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1  
Chapter 1 

1 ພຣະຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊ່ຶງມາເຖິງເຊຟນັຢາ ບຸດກູຊີ ຜູ້ເປັນບຸດຂອງເກດາລີຢາ ຜູ້ເປັນບຸດຂອງອາມາຣີ
ຢາ ຜູ້ເປ ນັບຸດຂອງເຮເຊກີຢາ ໃນຣັຊການໂຢຊຢີາ ຣາຊໂອຣົດຂອງອາໂມນ ກະສັດຂອງຢູດາ 
ວນັແຫງ່ພຣະພໂິຣດຂອງພຣະເຈົາ້ 

2 ພຣະຜ ູ ້ເປັນເຈ້ົາສ່ັງວ່າ, ìເຣົາຈະກວາດທຸກສ່ິງທຸກຢ່າງໃຫ້ກ້ຽງຈາກພ້ືນພິພົບî 
3 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາສ່ັງວ່າ, ìເຣົາຈະກວາດມະນຸດ ແລະສັດເດັຽຣະສານໄປເສັຽ ເຣົາຈະກວາດນົກໃນອາກາດໄປ

ເສັຽ ທັງປາໃນທະເລດ້ວຍ ເຮົາຈະກວາດລ້າງຄົນອະທັມ ເຣົາຈະກໍາຈັດມະນຸດຊາດເສັຽຈາກພ້ືນພພົິບ 
4 ເຣົາຈະຢຽດມືຂອງເຣົາອອກຕ່ໍສູ້ຢູດາ ແລະຕ່ໍຊາວເຢຣູຊາເລັມທັງມວນ ເຮົາຈະກໍາຈັດເສດເຫລືອຂອງພຣະບາ

ອານເສັຽຈາກສະຖານທ່ີນ້ີ ແລະກໍາຈັດຊ່ືບັນດາປະໂຣຫິດຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະບາອານເສັຽ 
5 ກໍາຈັດຄົນເຫລ່ົານ້ັນທ່ີຂາບໄຫວ້ລົງເທິງດາດຟ້າຫລັງຄາຕຶກ ເພ່ືອໄຫວບໍ້ຣິວານແຫ່ງຟ້າສວັນ ຄົນເຫລ່ົານ້ັນທ່ີ

ຂາບລົງສາບານຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເຖິງປານນ້ັນກ ຍັໍງສາບານໂດຍພຣະມີນໂກມ 
6 ຄົນເຫລ່ົານ້ັນທ່ີຫນັກັບຈາກການຕິດຕາມພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຜູ້ບ່ໍໄດ້ສແວງຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຫລືທູນຖາມພຣະ

ອົງî 
7 ຈ່ົງງຽບສງົບຢູ່ຕ່ໍເບ້ືອງພຣະພັກພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ເພາະວ່າວັນແຫ່ງພຣະເຈ້ົາມາໃກ້ແລ້ວ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຕຽມ

ເຄ່ືອງບູຊາ ແລະຊ ງົກະທໍາແຂກຂອງພຣະອົງໃຫ້ບໍຣສຸິດ 
8 ແລະໃນວັນທ່ີພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຂ້າບູຊານ້ັນ (ຄືພຣະອົງກ່າວວ່າ) ìເຮົາຈະລົງໂທດບັນດາເຈ້ົານາຍ ແລະໂອ

ຣົດຂອງກະສັດ ແລະບັນດາຜູ້ທ່ີຕົກແຕ່ງຕົວດ້ວຍເຄ່ືອງແຕ່ງກາຍຕ່າງດ້າວ 
9 ໃນວັນນ້ັນ ເຮົາຈະລົງໂທດທຸກຄົນທ່ີກະໂດດຂ້າມປະຕູ ແລະບັນດາຜູ້ທ່ີກະທໍາໃຫເ້ຮືອນຂອງນາຍເຕັມໄປ

