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1 นาฮูม ๑:๙

นาฮูม
คํานํา

นาฮูม แปลวา “ปลอบโยน”
หนังสือนา ฮูมเขียน ขึ้นหลัง จากที่

อาณาจักรอัส ซีเรียมี ชัยเหนือเมือง ธีบส
เมือง หลวงของอียิปตโบราณในปี ๖๖๓
กอน ค.ศ. แตเขียนขึ้นกอนที่เมืองนีนะ
เวหเมืองหลวงของอัสซีเรียจะถูกชาวบา
บิ โลนและชาว มีเดียทําลายในปี ๖๑๒
กอน ค.ศ.
ถึง แมชื่อของนา ฮูมจะแปล วา

ปลอบโยน แตเน้ือหาสวน ใหญใน
หนังสือนาฮูมจะพูดถึงความโกรธแคนที่
พระ ยาหเวหมีตอเมือง นี นะ เวห เมือง
หลวงของอาณาจักรอัสซีเรีย
อัส ซีเรียไดบุกทําลายอาณาจักรฝาย

เหนือของอิสราเอลในปี ๗๒๑ กอน ค.ศ.
และกวาดตอนพวกเขาไปเป็นเชลย
พระ ยาหเวหบอกนา ฮูมในนิมิต

วา เมือง นี นะ เวหจะถูก ทําลาย และ
อาณาจักรอัสซีเรียจะลมสลาย
ในขณะเดียวกันนา ฮูมก็ปลอบโยน

ชาว ยู ดาหวา ใน ไม ชาพระเจาจะปลด
ปลอยใหคน ยู ดาหเป็นอิสระจากแอก
และโซ ตรวนของอาณาจักรอัส ซีเรีย
แลวชาว ยู ดาหก็จะมีสันติภาพ และได
เฉลิมฉลองเทศกาลของพวก เขาอีกครัง้
หน่ึง

๑ ๑หนังสือเลม น้ี เป็นสิ่งที่พระ ยาหเวห
บอกกับนา ฮูม ชาว เอล โขช ผานทาง

นิมิต เกี่ยวกับเมืองนีนะเวห *

พระยาหเวหโกรธเมืองนีนะเวห
๒พระยาหเวหเป็นพระเจาที่หึงหวง †และแก

แคน
พระ ยาหเวหจะทําการ แก แคนและพระองค

อารมณรุนแรง
พระยาหเวหจะแกแคนคนเหลานัน้ที่ตอตาน

พระองค

และพระองคก็โกรธ แคนพวก ศัตรูของ
พระองค

๓พระ ยาหเวหโกรธชาแตมีฤทธิอ์ํานาจ
มหาศาล

พระยาหเวหจะไมปลอยใหคนผิดลอยนวล
เมื่อพระองคเดิน ทางก็จะเกิดลม บาหมูและ

พายุ
และเมฆก็ฟ ุงตลบขึ้น มาแทบ เทาของ

พระองค
๔พระองคสัง่ทะเลและทะเลก็เหือดแหงไป
พระองคทําใหแมน้ําทัง้หลายระเหยไปหมด
แผน ดินที่อุดมสมบูรณของบา ชานและคา ร

เมลก็แหงแลงไป
ตนที่แตก แขนงออกมาใหมของเลบานอนก็

เหี่ยวเฉาไป
๕ภูเขาก็สัน่สะเทือนเพราะเกรงกลัวพระองค
และเนินเขาตางๆก็ละลายไป
แผนดินไหวยกพื้นสูงขึ้น
โลกและคนที่อาศัยอยูในโลกก็สัน่ไป ดวย

เพราะเกรงกลัวพระองค
๖ ใครจะสามารถไปยืนอยูตอ หน าพระองคได

ตอนที่พระองคโกรธ
ใครจะทนตอความ รอน แรงของความ โกรธ

ของพระองคได
ความ โกรธ แคนของพระองคพลุงออก มา

เหมือนไฟ
พระองคทําใหหน าผาแตก กระจายเป็น

เสี่ยงๆ
๗พระ ยาหเวหดีกับคนเหลา นัน้ที่รอ คอย

พระองค
พระองคเป็นที่ลีภ้ัยเมื่อพวกเขาเดือดรอน
พระยาหเวหดูแลคนเหลานัน้ที่หันมาลี้ภัยใน

พระองค
๘พระองคจะกวาดลางคนที่ตอ ตานพระองค

เหมือนกับน้ําที่ไหลทวมอยางรุนแรง
พระองคก็ไล ลาศัตรูของพระองคลงไปใน

แดนคนตายอันมืดมิด
๙พวกเจาวางแผนตอตานพระยาหเวหทําไม
พระองคจะทําลายลางศัตรูจนหมดสิน้
จะไดไมมีใครมาตอ ตานพระองคอีกเป็นครัง้

