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Пророк Наум 
 

1. Историческа обстановка и време на пророка 
 
Книгата пророк Наум започва с думите „пророчество за Нине- вия” (масса ниневе), т. 

е. предсказание за Ниневия, за съдбата на Ниневия. Това надписание на пръв поглед 
изглежда странно за една свещена книга, щото тя да си поставя за главен предмет на 
своето изложение чисто исторически, светски въпрос. Но като се има предвид, че 
ветхозаветният човек на всичко е гледал през призмата на религия- та, лесно ще си 
обясним, защо пророкът поставя като предмет на своята книга тоя въпрос. От 
съдържанието се вижда, че тук нямаме описание на обикновено историческо събитие, но 
то е послужило само като повод авторът да развие и илюстрира своите религиозно-нравст- 
вени идеи. И градът Ниневия, столицата на тогавашна мощна Асирия, със своя сложен 
живот му дава богат сюжет за неговата нравоучи- телна цел. 

Асирия през VІІІ и VІІ в. пр. Хр. достига до голямо величие и разцвет. Натрупаните 
богатства от плячки и грабителства на завладените страни довели страната до голямо 
благосъстояние. Но наред с това се ширил и нравственият упадък, който се подпомагал от 
разгулния езически култ на Ваала и Астарта. Пагубното влияние на Асирия в социално и 
религиозно отношение се разпростряло и в съседни на нея страни, които се намирали под 
веино влияние и зависимост. Това може да се каже особено за Израел и Юда. Във време на 
йудейския цар Манасия (698-643 г.), през което време се отнася по-голямата част от 
пророческата 
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дейност на прброк Наум, на езическото асирийско богослужение били отворени широко 
вратите. Манасия бил неугоден цар на Бога, той станал един вид васал на асирийци и в 
негово време се създала тясна връзка с някогашния враг на Израел, и влиянието му се 
ширило както в политическо отношение, така и във всички други области на живота, и 
започнало силно подражание. Асирийски начин на живот и мислене, асирийски нрави и 
култура, дори, и облеклото, се предпочитали. Това положение не могли да търпят 
израилските патриоти начело с пророците. Ето така можем да си обясним разгорещената 
ненавист и неукротимия гняв, с които говорил срещу Ниневия прор. Наум, като строга 
нравствена личност и верен богоизбран мъж. 

С пророческа прозорливост той предсказва приближаващото загиване на 
асирийското величие и могъщество и разрушаване на гордата Ниневия с нейните чудни 
постройки, палати и висящи градини. Неговите смели слова били като ободрителен и 
освежителен лъх не само за израилтяни и юдеи, но и за всички покорени и измъчени 
народи, които с нетърпение чакали падането на страшния тиран. Асирия със своите 
завоевателни походи и хвърляне в робство на множество на- роди си спечелила врагове от 
всички страни; те само чакали удобния момент да се нахвърлят срещу нея. Колко жестоко 
се отнасяли асирийци спрямо своите подвластни народи се вижда от, много места в Св. 
Писание. Това се потвърждава и от множество изображения в техните дворци и по разните 
паметници. Оттук ни стават ясноразбираеми думите на пророка, с които той изразява 
общата радост на всички народи, когато ще чуят, че столицата на общия тиран е 
разрушена. „Всички, които чуят вестта за тебе, ще ръкопляскат за тебе, Защото върху кого 
не се е простирала твоята злоба?” (3:19). И как може Израил да се не възрадва, когато 
едната му половина, т. е. северното израилско царство. Самария, в 722 г. асирийският цар 
Саргон унищожил и откарал по-голямата част от населението в плен. Другата половина- 
Юдея бива тежко потискана и сведена почти до политическо загиване. Плюс това тя 
непоносимо чувствува противното идолослужение на тиранина. Освен това Ниневия била 
свърталище на всякакви пороци, затова възмущението на пророка и силните му упреци 
срещу този град не трябва да ги смятаме за прекалени. 

Известни политически обстоятелства и външни признаци давали да се разбере, че е 
наближило времето, за което предсказва прор. Наум. С високопоетичен език той 
предсказва за мощното нападение на мидийци в съюз с вавилонци, за страшната буря, 
която ще се разрази над асирийската земя и за разрушаването и запустяването на Ниневия. 
Тоя могъщ град, който, като в зинала лъвска уста, е криел в себе си нечестен човешки 
грабеж и със своята поквара и магьосничество е опиянявал тогавашния свят, ще изпита 
съдбата на силния египетски град Но-Амон. Загиването на Ниневия, според прор. Наум, е 
неизбежно, понеже тук е източникът на всичкото зло, насочено срещу Яхве и Неговата 
свещена земя. В нашата книга нагледно се описва, как гр. Ниневия ще бъде обсаден и 
разрушен. Народът му ще бъде разпилян и ще блуждае без водачи. „За тебе, Асуре, Господ 
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определи: не ще  има вече семе с твое име; из дома на твоя бог ще изтребя истукани и 
кумири, ще ти приготвя в него гроб, защото си нищожен” (1:14). 

