หน้ า 1847
นาฮู
ม
พระเจ้าผู บ้ ริ สุทธิ
จะทรงลงโทษคนบาป
ภาระเกี ยวข้ องกั บนครนี นะเวห์ หนั งสื อเรื องนิ มิ ตของ
นาฮูมชาวเมืองเอลโขช
2พระเจ้ าทรงเป็ นพระเยโฮวาห์
ผู้ ทรงหวงแหนและทรงแก้ แค้ น
พระเยโฮวาห์ ท รงแก้ แค้ นและ
ทรงมีพระพิโรธ พระเยโฮวาห์ จะ
ทรงแก้ แค้ นศั ต รู ของพระองค์
และทรงเก็ บ ความโกรธไว้ ให้
ปั จจามิตรของพระองค์
3พระเยโฮวาห์ ทรงกริ2 วช้ า ทรง
ฤทธานุ ภาพใหญ่ ยิ ง พระองค์จะ
ไม่ ทรงงดโทษคนชั วเลย พระ
มรรคาของพระเยโฮวาห์ อ ยู่ ใน
ลมหมุ นและพายุ และเมฆเป็ น
ผงคลีแห่ งพระบาทของพระองค์
4พระองค์ ทรงห้ ามทะเล ทรง
กระทําให้ มันแห้ ง ทรงให้ แม่ นาํ2
ทั2 งหลายแห้ งไป บาชานและ
คารเมลก็เหี ยว และดอกไม้ ของ
เลบานอนก็เหื อดไป
5 ต่ อ เบื2 องพระพั ก ตร์ พระองค์
ภูเขาก็สั นสะเทือนและเนิ นเขาก็
ละลายไป แผ่ นดิ นก็เริ ศร้ างต่ อ
เบื2 องพระพั กตร์ พระองค์ เออ
ทั2 งโลกและสิ งสารพั ดที อาศั ยอยู่
ในโลกด้ วย
6ใครจะต้ านทานพระพิ โรธของ
พระองค์ ได้ ใครจะทนต่ อความ

1

ร้ อนแรงแห่ งความกริ2 วของพระ
องค์ ได้ พระพิ โรธของพระองค์
พลุ่ งออกมาอย่ างกั บไฟ โดย
พระองค์ศิลาก็ถูกเหวี ยงลง
7พระเยโฮวาห์ ประเสริ ฐ ทรง
เป็ นที กํา บั ง เข้ มแข็ ง ในวั น ยาก
ลําบาก พระองค์ทรงรู้ จักผู้ ทีวาง
ใจในพระองค์
8 แต่ พระองค์ จ ะทรงกระทํา ให้
สถานที แห่ งนั2 นสิ2 นสุ ดลงด้ วยนํา2
ท่ วมที ไหลท่ วมท้ น และความ
มื ดจะไล่ ตามศั ตรู ท2 ั งหลายของ
พระองค์ไป
9เจ้ าคิ ดอุ บายอั นใดต่ อพระเยโฮวาห์ พระองค์ จะทรงกระทํา
ให้ สิ2 นไปอย่ างเด็ดขาด ความ
ทุ กข์ ยากจะไม่ โผล่ ข2 ึ นเป็ นคํารบ
สอง
10 แม้ ว่ า เขาทั2 งหลายเหมื อน
หนามไก่ ไ ห้ ที เกี ยวกั น ยุ่ งและ
เมาตามขนาดทีเขาดื ม เขาจะถู ก
เผาผลาญสิ2 นเหมื อ นตอข้ าวที
แห้ งผาก
11 เคยมีผ้ ู หนึ งมาจากพวกเจ้ าที
คิ ด อุ บายชั วร้ ายต่ อ พระเยโฮวาห์ และแนะนําความชั ว
12 พระเยโฮวาห์ ตรั สดั งนี2 ว่ า
"แม้ พวกนั2 นจะอยู่ อย่ างสงบและ
มี จาํ นวนมากมายด้ วย เขาก็
จะถู กตั ดขาดและสิ2 นไปเมื อเขา
ผ่ านไป แม้ ว่าเราให้ เจ้ าทุ กข์ ใจ

