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 ประวติั ความเป็นมาของหนังสือนาฮูม
 ผู้  พยากรณ์  น้ี  มี  ชื่อวา่ �นาฮูมชาวเมืองเอลโขช� (1:1)  ดู 

เหมือนวา่เขามาจากแควน้กาลิลี เราคิดวา่เมืองแหง่หน่ึง
ในแควน้กาลิลี ได้ ปกปั กร ักษาชื่อของนาฮูมไว้ คือเมืองกับเร
นาอูม ซ่ึงชื่อเมืองน้ีหมายความวา่ � หมู่ บ้านของนาฮูม�
(ภาษาอบีรูเรยีกวา่ คาฟาร์ นาฮูม�

หวัเรือ่งของหนังสือเล่ มน ้ีคือการพยากรณ์ถึงการทําลาย
กรุงนีนะเวห์  ผู้  พยากรณ์  น้ี  ได้  เข ียนไว้ในปี ก่อน  ค�ศ� 713
 ประมาณ 70  ปี หลังจากการประกาศของโยนาหซ่ึ์งได้นําชาว
นีนะเวห ์ให ้ มี  การฟ้ืนฟู  ใหญ่  แต่ หลังจากสมัยของโยนาห์ ชาว
เมืองน้ี ได้  กล ับไปทําความบาปและไหว ้รู ปเคารพอกี เพราะ
ฉะน้ั นอ ีกประมาณ 100  ปี หลังจากสมัยของนาฮูม เมืองน้ี
จะต้องถูกทําลาย  คําพยากรณ์  น้ี  ได้ สําเรจ็เม่ือกษั ตร ิย์นาโป
โพลาส์ ซาร ์และไซอาซาร ์ร ีสได้ทําลายกรุงนีนะเวหป์ระมาณ
ปี ก่อน  ค�ศ� 600

 คําพยากรณ์ ของนาฮูมเป็นบทกว ีท่ี ไพเราะมาก หวัเรือ่ง
ก็ คือ �ภาระเก่ียวข้องกับนครนีนะเวห�์ คือการทําลายของ
เมืองและอาณาจั กรน ้ีเพราะเหตุชาวอสัซีเรยีได้ข่มเหงพวก
อสิราเอล

พระเจ้าผู้ บรสุิทธิ ์จะทรงลงโทษคนบาป
1 ภาระเก่ียวข้องกับนครนีนะเวห์  หน ังสือเรือ่งนิ มิ ตของ

นาฮูมชาวเมืองเอลโขช 2 พระเจ้าทรงเป็นพระเยโฮวาห ์ผู้ 
ทรงหวงแหนและทรงแก้ แค้น พระเยโฮวาห์ทรงแก้แค้น
และ ทรง มี พระพิโรธ พระ เย โฮ วาห์ จะ ทรง แก้ แค้น ศั ตรู 
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ของพระองค์ และทรงเก็บความโกรธไว ้ให ้ปัจจามิตรของ
พระองค์ 3 พระเยโฮวาห์ทรงกริว้ชา้ ทรงฤทธานุภาพใหญ่ 
ยิง่  พระองค์ จะไม่ทรงงดโทษคนชัว่เลย พระมรรคาของพระ
เยโฮวาห ์อยู ่ในลมหมุนและพายุ และเมฆเป็นผงคลี แห ่ง
พระบาทของพระองค์ 4  พระองค์ ทรงหา้มทะเล ทรงกระทํา
ให้มันแหง้ ทรงให ้แม่น ้ําทัง้หลายแหง้ไป บาชานและคาร
เมลก็ เหีย่ว และดอกไม้ของเลบานอนก็ เห ือดไป 5 ต่อเบื้อง
พระพักตร ์พระองค์  ภู เขาก็สัน่สะเทือนและเนินเขาก็ละลาย
ไป  แผ่ นดิ นก ็เร ิศร ้างต่อเบื้องพระพักตร ์พระองค์  เออ ทัง้
โลกและสิง่สารพัดท่ีอาศัยอยู่ในโลกด้วย 6 ใครจะต้านทาน
พระพิโรธของพระองค์ ได้ ใครจะทนต่อความรอ้นแรงแหง่
ความกริว้ของพระองค์ ได้ พระพิโรธของพระองค์ พลุ ่งออก
มาอยา่งกับไฟ โดยพระองค์ศิ ลาก ็ ถู กเหวีย่งลง 7 พระเย
โฮวาห ์ประเสรฐิ ทรงเป็ นที ่กําบังเข้มแข็งในวนัยากลําบาก
 พระองค์ ทรง รูจั้ก ผู้ ท่ี วางใจในพระองค์ 8  แต่  พระองค์ จะ
ทรงกระทําให ้สถานท่ี  แห ่งน้ันสิน้สุดลงด้วยน้ําท่วมท่ีไหล
ท่วมท้น และความมืดจะไล่ตามศั ตรู ทัง้หลายของพระองค์ 
ไป 9  เจ้ าคิดอุบายอนัใดต่อพระเยโฮวาห์  พระองค์ จะทรง
กระทําให ้สิ ้นไปอยา่งเด็ดขาด  ความทุกข์ ยากจะไม่ โผล่ ขึ้น
เป็นคํารบสอง 10  แม้ว ่าเขาทัง้หลายเหมือนหนามไก่ไห ้ท่ี  เก 
ี่ยวกันยุง่ และเมาตามขนาดท่ีเขาด่ืม เขาจะถูกเผาผลาญ
สิน้เหมือนตอข้าวท่ี แหง้ผาก 11 เคยมี ผู้  หน ่ึงมาจากพวก
เจ้าท่ีคิดอุบายชัว่รา้ยต่อพระเยโฮวาห์ และแนะนําความ
ชัว่ 12 พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ � แม้ พวกน้ันจะอยู่อยา่ง
สงบและมีจํานวนมากมายด้วย เขาก็จะถูกตัดขาดและสิน้
ไปเม่ือเขาผ่านไป  แม้ว ่าเราให ้เจ้าทุกข์ ใจบ้าง  แต่ เราจะไม่ ให ้ 
เจ้าทุกข์ ใจอกีต่อไป 13  บัดน้ี เราจะหกัแอกของเขาเสียจาก
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เจ้า และจะระเบิดเครือ่งจองจําของเจ้าใหส้ลายไป� 14 พระ
เยโฮวาหต์ร ัสบ ัญชาด้วยเรือ่งเจ้าวา่ �เขาจะไม่หวา่นชื่อของ
เจ้าให ้แพร ่หลายอกีต่อไป เราจะขจัดรูปเคารพท่ีสลักและ
รูปเคารพท่ีหล่อออกเสียจากนิเวศแหง่พระของเจ้า เราจะ
ขุดหลุมศพให ้เจ้า เพราะเจ้าชั ่วน ัก�

พระพรสําหรบัยูดาห ์ในอนาคต 
15  ดู  เถิด  เท ้าของผู้นําข่าวดีมาท่ีบนภู เขา  ผู้ โฆษณาสันติ 

ภาพ  โอ  ยู ดาห ์เอย๋ จงรกัษาประเพณีการเล้ียงตามกําหนด
ของเจ้าไว้ จงทําตามคําปฏิญาณของเจ้าเถิด เพราะวา่คน
ชัว่จะไม่ผ่านเจ้าไปอกี เขาถูกขจัดเสียสิน้แล้ว

2
นครนีนะเวหจ์ะถูกทําลายด้วยสงคราม

1  ผู้  ท่ี ฟาดให้แหลกเป็นชิน้ๆได้ขึ้นมาต่อสู้กับเจ้าแล้ว จง
เข้าประจําป้ อม จงเฝ้าทางไว้ จงคาดเอวไว้ จงรวมกําลังไว ้
ให ้ หมด 2 เพราะวา่พระเยโฮวาห์ทรงกระทําให้ความโออ่า่
ตระการของยาโคบกลับสู่สภาพเดิม อยา่งกับความโออ่า่
ตระการของอสิราเอล เพราะวา่พวกปล้นได้ปล้นเอาไป และ
ได้ทําลายกิ ่งก ้านของเขาให ้พินาศ 3  โล่ ของทหารหาญน้ันสี 
แดง และทหารของเขาก็ แต่ งกายสี แดงเข้ม ในวนัเตรยีม
พรอ้มรถรบก็จะแวบวาบดังคบเพลิง และไม้สนสามใบก็
จะสัน่สะท้านอยา่งรุนแรง 4 รถรบหอ้ไปตามถนน มั นร ีบไป
รบีมาท่ีลานเมือง ส่องแสงราวกับคบเพลิง และพุ่งไปอยา่ง
สายฟ้าแลบ 5 นายทหารถูกเร ียกตัว เขาก็สะดุดเม่ือเขาเดิน
ไป เขาจะรบีตรงไปท่ี กําแพงเมือง  มี เพิ งก ันอาวุธตัง้ขึ้น 6  
ประตู  ท่ี  แม่น ้ําจะเปิด  แล ้ วท ่ีพระราชว ังก ็จะมลายไป 7 ฮสั
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ซาปจะถูกนําไปเป็นเชลย นางจะถูกนําขึ้นไป บรรดาสาวใช้
จะนําหน้านางไปด้วยเสียงนกเขา  ตี อกชกใจของตน 8  แต่  
ตัง้แต่ เดิมมาแล้ วน ีนะเวห ์ก็ เหมือนสระน้ํา  แม้ กระน้ันพวก
เขาจะหนี ออกมา เขาทัง้หลายจะรอ้งวา่ � หยุด  หยุด �  แต่  ก็  
ไม่มี ใครหนักลับ 9 ปล้นเอาเงนิซิ ปล้นเอาทองคํา  มี  ทรพัย์
สมบัติ มากมายไม่ รู ้ สิน้สุด  มี ของมีค่าทุกอยา่งเป็นทรพัย ์
มัง่คัง่ 10  เริศรา้ง ความเร ิศร ้าง และความพินาศ  จิ ตใจก็
ละลายไปและหวัเข่าก็ สัน่ บัน้เอวก็ปวดรา้วไปหมด ใบหน้า
ทุกคนซีดเซียว 11  ท่ี อาศัยของสิงโตอยู ่ท่ีไหน คือ ท่ี เล้ียง
อาหารของสิงโตหนุ่ม  ท่ี  ท่ี  สิ งโตคือสิงโตแก่เคยเดินเข้าไป
 ท่ี  ท่ี ลูกของมันเคยอยู่  ไม่มี  ผู้ ใดทําให้มันกลัวได้ 12  สิ งโตน้ัน
ได้ฉีกอาหารให้ลูกของมันพอกิน และได้คาบคอเหยื่อมาให ้
เหล่ าเมียของมัน มันสะสมเหยื่อเต็มถ้ําและสะสมเน้ือท่ีฉีก
แล้วเต็มรงั 13พระเยโฮวาหจ์อมโยธาตร ัสว ่า  ดู  เถิด เราต่อสู้ 
เจ้า เราจะเผารถรบของเจ้าให้เป็นควนั และดาบจะสังหาร
สิงโตหนุ่มของเจ้า เราจะตัดเหยื่อของเจ้าเสียจากโลก และ
จะไม่ มี ใครได้ยนิเสียงผู้ส่ือสารของเจ้าอกี