Това предсказание не след дълго време, само подир 4-5 десетилетия, се сбъднало. 
Васалните държави почувствували слабостта, разклатеността на Асирия и почнали една 
след друга да се откъсват и освобождават. След Египет, Вавилон, Елам и Мидия се 
откъсва и се бори за самостоятелен и независим живот. Това се удало особено на 
енергичния и делови мидийски цар Киаксар, който, в 633 г. наследил баща си Фраотес. 
Той успял да организира мидийците в държавно и военно отношение и,да ги подготви за 
решителна борба; с асирийци. Можал също да се освободи от скитите и да ги прогони на 
север: те искали да съперничат с него. След това се съюзил с вавилонския цар 
Набополасар за нападение, срещу Ниневия. Смъртта на бележития асирийски цар Асур-
банипал (Сарданапал) в 626 г. улеснила неговия план. След добра политическа и военна 
подготовка Киаксар отново нападнал Ниневия и в 612 г.1 пр. Хр. прочутата асирийска 
столица паднала под напора на мидийци с помощта на вавилонци, които си поделили 
покореното асирийско царство. Мидийците завладели планинската област на Армения и 
Кападокия, а вавилонците се разширили в северна Месопотамия и наследили Сирия и 
крайбрежието, където някогашната вавилонска култура оставила дълбоки следи. Така 
вавилонците-наследили асирийците и станали съседи на Юдея, което обстоятелство имало 
голямо отражение върху по-нататъшната съдба и история на тази земя. 

Ето при тази международна и политическа обстановка се раз- несло словото на прор. 
Наум, отявлен националист и патриот, който ненавиждал всичко асирийско и останал 
докрай непримирим враг на блудната столица Ниневия. 

 
2. Личността на пророка и неговото родно място 

 
За личността на пророка в неговата книга нищо не се казва. В надписанието само се 

споменава: „книга за виденията на Наума Елко- сенеца” (= сефер хазаи нахум хаелкоси). 
Произношението на по- следната дума не е много сигурно; 70-те го предават с tou/ 
elkisai,ou, и това дава повод за недоразумения, като някои смятат, че това е името на баща 
му. Но такова патронимическо тълкование е неприемливо, тъй като тук липсва 
обикновеното в такива случаи определение: син, на еврейски бен, както е случаят напр. в 
Ис. 1:1, където се казва, че Исая е Амосов син (бен-амоц), също у Йерем. 1:1 (бен- 
хилкийаху), у Йезекиил и др. Освен това никъде не се говори за ба- щата на пророка не 
само в Библията, но и вън от нея в преданието или другаде. Затова названието “елкоси” ще 
трябва да го разбираме в географски смисъл, т. е. като обозначаване на родното му място. 
В Библията имаме много такива случаи, където известни лица се назовават и по тяхното 
родно място, напр. пророк Ахия Силомец (от Силом) (З Цар. 11:29), прор. Михей 
Мораститец (Мих. 1:1), прор. Йеремия Анатотянин и др., също и в Н. Завет. По тоя въпрос 
би могло да се възприеме авторитетното изказване на бл. Йероним2 в пролога към 
тълкувание на книгата прор. Наум. Тук той, като отхвърля пред- 
________________________   

 1 К и т е л  отнася тази дата към 608 г., други пък към 606 г. 
 2  Този възглед се възприема и от свещ. А. Г л а г о л е в, в неговото тълкувание; Вж. Толковая 

Библiя, т. 7, стр. 272 и нат. 
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положението на някои, че Елкесей бил бащата на Наума, приема, че Елкеси. (Елкоши) е 
селище в Галилея, чиито развалини му били посочени от водачите в страната, а също и 
юдейското предание сочело това място за родина на пророка. Но и срещу твърдението на 
бл. Иеронима има известни възражения. Преди всичко, не всякога можем да се доверяваме 
на водачите в Ориента както в древно време, па дори и сега. Освен това от съдържанието 
на книгата може да се заключи, че пророкът по произход по-скоро е юдеин, отколкото га- 
лилеянин, още повече като се вземе предвид, че по негово време е загинало северното 
царство и всички знатни и по-издигнати израилтяни били откарани в плен в Асирия. А 
прор. Наум е проповядвал и останал през всичкото време на живота си в Юдея, макар и 
нищо да не знаем за неговата смърт и края на живота му. И други църковни отци, напр. св. 
Кирил Александрийски, бл. Теофилакт и др., смятат, че местността Елкос трябва да 
дирим в Палестина или по-точно в Галилея, някои пък като Исидор Испалийски, псевдр-
Епифаний  и др. твърдят, че Елкое (Елкесе) се намирал зад Йордан в пределите на 
Витавара. 

Още по-слабо е обосновано твърдението (у  Евалд, Клайнерти  др.), че Елкос е 
сегашният Elkus недалеч от Ниневия, която местност претендира да е родина на прор. 
Наума, и тук той бил погребан, а именно на източния бряг на Тигър, на север от Мосул. 
Тук се сочи и гробницата му, която се почита от християни, мюсулмани и евреи и 
привлича множество поклоници. Това предание за асирийския произход на Наум се е 
появило много късно, едва в ХVІ в. То лесно би могло да се стъкми за проповедника 
срещу Ниневия и Асирия, като се има предвид, колко живо и подробно той говори за тая 
страна. Но не ще можем да обясним, защо пък по-древни, арабски и сирийски писатели 
нищо не говорят за това, нито несторианецът Тома от Марга, който в своите пътеписания 
споменава много местности на тая страна, нито юдейският пътешественик от ХІІ в. 
Вениамин Туделски; той посетил тази страна и му посочили гроба на Наума, но нищо не 
споменава, че Елкош или Длкуш е родното място на Наума. 

