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Chapter 1 

1 ພຣະທັມເຣ່ືອງນ້ິ ບັນຈຸຖ້ອຍຄໍາທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາສ່ົງເຖິງມີກາ ຊາວເມືອງໂມເຣເຊທ ໃນສມັຍຂອງໂຢທາມ 
ອາຮັສ ແລະເຮເຊກີຢາ ເປັນກະສັດຂອງຊາວຢູດາ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຊົງສະແດງສ່ິງທ່ີຈະເວ້ົາດ່ັງຕ່ໍລົງໄປນ້ິ ທີ່
ກ່ຽວກັບເມືອງຊາມາເຣັຽ ແລະເມືອງເຢຣູຊາເລັມຕໍ່ ມກີາ 
Judgment Pronounced against Samaria 

2 ຈ່ົງຟັງເຣ່ືອງນ້ິ ຊນົຊາດທັງຫລາຍເອີຍ, ຈ່ົງຟັງເຣ່ືອງນ້ິ ປວງຊົນທ່ີອາສັຍຢ  ູ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກ ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ຈະເປັນພຍານຕ່ໍສູ້ເຈ້ົາ ຈ່ົງຟັງແມ, ສຽງຂອງພຣະອົງສ່ົງລົງມາຈາກພຣະວີຫານບ່ອນສັກສິດຂອງພຣະອົງ 

3 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກໍາລັງສະເດັດມາແຕ່ເບ້ືອງເທິງ ພຣະອົງຈະຊົງສະເດັດລົງມາຍ່າງເທິງຈອມພູທັງຫລາຍ 
4 ແລ້ວພທັູງຫລາຍຈະເປ່ືອຍລະລາຍໄປໃຕ້ພຣະບາດຂອງພຣະອົງ ເຫມອືນດ່ັງຂ້ີເຜ້ິງຖືກໄຟ ມັນຈະໄຫລລົງສູ່

ຮ່ອມພູ ເຫມືອນດັ່ງນໍ້າໄຫລລົງມາແຕ່ພ ູ
5 ເຫດການທັງປວງນ້ິບັງເກີດຂ້ຶນ ກໍເພາະວ່າປະຊາຊົນອິສຣາເອນໄດ້ກະທໍາບາບ ແລະກະບົດຕ່ໍສູ້ພຣະເຈ້ົາ ເປັນ

ຄວາມຜິດຂອງໃຜທ່ີອິສຣາເອນເປັນກະບົດ ແມ່ນປະຊາຊົນຊາມາເຣັຽຫ້ັນແລ້ວ ໃຜບູຊາຮູບໂຄຣົບໃນປະເທດ
ຢູດາ ແມ່ນປະຊາຊນົເຢຣູຊາເລັມຫ້ັນແລ້ວ 

6 ສະນ້ັນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວວ່າ, ìເຮົາຈະທໍາໃຫ້ຊາມາເຣັຽເປັນກອງສ່ິງຫັກເພພັງຢູ່ໃນທ່ົງນາ ແລະໃຫ້ເປັນ
ສວນສໍາລັບປູກຕ້ົນອະງຸ່ນ ເຮົາຈະເທກ້ອນຫີນທ່ີໃຊ້ສ້າງເມືອງນ້ັນລົງທ່ີຮ່ອມພູ ແລະຈະໃຫ້ເຫັນຮາກຖານຂອງ
ເມືອງ 

7 ຮູບໂຄຣົບທັງຫມດົຈະຖືກທຸບໃຫ້ຫມຸ່ນ ແລະຖ ກືທໍາລາຍດ້ວຍໄຟ ປະຊາຊົນໄດ້ຮູບໂຄຣົບເຫລ່ົານ້ັນມາຢ່າງບ່ໍ
ສັດຊ່ືຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ ແລະບ ດັນ້ິ ພວກເຂົາຈະໄດ້ໂທດຈາກການບ່ໍສັດຊ່ືນ້ັນຢ່າງເຫມາະສົມî 
The Doom of the Cities of Judah 

8 ແລ້ວມກີາເວ້ົາຕ່ໍໄປວ່າ, ìກໍເພາະເຫດເຫລ່ົານ້ີແຫລະ, ຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງເສ້ົາໃຈແລະຄ່ໍາຄວນ ຂ້າພະເຈ້ົາຈະຍ່າງ
ຕີນເປ່ົາແລະເປືອຍກາຍ ເພ່ືອສະແດງຄວາມເສ້ົາຫມອງໃຈ ຂ້າພະເຈ້ົາຈະຫອນເຫມືອນຫມາປ່າແລະອືດຄາງ
ເຫມືອນນົກຈອກປ່າ 

9 ເພາະວ່າບາດແຜຂອງເມືອງຊາມາເຣັຽຮັກສາໃຫດີ້ບ່ໍໄດ້ ເມືອງຢູດາກໍກໍາລັງຈະເປັນບາດແຜຄືກັນ ເພາະການ
ທໍາລາຍໄດ້ມາຮອດປະຕູເມືອງເຢຣູຊາເລັມ ບ່ອນທ່ີປະຊາຊນົໄດ້ອາສັຍຢູ່ແລ້ວî 
ສດັຕຣມູາໃກເ້ມອືງເຢຣຊູາເລມັ 

10 ຢ່າໄດ້ບອກເຣ່ືອງຜ່າຍແພ້ຂອງພວກເຮົາ ໃຫ້ຊາວເມືອງກາດຮູ້ ຢ່າໃຫ້ພວກເຂົາເຫັນການຮ້ອງໄຫ້ຂອງພວກ
ເຮົາ ຈ່ົງກ້ີງເກືອກຢູ່ໃນຂ້ີຝຸ່ນດ້ວຍຄວາມສ້ິນຫວັງໃນເມືອງເບດເລອາຟຣາ 



11 ຊາວເມືອງຊາຟເີອີຍ, ຈ່ົງຫນີໄປຕ່າງຖ່ິນຢ່າງສ້ິນເນ້ືອປະດາຕົວ ແລະຢ່າງອັບອາຍຂາຍຫນ້າ ພວກທ່ີອາສັຍຢ  ູ່
ໃນເມືອງຊາອານານ ຈະບ່ໍມີຊີວິດລອດອອກມາໄດ້ ເມ່ືອພວກເຈ້ົາໄດ້ຍິນຊ່າງເບເທເຊນ ຮ້ອງໄຫ້ຮ ່ ໍາໄຮ ເຈ້ົາ
ຈ່ົງຮູ້ເສັຽວ່າ ບ່ອນນ້ັນບ່ໍແມ່ນບ່ອນລ້ີພັຍເສັຽແລ້ວ 