3
นครนีนะเวหจ์ะถูกลงโทษสมกับการกระทําของเธอ

1  วบิัติ  แก่ เมืองท่ีแปดเป้ือนไปด้วยโลหติ เต็ มด ้วยการมุ
สาและการโจรกรรม  เหย ื่อจะไม่จากไปเลย 2 เสียงขวบัของ
แส้ และเสียงกระหึ่มของล้อ ม้าควบ และรถรบหอ้ไป 3 พล
ม้าเข้าประจัญบานดาบแวววาวและหอกวาววบั คนถูกฆ่า
เป็ นก ่ายกอง ซากศพกองพะเนิน รา่งคนตายไม่ รู ้จักจบสิน้
เขาจะสะดุดรา่งน้ัน 4  ทัง้น้ี เพราะการแพศยาอยา่งมากนับ
ไม่ถ้วนของหญิงแพศยาน้ันผู้ มีเสน่ห ์และเป็นจอมวทิยาคม
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นางได้ขายประชาชาติ เสียด ้วยการแพศยาของนาง และ
ขายบรรดาครอบครวัมนษุย์ ด้วยวทิยาคมของนาง 5 พระ
เยโฮวาห์จอมโยธาตร ัสว ่า  ดู  เถิด เราต่อสู้ เจ้า และจะยก
กระโปรงของเจ้าคลุมหน้าเจ้า เราจะให้บรรดาประชาชาติ 
มองดู ความเปลือยเปล่าของเจ้า และให้ราชอาณาจักรทัง้
หลายมองดูความอบัอายของเจ้า 6 เราจะโยนของโสโครกท่ี
น่าสะอดิสะเอยีนใส่ เจ้า และกระทําให ้เจ้ าน่าขยะแขยง และ
จะปล่อยให ้เจ้ าถูกประจาน 7 ต่อมาทุกคนท่ีแลเหน็เจ้าจะ
หดหนีไปจากเจ้าและกล่าววา่ �นีนะเวห์เป็นเมืองรา้งเสีย
แล้ว ใครเล่าจะสงสารเธอ� จะไปหาใครท่ีไหนมาเล้าโลม
เธอได้ เล่า 8  เจ้ าวเิศษกวา่เมืองโนซ่ึ งม ีพลเมืองมาก ซ่ึงตัง้
อยู่ระหวา่งแม่น้ําหรอื ซ่ึ งม ีน้ํารอบนคร  มี ทะเลเป็ นที ่ กําบัง 
 มี ทะเลเป็นกําแพงเมือง 9 เอธโิอเปียเป็นกําลังของเมืองน้ี
ทั ้งอ ียปิต์ และก็ ไม่ จํากัดเสียด้วย  พู ตและลิ บน ีเป็นผู้ชว่ย
เมืองน้ัน 10 ถึงกระน้ันเมืองน้ั นก ็ยงัถูกกวาดไป เธอตกไป
เป็นเชลย ลูกเล็กเด็กแดงของเธอก็ ถู กเหวีย่งลงแหลกเป็น
ชิน้ๆท่ีหวัถนนทุกสาย เขาจับสลากแบ่งผู้ มีเกียรติ ของเมือง
น้ัน และคนใหญ่คนโตทัง้สิน้ของเมืองน้ั นก ็ ถู  กล ่ามโซ่ 11  
เจ้ าจะมึนเมาไปด้วย  เจ้ าจะถูกซ่อนไว้  เจ้ าจะแสวงหากําลัง
เพราะเหตุ ศัตรู 12 ป้อมปราการทัง้สิน้ของเจ้าจะเป็นเหมือน
ต้นมะเด่ือท่ี มี ผลมะเด่ือสุ กรุ ่นแรก ถ้าถูกเขยา่  ก็ จะรว่งลงไป
ในปากของผู้ กิน 13  ดู  เถิด คนของเจ้าซ่ึงอยู่ท่ามกลางเจ้าก็
เหมือนผู้ หญิง  ประตู เมืองแหง่แผ่นดินของเจ้าก็เปิดกวา้ง
ให ้แก่  ศัตรู ของเจ้า ไฟได้ ไหม้ ดาลประตูของเจ้าหมดแล้ว
14  เจ้ าจงชกัน้ําขึ้นไว้สําหรบัการถู กล ้อมน้ัน จงเสรมิป้อม
ปราการของเจ้า จงลงไปในบ่ อด ินเหนียว ยํ่าปูนสอให ้เข ้า