Ще трябва да споменем и за мнението на Хициг, Кнобел и др., което има доста 
привърженици и е в съгласие с твърдението на бл. Иероним, че родното място на Наум 
трябва да дирим в Галилея. Те уеднаквяват Елкощ с известния от Н. Завет град 
Капернаум, изхождайки от произхода на самото назване Kapernaou,m, което на еврейски 
значи „село на Наум” (= кефар нахум), понеже в Библията се срещат подобни 
наименования, напр. “кефар хананйа”, т. е. село на Ханания и др. Но че гр. Капернаум е 
наречен на името на прор. Наум и че той е негово родно място с нищо не може да се 
докаже. 

От разгледаните различни мнения относно родното място на пророка може да се 
приеме като най-вероятно, че Наум е живял и действал в Палестина и преимуществено в 
Юдея. Дали той е роден на север в Галилея и после се е установил на юг в Юдея и тази 
възможност не е изключена. Основание за това ни дава и 2:11, където се говори за лъвове, 
лъвици и лъвчета, а знае се, че те са обитавали само в Юдея в южната част на Йорданската 
долина. Трябва да се отбележи също, че липсва в книгата всяко споменаване за северното 
царство. 

Ние нямаме преки указания за времето, кога е живял и действал прор. Наум и кога е 
написана неговата книга, нито в самата книга, нито другаде  в Св. Писание или пък от 
преданието, затова 
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трябва по косвени пътища и въз основа на заключения от съдържанието на самата, книга 
да определим от кога и до кога се простира неговата дейност. По всичко личи, че пророкът 
е преживял загиването на Израилското царство в 722 г. В 2:2 той говори за възстановяване 
на Израиля; който бил опустошен. Изглежда също, че той напомня (1:9, 11, 12, 15) за 
нашествието на асирийския цар Сенахерим в Юдея през 714 г. пр. Хр., но страната не била 
превзета. По това време Ниневия още съществувала, величието и богатството на Асирия 
още се увеличавали, нейното падане и загиването на столицата Ниневия е въпрос на 
бъдещето, то е предсказание. И да засили увереността на слушателите в своето 
пророчество той привежда примера със загиване на могъщия египетски град Но-Амон, 
което събитие било още прясно в паметта му, когато изрекъл думите: „Нима ти си по-
добра (отнася се за Ниневия) от Но-Амон, който се намира между реките, обиколен с вода, 
чийто окоп беше морето, и морето му служеше за стена?" (3:8).. Но-Амон е Тива: 
някогашната прочута сто- лица на Горен Египет, която въпреки своето запазено й 
осигурено положение на р. Нил и въпреки подкрепата на етиопци и либийци паднала под 
напора на асирийския цар Асурбанипал (663). Също така и Ниневия, въпреки нейното 
величие и силно укрепени стени, е обречена на загиване, което е станало, както посочихме 
по-горе, в 612 г. или според някои в 606 или 608 г. Пророчеството за загиването на 
Ниневия, което изрекъл Наум, станало наскоро след падането на Но- Амон, може би след 
2-3 години, в 662-660 г., следователно във времето на юдейския цар Манасия, както това 
изтъкнах по-преди, когато говорих за историческата обстановка. Там видехме, че според 
съдържанието на книгата, това време най-много отговаря на годи- ните, когато царувал 
този неугоден на Бог цар. Така че пророчеството на Наума за погубването на Ниневия се 
изпълнило около след 50 години. 

Поради оскъдните сведения, които имаме за живота и личността на прор. Наум, не 
бихме могли да направим и пълна характеристика за него. Това, което може да се каже, е 
по заключения от неговата книга, в която са отразени духът и темпераментът на нейния 
автор. Тук пророк Наум се показва като голям майстор на пророчески речи. Малцина от 
пророците говорят така разпалено и разказват така живо и картинно. Особено обичен 
станал Наум на по-късните пророци и те се намирали под негово влияние, когато 
предстояло падането на Вавилон. Те използували Наумовите думи срещу Ниневия, за да 
ги отправят срещу Вавилон, който за тях бил още по-умразен и те с още по-голям копнеж 
очаквали неговото загиване. От друга страна, по тоя начин те давали надежда и утеха на 
юдеите в плен. Древноеврейското предание за живота и дейността на пророка е на- мерило 
израз в разните песнопения на службата в деня на неговото чествуване - 1 декември ст. ст. 
Но Сведенията, които се дават тук за него са лишени от строга историчност. 
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3. Произход, съставяне на книгата и 
религиозно-историческото й значение 

 
Книгата прор. Наум е седма по ред в броя на дванадесетте пророци както в 

еврейската, така и в гръцката Библия и оттук в нашата. Нейното съдържание се заключава 
главно в пророчество за загиване на Ниневия, което е предадено с високопарен и картинен 
език. За автор на тая книга се смята пророк Наум, на еврейски  Нахум, гръцки Naou,m, на 
латински Nаhum, която дума произлиза от еврей- ския глагол нихам (Niph) и значи 
утешавам се, огорчен съм и Наум ще значи: изпълнен с утеха, утешител. 