12 ຊາວເມືອງມາໂຣດເຈັບແສບຢ່າງສາຫັດ ພວກເຂົາຕ້ອງການຄວາມບັນເທົາ ກໍຍ້ອນວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ນໍາ
ຄວາມຫາຍຍະນະໃກ້ເມືອງເຢຣູຊາເລັມ 

13 ພວກເຈ້ົາທ່ີອາສັຍຢູ່ໃນເມືອງລາຄິສ ຈ່ົງເອົາມ້າໃສ່ກວຽນຂອງເຈ້ົາຕຽມໄວ້ ເຈ້ົາເລ້ີມສ້າງບາບກັມໃຫ້ແກ່ບຸດຕ
ຣີຂອງຊີໂອນ ເພາະໄດ້ພົບການທໍຣະຍົດຂອງອິສຣາເອນໃນເຈ້ົາ 

14 ເພາະສະນ້ັນ ເຈ້ົາຈ່ົງສ່ັງລາເມືອງໂມເຣເຊທກາດ ພວກກະສັດອິສຣາເອນຈະບ່ໍໄດ້ຮັບການຊ່ອຍເຫລືອຈາກ
ເມືອງອັກຊິບເລີຍ 

15 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວວ່າ, ìຊາວເມືອງມາເຣຊາເອີຍ, ເຮົາຈະມອບເຈ້ົາໃຫ້ສັດຕຣ ູທ່ີກໍາລັງຈະຍຶດເອົາເມືອງ
ຂອງພວກເຈ້ົາ ສ່ວນກະສັດອິສຣາເອນກໍຈະປົບຫນີໄປລ້ີຢູ່ໃນຖ້ໍາທ່ີອາດຸນລາມ 

16 ຈ່ົງແຖຫົວຂອງພວກເຈ້ົາ ເພ່ືອໄວ້ທຸກໃຫ້ແກ່ບຸດທ່ີຮັກຂອງພວກເຈ້ົາສາ  ຈ່ົງແຖຫົວໃຫ້ໂລ້ນເຫມອືນແຮ້ງ ກໍ
ເພາະວ່າ ພວກບຸດຂອງພວກເຈ້ົາຈະຖືກເອົາຫນີໄປເລີຍ 

 

2 ເຄາະກມັຂອງພວກທີບ່ບີບງັຄບັຄນົຈນົ  
Social Evils Denounced 

1 ຜູ້ທີນ່ອນຄິດວາງແຜນການກະທໍາຄວາມຊ່ົວ ຈະໄດ້ຮັບຄວາມວິບັດຢ່າງຫນ ກັ ເມ່ືອຮຸ່ງເຊ້ົາຂ້ຶນ ພເໍຂົາໄດ້ໂອ
ກາດພວກເຂົາກໍເຮັດຄວາມຊ່ົວທ່ີໄດ້ວາງແຜນໄວ້ນ້ັນ 

2 ເມ່ືອພວກເຂົາຕ້ອງການທ່ົງນາ ແລະບ້ານເຮືອນພວກເຂົາກໍຍຶດເອົາໄປ ພວກເຂົາໃຊ້ກໍາລັງແລະເລ້ຫລ່ຽມ
ຫລອກເອົາເຮືອນແລະທ່ີດິນຂອງເຈ້ົາຊັບ 

3 ເຫດສັນນ້ັນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈ່ຶງຊົງກ່າວວ່າ, ìເຮົາກໍາລ ງັວາງແຜນເອົາພັຍວິບັດມາໃສ່ພວກເຈ້ົາ ຊ່ຶງບ່ໍມີໃຜຈະ
ຫລົບຫລີກໄດ້ ພວກເຈ້ົາຈະຍ່າງໄປຢ່າງສະງ່າຜ່າເຜີຍຕ່ໍໄປບ່ໍໄດ້ອີກ ເພາະວ່າມັນເປັນຍາມເຄາະຮ້າຍສໍາລັບ
ພວກເຈ້ົາ 

4 ເວລາຍາມນ້ັນມາຮອດ ຈະມີຄົນເອົາເຣ່ືອງຂອງພວກເຈ້ົາມາກ່າວເປັນຄໍາຂວັນ ໃນຄາວພັຍວິບັດແລະຮ້ອງ
ເພງອັນຂ່ົມຂ່ືນນ້ິວ່າ, ìພວກເຮົາພິນາດໄປຈົນຫມົດກ້ຽງສາແລ້ວ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ຍຶດເອົາດິນຫມູ່ເຮົາໄປ
ແລ້ວເອົາໄປມອບໃຫ້ສັດຕຣ îູ 

5 ດ່ັງນ້ັນ ບ່ໍມໃີຜໃນພວກເຈ້ົາຈະໄດ້ຮັບດິນຕອນນ່ຶງຕອນໃດໃນມ້ືທີແ່ບ່ງປັນດິນ ລະຫວ່າງໄພ່ພົນຂອງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າ 

6 ປະຊາຊົນເທສນາສ່ັງສອນຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, ìຢ່າສ່ັງສອນພວກເຮົາກ່ຽວກັບເຣ່ືອງເຫລ່ົານ້ັນເລີຍ ພຣະເຈ້ົາຈະບ່ໍ
ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເສ່ືອມເສັຽດອກ ປະຊາຊົນອິສຣາເອນໄດ້ຖືກສາບແຊ່ງຊ້ັນບ່ໍ 

7 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຫມດົຄວາມອົດທົນແລ້ວຫລື ພຣະອົງຈະກະທໍາສ່ິງເຫລ່ົານ້ັນອ່ີຫລີບໍ ພຣະອົງຈະບ່ໍກ່າວຢ່າງ
ເປັນມິດຕ່ໍຜູ້ທ່ີປະພຶດຊອບທັມບ່ໍ 

8 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຕອບວ່າ, ìພວກເຈ້ົາເອງເປັນປໍຣະປັກຕ່ໍໄພ່ພົນຂອງເຮົາ ພວກເຈ້ົາໄດ້ລັກເອົາແມ້ແຕ່ເສ້ືອ
ຂອງຄົນທ່ີຢູ່ຢາງສງົບ ຄືບ ນັດາຜູ້ທ່ີກັບຈາກສນາມຮົບຊ່ຶງຄິດວ່າຕົນປອດພັຍແລ້ວ 

9 ພວກເຈ້ົາຂັບໄລ່ພວກຜູ້ຍິງໄພພົ່ນຂອງເຮົາອອກຈາກເຮືອນອັນຜາສຸກຂອງພວກເຂົາ ແລະຍັງໃຫ້ລູກຂອງພວກ
ເຂົາບ່ໍໄດ້ຮັບພອນຂອງເຮົາຕລອດໄປ 

10 ຈ່ົງຫນີໄປສາ ບ່ອນທ່ີບໍ່ມີທີພັ່ກພາອາສັຍ ຍ້ອນຄວາມບາບພວກເຈ້ົາຈ່ຶງຈະພົບກັບຄວາມພິນາດອັນຮ້າຍແຮງ 



