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Autor: Naum 
 Naum înseamnă “mângâietor”. Autorul este identificat încă din primul verset, unde ni se 
spune că este vorba de “Cartea lui Naum, din Elcoş”. Este tot ce se ştie despre el. Elcoş era un oraş 
în Asiria, situat la câŃiva kilometri la nord de ruinele cetăŃii Ninive. Probabil că Naum a trăit acolo 
şi a profeŃit despre Ninive, aşa cum Daniel a profeŃit despre Babilon mai târziu. Totuşi, explicaŃia 
cea mai plauzibilă este aceea conform căreia a existat un sat cu acest nume în Galileea. Ieronim 
relatează că un ghid i-a arătat un astfel de sat spunând că este locul de naştere al profetului Naum, 
dar acest lucru s-a întâmplat cu o mie de ani mai târziu decât vremea în care a trăit Naum. Conform 
unor cercetători ai Bibliei, Capernaum înseamnă “satul lui Naum”. În cazul în care “Capernaum” 
este un cuvânt evreiesc, atunci aceasta este originea lui.  
 
Data: Acestei cărŃi şi acestui profet le-au fost atribuite mai multe date. Aceste date au fost cuprinse 
între anul 720 î.Hr. şi 636 î.Hr. Aceasta este opinia experŃilor conservatori ai Bibliei. Pare rezonabil 
să situăm scrierea acestei cărŃi undeva la o sută de ani după Iona şi cu o sută de ani înainte de 
distrugerea cetăŃii Ninive, ceea ce înseamnă între 660 şi 612 î.Hr. Probabil că Naum a trăit în timpul 
domniei lui Ezechia şi a fost martorul distrugerii împărăŃiei din nord. 
 
Tema: Judecata cetăŃii Ninive (1:1). 
 
Mesajul: 
 Naum pronunŃă judecata împotriva Asiriei şi a capitalei Ninive. Dumnezeu va nimici Ninive 
şi Asiria. Cu aproape o sută de ani în urmă, Iona adusese un mesaj de la Dumnezeu pentru locuitorii 
cetăŃii Ninive. Poporul se pocăise la auzirea mesajului lui Dumnezeu. Totuşi, această stare nu a 
durat şi Dumnezeu a dat şi noii generaŃii ocazia să se întoarcă la El (1:3). Vremea îndurării se 
încheie şi vine momentul judecăŃii (3:19). Asiria a servit scopului lui Dumnezeu (Isaia 10:5) şi 
urmează să fie distrusă. Nimicirea cetăŃii Ninive, aşa cum este descrisă detaliat în această profeŃie, 
este absolut uluitoare.  
 Cartea lui Naum este un mesaj de mângâiere pentru cei care trăiesc într-o Ńară păgână şi 
tiranică. Dumnezeu va distruge orice astfel de naŃiune care nu se întoarce la El. Această carte este 
fascinantă. Naum ne relevă un alt aspect al atributelor lui Dumnezeu. Dumnezeu este dragoste, dar, 
în acelaşi timp, El este şi drept, şi sfânt, şi bun.  
 
SchiŃa ConŃinutului: 
I. Dreptatea şi bunătatea lui Dumnezeu – 1:1-8 
II. Dreptatea şi bunătatea lui Dumnezeu demonstrate în decizia de a distruge Ninive şi de a da 

Vestea Bună (Evanghelia) – 1:9-15 
III. Dreptatea şi bunătatea lui Dumnezeu manifestate în executarea deciziei Sale de a distruge 

Ninive – cap. 2, 3 
A. Nimicirea Asiriei – cap. 2 
B. AcŃiunea răzbunătoare a lui Dumnezeu este îndreptăŃită – cap. 3 

 
Comentariu: 
I.  Dreptatea şi bunătatea lui Dumnezeu – 1:1-8  

v. 1 Ninive era capitala Asiriei antice. Cu aproape o sută de ani înainte de Naum, profetul 
Iona a fost cel care a predicat în Ninive şi toată cetatea s-a întors la Dumnezeu. În vremea 
lui Naum însă oamenii se depărtaseră din nou de Dumnezeu. Iona descoperă dragostea lui 
Dumnezeu; Naum descoperă oamenilor dreptatea lui Dumnezeu. Naum pronunŃă sentinŃa 
dată de Dumnezeu asupra unei naŃiuni păgâne şi asupra unei civilizaŃii păcătoase. 
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v.2 În dicŃionarul Webster apare explicaŃia următoare pentru cuvântul “gelos” – “care cere 

loialitate exclusivă”. Dumnezeu este un Dumnezeu gelos şi cere poporului Său să I se închine 
numai Lui. (Exod 20:3-6). 

