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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

นาฮูม

ผู้พยากรณ์ นี้ มีชื่อ ว่า “นา ฮูม ชาว เมือง เอล โขช” (1:1)
ดูเหมือนว่าเขามาจากแคว้นกาลิ ลี เราคิดว่าเมืองแห่งหนึ่ ง
ในแคว้นกาลิลีได้ปกปักรักษาชื่อของนาฮูมไว้ คือเมืองกับเร
นา อูม ซึ่ง ชื่อ เมือง นี้ หมายความ ว่า “หมู่บ้าน ของ นา ฮูม”
(ภาษาอีบรู เรียกว่า คาฟาร์ นาฮูม)

หัวเรือ
่ งของหนั งสือเล่มนี้คือการพยากรณ์ ถึงการทําลาย
กรุ ง นี นะ เวห์ ผู้พยากรณ์ นี้ ได้เขียน ไว้ ใน ปีก่อน ค.ศ. 713
ประมาณ 70 ปีหลัง จาก การ ประกาศ ของ โย นาห์ ซึ่ง ได้ นํา
ชาว นี นะ เวห์ให้มีการ ฟื้ นฟูใหญ่ แต่หลัง จาก สมัย ของ โย
นาห์ ชาวเมืองนี้ ได้กลับ ไปทําความบาปและไหว้รู ปเคารพ
อีก เพ ราะ ฉะ นั ้นอีก ประมาณ 100 ปีหลัง จาก สมัย ของ นา
ฮูม เมือง นี้ จะ ต้อง ถูก ทําลาย คํา พยากรณ์ นี้ ได้สําเร็จ เมื่อ
กษั ตริย์นาโปโพลาส์ซาร์และไซอาซาร์รีสได้ทําลายกรุ งนี นะ
เวห์ประมาณปีก่อน ค.ศ. 600
คํา พยากรณ์ ของนาฮูม เป็น บทกวีที่ไพเราะมาก หัว เรือ
่ ง
ก็คือ “ภาระเกี่ยวข้องกับ นครนี นะเวห์” คือ การทําลายของ
เมืองและอาณาจักรนี้เพราะเหตุชาวอัสซีเรียได้ข่มเหงพวก
อิสราเอล