11 ບຸກຄົນຜູ້ນ່ຶງຊ່ຶງທ່ຽວໄປຕົວະ ແລະຫລອກລວງປະຊາຊົນໂດຍກ່າວວ່າ ນ້ໍາອະງຸ່ນແລະສຸຣາຈະຫລ່ັງໄຫລມາສໍາ
ລັບພວກເຈ້ົາ ອັນນ້ິ ຄືການທໍານວາຍຢ່າງນ່ຶງທ່ີປະຊາຊົນມກັ 

 A Promise for the Remnant of Israel 

12 ແຕ່ເຮົາຈະທ້ອນໂຮມປະຊາຊົນອິສຣາເອນທັງຫມົດ ພອ້ມທັງພວກທ່ີເຫລືອຢູ່ ເຣົາຈະທ້ອນໂຮມພວກເຈ້ົາໃຫ້
ຢ  ູ່ນໍາກັນເຫມືອນຝູງແກະຢູ່ໃນຄອກ ແລະເຫມືອນຝູງສັດຢູ່ໃນທ່ົງຫຍ້າ ດິນແດນຂອງພວກເຈ້ົາຈະເຕັມໄປ
ດ້ວຍສຽງຂອງຝູງຊົນທັງຫລາຍî 

13 ພຣະເຈ້ົາຈະໄຂຫົນທາງສໍາລັບນໍາພວກເຂົາອອກໄປ ພວກເຂົາຈະຫລຸອອກໄປທາງປະຕູເຂ້ົາເມືອງແລະໄປ
ຢ່າງມີອິສຣະ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຜູ້ຈະເປ ນັເຈ້ົາຊີວິດຂອງພວກເຂົາຈະນໍາພາອອກໄປ 

 

3 ມກີາກາ່ວໂທດຜູນ້າໍອສິຣາເອນ 
Wicked Rulers and Prophets 

1 ບັນດາຜູ້ປົກຄອງອິສຣາເອນເອີຍ, ຈ່ົງຟັງພວກເຈ້ົາຄວນຈະເປັນຜູ້ຮັກສາຄວາມຍຸດຕິທມັ 
2 ແຕ່ພວກເຈ້ົາກຽດຊັງຄວາມດີ ແລະຮັກຄວາມຊ່ົວ ພວກເຈ້ົາຂູດຮີດ ແລະທໍຣະມານໄພພົ່ນຂອງເຮົາຢ່າງທາ

ຣຸນຄື  
3 ພວກເຈ້ົາກັດກິນຊ້ີນ ແລະລອກຫນັງຂອງພວກເຂົາອອກ ຫກັກະດູກຂອງພວກເຂົາ ແລະຕັດໃຫ້ເປັນຕ່ອນໆ

ເຫມືອນຊີ້ນຢູ່ໃນຫມໍ ້
4 ແລະຈະມີວັນນ່ຶງທ່ີພວກເຈ້ົາຈະຮ້ອງຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແຕ່ພຣະອົງຈະບ່ໍຊົງຕອບພວກເຈ້ົາ ພຣະອົງຈະບ່ໍຟັງ

ການອ້ອນວອນຂອງພວກເຈ້ົາ ກໍເພາະວ່າພວກເຈ້ົາໄດປ້ະພຶດຊົ່ວ 
5 ປະຊາຊົນໄດ້ຖືກຜູ້ປະກາດພຣະທັມຫລອກລວງ ຄືພວກສັນຍາໃຫ້ຄວາມສງົບແກ່ຜູ້ທ່ີລ້ຽງພວກເຂົາ ແຕ່ນາບຂູ່

ເອົາເສິກສົງຄາມມາສູ່ຜູ້ທ່ີບ່ໍໄດ້ຍິນຍອມປະຕິບັດຕາມ ສໍາລັບພວກຜູ້ປະກາດພຣະທັມເຫລ່ົານ້ັນ ພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈ້ົາຊົງກ່າວແກ່ເຂົາວ່າ,  

6 ìກໍຍ້ອນວ່າ ພວກເຈ້ົາໄດ້ນໍາໄພພົ່ນຂອງເຮົາໄປໃນທາງທ່ີຜິດ ພວກເຈ້ົາຈະບ່ໍມີນີມິດອີກຕ່ໍໄປ ແລະພວກເຈ້ົາ
ຈະບ່ໍສາມາດທໍານວາຍເຣ່ືອງໃດໆໄດ້ເລີຍ ພວກຜູ້ປະກາດພຣະທັມເອີຍ, ຄວາມສໍາຄັນຂອງພວກເຈ້ົາກໍໃກ້ຈະ
ຫມົດແລ້ວ ດ່ັງຕາເວັນກ າໍ 
ລັງຈະຕົກ 

7 ຜູ້ທີທໍ່ານວາຍເຫດການໃນອະນາຄົດ ຈະໄດ້ຮັບຄວາມອັບອາຍຂາຍຫນ້າ ຈາກການລ້ົມເຫລວຂອງພວກເຂົາ 
ພວກເຂົາທຸກຄົນເສັຽໃຈກໍຍ້ອນວ່າ ພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ປະທານຄໍາຕອບໃຫ້ແກ່ເຂົາ 

8 ແຕ່ສໍາລັບຂ້າພະເຈ້ົາແລ້ວ ຂ້າພະເຈ້ົາເຕັມໄປດ້ວຍພຣະວິນຍານຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຄືດ້ວຍຣິດເດດ ດ້ວຍ
ຄວາມຍຸດຕິທັມ ແລະດ້ວຍຄວາມກ້າຫານ ເພ່ືອບອກປະຊາຊົນອິສຣາເອນໃຫ້ສໍານຶກເຖິງຄວາມບາບຂອງ
ພວກເຂົາ 

9 ບັນດາຜູ້ປົກຄອງອິສຣາເອນເອີຍ, ຈ່ົງຟັງຂ້າພະເຈ້ົາເທີນ ພວກເຈ້ົາກຽດຊ ງັຄວາມຍຸດຕິທັມ ແລະປ່ຽນຄວາມ
ຊອບທັມມາເປັນຄວາມອະທັມ 

10 ພວກເຈ້ົາສ້າງເຢຣູຊາເລັມ ເມືອງຂອງພຣະເຈ້ົາຂ້ຶນມາດ້ວຍການຄາດຕະກັມແລະດ້ວຍການອະທັມ 
11 ບັນດາພວກຜູ້ປົກຄອງເມືອງ ກໍປົກຄອງດ້ວຍເຫັນແກ່ສີນບົນ ບັນດາປະໂຣຫິດກໍໃຊ້ກົດຫມາຍເພ່ືອເຫັນແກ່ສີນ

