
i

नहूम

नहमूच्या पुस्तकाच्या लेखकाने स्वतःला नहमू (इबर्ीमध्ये
“सल्लागार” िकंवा “सांत्वन करणारा”)एल्कोशकर या
नावाने ओळखले (1:1). एक संदेष्टा म्हणनू, नहमूला
अश्शरूच्या लोकांमध्ये पश्चाताप करण्याची, िवशेषत: त्यांच्या
राजधानीतील िननवे शहराला पाठवण्यासाठी बोलावले गेले
होते. योनाच्या संदेशामुळे िननवेच्या लोकांनी पश्चा ाप केला
होता, पण 150 वषार्नंंतर ते त्यांच्या पवूी र्च्या मतूी र्पजेूकडे वळले
होते.

साधारण इ. प.ू 620-612.
नहमू खरोखर पर्त्यक्षात सहजतेने िदनांिकत केले जाऊ

शकते, कारण हे या दोन सुपर्िसद्ध ऐितहािसक घटनांमध्ये
स्पष्टपणे घडते: थीब्सचे पतनआिण िननवेचे पतन.

नहमूची भिवष्यवाणी अश्शरूी लोकांना देण्यात आली होती
ज्यांनी दहा उ री जमातीनंा पकडले होते, पण यहदूाच्या
दिक्षणेकडील राज्याला भीती घातली होती, ज्याला असेच
वाटले की त्याच्याही बाबतीत हेच घडेल.

देवाचा न्याय नेहमीच योग्य आिण नेहमीच िनिश्चत आहे.
त्याने काही काळ दया करण्याची िनवड केली पािहजे काय,
त्याचांगल्या देणगीला शेवटीसवार्संाठी परमेश्वराच्या न्यायाची
अंितम समज पर्ाप्त होणार नाही. देवाने 150 वषार्पंवूी र्
त्यांना त्यांच्या दुष्ट मागार्नंी पुढे चालत रािहल्यास काय
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होईल याबद्दलच्या त्याच्या वचनांसह योना संदेष्ट ालाआधीच
त्यांच्याकडे पाठवले होते. त्या वेळेस लोकांनी पश्चा ाप केला
होता परंतु आता ते पवूी र्पेक्षाही वाईट न होता तेवढेच वाईट
रािहले. अश्शरूी लोक त्यांच्या िवजयात पणूर्पणे क्रूर झाले
होते. आता नहमू यहदूाच्या लोकांना हताश न होता सांगत असे
कारण देवाने न्यायदंड बजावला होता आिण लवकरच अश्शरूी
लोकांना जे पािहजे त्या गोष्टी िमळवतील.

सांत्वन
रूपरेषा
1. देवाची मिहमा — 1:1-14
2. देवाचा न्याय आिण िननवे — 1:15-3:19

1 िननवे शहरािवषयीची घोषणा. एल्कोशी नहमू याच्या
दृष्टांताचे पुस्तक.

2परमेश्वर हा ईष्यार्वान व सडू घेणारा देवआहे; परमेश्वर सडू
घेणारा व क्रोधयुक्त देव आहे. परमेश्वर आपल्या िवरोध्यांचा
बदला घेतो आिण तो आपल्या शतरं्ूसाठी क्रोध राखनू ठेवतो.
3 परमेश्वर रागवण्यास मंद आिण महापराक्रमी आहे; त्याच्या
शतरं्ूना तो िनरापराध ठरवणार नाही. परमेश्वर झंझावातातनू
आिण वादळातनू त्याचे मागर् काढतोआिण मेघ त्याच्या चरणाची
धळू आहेत.

4 तो समुदर्ाला दटावतो आिण त्यास कोरडा करतो; तो
सवर् नद्या कोरड ा करतो. बाशान व कमलसुद्धा गळून
जातील; लबानोनाचा फुलवरा कोमेजनू जातो. 5 त्याच्या
उपिस्थतीने पवर्त हलतात आिण टेकड ा िवतळून जातात;
त्याच्या उपिस्थतीने पृथ्वी कोसळते, खरोखर हे जग आिण
त्यामध्ये राहणारा पर्त्येक मनुष्य थरथरतो.
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6 त्याच्या क्रोधापुढे कोण उभा राहू शकेल? त्याच्या
क्रोधाच्या संतापाचा कोण पर्ितकार करू शकेल? त्याचा क्रोध
अग्नीपर्माणे ओतलेला आहे आिण त्याच्यामुळे खडक फुटून
जातात.

