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หนนังสสือนาฮฮูม
บทนนนำสสหสู่ นนังสสือนนำฮสม: หนนังสสือคคคำพยคำกรณณ์ของนคำฮฮูมมมีหนัวขข้อหลนักเพมียงเรสืรื่องเดมียว: กคำร
ทคคำลคำยนครนมีนะเวหณ์ นมีนะเวหณ์เปป็นนครหลวงแหห่งอนัสซมีเรมียและจะวห่คำไปแลข้วกป็เปป็นตนัวแทนของ
จนักรวรรดดิอนัสซมีเรมียและกคำรลห่มสลคำยของมนันทมีรื่จะเกดิดขขขึ้น (โดยบคำบดิโลนและมมีเดมียอมีกประมคำณหนขรื่ง
รข้อยปมีตห่อมคำ) ชห่วงเวลคำทมีรื่หนนังสสือเลห่มนมีถขึ้ ฮูกเขมียนขขนขึ้ ไมห่ปรคำกฏชนัดเจนโดยผฮูข้อธดิบคำยพระคนัมภมีรณ์หลคำย
ทห่คำนเสนอแนะวห่คำเปป็นเวลคำตนัขึ้งแตห่สมนัยของเฮเซคมียคำหณ์ (713 กห่อนค.ศ.?) จนถขงสมนัยของโยสดิยคำหณ์
(613 กห่อนค.ศ.?) อยห่คำงไรกป็ตคำม อนันแรกนห่คำจะใชห่มคำกทมีรื่สสุด หนนังสสือเลห่มนมีขึ้นคำห่ จะถฮูกเขมียนขขนขึ้
ประมคำณสมนัยของกคำรรสุกรคำนของอนัสซมีเรมียทมีกรื่ ระทคคำตห่อยฮูดคำหณ์และกรสุงเยรฮูซคำเลป็มตคำมทมีรื่มมีบนันทขกไวข้
ใน 2 พงศณ์กษนัตรดิยณ์ 18-19 จสุดประสงคณ์ของหนนังสสือเลห่มนมีอขึ้ คำจเพสืรื่อหนสุนใจเยรฮูซคำเลป็มทมีรื่ถฮูกปดิดลข้อมใหข้
มนันรื่ ใจเรสือรื่ งกคำรถฮูกทคคำลคำยในทข้คำยทมีรื่สสุดของนมีนะเวหณ์
*****
ภนำพรวมของนนำฮสม 1: ขณะทมีรื่คคคำพยคำกรณณ์ของนคำฮฮูมเรดิมรื่ ตข้นขขนขึ้ ผฮูข้พยคำกรณณ์ทห่คำนนมีขึ้กป็นคคำ
เสนอ (1) ฤทธดิธเดชและกคำรพดิพคำกษคำอนันชอบธรรมของพระเจข้คำในขข้อ 1-8 จคำกนนัขึ้น (2) กคำรถฮูกควครื่คำ
อนันเลมีรื่ยงไมห่ไดข้ของอนัสซมีเรมียในขข้อ 9-15
นฮม 1:1

ภาระเกกยกี่ วขข้องกกับนครนกนะเวหห์ หนกังสสือเรสืกี่องนนิมนิตของนาฮฮมชาว

เมสืองเอลโขช หนนังสสือนาฮฮูมเรธิที่มตข้นโดยการประกาศภาระของนาฮฮูม คทาทภีแที่ ปลเชตนนนัรน (มนัซซคำ) มภี
ความหมายวตา ‘สธิที่งทภีที่มภีนร ทาหนนักมาก’ – อะไรบางอยตางทภีที่ ‘หนนัก’ และมภีแรงโนข้มถตวง กลตาวอภีกนนัย
หนนงที่ มนันเปป็นเรสืที่องสทาคนัญ เราทราบนข้อยมากเกภีที่ยวกนับนาฮฮูม แตตชสืที่อ คคำเปอรนคำอสุม ในสมนัยพระคนัมภภีรร
ใหมตมภีความหมายตรงตนัววตา ‘หมฮูตบข้านของนาฮฮูม’ และนตาจะหมายถนงผฮูข้พยากรณรทตานนภีรซนที่งเคยอยฮูทต ภีที่
นนันที่ เอลโขชเหป็นไดข้ชนัดวตาเปป็นเมสืองเลป็กๆในแควข้นกาลธิลภีซนที่งเปป็นบข้านเกธิดของนาฮฮูม ชสืที่อนคำฮฮูมหมาย
ถนง ‘การปลอบประโลมใจ’ หรสือ ‘การใหข้กาท ลนังใจ’ นนันที่ ดฮูเหมสือนวตาเปป็นสาระสทาคนัญของหนนังสสือ

เลตมนภีรทภีที่มภีชสืที่อนนัรน: เพสืที่อปลอบประโลมใจยฮูดาหรและเยรฮูซาเลป็ม ภาระของนาฮฮูมจรธิงๆแลข้วกป็คสือวตา
พระเจข้ากทาลนังจะทรงพธิพากษานภีนะเวหรและอนัสซภีเรภียผฮูข้เปป็นศนัตรฮูของยฮูดาหร ดข้วยการเกรธิที่นนทาสนัรนๆนนัรน
ผฮูข้พยากรณรทตานนภีรจนงเขข้าสฮูตเรสืที่องทภีที่เขาจะกลตาว
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พระเจข้าทรงเปป็นพระเยโฮวาหห์ผข้ทฮ รงหวงแหนและทรงแกข้แคข้น

พระเยโฮวาหห์ทรงแกข้แคข้นและทรงมกพระพนิโรธ พระเยโฮวาหห์จะทรงแกข้แคข้นศกัตรฮ ของพระองคห์
และทรงเกป็บความโกรธไวข้ใหข้ปกัจจามนิตรของพระองคห์ พระเจข้าทรงหวงแหนประชาชนของ
พระองครและจะทรงททาการแกข้แคข้นคนเหลตานนัรนทภีที่รนังควานพวกเขา (พนงระลนกวตาพระเจข้าทรงสนัญญา
ไวข้วาต จะอวยพรคนเหลตานนัรนทภีที่อวยพรเชสืรอสายของอนับราฮนัมและแชตงสาปคนเหลตานนัรนทภีที่แชตงสาป
พวกเขา) นอกจากนภีรเรากป็หวงแหนคนเหลตานนัรนทภีที่เรารนัก เชตน คฮูตสมรสหรสือบรุตร คทาทภีที่แปลวตา แกข้แคข้น
(นคำคนัม) มภีความหมายดข้วยวตา ‘ลข้างแคข้น’ หรสือ ‘ททาการแกข้แคข้น’ จงสนังเกตวตาผฮูข้พยากรณรทตานนภีรกลตาว
ซทราคทาประกาศของเขาทภีที่วาต “พระเยโฮวาหรทรงแกข้แคข้น” อนันทภีที่จรธิงคทาทภีที่แปลวตา ทรงแกข้แคข้น กป็เปป็น
คทาฮภีบรฮูเดภียวกนัน ดนังนนัรน ดข้วยการกลตาวซทราสามครนัรงนาฮฮูมจนงประกาศวตาพระเจข้าจะทรงแกข้แคข้น
บรรดาศนัตรฮูของพระองคร – พวกศนัตรฮูของประชาชนของพระองคร อนันทภีที่จรธิงพระองครไดข้ทรงสงวน
พระพธิโรธไวข้ใหข้พวกเขา ดนังทภีที่หมายเหตรุไวข้ในขข้อ 1 จรุดสนใจของการแกข้แคข้นและพระพธิโรธของ
พระเจข้ากป็มภีตตอนภีนะเวหรผฮูข้ซนที่งไดข้ททาใหข้อธิสราเอลบาดเจป็บอยตางแสนสาหนัสและเมสืที่อเรป็วๆนภีรกคป็ สือยฮูดาหร
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พระเยโฮวาหห์ทรงกรนิริ้วชข้า ทรงฤทธานนภาพใหญญ่ยนิกี่ง พระองคห์จะไมญ่

