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นาฮูม 



 
1คําพยากรณเก่ียวกับกรุงนีนะเวหหนังสือแหงนิมิตของนาฮูมชาวเ
อ ล โ ข ช  
พระพิโรธตอนีนะเวห 
2องคพระผูเปนเจา+ทรงเปนพระเจาผูหวงแหนและทําการแกแคน  
องคพระผูเปนเจา+ทรงแกแคนและเต็มไปดวยพระพิโรธ 
องคพระผูเปนเจา+ทรงแกแคนเหลาศัตรูของพระองคและคงพระพิโ
รธตอศัตรูของพระองค  
3องคพระผูเปนเจา+ทรงกริ้วชาและทรงฤทธานุภาพยิ่งใหญ  
องคพระผูเปนเจา+จะไมทรงปลอยใหคนผิดลอยนวลพนโทษ  
พระมรรคาของพระองค อยูในลมบาหมูและพายุ  
เมฆคือธุลีแหงพระบาทของพระองค  
4พระองคตรัสกําราบทะเลและกระทําใหมันแหงเหือด  
ทรงทําใหแมน้ําท้ังปวงเหือดแหง  บาชานกับคารเมลก็เหี่ยวเฉา  
และหมูดอกไมผลิบานแหงเลบานอนก็รวงโรย   
5ภูเขาสะเทือนเลื่อนลั่นตอเบื้องพระพักตรพระองค  
และเนินเขาตางๆ หลอมละลาย  เมื่อพระองคทรงปรากฏ  
แผนดินโลกก็สั่นสะทานคือโลกและสารพัดที่อยูในนั้น 
6ใ ครเลาสามารถตานทานความกริ้วของพระองคได? 
ใครเลาสามารถทนตอพระพิโรธเกรี้ยวกราดของพระองคได?   
พระองคทรงระบายโทสะลงมาเหมือนไฟ  
แลวศิลาก็แหลกละเอียดเบ้ืองพระพักตร 
7องคพระผูเปนเจา+ประเสริฐ  ทรงเปนท่ีพักพิงยามทุกขลําเค็ญ  
ทรงหวงใยดูแลบรรดาผูวางใจในพระองค   
8แตดวยกระแสน้ําทวมทน  พระองคจะทรงทําใหนีนะเวหสูญสิ้นไป  
พระองคจะทรงรุกไลเหลาศัตรูเขาสูความมืด 
9ไมวาเขาทั้งหลายจะคบคิดกันตอสูองคพระผูเปนเจา+อยางไร  
พระองคก็จะทรงกระทําใหพบจุดจบ  โดยไมตองทรงหวดซ้ํา 



10เขาจะติดอยูในดงหนาม  และเมามายดวย เหลาองุนของตนเอง  
เขาจะถูกเผาผลาญเหมือนตอขาวแหง1 
11นีนะเวหเอย  มีผูหนึ่งออกมาจากเจา 
ซ่ึงคิดรายตอองคพระผูเปนเจา+และแนะนําความชั่ว 
12องคพระผูเปนเจา+ตรัสดังนี้ 
“ แมพวกเขามีพันธมิตรและมีจํานวนมาก  
เขาก็จะถูกโคนและสูญสิ้นไป  ยูดาหเอย  ถึงแมเราใหเจาทุกขรอน  
แตเราจะไมใหเจาทุกขรอน อีกตอไป  
13บัดนี้เราจะหักแอกของเขาจากคอเจา 
และฉีกโซตรวนของเจาท้ิงไปเสีย”   
14องคพระผูเปนเจา+ทรงบัญชาเก่ียวกับนีนะเวหวา 
“ เจาจะไมมีลูกหลานสืบสกุล 
เราจะทําลายรูปสลักและเทวรูปท่ีหลอขึ้น  
ซ่ึงอยูในวิหารแหงเทพเจาของเจา 
เราจะเตรียมหลุมฝงศพของเจาเพราะเจาชั่วนัก”  
15ดูเถิด  ที่บนภูเขา เทาของผูนําขาวดีมา ผูประกาศสันติสุข 
ยูดาหเอยจงฉลอง เทศกาลตางๆ ของเจา 
และกระทําตามที่เจาถวายปฏิญาณไว 
คนชั่วรายจะไมมาย่ํายีบีฑาเจาอีก เขาจะถูกทําลายลงสิ้นเชิง 
 
