
หนา 1847นาฮูม
พระเจาผูบริสุทธ์ิ

จะทรงลงโทษคนบาป

1ภาระเกี่ยวของกับนครนีนะ-
เวห หนังสือเร่ืองนิมิตของ

นาฮูมชาวเมืองเอลโขช
2พระเจาทรงเปนพระเยโฮวาห
ผูทรงหวงแหนและทรงแกแคน
พระเยโฮวาหทรงแก แคนและ
ทรงมีพระพิโรธ พระเยโฮวาหจะ
ทรงแกแคนศัตรูของพระองค
และทรงเก็ บความโกรธไว ให
ปจจามิตรของพระองค
3พระเยโฮวาหทรงกริ้วชา ทรง
ฤทธานุภาพใหญย่ิง พระองคจะ
ไมทรงงดโทษคนชั่ วเลย พระ
มรรคาของพระเยโฮวาหอยู ใน
ลมหมุนและพายุ และเมฆเปน
ผงคลีแหงพระบาทของพระองค
4พระองคทรงหามทะเล ทรง
กระทําใหมันแหง ทรงใหแมน้ํา
ทั้ งหลายแหงไป บาชานและ
คารเมลก็เหี่ยว และดอกไมของ
เลบานอนก็เหือดไป
5ตอเบ้ื องพระพักตรพระองค
ภูเขาก็สั่นสะเทือนและเนินเขาก็
ละลายไป แผนดินก็เริศรางตอ
เบ้ืองพระพักตรพระองค เออ
ทั้งโลกและสิ่งสารพัดที่อาศัยอยู
ในโลกดวย
6ใครจะตานทานพระพิโรธของ
พระองคได ใครจะทนตอความ

รอนแรงแหงความกริ้ วของพระ
องคได พระพิโรธของพระองค
พลุ งออกมาอยางกับไฟ โดย
พระองคศิลาก็ถูกเหว่ียงลง
7พระเยโฮวาหประเสริฐ ทรง
เปนที่ กําบังเขมแข็งในวันยาก
ลําบาก พระองคทรงรูจักผูที่วาง
ใจในพระองค
8แตพระองคจะทรงกระทําให
สถานที่แหงนั้นสิ้นสุดลงดวยน้ํา
ทวมที่ ไหลทวมทน และความ
มืดจะไลตามศัตรูทั้ งหลายของ
พระองคไป
9 เจาคิดอุบายอันใดตอพระเย-
โฮวาห พระองคจะทรงกระทํา
ใหสิ้ นไปอยางเด็ดขาด ความ
ทุกขยากจะไมโผล ข้ึนเปนคํารบ
สอง
10 แมวา เขาทั้ งหลายเหมือน
หนามไก ไหที่ เกี่ ยวกันยุ งและ
เมาตามขนาดที่เขาดื่ม เขาจะถูก
เผาผลาญสิ้ นเหมือนตอข าวที่
แหงผาก
11 เคยมีผูหนึ่งมาจากพวกเจาที่
คิดอุบายชั่ วร ายตอพระเยโฮ-
วาหและแนะนําความชั่ว
12 พระเยโฮวาห ตรั สดั งนี้ ว า
"แมพวกนั้นจะอยูอยางสงบและ
มีจํานวนมากมายดวย เขาก็
จะถูกตัดขาดและสิ้นไปเมื่ อเขา
ผานไป แมวาเราใหเจาทุกขใจ