ทรงงดโทษคนชกักี่วเลย พระมรรคาของพระเยโฮวาหห์อยฮญ่ในลมหมนนและพายน และเมฆเปป็นผงคลก
แหญ่งพระบาทของพระองคห์ ผฮูข้พยากรณรทตานนภีรจงน เรธิที่มตข้นเนสืรอหาสต วนหนนงที่ อนันนตาทนงที่ โดยพรรณนาถนง
ความยธิงที่ ใหญตของพระเยโฮวาหรพระเจข้า (1) พระองครทรงกรธิรวชข้า แมข้พระเจข้าจะทรงแกข้แคข้นเหลตา
ศนัตรฮูของพระองคร พระองครกทป็ รงกรธิรวชข้า แนตทภีเดภียว “พระเยโฮวาหร พระเยโฮวาหรพระเจข้า ผฮูข้ทรง
พระกรรุณา ทรงกอปรดข้วยพระครุณ ทรงกรธิรวชข้า และบรธิบรฮู ณรดข้วยความเมตตาและความจรธิง…
ผฮูข้ทรงสทาแดงความเมตตาตตอมนรุษยรกระทนังที่ พนันชนัวที่ อายรุ ผฮูข้ทรงโปรดยกโทษความชนัวที่ ชข้า การละเมธิด
และบาปของเขาเสภีย” (อพยพ 34:6-7) แตตขณะเดภียวกนัน (2) พระเจข้าจะไมตทรงงดโทษคนชนัวที่ เลย วลภี

ทภีวที่ าต “ไมตทรงงดโทษคนชนัวที่ เลย” มภีความหมายตรงตนัววตา ‘ไมตทรงตนัดสธินใหข้พนข้ โทษ’ หรสือปฏธิบนัตธิ
ราวกนับเปป็นผฮูข้บรธิสรุทธธิธ
คทาทภีแที่ ปลวตา งดโทษ (นคำคคำหณ์) มภีความหมายตรงตนัววตา ‘ไมตถฮูกลงโทษ’ พระเจข้าจะไมตทรง
ปลตอยใหข้คนชนัวที่ ไมตถฮูกลงโทษ! การประยรุกตรใชข้ทภีที่ชนัดเจนของพระสนัญญานภีรคอสื ตตอนภีนะเวหร แตตพระ
สนัญญานภีรยอต มหมายรวมถนงความชนัวที่ ทนัรงสธิรนดข้วย ไมตชาข้ กป็เรป็วพระเจข้าจะทรงพธิพากษาบรรดาคนบาป
(3) พระเจข้าทรงฤทธานรุภาพทนัรงสธิรน พระองครทรงมภีพระมรรคาของพระองครอยฮูใต นอทานาจแหตง
ธรรมชาตธิ นอกจากนภีร (4) ความยธิงที่ ใหญตของพระองครกมป็ ากเสภียจนหมฮูตเมฆเปป็นผงคลภีใตข้พระบาท
ของพระองคร พระองครทรงเปป็น “ผฮูข้ทรงดทาเนธินไปบนปภีกของลม” (เพลงสดรุดภี 104:3)
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พระองคห์ทรงหข้ามทะเล ทรงกระททาใหข้มกันแหข้ง ทรงใหข้แมญ่นทริ้าทกัริ้ง

หลายแหข้งไป บาชานและคารเมลกป็เหกกี่ยว และดอกไมข้ของเลบานอนกป็เหสือดไป ผฮูข้พยากรณรทตานนภีร
กลตาวยข้อนถนงการอนัศจรรยรอนันยธิงที่ ใหญตทภีที่พระเจข้าทรงกระททา เชตน การแยกทะเลแดงและแมตนร ทา
จอรรแดน แมข้บาชานและภฮูเขาคารเมลขนรนชสืที่อในเรสือที่ งความเขภียวชอรุมต ของพวกมนันเพราะฝนทภีที่ตก
อยตางอรุดม พระเยโฮวาหรพระเจข้ากป็ทรงสามารถและไดข้สตงความแหข้งแลข้งมายนังพสืรนทภีที่เหลตานภีรในบาง
โอกาส จงระลนกถนงเอลภียาหรบนภฮูเขาคารเมล ประเดป็นทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือวตาพระเจข้าทรงมภีฤทธธิธเดชทภีที่
จะททาตามทภีที่พระองครทรงประสงคร แมข้กระทนังที่ กนับลมฟข้าอากาศกป็ตาม
5 ตญ่อเบสืริ้องพระพกักตรห์พระองคห์ ภฮเขากป็สนกักี่ สะเทสือนและเนนินเขากป็ละลายไป แผญ่นดนินกป็เรนิ
ศรข้างตญ่อเบสืริ้องพระพกักตรห์พระองคห์ เออ ทกัริ้งโลกและสนิกี่งสารพกัดทกกี่อาศกัยอยฮใญ่ นโลกดข้วย แนตนอนวตา
อข้างอธิงถนงตอนทภีที่ภเฮู ขาซภีนายสนันที่ สะทข้านและมภีควนันขโมง (อพยพ 19:18 และผฮูข้วธินธิจฉนัย 5:5) นาฮฮูม
กลตาวถนงฤทธธิธเดชของพระเจข้าเพธิมที่ เตธิม นอกจากนภีรการสถธิตอยฮูขต องพระเจข้าในฐานะไฟทภีที่เผาผลาญกป็
สามารถททาใหข้ทรนังโลกลรุกไหมข้ไดข้หากพระองครทรงเลสือกทภีที่จะททาเชตนนนัรน
นฮม 1:6

ดนังนนัรนผฮูข้พยากรณรทตานนภีรจนงรข้องออกมาวตา ใครจะตข้านทาน

พระพนิโรธของพระองคห์ไดข้ ใครจะทนตญ่อความรข้อนแรงแหญ่งความกรนิริ้วของพระองคห์ไดข้ พระพนิโรธ
ของพระองคห์พลนญ่งออกมาอยญ่างกกับไฟ โดยพระองคห์ศนิลากป็ถ ฮกเหวกยกี่ งลง เมสือที่ เปรภียบฤทธธิธเดชและ

พระพธิโรธของพระเจข้าวตาเปป็นเหมสือนกนับภฮูเขาไฟทภีที่นตากลนัว นาฮฮูมจนงถามวตา ใครจะยสืนอยฮูพต ระพนักตรร
พระองครไดข้ คทาตอบนนัรนชนัดเจนอยฮูแต ลข้ว ไมตมภีผฮูข้ใดยสืนอยฮูตต ตอหนข้าพระพธิโรธของพระเจข้าไดข้!
นฮม 1:7

พระเยโฮวาหห์ประเสรนิฐ ทรงเปป็นทกกี่กทาบกังเขข้มแขป็งในวกันยากลทาบาก

พระองคห์ทรงรฮข้จกักผฮข้ทกกี่วางใจในพระองคห์ กระนนัรนตรงขข้ามกนับฤทธธิธเดชและพระพธิโรธของพระเจข้าทภีที่
ถฮูกใหข้รายละเอภียดไวข้ขข้างบน นาฮฮูมกป็พรรณนาถนงพระเมตตาและความประเสรธิฐของพระเจข้า
พระองครทรงประเสรธิฐ! พระองครทรงเปป็นทภีที่ลร ภีภยนั สทาหรนับความชตวยเหลสือในวนันยากลทาบาก ยธิงที่ กวตา
นนัรนพระเจข้าทรงรฮูจข้ นักคนเหลตานนัรนทภีวที่ างใจในพระองคร พระองครทรงรฮูข้จกนั คนของพระองครเอง
พระองครทรงสนัญญาแลข้ววตาจะอวยพรคนเหลตานนัรนทภีที่วางใจในพระองคร ดฮูเพลงสดรุดภี 2:12, 34:78,
40:4 และ 84:12 พระสนัญญาเหลตานนัรนยนังคงอยฮูจต นทรุกวนันนภีร
นฮม 1:8

