หนา 1847
นาฮู
ม
พระเจาผู บริสุทธิ์
จะทรงลงโทษคนบาป
ภาระเกี่ ยวข องกั บนครนี นะเวห หนั งสื อเรื่ องนิ มิ ตของ
นาฮูมชาวเมืองเอลโขช
2พระเจ าทรงเป นพระเยโฮวาห
ผู ทรงหวงแหนและทรงแก แค น
พระเยโฮวาห ท รงแก แค น และ
ทรงมีพระพิโรธ พระเยโฮวาหจะ
ทรงแก แค น ศั ต รู ของพระองค
และทรงเก็ บความโกรธไว ให
ปจจามิตรของพระองค
3พระเยโฮวาห ทรงกริ้ วช า ทรง
ฤทธานุภาพใหญยิ่ง พระองคจะ
ไม ทรงงดโทษคนชั่ วเลย พระ
มรรคาของพระเยโฮวาห อ ยู ใน
ลมหมุ นและพายุ และเมฆเป น
ผงคลีแหงพระบาทของพระองค
4พระองค ทรงห ามทะเล ทรง
กระทําใหมันแหง ทรงใหแมน้ํา
ทั้ งหลายแห งไป บาชานและ
คารเมลก็เหี่ ยว และดอกไมของ
เลบานอนก็เหือดไป
5 ต อ เบื้ องพระพั ก ตร พระองค
ภู เขาก็ สั่ นสะเทื อนและเนิ นเขาก็
ละลายไป แผ นดิ นก็ เริ ศร างต อ
เบื้ องพระพั กตร พระองค เออ
ทั้ งโลกและสิ่ งสารพั ดที่ อาศั ยอยู
ในโลกดวย
6ใครจะต านทานพระพิ โรธของ
พระองค ได ใครจะทนต อความ

1

ร อนแรงแห งความกริ้ วของพระ
องค ได พระพิ โรธของพระองค
พลุ งออกมาอย างกั บไฟ โดย
พระองคศิลาก็ถูกเหวี่ ยงลง
7พระเยโฮวาห ประเสริ ฐ ทรง
เป น ที่ กํ า บั ง เข ม แข็ ง ในวั น ยาก
ลําบาก พระองคทรงรู จักผู ที่ วาง
ใจในพระองค
8 แต พระองค จะทรงกระทํ า ให
สถานที่ แห งนั้ นสิ้ นสุ ดลงด วยน้ํา
ท วมที่ ไหลท วมท น และความ
มื ดจะไล ตามศั ตรู ทั้ งหลายของ
พระองคไป
9เจ าคิ ดอุ บายอั นใดต อพระเยโฮวาห พระองค จะทรงกระทํา
ให สิ้ นไปอย างเด็ ดขาด ความ
ทุ กข ยากจะไม โผล ขึ้ นเป นคํารบ
สอง
10 แม ว า เขาทั้ งหลายเหมื อน
หนามไก ไ ห ที่ เกี่ ยวกั น ยุ งและ
เมาตามขนาดที่ เขาดื่ ม เขาจะถูก
เผาผลาญสิ้ นเหมื อ นตอข า วที่
แหงผาก
11 เคยมีผู หนึ่ งมาจากพวกเจ าที่
คิ ด อุ บายชั่ วร า ยต อ พระเยโฮวาหและแนะนําความชั่ ว
12 พระเยโฮวาห ตรั สดั งนี้ ว า
"แมพวกนั้ นจะอยู อยางสงบและ
มี จํานวนมากมายด วย เขาก็
จะถู กตั ดขาดและสิ้ นไปเมื่ อเขา
ผ านไป แม วาเราให เจ าทุ กข ใจ

