຈ້ົາດ້ວຍນ້ໍາຕາຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ເພາະສຽງໂຮ່ຣ້ອງຂອງສົງ
ຄາມໄດ້ມາເຖິງ ຜົນຣະດູຮ້ອນຂອງເຈ້ົາແລະເຖິງເຂ້ົາທ່ີກ່ຽວເກັບຂອງເຈ້ົາແລ້ວ 

10 ເຂົາເອົາຄວາມຊ່ືນບານແລະຄວາມມຍິນດີໄປເສັຽ ຈາກທ່ີສວນຫມາກໄມ້ ເຂົາບ່ໍຮ້ອງເພງກັນຕາມສວນອະງຸ່ນ
ບໍ່ມໃີຜໂຮ່ຮ້ອງຕາມ  ບ່ໍຢ່ໍາອະງ  ຸ່ນ  ບ່ໍມີຄົນຢ່ໍາໃຫ້ເລ້ົາອະງຸ່ນອອກ ສຽງໂຮ່ຢ່ໍາອະງຸ່ນງຽບເສັຽແລ້ວ 

11 ສະນ້ັນ ຈິດຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງຮ້ອງໄຫ້ເຫມອືນພິນເຂົາຄູ່ເພ່ືອໂມອາບ ແລະໃຈຂອງຂ າ້ພະເຈ້ົາຮ້ອງເພ່ືອກີຣ໌ເຮ
ເຣສ 



12 ແລະເມ່ືອໂມອາບໄປເຝ້ົາ ເມ່ືອເຂົາອິດເມ່ືອຍຢູ່ທ່ີບ່ອນນະມັສການທ່ີສູງນ້ັນ ແລະເມ່ືອເຂົາເຂ້ົາມາໃນສະຖານ
ສັກສິດຂອງເຂົາເພ່ືອຈະອ້ອນວອນ ເຂົາກໍຈະບ່ໍໄດ້ຮັບຜົນ 

13 ນ້ີເປັນພຣະຄໍາຊ່ຶງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຕຣັດກ່ຽວກັບໂມອາບໃນອະດີດ 
14 ແຕ່ບັດນ ີ ້ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວວ່າ ìພາຍໃນສາມປີ ຕາມປີຈ້າງລູກຈ້າງ ສັກສີຂອງໂມອາບຈະຖືກຢຽດຫຍາ

ມເຖິງມວນຊົນທີຫ່ລວງຫລາຍຂອງເຂົາທັງສ້ິນກໍດີ ແລະຄ ນົທ່ີເຫລືອຢູ່ນ້ັນກໍຈະນ້ອຍແລະຕ່າງກໍອ່ອນເພັຽກັນ
ທັງນ້ັນî 

 

17 ຖອ້ຍຄາໍກຽ່ວກບັເມອືງດາມສັກສັ 
An Oracle concerning Damascus 

1 ຖ້ອຍຄໍາກ່ຽວກັບເມືອງດາມັສກັສ ເບ່ິງແມ, ດາມັສກັສຈະຢຸດບ່ໍເປັນເມືອງຫລວງ ແລະຈະກາຍເປັນກອງສ່ິງສະ
ລັກຫັກພັງ 

2 ຫົວເມືອງຂອງດາມັສກັສຈະຮົກຮ້າງເປັນນິດ ຈະເປັນບ່ອນສໍາລັບຝູງແບ້ແກະ ຊ່ຶງມັນຈະນອນລົງແລະບ່ໍມີຜູ້ໃດ
ຈະໃຫ້ມັນຢ້ານ 

3 ປ້ອມປຣາການຈະສູນຫາຍໄປຈາກເອຟຣາອິມ ແລະຣາຊອານາຈັກຈະສູນຫາຍໄປຈາກດາມັສກັສ ແລະຄົນທ່ີ
ເຫລືອຢູ່ຂອງຊີເຣັຽຈະເປັນເຫມືອນສັກສີຂອງຄົນອິສຣາເອນ ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຈອມໂຍທາກ່າວດ່ັງນ້ີແຫລະ 

4 ແລະໃນວັນນ້ັນ ສັກສີຂອງຢາໂຄບຈະຕົກຕ່ໍາ ແລະຄວາມອ້ວນທ່ີເນ້ືອຂອງເຂົາຈະຈ່ອຍຜອມລົງ 
5 ແລະຈະເປັນເຫມອືນເມ່ືອຄົນກ່ຽວເຂ້ົາ ເກັບກ່ຽວພືດເຂ້ົາທ່ີຕ້ັງຢູ່ ແລະແຂນຂອງເຂົາຈະກ່ຽວຮວງເຂ້ົາແລະ

ເຫມືອນເມ່ືອຄ ນົນ່ຶງເກັບຮວງເຂ້ົາໃນທ່ີລຸ່ມເຣຟາອິມ 
6 ຈະມີເຫລືອຢູ່ແດ່ໃນນ້ັນເຫມືອນຢ່າງເມ່ືອຕີກົກຫມາກກອກເທດໃຫ້ຫມາກຫລົ່ນ ຈະມເີຫລືອຢູ່ທ່ີຍອດສູງທ່ີສຸດ

ສອງສາມຫນ່ວຍ ຫລືທີເ່ຫລືອເທິງກ່ິງໄມ້ ຫມາກສ່ີຫ້າຫນ່ວຍ ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາແຫ່ງອິສຣາເອນກ່າວ
ດ່ັງນ້ີແຫລະ 

7 ໃນວັນນ້ັນຄົນຈະເອົາໃຈໃສ່ໃນພຣະຜູ້ສ້າງຕົນ ແລະຕາເຂົາຈະເບ່ິງເຫັນອົງບໍຣິສຸດຂອງອິສຣາເອນ 
8 ເຂົາຈະບ່ໍເອົາໃຈໃສ່ແທ່ນບູຊາ ຜົນງານແຫ່ງມືຂອງເຂົາ ແລະເຂົາຈະບ່ໍເບ່ິງສ່ິງທ່ີມືຂອງເຂົາເອງໄດ້ກະທໍາຂ້ຶນ 

ບ່ໍວ່າຈະເປັນອາເຊຣິມ ຫລືແທ່ນເຜົາເຄ່ືອງຫອມ 
9 ໃນວັນນ້ັນເມືອງເຂ້ັມແຂງຂອງເຂົາຈະເປັນເຫມືອນບ່ອນຮົກຮ້າງຂອງຄົນຮີວີ ແລະຄົນອາໂມຣດິ ຊຶງ່ເຂົາໄດ້

ປະໃຫ້ຮົກຮ້າງເພາະຄົນອິສຣາເອນ ແລະຈະເປັນບ ່ອນຮົກຮ້າງ 
10 ເພາະເຈ້ົາໄດ້ຫລົງລືມພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແຫ່ງຄວາມລອດຂອງເຈ້ົາເສັຽ ແລະບ່ໍໄດ້ຈົດຈໍາອົງພຣະສີລາລ້ີພັຍຂອງ

ເຈ້ົາ ແມວ່້າເຈ້ົາປູກຕ້ົນອະພິຣົມ ແລະປັກກ່ິງແຫ່ງພຣະຕ່າງດ້າວໄວ້ 
11 ແມ້ວ່າເຈ້ົາທ າໍໃຫ້ມັນງອກໃນວັນທ່ີເຈ້ົາປູກມັນ ແລະທໍາໃຫ້ມັນອອກດອກໃນເຊ້ົາຂອງວັນທ່ີເຈ້ົາຫວ່ານ ເຖິງ

ປານນ້ັນຜົນການເກັບກ່ຽວກໍຈະຫນີໄປ ໃນວັນແຫ່ງຄວາມທຸກໃຈແລະຄວາມເຈັບຢ່າງຮັກສາບ່ໍໄດ້ 
12 ສຽງກຶກກ້ອງຂອງຊົນຊາດທັງຫລາຍເປັນອັນມາກພາກັນອົລຫົນວຸ້ນວາຍ ຄ້າຍສຽງອຶກກະທຶກຂອງທ້ອງທະເລ 

ຄ້າຍສຽງຄ້ືນອັນໃຫຍ່ໂຕມາກະທົບກັນ 
13 ຊົນຊາດທັງຫລາຍອຶກກະທຶກເຫມືອນສຽງຄ້ືນຂອງນ້ໍາເປັນອັນມາກ ແຕ່ພຣະອົງຈະຊົງຄວບຄຸມໄວ້ ແລະມັນ

ຈະຫນີໄປໄກເສັຽ ຖືກໄລ່ໄປເຫມືອນແກບຕ້ອງລົມເທິງພູ ເຫມອືນພືດແຫ້ງປິວໄປຕ່ໍຫນ້າພະຍຸ 
14 ເບິ່ງແມ໋, ພເໍວລາຄ່ໍາ ກໍນໍາເອົາຄວາມສຍົດສຍອງ ກ່ອນຮຸ່ງເຊ້ົາກໍບ່ໍມີເຂົາທັງຫລາຍແລ້ວ ນ້ີເປັນສ່ວນຂອງບັນ

ດາຜູ້ທ່ີຍຶດເອົາຂອງເຮົາ ແລະເປັນສ່ວນຂອງຜູ້ທ່ີປຸ້ນເຮົາ 
 



18 ຖອ້ຍຄາໍກຽ່ວກບັເອທໂິອເປຽັ 
An Oracle concerning Ethiopia 

1 ແຜ່ນດິນແຫ່ງສຽງປີກທ່ີພືພັບ ຊຶ່ງຢູ່ເລີຍແມນ່ໍ້າແຫ່ງເອທໂິອເປັຽ 
2 ຊ່ຶງສ່ົງທູດໄປໂດຍທາງທະເລ ໂດຍເຮືອກົກອ້ໍເທິງນ້ໍາ ເຈ້ົາຜູ້ສ່ົງຂ່າວທ່ີໄວໆເອີຍ, ຈ່ົງໄປຍັງປະຊາຊາດທ່ີຄົນ

ຮ່າງສູງແລະກ້ຽງ ຍັງປະຊົນຊາດທ່ີເຂົາຢ້ານທັງໃກ້ແລະໄກ ຍັງປະຊາຊາດທ່ີເຂ້ັມແຂງແລະມັກຊະນະ ຊຶງ່ແຜ່ນ
ດິນຂອງເຂົາມີແມ່ນ້ໍາແບ່ງ 

3 ທ່ານທັງປວງຜູ້ເປັນຊາວພິພບົ ທ່ານອາສັຍຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກ ເມ່ືອມີອາຍັດສັນຍາຍົກຂ້ຶນເທິງພູ ຈ່ົງມອງເບ່ິງ 
ເມື່ອມສີຽງເຂົາສັດປ່າ ຈ່ົງຟັງ 

4 ເພາະພຣະຜູເ້ປ ັນເຈ້ົາກ່າວແກ່ຂ້າພະເຈ້ົາດ່ັງນ້ີວ່າ ìເຮົາຈະຄ ອ່ຍໆເບ່ິງຈາກທ່ີອາສັຍຂອງເຮົາ ເຫມອືນຄວາມ
ຮ້ອນທ່ີກະຈາຍຢູ່ໃນແສງແດດ ເຫມືອນຢ່າງເມກແຫ່ງນ້ໍາຄ້າງໃນຄວາມຮ້ອນຂອງຣະດູກ່ຽວî 

5 ເພາະກ່ອນເຖິງຣະດູກ່ຽວ ເມ່ືອດອກບານພ້ົ້ົນໄປແລ້ວ ແລະດອກກາຍເປັນຫມາກອະງຸ່ນກໍາລັງສຸກ ພຣະອົງຈະ
ເອົາເຫລັກກ່ຽວຕັດຍອດທັງຫລາຍແລະຕັດກ່ິງທັງຫລາຍໄປ 

6 ແລະເຂົາທັງຫລາຍຈະຖືກຖ້ິມໄວທ້ັງຫມົດ ໃຫແ້ກ່ແຮ້ງທ່ີຢູ່ເທິງພູ ແລະແກ່ສັດແຫ່ງແຜ່ນດິນໂລກ ແລະນົກກິນ
ເຫຍ່ືອຈະກິນເສັຽໃນຣະດູຮ້ອນ ແລະບັນດາສັດທັງສ້ິນແຫ່ງແຜ່ນດິນໂລກຈະກິນເສັຽໃນຣະດ ຫູນາວ 

7 ໃນຄ້ັງນ້ັນ ເຂົາຈະນໍາຂອງກໍານັນມາຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຈອມໂຍທາ ຈາກຊົນຊາດທ່ີຄົນຮ່າງສູງແລະ
ກ້ຽງ ຈາກຊົນຊາດທ່ີເຂົາຢ້ານທັງໃກ້ແລໄກ ຈາກປະຊາຊາດທ່ີເຂ້ັມແຂງແລະມັກຊະນະ ຊຶງ່ແຜ່ນດິນຂອງເຂົາ
ມແີມ່ນ້ໍາແບ່ງ ຍັງສະຖານທ່ີແຫ່ງພຣະນາມຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາ ຄືພູຊ ີໂອນ 

 

19 ຖອ້ຍຄາໍກຽ່ວກບັເອຢບິ 
An Oracle concerning Egypt 

1 ຖ້ອຍຄໍາກ່ຽວກັບເອຢິບ ເບ່ິງແມ, ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງມາກັບເມກຢ່າງໄວ ແລະສະເດັດມາຍັງເອຢິບ ຕ່ໍພຣະພັກ
ພຣະອົງ ຮູບໂຄຣົບແຫ່ງເອຢິບຈະສ່ັນສະເທືອນ ແລະໃຈຂອງຄົນເອຢິບຈະລະລາຍໄປພາຍໃນຕົວເຂົາ 

2 ແລະເຣົາຈະກວນໃຫ້ຄົນເອຢິບຕ່ໍສູ້ກັບຄົນເອຢິບ ແລະເຂົາຈະສູ້ຮົບກັນ ທຸກຄົນຮົບພ່ີນ ້ອງຂອງຕົນ ແລະທຸກ
ຄົນຮົບເພ່ືອນບ້ານຂອງຕົນ ເມືອງຮົບກັບເມືອງ ຣາຊອານາຈັກຮົບກັບຣາຊອານາຈັກ 

3 ແລະຄົນເອຢິບກໍຈະຈົນໃຈ ແລະເຣົາຈະກະທໍາໃຫ້ແຜນງານຂອງເຂົາຫຍ ຸ ້ງ ແລະເຂົາຈະປຶກສາຮູບໂຄຣົບແລະ
ພວກຫມ ດູໍ ແລະຄົນຊົງ ແລະພ່ໍມົດແມມ່ດົ 

4 ແລະເຣົາຈະມອບຄົນເອຢິບໄວ້ໃນມືຂອງນາຍທ່ີແຂງກະດ້າງ ແລະພຣະຣາຊາໂຫດຮ້າຍຄົນນ່ຶງຈະປົກຄອງ
ເຫນືອເຂົາ ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາຈອມໂຍທາກ່າວດ່ັງນ້ີແຫລະ 

5 ແລະນ້ໍາຈະແຫ້ງໄປຈາກທະເລ ແລະແມ່ນ້ໍາແຫ້ງລົງເລ້ືອຍໆ 
6 ຄອງຂອງຫ້ວຍນ້ໍາທັງຫລາຍຈະເນ່ົາເຫມນັ ແລະນํ້າໃນແມ່ນ້ໍານິນແຫ່ງເອຢິບຈະລົດລົງແລະແຫ້ງໄປ ກົກອ້ໍ

ແລະກົກຫຍ້າຈະຫ່ຽວແຫ້ງໄປ 
7 ພືດຜົນທ່ີແມ ່ນ້ໍານິນ ທ່ີແຄມຝ່ັງແມ່ນ້ໍາ ແລະທັງສ້ິນທ່ີຫວ່ານລົງຂ້າງແມ່ນ້ໍານ້ັນຈະແຫ້ງໄປ ຈະຖືກໄລ່ໄປເສັຽ

ແລະບ່ໍມີອີກ 
8 ຊາວປະມົງຈະຮ້ອງທຸກ ຄືບັນດາຜູ້ທ່ີຕຶກເບັດໃນແມ່ນ້ໍານິນຈະໄວ້ທຸກ ແລະຜູ້ທ່ີຫວ່ານແຫໃນນ້ໍາຈະອ່ອນ

ເພຽັໄປ 
9 ຄົນງານທ່ີເຮັດຜ້າປ່ານຈະຫມົດຫວັງ ທັງຄົນທ່ີຕ່ໍາຝ່າຍຂາວດ້ວຍ 
10 ບັນດາຜູ້ທ່ີເປັນຫລັກຂອງແຜ່ນດິນຕ້ອງຖືກບີບຄ້ັນ ແລະບັນດາຜູ້ທ່ີທໍາງານຮັບຈ້າງຈະເສ້ົາໃຈ 



11 ພວກເຈ້ົານາຍແຫ່ງໂຊອານ ປ່ວງບ້າ ທີປຶ່ກສາທ່ີສລາດຂອງຟາຣາໂອໃຫຄໍ້າປຶກສາຢ່າງໂງ່ຈ້າ ພວກເຈ້ົາຈະ
ເວ້ົາກ ບັຟາຣາໂອໄດ້ຢ່າງໃດວ່າ ìຂ້ານ້ອຍເປັນບຸດຂອງນັກປາດ ເປັນເຊ້ືອສາຍຂອງກະສັດບູຮານî 

12 ນັກປາດຂອງທ່ານຢູ່ທ່ີໃດ ໃຫ້ເຂົາບອກທ່ານແລະໃຫ້ເຂົາເຮັດໃຫ້ແຈ້ງເບ່ິງ ວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາມີພ
ຣະປະສົງສ່ິງໃດກັບເອຢິບ 

13 ເຈ້ົານາຍແຫ່ງໂຊອານກາຍເປັນຄົນໂງ່ ແລະເຈ້ົານາຍແຫ່ງເມມຟິສຖືກຫລອກລວງແລ້ວ ບັນດາຜູ້ທ່ີເປັນສີລາ
ມຸມເອກຂອງເຜ່ົາຂອງເອຢິບໄດ້ນໍາເອຢິບໃຫ້ຫລົງໄປ 

14 ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາປົນດວງຈິດແຫ່ງຄວາມຫຍຸ້ງໄວ້ໃນເອຢິບ ແລະເຂົາທັງຫລາຍໄດ້ກະທໍາໃຫເ້ອຢິບໃຫ້ຫລົງຜິດ
ໃນການກະທໍາທັງສ້ິນຂອງມັນ ດ່ັງຄົນເມົາໂຊເຊຢູ່ເທິງສ່ິງທ່ີເຂົາຮາກອອກມາ 

15 ບໍ່ມຫີຍັງທ່ີຈະກະທໍາໄດ້ເພ່ືອຊ່ອຍເອຢິບ ຊ່ຶງຫົວກໍດີຫາງກໍດີ ຫລືໃບຕານກໍດີ ກົກອ້ໍນ້ອຍກໍດີ ອາດຈະທໍາໄດ້ 
16 ວັນນ້ັນຄົນເອຢິບຈະເປັນເຫມອືນຜູ້ຍິງ ສ່ັນສະເທືອນແລະຢ້ານຕ່ໍພຣະຫັດຊ່ຶງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາຊົງ

ປັດແກວ່ງເຫນືອເຂົາ 
17 ແລະແຜ່ນດິນຢູດາຈະເປັນທ່ີຢ້ານກົວແກ່ຄົນເອຢິບ ເມ່ືອກ່າວຊ່ືໃຫ້ຄ ນົນ່ຶງຄົນໃດເຂົາກໍຢ້ານ ເພາະພຣະປະສົງ

ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາ ຊ່ຶງຊົງປະສົງຕ່ໍເຂົາທັງຫລາຍ 
Egypt, Assyria, and Israel Blessed 

18 ໃນວັນນ້ັນ ຈະມີຫ້າຫວົເມືອງໃນແຜ່ນດິນເອຢິບຊ່ຶງເວ້ົາພາກສາຂອງຄົນການາອານ ແລະສາບານຕ່ໍພຣະຜູ້
ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາເມືອງນ່ຶງເຂົາຈະເອ້ີນວ່າ ເມືອງຕາເວັນ 

19 ໃນວັນນ້ັນຈະມີແທ່ນບູຊາແທ່ນນ່ຶງແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໃນຖ້າມກາງແຜ່ນດິນເອຢິບ ແລະມີເສົາສັກສິດແດ່ພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈ້ົາທ່ີເຂດແດນ 

20 ຈະເປັນຫມາຍສໍາຄັນແລະເປັນພຍານໃນແຜ່ນດິນເອຢິບເຖິງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາ ເມືອ່ເຂົາທັງ
ຫລາຍຮ້ອງທູນຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເຫດດ້ວຍຜູ້ບີບບັງຄັບເຂົາ ພຣະອົງຈະຊົງສ່ົງຜູ້ຊ່ອຍແລະຜູ້ປ້ອງກັນຜູ້ນ່ຶງມາ
ໃຫເ້ຂົາຜູ້ຈະຊ່ອຍກູ້ເຂົາໄວ້ 

21 ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຈະສໍາແດງພຣະອົງໃຫ້ເປັນທ່ີຮູ້ຈັກແກ່ຄົນເອຢິບ ແລະຄົນເອຢິບຈະຮູ້ຈັກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໃນ
ວັນນ້ັນແລະນະມັສການດ້ວຍຖວາຍເຄ່ືອງສັກກາຣະບູຊາແລະເຄ່ືອງຖວາຍແລະເຂົາທັງຫລາຍຈະບົນບານ
ແລະແກ້ບົນຕ່ໍພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ 

22 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະໂຈມຕີເອຢິບ ຊົງໂຈມຕີໄປຊົງຮັກສາໄປ ແລະເຂົາທັງຫລາຍຈະຫັນກັບມາຫາພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈ້ົາ ແລະພຣະອົງຈະຊົງຟັງຄໍາວິງວອນຂອງເຂົາແລະຊົງຮັກສາເຂົາ 

23 ໃນວັນນ້ັນຈະມີທາງຫລວງຈາກເອຢິບເຖິງອັສຊີເຣັຽ ແລະຄົນອ ສັຊີເຣັຽຈະເຂ້ົາມາຍັງເອຢິບ ແລະຄົນເອຢິບໄປ
ຍັງອັສຊີເຣັຽ 

24 ໃນວັນນ້ັນອິສຣາເອນຈະເປັນທີສາມກັບເອຢິບແລະກັບອິສຊີເຣັຽ ເປັນພອນຖ້າມກາງແຜ່ນດິນໂລກ 
25 ເປັນຜູ້ທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາຊົງອວຍພຣະພອນວ່າ ìເອຢິບຊົນຊາດຂອງເຮົາຈ່ົງໄດ້ຮັບພອນ ແລະອັສຊີ

ເຣັຽຜົນງານແຫ່ງມືຂອງເຮົາ ແລະອິສຣາເອນມ ໍຣະດົກຂອງເຮົາî 
 

20 ອສັຊເີຮຽັຈະຊະນະເອຢບິແລະເອທໂິອເປຽັ 
Isaiah Dramatizes the Conquest of Egypt and Ethiopia 

1 ໃນປີທ່ີຜູ້ບັງຄັບບັນຊາໃຫຍ່ຜູ້ຊຶ່ງຊາຣໂ໌ກນ ເຈົ້າຊີວິດແຫ່ງອັສຊີເຣັຽຊງົໃຊມ້ານ້ັນ ໄດ້ມາເຖິງອັສໂດດ ແລະໄດ້
ຕ່ໍສູ້ຍຶດເມືອງນ້ັນໄດ້ 



2 ໃນຄ້ັງນ້ັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວໂດຍເອຊາຢາບຸດອາໂມສວ່າ, ìຈ່ົງໄປ ແກ້ຜ້າກະສອບອອກຈາກບ້ັນແອວຂອງ
ເຈ້ົາແລະເອົາເກີບອອກຈາກຕີນຂອງເຈ້ົາî ແລະທ່ານກໍກະທໍາຕາມເດີນເປືອຍກາຍແລະຕີນເປ່ົາ 

3 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວວ່າ, ìເອຊາຢາຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງເຮົາເດີນເປືອຍກາຍແລະຕີນເປ່ົາສາມປີ ເປັນຫມາຍສໍາຄັນ
ແລະເປັນລາງແກ່ເອຢິບ ແລະແກ່ເອທິໂອເປັຽສັນໃດ 

4 ເຈ້ົາຊີວິດແຫ່ງອ ັສຊີເຣັຽຈະນໍາຄົນເອຢິບໄປເປັນຊະເລີຍແລະຈະກວາດຄົນເອທິໂອເປັຽໄປ ທັງຄົນຫນຸ່ມສາວ
ແລະຄົນແກ່ ເປືອຍກາຍແລະຕີນເປ່ົາ ເປີດກ້ົນ ເປັນທ່ີອັບອາຍແກ່ເອຢິບ 

5 ແລ້ວເຂົາທັງຫລາຍຈະທ  ້ໍຖອຍແລະອັບອາຍດ້ວຍເຫດເອທິໂອເປັຽຄວາມຫວັງຂອງເຂົາ ແລະເອຢິບຄວາມ
ໂອ້ອວດຂອງເຂົາ 

6 ແລະຊາວແຜ່ນດິນຊາຍທະເລນ້ີຈະກ່າວໃນວັນນ້ັນວ່າ ìເບ່ິງແມ໋, ນ້ີແຫລະຜູ້ຊ່ຶງເຮົາຫວັງໃຈແລະຜູ້ຊ່ຶງເຮົາຫນີ
ໄປຫາຄວາມຊ່ອຍກູ້ໃຫ້ພ້ົ້ົນຈາກເຈ້ົາຊີວິດອັສຊີເຣັຽ ແລະເຮົາ ເຣົາເດ່ຈະຫນີໃຫ້ພ້ົ້ົນໄດ້ຢ່າງໃດî 

 

21 ຖອ້ຍຄາໍກຽ່ວກບັຖິນ່ກນັດານຂອງທະເລ 
Oracles concerning Babylon, Edom, and Arabia 

1 ຖ້ອຍຄໍາກ່ຽວກັບຖ່ິນກັນດານຂອງທະເລ ເຫມືອນລົມຫວົກຸດໃນເນເກັບພດັກ້ຽງໄປ ມັນຈາກຖ່ິນກັນດານຈາກ
ແຜ່ນດິນອັນຫນ້າຢ້ານກົວ 

2 ເຂົາບອກນິມິດທີຂຶ່ງຂັງແກ່ຂ້າພະເຈ້ົາ ວ່າຜູ້ປຸ້ນເຂ້ົາປຸ້ນ ຜູ້ທໍາລາຍເຂ້ົາທໍາລາຍ ເອລາມເອີຍ, ຈ່ົງເຂ້ົາລ້ອມ ຊຶງ່
ມັນໃຫ້ເກີດການຖອນຫາຍໃຈທັງສ້ິນ ເຮົາໄດ້ກະທໍາໃຫ້ສ້ິນໄປແລ້ວ 

3 ເພາະສະນ້ັນ ບ້ັນແອວຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງເຕັມດ້ວຍຄວາມແສນຣະທົມ ຄວາມເຈັບປວດທ່ີຍິງກໍາລັງເກີດລູກ 
ຂ້າພະເຈ້ົາຈົນໃຈເພາະສ່ິງທ່ີໄດ້ຍິນ ຂ້າພະເຈ້ົາທ້ໍຖອຍເພາະສ່ິງທ່ີໄດ້ເຫັນ 

4 ຈິດໃຈຂອງຂ້າພະເຈ້ົາລ່ອງລວຍໄປຄວາມຫວາດສຽວກະທໍາໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາຢ້ານກົວ ແສງໂພ້ເພ້ຊຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າ
ຫວັງກັບທໍາໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາສ່ັນສະເທືອນ 

5 ເຂົາຕຽມອາຫານໄວ້ ເຂົາປູພົມ ເຂົາກິນ ເຂົາດ່ືມ ເຈ້ົານາຍທັງຫລາຍເອີຍ, ຈ່ົງລຸກຂ້ຶນ ຕຽມໂລ້ໄວດ້້ວຍນ້ໍາມັນ 
6 ເພາະອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວກັບຂ້າພະເຈ້ົາດ່ັງນ້ີວ່າ ìຈ່ົງໄປ ຕ້ັງຍາມ ໃຫ ເ້ຂົາໄປຮ້ອງປະກາດສ່ິງທ່ີເຂົາເຫັນ 
7 ເມ່ືອເຂົາເຫ ນັຄົນຂ່ີມ້າ ຄືພົນມ້າເປັນຄູ່ໆ ຄົນຂ່ີລໍ ຄົນຂ່ີອູດ ໃຫ້ເຂົາຟັງຢ່າງເອົາໃຈໃສ່ພິຈາຣະນາ ເບ່ິງຢ່າງລະ

ມັດລະວັງî 
8 ແລ້ວຜູ້ເຫັນໄດ້ຮ້ອງວ່າ ìຂ້າແຕ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂ້າພຣະອົງຢືນຢູ່ເທິງຫໍຄອຍຕລອດໄປໃນກາງເວັນ ຂ້າພ

ຣະອົງປະຈໍາຢູ່ທ່ີຕໍາແຫນ່ງຂອງຂ້າພຣະອົງຕລອດຫລາຍຄືນ 
9 ແລະເບ່ິງແມ, ມີຄົນຂ່ີມາ ຄືພົນມ້າເປັນຄູ່ໆî ແລະເຂົາຕອບວ່າ, ìບາບິໂລນຫລ້ົມແລ້ວ ຫລ້ົມແລ້ວî ບັນດາຮູບ

ໂຄຣົບທັງສ້ິນແຫ່ງພຣະຂອງເຂົາ ພຣະອົງຊົງທໍາລາຍລົງເຖິງພ້ືນດິນî 
10 ທ່ານຜູ້ຖືກນວດແລະຜູ້ຖືກຝັດຂອງຂ້າເອີຍ ຂ້າໄດ້ຍິນຫຍັງຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາ ພຣະເຈ້ົາແຫ່ງອິສ

ຣາເອນ ຂ້າ ພະເຈ້ົາກໍຮ້ອງປະກາດແກ່ທ່ານຢ່າງນ້ັນ 
ຖອ້ຍຄາໍກຽ່ວກບັດມູາ 

11 ຖ້ອຍຄໍາກ່ຽວກັບດູມາ ມີຄົນນ່ຶງເອ້ີນຂ້າພະເຈ້ົາຈາກເຊອີຣ໌ວ່າ ìຄົນຍາມເອີຍ, ເດິກປານໃດແລ້ວ ຄົນຍາມເອີຍ 
ເດິກປານໃດແລ້ວî 

12 ຄົນຍາມຕອບວ່າ, ìເຊ້ົາມາເຖິງ ກາງຄືນມານໍາ ຖ້າຈະຖາມ ກໍຖາມເຖີດ ຈ່ົງກັບມາອີກî 
ຖອ້ຍຄາໍກຽ່ວກບັອາຣະເບຽັ 

13 ຖ້ອຍຄໍາກ່ຽວກັບອາຣະເບັຽ ໂອຂະບວນພ່ໍຄ້າຂອງຄົນເດດານເອີຍ ເຈ້ົາຈະພັກຢູ່ໃນດົງຕຶບໃນອາຣະເບັຽ 



14 ຊາວແຜ່ນດິນເຕມາເອີຍ, ຈ່ົງເອົານ້ໍາມາໃຫ້ຄົນຫິວນ້ໍາ ເອົາເຂ້ົາຫນົມມາຕ້ອນຮັບຄົນລ້ີພັຍ 
15 ເພາະເຂົາໄດ້ຫນີຈາກດາບ ຈາກດາບທ່ີຊກັອອກ ຈາກທະນູທ່ີໂກ່ງຢູ່ ແລະຈາກສົງຄາມທ່ີໃກ້ຊດິເຂ້ົາມາ 
16 ເພາະອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວກັບຂ້າພະເຈ້ົາດ່ັງນ້ີວ່າ ìສັກສີທັງສ້ິນຂອງເກດາຣ໌ຈະເຖິງທ່ີສຸດພາຍໃນປີດຽວ

ຕາມປີຈ້າງລູກຈ້າງ 
17 ແລະນັກທະນູທ່ີເຫລືອຢູ່ຂອງທະຫານຜູ້ເກ່ັງທ່ີສຸດແຫ່ງຊາວເກດາຈະເຫລືອນ້ອຍ ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະ

ເຈ້ົາຂອງອິສຣາເອນໄດ້ກ່າວແລ້ວî 
 

22 ຖອ້ຍຄາໍກຽ່ວກບັທີລຸ່ມ່ແຫງ່ນ ມິດິ 
A Warning of Destruction of Jerusalem 

1 ຖ້ອຍຄໍາກ່ຽວກັບທ່ີລຸ່ມແຫ່ງນິມິດທ່ີເຈ້ົາໄດ້ຂ້ຶນໄປ ເຈ້ົາທຸກຄົນທ່ີເທິງຫລັງຄາເຮືອນນ້ັນ ເປັນເຣ່ືອງຫຍັງກັນ? 
2 ເຈ້ົາຜູ້ເປັນເມືອງທ່ີເຕັມດ້ວຍການໂຮ່ຮ້ອງ ເມືອງທ່ີອຶກກະທຶກຄຶກໂຄມ ນະຄອນທ່ີໂດດເຕ້ັນ ຜູ້ທີຖື່ກຂ້າຂອງ

ເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຖືກຂ້າດ້ວຍດາບ ຫລືຕາຍໃນສົງຄາມ 
3 ຜູ້ຄອງເມືອງຂອງເຈ້ົາທັງຫມດົຫນີກັນໄປແລ້ວ ເຂົາຖືກຈັບໄດ້ໂດຍບ່ໍມີຄັນທະນູ ຊາຍສະກັນຂອງເຈ້ົາທກຸຄ ນົ

ຖືກຈັບ ແມ່ນວ່າເຂົາໄດ້ຫນີໄປໄກແລ້ວ 
4 ເຫດສັນນ້ັນ ຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງວ່າ ìຢ່າເບ່ິງຂ້າພະເຈ້ົາໃຫຂ້້າພະເຈ້ົາຫລ່ັງນ້ໍາຕາຢ່າງຂົມຂ່ືນ ຢ່າພຍາຍາມເລ້ົາໂລມ

ຂ້າພະເຈ້ົາເລີຍ ເຫດດ້ວຍການທໍາລາຍຊົນຊາດຂອງຂ້າພະເຈ້ົາî 
5 ເພາະພຣະຜູ້ເປ ັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາຊົງມີວັນນ່ຶງ ເປັນວາຣະແຫ່ງຄວາມວຸ້ນວາຍ ວາຣະຢຽບຢ່ໍາ ແລະວາຣະຫຍຸ້ງ

ຍາດໃນທ່ີລຸ່ມແຫ່ງນິມິດ ຄືການພັງກໍາແພງລົງ ແລະໂຮ່ຮ້ອງໃຫ້ແກ່ພ ູ
6 ເອລາມຫຍິບເອົາຫນ້າແລະລູກທະນູຄົບມື ກັບຣົດຮົບແລະພົນແລະພົນມ້າ ແລະກີຣ໌ກໍມີໂລ້ຕຽມໄວພ້ອ້ມ 
7 ທີ່ລຸ່ມທີດີ່ທ່ີສຸດຂອງທ່ານເຕັມໄປດ້ວຍຣົດຮົບ ແລະພົນມ້າກໍເຂ້ົາປະຈໍາທ່ີປະຕູເມືອງງ 
8 ພຣະອົງຊົງເອົາສ່ິງປິດບັງຢູດາໄປເສັຽແລ້ວ ໃນວັນນ້ັນທ່ານໄດ້ນໍາອາວຸດອອກຈາກສາງ 
9 ໄດ້ເຫັນປ່ອງແຫ່ງນະຄອນດາວິດວ່າມຫີລາຍແຫ່ງໄຂໄວ້ ແລ້ວທ່ານທັງຫລາຍກໍເກັບນ້ໍາໃນບ່ໍລຸ ມ່ 
10 ແລະທ່ານກໍນັບເຮືອນຂອງເຢຣູຊາເລັມ ແລະທ່ານກໍພັງເຮືອນມາເສີມກໍາແພງເມືອງ 
11 ທ່ານທໍາບ່ອນຂັງນ້ໍາໄວ້ລະຫວ່າງກໍາແພງທັງສອງເພ່ືອຮັບນ້ໍາຂອງສະເກ່ົາ ແຕ່ທ່ານບ່ໍໄດ້ຫລຽວເບ່ິງຜູ້ທ່ີໄດ້ຊົງ

ບັນດານເຫດ ແລະບ່ໍໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຜູ້ຊົງວາງແຜນງານນ້ີໄວ້ດົນມາແລ້ວ 
12 ໃນວັນນ້ັນ ພຣະຜ ູ ້ເປ ນັເຈ້ົາຈອມໂຍທາຊົງເອ້ີນໃຫ້ຮ້ອງໄຫ້ແລະຄ່ໍາຄວນ ໃຫ້ມຫົີວໂລ້ນແລະໃຫ້ຄາດຕົວດ້ວຍ

ຜ້າກະສອບ 
13 ເບິ່ງແມ, ມຄີວາມຊ່ືນບານແລະຄວາມຍິນດີ ມີການຂ້າງົວແລະຂ້າແກະ ມີການກິນເນ້ືອແລະດ່ືມເຫລ້ົາອະງຸ່ນ 

ìໃຫເ້ຮົາກິນແລະດ່ືມເຖີດ ເພາະວ່າມ້ືອ່ືນເຮົາຈະຕາຍî 
14 ພຣະຜູ ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາໄດ້ຊົງສໍາແດງພຣະອົງ ໃນຫູຂອງຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ ແນ່ນອນທ່ີຈະບ່ໍລົບມົນທິນບາບ 

ອັນນ້ີໃຫ້ເຈ້ົາຈົນກວ່າເຈ້ົາຈະຕາຍî ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາກ່າວດ່ັງນ້ີ 
15 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ, ìໄປເຖີດ ໄປຫາພະນັກງານຄົນນ້ີ ໄປຍັງເຊັບນາຜູ້ດູແລຣາຊສໍານັກ 

ແລະຈ່ົງເວ້ົາກັບເຂົາວາ່ 
16 ìເຈ້ົາມີສິດຫຍັງທ່ີນ້ີ ແລະເຈ້ົາມີໃຜຢູ່ທ່ີນ້ີ ເຈ້ົາຈ່ຶງສະກັດອຸບໂມງທ່ີນ້ີເພ່ືອຕົວເຈ້ົາເອງ ສະກັດໃນທ່ີສູງ ແລະສລັກ

ທ່ີຢູ່ສໍາລັບຕົນເອງໃນສີລາ 
17 ເບ່ິງແມ, ເຈ້ົາຄົນແຂງແຮງເອີຍ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງແກວ່ງເຈ້ົາອອກໄປຢ່າງແຮງ ພຣະອົງຈະຈັບໃຫ້ແຫນ້ນ 



18 ແລະມ້ວນເຈ້ົາ ແລະແກວ່ງເຈ້ົາໄປຢ່າງຫມາກບານຍັງແຜ່ນດິນກວ້າງ ເຈ້ົາຈະຕາຍທ່ີນ້ັນ ແລະທ່ີນ້ັນຈະມຣີົດ
ຮົບອັນຕະການຂອງເຈ້ົາ ເຈ້ົາຜູ້ເປັນທ່ີອົດສູແກ່ເຮືອນນາຍຂອງເຈ້ົາ 

19 ເຮົາຈະຊຸກຍູ້ເຈ້ົາອອກໄປຈາກຕໍາແຫນ່ງຂອງເຈ້ົາ ແລະເຈ້ົາຈະຖືກດຶງລົງມາຈາກຫນ້າທ່ີຂອງເຈ້ົາ 
20 ໃນວັນນ້ັນ ເຮົາຈະເອ້ີນຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງເຣົາ ຄືເອລີອາກິມ ບຸດຊາຍຮີນກີຢາ 
21 ເຮົາຈະເອົາເສ້ືອຍົດຂອງເຈ້ົາມາສວມໃຫ້ເຂົາ ແລະຈະເອົາຜ້າຄາດຂອງເຈ້ົາຄາດເຂົາໄວ້ ແລະຈະມອບອໍາ

ນາດປົກຄອງຂອງເຈ້ົາໄວ້ໃນມືຂອງເຂົາ ແລະເຂົາຈະເປັນດ່ັງບິດາແກ່ຊາວເຢຣູຊາເລັມ ແລະແກ່ເຊ້ືອວົງຢ ູດາ 
22 ແລະເຮົາຈະວາງລູກກະແຈຂອງວັງດາວິດໄວ້ເທິງບ່າຂອງເຂົາ ເຂົາຈະໄຂແລະບ່ໍມີຜູ້ໃດັອັດ ເຂົາຈະອັດແລະບ່ໍ

ມຜູ້ີໃດໄຂ 
23 ແລະເຮົາຈະຕອກເຂົາໄວ້ເຫມືອນຕອກຫລັກໃນທ່ີຫມັນ້ຄົງ ແລະເຂົາຈະເປັນທ່ີນ່ັງມີກຽດແກ່ເຊ້ືອວົງບິດາຂອງ

ເຂົາ 
24 ແລະເຂົາທັງຫລາຍຈະແຂວນໄວ້ເທິງຕົວເຂົາຊ່ຶງນ້ໍາຫນັກທັງສ້ິນຂອງເຊ້ືອວົງບິດາຂອງເຂົາ ລູກຫລານຜູ້ສືບ

ສາຍພາຊນະນ້ອຍໆທຸກອັນ ຕັງ້ແຕ່ຖ້ວຍຈົນເຖິງຫມ້ໍທັງສ້ິນ 
25 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາກ່າວວ່າໃນວັນນ້ັນຫລັກທ່ີປັກແຫນ້ນຢູ່ໃນທ່ີຫມັນ້ຄົງຈະຫລຸດ ມັນຈະຖືກໂຄ່ນລົງ

ແລະຕົກລົງມາ ແລະພາຣະທ່ີຢູ່ເທິງນ້ັນຈະຖືກຕັດອອກ ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ກ່າວໄວ້ແລ້ວ 
 

23 ຖອ້ຍຄາໍກຽ່ວກບັເມອືງຕເີຣແລະຊໂີດນ 
An Oracle concerning tyre 

1 ຖ້ອຍຄໍາກ່ຽວກັບເມືອງຕີເຣ ໂອບັນດາກໍາປ່ັນແຫ່ງຕາຣ໌ຊດິ ຈ່ົງຄ່ໍາຄວນ ເພາະວ່າເມືອງນ້ັນຖືກທໍາລາຍຮ້າງເສັຽ
ແລ້ວ ບ່ໍມເີຮືອນຫລືທ່າຈອດເຮືອ ເຜີຍໃຫ້ເຂົາທັງຫລາຍປະຈັກໃນແຜ່ນດິນໄຊປຣສັ 

2 ໂອ ຊາວທະເລເອີຍ ຈ່ົງງຽບເສັຽ ເຈ້ົາ ຊ່ຶງເປັນພ່ໍຄ້າແຫ່ງເມືອງຊີໂດນ ທີຜູ່ ້ຜ່ານຂ້າມທະເລໄປ ໄດ້ທໍາໃຫເ້ຈ້ົາເຕ
 ັມບໍຣິບູນ 

3 ແລະຂ້າມແມ່ນ້ໍາມາກຫລາຍ ລາຍໄດ້ຂອງເມືອງນ້ັນຄືເຂ້ົາເມືອງຊີໂຮຣ໌ ເປັນຜົນເກັບກ່ຽວຂອງແມ່ນ້ໍານິນ 
ເມືອງນ້ັນເປັນພ່ໍຄ້າຂອງບັນດາປະຊາຊາດ 

4 ໂອ ຊ ໂີດນເອີຍ ຈ່ົງອ ບັອາຍເຖີດ ເພາະທະເລໄດ້ເວ້ົາແລ້ວ ທ່ີກໍາລັງເຂ້ັມແຂງຂອງທະເລເວ້ົາວ່າ ìຂ້ອຍບ່ໍໄດ້
ເຈັບທ້ອງຫລືຂ້ອຍບ່ໍໄດ້ເກີດລູກ ຂ້ອຍບ່ໍໄດ້ລ້ຽງດູຄົນຫນຸ່ມ ຫລືບໍາຣຸງລ້ຽງຍິງພົມມະຈາຣີî 

5 ເມ່ືອເຣ່ືອງຣາວມາເຖິງເອຢິບ ເຂົາທັງຫລາຍຈະແສນຣະທົມຢູ່ດ້ວຍເຣ່ືອງຣາວເມືອງຕີເຣ 
6 ຈ່ົງຂ້າມໄປຍັງຕາຣ໌ຊິດເຖີດ ໂອ ຊາວທະເລເອີຍ ຈ່ົງຄ່ໍາຄວນ 
7 ນ້ີເປັນເມືອງທ່ີສນຸກມ່ວນຊ່ືນຂອງເຈ້ົາທງັຫລາຍຫລື ຊ່ຶງກໍາເນີດມາແຕ່ສມັຍບູບຮານ ຊ່ຶງຕີນໄດ້ພາມັນໄປ ຕ້ັງ

ຢູ່ໄກ 
8 ຜູ້ໃດໄດ້ມຸ່ງຫມາຍໄວ້ເຊ່ັນນ້ີ ຕ່ໍເມືອງຕ ເີຣ ຜູ້ໃຫ້ມງົກຸດ ຊຶງ່ບັນດາພ່ໍຄ້າຂອງມັນເປັນເຈ້ົານາຍ ຊຶງ່ພວກ

ຫົວຫນ້າຂອງມັນເປັນຄົນມີກຽດຂອງໂລກ 
9 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາມຸ່ງຫມາຍໄວ້ ເພ່ືອຈະລົດກຽດຂອງຜູ້ມີກຽດທັງສ້ິນໃນແຜ່ນດິນໂລກ 
10 ໂອ ທດິາແຫ່ງຕາຣຊິ໌ດເອີຍ ຈ່ົງຖ້ວມແຜ່ນດິນຂອງເຈ້ົາເຫມືອນແມ່ນ້ໍານິນ ບ່ໍມີສ່ິງຂັດຂວາງໃດໆອີກແລ້ວ 
11 ພຣະອົງຊງົຢຽດພຣະຫັດຂອງພຣະອົງເຫນືອທະເລ ພຣະອົງຊົງສ່ັນບັນດາຣາຊອານາຈັກ ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊົງ

ບັນຊາກ່ຽວກັບເຣ່ືອງການາອານ ເພ່ືອຈະທໍາລາຍທ່ີກໍາບັງເຂ້ັມແຂງຂອງມັນເສັຽ 
12 ແລະພຣະອົງກ່າວວ່າ ìໂອ ທດິາພົມມະຈາຣີຜູຖຶກບີບບັງຄັບແຫ່ງຊີໂດນເອີຍ ເຈ້ົາຈະບ່ໍມີຄວາມສຸດຕ່ໍໄປອີກ 

ຈ່ົງລຸກຂ້ຶນຂ້າມໄປໄຊປຣັສເຖີດ ເຖິງວ່າທ່ີນ້ັນເຈ້ົາກໍຈະບ່ໍມີຄວາມສງົບî 



13 ຈ່ົງເບ່ິງແຜ່ນດິນແຫ່ງຄົນຄັນເດອານເຖີດ ເປັນຊົນຊາດນ້ີ ບ່ໍແມ່ນອັສຊີເຣັຽ ເຂົາລິຂິດໃຫ້ຕີເຣເປັນບ່ອນສັດປ່າຢູ່ 
ເຂົາໄດ້ກ່ໍຫໍຄອຍຂອງເຂົາຂ້ຶນ ເຂົາທະລາຍວັງທັງຫລາຍຂອງມັນລົງ ເຂົາກະທໍາໃຫ້ມນັເປັນບ່ອນຮົກຮ້າງເພພງັ 

14 ໂອ ບັນດາກໍາປ່ັນແຫ່ງຕາຣ໌ຊດິເອ ຍີ ຈ່ົງຄ່ໍາຄວນເຖີດ ເພາະວ່າທ່ີກໍາບັງເຂ້ັມແຂງຂອງເຈ້ົາຖືກຮົກຮ້າງເສັຽແລ້ວ 
15 ໃນເວລານ້ັນ ເຂົາຈະລືມເມືອງຕີເຣເຈັດສິບປີ ຢ່າງກັບອາຍຸຂອງພຣະຣາຊາອົງດຽວ ພໍຄົບເຈັດສິບປີ ກໍຈະບັງ

ເກີດແກ່ຕີເຣຢ່າງເພງຂອງຍິງແພດສະຍາວ່າ, 
16 ìໂອ ຍິງແພດສະຍາທ່ີເຂົາລືມແລ້ວເອີຍ ຈ່ົງຈັບພິນເດີນໄປທ່ົວເມືອງ ຈ່ົງບັນເລງເພງອັນມ່ວນ ຮ້ອງເພງ

ຫລາຍໆບົດເພ່ືອເຂົາຈະລະນຶກເຖິງເຈ້ົາໄດ້î 
17 ເມ່ືອເຈັດສິບປີນ້ັນຫມົດໄປແລ້ວ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງຢ້ຽມເຍືອນເມືອງຕີເຣ ແລະເມືອງນ້ັນຈະກັບໄປຮັບຈ້າງ

ໃຫມ່ ແລະຈະຫລ້ິນຊູ້ກັບບັນດາຣາຊອານາຈັກທັງສ້ິນເທິງພ້ືນໂລກ 
18 ສິນຄ້າຂອງມັນແລະສິນຈ້າງຂອງມັນຈະເປັນຂອງຖວາຍແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຈະບ່ໍສະສົມໄວຫ້ລືເກັບໄວ້ຊື່ໆ  

ແຕ່ສິນຄ້າ   ຂອງມັນຈະອໍານວຍອາຫານອຸດົມແລະເຄ່ືອງນຸ່ງງາມແກ່ບັນດາຜູ້ທ່ີຢູ່ຕ່ໍພຣະພັກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
 

24 ພຣະຜູເ້ປນັເຈົາ້ຊງົພພິາກສາເຫນອືໂລກ 
Impending Judgment on the Earth 

1 ເບ່ິງແມ, ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງປະໂລກນ້ີໃຫ້ເປ່ົາປ່ຽວ ແລະຊົງກະທໍາໃຫ້ຮ້າງເປ່ົາ ແລະພຣະອົງຈະຊົງບິດພ້ືນ
ໂລກແລະກະຈາຍຜູ້ອາສັຍຂອງມັນ 

2 ແລະຈະເປັນຢ່າງນ້ັນຕ່ໍປະໂຣຫິດຢ່າງເປັນກັບປະຊາຊົນ ຕ່ໍນາຍຂອງເຂົາຢ່າງເປັນກັບທາດ ຕໍນ່າຍຜູ້ຍິງຂອງ
ເຂົາຢ່າງເປັນກັບສາວໃຊ້ ຕ່ໍຜູ້ຊາຍຢ່າງເປັນກັບຜູ້ຊ້ື ຕ່ໍຜູ້ຢືມຢ່າງເປັນກັບຜູ້ໃຫ້ຢືມ ຕ່ໍລູກຫນ້ີຢ່າງເປັນກັບເຈ້ົາ
ຫນ້ີ 

3 ໂລກຈະຖືກປະຮ້າງຢ່າງສ້ິນເຊີງ ແລະຖືກປຸ້ນຫມດົສ້ິນ ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງກ່າວຄວາມນ້ີແລ້ວ 
4 ໂລກກໍໄວ້ທຸກແລະຫ່ຽວແຫ້ງໄປ ພິພົບກໍອ່ອນລົງແລະຫ່ຽວແຫ້ງ ຄົນສູງສັກຂອງໂລກກໍອ່ອນເພັຽໄປ 
5 ໂລກນ້ີມີຣາຄີເພາະຜູ້ອາສັຍໃນນ້ັນ ເພາະເຂົາທັງຫລາຍລະເມີດຕ່ໍບົດບັນຍັດ ໄດ້ຝ່າຝືນກົດເກນ ໄດ້ຫັກຄໍາ

ຫມັນ້ສັນຍານິຣັນດອນນ້ັນ 
6 ເຫດສັນນ້ັນ ຄ າໍສາບກໍກືນໂລກ ແລະຜູ້ທ່ີອາສັຍໃນນ້ັນກໍມີກັມຊ່ົວ ເຫດສັນນ້ັນ ຜູ້ອາສັຍຂອງໂລກຈ່ຶງຖືກເຜົາ

ຜານ ມຄີ ນົເຫລືອຫນ້ອຍ 
7 ເຫລ  ້ົາອະງ  ຸ່ນກໍໄວ້ທຸກ ເຄືອອະງ  ຸ່ນກໍອ່ອນບລົງ ຈິດໃຈທ່ີເບີກບານທັງປວງກໍເສ້ົາໝອງໃຈ 
8 ສຽງສນຸກສນານຂອງຣໍາມະນາກໍງຽບ ສຽງຂອງຜູ້ເບີກບານກໍຢ ດຸເສັຽ ສຽງສນຸກສນານຂອງພິນເຂົາຄູ່ກໍງຽບ 
9 ເຂົາບ່ໍດ່ືມເຫລ້ົາອະງຸ່ນພ້ອມກັບການຮ້ອງເພງອີກ ສຸຣາກໍເປັນຂອງຂົມແກ່ຜູ້ທ່ີດ່ືມ 
10 ເມືອງທ່ີສັບສົນວຸ້ນວາຍແຕກຫັກເສັຽແລ້ວ ບ້ານທຸກຫລັງກໍປິດຫມົດບ່ໍໃຫ້ໃຜເຂ້ົາໄປ 
11 ມສີຽງຮ້ອງທ່ີກາງຖນົນດ້ວຍເຣ່ືອງເຫລ້ົາອະງຸ່ນ ຄວາມຊ່ືນບານທັງສ້ິນກໍເຍືອກເຢັນລົງແລ້ວ ຄວາມຍິນດີຂອງ

ແຜ່ນດິນກໍຫາຍສູນໄປ 
12 ເຫລືອຄວາມວ່າງເປ່ົາຢູ່ໃນເມືອງ ປະຕູເມືອງກໍຖືກທຸບທໍາລາຍ 
13 ເພາະຈະເປັນເຊ່ັນນ້ີຢູ່ຖ້າມກາງໂລກ ຖ້າມກາງຊົນຊາດທັງຫລາຍ ຢ່າງກັບເມ່ືອກົກຫມາກກອກເທດຖືກຊຸກ

ສ່ັນ ຢ່າງເມ່ືອການເກັບເລັມຕາມເຄືອອະງຸ່ນສ້ີນສຸດລົງ 
14 ເຂົາທັງຫລາຍເປ່ັງສຽງຂອງເຂົາຂ້ຶນ ເຂົາຮ້ອງເພງດ້ວຍຄວາມຊ່ືນບານ ເຂົາໂຮ່ຮ້ອງຈາກຕາເວັນຕົກສລອງ 

ຄວາມໂອ່ອ່າຕະການຂອງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ 



15 ເພາະສະນ້ັນໃນທາງຕາເວັນອອກຈ່ົງຖວາຍພຣະສະງ່າຣາສີແກ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ໃນແຜ່ນດິນຊາຍທະເລ 
ຖວາຍແດ່ພຣະນາມແຫ່ງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ  ້ົາຂອງອິສຣາເອນ 