(E) อสย EG:E (I) อพย IJ:K (G) นหม L:EM (N) โยบ GO:EE; สดด EJN:M
(K) I ซมอ II:O (R) สดด I:EI (M) E พศด ER:GN; อสร G:EE (O) อสย O:M-O
(L) นฮม E:EE (EJ) I ซมอ IG:R-M; มคา M:N (EE) I พกษ EO:EG (EI) ยอล I:EL
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นาฮูม E, I
หน้ า 1848
บ้ าง แต่ เราจะไม่ ให้ เจ้ าทุ กข์ ใจ ปล้ นเอาไป และได้ ทาํ ลายกิ ง
อีกต่ อไป
ก้ านของเขาให้ พินาศ
13 บั ด นี2 เราจะหั ก แอกของเขา 3 โล่ ของทหารหาญนั2 นสี แดง
เสียจากเจ้ า และจะระเบิดเครื อง และทหารของเขาก็ แต่ งกายสี
จองจําของเจ้ าให้ สลายไป"
แดงเข้ ม ในวั นเตรี ยมพร้ อม
14 พระเยโฮวาห์ ตรั สบั ญชาด้ วย รถรบก็ จ ะแวบวาบดั ง คบเพลิ ง
เรื องเจ้ าว่ า "เขาจะไม่ หว่ านชื อ และไม้ สนสามใบก็จะสั นสะท้ าน
ของเจ้ าให้ แพร่ หลายอี ก ต่ อ ไป อย่ างรุนแรง
เราจะขจั ด รู ปเคารพที สลั กและ 4รถรบห้ อไปตามถนน มั นรี บ
รู ป เคารพที หล่ อออกเสี ย จาก ไปรี บมาที ลานเมื อง ส่ องแสง
นิเวศแห่ งพระของเจ้ า เราจะขุด ราวกับคบเพลิง และพุ่ งไปอย่ าง
หลุมศพให้ เจ้ า เพราะเจ้ าชั วนัก" สายฟ้ าแลบ
พระพรสําหรับยู ดาห์ในอนาคต 5นายทหารถู กเรี ยกตั ว เขาก็
15 ดูเถิด เท้ าของผู้ นาํ ข่ าวดีมาที สะดุ ดเมื อเขาเดิ นไป เขาจะรี บ
บนภูเขา ผู้ โฆษณาสันติภาพ โอ ตรงไปที กาํ แพงเมือง มี เพิ งกั น
ยูดาห์ เอ๋ย จงรักษาประเพณีการ อาวุธตั2 งขึ2 น
เลี2 ยงตามกํา หนดของเจ้ าไว้ จง 6ประตู ที แม่ นาํ2 จะเปิ ด แล้ วที
ทํา ตามคํา ปฏิ ญาณของเจ้ าเถิ ด พระราชวังก็จะมลายไป
เพราะว่ า คนชั วจะไม่ ผ่านเจ้ าไป 7 ฮั ส ซ า ป จ ะ ถู ก นํา ไ ป เ ป็ น
เชลย นางจะถู กนําขึ2 นไป บรรดา
อีก เขาถู กขจัดเสียสิ2 นแล้ ว
สาวใช้ จะนําหน้ านางไปด้ วยเสียง
นครนีนะเวห์จะถู กทําลาย
นกเขา ตีอกชกใจของตน
ด้วยสงคราม
ผู้ ที ฟาดให้ แหลกเป็ นชิ2 นๆ 8แต่ ต2 ั งแต่ เดิ มมาแล้ วนี นะเวห์
ได้ ข2 ึ นมาต่ อสู้ กับเจ้ าแล้ ว จง ก็เหมือนสระนํา2 แม้ กระนั2 นพวก
เข้ าประจําป้ อม จงเฝ้ าทางไว้ จง เขาจะหนีออกมา เขาทั2งหลายจะ
คาดเอวไว้ จงรวมกํา ลั งไว้ ให้ ร้ องว่ า "หยุด หยุด" แต่ กไ็ ม่ มี
ใครหั นกลับ
หมด
2 เพราะว่ าพระเยโฮวาห์ ทรง 9ปล้ นเอาเงินซิ ปล้ นเอาทองคํา
กระทํา ให้ ความโอ่ อ่ าตระการ มี ทรั พย์ สมบั ติ ม ากมายไม่ ร้ ู สิ2 น
ของยาโคบกลั บสู่ สภาพเดิ ม สุ ด มี ของมี ค่ าทุ กอย่ างเป็ น
อย่ างกั บความโอ่ อ่ าตระการของ ทรัพย์มั งคั ง
อิสราเอล เพราะว่ าพวกปล้ นได้ 10 เริศร้ าง ความเริ ศร้ าง และ

