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ເພງຄໍາ່ຄວນ  
LAMENTATIONS 
 

1 ຄວາມໂສກເສົາ້ຂອງຊໂີອນທີເ່ປນັຊະເລຍີ 
The Deserted City 

1 ກຸງທ່ີແຫນ້ນຫນາດ້ວຍພົລເມືອງມາອ້າງວ້າງຢູ່ໄດ້ຫນໍ ນະຄອນທ່ີຮຸ່ງເຮືອງຢູ່ຖ້າມກາງປະຊາຊາດມາກາຍເປັນ
ດ່ັງຍິງຫມາ້ຍຫນໍ ນະຄອນທ່ີເປັນດ່ັງເຈ້ົາຍິງຖ້າມກາງເມືອງທັງຫລາຍ ກໍກັບເປັນເມືອງຂ້ຶນຂອງເຂົາໄປ 

2 ນະຄອນນ້ັນຮ້ອງໄຫ້ສະອ້ືນໃນຣາຕຣີການ ແລະນ້ໍາຕາຂອງນາງກໍອາບແກ້ມ ນາງຈະຫາໃຜຖ້າມກາງຄົນທ່ີຮ ັກ
ນາງໃຫ້ມາເລ້ົາໂລມກໍຫາບໍ່ພົບ ບັນດາຫມູເ່ພ່ືອນຂອງນາງຫມົດທຸກຄົນໄດ້ທໍຣະຍົດຕ່ໍນາງ ເຂົາທັງປວງກັບ
ເປັນສັດຕຣູຂອງນາງ 

3 ຢູດາໄດ້ຖືກກວາດໄປເປັນຊະເລ ຍີ ໄດ້ຮັບຄວາມທຸກໃຈ ຕ້ອງທໍາງານຢ່າງທາດ ນາງຕ້ອງອາສັຍຖ້າມກາງປະ
ຊາຊາດທັງຫລາຍ ນາງບ່ໍພົບທີພັ່ກສງົບເລີຍ ບັນດາຜູ້ຂ່ົມເຫັງໄດ້ໄລ່ທັນນາງ ເມ່ືອເວລານາງທຸກໃຈ 

4 ຖນົນຫົນທາງທ່ີເຂ້ົາກຸງເຢຣູຊາເລັມກ ໂໍສກເສ້ົາຢູ່ ເພາະບ່ໍມີຜູ້ໃດເດີນໄປໃນງານເທສການ ບັນດາປະຕູເມືອງ
ຂອງນາງຫວ່າງເປ່ົາ ພວກປະໂຣຫິດທັງປວງຂອງນາງໄດ້ພາກັນຖອນໃຈ ສາວພົມມະຈາຣີທັງຫລາຍຂອງນາງ
ກໍຕ ້ອງທົນທຸກ ແລະຕົວນາງເອງກໍໄດ້ຣັບຄວາມຂ່ົມຂືນຍ່ິງນັກ 

5 ພວກຄົນທ່ີຂັດຂວາງນາງກາຍເປັນຫົວຫນ້າ ພວກສັດຕຣູຂອງນາງໄດ້ຈະເຣີນຂ້ຶນ ດ້ວຍວ່າ 
ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງກະທໍາໃຫ້ນາງທົນທຸກ ເພາະຄວາມທໍຣະຍົດອັນມະຫນັຂອງນາງ ລູກເຕ້ົາທັງຫລາຍຂອງນາງ
ຕົກເປັນຊະເລີຍຕ່ໍຫນ້າສັດຕຣູ 

6 ແລະຄວາມຮຸ່ງເຮືອງຕະການ ໄດ້ພາກໄປຈາກທິດາແຫ່ງຊີໂອນເສັຽແລ້ວ ພວກເຈ້ົານາຍຂອງນາງກໍກັບເປັນດ່ັງ
ຝູງກວາງ ທ່ີຫາທ່ົງຫຍ້າລ້ຽງຊີວິດບ່ໍໄດ້ ແລະໄດ້ແລ່ນຫນີໄປຂ້າງຫນ້າຜູ້ໄລ່ຕິດຕາມ 

7 ເຢຣູຊາເລັມເມ່ືອຕົກຢູ່ໃນຍາມທຸກໃຈ ແລະຍາມລໍາບາກກໍໄດ້ຫວນລະນຶກເຖິງສ່ິງປະເສີດ ທ່ີຕົນເຄີຍມີໃນຄ້ັງ
ກ່ອນ ເມ່ືອພົລເມືອງຂອງນາງຕົກຢ  ູ່ໃນມືຂອງສັດຕຣູ ແລະຫາບ່ໍມີຜູ້ໃດຈະສົງເຄາະນາງ ພວກສັດຕຣູເຫັນນາງ
ແລ້ວກ ເໍຍາະເຍ້ີຍຄວາມຫລ້ົມຈົມຂອງນາງ 

8 ເຢຣູຊາເລັມໄດ້ທໍາບາບຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງ ເຫດສະນ້ີນາງຈ່ຶງເປັນສ່ິງມົນທິນ ບັນດາຄົນທ່ີເຄີຍໃຫ້ກຽດນາງກໍລົບ
ລູ່ນາງ ເພາະເຫດເຂົາທັງຫລາຍເຫັນຄວາມອັປຍົດຂອງນາງ ໂອ ນາງເອງໄດ້ຖອນໃຈ ແລະຫັນຫນ້າຂອງນາງ
ໄປເສັຽ 

9 ມົນທິນຂອງນາງກໍຂ ງັໃນກະໂປງຂອງນາງ ແລະນາງບ່ໍໄດ້ຄໍານຶງເຖິງອະນາຄົດ ດ່ັງນ້ັນນາງຈ່ຶງເສ່ືອມໂຊມລົງ
ໄວຢ່າງຫນ້າຕົກໃຈ ນາງກ ບ່ໍໍມີຜູ້ໃດເລ້ົາໂລມ ìຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົາ ຂໍທອດພຣະເນດ ຄວາມທຸກໃຈຂອງຂ້າພຣະ
ອົງ ເພາະພວກສັດຕຣູໄດ້ແຂງຂ້ໍຍົກຕົວຂ້ຶນແລ້ວî 

10 ພວກສັດຕຣູໄດ້ຍ່ືນມືຂອງເຂົາ ຍຶດເອົາບັນດາຂອງປະເສີດຂອງນາງ ດ້ວຍນາງໄດ້ເຫັນບັນດາປະຊາຊາດບຸກ
ເຂ້ົາມາໃນສະຖານນະມັສການຂອງນາງ ຄືຄົນທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງຫ້າມບ່ໍໃຫ້ເຂ້ົາມາໃນຊຸມນຸມຊນົຂອງພຣະອົງ 



11 ບັນດາພົລເມອືງຂອງນາງໄດ້ຫາຍໃຈໃຫຍ່ ເມ່ືອເຂົາທັງຫລາຍຊອກຫາອາຫານແລະພວກເຂົາໄດ້ເອົາຊັບສິນ
ຂອງຕົວອອກແລກອາຫານກິນເພ່ືອຈະໄດ້ລ້ຽງຊີວິດ ìຂ້າແຕ່ພຣະເຈ້ົາ ຂໍຊົງທອດພຣະເນດ ເພາະຂ້າພຣະອົງ
ເປັນທ່ີຢຽດຫຍາມເສັຽແລ້ວî 

12 ເບ່ິງແມ, ທ່ານທັງຫລາຍທ່ີເດີນຜ່ານໄປ ທ່ານບ່ໍໄດ້ເກີດມີຄວາມຮູ້ສຶກຫຍັງບໍ ຈ່ົງເບ່ິງດູ ວ່າມີຄວາມທຸກອັນໃດ
ແດ່ທີເ່ຫມືອນຄວາມທຸກທ່ີມາສູ່ຂ້າພະເຈ້ົາ ເປັນຄວາມທຸກຊ່ຶງພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງກະທໍາແກ່ຂ້າພະເຈ້ົາ ໃນວັນທ່ີພ
ຣະອງົຊງົພຣະພໂິຣດຂ້າພະເຈ້ົາຢ່າງຮ້າຍແຮງນ້ັນ 