7परमेश्वर चांगलाआहे, संकटसमयी तो शरणदुगर् आहेआिण
जे त्याच्या ठायी आशर्य घेतात त्यांना तो जाणतो. 8 पण तो
त्याच्या शतरं्ूचा* पणूर्पणे महापुराने नाश करील; तो त्यांचा
पाठलाग करून अंधारात उधळून लावील.

9 तुम्ही लोक परमेश्वरािवरुध्द काय योजना करत आहात?
पण तो त्याचा पणूर् अंत करील; दुसर्यांदा िवप ी उठणारच
नाही. 10 ते गंुतागंुत झालेल्या काटेरी झुडपापर्माणे, आपल्या
स्वत:च्या िपण्याने मस्त झालेले असले तरी ते वाळलेल्या
धसकटापर्माणे भस्म होतील. 11 जो परमेश्वरािवरुध्द वाईट
योजना करतो, दुष्कमार्ला बढती देतो असा कोणी एक िननवेतनू
िनघाला आहे.

12 परमेश्वराने जे काय म्हटले ते हेः जसे परमेश्वराने म्हटले,
जरी ते त्यांच्या संपणूर् बलाने आिण संख्येने पुष्कळ असले
तरीसुद्धा ते छेदले जाऊन त्यांचे लोक नाहीसे होतील. परंतु तू
यहदूा,जसेपरमेश्वराने म्हटले;जरी मी तुला पीडलेआहेतरी पुढे
मी तुला पीडणारनाही. 13तरआतामी त्यांचेजोखड तुझ्यावरून
मोडून काढीन व तुझी बंधने तोडून टाकीन.

14आिण परमेश्वराने तुझ्याबद्दलआज्ञा िदलीआहे की, िननवे,
तुझे नाव धारण करणारे तुझ्या वंशातील कोणीही उरणार नाही.
मी तुझ्या देवाच्या मंिदरातील कोरलेल्या मतूी र् व ओतीव मतूी र्
छेदनू टाकीन. मी तुझी कबर खोदनू काढील, कारण तू दुष्ट
आहेस.

* 1:8
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15 पाहा, जो सुवातार् आणतो, शांती जाहीर करतो! असा जो
त्याचे पाय पवर्तांवरआहेत, यहदूाआपले सण साजरे कर,आपले
नवस फेड, दुष्ट तुझ्यावर पुन्हा हल्ला करणार नाही, त्याचा
समळू उच्छेद झाला आहे.

2
1 तो तुला आदळून तुकडे करण्यासाठी तुझ्यािवरूद्ध आला

आहे. शहरातीलकोटांचे रक्षणकर, रस्त्यावर नजर ठेव, स्वतःला
बळकट कर, तुझ्या सैन्याला एकतर् कर. 2 कारण परमेश्वर
याकोबाचे ऐश्वयर् इसर्ाएलाच्या ऐश्वयार्पर्माणेच पुन्हा पर्ाप्त
करून देईल. जरी लुटारूनी त्यास िरक्त केलेआहेआिण त्यांच्या
दर्ाक्षवेलीचंा नाश केला आहे.

3 त्यांच्या वीरांच्या ढाली लाल आहेत आिण शरू माणसे
िकरिमजी रंगाचे पोषाख नेसले आहेत, त्यांच्या तयारी
करण्याच्या िदवशी रथ पोलादाने चमकत आहेत आिण सुरूच्या
काठ ांचे भाले हवेत हालवत आहेत. 4 रथ रस्त्यातनू वेगाने
धावतआहेत; रंूद रस्त्यामधनू ते इकडे ितकडे झपाट ाने पळत
आहेत, ते मशाली सारखे आिण िवजांसारखे धावत आहेत.