(1) อสย 13:1 (2) อพย 20:5 (3) นหม 9:17 (4) โยบ 38:11; สดด 104:7
(5) 2 ซมอ 22:8 (6) สดด 2:12 (7) 1 พศด 16:34; อสร 3:11 (8) อสย 8:7-8
(9) นฮม 1:11 (10) 2 ซมอ 23:6-7; มคา 7:4 (11) 2 พกษ 18:13 (12) ยอล 2:19
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หนา 1848
บาง แตเราจะไมใหเจาทุกขใจ
อีกตอไป
13 บัดนี้ เราจะหักแอกของเขา
เสียจากเจา และจะระเบิดเครื่อง
จองจําของเจาใหสลายไป"
14พระเยโฮวาหตรัสบัญชาดวย
เร่ืองเจาวา "เขาจะไมหวานชื่อ
ของเจ าใหแพรหลายอีกตอไป
เราจะขจัดรูปเคารพที่ สลักและ
รูปเคารพที่ หล อออกเสี ยจาก
นิเวศแหงพระของเจา เราจะขุด
หลุมศพใหเจา เพราะเจาชั่วนัก"
พระพรสําหรับยูดาหในอนาคต
15 ดูเถิด เทาของผูนําขาวดีมาที่
บนภูเขา ผูโฆษณาสันติภาพ โอ
ยูดาหเอย จงรักษาประเพณีการ
เลี้ยงตามกําหนดของเจาไว จง
ทําตามคําปฏิญาณของเจ าเถิด
เพราะวา คนชั่วจะไมผานเจาไป
อีก เขาถูกขจัดเสียสิ้นแลว

นครนีนะเวหจะถูกทําลาย
ดวยสงคราม

2ผูที่ ฟาดใหแหลกเปนชิ้ นๆ
ไดข้ึนมาตอสูกับเจาแลว จง

เขาประจําปอม จงเฝาทางไว จง
คาดเอวไว จงรวมกําลังไวให
หมด
2 เพราะว าพระเยโฮวาห ทรง
กระทําให ความโอ อ าตระการ
ของยาโคบกลั บสู สภาพเดิ ม
อยางกับความโออาตระการของ
อิสราเอล เพราะวาพวกปลนได

ปลนเอาไป และไดทําลายกิ่ ง
กานของเขาใหพินาศ
3 โล ของทหารหาญนั้ นสี แดง
และทหารของเขาก็ แต งกายสี
แดงเขม ในวันเตรียมพรอม
รถรบก็จะแวบวาบดั งคบเพลิ ง
และไมสนสามใบก็จะสั่นสะทาน
อยางรุนแรง
4รถรบหอไปตามถนน มันรีบ
ไปรีบมาที่ ลานเมือง สองแสง
ราวกับคบเพลิง และพุงไปอยาง
สายฟาแลบ
5นายทหารถูกเรียกตัว เขาก็
สะดุดเมื่ อเขาเดินไป เขาจะรีบ
ตรงไปที่กําแพงเมือง มีเพิงกัน
อาวุธตั้งข้ึน
6ประตูที่ แมน้ําจะเปด แลวที่
พระราชวังก็จะมลายไป
7 ฮั ส ซ าปจ ะ ถู ก นํ า ไ ป เ ป น
เชลย นางจะถูกนําข้ึนไป บรรดา
สาวใชจะนําหนานางไปดวยเสียง
นกเขา ตีอกชกใจของตน
8แตตั้ งแตเดิมมาแลวนีนะเวห
ก็เหมือนสระน้ํา แมกระนั้นพวก
เขาจะหนีออกมา เขาทั้งหลายจะ
รองวา "หยุด หยุด" แตก็ไมมี
ใครหันกลับ
9ปลนเอาเงินซิ ปลนเอาทองคํา
มีทรัพยสมบัติมากมายไมรู สิ้ น
สุด มีของมีคาทุกอยางเปน
ทรัพยมั่งค่ัง
10 เริศราง ความเริศราง และ