แตญ่พระองคห์จะทรงกระททาใหข้สถานทกกี่แหญ่งนกัริ้นสนินริ้ สน ดลงดข้วยนทริ้าทญ่วม

ทกกี่ไหลทญ่วมทข้น และความมสืดจะไลญ่ตามศกัตรฮ ทกัริ้งหลายของพระองคห์ไป หลนังจากพนักชนัวที่ ครฮูตเพสือที่ ยอ
พระเกภียรตธิพระเจข้าแหตงอธิสราเอล คราวนภีรนาฮฮูมกลนับมายนังหนัวขข้อหลนักของตน: การพธิพากษาทภีที่มภีตตอ
นภีนะเวหร แมข้จะมภีพระเมตตาและความประเสรธิฐของพระเจข้าแกตคนเหลตานนัรนทภีวที่ างใจพระองคร
พระพธิโรธของพระเจข้ากป็จะถฮูกเทลงบนนภีนะเวหรเหมสือนนทราทตวมทภีที่ททาลาย พระเจข้าจะทรงททาใหข้
สถานทภีที่แหตงนนัรนสธิรนสรุดลงอยตางราบคาบในไมตชข้า ความมสืดแหตงการพธิพากษาจะไลตตามพวกศนัตรฮู
ของพระเจข้าและประชาชนของพระองครไป การลตมสลายจรธิงๆของนภีนะเวหรเหป็นไดข้ชดนั วตาไดข้รนับ
ความชตวยเหลสือจากการทภีที่นครนภีรถฮูกนทราทตวม ดฮู นาฮฮูม 2:6
นฮม 1:9-10

เจข้าคนิดอนบายอกันใดตญ่อพระเยโฮวาหห์ พระองคห์จะทรงกระททาใหข้สนิริ้น

ไปอยญ่างเดป็ดขาด ความทนกขห์ยากจะไมญ่โผลญ่ขขริ้นเปป็นคทารบสอง คราวนภีรผพฮูข้ ยากรณรทตานนภีรอยฮูๆต กป็พฮูดกนับ
นภีนะเวหร (และอนัสซภีเรภีย) เขาถามพวกเขาอยตางกระชนับวตาพวกเขาคธิดอรุบายอนันใดตตอองครพระผฮูข้เปป็น
เจข้าและประชาชนของพระองคร โดยไมตคาดหวนังคทาตอบ นาฮฮูมประกาศวตาพระเจข้าจะทรงททาใหข้นภี
นะเวหรสร ธินสรุดลงอยตางสธิรนเชธิงในไมตชข้า วนันนนัรนกทาลนังจะมาเมสืที่อพวกเขาจะถฮูกททาลาย นอกจากนภีรนภีนะ
เวหรจะไมตลรุกขนรนตตอสฮูข้ยฮูดาหรอภีกเลย พวกเขาจะไมตมโภี อกาสไดข้ททาเชตนนนัรนอภีกเลย

10 แมข้วญ่าเขาทกัริ้งหลายเหมสือนหนามไกญ่ไหข้ทกกี่เกกกี่ยวกกันยนญ่ง และเมาตามขนาดทกกี่เขาดสืกี่ม เขาจะ
ถฮกเผาผลาญสนินริ้ เหมสือนตอขข้าวทกกี่แหข้งผาก แมข้วาต นภีนะเวหรเปป็นเหมสือนหนามทภีที่ถฮูกพนันเขข้าดข้วยกนันใน
พละกทาลนังทางทหารของพวกเขา กระนนัรนในความเมามายของพวกเขา พวกเขากป็จะถฮูกเผาผลาญ
สธิรนเหมสือนตอขข้าวทภีที่แหข้งผาก หนนที่งในความบาปตตางๆของนภีนะเวหรคสือ ความเมามายของพวกเขา
และในโมงยามแหตงความเมามายเชตนนนัรน นภีนะเวหรกจป็ ะถฮูกททาลายเหมสือนไฟปตาทภีที่เผาผลาญตอขข้าว
แหข้งและหนาม
นฮม 1:11-12

เคยมกผข้หฮ นขกี่งมาจากพวกเจข้าทกกี่คนิดอนบายชกักี่วรข้ายตญ่อพระเยโฮวาหห์และ

แนะนทาความชกักี่ว ผฮูข้หนนที่งทภีที่จะออกมาจากนภีนะเวหรซนที่งคธิดอรุบายชนัวที่ รข้ายตตอองครพระผฮูข้เปป็นเจข้าอาจเปป็น
เซนนาเคอรธิบ (หรสืออาจเปป็นรนับชาเคหรแมตทพนั ของเขา) คทาทภีที่แปลวตา ความชกักี่ว (เบลมียคำอนัล) คสือ เบลภี
อนัล ซนที่งมภีความหมายดข้วยวตา ‘คนไรข้คตา’
12 พระเยโฮวาหห์ตรกัสดกังนกริ้วญ่า "แมข้พวกนกัริ้นจะอยฮอญ่ ยญ่างสงบและมกจทานวนมากมายดข้วย เขา
กป็จะถฮกตกัดขาดและสนิริ้นไปเมสืกี่อเขาผญ่านไป แมข้วญ่าเราใหข้เจข้าทนกขห์ใจบข้าง แตญ่เราจะไมญ่ใหข้เจข้าทนกขห์ใจอกก
ตญ่อไป คราวนภีรผฮูข้พดฮู คสือ พระเยโฮวาหรเอง พวกนนัขึ้น ทภีที่วาต นภีรอาจหมายถนงกองทนัพอนัสซภีเรภียขณะทภีที่พวก
เขายสืนอยฮูใต กลข้เยรฮูซาเลป็ม พระเจข้าจนงตรนัสบอกลตวงหนข้าผตานทางนาฮฮูมวตากองทนัพอนัสซภีเรภียจะถฮูก
ททาลายเหมสือนตข้นไมข้ทภีที่ถฮูกฟนันลง สธิที่งนภีรจะเกธิดขนรนเมสือที่ กองทนัพอนัสซภีเรภียผตานเขข้ามา (ในยฮูดาหร) นภีที่อาจ
เปป็นคทาเตสือนเกภีที่ยวกนับความพธินาศของกองทนัพอนัสซภีเรภียนอกกรรุงเยรฮูซาเลป็มตามทภีที่มภีบรรยายไวข้ใน 2
พงศรกษนัตรธิยร 19:35 หากเปป็นเชตนนนัรนจรธิง ชตวงเวลาทภีที่หนนังสสือนาฮฮูมถฮูกเขภียนขนรนกป็เหป็นไดข้ชนัดวตากตอนปภี
710 กตอน ค.ศ. และในชตวงรนัชสมนัยของเฮเซคภียาหร จากนนัรนพระเจข้าทรงหนันความสนใจของพระองคร
ไปยนังยฮูดาหร แมข้พระองครไดข้ทรงททาใหข้พวกเขาทรุกขรใจในการตภีสอนเพสือที่ แกข้ไขโดยอนัสซภีเรภีย
พระองครกทป็ รงสนัญญาวตาพระองครจะไมตททาเชตนนนัรนอภีกตตอไป (นนันที่ คสือ พระเจข้าจะไมตทรงตภีสอนยฮูดาหร
โดยอนัสซภีเรภียอภีก)
นฮม 1:13-14

บกัดนกริ้เราจะหกักแอกของเขาเสกยจากเจข้า และจะระเบนิดเครสืกี่องจทาจอง

ของเจข้าใหข้สลายไป" พระเจข้าทรงปฏธิญาณวตาจะหนักแอกแหตงความเปป็นทาสของอนัสซภีเรภียไปจากยฮู