16 ຕ້ັງແຕ່ທ່ີສຸດປາຍໂລກເຮົາໄດ້ຍິນສຽງເພງສັຣເສີນ ວ່າສັກສີຈ່ົງມີແກ່ຜູ້ຊອບທັມ ແຕ່ຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ ìຂ້າພະເຈ້ົາ
ກໍຜ່າຍຜອມ ຂ້າພະເຈ້ົາຜ່າຍຜອມ ວິບັດແກ່ຂ້າພະເຈ້ົາ ເພາະຄົນທໍຣະຍົດປະພຶດຢ່າງທໍຣະຍົດ ຄົນທໍຣະຍົດ
ແຮງປະພຶດຢ່າງຊ່ົວຮ້າຍຫລາຍຂ້ຶນî 

17 ໂອ ຊາວແຜ່ນດິນໂລກເອີຍ ຄວາມໜ້າຢ້ານກົວແລະຫລຸມພາງແລະກັບກໍມາທັນເຈ້ົາແລ້ວ 
18 ຜ  ູ້ໃດຫນີເມ່ືອໄດ້ຍິນສຽງຄວາມໜ້າຢ້ານນ້ັນຈະຕົກໃນຫລຸມພາງ ແລະຜູ້ທ່ີປີນອອກມາຈາກຫລຸມພາງກໍຈະ

ຕິດກັບ ເພາະວ່າຫນ້າຕ່າງຂອງຟ້າສວັນກໍຖືກເປີດ ແລະຮາກຖານຂອງແຜ່ນດິນໂລກກໍຫວັນ່ໄຫວ 
19 ໂລກແຕກສລາຍສ້ິນເຊ ີງແລ້ວ ໂລກແຕກເປັນປ່ຽງໆ ໂລກຖືກສ່ັນຢ່າງຮຸນແຮງ 
20 ໂລກກໍຊວນເຊໄປຢ່າງຄົນເມົາເຫລ້ົາ ຫລືແກວ່ງກວາຍດ່ັງຕູບໄມ້ໃນຖ້າມກາງພະຍຸຮ້າຍ ການທໍຣະຍົດຂອງ

ໂລກຫນັກຢູ່ເທິງມັນ ແລະມັນລ້ົມແລະຈະບ່ໍລຸກອີກ 
21 ໃນວັນນ້ັນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງລົງໂທດບໍຣິວານຂອງຟ້າສວັນ ໃນຟ້າສວັນ ແລະບັນດາພຣະຣາຊາຂອງແຜ່ນ

ດິນໂລກ ໃນແຜ່ນດິນໂລກ 
22 ເຂົາທັງຫລາຍຈະຖືກຮວບຮວມໄວດ້້ວຍກັນ ດ່ັງນັກໂທດໃນຄຸກມືດ ເຂົາທັງຫລາຍຈະຖືກກັກຂັງໄວ້ໃນຄຸກ 

ແລະຕ່ໍມາຫລາຍວັນເຂົາຈ່ຶງຈະຖືກລົງໂທດ 
23 ແລ້ວດວງຈັນຈະອົດສູ ແລະດວງຕາເວັນຈະອັບອາຍ ເພາະວ່າພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຈອມໂຍທາຈະຊົງປະທັບເທິງພູ

ຊໂີອນແລະໃນເຢຣູຊາເລັມ ແລະພຣະສະງ່າຣາສີຈະປາກົດຕ່ໍຫນ້າພວກຜູ້ໃຫຍ່ຂອງພຣະອົງ 
 

25 ບດົເພງແຫງ່ການສຣັເສນີ 
Praise for Deliverance from Oppression 

1 ຂ້າແຕ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງຂ້າພຣະອົງ ຂ້າພຣະອົງຈະຍໍພຣະກຽດພຣະອົງ ຂ້າພຣະ
ອົງຈະສັຣເສີນພຣະນາມຂອງພຣະອົງ ເພາະພຣະອົງໄດ້ຊົງກະທໍາການອັດສະຈັນ ຕາມແຜນງານທ່ີຊົງດໍາຣິໄວ້
ດົນນານມາແລ້ວ ອັນຫມັນ້ຄົງແລະແນ່ນອນ 

2 ເພາະພຣະອົງໄດ້ຊງົກະທໍາໃຫເ້ມືອງເປັນກອງຂ້ີເຫຍ້ືອ ເມືອງມີປ້ອມເປັນບ່ອນສລັກຫັກພັງ ວັງຂອງຊົນຕ່າງ
ດ້າວບ່ໍເປັນເມືອງຕ່ໍໄປອີກ ຈະບ່ໍກ່ໍສ້າງຂ້ຶນອີກເລີຍ 

3 ເພາະສະນ້ັນ ປະຊາຊາດທ່ີແຂງແຮງຈະສັຣເສີນພຣະອົງ ຫວົເມືອງຂອງບັນດາປະຊາຊາດທ່ີທາຣຸນຈະຢ້ານ
ກົວພຣະອົງ 

4 ເພາະພຣະອົງໄດ້ຊົງເປັນທ່ີກໍາບັງເຂ້ັມແຂງຂອງຄົນຍາກຈົນ ຊົງເປ ນັທ່ີກໍາບັງເຂ້ັມແຂງຂອງຄົນຂັດສົນເມ່ືອ
ເຂົາທຸກໃຈ ຊົງເປັນທ່ີກໍາບັງຈາກພະຍຸແລະເປັນຮ່ົມກັນຄວາມຮ້ອນ ເພາະລົມຂອງຜູ້ທ່ີທາຣນຸກໍເຫມືອນພະຍຸ
ພັດກໍາແພງ 

5 ເຫມືອນຄວາມຮ້ອນໃນທ່ີແຫ້ງ ພຣະອົງຊົງລະງັບສຽງຂອງຄົນຕ່າງດ້າວ ຮ່ົມເມກລະງັບຄວາມຮ້ອນສັນໃດ 
ສຽງເພງຂອງຜູ້ທາຣນຸກ ງໍຽບໄປສັນນ້ັນ 

6 ເທິງພ ູນ້ີ ພຣະຜູ້ເປ ັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາຈະຊົງຈັດງານລ ຽ້ງສໍາລັບບັນດາປະຊາຊາດທັງຫລາຍ ຄືການກິນລ້ຽງ
ໃຫຍ່ທີ່ມອີາຫານບໍຣິບູນທ່ີສຸດແລະມີເຫລ້ົາອະງຸ່ນທ່ີດີເລີດ 

7 ແລະເທິງພູນ  ້ີ ພຣະອົງຈະຊົງທໍາລາຍຜ້າຄຸມຫນ້າຊ່ຶງຄຸມຫນ້າບັນດາຊົນຊາດທັງຫລາຍ ແລະຜ້າກ້ັງຊ່ຶງກາງຢູ່
ເຫນືອບັນດາປະຊາຊາດ 



8 ພຣະອງົຈະຊງົກນືຄວາມຕາຍເສຽັເປັນນດິ ແລະພຣະຜູເ້ປນັເຈົາ້ຈະຊງົເຊດັນໍາ້ຕາຈາກຫນາ້ທງັປວງ ແລະພຣະ
ອງົຈະຊງົເອາົການຫລບົລູຊ່ນົຊາດຂອງພຣະອງົໄປເສຽັຈາກທົວ່ແຜນ່ດນິໂລກ ເພາະພຣະຜູເ້ປ ນັເຈົາ້ໄດກ້າ່ວ
ແລວ້ (6/10/10) 

9 ໃນວັນນ້ັນ ເຂົາຈະກ່າວກັນວ່າ ìນ້ີຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງເຮົາທັງຫລາຍ ເຮົາໄດ້ລໍຄອຍພຣະອົງ ເພ່ືອວ່າພຣະ
ອົງຈະຊົງຊ່ອຍເຮົາໃຫ້ລອດ ນ້ີຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເຮົາໄດ້ລໍຄອຍພຣະອົງໃຫ້ເຮົາຍິນດີແລະຊົມຊ່ືນຍິນດີໃນ
ຄວາມລອດຂອງພຣະອົງî 

10 ເພາະພຣະຫັດຂອງພຣະຜູ ້ເປັນເຈ້ົາຈະພັກຢູ່ເທິງພູນ້ີ ແລະໂມອາບຈະຖືກຢຽບຢ່ໍາລົງໃນບ່ອນຂອງເຂົາເຫມອືນ
ຢຽບຢ່ໍາເຟືອງລ ງົໃນຫລຸມມູນສັດ 

11 ແລະເຖິງເຂົາຈະກາງມືຂອງເຂົາຖ້າມກາງຫລຸມນ້ັນ ເຫມືອນຄົນລອຍນ້ໍາກາງແຂນລອຍນ້ໍາ ແຕ່ພຣະອົງຈະຊົງ
ໃຫຄ້ວາມເຍ້ີຍ່ິງຂອງເຂົາຕ່ໍາລົງພ້ອມກັບຝີມືຊໍານານຂອງເຂົາ 

12 ປ້ອມສູງຂອງກໍາແພງເມືອງຂອງເຈ້ົານ້ັນ ພຣະອົງຈະຊົງໃຫ້ຕ່ໍາລົງ ຊງົຢຽດລົງ ແລະແກວ່ງລົງເຖິງດິນຈົນກະທ່ັງ
ເຖິງຂ້ີດິນ 

 

26 ພຣະເຈົາ້ຈະໃຫປ້ະຊາຊນົຂອງພຣະອງົມຊີຍັ 
Judahís Song of Victory 

1 ໃນວັນນ້ັນ ເຂົາຈະຮ້ອງເພງນ້ີໃນແຜ່ນດິນຢູດາ ìເຮົາມີເມືອງເຂ້ັມແຂງເມືອງນ່ຶງ ພຣະອ ົງຊົງຕ້ັງຄວາມລອດໄວ້ 
ເປັນຝາແລະກໍາແພງ 

2 ຈ່ົງເປີດປະຕູເມືອງເຖີດ ເພ່ືອປະຊາຊາດທ່ີຊອບທັມຊ່ຶງຮັກສາຄວາມຊ່ືສັດໄວ້ຈະໄດ້ເຂ້ົາມາ 
3 ໃຈແນ່ວແນ່ນ້ັນ ພຣະອົງຊົງຮັກສາໄວ້ໃນສັນຕິພາບອັນສົມບູນ ເພາະເຂົາວາງໃຈໃນພຣະອົງ 
4 ຈ່ົງວາງໃຈໃນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເປັນນິດ ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊງົເປັນສີລານິຣັນ 
5 ເພາະພຣະອົງຊົງໃຫ້ຊາວເມືອງທ່ີສູງສ່ົງນ  ້ັນ ຄືເມືອງທ່ີສູງສ່ົງນ້ັນຕ່ໍາລົງ ພຣະອົງຊົງໃຫ້ມັນຕ່ໍາລົງ ຕ່ໍາລົງເຖິງດິນ 

ໃຫມັ້ນລົງທ່ີຂ້ີດິນ 
6 ຕີນຢຽບມັນ ຄືຕີນຂອງຄົນຍາກຈົນ ຄືບາດກ້າວຂອງຄົນຂັດສົນî 
7 ຫົນທາງຂອງຄົນຊອບທັມກ ໍລາບລ້ືນ ພຣະອົງຜູ້ທ່ຽງທັມຊົງກະທ ໍາໃຫ້ວິຖີຂອງຄົນຊອບທັມລາບລ້ືນ 
8 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂ້າພຣະອົງລໍຄອຍພຣະອົງຢູ່ ໃນວິຖີແຫ່ງການພິພາກສາຂອງພຣະອົງ ພຣະນາມອັນ

ເປັນທ່ີລະນຶກຂອງພຣະອົງ ເປັນທ່ີຈິດວິນຍານຂອງຂ້າພຣະອົງປາຖນາ 
9 ວິນຍານຂອງຂ້າພຣະອົງຢາກໄດ້ພຣະອົງໃນກາງຄືນ ຈິດໃຈພາຍໃນຂ້າພຣະອົງສແວງຫາພຣະອົງຢ່າງຮ້ອນ

ຮົນ ເພາະເມ່ືອການພພິາກສາຂອງພຣະອົງຢູ່ໃນແຜ່ນດິນໂລກ ຊາວພິພົບໄດ້ຮຽນຮູ້ເຖິງຄວາມຊອບທັມ 
10 ຖ້າສໍາແດງພຣະຄຸນແກ່ຄົນອະທັມ ເຂົາກໍບ່ໍຮຽນຮູ້ຄວາມຊອບທັມ ເຂົາປະພຶດຊ່ົວໃນແຜ່ນດິນທ່ີທ່ຽງທັມ ແລະ

ມອງບ່ໍເຫັນຄວາມໂອ່ອ່າຕະການຂອງພຣະອົງ 
11 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະຫັດຂອງພຣະອ ງົຊູຂ້ຶນ ແຕ່ເຂົາກໍມອງບ່ໍເຫ ັນ ຂໍໃຫເ້ຂົາມອງເຫັນຄວາມຮ້ອນພຣະ

ທັຍເພ່ືອຊ ນົຊາດຂອງພຣະອົງ ແລະໄດ້ອັບອາຍ ສ່ວນສັດຕຣູຂອງພຣະອົງ ຂໍໃຫໄ້ຟເຜົາຜານເຂົາ 
12 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ  ້ົາ ພຣະອົງຈະສະຖາປະນາສັນຕິພາບເພ່ືອຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍ ພຣະອົງໄດ້ຊົງກະທໍາ

ບັນດາກິຈການຂອງພຣະອົງເພ່ືອຂ້າພຣະອົງ 
13 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາຂອງຂ້າພຣະອົງ ເຈ້ົານາຍອ່ືນນອກເຫນືອພຣະອົງໄດ້ປົກຄອງພວກຂ້າພຣະ

ອົງ ແຕ່ຂ້າພຣະອົງຮັບຮູ້ແຕ່ພຣະນາມຂອງພຣະອົງເທ່ົານ້ັນ 



14 ເຂົາທັງຫລາຍຕາຍແລ້ວ ເຂົາຈະບ່ໍມີຊວິີດອີກ ເຂົາເປັນຊາວແດນຄົນຕາຍ ເຂົາຈະບ່ໍເປັນຂ້ຶນອີກ ເພ່ືອເປັນ
ເຊ່ັນນ້ັນພຣະອົງໄດ້ຊົງຢ້ຽມຢາມແລະຊົງທໍາລາຍເຂົາ ແລະຊົງກວາດອະນຸສອນທັງສ້ິນຂອງເຂົາເສັຽ 

15 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແຕ່ພຣະອົງຊົງເພ້ີມປະຊາຊນົຂ້ຶນ ພຣະອົງຊົງເພ້ີມປະຊາຊົນຂ້ຶນ ພຣະອົງໄດ້ຊົງຮັບ    
ພຣະກຽດ ພຣະອົງຊົງຂຍາຍເຂດແດນທັງສ້ິນຂອງແຜ່ນດິນໃຫ້ກວ້າງໃຫຍ່ 

16 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ ໃນຍາມທຸກໃຈ ເຂົາໄດ້ສແວງຫາພຣະອົງ ເຂົາທັງຫລາຍຫລັງ່ຄໍາອ້ອນວອນອອກມາ 
ໃນເມ່ືອການຕີສອນຢູ່ເຫນືອເຂົາທັງຫລາຍ 

17 ດ່ັງຜູ້ຍິງຖືພາ ຜູ້ບິດຕົວແລະຮ້ອງດ້ວຍຄວາມເຈັບປວດ ເມ່ືອງນາງໃກ້ເຖິງກໍານົດເວລາເກິດລູກ ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້
ເປັນເຈ້ົາ ຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍກໍເປັນເຊ່ັນນ້ັນ ຕ່ໍເບ້ືອງພຣະພັກພຣະອົງ 

18 ຂ້າພຣະອົງຖືພາ ຂ້າພຣະອົງບິດຕົວ ເປັນເຫມືອນຂ້າພຣະອົງໃຫ້ກໍາເນີດລົມ ຂ້າພຣະອົງບ່ໍໄດ້ທໍາການຊ່ອຍກູ້
ໃນແຜ່ນດິນໂລກ ແລະຊາວພິພົບບ່ໍໄດ້ເກ ດີ 

19 ຄົນຕາຍຂອງພຣະອົງຈະມີຊີວດິ ສົບຂອງເຂົາທັງຫລາຍຈະລຸກຂ້ຶນ ໂອ ຜູ້ອາສັຍຢູ່ໃນຂ້ີດິນ ຈ່ົງຕ່ືນເຖີດ ແລະ
ຮ້ອງເພງເພາະຄວາມຊືນ່ບານ ເພາະນ້ໍາຄ້າງຂອງເຈ້ົາເປັນນ້ໍາຄ້າງຂອງຄວາມສວ່າງ ແລະແຜ່ນດິນໂລກຈະໃຫ້
ຊາວແດນຄົນຕາຍເປັນຂ້ຶນ 

20 ມາເຖດີ ຊນົຊາດຂອງຂ້າພະເຈ້ົາເອີຍ ຈ່ົງເຂ້ົາໃນຫ້ອງຂອງເຈ້ົາ ແລະອ ັດປະຕູເສັຽ ຈ່ົງເຊ່ືອງຕົວເຈ້ົາຢູ່ຈັກພັກ
ນ່ຶງ ຈົນກວ່າພຣະພິໂຣດຈະຜ່ານໄປ 

21 ເພາະ ເບ່ິງແມ, ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກໍາລັງສະເດັດອອກມາຈາກສະຖານທ່ີຂອງພຣະອົງ ເພ່ືອລົງໂທດຊາວແຜ່ນ
ດິນໂລກ ເພາະຄວາມບາບຜິດຂອງເຂົາທັງຫລາຍ ແລະແຜ່ນດິນໂລກຈະເປີດເຜີຍໂລຫິດຊ  ່ຶງຫລ່ັງຢູ່ເທິງມັນ 
ແລະຈະບ່ໍປິດບັງຜູ້ຖືກຂ້າຂອງມັນໄວອີ້ກ 

 

27 ການຊອ່ຍກູແ້ລະການເກບັກຽ່ວອສິຣາເອນເຂົາ້ມາໄວ້ 
Israelís Redemption 

1 ໃນວັນນ້ັນ ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຈະຊົງລົງໂທດດ້ວຍພຣະແສງອັນແຂງກະດ້າງອັນໃຫຍ່ ແລະອັນແຮງກ້າຂອງພຣະ
ອົງຕ່ໍເລີອາທານ ຄືພຍານາກທ່ີຫນີໄປນ້ັນ ເລວີອາທານ ພຍານາກທ່ີຂົດ ແລະພຣະອົງຈະຊົງປະຫານມັງກອນ
ທ່ີຢູ່ໃນທະເລ 

2 ໃນວັນນ້ັນ ìສວນອະງຸ່ນອັນແສນສຸກ ຈ່ົງຮ້ອງເພງເຖິງສວນນ້ັນ 
3 ເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເປັນຜູ້ຮັກສາດູແລມັນ ເຮົາຫົດນ້ໍາມັນຢູ່ທຸກຂນະ ຢ້ານວ່າຜູ້ນ່ຶງຜູ້ໃດຈະທໍາອັນຕະລາຍ

ມນັ ເຮົາຈ່ຶງເຝ້ົາມັນໄວ້ທັງກາງຄືນກາງເວັນ 
4 ເຣົາບໍ່ມຄີວາມພິໂຣດ ເຮົາຢາກໃຫ້ມຫີນາມໃຫຍ່ນ້ອຍຂ້ຶນມາສູ້ເຮົາ ເຮົາຈະອອກຮົບກັບມັນ ເຮົາຈະເຜົາມັນ

ເສັຽດ້ວຍກັນ 
5 ຫລືໃຫ້ເຂົາເກາະຢູ່ກັບການປ້ອງກັນຂອງເຮົາ ໃຫເ້ຂົາທໍາສັນຕິພາບກັບເຣົາ ໃຫ້ເຂົາທໍາສັນຕິພາບກັບເຣົາî 
6 ໃນວັນຂ້າງຫນ້າ ຢາໂຄບຈະຢ່ັງຮາກ ອິສຣາເອນຈະອອກດອກແລະແຕກຫນ່ໍ ກະທໍາໃຫພ້ິພົບທັງສິ້ນມຫີມາກ

ເຕມັ 
7 ພຣະອົງຊົງຕີສອນເຂົາຢ່າງທ່ີພຣະອົງຕີສອນຜູ້ທ່ີຕີສອນເຂົາທັງຫລາຍຫລື ຫລືເຂົາຖືກຂ້າເຫມອືນຢ່າງຜູ້ຂ້າ

ເຂົາຖືກຂ້າ 
8 ດ້ວຍການຂັບໄລ່ ດ້ວຍການກວາດໄປເປັນຊະເລີຍ ພຣະອົງຊົງຕ່ໍສູ້ແຍ້ງກັບເຂົາ ພຣະອົງຊົງກວາດເຂົາໄປ

ດ້ວຍລົມດຸເດືອດຂອງພຣະອົງໃນວັນແຫ່ງລົມຕາເວັນອອກ 



9 ເຫດສັນນ້ັນຈະລົບມົນທິນກັມຊົວ່ຂອງຢາໂຄບຢ່າງນ້ີແຫລະ ແລະນ້ີຈະເປັນຜົນເຕັມຂນາດໃນການປົດບາບ
ຂອງເຂົາ ຄືເມ່ືອເຂົາທໍາສ ລີາທັງສ້ິນຂອງແທ່ນບູຊາ ໃຫ້ເປັນເຫມອືນຫີນດິນທ່ີຖືກບົດໃຫ້ຫມຸ່ນ ຈະບໍ່ມອີາເຊຣາ
ຫລືແທ່ນເຄ່ືອງຫອມຕ້ັງຢູ່ໄດ 

10 ເພາະເມືອງມີປ້ອມກມໍຢູ່ີໂດດດ່ຽວ ທ່ີອາສັຍກໍຮົກຮ້າງຖືກປະຖ້ິມຢ່າງກັບຖ່ິນກັນດານ ລູກງົວຫາກິນຢູ່ບ່ອນນ້ັນ 
ມັນນອນລົງບ່ອນນ້ັນ ແລະຖ້ິມງ່າໄມ້ 

11 ເມ່ືອງ່ານ້ັນແຫ້ງ ມນັກໍຫັກ ພວກຜູ້ຍິງກໍມາເອົາມັນໄປກ່ໍໄຟ ເພາະທ່ີນ້ັນເປັນຊົນຊາດທ່ີບ່ໍມຄີວາມເຂ້ົາໃຈ ເຫດ
ສັນນ້ັນ ຜູ້ທີຊົ່ງສ້າງເຂົາກໍຈະບ່ໍສົງສານເຂົາ ຜູ້ທ່ີຊ ງົປ້ັນເຂົາຈະບ່ໍຊົງສໍາແດງພຣະຄຸນແກ່ເຂົາ 

12 ໃນວັນນ້ັນ ຕ້ັງແຕ່ແມ່ນ້ໍາເອີຟຣາດໄປຈົນເຖິງຫ້ວຍນ້ໍາເອຢິບ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງນວດເອົາເຂ້ົາ ໂອ ປະຊາ
ຊົນອິສຣາເອນເອ ຍີ ເຈ້ົາຈະຖືກເກັບຮວມເຂ້ົາມາເທ່ືອລະຄົນໆ 

13 ໃນວັນນ້ັນເຂົາຈະເປ່ົາເຂົາສັດໃຫຍ່ ແລະບັນດາຜູ້ທ່ີກໍາລັງພິນາດຢູ່ໃນແຜ່ນດິນອັສຊີເຣັຽ ແລະບັນດາຜູ້ຖືກຂັບ
ໄລ່ອອກໄປຍັງແຜ່ນດິນເອຢິບຈະມານະມັສການພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເທິງພູເຂົາບໍຣິສຸດທ່ີເຢຣູຊາເລັມ 

 

28 ຕກັເຕອືນເອຟຣາອມິ 
Judgment on Corrupt Rulers, Priests, and Prophets 

1 ວິບັດແກ່ມົງກຸດອັນໂອ່ອ່າຂອງຄົນຂ້ີເມົາແຫ່ງເອຟຣາອິມ ແລະແກ່ດອກໄມ້ທີກໍ່າລັງຣ່ວງໂຣຍແຫ່ງຄວາມງາມ
ອັນຮຸ່ງເຮືອງຂອງເຂົາ ຊຶງ່ຢູ່ເທິງຍອດພູໃນທ່ີລຸ່ມອັນອຸດົມຂອງບັນດາຜູ້ທ່ີເຫລ້ົາອະງຸ່ນມີຊຍັ 

2 ເບ່ິງແມ, ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງມີຜູ້ນ່ຶງທ່ີມີກໍາລັງ ແລະແຂງແຮງເຫມືອນພະຍຸໝາກເຫັບອັນເປັນພະຍຸທໍາລາຍ
ເຫມືອນພະຍຸນ້ໍາທ່ີກໍາລັງໄຫລຖ້ວມຊ່ຶງຈະແກ່ວງລົງເຖິງດິນດ້ວຍຄວາມຮຸນແຮງ 

3 ມົງກຸດອັນໂອ່ອ່າຂອງຄົນຂ້ີເມົາແຫ່ງເອຟຣາອິມ ຈະຖືກຢຽບຢູ່ໃຕ້ຕີນ 
4 ແລະດອກໄມ້ທີກໍ່າລັງຣ່ວງໂຣຍແຫ່ງຄວາມງາມຮຸ່ງເຮ່ືອງຂອງເຂົາ ຊ່ຶງຢູ່ເທິງຍອດພູໃນທ່ີລຸ່ມອັນອຸດ ມົ ຈະເປັນ

ເຫມືອນຫມາກເດື່ອທີເ່ລ້ີມສຸກກ່ອນຣະດູຮ້ອນ ເມ່ືອຄົນເຫັນເຂ້ົາກໍກິນມັນເສັຽ ພ ເໍຖິງມືເຂົາເທ່ົານ້ັນ 
5 ໃນວັນນ້ັນ ພຣະເຈ້ົາຈອມໂຍທາຈະເປັນມົງກຸດສັກສີ ແລະເປັນມົງກຸດແຫ່ງຄວາມງາມແກ ຄົ່ນທ່ີເຫລືອຢູ່ແຫ່ງ

ຊົນຊາດຂອງພຣະອົງ 
6 ແລະເປັນອະນຸພາບແຫ່ງຄວາມຍຸດຕິທັມແກ່ເຂົາຜູ້ນ່ັງພິພາກສາ ແລະເປັນກໍາລັງຂອງຜູ້ຄົນເຫລ່ົານ້ັນ ຜູ້ຫັນ

ການສົງຄາມກັບເສັຽທີປ່ະຕູເມືອງ 
7 ເຂົາເຫລ່ົານ້ີລີເລືອໄປດ້ວຍເຫລ້ົາອະງຸ່ນເຫມືອນກັນ ແລະໂຊເຊໄປດ້ວຍເຫລ້ົາ ປະໂຣຫິດແລະຜູ້ປະກາດພຣະ

ທັມກໍດ່ືມເຫລ້ົາຈົນເມົາໂຊເຊ ເຂົາເຫັນຜິດໄປ ເຂົາສະດຸດໃນການໃຫ້ຄໍາພິພາກສາ 
8 ໂຕະຕ່ັງບ່ອນເຂົານ່ັງທໍາງານໄດ້ເປິເປ້ືອນໄປດ້ວຍຮາກ ບ່ໍມີບ່ອນສະອາດເຫລືອຢູ່ໃຫ້ເຫັນເລີຍ 
9 ພວກເຂົາໄດ້ເວ້ົາກ່ຽວກັບຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, ìຄົນນ້ີຄິດວ່າຈະສອນໃຜ ໃຜຕ້ອງການຄໍາສອນຂອງເຂົາ ມັນດີສໍາລັບ

ເດັກນ້ອຍທ່ີພວມກິນນົມເທ່ົານ້ັນ 
10 ເຂົາພຍາຍາມສອນພວກເຮົາເປັນຄໍາໆ ເປັນແຖວໆ ແລະເປັນຂ້ໍໆî 
11 ພຣະອົງຈະຊົງກ່າວກັບຊົນຊາດນ້ີ ໂດຍຕ່າງພາສາ ແລະດ້ວຍປາກຂອງຄົນຕ່າງດ້າວ 
12 ພຣະອົງຊົງໃຫ້ພວກທ່ານທັງຫມດົພັກຜ່ອນ ແລະຊົງເລ້ົາໂລມໃຈ ແຕ່ພວກທ່ານກ ຍັໍງບ່ໍຍອມເຊ່ືອຟັງພຣະອົງ 
13 ດ້ວຍເຫດນ້ີ ພຣະຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈ່ຶງເປັນຢ່າງນ້ີແກ່ເຂົາ ເປັນຄໍາໆ ເປັນແຖວໆ ເປັນຂ້ໍໆ ເພ່ືອເຂົາຈະ

ໄປແລະຖອຍຫລັງ ແລະຈະແຕກ ແລະຈະຖືກບ້ວງແຮ້ວ ແລະຈະຖືກຈັບໄປ 
ຫນີຮາກແກວ້ເທງິພຊູໂີອນ 



14 ເພາະສະນ້ັນ ພວກເຈ້ົາທັງຫລາຍຜູ້ມັກເຍາະເຍ້ີຍເອີຍ ຈ່ົງຟັງພຣະທັມຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຄືເຈ້ົາຜູ້ປົກຄອງ
ຊົນຊາດນ້ີໃນເຢຣູຊາເລັມ 

15 ເພາະເຈ້ົາທັງຫລາຍໄດ້ກ່າວແລ້ວວ່າ ìເຮົາໄດ້ທໍາສັນຍາໄວ້ກັບຄວາມຕາຍ ແລະໄດ້ຕົກລົງໄວ້ກັບພິພົບຄົນ
ຕາຍແລ້ວ ໂດຍແນ່ໃຈວ່າ ເມ່ືອໄພວິບ ດັມາເຖິງມັນຈະບ່ໍທໍາລາຍພວກເຈ້ົາ ເພາະພວກເຈ້ົາອາສັຍພວກຂ້ີຕົວະ
ຄວາມຫລອກລວງເປັນເຄ່ືອງຊ່ອຍ 

16 ດ່ັງນ້ັນແຫລະ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈ່ຶງຊງົກ່າວວ່າ,îເຮົາຈະຕ້ັງຣາກຖານອັນຫມ້ັນຄົງແຂງແຮງໃສ່ພູຊໂີອນ ຈະຝັງ
ຫີນຮາກແກ້ວໃສ່ໄວ້ ໃນຫີນນ້ັນຈະມີຄໍາຂຽນໃສ່ວ່າ ຄົນທ່ີເຊ່ືອຄືຜູ້ຫມັນ້ຄົງ ແລະອົດທົນ 

17 ຄວາມຍຸດຕິທັມຈະເປັນສາຍແທກຮາກຖານ ແລະຄວາມສັດຊ່ືເປັນສາຍຢ່ັງລົງໄປ ແຕ່ພະຍຸຫມາກເຫັບຈະ
ກວາດເອົາຄວາມຕົວະທ່ີເຈ້ົາອາສັຍ ແລະນ້ໍາຈະຖ້ວມທໍາລາຍແນວປ້ອງກັນຂອງເຈ້ົາî 

18 ແລ້ວຄໍາສັນຍາຂອງເຈ້ົາກັບຄວາມຕາຍເປັນໂມຄະ ແລະຂ້ໍຕົກລົງຂອງເຈ້ົາກັບພິພົບຄົນຕາຍຈະບ່ໍດໍາຣົງ ເມ່ືອ
ພັຍວິບັດອັນຖ້ວມທ້ົນຜ່ານໄປ ເຈ້ົາຈະຖືກຢຽບຢ່ໍາລົງດ້ວຍໂທດນ້ັນ 

19 ມັນຜ່ານໄປຫລາຍເທ່ົາໃດມັນກໍຈະເອົາຕົວເຈ້ົາ ເພາະມັນຈະຜ່ານໄປເຊ້ົາແລ້ວເຊ້ົາອີກ ທງັກາງເວັນແລະກາງ
ຄືນ ເມ່ືອເຂ້ົາໃຈຂ່າວກໍຈະເກີດແຕ່ຄວາມຢ້ານສ່ັນສາຍເທ່ົານ້ັນ 

20 ເພາະບ່ອນນອນນ້ັນສ້ັນເກີນທ່ີຄົນນ່ຶງຄົນໃດຈະຢຽດຕົວຢູ່ເທິງນ້ັນ ແລະຜ້າຫ່ົມກໍແຄບບ່ໍພໍຄຸມຕົວ 
21 ເພາະວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງລຸກຂ້ຶນເຫມືອນທ່ີເທິງພູເປຣາຊິມ ພຣະອົງຈະພິໂຣດຢ່າງທ່ີໃນຮ່ອມພູກິເບໂອນ 

ເພ່ືອກະທໍາ ພຣະຣາຊກິດຂອງພຣະອົງ ພຣະຣາຊກິດຂອງພຣະອົງນ້ັນແປກປລາດ ແລະເພ່ືອກະທໍາງານຂອງ
ພຣະອົງ ງານຂອງພຣະອົງກໍເລິກລັບ 

22 ເພາະສະນ້ັນ ຢ່າເປັນຄົນເຍາະເຍ້ີຍ ຢ້ານວັນພັນທະຂອງເຈ້ົາຈະເຂ້ັມງວດຂ້ຶນ ເພາະຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຍິນຄໍາຕັດ
ສິນໃຈກໍານົດການທໍາລາຍເຫນືອແຜ່ນດິນທັງສ້ິນແລ້ວຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາ 

23 ງ່ຽງຫູລົງ ແລະຟັງສຽງຂ້າພະເຈ ົ ້າ ຈ່ົງເອົາໃຈໃສ່ແລະຟັງຄໍາເວ້ົາຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ 
24 ເຂົາຜູ້ໄຖ່ນາເພ່ືອຫວ່ານ ໄຖຢູ່ສເມີຫລື ເຂົາເບີກດິນແລະຄາດຢູ່ເປັນນິດຫລື 
25 ເມ່ືອເຂົາຕຽມດິນແລ ວ້ ເຂົາບ່ໍຫວ່ານຂ້ີຫມ້ິນແລະຜັກຊີ ເຂົາບ່ໍໃສ່ເຂ້ົາເດືອຍເປັນແຖວ ແລະເຂ້ົາບເລໃນທ່ີອັນ

ເຫມາະສົມຂອງມັນ ແລະຫວ່ານພ ດືເປັນເມັດແນວອ່ືນຕາມແຄມນາຫລ ື 
26 ເພາະພຣະອົງຊົງສ່ັງສອນເຂົາຖືກຕ້ອງ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງເຂົາໄດ້ສອນເຂົາ 
27 ເຂົາບ່ໍນວດຂ້ີຫມິນ້ດ້ວຍໄມ້ນວດເຂ້ົາ ແລະເຂົາບ່ໍເອົາລ້ໍກວຽນກ້ິງທັບເມັດຜັກຊີ ແຕ່ເຂົາເອົາໄມ້ຂນາດພໍດີຕີຂ້ີ

ຫມ້ິນແລະຜັກຊີໃຫ້ຫລຸດອອກ 
28 ຄົນໃດບົດເຂ້ົາທ່ີເຮັດເຂ້ົາຈ່ີຫລ ື ບ່ໍເລີຍ ເຂົາບ່ໍນວດມັນເປັນນິດ ເມ່ືອເຂົາຂັບລ້ໍກວຽນທຽມມ້າທັບມັນແລ້ວ ເຂົາ

ບ່ໍໄດ້ບົດມັນ 
29 ເຣ່ືອງນ້ີມາຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາດ້ວຍ ພຣະອົງອັດສະຈັນໃນການປຶກສາ ແລະວິເສດໃນເຣ່ືອງສະຕິ

ປັນຍາ 
 

29 ຊາຕາກມັຂອງກງຸເຢຣຊູາເລມັ 
The Siege of Jerusalem 

1 ໂອ ອາຣເີອນ ອາຣີເອນ ນະຄອນຊ່ຶງດາວິດຊົງຕ້ັງຄ້າຍ ຈ່ົງເພ້ີມປີເຂ້ົາກັບປີ ຈ່ົງໃຫ້ມີເທສການຕາມຮອບຂອງ
ມນັ 

2 ເຣົາຍັງຈະໃຫ້ອາຣເີອນທຸກໃຈ ຈະມີການຮ້ອງຄ່ໍາຄວນແລະຮ້ອງທຸກ ແລະທ່ົວທງັນະຄອນກໍຈະເປັນດ່ັງແທ່ນບູ
ຊາ 



3 ເຮົາຈະຕ້ັງຄ້າຍຢູ່ຮອບເຈ້ົາ ແລະເຮົາຈະລ້ອມເຈ້ົາກັບບັນດາຫໍຮົບ ແລະເຮົາຈະໂຈມຕີເຈ້ົາ 
4 ເຈ້ົາຈະເວ້ົາມາຈາກທ່ີເລິກຂອງແຜ່ນດິນໂລກ ຄໍາຂອງເຈ້ົາຈະມາຈາກທ່ີຕ່ໍາລົງໃນຂ້ີຝຸ່ນດິນ ສຽງຂອງເຈ້ົາຈະມາ

ຈາກພ້ືນດິນເຫມືອນສຽງຜີ ແລະຄໍາເວ້ົາຂອງເຈ້ົາຈະກະຊິບອອກມາຈາກຂ້ີຝຸ່ນດິນ 
5 ແຕ່ມວນສັດຕຣູຂອງເຈ້ົາຈະເຫມືອນຂ້ີຝຸ່ນດິນລະອຽດ ແລະຜູ້ຫນ້າຢ້ານທັງມວນຈະເຫມືອນແກບທ່ີຟ້ົ້ົງຫາຍ

ໄປ ຊົວ່ບຸດດຽວແລະໃນທັນທ່ີທນັໃດ 
6 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາຈະຢ້ຽມຢາມເຈ້ົາ ດ້ວຍຟ້າຮ້ອງຟ້າແມບແລະດ້ວຍແຜ່ນດິນໄຫວ ແລະດ້ວຍລົມ

ຫົວກຸດແລະພະຍຸ ດ້ວຍແປວແຫ່ງໄຟເຜົາຜານ 
7 ມວນປະຊາຊາດທັງສ້ິນທ່ີຕ່ໍສູ້ກັບອາຣີເອນທັງຫມົດທ່ີຕ່ໍສູ້ກັບເຂົາແລະກັບທ່ີກໍາບັງເຂ້ັມແຂງຂອງເຂົາ ແລະທໍາ

ໃຫເ້ຂົາທຸກໃຈຈະເປັນເຫມອືນຄວາມຝັນ ຄືນິມິດໃນກາງຄືນ 
8 ເຫມືອນຢ່າງເມ່ືອຄົນຫິວຝັນວ່າເຂົາກໍາລັງກິນຢູ່ ແລະຕ່ືນຂ້ຶນກໍຍັງຫິວຢູ່ບ່ໍອ່ີມ ຫລືເຫມືອນຢ່າງເມ່ືອຄົນຫິວນ້ໍາ

ຝັນວ່າເຂົາກໍາລັງດ່ືມຢູ່ ແລ້ວຕ່ືນຂ້ຶນມາອ່ອນເພັຽ ຄໍຂອງເຂົາຍັງເຫືອດແຫ້ງ ມວນປະຊາຊາດທັງສ້ິນທີຕ່ໍ່ສູ້ກັບພູ
ຊໂີອນກໍຈະເປັນເຊ່ັນນ້ັນ 

9 ຈ່ົງກະທໍາຕົວໃຫ້ງົງງວຍແລະຢູ ່ໃນສະພາບງວຍງົງ ຈ່ົງກະທໍາຕົວໃຫ້ບອດແລະເປັນຄົນຕາບອດ ເຂົາມຶນເມົາ 
ແຕ່ບ່ໍແມ່ນດ້ວຍເຫລ້ົາອະງຸ່ນ ເຂົາໂຊເຊ ແຕ່ບ່ໍແມ່ນດ້ວຍຣິດເຫລ້ົາ 

10 ເພາະວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຖອກເທອານຸພາບແຫ່ງຄວາມຫລັບສນິດລົງເຫນືອເຈ້ົາ ແລະປິດຕາຄືທ່ານຜູ້ປະ
ກາດພຣະທັມຂອງເຈ້ົາແລ້ວ ແລະຄຸມຫົວ ຄືທ່ານຜູ້ເລັງຍານຂອງເຈ້ົາໄວ້ແລ້ວ 

11 ແລະແກ່ທ່ານທ ັງຫລາຍ ນິມິດນ້ີທັງສ້ິນໄດ້ກາຍເປັນເຫມອືນຖ້ອຍຄໍາໃນຫນັງສືທ່ີປະທັບຕາ ເມ  ່ືອຄົນໃຫ້ແກ່ຄົນ
ນ່ຶງທ່ີອ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ìອ່ານນ້ີເບ່ິງî ເຂົາວ່າ ìຂ້ອຍອ່ານບ່ໍໄດ້ເພາະມີຕາປະທັບî 

12 ເມື່ອເຂົາໃຫຫ້ນັງສືແກ່ຄົນນ່ຶງທ່ີອ່ານບ່ໍໄດ້ກ່າວວ່າ ìອ່ານນ້ີເບ່ິງî ເຂົາວ່າ ìຂ້ອຍບ່ໍຮູ້ຫນັງສືî 
13 ແລະອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວວ່າ, ìເພາະຊົນຊາດນ້ີເຂ້ົາມາໃກ້ດ້ວຍປາກຂອງເຂົາ ແລະໃຫ້ກຽດເຣົາດ້ວຍຮິມຝີ

ປາກຂອງເຂົາ ແຕ່ເຂົາໃຫ້ຈິດໃຈຂອງເຂົາຫ່າງໄກຈາກເຣົາ ເຂົາຢໍາເກງເຮົາພຽງແຕ່ເຫມອືນເປັນບັນຍັດຂອງ
ມະນຸດທ່ີທ່ອງຈໍາກັນມາ 

14 ເຫດສັນນ້ັນ ເບ່ິງແມ, ເຮົາຈະກະທໍາສ່ິງມະຫັສຈັນກັບຊົນຊາດນ້ີອີກ ປລາດແລະອັດສະຈັນ ສະຕິປັນຍາຂອງ
ຄົນມີປັນຍາຂອງເຂົາຈະພິນາດໄປ ແລະຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງຄົນທ່ີເຂ້ົາໃຈຈະຖືກປິດບັງໄວ້ 

15 ວິບັດແກ່ຜູ້ທ່ີພຍາຍາມເຊ່ືອງແຜນການຂອງເຂົາໄວ້ເລິກຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຊຶງ່ການກະທໍາຂອງເຂົາຢູ່ໃນ
ຄວາມມືດ ຜູ້ຊ່ຶງກ່າວວ່າ ìໃຜເຫັນເຮົາ ໃຜຈ່ືເຮົາໄດ້î 

16 ເຈ້ົາກັບປ່ຽນທຸກສ່ິງຈາກຫນ້າມືເປັນຫລັງມື ຈະຖືວ່າຊ່າງປ້ັນຫມ້ໍເທ່ົາກັບດິນຫນຽວ ແລະສ່ິງທ່ີຖືກສ້າງຈະເວ້ົາ
ເຣືອ່ງຜ ູ ້    ສາ້ງມັນວ່າ ìເຂົາບ່ໍໄດ້ສ້າງຂ້ອຍî ຫລືສ່ິງທ່ີຖືກປ້ັນຂ້ຶນຈະເວ້ົາເຣ່ືອງຜ  ູ້ປ້ັນມັນວ່າ ìເຂົາບ່ໍມີຄວາມເຂ້ົາ
ໃຈຫຍັງເລີຍî ຢ່າງນ້ີຫລືî 
ຄວາມຫວງັສາໍລບັອະນາຄດົ 
Hope for the Future 

17 ບ່ໍແມ່ນອີກຫນ້ອຍນ່ຶງເທ່ົານ້ັນຫລື ທ່ີເລບານອນຈະຖືກປ່ຽນໃຫ້ເປັນສວນຫມາກໄມ້ ແລະສວນຫມາກໄມ້ຈະ
ຖືກວ່າເປັນປ່າ 

18 ໃນວັນນ້ັນ ຄົນຫູຫນວກຈະໄດ້ຍິນຖ້ອຍຄໍາຂອງຫນັງສື ແລະຕາຂອງຄົນຕາບອດຈະເຫັນອອກມາຈາກຄວາມ
ມືດຂອງເຂົາ 

19 ຄົນໃຈອ່ອນສຸພາບຈະໄດ້ຄວາມຊ່ືນບານສົດໃສໃນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະຄົນຍາກຈົນຖ້າມກາງມະນຸດຈະເລີງ
ໂລດໃນອົງບໍຣິສຸດແຫ່ງອິສຣາເອນ 



20 ເພາະວ່າຜູ້ຫນ້າຢ້ານກົວຈະສູນໄປ ແລະຄົນມັກເຍາະເຍ້ີຍຈະຫມົດໄປ ແລະຄົນທັງປວງທ່ີຫາໂອກາດກະທໍາ
ຊ່ົວຈະຖືກຕັດຂາດ 

21 ຄືຜູ້ທ່ີໃສ່ຄວາມຄົນອ່ືນດ້ວຍຖ້ອຍຄໍາຂອງເຂົາ ແລະວ່າງບ້ວງໄວ້ດັກເຂົາຜູ້ກ່າວຄໍາຂນາບທ່ີປະຕູເມືອງ ແລະ
ດ້ວຍຖ້ອຍຄໍາທ່ີບ່ໍເປັນແກ່ນສານ ເຂົາຂັດຂວາງຄົນທ່ີຢູ່ຝ່າຍຖືກເສັຽ 

22 ເພາະສະນ້ັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງໄຖ່ອັບຣາຮາມກ່າວດ່ັງນ້ີກ່ຽວກັບເຊ້ືອສາຍຂອງຢາໂຄບວ່າ ìຢາໂຄບຈະບ່ໍ
ຕ້ອງອັບອາຍອີກ ຫນ້າຂອງເຂົາຈະບ່ໍຊີດລົງອີກຕ່ໍໄປ 

23 ເພາະເມ່ືອເຂົາເຫັນລູກຫລານຂອງເຂົາຊ່ຶງເປັນຜົນງານແຫ່ງມືຂອງເຮົາໃນຫມູ່ພວກເຂົາ ເຂົາທັງຫລາຍຈະຖື
ວ່ານາມຂອງເຮົາສັກສິດ ເຂົາທັງຫລາຍຈະຖືວ່າອົງບໍຣິສຸດຂອງຢາໂຄບສັກສິດ ແລະຈະຢ້ານກົວພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈ້ົາແຫ່ງອິສຣາເອນ 

24 ບັນດາຜູ້ທ່ີຜິດຝ່າຍຈິດໃຈຈະມາເຖິງຄວາມເຂ້ົາໃຈ ແລະບ ນັດາຜູ້ທ່ີຈ່ົມພຶມພໍາຈະຍອມຮັບຄວາມຮອບຮູ້î 
 

30 ຂໍສ້ນັຍາກບັເອຢບິບໍມ່ປີໂຍດ 
The Futility of Reliance on Egypt 

1 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວວ່າ, ìວິບັດແກ່ລູກຫລານທ່ີດ້ືດຶງ ຜ  ູ້ກະທໍາແຜນການ ແຕ່ບ່ໍແມ່ນຂອງເຮົາ ຜູ້ກະທໍາສົນທິ
ສັນຍາ ແຕ່ບ່ໍແມ່ນຕາມນ້ໍາໃຈເຮົາ ເຂົາຈະເພ້ີມບາບຊ້ອນບາບ 

2 ຜູ້ອອກເດີນໄປຍັງເອຢິບ ໂດຍບ່ໍຂໍຄໍາປຶກສາຂອງເຮົາ ເພ່ືອຈະໄປລ້ີພັຍໃນຄວາມອາຣັກຂາຂອງຟາຣາໂອ 
ເພ່ືອຈະຫາທ່ີກໍາບ ງັໃນຮ່ົມເງົາຂອງເອຢິບ 

3 ເຫດສັນນ້ັນ ການອາຣັກຂາຂອງຟາຣາໂອ ຈະກັບເປັນຄວາມອັບອາຍຂອງເຈ້ົາ ແລະທ່ີກໍາບັງໃນຮ່ົມເງົາຂອງ
ເອຢິບກັບເປັນທ່ີຂາຍຫນ້າຂອງເຈ້ົາ 

4 ເພາະເຖິງແມ່ນວ່າຂ້າຣາຊການຂອງເຂົາຢູ່ທ່ີໂຊອານ ແລະທູດຂອງເຂົາໄປເຖິງຮາເນສ 
5 ທຸກຄົນໄດ້ຮັບຄວາມອ ັບອາຍ ໂດຍຊົນຊາດນ່ຶງຊ່ຶງຊອ່ຍເຂົາບ່ໍໄດ້ ຊ່ຶງບ່ໍໄດ້ນໍາຄວາມຊ່ອຍເຫລືອຫລືປໂຍດມາ

ໃຫ້ ໄດ້ແຕ່ຄວາມອັບອາຍແລະຄວາມຂາຍຫນ້າ 
6 ຖ້ອຍຄໍາເຣ່ືອງສັດປ່າແຫ່ງເນເກັບ ເຂົາທັງຫລາຍບັນທຸກຊັບສິນຂອງເຂົາເທິງຫລັງອູດໄປຕລອດແຜ່ນດິນແຫ່ງ

ຄວາມຍາກລໍາບາກແສນຣະທົມ ບ່ອນຊ່ຶງສິງໂມແມ່ແລະສິງໂຕຜູ້ ງູພດິແລະມັງກອນເຫາະໄດ້ ໄປຍັງຊົນຊາດ
ນ່ຶງຊ່ຶງຈະຊ່ອຍເຂົາບ່ໍໄດ້ 

7 ເພາະຄວາມຊ່ອຍເຫລ ອືຂອງເອຢິບນ້ັນໄຮ້ຄ່າແລະບ່ໍມີປໂຍດ ເຫດສັນນ້ັນ ເຮົາຈ່ຶງເອ້ີນເຂົາວ່າ ìຣາຮັບຜູ້ນ່ັງ
ເສີຍî 

8 ບັດນ້ີ ໄປເຖີດ ຂຽນລົງໄວ້ເທິງແຜ່ນຈາລຶກຕ່ໍຫນ້າເຂົາແລະຈົດໄວ້ໃນຫນັງສື ເພ່ືອໃນເວລາທ່ີຈະມາເຖິງຈະເປ ນັ
ສັກຂີພິຍານເປັນນິດ 

9 ເພາະວ່າເຂົາທ ງັຫລາຍເປັນຊົນຊາດດ້ືດຶງ ເປັນລູກທ່ີຕົວະ ເປັນຫລານທ່ີບ່ໍຍອມຟັງພຣະທັມຂອງພຣະຜ  ູ້ເປັນ
ເຈ້ົາ 

10 ຜູ້ກ່າວແກ່ຜູ້ເລັງຍານວ່າ ìຢ່າເຫັນເລີຍî ແລະແກ່ປະກາດພຣະຄໍາວ່າ ìຢ່າພຍາກອນສ່ິງທ່ີຖືກຕ້ອງແກ່ເຮົາເລີຍ 
ຈ່ົງເວ້ົາສ່ິງທ່ີພວກເຮົາຢາກຟັງ ໃຫ້ພວກເຣົາຍຶດຖືສ່ິງທ່ີລວງຕາລວງໃຈໄວ້ 

11 ອອກຈາກທາງເສັຽ ຫນັເສັຽຈາກທາງ ໃຫ້ອົງບໍຣິສຸດຂອງອິສຣາເອນພ້ົ້ົນຫນ້າພ້ົນຕາຂອງເຮົາເສັຽî 
12 ເຫດສັນນ້ັນ ອ ງົບໍຣິສຸດຂອງອິສຣາເອນກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ìເພາະເຈ້ົາດູຫມ່ິນຖ້ອຍຄໍານ້ີ ແລະວາງໃຈໃນການບ ບີບັງ

ຄັບແລະການທຸຈຣິດ ແລະເພ່ິງອາສັຍສ່ິງເຫລ່ົານ້ັນ 



13 ເພາະສະນ້ັນ ຄວາມບາບຜິດນ້ີຈະເປັນແກ່ເຈ້ົາ ເຫມືອນກໍາແພງສູງແຍກອອກໂຜ່ອອກໄປ ກໍາລັງຈະພັງ ຊຶງ່ຈະ
ພັງຢ່າງປັດຈຸບ ນັທັນດ່ວນໃນພິບຕາດຽວ 

14 ພຣະອົງຈະຊົງກະທໍາໃຫ້ແຕກເຫມືອນພາຊນະຂອງຊ່າງຫມໍແ້ຕກ ຊ່ຶງແຕກແຍກຢ່າງບ່ໍປານີ ປ່ຽງທ່ີແຕກນ້ັນບ່ໍ
ພົບປ່ຽງດີ ພໍທ່ີຈະຕັກໄຟອອກຈາກເຕົາ ຫລືໃຊ້ຕັກນ້ໍາອອກຈາກບ່ໍເກັບນ້ໍາî 

15 ເພາະພຣະຜູ້ເປ ັນເຈ້ົາອົງບໍຣິສຸດແຫ່ງອິສຣາເອນກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ìໃນການກັບແລະຢຸດພັກ ເຈ້ົາທັງຫລາຍຈະ
ລອດ ກໍາລັງຂອງເຈ້ົາຈະຢູ່ໃນຄວາມສງົບແລະຄວາມໄວວ້າງໃຈ ແລະເຈ້ົາກໍບ່ໍຍອມທໍາຕາມî 

16 ແຕ່ເຈ້ົາທັງຫລາຍວ່າ ìຢ່າເລີຍ ເຮົາຈະຂ່ີມ້າຫນີໄປî ເຫດສັນນ້ັນ ເຈ້ົາກໍຈະຫນີໄປ ແລະ ເຮົາຈະຂ່ີມ້າໄວທ່ີສຸດî 
ເພາະສະນ້ັນ ຜູ້ໄລ່ຕາມເຈ້ົາທງັຫລາຍຈະໄວທີສຸ່ດ 

17 ຄົນພັນນ່ຶງຈະຫນີເພາະຄໍາຂູູ່ເຂັນຂອງຄົນໆດຽວ ເຈ້ົາທ ງັຫລາຍຈະຫນີເພາະຄໍາຂູ່ເຂັນຂອງຄົນຫ້າຄົນ ຈົນຈະ
ເຫລືອແຕ່ເຈ້ົາເຫມືອນເສົາທຸງເທິງຍອດພູ ເຫມືອນຫລັກທຸງທ່ີຈ້າຍພູເທ່ົານ້ັນ 
ພຣະຄນຸຂອງພຣະເຈົາ້ທີຊ່ງົສນັຍາປະທານແກ ່
ອສິຣາເອນ 
Godís Promise to Zion 

18 ເຫດສັນນ້ັນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຄອຍທ່ີຈະຊົງພຣະກະຣຸນາເຈ້ົາທັງຫລາຍ ເພາະສະນ້ັນ ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງລຸກຂ້ຶນ
ເພ່ືອເມດຕາເຈ້ົາ ເພາະພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາເປັນພຣະເຈ້ົາແຫ່ງຄວາມຍຸດຕິທັມ ຜູ້ທ່ີຄອຍຖ້າພຣະອົງຈະໄດ້ຮ ບັ    
ພຣະພອນ 