ດ້ວຍຄວາມທາຣຸນ ແລະການຄົດໂກງî 
10 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກ່າວວ່າ, ìໃນວັນນ້ັນ ຈະໄດ້ຍິນສຽງຮ້ອງຈາກປະຕູປາ ແລະສຽງຮ້ອງໄຫ້ໃນເຂດສ້າງໃຫມ່ໃນ

ຕົວເມືອງ ແລະສຽງອຶກກະທຶກຈາກເນີນພູ 
11 ໂອ ຊາວເມືອງທ່ີຢູ່ເຂດລຸ່ມ ຈ່ົງຮ້ອງໄຫ້ເຖີດ ເພາະພ່ໍຄ້າທງັປວງກໍບໍ່ມເີຫລືອແລ ວ້ ຜູ້ທີຊ່ັ່ງເງິນຄ້າຂາຍກໍຖ ກືກໍາ

ຈັດເສັຽແລ້ວ 
12 ໃນເວລານ້ັນເຣົາຈະເອົາຕະກຽງສ່ອງເບ່ິງເຢຣຊູາເລັມ ແລະເຮົາຈະລົງໂທດຄົນທ່ີສ້າງຄວາມອ່ີມອົກອ່ີມໃຈ 

ແລະເຊ່ືອຫມ້ັນໃຈຕົນເອງ ຜູ້ທ່ີກ່າວໃນໃຈຂອງຕົນວ່າ, ìພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະບ່ໍຊົງກະທໍາການດີ ແລະພຣະອົງກໍ
ຈະບ່ໍຊົງກະທໍາການຊ່ົວî 

13 ຊັບສ່ິງຂອງຂອງເຂົາຈະຖືກປຸ້ນ ແລະເຮືອນຂອງເຂົາຈະຖືກທໍາລາຍ ເຖິງເຂົາຈະສ້າງເຮືອນ ເຂົາກໍຈະບ່ໍໄດ້ຢູ່
ໃນເຮືອນນ້ັນ ເຖິງເຂົາຈະທໍາສວນອະງຸ່ນ ເຂົາຈະບ່ໍໄດ້ດ່ືມເຫລ້ົາອະງຸ່ນຈາກສວນນ້ັນî 



The Great Day of the Lord 
(ອມສ 5:18-20) 

14 ວັນສໍາຄັນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໃກ້ເຂ້ົາມາ ໃກ້ເຂ້ົາມາ ແລະມາໄວທ່ີສຸດ ສຽງແຫ່ງວັນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາກໍ
ຂົມຂ່ືນ ທະຫານທ່ີເກ່ັງກ້າຈະຮ້ອງສຽງດັງທ່ີນ້ັນ 

15 ວັນນ້ັນເປັນວັນແຫ່ງພຣະພິໂຣດ ເປັນວັນແຫ່ງຄວາມທຸກໃຈ ແລະເປັນວັນລະທົມ ເປັນວັນພິນາດ ແລະວັນທໍາ
ລາຍ ເປັນວັນແຫ່ງຄວາມມືດ ແລະຄວາມມືດຄ້ຶມ ເປັນວັນທ່ີມີເມກແລະຄວາມມືດຕຶບ 

16 ເປັນວັນທ່ີມີສຽງເຂົາສັດ ແລະວັນໂຫ່ຮ້ອງຕ່ໍເມືອງທັງຫລາຍທ່ີມປ້ີອມປ້ອງກັນ ແລະຫໍຄອຍສູງ 
17 ເຮົາຈະນໍາທຸກພັຍມາສ  ູ່ມະນຸດ ເຂົາຈະໄດ້ເດີນໄປເຫມືອນຄົນຕາບອດ ເພາະເຂົາໄດ້ກະທໍາບາບຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນ

ເຈ້ົາ ເລ ອືດຂອງເຂົາຈະຖືກເທອອກເຫມືອນຝຸ່ນ ແລະເນ້ືອຂອງເຂົາຈະຖືກເທອອກເຫມືອນຊາກສົບທ່ີເນ່ົາ
ເປ່ືອຍ 

