
Targaireacht Nahuim

Ciallaíonn an ainm “Nahum” sólásaí.  Do rugadh an ƒáidh Nahum in áit  ar a dtugtí Elcese,  nú
Elsesai, agus meastar gur bhaile beag i nGalilee é. Dhein sé an targaireacht nuair a bhí na deich
dtreabha bertha chun siúil  i  mbraighdineas,  agus  do  thargair  sé  íde  Ninive  amu’  ’s  amach,  dá
dhéanamh ag muíntir Bhabiloin agus ag na Méadachaibh, rud a thit amach i réim Iosiais.

Caib. a hAon

Mórgacht Dé. A mhórmhaitheas dá dhaoine, agus a ghéire ar a namhaid.

1 Ualach Ninive. Leabhar aislinge Nahuim, an tElsesíteach. 2 Dia éadmhar is ea an Tiarna, agus
díoltóir is ea é. Díoltóir, agus fearg air, is ea an Tiarna. Deineann an Tiarna díoltas ar an muíntir a
ghabhann ’na choinnibh, agus bíonn fearg air chun a namhad. 3 Tá an Tiarna foighneach, agus is
mór í a chómhacht agus ni ghlanfaidh sé an ciontach ná ní shaorfaidh sé é. In anaithe agus i
ngaoith  ghuarnain  atá  slite  an  Tiarna.  Agus  ceó  a  chos  is  ea  scamaill.  4 Smachtaíonn  sé  an
fharraige agus triomaíonn sé suas í, agus deineann sé díthreabh de sna haibhníbh go léir. Lagaítear
Basan agus Cármel agus feóchann bláth Libanuis. 5 Bíd na sléibhte ag crith roimis, agus na cnuic i
ndólás: agus do luaisc an talamh ’na láthair,  agus an saol,  agus a bhfuil  ag cónaí ann. 6  Cé ’
sheasóidh i láthair a dhíbheirge? Agus cé ’ chuirfidh in aghaidh oirbhíre a fhíocha. Scaoiltear a
fhíoch amach ar nós tine: agus leightear na carraigreacha roimis.

7 Is maith é an Tiarna agus tugann sé neart i ló an chruatain, agus aithníonn sé lucht muiníne as.
8 Ach le tuile ag gluaiseacht cuirfidh sé deireadh go beacht leis an áit 1, agus beidh doircheacht ar
thóir a namhad. 9 Cad ’tá agaibh á bheartú in aghaidh an Tiarna? Déanfaidh sé críochnú beacht:
ní éireóidh cruatan dúbalta. 10 Óir, fé mar a ghabhaid deilgne greim ar a chéile is ea do hídeófar
iad  san  agus  iad  ag  ól* i  dteannta  ’  chéile,  mar  a  hídítear coínleach  a  bhíonn  go lántirim.
11 Tiocfaidh amach2 asatsa aon ag beartú uilc in aghaidh an Tiarna, ag ceapadh fíll  in’ aigne.
12 Seo mar adeir an Tiarna: Bíodh go mbeidís beacht3 agus a lán acu amhlaidh, seo mar a hídeófar
iad agus imeóidh seisean: do chuireas cruatan ortsa, agus ní chuirfead cruatan ort a thuilleadh.
13 Agus  anois  brisfead  a  shlat,  an  tslat  lena  mbuaileadh  sé  do  dhromsa,  agus  réabfad  do
chuíbhreacha. 14 Agus tabharfaidh an Tiarna órdú4 id thaobhsa, ná síolófar a thuilleadh de t’ainm.
Ídeód an rud leachta agus an rud snoite amach a tigh do dhia. Déanfad uaigh de dhuit, óir tá
easonóir tagaithe ort.

15 Féach, ar na sléibhtibh, cosa an tÉ sin atá ag teacht agus scéala fónta aige, agus é ag fógairt na
síochána: a Iúda, cimeádsa do laethanta féile, agus cómhlíon do mhóide: óir ní gheóbhaidh Belial5

treasna thríot arís. Tá sé marbh glan.

Caib. a Dó

Dia ag cur a shlóite in aghaidh Ninive chun í ’ dhísciú.