ที่สอง

*๑:๑ นีนะเวห เป็นเมืองหลวงของอาณาจักรอัสซีเรีย มันถูกทําลายในปี ๖๑๒ กอนพระเยซู
มาเกิด เป็นไปตามคําทํานายของนาฮูม
†๑:๒ หึงหวง พระเจาทนไมไดที่จะเห็นคนของพระองคไปนมัสการพระอื่น
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๑๐ถึง แมพวก เขาจะเป็นเหมือนกําแพง
ป องกันที่ทําจากหนามที่พันกันยุงเหยิง

ถึง แมพวก เขาจะเหมือนกองทัพที่มีอาหาร
และเหลาอยางเหลือเฟือ

พวก เขาจะแพอยางรวดเร็วเหมือนฟางที่ถูก
เผา

๑๑ยูดาห คนที่ออกอุบายและวางแผนชัว่ราย
ตอตานพระยาหเวห

จะถูกไลออกไปจากพวกเจาในไมชาน้ี
๑๒ดังนัน้ พระยาหเวหจึงพูดวา
ถึงแมวาตอน น้ีพวกอัสซีเรียจะแข็งแรงและ

มีจํานวนมาก
แตพวกเขาจะถูกตัดขาดและตายไป
ดังนัน้ถึงแมเราทําใหเจาตองทนทุกขทรมาน
เราจะไมใหเจาตองทนทุกขทรมานอีกตอไป
๑๓ตอนน้ี เราจะหักแอกของอัสซีเรียออกจาก

เจา
และจะทําลายโซตรวนของเจา
๑๔กษตัริยอัส ซีเรีย พระ ยาหเวหออกคํา สัง่

เกี่ยวกับทานแลว
“เจาจะไมมีลูกหลานไวสืบสกุลอีกตอไป
เรายาหเวหจะตัดรูปเคารพที่แกะสลักและรูป

เคารพที่หลอทัง้หมดจากวิหารของเจา
เราเตรียมหลุมฝัง ศพใหกับเจาแลว เพราะ

เจามันไรคา”
๑๕ยู ดาห ดูบนภูเขาเหลา นัน้สิ มีคนวิ่งมา

บอกขาวดี
เขามาประกาศวา มีสันติภาพแลว
ยดูาหเอย เฉลิมฉลองเทศกาลของเจาไดแลว

แกบนของเจาดวย
พวกคนไรคานัน้จะไมมีวันมาโจมตีเจาไดอีก
เพราะพวกเขาถูกกําจัดไปจนหมดแลว

นีนะเวหจะถูกทําลาย

๒ ๑ เจาผูเป็นกษตัริยอัส ซีเรีย คนที่จะ
ทําใหคนของเจากระจัดกระจายไป ได
บุกขึ้นมาโจมตีเจาแลว

ป องกันป อมปราการตางๆไวใหดี
เฝ าระวังถนนหนทางดวย
เตรียมอาวุธของเจาใหพรอม
เตรียมตัวใหแข็งแกรงไว
๒ เพราะ วาพระ ยาหเวหกําลังคืนศักดิศ์รีให

กับคนของยาโคบ
คือคืนศักดิศ์รีใหกับชนชาติอิสราเอล

เพราะพวกศัตรูไดทําลายอิสราเอล
และทําลายไร องุนของพวก เขาไปจน หมด

แลว
๓ผูที่ทําใหกระจัดกระจายไปนัน้พรอมทําศึก
โลของนักรบของเขาเป็นสีแดง
พวกทหารของเขาสวมเครื่องแบบสีแดงเขม
เหล็กของรถรบก็สองประกายแวววาว

เหมือนเปลวเพลิง
และหอกตางๆก็สัน่ไปมาเป็นระลอกๆ
๔ รถรบก็แขงกันอยางดุ เดือดไปตามถนน

หนทาง
พวกมันแขงกันไปที่ลานกลางเมือง
พวกมันดูเหมือนเปลวเพลิง
พวกมันพุงไปราวกับสายฟ าแลบ
๕ผูที่ทําใหกระจัดกระจายไปนัน้ออกคําสัง่ตอ

พวกนายทหาร
พวก เขารีบ เรงผลักโล กําบังเคลื่อนไปขาง

หน าอยางตะกุกตะกัก
รีบมุงหน าไปที่กําแพง
และตัง้โลกําบังขึ้น
๖ประตูน้ําถูกเปิดออก
และวังของกษตัริยก็ถูกน้ําซัดพังทลายไป
๗ เจา หญิงนี นะ เวหก็ถูกจับมายืนแก ผาในที่