ຈ້າງຮາງວັນ ບັນດາຜູ້ປະກາດພຣະທັມກໍຖວາຍດ້ວຍເຫັນແກ່ເງິນ ແລະພວກເຂົາທັງຫມດົຍັງອ້າງວ່າ ພຣະຜູ້
ເປັນເຈ້ົາໄດ້ສະຖິດຢູ່ກັບພວກເຂົາໂດຍເວ້ົາວ່າ, ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ສະຖິດຢູ່ນໍາເຮົາແມ່ນບ?  ່ໍ  ບ່ໍມພັີຍອັນຕະ
ຣາຍໃດໆຈະມາເຖິງພວກເຮົາດອກî 



12 ດ້ວຍເຫດນ້ິແຫລະ, ຍ້ອນພວກເຈ້ົາເມືອງຊີໂອນຈະຖືກໄຖເຫມືອນດ່ັງໄຖນາ ເຢຣູຊາເລັມຈະກາຍເປັນກອງສ່ິງ
ສລັກຫັກເພພັງແລະພເູຂົາວີຫານຈະເປັນປ່າ 

 

4 ພຣະຜູເ້ປນັເຈົາ້ແຫງ່ສາກນົລະໂລກປກົຄອງດວ້ຍສນັຕສິກຸ 
Peace and Security through Obedience 
(ອຊຢ 2:2-4) 

1 ໃນຍຸກຕ່ໍມາ ຈະເປັນດ່ັງນ້ີຄື ພູເຂົາບ່ອນພຣະວີຫານຕ້ັງຢູ່ ຈະເປັນພູເຂົາທ່ີສູງສຸດ ໃນຈໍານວນພູທັງຫລາຍ 
ຫລາຍຊົນຊາດຈະຫລັ່ງໄຫລມາຫາ 

2 ທ່ີນ້ັນແລະປະຊາຊົນຂອງຊົນຊາດເຫລ່ົານ້ັນຈະເວ້ົາວ່າ, ìມາເທາະ, ເຮົາພາກັນໄປຍັງພູເຂົາຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈ້ົາ ຂ້ຶນໄປຍັງພຣະວີຫານຂອງພຣະເຈ້ົາອິສຣາເອນ ພວກເຮົາຈະໄດ້ຮູ້ສ່ິງທ່ີພຣະອົງຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຮົາ
ເຮັດ ພວກເຮົາຈະເດີນໄປໃນຫົນທາງທ່ີພຣະອົງຊົງໄດ້ເລືອກໄວ້î ພຣະທັມຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາມາຈາກເຢຣູ
ຊາເລ ັມ ຈາກຊີໂອນບ່ອນທ່ີພຣະອົງຊົງເວ້ົາກັບໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ 

3 ພຣະອົງຈະຊົງໄກ່ເກ່ັຽການຜິດຖຽງກັນລະຫວ່າງຊົນຊາດແລະເປ ນັຜູ້ພິພາກສາຄະດີລະຫວາ່ງມະຫາອໍານາດ
ທັງຫລາຍທີຢູ່່ຫ່າງໄກຈາກອິສຣາເອນ ພວກເຂົາຈະຕີດາບໃຫ້ເປັນຫມາກສົບໄຖ ແລະຈະຕີຫອກໃຫ້ເປັນມີດ
ຕັດກ່ິງໄມ້ ຊົນຊາດທັງຫລາຍຈະບໍເ່ຣັດເສິກຕ່ໍສູ້ກັນອີກຕ່ໍໄປ ຫລືຈະບ່ໍຈັດຕຽມເພ່ືອເຮັດເສິກອີກ 

4 ທຸກໆຄົນຢູ່ໃນຄວາມສງົບສຸກ ຢູ່ໃຕ້ຮ່ົມອະງ  ຸ່ນ ແລະຕ້ົນຫມາກເດ່ືອຂອງຕົນ ໂດຍບ່ໍມີໃຜເຮັດໃຫ້ເຂົາຢ້ານກົວ 
ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຜູ້ມີອໍານາດຍ່ິງໃຫຍ່ໄດ້ສັນຍາໄວ້ດ່ັງນ້ິ 

5 ແຕ່ລະຊົນຊາດນະມັສການ ແລະເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາຂອງພວກຕົນແຕ່ພວກເຮົາຈະນະມັສການ ແລະເຊ່ືອຟັງພ
ຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງພວກເຮົາຕລອດໄປເປັນນິດ 
ອສິຣາເອນຈະກັບຄືນສູປ່ະເທດເດມີ 
Restoration Promised after Exile 

6 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວວ່າ, ìເມ່ືອຍາມຂອງເຮົາມາຮອດແລ້ວ ເຮົາຈະທ້ອນໂຮມໄພພົ່ນຂອງເຮົາ ຊຶງ່ແມ່ນ
ພວກທ່ີເຮົາໄດ້ລົງໂທດ ແລະໄດ້ຮັບກໍາຈາກການເນລະເທດ 

7 ພວກເຂົາເປັນຄົນອ່ອນແຮງແລະຫ່າງໄກຈາກເຮືອນຊານບ້ານຊ່ອງ ແຕ່ເຮົາຈະໃຫ້ເຂົາຕ້ັງປະເທດໃຫມ່ ແລະ
ຈະກາຍເປັນປະເທດທ່ີຍ່ິງໃຫຍ່ ເຮົາຈະປົກຄອງພວກເຂົາຕລອດກາລະນານຢູ່ເທິງພູຊໂີອນ 

8 ເຢຣູຊາເລັມບ່ອນທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງເຝ້ົາເບ່ິງໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງເອີຍ, ເຈ້ົາຈະເປັນເມືອງເອກຂອງຣາຊອານາຈັກ
ອິສຣາເອນອິກເທ່ືອນ່ຶງ 

9 ເປັນຫຍັງເຈ້ົາຈ່ຶງຮ້ອງໄຫ້ສຽງດັງແທ້? ເປັນຫຍັງພວກເຈ້ົາຈ່ຶງເຈັບປວດເຫມືອນຜູ້ຍິງອອກລູກ? ບ່ໍແມນ່ພວກ
ເຈ້ົາບ່ໍມີກະສັດປົກຄອງບ່ໍ? ແລະພວກທ່ີປຶກສາຂອງພວກເຈ້ົາຕາຍຫມົດແລ້ວບ່ໍ? 

