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NÁHUM PRÓFÉTA KÖNYVE  
 

Kulcsversek: 1, 7-8.  3, 5-7 

Kulcsszó: Ninive ítélete 

Kulcsfejezet: 1. fejezet 

A próféta. 
 Náhum nevének jelentése =vigasztaló. A név teljesebb alakja: náhumjah = Jahve megvigasztal. Náh. 1,1 

szerint Elkósból származott. Mivel több ilyen települést ismerünk, vagy a júdeai Elkósra kell gondolnunk, vagy 

talán a későbbi Kapernaumra ami azt jelenti: Náhum falva. Apja nevéről, családjáról, prófétai elhívatásáról 

semmit nem olvasunk a könyvben. 
 

A könyv áttekintése 

Fókusza 

 

Ninive pusztulása           

elhatároztatott 

Ninive pusztulása         

megíratott 

Ninive, pusztulását 

megérdemelte 

Igehelyek 1,1             1,9                 2,1             2,3                      3,1                       3,12                3,19 

 

Felosztás 

 

 

 

Isten 

ítéletének 

alapleve 

Ninive 

pusztulása 

Júdának  

szabadulás 

Felhívás 

a 

csatára 

Ninive 

pusztulásának 

leírása 

Ninive 

pusztulásána

k oka 

Ninive 

pusztulása 

elkerülhetetlen 

Tárgya 

 

Parancs a bosszúra Látomás a bosszúról A bosszú indoklása 

Mit akar Isten tenni Hogyan akar Isten tenni Miért akar Isten tenni 

Helye Júda Ninive, Asszíria fővárosa ellen 

Ideje k.b. Kr.e. 663 és 612 között 
 

Náhum kora 
 Náhum Ninive pusztulásáról prófétál. Példaként utal Nó-Ámón (görögül:Théba) Kr.e. 663-ban 

bekövetkezett asszír meghódítására (Náh 3,8). Ezért ennél korábbi időből nem származhat. Ugyanakkor a könyv 

meghirdeti Ninive pusztulását, ami 612-ben következett be. Eközött a két időpont között hangozhattak el 

Náhum prófétai beszédei. A könyv szerint Assziria hatalmának virágkorában van (2,13;3,1), kalmárjai, írnokai, 

tisztviselői mindenütt ott vannak (3,16-17). Ebből ara lehet következtetni, hogy Asszurbanipál (669-631) halála 

előtti időben hangzottak el ezek a prófétai beszédek. Leginkább Manssé korára gondolhatunk, aki maga is asszír 

fogságba került, mert részt vett az Asszurbanipál elleni összeesküvésben (2Kron 33,11). A próféta Ninive közeli 

pusztulásáról jövendöl, ami az Asszurbanipál halála után bekövetkezendő hanyatlásra utal.   
 

A könyv felosztása 
 

I. NINIVE PUSZULÁSA ELHATÁROZTATOTT. 1, 1-15. 

A  ISTEN ÍTÉLETÉNEK ALAPELVE. 1, 1-8. 

1. Isten bosszúállásának alapelve 1, 1-2. 

2. Isten hatalma az ítéletben. 1, 3-8. 

B NINIVE PUSZTULÁSA – JÚDA SZABADULÁSA 1, 9-15. 
 

II. NINIVE PUSZTULÁSA MEGÍRATOTT. 2, 1-13. 

A. FELHÍVÁS A CSATÁRA. 2, 1-2. 

B. NINIVE PUSZTÚLÁSA. 2, 3-13. 
 

III. NINIVE PUSZTÚLÁSÁT MEGÉRDEMELTE. 3, 1-19. 

A. NINIVE PUSZTULÁSÁNAK OKA. 3, 1-11. 

1.Ninive nagy istentelensége. 3, 1-7. 

2.Ninive és No-Ammon összehasonlítása. 3, 8-11. 

B. NINIVE PUSZTULÁSA ELKERÜLHETETLEN. 3, 12-19. 

1. Ninive erődjei meggyengülnek. 3, 12-15. 

2. Ninive vezetői elgyengülnek. 3, 16-19. 



 A bevezető felirat után egy himnusszerű magasztalással kezdődik, amiben Jahve megjelenik és 

ellenségeit elsöpri. Ezt Ninive bűneinek leírása követi. De a város bármennyire is bízik falainak erejében, mégis 

elpusztul, mint ahogyan ez éppen az asszírok harcai nyomán Thébával is történt. Ninive pusztulása biztos, ezért 

fejeződik be a könyv Ninive feletti siratóénekkel. 