สาธารณะ
สวนสาวใชของนางก็ถูกจับไป พวกเขาก็ทุบ

อกตัว เอง รองครวญ ครางเหมือนเสียง
นกพิราบ

๘ นีนะเวหเป็นเหมือนกับสระน้ําสระหน่ึง
แตน้ําของมันไหลทะลักออกไปอยางรวดเร็ว
พวกผูนําของนีนะเวหพูดวา “หยุดกอน หยุด

กอน”
แตไมมีใครหันกลับมา
๙ปลนเอาเงินเอาทองของนีนะเวหสิ
มีทรัพยสมบัติมากมายจนนับไมถวน
และมีของมีคาตางๆมากมายเหลือเฟือ
๑๐หมดแลว หมดเกลีย้งแลว ทัง้เมืองสูญสิน้

หมดแลว
ผูคนก็หัวใจสลายหมดแลว
ทุกหัวเขาก็สัน่กระทบกัน
ตัวสัน่หมด
หน าซีดเผือด
๑๑ ไหนละถํ้าสิงห *
ไหนละรังสิงหหนุม
ไหนละที่อยูของสิงหตัวผูและตัวเมีย

*๒:๑๑ ถํา้สิงห ในที่น้ีหมายถึงเมืองนีนะเวห
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ไหน ละที่ที่ลูก สิงหอยูอยางไม ตองกลัว
อันตราย

๑๒สิงห *หาเหยื่อ †ไดอยางเหลือเฟือมาเลีย้ง
ลูกๆของมัน

และมันก็ฆาเหยื่อเอามาใหพวกเมียๆของมัน
มันเอาเหยื่อมาไวเต็มถํ้าของมัน
และถํ้าของมันก็เต็มไปดวยเน้ือที่ฉีกแลว
๑๓พระยาหเวห ผูมีฤทธิท์ัง้สิน้ พูดวา
“เราตอตานเจา เราจะเผาสิ่งที่เจามีเหลือเฟือ

ใหเป็นควัน
และดาบจะฆาสิงหหนุมของเจาในสนามรบ
ตอ ไป น้ีจะไมมีใครตกเป็นเหยื่อของ เจาอีก

แลว
และจะไมมีใครไดยินขาว รายจากพวก ผู สง

ขาวของเจาอีกตอไป”
ขาวรายสําหรับเมืองนีนะเวห

๓ ๑ น่ี เจา เมืองที่เต็มไปดวยเลือด
เมืองที่เต็มไปดวยการโกหก

เมืองที่เต็มไปดวยของที่ปลนมา
เมืองที่เต็มไปดวยคนที่ตกเป็นเหยื่อของเจา
๒ นัน่ ไง เสียงหวดของ แส เสียงของลอดัง

เอีย๊ดๆ
เสียงของมาที่พุง ทะยานและเสียงรถรบที่

เตนตามไป
๓ทหารมาก็บุกเขาประจัญบาน
ดาบสองประกายแวววับ หอกก็ทอแสง

แวววาว
มีคนถูกฆาตายเกลื่อนกลาด
ซากศพกองพะเนิน มากมายเกลื่อนกลาดจน

นับไมถวน
ผูคนเดินสะดุดซากศพ
๔–๕พระยาหเวห ผูมีฤทธิท์ัง้สิน้ พูดวา
“เราตอ ตานเจา เพราะเจานี นะ เวหเป็น

เหมือนโสเภณีที่ยัว่ยวนชนชาติตางๆให
หลงใหล ตกเป็นทาสของเจา

เจาเป็นแมมดที่สวยงามมีเสนหที่ใชมนตร
สะกดคนทัง้หลาย

เราจะยกกระโปรงเจาขึ้นปิดหน าเจา

เราจะใหชนชาติตางๆเห็นรางอันเปลือยเปลา
ของเจา

และเราจะใหอาณาจักรตางๆเห็นความ นา
อับอายของเจา

๖ เราจะโยนขยะเนาเหม็นใสเจา
เราจะดูถูกเจา จะเอาเจามาประจานใหคนดู
๗ เมื่อคนเห็นเจา จะรีบเผนหนีไปจากเจา
ทุกคนจะพูดวา ‘นีนะเวหถูกทําลายแลว
จะมีใครเสียใจใหกับนางบาง
จะไปหาใครที่ไหนมาปลอบโยนนางได’”
๘ นีนะเวห เจาคิดวาเจาวิเศษกวาเมืองเธเบส

‡หรือ
เมืองเธเบสที่ตัง้อยูบนแมน้ําไนล
มีน้ําลอมรอบ
มีแมน้ําเป็นที่กําบัง
มีน้ําเป็นกําแพง
๙และมีกําลังอยางไมจํากัด
เพราะเอธิโอเปียและอียิปตเสริมกําลังให
แลวยังเป็นพันธมิตรกับพูตและลิเบียดวย
๑๐แตถึงขนาด นัน้ เธ เบสก็ยังถูกกวาดตอน

