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Nahum
1 Ang gipamulong mahitungod sa Ninibe. Ang

Libro sa Panan-awon ni Nahum, ang Elkoshite.
2 Si Yahweh ang abugho-an nga Dios ug naga-
panimalos; si Yahweh nagapanimalos ug puno
sa kapungot; si Yahweh nanimalos sa iyang mga
kaaway, ug nagapadayon ang iyang kasuko sa
iyang mga kaaway. 3 Si Yahweh dugay masuko
ug gamhanan siya kaayo; walay hinungdan nga
sultihan niya ang mga kaaway nga wala silay
sala. Buhaton ni Yahweh nga iyang agianan ang
alimpulos ug ang bagyo, ug ang mga panganod
mao ang abog sa iyang mga tiil. 4 Gibadlong
niya ang dagat ug gipa-uga kini; gipauga niya
tanang mga kasubaan. Huyang si Bashan, ug
si Carmel usab; ug ang mga bulak sa Lebanon
huyang. 5 Nauyog ang kabukiran sa iyang
presensiya; ug ang kabungtoran nalanay; ang
yuta nahugno sa iyang presensiya, lakip ang
kalibotan ug ang tanan nga mga tawo nga
nagpuyo niini. 6 Kinsa man ang makabarog
sa iyang kapungot? Kinsa man ang makasukol
sa kabangis sa iyang kasuko? Ang iyang ka-
pungot gibubo sama sa kalayo, ug ang mga
bato nadugmok pinaagi kaniya. 7 Maayo si
Yahweh, dalangpanan sa adlaw sa kasamok; ug
matinud-anon siya niadtong nagdangop kaniya.
8 Apan pagatapuson gayod niya ang iyang mga
kaaway uban sa lunop; ug gukdon niya sila sa
kangitngit. 9 Unsa man ang inyong gilaraw mga
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tawo batok kang Yahweh? Pagatapuson gayod
niya kini; ang kasamok dili na makabarog sa
ikaduha nga higayon. 10 Kay sila magkagubot
sama sa tunokon nga mga tanom; natuhop sila
sa ilang kaugalingon nga ilimnon; sila hingpit
nga lamyon sa kalayo sama sa uga nga dagami.
11 Adunay usa nga mibarog taliwa kaninyo,
Ninibe, nga naglaraw ug daotan batok kang
Yahweh, ang usa nga nagdasig sa pagkadaotan.
12 Mao kini ang gisulti ni Yahweh: “Bisan pa ug
kusgan sila ug kumpleto, mapungil gihapon sila;
ang ilang mga katawhan mawala. Apan ikaw,
Judah: Bisan tuod gisakit ko ikaw, dili ko na ikaw
sakiton. 13 Karon ako nang putlon kanang yugo
sa mga tawo gikan kanimo; ako nang putlon
ang imong mga kadina.” 14 Ug naghatag si
Yahweh ug mando mahitungod kanimo, Ninibe:
“Wala nay kaliwat nga modala sa imong ngalan.
Wagtangon nako ang kinulit nga mga hulagway
ug ang mga hulagway nga hinimo sa puthaw
gikan sa mga balay sa inyong dios-dios. Ako
magakalot sa imong mga lubnganan, kay ikaw
makauulaw.” 15 Tan-awa, sa kabukiran adunay
tiil sa usa ka tawo nga magdala sa maayong
balita, nga magpasayod sa kalinaw! Sauloga ang
imong Kapistahan, Judah, ug ampingi ang imong
panaad, kay ang daotan dili na makasulong
kanimo; hingpit na ang iyang pagkawagtang.