10 ປະຊາຊົນອິສຣາເອນເອີຍ, ເຈ້ົາເຈັບປວດ ແລະຮ້ອງຄາງເຫມອືນຍິງອອກລູກ ມາບັດນ້ີ ພວກເຈ້ົາຕ້ອງຫນີຈາກ
ເມືອງນ້ິໄປຢູ່ໃນທ່ົງນາ ແລ້ວພວກເຈ້ົາຕ້ອງໄປເມ ອືງບາບິໂລນ ເພາະວ່າໃນທ່ີນ້ັນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊົດຊ່ອຍ
ພວກເຈ້ົາໃຫ້ພ້ົ້ົນພັຍຈາກອໍານາດຂອງສັດຕຣ ູ 

11 ຫລາຍຊົນຊາດໄດ້ຮ່ວມມກັືນໂຈມຕ ເີຈ້ົາ ພວກເຂົາເວ້ົາວ່າ, ìຈ່ົງໃຫ້ມັນຫມດົຄວາມສັກສິດ ໃຫ້ຕາຂອງເຮົາ
ເພ່ງເບ່ິງ ຊີໂອນî 

12 ແຕ່ຊົນຊາດເຫລ່ົານ້ັນບ່ໍຮູ້ຈັກພຣະດໍາຣັດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພວກເຂົາບ່ໍຮູ້ຈັກວ່າ ພຣະອົງໄດ້ວາງແຜນການ
ທ້ອນໂຮມພວກເຂົາ ເພ່ືອເອົາມາລົງໂທດດ່ັງດຽວກັນກັບໂຮມເອົາມັດເຂ້ົາມາຟາດໃນລານ 



13 ໂອ ບຸດຕຣີ ຊໂີອນເອີຍ, ຈ່ົງລຸກຂ້ຶນແລະນວດເຖີດເອີຍ, ເຮົາຈະທໍາໃຫ້ພວກເຈ້ົາແຂງແຮງເຫມືອນດ່ັງງົວກະ
ທິງທ່ີມເີຂົາເຫລັກ ແລະມີຕີນໂລຫະ ພວກເຈ້ົາຈະຢຽບທໍາລາຍຫລາຍປະເທດໃຫ້ມຸນ່ ແລະຊັບສົມບັດຂອງ
ພວກເຂົາຈະເປັນຂອງເຮົາ ສ່ິງເຫລ່ົານ້ັນຈະຖືກຖວາຍໃຫ້ແກ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແຫ່ງພິພົບທັງຫມົດ 

 

5   
Chapter 5 

1 ປະຊາຊົນອິສຣາເອນເອີຍ, ຈ່ົງຕຽມພົນໄວຮົ້ບເສິກ ເພາະສັດຕຣ ລູ້ອມເຮົາໄວ້ແລ້ວ ແລະຜູ້ນໍາອິສຣາເອນກໍຖືກ
ສັດຕຣ ຕີູຫນ້າແລ້ວ 
ພຣະຜູເ້ປນັເຈົາ້ຊງົສນັຍາຈະປະທານຜູປ້ກົຄອງຈາກເມອືງເບດັເລເຮັມ 
The Ruler from Bethlehem 

2 ເບັດເລເຮັມ ເອຟຣາທາເອີຍ, ເຈ້ົາເປັນເມອືງນ້ອຍເມືອງນ່ຶງໃນເຂດຢູດາ ແຕ່ວ່າ ເຮົາຈະແຕ່ງໃຫ້ມີຜູ້ນ່ຶງມາປົກ
ຄອງພວກອິສຣາເອນຫນ່ໍເຊ້ືອສາຍຂອງທ່ານຈະມາຈາກສມັຍເດີມ 

3 ດ່ັງນ້ັນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຈະປະໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງໃຫ້ສັດຕຣ  ູຈົນເຖິງເວລາທ່ີຍິງຖືພາຄອດບ ດຸ  
ຄັນແລ້ວ ບັນດາພ່ີນ້ອງໃນເມືອງທ່ີຍັງຖືກເນລະເທດກໍຈະມາທ້ອນໂຮມກັນກັບປະຊາຊົນອິສຣາເອນ 

4 ເວລາຜູ້ນ້ັນມາ ທ່ານຈະມາປົກຄອງປະຊາຊົນດ້ວຍອໍານາດມາແຕ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະດ້ວຍຄວາມສະງ່າຣາ
ສີ ປະຊາຊນົຂອງທ່ານຈະຢູ່ຢ່າງປອດພັຍ ກໍຍ້ອນວ່າມະນຸດທຸກໆຄົນໃນໂລກ ຈະຮັບຮູ້ທ່ານ 

5 ແລະທ່ານຈະເປັນຜູ້ນໍາເອົາຄວາມສງົບສຸກມາ  
ການຊອ່ຍໃຫພ້ົ້ົນ້ແລະການລງົໂທດ  
ເມ່ືອຊາວອັສຊີເຣັຽຢຽບຢ່ໍາແລະບຸກລຸກຄຸກຄາມດິນແດນຂອງພວກເຮົາ ພວກເຮົາຈະສ່ົງພວກຜູ້ລ້ຽງແກະເຈັດ
ຄົນແລະຜູ້ນໍາ ແປດຄົນມາຕ່ໍສູ້ພວກເຂົາ 

6  ພວກຜູ້ນໍາຈະຍຶດເອົາດິນແດນຂອງອັສຊີເຣັຽມາປົກຄອງດ້ວຍກໍາລັງ ເມ່ືອຊາວອັສຊີເຣັຽບຸກລຸກຄຸກຄາມດິນ
ແດນຂອງພວກເຮົາ ພວກຜູ້ນໍາກໍຈະຊ່ອຍພວກເຮົາໃຫ້ພົ້ນພັຍດ້ວຍວິທຍຶີດຄອງນ້ັນ 
The Future Role of the Remnant 

7 ປະຊາຊົນອິສຣາເອນຜູ້ຍັງມີຊວິີດເຫລືອຢູ່ກໍຈະເປັນເຫມືອນນ້ໍາຄ້າງອັນສົດຊ່ືນທີພ່ຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເທລົງມາສໍາ
ລັບຊົນຊາດແລະເຫມອືນຫ່າຝົນທ່ີຕົກເທີງຫຍ້າກໍາລັງປ່ົງ ພວກເຂົາຈະອາສັຍພຣະເຈ້ົາບ່ໍແມ່ນອາສັຍມະນຸດ 

8 ປະຊາຊົນອິສຣາເອນບາງຄົນທ່ີຍັງເຫລືອຢູ່ຈະຢ  ູ່ຖ້າມກາງຊົນຊາດຕ່າງໆ ພວກເຂົາຈະເປັນເຫມ ອືນໂຕສິງທ່ີ
ກໍາລັງຊອກຫາອາຫານໃນປ່າ ຫລືໃນທ່ົງຫຍ້າ ມັນຄຸບເອົາແກະໃນຝູງແລ້ວຈີກເປັນຕ່ອນໆ ແລະບ່ໍມີແກະຕົວ
ໃດໃນທ່ີນ້ັນຈະລອດພ້ົ້ົນຈາກມ ນັໄປໄດ້ 