ดาหร พระองครทรงสนัญญาวตาจะฉภีกเครสืที่องจองจทาทภีที่อนัสซภีเรภียใชข้ผฮูกมนัดยฮูดาหร อยตางหลนังอาจหมายถนง
บรรณาการทภีที่เซนนาเคอรธิบเรภียกเอาจากเฮเซคภียาหร (2 พงศรกษนัตรธิยร 18:14)
14 พระเยโฮวาหห์ตรกัสบกัญชาดข้วยเรสืกี่องเจข้าวญ่า "เขาจะไมญ่หวญ่านชสืกี่อของเจข้าใหข้แพรญ่หลายอกก
ตญ่อไป เราจะขจกัดรฮ ปเคารพทกกี่สลกักและรฮปเคารพทกกี่หลญ่อออกเสกยจากนนิเวศแหญ่งพระของเจข้า เราจะ
ขนดหลนมศพใหข้เจข้า เพราะเจข้าชกักี่วนกัก" พระเจข้าจนงทรงออกพระราชกฤษฎภีกาหนนที่งวตาชสืที่อของเซนนาเค
อรธิบและราชวงศรของเขาจะถฮูกตนัดออกเสภีย รฮูปเคารพของพระตตางดข้าวและการนนับถสือรฮูปเคารพ
ของนภีนะเวหรและอนัสซภีเรภียจะถฮูกททาลาย เหมสือนกนับทภีที่อนัสซภีเรภียไดข้ททาลายบรรดาพระตตางดข้าวของ
ประชาชาตธิอสืที่นๆ (2 พงศรกษนัตรธิยร 19:18) รฮูปเคารพพระตตางดข้าวของพวกเขากป็จะถฮูกททาลายเชตนกนัน
เมสือที่ บาบธิโลน (และมภีเดภีย) ยกมากวาดลข้างพวกเขา วลภีสรุดทข้าย “เราจะขรุดหลรุมศพใหข้เจข้า เพราะเจข้า
ชนัวที่ นนัก” อาจอตานไดข้วาต ‘เราจะททาหลรุมศพของเจข้าทภีที่นนันที่ ’ เซนนาเคอรธิบจะพธินาศและถฮูกฝนังไวข้ใน
วธิหารพระตตางดข้าวของตน (นธิสโรช) เซนนาเคอรธิบกษนัตรธิยแร หตงนภีนะเวหรกษนัตรธิยรแหตงอนัสซภีเรภียชนัวที่
นนัก – ตรงตนัวคสือ ‘ถฮูกแชตงสาป’
นฮม 1:15

ดฮเถนิด เทข้าของผฮข้นทาขญ่าวดกมาทกกี่บนภฮเขา ผฮโข้ ฆษณาสกันตนิภาพ โอ ยฮ

ดาหห์เออ๋ย จงรกักษาประเพณกการเลกริ้ยงตามกทาหนดของเจข้าไวข้ จงททาตามคทาปฏนิญาณของเจข้าเถนิด
เพราะวญ่าคนชกักี่วจะไมญ่ผญ่านเจข้าไปอกก เขาถฮกขจกัดเสกยสนินริ้ แลข้ว ครนงที่ แรกของขข้อนภีรคตอนขข้างคลข้ายกนับอธิส
ยาหร 52:7 และอาจหมายถนงสธิที่งเดภียวกนัน ขตาวดภีกคป็ สือขตาวทภีที่วาต เยรฮูซาเลป็มไดข้รนับการชตวยใหข้พข้นแลข้ว คน
อนัสซภีเรภียไดข้ถฮูกททาลายแลข้ว (2 พงศรกษนัตรธิยร 19:35) และบนัดนภีรสนันตธิภาพกป็เขข้ามาใกลข้แลข้ว ความหมาย
นภีรกลายเปป็นคทาสรุภาษธิตหนนที่งทภีที่หมายถนงขตาวดภีและถฮูกอนัครสาวกเปาโลอข้างอธิงถนงในโรม 10:15 ซนที่งใน
ขข้อนนัรนหมายถนงขตาวดภีเรสือที่ งขตาวประเสรธิฐของพระครธิสตร ดนังนนัรนพระเจข้าตรนัสผตานผฮูข้พยากรณรทตานนภีร
โดยสนังที่ ยฮูดาหรใหข้รนักษาเทศกาลเลภีรยงศนักดธิธสธิทธธิธตตางๆและรนักษาคทาปฏธิญาณตตางๆของนางตตอพระ
พนักตรรพระเจข้า คนอนัสซภีเรภียทภีชที่ นัวที่ รข้ายจะไมตเหยภียบเขข้ามาในแผตนดธินของพวกเขาอภีกตตอไป เซนนาเค
อรธิบกษนัตรธิยรแหตงนภีนะเวหรกาท ลนังจะถฮูกตนัดออกเสภียอยตางสธิรนเชธิงแลข้ว พระเจข้าจะทรงไวข้ชวภี ธิตเฮเซคภียาหร
ตามทภีพที่ ระองครไดข้ทรงสนัญญาไวข้แลข้ว

*****
ภนำพรวมของนนำฮสม 2: หนัวขข้อหลนักเรสือรื่ งกคำรพดิพคำกษคำทมีรื่มมีตห่อนมีนะเวหณ์ดคคำเนดินตห่อไปในขข้อ 110 สคำเหตสุกป็คสือ ควคำมบคำปของพวกเขคำทมีรื่กระทคคำตห่อพระเจข้คำในขข้อ 11-13
นฮม 2:1-2

ผฮทข้ กกี่ฟาดใหข้แหลกเปป็นชนินริ้ ๆไดข้ขขริ้นมาตญ่อสฮข้กบกั เจข้าแลข้ว จงเขข้าประจทา

ปข้อม จงเฝข้าทางไวข้ จงคาดเอวไวข้ จงรวมกทาลกังไวข้ใหข้หมด ความพธินาศของนภีนะเวหรถฮูกกลตาวไวข้ลตวง
หนข้า ผฮูข้ทภีที่วาต นภีรอาจเปป็นนาโบโพลนัซซารรคนบาบธิโลนผฮูข้ซนที่งพรข้อมกนับซยาราเซส (หรสือ อาหสรุเอรนัส)
คนมภีเดภียไดข้ผนนกกทาลนังกนันมาตตอสฮูข้นภีนะเวหรและททาลายมนันเสภีย ดข้วยคทาพฮูดเสภียดสภี พระเจข้าจนงออกคทา
สนังที่ แบบเยาะเยข้ยแกตคนนภีนะเวหรใหข้เขข้าประจทาปข้อมของตน เฝข้าระวนังทางตตางๆทภีที่ศนัตรฮูของพวกเขา
อาจเขข้ามาโจมตภีไดข้ และเตรภียมตนัวใหข้พรข้อมสทาหรนับการททาศนก
2 เพราะวญ่าพระเยโฮวาหห์ทรงกระททาใหข้ความโอญ่อญ่าตระการของยาโคบกลกับสฮสญ่ ภาพเดนิม
อยญ่างกกับความโอญ่อญ่าตระการของอนิสราเอล เพราะวญ่าพวกปลข้นไดข้ปลข้นเอาไป และไดข้ททาลายกนิกี่งกข้าน
ของเขาใหข้พนินาศ พระเจข้าไดข้ทรงตภีสอนประชาชนของพระองครอยตางเพภียงพอแลข้ว ผฮูข้รรุกรานชาวอนัส
ซภีเรภียไดข้เอาความมนังที่ คนังที่ ไปจากพวกยธิวและไดข้ปลข้นกธิที่งเถาองรุตนของพวกเขาเสภีย บนัดนภีรถนงตาพวกเขาทภีที่
จะถฮูกพธิพากษาบข้างแลข้ว
นฮม 2:3-5

โลญ่ของทหารหาญนกัริ้นสกแดง และทหารของเขากป็แตญ่งกายสกแดงเขข้ม

ในวกันเตรกยมพรข้อมรถรบกป็จะแวบวาบดกังคบเพลนิง และไมข้สนสามใบกป็จะสกักี่นสะทข้านอยญ่างรนนแรง
บรรดาโลตของคนมภีเดภียและคนบาบธิโลนจะเปป็นสภีแดงดข้วยเลสือดของผฮูข้ถฮูกเขตนฆตาในนภีนะเวหร
บรรดานายทหารของกองทนัพทภีที่มารรุกรานจะสวมเครสือที่ งแบบสภีแดงเขข้ม เหป็นไดข้ชนัดวตารถรบของ
พวกเขาจะตธิดคบเพลธิงขณะทภีที่พวกเขาเตรภียมพรข้อมทภีที่จะเผานภีนะเวหร ความใหญตโตของกองทนัพ
ตตางๆทภีที่ยกมาโจมตภีนนภี ะเวหรจะมากเสภียจนบรรดาตข้นสนสามใบทภีที่อยฮูรต อบๆจะสนันที่ ไหวเพราะแรง
สะเทสือนอนันเกธิดจากการยทที่าเทข้าและบรรดารถรบทภีที่เบภียดชนกนัน
4 รถรบหข้อไปตามถนน มกันรกบไปรกบมาทกกี่ลานเมสือง สญ่องแสงราวกกับคบเพลนิง และพนญ่งไป
อยญ่างสายฟข้าแลบ บรรดารถรบของกองทนัพของซยาราเซสและนาโบโพลนัซซารรจะวธิงที่ หข้อไปตาม