18 ເງິນຫລືທອງຄໍາຂອງເຂົາກໍດີ ຈະບ່ໍສາມາດຊ່ອຍກູ້ເຂົາໄດ້ ໃນວັນແຫ່ງພຣະພິໂຣດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ພພົິບ
ທັງສ້ິນຈະຖືກເຜົາຜານໃນໄຟແຫງ່ຄວາມຫວງແຫນຂອງພຣະອົງ ພຣະອົງຈະຊົງກະທໍາໃຫ້ຊາວພື້ນພພິົບທັງ
ສ້ິນເຖິງທ່ີສ້ິນສຸດ ເຖິງທ່ີ 
ສ  ້ິນສຸດຢ່າງກະທັນຫັນ 

 

2 ຄວາມພິນາດຂອງປະຊາຊາດທີຢູ່ອ່ອ້ມຮອບ 
Judgment on Israelís Enemies 

1 ໂອ ປະຊາຊາດທ່ີໄຮ້ຄວາມອາຍເອີຍ, ຈ່ົງມາກັນ ມາຊຸມນຸມກັນ 
2 ກ່ອນທ່ີເຈ້ົາຈະຖືກຂັບໄລ່ໄປດ່ັງແກບທ່ີປິວ ກ່ອນທ່ີພຣະພິໂຣດອັນຮ້າຍແຮງແຫ່ງພຣະຜ  ູ້ເປັນເຈ້ົາຈະລົງມາ

ເຫນ ອືເຈ້ົາ ກ່ອນທ່ີວັນແຫ່ງພຣະພິໂຣດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະລົງມາເຫນືອເຈ້ົາ 
3 ທຸກຄົນທ່ີໃຈຖ່ອມໃນແຜ່ນດິນນ້ີ ຄືຜູ້ທ່ີກະທໍາຕາມພຣະຄໍາສ່ັງຂອງພຣະອົງ ຈ່ົງສແວງຫາພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຈ່ົງ  

ສແວງຫາຄວາມຊອບທັມ ສແວງຫາຄວາມຖ່ອມໃຈ ຊ່ຶງເຈ້ົາຈະໄດ້ຮັບການກໍາບັງໃນວັນແຫ່ງພຣະພິໂຣດຂອງ
ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 

4 ເພາະວ່າເມືອງກາຊາຈະຖືກປະຖ້ີມ ແລະເມືອງອັສເກໂລນຈະເປັນເມືອງຮ້າງ ຊາວເມືອງອັສໂດດຈະຖືກຂັບ
ໄລ່ໃນເວລາທ່ຽງວັນ ແລະເມືອງເອກໂຣນຈະຖືກຖອນຮາກ 

5 ວິບັດແກ່ເຈ້ົາ ຊາວເມືອງຊາຍທະເລ ເຈ້ົາຜູ້ເປັນປະຊາຊາດເຄເຣ ພຣະຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາມີມາກ່າວໂທດ
ເຈ້ົາ ໂອ ການາອານ ແຜ່ນດິນຂອງຄົນຟີລິສຕິນ ເຣົາຈະທໍາລາຍເຈ້ົາຈົນບ່ໍມີຊາວເມືອງເຫລືອ 

6 ໂອ ຊາຍທະເລເອີຍ, ເຈ້ົາຈະເປັນລານຫຍ້າ ເປັນທ່ົງຫຍ້າສໍາລັບຜູ້ລ້ຽງແກະ ແລະເປ ນັຄອກສໍາລັບຝູງແບ້ 
ແກະ 

7 ຊາຍທະເລນ້ັນ ຈະເປັນກໍາມະສິດຂອງເຊ້ືອສາຍຢູດາທ່ີເຫລືອຢູ່ນ້ັນ ເຂົາຈະຫາກິນທ່ີນ້ັນພໍເຖິງເວລາຄ່ໍາເຂົາ
ຈະນອນລົງທ່ີໃນເຮືອນທັງຫລາຍຂອງອັສເກໂລນ ເພາະວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງເຂົາຈະເອົາພຣະທັຍ
ໃສ່ເຂົາ ແລະໃຫ້ເຂົາກັບສ  ູ່ສະພາບເດີມ 

