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Chapter 1 

1 ຕ່ໍໄປນ້ີກ່ຽວຂ ້ອງກ ບັນະຄອນນີເນເວ ຫນັງສືເຣ່ືອງນິມິດຂອງນາຮູມຊາວເມືອງເອນໂກສ 
ພຣະພໂິຣດຂອງພຣະເຈົາ້ເພືອ່ແກແ້ຄນ້ 
The Consuming Wrath of God 

2 ພຣະເຈ້ົາຊົງເປ ນັພຣະເຈ້ົາຜູ້ຊົງຫວງແຫນແລະຊົງແກ້ແຄ້ນ ພຣະເຈ້ົາຊົງແກ້ແຄ້ນແລະຊົງມີພຣະພິໂຣດ ພຣະ
ເຈ້ົາຊົງແກ້ແຄ້ນສັດຕຣູຂອງພຣະອົງ ແລະຊົງເກັບຄວາມພິໂຣດໄວ້ໃຫ້ຜູ້ບ່ໍເປັນມິດກັບພຣະອົງ 

3 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງພິໂຣດຊ້າ ຊົງຣິດທານຸພາບຍ່ິງໃຫຍ່ ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະບ່ໍຊົງງົດເວ້ັນໂທດເລີຍ ພຣະມັກຄາ
ຂອງພຣະອົງຢູ່ໃນລົມຫົວກຸດແລະພະຍຸ ແລະເມກເປັນຜົງຝຸ່ນດິນແຫ່ງພຣະບາດຂອງພຣະອົງ 

4 ພຣະອົງຊົງຫ້າມທະເລ ຊົງກະທ ໍາໃຫ້ມັນແຫງ້ ຊົງໃຫແ້ມ່ນ້ໍາທັງຫລາຍແຫ້ງໄປ ບາຊານແລະກາເມນກໍຫ່ຽວ 
ແລະແຂນອ່ອນໆຂອງເລບານອນກໍແຫ້ງໄປ 

5 ຕ່ໍເບ້ືອງພຣະພັກພຣະອົງ ພເູຂົາກ ສ່ັໍນສະເທືອນ ແລະເນີນເຂົາກໍລະລາຍໄປ ແຜ່ນດິນກໍຫວ່ັນໄຫວຕ່ໍເບ້ືອງພຣະ
ພັກພຣະອົງ ທັງໂລກແລະສ່ິງທ່ີອາສັຍຢູ່ໃນໂລກດ້ວຍ 

6 ໃຜຈະຕ້ານທານພຣະພິໂຣດຂອງພຣະອົງໄດ້? ໃຜຈະທົນຕ່ໍຄວາມຮ້ອນແຮງແຫ່ງຄວາມກ້ີວຂອງພຣະອ ງົໄດ້? 
ພຣະພໂິຣດຂອງພຣະອົງພຸງ່ອອກມາຢ່າງກັບໄຟ ໂດຍພຣະອົງສີລາກໍແຕກ 

7 ພຣະເຈ້ົາປະເສ ດີ ຊງົເປັນທ່ີກໍາບັງເຂ້ັມແຂງໃນວັນຍາກລໍາບາກ ພຣະອົງຊົງຮູ້ຈັກຜູ້ທ່ີເຂ້ົາມາລ້ີພັຍຢູ່ໃນພຣະ
ອົງ 

8 ແຕ່ພຣະອົງຈະຊົງກະທໍາໃຫ້ສັດຕຣູຂອງພຣະອົງສ້ິນສຸດລົງ ດ້ວຍນ້ໍາຖ້ວມທ່ີໄຫລຖ້ວມທ້ົນ ແລະຈະຊງົໄລ່ໃຫ້ຜູ້
ທ່ີແຂງຂ້ໍຂອງພຣະອົງເຂ້ົາໄປໃນຄວາມມືດ 

9 ເຈ້ົາຄິດອຸບາຍອັນໃດຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ ພຣະອົງຈະຊງົທໍາລາຍໃຫ້ສ້ິນໄປ ການບ ບີບັງຄັບຈະບ່ໍໂຜ່ຂ້ຶນເປັນຄ້ັງທີສອງ 
10 ແມ້ວ່າເຂົາທັງຫລາຍເຫມືອນເຄືອໜາມທ່ີພັນກັນຫຍຸ້ງ ແລະເມົາຕາມຂນາດທ່ີເຂົາດ່ືມ ເຂົາຈະຖືກເຜົາຜານ

