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નાહૂમ
લેખક
નાહૂમના ુસ્તકનો લેખક, પોતાને નાહૂમ એલ્કોશી તર કે ઓળખાવે

છે જનેો અથર્ હ ૂ ભાષામાં ‘સાંત્વના આપનાર’ અથવા તો ‘ દલાસો
આપનાર’ થાય છે. નાહૂમએક પ્રબોધક હતોઅને તેઆશ્ ૂરના લોકોને,
અને ખાસ કર ને તેમની રાજધાનીના શહેર નનવેને પ ાતાપ કરવા ું
કહેવા મોકલવામાં આ ો હતો. ૂનાના સંદેશાએ નનવેના લોકોને
પ ાતાપ કરા ો હતો. તેના લગભગ 150 વષર્ પછ નાહૂમ તેઓને
સંદેશો આપે છે, તેથી દેખીતી ર તે લોકો પોતાની અગાઉની ૂ ત ૂજા
તરફ પાછા વળ ગયા હતા.

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ. ૂ. 620 થી 612 વચ્ચેનો છે.
નાહૂમના ુસ્તકની ઘટનાઓ બે સ્પ રૂપે જાણીતી ઐ તહા સક

ઘટનાઓ છે. આલખાણ નો-આમોન શહેર ું પતન તથા નનવે ું પતન
વચ્ચે લખવામાં આ ું છે.

વાંચકવગર્
નાહૂમની પ્રબોધવાણી આશ્ ૂરના લોકો માટે હતી કે જઓે ઉ રના

ઇઝરાયલના દસ કુળોને પકડ ને લઈ ગયા હતા, પણ તે યહૂદાના
દ ક્ષણના રા માટે પણ હતી કે જઓે ગભરતા હતા કે તેઓની સાથે
પણઆ ું થશે.

હે ુ
ઈ ર ું ન્યાયશાસન હમેશાં ન્યાયી અને હમેશાં ન ત છે. તેઓ

થોડા સમય માટે દયા બક્ષે, તો તે કૃપા ુ ભેટ ઈ રની સમગ્ર માનવજાત
માટેની અંત સમયની ન્યાય કરવાની ૃ સાથે બાંધછોડ કરશે નહ .
ઈ રે, જો તેઓ પોતાના દુ માગ માં જીવવા ું ચા ુ રાખે તો ું થશે
તેની ચેતવણી સાથે 150 વષર્ અગાઉ ૂના પ્રબોધકને તેઓ પાસે મોકલી
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દ ધો હતો. લોકોએ તે સમયે પ ાતાપ કય હતો પણ હવે તેઓ
અગાઉના લોકો કરતાં વધારે દુ જીવન તોજીવતા જ હતા. આશ્ ૂરના
લોકો તેઓના ુદ્ધોમાં તદ્દન પાશવી બની ગયા હતા. ઈ રે ન્યાયશાસન
ઘો ષત ક ુ હ ું અને આશ્ ૂરના લોકોને બહુ જલદ તેમના કામો ું
ફળ મળવા ું હ ું તે કારણે નાહૂમ હવે યહૂદાના લોકોને નરાશ ન થવા
જણાવતો હતો.

ુદ્રાલેખ
દલાસો

રૂપરેખા
1. ઈ રનો વૈભવ— 1:1-14
2. નનવે અને ઈ ર ું ન્યાયશાસન— 1:15-3:19

નનવે સામે પ્ર ુનો કોપ
1 નનવે વષે ઈ ર ું વચન. નાહૂમ એલ્કોશીના સંદશર્ન ું ુસ્તક.
2યહોવાહઆવેશી ઈ ર છે અને બદલો લેનાર છે; યહોવાહ બદલો

લે છે અને તે કોપાયમાન થયા છે; યહોવાહ પોતાના દશુ્મનો પર વૈર વાળે
છે, અને પોતાના દશુ્મનો માટે ુસ્સો સંઘર રાખે છે. 3 યહોવાહ કોપ
કરવામાં ધીમાઅને સામથ્યર્માં પરાક્રમી છે; તે ુનેગારોને નદ ષ ગણનાર
નથી. યહોવાહ પોતાનો માગર્ વંટોળ યા તથા તોફાનમાં બનાવે છે,અને
વાદળો તેમના ચરણોની ૂળ સમાન છે.