ถนนสายตตางๆของนภีนะเวหรโดยเบภียดชนกนันขณะทภีที่พวกมนันวธิที่งไปตามถนนเสข้นคฮูตขนาน เหลตาผฮูข้
รรุกรานจะยกมาทนัวที่ นครนนัรนเหมสือนฟข้าแลบและททาใหข้ไฟลามออกไปจากคบเพลธิงทภีที่ถฮูกจรุดของพวก
เขา
5 นายทหารถฮกเรกยกตกัว เขากป็สะดนดเมสืกี่อเขาเดนินไป เขาจะรกบตรงไปทกกี่กทาแพงเมสือง มกเพนิง
กกันอาวนธตกัริ้งขขริ้น ผฮูข้ทภีที่เรภียกตนัวนายทหารอาจเปป็นผฮูข้นทาใหญตของกองทนัพตตางๆทภีที่ยกมาโจมตภี (อาจเปป็นซ
ยาราเซสหรสือนาโบโพลนัซซารร) ความหมายกป็คสือวตาเขาจะคอยดฮูบรรดานายทหารของเขา ขณะทภีที่
พวกเขารภีบเรต งไปเพสืที่อเขข้าจฮูตโจมครนัรงสรุดทข้ายบนกทาแพงนครนภีนะเวหร เหลตาทหารของพวกเขาจะ
สะดรุดกนันเองเพราะการรภีบรรุกขนรนหนข้าของพวกเขา เพธิงกนันอาวรุธของพวกเขาจะถฮูกเตรภียมไวข้พรข้อม
และเขข้าประจทาทภีที่ – อาจเปป็นเครสืที่องปข้องกนันบนยอดเครสือที่ งลข้อมของพวกเขา
นฮม 2:6-8

ประตฮทกกี่แมญ่นทริ้าจะเปนิด แลข้วทกกี่พระราชวกังกป็จะมลายไป นครนภีนะเวหร

ถฮูกสรข้างตลอดแนวสองฝนัที่งแมตนร ทาไทกรธิส เหป็นไดข้ชนัดวตาคนมภีเดภียและคนบาบธิโลนคธิดหาวธิธภีทภีที่จะ
ททาใหข้แมตนร ทานนัรนไหลทตวมเขข้าไปในนครนนัรนไดข้ ดข้วยเหตรุนร ภีเอง พระราชวนังจนงถฮูกนทราทตวมและถฮูก
ททาลาย ดฮู นาฮฮูม 1:8
7 ฮกัสซาปจะถฮกนทาไปเปป็นเชลย นางจะถฮกนทาขขริ้นไป บรรดาสาวใชข้จะนทาหนข้านางไปดข้วย
เสกยงนกเขา ตกอกชกใจของตน ฮนัสซาปอาจเปป็นชสืที่อหรสืออยตางนข้อยเปป็นตทาแหนตงของพระราชธินแภี หตง
นภีนะเวหร นางและบรรดาสาวใชข้ของนางจะถฮูกจนับเปป็นเชลยและถฮูกพาเดธินออกไปจากพระราชวนัง
บรรดาสาวใชข้ของพระราชธินภีจะรข้องหตมรข้องไหข้เหมสือนนกเขาทภีคที่ รทที่าครวญและพวกเธอจะตภีอกของ
ตนดข้วยความทรุกขรใจเหมสือนคนเลตนรทามะนา
8 แตญ่ตกัริ้งแตญ่เดนิมมาแลข้วนกนะเวหห์กป็เหมสือนสระนทริ้า แมข้กระนกัริ้นพวกเขาจะหนกออกมา เขาทกัริ้ง
หลายจะรข้องวญ่า "หยนด หยนด" แตญ่กป็ไมญ่มกใครหกันกลกับ นภีนะเวหรเปป็นนครโบราณ โดยอยฮูมต าตนัรงแตต
สมนัยปฐมกาล 10:10-11 ตนัรงอยฮูตต ลอดแนวสองฝนัที่งแมตนร ทาไทกรธิส เหป็นไดข้ชนัดวตานครนภีรเคยเปป็นสระนทรา
หรสือบนง เมสือที่ บาบธิโลนยกมาโจมตภีนครนภีร สภาพสมนัยโบราณนนัรนจะกลนับมาอภีกครนัรง ถนงกระนนัรนชาว
นครนภีนะเวหรจทานวนมากจะหนภีออกมา ขณะเดภียวกนันคนอสืที่นๆในนภีนะเวหรกจป็ ะรข้องบอกเพสืที่อนรต วม

ชาตธิของตนทภีที่หนภีไปใหข้ยนสื หยนัดและตตอสฮูข้ แตตจะไมตมภีใครหนันหรสือเหลภียวกลนับมามองดฮูความพธินาศ
ของนครของตนเลย
นฮม 2:9-10

ปลข้นเอาเงนินซนิ ปลข้นเอาทองคทา มกทรกัพยห์สมบกัตนิมากมายไมญ่รข้สฮ นิริ้นสน ด

มกของมกคญ่าทนกอยญ่างเปป็นทรกัพยห์มกักี่งคกักี่ง บรรดาผฮูข้พธิชธิตทภีมที่ ารรุกรานกป็จะถฮูกยรุใหข้ปลข้นสะดมนครนนัรน โดย
เอาทรนัพยรสมบนัตธิใดกป็ตามทภีที่ตนหาไดข้ไป
เมสือที่ บรรดาผฮูข้มภีชนัยปลข้นทรนัพยรเรภียบรข้อยแลข้ว นครนภีนะเวหรก ป็ 10 เรนิศรข้าง ความเรนิศรข้าง และ
ความพนินาศ จนิตใจกป็ละลายไปและหกัวเขญ่ากป็สนกักี่ บกันริ้ เอวกป็ปวดรข้าวไปหมด ใบหนข้าทนกคนซกดเซกยว
เมสือที่ คนมภีเดภียและคนบาบธิโลนปลข้นทรนัพยรนนภี ะเวหรเสรป็จแลข้ว กป็แทบไมตมภีอะไรเหลสืออยฮูเต ลย นครนภีร
ไดข้ถฮูกททาลายและถฮูกปลข้นทรนัพยรไปจนสธิรนแลข้ว คนอนัสซภีเรภียเหลตานนัรนทภีที่รอดชภีวธิตกป็หมดอาลนัยตาย
อยาก หวาดกลนัวและเจป็บปวด วนันคสืนอนันมสืดมธิดไดข้มาถนงแลข้วเมสืที่อพระเจข้าทรงพธิพากษาประชาชาตธิทภีที่
ชนัวที่ รข้ายของพวกเขาและนภีนะเวหรนครหลวงทภีที่ชนัวที่ รข้ายของมนัน
นฮม 2:11-12

ทกกี่อาศกัยของสนิงโตอยฮญ่ทกกี่ไหน คสือทกกี่เลกริ้ยงอาหารของสนิงโตหนนญ่ม ทกกี่ทกกี่