v. 3 Bunătatea lui Dumnezeu se vede în judecata Sa. El este “încet la mânie”.  Au trecut o 
sută de ani de la momentul în care anunŃase judecata Sa prin Iona. Deşi pocăinŃa poporului, în urma 
mesajului lui Iona, a întârziat punerea în aplicare a judecăŃii lui Dumnezeu pentru mai mult de un 
secol, El nu-i achită pe cei vinovaŃi. Dumnezeu nu-i poate lăsa nepedepsiŃi pe cei vinovaŃi pentru că 
El este drept şi neprihănit. 

v. 4, 5 Lumea întreagă trebuie să fie judecată pe baza celor spuse în versetul 3. 
v. 6 Există un singur loc sigur, un singur loc în care să te simŃi la adăpost (Fapte 4:12). 
v. 7 Domnul este bun şi El va mântui. 
v. 8 Domnul este drept şi trebuie să judece. 

Ninive a avut experienŃa mântuirii înainte de a trăi experienŃa judecăŃii lui Dumnezeu. 
 
II.  Dreptatea şi bunătatea lui Dumnezeu demonstrate în decizia de a distruge Ninive şi de 

a da Vestea Bună (Evanghelia) – 1:9-15 
v. 9 Ninive trebuie să fie distrusă total. 
v. 11 Există opinii conform cărora acest urzitor de rele ar fi fost Sanherib (vezi 2 Împ. 

18:13-16; Isaia 37:14-38). 
v. 14 “ÎŃi voi pregăti mormântul” – Asirienii au dispărut, într-adevăr, de pe faŃa pământului. 
v. 15 Aici este vorba de eliberarea de sub asuprirea asirienilor.  

(Vezi Isaia 52:7 – eliberarea de Babilon. Vezi Romani 10:15 – eliberarea de păcat a celui păcătos, 
mântuirea lui.) 
 
III.  Dreptatea şi bunătatea lui Dumnezeu manifestate în executarea deciziei Sale de a 

distruge Ninive cap. 2, 3 
 

A. Nimicirea totală a Asiriei – cap. 2 
v. 1 Imaginea este cea a unui ciocan Ńinut de Dumnezeu. Nimicirea totală a Asiriei a fost 
realizată de mezi şi de babilonieni.  
v. 2-13 Aceasta este o profeŃie prezentată detaliat, despre care astăzi putem spune că este o 
relatare istorică exactă.  
 Dumnezeu este îndreptăŃit să spună că este împotriva Asiriei (v. 13) din cauza 
fărădelegilor acestei naŃiuni. În cartea profetului Ezechiel (38:3; 39:1) este vorba de o 
profeŃie împotriva altei naŃiuni în care domnea ateismul.  
 
B. AcŃiunea răzbunătoare a lui Dumnezeu este îndreptăŃită – cap. 3 
v. 1, 2 Aici este descrisă starea internă a cetăŃii. Minciunile marchează o cultură întreagă. 
Asirienii iau prăzi, fură şi înşală. 
v. 3, 4 Aici este descrisă starea externă a cetăŃii. Asirienii erau un duşman violent şi 
neîndurător. Ei vindeau sclavi.  
v. 5 Dumnezeu este împotriva acestor lucruri (vezi 2:13). 
v. 7 Celelalte naŃiuni se tem de asirieni, sunt îngrozite de cruzimea acestora. 
v. 8 No-Amon sau Teba, capitala Egiptului Superior, a fost distrusă de Sargon al Asiriei şi 
aceasta ar fi trebuit să fie un exemplu pentru Asiria pentru că o aştepta aceeaşi soartă. 
v. 9 Teba fusese protejată de Etiopia la sud, de Egipt la nord şi de deşert la ambele capete. 
v. 10 Teba a fost distrusă.  
v. 11-18 Descrierea amănunŃită a distrugerii cetăŃii Ninive. 
v. 19 Nu este nici o vindecare, nici o întoarcere la Dumnezeu. Dumnezeu a fost încet la 
mânie, dar El nu-i achită pe vinovaŃi. 
 Dumnezeu mântuieşte astăzi (vezi cartea lui Iona). 
 Dumnezeu va nimici mâine (vezi Naum). 

Dumnezeu nu se schimbă; oamenii, da. 