2

(EG) อสย L:N (EN) สดด ME:G (EK) ลก I:EJ; กจ EJ:GR (E) อสย EN:R; ยรม IK:L
(I) ศฟย G:EE (G) ศคย E:O; วว R:N (N) นฮม G:I-G (K) อสย IE:K; ยรม KJ:IL
(R) I ปต G:EJ-EE (M) ลก IG:IM (O) ปฐก EJ:EE (L) ดนล EE:O (EJ) นฮม G:M
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หน้ า 1849
นาฮูม I, G
ความพิ นาศ จิ ตใจก็ละลายไป วาวและหอกวาววั บ คนถู กฆ่ า
และหั วเข่ าก็สั น บั2 นเอวก็ปวด เป็ นก่ ายกอง ซากศพกองพะร้ าวไปหมด ใบหน้ าทุ กคนซี ด เนิ น ร่ างคนตายไม่ ร้ ู จั กจบสิ2 น
เซียว
เขาจะสะดุดร่ างนั2 น
11 ที อาศั ยของสิ งโตอยู่ ที ไหน 4 ทั2 งนี2 เพราะการแพศยาอย่ า ง
คื อที เลี2 ยงอาหารของสิ งโตหนุ่ ม มากนั บไม่ ถ้ วนของหญิ งแพศยา
ที ที สิ งโตคื อสิ งโตแก่ เคยเดิ นเข้ า นั2 นผู้ มีเสน่ ห์ และเป็ นจอมวิ ทไป ทีทีลูกของมันเคยอยู่ ไม่ มีผ้ ู ยาคม นางได้ ขายประชาชาติเสีย
ใดทําให้ มันกลัวได้
ด้ วยการแพศยาของนาง และ
12 สิ งโตนั2 นได้ ฉี กอาหารให้ ลู ก ขายบรรดาครอบครัวมนุ ษย์ ด้ วย
ของมั นพอกิ น และได้ คาบคอ วิทยาคมของนาง
เหยื อมาให้ เหล่ าเมียของมัน มัน 5พระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรั สว่ า
สะสมเหยื อเต็ ม ถํา2 และสะสม ดู เถิ ด เราต่ อสู้ เจ้ า และจะยก
เนื2 อทีฉีกแล้ วเต็มรัง
กระโปรงของเจ้ าคลุ ม หน้ าเจ้ า
13 พระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรั ส เราจะให้ บรรดาประชาชาติ มอง
ว่ า ดูเถิด เราต่ อสู้ เจ้ า เราจะเผา ดูความเปลือยเปล่ าของเจ้ า และ
รถรบของเจ้ าให้ เป็ นควั น และ ให้ ราชอาณาจั กรทั2 งหลายมองดู
ดาบจะสั งหารสิ งโตหนุ่ มของเจ้ า ความอับอายของเจ้ า
เราจะตั ด เหยื อของเจ้ าเสี ยจาก 6เราจะโยนของโสโครกทีน่าสะโลก และจะไม่ มีใครได้ ยินเสี ยง อิดสะเอียนใส่ เจ้ า และกระทําให้
ผู้ สื อสารของเจ้ าอีก
เจ้ าน่ าขยะแขยง และจะปล่ อย
นครนีนะเวห์
ให้ เจ้ าถู กประจาน
7 ต่ อ มาทุ กคนที แลเห็ น เจ้ าจะ
จะถู กลงโทษ
หลบหนี ไ ปจากเจ้ า และกล่ าวว่ า
สมกับการกระทําของเธอ
วิ บัติ แก่ เมื องที แปดเปื2 อนไป "นี นะเวห์ เป็ นเมื องร้ างเสี ยแล้ ว
ด้ วยโลหิ ต เต็มด้ วยการมุ สา ใครเล่ าจะสงสารเธอ" จะไปหา
และการโจรกรรม เหยื อจะไม่ ใครทีไหนมาเล้ าโลมเธอได้ เล่ า
8เจ้ าวิ เศษกว่ าเมื องโนซึ งมี พล
จากไปเลย
2เสี ยงขวั บของแส้ และเสี ยง เมื องมาก ซึ งตั2 งอยู่ ระหว่ างแม่
กระหึ มของล้ อ ม้ าควบ และรถ นํา2 หรือ ซึ งมีนาํ2 รอบนคร มีทะเล
เป็ นที กาํ บัง มี ทะเลเป็ นกําแพง
รบห้ อไป
3พลม้ าเข้ าประจั ญบานดาบแวว เมือง