13 ìພຣະອົງໄດ້ຊົງສ່ົງໄຟລົງມາຈາກເບ້ືອງເທິງ ໃຫ້ເຂ້ົາໄປໃນກະດູກທັງຫລາຍຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ພຣະອົງໄດ້ຊົງ
ຫ້າງແຮ້ວໄວ້ດັກຕີນຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ພຣະອົງໄດ້ຊົງກະທໍາໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາຕ້ອງຫັນກັບຄືນ ພຣະອົງໄດ້ຊົງກະທໍາ
ໃຫຂ້້າພະເຈ້ົາຢູ່ໂດດດ່ຽວ ແລະອ່ອນລະອາຢູ່ຕລອດວັນ 

14 ìພາຣະແຫ່ງການທໍຣະຍົດທັງມວນຂອງຂ້າພະເຈ້ົາກໍຖືກຮວມເຂ້ົາກັນເປັນແອກ ໂດຍພຣະຫັດຂອງພຣະອົງຊົງ
ຮວບມັດໄວ້ ແອກນ້ັນຮັດຕຶງຮອບຄໍຂ້າພະເຈ້ົາ ພຣະອົງໄດ້ຊົງກະທໍາໃຫ້ກໍາລັງຂ້າພະເຈ້ົາຖອຍໄປ ອົງພຣະຜູ້
ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງມອບຂ້າພະເຈ້ົາໄວ້ໃນມືຂອງເຂົາທັງຫລາຍ ຊຶງ່ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍສາມາດຕ່ໍຕ້ານໄດ້ 

15 ìອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງຖ້ິມນັກຮົບຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຖ້າມກາງຂ້າພະເຈ້ົາ ພຣະອົງໄດ້ຊົງເກນຊຸມນຸມຊນົເຂ້ົາ
ມາຕ່ໍສູ້ຂ້າພະເຈ້ົາ ເພ່ືອຈະຢຽບຢ  ໍ່າຊາຍສະກັນຂອງຂ້າພະເຈ້ົາໃຫ້ແຫລກໄປ ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງຍ່ໍາລູກສາວພົມ
ມະຈາຣີແຫ່ງຢູດາ ດ່ັງຢຽບຫມາກອະງຸ່ນລົງໃນບ່ໍຍ່ໍາຫມາກອະງຸ່ນ 

16 ìເພາະເຫດນ້ີເອງທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາຮ້ອງໄຫ້ ຕາຂອງຂ້າພະເຈ້ົາມີນ້ໍາຕາໄຫລລົງມາ ເພາະຜ  ູ້ອອຍໃຈຢູ່ໄກຈາກຂ້າ
ພະເຈ້ົາ ຄືຜູ້ທ່ີໃຫກໍ້າລັງໃຈຂ້າພະເຈ້ົາ ແລະພວກລູກຂອງຂ້າພະເຈ້ົາກ ໍໂດດດ່ຽວເພາະພວກສັດຕຣູໄດ້ຊຍັຊະ
ນະî 

17 ເມືອງຊີໂອນໄດ້ຢຽດມືທັງສອງອອກອ້ອນວອນ ແຕ່ກໍບ່ໍມີໃຜທ່ີເລ້ົາໂລມນາງໄດ້ ພຣະເຈ້ົາຊງົມີພຣະບນັຊາ 
ກ່າວໂທດຢາໂຄບ ວ່າໃຫ້ພວກທ່ີຢູ່ອ້ອມຮອບຢາໂຄບຕ້ັງຕົວຂ້ຶນເປັນຄູ່ສັດຕຣູ ເຢຣູຊາເລັມເປັນສ່ິງເປິະເປ້ືອນ
ຖ້າມກາງເຂົາທັງຫລາຍ 

18 ìພຣະເຈ້ົາຊົງຊອບທັມແລ້ວ ເພາະຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຂັດຂືນພຣະບັນຍັດຂອງພຣະອົງ ເບ່ິງແມ ບັນດາຊົນຊາດທັງ
ຫລາຍ ຂ້າພະເຈ້ົາຂໍທ່ານໄດ້ຟັງ ແລະຂໍຈ່ົງຫລຽວເບ່ິງຄວາມທົນທຸກຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ສາວພົມມະຈາຣີຂອງຂ້າ
ພະເຈ້ົາ ແລະຫນຸ່ມໆຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຕົກໄປເປັນຊະເລີຍແລ້ວ 

19 ìຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຮ້ອງເອ້ີນບັນດາຄົນຮັກຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ແຕ່ເຂົາທັງຫລາຍໄດ້ຫລອກລວງຂ້າພະເຈ້ົາ ພວກປະ
ໂຣຫິດແລະພວກຜູ້ໃຫຍ່ຂອງຂ້າພະເຈ້ົາກໍຕາຍທ່ີກາງເມືອງ ຂນະເມ່ືອເຂົາອອກຫາອາຫານເພ່ືອລ້ຽງຊີວດິຂອງ
ຕົນ 

20 ìຂ້າແດ່ພຣະເຈ້ົາ ໂຜດທອດພຣະເນດ ເພາະຂ້າພຣະອົງມີຄວາມທຸກ ຈິດໃຈຂອງຂ້າພຣະອົງມີຄວາມ
ຫວຸ້ນວາຍ ຈິດໃຈຂອງຂ້າພະເຈ້ົາເຈັບປວດ ເພາະຂ້າພຣະອົງມັກກະບົດຢ່າງຮ້າຍກາດ ນອກບ້ານມີຄົນຕ້ອງ
ຄົມດາບຕາຍ ໃນບ້ານກໍມີຄົນຕາຍດ້ວຍ 

21 ເຂົາທັງຫລາຍໄດ້ຍິນວ່າ ຂ້າພຣະອົງຫາຍໃຈຢ່າງໃດ ຫາມີຜູ້ໃດມາເລ້ົາໂລມໃຈຂ້າພຣະອົງ ບັນດາສັດຕຣູຂອງ
ຂ້າພຣະອົງໄດ້ຍິນເຖິງເຫດຮ້າຍທ່ີຕົກແກ່ຂ້າພຣະອົງ ເຂົາທັງຫລາຍກໍພາກັນດີໃຈທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງກະທໍາຢ່າງ
ນ້ີ ຂໍໂຜດນໍາເອົາມ້ືທ່ີ    ພຣະອົງຊົງປະກາດໄວ້ນ້ັນໃຫ້ມາເຖິງ ແລະເຂົາທັງຫລາຍຈະເປັນຢ່າງທ່ີຂ້າພຣະອົງ
ເປັນຢູ່ນ້ີ 

22 ìຂໃໍຫບັ້ນດາການຊ່ົວຂອງເຂົາທັງຫລາຍມາປາກົດຕ່ໍພຣະພັກພຣະອົງ ແລະຂໍຊົງກະທໍາແກ່ເຂົາທັງຫລາຍ
ເຫມືອນທີພ່ຣະອົງໄດ້ຊົງກະທໍາແກ່ຂ້າພຣະອົງ ເພາະການທໍຣະຍົດທັງສ້ິນຂອງຂ້າພຣະອົງເຖີດ ດ້ວຍຄວາມ
ສະທ້ອນຫາຍໃຈຂອງຂ້າພຣະອົງນ້ັນມິຫລາຍຄ້ັງ ແລະຈິດໃຈຂອງຂ້າພຣະອົງກໍອ່ອນເພັຽເຕັມທີແລ້ວî 



 

2 ຄວາມເສົາ້ໂສກຂອງຊໂີອນຈາກພຣະເຈົາ້ 
Godís Warnings Fulfilled 

1 ດວ້ຍພຣະພິໂຣດ ພຣະເຈ້ົາຊົງໃຊເ້ມກບັງທິດາຂອງຊີໂອນຫນໍ ພຣະອົງໄດ້ຊົງແກວ່ງສະງ່າຣາສີຂອງອິສຣາ
ເອນໃຫ້ຕົກລົງຈາກຟ້າເຖິງດິນ ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຊງົລະນຶກເຖິງແທ່ນຮອງພຣະບາດຂອງພຣະອົງເລີຍ ໃນຍາມທ່ີພ
ຣະອົງຊົງໂກດຣ້າຍ 