1

พระเจ้าผู้บริสุทธิจะทรงลงโทษคนบาป
์

ภาระ เกี่ยวข้อง กับ นคร นี นะ เวห์ หนังสือ เรือ
่ ง นิ มิต
ของ นา ฮูม ชาว เมือง เอล โขช 2 พระเจ้า ทรง เป็น พระ เย โฮ
วาห์ผู้ทรงหวงแหนและทรงแก้แค้น พระเยโฮวาห์ ทรงแก้
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แค้น และ ทรง มี พระพิโรธ พระ เย โฮ วาห์ จะ ทรง แก้ แค้น
ศัตรู ของ พระองค์ และ ทรง เก็บ ความ โกรธ ไว้ให้ปัจจามิตร
ของพระองค์ 3 พระเยโฮวาห์ ทรงกริว้ ช้า ทรงฤทธานุ ภาพ
ใหญ่ยิง่ พระองค์จะ ไม่ ทรง งด โทษ คน ชัว่ เลย พระ มรรคา
ของ พระ เย โฮ วาห์อยูใน
่ ลม หมุน และ พายุ และ เมฆ เป็น
ผงคลีแห่ง พระบาท ของ พระองค์ 4 พระองค์ทรง ห้าม ทะเล
ทรง กระทํา ให้ มัน แห้ง ทรง ให้แม่น้าํ ทัง้ หลาย แห้ง ไป บา
ชาน และ คา ร เมล ก็เหีย
่ ว และ ดอกไม้ ของ เลบานอน ก็เหื
อด ไป 5 ต่อ เบื้อง พระ พักตร์พระองค์ ภูเขา ก็ สัน
่ สะเทือน
และ เนิ น เขา ก็ ละลาย ไป แผ่นดินก็เริศร้าง ต่อ เบื้อง พระ
พักตร์พระองค์ เออ ทัง้ โลกและสิง่ สารพัดที่อาศัยอยู่ในโลก
ด้วย 6 ใครจะต้านทานพระพิโรธของพระองค์ได้ ใครจะทน
ต่อ ความร้อนแรงแห่ง ความกริว้ ของพระองค์ได้ พระพิโรธ
ของพระองค์พลุ่งออกมาอย่างกับไฟ โดยพระองค์ศิลาก็ถูก
เหวีย
่ งลง 7 พระเยโฮวาห์ประเสริฐ ทรงเป็นที่กําบังเข้มแข็ง
ใน วัน ยาก ลําบาก พระองค์ทรง รู จ
้ ัก ผู้ที่วางใจ ใน พระองค์
8 แต่พระองค์จะ ทรง กระทํา ให้สถาน ที่แห่ง นั ้น สิน
้ สุด ลง
ด้วยนํ้า ท่วมที่ ไหลท่วมท้น และความมืด จะไล่ ตามศัตรู ทัง้
หลาย ของ พระองค์ไป 9 เจ้า คิด อุบาย อัน ใด ต่อ พระ เย โฮ
วาห์ พระองค์จะ ทรง กระทํา ให้สิ้น ไป อย่าง เด็ด ขาด ความ
ทุกข์ยากจะไม่โผล่ขึ้น เป็น คํารบสอง 10 แม้ว่า เขาทัง้ หลาย
เหมือน หนาม ไก่ไห้ที่เกี่ย วกัน ยุง่ และ เมา ตาม ขนาด ที่ เขา
ดื่ม เขาจะถูกเผาผลาญสิน
้ เหมือนตอข้าวที่แห้งผาก 11 เคย
มีผู้หน่ึ งมาจากพวกเจ้า ที่ คิด อุบายชัว่ ร้ายต่อ พระเยโฮวาห์
และแนะนํา ความชัว่ 12 พระเยโฮวาห์ตรัสดัง นี้ ว่า “แม้พวก
นั ้น จะอยู่ อย่างสงบและมี จํานวนมากมายด้วย เขาก็ จะถูก
ตัดขาดและสิน
้ ไปเมื่อเขาผ่านไป แม้ว่าเราให้เจ้าทุกข์ใจบ้าง
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แต่เราจะไม่ให้เจ้าทุกข์ใจอีกต่อไป 13 บัดนี้ เราจะหักแอกของ
เขาเสียจากเจ้า และจะระเบิดเครือ
่ งจองจําของเจ้าให้สลาย
ไป” 14 พระเยโฮวาห์ตรัสบัญ ชาด้วยเรือ
่ งเจ้า ว่า “เขาจะไม่
หว่านชื่อของเจ้าให้แพร่หลายอีกต่อไป เราจะขจัดรู ปเคารพ
ที่ สลัก และรู ป เคารพที่ หล่อ ออกเสีย จากนิ เวศแห่ง พระของ
เจ้า เราจะขุดหลุมศพให้เจ้า เพราะเจ้าชัวน
่ ัก”
พระพรสําหรับยูดาห์ในอนาคต
ดูเถิด เท้า ของ ผู้นํา ข่าวดี มา ที่ บน ภูเขา ผู้โฆษณา
สันติภาพ โอ ยูดาห์เอ๋ย จง รักษา ประเพณี การ เลี้ยง ตาม
กําหนดของเจ้าไว้ จงทําตามคําปฏิญาณของเจ้าเถิด เพราะ
ว่าคนชัว่ จะไม่ผ่านเจ้าไปอีก เขาถูกขจัดเสียสิน
้ แล้ว
15