3

(EE) โยบ N:EJ-EE; อสย K:IL (EI) สดด EM:EI (EG) นฮม G:K (E) อสย IN:L
(I) วนฉ K:II; โยบ GL:II (G) นฮม I:N (N) อสย IG:EK-EM (K) อสค IG:IK
(R) โยบ L:GE; สดด GO:K-M (M) กดว ER:GN (O) อสค GE:I-G
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นาฮูม G
หน้ า 1850
9เอธิ โอเปี ยเป็ นกําลั งของเมื อง ขึ2 น
นี2 ทั2 งอี ยิปต์ และก็ไม่ จาํ กั ดเสี ย 15 ไฟก็จะคลอกเจ้ าทีนั น ดาบก็
ด้ วย พู ตและลิ บนี เป็ นผู้ ช่ วย จะฟั นเจ้ า มันจะกินเจ้ าเสียอย่ าง
เมืองนั2 น
ตัZ กแตนวัยกระโดด จงเพิ มพวก
10 ถึ งกระนั2 น เมื องนั2 นก็ยังถู ก เจ้ าให้ มากอย่ างตัZ กแตนวัยกระกวาดไป เธอตกไปเป็ นเชลย ลูก โดด จงเพิ มให้ มากเหมือนตัZ กเล็กเด็กแดงของเธอก็ถู กเหวี ยง แตนวัยบิน
ลงแหลกเป็ นชิ2 นๆที หั วถนนทุ ก 16 เจ้ าเพิ มพวกพ่ อ ค้ าให้ มาก
สาย เขาจับสลากแบ่ งผู้ มีเกียรติ กว่ าดวงดาวในท้ องฟ้ า ตัZ กแตน
ของเมืองนั2 น และคนใหญ่ คนโต วั ยกระโดดนั2 นลอกคราบแล้ วก็
ทั2งสิ2 นของเมืองนั2 นก็ถูกล่ ามโซ่
บินไปเสีย
11 เจ้ าจะมึ นเมาไปด้ วย เจ้ าจะ 17 เจ้ านายของเจ้ าก็ เ หมื อน
ถู กซ่ อนไว้ เจ้ าจะแสวงหากําลั ง ตัZ กแตนวัยบิ น พวกหั วหน้ าของ
เพราะเหตุศัตรู
เจ้ าก็เหมื อนฝู งตัZ กแตนเกาะอยู่
12 ป้ อมปราการทั2 งสิ2 นของเจ้ า ทีร2 ั วต้ นไม้ ในวันอากาศเย็น พอ
จะเป็ นเหมื อนต้ นมะเดื อที มี ผล ดวงอาทิตย์ข2 ึ น มันก็บินไปหมด
มะเดื อสุกรุ่ นแรก ถ้ าถู กเขย่ า ก็ ไม่ มีใครทราบว่ ามันไปทีไหน
จะร่ วงลงไปในปากของผู้ กิน
18 โอ กษัตริ ย์แห่ งอัสซี เรียเอ๋ย
13 ดู เถิ ด คนของเจ้ าซึ งอยู่ ผู้ เลี2 ยงแกะของเจ้ าหลั บเสี ยแล้ ว
ท่ า มกลางเจ้ าก็ เ หมื อ นผู้ หญิ ง ขุ นนางของเจ้ าจะอาศั ยในผงคลี
ประตู เมื องแห่ งแผ่ นดิ นของเจ้ า ชนชาติ ของเจ้ ากระจั ด กระจาย
ก็ เ ปิ ดกว้ างให้ แก่ ศั ต รู ของเจ้ า อยู่ บนภู เขา ไม่ มี ผ้ ู ใดรวบรวม
ไฟได้ ไหม้ ดาลประตู ของเจ้ า เอามาได้
หมดแล้ ว
19 แผลฟกชํา2 ของเจ้ าไม่ มี บรร14 เจ้ าจงชั กนํา2 ขึ2 นไว้ สาํ หรับการ เทา บาดแผลของเจ้ าก็สาหั ส
ถู กล้ อมนั2 น จงเสริ มป้ อมปรา- ทุ กคนผู้ ได้ ยินข่ าวของเจ้ า เขาก็
การของเจ้ า จงลงไปในบ่ อดิ น ตบมื อเยาะเจ้ า มี ใครเล่ าที ไม่
เหนี ยว ยํา ปู นสอให้ เข้ ากั นดี ได้ รั บภั ยอั นร้ ายเนื องนิ ต ย์ ของ
และเสริ มให้ เตาเผาอิฐแข็งแกร่ ง เจ้ า

(EJ) สดด GG:ER; อสย IJ:N (EE) นฮม E:EJ; ลก IG:GJ (EI) ฮบก E:EJ; วว R:EG
(EG) อสย EL:ER; ยรม KJ:GM (EN) I พศด GI:G-N (EK) นฮม G:EG; ศฟย I:EG
(ER) ปฐก EK:K; นหม L:IG (EM) วว L:M (EO) นฮม I:R (EL) ยรม GJ:EG-EK
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