2
1 Ang usa nga modugmok kanimo padulong

na aron makig-batok kanimo. Butangi ug tawo
ang mga pader sa siyudad, bantayi ang mga
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kadalanan, himoa ang imong kaugalingon nga
lig-on, tigoma ang imong mga kasundalohan.
2 Kay si Yahweh ang magpasig-uli sa pagkaha-
langdon ni Jacob, sama sa pagkahalangdon sa
Israel, bisan pa ug giguba ug gilaglag sa mga
kawatan ang mga sanga sa ilang kaparasan.
3 Pula ang mga taming sa iyang makusganong
kalalakin-an, ug ang maisogong kalalakin-an
gibistihan ug pula; ang mga karwahe nanag-
pangidlap uban ang ilang puthaw sa adlaw
nga nahimo silang andam, ug ang cipris nga
bangkaw ila nang gikaway. 4 Ang mga kar-
wahe misutoy na sa mga kadalanan; nagdali-
dali sila nga nagbalikbalik diha sa halapad nga
kadalanan. Daw sama sila sa mga sulo, ug nana-
gan sila sama sa mga kilat. 5 Ang usa nga mod-
ugmok kanimo nagtawag sa iyang mga opisyal;
nagkabangga-anay ang matag-usa diha sa ilang
pagmartsa; nagdali-dali sila aron sulungon ang
pader sa siyudad. Ang dagko nga taming naan-
dam na aron sa pagpanalipod sa mga moataki.
6 Ang mga ganghaan sa mga suba napugos sa
pag-abli, ug ang palasyo nangaguba. 7Ang rayna
gihuboan sa iyang mga sanina ug gibihag; ang
iyang mga sulugoon nga babaye nagdanguyngoy
sama sa mga salampati, ug nagpamukmok sa
ilang mga dughan. 8 Ang Ninibe mahisama
sa nagtulo nga linaw sa tubig, uban ang iyang
katawhan ngamibuhagay sama sa naga-agas nga
tubig. Misinggit ang uban, “Hunong, hunong,”
apan walay usa nga milingi. 9 Panguha-a ang
kinawat nga mga plata, panguha-a ang kinawat
nga bulawan, kay walay kataposan niini, ngadto
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sa katahom sa tanang maayo nga mga butang sa
Ninibe. 10 Ang Ninibe haw-ang ug naguba na.
Naluya ang kasingkasing samatag-usa, nangurog
ang ilang mga tuhod, ug ang kasubo anaa sa
tanan; nangluspad ang ilang mga dagway. 11Asa
naman ang langob sa mga liyon, ang dapit kung
asa ginapakaon ang gagmay nga mga liyon, ang
dapit diin nagalakaw-lakaw ang laki ug baye nga
liyon, uban ang gagmay nga mga liyon, diin wala
silay gikahadlokan? 12 Ang liyon mowatas-watas
sa iyang mga tinukob alang sa iyang gagmay nga
mga liyon; siya moluok sa iyang mga tinukob
alang sa mga bayeng liyon, ug pun-on niya sa
iyang mga tinukob ang langob, ug mapuno ang
iyang tagoanan sa giwatas-watas nga mga lawas.
13 “Tan-awa, makigbatok ako kanimo”—mao
kini ang gipamulong ni Yahweh sa katawhan.
“Sunogon ko ang inyong mga karwahe ug mag-
aso kini, ug ang espada magalamoy sa imong
batan-ong mga liyon. Pagaputlon ko ang imong
pagkakawatan gikan sa imong kayutaan, ug dili
na gayod madunggan ang mga tingog sa imong
mga mensahero.”

3
1 Pagkaalaot sa siyudad nga napuno sa dugo!