4 તે સ ુદ્રને ધમકાવે છે અને તેને ૂકવી નાખે છે; તે બધી નદ ઓને
પણ ૂકવી દે છે. બાશાન અને કામલના લીલાછમ પ્રાંતો ુકાઈ જાય
છે; લબાનોનનાં લો કરમાઈ જાય છે. 5 તેમની હાજર માં પવર્તો ૂજે
છે,અને ડુગરો ઓગળ જાય છે*; તેમની હાજર માં ૃથ્વી, હા, દુ નયા
તથા તેમાં વસતા બધા લોકો હાલી ઊઠે છે.

6 તેમના ક્રોધ આગળ કોણ ઊભો રહ શકે? તેમના ઉગ્ર ક્રોધનો
સામનો કોણ કર શકે? તેમનો ક્રોધ અ ની જમે ાપે છે,અને તેમના
કોપથી ખડકો ૂટ જાય છે.

* 1:5 1:5 બળે છે



નાહૂમ 1:7 iii નાહૂમ 2:2

7 યહોવાહ સારા છે; સંકટના સમયમાં તે ગઢરૂપ છે; તેમના પર
ભરોસો રાખનારને તે ઓળખે છે. 8 પણ તે પ્રચંડ ૂરથી પોતાના
શ ુઓનો અંત લાવશે; તે તેઓને અંધારામાં ધકેલી દેશે.

9 ું તમે યહોવાહની વરુદ્ધ ષડયંત્ર રચો છો? તે સં ૂણર્પણે અંત
લાવશે; બીજીવાર કશી વપ ઊભી થશે ન હ. 10 કેમ કે તેઓના
હાલ ૂંચવાયેલા કાંટા જવેા થશે; તેઓ પોતાના મદ્યપાનથી પલળ ગયા
હશ;ે તેઓ સં ૂણર્પણે ૂકાઘાસની માફક નાશ થઈ જશે. 11 હે નનવે
તારામાંથી જે નીકળ ને બહાર ગયો, તે યહોવાહની વરુદ્ધ દુ યોજના
કરે છે, તે દુ તા કરવા ું પ્રોત્સાહનઆપે છે.

12 યહોવાહ આમ કહે છે, “જો કે તેઓ સં ૂણર્ બળવાન તથા
સં ામાં ઘણાં હશે, તેમ છતાં તેઓ કપાઈજશે; તેમના લોકો પણ રહેશે
ન હ. પણ ું, યહૂદા જોકે મેં તને દઃુખી કય છે, તોપણ હવે પછ હુ તને
દઃુખી ન હ કરુ†. 13 હવે હુ તારા પરથી તેની ઝંૂસર તોડ નાખીશ; હુ
તાર સાંકળો તોડ નાખીશ.”

14 યહોવાહે તારા વષે આજ્ઞા આપી છે, નનવ,ે વંશજો તારુ નામ
ધારણ કરશે ન હ. તારા દેવોના મં દરોમાંથી ઘડલેી ૂ તઓનો તથા
ઢાળેલી પ્ર તમાઓનો હુ નાશ કર શ. હુ તાર કબર ખોદ શ, કેમ કે ું
દુ છે.

15 જુઓ, સારા સમાચાર લાવનાર, શાં તની ખબર આપનારનાં
પગલાં પવર્ત પર દેખાય છે; તે શાં તના સારા સમાચાર લાવી ર ાં છે.
હે યહૂ દયા, તારાં પવ પાળ, તાર માનતાઓ ૂર કર, કેમ કે હવે પછ
કોઈ દુ તાર મધ્યે થઈને જશે ન હ; તેને સં ૂણર્પણે કાપી નાખવામાં
આ ો છે.

2
નનવે ુ પતન

1જોરથી પછાડ ને ટુકડે ટુકડા કરનાર તાર સામે આ ો છે. તારા
કલ્લાની રક્ષા કર, રસ્તાની ચોક કર, પોતાને મજ ૂત બનાવ, તાર બધી
સામથ્યર્ ભેગી કર. 2 કેમ કે યહોવાહ યાકૂબ ું ગૌરવ ઇઝરાયલના ગૌરવ
† 1:12 1:12 શાં ત
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જે ું ુન: ા પત કરશ,ે કેમ કે ૂંટારાઓએ* તેમને ૂંટ લીધા છે અને
તેમની દ્રાક્ષવેલાઓનો નાશ કય છે.