(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

34_nah.pub
page 1

Friday, December 09, 2005 13:24

นาฮูม 1, 2
หนา 1848
บ าง แต เราจะไม ให เจ าทุ กข ใจ ปล นเอาไป และได ทําลายกิ่ ง
อีกตอไป
กานของเขาใหพินาศ
13 บั ด นี้ เราจะหั ก แอกของเขา 3 โล ของทหารหาญนั้ นสี แดง
เสียจากเจา และจะระเบิดเครื่ อง และทหารของเขาก็ แต ง กายสี
จองจําของเจาใหสลายไป"
แดงเข ม ในวั นเตรี ยมพร อม
14 พระเยโฮวาห ตรั สบั ญชาด วย รถรบก็ จะแวบวาบดั ง คบเพลิ ง
เรื่ องเจ าว า "เขาจะไม หว านชื่ อ และไม สนสามใบก็จะสั่ นสะท าน
ของเจ าให แพร หลายอี ก ต อ ไป อยางรุนแรง
เราจะขจั ด รู ปเคารพที่ สลั กและ 4รถรบห อไปตามถนน มั นรี บ
รู ป เคารพที่ หล อ ออกเสี ย จาก ไปรี บมาที่ ลานเมื อง ส องแสง
นิเวศแหงพระของเจา เราจะขุด ราวกับคบเพลิง และพุ งไปอยาง
หลุมศพใหเจา เพราะเจาชั่ วนัก" สายฟาแลบ
พระพรสําหรับยูดาหในอนาคต 5นายทหารถู กเรี ยกตั ว เขาก็
15 ดูเถิด เทาของผู นําขาวดีมาที่ สะดุ ดเมื่ อเขาเดิ นไป เขาจะรี บ
บนภูเขา ผู โฆษณาสันติภาพ โอ ตรงไปที่ กําแพงเมือง มี เพิ งกั น
ยูดาหเอย จงรักษาประเพณีการ อาวุธตั้ งขึ้ น
เลี้ ยงตามกําหนดของเจ าไว จง 6ประตู ที่ แม น้ํา จะเป ด แล วที่
ทํ า ตามคํา ปฏิ ญาณของเจ า เถิ ด พระราชวังก็จะมลายไป
เพราะวา คนชั่ วจะไมผานเจาไป 7 ฮั ส ซ า ป จ ะ ถู ก นํ า ไ ป เ ป น
เชลย นางจะถูกนําขึ้ นไป บรรดา
อีก เขาถูกขจัดเสียสิ้ นแลว
สาวใชจะนําหนานางไปดวยเสียง
นครนีนะเวหจะถูกทําลาย
นกเขา ตีอกชกใจของตน
ดวยสงคราม
ผู ที่ ฟาดให แหลกเป น ชิ้ นๆ 8แต ตั้ งแต เดิ มมาแล วนี นะเวห
ไดขึ้นมาตอสู กับเจาแลว จง ก็เหมือนสระน้ํา แมกระนั้ นพวก
เขาประจําปอม จงเฝาทางไว จง เขาจะหนีออกมา เขาทั้ งหลายจะ
คาดเอวไว จงรวมกําลั งไว ให รองวา "หยุด หยุด" แตก็ไมมี
ใครหันกลับ
หมด
2 เพราะว าพระเยโฮวาห ทรง 9ปลนเอาเงินซิ ปลนเอาทองคํา
กระทํ า ให ค วามโอ อ า ตระการ มี ทรั พย สมบั ติ ม ากมายไม รู สิ้ น
ของยาโคบกลั บสู สภาพเดิ ม สุ ด มี ของมี ค าทุ กอย างเป น
อย างกั บความโอ อ าตระการของ ทรัพยมั่ งคั่ ง
อิสราเอล เพราะวาพวกปล นได 10 เริศราง ความเริ ศร าง และ

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
ความพิ นาศ จิ ตใจก็ ละลายไป วาวและหอกวาววั บ คนถู กฆ า
และหั วเข าก็ สั่ น บั้ นเอวก็ ปวด เป นก ายกอง ซากศพกองพะร าวไปหมด ใบหน าทุ กคนซี ด เนิ น ร างคนตายไม รู จั กจบสิ้ น
เซียว
เขาจะสะดุดรางนั้ น
11 ที่ อาศั ยของสิ งโตอยู ที่ ไหน 4 ทั้ งนี้ เพราะการแพศยาอย า ง
คื อที่ เลี้ ยงอาหารของสิ งโตหนุ ม มากนั บไม ถ วนของหญิ งแพศยา
ที่ ที่ สิ งโตคื อสิ งโตแก เคยเดิ นเข า นั้ นผู มีเสน ห และเปนจอมวิ ทไป ที่ ที่ ลูกของมันเคยอยู ไมมีผู ยาคม นางไดขายประชาชาติเสีย
ใดทําใหมันกลัวได
ด วยการแพศยาของนาง และ
12 สิ งโตนั้ นได ฉี กอาหารให ลู ก ขายบรรดาครอบครัวมนุ ษย ด วย
ของมั นพอกิ น และได คาบคอ วิทยาคมของนาง
เหยื่ อมาใหเหลาเมียของมัน มัน 5พระเยโฮวาห จอมโยธาตรั สว า
สะสมเหยื่ อเต็ ม ถ้ํ า และสะสม ดู เถิ ด เราต อสู เจ า และจะยก
เนื้ อที่ ฉีกแลวเต็มรัง
กระโปรงของเจ า คลุ ม หน า เจ า
13 พระเยโฮวาห จอมโยธาตรั ส เราจะให บรรดาประชาชาติ มอง
วา ดูเถิด เราตอสู เจา เราจะเผา ดูความเปลือยเปลาของเจา และ
รถรบของเจ าให เป นควั น และ ให ราชอาณาจั กรทั้ งหลายมองดู
ดาบจะสั งหารสิ งโตหนุ มของเจ า ความอับอายของเจา
เราจะตั ด เหยื่ อ ของเจ าเสี ยจาก 6เราจะโยนของโสโครกที่ นาสะโลก และจะไม มีใครได ยินเสี ยง อิดสะเอียนใสเจา และกระทําให
ผู สื่ อสารของเจาอีก
เจ าน าขยะแขยง และจะปล อย
นครนีนะเวห
ใหเจาถูกประจาน
7 ต อ มาทุ ก คนที่ แลเห็ น เจ า จะ
จะถูกลงโทษ
หดหนี ไ ปจากเจ า และกล า วว า
สมกับการกระทําของเธอ
วิ บัติ แก เมื องที่ แปดเป อนไป "นี นะเวห เป นเมื องร างเสี ยแล ว
ดวยโลหิต เต็มดวยการมุสา ใครเล าจะสงสารเธอ" จะไปหา
และการโจรกรรม เหยื่ อจะไม ใครที่ ไหนมาเลาโลมเธอไดเลา
8เจ าวิ เศษกว าเมื องโนซึ่ งมี พล
จากไปเลย
2เสี ยงขวั บของแส และเสี ยง เมื องมาก ซึ่ งตั้ งอยู ระหว างแม
กระหึ่ มของลอ มาควบ และรถ น้ําหรือ ซึ่ งมีน้ํารอบนคร มีทะเล
เป นที่ กําบัง มี ทะเลเป นกําแพง
รบหอไป
3พลม าเข าประจั ญบานดาบแวว เมือง