นาฮูม 1, 2

(13) อสย 9:4 (14) สดด 71:3 (15) ลก 2:10; กจ 10:36 (1) อสย 14:6; ยรม 25:9
(2) ศฟย 3:11 (3) ศคย 1:8; วว 6:4 (4) นฮม 3:2-3 (5) อสย 21:5; ยรม 50:29
(6) 2 ปต 3:10-11 (7) ลก 23:27 (8) ปฐก 10:11 (9) ดนล 11:8 (10) นฮม 3:7
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หนา 1849 นาฮูม 2, 3
ความพินาศ จิตใจก็ละลายไป
และหัวเขาก็สั่น บ้ันเอวก็ปวด
ราวไปหมด ใบหนาทุกคนซีด
เซียว
11 ที่ อาศัยของสิ งโตอยู ที่ ไหน
คือที่ เลี้ยงอาหารของสิงโตหนุม
ที่ที่สิงโตคือสิงโตแกเคยเดินเขา
ไป ที่ที่ลูกของมันเคยอยู ไมมีผู
ใดทําใหมันกลัวได
12 สิงโตนั้นไดฉีกอาหารใหลูก
ของมันพอกิน และไดคาบคอ
เหย่ือมาใหเหลาเมียของมัน มัน
สะสมเหย่ื อเต็ มถ้ํ าและสะสม
เนื้อที่ฉีกแลวเต็มรัง
13 พระเยโฮวาหจอมโยธาตรัส
วา ดูเถิด เราตอสูเจา เราจะเผา
รถรบของเจาใหเปนควัน และ
ดาบจะสังหารสิงโตหนุมของเจา
เราจะตัดเหย่ือของเจาเสียจาก
โลก และจะไมมีใครไดยินเสียง
ผูสื่อสารของเจาอีก

นครนีนะเวห
จะถูกลงโทษ

สมกับการกระทําของเธอ

3วิบัติแกเมืองที่แปดเปอนไป
ดวยโลหิต เต็มดวยการมุสา

และการโจรกรรม เหย่ือจะไม
จากไปเลย
2 เสียงขวับของแส และเสียง
กระหึ่มของลอ มาควบ และรถ
รบหอไป
3พลมาเขาประจัญบานดาบแวว

วาวและหอกวาววับ คนถูกฆา
เปนกายกอง ซากศพกองพะ-
เนิน รางคนตายไมรู จักจบสิ้น
เขาจะสะดุดรางนั้น
4ทั้ งนี้ เพราะการแพศยาอย าง
มากนับไมถวนของหญิงแพศยา
นั้นผูมีเสนห และเปนจอมวิท-
ยาคม นางไดขายประชาชาติเสีย
ดวยการแพศยาของนาง และ
ขายบรรดาครอบครัวมนุษยดวย
วิทยาคมของนาง
5พระเยโฮวาหจอมโยธาตรัสวา
ดูเถิด เราตอสู เจา และจะยก
กระโปรงของเจ าคลุมหน าเจ า
เราจะใหบรรดาประชาชาติมอง
ดูความเปลือยเปลาของเจา และ
ใหราชอาณาจักรทั้งหลายมองดู
ความอับอายของเจา
6 เราจะโยนของโสโครกที่นาสะ-
อิดสะเอียนใสเจา และกระทําให
เจานาขยะแขยง และจะปลอย
ใหเจาถูกประจาน
7ตอมาทุ กคนที่ แลเห็ นเจ าจะ
หดหนี ไปจากเจ าและกล าวว า
"นีนะเวหเปนเมืองรางเสียแลว
ใครเลาจะสงสารเธอ" จะไปหา
ใครที่ไหนมาเลาโลมเธอไดเลา
8 เจาวิเศษกวาเมืองโนซึ่ งมีพล
เมืองมาก ซึ่งตั้ งอยูระหวางแม
น้ําหรือ ซึ่งมีน้ํารอบนคร มีทะเล
เปนที่กําบัง มีทะเลเปนกําแพง
เมือง