กันดี และเสรมิให้เตาเผาอฐิแข็งแกรง่ขึ้น 15 ไฟก็จะคลอก
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เจ้าท่ี น่ัน ดาบก็จะฟันเจ้า มันจะกินเจ้าเสียอยา่งตัก๊แตน
วยักระโดด จงเพิม่พวกเจ้าให้มากอยา่งตัก๊แตนวยักระโดด
จงเพิม่ให้มากเหมือนตัก๊แตนวยับิน 16  เจ้ าเพิม่พวกพ่อค้า
ให้มากกวา่ดวงดาวในท้องฟ้า ตัก๊แตนวยักระโดดน้ันลอก
คราบแล้ วก ็ บิ นไปเสีย 17  เจ้ านายของเจ้าก็เหมือนตัก๊แตน
วยับิน พวกสั สด ีของเจ้าก็เหมือนฝูงตัก๊แตนเกาะอยู ่ท่ี รัว้
ต้นไม้ในวนัอากาศเยน็ พอดวงอาทิตย ์ขึ้น มั นก ็ บิ นไปหมด  
ไม่มี ใครทราบวา่มันไปท่ี ไหน 18  โอ  กษัตรยิ ์ แห ่ งอ ัสซีเรยีเอย๋
 ผู้ เล้ียงแกะของเจ้าหลับเสียแล้ว ขุนนางของเจ้าจะอาศัย
ในผงคลี  ชนชาติ ของเจ้ากระจัดกระจายอยู่บนภู เขา  ไม่มี  
ผู้ ใดรวบรวมเอามาได้ 19 แผลฟกชํ้าของเจ้าไม่ มี  บรรเทา 
บาดแผลของเจ้าก็ สาหสั  ทุ กคนผู้ ได้ ยนิข่าวของเจ้า เขาก็
ตบมือเยาะเจ้า  มี ใครเล่าท่ี ไม่ได้ รบัภั ยอ ั นร ้ายเนืองนิตย์ของ
เจ้า



vii

พระคัมภีรภ์าษาไทยฉบับ KJV
The Holy Bible in Thai, translated from the English

King James Version
copyright © 2003 Philip Pope

Language: ไทย (Thai)

Translation by: Philip Pope

This translation is made available to you under the terms of the Creative
Commons Attribution-Noncommercial-No Derivatives license 4.0.
Youmay share and redistribute this Bible translation or extracts from it in
any format, provided that:

You include the above copyright and source information.
You do not sell this work for a profit.
You do not change any of the words or punctuation of the Scriptures.

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are
licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses,
please contact the respective copyright owners.

2022-04-15

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 23 Apr 2023 from source files
dated 1 Feb 2020
c744d70c-5ccb-502a-b1bb-616f2796878a

http://thaipope.org/
http://www.ethnologue.org/language/tha
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

	นาฮูม