3

(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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นาฮูม 3
หนา 1850
9เอธิ โอเป ยเป นกําลั งของเมื อง ขึ้ น
นี้ ทั้ งอี ยิปต และก็ ไม จํากั ดเสี ย 15 ไฟก็จะคลอกเจาที่ นั่ น ดาบก็
ด วย พู ตและลิ บนี เป นผู ช วย จะฟนเจา มันจะกินเจาเสียอยาง
เมืองนั้ น
ตั๊ กแตนวัยกระโดด จงเพิ่ มพวก
10 ถึ งกระนั้ น เมื องนั้ นก็ยังถู ก เจาใหมากอยางตั๊ กแตนวัยกระกวาดไป เธอตกไปเปนเชลย ลูก โดด จงเพิ่ มใหมากเหมือนตั๊ กเล็ กเด็ กแดงของเธอก็ ถู กเหวี่ ยง แตนวัยบิน
ลงแหลกเป นชิ้ นๆที่ หั วถนนทุ ก 16 เจ า เพิ่ มพวกพ อ ค า ให ม าก
สาย เขาจับสลากแบงผู มีเกียรติ กว าดวงดาวในทองฟ า ตั๊ กแตน
ของเมืองนั้ น และคนใหญคนโต วั ยกระโดดนั้ นลอกคราบแล วก็
ทั้ งสิ้ นของเมืองนั้ นก็ถูกลามโซ
บินไปเสีย
11 เจ าจะมึ นเมาไปด วย เจ าจะ 17 เจ านายของเจ าก็ เหมื อน
ถู กซ อนไว เจ าจะแสวงหากําลั ง ตั๊ กแตนวัยบิน พวกสัสดีของเจา
เพราะเหตุศัตรู
ก็เหมือนฝูงตั๊ กแตนเกาะอยู ที่ รั้ ว
12 ป อมปราการทั้ ง สิ้ น ของเจ า ต นไม ในวั นอากาศเย็ น พอดวง
จะเป นเหมื อนต นมะเดื่ อที่ มี ผล อาทิตยขึ้น มันก็บินไปหมด ไม
มะเดื่ อสุกรุ นแรก ถาถูกเขยา ก็ มีใครทราบวามันไปที่ ไหน
จะรวงลงไปในปากของผู กิน
18 โอ กษัตริ ยแห งอัสซี เรียเอย
13 ดู เถิ ด คนของเจ าซึ่ งอยู ผู เลี้ ยงแกะของเจ าหลั บเสี ยแล ว
ท า มกลางเจ า ก็ เ หมื อ นผู หญิ ง ขุ นนางของเจ าจะอาศั ยในผงคลี
ประตู เมื องแห งแผ นดิ นของเจ า ชนชาติ ของเจ า กระจั ด กระจาย
ก็ เ ป ด กว า งให แก ศั ต รู ของเจ า อยู บนภู เขา ไม มี ผู ใดรวบรวม
ไฟได ไหม ดาลประตู ของเจ า เอามาได
หมดแลว
19 แผลฟกช้ําของเจ าไม มี บรร14 เจ าจงชั กน้ําขึ้ นไว สําหรับการ เทา บาดแผลของเจ าก็ สาหั ส
ถู กล อมนั้ น จงเสริ มป อมปรา- ทุกคนผู ไดยินขาวของเจ า เขาก็
การของเจ า จงลงไปในบ อดิ น ตบมื อเยาะเจ า มี ใครเล าที่ ไม
เหนี ยว ย่ํ า ปู นสอให เข ากั นดี ได รั บภั ยอั นร ายเนื องนิ ต ย ของ
และเสริ มใหเตาเผาอิฐแข็งแกรง 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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