2

นครนี นะเวห์จะถูกทําลายด้วยสงคราม
1 ผู้ที่ฟาดให้ แหลกเป็ น ชิน
ึ มาต่อสู้ กับ เจ้า แล้ว จง
้ ๆได้ ข้น
เข้า ประจําป้อม จงเฝ้า ทางไว้ จงคาดเอวไว้ จงรวมกําลัง
ไว้ให้หมด 2 เพราะว่าพระเยโฮวาห์ทรงกระทําให้ความโอ่อา่
ตระการของยาโคบกลับ สู่ สภาพเดิม อย่างกับ ความโอ่อา่
ตระการของอิสราเอล เพราะว่าพวกปล้นได้ปล้นเอาไป และ
ได้ ทํา ลายกิงก
่ ้า นของเขาให้พินาศ 3 โล่ของทหารหาญนั ้น
สีแดง และทหารของเขาก็แต่งกายสีแดงเข้ม ในวัน เตรียม
พร้อมรถรบก็ จะแวบวาบดัง คบเพลิง และไม้ สนสามใบก็
จะ สัน
่ สะท้าน อย่าง รุ นแรง 4 รถ รบ ห้อ ไป ตาม ถนน มันรีบ
ไป รีบ มา ที่ ลาน เมือง ส่อง แสง ราวกับ คบ เพลิง และ พุ่ง ไป
อย่างสายฟ้า แลบ 5 นายทหารถูก เรียกตัว เขาก็ สะดุด เมื่อ
เขาเดินไป เขาจะรีบตรงไปที่กําแพงเมือง มีเพิงกันอาวุธตัง้
ขึ้น 6 ประตูที่แม่น้าํ จะ เปิด แล้วที่ พระ รา ชวังก็ จะ มลาย ไป
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ฮัส ซาปจะถูก นํา ไปเป็น เชลย นางจะถูก นํา ขึ้น ไป บรรดา
สาวใช้ จะนํา หน้า นางไปด้วยเสียงนกเขา ตีอกชกใจของตน
8 แต่ตัง
้ แต่เดิม มาแล้วนี นะเวห์ก็เหมือนสระนํ้า แม้กระนั ้น
พวก เขา จะ หนี ออก มา เขา ทัง้ หลาย จะ ร้อง ว่า “หยุด หยุด
” แต่ก็ไม่มีใคร หัน กลับ 9 ปล้น เอา เงิน ซิ ปล้น เอา ทองคํา
มีทรัพย์ สมบัติมากมายไม่รู สิ
้ น
้ สุด มีของมี ค่า ทุก อย่างเป็น
10
ทรัพย์มัง่ คัง่
เริศร้าง ความเริศร้าง และความพินาศ จิต
ใจ ก็ ละลาย ไป และ หัว เข่า ก็สัน
่ บัน
้ เอว ก็ ปวด ร้าว ไป หมด
ใบหน้า ทุก คน ซีดเซียว 11 ที่อาศัย ของ สิงโต อยูที
่ ่ไหน คือ ที่
เลี้ยง อาหาร ของ สิงโต หนุ่ม ที่ที่สิง โต คือ สิงโต แก่ เคย เดิน
เข้าไป ที่ที่ลูกของมันเคยอยู่ ไม่มีผู้ใดทําให้มันกลัวได้ 12 สิง
โตนั ้นได้ฉีกอาหารให้ลูกของมันพอกิน และได้คาบคอเหยื่อ
มา ให้เหล่า เมีย ของ มัน มัน สะสม เหยื่อ เต็ม ถํ้า และ สะสม
เนื้ อที่ฉีกแล้วเต็มรัง 13 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า ดูเถิด
เราต่อสู้เจ้า เราจะเผารถรบของเจ้า ให้ เป็น ควัน และดาบ
จะสังหารสิงโตหนุ่มของเจ้า เราจะตัดเหยื่อของเจ้าเสียจาก
โลก และจะไม่มีใครได้ยน
ิ เสียงผู้ส่ือสารของเจ้าอีก