ສ້ິນ     ເຫມ ືອນຕໍເຂ້ົາທ່ີແຫ້ງແລ້ວ 
11 ເຄີຍມີຜູ້ນ່ຶງມາຈາກພວກເຈ້ົາ ທ່ີຄິດອຸບາຍຊ່ົວຮ້າຍຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ ແລະແນະນໍາການອະທັມ 

Good News for Judah 

12 ພຣະເຈ້ົາຊົງກ່າວດ່ັງນ້ີວ່າ, ìແມວ່້າ ພວກນ້ັນຈະແຂງແຮງແລະມີຈໍານວນມາກມາຍດ້ວຍ ເຂົາກໍຈະຖືກຕັດຂາດ
ແລະສ້ິນໄປ ເຖິງແມ່ນວ່າເຮົາໃຫ້ເຈ້ົາທຸກໃຈ ແຕ່ເຮົາຈະບ່ໍໃຫ້ເຈ້ົາທຸກໃຈອີກຕ່ໍໄປ 

13 ບັດນ້ີ ເຮົາຈະຫັກແອກຂອງເຂ າົເສັຽຈາກເຈ້ົາ ແລະຈະລະເບ ດີເຄ່ືອງຈໍາຈອງຂອງເຈ້ົາໃຫ້ສລາຍໄປî 
14 ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງບັນຊາຕາມເຣ່ືອງຂອງເຈ້ົາວ່າ, ìເຂົາຈະບ່ໍຫວ່ານຊ່ືຂອງເຈ້ົາໃຫ້ແຜ່ຫລາຍອີກຕ່ໍໄປ ເຮົາຈະກໍາ

ຈັດຮູບໂຄຣົບທ່ີ  ສລັກແລະຮູບໂຄຣົບທີຫ່ລ່ໍອອກເສັຽຈາກວິຫານແຫ່ງພຣະຂອງເຂົາ ເຮົາຈະຂຸດຫລຸມສົບໃຫ້
ເຈ້ົາ ເພາະເຈ້ົາຊ່ົວຫລາຍî 
ຂາ່ວເຣືອ່ງກງຸນເີນເວຫລົມ້ 



15 ເບ່ິງແມ, ຕີນຂອງຜູ້ນໍາຂ່າວດີມາທີ່ເທິງພເູຂົາ ຜູ້ໂຄສະນາສັນຕິພາບ ໂອ ຢູດາເອີຍ ຈ່ົງຮັກສາປະເພນີການລ້ຽງ
ຂອງເຈ້ົາໄວ້ ຈ່ົງແກ້ບົນຂອງເຈ້ົາເສັຽ ເພາະວ່າຄົນອະທັມຈະບ່ໍມາຫາເຈ້ົາອີກ ເຂົາຖືກກໍາຈັດເສັຽສ້ິນແລ້ວ 

 

2   
 The Destruction of the Wicked City 

1 ຜູ້ໂຈມຕີໄດ້ຂ້ຶນມາຕ່ໍສູ້ກັບເຈ້ົາແລ້ວ ຈ່ົງເຂ້ົາປະຈໍາປ້ອມ ຈ່ົງເຝ້ົາທາງໄວ້ ຈ່ົງຄາດເອວໄວ້ ຈ່ົງຮວມກໍາລັງໄວ້ໃຫ້
ຫມົດ 

2 (ເພາະວ່າພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກະທໍາໃຫ້ຄວາມໂອ່ອ່າຕະການຂອງຢາໂຄບກັບສູ່ສະພາບເດີມ ຢ່າງກັບຄວາມ
ໂອ່ອ່າຕະການຂອງອິສຣາເອນ ເພາະວ່າພວກປຸ້ນໄດ້ປຸ້ນເອົາໄປ ແລະໄດ້ທໍາລາຍກ່ິງກ້ານຂອງເຂົາໃຫ້ພິນາດ) 

3 ໂລ່ຂອງທະຫານນ້ັນສີແດງ ແລະທະຫານຂອງເຂົາກໍແຕ່ງກາຍສີແດງເຂ້ັມໃນວັນຕຽມພ້ອມ ຣົດຮົບກໍແວວວັບ
ເປັນແສງ ແລະມ້າເສິກກໍຜາດໂຜນໄປມາ 