9 ອິສຣາເອນຈະຜາບແພ້ສັດຕຣ  ູແລະທໍາລາຍພວກເຂົາທຸກຄົນຈົນຫມົດກ້ຽງ 
10 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວວ່າ, ìໃນເວລານ້ັນ ເຮົາຈະເອົາມ້າຂອງພວກເຈ້ົາຫນີໄປ ແລະຈະທໍາລາຍຣົດຮົບຂອງ

ພວກເຈ້ົາ 
11 ເຮົາຈະຢຽບຢ່ໍາຄ້າຍປ້ອງກັນໃຫ້ຫມົດ ແລະທໍາລາຍເມືອງທັງຫລາຍໃນດິນແດນຂອງເຈ້ົາ 
12 ເຮົາຈະທໍາລາຍເຄ່ືອງລາງຂອງດີທ່ີເຈ້ົາໃຊແ້ລະບ່ໍໃຫ້ມີຫມມໍອີໍກຕ່ໍໄປ 
13 ເຮົາຈະທໍາລາຍຮູບໂຄຣົບ ແລະເສົາສັກສິດທ່ີພວກເຈ້ົາໄດ້ນະມັສການ ພວກເຈ້ົາຈະບ່ໍໄດ້ນະມັສການສ່ິງທ່ີ

ພວກເຈ້ົາໄດ້ເຮັດນ້ັນອິກຕ່ໍໄປ 
14 ເຮົາຈະຖອນຫລັກສັກສິດໃນປະເທດຂອງພວກເຈ້ົາ ແລະທໍາລາຍຫົວເມືອງຕ່າງໆຂອງພວກເຈ້ົາ 
15 ແລະດ້ວຍຄວາມຮ້າຍອັນໃຫຍ່ຂອງເຮົາ ເຮົາຈະແກ້ແຄ້ນຊົນຊາດທັງຫລາຍທ່ີບ່ໍເຊື່ອຟັງເຮົາî 



 

6 ພຣະຜູເ້ປນັເຈົາ້ສູຄ້ວາມກບັອສິຣາເອນ 
God Challenges Israel 

1 ຈ່ົງຟັງ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາສູ້ຄວາມກັບອິສຣາເອນ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈ່ົງລຸກຂ້ຶນແລ້ວຖແລງຄະດີຂອງພຣະອົງຕ່ໍພູ
ເຂົາ ເພ່ືອເປັນ ພຍານຂໍໃຫ້ເນີນພູໄດ້ຍິນສ່ິງທ່ີພຣະອົງຊົງກ່າວ 

2 ພເູຂົາທງັຫລາຍ ແລະຮາກຖານອັນຫມັນ້ຄົງຂອງພິພບົເອີຍ, ຈ່ົງຟັງຄະດີຂອງພຣະຜູ ້ເປັນເຈ້ົາແມ, ພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈ້ົາກໍາລັງສູ້ຄວາມກັບໄພ່ພນົຂອງພຣະອົງ ພຣະອົງກໍາລັງກ່າວໂທດຕ່ໍປະຊາຊົນອິສຣາເອນ 

3 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວວ່າ, ìໄພພົ່ນຂອງເຣົາເອີຍ, ເຮົາໄດ້ເຮັດຫຍັງແດ່ແກ່ເຈ້ົາ ເຮົາໄດ້ເຮັດຫຍັງໃຫ້ເຈ້ົາລໍາ
ບາກຍາກແຄ້ນແດ່  ຈ່ົງຕອບເຮົາມາເບ່ິງດູ ເຮົາໄດ້ນໍາພວກເຈ້ົາອອກຈາກປະເທດເອຢິບ 

4 ເຮົາໄດ້ໄຖ່ພວກເຈ້ົາອອກຈາກການເປັນຂ້າທາດ ເຮົາໄດ້ສ່ົງໂມເຊ ອາໂຣນ ແລະນາງມີຣິອານເພ່ືອເປັນຜ  ູ້ນໍາ
ພາພວກເຈ້ົາ 

5 ໄພພົ່ນຂອງເຮົາເອີຍ, ຈ່ົງລະນຶກເຖິງສ່ິງທ່ີລໍາບາກ ເຈ້ົາຊີວິດແຫ່ງໂມອາບວາງແຜນຕ່ໍສູ້ເຈ້ົາ ແລະຈ່ົງລະນຶກເຖິງ
ຖ້ອຍຄໍາທ່ີບາລາອາມ ບຸດຊາຍຂອງເບໂອຣ໌ຕອບກະສັດວ່າຢາງໃດ? ຂໍໃຫ້ລະນຶກເຖິງສ່ິງທັງຫລາຍທ່ີເກີດຂ້ຶນ
ອີກໃນລະຫວ່າງທາງແຕ່ເມືອງຊິດຕິມຫາເມືອງກິນການ ເພ່ືອວ່າເຈ້ົາຈະໄດ້ສໍານຶກໃນສ່ິງທ່ີເຮົາໄດ້ທໍາເພື່ອ
ຊ່ອຍຊີວ ດິຂອງພວກເຈ້ົາî 
ພຣະຜູເ້ປນັເຈ້ົາຕອ້ງການຫຍງັຈາກມະນດຸ 
What God Requires 
(ອມສ 5:24) 

6 ເມ່ືອຂ້າພຣະອົງມານະມັສການພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແຫ່ງສວັນ ຂ້າພຣະອົງຈະນໍາເອົາສ່ິງໃດເຂ້ົາມາເຝ້ົາພຣະອົງ  
ຂ້າພຣະອ ົງຈະນໍາເອົາລູກງົວຕົວຕຸ້ຍພີທ່ີສຸດມາເຜົາຖວາຍບູຊາພຣະອົງບ່ໍ? 