นีนะเวหลมสลาย 
2นีนะเวหเอย ผูโจมตีไดรุดหนามารบกับเจาแลว จงเขาประจําปอม 
เฝาทางไวเตรียมตัวใหทะมัดทะแมง และระดมกําลังท้ังหมดมา 
2องคพระผูเปนเจา+จะทรงคืนความรุงเรืองใหยาโคบ  
เชนเดียวกับความรุงเรืองของอิสราเอล 
แมผูทําลายไดทําใหมันเริศรางและทําลายเถาองุนของมัน   

                                      
1 1:10 ความหมายในภาษาฮีบรูของขอนี้ไมชัดเจน 



3โลทหารของเขาเปนสีแดง นักรบก็สวมชุดแดงเขม 
โลหะที่ตัวรถรบเปลงประกายแวบวาบ  
ในวันท่ีพวกเขาเตรียมพรอม หอกไมสนก็กวัดแกวง2  
4รถรบหอตะบึงไปตามถนน   รีบรุดไปมาผานลาน 
เมืองมองดูเหมือนคบไฟเจิดจา วิ่งปราดไปมาเหมือนสายฟา  
5เ ข า ร ะดมกองทหารที่หามาได แตพวกเขาสะดุดลมกลางทาง   
พวกเขากรูเขาไปท่ีกําแพงเมือง  โลปองกันตั้งประจําที่  
6ประตูดานแมน้ําถูกทลายลง  และพระราชวังพังครืน 
7มีประกาศิตใหกรุงนั้นถูกจับไปเปนเชลย  
ทาสหญิงทั้งหลายรองครวญครางเหมือนนกพิราบ  
และตีอกชกหัวตัวเอง 8นีนะเวหเปนเหมือนสระ  
ซ่ึงน้ํากําลังจะแหงหมด เขาทั้งหลายรองวา “ หยุดกอน ๆ”   
แตไมมีใครหันกลับมา 
9จงปลนเงิน  จงปลนทอง  ขาวของมากมายใชไมหมด 
ความม่ังค่ังจากบรรดาคลังท้ังหลาย  10มันถูกปลนทําลาย 
ถูกริบของมีคาไปหมด  หัวใจก็ออนลา แขงขาก็สิ้นแรง 
และเนื้อตัวสั่นเทา  ทุกคนหนาซีดเซียว 
11ไหนละถํ้าสิงโตที่ซ่ึงพวกมันเลี้ยงดูลูกออน  
ไหนละราชสีหพอแมลูกซ่ึงไมหวั่นเกรงสิ่งใด  
12สิงโตท่ีฆาเหย่ือมาใหเพียงพอแกลูกๆ ของมัน  
และคาบมาใหคูของมัน  แลวสะสมเหยื่อไวเต็มถํ้า 
สะสมสัตวท่ีมันฆาไวเต็มรัง 
13องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ประกาศวา “ เราเปนศัตรูกับเจา  
เราจะเผารถรบของเจาจนควันโขมง 
และดาบจะฟาดฟนลูกสิงหของเจา  

                                      
2 2:3 หรือ มาศึกก็ผาดโผนไปมา 



เราจะไมเหลือเหยื่อใหเจาบนโลกนี้ 
จะไมไดยินเสียงผูสื่อสารของเจาอีกตอไป”  
 