2 ພຣະເຈ້ົາຊົງທໍາລາຍທ່ີຢ  ູ່ຂອງຢາໂຄບເສັຽສ້ິນແລ້ວໂດຍປາສຈາກພຣະກະຣຸນາ ດ້ວຍພຣະພິໂຣດຂອງພຣະອົງ
ໄດ້ຊົງພັງ ທີກໍ່າບັງທັງຫລາຍຂອງທິດາແຫ່ງຢູດາໃຫ້ທະລາຍລົງ ພຣະອ ົງໄດ້ຊົງກະທໍາໃຫ້ຕ່ໍາລົງເຖິງດິນ ແລະ
ຊົງໃຫ້ຣາຊອານາຈັກແລະເຈ້ົານາຍເປັນສ່ິງມົນທິນ 

3 ດ້ວຍພຣະພິໂຣດພຣະອົງໄດ້ຊົງຕັດບັນດາອໍານາດແຫ່ງອິສຣາເອນໃຫ້ຂາດສ້ິນໄປ ພຣະອົງຊງົເອົາພຣະ
ຫັດເບ້ືອງຂວາໜີເສັຽຈາກເຂົາຕ່ໍຫນ້າສັດຕຣູ ພຣະອົງຊົງເຜົາຜານຕະກູນຢາໂຄບດ່ັງໄຟທ່ີລຸກເຜົາໄຫມໄ້ປ
ຮອບໆ 

4 ພຣະອົງຊົງກ່ົງທະນູຂອງພຣະອົງຢ່າງສັດຕຣູ ຊົງຍົກພຣະຫັດເບ້ືອງຂວາເຫມືອນດ່ັງເປັນຜູ້ຂັດຂວາງ ແລະໄດ້
ຊົງປະຫານບັນດາຄົນທ່ີຕາຂອງເຮົາຈະອວດໄດ້ນ້ັນເສັຽໃນກະໂຈມທິດາແຫ່ງຊີໂອນ ພຣະອົງໄດ້ຊົງລະບາຍພ
ຣະພິໂຣດຂອງພຣະອົງອອກມາເຫມືອນດ່ັງໄຟ 

5 ພຣະເຈ້ົາຊົງກາຍເປັນສັດຕຣູ ພຣະອົງໄດ້ຊົງທາໍລາຍພວກອິສຣາເອນເສັຽ ພຣະອົງໄດ້ຊົງທໍາລາຍບັນດາວັງ
ຂອງເຂົາຫມົດ ແລະໄດ້ຊົງທໍາລາຍທ່ີກໍາບັງຂອງເຂົາໃຫ້ຫັກເພພັງ ຊ ງົເພ້ີມຄວາມເສ້ົາໂສກແລະການຄ່ໍາຄວນ
ໃນທດິາແຫ່ງຢູດາ 

6 ພຣະອົງໄດ້ຊົງທາໍລາຍພຣະວີຫານຂອງພຣະອົງເສັຽເຫມອືນນ່ຶງເປັນໄຟໃນສວນ ຊົງໃຫ້ສະຖານທ່ີປະຊມຸຂອງ
ພຣະອົງມຸ່ນທະລາຍໄປ ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງກະທໍາທ ັງເທສການແລະວັນສະບາໂຕໃຫ້ຫມດົສ້ິນໄປໃນຊີໂອນດ້ວຍ
ພຣະພໂິຣດ ພຣະອົງຊົງດູຫມິນ່ອົງກະສັດແລະປະໂຣຫິດພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງຖ້ິມແທ່ນບູຊາຂອງພຣະອົງເສັຽ ພຣະ
ອົງຊົງກຽດຊັງສະຖານທ່ີນະມັສການຂອງພຣະອົງ ກໍາແພງວັງທັງຫລາຍນ້ັນພຣະອົງໄດ້ຊົງມອບໄວ້ໃນເງ້ືອມ
ມືຂອງສັດຕຣູ ເຂົາທັງຫລາຍໄດ້ສ່ົງສຽງອຶກກະທຶກໃນພຣະວິຫານແຫ່ງພຣະເຈ້ົາເຫມອືນຢ່າງໃນວັນເທສການ 

7 ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງຕ້ັງພຣະທັຍໄວ້ແລ້ວທ່ີຈະທໍາລາຍ ກໍາແພງຂອງທິດາຊໂີອນເສັຽ ພຣະອົງໄດ້ຊົງຂີດເສ້ັນ
ວັດແທກໄວແ້ລ້ວ ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຊົງຫດົພຣະຫັດເລີກການທໍາລາຍ ເຫດສັນນ້ີ ພຣະອົງໄດ້ຊົງກະທໍາໃຫ້ຫຄໍອຍ
ແລະກໍາແພງນ້ັນຄ່ໍາຄວນ ໃຫ້ຫັກເພພັງຮ່ວງໂຮຍໄປດ້ວຍກັນ 

8 ປະຕູເມືອງຊີໂອນທັງຫມດົຍຸບລົງໃນດິນແລ້ວ ພຣະອົງໄດ້ຊົງທໍາລາຍ ແລະຊົງຫກັດານປະຕູທັງປວງເສັຽສ້ິນ 
ກະສັດແລະເຈ້ົານາຍທັງຫລາຍແຫ່ງຊີໂອນກໍຕົກຢູ່ໃນຖ້າມກາງປະຊາຊາດທ່ີບ່ໍມີທັມບັນຍັດ ໂອ ບັນດາຜູ້ປະ
ກາດພຣະທັມແຫ່ງເມືອງຊີໂອນບ່ໍໄດ້ຮັບນີມິດຈາກພຣະເຈ້ົາອີກ 

9 ພວກຜູ້ໃຫຍ່ຂອງທິດາແຫ່ງຊໂີອນî ກໍກໍາລັງນ່ັງງຽບຢູ່ເທິງພ້ືນແຜ່ນດິນ ເຂົາທັງຫລາຍເອົາຜົງຂ້ີດິນໂຮຍໃສ່ຫົວ
ຂອງຕົນ ແລະນຸ່ງຫ່ົມຜ້າກະສອບ ສາວພົມມະຈາຣີທັງຫລາຍແຫ່ງກຸງເຢຣູຊາເລັມກໍພາກ ັນກ້ົມຫົວລົງກັບພ້ືນ 

10 ຕາຂອງຂ້າພະເຈ້ົາກໍອິດອ່ອນເພາະຮ້ອງໄຫ້ ຈິດວິນຍານຂອງຂ້າພະເຈ້ົາກໍລະທົມ ເພາະຄວາມພິນາດຂອງທິ
ດາແຫ່ງຊົນຊາດຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ຈິດໃຈຂອງຂ້າພະເຈ້ົາກໍລະທົມ ແລະເພາະເຫລ່ົາເດັກເລັກເດັກນ້ອຍທ່ີດູດ
ນົມຢູ່ນ້ັນ ເປັນລົມສລົບຢູ່ຕາມທາງໃນເມືອງ 

11 ລູກທັງຫລາຍຖາມແມ່ຂອງຕົນວ່າ, ìແມເ່ອີຍ ເຂ້ົາແລະເຫລ້ົາອະງຸ່ນຢູ່ໃສ?î ເຂົາພາກັນຖາມ ຂນະທ່ີເຂົາ
ເປັນລົມເຫມືອນຄົນທ່ີຖືກບາດເຈັບຢູ່ຕາມທາງໃນເມືອງ ເມ່ືອຊີວິດຂອງເຂົາຕ້ອງສ້ິນໄປ ທີເ່ອີກແມ່ຂອງເຂົາ
ທັງຫລາຍ 