19 ປະຊາຊົນຜູ້ອາສັຍໃນຊີໂອນ ຢູ່ໃນເຢຣູຊາເລັມເອີຍ ເຈ້ົາຈະບ່ໍຮ້ອງໄຫ້ອີກຕ່ໍໄປ ເມ່ືອໄດ້ຍິນສຽງເຈ້ົາຮ້ອງທູນ  
ພຣະອົງຈະຊົງເມດຕາຕ່ໍເຈ້ົາ ເມ່ືອພຣະອົງຊົງໄດ້ຍິນ ພຣະອົງຈະຕອບເຈ້ົາ 

20 ເຖິງແມ່ນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາປະທານອາຫານແຫ່ງຄວາມຍາກລໍາບາກແລະນ້ໍາແຫ່ງຄວາມທຸກໃຈໃຫ້ແກ່ເຈ້ົາ 
ເຖິງປານນ້ັນພຣະຄຣູຂອງເຈ້ົາຈະບ  ່ໍລ້ີຊ່ອນຕົວອີກເລີຍ ແຕ່ຕາຂອງເຈ້ົາຈະເຫັນພຣະຄຣຂູອງເຈ້ົາ 

21 ເມ່ືອເຈ້ົາຫັນໄປທາງຂວາຫລືຫັນໄປທາງຊ້າຍ ຫູຂອງເຈ້ົາຈະໄດ້ຍິນສຽງເວ້ົາຕາມຫລັງເຈ້ົາວ່າ ìນ້ີເປັນຫົນທາງ
ຈ່ົງຍ່າງໃນທາງນ້ີî 

22 ແລ້ວເຈ້ົາຈະທໍາລາຍຮູບໂຄຣົບຫລ່ໍໂອບດ້ວຍທອງຄໍາຂອງເຈ້ົາ ເຈ້ົາຈະກະຈາຍມັນໄປຢ່າງຂອງບ່ໍສະອາດ 
ແລະເຈ້ົາຈະກ່າວແກ່ມັນວ່າìຫນໄີປໃຫ້ພົ້ົ້ນî 

23 ພຣະອົງຈະປະທານຝົນໃຫ້ແກ່ເມັດພືດຊ່ຶງເຈ້ົາຫວ່ານລົງທ່ີດິນແລະປະທານເຂ້ົາ ຊ່ຶງເປັນຜລິດຜົນຂອງດິນ 
ແລະເຂ້ົາຈະອຸດົມແລະສົມບູນ ໃນວັນນ້ັນງົວຂອງເຈ້ົາຈະກິນຢູ່ໃນເດ່ີນຫຍ້າກວ້າງ 

24 ງົວກັບລໍທ່ີໃຊ້ທໍານາຈະມຫີຍ້າແຫ້ງຢ່າງດີກິນ 
25 ເທິງພສູູງທຸກແຫ່ງ ແລະເທິງເນີນສູງທຸກແຫ່ງຈະມີລໍາທານມີນ້ໍາໄຫລ ໃນວັນທ່ີມີການຂ້າກັນໃຫຍ່ ເມືອ່ຫໍຄອຍ

ພັງລົງ 
26 ນອກຈາກນ້ີ ແສງສວ່າງຂອງດວງຈັນຈະເຫມອືນແສງສວ່າງຂອງດວງຕາເວັນຈະເປັນເຈັດເທ່ົາ ແລະເປັນຢ່າງ

ແສງສວ່າງຂອງເຈັດວັນ ໃນວັນທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງພນັຮອຍບາດເຈັບແຫ່ງຊົນຊາດຂອງພຣະອົງ ແລະຮັກສາ
ບາດແຜຊ່ຶງເຂົາຖືກພຣະອົງຊົງຕີນ້ັນ 
Judgment on Assyria 

27 ເບ່ິງແມ, ພຣະນາມຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາມາຈາກທ່ີໄກ ຮ້ອນດ້ວຍຄວາມກ້ິວຂອງພຣະອົງ ໃນຄວັນຕຶບຫນາທ່ີ
ລອຍສູງຂ້ຶນໄປ ຮີມພຣະໂອດຂອງພຣະອົງເຕັມດ້ວຍຄວາມກ້ິວ ແລະພຣະອົງກ່າວຈາແລະຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະ
ອົງເຫມືອນໄຟເຜົາຜານ 



28 ພຣະອົງທໍາໃຫ້ລົມພັດຢູ່ເບ້ືອງຫນ້າຂອງພຣະອົງເຫມືອນລໍາທານຖ້ວມລ້ົນ ທີຖ້່ວມເຖິງຄໍ ເພ ື ່ອຈະຮ່ອນບັນດາ
ປະຊາຊາດໄປສູ່ຄວາມຈິບຫາຍ ແລະຈະມີບັງຫຽນຊ່ຶງພາໃຫ້ເຈ່ີນທ່ີຂາມິດຕັດຂອງຊົນຊາດທັງຫລາຍ 

29 ເຈ້ົາຈະມີບົດເພງຢ່າງຄືນທ່ີມີເທສການສັກສິດ ແລະມີໃຈຍິນດີຢ່າງຄົນທ່ີອອກເດີນຕາມສຽງປ່ີ ເພ່ືອໄປຍັງພູ
ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເຖິງພຣະສີລາແຫ່ງອິສຣາເອນ 

30 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງກະທໍາໃຫ້ພຣະສຸຣະສຽງອັນຊົງຣິດອໍານາດຂອງພຣະອົງເປັນທ່ີໄດ້ຍິນ ແລະຈະຊົງໃຫ້
ເປັນພຣະກອນຟາດລົງຂອງພຣະອົງດ້ວຍຄວາມກ້ິວຢ່າງກ້ຽວກາດ ແລະແປວແຫ່ງໄຟເຜົາຜານພ້ອມກັບຝົນ
ກະຫນໍ່າແລະພະຍແຸລະຫມາກເຫັບ 

31 ຄົນອັສຊີເຣັຽຈະຢ ້ານສ່ັນສາຍດ້ວຍພຣະສຸຣະສຽງຂອງພຣະອົງ ພຣະອົງຊົງຕີສອນດ້ວຍພຣະຄະທາຂອງພຣະ
ອົງ 

32 ແລະຈັງຫວະໄມແ້ສ້ລົງໂທດທຸກຈັງຫວະຊ່ຶງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຕີລົງເຫນືອເຂົາຈະເຂ້ົາກັບສຽງລໍາມະນາແລະພີນ
ເຂົາຄູ່ ພຣະອົງຈະຊົງຕ່ໍສູ້ເຂົາດ້ວຍສົງຄາມຟາດຟັນ 

33 ເພາະບ່ອນສໍາລັບເຜົາກໍຈັດໄວ້ດົນນານແລ້ວ ຕຽມໄວ້ສໍາລັບພຣະຣາຊາ ບ່ອນນ້ັນທັງເລິກທັງກວ້າງແລະທັງມີ
ກອງຟືນສູງ ຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຫາຍໃຈເປັນແປວໄຟເພ່ືອເຜົາໄຫມ້ບ່ອນນ້ັນ 

 

31 ຄນົເອຢບິຄມືະນດຸ ບໍແ່ມນ່ພຣະເຈົາ້ 
Alliance with Egypt Is Futile 

1 ວິບັດແກ່ຄົນເຫລ່ົານ້ັນຜູ້ລົງໄປທ່ີເອຢິບເພ່ືອຂໍຄວາມຊ່ອຍເຫລືອ ແລະຫມາຍເພ່ິງມ້າ ຜູ້ທ່ີວາງໃຈໃນຣົດຮົບ
ເພາະມຫີລາຍ ແລະວາງໃຈໃນພົນມ້າ ເພາະເຂົາທັງຫລາຍແຂງແຮງ ແຕ່ບ່ໍໄດ້ຫມາຍເຖິງອົງບໍຣິສຸດຂອງອິສ
ຣາເອນ ຫລືປຶກສາກັບພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 

2 ແຕ່ເຖິງປານນ້ັນ ພຣະອົງຍັງຊົງສລຽວສລາດແລະນໍາພັຍວິບັດມາໃຫ້ ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຊົງເອ້ີນພຣະຄໍາຂອງພຣະ
ອົງຄືນມາ ແຕ່ຈະຊົງລຸກຂ້ຶນຕ່ໍສ້ ູກັບວົງຜູ້ກະທໍາຄວາມຜິດ ແລະຕ່ໍສູ້ກັບຜູ້ຊ່ອຍເຫລືອຂອງຄົນເຫລ່ົານ້ັນທ່ີກະ
ທໍາບາບຜິດ 

3 ຄົນເອຢິບເປັນຄົນ ແລະບ່ໍແມ່ນພຣະເຈ້ົາ ແລະມ້າທັງຫລາຍຂອງເຂົາເປັນເນ້ືອຫນັງ ແລະບ່ໍແມ່ນວິນຍານ 
ເມ່ືອພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຊງົຢຽດພຣະຫັດຂອງພຣະອົງອອກ ຜູ້ຊ່ອຍເຫລືອກໍຈະສະດຸດ ແລະຜູ້ທ່ີຮັບການຊ່ອຍ
ເຫລືອກໍຈະລ້ົມ ແລະເຂົາທັງຫລາຍຈະພິນາດເສັຽດ້ວຍກັນ 

4 ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວກັບຂ້າພະເຈ້ົາດ່ັງນ້ີວ່າ ດ່ັງສິງຫລືສິງຫນຸ່ມຄໍາຣາມຢູ່ເຫນືອເຫຍ່ືອຂອງມັນ ແລະ
ເມ່ືອເຂົາເອ້ີນຜູ້ລ້ຽງແກະຫມູ່ນ່ຶງມາສູ້ມັນ ມັນບ່ໍຢ້ານກົວຕ່ໍສຽງໂຮ່ຮ້ອງຂອງເຂົາທັງຫລາຍ ຫລືແລ່ນຫນີຕ່ໍສຽງ
ອຶກກະທຶກຂອງເຂົາ ດ່ັງນ້ັນແຫລະ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາຈະສະເດັດລ ງົມາເພ່ືອສູ້ຮົບເທິງພູຊໂີອນແລະ
ເທິງເນີນພູຂອງມັນ 

5 ເຫມືອນນົກບິນຢູ່ ດ່ັງນ້ັນແຫລະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາຈະຊົງອາຣັກຂາເຢຣູຊາເລັມ ພຣະອົງຈະຊົງອາຣັກ
ຂາແລະ    ຊ ອ່ຍກູ້ພຣະອົງ ຈະຊົງເວ້ັນເສັຽ ແລະຊ່ອຍຊີວິດ 

6 ໂອ ປະຊາຊົນອິສຣາເອນເອີຍ ຈ່ົງກັບມາຫາພຣະອົງຜູ້ທ່ີພວກເຈ້ົາໄດ້ກະບົດຢ່າງຮ້າຍ 
7 ເພາະໃນວັນນ້ັນ ທກຸຄົນຈະຖ້ິມຮູບໂຄຣົບຂອງຕົນທ່ີທ າໍດ້ວຍເງິນແລະຮູບໂຄຣົບຂອງຕົນທ່ີທໍາດ້ວຍທອງຄໍາ 

ຊ່ຶງມືຂອງເຈ້ົາໄດ້ທໍາຂ້ຶນຢ່າງບາບຫນາສໍາລັບຕົວເຈ້ົາ 
8 ìແລະຄົນອັສຊີເຣັຽຈະລ້ົມລົງດ້ວຍດາບ ຊ່ຶງບ່ໍແມ່ນຂອງມະນຸດຈະກິນເຂົາເສັຽ ແລະເຂົາຈະຫນີຈາກດາບ ແລະ

ຊາຍສະກັນຂອງເຂົາຈະຖືກບັງຄັບໃຫ້ທໍາງານໂຍທາ 



9 ສີລາຂອງເຂົາຈະສ້ິນໄປດ້ວຍຄວາມໜ້າຢ້ານ ແລະນາຍໆຂອງເຂົາຈະຖ້ິມທຸງໄປດ້ວຍອາການອົກສ່ັນຂວັນ
ຫາຍ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຜູ້ທ່ີໄຟຂອງພຣະອົງຢູ່ໃນຊີໂອນ ແລະຜູ້ທ່ີເຕົາຂອງພຣະອົງຢູ່ໃນເຢຣູຊາເລັມ ກ່າວດ່ັງນ້ີ
ແຫລະ 

 

32 ກະສດັທີຊ່ອບທມັ 
Government with Justice Predicted 

1 ວັນນ່ຶງຈະມີກະສັດທ່ີຊອບທັມອົງນ່ຶງ ແລະຈະມີເຈ້ົານາຍທ່ີປົກຄອງດ້ວຍຄວາມຍຸດຕິທັມ  
2 ເຈ້ົານາຍແຕ່ລະຄົນຈະເປັນເຫມືອນເຄ່ືອງບັງລົມ ເຫມືອນບ ອ່ນຫລີກພະຍຸ ເຫມອືນສາຍນ້ໍາໄຫລໃນຖ່ິນກັນ

ດານ ແລະເຫມືອນຮ່ົມເງົາຈາກໂງ່ນຫີນໃຫຍ່ໃນແຜ່ນດ ນິທ່ີແຫ້ງແລ້ງ 
3 ພວກທ່ານຈະເບ່ິງແຍງແລະຮັບຟັງຄວາມຕ້ອງການຂອງປະຊາຊນົ 
4 ຈະບ່ໍໃຈຮ້ອນອີກຕ່ໍໄປ ແຕ່ຈະທໍາໂດຍໃຊ້ຄວາມຮູ້ແລະເວ້ົາແຕ່ສ ິ ່ງທ່ີມີປໂຍດ  
5 ຈະບໍ່ມໃີຜຄິດວ່າຄົນໂງ່ເປັນຄົນມີກຽດຫລືເວ້ົາວ່າຄົນໂກງເປັນຄົນທ່ີສັດຊື ່
6 ຄົນໂງ່ກໍເວ້ົາແຕ່ເຣ່ືອງໂງ່ໆ ແລະຄິດກະທໍາແຕ່ສ່ິງທ່ີບ່ໍດີ ສ່ິງທ່ີເຂົາເຮັດແລະເວ້ົາລ້ວນແຕ່ຫມ່ິນປມາດພຣະເຈ້ົາ

ຈະບ່ໍໃຫ້ເຂ້ົານ້ໍາແກ່ຜູ້ທ່ີຫິວ 
7 ສ່ວນຄົນຂ້ີໂກງເຂົາເປັນຄົນຊ່ົວແລະທໍາແຕ່ໃນສ່ິງທ່ີຊ່ົວຮ້າຍ ວາງແຜນທໍາຮ້າຍຄົນທຸກຍາກຈົນດ້ວຍການຕ ວົະ 

ແລະກີດກ້ັນສິດຂອງພວກເຂົາ 
8 ແຕ່ຄົນທ່ີສັດຊ່ືກ ໍທໍາແຕ່ຄວາມສັດຊ່ື ແລະຕ້ັງຫມັນ້ຢູ່ໃນສ່ິງທ່ີຖືກຕ້ອງເທ່ົານ້ັນ 

ພພິາກສາໂທດແລະທາໍໃຫດ້ຄີເືກົາ່ 
Complacent Women Warned of Disaster 

9 ພວກຜູ້ຍິງທ່ີມີຊວິີດເປັນຢູ່ຢ່າງງ່າຍໆ ແລະບ່ໍເຄີຍຫົວຊານໍາຫຍັງ 
10 ຈ່ົງຟັງຂ້າພະເຈ້ົາ ດຽວນ້ີພວກເຈ້ົາອ່ີມຫນໍາສໍາຣານດີ ແຕ່ໃນປີຕ່ໍໄປນ້ີພວກເຈ້ົາຈະຫມົດຫວັງເພາະວ່າຈະບໍມ່ີ

ຫມາກອະງຸ່ນກິນ 
11 ພວກຜູ້ຍິງທ່ີມີຊວິີດເປັນຢ່າງງ່າຍໆແລະບ່ໍເຄີຍຫົວຊານໍາຫຍັງ ລະວັງເດີ ພວກເຈ້ົາຈະຢ້ານກົວຕົວສ່ັນ ຈ່ົງແກ້

ເຄ່ືອງນຸ່ງອອກ ແລ້ວເອົາຜ້າຂາດມັດແອວໄວ້  
12 ຈ່ົງຕິຕາງຮ້ອງໄຫ້ຂ້ຶນ ເພາະວ່ານາດີແລະສວນອະງ  ຸ່ນຈະຖືກທໍາລາຍແລ້ວຫຍ້າແລະໄມ້ມຫີນາມໄດ້ເກີດຂ້ຶນ

ເທິງທີດິ່ນໄພ່ພົນຂອງເຮົາ 
13 ຈ່ົງຮ້ອງໄຫ້ເທ່ີນ ເພາະວ່າເຮືອນທຸກຫລັງທ່ີປະຊາຊົນອາສັຍຢູ່ຢ່າງມີຄວາມສຸກ ແລະເມືອງທ່ີເຕັມໄປດ້ວຍ

ຄວາມມ່ວນຊ່ືນຍິນດີ  
14 ຕລອດທັງພຣະຣາຊວັງ ແລະເມືອງຫລວງນ້ັນ ຖືກປະຖ້ິມເພພັງຮ້າງເປ່ົາຫມດົ ຫມູ່ບ້ານແລະປ້ອມຍາມຮັກສາ

ການຈະເສັຽຫາຍຕລອດໄປ ລໍປ່າຈະໄປທ່ີນ້ັນ ແລະມັນຈະເປັນທ່ົງຫຍ້າຂອງຫມູແ່ກະ 
15 ຈົນກວ່າພຣະວິນຍານຈະເທລົງມາເທິງເຮົາຈາກເບ້ືອງເທິງ ແລະແຜ່ນດິນທ່ີເປ່ົາແປນຈະກາຍເປັນແຜ່ນດິນອັນ

ອຸດົມສົມບູນ ແລະໄຮ່ນາຈະເກີດດອກອອກຜົນຢ່າງຫລວງຫລາຍ 
16 ຄວາມຊອບທັມແລະຄວາມຍຸດຕິທັມຈະມທ່ົີວໄປໃນປະເທດ  
17 ເພາະວ່າທຸກໆຄົນຈະເຮັດຖືກຕ້ອງຈ່ຶງຈະມີຄວາມສງົບສຸກເກີດຂ້ຶນມາ ແລະຫມັນ້ຄົງຕລອດໄປ 
18 ບ້ານເຮືອນແຫ່ງໄພ່ພນົຂອງພຣະເຈ້ົາຈະມີຄວາມສງົບສຸກ ແລະປອດພັຍ ພວກເຂົາຈະບ່ໍຖືກຮົບກວນ 
19 ເມ່ືອປ່າພັງທະລາຍ ຫມາກເຫັບຈະຕົກລົງມາຕາມປ່າ ແລະເມືອງຈະເຈ່ືອນເພພັງ 
20 ທ່ານທີຫ່ວ່ານຢູ່ຂ້າງຫ້ວຍນ້ໍາທັງປວງກໍເປັນສຸກ ຜູ້ທ່ີປ່ອຍໃຫ້ຕີນງົວ ແລະຕີນລາທ່ຽວຢູ່ຢ່າງອິສຣະ 



 

33 ການອອ້ນວອນຂຄໍວາມຊອ່ຍເຫລອື 
A Prophecy of Deliverance from Foes 

1 ພວກສັດຕຣູຂອງເຮົາຈະປະສົບພັຍວິບັດ ພວກເຂົາເປັນພວກປຸ້ນ ແລະຄົນທໍຣະຍົດ ເຖິງແມ່ນບ່ໍມີໃຜປຸ້ນ ແລະ
ທໍຣະຍົດພວກເຂົາ ແຕ່ວັນເວລາແຫ່ງການຖືກປຸ້ນຖືກທໍຣະຍົດຈະມາເຖິງເຂົາ ຄືພວກເຂົາຈະຕົກເປັນເຫຍ່ືອ
ຂອງການຖືກປຸ້ນຖືກທໍຣະຍົດ 

2 ໂອ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂໍຊງົເມດຕາພວກຂ້າພຣະອົງແດ່ທ້ອນ ພວກຂ້າພຣະອົງຫວງັເພ່ິງພຣະອົງ ຂໍຊງົຄຸ້ມຄອງ
ຮັກສາພວກຂ້າພຣະອົງທຸກໆວັນ ແລະຂໍຊົງຊອ່ຍພວກຂ້າພຣະອົງໃນເວລາຖືກຍາກ 

3 ເມ່ືອພຣະອົງຊົງຊ ອ່ຍຮົບແລະມີສຽງຟ້າຮ້ອງ ຊນົຊາດທງັຫລາຍກໍປົບຫນີໄປຈາກສນາມຮົບ  
4 ແລະສ່ິງຂອງທ່ີພວກເຂາົມຢູ່ີຈະຖືກຍຶດເອົາໄປຈົນຫມົດ 
5 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຍ່ິງໃຫຍ່ແທ້ ພຣະອົງຊົງຄອບຄອງເຫນືອສັພສ່ິງທັງປວງ ຈະຊົງເຮັດໃຫ້ກຸງເຢຣູຊາເລັມຍຸດ

ຕິທັມແລະຊອບທັມ 
6 ແລະຊົງເຮັດໃຫ້ຊາດມີຄວາມຫມ້ັນຄົງ ພອ້ມທັງຊົງເປັນຄວາມລອດພ້ົ້ົນ ໃຫ້ສະຕິປັນຍາຄວາມຮູ້ແກ່ໄພ່ພົນ

ຂອງພຣະອົງ ຊັບສົມບັດອັນປະເສີດຂອງພວກເຂົາຄືຄວາມຢໍາເກງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
7 ຄົນກ້າຫານຈະຮ້ອງຂໍໃຫ້ຊ່ອຍ ຄນະທູດສັນຕິພາບຈະຣ້ອງໄຫດ້້ວຍຄວາມຂົມຂ່ືນ 
8 ຕາມຖນົນຫົນທາງຈະເຕັມໄປດ້ວຍອັນຕະລາຍແລະບ່ໍມີຄົນທ່ຽວ ສັນຍາແລະຂ້ໍຕົກລົງຕ່າງໆຈະຖືກລ່ວງລະ

ເມີດ ຈະບ່ໍມີການໂຄຣົບນັບຖືຊ່ຶງກັນແລະກັນ 
9 ແຜ່ນດິນຖືກປະຮ້າງວ່າງເປ່ົາ ກົກໄມ້ໃນພູເລບານອນໄດ້ຫ່ຽວແຫ້ງຕາຍໄປ ຮ່ອມພູຊາໂຣນທ່ີອຸດົມສົມບູນກໍ

ເປັນຄືຖ່ິນກັນດານ ໃບໄມ້ໃນບາຊານແລະເທິງພູກາຣ໌ເມນກໍຫລ່ົນລົງຫມົດ 
10 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງບອກຊົນຊາດທັງຫລາຍວ່າ, ìເຣົາຈະລົງມືດຽວນ້ີລະ ເຮົາຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ເຮົາມີອໍາ

ນາດພຽງໃດ 
11 ເຈ້ົາອຸ້ມທ້ອງແຕ່ແກບ ເຈ້ົາຄອດແຕ່ຕໍ ລົມຫາຍໃຈຂອງເຈ້ົາເປັນໄຟທ່ີຈະເຜົາຜານເຈ້ົາ 
12 ແລະຊົນຊາດທັງຫລາຍກໍຈະເຫມືອນຖືກເຜົາເປັນປູນ ເຫມືອນຫນາມໃຫຍ່ທ່ີຖືກຕັດລົງທ່ີເຜົາໃນໄຟî 
13 ໃຫທຸ້ກຄົນທັງຢູ່ໃກ້ແລະຢູ່ໄກຟັງວ່າ ìເຣົາໄດ້ກະທໍາຫຍັງແດ່ ແລະຈ່ົງຮັບຮູ້ກ າໍລັງຂອງເຮົາî 
14 ພວກຄົນບາບໃນຊີໂອນຈະສ່ັນສະທ້ານຢ້ານກົວ ພວກເຂົາເວ້ົາວ່າ, ìການພິພາກສາໂທດຂອງພຣະເຈ້ົາເປັນ

ເຫມືອນໄຟເຜົາຕລອດໄປ ຈະບ່ໍມີໃຜໃນພວກເຮົາຫນີຈາກໄຟຢ່າງນ້ັນໄດ້î 
15 ຖ້າພວກເຈ້ົາເວ້ົາແລະເຮັດແຕ່ຄວາມຊອບທັມ ພວກເຈ້ົາກໍຈະລອດພ້ົ້ົນ ຢ່າໃຊ້ອໍານາດຂ່ົມຂູ່ຄົນທຸກຍາກ ຢ່າ

ຮັບສິນບົນ ຢ່າຮ່ວມມືກັບຜູ້ວາງແຜນຂ້າຄົນ ຫລືຜູ້ເຮັດຊ່ົວຮ້າຍອ່ືນໆ 
16 ແລ້ວເຈ້ົາຈະສໍາເຣັດຜົນ ຈະມີຊີວດິຫມັນ້ຄົງເຫມືອນປ້ອມອັນແຂງແກ່ງ ຈະມີອາຫານແລະນ້ໍາກິນພຽງພໍ 

ອານາຄດົທີຮຸ່ງ່ເຮອືງ 
17 ເຈ້ົາຈະເຫັນກະສັດອົງມີກຽດຂ້ຶນປົກຄອງອີກເທ່ືອນ່ຶງ ແຜ່ນດິນນ້ີຈະຂະຫຍາຍກວ້າງອອກໄປທຸກດ້ານ 
18 ຄົນເກັບພາສີຊາວຕ່າງປະເທດທ່ີເຈ້ົາເຄີຍຢ້ານກົວມາຕ້ັງແຕ່ກ່ອນ ກັບພວກນັກສືບສອດແນມຈະເປັນພຽງອະນຸ

ສອນເຕືອນໃຈເທ່ົານ້ັນ 
19 ເຈ້ົາຈະບ່ໍໄດ້ເຫັນຊາວຕ່າງປະເທດຜູ້ໂອ້ອວດແລະເວ້ົາພາສາທ່ີເຈ້ົາບ່ໍເຂ້ົາໃຈອີກຕ່ໍໄປ 
20 ຈ່ົງເບ່ິງຊີໂອນເມືອງທ່ີເຮົາສະເຫລີມສລອງພິທີທາງສາສນາ ຈ່ຶງເບ່ິງເຢຣຊູາເລັມດູ ມນັຈະເປັນບ່ອນຢູ່ອາສັຍທ່ີ

ປອດພັຍ ຈະເປັນເຫມືອນຕູບຜ້າເຕັນທ່ີບ່ໍຍ້າຍຈັກເທ່ືອ ຄືຫລັກເຕັນຈະບ່ໍຖອນແລະເຊືອກຜູກກໍຈະບ່ໍຂາດຈັກ
ເທ່ືອ 



21 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງສະແດງໃຫ້ເຣົາເຫັນພຣະຣັສມີຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພຣະອົງ ພວກເຮົາຈະໄດ້ອາສັຍຢູ່
ຕາມແຄມແມ່ນ້ໍາແລະລໍາຫ້ວຍທ່ີກວ້າງໃຫຍ່ ຈະບ່ໍມີເຮືອແພຂອງສັດຕຣູແລ່ນໄປມາໃນແມ່ນ້ໍານ້ີ 

22 ສາຍໂຍງໃບເຮືອທຸກໆສາຍກໍໃຊ້ການບ່ໍໄດ້ ເປັນເຫດໃຫ້ໃບຂອງມັນບ່ໍກາງອອກ 
23 ສ່ິງຂອງທັງຫມດົທ່ີຖືກຍຶດເອົາມາຈາກກອງທັບສັດຕຣູແມ່ນແຕ່ຄົນພິການກໍມສ່ີວນໄດ້ຮັບສ່ິງຂອງອັນຫລວງ

ຫລາຍນ້ັນ   ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເອງຈະຊົງເປັນກະສັດຂອງເຮົາ  
24 ຈະຊົງປົກຄອງແລະຄຸ້ມກັນພວກເຮົາ ຈະບ່ໍມີໃຜໃນປະເທດຂອງເຮົາຮ້ອງວ່າເຈັບໃຂ້ອີກ ທກຸໆຄົນຈະໄດ້ຮັບ

ອະພັຍບາບ 
 

34 ພຣະພໂິຣດຂອງພຣະຜູເ້ປນັເຈົາ້ຕໍປ່ະຊາຊາດ 
Judgment on the Nation 

1 ໂອ ບັນດາປະຊາຊາດເອີຍ ຈ່ົງເຂ້ົາມາໃກ້ຈະໄດ້ຟັງ ແລະໂອ ຊນົຊາດທັງຫລາຍເອີຍ ຟັງເດີ ຂໍໃຫ້ແຜ່ນດິນ
ໂລກ ແລະສັພສ່ິງໃນນ້ັນຟັງ ທັງພິພົບແລະບັນດາສ່ິງທ່ີມາຈາກພພິບົ 

2 ເພາະພຣະຜູເ້ປັນເຈ້ົາຊົງພິໂຣດຕ່ໍປະຊາຊາດທັງສ້ິນ ແລະດຸເດືອດຕ່ໍພົນໂຍທາທັງສ້ິນຂອງເຂົາ ພຣະອົງຊົງ
ຄາດໂທດເຂົາ ແລະມອບເຂົາໄວ້ແກ່ການຂ້າ 

3 ຈະບໍ່ມໃີຜຝັງຊາກສົບຂອງພວກເຂົາ ແຕ່ຈະຖືກປະໃຫ້ເປ່ືອຍແລະເນ່ົາເໝັນ ຈົນພູທັງຫລາຍຈະນອງໄປດ້ວຍ
ເລືອດ 

4 ບ ໍຣວິານທັງສ້ິນຂອງຟ້າສວັນຈະເນ່ົາໄປ ແລະທ້ອງຟ້າກໍຈະມ້ວນເຫມືອນຫນັງສືມ້ວນ ບໍຣວິານທັງສ  ້ິນຂອງມັນ
ຈະຣ່ວງຫລົ່ນເຫມືອນໃບໄມຫ້ລ່ົນຈາກເຄືອອະງຸ່ນ ຢ່າງໃບໄມ້ຫລ່ົນຈາກຕ້ົນຫມາກເດ່ືອ 

5 ເພາະວ່າດາບຂອງເຮົາໄດ້ດ່ືມຈົນອ່ີມໃນຟ້າສວັນ ເບ່ິງແມ, ມັນລົງມາເພ່ືອການພິພາກສາເອໂດມ ເຮົາໄດ້ຄາດ
ໂທດຊົນຊາດນ້ີແລ້ວ 

6 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາມີພຣະແສງດາບອາບເລືອດທ່ີເຕັມໄປດ້ວຍໄຂມັນ ກັບເລືອດຂອງລູກແກະແລະແບ້ກັບໄຂມັນ
ຂອງໂຕແກະເຖິກ ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາມີການຂ້າບູຊາໃນເມືອງໂບສຣາ ການຂ້າຂນາດໃຫຍ່ໃນແຜ່ນດິນເອ
ໂດມ 

7 ງົວກະທິງລ້ົມລົງພ້ອມກັບເຂົາດ້ວຍ ແລະງົວຫນຸ່ມລ້ົມຢູ່ກັບງົວສະກັນ ແຜ່ນດິນຂອງເຂົາຈະນອງໄປດ້ວຍ
ເລືອດ ແລະດິນຈະໄດ້ອຸດົມດ້ວຍໄຂມັນ 

8 ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າມວັີນເພ່ືອການແກ້ແຄ້ນ ມີປີແຫ່ງການຕອບແທນເພ່ືອເຫດຂອງຊີໂອນ 
9 ແລະລໍາທານແຫ່ງເອໂດມຈະກາຍເປັນນ້ໍາມັນດິນ ແລະດິນຂອງເມືອງນ້ີຈະກາຍເປັນມາດທ່ີໄຫມເ້ຜົາຜານທ່ົວ

ປະເທດ 
10 ທັງກາງຄືນແລະກາງເວັນຈະບ່ໍດັບ ຄວັນຂອງມັນຈະຂ້ຶນຢູ່ສເມີເປັນນິດ ມັນຈະຖືກປະຮ້າງຢູ່ຊ່ົວຊາດພັນ ບ່ໍມີ

ໃຜຜ່ານໄປເນ່ືອງນິດ 
11 ແຕ່ນົກກາເວົາແລະນົກເຄ້ົາຈະຍຶດມັນເປັນກໍາມະສິດ ນົກທຶດທືແລະກາຈະອາສັຍຢູ່ບ່ອນນ້ັນ ພຣະອົງຈະຊົງ

ຄຶງສາຍແຫ່ງຄວາມແຫ້ງແລ້ງຫນືອມັນ ແລະປ່ອຍຫມາກກະດ່ິງແຫ່ງຄວາມວ່າງເປ່ົາ 
12 ຝ່າຍເຈ້ົານາຍຂອງມັນເຂົາຈະໃຫ້ຊ່ືວ່າ ບ່ໍມຣີາຊອານາຈັກທ່ີນ້ັນ ແລະເຈ້ົານາຍຂອງມັນຈະບ່ໍມີຄ່າເລີຍ 
13 ກົກຫນາມໃຫຍ່ນ້ອຍຈະງອກເຫນືອຣາຊວັງແລະກໍາແພງເມືອງ ຈະເປັນບ່ອນທ່ີຫມາປ່າຢູ່ແລະເປັນເດ່ີນຂອງ

ນົກກະຈອກເທດ 
14 ແລະສັດປ່າຈະພົບກັບຫມາໄນ ຜີປີສາດຈະຮ້ອງຫາເພ່ືອນບ້ານຂອງມັນ ເອີ ຜ ລົີງມາທີນ້ັ່ນແລະຫາບ່ອນຕົວ

ພກັ 



15 ນົກເຄ້ົາຈະເຮັດຮັງຟັກໄຂ່ແລະໂຮມລູກອ່ອນໄວ້ໃນເງົາຂອງມັນ ແຮ້ງຈະບິນມາເທ່ືອລະໂຕເພ່ືອໂຮມກັນຢູ່ໃນ
ບ່ອນນ້ັນ 

16 ຈ່ົງຊອກຫາແລະອ່ານຈາກຫນັງສືຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ສັດເຫລ່ົານ້ີຈະບ່ໍຂາດໄປຈັກຢ່າງ ບ່ໍມີໂຕໃດທີຈ່ະບ່ໍມີຄູ່ 
ເພາະພຣະໂອດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ບັນຊາໄວ້ແລ້ວ ແລະພຣະວິນຍານຂອງພຣະອົງໄດ້ຮວບຮວມໄວ ້

17 ພຣະອ ົງຊົງຈັບສລາກໃຫ້ມັນແລ້ວ ພຣະຫັດຂອງພຣະອົງໄດ້ປັນສ່ວນໃຫ້ມັນດ້ວຍເຊືອກວັດ ມັນທັງຫລາຍຈະ
ໄດ້ກໍາມະສິດເປັນນິດ ມນັຈະອາສັຍຢູ່ໃນບ່ອນນ້ັນທຸກຊ່ົວຊາດພັນ 

 

35 ທາງບຣໍສິດຸ 
The Return of the Redeemed to zion 

1 ຖ່ິນກັນດານ ແລະທ່ີແຫ້ງແລ້ງຈະຍີນດີ ທະເລຊາຍຈະຊົມຊ່ືນຍິນດີ ແລະເກີດດອກຢ່າງຕ້ົນດອກໂກຣກັສ 
2 ມັນຈະອອກດອກອຸດົມ ແລະຊົມຊ່ືນຍິນດີດ້ວຍຄວາມຊ່ືນບານ ແລະການຮ້ອງເພງ ສັກສີຂອງເລບານອນກໍຈະ

ປະທານໃຫ້ມນັ ທງັຄວາມໂອ່ອ່າຕະການຂອງກາຣ໌ເມນ ແລະຊາໂຣນ ບ່ອນເຫລ່ົານ້ີຈະເຫັນສະງ່າຣາສີຂອງພ
ຣະເຈ້ົາ ຄວາມໂອ່ອ່າຕະການຂອງພຣະເຈ້ົາຂອງພວກເຮົາ 

3 ຈົ່ງໃຫແ້ຮງແກ່ມທ່ີືເມ່ືອຍ ແລະແກ່ຫົວເຂ່ົາທ່ີສ່ັນດ້ວຍຄວາມອ່ອນແຮງ 
4 ຈ່ົງຊູໃຈຄົນຢ້ານ ໃຫ້ມໃີຈເຂ້ັມແຂງ ແລະຢ່າຢ້ານ ພຣະເຈ້ົາຈະສະເດັດມາຊ່ອຍ ຈະມາແກ້ແຄ້ນສັດຕຣູຂອງ

ເຂົາ 
5 ຄົນຕາບອດຈະເຫັນຮຸ່ງ ຄົນຫູຫນວກຈະໄດ້ຍິນ 
6 ຄົນພິການກໍຈະເຕ້ັນ ແລະຟ້ອນຄືຟານ ຄົນປາກກືກຈະໂຮ່ຣ້ອງດ້ວຍຄວາມຍິນດີ ສາຍນ້ໍາຈະໄຫລຜ່ານຖ່ິນກັນ

ດານ 
7 ດິນຊາຍທ່ີຮ້ອນຈະກາຍເປັນຫນອງນ້ໍາ ແລະດິນທ່ີແຫ້ງແລ້ງຈະມ ນ້ໍີາອອກບ່ໍ ໃນບ່ອນທ່ີຫມາຈອກເຄີຍນອນ 

ຈະມີຫຍ້າແລະຕ້ົນອ້ໍເກີດຂ້ຶນ 
8 ແລະຈະມີທາງຫລວງຢູ່ທ່ີນ້ັນ ແລະເຂົາຈະເອ້ີນທາງນ້ັນວ່າ ìທາງບຣໍສຸິດî  ຄົນບາບແລະຄົນໂງ່ຈະເດີນທາງນ້ັນ

ບ່ໍໄດ້ 
9 ຈະບໍ່ມສິີງທ່ີນ້ັນ ຫລືຈະບ່ໍມີສັດຮ້າຍມາທາງນ້ັນ ຄົນຜູ້ທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງກອບກູ້ແລ້ວ ຈະເດີນໄປຕາມ

ທາງນ້ັນໄດ້ຢ່າງສະບາຍ 
10 ຜູ້ທີຮັ່ບການໄຖ່ແລ້ວຂອງພຣະເຈ້ົາຈະກັບ ແລະຈະມາຍັງຊີໂອນດ້ວຍຮ້ອງເພງ ມຄີວາມຊ່ືນບານເປັນນິດເທິງ

ຫົວຂອງເຂົາທັງຫລາຍ ເຂົາຈະໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ືນບານແລະຄວາມຍິນດີ ຄວາມໂສກເສ້ົາແລະການຖອນຫາຍ
ໃຈຈະຫນໄີປເສັຽ 

 

36 ເຊນນາເຄຣບິບກຸຢດູາ  
Sennacherib Threatens Jerusalem  
(2 ກສດ 18:13-37; 2 ຂຄວ 32:1-19) 

1 ໃນປີທີສິບສ່ີແຫ່ງຣັຊການກະສັດເຮເຊກີຢາ ເຊນນາເຄຣິບພຣະຣາຊາແຫ່ງອັສຊີເຣັຽໄດ້ຍົກຂ້ຶນມາຕ່ໍສູ້ບັນດາ
ນະຄອນທ່ີມປ້ີອມຂອງຢູດາແລະຍຶດໄດ້ 

2 ແລະພຣະຣາຊາແຫ່ງອສັຊເີຣັຽໄດ້ຮັບສ່ັງໃຫ້ຣັບຊາເກໄປຈາກເມືອງລາຄິສເຖິງກຸງເຢຣູຊາເລັມເຂ້ົາເຝ້ົາກະສັດ
ເຮເຊກີຢາ ພອ້ມກັບກອງທັບອັນໃຫຍ່ ແລະທ່ານມາຢືນຢູ່ທາງຮາງສະ ລະບາຍນ້ໍາເທິງທ່ີຖນົນເດ  ່ີນຊັກຜ້າ 



3 ເອລ ອີາກິມບຸດຮີນກີຢາກໍອອກມາຫາທ່ານ ເອລີອາກິມເປັນຜູ້ບັນຊາການຣາຊສໍານັກ ພອ້ມກັບເຊບນາຣາຊເລ
ຂາແລະໂຢອາບຸດຊາຍອາສາຟເຈ້ົາກົມສາຣະບັນ 

4 ຣັບຊາເກເວ້ົາກັບເຂົາວາ່, ìຈ່ົງທູນເຮເຊກີຢາວ່າ ìພຣະມະຫາຣາຊາ ຄພືຣະຣາຊາແຫ່ງອສັຊເີຣັຽກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ 
ທ່ານວາງໃຈໃນຫຍັງ 

5 ທ່ານຄິດວ່າພຽງແຕ່ຖ້ອຍຄໍາກໍເປັນຍຸທສາດແລະແສນຍານຸພາບຫລື ດຽວນ້ີທ່ານເພ່ິງຜ  ູ້ໃດ ທ່ານຈ່ຶງໄດ້ກະບົດຕ່ໍ
ເຣົາ 

6 ເບ່ິງແມ, ດຽວນ້ີທ່ານເພ່ິງໄມ້ເທ້ົາອ້ໍທ່ີເດາະ ຄືເອຢິບ ຊ່ຶງຈະຕໍາມືຂອງຄົນໃດໆທ່ີໃຊໄ້ມເ້ທ້ົານ້ັນຢັນຟາຣາໂອກະ
ສັດແຫ່ງເອຢິບເປັນເຊ່ັນນ້ັນຕ່ໍຜູ້ທ່ີຫວັງເພ່ິງເຂົາ 

7 ແຕ່ຖ້າທ່ານຈະບອກເຮົາວ່າ ìເຣົາວາງໃຈໃນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາî ກໍບ່ອນນະມັສການສະຖານທ່ີ
ສູງແລະແທ່ນບູຊາຂອງພຣະນ້ັນບ່ໍແມ່ນຫລືທ່ີເຮເຊກີຢາຮ້ືຖ້ິມເສັຽແລ້ວ ແລະກ່າວແກ່ຢູດາແລະເຢຣູຊາເລັມວ່າ 
ìທ່ານທ ັງຫລາຍຈ່ົງນະມັສການທ່ີຫນ້າແທ່ນບູຊານ້ີî 

8 ມາເຖີດມາທໍາສັນຍາກັນກັບເຈ້ົາຊວິີດແຫ່ງອັສຊີເຣັຽນາຍຂອງຂ້າ ເຮົາຈະໃຫ້ມາ້ສອງພັນໂຕແກ່ເຈ້ົາ ຖ້າຝ່າຍ
ເຈ້ົາຫາຄົນທ່ີຂ່ີມ້າເຫລ່ົານ້ັນໄດ້ 

9 ແລ້ວຢ່າງນ້ັນເຈ້ົາຈະຂັບໄລ່ນາຍກອງແຕ່ພຽງຄົນດຽວໃນຫມ  ູ່ຂ້າຣາຊການຜູ້ນ້ອຍທ່ີສຸດຂອງນາຍຂອງເຮົາຢ່າງ
ໃດໄດ້ ແຕ່ເຈ້ົາຍັງວາງໃຈເພ່ິງເອຢິບເພ່ືອຣດົຮົບແລະເພ່ືອພົນມ້າ 

10 ນອກຈາກນ້ີ ທີເ່ຮົາມາຕ່ໍສູ້ແຜ່ນດິນນ້ີເພ່ືອທໍາລາຍເສັຽ ກໍຂ້ຶນມາໂດຍປາສຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຫລື ພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈ້ົາກ່າວແກ່ຂ້າວ່າ ຈ່ົງຂ້ຶນໄປຕ່ໍສູ້ແຜ່ນດິນນ້ີແລະທໍາລາຍເສັຽî 

11 ແລ້ວເອລີອາກິມ ເຊບນາ ແລະໂຢອາ ຮຽນຣັບຊາເກວ່າ ìຂໍເຖີດ ຂໍເວ້ົາກັບຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງທ່ານເປັນພາສາອາ
ຣາມເຖີດ ເພາະເຮົາເຂ້ົາໃຈພາສານ້ັນ ຂໍຢ່າເວ້ົາກັບເຮົາເປັນພາສາຢູດາໃຫ້ປະຊາຊົນຜູ້ຢູ່ເທິງກໍາແພງໄດ້ຍິນ
ເລີຍî 

12 ແຕ່ຣັບຊາເກວ່າ ìນາຍຂອງເຮົາໃຊໃ້ຫເ້ຮົາມາເວ້ົາຖ້ອຍຄໍາເຫລ່ົານ້ີແກ່ນາຍຂອງເຈ້ົາແລະແກ່ເຈ້ົາ ແລະບ່ໍໃຫ້
ເວ້ົາກັບຄົນທ່ີນ່ັງຢູ່ເທິງກໍາແພງ ຜູ້ທີຈ່ະຕ້ອງກິນຂ້ີແລະກິນຍ່ຽວຂອງເຂົາພ້ອມກັບເຈ້ົາຢ່າງນ້ັນຫລືî 

13 ແລ້ວຣັບຊາເກໄດ້ຢືນຮ້ອງສຽງດັງເປັນພາສາຢູດາວ່າ, ìຈ່ົງຟັງພຣະຄໍາຂອງພຣະມະຫາຣາຊາ ຄືພຣະຣາຊາ
ແຫ່ງອັສຊີເຣັຽ 

14 ພຣະຣາຊາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ìຢາ່ໃຫເ້ຮເຊກີຢາຫລອກລວງເຈ້ົາ ເພາະເຂົາບ່ໍສາມາດທ່ີຈະຊ່ອຍກູ້ເຈ້ົາ 
15 ຢ່າໃຫ້ເຮເຊກີຢາກະທໍາໃຫ້ເຈ້ົາເພ່ິງໃນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໂດຍກ່າວວ່າ ìພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຈະຊົງຊ່ອຍກູ້ເຮົາ ຈະບ່ໍ

ຊົງມອບເມືອງນ້ີໄວ້ໃນມືຂອງພຣະຣາຊາອັສຊີເຣັຽî 
16 ຢ່າຟັງເຮົາເຊກີຢາເພາະພຣະຣາຊາແຫ່ງອັສຊີເຣັຽກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ດີກັນເຖີດ ແລະອອກມາຫາເຣົາແລ້ວທຸກຄົນ

ຈະໄດ້ກິນຈາກເຄືອອະງຸ່ນຂອງຕົນແລະກິນຈາກຕ້ົນຫມາກເດ່ືອຂອງຕົນ ແລະທຸກຄົນຈະດ່ືມນ້ໍາຈາກບ່ອນຂ ງັ
ນ້ໍາຂອງຕົນ 

17 ຈົນເຮົາຈະນໍາເຈ້ົາໄປຍັງແຜ່ນດິນທ່ີເຫມອືນແຜ່ນດິນຂອງເຈ້ົາເອງ ເປັນແຜ່ນດິນທ່ີມເີຂ້ົາແລະເຫລ້ົາອະງຸ່ນ 
ແຜ່ນດິນທ່ີມີເຂ້ົາຈ່ີແລະສວນອະງຸ່ນ 

18 ຈ່ົງລະວັງຢ້ານວ່າເຮເຊກີຢາຈະນໍາເຈ້ົາຜິດໄປໂດຍກ່າວວ່າ ìພຣະຜູ ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງຊ່ອຍກູ້ເຮົາî ມີພຣະແຫ່ງ
ບັນດາປະຊາຊາດອົງໃດເຄີຍກູ້ແຜ່ນດິນຂອງຕົນໃຫ້ພົ້ົນ້ຈາກພຣະຫັດແຫ່ງພຣະຣາຊາຂອງອັສຊີເຣັຽໄດ້ຫລື 

19 ພຣະຂອງເມືອງຮາມັທ ແລະເມືອງອາຣ໌ປັດ ພຣະຂອງເມືອງເຊຟາຣ໌ວາອິມຢູ່ທ່ີໃດ ເຂົາໄດ້ຊ່ອຍກູ້ຊາມາເຣັຽ
ຈາກມືຂອງເຮົາຫລື 



20 ພຣະອົງໃດໃນບັນດາພຣະທັງຫລາຍຂອງປະເທດເຫລ່ົານ້ີໄດ້ຊ່ອຍກູ້ປະເທດຂອງຕົນຈາກມືຂອງເຮົາ ແລ້ວພ
ຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງຊ່ອຍກູ ້ເຢຣູຊາເລັມຈາກມືຂອງເຮົາຫລືî 

21 ແຕ່ເຂົາທັງຫລາຍມິດງຽບບ່ໍຕອບເຂົາຈັກຄໍາດຽວ ເພາະພຣະບັນຊາຂອງພຣະຣາຊາມີວ່າ ìຢ່າຕອບເຂົາເລີຍî 
22 ແລ້ວເອລີອາກິມບຸດຮີນກີຢາ ຜູ້ບັນຊາຣາຊສໍານັກ ແລະເຊບນາຣາຊເລຂາແລະໂຢອາບຸດອາສາຟ ເຈ້ົາກົມສາ

ຣະບັນໄດ້ເຂ້ົາເຝ້ົາເຮເຊກີຢາດ້ວຍເສ້ືອຜ້າຈີກຂາດ ແລະກາບທູນຖ້ອຍຄໍາຂອງຣັບຊາເກ 
 

37 ເຮເຊກຢີາຂ ໍຄໍາແນະນໍາຈາກເອຊາຢາ 
Hezekiah Consults Isaiah  
(2 ກສດ 19:1-13) 

1 ເມ່ືອກະສັດເຮເຊກີຢາຊົງໄດ້ຍິນ ພຣະອົງກ ຈີໍກສລອງພຣະອົງເສັຽ ແລະຊົງເອົາຜ້າກະສອບຄຸມພຣະອົງ ແລະ
ສະເດັດເຂ້ົາໃນພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 

2 ພຣະອົງຊົງໃຊເ້ອລີອາກິມ ຜູບັ້ນຊາການຣາຊສໍານັກ ແລະເຊບນາຣາຊເລຂາ ແລະປະໂຣຫິດຜູ້ອະວຸໂສຄຸມຕົວ
ດ້ວຍຜ້າກະສອບ ໄປຫາເອຊາຢາຜູ້ປະກາດພຣະທັມ ບຸດຊາຍຂອງອາໂມສ 

3 ເຂົາທັງຫລາຍຮຽນທ່ານວ່າ, ìເຮເຊກີຢາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ວນັນ້ີເປັນວັນທຸກໃຈ ວັນຖືກບີບຄ້ັນແລະອ່ອນໃຈ ເດັກທ່ີ
ເຖິງກໍານົດຈະເກີດກ ບ່ໍໍມີກໍາລັງເບ່ັງໃຫ້ອອກ 

4 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານຄົງໄດ້ຍິນຖ້ອຍຄໍາຂອງຣັບຊາເກ ຜູ້ຊຶ່ງພຣະຣາຊາແຫ່ງອສັຊເີຣັຽນາຍຂອງ
ເຂົາໄດ້ສ່ັງມາໃຫ້ເຍ້ີຍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຜູ້ຊົງພຣະຊົນຢູ່ ແລະຈະຊົງບີບຄ້ັນຖ້ອຍຄໍາຊ ຶ ່ງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາ
ຂອງທ່ານຊົງສະດັບ ເພາະສະນ້ັນກໍຂ ທ່ໍານຖວາຍຄໍາອ້ອນວອນເພ່ືອສ່ວນຄົນທ່ີເຫລືອຢູ່ນ້ີî 

5 ເມ່ືອຂ້າຣາຊການຂອງກະສັດເຮເຊກີຢາມາເຖິງເອຊາຢາ 
6 ເອເຊຢາກໍບອກເຂົາທັງຫລາຍວ່າ, ìຈ່ົງທູນນາຍຂອງທ່ານວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ìຢ່າຢ້ານເພາະ

ຖ້ອຍຄໍາທ່ີເຈ້ົາໄດ້ຍິນນ້ັນ ຊ່ຶງຂ້າຣາຊການຂອງພຣະຣາຊາແຫ່ງອັສຊີເຣັຽໄດ້ກ່າວຄໍາຫມ່ິນປມາດຕ່ໍເຣົາ 
7 ເບ່ິງແມ, ເຮົາຈະບັນຈຸຈິດໃຈຢ່າງນ່ຶງໃນເຂົາ ເພ່ືອເຂົາຈະໄດ້ຍິນຂ່າວລື ແລະກັບໄປຍັງແຜ່ນດິນຂອງເຂົາ ແລະ

ເຮົາຈະໃຫ້ເຂົາລ້ົມລົງດ້ວຍດາບໃນແຜ່ນດິນຂອງເຂົາເອງî 
8 ຣັບຊາເກໄດ້ກັບໄປ ແລະໄດ້ພົບກັບເຈ້ົາຊີວິດແຫ່ງອັສຊີເຣັຽສູ້ຮົບເມືອງລິບນາ ເພາະເຂົາໄດ້ຍນິວາ່ພຣະຣາຊາ

ອອກຈາກລາຄິສແລ້ວ 
9 ພຣະອົງຊົງໄດ້ຍິນກ່ຽວກັບຕີຣ໌ຮາກາເຈ້ົາຊີວິດແຫ່ງເອທິໂອເປັຽວ່າ ìເຂົາໄດ້ອອກມາສູ້ຮົບກັບພຣະອົງແລ້ວî 

ແລະເມ່ືອ    ພຣະອົງຊົງສະດັບແລ້ວຈ່ຶງສ່ົງຜູ້ສ່ົງຂ່າວໄປເຝ້ົາເຮເຊກີຢາທູນວ່າ 
10 ìເຈ້ົາຈ່ົງເວ້ົາກັບເຮເຊກີຢາເຈ້ົາຊີວິດຢູດາດ່ັງນ້ີວ່າ ຢ່າໃຫ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງທ່ານຊ່ຶງທາ່ນເພ່ິງນ້ັນຫລອກລວງ

ທ່ານ ວາ່ເຢຣຊູາເລັມຈະບ່ໍໄດ້ຖືກມອບໄວ້ໃນມືຂອງເຈ້ົາຊີວດິອັສຊີເຣັຽ 
11 ເບ່ິງແມ, ທ່ານໄດ້ຍິນແລ້ວວ່າບັນດາເຈ້ົາຊີວິດແຫ່ງອັສຊີເຣັຽໄດ້ກະທໍາສ່ິງໃດກັບປະເທດທັງສ້ິນ ທํາລາຍເສັຽ

ຫມດົຢ່າງສ້ິນເຊີງ ສ່ວນທ່ານເອງຈະຮັບການຊ່ອຍກູ້ໃຫ້ພ້ົ້ົນຫລື 
12 ບັນດາພຣະຂອງບັນດາປະຊາຊາດໄດ້ຊ່ອຍກູ້ເຂົາໃຫ້ພ້ົ້ົນຫລື ຄືປະຊາຊາດຊ່ຶງບັນພະບຸຣຸດຂອງເຣົາໄດ້ທໍາ

ລາຍ ຄື ໂກເຊນ ຮາຣານ ເຣເຊຟ ແລະປະຊາຊນົຂອງເອເດນຊ່ຶງຢູ່ໃນເຕລັສຊາຣ໌ 
13 ເຈ້ົາຊີວິດຂອງຮາມັທ ເຈ້ົາຊີວິດຂອງອາຣ໌ປັດ ເຈ້ົາຊີວິດຂອງເມືອງເຊຟາຣ໌ວາອິມ ເຮນາ ແລະອິວວາຢູ່ໃສ 

ຄາໍອອ້ນວອນຂອງເຮເຊກຢີາ 
Hezekiahís Prayer 

(2 ກສດ 19:14-34) 



