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O que aconteceu com Nínive depois dos dias de Jonas?
Por volta do ano 670 antes de Cristo, a Assíria era a maior potência do mundo. O blog do Museu Britânico diz que “seu território se estendia desde Chipre a oeste até o Irã a leste e, em certa época, chegou a incluir até o Egito”. (*) Sua capital, Nínive, era a maior cidade do mundo. Ela se orgulhava de ter monumentos impressionantes, jardins espetaculares, palácios luxuosos e bibliotecas enormes. Inscrições de parede na antiga Nínive mostram que o rei Assurbanipal, assim como outros reis da Assíria, chamava a si mesmo de “rei do mundo”. Naquela época, parecia impossível conquistar a Assíria e Nínive.
[Nota] (*) Todas as citações de obras de referência neste artigo são de tradução nossa. [Fim da Nota]
Página 31 [Descrição da imagem:] A visão de um artista sobre como eram as construções e monumentos de Nínive.
Legenda: A cidade de Nínive tinha construções e monumentos impressionantes
[Descrição da imagem:] Um mapa que mostra os limites do Império Assírio no século 7 antes de Cristo Os locais mostrados no mapa são o Egito, a ilha de Chipre e Nínive.
Legenda: A grande potência mundial assíria era o maior império da época
Porém, quando a Assíria estava em seu auge, o profeta Sofonias predisse: “[Jeová] destruirá a Assíria, e deixará Nínive desolada, tão seca quanto um deserto.” E o profeta Naum também predisse o seguinte: “Saqueiem a prata, saqueiem o ouro! ... A cidade está vazia, desolada, devastada! ... Todos que virem você fugirão e dirão: ‘Nínive foi devastada!’” (Sofonias capítulo 2 versículo 13; Naum capítulo 2 versículos 9, 10; capítulo 3 versículo 7) Ao ouvir essas profecias, as pessoas podiam se perguntar: ‘Existe mesmo alguma chance de isso acontecer? Será que algum dia a Assíria vai ser conquistada?’ Isso parecia impossível.
Mesmo assim, o impossível aconteceu! Por volta do ano 600 antes de Cristo, a Assíria foi conquistada pelos babilônios e pelos medos. Por fim, Nínive ficou abandonada e caiu no esquecimento. De acordo com um artigo publicado pelo Museu Metropolitano de Arte de Nova York, “por volta da Idade Média, Nínive já estava abandonada e soterrada, e as pessoas só sabiam dela principalmente por meio da Bíblia”. O site da Sociedade de Arqueologia Bíblica diz que, por volta do início dos anos 1800, “ninguém nem mesmo sabia se a grande capital assíria tinha realmente chegado a existir”. Mas em 1845, o arqueólogo Austen Henry Layard começou a fazer escavações na área onde ficava a antiga Nínive. As ruínas descobertas ali comprovam que Nínive teve um passado glorioso.
Legenda: Nínive ficou desolada!
As profecias a respeito de Nínive se cumpriram com exatidão, e isso fortalece a nossa confiança de que as profecias da Bíblia sobre o fim dos atuais poderes políticos também vão se cumprir. — Daniel capítulo 2 versículo 44; Apocalipse capítulo 19 versículos 15, 19 a 21.