12 ໂອ ທດິາແຫ່ງເຢຣູຊາເລັມເອີຍ ຂ້າພະເຈ້ົາຈະເອົາມາປຽບກັບເຈ້ົາໄດ້ ຂ້າພະເຈ້ົາຈະປຽບເຈ້ົາກັບຫຍັງ ໂອ ທິ
ດາພົມມະຈາຣີແຫ່ງຊີໂອນເອີຍ ຂ້າພະເຈ້ົາຈະເອົາເຈ້ົາໄປປຽບແກ່ຫຍັງ ເພ່ືອຂ້າພະເຈ້ົາຈະເລ້ົາໂລມເຈ້ົາໄດ້ 
ເພາະຄວາມຫລ້ົມຈົມຂອງເຈ້ົາກໍໃຫຍ່ທຽມເທ່ົາມະຫາສະມຸດ ຜູ້ໃດຈະໃຫ້ເຈ້ົາກັບຄືນສູ່ສະພາບເດີມ 

13 ຜ  ູ້ປະກາດພຣະທັມຂອງເຈ້ົາໄດ້ເຫັນນິມິດລວງ ແລະນິີມິດບ່ໍເປັນເຣ່ືອງເປັນລາວມາບອກເຈ້ົາ ແທນທ່ີເຂົາຈະ
ເຜີຍບາບຂອງເຈ້ົາອອກມາໃຫແ້ຈ້ງ ເພ  ່ືອຈະໃຫ້ເຈ້ົາກັບສູ່ສະພາບດີ ແຕ່ເຂົາທັງຫລາຍໄດ ເ້ຫັນຄໍາໂອວາດເປັນ
ຄວາມເປ່ົາໆແລະຄວາມລ້ໍລວງສໍາລັບເຈ້ົາ 

14 ບັນດາຄົນທ່ີໄດ້ຜ່ານເຈ້ົາໄປກໍໄດ້ຕົບມືເຍາະເຍ້ີຍເຈ້ົາ ເຂົາທັງຫລາຍໄດ້ຫຍ້ໍຫຍັນ ແລະໄດ້ສ່ັນຫົວເຍາະເຍ້ີຍທິ
ດາແຫ່ງເຢຣູຊາເລັມແລ້ວວ່າ, ìນ້ີຫລືຄືເມືອງ ທ່ີຄົນທັງຫລາຍໄດ້ຂນານນາມວ່າງົດງາມຍ່ິງວ່າເປັນຄວາມຊ່ືນ
ຊົມຍິນດີຂອງຄົນທ່ົວທັງໂລກî 

15 ບັນດາສັດຕຣູຂອງເຈ້ົາ ໄດ້ອ້າປາກຮ້ອງໃສ່ເຈ້ົາ ເຂົາທັງຫລາຍເບະປາກ ແລະກັດແຂ້ວຄ້ຽວຟັນ ເຂົາພາກັນ
ຮ້ອງວ່າ, ìພວກເຮົາໄດ້ທໍາລາຍເມືອງນ້ີແລ້ວ ວັນນ້ີແຫລະ,ຄືວັນທ່ີພວກເຮົາໄດ້ຄອງຫາ ພວກເຮົາໄດ້ພົບແລ້ວ 
ພວກເຮົາເຫັນແລ້ວî 

16 ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງກະທໍາຕາມແລະພຣະປະສົງແລ້ວ ໄດ້ຊົງກະທໍາໃຫ້ພຣະດໍາຣດັຂອງພຣະອົງສໍາເຣັດ ຕາມທ່ີພ
ຣະອົງໄດ້ສະຖາປະນາໄວ້ນານແລ້ວ ພຣະອົງກໍໄດ້ຊົງທາໍລາຍລົງຢ່າງບ່ໍມີພຣະເມດຕາ ພຣະອົງຊົງກະທໍາໃຫ້
ສັດຕຣູຍິນດີເຍ້ີຍເຈ້ົາ ພຣະອົງໄດ້ຊົງຊູກໍາລັງຂອງພວກສັດຕຣູຂອງເຈ້ົາຂ້ຶນ 

17 ຈິດໃຈຂອງເຂົາທັງຫລາຍຮ້ອງທູນພຣະເຈ້ົາວ່າ ໂອ ກํາແພງຂອງທິດາແຫ່ງເຢຣູຊາເລັມເອີຍ ຈ່ົງຫລ່ັງນ້ໍາຕາ
ໃຫໄ້ຫລອາບ ທັງກາງເວັນແລະກາງຄືນດ່ັງນ້ໍາໃນລໍາຫ້ວຍ ເຈ້ົາຢ່າໄດ້ຢຸດຢ່ອນເລີຍ ຢ່າໃຫ້ນ້ໍາຕາແຫ້ງຈາກ
ຫນ່ວຍຕາເລີຍ 

18 ຈ່ົງລ ກຸຂ້ຶນຮ້ອງໄຫ້ໃນກາງຄືນຕາມຍາມລະບາຍຄວາມໃນໃຈຂອງເຈ້ົາອອກມາຢ່າງນ້ໍາ ຕ່ໍພຣະພັກພຣະເຈົ້າ 
ຈົ່ງຊູມທັືງສອງຂອງເຈ້ົາຂ້ຶນຕ່ໍໄປຍັງພຣະອົງ ເພ່ືອຂໍຊ ວິີດຂອງບັນດາລູກໆຂອງເຈ້ົາທ່ີຫວິຈົນເປັນລົມສລົບໄປ 
ຕາມຖນົນຫົນທາງທຸກແຫ່ງ 

19 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂໍທອດພຣະເນດເຖີດວ່າ ພຣະອົງໄດ້ຊົງກະທໍາການເຊ່ັນນ້ີແກ່ຜູ້ໃດ ຄວນທ່ີພວກຜູ້ຍິງ
ຈະກິນລູກຂອງ  ຕົນ ຫລືຈະກິນແອນ້ອຍທ່ີຍັງອຸ້ມຢູ່ຫລື ພວກປະໂຣຫິດ ແລະພວກຜູ້ປະກາດພຣະທັມຄວນ
ຈະຖືກປະຫານໃນສະຖານນະມັສການຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຫລື 

20 ຄົນຫນຸ່ມແລະຄົນແກ່ ນອນຢຽດຢູ່ຕາມພ້ືນດິນໃນຖນົນ ສາວພົມມະຈາຣີ ແລະຊາຍຫນຸ່ມຂອງຂ້າພຣະອົງຖືກ
ຄົມດາບຟັນລ້ົມລົງ ພຣະອົງໄດ້ຊົງປະຫານເຂົາໃນວັນເມ່ືອພຣະອົງຊົງພໂິຣດ ໄດຊົ້ງສັງຫານເຂົາເສັຽໂດຍປາສ
ຈາກພຣະກະຣນຸາ 

21 ພຣະອົງໄດ້ຊົງເຊີນເຫລ່ົາສັດຕຣູຜູ້ທີຂ້່າພຣະອົງຢ້ານອ້ອມຮອບທຸກດ້ານມາ ຢ່າງໃນວັນເທສການ ພ ເໍຖິງວັນທ່ີ
ພຣະອົງຊົງພຣະພິໂຣດກໍບ່ໍມີຈັກຄົນນ່ຶງຫນີເອົາຕົວລອດໄດ້ ຫລືຄົງເຫລືອຕົກຄ້າງລອດຕາຍຢູ່ ຜູ້ທ່ີຂ້າພຣະອົງ
ໄດ້ອຸ້ມຊູແລະລ້ຽງດູມານ້ັນ ສັດຕຣູຂອງຂ້າພຣະອົງໄດ້ເຜົາຜານເສັຽຫມົດແລ້ວ 

 

3 ຄວາມຫວັງທີໄ່ດຮ້ ັບຄວາມບນັເທາົໂດຍພຣະກະຣນຸາຄນຸຂອງພຣະເຈົາ້ 
The Punishment , Repentance,  and Hope 

1 ຂ້າພະເຈ້ົາເປັນຄົນທ່ີໄດ້ເຫັນຄວາມທຸກໃຈ ໂດຍໄມ້ແສ້ແຫ່ງພຣະພໂິຣດຂອງພຣະອົງ 
2 ພຣະອົງຊງົນໍາ ແລະພາຂ້າພະເຈ້ົາມາໃນຄວາມມືດແລະບ່ໍແມ່ນໃນຄວາມສວ່າງ 
3 ແທ້ຈິງພຣະອົງຊົງພກິພຣະຫັດຂອງພຣະອົງ ຕ່ໍສູ້ຂ້າພະເຈ້ົາຢູ່ຕລອດວັນ 
4 ເນ້ືອແລະຫນັງຂ້າພະເຈ້ົາ ພຣະອົງຊົງກະທໍາໃຫ້ລ່າເຫລືອງລົງ ພຣະອົງຊົງຫັກກະດູກຂ້າພະເຈ້ົາແລ້ວ 