(11) โยบ 4:10-11; อสย 5:29 (12) สดด 17:12 (13) นฮม 3:5 (1) อสย 24:9
(2) วนฉ 5:22; โยบ 39:22 (3) นฮม 2:4 (4) อสย 23:15-17 (5) อสค 23:25
(6) โยบ 9:31; สดด 38:5-7 (7) กดว 16:34 (8) อสค 31:2-3
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หนา 1850นาฮูม 3
9 เอธิโอเปยเปนกําลังของเมือง
นี้ทั้ งอียิปต และก็ไมจํากัดเสีย
ดวย พูตและลิบนีเปนผู ชวย
เมืองนั้น
10 ถึงกระนั้น เมืองนั้นก็ยังถูก
กวาดไป เธอตกไปเปนเชลย ลูก
เล็กเด็กแดงของเธอก็ถูกเหว่ียง
ลงแหลกเปนชิ้ นๆที่หัวถนนทุก
สาย เขาจับสลากแบงผูมีเกียรติ
ของเมืองนั้น และคนใหญคนโต
ทั้งสิ้นของเมืองนั้นก็ถูกลามโซ
11 เจาจะมึนเมาไปดวย เจาจะ
ถูกซอนไว เจาจะแสวงหากําลัง
เพราะเหตุศัตรู
12 ปอมปราการทั้ งสิ้ นของเจา
จะเปนเหมือนตนมะเดื่อที่มีผล
มะเดื่อสุกรุนแรก ถาถูกเขยา ก็
จะรวงลงไปในปากของผูกิน
13 ดูเถิด คนของเจาซึ่ งอยู
ท ามกลางเจ าก็ เหมือนผู หญิง
ประตูเมืองแหงแผนดินของเจา
ก็ เป ดกว างให แก ศัตรูของเจ า
ไฟได ไหม ดาลประตู ของเจ า
หมดแลว
14 เจาจงชักน้ําข้ึนไวสําหรับการ
ถูกลอมนั้น จงเสริมปอมปรา-
การของเจา จงลงไปในบอดิน
เหนียว ยํ่าปูนสอใหเขากันดี
และเสริมใหเตาเผาอิฐแข็งแกรง

ข้ึน
15 ไฟก็จะคลอกเจาที่นั่น ดาบก็
จะฟนเจา มันจะกินเจาเสียอยาง
ตั๊กแตนวัยกระโดด จงเพ่ิมพวก
เจาใหมากอยางตั๊กแตนวัยกระ-
โดด จงเพ่ิมใหมากเหมือนตั๊ก-
แตนวัยบิน
16 เจ าเพ่ิ มพวกพอค าใหมาก
กวาดวงดาวในทองฟา ตั๊กแตน
วัยกระโดดนั้ นลอกคราบแลวก็
บินไปเสีย
17 เจ านายของเจ าก็ เหมื อน
ตั๊กแตนวัยบิน พวกสัสดีของเจา
ก็เหมือนฝูงตั๊กแตนเกาะอยูที่ ร้ัว
ตนไมในวันอากาศเย็น พอดวง
อาทิตยข้ึน มันก็บินไปหมด ไม
มีใครทราบวามันไปที่ไหน
18 โอ กษัตริยแหงอัสซีเรียเอย
ผู เลี้ยงแกะของเจาหลับเสียแลว
ขุนนางของเจาจะอาศัยในผงคลี
ชนชาติของเจ ากระจัดกระจาย
อยูบนภูเขา ไมมีผู ใดรวบรวม
เอามาได
19 แผลฟกช้ําของเจาไมมีบรร-
เทา บาดแผลของเจาก็สาหัส
ทุกคนผูไดยินขาวของเจา เขาก็
ตบมือเยาะเจา มีใครเลาที่ ไม
ได รับภัยอันรายเนืองนิตยของ
เจา

(10) สดด 33:16; อสย 20:4 (11) นฮม 1:10; ลก 23:30 (12) ฮบก 1:10; วว 6:13
(13) อสย 19:16; ยรม 50:37 (14) 2 พศด 32:3-4 (15) นฮม 3:13; ศฟย 2:13
(16) ปฐก 15:5; นหม 9:23 (17) วว 9:7 (18) นฮม 2:6 (19) ยรม 30:13-15
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