4 ຣົດຮົບແລ່ນໄປຕາມຖນົນ ມັນຮິບໄປຮີບມາທ່ີກາງເມືອງສ່ອງແສງເຫມືອນໄຟ ແລະພຸ່ງໄປຢ່າງສາຍຟ້າ
ແມບເຫລ້ືອມ 

5 ນາຍທະຫານຖືກເອ້ີນຕົວ ເຂົາກໍສະດຸດເມ່ືອເຂົາຍ່າງໄປ ເຂົາຮີບກົງໄປທ່ີກໍາແພງເມືອງມີໄຟກັບອາວຸດຕ້ັງຂ້ຶນ 
6 ປະຕູທ່ີແມ່ນ້ໍາເປີດແລ້ວ ທ່ີພຣະຣາຊວງັກອົໍນລະຫົນ 
7 ພຣະນາງຖືກປ່ຽນເຄ່ືອງຊົງ ເຂົາຈັບພຣະນາງເອົາໄປ ບັນດາສາວໃຊ້ກ ໂໍອດຄວນສຽງນາງໂສກເສ້ົາດ່ັງສຽງນົກ

ເຂົາ ຕີເອິກຕີຊວງຂອງຕົນ 
8 ນີເນເວກໍເຫມືອນສະນ້ໍາທ່ີນ້ໍາໄຫລອອກມາ ເຂົາທັງຫລາຍຮ້ອງວ່າ, ìຢຸດ ຢ ດຸî ແຕ່ບ່ໍມີໃຜຫັນກັບ 
9 ປຸ້ນເອົາເງິນເຖີດ ປຸ້ນເອົາທອງຄໍາ ມຊັີບສົມບັດຫລວງຫລາຍບ່ໍຮູ້ສ້ິນສຸດ ມີຂອງມີຄ່າທຸກຢ່າງເປັນຊັບ

ສິນອຸດົມຣ່ັງມ ີ
10 ວ່າງເປ່ົາ ຄວາມເປ່ົາປ່ຽວ ແລະຄວາມພິນາດ ຈິດໃຈກໍສລາຍໄປແລະຫົວເຂ່ົາກໍສ່ັນ ແເອວກໍເຈັບປວດລວດ

ລ້າວ ໃບຫນ້າທຸກຄົນຊີດເຫລືອງ 
11 ບ່ອນຂອງສິງຢູ່ທ່ີໃດ? ຄືຖ້ໍາຂອງສິງຫນຸ່ມບ່ອນທ່ີສິງເຄີຍຍ່າງເຂ້ົາໄປ ບ່ອນທ່ີລູກຂອງມັນເຄີຍຢ  ູ່ ບ່ໍມຜູ້ີໃດ

ໄປລົບກວນໄດ້ 
12 ສິງນ້ັນໄດ້ຈີກອາຫານໃຫ້ລູກຂອງມັນພໍກິນ ແລະໄດ້ຄາບຄໍເຫຍ່ືອມາໃຫ້ພວກເມັຽຂອງມັນ ມັນສະສົມເຫຍ່ືອ

ເຕັມຖ້ໍາ ແລະສະສົມຊ້ີນທ່ີມັນຂ້າມາໄດ້ 
13 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາສ່ັງວ່າ, ìເບ່ິງແມ ເຮົາຕ່ໍສູ້ເຈ້ົາ ເຮົາຈະຜານຣົດຮົບຂອງເຈ້ົາໃຫ້ເປັນຄວັນ ແລະດາບ

ຈະສັງຫານສີງຫນຸ່ມຂອງເຈ້ົາ ເຮົາຈະກໍາຈັດເຫຍ່ືອຂອງເຈ້ົາເສັຽຈາກໂລກ ແລະຈະບ່ໍມີໃຜໄດ້ຍິນສຽງຜູ້ນໍາ
ຂ່າວຂອງເຈ້ົາອີກ 

 

3   
 Ruin Imminent and Inevitable 

1 ວີບັດແກ່ເມືອງທ່ີເປິະເປ້ືອນໄປດ້ວຍເລ່ືອ ເຕັມດ້ວຍການມຸສາ ແລະຂອງຍຶດຈາກການປຸ້ນເຂົາຢ່າງບ່ໍຢຸດຢ່ອນ
ເລີຍ 

