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บทที่ 35
นาฮูม

วัตถุประสงค
เม่ือจบบทนี้แลว คุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปน้ี
-  บอกชื่อผูเขียนหนังสือนาฮูม
-  บอกวาหนังสือนาฮูมเขียนถึงใคร
-  บอกจุดประสงคของหนังสือนาฮูม
-  บอกถึงหลักการของชีวิตและการรับใชของหนังสือนาฮูม

คํ านํ า
ผูเขียน นาฮูม
เขียนถึงใคร ถึงเมืองนีนะเวห
จุดประสงค เพ่ือเตือนใหรูถึงการพิพากษาเมืองนีนะเวห เมืองหลวงของจักรวรรดิอัสซีเรีย  ซ่ึงจับ

ประชากรของพระเจาไวเปนเชลย
ขอพระคัมภีร

“พระเจาทรงเปนพระเจาผูทรงหวงแหนและทรงแกแคน  พระเจาทรงแก
แคนและทรงมพีระพิโรธ  พระเจาทรงแกแคนศัตรูของพระองค  และทรงเก็บ
ความโกรธไวใหปจจามิตรของพระองค”  นาฮูม  1:2

หลกัการของชีวิตและการรับใช จงระวังระไว  พระเจาทรงแกแคนความชั่วราย
บุคคลสํ าคัญ นาฮูม

โครงราง



การสํ ารวจพระคัมภีรข้ันพื้นฐานภาคที่ 1  บทที่ 35                - 216 -

I. คํ าพยากรณถึงการทํ าลายลาง  ภาคที่หน่ึง  1:1-14
A. คํ านํ า  1:1
B. แหลงที่มาของการทํ าลายคือ พระเจาพระองคเอง  1:2-9

1. การแกแคนและพระเมตตาของพระเจา  1:2-3
2. ความโกรธอยางแรงกลาของพระองคตอความบาป  1:4-6
3. ความยิ่งใหญของพระเมตตาของพระองค  1:7
4. การไลตามศัตรูของพระองค 1:8

C. เหตุผลที่พระเจาทรงทํ าลายคือ  ความบาป  1:9-14
1. ความสัตยซ่ือของพระเจาในวิกฤติการปจจุบัน  1:9-11
2. การทํ าลายอัสซีเรีย  1:12-14
3. ความชื่นชมยินดีในศโิยน  1:15

II. พระสัญญาตอยูดาหวา  เขาไมจํ าเปนตองกลัวชนชาติที่โหดรายนี้  1:15
III. คํ าพยากรณถึงการทํ าลาย  ภาคที่สอง  2:1-3:19

A. การยึดและการทํ าลายเมือง  2:3-13
1. การโจมตีเมืองนีนะเวห  ชะตากรรมของเมือง  2:1-7

a) การเตรียมตัวอยางโกรธเพื่อตอสู  2:1-4
b) หมดหวังที่จะตอตาน  2:5-6
c) เมืองดุจดังราชินีถูกจับ  2:7

2. ความกลัวของคนและการที่เมืองถูกทิ้งราง  2:8-13
a) ชาวเมืองหลบหนี  2:8-10
b) ถูกทํ าลายอยางสิ้นเชิง  2:11-13

B. เหตุผลที่นีนะเวหลมสลาย  3:1-9
1. อธิบายถึงสงคราม  3:1-3
2. สาเหตุ  :  ความบาปของเมือง  3:1-6, 16, 19
3. พระเจาทรงเปดโปงใหอับอาย  3:5-7

C. ชะตากรรมของพระอาโมนจะเปนชะตากรรมของนีนะเวห  3:8-11
(ดูเยเรมีย 46:25,  เอเสเคียล 30:14)

D. นีนะเวหไมสามารถที่จะรักษาเมืองไวได  3:12-19
1. การลมสลายของปอมปราการ  3:12-19
2. การยึดและการทํ าลายเมือง  3:14-19ก
3. ความชื่นชมยินดีของสากลโลกตอการลมสลายของนีนะเวห  3:19ข

ชื่อ                                        

บททดสอบตนเอง  บทที่ 35
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1. ใครเปนผูเขียนหนังสือนาฮูม
                                                                                                                         

2. จงบอกจุดประสงคของหนังสือนาฮูม
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

3. หนังสือนาฮูมเขียนถึงใคร
                                                                                                                         

4. จงบอกถึงหลักการชีวิตและการรับใชของหนังสือนาฮูม
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

5. จงเขียนขอพระคัมภีรของหนังสือนาฮูม
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 35

1. นาฮูม
2. เพ่ือเตือนใหรูถึงการพิพากษาของนีนะเวห  เมืองหลวงของจักรวรรดิอัสซีเรีย ซ่ึงจับเอาประชา

กรของพระเจาไปเปนเชลย
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3. นีนะเวห
4. จงระวังระไว พระเจาทรงแกแคนความชั่วราย
5. “พระเจาทรงเปนพระเจาผูทรงหวงแหนและทรงแกแคน  พระเจาทรงแกแคนและทรงมีพระพิโรธ

พระเจาทรงแกแคนศัตรูของพระองค  และทรงเก็บความโกรธไวใหปจจามิตรของพระองค”  นา
ฮูม  1:2

เพื่อศึกษาตอไป

1. อะไรคือเหตุผลที่พระเจาพิพากษานีนะเวห  จงอานหนังสือนาฮูมและจดรายการไว
2. คุณจํ าไดไหมถึงผูพยากรณอ่ืนๆ ที่คุณไดศึกษามากอน  ซ่ึงไดพยากรณถึงเมืองนีนะเวห  เม่ือ

ตอบสนองตอคํ าพยากรณครั้งแรกอยางไร (ดูหนังสือโยนาห)
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3. จงเปรียบเทียบขอพระคัมภีรเหลานี้
อิสยาห  8:8, 10:23 นาฮูม  1:8-9
อิสยาห  24:1 นาฮูม 2:10
อิสยาห  21:3 นาฮูม  2:10
อิสยาห  52:7 นาฮูม  1:15

4. ตอไปน้ีเปนเหตุผลบางประการของการที่นีนะเวหลมสลาย
-  นองเลือด  3:1
-  การมุสา  3:1
-  การปลนสดมภ  3:1
-  ฆาคนไรความผิด  3:3-4
-  การเปนโสเภณี  3:4
-  การเปนแมมดหมอผี  3:4
-  การไรศีลธรรม  3:5
-  ความโหดรายที่ซอนอยู  3:6
-  พอคา  (ทหารจาง)  ซ่ึงทํ าลาย  3:16
-  บาดแผลฉกรรจรักษาไมได  3:19
-  ความโหดรายตอเน่ืองไมหยุด  3:19