Почти всички тълкуватели приемат, че книгата е написана от прор. Наум, затова тя 
носи и неговото име. Дори К. Марти приема Наум за неин автор, като забелязва, че, с 
изключение на някои малки глоси, останалата част принадлежи напълно на Наум. Тук 
няма да разглеждаме мненията на крайните рационалисти (Дум и др.), които отричат 
авторството на Наум и отнасят нейния произход много късно, дори към времето на 
Макавеите, значи в средата на 2 в. Но те забравят, че още Иисус, син Сирахов, в своята 
книга (49:12) споменава за 12-те пророци, в които безспорно е включена и книгата на 
прор. Наум, а Иисус, син Сирахов, е написал своята киига в началото на ІІ в., 
следователно много по-рано от времето на Макавеите. Не мо- жем да се съгласим и на по-
умерения възглед на Bertholedt, според когото, книгата се състои от 3 различни 
откъслека, които се поя- вили постепенно един след друг в различни времена, и в такъв 
случай тя няма само един автор. Наистина, нашата книга се състои от три части, които се 
различават както по своето съдържание, така и по външната форма на изложението; те 
отговарят приблизително на 3-те глави, от които е съставена книгата. Първата част 
обхваща 1:2-10 и представлява фрагмент на азбучен псалом или химн, в който се описва 
Божият съд над враговете Му. Този общ въпрос за Божието ръководство на историческите 
съдбини на народите се явява като увод на цялата книга, в която главният въпрос е съдба и 
наказание на Ниневия. Този псалом има определена ритмична форма, съставен е от 
двустишия с по три ритмични ударения (3 4-3) и в аз- бучен порядък, т. е. всяко 
двустишие започва с нова дума, на която началната буква се редува от алеф до самех 
според еврейската аз- бука. Останалите стихове (1:11-14) представляват допълнение и 
разяснение на първите. Втората част 2.: 1-3 представлява победна песен, а в останалата 
част на същата глава 2:4-13 в форма на ви- дение се рисува, как ще бъде изпълнен съдът 
Божий над Асирия и Ниневия-тяхното окончателно загиване. В третата част 3:1-19, се 
сочат причините на това загиване и в елегична форма, като в плачевна песен, се рисува 
дълбокото нравствено и политическо падение на Ниневия и Божието правосъдие, което 
обхваща всички народи, целият свят. 

Въпреки това разнообразие в съдържанието в цялата книга личи една ръководна 
мисъл - Божия промисъл, която свързва отделните 
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части и придава на книгата характера за завършено единство в съдържанието, и 
следователно нямаме основание да се усъмним в един- ството на нейния автор. 
Каноничността на книгата не била оспорвана и в най-древно време, и тя се е числяла в 
отдела на пророческите книги в сборника на 12-те пророци. 

Нашата книга има своите особености както по стил и съдържа- ние, тъй и по своето 
религиозно-историческо значение. Обикновено ветхозаветните пророци, излагат в своите 
книги дейността, която са проявили в Израел или Юда във връзка с религиозно-
нравственото състояние на народа и неговата бъдеща съдба. Изключение правят отчасти 
пророците Йон и Даниил, чиято дейност се простира вън от свещената земя. Но все пак 
Йон, като проповядвал разкаяние на ниневийци, показал на своя народ, че и един езически 
народ може да бъде спасен от предстояща гибел, ако се разкае. Даниил като пророкувал в 
Персия за съдбата на разни езически царства, правел това с оглед бъдещата съдба на 
своите съотечественици. Наум, макар и да не живее в чужда земя, проповядва в своето 
отечество и неговата проповед ни занимава главно с Ниневия, респ. С Асирия. Пророците 
обикновено са Божии пратеници, те са един вид предвестници на Божия съд, който ще се 
извърши над избрания народ заради неговите грехове и престъпления, и те се мъчили да 
предотвратят бедствието. Наум не се занимава с греховността и нравственото падение на 
своя народ, а сочи и бичува греховете на Ниневия. 

Въпреки тази особеност на прор. Наума, не можем да отречем религиозно-
историческото значение на неговата книга и да дадем та- кова своеобразно обяснение, 
както прави Новак в своя коментар. Според него, нашата книга е по малко пророческа, 
отколкото поетична, „тя съдържала преимуществено едно добре1 съставено описание от 
естетическо гледище, в което фантазията на един поет подражава на пророците. Но и като 
такова поетично творение то има своята цена”. 

В следващото заглавие, където ще разгледаме основните религиозно-нравствени идеи 
и пророчества на прор. Наум, ще видим, че книгата на прор. Наума има ценност не само 
като литературно творение, но и като религиозно-историческо, и нейното значение е от 
голяма важност. 

 
4. Основни идеи и пророчества 

 
1. Глава 

 
Обрисуване божеските свойства на Яхве като Бог наказващ и изпълнен с гняв срещу 

противниците Си, а за благочестивите е благ; Той е всемогъщ и Ниневия не ще избегне 
наказанието си. 

За да убеди своите слушатели, че неговото предсказание за загиване на Ниневия и 
изобщо за погубването на асирийското царство ще се сбъдне, прор. Наум предварително 
описва, какъв е Израелевият Бог. В 2 ст. се казва: „Господ е Бог ревнив и отмъстител; от- 
мъстител е Господ и е страшен с гняв: отмъщава Господ на враго- 
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вете Си и не ще пощади противниците Си”. Тук пророкът трикратно и с особена сила 
нарича Яхве нокем, т. е. отмъстител, който отмъщава (нокем е д. прич. от накам = 
отмъщавам, удовлетворявам умра- зата си). В 6 ст. се допълва тая характеристика: “Пред 
негодуването Му кой ще устои? И кой ще изтърпи пламъка на гнева Му? Гневът Му се 
разлива кат огън; скалите се разпадат пред Него”. В този метафоричен израз Яхве се 
рисува като всеизгарящ огън, когато Той отмъщава на враговете си. Във Второз 4:14 Бог 
се нарича огън, който пояжда”, също в Евр. 12:29: „нашият Бог е огън, който изтребя”. 