1 Tá  sé  tagaithe  aníos,  an  té  a  dhéanfaidh  íde  os  do  chómhair,  an  té  a  chimeádfaidh  an  t-
imdhridim: bí ag faire na slí, neartaigh do luana. Méadaigh do chómhacht thar na beartaibh. 2  Óir

1 Caib. 1. véar. 8. “Leis an áit”, .i. le Ninive.
2 Véar. 11. “Tiocfaidh amach”. Tuigid drong gur ar Shennacherib adeirtear san. Ach ós dóichí go raibh gníomh 

Shennacherib roimis aimsir Nahuim is feárr a thuiscint gur le Holofernes a bhaineann an chainnt.
3 Véar. 12. “Bíodh go mbeidís beacht”, .i. pé neart na líon sló a bheidh acu déanfar íde orthu agus raghaidh a gceann 

urraid ar ceal agus ní feicfar arís é.
4 Véar. 14. “Órdú”, .i. reacht id thaobhsa, a rí Ninive, .i. ní bheidh a thuilleadh sleachta ort.
5 Véar. 15. “Belial”, .i. an t-aon mallaithe, .i. an tAssuíriánach.



tá an Tiarna tar éis uabhair Iácóib6 a dhéanamh mar uabhar Israél. Táid na creachadóirí tar éis iad
do scrios, agus tar éis a ngéaga fíniúna do lot. 3 Is cuma nú tine sciath a laochra7; táid fir a shló
clúdaithe le scárlóid; táid srianta an charbait ar lasadh i ló a ollmhaithe. Tá alltacht ar na haraíbh.
4 Táid siad ag dul amú in sna slitibh. Táid na carbait ag brú ar a chéile in sna sráidibh. Is cuma nú
tóirsí a bhféachaint, mar ’ bheadh splanncracha ag rith anonn ’s anall.

5 Cruinneóidh sé suas a laochra cróga. Beid siad ag tuisliú8 ’na ngluaiseacht.  Beid siad ar na
fallaibh láithreach: agus ollmhófar clúdach. 6 Oscaltar geataí na n-aibhní, agus leagtar an teampall
anuas ar an dtalamh, 7 agus seóltar an saighdiúir chun siúil i mbraighdineas: agus do seóladh a
mná daora chun siúil agus iad ag caí ar nós colúr, agus ag gearán ’na gcroithibh. 8 Agus Ninive, is
cuma nú loch mór a huisceacha, ach táid na fir ag teitheadh.  *Seasaídh! seasaídh! Ach níl éinne
ann a  chasfaidh.  9 Fuadaídh  an t-airgead.  Fuadaídh  an t-ór:  óir  níl  aon teóra  le  saibhreas  an
trioscáin uasail. 10 Tá sí míllte, réabtha, stracaithe as a chéile, gach croí ag dul i laige; gach ioscad
ag lúbadh, gach luan ag cailliúint a nirt:  agus aghaidh gach duine acu chómh dorcha leis  an
gciteal. 

11 Ca bhfuil áitreabh na león, anois, agus áit bhídh na león óg, mar a dtéadh an león chun dul
isteach ann, an león óg, agus gan éinne chun eagla ’ chur orthu? 12 Do rug an león ar dhóthain a
choileán, agus mhairbh sé dóthain a bhanleóna, agus do líon sé a pholla le foghail agus a phluais
le hargain. 13 Féach mise chút, adeir Tiarna na sló, agus loiscfead do charbait ’na ndeatach, agus
sloigfidh an claíomh na leóin óga, agus ídeód an fhoghail amach as an dtír, agus ní cloisfar guth do
theachtairí a thuilleadh.

Caib. a Trí

An íde uathásach a deineadh ar Ninive.

1 Mairg duit, a chathair na fola, lán d’éitheach agus d’fhoiréigean, ní scarfaidh argain leat. 2 Fuaim
an  sciúirse,  fuaim  agus  fothram  na  rothaí,  siotrach  na  n-each  agus  fothram  an  charbait  ag
gluaiseacht,  agus  an  mharcshlua  ag  teacht  suas,  3 agus  taithneamh  na  gclaíomh,  agus
spréacharnach na  ngathanna,  agus líon  na  marbh,  agus íde  léanmhar:  agus gan aon teóra le
corpaibh, agus titfid siad anuas ar a gcorpaibh marbha; 4 mar gheall ar iomadúlacht drúise na
striapaí a bhí go hálainn agus go taithneamhach, agus a bhíodh ag  déanamh na hasarlaíochta,
agus ag díol náisiún trína drúis, agus ag díol muíntear trína hasarlaíocht. 5 Féach chút mise, adeir
Tiarna na sló, agus nochtfad do náire os cómhair t’aghaidh, agus taispeánfad do nochtacht do sna
geintibh, agus do náire do sna ríochtaibh, 6 agus caithfead gráinniúlachtaí ort, agus cuirfead aithis
ort, agus déanfad sampla dhíot, 7 agus tiocfaidh as, gach duine a fhéachfaidh ort go dteithfidh sé
uait, agus go ndéarfaidh sé: Tá Ninive scriosta. Cé ’ bheidh ag gol os do chionn? Ca bhfuil duine le
fáil agam chun sóláis a chur ort?