8 ìເຮົາໄດ້ຍິນຄໍາດ່າຂອງໂມອາບ ແລະຄໍາຫມິນ່ປມາດຂອງຄົນອັມໂມນແລ້ວ ຊຶງ່ເຂົາດ່າປະຊາຊົນຂອງເຣົາ 
ແລະອວດອ້າງເຣ່ືອງເຂດແດນຂອງເຂົາທັງຫລາຍ 

9 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາ ພຣະເຈ້ົາຂອງອິສຣາເອນສ່ັງວ່າ, ìເຫດນີ້ເຮົາມີຊວິີດຢູ່ແນ່ແທ້ສັນໃດ ໂມອາບຈະ
ກາຍເປັນເຫມືອນເມືອງໂຊໂດມ ແລະຄົນອັມໂມນຈະເຫມືອນເມືອງໂກໂມຣາ ຄືເປັນແຜ່ນດິນທ່ີມີຕ້ົນຫນາມ



ແລະບ່ໍເກ ອື ແລະເປັນທ່ີຮ້າງເປ່ົາເປັນນິດ ຊ ນົຊາດຂອງເຮົາທ່ີເຫລືອຢູ່ຈະປຸ້ນເຂົາ ແລະຄົນໃນປະຊາຊນົຂອງ
ເຮົາທ່ີລອດຕາຍຢູ່ຈະຍຶດເຂົາເປັນກໍາມະສິດî 

10 ນ້ີຈະເປັນຜົນຕອບແທນຄວາມຈອງຫອງຂອງເຂົາ ເພາະເຂົາດ່າ ແລະໂອ້ອວດຕ່ໍປະຊາຊນົຂອງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈ້ົາຈອມໂຍທາ 

11 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງເປັນທ່ີເກງກົວຂອງເຂົາທັງຫລາຍ ພຣະອົງຈະຊົງກະທໍາໃຫ້ພຣະທັງຫລາຍຂອງໂລກຜ່າຍ
ຜອມ ແລະແຜ່ນດິນແຫ່ງປະຊາຊາດທັງສ້ິນຈະກ້ົມລົງນະມັສການພຣະອົງຕາມທ້ອງຖ່ິນຂອງຕົນ 

12 ໂອ ຄົນເອທີໂອເປັຽເອີຍ, ເຈ້ົາກໍເຫມືອນກັນ ຈະຕ້ອງຖືກປະຫານເສັຽດ້ວຍດາບຂອງເຮົາ 
13 ແລ້ວພຣະອົງຈະຍ່ືນພຣະຫັດຂອງພຣະອົງຕ່ໍເມືອງທາງທິດເຫນືອ ແລະທໍາລາຍອັສຊີເຣັຽ ແລະຈະກະທໍາໃຫ້

ເມືອງນີເນເວເປັນເມືອງຮ້າງ ເປັນທ່ີແຫ້ງແລ້ງເຫມືອນຖ່ິນກັນດານ 
14 ບັນດາຝູງສັດຈະນອນຢູ່ໃນທ່ີນ້ັນ ສັດປ່າທັງສ້ິນ ນົກກະທຸງ ແລະກາ ຈະອາສັຍຢູ່ທ່ີຫວົເສົາທັງຫລາຍຂອງເມືອງ

ນ້ັນ ນົກເຄ້ົາແມວຈະມາຮ້ອງຢູ່ທ່ີປ່ອງຢ້ຽມ ນົກກາຈະສ່ົງສຽງຢູ່ທ່ີຂ້ັນໄດປະຕູ ເພາະຝາເຮືອນທ່ີທໍາດ້ວຍໄມ້ສົນ
ສີດາຈະຕາກ 
ແດດຕາກຝົນ 