2 ສຽງຂອງໄມ້ແສ້ ແລະສຽງລ້ໍຣົດຫມນູໄປ ສຽງມ້າແລ່ນຫອບໄປ ແລະຣົດຮົບກະທົບກະແທກ 
3 ພົນມ້າເຂ້ົາປະຈັນບານ ດາບແວບວາບ ແລະຫອກແວວວາວ ຄົນຖືກຂ້າເປັນກ່າຍກອງ ຊາກສົບກອງຂ້ຶນ ຮ່າງ

ຄົນຕາຍບ່ໍຮູ້ຈັກຈົບສ້ິນ ເຂົາຈະສະດຸດຮ່າງນ້ັນ 



4 ທັງນ້ີເພາະການບ່ໍສັດຊ່ື ນັບບ່ໍຖ້ວນຂອງຍິງແພດສຍານ້ັນ ຜ  ູ້ມີສເນ່ແລະເປັນຈອມຍ້ົວຍວນ ນາງໄດ້ຂາຍປະຊາ
ຊາດເສັຽດ້ວຍການແພດສຍາຂອງນາງ ແລະຂາຍບັນດາຕະກູນມະນຸດດ້ວຍຄາຖາອາຄົມຂອງນາງ 

5 ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈອມໂຍທາກ່າວວ່າ ເບ່ິງແມ, ເຮົາຕ່ໍສູ້ເຈ້ົາ ແລະຈະຍົກກະໂປງຂອງເຈ້ົາຄຸມຫນ້າເຈ້ົາ ເຮົາຈະ
ໃຫບັ້ນດາປະຊາຊາດຫລຽວເບ່ິງຄວາມເປືອຍເປ່ົາຂອງເຈ້ົາ ແລະໃຫ້ຣາຊອານາຈັກທັງຫລາຍ ຫລຽວເບ່ິງ  
ຄວາມອັບອາຍຂອງເຈ້ົາ 

6 ເຮົາຈະໂຍນສ່ິງສົກປົກໃສ່ເຈ້ົາ ແລະຢຽດຫຍາມເຈ້ົາ ແລະຈະປະຈານເຈ້ົາ 
7 ທຸກຄົນທ່ີແລເຫັນເຈ້ົາຈະຫນີໄປຈາກເຈ້ົາ ແລະກ່າວວ່າ ນີເນເວເປັນເມືອງຮ້າງເສັຽແລ້ວ ໃຜຈະສົງສານນາງ 

ຈະໄປຫາໃຜທ່ີໃດມາເລ້ົາໂລມນາງໄດ້ 
8 ເຈ້ົາວີເສດກວ່າເມືອງເທເບສ ຊ່ຶງຕ  ້ັງຢູ່ຮິມແມ່ນ້ໍານິນຫລື ຊ່ຶງມີນ້ໍາອ້ອມນະຄອນ ມີທະເລເປັນທ່ີກໍາບັງ ມສີາຍ

ນ້ໍາເປັນກໍາແພງເມືອງ 
9 ເອທີໂອເປັຽເປັນກໍາລັງຂອງເມືອງນ້ີ ທງັເອຢິບ ແລະກ ບ່ໍໍຈໍາກັດເສັຽດ້ວຍ ພດູ ແລະລິເບັຽເປັນຜູ້ຊ່ອຍເມືອງນ້ັນ 
10 ເຖິງປານນ້ັນເມືອງນ້ັນກໍຍັງຖືກກວາດໄປ ນາງຕົກໄປເປັນຊະເລີຍ ລູກໆຂອງນາງໄດ້ຖືກຕີຈົນຕາຍຕາມຖນົນ

ຫົນທາງ ເຂົາຈັບສລາກແບ່ງຜູ້ມີກຽດຂອງເມືອງນ້ັນ ແລະຄົນໃຫຍ່ຄົນໂຕທັງສ້ິນຂອງເມືອງນ້ັນກໍຖືກລ່າມໂຊ ່
11 ເຈ້ົາຈະມືນເມົາໄປດ້ວຍ ເຈ້ົາຈະງົງງວຍໄປ ເຈ້ົາຈະຊອກຫາທ່ີລ້ີພັຍຈາກສັດຕຣູ 
12 ປ້ອມປ ອ້ງກັນທັງຫມດົຂອງເຈ້ົາ ຈະເປັນເຫມອືນຕ້ົນຫມາກເດ່ືອ ມີຜົນຫມາກເດ່ືອສຸກລຸ້ນທໍາອິດ ຖ້າສ່ັນຕ້ົນ