ไปเป็นเชลย
ตามหัวถนนทุกแหง พวกเด็กทารกของเธอ

ถูกเหวี่ยงทิง้พื้นแหลกเป็นชิน้ๆ
พวก เขาจับ สลากแบงพวก ผูดีของเมืองนัน้

ไปเป็นทาส
และจับคนใหญคนโตของเมืองนัน้ลามโซไว
๑๑ดัง นัน้นี นะ เวห เจาก็เหมือน กัน จะเป็น

เหมือนคนเมาที่มึนงง
และพยายามหาที่หลบภัยจากศัตรู
๑๒พวก ป อมปราการทัง้ หลายของ เจาก็จะ

เป็นเหมือนตน มะเดื่อที่มีลูก มะเดื่อรุน
แรกที่สุกคาตน

เมื่อมีคนมาเขยาตนมัน ลูก มะเดื่อก็จะหลน
เขาปากคนนัน้

๑๓ นีนะเวห กองทัพของเจา
เป็นเหมือนผูหญิงที่อยูทามกลางเจา
ประตู เมืองทัง้ หลายของ เจาก็เปิด อาใหพวก

ศัตรู
พวกไมกลอนประตูเมืองของเจาก็ถูกไฟไหม

หมดแลว

*๒:๑๒ สิงห ในที่ น้ีสิงหตัว น้ีหมายถึงกษตัริยของนีนะ เวห กษตัริยของอาณาจักรอัสซีเรีย
ชอบเปรียบตัวเองเหมือนสิงโต
†๒:๑๒ เหยื่อ หมายถึงของที่ปลนมาไดจากชนชาติตางๆ
‡๓:๘ เมืองเธเบส ในภาษาฮีบรูอันที่จริงคือ เมืองโน อัมโมน เป็นเมืองสําคัญของอียิปต ถูก
อัสซีเรียทําลาย ๖๖๓ ปีกอนพระเยซูมาเกิด



นาฮูม ๓:๑๔ 4 นาฮูม ๓:๑๙

๑๔ ไปตัก น้ํามาตุนไวสําหรับตัว เองจะไดใช
มันเมื่อเมืองถูกลอม

ทําใหป อมปราการของเจาแข็งแรงขึ้น
ลงไปในโคลน เหยียบยํ่าดินเหนียวใหเขากัน
แลวเอามาใสเบาทําอิฐ
๑๕ ในการ สู รบนัน้ ไฟจะเผา ผลาญเจาและ

ดาบจะฟาดฟันเจา
ไฟนัน้จะเผา ผลาญเจาเหมือนตัก๊แตนกิน

หญา
ใหเพิ่มจํานวนคนของ เจาใหมีมากเหมือน

ตัก๊แตน
ใหคนของเจาทวีคูณเหมือนฝูงตัก๊แตน
๑๖ถึงพวก พอคาของ เจามีมากมายมหาศาล

เหมือนกับดวงดาวบนทองฟ า
แตพวกเขาก็จะเป็นเหมือนฝูงตัก๊แตนที่ลอก

คราบแลวบินไป
๑๗ เจาหน าที่ที่เจาแตงตัง้ขึ้นมาก็เป็นเหมือน

ตัก๊แตน

และพวก เสมียนก็เป็นเหมือนฝูง ตัก๊แตน
ที่เกาะอยูตามกําแพงที่อบอุนในวันที่
อากาศหนาวเย็น

แตเมื่อดวงอาทิตยขึ้น พวกมันก็บินหนีไป
และไมมีใครรูดวยวามันบินไปไหน
๑๘กษตัริยอัส ซีเรีย พวก ขุนนางชัน้ ผูใหญ

ของเจา *ก็ลวงลับไปแลว
พวกผูนําของเจาก็ไปเป็นสุขๆแลว
คนของ เจาก็กระจัดกระจายไปตามเนิน เขา

ตางๆและไม เหลือผูนําอีก แลวที่จะไป
รวบรวมพวกเขากลับมา

๑๙ ไมมีการซอมแซมสวนที่หักราวในตัวเจา
บาดแผลของ เจานัน้เกิน กวาที่จะเยียวยา

รักษาได
ทุก คนที่ไดยินขาวเรื่อง เจา ตางก็พากัน

ตบมือดีใจเพราะพวก เขาทุก คนเคยถูก
เจาทรมานครัง้แลวครัง้เลา

*๓:๑๘ พวกขุนนางชัน้ผูใหญของเจา ในภาษาฮีบรูใชคําวา ผูเลีย้งแกะ
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