15 ນ້ີເປັນເມືອງທ່ີສນຸກສນານທ່ີຢູ່ຢ່າງປອດພັຍ ເປັນເມືອງທ່ີຄິດໃນໃຈຂອງຕົນວ່າ, ìຂ້ອຍນ້ີແຫລະ ແລະບ່ໍມີ
ເມືອງອ່ືນໃດອີກî ມັນເປ ນັເມືອງຮ້າງເສັຽແລ້ວ ເປັນທ່ີອາສັຍນອນຂອງສັດປ່າ ທຸກຄົນທ່ີຜ່ານເມືອງນ້ີໄປຈະ
ເບະປາກແລະສ່ັນກໍາປ້ັນຂອງເຂົາ 

 

3 ບາບຂອງເຢຣຊູາເລມັແລະການໄຖ ່
The Wickedness of Jerusalem 

1 ວີບັດແກ່ເມືອງນ້ີທ່ີເປັນເມືອງກະບົດ ແລະເປັນມົນທິນ ເປັນເມືອງທ່ີບີບບັງຄັບເຂົາ 
2 ເມືອງນ້ີບ່ໍຍອມຟັງສຽງໃດໆ ແລະບ່ໍຍອມຮ ັບການຕີສອນໃດໆ ເມືອງນ້ີບ່ໍວາງໃຈໃນພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະບ່ໍ

ຍອມເຂ້ົາມາໃກ້ພຣະເຈົ້າ 
3 ເຈ້ົານາຍທ່ີຢູ່ໃນເມືອງນ້ີກ ເໍຫມືອນສີງທ່ີຄໍາຣາມ ຜູ້ພພິາກສາຂອງເມືອງກໍເຫມືອນຫມາປ່າຍາມຄ່ໍາ ຊ່ຶງບ່ໍຍອມ

ຖ້ິມສ່ິງໃດໄວ້ຈົນຮຸ່ງເຊ້ົາ 
4 ຜູ້ປະກາດພຣະທັມຂອງເມືອງນ້ີເປັນຄົນພານ ເປັນຄົນທໍຣະຍົດ ບັນດາປະໂຣຫິດຂອງເມືອງນ້ີກ ໍກະທໍາສ່ິງສັກ

ສິດໃຫ້ເປັນມົນທິນ ເຂົາຝ່າຝືນຕ່ໍທັມບັນຍັດ 
5 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງດໍາຣົງຢູ່ໃນເມືອງນ້ັນຊອບທັມ ພຣະອົງບ່ໍໄດ້ຊົງກະທໍາຜິດເລີຍ ທຸກເຊ້ົາພຣະອົງສໍາແດງ

ຄວາມຍຸດຕິທັມຂອງພຣະອົງ ທຸກຕອນເຊ້ົາບ່ໍໄດ້ຂາດເລີຍ ແຕ່ຄົນອະຍຸດຕິທັມບ່ໍຮູ້ຈັກອາຍ 
6 ìເຮົາໄດ້ກໍາຈັດປະຊາຊາດທັງຫລາຍເສັຽ ກໍາແພງເມືອງຂອງເຂົາພັງທະລາຍ ເຮົາກະທໍາໃຫ້ຖນົນໃນເມືອງນ້ັນ

ຮ້າງເປ່ົາ ບ່ໍມີຜູ້ໃດຍ່າງໃນນ້ັນ ຫົວເມືອງຂອງເຂົາເປັນເມືອງຮ້າງບ່ໍມີຄົນ ບ່ໍມີຊາວເມືອງເຫລືອ 
7 ເຣົາກ່າວວ່າ ìແທຈິ້ງ ເມືອງນ້ັນຄົງຈະຢໍາເກງເຣົາ ເມືອງຈະຍອມຮັບການຕີສອນ ເມືອງຄົງຈະບ່ໍຖ້ີມສາຍຕາໄປ

ເສັຽຈາກບັນດາສ່ິງຕ່າງໆທ່ີເຮົາກໍາຊັບໄວ້î ແຕ່ເຂົາທງັຫລາຍຍ່ິງກັບຮ້ອນໃຈທ່ີຈະໃຫ້ການກະທໍາຂອງເຂົາ
ເສ່ືອມຊາມî 
Punishment and Conversion of the Nations 