Napuno kini sa pagpamakak ug pagpangawat
sa kabtangan; ang mga biktima anaa kanunay
kaniya. 2 Apan karon adunay kasaba sa mga
paglatigo ug ang tingog sa mga ligid nga nag-
tuyok, nagdagan nga mga kabayo, ug nag-untol
untol nga mga karwahe. 3 Adunay mga tawong
nagkabayo nga misulong, nagpangidlap nga
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mga espada, nagsinawsinaw nga mga bangkaw,
daghan ang mga minatay, nagtipun-og ang mga
lawas. Dili maihap ang mga patay nga lawas;
ang ilang mga kaaway nangapandol diha kanila.
4 Kini nahitabo tungod sa unodnong mga buhat
sa mga maanyag nga nagbaligya sa ilang dun-
gog, ug ang hanas sa paggamit ug salamangka,
nga nagbaligya sa kanasoran pinaagi sa iyang
pagkabigaon, ug tungod kaniya ang katawhan
nagabuhat ug salamangka. 5 “Tan-awa, makig-
batok ako kanimo”—kini ang gisulti ni Yahweh
nga makagagahom. “Akong pagawalison ang
imong palda ug ipakita ang imong tinagoang
bahin ngadto sa kanasoran, maulawan ka ngadto
sa mga gingharian. 6 Labayan ko ikaw ug hugaw
ug mahimo kang mangil-ad; himoon ko ikaw nga
talan-awon sa tanan. 7 Moabot ang panahon
nga molikay ang tanan motan-aw kanimo ug
moingon, 'nagun-ob na ang Nineve; kinsa ba ang
mohilak alang kaniya?' Asa man ako makakita
ug tawo nga mohupay kanimo?” 8 Ninibe, mas
labaw pa ba ikaw kaysa sa Tebes, nga natukod sa
Suba sa Nilo, nga nalibotan siya ug tubig, nga ang
nanalipod mao ang lawod, nga ang pader niini
mao ang dagat? 9Ang Etiopia ug ang Ehipto mao
ang iyang kusog, ug kini walay kinutoban; ang
Put ug ang Libya mao ang iyang kaabin. 10 Apan
ang Tebes nabihag; ug naulipon siya; ang iyang
gagmay nga kabataan gipangwataswatas diha sa
likoanan sa mga dalan; ang iyang mga kaaway
nagripa alang sa iyang halangdon nga kalalakin-
an, ug gipangkadinahan ang tanan niyang mga
bantogan nga tawo. 11 Mahubog ka usab; ug
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mosulay ka sa pagtago, ug mangita ka usab ug
katagoan gikan sa imong kaaway. 12 Ang tanan
nimong mga kota mahisama sa kahoy nga igera
nga mao pay pagkahinog: kung uyogon kini,
mangahulog kini ngadto sa baba sa mokaon ni-
ini. 13 Tan-awa, ang katawhan nga anaa kanimo
mga babaye; ang ganghaan sa imong yuta abli
kaayo alang sa imong mga kaaway; gilamoy sa
kalayo ang ilang mga rehas. 14 Lakaw pagkalos
ug tubig alang sa nanagbabag; palig-ona ang
imong kota; adto ngadto sa yuta nga kulonon
masaha kini; kuhaa ang hulmahan alang sa tisa.
15 Lamoyon ka didto sa kalayo, ug ang espada
maoy mopokan kanimo. Pagalamoyon ka niini
ingon nga mga gagmay nga dulon nga molamoy
sa tanan. Himoa ang imong kaugalingon sama
kadaghan sa gagmay nga mga dulon, pagdaghan
sama sa dagkong mga dulon. 16 Gipadaghan
nimo ang imong mga tigbaligya nga mas daghan
pa kaysa mga bituon sa kalangitan; apan sama
sila sa gagmay nga mga dulon: mangawat
sila sa yuta ug unya molupad palayo. 17 Ang
imong mga prinsipe sama kadaghan sa dagkong
mga dulon, ug ang imong mga heneral sama
sa ilang panon nga mitugdong sa mga pader
sa adlaw nga tingbugnaw. Apan sa dihang
mosidlak ang adlaw manglupad sila ug walay
usa nga nasayod kung asa. 18 Hari sa Asiria,
ang imong magbalantay nakatulog; ang imong
magmamando nagpahulay. Nagkatibulaag ang
imong katawhan sa kabukiran, ug walay usa
nga makatigom kanila. 19 Walay mahitabong
kaayohan alang sa imong mga samad. Hilabihan
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ang imong mga samad. Ang matag usa nga
makadungog sa balita bahin kanimo mopakpak
sa ilang mga kamot sa kalipay diha kanimo.
Kinsa bay makaikyas sa imong makanunayon
nga pagkadaotan?
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