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નાહૂમ
1 આ ુસ્તક એલ્કોશીમાં રહેતા નાહૂમને નનવેહ પર આવી

રહેલા વનાશ વષે દેવે આપે ું સંદશર્ન છે:
નનવેહ પર યહોવાનો પ્રકોપ

2 યહોવા ઇષાર્ ું દેવ છે.
તેઓ ક્રોધે ભરાઇને
બદલો લેનાર દેવ છે.

તે પોતાના શ ુઓ પર વૈર વાળે છે.
તે પોતાના શ ુઓ પર કોપાયમાન રહે છે.

3 યહોવા ુસ્સે થવામાં ધીમા છે.
તેમની પાસે મહાન શ કત છે.

અને તે ચો સપણે ુનેગારોને
દડ્યા વગર જવા દેતા નથી.

પ્રચંડ ઝંજાવાત અને વાવાઝોડામાં
થઇને યહોવાનો માગર્ જાય છે.
વાદળો તેના પગની રજ છે.

4 તે સાગરને ધમકાવે છે અને મહાસાગરો ૂકવી દે છે.
તે નદ ઓ ૂકાવીને રેતીમાં ફેરવી દે છે;

બાશાન અને કામેલર્ના લીલાંછમ પ્રાંતો ૂકાઇ જાય છે;
લબાનોનનાં લો કરમાઇ જાય છે.

5 તેમને કારણે પવર્તો ુજે છે.
ને ડુગરો ઓગળ જાય છે.

તેમની સામે ૃથ્વી ુજે છે,
દુ નયા અને તેમાં વસતા
બધા જીવો હાલી ઊઠે છે.

6 યહોવાના રોષ આગળ કોણ ટક શકે?
તેના ક્રોધનો તાપ કોણ સહ શકે?

તેનો ક્રોધ અ ની જમે વરસે છે
અને તે ખડકોના ૂરે ૂરા કર નાખે છે.
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7 યહોવા ભલા છે;
ુશ્કેલીના સમયમાં તે આપણને આશ્રય આપે છે!

તેને શરણે આવનાર ું તે ધ્યાન રાખે છે.
8 પર ુ તે પોતાના શ ુઓનો પ્રચંડ

ઘસમસતા જળપ્રલયથી સં ૂણર્ નાશ કરે છે;
અને તેઓને અંધારામાં ધકેલી દે છે.

9 હે નનવેહ, યહોવા વરૂદ્ધ તમે ું ષડયંત્ર રચો છો?
તે તમારો સં ૂણર્ નાશ કર નાખશે.
ું બીજીવાર ુશ્કેલી ઊભી ન હ કર શકે.

10 કાંટા વચ્ચે અટવાયેલાની જમે,
જઓે પીધેલા છે તેની જમે,

અને સં ૂણર્ ર તે કરમાયેલા,
લણી લીધેલા ખેતરની જમે હશે
તોપણ તેઓને તે ભરખી જશે.

11 યહોવાની વરૂદ્ધ દુ યોજના કરનાર તમારામાંથી એક બહાર
આવ.ે

તે દુ સલાહકાર છે.
12 યહોવા પોતાના લોકોને કહે છે,
“તમારા શ ુઓ ગમે તેવા બળવાન

અને અસં હશે તેમ છતાં તેનો નાશ થશે.
તેમ ું નામો નશાન ન હ રહે.

મેં તમને શક્ષા કર છે છતાઁ
હુ હવે તમને સજા ન હ કરુ!

13 અને હવે હુ તમાર સાંકળ તોડ નાખીશ
અને આશ્ ૂરના રાજાની ુલામીના
બોજમાંથી તમને ુકત કર શ.”

14 યહોવાએ તમારા માટે આ હુકમ આપ્યો છે,
“તારા કુળની હારમાળા ખલાસ થઇ જશ.ે

તારા મં દરોની ૂ તઓ
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અને પ્ર તમાઓનો હુ નાશ કર શ.
હુ તને દફનાવી દઇશ! કારણકે

ું તરસ્કૃત થયો છે!”

15 જુઓ, પવર્ત પર સંદેશાંવાહકોના પગલાં છે;
તે શાં તના સારા સમાચાર લાવી ર ાં છે.
હે યહૂ દયાના લોકો,

તમારા ઉત્સવો ઊજવો,
તમારા વચનો ૂરા કરો,

કારણ હવે કદ દુ લોકો તમારા પર આક્રમણ કરશે ન હ,
તેમનો સ ૂળગો નાશ કરવામાં આ ો છે.

2
નનવેહ ું ન ત પતન

1 ઓ નનવેહ!
તને વખેર નાખવા એક શ ુ આ ો છે!