(ປຖກ 11:1-9; ກຈກ 2:1-11) 
8 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈ່ຶງກ່າວວ່າ, ìເຫດສັນນ້ັນຈ່ົງຄອຍເຮົາ ຄອຍວັນທ່ີເຮົາລຸກຂ້ືນເປັນພຍານເພາະການຕົກລົງໃຈ

ຂອງເຮົາກໍຄືຈະຮວມປະຊາຊາດໃຫຣ້າຊອານາຈັກຊຸມນຸມກ ັນ ເພ່ືອເທຄວາມພິໂຣດຂອງເຣົາເທິງເຂົາທັງ



ຫລາຍ ຄືຄວາມຮ້ອນແຮງແຫ່ງຄວາມພິໂຣດຂອງເຮົາ ເພາະວ່າພິພົບທັງສ້ິນຖືກເຜົາຜານໃນໄຟແຫ່ງຄວາມ
ຫວງແຫນຂອງເຣົາ 

9 ໃນເວລານ້ັນ ເຮົາຈະປ່ຽນຮີມຝີປາກຂອງຊົນຊາດທັງຫລາຍໃຫ້ເປັນຮີມຝີປາກບໍຣິສຸດ ເພ່ືອວ່າທຸກຄົນຈະຮ້ອງ
ທູນອອກ   ພຣະນາມພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ແລະບົວລະບັດພຣະອົງເປັນໃຈດຽວກັນ 

10 ບຸກຄົນທ່ີທູນຂໍຕ່ໍເຮົາ ຄືຄົນຂອງເຮົາທ່ີຖືກກໍາຈັດພັດພາກໄປ ຈະນໍາເອົາເຄ່ືອງບູຊາຂອງເຣົາມາຈາກຟາກຂ້າງ
ນ້ັນຂອງແມ່ນ້ໍາແຫ່ງເອທີໂອເປັຽ 

11 ìໃນວັນນ້ັນ ເຈ້ົາຈະບ່ໍຖືກກະທໍາໃຫ້ອັບອາຍ ດ້ວນການກະທໍາຊ່ຶງເຈ້ົາໄດ້ກະບົດຕ່ໍເຮົາ ເພາະໃນເວລານ້ັນເຮົາ
ຈະຄັດຜູ້ໂອ້ອວດຈອງຫອງນ້ັນອອກເສັຽຈາກຖ້າມກາງເຈ້ົາ ເຈ້ົາຈ່ຶງຈະບ່ໍເຍ້ີຍ່ິງຈອງຫອງໃນພູເຂົາບໍຣິສຸດຂອງ
ເຮົາອີກຕ່ໍໄປ 

12 ເພາະເຮົາຈະເຫລືອແຕ່ຄົນທ່ີຖ່ອມໃຈແລະຈຽມຕົວໄວ້ໃນຖ້າມກາງເຈ້ົາ ເຂົາຈະສແວງຫາທ່ີລ້ີພັຍໃນພຣະນາມ
ແຫ່ງພຣະຜູ້ເປ ນັເຈ້ົາ 

13 ບັນດາຄົນທ່ີເຫລືອຢູ່ໃນອິສຣາເອນ ເຂົາຈະບ່ໍກະທໍາຄວາມຜິດແລະບ່ໍກ່າວຄໍາມຸສາ ແລະໃນປາກຂອງເຂົານ້ັນ
ຈະຫາລ້ີນທ່ີລ້ໍລວງກໍບ່ໍມີ ເພາະເຂົາທງັຫລາຍຈະທ່ຽວຫາກີນແລະນອນລົງ ແລະບ່ໍມີຜູ້ໃດກະທໍາໃຫ້ເຂົາກົວ
ເກງî 
A song of Joy 

