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1

Profeţie* despre Niniveb.
Cartea viziunii lui Naum din
Elcoş.
Domnul este un Dumnezeu
2
gelos* şi răzbunător**; Domnul
este răzbunător şi plin de furie;
Domnul Se răzbună pe potrivnicii Săi şi păstrează mânie pentru vrăjmaşii Săi.
! Domnul este încet la mâ3
nie* şi mare** în putere; şi nu
socoteşte nicidecum nevinovat pe
cel rău. Domnul – calea† Lui este
în vârtej şi în furtună şi norii sunt
ţărâna picioarelor Lui.
4
El mustră* marea şi o usucă
şi seacă toate râurile. Basanul**
şi Carmelul se veştejesc, de asemenea floarea Libanului se veştejeşte.
5
Munţii se clatină* înaintea Lui
şi dealurile** se topesc; şi pământul† se ridică înaintea feţei Lui,
şi lumea şi toţi locuitorii ei.
6
Cine va sta înaintea indignării* Lui şi cine va rămâne înaintea mâniei Lui aprinse? Furia Lui
se varsă** ca focul şi stâncile crapă înaintea Lui.
7
! Domnul este bun*, un loc
întărit în ziua necazului; şi El cunoaşte** pe cei care se încred în El.
8
Dar* cu o revărsare de ape va
mistui deplin locul eic, şi întunericul va urmări pe vrăjmaşii Săi.
9
Ce plănuiţi* împotriva Domnului? El va mistui** deplin: necazul nu se va ridica de două ori.
10
Deşi vor fi încurcaţi ca spinii* şi vor fi ca beţi** de vinul
lor, vor fi mistuiţi† ca miriştea
uscată, cu totul.
11
Din tine a ieşit unul care plănuieşte* răul împotriva D omnu-

lui, un sfătuitor al lui Beliald.
12
Aşa zice Domnul: „Deşi vor 12 *2 Împ. 19.35;
19.37.
fi în număr complet şi oricât de
**Is. 8.8.
mulţi vor fi, chiar şi aşa, ei vor fi
Dan. 11.10.
doborâţi* şi vor trece**. Şi, deşi
te-am întristat, nu tee voi mai
întrista.
Şi acum voi sfărâma* jugul lui 13 *Ier. 2.20;
13
30.8.
de pe tine şi-ţi voi rupe legăturile“.
Şi D omnul a dat poruncă 14 *2 Împ. 19.37
14
despre tinef: „Nu vei mai avea urmaşi care să-ţi poarte numeleg;
voi nimici din casa dumnezeilor
tăi chipul cioplit şi chipul turnat; îţi voi pregăti* mormântul,
pentru că eşti josnic“.
15
! hIată* pe munţi picioarele 15 *Is. 52.7.
Rom. 10.15.
celui care aduce vestea bună, ca**Vers. 11, 12
re vesteşte pacea! Ţine-ţi sărbă†Vers. 14.
torile, Iudo, împlineşte-ţi promisiunile: pentru că Belial** nu va
mai trece prin tine, este nimicit†
cu desăvârşire.
despre
2 # Cel care sfărâmă* în bucăţi Profeţie
dărâmarea
s-a suit împotriva feţei tale. Pă- cetăţii Ninive
zeşte** cetatea întărită! Ia seama
50.23.
la drum! Încinge-ţi coapsele! Întă- 1 *Ier.
**Ier. 51.11;
reşte-ţi mult puterea!
51.12.
Cap. 3.14.
2
Pentru că Domnul a adus* din
i
nou măreţia lui Iacov, ca măreţia 2 *Is. 10.12.
Ier. 25.29.
lui Israelj; pentru că i-au pustiit**
**Ps. 80.12
jefuitorii şi le-au stricat viţele.
Osea 10.1.
Scutul vitejilor* săi s-a făcut
3
3 *Is. 63.2,3.
roşu, bărbaţii de război sunt în
stacojiu; carele fulgeră de focul
oţelului în ziua pregătirii lui şi
suliţele de chiparos se învârtesc.
Carele năvălesc cu furie pe
4
străzi, se lovesc unul de altul în
pieţe; înfăţişarea lor este ca făcliile, aleargă ca fulgerele.
5
Elf se gândeşte la cei puternici
ai săi; ei se poticnesc în mersul
lor, se grăbesc spre zidul ei şi