Тези силни изрази будят известно недоумение особено у противниците на В. Завет. 
Фридрих Деличи мислящите като него правят упрек на ветхозаветните писатели, че те 
рисуват Бога твърде натураллстично и антропоморфично. Според Делич, дори пророците 
не са се освободили от тия представи и рисуват Яхве като национален Бог на израилския 
народ. Богът, Когото В. Завет познавал, бил всякога само гневящ се, отмъщаващ и 
наказващ Бог.   

Безспорно тук имаме или непознаване на ветхозаветното богословие или негово 
тенденциозно разяснение. Преди всичко не трябва така откъслечно да се вземат отделните 
думи и изрази. Пророкът в своята раз- палена реч и с темпераментен тон е употребил 
фигуративни изрази, които със своята сила трябва да направят неотразимо впечатление на 
неговите слушатели. Авторът не е имал за цел да измъдрува някой догматичен или 
систематичен поучителен откъслек. По-скоро тук имаме изповед на един пророк, който 
говори от дълбочината на сърцето си за познанието на Бога. Той иска да даде утеха на 
своите слушатели и да ги увери, че съдът над Ниневия, който той предизвестява, без 
съмнение ще дойде, защото Бог е свят и праведен и непоколебим в своите решения. Затова 
той говори за Него така живо и картинно и с такъв патос. 

Какво всъщност ни казва пророкът за своя Бог? Той е тран- сцендентна сила, стоящ 
над света, над човеците;и всички творения. Той стои над света, който е творение на 
Неговите ръце. Тук нямаме смесване на Бога с природата или уеднаквяването му с 
човеците, както това става в езическите религии. Бог се проявява като всемогъща личност: 
„Запрети ли Той на морето - и то изсъхва, и всички реки пресъхват... Планини се тресат 
пред Него, и хълмове се топят, земята се люлее пред лицето Му, и вселената и всички, 
които живеят по нея” (4 и 5 ст.). Това са все обични образи и картини и често 
употребявани в поетичните и пророческите ветхозаветни книги (напр. Пс. 17:8; Пс. 96:4-6. 
Ам. 8:8. Мих. 1:4 и др.). 

Освен това Бог се рисува, като основна причина на нравствения световен порядък, 
порядък на правдата. Неговата святост и възвишеност над греха се откриват в Неговия 
свещен гняв срещу греха. „Гневът Му се разлива като огън”.... (6 ст.). „Във вихър и буря 
ходи Господ” (3 ст.) и нищо не може да Му противостои, защото Той не може да бъде 
посрамен в Своите планове. „Недейте се лъга, казва апостолът: Бог поругаван не бива” 
(Гал. 6:7). 
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Неоснователно противниците на В. Завет искат да изкарат, че Яхве е сурово, 

изпълнено с гняв и отмъщение Божество. Видехме по-горе от какви подбуди се е 
ръководил нашият пророк, когато говори за Бога като отмъщаващ и гневящ се. Но наред с 
това той казва, че Господ е благ и дълготърпелив. Неговият гняв има нравствена основа и 
етически характер и Той не е някаква стихийна разрушителна сила, каквито са езическите 
божества. Неговият гняв се проявява само срещу нечестивите, срещу безнадеждно 
падналите и всецяло обхванатите от греха люде, за каквито Наум смятал асирий- ците. 
Тези две страни, гняв и милост Божия, са прокарани в цялото съдържание на книгата. 
„Господ е дълготърпелив и велик по сила и не остава без наказание...” (З ст.), но в същото 
време „Благ е Господ; Той е убежище в скръбен ден и познава ония, които се Нему 
надяват” (7 ст.). Тия думи имат чисто новозаветен дух. Сам ап. Петър казва: „Господ 
дълго време ни търпи, понеже не желае да погинат някои, а всички да се обърнат към 
покаяние” (2 Пет. 3:9). Бог има различни пътища и начини да ни доведе до покаяние и към 
тия пътища принадлежи и Неговото дълготърпение. Неговото изчакващо търпение. И 
когато Той срещне едно твърдо и упорито „не", тогава пристъпва към окончателен съд, 
какъвто е случаят с асирийци. В 7 ст. пророкът прави прекрасен и величествен преход от 
изобразяване гнева на всемогъщия и праведен Яхве към изобразяване на Неговата благост 
и състрадание. „Той е убежище в скръбен ден и познава ония, които се Нему надяват”. 
Чудно хубаво е казано! Еврейският глагол йада = позна, познавам е много разнообразен 
по своето значение. В случая той значи грижа се за някого, интересувам се за неговата 
съдба. Естествено, за да се грижа за някого, трябва добре да го. познавам, да знам дали той 
заслужава моите грижи, моя интерес към него. Но има ли някой по-добре да ни познава 
от- колкото Самият Бог? Бог е всезнаещ и може да проникне и в най- тайните кътчета на 
нашата душа. 

