
Bohaterowie Starego Testamentu (26)

Habakuk – nadzieja w dojmującym kryzysie

• Kontekst historyczny:

- tradycja prorocka w starożytnym Izraelu rozwijała się w tle wydarzeń politycznych epoki o 
wielkim zasięgu; przez 150 lat (VIII-VII w.) rzeczywistość międzynarodowa kształtowana była
przez dominację imperium Asyrii
- upadek Asyrii (612), świętowany przez Nahuma jako triumf JHWH, utorował drogę do 
powstania imperium babilońskiego → nowa siła, która błyskawicznie stanie się poważnym i 
decydującym zagrożeniem dla południowego państwa (Judy) 
- koniec VII w.: gwałtowna polityczna zawierucha w Jerozolimie, której towarzyszyła 
intensywna aktywność prorocka

- Księga Ha: babiloński okres historii Jerozolimy; Juda, prawdopodobnie za czasów Jojakima 
(609-598)

• Księga Habakuka: - wykorzystuje bogactwo istniejących liturgicznych tradycji, aby wyrazić 
spójną postawę wiary
- błagania o pomoc, które ostatecznie przechodzą w hymn triumfu

• (1) dialog skargi i odpowiadającej wyroczni (Ha 1,2-2,4)

- Dokądże, Panie, wzywać Cię będę - a Ty nie wysłuchujesz? Wołać będę ku Tobie: Krzywda 
mi się dzieje! - a Ty nie pomagasz? Czemu każesz mi patrzeć na nieprawość i na zło 
spoglądasz bezczynnie? Oto ucisk i przemoc przede mną, powstają spory, wybuchają 
waśnie. Tak więc straciła Tora moc swoją, sprawiedliwego sądu już nie ma; bezbożny 
bowiem gnębi uczciwego, dlatego wyrok sądowy ulega wypaczeniu. (Ha 1,2-4)

- przywołanie Babilończyków w Bożej odpowiedzi na skargę; zapowiedź inwazji

Oto powołam Chaldejczyków, lud dziki a gwałtowny, który przemierza ziemie rozległe, 
aby zagarnąć siedziby nie swoje. (1,6)

- 1,12-17: druga skarga – ujawnienie gwałtownej i brutalnej arogancji Babilonu; usilna 
prośba do JHWH, aby ponownie okazał swoją moc i władzę (podobnie jak w Na)

- 2,1-4: druga odpowiedź Boga – rola proroka, który otrzyma słowo od JHWH
- wezwanie do cierpliwości i wierności:  Oto zginie ten, co jest ducha nieprawego, a 
sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności (2,4)

→ tymczasowe rozwiązania problemu teodycei: eschatologia – przyszłość jest bezpieczna; 
JHWH zapanuje nad wszystkim, nawet jeśli teraźniejszość wydaje się być całkowicie poza 
Jego kontrolą 
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(2) seria pięciu wyrocznie „biada” (Ha 2,5-20)
- ostrzeżenie przeciw samowolnemu zachowaniu, które ma na względzie jedynie własne 
cele i własne dobro, ale nie działa na dłuższą metę

(i) przeciw rabunkowi (2,6): «Biada temu, co mienie cudze zabiera ... i obciąża się zastawem
zbyt wielkim!»

(ii) przeciw niesprawiedliwym zyskom (2,9):  Biada ciągnącemu dla domu swego zysk 
nieprawy, aby zbudować wysoko swe gniazdo i tym sposobem uniknąć nieszczęścia!

(iii) przeciw rozlewaniu krwi (2,12): Biada temu, co miasto na krwi przelanej buduje, a gród 
umacnia nieprawością!

(iv) przeciw pijaństwu i rozpuście (2,15): Biada temu, co zmusza bliźniego do picia, 
pucharem swego jadu go upaja, by się przyglądać jego nagości.

(v) przeciw idolatrii (2,19):  Biada temu, co mówi: «Obudź się!» - do drzewa, i - «Podnieś 
się!» - do niemego głazu! Okryte one złotem i srebrem, lecz ducha wcale w nich nie ma.

→ potępienie aktów, które niszczą wspólnotę i na dłuższą metę są nie do zniesienia 
→ tutaj: rozszerzenie perspektywy – odniesienie ich do relacji między licznymi ludami (2,8), 
licznymi narodami (2,10), narodami (2,13)

- końcowe stwierdzenie (2,20):  Lecz Pan mieszka w świętym domu swoim, niechaj 
zamilknie przed Nim cała ziemia.

(3) hymn ogłaszający teofanię JHWH (Ha 3)

- 3,2: prośba, by Bóg zapanował nad narodami już „w naszych czasach”
- 3,3-15: odpowiedź Boga – starożytny hymn o nadejściu JHWH z południa
- cechy teofanii: militarna potęga i splendor, które gwarantują zgniecenie przeciwników
- jeden z najstarszych liturgicznych tekstów używanych w Izraelu
- zakończenie poematu (i całej księgi): kulminacja całkowitej ufności i nadziei pokładanej 
w JHWH:

Chociaż drzewo fgowe wprawdzie nie rozwija pąków, nie dają plonu winnice, zawiódł 
owoc oliwek, a pola nie dają żywności, choć trzody owiec znikają z owczarni i nie ma 
wołów w zagrodach. Ja mimo to w Panu będę się radować, weselić się będę w Bogu, 
moim Zbawicielu.  Pan Bóg - moja siła, uczyni nogi moje podobne jelenim, wprowadzi 
mnie na wyżyny.(3,17-19)

• Do przemyślenia: (1) Z którą częścią księgi się identyfkuję? Pierwszą (doświadczenie 
krzywdy, ucisku, przemocy – Ha 1,1-2,4), drugą (widzę w sobie któreś z pięciu wad 
krytykowanych w Ha 2,5-18) czy trzecią (doświadczenie bliskości Boga, które rodzi ufność i 
nadzieję – Ha 3,2-19)? A może widzę tu etapy swojej duchowej drogi?

(2) A Pan mieszka w swym świętym domu, niechaj zamilknie przed Nim cała ziemia. (Ha 
2,20) - jakie jest moje doświadczenie milczenia i ciszy przed Bogiem (adoracji)?


	Habakuk – nadzieja w dojmującym kryzysie