8 An amhlaidh is feárr thu ná Alecsandría na bpobal9 atá ’na cónaí i measc na n-abhann? Táid
uisceacha tímpall uirthi: is í an fharraige a saibhreas, is iad na huisceacha a fallaí. 9 Étíópia gus an
Éigipt a neart, agus níl aon chríoch: b’iad an Aifric agus na Libiánaigh do lucht cúntasa. 10 Ach
fós do togadh í sin, leis, agus do rugadh chun siúil í i mbraighdineas. Do buaileadh a leanaí óga i
gcoinnibh an tailamh ag ceann gach sráide, agus do cuireadh a huaisle ar chrannaibh, agus do

6 Caib. 2. véar. 2. “Uabhar Iácóib”. .i. do chuir sé pionós ar Iácób mar gheall ar a uabhar agus an dó’ leat go leogfaidh
sé Ninive saor? Nú, cuirfidh sé pionós ar Ninive mar gheall ar an uabhar lenar chuir sise pionós ar Iácób.

7 Véar. 3. “Sciath a laochra”, .i. na Caldéigh agus na Méidigh a chuir sé uaidh chun na híde ’ dhéanamh ar Ninive.
—Ibid. “Alltacht”, “consópítí” iad mar a bheadh meisce fíona orthu, ag comáint na n-each ar buile. 

8 Véar. 5. “Ag tuisliú”, .i. le géire reatha.
9 Caib. 3. véar. 8. “Alecsandría na bpobal”, .i. No-Ammon. .i. cathair lán de dhaoinibh, a bhí san Éigipt agus gur 

ídigh na Caldéigh í. Do chuir Alecsander suas arís í agus thug sé Alecsandría mar ainm uirthi. Measaid drong eile 
gurb ionann No-Ammon agus Diospolis.



cuireadh lainncisí ar a maithibh móra go léir.  11 Dá bhrí sin curfar thusa, leis, ar meisce agus
tarcaisneófar thu, agus beidh tú ag lorg cúnta ón namhaid. 12 Beid do dhaingeana láidre go léir ar
nós na gcrann fige agus a bhfigí glas orthu. Má croitear iad titfid na figí isteach i mbéal an té a
dh’íosfaidh iad. 13 Féach, mná is ea do phobal istigh id lár. Curfar geataí do thíre ar dianleathadh
dod namhaid. Íosfaidh an tine do shabanna.

14 Bí ag tarrac uisce dhuit féin i gcómhair an imdhridim. Cuir suas na fallaí cosanta: éirigh isteach
sa chré, satail inti dhá fuineadh, agus dein bríceanna dhi. 15 San áit sin a shloigfidh an tine thu:
titfir leis an gclaíomh: íosfaidh an claíomh thu ar nós an bhrúchuis. Cruinnigh thu féin le chéile ar
nós an bhrúchuis. Iolraigh thu féin ar nós an lócaist. 16 Táid t’earraí ceannaíochta iomadaithe agat
thar réilte  neimhe.  Do leath an  brúchus é  féin agus do sceinn sé chun siúil.  17 Táid do lucht
cimeádta mar na lócaistí, agus do dhaoine beaga mar lócaistí na lócast 10 a bhíonn bailithe ar na
fálaíbh lá an fhuachta. D’éirigh an ghrian agus do sceinneadar chun siúil, agus níor aithníodh * an
áit ’na rabhadar. 18 Bhí t’aeirí ag míogarnaigh, a rí Assuíria. Curfar do phriúnsaí. Táid do dhaoine
i bhfolach in sna sléibhtibh, agus níl éinne chun iad do chruinniú i dteannta ’ chéile. 19 Níl aon
cheilt ar do léirscrios. Tá do chneadh léanmhar. Gach ar chlois do thásc bhíodar ag bualadh bas os
do chionn. Óir cé hé ná raibh do mhallaitheacht ag teacht crosta air i gcónaí?

Nóta

1 Agus iad ag ól i dteannta ’ chéile: this is a partial translation, as the Douay Bible here has “while
they are feasting and drinking together”.
2 Seasaídh! seasaídh!: a few words a missing from the translation before these words, as the Douay
Bible has “They cry: Stand, stand”.
3 Níor aithníodh: h-prefixation of the autonomous form is not given here.

10 Véar. 17. “Lócaistí na lócast”, .i. na lócaistí óga.
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