ຂອງມັນກ ຈໍະຕົກລົງໄປໃນປາກຂອງຜູ້ກິນ 
13 ເບ່ິງແມ, ກອງທັບຂອງເຈ້ົາ ກໍເຫມືອນຜູ້ຍິງຢູ່ຖ້າມກາງເຈ້ົາ ປະຕູເມືອງແຫ່ງແຜ່ນດິນຂອງເຈ້ົາກໍເປີດກວ້າງໃຫ້

ແກ່ສັດຕຣູຂອງເຈ້ົາ ໄຟໄດ້ໄຫມບ້ານປະຕູຂອງເຈ້ົາຫມດົແລ້ວ 
14 ຈ່ົງຂົນນ້ໍາຂ້ຶນໄວ້ເພາະຈະຖືກລ້ອມ ຈ່ົງເສີມກໍາລັງປ້ອມປ ອ້ງກັນຂອງເຈ້ົາ ຈ່ົງລົງໄປໃນບ່ໍດິນປຽກ ຍ່ໍາປູນສໍໃຫ້

ເຂ້ົາກັນດີ ແລະໄປເອົາພີມອິດມາ 
15 ໄຟກ ເໍຜົາເຈ້ົາທ່ີນ້ັນ ດາບກໍຈະຟັນເຈ້ົາ ມັນຈະກິນເຈ້ົາເສັຽຢ່າງຕັກແຕນໃນວັນເຕ້ັນ ຈ່ົງເພ້ີມພວກເຈ້ົາໃຫ້ຫລາຍ

ຢ່າງຕັກແຕນໃນວັຍເຕ້ັນ ຈ່ົງເພ້ີມໃຫ້ຫລາຍເຫມືອນຕັກແຕນໃນວັຍບິນ 
16 ເຈ້ົາເພີ້ມພວກພໍຄ້່າໃຫ້ຫລາຍກວ່າດວງດາວໃນທ້ອງຟ້າ ຕັກແຕນວັຍເຕ້ັນນ້ັນລອກຄາບແລ້ວກໍບິນໄປເສັຽ 
17 ເຈ້ົານາຍຂອງເຈ້ົາກໍເຫມືອນຕັກແຕນວັຍບິນ ພວກຂ້າຣາຊການຂອງເຈ້ົາກ ໍເຫມືອນກໍເປັນເຫມືອນຝູງຕັກແຕນ

ທ່ີຈັບຢູ່ຮ້ົວໃນຍາມອາກາດເຢັນ ພຕໍາເວັນຂ້ຶນມັນກໍບິນໄປຫມດົ ບ່ໍມໃີຜຮູ້ວ່າມັນໄປທ່ີໃດ? 
18 ໂອ ກະສັດແຫ່ງອັສຊີເຣັຽເອີຍ ຜູ້ລ ຽ້ງແກະຂອງເຈ້ົາຫລັບເສັຽແລ້ວ ເຈ້ົານາຍຂອງເຈ້ົາກໍມອ້ຍຫລັບໄປ ຊນົຊາດ

ຂອງເຈ້ົາກະຈັດກະຈາຍຢູ່ເທິງພູເຂົາ ບ່ໍມີຜູ້ໃດຮວບຮວມເອົາມາໄດ້ 
19 ຄວາມເຈັບປວດຂອງເຈ້ົາບ່ໍມີບັນເທົາ ບາດແຜຂອງເຈ້ົາກໍສາຫັດ ທຸກຄົນໄດ້ຍິນຂ່າວຂອງເຈ້ົາ ເຂົາກໍຕົບມື

ເຍາະເຍ້ີຍເຈ້ົາ ມີໃຜແດ່ທ່ີບ່ໍໄດ້ຮັບພັຍອັນຮ້າຍແຮງທ່ີບ່ໍມີສ້ິນສຸດຂອງເຈ້ົາ 
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