7 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະພໍພຣະທັຍບ່ໍ  ຖ້າຂ້າພຣະອົງນໍາແກະພັນໂຕ ຫລືຖັງນ້ໍາມັນສົດອັນບ່ໍຫມດົເປັນຈັກເທ່ືອມາ
ຖວາຍພຣະອົງ  ຂ້າພຣະອົງຄວນຖວາຍບຸດຫົວປີໃຫ້ພຣະອົງ ເພ່ືອໄຖ່ຄວາມບາບຂອງຂ້າພຣະອົງ 

8 ມະນຸດເອີຍ, ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ບອກພວກເຈ້ົາແລ້ວວ່າແມ່ນຫຍັງດີ ສ່ິງທ່ີພຣະອົງປະສົງຈາກເຈ້ົາກໍຄື ໃຫ້ກະ
ທໍາຄວາມຍຸດຕິທັມສະແດງຄວາມຮັກຫມ້ັນຄົງ ແລະເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາຢ່າງອ່ອນນ້ອມ 
Cheating and Violence to Be Punished 

9 ການຢໍາເກງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເປັນການສລາດແທ້ ພຣະອົງຊົງຮ້ອງໃສ່ເມືອງນ່ຶງວ່າ, ìຈົ່ງຟັງ ໄພພ່ົນທີໄ່ດ້ປະຊຸມ
ກັນຢູ່ໃນເມືອງ 

10 ໃນເຮືອນຂອງຄົນຊ່ົວມີຊັບສົມບັດ ຊ່ຶງພວກເຂົາໄດ້ມາດ້ວຍການທຸຈຣິດ ພວກເຂົາໃຊ້ຕາຊິງປອມຊ່ຶງເຮົາກຽດ
ຊງັ 

11 ເຮົາຈະຍົກໂທດມະນຸດຜູ້ໃຊ້ຕາຊ່ັງແລະຕາຊິງໂກງໄດ້ຫລື 
12 ຄົນຮ່ັງມີໃນເມືອງຫາຜົນປໂຍດນໍາຄົນທຸກຍາກ ປະຊາຊົນກໍຂ້ີຕົວະ 
13 ມາບັດນ້ີ ເຮົາໄດ້ລົງມືມາ້ງເພແລະທໍາລາຍແລ້ວ ກໍຍ້ອນຄວາມບາບຂອງພວກເຈ້ົາ 
14 ເຈ້ົາຈະກິນແຕ່ບ່ໍຣູ້ອ່ີມ ເຈ້ົາຈະຫິວເລ້ືອຍໆໄປ ເມ່ືອເຈ້ົາສະສົມສ່ິງຂອງໄວ້ ເຮົາກໍຈະທໍາລາຍສ່ິງເຫລ່ົານ້ັນດ້ວຍ

ສົງຄາມເສັຽ 
15 ເຈ້ົາຈະຫວ່ານເມັດເຂ້ົາແຕ່ຈະບ່ໍໄດ້ເກັບກ່ຽວ ເຈ້ົາຈະອ້ີວນ້ໍາມັນຈາກຫມາກກອກເທດ ແຕ່ເຈ້ົາຈະບ່ໍໄດ້ໃຊ້ນ້ໍາ

ມັນນ້ັນ ເຈ້ົາຈະເຮັດເຫລ້ົາອະງຸ່ນ ແຕ່ເຈ້ົາຈະບ່ໍໄດ້ດ່ືມເຫລ້ົານ້ັນ 



16 ເຈ  ້ົາໄດ້ທໍາຊ່ົວຕາມກະສັດອົມຣ ີແລະບຸດຊາຍຂອງພຣະອົງຄື ກະສັດອາຮາບ ໂດຍໄດ້ດໍາເນີນຕາມກົນອຸບາຍ
ຂອງພວກເຂົາ ດ່ັງນ້ິແຫລະ, ເຮົາຈະນໍາພວກເຈ້ົາໄປສ  ູ່ຄວາມຈິບຫາຍ ແລະທໍາໃຫ້ປະຊາຊົນທກຸຄົນຂອງພວກ
ເຈ້ົາຖືກຢຽບຫຍາມ ປະຊາຊົນທ ກຸບ່ອນຈະດູຫມ່ິນປມາດພວກເຈ້ົາ 

 

7 ສນິທມັຂອງອສິຣາເອນເສືອ່ມລງົ 
The Total Corruption of the People 

1 ສ້ິນຫວັງສາແລ້ວ ຂ້າພະເຈ້ົາເປັນເຫມືອນຄົນຫິວຜູ້ນ່ຶງຊ່ຶງຫາຜົນລະໄມ້ແລະຜົນອະງຸ່ນໃນຕ້ົນບ່ໍໄດ້ ຫມາກອະ
ງຸ່ນແລະຫມາກເດ່ືອກໍຖືກເກັບໄປຫມດົແລ້ວ 

2 ຢ  ູ່ໃນປະເທດນ້ິບ່ໍມີຄົນສຸຈຣິດ ແລະຄົນສັດຊ່ືຕ່ໍພຣະເຈ້ົາແມ່ນແຕ່ຄົນດຽວ ພວກເຂົາຕາຍຫມົດແລ້ວ ຕ່າງກໍຫາ
ໂອກາດຂ້າຟັນລັນແທງຊ່ຶງກັນແລະກັນ ຕ່າງກໍຫ້າງແຮ້ວດັກຈັບພ່ີນ້ອງຂອງຕົນເອງ  

3 ພວກເຂົາຊໍານິຊໍານານໃນການກະທໍາຊ່ົວ ພວກເຈ້ົາຫນ້າທ່ີແລະຜູ້ພິພາກສາຕ້ອງການສິນບົນ ຄົນທ່ີມີອິດທິພົນ
ກໍເອ່ີຍເຖ ງິແຕ່ສ່ິງທ່ີເຂົາຕ້ອງການ ສະນ້ັນ ພວກເຂົາຈ່ຶງວາງອຸບາຍໃສ່ກັນແລະກັນ 

4 ແມ່ນແຕ່ຄົນດີແລະຄົນສຸຈຣິດກວ່າຫມູໃ່ນພວກເຂົາກໍເປັນເຫມອືນຫນາມ ເມືອ່ເວລານ້ັນມາເຖິງພຣະເຈ້ົາກໍຈະ
ລົງໂທດໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ ຕາມທ່ີຊົງເຕືອນເຂົາໄວ້ ບັດນ້ິ ພວກເຂົາກໍາລັງວຸ້ນວາຍ 

5 ຢ່າເຊ່ືອໃຈທາງຢ່າວາງໃຈຄົນ ຈ່ົງລະມັດລະວັງໃນສ່ິງທ່ີເຈ້ົາເວ້ົາແມ່ນແຕ່ກັບພັຣຍາກໍດີ 
6 ໃນເວລານ້ັນ ລູກຊາຍຈະປະພຶດຮ້າຍຕ່ໍບິດາ ແລະລູກສາວຈະຕ່ໍສູ້ມານດາ ລູກສະໃໄພ້ຈະຕ່ໍສູ້ແມ່ຍ່າ ແມ່ນແຕ່

ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວດຽວກໍກາຍເປັນສັດຕຣ ູກັນ 
7 ແຕ່ຂ້າພະເຈ້ົາຈະເຝ້ົາແຍງເບ່ິງພຣະຜ  ູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂ້າພະເຈ້ົາຈະເຝ້ົາຄອຍພຣະເຈ້ົາດ້ວຍຄວາມຫວັງ ເພາະພຣະ

ອົງຈະຊົດຊ່ອຍຂ້າພະເຈ້ົາໃຫ້ພ້ົ້ົນພຍັພຣະເຈ້ົາຈະຊົງຟັງຂ້າພະເຈ້ົາ 
Penitence and Trust in God 