14 ເຮເຊກີຢາຊົງຮັບຈົດຫມາຍຈາກມືຜູ້ສ່ົງຂ່າວ ແລະຊົງອ່ານ 
15 ແລະເຮເຊກີຢາໄດ້ຂ້ຶນໄປຍັງພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະຊົງເປີດຈົດຫມາຍນ້ັນອອກຕ່ໍພຣະພັກພຣະ

ຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ ແລະເຮເຊກີຢາຊົງອ້ອນວອນຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາວ່າ, 
16 ìຂ້າແຕ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາ ພຣະເຈ້ົາແຫ່ງອິສຣາເອນ ຜູ້ຊົງປະທັບເຫນືອເຊຣູບິມ ພຣະອົງຊົງເປັນພ

ຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແຫ່ງບັນດາຣາຊອານາຈັກຂອງແຜ່ນດິນໂລກ ພຣະອົງແຕ່ອົງດຽວ ພຣະອົງໄດ້ຊົງສ້າງຟ້າສວັນ
ແລະແຜ່ນດິນໂລກ 

17 ຂ້າແຕ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂ ໍຊົງງ່ຽງພຣະກັນສະດັບ ຂ້າແຕ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂໍຊົງເບີກພຣະເນດທອດພຣະເນດ 
ແລະຂໍຊົງຟັງບັນດາຖ້ອຍຄໍາຂອງເຊນນາເຄຣິບ ຊຶງ່ເຂົາໄດ້ໃຊ້ມາເຍ້ີຍພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງພຣະຊົນຢູ່ 

18 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ ົ ້າ ເປັນຄວາມຈິງທ່ີບັນດາເຈ້ົາຊວິີດແຫ່ງອັສຊີເຣັຽໄດ້ກະທໍາໃຫປ້ະເທດທັງສ້ິນແລະແຜ່ນ
ດິນຂອງເຂົານ້ັນຮ້າງເປ່ົາ 

19 ແລະໄດ້ແກວ່ງພຣະຂອງເຂົາເຂ້ົາໄຟ ເພາະເຂົາບ່ໍມີພຣະ ເປັນແຕ່ຜົນງານຂອງມືມະນຸດເປັນໄມ້ແລະຫີນ 
ເພາະສະນ້ັນເຂົາຈ່ຶງຖືກທໍາລາຍເສັຽ 

20 ສະນ້ັນບັດນ້ີ ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍ ຂໍຊົງຊອ່ຍຂ້າພຣະອົງໃຫ້ພ້ົົນ້ມືຂອງ
ເຂົາ ເພ່ືອຣາຊອານາຈັກທັງສ້ິນແຫ່ງແຜ່ນດິນໂລກຈະຊາບວ່າ ພຣະອົງແຕ່ພຣະອົງດຽວຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາî 

21 ແລ້ວເອຊາຢາບຸດອາໂມສໄດ້ໃຊ້ໃຫໄ້ປເຝ້ົາເຮເຊກີຢາທູນວ່າ, ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາແຫ່ງອິສຣາເອນ
ກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ເພາະເຈ້ົາໄດ້ອ້ອນວອນຕ່ໍເຮົາກ່ຽວກັບເຊນນາເຄຣິບພຣະຣາຊາແຫ່ງອັສຊີເຣັຽ 

22 ຕ່ໍໄປນ້ີເປັນພຣະຄໍາຊ່ຶງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາກ່າວກ່ຽວກັບທ່ານວ່າ ìທດິາພົມມະຈາຣີແຫ່ງຊີໂອນ ດູຫມິນ່ເຈ້ົາ ແລະ
ເຍີ້ຍເຈົ້າ ທດິາແຫ່ງເຢຣູຊາເລັມສ່ັນຫົວຕາມຫລັງໃສ່ເຈ້ົາ 

23 ìເຈ້ົາເຍ້ີຍແລະຫມ່ິນປມາດຕ່ໍຜູ້ໃດ ເຈ້ົາຂ້ຶນສຽງຂອງເຈ້ົາຕ່ໍຜູ້ໃດ ແລະເບ່ິງຕາຂອງເຈ້ົາຢ່າງເຍ້ີຍ່ິງຕ່ໍຜູ້ໃດ ເຈ້ົາບ່ໍ
ເຄີຍໂຄຣົບຢໍາເກງເຮົາ ຕ່ໍອົງບໍຣິສຸດແຫ່ງອິສຣາເອນ 

24 ເຈ້ົາໄດ້ເຍ້ີຍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາດ້ວຍຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງເຈ້ົາ ແລະເຈ້ົາໄດ້ວ ່າ ດ້ວຍຣົດຮ ບົເປັນອັນມາກຂອງຂ້າ ຂ້າໄດ້
ຂ້ຶນທ່ີສູງຂອງພູເຖິງທ່ີໄກສຸດຂອງເລບານອນ ຂ້າໂຄ່ນຕ້ົນສົນທ່ີສູງທ່ີສຸດຂອງມັນລົງ ທັງຕ້ົນແປກທ່ີດີທ່ີສຸດຂອງ
ມັນ ຂ້າເຂ້ົາໄປຍັງທ່ີຍອດລິບທ່ີສຸດຂອງມັນ ປ່າໄມ້ທີຕຶ່ບຫນາທ່ີສຸດຂອງມັນ 

25 ຂ້າຂຸດບ່ໍ ແລະດ່ືມນ້ໍາ ຂ້າຈະເອົາຝ່າຕີນຂອງຂ້າກວາດທານນ້ໍາທັງສ້ິນຂອງເອຢິບໃຫ້ແຫ້ງໄປ 
26 ìເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຍິນຫລືວ່າ ເຮົາໄດ້ຈັດໄວ້ນານແລ້ວ ເຮົາໄດ້ກະແຜນການໄວ້ແຕ່ດຶກດໍາບັນ ຊ  ່ຶງໃນບັດນ້ີເຮົາໃຫ້ເປັນ

ໄປແລ້ວ ຄືເຈ້ົາຈະທໍາເມືອງທີ່ມປ້ີອມໃຫ້ພງັລົງ ໃຫເ້ປັນກອງສ່ິງສລັກຫັກພັງ 
27 ສ່ວນປະຊາຊົນທີໄ່ດ້ອາສັຍຢູ ໃ່ນທ່ີນ້ັນບ່ໍມີກໍາລັງແລະອັບອາຍ ແລະກາຍເປັນເຫມອືນຕ້ົນໄມ້ທ່ີທ່ົງນາ ແລະ

ເຫມືອນຫຍ້າອ່ອນ ເຫມອືນຫຍ້າທ່ີເທິງຍອດຫລັງຄາເຮືອນ ເຫມອືນຜັກກ່ອນມັນຈະໄດ້ງອກງາມຢ່າງນ້ັນຫລື 
28 ìແຕ່ເຮົາໄດ້ຮູ້ຈັກການທ່ີເຈ້ົານ່ັງລົງກັບການອອກໄປແລະເຂ້ົາມາຂອງເຈ້ົາ ແລະການກ້ຽວກາດຂອງເຈ້ົາຕ່ໍເຮົາ 
29 ເພາະເຈ້ົາໄດ້ກ້ຽວກາດຕ່ໍເຮົາ ແລະຄວາມຈອງຫອງຂອງເຈ້ົາໄດ້ມາເຂ້ົາຫຂູອງເຣົາ ສະນ້ັນເຮົາຈະເອົາຂໍຂອງ

ເຮົາກ່ຽວດັງເຈ້ົາ ແລະບັງຫຽນຂອງເຮົາໃສ່ປາກເຈ້ົາ ແລະເຣົາຈະຫັນເຈ້ົາກັບໄປຕາມທາງຊ່ຶງເຈ້ົາມານ້ັນî 
30 ìແລະນ້ີຈະເປັນຫມາຍສໍາຄັນແກ່ເຈ້ົາ ຄື ປີນ້ີເຈ້ົາຈະກິນສ່ິງທ່ີງອກຂ້ຶນເອງ ແລະໃນປີທີສອງສ່ິງທ່ີປ່ົງຈາກເດີມ 

ແລ້ວປີທີ ສາມ ຈ່ົງຫວ່ານແລະກ່ຽວ ແລະທໍາສວນອະງຸ່ນແລະກີນຜົນຂອງມັນ 
31 ສ່ວນທ່ີລອດແລະຄົນທ່ີເຫລືອຢູ່ແຫ່ງເຊ້ືອວົງຂອງຢູດາຈະຢ່ັງຮາກລົງໄປ ແລະເກີດຜົນຂ້ຶນເທິງ 
32 ເພາະວ່າສ່ວນຄົນທ່ີເຫລືອຢູ່ຈະອອກໄປຈາກເຢຣ ູຊາເລັມ ແລະສ່ວນທ່ີລອດມາຈະອອກມາຈາກພູຊີໂອນ 

ຄວາມກະຕືຣີລ້ົນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາຈະກະທໍາການນ້ີ 



33 ເຫດສັນນ  ້ັນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວກ່ຽວກັບເຈ້ົາຊວິີດແຫ່ງອັສຊີເຣັຽດ່ັງນ້ີວ່າ ທາ່ນຈະບ່ໍເຂ້ົາໃນນະຄອນນ້ີຫລືຍິງ
ທະນູໄປທ່ີນ້ັນ ຫລືຖືໂລ້ເຂ້ົາມາຂ້າງຫນ້ານະຄອນຫລືສ້າງກອງດິນຂ້ຶນຕ່ໍສູ້ມັນ 

34 ທ່ານມາທາງໃດ ທ່ານຈະຕ້ອງກັບໄປທາງນ້ັນ ທາ່ນຈະບ່ໍເຂ້ົາມາໃນນະຄອນນ້ີ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີ
ແຫລະ 

35 ແລະເຮົາຈະປ້ອງກັນນະຄອນນ້ີໄວ້ເພື່ອໃຫລ້ອດ ເພ່ືອເຫັນແກ່ເຮົາເອງ ແລະເຫັນແກ່ດາວິດຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງເຮົາî 
Sennacheribís Defeat and Death 
(2 ກສດ 19:35-37) 

36 ທູດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາອອກໄປ ແລະໄດ້ປະຫານຄົນໃນຄ້າຍແຫ່ງຄົນອັສຊີເຣັຽເສັຽນ່ຶງແສນແປດຫມ່ືນຫ້າພັນ
ຄົນ ແລະ ເມ່ືອລຸກຂ້ຶນໃນເວລາເຊ້ົາມືດ ເບ  ່ິງແມ໋, ພວກເຫລ່ົານ້ັນເປັນສົບທັງນ້ັນ 

37 ແລ້ວເຊນນາເຄຣບິເຈົ້າຊວິີດແຫ່ງອັສຊີເຣັຽກ ໄໍດ້ຍົກໄປແລະກັບບ້ານ ແລະຢູ່ໃນນິເນເວ 
38 ຂນະເມ່ືອທ່ານນະມັສການໃນໂບດຂອງພຣະນິສໂຣກພຣະເຈ້ົາຂອງທ່ານ ອັດຣັມເມເລກ ແລະຊາເຣເຊີ ໂອ

ຣົດຂອງທ່ານກໍປະຫານທ່ານເສັຽດ້ວຍດາບ ແລະຫນີໄປຍັງແຜ່ນດິນອາຣາຣັດ ແລະເອຊາຣ໌ຮັດໂດນໂອຣົດ
ຂອງທ່ານຂ້ຶນປົກຄອງແທນທ່ານ 

 

38 ເຮເຊກຢີາຊງົປະຊວນ  
Hezskiahís Illness  
(2 ກສດ 20:1-11; 2 ຂຄວ 32:24-26) 

1 ຄ້ັງນ້ັນເຮເຊກີຢາຊົງປະຊວນໃກ້ຈະສ້ິນພຣະຊົນ ແລະຜູ້ປະກາດພຣະທັມເອຊາຢາບຸດອາໂມສເຂ້ົາມາເຝ້ົາພ
ຣະອົງ ແລະທນູພຣະອົງວ່າ, ìພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ຈ່ົງຈັດຕຽມການບ້ານການເມືອງໃຫ້ຮຽບຮ້ອຍ ເຈ້ົາ
ຈະຕ້ອງຕາຍ ເຈ້ົາຈະບ່ໍຟ້ືນ 

2 ແລ້ວເຮເຊກີຢາຊົງຫນັພຣະພັກເຂ້ົາຂ້າງຝາ ແລະອ້ອນວອນຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາວ່າ,  
3 ìຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂໍຊົງຣະນຶກເຖິງວ່າ ຂ້າພຣະອົງໄດ້ດໍາເນີນຢູ່ຕ່ໍພຣະພັກພຣະອົງດ້ວຍຄວາມຊ່ືສັດແລະ

ສ້ິນສຸດໃຈ ແລະໄດ້ກະທໍາສ່ິງທ່ີດີໃນສາຍພຣະເນດຂອງພຣະອົງî ແລະເຮເຊກີຢາຊົງກັນແສງຫລາຍຂ້ຶນ 
4 ແລ້ວພຣະຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາມາເຖິງເອຊາຢາວ່າ, 
5 ìຈ່ົງໄປບອກເຮເຊກີຢາວ່າພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາຂອງດາວິດບັນພະບຸຣຸດຂອງເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ເຮົາໄດ້ຍິນ

ຄໍາອ້ອນ ວອນຂອງເຈ້ົາແລ້ວ ເຮົາໄດ້ເຫັນນ້ໍາຕາຂອງເຈ້ົາແລ້ວ ເບ່ິງແມ, ເຮົາຈະເພ້ີມຊີວິດໃຫ້ເຈ້ົາສິບຫ້າປີ 
6 ເຮົາຈະຊ່ອຍກູ້ເຈ້ົາແລະເມືອງນ້ີຈາກມືຂອງເຈ້ົາຊີວດິອັສຊີເຣັຽ ແລະປ້ອງກັນເມືອງນ້ີໄວ້ 
7 ນ້ີເປັນຫມາຍສໍາຄັນສໍາລັບພຣະອົງຈາກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ທ່ີພຣະເຈ້ົາຊງົກະທໍາສ່ິງນ້ີຕາມທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງສັນ

ຍາໄວ ້
8 ເບ່ິງແມ, ເຣົາຈະກະທໍາໃຫ້ເງົາທ່ີດວງຕາເວັນສ່ອງມາເທິງນາລ ກິາແດດຂອງອາຮັສຍ ອ້ນກັບມາສິບຂ້ັນ 

ດວງຕາເວັນກໍໄດ້ຍ້ອນກັບເທິງນາລິກາແດດສິບຂ້ັນ ຕາມຂ້ັນທ່ີໄດ້ຕົກໄປ  
9 ບົດປະພັນຂອງເຮເຊກີຢາເຈ້ົາຊີວິດຢູດາ ຫລັງຈາກທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງປະຊວນແລະຊົງຟ້ືນຈາກການປະຊວນ

ຂອງພຣະອົງນ້ັນມີວ່າ 
10 ຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ ເມ່ືອຊີວິດຂອງຂ້າພະເຈ້ົາມາເຖິງກາງຄົນ ຂ້າພະເຈ້ົາຈະຕ້ອງພາກໄປ ຂ້າພະເຈ້ົາຖືກມອບໄວ້ທີ່

ປະຕູແດນຄົນຕາຍ ຕລອດຊີວິດບ້ັນປາຍຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ 
11 ຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ ຂ້າພະເຈ້ົາຈະບ່ໍເຫັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ໃນແຜ່ນດິນຂອງຜູ້ມີຊີວິດ ຂ້າພະເຈ້ົາຈະເບ່ິງບ່ໍເຫັນມະນຸດ

ອີກທ່ີໃນຫມູຊ່າວແຜ່ນດິນໂລກ 



12 ບ່ອນຢູ່ຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຖືກຮ້ຶຖອນອອກໄປຈາກຂ້າພະເຈ້ົາ ເຫມືອນກັບເຕັນຂອງຜູ້ລ ້ຽງແກະ ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້
ມ້ວນຊວິີດຂອງຂ້າພະເຈ້ົາເຫມືອນຢ່າງຄົນຕ່ໍາຜ້າ ພຣະອົງຊົງຕັດຂ້າພະເຈ້ົາອອກຈາກຫູກ ພຣະອົງຊົງນໍາຂ້າ
ພະເຈ້ົາມາເຖິງອາວະສານທັງວັນແລະຄືນ 

13 ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຖ່ອມຕົວລົງຈົນຮຸ່ງເຊ້ົາ ພຣະອົງຊົງຫັກກະດູກທັງສ້ິນຂອງຂ້າພະເຈ້ົາເຫມອືນຢ່າງສິງ ພຣະອົງຊົງ
ນໍາຂ້າພະເຈ້ົາມາເຖິງອາວະສານທັງວັນແລະຄືນ 

14 ຂ້າພະເຈ້ົາຮ້ອງຢ່າງນົກນາງແອ່ນຫລື ນົກເຂົາ ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຮ້ອງຄາງເຫມືອນນົກກາງແກ ຕາຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ
ເມ່ືອຍອ່ອນດ້ວຍເບ່ິງຂ້ຶນຂ້າງເທິງ ຂ້າແດ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂ້າພຣະອົງຖືກບີບບັງຄັບ ຂໍພຣະອົງຊົງເປັນຜູ້ປະ
ກັນຂອງຂ້າພຣະອົງ 

15 ແຕ່ຂ້າພະເຈ້ົາຈະເວ້ົາຫຍັງໄດ້ ເພາະພຣະອົງກ່າວກັບຂ້າພະເຈ້ົາແລ້ວ ແລະພຣະອົງເອງໄດ້ຊົງກະທໍາເຊ່ັນນ້ັນ 
ຂ້າພະເຈ້ົາກໍດໍາເນີນໄປດ້ວຍຄວາມສງົບສະງ່ຽມຕລອດຊີວດິຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ເພາະຄວາມຂົມຂ່ືນແຫ່ງຈິດໃຈ
ຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ 

16 ຂ້າແດ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ມະນຸດດໍາຣົງຊວິີດຢູ່ໄດ້ດ້ວຍສ່ິງເຫລ່ົານ້ີ ແລະຊີວິດແຫ່ງວິນຍານຂອງຂ້າພຣະອົງກໍ
ຢູ່ໃນສ່ິງເຫລ່ົານ້ີ ຂໍຊົງໃຫຂ້້າພຣະອົງຫາຍດີ ແລະຂໍຊົງທໍາໃຫ້ຂ້າພຣະອົງມີຊີວິດ 

17 ເພາະເຫັນແກ່ສະວັດດີພາບຂອງຂ້າພຣະອົງ ຂ້າພຣະອົງຈ່ຶງມີຄວາມຂົມຂ່ືນຫລາຍ ແຕ່ພຣະອົງຊົງຮັກຊວີິດ
ຂອງຂ້າພຣະອົງ ບ່ໍໃຫຕົ້ກຫລຸມແຫງ່ຄວາມພນິາດ ເພາະການບາບຂອງຂ ້າພຣະອົງກໍໄດ້ຮັບອະພັຍ 

18 ເພາະແດນຄົນຕາຍໂມທະນາພຣະຄຸນພຣະອົງບ່ໍໄດ້ ຄວາມມ ຣໍະນາສັຣເສີນພຣະອົງບ່ໍໄດ້ ບັນດາຄົນທ່ີລົງໄປ
ຍັງປາກແດນຄົນຕາຍນ້ັນຈະຫວັງໃນສັຈທັມຂອງພຣະອົງບ່ໍໄດ້ 

19 ຄົນເປັນ ຄົນເປັນ ເຂົາໂມທະນາພຣະຄຸນພຣະອົງ ເຫມອືນທ່ີຂ້າພຣະອົງກະທໍາໃນວັນນ້ີ ບິດາໄດ້ສໍາແດງເຖິງສ ັ
ຈທັມຂອງ  ພຣະອົງແກ່ລູກຂອງເຂົາ 

20 ພຣະເຈ້ົາຈະຊົງຊອ່ຍຂ້າພະເຈ້ົາໃຫ້ລອດ ແລະຂ າ້ພະເຈ້ົາທັງຫລາຍຈະຫລ້ິນເຄ່ືອງດົນຕຣີຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຕລອ
ດວັນເວລາແຫ່ງຊີວິດຂອງຂ້າພະເຈ້ົາທງັຫລາຍທ່ີພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ ເ້ປ ນັເຈ້ົາ 

21 ຝ່າຍເອຊາຢາໄດ້ກ່າວວ່າ, ìໃຫເ້ຂົາເອົາເຂ້ົາຫນົມຫມາກເດ່ືອມາແຜ່ນນ່ຶງ ແລະແປະໄວ້ທ່ີຍອດ ເພ່ືອພຣະອົງ
ຈະຟື້ນî 

22 ເຮເຊກີຢາໄດ້ກ່າວດ້ວຍວ່າ, ìແມ່ນຫຍັງຈະເປັນຫມາຍສໍາຄັນວ່າຂ້າພະເຈ້ົາຈະໄດ້ຂ້ຶນໄປຍັງພຣະວິຫານຂອງ
ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາî 

 

39 ເຮເຊກຢີາຊງົຮບັຄນະທດູຈາກກງຸບາບໂິລນ 
Envoys from Babylon Welcomed 
(2 ກສດ 20:12-19) 

1 ຄ້ັງນ້ັນ ເມໂຣດດັກບາລາດັນໂອຣົດຂອງບາລາດັນ ພຣະຣາຊາແຫ່ງບາບິໂລນ ຊງົສ່ົງຣາຊສານແລະເຄ່ືອງບັນ
ນາການມາຍັງເຮເຊກີຢາ ເພາະພຣະອົງຊົງໄດ້ຍິນວ່າເຮເຊກີຢາຊງົປະຊວນແລະຊົງຫາຍປະຊວນແລ້ວ 

2 ເຮເຊກີຢາຊົງຍິນດີເພາະເຂົາເຫລ່ົານ້ັນ ແລະຊົງພາເຂົາຊົມຄັງຊັບຂອງພຣະອົງ ຊມົເງິນ ທອງຄໍາ ແລະເຄ່ືອງ
ເທດ ແລະນ້ໍາມັນປະເສີດ ແລະສາງອາວຸດຂອງພຣະອົງ ທຸກຢ່າງຊ່ຶງມີໃນທ້ອງພຣະຄັງ ບ່ໍມສ່ິີງໃດທ່ີໃນພຣະຣາ
ຊວງັຫລືໃນຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະອົງຊ່ຶງເຮເຊກີຢາບ່ໍໄດ້ຊົງສໍາແດງແກ່ເຂົາ 

3 ແລ້ວຜູ້ປະກາດພຣະທັມເອຊາຢາກໍເຂ້ົາເຝ້ົາກະສັດເຮເຊກີຢາແລະທູນພຣະອົງວ່າ, ìຄົນເຫລ່ົານ້ີທູນສ່ິງໃດແດ່ 
ແລະເຂົາມາແຕ່ໃສເຂ້ົາເຝ້ົາພຣະອົງî ເຮເຊກີຢາກ່າວວ່າ, ìເຂົາໄດ້ມາຫາເຮົາຈາກເມືອງໄກ ຈາກບາບິໂລນî 



4 ທ່ານທູນວ່າ, ìເຂົາເຫັນສ່ິງໃດແດ່ໃນພຣະຣາຊວັງຂອງພຣະອົງî ແລະເຮເຊກີຢາກ່າວຕອບວ່າ, ìເຂົາເຫັນທຸກ
ຢ່າງໃນວັງຂອງເຮົາ ບ່ໍມສ່ິີງໃດໃນພຣະຄັງຂອງເຮົາຊ່ຶງເຮົາບ່ໍໄດ້ສໍາແດງແກ່ເຂົາî 

5 ແລ້ວເອຊາຢາທູນເຮເຊກີຢາວ່າ, ìຂໍຊົງຟັງພຣະທັມຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາ 
6 ເບ່ິງແມ, ວັນເວລາກໍາລັງຍ່າງເຂ້ົາມາ ເມ່ືອສັພສ່ິງທັງສ້ິນໃນວັງຂອງເຈ້ົາ ແລະສ່ິງຊ່ຶງບັນພະບຸຣຸດຂອງເຈ້ົາໄດ້

ສະສົມຈົນເຖິງທຸກວັນນ້ີຈະຕ້ອງຖືກເອົາໄປຍັງບາບິໂລນ ຈະບ່ໍມີສ່ິງເຫລືອເລີຍ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີ
ແຫລະ, 

7 ແລະລູກບາງຄົນຊ່ຶງຖືກໍາເນີດຈາກເຈ້ົາ ຜູ້ຊຶງ່ເກ ດີມາແກ່ເຈ້ົາຈະຖືກນໍາເອົາໄປ ແລະເຂົາຈະເປັນຂັນທີໃນວັງ
ຂອງຣາຊາແຫ່ງບາບິໂລນî 

8 ແລ້ວເຮເຊກີຢາກ່າວກັບເອຊາຢາວ່າ, ìພຣະຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊ່ຶງທ່ານກ່າວນ້ັນກໍດີຢູ່î ເພາະພຣະອົງດໍາ
ຣິວ່າ, ìຈະມີຄວາມຢູ່ເຢັນເປັນສຸກແລະຄວາມປອດພັຍໃນວັນເວລາຂອງເຮົານ້ີî 

 

40 ພຣະທມັທີກ່ຽ່ວກບັຄວາມຫວງັ 
Godís People Are comforted 

(ລກ 3:4-6) 
1 ພຣະເຈ້ົາຂອງພວກເຮົາຊົງກ່າວວ່າ, ìຈ່ົງເລ້ົາໂລມ ຈ່ົງເລ້ົາໂລມໄພ່ພນົຂອງເຮົາî 
2 ຈ່ົງສນັບສະຫນຸນອູ້ມຊູຊາວເຢຣຊູາເລມັ ໃຫບ້ອກວ່າຄວາມທຸກຍາກທ ໍລະມານຂອງພວກເຂົານ  ້ັນບ່ໍມີອີກແລ້ວ 

ແລະທີທໍ່າບາບນ້ັນກໍໄດ້ຮັບອະພັຍຫມດົ ການທ່ີເຮົາໄດ້ລົງໂທດຢ່າງຫນັກ ຍ້ອນການກະທໍາບາບຂອງພວກ
ເຂົາເອງນ້ັນໄດ້ຄົບຖ້ວນຫມດົແລ້ວ 

3 ສຽງນ່ືງຮ້ອງຂ້ືນວ່າ, ìຈ່ົງຈັດຕຽມຫົນທາງໄວ້ໃນທະເລຊາຍ ເພືອ່ຕ້ອນຮັບພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຈ່ົງປັດກວາດຫົນ
ທາງໃນຖ່ິນກັນດານໃຫ້ສະອາດ ເພ່ືອຕ້ອນຮັບພຣະເຈ້ົາຂອງພວກເຮົາ 

4 ຮ່ອມພທຸູກໆແຫ່ງຈະຕ້ອງຖ່ົມໃຫ້ເຕັມ ພູທຸກໆຫນ່ວຍຈະຕ້ອງເປັນດິນພຽງ ເນີນສູງທັງຫລາຍຈະຮາບພຽງຫມດົ 
ບ່ອນສູງບ່ອນຕ່ໍາຈະພຽງສເມີກັນ 

5 ແລ້ວພຣະຣັສມຄີວາມຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະມາປາກົດ ມະນຸດໃນໂລກຈະເຫັນກັນທຸກຄົນ ພຣະຜູ້
ເປັນເຈ້ົາເອງຊົງສັນຍາດ່ັງນ້ີî 

6 ສຽງນ່ຶງຮ້ອງຂ້ຶນວ່າ, ìຈ່ົງປ່າວປະກາດເທີນî ຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງຖາມວ່າ, ìຂ້ອຍຈະປ່າວປະກາດຫຍັງ?î ìຈ່ົງປ່າວ
ປະກາດວ່າ ມະນຸດທັງປວງເປັນເຫມືອນກົກຫຍ້າ ອາຍຸຂອງເຂົາກໍບ່ໍຫມັນ້ຍືນກວ່າດອກໄມ້ປ່າ 

7 ເມ່ືອພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງໃຫ້ລມົພັດມາ ຫຍາ້ກຫໍ່ຽວແຫ້ງແລະດອກໄມກໍ້ຮ່ວງໂຮຍ ແລະມະນຸດກໍບ່ໍແຂງແຮງໄປ
ກວ່າຫຍ້າî 

8 ແມ່ນແລ້ວ ຫຍ້າກໍຫ່ຽວແຫ້ງແລະດອກໄມ້ກໍຮ່ວງໂຮຍ ແຕ່ພຣະທັມແຫ່ງພຣະເຈົ້າຂອງເຮົາຈະມຢູ່ີຕລອດໄປî 
9 ຊາວເຢຣູຊາເລັມເອີຍ, ຈ່ົງຂ້ຶນໄປເທິງພູສູງ ປ່າວປະກາດຂ່າວດີນ້ັນ ຊາວຊີໂອນເອີຍ ຈ່ົງຮ້ອງສຽງດັງໆ ຈ່ົງປ່າວ

ປະກາດຂ່າວດີນ້ັນ ແລະເວ້ົາເຖີດວ່າ ຢ່າຢ້ານເລີຍ ຈ່ົງບອກຫົວເມືອງຂອງຢູດາວ່າ ພຣະເຈ້ົາຂອງເຂົາຈະສະ
ເດັດມາ 

10 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະສະເດັດມາປົກຄອງໄພ່ພົນດ້ວຍຣິດທານຸພາບ ພອ້ມທັງນໍາປະຊາຊນົທ່ີພຣະອົງຊົງຊອ່ຍຊີ
ວິດໃຫລ້ອດພ້ົ້ົນນ້ັນມາພ້ອມ 

11 ພຣະອົງຈະຊົງລ້ຽງຝູງສັດຂອງພຣະອົງເຫມືອນຄົນລ້ຽງແກະ ຈະຊົງຮວບຮວມເອົາລູກແກະແລະອຸ້ມມັນໄວ້ ຈະ
ຊົງນໍາແມ່ມັນໄປຄ່ອຍໆຢ່າງທະນຸຖນອມ 
ຄວາມຍິງ່ໃຫຍຂ່ອງອງົພຣະຜູເ້ປນັເຈົາ້ 



12 ໃຜສາມາດກອບເອົານ້ໍາມະຫາສະຫມດຸທັງຫມດົມາຊ່ັງເບ່ິງໄດ້ ຫລືແທກທ້ອງຟ້າໄດ້ດ້ວຍມືຄ ືບດຽວ ຄົນໃດ
ແດ່ສາມາດເອົາດິນທັງຫມດົໃນໂລກນ້ີໃສ່ກະລຸມດຽວໄດ້? ຫລືເອົາພູແລະໂນນຂ້ຶນຊ່ັງເທິງຊິງໄດ້ 

13 ຄົນໃດແດ່ສາມາດບອກໃຫ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເຣັດຢ່າງໃດຢ່າງນ່ຶງໄດ້ ໃຜສາມາດສອນ ຫລືແນະນໍາພຣະອົງໄດ້ 
14 ພຣະເຈ້ົາຊົງປຶກສາຜູ້ໃດແດ່ ພຣະອົງຈ່ຶງຮູ້ຈັກແລະເຂ້ົາໃຈ ໃຜສອນພຣະອົງໃຫ້ມີຄວາມສລຽວສລາດ ມສີະຕິ

ປັນຍາແລະຄວາມຍຸດຕິທັມແດ່ຈ່ຶງກະທໍາສ່ິງທັງຫລາຍນ້ີໄດ້ 
15 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຖືວ່າຊົນຊາດທັງຫລາຍບ່ໍສໍາຄັນຫຍັງ ພວກເຂົາບ່ໍສໍາຄັນເທ່ົານ້ໍາເມັດນ່ຶງຊ້ໍາ ປະເທດຫ່າງໄກ

ທັງຫລາຍກໍເບົາເທ່ົາກັບຝຸ່ນເມັດນ່ຶງ 
16 ແມ່ນແຕ່ສັດທັງຫມດົໃນປ່າເລບານອນ ກໍບໍ່ພສໍໍາລັບເຜົາບູຊາພຣະເຈ້ົາຂອງເຮົາ ແລະໄມ້ໃນປ່ານ້ັນກໍ

ຫນ້ອຍໂພດສໍາລັບ ດັງໄຟ 
17 ຊົນຊາດທັງຫລາຍນ້ັນກໍບ່ໍສໍາຄັນເລີຍສໍາລັບພຣະອົງ 
18 ທ່ານຈະປຽບພຣະເຈ້ົາໃສ່ຫຍັງ ພຣະອົງມີລັກສະນະຢ່າງໃດ? 
19 ພຣະອົງບ່ໍເຫມືອນຮູບໂຄຣົບທ່ີຄົນເຮັດຂ້ຶນ ຮູບນ້ັນນາຍຊ່າງເອົາຄໍາໂອບແລະຕົກແຕ່ງດ້ວຍເງິນ 
20 ຄົນຜູ້ທ່ີບໍ່ມເີງິນແລະຄໍາ ກ ໍຫາເລືອກເອົາໄມ້ແນວດີ ແລ້ວຫາເອົານາຍຊ່າງຜູ້ຊໍານານມາປະດິດແຕ່ງໃຫ້ເປັນຮູບ

ທ່ີບ່ໍເຫນັງຕີງ 
21 ພວກທ່ານບ່ໍຮູ້ບໍ ບ່ໍເຄີຍໄດ້ຍິນບໍ ແຕ່ກ່ອນໆມາບ່ໍມຜູ້ີໃດບອກບໍ ທາ່ນເຄີຍໄດ້ຍິນການເລ້ີມຕ້ົນສ້າງໂລກບໍ 
22 ໂລກນ້ັນກໍສ້າງໂດຍພຣະອົງຜູ ຊົ້ງປະທັບເທິງບັນລັງ ຊຶງ່ຢູ່ເຫນືອໂລກແລະເທິງທ້ອງຟ້າ ມະນຸສໂລກເບ້ືອງລຸ່ມກໍ

ນ້ອຍເທ່ົາມົດ ພຣະອົງຊົງກາງທ້ອງຟ້າອອກເຫມືອນກາງຜ້າກ້ັງ ເຫມືອນກາງຜ້າເຕັນໃຫ້ຄົນຢູ່ອາສັຍ 
23 ຊົງເຮັດໃຫຜູ້້ປົກຄອງຫມດົອໍານາດ ແລະບ່ໍໃຫ້ມີຄວາມຫມາຍຫຍງັຫມດົ 
24 ພວກເຂົາເປັນເຫມືອນຫຍ້າອ່ອນ ພແໍຕ່ຫວ່ານລົງແລະປ່ົງຮາກ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກໍໃຫ້ລົມພັດມາ ພວກເຂົາຈ່ຶງ

ຫ່ຽວແຫ້ງແລະປິວໄປເຫມືອນເຟືອງ 
25 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາອົງບໍຣິສຸດຊົງຖາມວ່າ, ìຈະປຽບທຽບຜູ້ໃດໃສ່ເຮົາ ມຜູ້ີໃດແດ່ເຫມືອນເຮົາ 
26 ຈ່ົງແຫງນຫນ້າຂ້ຶນເບ່ິງຟ້າດູ ຜູ້ໃດສ້າງດາວທັງຫລາຍທ່ີທ່ານເຫັນນ້ີ ພຣະອົງຜູ້ຊົງນໍາມັນອອກມາເຫມືອນຂະ

ບວນກອງທັບ ຊົງຮູ້ຈັກວ່າມັນມຫີລາຍປານໃດ ແລະຊົງຕ້ັງຊ່ືໃຫມັ້ນທຸກໆດວງ ດ້ວຍຣິດທານຸພາບອັນຍ່ິງໃຫຍ່
ຂອງພຣະອົງນ້ັນ ຈ່ຶງບ່ໍມີຈັກດວງສູນເສັຽໄປ 

27 ອິສຣາເອນເອີຍ, ເປັນຫຍັງເຈ້ົາຈ່ຶງຈ່ົມວ່າ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາບ່ໍຮູ້ເຫັນຄວາມທຸກຂອງພວກເຈ້ົາ ຫລືຊົງກີດກ້ັນສິດ
ທິຂອງເຈ້ົາໄວ ້

28 ເຈ້ົາບ່ໍຮູ້ບໍ ບ່ໍເຄີຍໄດ້ຍິນບໍ ວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາຕລອດໄປເປັນນິດ ພຣະອົງຊົງສ້າງໂລກທັງ
ຫມດົ ພຣະອົງບ່ໍເຄີຍເມ່ືອຍ ຫລືອ່ອນແອ ບ່ໍມີໃຜຢ່ັງຮູ້ນ້ໍາພຣະທັຍຂອງພຣະອົງ 

29 ພຣະອົງຊົງທໍາໃຫ້ຜູ້ອ່ອນແຮງແລະອິດເມ່ືອຍມີກໍາລັງວັງຊາ 
30 ແມ່ນແຕ່ພວກຄົນຫນຸ່ມກໍຈະອ່ອນແຮງ ແລະຊາຍສະກັນກໍຈະລົມ້ລົງ 
31 ແຕ່ຄົນທັງຫລາຍທ່ີລໍຄອຍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຈະໄດ້ຮັບການເສີມສ້າງເຫ່ືອແຮງຂ້ຶນໃຫມ ່ພວກເຂົາຈະມີປີກບິນ

ໄປເຫມືອນນົກອິນຊີ ເມ່ືອເຂົາແລ່ນຫລືຍ່າງໄປຈະບ່ໍເມ່ືອຍແລະອ່ອນແຮງ 
 

41 ພຣະເຈົາ້ຊງົຮບັປະກນັອສິຣາເອນ 
Israel Assured of Godís Help 

1 ພຣະເຈ້ົາຊົງກ່າວວ່າ, ìປະເທດຫ່າງໄກເອີຍ, ຈ່ົງມິດງຽບແລະຟັງເຮົາເທີນ ໃຫ້ຕຽມຕົວສູ້ຄະດີໃນສານ ພວກ
ເຈ້ົາຈະມີໂອກາດເວ້ົາ ໃຫພ້ວກເຮົາພ້ອມໃຈກັນຕັດສິນວ່າໃຜເປັນຜູ້ຖືກຕ້ອງ 



2 ແມ່ນໃຜນໍາເອົາຜູ້ມີຊັຍມາຈາກຕາເວັນອອກ ແລະເຮັດໃຫ້ທ່ານມຊັີຍໃນທຸກຫົນທຸກແຫ່ງ ແມ່ນໃຜໃຫ້ທ່ານມີ
ຊັຍຊະນະກະສັດແລະຊົນຊາດທັງຫລາຍ ດາບຂອງທ່ານໄດ້ຟັນເຂົາລ້ົມລົງ ພວກເຂົາເປັນເຫມືອນຝຸ່ນຕ່ໍຫນ້າ
ທ່ານ ຫນ້າທະນູຂອງທ່ານໄດ້ທໍາໃຫເ້ຂົາແຕກກະຈາຍໄປເຫມືອນລົມພັດຕໍເຟືອງ 

3 ທ່ານໄລ່ຕິດຕາມໄປໄວຫລາຍຈົນແທບຕີນບ່ໍຊຸນດິນແລະຜ່ານໄປໄດ້ຢ່າງປອດພັຍ 
4 ໃຜເປັນຜູ້ທໍາໃຫ້ການເຫລ່ົານ້ີບັງເກີດຂ້ຶນ ໃຜເປັນຜູ້ກໍານົດລະຍະເວລາແຫ່ງປະຫວັດສາດ ເຮົາເປັນຜູ້ເລ້ີມຕ້ົນ

ແລະຜູ້ປາຍ ເຮົາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົານ້ີແຫລະແມ່ນຜູ້ນ້ັນ 
5 ເມ່ືອຊົນຊາດຫ່າງໄກໄດ້ເຫັນການກະທໍາຂອງເຮົາແລ ວ້ ພວກເຂົາກໍຢ້ານກົວຕົວສ່ັນ ດ່ັງນ້ັນພວກເຂົາທັງຫມົດ

ຈ່ຶງມາໂຮມກັນ 
6 ພວກນາຍຊ່າງໄດ້ຊ່ອຍເຫລືອແລະໃຫ້ກ າໍລັງໃຈແກ່ກັນແລະກັນ 
7 ຊ່າງໄມ້ກໍເວ້ົາກັບຊ່າງຄໍາວ່າ ດີແລ້ວ ຜູ້ທ່ີເຮັດໃຫ້ຮູບກ້ຽງງາມ ກໍຫນຸນໃຈຜູ້ທ່ີຕີໃຫ້ແຈບ ບາງຄົນເວ້ົາວ່າ ການ

ຈອດນ້ີດີແລ້ວ ພວກເຂົາໄດ້ເອົາຕະປູຕິຮູບໃຫ້ແຫນ້ນ 
8 ແຕ່ເຈ້ົາ ອິສຣາເອນຄົນໃຊ ຂ້ອງເຮົາເອີຍ, ພວກເຈ້ົາເປັນໄພ່ພົນທ່ີເຮົາເລືອກໄວ້ ເປັນເຊ້ືອສາຍອັບຣາຮາມ

ເພ່ືອນຂອງເຮົາ 
9 ເຣົາໄດ້ເອົາພວກເຈ້ົານາຍມາຈາກສ້ົນສຸດໂລກ ເອ້ີນມາຈາກບ່ອນໄກສຸດຂອງໂລກ ແລະເວ້ົາວ່າພວກເຈ້ົາເປັນ

ຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງເຮົາ ເຮົາບ່ໍໄດ້ປະຖ້ິມ ແຕ່ໄດ້ເລືອກເອົາພວກເຈ້ົາ 
10 ຢ່າສູ່ຢ້ານເພາະວ່າເຣົາຈະຢູ່ນໍາພວກເຈ້ົາ ເຮົາເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງພວກເຈ້ົາ ເຣົາຈະບ່ໍໃຫ້ພວກເຈ້ົາຢ້ານຫຍັງຈະ

ຊ່ອຍເຫລືອແລະຫນຸນກໍາລັງພວກເຈ້ົາ ຈະຄຸ້ມຄອງແລະຊ່ອຍໃຫ້ພົ້ົນ້ພັຍ  
11 ໄພພົ່ນຂອງເຮົາເອີຍ, ຜູ ໃ້ດຄຽດຮ້າຍພວກເຈ້ົາ ຈະໄດ້ຮັບຄວາມເຊ່ືອມເສັຽແລະຮູ້ສຶກລະອາຍຜູ້ໃດຕ່ໍສູ້ເຈ້ົາ ຜ  ູ້

ນ້ັນຈະຕາຍ 
12 ຜູ້ໃດຮົບເລວກັບເຈ້ົາ ຜູ້ນ້ັນຈະສູນຫາຍໄປຈາກໂລກ 
13 ເຣົາເປັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາ ເຮົາຈະຫນຸນກໍາລັງແລະບອກພວກເຈ້ົາວ່າ ຢ່າສູ່ຢ້ານ ເພາະເຮົາຈະຊ່ອຍ

ເຈ້ົາ  
14 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວວ່າ, ìອິສຣາເອນເອີຍ, ເຈ້ົາຍັງເປັນຜູ້ນ້ອຍແລະອ່ອນແອ ແຕ່ຢ່າສູ່ຢ້ານ ເພາະເຮົາຈະຊ

 ່ອຍເຈ້ົາ ເຮົາຄືພຣະເຈ້ົາອົງບໍຣິສຸດຂອງອິສຣາເອນ ເຮົາເປັນຜູ້ຊ່ອຍໄຖ່ເອົາພວກເຈ້ົາໃຫ້ພ້ົົນ້ພັຍ 
15 ເຣົາຈະທໍາໃຫ້ເຈ້ົາເປັນເຫມືອນເຄ່ືອງໄຖຄາດທ່ີຍັງໃຫມ່ແລະແຫລມຄົມ ເຈ້ົາຈະທັບແລະທໍາລາຍພູທັງຫລາຍ 

ພນູ້ອຍທັງຫລາຍຈະຖືກບົດບ້ີໃຫ້ເປັນຝຸ່ນ 
16 ເຈ້ົາຈະຈັບໂຍນພວກມັນຂ້ຶນເທິງອາກາດ ເຫມືອນເຂ້ົາລີບທ່ີພັດຈາກກະດ້ົງຝັດ ລົມແລະລົມພະຍຸຈະພັດມັນ

ໄປກະຈັດກະຈາຍ ແຕ່ເຈ້ົາຈະມີຄວາມສຸກ ຍ້ອນວ່າເຮົາເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາ ແລ້ວເຈ້ົາຈະກ່າວສັຣເສີນເຮົາ 
ພຣະເຈ້ົາອົງບໍຣິສຸດຂອງອິສຣາເອນ 

17 ເມື່ອໄພພົ່ນຜູ້ຍາກຈົນຂອງເຮົາຕ ອ້ງການນ້ໍາ ເມ່ືອຄໍຂອງເຂົາແຫງ້ຍ ອ້ນວ່າຫິວນ້ໍາ ເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະ
ຕອບຄໍາອ້ອນວອນຂອງພວກເຂົາ ເຮົາຄືພຣະເຈ້ົາຂອງອິສຣາເອນຈະບ່ໍປະຖ້ິມເຂົາ 

18 ເຮົາຈະທໍາໃຫ້ແມ່ນໍ້າໄຫລຜ່ານຫົວພໂູລ້ນ ແລະໃຫ້ນ້ໍາພຸໄຫລອອກໃນຮ່ອມພູ ຈະທໍາໃຫ້ຖ່ິນກັນດານມີຫນອງ
ນ້ໍາ ແລະໃຫ້ດິນແຫ້ງມີນ້ໍາອອກບ່ໍ 

19 ຈະໃຫ້ກົກສ ນົ ກົກກະຖິນເທດ ກົກນ້ໍາມັນຂຽວ ແລະກົກຫມາກກອກເທດເກີດຂ້ຶນໃນຖ່ິນກັນດານ ໃນບ່ອນກ້ຽງ
ແປນຈະກາຍເປັນປ່າກົກສົນ 

20 ຄົນທັງຫລາຍຈະເຫັນແລະຮູ້ວ່າ ແມ່ນເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກະທໍາການນ້ີ ພວກເຂົາຈະພ້ອມກັນເຂ້ົາໃຈວ່າ 
ແມ່ນພຣະເຈ້ົາອົງບໍຣິສຸດຂອງອິສຣາເອນຊົງໃຫ້ບັງເກີດຂ້ຶນî 



ພຣະຜູເ້ປນັເຈ້ົາຊງົທາ້ທາຍພຣະທຽມ 
21 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຄືເຈ້ົາຊີວິດຂອງອິສຣາເອນຊົງກ່າວດ່ັງນ້ີ,  
22 ìພຣະຂອງຊົນຊາດທັງຫລາຍເອີຍ, ຈ່ົງນໍາຫລັກຖານແລະຂ້ໍໂຕ້ຖຽງທ່ີດີຂອງເຈ້ົາມາທີນ້ີ່ ໃຫທໍ້ານວາຍວ່າແມ່ນ

ຫຍັງຈະ ເກ ດີຂ້ຶນ ຈ່ົງອະທິບາຍເຫດການໃນອະດີດໃຫ້ເຮົາຮູ້ ແລະຈ່ົງບອກວ່າມັນເປັນຂ້ຶນມາໄດ້ຢ່າງໃດ ເພ່ືອ
ເຮົາຈະໄດ້ຮູ້ເມ່ືອມັນເກີດຂ້ຶນ 

23 ຈ່ົງບອກເຮົາວ່າຕ່ໍໄປນ້ີແມ່ນຫຍັງຈະເກີດຂ້ຶນ ເພ່ືອເຮົາຈະໄດ້ຮູ້ວ່າເຈ້ົາເປັນພຣະ ຈ່ົງທໍາດີ ຫລືທໍາຮ້າຍ ເພື່ອເຮົາ
ຈະໄດ້ຢ້ານແລະຕ່ືນຕົກໃຈ 

24 ການກະທໍາຂອງພວກເຈ້ົາກໍບ່ໍມີຫຍັງ ແລະພວກເຈ້ົາບ່ໍມີຫຍັງເລີຍ ຄົນທັງຫລາຍທ່ີຂາບໄຫວ້ເຈ້ົາກໍຫນ້າກຽດ
ຊງັ 

25 ເຣົາໄດ້ເລືອກເອົາຄົນນ່ຶງຈາກທິດຕາເວັນອອກເຂ້ົາມາທາງເຫນືອ ເຂົາຈະຢຽບຢ່ໍາພວກຜູ້ປົກຄອງເຫມອືນຢຽບ
ຂີ້ຕົມ ເຫມືອນຊ່າງປັ້ນຫມໍຢ້ຽບດິນຫນຽວ 

26 ໃຜຈະບອກເຮົາລ່ວງຫນ້າ ຫລືທໍານວາຍວ່າສ່ິງນ້ີຈະເກີດຂ້ຶນ ເພ່ືອເຮົາຈະໄດ້ກ່າວວ່າຖືກຕ້ອງແລ້ວ ບ່ໍມີໃຜເວົ້າ
ເຖິງເຣ່ືອງນ້ີ ບ່ໍມໃີຜໄດ້ຍິນເຈ້ົາເວ້ົາເຣ່ືອງນ້ີເລີຍ 

27 ເຣົາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເປັນຜູ້ທໍາອິດທ່ີບອກຂ່າວແກ່ຊາວຊີໂອນ ຄືເຢຣຊູາເລັມ ເພ່ືອວ່າປະຊາຊົນຂອງເຈ້ົາຈະມາ 
ພວກເຂົາຈະກັບມາບ້ານ 

28 ເມ່ືອເຮົາຫລຽວເບ່ິງພຣະທັງຫລາຍ ກໍບ່ໍມີຜູ້ໃດປາກເວ້ົາ ບ່ໍມີໃຜຕອບຄໍາຖາມຂອງເຮົາ 
29 ພຣະທັງຫລາຍເຫລ່ົານ້ີບ່ໍມີປໂຍດ ມັນເຮັດຫຍັງບ່ໍໄດ້ເລີຍ ຮູບໂຄຣົບຂອງພວກເຂົາໃຊ້ການບ່ໍໄດ້ແລະບ່ໍມີຣິດ

ເດດî 
 

42 ຜູຮ້ບັໃຊຂ້ອງພຣະຜູເ້ປນັເຈົາ້ 
The Servant, A Light to The Nation 

1 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວວ່າ, ìນ້ີແມ່ນຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງເຮົາ ຜູ້ທີເ່ຮົາອູ້ມຊູ ຜູ້ທ່ີເຮົາເລືອກເອົາໄວ້ດ້ວຍຄວາມພໍພຣະ
ທັຍ ເຮົາໃຫ້ເຂົາມີອໍານາດອັນບໍຣິສຸດ ເຂົາຈະນໍາຄວາມຍຸດຕິທັມໄປຍັງຊົນຊາດທັງຫລາຍ 

2 ເຂົາຈະບ່ໍຮ້ອງ ຫລືເປ່ັງສຽງອອກໄປ ຫລືຈະບ່ໍປ່າວປະກາດຕາມຖນົນຫົນທາງ 
3 ຕ້ົນອ້ໍທ່ີບວມແລ້ວທ່ານຍັງບ່ໍທໍາໃຫ້ຂາດ ຕະກຽງໃກ້ຈະມອດແລ້ວ ທ່ານຍັງບ່ໍທໍາໃຫມ້ອດ ຈະນໍາເອົາຄວາມຍຸດ

ຕິທັມອັນທ່ຽງແທ້ຖາວອນໄປໃຫ້ຄົນທັງປວງ 
4 ເຂົາຈະບ່ໍສູນເສັຽຄວາມຫວັງ ຫລືຄວາມກ້າຫານ ຈະຕ້ັງຄວາມຍຸດຕິທັມໄວ້ໃນໂລກ ແຜ່ນດິນທ່ີຫ່າງໄກຈະລໍ

ຄອຍຄໍາສອນຂອງເຂົາດ້ວຍຄວາມຮ້ອນຮົນî 
5 ພຣະເຈ້ົາຊົງສ້າງທ້ອງຟ້າແລະກາງມັນອອກໄປ ຊົງຕົກແຕ່ງໂລກແລະທ ກຸໆສ່ິງທ່ີມີຊວິີດ ຊງົໃຫ້ຊີວິດແລະລົມ

ຫາຍໃຈແກ່ຄົນທັງປວງ ແລະບັດນ້ີອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວຕ່ໍຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງວ່າ, 
6 ìເຮົາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ເອ້ີນເຈ້ົາມາ ແລະໃຫ້ອໍານາດແກ່ເຈ້ົາ ເພ່ືອຈະໃຫ້ມີສໍາພນັທະໄມຕຣກັີບຊົນຊາດທັງ

ປວງ ແລະເຈ້ົາຈະນໍາເອົາຄວາມສະງ່າຣາສີມາຍັງປະຊາຊາດ 
7 ເຈ້ົາຈະທໍາໃຫ້ຄົນຕາບອດເຫັນຮຸ່ງ ແລະຈະປ່ອຍຜູ້ທ່ີຢູ່ໃນຄຸກມືດເປັນອິສຣະ 
8 ນ້ີຄືພຣະນາມຂອງເຮົາ ແມ່ນເຮົາຜູ້ດຽວເທ່ົານ້ັນທ່ີເປັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເຮົາຈະບ່ໍແບ່ງປັນພຣະຣັສມຂີອງເຮົາ

ໃຫພ້ຣະອ່ືນ ແລະຈະບໍແ່ບ່ງປັນຄວາມສັຣເສີນໃຫ້ຮູບໂຄຣົບ 
9 ສ່ິງທ່ີເຮົາໄດ້ກ່າວທໍານວາຍໄວໄ້ດ້ກາຍເປັນຈິງແລ້ວ ບັດນ້ີເຣົາຈະບອກສ່ິງໃຫມ່ໆແກ່ເຈ້ົາກ່ອນທ່ີສ່ິງເຫລ່ົານ້ັນ

ຈະໄດ້ເກີດຂ້ຶນî 



ເພງສຣັເສນີ  
A Hymn of Praise 

10 ຈ່ົງຮ້ອງເພງບົດໃຫມ່ຖວາຍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ທ່ົວໂລກຈ່ົງຮ້ອງເພງສັຣເສີນພຣະອົງ ພວກເຈ້ົາທີແ່ລ່ນເຮືອໄປໃນ
ທະເລ ຈ່ົງສັຣເສີນພຣະອົງ ທຸກໆສ່ິງທ່ີຊົງສ້າງໄວ້ໃນທະເລ ຈ່ົງສັຣເສີນພຣະອົງ ແຜ່ນດິນທ່ີຢູ່ຫ່າງໄກແລະທຸກໆ
ຄົນໃນທ່ີນ້ັນ ຈ່ົງ 
ສັຣເສີນພຣະອົງ 

11 ຖ່ິນກັນດານແລະຫົວເມືອງທັງຫລາຍ ຈ່ົງສັຣເສີນພຣະເຈ້ົາ ປະຊາຊົນເກດາ ຈ່ົງສັຣເສີນພຣະອົງ ຜູ້ທີຢູ່່ໃນ
ເມືອງເຊລາ ຈ່ົງຮ້ອງໂຮ່ມ່ວນຊື່ນຈາກເທິງຈອມພ ູ

12 ຜູ້ທີຢູ່່ໃນປະເທດຫ່າງໄກ ຈ່ົງຖວາຍຄໍາສັຣເສີນແລະຄວາມສະງ່າຣາສີແດ່ພຣະອົງ 
13 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາສະເດັດອອກໄປຕ່ໍສູ້ເຫມືອນວີຣະບຸຣຸດ ພຣະອົງຊົງຕຽມພ້ອມແລະຣ້ອນຮົນໃນການຕ່ໍສູ້ ຊົງ