3 તેના યોદ્ધાઓની ઢાલોનો રગ લાલ છે, શ ક્તશાળ માણસોએ
કરમજી રગનો પોષાક પહેય છે; તૈયાર ના દવસે રથો પોલાદથી
ઝગઝગે છે, સાયપ્રસના ભાલાઓ ભયંકર ર તે હલાવાઈ ર ા છે.
4 શેર ઓમાં રથો ગાંડા ૂર બનીને ૂમી ર ાં છે; તેઓ ચોકમાં
એકબીજાની સામે અથડાય છે. તેમનો દેખાવ મશાલના જવેો છે અને
તેઓ વીજળ ની પેઠે દોડે છે.

5 તે પોતાના અ ધકાર ઓને ગોઠવે છે; તેઓ કૂચ કરતા ઠોકર ખાય
છે, તેઓ કોટ પર હુમલો કરવા આગળ ધસે છે. હુમલો કરનારાઓથી
રક્ષણ મેળવવા ભાલા તૈયાર કરવામાં આ ા છે.

6 નદ ઓના દરવાજાઓ ૂલી ગયા છે, મહેલનો નાશ થયો છે.
7 નનવેની રાણીને નવર્ કર ને દૂર લઈ જવામાં આવી છે. તેની
દાસીઓ છાતી કૂટ ને ક ૂતરનાં જવેો વલાપ કરે છે.

8 નનવે પાણીના સરોવર જે ું છે, જમે પાણી વહ જાય છે તેમ
તેનાથી લોકો દૂર નાસી જાય છે. તેઓ પોકારે છે, “ઊભા રહો, ઊભા
રહો,” પણ કોઈ પાછુ ફર ું નથી. 9તમે ચાંદ ૂંટ લો,સો ું ૂંટ લો, કેમ
કે ુંદર વસ્ ુઓનો ગૌરવનો ત્યાં કોઈઅંત નથી. 10 નનવે નગર ઉજ્જડ
અને ખાલી થઈ ગ ું છે. હૃદય પીગળ જાય છે, ૂંટણો એકબીજા સાથે
અથડાય છે, દરેક જણનાં શર રને પીડા થાય છે; દરેકના ચહેરા નસ્તેજ
થઈ ગયા છે.

11 ાં સહ તથા સહણ તેઓનાં બચ્ચા સાથે ફરતાં હતાં અને
તેઓને બીવડાવનાર કોઈ ન હ ું અને જે જગ્યાએ જુવાન સહના
બચ્ચાં ભક્ષ કરતાં હતાં તે સહની ુફા ાં છે? 12 સહ તેના બચ્ચાં
માટે શકારને ફાડ ને ટુકડા કરે છે; તે પોતાની સહણ માટે શકારને
ૂંગળાવીને માર નાખતો, તે પોતાની ુફા શકારથી માર નાખેલાં

પ્રાણીઓથી ભરતો હતો.
13સૈન્યોના યહોવાહ કહે છે; “જો, હુ તાર વરુદ્ધ છુ.” “હુ તારા રથ

બાળ ને ભસ્મ કર નાખીશ, તલવાર તારાં બચ્ચાઓનો સંહાર કરશે. હુ
* 2:2 2:2 નાશ કરનારાઓ
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ૃથ્વી પરથી તારા શકારનો નાશ કર શ, તારા સંદેશાવાહકનો અવાજ
ફર કદ સંભળાશે ન હ†.”

3
1 ૂની નગરને અફસોસ! તે જૂઠથી તથા ૂંટથી ભરે ું છે; તેમાં

શકાર કરવા ું બંધ થ ું નથી. 2 પણ હવે ત્યાં ચા ુકનો તથા ગડગડતા
પૈડાનો, કૂદતા ઘોડા તથા ઊછળતા રથોનો અવાજ સંભળાય છે.

3 ઘોડસેવારોની દોડાદોડ, ચમકતી તલવારો, તેજસ્વી ભાલાઓ,
લાશોના તથા કતલ થયેલાઓના ઢગલા અને ૃતદેહોનો તો કોઈ અંત
જ નથી; તેઓ પર હુમલો કરનારાઓ ૃતદેહો પર થઈને જાય છે. 4આ
બધા ું કારણ એ છે કે, ુંદર ગ ણકાની વષયવાસના, જે જાદુ ક્રયામાં
પ્રવીણ, જે પોતાની ગ ણકાગીર થી પ્રજાઓને તથા લોકોને પોતાના
જાદુ ક્રયાથી વેચી દે છે, તેના ભચાર ુષ્કળ છે*.