 A könyv szerkezete, szép, erőteljes költői képanyag, mely szinte filmszerűen mutatja be a könyv 

tárgyát, kiemelkedő tehetségű prófétai egyéniségre utalnak. Bevezető, Jahvét magasztaló himnusza úgynevezett 

afabetikus himnusz, az ÁBC egymás utáni betűivel kezdődnek a sorok. Az egész könyv versben íródott. Többen 

a könyv szerkezetéből arra következtetnek, hogy istentiszteleti használatban nyerte el a végső formáját. Ez a 

feltevés nem lehetetlen, de bizonyítani sem lehet. 
 

A könyv üzenete 
 Náhum az Úr igaz prófétája, aki nem szíve indulatai, vágyai, vagy a nép vezetőinek kívánsága szerint 

prédikál, hanem Isten kinyilatkoztatását prédikálja. Ezt látomásban és hallomásban kapta Istentől. Legfőbb 

mondanivalója, hogy minden látszat ellenére a történelem nem a véletlenek sora, hanem Isten hatalma alatt van 

és ő képes arra, hogy megjelentse mindazokat, amiket cselekedni fog (Ám 3,7). Isten igaz bírája népének, az 

egész emberiségnek. Akarata, terve ellen a legerősebb világbirodalmak sem képesek győzni. Népe bűnei miatt 

haragja és ítélete mindig időleges. Belerejtve ott van a megtérés lehetősége. De akik dacosan ellene állnak, 

azokat végképp eltörölheti a föld színéről. Ez vár Asszíriára is. Isten szavának, kijelentésének beteljesedése 

bizonyos, mert akaratának senki nem állhat ellent. 

 Náhum próféciája beteljesedett. Asszurbanipál halála után a rettegett Asszír birodalom rohamosan 

hanyatlani kezdett. A médek, és az újbabiloni birodalom Nabopolosszár vezette hadserege 612-ben elfoglalta a 

várost és teljesen lerombolta. A város pusztulásához a Tigris szokatlanul nagy áradása is hozzájárult, ami 

alámosta várost védő falakat, amelyek leomlottak. Valóban „a folyam felöli kapuk föltárultak” (Náh 2,7). Így 

lett vége az asszírok rabló, erőszakos hatalmának, amiért Náhum „vérszopó városnak” mondja    

 
 

  HABAKUK PRÓFÉTA KÖNYVE 

Kulcsszó: „az igaz ember hite által él” 

Kulcsversek: 2,4. 3, 17-19 

Kulcsfejezet: 3 
 

Fókusza  Habakuk  panaszai  Habakuk 

imája 

Igehelyek 1,1 1,5 1,12 2,2 3,1          3,18 

Felosztása Habakuk 

első panasza 

Isten első 

válasza 

Habakuk 

második 

panasza 

Isten 

második 

válasza 

Habakuk 

dicsőítő 

imádsága 

Tárgya  A hit próbája  A hit 

győzelme 

        Mit tesz       Isten?  Kicsoda 

Isten? 

Hely      Júda országa   

Idő   Kr.e. 607   
 

 

 

 

I. HABAKUK PANASZAI 1, 1-2,20. 

Címzés 1,1 

Habakuk első panasza: panaszdal a romlottságról 1,2-4 

Isten első válasza: prófécia a káldeusokról 1.5-11 

Habakuk második panasza: panaszdal a hűtlenségről 1. 12-2,1 

Isten második válasza, 2, 2-19 

 A próféta látomást vár és kap 2,1-4 

 Öt jajszó a gonosz fölött 2,5-17. 

II. HABAKUK ZSOLTÁR-IMÁDSÁGA  3, 1- 19 

Habakuk Isten kegyelméért imádkozik 3,1-2 

Habakuk megemlékezik Isten kegyelméről 3, 3-15 

 Isten személyének dicsősége 3, 3-4 

 Isten szabadító cselekedeteinek hatalma 3, 5-15. 

Habakuk bízik Isten szabadításában 3, 16-19 