5 ພຣະອົງຊງົສ້າງຮ້ົວຂັງຂ້າພະເຈ້ົາ ຊົງເອົາຄວາມຂົມຂ່ືນແລະຄວາມທຸກຍາກລໍາບາກລ້ອມຂ້າພະເຈ້ົາໄວ້ 
6 ພຣະອົງໄດ້ຊົງບັງຄັບຂ້າພະເຈ້ົາໃຫຢູ່້ໃນທ່ີມືດ ດ່ັງຄົນທ່ີຕາຍນານແລ້ວ 
7 ພຣະອົງຊົງກະທໍາຮ້ົວລ້ອມຂ້າພະເຈ້ົາໄວ້ເພ່ືອຈະກັກຂັງບ່ໍໃຫ້ອອກໄປໄດ້ ພຣະອົງຊົງຕີໂຊລ່່າມຂ້າພະເຈ້ົາໄວ້ 
8 ເມ່ືອຂ້າພະເຈ້ົາຮ້ອງກາບທູນຂໍຄວາມຊ່ອຍເຫລືອ ພຣະອົງບ່ໍຊົງຟັງຄໍາອ້ອນວອນຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ 
9 ພຣະອົງຊົງລ້ອມຂ້າພະເຈ້ົາດ້ວຍກ້ອນຫີນທ່ີສະກັດ ພຣະອົງຊົງກະທໍາໃຫ້ຫົນທາງຂ້າພະເຈ້ົາຄົດລ້ຽວໄປ 
10 ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າ ພຣະອົງຊົງທໍາທ່າ ເຫມືອນຫມຄີອຍຄຸບ ແລະດ່ັງສີງລ້ີຈອບຢູ່ໃນທ່ີລັບ 
11 ພຣະອົງຊົງພາຂ້າພະເຈ້ົາໄຫລໄປຈາກທາງຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ແລະຈີກຂ້າພະເຈ້ົາເປັນຕ່ອນໆ ພຣະອົງຊົງກະທໍາ

ໃຫຂ້້າພະເຈ້ົາຖືກຖ້ີມໄວ້ 
12 ພຣະອົງຊົງກ່ົງທະນູຂອງພຣະອົງ ແລະເອົາຂ້າພະເຈ້ົາຕ້ັງເປັນເປ້ົາສໍາລັບລູກທະນູ 
13 ພຣະອົງຊງົເອົາລູກທະນູໃນແຫລ່ງຂອງພຣະອົງ ຍິງເຂ້ົາໃນຫົວໃຈຂອງຂ້າພະເຈ້ົາແລ້ວ 
14 ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ກາຍເປັນຂ້ີປາກໃຫ້ຊນົຊາດທັງຫລາຍຫົວເຍາະເຍ້ີຍ ເປັນເນ້ືອເພງໃຫ້ເຂົາຮ້ອງຫລ້ິນຕລອດທັງ

ວັນ 
15 ພຣະອົງໃຫ້ຈິດໃຈຂອງຂ້າພະເຈ້ົາເຕັມແຕ່ຄວາມຂ່ົມຂ່ືນ ໃຫໂ້ສກເສ້ົາເຫງົາຫງອຍຕລອດເວລາ 
16 ພຣະອົງກະທໍາໃຫ້ແຂ້ວຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຫັກດ້ວຍຫີນແຮ່ ແລະຊົງຢຽດຂ້າພະເຈ້ົາໃຫຢູ່້ໃນກອງຂ້ີເຖ  ່ົາ 
17 ຈິດວິນຍານຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຂາດຄວາມສງົບສຸກ ຈົນຂ້າພະເຈ້ົາລືມຄວາມເບີກບານວ່າເປັນຢ່າງໃດ 
18 ຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງວ່າ, ìສັກສີຂອງຂ້າພະເຈ້ົາສູນໄປແລ້ວ ແລະຄວາມຫວ ັງໃນພຣະເຈ້ົາກໍດັບຫມດົî 
19 ຂໍຊົງຈໍາຄວາມທຸກໃຈ ແລະຄວາມຖືກບີບຄ້ັນຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ກໍເຕັມດ້ວຍຢາພິດອັນຂົມຂ່ືນ 
20 ຈິດວິນຍານຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຍັງລະນຶກເຖິງຢ່າງບ່ໍສ້ິນສຸດ ແລະຖືກກົດດັນພາຍໃນຕົວຂ້າພະເຈ້ົາ 
21 ຂ້າພະເຈ້ົາຫວນຄິດຂ້ຶນມາໄດ້ ຂ້າພະເຈ້ົາມີຄວາມຫວ ັງຂ້ຶນເມ່ືອຄິດໄດ້ວ່າ 
22 ຄວາມຮັກຫມ້ັນຄົງຂອງພຣະເຈ້ົາບ່ໍເຄີຍຢ ດຸຢ້ັງ ແລະພຣະເມດຕາຂອງພຣະເຈ້ົາບ່ໍມີສ້ິນສຸດ 
23 ເປັນຂອງໃຫມ່ຢູ່ທຸກເວລາເຊ້ົາ ຄວາມທ່ຽງຕົງຂອງພຣະອົງຍ່ິງໃຫຍ່ຫລາຍ 
24 ຈິດໃຈຂອງຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, ìພຣະເຈ້ົາຊົງເປັນສ່ວນຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ເຫດສັນນ້ີຂ້າພະເຈ້ົາຈະຫວັງໃນພຣະອົງî 
25 ພຣະເຈ້ົາຊົງດີຕ່ໍຄົນທັງປວງທ່ີຄອຍຖ້າພຣະອົງຢູ່ ແລະຊົງດີຕ່ໍຄົນທ່ີສແວງຫາພຣະອົງ 
26 ເປັນການດີທ່ີຈະຫວັງໃຈ ແລະລໍຄອຍຄວາມລອດຈາກພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ 
27 ເປັນການດີທ່ີຄົນເຮົາຈະແບກແອກໃນວັນໜຸ່ມ 
28 ໃຫເ້ຂົານ່ັງງຽບໆ ຢູ່ແຕ່ລໍາພັງ ເພາະພຣະອົງຊົງວາງແອກນ້ັນເອງ 
29 ໃຫເ້ຂົາເອົາປາກຈົດໄວ້ໃນຜົງຂ້ີດິນ (ຖ້າທໍາດ່ັງນ້ັນຍັງຈະມີຫວັງ) 
30 ໃຫ ້ເຂົາອຽງແກ້ມໃຫ້ຜູ້ທ່ີຕົບເຂົາ ໃຫ້ເຂົາຍອມຮັບຄວາມອັບອາຍຢ່າງເຕັມປ່ຽມເຖີດ 
31 ດ້ວຍວ່າພຣະເຈ້ົາຈະບ່ໍຊົງປະຖ້ິມຕລອດໄປດອກ 
32 ແຕ່ວ່າຖ້າພຣະອົງຊົງກະທໍາໃຫ້ເກີດຄວາມເສ້ົາໂສກ ພຣະອົງຈະຊົງພຣະກະຣນຸາຕາມຄວາມຮັກຫມັນ້ຄົງອັນ