કલ્લાની રક્ષા કર.
રસ્તા પર ચોક કર,

ુદ્ધ માટે તૈયાર થઇ જા.
તાર બધી શ કતને ભેગી કર.

2 ૂંટારાઓએ તેઓને ૂંટ લીધા છે
અને તેઓના દ્રાક્ષના વેલાનો નાશ કય છે,

પર ુ યહોવા યાકૂબ ું માન ઇસ્રાએલના
સન્માનની જમે ુન: ા પત કરશે.

3 તેના યોદ્ધાઓની ઢાલોનો રગ લાલ છે.
અ ત શ કતશાળ માણસો લાલ રગના પોષાકમાં છે.

ચમકારા મારતા તેના રથો
ુદ્ધ માટે તૈયાર થઇ ર ા છે.

તેમના ૃક્ષો હલાવાઇ ર ાં છે.
4 રથો ગલીઓમાં ગાંડા ૂર બનીને ૂમી ર ાં છે.
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તેઓ ચોકમાં ઉપર નીચે ઉતાવળે ઘસી ર ાં છે
સળગતી મશાલની જમે દોડે છે

અને વીજળ ની જમે ાં ત્યાં ત્રાટકવાના હોય તેવા દેખાય
છે.

5 ુનંદા યોદ્ધાઓને તેડાવવામાં આ ા છે;
તેઓ ઠોકર ખાતા દોડતા આવે છે,

તેઓ કોટ તરફ આગળ વધી ર ાં છે
અને હુમલો કરવાના શ ો ગોઠવી દે છે.

6 નદ તરફના દરવાજાઓ ૂલી ગયા છે!
મહેલ ૂટ ગયો છે!

7 નનવેહની રાણીને નવર્ ી કર બંદ વાન બનાવી લઇ જવામાં
આવે છે.

દાસીઓ છાતી કૂટે છે,
ને ક ૂતરની જમે શોક કરે છે.

8 નનવેહના લોકો પાળ ૂટેલા તળાવમાંથી
પાણી વહ જાય તેમ ભાગે છે.

“થોભો, થોભો” ના પોકાર સંભળાય છે,
પણ કોઇ પાછુ ફર ું નથી.

9 તમે ચાંદ ૂંટો!
સો ુ ૂંટો!

કમતી ઝવેરાત ખજાનાનો કોઇ પાર નથી.
અઢળક ધનસંપ લઇ જવામાં આવી રહ છે.

10 નનવેહ નગર ઉજ્જડ
અને ખાલી થઇ ગ ું છે.

હૃદયના ધબકારા ધીમા પડ જાય છે,
પગ ુજે છે,

દરેક જણના શર ર યાતના ભોગવે છે
અને દરેકના મોં ધોળાં
ૂણી જવેા થઇ જાય છે.
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11 ાં છે એ શહેર, જે સહની ુફા જે ું હ ુ?ં
ાં સહના બચ્ચાં પોષાતાં હતા,ં

ાં સહ- સહણ અને સહના બચ્ચાં નરાંતે ફરતાં હતા.ં
તેઓને ાકુળ કરે તે ું ત્યાં કાંઇજ ન હ ું.

12 જમે સહ તેના બચ્ચાં
માટે ૂરતો શકાર કરે છે

તેવી ર તે તેણે બોડ
અને ુફા શકારથી ભર દ ધા.

13 પર ુ હવે સૈન્યોનો દેવ યહોવા કહે છે;
“હુ તાર વરૂદ્ધ છુ.

હુ તારા રથ બાળ ને ભસ્મ કર નાખીશ,
અને તરવાર તારા બચ્ચાઓનો સંહાર કરશે.
હુ ૃથ્વી પરથી તમને શકાર કરવા

માટે મળતા પ ુઓ લઇ લઇશ;
સંદેશાંવાહકનો સાદ ફર કદ સંભળાશે ન હ.”

3
નનવેહ માટે માઠાં સમાચાર

1 આ લોહ તરસી નગર ,
નનવેહને અફસોસ!

દગાફટકાથી અને ૂંટથી ું ભરેલી છે
છતાં હજી શકાર કરવા ું બંધ ક ુર્ નથી.

2 સાંભળ! રસ્તાઓ પર થઇને જતા રથોનો ગડગડાટ,
તેના પૈડાનો અવાજ,

ઘોડાની ખર ઓનો અવાજ
અને ચા ૂકોનો અવાજ.

3 ધસતા ઘોડસેવારો,
ચમકતી તરવારો, ઝળહળતા ભાલાઓ,
અસં માણસો હણાય છે,

ૃતદેહોના ઢગલા સવર્ત્ર છે,
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માણસો ૃતદેહો પર થઇને જાય છે!
ૃતદેહોનો કોઇ પાર નથી!