สนิงโตคสือสนิงโตแกญ่เคยเดนินเขข้าไป ทกกี่ทกกี่ลฮกของมกันเคยอยฮญ่ ไมญ่มกผข้ใฮ ดททาใหข้มกันกลกัวไดข้ สนัญลนักษณรหนนที่ง
ของอทานาจของนภีนะเวหรกคป็ สือ สธิงโตทภีที่ละโมบ และบนัดนภีรพระเจข้าทรงถามวตาบรรดาสธิงโตทภีที่ดรุรข้าย
แหตงนภีนะเวหรอยฮูทต ไภีที่ หนกนัน คนอนัสซภีเรภียทภีที่ไรข้ความกลนัวอยฮูทต ภีที่ไหนแลข้วตอนนภีร คทาตอบนนัรนชนัดเจนอยฮูต
แลข้ว พวกเขาไดข้ถฮูกกทาจนัดทธิรงเสภียหมดแลข้ว
12 สนิงโตนกัริ้นไดข้ฉกกอาหารใหข้ลฮกของมกันพอกนิน และไดข้คาบคอเหยสืกี่อมาใหข้เหลญ่าเมกยของมกัน
มกันสะสมเหยสืกี่อเตป็มถทริ้าและสะสมเนสืริ้อทกกี่ฉกกแลข้วเตป็มรกัง ในอดภีตเหลตากษนัตรธิยรอนัสซภีเรภียผฮูข้โหดรข้ายไดข้
ทตองไปทนัวที่ ตะวนันออกกลางโดยปลข้นและฆตาเพสืที่อททาใหข้รนังของตน (นนันที่ คสือ นภีนะเวหร) เตป็มไปดข้วย
ของรธิบ แตตบนัดนภีรวนนั นนัรนกป็จบลงแลข้ว สธิงโตแหตงนภีนะเวหรไมตเพภียงถฮูกถอดเขภีรยวเลป็บเทตานนัรน แตตถฮูก
ททาลายเสภียแลข้ว
นฮม 2:13

พระเยโฮวาหห์จอมโยธาตรกัสวญ่า ดฮเถนิด เราตญ่อสฮเข้ จข้า เราจะเผารถรบ

ของเจข้าใหข้เปป็นควกัน และดาบจะสกังหารสนิงโตหนนญ่มของเจข้า เราจะตกัดเหยสืกี่อของเจข้าเสกยจากโลก และ

จะไมญ่มกใครไดข้ยนินเสกยงผฮข้สอสืกี่ สารของเจข้าอกก พระเจข้าจนงทรงประกาศวตาพระองครทรงตตอสฮูข้นภีนะเวหร
และจนักรวรรดธิอนัสซภีเรภีย แสนยานรุภาพทนัรงสธิรนของพวกเขาจะถฮูกททาลาย อธิทธธิพลของพวกเขาในทาง
ดภีและทางรข้ายจะมลายหายไปจากพสืรนพธิภพในไมตชข้า และแนตทภีเดภียวตนัรงแตตวนันนนัรนมาจนวนันนภีร นภีนะ
เวหรและจนักรวรรดธิอนัสซภีเรภียไดข้เลสือนหายไปแลข้วและจะไมตหวนกลนับมาอภีกเลย
*****
ภนำพรวมของนนำฮสม 3: ในบทสสุดทข้คำยนมีขึ้ นคำฮฮูมสคำธยคำยควคำมบคำปตห่คำงๆและกคำรพดิพคำกษคำทมีรื่
จะเกดิดกนับนมีนะเวหณ์ในขข้อ 1-7 ควคำมพดินคำศเสสืรื่อมสฮูญของมนันถฮูกพรรณนคำไวข้ในขข้อ 8-19
นฮม 3:1

วนิบกัตนิแกญ่เมสืองทกกี่แปดเปสืริ้อนไปดข้วยโลหนิต เตป็มดข้วยการมนสาและการ

โจรกรรม เหยสือกี่ จะไมญ่หมดไปเลย พระเจข้าทรงประกาศผตานผฮูข้พยากรณรทตานนภีรวาต วธิบนัตจธิ งมภีแกตนภีนะ
เวหร นครนภีรเตป็มไปดข้วยความคดโกงไมตวาต จะโดยคทาพฮูดหรสือการปลข้นอยตางซนที่งๆหนข้า คนเหลตานนัรนทภีที่
ตกเปป็นเหยสืที่อมภีไมตรจฮูข้ นักจบสธิรน
นฮม 3:2-3

เสกยงขวกับของแสข้ และเสกยงกระหขกี่มของลข้อ มข้าควบ และรถรบหข้อ

ไป คราวนภีรภาพเหตรุการณรเปลภีที่ยนไปยนังการศนกครนัรงสทาคนัญเมสืที่อคนมภีเดภียและคนบาบธิโลนยกทนัพมา
โจมตภีนนภี ะเวหร ความโกลาหลและความอลหมตานของรถรบในทภีที่แคบๆถฮูกพรรณนาถนงพรข้อมกนับ
เสภียงแสข้ เสภียงกระหนที่มของลข้อรถรบ เสภียงมข้าควบและรถรบทภีที่หข้อไปและเบภียดชนกนันไปตามถนน
สายตตางๆ
3 พลมข้าเขข้าประจกัญบานดาบแวววาวและหอกวาววกับ คนถฮกฆญ่าเปป็นกญ่ายกอง ซากศพกอง
พะเนนิน รญ่างคนตายไมญ่รข้จฮ กักจบสนินริ้ เขาจะสะดนดรญ่างนกัริ้น เหลตาทหารมข้ากป็ควบมข้าไปทนัวที่ นครนนัรน
พรข้อมกนับดาบทภีที่ถฮูกชนักออกและหอกวาววนับและฆตาใครกป็ตามทภีที่พวกเขาพบเหป็น ในเวลาไมตนาน
นครนนัรนกป็เตป็มไปดข้วยศพชาวนครนภีนะเวหรทภีที่กองเปป็นพะเนธินจนถนงขนาดทภีวที่ าต เหลตาผฮูข้รรุกรานและมข้า
ของพวกเขาสะดรุดกองศพเหลตานนัรน

นฮม 3:4

ทกัริ้งนกริ้เพราะการแพศยาอยญ่างมากนกับไมญ่ถข้วนของหญนิงแพศยานกัริ้นผฮข้

มกเสนญ่หห์ และเปป็นจอมวนิทยาคม นางไดข้ขายประชาชาตนิเสกยดข้วยการแพศยาของนาง และขาย
บรรดาครอบครกัวมนนษยห์ดข้วยวนิทยาคมของนาง พระเจข้าทรงประกาศสาเหตรุทภีที่พระองครทรงมภี
พระพธิโรธตตอนภีนะเวหร นครนภีร จนักรวรรดธิของมนันและอธิทธธิพลของมนันถฮูกเปรภียบวตาเปป็นเหมสือนกนับ
หญธิงโสเภณภีรปฮู งามคนหนนที่งทภีที่ยนัวที่ ยวนและลตอลวงโดยใชข้ความประเจธิดประเจข้อและเสนตหรของนาง
เหป็นไดข้ชดนั วตานภีนะเวหรเปป็นกองบนัญชาการสทาหรนับศาสตรรลร ภีลนับและเผยแพรต มนนั แกตชนชาตธิอสืที่นๆดข้วย
วลภีทภีที่กลตาวถนง ‘การขาย’ เหป็นไดข้ชนัดวตาหมายถนงการตกเปป็นทาสและการคข้าทาส กลตาวโดยสรรุปนภีนะ
เวหรคสือ นครรนัฐหนนที่งทภีที่ชนัวที่ รข้าย เลวทราม ไรข้ศภีลธรรมและไรข้ความปรานภี พระเจข้าทรงเหลสืออดเตป็ม
ทนกนับมนัน
นฮม 3:5-7