ເປ່ັງສຽງສ່ັງຮົບ ຊົງສະແດງຣິດທານຸພາບຕ່ໍຫນ້າພວກສັດຕຣູ 
ພຣະເຈ້ົາຊງົສນັຍາຈະຊອ່ຍໄພພ່ນົຂອງພຣະອງົ 

14 ພຣະເຈ້ົາຊົງກ່າວວ່າ, ìເຣົາໄດ້ມິດງຽບຢູ່ເຫິງນານແລ້ວ ເຮົາບ່ໍໄດ້ຕອບໄພ່ພົນຂອງເຮົາ ແຕ່ບັດນ້ີໄດ້ມາເຖິງ
ແລ້ວ ເຮົາຈະຮ້ອງອອກມາເຫມືອນຍິງກໍາລັງອອກລູກ 

15 ເຮົາຈະທໍາລາຍພນູ້ອຍພູໃຫຍ່ທັງຫລາຍ ຈະໃຫ້ກົກໄມ້ແລະຫຍ້າຫ່ຽວແຫງ້ຕາຍໄປ ຈະໃຫ້ແມ່ນ້ໍາກາຍເປັນ
ເກາະດອນ ແລະໃຫ້ສະທັງຫລາຍແຫ້ງໄປ 

16 ເຮົາຈະຈູງຄົນຕາບອດຂອງເຮົາໄປຕາມທາງທ່ີເຂົາບ່ໍເຄີຍໄປ ຈະໃຫ້ຄວາມມືດຂອງເຂົາກາຍເປັນແສງສວ່າງ 
ແລະຈະໃຫ້ບ່ອນສູງຕ່ໍາເປັນບ່ອນຮາບພຽງ ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີເຮົາຈະຕ້ອງກະທໍາ 

17 ຄົນທັງຫລາຍທ່ີເຊ່ືອຖືໃນຮູບໂຄຣົບ ຜູ້ທ່ີຖືພຣະນ້ັນເປັນພຣະຂອງເຂົາຈະອັບອາຍຂາຍຫນ້າແລະເສັຽສັກສີî 
18 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວວ່າ, ìຄົນຫູຫນວກເອີຍ, ຈ່ົງຟັງເດີ ພວກເຈ້ົາຜູ້ຕາບອດເອີຍ, ຈ່ົງຟັງຄັກໆ 
19 ໃຜເປັນຄົນຕາບອດກວ່າຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງເຮົາ ແລະໃຜຫູຫນວກຫນັກກວ່າຄົນສ່ົງຂ່າວທ່ີເຮົາໃຊໄ້ປ 
20 ອິສຣາເອນເອີຍ, ເຈ້ົາໄດ້ເຫ ັນຫລາຍຢ່າງ ແຕ່ບ່ໍຮູ້ທີບຫຍັງເລີຍ ເຈ້ົາມີຫູສໍາລັບຟັງ ແຕ່ເຈ້ົາໄດ້ຍິນຫຍັງແດ່ 

Israelís Disobedience 

21 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງມີພຣະປະສົງຢ່າງແຮງກ້າຢາກຊ່ອຍເຂົາໃຫ້ພ້ົ້ົນພຍັ ຈ່ຶງໄດ້ແຕ່ງຕ້ັງຄໍາສ່ັງສອນຂອງພຣະອົງ
ຢ່າງມີກຽດ 

22 ແຕ່ໄພພົ່ນຂອງພຣະອົງໄດ້ຖືກເຂົາປຸ້ນ ຖືກເຂົາຈັບຂັງໄວ້ໃນຫ້ອງມືດ ແລະເອົາເຊ່ືອງໄວໃ້ນຄຸກ ພວກເຂົາຖືກລັ
ກ ແລະປຸ້ນເອົາໄປໂດຍບ່ໍມີໃຜມາຊ່ອຍເຫລືອເລີຍ 

23 ມໃີຜໃນພວກເຈ້ົາຈະຟັງເຣ່ືອງນ້ີແດ່ ຕ່ໍແຕ່ນ້ີໄປພວກເຈ້ົາຈະຕ້ັງໃຈຟັງບໍ 
24 ໃຜມອບອິສຣາເອນໃຫ້ແກ່ພວກປຸ້ນ ແມ່ນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເອງເປັນຜູ້ມອບ ຍ້ອນເຮົາທໍາບາບຕ່ໍສູ້ພຣະອົງ 

ພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ດໍາເນີນຊີວິດຕາມຄວາມປະສົງຂອງພຣະອົງ ຫລືບ່ໍເຊ່ືອຟັງຄໍາສ່ັງສອນທ່ີພຣະອົງຊົງບອກ 
25 ສະນ້ັນພຣະອົງຈ່ຶງຊົງພຣະພິໂຣດພວກເຮົາ ແລະຊົງໃຫ້ປະສົບກັບພັຍສົງຄາມຢ່າງຮ້າຍແຮງ ຄວາມໂກດຂອງ

ພຣະອົງຮ້ອນໄປທ່ົວທັງອິສຣາເອນເຫມອືນໄຟເຜົາ ແຕ່ພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ຮູ້ວ່າມີຫຍັງເກີດຂ້ຶນ ແລະບ່ໍສົນໃຈໃນ
ເຣ່ືອງນ້ີເລີຍ 

 

43 ພຣະເຈົາ້ຊງົຊອ່ຍໄພພ່ນົຂອງພຣະອງົ 



Restoration and Protection Promised 

1 ອິສຣາເອນເອີຍ, ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາອົງຊົງສ້າງເຈ້ົາໄດ້ກ່າວວ່າ, ìຢ່າສູ່ຢ້ານ ເຮົາຈະຄຸ້ມຄອງເຈ້ົາ ເຮົາໄດ້ເອ້ີນ
ເຈ້ົາຕາມຊ່ື ເຮົາໄດ້ໄຖ່ພວກເຈ້ົາມາເປັນຄົນຂອງເຮົາ 

2 ເມ່ືອເຈ້ົາຜ່ານໄຟ ຫລືລອຍນ້ໍາເລິກ ເຮົາກໍຈະຢູ່ນໍາເຈ້ົາ ເຈ້ົາຈ່ຶງຈະຜ່ານພ້ົ້ົນຄວາມຍາກລໍາບາກໄປໄດ້ ເມືອ່ເຈ້ົາ
ຍ່າງຜ່ານໄຟໄປ ມັນຈະບ່ໍໄຫມ້ເຈ້ົາ ເຈ້ົາຈະຜ່ານຝ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກເຫລ່ົານ້ີໄປໄດ້ 

3 ເພາະວ່າເຮົາເປັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາ ຄືພຣະເຈ້ົາອົງບໍຣິສຸດຂອງອິສຣາເອນ ອົງຊົງຊອ່ຍເຈ້ົາໃຫ້ລອດພ້ົ້ົນ 
ເຮົາຈະໃຫ້ເອຢິບເປັນຄ່າໄຖ່ຂອງເຈ້ົາ ຈະໃຫ້ເອທິໂອເປັຽແລະເຊບາເປັນຄ່າແລກປ່ຽນເອົາເຈ້ົາ 

4 ແລະເອົາຊົນຊາດທັງປວງແລກກັບຊີວິດຂອງເຈ້ົາ ເພາະວ່າເຈ້ົາມີຄຸນຄ່າສໍາລັບເຮົາ ເຮົາເປັນຜູ້ໃຫ ກ້ຽດແລະ
ຮັກເຈ້ົາ 

5 ຢ່າສູ່ຢ້ານ ເພາະວ່າເຮົາຈະຢູ່ນໍາເຈ້ົາ ເຮົາຈະໂຮມເອົາຍາດຕິເຊ້ືອສາຍຂອງເຈ້ົາມາຈາກທິດຕາເວັນອອກແລະ
ຕາເວັນຕົກ 

6 ເຮົາຈະບອກໃຫ້ທິດເຫນືອປ່ອຍເຂົາໄປ ແລະບອກບ່ໍໃຫ້ທິດໃຕ້ຫນ່ວງຫນ່ຽວເຂົາໄວ້ ຈ່ົງປ່ອຍໃຫ້ໄພພົ່ນຂອງ
ເຮົາມາແຕ່ທ່ີໄກເສັຽ ຄືມາຈາກທຸກພາກສ່ວນຂອງໂລກ 

7 ພວກເຂົາເປັນຄົນພິເສດຂອງເຮົາເອງ ເຮົາໄດ້ສ້າງເຂົາເພ່ືອນໍາກຽດມາສູ່ເຮົາî 
ອສິຣາເອນເປັນພຍານຂອງພຣະຜູເ້ປນັເຈົາ້ 

8 ພຣະເຈ້ົາຊົງກ່າວວ່າ, ìຈ່ົງເອ້ີນເອົາໄພ່ພົນຂອງເຮົາມາຍັງສານ ພວກເຂົາມີຕາແຕ່ບ່ໍເຫັນຮຸ່ງ ມີຫແູຕ່ບ່ໍໄດ້ຍິນ 
9 ຈ່ົງເອ້ີນເອົາຊົນຊາດທັງຫລາຍມາສັນນະສູດເບ່ິງວ່າພຣະອັນໃດຂອງພວກເຂົາໄດ້ບອກເຫດການລ່ວງຫນ້າ 

ແລະໄດ້ທໍານວາຍໃນສ່ິງທ່ີກໍາລັງຈະເກີດຂ້ຶນດຽວນ້ີ ໃຫພ້ຣະເຫລ່ົານ້ີນໍາເອົາພຍານມາເບ່ິງ ເພ່ືອຢ້ັງຢືນວ່າເຂົາ
ຖືກຕ້ອງ ແລະຄໍາເວ້ົາຂອງເຂົາເປັນຈິງ ຫລືບໍ 

10 ຊາວອິສຣາເອນເອີຍ, ເຈ້ົາເປັນພຍານຂອງເຮົາ ເຮົາເລືອກເອົາເຈ້ົາເປັນຊົນຊາດຮັບໃຊ້ເຮົາ ເພ່ືອເຈ້ົາຈະເຊ່ືອ
ໃນຕົວເຮົາແລະຮູ້ຈັກວ່າເຮົາເທ່ົານ້ັນທ່ີເປັນພຣະເຈ້ົາ 

11 ເຮົາຜູ້ດຽວເປັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຜູ້ດຽວເທ່ົານ້ັນທ່ີຊອ່ຍເຈ້ົາໃຫ້ພົ້ົ້ນໄພໄດ ້ 
12 ເຮົາໄດ້ບອກໄວ້ກ່ອນແລ້ວວ່າສ່ິງນ້ີຈະເກີດຂ້ຶນ ແລະເຮົາກໍຈະຊ່ອຍເຈ້ົາ ພຣະຕ່າງປະເທດເຮັດດ່ັງນ້ີບ່ໍໄດ້ ພວກ

ເຈ້ົາເປັນພຍານຂອງເຮົາ 
13 ເຮົາເປັນພຣະເຈ້ົາ ແລະຈະເປັນຢູ່ຢ່າງນ້ີຕລອດໄປ ບ່ໍມໃີຜຫນີພົ້ົນ້ອໍານາດຂອງເຮົາໄປໄດ້ ແລະທັງປ່ຽນແປງ

ການກະທໍາຂອງເຮົາບ່ໍໄດ້î 
ຫນຈີາກນະຄອນບາບໂິລນ 

14 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາອົງບໍຣິສຸດຂອງອິສຣາເອນ ຜູ້ຊົງໄຖ່ເຈ້ົາໃຫ້ພ້ົ້ົນພັຍຊງົກ່າວວ່າ, ìເພ່ືອຊ່ອຍເຈ້ົາ ເຣົາຈະສ່ົງກອງ
ທ ັບໄປໂຈມຕີບາບິໂລນ ຈະທໍາລາຍປະຕູເມືອງ ແລະສຽງໂຮ່ຮ້ອງຂອງປະຊາຊົນຈະກາຍເປັນສຽງຮ້ອງໄຫ້
ໂອ່ຍຄາງ 

15 ເຣົາເປັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາອົງບ ຣິໍສຸດຂອງເຈ້ົາ ອິສຣາເອນເອີຍ, ເຮົາໄດ້ສ້າງເຈ້ົາ ແລະເຮົາເປັນເຈ້ົາຊີວິດຂອງ
ເຈ້ົາî 

16 ຕ້ັງແຕ່ດົນນານມາແລ້ວ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງສ້າງທາງໃນທະເລ ຄືສ້າງທາງໃນແປວນ້ໍາບຸ້ນ 
17 ພຣະອົງຊົງນໍາກອງທັບອັນເຂ້ັມແຂງ ມີຣົດຮົບແລະມ້າໄປທໍາລາຍພວກເຂົາ ພວກເຂົາຈ່ຶງລ້ົມລົງ ແລະລຸກຂ້ຶນ

ບ່ໍໄດ້ ເປັນເຫມືອນໄຟທຽນທ່ີມອດແລ້ວ 
18 ແຕ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວວ່າ, ìຢ່າຈົດຈໍາເຣ່ືອງທ່ີລ່ວງມາແລ້ວ ຫລືວິພາກວຈິານໃນສ່ິງທ່ີເກີດຂ້ຶນແລ້ວ 



19 ຈ່ົງເຝ້ົາເບ່ິງສ່ິງໃຫມ່ໆທ່ີເຮົາຈະກະທໍານ້ີ ມນັກໍາລັງຈະເກີດຂ້ຶນແລ້ວ ເຈ້ົາຈະເຫັນດຽວນ້ີລະ ເຮົາຈະສ້າງທາງ
ຜ່ານຖ່ິນກັນດານ ແລະຈະໃຫ້ມີແມ່ນ້ໍາຢູ່ໃນທ່ີນ້ັນ 

20 ແມ່ນແຕ່ສັດປ່າກໍຈະໃຫ້ກຽດເຮົາ ພວກຫມາປ່າແລະນົກກະຈອກເທດກໍຈະສັຣເສີນເຮົາ ເພາະວ່າເຣົາໄດ້ໃຫ້
ນ້ໍາໄຫລຜ່ານຖ່ິນກັນດານ ເພ່ືອໃຫ້ນ້ໍາແກ່ໄພ່ພົນທີເ່ຮົາໄດ້ເລືອກໄວ້ 

21 ພວກເຂົາເປັນໄພ່ພົນທີເ່ຮົາສ້າງເພ່ືອເຮົາເອງ ພວກເຂົາຈະຮ້ອງເພງສັຣເສີນເຮົາî 
ບາບຂອງອສິຣາເອນ 

22 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວວ່າ, ìອິສຣາເອນເອີຍ, ເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຂາບໄຫວເ້ຮົາ ເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ເມ່ືອຍຍ້ອນເຮົາ 
23 ເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ນໍາເອົາແບ້ມາເຜົາບູຊາເຮົາ ບ່ໍໄດ້ເຜົາບູຊາເພ່ືອເປັນກຽດແກ່ເຮົາ ເຣົາບ່ໍໄດໃ້ຫເ້ຈ້ົາບົວລະບັດເຮົາ

ດ້ວຍເຄ່ືອງຖວາຍບູຊາ ຫລືໃຫເ້ຈ້ົາອິດເມ່ືອຍດ້ວຍເຄ່ືອງຫອມບູຊາ 
24 ພວກເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຊ້ືເຄ່ືອງຫອມສໍາລັບເຮົາ ຫລືບ່ໍໄດ້ທໍາໃຫເ້ຮົາພໃໍຈດ້ວຍໄຂມັນສັດ ແຕ່ໄດໃ້ຫເ້ຮົາຮັບພາຣະດ້ວຍ

ເຣ່ືອງບາບຂອງເຈ້ົາ ເຮົາອິດເມ່ືອຍຍ້ອນຄວາມຜິດຂອງເຈ້ົາ 
25 ເຮົາເປັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຜູ້ລົບລ້າງບາບຂອງເຈ້ົາ ເຮົາທໍາດ່ັງນ້ີຍ້ອນເຫັນແກ່ເຮົາເອງ ເຮົາຈະບ່ໍຈົດຈໍາບາບຂອງ

ພວກເຈ້ົາໄວ ້
26 ພວກເຮົາພາກັນໄປຍັງສານຕັດສິນເທາະ ເພ່ືອພິສູດເບ່ິງວ່າ ເຈ້ົາຖືກ ຫລືຜິດ 
27 ບັນພະບຸຣຸດແຕ່ເກ່ົາກ່ອນຂອງເຈ້ົາໄດ້ທໍາບາບ ພວກຜູ້ນໍາກໍໄດ້ທໍາບາບຕ່ໍສູ້ເຮົາ 
28 ພວກຜູ້ປົກຄອງກໍຫມິນ່ປມາດສະຖານທ່ີສັກສິດຂອງເຮົາ ດ່ັງນ້ັນເຮົາຈ່ຶງທໍາລາຍອິສຣາເອນ ແລະປ່ອຍໃຫ້ເຂົາ

ດຫູມິ່ນໄພພົ່ນຂອງເຮົາເອງî 
 

44 ພຣະຜູເ້ປນັເຈົາ້ຊງົເປນັພຣະເຈ ົ ້າແຕອ່ງົດຽວ 
Godís Blessing on Israel 

1 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວວ່າ, ìບັດນ້ີ ອິສຣາເອນຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງເຮົາ ແລະເຊ້ືອສາຍຢາໂຄບໄພ່ພົນທີເ່ຮົາເລືອກ
ໄວ້ ຈົ່ງຟັງເດີ 

2 ເຮົາເປັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາອົງຊົງສ້າງເຈ້ົາ ເຮົາຊ່ອຍເຫລືອເຈ້ົາຕ້ັງແຕ່ຢູ່ໃນທ້ອງ ຢ່າສູ່ຢ້ານ ເພາະວ່າເຈ້ົາເປັນຜູ້
ຮັບໃຊເ້ຮົາ ເປັນໄພ່ພນົທ່ີເຮົາໄດ້ມອບຄວາມສັດຊ່ືແລະເລືອກເອົາໄວ້ 

3 ເຮົາຈະເທນ້ໍາລົງເທິງແຜ່ນດິນທ່ີແຫ້ງແລ້ງ ແລະທໍາໃຫ້ນ້ໍາໄຫລໄປໃນຖ່ິນກັນດານ ຈະເທອໍານາດອັນບໍຣິສຸດ
ຂອງເຮົາລົງເທິງລູກຫລານເຈ  ້ົາ ແລະອວຍຊຍັໃຫ້ພອນເຊ້ືອສາຍຂອງເຈ້ົາ 

4 ພວກເຂົາຈະງອກງາມຂ້ຶນເຫມືອນຫຍ້າແຄມນ້ໍາ ເຫມອືນກົກໄມ້ໃກ້ສາຍນ້ໍາໄຫລລ່ິນ 
5 ຄົນຜູ້ນ່ຶງອາດຈະເວ້ົາວ່າ ຂ້ອຍເປັນຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພວກເຂົາຈະຮ່ວມວົງສາຄະນາຍາດກັບອິສຣາເອນ 

ອີກຜູ້ນ່ຶງຈະຂຽນພຣະນາມຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໃສ່ແຂນຂອງຕົນ ແລະເອ້ີນຕົນເອງວ່າເປັນໄພ່ພົນຂອງພຣະ
ເຈ້ົາî 

6 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາອົງມີອໍານາດຍ່ິງໃຫຍ່ ອົງຊົງໄຖ່ແລະຄ  ຸ້ມຄອງອິສຣາເອນກ່າວດ່ັງນ້ີ,  ìເຮົາເປັນຜູ້ຕ້ົນ ເປັນຜູ້
ປາຍ ເປັນ    ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແຕ່ຜູ້ດຽວ ບ່ໍມີພຣະເຈ້ົາອົງອ່ືນນອກຈາກເຮົາ 

7 ມໃີຜແດ່ເຮັດໄດ້ຄືເຮົາ ແລະບອກເຫດການຕ້ັງແຕ່ເລ້ີມຕ້ົນທີເ່ຮົາໄດ້ສ້າງໂລກ ຈົນເຖິງເວລາສຸດທ້າຍໄດ້ຢ່າງ
ຖືກຕ້ອງ 

8 ໄພພົ່ນຂອງເຮົາເອີຍ, ຢ່າສູ່ຢ້ານເດີ ເຮົາໄດ້ບອກເຣ່ືອງທ່ີຈະເກີດຂ້ຶນແກ່ເຈ້ົາ ຕ້ັງແຕ່ເຫິງນານມາແລ້ວແມ່ນບໍ 
ພວກເຈ້ົາເປັນພຍານຂອງເຮົາ ມພີຣະເຈ້ົາອົງອ່ືນນອກຈາກເຮົາບໍ ພຣະເຈ້ົາອົງມອໍີານາດອັນຍ່ິງໃຫຍ່ທີ່ເຮົາບໍ່ຮູ້
ມບໍີî 



ການໄຫວຮ້ບູໂຄຣບົ 
The Absurdity of Idol Worship 

9 ຄົນທັງປວງທ່ີສ້າງຮູບໂຄຣົບກໍບ່ໍມຄຸີນຄ່າຫຍັງ ພວກເຂົາພາກພູມໃຈໃນຮູບທ່ີບ່ໍມີປໂຍດນ້ັນທ່ີສຸດ ຜູ້ທີ່ໄຫວຮູ້ບ
ໂຄຣົບກໍເປັນຄືຄົນຫູຫນວກ ຕາບອດ ແລະຈະໄດ້ຮັບຄວາມອ ບັອາຍຂາຍຫນ້າ 

10 ການຫລ່ໍຮູບພຣະສໍາລັບຂາບໄຫວ້ນ້ີກໍບ່ໍເປັນປໂຍດເລີຍ 
11 ທຸກໆຄົນທ່ີຂາບໄຫວ້ຮູບຈະເສັຽປຽບລຽບຫນ້າ ພວກຜູ້ເຣັດຮູບໂຄຣົບກໍເປັນພຽງມະນຸດ ຊ່ຶງບ່ໍມີຫຍັງດີວິເສດ

ໃຫເ້ອົາພວກເຂົາມາໂຮມກັນເບ່ິງດູ ແລ້ວພວກເຂົາຈະຢ້ານສ່ັນ ແລະອັບອາຍຂາຍຫນ້າ 
12 ຊ່າງເຫລັກກໍຈັບບາຍເຫລັກ ແລະຕີເຫລັກນ້ັນຢູ່ໃນເຕົາໄຟ ແຂນອັນແຂງແຮງຂອງເຂົາໄດ້ຕີເຫລັກເປັນຮູບ

ຮ່າງຕາມຄວາມຕ້ອງການ ເຂົາຫິວເຂ້ົາຫິວນ້ໍາ ແລະອິດເມ່ືອຍຫລາຍ 
13 ຊ່າງໄມ້ກໍຂີດແທກໄມແ້ລະເຊາະກົບໃຫ້ກ້ຽງດີ ເຂົາເອົາໄມ້ນ້ັນເຮັດເປັນຣູບຄົນທ່ີມີຮູບຮ່າງງາມ ແລ້ວເອົາໄປ

ຕ້ັງໄວ້ໃນວິຫານ 
14 ເຂົາເລືອກເອົາໄມ້ສົນໄມ້ກ່ໍຈາກປ່າມາໃຊ້ພ້ອມທັງປ ກູກົກແປກໄວ້ຖ້າຟ້າຝົນຕົກລົງມາຫົດມັນຈ່ຶງໃຫຍ່ຂ້ຶນ 
15 ມະນຸດໄດ້ໃຊ້ກົກໄມ້ນ້ັນເຮັດຟືນແດ່ ເຮັດຮູບໂຄຣົບແດ່ ເອົາດັງໄຟຝີງແລະອົບເຂ້ົາຫນົມແດ່ ອີກສ່ວນນ່ຶງເອົາ

ເຮັດຮູບພຣະສໍາລັບຂາບໄຫວ ້
16 ເຄ່ິງນ່ຶງຂອງໄມ້ແຕ່ລະລໍາເຂົາເອົາດັງໄຟ ແລະປ້ີງຊ້ີນກິນຢ່າງອ່ິມຫນໍາສໍາຣານ ເວລາຝີງໄຟອົບອຸ່ນນ້ັນເຂົາເວ້ົາ

ວ່າ ìໄຟນ້ີຄັກຫລາຍ ອຸ່ນເຫລືອທ່ີສຸດî 
17 ໄມທ່ີ້ເຫລືອເຂົາເອົາເຮັດຮູບໂຄຣົບ ແລ້ວກໍຂາບໄຫວ້ແລະອ້ອນວອນວ່າ, ìພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງຂ້າ

ນ້ອຍ ໂຜດຊ່ອຍຮັກສາຂ້ານ້ອຍທ້ອນî 
18 ຄົນໂງ່ງ່າວເຫມືອນຄົນເຊ່ັນນ້ີ ເຂົາບ່ໍຮູ້ວ່າຕົນກໍາລັງເຮັດຫຍັງ ເພາະວ່າຕາຂອງເຂົາຖືກປິດແລະບ່ໍຮູ້ຄວາມຈິງ 
19 ຜູ້ເຮັດຮູບໂຄຣົບກໍບ່ໍມີປັນຍາພໍທ່ີຈະສໍານຶກວ່າ ìຂ້ອຍໄດ້ເອົາໄມ້ສ່ວນນ່ຶງດັງໄຟເພ່ືອອົບເຂ້ົາຫນົມ ແລະປ້ີງຊ້ີນ

ກິນ ທ່ີເຫລືອນ້ັນຂ້ອຍເອົາເຮັດຮູບໂຄຣົບ ແລ້ວຂ້ອຍກໍກ້ົມລົງຂາບໄຫວ້ທ່ອນໄມ້ນັ້ນ 
20 ຄວາມຈິງແລ້ວແມ່ນເຂົາກິນຂ້ີເຖ່ົາ ຄວາມຄິດແບບໂງ່ໆໄດ້ນໍາເຂົາໃຫ້ຫລົງຜິດ ແລະເຂົາບ່ໍຮູ້ເມ່ືອວ່າຮູບໂຄ

ຣົບຢູ່ໃນມືນ້ັນບ່ໍແມ່ນສ່ິງວິເສດເລີຍ ແຕ່ແມ່ນຂອງຫລອກລວງ 
ພຣະຜູເ້ປນັເຈົາ້ຄພືຣະຜູສ້າ້ງແລະຊອ່ຍໃຫພ້ົ້ົນ້ 
Israel Is Not Forgotten 

21 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວວ່າ, ìອິສຣາເອນເອີຍ, ຈ່ົງຈົດຈໍາສ່ິງເຫລ່ົານ້ີ ຈ່ົງລະນຶກວ່າເຈ້ົາເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງເຮົາ 
ເຮົາໄດ້ເປັນຜູ້ສ້າງເຈ້ົາ ແລະເຮົາກໍຈະບ່ໍລືມເຈ້ົາຈັກເທ່ືອ 

22 ເຮົາໄດ້ລຶບລ້າງບາບຂອງເຈ້ົາຖ້ິມເຫມອືນກວາດເມກຫນີ ຈ່ົງກັບຄືນມາຫາເຣົາ ເພາະວ່າເຮົາເປັນຜູ້ຊ່ອຍໄຖ່
ໃຫເ້ຈ້ົາພົ້ົ້ນî 

23 ໂອ ຟ້າສວັນເອີຍ ໃຕ້ພື້ນພິພົບເອີຍ, ພແູລະກົກໄມ້ທງັຫລາຍເອີຍ ຈ່ົງຮ້ອງໂຮ່ດ້ວຍຄວາມຍິນດີເທີນ ພຣະຜູ້
ເປັນເຈ້ົາຊົງຊ່ອຍໄຖ່ໃຫ້ອິສຣາເອນໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງໃຫ້ພ້ົ້ົນພຍັ ແລະຊົງສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່
ຂອງພຣະອົງໃນອິສຣາເອນ 

24 ເຮົາເປັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເປັນພຣະຜູ້ສ້າງ ແລະຜູ້ຊ່ອຍໄຖ່ໃຫ້ລອດພ້ົ້ົນຂອງເຈ້ົາ ເຮົາເປັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຄືພ
ຣະຜູ້ສ້າງສັພສ່ິງທັງປວງ ເຮົາຜ  ູ້ດຽວທ່ີກາງທ້ອງຟ້າອອກ ເມ່ືອເຮົາສ້າງໂລກບ່ໍມີໃຜຊ່ອຍເຮົາເອີຍ 

25 ເຮົາໄດ້ທໍາໃຫ້ພວກຫມດູໍເສັຽຄວາມສັກສິດ ແລະລຶບລ້າງຄໍາທໍານວາຍຂອງຫມໍໂຫນ ເຮົາບ່ໍຍອມຟັງຖ້ອຍຄໍາ
ຂອງພວກນັກປາດ ແລະຊ້ີໃຫເ້ຫັນວ່າເຂົາບ່ໍມີປັນຫາເລີຍ 



26 ແຕ່ເມ່ືອໃດຄົນໃຊ້ຂອງເຮົາກ່າວທໍານວາຍ ເມ່ືອໃດເຮົາໃຊ້ຜູ້ສ່ົງຂ່າວໄປເຜ ີຍແຜ່ແຜນການຂອງເຮົາ ເຮົາກໍເຮັດ
ໃຫແ້ຜນການເຫລ່ົານ້ັນກັບຄໍາທໍານວາຍກາຍເກີດເປັນຈິງ ເຮົາບອກເຢຣູຊາເລັມວ່າປະຊາຊົນຈະໄດ້ຢູ່ທ່ີນ້ັນ
ອີກ ແລະບອກຫົວເມືອງຢູດາວ່າພວກມັນຈະຖືກສ້າງຂ້ຶນໃຫມອີ່ກ ຫວົເມືອງທ່ີສລັກຫັກພງັເຫລ່ົານ້ີຈະຖືກຍົກຍໍ
ຂ້ຶນອີກ 

27 ເຣົາຈະສ່ັງບັນຊາໃຫ້ນໍ້າມະຫາສມຸດແຫ້ງ 
28 ເຮົາບອກກະສັດໄຊຣສັວ່າ ເຈ້ົາເປັນຜ  ູ້ນ່ຶງທ່ີເຮົາຈະໃຫ້ປົກຄອງ ເຈ້ົາຈະເຮັດແຕ່ສ່ິງທ່ີເຮົາຢາກໃຫ້ເຮັດ ເຈົ້າຈະ

ສ່ັງໃຫ້ເຂົາສ້າງເຢຣູຊາເລັມຂ້ຶນໃຫມ່ ແລະສ່ັງໃຫ້ວາງຮາກຖານພຣະວິຫານຂ້ຶນໃຫມ່î 
 

45 ພຣະຜູເ້ປນັເຈົາ້ຊງົແຕງ່ຕັງ້ກະສດັໄຊຣສັ 
Cyrus, Godís Instrument 

1 ໄຊຣັສເປັນກະສັດທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ເອົານ້ໍາມັນຊະໂລມຫົດສົງ ໃຫ້ເປັນກະສັດພິເສດຂອງພຣະອົງ ພຣະອົງ
ຊົງແຕ່ງຕ້ັງໄຊຣັສເພ່ືອຕີຊະນະປະຊາຊາດທັງຫລາຍ ເພ່ືອປົດອໍານາດຂອງກະສັດທັງຫລາຍ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ
ຈະຊົງໄຂປະຕູເມືອງຕ້ອນຮັບໄຊຣັສ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວຕ່ໍໄຊຣັສວາ່, 

2 ìເຮົາເອງຈະຈັດຕຽມຫົນທາງ ແລະພູນ້ອຍໃຫຍ່ໃຫ້ຮາບພຽງຮຽງງາມ ຈະທຸບຕີປະຕູທອງສໍາຣິດໃຫ້ແຕກຫັກ 
ແລະຕັດໄລປະຕູເຫລັກອອກ 

3 ເຮົາຈະມອບຊັບສົມບັດຈາກບ່ອນມືດແລະບ່ອນລັບລ້ີໃຫ້ເຈ້ົາ ແລ້ວເຈ້ົາຈະຮູ້ວ່າເຮົາ ແມ່ນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລ
ະວ່າພຣະເຈ້ົາຂອງອິສຣາເອນຊົງເລືອກເອົາເຈ້ົາ 

4 ເຮົາໄດ້ແຕ່ງຕ້ັງເຈ້ົາ ກໍຍ້ອນເຮົາເຫັນແກ່ຄົນໃຊ້ຂອງເຣົາ ຄືຢາໂຄບ ແລະອິສຣາເອນທ່ີເຣົາໄດ້ເລືອກໄວ້ ເຖິງ
ແມ່ນເຈ້ົາບ່ໍຮູ້ຈັກເຮົາ ເຮົາກ ໃໍຫ້ກຽດຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງແກ່ເຈ້ົາ 

5 ເຮົາເປັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ບ່ໍມີພຣະເຈ້ົາອົງອ່ືນອີກ ເຖິງແມ່ນເຈ້ົາບ່ໍຮູ້ຈັກເຮົາ ເຮົາກໍຈະໃຫ້ອໍານາດແກ່ເຈ້ົາ 
6 ເຣົາໄດ້ກະທໍາການນ້ີເພ່ືອທຸກໆຄົນ ຂໍໃຫທ່ົ້ວໂລກຮູ້ວ່າເຮົາເປັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະຮູ້ວ່າບ່ໍມີພຣະເຈ້ົາອົງ

ອ່ືນນອກຈາກເຣົາ 
7 ເຮົາໄດ້ສ້າງຕ້ັງທັງຄວາມສວ່າງແລະຄວາມມືດ ເຮົາໃຫ້ໂຊກແລະພັຍວິບັດ ເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ກະທໍາ

ການນ້ີທັງຫມົດ 
8 ເຮົາຈະສ່ົງອິສຣະພາບກັບຄວາມຍຸດຕິທັມ ລົງມາຈາກຟ້າເຫມືອນຫ່າຝົນ ແຜ່ນດິນໂລກຈະໄດ້ອ້າຮັບເອົາ ອິ

ສຣະພາບກັບຄວາມຍຸດຕິທັມນ້ັນຈ່ຶງຈະຈໍາເຣີນເຕີບໂຕ ເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະທໍາໃຫ້ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີເກີດຂ້ຶນî 
ພຣະຜູສ້າ້ງແລະເຣືອ່ງເກົາ່ແກ ່

9 ຫມໍດິ້ນ ຫລືຫມໍອ່ື້ນໆຢ່າງດຽວກັນນ້ີ ຈະກ້າຖົກຖຽງຜູ້ປ້ັນມັນບໍ ດິນຫນຽວຈະຖາມຊ່າງປ້ັນຫມໍບໍ້ວ່າ ìເຈ້ົາກໍາລັງ
ເຮັດຫຍັງî ຫມ  ້ໍດິນຈະເວ້ົາເຖິງຄວາມຊໍານິຊໍານານຂອງຜູ້ປ້ັນມັນບໍ 

10 ມໃີຜແດ່ກ້າເວ້ົາກັບພ່ໍແມ່ຕົນວ່າ ìເປັນຫຍັງເຈ້ົາຈ່ຶງບ່ໍຫລ່ໍຫລອມໃຫ້ຂ້ອຍຄືຜູ້ນ້ີî 
11 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາອົງບໍຣິສຸດຂອງອິສຣາເອນ ຜູ້ຊົງສ້າງປ້ັນພວກເຮົາຊົງກ່າວວ່າ, ìເຈ້ົາບໍ່ມສິີດຖາມກ່ຽວ

ກັບລູກຂອງເຮົາດອກ ຫລືບໍ່ມສິີດບອກໃຫ້ເຮົາກະທໍາຫຍັງໃຫ້ດອກ 
12 ເຮົາເປັນຜູ້ສ້າງໂລກ ແລະສ້າງມະນຸດໃຫ້ອາສັຍຢູ່ທ່ີນ້ັນ ເຮົາກາງທ້ອງຟ້າອອກດ້ວຍຣິດເດດຂອງເຮົາ ເຣົາບັງ

ຄັບບັນຊາຕາເວັນແລະເດືອນດາວ 
13 ເຮົາເອງໄດ້ຊັກຊວນໃຫ້ກະສັດໄຊຣັສທໍາດີ ເພ່ືອໃຫ້ຄວາມມຸ່ງຫມາຍແລະຈຸດປະສົງຂອງເຮົາສໍາເຣັດຜົນຖືກ

ຕ້ອງ ເຮົາຈະທໍາໃຫ້ທາງທຸກສາຍທ່ີໄຊຣັສເດີນໄປຊ່ືຕົງ ເຂົາຈະສ້າງເຢຣູຊາເລັມນະຄອນຂອງເຮົາໃຫມ່ ແລະ



ປ່ອຍພວກຊະເລີຍຂອງເຣົາເປັນອິສຣະ ບ່ໍມຜູ້ີໃດຈ້າງຫລືໃຊ້ສິນບົນເຂົາທໍາການນ້ີî ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາອົງມີອໍາ
ນາດຍ່ິງໃຫຍ່ຊົງກ່າວດ່ັງນ້ີແຫລະ 

14 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງບອກອິສຣາເອນວ່າ, ìຊັບພະຍາກອນຂອງເອຢິບແລະຂອງເອທິໂອເປັຽຈະເປັນຂອງເຈ້ົາ 
ຄົນເຊບາທ່ີສູງໃຫຍ່ຈະຮັບໃຊ້ເຈ້ົາ ແລະຜູກໂສ້ຕິດຕາມເຈ້ົາໄປ ພວກເຂົາຈະກ້ົມລົງຮັບສາລະພາບວ່າ ພຣະ
ເຈ້ົາຊົງຢູ່ນໍາທ່ານ ຊງົເປັນ 
ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແຕ່ພຣະອົງດຽວ 

15 ພຣະເຈ້ົາຂອງອິສຣາເອນ ອ ງົຊົງຊອ່ຍໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງໃຫ້ພ້ົ້ົນພຍັ ຊງົເປັນພຣະເຈ້ົາອົງຊົງລັບລ້ີî 
16 ຄົນທັງຫລາຍທ່ີສ້າງຮູບໂຄຣົບຈະອັບອາຍຂາຍຫນ້າ ທຸກໆຄົນຈະເຊ່ືອມເສັຽສັກສີ 
17 ແຕ່ອິສຣາເອນນ້ັນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຊອ່ຍໃຫ້ພ້ົ້ົນ ພວກເຂົາຈະມີຊຍັຊະນະຕລອດໄປ ແລະຈະບ່ໍເສ່ືອມເສັຽ

ສັກສີຈັກເທ່ືອ 
18 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສ້າງຟ້າສວັນ ພຣະອົງອົງດຽວຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາ ຊົງປ້ັນແຕ່ງໂລກໃຫ້ຫມັນ້ຄົງ ພຣະອົງບ່ໍໄດ້

ຊົງສ້າງມັນໃຫ້ວ່າງເປ່ົາ ແຕ່ຊົງສ້າງຄົນໃຫ້ອາສັຍຢູ່ ແມ່ນພຣະອົງທ່ີຊງົກ່າວວ່າ, ì ເຮົາເປັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາບ່ໍມີ
ພຣະເຈ້ົາອ່ືນນອກ 
ຈາກເຣົາ 

19 ເຣົາບ່ໍໄດ້ເວ້ົາໃນທ່ີລັບລ້ີ ຫລືບ່ໍໄດ້ປິດອໍາຄວາມມຸ່ງຫມາຍໄວ້ ເຮົາບ່ໍໄດ້ຂໍຮ້ອງໃຫ້ຄົນອິສຣາເອນສແວງຫາເຮົາ
ໃນບ່ອນມືດ ເຮົາເປັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະເວ້ົາແຕ່ຄວາມຈິງ ເຮົາຈ່ຶງຮູ້ຈັກເວ້ົາປະກາດໃນສ່ິງທ່ີຖືກຕອ້ງ                                                                           
Idols Cannot Save Babylon 

20 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວວ່າ, ìໄພພົ່ນທ່ີລອດພ້ົ້ົນຈາກອໍານາດກະສັດທັງຫລາຍ ຈ່ົງມາໂຮມກັນ ເພ່ືອແຈ້ງໂທດ
ຂອງພວກເຈ້ົາເອງ ຄົນທັງຫລາຍທ່ີແຫ່ຮູບໂຄຣົບທ່ີທໍາດ້ວຍໄມ ້ແລະອ້ອນວອນຕ່ໍພຣະທ່ີຊ່ອຍຫຍັງບ່ໍໄດ້ ຄົນ
ເຫລ່ົານ້ີບ່ໍຮູ້ທີບຫຍັງເລີຍ 

21 ພວກເຈ້ົາຈ່ົງມາ ແລະແຈ້ງຄວາມຕ່ໍສານ ໃຫ້ພວກຈໍາເລີຍປຶກສາຫາລືຊຶງ່ກັນແລະກັນ ໃຜບອກລ່ວງຫນ້າເຖິງ
ສ່ິງທ່ີຈະເກີດຂ້ຶນນ້ັນໄດ້ ແລະໃຜທໍານວາຍເຣ່ືອງນ້ີໄວ້ຕ້ັງແຕ່ເຫິງມາແລ້ວ ບ່ໍແມ່ນເຮົາ ຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາອົງຊົງ
ຊ່ອຍໄພພ່ົນໃຫພ້ົ້ົ້ນບໍ ບໍ່ມພີຣະເຈ້ົາອ່ືນນອກຈາກເຮົາ 

22 ມະນຸດທຸກມຸມໂລກເອີຍ ຈ່ົງຄືນມາຫາເຣົາ ແລະຮັບເອົາການຊ່ອຍໃຫ້ພ້ົ້ົນເຖີດ ເຣົາເປັນພຣະເຈ້ົາແຕ່ອົງດຽວ 
ບໍ່ມພີຣະເຈ້ົາອົງອ່ືນ 

23 ສ່ິງທ່ີເຮົາເວ້ົານ້ີເປັນຄວາມຈິງ ຈະບ່ໍມີການປ່ຽນແປງ ເຣົາໄດ້ປະຕິຍານໄວ້ຢ່າງເດັດຂາດວ່າ ທຸກໆຄົນຈະຄຸເຂ່ົາ
ລົງຕ່ໍຫນ້າເຣົາ ແລະສາບານວ່າຈະຊ່ືສັດຕ່ໍເຣົາ 

24 ພວກເຂົາຈະເວ້ົາເຖິງເຮົາວ່າ ມຊັີຍຊະນະ ແລະມີອານຸພາບ ແຕ່ຄົນທັງຫລາຍທ່ີກຽດຊັງເຣົາຈະໄດ້ຄວາມອັບ
ອາຍຂາຍຫນ້າ 

25 ເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊ່ອຍເຊ້ືອສາຍທັງຫມດົຂອງອິສຣາເອນ ແລະພວກເຂົາຈະມີຄວາມພາກພູມໃຈໃນ
ເຣົາ 

 

46   
Chapter 46 

1 ພຣະເບນກໍເລ່ືອນລົງ ພຣະເນໂບກໍໂນ້ມລົງ ພຣະເຫລ່ົານ້ີຢູ່ເທິງຫລັງສັດແລະງົວ ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີທ່ີເຈ້ົາຫາມຢູ່ ກໍ
ມາບັນທຸກເປັນພາຣະເທິງຫລັງສັດທ່ີອິດເມ່ືອຍ 

2 ມັນໂນ້ມລົງແລະເລ່ືອນລົງດ້ວຍກັນ ມນັຊ່ອຍປ້ອງກັນພາຣະນ້ັນບ່ໍໄດ້ ມນັເອງຕົກໄປເປັນຊະເລີຍ 



3 ໂອ ເຊ້ືອສາຍຂອງຢາໂຄບເອີຍ ຈ່ົງຟັງເຮົາ ຄືຄົນທີເ່ຫລືອຢູ່ໃນເຊ້ືອສາຍຂອງອິສຣາເອນ ຜູ້ຊ່ຶງເຮົາອຸ້ມມາຕ້ັງ
ແຕ່ກໍາເນີດ  ຊວ້ານຊູມາຕ້ັງແຕ່ຢູ່ໃນທ້ອງ 

4 ຈົນເຖິງເຈ້ົາເຖ້ົາແກ່ ເຮົາກໍຄື ພຣະອົງນ້ັນ ເຮົາຈະອຸ້ມເຈ້ົາຈົນເຖິງຜົມຫງອກ ເຮົາໄດ້ສ້າງ ເຮົາຈະຊວ້ານຊູໄວ້ 
ເຮົາຈະອຸ້ມແລະເຮົາຈະຊ່ອຍໃຫ້ລອດ 

5 ìເຈ້ົາຈະປຽບທຽບເຮົາ ແລະທໍາໃຫ້ເທ່ົາທຽມກ ບັຜູ້ໃດ ແລະປຽບເຮົາວ່າເຮົາເຫມອືນກັນກັບພວກເຂົາ 
6 ບັນດາຜູ້ທ່ີໂກຍໄຂກະເປົາແລະຖອກທອງຄໍາອອກມາ ແລະຊ່ັງເງິນໃນຕາຊິງ ຈ້າງຊ່າງທອງຄົນນ່ຶງ ແລະເຂົາກໍ

ທໍາໃຫເ້ປັນພຣະ ແລ້ວເຂົາທັງຫລາຍກໍຂາບລົງນະມັສການໃນທັນທ ີ
7 ເຂົາທັງຫລາຍເອົາຮູບນ້ັນໃສ່ບ່າ ເຂົາຫາມໄປ ເຂົາຕ້ັງໄວ້ປະຈໍາທ່ີ ຮູບນ້ັນກໍຢູ່ທ່ີນ້ັນ ຮູບນ້ັນໄປຈາກທ່ີບ່ໍໄດ້   

ແມ່ນຜູ້ໃດຈະມາຮ້ອງຂໍ ຮູບນ້ັນກໍບ່ໍຕອບ ຫລືຊ່ອຍເຂົາໃຫ້ລອດຈາກຄວາມຍາກລໍາບາກຂອງເຂົາໄດ້ 
8 ìຈໍາຂ້ໍນ້ີໄວ້ແລະຕຶກຕອງ ເຈ້ົາຜູ້ທໍຣະຍົດທັງຫລາຍ ຈ່ຶງນຶກໄວ້ໃນໃຈ 
9 ຈ່ົງຈໍາສ່ິງລ່ວງແລ້ວໃນສມັຍກ່ອນໄວ້ ເພາະເຮົາເປັນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະບ່ໍມີອ  ່ືນໃດອີກ ເຮົາເປັນພຣະເຈ້ົາ 

ແລະບ່ໍມີອ່ືນໃດເຫມືອນເຮົາ 
10 ຜູ້ແຈ້ງຕອນຈົບໃຫ້ຊາບຕ້ັງແຕ່ເລ້ີມຕ້ົນ ແລະແຈ້ງເຖິງສ່ິງທ່ີຍ ັງບ່ໍໄດ້ທໍາເລີຍ ໃຫ້ຊາບຕ້ັງແຕ່ການບູຮານກ່າວວ່າ 

ìແຜນການຂອງເຮົາຈະຢ້ັງຍືນ ແລະເຮົາຈະກະທໍາໃຫ້ຄວາມປະສົງຂອງເຮົາສໍາເຣັດທັງສ້ິນ 
11 ແຕ່ຕາເວັນອອກເຮົາພວມເອ້ີນເອົາຄົນນ່ຶງມາ ລາວຈະຊັດຫົວລົງດ່ັງໂຕແຫລວບິນເຈີດ ລາວຈະເຮັດຫລ້ອນ

ໜ້າທີຕ່າມທ່ີ ເຮົາວາງແຜນ ເຮົາກ່າວໄວ້ຢາງໃດກໍຈະເກີດຂ້ຶນຢ່າງນ້ັນ. 
12 ìເຈ້ົາຜູ້ຈິດໃຈດ້ືດຶງ ເຈ້ົາຜູ້ຫ່າງໄກຈາກການຊ່ອຍກູ ້ ຈ່ົງຟັງເຮົາ 
13 ເຮົາຈະນໍາການຊ່ອຍກູ້ຂອງເຮົາມາໃກ້ ມນັບ່ໍໄກເລີຍ ແລະຄວາມລອດຂອງເຮົາຈະບ່ໍລໍຊ້າ ເຮົາຈະໃສ່ຄວາມ

ລອດທ່ີຊີໂອນ ພຣະກຽດຂອງເຮົາແກ່ອິສຣາເອນ  
 

47 ການຊງົພິພາກສາລງົໂທດບາບໂິລນ 
The Humiliation of Babylon 

1 ໂອ ທດິາພົມມະຈາຣແີຫ່ງບາບິໂລນເອີຍ ຈ່ົງລົງມານ່ັງໃນຝຸ່ນຂ້ີດິນ ໂອ ທິດາແຫ່ງຊາວຄັນເດອານເອີຍ ຈ່ົງນ່ັງ
ລົງເທິງພ້ືນດິນບ່ໍມີບັນລັງ ເພາະເຂົາຈະບ່ໍເອ້ີນເຈ້ົາອີກວ່າ ແມ່ເນ້ືອອ່ອນແມ່ເນ້ືອລະອຽດ 

2 ຈົ່ງຈັບໂມ້ ຈົ່ງໂມແ້ປ້ງສາ ເອົາຜ້າຄຸມຫນ້າຂອງເຈ້ົາອອກເສັຽ ຖອດເສ້ືອຄຸມຂອງເຈ້ົາເສັຽ ບ່ໍຕ້ອງຄຸມຂາຂອງ
ເຈ້ົາ ລຸຍນ້ໍາໄປ 

3 ເຈ້ົາຈະຕ້ອງຖືກເປືອຍ ແລະເຂົາຈະເຫັນຄວາມອາຍຂອງເຈ້ົາ ເຮົາຈະທໍາການແກ້ແຄ້ນ ແລະເຮົາຈະບ່ໍສງວນ
ຄົນໃດໄວ້ 

4 ພຣະຜູ້ໄຖ່ຂອງເຮົາ ພຣະນາມຂອງພຣະອົງຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາ ຊົງເປັນອົງບໍຣິສຸດຂອງອິສຣາເອນ 
5 ໂອ ທດິາແຫ່ງຊາວຄັນເດອານເອີຍ ນ່ັງມິດງຽບຢູ່ແລະຈ່ົງເຂ້ົາໄປໃນຄວາມມືດ ເພາະເຂົາຈະບ່ໍເອ້ີນເຈ້ົາອີກວ່າ 

ນາງພຍາແຫ່ງຣາຊອານາຈັກທັງຫລາຍ 
6 ເຮົາພິໂຣດຕ່ໍຊົນຊາດຂອງເຮົາ ເຣົາຖອດມໍຣະດົກຂອງເຮົາເສັຽ ເຮົາມອບເຂົາໄວ້ໃນມືຂອງເຈ້ົາ ເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ສະ

ແດງຄວາມກະຣຸນາຕ່ໍເຂົາ ເຈ້ົາວາງແອກຢ່າງຫນັກໄວ້ເທິງບ່າຂອງຄົນເຖ້ົາ 
7 ເຈ້ົາວ່າ, ຂາ້ຈະເປັນນາງພຍາຕລອດໄປ ເຈ້ົາຈ່ຶງບ່ໍໄດ້ເອົາເຣ່ືອງເຫລ່ົານ້ີເປັນທ່ີສອນໃຈ ຫລືຈົດຈໍາບ້ັນປາຍຂອງ

ເຣ່ືອງເຫລ່ົານ້ີໄວ້ 
8 ສະນ້ັນເຈ້ົາຜູ້ຮັກຄວາມເພີດເພີນ ຈ່ົງຟັງເຣ່ືອງນ້ີ ຄືຜູ້ນ່ັງຢູ່ຢ່າງປອດພັຍ ຜູ້ຄຶດໃນໃຈຂອງຕົນວ່າ ìຂ້ອຍນ້ີແຫລະ 

ແລະບ່ໍມີຜູ້ໃດອ່ືນອີກ ຂ້ອຍຈະບ່ໍນ່ັງຢູ່ເປັນແມ່ຫມາ້ຍ ຫລືຮູ້ຈັກທ່ີຈະພາກຈາກລູກî 



9 ທັງສອງເຣ່ືອງນ້ີຈະມາເຖິງເຈ້ົາ ໃນຂນະດຽວກັນ ໃນວັນດຽວ ຄືຄວາມທ່ີຕ້ອງພາກຈາກລູກ ຄວາມທ່ີເປັນແມ່
ຫມາ້ຍຈະມາເຖິງເຈ້ົາຢ່າງເຕັມຂນາດ ທັງທ່ີມີວຊິາອາຄົມເປັນອັນມາກ ແລະອານຸພາບໃຫຍ່ຍ່ິງໃນເວດມົນ
ຂອງເຈ້ົາ 

10 ເຈ້ົາຮູ້ສຶກຫມັນ້ຢູ່ໃນຄວາມອະທັມຂອງເຈ້ົາ ເຈ້ົາວ່າ ìບ່ໍມີຜູ້ໃດເຫັນຂ້ອຍî ສະຕິປັນຍາຂອງເຈ້ົາແລະ ຄວາມຮູ້
ຂອງເຈ້ົາທໍາໃຫ້ເຈ້ົາຫນີໄປ ແລະເຈ້ົາຈ່ຶງເວ້ົາໃນໃຈຂອງເຈ້ົາວ່າ ìຂ້ອຍນ້ີແຫລະ ແລະບ່ໍມີຜູ້ໃດອ່ືນອີກî 

11 ແຕ່ຄວມຊ່ົວຮ້າຍຈະມາເຫນືອເຈ້ົາ ຊຶງ່ເຈ້ົາຈະປັດເປ່ົາບ່ໍໄດ້ ພັຍວິບັດຈະຕົກເຫນືອເຈ້ົາ ຊ່ຶງເຈ້ົາຈະບ່ໍສາມາດ
ຄາດແຄ້ວ ແລະຄວາມພິນາດຈະມາເຖິງເຈ້ົາທັນທີທັນໃດຊ່ຶງເຈ້ົາບ່ໍຮູ້ເຣ່ືອງເລີຍ 

12 ຈ່ົງຕ້ັງຫມ້ັນຢູ່ໃນເວດມົນຂອງເຈ້ົາ ແລະວິຊາອາຄົມເປັນອັນມາກຂອງເຈ້ົາ ຊຶງ່ເຈ້ົາໄດ້ທໍາມາຢ່າງຫລວງຫລາຍ
ຕ້ັງແຕ່ເປັນສາວ ບາງທ່ີເຈ້ົາຈະສໍາເຣັດໄດ້ ບາງທ່ີເຈ້ົາຈະດົນໃຈໃຫ້ສຍົດສຍອງໄດ້ 

13 ເຈ້ົາອິດເມ່ືອຍກັບທ່ີປຶກສາເປັນອັນມາກຂອງເຈ້ົາ ໃຫ້ເຂົາລຸກຂ້ຶນອອກມາແລະຊ່ອຍເຈ້ົາໃຫລ້ອດ ຄືບັນດາຜູ້ທີ່
ແບ່ງຟ້າສວ ັນແລະເພ່ງເບ່ິງດວງດາວ ຜູ້ຊ່ຶງທໍານວາຍໃຫ້ເຈ້ົາໃນວັນເດືອນອອກໃໝ່ວ່າຈະເກີດຫຍັງຂ້ຶນແກ່ເຈ້ົາ 