14 ìໂອ ບຸດຕຣີແຫ່ງຊີໂອນເອີຍ, ຈ່ົງຮ້ອງເພງສຽງດັງ ໂອ ອິສຣາເອນເອີຍ ຈ່ົງໂຮ່ຮ້ອງເຖ ດີ ຈ່ົງຊົມຊ່ືນຍິນດີແລະ
ຊົມຊ່ືນດ້ວຍເຕັມໃຈຂອງເຈ້ົາ ໂອ ບຸດຕຣີແຫ່ງເຢຣູຊາເລັມ 

15 ພຣະຜ ູ ້ເປ ນັເຈ້ົາຊົງລ້ົມເລີກການພິພາກສາລົງໂທດເຈ້ົາແລ້ວ ພຣະອ ງົຊົງຂັບໄລ່ສັດຕຣູຂອງເຈ້ົາອອກໄປແລ້ວ 
ກະສັດແຫ່ງອິສຣາເອນຄືພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຢູ່ຖ້າມກາງເຈ້ົາ ເຈ້ົາຈະບ່ໍຢ້ານພັຍວິບັດອີກຕ່ໍໄປ 

16 ໃນວັນນ້ັນ ເຂົາຈະເວ້ົາກັບເຢຣູຊາເລັມວ່າ ìໂອ ຊໂີອນເອີຍ, ຢ່າຢ້ານເລີຍ ຢ່າໃຫ້ມຂືອງເຈ້ົາອ່ອນເພັຽໄປ 
17 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາພຣະເຈ້ົາຂອງເຈ້ົາຢູ່ຖ້າມກາງເຈ້ົາ ເປັນນັກຮົບຜູ້ປະທານຄວາມມີຊຍັ ພຣະອົງຊົງຊມົຊ່ືນເພາະ

ເຈ້ົາດ້ວຍຄວາມຍິນດີ ພຣະອົງຈະຊົງຮ້ືຟ້ືນເຈ້ົາໃຫມ່ດ້ວຍຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງ ພຣະອົງຈະຊົງຊົມຊ່ືນເພາະ
ເຈ້ົາດ້ວຍຣ້ອງເພງສຽງດັງ 

18 ດ່ັງໃນວັນທ່ີມີການລ້ຽງ ເຮົາຈະທໍາໃຫ້ພັຍວິບັດອອກເສັຽຈາກເຈ້ົາ ເພ່ືອເຈ້ົາຈະບ່ໍຕ້ອງທົນຕ່ໍການເຍາະເຍ້ີຍ
ເພາະເຣ່ືອງນ້ີ 

19 ເບ່ິງແມ, ໃນເວລານ້ັນເຮົາຈະເຮັດໂທດຜູ້ທ່ີບີບບັງຄັບເຈ້ົາທກຸຄົນ ເຮົາຈະຊ່ອຍຄົນຂາພິການແລະຮວບຮວມ
ຄົນທ່ີກະຈັດກະຈາຍໄປ ແລະເຮົາຈະປ່ຽນຄວາມອັບອາຍຂອງເຂົາໃຫ້ເປັນຄວາມຫນ້າສັຣເສີນ ແລະໃຫ້ເປັນ
ສຽງລືໄປໃນໂລກ 

20 ໃນເວລານ້ັນ ເຮົາຈະນໍາເຈ້ົາກັບເຂ້ົາມາ ຄືໃນເວລາທ່ີເຮົາຮວບຮວມພວກເຈ້ົາເຂ້ົາດ້ວຍກັນ ເຮົາຈະກະທໍາໃຫ້
ເຈ້ົາມີຊືສ່ຽງ ແລະເປັນທ່ີສັຣເສີນ ໃນຖ້າມກາງບັນດາຊົນຊາດທັງຫລາຍໃນໂລກ ຄືເມ່ືອເຮົາໃຫ້ເຈ້ົາກັບສູ່ສະ
ພາບເດີມຕ່ໍຫນ້າຕ່ໍ 
ຕາເຈ້ົາî ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ກ່າວດ່ັງນ້ີແຫລະ 
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