พระเยโฮวาหห์จอมโยธาตรกัสวญ่า ดฮเถนิด เราตญ่อสฮเข้ จข้า และจะยก

กระโปรงของเจข้าคลนมหนข้าเจข้า เราจะใหข้บรรดาประชาชาตนิมองดฮความเปลสือยเปลญ่าของเจข้า และใหข้
ราชอาณาจกักรทกัริ้งหลายมองดฮความอกับอายของเจข้า โดยใชข้ภาพของหญธิงแพศยาคนหนนงที่ ตตอไป
พระเจข้าตรนัสลตวงหนข้าวตาพระองครจะทรงททาใหข้นภีนะเวหรอนับอายเหลสือจะกลตาว โดยทรงถลก
กระโปรงของนางสฮูงขนรนจนถนงหนข้าของนางและเปธิดเผยอรุปนธิสนัยทภีที่ไรข้ศภีลธรรมของนาง ความหมาย
ทภีที่สทาคนัญกวตากป็คสือ การททาใหข้นภีนะเวหรอนับอายและอนัปยศอดสฮู เหมสือนหญธิงโสเภณภีทภีที่พยายามททาตนัวดฮู
เหมสือนเปป็นสาวไรข้เดภียงสาและเรภียบรข้อยนตารนัก พระเจข้ากทาลนังจะทรงเปธิดเผยนภีนะเวหรวาต จรธิงๆแลข้ว
นางคสืออะไร – นครทภีที่ชนัวที่ รข้ายและไรข้ศภีลธรรม
6 เราจะโยนของโสโครกทกกี่นญ่าสะอนิดสะเอกยนใสญ่เจข้า และกระททาใหข้เจข้านญ่าขยะแขยง และจะ
ปลญ่อยใหข้เจข้าถฮกประจาน ในสมนัยโบราณ พวกหญธิงโสเภณภีจะถฮูกจนับแกข้ผข้าลตอนจข้อน (ดนังทภีที่
หมายเหตรุไวข้ขข้างบน) จากนนัรนอะไรกป็ตามทภีที่โสโครกเชตน มฮูลสนัตวรและดธินจะถฮูกขวข้างใสต นางเพสืที่อ
ททาใหข้นางนตาขยะแขยง นางจนงถฮูกประจานใหข้อนับอายเพสืที่อเปป็นคทาเตสือนแกตคนอสืที่นๆ เชตนนนัรนแหละ
พระเจข้ากทาลนังจะทรงททาใหข้นภีนะเวหรตทที่าทรามและอนัปยศอดสฮู นภีนะเวหรจะไมตเพภียงถฮูกททาลายในดข้าน
ทหารเทตานนัรน แตตนางจะถฮูกททาใหข้อนัปยศอดสฮูจนลตอลตวงประชาชาตธิอสืที่นๆไมตไดข้อภีกเลย

7 ตญ่อมาทนกคนทกกี่แลเหป็นเจข้าจะหดหนกไปจากเจข้าและกลญ่าววญ่า "นกนะเวหห์เปป็นเมสืองรข้างเสกย
แลข้ว ใครเลญ่าจะสงสารเธอ" จะไปหาใครทกกี่ไหนมาเลข้าโลมเธอไดข้เลญ่า ประชาชาตธิอสืที่นๆและชนชาตธิ
อสืนที่ ๆจะมาดฮูนนภี ะเวหรดข้วยความรนังเกภียจและไมตอยากยรุงต เกภีที่ยวอะไรกนับนางเลย การพธิพากษาของ
พระเจข้าทภีที่ประสงครไวข้สทาหรนับนครทภีที่ชนัวที่ รข้ายนภีรกเป็ ปป็นเชตนนนัรนแหละ
นฮม 3:8-10

เจข้าวนิเศษกวญ่าเมสืองโนซขกี่งมกพลเมสืองมาก ซขกี่งตกัริ้งอยฮญ่ระหวญ่างแมญ่นทริ้า

หรสือ ซขกี่งมกนทริ้ารอบนคร มกทะเลเปป็นทกกี่กทาบกัง มกทะเลเปป็นกทาแพงเมสือง พระเจข้าทรงถามวตานภีนะเวหรมภี
อะไรดภีกวตาเมสืองโนของอนัมโมน (หรสือเปป็นทภีที่รจฮูข้ นักในชสืที่อธภีเบส) ซนที่งตนัรงอยฮูบต นคลองเสข้นหนนที่งของ
แมตนร ทาไนลรในอภียธิปตรใกลข้ทะเลเมดธิเตอรรเรเนภียน คทาตอบนนัรนชนัดเจนอยฮูแต ลข้ว พวกเขาไมตไดข้ดภีกวตาเลย
การเสภียดสภีตรงนภีรกคป็ สือวตาอนัสซภีเรภียไดข้ททาลายเมสืองโนไปกตอนหนข้านนัรนไมตนาน บนัดนภีรนนภี ะเวหรกกป็ าท ลนัง
จะไดข้ลมธิร รสยาพธิษทภีที่ตนไดข้ปรรุงบข้าง
9 เอธนิโอเปกยเปป็นกทาลกังของเมสืองนกริ้ทกัริ้งอกยนิปตห์ และกป็ไมญ่จทากกัดเสกยดข้วย พฮตและลนิบนกเปป็นผฮข้ชวญ่ ย
เมสืองนกัริ้น ในสงครามระหวตางอนัสซภีเรภียกนับเมสืองโน เอธธิโอเปภียและอภียธิปตร (ตอนลตาง) ไดข้เปป็น
พนันธมธิตรกนับเมสืองโนของอนัมโมนและกทาลนังทางทหารของพวกเขากป็ดฮูเหมสือนมภีมากมายไมตสร นธิ สรุด
นอกจากนภีร เมสืองโนของอนัมโมนยนังมภีพฮูต (ลธิเบภีย) และลฮูบธิม (คนอนัฟรธิกนนั เหนสืออภีกพวก) เปป็น
พนันธมธิตรดข้วย กระนนัรนพวกเขาตตางกป็ลข้มลงตตอหนข้าการรรุกรานของอนัสซภีเรภีย
10 ถขงกระนกัริ้นเมสืองนกัริ้นกป็ยกังถฮกกวาดไป เธอตกไปเปป็นเชลย ลฮกเดป็กเลป็กแดงของเธอกป็ถฮก
เหวกกี่ยงลงแหลกเปป็นชนินริ้ ๆทกกี่หกัวถนนทนกสาย เขาจกับสลากแบญ่งผฮข้มกเกกยรตนิของเมสืองนกัริ้น และคนใหญญ่
คนโตทกัริ้งสนิริ้นของเมสืองนกัริ้นกป็ถฮกลญ่ามโซญ่ แมข้เมสืองโนแหตงอนัมโมนจะมภีแสนยานรุภาพทางทหารและ
พนันธมธิตรมากเทตาใด มนันกป็ถฮูกพธิชธิตและถฮูกททาลายโดยอนัสซภีเรภีย บนัดนภีรชะตากรรมเดภียวกนันกป็รอคอยนภี
นะเวหรนครหลวงแหตงอนัสซภีเรภีย
นฮม 3:11-12

เจข้าจะมขนเมาไปดข้วย เจข้าจะถฮกซญ่อนไวข้ เจข้าจะแสวงหากทาลกังเพราะ

เหตนศกัตรฮ นภีนะเวหรกาท ลนังจะดสืที่มเหลข้าองรุตนแหตงพระพธิโรธของพระเจข้า ซากปรนักหนักพนังของนภีนะเวหร

จะถฮูกปธิดซตอนไวข้ในทรายของตะวนันออกกลางแมข้พวกเขาไดข้แสวงหาความชตวยเหลสือจากพนันธมธิต
รอสืนที่ ๆทภีที่นตาจะชตวยไดข้กตป็ าม
12 ปข้อมปราการทกัริ้งสนิริ้นของเจข้าจะเปป็นเหมสือนตข้นมะเดสืกี่อทกกี่มกผลมะเดสืกี่อสน กรนนญ่ แรก ถข้าถฮก
เขยญ่า กป็จะรญ่วงลงไปในปากของผฮกข้ นิน ภาพเปรภียบของตข้นมะเดสืที่อทภีที่มภีผลสรุกรรุตนแรกถฮูกนทาเสนอ เมสืที่อ
ตข้นมะเดสืที่อเชตนนนัรนถฮูกเขยตา ผลมะเดสืที่อกป็จะรต วงจากตข้น เชตนนนัรนแหละนภีนะเวหรจะตกอยฮูใต นมสือของ
เหลตาศนัตรฮูของพวกเขา
นฮม 3:13-15