3
1

นครนี นะเวห์จะถูกลงโทษสมกับการกระทําของเธอ

วิบัติแก่เมืองที่ แปดเปื้ อนไปด้วยโลหิต เต็มด้ว ยการมุ
สา และ การ โจรกรรม เหย่อ
ื จะ ไม่ จาก ไป เลย 2 เสียง ขวับ
ของ แส้ และ เสียง กระหึ่ม ของ ล้อ ม้า ควบ และ รถ รบ ห้อ
ไป 3 พล ม้า เข้า ประจัญบาน ดาบ แวววาว และ หอก วาววับ
คน ถูก ฆ่า เป็นก่า ยก อง ซากศพ กอง พะเนิ น ร่าง คน ตาย
ไม่รู จั
้ กจบสิน
้ เขาจะสะดุดร่างนั ้น 4 ทัง้ นี้ เพราะการแพศยา
อย่างมากนั บไม่ถ้วนของหญิงแพศยานั ้นผู้มีเสน่ ห์ และเป็น
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จอม วิทยาคม นาง ได้ ขาย ประชาชาติเสียด้ว ยการ แพศยา
ของนาง และขายบรรดาครอบครัวมนุษย์ด้วยวิทยาคมของ
นาง 5 พระ เย โฮ วาห์ จอม โยธา ตรัสว่า ดูเถิด เรา ต่อสู้เจ้า
และจะยกกระโปรงของเจ้า คลุม หน้า เจ้า เราจะให้ บรรดา
ประชาชาติมอง ดูความ เปลือย เปล่า ของ เจ้า และ ให้ ราช
อาณาจักร ทัง้ หลาย มอง ดู ความ อับอาย ของ เจ้า 6 เรา จะ
โยนของโสโครกที่น่าสะอิดสะเอียนใส่เจ้า และกระทําให้เจ้า
น่า ขยะแขยง และ จะ ปล่อย ให้เจ้า ถูก ประจาน 7 ต่อ มา ทุก
คน ที่ แล เห็น เจ้า จะ หด หนี ไป จาก เจ้า และ กล่าว ว่า “นี นะ
เวห์ เป็น เมืองร้างเสีย แล้ว ใครเล่า จะสงสารเธอ” จะไปหา
ใครที่ไหนมาเล้าโลมเธอได้เล่า 8 เจ้าวิเศษกว่า เมืองโนซึ่งมี
พลเมืองมาก ซึ่ง ตัง้ อยู่ ระหว่างแม่น้ํา หรือ ซึ่งมี น้ํา รอบนคร
มีทะเลเป็นที่กําบัง มีทะเลเป็นกําแพงเมือง 9 เอธิโอเปียเป็น
กําลัง ของเมืองนี้ ทังอ
้ ียป
ิ ต์ และก็ไม่จํากัด เสีย ด้วย พูตและ
ลิบนีเป็นผู้ชว
่ ยเมืองนั ้น 10 ถึงกระนั ้นเมืองนั ้นก็ยงั ถูกกวาด
ไป เธอตกไปเป็น เชลย ลูก เล็ก เด็ก แดงของเธอก็ถูกเหวีย
่ ง
ลงแหลกเป็น ชิน
้ ๆที่ หัว ถนนทุก สาย เขาจับ สลากแบ่ง ผู้มี
เกียรติของ เมือง นั ้น และ คน ใหญ่ คน โต ทัง้ สิน
้ ของ เมือง
11
นั ้นก็ถูกล่ามโซ่ เจ้าจะมึนเมาไปด้วย เจ้าจะถูกซ่อนไว้ เจ้า
จะแสวงหากําลัง เพราะเหตุศัตรู 12 ป้อมปราการทัง้ สิน
้ ของ
เจ้าจะเป็นเหมือนต้นมะเดื่อที่มีผลมะเดื่อสุกรุ ่นแรก ถ้าถูก
เขย่า ก็จะร่วงลงไปในปากของผู้กิน 13 ดูเถิด คนของเจ้าซึ่ง
อยู่ ท่ามกลางเจ้า ก็ เหมือนผู้หญิง ประตูเมืองแห่ง แผ่น ดิน
ของเจ้า ก็ เปิด กว้างให้แก่ศัตรู ของเจ้า ไฟได้ไหม้ดาลประตู
ของเจ้า หมดแล้ว 14 เจ้าจงชัก นํ้า ขึ้น ไว้ สําหรับ การถูกล้ อม
นั ้น จงเสริม ป้อมปราการของเจ้า จงลงไปในบ่อดิน เหนี ยว
ยํ่า ปูน สอ ให้เข้า กัน ดี และ เสริม ให้ เตา เผา อิฐ แข็งแกร่ง

นาฮูม 3:15
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นาฮูม 3:19

ขึ้น 15 ไฟ ก็ จะ คลอก เจ้า ที่นั ่น ดาบ ก็ จะ ฟัน เจ้า มัน จะ กิน
เจ้า เสีย อย่าง ตัก
๊ แตน วัย กระโดด จง เพิม
่ พวก เจ้า ให้ มาก
อย่างตัก
๊ แตนวัย กระโดด จงเพิม
๊ แตนวัย
่ ให้ มากเหมือนตัก
16
บิน
เจ้า เพิม
่ พวก พ่อค้า ให้ มากกว่า ดวงดาว ใน ท้องฟ้า
ตัก
๊ แตน วัย กระโดด นั ้น ลอก คราบ แล้วก็บิน ไป เสีย 17 เจ้า
นาย ของ เจ้า ก็ เหมือน ตัก
๊ แตน วัย บิน พวก สัสดี ของ เจ้า ก็
เหมือนฝูง ตัก
๊ แตนเกาะอยูที
่ ่รัว้ ต้นไม้ ในวัน อากาศเย็น พอ
ดวง อาทิตย์ขึ้น มันก็บิน ไป หมด ไม่มีใคร ทราบ ว่า มัน ไป
ที่ไหน 18 โอ กษั ตริยแห่
์ งอัส ซีเรีย เอ๋ย ผู้เลี้ยง แกะ ของ เจ้า
หลับเสียแล้ว ขุนนางของเจ้าจะอาศัยในผงคลี ชนชาติของ
เจ้า กระจัดกระจายอยู่ บนภูเขา ไม่มีผู้ใดรวบรวมเอามาได้
19 แผลฟกชํ้า ของเจ้า ไม่มีบรรเทา บาดแผลของเจ้า ก็สาหัส
ทุกคนผู้ได้ยิน ข่าวของเจ้า เขาก็ ตบมือ เยาะเจ้า มีใครเล่า
ที่ไม่ได้รับภัยอันร้ายเนื องนิ ตย์ของเจ้า
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