Но и от наша страна се изисква пълно познание на Бога, за да можем всецяло да 
отдадем душата си Нему. Ние трябва много да се радваме, че Христос, Неговият 
Единороден Син, е дошъл, за да се осъществи голямата мистерия чрез Неговото дело, 
щото аз, грешният, да позная напълно истинския Бог, Светия и Праведния и да влезе в 
общение с Него чрез учредените от Него тайнства. Ако съм дошъл до такава степен на 
общение с Бога, ако аз не мога да помисля нищо, нито да пожелая живота без Него, тогава 
много естествено ще почувствувам Бога в себе си, ще Го позная както прор. Наум и ще 
мога да кажа като него: „Благ е Господ; Той е убежище в скръбен ден!” Такъв е Бог 
спрямо благочестивите, а нечестивите, враговете Му „мрак ще ги постигне" (8 ст.). Той ще 
извърши над тях изтребление (9 ст.), „те ще бъдат погълнати като суха слама” (10 ст.). 
Това сравнение е символ на Неговите противници и на Ниневия. И обяснава по-нататък 
пророкът: „От тебе (т. е. от Ниневия) произлезе оня, който е замислил зло против Господа 
и който е съставил нечестив заговор” (11 ст.). Тук Наум има 
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предвид историческото събитие, когато а сирийският цар Сенахерим излязъл от Асирия и 
Ниневия със страшни пълчища да води война срещу почитателите на Яхве - юдеите, с цел 
напълно да ги покори и даже унищожи. По този начин той искал да погуби 
теократическото царство Божие на земята, да попречи на спасителния план на Бога. 
Сенахерим обсадил свещения град Йерусалим, приема се 625. г. пр.Хр., но не успял да го 
превземе и вдигнал обсадата. Но с това си намерение той се явява като служител на 
сатаната, противника на Бога. Тази идея пророкът изразява като употребява думата 
белайал=нечестие, недостойнство, злобен замисъл и др. особено срещу волята Божия. Ето 
защо в Новия завет тая дума в своята гръцка форма Belial или Beliar (2 Кор. 6:15) 
станала една от собствените имена на сатаната. 

Асирия била страшилище не само за Израил и Юда, но и за още много други : 
народи, поради тежкото робство, в което тя хвърляла подчинените народи, - затова 

пророкът казва, че Бог. ще съкруши ярема на тоя общ враг и ще разкъса оковите на 
поробените (13 ст.). Едно от големите прегрешения на Асур е неговото идолопоклон- ство, 
обожаване на разни истукани и кумири. Това е от голямо религиозно значение, тъй като 
разгулният асирийски култ често е ставал причина и Израил да се увлича в него, както 
това видяхме във времето на нечестивия Юдейски цар Манасия. Затова Бог определил да 
бъде изтребен Асур, да няма вече семе с неговото име (14 ст.). От ветхозаветно гледище 
това е най-голямото наказание да се лиши някой от потомство, от поколение, да бъде 
изтребено неговото семе. Така че истуканите и кумирите на Асур ще бъдат неговият гроб, 
неговото погубване и безсеменно изчезване. 

 Макар главният предмет на прор. Наума е предсказание за гибелта на Ниневия, но 
той е юдеин, проповядва на своя народ и иска да му даде утеха и да го предпази от 
нравствено падение и погубване. Осъждането на Асирия и Ниневия се явява като 
политическо и религиозно освобождение на Юдея, към която, в последния стих 15 на 1-ва 
глава, пророкът се обръща. В духовно съзерцание той вижда, как благовестникът = 
мевасер euaggelizome,nou и възвестява мир с думите: „Празнувай, Юдейо, твоите 
празници, изпълняй оброците си, защото по тебе няма вече да минува нечестивият: той е 
съвсем унищожен" (15 ст.). Това благовестие има относително значение и се касае за 
освобождението от Асирия, защото, знае се, че по-късно Юдея за свои прегрешения 
подпаднала под вавилонско иго и плен. 

 
2-ра глава 

 
Обсада на Ниневия, превзимане на града и разграбването му; паническият страх, 

който обхванал жителите му и царския дом, печалната картина на ограбения и опустошен 
град.                          

В еврейския текст, а така също и в сирийския Пешито, втората глава започва с 
последния, 15-ия, ст. на първата глава. Напротив в 70-те1, Вулгата, славянската и нашата 
Библия, както видяхме, с 15ст.завършва 1-ва глава. И едното и другото разпределение на 
стиховете има основание в своя полза. 15-ият стих в края на 1-ва глава може да 
________________________ 

 1 В Septuaginta на A. R a h l f s разпределението на стиховете е както в евреиската Библия.
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се вземе или като подготовка, преход към 2-та глава, в която конкретно се описва 
падането на Ниневия и изпълнението на Божия съд, или пък като увод на тая глава. Тук 
пророкът живо съзерцава и нагледно описва, как неговото пророчество ще се изпълни, 
което е станало около 50 години по-късно, както вече посочих. 

„Подигна се против тебе разрушител” (2:2). На еврейски срещу думата разрушител 
стои мефац (маппец) = чук и в преносен смисъл разрушител, понеже с чук или с подобен 
инструмент, каквото е металическата овнешка глава, се разрушавали и най-големите 
крепости. Разрушителят на Ниневия е мидийският цар Киаксар, който организирал 
мидийците и ги подготвил за решително сражение срещу асирийци. Предварително той 
прогонил скитите, които били опасни съперници  се съюзил с вавилонския цар 
Набополасар. При тези обстоятелства загиването на Ниневия станало неминуемо, каквито 
и сили да събират асирийци, за да защищават своите крепости и пътища. Защо щастието 
им изменило и се прехвърлило на страната на мидийци?  Защото Господ иска да 
въстанови величието на Яков, както в миналото величието на Израиля (2 ст.), когото 
асирийци покорили през 722 г. Под Яков пророкът разбира, вероятно, Юдея, която 
впоследствие се издига за сметка на загиналото северно царство. 