ดฮเถนิด คนของเจข้าซขกี่งอยฮญ่ทญ่ามกลางเจข้ากป็เหมสือนผฮข้หญนิง ประตฮเมสือง

แหญ่งแผญ่นดนินของเจข้ากป็เปนิดกวข้างใหข้แกญ่ศกัตรฮ ของเจข้า ไฟไดข้ไหมข้ดาลประตฮของเจข้าหมดแลข้ว ทรุกคนทภีที่
จะหลงเหลสืออยฮูใต นนภีนะเวหรจะเปป็นพวกผฮูข้หญธิง นภีที่บอกเปป็นนนัยวตาประชากรทภีที่เปป็นผฮูข้ชายจะถฮูกฆตาตาย
หมด ทางผตานตตางๆในภฮูเขาและจรุดตนัรงรนับอสืที่นๆตรงทางเขข้าหลายแหตงของนภีนะเวหรจะถฮูกทธิรงรข้าง อนัน
ททาใหข้นครนภีรถฮูกโจมตภีไดข้โดยงตาย ดาลประตฮูทรนังหลายของนครนภีรอยฮูขต ข้างใน ทภีที่วาต พวกมนันจะถฮูกไฟเผา
กป็บอกเปป็นนนัยวตาพวกศนัตรฮูอยฮูภต ายในนครนนัรนโดยเผาสธิที่งใดกป็ตามทภีที่จะถฮูกใชข้เปป็นตนัวขนัดขวางไดข้
14 เจข้าจงชกักนทริ้าขขริ้นไวข้สทาหรกับการถฮกลข้อมนกัริ้น จงเสรนิมปข้อมปราการของเจข้า จงลงไปในบญ่อ
ดนินเหนกยว ยทกี่าปฮนสอใหข้เขข้ากกันดก และเสรนิมใหข้เตาเผาอนิฐแขป็งแกรญ่งขขริ้น ดข้วยคทาพฮูดเสภียดสภีประชด
ประชนัน ผฮูข้พยากรณรทตานนภีรยรุนภีนะเวหรใหข้ตรุนนทราไวข้และเสรธิมปข้อมปราการของพวกเขาสทาหรนับการ
โจมตภีทภีที่จะมานนัรน การยทที่าปฮูนสอและเสรธิมใหข้เตาเผาอธิฐแขป็งแกรต งขนรนหมายถนงการททาอธิฐเพสืที่อเสรธิม
ปข้อมปราการของนครนนัรนมากขนรนอภีก แตตทรงนั หมดนภีรกจป็ ะสฮูญเปลตา
15 ไฟกป็จะคลอกเจข้าทกกี่นกักี่น ดาบกป็จะฟกันเจข้า มกันจะกนินเจข้าเสกยอยญ่างตกัตั๊กแตนวกัยกระโดด จง
เพนิกี่มพวกเจข้าใหข้มากอยญ่างตกัตั๊กแตนวกัยกระโดด จงเพนิกี่มใหข้มากเหมสือนตกัตั๊กแตนวกัยบนิน ไฟแหตงสงคราม
และการพธิพากษาจะเผาผลาญนภีนะเวหร เหมสือนภนัยพธิบนัตขธิ องตนักต แตน (นนันที่ คสือ ตนักต แตนวนัยกระโดด
เปป็นรฮูปตนัวอตอนของตนักต แตนวนัยบธิน) แผตนดธินนนัรนจะถฮูกปอกลอกจนเหภีรยนเตภียน แมข้นภีนะเวหรจะทวภี
จทานวนนนับไมตถข้วนเหมสือนฝฮูงตนักต แตนวนัยบธิน พวกเขากป็จะลข้มเหลว

นฮม 3:16-17

เจข้าเพนิกี่มพวกพญ่อคข้าใหข้มากกวญ่าดวงดาวในทข้องฟข้า ตกัตั๊กแตนวกัย

กระโดดนกันริ้ ลอกคราบแลข้วกป็บนินไปเสกย การพาณธิชยรไดข้เพธิมที่ ทวภีขร นนจากนภีนะเวหร โดยเฉพาะ
เนสืที่องจากมนันตนัรงอยฮูตต ามแนวแมตนร ทาไทกรธิส กระนนัรนการพธิพากษาทภีที่จะมานนัรนจะททาใหข้การคข้าของ
พวกเขาหมดสธิรนเหมสือนตนักต แตนวนัยกระโดด (ตนัวอตอนของตนักต แตนวนัยบธิน) กลสืนกธิน ลอกคราบเปป็น
ตนักต แตนวนัยบธิน จากนนัรนกป็บธินหนภีไป
17 เจข้านายของเจข้ากป็เหมสือนตกัตั๊กแตนวกัยบนิน พวกสกัสดกของเจข้ากป็เหมสือนฝฮงตกัตั๊กแตนเกาะอยฮญ่ทกกี่
รกัวริ้ ตข้นไมข้ในวกันอากาศเยป็น พอดวงอาทนิตยห์ขขริ้น มกันกป็บนนิ ไปหมด ไมญ่มกใครทราบวญ่ามกันไปทกกี่ไหน เจข้คำ
นคำยทภีวที่ าต คสือ บรรดาเจข้านายแหตงนภีนะเวหร เมสือที่ ถฮูกโจมตภีโดยมภีเดภียและคนบาบธิโลน พวกชนชนัรนสฮูง
แหตงนภีนะเวหรจะเปป็นเหมสือนตนักต แตน (นนันที่ คสือ ตนักต แตนวนัยบธิน) ซนที่งซตอนตนัวอยฮูใต นรนัรวตข้นไมข้ในอากาศ
เยป็นตอนกลางคสืน แตตบธินหนภีไปเมสือที่ เจอความรข้อนของดวงอาทธิตยร นภีบที่ อกเปป็นนนัยวตาพวกชนชนัรนสฮูง
ของนภีนะเวหรและอนัสซภีเรภียจะหายวนับไปอยตางฉนับพลนัน
นฮม 3:18-19

โอ กษกัตรนิยแห์ หญ่งอกัสซกเรกยเออ๋ย ผฮเข้ ลกริ้ยงแกะของเจข้าหลกับเสกยแลข้ว

ขนนนางของเจข้าจะอาศกัยในผงคลก ชนชาตนิของเจข้ากระจกัดกระจายอยฮญ่บนภฮเขา ไมญ่มกผข้ใฮ ดรวบรวมเอา
มาไดข้ พวกผฮูข้นทา พวกเจข้านายและพวกขรุนนางของอนัสซภีเรภียจะหลนับ ‘ในพรธิบตาเดภียว’ ดนังนนัรนกษนัตรธิยร
องครสรุดทข้ายของอนัสซภีเรภียจนงไดข้รนับคทาเตสือน ในวนันแหตงการพธิพากษานนัรน ประชากรนภีนะเวหรซนที่งหนภี
รอดมาไดข้จะถฮูกททาใหข้กระจนัดกระจายไปบนเทสือกเขาของแวตนแควข้นนนัรนและจะไมตถฮูกรวบรวมอภีก
เลย ชนทภีที่เหลสืออยฮูขต องพวกเขาอาจเปป็นพวกเคธิรรด (Kurds) ในปนัจจรุบนนั
19 แผลฟกชทริ้าของเจข้าไมญ่มกบรรเทา บาดแผลของเจข้ากป็สาหกัส ทนกคนผฮข้ไดข้ยนนิ ขญ่าวของเจข้า เขา
กป็ตบมสือเยาะเจข้า มกใครเลญ่าทกกี่ไมญ่ไดข้รกับภกัยอกันรข้ายเนสืองนนิตยห์ของเจข้า บาดแผลของนภีนะเวหรจะเปป็น
แผลปางตาย นครทภีถที่ ฮูกททาลายนภีรจะไมตฟสืรนตนัวอภีกเลย ทรุกคนทภีที่ไดข้ยนธิ ขห่คำว (นนันที่ คสือ รายงาน) เรสือที่ งการ
ลตมสลายของนภีนะเวหรจะชสืที่นชมยธินดภีและปรบมสือดข้วยความดภีใจ ความชนัวที่ รข้ายของนภีนะเวหรไดข้แพรต
กระจายไปทนัวที่ แวตนแควข้นนนัรนและไมตมภีใครรทที่าไหข้ครทที่าครวญใหข้กบนั การลข้มลงของนครทภีที่ฉข้อฉลและ
วางโตนภีร การพธิพากษาของพระเจข้าทภีที่เกธิดกนับนภีนะเวหรจะสมบฮูรณรและสธิรนสรุด