5जो कोणी तुझे तुकडे करण्यास धडक देत आहे तो त्याच्या
अिधकार्यांना बोलावत आहे; ते उतावळीने त्यांच्या चालण्यात
अडखळत आहेत. ते तटबंदीवर हल्ला करण्याची घाई करत
आहेत. हल्ला करणार्यापासनू संरक्षणासाठी रक्षणाची तयारी
करतआहेत.

6 पण नदीकाठची दारे उघडी केली आहेत, आिण राजवाडा
नाश होऊन कोसळला आहे. 7असा िनणर्य होऊन चुकला आहे,
राणी उघडी झाली आहे आिण ितला धरून नेले आहे आिण
ितच्या दासी दु:खाने पारव्यापर्माणे कण्हत आहेत, त्या आपली
छाती िपटून घेत आहेत.
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8 िननवे एकपाण्याच्या तळ्यासारखीआहे, पाण्याच्याजोरदार
वेगासारखे लोकजलददरूजातआहेत. दुसरे िकंचाळतात,थांबा!
थांबा, परंतु कोणीही मागे वळून पाहत नाही. 9चांदी लुटून घ्या,
सोने लुटून घ्या, सवर् उज्वल शोिभवंत वस्तूंचा अमयार्द साठा
आहे, त्यास अंत नाही. 10 िननवे िरकामी आिण ओसाड झाली
आहे. ितच्या हृदयाचे पाणी झाले आहे, पाय लटपटत आहेत,
आिण पर्त्येकजण यातनेत आहे; त्यांचे चेहेरे पांढरेफटक पडले
आहेत.

11आता िसंहाची गुहा कोठे आहे? तरुण िसंहाच्या छाव्याची
भक्षय खाण्याची जागा कोठे आहे? िसंह आिण िसंहीण त्यांच्या
छाव्याबरोबर तेथे िफरत असत, ते तेथे कशालाही भीत नसत
ती जागा कोठे आहे? 12 िसंह आपल्या छाव्यांसाठी पुरेसे
भक्षय फाडून तुकडे करीत असे आिण तो आपल्या िसंिहणीसाठी
भक्षयाचा गळा दाबीत असे आिण तो आपल्या गुहा भक्षयाने
आिण त्याची गुहा िशकारीने भरीत असे.

13 पाहा, मी तुझ्यािवरुद्ध आहे, असे सेनाधीश परमेश्वर
म्हणतो, मी ितचे रथ जाळून त्यांचा धरू करीन; आिण तलवार
तुझ्या तरुण िसंहास खाऊन टाकील. मी तुझे भक्षय तुझ्या
देशातनू नाहीसे करीन, आिण तुझ्या दतूांचा आवाज ऐकण्यात
येणार नाही.

3

1 पणूर् रक्ताने भरलेल्या नगरीला िधक्कार असो! ती पणूर्
लबाडीने आिण चोरलेल्या मालम ेने भरली आहे; ितच्यात
नेहमी बळी आहेत. 2 परंतु आता तेथे चाबकांच्या फटकार्यांचे
आवाज, चाकांच्या खडखडाटाचे ध्वनी, घोड ांच्या टापांचे आिण
रथाच्या घडघडाटाचे आवाज तुम्ही ऐकता.
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3 लढाई करणार्या घोडेस्वाराचे दृष्य, तलवारीचे चकाकणे,
भाल्याची चमक, परे्तांचा ढीग आिण मृतांची मोठी रास पडली
आहे. शवांचा काही अंतच नाही; त्याचे हल्लेखोर त्यांच्या
शवाला अडखळून पडत आहेत. 4 हे सवर् संुदर वेश्येच्या
वासनामय कृतीमुळे घडले आहे, जी िनपुण चेटकी आपल्या
व्यिभचारांनी राष्ट्रांना आिण चेटकीण कृतीने लोकांस िवकते.
5 पाहा, मी तुझ्यािवरुद्ध आहे. असे सेनाधीश परमेश्वर म्हणतो,
मी तुझी वस्तरे् तुझ्या तोंडापयर्ंत वर उचलीन आिण राष्ट्रांना
तुझे गुप्त भाग, राजांना तुझी लाज दाखवीन. 6 मी तुझ्यावर
िचखल फेकून तुला तुच्छ करीन आिण तुला लािजरवाणे करीन.
पर्त्येकजण तुझ्याकडे पाहतील असे मी तुला करीन. 7 असे
होईल की, जो कोणी तुला पाहील तो तुजपासनू पळेल आिण
म्हणेल, िननवेचा नाश झाला आहे; ितच्यासाठी कोण रडणार?
कोठून मी तुझ्यासाठी सांत्वन करणारे शोध?ू