ລ້ົນເຫລືອຂອງພຣະອົງ 
33 ເພາະພຣະອົງບ່ໍຊົງພພໍຣະທັຍທ່ີໄດ້ທາໍໃຫ້ເກີດຄວາມທຸກໃຈ ຫລືລູກຫລານມະນຸດມີຄວາມໂສກ 
34 ການຢຽບຢ  ໍ່າ ບັນດາຊະເລີຍແຫ່ງແຜ່ນດິນໂລກໄວ້ໃຕ້ຕີນກໍດີ 
35 ການຕັດສີດຂອງມະນຸດຜູ້ນ່ຶງຜູ້ໃດຕ່ໍພຣະພັກຜູ້ຍ່ິງໃຫຍ່ສູງສຸດກໍດີ 
36 ຖ້າເຂົາທໍາຜິດຕ່ໍຜູ້ນ່ຶງຜ ູ ້ໃດໃນຄະດີແຫ່ງຕົນ ພຣະເຈ້ົາບ່ໍຊງົພ ໍພຣະທັຍເລີຍ 
37 ຜູ້ໃດຈະສ່ັງແລະໃຫ້ເປັນໄປໄດ້ນອກຈາກເມ່ືອພຣະເຈ້ົາຊົງສະຖາປະນາໃຫ້ເປັນໄປ 
38 ນອກຈາກພຣະໂອດຂອງພຣະຜູ້ສູງສຸດນ້ັນບ່ໍແມ່ນມີມາທັງຮ້າຍແລະດີ ຍາກແລະສະບາຍຫລື 



39 ມະນຸດທີ່ມຊີີວິດຢູ່ຈະໄປຈ່ົມເອົາກັບໃຜ ຄືມະນຸດທ່ີຖືກທາໍໂທດເພາະບາບຂອງຕົນ 
40 ໃຫພ້ວກເຮົາທົດສອບ ແລະພິຈາຣະນາທາງຂອງພວກເຮົາ ແລະກັບມາຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເຖີດ 
41 ໃຫພ້ວກເຣົາຍົກຈິດໃຈ ແລະມືຂອງພວກເຮົາຂ້ຶນຕ່ໍພຣະພຣະເຈ້ົາໃນຟ້າສວັນທູນວ່າ, 
42 ìພວກຂ້າພຣະອົງໄດ້ທໍຣະຍົດ ແລະໄດ້ກະບົດແລ້ວ ແລະພຣະອົງຍັງບ່ໍໄດ້ຊົງອະພັຍໂທດî 
43 ìພຣະອົງຊົງຫ່ົມຄວາມກ້ີວ ແລະໄລ່ຕາມພວກຂ້າພຣະອົງໄດ້ຊົງປະຫານຢ່າງບ່ໍສົງສານ 
44 ພຣະອົງຊົງຄ ມຸພຣະອົງໄວ້ເສັຽດ້ວຍເມກ ເພ່ືອວ່າການອ້ອນວອນຂອງພວກຂ້າພຣະອົງຈະບ່ໍທະລຸໄປເຖິງພຣະ

ອົງໄດ້ 
45 ພຣະອົງໄດ້ຊົງກະທໍາໃຫ້ພວກຂ້າພຣະອົງເປັນເຫມອືນສ່ິງເສດເຫລືອແລະຂ້ີເຍ່ືອທ່ີຖ້ິມຢູ່ໃນຖ້າມກາງຊົນຊາດ

ທັງຫລາຍ 
46 ìບັນດາສັດຕຣູຂອງພວກຂ້າພຣະອົງໄດ້ອ້າປາກຮ້ອງໃສ່ພວກຂ້າພຣະອົງ 
47 ເຫດການທ່ີໜ້າຢ້ານແລະຫລຸມພາງມາເຖິງຂ້າພຣະອົງ ທັງຄວາມວ່າງເປ່ົາແລະຄວາມພິນາດ 
48 ນ້ໍາຕາຂອງຂ້າພຣະອົງໄຫລເປັນແມ່ນ້ໍາ ເນ່ືອງດ້ວຍຄວາມພິນາດແຫ່ງທິດາຂອງຊົນຊາດຂອງຂ້າພຣະອົງ 
49 ìນ້ໍາຕາຂອງຂ້າພຣະອົງໄຫລລ ງົບ່ໍຢ ດຸ ແລະບ່ໍມີເວລາຊ່ວງເຊົາເລີຍ 
50 ຈົນກວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະທອດພຣະເນດລົງຫລຽວເບ່ິງຈາກສວັນ 
51 ຕາຂອງຂ້າພຣະອົງທໍາໃຫ້ລະທົມເພາະເຄາະກັມຂອງບັນດາບຸດຕຣີແຫ່ງເມືອງຂອງຂ້າພຣະອົງ 
52 ìພວກທີຕ້ັ່ງຕົນເປັນສັດຕຣູຕ່ໍຂ້າພຣະອົງໂດຍບ່ໍມີເຫດຜົນນ້ັນ ໄດ້ຂັບໄລ່ຂ້າພຣະອົງດ່ັງຂັບໄລ່ນົກ 
53 ເຂົາທັງຫລາຍແກ່ວງຂ້າພຣະອົງລົງໃນບ່ໍໃຫ້ຕາຍ ແລະເອົາຫີນຖົມທັບຂ້າພຣະອົງເສັຽ 
54 ìນ້ໍາໄດ້ຖ້ວມຫົວຂອງຂ້າພຣະອົງ ຂ້າພຣະອົງວ່າ, ìຂ້າພະເຈ້ົາສູນເສັຽແນ່ແລ້ວî 
55 ìຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ ຂ້າພຣະອົງໄດ້ຣ້ອງອອກພຣະນາມຂອງພຣະອົງຈາກທ່ີເລິກໃນນ້ໍາສ້າງ 
56 ພຣະອົງຊົງສະດັບສຽງຂ້າພຣະອ ງົທ່ີວ່າ, ìຂໍຢ່າຊົງບັງພຣະກັນຕ່ໍຄໍາຂອງຂ້າພຣະອົງທ່ີຮ້ອງທູນຂໍໃຫ້ຊອ່ຍî 
57 ພຣະອົງຊງົເຂ້ົາມາໃກ້ໃນວັນທ່ີຂ້າພຣະອົງຮ້ອງທູນພຣະອົງ ພຣະອົງຕຣ ສັວ່າ, ìບ່ໍຕ້ອງຢ້ານî 
58 ìຂ້າແດ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະອົງໄດ້ຊົງເຂ້ົາກັບຄະດີຂອງຂ້າພຣະອົງແລ້ວ ພຣະອົງຊົງໄຖ່ຊີວິດຂ້າພຣະອົງ 
59 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປ ັນເຈ້ົາ ພຣະອົງຊົງເຫັນທ່ີເຂົາຜິດຕ່ໍຂ້າພຣະອົງແລ້ວ ຂໍຊົງພິພາກສາຄະດີຂອງຂ້າພຣະອົງເຖີດ 
60 ພຣະອົງໄດ້ຊົງເຫັນໃຈແກ້ແຄ້ນຂອງເຂົາແລະແຜນການທໍາຮ້າຍຂ້າພຣະອົງແລ້ວ 
61 ì ຂ້່າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະອົງຊົງໄດ້ຍິນຄໍາເຍາະເຍ້ີຍ ແລະແຜນການທໍາຮ້າຍຂ້າພຣະອົງແລ້ວ 
62 ຄືຮີມຝີປາກແລະຄວາມຄິດຂອງຜູ້ທ່ີໄດ້ຮຸກຮານຂ້າພຣະອົງ ກໍຕ່ໍສູ້ຂ້າພຣະອົງຢູ່ຕລອດວັນ 
63 ເບ່ິງແມ, ບ່ໍວ່າເຂົາຈະນ່ັງຫລືລຸກ ຕົວຂ້າພຣະອົງກໍາເປັນເນ້ືອເພງໃຫ້ເຂົາຮ້ອງຫລ້ິນ 
64 ìຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະອົງຊົງຕອບສນອງເຂົາທັງຫລາຍ ຕາມກັມແຫ່ງນ້ໍາມືຂອງເຂົາ 
65 ພຣະອົງຄົງຈະຊົງກະທໍາໃຫ້ໃຈຂອງເຂົາທັງປວງມືດມວົໄປ ຄໍາສາບຂອງພຣະອົງຄົງຕົກເຫນືອເຂົາ 
66 ພຣະອົງຍັງຄົງໄລ່ຕິດເຂົາໄປດ້ວຍພຣະພິໂຣດແລະທໍາລາຍເຂົາເສັຽ ຈາກໃຕ້ຟ້າສວັນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາî 
 