С енергичен и картинен език се описва величието и превъзходството на обсадните 
войски и техният силен размах, когато навлезли във вътрешността на града. Щитовете им 
се червенеели отдалеч, на- вярно от медночервения цвят, войниците са в багрени дрехи, 
любим цвят на ориенталските народи, копията им са като гъста гора. От колесниците 
искри изкачат и са бързи като светкавица. Асирийците са в суматоха, напразно „припкат 
към градските стени” да ги спасяват. 

„Речните порти се отварят, и дворецът се разрушава” (6 ст.). Този стих (7. в евр. т.) 
създава известно затруднение на тълкувате- лите поради своята неясност и разликата 
между масор. т. и 70-те. Първите две думи шааре каинехарот = порти водни (речни) 70-те 
превеждат pu,lai tw/n po,lewn1 = врата градная, както е в слав. Библия. За предпочитане е 
да приемем тук превода според еврейския текст, тъй като водните или речните порти се 
намирали покрай брега на Тигър и тяхното предназначение е било да предпазват града от 
наводнение; може би, са били нещо като бент. И когато крайбрежните стени били 
разрушени, заедно с тия порти, градът бивал наводнен, и дори такива солидни здания като 
дворецът почвали да се разрушават и настанало общо отчаяние. 

7-ият стих е още по-труден за разбиране поради различното тълкувание на първата 
дума, с която почва стиха, на еврейски: хуццав, й на следващите думи: „тя ще бъде 
оголена и в плен отведена, и робините й ще стенат”. Коя е „тя”? В българската Библия, 
както в руската, хуццав е преведено „решено е” (свършено е), т. е. загиването на Ниневия; 
и в такъв случай под „тя” ще разбираме Ниневия, която ще бъде оголена, значи ограбена, 
жителите й в плен отведени и 
________________________ 

1 Y. R a h l f s стои обаче pu,lai tw/n potamw/n, както на еврейски.  
 
 



268/28 
„робините" й, т. е. нейните подвластни и подчинени градове и села също ще пострадат и 
ще стенат. В древно време укрепеният град се смятал за майка на околните неукрепени 
селища и села, които прежи-  вявали същата участ на града. Някои по-древни и нови 
тълкуватели (Николай Лира, Ролинсон, Евалди др.) приемат въпросната дума за 
собствено име на асирийската царица и следващите думи тълкуват в този смисъл. И двете 
мнения биха могли да се обединят, тъй като страшната съдба на столицата не. отминала 
царския дом. В 10 ст. думите: „Ограбена, опустошена и разорена е тя”... Ясно е, 

че се отнасяли за Ниневия. 
В последните три стиха (11, 12. и 13) пророкът дава израз на своето ликуване поради 

загиването на Ниневия и заедно с това оправдава Божието наказание. Ниневия се сравнява 
с лъвско леговище (бърлога), където лъвовете имат своето сигурно и необезпокоявано 
жилище и там замъкват своята плячка. Сега това грабителско гняздо е унищожено. „Де е 
лъвът, който грабеше, за да насити своите лъвчета... който пълнеше с плячка пещерите 
си...?” (12). Не случайно пророкът е избрал това сравнение; то си има своето основание. 
От стари паметници се вижда, че асирийците обичали да украсяват с разни лъвски 
изображения своите врати и входове, стените, съсъдите, оръжията и пр., така че фигурата 
на лъва се явява един вид държавно-националният асирийски герб като символ на сила. 
Лъвът е цар на животните и Асирия била най-силната държава, покорила множество 
царства и взимала от тях разни данъци и плячка. Но Бог, Който направлява съдбините на 
народите казва: „Ще изгоря в дим твоите колесници, и меч ще погълне твоите лъвчета, и 
ще изтребя от земята твоята плячка, и вече не ще се чува гласът на твоите пратеници" (13 
ст.). 

Ликуването на пророка, което лъха от всеки ред на 2ра глава, не е само злорадство на 
един юдеин, възрадван от погрома на езически и враждебен народ. Смятам, че по-друга 
мисъл го е вълнувала, която за него е по-важна и всецяло го занимавала. За него Яхве стои 
над всички царства и владетели. Историческото събитие относно заглавието на Ниневия 
малко го интересува, то е предмет на историята и на историците. Той е богоизбран мъж, 
служител на Яхве. Неговата радост произхожда от това, че той съзерцава как Божията 
ръка, Божията сила извършва победа над греха и нечестието. И тази мисъл е прокарана в 
цялото описание, разкрасено с чудни образи и сравнения. Също в последния 13 ст. ясно 
личи основната идея, че издигането и падането на народи и велики държави не става по 
някакъв сляп, натурален порядък, но според вечния, нравствения, ненарушимия 
божествен порядък. 