14 ເບ່ິງແມ, ເຂົາຈະເປັນເຫມືອນຕໍເຂ້ົາ ໄຟຈະເຜົາຜານເຂົາ ເຂົາຈະຊ່ອຍກູ້ຕົວເຂົາເອງຈາກກໍາລັງຂອງແປວໄຟບ່ໍ
ໄດ້ ນ້ີບ່ໍແມ່ນຖ່ານທ່ີຈະໃຫຜູ້້ໃດອຸ່ນ ບ່ໍແມ່ນໄຟທີ່ຈະໃຫຜູ້້ໃດຝ ງິ 

15 ບັນດາທ່ີເຈ້ົາທໍາງານດ້ວຍກັນນ້ັນຈະເປັນເຊ່ັນນ້ີແກ່ເຈ້ົາ ຜູ້ຊຶງ່ຄ້າມາກັບເຈ້ົາຕ້ັງແຕ່ເປັນສາວ ເຂົາຈະພະເນ
ຈອນໄປມາໃນທາງຂອງເຂົາເອງ ບ່ໍມີຜູ້ໃດຈະຊ່ອຍເຈ້ົາໃຫ້ລອດໄດ້ 

 

48 ພຣະເຈົາ້ແມນ່ພຣະຜູເ້ປນັເຈົາ້ແຫງ່ອະນາຄດົ 
God the Creator and Redeemer 

1 ຟັງຂ້ໍນ້ີເດີ ໂອ ເຊ້ືອສາຍຂອງຢາໂຄບເອີຍ ຜູ້ຊ່ຶງເຂົາເອ້ີນດ້ວຍນາມຂອງອິສຣາເອນ ແລະຜູ້ຊ່ຶງອອກມາຈາກ
ຊ່ວງແອວຂອງຢູດາ ຜູ້ຊ່ຶງປະຕິຍານໃນພຣະນາມຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະເຊີດຊພູຣະເຈ້ົາຂອງອິສຣາເອນ 
ແຕ່ບ່ໍແມ່ນດ້ວຍສັດຈະແລະຄວາມຊອບທັມ 

2 ເພາະເຂົາຂນານນາມຂອງເຂົາເອງຕາມນະຄອນບໍຣິສ ດຸ ແລະເພ່ິງອາສັຍພຣະເຈ້ົາຂອງອິສຣາເອນ ພຣະນາມ
ຂອງພຣະອົງວ່າພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຈອມໂຍທາ 

3 ìສ່ິງລ່ວງແລ້ວເຮົາໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບແຕ່ເກ່ົາກ່ອນ ມັນໄປຈາກປາກຂອງເຣົາ ແລະເຮົາໄດ້ເລ່ົາໃຫ້ຟັງທ່ົວ ແລ້ວ
ໃນທັນໃດນ້ັນເຮົາກໍໄດ້ກະທໍາແລະກໍເປ ນັໄປຕາມນ້ັນ 

4 ເພາະເຮົາຮູ້ຢູ່ວ່າເຈ້ົາດ້ືດ້ານ ແລະຄໍຂອງເຈ້ົາກໍຄືເອັນເຫລັກ ແລະຫນ້າຜາກຂອງເຈ້ົາເປັນທອງເຫລືອງ 
5 ເຣົາກໍແຈ້ງເຣ່ືອງເຫລ່ົານ້ັນແກ່ເຈ້ົາໃຫ້ຊາບຕ້ັງແຕ່ເກ່ົາກ່ອນ ກ່ອນທ່ີມັນຈະເກີດຂ້ຶນເຮົາກໍໄດ້ບອກໃຫ້ເຈ້ົາຟັງ

ແລ້ວ ຢ້ານເຈ້ົາຈະວ່າ ìຮູບໂຄຣົບຂອງຂ້ອຍກະທໍາເອງ ຣູບໂຄຣົບແກະສລັກແລະຮູບໂຄຣບົຫລ່ໍຂອງຂ້ອຍບັນ
ຊາມັນມາî 

6 ìເຈ້ົາໄດ້ຍິນແລ້ວ ຈ່ົງຄອຍເບ່ິງສ່ິງທັງປວງນ້ີ ແລະເຈ້ົາຈະບ່ໍແຈ ງ້ໃຫ້ຊາບຫລື ຕ້ັງແຕ່ເວລານ້ີໄປເຣົາເລ່ົາສ່ິງໃຫມ່
ໃຫເ້ຈ້ົາຟງັ ເປັນສ່ິງທ່ີປິດເຊ່ືອງໄວ້ຊ  ່ຶງເຈ້ົາບ່ໍຮູ້ 

7 ເປ ນັສ່ິງທ່ີສ້າງຂ້ຶນໃຫມ່ບໍແ່ມ່ນນານແລ້ວ ກ່່ອນວັນນ້ີເຈ້ົາບ່ໍເຄີຍໄດ້ຍິນເຖິງ ຢ້ານເຈ້ົາຈະເວ້ົາວ່າ ìເບິ່ງແມ, ເຮົາ
ຮູ້ແລ້ວî 

8 ເຈ້ົາບ່ໍເຄີຍໄດ້ຍິນ ເຈ້ົາບ່ໍເຄີຍຮູ້ ຕ້ັງແຕ່ກ່ອນມາ ຫຂູອງເຈ້ົາຍັງບ່ໍເປີດ ເພາະເຮົາຮູ້ວ່າເຈ້ົາຈະປະພຶດຢ່າງທ ໍຣະ
ຍົດ ແລະຮູ້ວ່າຕ້ັງແຕ່ກໍາເນີດເຂົາເອ້ີນເຈ້ົາວ່າ ຜູ້ກະບົດ 

9 ìເພາະເຫັນແກ່ນາມຂອງເຮົາ ເຮົາຫນ່ວງຫນ່ຽວຄວາມພິໂຣດຂອງເຮົາໄວ້ ເພາະເຫັນແກ່ຄວາມສັຣເສີນຂອງ
ເຮົາ ເຮົາຈ່ຶງລະງັບໄວ້ເພ່ືອເຈ້ົາ ເພ່ືອເຮົາຈະບ່ໍໄດ້ຕັດເຈ້ົາອອກໄປເສັຽ 



10 ເບ່ິງແມ, ເຣົາໄດ້ຊຸບເຈ້ົາແລ້ວ ແຕ່ບ່ໍເຫມືອນເງິນ ເຮົາໄດ້ທົດລອງເບ່ິງເຈ້ົາໃນເຕົາຂອງຄວາມທຸກໃຈ 
11 ເຮົາກະທໍາເຊ່ັນນ້ັນເພາະເຫັນແກ່ເຮົາເອງ ເພາະເຫັນແກ່ເຮົາເອງ ເພາະວ່ານາມຂອງເຮົາຈະຖືກຢຽບຫຍາມໄດ້

ຢ່າງໃດ    ພຣະກຽດຂອງເຮົາ ເຣົາຈະບ່ໍໃຫ້ຜູ້ອ່ືນ 
12 ຟັງເຮົາເດີ ໂອ ຢາໂຄບເອີຍ ແລະອິສຣາເອນ ຜູ້ຊ່ຶງເຮົາເອ້ີນ ເຮົາຄືພຣະເຈ້ົາແຕ່ອົງດຽວເທ່ົານ້ັນ ເຮົາເປັນຕ້ົນ 

ແລະເຮົາເປັນປາຍ 
13 ມຂືອງເຮົາໄດ້ວາງຮາກຖານແຜ່ນດິນໂລກ ແລະມືຂອງເຮົາໄດ້ກາງຟ້າສວັນອອກ ເມ່ືອເຮົາເອ້ີນມັນ ມັນກໍ

ອອກມາຢູ່ນໍາກັນ 
14 ìເຈ້ົາທ ງັປວງ ຈ່ົງຊຸມນຸມກັນແລະຄອຍຟັງ ຜູ້ໃດໃນຖ້າມກາງພວກນ້ັນໄດ້ປະກາດສ່ິງເຫລ່ົານ້ີ ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ

ຊົງຮັກທ່ານ ທ່ານຈະກະທໍາຕາມພຣະທັຍຂອງພຣະອົງຕ່ໍບາບິໂລນ ແລະພຣະກອນຂອງພຣະອົງຈະຕ່ໍສູ້ກັບ
ຊາວຄັນເດອານ 

15 ເຮົາ ນ້ີເຮົາເອງໄດ້ເວ້ົາ ເຮົາໄດ້ເອ້ີນທ່ານ ເຣົາໄດ້ນໍາທ່ານມາ ແລະທ່ານຈະຈະເຣີນຂ້ຶນໃນທາງຂອງທ່ານ 
16 ຈ່ົງເຂ້ົາມາໃກ້ເຮົາ ຟງັເຣ່ືອງນ້ີ ຕ້ັງແຕ່ເລ້ີມຕ້ົນເຣົາບ່ໍໄດ້ເວ້ົາໃນທ່ີລ້ີລັບ ຕ້ັງແຕ່ມັນເກີດມາເຣົາກໍໄດ້ຢູ່ທ່ີນ້ັນ

ແລ້ວî ແລະບັດນ້ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງໃຊ້ຂ້າພະເຈ້ົາ ແລະພຣະວິນຍານຂອງພຣະອົງ 
17 ພຣະຜ ູ ້ເປັນເຈ້ົາຜູ້ໄຖ່ຂອງເຈ້ົາ ອົງບໍຣິສຸດຂອງອິສຣາເອນກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ìເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງ

ເຈ້ົາ ຜູ້ສ່ັງສອນເຈ້ົາເພ່ືອປໂຍດຂອງເຈ້ົາ ຜູ້ນໍາເຈ້ົາໃນທາງທ່ີເຈ້ົາຄວນຈະໄປ 
18 ໂອ ຖ້າເຈ້ົາໄດ້ເຊ່ືອຟັງບັນຍັດຂອງເຮົາ ແລ້ວຄວາມສຸກສົມບູນຂອງເຈ້ົາຈະເປັນເຫມືອນແມ່ນ້ໍາ ແລະຄວາມ

ຊອບທັມຂອງເຈ້ົາຈະເປັນເຫມືອນຄ່ືນທະເລ 
19 ລູກຫລານຂອງເຈ້ົາຈະເປັນເຫມືອນທະເລຊາຍ ແລະເຊ້ືອສາຍຂອງເຈ້ົາເຫມືອນເມ ັດຊາຍ ຊືຂ່ອງເຂົາຈະບ່ໍຖືກ

ຕັດອອກເລີຍ ຫລືຖືກທໍາລາຍເສັຽຈາກຫນ້າເຮົາî 
20 ຈ່ົງໄປເສັຽຈາກບາບິໂລນ ຈ່ົງຫນີອອກຈາກຄັນເດອານ ຈ່ົງປະກາດຂ້ໍນ້ີດ້ວຍໂຮ່ຮ້ອງຊ່ືນບານ ຈ່ົງເລ່ົາໃຫ້ຟັງ ຈົ່ງ

ສ່ົງອອກໄປເຖິງສຸດປາຍແຜ່ນດິນໂລກວ່າ ìພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຊົງໄຖ່ຢາໂຄບຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງແລ້ວî 
21 ເມ່ືອພຣະອົງຊົງນໍາເຂົາທງັຫລາຍໄປທາງທະເລຊາຍ ເຂົາກໍບ່ໍໄດ້ຫິວ ພຣະອົງຊົງກະທໍາໃຫ້ນ້ໍາໄຫລຈາກສີລາ

ເພ່ືອເຂົາ    ພຣະອົງຊົງທໍາໃຫ້ຫີນຍະອອກແລະນ້ໍາກໍໄດ້ໄຫລອອກມາ 
22 ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາກ່າວວ່າ, ìບ່ໍມີສັນຕິສຸກ ແກ່ຄົນອະທັມî 
 

49 ຊນົຊາດທງັຫລາຍໄດຮ້ບັແສງສວ່າງ 
The Servantís Mission 

1 ຊນົຊາດຫ່າງໄກເອີຍ ຈ່ົງຟັງຂ້າພະເຈ້ົາ ຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງເລືອກເອົາຂ້າພະເຈ້ົາຕ້ັງແຕ່ຢູ່ໃນທ້ອງແມ່ ແລະ
ຊົງແຕ່ງຕ້ັງໃຫ້ເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງ 

2 ພຣະອົງຊົງທໍາໃຫ້ຄໍາເວ້ົາຂອງຂ້າພະເຈ້ົາແຫລມຄົມເຫມືອນຄົມດາບ ຊົງຄຸ້ມຄອງຂ້າພະເຈ້ົາດ້ວຍພຣະຫັດ
ຂອງພຣະອົງ ຊົງທໍາໃຫຂ້້າພະເຈ້ົາແຫລມຄົມເຫມືອນລູກທະນູ ແລະພ້ອມແລ້ວທ່ີຈະເກັບມ້ຽນໄວ້ໃນບ້ັງແຫລ້ງ
ຂອງພຣະອົງ 

3 ພຣະອົງຊົງບອກຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ ìເຈ້ົາເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງເຮົາ ອິສຣາເອນຈະສັຣເສີນເຮົາຍ້ອນເຈ້ົາî 
4 ຂ້າພະເຈ້ົາເວ້ົາວ່າ, ìຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຣັດວຽກ ແຕ່ວຽກນ້ັນບ່ໍມີປໂຍດ ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເສັຽແຮງໄປລ້າໆ ແຕ່ບໍ່ມີ

ຫຍັງສໍາເຣັດຜົນî ຂ້າພະເຈ້ົາໄວ້ວາງໃຈແລະມອບທຸກສ່ິງໄວ້ກັບພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະອົງຊົງຈະມອບຄ່າຕອບ
ແທນວຽກງານໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາ 



5 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງແຕ່ງຕ້ັງຂ້າພະເຈ້ົາຕ້ັງແຕ່ຢູ່ໃນທ້ອງແມ່ ຊງົໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງ ເພ່ືອ
ນໍາພາອິສຣາເອນໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ ທີກ່ະຈັດກະຈາຍກັນຢູ່ນ້ັນກັບຄືນມາຫາພຣະອົງ ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຊົງໃຫ້
ກຽດແກ່ຂ້າພະເຈ້ົາ ແລະຊົງເປັນເຫ່ືອແຮງຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ 

6 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງບອກຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ ìເຮົາມີວຽກສໍາຄັນສໍາລັບເຈ້ົາຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງເຮົາດ່ັງນ້ີ ເຈ້ົາບ່ໍພຽງແຕ່ທໍາ
ໃຫອິ້ສຣາເອນທ່ີເຫລືອຢູ່ນ້ັນຍ່ິງໃຫຍ່ຄືເກ່ົາເທ່ົານ້ັນ ແຕ່ເຮົາຈະທໍາໃຫ້ເຈ້ົາເປັນແສງສວ່າງແກ່ຊົນຊາດທັງ
ຫລາຍ ເພ່ືອຄົນໃນທ່ົວໂລກນ້ີຈະໄດ້ລອດພ້ົ້ົນî 

7 ພຣະເຈ້ົາອົງບໍຣິສຸດ ແລະຊ່ອຍໄຖ່ໃຫ້ພົ້ົນ້ຂອງອິສຣາເອນ ຊົງກ່າວຕ່ໍຄົນທ່ີຖືກກຽດຊັງ ແລະຫມິນ່ປມາດຢ່າງ
ຫນັກຈາກຊົນຊາດ ແລະຂ້ອຍຂ້າເຈ້ົານາຍວ່າ ìພຣະຣາຊາທັງຫລາຍຈະເຫັນເຈ້ົາເປັນອິສຣະ ແລະຈະຊົງລຸກ
ຂ້ຶນສະແດງຄວາມໂຄຣົບ ເຈ້ົາຊາຍທັງຫລາຍກໍຈະເຫັນເຫມືອນກັນ ເຂົາຈະກ້ົມຂາບລົງຄໍານັບເຈ້ົາ ເຫດການ
ນ້ີຈະເກີດຂ້ຶນກໍຍ້ອນວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຄືພຣະເຈ້ົາອົງສັດຊ່ື ແລະບໍຣິສຸດຂອງອິສຣາເອນຊົງເລືອກເອົາຜູ້ຮັບ
ໃຊ້ ແລະທໍາຕາມຄໍາຫມັນ້ສັນຍາຂອງພຣະອົງ 
ການສາ້ງເຢຣຊູາເລມັໃຫມ ່
Zionís Children to Be Brought Home 

8 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງບອກໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງວ່າ, ìເມ່ືອເຖິງເວລາຊ່ອຍໃຫ້ເຈ້ົາພົ້ົນ້ ເຮົາຈະສະແດງຄວາມຮັກ
ໄຄ່ໄມຕຣີຕ່ໍເຈ້ົາ ແລະຈະຕອບຄໍາຮ້ອງໄຫ້ຂໍຄວາມຊ່ອຍເຫລືອຂອງເຈ້ົາ ເຮົາຈະຄຸ້ມຄອງຮັກສາເຈ້ົາ ແລະຈະ
ໃຫເ້ຈ້ົາຜູກສໍາພັນທະໄມ ຕຣີກັບຄົນທັງປວງ ເຮົາຈະໃຫ້ເຈ້ົາຕ້ັງຖ່ິນຖານບ້ານເຮືອນອີກເທ່ືອນ່ຶງຢູ່ໃນທ່ີດິນຮົກ
ຮ້າງວ່າງເປ  ່ົາ 

9 ເຮົາຈະເວ້ົາກັບນັກໂທດວ່າ, ìອອກມາເສັຽî ແລະເວ້ົາກັບຜູ້ຢູ່ໃນຄວາມມືດວ່າ ìອອກມາສູ່ແສງສວ່າງເທີນî 
ພວກເຂົາຈະເປັນເຫມືອນແກະທ່ີກິນຫຍ້າຢູ່ຕາມພ ູ

10 ພວກເຂົາຈະບ່ໍອຶດນ້ໍາຈັກເທ່ືອ ແສງຕາເວັນແລະລົມຮ້ອນຈະບ່ໍຖືກຕ້ອງເຂົາ ເພາະວ່າພຣະອົງຜູ້ຊົງເມດຕາສົງ
ສານຮັກແພງພວກເຂົາຈະນໍາພາໄປຍັງບ່ໍນ້ໍາ 

11 ເຣົາຈະສ້າງທາງຫລວງຂ້າມພູທງັຫລາຍ ແລະຈັດຕຽມທາງໃຫ້ໄພພົ່ນຂອງເຮົາໄປ 
12 ໄພພົ່ນຂອງເຮົາຈະມາແຕ່ໄກ ຄືມາຈາກທາງເຫນືອ ທາງຕາເວັນອອກ ແລະຈາກເມືອງຊີເອເນທາງໃຕ້î 
13 ໂອ ຟາ້ສວັນເອີຍ ຈ່ົງຮ້ອງເພງເຖີດ ໂອ ແຜ່ນດິນເອີຍ ຈ່ົງມ່ວນຊ່ືນເບີກບານເຖີດ ຂໍໃຫ້ພູທງັຫລາຍຮ້ອງເພງ

ອອກມາ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງເລ້ົາໂລມໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ ແລະຈະຊົງສົງສານໄພ່ພົນທ່ີຕົກທຸກໄດ້ຍາກ 
14 ແຕ່ຊາວຊໂີອນເວ້ົາວ່າ, ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງປະຖ້ິມພວກເຮົາແລ້ວ ພຣະອົງຊົງຫລົງລືມພວກເຮົາແລ້ວ 
15 ດ່ັງນ້ັນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈ່ຶງຊ ງົຕອບວ່າ, ìຜູ້ຍິງທ່ີລືມລູກ ແລະບ່ໍຮັກລູກຂອງຕົນເອງມີບໍ ເຖິງແມ່ນວ່າມີຜູ້ລືມລູກ

ຂອງຕົນກໍຕາມ ແຕ່ເຮົາຈະບ່ໍລືມພວກເຈ້ົາຈັກເທ່ືອ 
16 ເບ່ິງແມ, ເຮົາບ່ໍເຄີຍລືມເຈ້ົາ ເຮົາໄດ້ຂຽນຊ່ືຂອງເຈ້ົາໄວ້ໃນອ້ົງຝ່າມືຂອງເຮົາແລ້ວ 
17 ຜູ້ທີຈ່ະສ້າງເຈ້ົາຂ້ຶນໃຫມ່ກໍາລັງຈະມາແລ້ວ ແລະຜູ້ທ່ີທາໍລາຍເຈ້ົາກໍຈະຫນີໄປ 
18 ຈ່ົງເບ່ິງໃຫ້ທົວ່ວ່າມີຫຍັງຈະເກີດຂ້ຶນ ປະຊາຊນົຂອງເຈ້ົາຈະມາໂຮມກັນ ພວກເຂົາຈະມາທ່ີບ້ານ ເຮົາເປັນພຣະ

ຜູ້ເປັນເຈ້ົາທ່ີມີຊີວິດແນ່ນອນ ເຈ້ົາຈະດີໃຈນໍາປະຊາຊົນຂອງເຈ້ົາເຫມືອນເຈ້ົາສາວດີໃຈນໍາແຫວນຫມັນ້ຂອງ
ຕົນ 

19 ແຜ່ນດິນຂອງເຈ້ົາໄດ້ຖືກທໍາລາຍຮ້າງເປ່ົາ ແຕ່ບັດນ້ີມັນຈະແຄບເກີນໄປສໍາລັບຜູ້ຈະມາຢູ່ທ່ີນ້ັນ ຄົນທັງຫລາຍທ່ີ
ເຄີຍກືນກິນພວກເຈ້ົາຈະຖືກຂັບໄລ່ໃຫ້ຫນີໄປໄກ 

20 ລູກທ່ີເກີດໃນຍາມທ່ີເຈ້ົາຖືກເນລະເທດຈະເວ້ົາຕ່ໍເຈ້ົາໃນວັນນ່ຶງວ່າ, ìດິນທ່ີເຮົາຢູ່ນ້ີແຄບເກີນໄປແລ້ວ ພວກເຮົາ
ຢາກໄດ້ບ່ອນຢູ່ທ່ີກວ້າງກວ່ານ້ີî 



21 ແລ້ວເຈ້ົາກໍຈະຖາມຕົວເອງວ່າ, ìໃຜຫນໍອອກລ ກູເຫລ່ົານ້ີໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາ ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ສູນເສັຽລູກໄປ ແລະຈະ
ບໍ່ມຄືີເກ່ົາອີກ ຂ້າພະເຈ້ົາຖືກເນລະເທດໄປໄກ ແມນ່ໃຜຫນໍເອົາລູກເຫລ່ົານ້ີຄືນມາ ຂ້າພະເຈ້ົາຖືກປະປ່ອຍໃຫ້
ຢູ່ຜູ້ດຽວແລ້ວລູກເຫລ່ົານ້ີມາແຕ່ໃສຫນໍ 

22 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງບອກໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງວ່າ, ìເຣົາຈະກວັກມືເອົາຊົນຊາດທັງຫລາຍ ພວກເຂົາຈະນໍາເອົາ
ລູກຂອງເຈ້ົາມາ 

23 ກະສັດທັງຫລາຍຈະເປັນເຫມອືນພ່ໍຂອງເຈ້ົາ ແລະພຣະຣາຊີນີທັງຫລາຍຈະເປັນເຫມອືນແມ່ຂອງເຈ້ົາ ພວກ
ທ່ານຈະກ້ົມລົງໃຫ້ກຽດເຈ້ົາ ແລະຈະສະແດງຄວາມໂຄຣົບຢໍາເກງເຈ້ົາ ແລ້ວເຈ້ົາຈະຮູ້ວ່າ ເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
ຜູ້ທີລໍ່ຄອຍໃຫ້ຊ່ອຍເຫລືອຈະບ່ໍຜິດຫວັງî 

24 ຜູ້ໃດຈະເອົາຂອງທ່ີທະຫານຍາດຊິງມາໄດ້ ຫລືຈະຊ່ອຍເອົານັກໂທດໃຫ້ພ້ົ້ົນຈາກຜູ້ກົດຂ່ີໄດ້ບໍ 
25 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຕອບວ່າ, ìການນ້ີຈະເກີດຂ້ຶນແນ່ນອນ ຄືພວກຊະເລີຍທ່ີທະຫານຈັບມາກໍຈະຖືກເອົາໄປ 

ແລະສ່ິງຂອງທ່ີຜູ້ກົດຂ່ີຍາດຊີງມາກໍຈະຖືກຍຶດໄປ ເຮົາຈະຕ່ໍສູ້ຜູ້ທ່ີຕ່ໍສູ້ເຈ້ົາ ແລະຈະຊ່ອຍລູກຂອງເຈ້ົາໃຫ້ພົ້ົ້ນ 
26 ເຮົາຈະໃຫ້ຜູ້ບີບບັງຄັບເຈ້ົາຂ້າຟ ັນຊ່ຶງກັນແລະກັນ ພວກເຂົາຈະເມົາເລືອດຂອງຕົນເອງເຫມອືນເມົາເຫລ້ົາ 

ແລ້ວມະນຸດທັງປວງຈະຮູ້ວ່າເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຜູ້ທ່ີຊອ່ຍໄຖ່ເຈ້ົາໃຫ້ເປັນອິສຣະແລະພ້ົ້ົນພຍັ ພວກເຂົາຈະຮູ້
ວ່າເຮົາເປັນພຣະເຈ້ົາອົງຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງຢາໂຄບî 

 

50   
Chapter 50 

1 ພຣະເຈ້ົາຊົງກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ, ìຫນັງສືຢ່າຮ້າງຂອງແມ່ເຈ້ົາ ຊ່ຶງເຮົາໄດ້ໃຊ້ໄລ່ນາງໄປເສັຽນ້ັນຢູ່ທ່ີໃດ ຫລືເຈ້ົາຫນ້ີ
ຂອງເຮົາຄົນໃດທ່ີເຮົາໄດ້ຂາຍຕົວເຈ້ົາໄປ ເບ່ິງແມ, ເພາະຄວາມບາບຊ່ົວຂອງເຈ້ົາ ເຈ້ົາຈ່ຶງຖືກຂາຍ ແລະເພາະ
ຄວາມທໍຣະຍົດຂອງເຈ້ົາແມ່ຂອງເຈ້ົາຈ່ຶງຖືກໄລ່ໄປ 

2 ເປັນຫຍັງຫນໍ ເມ່ືອເຮົາມາຈ່ຶງບ່ໍມີໃຜເລີຍ ເມ່ືອເຮົາຮ້ອງເອ້ີນຈ່ຶງບ່ໍມີໃຜຕອບ ມືຂອງເຮົາສ້ັນ ໄຖ່ບ່ໍໄດ້ຫລື ແລະ
ເຮົາບ່ໍມີກໍາລັງທ່ີຈະຊ່ອຍກູ້ຫລື ເບ່ິງແມ, ເຮົາໃຫ້ນ້ໍາທະເລແຫ້ງດ້ວຍຄໍາສ່ັງຂອງເຮົາ ເຮົາກະທໍາໃຫ້ແມ່ນ້ໍາເປັນ
ຖ່ິນກັນດານ ປາຂອງແມ່ນ້ໍານ້ັນກໍເຫມັນເພາະຂາດນ້ໍາ ແລະຕາຍເພາະຫິວ 

3 ເຮົາຫ່ົມຟ້າສວັນໄວ້ດ້ວຍຄວາມດໍາມືດ ແລະເອົາຜ້າກະສອບມາຄຸມî 
ການເຊືອ່ຟງັຜູຮ້ບັໃຊຂ້ອງພຣະເຈ້ົາ 
The Servantís Humiliation and Vindication 

4 ພຣະເຈ້ົາໄດ້ປະທານໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາມີລ້ີນຂອງບັນດາຜູ້ທ່ີພຣະອົງຊົງສອນ ເພືອ່ຂ້າພະເຈ້ົາຈະໄດ ຮ້  ູ້ທ່ີຈະຄ້ໍາຊູຜູ້
ທ່ີອິດເມ່ືອຍໄວ້ດ້ວຍຖ້ອຍຄໍາ ທຸກໆເຊ້ົາພຣະອົງຊົງປຸກ ຊງົປຸກຫູຂອງຂ້າພະເຈ້ົາເພ່ືອໃຫຟັ້ງຢ່າງຜູ້ທ່ີພຣະອົງຊົງ
ສອນ 

5 ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງເບີກຫູຂ້າພະເຈ້ົາ ແລະຂ້າພະເຈ້ົາກໍຈະບ່ໍດ້ືດັນ ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍຫັນກັບ 
6 ຂ້າພະເຈ້ົາຫັນຫລັງໃຫ້ແກຜູ້່ທ່ີໂບຍຕີຂ້າພະເຈ້ົາ ແລະຫັນແກ້ມໃຫ້ແກ່ຄົນທ່ີດຶງຫນວດຂ້າພະເຈ້ົາອອກ ຂ້າພະ

ເຈ້ົາບ່ໍຫນ ຫີນ້າຈາກຄວາມອາຍແກ່ການຖ່ົມນ້ໍາລາຍໃສ ່ 
7 ເພາະວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຊອ່ຍຂ້າພະເຈ້ົາ ເພາະສັນນ້ັນ ຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງຕ້ັງຫນ້າຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຢ່າງຫີນ

ເຫລັກໄຟ ແລະຂ້າພະເຈ້ົາຊາບວ່າຂ້າພະເຈ້ົາຈະບ່ໍໄດ້ອາຍ 
8 ພຣະອົງຜູ້ຊງົແກ້ແທນຂ້າພະເຈ້ົາກໍຢູ່ໃກ້ ໃຜຈະສູ້ຄະດີກັບຂ້າພະເຈ້ົາກໍໃຫເ້ຮົາຢືນຢູ່ດ້ວຍກັນ ໃຜເປັນປໍຣະປັກ

ຂອງຂ້າພະເຈ້ົາກໍໃຫ້ເຂົາມາໃກ້ຂ້າພະເຈ້ົາ 



9 ເບ່ິງແມ, ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຊງົຊ່ອຍຂ້າພະເຈ້ົາ ໃຜຈະກ່າວໂທດຂ້າພະເຈ້ົາວ່າມີຄວາມຜິດ ເບ່ິງແມ, ບັນດາເຂົາ
ທຸກຄົນຈະສູນຫາຍໄປເຫມືອນຢ່າງເສ້ືອຜ້າ ແມງຈະກິນເຂົາເຫລ່ົານ້ັນເສັຽ 

10 ໃຜແດ່ໃນພວກເຈ້ົາຢໍາເກງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະເຊ່ືອຟ ງັສຽງຂອງຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງ ຜູ້ດໍາເນີນໃນຄວາມ
ມືດແລະບໍ່ມຄີວາມສວ່າງ ແຕ່ຍັງວາງໃຈໃນພຣະນາມພຣະເຈ້ົາ ແລະເພ່ິງອາສັຍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງເຂົາ 

11 ເບ່ິງແມ, ເຈ້ົາທັງສ້ິນຜູ້ກ່ໍໄຟ ຜູ້ເອົາດ້ົນໄຟຄາດຕົວເຈ້ົາໄວ້ ຈ່ົງເດີນດ້ວຍແສງໄຟຂອງເຈ້ົາ ແລະດ້ວຍແສງດ້ົນ
ໄຟຊ່ຶງເຈ້ົາໄດ້ກ່ໍ ເຈ້ົາຈະໄດ້ຮັບຢ່າງນ້ີຈາກມືຂອງເຮົາ ຄື ເຈ້ົາຈະຕ້ອງນອນລົງໃນທ່ີທໍຣະມານ 

 

51 ຄາໍເລົາ້ໂລມມາເຖງິຊີໂອນ 
Blessings in Store for Godís People 
(ປຖກ 12:1-3) 

1 ìຈ່ົງຟັງເຮົາ ເຈ້ົາທັງຫລາຍຜູ້ຂົນຂວາຍຫາການຊ່ອຍກູ້ ເຈ້ົາຜູ້ສແວງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຈ່ົງມອງເບ່ິງຫີນຊ່ຶງໄດ້ສະ
ກັດຕົວເຈ້ົາມາ ແລະຈ່ົງມອງເບ່ິງບ່ໍຫີນຊ່ຶງຊົງຂຸດເອົາຕົວເຈ້ົາທັງຫລາຍມາ 

2 ຈ່ົງເບ່ິງອັບຣາຮາມບັນພະບຸຣຸດຂອງເຈ້ົາທັງຫລາຍ ແລະເບ່ິງນາງຊາຣາຜູ້ຄອດເຈ້ົາ ເພາະເມ່ືອມີເຂົາຢູ່ແຕ່ຜູ້
ດຽວ ເຮົາໄດ້ຮ້ອງເອ້ີນເຂົາ ແລະເຮົາອວຍພອນເຂົາແລະກະທໍາໃຫ້ເປັນຄົນຫລວງຫລາຍ 

3 ເພາະວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງເລ້ົາໂລມຊີໂອນ ພຣະອົງຈະຊົງເລ້ົາໂລມບ ອ່ນທ່ີຮົກຮ້າງທັງສ້ິນຂອງນາງ ແລະຈະ
ທໍາຖ່ິນກັນດານຂອງນາງເຫມືອນສວນເອເດນ ແລະທະເລຊາຍຂອງນາງເຫມືອນອຸທຍານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
ຈະພົບຄວາມຊ່ືນບານແລະຄວາມຍິນດີໃນນາງ ທງັການໂມທະນາແລະສຽງເພງ 

4 ຊົນຊາດຂອງເຣົາເອີຍ ຈ່ົງຟັງສຽງຂອງເຮົາ ຊາດຂອງເຮົາເອີຍ ຈ່ົງງ່ຽງຫູຟັງເຮົາ ເພາະພຣະທັມຈະອອກໄປ
ຈາກເຮົາ ແລະຄວາມຍຸດຕິທັມຈະອອກໄປເປັນຄວາມສວາ່ງຂອງຊົນຊາດທັງຫລາຍ 

5 ການຊ່ອຍກູ້ຂອງເຣົາໃກ້ເຂ້ົາມາໂດຍໄວ ແລະຄວາມລອດຂອງເຮົາໄດ້ອອກໄປແລ້ວ ແຂນຂອງເຮົາຈະປົກ
ຄອງຊົນຊາດທັງຫລາຍ ແຜ່ນດິນຊາຍທະເລລໍຄອຍເຮົາ ແລະເຂົາຫວັງຄອຍກໍາລັງແຂນຂອງເຣົາ 

6 ຈ່ົງແຫງນຫນ້າເບ່ິງຟ້າສວັນ ແລະຫລຽວເບ່ິງໂລກເບ້ືອງລຸ່ມ ເພາະວ່າຟ້າສວັນຈະສູນສ້ິນໄປເຫມືອນຄວັນ 
ແລະແຜ່ນດິນໂລກຈະສລາຍໄປເຫມືອນຢ່າງເສ້ືອຜ້າ ແລະເຂົາທັງຫລາຍຜູ້ອາສັຍຢູ່ໃນນ້ັນຈະຕາຍໄປ
ເຫມືອນຮ້ີນ ແຕ່ຄວາມລອດຂອງເຮົາຈະຢູ່ເປັນນິດ ແລະການຊ່ອຍກູ້ຂອງເຮົາຈະບ່ໍສ້ິນສຸດເລີຍ 

7 ìຈ່ົງຟັງເຣົາ ເຈ້ົາທັງຫລາຍຜ  ູ້ຮູ້ເຖິງຄວາມຊອບທັມ ຊົນຊາດຊ່ຶງພຣະທັມຂອງເຮົາຢູ່ໃນໃຈ ຢ່າຢ້ານການຕໍາຫນິ
ຂອງມະນຸດ ແລະຢ່າວິຕົກຕ່ໍການກ່າວຫຍາບຊ້າຂອງເຂົາ 

8 ເພາະວ່າແມງຈະກິນເຂົາເຫມືອນກິນເສ້ືອຜ້າ ແລະໂຕຫນອນຈະກິນເຂົາເຫມອືນກິນຂົນແກະ ແຕ່ການຊ່ອຍກູ້
ຂອງເຮົາຈະຢູ່ເປັນນິດ ແລະຄວາມລອດຂອງເຮົາຈະຢູ່ຕລອດທຸກຊ່ົວຊາດເຊ້ືອສາຍ 

9 ຂ້າແຕ່ພຣະກອນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຈ່ົງຕ່ືນເຖີດ ຕ່ືນເຖີດ ຈ່ົງສວມກໍາລັງ ຈ່ົງຕ່ືນຢ່າງສມັຍເກ່ົາກ ອ່ນ ໃນຊ່ົວ
ຊາດເຊ້ືອສາຍທ່ີນານມາແລ້ວ ທາ່ນບ່ໍແມ່ນຫລືທ່ີຕັດຣາຮັບໃນທະເລຂາດເປັນຕ່ອນໆ ແລະແທງມັງກອນຈົນ
ຊອດ 

10 ທ່ານບ່ໍແມ່ນຫລືທີທໍ່າໃຫທ້ະເລແຫ້ງໄປ ຄືນ້ໍາຂອງມະຫາສະຫມຸດໃຫຍ່ດ້ວຍ ຊຶງ່ບ່ອນເລິກຂອງທະເລໃຫ້ເປັນ
ຫົນທາງ ເພື່ອໃຫຜູ້້ທ່ີໄດ້ໄຖ່ໄວແ້ລ້ວເດີນຜ່ານໄປ 

11 ແລະຜູ້ທີໄຖ່ໄວແ້ລ້ວຂອງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຈະກັບ ແລະຮ້ອງເພງມາຊໂີອນ ຄວາມຊ່ືນບານເປັນນິດຈະຢູ່ເທິງຫົວ
ຂອງເຂົາ ເຂົາຈະໄດ້ຣັບຄວາມຊ່ືນບານແລະຄວາມຍິນດີ ຄວາມໂສກເສ້ົາແລະການຫາຍໃຈໃຫຍ່ຈະຫນີໄປ
ເສັຽ 



12 ເຣົາ ຄເືຮົາເອງຜູ້ເລົ້າໂລມເຈ້ົາ ເຈົ້າເປັນຜູໃ້ດທ່ີຢ້ານມະນຸດຜູ້ຊ່ຶງຕ້ອງຕາຍ ຄືຢ້ານບຸດຂອງມະນຸດຊ່ຶງຖືກທໍາໃຫ້
ເຫມືອນຫຍາ້ 

13 ແລະທີໄ່ດ້ລືມພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຜູ້ສ້າງຂອງຕົນເສັຽ ຜູ້ຊົງຄຶງຟ້າສວັນ ແລະວາງຮາກຖານຂອງແຜ່ນດິນໂລກ 
ແລະທີຢ້່ານຢູ່ເລ້ືອຍໄປຕລອດວັນ ເພາະຄວາມກ້ຽວກາດຂອງຜູ້ບີບບັງຄັບ ເມ່ືອເຂົາຕ້ັງຕົວເຂົາທ່ີຈະທໍາລາຍ 
ແລະຄວາມກ້ຽວກາດຂອງຜູ້ທ່ີບີບບັງຄັບຢູ່ທ່ີໃດ 

14 ຜູ້ໃດທ່ີຖືກກົດຂ່ີຈະໄດ້ຣ ັບການປົດປ່ອຍໂດຍໄວ ເຂົາຈະບ່ໍຕາຍແລະລ ງົໄປສ  ູ່ປາກແດນມໍຣະນາ ທັງອາ
ຫານຂອງເຂົາຈະບ່ໍຂາດ 

15 ເພາະເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາ ຜູ້ກວນທະເລແລະຄ້ືນກໍຕີຟາດຟ້ົງ ພຣະນາມຂອງພຣະອົງຄືພ
ຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາ 

16 ແລະເຣົາໄດ້ໃສ່ຖ້ອຍຄໍາຂອງເຮົາໃນປາກຂອງເຈ້ົາ ແລະເຊ່ືອງເຈ້ົາໄວ້ໃນຮ່ົມມືຂອງເຮົາ ຊຶງ່ຄຶງຟ້າສວັນແລະ
ວາງຮາກຖານຂອງແຜ່ນດິນໂລກ ແລະກ່າວແກ່ຊີໂອນວ່າ ìເຈ້ົາເປັນຊົນຊາດຂອງເຮົາî 

17 ໂອ ເຢຣູຊາເລັມເອີຍ, ຈ່ົງປຸກຕົວເອງ ຈ່ົງປຸກຕົວເອງ ຈ່ົງຢືນຂ້ຶນເຖີດ ເຈ້ົາຜູ້ໄດ້ດ່ືມຈາກພຣະຫັດຂອງພຣະຜູ້ເປ
 ນັເຈ້ົາ ຊ່ຶງຈອກແຫ່ງພຣະພິໂຣດຂອງພຣະອົງ ຜູ້ໄດ້ດ່ືມເຖິງຄວາມພິໂຣດຂອງພຣະອົງ ຈ່ຶງເຮັດໃຫ້ເຈ້ົາໂຊເຊ 
ຍ່າງໄປບ່ໍທຸນທ່ຽງ 

18 ໃນບັນດາບຸດຊາຍທ່ີນາງຄອດມາ ກໍບໍ່ມຜູ້ີໃດນໍານາງ ໃນບັນດາບຸດຊາຍທ່ີນາງລ້ຽງດູມາ ກໍບໍ່ມໃີຜຈູງນາງ 
19 ສອງສ່ິງນ້ີໄດ້ເກີດຂ້ຶນແກ່ເຈ້ົາ ຜ  ູ້ໃດຈະເລ້ົາໂລມເຈ້ົາ ຄືການລ້າງຜານແລະການທໍາລາຍ ການອຶດອາຫານ

ແລະເປືອຍກາຍ ຜູ ໃ້ດຈະເລ້ົາໂລມເຈ້ົາ 
20 ບຸດຊາຍຂອງເຈ້ົາສລົບໄປແລ້ວ ເຂົານອນຢູ່ທ່ີທຸກຫົວຖນົນເຫມືອນກວາງຕິດຕາຫນ່າງ ເຂົາທັງຫລາຍໂຊກ

ໂຊນດ້ວຍພຣະພິໂຣດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະຄໍາສ່ັງຂອງພຣະເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາ 
21 ສັນນ້ັນເຈ້ົາຜູ້ຖືກຂ່ົມໃຈ ຜູ້ຊ່ຶງມນຶເມົາ ແຕ່ບ່ໍແມ່ນດ້ວຍເຫລ້ົາອະງ  ຸ່ນ ຈ່ົງຟັງຂ້ໍນ້ີເຖີດ 
22 ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາ ພຣະເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາຜູ້ຊົງສ ູ ້ຄະດີແຫ່ງຊົນຊາດຂອງພຣະອົງ ພຣະເຈ້ົາຂອງ

ເຈ້ົາຊົງ   ຕັສສ່ັງດ່ັງນ້ີວ່າ, ìເບ່ິງແມ, ເຮົາໄດ້ເອົາຈອກແຫ່ງຄວາມໂຊເຊ ມາຈາກມືຂອງເຈ້ົາແລ້ວ ຂັນແຫ່ງ
ຄວາມພໂິຣດຂອງເຮົາ ເຈ້ົາຈະບ່ໍຕ້ອງດ່ືມອີກ 

23 ແລະເຮົາຈະໃສ່ມັນໄວ້ໃນມືຂອງຜູ້ທໍຣະມານເຈ້ົາ ຜູ້ໄດ້ເວ້ົາກັບເຈ້ົາວ່າ ìກ້ົມລົງ ເຮົາຈະໄດ້ຂ້າມໄປî ແລະເຈ້ົາ
ໄດ້ກະທໍາໃຫ້ຫລັງຂອງເຈ້ົາເຫມອືນພ້ືນດິນ ແລະເຫມືອນຖນົນເພ່ືອໃຫ້ເຂົາຂ້າມໄປî 

 

52 ພຣະເຈົາ້ຊງົປດົປອ່ຍເຢຣຊູາເລມັ 
Let Zion Rejoice 

1 ໂອ ຊໂີອນເອີຍ ຈ່ົງເຂ້ັມແຂງແລະຕ່ືນຂ້ືນ ນະຄອນສັກສິດຂອງພຣະເຈ້ົາເອີຍ ຈ່ົງນຸ່ງຫ່ົມຜ້າແພງາມໆເທີນ ຄົນ
ນອກສາສນາຈະບ່ໍເຂ້ົາມາຫາເຈ້ົາອີກ 

2 ໂອ ເຢຣູຊາເລັມເອີຍ ຈ່ົງຕ່ໍສູ້ເພ່ືອອິສຣະພາບ ຈ່ົງລຸກຂ້ຶນຈາກດິນແລະນ່ັງເທິງບັນລັງເທີນ ພວກຊະເລີຍຊາວຊີ
ໂອນເອີຍ ຈ່ົງແກ້ໂສ້ທ່ີເຂົາຜູກເຈ້ົາອອກ 

3 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງບອກໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງວ່າ, ìເຈ້ົາໄດ້ຕົກເປັນທາດໂດຍບ່ໍມຣີາຄາ ເຈ້ົາຈະບ່ໍຖ ກືໄຖ່ດ້ວຍເງ
 ນິຫລືມູນຄ່າແຕ່ຢ່າງໃດ ແຕ່ເຈ້ົາຈະໄດເ້ປັນອິສຣະ 

4 ເພາະພຣະເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ເຈ້ົາເຄີຍເປັນຄົນຕ່າງຊາດຢູ່ໃນປະເທດເອຢິບເທ່ືອນ່ືງແລ້ວ ພາຍລຸນມາອັສຊີ
ເຣັຽໄດ້ກົດຂ່ີເຈ້ົາຢ່າງຫນັກ 



5 ພຣະເຈ້ົາກ່າວວ່າ ແລ້ວສ່ິງດຽວກັນນ້ີກໍເກີດຂ້ຶນອີກໃນບາບິໂລນ ເຈ້ົາຖືກຈັບເປັນຊະເລີຍຢູ່ທ່ີນ້ັນຢ່າງບ່ໍມີຄຸນຄ່າ 
ພຣະເຈ້ົາກ່າວວ່າ ຄົນທັງຫລາຍທ່ີປົກຄອງເຈ້ົາກໍຂ້ີຄຸຍອວດດີ ແລະສະແດງຄວາມດູຫມິນ່ຢຽບຫຍາມເຮົາຢູ່ສ
ເມ ີ

6 ແຕ່ເມ່ືອເຖິງວັນນ້ັນ ເຈ້ົາຈະຍອມຮັບວ່າ ເຮົາຜູ້ເວ້ົາຕ່ໍເຈ້ົານ້ີແຫລະ ຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາî 
7 ຜູ້ສ່ົງຂ່າວທ່ີກໍາລັງຂ້າມພູມາກງໍາມວເີສດຫລາຍ ທ່ານນໍາເອົາຂ່າວດີ ຂ່າວສັນຕິສຸກມາ ທ່ານຮ້ອງປະກາດຊັຍ

ຊະນະແລະເວ້ົາຕ່ໍພູຊີໂອນວ່າ, ìພຣະເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາຊງົເປັນກະສັດî 
8 ພວກທ່ີຍາມເມືອງກ່ໍຮ້ອງສຽງດັງ ຮ້ອງເພງພ້ອມກັນດ້ວຍຄວາມມ່ວນຊ່ືນ ເພາະວ່າພວກເຂົາເຫັນພຣະຜູ້ເປັນ

ເຈ້ົາກັບມາທ່ີພຊູ ໂີອນດ້ວຍຕາຕົນເອງ 
9 ເຢຣູຊາເລັມທ່ີຮ້າງເປ່ົາເອີຍ ຈ່ົງຮ້ອງເພງດ້ວຍຄວາມມ່ວນຊ່ືນເທີນ ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງເລ້ົາໂລມຊົນຊາດ

ຂອງພຣະອົງ ແລະຊົງຊ່ອຍໄຖ່ໃຫ້ນະຄອນຂອງພຣະອົງພ້ົ້ົນພັຍ 
10 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງໃຊ້ອໍານາດອັນສັກສິດຂອງພຣະອົງ ຊົງຊ່ອຍໃຫ້ໄພພົ່ນຂອງພຣະອົງພ້ົ້ົນພັຍ ຄົນທັງໂລກກໍ

ໄດ້ເຫັນການຊ່ອຍນ້ັນ 
11 ພວກເຈ້ົາທ່ີຖືເຄ່ືອງສັກສິດ ຈ່ົງອອກມາຈາກບາບິໂລນດຽວນ້ີ ຢ່າແຕະຕ້ອງສ່ິງທ່ີຫວງຫ້າມ ຈ່ົງຮັກສາຕົວໃຫ້ບຣໍິ

ສຸດ ແລະອອກໄປຈາກເມືອງເສັຽ 
12 ເວລານ້ີເຈ້ົາບ່ໍຕ້ອງຟ້າວອອກໄປ ບ່ໍຕ້ອງຫລົບຫລີຫນີໄປ ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາຈະນໍາຫນ້າເຈ້ົາໄປ 

ແລະຈະຊົງຮັກສາທາງຫລັງຕ່ືມອີກ 
ຄວາມທກຸລາໍບາກຂອງຜູຮ້ບັໃຊພ້ຣະຜູເ້ປນັເຈົາ້ 
The Suffering Servant 

13 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວວ່າ, ìຄົນໃຊ້ຂອງເຮົາຈະທໍາພາຣະກິຈຂອງຕົນສໍາເຣັດ ເຂົາຈະເປັນຜູ້ຍ່ິງໃຫຍ່ ແລະ
ມີກຽດສູງ 

14 ເມ່ືອຄົນທັງຫລາຍເຫັນເຂົາຈະສະທ້ານຢ້ານກົວ ເຂົາເສັຽຮູບໂສມຫລາຍແທບຈະບ່ໍເປັນມະນຸດ 
15 ແຕ່ຊາດທັງຫລາຍຈະອັສຈັນພວກເຂົາ ພວກກະສັດກໍຈະເວ້ົາຫຍັງບ່ໍໄດ້ຍ້ອນວ່າ ເຂົາທັງຫລາຍຈະເຫັນສ່ິງທ່ີບ່ໍ

ເຄີຍຮູ້ເຄີຍເຫັນກໍຈະເຫັນແລະເຂ້ົາໃຈî 
 

53 
Chapter 53 

1 ຄົນທັງຫລາຍໄດ້ຕອບວ່າ, ìແມ່ນໃຜຈະເຊ່ືອສ່ິງທີເ່ຮົາໄດ້ຍິນເຂົາແລ້ວ ພຣະຫັດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງສໍາ
ແດງຕ່ໍຜູ້ໃດ 

2 ມັນເປັນຄວາມມຸ້ງມາດປາຖນາຂອງພຣະຜູ ເ້ປັນເຈ້ົາ ທີຄົ່ນໃຊ້ຂອງພຣະອົງໄດ້ຈະເຣີນເຕີບໂຕເຫມອືນກົກໄມ້
ປ່ົງຮາກໃນດິນແຫ້ງ ຄົນໃຊ້ນ້ັນບ່ໍໄດ້ສະງ່າຜ່າເຜີຍ ຫລືຈົບງາມເລີຍ ເຂົາບ່ໍມີຫຍງັພໃໍຫ້ເຮົາສັງເກດ ບ່ໍມີຫຍງັພໍ
ທ່ີຈະຮັກໃຄ່ປາຖນາເຂົາ ບ່ໍມີຫຍັງພໍທີຈ່ະດຶງດູດເຮົາ 

3 ເຣົາໄດ້ຫມິນ່ປມາດແລະປະຖ້ິມເຂົາ ເຂົາໄດ້ຮັບຄວາມລໍາບາກແລະທົນຕ່ໍຄວາມເຈັບປວດ ບ່ໍມີໃຜຈະຫລຽວ
ແລເຂົາ ເຮົາໄດ້ປະຖ້ິມເຂົາເຫມືອນເຂົາບ່ໍມີຫຍັງ 

4 ແຕ່ເຂົາໄດ້ທົນແບກເອົາຄວາມລໍາບາກຂອງເຮົາ ຄືຄວາມເຈັບປວດທ່ີເຮົາແບກຢູ່ນ້ັນ ເຮົາຄຶດສເມີວ່າຄວາມ
ລໍາບາກຂອງເຂົານ້ັນ ແມ່ນການລົງໂທດຂອງພຣະເຈ້ົາ 

5 ແຕ່ເຂົາຖືກບາດເຈັບຍ້ອນບາບຂອງພວກເຣົາທັງຫລາຍ ເຂົາຖືກຕີຍ້ອນພວກເຮົາທໍາຊ່ົວ ການລົງໂທດທ່ີເຂົາ
ໄດ້ຮັບນ້ັນທໍາໃຫ້ພວກເຮົາເປັນອິສຣະສົມບູນ ທ່ີເຂົາຖືກຕີນ້ັນກໍເພ່ືອໃຫ້ເຮົາຫາຍດີ 



6 ເຮົາທັງຫມດົເປັນເຫມອືນແກະທ່ີສູນເສັຽແລ້ວ ເຮົາທຸກຄົນຕ່າງເດີນໄປຕາມທາງຂອງຕົນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້
ຊົງລົງໂທດເຂົາ ຄືໂທດທ່ີເຮົາທັງຫມດົສົມຄວນໄດ້ຮັບ 

7 ເຂົາຖືກຫມ່ິນປມາດຢ່າງເຈັບແສບ ແຕ່ກມໍຄີວາມສຸພາບອ່ອນຫວານ ເຂົາບ່ໍເວ້ົາຈາຫຍັງເລີຍເຫມອືນລູກແກະ
ທ່ີຖືກນໍາໄປຂ້າ ແລະເຫມືອນແກະທ່ີຖືກເຂົາຕັດຂົນ ເຂົາບ່ໍເວ້ົາຈາຫຍັງເລີຍ 

8 ເຂົາຖືກພິພາກສາລົງໂທດແລະນໍາອອກໄປປະຫານ ບ່ໍມີໃຜກັງວົນສົນໃຈໃນເຄາະກໍາຂອງເຂົາເລີຍ ເຂົາຖືກ
ຂ້າຍ້ອນບາບຂອງຊົນຊາດເຮົາ 

9 ເຖິງແມ່ນວ່າເຂົາບ່ໍເຄີຍຂ້າຄົນຫລືເວ້ົາຕົວະກ ຕໍາມ ເຂົາກໍຈະຖືກຝັງໄວ້ໃນອຸບໂມງດຽວກັນກັບອາດຊະຍາກອນ
ແລະພວກເສດຖີî 

10 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວວ່າ, ìມັນເປັນຄວາມຕ້ັງໃຈຂອງເຮົາທ່ີເຂົາຕ້ອງຮັບທຸກນ້ັນ ຄວາມຕາຍເປັນເຄ່ືອງໄຖ່ບາບ
ເພ່ືອນໍາມາຊຶງ່ຄວາມລອດພ້ົ້ົນ ດ່ັງນ້ັນເຂົາຈະເຫັນເຊ້ືອສາຍຂອງເຂົາ ຈະມີຊີວດິຍືນຍາວ ແລະແຜນການຂອງ
ເຮົາຈະສໍາເຣັດຍ້ອນເຂົາ 

11 ຫລ ັງຈາກມີຊວິີດຢູ່ດ້ວຍຄວາມທຸກແລ້ວ ເຂົາຈະມີຄວາມສຸກອີກ ເຂົາຈະຮູ້ວ່າຄວາມທຸກທ່ີໄດ້ຮັບນ້ັນມີປໂຍດ
ຫລາຍ ເຂົາເປັນຄົນໃຊ້ທີຊ່ອບທັມຂອງເຮົາ ເຂົາຈະແບກເອົາໂທດຂອງຄົນທັງຫລາຍ ແລະຈະທໍາໃຫ້ເຂົາເປັນ
ໄພພົ່ນຜ  ູ້ສັດຊ່ືຂອງເຣົາ 