4 ສ ໍາເຣດັການລງົໂທດຊໂີອນ 
The Punishment of Zion 

1 ເປັນຢ່າງໃດຫນໍ ທອງຄໍາຈ່ຶງມີສີສລົວ ແລະທອງນົພຄຸນກໍປ່ຽນໄປ ເພັດພອຍສັກສິດກໍແຕກກະຈາຍຕາມທຸກ
ທາງຖນົນ 

2 ບຸດຊາຍຜູ້ປະເສີດຂອງກຸງຊີໂອນ ມີຄ່າປຽບໄດ້ກັບທອງນົພຄຸນນ້ັນ ຖືກຕີຣາຄາພຽງເທ່ົາຫມໍດິ້ນທ່ີປ້ັນຂ້ຶນດ້ວຍ
ມຂືອງຊ່າງຫມໍເ້ທ່ົານ້ັນຫນໍ 



3 ແມ່ນແຕ່ຫມາປ່າຍັງໄດ້ເອົານົມອອກໃຫ້ລູກຂອງມັນດູດ ແຕ່ທິດາແຫ່ງຊົນຊາດຂອງຂ້າພະເຈ້ົາກໍໃຈຮ້າຍດ່ັງ
ນົກກະຈອກເທດໃນຖ່ິນການດານ 

4 ລ້ີນຂອງແອນ້ອຍທ່ີຍັງບ່ໍຢ່ານົມຫິວກະຫາຍຈົນຕິດເຫລືອກ ພວກເດັກໄດ້ຂໍອາຫານແຕ່ບ່ໍມີໃຜຍ່ືນໃຫ້ເຂົາ 
5 ຄົນທັງປວງທ່ີເຄີຍຮັບປະທານອາຫານຢ່າງວ ິເສດຕ້ອງພິນາດຢູ່ຕາມຖນົນ ຄົນທັງຫລາຍທ່ີເຄີຍຫ່ົມເສ້ືອສີມ່ວງ

ຕ້ອງນອນເທິງກອງຂ້ີເຍ່ືອ 
6 ເພາະໂທດຜິດຂອງທິດາແຫ່ງຊົນຊາດ ຂ້າພະເຈ້ົານ້ັນກໍຍ່ິງໃຫຍ່ກວ່າໂທດຂອງເມືອງໂຊໂດມ ທ່ີຕ້ອງຂວ້ໍາທະ

ລາຍລົງໃນພິບຕາດຽວໂດຍບ່ໍມີມໃືຜໄດ້ແຕະຕ້ອງເລີຍ 
7 ພວກເຈ້ົານາຍນ້ັນບໍຣິສຸດກວ່າຫິມມະ ແລະຂາວກວ່ານ້ໍານົມ ຜິວພັນຂອງເຂົາເປ່ັງປ່ັງ່ຍ່ິງກວ່າຫີນແກ້ວພິລາ 

ເຂົາມີຮູບຮ່າງງາມດ່ັງໄພທູນ 
8 ບັດນ້ີຜິວພັນຂອງເຂົາກໍມືດກວ່າສີດໍາ ຄົນທ່ີຢູ່ຕາມຖນົນກໍຈ່ືເຂົາບ່ໍໄດ້ ຫນັງຂອງເຂົາຫຽ່ວຫຸ້ມກະດູກ ແລະຈ ອ່ຍ

ຜອມສ່ໍາກັບດ້ົນຟືນ 
9 ຄົນທ່ີຕາຍດ້ວຍຄົມດາບຍັງດີກວ່າ ຄົນທ່ີຕ້ອງອຶດຢາກຕາຍ ເພາະຄົນເຫລ່ົານ້ີຄ ່ອຍຈ່ອຍລົງຄ່ອຍຕາຍໄປ 

ເພາະຂາດຜົນຈາກທ່ົງນາ 
10 ມຂືອງຍິງທ່ີໃຈອ່ອນເອົາລູກຂອງຕົນຕ້ົມກິນ ລູກທ່ີຖືກຕ້ົມກິນເປັນອາຫານນ້ັນ ກໍກິນເມ່ືອຍາມພັຍວິບັດມາສູ່ທິ

ດາແຫ່ງຊົນຊາດຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ 
11 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງບັນດານໂທໂສອອກມາແລ້ວ ພຣະອົງຊົງເທພຣະພິໂຣດອັນກ້ຽວກາດຂອງພຣະອົງລົງແລ້ວ 

ແລະໄດ້ຊົງຈຸດໄຟຂ້ຶນໃນເມືອງຊີໂອນ ຊຶງ່ເຜົາຜານແມ່ນແຕ່ຮາກຂອງເມືອງນ້ັນ 
12 ກະສັດທັງປວງແຫ່ງແຜ່ນດິນໂລກ ແລະບັນດາຊາວພິພົບພາກັນບ່ໍເຊ່ືອວ່າ ສ ດັຕຣູຈະໄດ້ເຂ້ົາໄປໃນປະຕູກຸງເຢ

ຣູຊາເລັມໄດ້ 
13 ເພາະຄວາມຜິດບາບຂອງພວກຜູ້ປະກາດພຣະທັມຂອງເມືອງຊໂີອນ ແລະເພາະການບາບຂອງພວກປະໂຣ

ຫິດຂອງເມືອງນ້ັນໄດ້ກະທໍາໃຫ້ເລືອດຂອງຜູ້ຊອບທັມໄຫລອອກໃນຖ້າມກາງເມືອງ 
14 ເຂົາທັງຫລາຍຍ່າງໂຊເຊແລະຕາບອດໄປຕາມຖນົນ ທໍາຕົນໃຫ້ມີມນົທິນດ້ວຍເລ ອືດ ຈົນຄົນຈະຈັບບາຍບ່ໍໄດ້

ທ່ີເສ້ືອຜ້າຂອງເຂົາ 
15 ìຫນີໄປສາ ຄົນມີມົນທິນîຄົນທັງຫລາຍຮ້ອງໃສ່ເຂົາ ìຫນີໄປ ຫນີໄປ ຢ່າມາແຕະຕ້ອງî ສະນ້ັນເຂົາຈ່ຶງຫນີໄປ

ເປັນຄົນພະເນຈອນ ພລົເມືອງຂອງປະຊາຊາດເວ້ົາກັນວ່າ,îເຂົາບ່ໍຄວນຢູ່ທ່ີນ້ີອີກຕ່ໍໄປî 
16 ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາເອງຊົງກະທໍາໃຫ້ເຂົາທັງປວງກະຈັດກະຈາຍໄປ ພຣະອົງຈະບ່ໍຊ ງົສົນພຣະທັຍໃນເຂົາອີກເລີຍ 

ຄົນທັງຫລາຍຈ່ຶງບ່ໍນັບຖືພວກປະໂຣຫິດ ບ່ໍໃຫ້ຄວາມນັບຖືຕ່ໍພວກຜູ້ນໍາ 
17 ຕາຂອງພວກເຮົາຫລຽວຫາຄວາມຊ່ອຍເຫລືອ ການຊ່ອຍເຫລືອນ້ັນເປັນລົມເປັນແລ້ງ ສ່ວນການເຝ້ົາລໍຄອຍ

ພວກເຮົາໄດ້ຄອຍ ເມືອງທ່ີບ່ໍອາດຊ່ອຍເຮົາໄດ້ 
18 ມຄົີນສ້ິງຊອມຕິດຕາມເຮົາ ຈົນພວກເຮົາຍ່າງທ່ີລານເມືອງຂອງພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ ເບ້ືອງປາຍຂອງພວກເຮົາກ ໍໃກ້

ເຂ້ົາມາແລ້ວ ວັນເດືອນທັງຫລາຍຂອງພວກເຣົາກ ໍຈະຈົມຢູ່ເພາະບ້ັນປາຍຂອງພວກເຮົາມາເຖິງ 
19 ພວກທ່ີໄລ່ຕາມຈັບເຮົາກໍໄວກວ່ານົກອີນຊີໃນທ້ອງຟ້າ ເຂົາທັງຫລາຍແລ່ນກວາດພວກເຮົາເທິງພູ ເຂົາທັງ