8 ສັດຕຣ ຂູອງຂ້າເອີຍ, ຢ່າເຍາະເຍ້ີຍຂ້າເລີຍ ຂ້າລ້ົມລົງແຕ່ຂ້າຈະລຸກຂ້ືນໃຫມ່ ເວລານ້ິຂ້າຢູ່ໃນຄວາມມືດ ແຕ່ພ
ຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເປັນແສງສວ່າງຂອງຂ້າ ຂ້າໄດ້ເຄີຍທໍາບາບຕ່ໍສູ້ພຣະເຈ້ົາ 

9 ເຫດສັນນ້ັນ ຂ້າພະເຈ້ົາຈະຕ້ອງອົດທົນຕ່ໍພຣະພິໂຣດຂອງພຣະອົງຢູ່ຊ່ົວລະຍະນ່ຶງ ໃນທ່ີສຸດ ພຣະອົງຈະປົກ
ປ້ອງຂ່້າພະເຈ້ົາ ແລະທໍາໃຫ້ຜູ້ທ່ີກ່າວຜິດຕ່ໍຂ້າພະເຈ້ົານ້ັນຜ່າຍແພ້ຄະດີໄປ 

10 ແລ້ວສັດຕຣ ູຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຈະເຫັນສ່ິງນ້ັນ ແລະກໍຈະໄດ້ຮັບຄວາມອັບອາຍຂາຍຫນ້າສັດຕຣູຜູ້ຊ່ຶງກ່າວທັບຖົມ
ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເວ້ົາວ່າ, ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາຢູ່ໃສ?î ຂ້າພະເຈ້ົາກໍຈະເຫັນເຂົາຜ່າຍແພ້ໄປ ແລະຖືກຢຽບຢ
  ໍ່າລົງເຫມືອນຂ້ີຕົມໃນ  ຖນົນ 
A Prophecy of Restoration 

11 ເວລາທີຈ່ະສ້າງກໍາແພງເມືອງຂ້ຶນໃຫມ່ມາຮອດແລ້ວ ໃນເວລານ້ັນ ເຂດແດນຂອງພວກເຈ້ົາຈະຂຍາຍອອກໄປ 
12 ປະຊາຊົນຂອງພວກເຈ້ົາ ກໍຈະກັບຄືນຈາກທ່ົວທຸກບ່ອນຄືຈາກອັສຊີເຣັຽທາງທິດຕາເວັນອອກ ຈາກເອຢິບທາງ

ທິດໃຕ້ ຈາກທະເລແລະພູທີແ່ສນໄກ 
13 ແຕ່ທ່ົວໂລກຈະກາຍເປັນຖ່ິນກັນດານກໍຍ້ອນວ່າ ຄົນທ່ີອາສັຍຢ  ູ່ໃນໂລກນ້ີໄດ້ກະທໍາຊົ່ວ 
14 ໂອ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂໍຊງົເປັນຜູ້ລ້ຽງໄພ່ພົນຊ່ຶງພຣະອົງໄດ້ເລືອກໄວ້ແລ້ວທ້ອນ ດຽວນ້ິ ພວກເຂົາກໍາລັງຢູ່ໂດດ

ດ່ຽວໃນປ່າ ຢູ່ເຂດອ້ອມແອ້ມເຂົາມີດິນດີສໍາລັບການເພາະປູກຄື ດິນໃນທ່ົງຫຍ້າທ່ີບາຊານ ແລະກິເລອາດ ຂໍ
ໃຫພ້ວກເຂົາໄປທໍາມາຫາກິນໃນທ່ີນ້ັນທ້ອນ ດ່ັງທ່ີພວກເຂົາໄດ້ທໍາມາຫາກິນມາແລ້ວແຕ່ບູຮານນະການທ້ອນ 

15 ໂອ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຂໍທໍາການອັສຈັນສໍາລັບພວກຂ້າພຣະອົງເຫມືອນຄາວທ່ີພຣະອົງຊົງເຮັດຍາມອອກຈາກ
ປະເທດເອຢິບທ້ອນ 



16 ຊົນຊາດທັງຫລາຍຈະເຫ ັນການກະທໍານ້ັນ ແລະຈະໄດ້ຮ ບັຄວາມອັບອາຍຂາຍຫນ້າ ແມ່ນວ່າພວກເຂົາຈະມີ
ອໍານາດຫລາຍປານໃດກໍຕາມ ພວກເຂົາກໍຈະເວ້ົາຫຍັງບ່ໍໄດ້ ແລະຟັງຫຍັງບ່ໍອອກ 

17 ພວກເຂົາຈະລິເລືອໄປຕາມດິນເຫມືອນງູ ພວກເຂົາຢ້ານກົວຈົນຕົວສ່ັນ ແລະອອກມາຈາກບ່ອນລັບລ້ີເຫມືອນ
ສັດເລືອຄານ ພວກເຂົາຈະກັບມາຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງພວກເຂົາດ້ວຍຄວາມຢ້ານກົວ 
Godís Compassion and Steadfast Love 

18 ໂອ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາເອີຍ, ບ່ໍມີພຣະເຈ້ົາອົງໃດເຫມອືນພຣະອົງເລີຍ ພຣະອົງຊົງຍົກໂທດຄວາມບາບຂອງໄພ່
ພົນຜູ້ທ່ີຍັງເຫລືອຢູ່ ພຣະອົງຈະບ່ໍພິໂຣດອີກຕ່ໍໄປ ແຕ່ຍິນດີຈະສະແດງຄວາມຮັກຫມ້ັນຄົງຕ່ໍພວກຂ້າພຣະອົງ 

19 ພຣະອົງຍັງຈະເມດຕາຕ່ໍພວກຂ້າພຣະອົງອີກເທ່ືອນ່ຶງຄື ພຣະອົງຈະຢຽບຄວາມຜິດຂອງພວກຂ າ້ພຣະອົງໄວ້ໃຕ້
ພຣະບາດ ແລະໂຍນຄວາມບາບຂອງພວກຂ້າພຣະອົງລົງໃນທະເລເລິກ 

20 ພຣະອົງຈະສະແດງຄວາມຊ່ືສັດສຸຈຣິດ ແລະຄວາມຮັກຫມັນ້ຄົງຕ່ໍພວກອິສຣາເອນໄພພົ່ນຂອງພຣະອົງ ຕ່ໍເຊື້ອ
ສາຍຂອງອັບຣາຮາມດ່ັງທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງສັນຍາຢ່າງຄັກແນ່ໄວ້ຕ່ໍປູ່ຍ່າຕາຍາຍຂອງພວກຂ້າພຣະອົງແຕ່ບູຮານ
ນະການ 
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