วิบัติแกนีนะเวห 
3วิบัติแกกรุงท่ีนองเลือดซ่ึงเต็มไปดวยการโกหก  
เต็มไปดวยการปลนสะดม  ไมเคยขาดเหยื่อเลย  2เสียงแสหวดขวับ  
เสียง ลอรถครึกโครม  เสียงมาควบ  และเสียงรถรบหอตะบึง  
3ทหารมาเขาประจัญบาน  ดาบแวบวาบ  และหอกระยิบระยับ  
ผูบาดเจ็บลมตายเปนกายกอง  ซากรางนับไมถวน  
ผูคนเดินสะดุดศพ 
4ท้ังหมดนี้เนื่องมาจากความหื่นกระหายของหญิงแพศยาผูยั่วยวน  
เจาแหงมนตเสนหผูทําใหประชาชาติตางๆ 
ตกเปนทาสโดยการแพศยาของนาง  และสะกดผูคนดวยอาคม 
5องคพระผูเปนเจา+ทรงฤทธิ์ประกาศวา “ เราเปนศัตรูกับเจา   
เราจะถลกกระโปรงของเจาคลุมหนาเจา  
เราจะเผยความเปลือยเปลาของเจาใหประชาชาติท้ังหลายเห็น  
และใหอาณาจักรตางๆ เห็นความนาอับอายของเจา  
6เราจะสาดของโสโครกใสเจา  เราจะเหยียดหยาม  
และประจานเจา  7คนทั้งปวงที่เห็นเจาจะหนีจากเจา  และกลาววา 
‘ นีนะเวหพังยับเยิน ใครจะอาลัยอาวรณเธอ?’  
จะหาใครที่ไหนมาปลอบโยนเจา?”   
8เจาวิเศษกวาเธเบส3บนแมน้ําไนล  
ที่มีน้ําลอมรอบหรือแมน้ําเปนปราการของเธอ 
น้ําเปนกําแพงของเธอ 9คูช4และอียิปตเปนกําลังอันไมจํากัดใหเธอ  
พูตและลิเบียก็เปน พันธมิตรของเธอดวย  10ถึงกระนั้นเธอก็ตอง 

                                      
3 3:8 ภาษาฮีบรูวา โน อาโมน 
4 3:9 คือ ตอนบนของลุมแมน้ําไนล 



ตกเปนเมืองขึ้น  ถูกกวาดไปเปนเชลย  
ลูกเล็กเด็กแดงถูกจับฟาดแหลกเหลว  ที่หัวถนนทุกสาย  
เขาจับฉลากแบงคนชั้นสูงของเธอ 
และคนใหญคนโตของเธอถูกลามโซ 
11เจาก็จะเมามายไปดวย  เจาจะซอกซอน หาที่หลบซอน 
และแสวงหาที่กําบังจากศัตรู  
12ปอมปราการทั้งสิ้นของเจาเหมือนตนมะเด่ือ   ซึ่งผลเริ่มสุก  
เม่ือถูกเขยา ผลมะเดื่อก็รวงเขาปากผูกิน  13ดูกองทหารของเจา  
พวกเขาลวนเปนผูหญิง  บรรดาประตูแหงดินแดนของเจา 
เปดกวางรับศัตรูของเจา  ไฟไดเผาดาลประตูท้ังหลายแลว 
14จงขนน้ําเตรียมไวเพราะจะถูกลอมเมือง  
เสริมเครื่องปองกันเมือง  นวดดินเหนียว  
ย่ําปูนซอมแซมสิ่งท่ีสรางดวยอิฐ 
15ณ ที่นั้นไฟจะเผาผลาญเจา  
ดาบจะหํ้าห่ันเจาและจะกินเจาเสียเหมือนตั๊กแตน 
จงเพิ่มจํานวนคนใหมากเหมือนตั๊กแตน 
16เจาเพิ่มจํานวนพอคาวาณิชจนมากกวาดาวบนฟา  
แตพวกเขาก็เหมือนตั๊กแตนที่กัดกินจนดินแดนโลงเตียน  
แลวบินไป  17ยามของเจาเหมือนต๊ักแตน  
ขาราชการของเจาเหมือนฝูงต๊ักแตน  
ซ่ึงเกาะอยูท่ีกําแพงในวันอากาศเย็น  
แตเม่ือดวงอาทิตยขึ้นก็บินไปหมด  ไมมีใครรูวามันบินไปไหน 
18กษัตริยแหงอัสซีเรียเอย  บรรดาผูเลี้ยงแกะ5ของเจาหลับใหล 
พวกเจานายเอนกาย ลงพักผอน  ประชาชนของเจากระจัดกระจาย 
ไปตามภูเขาตางๆ   ไมมีใครรวบรวมกลับมา  

                                      
5 3:18 หรือบรรดาผูนํา 



19ไมมีอะไรเยียวยาบาดแผลของเจาได  อาการของเจาก็สาหัสนัก  
ทุกคนที่ไดยินขาวเก่ียวกับเจา  ก็ตบมือดีใจท่ีเจาลมจม  
เพราะใครเลาไมรูสึกถึงความทารุณเนืองนิตยของเจา 