12 ດ່ັງນ້ັນແຫລະ ເຮົາຈະໃຫ້ເຂົາໄດ້ຮັບກຽດ ໄດ້ເປັນໃຫຍ່ ແລະມີອໍານາດໃນຖ້າມກາງຄົນທັງຫລາຍ ເຂົາຍິນດີ
ສຣະຊີວດິ ແລະມີສ່ວນຮ່ວມຢູ່ນໍາພວກອາດຊະຍາກອນ ເຂົາໄດ້ຮັບແບກເອົາບາບຂອງຄົນຈໍານວນຫລາຍ 
ແລະທົນຮັບເອົາໂທດທ່ີພວກເຂົາໄດ້ຮັບî 

 

54 ພຣະຜູເ້ປນັເຈົາ້ຊງົຮກັອສິຣາເອນ 
The Eternal Covenant of Peace 

1 ຈ່ົງຮ້ອງເພງເຖີດ ໂອ ຍິງຫມນັເອີຍຜູ້ບ່ໍຄອດບຸດ ຈ່ົງເປ່ັງສຽງຮ້ອງເພງ ແລະຮ້ອງໃຫ້ດັງ ເຈ້ົາຜູ້ບ່ໍໄດ້ເຈັບທ້ອງ 
ດ້ວຍວ່າບຸດຂອງແມ່ຮ້າງກ ຍັໍງຈະມີຫລາຍກວ່າບຸດຂອງຍິງທ່ີແຕ່ງງານ ພຣະເຈ້ົາຊົງກ່າວດ່ັງນ້ີ 

2 ຈ່ົງທໍາໃຫ້ເຕັນທ່ີເຈ້ົາອາສັຍຢູ່ກວ້າງອອກ ຈ່ົງຕ່ໍເຊືອກເຕັນໃຫ້ຍາວ ແລະຝັງຫລັກມັນໃຫ້ແຫນ້ນ 
3 ເຈ້ົາຈະຂຍາຍເຂດແດນອອກໄປທຸກດ້ານ ປະຊາຊນົຂອງເຈ້ົາຈະກັບຄືນປະເທດ ຈະໄດ້ຊົນຊາດທັງຫລາຍມາ

ຢູ່ພາຍໃຕ້ການປົກຄອງ ເມືອງຮ້າງທັງຫລາຍຈະມີຄົນເຕັມຢູ່ 
4 ຢ່າສູ່ຢ້ານ ເຈ້ົາຈະບ່ໍເຊ່ືອມເສັຽກຽດອີກ ເຈ້ົາຈະບ່ໍເສັຽປຽບລຽບຫນ້າ ເຈ້ົາຈະລືມຄວາມງຽບເຫງົາເປ່ົາປ່ຽວທ່ີສຸດ

ຄາວເຈ້ົາເປັນຫມ້າຍ 
5 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະເປັນເຫມືອນຜົວຂອງເຈ້ົາ ພຣະນາມຂອງພຣະອົງຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາອົງຍ່ິງໃຫຍ່  

ພຣະເຈ້ົາບໍຣິສຸດຂອງອິສຣາເອນຈະຊ່ອຍໄຖ່ເຈ້ົາໃຫ້ພ້ົ້ົນພັຍ ພຣະອົງຊົງເປັນຜູ້ປົກຄອງໂລກ 
6 ເຈ້ົາເປັນເຫມືອນເມັຽສາວທ່ີຖືກຜົວປະຖ້ິມ ແລະອຸກອ່ັງທ່ີສຸດ ແຕ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງເອ້ີນເຈ້ົາມາຫາແລະກ່າວ

ວາ່, 
7 ìເຮົາໄດ້ປະຮ້າງເຈ້ົາຊ່ົວເວລາຫນ້ອຍດຽວ ເຮົາຈະເອົາເຈ້ົາຄືນມາດ້ວຍຄວາມຮັກທ່ີສຸດ 
8 ເຣົາໄດ້ໂກດຮ້າຍເຈ້ົາໃນຊ່ົວລະຍະນ່ຶງ ເຮົາຈ່ຶງໄດ້ເຊົາເບ່ິງແຍງເຈ້ົາ ແຕ່ເຮົາຈະສໍາແດງຄວາມຮັກຕ່ໍເຈ້ົາຕລອດ

ໄປî ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາອົງຊົງຊ່ອຍໄຖ່ເຈ້ົາໄດ້ກ່າວດ່ັງນ້ີແຫລະ 
9 ìເຮົາໄດ້ສັນຍາໄວ້ໃນສມັຍຂອງໂນອາ ວາ່ນ້ໍາຈະບ່ໍຖ້ວມໂລກອີກ ບັດນ້ີເຮ າົສ ນັຍາວ່າຈະບ່ໍໂກດເຈ້ົາອີກ ເຮົາ

ຈະບ່ໍຕິຕຽນ  ຫລືລົງໂທດເຈ້ົາ 



10 ພໃູຫຍ່ແລະນ້ອຍທັງຫລາຍອາດພັງທະລາຍລົງ ແຕ່ຄວາມຮັກຂອງເຣົາທ່ີມຕ່ໍີເຈ້ົາຈະບ່ໍສ້ິນສຸດຈັກເທ່ືອ ເຮົາຈະ
ຮັກສາສັນຍາສັນຕິພາບຂອງເຮົາໄວ້ຕລອດໄປî ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາອົງຊົງເມດຕາສົງສານເຈ້ົາຊງົກ່າວດ່ັງນ້ີແຫລະ 
ເຢຣຊູາເລມັໃຫມ ່

11 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວວ່າ, ìໂອ ນະຄອນທ່ີລໍາບາກ ແລະຂາດການຊ່ອຍເຫລືອເອີຍ ບ່ໍມໃີຜເລ້ົາໂລມໃຈເຈ້ົາ 
ເຮົາຈະວາງຮາກຖານຂອງເຈ້ົາໄວ້ດ້ວຍເພັດ 

12 ເຣົາຈະສ້າງຫໍຄອຍຂອງເຈ້ົາດ້ວຍທັບທີມ ສ້າງປະຕູດ້ວຍຫີນທ່ີມີສີແດງເຫມືອນໄຟ ແລະສ້າງກໍາແພງອ້ອມ
ເຈ້ົາໄວ້ດ້ວຍເພັດນິນຈິນດາ 

13 ເຮົາເອງຈະສອນປະຊາຊົນຂອງເຈ້ົາ ຈະໃຫ້ເຂ າົຈະເຣີນຮຸ່ງເຮືອງແລະມີສັນຕິສຸກ 
14 ຄວາມຍຸດຕິທັມ ແລະຄວາມຖືກຕ້ອງຈະທໍາໃຫ້ເຈ້ົາຫມ້ັນຄົງຖາວອນ ຈະພ້ົ້ົນຈາກການກົດຂ່ີ ແລະຄວາມຢ້ານ 
15 ຖ້າຜູ້ໃດໂຈມຕີເຈ້ົາ ເຂົາກໍທໍາໄປໂດຍຂາດຄວາມເຫັນຊອບຈາກເຮົາ ຜູ້ໃດຕ່ໍສູ້ຂັດຂວາງເຈ້ົາຈະເຖິງຄວາມຈິບ

ຫາຍ 
16 ເຮົາໄດ້ສ້າງຊ່າງເຫລັກ ຄືຜູ້ເປ່ົາໄຟແລະສ້າງອາວຸດ ເຣາົໄດ້ສ້າງທະຫານຄືຜູ້ໃຊ້ອາວຸດທໍາລາຍດ້ວຍ 
17 ແຕ່ອາວຸດທ່ີສ້າງຂ້ຶນຈະບ່ໍສາມາດທໍາລາຍເຈ້ົາ ເຈ້ົາຈະຕອບໂຕ້ທຸກຄົນທ່ີຟ້ອງຮ້ອງເຈ້ົາ ເຣົາຈະຄຸ້ມຄອງຂ້າໃຊ້

ຂອງເຣົາ ແລະຈະໃຫ້ເຂົາມີຄວາມອຸດົມສົມບູນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວດ່ັງນ້ີແຫລະ 
 

55 ພຣະເຈົາ້ຊງົປະທານພຣະກະຣນຸາທຄິນຸ 
An Invitation to Abundant Life 

1 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວວ່າ, ìທຸກຄົນທີຢ່າກນ້ໍາ ເຊີນມາເຖີດ ນ້ໍາມີຢູ່ທ່ີນ້ີ ຜູ້ທີບ່ໍ່ມີເງິນໃຊ້ ເຊີນມາເທີນ ມາຊ້ືເຂ້ົາ
ກິນສາ ເຊີນມາຊ້ືເຫລ້ົາອະງຸ່ນແລະນ້ໍານົມກິນ ເຈ້ົາບ່ໍຕ້ອງເສັຽຄ່າຫຍັງດອກ 

2 ເປັນຫຍັງເຈ້ົາຈ່ຶງຈ່າຍເງິນຊ້ືສ່ິງທ່ີບ່ໍແມ່ນອາຫານ ເປັນຫຍັງເຈ້ົາຈ່ຶງຈ່າຍໄປ ແຕ່ຍັງຫິວຢາກຢູ່ ຈ່ົງຟັງເຮົາ ແລະ
ທໍາຕາມເຮົາບອກເທີນ ແລ້ວເຈ້ົາຈະມ່ວນຊ່ືນແລະມີອາຫານກິນດີທ່ີສຸດ 

3 ໄພພົ່ນຂອງເຮົາເອີຍ ຈ່ົງຟັງແລະມາຫາເຮົາເທີນ ຈ່ົງມາຫາເຮົາ ແລ້ວເຈ້ົາຈະມີຊີວິດ ເຮົາຈະໃຫ້ຄໍາຫມ້ັນສັນຍາ
ອັນຕລອດໄປແກ່ເຈ້ົາ ຈະອວຍພອນເຈ້ົາດ່ັງທ່ີເຮົາສັນຍາແກ່ດາວິດ 

4 ເຮົາຈະທໍາໃຫ້ເຂົາໄດ້ເປັນຜູ້ນໍາ ແລະຜູ້ບັນຊາການທະຫານຂອງຊົນຊາດທັງຫລາຍ ຈະໃຫ້ເຂົາເປັນຜູ້ສະແດງ
ຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງເຮົາແກ່ຊົນຊາດທັງຫລາຍ 

5 ເຈ້ົາຈະຮຽກຮ້ອງຊາວຕ່າງປະເທດ ຊ່ຶງໃນເວລານ່ຶງພວກເຂົາບ່ໍຮູ້ຈັກເຈ້ົາ ແຕ່ບັດນ້ີພວກເຂົາຈະແລ່ນມາຮ່ວມ
ກັບເຈ້ົາ ເຮົາ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາ ຄືພຣະເຈ້ົາບໍຣິສຸດຂອງອິສຣາເອນ ຈະທໍາໃຫ້ສ່ິງທັງຫມດົນ້ີເກີດຂ້ຶນ 
ເຮົາຈະໃຫ້ກຽດແລະຄວາມສະງ່າຣາສີແກ່ເຈ້ົາî 

6 ຈ່ົງຄືນມາຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແລະອ້ອນວອນຕ່ໍພຣະອົງ ເພາະວ່າພຣະອົງຊົງຢູ່ໃກ້ໆ 
7 ຊົງໃຫ້ຄົນອະທັມຫນີຈາກທາງດໍາເນີນຊີວິດຂອງເຂົາ ແລະຊົງປ່ຽນແນວທາງຄິດຂອງເຂົາ ຊົງໃຫ້ເຂົາກັບຄືນ

ມາຫາພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຂອງເຮົາ ພຣະອົງຊົງເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມເມດຕາແລະຊົງໃຫ້ອະພັຍໄວ 
8 ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຊົງກ່າວວ່າ, ìຄວາມຄິດຂອງເຮົາບ່ໍເຫມືອນຂອງພວກເຈ້ົາ ທາງຂອງເຮົາແຕກຕ່າງທາງຂອງ

ເຈ້ົາ 
9 ຟ້າສວັນຢູ່ສູງກວ່າໂລກສັນໃດ ທາງແລະແນວຄິດຂອງເຣົາກໍສູງກວ່າຂອງເຈ້ົາສັນນ້ັນ 
10 ຖ້ອຍຄໍາຂອງເຮົາເປັນເຫມອືນຫິມມະແລະນ້ໍາຝົນ ຊຶງ່ລົງມາຈາກຟ້າແລະຫົດໂລກໃຫ້ຊຸມ່ຊ່ືນ ແລ້ວກັບຄືນຂ້ຶນ

ສ  ູ່ຟ້າສວັນ ມັນສາມາດທໍາໃຫ້ເຄ່ືອງປູກຈະເຣີນງອກງາມຂ້ຶນ ມັນສາມາດໃຫ້ເມັດສໍາລັບຫວ່ານ ແລໃຫ້ອາ
ຫານສໍາລັບກິນ 



11 ຖ້ອຍຄໍາທ່ີເຮົາເວ້ົາໄປນ້ັນ ຈະທໍາໃຫ້ສໍາເຣັດຜົນຕາມທ່ີເຮົາວາງໄວ້ ຈະທໍາໃຫ້ທຸກໆສ່ີງຕາມທ່ີເຣົາໃຊ້ໄປທໍາ 
ແລະກັບຄືນມາຫາເຮົາ 

12 ເຈ້ົາຈະອອກໄປດ້ວຍຄວາມມ່ວນຊ່ືນ ຈະຖືກນໍາອອກຈາກເມືອງໄປດ້ວຍສວັດດີພາບ ພູໃຫຍ່ແລະນ້ອຍທັງ
ຫລາຍຈະເປ່ັງສຽງຮ້ອງເພງ ກົກໄມ້ທັງຫລາຍກ ຈໍະຮ້ອງດ້ວຍຄວາມມ່ວນຊ່ືນ 

13 ກົກໄມ້ສົນຈະງອກງາມຂ້ຶນມາແທນກົກມີຫນາມ ກົກໄມຫ້ອມກ ຈໍະເກີດຂ້ຶນໃນບ່ອນທ່ີມີຫນາມ ການນ້ີຈະເປັນ
ຫມາຍສໍາຄັນຕລອດໄປເປັນນິດ ເປັນອະນຸສອນເຕືອນວ່າເຮົາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ກະທໍາດ່ັງນ້ີແຫລະ 

 

56 ຮາງວນັໃນການຮກັສາຄາໍຫມັນ້ສນັຍາຂອງພຣະເຈົາ້ 
The Covenant Extended to All Who Obey 

1 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ, ìຈ່ົງຮັກສາຄວາມຍຸດຕິທັມໄວ້ ແລະກະທໍາຄວາມຊອບທັມ ເພາະຄວາມລອດ
ຂອງເຮົາໃກ້ຈະມາ ແລະການຊ່ອຍກູ້ຂອງເຮົາຈະເຜີຍອອກ 

2 ຄວາມຍ່ອມມີແກ່ຜູ້ກະທໍາເຊ່ັນນ້ີ ແລະແກ່ບຸດຂອງມະນຸດຜູ້ຍຶດໄວ້ຫມ້ັນ ຜູ້ຮັກສາວັນສະບາໂຕ ບ່ໍຢຽບຫຍາມ
ວັນນ້ັນ ແລະລະວັງມືຂອງເຂົາຈາກການກະທໍາຊ່ົວຮ້າຍໃດໆî 

3 ຢ່າໃຫ້ຄົນຕ່າງຊາດຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມຖືພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາກ່າວວ່າ, ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງແຍກຂ້ອຍອອກຈາກຊົນ
ຊາດຂອງພຣະອົງî ແລະຢ່າໃຫ້ຊາຍຕອນຄົນນ່ຶງເວ້ົາວ່າ ìເບ່ິງແມ, ຂ້ອຍເປັນຕ້ົນໄມ້ແຫ້ງî 

4 ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ìເຣ່ືອງຂັນທີ(ຜູ້ຊາຍທີຕ່ອນ) ທັງຫລາຍຜູ້ຮັກສາວັນສະບາໂຕຂອງເຮົາ ຜູ້
ເລືອກບັນດາສ່ິງທ່ີພໍໃຈເຮົາ ແລະຮັກສາຄໍາຫມ້ັນສັນຍາຂອງເຮົາໄວ້ຫມ້ັນ 

5 ພາຍໃນວິຫານຂອງເຮົາແລະພາຍໃນກໍາແພງຂອງເຮົາ ເຮົາຈະໃຫ້ອະນຸສາວະຣແີລະຊືແ່ກ່ເຂົາເຫລ່ົານ້ັນ ທ່ີ
ດີກວ່າບຸດຊາຍແລະບຸດຍິງ ເຮົາຈະໃຫ້ຊ່ືນິຣັນແກ່ເຂົາທັງຫລາຍຊ່ຶງຈະບ່ໍຕັດອອກເລີຍ 

6 ìແລະບັນດາຊົນຕ່າງຊາດຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມຖືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ປົນນິບັດພຣະອົງ ແລະຮັກພຣະນາມຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈ້ົາ ແລະເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງ ທຸກຄົນຜູ້ຮັກສາວັນສະບາໂຕ ແລະບ່ໍໄດ້ຢຽບຫຍາມ ແລະຮັກສາຄໍາ
ຫມັນ້ສັນຍາຂອງເຣົາໄວ້ຫມັ້ນ 

7 ຄົນເຫລ່ົານ້ີເຮົາຈະນໍາມາຍັງພູບຣໍສຸິດຂອງເຮົາ ແລະກະທໍາໃຫ້ເຂົາຊ່ຶນບານຢູ່ໃນວິຫານຂອງເຮົາສໍາລ ບັ
ອ້ອນວອນ ເຄ່ືອງເຜົາບູຊາຂອງເຂົາແລະເຄ່ືອງສັກກາຣະບູຊາຂອງເຂົາຈະເປັນທ່ີໂຜດປານເທິງແທ່ນບູຊາຂອງ
ເຮົາ ເພາະວິຫານຂອງເຮົາເຂົາຈະເອ້ີນວ່າເປັນວິຫານແຫ່ງການໄຫວວ້ອນສໍາລັບບັນດາຊົນຊາດທັງຫລາຍ 

8 ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ ຜູ້ຊົງຮວບຮວມອິສຣາເອນທ່ີກະຈັດກະຈາຍກ່າວວ່າ ເຮົາຈະຮວບຮວມຄົນອ່ືນມາໄວ້ກັບເຂົາ 
ນອກຈາກຄົນເຫລ່ົານ້ັນທ່ີໄດ້ຮວບຮວມໄວ້ແລ້ວî 
The Corruption of Israelís Rulers 

9 ເຈ້ົາ ບ ນັດາສັດປ່າທ່ົງ ມາກິນເດີ ທັງເຈ້ົາບັນດາສັດໃນປ່າ 
10 ຍາມຂອງເຂົາຕາບອດ ເຂົາທ ັງປວງໄຮ້ຄວາມຮູ້ ເຂົາທັງປວງເປັນຫມາກືກ ເຂົາເຫ່ົາບ່ໍໄດ້ ໄດ້ແຕ່ຝັນ ໄດ້

ແຕ່ນອນ ຮັກແຕ່ຫລັບ 
11 ຫມາເຫລ່ົານ້ັນຫິວກະຫາຍ ກິນບ່ໍຮູ້ຈັກອ່ີມ ຜູ້ລ້ຽງແກະກໍບ່ໍມີຄວາມເຂ້ົາໃຈເສັຽດ້ວຍ ເຂົາທຸກຄົນກັບໄປຕາມ

ທາງເຂົາເອງ ຕ່າງກ ຫໍາກໍາໄລໃສ່ຕົນເອງ ບ່ໍເວ້ັນຈັກຄ ນົ 
12 ເຂົາທັງຫລາຍວ່າ ìມາເຖດີ ໃຫເ້ຣົາເອົາເຫລ້ົາອະງຸ່ນ ໃຫ້ເຮົາເຕມີເຫລົ້າໃຫເ້ຕັມຕົວເຮົາ ແລະມ້ືອ່ືນກ ໍຈະ

ເຫມືອນວັນນ້ີໃຫຍ່ໂຕເກີນຂນາດî 
 

57  



Israelís Futile Idolatry 

1 ຄົນຊອບທັມພິນາດ ແລະບ່ໍມີໃຜເອົາໃຈໃສ່ ຄົນທ່ີມີໃຈເມດຕາຖືກເອົາໄປເສັຽ ບ່ໍມີໃຜເຂ້ົາໃຈ ເພາະຄົນຊອບ
ທັມຖືກເອົາໄປເສັຽຈາກຄວາມທຸກຍາກລໍາບາກ 

2 ເຂົາເຂ້ົາໄປໃນສັນຕິພາບ ຜູ້ດໍາເນີນໃນຄວາມທ່ຽງທັມຂອງເຂົາ ກໍພັກຢູ່ເທິງບ່ອນນອນຂອງເຂົາ 
3 ແຕ່ເຈ້ົາທັງຫລາຍ ບັນດາລູກຊາຍຂອງແມ່ມົດ ລູກຫລານຂອງຄົນລ່ວງປະເວນີ ແລະຍິງໂສເພນີ ຈ່ົງເຂ້ົາມາໃກ້

ທ່ີນ້ີ 
4 ເຈ້ົາທັງຫລາຍເວ້ົາເຍ້ີຍຫຍັນໃຜ ເຈ້ົາອ້າປາກເຍ້ີຍ ແລບລ້ີນຫລອກຜູ້ໃດ ເຈ້ົາເປັນລູກທ່ີທໍຣະຍົດ ເປັນລູກທ່ີ

ຫລອກລວງບ່ໍແມ່ນຫລື 
5 ຄືເຈ້ົາຜູ້ຮ້ອນຮົນດ້ວຍຣາຄະຖ້າມກາງຕ້ົນກ່ໍ ພາຍໃຕ້ກົກໄມ້ຂຽວທຸກກົກ ຜູ້ຂ້າລູກຂອງເຈ້ົາໃນຮ່ອມພູໃຕ້ຫລືບ

ຫນີ 
6 ສວນຂອງເຈ້ົາຢູ່ຖ້າມກາງຫີນກ້ຽງແຫ່ງຮ່ອມພູ ມັນເປັນສ່ວນຂອງເຈ້ົາ ເຈ້ົາໄດ້ເທເຄ່ືອງດ່ືມບູຊາ ແລະຖວາຍ

ທັນຍາບູຊາໃຫ້ແກ່ມັນ ເຮົາຈະລະງັບໂທສະຂອງເຮົາໃນເຣ່ືອງນ້ີຫລື 
7 ເທິງພສູູງ ເຈ້ົາໄດ້ຕ້ັງບ່ອນນອນຂອງເຈ້ົາໄວ້ ແລະທ່ີນ້ັນເຈ້ົາໄປຖວາຍເຄ່ືອງສັກກາຣະບູຊາ 
8 ເຈ້ົາໄດ້ຕ້ັງສັນຍາລັກຂອງເຈ້ົາໄວ້ຫລັງປະຕູແລະເສົາປະຕູ ເພາະປະຮ້າງແລ້ວ ເຈ້ົາຈ່ຶງເປີດຜ້າຄຸມບ່ອນນອນ

ຂອງເຈ້ົາ ເຈ້ົາຂ້ຶນໄປເທິງນ້ັນ ເຈົາທໍາໃຫ້ມັນກວ້າງ ແລະເຈ້ົາຕົກລົງກັບມັນເພ່ືອເຈ້ົາເອງ ເຈ້ົາຮັກບ່ອນນອນ
ຂອງມັນ ແລະເຈ້ົາໄດ້ມອງເບ່ິງການເປືອຍ 

9 ເຈ້ົາເດີນທາງໄປຫາພຣະໂມເລກພ້ອມກັບນ້ໍາມັນ ແລະທະວີນ້ໍາຫອມຂອງເຈ້ົາ ເຈ້ົາໄດ້ສ່ົງທູດຂອງເຈ້ົາໄປໄກ 
ໃຫລົ້ງໄປຈົນເຖິງແດນຄົນຕາຍ 

10 ເຈ້ົາອິດເມ່ືອຍເພາະລະຍະທາງໄກຂອງເຈ້ົາ ແຕ່ເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ເວ້ົາວ່າ ìຫມົດຫວ ັງî ເຈ້ົາປະສົບການຟ້ືນຟກໍູາລັງ
ຂອງເຈ້ົາ ແລະເຈ້ົາຈ່ຶງບ່ໍໄດ້ອ່ອນເພັຽໄປ 

11 ເຈ້ົາຫວາດກົວແລະຢ້ານໃຜ ເຈ້ົາຈ່ຶງໄດ້ມຸສາຢູ່ນ້ັນເອງ ແລະບ່ໍນຶກເຖິງເຮົາ ແລະບ່ໍເອົາໃຈໃສ່ເຣົາຢ່າງຫມົດສ້ິນ 
ເຮົາບ່ໍໄດ້ລະງັບປາກຢູ່ເປັນເວລານານແລ້ວດອກຫລ ື ຢ່າງນ້ັນເຈ້ົາຈ່ຶງບ່ໍຢໍາເກງເຮົາ 

12 ເຣົາຈະບອກເຖິງຄວາມຊອບທັມແລະການກະທໍາຂອງເຈ້ົາ ແຕ່ມັນຈະບ່ໍຊ່ອຍເຈ້ົາ 
13 ເມ່ືອເຈ້ົາຮ້ອງອອກມາກໍໃຫ້ສ່ິງທ່ີເຈ້ົາສະສົມໄວ້ຊ່ອຍກູ້ເຈ້ົາ ລົມຈະພັດມັນໄປເສັຽ ພຽງລົມຫາຍໃຈຈະຫອບມັນ

ອອກໄປ ແຕ່ຜູ້ລ້ີພັຍຢູ່ໃນເຮົາຈະໄດ້ແຜ່ນດິນນ້ັນເປັນກໍາມະສິດ ແລະຈະໄດ້ພູບຣໍສຸິດຂອງເຮົາເປັນມໍຣະດົກ 
A Promise of Help and Healing 

14 ແລະຈະມີສຽງວ່າ ìໂຍງດິນ ໂຍງດິນຂ້ຶນ ແລະຈ່ົງຕຽມທາງ ຮ້ືຖອນສ່ິງທ່ີຂັດຂວາງເສັຽຈາກທາງຂອງຊົນຊາດ
ຂອງເຮົາî 

15 ອົງຜູ້ສູງເດ່ັນ ຄືຜູ້ຢູ່ໃນນິຣັນການ ຜູ້ຊົງພຣະນາມວ່າບຣໍສຸິດ ກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ìເຮົາຢູ່ໃນບ່ອນທ່ີສູງແລະບໍຣິສຸດ 
ແລະຢູ່ກັບຜູ້ທ່ີມີຈິດໃຈສໍານຶກຜິດແລະຖ່ອມ ເພ່ືອຈະຮ້ືຟ້ືນຈິດໃຈຂອງຜູ້ໃຈຖ່ອມ ແລະຮ້ືຟ້ືນໃຈຂອງຜູ້ສໍານຶກ
ຜິດ 

16 ເພາະເຮົາຈະບ່ໍຕ່ໍສູ້ແຍ້ງຢູ່ເປັນນິດ ຫລືໂກດຢູ່ສເມີ ເພາະຈິດວິນຍານອອກມາຈາກເຣົາ ແລະເຮົາໄດ້ສ້າງລົມ
ຫາຍໃຈ 

17 ເຣົາໂກດເພາະຄວາມບາບຜິດແຫ່ງຄວາມໂລບຂອງເຂົາ ເຮົາຕີເຂົາ ເຮົາລ້ີຊ່ອນຕົວແລະໂກດ ແຕ່ເຂົາຍັງຫັນ
ກັບເດີນຕາມຊອບໃຈຂອງເຂົາຢູ່ 

18 ເຮົາໄດ້ເຫັນວີທີການຂອງເຂ າົແລ້ວ ແຕ່ເຮົາຈະປ່ິນປົວເຂົາໃຫ້ຫາຍ ເຮົາຈະນໍາເຂົາ ແລະສນອງເຂົາກັບຜູ້ໄວ້
ທຸກໃຫ້ເຂົາດ້ວຍການເລ້ົາໂລມ  



19 ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາກ່າວວ່າ ສັນຕິພາບ ສັນຕິພາບແກ່ຄົນໄກແລະຄົນໃກ້ ແລະເຮົາຈະປ່ິນປົວເຂົາໃຫ້ຫາຍ 
20 ແຕ່ຄົນອະທັມນ້ັນເຫມອືນທະເລທ່ີປ່ັນປ່ວນ ເພາະມັນບ່ໍເຊົາພັດຕີຕາຝ່ັງຈັກເທ່ືອ ແລະນ້ໍາຂອງມັນກໍກວນຕົມ

ແລະນໍາເອົາຂອງເປ້ືອນເປິມາດ້ວຍ 
21 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງຂ້າພະເຈ້ົາກ່າວວ່າ ìບ່ໍມສັີນຕິສຸກ ແກ່ຄົນອະທັມî 
 

58 ການຖສືນິອດົອາຫານທີຖ່ ືກຕອ້ງ 
False and True Worship 

1 ຈ່ົງຮ້ອງດັງໆ ຢ່າອອມໄວ້ ຈ່ົງເປ່ັງສຽງຂອງເຈ້ົາເຫມືອນເປ່ົາເຂົາສັດ ຈ່ົງແຈ້ງແກ່ຊົນຊາດຂອງເຮົາໃຫ້ຊາບ ເຖິງ
ເຣ່ືອງການທ ໍຣະຍົດຂອງເຂົາ ແກ່ເຊ້ືອສາຍຂອງຢາໂຄບ ເຣ່ືອງບາບຂອງເຂົາ 

2 ແຕ່ຍັງສແວງຫາເຮົາທຸກໆວັນ ແລະປິຕິຍິນດີທ່ີຈະຮູ້ຈັກທາງຂອງເຮົາ ເຫມອືນກັບວ່າເຂົາເປັນປະຊາຊາດທ່ີໄດ້
ທໍາຄວາມຊອບທັມ ແລະບ່ໍໄດ້ປະຖ້ິມກົດຫມາຍແຫ່ງພຣະເຈ້ົາຂອງເຂົາ ເຂົາກໍຂໍຂ້ໍກົດຫມາຍອັນຊອບທັມຈາກ
ເຮົາ ເຂົາທັງຫລາຍກໍປິຕິຍິນດີທ່ີຈະເຂ້ົາມາໃກ້ພຣະເຈ້ົາ 

3 ìເປັນຫຍັງຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍໄດ້ອົດອາຫານ ແລະພຣະອົງບ່ໍໄດ້ທອດພຣະເນດ ເປັນຫຍັງຂ້າພຣະອົງທັງ
ຫລາຍຖ່ອມຕົວລົງ ແລະພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຊົງສົນພຣະທັຍî ເບ່ິງແມ, ໃນວັນທ່ີເຈ້ົາອົດອາຫານ ເຈ້ົາທໍາຕາມໃຈ
ຂອງເຈ້ົາ ແລະບີບບັງຄັບຄົນງານຂອງເຈ້ົາທັງຫມດົ 

4 ເບ່ິງແມ, ເຈ້ົາອົດອາຫານພຽງເພ່ືອວິວາດແລະຕ່ໍສູ້ ແລະເພ່ືອຕ່ອຍຕີດ້ວຍຫມດັອະທັມ ການອົດອາຫານຢ່າງ
ຂອງເຈ້ົາໃນວັນນ້ີ ຈະບ່ໍກະທໍາໃຫ້ສຽງຂອງເຈ້ົາໄດ້ຍິນໄປເຖິງທ່ີສູງ 

5 ຢ່າງນ້ີຫລືເປັນການອົດອາຫານທ່ີເຮົາເລືອກ ຄືວັນທ່ີຄົນຂ່ົມຕົວ ການກ້ົມຫົວຂອງເຂົາລົງເຫມອືນອ້ໍນ້ອຍແລະ
ປູຜ້າກະສອບແລະຂ້ີເຖ່ົາຮອງໃຕ້ຢ່າງນ້ີຫລື ເຈ້ົາຈະຮ້ອງການຢ່າງນ້ີວ່າການອົດອາຫານ ແລະປັນວັນທ່ີພຣະ
ເຈ້ົາໂປດປານຢ່າງນ້ັນຫລື 

6 ìການອົດອາຫານຢ່າງນ້ີບ່ໍແມ່ນຫລືທ່ີເຮົາຕ້ອງການ ຄືການແກ້ພັນທະຂອງຄວາມອະທັມ ການແກ້ສາຍຮັດ
ແອກ ແລະ ການປ່ອຍໃຫ້ຜູ້ຖືກບີບບັງຄັບເປັນອິສຣະ ແລະການຫັກແອກເສັຽທຸກອັນ 

7 ບ່ໍແມ່ນການທ່ີຈະປັນອາຫານຂອງເຈ້ົາໃຫ້ກັບຜູ້ຫິວ ແລະນໍາຄົນຍາກຈົນບ່ໍມີບ້ານເຂ້ົາໃນບ້ານຂອງເຈ້ົາ ເມ່ືອ
ເຈ້ົາເຫັນຄົນເປືອຍກາຍກໍຄຸມກາຍເຂົາໄວ້ ແລະບ່ໍເຊ່ືອງຕົວຂອງເຈ້ົາຈາກຍາດຂອງເຈ້ົາເອງດອກຫລື 

8 ແລ້ວຄວາມສວ່າງຈະພ  ຸ່ງອອກມາແກ່ເຈ້ົາຢ່າງອະຣຸນ ແລະແຜຂອງເຈ  ້ົາຈະເອ້ີນເນ້ືອຂ້ຶນມາຢ່າງໄວໆ ຄວາມ
ຊອບທັມຂອງເຈ້ົາຈະເດີນນໍາຫນ້າເຈ້ົາ ແລະພຣະສງ່າຣາສີຂອງພຣະເຈ້ົາຈະລະວັງຫລັງເຈ້ົາ 

9 ແລ້ວເຈ້ົາຈະທູນ ແລະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງຕອບ ເຈ້ົາຈະຮ້ອງທູນ ແລະພຣະອົງຈະກ່າວວ່າ ເຮົາຢູ່ນ້ີ ìຖ້າເຈ້ົາ
ຈະເອົາອອກໄປຈາກຖ້າມກາງເຈ້ົາເສັຽ ຊ່ຶງແອກ ຊ່ຶງການຊ້ີຫນ້າ ແລະຊ່ຶງການເວ້ົາອະທັມ 

10 ຖ້າເຈົ້າທຸ່ມເທຊວິີດຂອງເຈ້ົາແກ່ຄົນຫິວ ແລະໃຫ້ຜຸູ້ຖືກຂ່ົມໃຈໄດ້ອ່ີມໃຈ ແລ້ວຄວາມສວ່າງຈະໂຜ່ຂ້ຶນແກ່ເຈ້ົາ
ໃນຄວາມມືດ ແລະຄວາມມືດທ່ີອ້ອມຮອບເຈ້ົານ້ັນກໍຈະປ່ຽນເປັນແຈ້ງໃນຕອນກາງເວັນ 

11 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະນໍາເຈ້ົາຢ  ູ່ເປັນນິດ ແລະໃຫ້ເຈ້ົາອ່ີມດ້ວຍຂອງດີ ແລະກະທໍາໃຫ້ກະດູກຂອງເຈ້ົາແຂງ ແລະ
ເຈ້ົາຈະເປັນເຫມອືນສວນທ່ີມີນໍ້າຫົດ ເຫມອືນນໍ້າພຸທີນ້ໍ່າຂອງມັນບ່ໍຂາດ 

12 ແລະສ່ິງສລັກຫັກພ ງັໂບຮານຂອງເຈ້ົາ ຈະໄດ້ຮັບການສ້າງຂ້ຶນໃຫມ່ ເຈ້ົາຈະໄດ້ສ້ອມຮາກຖານຂອງຄົນຫລາຍ
ຊ່ົວອາຍຸມາແລ້ວຂ້ຶນ ເຈ້ົາຈະໄດ້ຊ່ືວ່າເປັນຜູ້ສ້ອມກໍາແພງທ່ີພງັ ຜູ້ສ້ອມແຊມຖນົນໃຫ້ຄືນດີເພ່ືອຈະໄດ້ອາສັຍຢູ່ 

13 ìຖ້າເຈ້ົາຢຸດຢຽບຢ່ໍາວັນສະບາໂຕ ຄືຈາກການທໍາຕາມໃຈຂອງເຈ້ົາໃນວັນບໍຣິສຸດຂອງເຮົາ ແລະເອ້ີນສະບາ
ໂຕວ່າ ວັນປິຕິຍິນດີ ແລະເອ້ີນວັນບໍຣ ິສຸດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາວ່າ ວນັມີກຽດ ຖ້າເຈ້ົາໃຫ້ກຽດມັນ ບ່ໍໄປຕາມ
ທາງຂອງເຈ້ົາເອງ ຫລືທໍາຕາມໃຈຂອງເຈ້ົາ ຫລືເວ້ົາແຕ່ເຣ່ືອງໄຮ້ສາຣະ 



14 ແລ້ວເຈ້ົາຈະໄດ້ຄວາມປິຕິຍິນດີໃນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະເຮົາຈະໄດ້ເຈ້ົາຂ້ຶນຂ່ີຢູ່ເທິງບ່ອນສູງຂອງແຜ່ນດິນໂລກ 
ແລະເຮົາຈະລ້ຽງເຈ້ົາດ້ວຍມໍຣະດົກຂອງຢາໂຄບບິດາຂອງເຈ້ົາ ເພາະພຣະໂອດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ກ່າວ
ແລ້ວî 

 

59 ການສາຣະພາບຄວາມໂຫດຮາ້ຍຂອງຊາດ 
Injustice and Oppression to Be Punished 

1 ເບ່ິງແມ, ພຣະຫັດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາບ່ໍໄດ ້ສ້ັນລົງ ທ່ີຈະຊ່ອຍໃຫ້ລອດບ່ໍໄດ້ ຫລືພຣະກັນຫນວກ ຊ່ຶງຈະບໍຊ່ົງ
ໄດ້ຍິນ 

2 ແຕ່ວ່າຄວາມບາບຊ່ົວຂອງເຈ້ົາທັງຫລາຍໄດ້ກະທໍາໃຫເ້ກ ດີການແຍກລະຫວ່າງເຈ້ົາກ ບັພຣະເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາ 
ແລະບາບຂອງເຈ້ົາທັງຫລາຍໄດ້ບັງພຣະພັກຂອງພຣະອົງເສັຽຈາກເຈ້ົາ ພຣະອົງຈ່ຶງບ່ໍໄດ້ຍິນ 

3 ເພາະມຂືອງເຈ້ົາມົນທິນດ້ວຍໂລຫິດ ແລະນ້ິວມືຂອງເຈ້ົາດ້ວຍຄວາມບາບຊ່ົວ ຮີມຝີປາກຂອງເຈ້ົາໄດ້ເວ້ົາຄໍາ
ເທັດ ລ  ້ີນຂອງເຈ້ົາຈ່ົມວ່າຄວາມອະທັມ 

4 ບໍ່ມຜູ້ີໃດຟ້ອງຢ່າງຍຸດຕິທັມ ບ່ໍມຜູ້ີໃດຂ້ຶນສານຢ່າງຊ່ືສັດ ເຂົາທັງຫລາຍວາງໃຈຢູ່ກັບສ່ິງທ່ີບ່ໍເປັນສາຣະ ເຂົາເວ້ົາ
ເທັດ ເຂົາຕ້ັງທ້ອງຄວາມຊ່ົວ ແລະກໍາເນີດຄວາມຜິດບາບ 

5 ເຂົາຟັກໄຂ່ງູພິດ ເຂົາທໍໃຍແມງມຸມ ເຂົາຜູ້ກິນໄຂ່ນ້ັນກໍຕາຍ ເຖິງວ່າໄຂ່ຫນ່ວຍໃດຖືກທຸບ ງູນ້ັນກໍເປັນໂຕຂ້ຶນມາ 
6 ໃຍຂອງມັນຈະໃຊເ້ປັນເສ້ືອຜ້າບ່ໍໄດ້ ຄົນຈະເອົາສ່ິງທ່ີມັນທໍາມາຄຸມຕົວບ່ໍໄດ້ ກິຈການຂອງມັນເປັນການຊ່ົວ 

ແລະການກະທໍາອັນທາຣຸນກໍຢູ່ໃນມຂືອງເຂົາ 
7 ຕີນຂອງເຂົາແລ່ນໄປຫາຄວາມຊ່ົວ ແລະເຂົາຟ້າວໄປຫລ່ັງໂລຫິດທ່ີບ່ໍມຄີວາມຜິດໃຫ້ເຖິງຕາຍ ຄວາມຄິດຂອງ

ເຂົາເປ ນັຄວາມຄິດຊ່ົວ ການລ້າງຜານແລະການທໍາລາຍຢູ່ໃນຫົນທາງຂອງເຂົາ 
8 ເຂົາບ່ໍຮູ້ຈັກທາງແຫ່ງສັນຕິພາບ ບ່ໍມີຄວາມຍຸດຕິທັມໃນວິຖີຂອງເຂົາ ເຂົາໄດ້ທໍາໃຫ້ຖນົນຂອງເຂົາຄົດໂຄ້ງ ຜູ້

ໃດທີເ່ດີນໃນນ້ັນບ່ໍຮູ້ຈັກສັນຕິພາບ 
9 ເຫດສັນນ້ັນຄວາມຍຸດຕິທັມຈ່ຶງຢູ່ຫ່າງຈາກເຣົາທັງຫລາຍ ແລະຄວາມຊອບທັມຕາມເຮົາບ່ໍທັນ ເຮົາທັງ

ຫລາຍມອງຫາຄວາມສວ່າງ ແລະເບ່ິງເຖີດຄວາມມືດຫາຄວາມຄວາມສ ຸກໃສ ແຕ່ເຮົາດໍາເນີນໃນຄວາມມືດ 
10 ເຮົາທັງຫລາຍຄໍາຫາກໍາແພງເຫມືອນຄົນຕາບອດ ເຮົາຄໍາຫາເຫມອືນຄົນບ່ໍມີຫນ່ວຍຕາ ເຮົາສະດຸດໃນເວລາ

ທ່ຽງເຫມືອນກັບວ່າເດີນໄປໃນຕອນກາງຄືນ ຖ້າມກາງຄົນທ່ີມີກໍາລັງເຕັມທ່ີ ເຮົາເຫມືອນຄົນຕາຍ 
11 ເຣົາທຸກຄົນຄາງເຫມືອນຫມ ີເຮົາຄ່ໍາຄວນດ້ວຍຄວາມໂສກເສ້ົາເຫມືອນນົກເຂົາ ແລະຫລຽວຫາຄວາມຍຸດຕິ

ທັມແຕ່ບ່ໍມີເລີຍ ຫາຄວາມລອດແຕ່ກ ຢູ່ໍໄກຈາກເຮົາ 
12 ເພາະການທໍຣະຍົດຂອງຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍທະວີຂ້ຶນຕ່ໍພຣະອົງ ແລະບາບຂອງຂ້າພຣະອົງກໍປັກປໍາຂ້າພຣະ

ອົງ ເພາະການທໍຣະຍົດຂອງຂ້າພຣະອົງຢູ່ກັບຂ້າພຣະອົງ ສ່ວນຄວາມບາບຊ່ົວຂອງຂ້າພຣະອົງ ຂ້າພຣະອົງກໍຮູ້
ຈັກ 

13 ຄືການທໍຣະຍົດ ການປະຕິເສດພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ການຫັນໄປຈາກການຕິດຕາມພຣະຜ ູ ້ເປັນເຈ້ົາຂອງເຮົາ ການ
ເວົ້າທີເ່ປັນການບ ບີບັງຄັບ ແລະການກະບົດ ການກ່ໍແລະການກ່າວຄໍາເທັດຈາກໃຈ 

14 ຄວາມຍຸດຕິທັມກໍຫັນກັບ ແລະຄວາມຊອບທັມກໍຢືນຢູ່ແຕ ໄ່ກ ເພາະຄວາມຈິງລ້ົມເສັຽແລ້ວທ່ີສ່ີແຍກກາງເມືອງ 
15 ສັດຈະ ຂາດຢູ່ ແລະຜູ້ໃດທ່ີພາກຈາກຄວາມຊ່ົວກໍທໍາຕົວໃຫ້ເປັນເຫຍ່ືອ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງເຫັນ ແລ້ວບ່ໍເປັນທ່ີ

ພພໍຣະທັຍ    ພຣະອງົ ທີບ່ໍ່ມຄີວາມຍ ດຸຕິທັມ 
16 ພຣະອົງຊົງເຫັນວ່າບ່ໍມີຄົນໃດເລີຍ ຊົງປລາດພຣະທັຍວ່າບ່ໍມີໃຜອ້ອນວອນເພ່ືອ ແລ້ວພຣະກອນຂອງພຣະອົງ

ເອງກໍນໍາຄວາມລອດມາ ແລະຄວາມຊອບທັມຂອງພຣະອົງຊພູຣະອົງໄວ້ 



17 ພຣະອົງຊົງສວມຄວາມຊອບທັມດ່ັງສວມເສ້ືອຫຸ້ມເກາະ ແລະພຣະມາລາແຫ່ງຄວາມລອດຢູ່ເຫນືອພຣະສຽນ
ຂອງພຣະອົງ ພຣະອົງຊງົສວມສລອງພຣະອົງແຫ່ງການແກ້ແຄ້ນເປັນຂອງຄຸມພຣະກາຍ ແລະເອົາຄວາມກະຕື
ຣືລ້ົນຫ່ົມພຣະອົງ 

18 ພຣະອົງຈະຊົງຊໍາຮະໃຫ້ຕາມການກະທໍາຂອງເຂົາ ຄືພຣະພິໂຣດແກ່ປໍຣະປັກຂອງພຣະອົງ ແລະສ່ິງສນອງແກ່
ສ ດັຕຣູຂອງພຣະອົງ ພຣະອົງຈະຊົງມອບການສເນີແກ່ແຜ່ນດິນຊາຍທະເລ 

19 ເຂົາຈ່ຶງຢໍາເກງພຣະນາມພຣະຜູ້ເປັນເຈ  ້ົາຈາກຕາເວັນຕົກ ແລະພຣະກຽດຂອງພຣະອົງຈາກທ່ີຕາເວັນຂ້ຶນ 
ເພາະພຣະອົງຈະສະເດັດມາຢ່າງແມ່ນ້ໍາໄຫລເຊາະ 

20 ພຣະຜ້ັູເປ ນັເຈ້ົາກ່າວວ່າ ìແລະພຣະອົງຈະສະເດັດມາຍັງຊີໂອນເປັນພຣະຜູ້ໄຖ່ ມາຍັງບັນດາຜູ້ຢູ່ໃນຢາໂຄບຜູ້
ຫັນຈາກການທໍຣະຍົດî 

21 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວວ່າ, ìຝ່າຍເຮົາ ນ້ີເປັນຄໍາຫມັນ້ສັນຍາຂອງເຮົາກັບເຂ າົທັງຫລາຍ ຄືວິນຍານຂອງເຮົາຊ່ຶງຢູ່
ເຫນືອເຈ້ົາແລະຄໍາຂອງເຮົາຊ່ຶງເຣົາໃສ່ໄວ້ໃນປາກຂອງເຈ້ົາຈະບ່ໍພາກໄປຈາກປາກຂອງເຈ້ົາ ຫລືຈາກປາກລູກ
ຂອງເຈ້ົາ ຫລືຈາກປາກຂອງລູກຂອງລູກຂອງເຈ້ົາ ຕ້ັງແຕ່ເວລານ້ີໄປຈົນກາລະນິຣັນî ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີ 

 

60 ຄວາມສະງາ່ຣາສຂີອງເຢຣຊູາເລມັໃນອະນາຄດົ 
The Ingathering of the Dispersed 

1 ຈ່ົງລຸກຂ້ຶນສ່ອງແສງເຫມືອນຕາເວັນ ຄວາມສະງ່າຣາສີຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະສ່ອງແສງໃນເຈ້ົາ 
2 ຄວາມມືດຈະປົກຄຸມຊົນຊາດອ່ືນ ແຕ່ແສງສວ່າງຂອງພຣະຜູ້ເປ ັນເຈ້ົາຈະສ່ອງແສງໃນເຈ້ົາ ຄວາມສະງ່າຣາສີ

ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຢູ່ນໍາເຈ້ົາ 
3 ຊົນຊາດທັງຫລາຍຈະຖືກນໍາມາຍັງແສງສວ່າງຂອງເຈ້ົາ ແລະກະສັດທັງຫລາຍຈະຖືກນໍາມາຍັງຄວາມແຈ ງ້ໃນ

ວັນໃຫມຂ່ອງເຈ້ົາ 
4 ຈ່ົງເບ  ່ິງຮອບຕົວເຈ້ົາ ແລະເບ່ິງສ່ິງທ່ີຈະເກີດຂ້ຶນ ປະຊາຊົນຂອງເຈ້ົາຈະໂຮມກັນມາຍັງບ້ານ ບຸດຊາຍທັງຫລາຍ

ຂອງເຈ້ົາຈະມາຈາກທາງໄກ ບຸດສາວທັງຫລາຍຂອງເຈ້ົາຈະຖືກອຸ້ມມາເຫມືອນເດັກນ້ອຍ 
5 ເຈ້ົາຈະເຫັນສ່ິງນ້ີແລະມີຄວາມສຸກໃຈ ໃຈຂອງເຈ້ົາຈະສ່ັນດ້ວຍຄວາມຕ່ືນເຕ້ັນ ຊັບສົມບັດຂອງຊາດທັງຫລາຍ

ຈະຖືກນໍາມາໃຫ້ເຈ້ົາ ຊັບທັງຫລາຍຈາກທະເລຟາກນ້ັນຈະມາຍັງເຈ້ົາ 
6 ບັນດາຂະບວນອູດຈະມາຈາກມາດີອານແລະເອຟາ ມັນຈະບັນທຸກຄໍາແລະເຄ່ືອງຫອມມາຈາກເຊບາ ປະຊາ

ຊາດທ ັງຫລາຍຈະບອກຂ່າວດີກ່ຽວກັບກ ຈິການຂອງພຣະເຈ້ົາ 
7 ຝູງແກະທັງຫມດົຈາກເກດາແລະຈາກເນບາໂຢດຈະມາຫາເຈ້ົາເພ່ືອເປັນເຄ່ືອງບູຊາ ແລະຈະຖືກຖວາຍໄວ້ເທິງ

ແທ່ນ ເພື່ອໃຫພ້ຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງພໍພຣະທັຍ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະທໍາໃຫ້ພຣະວິຫານຂອງພຣະອົງຈະເຣີນຮຸ່ງ
ເຮືອງກວ່າແຕ່ກ່ອນ 

8 ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີແມ່ນຫຍັງຈ່ຶງບິນມາເຫມືອນເມກ ຫມືອນນົກກາງແກກັບຄືນຮັງຂອງມັນ 
9 ພວກມັນເປັນເຮືອທີມ່າຈາກແດນໄກ ມນັຂົນເອົາໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາໄປຍັງບ້ານ ພ້ອມດ້ວຍເງິນຄໍາເພ່ືອເປັນ

ພຣະກຽດແດ່ພຣະນາມຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຫລືພຣະເຈົ້າບໍຣສຸິດຂອງອິສຣາເອນ ຜ  ູ້ຊົງທາໍໃຫ້ໄພພົ່ນຂອງພ
ຣະອົງຈະເຣີນຮຸ່ງເຮືອ 

10 ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຊົງກ່າວຕ່ໍຊາວເຢຣູຊາເລັມວ່າ, ìຄົນຕ່າງດ້າວຈະສ້າງກໍາແພງຂອງເຈ້ົາຂ້ຶນ ກະສັດຂອງພວກ
ເຂົາຈະຮັບໃຊ້ເຈ້ົາ ເຮົາໄດ້ລົງໂທດເຈ້ົາດ້ວຍຄວາມໂກດຂອງເຮົາ ແຕ່ເຮົາຈະສໍາແດງຄວາມເມດຕາປານີຕ່ໍເຈ້ົາ 

11 ປະຕູເມືອງຂອງເຈ້ົາຈະໄຂໄວ້ທັງກາງເວັນແລະກາງຄືນ ເພ່ືອກະສັດຂອງຊົນຊາດທັງຫລາຍຈະນໍາຊັບສົມບັດ
ມາໃຫ້ເຈົ້າ 



12 ແຕ່ບັນດາຊົນຊາດທ່ີບ່ໍຮັບໃຊ້ເຈ້ົາຈະພິນາດຈິບຫາຍຫມົດ 
13 ເຈ້ົາຈະຖືກສ້າງຂ້ືໜດ້ວຍໄມ້ສັກຢ່າງດີທ່ີສຸດ ຈາກປ່າເລບານອນ ເພ່ືອສ້າງພຣະວ ຫິານຂອງເຮົາຂ້ຶນໃຫມ່ໃຫມ້ີ

ຄວາມງົດງາມ ແລະເພ່ືອໃຫ້ນະຄອນຂອງເຮົາມີສະງ່າຣາສີ 
14 ພວກບຸດຊາຍຂອງຜູ້ທ່ີກົດຂ່ີເຈ້ົາຈະມາ ພວກເຂົາຈະກ້ົມລົງສະແດງຄວາມໂຄຣົບເຈ້ົາ ຄົນທັງຫລາຍທ່ີຄ້ັງນ່ຶງ

ເຄີຍຫມ່ິນປມາດເຈ້ົາຈະຂາບລົງທ່ີຕີນຂອງເຈ້ົາ ພວກເຂົາຈະເອ້ີນເຈ້ົາວ່າ ìພຣະນະຄອນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາî 
ວ່າ ìຊໂີອນນະຄອນແຫ່ງພຣະເຈ້ົາບໍຣິສຸດຂອງອິສຣາເອນî 

15 ເຈ້ົາຈະບ່ໍຖືກປະຖ້ິມແລະເປັນທ່ີກຽດຊັງອີກຕ່ໍໄປ ບ່ໍເປັນນະຄອນຮ້າງເປ່ົາແລະເສ້ົາຫມອງ ເຮົາຈະທໍາໃຫ້ເຈ້ົາ
ຍ່ິງໃຫຍ່ແລະສວຍງາມ ເປັນສະຖານທ່ີມ່ວນຊ່ືນຕລອດໄປ 

16 ບັນດາຊົນຊາດແລະກະສັດທັງຫລາຍຈະລ້ຽງດູເຈ້ົາ ຈະເປັນເຫມືອນແມ່ລ້ຽງລູກ ເຈ້ົາຈະຮູ້ວ່າເຮົາພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈ້ົາໄດ້ຊ່ອຍໄຖ່ເຈ້ົາໃຫ້ພ້ົ້ົນພຍັ ແລະຮູ້ວ່າພຣະເຈ້ົາອົງຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງອິສຣາເອນໄດ້ຊ່ອຍເຈ້ົາເປັນອິສຣະ 

17 ເຮົາຈະນໍາຄໍາມາແທນທອງສໍາຣິດມາໃຫເ້ຈ້ົາ ນໍາເງິນມາແທນເຫລັກ ເຫລັກມາແທນຫີນ ແລະນໍາທອງສໍາຣິດ
ມາແທນໄມ້ ພວກປົກຄອງຂອງເຈ້ົາຈະບ່ໍກົດຂ່ີອີກຕ່ໍໄປ ເຮົາຈະທໍາໃຫ້ເຂົາປົກຄອງຢ່າງຍຸດຕິທັມ ແລມີສັນຕິ
ສຸກ 

