
Bohaterowie Starego Testamentu (24)

Nahum – prorok Bożego gniewu

• Czas:  koniec VII w. (1,1: Wyrok na Niniwę. Księga widzenia Nahuma z Elkosz.)
- 612 r. - zdobycie Niniwy przez Babilończyków oraz upadek imperium asyryjskiego(por. 
3,18)
- Asyria - dominujące na Bliskim Wschodzie przez ponad 150 lat militarne imperium, znane 
z niezwykłej brutalności; nieustanne zagrożenie dla Izraela

• Prorok: Nahum z Elkosz (nic o nim nie wiadomo; imię dosłownie brzmi „Pociecha/Otucha” 
→ księga proponuje pocieszenie Izraelowi w świętowaniu upadku wrogów)

• Gatunek literacki (Na)

- zbliżony do wyroczni przeciw narodom znanych z Iz 13-23; Jr 46-51; Ez 25-32; Am 1-2; 
Abd
- tu: celebracja pełnego gniewu sądu JHWH nad obcymi potęgami, które w swojej arogancji
sprzeciwiły się JHWH i szydziły z  Jego władzy
- zgodnie z poezją tego gatunku, JHWH zostaje sprowokowany przez taki opór i szyderstwo 
oraz za pomocą niezwykłej siły militarnej niszczy krnąbrnych poddanych
- skutek takiego gwałtownego wyrażenia władzy JHWH: ulga, radość i nowy dobrobyt w 
Izraelu
→ celebracja zarówno porażki obcych potęg oraz uwolnienia Izraela jako skutku okazania 
mocy przez JHWH

• Teologia historii:

- prorockie rozumienie historii (Klaus Koch: „metahistoria”)
- Asyria – traktowana jako narzędzie w rękach Boga rządzącego światem
(Iz 10,5: Ach, ten Asyryjczyk, rózga mego gniewu i bicz w mocy mej zapalczywości!)
→ najazdy na Izrael i Judę – wyraz woli Bożej; Bóg posłużył się Asyrią, aby dać doświadczyć 
Izraelitom konsekwencji ich łamania przymierza z Bogiem
- Asyria, poprzez swą niepohamowaną brutalność i chciwość, wykorzystała nadaną jej przez
Boga rolę dla budowania swej własnej wielkości
- w konsekwencji: stała się przeciwnikiem JHWH i została poddana gniewowi Boga (Iz 10,7-
19)
→ w tradycji prorockiej: potęgi takie jak Asyria mogą być sprzymierzeńcami JHWH (nawet 
zwracając się przeciwko ludowi wybranemu przez JHWH), ale takie sojusze są zawsze 
tymczasowe i przemijające
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• Struktura Księgi Nahuma

a) 1,2-8 - (podobieństwo poematu akrostychicznego) ogłoszenie zdecydowanej postawy 
JHWH, który będzie szukał „pomsty” (w.2-3) i wyniszczy tych, którzy sprzeciwiają się Jego 
panowaniu (w. 8)
 - jak i w innych wyroczniach przeciwko narodom: Bóg JHWH jest tu kluczową postacią i 
decydującą siłą

- „pomsta” (~qn) - NIE impulsywna przemoc ze strony JHWH, ALE: obezwładniające 

narzucenie panowania JHWH nad krnąbrnym poddanym
(rdzeń nqm używany jest w pogańskich tekstach kananejskich na określenie postawy 
wyłącznie najwyższych władz – bogów i króla – którzy w ten konfrontacyjny sposób dążą do
zdobycia pełnej zwierzchności)

b) 1,9-3,19 -  opis sposobu, w jaki JHWH wyrazi swój gniew przeciwko Niniwie i udowodni 
swoją zwierzchność, którą tylko przez moment zdawały się kwestonować działania Asyrii

• Podstawowe przesłanie księgi: 

- Izrael otrzyma przestrzeń dla siebie w świecie rządzonym przez JHWH
- potężne teologiczne świadectwo suwerennego działania JHWH (ostrożnie z 
utożsamianiem własnych wrogów z wrogami Boga!)

• kontrapunkt dla Księgi Nahuma: 
- Księga Jonasza – narracja, która daje królowi Asyrii możliwość nawrócenia się
- głos kontrastujący z Nahumem, wieszczącym nieuchronność gniewu JHWH i zagładę Asyrii
- Jonasz (jako prorok) przedstawiony jest jako rozczarowany Bożym miłosierdziem wobec 
Niniwy → zdaje się przyjmować punkt widzenia wyrażony w Księdze Nahuma
- Księga Jonasza (prezentująca inną postawę niż prorok Jonasz!) świadczy przeciw takiemu 
wąskiemu szowinizmowi, który domaga się jedynie zniszczenia wroga bez miłosierdzia

• Do przemyślenia: 

Czy wierzę albo przynajmniej jestem gotowy, aby uwierzyć, że Bóg, jakkolwiek Go 
pojmuję, jest w stanie pokonać moich wrogów (moje wady, uwikłanie, bezsilność, 
duchową chorobę)?