3-та глава 
 
По съдържание тя има повече елегичен характер; прилича на тъжна песен, в която 

пророкът рисува дълбокото морално и политическо пропадане на Ниневия. Причините за 
това са безпощадно проливане кръвта на други народи и развращаващият пример на 
идолослужение и разни други пороци. Врагът се явява като оръдие за из- пълнение на 
Божия съд. Подвластните на Асирия племена посрещат с радост нейното загиване. 
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Главата започва с думите: хой ир дамам = горко на кървавия град! (град на кървите). 

Така се нарича Ниневия, защото е проливала много чужда кръв, вършила убийства и като 
най-страшният звяр-лъва-е разкъсвала враговете си и пиела кръвта им. Затова и сега 
неприятел- ските войски с такава ярост нападат: „Купища трупове, труповете край 
нямат!” (З ст.). Но не само физически убийства са се вършили тук, ставали са и 
нравствени убийства. И всичкото това нещастни е заради „многото блудства на приятната 
наглед развратница, изкустна в магии, която с блудствата си продава народи и с магиите 
си - племена (4 ст.). Тук пророкът сравнява нечестното и коварно отношение на Ниневия, 
респ. Асирия, към подвластните на нея народи и племена с поведението на блудница към 
нейните любовници. Тя не питае никакви сърдечни чувства към тях, а всичко прави за 
материални и егоистични изгоди. Тя се приструва и докарва, за да може по-лесно да ги 
оплита в своята мрежа и да ги изсмуква, както паякът своята жертва. Такава нечестна 
била и политиката на Асирия спрямо околиите народи. Тя с измама коварно ги 
привличала уж като съюзници, за да може по-лесно да ги пороби и ограби, да им наложи 
своя, начин на живот и пагубния култ на богиня Астарта. Така постъпват от най-древно 
време и до днес почти всички силни и големи държави с малките и слаби държави. Право 
за такова по широко разбиране ни дава и изразът: зеНуне зона = блудства на блудницата 
(развратницата) от глагола зана, който значи не само блудствам (повечето за жена), а 
също метафорично: идоло- поклонствувам, увличам се в разпътния култ на езически 
божества, правя нечестна търговия с чужденци и др. Но Бог ще разкрие нечестието на 
асирийци и ще ги посрами, един вид „ще подигне върху (в) лицето полата на дрехата й” (5 
ст.), както се посрамява и опозорява обикновено развратницата. И всеки, който я види, ще 
побегне и никой няма да я пожали (5 ст.); това става често с падналите жени. 

В 8-10 ст. загиването на Ниневия се сравнява с това на Но-Амон, т. е. Тива, за който 
град дадох сведения в увода. Пророкът сочи за пример този град, чието загиване станало в 
негово време. Той бил със световна известност, славил се със своите крепости и 
непревзимаемост, уповавал се на закрилата на египетското божество Амон, чието име и 
носил. При все това градът паднал и неприятелят го превърнал в развалини. Също така и 
Ниневия напразно разчита на своите крепости и възхвалени божества, които също не ще 
могат да спасят асирийската столица. Нейните укрепления са като зрелите плодове на 
смоковница, достатъчно е малко да се стръскат и те падат (12ст.) 

„И твоят народ у тебе е като жени” (13 ст.), т. е. асирийските войници изгубили 
всякаква надежда и кураж, станали страхливи подобно на жени, неспособни да защитят 
столицата и да се противопоставят на врага. 

В 14 ст. пророкът подканва ниневийци да вземат всички мерки да се спасят, за да 
изтъкне след това, че всичко е безполезно. „Начерпи вода за през обсадата”... ме мацор = 
вода за нужда, за време на притеснение, на обсада. Не в смисъл на вряща вода, която се 
изливала върху обсадителите, но запасна вода за обсадените, когато неприятелят направи 
невъзможно снабдяването с вода. 

Сравнението с гъсеници и скакалци е обикновен израз за означа- ване на множество. 
“Твоите князе са като скакалци и твоите воена- 
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чалници - като рояк мушици”... (17 ст.). Тук думите „князе" и „военачалници” = 
миннезафим и тифсарам се превеждат различно, понеже филологическият им произход 
не е уяснен. Марти и Новак  ги превеждат: пазачи (съгледатели) и писачи, но така 
текстът не става по-ясен. Мисълта на пророкът е тази, че множеството пазачи, 
военачалници и др. нищо не ще могат да помогнат за спасяване на града. Обръщението 
към асирийския цар: „Спят твоите пастири, почиват твоите велможи” (18 ст.) не трябва да 
се разбира в буквален смисъл. Едва ли тук авторът иска да подчертае безгрижието на 
водачите и че те не виждали опасността, пред която са изправени. По-скоро тук се говори 
за смъртен сън и вечна почивка на избитите от неприятеля, който превзел града. С това се 
потвърждава заключението на книгата, че загиването на Ниневия е окончателно и 
безвъзвратно, и целият свят ще се възрадва, като научи това. „Всички, които чуят вест за 
тебе, ще ръкоплескат за тебе, защото върху кого не се е простирала непрестанно твоята 
злоба?" (19 ст.). 

От историческите сведения и данни извън Библията, добити от разни древни 
историци и писатели (Херодот, Абиден, Ктезий  и др.), се потвърждава напълно 
предсказанието на прор. Наума за грозната съдба на Ниневия и Асирия. И разните 
археологични находки и надписи, открити в последно време, говорят за същото. Както и 
другите пророчески книги, така и в нашата книга се подчертава основната мисъл, че 
грехът и престъплението рано или късно се наказват и че често пъти езическите народи са 
оръдие на Божия съд и промисъл.  
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