18 ສຽງຂອງຄວາມໂຫດຮ້າຍຈະບ່ໍໄດ້ຍິນອີກຕ່ໍໄປ ປະເທດຂອງເຈ້ົາຈະບ່ໍຖືກທໍາລາຍອີກຕ່ໍໄປ ເຮົາຈະເປັນ
ເຫມືອນກໍາແພງຄຸ້ມຄອງປ້ອງກັນເຈ້ົາ ເຈ້ົາຈະສັຣເສີນເຮົາຍ້ອນວ່າເຮົາໄດ້ຊ່ອຍເຈ້ົາໃຫ້ພົ້ົນ້ພັຍ 

19 ດວງຕາເວັນຈະບ່ໍເປັນຄວາມສວ່າງຂອງເຈ້ົາໃນກາງເວັນອີກ ຫລືດວງເດືອນຈະບ່ໍເປັນຄວາມສວ່າງຂອງເຈ້ົາ
ໃນກາງຄືນອີກ ແຕ່ເຮົາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະເປັນຄວາມສວ່າງຂອງເຈ້ົາຕລອດໄປເປັນນິດ ຄວາມສະງ່າຣາສີ
ຂອງເຮົາຈະເປັນຄວາມສວ່າງສ່ອງແສງເທີງເຈ້ົາ 

20 ວັນໂສກເສ້ົາທັງຫລາຍຂອງເຈ້ົາຈະສ້ິນສຸດລົງ ເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະເປັນຄວາມສວ່າງຂອງເຈ້ົາຕລອດໄປ
ເປັນນິດ ເປັນຄວາມສວ່າງທ່ີຖາວອນກວ່າຕາເວັນແລະດວງເດືອນ 

21 ປະຊາຊົນຂອງເຈ້ົາຈະທໍາແຕ່ສ່ິງຖືກຕ້ອງ ແລະຈະໄດ້ເປັນເຈ້ົາຂອງແຜ່ນດິນຕລອດໄປເປັນນິດ ເຮົາໄດ້ປູກ
ແລະສ້າງມັນ ເພ່ືອສະແດງຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງເຮົາໃຫຄົ້ນທ ງັປວງຮູ້ 

22 ເຖິງແມ່ນຄອບຄົວຂອງເຈ້ົານ ້ອຍແລະຕ່ໍາຕ້ອຍທ່ີສຸດກໍຈະກາຍເປັນຊາດໃຫຍ່ເຫມືອນຊາດມະຫາອໍານາດ 
ເມ່ືອເຖິງວັນເວລາອັນເຫມາະສົມ ເຮົາຈະທໍາໃຫກ້ານນ້ີເກີດຂ້ຶນໂດຍໄວ ເຮົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາî 

 

61 ຂາ່ວດແີຫງ່ຄວາມລອດມາເຖງິຊໂີອນ 
The Good News of Deliverance 

1 ພຣະວິນຍານຂອງພຣະຜູ ້ເປ ນັເຈ້ົາຊງົຢູ່ເຫນືອຂ້າພະເຈ້ົາ ເພາະວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງເຈີມຂ້າພະເຈ້ົາໄວ້ 
ເພ່ືອນໍາຂ່າວດີມາຍັງຜູ້ທ່ີທຸກໃຈ ພຣະອົງຊົງໃຊ້ຂາ້ພະເຈົ້າມາໃຫເ້ລ້ົາໂລມຄົນທ່ີຊອກຊ້ໍາຣະກໍາໃຈ 

2 ເພ່ືອປະກາດປີແຫ່ງຄວາມໂປດປານຂອງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ ແລະວັນແຫ່ງການແກ້ແຄ ນ້ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ
ຂອງເຮົາ ເພ່ືອເລ້ົາໂລມບັນດາຜູ້ທ່ີໄວ້ທຸກ 

3 ເພ່ືອຈັດໃຫ້ບັນດາຜູ້ທ່ີໄວທຸ້ກໃນຊໂີອນ ເພ  ່ືອປະທານພວງມາລັຍແທນຂ້ີເຖ່ົາໃຫ້ເຂົາ ນ້ໍາມັນແຫ່ງຄວາມຍິນດີ
ແທນການໄວ້ທຸກ ຜ້າຫ່ົມແຫ່ງການສັຣເສີນແທນຈິດໃຈທ່ີທ້ໍຖອຍ ເພ່ືອຄົນຈະເອ້ີນເຂົາວ່າຕ້ົນກ່ໍຫລວງແຫ່ງ
ຄວາມຊອບທັມ ບ່ອນຊ່ຶງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງປູກໄວ້ເພ່ືອພຣະອົງຈະຊົງສໍາແດງພຣະກຽດຂອງພຣະອົງ 

4 ເຂົາທັງຫລາຍຈະສ້າງສ່ິງສລັກຫັກພ ັງໂບຮານຂ້ຶນໃຫມ່ ເຂົາຈະສ້ອມແຊມບ່ອນຮົກຮ້າງແຕ່ເກ່ົາກ່ອນຂ້ຶນ ເຂົາ
ຈະກ່ໍສ້າງຫົວເມືອງທ່ີສລັກຫັກພງັ ຄືບ່ອນທ່ີປະຮ້າງມາຫລາຍຊ່ົວອາຍຸຄົນແລ້ວນ້ັນ 



5 ຄົນຕ່າງຖ່ິນຈະຢືນລ້ຽງຝູງແກະຂອງເຈ້ົາທັງຫລາຍ ຄົນຕ່າງດ້າວຈະເປັນຄົນໄຖນາ ແລະຄົນແຕ່ງເຄືອອະງຸ່ນ
ຂອງເຈ້ົາ 

6 ແຕ່ເຂົາຈະເອ້ີນເຈ້ົາທັງຫລາຍວ່າປະໂຣຫິດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຄົນຈະເວ້ົາເຖິງເຈ້ົາວ່າເປັນຜູ້ບົວຣະບັດຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນ ເຈ້ົາຂອງເຮົາ ເຈ້ົາທ ງັຫລາຍຈະໄດ້ຮັບປະທານຄວາມມ່ັງຄ່ັງຂອງບັນດາປະຊາຊາດ ແລະເຈ້ົາຈະ
ອວດຄວາມມ່ັງມີຂອງເຂົາທັງຫລາຍ 

7 ແທນຄວາມອາຍຂອງເຈ້ົາທັງຫລາຍ ເຈ້ົາຈະໄດ້ສ່ວນສອງສ່ວນແທນຄວາມອົດສູ ເຂົາທັງຫລາຍຈະຊົມຊ່ືນຍິນ
ດີໃນສ່ວນຂອງເຂົາ ເພາະສະນ້ັນ ໃນແຜ່ນດິນຂອງເຂົາທັງຫລາຍ ເຂົາຈະໄດ້ສອງສ່ວນເປັນກໍາມະສິດ ຄວາມ
ຊ່ືນບານເປັນນິດຈະເປັນຂອງເຂົາ 

8 ເພາະເຣົາຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຮັກຄວາມຍຸດຕິທັມ ເຣົາກຽດການໂຈຣະກັມແລະຄວາມຜິດ ເຮົາຈະໃຫ້ການຕອບ
ແທນແກ່ເຂົາທັງຫລາຍຢ່າງແນ່ນອນ ແລະເຮົາຈະກະທໍາຄໍາຫມັນ້ສັນຍານິຣັນກັບເຂົາ 

9 ເຊ້ືອສາຍຂອງເຂົາທັງຫລາຍຈະເປັນທ່ີຮູ້ຈັກກັນຖ້າມກາງບັນດາປະຊາຊາດ ແລະລູກຫລານຂອງເຂົາໃນຖ້າມ
ກາງຊົນຊາດທັງຫລາຍ ທຸກຄົນທ່ີໄດ້ເຫັນເຂົາຈະຈໍາເຂົາໄດ້ວ່າເຂົາເປັນປະຊາຊນົຊ່ຶງພຣະຜູ ້ເປັນເຈ້ົາຊົງອວຍພ
ຣະພອນ 

10 ຂ້າພະເຈ້ົາຈະຍິນດີຢ່າງຍ່ິງໃນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຈິດໃຈຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຈະລິງໂລດໃນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງຂ້າ
ພະເຈ້ົາ ເພາະພຣະອົງໄດ ຊົ້ງສວມຂ້າພະເຈ້ົາດ້ວຍເສ້ືອຜ້າແຫ ່ງຄວາມລອດ ພຣະອົງຊົງຄຸມຂ້າພະເຈ້ົາດ້ວຍ
ເສ້ືອແຫ່ງຄວາມຊອບທັມເຫມືອນເຈ້ົາບ່າວປະດັບຕົວດ້ວຍພວງມາລັຍ ແລະເຫມືອນເຈ້ົາສາວຕົກແຕ່ງຕົວ
ດ້ວຍເພັດນິນຈີນດາ 

11 ເພາະແຜ່ນດິນໂລກໄດ້ເກີດຫນ່ໍຂອງມັນ ແລະສວນທໍາໃຫສ່ິ້ງທ່ີຫວ່ານໃນນ້ັນງອກຂ້ຶນມາສັນໃດ ພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈ້ົາຈະຊົງທໍາໃຫ້ຄວາມຊອບທັມແລະຄວາມສັຣເສີນງອກຂ້ຶນມາຕ່ໍຫນ້າບັນດາປະຊາຊາດສັນນ້ັນ 

 

62  
The Vindication and Salvation of Zion 

1 ເພ່ືອເຫັນແກ່ຊີໂອນ ຂ້າພະເຈ້ົາຈະບ່ໍລະງັບສຽງ ແລະເພ່ືອເຫັນແກ່ເຢຣູຊາເລັມ ຂ້າພະເຈ້ົາຈະບ່ໍມິດງຽບຢູ່ ຈົນ
ກວ່າການຊ່ອຍກູ້ກ ຸງນ້ີຈະອອກໄປຢ່າງຄວາມສຸກໃສ ແລະຄວາມລອດຂອງກຸງນ້ີເຫມືອນທວນໄຟທ່ີລຸກຢູ່ 

2 ບັນດາປະຊາຊາດຈະເຫ ັນການຊ່ອຍກູ້ເຈ້ົາ ແລະພຣະຣາຊາທັງຫລາຍເຫັນສັກສີຂອງເຈ້ົາ ແລະເຂົາຈະເອ້ີນ
ເຈ້ົາດ້ວຍຊ່ືໃຫມ່ ຊ່ຶງພຣະໂອດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະປະທານ 

3 ເຈ້ົາຈະເປັນມົງກຸດງາມໃນພຣະຫັດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະເປັນຣາຊມົງກຸດໃນພຣະຫັດແຫ່ງພຣະເຈ້ົາຂອງ
ເຈ້ົາ 

4 ເຂົາຈະບ່ໍຂນານນາມເຈ້ົາອີກວ່າ ຖືກປະຖ້ິມ ແລະເຂົາຈະບ່ໍເອ້ີນແຜ່ນດິນຂອງເຈ້ົາວ່າ ຄວາມປິຕິຍິນດີຂອງເຮົາ
ຢູ່ໃນນາງ ແລະເອ້ີນແຜ່ນດິນຂອງເຈ້ົາວ່າ ສົມຣົດແລ້ວ ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງປິຕິຍິນດ ໃີນເຈ້ົາແລະແຜ່ນດິນ
ຂອງເຈ້ົາຈະແຕ່ງງານ 

5 ເພາະຊາຍຫນຸ່ມແຕ່ງງານກັບຍິງພົມມະຈາຣີສັນໃດ ບຸດຊາຍທັງຫລາຍຂອງເຈ້ົາຈະແຕ່ງງານກັບເຈ້ົາສັນນ້ັນ 
ແລະເຈ້ົາບ່າວຍິນດີເພາະເຈ້ົາສາວສັນໃດ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາຈະຍິນດີເພາະເຈ້ົາສັນນ້ັນ 

6 ໂອ ເຢຣູຊາເລັມເອີຍ ເທິງກໍາແພງຂອງເຈ້ົາ ເຮົາໄດ້ວາງຍາມໄວ້ ຕລອດກາງເວັນແລະຕລອດກາງຄືນ ເຂົາທ ັງ
ຫລາຍຈະບ່ໍລະງັບສຽງເລີຍ ເຈ້ົາທັງຫລາຍຜູ້ທ່ີຄອຍຟ້ືນຄວາມຊົງຈໍາຂອງພຣະເຈ້ົາບ່ໍຕ້ອງຢຸດພັກ 

7 ແລະຢ່າໃຫ້ພຣະອົງຢຸດພັກ ຈົນກວ່າພຣະອົງຈະສະຖາປະນາ ແລະກະທໍາກຸງເຢຣູຊາເລັມໃຫເ້ປັນທ່ີສັຣເສີນ
ໃນແຜ່ນດິນໂລກ 



8 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງປະຕິຍານດ້ວຍພຣະຫັດຂວາຂອງພຣະອົງ ແລະດ້ວຍພຣະກອນອານຸພາບຂອງພຣະອົງວ່າ 
ìເຮົາຈະບ່ໍໃຫ້ເຂ້ົາຂອງເຈ້ົາເປັນອາຫານຂອງສັດຕຣູຂອງເຈ້ົາອີກ ແລະຄົນຕ່າງດ້າວຈະບ່ໍດ່ືມເຫລ້ົາອະງຸ່ນຂອງ
ເຈ້ົາ ຊຶງ່ເຈ້ົາບາກບ່ັນໄດ້ມາ 

9 ແຕ່ຜູ້ໃດທ່ີເກັບກ່ຽວໄວ້ຈະໄດ້ກິນ ແລະສັຣເສີນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະບັນດາຜູ້ທ່ີເກັບຮວບຮວມຈະໄດ້ດ່ືມ ໃນ
ເດ່ີນສະຖານສັກສິດຂອງເຮົາî 

10 ຈ່ົງໄປ ຈ່ົງໄປທາງປະຕູເມືອງ ຈັດຕຽມທາງໄວ້ໃຫຊົ້ນຊາດນ້ີ ຈ່ົງສ້າງ ຈ່ົງສ້າງທາງຫລວງຂ້ຶນເກັບກວາດຫີນເສັຽ
ໃຫຫ້ມດົ ຈ່ົງຍົກສັນຍານໄວ້ເຫນືອຊນົຊາດທັງຫລາຍ 

11 ເບ່ິງແມ, ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງຮ້ອງປະກາດໃຫ້ໄດ້ຍິນ ເຖິງປາຍແຜ່ນດິນໂລກວ່າ ຈ່ົງກ່າວແກ່ທິດາຂອງຊີ
ໂອນວ່າ ìເບ່ິງແມ, ຄວາມລອດຂອງເຈ້ົາມາ ເບ່ິງແມ, ຮາງວັນຂອງພຣະອົງກໍຢູ່ກັບພຣະອົງ ແລະຄ່າຕອບແທນ
ຂອງພຣະອົງກໍຢູ່ຕ່ໍຫນ້າ ພຣະພັກຂອງພຣະອົງî 

12 ແລະຄົນຈະເອ້ີນເຂົາທັງຫລາຍວ່າ  ìປະຊາຊົນບໍຣິສ ຸດ ຜູ້ຮັບໄຖ່ໄວແ້ລ້ວຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະເຂົາຈະເອ້ີນ
ເຈ້ົາວ່າ ຫາມາໄດ້ເມືອງທ່ີບ່ໍໄດ້ຖືກປະຖ້ິມî 

 

63 ວນັແຫງ່ການແກແ້ຄນ້ຂອງພຣະຜູເ້ປ ັນເຈົາ້   
Vengeance on Edom 

1 ແມ່ນໃຜຫນໍທ່ີມາຈາກເມືອງເອໂດມ ສວມເສ້ືອຜ້າຍ້ອມສີແດງຈາກເມືອງໂບສຣາ ພຣະອົງຜູ ້ຊ່ຶງໂອ ອ່່າໃນ
ເຄ່ືອງຊົງຂອງ  ພຣະອົງ ສະເດັດມາດ້ວຍກໍາລັງຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພຣະອົງ ìນ້ີເຣົາເອງຮ້ອງປະກາດຊ່ອຍກູ້ແລະມີ
ອານຸພາບທ່ີຈະຊ່ອຍໃຫລ້ອດî 

2 ເປັນຫຍັງເຄ່ືອງຊົງຂອງພຣະອົງຈ່ຶງສີແດງ ແລະເສ້ືອຜ້າຂອງພຣະອົງເຫມືອນກັບຂອງຄົນທ່ີຍ່ໍາໃນບ່ໍຍ່ໍາອະງຸ່ນ 
3 ìເຮົາໄດ້ຍ່ໍາບ່ໍອະງຸ່ນແຕ່ຄົນດຽວ ແລະບ່ໍມີໃຜຈາກຊົນຊາດທັງຫລາຍຢູ່ກັບເຮົາເລີຍ ເຮົາຍ່ໍາມັນດ້ວຍຄວາມ

ໂກດຂອງເຮົາ ເຮົາຢຽບມັນດ້ວຍຄວາມພິໂຣດຂອງເຣົາ ໂລຫິດຂອງເຂົາພົມຢູ່ເທິງເສ້ືອຜ້າຂອງເຮົາ ແລະເຮົາ
ໄດ້ທໍາໃຫ້ເສ້ືອຜ້າຂອງເຮົາເປ້ືອນຫມົດ 

4 ເພາະວັນແກ້ແຄ້ນຢູ່ໃນໃຈຂອງເຮົາ ແລະປີແຫ່ງການໄຖ່ຂອງເຮົາໄດ້ມາເຖິງ 
5 ເຮົາແນມເບ່ິງ ແຕ່ບ່ໍມີຜູ້ໃດຊ່ອຍເຫລືອເຮົາ ເຣົາປລາດໃຈ ແຕ່ບ່ໍມີຜູ້ໃດຊໄູວ ້ມຂືອງເຮົາເອງຈ່ຶງນໍາຊັຍມາໃຫ້

ເຮົາ ແລະຄວາມພິໂຣດຂອງເຮົາຊູເຮົາໄວ້ 
6 ເຮົາຍ  ໍ່າຊົນຊາດທັງຫລາຍລົງດ້ວຍຄວາມໂກດຂອງເຮົາ ເຮົາໄດ້ທໍາໃຫເ້ຂົາເມົາດ້ວຍຄວາມພິໂຣດຂອງເຮົາ 

ແລະເຣົາໄດ້ເທໂລຫິດຂອງເຂົາເທິງແຜ່ນດິນໂລກî 
Godís Mercy Remembered 

7 ຂ້າພະເຈ້ົາຈະກ່າວໃຫ້ຄິດເຖິງຄວາມຮັກຫມ້ັນຄົງແຫ່ງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ບັນດາກິຈການອັນຫນ້າສັຣເສີນຂອງພ
ຣະຜູ້ເປັນ  ເຈ້ົາ ຕາມບັນດາຊ່ຶງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາປະທານແກ່ພວກເຮົາ ແລະຄວາມດີຍ່ິງໃຫຍ່ຕ່ໍວົງຂອງອິສຣາ
ເອນ ຊ່ຶງພຣະອົງຊົງອະນຸມັດໃຫ້ຕາມພຣະກະຣຸນາຂອງພຣະອົງ ຕາມຄວາມຮັກຫມ້ັນຄົງອັນອຸດົມສົມບູນຂອງ
ພຣະອົງ 

8 ເພາະພຣະອົງກ່າວວ່າ ແນ່ນອນເຂົາເປັນຊົນຊາດຂອງເຮົາ ບຸດຜູ້ຈະບ່ໍປະພຶດຄົດໂກງເຮົາ ແລະພຣະອົງໄດ້
ເປັນພຣະຜູ້ຊອ່ຍໃຫ້ລອດຂອງເຂົາ 

9 ພຣະອົງຊົງທຸກພຣະທັຍໃນຄວາມທຸກໃຈທັງສ້ິນຂອງເຂົາ ແລະທູດສວັນທີຢູ່່ຕ່ໍພຣະພັກພຣະອົງຊ່ອຍເຂົາທັງ
ຫລາຍໃຫ້ລອດ ພຣະອົງຊົງໄຖ່ເຂົາດ້ວຍຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງ ແລະດ້ວຍຄວາມສົງສານຂອງພຣະອົງ ພຣະ
ອົງຊົງຍົກເຂົາຂ້ຶນແລະຫອບເຂົາໄປຕລອດກາລກ່ອນ 



10 ແຕ່ເຂົາທັງຫລາຍໄດ້ກະບົດ ແລະທໍາໃຫ້ວິນຍານບໍຣິສຸດຂອງພຣະອົງເສັຽພຣະທັຍ ສັນນ້ັນພຣະອ ງົຈ່ຶງຊົງຫັນ
ເປັນສັດຕຣູຂອງເຂົາທັງຫລາຍ ແລະພຣະອົງຊົງຕ່ໍສູ້ກັບເຂົາທ ງັຫລາຍເອງ 

11 ແລ້ວພຣະອົງຊົງຣະນຶກເຖິງສມັຍເກ່ົາກ່ອນ ເຖິງໂມເຊ ເຖິງຊົນຊາດຂອງພຣະອົງ ພຣະອົງຊງົນໍາເຂົາທັງຫລາຍ
ຂ້ຶນມາຈາກທະເລ ພ້ອມກັບຜູ້ລ້ຽງແກະຂອງພຣະອົງຢູ່ທ່ີໃດ ພຣະອົງຊົງຢູ່ທ່ີໃດ ຜູ້ຊ່ຶງບັນຈຸວິນຍານບໍຣິສຸດຂອງ
ພຣະອົງຖ້າມກາງເຂົາທັງຫລາຍ 

12 ຜູ້ໃຫພ້ຣະກອນອັນຮຸ່ງໂຣດຂອງພຣະອົງໄປກັບມືຂວາຂອງໂມເຊ ຜູ້ແຍກນ້ໍາອອກຕ່ໍຫນ້າເຂົາທັງຫລາຍ ເພ່ືອ
ສ້າງພຣະນາມນິຣັນໃຫ້ພຣະອົງເອງ 

13 ຜູ ໄ້ດ້ນໍາເຂົາຂ້າມທະເລນ້ັນເຫມອືນມ້າໃນຖ່ິນກັນດານ ເຂົາທັງຫລາຍບ ໍ ່ໄດ້ສະດຸດ 
14 ເຫມືອນສັດລ້ຽງໄປຍັງຮ່ອມພູສັນໃດ ພຣະວິນຍານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາປະທານໃຫ້ເຂົາຢຸດພັກສັນນ້ັນ ສະນ້ັນ

ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງນໍາຊົນຊາດຂອງພຣະອົງເພ່ືອຈະສ້າງພຣະນາມອັນຮຸ່ງເຮ ອືງແດ່ພຣະອົງເອງ 
A Prayer of Penitence 

15 ຂໍທອດພຣະເນດລົງມາຈາກຟ້າສວັນແລະຊົງເພ່ງເບ່ິງຈາກສະຖານບໍຣິສຸດແລະຮຸ່ງເຮືອງຂອງພຣະອົງ ຄວາມ
ກະຕືລືລ້ົນແລະອານຸພາບຂອງພຣະອົງຢູ່ທ່ີໃດ ພຣະທັຍກະຣຸນາຂອງພຣະອົງແລະຄວາມສົມເພດຂອງພຣະ
ອົງໄດ້ຖືກຍຶດໄວ້ຈາກຂ້າ ພຣະອົງ 

16 ເພາະພຣະອົງຊົງເປັນພຣະບິດາຂອງຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍ ແມ້ອັບຣາຮາມບ່ໍໄດ້ຮູ້ຈັກຂ້າພຣະອົງ ແລະອິສຣາ
ເອນຈ່ືຂ້າ   ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະອົງຊົງເປັນພຣະບິດາຂອງຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍ ພຣະ
ນາມຂອງພຣະອົງຄືພຣະຜູ້ໄຖ່ຂອງຂ້າພຣະອົງແຕ່ເກ່ົາກ່ອນ 

17 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເຫດໃດພຣະອົງຊົງກະທໍາໃຫ້ຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍຜິດໄປຈາກພຣະມັນຄາຂອງພຣະ
ອົງ ແລະກະທໍາໃຈຂອງຂ້າພຣະອົງໃຫ້ແຂງກະດ້າງຈົນຂ້າພຣະອົງບ່ໍຢໍາເກງພຣະອົງ ຂໍພຣະອົງຊົງກັບມາເພ່ືອ
ເຫັນແກ່ບັນດາຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງ ຄືເຜ່ົາທັງຫລາຍອັນເປັນມໍຣະດົກຂອງພຣະອົງ 

18 ເຂົາຂັບໄລ່ຊົນຊາດບໍຣ ສຸິດຂອງພຣະອົງອອກໄປບຶດນ່ຶງ ປໍຣະປັກຂອງຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍໄດ້ຢຽບຍ່ໍາສະ
ຖານສັກສິດຂອງພຣະອົງມາ 

19 ຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍເປັນເຫມອືນກັບຜູ້ທ່ີພຣະອົງບ່ໍເຄີຍປົກຄອງເລີຍ ເຫມືອນກັບຜູ້ຊ່ຶງເຂົາບ່ໍໄດ້ເອ້ີນໂດຍພ
ຣະນາມຂອງ ພຣະອົງ 

 

64  
Chapter 64 

1 ໂອ ຖ້າຫາກວ່າພຣະອົງຊົງແຍກຟ້າສວັນລົງມາໄດ້ຫນ ໍເພື່ອພຈູະສ່ັນສະເທືອນຕ່ໍພຣະພັກພຣະອົງ 
2 ດ່ັງເມ່ືອໄຟຕິດກອງກ່ິງໄມ້ ແລະໄຟກະທໍາໃຫ້ນ້ໍາຟົດເດືອດ ເພ່ືອໃຫ້ພຣະນາມຂອງພຣະອົງເປັນທ່ີຮູ້ຈັກແກ່ປໍ

ຣະປັກຂອງ   ພຣະອົງ ເພ່ືອບັນດາປະຊາຊາດຈະສະເທືອນຕ່ໍພຣະພັກພຣະອົງ 
3 ເມ່ືອພຣະອົງຊົງກະທໍາສ່ິງທ່ີຫນ ້າຢ້ານກົວທ່ີພວກຂ້າພຣະອົງຄາດບ່ໍເຖິງ ພຣະອົງສະເດ ດັລົງມາ ພ ກໍູຫວັນ່ໄຫວ

ຕໍ່ພຣະພັກ ພຣະອົງ 
4 ຕ້ັງແຕ່ເກ່ົາກ່ອນບ່ໍມີຜູ້ໃດໄດ້ຍິນ ຫລ ຊືາບດ້ວຍຫູ ຫລືຕາໄດ້ເຫັນພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຈັກອົງນອກເຫນືອພຣະອົງ ຜູ້

ຊົງກະທໍາເພ່ືອບັນດາຜູ້ທ່ີລໍຄອຍພຣະອົງ 
5 ພຣະອົງຊົງພົບເຂົາ ທ່ີກະທໍາຄວາມຊອບທັມຢ່າງຊ່ືນບານ ບັນດາຜູ້ທ່ີຈໍາພຣະອົງໄດ້ໃນວິທີການຂອງພຣະອົງ 

ເບ່ິງແມ,   ພຣະອົງຊງົກ້ິວ ແລະຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍບາບ ຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍຢູ່ໃນບາບເປັນເວລາດົນນານ 
ແລະຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍຈະລອດຫລື 



6 ຂ້າພຣະອົງທຸກຄົນໄດ້ກາຍເປັນເຫມ ອືນຄົນທ່ີບ່ໍສະອາດ ແລະການກະທໍາອັນຊອບທັມຂອງຂ້າພຣະອົງທັງສ້ິນ
ເຫມືອນເສ້ືອຜ້າທ່ີເປ້ືອນເປິ ຂ້າພຣະອົງທຸກຄົນຫ່ຽວລົງຢ່າງໃບໄມ້ ແລະຄວາມບາບຜິດຂອງຂ້າພຣະອົງທັງ
ຫລາຍໄດ້ພັດພາຂ້າພຣະອົງໄປເຫມອືນລົມ 

7 ບໍ່ມຜູ້ີໃດຮ້ອງທູນຕ່ໍພຣະນາມຂອງພຣະອົງ ທ່ີເລ້ົາຕົນເອງໃຫ້ຍຶດພຣະອົງໄວ້ ເພາະພຣະອົງຊົງລ້ີພຣະພັກຂອງ
ພຣະອົງຈາກຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍ ແລະໄດ້ມອບຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍໄວ້ໃນມືຂອງຄວາມບາບຜິດຂອງຂ້າພ
ຣະອົງ 

8 ຂ້າແຕ່ພຣະຜູ້ເປ ັນເຈ້ົາ ແຕພ່ຣະອົງຍັງຊົງເປັນພຣະບິດາຂອງຂ້າພຣະອົງ ຂ້າພຣະອົງທັງຫລາຍ ເປັນດິນຫນຽວ 
ແລະພຣະອົງຊົງເປັນຊ່າງປ້ັນ ຂ້າພຣະອົງທຸກຄົນເປັນຜົນສີພຣະຫັດຂອງພຣະອົງ 

9 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ ຂໍຢ່າຊົງກ້ິວນັກ ແລະຂໍຢ່າຊົງຈົດຈໍາຄວາມບາບຜິດໄວ້ເປັນນິດ ເບ່ິງແມ, ຂໍຊົງພິເຄາະ 
ຂ້າພຣະອົງທັງສ້ິນເປັນຊົນຊາດຂອງພຣະອົງ 

10 ຫົວເມືອງບໍຣິສຸດຂອງພຣະອົງກາຍເປັນຖ່ິນກັນດານ ຊໂີອນໄດ້ກາຍເປັນຖ່ິນກັນດານ ເຢຣູຊາເລັມເປັນທ່ີຮ້າງ
ເປ່ົາ 

11 ວິຫານອັນບໍຣິສຸດແລະງາມຂອງຂ້າພຣະອ ງົທັງຫລາຍ ບ່ອນຊ່ຶງບັນພະບຸຣຸດຂອງຂ້າພຣະອົງສັຣເສີນພຣະອົງ
ຖືກໄຟເຜົາເສັຽແລ້ວ ແລະສ່ິງອັນມີຄ່າຂອງຂ້າພຣະອົງທັງສ້ິນໄດ້ຖືກປະຮ້າງ 

12 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເປັນຢ່າງນ້ີແລ້ວ ພຣະອົງຍັງຈະຊົງຢັບຢ້ັງພຣະອົງໄວ້ຫລື ພຣະອົງຈະຊົງມິດງຽບຢູ່ແລະ
ຂ່ົມໃຈພວກຂ້າພຣະອົງຢ່າງເຖິງຂນາດຫລື 

 

65 ການລງົໂທດຜູມ້ກັກະບດົ 
 The Righteousness of Godís Judgment 

1 ເຣົາພ້ອມທີຈ່ະໃຫ້ຜູ້ທ່ີບ່ໍໄດ້ຂໍພົບເຣົາ ຫາເຮົາໄດ້ ເຣົາພ້ອມທ່ີຈະໃຫ້ຜູ ້ທ່ີບ່ໍສແວງເຣົາ ພບົເຮົາໄດ້ ເຮົາວ່າ ìເຣົາ
ຢູ ່ທີນ້ີ່ ເຮົາຢູ່ທ່ີນ້ີî ìຕ່ໍປະຊາຊາດທ່ີບ່ໍອອກນາມຂອງເຮົາî 

2 ເຮົາຍ່ືນມືຂອງເຮົາອອກຕລອດວັນຕ່ໍຊົນຊາດທ່ີມັກກະບົດ ຜູ້ດໍາເນີນໃນທາງທ່ີບ່ໍດີ ຕິດຕາມອຸບາຍຂອງຕົນເອງ 
3 ຊົນຊາດທ່ີຍົວະເຍ້ົາເຣົາແບບຊ້ຶງຫນ້າຢູ່ສເມີ ທໍາການສັກກາຣະບູຊາຕາມສວນ ແລະເຜົາເຄ່ືອງຫອມຢູ່ເທິງ

ດິນຈ່ີ 
4 ຜູ້ນ່ັງຢູ່ໃນອຸບໂມງສົບ ແລະຄ້າງຄືນໃນທ່ີເລ ິກລັບຜູ້ກິນເນ້ືອຫມູ ແລະໃນພາຊນະຂອງເຂົາມີແກງ ຊ່ຶງທໍາດ້ວຍ

ເນ້ືອທ່ີຫນ້າກຽດຊັງ 
5 ຜູ້ກ່າວວ່າ ìອອກໄປຫ່າງໆ ຢ່າເຂ້ົາມາໃກ້ ເພາະຂ້າບໍຣິສຸດກວ່າເຈ້ົາî ເຫລ່ົານ້ີເປັນຄວັນຢູ່ໃນດັງຂອງເຮົາ ເປັນ

ໄຟຊຶງ່ໄຫມຢູ່້ຕລອດວັນ 
6 ເບິ່ງແມ, ມຂີຽນໄວ້ຕ່ໍຫນ້າເຮົາວ່າ ìເຮົາຈະບ່ໍມິດງຽບ ແຕ່ເຮົາຈະຕອບສນອງ ເຮົາຈະຕອບສນອງໄວ້ໃນເອິກ

ຂອງເຂົາ 
7 ທັງຄວາມບາບຊ່ົວຂອງເຂົາ ແລະຄວາມບາບຊ  ່ົວຂອງບັນພະບຸຣດຸຂອງເຂົາທັງຫລາຍຮວມກັນດ້ວຍ ພຣະຜູ້

ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີ ເພາະເຂົາໄດ້ເຜົາເຄ່ືອງຫອມເທິງພູ ແລະກ່າວຄໍາຫມິນ່ປມາດຕ່ໍເຮົາເທິງເນີນ ເຮົາຈະຕວງ
ກັມເກ່ົາເຂ້ົາໄປໃນເອິກຂອງເຂົາî 

8 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ, ìເຫລ້ົາອະງຸ່ນຫາໄດ້ຈາກພວງອະງຸ່ນ ແລະເຂົາກ່າວວ່າ ìຢ່າທໍາລາຍມັນເສັຽ 
ເພາະມພີຣະພອນຢູ່ໃນນ້ັນî ສັນໃດ ເຮົາກໍຈະກະທໍາດ້ວຍເຫັນແກ່ຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງເຮົາ ແລະບ່ໍທໍາລາຍເຂົາຫມົດ
ທ່ີດຽວສັນນ້ັນ 



9 ເຮົາຈະນໍາເຊ້ືອສາຍອອກມາຈາກຢາໂຄບແລະຜູ້ຮັບມ ໍຣະດົກພູທັງຫລາຍຂອງເຮົາຈາກຢູດາ ແລະຜູ້ເລືອກສັນ
ຂອງເຮົາຈະໄດ້ຮັບມັນເປັນມ ໍຣະດົກ ແລະບັນດາຜູ້ຮັບໃຊຂ້ອງເຮົາຈະອາສັຍຢູ່ທ່ີນ້ັນ 

10 ຊາໂຣນຈະເປັນເດ່ີນຫຍ້າສໍາລັບຝູງແບ້ແກະ ແລະທ່ີຮ່ອມພອູາໂຄຣເ໌ປັນທ່ີໃຫ້ຝູງງົວນອນ ເພ່ືອຊົນຊາດຂອງ
ເຮົາທີ່ໄດ້      ສແວງເຮົາ 

11 ແຕ່ເຈ້ົາທັງຫລາຍຈະປະຖ້ິມພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຜູ້ລ ືມພບໍູຣິສຸດຂອງເຣົາ ຜ  ູ້ຈັດອາຫານໄວ້ໃຫແ້ກ່ ພຣະໂຊກແລະ
ເຕີມເຫລ້ົາອະ ງ່ ນຸປະສົມໃຫ້ແກ່ພຣະເຄາະ 

12 ເຣົາຈະເອົາເຈ້ົາທັງຫລາຍຟາດເຄາະໃຫ້ດາບໄປ ແລະເຈ້ົາທກຸຄົນຈະຕ້ອງຫມອບລົງຕ່ໍການສັງຫານ ເພາະ
ເມ່ືອເຮົາເອ້ີນ ເຈ້ົາບ່ໍຕອບ ເມ່ືອເຮົາເວ້ົາ ເຈ້ົາບ່ໍຟັງ ແຕ່ເຈ້ົາໄດ້ກະທໍາສ່ິງທ່ີຊ່ົວຮ້າຍໃນສາຍຕາຂອງເຮົາ ແລະເລ
 ືອກສ່ິງທ່ີເຮົາບ່ໍປິຕິຍິນດີດ້ວຍî 

13 ເຫດສັນນ້ັນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈ່ຶງກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ìເບ່ິງແມ, ຜູ້ຮັບໃຊທັ້ງຫລາຍຂອງເຣົາຈະໄດ້ຮັບປະທານ ແຕ່ເຈ້ົາ
ທັງຫລາຍຈະຫິວ ເບ່ິງແມ, ຜູ້ຮັບໃຊຂ້ອງເຮົາຈະໄດ້ດ່ືມ ແຕ່ເຈ້ົາຈະກະຫາຍ ເບ່ິງແມ, ຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງເຣົາຈະຊົມ
ຊ່ືນຍິນດີ ແຕ່ເຈ້ົາຈະອັບອາຍ 

14 ເບ່ິງແມ, ຜູ້ຮັບໃຊຂ້ອງເຮົາຈະຮ້ອງເພງດ້ວຍຄວາມຍິນດີ ແຕ່ເຈ້ົາທງັຫລາຍຈະຮ້ອງອອກມາເພາະເສັຽໃຈ 
ແລະຈະຄວນຄາງເພາະຈິດຣະທົມ 

15 ເຈ້ົາທັງຫລາຍຈະຖ້ິມຊ່ືຂອງເຈ້ົາໄວ້ແກ່ຜູ້ເລືອກສັນຂອງເຮົາເພ່ືອໃຊ ສ້າບແຊ່ງ ແລະພຣະຜູ ເ້ປັນເຈ້ົາຈະຊົງສັງ
ຫານເຈ້ົາ ແຕ່ຈະຊົງເອ້ີນຊ່ືຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງດ້ວຍຊ່ືອ່ືນ 

16 ດ່ັງນ້ັນ ຜູ້ໃດທີຂ່ ພໍອນໃຫ້ຕົນເອງໃນແຜ່ນດິນ ຈະຂໍພອນໃຫ້ຕົນເອງໃນພຣະນາມພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແຫ່ງສັຈຈະ 
ແລະຜູ້ໃດທ່ີສາບານໃນແຜ່ນດິນ ຈະສາບານໃນພຣະນາມພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແຫ່ງສັຈຈະ ເພາະຄວາມທ ກຸລໍາ
ບາກເກ່ົາແກ່ນ້ັນກໍລືມເສັຽແລ້ວ ແລະລ້ີຊ່ອນເສັຽຈາກຕາຂອງເຮົາ 
The Glorious New Creation 

17 ìເພາະ ເບ່ິງແມ, ເຮົາຈະສ້າງຟ້າສວັນໃຫມ ່ແລະແຜ່ນດິນໂລກໃຫມ່ ເພາະສ່ິງເກ່ົາກ່ອນນ້ັນຈະບ່ໍຈໍາກັນຫລືນຶກ
ໄດ້ອີກ 

18 ແຕ່ຈ່ົງຊ່ືນບານແລະຊົມຊ່ືນຍິນດີເປັນນິດ ໃນສ່ິງຊ່ຶງເຮົາສ າ້ງຂ້ຶນ ເພາະ ເບ່ິງແມ, ເຮົາສ້າງເຢຣູຊາເລມັໃຫເ້ປັນ
ທ່ີຍິນດີ ແລະຊົນຊາດຂອງເມືອງນ້ັນໃຫ້ເປັນຄວາມຊ່ືນບານ 

19 ເຮົາຈະຊົມຊ່ືນຍິນດີດ້ວຍເຢຣູຊາເລັມ ແລະຊ່ືນບານດ້ວຍຊ ນົຊາດຂອງເຮົາ ຈະບ່ໍໄດ້ຍິນສຽງຮ້ອງໄຫ້ໃນເມືອງ
ນ້ັນອີກ ແລະສຽງຄວນຄາງ 

20 ໃນນ້ັນຈະບ່ໍມີເດັກອ່ອນທ່ີມີຊີວດິພຽງສອງສາມວັນ ຫລືຄົນເຖ້ົາແກ່ທ່ີມີອາຍຸບ່ໍຄົບກໍານົດ ເພາະຄົນຈະມີອາຍຸ
ນ່ຶງຮ້ອຍປີຈ່ຶງຕາຍ ແລະຄວາມບາບທ່ີມອີາຍຸພຽງນ່ຶງຮ້ອຍປີຈະເປັນທ່ີສາບແຊ່ງ 

21 ເຂົາຈະສ້າງບ້ານແລະເຂ້ົາອາສັຍຢູ່ໃນນ້ັນ ເຂົາຈະປູກສວນອະງຸ່ນແລະກິນຫມາກຂອງມັນ 
22 ເຂົາຈະບ່ໍສ້າງແລະຄົນອ່ືນເຂ້ົາອາສັຍຢູ່ ເຂົາຈະບ່ໍປູກແລະຄົນອ່ືນກິນ ເພາະອາຍຸຊົນຊາດຂອງເຮົາຈະເປັນ

ເຫມືອນອາຍຸຂອງຕ້ົນໄມ້ ແລະຜູ້ເລືອກສັນຂອງເຮົາຈະໃຊ້ຜົນງານນ້ໍາມືຂອງເຂົາດົນນານ 
23 ເຂົາທັງຫລາຍຈະບ່ໍທໍາງານໂດຍເປ່ົາປໂຍດ ຫລືເກີດລູກເພ່ືອຄວາມສຍົດສຍອງ ເພາະເຂົາເປັນລູກຫລານ

ຂອງຜູ້ທ່ີໄດ້ຮ ັບພອນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ກັບລູກໆຂອງເຂົາເຫມອືນກັນ 
24 ກ່ອນທ່ີເຂົາຮ້ອງເອ້ີນ ເຮົາຈະຕອບ ຂນະທ່ີເຂົາຍັງເວ້ົາຢູ່ ເຮົາຈະຟັງ 
25 ຫມາປ່າແລະລູກແກະຈະຫາກິນຢູ່ນໍາກັນ ສິງຈະກິນເຟືອງເຫມືອນງົວ ແລະຝ  ຸ່ນຂ້ີດິນຈະເປັນອາຫານຂອງງູ 

ມັນທັງຫລາຍຈະບ່ໍທ າໍອັນຕະຣາຍຫລືທໍາລາຍ ທົວ່ພູບຣໍສິ ດຸຂອງເຮົາî ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີ 
 



66 ການພິພາກສາຂອງພຣະເປນັເຈົາ້ແລະຄວາມຮກັຫມັນ້ຄງົໃນອະນາຄດົຂອງຊໂີອນ 
The Worship God Demands 

1 ພຣະເຈ້ົາຊົງກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ, ìສວັນເປັນບັນລັງຂອງເຮົາ ແລະແຜ່ນດິນໂລກເປັນແທ່ນວາງພຣະບາດຂອງເຮົາ ວິ
ຫານຊ່ຶງເຈ້ົາຈະສ້າງໃຫ້ເຮົານ້ັນຈະຢູ່ທ່ີໃດ ແລະທ່ີປະທັບຂອງເຮົາຈະຢູ່ທ່ີໃດ 

2 ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີມືຂອງເຮົາໄດ້ກະທໍາທັງສ້ິນ ສ່ິງເຫລ່ົານ້ັນຈ່ຶງເປັນຂ້ຶນມາ ພຣະເຈ້ົາຊົງກ່າວດ່ັງນ້ີ ແຕ່ນ້ີຕ່າງຫາກທ່ີ
ເຮົາຈະຫລຽວເບ່ິງ ຄືເຂົາຜູ້ທ່ີຖ່ອມແລະສໍານຶກຜິດໃນໃຈ ແລະຕົວສ່ັນເພາະຄໍາຂອງເຮົາ 

3 ເຂົາຜູ້ຂ້າງົວເໝືອນກັບເຂົາຜູ້ຂ້າຄົນ ເຂົາຜູ້ຂ້າລູກແກະຖວາຍເໝືອນກັບເຂົາຜູ້ຫັກຄໍຫມາ ເຂົາຜ  ູ້ນໍາທັນຍາບູ
ຊາມາເໝືອນກັບເຂົາຖວາຍເລືອດຫມູ ເຂົາຜູ້ທໍາອະນຸສອນບູຊາດ້ວຍກໍາຍານເໝືອນກັບເຂົາຜູ້ນ້ັນສາທຸການ
ຮູບໂຄຣົບ ຄົນເຫລ່ົານ້ີຕ່າງກໍເລືອກທາງຂອງເຂົາເອງ ແລະຈິດໃຈຂອງເຂົາປິຕິຍິນດີຢູ່ໃນສ່ິງຫນ້າຂ້ີດຽດຂອງ
ເຂົາ 

4 ເຣົາກໍຈະເລືອກຄວາມທຸກໃຈໃຫ້ເຂົາດ້ວຍ ແນະນໍາສ່ິງທ່ີເຂົາຢ້ານກົວມາໃຫ້ເຂົາ ເພາະເມ່ືອເຮົາໄດ້ເອ້ີນບ່ໍມີຈັກ
ຄົນນ່ຶງຕອບ ເມ່ືອເຮົາເວ້ົາ ເຂົາບ່ໍຟັງ ແຕ່ເຂົາໄດ້ກະທໍາຄວາມຊ່ົວຣ້າຍໃນສາຍຕາຂອງເຮົາ ແລະເລືອກສ່ິງຊ່ຶງ
ເຮົາບ່ໍປິຕິຍິນດີດ້ວຍî 
The Lord Vindicates Zion 

5 ເຈ້ົາຜູ້ຕົວສ່ັນເພາະພຣະຄໍາຂອງພຣະອົງ ຈ່ົງຟັງພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາ ìພີນ້່ອງຂອງເຈ້ົາຜູ້ຊ່ຶງກຽດຊັງເຈ້ົາ ແລະ
ແກວ່ງ      ເຈ້ົາອອກໄປເພາະເຫັນແກ່ນາມຂອງເຮົາ ໄດ້ເວ້ົາວາ່ ìຂໍພຣະເຈ້ົາຊົງຮັບກຽດ ເພ່ືອເຣົາຈະໄດ້ເຫັນ
ຄວາມເບິກບານຂອງ ເຈ້ົາ   ແຕ່ເຂົາເຫລ່ົານ້ັນແຫລະຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບຄວາມອາຍ 

6 ìຟັງເດີ ສຽງອຶກກະທຶກຈາກໃນເມືອງ ສຽງຈາກພຣະວິຫານ ພຣະສຸຣະສຽງຂອງພຣະເຈ້ົາກໍາລັງໃຫ້ການຕອບ
ແທນຕ່ໍສັດຕຣູຂອງພຣະອົງ 

7 ກ່ອນທ່ີນາງຈະເຈັບທ້ອງຄອດ ນາງກໍຄອດບຸດ ກ່ອນທ່ີຄວາມເຈັບປວດຈະມາເຖິງນາງ ນາງກໍໃຫ້ກໍາເນິດບຸດ
ຊາຍຄົນນ່ຶງ 

8 ໃຜແດ່ເຄີຍໄດ້ຍິນສ່ິງຢ່າງນ້ີ ໃຜແດ່ເຄີຍໄດ້ເຫັນສ່ິງຢ່າງນ້ີ ແຜ່ນດິນຈະເກີດຂ້ຶນໃນວັນດຽວຫລື ປະຊາຊາດ
ຈະເກີດມາໃນຊ່ົວບຶດດຽວຫລື ເພາະພໍຊໂີອນເຈັບທອ້ງຄອດ ນາງກໍຄອດບຸດທັງຫລາຍຂອງນາງ 

9 ເຮົາຈະນໍາມາເຖິງກໍານົດເກີດ ແລ້ວຈະໃຫ້ເກີດຫລື ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີ ເຮົາເປັນເຫດໃຫ້ຄອດ ຈະປິດ
ການຖືພາຫລື ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງທ່ານກ່າວດ່ັງນ້ີ 

10 ຈ່ົງຊົມຊ່ືນຍິນດີກັບເຢຣູຊາເລັມ ແລະຍິນດີກັບນາງເຖີດບັນດາເຈ້ົາທ່ີຮັກນາງ ຈ່ົງຊົມຊ່ືນຍິນດີກັບນາງດ້ວຍ
ຄວາມຊ່ືນບານເຖີດບັນດາເຈ້ົາທີໄ່ວ້ທຸກເພ່ືອນາງ 

11 ເພ່ືອເຈ້ົາຈະໄດ້ດູດແລະອ່ີມໃຈ ດ້ວຍເອິກອັນປະເລ້ົາປະໂລມຂອງນາງ ເພ່ືອເຈ້ົາຈະໄດ້ດ່ືມໃຫ້ກ້ຽງ ດ້ວຍ
ຄວາມປິຕິຍິນດີ ຈາກສັກສີອັນອຸດ ົມຂອງນາງ 

12 ເພາະພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ ìເບ່ິງແມ, ເຮົາຈະນໍາສວັດດີພາບມາເຖິງນາງຢ່າງກັບແມ່ນ້ໍາ ແລະຊັບສົມ
ບັດຂອງບັນດາປະຊາຊາດເຫມືອນລໍານ້ໍາທ່ີກໍາລັງລ້ົນ ແລະເຈ້ົາທ ງັຫລາຍຈະໄດ້ດູດ ນາງຈະອຸ້ມເຈ້ົາໄວ້ທ່ີບ້ັນ
ແອວຂອງນາງ ແລະຈັບ ສ່ັນຂ້ຶນລົງທ່ີຫວົເຂ່ົາຂອງນາງ 

13 ດ່ັງຜູ້ທ່ີມານດາຂອງຕົນເລ້ົາໂລມ ເຮົາຈະເລ້ົາໂລມເຈ້ົາເຊ່ັນນ້ັນ ແລະເຈ້ົາຈະຮັບການເລ້ົາໂລມໃນເຢຣູຊາເລັມ 
The Reign and Indignation of God 

14 ເຈ  ້ົາຈະເຫັນ ແລະໃຈຂອງເຈ້ົາຈະເບີກບານ ກະດູກຂອງເຈ້ົາຈະເຂ້ັມແຂງຂ້ຶນແລະສຸຂພາບດີເຫມືອນຢ່າງຫຍ້າ
ອ່ອນ ແລະເຂົາຈະຮູ້ກັນວ່າພຣະຫັດຂອງພຣະເຈ້ົາຢູ່ກັບຜູ້ຮ ບັໃຊ້ຂອງພຣະອົງ ແລະຄວາມພິໂຣດຕ່ໍສູ້ສັດຕຣູ
ຂອງພຣະອົງ 



15 ເພາະ ເບ່ິງແມ, ພຣະຜູ ້ເປັນເຈ້ົາສະເດັດມາດ້ວຍໄຟ ແລະຣົດຮົບຂອງພຣະອົງເຫມືອນລົມພະຍຸ ເພ່ືອສນອງ
ເຂົາດ້ວຍຄວາມກ້ຽວກາດ ແລະດ້ວຍການສ່ັງສອນຂອງພຣະອົງພ້ອມດ້ວຍແປວໄຟ 

16 ເພາະພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາຈະຊົງກະທໍາການພິພາກສາດ້ວຍໄຟ ແລະດ້ວຍພຣະແສງຂອງພຣະອົງເຫນືອເນ້ືອຫນັງ
ທັງສ້ິນ ແລະຜູ້ທ່ີພຣະອົງຊົງສັງຫານເສັຽຈະມີຫລວງຫລາຍ 

17 ìບັນດາຜ  ູ້ທ່ີລ້າງຕົວແລະຊໍາຮະຕົວໃຫ້ບໍຣິສຸດເພ່ືອເຂ້ົາໄປໃນສວນ ຕິດຕາມຜູ້ນ່ຶງທ່ີຢູ່ຖ້າມກາງກິນເນ້ືອຫມູ
ແລະສ່ິງທ່ີຫນ້າກຽດຊັງ ແລະຫນູ ຈະເຖິງສ້ິນສຸດດ້ວຍກັນ ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີ 

18 ìເພາະເຮົາຊາບການງານຂອງເຂົາແລະຄວາມຄິດຂອງເຂົາ ແລະເຣົາຈະມາຮວບຮວມບັນດາປະຊາຊາດແລະ
ພາສາທັງສ້ິນ ແລະເຂົາຈະມາເຫັນພຣະກຽດຂອງເຮົາ 

19 ແລະເຮົາຈະຕ້ັງຫມາຍສໍາຄັນໄວ້ຖ້າມກາງເຂົາ ແລະເຮົາຈະສ່ົງຜ  ູ້ລອດຕາຍຈາກພວກເຂົານ້ັນໄປຍັງບັນດາປະ
ຊາຊາດ ຍງັຕາຣຊິ໌ດ ປູດ ແລະລູດ ຜູ້ໂກ່ງທະນູ ຍັງຕູບານແລະຢາວານ ຍັງແຜ່ນດິນຊາຍທະເລທ່ີໄກອອກໄປ 
ທ່ີເຂົາຍັງບ່ໍໄດ້ຍິນຊ່ືສຽງຂອງເຮົາແລະເຫັນພຣະກຽດຂອງເຮົາ ແລະເຂົາຈະປະກາດພຣະກຽດຂອງເຮົາຖ້າມ
ກາງບັນດາປະຊາຊາດ 

20 ແລະເຂົາຈະນ າໍພ່ີນ້ອງທັງສ້ິນຂອງເຈ້ົາທັງຫລາຍຈາກບັນດາປະຊາຊາດທັງສ້ິນເປັນເຄ່ືອງບູຊາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 
ມາດ້ວຍມ້າ ດ້ວຍຣົດຮົບ ດ້ວຍກວຽນ ດ້ວຍລໍແລະດ້ວຍອູດ ຍັງເຢຣູຊາເລັມພູບໍຣິສຸດຂອງເຮົາ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ
ກ່າວດ່ັງນ້ີ ເຊັນ່ດຽວກັບຄົນອິສຣາເອນນໍາທັນຍາບູຊາໃສ ພ່າຊະນະສະອາດມາຍັງພຣະວິຫານຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈ້ົາ 

21 ແລະເຮົາຈະເອົາເຂົາບາງຄົນເປັນປະໂຣຫິດ ແລະເປັນພວກເລວີ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງນ້ີ 
22 ìເພາະສວັນໃຫມ່ ແລະແຜ່ນດິນໂລກໃຫມ່ ຊ່ຶງເຮົາຈະສ້າງ ຈະຍັງຢູ່ຕ່ໍຫນ້າເຮົາສັນໃດ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວດ່ັງ

ນ້ີ ເຊ້ືອສາຍຂອງເຈ້ົາແລະຊ່ືຂອງເຈ້ົາຈະຍັງຢູ່ສັນນ້ັນ 
23 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວວ່າ ທຸກວັນຂ້ຶນຄ່ໍາ ແລະທຸກວັນສະບາໂຕ ມະນຸດທັງສ້ິນຈະມານະມັສການຕ່ໍເຮົາ 
24 ìເຂົາຈະອອກໄປມອງເບ່ິງຊາກສົບຂອງຄົນທ່ີໄດ້ກະບົດຕ່ໍເຮົາ ເພາະວ່າຫນອນຂອງຄົນເຫລ່ົານ້ີຈະບ່ໍຕາຍໄປ 

ໄຟຂອງເຂົາຈະບ່ໍດັບ ແລະເຂົາຈະເປັນທ່ີຫນ້າລັງກຽດຕ່ໍມະນຸດທັງສ້ິນî                                                                                                                           
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