8 िननवे तू थेबेस*, जी नील नदीच्यावर बांधली आहे, ितचे
सभोवती पाणी होते, महासमुदर् ितचा संरक्षण होता, समुदर्
स्वतः ितचा कोट होता ितच्यापेक्षा उ म आहेस काय? 9 कूशी
व िमसरी यांचे ितला बल होते व ते अमयार्द होते; पटूी व लुबी
यांची ितला मदत होती.

10 तरी थेबेसला पाडाव करून नेण्यात आले, ती बंदीवासात
गेली ितची तरुण मुले पर्त्येक मुख्य रस्त्यात आपटून तुकडे
करून मारण्यात आली. ितच्या शतरं्ूनी पर्ितष्ठीत मनुष्यांवर
िचठ्ठ ा टाकल्या आिण त्यांनी ितच्या सवर् महान मनुष्यांना
साखळ्यांनी बांधनू नेले. 11 तू सुध्दा दारूड ा होशील. तू
लपण्याचा पर्यत्न करशील. तहूी शतर्ूपासनू तुझीआशर्याची
जागा शोधशील.

12 तुझे सवर् दुगर् पर्ारंभी िपकलेल्या अंिजराच्या झाडापर्माणे
होतील. जर ते हालिवले, तर ते खाणार्याच्या तोंडात पडतात.
* 3:8 -आमोन
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13 पाहा, तुझे लोक तुझ्यामध्ये िस्तर्यांपर्माणे आहेत. तुझ्या
देशाचे दारे तुझ्याशतरं्ूना सताड उघडलीआहेत. दारांचे लाकडी
अडसरआग्नीने खाऊन टाकले आहेत.

14 वेढा पडणार म्हणनू तू पाणी ओढून काढ; तुझे िकल्ले
मजबतू कर; िचखलात उतर आिण पायांनी चुना तुडव; िवटांची
िभंत दुरूस्त कर. 15 तुला आग खाऊन टाकील, आिण तलवार
तुला कापनू काढील. ती तुला चाटून खाणार्या टोळापर्माणे
खाऊन टाकील. चाटून खाणार्या टोळापर्माणे आपली संख्या
वाढीव, झुडीनंी येणार्या टोळापर्माणे बहुतपट हो.

16 आकाशातल्या तार्यांपेक्षा तुझे व्यापारी पुष्कळ आहेत.
परंतु ते चाटून खाणार्या टोळासारखे आहेत; ते सवर् देश लुटून
आिण नंतर दरू उडून जातील. 17 तुझे राजपुतर्ही झंुडीने
येणार्या टोळांसारखे आहेत आिण तुझे सेनापती टोळ्याच्या
झंुडीपर्माणेआहेत; ते थंडीच्या िदवसात कंुपणांमध्ये तळ देतात,
पण जेव्हा सयूर् उगवतो तेव्हा ते कोठे उडून जातात ते कोणालाच
माहीत नाही.

18 अश्शरूाच्या राजा तुझे में ढपाळ झोपले आहेत. तुझे
स ाधारी िवसावा घेतआहेत. तुझे लोक पवर्तांवर पांगलेआहेत.
आिण त्यांना जमिवण्यास कोणीही नाही. 19 तुझी जखम बरी
होणे शक्यनाही. तुझीजखमअसाह्यआहे. तुझी बातमी ऐकणारे
पर्त्येकजण टाळ्या वाजवतात. तुझ्या िनत्य दुष्टतेतनू कोण
िनसटला आहे?
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