a Sau „NAHUM“: Mângâiere, Liniştire b Lit. „Povara Ninivei“ c Al cetăţii Ninive d Un sfătuitor rău
e Iuda (vezi vers. 15) f Asirianul, Belial din Cap. 1.15 g Lit. „Nu se va mai semăna din numele tău“
h Aici începe cap. 2 în ebr. i Sau „S-a întors la“
j Sau „a îndepărtat mândria lui Iacov, ca mândria lui

Israel“
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adăpostula este pregătit.
6
Porţile râurilor sunt deschise
şi palatul se prăbuşeşte!
7
Şi s-a hotărât: ea va fib dez7 *Is. 38.14;
59.11.
golită, va fi dusă; şi slujnicele ei
vor jeli cu glas ca de porumbiţe*,
bătându-se în pieptc.
8
! Dar din ziua în care a existat Ninive a fost ca un lac de apă;
totuşi ei fug! „Staţi! Staţi!“ Dar
nimeni nu priveşte înapoi.
9
„Prădaţi argintul! Prădaţi aurul! Pentru că fără sfârşit este
comoara splendidă a tuturor
vaselor de preţ!“
10
Ea este golită şi nelocuită şi
10 *Is. 13.7,8.
pustiită!
Şi i se topeşte inima* şi-i
**Dan. 5.6.
†Ier. 30.6.
tremură genunchii** şi o durere
††Ioel 2.6.
ascuţită este în toate coapsele†;
şi toate feţele†† lor au pălit.
! Unde este vizuina* leilor
11 *Iov 4.10,11. 11
Ezec. 19.2-7.
şi locul unde se hrăneau leii tineri?
unde se plimbau leul, leoaica,
puiul de leu şi nimeni nu-i înspăimânta?
12
Leul sfâşia cât îi trebuia pentru puii săi şi sugruma pentru
leoaicele sale; şi umplea cu pradă ascunzişurile sale şi cu fiare
sfâşiate, vizuinile sale.
13
„Iată*, Eu sunt împotriva ta“,
13 *Ezec. 29.3;
zice Domnul oştirilor, „şi voi arde
38.3; 39.1.
Cap. 3.5.
carele ei în fum; şi sabia va mis**2 Împ. 18.17;
tui pe leii tăi tineri şi voi nimici
19.9,23.
prada ta de pe pământ şi nu se va
mai auzi glasul solilor** tăi“.
Ninive este
Vai de cetatea* sângeroa3 să! #
distrusă
Este plină toată de minciuni
şi de violenţă! Jaful n-o părăseşte.
Pocnetul biciului şi zgomotul
1 *Ezec. 22.3; 2
uruitului* roţilor şi al tropăitului
24.6,9.
Hab. 2.12.
cailor şi al carelor gonind!...
3
Călăreţul care se aruncă, şi
2 *Ier. 47.3.
sclipirea sabiei, şi strălucirea suliţei, şi o mulţime de ucişi, şi o
grămadă de cadavre, şi trupuri
fără sfârşit: se împiedică de trupurile lor!
4
Din cauza mulţimii curviilor