ຫລາຍຄອຍດັກຈັບເຮົາໃນຖ່ິນກັນດານ 
20 ເຈ້ົາຊີວິດຂອງພວກຂ້າພະເຈ້ົາ ຄືກະສັດທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງເລືອກໄວ້ນ້ັນກໍຕົກຫລຸມພາງຂອງເຂົາທັງຫລາຍແລ້ວ ຄື

ພວກເຮົາກ່າວຂວັນເຖິງພຣະອົງທ່ານວ່າ,î ເຮົາຈະດໍາຣົງຊວິີດຂອງເຣົາຖ້າມກາງປະຊາຊາດໄດ້ ກ ໍດ້ວຍອາສັຍ
ຮ່ົມເງົາຂອງພຣະອົງທ່ານî 



21 ໂອ ທິດາແຫ່ງເມືອງເອໂດມ ທ່ີອາສັຍຢູ່ໃນປະເທດອູດ ຈ່ົງຊົມຊ່ືນຍິນດີເຖີດ ຂັນໃບນ້ັນຄົງຈະສ່ົງຜ່ານມາເຖິງ
ເຈ້ົາດ້ວຍເປັນແນ່ ເຈ້ົາຈະຕ້ອງເມົາໄປ ແລະຈະຕ້ອງແກ້ຜ້າເປືອຍຕົວລ້ອນຈ້ອນ 

22 ໂອ ທິດາແຫ່ງກຸງຊີໂອນເອີຍ ການລົງໂທດເພາະການອະທັມຂອງເຈ້ົາກໍຄົບແລ້ວ ພຣະອົງຈະບ່ໍຊົງພາເຈ້ົາ
ອອກໄປໃຫ້ເປ ນັຊະເລີຍອ ກີຕ່ໍໄປ ໂອທິດາແຫ່ງເມືອງເອໂດມເອີຍ ພຣະອົງຈະຊົງລົງໂທດ ເພາະຄວາມບາບ
ຜິດຂອງເຈ້ົາ ພຣະອົງຈະຊົງເປີດເຜີຍບາບຂອງເຈ້ົາ 

 

5 ຄາໍອອ້ນວອນຂອງພຣະກະຣນຸາທຄິນຸ 
A Plea for Mercy 

1 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປ ັນເຈ້ົາ ຂໍຊົງລະນຶກວ່າມີສ່ິງໃດຕົກເຖິງຂ້າພຣະອົງ ເບ່ິງແມ, ຂໍຊົງພຈິາຣະນາຄວາມອັບອາຍ
ຂາຍຫນ້າຂອງຂ້າພຣະອົງ 

2 ມຣໍະດົກຂອງພວກຂ້າພຣະອົງໄດ ໄ້ປຕົກຢູ່ກັບພວກຕ່າງປະເທດ ບ້ານເຮືອນຂອງພວກຂ້າພຣະອົງເປັນ
ຂອງຄົນຕ່າງດ້າວ 

3 ພວກຂ າ້ພຣະອົງເປັນຄົນກໍາພ້າພ່ໍ ແລະບັນດາແມ່ຂອງຂ້າພຣະອົງເປັນດ່ັງຍິງຫມ້າຍ 
4 ນ້ໍາກໍຕ້ອງຊ້ືເຂົາດ່ືມ ຟືນກ ໍຕ້ອງຊ້ືເຂົາໃຊ້ 
5 ຜູ້ຂ່ົມຂ່ີໄດ້ຂ່ີຄໍພວກຂ້າພຣະອົງໄວ້ ພວກຂ້າພຣະອົງອ່ອນເພັຽ ແລະເຂົາບ່ໍໃຫ້ມີເວລາພັກເລີຍ 
6 ພວກຂ າ້ພຣະອົງຍໍມືນົບຄ ນົເອຢິບ ແລະຄົນອັສຊີເຣັຽ ເພ່ືອຈະໄດ້ອາຫານກິນອ່ີມ 
7 ບັນພະບຸຣຸດຂອງພວກຂ້າພຣະອົງໄດ້ກະທໍາບາບ ແລະກໍຕາຍຫມົດແລ້ວ ພວກຂ້າພຣະອົງຕ້ອງຖືກໂທດເພາະ

ບາບຂອງພວກເຂົາ 
8 ພວກຂ້າທາດປົກຄອງພວກຂ້າພຣະອົງ ບ່ໍມີຜູ້ໃດຊອ່ຍຂ້າພຣະອົງໃຫ້ພົ້ົ້ນມຂືອງເຂົາໄດ້ 
9 ຂ້າພຣະອົງທ ງັຫລາຍໄດ້ອາຫານມາໂດຍເອົາຊີວິດເຂ້ົາສ່ຽງ ເພາະດາບແຫ່ງຖ່ິນກັນດານ 
10 ຜິວຫນັງຂອງພວກຂ້າພຣະອົງກໍຮ້ອນປານເຕົາອົບ ເພາະຄວາມເດືອດຮ້ອນເຮັດໃຫ້ເຈັບໄຂ້ 
11 ເຂົາທັງຫລາຍຂ່ົມຂືນພວກຜູ້ຍິງໃນເມືອງຊີໂອນ ແລະຂ່ົມຂືນສາວພົມມະຈາຣີໃນຫົວເມືອງແຫ່ງຢູດາ 
12 ພວກເຈ້ົານາຍຕ້ອງຖືກຜູກມືແຂວນໄວ້ບ່ໍມີໃຜນັບຖືພວກຜູ້ນໍາ 
13 ພວກຄົນຫນຸ່ມຖືກບັງຄັບໃຫ້ໂມແ້ປ້ງ ແລະພວກເດັກຕ້ອງແບກຟືນຫນັກລ້ົມລຸກຄຸກຄານ 
14 ພວກຜູ້ໃຫຍ່ຫາຍຕົວໄປຈາກປະຕູເມືອງ ພວກຄົນຫນຸ່ມໄດ້ຢຸດດີດສີຕີເປ່ົາແລ້ວ 
15 ຄວາມສຸກຫາຍໄປສ້ິນຈາກໃຈຂອງພວກຂ້າພຣະອົງ ການເຕ້ັນລໍາຂອງພວກຂ້າພຣະອົງກາຍເປັນການໂສກ

ເສ້ົາ 
16 ມົງກຸດໄດ້ຫລ່ົນລົງຈາກຫົວຂ້າພຣະອົງແລ້ວ ວີບັດແກ່ພວກຂ້າພຣະອົງເພາະພວກຂ້າພຣະອົງກະທໍາບາບໄວ້ 
17 ເຫດນ້ີເອງໃຈພວກຂ້າພຣະອົງຈ່ຶງເຈັບປວດ ເພາະການເຫລ່ົານ້ີເອງ ຕາຂ້າພຣະອົງຈ່ຶງມົວໄປ 
18 ເຫດດ້ວຍພຊີູໂອນຊ່ຶງເກ ີດຮ້າງເປ່ົາ ພວກຫມາຈອກໄດ້ຍ່າງໄປມາຢູ່ເທິງທ່ີນ້ັນ 
19 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ ແຕ່ພຣະອົງຊົງຄອບຄອງຢູ່ເປັນນິດ ພຣະທ່ີນ່ັງຂອງພຣະອົງດໍາຣົງຢູ່ທຸກຊົວ່ຊາດພັນ 
20 ເຫດໃດພຣະອົງຊົງລືມພວກຂ້າພຣະອົງເປັນນິດ ເຫດໃດໄດ້ຊົງປະຖ້ິມພວກຂ້າພຣະອົງດົນນານດ່ັງນ້ີ 
21 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂໍຊົງຊອ່ຍຂ້າພຣະອົງໃຫ້ກັບສູ່ພຣະອົງເຖີດ ແລ້ວພວກຂ້າພຣະອົງຈະກັບສູ່ພຣະອົງ ຂໍ

ຊົງຟ້ືນເດືອນປີຂອງຂ້າພຣະອົງໃຫ້ເຫມືອນແຕ່ກ່ອນ 
22 ເວ້ັນເສັຽແຕ່ພຣະອົງຊົງປະຖ້ິມພວກຂ້າພຣະອົງໄປແລ້ວ ແລະພຣະອົງຊົງພິໂຣດພວກຂ້າພຣະອົງຢ່າງລ້ົນ

ເຫລືອ 
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