5 સૈન્યોનો ઈ ર યહોવાહ કહે છે, “જો, હુ તાર વરુદ્ધ છુ,” “હુ
તારો ચ ણયો તારા ુખ પર ઉઠાવીશ અને તાર ન તા હુ પ્રજાઓને
દેખાડ શ, રા ોને તાર શરમ બતાવીશ. 6 હુ તારા પર કટાળાજનક
ગંદક નાખીશ,અને તને ધ ારપાત્ર કર શ; હુ તને હાસ્યસ્પદબનાવીશ
કે દરેક લોક તને જોઈ શકે. 7 ત્યારે એ ું થશે કે જે લોકો તને જોશે તેઓ
તાર પાસેથી નાસી જશે અને કહેશે, ‘ નનવેનો નાશ થયો છે; કોણ તેના
માટે વલાપ કરશે?’ તને આ ાસનઆપનારને હુ ાં શો ું?”

8 નનવે†, ું ું નોનો કરતાં પણ ઉ મ છે, જે નીલ નદ ને કનારે
બાંધે ું હ ુ,ં જનેી આસપાસ પાણી હ ુ,ં સ ુદ્ર તેનો કલ્લો હતો અને
પાણી તેનો કોટ હતો? 9 કૂશ તથા મસર તે ું બળ હ ુ,ં અને તે અનંત
હ ુ;ં ૂટ તથા ૂબીઓ તારા સાથીદારો હતા.

10 તેમ છતાં તે ું અપહરણ થ ુ;ં તે ુલામગીર માં ગઈ; શેર ની
ભાગળમાં તેનાં બાળકોને માર ને ટુકડા કરવામાં આ ા, તેના માનવંતા
માણસો માટે ચઠ્ઠ ઓ નાખવામાં આવી, તેના બધા માણસોને

† 2:13 2:13 તમારા સૈ નકો ુદ્ધમાં માયાર્ જશે * 3:4 3:4 અ વ ા ુ † 3:8
3:8એલેક્સા ન્દ્રયા
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સાંકળોથી બાંધવામાં આ ા. 11 હે નનવે, ું પણ નશાથી ચક ૂર
બનશ;ે ું પોતાને છુપાવશે; ું પણ શ ુને લીધે આશ્રય ાન શોધશ.ે

12તારા બધા કલ્લાઓતો પ્રથમ ફળના અંજીરજવેા થશે. જો કોઈ
તેમને હલાવે તો તે ખાનારાના મોમાં પડે છે. 13જો, તારામાં રહેનાર લોકો

ીઓ જવેા છે; તારા દેશની ભાગળો તારા શ ુ માટે ુલ્લી ૂકવામાં
આવી છે;અ વડે તારા દરવાજાઓભસ્મ કર નાખવામાં આ ા છે.

14 પોતાને સારુ ઘેરો માટે પાણીનો સંગ્રહ કર; તારા કલ્લાઓ
મજ ૂત બનાવ, માટ માં ઊતર ને પગે ચાલીને ખાંડણી બનાવ અને
ઈંટના બીબાં બનાવ. 15 અ તને ભસ્મ કર નાખશે, તલવાર તાર
હત્યા કરશે. તે તને તીડની જમે ભસ્મ કર નાખશે. તીડની તથા
કાતરાઓની જમે તને વધારશે.

16 તમે આકાશના તારા કરતાં તમારા વેપાર ઓની સં ા વધાર છે,
પણ તેઓ તીડના જવેા છે: તેઓજમીનને ૂંટે છે અને પછ ઊડ જાય
છે. 17 તારા રાજકુમારો તીડ જવેા છે અને તારા સેનાપ તઓ તીડના
ટોળાં જવેા છે, તેઓ ઠડ ના દવસોમાં વાડોમાં છાવણી કરે છે પણ
ૂરજ ઊગતાં જ તેઓઊડ જાય છે અને ાં ગયા તેની કોઈને ખબર

પડતી નથી.
18 હે આશ્ ૂરના રાજા, તારા પાળકો ઊંઘે છે; તારા આગેવાનો

આરામ કરે છે. તારા લોકો પવર્તો પર વખેરાઈ ગયા છે, તેઓને એકત્ર
કરનાર કોઈ નથી. 19 તારો ઘા રુઝાઈ શકે એ ું શ નથી. તારો
ઘા ભારે છે. તારા વષે ખબર સાંભળનારા‡ સવર્ તાર પડતી જોઈને
તાળ ઓ પાડે છે. કેમ કે એવો કોઈ છે કે જનેા પ્રત્યે તેં સખત દુ તા
આચર ના હોય?

‡ 3:19 3:19 વનાશની સમાચાર
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