curvei atrăgătoare, stăpâna vrăjitoriilor* care vinde naţiunile
prin curviile ei şi familiile prin
vrăjitoriile ei,
5
„iată*, Eu sunt împotriva ta“,
zice Domnul oştirilor, „şi-ţi voi
ridica poalele** peste faţa ta şi
voi arăta† naţiunilor goliciunea
ta şi împărăţiilor ruşinea ta.
6
Şi voi arunca peste tine murdării dezgustătoare şi te voi înjosi* şi te voi pune ca privelişte**.
7
Şi va fi aşa: toţi cei care te
vor vedea* vor fugi de tine şi
vor zice: «Ninive este pustiită!
Cine o va plânge**?» Unde să-ţi
caut mângâietori?
8
! Eşti* tu mai bună decât
No-Amon d**, care era situată
între râurie, cu ape în jurul ei, a
cărei întăritură era marea şi al
cărei zid era marea?
9
Etiopiaf era tăria ei, şi Egiptul, şi era fără sfârşit. Put şi libienii eraug ajutoarele eih.
10
Ea de asemenea a fost deportată, a mers în captivitate; pruncii* ei de asemenea au fost zdrobiţi în bucăţi la colţurile** tuturor străzilor. Şi au aruncat sorţul†
pentru fruntaşii ei şi toţi cei mari
ai ei au fost puşi în lanţuri.
11
Tui de asemenea te vei îmbăta*, te vei ascunde; tu de asemenea vei căuta un loc de scăpare dinaintea vrăjmaşului!
12
Toate locurile tale întărite sunt
ca nişte smochini* cu cele dintâi
smochine coapte. Dacă sunt scuturate, ele cad în gura celui care
le mănâncă.
13
Iată, poporul* tău în mijlocul
tău este ca femeile: porţile ţării
tale sunt deschise larg înaintea
vrăjmaşilor tăi; focul îţi mistuie**
zăvoarele!
14
Scoate-ţi apă pentru asediu!
Întăreşte-ţi* cetăţuiele, intră în
pământul cleios şi calcă lutul,

3:14
4 *Is. 47.9,12.
Apoc. 18.2,3.

5 *Cap. 2.13.
**Is. 47.2,3.
Ier. 13.22,26.
Ezec. 16.37.
Mica 1.11.
†Hab. 2.16.
6 *Mal. 2.9.
**Ev. 10.33.
7 *Apoc. 18.10
**Ier. 15.5.

8 *Amos 6.2.
**Ier. 46.25;
46.26.
Ezec. 30.14-16

10 *Ps. 137.9.
Is. 13.16.
Osea 13.16.
**Plân. 2.19.
†Ioel 3.3.
Obad. 11.

11 *Ier. 25.17;
25.27.
Cap. 1.10.
12 *Apoc. 6.13.

13 *Ier. 50.37;
51.30.
**Ps. 147.13.
Ier. 51.20.

14 *Cap. 2.1.

a Adăpostul pentru cei asediaţi b Sau „Şi Huţab va fi“; după Targum, Huţab ar fi numele împărătesei
asiriene c Lit. „în inimi“ d Zeul Amon din No (Teba), în Egipt e Sau „canale“ f Ebr. „Cuş“ g Sau „erau
dintre“ h Lit. „tale“ (No-Amon) i Ninive
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15 *Ioel 1.4.

17 *Apoc. 9.7.

3:15
întăreşte cuptorul pentru cărărele, ele zboară şi nu se cunoaşmizi!
te locul unde sunt.
Acolo te va mistui focul, te va 18
15
Păstorii* tăi dormitează, îmnimici sabia, te va mistui ca omipărate** al Asiriei, vitejii tăi stau
da*; înmulţeşte-te ca omida, înculcaţi, poporul tău este împrăşmulţeşte-te ca lăcusta!
tiat† pe munţi şi nu-i strânge ni16
Ţi-ai înmulţit negustorii mai
meni.
mult decât stelele cerurilor; omida 19
Nu este nici o vindecare pense răspândeşte, apoi zboară.
tru ranab ta, lovitura* ta este foarte
Aleşii* tăi sunt ca lăcustele şi
17
dureroasă. Toţi câţi** vor auzi
căpitanii tăi ca nişte roiuri de lădespre tine vor bate din palme la
custea care se aşază în desişuri
tine, pentru că peste cine n-a trecut răutatea ta neîncetat?“
în ziua cea rece: când răsare soaa Lit. „lăcusta lăcustelor“
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b Lit. „spărtura“

18 *Ex. 15.16.
Ps. 76.6.
**Ier. 50.18.
Ezec. 31.3.
†1 Împ. 22.17
19 *Mica 1.9.
**Is. 14.8.
Plân. 2.15.
Ţef. 2.15.

