
JOYCE DEEKS BIBELNOTER – NAHUMS BOG 

899 Nahums Bog 1 
Han tager sig af dem, der søger tilflugt hos ham 

Henimod et århundrede er sikkert passeret, siden 

Nineve ydmygede sig for Gud og således undslap Her-

rens dom gennem Jonas.  Nahums udsagn blev op-

fyldt i 612 f.Kr., da Nineve blev totalt ødelagt.  Herren 

er en "hævnende" Gud, står der, men i forbindelse 

med Herren har hævn ikke nogen negativ klang, som 

det har, når det gælder mennesker, der ville hævne 

sig.  Hævn tilhører Herren, som i virkelig retfærdig 

harme gengælder Assyrien for det tunge åg, det 

havde lagt på Guds folk.  Men midt i domsbudskabet 

kommer vers 7, en dejlig påmindelse om Herrens 

godhed og omsorg for sine.  I den kommende kamp 

vil han være et værn for dem, der søger tilflugt hos 

ham, for han er god. 

DAGENS ORD:  Romerbrevet 12:19-20. 

 

900 Nahums Bog 2 
Hør budbringerens fodtrin ... han forkynder fred 
I grafiske vendinger skildrer Nahum Nineves indtag-
else.  Denne begivenhed, der er en katastrofe for 
Assyrien, er gode nyheder for Juda, som har ligget 
under for dets magt.  Glædesbudskabet om under-
trykkerens nederlag med fred til følge kommer med 
budbringeren hen over Judas bjerge (1).  Dette vers 
(se også Esa. 52:7) citeres i Rom. 10:15, hvor Paulus 
taler om evangeliets forkyndelse, som skal gøres 
kendt allevegne.  Det egentlige fredsbudskab er, at 
Satan og derved døden er overvundet ved Jesu død 
og opstandelse.  Fordi han, som ikke kendte til synd, 
betalte syndens løn (døden) på vore vegne, har vi 
fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus. 
DAGENS ORD:  Johannesevangeliet 16:33 

901  Nahums Bog 3 
Dit sår vil ikke læges. Nineves indtagelse er grafisk 
beskrevet (2-3), og hun har fortjent sin skæbne 
(f.eks.1,4,10).  Ingen ynker hende, for hun har 
behandlet andre grusomt, da hun havde magten.  
No-Amons ødelæggelse (8-10) var assyrernes værk, 
men deres tur kommer (11-13).  Himlens Gud har 
bestemt, at deres storhedstid er forbi.  Alle deres 
forberedelser til forsvar vil derfor vise sig nytteløse, 
når angrebet kommer; de kan ikke redde sig (14 flg.).  
Bag den jordiske magt står verdens fyrste og 
ondskabens åndemagter.  Jesus bebudede hans 
endelige dom (Joh. 12:31, 16:11), og ved sin offerdød 
fuldbyrdede han den; han tilførte ham et ulægeligt 
brud og befriede hans fanger (Kol. 2:14-15)!  Sejren 
er sikret, men den fulde åbenbaring af den venter på 
Guds time, dommedagen. 
DAGENS ORD:  Kolossenserbrevet 1:13 