4 આ સવર્ ું કારણ એ છે કે,
નનવેહ એક વેશ્યા જવેી બની ગઇ છે,

જાદુ ક્રયામાં પ્રવીણ નનવેહનગરે
પોતાની ુંદરતાથી વેશ્યાગીર થી પ્રજાઓને લોભાવી

અને તેઓને જાળમાં ફસાવી દ ધા.
નનવેહે તેના જાદથુી પ રવારોને આક ષતર્ કયાર્.

5 સૈન્યોનો દેવ યહોવા કહે છે,
“હે નનવેહ, હુ તાર વરૂદ્ધ છુ

અને પ્રજાઓ અને રા ો આગળ
તને ઉઘાડ પાડ

તને બેઆબરૂ કર શ.
6 હુ તારા પર કટાળાદાયક ગંદક નાખીશ,

તારો અનાદર કર શ,
ને તને હાસ્યજનક ર તે પ્રદશીતર્ કર શ.

7 જઓે તેને જોશે તે કહેશે,
‘ નનવેહ ૂળધાણી થઇ ગ ુ.ં’
કોઇ એને માટે વલાપ ન હ કરે,

એને આ ાસન આપનાર શોધ્યો જડે એમ નથી.”
8 ું ું તેના-આમોનનગર કરતાં પણ ચ ડયાતી છે, જે નીલ

નદ ને કાંઠે વસે ું હ ુ.ં જનેી ચારેકોર પાણી હ ું, નદ જનેો ગઢ
હતો અને પાણી જનેો કોટ હતો? 9 તેને પક્ષે કૂશ અને મસરની
સૈના ું અમાપ બળ હ ુ.ં અને ૂટ તથા ૂબીઓને બોલાવીને તે
સહાય પ્રાપ્ત કર શક ું હ ુ.ં 10 તેમ છતાં તે બંદ વાન થ ુ,ં
તેણે દેશવટો ભોગવવો પડ્યો. શેર ના નાકે તેના બાળકોને માર
માર ને માર નાખવામા આ ાં, તેના માનવંતા માણસો ચઠ્ઠ નાખી
વહેંચાયા. અને સાંકળમાં જકડાયા.
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11 નનવેહ પણ પીધેલાની માફક લથડ યાં ખાશે અને ભયભીત
બની શ ુઓથી સંતાઇ જશે. અને ું પણ શ ુને લીધે આશ્રય ળ
શોધશ.ે 12 તારા બધા કલ્લાઓ તો અંજીર પરના પાકાં અંજીર
જવેા છે. જરા હલાવતા તે ખાનારાના મોમાં આવી પડે છે.

13 તારા સૈ નકો ીઓની જમે નબર્ળ અને લાચાર બની જશે.
તારા દેશના દરવાજાઓ શ ુ માટે ૂરા ઉઘાડ નાખવામાં આવશ,ે
અને તે દરવાજાઓ અ થી ભસ્મી ૂત કર દેવામાં આવશ.ે

14 તેથી હુમલા માટે પાણીનો સંગ્રહ કર, તારા કલ્લાઓ મજ ૂત
બનાવ, માટ માં ઊતર ને ખાંડણી બનાવ અને ઇંટના બીબાં હાથમાં
લે! 15 અ તને ભરખી જશે, તરવાર તાર હત્યા કરશે. તે
તને તીડની જમે સ્વાહા કર જશે.
તીડની જમે વધારે થશ.ે 16 તેં આકાશના તારા કરતાં તારા

વેપાર ઓની સં ા વધાર , પર ુ તેઓ પણ તીડ તેની પાંખો
ઊતયાર્ પછ જમે ઊડ જાય છે તેમ ઊડ ગયા. 17 તારા
સરદારો તીડ જવેા છે અને શાસન અ ધકાર ઓ તીડના ટોળા
જવેા છે, તેઓ ઠડ ના દવસોમાં વાડો પર આરામ કરે છે. ૂરજ
ઊગતાં જ તેઓ ઊડ જાય છે. ાં ગયા તેની કોઇને ખબર
પડતી નથી.

18 હે આશ્ ૂરના રાજા, તારા પાળકો ઊંઘે છે; તારા આગેવાનો
આરામ કરે છે; તારા લોકો પવર્તો પર વખેરાઇ ગયા છે, તેઓને
એકત્ર કરવા હવે કોઇ પાળક નથી. 19 તાર વેદનાને બલકુલ
રાહત નથી; તારો ઘા પ્રાણઘાતક છે; જે કોઇ તાર પડતીના
સમાચાર સાંભળે છે, તે તાળ ઓ પાડે છે; કારણકે એવો કોઇ
છે જનેા પ્રત્યે તેં સખત દુ તા આચર ના હોય?
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